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ةداعسلا نایب  همجرت 
: هدنسیون

هاشیلعناطلس هب  بقلم  يدابانگ  دمحم  ناطلس 

: یپاچ رشان 

اج یب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ةداعسلا نایب  245همجرت 

باتک 245تاصخشم 

لوا 246دلج 

246هراشا

7 ص :  راتفگ .....  246شیپ 

49 ص :  ریسفت .....  مّود  پاچ  250همّدقم 

250هراشا

54 ص :  253لیوأت ..... :

64 ص :  ریسفت .....  نیا  ياهیگژیو  258تایصوصخ و 

68 ص :  فّلؤم ..... : 260يواتف 

71 ص :  نآ .....  باوج  فلؤم و  يارب  ریسفت  نیا  دوجو  261راکنا 

73 ص :  مرتحم .....  فلؤم  هب  ّولغ  262تبسن 

86 ص :  268حیضوت ..... :

103 ص :  لّوا .....  271لصف 

111 ص :  مّود .....  272لصف 

119 ص :  مّوس .....  275لصف 

127 ص :  مراهچ .....  276لصف 

135 ص :  مجنپ .....  278لصف 

147 ص :  مشش .....  280لصف 

161 ص :  متفه .....  285لصف 

171 ص :  متشه .....  287لصف 

183 ص :  مهن .....  290لصف 
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290هراشا

184 ص :  291حیضوت ..... 

191 ص :  مهد .....  292لصف 

197 ص :  مهدزای .....  293لصف 

207 ص :  مهدزاود .....  296لصف 

213 ص :  مهدزیس .....  297لصف 

221 ص :  مهدراهچ .....  299لصف 

231 ص :  هحتاف .....  300هروس 

300هراشا

233 ص :  باتکلا .....  ۀحتاف  هروس  ندناوخ  301تلیضف 

234 ص :  میجرلا ..... ) ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا  )302

263 ص :  ات 7 ..... ] تایآ 1  (: 1  ) ۀحتافلا هروس  ]303

313 ص :  هرقب .....  326هروس 

326هراشا

313 ص :  ات 2 ..... ] تایآ 1  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]326

326هراشا

313 ص :  تسا .....  نوگانوگ  بتارم  ياراد  هناگی و  یتقیقح  یتسه ، هکنیا  دوجو و  بتارم  هراب  رد  327قیقحت 

319 ص :  ءایشالا ..... » لک  ۀقیقحلا  طیسب   » تسین اهنآ  زا  کی  چیه  تسه و  اهزیچ  یمامت  دوجو  تقیقح  هکنیا  هراب  رد  328قیقحت 

324 ص :  تسا .....  هدیرب  ملاع  نیا  زا  هک  یسک  نابز  رب  هعطقم  فورح  ندش  يراج  هراب  رد  329قیقحت 

327 ص :  نآ .....  نوطب  نآرق و  لیوأت  330ینعم 

345 ص :  تسا .....  هدمآ  اههروس  زاغآ  رد  هک  هعّطقم  فورح  بارعا  مدع  ای  بارعا  هلمتحم  330هوجو 

391 ص :  تسا ..... . نآرق  تقیقح  نامه  هک  دشابیم  یقیقح  باتک  زا  ییاهدومن  همه  لطاب  هچ  هّقح و  بتک  هچ  نّودم ، ياهباتک  عیمج  هکنیا  قیقحت 

397 ص :  نآ .....  قیداصم  باتک و  352قیقحت 

401 ص :  مالک .....  ینعم  رد  353قیقحت 
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405 ص :  مالک .....  باتک و  نیب  353قرف 

411 ص :  دنکیمن ..... . كرد  يزیچ  ترابع  ظفل و  زج  نآرق  زا  دیاین  نوریب  شسفن  تراسا  زا  ناسنا  ات  هکنیا  رد  355قیقحت 

417 ص :  تیاده .....  ینعم  356قیقحت 

423 ص :  نآ .....  بتارم  يوقت و  ینعم  رد  357قیقحت 

428 ص :  نیکلاس .....  زا  تاّیحطش  یضعب  روهظ  ّرس  358نایب 

433 ص :  ِتاِحلاَّصلا ..... » اوُلِمَع  َو  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  َیلَع  َسَْیل   » یلاعت يادخ  لوق  هراب  رد  359قیقحت 

438 ص :  هیآ 3 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]360

360هراشا

438 ص :  هیآ 2 ..... )  ) نآ بتارم  نامیا و  361قیقحت 

438 ص :  361همجرت ..... :

438 ص :  361ریسفت ..... 

361هراشا

444 ص :  نآ .....  بتارم  زامن و  362قیقحت 

451 ص :  ناسنا .....  يارب  تاکز  زامن و  ینیوکت  رارمتسا  363قیقحت 

453 ص :  هیآ 4 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]364

364هراشا

453 ص :  364همجرت ..... :

454 ص :  365ریسفت ..... :

456 ص :  هیآ 5 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]366

366هراشا

456 ص :  366همجرت ..... :

456 ص :  366ریسفت ..... :

461 ص :  هیآ 6 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]367

367هراشا
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461 ص :  نآ .....  عاونا  رفک و  367نایب 

461 ص :  367همجرت ..... :

461 ص :  367ریسفت ..... :

464 ص :  هیآ 7 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]369

369هراشا

464 ص :  369همجرت ..... :

464 ص :  369ریسفت ..... 

477 ص :  نآ .....  تاقالطا  بلق و  بتارم  هراب  رد  369قیقحت 

477 ص :  مشچ .....  بلق و  رب  ندز  رهم  رد  369یقیقحت 

481 ص :  هیآ 8 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]372

372هراشا

481 ص :  372همجرت ..... :

482 ص :  372ریسفت ..... :

486 ص :  هیآ 9 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]375

375هراشا

486 ص :  375همجرت ..... :

486 ص :  375ریسفت ..... :

489 ص :  هیآ 10 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]376

376هراشا

489 ص :  376همجرت ..... :

489 ص :  377ریسفت ..... :

491 ص :  هیآ 11 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]378

378هراشا

491 ص :  378همجرت ..... :
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491 ص :  378ریسفت ..... :

493 ص :  هیآ 12 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]379

379هراشا

493 ص :  379همجرت ..... :

493 ص :  379ریسفت ..... :

493 ص :  هیآ 13 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]379

379هراشا

493 ص :  379همجرت ..... :

494 ص :  379ریسفت ..... :

496 ص :  هیآ 14 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]381

381هراشا

496 ص :  381همجرت ..... :

496 ص :  381ریسفت ..... :

498 ص :  هیآ 15 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]382

382هراشا

498 ص :  382همجرت ..... :

498 ص :  382ریسفت ..... :

500 ص :  هیآ 16 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]383

383هراشا

500 ص :  383همجرت ..... :

501 ص :  يدهلاب .....  ۀلالضلا  ءارتشا  384نایب 

505 ص :  تیاده .....  ربارب  رد  یهارمگ  ندیرخ  385نایب 

508 ص :  هیآ 17 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]387

387هراشا
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508 ص :  387همجرت ..... :

508 ص :  387ریسفت ..... :

510 ص :  هیآ 18 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]388

388هراشا

510 ص :  388همجرت ..... :

511 ص :  388ریسفت ..... :

512 ص :  هیآ 19 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]389

389هراشا

512 ص :  389همجرت ..... :

512 ص :  389ریسفت ..... :

389هراشا

521 ص :  ناراب .....  ربا و  قرب و  دعر و  390قیقحت 

523 ص :  هیآ 20 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]391

391هراشا

523 ص :  391همجرت ..... :

523 ص :  391ریسفت ..... :

526 ص :  هیآ 21 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]392

393هراشا

526 ص :  393همجرت ..... :

526 ص :  393ریسفت ..... :

529 ص :  هیآ 22 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]394

394هراشا

529 ص :  394همجرت ..... :

529 ص :  394ریسفت ..... :
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532 ص :  هیآ 23 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]396

396هراشا

532 ص :  396همجرت ..... :

537 ص :  ِهَّللا ..... » ِنُود  ْنِم   » ینعم 397قیقحت 

547 ص :  نآرق .....  زاجعا  هوجو  هب  397هراشا 

548 ص :  هیآ 24 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]398

398هراشا

548 ص :  398همجرت ..... :

548 ص :  398ریسفت ..... :

551 ص :  هیآ 25 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]400

400هراشا

551 ص :  400همجرت ..... :

552 ص :  400ریسفت ..... :

556 ص :  هیآ 26 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]402

403هراشا

556 ص :  403همجرت ..... :

557 ص :  403ریسفت ..... :

560 ص :  هیآ 27 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]404

404هراشا

560 ص :  405همجرت ..... :

560 ص :  405ریسفت ..... :

565 ص :  تسا .....  هداد  ار  نآ  لصو  روتسد  ادخ  هک  هچنآ  نتسسگ  405نایب 

569 ص :  نیمز .....  رد  داسفا  406قیقحت 

570 ص :  هیآ 28 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]406
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406هراشا

570 ص :  406همجرت ..... :

570 ص :  407ریسفت ..... :

575 ص :  ناسنا .....  يارب  ندناریم  ندینادرگ و  هدنز  رارکت  407قیقحت 

583 ص :  هیآ 29 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]409

409هراشا

583 ص :  ناسنا .....  دوس  تهج  رد  راد ، رهز  تادوجوم  اهرهز و  یتح  اهزیچ ، هّیلک  شنیرفآ  رد  409قیقحت 

583 ص :  409همجرت ..... :

583 ص :  409ریسفت ..... :

589 ص :  هیآ 30 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]411

411هراشا

589 ص :  ۀکئالم .....  ماسقا  کلم و  هدام  411قیقحت 

589 ص :  411همجرت ..... :

589 ص :  411ریسفت ..... :

595 ص :  ناگتشرف .....  اب  وا  نامرف  ادخ و  راتفگ  یگنوگچ  رد  413قیقحت 

603 ص :  ود .....  نآ  نیب  قرف  سیدقت و  حیبست و  ینعم  رد  414قیقحت 

619 ص :  هیآ 31 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]417

417هراشا

619 ص :  تسا ..... . جردنم  هفیرش  هیآ  نیا  رد  هک  یفیاطل  نایب  مدآ و  هب  اهمان  همه  میلعت  نایب  مسا و  ینعم  رد  417قیقحت 

619 ص :  417همجرت ..... :

619 ص :  417ریسفت ..... :

625 ص :  هیآ 32 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]420

420هراشا

625 ص :  420ریسفت ..... 
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626 ص :  هیآ 33 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]421

421هراشا

626 ص :  421همجرت ..... :

626 ص :  421ریسفت ..... :

629 ص :  هیآ 34 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]422

422هراشا

629 ص :  423همجرت ..... :

629 ص :  423ریسفت ..... :

639 ص :  اهناطیش .....  نایّنج و  تقلخ  یگنوگچ  ملاع و  بتارم  رد  423قیقحت 

مود 427دلج 

1 ص :  هرقب ..... ] هروس  ریسفت  همادا  ]427

427هراشا

1 ص :  هیآ 35 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]427

427هراشا

1 ص :  428همجرت ..... :

1 ص :  428ریسفت ..... :

5 ص :  هیآ 36 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]430

430هراشا

5 ص :  430همجرت ..... :

6 ص :  430ریسفت ..... :

7 ص :  هیآ 37 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]431

431هراشا

7 ص :  431همجرت ..... :

8 ص :  432ریسفت ..... :
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432هراشا

8 ص :  هدنب ..... »  » هبوت رد  432قیقحت 

9 ص :  دیامن ..... . تلالد  یهلا  یگریچ ) يرترب و   ) ي الیتسا »  » و العتسا » »433

10 ص :  هیآ 38 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]433

433هراشا

10 ص :  433همجرت ..... :

10 ص :  433ریسفت ..... :

433هراشا

12 ص :  َنوُنَزْحَی ..... » ْمُه  َو ال  ْمِهْیَلَع ، ٌفْوَخ  َالف  دیامرفیم : هک  یلاعت  قح  هدومرف  نیا  فالتخا  نایب  رد  قیقحت  »434

16 ص :  هیآ 39 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]436

436هراشا

16 ص :  437همجرت ..... :

17 ص :  437ریسفت ..... :

18 ص :  هیآ 40 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]437

437هراشا

18 ص :  437همجرت ..... :

18 ص :  438ریسفت ..... :

21 ص :  هیآ 41 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]439

439هراشا

21 ص :  439همجرت ..... :

21 ص :  439ریسفت ..... :

440هراشا

23 ص :  كدنا ..... » ياهب  هب  ادخ  تایآ  نتخورف  هراب  رد  حرش  قیقحت و  »440

30 ص :  هیآ 42 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]444
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444هراشا

30 ص :  444همجرت ..... :

30 ص :  444ریسفت ..... :

ص هیآ 43 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]445

445هراشا

31 ص :  445همجرت ..... :

31 ص :  445ریسفت ..... :

32 ص :  هیآ 44 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]446

446هراشا

32 ص :  446همجرت ..... :

33 ص :  446ریسفت ..... :

446هراشا

34 ص :  نآ .....  دراوم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هراب  رد  447قیقحت 

39 ص :  هیآ 45 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]449

449هراشا

39 ص :  449همجرت ..... :

39 ص :  449ریسفت ..... :

43 ص :  هیآ 46 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]451

451هراشا

43 ص :  451همجرت ..... :

43 ص :  451ریسفت ..... :

44 ص :  هیآ 47 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]452

452هراشا

44 ص :  452همجرت ..... :
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44 ص :  452ریسفت ..... :

45 ص :  هیآ 48 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]453

453هراشا

45 ص :  453همجرت ..... :

45 ص :  453ریسفت ..... :

47 ص :  هیآ 49 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]454

454هراشا

47 ص :  454همجرت ..... :

47 ص :  454ریسفت ..... :

49 ص :  هیآ 50 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]455

455هراشا

49 ص :  455همجرت ..... :

49 ص :  455ریسفت ..... :

50 ص :  هیآ 51 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]456

456هراشا

50 ص :  456همجرت ..... :

50 ص :  456ریسفت ..... :

53 ص :  هیآ 52 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]458

458هراشا

53 ص :  458همجرت ..... :

53 ص :  458ریسفت ..... :

53 ص :  هیآ 53 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]458

458هراشا

53 ص :  458همجرت ..... :
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53 ص :  458ریسفت ..... :

55 ص :  هیآ 54 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]459

459هراشا

55 ص :  459همجرت ..... :

55 ص :  460ریسفت ..... :

57 ص :  هیآ 55 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]461

461هراشا

58 ص :  461همجرت ..... :

58 ص :  461ریسفت ..... :

58 ص :  هیآ 56 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]461

461هراشا

58 ص :  462همجرت ..... :

58 ص :  462ریسفت ..... :

63 ص :  هیآ 57 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]464

464هراشا

63 ص :  464همجرت ..... :

63 ص :  464ریسفت ..... :

66 ص :  هیآ 58 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]466

466هراشا

66 ص :  466همجرت ..... :

66 ص :  466ریسفت ...... :

68 ص :  هیآ 59 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]467

467هراشا

68 ص :  467همجرت ..... :
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68 ص :  467ریسفت ..... :

70 ص :  هیآ 60 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]468

468هراشا

70 ص :  469همجرت ..... :

70 ص :  469ریسفت ..... :

71 ص :  هیآ 61 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]469

469هراشا

72 ص :  470همجرت ..... :

72 ص :  470ریسفت ..... :

76 ص :  هیآ 62 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]472

472هراشا

76 ص :  472همجرت ..... :

76 ص :  472ریسفت ..... :

80 ص :  هیآ 63 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]474

474هراشا

80 ص :  474همجرت ..... :

80 ص :  474ریسفت ..... :

82 ص :  هیآ 64 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]475

475هراشا

82 ص :  475همجرت ..... :

82 ص :  476ریسفت ..... :

82 ص :  هیآ 65 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]476

476هراشا

82 ص :  476همجرت ..... :
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83 ص :  476ریسفت ..... :

83 ص :  هیآ 66 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]476

476هراشا

83 ص :  477همجرت ..... :

83 ص :  477ریسفت ..... :

84 ص :  هیآ 67 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]477

477هراشا

85 ص :  478همجرت ..... :

85 ص :  478ریسفت ..... :

88 ص :  هیآ 68 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]479

479هراشا

88 ص :  479همجرت ..... :

88 ص :  480ریسفت ..... :

89 ص :  هیآ 69 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]480

480هراشا

89 ص :  480همجرت ..... :

89 ص :  480ریسفت ..... :

89 ص :  هیآ 70 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]480

480هراشا

89 ص :  481همجرت ..... :

89 ص :  481ریسفت ..... :

90 ص :  هیآ 71 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]481

481هراشا

90 ص :  481همجرت ..... :
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90 ص :  481ریسفت ..... :

93 ص :  هیآ 72 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]483

483هراشا

93 ص :  483همجرت ..... :

93 ص :  483ریسفت ..... :

94 ص :  هیآ 73 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]484

484هراشا

94 ص :  484همجرت ..... :

94 ص :  484ریسفت ..... :

96 ص :  هیآ 74 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]485

485هراشا

96 ص :  485همجرت ..... :

97 ص :  486ریسفت ..... :

98 ص :  هیآ 75 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]486

486هراشا

98 ص :  487همجرت ..... :

98 ص :  487ریسفت ..... :

100 ص :  هیآ 76 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]487

487هراشا

100 ص :  488همجرت ..... :

100 ص :  488ریسفت ..... :

101 ص :  هیآ 77 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]488

488هراشا

101 ص :  489همجرت ..... :
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101 ص :  489ریسفت ..... :

102 ص :  هیآ 78 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]489

489هراشا

102 ص :  489همجرت ..... :

102 ص :  489ریسفت ..... :

106 ص :  هیآ 79 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]491

491هراشا

107 ص :  491همجرت ..... :

107 ص :  492ریسفت ..... :

109 ص :  هیآ 80 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]492

492هراشا

109 ص :  493همجرت ..... :

109 ص :  493ریسفت ..... :

110 ص :  هیآ 81 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]493

493هراشا

110 ص :  493همجرت ..... :

110 ص :  494ریسفت ..... :

112 ص :  هیآ 82 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]494

495هراشا

112 ص :  495همجرت ..... :

112 ص :  495ریسفت ..... :

112 ص :  هیآ 83 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]495

495هراشا

112 ص :  495همجرت ..... :

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


112 ص :  495ریسفت ..... :

495هراشا

114 ص :  یناحور ..... » تبسن  نیدلاو و  هراب  رد  قیقحت  »496

125 ص :  هیآ 84 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]502

502هراشا

125 ص :  502همجرت ..... :

126 ص :  502ریسفت ..... :

127 ص :  هیآ 85 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]503

503هراشا

127 ص :  503همجرت ..... :

127 ص :  503ریسفت ..... :

129 ص :  هیآ 86 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]504

504هراشا

129 ص :  505همجرت ..... :

129 ص :  505ریسفت ..... :

131 ص :  هیآ 87 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]505

505هراشا

131 ص :  506همجرت ..... :

131 ص :  506ریسفت ..... :

134 ص :  هیآ 88 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]507

507هراشا

134 ص :  507همجرت ..... :

134 ص :  508ریسفت ..... :

136 ص :  هیآ 89 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]509
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509هراشا

136 ص :  509همجرت ..... :

136 ص :  509ریسفت ..... :

138 ص :  هیآ 90 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]510

510هراشا

138 ص :  510همجرت ..... :

139 ص :  511ریسفت ..... :

142 ص :  هیآ 91 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]512

513هراشا

143 ص :  513همجرت ..... :

143 ص :  513ریسفت ..... :

144 ص :  هیآ 92 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]514

514هراشا

145 ص :  514همجرت ..... :

145 ص :  514ریسفت ..... :

145 ص :  هیآ 93 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]514

514هراشا

145 ص :  514همجرت ..... :

146 ص :  515ریسفت ..... :

148 ص :  هیآ 94 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]516

516هراشا

148 ص :  516همجرت ..... :

148 ص :  516ریسفت ..... :

149 ص :  هیآ 95 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]517
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517هراشا

149 ص :  517همجرت ..... :

150 ص :  517ریسفت ..... :

150 ص :  هیآ 96 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]518

518هراشا

150 ص :  518همجرت ..... :

151 ص :  518ریسفت ..... :

152 ص :  هیآ 97 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]519

519هراشا

152 ص :  519همجرت ..... :

152 ص :  519ریسفت ..... :

155 ص :  هیآ 98 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]520

520هراشا

155 ص :  521همجرت ..... :

155 ص :  521ریسفت ..... :

156 ص :  هیآ 99 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]521

521هراشا

156 ص :  521همجرت ..... :

156 ص :  521ریسفت ..... :

160 ص :  هیآ 100 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]524

524هراشا

160 ص :  524همجرت ..... :

160 ص :  524ریسفت ..... :

162 ص :  هیآ 101 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]525
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525هراشا

162 ص :  525همجرت ..... :

162 ص :  525ریسفت ..... :

164 ص :  هیآ 102 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]526

526هراشا

164 ص :  526همجرت ..... :

164 ص :  526ریسفت ..... :

526هراشا

165 ص :  يرتشگنا .....  نآ  زمر  يرتشگنا و  رد  نامیلس  یهاشداپ  527تیاکح 

169 ص :  رحس .....  هراب  رد  529قیقحت 

170 ص :  نآ .....  ياهزمر  تورام و  توراه و  530تیاکح 

180 ص :  نآ .....  تقیقح  اهقادصم و  ملع و  هراب  رد  535قیقحت 

199 ص :  هیآ 103 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]544

544هراشا

199 ص :  544همجرت ..... :

200 ص :  545ریسفت ..... :

201 ص :  هیآ 104 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]545

545هراشا

201 ص :  545همجرت ...... :

201 ص :  546ریسفت ..... :

202 ص :  هیآ 105 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]546

546هراشا

202 ص :  546همجرت ..... :

202 ص :  546ریسفت ..... :
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203 ص :  هیآ 106 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]547

547هراشا

203 ص :  547همجرت ..... :

203 ص :  547ریسفت ..... 

203 ص :  نآ ..... : ماسقا  خسن و  547نایب 

215 ص :  هیآ 107 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]553

553هراشا

215 ص :  553همجرت ..... :

215 ص :  553ریسفت ..... :

553هراشا

215 ص :  ریصن .....  ّیلو و  هراب  رد  554قیقحت 

218 ص :  هیآ 108 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]555

555هراشا

218 ص :  555همجرت ..... :

218 ص :  555ریسفت ..... :

219 ص :  هیآ 109 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]556

556هراشا

219 ص :  556همجرت ..... :

219 ص :  556ریسفت ..... :

221 ص :  هیآ 110 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]557

557هراشا

221 ص :  557همجرت ..... :

221 ص :  557ریسفت ..... :

222 ص :  هیآ 111 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]558
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558هراشا

222 ص :  558همجرت ..... :

223 ص :  558ریسفت ..... :

223 ص :  هیآ 112 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]559

559هراشا

224 ص :  559همجرت ..... :

224 ص :  559ریسفت ..... :

224 ص :  هیآ 113 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]559

559هراشا

225 ص :  560همجرت ..... :

225 ص :  560ریسفت ..... :

227 ص :  هیآ 114 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]561

561هراشا

227 ص :  561همجرت ..... :

227 ص :  561ریسفت ..... :

561هراشا

228 ص :  ملظ .....  562قیقحت 

229 ص :  دجسم .....  562قیقحت 

233 ص :  هیآ 115 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]564

564هراشا

233 ص :  564همجرت ...... :

233 ص :  564ریسفت ..... :

236 ص :  هیآ 116 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]566

566هراشا
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236 ص :  566همجرت ..... :

236 ص :  566ریسفت ..... :

237 ص :  هیآ 117 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]567

567هراشا

237 ص :  567همجرت ..... :

237 ص :  567ریسفت ..... :

239 ص :  هیآ 118 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]568

568هراشا

239 ص :  568همجرت ..... :

239 ص :  568ریسفت ..... :

240 ص :  هیآ 119 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]569

569هراشا

240 ص :  569همجرت ..... :

240 ص :  569ریسفت ..... :

241 ص :  هیآ 120 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]569

569هراشا

241 ص :  569همجرت ..... :

241 ص :  570ریسفت ..... :

242 ص :  هیآ 121 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]570

570هراشا

242 ص :  570همجرت ..... :

242 ص :  570ریسفت ..... :

244 ص :  ات 123 ..... ] تایآ 122  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]571

571هراشا
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244 ص :  572همجرت ..... :

245 ص :  572ریسفت ..... :

245 ص :  هیآ 124 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]572

572هراشا

245 ص :  تاملک .....  هب  میهاربا  يالتبا  572قیقحت 

245 ص :  572همجرت ..... :

245 ص :  572ریسفت ..... :

572هراشا

249 ص :  تماما .....  یتسود و  تلاسر ، تّوبن ، تهج  زا  قلخ ، بتارم  574قیقحت 

253 ص :  هیآ 125 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]576

577هراشا

253 ص :  577همجرت ..... :

254 ص :  577ریسفت ..... :

255 ص :  هیآ 126 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]578

578هراشا

256 ص :  578همجرت ..... :

256 ص :  578ریسفت ..... :

258 ص :  هیآ 127 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]580

580هراشا

258 ص :  580همجرت ..... :

259 ص :  580ریسفت ..... :

260 ص :  هیآ 128 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]581

581هراشا

261 ص :  581همجرت ..... :
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261 ص :  582ریسفت ..... :

262 ص :  هیآ 129 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]582

582هراشا

262 ص :  582همجرت ..... :

262 ص :  582ریسفت ..... :

264 ص :  هیآ 130 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]583

583هراشا

264 ص :  583همجرت ..... :

264 ص :  584ریسفت ..... :

264 ص :  ات 132 ..... ] تایآ 131  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]584

584هراشا

264 ص :  584همجرت ..... :

265 ص :  584ریسفت ..... :

265 ص :  هیآ 133 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]585

585هراشا

265 ص :  585همجرت ..... :

265 ص :  585ریسفت ..... :

266 ص :  هیآ 134 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]585

585هراشا

266 ص :  585همجرت ..... :

267 ص :  586ریسفت ..... :

267 ص :  هیآ 135 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]586

586هراشا

267 ص :  586همجرت ..... :
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267 ص :  586ریسفت ..... :

268 ص :  هیآ 136 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]587

587هراشا

268 ص :  587همجرت ..... :

269 ص :  587ریسفت ..... :

270 ص :  هیآ 137 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]588

588هراشا

270 ص :  588همجرت ..... :

270 ص :  588ریسفت ..... :

272 ص :  هیآ 138 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]589

589هراشا

272 ص :  589همجرت ..... :

272 ص :  589ریسفت ..... :

273 ص :  هیآ 139 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]590

590هراشا

273 ص :  590همجرت ..... :

273 ص :  590ریسفت ..... :

274 ص :  هیآ 140 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]591

591هراشا

274 ص :  591همجرت ..... :

275 ص :  591ریسفت ..... :

276 ص :  هیآ 141 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]592

592هراشا

276 ص :  592همجرت ..... :

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


276 ص :  592ریسفت ..... :

277 ص :  مود .....  592ءزج 

277 ص :  هیآ 142 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]592

592هراشا

277 ص :  592همجرت ..... :

277 ص :  592ریسفت ..... :

278 ص :  هیآ 143 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]593

593هراشا

278 ص :  593همجرت ..... :

279 ص :  594ریسفت ..... :

283 ص :  هیآ 144 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]596

596هراشا

283 ص :  596همجرت ..... :

284 ص :  596ریسفت ..... :

287 ص :  هیآ 145 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]598

598هراشا

287 ص :  598همجرت ..... :

287 ص :  598ریسفت ..... :

288 ص :  هیآ 146 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]599

599هراشا

288 ص :  599همجرت ..... :

289 ص :  599ریسفت ..... :

289 ص :  هیآ 147 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]600

600هراشا
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289 ص :  600همجرت ..... :

290 ص :  600ریسفت ..... :

290 ص :  هیآ 148 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]600

600هراشا

290 ص :  600همجرت ..... 

290 ص :  600ریسفت ..... :

292 ص :  هیآ 149 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]601

601هراشا

292 ص :  602همجرت ..... :

292 ص :  602ریسفت ..... :

292 ص :  هیآ 150 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]602

602هراشا

293 ص :  602همجرت ..... :

293 ص :  602ریسفت ..... :

295 ص :  هیآ 151 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]603

603هراشا

295 ص :  603همجرت ..... :

295 ص :  604ریسفت ..... :

298 ص :  هیآ 152 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]605

605هراشا

298 ص :  نآ .....  لیاضف  بتارم و  رکذ و  605قیقحت 

298 ص :  605همجرت ..... :

298 ص :  605ریسفت ..... :

605هراشا
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300 ص :  رکذ ..... : 607بتارم 

303 ص :  هیآ 153 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]608

608هراشا

303 ص :  608همجرت ..... :

303 ص :  608ریسفت ..... :

305 ص :  هیآ 154 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]609

609هراشا

305 ص :  609همجرت ..... :

305 ص :  609ریسفت ..... :

306 ص :  هیآ 155 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]610

610هراشا

306 ص :  610همجرت ..... :

306 ص :  610ریسفت ..... :

307 ص :  هیآ 156 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]611

611هراشا

307 ص :  611همجرت ..... :

307 ص :  611ریسفت ..... :

308 ص :  هیآ 157 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]611

612هراشا

308 ص :  612همجرت ..... :

308 ص :  612ریسفت ..... :

308 ص :  هیآ 158 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]612

612هراشا

308 ص :  612همجرت ..... :
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309 ص :  612ریسفت ..... :

312 ص :  هیآ 159 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]614

614هراشا

312 ص :  614همجرت ..... :

312 ص :  614ریسفت ..... :

314 ص :  هیآ 160 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]615

615هراشا

314 ص :  615همجرت ..... :

314 ص :  616ریسفت ..... :

314 ص :  هیآ 161 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]616

616هراشا

314 ص :  616همجرت ..... :

315 ص :  616ریسفت ..... :

315 ص :  هیآ 162 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]616

617هراشا

315 ص :  617همجرت ..... :

315 ص :  617ریسفت ..... :

316 ص :  هیآ 163 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]617

617هراشا

316 ص :  617همجرت ..... :

316 ص :  617ریسفت ..... :

317 ص :  هیآ 164 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]618

618هراشا

317 ص :  618همجرت ..... :

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


317 ص :  618ریسفت ..... :

321 ص :  هیآ 165 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]620

620هراشا

321 ص :  620همجرت ..... :

322 ص :  620ریسفت ..... :

323 ص :  هیآ 166 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]621

621هراشا

323 ص :  621همجرت ..... :

323 ص :  621ریسفت ..... :

324 ص :  هیآ 167 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]622

622هراشا

324 ص :  622همجرت ..... :

324 ص :  622ریسفت ..... :

326 ص :  هیآ 168 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]623

623هراشا

326 ص :  623همجرت ..... :

326 ص :  623ریسفت ..... :

623هراشا

327 ص :  نداهن ..... ) ماگ  ناطیش  هار  رب   ) ناطیش ياههسوسو  624نایب 

329 ص :  هیآ 169 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]625

625هراشا

329 ص :  625همجرت ..... :

329 ص :  625ریسفت ..... :

625هراشا
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330 ص :  دهد .....  تبسن  ادخ  هب  ار  نآ  دنادن و  ار  يزیچ  یسک  هکنیا  رد  625قیقحت 

333 ص :  هیآ 170 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]627

627هراشا

333 ص :  627همجرت ..... :

333 ص :  627ریسفت ..... :

334 ص :  هیآ 171 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]628

628هراشا

334 ص :  628همجرت ..... :

335 ص :  628ریسفت ..... :

336 ص :  هیآ 172 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]629

629هراشا

336 ص :  629همجرت ..... :

336 ص :  629ریسفت ..... :

337 ص :  هیآ 173 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]630

630هراشا

337 ص :  630همجرت ..... :

337 ص :  630ریسفت ..... :

340 ص :  هیآ 174 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]631

632هراشا

340 ص :  632همجرت ..... :

340 ص :  632ریسفت ..... :

341 ص :  هیآ 175 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]633

633هراشا

342 ص :  633همجرت ..... :
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342 ص :  633ریسفت ..... :

342 ص :  هیآ 176 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]633

633هراشا

342 ص :  633همجرت ..... :

342 ص :  633ریسفت ..... :

344 ص :  هیآ 177 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]634

634هراشا

344 ص :  634همجرت ..... :

344 ص :  635ریسفت ..... :

350 ص :  هیآ 178 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]638

638هراشا

350 ص :  638همجرت ..... :

350 ص :  638ریسفت ..... :

354 ص :  هیآ 179 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]640

640هراشا

354 ص :  640همجرت ..... :

354 ص :  640ریسفت ..... :

356 ص :  هیآ 180 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]641

641هراشا

356 ص :  641همجرت ..... :

356 ص :  641ریسفت ..... :

358 ص :  هیآ 181 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]642

642هراشا

358 ص :  643همجرت ..... :
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359 ص :  643ریسفت ..... :

360 ص :  هیآ 182 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]644

644هراشا

360 ص :  644همجرت ..... :

360 ص :  644ریسفت ..... :

362 ص :  هیآ 183 ...... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]645

645هراشا

363 ص :  645همجرت ..... :

363 ص :  645ریسفت ..... :

365 ص :  هیآ 184 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]646

647هراشا

365 ص :  647همجرت ..... :

365 ص :  647ریسفت ..... :

368 ص :  هیآ 185 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]648

648هراشا

368 ص :  اجیردت .....  ۀعفد و  باتک  لوزن  649قیقحت 

368 ص :  649همجرت ..... :

369 ص :  649ریسفت ..... :

649هراشا

369 ص :  تسا .....  تیاده  نّیبم  نآرق  هکنیا  649قیقحت 

373 ص :  هیآ 186 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]651

651هراشا

373 ص :  651همجرت ..... :

373 ص :  651ریسفت ..... :
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652هراشا

374 ص :  یلاعت .....  يادخ  ندوب  کیدزن  برق و  652قیقحت 

376 ص :  ار .....  ناگدنب  یلاعت  يادخ  تباجا  مدع  تباجا و  653قیقحت 

380 ص :  هیآ 187 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]655

655هراشا

381 ص :  656همجرت ..... :

381 ص :  656ریسفت ..... :

385 ص :  هیآ 188 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]657

658هراشا

385 ص :  658همجرت ..... :

385 ص :  658ریسفت ..... :

387 ص :  هیآ 189 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]659

659هراشا

387 ص :  659همجرت ..... :

387 ص :  659ریسفت ..... :

659هراشا

389 ص :  رد .....  ریغ  زا  تشپ و  زا  اههناخ  هب  ندش  دراو  عنم  ناشیاهرد و  زا  اههناخ  هب  ندش  دراو  660قیقحت 

391 ص :  هیآ 190 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]661

661هراشا

391 ص :  661همجرت ..... :

391 ص :  661ریسفت ..... :

393 ص :  هیآ 191 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]662

662هراشا

393 ص :  662همجرت ..... :
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393 ص :  663ریسفت ..... :

394 ص :  هیآ 192 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]663

663هراشا

394 ص :  663همجرت ..... :

394 ص :  663ریسفت ..... :

395 ص :  هیآ 193 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]664

664هراشا

395 ص :  664همجرت ..... :

395 ص :  664ریسفت ..... :

396 ص :  هیآ 194 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]664

664هراشا

396 ص :  664همجرت ..... :

396 ص :  665ریسفت ..... :

399 ص :  هیآ 195 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]666

666هراشا

399 ص :  666همجرت ..... :

399 ص :  666ریسفت ..... :

400 ص :  هیآ 196 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]667

667هراشا

401 ص :  667همجرت ..... :

401 ص :  668ریسفت ..... :

405 ص :  هیآ 197 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]669

669هراشا

405 ص :  670همجرت ..... :
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405 ص :  670ریسفت ..... :

407 ص :  هیآ 198 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]671

671هراشا

407 ص :  671همجرت ..... :

407 ص :  671ریسفت ..... :

410 ص :  هیآ 199 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]672

672هراشا

410 ص :  672همجرت ..... :

410 ص :  673ریسفت ..... :

412 ص :  هیآ 200 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]674

674هراشا

412 ص :  674همجرت ..... :

413 ص :  674ریسفت ..... :

414 ص :  هیآ 201 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]675

675هراشا

414 ص :  675همجرت ..... :

414 ص :  675ریسفت ..... :

415 ص :  هیآ 202 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]676

676هراشا

415 ص :  676همجرت ..... :

415 ص :  676ریسفت ..... :

418 ص :  هیآ 203 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]677

677هراشا

418 ص :  677همجرت ..... :
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418 ص :  677ریسفت ..... :

420 ص :  هیآ 204 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]679

679هراشا

420 ص :  679همجرت ..... :

421 ص :  679ریسفت ..... :

422 ص :  هیآ 205 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]680

680هراشا

422 ص :  680همجرت ..... :

422 ص :  680ریسفت ..... :

680هراشا

423 ص :  رشب .....  لسن  تاتابن و  ندرب  نیب  زا  نیمز و  رد  داسفا  هراب  رد  680یقیقحت 

426 ص :  هیآ 206 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]682

682هراشا

426 ص :  682همجرت ..... :

427 ص :  682ریسفت ..... :

427 ص :  هیآ 207 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]683

683هراشا

427 ص :  683همجرت ..... :

427 ص :  683ریسفت ..... :

429 ص :  هیآ 208 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]684

684هراشا

429 ص :  684همجرت ..... :

429 ص :  684ریسفت ..... :

430 ص :  هیآ 209 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]684
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685هراشا

430 ص :  685همجرت ..... :

431 ص :  685ریسفت ..... :

431 ص :  هیآ 210 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]685

685هراشا

431 ص :  685همجرت ..... :

431 ص :  686ریسفت ..... :

686هراشا

432 ص :  یلاعت ..... » يادخ  هب  اهراک  تشگزاب   » ینعم رد  686قیقحت 

433 ص :  هیآ 211 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]687

687هراشا

433 ص :  687همجرت ..... :

433 ص :  687ریسفت ..... :

435 ص :  هیآ 212 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]687

687هراشا

435 ص :  688همجرت ..... :

435 ص :  688ریسفت ..... :

437 ص :  هیآ 213 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]689

689هراشا

437 ص :  689همجرت ..... :

437 ص :  689ریسفت ..... :

440 ص :  هیآ 214 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]690

690هراشا

440 ص :  690همجرت ..... :
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440 ص :  691ریسفت ..... :

442 ص :  هیآ 215 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]692

692هراشا

442 ص :  692همجرت ..... :

442 ص :  692ریسفت ..... :

443 ص :  هیآ 216 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]692

692هراشا

443 ص :  693همجرت ..... :

444 ص :  693ریسفت ..... :

445 ص :  هیآ 217 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]693

693هراشا

445 ص :  693همجرت ..... :

445 ص :  694ریسفت ..... :

448 ص :  هیآ 218 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]695

695هراشا

448 ص :  695همجرت ..... :

448 ص :  695ریسفت ..... :

450 ص :  هیآ 219 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]696

696هراشا

450 ص :  696همجرت ..... :

450 ص :  697ریسفت ..... :

697هراشا

451 ص :  ناسنا .....  لامک  بتارم  697قیقحت 

453 ص :  ماما .....  لوسر و  ّیبن و  ّیلو و  698قیقحت 
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458 ص :  نویفا .....  دود  ندیشک  تمرح  700نایب 

461 ص :  هیآ 220 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]702

702هراشا

461 ص :  702همجرت ..... :

461 ص :  702ریسفت ..... :

موس 703دلج 

703هراشا

1 ص :  703راتفگشیپ ..... 

1 ص :  هرقب .....  هروس  ریسفت  705همادا 

1 ص :  هیآ 221 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]705

705هراشا

1 ص :  705همجرت ..... :

1 ص :  705ریسفت ..... :

705هراشا

2 ص :  نیشنمه ..... ) زا  يریذپوخ   ) شرواجم زا  سفن  يریذپ  تلاح  رد  706قیقحت 

4 ص :  هیآ 222 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]707

707هراشا

4 ص :  707همجرت ..... :

4 ص :  707ریسفت ..... :

7 ص :  هیآ 223 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]709

709هراشا

7 ص :  709همجرت ..... :

7 ص :  709ریسفت ..... 

10 ص :  هیآ 224 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]710
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710هراشا

10 ص :  711همجرت ..... :

10 ص :  711ریسفت ..... :

11 ص :  هیآ 225 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]711

711هراشا

11 ص :  711همجرت ..... :

11 ص :  711ریسفت ..... :

13 ص :  هیآ 226 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]712

712هراشا

13 ص :  712همجرت ..... :

13 ص :  713ریسفت ..... :

13 ص :  هیآ 227 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]713

713هراشا

13 ص :  713همجرت ..... :

13 ص :  713ریسفت ..... :

15 ص :  هیآ 228 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]714

714هراشا

15 ص :  714همجرت ..... :

16 ص :  714ریسفت ..... :

19 ص :  هیآ 229 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]716

716هراشا

20 ص :  716همجرت ..... :

20 ص :  717ریسفت ..... :

23 ص :  هیآ 230 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]718
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718هراشا

23 ص :  718همجرت ..... :

23 ص :  718ریسفت ..... :

23 ص :  هیآ 231 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]719

719هراشا

24 ص :  719همجرت ..... :

24 ص :  719ریسفت ..... :

719هراشا

26 ص :  ناسنا .....  بتارم  بسح  هب  نآ  بتارم  تمعن و  720قیقحت 

29 ص :  هیآ 232 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]722

722هراشا

29 ص :  722همجرت ..... :

29 ص :  722ریسفت ..... :

30 ص :  هیآ 233 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]723

723هراشا

31 ص :  723همجرت ..... :

31 ص :  723ریسفت ..... :

36 ص :  هیآ 234 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]725

725هراشا

36 ص :  726همجرت ..... :

36 ص :  726ریسفت ..... :

726هراشا

36 ص :  نانز .....  نتفرگ  هّدع  تمکح  726نایب 

38 ص :  هیآ 235 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]727
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727هراشا

38 ص :  727همجرت ..... :

39 ص :  727ریسفت ..... :

40 ص :  هیآ 236 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]728

728هراشا

41 ص :  729همجرت ..... :

41 ص :  729ریسفت ..... :

43 ص :  هیآ 237 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]730

730هراشا

43 ص :  730همجرت ..... :

43 ص :  730ریسفت ..... :

45 ص :  هیآ 238 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]731

731هراشا

45 ص :  731همجرت ..... :

45 ص :  731ریسفت ..... :

731هراشا

46 ص :  یطسو .....  زامن  732نایب 

47 ص :  هیآ 239 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]732

732هراشا

47 ص :  732همجرت ..... :

47 ص :  732ریسفت ..... :

48 ص :  هیآ 240 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]733

733هراشا

48 ص :  733همجرت ..... :
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48 ص :  733ریسفت ..... :

49 ص :  هیآ 241 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]734

734هراشا

49 ص :  734همجرت ..... :

50 ص :  734ریسفت ..... :

50 ص :  هیآ 242 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]735

735هراشا

50 ص :  735همجرت ..... :

50 ص :  735ریسفت ..... :

51 ص :  هیآ 243 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]735

735هراشا

51 ص :  735همجرت ..... :

51 ص :  735ریسفت ..... :

53 ص :  هیآ 244 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]736

736هراشا

54 ص :  737همجرت ..... :

54 ص :  737ریسفت ..... :

54 ص :  هیآ 245 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]737

737هراشا

54 ص :  737همجرت ..... :

54 ص :  737ریسفت ..... :

737هراشا

55 ص :  نآ .....  قیقحت  ادخ و  ضرق  738نایب 

58 ص :  هیآ 246 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]739

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


739هراشا

58 ص :  739همجرت ..... :

59 ص :  740ریسفت ..... :

60 ص :  هیآ 247 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]740

740هراشا

60 ص :  741همجرت ..... :

60 ص :  741ریسفت ..... :

62 ص :  هیآ 248 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]742

742هراشا

62 ص :  742همجرت ..... :

63 ص :  742ریسفت ..... :

63 ص :  هنیکس .....  توبات و  742نایب 

68 ص :  هیآ 249 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]745

745هراشا

68 ص :  745همجرت ..... :

69 ص :  746ریسفت ..... :

71 ص :  هیآ 250 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]747

747هراشا

71 ص :  747همجرت ..... :

72 ص :  747ریسفت ..... :

72 ص :  هیآ 251 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]748

748هراشا

72 ص :  748همجرت ..... :

72 ص :  748ریسفت ..... :
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74 ص :  هیآ 252 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]749

749هراشا

74 ص :  749همجرت ..... :

74 ص :  749ریسفت ..... :

75 ص :  هیآ 253 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]749

750هراشا

75 ص :  750همجرت ..... :

76 ص :  750ریسفت ..... :

750هراشا

78 ص :  بلاطم .....  یضعب  قیقحت  رما و  ود  نیب  رما  رایتخا و  ربج و  751قیقحت 

86 ص :  هیآ 254 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]755

755هراشا

86 ص :  756همجرت ..... :

86 ص :  756ریسفت ..... :

88 ص :  هیآ 255 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]756

756هراشا

88 ص :  756همجرت ..... :

88 ص :  757ریسفت ..... :

757هراشا

92 ص :  دهاوخب .....  وا  دوخ  هک  ادخ  ملع  زا  يرادقم  رب  هطاحا  759نایب 

94 ص :  هیآ 256 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]760

760هراشا

94 ص :  760همجرت ..... :

94 ص :  760ریسفت ..... :
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760هراشا

97 ص :  یقثولا .....  ةورع  نایب  یقثولا و  ةورع  هب  نتسج  کّسمت  761قیقحت 

104 ص :  هیآ 257 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]765

765هراشا

104 ص :  765همجرت ..... :

104 ص :  765ریسفت ..... :

106 ص :  هیآ 258 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]767

767هراشا

107 ص :  767همجرت ..... :

107 ص :  767ریسفت ..... :

110 ص :  هیآ 259 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]769

769هراشا

110 ص :  769همجرت ..... :

110 ص :  769ریسفت ..... :

112 ص :  هیآ 260 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]770

770هراشا

112 ص :  770همجرت ..... :

113 ص :  771ریسفت ...... :

117 ص :  هیآ 261 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]773

773هراشا

117 ص :  773همجرت ..... :

118 ص :  773ریسفت ..... :

119 ص :  هیآ 262 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]774

774هراشا
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119 ص :  774همجرت ..... :

119 ص :  775ریسفت ..... :

121 ص :  هیآ 263 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]775

775هراشا

121 ص :  775همجرت ..... :

121 ص :  776ریسفت ..... :

122 ص :  هیآ 264 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]776

776هراشا

122 ص :  776همجرت ..... :

123 ص :  776ریسفت ..... :

125 ص :  هیآ 265 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]778

778هراشا

126 ص :  778همجرت ..... :

126 ص :  778ریسفت ..... :

129 ص :  هیآ 266 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]780

780هراشا

129 ص :  780همجرت ..... :

129 ص :  780ریسفت ..... :

130 ص :  هیآ 267 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]781

781هراشا

130 ص :  781همجرت ..... :

131 ص :  781ریسفت ..... :

132 ص :  هیآ 268 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]782

782هراشا
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133 ص :  782همجرت ..... :

133 ص :  782ریسفت ..... :

134 ص :  هیآ 269 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]783

783هراشا

134 ص :  نآ .....  بتارم  تمکح و  783نایب 

134 ص :  783همجرت ..... :

134 ص :  783ریسفت ..... :

137 ص :  هیآ 270 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]785

785هراشا

137 ص :  785همجرت ..... :

137 ص :  785ریسفت ..... :

138 ص :  هیآ 271 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]785

785هراشا

138 ص :  785همجرت ..... :

138 ص :  785ریسفت ..... :

139 ص :  هیآ 272 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]786

786هراشا

140 ص :  787همجرت ..... :

140 ص :  787ریسفت ..... :

141 ص :  هیآ 273 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]787

787هراشا

141 ص :  787همجرت ..... :

141 ص :  788ریسفت ..... :

143 ص :  هیآ 274 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]788
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788هراشا

143 ص :  789همجرت ..... :

143 ص :  789ریسفت ..... :

144 ص :  هیآ 275 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]789

789هراشا

144 ص :  789همجرت ..... :

145 ص :  790ریسفت ..... :

790هراشا

146 ص :  ناطیش .....  ّسم  زا  نونج  طبخ و  790نایب 

152 ص :  هیآ 276 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]794

794هراشا

153 ص :  794همجرت ..... :

153 ص :  794ریسفت ..... :

154 ص :  هیآ 277 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]795

795هراشا

154 ص :  795همجرت ..... :

154 ص :  795ریسفت ..... :

154 ص :  هیآ 278 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]795

795هراشا

154 ص :  795همجرت ..... :

154 ص :  795ریسفت ..... :

155 ص :  هیآ 279 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]796

796هراشا

155 ص :  796همجرت ..... :
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155 ص :  796ریسفت ..... :

156 ص :  هیآ 280 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]796

796هراشا

156 ص :  797همجرت ..... :

156 ص :  797ریسفت ..... :

157 ص :  هیآ 281 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]797

797هراشا

157 ص :  797همجرت ..... :

157 ص :  797ریسفت ..... :

157 ص :  هیآ 282 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]798

798هراشا

158 ص :  798همجرت ..... :

158 ص :  798ریسفت ..... :

166 ص :  هیآ 283 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]802

802هراشا

166 ص :  802همجرت ..... :

166 ص :  802ریسفت ..... :

168 ص :  هیآ 284 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]803

803هراشا

168 ص :  803همجرت ..... :

168 ص :  804ریسفت ..... :

170 ص :  هیآ 285 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]805

805هراشا

170 ص :  805همجرت ..... :
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170 ص :  805ریسفت ..... :

171 ص :  هیآ 286 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]806

806هراشا

172 ص :  806همجرت ..... :

172 ص :  806ریسفت ..... :

179 ص :  نارمع .....  لآ  810هروس 

810هراشا

179 ص :  هیآ 1 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]810

810هراشا

179 ص :  810همجرت ..... :

179 ص :  هیآ 2 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]810

810هراشا

179 ص :  810همجرت ..... :

179 ص :  810ریسفت ..... :

179 ص :  هیآ 3 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]810

811هراشا

179 ص :  811همجرت ..... :

179 ص :  811ریسفت ..... :

180 ص :  هیآ 4 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]811

811هراشا

180 ص :  811همجرت ..... :

180 ص :  811ریسفت ..... :

182 ص :  هیآ 5 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]812

812هراشا
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182 ص :  812همجرت ..... :

182 ص :  813ریسفت ..... :

182 ص :  هیآ 6 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]813

813هراشا

182 ص :  813همجرت ..... :

183 ص :  813ریسفت ..... :

186 ص :  هیآ 7 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]815

815هراشا

187 ص :  815همجرت ..... :

187 ص :  816ریسفت ..... :

816هراشا

187 ص :  هباشتم .....  مکحم و  816نایب 

193 ص :  ناسنا .....  نتشگ  دنمدرخ  هراب  رد  819ینخس 

195 ص :  هیآ 8 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]820

820هراشا

195 ص :  820همجرت ..... :

195 ص :  820ریسفت ..... :

196 ص :  هیآ 9 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]821

821هراشا

196 ص :  821همجرت ..... :

196 ص :  821ریسفت ..... :

197 ص :  هیآ 10 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]821

821هراشا

197 ص :  821همجرت ..... :
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197 ص :  821ریسفت ..... :

197 ص :  هیآ 11 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]822

822هراشا

198 ص :  822همجرت ..... :

198 ص :  822ریسفت ..... :

198 ص :  هیآ 12 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]822

822هراشا

198 ص :  823همجرت ..... :

198 ص :  823ریسفت ..... :

199 ص :  هیآ 13 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]823

823هراشا

199 ص :  823همجرت ..... :

200 ص :  824ریسفت ..... :

201 ص :  هیآ 14 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]824

824هراشا

201 ص :  824همجرت ..... :

201 ص :  824ریسفت ..... :

202 ص :  هیآ 15 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]825

825هراشا

203 ص :  825همجرت ..... :

203 ص :  825ریسفت ..... :

204 ص :  هیآ 16 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]826

826هراشا

204 ص :  826همجرت ..... :
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204 ص :  826ریسفت ..... :

204 ص :  هیآ 17 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]827

827هراشا

205 ص :  827همجرت ..... :

205 ص :  827ریسفت ..... :

205 ص :  هیآ 18 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]827

827هراشا

205 ص :  تسین ..... . ییادخ  وا  زج  هکنیا  هب  ادخ  تداهش  827یگنوگچ 

205 ص :  827همجرت ..... :

206 ص :  828ریسفت ..... :

208 ص :  هیآ 19 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]829

829هراشا

208 ص :  829همجرت ..... :

208 ص :  829ریسفت ..... :

209 ص :  هیآ 20 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]830

830هراشا

209 ص :  830همجرت ..... :

209 ص :  830ریسفت ..... :

211 ص :  هیآ 21 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]831

831هراشا

211 ص :  831همجرت ..... :

211 ص :  831ریسفت ..... :

212 ص :  هیآ 22 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]832

832هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


212 ص :  832همجرت ..... :

212 ص :  832ریسفت ..... :

213 ص :  هیآ 23 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]832

832هراشا

213 ص :  833همجرت ..... :

213 ص :  833ریسفت ..... :

215 ص :  هیآ 24 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]834

834هراشا

215 ص :  834همجرت ..... :

216 ص :  834ریسفت ..... :

216 ص :  هیآ 25 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]834

834هراشا

216 ص :  834همجرت ..... :

216 ص :  835ریسفت ..... :

218 ص :  هیآ 26 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]836

836هراشا

218 ص :  836همجرت ..... :

218 ص :  836ریسفت ..... :

220 ص :  هیآ 27 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]837

837هراشا

220 ص :  837همجرت ..... :

220 ص :  837ریسفت ..... :

221 ص :  هیآ 28 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]838

838هراشا
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221 ص :  838همجرت ..... :

221 ص :  838ریسفت ..... :

223 ص :  هیآ 29 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]839

839هراشا

223 ص :  839همجرت ..... :

223 ص :  839ریسفت ..... :

223 ص :  هیآ 30 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]839

839هراشا

224 ص :  839همجرت ..... :

224 ص :  839ریسفت ..... :

225 ص :  هیآ 31 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]840

840هراشا

225 ص :  840همجرت ..... :

225 ص :  840ریسفت ..... :

229 ص :  هیآ 32 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]842

842هراشا

229 ص :  842همجرت ..... :

229 ص :  843ریسفت ..... :

230 ص :  هیآ 33 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]843

843هراشا

230 ص :  843همجرت ..... :

230 ص :  843ریسفت ..... :

231 ص :  هیآ 34 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]844

844هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


231 ص :  844همجرت ..... :

231 ص :  844ریسفت ..... :

232 ص :  هیآ 35 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]844

845هراشا

232 ص :  845همجرت ..... :

232 ص :  845ریسفت ..... :

234 ص :  هیآ 36 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]846

846هراشا

234 ص :  846همجرت ..... :

234 ص :  846ریسفت ..... :

236 ص :  هیآ 37 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]847

847هراشا

236 ص :  847همجرت ..... :

236 ص :  847ریسفت ..... :

239 ص :  هیآ 38 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]849

849هراشا

239 ص :  849همجرت ..... :

239 ص :  849ریسفت ..... :

239 ص :  هیآ 39 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]849

849هراشا

239 ص :  849همجرت ..... :

240 ص :  849ریسفت ..... :

240 ص : هیآ 40 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]850

850هراشا
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240 ص :  850همجرت ..... :

240 ص :  850ریسفت ..... :

242 ص :  هیآ 41 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]851

851هراشا

242 ص :  851همجرت ..... :

242 ص :  851ریسفت ..... :

851هراشا

243 ص :  ّبر .....  مسا  حیبست  ّبر و  حیبست  852قیقحت 

244 ص :  هیآ 42 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]852

852هراشا

245 ص :  853همجرت ..... :

245 ص :  853ریسفت ..... :

246 ص :  هیآ 43 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]853

853هراشا

246 ص :  853همجرت ..... :

246 ص :  854ریسفت ..... :

247 ص :  هیآ 44 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]854

854هراشا

247 ص :  854همجرت ..... :

247 ص :  854ریسفت ..... :

247 ص :  هیآ 45 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]855

855هراشا

247 ص :  855همجرت ..... :

248 ص :  855ریسفت ..... :
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248 ص :  هیآ 46 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]855

855هراشا

248 ص :  855همجرت ..... :

248 ص :  855ریسفت ..... :

249 ص :  هیآ 47 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]856

856هراشا

249 ص :  856همجرت ..... :

249 ص :  856ریسفت ..... :

250 ص :  هیآ 48 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]856

857هراشا

250 ص :  857همجرت ..... :

250 ص :  857ریسفت ..... :

251 ص :  هیآ 49 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]857

857هراشا

251 ص :  857همجرت ..... :

251 ص :  857ریسفت ..... :

253 ص :  هیآ 50 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]859

859هراشا

254 ص :  859همجرت ..... :

254 ص :  859ریسفت ..... :

859هراشا

255 ص :  دراد .....  ار  يرما  زا  يوریپ  ياضتقا  یگتسباو  نامه  تسا و  هدش  هدیرفآ  هتسباو  ةرطف  ناسنا  هکنیا  رد  860قیقحت 

259 ص :  هیآ 51 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]862

862هراشا
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259 ص :  862همجرت ..... :

260 ص :  862ریسفت ..... :

260 ص :  هیآ 52 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]863

863هراشا

260 ص :  863همجرت ..... :

261 ص :  863ریسفت ..... :

263 ص :  هیآ 53 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]864

864هراشا

263 ص :  864همجرت ..... :

263 ص :  864ریسفت ..... :

263 ص :  هیآ 54 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]865

865هراشا

263 ص :  865همجرت ..... :

263 ص :  865ریسفت ..... :

865هراشا

264 ص :  يو .....  ندومن  بولصم  ترضح و  نآ  نتفرگ  یسیع و  ترضح  لاح  865لیصفت 

268 ص :  هیآ 55 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]868

868هراشا

268 ص :  868همجرت ..... :

268 ص :  868ریسفت ..... :

270 ص :  هیآ 56 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]869

869هراشا

270 ص :  869همجرت ..... :

270 ص :  869ریسفت ..... :
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271 ص :  هیآ 57 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]869

870هراشا

271 ص :  870همجرت ..... :

271 ص :  870ریسفت ..... :

272 ص :  هیآ 58 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]870

870هراشا

272 ص :  870همجرت ..... :

272 ص :  870ریسفت ..... :

273 ص :  هیآ 59 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]871

871هراشا

273 ص :  871همجرت ..... :

273 ص :  871ریسفت ..... :

274 ص :  هیآ 60 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]871

872هراشا

274 ص :  872همجرت ..... :

274 ص :  872ریسفت ..... :

274 ص :  هیآ 61 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]872

872هراشا

274 ص :  872همجرت ..... :

275 ص :  872ریسفت ..... :

872هراشا

276 ص :  دندوب ..... . ص )  ) دّمحم اب  هلهابم  رد  هک  یناسک  تفارش  873قیقحت 

280 ص :  هیآ 62 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]875

875هراشا
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281 ص :  876همجرت ..... :

281 ص :  876ریسفت ..... :

282 ص :  هیآ 63 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]876

876هراشا

282 ص :  876همجرت ..... :

282 ص :  876ریسفت ..... :

282 ص :  هیآ 64 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]877

877هراشا

282 ص :  877همجرت ..... :

282 ص :  877ریسفت ..... :

284 ص :  هیآ 65 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]878

878هراشا

285 ص :  878همجرت ..... :

285 ص :  878ریسفت ..... :

285 ص :  هیآ 66 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]879

879هراشا

286 ص :  879همجرت ..... :

286 ص :  879ریسفت ..... :

287 ص :  هیآ 67 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]880

880هراشا

287 ص :  880همجرت ..... :

287 ص :  880ریسفت ..... :

288 ص :  هیآ 68 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]880

880هراشا
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288 ص :  880همجرت ..... :

288 ص :  880ریسفت ..... :

289 ص :  هیآ 69 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]881

881هراشا

289 ص :  881همجرت ..... :

290 ص :  882ریسفت ..... :

290 ص :  هیآ 70 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]882

882هراشا

291 ص :  882همجرت ..... :

291 ص :  882ریسفت ..... :

291 ص :  هیآ 71 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]883

883هراشا

291 ص :  883همجرت ..... :

292 ص :  883ریسفت ..... :

292 ص :  هیآ 72 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]884

884هراشا

293 ص :  884همجرت ..... :

293 ص :  884ریسفت ..... :

294 ص :  هیآ 73 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]884

884هراشا

294 ص :  885همجرت ..... :

294 ص :  885ریسفت ..... :

296 ص :  هیآ 74 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]886

886هراشا
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296 ص :  886همجرت ..... :

296 ص :  886ریسفت ..... :

296 ص :  هیآ 75 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]886

886هراشا

296 ص :  886همجرت ..... :

297 ص :  887ریسفت ..... :

298 ص :  هیآ 76 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]887

887هراشا

298 ص :  888همجرت ..... :

299 ص :  888ریسفت ..... :

299 ص :  هیآ 77 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]888

888هراشا

300 ص :  888همجرت ..... :

300 ص :  888ریسفت ..... :

301 ص :  هیآ 78 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]889

889هراشا

301 ص :  889همجرت ..... :

302 ص :  890ریسفت ..... :

890هراشا

303 ص :  تسا ..... . هدش  هداد  تبسن  سفن  هب  هک  ینابز  ببس  هب  باتک  ندیخرچ  ندروخ و  بات  890قیقحت 

304 ص :  هیآ 79 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]891

891هراشا

304 ص :  891همجرت ..... :

305 ص :  891ریسفت ..... :
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307 ص :  هیآ 80 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]893

893هراشا

307 ص :  893همجرت ..... :

308 ص :  893ریسفت ..... :

309 ص :  هیآ 81 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]894

894هراشا

309 ص :  894همجرت ..... :

309 ص :  894ریسفت ..... :

314 ص :  هیآ 82 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]897

897هراشا

314 ص :  897همجرت ..... :

314 ص :  897ریسفت ..... :

314 ص :  هیآ 83 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]897

897هراشا

315 ص :  897همجرت ..... :

315 ص :  898ریسفت ..... :

316 ص :  هیآ 84 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]898

898هراشا

316 ص :  898همجرت ..... :

317 ص :  899ریسفت ..... :

317 ص :  هیآ 85 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]899

899هراشا

317 ص :  899همجرت ..... :

317 ص :  899ریسفت ..... :
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899هراشا

317 ص :  نید ..... : زا  نتشگرب  دادترا و  بسح  رب  نآ و  رب  ياقب  نید و  بلط  بسح  رب  مدرم  فانصا  899قیقحت 

320 ص :  هیآ 86 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]901

901هراشا

320 ص :  901همجرت ..... :

320 ص :  901ریسفت ..... :

321 ص :  هیآ 87 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]901

901هراشا

321 ص :  902همجرت ..... :

321 ص :  902ریسفت ..... :

321 ص :  هیآ 88 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]902

902هراشا

321 ص :  902همجرت ..... :

321 ص :  902ریسفت ..... :

322 ص :  هیآ 89 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]902

902هراشا

322 ص :  902همجرت ..... :

322 ص :  902ریسفت ..... :

323 ص :  هیآ 90 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]903

903هراشا

323 ص :  903همجرت ..... :

323 ص :  903ریسفت ..... :

323 ص :  هیآ 91 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]903

903هراشا
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323 ص :  904همجرت ..... :

324 ص :  904ریسفت ..... :

325 ص :  هیآ 92 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]905

905هراشا

325 ص :  905همجرت ..... :

325 ص :  905ریسفت ..... :

327 ص :  هیآ 93 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]905

905هراشا

327 ص :  906همجرت ..... :

327 ص :  906ریسفت ..... :

328 ص :  هیآ 94 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]906

906هراشا

328 ص :  907همجرت ..... :

329 ص :  907ریسفت ..... :

329 ص :  هیآ 95 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]907

907هراشا

329 ص :  907همجرت ..... :

329 ص :  907ریسفت ..... :

330 ص :  هیآ 96 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]908

908هراشا

330 ص :  908همجرت ..... :

330 ص :  908ریسفت ..... :

333 ص :  هیآ 97 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]909

909هراشا
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333 ص :  909همجرت ..... :

333 ص :  910ریسفت ..... :

338 ص :  هیآ 98 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]912

912هراشا

338 ص :  912همجرت ..... :

338 ص :  912ریسفت ..... :

339 ص :  هیآ 99 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]912

913هراشا

339 ص :  913همجرت ..... :

339 ص :  913ریسفت ..... :

913هراشا

341 ص :  مخ .....  ریدغ  عادولا و  ۀّجح  914ریسفت 

341 ص :  هیآ 100 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]914

914هراشا

342 ص :  914همجرت ..... :

342 ص :  915ریسفت ..... :

343 ص :  هیآ 101 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]915

915هراشا

343 ص :  915همجرت ..... :

343 ص :  915ریسفت ..... :

344 ص :  هیآ 102 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]916

916هراشا

344 ص :  916همجرت ..... :

344 ص :  916ریسفت ..... :
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346 ص :  هیآ 103 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]917

917هراشا

346 ص :  مدرم .....  نامسیر )  ) لبح ادخ و  نامسیر )  ) لبح رد  917قیقحت 

918هراشا

347 ص :  918همجرت ..... :

347 ص :  918ریسفت ..... :

350 ص :  هیآ 104 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]920

920هراشا

351 ص :  920همجرت ..... :

351 ص :  920ریسفت ..... :

353 ص :  هیآ 105 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]921

922هراشا

353 ص :  922همجرت ..... :

353 ص :  922ریسفت ..... :

354 ص :  هیآ 106 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]922

922هراشا

354 ص :  922همجرت ..... :

354 ص :  922ریسفت ..... :

355 ص :  هیآ 107 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]923

923هراشا

355 ص :  923همجرت ..... :

355 ص :  923ریسفت .... :

358 ص :  هیآ 108 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]925

925هراشا
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358 ص :  925همجرت ..... :

358 ص :  925ریسفت ..... :

359 ص :  هیآ 109 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]925

925هراشا

359 ص :  926همجرت ..... :

359 ص :  926ریسفت ..... :

360 ص :  هیآ 110 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]926

926هراشا

360 ص :  926همجرت ..... :

361 ص :  927ریسفت ..... :

364 ص :  هیآ 111 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]928

928هراشا

364 ص :  929همجرت ..... :

364 ص :  929ریسفت ..... :

365 ص :  هیآ 112 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]929

929هراشا

365 ص :  929همجرت ..... :

365 ص :  929ریسفت ..... :

367 ص :  هیآ 113 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]930

930هراشا

367 ص :  931همجرت ..... :

367 ص :  931ریسفت ..... :

368 ص :  هیآ 114 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]931

931هراشا
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368 ص :  931همجرت ..... :

368 ص :  931ریسفت ..... :

369 ص :  هیآ 115 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]932

932هراشا

369 ص :  932همجرت ..... :

369 ص :  932ریسفت ..... :

370 ص :  هیآ 116 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]932

932هراشا

370 ص :  932همجرت ..... :

370 ص :  932ریسفت ..... :

371 ص :  هیآ 117 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]933

933هراشا

371 ص :  933همجرت ..... :

371 ص :  933ریسفت ..... :

373 ص :  هیآ 118 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]934

934هراشا

373 ص :  935همجرت ..... :

373 ص :  935ریسفت ..... :

375 ص :  هیآ 119 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]935

936هراشا

375 ص :  936همجرت ..... :

375 ص :  936ریسفت ..... :

376 ص :  هیآ 120 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]937

937هراشا
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377 ص :  937همجرت ..... :

377 ص :  937ریسفت ..... :

377 ص :  هیآ 121 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]937

937هراشا

378 ص :  937همجرت ..... :

378 ص :  938ریسفت ..... :

380 ص :  هیآ 122 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]939

939هراشا

380 ص :  939همجرت ..... :

380 ص :  939ریسفت ..... :

381 ص :  هیآ 123 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]939

939هراشا

381 ص :  939همجرت ..... :

381 ص :  940ریسفت ..... :

382 ص :  هیآ 124 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]940

940هراشا

382 ص :  940همجرت ..... :

382 ص :  940ریسفت ..... :

383 ص :  هیآ 125 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]941

941هراشا

383 ص :  941همجرت ..... :

383 ص :  941ریسفت ..... :

384 ص :  هیآ 126 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]941

941هراشا
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384 ص :  941همجرت ..... :

384 ص :  942ریسفت ..... :

385 ص :  هیآ 127 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]942

942هراشا

385 ص :  942همجرت ..... :

385 ص :  942ریسفت ..... :

385 ص :  هیآ 128 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]943

943هراشا

385 ص :  943همجرت ..... :

385 ص :  943ریسفت ..... :

387 ص :  هیآ 129 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]944

944هراشا

387 ص :  944همجرت ..... :

387 ص :  944ریسفت ..... :

388 ص :  هیآ 130 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]944

944هراشا

388 ص :  945همجرت ..... :

388 ص :  945ریسفت ..... :

389 ص :  هیآ 131 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]945

945هراشا

389 ص :  945همجرت ..... :

389 ص :  945ریسفت ..... :

389 ص :  هیآ 132 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]946

946هراشا
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389 ص :  946همجرت ..... :

389 ص :  946ریسفت ..... :

390 ص :  هیآ 133 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]946

946هراشا

390 ص :  946همجرت ..... :

390 ص :  946ریسفت ..... :

946هراشا

390 ص :  نیمز .....  اهنامسآ و  ضرع  هب  تشهب  ضرع  زا  ریبعت  947هجو 

392 ص :  هیآ 134 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]947

947هراشا

392 ص :  948همجرت ..... :

392 ص :  948ریسفت ..... :

948هراشا

393 ص :  نآ .....  كرت  صاصق و  رد  مدرم  بتارم  948قیقحت 

394 ص :  هیآ 135 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]949

949هراشا

394 ص :  949همجرت ..... :

394 ص :  949ریسفت ..... :

397 ص :  هیآ 136 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]951

951هراشا

397 ص :  951همجرت ..... :

398 ص :  951ریسفت ..... :

399 ص :  هیآ 137 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]952

952هراشا
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399 ص :  952همجرت ..... :

399 ص :  952ریسفت ..... :

400 ص :  هیآ 138 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]953

953هراشا

400 ص :  953همجرت ..... :

400 ص :  953ریسفت ..... :

401 ص :  هیآ 139 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]953

953هراشا

401 ص :  953همجرت ..... :

401 ص :  953ریسفت ..... :

402 ص :  هیآ 140 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]954

954هراشا

402 ص :  954همجرت ..... :

402 ص :  954ریسفت ..... :

402 ص :  هیآ 141 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]955

955هراشا

404 ص :  955همجرت ..... :

404 ص :  955ریسفت ..... :

404 ص :  هیآ 142 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]955

956هراشا

404 ص :  956همجرت ..... :

404 ص :  956ریسفت ..... :

405 ص :  هیآ 143 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]956

956هراشا
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405 ص :  956همجرت ..... :

406 ص :  957ریسفت ..... :

406 ص :  هیآ 144 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]957

957هراشا

406 ص :  957همجرت ..... :

407 ص :  957ریسفت ..... :

413 ص :  هیآ 145 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]961

961هراشا

413 ص :  961همجرت ..... :

413 ص :  961ریسفت ..... :

415 ص :  هیآ 146 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]962

962هراشا

415 ص :  962همجرت ..... :

415 ص :  962ریسفت ..... :

417 ص :  هیآ 147 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]963

963هراشا

417 ص :  963همجرت ..... :

417 ص :  963ریسفت ..... :

417 ص :  هیآ 148 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]964

964هراشا

418 ص :  964همجرت ..... :

418 ص :  964ریسفت ..... :

419 ص :  هیآ 149 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]964

965هراشا
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419 ص :  965همجرت ..... :

419 ص :  965ریسفت ..... :

419 ص :  هیآ 150 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]965

965هراشا

420 ص :  965همجرت ..... :

420 ص :  965ریسفت ..... :

420 ص :  هیآ 151 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]966

966هراشا

420 ص :  966همجرت ..... :

420 ص :  966ریسفت ..... :

966هراشا

421 ص :  وا .....  ناهرب  نذا و  ببس  هب  ادخ  هب  ندروآ  كرش  966قیقحت 

422 ص :  هیآ 152 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]967

967هراشا

423 ص :  967همجرت ..... :

423 ص :  968ریسفت ..... :

425 ص :  هیآ 153 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]969

969هراشا

425 ص :  969همجرت ..... :

425 ص :  969ریسفت ..... :

427 ص :  هیآ 154 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]970

970هراشا

427 ص :  970همجرت ..... :

428 ص :  970ریسفت ..... :
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431 ص :  هیآ 155 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]972

972هراشا

431 ص :  972همجرت ..... :

431 ص :  972ریسفت ..... :

432 ص :  هیآ 156 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]973

973هراشا

432 ص :  973همجرت ..... :

433 ص :  973ریسفت ..... :

433 ص :  هیآ 157 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]974

974هراشا

434 ص :  974همجرت ..... :

434 ص :  974ریسفت ..... :

434 ص :  هیآ 158 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]974

974هراشا

434 ص :  974همجرت ..... :

434 ص :  974ریسفت ..... :

435 ص :  هیآ 159 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]975

975هراشا

435 ص :  975همجرت ..... :

435 ص :  975ریسفت ..... :

437 ص :  ص ..... : هیآ 160 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]976

976هراشا

437 ص :  976همجرت ..... :

437 ص :  976ریسفت ..... :
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437 ص :  هیآ 161 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]976

977هراشا

437 ص :  977همجرت ..... :

438 ص :  977ریسفت ..... :

440 ص :  هیآ 162 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]978

978هراشا

440 ص :  978همجرت ..... :

440 ص :  979ریسفت ..... :

441 ص :  هیآ 163 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]979

979هراشا

441 ص :  دنتسه ..... . تاجرد  بحاص  تاجرد و  نینمؤم  هکنیا  979قیقحت 

441 ص :  979همجرت ..... :

441 ص :  979ریسفت ..... :

443 ص :  هیآ 164 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]980

980هراشا

443 ص :  980همجرت ..... :

443 ص :  980ریسفت ..... :

444 ص :  هیآ 165 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]981

981هراشا

444 ص :  981همجرت ..... :

444 ص :  981ریسفت ..... :

445 ص :  هیآ 166 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]982

982هراشا

445 ص :  982همجرت ..... :
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446 ص :  982ریسفت ..... :

446 ص :  هیآ 167 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]982

983هراشا

446 ص :  983همجرت ..... :

446 ص :  983ریسفت ..... :

448 ص :  هیآ 168 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]984

984هراشا

448 ص :  984همجرت ..... :

448 ص :  984ریسفت ..... :

449 ص :  هیآ 169 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]985

985هراشا

449 ص :  985همجرت ..... :

449 ص :  985ریسفت ..... :

450 ص :  هیآ 170 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]985

985هراشا

450 ص :  985همجرت ..... :

450 ص :  986ریسفت ..... :

451 ص :  هیآ 171 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]986

986هراشا

451 ص :  986همجرت ..... :

451 ص :  986ریسفت ..... :

452 ص :  هیآ 172 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]986

986هراشا

452 ص :  987همجرت ..... :
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452 ص :  987ریسفت ..... :

455 ص :  هیآ 173 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]988

988هراشا

455 ص :  988همجرت ..... :

455 ص :  988ریسفت ..... :

456 ص :  هیآ 174 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]989

989هراشا

456 ص :  989همجرت ..... :

456 ص :  989ریسفت ..... :

457 ص :  هیآ 175 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]990

990هراشا

457 ص :  990همجرت ..... :

457 ص :  990ریسفت ..... :

457 ص :  هیآ 176 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]990

990هراشا

458 ص :  990همجرت ..... :

458 ص :  991ریسفت ..... :

459 ص :  هیآ 177 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]991

991هراشا

459 ص :  991همجرت ..... :

459 ص :  991ریسفت ..... :

459 ص :  هیآ 178 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]991

991هراشا

459 ص :  992همجرت ..... :
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459 ص :  992ریسفت ..... :

460 ص :  هیآ 179 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]992

992هراشا

460 ص :  992همجرت ..... :

460 ص :  992ریسفت ..... :

462 ص :  هیآ 180 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]993

993هراشا

462 ص :  993همجرت ..... :

462 ص :  994ریسفت ..... :

464 ص :  هیآ 181 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]995

995هراشا

464 ص :  995همجرت ..... :

465 ص :  995ریسفت ..... :

466 ص :  هیآ 182 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]996

996هراشا

466 ص :  996همجرت ..... :

466 ص :  996ریسفت ..... :

467 ص :  هیآ 183 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]997

997هراشا

467 ص :  997همجرت ..... :

467 ص :  997ریسفت ..... :

468 ص :  هیآ 184 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]997

997هراشا

468 ص :  998همجرت ..... :
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468 ص :  998ریسفت ..... :

470 ص :  هیآ 185 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]998

998هراشا

470 ص :  999همجرت ..... :

470 ص :  999ریسفت ..... :

472 ص :  هیآ 186 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]1000

1000هراشا

472 ص :  1000همجرت ..... :

472 ص :  1000ریسفت ..... :

473 ص :  هیآ 187 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]1001

1001هراشا

474 ص :  1001همجرت ..... :

474 ص :  1001ریسفت ..... :

475 ص :  هیآ 188 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]1002

1002هراشا

475 ص :  1002همجرت ..... :

476 ص :  1002ریسفت ..... :

477 ص :  هیآ 189 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]1003

1003هراشا

477 ص :  1003همجرت ..... :

478 ص :  1003ریسفت ..... :

478 ص :  هیآ 190 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]1004

1004هراشا

478 ص :  1004همجرت ..... :
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478 ص :  1004ریسفت ..... :

480 ص :  هیآ 191 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]1005

1005هراشا

480 ص :  1005همجرت ..... :

480 ص :  1005ریسفت ..... :

1005هراشا

482 ص :  نآ .....  بتارم  رکف و  1006نایب 

486 ص :  هیآ 192 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]1008

1008هراشا

486 ص :  1008همجرت ..... :

487 ص :  1009ریسفت ..... :

487 ص :  هیآ 193 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]1009

1009هراشا

487 ص :  1009همجرت ..... :

487 ص :  1009ریسفت ..... :

489 ص :  هیآ 194 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]1010

1010هراشا

489 ص :  1010همجرت ..... :

489 ص :  1010ریسفت ..... :

493 ص :  هیآ 195 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]1012

1012هراشا

493 ص :  1012همجرت ..... :

493 ص :  1013ریسفت ..... :

496 ص :  هیآ 196 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]1014
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1014هراشا

496 ص :  1014همجرت ..... :

496 ص :  1014ریسفت ..... :

497 ص :  هیآ 197 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]1015

1015هراشا

497 ص :  1015همجرت ..... :

497 ص :  1015ریسفت ..... :

498 ص :  هیآ 198 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]1016

1016هراشا

498 ص :  1016همجرت ..... :

498 ص :  1016ریسفت ..... :

499 ص :  هیآ 199 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]1016

1017هراشا

499 ص :  1017همجرت ..... :

499 ص :  1017ریسفت ..... :

500 ص :  هیآ 200 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]1017

1017هراشا

501 ص :  1018همجرت ..... :

501 ص :  1018ریسفت ..... :

مراهچ 1020دلج 

1020هراشا

1 ص :  راتفگشیپ .....  ]1020

1 ص :  ءاسن .....  1022هروس 

1 ص :  هیآ 1 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1022
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1022هراشا

1 ص :  1022همجرت ..... :

1 ص :  1022ریسفت ..... :

4 ص :  هیآ 2 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1023

1023هراشا

4 ص :  1024همجرت ..... :

4 ص :  1024ریسفت ..... :

6 ص :  هیآ 3 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1024

1024هراشا

6 ص :  1025همجرت ..... :

6 ص :  1025ریسفت ..... :

7 ص :  هیآ 4 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1025

1025هراشا

7 ص :  1025همجرت ..... :

7 ص :  1025ریسفت ..... :

7 ص :  هیآ 5 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1026

1026هراشا

8 ص :  1026همجرت ..... :

8 ص :  1026ریسفت ..... :

10 ص :  هیآ 6 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1027

1027هراشا

10 ص :  1027همجرت ..... :

10 ص :  1027ریسفت ..... :

12 ص :  هیآ 7 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1028
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1028هراشا

12 ص :  1029همجرت ..... :

12 ص :  1029ریسفت ..... :

12 ص :  هیآ 8 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1029

1029هراشا

13 ص :  1029همجرت ..... :

13 ص :  1029ریسفت ..... :

14 ص :  هیآ 9 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1030

1030هراشا

14 ص :  1030همجرت ..... :

14 ص :  1030ریسفت ..... :

14 ص :  هیآ 10 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1030

1030هراشا

14 ص :  1030همجرت ..... :

14 ص :  1030ریسفت ..... :

15 ص :  هیآ 11 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1031

1031هراشا

15 ص :  1031همجرت ..... :

15 ص :  1031ریسفت ...... :

17 ص :  هیآ 12 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1032

1032هراشا

17 ص :  1032همجرت ..... :

17 ص :  1032ریسفت ..... :

18 ص :  هیآ 13 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1033
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1033هراشا

18 ص :  1033همجرت ..... :

18 ص :  1033ریسفت ..... :

19 ص :  هیآ 14 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1033

1033هراشا

19 ص :  1033همجرت ..... :

19 ص :  1033ریسفت ..... :

20 ص :  هیآ 15 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1034

1034هراشا

20 ص :  1034همجرت ..... :

20 ص :  1034ریسفت ..... :

21 ص :  هیآ 16 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1035

1035هراشا

21 ص :  1035همجرت ...... :

21 ص :  1035ریسفت ..... :

22 ص :  هیآ 17 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1035

1035هراشا

22 ص :  1035همجرت ..... :

22 ص :  1036ریسفت ..... :

1036هراشا

22 ص :  تسا .....  تلاهج  ینادان و  يور  زا  ناهانگ  همه  هکنیا  1036قیقحت 

28 ص :  هیآ 18 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1039

1039هراشا

28 ص :  1039همجرت ..... :
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28 ص :  1039ریسفت ..... :

29 ص :  هیآ 19 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1039

1040هراشا

29 ص :  1040همجرت ..... :

30 ص :  1040ریسفت ..... :

30 ص :  هیآ 20 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1040

1040هراشا

30 ص :  1040همجرت ..... :

30 ص :  1040ریسفت ..... :

31 ص :  هیآ 21 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1041

1041هراشا

31 ص :  1041همجرت ..... :

31 ص :  1041ریسفت ..... :

31 ص :  هیآ 22 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1041

1041هراشا

31 ص :  1041همجرت ..... :

31 ص :  1041ریسفت ..... :

32 ص :  هیآ 23 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1042

1042هراشا

32 ص :  1042همجرت ..... :

33 ص :  1042ریسفت ..... :

1042هراشا

34 ص :  سکعلاب .....  رسپ و  رب  ردپ  زینک  تمرح  1043قیقحت 

37 ص :  هیآ 24 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1044
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1044هراشا

37 ص :  1044همجرت ..... :

37 ص :  1044ریسفت ..... :

39 ص :  هیآ 25 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1045

1045هراشا

39 ص :  1045همجرت ..... :

39 ص :  1046ریسفت ..... :

41 ص :  هیآ 26 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1047

1047هراشا

41 ص :  1047همجرت ..... :

42 ص :  1047ریسفت ..... :

42 ص :  هیآ 27 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1047

1047هراشا

42 ص :  1047همجرت ..... :

42 ص :  1048ریسفت ..... :

43 ص :  هیآ 28 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1048

1048هراشا

43 ص :  1048همجرت ..... :

43 ص :  1048ریسفت ..... :

44 ص :  هیآ 29 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1048

1048هراشا

44 ص :  1049همجرت ..... :

44 ص :  1049ریسفت ..... :

1049هراشا
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44 ص :  نآ .....  نالطب  لکا و  میمعت  1049قیقحت 

47 ص :  ات 31 ..... ] تایآ 30  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1051

1051هراشا

47 ص :  1051همجرت ..... :

48 ص :  1051ریسفت ..... :

1051هراشا

48 ص :  هریغص .....  هریبک و  هانگ  1051قیقحت 

52 ص :  هیآ 32 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1053

1053هراشا

52 ص :  1054همجرت ..... :

53 ص :  1054ریسفت ..... :

55 ص :  هیآ 33 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1055

1055هراشا

55 ص :  1055همجرت ..... :

55 ص :  1055ریسفت ..... :

56 ص :  هیآ 34 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1056

1056هراشا

56 ص :  1056همجرت ..... :

57 ص :  1056ریسفت ..... :

58 ص :  هیآ 35 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1057

1057هراشا

58 ص :  1057همجرت ..... :

59 ص :  1057ریسفت ..... :

59 ص :  هیآ 36 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1058
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1058هراشا

60 ص :  1058همجرت ..... :

60 ص :  1058ریسفت ..... :

1058هراشا

61 ص :  نانآ .....  میمعت  ابرقا و  ریاس  نیدلاو و  1059قیقحت 

64 ص :  کلاس .....  دزن  خیش  تروص  لّثمت  1060قیقحت 

67 ص :  هیآ 37 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1062

1062هراشا

67 ص :  1062همجرت ..... :

67 ص :  1062ریسفت ..... :

1062هراشا

67 ص :  ریذبت .....  ریتقت و  لخب و  ینعم  1062قیقحت 

71 ص :  هیآ 38 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1065

1065هراشا

72 ص :  1065همجرت ..... :

72 ص :  1065ریسفت ..... :

73 ص :  هیآ 39 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1066

1066هراشا

73 ص :  1066همجرت ..... :

74 ص :  1066ریسفت ..... :

75 ص :  هیآ 40 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1067

1067هراشا

75 ص :  1067همجرت ..... :

75 ص :  1067ریسفت ..... :
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76 ص :  هیآ 41 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1068

1068هراشا

76 ص :  1068همجرت ..... :

77 ص :  1068ریسفت ..... :

77 ص :  هیآ 42 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1068

1068هراشا

77 ص :  1068همجرت ..... :

77 ص :  1069ریسفت ..... :

79 ص :  هیآ 43 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1069

1070هراشا

79 ص :  1070همجرت ..... :

79 ص :  1070ریسفت ..... :

88 ص :  هیآ 44 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1074

1074هراشا

88 ص :  1074همجرت ..... :

88 ص :  1075ریسفت ..... :

89 ص :  هیآ 45 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1075

1075هراشا

89 ص :  1075همجرت ..... :

89 ص :  1075ریسفت ..... :

89 ص :  هیآ 46 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1075

1076هراشا

89 ص :  1076همجرت ..... :

90 ص :  1076ریسفت ..... :
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92 ص :  هیآ 47 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1077

1077هراشا

92 ص :  1077همجرت ..... :

92 ص :  1077ریسفت ..... :

94 ص :  هیآ 48 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1078

1078هراشا

94 ص :  1078همجرت ..... :

94 ص :  1079ریسفت ..... :

96 ص :  هیآ 49 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1079

1079هراشا

96 ص :  1080همجرت ..... :

96 ص :  1080ریسفت ...... :

98 ص :  هیآ 50 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1081

1081هراشا

98 ص :  1081همجرت ..... :

98 ص :  1081ریسفت ..... :

98 ص :  هیآ 51 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1081

1081هراشا

99 ص :  1081همجرت ..... :

99 ص :  1081ریسفت ..... :

99 ص :  هیآ 52 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1082

1082هراشا

99 ص :  1082همجرت ..... :

99 ص :  1082ریسفت ..... :
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100 ص :  هیآ 53 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1082

1083هراشا

100 ص :  1083همجرت ..... :

100 ص :  1083ریسفت ..... :

101 ص :  هیآ 54 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1083

1083هراشا

101 ص :  1083همجرت ..... :

101 ص :  1083ریسفت ..... :

1083هراشا

102 ص :  تمکح .....  ینعم  1084قیقحت 

105 ص :  هیآ 55 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1085

1085هراشا

105 ص :  1085همجرت ..... :

105 ص :  1085ریسفت ..... :

106 ص :  هیآ 56 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1086

1086هراشا

106 ص :  1086همجرت ..... :

106 ص :  1086ریسفت ..... :

107 ص :  هیآ 57 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1086

1087هراشا

107 ص :  1087همجرت ..... :

107 ص :  1087ریسفت ..... :

107 ص :  هیآ 58 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1087

1087هراشا
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107 ص :  1087همجرت ..... :

108 ص :  1087ریسفت ..... :

1087هراشا

108 ص :  تاناما .....  ینعم  1088قیقحت 

111 ص :  هیآ 59 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1089

1089هراشا

111 ص :  1089همجرت ..... :

112 ص :  1090ریسفت ..... :

1090هراشا

112 ص :  رمألا .....  اولوا  ینعم  1090قیقحت 

121 ص :  هیآ 60 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1094

1094هراشا

122 ص :  1095همجرت ..... :

122 ص :  1095ریسفت ..... :

1095هراشا

124 ص :  « ..... 1 « » مکنم ناک  نم  یلا  اورظنا   » ثیدح 1096قیقحت 

126 ص :  هیآ 61 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1097

1097هراشا

126 ص :  1097همجرت ..... :

126 ص :  1097ریسفت ..... :

127 ص :  هیآ 62 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1098

1098هراشا

127 ص :  1098همجرت ..... :

127 ص :  1098ریسفت ..... :
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128 ص :  هیآ 63 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1098

1098هراشا

128 ص :  1098همجرت ..... :

128 ص :  1099ریسفت ..... :

128 ص :  هیآ 64 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1099

1099هراشا

129 ص :  1099همجرت ..... :

129 ص :  1099ریسفت ..... :

129 ص :  هیآ 65 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1100

1100هراشا

130 ص :  1100همجرت ..... :

130 ص :  1100ریسفت ..... :

131 ص :  هیآ 66 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1101

1101هراشا

131 ص :  1101همجرت ..... :

131 ص :  1101ریسفت ..... :

132 ص :  هیآ 67 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1101

1101هراشا

132 ص :  1101همجرت ..... :

132 ص :  1101ریسفت ..... :

132 ص :  هیآ 68 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1102

1102هراشا

132 ص :  1102همجرت ..... :

132 ص :  1102ریسفت ..... :
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132 ص :  هیآ 69 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1102

1102هراشا

132 ص :  1102همجرت ..... :

133 ص :  1102ریسفت ...... :

134 ص :  هیآ 70 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1103

1103هراشا

134 ص :  1103همجرت ..... :

134 ص :  1103ریسفت ..... :

134 ص :  هیآ 71 ...... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1103

1103هراشا

134 ص :  1104همجرت ..... :

134 ص :  1104ریسفت ..... :

136 ص :  هیآ 72 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1104

1104هراشا

136 ص :  1104همجرت ..... :

136 ص :  1105ریسفت ..... :

137 ص :  هیآ 73 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1105

1105هراشا

137 ص :  1105همجرت ..... :

138 ص :  1106ریسفت ..... :

138 ص :  هیآ 74 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1106

1106هراشا

138 ص :  1106همجرت ..... :

139 ص :  1106ریسفت ..... :

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 105 

http://www.ghaemiyeh.com


140 ص :  هیآ 75 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1107

1107هراشا

140 ص :  1107همجرت ..... :

140 ص :  1107ریسفت ..... :

142 ص :  هیآ 76 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1108

1108هراشا

142 ص :  1108همجرت ..... :

143 ص :  1109ریسفت ..... :

144 ص :  هیآ 77 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1109

1109هراشا

144 ص :  1109همجرت ..... :

144 ص :  1110ریسفت ..... :

146 ص :  هیآ 78 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1111

1111هراشا

147 ص :  1111همجرت ..... :

147 ص :  1111ریسفت ..... :

148 ص :  هیآ 79 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1112

1112هراشا

148 ص :  1112همجرت ..... :

148 ص :  1112ریسفت ..... :

149 ص :  هیآ 80 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1112

1112هراشا

149 ص :  1112همجرت ..... :

149 ص :  1113ریسفت ..... :
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150 ص :  هیآ 81 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1113

1113هراشا

150 ص :  1113همجرت ..... :

150 ص :  1113ریسفت ..... :

151 ص :  هیآ 82 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1114

1114هراشا

151 ص :  1114همجرت ..... :

151 ص :  1114ریسفت ..... :

152 ص :  هیآ 83 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1114

1115هراشا

152 ص :  1115همجرت ..... :

152 ص :  1115ریسفت ..... :

154 ص :  هیآ 84 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1116

1116هراشا

154 ص :  1116همجرت ..... :

154 ص :  1116ریسفت ..... :

155 ص :  هیآ 85 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1117

1117هراشا

155 ص :  1117همجرت ..... :

155 ص :  1117ریسفت ..... :

156 ص :  هیآ 86 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1117

1117هراشا

156 ص :  1118همجرت ..... :

156 ص :  1118ریسفت ..... :
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158 ص :  هیآ 87 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1119

1119هراشا

159 ص :  1119همجرت ..... :

159 ص :  1119ریسفت ..... :

159 ص :  هیآ 88 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1119

1119هراشا

159 ص :  1119همجرت ..... :

159 ص :  1120ریسفت ..... :

160 ص :  هیآ 89 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1120

1120هراشا

160 ص :  1120همجرت ..... :

160 ص :  1120ریسفت ..... :

161 ص :  هیآ 90 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1121

1121هراشا

161 ص :  1121همجرت ..... :

162 ص :  1121ریسفت ..... :

162 ص :  هیآ 91 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1121

1121هراشا

162 ص :  1121همجرت ..... :

162 ص :  1122ریسفت ..... :

163 ص :  هیآ 92 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1122

1122هراشا

163 ص :  1122همجرت ..... :

164 ص :  1122ریسفت ..... :
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165 ص :  هیآ 93 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1123

1123هراشا

165 ص :  1123همجرت ..... :

165 ص :  1123ریسفت ..... :

166 ص :  هیآ 94 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1124

1124هراشا

166 ص :  1124همجرت ..... :

166 ص :  1124ریسفت ..... :

168 ص :  هیآ 95 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1125

1125هراشا

168 ص :  1125همجرت ..... :

168 ص :  1125ریسفت ..... :

172 ص :  هیآ 96 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1127

1127هراشا

172 ص :  1127همجرت ..... :

172 ص :  1127ریسفت ..... :

172 ص :  هیآ 97 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1127

1128هراشا

173 ص :  1128همجرت ..... :

173 ص :  1128ریسفت ..... :

1128هراشا

174 ص :  ناگداتسرف .....  هکئالم و  يوس  زا  نتفرگ  ناج  دروم  رد  1129قیقحت 

177 ص :  هیآ 98 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1130

1130هراشا
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177 ص :  1130همجرت ..... :

178 ص :  1130ریسفت ..... :

178 ص :  هیآ 99 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1131

1131هراشا

178 ص :  1131همجرت ..... :

178 ص :  1131ریسفت ..... :

179 ص :  هیآ 100 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1131

1131هراشا

179 ص :  1131همجرت ..... :

179 ص :  1132ریسفت ..... :

181 ص :  هیآ 101 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1132

1132هراشا

181 ص :  1133همجرت ..... :

181 ص : 1133ریسفت ..... :

182 ص :  هیآ 102 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1133

1133هراشا

182 ص :  1133همجرت ..... :

182 ص :  1134ریسفت ..... :

184 ص :  هیآ 103 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1134

1134هراشا

184 ص :  1135همجرت ..... :

184 ص :  1135ریسفت ..... :

185 ص :  هیآ 104 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1135

1135هراشا
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185 ص :  1135همجرت ..... :

185 ص :  1135ریسفت ..... :

186 ص :  هیآ 105 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1136

1136هراشا

186 ص :  1136همجرت ..... :

186 ص :  1136ریسفت ..... :

187 ص :  هیآ 106 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1137

1137هراشا

187 ص :  1137همجرت ..... :

188 ص :  1137ریسفت ..... :

189 ص :  هیآ 107 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1138

1138هراشا

189 ص :  1138همجرت ..... :

189 ص :  1138ریسفت ..... :

189 ص :  هیآ 108 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1138

1138هراشا

189 ص :  1138همجرت ..... :

190 ص :  1139ریسفت ..... :

190 ص :  هیآ 109 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1139

1139هراشا

190 ص :  1139همجرت ..... :

191 ص :  1139ریسفت ..... :

191 ص :  ات 111 ..... ] تایآ 110  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1140

1140هراشا
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191 ص :  1140همجرت ..... :

191 ص :  1140ریسفت ..... :

192 ص :  هیآ 112 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1141

1141هراشا

192 ص :  1141همجرت ..... :

192 ص :  1141ریسفت ..... :

193 ص :  هیآ 113 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1141

1141هراشا

193 ص :  1141همجرت ..... :

193 ص :  1142ریسفت ..... :

194 ص :  هیآ 114 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1142

1142هراشا

194 ص :  1143همجرت ..... :

195 ص :  1143ریسفت ..... :

196 ص :  هیآ 115 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1144

1144هراشا

196 ص :  1144همجرت ..... :

196 ص :  1144ریسفت ..... :

197 ص :  هیآ 116 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1144

1144هراشا

197 ص :  1144همجرت ..... :

197 ص :  1145ریسفت ..... :

198 ص :  هیآ 117 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1145

1145هراشا
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198 ص :  1145همجرت ..... :

198 ص :  1145ریسفت ..... :

198 ص :  هیآ 118 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1145

1145هراشا

198 ص :  1146همجرت ..... :

199 ص :  1146ریسفت ..... :

199 ص :  هیآ 119 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1146

1146هراشا

199 ص :  1146همجرت ..... :

199 ص :  1146ریسفت ..... :

200 ص :  هیآ 120 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1147

1147هراشا

200 ص :  1147همجرت ..... :

200 ص :  1147ریسفت ..... :

201 ص :  هیآ 121 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1147

1147هراشا

201 ص :  1147همجرت ..... :

201 ص :  1148ریسفت ..... :

201 ص :  هیآ 122 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1148

1148هراشا

201 ص :  1148همجرت ..... :

201 ص :  1148ریسفت ..... :

202 ص :  هیآ 123 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1148

1148هراشا
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202 ص :  1149همجرت ..... :

202 ص :  1149ریسفت ..... :

203 ص :  هیآ 124 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1149

1149هراشا

203 ص :  1149همجرت ..... :

203 ص :  1149ریسفت ..... :

204 ص :  هیآ 125 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1150

1150هراشا

204 ص :  1150همجرت ..... :

204 ص :  1150ریسفت ..... :

213 ص :  هیآ 126 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1155

1155هراشا

213 ص :  1155همجرت ..... :

213 ص :  1155ریسفت ..... :

214 ص :  هیآ 127 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1155

1155هراشا

214 ص :  1155همجرت ..... :

214 ص :  1156ریسفت ..... :

216 ص :  هیآ 128 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1156

1156هراشا

216 ص :  1156همجرت ..... :

216 ص :  1157ریسفت ..... :

218 ص :  هیآ 129 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1158

1158هراشا
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218 ص :  1158همجرت ..... :

218 ص :  1158ریسفت ..... :

220 ص :  هیآ 130 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1159

1159هراشا

220 ص :  1159همجرت ..... :

220 ص :  1159ریسفت ..... :

221 ص :  هیآ 131 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1160

1160هراشا

221 ص :  1160همجرت ..... :

221 ص :  1160ریسفت ..... :

222 ص :  ات 133 ..... ] تایآ 132  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1160

1160هراشا

222 ص :  1161همجرت ..... :

222 ص :  1161ریسفت ..... :

223 ص :  هیآ 134 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1161

1161هراشا

223 ص :  1161همجرت ..... :

223 ص :  1161ریسفت ..... :

224 ص :  هیآ 135 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1162

1162هراشا

224 ص :  1162همجرت ..... :

224 ص :  1162ریسفت ..... :

226 ص :  هیآ 136 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1163

1163هراشا
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226 ص :  1163همجرت ..... :

227 ص :  1163ریسفت ..... :

228 ص :  هیآ 137 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1164

1164هراشا

228 ص :  1164همجرت ..... :

229 ص :  1165ریسفت ..... :

229 ص :  ات 139 ..... ] تایآ 138  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1165

1165هراشا

229 ص :  1165همجرت ..... :

230 ص :  1165ریسفت ..... :

230 ص :  هیآ 140 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1166

1166هراشا

230 ص :  1166همجرت ..... :

231 ص :  1166ریسفت ..... :

232 ص :  هیآ 141 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1166

1167هراشا

232 ص :  1167همجرت ..... :

232 ص :  1167ریسفت ..... :

233 ص :  هیآ 142 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1168

1168هراشا

233 ص :  1168همجرت ..... :

234 ص :  1168ریسفت ..... :

234 ص :  هیآ 143 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1168

1168هراشا
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235 ص :  1169همجرت ..... :

235 ص :  1169ریسفت ..... :

235 ص :  هیآ 144 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1169

1169هراشا

235 ص :  1169همجرت ..... :

236 ص :  1169ریسفت ..... :

236 ص :  هیآ 145 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1170

1170هراشا

236 ص :  1170همجرت ..... :

236 ص :  1170ریسفت ..... :

237 ص :  هیآ 146 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1170

1170هراشا

237 ص :  1170همجرت ..... :

237 ص :  1170ریسفت ..... :

238 ص :  هیآ 147 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1171

1171هراشا

238 ص :  1171همجرت ..... :

238 ص :  1171ریسفت ..... :

240 ص :  هیآ 148 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1172

1172هراشا

240 ص :  1172همجرت ..... :

240 ص :  1172ریسفت ..... :

243 ص :  هیآ 149 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1174

1174هراشا
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243 ص :  1174همجرت ..... :

243 ص :  1174ریسفت ..... :

244 ص :  هیآ 150 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1174

1174هراشا

244 ص :  1175همجرت ..... :

244 ص :  1175ریسفت ..... :

245 ص :  هیآ 151 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1175

1175هراشا

246 ص :  1175همجرت ..... :

246 ص :  1176ریسفت ..... :

246 ص :  هیآ 152 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1176

1176هراشا

246 ص :  1176همجرت ..... :

246 ص :  1176ریسفت ..... :

246 ص :  هیآ 153 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1176

1176هراشا

247 ص :  1176همجرت ..... :

247 ص :  1177ریسفت ..... :

248 ص :  هیآ 154 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1177

1177هراشا

248 ص :  1177همجرت ..... :

248 ص :  1177ریسفت ..... :

249 ص :  هیآ 155 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1178

1178هراشا
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249 ص :  1178همجرت ..... :

249 ص :  1178ریسفت ..... :

250 ص :  ات 157 ..... ] تایآ 156  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1178

1178هراشا

250 ص :  1179همجرت ..... :

250 ص :  1179ریسفت ..... :

252 ص :  ات 159 ..... ] تایآ 158  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1180

1180هراشا

252 ص :  1180همجرت ..... :

252 ص :  1180ریسفت ..... :

255 ص :  ات 161 ..... ] تایآ 160  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1181

1181هراشا

255 ص :  1181همجرت ..... :

255 ص :  1182ریسفت ..... :

256 ص :  هیآ 162 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1182

1182هراشا

256 ص :  1182همجرت ..... :

256 ص :  1183ریسفت ..... :

257 ص :  هیآ 163 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1183

1183هراشا

257 ص :  1183همجرت ..... :

258 ص :  1183ریسفت ..... :

259 ص :  ات 165 ..... ] تایآ 164  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1184

1184هراشا
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259 ص :  1184همجرت ..... :

259 ص :  1184ریسفت ..... :

260 ص :  هیآ 166 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1185

1185هراشا

260 ص :  1185همجرت ..... :

260 ص :  1185ریسفت ..... :

261 ص :  ات 168 ..... ] تایآ 167  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1185

1186هراشا

261 ص :  1186همجرت ..... :

261 ص :  1186ریسفت ..... :

262 ص :  هیآ 169 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1186

1186هراشا

262 ص :  1186همجرت ..... :

262 ص :  1187ریسفت ..... :

262 ص :  هیآ 170 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1187

1187هراشا

262 ص :  1187همجرت ..... :

262 ص :  1187ریسفت ..... :

263 ص :  هیآ 171 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1187

1187هراشا

263 ص :  1188همجرت ..... :

263 ص :  1188ریسفت ..... :

265 ص :  هیآ 172 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1189

1189هراشا
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265 ص :  1189همجرت ..... :

265 ص :  1189ریسفت ..... :

266 ص :  هیآ 173 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1189

1189هراشا

266 ص :  1189همجرت ..... :

266 ص :  1189ریسفت ..... :

266 ص :  ات 175 ..... ] تایآ 174  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1190

1190هراشا

267 ص :  1190همجرت ..... :

267 ص :  1190ریسفت ..... :

268 ص :  هیآ 176 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]1191

1191هراشا

268 ص :  1191همجرت ..... :

269 ص :  1191ریسفت ..... :

271 ص :  هدئام .....  1192هروس 

1192هراشا

271 ص :  هیآ 1 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1192

1192هراشا

271 ص :  1192همجرت ..... :

271 ص :  1192ریسفت ..... :

275 ص :  هیآ 2 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1194

1194هراشا

275 ص :  1195همجرت ..... :

276 ص :  1195ریسفت ..... :
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281 ص :  هیآ 3 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1197

1197هراشا

281 ص :  1197همجرت ..... :

281 ص :  1198ریسفت ..... :

286 ص :  هیآ 4 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1200

1200هراشا

286 ص :  1200همجرت ..... :

286 ص :  1200ریسفت ..... :

287 ص :  هیآ 5 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1201

1201هراشا

288 ص :  1201همجرت ..... :

288 ص :  1201ریسفت ..... :

291 ص :  هیآ 6 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1203

1203هراشا

291 ص :  1203همجرت ..... :

292 ص :  1203ریسفت ..... :

294 ص :  هیآ 7 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1204

1205هراشا

294 ص :  1205همجرت ..... :

294 ص :  1205ریسفت ..... :

295 ص :  هیآ 8 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1205

1205هراشا

295 ص :  1205همجرت ..... :

296 ص :  1206ریسفت ..... :
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296 ص :  هیآ 9 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1206

1206هراشا

296 ص :  1206همجرت ..... :

296 ص :  1206ریسفت ..... :

297 ص :  هیآ 10 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1206

1206هراشا

297 ص :  1207همجرت ..... :

297 ص :  1207ریسفت ..... :

297 ص :  هیآ 11 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1207

1207هراشا

297 ص :  1207همجرت ..... :

298 ص :  1207ریسفت ..... :

298 ص :  هیآ 12 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1208

1208هراشا

299 ص :  1208همجرت ..... :

299 ص :  1208ریسفت ..... :

300 ص :  هیآ 13 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1209

1209هراشا

300 ص :  1209همجرت ..... :

300 ص :  1209ریسفت ..... :

302 ص :  هیآ 14 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1210

1210هراشا

302 ص :  1210همجرت ..... :

302 ص :  1210ریسفت ..... :
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303 ص :  هیآ 15 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1211

1211هراشا

303 ص :  1211همجرت ..... :

303 ص :  1211ریسفت ..... :

304 ص :  هیآ 16 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1211

1211هراشا

304 ص :  1212همجرت ..... :

304 ص :  1212ریسفت ..... :

305 ص :  هیآ 17 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1212

1212هراشا

305 ص :  1212همجرت ..... :

305 ص :  1212ریسفت ..... :

307 ص :  هیآ 18 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1213

1213هراشا

307 ص :  1213همجرت ..... :

307 ص :  1214ریسفت ..... :

308 ص :  هیآ 19 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1214

1214هراشا

308 ص :  1214همجرت ..... :

309 ص :  1214ریسفت ..... :

310 ص :  هیآ 20 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1215

1215هراشا

310 ص :  1215همجرت ..... :

310 ص :  1215ریسفت ..... :
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311 ص :  هیآ 21 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1216

1216هراشا

311 ص :  1216همجرت ..... :

311 ص :  1216ریسفت ..... :

311 ص :  هیآ 22 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1216

1216هراشا

311 ص :  1216همجرت ...... :

312 ص :  1217ریسفت ..... :

312 ص :  هیآ 23 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1217

1217هراشا

312 ص :  1217همجرت ..... :

312 ص :  1217ریسفت ..... ::

312 ص :  هیآ 24 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1217

1217هراشا

313 ص :  1217همجرت ..... :

313 ص :  1218ریسفت ..... :

313 ص :  هیآ 25 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1218

1218هراشا

313 ص :  1218همجرت ..... :

313 ص :  1218ریسفت ..... :

314 ص :  هیآ 26 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1218

1218هراشا

314 ص :  1218همجرت ..... :

314 ص :  1219ریسفت ..... :
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315 ص :  هیآ 27 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1219

1219هراشا

315 ص :  1219همجرت ..... :

315 ص :  1219ریسفت ..... :

316 ص :  هیآ 28 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1220

1220هراشا

316 ص :  1220همجرت ..... :

316 ص :  1220ریسفت ..... :

316 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 29  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1220

1220هراشا

316 ص :  1220همجرت ..... :

317 ص :  1221ریسفت ..... :

317 ص :  هیآ 31 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1221

1221هراشا

317 ص :  1221همجرت ..... :

317 ص :  1221ریسفت ..... :

321 ص :  هیآ 32 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1223

1223هراشا

321 ص :  1223همجرت ..... :

321 ص :  1223ریسفت ..... :

323 ص :  هیآ 33 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1224

1224هراشا

323 ص :  1225همجرت ..... :

324 ص :  1225ریسفت ..... :
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325 ص :  هیآ 34 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1225

1225هراشا

325 ص :  1225همجرت ..... :

325 ص :  1226ریسفت ..... :

326 ص :  هیآ 35 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1226

1226هراشا

326 ص :  1226همجرت ..... :

326 ص :  1226ریسفت ..... :

326 ص :  هیآ 36 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1226

1226هراشا

326 ص :  1227همجرت ..... :

326 ص :  1227ریسفت ..... :

327 ص :  هیآ 37 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1227

1227هراشا

327 ص :  1227همجرت ..... :

327 ص :  1227ریسفت ..... :

327 ص :  هیآ 38 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1227

1227هراشا

327 ص :  1227همجرت ..... :

327 ص :  1228ریسفت ..... :

328 ص :  هیآ 39 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1228

1228هراشا

328 ص :  1228همجرت ..... :

328 ص :  1228ریسفت ..... :
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328 ص :  هیآ 40 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1228

1228هراشا

328 ص :  1228همجرت ..... :

328 ص :  1229ریسفت ..... :

329 ص :  هیآ 41 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1229

1229هراشا

329 ص :  1229همجرت ..... :

329 ص :  1229ریسفت ..... :

332 ص :  هیآ 42 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1231

1231هراشا

332 ص :  1231همجرت ..... :

333 ص :  1231ریسفت ..... :

334 ص :  هیآ 43 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1231

1232هراشا

334 ص :  1232همجرت ..... :

334 ص :  1232ریسفت ..... :

334 ص :  هیآ 44 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1232

1232هراشا

334 ص :  1232همجرت ..... :

335 ص :  1232ریسفت ..... :

338 ص :  هیآ 45 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1234

1234هراشا

339 ص :  1235همجرت ..... :

339 ص :  1235ریسفت ..... :
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340 ص :  هیآ 46 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1235

1235هراشا

340 ص :  1235همجرت ..... :

340 ص :  1236ریسفت ..... :

341 ص :  هیآ 47 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1236

1236هراشا

341 ص :  1236همجرت ..... :

341 ص :  1236ریسفت ..... :

342 ص :  هیآ 48 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1237

1237هراشا

342 ص :  1237همجرت ..... :

342 ص :  1237ریسفت ..... :

344 ص :  هیآ 49 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1238

1238هراشا

345 ص :  1238همجرت ..... :

345 ص :  1239ریسفت ..... :

346 ص :  هیآ 50 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1239

1239هراشا

346 ص :  1239همجرت ..... :

346 ص :  1239ریسفت ..... :

347 ص :  هیآ 51 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1240

1240هراشا

347 ص :  1240همجرت ..... :

347 ص :  1240ریسفت ..... :
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348 ص :  هیآ 52 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1241

1241هراشا

348 ص :  1241همجرت ..... :

349 ص :  1241ریسفت ..... :

350 ص :  هیآ 53 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1242

1242هراشا

350 ص :  1242همجرت ..... :

350 ص :  1242ریسفت ..... :

351 ص :  هیآ 54 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1242

1242هراشا

351 ص :  1243همجرت ..... :

351 ص :  1243ریسفت ..... :

353 ص :  هیآ 55 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1244

1244هراشا

353 ص :  1244همجرت ..... :

353 ص :  1244ریسفت ..... :

355 ص :  هیآ 56 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1245

1245هراشا

355 ص :  1245همجرت ..... :

355 ص :  1245ریسفت ..... :

356 ص :  هیآ 57 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1246

1246هراشا

356 ص :  1246همجرت ..... :

356 ص :  1246ریسفت ..... :
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357 ص :  هیآ 58 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1247

1247هراشا

357 ص :  1247همجرت ..... :

357 ص :  1247ریسفت ..... :

357 ص :  هیآ 59 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1247

1247هراشا

357 ص :  1247همجرت ..... :

358 ص :  1247ریسفت ..... :

358 ص :  هیآ 60 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1248

1248هراشا

358 ص :  1248همجرت ..... :

358 ص :  1248ریسفت ..... :

359 ص :  هیآ 61 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1248

1248هراشا

359 ص :  1248همجرت ..... :

360 ص :  1249ریسفت ..... :

360 ص :  ات 63 ..... ] تایآ 62  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1249

1249هراشا

360 ص :  1249همجرت ..... :

360 ص :  1249ریسفت ..... :

361 ص :  هیآ 64 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1250

1250هراشا

361 ص :  1250همجرت ..... :

362 ص :  1250ریسفت ..... :
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367 ص :  ات 66 ..... ] تایآ 65  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1253

1253هراشا

367 ص :  1253همجرت ..... :

368 ص :  1253ریسفت ..... :

369 ص :  هیآ 67 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1254

1254هراشا

370 ص :  1254همجرت ..... :

370 ص :  1254ریسفت ..... :

396 ص :  هیآ 68 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1268

1268هراشا

396 ص :  1268همجرت ..... :

396 ص :  1269ریسفت ..... :

397 ص :  هیآ 69 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1269

1269هراشا

397 ص :  1269همجرت ..... :

397 ص :  1269ریسفت ..... :

398 ص :  هیآ 70 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1270

1270هراشا

398 ص :  1270همجرت ..... :

398 ص :  1270ریسفت ..... :

399 ص :  هیآ 71 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1270

1270هراشا

399 ص :  1271همجرت ..... :

399 ص :  1271ریسفت ..... :
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400 ص :  هیآ 72 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1271

1271هراشا

400 ص :  1271همجرت ..... :

400 ص :  1272ریسفت ..... :

402 ص :  هیآ 73 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1273

1273هراشا

402 ص :  1273همجرت ..... :

403 ص :  1273ریسفت ..... :

404 ص :  ات 75 ..... ] تایآ 74  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1274

1274هراشا

404 ص :  1274همجرت ..... :

405 ص :  1274ریسفت ..... :

406 ص :  هیآ 76 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1275

1275هراشا

406 ص :  1275همجرت ..... :

406 ص :  1275ریسفت ..... :

407 ص :  هیآ 77 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1275

1275هراشا

407 ص :  1275همجرت ..... :

407 ص :  1276ریسفت ..... :

407 ص :  هیآ 78 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1276

1276هراشا

407 ص :  1276همجرت ..... :

408 ص :  1276ریسفت ..... :
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408 ص :  ات 80 ..... ] تایآ 79  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1276

1277هراشا

408 ص :  1277همجرت ..... :

409 ص :  1277ریسفت ..... :

410 ص :  هیآ 81 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1277

1277هراشا

410 ص :  1278همجرت ..... :

410 ص :  1278ریسفت ..... :

411 ص :  هیآ 82 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1278

1278هراشا

411 ص :  1278همجرت ..... :

411 ص :  1278ریسفت ..... :

413 ص :  ات 85 ..... ] تایآ 83  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1279

1279هراشا

413 ص :  1279همجرت ..... :

413 ص :  1280ریسفت ..... :

414 ص :  ات 87 ..... ] تایآ 86  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1280

1280هراشا

414 ص :  1280همجرت ..... :

414 ص :  1280ریسفت ..... :

417 ص :  هیآ 88 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1282

1282هراشا

417 ص :  1282همجرت ..... :

417 ص :  1282ریسفت ..... :
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421 ص :  هیآ 89 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1284

1284هراشا

422 ص :  1284همجرت ..... :

422 ص :  1285ریسفت ..... :

424 ص :  ات 91 ..... ] تایآ 90  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1286

1286هراشا

424 ص :  1286همجرت ..... :

424 ص :  1286ریسفت ..... :

425 ص :  ات 93 ..... ] تایآ 92  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1286

1286هراشا

425 ص :  1287همجرت ..... :

425 ص :  1287ریسفت ..... :

431 ص :  هیآ 94 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1290

1290هراشا

431 ص :  1290همجرت ..... :

432 ص :  1290ریسفت ..... :

432 ص :  هیآ 95 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1290

1290هراشا

432 ص :  1291همجرت ..... :

433 ص :  1291ریسفت ..... :

434 ص :  هیآ 96 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1292

1292هراشا

434 ص :  1292همجرت ..... :

434 ص :  1292ریسفت ..... :
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435 ص :  هیآ 97 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1292

1292هراشا

435 ص :  1292همجرت ..... :

435 ص :  1293ریسفت ..... :

438 ص :  ات 99 ..... ] تایآ 98  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1294

1294هراشا

438 ص :  1294همجرت ..... :

439 ص :  1295ریسفت ..... :

440 ص :  ات 101 ..... ] تایآ 100  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1295

1295هراشا

440 ص :  1296همجرت ..... :

440 ص :  1296ریسفت ..... :

443 ص :  ات 103 ..... ] تایآ 102  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1297

1297هراشا

443 ص :  1298همجرت ..... :

444 ص :  1298ریسفت ..... :

445 ص :  ات 105 ..... ] تایآ 104  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1298

1298هراشا

445 ص :  1299همجرت ..... :

445 ص :  1299ریسفت ..... :

448 ص :  هیآ 106 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1300

1300هراشا

448 ص :  1300همجرت ..... :

448 ص :  1300ریسفت ..... :
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449 ص :  ات 108 ..... ] تایآ 107  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1301

1301هراشا

449 ص :  1301همجرت ..... :

450 ص :  1302ریسفت ..... :

451 ص :  ات 110 ..... ] تایآ 109  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1302

1302هراشا

451 ص :  1302همجرت ..... :

452 ص :  1303ریسفت ..... :

453 ص :  ات 112 ..... ] تایآ 111  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1303

1303هراشا

453 ص :  1303همجرت ..... :

453 ص :  1304ریسفت ..... :

454 ص :  ات 115 ..... ] تایآ 113  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1304

1304هراشا

454 ص :  1304همجرت ..... :

454 ص :  1305ریسفت ..... :

456 ص :  ات 117 ..... ] تایآ 116  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1305

1305هراشا

456 ص :  1306همجرت ..... :

456 ص :  1306ریسفت ..... :

459 ص :  ات 120 ..... ] تایآ 118  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]1307

1307هراشا

459 ص :  1307همجرت ..... :

459 ص :  1307ریسفت ..... :
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مجنپ 1308دلج 

1308هراشا

1 ص :  ماعنالا .....  1308ةروس 

1308هراشا

1 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]1308

1308هراشا

1 ص :  1309همجرت ..... :

2 ص :  1309ریسفت ..... 

12 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 6  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]1313

1313هراشا

13 ص :  1313همجرت ..... :

13 ص :  1314ریسفت ..... 

17 ص :  ات 17 ..... ] تایآ 12  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]1315

1315هراشا

17 ص :  1316همجرت ..... :

18 ص :  1316ریسفت ..... 

22 ص :  ات 25 ..... ] تایآ 18  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]1318

1318هراشا

23 ص :  1318همجرت ..... :

24 ص :  1319ریسفت ..... 

30 ص :  ات 34 ..... ] تایآ 26  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]1321

1321هراشا

31 ص :  1322همجرت ..... :

33 ص :  1322ریسفت ..... 
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39 ص :  ات 41 ..... ] تایآ 35  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]1325

1325هراشا

40 ص :  1326همجرت ..... :

41 ص :  1326ریسفت ..... 

48 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 42  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]1329

1329هراشا

48 ص :  1329همجرت ..... :

50 ص :  1330ریسفت ..... 

55 ص :  ات 59 ..... ] تایآ 51  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]1332

1332هراشا

56 ص :  1333همجرت ..... :

57 ص :  1333ریسفت ..... 

68 ص :  ات 70 ..... ] تایآ 60  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]1338

1338هراشا

69 ص :  1338همجرت ..... :

71 ص :  1339ریسفت ..... 

78 ص :  ات 80 ..... ] تایآ 71  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]1341

1342هراشا

79 ص :  1342همجرت ..... :

81 ص :  1343ریسفت ..... 

90 ص :  ات 90 ..... ] تایآ 81  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]1347

1347هراشا

91 ص :  1347همجرت ..... :

93 ص :  1348ریسفت ..... 
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100 ص :  ات 98 ..... ] تایآ 91  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]1351

1351هراشا

101 ص :  1351همجرت ..... :

102 ص :  1352ریسفت ..... 

118 ص :  ات 105 ..... ] تایآ 99  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]1358

1358هراشا

119 ص :  1358همجرت ..... :

120 ص :  1359ریسفت ..... 

128 ص :  ات 112 ..... ] تایآ 106  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]1362

1362هراشا

129 ص :  1363همجرت ..... :

130 ص :  1363ریسفت ..... 

139 ص :  ات 121 ..... ] تایآ 113  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]1367

1367هراشا

140 ص :  1367همجرت ..... :

142 ص :  1368ریسفت ..... 

153 ص :  ات 130 ..... ] تایآ 122  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]1373

1373هراشا

154 ص :  1373همجرت ..... :

156 ص :  1374ریسفت ..... 

165 ص :  ات 141 ..... ] تایآ 131  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]1378

1378هراشا

166 ص :  1378همجرت ..... :

168 ص :  1379ریسفت ..... 
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180 ص :  ات 150 ..... ] تایآ 142  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]1384

1384هراشا

181 ص :  1384همجرت ..... :

183 ص :  1385ریسفت ..... 

197 ص :  ات 165 ..... ] تایآ 151  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]1391

1391هراشا

198 ص :  1391همجرت ..... :

200 ص :  1392ریسفت ..... 

231 ص :  فارعالا .....  1405ةروس 

1405هراشا

231 ص :  هیآ 1 ..... ] (: 7  ) فارعألا هروس  ]1405

1405هراشا

231 ص :  1406ریسفت ..... :

233 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 2  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1406

1406هراشا

233 ص :  1406همجرت ..... :

233 ص :  1407ریسفت ..... 

237 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 6  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1408

1408هراشا

237 ص :  1409همجرت ..... :

238 ص :  1409ریسفت ..... 

243 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 11  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1411

1411هراشا

243 ص :  1411همجرت ..... :
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244 ص :  1411ریسفت ..... 

247 ص :  ات 19 ..... ] تایآ 17  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1413

1413هراشا

248 ص :  1413همجرت ..... :

248 ص :  1413ریسفت ..... 

251 ص :  ات 23 ..... ] تایآ 20  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1415

1415هراشا

251 ص :  1415همجرت ..... :

252 ص :  1415ریسفت ..... 

255 ص :  ات 27 ..... ] تایآ 24  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1417

1417هراشا

255 ص :  1417همجرت ..... :

256 ص :  1417ریسفت ..... 

260 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 28  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1419

1419هراشا

260 ص :  1419همجرت ..... :

261 ص :  1419ریسفت ..... 

266 ص :  ات 32 ..... ] تایآ 31  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1422

1422هراشا

267 ص :  1422همجرت ..... :

267 ص :  1422ریسفت ..... 

274 ص :  ات 37 ..... ] تایآ 33  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1425

1425هراشا

275 ص :  1425همجرت ..... :
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276 ص :  1426ریسفت ..... 

288 ص :  ات 41 ..... ] تایآ 38  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1431

1431هراشا

289 ص :  1431همجرت ..... :

290 ص :  1432ریسفت ..... 

293 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 42  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1433

1433هراشا

293 ص :  1433همجرت ..... :

294 ص :  1434ریسفت ..... 

299 ص :  ات 48 ..... ] تایآ 45  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1436

1436هراشا

299 ص :  1436همجرت ..... :

300 ص :  1436ریسفت ..... 

305 ص :  ات 53 ..... ] تایآ 49  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1438

1438هراشا

305 ص :  1438همجرت ..... :

306 ص :  1439ریسفت ..... 

312 ص :  ات 56 ..... ] تایآ 54  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1441

1441هراشا

312 ص :  1441همجرت ..... :

312 ص :  1442ریسفت ..... 

324 ص :  ات 59 ..... ] تایآ 57  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1446

1446هراشا

324 ص :  1447همجرت ..... :

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 143 

http://www.ghaemiyeh.com


325 ص :  1447ریسفت ..... 

329 ص :  ات 64 ..... ] تایآ 60  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1449

1449هراشا

329 ص :  1449همجرت ..... :

330 ص :  1449ریسفت ..... 

333 ص :  ات 72 ..... ] تایآ 65  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1451

1451هراشا

333 ص :  1451همجرت ..... :

335 ص :  1451ریسفت ..... 

341 ص :  ات 77 ..... ] تایآ 73  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1454

1454هراشا

342 ص :  1454همجرت ..... :

343 ص :  1455ریسفت ..... 

345 ص :  ات 84 ..... ] تایآ 78  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1456

1456هراشا

346 ص :  1456همجرت ..... :

346 ص :  1457ریسفت ..... 

350 ص :  ات 87 ..... ] تایآ 85  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1458

1458هراشا

351 ص :  1458همجرت ..... :

351 ص :  1459ریسفت ..... 

357 ص :  ات 91 ..... ] تایآ 88  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1461

1461هراشا

358 ص :  1461همجرت ..... :
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358 ص :  1462ریسفت ..... 

362 ص :  ات 94 ..... ] تایآ 92  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1463

1463هراشا

363 ص :  1464همجرت ..... :

363 ص :  1464ریسفت ..... 

365 ص :  ات 97 ..... ] تایآ 95  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1465

1465هراشا

365 ص :  1465همجرت ..... :

366 ص :  1465ریسفت ..... : 

369 ص :  ات 102 ..... ] تایآ 98  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1467

1467هراشا

370 ص :  1467همجرت ..... :

370 ص :  1467ریسفت ..... : 

374 ص :  ات 112 ..... ] تایآ 103  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1469

1469هراشا

375 ص :  1469همجرت ..... :

376 ص :  1470ریسفت ..... 

380 ص :  ات 122 ..... ] تایآ 113  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1472

1472هراشا

380 ص :  1472همجرت ..... :

381 ص :  1472ریسفت ..... 

384 ص :  ات 128 ..... ] تایآ 123  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1474

1474هراشا

385 ص :  1474همجرت ..... :
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385 ص :  1474ریسفت ..... 

388 ص :  ات 133 ..... ] تایآ 129  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1476

1476هراشا

389 ص :  1476همجرت ..... :

390 ص :  1477ریسفت ..... 

393 ص :  ات 137 ..... ] تایآ 134  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1478

1478هراشا

394 ص :  1478همجرت ..... :

394 ص :  1479ریسفت ..... 

401 ص :  ات 142 ..... ] تایآ 138  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1481

1481هراشا

401 ص :  1482همجرت ..... :

402 ص :  1482ریسفت ..... 

405 ص :  ات 145 ..... ] تایآ 143  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1483

1483هراشا

406 ص :  1484همجرت ..... :

407 ص :  1484ریسفت ..... 

423 ص :  ات 149 ..... ] تایآ 146  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1491

1491هراشا

423 ص :  1491همجرت ..... :

424 ص :  1492ریسفت ..... 

428 ص :  ات 153 ..... ] تایآ 150  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1493

1493هراشا

429 ص :  1494همجرت ..... :
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430 ص :  1494ریسفت ..... 

433 ص :  ات 156 ..... ] تایآ 154  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1496

1496هراشا

434 ص :  1496همجرت ..... :

435 ص :  1496ریسفت ..... 

441 ص :  ات 158 ..... ] تایآ 157  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1499

1499هراشا

442 ص :  1499همجرت ..... :

443 ص :  1500ریسفت ..... 

450 ص :  ات 162 ..... ] تایآ 159  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1503

1503هراشا

450 ص :  1503همجرت ..... :

451 ص :  1504ریسفت ..... 

454 ص :  ات 167 ..... ] تایآ 163  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1505

1505هراشا

454 ص :  1505همجرت ..... :

455 ص :  1505ریسفت ..... 

462 ص :  ات 170 ..... ] تایآ 168  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1508

1508هراشا

463 ص :  1509همجرت ..... :

463 ص :  1509ریسفت ..... 

468 ص :  ات 176 ..... ] تایآ 171  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1511

1511هراشا

468 ص :  1511همجرت ..... :
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470 ص :  1512ریسفت ..... 

479 ص :  ات 181 ..... ] تایآ 177  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1516

1516هراشا

479 ص :  1516همجرت ..... :

480 ص :  1516ریسفت ..... 

489 ص :  ات 187 ..... ] تایآ 182  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1520

1520هراشا

490 ص :  1521همجرت ..... :

491 ص :  1521ریسفت ..... 

496 ص :  ات 192 ..... ] تایآ 188  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1523

1523هراشا

497 ص :  1524همجرت ..... :

497 ص :  1524ریسفت ..... 

504 ص :  ات 198 ..... ] تایآ 193  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1527

1527هراشا

505 ص :  1527همجرت ..... :

505 ص :  1528ریسفت ..... 

508 ص :  ات 206 ..... ] تایآ 199  (: 7  ) فارعألا هروس  ]1529

1529هراشا

508 ص :  1529همجرت ..... :

509 ص :  1529ریسفت ..... 

مشش 1533دلج 

1533هراشا

1 ص :  لافنالا .....  1533ةروس 
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1533هراشا

1 ص :  ات 2 ..... ] تایآ 1  (: 8  ) لافنألا هروس  ]1534

1534هراشا

1 ص :  1534همجرت ..... :

2 ص :  1534ریسفت ..... :

4 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 3  (: 8  ) لافنألا هروس  ]1535

1535هراشا

4 ص :  1535همجرت ..... :

5 ص :  1536ریسفت ..... :

10 ص :  ات 12 ..... ] تایآ 9  (: 8  ) لافنألا هروس  ]1538

1538هراشا

10 ص :  1538همجرت ..... :

11 ص :  1538ریسفت ..... :

14 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 13  (: 8  ) لافنألا هروس  ]1540

1540هراشا

14 ص :  1540همجرت ..... :

15 ص :  1540ریسفت ..... 

22 ص :  ات 25 ..... ] تایآ 19  (: 8  ) لافنألا هروس  ]1543

1543هراشا

23 ص :  1544همجرت ..... :

24 ص :  1544ریسفت ..... :

31 ص :  [ ..... ات 29 تایآ 26  (: 8  ) لافنألا هروس  ]1547

1547هراشا

31 ص :  1547همجرت ..... :

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 149 

http://www.ghaemiyeh.com


32 ص :  1548ریسفت ..... :

38 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 30  (: 8  ) لافنألا هروس  ]1550

1550هراشا

38 ص :  1550همجرت ..... :

39 ص :  1551ریسفت ..... :

43 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 36  (: 8  ) لافنألا هروس  ]1553

1553هراشا

43 ص :  1553همجرت ..... :

44 ص :  1553ریسفت ..... :

49 ص :  ات 42 ..... ] تایآ 41  (: 8  ) لافنألا هروس  ]1556

1556هراشا

49 ص :  1556همجرت ..... :

50 ص :  1556ریسفت ..... :

54 ص :  ات 47 ..... ] تایآ 43  (: 8  ) لافنألا هروس  ]1558

1558هراشا

55 ص :  1558همجرت ..... :

55 ص :  1559ریسفت ..... 

59 ص :  ات 52 ..... ] تایآ 48  (: 8  ) لافنألا هروس  ]1560

1560هراشا

59 ص :  1560همجرت ..... :

60 ص :  1561ریسفت ..... 

65 ص :  ات 56 ..... ] تایآ 53  (: 8  ) لافنألا هروس  ]1563

1563هراشا

65 ص :  1563همجرت ..... :
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65 ص :  1563ریسفت ..... 

67 ص :  ات 63 ..... ] تایآ 57  (: 8  ) لافنألا هروس  ]1564

1564هراشا

68 ص :  1564همجرت ..... :

68 ص :  1565ریسفت ..... 

73 ص :  ات 69 ..... ] تایآ 64  (: 8  ) لافنألا هروس  ]1567

1567هراشا

74 ص :  1567همجرت ..... :

75 ص :  1568ریسفت ..... :

77 ص :  ات 73 ..... ] تایآ 70  (: 8  ) لافنألا هروس  ]1569

1569هراشا

78 ص :  1569همجرت ..... :

79 ص :  1569ریسفت ..... :

84 ص :  ات 75 ..... ] تایآ 74  (: 8  ) لافنألا هروس  ]1571

1572هراشا

84 ص :  1572همجرت ..... :

85 ص :  1572ریسفت ..... :

87 ص :  هبوت .....  1573ةروس 

1573هراشا

88 ص :  ات 4 ..... ] تایآ 1  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1573

1573هراشا

88 ص :  1573همجرت ..... :

89 ص :  1574ریسفت ..... :

93 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 5  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1575
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1575هراشا

94 ص :  1576همجرت ..... :

94 ص :  1576ریسفت ..... :

98 ص :  ات 13 ..... ] تایآ 9  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1578

1578هراشا

98 ص :  1578همجرت ..... :

99 ص :  1578ریسفت ..... 

102 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 14  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1580

1580هراشا

102 ص :  1580همجرت ..... :

103 ص :  1580ریسفت ..... :

109 ص :  ات 23 ..... ] تایآ 19  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1583

1583هراشا

110 ص :  1583همجرت ..... :

110 ص :  1583ریسفت ..... :

113 ص :  ات 26 ..... ] تایآ 24  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1585

1585هراشا

114 ص :  1585همجرت ..... :

114 ص :  1585ریسفت ..... :

119 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 27  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1587

1587هراشا

120 ص :  1588همجرت ..... :

120 ص :  1588ریسفت ..... :

125 ص :  ات 34 ..... ] تایآ 31  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1590
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1590هراشا

125 ص :  1590همجرت ..... :

126 ص :  1590ریسفت ..... :

132 ص :  ات 37 ..... ] تایآ 35  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1593

1593هراشا

133 ص :  1593همجرت ..... :

134 ص :  1594ریسفت ..... :

140 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 38  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1596

1596هراشا

140 ص :  1596همجرت ..... :

141 ص :  1597ریسفت ..... :

152 ص :  ات 45 ..... ] تایآ 41  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1602

1602هراشا

153 ص :  1602همجرت ..... :

154 ص :  1602ریسفت ..... 

157 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 46  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1604

1604هراشا

158 ص :  1604همجرت ..... :

158 ص :  1604ریسفت ..... 

166 ص :  ات 55 ..... ] تایآ 51  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1608

1608هراشا

167 ص :  1608همجرت ..... :

167 ص :  1608ریسفت ..... :

172 ص :  ات 60 ..... ] تایآ 56  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1610
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1610هراشا

173 ص :  1611همجرت ..... :

173 ص :  1611ریسفت ..... :

177 ص :  ات 65 ..... ] تایآ 61  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1613

1613هراشا

178 ص :  1613همجرت ..... :

179 ص :  1613ریسفت ..... :

183 ص :  ات 69 ..... ] تایآ 66  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1615

1615هراشا

184 ص :  1616همجرت ..... :

184 ص :  1616ریسفت ..... :

190 ص :  ات 71 ..... ] تایآ 70  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1618

1618هراشا

190 ص :  1618همجرت ..... :

191 ص :  1619ریسفت ..... :

195 ص :  ات 75 ..... ] تایآ 72  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1621

1621هراشا

196 ص :  1621همجرت ..... :

197 ص :  1621ریسفت ..... :

201 ص :  ات 80 ..... ] تایآ 76  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1623

1623هراشا

202 ص :  1624همجرت ..... :

203 ص :  1624ریسفت ..... :

209 ص :  ات 84 ..... ] تایآ 81  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1627
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1627هراشا

210 ص :  1627همجرت ..... :

210 ص :  1627ریسفت ..... :

214 ص :  ات 89 ..... ] تایآ 85  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1629

1629هراشا

215 ص :  1629همجرت ..... :

215 ص :  1630ریسفت ..... 

218 ص :  ات 93 ..... ] تایآ 90  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1631

1631هراشا

218 ص :  1631همجرت ..... :

219 ص :  1631ریسفت ..... 

223 ص :  ات 98 ..... ] تایآ 94  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1633

1633هراشا

223 ص :  1633همجرت ..... :

224 ص :  1634ریسفت ..... 

229 ص :  ات 101 ..... ] تایآ 99  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1636

1636هراشا

230 ص :  1636همجرت ..... :

231 ص :  1637ریسفت ..... 

236 ص :  ات 106 ..... ] تایآ 102  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1639

1639هراشا

237 ص :  1639همجرت ..... :

237 ص :  1640ریسفت ..... 

245 ص :  ات 110 ..... ] تایآ 107  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1643
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1643هراشا

246 ص :  1643همجرت ..... :

247 ص :  1643ریسفت ..... :

253 ص :  ات 113 ..... ] تایآ 111  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1646

1646هراشا

253 ص :  1646همجرت ..... :

254 ص :  1647ریسفت ..... :

261 ص :  نیکلاس .....  لزانم  1650تاهّما 

269 ص :  ات 117 ..... ] تایآ 114  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1653

1653هراشا

270 ص :  1653همجرت ..... :

270 ص :  1653ریسفت ..... :

275 ص :  ات 120 ..... ] تایآ 118  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1655

1655هراشا

275 ص :  1656همجرت ..... :

276 ص :  1656ریسفت ..... :

285 ص :  ات 125 ..... ] تایآ 121  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1660

1660هراشا

286 ص :  1660همجرت ..... :

286 ص :  1660ریسفت ..... 

293 ص :  ات 129 ..... ] تایآ 126  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1663

1663هراشا

294 ص :  1663همجرت ..... :

294 ص :  1664ریسفت ..... 
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297 ص :  سنوی .....  1665ةروس 

1665هراشا

297 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 10  ) سنوی هروس  ]1665

1665هراشا

298 ص :  1665همجرت ..... :

299 ص :  1666ریسفت ..... :

314 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 6  (: 10  ) سنوی هروس  ]1672

1672هراشا

314 ص :  1672همجرت ..... :

315 ص :  1672ریسفت ..... 

319 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 11  (: 10  ) سنوی هروس  ]1674

1674هراشا

320 ص :  1675همجرت ..... :

321 ص :  1675ریسفت ..... 

330 ص :  ات 24 ..... ] تایآ 19  (: 10  ) سنوی هروس  ]1679

1679هراشا

331 ص :  1679همجرت ..... :

332 ص :  1680ریسفت ..... 

343 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 25  (: 10  ) سنوی هروس  ]1684

1684هراشا

344 ص :  1685همجرت ..... :

344 ص :  1685ریسفت ..... 

351 ص :  ات 36 ..... ] تایآ 31  (: 10  ) سنوی هروس  ]1687

1687هراشا
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351 ص :  1688همجرت ..... :

352 ص :  1688ریسفت ..... 

358 ص :  ات 41 ..... ] تایآ 37  (: 10  ) سنوی هروس  ]1691

1691هراشا

359 ص :  1691همجرت ..... :

359 ص :  1691ریسفت ..... :

363 ص :  ات 48 ..... ] تایآ 42  (: 10  ) سنوی هروس  ]1693

1693هراشا

363 ص :  1693همجرت ..... :

364 ص :  1694ریسفت ..... :

369 ص :  ات 54 ..... ] تایآ 49  (: 10  ) سنوی هروس  ]1695

1695هراشا

369 ص :  1696همجرت ..... :

370 ص :  1696ریسفت ..... :

374 ص :  ات 60 ..... ] تایآ 55  (: 10  ) سنوی هروس  ]1698

1698هراشا

374 ص :  1698همجرت ..... :

375 ص :  1698ریسفت ..... :

385 ص :  ات 65 ..... ] تایآ 61  (: 10  ) سنوی هروس  ]1702

1702هراشا

385 ص :  1703همجرت ..... :

386 ص :  1703ریسفت ..... 

391 ص :  ات 70 ..... ] تایآ 66  (: 10  ) سنوی هروس  ]1705

1705هراشا
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391 ص :  1705همجرت ..... :

392 ص :  1706ریسفت ..... 

398 ص :  ات 74 ..... ] تایآ 71  (: 10  ) سنوی هروس  ]1708

1708هراشا

398 ص :  1708همجرت ..... :

399 ص :  1709ریسفت ..... 

402 ص :  ات 82 ..... ] تایآ 75  (: 10  ) سنوی هروس  ]1710

1710هراشا

403 ص :  1710همجرت ..... :

403 ص :  1711ریسفت ..... 

406 ص :  ات 87 ..... ] تایآ 83  (: 10  ) سنوی هروس  ]1712

1712هراشا

406 ص :  1712همجرت ..... :

407 ص :  1712ریسفت ..... 

411 ص :  ات 92 ..... ] تایآ 88  (: 10  ) سنوی هروس  ]1714

1714هراشا

411 ص :  1714همجرت ..... :

412 ص :  1715ریسفت ..... 

416 ص :  ات 97 ..... ] تایآ 93  (: 10  ) سنوی هروس  ]1716

1716هراشا

416 ص :  1717همجرت ..... :

417 ص :  1717ریسفت ..... 

420 ص :  ات 103 ..... ] تایآ 98  (: 10  ) سنوی هروس  ]1718

1718هراشا
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421 ص :  1719همجرت ..... :

421 ص :  1719ریسفت ..... 

426 ص :  ات 109 ..... ] تایآ 104  (: 10  ) سنوی هروس  ]1721

1721هراشا

427 ص :  1721همجرت ..... :

428 ص :  1722ریسفت ..... 

متفه 1723دلج 

1723هراشا

1 ص :  1723همدقم ..... 

253 ص :  دوه .....  1728يهروس 

1728هراشا

253 ص :  ات 4 ..... ] تایآ 1  (: 11  ) دوه هروس  ]1729

1729هراشا

253 ص :  1729همجرت ..... :

254 ص :  1729ریسفت ..... 

262 ص :  ات 7 ..... ] تایآ 5  (: 11  ) دوه هروس  ]1733

1733هراشا

262 ص :  1733همجرت ..... :

263 ص :  1733ریسفت ..... 

270 ص :  ات 12 ..... ] تایآ 8  (: 11  ) دوه هروس  ]1736

1736هراشا

270 ص :  1737همجرت ..... :

271 ص :  1737ریسفت ..... 

276 ص :  ات 17 ..... ] تایآ 13  (: 11  ) دوه هروس  ]1739
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1739هراشا

276 ص :  1739همجرت ..... :

277 ص :  1740ریسفت ..... 

286 ص :  ات 22 ..... ] تایآ 18  (: 11  ) دوه هروس  ]1744

1744هراشا

286 ص :  1744همجرت ..... :

287 ص :  1744ریسفت ..... 

291 ص :  ات 27 ..... ] تایآ 23  (: 11  ) دوه هروس  ]1746

1746هراشا

292 ص :  1746همجرت ..... :

292 ص :  1747ریسفت ..... 

298 ص :  ات 32 ..... ] تایآ 28  (: 11  ) دوه هروس  ]1749

1749هراشا

299 ص :  1749همجرت ..... :

300 ص :  1750ریسفت ..... 

305 ص : ات 38 ..... ] تایآ 33  (: 11  ) دوه هروس  ]1752

1752هراشا

306 ص :  1752همجرت ..... :

306 ص :  1753ریسفت ..... 

311 ص :  ات 43 ..... ] تایآ 39  (: 11  ) دوه هروس  ]1754

1754هراشا

311 ص :  1755همجرت ..... :

312 ص :  1755ریسفت ..... 

316 ص :  ات 48 ..... ] تایآ 44  (: 11  ) دوه هروس  ]1757
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1757هراشا

317 ص :  1757همجرت ..... :

317 ص :  1758ریسفت ..... 

321 ص :  ات 56 ..... ] تایآ 49  (: 11  ) دوه هروس  ]1759

1759هراشا

322 ص :  1760همجرت ..... :

323 ص :  1760ریسفت ..... 

1760هراشا

328 ص :  دوجو .....  تدحو  رد  1762ینایب 

334 ص :  ات 60 ..... ] تایآ 57  (: 11  ) دوه هروس  ]1765

1765هراشا

334 ص :  1765همجرت ..... :

335 ص :  1766ریسفت ..... 

338 ص :  ات 65 ..... ] تایآ 61  (: 11  ) دوه هروس  ]1767

1767هراشا

338 ص :  1767همجرت ..... :

339 ص :  1768ریسفت ..... 

342 ص :  ات 70 ..... ] تایآ 66  (: 11  ) دوه هروس  ]1769

1769هراشا

342 ص :  1769همجرت ..... :

343 ص :  1769ریسفت ..... 

345 ص :  ات 76 ..... ] تایآ 71  (: 11  ) دوه هروس  ]1770

1770هراشا

346 ص :  1771همجرت ..... :
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347 ص :  1771ریسفت ..... 

351 ص :  ات 83 ..... ] تایآ 77  (: 11  ) دوه هروس  ]1773

1773هراشا

352 ص :  1773همجرت ..... :

353 ص :  1774ریسفت ..... 

359 ص :  ات 90 ..... ] تایآ 84  (: 11  ) دوه هروس  ]1776

1776هراشا

360 ص :  1777همجرت ..... :

361 ص :  1777ریسفت ..... 

368 ص :  ات 95 ..... ] تایآ 91  (: 11  ) دوه هروس  ]1780

1780هراشا

368 ص :  1780همجرت ..... :

369 ص :  1781ریسفت ..... 

372 ص :  ات 104 ..... ] تایآ 96  (: 11  ) دوه هروس  ]1782

1782هراشا

372 ص :  1782همجرت ..... :

373 ص :  1783ریسفت ..... 

378 ص :  ات 109 ..... ] تایآ 105  (: 11  ) دوه هروس  ]1784

1785هراشا

379 ص :  1785همجرت ..... :

379 ص :  1785ریسفت ..... 

1785هراشا

383 ص :  نانآ .....  دولخ  مدع  شتآ و  لها  دولخ  رد  1787ینایب 

388 ص :  ترخآ .....  لاثم و  اهخزرب و  لماوع  رد  1789یحرش 
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394 ص :  ات 117 ..... ] تایآ 110  (: 11  ) دوه هروس  ]1792

1792هراشا

395 ص :  1792همجرت ..... :

396 ص :  1793ریسفت ..... 

413 ص :  ات 123 ..... ] تایآ 118  (: 11  ) دوه هروس  ]1800

1800هراشا

413 ص :  1800همجرت ..... :

414 ص :  1800ریسفت ..... 

419 ص :  فسوی .....  1802يهروس 

1802هراشا

419 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 12  ) فسوی هروس  ]1803

1803هراشا

419 ص :  1803همجرت ..... :

420 ص :  1803ریسفت ..... 

426 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 6  (: 12  ) فسوی هروس  ]1806

1806هراشا

426 ص :  1806همجرت ..... :

427 ص :  1806ریسفت ..... 

437 ص :  ات 15 ..... ] تایآ 11  (: 12  ) فسوی هروس  ]1810

1810هراشا

437 ص :  1810همجرت ..... :

438 ص :  1811ریسفت ..... 

442 ص :  ات 21 ..... ] تایآ 16  (: 12  ) فسوی هروس  ]1812

1812هراشا
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442 ص :  1813همجرت ..... :

444 ص :  1813ریسفت ..... 

451 ص :  ات 25 ..... ] تایآ 22  (: 12  ) فسوی هروس  ]1816

1816هراشا

452 ص :  1817همجرت ..... :

453 ص :  1817ریسفت ...... 

1817هراشا

460 ص :  ّبح .....  بتارم  نآ و  بتارم  و  « 1  » قشع 1820نایب 

476 ص :  دید .....  ار  نآ  فسوی  هک  یناهرب  1826نایب 

484 ص :  ات 31 ..... ] تایآ 26  (: 12  ) فسوی هروس  ]1829

1829هراشا

485 ص :  1829همجرت ..... :

486 ص :  1830ریسفت ..... 

491 ص :  « ...... 1  » بلق بتارم  1832نایب 

495 ص :  ات 34 ..... ] تایآ 32  (: 12  ) فسوی هروس  ]1834

1834هراشا

496 ص :  1834همجرت ...... :

496 ص :  1834ریسفت ..... 

499 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 35  (: 12  ) فسوی هروس  ]1836

1836هراشا

500 ص :  1836همجرت ..... :

501 ص :  1837ریسفت ..... 

517 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 41  (: 12  ) فسوی هروس  ]1843

1843هراشا
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517 ص :  1843همجرت ..... :

518 ص :  1844ریسفت ..... 

524 ص :  ات 49 ..... ] تایآ 45  (: 12  ) فسوی هروس  ]1846

1846هراشا

524 ص :  1846همجرت ..... :

525 ص :  1846ریسفت ..... 

529 ص :  ات 53 ..... ] تایآ 50  (: 12  ) فسوی هروس  ]1848

1848هراشا

529 ص :  1848همجرت ..... :

530 ص :  1849ریسفت ..... 

534 ص :  ات 61 ..... ] تایآ 54  (: 12  ) فسوی هروس  ]1850

1850هراشا

535 ص :  1851همجرت ..... :

536 ص :  1851ریسفت ..... 

543 ص :  ات 66 ..... ] تایآ 62  (: 12  ) فسوی هروس  ]1854

1854هراشا

544 ص :  1854همجرت ..... :

545 ص :  1855ریسفت ..... 

548 ص :  ات 69 ..... ] تایآ 67  (: 12  ) فسوی هروس  ]1856

1856هراشا

549 ص :  1857همجرت ..... :

550 ص :  1857ریسفت ..... 

553 ص :  ات 80 ..... ] تایآ 70  (: 12  ) فسوی هروس  ]1858

1859هراشا
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554 ص :  1859همجرت ..... :

556 ص :  1860ریسفت ..... 

566 ص :  ات 87 ..... ] تایآ 81  (: 12  ) فسوی هروس  ]1864

1864هراشا

566 ص :  1864همجرت ..... :

567 ص :  1865ریسفت ..... 

573 ص :  ات 98 ..... ] تایآ 88  (: 12  ) فسوی هروس  ]1867

1867هراشا

574 ص :  1868همجرت ..... :

575 ص :  1868ریسفت ..... 

582 ص :  ات 101 ..... ] تایآ 99  (: 12  ) فسوی هروس  ]1871

1871هراشا

582 ص :  1871همجرت ..... :

583 ص :  1872ریسفت ..... 

587 ص :  ات 111 ..... ] تایآ 102  (: 12  ) فسوی هروس  ]1873

1873هراشا

588 ص :  1874همجرت ..... :

589 ص :  1874ریسفت ..... 

599 ص :  دعّرلا .....  1878يهروس 

1878هراشا

599 ص :  ات 4 ..... ] تایآ 1  (: 13  ) دعرلا هروس  ]1878

1878هراشا

600 ص :  1879همجرت ..... :

601 ص :  1879ریسفت ..... 
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609 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 5  (: 13  ) دعرلا هروس  ]1883

1883هراشا

610 ص :  1884همجرت ..... :

611 ص :  1884ریسفت ..... 

621 ص :  ات 15 ..... ] تایآ 12  (: 13  ) دعرلا هروس  ]1889

1889هراشا

621 ص :  1889همجرت ..... :

622 ص :  1889ریسفت ..... 

629 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 16  (: 13  ) دعرلا هروس  ]1892

1892هراشا

630 ص :  1893همجرت ..... :

631 ص :  1893ریسفت ..... 

640 ص :  ات 25 ..... ] تایآ 19  (: 13  ) دعرلا هروس  ]1897

1897هراشا

640 ص :  1897همجرت ..... :

641 ص :  1898ریسفت ..... 

649 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 26  (: 13  ) دعرلا هروس  ]1901

1901هراشا

650 ص :  1901همجرت ..... :

651 ص :  1902ریسفت ..... 

656 ص :  ات 34 ..... ] تایآ 31  (: 13  ) دعرلا هروس  ]1904

1904هراشا

657 ص :  1905همجرت ..... :

658 ص :  1905ریسفت ..... 
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663 ص :  ات 43 ..... ] تایآ 35  (: 13  ) دعرلا هروس  ]1907

1907هراشا

664 ص :  1908همجرت ..... :

665 ص :  1909ریسفت ..... 

675 ص :  میهاربإ .....  1912يهروس 

1912هراشا

675 ص :  هیآ 1 ..... ] (: 14  ) میهاربإ هروس  ]1912

1912هراشا

675 ص :  1913همجرت ..... :

676 ص :  1913ریسفت ..... 

679 ص :  ات 7 ..... ] تایآ 2  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]1914

1914هراشا

680 ص :  1915همجرت ..... :

681 ص :  1915ریسفت ..... 

688 ص :  ات 12 ..... ] تایآ 8  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]1918

1918هراشا

689 ص :  1919همجرت ..... :

690 ص :  1919ریسفت ..... 

694 ص :  ات 21 ..... ] تایآ 13  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]1921

1921هراشا

695 ص :  1922همجرت ..... :

696 ص :  1922ریسفت ..... 

703 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 22  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]1925

1925هراشا
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704 ص :  1925همجرت ..... :

705 ص :  1926ریسفت ..... 

713 ص :  ات 34 ..... ] تایآ 31  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]1930

1930هراشا

713 ص :  1930همجرت ..... :

714 ص :  1930ریسفت ..... 

718 ص :  ات 41 ..... ] تایآ 35  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]1932

1932هراشا

719 ص :  1932همجرت ..... :

720 ص :  1933ریسفت ..... 

727 ص :  ات 52 ..... ] تایآ 42  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]1936

1936هراشا

728 ص :  1937همجرت ..... :

730 ص :  1937ریسفت ..... 

متشه 1941دلج 

31 ص :  رجح .....  1941يهروس 

1941هراشا

31 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 1  (: 15  ) رجحلا هروس  ]1941

1941هراشا

32 ص :  1941همجرت ..... :

33 ص :  1942ریسفت ..... 

41 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 19  (: 15  ) رجحلا هروس  ]1946

1946هراشا

43 ص :  1946همجرت ..... :
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44 ص :  1947ریسفت ..... 

1948هراشا

46 ص :  تسادخ .....  دزن  يزیچ  ره  1948ياهجنگ 

61 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 45  (: 15  ) رجحلا هروس  ]1956

1956هراشا

62 ص :  1956همجرت ..... :

62 ص :  1956ریسفت ..... 

63 ص :  ات 66 ..... ] تایآ 51  (: 15  ) رجحلا هروس  ]1957

1957هراشا

64 ص :  1957همجرت ..... :

65 ص :  1958ریسفت ..... 

68 ص :  ات 84 ..... ] تایآ 67  (: 15  ) رجحلا هروس  ]1959

1959هراشا

69 ص :  1960همجرت ...... :

70 ص :  1960ریسفت ..... 

74 ص :  ات 99 ..... ] تایآ 85  (: 15  ) رجحلا هروس  ]1962

1962هراشا

74 ص :  1963همجرت ..... :

75 ص :  1963ریسفت ..... 

85 ص :  لحن .....  1967يهروس 

1967هراشا

85 ص :  ات 13 ..... ] تایآ 1  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1967

1967هراشا

86 ص :  1968همجرت ..... :
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87 ص :  1968ریسفت ..... 

1969هراشا

90 ص :  حور .....  رگید  1970یناعم 

96 ص :  ات 29 ..... ] تایآ 14  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1972

1972هراشا

97 ص :  1972همجرت ..... :

99 ص :  1973ریسفت ..... 

109 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 30  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1977

1977هراشا

109 ص :  1977همجرت ..... :

110 ص :  1978ریسفت ..... 

114 ص :  ات 48 ..... ] تایآ 36  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1979

1979هراشا

115 ص :  1980همجرت ..... :

116 ص :  1981ریسفت ..... 

1981هراشا

121 ص :  هناگ .....  هس  1983ياهترجه 

132 ص :  ات 60 ..... ] تایآ 49  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1987

1987هراشا

133 ص :  1987همجرت ..... :

134 ص :  1988ریسفت ..... 

140 ص :  ات 69 ..... ] تایآ 61  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1990

1990هراشا

141 ص :  1991همجرت ..... :
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142 ص :  1991ریسفت ..... 

151 ص :  ات 75 ..... ] تایآ 70  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1995

1995هراشا

152 ص :  1996همجرت ..... :

153 ص :  1996ریسفت ..... 

159 ص :  ات 87 ..... ] تایآ 76  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1999

1999هراشا

161 ص :  1999همجرت ..... :

162 ص :  2000ریسفت ..... 

172 ص :  ات 93 ..... ] تایآ 88  (: 16  ) لحنلا هروس  ]2004

2004هراشا

173 ص :  2004همجرت ..... :

174 ص :  2005ریسفت ..... 

175 ص :  لدع .....  2005نایب 

183 ص :  ات 103 ..... ] تایآ 94  (: 16  ) لحنلا هروس  ]2009

2009هراشا

184 ص :  2009همجرت ..... :

185 ص :  2010ریسفت ..... 

192 ص :  ات 110 ..... ] تایآ 104  (: 16  ) لحنلا هروس  ]2013

2013هراشا

193 ص :  2013همجرت ..... :

194 ص :  2014ریسفت ..... 

197 ص :  ات 119 ..... ] تایآ 111  (: 16  ) لحنلا هروس  ]2015

2015هراشا
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198 ص :  2015همجرت ..... :

199 ص :  2016ریسفت ..... 

207 ص :  ات 124 ..... ] تایآ 120  (: 16  ) لحنلا هروس  ]2020

2020هراشا

207 ص :  2020همجرت ..... :

208 ص :  2020ریسفت ..... 

211 ص :  ات 128 ..... ] تایآ 125  (: 16  ) لحنلا هروس  ]2021

2021هراشا

211 ص :  2022همجرت ..... :

212 ص :  2022ریسفت ..... 

219 ص :  ءارسإلا .....  2025ةروس 

2025هراشا

219 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]2025

2025هراشا

220 ص :  2025همجرت ..... :

221 ص :  2026ریسفت ..... 

2026هراشا

222 ص :  ینامسج .....  جارعم  2026قیقحت 

224 ص :  لاکشا .....  عفر  2027قیقحت و 

236 ص :  ات 22 ..... ] تایآ 9  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]2032

2032هراشا

237 ص :  2033همجرت ..... :

239 ص :  2034ریسفت ..... 

250 ص :  ات 28 ..... ] تایآ 23  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]2038
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2038هراشا

250 ص :  2038همجرت ..... :

251 ص :  2039ریسفت ..... 

2039هراشا

252 ص :  یلاعت .....  يادخ  يارب  تدابع  راصحنا  2039نایب 

263 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 29  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]2044

2044هراشا

264 ص :  2044همجرت ..... :

265 ص :  2045ریسفت ..... 

271 ص :  ات 43 ..... ] تایآ 36  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]2047

2047هراشا

272 ص :  2048همجرت ..... :

273 ص :  2048ریسفت ..... 

281 ص :  ات 49 ..... ] تایآ 44  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]2052

2052هراشا

281 ص :  2052همجرت ..... :

282 ص :  2052ریسفت ..... 

289 ص :  ات 59 ..... ] تایآ 50  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]2055

2055هراشا

290 ص :  2056همجرت ..... :

292 ص :  2057ریسفت ..... 

302 ص :  ات 70 ..... ] تایآ 60  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]2061

2061هراشا

303 ص :  2061همجرت ..... :
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304 ص :  2062ریسفت ..... 

313 ص :  ات 81 ..... ] تایآ 71  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]2065

2065هراشا

314 ص :  2066همجرت ..... :

315 ص :  2066ریسفت ..... 

327 ص :  ات 87 ..... ] تایآ 82  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]2071

2071هراشا

327 ص :  2071همجرت ..... :

328 ص :  2072ریسفت ..... 

336 ص :  ات 100 ..... ] تایآ 88  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]2075

2075هراشا

337 ص :  2075همجرت ..... :

338 ص :  2076ریسفت ..... 

345 ص :  ات 111 ..... ] تایآ 101  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]2079

2079هراشا

346 ص :  2079همجرت ..... :

348 ص :  2080ریسفت ..... 

359 ص :  فهک .....  2084يهروس 

2084هراشا

359 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 18  ) فهکلا هروس  ]2084

2084هراشا

359 ص :  2084همجرت ..... :

360 ص :  2085ریسفت ..... 

363 ص :  ات 12 ..... ] تایآ 6  (: 18  ) فهکلا هروس  ]2086
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2086هراشا

364 ص :  2086همجرت ..... :

365 ص :  2087ریسفت ..... 

2087هراشا

366 ص :  میقر .....  فهک و  باحصا  2087يهّصق 

373 ص :  ات 23 ..... ] تایآ 13  (: 18  ) فهکلا هروس  ]2090

2090هراشا

374 ص :  2091همجرت ..... :

376 ص :  2092ریسفت ..... 

387 ص :  ات 29 ..... ] تایآ 24  (: 18  ) فهکلا هروس  ]2096

2096هراشا

388 ص :  2097همجرت ..... :

389 ص :  2097ریسفت ..... 

393 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 30  (: 18  ) فهکلا هروس  ]2099

2099هراشا

394 ص :  2099همجرت ..... :

396 ص :  2100ریسفت ..... 

401 ص :  ات 53 ..... ] تایآ 45  (: 18  ) فهکلا هروس  ]2102

2102هراشا

402 ص :  2103همجرت ..... :

403 ص :  2103ریسفت ..... 

413 ص :  ات 59 ..... ] تایآ 54  (: 18  ) فهکلا هروس  ]2107

2107هراشا

413 ص :  2108همجرت ..... :
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414 ص :  2108ریسفت ..... 

421 ص :  ات 82 ..... ] تایآ 60  (: 18  ) فهکلا هروس  ]2111

2111هراشا

423 ص :  2111همجرت ..... :

425 ص :  2113ریسفت ..... 

2113هراشا

437 ص :  تیالو .....  تلاسر و  زا  تباین  2118نایب 

457 ص :  كولس .....  2126بتارم 

470 ص :  ات 93 ..... ] تایآ 83  (: 18  ) فهکلا هروس  ]2131

2131هراشا

470 ص :  2132همجرت ..... :

471 ص :  2132ریسفت ..... 

484 ص :  ات 110 ..... ] تایآ 94  (: 18  ) فهکلا هروس  ]2138

2138هراشا

485 ص :  2138همجرت ..... :

487 ص :  2139ریسفت ..... 

مهن 2148دلج 

37 ص :  میرم .....  2148ةروس 

2148هراشا

37 ص :  ات 15 ..... ] تایآ 1  (: 19  ) میرم هروس  ]2149

2149هراشا

38 ص :  2149همجرت ..... :

39 ص :  2150ریسفت ..... 

51 ص :  ات 36 ..... ] تایآ 16  (: 19  ) میرم هروس  ]2155
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2155هراشا

53 ص :  2155همجرت ..... :

54 ص :  2156ریسفت ..... 

69 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 37  (: 19  ) میرم هروس  ]2162

2162هراشا

69 ص :  2163همجرت ..... :

69 ص :  2163ریسفت ..... 

74 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 41  (: 19  ) میرم هروس  ]2165

2165هراشا

75 ص :  2165همجرت ..... :

75 ص :  2166ریسفت ..... 

83 ص :  ات 53 ..... ] تایآ 51  (: 19  ) میرم هروس  ]2169

2169هراشا

83 ص :  2169همجرت ..... :

84 ص :  2169ریسفت ..... 

86 ص :  ات 55 ..... ] تایآ 54  (: 19  ) میرم هروس  ]2170

2170هراشا

86 ص :  2170همجرت ..... :

86 ص :  2171ریسفت ..... 

89 ص :  ات 58 ..... ] تایآ 56  (: 19  ) میرم هروس  ]2171

2171هراشا

89 ص :  2172همجرت ..... :

89 ص :  2172ریسفت ..... 

95 ص :  ات 65 ..... ] تایآ 59  (: 19  ) میرم هروس  ]2174
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2174هراشا

95 ص :  2175همجرت ..... :

96 ص :  2175ریسفت ..... 

2175هراشا

101 ص :  رامقا .....  سومش و  كالفا و  دّدعت  2177نایب 

108 ص :  ات 76 ..... ] تایآ 66  (: 19  ) میرم هروس  ]2180

2180هراشا

109 ص :  2181همجرت ..... :

110 ص :  2181ریسفت ..... 

122 ص :  ات 88 ..... ] تایآ 77  (: 19  ) میرم هروس  ]2186

2186هراشا

123 ص :  2186همجرت ..... :

124 ص :  2187ریسفت ..... 

133 ص :  ات 98 ..... ] تایآ 89  (: 19  ) میرم هروس  ]2191

2191هراشا

133 ص :  2191همجرت ..... :

135 ص :  2191ریسفت ..... 

141 ص :  هط .....  2194ةروس 

2194هراشا

141 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 20  ) هط هروس  ]2194

2194هراشا

141 ص :  2194همجرت ..... :

142 ص :  2195ریسفت ..... 

150 ص :  ات 24 ..... ] تایآ 9  (: 20  ) هط هروس  ]2199
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2199هراشا

151 ص :  2199همجرت ..... :

152 ص :  2200ریسفت ..... 

172 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 25  (: 20  ) هط هروس  ]2208

2208هراشا

172 ص :  2208همجرت ..... :

173 ص :  2209ریسفت ..... 

178 ص :  ات 48 ..... ] تایآ 36  (: 20  ) هط هروس  ]2211

2211هراشا

179 ص :  2211همجرت ..... :

180 ص :  2212ریسفت ..... 

193 ص :  ات 56 ..... ] تایآ 49  (: 20  ) هط هروس  ]2217

2217هراشا

194 ص :  2218همجرت ..... :

194 ص :  2218ریسفت ..... 

208 ص :  ات 76 ..... ] تایآ 57  (: 20  ) هط هروس  ]2223

2223هراشا

209 ص :  2223همجرت ..... :

211 ص :  2224ریسفت ..... 

227 ص :  ات 84 ..... ] تایآ 77  (: 20  ) هط هروس  ]2230

2230هراشا

228 ص :  2231همجرت ..... :

229 ص :  2231ریسفت ..... 

244 ص :  ات 98 ..... ] تایآ 85  (: 20  ) هط هروس  ]2237
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2237هراشا

245 ص :  2237همجرت ..... :

247 ص :  2238ریسفت ..... 

262 ص :  ات 114 ..... ] تایآ 99  (: 20  ) هط هروس  ]2244

2244هراشا

264 ص :  2245همجرت ..... :

265 ص :  2245ریسفت ..... 

279 ص :  ات 129 ..... ] تایآ 115  (: 20  ) هط هروس  ]2250

2250هراشا

280 ص :  2251همجرت ..... :

282 ص :  2252ریسفت ..... 

293 ص :  ات 135 ..... ] تایآ 130  (: 20  ) هط هروس  ]2256

2256هراشا

293 ص :  2256همجرت ..... :

294 ص :  2256ریسفت ..... 

304 ص :  ءایبنألا .....  2260ةروس 

2260هراشا

304 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 1  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]2260

2260هراشا

305 ص :  2261همجرت ..... :

306 ص :  2261ریسفت ..... 

316 ص :  ات 24 ..... ] تایآ 11  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]2265

2265هراشا

317 ص :  2265همجرت ..... :
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318 ص :  2266ریسفت ..... 

337 ص :  ات 31 ..... ] تایآ 25  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]2273

2273هراشا

338 ص :  2274همجرت ..... :

339 ص :  2274ریسفت ..... 

347 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 32  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]2277

2277هراشا

347 ص :  2277همجرت ..... :

348 ص :  2277ریسفت ..... 

2277هراشا

352 ص :  ّرش ..... » ریخ و  رد  قیقحت  »2279

354 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 36  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]2280

2280هراشا

355 ص :  2280همجرت ..... :

356 ص :  2281ریسفت ..... 

364 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 45  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]2284

2284هراشا

365 ص :  2284همجرت ..... :

366 ص :  2285ریسفت ..... 

371 ص :  ات 73 ..... ] تایآ 51  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]2287

2287هراشا

372 ص :  2287همجرت ..... :

374 ص :  2288ریسفت ..... 

2288هراشا
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375 ص :  یتسرپتب .....  شیادیپ  2289للع 

391 ص :  ات 86 ..... ] تایآ 74  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]2295

2295هراشا

392 ص :  2295همجرت ..... :

393 ص :  2296ریسفت ..... 

408 ص :  ات 88 ..... ] تایآ 87  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]2301

2301هراشا

408 ص :  2301همجرت ..... :

408 ص :  2301ریسفت ..... 

413 ص :  ات 91 ..... ] تایآ 89  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]2303

2303هراشا

413 ص :  2304همجرت ..... :

414 ص :  2304ریسفت ..... 

2304هراشا

416 ص :  اجر .....  2305فوخ و 

418 ص :  ات 104 ..... ] تایآ 92  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]2306

2306هراشا

419 ص :  2306همجرت ..... :

420 ص :  2307ریسفت ..... 

437 ص :  ات 112 ..... ] تایآ 105  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]2313

2313هراشا

437 ص :  2313همجرت ..... :

438 ص :  2314ریسفت ...... 

مهد 2316دلج 
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2316هراشا

27 ص :  ّجح .....  يهروس  ( 22)2316

2317هراشا

28 ص :  ات 7 ..... ] تایآ 1  (: 22  ) جحلا هروس  ]2317

2317هراشا

29 ص :  2317همجرت ..... :

30 ص :  2318ریسفت ..... 

43 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 8  (: 22  ) جحلا هروس  ]2323

2323هراشا

44 ص :  2323همجرت ..... :

45 ص :  2324ریسفت ..... 

2324هراشا

45 ص :  ملع .....  كاردا  2324بتارم 

57 ص :  ات 24 ..... ] تایآ 17  (: 22  ) جحلا هروس  ]2328

2328هراشا

58 ص :  2329همجرت ..... :

59 ص :  2329ریسفت ..... 

68 ص :  ات 38 ..... ] تایآ 25  (: 22  ) جحلا هروس  ]2333

2333هراشا

70 ص :  2333همجرت ..... :

71 ص :  2334ریسفت ..... 

102 ص :  ات 48 ..... ] تایآ 39  (: 22  ) جحلا هروس  ]2346

2346هراشا

103 ص :  2346همجرت ..... :
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104 ص :  2347ریسفت ..... 

115 ص :  ات 57 ..... ] تایآ 49  (: 22  ) جحلا هروس  ]2351

2351هراشا

116 ص :  2351همجرت ..... :

117 ص :  2352ریسفت ..... 

126 ص :  ات 66 ..... ] تایآ 58  (: 22  ) جحلا هروس  ]2355

2355هراشا

127 ص :  2356همجرت ..... :

128 ص :  2356ریسفت ..... 

137 ص :  ات 72 ..... ] تایآ 67  (: 22  ) جحلا هروس  ]2359

2359هراشا

137 ص :  2360همجرت ..... :

138 ص :  2360ریسفت ..... 

145 ص :  ات 78 ..... ] تایآ 73  (: 22  ) جحلا هروس  ]2363

2363هراشا

146 ص :  2363همجرت ..... :

147 ص :  2364ریسفت ..... 

2364هراشا

151 ص :  نانآ .....  ياهرفس  نیکلاس و  2365بتارم 

157 ص :  نونمؤملا .....  ةروس  ( 23)2367

2367هراشا

157 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 1  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]2368

2368هراشا

157 ص :  2368همجرت ..... :
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158 ص :  2368ریسفت ..... 

171 ص :  ات 22 ..... ] تایآ 12  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]2373

2373هراشا

172 ص :  2373همجرت ..... :

172 ص :  2374ریسفت ..... 

182 ص :  ات 41 ..... ] تایآ 23  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]2377

2377هراشا

184 ص :  2378همجرت ..... :

185 ص :  2379ریسفت ..... 

193 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 42  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]2382

2382هراشا

194 ص :  2382همجرت ..... :

194 ص :  2382ریسفت ..... 

196 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 45  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]2383

2383هراشا

196 ص :  2383همجرت ..... :

197 ص :  2383ریسفت ..... 

200 ص :  ات 62 ..... ] تایآ 51  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]2384

2384هراشا

201 ص :  2385همجرت ..... :

201 ص :  2385ریسفت ..... 

212 ص :  ات 77 ..... ] تایآ 63  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]2389

2389هراشا

213 ص :  2390همجرت ..... :
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214 ص :  2390ریسفت ..... 

224 ص :  ات 92 ..... ] تایآ 78  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]2394

2394هراشا

225 ص :  2394همجرت ..... :

226 ص :  2395ریسفت ..... 

235 ص :  ات 102 ..... ] تایآ 93  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]2398

2398هراشا

236 ص :  2399همجرت ..... :

236 ص :  2399ریسفت ..... 

2399هراشا

237 ص :  یبوخ .....  اب  راکدب  يدب و  عفد  رد  2399ینایب 

242 ص :  خزرب .....  رد  حاورا  یّقرت  2401نایب 

251 ص :  ات 118 ..... ] تایآ 103  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]2404

2404هراشا

252 ص :  2405همجرت ..... :

253 ص :  2405ریسفت ..... 

261 ص :  روّنلا .....  ةروس  ( 24)2408

2408هراشا

261 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 1  (: 24  ) رونلا هروس  ]2409

2409هراشا

263 ص :  2409همجرت ..... :

264 ص :  2410ریسفت ..... 

284 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 11  (: 24  ) رونلا هروس  ]2418

2418هراشا
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285 ص :  2418همجرت ..... :

286 ص :  2418ریسفت ..... 

298 ص :  ات 26 ..... ] تایآ 21  (: 24  ) رونلا هروس  ]2423

2423هراشا

299 ص :  2423همجرت ..... :

300 ص :  2424ریسفت ..... 

306 ص :  ات 34 ..... ] تایآ 27  (: 24  ) رونلا هروس  ]2426

2426هراشا

307 ص :  2427همجرت ..... :

309 ص :  2427ریسفت ..... 

333 ص :  هیآ 35 ..... ] (: 24  ) رونلا هروس  ]2437

2438هراشا

334 ص :  2438همجرت ..... :

334 ص :  2438ریسفت ..... 

2438هراشا

ص :  هلآ ..... . هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  ددع  اب  تسا  قباطم  هک  هناگهدراهچ  تالامتحا  قبط  هل  لثمم  اب  لثم  يازجا  قیبطت  لثمم  اب  لثم  يازجا  قیبطت  یلامتحا  ياههنوگ 

351 ص :  رون .....  يهیآ  بارعا  2445هوجو 

353 ص :  ات 38 ..... ] تایآ 36  (: 24  ) رونلا هروس  ]2445

2445هراشا

353 ص :  2446همجرت ..... :

354 ص :  2446ریسفت ..... 

361 ص :  ات 46 ..... ] تایآ 39  (: 24  ) رونلا هروس  ]2448

2449هراشا

362 ص :  2449همجرت ..... :
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363 ص :  2449ریسفت ..... 

379 ص :  ات 57 ..... ] تایآ 47  (: 24  ) رونلا هروس  ]2456

2456هراشا

381 ص :  2456همجرت ..... :

381 ص :  2457ریسفت ..... 

393 ص :  ات 64 ..... ] تایآ 58  (: 24  ) رونلا هروس  ]2461

2462هراشا

395 ص :  2462همجرت ..... :

397 ص :  2463ریسفت ..... 

413 ص :  ناقرفلا .....  ةروس  ( 25)2469

2469هراشا

413 ص :  ات 9 ..... ] تایآ 1  (: 25  ) ناقرفلا هروس  ]2469

2469هراشا

414 ص :  2470همجرت ..... :

415 ص :  2470ریسفت ..... 

424 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 10  (: 25  ) ناقرفلا هروس  ]2474

2474هراشا

425 ص :  2474همجرت ..... :

426 ص :  2475ریسفت ..... 

433 ص :  ات 34 ..... ] تایآ 21  (: 25  ) ناقرفلا هروس  ]2477

2477هراشا

435 ص :  2478همجرت ..... :

436 ص :  2478ریسفت ..... 

449 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 35  (: 25  ) ناقرفلا هروس  ]2483

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 190 

http://www.ghaemiyeh.com


2483هراشا

450 ص :  2484همجرت ..... :

451 ص :  2484ریسفت ..... 

2484هراشا

453 ص :  سر .....  باحصا  2485تیاکح 

464 ص :  ات 77 ..... ] تایآ 45  (: 25  ) ناقرفلا هروس  ]2489

2489هراشا

467 ص :  2490همجرت ..... :

469 ص :  2491ریسفت ..... 

2491هراشا

493 ص :  ناگدنب .....  فص  2500رد 

507 ص :  ءارعّشلا .....  ةروس  ( 26)2506

2506هراشا

507 ص :  ات 9 ..... ] تایآ 1  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]2506

2506هراشا

507 ص :  2506همجرت ..... 

508 ص :  2506ریسفت ..... 

541 ص :  ات 21 ..... ] تایآ 10  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]2509

2509هراشا

514 ص :  2509همجرت ..... 

515 ص :  2509ریسفت ..... 

524 ص :  ات 36 ..... ] تایآ 22  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]2513

2513هراشا

524 ص :  2513همجرت ..... 
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525 ص :  2513ریسفت ..... 

532 ص :  ات 51 ..... ] تایآ 37  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]2516

2516هراشا

533 ص :  2516همجرت ..... 

534 ص :  2517ریسفت ..... 

534 ص :  ات 67 ..... ] تایآ 52  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]2517

2517هراشا

535 ص :  2518همجرت ..... 

535 ص :  2518ریسفت ..... 

540 ص :  ات 89 ..... ] تایآ 68  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]2520

2520هراشا

541 ص :  2520همجرت ..... 

542 ص :  2521ریسفت ..... 

552 ص :  ات 104 ..... ] تایآ 90  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]2525

2525هراشا

552 ص :  2525همجرت ..... 

553 ص :  2526ریسفت ..... 

557 ص :  ات 120 ..... ] تایآ 105  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]2528

2528هراشا

558 ص :  2528همجرت ..... 

559 ص :  2529ریسفت ..... 

563 ص :  ات 151 ..... ] تایآ 121  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]2530

2530هراشا

565 ص :  2531همجرت ..... 
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566 ص :  2532ریسفت ..... 

571 ص :  ات 159 ..... ] تایآ 152  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]2534

2534هراشا

572 ص :  2534همجرت ..... 

572 ص :  2534ریسفت ..... 

573 ص :  ات 175 ..... ] تایآ 160  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]2535

2535هراشا

573 ص :  2535همجرت ..... 

574 ص :  2536ریسفت ..... 

2536هراشا

575 ص :  يرایتخا .....  فیلاکت  نیب  دوجوم  2536تقباطم 

579 ص :  ات 191 ..... ] تایآ 176  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]2537

2537هراشا

580 ص :  2538همجرت ..... 

580 ص :  2538ریسفت ..... 

584 ص :  ات 212 ..... ] تایآ 192  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]2540

2540هراشا

585 ص :  2540همجرت ..... 

586 ص :  2541ریسفت ..... 

595 ص :  ات 227 ..... ] تایآ 213  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]2544

2544هراشا

595 ص :  2545همجرت ..... 

596 ص :  2545ریسفت ..... 

مهدزای 2552دلج 
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41 ص :  لمن .....  2552يهروس 

2552هراشا

41 ص :  ات 6 ..... ] تایآ 1  (: 27  ) لمنلا هروس  ]2552

2552هراشا

41 ص :  2552همجرت ..... 

42 ص :  2553ریسفت ..... 

44 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 7  (: 27  ) لمنلا هروس  ]2554

2554هراشا

44 ص :  2554همجرت ..... 

45 ص :  2554ریسفت ..... 

52 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 15  (: 27  ) لمنلا هروس  ]2557

2557هراشا

54 ص :  2558همجرت ..... 

57 ص :  2560ریسفت ..... 

2560هراشا

69 ص :  نیمز .....  اهنامسآ و  یتسیچ  رد  2565ینخس 

79 ص :  تانکمم .....  رب  يدوجو  يهطاحا  نایب  2570رد 

86 ص :  ات 53 ..... ] تایآ 45  (: 27  ) لمنلا هروس  ]2573

2573هراشا

86 ص :  2574همجرت ..... 

87 ص :  2574ریسفت ..... 

92 ص :  ات 58 ..... ] تایآ 54  (: 27  ) لمنلا هروس  ]2576

2576هراشا

92 ص :  2576همجرت ..... 
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92 ص :  2576ریسفت ..... 

94 ص :  ات 61 ..... ] تایآ 59  (: 27  ) لمنلا هروس  ]2577

2577هراشا

94 ص :  2577همجرت ..... 

94 ص :  2577ریسفت ..... 

98 ص :  ات 66 ..... ] تایآ 62  (: 27  ) لمنلا هروس  ]2579

2579هراشا

98 ص :  2579همجرت ..... 

99 ص :  2579ریسفت ..... 

109 ص :  ات 93 ..... ] تایآ 67  (: 27  ) لمنلا هروس  ]2584

2584هراشا

111 ص :  2585همجرت ..... 

113 ص :  2586ریسفت ..... 

2586هراشا

123 ص :  يرهوج .....  تکرح  لاثما و  دّدجت  2590رد 

128 ص :  صصق .....  2592يهروس 

2592هراشا

128 ص :  ات 21 ..... ] تایآ 1  (: 28  ) صصقلا هروس  ]2592

2592هراشا

130 ص :  2593همجرت ..... 

132 ص :  2594ریسفت ..... 

145 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 22  (: 28  ) صصقلا هروس  ]2599

2599هراشا

146 ص :  2600همجرت ..... 
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148 ص :  2601ریسفت ..... 

162 ص :  ات 47 ..... ] تایآ 36  (: 28  ) صصقلا هروس  ]2607

2607هراشا

164 ص :  2608همجرت ..... 

165 ص :  2608ریسفت ..... 

178 ص :  ات 57 ..... ] تایآ 48  (: 28  ) صصقلا هروس  ]2614

2614هراشا

179 ص :  2614همجرت ..... 

180 ص :  2615ریسفت ..... 

2615هراشا

186 ص :  بلاط .....  یبا  مالسا  2618رد 

190 ص :  ات 70 ..... ] تایآ 58  (: 28  ) صصقلا هروس  ]2620

2620هراشا

191 ص :  2620همجرت ..... : 

193 ص :  2621ریسفت ..... 

201 ص :  ات 77 ..... ] تایآ 71  (: 28  ) صصقلا هروس  ]2625

2625هراشا

202 ص :  2625همجرت ..... 

202 ص :  2625ریسفت ..... 

217 ص :  ات 88 ..... ] تایآ 78  (: 28  ) صصقلا هروس  ]2632

2632هراشا

219 ص :  2632همجرت ..... 

220 ص :  2633ریسفت ..... 

227 ص :  توبکنع .....  2636هروس 
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2636هراشا

227 ص :  ات 7 ..... ] تایآ 1  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]2636

2636هراشا

227 ص :  2636همجرت ..... 

228 ص :  2637ریسفت ..... 

232 ص :  ات 13 ..... ] تایآ 8  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]2638

2639هراشا

232 ص :  2639همجرت ..... 

233 ص :  2639ریسفت ..... 

237 ص :  ات 15 ..... ] تایآ 14  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]2641

2641هراشا

237 ص :  2641همجرت ..... 

237 ص :  2641ریسفت ..... 

238 ص :  ات 23 ..... ] تایآ 16  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]2642

2642هراشا

239 ص :  2642همجرت ..... 

240 ص :  2643ریسفت ..... 

244 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 24  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]2644

2645هراشا

245 ص :  2645همجرت ..... 

246 ص :  2646ریسفت ..... 

252 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 36  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]2648

2648هراشا

253 ص :  2649همجرت ..... 
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254 ص :  2649ریسفت ..... 

256 ص :  ات 45 ..... ] تایآ 41  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]2650

2650هراشا

256 ص :  2650همجرت ..... 

257 ص :  2651ریسفت ..... 

2651هراشا

257 ص :  تیالو .....  يهراب  رد  2651ینخس 

263 ص :  رکنم .....  اشحف و  زا  نآ  نتشادزاب  2653زامن و 

265 ص :  ات 55 ..... ] تایآ 46  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]2654

2654هراشا

266 ص :  2655همجرت ..... 

267 ص :  2655ریسفت ..... 

278 ص :  ات 69 ..... ] تایآ 56  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]2660

2660هراشا

279 ص :  2660همجرت ..... 

280 ص :  2661ریسفت ..... 

290 ص :  موّرلا .....  2665ةروس 

2665هراشا

290 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 1  (: 30  ) مورلا هروس  ]2665

2665هراشا

291 ص :  2666همجرت ..... 

292 ص :  2666ریسفت ..... 

302 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 11  (: 30  ) مورلا هروس  ]2671

2671هراشا
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302 ص :  2671همجرت ..... 

303 ص :  2672ریسفت ..... 

309 ص :  ات 29 ..... ] تایآ 21  (: 30  ) مورلا هروس  ]2674

2674هراشا

310 ص :  2674همجرت ..... 

311 ص :  2675ریسفت ..... 

2675هراشا

311 ص :  ملع .....  رد  قیقحت  2675بتارم 

325 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 30  (: 30  ) مورلا هروس  ]2681

2681هراشا

326 ص :  2682همجرت ..... 

327 ص :  2682ریسفت ..... 

335 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 41  (: 30  ) مورلا هروس  ]2686

2686هراشا

336 ص :  2687همجرت ..... 

337 ص :  2687ریسفت ..... 

344 ص :  ات 60 ..... ] تایآ 51  (: 30  ) مورلا هروس  ]2690

2690هراشا

345 ص :  2691همجرت ..... 

346 ص :  2691ریسفت ..... 

352 ص :  نامقل .....  2694ةروس 

2694هراشا

352 ص :  ات 7 ..... ] تایآ 1  (: 31  ) نامقل هروس  ]2694

2694هراشا
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352 ص :  2694همجرت ..... 

353 ص :  2695ریسفت ..... 

355 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 8  (: 31  ) نامقل هروس  ]2696

2696هراشا

356 ص :  2696همجرت ..... 

356 ص :  2696ریسفت ..... 

358 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 12  (: 31  ) نامقل هروس  ]2697

2697هراشا

358 ص :  2697همجرت ..... 

359 ص :  2698ریسفت ..... 

2698هراشا

362 ص :  نامقل .....  لاوحا  رد  2699یحرش 

373 ص :  ات 21 ..... ] تایآ 17  (: 31  ) نامقل هروس  ]2704

2704هراشا

374 ص :  2705همجرت ..... 

374 ص :  2705ریسفت ..... 

380 ص :  ات 24 ..... ] تایآ 22  (: 31  ) نامقل هروس  ]2708

2708هراشا

380 ص :  2708همجرت ..... 

380 ص :  2708ریسفت ..... 

382 ص :  ات 32 ..... ] تایآ 25  (: 31  ) نامقل هروس  ]2709

2709هراشا

383 ص :  2709همجرت ..... 

384 ص :  2710ریسفت ..... 
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390 ص :  ات 34 ..... ] تایآ 33  (: 31  ) نامقل هروس  ]2713

2713هراشا

391 ص :  2713همجرت ..... 

391 ص :  2713ریسفت ..... 

395 ص :  هدجسلا .....  2715ةروس 

2715هراشا

395 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 1  (: 32  ) هدجسلا هروس  ]2715

2715هراشا

396 ص :  2715همجرت ..... 

397 ص :  2716ریسفت ..... 

403 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 15  (: 32  ) هدجسلا هروس  ]2719

2719هراشا

404 ص :  2720همجرت ..... 

406 ص :  2720ریسفت ..... 

414 ص :  بازحالا .....  2724ةروس 

2724هراشا

414 ص :  ات 6 ..... ] تایآ 1  (: 33  ) بازحألا هروس  ]2724

2724هراشا

414 ص :  2725همجرت ..... 

415 ص :  2725ریسفت ..... 

2725هراشا

424 ص :  یبلاق .....  یناحور و  ردپ  رد  2729ینایب 

427 ص :  ات 27 ..... ] تایآ 7  (: 33  ) بازحألا هروس  ]2731

2731هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 201 

http://www.ghaemiyeh.com


429 ص :  2731همجرت ..... 

431 ص :  2733ریسفت ..... 

443 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 28  (: 33  ) بازحألا هروس  ]2738

2738هراشا

445 ص :  2739همجرت ..... 

447 ص :  2740ریسفت ..... 

464 ص :  ات 48 ..... ] تایآ 41  (: 33  ) بازحألا هروس  ]2748

2748هراشا

465 ص :  2748همجرت ..... 

465 ص :  2749ریسفت ..... 

469 ص :  ات 55 ..... ] تایآ 49  (: 33  ) بازحألا هروس  ]2750

2750هراشا

470 ص :  2751همجرت ..... 

472 ص :  2752ریسفت ..... 

487 ص :  ات 62 ..... ] تایآ 56  (: 33  ) بازحألا هروس  ]2758

2758هراشا

487 ص :  2758همجرت ..... 

488 ص :  2759ریسفت ..... 

2759هراشا

491 ص :  نآ .....  رارسا  ّیبن و  رب  تاولص  2760تلیضف 

502 ص :  ات 73 ..... ] تایآ 63  (: 33  ) بازحألا هروس  ]2766

2766هراشا

503 ص :  2766همجرت ..... 

504 ص :  2767ریسفت ..... 
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مهدزاود 2770دلج 

2770هراشا

5 ص :  2770راتفگشیپ ..... 

2770هراشا

5 ص :  ابس .....  2770يهروس 

7 ص :  رطاف .....  2771يهروس 

9 ص :  سی .....  2773يهروس 

10 ص :  تاّفاص .....  2773يهروس 

12 ص :  2774يهروس ص ..... 

14 ص :  رمز .....  2775يهروس 

17 ص :  رفاغ ..... )  ) نمؤم 2777يهروس 

18 ص :  تلّصف ..... )  ) هدجسلا مح  2777يهروس 

31 ص :  ابس .....  2779يهروس 

2779هراشا

31 ص :  ات 9 ..... ] تایآ 1  (: 34  ) إبس هروس  ]2779

2779هراشا

32 ص :  2779همجرت ..... :

33 ص :  2780ریسفت ..... 

42 ص :  ات 19 ..... ] تایآ 10  (: 34  ) إبس هروس  ]2784

2784هراشا

43 ص :  2784همجرت ..... :

44 ص :  2785ریسفت ..... 

61 ص :  ات 28 ..... ] تایآ 20  (: 34  ) إبس هروس  ]2792

2793هراشا
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62 ص :  2793همجرت ..... :

62 ص :  2793ریسفت ..... 

72 ص :  ات 37 ..... ] تایآ 29  (: 34  ) إبس هروس  ]2798

2798هراشا

73 ص :  2798همجرت ..... :

73 ص :  2798ریسفت ..... 

80 ص :  ات 45 ..... ] تایآ 38  (: 34  ) إبس هروس  ]2801

2801هراشا

81 ص :  2802همجرت ..... :

82 ص :  2802ریسفت ..... 

2802هراشا

86 ص :  یلفس .....  ایلع و  توکلم  هب  لاصّتا  2804نایب 

91 ص :  ات 54 ..... ] تایآ 46  (: 34  ) إبس هروس  ]2806

2807هراشا

92 ص :  2807همجرت ..... :

93 ص :  2807ریسفت ..... 

102 ص :  رطاف .....  2811ةروس 

2811هراشا

102 ص :  ات 4 ..... ] تایآ 1  (: 35  ) رطاف هروس  ]2811

2812هراشا

102 ص :  2812همجرت ..... :

103 ص :  2812ریسفت ..... 

109 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 5  (: 35  ) رطاف هروس  ]2815

2815هراشا
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109 ص :  2815همجرت ..... :

110 ص :  2815ریسفت ..... 

117 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 11  (: 35  ) رطاف هروس  ]2818

2818هراشا

117 ص :  2819همجرت ..... :

118 ص :  2819ریسفت ..... 

119 ص :  ادب .....  2820قیقحت 

127 ص :  ات 26 ..... ] تایآ 15  (: 35  ) رطاف هروس  ]2823

2823هراشا

127 ص :  2823همجرت ..... :

128 ص :  2824ریسفت ..... 

134 ص :  ات 38 ..... ] تایآ 27  (: 35  ) رطاف هروس  ]2826

2826هراشا

135 ص :  2827همجرت ..... :

136 ص :  2828ریسفت ..... 

151 ص :  ات 45 ..... ] تایآ 39  (: 35  ) رطاف هروس  ]2834

2834هراشا

152 ص :  2835همجرت ..... :

153 ص :  2835ریسفت ..... 

160 ص :  سی .....  2838يهروس 

2838هراشا

161 ص :  ات 12 ..... ] تایآ 1  (: 36  ) سی هروس  ]2839

2839هراشا

161 ص :  2839همجرت ..... :

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 205 

http://www.ghaemiyeh.com


162 ص :  2840ریسفت ..... 

167 ص :  ات 27 ..... ] تایآ 13  (: 36  ) سی هروس  ]2842

2842هراشا

168 ص :  2842همجرت ..... :

168 ص :  2843ریسفت ..... 

173 ص :  ات 47 ..... ] تایآ 28  (: 36  ) سی هروس  ]2845

2845هراشا

174 ص :  2845همجرت ..... :

175 ص :  2846ریسفت ..... 

183 ص :  ات 59 ..... ] تایآ 48  (: 36  ) سی هروس  ]2850

2850هراشا

184 ص :  2850همجرت ..... :

185 ص :  2850ریسفت ..... 

189 ص :  ات 73 ..... ] تایآ 60  (: 36  ) سی هروس  ]2852

2852هراشا

190 ص :  2853همجرت ..... :

190 ص :  2853ریسفت ..... 

196 ص :  ات 83 ..... ] تایآ 74  (: 36  ) سی هروس  ]2856

2856هراشا

197 ص :  2856همجرت ..... :

197 ص :  2857ریسفت ..... 

204 ص :  تاّفاّصلا .....  2859ةروس 

2859هراشا

204 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 1  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]2860
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2860هراشا

204 ص :  2860همجرت ..... :

205 ص :  2860ریسفت ..... 

211 ص :  ات 26 ..... ] تایآ 11  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]2863

2863هراشا

212 ص :  2863همجرت ..... :

212 ص :  2864ریسفت ..... 

216 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 27  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]2866

2866هراشا

216 ص :  2866همجرت ..... :

217 ص :  2866ریسفت ..... 

220 ص :  ات 74 ..... ] تایآ 41  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]2868

2868هراشا

221 ص :  2868همجرت ..... :

222 ص :  2869ریسفت ..... 

227 ص :  ات 82 ..... ] تایآ 75  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]2872

2872هراشا

227 ص :  2872همجرت ..... :

228 ص :  2872ریسفت ..... 

231 ص :  ات 113 ..... ] تایآ 83  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]2874

2874هراشا

232 ص :  2874همجرت ..... :

233 ص :  2876ریسفت ..... 

244 ص :  ات 122 ..... ] تایآ 114  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]2881
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2881هراشا

244 ص :  2881همجرت ..... :

244 ص :  2881ریسفت ..... 

246 ص :  ات 132 ..... ] تایآ 123  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]2882

2882هراشا

246 ص :  2882همجرت ..... :

246 ص :  2882ریسفت ..... 

249 ص :  ات 148 ..... ] تایآ 133  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]2884

2884هراشا

249 ص :  2884همجرت ..... :

250 ص :  2885ریسفت ..... 

252 ص :  ات 182 ..... ] تایآ 149  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]2886

2886هراشا

253 ص :  2887همجرت ..... :

254 ص :  2888ریسفت ..... 

263 ص :  2891ةروس ص ..... 

2891هراشا

263 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 1  (: 38  ) هروس ص ]2891

2891هراشا

263 ص :  2892همجرت ..... :

264 ص :  2892ریسفت ..... 

269 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 12  (: 38  ) هروس ص ]2894

2894هراشا

269 ص :  2895همجرت ..... :
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269 ص :  2895ریسفت ..... 

271 ص :  ات 29 ..... ] تایآ 17  (: 38  ) هروس ص ]2896

2896هراشا

272 ص :  2896همجرت ..... :

273 ص :  2897ریسفت ..... 

283 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 30  (: 38  ) هروس ص ]2901

2901هراشا

284 ص :  2902همجرت ..... :

284 ص :  2902ریسفت ..... 

292 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 41  (: 38  ) هروس ص ]2906

2906هراشا

292 ص :  2906همجرت ..... :

292 ص :  2906ریسفت ..... 

301 ص :  ات 54 ..... ] تایآ 45  (: 38  ) هروس ص ]2910

2910هراشا

302 ص :  2910همجرت ..... :

302 ص :  2911ریسفت ..... 

304 ص :  ات 70 ..... ] تایآ 55  (: 38  ) هروس ص ]2911

2911هراشا

305 ص :  2912همجرت ..... :

305 ص :  2912ریسفت ..... 

312 ص :  ات 83 ..... ] تایآ 71  (: 38  ) هروس ص ]2915

2916هراشا

312 ص :  2916همجرت ..... :
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313 ص :  2916ریسفت ..... 

314 ص :  ات 88 ..... ] تایآ 84  (: 38  ) هروس ص ]2917

2917هراشا

314 ص :  2917همجرت ..... :

314 ص :  2917ریسفت ..... 

317 ص :  رمز .....  2918هروس 

2918هراشا

317 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 39  ) رمزلا هروس  ]2918

2918هراشا

318 ص :  2919همجرت ..... :

319 ص :  2919ریسفت ..... 

329 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 9  (: 39  ) رمزلا هروس  ]2923

2924هراشا

330 ص :  2924همجرت ..... :

332 ص :  2925ریسفت ..... 

345 ص :  ات 28 ..... ] تایآ 21  (: 39  ) رمزلا هروس  ]2930

2930هراشا

346 ص :  2931همجرت ..... :

347 ص :  2931ریسفت ..... 

355 ص :  ات 37 ..... ] تایآ 29  (: 39  ) رمزلا هروس  ]2935

2935هراشا

355 ص :  2935همجرت ..... :

356 ص :  2935ریسفت ..... 

363 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 38  (: 39  ) رمزلا هروس  ]2938
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2938هراشا

364 ص :  2939همجرت ..... :

364 ص :  2939ریسفت ..... 

370 ص :  ات 52 ..... ] تایآ 45  (: 39  ) رمزلا هروس  ]2941

2941هراشا

371 ص :  2942همجرت ..... :

371 ص :  2942ریسفت ..... 

376 ص :  ات 61 ..... ] تایآ 53  (: 39  ) رمزلا هروس  ]2944

2944هراشا

377 ص :  2945همجرت ..... :

378 ص :  2945ریسفت ..... 

386 ص :  ات 68 ..... ] تایآ 62  (: 39  ) رمزلا هروس  ]2949

2949هراشا

386 ص :  2949همجرت ..... :

387 ص :  2949ریسفت ..... 

393 ص :  ات 75 ..... ] تایآ 69  (: 39  ) رمزلا هروس  ]2952

2952هراشا

394 ص :  2952همجرت ..... :

395 ص :  2953ریسفت ..... 

403 ص :  رفاغ ..... )  ) نمؤم 2956يهروس 

2956هراشا

403 ص :  ات 9 ..... ] تایآ 1  (: 40  ) رفاغ هروس  ]2956

2956هراشا

404 ص :  2956همجرت ..... :
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405 ص :  2957ریسفت ..... 

412 ص :  ات 22 ..... ] تایآ 10  (: 40  ) رفاغ هروس  ]2960

2960هراشا

413 ص :  2960همجرت ..... :

414 ص :  2961ریسفت ..... 

424 ص :  ات 33 ..... ] تایآ 23  (: 40  ) رفاغ هروس  ]2965

2965هراشا

425 ص :  2966همجرت ..... :

426 ص :  2966ریسفت ..... 

432 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 34  (: 40  ) رفاغ هروس  ]2969

2969هراشا

433 ص :  2969همجرت ..... :

433 ص :  2969ریسفت ..... 

437 ص :  ات 52 ..... ] تایآ 41  (: 40  ) رفاغ هروس  ]2971

2971هراشا

438 ص :  2972همجرت ..... :

439 ص :  2972ریسفت ..... 

446 ص :  ات 58 ..... ] تایآ 53  (: 40  ) رفاغ هروس  ]2975

2975هراشا

447 ص :  2975همجرت ..... :

447 ص :  2976ریسفت ..... 

451 ص :  ات 66 ..... ] تایآ 59  (: 40  ) رفاغ هروس  ]2977

2977هراشا

452 ص :  2977همجرت ..... :
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452 ص :  2978ریسفت ..... 

460 ص :  ات 77 ..... ] تایآ 67  (: 40  ) رفاغ هروس  ]2981

2981هراشا

461 ص :  2982همجرت ..... :

462 ص :  2982ریسفت ..... 

467 ص :  ات 85 ..... ] تایآ 78  (: 40  ) رفاغ هروس  ]2984

2984هراشا

468 ص :  2984همجرت ..... :

468 ص :  2985ریسفت ..... 

473 ص :  تلّصف ..... )  ) ةدجّسلا مح  2986يهروس 

2987هراشا

473 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 41  ) تلصف هروس  ]2987

2987هراشا

473 ص :  2987همجرت ..... :

474 ص :  2987ریسفت ..... 

478 ص :  ات 12 ..... ] تایآ 9  (: 41  ) تلصف هروس  ]2989

2989هراشا

479 ص :  2989همجرت ..... :

479 ص :  2990ریسفت ..... 

484 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 13  (: 41  ) تلصف هروس  ]2992

2992هراشا

485 ص :  2992همجرت ..... :

485 ص :  2993ریسفت ..... 

488 ص :  ات 24 ..... ] تایآ 19  (: 41  ) تلصف هروس  ]2994
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2994هراشا

489 ص :  2994همجرت ..... :

489 ص :  2994ریسفت ..... 

493 ص :  ات 36 ..... ] تایآ 25  (: 41  ) تلصف هروس  ]2996

2996هراشا

494 ص :  2996همجرت ..... :

495 ص :  2997ریسفت ..... 

506 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 37  (: 41  ) تلصف هروس  ]3001

3001هراشا

507 ص :  3002همجرت ..... :

507 ص :  3002ریسفت ..... 

514 ص :  ات 46 ..... ] تایآ 45  (: 41  ) تلصف هروس  ]3005

3005هراشا

514 ص :  3005همجرت ..... :

514 ص :  3005ریسفت ..... 

515 ص :  ات 54 ..... ] تایآ 47  (: 41  ) تلصف هروس  ]3006

3006هراشا

516 ص :  3006همجرت ..... :

517 ص :  3007ریسفت ..... 

مهدزیس 3010دلج 

4 ص :  راتفگ .....  3010شیپ 

3010هراشا

5 ص :  3010يروّشلا ..... 

7 ص :  3011فرخز ..... 
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9 ص :  3012ناّخدلا ..... 

10 ص :  3013ۀیثاجلا ..... 

10 ص :  3013فاقحالا ..... 

12 ص :  هلآ .....  هیلع و  هّللا  یّلص  3014دّمحم 

13 ص :  3015حتف ..... 

15 ص :  3016تارجحلا ..... 

17 ص :  3017«ق ..... »

17 ص :  3017تایراّذلا ..... 

19 ص :  3018روط ..... 

20 ص :  3019مجّنلا ..... 

21 ص :  3019رمقلا ..... 

22 ص :  3020نمحّرلا ..... 

24 ص :  3021هعقاو ..... 

25 ص :  3021دیدح ..... 

39 ص :  يروّشلا .....  3023ةروس 

3023هراشا

39 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 1  (: 42  ) يروشلا هروس  ]3023

3023هراشا

40 ص :  3024همجرت ..... :

41 ص :  3024ریسفت ..... 

47 ص :  ات 15 ..... ] تایآ 11  (: 42  ) يروشلا هروس  ]3027

3027هراشا

47 ص :  3027همجرت ..... :

48 ص :  3028ریسفت ..... 
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54 ص :  ات 24 ..... ] تایآ 16  (: 42  ) يروشلا هروس  ]3030

3030هراشا

55 ص :  3031همجرت ..... :

56 ص :  3031ریسفت ..... 

68 ص :  ات 36 ..... ] تایآ 25  (: 42  ) يروشلا هروس  ]3037

3037هراشا

69 ص :  3037همجرت ..... :

70 ص :  3038ریسفت ..... 

79 ص :  ات 48 ..... ] تایآ 37  (: 42  ) يروشلا هروس  ]3041

3041هراشا

80 ص :  3042همجرت ..... :

81 ص :  3042ریسفت ..... 

89 ص :  ات 53 ..... ] تایآ 49  (: 42  ) يروشلا هروس  ]3046

3046هراشا

90 ص :  3046همجرت ..... :

90 ص :  3047ریسفت ..... 

96 ص :  فرخز .....  3049هروس 

3049هراشا

96 ص :  ات 22 ..... ] تایآ 1  (: 43  ) فرخزلا هروس  ]3049

3049هراشا

97 ص :  3050همجرت ..... :

98 ص :  3051ریسفت ..... 

108 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 23  (: 43  ) فرخزلا هروس  ]3055

3055هراشا
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109 ص :  3055همجرت ..... :

110 ص :  3056ریسفت ..... 

119 ص :  ات 45 ..... ] تایآ 36  (: 43  ) فرخزلا هروس  ]3059

3060هراشا

119 ص :  3060همجرت ..... :

120 ص :  3060ریسفت ..... 

127 ص :  ات 56 ..... ] تایآ 46  (: 43  ) فرخزلا هروس  ]3063

3063هراشا

128 ص :  3064همجرت ..... :

128 ص :  3064ریسفت ..... 

134 ص :  ات 67 ..... ] تایآ 57  (: 43  ) فرخزلا هروس  ]3067

3067هراشا

135 ص :  3067همجرت ..... :

136 ص :  3067ریسفت ..... 

143 ص :  ات 80 ..... ] تایآ 68  (: 43  ) فرخزلا هروس  ]3071

3071هراشا

144 ص :  3071همجرت ..... :

145 ص :  3072ریسفت ..... 

149 ص :  ات 89 ..... ] تایآ 81  (: 43  ) فرخزلا هروس  ]3073

3074هراشا

150 ص :  3074همجرت ..... :

150 ص :  3074ریسفت ..... 

156 ص :  ناخّدلا .....  3076ةروس 

3076هراشا
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156 ص :  ات 9 ..... ] تایآ 1  (: 44  ) ناخدلا هروس  ]3077

3077هراشا

156 ص :  3077همجرت ..... :

156 ص :  3077ریسفت ..... 

166 ص :  ات 22 ..... ] تایآ 10  (: 44  ) ناخدلا هروس  ]3082

3082هراشا

167 ص :  3082همجرت ..... :

167 ص :  3082ریسفت ..... 

172 ص :  ات 33 ..... ] تایآ 23  (: 44  ) ناخدلا هروس  ]3085

3085هراشا

172 ص :  3085همجرت ..... :

173 ص :  3085ریسفت ..... 

176 ص :  ات 42 ..... ] تایآ 34  (: 44  ) ناخدلا هروس  ]3087

3087هراشا

176 ص :  3087همجرت ..... :

177 ص :  3087ریسفت ..... 

180 ص :  ات 59 ..... ] تایآ 43  (: 44  ) ناخدلا هروس  ]3089

3089هراشا

181 ص :  3089همجرت ..... :

181 ص :  3090ریسفت ..... 

184 ص :  ۀیثاجلا .....  3091يهروس 

3091هراشا

184 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 1  (: 45  ) ۀیثاجلا هروس  ]3091

3091هراشا
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185 ص :  3092همجرت ..... :

185 ص :  3092ریسفت ..... 

190 ص :  ات 22 ..... ] تایآ 12  (: 45  ) ۀیثاجلا هروس  ]3094

3095هراشا

191 ص :  3095همجرت ..... :

192 ص :  3096ریسفت ..... 

200 ص :  ات 29 ..... ] تایآ 23  (: 45  ) ۀیثاجلا هروس  ]3099

3099هراشا

201 ص :  3100همجرت ..... :

201 ص :  3100ریسفت ..... 

208 ص :  ات 37 ..... ] تایآ 30  (: 45  ) ۀیثاجلا هروس  ]3103

3103هراشا

208 ص :  3103همجرت ..... :

209 ص :  3103ریسفت ..... 

212 ص :  فاقحألا .....  3105ةروس 

3105هراشا

212 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 46  ) فاقحألا هروس  ]3105

3105هراشا

213 ص :  3105همجرت ..... :

213 ص :  3106ریسفت ..... 

217 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 9  (: 46  ) فاقحألا هروس  ]3107

3107هراشا

218 ص :  3108همجرت ..... :

219 ص :  3108ریسفت ..... 
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222 ص :  ات 28 ..... ] تایآ 15  (: 46  ) فاقحألا هروس  ]3110

3110هراشا

224 ص :  3110همجرت ..... :

225 ص :  3111ریسفت ..... 

235 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 29  (: 46  ) فاقحألا هروس  ]3116

3116هراشا

235 ص :  3116همجرت ..... :

236 ص :  3116ریسفت ..... 

243 ص :  دّمحم .....  3119ةروس 

3119هراشا

243 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 1  (: 47  ) دمحم هروس  ]3120

3120هراشا

244 ص :  3120همجرت ..... :

245 ص :  3121ریسفت ..... 

251 ص :  ات 19 ..... ] تایآ 12  (: 47  ) دمحم هروس  ]3123

3123هراشا

252 ص :  3124همجرت ..... :

253 ص :  3124ریسفت ..... 

3124هراشا

257 ص :  نامز .....  رخآ  رد  مدرم  لاوحا  رد  3126یثیدح 

263 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 20  (: 47  ) دمحم هروس  ]3129

3129هراشا

264 ص :  3129همجرت ..... :

264 ص :  3130ریسفت ..... 
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271 ص :  ات 38 ..... ] تایآ 31  (: 47  ) دمحم هروس  ]3133

3133هراشا

272 ص :  3133همجرت ..... :

273 ص :  3134ریسفت ..... 

278 ص :  حتفلا .....  3136ةروس 

3136هراشا

278 ص :  ات 9 ..... ] تایآ 1  (: 48  ) حتفلا هروس  ]3136

3136هراشا

279 ص :  3137همجرت ..... :

279 ص :  3137ریسفت ..... 

3137هراشا

280 ص :  هّیبیدح .....  حلص  رد  3138یحرش 

297 ص :  ات 17 ..... ] تایآ 10  (: 48  ) حتفلا هروس  ]3146

3146هراشا

298 ص :  3146همجرت ..... :

299 ص :  3147ریسفت ..... 

305 ص :  ات 29 ..... ] تایآ 18  (: 48  ) حتفلا هروس  ]3149

3150هراشا

306 ص :  3150همجرت ..... :

308 ص :  3151ریسفت ..... 

331 ص :  تارجحلا .....  3161يهروس 

3161هراشا

331 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 49  ) تارجحلا هروس  ]3161

3162هراشا
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332 ص :  3162همجرت ..... :

332 ص :  3162ریسفت ..... 

341 ص :  ات 12 ..... ] تایآ 9  (: 49  ) تارجحلا هروس  ]3166

3166هراشا

341 ص :  3167همجرت ..... :

342 ص :  3167ریسفت ..... 

3167هراشا

349 ص :  تبیغ .....  3170يانعم 

356 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 13  (: 49  ) تارجحلا هروس  ]3173

3173هراشا

357 ص :  3174همجرت ..... :

357 ص :  3174ریسفت ..... 

366 ص :  ق ..... »  » 3178يهروس

3178هراشا

366 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 1  (: 50  ) هروس ق ]3178

3178هراشا

366 ص :  3178همجرت ..... :

367 ص :  3179ریسفت ..... 

372 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 12  (: 50  ) هروس ق ]3181

3181هراشا

372 ص :  3181همجرت ..... :

372 ص :  3181ریسفت ..... 

375 ص :  ات 37 ..... ] تایآ 17  (: 50  ) هروس ق ]3183

3183هراشا
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376 ص :  3183همجرت ..... :

377 ص :  3184ریسفت ..... 

386 ص :  ات 45 ..... ] تایآ 38  (: 50  ) هروس ق ]3188

3188هراشا

386 ص :  3188همجرت ..... :

387 ص :  3188ریسفت ..... 

391 ص :  تایراّذلا .....  3190ةروس 

3190هراشا

391 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 1  (: 51  ) تایراذلا هروس  ]3190

3190هراشا

391 ص :  3191همجرت ..... :

392 ص :  3191ریسفت ..... 

3191هراشا

394 ص :  اهنامسآ .....  تاقبط  نیمز و  عضو  یگنوگچ  رد  3192یثیدح 

397 ص :  ات 23 ..... ] تایآ 15  (: 51  ) تایراذلا هروس  ]3194

3194هراشا

398 ص :  3194همجرت ..... :

398 ص :  3195ریسفت ..... 

403 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 24  (: 51  ) تایراذلا هروس  ]3197

3197هراشا

403 ص :  3197همجرت ..... :

404 ص :  3198ریسفت ..... 

407 ص :  ات 60 ..... ] تایآ 41  (: 51  ) تایراذلا هروس  ]3200

3200هراشا
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408 ص :  3200همجرت ..... :

409 ص :  3201ریسفت ..... 

416 ص :  روّطلا .....  3204ةروس 

3204هراشا

416 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 1  (: 52  ) روطلا هروس  ]3204

3204هراشا

416 ص :  3204همجرت ..... :

417 ص :  3205ریسفت ..... 

422 ص :  ات 28 ..... ] تایآ 21  (: 52  ) روطلا هروس  ]3208

3208هراشا

422 ص :  3208همجرت ..... :

423 ص :  3208ریسفت ..... 

426 ص :  ات 49 ..... ] تایآ 29  (: 52  ) روطلا هروس  ]3210

3210هراشا

427 ص :  3210همجرت ..... :

428 ص :  3211ریسفت ..... 

435 ص :  مجّنلا .....  3214ةروس 

3214هراشا

435 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 1  (: 53  ) مجنلا هروس  ]3214

3214هراشا

435 ص :  3214همجرت ..... :

436 ص :  3215ریسفت ..... 

445 ص :  ات 28 ..... ] تایآ 19  (: 53  ) مجنلا هروس  ]3220

3220هراشا
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446 ص :  3220همجرت ..... :

446 ص :  3221ریسفت ..... 

450 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 29  (: 53  ) مجنلا هروس  ]3222

3222هراشا

451 ص :  3223همجرت ..... :

451 ص :  3223ریسفت ..... 

456 ص :  ات 62 ..... ] تایآ 36  (: 53  ) مجنلا هروس  ]3225

3225هراشا

457 ص :  3226همجرت ..... :

458 ص :  3227ریسفت ..... 

463 ص :  رمقلا .....  3229ةروس 

3229هراشا

463 ص :  ات 55 ..... ] تایآ 1  (: 54  ) رمقلا هروس  ]3229

3229هراشا

465 ص :  3230همجرت ..... :

367 ص :  3232ریسفت ..... 

487 ص :  نمحّرلا .....  3240ةروس 

3241هراشا

487 ص :  ات 78 ..... ] تایآ 1  (: 55  ) نمحرلا هروس  ]3241

3241هراشا

487 ص :  3242همجرت ..... :

492 ص :  3244ریسفت ..... 

518 ص :  هعقاو .....  3256يهروس 

3256هراشا
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518 ص :  ات 96 ..... ] تایآ 1  (: 56  ) ۀعقاولا هروس  ]3256

3257هراشا

521 ص :  3258همجرت ..... :

523 ص :  3261ریسفت ..... 

549 ص :  دیدحلا .....  3272ةروس 

3272هراشا

549 ص :  ات 29 ..... ] تایآ 1  (: 57  ) دیدحلا هروس  ]3272

3272هراشا

552 ص :  3273همجرت ..... :

555 ص :  3275ریسفت ..... 

مهدراهچ 3293دلج 

1 ص :  3293راتفگشیپ ..... 

3293هراشا

2 ص :  هلداجملا .....  3294يهروس 

5 ص :  رشحلا .....  3295يهروس 

6 ص :  هنحتمملا .....  3296يهروس 

6 ص :  فّصلا .....  3296يهروس 

8 ص :  هعمجلا .....  3297يهروس 

8 ص :  نوقفانملا .....  3298يهروس 

11 ص :  نباغّتلا .....  3299يهروس 

13 ص :  قالّطلا .....  3301يهروس 

14 ص :  میرحّتلا .....  3301يهروس 

15 ص :  کلملا .....  3302يهروس 

16 ص :  ملقلا .....  3302يهروس 
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17 ص :  ۀّقاحلا .....  3303يهروس 

18 ص :  جراعملا .....  3303يهروس 

19 ص :  حون .....  3304يهروس 

20 ص :  ّنجلا .....  3305يهروس 

20 ص :  لّمزملا .....  3305يهروس 

20 ص :  رّثّدملا .....  3305يهروس 

21 ص :  ۀمایقلا .....  3306يهروس 

22 ص :  رهّدلا .....  3306يهروس 

22 ص :  تالسرملا .....  3306يهروس 

22 ص :  ءابّنلا .....  3306يهروس 

24 ص :  تاعزاّنلا .....  3307يهروس 

24 ص :  سبع .....  3308يهروس 

25 ص :  ریوکّتلا .....  3308يهروس 

25 ص :  راطفنالا .....  3308يهروس 

26 ص :  نیفّفطملا .....  3309يهروس 

26 ص :  قاقشنالا .....  3309يهروس 

27 ص :  جوربلا .....  3310يهروس 

30 ص :  قراّطلا .....  3311يهروس 

31 ص :  یلعالا .....  3312يهروس 

31 ص :  ۀیشاغلا .....  3312يهروس 

32 ص :  رجفلا .....  3313يهروس 

34 ص :  دلبلا .....  3314يهروس 

34 ص :  سمّشلا .....  3314يهروس 

35 ص :  لیّللا .....  3314يهروس 
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35 ص :  یحّضلا .....  3314يهروس 

35 ص :  حارشنالا .....  3315يهروس 

36 ص :  نیّتلا .....  3315يهروس 

36 ص :  قلعلا .....  3315يهروس 

37 ص :  ردقلا .....  3316يهروس 

38 ص :  ۀنّیبلا .....  3316يهروس 

38 ص :  ۀلزلّزلا .....  3317يهروس 

38 ص :  تایداعلا .....  3317يهروس 

40 ص :  ۀعراقلا .....  3318يهروس 

40 ص :  رثاکّتلا .....  3318يهروس 

3318هراشا

41 ص :  نیقی .....  هناگهس  3318بتارم 

44 ص :  رصعلا .....  3320يهروس 

45 ص :  ةزمهلا .....  3321يهروس 

46 ص :  لیفلا .....  3321يهروس 

46 ص :  شیرقلا .....  3322يهروس 

46 ص :  نوعاملا .....  3322يهروس 

47 ص :  رثوکلا .....  3322يهروس 

48 ص :  نورفاکلا .....  3323يهروس 

48 ص :  رصّنلا .....  3323يهروس 

49 ص :  تّبت .....  3324يهروس 

49 ص :  صالخالا .....  3324يهروس 

50 ص :  قلفلا .....  3324يهروس 

50 ص :  ساّنلا .....  3325يهروس 
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65 ص :  ۀلداجملا .....  3326ةروس 

3326هراشا

65 ص :  ات 22 ..... ] تایآ 1  (: 58  ) ۀلداجملا هروس  ]3326

3326هراشا

67 ص :  3327همجرت ..... :

70 ص :  3329ریسفت ..... 

99 ص :  رشحلا .....  3342ةروس 

3342هراشا

99 ص :  ات 24 ..... ] تایآ 1  (: 59  ) رشحلا هروس  ]3342

3342هراشا

101 ص :  3343همجرت ..... :

104 ص :  3344ریسفت ..... 

134 ص :  ۀنحتمملا .....  3358ةروس 

3358هراشا

134 ص :  ات 13 ..... ] تایآ 1  (: 60  ) ۀنحتمملا هروس  ]3358

3358هراشا

136 ص :  3359همجرت ..... :

138 ص :  3360ریسفت ..... 

155 ص :  ّفّصلا .....  3367ةروس 

3367هراشا

155 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 1  (: 61  ) فصلا هروس  ]3368

3368هراشا

156 ص :  3368همجرت ..... :

157 ص :  3369ریسفت ..... 
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169 ص :  ۀعمجلا .....  3374ةروس 

3374هراشا

169 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 1  (: 62  ) ۀعمجلا هروس  ]3374

3374هراشا

170 ص :  3375همجرت ..... :

171 ص :  3375ریسفت ..... 

182 ص :  نوقفانملا .....  3380ةروس 

3380هراشا

182 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 1  (: 63  ) نوقفانملا هروس  ]3380

3381هراشا

183 ص :  3381همجرت ..... :

184 ص :  3382ریسفت ..... 

195 ص :  نباغّتلا .....  3387ةروس 

3387هراشا

195 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 1  (: 64  ) نباغتلا هروس  ]3387

3387هراشا

196 ص :  3387همجرت ..... :

198 ص :  3388ریسفت ..... 

211 ص :  قالّطلا .....  3394ةروس 

3394هراشا

211 ص :  ات 12 ..... ] تایآ 1  (: 65  ) قالطلا هروس  ]3394

3394هراشا

212 ص :  3395همجرت ..... :

214 ص :  3396ریسفت ..... 
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226 ص :  میرحّتلا .....  3401ةروس 

3401هراشا

226 ص :  ات 12 ..... ] تایآ 1  (: 66  ) میرحتلا هروس  ]3401

3401هراشا

227 ص :  3402همجرت ..... :

229 ص :  3403ریسفت ..... 

241 ص :  کلملا .....  3408ةروس 

3408هراشا

241 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 1  (: 67  ) کلملا هروس  ]3409

3409هراشا

243 ص :  3409همجرت ..... :

244 ص :  3411ریسفت ..... 

259 ص :  ملقلا .....  ةروس  (68)3417

3417هراشا

259 ص :  ات 52 ..... ] تایآ 1  (: 68  ) ملقلا هروس  ]3417

3417هراشا

261 ص :  3418همجرت ..... :

263 ص :  3419ریسفت ..... 

278 ص :  ۀّقاحلا .....  3426ةروس 

3426هراشا

278 ص :  ات 52 ..... ] تایآ 1  (: 69  ) ۀقاحلا هروس  ]3426

3426هراشا

279 ص :  3427همجرت ..... :

281 ص :  3429ریسفت ..... 
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295 ص :  جراعملا .....  ةروس  (70)3435

3435هراشا

295 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 1  (: 70  ) جراعملا هروس  ]3435

3435هراشا

296 ص :  3436همجرت ..... :

298 ص :  3437ریسفت ..... 

309 ص :  حون .....  3442ةروس 

3442هراشا

309 ص :  ات 28 ..... ] تایآ 1  (: 71  ) حون هروس  ]3442

3442هراشا

310 ص :  3443همجرت ..... :

311 ص :  3444ریسفت ..... 

321 ص :  ّنجلا .....  3448ةروس 

3448هراشا

321 ص :  ات 28 ..... ] تایآ 1  (: 72  ) نجلا هروس  ]3448

3448هراشا

322 ص :  3448همجرت ..... :

324 ص :  3450ریسفت ..... 

335 ص :  لّمّزملا .....  3454ةروس 

3454هراشا

335 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 1  (: 73  ) لمزملا هروس  ]3455

3455هراشا

336 ص :  3455همجرت ..... :

337 ص :  3456ریسفت ..... 
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348 ص :  رّثّدملا .....  3460ةروس 

3460هراشا

348 ص :  ات 56 ..... ] تایآ 1  (: 74  ) رثدملا هروس  ]3461

3461هراشا

349 ص :  3461همجرت ..... :

351 ص :  3463ریسفت ..... 

368 ص :  ۀمایقلا .....  3471ةروس 

3471هراشا

368 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 1  (: 75  ) ۀمایقلا هروس  ]3471

3471هراشا

369 ص :  3472همجرت ..... :

370 ص :  3473ریسفت ..... 

380 ص :  رهد .....  3477ةروس 

3477هراشا

380 ص :  ات 31 ..... ] تایآ 1  (: 76  ) ناسنإلا هروس  ]3477

3478هراشا

382 ص :  3478همجرت ..... :

383 ص :  3479ریسفت ..... 

3479هراشا

385 ص :  یناحور .....  بارش  3480بتارم 

398 ص :  هّللا ..... » ءاشی  نا  ّالا  نوؤاشت  ام  ریسفت و  رد  باختنا  تّیشم و  بتارم  »3486

400 ص :  تالسرملا .....  3487ةروس 

3487هراشا

400 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 1  (: 77  ) تالسرملا هروس  ]3487
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3487هراشا

401 ص :  3487همجرت ..... :

402 ص :  3489ریسفت ..... 

3489هراشا

407 ص :  بَعُش .....  ِثالَث  يِذ   » ریسفت رد  هخاش » هس  رد  سفن  3491خزود 

412 ص :  أبّنلا .....  3493ةروس 

3493هراشا

412 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 1  (: 78  ) إبنلا هروس  ]3493

3493هراشا

413 ص :  3494همجرت ..... :

414 ص :  3495ریسفت ..... 

425 ص :  تاعزاّنلا .....  3500ةروس 

3500هراشا

425 ص :  ات 46 ..... ] تایآ 1  (: 79  ) تاعزانلا هروس  ]3500

3500هراشا

426 ص :  3501همجرت ..... :

427 ص :  3503ریسفت ..... 

439 ص :  سبع .....  3508ةروس 

3508هراشا

439 ص :  ات 42 ..... ] تایآ 1  (: 80  ) سبع هروس  ]3508

3508هراشا

440 ص :  3508همجرت ..... :

441 ص :  3510ریسفت ..... 

450 ص :  ریوکّتلا .....  ةروس  (81)3514
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3514هراشا

450 ص :  ات 29 ..... ] تایآ 1  (: 81  ) ریوکتلا هروس  ]3514

3514هراشا

451 ص :  3514همجرت ..... :

451 ص :  3515ریسفت ..... 

458 ص :  راطفنإلا .....  ةروس  (82)3518

3518هراشا

458 ص :  ات 19 ..... ] تایآ 1  (: 82  ) راطفنالا هروس  ]3518

3518هراشا

458 ص :  3519همجرت ..... :

459 ص :  3519ریسفت ..... 

464 ص :  نیفّفطملا .....  3522ةروس 

3522هراشا

464 ص :  ات 36 ..... ] تایآ 1  (: 83  ) نیففطملا هروس  ]3522

3522هراشا

465 ص :  3522همجرت ..... :

466 ص :  3524ریسفت ..... 

477 ص :  قاقشنإلا .....  3528ةروس 

3528هراشا

477 ص :  ات 25 ..... ] تایآ 1  (: 84  ) قاقشنالا هروس  ]3528

3529هراشا

477 ص :  3529همجرت ..... :

478 ص :  3530ریسفت ..... 

485 ص :  جوربلا .....  3532يهروس 
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3532هراشا

485 ص :  ات 22 ..... ] تایآ 1  (: 85  ) جوربلا هروس  ]3532

3533هراشا

486 ص :  3533همجرت ..... :

486 ص :  3534ریسفت ..... 

3534هراشا

487 ص :  دودخا .....  باحصا  تیاکح  3534رکذ 

497 ص :  قراّطلا .....  3539ةروس 

3539هراشا

497 ص :  ات 17 ..... ] تایآ 1  (: 86  ) قراطلا هروس  ]3539

3539هراشا

497 ص :  3539همجرت ..... :

498 ص :  3540ریسفت ..... 

503 ص :  یلعألا .....  3542ةروس 

3542هراشا

503 ص :  ات 19 ..... ] تایآ 1  (: 87  ) یلعألا هروس  ]3542

3542هراشا

503 ص :  3542همجرت ..... :

504 ص :  3543ریسفت ..... 

512 ص :  ۀیشاغلا .....  3546ةروس 

3547هراشا

512 ص :  ات 26 ..... ] تایآ 1  (: 88  ) ۀیشاغلا هروس  ]3547

3547هراشا

513 ص :  3547همجرت ..... :
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513 ص :  3548ریسفت ..... 

521 ص :  رجفلا .....  3551ةروس 

3551هراشا

521 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 1  (: 89  ) رجفلا هروس  ]3551

3551هراشا

522 ص :  3552همجرت ..... :

523 ص :  3553ریسفت ..... 

3553هراشا

526 ص :  دامعلا .....  تاذ  مرا  3555فصو 

534 ص :  یحور ..... . شمارآ  یناسفن و  لامک  سفن و  3558بتارم 

538 ص :  دلبلا .....  3560ةروس 

3560هراشا

538 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 1  (: 90  ) دلبلا هروس  ]3560

3560هراشا

538 ص :  3560همجرت ..... :

539 ص :  3561ریسفت ..... 

543 ص :  تلادع .....  3563تمکح و 

549 ص :  سمّشلا .....  3565ةروس 

3565هراشا

549 ص :  ات 15 ..... ] تایآ 1  (: 91  ) سمشلا هروس  ]3565

3565هراشا

549 ص :  3566همجرت ..... :

550 ص :  3566ریسفت ..... 

555 ص :  لیّللا .....  3568ةروس 
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3568هراشا

555 ص :  ات 21 ..... ] تایآ 1  (: 92  ) لیللا هروس  ]3568

3569هراشا

555 ص :  3569همجرت ..... :

556 ص :  3570ریسفت ..... 

563 ص :  یحّضلا .....  3573ةروس 

3573هراشا

563 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 1  (: 93  ) یحضلا هروس  ]3573

3573هراشا

563 ص :  3573همجرت ..... :

563 ص :  3573ریسفت ..... 

3573هراشا

569 ص :  تمعن .....  نتخاس  نایامن  3576ییوگزاب و 

571 ص :  حرشن .....  ملا  3577ةروس 

3577هراشا

571 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 94  ) حرشلا هروس  ]3577

3577هراشا

571 ص :  3577همجرت ..... :

571 ص :  3578ریسفت ..... 

578 ص :  نیّتلا .....  3581ةروس 

3581هراشا

578 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 95  ) نیتلا هروس  ]3581

3581هراشا

578 ص :  3581همجرت ..... :
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578 ص :  3581ریسفت ..... 

583 ص :  قلعلا .....  3583ةروس 

3583هراشا

583 ص :  ات 19 ..... ] تایآ 1  (: 96  ) قلعلا هروس  ]3583

3584هراشا

583 ص :  3584همجرت ..... :

584 ص :  3585ریسفت ..... 

591 ص :  ردقلا .....  3588ةروس 

3588هراشا

591 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 97  ) ردقلا هروس  ]3588

3588هراشا

591 ص :  3588همجرت ..... :

591 ص :  3588ریسفت ..... 

3588هراشا

592 ص :  ردق ..... » بش  قیقحت  »3589

596 ص :  ۀنّیبلا .....  3590ةروس 

3590هراشا

596 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 98  ) ۀنیبلا هروس  ]3591

3591هراشا

596 ص :  3591همجرت ..... :

597 ص :  3591ریسفت ..... 

601 ص :  ۀلزلّزلا .....  3593ةروس 

3593هراشا

601 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 99  ) ۀلزلزلا هروس  ]3593
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3593هراشا

601 ص :  3593همجرت ..... :

601 ص :  3594ریسفت ..... 

604 ص :  تایداعلا .....  3595ةروس 

3595هراشا

604 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 1  (: 100  ) تایداعلا هروس  ]3595

3595هراشا

604 ص :  3595همجرت ..... :

604 ص :  3595ریسفت ..... 

609 ص :  ۀعراقلا .....  3597ةروس 

3598هراشا

609 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 1  (: 101  ) ۀعراقلا هروس  ]3598

3598هراشا

609 ص :  3598همجرت ..... :

609 ص :  3598ریسفت ..... 

612 ص :  رثاکّتلا .....  3599ةروس 

3599هراشا

612 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 102  ) رثاکتلا هروس  ]3599

3599هراشا

612 ص :  3599همجرت ..... :

612 ص :  3600ریسفت ..... 

3600هراشا

613 ص :  نیقی .....  هناگهس  3601بتارم 

615 ص :  تمعن ..... » تقیقح  رد  »3601
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619 ص :  رصعلا .....  3603ةروس 

3603هراشا

619 ص :  ات 3 ..... ] تایآ 1  (: 103  ) رصعلا هروس  ]3603

3603هراشا

619 ص :  3603همجرت ..... :

619 ص :  3603ریسفت ..... 

622 ص :  ةزمهلا .....  3604ةروس 

3604هراشا

622 ص :  ات 9 ..... ] تایآ 1  (: 104  ) ةزمهلا هروس  ]3605

3605هراشا

622 ص :  3605همجرت ..... :

622 ص :  3605ریسفت ..... 

626 ص :  لیفلا .....  3607ةروس 

3607هراشا

626 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 105  ) لیفلا هروس  ]3607

3607هراشا

626 ص :  3607همجرت ..... :

626 ص :  3607ریسفت ..... 

630 ص :  شیرق .....  3609ةروس 

3609هراشا

630 ص :  ات 4 ..... ] تایآ 1  (: 106  ) شیرق هروس  ]3609

3609هراشا

630 ص :  3609همجرت ..... :

630 ص :  3609ریسفت ..... 
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632 ص :  نوعاملا .....  3610ةروس 

3610هراشا

632 ص :  ات 7 ..... ] تایآ 1  (: 107  ) نوعاملا هروس  ]3610

3610هراشا

632 ص :  3610همجرت ..... :

632 ص :  3610ریسفت ..... 

636 ص :  رثوکلا .....  3612ةروس 

3612هراشا

636 ص :  ات 3 ..... ] تایآ 1  (: 108  ) رثوکلا هروس  ]3612

3612هراشا

636 ص :  3612همجرت ..... :

636 ص :  3612ریسفت ..... 

639 ص :  نورفاکلا .....  3614ةروس 

3614هراشا

639 ص :  ات 6 ..... ] تایآ 1  (: 109  ) نورفاکلا هروس  ]3614

3614هراشا

639 ص :  3614همجرت ..... :

639 ص :  3614ریسفت ..... 

643 ص :  رصّنلا .....  3616ةروس 

3616هراشا

643 ص :  ات 3 ..... ] تایآ 1  (: 110  ) رصنلا هروس  ]3616

3616هراشا

643 ص :  3616همجرت ..... :

643 ص :  3616ریسفت ..... 
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647 ص :  دسملا .....  3618ةروس 

3618هراشا

647 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 111  ) دسملا هروس  ]3618

3618هراشا

647 ص :  3618همجرت ..... :

647 ص :  3618ریسفت ..... 

652 ص :  صالخإلا .....  3620ةروس 

3620هراشا

652 ص :  ات 4 ..... ] تایآ 1  (: 112  ) صالخإلا هروس  ]3621

3621هراشا

652 ص :  3621همجرت ..... :

652 ص :  3621ریسفت ..... 

3621هراشا

655 ص :  صالخا .....  يهروس  3622بارعا 

656 ص :  دحا ..... » یناعم  رد  »3623

657 ص :  دمص ..... » يانعم  »3623

657 ص :  هروس .....  3624ریسفت 

670 ص :  قلفلا .....  3629ةروس 

3629هراشا

670 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 113  ) قلفلا هروس  ]3629

3630هراشا

670 ص :  3630همجرت ..... :

670 ص :  3630ریسفت ..... 

675 ص :  ساّنلا .....  3632ةروس 
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3632هراشا

675 ص :  ات 6 ..... ] تایآ 1  (: 114  ) سانلا هروس  ]3632

3632هراشا

675 ص :  3632همجرت ..... :

675 ص :  3632ریسفت ..... 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  3634هرابرد 
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ةداعسلا نایب  همجرت 

باتک تاصخشم 

1251 ق1327 -  ردیح ، نبدمحمناطلس  هاشیلعناطلس ، : هسانشرس
[ یسراف هدابعلا . تاماقملا  یف  هداعسلا  نایب  :] يدادرارق ناونع 

؛ هاشیلعناطلس هب  بقلم  يدابانگ  دمحمناطلس  فیلات  هدابعلا / تاماقم  یف  هداعسلا  نایب  فیرـش  ریـسفت  همجرت  نتم و  : روآدیدپ مان  ناونع و 
یضایر هللاتمشح  یناخاضر ، دمحم  نیمجرتم 

(. رون مایپ  هاگشناد  تاراشتنا  پاچ و  زکرم  اجیب :]  - )] 1372: رشن تاصخشم 
هنومن ج. يرهاظ : تاصخشم 

(ج.1) لایر 11000: کباش
یلبق یسیونتسرهف  : یسیون تسرهف  تیعضو 

تسا هدش  رشتنم  نسحم  رشن  طسوت  متشه  دلج  ات  مراهچ  دلج  زا  : تشاددای
تسا هدش  رشتنم  رارسالارس  تاراشتنا  طسوت  مهدراهچ  ات  مهن  دلج  : تشاددای

. هدابعلا تاماقم  یف  هداعسلا  نایب  فیرش  ریسفت  یسراف  همجرت  نتم و  دلج : يور  زا  ناونع  : تشاددای
ISBN 964-436-834-7 (: 7 ج .  ) لایر  9200 1379 ؛ مود : پاچ  : تشاددای

ISBN 964-91744-9-4: لایر  30000 1377 ؛) ناتسمز : پاچ   ) :ج.4 تشاددای
لایر  45000 (: 1379 لوا : پاچ   ) :ج.5 تشاددای

1379  )( :ج.6 تشاددای
لایر  5000 (: 1380 لوا : پاچ   ) :ج.9 تشاددای

لایر  5000 (: 1380 لوا : پاچ   ) :ج.10 تشاددای
. هداعسلا نایب  ریسفت  همجرت  : رگید ناونع  : تشاددای

همانباتک : تشاددای
. هداعسلا نایب  ریسفت  همجرت  : رگید ناونع 

هداعسلا نایب  ریسفت  همجرت  : رگید ناونع 
هدابعلا تاماقملا  یف  هداعسلا  نایب  : رگید ناونع 

هدابعلا تاماقم  یف  هداعسلا  نایب  فیرش  ریسفت  یسراف  همجرت  نتم و  : رگید ناونع 
نرق ق13 هعیش --  ریسافت  : عوضوم

نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  ینافرع --  ریسافت  : عوضوم
مجرتم  - ، 1302 دمحم ، یناخاضر ، : هدوزفا هسانش 

مجرتم  - ، 1314 هللاتمشح ، یضایر ، : هدوزفا هسانش 
:BP97/5/س8ب9041 1372 هرگنک يدنب  هدر 

297/1726: ییوید يدنب  هدر 
م2625-73 یلم : یسانشباتک  هرامش 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 245 

http://www.ghaemiyeh.com


لوا دلج 

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

7 ص :  راتفگ .....  شیپ 

لامج ریخ و  هب  فصّتم و  بوجو  ّتیلزا  هب  مئاق و  فرـص  یتسه  هب  هک  دزـس  ار  يدوجولا  بجاو  تاذ  ساـیق  ّدـح و  یب  ساپـس  دـمح و 
دوهـش یملع و  روهظ  هب  شیوخ  تّیوه  بیغ  زا  ار  هّیناکما  هتباـث  ناـیعا  سدـقا ، ضیف  یّبح و  یتاذ و  یّلجت  هب  هک  يراداد  تسا ، یّلجتم 
تروص هب  یموهفم  دوهش  یملع و  روهظ  ماقم  زا  ینامحر  سفن  سّدقم و  ضیف  یقلخ و  یّلجت  اب  هاگنآ  دومن  رگهولج  تافـص  ءامـسا و 

هب ار  ناـسنا  ترـضح  تخاـس و  رادوـمن  تافـص  هب  یّلجت  تاذ و  هب  قـشع  ياـنبم  رب  ار  یتـسه  و  دـینادرگ ، نّیعتم  ینیع  یجراـخ  دوـهش 
ار وا  يوطنم و  شدوجو  رد  ار  نیوکت  باتک  ریبک و  ملاع  دینادرگ و  دوهش  ات  بیغ  زا  دوجو  بتارم  همه  عماج  دیرفآ و  شیوخ  تروص 

. تخاس لعتشم  شناج  رد  ار  هنّوبحی »  » شتآ مهّبحی »  » یلجت اب  و  تخاس ، شیوخ  لاعفا  تافص و  تاذ و  يالجم  تآرم و 
دز مدآ  رب  تریغ و  نیا  زا  دش  شتآ  نیع  تشادن  قشع  کلم  دید  شخر  درک  ياهولج 

اب تخاس و  رگهولج  نیقیلا » نیع   » دوهـش روهظ و  هب  هّیملع » روص   » بیغ زا  ار  ناسنا  دوجو  باتک  نّوکم  قیاقح  ناـیبلا » همّلع   » اـب هاـگناو 
نیودت باتک  ات  تخاس  دوخ  لعف  تلآ  ار ، شبیبح  ناسل  داد و  لیزنت  یناسل  دوهـش  هب  لزان و  لاثم ، ملاع  هب  رما  ملاع  بیغ  زا  ارنآ  ءرقا » »

عـسو ردـق  هب  سک  ره  ات  دـیدرگ  رادومن  يرـشب  فورح  تاوصا و  هب  یتوکلم  عامـس  یناـسل و  تئارق  هب  يدوهـش  تئارق  دوش و  ناـیامن 
8 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دناوتب  دوخ  ّدح  رد  شیوخ و 

نآ اب  زاغآ  رد  هدوب و  ظوفحم  باتک  رد  هک  زمر  زار و  رـسارس  يدوب  زا  اـمن  زمر  هنوگ و  زار  يدومن  هدّرجم و  قیاـقح  زا  هلزاـن  یتروص 
. دنیب رون  ات  دنیشن  رون ، نابدرن  رب  دبایرد و  شیوخ  هیلامک  جورع  اب  هتشاد  سنا 

لـصا هب  ناـسنا  جورع  تمحر و  هضاـفا  تهج  زا  ار  ادـخ  باـتک  دوـب و  نیملاـعلل  ۀـمحر  هک  شیافطـصم  بیبـح و  رب  دورد  ساپـس و  و 
هک ار  یفخم  ّرس  نآ  ماجنا  رس  درآ . زاورپ  هب  تدحو  تقیقح و  غرمیـس  هب  لوصو  تهج  ار  همه  ات  دناوخ  ارف  هتفخ  ناربخیب  رب  شیوخ ،

دش و یلّجتم  دوهـش  هب  بیغ  هجیتنلاب  دومن  غالبا  غّلب »  » هیآ اب  دشیم ، هدرمـش  ناشتیاده  لصا  تعیرـش و  زار  نامه  دوب و  ناربمایپ  همه  اب 
يافرژ رد  ینطب  و  مالـسا ، ردـص  رد  یبلق  هباثم  هب  هک  یتقیقح  دـش ، نایامن  دوب  توبن  نطب  تیالو و  لصا  ءاـیبنا و  همه  اـب  هک  يّرـس  نآ 

نید و لامکا  هک  تیالو  دـش و  رهاظ  دوب  باتکلا »  » دوخ هکلب  نیودـت ، باتک  اب  هارمه  هک  یقطان  باتک  دومن . هرهچ  دوب ، عیرـشت  رهاـظ 
. دیدرگ توبن  نایاپ  دوب ....  تمعن  مامتا 

درک هاگآ  قح  ّرس  زا  ّیلو  رد  درک  هار  نایب  دمآ  یبن  رد 
تیالو شتیالو  یناـمحر و  هولج  شتّیولع  هک  هّیدّـمحم  هّیلک  تیـالو  ماـقم  ثراو  رب  تاـیکاز ، تاـیمان و  تاولـص  مالـس و  دورد و  سپ 

هک داب ، دابآلا  دـبأ  ات  بلاط . یبأ  نب  ّیلع  نیقّتملا  ماـما  نیدّـحوملا و  یلوم  راـن ، تنج و  میـسق  دوب . رون » یلع  رون   » شتّینارون یناـحبس و 
هنیفـس تیادـه و  میقتـسم  طارـص  هک  ترـضحنآ  داجما  دالوا  رب  مالـس  دورد و  سپـس  تماص و  نآرق  رّـسفم  ظفاح و  دوب و  قطاـن  نآرق 
نآرق ماگمه  ناسمه و  هارمه و  هراومه ، هدوب  تمـصع  تمکح و  تفرعم و  ملع و  ناـشخرد  ناگراتـس  حـالف و  لبـس  ناـیداه  تاـجن و 

9 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دندوب . میظع  نآرق  ظفاح  رّسفم و  رگنشور ، ياشگهار و  میرک ،
سوه ردنا  هدز ، شتاک  یسک  سب و ز  سرپ و  نآرق  نآرق ز  ینعم 
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تسدش نآرق  نآ  حور  نیع  هک  ات  تسپ  ّینابرق و  هتشگ  نآرق  شیپ 
نایع ارنآ  تلد  رب  دباتب  ات  نآ  لیوأت  وجب  ینادیمن  رگ 

و هاگرد ، رگهراظن  ناشنامـشچ  و  ایلع ، توکلم  طبهم  ناشدوجو  هک  هّللاب  نافراع  يدـه و  همئا  ّرـس  باحـصا  زا  رکـش  ساپـس و  هاگنآ  و 
اب قدـص و  مدـق  اب  هک  نانآ  تسا . هدوب  ادـخ  رارـسا  هنیجنگ  ناشاهلد  و  الاو ، ياههشیدـنا  نمأـم  ناشردـص  و  انیـس ، روط  شتآ  ناـشناج 
رثن مظن و  هب  دوب  یقارشا  تایّلجت  يانیس  يداو  زا  يرادومن  هک  يراثآ  دنتخادگ و  سفن  بیذهت  تضایر و  هروک  رد  الو ، قشع و  هرهوج 
یف هداعّـسلا  نایب  ریـسفت   » نایم نآ  زا  هک  دندومن ، لیوأت  ریـسفت و  ار  نآرق  دندش و  نآرق  دوخ  رترب ، همه  زا  دنتخیر و  نخـس  فدـص  رد 

، شدنمشناد رّسفم  هدیشخرد  یئالو  ینافرع و  یمکح و  ياهریسفت  رامشیب و  بتک  ناگراتـس  نایم  رد  يدیـشروخ  نوچ  هدابعلا » تاماقم 
هب دوخ  اب  ار  هّرـس - هّللا  سّدق  هاش - یلع  ناطلـس  هب  بّقلم  يدابانگ  دّـمحم  ناطلـس  جاح  ترـضح  مهدراهچ ، نرق  رد  نافرع  ملع و  هغبان 

(. دوب شهاگیاج  هک   ) درب شرع 
. دراد رارق  عیفر  میظع و  نکر  راهچ  رب  فیرش  ریسفت  نیا 

فلتخم ددـعتم و  هوجو  دراوم و  هب  ناـنچنآ  هویـش  نیا  رد  تاـملک  قاقتـشا  وحن و  فرـص و  هب  هّجوت  ظاـفلا و  مکحم  هیاـپ  نوتـس و  - 1
قیاقد هب  هنوگنآ  تسا  هدومن  هدهاشم  يرگن  فرژ  نیب  هّرذ  اب  ار  قالطا  دراوم  همه  یضرع  بتارم  رد  هک  هتـشاد ، رظن  تارابع  تاملک و 

. تسا نکمم  نآ  طابنتسا  كرد و  تردق  ار  نف  لها  اهنت  هک  هدیئارگ  يونعم  قیاقح  ینف و 
راّخذ يرحب  تفگ ، ناوتیم  قحلا  و  دزادرپب . ریسفت  هب  نآ  روحم  رد  ات  هتخاس  ییالو  رابخا  زا  ياهدولاش  رّـسفم ، فراع  ییالو ، رابخا  - 2

10 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نیموصعم - رابخا  فدص  رد  هک  ار  يرایسب  یناعم  ياهرهوگ  هک  تسا 
. تسا هدومن  طابنتسا  جاتنتسا و  نآ  زا  ياهزات  رکب  تاضیرعت  تاحیولت و  تاراشا و  فئاطل و  هتخاس و  نایامن  تسا  مالّسلا - مهیلع 
بولسا اب  تایآ  مامت  طابترا  رگید و  تایآ  هب  هجوت  اب  هک  تسا  ینآرق  لالدتـسا  نوتـس  هیاپ و  رب  ینتبم  ریـسفت  نیا  یمالک : لالدتـسا  - 3

. دزاسیم دوخ  نوتفم  ار  درخ  هریخ و  ار  لوقع  هیلاعتم ، تمکح  ّصخالاب  قارشا و  ءاّشم و  تمکح  یلقع و  ینابم  زا  هدافتسا  یقطنم و 
هدومن اج  رب  اپ  مکحم و  یلوط ، بتارم  رد  ار  ریسفت  ینعم  هک  تسا  تیالو  رون  زا  هتساخرب  نآ ، نافرع  يروحم  نوتـس  ینافرع : ینابم  - 4
بلاطم زا  یضعب  تسا  هدش  هتشارفارب  هبذاج  رون و  نوتـس  اب  ینعی ، دوشیم  هدید  نوتـس  نودب  هک  تسا  ینامـسآ  ایوگ  هک  نانچنآ  تسا 
هعـشعش زا  دوخیب  هتفرگ  تافـص  تایلجت  ماج  زا  هداب  ظفاح ، نوچ  لیلج  رّـسفم  ایوگ  هک  دشابیم  عیدـب  نشور و  حیرـص و  نانچنآ  نآ ،

نیع هب  تسنآ  یظفل  دومن  نآرق ، هک  ار  لاثم  ملاع  قیاقح  هدز  هناتسم  هداب  توکلم  فافع  ّرس  مرح  نانکاس  اب  هدرپیب  هتشگ و  تاذ  هولج 
نیع تسا و  هداد  ناشن  هدید و  هدناشوین  هدیشوین و  هدناشون  هدیشون و  هدناشچ  هدیشچ و  تفگ : ناوت  هک  دیامنیم  هئارا  دنیبیم و  نیقیلا 

. دوش ایرد  ات  دور  ایرد  هب  دوخ ، سپس ، دناسرب ، تقیقح  لحاس  هب  ار  هدنناوخ  ات  هتخاس  لزان  نیقیلا  ملع  تروص  هب  ار  نیقیلا 
فراع رگـشهوژپ ، قّقحم و  دنمـشناد  ناشیا ، قداص  فلخ  هک  ياهناداّقن  یـسررب  لماک و  عماج و  حرـش  دوجو  اب  هکنیا  مالک ، لصح  ام 

لاس هب  هک  مود  عبط  همّدـقم  رد  هک  هرـس - سّدـق  هاشیلع  اضر  هب  بّقلم  يدابانگ  هدـنبات  نیـسح  ناطلـس  ترـضح  روفغم  موحرم  لـیلج -
تسا هدش  فورعم  ریسافتلا » ناطلس   » هب هک  ار  شدنمشزرا  ریـسفت  لیلج و  رّـسفم  دناهدومرف و  موقرم  نارهت ، هاگـشناد  هناخپاچ  رد   1344

11 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  یفّرعم 
. دیوگ نخس  نامیلس  زا  هک  تسیروم  ياج  هن  رگید  تسا  هدمآ  راتشون  نیا  زا  سپ  هک  همّدقم ، نآ  هعلاطم  دناهدومن و 

تسین وت  راک  ریسفت  نیا  همجرت  راک !؟ هچ  نامیلس  هب  ارت  فیعض  روم  يا  دیوگب : یسک  دیاش 
. يرادیم ام  تمحز  يربیم و  دوخ  ضرع  تسوت ! هگنالوج  هن  غرمیس  هصرع  سگم  يا 

: دهدیم هنوگنیدب  ار  اهضارتعا  هنوگنیا  خساپ  يولوم 
منزن مد  یکی  رایشه  مرادیب و  هک  ات  میوگیم  دوخ  هب  رعش  نم  هک  رادنپم  وت 
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: هک دوب  نینچ  تناما  راب  ندیشک  یخاتسگ و  نیا  يارجام  اما ، و 
ناج ماک  اهراب  نآ ، زا  سپ  میدش  انشآ  ردقلا  لیلج  رّسفم  ریسفت و  نیا  مان  اب  هاگـشناد  هب  دورو  زاغآ  زا  ّقح ، تیانع  هب  دنمزاین  ناریقف  ام 

ریسفت سرد  رد  تکرش  تداعـس  اهراب  و  « 1  » میدومن نیریـش  هیلع  هّللا  ناوضر  هاشیلع  حلاص  نسح  دّـمحم  جاح  موحرم  ریـسفت  سرد  اب 
رد هداعّـسلا  نایب  ریـسفت  هناخمخ  زا  تفرعم  هبیط  تایح  بآ  ناشیا  میتشاد . ار  هاشیلع - اضر  هدنبات - نیـسح  ناطلـس  جاح  ياقآ  ترـضح 

هنشت نابل  تخیریم و  یحارص 
__________________________________________________

ترـضح موحرم  نبا  هاشیلع  رون  یلع  اّلم  جاح  ياقآ  ترـضح  موحرم  نبا  هاشیلع  حـلاص  نسح  دـمحم  جاح  ياـقآ  ترـضح  موحرم  ( 1)
دابانگ تخدیب  رد  يرمق  لاس 1337  رد  هک  دوب  هّیهللا  تمعن  هیلع  هلسلس  باطقا  زا  مظعم ، رّسفم  هاش  یلع  ناطلـس  دمحم  الم  جاح  ياقآ 

درک و تلحر  یسمش   1345  ) يرمق لاس 1386  رد  يو  تسوا  راثآ  زا  حلاص  دنپ  تسشن . داشرا  دنسم  رب  ردپ  تلحر  زا  دعب  دش و  دلوتم 
رمک هلسلس  نیا  بطق  ناونعب  دشابیم  رایسب  تافیلأت  ياراد  هک  ریسفت  نیا  سیون  همّدقم  حّحـصم و  هدنبات  نیـسح  ناطلـس  جاح  شدنزرف 

هدنبات یلع  جاح  ياقآ  بانج  نونکا  تفاتش و  الاب  ملاع  هب  درک و  یهت  هقرخ  رویرهش 1371  رد 18  زین  بانج  نآ  هکنیا  ات  تسب  داشرا  هب 
. دنشابیم هدش  دای  هلسلس  ناشیورد  يامنهار  راوگرزب  نآ  دنزرف  هاشیلعبوبحم ) )

12 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هداعّسلا نایب  ریسفت  زا  نآرق  کچوک  هروس  تفه  همّدقم و  همجرت  هک  بانج  نآ  فیلأت  تداعس  يامنهر  باتک  يزور  درکیم . رت  ار ، ام 
ناـمقوش شتآ  میدرب و  اـههرهب  هداد و  رارق  دوـخ  قـشم  رـس  زین  همجرت  نیا  رد  میدرب و  اـههرهب  نآ  ضیف  زا  هک  دیـسر  نامتـسد  هـب  دوـب 

هک  » بانجنآ فیلأت  ینافرع  زیمآ  رارسا  ناتساد  هس  باتک  لاس 1361  رد  هکنیا  ات  دش  ریخأت  يونثم  نیا  یتدـم  هک  اغیرد  تشگ ، تدایز 
ار ام  تسا ». هداعّسلا  نایب  ریسفت  نامه  رب  ینتبم  ینافرع  هویش  هب  نینرقلا  وذ  فهک و  باحصا  و  ع )  ) رضخ و  ع )  ) یسوم ترضح  ناتـساد 
یسرکلا و ۀیآ  ۀیجارعم و  تایآ  حرـش  همجرت و  هک  كانبات  رهوگ  هس  باتک  لاس 1365  رد  هک  دییاپن  يرید  دـیناشک . زمر  زار و  ملاع  هب 

فرـش ناشرـضحم  هب  میـشون  بآ  هزوک  زا  ایرد ، دوجو  اب  هک  میتشادـن  تقاط  رگید  دیـسر ، عبط  هب  بانج  نآ  طـسوت  دـشابیم ، رون  هیآ 
؟ دیئامرفیمن حرش  همجرت و  ار  ریسفت  همه  ارچ  هک  میتشاد  ضورعم  میتفای و  روضح 

.« تسا تلع  رب  دیزم  تلاسک  رّرکم و  تاعجارم  دایز و  هلغشم  تسین و  لاجم  : » دندومرف
. تشگ رادیدپ  يزار  راکـشآ و  يزمر  دش  رّونم  دوب ، هدش  ادـیوه  ریـسفت  نامه  غارچ  اب  هک  ياهیآ  رون  هب  لد  داد و  تسد  یلاح  هکنیا  ات 
، هچ دزاس . نشور  ار  اهلد  همه  نآ ، نیمث  ياهرهوگ  دیاش  مییامن . همجرت  ارنآ  ات  میدوشگ  زاب  ار  ریـسفت  میتساخ و  اپب  میدـمآ و  دـجو  هب 

میدـش رتکیدزن  هچ  ره  نکل  میتخادرپ ، راک  هب  قوش  اب  دنتـسین . فقاو  نابز  نآ  تاحالطـصا  هب  دـننادیمن و  یبرع  سک  همه  میتسنادیم 
: هک دوب  زادنا  نینط  شوگ  رد  يدعس  نخس  یلو  میتفای  رتناوتان  ار  دوخ 

یبایرد هزور  جنپ  نیا  رگم  یباوخ  رد  تفر و  هاجنپ  هک  يا 
13 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هک  یناحور  ضیف  هن  میتشاد و  یملع  تعاضب  هن  میدرکیم ، هچ  دیاب 

: تفگ دمآ و  نامغارس  هب  ظفاح 
شدیاب لّکوت  دراد  رنه  اهدص  رگا  درم  تسا  يرفاک  تقیرط  رد  شناد  اوقت و  رب  هیکت 

. میتسنادیمن انش  هکیلاح  رد  میتخادنا  ریسفت  نارکیب  رحب  رد  ار  دوخ  میدرک و  لّکوت  ادخ  هب 
نار بآ  رد  رطخیب  يوحم  وت  رگ  نادب  اجنیا ، وحن  هن  دش  دیاب  وحم 

: » هک هاگآ  هتکن  نیا  هب  یلو 
دشک متسر  نت  ات  دیاب  شخر 
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، میتسشن داتسا  ربارب  رد  یکدوک  نوچ  میتفاتش ، ریپ  رـضحم  هب  هرابود  ورنیا  زا  میـشک ، نافرع  متـسر  تناما  راب  ات  میدوبن  شخر  نآ  ام  و  « 
ناشیا میتخاس  حرطم  ناشیا  دوخ  طسوت  ریسفت ، همجرت  هب  رئاد  ار  شیوخ  شهاوخ  تسخن  میدوب  نامیلـس  ربارب  رد  روم  نوچ  هکیلاح  رد 

یمّـسبت اب  بانج  نآ  میزادرپب . مهم  نیا  هب  ناشیا  رظن  تحت  اـت  میدرک  تساوخ  رد  سپـس  تفریذـپن . تلاـسک ، داـیز و  هلغـشم  ببـس  هب 
هب ار  ناتاهلد  ات  دیبلط  يرای  قیفوت  ادخ  زا  دـینک و  تقد  یلو  تسا  یبوخ  رایـسب  راک  دومرف : هدرک  افوکـش  ار  نامدوجو  هچنغ  یگـشیمه 

. منیبب دوخ  ات  دیروایب  ار  همجرت  نیع  زین  هاگهگ  و  دیامن . نشور  نآرق  رون 
: هک دوب  ّمنرتم  رعش  نیا  هب  نامنابز  هکیلاح  رد  میتساخرب  هنامداش 
تسام ناج  شیاسآ  هدژم  نیا  هک  تساور  مناشف  ناج  رگ  هدژم ، نیدب 

هخفن ار  ناـحیر  لـگ و  نآ  زیگنا  لد  رطع  میدوـمن و  زاـغآ  دوـب  ناـمیاهلد  هناـهب  هک  ریـسفت  نیا  هـمجرت  هـب  ار  راهب 1364  بیترت  نیدـب 
: هک ظفاح  اب  اونمه  میدرکیم و  رارقا  دوخ  زجع  هب  میتفریم  شیپ  هچ  ره  یلو  میتخاس  دوخ  ناهاگحبص  شخبتایح 

دندز هناوید  نم  مان  هب  لاف  هعرق  دیشک  تسناوتن  تناما  راب  نامسآ 
نطاب  تایلجت  ربارب  رد  شزرا  نیع  رد  يرهاظ  مولع  هک  میتفایرد  و 

14 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. درپس هر  الو ، تّمه و  غارچ  اب  دیاب  تسا . غورفیب 

: دیوگیم ظفاح 
تیاور هدراهچ  اب  یناوخب  رب  نآرق ز  ظفاح  ناس  هب  وت  رگ  دایرف  هب  دسر  تقشع 

دسرن ییاج  هب  ربهار ، نودب  مه  قشع  و 
یهارمگ رطخ  زا  سرتب  تسا  تاملظ  نکم  رضخ  یهرمهیب  هلحرم  نیا  یط 

يرفس ریس و  رگید و  تافیلأت  دایز و  هلغشم  نتم و  يراوشد  اما  هار . رگنشور  قشع ، دوب و  نامهارمه  تقو  رضخ  مرگ  سفن  هناتخبـشوخ 
هیلع و هّللا  ناوضر  هدنبات  نیسح  ناطلس  ترـضح  روفغم  موحرم  هعلاطم  هاگنا  و  دادیمن . تفرـشیپ  لاجم  دمآیم  شیپ  اهرک  ای  اعوط  هک 

يدنچ ياهسیونزاب  و  دوش . هدرب  ناشمان  دـنهاوخیمن  هک  نارگید  و  یهبن ، میحرلا  دـبع  رتکد  ياقآ  بانج  روشناد ، ياقآ  موحرم  هلباقم 
هاگـشناد هچ  رگ  دـتفا . قیوعت  هب  نآ  رـشن  عبط و  اهلاس  ات  دـیدرگ  بجوم  تفای ، ماجنا  يدیـشر ، همطاف  مناخ  رایحلاص ، ياقآ  طـسوت  هک 

هک ریـسفت  زا  یتمـسق  پاچ  زا  دعب  هکنیا  اب  دـیدرگ . نآ  ءارجا  نسح  زا  عنام  نیمجرتم  ام  روضح  مدـع  اما  درک  مادـقا  نآ  پاچ  هب  ارهزلا 
رتکد ياقآ  هدنبات ، یلع  رون  رتکد  ياقآ  بانج  زا  بکرم  یئاروش  هاشیلع  اضر  ترضح  موحرم  نامرف  هب  انب  دهدیم  لیکـشت  ار  لوا  دلج 

نآ زا  دش  انب  دش و  لیکشت  نیمجرتم  یعناق و  فرشا  یلع  دیس  ياقآ  یهبن و  میحرلا  دبع  رتکد  ياقآ  یناشاک ، یلعنیـسح  ياقآ  نایعیفش ،
همجرت دناوتب  دهاوخیم  هک  ره  ات  دشاب  همجرت  اب  هارمه  مه  ریسفت  نتم  دوش ، پاچ  سپـس  دنیبب و  هدنبات  رتکد  ياقآ  ار  همجرت  مامت  سپ 

. دهد قیبطت  نتم  اب  ار 
هفاضا هدومن و  مادـقا  هفیظو  نیا  عاجرا  زا  تعاـطا  ماـقم  رد  افرـص  يریطخ  هفیظو  نینچ  ماـجنا  زا  زجع  راـهظا  اـب  مه  هدـنبات  رتکد  ياـقآ 

15 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  یعدم  نم  هک  دندومن 
لیـصفت نیا  اـب  مریگ . رظن  رد  مناوتب  تسا  نکمم  ار  یکچوک  هشوـگ  طـقف  مشاـب و  ریـسفت  یناـعم  تیبرع و  رب  طلـسم  ـالماک  هک  متـسین 

یهلا مرک  لضف و  ع )  ) ابع لآ  نت  جـنپ  هب  لّسوت  اب  هکنیا  ات  دومنیم  راوشد  رایـسب  رـشن  عبط و  يدام  هلأسم  لـح  اـما  دوب  یگرزب  تیقفوم 
. میتفرگ هدهعب  شبیغ  هنازخ  زا  زین  ار  پاچ  جراخم  دیدرگ  ناملاح  لماش 

هب تیب  لها  قشاع  تسود و  شیورد  راوگرزب و  يدرم  ماّیا  نامه  رد  هک  هژیو  هب  دومن . رتراودیما  ریسفت  رشن  عبط و  هب  ار  ام  تیقفوم  نیا 
راکرـس هاگنا  و  داد . دعاسم  لوق  رـشن  عبط و  رما  رد  تراظن  تلوهـس و  تهج  تشگ و  ریـسفت  نیا  بوذجم  یئاطع  اضریلع  اقآ  جاح  مان 
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دومن و اناوخ  ار  اناوخان  ياههتشون  ششوک و  تیفیک ، نسح  رد  مامت  تّیدج  اب  تخادرپ . يرتویپماک ) پیات   ) پیات هب  عاعش  هنازرف  مناخ 
يدیـشر همطاف  مناخ  دومن و  مادـقا  يراتـساریو  هب  رایـسب  یعـس  اب  هداز  روای  هنازرف  مناخ  سپـس  تخاس و  شیوخ  فاـطلا  نوهرم  ار  اـم 

. دومن مادقا  نآ  پاچ  هب  رون  مایپ  هاگشناد  هناخپاچ  دنتخادرپ و  هلباقم  هب  يرفعج  روحم  سابع  دّیس  جاح  ياقآ  و  یضایر ) )
هک تسا  يروآ  دای  هب  مزال  داب . روکشم  ناشیعس  لوبقم و  ناشرجا  هک  تسا  نارورـس  همه  یعـس  هجیتن  تسامـش  ربارب  رد  هچنآ  نونکا 
ات دوش  تناما  ظفح  دص  رد  دص  هک  دوب  نیا  نامجرتم  ام  یبلق  تساوخ  روکذم و  یـسررب  ياروش  و  هر )  ) هاشیلع اضر  ياقآ  موحرم  رظن 

لصاح يأر  هب  ریسفت  موهفم  هک  دنکن  رود  دوصقم  زا  ار ، ام  نایب ، تمالس  دوشن و  ظفل  يادف  ینعم  ددرگ و  تیاعر  ینعم  ظفل و  تلاصا 
. دوش

لداعم ياههژاو  دوب و  یمالک  ینافرع و  یفسلف و  تاحالطصا  رب  لمتـشم  نتم  نوچ  میتشاد  یـسیون  هداس  رد  هک  یناوارف  یعـس  دوجو  اب 
16 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  اذل ، دوب ) نهذ  زا  رود  ای  صقان و  اسران و  تشاد  رگا   ) تشادن مه  یسراف 

. دوبن يریزگ  نآ  زا  هک  دنایامنیم  ضماغ  هدیچیپ و  بلطم  یهاگ 
یلو دناهتخاسن  ادج  ار  یتایآ  ای  هیآ  تسا و  هتخاس  طوبرم  مه  هب  هدروآ  مه  رس  تشپ  ار  اههروس  تایآ  تارابع  مامت  ردقلا ، لیلج  رسفم 

ریـسفت همجرت و  هب  سپـس  میدومن  همجرت  هتـشون و  لماک  ار  هیآ  نآ  میدیـسر  ياهیآ  لوا  هب  اج  ره  هدنناوخ ، تفایرد  تلوهـس  تهج  ام ،
. دمهفب تلوهس  هب  دناوتب  دناوخب  اّزجم  روط  هب  ار  هیآ  دنچ  ای  کی  اهنت  تساوخ  یسک  رگا  ات  میتخادرپ 

. تساشگهار يّدح  ات  یلو  تسین  لماک  هچ  رگا  دش  هدروآ  یقرواپ  بلاطم ، زا  یضعب  يارب  موزل  تقو  رد 
. دشاب اشگهار  رتهب  هچ  ره  هئارا  رد  ار  ام  ناگدنناوخ  هدنزاس  داقتنا  تسا  دیما 

یضایر هّللا  تمشح  یناخ ، اضر  دمحم - نالکتلا  هیلع  قیفّوتلا و  هّللا  نم  و 
49 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

49 ص :  ریسفت .....  ّمود  پاچ  همّدقم 

هراشا

«1  » هّرس هّللا  سدق  هاشیلع ) اضر   ) هدنبات نیسح  ناطلس  ياقآ  ترضح  موحرم  ملقب  همدقم : همجرت 
هروهظ یف  نطابلا  رهاظلا  هرون  طرفل  یفتخا  وه  نم  ای 

ینف ءاوس  ههجو  رون  دنع  ءیش و  ّلک  رانتسا  ههجو  رونب 
هجو رون  ربارب  رد  هدـش و  نشور  يزیچ  ره  شیور  رون  اب  تسا  ناهنپ  شروهظ  رد  هک  يرهاظ  هتـشگ  یفخم  روهظ  طرف  زا  هک  یـسک  يا 
هدش هداد  وا  هب  « 2  » باطخلا لصف  تمکح و  هک  یسک  هدش و  لزان  وا  رب  باتک  هک  یسک  رب  مالس  دورد و  تسا  هیاس  وا  زج  زیچ  همه  وا 

تدابع تاماقم  رگنشور  رب  مالس  دورد و  و 
__________________________________________________

همجرت نیا  هک  هام 1371  رویرهش  مهدجیه  خیرات  رد  هرـس  سدق  هاشیلع ) اضر   ) هدنبات نیـسح  ناطلـس  جاح  ياقآ  ترـضح  موحرم  ( 1)
. تفگ عادو  ار  یناف  ناهج  ءاقب ، ملاع  قوش  هب  دوب  عبط  تحت 

نخس نوچ  هدش  هدیمان  مان  نیاب  نآرق  لطاب و  قح و  هدننک  ادج  ینعی  باطخلا  لصف  ( 2)
50 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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تشاد هجوت  دیاب  دورد  مالس و  زا  سپ  داب . وا  هزیکاپ  كاپ و  نادناخ  و  ص )  ) دّمحم تداعـس ، یتخبـشوخ و  ياههار  هدنزاس  راکـشآ  و 
نآرق زا  اهنآ  مامت  اریز ، تسا ، ینید  مولع  ریاس  ساسا  هک  تسا  میرک  نآرق  ریـسفت  ملع  اهنآ ، نیرتفیرـش  هکلب  نید  مولع  نیرتـالاو  هک 

. تسا هدیدرگ  سابتقا  نآ  زا  هدش و  هتفرگ  هدوتس )  ) دیمح ناقرف  دیجم و 
ایند روما  زا  يرت  کشخ و  چیه  تسا و  مالـسا  یـساسا  نوناق  دننام  تقیقح  رد  دباییمن  هار  لطاب  نآ  هب  وس  چیه  زا  هک  زیزع  باتک  نیا 

. تسا هدمآ  باتک  نیا  رد  هک  نآ  رگم  درادن  دوجو  ترخآ  و 
«6  » خوسنم خسان و  «، 5  » تادیقم «، 4  » تاقلطم «، 3  » تاهباشتم «، 2  » تامکحم دزاسیم و  نشور  ار  باتک  نیا  « 1  » تالمجم ریسفت ، ملع 

لیمکت نآ ، ییاهن  تیاغ  و  یهلا ، مالک  هب  ملع  نآ ، تیاغ  نآرق و  تایآ  نایب  ریـسفت ، عوضوم  نیا ، رب  انب  دیامنیم . زیامتم  رگیدکی  زا  ار 
، دشاب الاو  نانچ  شتیاغ  عوضوم و  هک  يزیچ  ره  دشابیم . نآ ، فراعم  كرد  قیاقح و  هب  قّقحت  نادب و  لمع  و  تفرعم ، ببـس  هب  سفن 

. تسا مولع  نیرتفیرش  زا  ّکشیب 
هیلع و هّللا  یّلص  ادخ - لوسر  نامز  زا  میرک ، نآرق  ریسفت  ور ، نیا  زا 

__________________________________________________

. دنکیم ادج  مه  زا  ار  لطاب  قح و 
. ددرگن مولعم  مّلکتم  دارم  دشابن و  حضاو  نآ  تلالد  هک  تسا  یظفل  لمجم  تالمجم  ( 1)

. درادن هار  ینعم  ای  ظفل  تهج  زا  نآ  رد  ياههبش  ّکش و  تسا و  یعطق  مکح  هک  تسا  یظفل  مکحم ، تامکحم  ( 2)
. تسا يددعتم  هوجو  یناعم و  ياراد  ظفل  تسین و  راکشآ  حضاو و  نآ  ینعم  هک  تسا  یظفل  هباشتم  تاهباشتم  ( 3)

. دشابن دّیقم  دیق  هب  هک  تسا  یظفل  قلطم ، تاقلطم  ( 4)
. دشاب دّیقم  دیق  هب  هک  تسا  یظفل  دیقم  تادّیقم  ( 5)

. دنک خسن  ار  یلبق  هلزان  هیآ  هک  تسا  ياهیآ  خسان ، ( 6)
51 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ناوت ار  سک  چیه  دشابیم  عرـش  ماکحا  نایب  رد  دورو  تقیقح  رد  ریـسفت  نوچ  یلو  تسا  هدوب  لومعم  ترـضح  نآ  باحـصا  نیب  هلآ -
ماکحا قیاقح و  لوزن و  دراوم  هب  هتشاد و  صّـصخت  راک  نیدب  هک  نآرق ، ملع  رد  ناراوتـسا  رگم  ددرگب  مّهم  نیا  درگ  هب  تسا  هدوبن  نآ 

تلاسر و ناک  توبن و  تیب  لها  نانآ  دـیدرگ . لزاـن  ناـنآ  هناـخ  رد  نآرق ، هک  تسا  یناـسک  هب  رـصحنم  تقیقح  رد  نیا  دنـشاب و  نآرق 
رون تیالو ، ةوکـشم  زا  هک  تسا  یناوریپ  تیب و  لها  هب  رـصحنم  نآرق  ریـسفت  هعیـش ، دزن  ورنیا ، زا  دـندوب . ناگتـشرف  دـمآ  تفر و  لـحم 

. دناهتشگ باریس  نانآ  تفرعم  ياهایرد  شوارت  زا  هتفای ،
. دننکیم دانتـسا  تسا  هدیـسر  تمـصع  ياههمـشچ  رـس  زا  هک  يرایـسب  ياهربخ  هب  دروم  نیا  رد  دننادیمن  زیاج  ار  يأر  هب  ریـسفت  نانآ 

ریسفت هعیش ، ریغ  اّما  دراد .» رارق  شتآ  رب  شهاگنمیشن  دنک  ریسفت  دوخ  يأر  هب  ار  نآرق  سک  ره  : » دیامرفیم هک  يوبن  ثیدح  نیا  دننام 
نآ زا  دوخ  مهف  ردـقب  هتخادرپ  رّکفت  هب  ملاع  قیاقح  رد  دـناوتیم  یمیلـس ، لقع  ره  دـنیوگیم : هکلب  دـننادیمن ، تیب  لها  هب  رـصحنم  ار 

، هک تساجنیا  ددرگیم ، بوسحم  مالک  هلمج  زا  هرخالاب  تسین ، رشب  نخس  دنچ  ره  اریز  تسا  نینچ  نیا  مه  دیجم  نآرق  دیامن . طابنتسا 
. دندرکیم ریسفت  ار  نآ  شیوخ  مهف  هزادنا  هب  نیعبات  هباحص و 

هب دشاب ، رتکیدزن  هدنیوگ  هب  یبای  هرهب  ینیشنمه و  تهج  زا  هک  ره  سپ  تسا  هدنیوگ  دزن  تاذ » لصا و  رد   » نخس ره  ینعم  نوچ  نکیل 
رتراوازس نآرق  ریـسفت  هب  تیب ، لها  باحـصا و  ریغ  رب  نانآ ، تیب  لها  هباحـص و  تهج ، نیا  زا  تسا . رتهتـسیاش  وا  نانخـس  دصاقم  مهف 

52 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  یلو  دنشابیم ،
يرشب مالک  قوف  نکیل  تسا  مالک  سنج  زا  یلاعت  يادخ  مالک  هچ  رگا  اریز  تسین  تسرد  نخس  نیا  «. 1  » تسین نانآ  هب  رصحنم  ریسفت 
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: هکنانچ تسا .
: تسا هدش  تیاور  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا 

ات یلوق  هب  نطب و  تفه  ات  تسا  ینطاب  ياراد  نآ ، زا  ینطاب  ره  دـشابیم  ینطاـب  رهاـظ و  ياراد  نآرق  تسا  يرایـسب  ياـههجو  ار  نآرق  »
ار نآ  هک  یسک  يارب  زج  نآ  دراوم  عیمج  هب  عالّطا  هک  تسا  دّیقم  قلطم و  نّیبم ، لمجم ، تاهباشتم ، تامکحم ، ياراد  نآرق  نطب  داتفه 

نیا تسین . نکمم  دـشاب  هدـش  دـنمهرهب  یحو  بتکم  زا  دـشاب و  هدرک  هدافتـسا  هتخومآ و  تسا  هدـش  لزان  اهنآ  رب  باتک  هک  یناـسک  زا 
دناهتفاـی روـن  وا  ملع  روـن  زا  هک  یناـنآ  وا و  نانیـشناج  و  ع )  ) نادـنزرف و  ع )  ) بلاـط یبأ  نب  یلع  يارب  زج  لـمکا ، هجو  هب  تیـصوصخ ،

. تسا هدیدرگن  لصاح 
، دوب ع )  ) یلع تخادرپ ، نآرق  ریـسفت  هب  هک  یـسک  نیتسخن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  دـعب  هّصاخ ) هّماع و  ، ) هقرف ود  ره  قاـّفتا ، هب  ور ، نیا  زا 

نبا هکنانچ  دشابیم . بوسنم  ترضح  نآ  هب  مالسا  رد  لوادتم  مولع  همه  هکلب  ریـسفت ، اهنت  هن  اریز ، تسا ، حیحـص  رظن  نیا  ّکش  نودب 
رد دراد  دصق  ددرگب و  راک  نیا  درگ  دهاوخ  سک  ره  تسا . هتـشاد  نایب  ارنآ  حورـشم  روطب  هغالبلا ، جهن  حرـش  همّدـقم  رد  دـیدحلا  یبا 

تـسا نکمم  اسب  هچ  دنکن . دامتعا  افتکا و  دـمهفیم  هچنآ  هب  اهنت  دـیوج و  يرای  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  دـیاب  درادرب  مدـق  لمع  نیا 
فالخ تسا  هدرک  كرد  وا  هک  ار  هچنآ 

__________________________________________________

تّجح ار  نآرق  رهاوـظ  هک  نیّیراـبخا  زا  یـضعب  لـباقم  رد  تسا  میرک  نآرق  رهاوـظ  تّیجح  رد  هعیـش  ياـملع  زا  لالدتـسا  عوـن  نیا  ( 1)
ار يأر  هب  ریـسفت  زاوج  دناهتـساوخ  دناهدرب و  راکب  يأر  هب  ریـسفت  رد  ار  نآ  هتفرگ و  هعیـش  زا  ار  لالدتـسا  نیا  ۀماع  ياملع  و  دننادیمن ،
. تسا نشور  حـضاو و  یمّود  زاوج  مدـع  یلّوا و  زاوج  يأر و  هب  ریـسفت  نآرق و  رهاوـظ  ّتیجح  نیب  قرف  هک  یلاـح  رد  دـنیامن و  تاـبثا 

مجرتم
53 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشاب ادخ  باتک  دوصقم 
هلمج زا  زین  هباحـص  زا  يرایـسب  تسا ، هدـش  انب  نآ  رب  ینید  مولع  رگید  دـشابیم و  نید  ياـههتخومآ  نیرتفیرـش  زا  ریـسفت ، ملع  نوچ 

. دناهدیدرگ دنمهرهب  ع )  ) یلع ماما  و  ص )  ) لوسر ترضح  زا  هک  بعک  نب  یبا  دوعسم و  نب  هّللا  دبع  لثم  دناهدوب  نیرسفم 
سابع نب  هّللا  دبع  وا  درگاش  درک . ریسفت  ار  نآرق  تفای و  هرهب  ریسفت  رد  ع )  ) یلع شناد  راشرس  تاشوارت  زا  هدافتسا  اب  هک  یـسک  نیلّوا 

. دشابیم نآرق  رّسفم  نیرتگرزب  ع )  ) یلع شداتسا  زا  دعب  وا  تفای . تافو  يرجه  لاس 68  رد  هک  دوب  بلطملا  دبع  نب 
دبع نب  لیعامـسا  دـهاجم ، همرکع ، هداـتق ، ساـّبع - نب  هّللا  دـبع  درگاـش  ریبـج - نب  دیعـس  دـننام : نیرّـسفم  زا  یعمج  زین  نیعباـت  نیب  رد 

دوجو «، 2  » یلامث رانید  هّیفـص  یبا  نب  تباث  هزمح  وبا  یفعجلا و  دـیزی  نب  رباج  و  سنا ، نب  کـلام  يرـصب و  نسح  و  « 1  » يدس نمحّرلا 
. دندرک هدافتسا  ع )  ) ترضح ود  نآ  لیاضف  زا  هک  دندوب  مالسلا - مهیلع  قداص - رقاب و  ترضح  باحصا  زا  رخآ ، رفن  ود  دناهتشاد 
فیلأت يرایسب  ریسافت  تّنس  لها  هعیش و  دش  نیودت  هراب  نیا  رد  یبتک  تفای و  شرتسگ  ناناملـسم  نیب  جیردت  هب  ریـسفت  ملع  دعبب  نآ  زا 

زا ینافرع  یفـسلف و  یهقف و  لئاسم  اهنآ و  خیرات  تایآ و  لوزن  دراوم  ثیدـح و  بدا و  رد  هک  یبلاطم  عوضوم و  بسح  رب  هک  دـندومن 
طسب ار  مالک  روکذم ، لئاسم  رد  دوخ  تشادرب  قبط  کی  ره  تشاد . توافت  مه  اب  دنتفرگ ، نآرق 

__________________________________________________

قاـط رادـقم  نآ  هدـس  تخورفیم و  يرـسور  هعنقم و  هفوـک  دجـسم  زا  یقاـط  ریز  رد  وا  هکنیا  يارب  تسا  هّدـس  هب  بوـسنم  يدـس : ( 1)
. دوب ع )  ) قداص رقاب و  داّجس و  ترضح  باحصا  زا  يو  حّحصم )  ) تسا هدنام  یقاب  هک  تسا  يدودسم 

لاس 150 ه ق. هب  یفوتم  ( 2)
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54 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ییاهریسفت رتشیب  نکیل  تسا ، راوشد  اهنآ  همه  رب  هطاحا  ندرمش و  رب  هک  دش  فیلأت  يرایسب  ریسافت  بیترت  نیا  هب  دنداد . نخس  داد  هداد 

هتفرگ هدـش  تیاور  مالّـسلا - مهیلع  نیموصعم - هّمئأ  زا  هک  یثیداحا  زا  اهنآ  همه  دنـشابیم و  هعیـش  تاـفیلأت  زا  دنروهـشم  دوجوم و  هک 
رگید یخرب  رد  تسا  هدش  افتکا  هدوب  اهنآ  رهاظ  نایب  ثیدح و  رب  ینتبم  هک  یتایآ  حرـش  هب  اهنت  اهریـسفت  نیا  زا  یـضعب  رد  تسا . هدـش 

. دناهدوزفا نآ  رب  زین  ار  یبدا  ياههتکن  رگید  نایب و  ملع  وحن و  فرص و  دعاوق  تاملک و  بیکرت  بارعا و  تغل و  نایب 
ار یهقف  ماکحا  حرش  تایآ و  لوزن  دراوم  اهنت  هک  تسا  هدمآ  لمع  هب  ششوک  نیا  هکلب  هدشن  هّجوت  یبدا  ياههبنج  هب  رگید  یـضعب  رد 
هب تسا و  هدوب  نآ  قیاقح  نآرق و  فئاطل  هب  طوبرم  هک  ار  هچنآ  هکلب  دناهدرکن  افتکا  روکذـم  دراوم  هب  اهنت  نیرـسفم  یـضعب  دراد . نایب 

. دناهدوزفا نآ  رب  تسا  هدش  ریبعت  ع )  ) تیب لها  رابخا  هب  دنتسم  لیوأت ، هب  نآ  زا  يرابتعا 

54 ص :  لیوأت ..... :

عوجر و لّوا  ینعم  هب  لیوأت  تسا . زیاـج  دوشیم  رکذ  اـجنیا  رد  هک  یلیوأـت  یلو  تسین ، زیاـج  لـیوأت  ماـسقا  زا  یـضعب  هک  تسناد  دـیاب 
رد نطاب ، هب  رهاظ  عاجرا  دراد . ینطاـب  رهاـظ و  نآرق  اریز ، تسا  روظنم  نطاـب  هب  رهاـظ  نداد  تشگزاـب  اـجنیا  رد  دـشابیم و  تشگزاـب 
هب دنتـسم  رگا  یلو  دـشابیم . نآرق  ياهنطب  زا  یـضعب  نایب  عقاو  رد  و  تسا . تسرد  دـشاب  ع )  ) تیب لها  تاـیاور  هب  دنتـسم  هک  یتروص 

نیا و  دشابن . هیآ  دوصقم  نآ  تسا  نکمم  اریز ، تسین  زیاج  لیوأت  نآ  دشاب  هدرک  شوارت  صقان  رکف  مهو و  زا  اهنت  هکلب  دـشابن  موصعم 
. تسا عونمم  لیوأت  نامه 

55 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  یجراخ  میهافم  یناعم و  عاجرا  نآ ، دراد  مه  يرگید  ینعم  لیوأت 
: دننام دشابیم . وا  ینطاب  ياوق  اب  اهنآ  نداد  قیبطت  و  ناسنا ، نطاب  هب  تایآ 

سفن لیباق  رب  لقع  لیباه  ّطلـست  هک  دوش  هتفرگ  هجیتن  ات  لقع  سفن و  هب  تسا  هدـمآ  مدآ  ناتـساد  رد  هک  لیباه  لیباق و  هملک  ود  لـیوأت 
. ددرگ یناسنا  ملاع  رد  حور  مدآ  نیشناج  لقع  ات  تسا  مزال 

ریبک و ملاع  هک  دوش  هتفرگ  هجیتن  تـالیوأت  نیا  زا  اـت  اـهنیا ، لاـثما  نآ و  زا  يوریپ  موزل  لـقع و  حور و  اـب  یتشک  حون و  قیبطت  نینچمه 
نالماک و ءاـیبنا و  هب  یّـسأت  اـب  هّللا  یلا  كولـس  رد  نآ  زا  اـت  تسا  قبطنم  یناـسنا » ملاـع   » ریغـص ملاـع  ياوق  ریغـص و  ملاـع  رب  نآ  ءازجا 

هکلب يأر ، هب  ریـسفت  هن  تسا و  عرـش  فالخ  هن  لیوأت  نیا  میدرگ . دیفتـسم  وا  نارادتـسود  توغاط و  زا  يوریپ  كرت  نآ و  نارادتـسود 
. تسا هدومرف  رما  نادب  ار  ام  نآرق ، هک  تسا  يرّکفت  ریبدت و 

مهف زا  رود  یناعم  اب  نآ  قیبطت  یناسفن و  ياهاوه  ياضتقم  هب  تایآ  رهاوظ  نداد  تشگزاب  میدرک  رکذ  هک  روطنامه  عونمم ، لیوأت  اّما  و 
ام َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  هیآ  لیوأت  لثم  دشاب  هتشاد  يدنتـسم  ع )  ) نیموصعم رابخا  زا  هک  نیا  نودب  تسا  سّدقم  عرـش  تایرورـض  اب  فلاخم  و 

تالیوأت نیا  لاثما  هک  روطنامه  دـنادیم . لطاب  ار  نآ  لقع  عرـش و  هک  داحتا » لولح و   » هب دیـشاب ) هک  اج  ره  تسامـش  اـب  وا  « ) 1  » ُْمْتنُک
ُکَلَْملا َکُّبَر َو  َءاج  َو  هیآ : لاثما  هب  لالدتسا  دننام  دشاب  نآ  تایرورض  عرش و  رهاظ  فالخ  هک  يریـسفت  تسا  نینچمه  دشابیمن  زیاج 

مدق مسج و  ياراد  ناگتشرف  فانـصا  یلاعت و  يادخ  هکنیا  رب  «( 2  » دندمآ فص  رد  فص  ناگتشرف  اب  هارمه  تراگدرورپ  و   ) افَـص افَص 
. دنتسه
__________________________________________________

 ].....[ 4 دیدح - ( 1)
23 رجف - ( 2)

56 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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ندید هکنیا  رب  دشابیم ). شراگدرورپ  تاقالم  هب  راودیما  هک  ره  سپ  « ) 1  » ِهِّبَر َءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَمَف  هفیرش : هیآ  نیا  هب  داهشتسا  دننام  و 
فرط زا  رگم  تسین  زیاج  یلیوأت  ریسفت و  چیه  هعیش  دزن  ورنیا  زا  تسا  لقع  عرش و  فلاخم  لطاب و  اهنیا  همه  تسا  زیاج  نامشچ  اب  ادخ 

ات دـناهتفای ، رون  نانآ  تیادـه  مولع و  غارچ  زا  هک  یناسک  اـی  تّوبن  تیب  لـها  زا  ذـخا  و  شناد ) رد  ناراوتـسا  « ) 2 « » ملعلا یف  نوخـسار  »
. دنتفین ورف  لطاب  دیاقع  ریاس  داحلا و  هقدنز و  تکاله  هطرو  رد  هدنناوخ  رّسفم و 

ینعم نآ  هک  رگید  ظافلا  هب  دنراد  تلالد  صوصخم  یناعم  هب  هک  یظافلا  همجرت ، رد  اریز ، تسا ، همجرت  زا  ریغ  ریـسفت  هک  دنامن  هتفگان 
. نآ فلؤم  ةداعّسلا و  نایب  لّصفم  حورشم و  روطب  تسا  یناعم  نآ  نایب  ریسفت  یلو  دنوشیم  لیدبت  دنهدب  ار 

زا نآ  دراد و  مان  هدابعلا » تاماقم  یف  ةداعسلا  نایب   » هک تسا  يریسفت  هدش  هتشون  هعیـش  نیب  رد  ریخا  نرق  رد  هک  یئاهریـسفت  نیرتمهم  زا 
وا دشابیم و  هارث  باط  هاش  یلع  ناطلـس  هب  بّقلم  تقیرط ، رد  هک  تسا  يدابانگ  دّـمحم  ناطلـس  جاح  یلوم  لیلج  فراع  ملاع  تافیلأت 

. تسا ریخا  نرق  يافرع  املع و  نیرتروهشم  زا  یهّللا و  تمعن  تقیرط  رد  هداّجس  خیش 
باتک رد  نآ  فارگ  وتف  سکع  دناهتـشون و  نآرق  تشپ  رد  دوخ  ّطخ  اب  دـمحم  ردـیح  اّلم  موحرم  شردـپ  هکناـنچنآ  وا  تدـالو  خـیرات 

. دشابیم يرمق  لاس 1251  یلوالا  يدامج  تسا 28  هدمآ  نافرع » ملع و  هغبان  »
نآ دشن . يربخ  وا  زا  درک و  ترفاسم  دنه  هب  سپس  ناریا و  ياهرهش  زا  یضعب  هب  شردپ  دیسر  یگلاس  هس  ّنس  هب  بانج  نآ  نوچ 

__________________________________________________

110 فهک - ( 1)
. نارمع لآ  هروس  هیآ 7  زا  ذوخأم  ( 2)

57 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ردارب ردام و  رما  هب  انب  دیـسر  یگلاس  نس 6  هب  نوچ  دومن . یتسرپرـس  ار  وا  یلع ، دـمحم  اّلم  شردارب  تشگ و  التبم  ردـپ  قارف  هب  بانج 
همادا هب  یلو  دـنک . لصاح  قیفوت  اهنآ  نتخومآ  رد  تسناوت  هام  جـنپ  تّدـم  رد  درک و  زاغآ  ار  یـسراف  ياـهباتک  دـیجم و  نآرق  شزومآ 

لوغشم لوادتم  ینید  مولع  لیصحت  هب  هرابود  دش  هلاس  ات 17  تشگ  لوغشم  يویند  ياهراک  هب  شردارب  رما  هب  انب  و  دشن ، قفوم  لیصحت 
. دیدرگ

فجن هب  ینید  مولع  لـیمکت  تهج  تفاتـش  ع )  ) يوضر سّدـقم  دهـشم  هب  سپـس  تخادرپ ، یبدا  مولع  لیـصحت  هب  دوـخ  نطو  رد  ادـتبا 
يراوزبس يداه  اّلم  جاـح  ّهلأـتم ، دـهاز  فراـع و  میکح  رـضحم  زا  هتفر و  راوزبس  هب  هفـسلف  یلقع و  مولع  كرد  تهج  هاـگنآ  فرـشا و 

. تخادرپ لیصحت  هب  داتسا  تمدخ  رد  هتسویپان  هتسویپ و  روطب  اهتّدم  دش . دنمهرهب 
يداه و اّلم  جاح  هلیـسوب  ّقح  تابذـج  زا  ياهبذـج  درک  ادـیپ  لماک  تراهم  يرترب و  نآ  رد  دـش و  لماک  يرهاظ  مولع  رد  هکنآ  زا  سپ 

تداعـس مظاک  دّمحم  لیلج  فراع  تمدخ  دومن و  ترفاسم  ناهفـصا  هب  شیوخ  دوصقم  نتفای  تهج  دـمآ و  دـیدپ  يو  رد  وا  یئامنهار 
. دش یهّللا  تمعن  تقیرط  رد  لوخد  بانج و  نآ  زا  یبلق  رکذ  نتفرگ  هب  قّفوم  و  دیسر . هنارفغب ) هّللا  هدّمغت   ) هاشیلع

یلع اّلم  جاح  رتخد  اب  دومنیم ) بیغرت  جاودزا  هب  ار  وا  هک   ) شردام نامرف  زا  تعاطا  دروم  رد  دـشرم  رما  هب  انب  داـبانگ  هب  تشگزاـب  رد 
. دنک ترفاسم  ناهفصا  هب  رگید  راب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  خیش  رادید  دیدجت  قوش  یمک  تّدم  زا  دعب  درک و  جاودزا  یتخدیب 

یلع ناطلـس  بقل - هب  تقیرط  رد  رختفم و  هروثأم  داروا  یبلق و  رکذ  نیقلت  داـشرا و  هزاـجا  هب  هاـشیلع  تداعـس  فرط  زا  لاس 1284  رد 
58 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دیدرگ . بّقلم  هاش -

هّجوت دروم  و  هدیدرگ ، یهّللا  تمعن  هقیرط  رد  نیشن  هداّجس  خیش  تسـشن و  وا  ياج  رد  بانج  نآ  درک  تلحر  وا ، خیـش  لاس 1293  رد 
. تفرگ رارق  هّللا  یلا  ناکلاس 

دعب دوبن  فورعم  نامز  نآ  ات  هک  دابانگ  مان  و  دش ، اجنآ  هب  ناگدنروآ  يور  تماقا  ّلحم  دابانگ ) ياهاتـسور  زا   ) تخدـیب بانج  نآ  ّرقم 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 254 

http://www.ghaemiyeh.com


فراع ملاع و  نآ  دوجو  تاـکرب  زا  یکی  دوخ  نیا  تفاـی و  ترهـش  ناریا  ماـمت  رد  جـیردتب  دـندیزگ  تماـقا  اـجنآ  رد  ناـشیا  هکنیا ، زا 
. دوب رهش  نآ  رد  راوگرزب 

تابتع ترایز  هب  تشگزاب  رد  وا  داد . ماجنا  ار  ادخ  هناخ  ترایز  دش و  فّرشم  جح  هب  يرمق  لاس 1305  رد  هارث » باط   » هاش یلع  ناطلس 
یناردنزام نیدباعلا  نیز  خیش  موحرم  نانآ : هلمج  زا  هک  دومن  تاقالم  دالب ، نآ  هعیش  ياهقف  املع و  اب  دیدرگ و  لئان  قارع ) رد   ) هسّدقم

اب مارتحا  اب  هدرک  میظعت  لیلجت و  ار  باـنج  نآ  یگمه ، هک  دـندوب  نارگید  يزاریـش و  نسح  ازریم  جاـح  روفغم  موحرم  وا و  نادـنزرف  و 
. دندش ورب  ور  ناشیا 

هاشداپ دندیسر  ناشیا  روضح  هب  تسایس  هقف و  ملع و  لاجر  رتشیب  عقوم  نیا  رد  دومن . فّقوت  نارهت  رد  یتّدم  ناریا ، هب  تشگزاب  زا  سپ 
نارهت هب  یکیپ  تسا  هدـش  دراو  نارهت  هب  ترـضح  نآ  دینـش  نوچ  دربیم و  رـسب  دورجاج  رد  نامز  نآ  رد  هک  هاش  نیّدـلا  رـصان  راـجاق 

یلو دـمآ . دـهاوخ  نارهت  هب  ناشترـضح  تاـقالم  تهج  يدوزب  هک  داد  ربـخ  دـیامن و  تاـقالم  يو  اـب  هک  دومن  هقـالع  راـهظا  داتـسرف و 
دورب نارهت  زا  دوش ، نارهت  دراو  هاش  هکنیا  زا  لبق  ات  دومن  باتش  نارهت  زا  تکرح  رد  دینش  ار  نخس  نیا  یتقو  هاش  یلع  ناطلس  ترـضح 

رد تماقا  لاس  دنچ  زا  دعب  وا  تشگزاب . دابانگ  هب  سپ  « 1 ! » راک هچ  ناهاشداپ  اب  ار  ام  میئارقف  نانیشنمه  میریقف و  ام  تفگ : و 
__________________________________________________

( هحاصفلا جهن   ) تسا عضاوت  زا  ارقف  اب  ینیشنمه  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  ( 1)
59 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دندومن جالع  ار  وا  یلو  دیدرگ ، مومسم  اجنآ  رد  و  دیدرگ ، فّرشم  ناتسآ  نآ  هب  يوضر  سّدقم  دهـشم  ترایز  تهج  رگید  راب  دابانگ 
. تفاین زاب  ار  نیتسخن  یتسردنت  نکیل  دش  عفر  رطخ  و 

یگدنز و لیاسو  نیمأت  يارب  دوب  دقتعم  وا  اریز  تخادرپیم . يزرواشک  روما  هب  شاعم  لئاسو  لیصحت  تهج  هاش  یلع  ناطلـس  ترـضح 
رما يراـکیب  كرت  بسک و  هب  ار  شنادـیرم  ناوریپ و  یلو ، هّللا  تمعن  دّیـس  هاـش  هک  روطناـمه  تخادرپ  راـک  بسک و  هـب  دـیاب  تـشیعم 

: دومرفیم
تلفغ ناجاتحم ، ياهزاین  ندروآ  رب  نیکاسم و  هب  کمک  مدرم و  داشرا  فیلأت و  سیردـت و  هعلاطم و  زا  درکیم  راـک  هک  لاـح  نیع  رد 

. تشادن
دباع دـهاز و  رایـسب  ترـضح  نآ  تشگ . روهـشم  ّبط  رد  یئاناوت  تراهم و  هب  هک  یئاج  ات  تخادرپیم  زین  ناراـمیب  ياوادـم  هب  وا  هکلب 

. دشن كرت  وا  زا  رحس ، رد  دّجهت  هاگ  چیه  و  دوب ،
رایـسب ع )  ) تیب لـها  يراوـگوس  مسارم  نآرق و  تئارق  رکذ و  سلجم  و  تعاـمج ، زاـمن  دـننام  یبهذـم  ینید و  رئاعـش  نتـشاد  اـپب  رد  وا 

زا تظفاحم  هب  زین  ار  شیوخ  نادـیرم  ناوریپ و  دوب و  عناق  لقا  ّدـح  هب  كاشوپ  كاروخ و  دـننام  اـیند  روما  رد  دوب و  قاتـشم  دـنمقالع و 
ار دوخ  مشخ  نید  رما  رد  تسناوتیمن  دناهدومن  فالخ  شنادیرم  زا  یضعب  هک  دینشیم  ای  دیدیم  هاگ  ره  و  دومرفیم ، رما  ینید  بادآ 
ار عرـش  بادآ  هک  ار  شنادـیرم  زا  یـضعب  هک  اـجنآ  اـت  درکیم ، دروخرب  تنوـشخ  اـب  هدرک  دّدـشت  ناـنآ  هب  هکلب  دراد  ناـهنپ  درب و  ورف 

رگا دیـسر  اجنیدـب  نخـس  هک  لاح  دومن . درط  يروآ  دای  ریثأت  مدـع  تیاعر و  هب  اهنآ  يروآ  دای  رّکذـت و  زا  سپ  دـندوب  هدرکن  تیاـعر 
بّجعت ياـج  مینک  رکذ  اـجنیا  رد  ار  یهّللا  تمعن  هقیرط  زا  یتایـصوصخ  دارطتـسا  ینمـض و  قـیرطب  بـلطم و  لـیمکت  تـهج  میهاوـخب 

: دوب دهاوخن 
60 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هب  ار  نادیرم  همه  نونک  ات  وا ، نانیشناج  و  یلو ، هّللا  تمعن  دّیس  : 1

، ادخ ریغ  زا  لد  هیلخت  هچ  دناهدومن ، رما  تاهورکم  هکلب  تامّرحم ، كرت  تابجاو و  هب  لمع  لیبق  زا  يوبن  سّدقم  عرش  بادآ  تظفاحم 
ّبحم و هک  یـسک  تسین  نکمم  هکلب  زیاج ، اریز  دشابیم . نانآ  ماکحا  زا  يوریپ  رمالا و  یلوا  ادـخ و  لوسر  ادـخ و  زا  تعاطا  مزلتـسم 
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. دهد ماجنا  بوبحم  رما  فالخ  تسا  رادتسود 
َهَّللا َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  دومرف : ادخ  هکنیا  هچ  دیامن . تعاطا  وا  لوسر  رماوا  و  وا ، رماوا  زا  تسا  مزال  دنکیم  ادخ  یتسود  ياعّدا  هک  ره 

بّدؤم یناحور  بادآ  هب  لد  دـباین  تنیز  یهلا  دودـح  ظفح  هب  ناسنا  حراوج  ءاضعا و  رهاظ و  هک  ماداـم  اریز  « 1  » ُهَّللا ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف 
رد عامس » یتح   » هدش یهن  لامعا  اهتعدب و  لطاب و  تاداقتعا  لیبق  زا  دشاب  هتشاد  فیرـش  عرـش  اب  تفلاخم  هچ ، ره  ورنیا ، زا  دوشیمن .

. دشابیم هّزنم  كاپ و  روما  نیا  همه  زا  مه  رکذ  سلاجم  تسا . عونمم  لطاب و  هتشادن  هار  هقیرط  نیا 
حاـبم هک  يویند  ياهلغـش  زا  یکی  هب  و  دـنیامن ، كرت  ار  تیناـبهر  يریگ و  هشوگ  يراـکیب و  هک  دـنرومأم  هقیرط ، نیا  ناردارب  هکنیا  : 2

ندروخ و هب  جاتحم  ایند  رد  ناسنا  هچ  دزاس  زاینیب  نارگید  زا  ار  اهنآ  دوخ  شاعم  نیمأت  رد  اـت  دـنروآ  ور  شاـعم  لیـصحت  تهج  دـشاب 
اب ای  لالح  بسک  اب  اهنآ  هب  ندیـسر  ددرگیم و  بوسحم  ایند  یگدـنز  تاّیرورـض  زا  اـهنیا  همه  تسا و  نکـسم  شـشوپ و  ندـیماشآ و 

تقرـس ءزج  تقیقح  رد  بصغ  لثم  دـشاب  کلام  ياضر  نودـب  هچ  ره  و  دوشیم ، لصاح  ریغ  هب  جایتحا  راهظا  اـی  یئادـگ و  اـی  تقرس ،
. دیآیم باسح  هب  یئادگ ، لاؤس و  عون  زا  تسا  عمط  هب  طوبرم  هچ  ره  ددرگیم و  بوسحم 

__________________________________________________

31 نارمع - لآ  ( 1)
61 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ای تراجت و  ای  دشاب  يزرواشک  هاوخ  دـنامیم  یقاب  حابم  لالح و  بسک  اهنت  تسا . مارح  فرع  عرـش و  لقع و  رظن  زا  یئادـگ  تقرس و 
رس ات  دنزرو  لاغتشا  لالح  یبسک  هب  کی  ره  هک  تسا  مزال  هقیرط  نیا  ءارقف  همه  رب  سپ  لالح . فلتخم  ياهبسک  زا  اهنآ  ریغ  ای  تعنص 

. دناسرب دوس  زین  نارگید  هب  هک  دشاب  يروط  اهنآ  راک  تسا  مزال  هکلب  دنوشن ، نارگید  راب 
ددرگیم بلاغ  ضبق  رب  طسب  نانآ  رد  هیفوص  حالطـصا  هب  دنتـسه  عامتجا  هب  ندش  دراو  اوزنا و  كرت  هب  رومأم  هقیرط  نیا  ناردارب  نوچ 

عامتجا رد  ندش  لخاد  دـیآیم و  دـیدپ  قلخ  زا  یئوج  هرانک  يریگ و  هشوگ  رثا  رب  امومع  هّللا  یلا  کلاس  رد  طسب  رب  ضبق  هبلغ  هچ  « 1»
یکین هب  یتسه  همه  اب  دـنک و  هدـهاشم  رهاظم  همه  رد  ار  ّقح  هک  تسا  مزال  کلاس  يارب  اریز ، دوشیم ، طسب  بجوم  مدرم ، تعاـمج  و 

. تسادخ یتسود  ّلظ  هیاس و  یهلا  رهاظم  نتشاد  تسود  هچ  دیامن  ینیشنمه  ترشاعم و 
: تسا هتفگ  يزاریش  يدعس  لیلج  خیش  هکنانچ 

تسوا زا  ملاع  همه  هک  ملاع  همه  رب  مقشاع  تسوا  زا  مّرخ  ناهج  هک  منآ  زا  مّرخ  ناهج  هب 
هقرخ دـننام  دـشابیم ، رهاـظ  رد  ینّیعم  صّخـشم و  ساـبل  صوـصخم و  شـشوپ  هب  ندوـبن  دـّیقم  هـقیرط ، نـیا  تاّیـصوصخ  هـلمج  زا  : 3
يارب دناهتفگ : يو  نایشناج  یلو و  هّللا  تمعن  دّیـس  هکلب  دشابیم ، لومعم  هّیفوص ، قرط  زا  يرایـسب  رد  هک  نآ  لاثما  جات و  صوصخم و 

ادـخ و تدابع  هک  دنـشوپیمن  نّیعم  سابل  رهاظ  رد  نانآ  هکنیا  زا  درادـن  یبّجعت  اذـل ، نآ ، زا  ریغ  هن  تسا  مزال  يوقت  سابل  اـهنت  یفوص 
ره اب  هّللا ، یلا  كولس 

__________________________________________________

طـسب دوش  ببـس  ار  لد  هودـنا  یگتفرگ و  تلاح  دـهد و  روهظ  کـلاس  دزن  ار  باـجح  راذـنا و  دـعب و  هک  تسا  يدراو  هجیتن  ضبق  ( 1)
هدرتسگ ار  دوجو  نآ ، یناـمداش  دـهد و  هئارا  لد  رد  ار  دوهـش  باـجح و  عفر  تراـشب و  برق و  هک  تسا  يدراو  هجیتـن  ضبق و  سکع 

. دزاس
62 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

فالخ هب  تسین . دـشاب  نآ  ریغ  ای  یتموکح  سابل  رد  ای  ملع  لـها  ساـبل  رد  هک  یـسک  نیب  یتواـفت  چـیه  تسا و  زیاـج  نکمم و  یـسابل 
امتح دوش  هلسلس  نیا  لخاد  سک  ره  هک  ياهنوگب  دنشابیم . یّصخشم  جات  صوصخم و  هقرخ  ياراد  هک  هّیفوص  ياههلـسلس  زا  يرایـسب 
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. ددرگ دّیقم  صوصخم  سابل  هب  دیاب 
تمعن هقیرط  رد  یلو  دنـشوپیم ) صوصخم  سابل  اجنآ ، رد  هک   ) تسا رکذ  سلاـجم  صوصخم  ساـبل ، هب  دـّیقت  اـههقیرط  زا  یـضعب  رد 

. درادن دوجو  الصا  نآ  ریغ  رکذ و  سلجم  رد  دیق  نیا  یهّللا 
كرت رد  هدومنن و  كرت  ار  تاّبحتـسم  هکلب  تاـبجاو  زا  کـی  چـیه  دوب و  دـّیقم  شور  هریـس و  نیا  هب  نوـچ  زین  لـیلج  فـّلؤم  ترـضح 
نامرف روما  نیا  هب  زین  ار  شنادیرم  ناوریپ و  اذل  تشاد  لاغتشا  راکب  ایند  رد  دوخ  دوب و  راوتسا  مدق و  تباث  زین  تاهورکم  هکلب  تامّرحم 

. دوب اشوک  اهنآ  ظفح  تیاعر و  رد  ادیدش  دادیم و 
مرح رد   ) دومرف و تلحر  ایند  زا  دیهـش  وا  دنتخاس ، قرغ  هدرک و  هفخ  يرمق  لاس 1327  لوالا  عیبر  هبنش 26  بش  رد  ار  ناشیا  ماجنا  رس 

. تشگ نوفدم  هپت  يالاب  تخدیب  ناتسربق  ياهتنا  رد  دشابیم ) نیریاس  ارقف و  هاگترایز  نونکا  هک  رّهطم 
دشابیم يرمق  يرجه  یناّثلا 1284  عیبر  رد 17  ّدلوتم  هک  یناث  هاشیلع  رون  یلع  اّلم  جاح  یلوم  شلماک  فراع  دنزرف  ترـضحنآ  زا  سپ 

دندش و مومسم  ناشاک  رد  يرمق  لّوالا 1337  عیبر  خیرات 15  رد  زین  ناشیا  ات  تسشن  ردپ  ياج  وا  بیترت  نیدب  و  دیدرگ ، ردپ  نیـشناج 
هجحیذ 1308 رد 8  هک  هاشیلع  حلاص  نسح  دّمحم  خیـش  جاح  یلوم  هدـنبات ) نیـسح  ناطلـس  ، ) بناجنیا مّظعم  ردـپ  ناشیا  لیلج  دـنزرف 

63 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هب  نامز  نیا  رد  یهّللا  تمعن  هقیرط  دنسم  هک  دیدرگ  موحرم  نآ  نیشناج  دوب  هدش  هداز  يرمق 
«. 1  » دنادرگ ینالوط  ار  شفیرش  رمع  دنوادخ  هک  تسا  نّیزم  ترضح  نآ  دوجو 

تقباطم نافرع  لوصا  اب  هک  تسا  قالخا  عرـش و  بادآ  ماکحا و  رد  اـهنآ  رتشیب  هک  دراد  يرایـسب  تاـفیلأت  دّـمحم  ناطلـس  جاـح  یلوم 
. حاضیالا حیضوتلا و  نیمئانلا ، هیبنت  نینمؤملا ، ةراشب  همان ، تیالو  ةداعّسلا ، نایب  ةداعّسلا ، عمجم  همان ، تداعس  دننام : دنکیم 

تافیلأت هدرب ، مان  بتک  زا  ریغ  يو  تسا . یـسراف  نابز  هب  رگید  راثآ  دـشابیم و  یبرع  هب  حاضیا  هداعـسلا و  ناـیب  هک  اـهنآ  زا  فیلأـت  ود 
رب یئاههیـشاح  و  قطنملا ، بیذهت  رب  تسا  یحرـش  هیـشاح و  هک  بیذهتلا » بیهذـت   » لثم دـشابیم  وحن  قطنم و  رد  هک  دراد  مه  يرگید 

دراد و مان  ةدابعلا » تاماقم  یف  ةداعّسلا  نایب   » هک تسا  دیجم  نآرق  ریسفت  بانج ، نآ  فیلأت  نیرتمهم  تسا . یبرع  هب  اهنآ  همه  هک  رافسا 
یقارع و دـهتجم  نسحم  اقآ  جاح  موحرم  لـماک  هیقف  هک  اـجنآ  اـت  تسا  هدـش  هتـشون  ریخا  نرق  رد  هک  تسا  ییاهریـسفت  نیرتمهم  زا  نآ 

: دناهتفگ نآ  هراب  رد  یناشاک  دّمحم  اّلم  دنوخآ  روفغم  موحرم  لیلج  میکح 
رکذ تایآ  نایب  رد  یبدا  یفسلف و  ینافرع و  قیقد  تاکن  ریسفت  نیا  رد  تسا » ریسافّتلا  ناطلس  ناطلس ، ریسفت  »

__________________________________________________

يرجه لاس 1386  یناّثلا  عیبر  مهن  اب  قباطم  یـسمش  يرجه  دادرم 1345  مشش  خیرات  رد  هاشیلع  حلاص  نسح  دّمحم  خیش  ترـضح  ( 1)
هدـنبات نیـسح  ناطلـس  جاـح  ترـضح  شـسدقم  دـنزرف  تفگ و  کـیبل  ار  قح  توعد  درک و  یهت  هقرخ  تخدـیب  شهاـگداز  رد  يرمق 
یسمش يرجه  هام 1371  رویرهـش  مهدجیه  خیرات  رد  زین  بانج  نآ  تسـشن - داشرا  دنـسم  رب  هاشیلع  اضر  بقل  اب  همّدـقم  نیا  هدنـسیون 
ینامرف بجومب  هاشیلعبوبحم )  ) هدنبات یلع  جاح  ياقآ  ترـضح  نونکا  تخاس و  راد  ازع  دوخ  تلحر  اب  ار  نافرع  ملاع  درک و  یهت  هقرخ 

نیا يارقف  داشرا  تیادـه و  دنـسم  رب  دوب  هدومرف  رداص  دوخ  تایح  رد  هّرـس  سدـق  هاشیلع  اضر  ياـقآ  ترـضح  ناـشراوگرزب  ردـپ  هک 
. دناهدومرف سولج  هلسلس 

64 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدومن  نایب  تحارص  هب  زین  ریسفت  همّدقم  رد  يو ، دوخ  هک  روطنامه  تسا  هدشن  روآ  دای  وا  زا  شیپ  سک  چیه  هک  تسا  هدش 
. تسا هدش  تیاور  ع )  ) تمصع رداصم  زا  هک  دشابیم  يرابخا  ثیداحا و  هب  دنتسم  اّلک  تسا  هدش  رکذ  تایآ  ریسفت  رد  هچنآ  همه 

: دوخ راـثآ  زا  رثا  هس  تشاد  رایـسب  تدارا  هقـالع و  هاـشیلع ، تداعـس  مظاـک  دّـمحم  جاـح  شدـشرم  خیـش و  هب  نوچ  هاـش  یلع  ناـطلس 
مـسا هب  ار  شیوخ  ناوید  یناـسارخ ، یخلب  يوـلوم  هک  روطناـمه  دوـمن  ناـشیا  ماـن  هب  ار  تاداعّـسلا » عـمجم  ةداعّـسلا ، ناـیب  همانتداعـس ، »
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نایاپ هاشیلع  قاتـشم  شدـشرم  مان  هب  ار  شراعـشا  ناوید  هاشیلع - رّفظم  ینامرک - یقت  دّـمحم  یلوم  داهن ، ماـن  يزیربت  سمـش  شدـشرم 
. دازرمایب ار  ناشیا  ادخ  هک  دیشخب -

64 ص :  ریسفت .....  نیا  ياهیگژیو  تایصوصخ و 

: دشابیمن ریسافت  رگید  رد  هک  دراد  یئاهیگژیو  ریسفت  نیا 
ّفلؤم تسا و  هدـشن  يروآ  عمج  لوزن  بیترت  هب  نآرق  تایآ  همه  هک  یلاح  رد  قباس  هب  طوبرم  قحال  تایآ  نداد  رارق  تایآ و  طبر  - 1

نآ لیلد  دـلج ) ود  نیب  روصحم   ) دوجوم بیترت  هب  نآرق  تایآ  فیلأت  هک  دراد  هدـیقع  ناـشیا  لاـح  نیع  رد  دراد  داـقتعا  نادـب  زین  دوخ 
. دوش يروآ  عمج  بیترت  نیدب  تایآ  نیا  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نآ  رب  یلزا  هدارا  یهلا و  ملع  هک  تسا 

ُهَنآُْرق َو  ُهَعْمَج  اْنیَلَع  َّنِإ  دیامرفیم : یلاعت  يادخ  هکنانچ 
(. میروآیم رد  نآرق  تروص  هب  هدرک  عمج  ارنآ  ام ، هّتبلا  )

. دنـشاب طوبرم  مهب  زین  ینعم  رد  هک  تسا  نیا  نآ  همزـال  دنـشابیم و  مّظنم  هدوب ، مه  هب  طوبرم  تاـیآ  هیّلک  رمـالا ، سفن  عقاو و  رد  سپ 
ود نیب  هچنآ  ددرگ و  ّبترم  یلعف  مظن  نودـب  تایآ  هک  تسین  زیاج  ام  داـقتعا  هب  ورنیا  زا  تسا  هدوبن  لوزن  بیترت  هب  اـهنآ  عمج  هچ  رگا 

65 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  مالک  تسا  نآرق )  ) دلج
. دنام دهاوخ  ظوفحم  جع )  ) مئاق ترضح  روهظ  ات  بیترت  نیا  تسا و  ادخ 

دوخ نیا  تسا و  هدوب  وا  نامرف  هب  انب  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  نامز  رد  تایآ  میظنت  هکنیا  رب  دراد  تلالد  لاوقا  رابخا و  یـضعب  نیا  رب  هوالع 
دوخ قباس  هب  ار  تایآ  زا  يرایـسب  راوگرزب  ّفلؤم  اذـل ، تسا  دوجوم  تایآ  نیب  ياهطبار  رمالا  سفن  عقاو و  رد  هک  دـشابیم  نآ  رب  لیلد 

. دشابن دوجوم  یطابترا  نآ ، موهفم  ینعم و  رهاظ  رد  هچ  رگا  تسا  هدرک  رکذ  ارنآ  طابترا  هجو  هتخاس و  طوبرم 
هب تبسن  مامت  مامتها  و  هدومن ، ریسفت  تیالو  هب  تبسن  رفک  نامیا و  هب  ار ، رفک  نامیا و  دیاقع و  هب  طوبرم  تایآ ، عیمج  لیلج ، رّسفم  - 2
هب رفک  نیع  ادـخ ، هب  رفک  و  تسا ، تیالو  هب  نامیا  نیع  ادـخ  هب  نامیا  هک  تسا  دـقتعم  هتـشاد و  ع )  ) نیموصعم همئا  و  ع )  ) یلع تیـالو 
هب ار  عوضوم  نیا  و  تسا ) ادخ  هب  رفک  مزلتـسم  تیالو ، هب  رفک  ادخ و  هب  نامیا  مزلتـسم  تیالو  هب  نامیا  ینعی ،  ) سکعلاب تسا و  تیالو 
ات دـسریم  رظنب  ّولغ  رهاظ  رد  هدـیقع  نیا  هچ  رگا  تسا  هتـشاد  دنتـسم  دـشابیم  هّصاخ » هماع و   » هقرف ود  ره  قاّفتا  دروم  هک  يوبن  راـبخا 

نکیل دناهدروآ . باسح  هب  اهنآ  زا  ار  هعیـش  تسا و  تالغ  زا  هدیقع  نیا  هک  دناهدرک  نامگ  نیفلاخم ، زا  جاجل ، لها  زا  یـضعب  هک  اجنآ 
یلوا فّرـصت  رد  هک  تسا  یـسک  افرع ، دزن  رد  راـبخا و  حالطـصا  رد  ّیلو ، هچ  تسا  یلقع  لـیلد  راـبخا و  هب  دنتـسم  هکلب  تسین  روطنیا 

 ... اُونَمآ َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهَّللا  تسا : هدومرف  ادخ  هکنانچ  دشاب 
: تسا هدومرف  زین  و  دناهدروآ ، نامیا  هک  تسا  نانآ  ّیلو  ادخ  ینعی  )

زین ینعم  نیا  تسا . ناشدوخ  زا  رتراوازـس  نینمؤم  لام ) ناـج و  رد  فّرـصت   ) هب تبـسن  ربماـیپ  ینعی ، ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملاـِب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا 
لماش دراد و  یگتسب  نامز  ره  رد  شاهلماک  رهاظم  فالتخا  هب  توافت  نآ  هک  دشابیم  توافتم  بتارم  ياراد  هک  هکّکشم  تسا  یتقیقح 

66 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ءایلوا  ءایبنا و  عیمج 
. دشابیم رصع  ره  رد  عاطم  لماک و 

ماقم اب  دّحتم  تیالو )  ) تقیقح نیا  یلاع  هبترم  دنشابیم و  ع )  ) موصعم ماما  نامه 12  ص )  ) دّمحم هّللا  لوسر  زا  سپ  تیالو  رهاظم  نیا 
زا سپ  و  ص )  ) دّمحم هک  نانچنآ  هدش . هدیمان  سّدقم  ضیف  هّللا و  هک  تسا  ّتیعماج  ماقم  تافص و  ءامسا و  یّلجت  ّتیدحا و  ّتیـشم و 

. دنتسه نآ  هنیآ  مات و  رهظم  ع ،)  ) یلع وا 
يوس ام  هب  زین  دنشابیم ، نیموصعم  ءایصوا  افلخ و  ناشیا  زا  دعب  و  ص )  ) لوسر هک  نآ  ّمات  رهظم  سپ  دراد  هطاحا  هّللا )  ) هبترم نیا  نوچ 
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. دنراد ياهطاحا  نینچ  هّللا 
و تسا ، نینچ  زین ، هنیآ  رهظم و  ماقم  رد  تسا ). بوسنم  ادـخ  هب   ) تسا بوسنم  هبترم  نیدـب  یلاـع  ماـقم  رد  رفک  ناـمیا و  هک  روطناـمه 
، دراد تلالد  رما  نیا  هب  زین  رابخا  و  دـشابیم . ادـخ  هب  رفک  نیع  رهظم  هب  رفک  و  رهظم ) قلاخ   ) رهاظ هب  نامیا  ادـخ ) ّیلو   ) رهظم هب  ناـمیا 

. تسا هعیش  مّلسم  لوصا  زا  عوضوم  نیا  تفگ : ناوتیم  هکلب 
درط مدـع  تایآ و  ریـسفت  ناکما و  ّدـح  رد  فلتخم  راـبخا  قیبطت  عمج و  هب  لـیلج  ّفلؤم  ماـمتها  ریـسفت ، نیا  تاّیـصوصخ  زا  رگید  - 3

کیدزن زا  ار  مدآ  یلاعت  يادخ  هک  یتخرد  . ) تسا هدش  دراو  مدآ  ناتـساد  رد  هّیهنم  هرجـش  هراب  رد  هک  يرابخا  دننام : دشابیم . ثیدـح 
. دنکیم قیبطت  تسا  هدمآ  رابخا  رد  هچنآ  همه  اب  هک  دناهدومن  ریسفت  يروط  ارنآ  راوگرزب ، نآ  هک  دومن ) یهن  نآ  رب  ندش 

، فسوی لاصو  تهج  رد  اـخیلز  « ) 1  » ِهِّبَر َناهُْرب  يأَر  ْنَأ  ـال  َْول  اـِهب  َّمَه  َو  ِِهب  ْتَّمَه  ْدََـقل  َو  هیآ : هراـب  رد  هک  یفلتخم  ياهریـسفت  نینچمه 
و درک ، ششوک 

__________________________________________________

25 فسوی - ( 1)
67 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدمآ  دومنیم ) شالت  وا  هتساوخ  تهج  رد  دیدیمن  ار  شراگدرورپ  ناهرب  رگا  مه  فسوی 
هدیقع فالخ  رب  اریز ، تسا  هدومن  رابخا  یضعب  تحص  رد  هشدخ  ای  هدرک  در  ار  نیرّسفم  ياههتفگ  زا  یـضعب  هک  يردان  دراوم  رد  رگم 

وا داتسرف و  ورف  يو  لد  رب  ار  شمارآ  ادخ  سپ  « ) 1  » اهْوََرت َْمل  ٍدُونُِجب  ُهَدَّیَأ  َو  ِْهیَلَع  ُهَتَنیِکَس  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  هیآ  ریـسفت  دننام : تسا . هدوب  ّفلؤم 
. اهنیا ریغ  و  دومن ). دییأت  ار  اهنآ  دیدیمن  هک  ینایرکشل  هب  ار 

هب تسا  یهیبشت  هک  تسا  هداهن  مان  دـنویپ »  » ار تیالو  هب  لاصتا  هک  تسا  تیـالو  رد  وا  حالطـصا  ریـسفت ، نیا  تاّیـصوصخ  زا  رگید  - 4
نودب راد ، هویم  ناتخرد  رثکا  هچ  دنربیم . راکب  ناتخرد  هویم  حالـصا  ّومن و  دشر و  تیبرت و  تهج  هک  نازرواشک  دزن  رد  لومعم  دنویپ 

نآ هب  بوغرم  روراب  شزرا  اب  بوخ و  راد  هویم  تخرد  زا  رگم  تسا  خـلت  اـی  شزرایب و  تسپ و  اـهنآ  هویم  اـی  دـنهدیمن و  هویم  دـنویپ 
بوخ و هویم  هدومن  ّومن  دـشر و  تخرد  ندز  دـنویپ  زا  دـعب  دوشن  دـساف  دـنویپ  رگا  دـنویپ ) ندوب  بولطم  تروص  رد   ) دوـش هدز  دـنویپ 

: دهدیم بوغرم 
( تیالو  ) نیا ددرگ و  لـصّتم  یهلا  تیـالو  دـنویپ  هب  هکنیا  رگم  دـسریمن  بولطم  لاـمک  هب  هک  تسا  تخرد  نآ  دـننام  مه  ناـسنا  سپ 

فیرـش يوق  هویم  هب  تسپ  دـساف و  ياههویم  لیدـبت  بجوم  دنمـشزرا و  کین و  تارمث  روهظ  ببـس  اهتداعـس و  عبنم  تسا و  ریخ  لصا 
نآ داقعنا  بجوم  دـسریم  ریـش  هب  نوچ  هک  تسا ، رینپ  هیام  شقن  دـننام ، لاـّصتا ، نیا  زین  تسا و  رظن  دروم  لاـمک  ناـمه  هک  ددرگیم 

. دوشیم
__________________________________________________

40 هبوت - ( 1)
68 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نایب اب  ارنآ  هدیزرو  مامتها  نآرق  رد  دوجوم  یملع  تالـضعم  ّلح  هب  هماّلع ، ملاع  رّـسفم  هک  تسا  نیا  ریـسفت  نیا  رگید  تایـصوصخ  - 5
وا تداع  دراوم  همه  رد  قیبطت  نیا  تسا و  هداد  قیبطت  رابخا ، اب  لاح  نیع  رد  هتخاس ، دنتـسم  ینافرع  یفـسلف و  یمالک و  بلاطم  هب  هداس 

لکـشم و تاـعوضوم  ناـیب  رد  هدومن و  دانتـسا  نیموصعم  ثیداـحا  هب  هکنیا  رگم  هدرکن  نآرق  زا  یلکـشم  اـی  هیآ  ناـیب  هب  مادـقا  هدوـب و 
هلئـسم الثم  دـشابیمن . ینید  يدابم  اب  فلاخم  يدروم  چـیه  رد  وا  قیقحت  اذـل ، تسا . هدـیزرو  ماـمتها  قیبطت  نیا  هب  زین  هدـیچیپ  بلاـطم 

. تسا ناسآ  دشاب  هدولآ  ریغ  ملاس و  لقع  ياراد  هک  ره  يارب  نآ  مهف  هک  تسا  هداد  حرش  هداس  حیصف و  نایب  اب  نانچ  ار  داعم  جارعم و 
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. تسا هتخادرپ  بلاج  حیلم و  ینافرع  یفسلف و  نایب  هب  وا ، دوجو  تابثا  نج و  قیقحت  هلأسم  رد  نینچمه 
ود نآ  تمرح  یحیرشت  یعیبط و  لیالد  اب  هدرک و  قیقحت  نویفا  لامعتسا  ندوب  مارح  نآ  زا  سپ  و  یم »  » ندوب مارح  هراب  رد  ّفلؤم  زین  و 

. تسا هدومن  تباث  تسا  رتدیدش  مه  رمخ  تمرح  زا  نویفا  تمرح  هکنیا  و 
یفسلف ینید و  تاهج  عیمج  تیاعر  لالدتسا و  هقیرط  رد  بانجنآ ، نکل  تسا  هدش  رکذ  مه  ریـسافت  ریاس  رد  هچ  رگا  لئاسم  لیبق  نیا  و 

. تسا هداد  جرخب  صوصخم  راکتبا 

68 ص :  فّلؤم ..... : يواتف 

: نوچ دیلقت ، عجارم  یتح  شنامز  ءاملع  همه  فارتعا  هب  انب  تسا و  هدوب  تسد  ربز  یلقن  یلقع و  مولع  رد  هک  نیا  اب  ردقلا  لیلج  ّفلؤم 
هکلب تسا  هدومنن  نیودت  هّیلمع  هلاسر  هدادن و  يوتف  نکیل  تسا ، هدوب  دوخ  نامز  مّلـسم  دـهتجم  ریبک ، يزاریـش  هّللا  تیآ  روفغم  موحرم 

69 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نادیرم و 
. تسا هداد  هلاحا  دیلقت  عجارم  ياههلاسر  هب  یعرف  ماکحا  رد  ار  ناشیورد 

هچ رگا  يأر  راهظا  نیا  و  تسا . هتـشاد  زاربا  ار  شیوخ  يأر  ریـسفت ، نیا  رد  ماکحا ، زا  یـضعب  هراب  رد  كدـنا  يدراوم  رد  نیا  دوجو  اب 
: درک هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوتیم  اهنآ  هلمج  زا  تسا ، يوتف  مکح  رد  و  دناسریم ، ار  وا  رظن  نکیل  دوشیمن  یّقلت  اوتف 

لامعتـسا تمرح  رب  یمکحم  لـیالد  بارـش  تـمرح  رب  لالدتـسا  زا  سپ  « 1  » ِرِْـسیَْملا َو  ِرْمَْخلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  هفیرـش  هـیآ  ریـسفت  رد  - 1
. تسا هدرک  نعل  ار  نویفا  هدننک  فرصم  هداد و  اوتف ، نآ  تمرح  هب  و  هدروآ ، ینویفا  تایناخد 

تلوازم و هجیتن  مه  نآ  هک  دهدیم  حـیجرت  ار  یـضرع  تساجن  هب  لوق  دنتـسه و  كاپ  اهنآ  هک  تسا  نیا  وا  رظن  باتک  لها  هراب  رد  - 2
( تسا لالح  باتک  لها  ياذـغ  « ) 2  » ْمَُکل ٌّلِح  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ُماعَط  َو  لـیذ  رد  اوتف  نیا  و  دـشابیم ، كوخ  بارـش و  اـب  تسراـمم 

. تسا هدمآ 
زا ینعم  نیا  دـنادیمن و  زیاج  مئاد  دـقع  دروم  رد  دـنادیم و  تّقوم  عّتمت و  دـقع  دروم  رد  اهنت  ار ، باتک  لها  نانز  اـب  جاودزا  زاوج  - 3

. ددرگیم مولعم  دیداد ،) ار  ناشیاهدزم  نوچ  « ) 3  ... » َّنُهَروُجُأ َّنُهوُُمْتیَتآ  اذِإ  هکرابم : هیآ  ریسفت  رد  يو  مالک  ياوحف  موهفم 
لباق هک  غولب  زا  ینارود  هکنیا  رگم  دوشیمن ، هریغـص  ردام  ّتیمرحم  بجوم  دشابن ، عّتمت  لباق  هک  هریغـص  یعاطقنا  دـقع  يو  رظن  هب  - 4

لیذ مراهچ ، ءزج  رخآ  رد  ار  بلطم  نیا  رّسفم ، ددرگ . هفاضا  نادب  دشاب ، عّتمت 
__________________________________________________

219 هرقب - ( 1)
5 هدئام - ( 2)
5 هدئام - ( 3)

70 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ار هریغص  نارتخد  هک  تسا  نیا  تسا  عیاش  ءاهقف  دزن  رد  هچنآ  دنکیم : رکذ  ار  ترابع  نیا  سپـس  هدروآ ، « 1 « » مکئاسن تاهّما  و   » هلمج

یمکحم باوص و  هار  طایتحا ، تسا و  هجاوم  یگرزب  لاکشا  اب  ددرگ  لالح  اهنآ  هب  ندرک  هاگن  هدش ، مرحم  ناشناردام  ات  دننکیم  دقع 
ای دیامن و  بانتجا  زین  وا  اب  ندرک  حاکن  زا  دنکن و  هاگن  هدش  دقع  هریغـص  ردام  زاجم  ریغ  عضاوم  هب  هک  تسا  هنوگ  نیدب  نآ  دـشابیم و 

دوش ماجنا  هریغص  دقع  رگا  ینعی ، تسا  هدش  اوتف  فرط  ود  ره  رد  طایتحا  هب  لئاق  اجنیا  رد  مّظعم  رّسفم  ددرگن . تاهبـش  نیا  درگ  الـصا 
اب حاکن  زا  نیا  دوجو  اب  دیآیمن ، باسح  هب  مرحم  وا ، ردام  دـنچ  ره  ددرگن  هفاضا  نادـب  كدـنا  ول  و  غولب ، زا  دـعب  تّدـم  هک  يدـنچ  ات 

. دوش يراد  دوخ  دیاب  ردام 
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خـسرف ود  رادقم  هب  ای  خسرف  ود  زا  رتمک  هعمج  زامن  رد  مدرم  عامتجا  وا و  نیب  تفاسم  هک  یطرـشب  تسا  هعمج  زور  رد  رفـس  میرحت  - 5
: تسا هفیرش  هیآ  نیا  نآ  دنتسم  لیلد و  و  دراد ، ترورض  زین  شورف  دیرخ و  كرت  هکلب  دشاب ،

یناسک يا  « 2  » َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  َْعیَْبلا  اُورَذ  َو  ِهَّللا  ِرْکِذ  یلِإ  اْوَعْـساَف  ِۀَـعُمُْجلا  ِمْوَی  ْنِم  ِةالَّصِلل  َيِدُون  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
تسا رتهب  نیا  دینک و  اهر  ار  شورف  دیباتشب و  دنوادخ  رکذ  يوسب  سپ  دوش  هدرک  ادن  هعمج  زامن  يارب  هک  یماگنه  دیاهدروآ  نامیا  هک 

. دینادب رگا  امش  يارب 
__________________________________________________

23 ءاسن - ( 1)
 ].....[ 9 هعمج - ( 2)

71 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

71 ص :  نآ .....  باوج  فلؤم و  يارب  ریسفت  نیا  دوجو  راکنا 

دـید و ار  ریـسفت  نیا  سک  ره  تفای ، ترهـش  ّماع » ّصاخ و   » نیب فلؤم  شناد  لضف و  نآ ، راشتنا  پاـچ و  ریـسفت و  نیا  فیلأـت  زا  دـعب 
نانآ زا  یخرب  هک  اجنآ  ات  دـیدرگ ، نیدـساح  دـسح  دـیدشت  بجوم  نیا  دومن و  رارقا  وا  تواکذ  غوبن و  ّفلؤم و  لضف  هب  دومن  هظحالم 

هب تهج  نیا  زا  دننک و  نیقلت  ار  ارتفا  نیا  رگید ، یـضعب  ياهلد  رد  ات  دندیزرو  رارـصا  دندیدرگ و  ناشیا  زا  هدـنزرا  رثا  نیا  فیلأت  رکنم 
تّقد و نودـب  مه  اهنآ  اریز  دـندرک  داجیا  ههبـش  ءالـضف  زا  یـضعب  بولق  رد  هک  يروطب  دـندومن  نایب  ار  دوخ  راکنا  فلتخم  ياـهتروص 

كوکـشم رما  هراب  رد  هدرک  قّمعت  روما  رد  ات  تسا  مزال  قیقد  هدننک  دقن  قّقحم و  هیقف  رب  هکیلاح  رد  دنتفریذپ . ار  اهنآ  ياهراکنا  قیقحت 
نامیـشپ تسا  هداد  البق  هک  یمکح  زا  راچان  دوش  رهاـظ  نآ  فـالخ  ادـعب  رگا  هچ ، قیقحت . یـسررب و  زا  دـعب  رگم  دـیامنن  رداـص  مکح 

: دیامرفیم یلاعت  يادخ  هکنانچ  دش . دهاوخ 
« ٍَۀلاهَِجب ًامْوَق  اُوبیُِصت  ْنَأ  اُونَّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

. دیناسر بیسآ  تلاهج  هب  ار  یموق  ادابم  هک  دینک  قیقحت  سپ  دروآ  امش  يارب  يربخ  یقساف  رگا  دیاهدروآ  نامیا  هکیناسک  يا 
تـسار اـهنآ  هکنیا  ناـمگب  دندینـش ، نادوـسح  نانمـشد و  زا  هک  ار  هچنآ  روکذـم  هیآ  هب  هّجوـت  نودـب  اـهقف ، ءالـضف و  زا  یـضعب  نکیل 

. دنتشگرب دوخ  قباس  رظن  زا  دش ، تباث  ناشیا  رب  نآ  فالخ  نوچ  دنتفریذپ  دنیوگیم ،
ّدر رد  یسراف  هب  دسافملا » حالـصا  دئاکملا و  ءافطا   » مان هب  یباتک  هک  رازاگ  رقاب  دّمحم  خیـش  جاح  روفغم  موحرم  مالـسالا ، ۀّجح  دننام :

دیعب یققحم  نینچ  زا  مان  هس  نیا  فدارت  هک  یلاح  رد  تسا . هتشون  هّیباب  هّیخیش و  هّیفوص و 
__________________________________________________

6 تارجح - ( 1)
72 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد دنراد  بّصعت  عّیـشت  رد  هّیخیـش  هّیفوص و  اریز  دراد  دوجو  رایـسب  فالتخا  تنیابم و  هّیباب  اب  هّیخیـش  هّیفوص و  هدیقع  نیب  هچ  دـشابیم ،
. دنشابیم دیدج  نید  روهظ  نآ و  خسن  هب  لئاق  مالسا و  رکنم  هیباب  هک  یلاح 

: تسا هدروآ  نومضم  نیدب  زیمآ  نیهوت  یترابع  هدومن  یئوگ  دب  ریسفت ، ّفلؤم  زا  دزرمایب - شیادخ  هک  هیقف - نیا  اّما 
وا تسا و  هدوب  وا  زا  شیپ  هک  دشابیم  يرگید  راذگ  تعدب  یفوص  زا  هکلب  تسین ، وا  زا  ریـسفت  نیا  هک  مدینـش  نئمطم  دارفا  یـضعب  زا  »

روکذم باتک  ّفلؤم  یتح  تسا ». هدرکن  كرد  ار  نآ  نیماضم  هک  یلاح  رد  تسا  هدومن  رشتنم  دوخ  مان  هب  هتفای ، ار  یمیدق  یّطخ  هخسن 
نیا هب  تسا و  هدیمهفن  ار  يراذگ  مان  نیا  تقیقح  نکل  تسا . هدیمان  ةواقشلا » نایب   » ارنآ هدومن  فیرحت  ار  ریسفت  مسا  رقاب ) دّمحم  خیش  )
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ناطلس اّلم  جاح   ) لیلج ّفلؤم  زا  ریـسفت ، نیا  ضرف ، رب  رگا  تسا . هتفرن  ورف  فرح  نیا  يانعم  يافرژ  رد  هتـشادن  یهاگآ  روعـش و  هلأسم 
هب تقیقح  رد  دشاب  هدروآ  ار  هملک  نیا  روعـش  دصق و  اب  وا ، رگا  تسا . نآرق  نایب  هرخألاب  نکل  دشاب ، مه  لطاب  الـصا  ای  دـشابن  دّـمحم )

. تسا هدروآ  نآ  ینعم  هب  هّجوت  نودب  ار  ظفل  نیا  روکذم  هیقف  نکیل  دشابیم ، رفک  نیا  هک  تسا  هداد  مانشد  هدیزرو ، تناها  نآرق 
زا یکی  هک  دابانگ ) یلاها  زا   ) ریـسفت ّفلؤم  نانمـشد  زا  یکی  دش  رـشتنم  پاچ و  دسافملا » حالـصا  دناکملا و  ءافطا   » باتک هک  هاگنآ  و 

ریسفت نیا  دّمحم » ناطلس   » شدوخ هک  میدید  دوخ  مشچ  هب  نامدوخ  ام  تفگ : درک و  ضارتعا  روکذم  هیقف  رب  دوب  هدید  ارنآ  ياههخـسن 
نیرـضاح رب  ار  نآ  زا  یـضعب  نتـشون ، عقوم  هب  و  دوب . ریـسفت  نیا  تاوزج  نتـشون  هب  لوغـشم  اصخـش  هک  میدـید  دوخ  دومن و  فیلأت  ار 

. دناوخیم
73 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هک  ار  رّسفم  رب  دراو  تاداریا  ریاس  تقیقح  رد  هیقف  نیا  غورد  ءارتفا و 

کش و دـنهدیم  تبـسن  ّفلؤم  هب  هک  یئاهزیچ  ریاس  رد  هک  دـش  بجوم  رما ، نیمه  درک و  بیذـکت  دوب ، هدـش  زاربا  نیفلاخم  هلیـسو  هب 
. ددرگ داجیا  دیدرت 

فّقوت تخدـیب  رد  زور  ود  هدرک  ترفاسم  ناسارخ  هب  ع )  ) يوضر سّدـقم  دهـشم  ترایز  تهج  باتک  نیا  فیلأـت  زا  دـعب  روکذـم  هیقف 
رب هدراو  تاماهتا  فلاخم  وا  لاعفا  لامعا و  دیاقع و  هک  دیمهف  هتفای  تسناؤم  یناث ) هاشیلع  رون  یلع  اّلم  جاح   ) ّفلؤم نیـشناج  اب  و  درک ،

: تفگ تفاین و  دشاب  يوبن  سّدقم  عرش  فلاخم  هک  ار  هچنآ  شنارای  وا و  رد  و  تسا ، هّیفوص 
« هاش یلع  ناطلس  نب  هاشیلع  رون  دنزرف   » هاشیلع حلاص  نسح  دّمحم  خیش  جاح  یلوم  هب  ياهمان  مه  هاگنآ  ندید »؟ دننام  دوب  یک  ندینـش  »

همه تسا و  دوجوم  نونکا  همان  نیا  و  درک ، ینامیـشپ  راهظا  تسا  هتـشون  هیّدر  هلاسر  هکنیا  زا  دومن و  یهاوخ  رذع  هتـشذگ  زا  تشون و 
هابتشا هب  ار  وا  هدومن ، هبتشم  ناشیا  رب  ار  رما  نانمـشد  نازرو و  ضرغ  زا  یـضعب  هک  دنکیم  مولعم  دشابیم و  وا  ّتین  قدص  رب  لیلد  اهنیا 

. دندوب هتخادنا 
و هدومن ، فّرصت  نآ  رد  تفای و  عالّطا  ياهتشون  تسد  یمیدق  یّطخ  هخسن  هب  دوب  ناهفصا  رد  هک  یتقو  ریسفت  ّفلؤم  دنتفگ : مه  یضعب 

. تخاس بوسنم  شدوخ  هب  ار  نآ  درک و  فذح  ارنآ  رخآ  لّوا و 
. تسا هدوب  يدابآ  فجن  لضاف  زا  لصا  رد  ریسفت  یطخ  هخسن  نآ  دنتفگ : مه  نانآ  زا  یضعب 

73 ص :  مرتحم .....  فلؤم  هب  ّولغ  تبسن 

راشتنا دربیم . رـسب  ناهفـصا  هسردـم  رد  هرجح  کی  رد  هاش ) یلع  ناطلـس   ) ناـشیا اـب  هک  هدوب  يدزی  لـضاف  زا  دـنتفگ : رگید  یـضعب  و 
سدـح و يور  زا  يوعد  نیا  رب  لـیلد  رکذ  مدـع  دوجو  اـب  اریز  دـنداد ، رثا  بیترت  نیقی  روـطب  لـطاب  رادـنپ  نیا  رب  تمهت  نیا  ناگدـنهد 

74 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  یعطق  مکح  نامگ ،
. دشابیمن هاشیلع  ناطلس  زا  ریسفت  هک  دناهداد 

. تسا زیگنا  تفگش  رایسب  دشاب ، تیناحور  ملع و  یعّدم  هک  یسک  بناج  زا  هلأسم  نیا 
دهـشم و رد  سپـس  داـبانگ ، رد  تسخن  میتفگ  هک  روطناـمه  درکن و  ترفاـسم  ناهفـصا  هب  ملع  لیـصحت  تهج  الـصا ، وا  میئوگیم : اـم 

تداعس مظاک  دّمحم  جاح  ترایز  تقیرط و  بادآ  ذخا  تهج  طقف  ناهفصا  هب  ناشیا  نتفر  تخادرپ  لیصحت  هب  فرشا  فجن  راوزبس و 
هوالع اههناخباتک - هدهاشم  هن  و  یعرش ، يرهاظ  مولع  لیصحت  هن  تسا - هدوب  بانج  نآ  رضحم  زا  یبای  هرهب  وا ، تّمه  ههجو  و  هاشیلع ،

دشکیم لوط  لاس  کی  لقا  هک ال  دشاب  هدیزرو  لاغتشا  راک  نآ  هب  يدیدم  تّدم  يو  هک  تسنآ  مزلتسم  ریـسفت  نیا  یـسیون  ور  نیا ، رب 
یلقع و مولع  رد  رّحبت  لضف و  هب  رفـس  نیا  زا  لبق  وا ، هوالعب  دنام .) ناهفـصا  رد  یمک  تّدـم  وا  هکیلاح  رد   ) دـیامن یـسیون  ور  ار  نآ  ات 

روـطب مهد » راـهچ  نرق  رد  ناـفرع  ملع و  هغباـن   » باـتک رد  ارنآ  هکناـنچ  تسا . هدوـب  روهـشم  فورعم و  اهرهـش  رگید  نارهت و  رد  یلقن ،
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. ماهدروآ حورشم 
. دشاب هدمآ  نیمّدقتم  لاوحا  حرش  اههرکذت و  رد  دیاب  هدوب  وا  زا  لبق  هک  دشاب  رگید  ّفلؤم  زا  ریسفت  نیا  رگا  ایناث :

هب هاگآان  فورعم و  ریغ  هبلط  کی  طقف  دـشاب و  هتخانـشان  لاجر  املع و  ناگرزب و  هّیلک  دزن  يریـسفت  نینچ  فیلأت  تسا ، نکمم  هنوگچ 
. دبای عالّطا  نآ 

تائارتفا نیا  درگ  هک  نمؤم ، هب  دسر  هچ  دنزب  یئارتفا  تمهت و  نینچ  هک  دزـسن  ار  یناملـسم  چـیه  تسین . ءارتفا  تمهت و  زج  تبـسن ، نیا 
ینافرع یفسلف  لماک  ریسفت  نآ  تفگ : نم  هب  حدم » هیبش  ّمذ  لیبق  زا   » دوب ّمذ  شهوکن و  شدوصقم  هک  یشیاتس  اب  الضف  زا  یکی  ددرگب !

75 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تاکن  هک  تسا 
. تسا هتفرگ  هیلع  هّللا  ۀمحر  يراوزبس  يداه  اّلم  داتسا  زا  ار  اهنآ  همه  ّفلؤم  هک  دراد ، بلاج  وکین و  بلاطم  قیقد و 

دوجو رد  قیقحت  دننام : تسا  هتفر  راکب  نآ  رد  هک  یقیقحت  تاکن  زا  يرایسب  هچ ، دشابیمن ، حیحص  تسا و  عقاو  فالخ  مه  نخـس  نیا 
، وا لاح  نیع  رد  دشابیم - لیلج  ّفلؤم  تاراکتبا  زا  هکلب  درادـن ، دوجو  نارگید  يراوزبس و  میکح  تاّفلؤم  رد  الـصا  نآ  دـننام  ّنج و 

. تسا هدوبن  هدومن ، قیقحت  هک  هچنآ  رد  راکتبا  یعّدم 
ثیداحا رابخا و  زا  و  ع )  ) نیموصعم تاضافا  زا  تسا  هدرک  كرد  هک  ار  یقیاـقح  همه  هک  دـنکیم  راـختفا  وا  ـالّوا ، میئوگیم : اـم  هکلب 

. تسا هدوب 
. تسین فیلأت  فلاخم  نیا  ددرگ و  داهشتسا  نادب  ات  تسا  یفیلأت  ره  مزاول  زا  اهنآ  تاقیقحت  نیمّدقتم و  لاوقا  رکذ  ایناث :

هنوگ نآ  زا  تاقیقحت ، نیا  زا  يرایـسب  میئوگیم : هکلب  تسا ، وا  يرکف  تاراکتبا  زا  هتـشاد  نایب  هک  یتاـقیقحت  نآ  ماـمت  میئوگیمن : اـم 
همّدـقم رد  تسا . هدـماین  نایم  هب  نآ  زا  يرکذ  هّللا - مهمحر  نیمّدـقتم - باتک  رد  تسا و  هتفای  هار  وا ، لماک  رکف  هب  هک  تسا  یئاـهزیچ 

رد ار  اهنآ  هک  دشیم  رهاظ  نم  رب  یفئاطل  رابخا ، تاحیولت  باتک و  تاراشا  زا  تاقوا  یضعب  : » تسا هدومرف  هدومن و  هراشا  نادب  ریـسفت ،
 ...«. مدوب هدینشن  مه  ياهدنیوگ  زا  هدیدن ، یباتک  چیه 

: دسیونیم هعیشلا » فیناصت  یلا  هعیرذلا   » باتک مّوس  دلج  رد  گرزب  اقآ  خیش  هب  فورعم  ینارهط  نسحم  دمحم  خیش  داتسا  هماّلع ، اّما  و 
ناطلس یلوم  رصاعم  فراع  ناوریپ  جرخ  هب  لاس 1314  رد  هک  تسا  فیرش  نآرق  ریسفت  رینم » ریسفت  ای  هدابعلا  تاماقم  یف  ةداعّسلا  نایب  »

نایب همجرت  دیـسر . پاچ  هب  نارهت  رد  یگرزب  دـّلجم  رد  يرمق  لاس 1320  دودح  رد  یفوتم  یناسارخ  يدابانگ  دّمحم  ردـیح  نب  دّـمحم 
76 ص : ج1 ، ةداعسلا ،

لاس 1311 هب  هک  دنکیم  رکذ  ریسفت  نآ  رد  دوخ ، وا  دشابیم . دیدرگ  رکذ  شمان  هک  نانآ  خیش  زا  ریـسفت  نیا  هک  دنداقتعا  نیا  رب  نانآ 
رییغت و نآ  رد  هک  تشاد : راهظا  نم  هب  يرئاح  ینیوزق  نیـسح  دّیـس  رـصاعم  ياسراپ  ملاع  نکیل  تسا ، هتفای  تغارف  نآ  فیلأـت  زا  يرمق 

هوـجو زا  نآ  لّوا  رد  هچنآ  اریز  دـشابن  نآ  ماـمت  هچ  رگ  تسا  يرگید  زا  ریـسفت  نیا  هک  دـنکیم  تلـالد  هک  تـسا  هدـش  عـقاو  یفیرحت 
لیـصافت و مامت  اب  دنکیم . هریخ  ار  لقع  تسا  هدناسر  یئاج  هب  ار  قوقـش  تسا و  هدروآ  هعّطقم ) فورح   ) اههروس لئاوا  فورح  بارعا 
تسا و دوجوم  یمئاهم  یلع  مودخم  هب  روهـشم  ( 835 - 776  ) یتئاون ینکوک  یمئاهم  دـمحا  نب  یلع  خیـش  هلاسر  رد  نآ  ياهترابع  نیع 

ظافلا تسا ، هدش  پاچ  لاس 1303  رد  هدرک و  فیلأت  لاس 1177  هب  هک  دوخ ، ناجرملا  ۀحبـس  باتک  رد  یمارگلب  دازآ  یلع  مالغ  دّیس 
: تسا هتفگ  نینچمه  تسا و  هدرک  رکذ  ار  هلاسر  نآ 

دورف نکد  نیمزرـس  رد  جاّجح  نامز  رد  هک  دندوب  شیرق  زا  یموق  تباوث  دننام  تئاون ، نکد ، یحاون  زا  نکوک  رد  تسا  يردـنب  مئاهم ،
حرـش نیّدلا ، یحم  صوصف  حرـش  فراعملا ، فراوع  حرـش  رد  فراوز  ینامحر ، ریـسفت  مان  هب  یئاهباتک  : » هک دهدیم  همادا  وا  دـندمآ .

.« تسوا راثآ  زا  دیحوتلا » ّۀلدا   » يونوق و صوصف 
رد رد 1295  یلهد و  رد  لاس 1286  رد  هک  تسا ، ناّنملا  ریسفت  نمحرلا و  ریـصبت  هب  موسوم  وا  ریـسفت  میوگیم : هعیرذلا ) بحاص   ) نم
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هـصالخ هدیـسر ، پاچ  هب  یئبمب  رد  وا  قئاقدـلا  تآرم  باتک  و  تسا : هدـمآ  زین  تاعوبطملا  مجعم  رد  هکنانچ  تسا ، هدـش  پاچ  قـالوب 
لامتحا ات  تسین  رطـس  ود  ای  رطـس  کی  هلمج ، ود  ای  هلمج  کی  تسا ، هدـش  رکذ  ریـسفت  نیا  رد  هک  یمئاـهم  هلاـسر  زا  رادـقم  نآ  هکنیا 

، ةداعـسلا نایب  همجرت  بجوم  و  يرظن ، ره  زا  لودـع  ای  تشگرب  بجوم  نیمه  دوش . هداد  رظن  ود  قفاوت  نهذ و  ود  رب  بلطم  کـی  دراوت 
77 ص : ج1 ،

نخـس ناـیاپ  . ) ملاـعلا هّللا  دوشیم و  تسوا  نآ  زا  بلاـطم  نیا  هک  تسا  روهـشم  هک  یـسک  هب  ریـسفت  تبـسن  قدـص  هب  ناـعذا  تاـبثا و 
یلاخ ضرغ  اب  یگتخیمآ  زا  فاـصنا  اـب  قّقحم  دزن  نکیل  دوشیم  هتـشادنپ  یقیقحت  راـک  کـی  رهاـظ  هب  هچ  رگ  زین  نخـس  نیا  هعیّرذـلا )
دوجو ءارتـفا  هب  یگتخیمآ  تمهت و  لاـمتحا  نآ  رد  هک  يروـما  رد  هژیو  هب  رما ، ره  رد  قّـقحم  هکنیا  يارب  تسا . رود  قـیقحت  زا  تسین و 

زا دزادرپ و  شهوژپ  شـشوک و  هب  دـیاب  هکلب  دوش . ضرف  لداع  صخـش  نآ  هچ  رگ  دـنکیمن  افتکا  صخـش  کی  زا  لوق  لـقن  هب  دراد ،
. ددرگ لصاح  شیارب  یعطق  لیلد  ات  درادن  رب  تسد  وجتسج 

مه اب  ار  تاقیقحت  تاملک و  دـیامنن و  افتکا  لوق  لقن  هب  دـنک و  هعلاطم  ار  یمئاـهم  هب  بوسنم  ریـسفت  هک  هدوب  مزـال  لـیلج  ملاـع  نیا  رب 
. دراد دوجو  بذک  قدص و  لامتحا  ربخ ، رد  اریز  دوش ، لئاز  وا  زا  کش  هک  دنک  قیبطت 

: دیامرفیم هک  تسا  هفیرش  هیآ  قادصم  تسا و  فالخ  درف ، کی  زا  ربخ  لقن  هب  نمؤم  هب  نداد  فالخ  تبسن 
(. دوش راکشآ  نآ  تقیقح  ات  دینک  قیقحت  دروآ  امش  يارب  يربخ  یقساف  رگا  « ) 1  » اُونَّیَبَتَف ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ 

دنتخانشیم و ار  ریسفت  هدنسیون  هک  ناشیا  رصاعم  فصنم  يالضف  ءاملع و  زا  قیقحت ، لیمکت  يارب  هعیرّذلا ، ّفلؤم  هک  دوب  هتـسیاش  ایناث 
نامز ياملع  ناگرزب  زا  يرایـسب  هچ  دوش  راکـشآ  شیارب  وا  شناد  لضف و  هجرد  ات  درکیم  شـسرپ  ّفلؤم  هراب  رد  دـندوب ، هدـید  ار  وا 

: دننام ّفلؤم ،
يراوزبس و نیسح  ازریم  جاح  ینانمس و  یلع  اّلم  جاح  يزاریش و  هّللا  تیآ 

__________________________________________________

17 لافنا - ( 1)
78 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

وا غوبن  لضف و  هب  همه  دازرمایب - ار  نانآ  همه  ادخ  هک  نارگید  وا و  دالوا  یناردنزام و  نیدباعلا  نیز  خیـش  یناشاک و  دمحم  اّلم  دـنوخآ 
شناد و لضف و  رکنم  تسا  هتسناوتن  فلاخم  قفاوم و  زا  هدش  رضاح  يو  رضحم  رد  هک  نافلاخم  ناتـسود و  زا  کی  ره  دنتـشاد . فارتعا 
وا تاـفیلأت  اریز  تسا  رما  نیا  رب  هاوگ  دوخ  باـنج ، نآ  تاـفیلأت  ریاـس  دـننک و  راـکنا  دناهتـسناوتن  زین  شنانمـشد  یّتـح  دوش ، وا  ياوـقت 
نآ رب  مه  یتاقیقحت  هتشون ، یشاوح  رافـسا ، رب  تسا . یبرع - یـسراف و  هب  يرایـسب  تافیلأت  ياراد  وا  هکلب  هدوبن ، ریـسفت  نیا  هب  رـصحنم 

 ... یبدا و مولع  رد  انمض  تسا  هداد  هئارا 
خیرات رد  دوب  قیقحت  لها  هعیرّذـلا ) بحاص   ) لضاف صخـش  نیا  رگا  اثلاث  تسوا - هقـالخ  هّوق  غوبن و  هاوگ  اـهنیا ، همه  دراد . یتاـقیقحت 

ار بانج  نآ  تافو  یعطق  خـیرات  ات  دـیامن  قیقحت  هک  دوب  مزال  وا  رب  هکلب  درکیمن  دای  نآ  زا  بیرقت  هب  دومنیمن و  هابتـشا  ّفلؤم  تافو 
بحاص تاّفلؤم  زا  یکی  هک  نیمئانلا  هینبت  باتک  زا  هک  یتقو  هعیرذلا  مراهچ - دّلجم  رد  وا ، دوخ  هتبلا ، دتفین . هابتـشا  رد  ات  دـیامن  قیقحت 

، هدش نوریب  فاصنا  ّدح  زا  ریسفت  نیا  هراب  رد  وا ، هک  نیا  رب  تسا  لیلد  دوخ  نیا  دنکیم و  رارقا  دوخ  هابتـشا  هب  دربیم  مان  تسا : ریـسفت 
ّسح تسا و  هدومن  هئارا  يزرو  هنیک  ینمـشد و  ضرغ و  زا  رپ  ینطاب  مکحم و  نیتم و  يرهاظ  میدرک  رکذ  هک  ینـالوط  مـالک  نیا  رد  و 

اصوصخم دریگ ، رارق  ضغب  بح و  تاساسحا  ریثأت  تحت  قّقحم  کی  هک  تسین  هتسیاش  هکیلاح  رد  تسا . هدش  بلاغ  وا  رب  هنیک  ضغب و 
هچ دوش . ماجنا  دنتـسه ، فورعم  یناسفن  ياهاوه  یـصخش و  ضرغ  هب  هک  یـصخش  ود  اـی  کـی  زا  بلاـطم  نیا  لاـثما  ندـش  عیاـش  رگا 

. ددرگیم صخش  نآ  هتفگ  شریذپ  مدع  قسف و  ببس  ناناملسم  رب  وا  ءارتفا  لاح  نیع  رد  دشاب ، مه  ملع  لها  سابل  اب  هچ  رگا  ضرغم 
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79 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  موصعم  ازریم  جاح  فیلأت  هک  قئاقحلا » قئارط   » هب دوب  رتهب  اعبار :
ّفلؤم رب  تهج  نیا  زا  دوب  تقیرط  یعّدـم  باتک  نیا  فیلأت  نامز  رد  هکنآ  دوجو  اب  يو  درکیم . هعجارم  تسا  يزاریـش  ردـصلا  بیاـن 

اصوصخم باتک  نیا  رد  ریسفت  فلؤم  تالاح  رکذ  ماگنه  لاح  نیع  رد  تشاد ، مه  ضرغ  تقو  نآ  رد  دیاش  تشاد  مه  ضارتعا  ریـسفت 
. ددرگیمن ریسفت  ّفلؤم  لضف  رکنم  دهدیم  حرش  ار  ریسفت  نیا  تمظع  هک  یتقو  رد 

تداعـس يامنهر  باتک  هب  زین  و  وا - لاح  حرـش  نافرع - ملع و  هغبان  باتک  هعلاطم  و  قئارط )  ) باتک نیا  هعلاطم  هب  ار  تقیقح  نابلاط  ام ،
. میهدیم هلاحا  تسا  بناجنیا  تافیلأت  زا  نآرق و  کچوک  ياههروس  زا  یضعب  ریسفت  همجرت  هک 

زا یـضعب  ینافرع و  یفـسلف و  یبدا و  بلاطم  نایب  رد  هدرک ، لمع  یلاـع  رایـسب  ریـسفت ، نیا  فیلأـت  رد  فلؤم  دـناهتفگ : رگید  یـضعب  و 
ّدح زا  تیالو  هب  تایآ  لیوأت  تیـالو و  رما  هب  وا  هقـالع  تّدـش  تّلع  هب  نکل  تسا ، هدروآ  لـمعب  ار  قیقحت  هجرد  نیرخآ  یهقف  لـئاسم 

ُلوُقَی ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  هرقب : هروس  رد  یلاعت ، يادخ  لوق  رد  هّللا »  » هملک ریـسفت  لثم ، تسا . هدش  دننامه  ّولغ  هب  شمالک  جراخ و  لادتعا 
ادخ رهظم  هک  ع )  ) یلع هب  میاهدروآ . نامیا  نیـسپاو  زور  ادخ و  هب  دـنیوگیم  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  زا  و  « 1  » ِرِخْآلا ِمْوَْیلِاب  َو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ 

. تسا هدرک  ریسفت  نینچ  هیآ  نیا  دننامه  رگید ، تایآ  رد  نینچمه  تسا 
: دیامرفیم هک  هیآ 15 )  ) تئارب هروس  ریسفت  رد 

ار تاقدص  دریذپیم و  ار  شناگدنب  هبوت  ادـخ ، هک  دیاهتـسنادن  ایآ  « 2  » ِتاقَدَّصلا ُذُـخْأَی  َو  ِهِدابِع  ْنَع  َۀـَبْوَّتلا  ُلَبْقَی  َوُه  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَی  َْمل  َأ 
و دریگیم ؟... 

__________________________________________________

هرقب 8 ( 1)
104 هبوت - ( 2)

80 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ّبر هب  ار  ّبر  زین  تسا و  هدومن  ریـسفت  دناهدومن  یناف  ادخ ، رد  ار  دوخ  تیرـشب  هک  وا  يافلخ  رهاظم و  هب  ار  ادـخ  زین  يرگید  دراوم  رد 

«1  » ِهِّبَر َءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَمَف  هیآ - رد  هکنانچ  تسا  هدرک  ریـسفت  تیالو  رد  ّبر  هب  ار  فاضم  ّبر  هدومن  قالطا  فاضم  ّبر  بابرالا و 
سپـس توکلم و  ءاقل  تیـالو و  هب  ار  فاـضم  ّبر  تسا  فهک  هروس  رخآ  رد  هک  دـشابیم . شراـگدرورپ  ءاـقل  هب  راودـیما  هک  ره  سپ 

، رجف هروس   ) دندمآ فص  رد  فص  ناگتشرف  تراگدرورپ و  و  «: 2  » افَص افَص  ُکَلَْملا  َو  َکُّبَر  َءاج  َو  هیآ  رد  و  هدومن . ریسفت  وا  توربج 
و تیالو ، هب  رفک  هب  فلتخم  دراوم  رد  ار  رفک  انمض  تسا . هدومن  ریسفت  تسا  کلاس  دوجو  رد  مئاق  هک  فاضم  بر  هب  ار  بر  هیآ 23 .)

. تسا هدرک  ریسفت  تیالو  رد  كرش  هب  ار  كرش  زین 
هب دنتـسم  هک  دـشابیم  ینافرع  دـئاقع  رب  ینتبم  دـش  رکذ  هک  هچنآ  همه  اریز  تسا  وا  یعقاو  هدـیقع  فالخ  رّـسفم ، هب  ّولغ  تبـسن  نکل  و 

هکنانچ تسا : هدش  ریسفت  تیالو  هب  هعیش  دزن  رد  نامیا  رتاوتم ، رایسب و  رابخا  رد  هچ  تسا . هدیسر  ع )  ) هّمئا زا  هک  تسا  يرابخا  تایآ و 
. تسا دوجوم  هدش ، لزان  ناشنانمشد  هراب  رد  و  ع )  ) هّمئا هراب  رد  هچنآ  مهئادعا » یف  مهیف و  لزن  ام   » باب رد  یفاک  لوصا  رد 

ْمُْکنِمَف دیامرفیم : هک  یلاعت  يادخ  لوق  هراب  رد  قداص ع )  ) هّللا دـبع  ابا  ترـضح  زا  تفگ : هک  تسا  هدـمآ  فاّحـص  زا  لقن  هب  دارـس  زا 
تـسود هب  ار  اهنآ  نامیا  ادـخ ، دومرف  ترـضح  نآ  مدیـسرپ ، دنـشابیم .) نمؤم  یخرب  رفاک و  یخرب  امـش ، زا  « ) 3  » ٌنِمْؤُم ْمُْکنِم  َو  ٌِرفاـک 

، تسا هتفرگ  نامیپ  نانآ  زا  هک  يزور  رد  تیالو  شریذپ  مدع  هب  ار  نانآ  رفک  و  تیالو ، شریذپ  نتشاد و 
__________________________________________________

110 فهک - ( 1)
22 رجفلا - ( 2)
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2 نباغت - ( 3)
81 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دسانشیم
هروس رخآ  رد  هک  دهدن  رارق  کیرش  ار  یـسک  شراگدرورپ  تدابع  هب  «. 1  » ًادَحَأ ِهِّبَر  ِةَدابِِعب  ْكِرُْشی  َو ال  ریسفت  نمض  یفاص  ریـسفت  رد 

. تسا همئا  هب  تفرعم  حلاص ، لمع  دومرف : ترضح  نآ  دش  لاؤس  ع )  ) قداص ترضح  زا  تسا  هدمآ  فهک 
رارق کیرش  وا  اب  درادن  ارنآ  ّتیحالص  تسین و  وا  قح  تفالخ  هک  ار  یسک  هتشگ  ع )  ) یلع هب  میلست  ینعی  ًادَحَأ  ِهِّبَر  ِةَدابِِعب  ْكِرُْـشی  َو ال 

. دهدن
. دیآیمن هرامش  هب  هک  تسا  رایسب  نانمشد ، شهوکن  تیب و  لها  لئاضف  رد  رابخا  و 

زین راـبخا  زا  بلطم  نیا  تسا و  رهظم  هدارا  رهاـظ و  رکذ  لـیبق  زا  تسا و  زاـجم  قـیرط  هب  نآ  سپ  ع ،)  ) یلع هب  هـّللا »  » هـملک ریـسفت  اـّمأ 
نامه هک  تسادخ  رما  اب  تفلاخم  وا و  ّدر  مزلتسم  وا ، رهاظم  هب  رفک  و  وا ، رهاظم  هب  نامیا  شاهمزال  ادخ  هب  نامیا  اریز  دوشیم . هدافتـسا 

. تسوا هب  رفک 
رد تسا و  رایـسب  تایاور  هنوگنیا  لاثما  تسا » رفک  ام  اب  ینمـشد  و  نامیا ، ام  یتسود  : » تسا هدـش  تیاور  ع )  ) رقاب رفعج  یبا  زا  هکنانچ 
هب دش ) رکذ  الاب  رد  تسا و  هدمآ  تئارب  هروس  رد  هک   ) تاقدص نتفرگ  هبوت و  لوبق  تبـسن  اریز  تسا  هدش  لامعتـسا  نینچ  نیا  زین  نآرق 
هیآ رد  هّللا »  » هملک زا  دـیاب  راـچان  سپ  دـشابیمن ، وا  يارب  یتسد  دوشیمن و  هدـید  ادـخ  اریز  درک : لـمح  شرهاـظ  هب  ناوتیمن  ار  ادـخ 

ْذِإ َْتیَمَر  ام  دیامرفیم : هناش  یلاعت  يادخ  هکنانچ : درک  هدارا  تسا  لامک  تافـص  همه  عماج  هک  ار ، تاذ  رهاظم  زاجم ، قیرط  هب  روکذم 
«. 2  » یمَر َهَّللا  َّنِکل  َو  َْتیَمَر 

__________________________________________________

110 فهک - ( 1)
6 تارجح - ( 2)

82 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تخادنا ریت  هک  دوب  يادخ  نیا  یتخادنا ، هک  یتقو  یتخادنین  ریت  وت  ینعی 

: هکنانچ تسا  هدش  قالطا  ادخ  ریغ  هب  زین  نآرق  رد  ّیبرم و  ینعم  هب  تغل  رد  ّبر »  » اریز تسا ، حیحص  دش ) رکذ  هکنانچ   ) زین ّبر  ریسفت 
. نک دای  تدوخ  ّیبرم  ینعی ، دوخ  ّبر  دزن  ارم  « 1 « » َکِّبَر َْدنِع  ِینْرُکْذا  : » تسا هدمآ  ع )  ) فسوی لوق  زا  فسوی  هروس  رد 

یلاعت يادخ  هکنیا  و  دشابیم . فاضم  ّبر  ناونع  هب  یلاعت  يادـخ  ریغ  رب  ّبر »  » قالطا ندوب  تسرد  رب  لیلد  زین  بابرالا » ّبر   » هملک و 
. تسا بابرالا » ّبر  »

رد دوخ  ياهباتک  رد  يرایسب  رابخا  هدرک ، فارتعا  يده » همئا  لئاضف   » رما نیا  هب  زین  اهنآ  ناقّقحم  عیمج  ّتنس و  لها  هکلب  هعیش ، اهنت  هن 
عمج رد  ص )  ) ربمایپ دـیوگیم : مّوس  تّدوم  رد  دوخ  یبرقلا » ةّدوم   » باتک رد  یعفاش  ینادـمه  یلع  دّیـس  هکنانچ : دـناهدروآ . هراـب  نیا 

: دومرف هباحص 
«. درادن نمشد  رفاک  زج  درادن و  تسود  نمؤم  زج  ار  یلع  »

سک ره  هک  تسب  دهع  نم  اب  یلاعت  يادـخ  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ : هک  تسا  هدـش  لقن  هشیاع ، نینمؤملا  ّما  زا  باتک  نآ  رد  و 
. دراد ياج  شتآ  رد  تسا و  رفاک  وا  دنک  جورخ  یلع  رب 

دارفا رد  ینطقراد  هک  تسا  هدمآ  هقرحملا » قعاوصلا   » زا لقن  هب  مهن  هاجنپ و  باب  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  هدوملا ، عیبانی  باتک  رد 
دـش جراخ  نآ  زا  هک  ره  تسا و  نمؤم  دـش  نآ  لخاد  سک  ره  تسا  ياهزاورد  یلع  تفگ : ص )  ) ربمایپ هک  دـنکیم  لقن  ساـّبع  نبا  زا 
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هب فارتعا  هک  ار  سک  ره  هک  تسا  اهیمق  زا  نیمدقتم  دننام  لیلج  ّفلؤم  هب  ّولغ  تبسن  تسا . رفاک 
__________________________________________________

17 لافنا - ( 1)
83 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: هفیرش هیآ  قبط  نانآ  اریز  دندیمانیم . یلاغ  ار  وا  درکیمن  ص )  ) یبن وهس 
هابتشا و ضرعم  رد  رشب ، دنتفگیم  دنتسنادیم و  رشب  ار  ربمایپ  متسه » امش  دننام  يرـشب  نم  هک  یتسردب  وگب  « » 1  » ْمُُکْلثِم ٌرََشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق 

دـشاب هتـشادن  فارتعا  رما  نیا  هب  سک  ره  هک  دندوب  دقتعم  اهنآ  تسا . زیاج  وهـس  مه  ادخ  لوسر  يارب  سپ  دراد . رارق  اطخ  یـشومارف و 
روطب لّصفم  ياهباتک  رد  هکنانچ  تسین . نینچ  هک  یلاح  رد  دندروآیم . باسح  هب  یلاغ  ابیرقت  ار ، هعیـش  رگید  ءاهقف  اذـل  تسا . یلاغ 

. تسا هدش  رکذ  حورشم 
همه رد  لامک و  تافـص  عیمج  عمجتـسم  وا ، اـهنت  هدوب و  دوجوم  ادـخ  رد  هک  ار  هّیتوبث  تافـص  همه  هک  تسا  یـسک  تقیقح  رد  یلاـغ ،

هک يرـشب  دنک . تابثا  رـشب  زا  يدرف  يارب  درادـن . هار  گرم  لاوز  صقن و  وا  رد  دراد و  دوجو  یمئاد  یقاب و  هدـنز  روطب  تاّرذ  ملاوع و 
سپ ددرگیم . راچد  هّدام  ياهصقن  رگید  هب  هدش و  ریقف  فیعض و  رامیب و  تسا ، يریپ  یناوج و  ات  یکدوک  زا  یگدنز  ياهنارود  ياراد 

هب هچنانچ  ع )  ) دّمحم نب  رفعج  تّیهولا  ای  تسا  « 2  » ءابس نب  هّللا  دبع  هب  بوسنم  هک  ع )  ) بلاط یبأ  نب  یلع  ینامـسج  تّیهولا  هب  داقتعا 
يرکـسع نسح  ماما  و  ع )  ) يداه دّمحم  نب  یلع  ماما  تیهولا  ای  تسا  هدش  هداد  تبـسن  باظحلا  یبا  هب  یّنکم  يدسا  صالقم  نب  دّمحم 

دّمحم یبا  ماما  رما  هب  انب  دینج و  تسدب  وا  هدش و  هداد  تبسن  ینیوزق  هیوّهام  نب  متاح  نب  سراف  هب  تایاور  رد  هکنانچ  (ع )
__________________________________________________

110 فهک - ( 1)
صخش کی  هتشادن و  یجراخ  دوجو  ابس  نب  هّللا  دبع  هک  تسا  هدش  مولعم  رصاعم  دنمشناد  يرکسع  همالع  ردق  یلاع  ققحم  طسوت  ( 2)

، دشابیم ضحم  بذک  دناهدرک  لقن  يو  زا  هّماع  هک  هناسفا  تیاکح و  تیاور و  اهدص  بیترت  نیدب  و  هدوب ، یلعج  ياهناسفا و  یلایخ و 
. دوش هعجارم  روکذم  دنمشناد  تافیلأت  زا  یگتخاس  یباحـص  نت  هاجنپ  دصکی و  باتک  ابـس و  نب  هّللا  دبع  باتک  هب  رتشیب  تاعالّطا  يارب 

( نیمجرتم )
84 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا ّولغ  رفک و  اهنیا  همه  دیسر . لتقب  ع )  ) يرکسع
اهنامـسآ و قلاخ  هک  دشاب  ادخ  تسا  نکمم  هنوگچ  هدنوش  دوبان  یناف و  زیچ  اریز  دشابیم  لقع  رظن  دوهـش و  فالخ  تاداقتعا  نیا  هچ ،

. تسا نیمز 
ياههولج هاگهولج  تیدحا و  تاذ  رهظم  دوش  هدـنز  يونعم  تایح  هب  رّونم و  تّیهولا  رون  هب  و  یناف ، يرـشب  تافـص  زا  هدـنب ، رگا  نکیل 

رهاـظ تاداـع ، قراوخ  تاـمارک و  تازجعم و  لـیبق  زا  تسا ، ّتیرـشب  هطیح  زا  جراـخ  هک  يروما  وا ، زا  هجیتـن ، رد  و  ددرگیم ، تّیبوبر 
و دوشیم ، وا  مات  رهظم  هک  دسریم  یماقم  هب  ات  دوشیم  رتیوق  نآ  هب  وا  ياقب  ددرگ ، رتمامت  تّیدحا  تاذ  رد  وا ، يانف  هچ  ره  و  دوشیم ،

هّمات تّیـشم  ماقم  اب  دحّتم  هکلب  لصّتم ، تقیقح  رد  تروص ، نیا  رد  ددرگیم  ادخ  هاگهولج  نیرتلماک  رهظم و  نیرتيوق  تلاح  نیا  رد 
هک تسا ، وا  نادنزرف  زا  نیموصعم  هّمئا  هژیو  سپـس  و  ع )  ) یلع صوصخم  وا  زا  دعب  و  ص )  ) دّمحم صوصخم  تّیرهظم ، نیا  دـشابیم .

لماک ياههاگهولج  هّمات و  رهاظم  ایلع و  تافـص  ینـسح و  ءامـسا  نانآ  سپ  دـشابیم ، جـع )  ) مئاق اهنآ  نیمهدزاود  دـنزرف و  نیمهدزای 
تردـق و نارداق  ملع و  نایاناد  نانآ  و  دـنرداق ، دریگ ، قلعت  نادـب  شیئاناوت  هدارا و  اب  یهلا  تردـق  هچنآ  رب  ناـنآ  و  دنتـسه ، ادـخ  تاذ 
زا مادک  چیه  رما  نیا  هب  دقتعم  هچ ، دشابیم . دیحوت  نیع  هکلب  تسین  ّولغ  كرـش و  رفک و  دراوم  نیا  زا  کی  چیه  دنیادخ . هدارا  نادیرم 
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يادخ تّیرهظم  زج  یتّیـصخش ، هتـشگ  انف  ّقح  تاذ  رد  ناراوگرزب  نآ  دیوگیم : هکلب  دنیبیمن  تّیدحا  تاذ  ربارب  رد  یـصخش  ار  نانآ 
ناوتیمن تسا ، یّلجتم  نآ  رد  هک  یئاهتروص  زج  نآ  رد  هک  دنتـسه  ياهنیئآ  دـننام  نانآ  سپ  تسا . هدـنامن  ناشیارب  وا  هب  ءاـقب  یلاـعت و 

85 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دش  هدیتسرپ  ادخ  ام ، هلیسوب  : » تسا هدمآ  ربخ  رد  هکنانچ : دنشابیم . ادخ  تاذ  هنیئآ  ع )  ) هّمئا و  دید ،
.« دیدرگ هتخانش  ادخ  ام ، هلیسوب  و 

هب کّسمت  رد  ّولغ  طارفا و  تقیقح  رد  دش ) هراشا  نادب  الاب  رد   ) هک اهیمق  هدیقع  اذل  تسا و  دـیحوت  نیع  تقیقح  رد  هدـیقع ، نیا  سپ 
. تسا نینچ  نیا  زین  ریسفت  ّفلؤم  هب  ّولغ  تبسن  تسا و  رابخا  تایآ و  رهاظ 

86 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

86 ص :  حیضوت ..... :

زا سپ  ناشیا  تسا . هتـشون  رویرهـش 1344  رد  هک  تسا  يدابانگ  هدنبات  نیـسح  ناطلـس  ترـضح  مّود  پاچ  حّحـصم  ملق  هب  همّدقم  نیا 
. تسنیا نآ  هصالخ  هک  دناهدومرف  نخس  یسرافب  ریسفت  همجرت  هراب  رد  هناقّقحم ، همّدقم ، نیا  نتشون 

. دشاب هدیاف  دیفم  ناگمه  يارب  ات  متخادرپ  ریسفت  همجرت  هب  ورنیا  زا 
لوـبق تهج  زا  هکلب  بوـجو  رما و  قـیرطب  هن  مه ، لـیلج  دـلاو  یلو  تشاد  یلقن  یلقع و  موـلع  رد  رّحبت  هب  زاـین  يرثا  نینچ  همجرت  هـّتبلا 
همجرت زا  سپ  متخادرپ و  ریـسفت  همّدـقم  همجرت  هب  نم  مزادرپب و  نآ  همجرت  هب  ات  دنتـساوخ  هدـنب  زا  نکمم  هزادـنا  هب  ناردارب ، ءاعدتـسا 

متخادرپ و همجرت  هب  هرابود  مدش  روآ  دای  هک  تّدم  نیا  زا  دعب  دش و  فّقوتم  لاس  دودح 20  هدش و  هدرپس  یشومارف  هب  نآ  زا  یئاهلصف 
یلعا و ياههروس  لماش  هک  ار  نآرق  رخآ  کچوک  هروس  هاگنآ 6  مداد و  رارق  دمح  هروس  همجرت  ندومن  هفاضا  ار  یـشومارف  نیا  هراّفک 

يامنهر هدرک  ماـمت  ارنآ  یـسمش  اب 1342  قباـطم  يرمق  خـیرات 1383  رد  مدومن و  همجرت  دوب  صـالخا  رـصن ، ردـق ، حارـشنا ، یحض -
. مدیمان شتداعس ،

هدومن داجیا  نآ  رد  شیاریو  لامک و  نسح و  تهج  رد  هک  يرییغت  لّوا و  پاچ  تایصوصخ  زا  سپس  راوگرزب ، فراع  مرتحم ، حّحـصم 
. درامـشیم رب  ار  مود  عبط  يایازم  دیامنیم و  رکـشت  رـشن  عبط و  هب  ناگدننک  تّمه  ناگدـننک و  هلباقم  زا  دروآیم  نایم  هب  نخـس  تسا 

یمالسا بهذم  بیرقت  تهج  هدیئارگ  نعط  هب  رّسفم  ملق - تاحشر  اج ، ره  تسا و  هدومن  لیدبت  دلج  راهچ  هب  ار  لوا  پاچ  ریـسفت  لصا 
هب ناشیا  و  هاشیلع ، رون  ياقآ  ترـضح  ناشدـنزرف  هب  تسا و  هدوب  نیا  باتک  متخ  زا  سپ  مه ، رّـسفم  رظن  هّتبلا  تسا . هتخاـس  میـالم  ارنآ 

87 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هب  ناشیا  هاشیلع و  حلاص  ياقآ  ترضح  شدنزرف ،
: دسیونیم همّدقم  نیا  نایاپ  رد  مرتحم  حّحصم  تسا . هدیدرگ  یلمع  هک  دندوب  هدومرف  هیصوت  مرتحم  حّحصم 

لأسا ۀمّدقملا و  یف  مالکلا  رخآ  اذه  . » دیامرف تدایز  تکرب  ریخ و  رجا و  دـهد ، قیفوت  ار  پاچ  نیا  ناگدنـشوک  هک  مهاوخیم  ادـخ  زا 
«. نیحلاّصلا هّللا  دابع  یلع  مالّسلا  نیئراقلا و  نم  ءاعّدلا 

رویرهش 1344  6 لوالا 1385 - يدامج  هّرغ  هدنبات  نیسح  ناطلس  دبعلا  انا  و 
93 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  هم 

شـشخب هک  يدـنوادخ  ماـن  هب   ) لـیکولا معن  یبـسح و  وه  و  باـطخ ، ّلـک  یف  یّلجتملا  و  باوّصلل ، مهلملا  وـه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
بوخ هچ  تسا  یفاک  ارم  وا ، اهنت  تسا  رگهولج  يراتفگ  ره  رد  و  دـنایامنیم ، ار  تسرد  هار  هک  تسوا  دراد . هژیو  یـشیاشخب  ریگارف و 

. تسا یلیکو 
هک ار  نینمؤم  دناسرتب و  ادخ  ياهیریگتخس  زا  ات  دادن  رارق  نآ  رد  یجک  چیه  داتسرف و  ورف  ار  باتک  شاهدنب  رب  هک  ار  يدنوادخ  شیاتس 

. تسا نانآ  يارب  یکین  شاداپ  هک  دهد  هدژم  دنهدیم  ماجنا  حلاص  لمع 
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. تسا هّزنم  شیوخ  ياههدیرفآ  اب  یخنس  مه  زا  دومن و  یّلجت  شتاذ  رب  شتاذ  اب  هک  يدنوادخ 
( ناگدید زا   ) نانچنآ تسا  هدیدرگ  دوخ  تایّلجتم  تقیقح  یّلجت ، نیا  اب  درک و  یّلجت  دوخ  ياههتخاس  ریاس  رب  دوخ  تافص  ءامـسا و  اب 

دنلب گرزب و  تسا . اونـش  دهاش و  ار  نتفگ  نخـس  هتـسهآ  یتح  هک  تسا  کیدزن  اهناج ) اهلد و  هب   ) نانچ دوشیمن  هدـید  هک  تسا  رود 
. تسا هبترم 

بوجو يایرد  ود  عمجم  هک  ینآرق  دومن ، لزان  وا  رب  ار  نآرق  هکنآ  رب  هژیوب  اداب  وا  ناگداتسرف  ناربمایپ و  ناگتشرف و  رب  مالس  دورد و  و 
، فالتخا ّشغ ، ّلغ و  ره  زا  هک  یباـتک  دـشابیم . یناـیبت  باـتک و  رکذ و  ره  ناـیب  عماـج  تسا و  هدرک  اـجکی  ار  اـهنآ  هدوب و  ناـکما  و 

94 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دیدرت  کش و  ینگمهان ،
نت ناور و  رد  يرامیب  جنر و  ره  شخب  افـش  و  تسا ، هدـننک  افو  دـهدیم  هک  ياهدیدنـسپ  بوخ و  هدـعو  ره  هب  وا  تسا . هزیکاپ  كاپ و 

تیادـه نارای  هتفر و  تسار  هار  نانیـشناج  رب  مالـس  دورد و  تسا و  هدـننک  تیافک  باتک  مالک و  باطخ و  ره  زا  شنیب  لها  رب  و  تسا .
. داب شموصعم  نادنزرف  وا و  شناد  ثراو  ّمع و  رسپ  رب  هژیوب  وا  كاپ  نادناخ  هتفای و 

نآ زا  يادخ  هک  يدابانگ - دمحم  ردیح  نب  دّمحم  ناطلس  زاینیب : يادخ  هب  دنمزاین  هدنب  نیا  شیاتـس ، اهدورد و  مالـس و  نیا  زا  سپ  و 
تداهـش هکنیا  رب  مریگیم  هاوگ  ار  ادـخ  ناگدـیرفآ  همه  ناگداتـسرف و  ناربماـیپ و  ناگتـشرف و  ادـخ و  نم ، دـیوگیم : درذـگ - رد  ود 

هدنـشخب و هدـنیوگ و  هدارا و  اب  هدـنبایرد و  انیب و  اونـش و  اناد و  اناوت و  هدـنز و  اتمهیب و  ياـتکی  وا ، هک  هّللا  زج  یئادـخ  تسین  مهدیم 
. تسا ینامسآ  ياهباتک  هدننک  لزان  و  ع )  ) نالوسر هدنتسرف  اهراک و  هدننک  ریبدت  تادوجوم و  هدنرادیاپ  رب  نابرهم 

نالوسر زا  کی  چیه  نیب  و  دنشابیم . ّقح  رب  همه  نیمز ، يور  رد  وا  ياهتّجح  ءایلوا و  ناگداتسرف و  ناربمایپ و  هک  مهدیم  تداهـش  و 
، دناهدروآ هک  ار  هچنآ  همه  ناشیا و  دوخ  هب  نم  تسا و  تسار  ّقح و  همه  دناهدروآ  ناشراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  و  مراذگیمن ، یقرف 
، ترـضح نآ  زا  سپ  تسادـخ و  قلخ  همه  نیرتهب  ناگداتـسرف و  ناربمایپ و  متاخ  ص )  ) دّـمحم هک  مهدیم  تداهـش  و  ماهدروآ ، نامیا 
زا رفن  هدزاـی  وا  زا  سپ  تسا و  ص )  ) دّـمحم ملع  ثراو  تّوبن و  نادـناخ  هقلح  رـس  ع )  ) یلع و  دنتـسه ، ادـخ  قـلخ  نیرتفیرـش  شترتـع 

ردقنآ ار  زور  نآ  دـنوادخ  دـشاب ، هدـنام  یقاب  زور  کی  طقف  ایند  رمع  زا  رگا  هک  تسا  رظتنم  مئاق  بیاغ  نانآ  نیمهدزای  هک  شنادـنزرف 
نانآ تسا . هدـش  رپ  زواجت  يرگمتـس و  زا  هک  ناس  نامه  هب  دـنک . رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  دـنک و  جورخ  وا ، اـت  دـنادرگیم  ینـالوط 

95 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هب  نانآ  هلیسوب  و  دنشابیم ، یگدنامرد  یئاونیب و  زور  رد  نم  ناعیفش  نایاوشیپ و 
هچنآ تساهتعیرـش و  عیمج  خـسان  ص )  ) دّـمحم تعیرـش  هکنیا  و  مراد . زیخاتـسر  زور  رد  تاجن  دـیما  ناـنآ  زا  هدـش ، لّـسوتم  دـنوادخ 

زا اهنآ  مامت  هب  دـشابیم و  تسار  ّقح و  رب  همه  قالخا  دـیاقع و  اهتـسایس و  تاـبجاو و  اهتّنـس و  زا  تسا  هدروآ  ص )  ) دّـمحم ترـضح 
. مراد نامیا  لمجم  لّصفم و 

همه یناحور  ینامـسج و  داعم  خزود و  تشهب ، باسح ، لامعا ، ياههمان  قئالخ و  ندـش  هتخیگنا  رب  نازیم ، طارـص ، ربق ، لاؤس  گرم و 
نآ رب  ماهدـش و  مزتـلم  نآ  هب  هک  تسا  نم  نید  نیا  و  مراد ، نیقی  اـهنآ  رب  مراد و  ناـمیا  اـهنآ  همه  هب  نم  تـسا  تـسرد  تـسار و  ّقـح ،

یباـتک ناـمه  تساـم  تسد  رد  هک  ینآرق  هکنیا  رب  مهدیم  تداهـش  و  هّللا . ءاـشنا  موشیم  هتخیگنارب  نآ  رب  و  مریمیم ، نآ  رب  ماهدـنز و 
نامـسیر وا و  نیئآ  هصالخ  تلاسر و  لیلد  نآ  و  دـشاب ، هدـشن  ای  هدـش  یفیرحت  نآ  رد  هاوخ  تسا  هدـش  لزان  ص )  ) دّـمحم رب  هک  تسا 

. تسا نیمه  تقیقح  رد  یهلا  مکحم  نامسیر  هک  تسا  ینیوکت  تیالو  تروص  نآ  هچ ، هدش ، هدیـشک  ادخ  بناج  زا  هک  تسا  یمکحم 
ادـج مه  زا  ترتع ) نآرق و   ) ود نآ  تسا و  هدـش  هدیـشک  ادـخ  فرطب  مدرم  يوس  زا  هک  تسا  ینامـسیر  نانآ ، تیالو  ترتع و  هچنانچ 

هکنانچمه تسا  تیب  لها  ام  تّجح  نآرق  دناهدومرف : هکنانچ  تسا  ترتع  لیلد  نآرق  هکنیا  و  دـنوش . دراو  وا  رب  ضوح  رد  ات  دـنوشیمن 
«. تسا نآرق  رگنشور  ترتع ،

. تسا قطان  نآرق  ترتع ، تماص و  ماما  نآرق ، سپ 
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شنانخس و هتفگ و  هب  نداد  شوگ  ندینـش و  شکیدزن ، رد  نتـسشن  وا ، هب  نتـسیرگن  نتـشادگرزب و  تیب ، لها  ملاع  یتسود  هکنانچمه :
زا ار  لد  هناخ  نتـشگ ، وا  تاهباشتم  هب  میلـست  ندـش ، يو  میلـست  وا  بتارم  نوؤش و  رد  رّکفت  وا  قالخا  لاوحا و  رادرک و  رد  ندیـشیدنا 

96 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ادخ  نامسیر  وا  هک  رظن  نیا  اب  بلق - رد  وا  توکلم  لوزن  تهج  ندرک ، یلاخ  ریغ 
نآرق و تشادگرزب  بیترت  نیمهب  تساهتدابع . نیرتگرزب  زا  نتـشادن  وا  اب  دانع  لقا ) ال   ) ای و  تسا - هدـش  هدیـشک  قلخ  يوسب  هک  تسا 
هب لد  هناـخ  هیلخت  شفئاـطل ، تاراـشا و  رد  رّکفت  تاراـبع و  رد  ّربدـت  نآ ، هب  نداد  شوگ  تاـملک و  ندینـش  نآ و  روطـس  هب  نتـسیرگن 
زا هدش  هدیـشک  نامـسیر  نآرق  هک  دشاب  رظن  نیا  اب  هاگ  ره  شتاهباشتم  هب  ندیدرگ  میلـست  ماکحا و  زا  يوریپ  نآ و  قیاقح  یّلجت  روظنم 

و توالت ، عقوم  رد  نآرق ، هب  نداد  شوگ  ندینـش و  رابخا ، تایآ و  رد  ددرگیم . بوسحم  تادابع  نیرتگرزب  زا  تسا  قلخ  يوسب  ادـخ 
. تسا هدش  رما  نآ ، رد  رّکفت  نآ و  فئاطل  تاراشا و  طابنتسا  تایآ و  رد  ندیشیدنا 

رد هکنیا  نودب  دناوخب  نابز  هقلقل  اب  اهنت  ار  نآ  ای  هدنکفا . رـس  تشپ  ای  دزادنا و  رود  ار  نآ  دـیامن و  ضارعا  نآرق  زا  هک  یـسک  هچنانچ 
دارفا نیا  همه  دنشاب ...  هدرک  شراب  باتک  هک  یغالا  دننامه  دنکن  نآ  نومضم  هب  لمع  دناوخب و  دنک و  ظفح  ار  نآ  ای  دیامن ، رّکفت  نآ 

. دناهتفرگ رارق  شنزرس  ّمذ و  دروم  رابخا  تایآ و  رد 
. تسا نآرق  نامه  لّمأت  رظن و  رّکفت و  هب  اهراک  نیرتراوازس  و  تیب ، لها  املع ، زا  دعب  ندرک  تمدخ  تهج  اهزیچ  نیرتهتسیاش  سپ 
نیدب ارم  یلاعت  يادخ  مدوب و  طاشن  اب  رابخا  ریسفت و  ياهباتک  ثحب  سرد و  هعلاطم و  هب  تبسن  یناوج  لیاوا  مولع و  بسک  زاغآ  زا  نم 
هدیدن یباتک  چیه  رد  ار  نآ  نم  هک  دشیم  راکـشآ  یفئاطل  نم  يارب  رابخا  تاحیولت  باتک و  تاراشا  زا  تاقوا  یـضعب  تشاد  قّفوم  رما 

دوخ يارب  مه  هکنیا  ات  مهد  رارق  نآرق  رب  ياهنوگ  ریسفت  هتشون  یقاروا  رد  ار  اهنآ  هک  متفرگ  میمـصت  سپ  مدوب ، هدینـشن  سک  چیه  زا  و 
ارنآ ات  میادخ  هب  راودیما  دشاب و  یهاگآ  يرادـیب و  بجوم  نالفاغ  همه  دوخ و  تهج  يروآ و  دای  هیام  دوخ  ینامیا  ناردارب  يارب  مه  و 

97 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  مریخ  رکذ  هیام  ازج و  زور  هریخذ 
رظن اههتـشون  نیا  هب  هکنآ  زا  دوش و  هدـیمان  هداـبعلا » تاـماقم  یف  ةداعـسلا  ناـیب  ، » نآ هک  تسا  نآ  راوازـس  دـهد . رارق  نارگید  ناـیم  رد 

رب دورد  رخآ و  لّوا و  زا  ار  يادخ  دمح  و  جاجل ، ینمـشد و  هدید  هب  هن  درگنب ، فاصنا  رظن  اب  نآ  هب  هک  تسا  نیا  متـساوخرد  دنکفایم 
. داب وا  نادناخ  و  ص )  ) دمحم

ره هکنیا  ینادان و  یشزرایب  یتسپ و  ملع و  تفارش  و  ملع ، هباشم  لهج  نآ و  نیب  قرف  ملع و  تقیقح  هراب  رد  دوصقم  رد  عورش  زا  شیپ 
تریح اب  هتـسویپ  ملع  هکنیا  و  ددرگ ، هدایز  ینیب  دوخ  ددرگ  رتشیب  ینادان  هچ  ره  و  ددرگیم ، هتـساک  ینیب  دوخ  زا  دوش  نوزفا  شناد  هچ 

زا هک  یکاردا  هکنیا  و  تسا ، یندـشان  ادـج  نآ  زا  مزالم و  لمع  اب  دـنکیم و  باجیا  ار  یئوج  هراـنک  یئاـهنت و  تسا ، هارمه  تیـشخ  و 
، تئارق یگنوگچ  و  نآرق ، هب  ندرک  شوگ  ندـناوخ و  ندوب  بحتـسم  هراب  رد  زین  و  تساـمن ، شناد  یناداـن  ناـمه  دـشاب  هرهبیب  لـمع 

نآرق ّصاخ  ّماع و  خوسنم ، خـسان و  هباشتم ، مکحم ، لیوأت ، لـیزنت و  نطاـب ، رهاـظ و  ناـیب  ریـسفت و  ندوب  اور  نآ و  ناگدـنناوخ  بتارم 
تاکاردا رب  ینتبم  ریـسفت  نامه  تسا ، هدـش  شهوکن  رابخا  نآرق و  رد  هک  يأر  هب  ریـسفت  هک  تفگ  میهاوخ  زین  مینکیم و  رکذ  یبلاطم 

«1  » ًارِیثَک ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َۀَمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  َو  تسا . هدمآ  نآرق  رد  هک  تسا  یتمکح  نامه  ملع ، يور  زا  ریـسفت  تسا و  لهج  زا  یـشان 
هدوب و رومأم  نآ  هب  ناسنا  هک  تسنامه  اهریسفت ، هنوگنیا  هکنیا  و  تسا ). هدش  هداد  وا  هب  يرایـسب  ریخ  دوش  هداد  تمکح  ار  سک  ره  (و 

. دشابیم هدیدنسپ  یشور 
لها صوصخم  نآ ، تاماقم  بتارم و  مامت  اب  نآرق  ریسفت  هکنیا  و 

__________________________________________________
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. تسا هدش  لزان  اهنآ  رب  نآرق  هک  تسا  تیب 
رظن دروم  اهنآ  مامت  هک  تسا  يرایـسب  نوطب  ياراد  هکنانچ : تسا  دوصقم  نآ  هوجو  همه  هک  تسا  يدّدـعتم  هوجو  ياراد  نآرق  هکنیا  و 

. تسا
ءارق تئارق  فالتخا  ببـس  هب  تافالتخا  نآ  تسا : نکمم  هک  روطنامه  دشاب  هدش  لزان  نوگانوگ  ياهتئارق  اب  نآرق  تسا  نکمم  هکنیا  و 

. دشاب هّیلّوا » ناگدنناوخ  »
فلتخم و هوجو  هب  هّجوت  تهج  زا  دشاب  هدشن  مک  هدوبن و  صقان  تارابع  ظافلا و  رظن  زا  رگا  دراد  رارق  مدرم  تسد  رد  زورما  هک  ینآرق 

. تسا هتفای  یتساک  تاماقم  اهنطب و  تاراشا و 
هراشا نادـب  هک  ار  بلاطم  نیا  ام  دـشابیم . نینچ  نآ  عبر  ای  ثلث و  ای  تسا ، هدـش  لزاـن  ناشنانمـشد  هّمئا و  هراـب  رد  نآرق  ماـمت  هکنیا  و 

. میرادیم نایب  لصف  دنچ  رد  میدرک 
103 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

103 ص :  ّلوا .....  لصف 

تسا و هدش  عقاو  تملظ  رون و  ناهج  ود  ینادان و  شناد و  رهش  ود  نیب  ّتیرـشب ، ماقم  بسح  هب  ناسنا  هک  نادب  لهج  ملع و  تقیقح  رد 
ار وا  هک  تهج  نآ  زا  ای  ملع  يارـس  هب  وا  هّجوت  تهج  زا  ددرگ  ضراع  وا  رب  هک  یتلاح  ای  دوش  عقاو  وا  يارب  هک  يدوهـش  ای  تفاـیرد  ره 

دراد لهج  راد  هب  هجوت  هک  تهج  نآ  زا  دوش  لصاح  وا  رب  هک  یتلاح  ای  دوهـش  ای  كاردا  ره  تسا و  ملع  نآ  دزاـسیم  ملعلا  راد  هّجوتم 
و تسا ، ملع  دـننامه  كاردا  لصا ، رد  هک  تسا  ور  نآ  زا  تهابـش  نیا  و  تسا ، ملع  هباشم  لهج  نآ  دزاس  لـهج  يارـس  هب  هّجوتم  ار  وا 
ار كاردا  تّینأش  تیحالـص و  هک  یـسک  زا  تسا  كاردا  مدع  زا  ترابع  هک  طیـسب  لهج  لباقم  رد  تسا  هدش  هدـیمان  بّکرم  لهج  نآ 
ار هچنآ  یملع  تهج  یلو  دراد  دوجو  نآ  رد  یکاردا  هک  نیا  نیع  رد  هک  دـناهدیمان  بّکرم  تهج  نآ  زا  ار  بّکرم  لـهج  دـشاب ، هتـشاد 

كاردا مدـع  ود  زا  بّکرم  هکنیا  ای  تسا  هتفای  بیکرت  كاردا  مدـع  كاردا و  کی  زا  نیا  رب  انب  تسا  هتفاـین  رد  تسا ، هدـش  كاردا  هک 
دناهدـیمان زین  نامردیب  درد  ارنآ  كاردا ، مدـع  نیمه  كاردا  مدـع  يرگید  كرد و  دروم  یئیـش  یملع  تهج  كاردا  مدـع  یکی  تسا 

ای دبایب  ار  ضرم  دوخ  رد  هک  دنک  هجلاعم  دناوتیم  ار  یـسک  هدننک  هجلاعم  بیبط  اریز  دنزجاع  نآ  هجلاعم  زا  يرـشب ، ناور  نابیبط  اریز ،
104 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  اما  ددرگ ، وا  رما  رادربنامرف  دیامن و  بیبط  میلست  ار  شیوخ  و  دشاب ، هتشاد  ضرم  هب  نظ 

لهج نینچ  نوچ  ددرگیمن و  وا  نامرف  عیطم  دـنیزگیم و  يرود  بیبط  زا  دـنادیم ، ملاس  ار  دوخ  بّکرم ) لـهج  هب  لـهاج   ) ضیرم نیا 
َو ادـخ : لوق  رد  هچناـنچ  دومن  یفن  ارنآ  مه  درک و  تاـبثا  ار  ملع  مه  عوـضوم  کـی  دروـم  رد  هک  تسا  تسرد  دراد  دوـجو  ملع  هباـشم 

. تسا هدمآ  هرقب  هروس  رد  َنوُمَْلعَی  اُوناک  َْول  ْمُهَسُْفنَأ  ِِهب  اْوَرَش  ام  َْسِئَبل 
هیآ نآ  ریـسفت  ّیط  رد  لهج  ملع و  هراب  رد  لماک  یقیقحت  هّللا  ءاشنا  دنتـسنادیم -) رگا  دناهتخورف ، نادب  ار  دوخ  هچنآ ، تسا  دب  ردقچ  )
نیا تمالع  دورب . نیب  زا  یلک  روطب  هک  اجنآ  ات  دوش  هتـساک  ینیب  دوخ  ددرگ  رتشیب  هچ  ره  هک  تسا  نآ  ملع  تمالع  دش - دـهاوخ  هئارا 

زا هک  میلـست  زا  ناسنا  رد  هک  یئاـج  اـت  دوشیم  رتداـیز  يدنـسپ  دوخ  ینیب و  دوخ  تّیناـنا و  دوش  رتداـیز  هزادـنا  ره  هک  تسا  نآ  لـهج 
. دنامیمن یقاب  يزیچ  تسا  یناسنا  تافص 

ياهـضرغ دوـش  هدوزفا  هچ  ره  لـهج  یلو  دربیم ، نیب  زا  ار  اـهنآ  هکلب  ددرگیمن ، عـمج  يوـیند  ياهـضرغ  اـب  ملع  هکنیا  رگید  تمـالع 
، هدرک لّمحت  ار  اهیتخـس  هک  اـجنآ  اـت  دوشیم  صیرح  رتشیب  اـهنآ  بلط  هب  ناـسنا  دوش  رتشیب  اهـضرغ  نآ  هچ  ره  دـباییم . ینوزف  يویند 

رادـنپ هب  دزادـنایم  یتارطخ  تکاله و  رد  ار  شیوخ  دـنارذگیم و  یکـشخ  ایرد و  ياههار  ندومیپ  نیرمت و  هب  ار  زور  بش و  رـسارس 
لاوما فاقوا و  رد  دسرب و  یگدنز  هدنوش  دوبان  ياهضرغ  يویند و  تسپ  تارطخ  اهبـصنم و  هب  ملع ، هب  هیبش  لهج  نآ  هب  لّسوت  اب  هکنیا 
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نیا ددرگ . طّلـسم  نامدرم  رب  و  هتفای ، تسد  یئاشگ  روشک  هب  دیوج و  یکیدزن  نامکاح  ناهاشداپ و  هب  دـنک و  فّرـصت  نامیتی  نیبئاغ و 
: دیامرفیم هک  یلاعت  يادخ  مالک  دیازفایمن و  يزیچ  ناطیش  هب  یکیدزن  ادخ و  زا  يرود  زج  شبحاص  يارب  دش  هدیمان - لهج  هک  ملع ،

105 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
(. دنلفاغ ترخآ  زا  دننادیم و  ار  ایند  یگدنز  رهاظ  اهنت  « ) 1  » َنُوِلفاغ ْمُه  ِةَرِخْآلا  ِنَع  ْمُه  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  َنِم  ًارِهاظ  َنوُمَْلعَی 

رد اهنآ  اریز  دننادیم ، ارنآ  یلهج  يویند و  تهج  یکردـم  مولعم و  ره  زا  نانآ ، ینعی  دراد  یقیقح  ملع  زا  تلفغ  لهج و  نیا  هب  تراشا 
دناهدیسرن ع ))  ) یلع  ) ملع رهـش  رد  هب  نانآ  نوچ  دننادیمن ، ارنآ  يورخا  یملع  تهج  كرد  دروم  یئیـش  زا  دناهدش و  عقاو  لهج  فرط 

زا لد  ات  دنناوتان . نیسپاو  يارس  لئاسم  كرد  زا  یلو  دنباییم  رد  ار  ایند  هب  طوبرم  بلاطم  ای  ددرگ  يورخا  شناد  ناشیاهتفایرد  هکنیا  ات 
دهاوـخب هک  سک  ره  لد  رد  ادـخ  هک  تسا  يروـن  ملع ، هچ  دوـشیمن . راکـشآ  لد  رد  شناد  روـن  ددرگن  كاـپ  يوـیند  تاـکاردا  نـیا 

دیآیم و شیپ  يویند  تاکردم  زا  ضارعا  توکـس و  تریح و  ناسنا  يارب  یبلق ، رون  نیا  روهظ  یّلجت و  تسخن  هبترم  رد  و  دزادـنایم ،
لـصاح دوشیم  يدنـسپ  دوخ  یگماـک و  دوخ  بجوم  هک  یملع  كرت  يرادربناـمرف و  شریذـپ و  نداد و  شوـگ  تلاـح  مّود ، هبترم  رد 
دیسرپ سپس  توکـس ! تفگ : تسیچ ؟ ملع  ادخ  ربمایپ  يا  هک : دش  هتفگ  ادخ  لوسر  هب  دیوگیم : ع )  ) قداص ترـضح  هکنانچ  دیآیم .

؟ هچ رگید 
: تسا هدش  هتفگ  بوخ  هچ  نداد و  ارف  شوگ  دومرف : ادخ  ربمایپ 

قیرط نیا  دنادن  شناد  نیا  هک  ناز  قیرف  نیا  دنتسشب  اهشناد  لد ز 
تسا ربهر  شلصا  هب  یعرف  ره  هک ، ناز  تسا  رس  ناز  شلصا  هک  دیاب  یشناد 

__________________________________________________

 ].....[ 102 هرقب - ( 1)
106 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

درک كاپ  ناز  ار ، هنیس  دیابب  شک  درم  هب  يزومایب  یملع  ارچ  سپ 
ای دشاب  هقف  ای  تمکح  اهتفایرد ، نآ  هاوخ  دیآ . رب  یملع  تاکاردا  بلط  رد  هک  دوبن  اور  ار  وا  دوشن  نوریب  ینادان  يارـس  زا  ات  ناسنا  سپ 

: تسا هدش  هتفگ  هکنانچ  ددرگیم  وا  ینادان  تّدش  شدوخ و  هب  نایز  بجوم  اریز ، نآ ، زا  ریغ 
نزهار تسد  تسا  غیت  نداد  نتخومآ  نف  ملع و  ار  رهگ  دب 

دوش رم  مکح  هاش  لهاج  هکنوچ  دوش  رپ  مدژک  رام و  ارحص  هلمج 
انتمّلع وت  تسد  دریگب  ات  انل  ملع  يوگ ال  کئالم  نوچ 

«1  » یجح رون  زا  يّرپ  دمحا  وچمه  یجه  وت  ینادن  بتکم  نیا  رد  رگ 
__________________________________________________

. دناهداد حرش  ریسفت  نیا  فلتخم  ياهتمسق  رد  مرتحم  رسفم  هک  دشابیم  نآرق  تایآ  هب  هراشا  مراهچ : رتفد  يونعم - يونثم  ( 1)
111 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

111 ص :  ّمود .....  لصف 

ملع اهنت  هک  سب  نیمه  نآ  تفارش  رد  و  دش ، هتسناد  ملع  تفارش  تشگ  نایب  هک  هچنآ  زا  لهج  یشزرایب  یتسپ و  ملع و  نیا  تفارش  رد 
. دشابیم یلاعت  يادخ  زجب  يدوجوم  ره  زا  هکلب  ناویح  ره  زا  رتفیرش  ناسنا  هکنیا  تسا و  تاناویح  ریاس  ناسنا و  نیب  زایتما  هیام 

، دیرفآ ار  ناسنا  تخومآ ، ار  نآرق  هدنشخب  يادخ  « ) 1  » َنایَْبلا ُهَمَّلَع  َناْسنِْإلا ، َقَلَخ  َنآْرُْقلا ، َمَّلَع  ُنمْحَّرلا  دیامرفیم : هک  یلاعت  يادخ  لوق 
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رکذ ار  نایب  میلعت  ناسنا ، شنیرفآ  زا  سپ  نانتما  ماقم  رد  دـنوادخ  نوچ  تسا  ملع  تفارـش  هب  هراشا  داد ،) داـی  ار  نتفگ  نخـس  ناـسنا  هب 
حیرص روطب  ار  ملع  تفارش  دنربارب ،) نانادان  اب  نایاناد  ایآ  « ) 2  » َنوُمَْلعَی َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْـسَی  ْلَه  یلاعت  يادخ  لوق  دومن و 
مّدقم شیوخ  رب  تعنـص  نآ  رد  ار  شدوخ  زا  رتملاع  یتعنـص  بحاص  ره  نوچ  تسا ، يرطف  نآ  تفارـش  میئوگیم : هکلب  دـنکیم . نایب 
یناسک هک  تسا  ملع  نیمه  تفارش  تهج  هب  و  دهدیم ، یهاوگ  ملعأ  تفارـش  مّدقت و  هب  شترطف  هک  تسا  تهج  نآ  زا  نیا  و  درادیم ،

نابحاص دنرادن  تخانش  یهاگآ و  هک 
__________________________________________________

4 - 1 نمحرلا - ( 1)
هیآ 9 رمز  ( 2)

112 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نیا رگا  دـنروآیم ، يور  اهنآ  هب  دـنریذپیم و  اهنآ  زا  هتـشادنپ و  ملع  ار ، اهنآ  لهج  نوچ  دـننکیم ، مارتحا  مارکا و  ار  ملع  هباشم  لهج 

نیمه تهجب  گرگ و  زا  دنفـسوگ  رارف  دـننامه  دـندرکیم  رارف  اـهنیا  زا  دـیاب  اـهنآ  تشادـن  دوجو  هباـشت  نیا  دوبن و  ملع  يارب  تفارش 
بجاو ناملـسم  نز  ناملـسم و  درم  ره  رب  شناد  یگدـنیوج  : » هدـش دراو  نوگانوگ  ناسکی و  ظافلا  فلتخم و  قرط  هب  هک  تسا  تفارش 

. دیوج یملع  هک  دیوپ  یهار  هک  ره  : » تسا هدـمآ  زین  و  درادیم » تسود  ار  شناد  ناگدـننک  بلط  دـنوادخ   » هک هدـش  دراو  زین  و  تسا »
ات دـننارتسگیم  یملع  بلاـط  ره  يارب  ار  ناـشیاهلاب  ناگتـشرف  هکنیا  و  دـیاشگیم » وا  يارب  تـشهب  يوـسب  یهار  هلیـسو  نادـب  دـنوادخ 

. دنناسرب وا  زا  ار  دوخ  يدونشخ 
دـیآ و نوریب  شاهناخ  زا  هک  ره   » و دـننکیم » یهاوخ  شزرمآ  ار  شناد  هدـنیوج  ایرد ، ناـیهام  یتح  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ   » و

رازه تدابع  درادیم  رب  هک  یماگ  ره  يارب  یلاـعت  يادـخ  دزوماـیب  نارگید  هب  درب و  دوس  نآ  زا  شلد  هک  درآ  يور  ملع  زا  يرد  يوسب 
یکشخ ناگدنبنج  ایرد و  ياهیهام  نامسآ و  ناگدنرپ  دنرتسگب و  وا  رس  رب  ار  شیوخ  ياهلاب  ناگتشرف  دسیون و  وا  رب  زامن  هزور و  لاس 

دزومآ و شناد  هک  ره   » و دنیایبنا » ناثراو  املع ، : » و دروآ » دورف  ار  ناقیدص  زا  رفن  داتفه  وا  هناخ  هب  یلاعت  يادـخ  دنتـسرف و  دورد  وا ، رب 
اب ینیشنمه  نتفگ و  نخس  : » و دوشیم » هدناوخ  تمظع  اب  گرزب و  نامسآ ، توکلم  رد  دزومایب  نارگید  هب  ادخ  يارب  دنک و  لمع  نادب 

«. دشابیم هّدخم  کشت و  يور  اهخاک و  رد  نادان  اب  ینیشن  مه  نتفگ و  نخس  زا  رتهب  اههلبزم  هنایم  رد  تسپ و  ياهاج  رد  ملاع 
ای هکیلاح  رد  روآ  زور  هب  ار  تبـش  : » هک تسا  هدش  دراو  ثیدـح  رد  زین  و  كاشاخ » سخ و  هوژپ ، شناد  ملاع ، دناهتـسد : هس  نامدرم   » و

113 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هک  یشابن  مراهچ  مسق  یشاب و  شناد  لها  رادتسود  ای  زومآ ، شناد  ای  یشاب  دنمشناد 
، دنرب نامرف  وا  زا  هک  یملاع  یکی  تسین : درف  ود  يارب  زج  یگدنز  رد  يریخ  : » تسا هدمآ  زین  و  يوش » كاله  اهنآ  اب  ینمـشد  ببـس  هب 

دباـع رازه  داـتفه  زا  رترب  دـناسرب  دوس  دربـب و  دوس  دوخ  شناد  زا  هک  یملاـع  : » تسا هدـمآ  زین  و  دـشاب » رایـشه  هک  ياهدنونـش  يرگید 
. تسا عمج  ملع  رد  تفارش ، بناوج  اهتهج و  همه  هک  تسا  نیا  اهیرترب  نیا  همه  ّتلع  تسا ».

تهج زا  ناسنا  ناج  ناگتـشرف ، ادـخ و  زا  دـعب  شناد  هاگیاج  هک  تسا ، تفـص  نآ  هاـگیاج  تفارـش  هب  هتـسب  اـی  یتفـص  ره  يرترب  هچ ،
اهتهج نیرتفیرش  نآ  یناحور  تهج  هک  تساهناج  نیرتفیرـش  ناسنا  ناج  کش  نودب  هک  دشابیم ، شایناویح  تهج  زا  هن  نآ  یناحور 
ناسنا هاگنآ  هکئالم و  سپس  ادخ  لّوا  هلهو  رد  ملع  هب  فوصوم  هک  تسا ، نآ  فوصوم  تفارش  ببس  هب  یتفـص  ره  تفارـش  ای  دشابیم 
ناسنا فده  نامه  ملع  فده  تسا و  نآ  دوصقم  تیاغ و  تفارش  ببس  هب  تفص  ره  تفارـش  ای  دشابیم و  تادوجوم  فرـشا  هک  تسا 

هب هتـسباو  یتفـص  ره  تفارـش  ای  درادن و  دوجو  نآ  زا  رترب  يدصقم  تیاغ و  چیه  هک  دشابیم  هدنـشخب  يادـخ  يوس  هب  رـشح  هک  تسا 
تالاح ندـمآ  دـیدپ  و  سفن ، یناطیـش  ياهبیرف  اهبـضغ ، اهتوهـش ، سفن ، تراسا  زا  ییاهر  ملع  مزاول  هک  تسا  تفـص  نآ  مزاول  شزرا 

ام هب  هطاحا  رد  ادخ  هب  هّبشت  ادخ و  اب  هکلب  ناگتشرف  اب  نتفگ  نخس  ادخ و  اب  تاجانم  زا  ندرب  تّذل  ینامداش و  یتحار ، ینتورف ، هیـشخ :
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. دشابیم هّللا  يوس 
. تسا تباث  ملع ، هباشم  لهج  يارب  هلباقم  مکح  هب  یتسپ  تاهج  زا  اهنآ  دادضا  دش ، رکذ  ملع  يارب  تفارش  تاهج  زا  هک  هچ  ره 

ملع هک  یملاع  يوب  زا  خزود  لـها   » هکنیا تسا و  هدرک  كرت  ار  شیوخ  تاکردـم  یملع  تهج  هک  تسا  یملاـع  ناـمه  لـهاج ، نیا  و 
114 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تمادن  تهج  زا  شتآ  لها  لاح  نیرتدیدش  و : دنرازآ » رد  تسا  هدرک  كرت  ار  دوخ 

لخاد هدرک  ادـخ  تعاطا  دریذـپب  وا  زا  دـنک و  تباجا  صخـش  نآ  دـناوخب و  ادـخ  يوس  هب  ار  ياهدـنب  هک  تسا  یـسک  لاح  سوسفا ، و 
. ددرگ شتآ  لخاد  زارد  رود و  ياهوزرآ  سوه و  يوه و  زا  يوریپ  ملع و  كرت  رطاخ  هب  هدننک  توعد  نآ  یلو  ددرگ  تشهب 

: دومرف هک  تسا  بوسنم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هب 
و تسا ، دـنمدوس  شناد  نیا  هک  تسا  اـهتفایرد  یملع  تهج  هب  هراـشا  نیا  و  دراد » ياـج  لد  رد  هک  یـشناد  یکی  : » تسا هنوگ  ود  ملع  »

تهج تفارـش  هطـساوب  دـشابیم و  مدآ  ینب  رب  ادـخ  تجح  ملع  نیا  دراد ، اهتفایرد  یلهج  تهج  هب  هراشا  هک  تسا  ناـبز  رب  هک  یـشناد 
ذخا وا  زا  ملع  هک  يدرف  رد  تّقد  یملع و  شرگن  رد  ّتقد  هب  اهتفایرد  یلهج  تهج  ششوپ  تحت  نآ  يافتخا  تعرس  تفاطل و  یملع و 
تهج دـشخبن و  ینـشور  شناد  رون  ار  نآ  بحاص  دوش  هتفرگ  لهج  ناگدـنراد  زا  تاکردـم ، رگا  هک  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  دوشیم 
هدـمآ ربخ  رد  هکنانچ : دـباییم . تاجن  دـنک  لمع  نادـب  دراد و  تفایرد  شلها  زا  ار  ملع  سک  ره  اریز  دوشیمن . رهاظ  وا  رد  نآ  یملع 

. دوشیمن راگتسر  دنکن  لمع  نادب  ای  دریگن ، ارف  شلها  زا  ار  ملع  هک  ره  هک ، تسا  نیا  نآ  موهفم  تسا و 
: دیامرفیم هک  لاعتم  يادخ  نخس  نیا  هراب  رد  ع )  ) رقاب ماما  ترضح 

. دنک رظن  شماعط  هب  ناسنا  دیاب  سپ  « 1  » ِهِماعَط یلِإ  ُناْسنِْإلا  ِرُْظنَْیلَف 
هدیـسر شلها  ریغ  زا  نتـسج  يرود  نآ و  لها  زا  ملع  ذـخا  رد  يرایـسب  رابخا  دـشاب و  هدـش  هتفرگ  شلها  زا  هک  دـنادیم  یملع  ار  ماعط 

زا ای  ملاع ، هباشم  نادان  ای  اناد  نادرم  اهباتک و  زا  دوشیم  ار  اههتفایرد  اریز  تسا 
__________________________________________________

24 سبع - ( 1)
115 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیمن دشاب  فصّتم  اهنآ  یملع  تهج  هب  هک  یـسک  زا  تاکردـم  ذـخا  اب  زج  نآ  یملع  ياهتهج  هب  فاّصتا  نکل  دومن ، ذـخا  نارفاک 
اهباـتک زا  هک  تسا  يرارـسا  ار  یـشناد  ره  دـیامرفیم : شیوـخ  ریرحت » باـتک   » زاـغآ رد  هیلع - هّللا  ناوـضر  یلح - هماـّلع  گرزب  ملاـع 

: دومرف ع )  ) موصعم ور ، نیا  زا  دوش  هتفرگ  ارف  ءاملع  زا  هک  تسا  بجاو  سپ  تفای  یهاگآ  نادب  ناوتیمن 
لها دومرف : سپ  تسا . هدرک  یهن  دـناهتخومآ  رتـفد  زا  ار  دوخ  ملع  هکیناـنآ  زا  ار  شناد  يریگارف  و  دـیریگ . ارف  مدرم  ناـهد  زا  ار  شناد 

. دنبیرفن ار  امش  رتفد ، باتک و 
: دومرف یلاعت  يادخ  دنرادنپیم  هک  دنتسه  یناسک  ام  نایم  رد  دش : هتفگ  ع )  ) رقاب ترضح  هب 

. دنتسه اراصن  دوهی و  رکذ  لها  دینک : لاؤس  رکذ  لها  زا  ِرْکِّذلا . َلْهَأ  اُولَئْسَف 
!. دنناوخیم دوخ  نید  هب  ار  امش  دنشاب  اهنآ  رگا  دومرف :

ياریذپ هک  تسا  یفاص  هنیئآ  دننام  و  دریگیم . رارق  ریثأت  تحت  تعرـس  هب  هک  تسا  هدش  قلخ  يروط  يرـشب  ناور  هکنیا  بلطم  لصاح 
زا هـتفرگ ، دوـخ  هـب  ار  ناـنآ  لـهج  تـیفیک  دریگ  ارف  ملاـع ) هـب  هیبـش   ) لـهاج زا  ار  دوـخ  ياـههتفایرد  رگا  سپ  دــشابیم . یتروـص  ره 

، هدش فّیکم  اهنآ  ملع  یگنوگچ  تّیفیک و  هب  دراد  تفایرد  ملع  بحاص  زا  رگا  یلو  دباییمن . رد  ار  ینادان  تهج  زج  دوخ  ياههتفایرد 
. دشابیمن نآ  یملع  تهج  زج  شیاههتفایرد 

رد دننکیم و  ادیپ  هّبـشت  ملع  لها  هب  ناشیاههتفایرد  دناهدیـشوپ و  ملع  لها  سابل  هک  ینالهاج  زا  رذحلا ! رذحلا ، ادخ ، ناگدـنب  يا  سپ 
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ملع ياههناشن  ترخآ و  يارب  نآ  بلط  ایند و  يارب  ملع  بلط  ياههناشن  زین  تسا و  هدمآ  صیخشت  تهج  يرایـسب  راثآ  اهتمالع و  رابخا 
116 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  يورخا  يویند و 

زا اهنآ  ملع  هکنیا  دننک و  هاگن  دوخ  ياههتخومآ  مولع و  هب  دنزادنیب و  رظن  رابخا  هب  ود  ره  مّلعتم  ملاع و  دیاب  سپ  تسا  ناوارف  رابخا  رد 
ایند يارب  لهج و  عون  زا  ناشملع  رگا  دهدیم . ناشن  ملاع  ار  دوخ  هک  یـسک  ملاع و  دـب و  ءاملع  یقیقح و  ءاملع  سپ  تسا . یفنـص  هچ 

تـسا ترخآ  هب  طوبرم  ملع  عون  زا  رگا  دنادرگ . كاپ  نآ  زا  ار  ناشیا  ياهلد  ات  دنهاوخب  ادخ  زا  دننک و  يراز  ادخ  هاگرد  هب  دیاب  دشاب 
درادیم تفایرد  ار  شیوخ  ملع  یـسک  هچ  زا  هک  درگنب  دیاب  زین  هوژپ  شناد  دریگن . نانآ  زا  دنادرگ و  دایز  ارنآ  هک  دنهاوخب  دـنوادخ  زا 

. دریگ ارف  تسا  لهج  تقیقح  رد  هک  یشناد  تسا ، رگهولج  ملاع  وا  رظن  هب  هک  یلهاج  زا  ادابم  ات  دوشن  هبتشم  وا  رب  رما  ات 
119 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

119 ص :  مّوس .....  لصف 

. ددرگیم هدوزفا  ّتینانا  رب  دوش  رتشیب  ینادان  هچ  ره  دوشیم و  هتساک  تّینانا  زا  ددرگ ، هدوزفا  شناد  هچ  ره 
، دوشیم هتفگ  راگدرورپ  هجو  نآ ، هب  هک  دراد  ادخ  يوس  هب  ورکی  وا ، سفن  تسا . هتفرگ  رارق  یناطیش  ینامحر و  يارس  ود  نیب  ناسنا 

سفن هب  ارنآ  ندید و  دوخ  زا  ار  یتسه  دوشیم و  هدیمان  يروحم ) دوخ   ) تّینانا ینعی ، سفن ، يور  نآ  هک  دراد  ناطیـش  يوس  هب  یئور  و 
تـسا درم  کی  نز  ود  ووه و  ود  مکح  رد  هک  دنـشابیم  ایند  ترخآ و  نامه  سفن  هجو  ود  نیا  و  دوشن ، هجو  نیمه  اب  زج  نداد  تبـسن 

رب دـنوشیم و  هدـیمان  لـهج  لـقع و  ناـسنا )  ) ریغـص ملاـع  رد  ود  نآ  تسا و  يرگید  هـب  ندـناسر  ناـیز  کـی  ره  هـب  ندوـمن  يور  هـک 
. دوشیم قالطا  لهج  لقع و  زین  اهنآ  ياههتفایرد 

طوـنم نآ  تاکردـم  ینوزف  هب  ود ، نیا  زا  کـی  ره  هـنماد  شرتـسگ  تـسا » نآ  یناطیـش  هـبنج  لـهج  و  كاردا ، یناـمحر  هـبنج  لـقع ، »
. تسا هدش  هتفگ  هکنانچ : تسوا  ياههتفایرد  ّتیلعف  هطساو  هب  ناسنا  ّتیلعف  اریز ، دشابیم ،

ياهشیر ناوختسا و  وت  یقب  ام  ياهشیدنا  نیمه  وت  ردارب ! يا 
«1  » ینخلگ همیه  وت  يراخ ، دوب  رو  ینشلگ  وت  تاهشیدنا  تسا  لگ  رگ 

__________________________________________________

. نادیواج تاراشتنا  ص 234 . يونعم . يونثم  رد  يولوم  ( 1)
120 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هچ ره  ددرگیم . رتفیعـض  یناـّبر  هـهجو  و  دوـشیم ، رتـشیب  ینیب  دوـخ  ددرگ  نوزفا  يوـیند  تـهج  ینعی  لـهج  ياـههتفایرد  هـچ  ره  و 
اهینادان هچ  ره  ددرگیم . رتناوتان  ینیب  دوخ  ینادان و  هبنج  دوش ، رتاناوت  ددرگ و  تیوقت  ینّابر  ههجو  دوش و  رتدایز  ینالقع  ياههتفایرد 

رد نآ  هک  دریگیمن  تروص  ناطیـش  هضافا  کمک و  اب  زج  وا  تاکاردا  هکلب  هدـش ، رتدایز  وا  رد  ناطیـش  فّرـصت  دوش  رتشیب  ناـسنا  رد 
. تسا سفن  هجو  رب  ناطیش  ياههلضف  تقیقح  رد  عقاو و 

: تسا هتفگ  بوخ  هچ  یلماع  نیدلا  ءاهب  خیش  انالوم 
رجح نآ  رب  دوب  ناطیش  هلضف  روص  نیا  لاحم و  تالایخ  نیا 

لغب رد  ناطیش  ياجنتسا  گنس  لغد  يا  يراد  هک  ناز  تداب  مرش 
تسا و یناطیـش  ههجو  ياراد  راـچان  دـشاب ، هتـشادن  يور  راـگدرورپ  يوس  نآ  هب  و  هدوبن ، ّبر  يوـس  هب  یهجو  ياراد  ناـسنا  رگا  سپ 

زاب دنکیم . ءاقلا  وا  هب  دهاوخب  هک  هچ  ره  يو  یگدامآ  دادعتسا و  بسح  رب  ناطیـش  هتفرگ و  رارق  ناطیـش  فّرـصت  تحت  شناور  هحفص 
: تسا هدومرف  هیلع  هّللا  ناوضر  یئاهب  خیش  مه ،
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یهدیم ناطیش  هب  اجنتسا  گنس  یهن  لد  را  قشع ، ملع  ریغ  هب  وت 
رامش شناطیش  ياجنتسا  گنس  راگن  نآ  رهم  دش ز  غراف  هک  لد 

! دینادرگ هزیکاپ  كاپ و  وا  ياههسوسو  زا  ار  ناتیاهلد  دینادرگرب ! ناطیش  زا  ار  ناتیاهیور  دیزیرگب ! ادخ  يوس  هب  سپ 
داعملا یف  یجنی  سیل  ملع  ّلک  داؤفلا  حول  نع  موق  ای  اولسغاف 

هک یملع  عیانص  هنوگ  ره  هب  سپ  دیئوشب .) دشابن  تاجن  هیام  نیسپ  زاب  يارس  زیخاتسر و  زور  يارب  هک  یشناد  ره  زا  ار  لد  حول  موق  يا  )
. دوشیم هدوزفا  امش  یئامن  دوخ  ییوج و  يرترب  رب  رگا  دیرگنب  دیریگیم  ارف 

121 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . ناطیش  تالوضف  زا  اهنآ  هک  دینادب 
: هک تسا  هدمآ  ربخ  رد  یملع  ياههتفایرد  هدنیوج  یلهج و  ياههتفایرد  هدنیوج  توافت  هراب  رد 

: دیسانشب ناشتافص  صاخشا و  هب  ار  اهنآ  دناهنوگ  هس  شناد  ناگدنیوج 
. دنیوجیم ییامن  دوخ  يراک و  ایر  لهج و  يارب  عقاو  رد  ار  شناد  هک  ياهتسد  لوا :

. دنبلطیم نداد  بیرف  يوگ و  روز  ییامن و  تردق  يارب  ار  ملع  هک  ياهتسد  مود :
. دننکیم وجتسج  يدنمدرخ  مهف و  تهج  ار  شناد  هک  ياهتسد  موس :

بلط تیاغ  و  دراد ، رارق  فنص  ود  یلمع  يرظن و  لقع  ینعی   » هلاّمع هکارد و  هّوق  ود  رابتعا  هب  یناطیـش  سفن  ههجو  بحاص  ربخ  نیا  رد 
تـسا سفن  هجو  لامکتـسا  تیاغ  ای  تسا  یلهج  تاکردم  دوخ  دوصقم  هک  هداد  رارق  لهج  هدـننک  كرد  یناطیـش  هّوق  رابتعا  هب  ار  ملع 
ریقحت دوخ و  تاکردـم  ندرک  دنـسپ  ینیب و  دوخ  رّبکت و  زا  ترابع  هک  تسا  لهج  تاکردـم  مزاول  زین  و  دـیآیم ، ناطیـش  لابند  هب  هک 

. تسا هدش  ریبعت  تارامم  ءارم و  هب  تیاور  رد  اهنیا  همه  زا  و  دشابیم ، نارگید 
هک هداد  رارق  ییوگ  روز  تردق و  دشابیم  هّیمیهب  هّیعبس و  هّوق  هب  بعشنم  هک  یلمع ) یلقع   ) هلاّمع هّوق  رابتعا  هب  ار  ملع  بلط  تیاغ  زین  و 

هداد رارق  هقف  یهلا  هجو  رابتعا  هب  ار  ملع  بلط  تیاغ  زین  و  ّتیمیهب . مزاول  زا  هک  دشابیم  ّقلمت  ینعم  هب  لتخ »  » و تسا ، ّتیعبـس  مزاول  زا 
سفن هجو  لامکتـسا  ای  تاکردـم  دوخ  لقع  زا  دوصقم  و  تسا . رگید  كردـم  هب  یکردـم  زا  لاقتنا  كاردا و  نتفای  تّدـش  دوصقم  هک 

. تسا نامحر  هب  لصّتم  هک  تسا 
127 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

127 ص :  مراهچ .....  لصف 

. تسا ینیشن  هشوگ  سرت و  تریح و  ملع  ياضتقا  هکنیا  لمع و  ملع و  مزالت  رد 
هب نآ ، ددرگیم و  لصاح  ناسنا  يارب  يورخا ، هبنج  یهلا و  ههجو  تهج  زا  هک  ییاههتفایرد  زا  تسا  تراـبع  ملع  یتسناد  هک  روطناـمه 
ۀیآ هثالث  ملعلا  اّمنا  : » دومرف هک  تسا  هدش  هراشا  نادب  يوبن  ثیدح  رد  هک  دوش  یم  میـسقت  ینامـسج  لامعا  یناسفن و  قالخا  دـیاقع و 

و هدنیاپ ، رادیاپ و  یتّنـس  دیامن . راوتـسا  ار  تلادع  یقالخا و  لادتعا  هک  یبجاو  اجرباپ  يدیاقع  ۀمئاق » ۀنـس  وا  ۀلداع ، ۀضیرف  وا  ۀمکحم ،
هب دشابیم  تادقتعم  يارب  ياهنیئآ  دوش  لصاح  ملع  يارس  رد  ناسنا  ندوب  تهج  زا  دنتـسه و  مولع  هک  تهج  نآ  زا  هاگره  یلقع  دیاقع 

ندرب تّذل  نتفای و  نیا  رد  دربیم و  تّذل  نآ  زا  دشچیم و  شیوخ  تاداقتعا  رد  ار  شیوخ  تادـقتعم  معط  دـقتعم ، صخـش  هک  يروط 
ناشن نایع  دوهـش و  نتفای و  ندیـشچ و  بسح  هب  ار  تادـقتعم  یلقع  دـیاقع  نوچ  دـسریم و  هدـهاشم  هب  هک  یئاـج  اـت  دـباییم  تّدـش 

ار نآ  تشذگ ) هکنانچ   ) تسین ادج  اهنآ  دوجو  زا  تادقتعم  نوچ  و  تسا ، هداهن  مان  هناشن  ینعی ، هیآ »  » نادب ص )  ) ادخ ربمایپ  دنهدیم ،
. تسا هدیمان  مکحم  اج و  رب  اپ  ینعی ، همکحم » »

. تسا بلق  لمع  نامه  نتسیرگن ) یهاگآ و  ، ) دوهش نادجو و  نیا 
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128 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رگید  دشاب  یلاخ  دش ) رکذ  هک   ) یبلق تادقتعم  زا  یسک  تاداقتعا  رگا  سپ 
ییاهتلاهج هکلب  دشاب  هدش  هضافا  دـنوادخ  بناج  زا  ای  هدـش  لصاح  تسا  ملع  يارـس  رد  هک  تهج  نآ  زا  ناسنا  يارب  هک  تسین  یمولع 

نآ ای  میهن ، مان  ناطیـش  ياهماگ  نآ ، هب  رگا  لاح ، تسا ) هداد  ناشن  ملع  ار  دوخ  و   ) تسا هدـش  ءاقلا  سفن  هب  ناطیـش  فرط  زا  هک  تسا 
دریگ رارق  كاردا  دروم  تسا  ملع  يارس  رد  ناسنا  هک  تهج  نآ  زا  یناور  یسفن و  قالخا  رگا  درادن . یقرف  میمانب ، ناطیـش  تالوضف  ار 

. ددرگیمن لصاح  یّلک  كاردا  و  دوب ، دهاوخن  تخانش  تروص  هب  یئزج  وحن  هب  زج  اهنآ  كاردا 
رد ار  شیاهنایز  دنسپان و  تافص  هک  ره  و  دوخ ، دوجو  رد  تافص  نآ  هدهاشم  زا  تسا  ترابع  یئزج ، وحن  هب  دنسپان  تافـص  هب  تفرعم 

بلطم نیا  ددرگیم و  دنسپان  تافـص  نآ  زا  شیوخ  ناور  ندرک  كاپ  هّجوتم  وا  رکف  دوشیم و  رجزنم  اهنآ  زا  دنک  هدهاشم  دوخ  دوجو 
و ددرگیم ، اهنآ  هب  فاّصتا  بلاط  دیامن  هدهاشم  ارنآ  ياهتّذـل  اهتجهب و  کین ، ياهتلـصخ  سک  ره  تسا و  ملع  نیمه  راک  دوخ ،

. تسا ملع  نیا  راک  زین  نیا 
فاصتا نیمه  زا  ترابع  ینیع  بجاو  ضرف و  هک  اریز  دـیمان . هلداع » هضیرف و   » ار نآ  فاّصتا  دوهـش و  نیا  راـبتعا  هب  ص )  ) ادـخ لوسر 

. تسا تافص  نیا  نایعا  زا  ترابع  طیرفت  طارفا و  نیب  طسوت  يورهنایم و  تسا و 
هلمج زا  زین  نآ  دریگ  تروـص  یئزج  وـحن  هـب  نآ  هدـهاشم  زا  ادـج  ینهذ و  یّلک و  وـحنب  هدیدنـسپ  دنـسپان و  تافــص  هـب  مـلع  رگا  اـّما 

. تساهینادان
یبلاق لامعا  و  ددرگیم . بوسحم  ناطیـش  تائاقلا  تالوضف و  زا  هدوب و  ادج  لمع  زا  نآ  تسا و  هلداع  هن  هضیرف و  هن  تفرعم ، عون  نیا 

و نآ ، يارجا  هب  شاداـپ  هدـعو  دـشاب و  هتـشاد  ملع  هتفریذـپ ، شناد  وا  زا  هکنآ ، یتـسارب  هوژپ ، شناد  دوش و  هتفرگ  وگتـسار  زا  رگا  زین ،
ملع ياضتقم  رب  ار  سفن  ياضتقم  ای  دناشوپن  ار  دوخ  ملع  ینیبدوخ ، باجح  سفن و  ياوه  اب  دنادب و  تسار  ارنآ  كرت  هب  تبوقع  دـیعو 

129 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  لمع  كرت  تروص ، نآ  رد  دزاسن  هریچ 
نآ رب  یتعامج  هک  تسا  یلامعا  ّتنس ، هریس و  اریز ، تسا  هدیمان  ّتنس »  » ارنآ ص )  ) مرکا ربمایپ  رابتعا  نیمه  هب  و  تسا . نکممان  شیارب 

. تسا هدمآرد  صخش  يارب  تداع  تروصب  ای  و  دنتسه ، قفّتم 
. داهن مان  هدنیاپ  رادیاپ و  ینعی  همئاق  ار  نآ  یبلق  لامعا  بحاص  هب  یبلق و  لامعا  هب  نآ  لاّصتا  شلها و  زا  نآ  يریگارف  تهج  زا 

دوجو ملع  رد  هک  یتـقیقح  نآ  دوشن و  هتفرگ  دراد  رارق  ملعلا  راد  رد  ذـخا  هک  یتـهج  نآ  زا  اـی  دوشن و  هتفرگ  ارف  شلها  زا  ملع  نیا  رگا 
رادیاپ و دیاب  هک  یلمع  زا  ای  لمع  زا  هدوبن و  ملع  نآ  دنک ، هبلغ  ملع  ياضتقم  رب  سفن  ياضتقم  ای  ددرگن  تفایرد  یئادـخ ) ههجو   ) دراد
ع)  ) نیموصعم زا  رایسب  رابخا  رد  ورنیا ، زا  تسا  ناطیش  ياههدنامسپ  لهج و  اهشناد ، هنوگ  نیا  تسا . هتـشگ  ادج  دشاب ، لد  هب  هتـسویپ 

ریـسفت رد  ع )  ) قداص هّللا  دـبع  یبا  هکنانچ  تسا . هدـش  دراو  ود  ره  ندوب  موزلم  مزال و  لـمع و  ملع و  یهارمه  هراـشا ، اـی  تحارـص  هب 
: دیامرفیم دنسرتیم .) ادخ  زا  دنمشناد  ناگدنب  اهنت  « ) ءاملعلا هدابع  نم  هّللا  یشخی  اّمنا  : » دومرف هک  ادخ  نخس 

نآ زا  تسین و  ملاع  دنکن  قیدصت  ار  شراتفگ  شرادرک  هک  ره  دنک و  قیدصت  ار  شراتفگ  شرادرک ، هک  تسا  یملاع  ءاملع  زا  دوصقم 
ره دنکیم و  لمع  شملع  هب  دشاب  ملاع  یتسار  هب  هک  ره  سپ  تسا  لمع  اب  هارمه  لمع و  هب  نورقم  ملع  هک  تسا  هدش  تیاور  ترضح 

چوک اـجنآ  زا  هن  رگ  دـنامیم و  داد  ار  شباوج  رگا  دـنزیم  ادـص  ار  لـمع  ملع ، دوشیم و  هدوزفا  وا  شناد  رب  دـنک  لـمع  هک  مه  سک 
نودب یتفرعم  چیه  دریذپیمن و  تفرعم ، نودب  ار  يرادرک  چیه  لاعتم  دنوادخ  هک : تسا  هدش  تیاور  ع )  ) ترـضح نآ  زا  زین  دنکیم و 

. دوشیمن ققحم  لمع 
هک دیـشاب ! هاـگآ  تسین . یتفرعم  ار  وا  دـنکن  لـمع  هک  ره  دوشیم و  نومنهر  رادرک  هب  ار  وا  تفرعم  دوخ  دیـسر  تفرعم  هب  هک ، ره  سپ 

130 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  زا  یخرب 
. دیآیم دیدپ  رگید  یخرب  زا  نامیا  يازجا 
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. دشابیمن ادـج  زین ، ترخآ  تهج  رد  ینوزفا  نتفای و  تّدـش  زا  تسین  ادـج  لمع  زا  ملع  هک  هنوگنامه  هک  ددرگیم  مولعم  هتفگ  نیا  زا 
، درب تذل  داد و  تسد  رورس  یلاحشوخ و  وا  هب  كاردا  نآ  اب  هک  درک  كرد  ار  يزیچ  یهلا  تافص  زا  دیـسر و  تخانـش  هب  هک  ره  اریز 
دوریم و نآ  لابند  هب  هتـشگ  نآ  بلاط  دنک  ادـیپ  يزیچ  هب  قوش  سک  ره  دوشیم و  هدوزفا  یلاحـشوخ  كاردا و  نآ  هب  شقوش  تّدـش 

بلط دنسپان و  ياهتفص  زا  شرارف  تخانش ، ار  هدیدنسپ  دنسپان و  ياهتفـص  سک  ره  دباییم و  ار  نآ  دنک  بلط  ار  يزیچ  یـسک  ره 
دوش فصّتم  هدیدنسپ  ياهتلصخ  هب  ددرگ و  نوزفا  هدیدنسپان  روما  زا  وا  زیرگ  هزادنا  ره  دنکیم و  ادیپ  تّدش  ار  هدیدنسپ  ياهتفص  وا 

يرادربنامرف هک  تفایرد  تخانش و  ار  يدنوادخ  نامرف  هک  ره  ددرگیم و  رتشیب  هدیدنسپ  روما  ياهتّذل  دنـسپان و  روما  تافآ  هب  وا  شنیب 
يربنامرف هک  ره  دزاـسیم و  هشیپ  ار  يرادربناـمرف  دـیازفایم ، يو  رد  ار  یناـسفن  یلقع و  مولع  وا ، یهن  زا  يراددوخ  راـگدرورپ و  رما  زا 

ام سئبـل  و  : » هیآ نمـض  رد  هرقب  هروس  رد  بلطم  نیا  قیقحت  طـسب و  حرـش و  ددرگیم . هدوزفا  دـش ) رکذ  نآ  حرـش  هک   ) شمولع دوـمن 
. دش دهاوخ  نایب  مهسفنا » هب  اورش 

تلاـح رد  هشیمه  تسنآ ) ناـهاوخ  وا ، هک  روطنا   ) شیوخ مولع  هب  لوصو  مدـع  دوخ و  شناد  تیاـعر  مدـع  تهج  زا  ملع  نیا  بحاـص 
ظافلا ظفح  زا  امن ، ملاع  نادان  هک  هنوگنامه  تسا . هودنا  نزح و  بجوم  یملاع  نینچ  يارب  ملع  ندرکن  تاعارم  اریز ، تسا  میب  هودنا و 

. دباییم يدنسپ  دوخ  تایاور ، و 
كانمیب و ناسرت ، دنکیم  لمع  دشابیم ، شیوخ  بولطم  قاقتشم  نوچ  تسا و  رادهدنز  بش  تشذگ ) نآ  حرش  هکنانچ   ) یقیقح ملاع 

131 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
اب وا ، زار  دـنکن  هک   ) تسا سرت  تشحو و  رد  زین  شیوخ  ناردارب  نیرتکیدزن  زا  و  هدوب ، شیوخ  نامز  لها  ياسانـش  تسا ، ناوخ ، ادـخ 

دوخ هب  ار ، يو  یعون  هب  مادـک  ره  وا ، لهج  ملع و  اریز  تسا  ناریح  دوخ  راک  رد  هراومه  ددرگ ) مولعم  شلاـح ، ّرـس  دوش و  شاـف  ادـخ 
نتورف و ابیکـش و  رابدرب و  هدـننک و  ارادـم  لد و  مرن  نابرهم و  رازگرکـش و  رایـسب  ملاع ، نیا  دـنزادرپیم . راکیپ  هب  مه  اب  هدرک  بذـج 

. تسا نیب  هتکن  فیرظ و  هزیکاپ ، هدنزلد ، رادمدرم ، راکوکین ، رادتسود ، زاینیب ، عناق و  رازآیب و  عضاوتم و 
تیاهن رد  وا  اب  شاب و  نیشنمه  هارمه و  دنک  لمع  شملع  هب  هک  یملاع  اب  زیهرپب !! دنک  لمع  شملع  ریغ  هب  هک  یملاع  زا  ردارب ! يا  سپ 

. امن راتفر  ینتورف 
ام وچمه  نک  دسح  قرف  رب  كاخ  اپ  ریز  ار  قح  نادرم  دوش  كاخ 

135 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

135 ص :  مجنپ .....  لصف 

ترتع اب  هارمه  نآرق  دش  هراشا  هتشذگ  رد  هک  هنوگنامه  دشاب  هک  ياهنوگ  ره  هب  نآ  هب  لّسوت  تلیضف  نآرق و  ندناوخ  تلیـضف  هراب  رد 
زا دشاب  هک  يوحن  ره  هب  ترتع  هب  لّسوت  و  دناهدش ، هدیـشک  قلخ  يوسب  ادخ  يوس  زا  هک  دنتـسه  یمکحم  نامـسیر  ود  ود ، نآ  تسا و 

، ناـنآ اـب  نتفرگ  سنا  ناـشروضح ، رد  نتـسشن  ناـشیا ، هب  نتـسیرگن  اـهنآ ، هب  ّتبحم  مارتحا و  ناـشتجاح و  ندروآ  رب  ندرک و  تمدـخ 
نآ لاوحا  بقانم و  رکذ  اهمان ، ندینـش  ناراوگرزب ، نآ  نانخـس  هب  نداد  شوگ  ناـشراتفر ، رد  ّربدـت  تـالاح ، تانوئـش و  رد  ندیـشیدنا 

یلئاسو بابسا و  هلمج  زا  تادابع و  نیرتگرزب  زا  هکلب  تسا . تدابع  نانآ . اب  ینمـشد  نودب  ناشتافـص ، لئامـش و  يروآ  دای  ناگرزب و 
. ددرگیم تشهب  رد  لوخد  بجوم  هک  تسا 

هب نداهن  مارتحا  تشادگرزب و  هیآ ، هروس و  نتـشون  تاملک ، ندـناوخ  فورح ، هب  نداد  شوگ  نآرق ، ياهرطـس  هب  ندرک  هاگن  نینچمه 
رما و زا  يرادربنامرف  فئاطل و  زا  ندرب  تّذـل  اههراشا ، رد  لمأت  رظن و  یناعم ، رد  ّربدـت  میهافم ، یناعم ، ندروآ  رّوصت  هب  نآ و  هدـنناوخ 
زا هکلب  ددرگیم  بوـسحم  تداـبع  نآرق ، ياهزردـنا  حـیاصن و  زا  نتفرگ  دـنپ  یباـی و  هرهب  اـهلثم ، اـهتیاکح و  زا  نـتفرگ  تربـع  یهن ،
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ج1، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  میرک  نآرق  رد  دوخ  یلاعت  يادـخ  هک  سب  نیمه  نآرق  هب  لّـسوت  تلیـضف  رد  دـشابیم و  تاداـبع  نیرتگرزب 
136 ص :

: دیامرفیم
ادخ تمحر  دروم  هکلب  دیشاب  تکاس  دیهد و  ارف  شوگ  دش  هدناوخ  نآرق  نوچ  َنوُمَحُْرت  ْمُکَّلََعل  اُوتِْـصنَأ  َو  َُهل  اوُعِمَتْـساَف  ُنآْرُْقلا  َئُِرق  اذِإ 

. دیریگب رارق 
ارف شوگ  یلاعت  يادـخ  باـتک  زا  یفرح  هب  سک  ره  دـندومرف : هک  تسا  هدیـسر  ع )  ) دّـمحم نب  رفعج  و  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  زا  يربخ 
ارنآ هک  ره  دربیم و  الاب  هجرد  کی  ار  وا  دیادزیم  ار  وا  هانگ  کی  هتشون  یکین  کی  شیارب  یلاعت  يادخ  دناوخب  ارنآ  هکنیا  نودب  دهد 

شیالاب هبترم  کی  دـیادزیم و  هانگ  کی  هتـشون و  شیارب  یکین  کی  یفرح  ره  هب  یلاعت  يادـخ  دـناوخب  ادـص  نودـب  ندرک و  هاـگن  اـب 
الاب ار  وا  هجرد  هد  دیادزیم و  ار  شهانگ  هد  دسیونیم و  شیارب  یکین  هد  یلاعت  يادـخ  دزومایب  نآ ، رهاظ  زا  فرح  کی  هک  ره  دربیم 

. دربیم
. نآرق فورح  زا  ود  نآ  هیبش  و  ءای »  » ای اب »  » لثم فرح  ره  يارب  میوگیم  هکلب  هیآ ، ره  يازا  رد  میوگیمن  دیامرفیم : دعب 

هاجنپ دسیونیم و  وا  يارب  یکین  هاجنپ  یلاعت  يادخ  دشاب  هتسشن  شزامن  رد  هک  یلاح  رد  دناوخب  ارنآ  زا  یفرح  سک  ره  دندومرف  سپس 
. دربیم الاب  ار  وا  هجرد  هاجنپ  دیادزیم و  وا  زا  ار  هانگ 

دـصکی و  دربیم . نیب  زا  ار  هانگ  دصکی  دسیونیم  یکین  دصکی  شیارب  راگدرورپ ، دناوخب ، هداتـسیا  تلاح  رد  زامن  رد  ار  یفرح  هک  ره 
. دوشیم عقاو  تباجا  دروم  دوز ،) هچ  رید  هچ   ) وا تساوخرد  دنک  متخ  ار  نآرق  هک  ره  دربیم و  شیالاب  هجرد 

. تسا نآرق  همه  متخ  دوصقم  یلب  دومرف : تسا ؟ دوصقم  نآرق  همه  متخ  مدرگ  تیادف  متفگ  دیوگیم : ربخ  نیا  هدننک  تیاور 
137 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هدرک  تیاور  ع )  ) قداص رفعج  ماما  هّللا  دبع  یبا  زا  راّمع  نب  قحسا 

زا منک و  هاگن  نآرق  هب  ای  تسا  رتدنمـشزرا  مناوخب  ملد  رد  ارنآ  ماهدرک . ظفح  ملد  رد  ار  نآرق  نم  مدرگ  تیادـف  : » متفگ وا  هب  هک  تسا 
؟ مناوخب نآ  يور 

«. تسا تدابع  نآرق ، هتشون  هب  هاگن  هک  ینادیمن  ایآ  تسا . رتشزرا  اب  نآ  هک  رگنب  هتشون  هب  مه  ناوخب  مه  تفگ : نم  هب  سپ 
ینامهم ماعط و  نآرق  تسا : ص )  ) ادـخ ربمایپ  زا  و  تسا » نآرق  ندـناوخ  تادابع  نیرترب  : » تفگ هک  تسا  بوسنم  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب 

راکشآ رون  نآ  تسا و  ادخ  نامسیر  نآرق  نیا  هک  یتسردب  دیناوتیم . هک  رادقم  ره  هب  دیریگب  دای  وا  ینامهم  زا  سپ  تسا  یلاعت  يادخ 
جک دهدیم ، تاجن  ار  يو  دنک  يوریپ  نآ  زا  هک  ره  دنک . کّسمت  نآ  هب  هک  تسا  یـسک  نابهگن  ظفاح و  تسا ، دنمدوس  شخب  افـش  و 
نآ زا  هچ  ره  دوشیمن و  مامت  دیآیمن و  رسب  نآ  ياهیتفگش  و  دریگ ، رارق  تمالم  دروم  ات  دوشیمن  فرحنم  ددرگ و  تسار  ات  دوشیمن 

يارب میوگیمن  نم  دهدیم و  شاداپ  امـش  هب  یکین  هد  فرح  ره  ندناوخ  هب  ادخ  هک  دیناوخب  ارنآ  سپ  ددرگیمن . هنهک  دوش  یبای  هرهب 
. دهدیم شاداپ  ات  هد  میم ، يارب » ات و  هد  مال »  » يارب ات و  هد  فلا »  » ندناوخ يارب  میوگیم  یکین ، هد  ملا »  » ندناوخ

زور ره  درگنب و  شنامیپ  هب  ناملسم  ره  هک  تسا  راوازـس  سپ  تسا . قلخ  رب  ادخ  نامیپ  نآرق ، هک  تسا  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا 
. دناوخب هیآ   50

ناتـسروگ نایحیـسم  نایدوهی و  دننام  ار  اهنآ  دیـشخب و  ینـشور  نآرق  ندـناوخ  هب  ار  ناتیاههناخ  هک : تسا  هدـش  تیاور  ص )  ) ربمایپ زا 
رد رگا  هچ  دندرک . لیطعت  ادـخ  تدابع  زا  ار  ناشیاههناخ  دـنداد ، ماجنا  اهرید  اههسینک و  رد  اهنت  ار  زامن  اهنآ  هچ  دـیهدن ، رارق  شوماخ 

138 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تعسو  رد  هناخ  نآ  لها  دوشیم و  رایسب  نآ  رد  ریخ ، دوش  توالت  نآرق  رایسب  ياهناخ 
لقن ع )  ) داّجس ترضح  زا  دنریگیم  ینـشور  نامـسآ  ناگراتـس  زا  ایند  لها  هکنانچ  دشخبیم  ینـشور  نامـسآ  لها  هب  دنریگیم و  رارق 

يرتهب زیچ  يرگید  هب  هک  دنک  نامگ  وا  دیامن و  اطع  ار  نآرق  وا  هب  ادخ  هک  یـسک  ره  : » دومرف ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ : هک  تسا  هدـش 
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«. تسا هدرمش  گرزب  ار  یکچوک  کچوک و  ار  یگرزب  وا  تسا ، هدرک  اطع 
147 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

147 ص :  مشش .....  لصف 

تلاـح و دراد و  هارمه  هب  وگنخـس  يارب  ار  يدومن  روـهظ و  نخـس  ره  نآ  ناگدـنناوخ  بتارم  نآرق و  ندـناوخ  یگنوـگچ  بادآ و  رد 
. دزاسیم اراکشآ  دشابیم  اراد  نتفگ  نخس  تقو  رد  هدنیوگ ، هک  ار  ياهبترم 

؟ دوشیم رادومن  شنخس  رد  وا  مشخ  راچان  هب  دزاس  ناهنپ  ار  شیوخ  مشخ  ات  دشوکب  هچ  ره  مشخ ، عقوم  رد  ناسنا  هک  ینیبیمن  رگم 
نخـس دوخ  تّیرـشب  تهج  زا  تسین  نکمم  رـشب  يارب  ورنیا ، زا  هدنونـش ، ماقم  هن  تسوا - دوخ  ماقم  بسانم  ياهدنیوگ ، ره  نخـس  زین  و 

ای هدش  ضراع  يو  رب  یشوهیب  شغ و  تلاح  ای  ددرگیم  هناوید  ای  هدش  كاله  دونشب  رگا  دونشب و  دوخ  تّیرـشب  تهج  زا  ار  ناگتـشرف 
لباق هک  رتنییاپ  بتارم  رد  ندمآ  دورف  و  لزنت ، نودـب   ) شقالطا ماقم  رد  رگا  یلاعت  يادـخ  مالک  هکنیا  و  دـنیبیم . نایز  رگید  یتروصب 

هب یلاعت  يادـخ  نکیل  دـنوشیم  یناف  وا  مالک  رد  همه  دـنامیمن و  شربارب  رد  اههدـیرفآ  زا  يزیچ  چـیه  دوش ، رهاظ  دـشاب ) رـشب  كرد 
اب ارنآ  هداد  لّزنت  قالطا  ماقم  زا  ار  دوخ  مالک  تافص و  ءامسا و  دراد  شیاههدیرفآ  هب  تبـسن  هک  ینابرهم  لامک  تمحر و  تیاهن  رطاخ 
رد و  اهنآ ، اب  هارمه  قفاوم و  فاضم  حاورا  ماقم  رد  اهنآ و  اب  قفاوم  هیلاع  حاورا  ماـقم  رد  هجیتن  رد  دـناشوپیم  یناـکما  تاـنّیعت  شـشوپ 

148 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  اب  قباطم  یناملظ  نیئاپ  حابشا  يرون و  یلاع  حابشا  ماقم 
دوشیم رهاظ  تسا  نانآ  مشچ  شوگ و  بسانتم  هک  راتـشون  فورح و  اهترابع و  اهتوص و  سابل  هب  ناسنا  ماقم  رد  تسا و  هتـشگ  اـهنآ 

: دیامرفیم يولوم  هکنانچ 
دوب نید  رفک و  فطل و  رهق و  قوف  دوب  نیب  هش  وا  هکنآ  فاوط  دوخ 

ناهن تسناهن و  تسناهن و  سب  ناهج  رد  ترابع  کی  دماین  ناز 
دیدپ دمآ  یمدآ  هبالگ  زا  دیمح  ظافلا  ءامسا و  نیا  هک  ناز 

مال نیع و  سابل  ردنا  ین  کیل  ماما  ار  مدآ  دب  ءامسالا  مّلع 
هایس ور  یناج  ءامسا  نآ  تشگ  هالک  رس  رب  لگ  بآ و  نآ  داهن  نوچ 

دیدپ ینعم  لگ  بآ و  رب  دوش  ات  دیشک  دوخ  رد  مد  فرح  باقن  هک 
باطخ مالک و  رد  ار  قح  تافـص  ءامـسا و  هک  دـشابیم  یلاعت ) يادـخ   ) لّوا ّقح  رگنایامن  شیوخ  ياهظفل  اهـشقن و  اب  نآرق  نیا  رب  اـنب 

. دشابیم شناگدنب  هب  ینابرهم  تهج  زا  رما  نیا  و  تسا . هتخاس  رهاظ  یلاعت  يادخ 
مدرم هاگدید  رد  هچنآ  يدیلپ و  یکاپان و  زا  ار  شیوخ  نورب  نآرق  ندناوخ  تقو  رد  هدرمش ، گرزب  ارنآ  هک  تسا  مزال  ناگدنب  رب  سپ 

رگنایامن هک  ینیب  دوخ  زا  ار  ناور  و  دـنیادزب ، یگدولآ  زا  ممیت  ای  وضو  اـی  لـسغ  اـب  ار  نورد  دـننادرگ و  هزیکاـپ  كاـپ و  تسا ، دنـسپان 
، تسا رهاظ  شمالک  رد  هک  ادخ  تمظع  ربارب  رد  عوشخ  و  ادـخ ، یئایربک  هاگراب  ربارب  رد  ینتورف  اب  تسوا  تالوضف  هناخناهن  ناطیش و 

. دنراد هزیکاپ 
ینتورف و دنـشاب و  نایرگ  هتخاس  قیقر  مرن و  ار  اهناج  دنریگ و  دوخ  هب  هودنا  نزح و  تلاح  نآرق ، نداد  شوگ  ندناوخ و  عقوم  رد  دـیاب 

ینعی « 1  » َنوُرَّهَطُْملا اَّلِإ  ُهُّسَمَی  ال  یلاعت : يادخ  لوق  و  ددرگ . هدوزفا  نانآ  عوشخ 
__________________________________________________

نیا رد  هک  دوش  ادا  ربـخ  تروصب  مـالک  هکنیا  فـالخب  دروآیم  یفیلکت  بوجو  طـقف  ءاـشنا  تروـصب  مـالک  ندرک  ادا  هکنیا  ینعی  ( 1)
. دهدیم درادن  نطاب  تراهط  هک  یسک  يارب  ار  نآرق  نطاب  هب  لوصو  ّسم و  ناکما  مدع  زا  ربخ  اَّلِإ »...  ُهُّسَمَی  ال   » هلمج تروص 
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149 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هب زج  نآرق  فورح  شوقن و  ندرک  سمل  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  تهج  يربخ  هلمج  تروص  هب  دـننکیمن  سمل  ناگزیکاپ  زج  ار  نآرق 

. تسین هتسیاش  ثدح  ثبخ و  زا  رهاظ  یگزیکاپ 
تراهط اب  زج  تسین  نکمم  نآ  تاکرب  مولع و  زا  یبای  هرهب  نآ و  قیاقح  فئاطل و  هب  لاّصتا  نآرق و  دوصقم  نطاب و  اـب  ساـمت  هکنیا  و 

زا هک  يدـیلقت  هنایماع  راکفا  يداع و  مولع  زا  ار  دوخ  دـیاب  زین  ساوسو و  دـیدرت و  کش و  اـهیکاپان و  یقـالخا و  ياـهیتسپ  زا  نطاـب ،
َو ًادَّجُـس  ِناـقْذَْأِلل  َنوُّرِخَی  ْمِْهیَلَع  یْلُتی  اذِإ  ِِهْلبَق  ْنِم  َْملِْعلا  اوـُتوُأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  یلاـعت : يادـخ  لوـق  دراد و  هگن  هزیکاـپ  تسا  هدـش  هتفرگ  مدرم 

هداد شناد  اهنادـب ، هکیناسک  نآ  ینعی  « 1  » ًاعوُشُخ ْمُهُدـیِزَی  َو  َنوُْکبَی  ِناقْذَْأِلل  َنوُّرِخَی  َو  ًالوُعْفََمل ، انِّبَر  ُدـْعَو  َناک  ْنِإ  اـنِّبَر  َناْحبُـس  َنُولوُقَی 
هناچ رب  دـنتفایم ، كاخ  هب  دوش  توالت  ناشیا  رب  نآرق  زا  ياهیآ  هاگ  ره  دـندوب ) هاگآ  نآ  تّحـص  هب  نآرق  نداتـسرف  ورف  زا  لبق  دـش و 

دنتفایم ور  رب  دوشیم و  ماجنا  هّتبلا  راگدرورپ  هدعو  هک  ام  راگدرورپ  تسا  هّزنم  دـنیوگیم : دـنریگیم و  رارق  هدجـس  لاح  هب  شیوخ و 
. ددرگیم هدوزفا  اهنآ  عوشخ  تلاح  دنیرگیم و  اههناچ و  رب 

. تسا نآ  هب  نداد  ارف  شوگ  نآرق و  ندناوخ  تقو  رد  عوشخ  نتسیرگ و  عضاوت و  ندوب  بحتسم  هب  هراشا  تسا و  حدم  ماقم  رد 
. دیناوخب ارنآ  هودنا  نزح و  اب  سپ  تسا  هدش  لزان  هودنا  نزح و  اب  نآرق  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  ع )  ) قداص ترضح  زا 

هک تفگ  ترضح  نآ  هک  دنکیم : لقن  ع )  ) قداص ترضح  زا  هعیرّشلا  حابـصم  رد  یفاص و  ریـسفت  رد  هّرـس - سّدق  ضیف -» نسحم  اّلم  »
نآرق رویز  تسا و  يرویز  يزیچ  ره  يارب  دندومرف : ص )  ) ربمغیپ

__________________________________________________

ص 108 و 109. ءارسالا ، ( 1)
150 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا شوخ  يادص 
نآ يارب  شلد  دشاب و  هتشادن  ینتورف  عوضخ و  نآ  هب  تبسن  دناوخب و  ار  نآرق  هک  ره  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  ع )  ) ترضح نآ  زا 

. دربیم رس  هب  راکشآ  ینایز  رد  هتشاد  راوخ  ار  یلاعت  ّقح  نأش  تمظع  دوشن ، ادیپ  شنطاب  رد  سرت  هودنا و  ددرگن و  مرن 
. دراد جایتحا  زیچ  هس  هب  نآرق  هدنناوخ  سپ 

. تولخ هاگیاج  هدوسآ و  ندب  عشاخ ، لد 
وا بلق  تخاس  ادج  لیاسو  بابـسا و  زا  ار  شیوخ  ناور  رگا  دزیرگیم . وا  زا  ناطیـش  دش ، عشاخ  شلد  ادـخ ، هب  تبـسن  هکیماگنه  سپ 
زا دـنک و  نشور  ار  وا  لد  دـیاب  هک  نآرق  یئانـشور  زا  ار  وا  ددرگیمن و  وا  لد  ضراـع  زیچ  چـیه  دوشیم و  دّرجم  نآرق  ندـناوخ  يارب 
ود هب  هـکنآ  زا  سپ  دوـمن  یئوـج  هراـنک  مدرم  زا  درک و  باـختنا  دوـخ  يارب  توـلخ  سلجم  هاـگ  ره  دـنادرگیمن  مورحم  زین  نآ  دـئاوف 
اب ار  یلاعت  يادـخ  نتفگ  نخـس  ینیریـش  دـباییم و  دـنویپ  ادـخ  هب  وا  ّرـس  دریگیم و  سنا  ادـخ  اب  وا  حور  تشگ  فصّتم  لّوا  تلـصخ 
یپ هداد ) صاصتخا  دوخ  مالک  تراشا  تیانع و  هب  ار  وا  هک   ) دراد نانآ  اـب  دـنوادخ  هک  یفطل  هب  دـباییم و  رد  شیوخ  حـلاص  ناگدـنب 

رب ار  لاح  نآ  دـشون  روخـشبآ  نیا  زا  ياهلاـیپ  نوچ  سپ  دـنکیم  كرد  ارنآ  هزاـت  عیدـب و  تراـشا  دریذـپیم و  ارنآ  تاـمارک  دربیم و 
هک اریز  دهدیم . حیجرت  زین  یتدابع  تعاط و  ره  رب  هکلب  دهدیم ، رایتخا  هداد  حیجرت  رگید  ياهتقو  رب  ار  تقو  نآ  رگید و  ياهتلاح 

. دنکیم تاجانم  راگدرورپ  اب  هطساو  نودب  لاح  نآ  رد 
دودح زا  هنوگچ  ییوگیم و  خـساپ  ار ، وا  ياهدـیابن  دـیاب و  هنوگچ  یناوخیم و  ار  تتیالو  روشنم  و  تیادـخ ، باتک  هنوگچ  رگنب  سپ 

151 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  شیپ و  زا  هن  یلطاب  چیه  هک  تسا  زیزع  باتک  نآ  هک  ینکیم ، يرادربنامرف  یهلا 
هدعو هاگیاج  رد  ناوخب ! « 1  » لیترت اب  ارنآ  سپ  تسا ، هدش  هداتسرف  ورف  هدوتس  میکح  يادخ  يوس  زا  نآ  دباییمن ، هار  نآ  رد  سپ  زا  هن 
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، ینک ّتقد  اـهنآ  رد  يراد و  اـپب  ارنآ  فورح  اداـبم  هکنیا  زا  سرتـب  سپ  نک ! هشیدـنا  شیاهزردـنا  اـهلثم و  رد  اـمن ! فّقوت  شدـیعو  و 
. ینادرگ عیاض  ار  شدودح 

دـننیبیمن و ارنآ  مدرم  نکیل  هدرک و  هولج  شیاههدـیرفآ  رب  شنخـس  رد  یلاعت  يادـخ  : » تفگ هک  تسا  هدـش  لـقن  ع )  ) ترـضح نآ  زا 
: میئوگیم ام  نکیل  و  تسا » هدش  هراشا  نادب  تایآ  رابخا و  رد  هچنآ  تسنیا 

«. اهَّلُک َءامْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  : » یلاعت يادخ  هتفگ  قوطنم  هب  انب  نوچ 
فیلکت مکح و  لاح و  ياراد  دنک  ادیپ  تّیلعف  هک  ياهبترم  ره  بسح  رب  ناسنا  و  تسا ، يوطنم  ناسنا  رد  هوقلاب  تادوجوم  بتارم  عیمج 

. تسا
فلتخم لاوحا  ياراد  بتارم  نآ  بسح  رب  ناسنا  اذل  دوشیم ...  فیلکت  مکح و  لاح و  دـنک  ادـیپ  تّیلعف  ناسنا  رد  هک  ياهبترم  ره  اذـل 

اریز تسا . يوطنم  ود  نآ  نیب  طّسوتم  تلاح  ینامحر و  یناطیـش و  تلاـح  رد  بتارم  همه  و  دراد ، یپ  رد  ار  فلتخم  ماـکحا  هک  تشگ 
هچ دنکیمن  یقرف  لاحنیا  رد  هک  ددرگ  ناطیش  رهظم  وا  دنامن  یقاب  چیه  ینامحر  فّرصت  زا  وا ، رد  هک  دوش  ناطیـش  رّخـسم  نانچنآ  رگا 
اب اهنآ  بیکرت  زا  هلـصاح  تلاح  ای  دیآ و  بلاغ  شبتارم  اب  تنطیـش  ای  شبتارم  اب  یگدـنرد  ای  دوخ  بتارم  اب  ّتیمیهب  یگدـنرچ و  وا  رد 
اب زج  ار  نآرق  وا ، تروص  نیا  رد  ددرگ . ناطیـش  لـئاسو  تـالآ و  وا ، مشچ  شوگ و  تسد و  ناـبز و  دوش و  لـصاح  دـنراد  هک  یبتارم 
اب رگم  دنیبیمن  دونـشیمن و  دسیونیمن و  تسا و  بوسنم  يو  ینیب  دوخ  هراّما و  سفن  هب  هک  تسا  ینابز  نآ  دناوخیمن و  ناطیـش  نابز 

شوگ تسد و 
__________________________________________________

. تسا نآرق  ندناوخ  ینأت  اب  هتسهآ و  حضاو و  لیترت : ( 1)
152 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: تسا هدومرف  یلاعت  يادخ  دارفا  نیا  لاثما  هراب  رد  ناطیش . مشچ  و 
ِهَّللا ِْدنِع  ْنِم  اذه  َنُولوُقَی  َُّمث  ْمِهیِدـْیَِأب  َباتِْکلا  َنُوُبتْکَی  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  « 1  » ِباتِْکلا َنِم  َوُه  ام  َو  ِباتِْکلا  َنِم  ُهُوبَسْحَِتل  ِباتِْکلِاب  ْمُهَتَنِْـسلَأ  َنوُْولَی 
هچنآ هکیلاح  رد  تسا . باتک  نامه  نیا  هک  دـینک  نامگ  ات  دـنناوخیم  ار  نآرق  تاـیآ  ناـشنابز  اـب  ینعی ، « 2  » ِهَّللا ِدـْنِع  ْنِم  َوُه  اـم  َو  ... )

. تسین باتک  نآ  دناهدناوخ 
زا هکیلاح  رد  تسادخ  دزن  زا  نیا  دنیوگیم : سپس  دنسیونیم و  شیوخ  تسد  اب  ار  باتک  هکیناسک  رب  ياو  سپ  دیامرفیم : دعب  هیآ  رد 
رب نآرق  قدـص  یگنوـگچ  لاـعفا و  يداـبم  زا  هک  یـسک  دزن  تسا و  یّلک  يرما  هچ  رگا  نآرق  ياهـشقن  هـکنیا  ینعی  تـسین  ادـخ  فرط 

نآرق دراد  لاعفا  يدابم  هب  رظن  هک  یسک  دزن  عقاو و  رد  یلو  دنکیم ، قدص  نآرق  هتـشون  عون  ره  رب  درادن  یعالّطا  ناتـشگنا  ياههتـشون 
یتشگنا ره  زا  دشاب و  نآرق  شقن  دننامه  هک  یشقن  ره  رب  هن  دشاب  وا  رّخسم  ادخ و  هب  بوسنم  هک  یتسد  هتـشون  رب  رگم  دنکیمن ، قدص 

ره هک  تسین  نینچ  اریز  نآرق  ظافلا  تئارق  رد  بلطم  تسا  نینچمه  نامحر . ای  دـشاب  ناطیـش  رّخـسم  ناتـشگنا  هاوخ  دـشاب  هدـش  رداص 
هدنناوخ هکنیا  رگم  دریگ  رارق  نآرق  قادـصم  ظافلا  نآ  دـناوخب و  نآرق  تقیقح  رد  دـنک  توالت  ار  نآرق  هباشم  ظافلا  نابز  هب  هک  سک 
ناطیـش ریخـست  رد  دوش و  طوبرم  هدنناوخ  دوخ  سفن  هب  هک  ینابز  هب  هن  دشاب  ادخ  رّخـسم  هتـسباو و  نآ  هک  دناوخب  نآرق  ینابز  اب  نآرق 

. درادن وا  يارب  يزیچ  لابو  رزو و  زج  هکلب  هدرکن ، زواجت  وا  هرجنح  زا  هک  تسا  نآ  یتلاح  نینچ  بحاص  تئارق  مکح  و  ددرگ ، عقاو 
__________________________________________________

72 نارمع - لآ  ( 1)
73 هرقب - ( 2)

153 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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هک دنک  تساوخرد  ادخ  زا  دیامن و  يراز  عّرضت و  تسا : هدش  فیلکت  هک  نآرق  تایآ  هب  نداد  ارف  شوگ  نتشون و  مکح  تسا  نینچمه 
هک تسا  یـصخش  نینچ  لاثم  يارب  و  دیامن . هبانا  هبوت و  دهاوخب و  شزرمآ  ادـخ  زا  دزاس و  انیب  هدـش  عقاو  نآ  رد  هک  یئاهتفآ  هب  ار  وا 

شزرمآ ناتراگدرورپ  زا  موق  يا  ینعی  «: 1 « » ِْهَیلِإ اُوبُوت  َُّمث  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْسا  ِمْوَق  ای  : » هک تسا  هدوب  نیا  دندومرف  هک  يزیچ  نیلّوا  ع )  ) ءایبنا
. دینک تشگزاب  وا  يوس  هب  دیئامن و  هبوت  سپس  دینک و  یهاوخ 

مکح و لاح و  ياراد  تلاح  نامه  بسح  رب  دوش  بلاـغ  وا  رب  هک  یتلاـح  ره  دـشاب  تیناطیـش  تیناـمحر و  تلاـح  نیب  رد  یـسک  رگا  و 
. تشاد دهاوخ  يرگید  مکح  دشاب  يواسم  تلاح  ود  رگا  تسا . یّصاخ  فیلکت 

زا ددرگ و  دـنمهرهب  نآ  زا  ات  دریگیمن  مارآ  یناویح  تایـضتقم  اب  اریز  دراد  ینالوط  هودـنا  رایـسب و  جـنر  هراـمه  تلاـح  نیا  بحاـص  و 
: تسا هدش  لزان  یصخش  نینچ  قح  رد  یلاعت  يادخ  لوق  دنک و  ادیپ  شمارآ  هلیسو  نادب  ات  دربیمن  تّذل  ینالقع  تایضتقم 

. دنوشیم هتشک  ای  دنشکیم و  دننکیم  راکیپ  ادخ  هار  رد  « 2  » َنُولَتُْقی َو  َنُوُلتْقَیَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی 
شرخآ اب  شلّوا  شیلاچ  هدرک  شکمشک  ردنا  گنج و  رد  بش  زور و 

مکح نآرق  ندینش  ندناوخ و  رد  تروص  نیا  رد  هک  ددرگیم  هریچ  وا  رب  یناطیش  ینادان و  تلاح  ینورد ) شکمـشک  زا  سپ   ) یهاگ و 
بلاغ وا  رب  تینامحر  تلاح  یهاگ  دنکیم . ادیپ  ار  ناتفص ) ناطیش   ) لّوا هتسد 

__________________________________________________

هیآ 54 دوه ، هروس  ( 1)
112 هبوت - ( 2)
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يرثا یناطیـش  ینامحر و  تلاح  ود  ره  زا  یهاگ  مینکیم  رکذ  ادعب  هک  تشاد  دهاوخ  دننامحر  رّخـسم  هک  ار  هتـسد  نآ  مکح  ددرگیم 

کیرـش وا  تیکلام  رد  رفن  دنچ  هک  ياهدنب )  ) يدرم نآ  دننام ، دوب  دهاوخ  كرـشم  نآرق  هدنناوخ  رد  تروص  نیا  رد  هک  دـنامیم  یقاب 
. دنشاب

نامرف هب  وا  ياـهتدابع  هکلب  دـشاب  هتـشادن  ياهلخادـم  ناطیـش  ینیب و  دوخ  وا ، تداـبع  رد  هک  يروطب  دـشاب  یناـمحر  هّوق  ربناـمرف  رگا  و 
ربنامرف رّخـسم و  هک   ) هورگ نیا  دشابن  ادخ  زج  يرازگراک  وا  دوجو  رد  ینعی  دریگ  تروص  یلاعت  يادـخ  لعف  ببـس  هب  ای  یلاعت  يادـخ 

ادخ نانیـشناج  ناگتـشرف و  ادخ و  زا  باجح  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  نیب  رد  هچ  دنراد . یئاههجرد  اههبترم و  دنتـسه ) یلاعت  يادخ 
اهنآ هب  نیمز  يور  رد  ادخ  نانیشناج  هلیسوب  هک  ادخ  رما  هب  نانآ  تسادخ ) نانیـشناج  ناگتـشرف و  ادخ و  نانآ و  نیب  ياهدرپ   ) دنـشابیم
دوخ زا  ار  لعف  یناسک  نینچ  دوخ ) سفن  هتـساوخ  قبط  هن   ) دـنهدیم ماجنا  یلاـعت  يادـخ  رما  تهج  ار  يراـک  ره  دـنرگنیم و  هدیـسر ،

( ناطیـش زا  هن  دوخ و  يدوخ  زا  هن  . ) دـننیبیم یلاـعت  يادـخ  رما  رّخـسم  ار  دوخ  سفن  یلو  دـننادیم  دوـخ  سفن  زین  ار  لـعاف  دـننیبیم و 
ادـخ رما  هب  لعف  تهج  زا  زاب  دـهدب  مه  شدوخ  هب  مه  رهاظ  رد  ار  ءاضعا  تبـسن  رگا  و  تسادـخ . ناـمرف  رّخـسم  اـهنآ  ءاـضعا  نینچمه 

زا هکلب  دوب ، دهاوخن  دنناوخیم  ناشدوخ  نابز  اب  ار  ادخ  باتک  هک  هتـسد  نآ  زا  ینآرق  هدنناوخ  نینچ  سپ  شدوخ  هب  هن  دهدیم  تبـسن 
نکل دنراد . ار  لاح  نیمه  زین  ادخ  باتک  هدنـسیون  هدنونـش و  هدـننیب و  نینچمه  دـناوخیم . ادـخ  رما  نابز  اب  ار  نآ  هک  دـشابیم  یناسک 
تئارق رد  وا ، سپ  تسا . هتـشگ  رداص  ص )  ) لوسر نابز  زا  هک  ادـخ  لوق  تیاکح  زج  دـنکیمن  يراـک  نآرق  ندـناوخ  رد  نآ  هدـنناوخ 

، ةداعـسلا نایب  همجرت  دـنکن . ص )  ) ربمایپ ندوب  هطـساو  هب  یهّجوت  رگا  دـیامنیم ، ار  ادـخ  ای  لیئربج  ای  ص )  ) ربمایپ لوق  تیاـکح  دوخ ،
155 ص : ج1 ،

رگا تلاح  نیا  دـننیبیمن ، ار  ناگتـشرف  یهلا و  ءافلخ  زج  دوخ  دوهـش  رد  نکیل  دنـشابیم  دوهـش  لها  نآرق  ناگدـنناوخ  زا  رگید  هتـسد 
لثم مه  زاب  دیایب ، رد  ّلحم  لاح و  داحتا  تروص  هب  هک  دشابن  يروط  دسرب  مه  رگا  ای  دسرن  لولح  ماقم  هب  نانآ  دوهـش  هک  دـشاب  يروط 
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نیا ود  نآ  نیب  توافت  و  دشابیم ، شیپ  مکح  دننام  اهنآ  مکح  دننادیم و  دوخ  دوهـشم  رّخـسم  ارنآ  یلو  دننیبیم  دوخ  زا  ار  لعف  قباس ،
هتفگ هدـنناوخ ، تروصنیا  رد  دـشاب ، ناگتـشرف  زا  ياهتـشرف  ای  وا  ع )  ) نیـشناج ای  ص )  ) لوسر تسا  هدرک  هدـهاشم  هچنآ  رگا  هک  تسا 
نآرق هکنیا  ظاحل  زا  شنابز  و  تسا ، هداتسیا  نانآ  روضح  رد  وا  هچ  دناوخیم  دوخ  دوهـشم  رب  ار  نآ  دنکیم و  تیاکح  ار  ادخ  ای  ربمایپ 

. دشاب ندناوخ  هب  وا  رمآ  دوهشم ، رگا  تسوا ، دوهشم  رما  ای  ادخ  رما  نابز  دناوخیم 
دوهـشم نابز  نیع  نآرق ، هدنناوخ  نابز  تلاحنیا ، رد  دوش . هدیـشک  دـهاش  اب  داّحتا  یعون  هب  هک  دـشاب  يروط  لولح  رد  يو  دوهـشم  رگا 

. تسوا
مه وا  تسد  مشچ و  شوگ و  لاح  تسا ، دوهشم  هب  نداد  تبسن  نیع  شدوخ  هب  نداد  تبسن  نکیل  دوش  هداد  تبـسن  زین  دوخ  هب  هچ  رگا 

تسا و یقاـب  يرادـقم  هتفرن و  نیب  زا  ـالماک  وا  سفن  زونه  اریز  دـنیبیم ، دوـخ  زا  یهاـگ  ار  نآرق  تئارق  ياهدـنناوخ  نینچ  تسا . نینچ 
نیمه زا  بلطم  و  دشابیم ، يو  دوهشم  سفن و  زا  ترابع  هک  دنیبیم  یئدبم  زا  ار  تئارق  نآ  زین  یهاگ  و  دنیبیم ، دوهـشم  زا  ارنآ  یهاگ 

هتفگ یـسراف  هب  لولح  بتارم  رخاوا  داحتا و  نیمه  قح  رد  و  تئارق ، ندینـش  رد  شدوهـشم و  ندـید  تئارق و  ندـید  دوخ  رد  تسا  رارق 
! هدش

مادم ماج و  گنر  تخیمآ  مه  رد  ماج  تفاطل  یم و  يافص  زا 
ماج یئوگ  تسین  تسا و  مادم  ای  یم  یئوگ  تسین  تسا و  ماج  همه 

156 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا : هدش  هتفگ  لولح  بتارم  هب  هراشا  رد  و 
اندب انللح  ناحور  نحن  انا  يوها  نم  يوها و  نم  انا 

. میرکیپ کی  رد  هک  حور  ود  ام ، تسا ، نم  دوخ  مرادیم  تسود  هچنآ  مرادیم و  تسود  هک  منامه  نم 
: تسا هدش  هتفگ  داّحتا ، بتارم  هب  هراشا  رد  و 

ندب ود  ردنا  میحور ، یکی  ام  نم  تسیک ؟ یلیل  یلیل و  میک ؟ نم 
«. 1  » دمآ دهاوخ  نخس  هّللا  ءاشنا  تدحو  داّحتا و  لولح و  ماقم  تقیقح  هراب  رد 

قلطم تیـشم  ماقم  نآ  هک  دـنکیم ، هدـهاشم  ار  ّقح  لعف  درذـگیم و  اهدومن  تانّیعت و  ماقم  زا  هک  دـنکیم  یّقرت  ناـنچنآ  هاـگ  کـلاس 
نامگ سپ  دـشاب . دـحّتم  وا  اب  ای  دـنک ، لولح  وا  کلم  رد  ای  دـشاب  شدوجو  زا  جراخ  هک  تسا  یتانّیعت  همه  زا  قلطم  اـهر و  ینعی  تسا ،
ادـیپ شیارب  هتـشرف  ای  ربماـیپ  هدـهاشم  نیح  رد  هک  ار  یتـالاح  هّیّلک  مکح  تسا و  ادـخ  ناـمه  یهلا ، هولج  ّقح و  لـعف  نیا ، هک  دـنکیم 
نآرق هدـنناوخ  هـکنیا  دونــشیم و  ادـخ  زا  اـی  دـناوخیم  ادـخ  رب  هـک  درادـنپیم  نآرق ، هدـنناوخ  سپ  ددرگیم . يراـج  يو  رب  دـشیم ،

ای ص ،)  ) لوسر وا ، دوهـشم  هاوخ  دنیبیمن  دوهـشم  زج  هاگنآ  دنیبن  نایم  رد  ار  دوخ  رگید  هک  دور  رتالاب  هبترم  نیا  زا  یهاگ  و  تسادخ .
. تسا دوهشم  نامه  هدنسیون  هدننیب و  هدنونش و  هدنناوخ و  تلاح  نیا  رد  دشاب . تیالو ) ّتیشم و  ماقم   ) فاضم ّقح 

شیپ ناکلاس  یضعب  يارب  هک ، تسا  دوهشم  تدحو  ماقم  نیا 
__________________________________________________

مییوگیم یلک  روطب  میزادرپیم و  دوخ  ماـقم  رد  ریـسفت  طـسب و  هب  همجرت  لـیذ  زین  اـم ، دوجو ، تدـحو  داـّحتا و  لولح و  هراـب  رد  ( 1)
ماسجا جازتما  عون  زا  هچ  زین  داّحتا  زا  و  تسا . ّلحم  لاح و  ندوب  ات  ود  نآ  همزال  هک  يرگید  رد  يزیچ  نتفرگ  رارق  زا : تستراـبع  لولح 

هلا نامه ال  هک  درادن  هار  نآ  رد  یئود  هک  تدحو  دنامیم  دیآیم . مزال  ّتیریغ  یگناگ و  ود  زاب  ندب ، حور و  داحتا  عون  زا  هچ  دشاب و 
. دشابیم راّید ، هریغ  راّدلا  یف  سیل  هّللا و  الا 

157 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسین زیاج  اهترثک  روهظ  ندمآ و  دوخ  هب  يرایشه و  زا  دعب  نآ  ندروآ  نابز  هب  هک  دیآیم 
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: تسا هدومرف  هک  اجنآ  هدرک  ماقم  نیمه  هب  هراشا  « 1  » خیش تسا و  عونمم  تدحو  نامه  نیا ، و 
تسا لالض  نیع  یئود  تدحو ، رد  هک  تسا  لاحم  اجنیا  داّحتا  لولح و 

: دناهتفگ نآ  هراب  رد  و 
دشابن نخس  نیا  مرحم  سک  دشابن  نم  وچ  یئوت  هک  اجنآ 

يادخ ریبعت  هب  ات  دروآ  ردب  ناطیـش  ریخـست  زا  ار  نتـشیوخ  ات  دشوکب  تسا  راوازـس  تسا ، ناطیـش  رّخـسم  هک  ینآرق  هدنناوخ  يارب  سپ 
زا هذاعتـسا  هب  نآرق  تئارق  عقوم  رد  ار  ناگدـنب  یلاعت  يادـخ  تهج  نیا  زا  ددرگن  ادـخ  هاـگرد  دودرم  ِباـتِْکلِاب  ْمُهَتَنِْـسلَأ  َنوُْولَی  یلاـعت 

نانآ نابز  هکنیا  ات  تسا  هداد  نامرف  هدـش ، هدـنار  ناطیـش  زا  مربیم  هانپ  ادـخ  هب  ینعی ، میجرلا ) ناطیـشلا  نم  هللااب  ذوعا   ) نتفگ ناـطیش و 
ات دنکفا  تمحز  جنر و  هب  ار  شیوخ  سفن  دیاب  دناوخیم  ادخ  لوق  زا  تیاکح  ناونعب  ار  نآرق  هک  ياهدنناوخ  زین  دـشابن و  ناطیـش  نابز 
هک تسا  مزال  زین  هدیـسر  هدهاشم  هب  هکنآ  رب  و  دنک ، هدهاشم  دـناوخیم  ار  نآرق  شلوق ، زا  هک  ار  نآ  دوش و  نوریب  تبیغ  لاح  زا  هکنیا 

دراو شدوجو  رد  دوهـشم ، هکنآ  رب  زین  دنک و  لولح  نآ  رد  ددرگ و  لخاد  شدوجو  رد  دوهـشم  هکنیا  ات  دوش  نوریب  ضحم  هدـهاشم  زا 
نآ زا  ردقنآ  تسا  مزال  هدیسر  داّحتا  هب  هکنآ  ره  و  دبای ، ءاقترا  داّحتا ، هب  لولح  زا  هک  دسرب  یماقم  هب  ات  دشوکب  تسا  مزال  تسا ، هدش 

. دنامن یقاب  يریغ  اتکی ، اهنت و  دوهشم  زج  ات  ددرگ  نآ  وحم  درب و  تّذل  ماقم 
__________________________________________________

. ].....[ تسا هر )  ) يرتسبش خیش  روظنم  ( 1)
158 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب زیخاتسر  زور  رد  هک  تسا  هدمآ  يرایسب  رابخا  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  هجو  دنچ  زا  یکی  تسا : هّللا  یلا  كولـس  بتارم  نیرخآ  نیا  و 
تبسن ع )  ) قداص ماما  ترضح  هب  دشاب . رضاح  کلاس  دوجو  رد  تمایق  هنومن  دیاب  هچ ، ور » الاب  ناوخب و  : » دوشیم هتفگ  نآرق  هدنناوخ 

، نآ هراب  رد  سپ  داد  تسد  ار  وا  ّشغ  لاح  ّقح  هب  لماک  هّجوت  زا  دمآ  شیپ  يدوخیب  تلاح  ترضح ، يارب  زامن  رد  هک  تسا  هدش  هداد 
. دش لاؤس  ترضح  زا 

بات و نم ، مسج  لاح  نیا  رد  مدینـش ، نآ  هدنیوگ  زا  ات  مدنارذگ ، شیوخ  شوگ  لد و  رب  ار  هیآ  هتـسویپ ، نانچنآ  دـندومرف : ناشیا  سپ 
. مدش شوهیب  تشادن و  ار  وا  تردق  ندید  ناوت 

دیاب هک  تسا  هدش  رما  کیبل )  ) هیبلت هب  رابخا  رد  ددرگ . ادخ  نابز  شنابز  ات  دنک  شـشوک  دـیاب  نآرق  هدـنناوخ  هکنیا  زا  یهاگآ  يارب  و 
هدش رما  تئارق  تقو  رد  هذاعتـسا ، هب  نینچمه  دیوگ . کیبل  تسا ، هدینـش  ادخ  زا  ارنآ  هک  رّوصت  نیا  اب  اُونَمآ » َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » تئارق عقوم 

. تسا
نیا نم  راگدرورپ  ینعی  ّیبر » هّللا  کلذـک   » دوش هتفگ  نآ ) مامتا  زا  سپ   ) دـیحوت هروس  ندـناوخ  تقو  رد  هک  تسا  هدـمآ  رابخا  رد  زین 

. تسا نینچ 
161 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

161 ص :  متفه .....  لصف 

اهنآ و روظنم  یناعم ، رد  رّکفت  میهافم و  رد  ندیشیدنا  اهنآ و  رد  شرگن  و  ع )  ) نیموصعم رابخا  نآرق و  تایآ  ریـسفت  ندوب  زیاج  هراب  رد 
اهنآ لیوأت  تفایرد  لوزن و  دراوم  زا  نتـسج  یهاگآ  زین  و  دـنکیم ، تشگرب  اهنآ  هب  تایآ  هک  ییاهروظنم  اهتیاغ و  اهدوصقم ، رد  ّربدـت 

. دراد روما  نیا  هب  رظان  هدننک  ریسفت  هک  يدادعتسا  ردقب 
نداد و رارق  اوشیپ  لّسوت و  موزل  ّربدت و  كرت  شهوکن  نآرق و  رد  يرگن  فرژ  ّربدت و  شیاتـس  رب  تلالد  هک  يرابخا  تایآ و  هک  نادـب 
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رد نآرق  هک  دراد  تلالد  رابخا  تایآ و  زین  و  تسا . رایسب  دنکیم  نآ  عاعش  زا  نتفای  غورف  رون و  زا  نتفرگ  یئانـشور  ماکحا و  زا  يوریپ 
. تسا ینادان  يرامیب  نامرد  تسا و  هدنهد  تاجن  اهشیامزآ  اههنتف و  اهیتخس و  تقو 

ياـمنهار نآرق  و  ددرگن . هنهک  نآ  ياـهیگزات  دـیاین و  رـس  هب  نآ  ياهیتفگـش  تسا و  نآرق  رد  ناـماما  تّـجح  تماـما و  لـیلد  هـکنیا  و 
. دشابیم هار  نیرتهب  نتفای  يارب  امنهار  نآرق  زین  دشاب و  هاگآ  نآرق  تفص  نیا  هب  هک  یسک  يارب  تسا  ادخ  تخانش 

یلقیـص هداد و  الج  نآ  اب  ار  شنامـشچ  هک  تسا  هتـسیاش  راوازـس و  هکنیا  تسا و  تمکح  نشور  هناشن  تیادـه و  ياهغارچ  نآرق ، رد 
162 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دزادنایب . نآ  تافص  يافرژ  هب  ار  هاگن  دیامن و 

. دندرگن ریس  نآ  هب  هّجوت  زا  نادنمشناد  دنک  هارمگ  شیادخ  دیوج  نآرق  زا  زج  تیاده  هک  ره 
تـسار هار  هب  دنز  گنچ  ودب  هک  ره  تفرگ . دـهاوخ  ارنآ  شاداپ  دـنک  لمع  نادـب  هک  ره  و  دوب ، وگتـسار  دـیوگ  نخـس  نآرق  هب  هک  ره 

رـس زا  یئانـشور و  هـب  یکیراـت  زا  يرادـیاپ و  هـب  شزغل  زا  يرگنـشور ، هـب  ییاـنیبان  زا  تیادـه و  هـب  یهارمگ  زا  نآرق  ددرگ ، نوـمنهر 
. دناسریم دشر  هب  یگتشگ 

. دزاسیم رود  نآ  زا  ار  هدنناوخ  هتخاس ، نشور  ار  اهیراتفرگ  اههنتف و  نآرق 
وا یلاعت  يادخ  دوش ، یهتنم  نادـب  هداد و  رارق  دوخ  هاگهیکت  ار  نآ  دـیامن و  يوریپ  نآ  زا  و  دـهد ، رارق  شیوخ  ياوشیپ  ار  نآرق  هک  ره 

. دزاسیم شرادروخرب  اهتمعن  زا  دناسر و  اهتشهب  هب  ار 
يرادربنامرف ریسفت و  یناعم و  رد  لّمأت  نآرق و  تایآ  رد  شرگن  هک  دراد  تلالد  نیا  رب  اهنآ  همه  هک  تسا  رایـسب  رابخا  تایآ و  عون  نیا 

لها هک  ره  يارب  نآرق  فئاطل  نوردنا و  رد  يرگن  نورد  اهتراشب و  هب  ندرب  یپ  اهلثم و  اهناتـساد و  زا  نتفرگ  دنپ  اهدـیابن و  اهدـیاب و  زا 
يارب تایآ  رد  ندیـشیدنا  شرگن و  هک  تسنیا  رب  لیلد  تسا  هدومن  مدرم  هب  یلاعت  يادـخ  هک  یئاـهباطخ  انمـض  تسا . زیاـج  دـشاب ، نآ 

. تسا زیاج  دناهدش  عقاو  باطخ  نآ  دروم  هکینانآ 
نادـب و  داد ، شوگ  دـیابن  دـناهدرک  عنم  ار  اهنآ  ریـسفت  ینعم و  نایب  تایآ و  رد  رظن  هک  یـضعب  هتفگ  هب  دـش ، رکذ  هچنآ  هب  هّجوت  اب  سپ 

. دومن هّجوت 
هب هک  تسا  یـصوصخم  دـصاقم  میهافم ، زا  روظنم  دـنراد و  تلالد  یفرع  میهافم  رب  هک  یتارابع  ناـمه  زا  دـنترابع  راـبخا  نآرق و  نوچ 
زا نتـشادرب  هدرپ  اهظفل و  میهافم  ندومن  نشور  زا  تسترابع  راـبخا  تاـیآ و  ریـسفت  رگید  يوس  زا  دراد . هراـشا  اـهنآ  قیاـقح  فئاـطل و 

163 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هب  ندومن  هراشا  و  دصاقم ،
لوزن و دراوم  ندومن  ادـیوه  قیاـقح و  رب  ندـناهاگآ  زین  تسا و  فصّتم  نآ  هب  راـبخا  نآرق و  هک  یفئاـطل  رب  نداـهن  تشگنا  تاراـشا و 
هب يزیچ  ره  ندومن  راکشآ  تسا و  ندرک  راکـشآ  ندومن و  نشور  ینعم  هب  ریـسفت » رـسف و   » هملک اریز  تسا . نآ  لیوأت  هب  ندرک  هراشا 

. دشابیم توافتم  زیچ ، نآ  بسح 
تعنص رد  هک  مالک  رب  ضراع  تانّسحم  تغالب و  فرص و  وحن و  بارعا و  برع و  تغل  مولع  هب  رّسفم  هک  تسا  تاهج  نیمه  يور  اذل 
یلصا یلقع  دیاقع  ملع  هب  دراد  جایتحا  زین  و  تسا ، دنمزاین  تسا  هدش  دراو  تایآ  ریسفت  رد  هک  يرابخا  رب  عالّطا  دوشیم و  حرطم  عیدب 
جایتحا رّسفم  زین  و  نآ ، ياههراشا  نتخانش  تایآ و  دصاقم  هب  ملع  و  هقف » ملع   » یعرف یندب  ماکحا  یضرف و  یسفن  قالخا  و  مالک » ملع  »

هب دیاب  رّسفم  زین  و  دوش ، قّقحتم  تایآ  قیاقح  هب  دناوتیم  رّسفم  هک  تسا  نیا  هب  رعـشم  فاّصتا  نیا  هک  تایآ  فئاطل  هب  فاّصتا  هب  دراد 
رگا اریز  دـشاب  ملاع  ّصاخ  ماع و  خوسنم و  خـسان و  هباشتم و  مکحم و  هب  و  اسانـش ، نآ ، هبترم  هزادـنا  هب  لـیوأت  هب  و  اـناد ، لـیزنت  دراوم 
هدش نایب  تایآ  ریـسفت  دروم  رد  هک  يرابخا  هب  رگا  دـتفایم و  رایـسب  ياطخ  رد  نآرق  ياهدوصقم  موهفم و  نایب  رد  دـنادن  ار  یبدا  مولع 

تالمجم تاهباشتم و  نایب  رد  دشاب  هتشادن  ملع  ینید  مولع  هب  رگا  و  دتفایم . هابتـشا  رد  تایآ  لیوأت  لیزنت و  نایب  رد  دشابن . هاگآ  تسا 
مامت هک  دوشیم  يأر  هب  ریسفت  هکلب  صقان ، وا  ریسفت  دباین  شیوخ  دوجو  رد  ار  فئاطل  دسانشن و  ار  تاراشا  رگا  و  دنکیم ، دایز  هابتـشا 
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ّصاـخ زا  ار  ماـع  خوـسنم و  زا  ار  خـسان  هباـشتم و  زا  ار  مکحم  یـسک  رگا  و  لـیوأت ، تخانـش  هراـب  رد  تسا  نینچمه  تـسا . هابتـشا  نآ 
. ددرگیم بکترم  رایسب  ياطخ  هتفگ ، هچنآ  رد  دسریمن و  نیقی  هب  دوخ  نایب  رد  دهدن ، صیخشت 

171 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

171 ص :  متشه .....  لصف 

. ّصاخ ماع و  خوسنم و  خسان و  هباشتم و  مکحم و  لیوأت و  لیزنت و  رد  نطاب  رهاظ و  نیب  قرف  هراب  رد 
نیا زا  تسا  هدـش  رهاظ  قلطم  یناکما  تانّیعت  همه  زا  شروهظ  نیتسخن  رد  هک  تسا  یلاعت  يادـخ  ینعی ، لوا  ّقح  مـالک  نآرق  هک  نادـب 

هن تسا و  يزیچ  طرـش  هب  دـّیقم  هن  نوچ  تسا ، زیاج  تانّیعت  عیمج  هب  نآ  فاّصتا  هک  اجنآ  زا  تسا  هدـش  هدـیمان  نمحّرلا » سفن   » تهج
تـسا هتخاس  رهاظ  تطاسب ، لامجا و  وحنب  ار  بیغ  نوچ  دناهدیمان . نک »  » ماقم ادخ و  هیقارـشا  هفاضا  ار  نآ  يزیچ  مدـع  طرـش  هب  دـّیقم 

رترب وحن  هب  ار  یناکما  تادوجو  بتارم  عیمج  نوچ  دنیوگ . ادخ  هملک  نآ  هب  دزاسیم  رهاظ  تسا  هنیـس  رد  ار  هچنآ  هک  تاملک  دـننامه 
. دوشیم هدیمان  عمجلا  عمج  نارق و  ددرگیم  لماش  رتالاب  و 

موسوم هیدّمحم  تقیقح  هب  دهدیم  لیکشت  ار  وا  تّیوه  تسوا و  تیلعف  نیرخآ  هک  تسا  ص )  ) دّمحم تاماقم  نیرتالاب  هکنیا  تهج  زا 
. تسا نآرق  ص )  ) دّمحم تشرس  تفص و  قالخا و  اذل  تسا و  هدیدرگ 

ندینـش ناوت  ار  ناینیمز  نیمز و  ناینامـسآ و  نامـسآ و  تسادـخ و  مالک  روهظ  نیلّوا  هک  تهج  نآ  زا  شقـالطا و  تهج  زا  نآرق  نوچ 
اب لوقع  هجیتن  رد  تخاس و  بوجحم  ار  نآ  شبتارم  اب  یلقع  تانّیعت  ياهباجح  اب  هداد و  لزنت  شقالطا  ماقم  زا  ارنآ  یلاعت  يادـخ  تسین 

172 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  اهتّیلعف و  مامت 
سوفن هجیتن  رد  تخاس و  بوجحم  ارنآ  یسفن ، تانّیعت  ياههدرپ  اب  و  هدرک ، لزان  ار  نآ  سپـس  تفرگ . رارق  نآرق  قیداصم  شیاهدوجو 

اب لاثم  ملاع  سپ  دومن . بوجحم  هیرون  هیرادقم  تانّیعت  ياههدرپ  اب  داد . لّزنت  زین  ار  نآ  هرابود  دـیدرگ . نآ  ياهقادـصم  شیاهتّیلعف  اب 
نآ ياهقادـصم  یعیبـط  ماـسجا  هدیـشک  نآ  رب  یعیبـط  تاـنّیعت  هدرپ  تخاـس و  رتورف  ار  نآ  هاـگناو  دـش  عقاو  نآ  قیداـصم  دوخ ، بتارم 

ياهمشچ اهشوگ و  ات  دناشوپ  نآ  رب  اهشقن  يراتشون و  فورح  توص ، سابل  دروآ و  دورف  دوجو  بتارم  نیرتلزان  رد  ارنآ  هاگنآ  دیدرگ .
، دوجو بتارم  عـیمج  نوـچ  و  دـش . عـقاو  ادـخ  مـالک  زا  هبترم  نیا  ياهقادـصم  شوـقن  فورح و  سپ  دـنبایب  ارنآ  كرد  یئاـناوت  يرـشب 

«1 . » دمآ ادخ  باتک  رد  هکنیا  رگم  دوبن  یکشخ  رت و  چیه  دیدرگ و  زیچ  ره  رگنشور  رگنایب و  نآرق  تشگ . نآرق  ياهقادصم 
نوچ تسنآ و  نطاب  یناحور ، ياهقادصم  و  نآ ، رهاظ  نآرق  یعیبط  سوسحم  ياهقادصم  هک  نادـب  سپ  یتسناد ، ار  بلاطم  نیا  هک  لاح 
تسا هدمآ  دّدعتم  نوطب  نآرق  يارب  رابخا  رد  اذل ، تسا  رایـسب  یناحور  بتارم  تسا  ددعتم  شتایئزج  تاّیلک و  تهج  زا  یناحور  بتارم 

ياهقادـصم نیرترهاظ  دنـشابیم ، هیآ  قیداصم  یگمه  لوزن  دروم  لاثما  هیآ و  لوزن  دروم  نوچ  تسا و  هدـش  رکذ  نطب  رازه  داتفه  ات  و 
نوچ یفرط  زا  تسا . يرهاظ  يرهاظ ، ره  يارب  هک  تسا  هدمآ  رابخا  رد  اذـل  تسا . هدـیدرگ  لزان  شاهراب  رد  هیآ ، نآ  هک  تسنامه  هیآ ،
ینطب ینطب  ره  يارب  هک  تسا  هدـمآ  ربخ  رد  ورنیا  زا  ددرگیم  بوسحم  ناـهنپ  نطب و  دوخ  رتنیئاـپ  هبترم  هب  تبـسن  یناـحور ، هبترم  ره 

. تسا
قیبطت زا  تسا  ترابع  دشاب  يردصم  يانعم  هب  رگا  نآرق  لیزنت  اّما 

__________________________________________________

59 ماعنا - ( 1)
173 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تساهقادـصم و نآ  دوخ  زا  ترابع  تسا  هدـش  لزاـن  شاهراـب  رد  هیآ  هک  دـشاب  يزیچ  نآ  ینعم  هب  رگا  و  یعیبط ، قیداـصم  رب  نآ  نداد 
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قیداـصم نیا  زا  لوزن  ماـگنه  رد  نوـچ  تسا و  اهقادـصم  نآ  دوـخ  اـی  یناـحور  قیداـصم  هـب  نآ ، نداد  تشگزاـب  زا  تستراـبع  لـیوأت 
. دوش هدیمان  تشگزاب  قیداصم ، اب  نداد  قیبطت  هک  تسا  تسرد  تهج  نیا  زا  درذگیم 

هب تبسن  هیآ  میمعت  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  هدش  هدیمان  لیوأت  یعیبط  ياهقادصم  زا  یـضعب  هک  تسا  هدش  دراو  رابخا  زا  یـضعب  رد  هچنآ 
هدومن ءاغلا  ار  لوزن  دروم  یصخش  تایـصوصخ ، هکنیا  رگم  تسین  نکمم  دیآیم  شیپ  دعب  ياهنامز  رد  هک  دننامه  دراوم  لوزن و  دروم 

لـیبق و نیمه  زا  ندـیمان  نطب  زین  ار  لوزن  دروـم  ریغ  یعیبـط  قیداـصم  و  مینادرگرب ، دـیآ  قداـص  دراوـم  همه  رب  هک  یّلک  ینعم  هب  ارنآ  و 
: هک تسا  هدمآ  ربخ  رد  لیوأت  لیزنت و  ریسفت  هب  هراشا  تهج  و  تسا . بیترت  نیمهب 

رد نآرق  هک  میتسه  جاتحم  ینانآ  نایب  هب  نآرق  لیزنت  هب  تفرعم  يارب  ینعی  دشابیمن ، زیاج  حیحص  رثا  حیرص و  ّصن  اب  زج  نآرق  ریـسفت 
كرد شدوجو  رد  ار  یناحور  قیداصم  ياههنومن  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  جاتحم  نآرق  لیوأت  تخانـش  و  تسا ، هدـش  لزان  ناـشیا  هناـخ 

زیاج ود  ره  هب  ای  ود  نیا  زا  یکی  هب  زج  لیوأت  لیزنت و  نایب  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  یناحور ، قیداصم  راثآ  زا  تسا  ترابع  نآ  هک  دـنک 
. بلق رد  نآ  راثآ  نتفای  ببسب  ینیع  دوجو  قّقحت و  هب  ای  ضحم ، دیلقت  ندینش و  هب  رگم  تسین  زیاج  ریسفت  ینعی  تسین ،

باتک هک : تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) قداص ترـضح  زا  هک  تسا  ناسنا  دوجو  رد  نآ  ياههنومن  یناحور و  یعیبط و  قیداـصم  راـبتعا  هب  و 
. قیاقح فئاطل و  تراشا و  ترابع و  دراد - رارق  زیچ  راهچ  رب  ادخ 

174 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ع )  ) ءایلوا يارب  فئاطل  صاوخ و  يارب  تراشا  ماوع و  يارب  ترابع 
. دشابیم ءایبنا  يارب  قیاقح  و 

، هبترم نـیا  تـسا . قداـص  یعیبـط  یّـسح  ياهقادـصم  رب  دراد و  یفرع  میهاـفم  رب  تلـالد  هـک  تـسا  یئاهـشقن  ظاـفلا و  ناـمه  تراـبع :
ناشکاردا ماوع  هک  ینعم  نیا  هب  دـسریمن ) تـالوقعم  هب   ) دـنکیمن زواـجت  یّـسح  روما  ّدـح  زا  اـهنآ  كاردا  هک  تسا  ماوع  صوصخم 

هبترم نآ  هب  تاراشا  هک  طرـش  نیا  اب  تسا  هبترم  نیا  هب  صوصخم  ماوع  كاردا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  تسا  یّـسح  هبترم  رد  رـصحنم 
. تسا رگید  بتارم  كاردا  رد  ماوع  زا  اهنآ  زایتما  دنکیرش و  ماوع  اب  هبترم  نیا  كاردا  رد  رگید  بتارم  نابحاص  هن  رگ  و  دوشن ، مضنم 

لـصاح نآ ، هدـنبای  دوجو  رد  هک  ییاههفیطل  یناـحور و  ياهقادـصم  هب  نآ  تاراـشا  یّـسح و  ياهقادـصم  تلـالد  زا  تستراـبع  هراـشا :
شیوخ حالـصا  هب  دـنراد و  هّجوـت  ترخآ  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  دـننکیمن و  كرد  ّصاوـخ  زج  ار  نآرق  زا  هبترم  نیا  دوـشیم و 

. دناهدش ریغص  ملاع  رّکذتم  ریبک  ملاع  زا  هدیدرگ و  ترخآ  ملاع  رکذتم  ناهج  نیا  زا  هدوب و  مرگرس 
. دنشابیم ریبک  ملاع  ياهقادصم  زا  یئاههنومن  اهنآ  دباییم و  شیوخ  دوجو  رد  ناسنا  هک  تسا  یفیرظ  قیقر و  لئاسم  زا  ترابع  فئاطل :

. دناهدش لد  بحاص  ناشتیالو  تهج  زا  هک  تسادخ  نارادتسود  ءایلوا و  ّصاخ  هبترم ، نیا  و 
ار اهنآ  ای  دـشاب  هدـش  قّقحم  قیاقح  نآ  هب  هک  دوشیم  لصاح  یـسک  يارب  هبترم  نیا  نآرق و  ياهقادـصم  همه  زا  تسا  تراـبع  قیاـقح :

اریز ءایبنا ، هب  تبسن  اهنآ  ینیشناج  تفالخ و  تهج  زا  دنتسه  ءایلوا  ای  ناشتّوبن  تهج  زا  دنتسه  ءایبنا  نانآ  دشاب و  هدید  هدومن و  هدهاشم 
175 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  زا  یلو  دنیبب  ار  اهنآ  ای  دوش  ققحتم  اهنآ  اب  ات  درادن  تارثک  هب  هّجوت  شتیالو  تهج  زا  ّیلو  هک 

. دزادرپیم هدهاشم  هب  و  هدش ، قّقحتم  اهنآ  هب  هتشاد  اهترثک  هب  هّجوت  رد  ار  ربمایپ  هبترم  نامه  تفالخ  تهج 
. تسین تسرد  نآ  سکع  تساراد و  ار  رتنیئاپ  هبترم  دشاب  رتالاب  هبترم  ياراد  هک  هتسد ) راهچ  نیا  زا   ) مادک ره 

. ددرگیم قیاقح  بحاص  مّود  هلحرم  رد  سپس  دوشیم و  فئاطل  تاراشا و  تارابع و  بحاص  لّوا  هلحرم  رد  قیاقح  بحاص  سپ 
.( دـینک تعاطا  ادـخ  لوسر  ادـخ و  زا  و   ) ینعی « 1  » َلوُـسَّرلا اوـُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوـُعیِطَأ  َو  دـیامرفیم : هک  مینک  هّجوـت  هفیرـش  هیآ  نیا  هب  رگا 

. تسا نآ  ترابع  دراد  تلالد  تسا  هدش  هداتسرف  ادخ  بناج  زا  هک  صوصخم  ناسنا  رب  هک  ص )  ) لوسر شقن  ظفل و  هک  مینیبیم 
صوصخب ادخ  لوسر  نیا  تسا  نآ  رهاظ  لیزنت و  دشاب  وا  دننامه  هک  سک  ره  و  تسا . هدـش  لزان  شاهراب  رد  هیآ  هک  یمـشاه  ربمایپ ، و 

دارفا زا  سک  ره  تسا و  وا  رد  رـصحنم  یهجو  هب  لیزنت  و  تسا ، نآ  رهاظ  رهاظ  هدش ، لزان  شاهراب  رد  هیآ  هک  ص ))  ) یفطـصم دّمحم  )
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. تشذگ هچنانچ  تسا  نآ  نطاب  زین  یهجو  هب  هچنانچ  تسا ، نآ  لیوأت  یهجو  هب  دشاب  وا  دننامه  هک  رشب 
لوسر مسا  رد  هکنیا  رب  دـننکیم  تلالد  وا  رب  لوسر  مسا  قالطا  وا و  رب  لوسر  مسا  نتخاـس  عقاو  ببـسب  ص )  ) دّـمحم تعاـطا  هب  رما  و 

. تسا هدش  وا  زا  مدرم  تعاطا  بوجو  ّقحتسم  ببس  نادب  هک  تسا  ادخ  زا  یئانعم 
ریغـص ملاع  رد  هچ  شنیرفآ ) ناهج   ) ریبک ملاع  رد  هچ  دشاب ، هتـشاد  دوجو  ینعم  نیا  يو  رد  هک  سک  ره  هک  دراد  تلالد  رما  نیا  رب  زاب 

تادرجم و ناهج   ) حاورا ملاع  رد  هچ  تعیبط و  ملاع  رد  هچ  و  ناسنا ) ناهج  )
__________________________________________________

92 هدئام - ( 1)
176 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسادخ باتک  تاراشا  نامه  تلالد  نیا  تسا  بجاو  وا ، تعاطا  ۀعیبّطلا ) ءاروام 
هک دنتـسه  یناسک  اهنآ  نیب  رد  هکنیا  دوشیم و  لقتنم  شتکلمم  لها  هب  تلالد  نیا  زا  دراد  يدوجو  یگدرتسگ  هدوب  لد  بحاـص  هکنآ 

نیا زین  نآ  رد  هک  تسا  لّثمتم  وا  دزن  هک  لوسر  لاثم  دننام  تسا و  ادخ  بناج  زا  لوسر  هک  لقع  دننام  تسا ، دوجوم  اهنآ  رد  ینعم  نیا 
. تعاطا زا  فلخت  ناکما  مدعب  ای  رما  حیرص  هب  ای  دباییم  شدوجو  رد  ار  لّثمتم  لوسر  لقع و  تعاط  بوجو  و  تسا ، دوجوم  ینعم 

رد ربمایپ  تعاطا  و  تسا ، وا  تعاط  هب  رما  لوسر و  قئاـقح  و  وا ، تعاـط  هب  رما  لوسر و  فئاـطل  ناـمه  دـباییم  شدوجو  رد  هک  يزیچ 
نیا زا  کی  ره  و  تسا . نآ  نطب  نطب  نآ و  نطب  لیوأت و  هیآ و  قیاقح  زا  ترابع  ءامـسا  ملاع  لوقع و  ملاع  سوفن و  ملاع  لاـثم و  ملاـع 

تلالد شرتالاب  ینعم  رب  هک  تهج  نآ  زا  دوشیم و  هدـیمان  نآرق  تسا ، نآرق  فورح  ّدـح  هیآ و  ّدـح  شدوخ  تهج  زا  بتارم  یناعم و 
. دوشیم هدیمان  علطم »  » دراد

سک چیه  دوشن و  لیاز  تسا  هدش  هتـسباو  وا  هب  هک  یـسک  زا  هک  يوحن  هب  دشاب  مکحم  رادـیاپ و  ّقلعت  رد  هک  تسا  نآ  نآرق  رد  مکحم 
. دوشن جراخ  نآ  هب  قلعت  یگتسباو و  زا 

هب لـهاج  نآ و  رد  رظاـن  هکنیا  اـی  تسا ، رگید  هیآ  ّقلعتم  هیبـش  نآ  قّلعتم  هک  ینعم  نیا  هب  دـشاب  هباـشتم  نآ  قـّلعتم  هک  تسا  نآ  هباـشتم 
نآ قّلعت  هجیتن  رد  دوشیم و  رابتعا  نآ  قّلعت  رد  تالاح  ای  دارفا  تایـصوصخ  زا  یتّیـصوصخ  اریز  دـتفایم ، سابتلا  هابتـشا و  هب  نآ  ّقلعتم 

: لاثم يارب  دوشن ، لیاز  شقّلعتم  زا  هک  دسریمن  ّدح  نآ  هب  ددرگیمن و  مکحم  ماع و  تروصب 
177 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دیامرفیم : یلاعت  يادخ  هک  اجنآ 

رب هزادنا  نامه  هب  زین  امش  دنتـشاد  اور  يزواجت  یمتـس و  امـش  هب  رگا  ینعی  « 1  » ْمُْکیَلَع يدَتْعا  اَم  ِْلثِِمب  ِْهیَلَع  اوُدَتْعاَف  ْمُْکیَلَع  يدَـتْعا  ِنَمَف 
. دینک زواجت  نانآ 

هک تسا  یتلاـح  صوصخم  هکلب  درادـن  قّلعت  لاوحا  همه  رد  هدرک  ادـیپ  قّلعت  وا  هب  هک  یـسک  رب  تسین و  تباـث  فّلکم  ره  يارب  رما  نیا 
. دیامن تشذگ  هتشاد  اور  متس  يو  رب  هکنآ  رب  دناوتن  درب و  رسب  سفن  ياهخزود  اب  ناسنا 

زا تشذـگ  شیارب  هک  تسا  هدیـسر  یلاح  هب  هدـمآ  نوریب  سفن  خزود  زا  دراد و  دوجو  راک  هنگ  رب  تشذـگ  ناـکما  یـسک  رد  رگا  اـّما 
لمع نادـب  هک  تسنآ  مکحم  هک  تسا  هدـش  دراو  راـبخا  رد  هچنآ  ینعم  تسا  نیمه  تسین  وا  هراـب  رد  مکح  نـیا  دراد ، ناـکما  رگمتس 

. دوشیم هبتشم  لهاج  رب  هک  تسا  نآ  هباشتم  دوشیم و 
. دراد تهابش  رگید  یضعب  اب  نآ  زا  یخرب  هک  تسنآ  هباشتم  دوشیم و  لمع  نآ  رب  هک  تسنآ  مکحم  دناهدومرف : زین  و 

. تسنآ رب  ام  نیئآ  مینکیم و  لمع  میراد و  نامیا  نآ  رب  هک  تسنآ  مکحم  تسا : هدمآ  رابخا  رد  هچنآ  ینعم  تسا  نیمه  و 
سپ میاهدـش ، رترب  رتالاب و  تالاح  ضورع  هباشتم و  ماقم  زا  ام  ینعی ، مینکیمن  لـمع  نآ  هب  یلو  میراد  ناـمیا  نادـب  هک  تسنآ  هباـشتم 

نآ هب  میروآیم و  ناـمیا  نآ  هب  تسین  اـم  هب  ّقلعتم  دوش ، هباـشتم  هک  هچنآ  و  تسا ، مکحم  دوشیمن و  لـیاز  دوش  ّقلعتم  اـم  هب  هک  هچنآ 
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. مینکیمن لمع 
لامتحا هک  يوحن  هب  تسا  مکحم  یعطق و  دوخ  ینعم  رب  تلالد  مکحم ، رد  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  مه  يرگید  ینعم  هباـشتم  مکحم و 

هابتشا و 
__________________________________________________

هیآ 190 هرقب - هروس  ( 1)
178 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد دوشیم . هابتـشا  دوصقم  ریغ  رب  تلالد  و  دوصقم ، رب  تلالد  نیب  هک  تسا  نآ  هباشتم  دیآیمن ، شیپ  نآ  رد  هابتـشا  درادن و  هار  نآ  رد 
ٌتاـیآ ُْهنِم   » یلاـعت يادـخ  لوق  ریـسفت  نمـض  رد  رتماـمت  لیـصفت  حرـش و  لـماک و  قیقحت  تسا ، هدـش  هراـشا  دراوـم  نیا  همه  هب  راـبخا 

هیآ 5) نارمع - لآ  هروس  تسادخ . باتک  یلصا  عبنم  همـشچ و  رـس  نامه  هک  تسا  مکحم  تایآ  زا  یـضعب  « ) ِباتِْکلا ُّمُأ  َّنُه  ٌتامَکُْحم 
. میروآیم

. دنک خسن  هدوب ، تعیرش  نیا  رد  ای  رگید  تعیرش  رد  هک  ار  یتباث  مکح  هک  تسا  ياهیآ  نآرق  رد  یّلک  خسن  هب  خسان 
هب ار  مکح  هک  تسا  ياهیآ  زا  ترابع  یئزج  خسن  هب  خسان  دشاب و  هدش  خسن  تسا  هدمآ  نآ  رد  هک  یتباث  مکح  هک  تسا  ياهیآ  خوسنم 

خسن صخش  نیا  زا  نآ  مکح  هک  تسا  ياهیآ  خسن  نیا  هب  خوسنم  لباقم  رد  و  درادرب ، صخـش  نآ  زا  ار  يرگید  مکح  دروایب و  صخش 
. دشاب هدش  هتشادرب  هدش و 

. دریگن قلعت  صخش  نیمه  هب  هک  تسا  ياهیآ  خوسنم  دریگ و  قلعت  یصخش  هب  هک  دوشیم  هتفگ  ياهیآ  نآ  هب  خسان  و 
« رخآ ات  ٍۀَیآ ...  ْنِم  ْخَْـسنَن  ام  : » هیآ یط  هرقب  هروس  رد  خـسن  یفاک  قیقحت  و  دـشابیمن . تاهباشتم  رد  زج  یئزج  خـسن  هب  خـسان  نیا  رب  انب 

. دمآ دهاوخ 
صوصخم نآ  مکح  هک  تسا  ياهیآ  صاخ : دوشیم . لاوحا  عیمج  صاخـشا و  عیمج  لماش  تسا و  ّماع  نآ  مکح  هک  تسا  ياهیآ  ّماع :

صاخ و تسا  نینچمه  و  دـنراد ، ینعم  کی  مکحم  یناعم  زا  یکی  اب  هسیاقم  رد  ماع  نیا  رب  انب  تسا . صاخ  تلاح  صاـخ و  صخـش  هب 
تاهباشتم و اهّصاخ و  قیداصم  اریز  دنادیمن ، یسک  ادخ  ءایلوا  زا  ّصاوخ  زج  ار  ینعم  نیا  هب  ّصاخ  ّماع و  خوسنم و  خسان و  و  هباشتم .

. تسین نکمم  ادخ  بناج  زا  یهاگآ  تریصب و  اب  زج  اهنآ  تخانش  هک  دنتسه  تاهباشتم  دوخ  ینعم  نیا  هب  اهخوسنم  اهخسان و 
183 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

183 ص :  مهن .....  لصف 

هراشا

. تسا هدمآ  رابخا  رد  نآ  شهوکن  ندوب و  مارح  هک  يأر  هب  ریسفت  قیقحت  رد 
مه تقیقح  عقاو و  هب  دشاب و  تسرد  مه  وا  ریسفت  رگا  دنک  ریسفت  دوخ  يأر  هب  ار  نآرق  هک  ره  دومرف : هک  هدش  لقن  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا 

. تسا هابتشا  رد  هدرک و  اطخ  مه  زاب  دنک ، تباصا 
. دوشیم رپ  شتآ  زا  شهاگنمیشن  دنک  ریسفت  دوخ  يأر  اب  ار  نآرق  هک  یسک  دومرف : زین  و 

دنک ریـسفت  تسرد  دـسرب و  مه  نآ  تقیقحب  رگا  دـنک  ریـسفت  دوخ  يأر  اب  ار  نآرق  هک  ره  : » هک تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) قداـص ماـما  زا 
. دوب دهاوخ  رترود  نامسآ  زا  دنک  هابتشا  رگا  درب و  دهاوخن  یشاداپ 

. ددرگیم رفاک  هکنیا  رگم  دنزیمن  « 1  » رگید یضعب  اب  ار  نآرق  زا  یضعب  سک  چیه  : » هک تسا  ترضح  نآ  زا  زاب 
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__________________________________________________

. دیامن ریسفت  رگید  ضعب  اب  ار  اههیآ  یضعب  دوخ  يأر  اب  هک  تسا  نیا  دوصقم  ( 1)
184 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

184 ص :  حیضوت ..... 

ناطیش هب  بوسنم  هک  یتّیلعف  اب  رگا  سپ  تسا ، هدش  عقاو  تملظ  رون و  لهج و  لقع و  ناطیـش و  نمحر و  يارـس  ود  نیب  ناسنا  هک  نادب 
ياوق اهمادنا و  مامت  تروص  نیا  رد  ددرگیم ، یشان  وا  ینیب  دوخ  روهظ  زا  و  تسوا ، سفن  هب  بوسنم  تّیلعف  نامه  هک  دوش  رهاظ  تسا 

اـهرادرک و هـمه  و  دـشابیمن . شدرخ  تیناـمحر و  تـهج  رد  ددرگیم و  شـسفن  ناطیـش و  دـصاقم  يارجا  هلیـسو  تـلآ و  وا  یکاردا 
زا يرود  وا و  دوجو  رد  ناطیش  يریگیاج  لیاسو  بابـسا و  تسا و  ینادان  لهج و  وا  تاکاردا  همه  و  تسا . ناطیـش  يارب  وا  ياهتّیلعف 

. ددرگیم نامحر 
، دوشیم ناسنا  رد  ناطیش  رتشیب  ینیزگیاج  ببس  و  هدوب ، ناطیش  فّرصت  اب  هک  تسا  یکاردا  ای  رادرک  تسا ) هدمآ  ثیدح  رد  هک   ) اطخ

دوصقم قفاوم  هچ  رگا  تسا . ناطیـش  ياهینادان  وا ، تاکاردا  دنک . كرد  نآرق  زا  هچ  ره  هدـش ، رهاظ  ناطیـش  تیلعف  اب  هک  یناسنا  سپ 
دشاب و هدوب  نآرق  قفاوم  هچ  رگا  تسا  هابتشا  اطخ و  تسا  ناطیش  کیرحت  اب  نوچ  دیامن ، ریسفت  هدرک و  نایب  ار  نآرق  رگا  دشاب و  نآرق 

دوخ سفن  زا  زج  ار  تاـکاردا  اـهرادرک و  هتفاـی ، تّیلعف  ناسنیدـب  هک  یـصخش  نینچ  اریز  دـشابیم  شدوخب  بوـسنم  يأر  هب  شریـسفت 
. تسوا ینیب  دوخ  روهظ  هک  دنادیمن 

رد دـیامن  ریـسفت  مه  ّقح  هب  رگا  یتح  دـنک  ریـسفت  ینیب  دوخ  دوخب و  بوسنم  هشیدـنا  يأر و  اب  ار  نآرق  سک  ره  هک  تسا  تسرد  سپ 
. درادن یشاداپ  دسرب  مه  تقیقح  هب  رگا  دریگیم . رارق  شتآ  رب  شهاگنمیشن  هداتفا و  هابتشا  اطخ و 

لقع و ياههلیـسو  اهتلآ و  وا ، هکردـم  ياوق  ءاضعا و  همه  دوش  رهاظ  تسا  نامحر  تّیلعف  نامه  هک  لقع  هب  بوسنم  تیلعف  اب  رگا  لاـح 
185 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  همه  دوشیم و  ادخ  يارب  شیاهّتیلعف ، لاعفا و  همه  دوب و  دهاوخ  ادخ 

لقع هب  تبسن  دوش  هداد  تبسن  وا  حراوج  ءاضعا و  هب  اهراک  رگا  و  ددرگیم . تّینانا  فعض  بجوم  هدوب  ینـشور  شناد و  وا ، تاکاردا 
ره درادـن و  يرگن  دوخ  ینیب و  دوخ  تسین و  ناطیـش  رادربنامرف  هدوب و  لقع  رادربنامرف  تلاـح  نیا  رد  وا  سفن  اریز  تسا . هدـش  هداد  وا 

باوص مکح  مه  لقع  ياطخ  اریز  دـشابن ، مه  عقاو  قفاوم  هچ  رگا  تساجب ، تسرد و  نآ  دوش  هداد  تبـسن  لقع  هب  هک  یکاردا  يراک و 
. دراد رارق  لهج  ناطیش و  ربارب  رد  اریز  دراد  یتسرد  و 

شاداپ کی  دنک  اطخ  رگا  دراد  شاداپ  ود  دسرب  عقاو  تقیقح و  هب  سک  ره  هدش : دراو  رابخا  رد  هک  تسا  ّتیلعف  نیا  بحاص  هراب  رد  و 
«. دوش تّلع  یتلع  دریگ  هچ  ره  : » هدش هتفگ  یسرافب  یناطیش  ّتیلعف  بحاص  هراب  رد  دراد .

رد دـناهتفگ و  هدـننک  هتـسخ  درد  ینعی ، ءایع » ءاد   » نآ هب  هک  اجنآ  ات  تساهیرامیب  همه  زا  رتالاب  هک  تسا  يراـمیب  یناطیـش ، تّیلعف  اریز 
هب نمؤم  زج  ینـالقع ، ّتیلعف  بحاـص  هک  اریز  دوـش » ّتلم  یتـّلم  دریگ  رفک   » تسا هدـش  هتفگ  یـسراف  هب  ینـالقع  ّتیلعف  بحاـص  قـح 

. دشابیمن یهلا  ریسم  رد  زج  نمؤم ، نیا  هریس  تسین و  يرگید  سک  تسا  هدومن  تعیب  شرما  ّیلو  اب  هک  تیالو 
. تسا ّتلم  نامه  دشاب  لقع  فّرصت  رد  رگا  یئادخ ، شور  هریس و 

. درادیم تفایرد  ارنآ  شاداپ  و  تسا ، بیصم  راکاطخ  یّلم  و 
نآرق تامکحم  تسا و  هداد  رارق  بتک  همه  نآرق و  بطق  روحم و  ار  تیب  لها  ام ، تیالو  دنوادخ  دومرف : ع )  ) قداص ترضح  ورنیا ، زا 

. دوشیم راکشآ  رهاظ و  نامیا  هدیدرگ و  تفگش  دنمجرا و  ینامسآ  بتک  نآ ، هطساوب  دخرچیم و  نآ  درگ  هب 
186 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  زا  دننک و  ادتقا  ص )  ) دّمحم لآ  نآرق و  هب  هک  داد  نامرف  ادخ  ربمایپ 
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« ثیدح رخآ  ات  دنیامن  يوریپ  نانآ 
: تسا هدش  هتفگ  یسراف  هب  نآ  راثآ  یناطیش و  ینامحر و  تایصوصخ  تیلعف  هب  هراشا  رد  .و 

تسا نزهر  لوغ  ام و  ّودع  وا  تسه  هک  ره  قمحا  هک  ربمغیپ  تفگ 
تسام ناحیر  وا  حیر  وا و  حور  تسام  ناج  وا  دوب  لقاع  وا  هک  ره 

میضاّیف زا  دراد  یضیف  هکنآ  میضار ز  نم  دهد  ممانشد  لقع 
مبت ردنا  وا  ياولح  نآ  زا  نم  مبل  ردنا  دهن  اولح  را  قمحا 

راک اطخ  دنک  كرت  ار  هیقت  هکنآ  دشابن و  ادخ  مکح  قفاوم  عقاو  رد  وا  لمع  هچ  رگا  تسا  تسرد  وا  لعف  دـنکیم ، هّیقت  هک  یـسک  الثم 
. دشاب ادخ  مکح  قفاوم  يو  لمع  هچ  رگا  تسا 

اعد و ندناوخ  هب  هزاجا  اب  هکیناسک  ناردنلق  نایدنه و  نیب  رد 
__________________________________________________

ّیلع ادری  یتح  اـقرتفی  نل  اـمّهنا  ادـبا و  اولـضت  نل  اـمهب  متکّـسمت  نا  اـم  یتـیب  لـها  یترتـع  هّللا و  باـتک  نیلقثلا ، مکیف  فّلخم  ّینا  ( » 1)
هب امـش  رگا  متیب  لها  ترتع و  يرگید  دنوادخ و  باتک  یکی  مراذگیم ، اهبنارگ  گرزب و  ثاریم  ود  امـش  نایم  رد  نم  ینعی ، ضوحلا »
رد ریدغلا ) تاقبع -  ) دنسرب نم  هب  تمایق  رد  ات  دنوشیمن  ادج  رگیدکی  زا  هاگچیه  ود  نآ  دش و  دیهاوخن  هارمگ  دیئوج  کسمت  ود  نیا 
نآ هک  درک  لقن  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  زا  دوخ  دادـجا  زا  لـقن  هب  ترـضح  نآ  دـش و  لاؤس  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  ثیدـح  نیا  هراـب 
هناگ هن  همئا  نیسح و  نسح و  نم ، ترتع  زا  دومرف  یترتع .) هّللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  فّلخم  ینا   ... ) هّللا لوسر  لوق  ینعم  رد  ترـضح 

باتک دنرادن و  یئادج  ادخ  باتک  زا  اهنآ  هک  تسا  دّمحم  لآ  مئاق  هک  دشاب  يدهم  ترضح  نآ  مهن  هک  دنتسه  ع )  ) نیـسح نادنزرف  زا 
(. راحبلا ج 2 ص 156 ۀنیفس   ) دنسرب ضوح  رد  ادخ  لوسرب  هکنیا  ات  درادن  یئادج  اهنآ  زا  ادخ 

187 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رد تسا . هدوب  ّرثؤم  دوش ، هدـناوخ  مه  حیحـص  ریغ  طلغ و  هچ  رگا  اـهیرگنوسفا  اـههتفگ و  نآ  هک  دوشیم  هدـید  دـناهتخادرپ  تامـسلط 

تسا هتسناوتن  يراک  تسا و  هدیشخبن  يرثا  دناوخب  مه  حیحـص  ار  نآ  هکنیا  ول  هتخادرپ و  اهراک  نیا  هب  هزاجا  نودب  هک  سکنآ  هکیلاح 
. دهد ماجنا 

مکح رد  لخاد  دزیرگب و  ناطیش  زا  میدش ، روآ  دای  شیپ  ياهلـصف  رد  هک  یتامّدقم  لیـصحت  زا  سپ  هک  تسا  مزال  رّـسفم  ره  يارب  سپ 
تسا تسرد  ّقح و  رب  شریسفت  دنک  ریسفت  تلاح  نیا  اب  رگا  هک  دزاس . یلاعت  يادخ  نامرف  میلـست  ار  دوخ  سفن  ددرگ و  نامحر  يادخ 

. دیامرف يزور  ار  یلاح  نینچ  نینمؤم  همه - ام و  هب  یلاعت  كرابت و  يادخ  تسا - رون  تمکح و  نامه  و 
191 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

191 ص :  مهد .....  لصف 

يارب دـشابیم  ص )  ) ترـضح نآ  نانیـشناج  زا  نت  هدزاود  و  ص )  ) دّـمحم ترـضح  هژیو  نآ ، بتارم  ماـمت  اـب  نآرق  ملع  هکنیا  هراـب  رد 
. تسین لصاح  ناشهبترم  ماقم و  هزادنا  هب  زج  نارگید 

تّیدـمحم نآ  نیرترب  تقیقح  نطب و  هبترم  نیرتالاب  هکنیا  و  تسا ، دایز  رایـسب  نآرق  قیاقح  اهانفرژ و  اهنطب و  هک  دـش  نایب  هتـشذگ  رد 
زج يربمایپ  نیـشناج  ربمایپ و  چـیه  تسا . ناکما  قوف  ماـقم  نآ  هک  تسا  ّتیـشم  ماـقم  نآ  دـشابیم و  ع )  ) یلع تّیولع  و  ص )  ) دّـمحم

تسیچ نآ  رد  هک  دنادیمن  دشاب  هدیسرن  تّیشم  ماقم  هب  هک  یسک  و  دنور ، رتالاب  ناکما  ماقم  زا  دنناوتیمن  وا ، نانیشناج  و  ص )  ) دّمحم
ره سپ  دنک . زواجت  دناوتیمن  تسوا  دوخ  ّدح  تسا و  هدرب  یپ  نادب  دوخ  هچنآ  زا  زج  رّـسفم  اریز ، دنک  نایب  نآ  زا  يزیچ  دـناوتیمن  و 
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هب تبسن  دنکیم  هک  يریسفت  وا و  ملع  زاب  دشاب . هدیسر  مه  یتاماقم  هب  دنچ  ره  دیامن  ریسفت  ارنآ  زا  يزیچ  ای  دنادب  نآرق  زا  يزیچ  سک 
قالطا ماقم  عقاو  رد  تسا ، ع )  ) یلع و  ص )  ) دّمحم تقیقح  نامه  هک  نآرق  تقیقح  هچ  تسین . سونایقا  زا  ياهرطق  دننام  زج  نآرق  ملع 

تسا و دودـحم  زاب  دـشاب  مه  ّلک  لقع  ینعی  تانکمم ، همه  زا  رترب  دـنچ  ره  دوجولا ) نکمم   ) نکمم دوجوم  و  درادـن . تیاهن  هک  تسا 
ربارب رد  هرطق ، دننام  نآرق ، ملع  هب  تبسن  نآرق  رّسفم  ملاع و  ره  ملع  سپ  تسین . رّوصت  لباق  دودحم  ریغ  تیاهنیب  دودحم و  نیب  تبسن 

192 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسایرد .
ناـنآ دزن  نآرق  ملع  هـمه  سپ  تـسا . تّیـشم  ماـقم  ناـمه  ترـضح ، نآ  ع )  ) موـصعم نادـنزرف  و  ع )  ) یلع و  ص )  ) دّـمحم ماـقم  نوـچ 

« باتکلا  » هب ملع »  » ظـفل هک  « 1  » تسا هدـش  هراشا  نآ  هب  هیآ  رد  هچناـنچ  تسا  وا  دزن  باـتک  ملع  هک  تسا  یـسک  ع )  ) یلع و  دـشابیم .
نآرق زا  يرادـقم  ملع  هک  هدوب  یـسک  فصآ  و  تسا . ع )  ) یلع دزن  باتک  همه  ملع  ینعی  تسا  قارغتـسا  دـیفم  دوخ  نیا  هدـش و  هفاـضا 

نیرتلماک ام  ربمایپ  زا  دعب  وا  هکنیا  اب  تاملک  همه  اب  هن  درک  شیامزآ  يدودحم  دودـعم و  تاملک  اب  دـنوادخ  ار  میهاربا  و  هدوب ، وا  شیپ 
. دوب ناربمایپ 

. دروآیم نامیا  وا  تاملک  همه  و  ادخ ، هب  ص )  ) دّمحم ترضح 
همه ادخ و  هب  هک  يربمایپ  ادخ و  هب  ینعی  « 2  » ِِهتاِملَک َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  يِذَّلا  ِّیِّمُْألا  ِِّیبَّنلا  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اُونِمآَف  تسا : هدـمآ  نآرق  رد  هکنانچ :

. دیروآ نامیا  تسا  هدیورگ  وا  تاملک 
. تسا قارغتسا  دیفم  تسا  فاضم  عمج  هتاملک »  » ظفل نوچ 

ناـمیا روظنم  هکلب  دـندشیم  کیرـش  نآ  رد  مه  نارگید  هن  رگ  دـشابیمن و  یلاـمجا  ناـمیا  تسا ، هدـمآ  هیآ  رد  هک  ناـمیا  زا  دوـصقم 
. دنک كرد  نایع  دوهش و  اب  ارنآ  نمؤم  هکنیا  زج  دوشیمن  قّقحم  نآ  تسا و  یلیصفت 

__________________________________________________

118 هرقب - ( 1)
158 فارعا - ( 2)

197 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

197 ص :  مهدزای .....  لصف 

فلتخم هوجو  ياراد  تسا و  مار  نآرق  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  ص )  ) ربمغیپ زا  تسا  يدّدـعتم  هوجو  ياراد  نآرق  هکنیا  قیقحت  رد 
تـسا دوصقم  ینعم  نیا  هوجو  همه  رب  انب  هک  تسا  یهوجو  ياراد  نآرق  دننام  زین  ربخ  نیا  دوخ  دـینک ، لمح  اههجو  نیرتهب  رب  ارنآ  سپ 
بیکرت بارعا و  تهج  زا  ای  نآ  ياهتئیه  لکـش و  ظاـفلا و  ّداوم  تهج  زا  تسا  نکمم  نآرق  ندوب  هجو  دـنچ  هک  اریز  دـش ، هتفگ  هک 

تلالد و نیا  و  دشاب ، نآ  قیداصم  ظافلا و  تلالد  تهج  زا  تسا ، نکمم  و  دمآ ، دهاوخ  هدنیآ  لصف  رد  بلطم  نیا  قیقحت  هک  دشاب  نآ 
رب یئاهقادـصم  ياراد  موهفم  نآ  هک  دـنکیم  موهفم  کـی  رب  تلـالد  نآرق  زا  یظفل  ره  هک  ینعم  نیدـب  تسا  یلوط  اـی  قیداـصم  ترثک 

هلزنمب ود ، نآ  داّحتا  رکیپ و  هب  تبـسن  تسا ، حور  هلزنم  هب  نیئاپ  هبترم  هب  تبـسن  الاب  هبترم  ياهقادصم  هک  تسا  یلوط  ياههئـشن  بسح 
، بتارم بسح  رب  نآرق  هک  تشذـگ  بلطم  نیا  و  تسا ، نآرق  رد  نطاب  رهاظ و  لـیوأت و  لـیزنت و  ینعم  نیا  تسا و  رکیپ  ناور و  داـّحتا 

. دشابیم نآ  لیوأت  اهنطب و  یناحور  ياهقادصم  تسا و  نآرق  لیزنت  روهظ و  یعیبط  ياهقادصم  هکنیا  و  دراد ، ددعتم  ياهقادصم 
ینعم نیا  هب  تسا  یـضرع  قیداصم  ترثک  هکنیا  ای  تسا و  هدـش  هدارا  زین  روکذـم  ربخ  زا  ینعم  نیمه  تسا و  يراج  نآرق  رد  هجو  نیا 

198 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ره  هک 
دننام دوش ، هتخانـش  رکیپ  هب  تبـسن  حور  هلزنم  هب  هک  دشابن  دحّتم  یلوط  ياهقادصم  دننام  دشاب . رگید  قادـصم  لباقم  ریاغم و  یقادـصم 
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. دنکیم هیکزت  دهاوخ  ار  هک  ره  هک  تسادخ  هکلب  ینعی ، ُءاشَی  ْنَم  یِّکَُزی  ُهَّللا  َِلب  یلاعت : يادخ  لوق  رد  یّکزی »  » ظفل
و دزاسیم ، رادومن  ار  هویم  دهدیم ، تمعن  دنکیم ، نوریب  ار  ةوکز  دـنادرگیم ، كاپ  ای  ّومن ، دـشر و  ینعم  هب  یّکزی »  » تسا نکمم  هک 

ریـسفت رابخا ، رد  دـشاب و  ینعم  نیمهب  تسا  نکمم  تسا  دّدـعتم  هوجو  ياراد  نآرق  هکنیا  و  دـشاب ، تمعن  زا  يرادروخرب  ای  یکاـپ و  اـی 
اَنْـضَرَع اَّنِإ  دـیامرفیم : هک  هیآ  نیا  رد  تناما »  » ریـسفت دـننام  تسا . هدـمآ  دـشابیم  مه  دـض  هکلب  مه  ریاغم  هک  فلتخم  یناعم  هب  تاـیآ 

نیمز و اهنامـسآ و  رب  ار  تناـما  اـم  « ) 1  » ُناْسنِْإلا اَهَلَمَح  َو  اْهنِم  َنْقَفْـشَأ  َو  اهَْنلِمْحَی  ْنَأ  َْنَیبَأَـف  ِلاـبِْجلا  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  یَلَع  َۀـَنامَْألا 
دومن لمح  تفریذپ و  ارنآ  ناسنا  دندیـسرت و  دندرک و  هشیدنا  دندیزرو و  يراد  دوخ  نآ  لمح  شریذپ و  زا  همه  میدرک ، هضرع  اههوک 

...(
هب يرهاظ و  تفالخ  هب  و  ع )  ) بلاـط یبأ  نب  یلع  تفـالخ  تیـالو و  هب  و  زاـمن ، صوصخ  هب  و  قلطم ، روطب  فیلکت  ینعم  هب  تناـما  هک 

تداهـش اب  زاب  اهنیا  يود  ره  دـنریاغم و  مه  اب  تیاصو  يرهاظ و  تفالخ  کش  نودـب  تسا . هدـش  ریـسفت  ع )  ) یلع نب  نیـسح  تداـهش 
رب لوزن  عقوم  رد  تناما  ظفل  رد  اهنآ  همه  هک  تسین  یّکـش  لاح  نیع  رد  دـنراد . ریاـغت  زاـمن  فیلکت و  اـب  اـهنآ  همه  دنـشابیم و  ریاـغم 

هدوب جردـنم  تناما »  » هملک رد  هچنآ  زا  ریغ  هب  نانآ  ریـسفت  هک  دـمآیم  مزال  دوبن  نینچ  رگا  تسا . هدوب  جردـنم  ص )  ) دّـمحم ترـضح 
. دشاب تسا 

__________________________________________________

.72 بازحا - ( 1)
199 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هدنیوگ و یگدرتسگ  يدوجو و  هعس  هچ  دشاب  جردنم  رایـسب  ياهینعم  ياهملک  رد  هک  درادن  دوجو  ینعم  ای  ظفل  تهج  زا  یتعنامم  چیه 
نآ رد  یناعم  عیمج  ظاحل  زاوج  بجوم  ظفل  کی  رد  هّوقلاب  دّدعتم  یناعم  جاردنا  زاوج  و  یلامتحا ، یناعم  همه  رب  اهنآ  هطاحا  هدـنونش و 
زا ای  تسا ، « 3  » یّلک موهفم  رد  تایئزج  لوخد  لیبق  زا  ای  تسا ، « 2  » زاجم مومع  ای  « 1  » كارتشا مومع  وحنب  جاردنا  نیا  و  دوشیم ، ظفل 

رگا اریز  دوش ، راـبتعا  روکذـم  تروص  هس  زا  یکی  هب  یّلک  ینعم  کـی  هکنیا  نودـب  تسا  هنیآ  کـی  رد  دّدـعتم  ياـهتروص  ظاـحل  لـیبق 
رب هک  یسک  رب  « 4  » يونعم كارتشا  ای  یظفل  كارتشا  وحن  هب  ای  زاجم  تقیقح و  وحن  هب  هچ  دـشاب  حیحـص  رایـسب  یناعم  رب  ظفل ، قـالطا 

رظن رد  ار  یّلک  ینعم  تسخن  هکنیا  نودـب  دـهد  رارق  ظاحل  دروم  ظفل  کی  رد  ار  یناعم  نآ  همه  هک  تسا  زیاج  دراد ، هطاـحا  اـهنآ  همه 
. دهد رارق  هّجوت  دروم  ار  یناعم  نآ  سپس  هدروآ 

هک ار  یّلک  ینعم  هکنیا  نودـب  دـنک  رابتعا  لعفلاب  ظفل  کی  رد  یهانتمان  هچ  یهانتم و  هچ  ار  دّدـعتم  یناعم  هک  تسین  نکمم  صقان  يارب 
هّوقلاب یئزج  یناعم  دارفا و  همه  هک  دروآ  رظن  رد  لعفلاب  ار  یّلک  ینعم  لّوا  دیاب  هکلب  دشاب . هتفرگ  رظن  رد  تسا  تایئزج  نآ  رابتعا  طانم 

. دشاب هدش  ذخا  یّلک  نآ  رد 
زا هکنانچ : تسا  هدمآ  نآرق  هوجو  یگدرتسگ  هراب  رد  يرایسب  رابخا 

__________________________________________________

ریش لثم  دوش  لامعتسا  ینعم  کی  زا  شیب  رد  ظفل  دشاب و  هتشاد  ینعم  دنچ  ظفل  کی  هک  تسا  یظفل  كارتشا  نامه  كارتشا  مومع  ( 1)
. دراد ینعم  دنچ  هک 

. دوش لامعتسا  زاجم  ناونع  هب  ینعم  دنچ  رد  ظفل  کی  هک  تسنآ  زاجم  مومع  ( 2)
. تسا يونعم  كارتشا  نامه  لامتحا  نیا  و  ( 3)

. تسا دّدعتم  قیداصم  دارفا و  ياراد  موهفم  نآ  هک  تسا  یّلک  موهفم  کی  رب  ظفل  تلالد  يونعم  كارتشا  ( 4)
200 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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: هک تسا  هدش  تیاور  ّتنس ) لها   ) هماع قیرط  زا  ص )  ) ربمغیپ
. دنشابیم هدنهد  افش  هدننک و  تیافک  اهنآ  همه  هک  تسا  هدش  لزان  فرح  تفه  رب  نآرق 

: زا دنترابع  هک  تسا  هدش  لزان  فرح  تفه  رب  نآرق  دومرف : هک  مینک  لمح  يرگید  ربخ  رب  میناوتیم  ار  ربخ  نیا 
. لثم ناتساد و  ندروآ و  لیلد  ندناسرت ، ندروآ و  تبغرب  نتشاد ، زاب  نتشاد و  او 

. اهلثم هباشتم و  مکحم ، مارح ، لالح ، نتشاد ، او  نتشاد ، زاب  دومرف : رگید  تیاور  رد  و 
نکمم نینچمه  دوش ، هداد  رارق  تایآ  ماسقا  زا  ترابع  هدـمآ  يوبن  تیاور  رد  هک  اـهفرح  ینعی  فرحا »  » هک تسا  نیا  لـمح  نیا  هجو 

زین دوش و  لمح  نوگاـنوگ  ياـهتئارق  تهج  زا  اـی  فلتخم و  ياـهتغل  راـبتعا  هب  ظـفل  تهج  زا  نآرق  هوجو  یگدرتسگ  رب  قوف  ربخ  تسا 
. مینک لمح  یضرع  ای  یلوط  ددعتم ، یناعم  تهج  زا  فلتخم  هوجو  رب  میناوتیم 

: هک دش  هتفگ  وا  هب  هک  تسا  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا 
. تسا فلتخم  دوشیم  لقن  امش  زا  هک  یثیداحا 

. دهد اوتف  هجو  تفه  رب  دناوتب  هک  تسا  نیا  دراد  ماما  هک  یّقح  نیرتمک  تسا و  هدش  لزان  فرح  تفه  رب  نآرق  دومرف : ترضح 
زا  ) ای راذگ  ّتنم  مدرم  رب  نآ ) نایب  اب   ) یهاوخ ام ، شـشخب  تسا  نیا  ینعی ، « 1  » ٍباسِح ِْریَِغب  ْکِْسمَأ  َْوأ  ُْنْنماَف  انُؤاطَع  اذـه  تفگ : سپس 

. يوشیمن عقاو  تیلوئسم  باسح و  دروم  نک ، يراد  دوخ  نآ ) نایب 
رد هک  تسا  یهوجو  فرحا  زا  روظنم  هک  دراد  نیا  هب  راعشا  ربخ ، نیا 

__________________________________________________

39 هروس ص - ( 1)
201 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هوجو تسا  نکمم  دنچ  ره  تسا  تفه  اهنآ  نیرتمک  دـشابیم و  تفه  زا  رتشیب  هوجو  نآ  هکنیا  تسا و  هدـش  رابتعا  ینعم  رد  مه  ضرع 
، نتـشاد تهارک  ندوب ، بحتـسم  ندوب ، بجاو  لیبق  زا  دشاب  یفیلکت  هوجو  دوصقم  تسا  نکمم  دـشاب و  دوصقم  یلوط  يونعم  ای  یظفل 

. یضرع يونعم  هوجو  ماسقا  ریاس  ندوب و  لطاب  و  ندوب ، حیحص  ندوب ، مارح 
یـضرع لمتحم  ياههجو  يداـیز  رب  دـش ) رکذ  لـصف  نیمه  لّوا  رد  هک  تسا  هدـمآ  يوبن  ثیدـح  لـصا   ) لّوا ربخ  رد  هک  لولذ »  » هملک

ره هک  یمار  رتش  دـننامه  دوش ، هدارا  نآ  زا  هک  دـشابیم  ینعم  ره  رب  قابطنا  لباق  هک  تسا  مار  داقنم و  ياـنعم  هب  لولذ  هچ  دراد  تلـالد 
. دباوخیم دنناباوخب  اج 

مه رانک  رد  یـضرع و  وحن  هب  ار  نآرق  نوگانوگ  هوجو  هک  تسا  هدـش  لقن  ع )  ) نیموصعم زا  يرگید  رابخا  تایآ ، ریـسفت  هراب  رد  زین  و 
جردنم ظفل  کی  رد  هک  فلتخم ، ياهانعم  هب  ریـسفت  یتسرد  رب  ار  اهنآ  دـیاب  هکلب  درک  لمح  هّیقت  رب  ار  اهنآ  ناوتیمن  هک  دـناهدرک  رکذ 

. مینک لمح  دش  رکذ  البق  هک  « 1  » یئاههجو زا  یکی  هب  تسا 
، اریز تسا  یبسن  ندوب  رتهب  نسحا و  دـینک . لمح  اههجو  نیرتهب  هب  دومرف : هک  دـمآ ) لـصف  لّوا   ) يوبن ثیدـح  رد  نسحا »  » زا روظنم  و 
زا تقیقح ) رد  نیرتهب   ) یقیقح نسحا  دنتـسه و ، نآرق  نادنمـشیدنا  ناگدـنناوخ و  همه ، دـناهتفرگ  رارق  باـطخ  نیا  بطاـخم  هک  اـهنآ 

ياهانعم رد  نآ  فلتخم  ياههجو  بسح  رب  یقیقح  نسحا  مهف  دشابیمن . رّسیم  نیموصعم  همئا  زج  سک  چیه  يارب  نورد  نطاب و  تهج 
اج ره  ماـقم و  ره  رد  هوجو  نسحا  رب  نآرق  لـمح  هب  رما  دوـب  موـلعم  نآ  كرد  سک  ره  يارب  رگا  تسین . موـلعم  سک  ره  يارب  یـضرع 

نسحا رب  لمح  زا  یهاگ  دیاب  هکلب  دوبن ، حیحص 
__________________________________________________

. ].....[ تسا يونعم  كرتشم  ای  زاجم  مومع  ای  مومع  كارتشا  دوصقم  ( 1)
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202 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هب هک  یهوـجو  رد  تسا  نینچمه  بلطم  و  نآ ، ریظن  هّیقت و  ماـقم  لـثم  تسا  نسحا  ریغ  رب  لـمح  یـضتقم  هک  یئاـج  دـننام  دـشیم  یهن 

دننام دـشاب ، مولعم  نسحا  هک  یتروص  رد  تسا  نسحا  رب  لمح  زا  یهن  یـضتقم  ماقم  یهاگ  زین  اجنآ  رد  هک  دـنراد  فالتخا  ظفل  بسح 
. دنک اضتقا  ار  نسحا  ریغ  هدنونش  لاح  ای  دشاب  هّیقت  هک  یئاجنآ 

: دیامرفیم تسا ، ءوضو  هیآ  ینعم  بسحب  هوجو  نسحا  رب  لمح  زا  یهن  لاثم 
يا « 1  » ِْنیَبْعَْکلا َیلِإ  ْمُکَلُجْرَأ  َو  ْمُکِـسُؤُِرب  اوُحَْـسما  َو  ِِقفارَْملا  َیلِإ  ْمُکَیِدـْیَأ  َو  ْمُکَهوُجُو  اُولِـسْغاَف  ِةالَّصلا  َیلِإ  ُْمتُْمق  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

كزوق ات  ناتیاهاپ  رب  دعب  رس و  رب  سپس  دیئوشب و  جنرآ  ات  ار  ناتیاهتسد  اهیور و  دیداتسیا  زامن  هب  هک  یماگنه  دیاهدروآ  نامیا  هکیناسک 
. دیشکب تسد  اپ 

رب تسا  زیاج  و  دـنک ، تلالد  اهاپ ، نتـسش  رب  ات  میئامن  فطع  مکهوجو  رب  ارنآ  هک  تسا  زیاـج  ْمُکَلُجْرَأ )  ) بصن تروص  رد  هیآ  نیا  رد 
. دناسرب ار  اپ  رب  ندیشک  تسد  ات  دوش  فطع  ْمُکِسُؤُِرب ،»  » ّلحم

قفاوت لجرا »  » ظفل ّرج  تئارق  اب  زین  دـیآیمن و  مزال  هیلع  فوطعم  فوطعم و  نیب  هناگیب  رما  ندـش  عقاو  هلـصاف  اریز  تسا  رتهب  مّود  هجو 
. تسا مارح  هّیقت  ماقم  رد  نآ  هب  لمع  نسحا و  نیا  رب  لمح  نکیل  و  دوشیم ، لصاح 

تئارق لجرا »  » ّرج هب  ندـناوخ  تسا  هدـش  هدـناوخ  بصن  ّرج و  هب  لجرا »  » هچ تسا  هیآ ، نیمه  زین  ظفل  رد  هوجو ، نسحا  زا  یهن  لاثم  و 
اـضتقا هّیقت »  » ماقم نکیل  مکلجرا ) مکهوجو و   ) دریگ رارق  هیلع  فوطعم  فوطعم و  نیب  دوشیمن  مزال  هناگیب  تاـملک  اریز ، تسا  يرتهب 

زا هک  دراد 
__________________________________________________

6 هدئام - ( 1)
203 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

همئا زا  هک  فلتخم  ياهتئارق  تایآ و  ریـسفت  رد  هک  هچنآ  و  دوش . هدناوخ  دناهدناوخ  هک  هجو  نامه  رب  و  دوش . زیهرپ  ندـناوخ  عون  نیا 
. دوشیم لمح  یبسن  تّینسحا  نیمه  رب  هدش  دراو  (ع )

207 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

207 ص :  مهدزاود .....  لصف 

ورف ص )  ) ربمغیپ تّیرـشب  رب  نطاب  هار  زا  لیئربج  هلیـسو  هب  نآرق  هک  نادـب  ظافلا  تهج  زا  فلتخم  هجو  نیدـنچ  هب  نآرق  لوزن  زاوج  رد 
نآ شاهنماد ، یگنت  تّلعب  يویند  هکردم  ياوق  اریز  يویند ، كرادم  تهج  زا  هن  ربمایپ  يورخا  هکردم  ياوق  تهج  زا  نکیل  دش  هداتسرف 

ظفل زا  هجو  کی  زج  زین  يویند  نابز  رب  و  دـنک ، كرد  ار  عومـسم  ظفل  زا  لکـش  کی  هجو و  کـی  زج  دـناوتب  هک  درادـن  ار  یگدرتسگ 
دیوگب ار  ظافلا  زا  هجو  دنچ  يرادینـش  ای  يراتفگ و  نایرج  کی  رد  دناوتیم  ینطاب )  ) يورخا شوگ  نابز و  یلو  دوش  يراج  دناوتیمن 

ياـهتروص هب  نآرق  لوزن  نوچ  و  درادـن ، ياهقیاـضم  تارثـک  محازت  دراوـت و  زا  تسا و  هدرتـسگ  يورخا  شوـگ  ناـبز و  اریز  دونـشب  و 
تـسا ّتنـس ) لها   ) هّماع تئارق  اب  فلاخم  هک  فلتخم  ياهتئارق  ع )  ) نیموصعم زا  دـشابیم . زیاـج  لوزن  زا  دـعب  نآ  شرتسگ  اـی  فلتخم 

. دناهدومن بیوصت  ار  فلتخم  تئارق  ود  یهاگ  ناراوگرزب  نآ  هدش  تیاور 
تـسا هدش  لزان  ص )  ) دّمحم ترـضح  رب  هچنآ  اب  اهنآ  زا  یـضعب  تئارق  تسیابیم  تسا ) زیاج  هجو  دـنچ  هب  تئارق  هک   ) دوبن نینچ  رگا 

. دشاب فلاخم  هّیقت ) دروم  ریغ  رد  یتح  )
: دومرف هک  تسا  بوسنم  ص )  ) ربمغیپ هب  یثیدح 
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208 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دمآ  نم  دزن  ّلج  ّزع و  يادخ  بناج  زا  یسک 
. یناوخب فرح  کی  رب  ار  نآرق  هک  دنکیم  رما  وت  هب  ادخ  تفگ :

. هدب تعسو  متّما  رب  ارنآ  ادنوادخ  متفگ : سپ 
«. ناوخب فرح  تفه  رب  هک  دنکیم  رما  ّلج  ّزع و  يادخ  تفگ : سپ 

و لیذه ) يودب  موق   ) لیذه تغل  هب  انب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دـشاب  فلتخم  تغل  تفه  هب  نآرق  تئارق  روظنم ، تسا  نکمم  تیاور  نیا  رد 
رد نآ  تئارق  روظنم ، تسا  نکمم  دشاب . نمی  تغل  اب  یخرب  قارع و  تغل  قبط  یـضعب  زاجح و  تغل  هب  یـضعب  نزاوه و  تغل  هب  یـضعب 

. دنشابیم ایب »  » ینعم هب  همه ، هک  ئج » لبقا ، لاعت ، ّمله ،  » لثم دشاب . تغل  تفه  هب  دحاو  ماقم  دحاو و  هملک 
لزاـن اریز  دـشاب  هدوب  نآرق  لوزن  نیح  رد  تسا  نکمم  نینچمه  دـشاب  نآرق  لوزن  زا  دـعب  دـناوتیم  هک  روطناـمه  ظـفل  رد  هعـسوت ، نیا 

. تسا رایسب  یگدرتسگ  ياراد  وا  ياوق  و  تسا . هدش  لزان  وا  رب  نآرق  هک  یسک  وا و  نابز  تایآ و  هدننک 
اهتئارق و بسح  هب  هجو ، تفه  هک  تسا  زیاج  نینچمه  دشاب . هناگ  تفه  ياههجهل  تاغل و  دناوتیم  فرح  تفه  زا  روظنم  هک  روطنامه 

زین و  لوزن ، نیح  رد  هچ  لوزن و  زا  دعب  هچ  دنشاب  هعسوت  رد  ناگدنناوخ  ات  دشاب  هتشاد  دوجو  تسا  نکمم  ظفل  کی  رد  هک  دشاب  یبارعا 
. تشذگ هکنانچ  دنشاب  هعسوت  رد  لمع  تهج  زا  ناگدنب  ات  مینادب  ینعم ، رد  ار  هجو  تفه  هک  تسا  زیاج 

زا فالتخا  تسا  هدـش  هداتـسرف  ورف  هناگی  يادـخ  يوس  زا  تسا و  یکی  نآرق  هک : تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) رقاـب ترـضح  زا  هک  هچنآ  و 
. تسا ناگدننک  تیاور  بناج 

هدش لزان  فرح  تفه  رب  نآرق  دنیوگیم  مدرم  مدرک : ضرع  قداص  ماما  هب  تفگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  راسی  نب  لضف  زا  هک  هچنآ  و 
209 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا .

. تسا هدیدرگ  لزان  اتکی  يادخ  دزن  زا  فرح  کی  رب  نآرق  هکلب  دناهتفگ . غورد  ادخ ، نانمشد  دومرف : ترضح 
سپ تسا و  هدش  لزان  یعمج  تطاسب  یّلظ و  تدحو  وحنب  یقیقح  هناگی  ياتکی  يادخ  دزن  زا  نآرق  هک  دـشاب  نیا  روظنم ، تسا  نکمم 

بیذکت و  تشگ ، فلتخم  دّدعتم  ياهترثک  هب  قلعتم  هک  تهج  نآ  زا  دمآ  دیدپ  نآ  رد  لیـصفت  ترثک و  اهترثک  ملاع  هب  نآ  لّزنت  زا 
یقیقح تدـحو  ماقم  زا  هدـش  رداـص  شتاـئارق  ظاـفلا و  رد  ترثک  لیـصفت و  وحن  هب  ار  نآرق  هک  ددرگیم  رب  مدرم  دـساف  مّهوت  هب  ماـما 

. دنتشادنپیم
دوجو هبترم  نیرخآ  رد  تهج  نیا  زا  تسا و  ادـخ  زا  هبترم  نیرترود  رد  شظاـفلا  بسح  هب  نآرق  هک  یتـسناد  ار  بلطم  نیا  هتـشذگ  رد 

. دراد رارق  ادخ 
نآرق هیلّوا  ناگدـنناوخ  دوخ  فرط  زا  تسا  هدـش  تیاور  ظفل  رظن  زا  هک  یهوجو  اهتئارق و  فـالتخا  تسا  نکمم  هکنیا ، مـالک  لـصاح 

قح رد  لوزن  زا  دـعب  ای  لوزن  نیح  رد  هک  دـشاب  یلاعت  يادـخ  بناج  زا  ياهعـسوت  فالتخا  نیا  تسا  نکمم  دـشاب و  هدـمآ  لمعب  ءاّرق ) )
. تسا هدش  ماجنا  ناگدنب ،

213 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

213 ص :  مهدزیس .....  لصف 

ندناوخ هب  تسام و  تسد  رد  هک  ینآرق  نیمه  رد  رییغت  فیرحت و  ندمآ و  سپ  شیپ و  ندش و  هتـساک  ندش و  هدوزفا  هراب  رد  یـشرگن 
ندش عقاو  هراب  رد  راهطا  هّمئا  زا  يرایسب  رابخا  هک  نادب  میرومأم  نآ  دودح  ماکحا و  نتشاد  ياپ  رب  اهدیابن و  اهدیاب و  زا  يرادربنامرف  و 

، دنامیمن یقاب  یّکش  ع )  ) هّمئا زا  اهنآ  زا  یضعب  رودص  هراب  رد  هک  يروط  هب  تسا  هدیـسر  ام  هب  نآرق  رد  رییغت  فیرحت و  مک و  هدایز و 
عون کی  نآرق ) ظفل  رد  هن  . ) تسا هتـسویپ  عوقو  هب  نآرق  ناگدنناوخ  تاکردم  رد  رییغت ، ندش و  مک  دایز و  هکنیا  هب  اهنآ  همه  لیوأت  و 
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يروط مدرم  هّماع  هب  دوخ  نانخـس  رد  لماک  صخـش  اریز  دـشابیمن  یمومع  تابطاخم  رد  نیلماک  ماقم  نانخـس  راوازـس  و  تسا ، فّلکت 
و بجوم ، نودـب  تسا  شرهاظ  زا  ظفل  ندـنادرگرب  لیوأت  نیا  زین  و  دـنربب . هرهب  نآ  زا  ّصاوخ  ماوع و  زا  سک  همه  هک  دـنکیم  باطخ 

مه یناسک  تسا ، هدـش  يروآ  عمج  وا  روضح  رد  و  ص )  ) ربمغیپ ناـمز  رد  نآرق  همه  هک  لـیلد  نیا  هب  هنیرق  دوجو  مّهوت  هنیرق و  نودـب 
هک اجنآ  ات  دنتـشاد  رایـسب  مامتها  لیدـبت ، رییغت و  زا  نآ  ظـفح  رد  باحـصا ، و  دـندادیم . سرد  نارگید  هب  هدرک  ظـفح  ارنآ  هک  دـندوب 

نیا باوج  و  تسین ، حیحـص  دـشاب . دـناوتیمن  ظفل  رد  فیرحت  نیا  رب  انب  دـندرکیم . طبـض  ار  ناـنآ  تئارق  یگنوگچ  ناـیراق و  تئارق 
214 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هک  تسنیا  مّهوت 

زا تسا و  هدش  لزان  جیردت  هب  ترـضح  رمع  رخآ  ات  تلاسر . تّدـم  مامت  رد  نآرق  اریز  تسین  مّلـسم  ربمغیپ  نامز  رد  نآرق  يروآ  عمج 
. دش لزان  ص )  ) ترضح رمع  رخآ  لاس  رد  تایآ  زا  یخرب  اههروس و  زا  یضعب  هک  دیآیم  رب  نینچ  ضیفتسم  رابخا 

هتـسشن هناـخ  رد  ع )  ) یلع هک  نیا  و  دـناهدومن . يروآ  عـمج  ادـخ  لوـسر  تلحر  زا  دـعب  ار  نآرق  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  هک  يراـبخا  و 
. دوش نکمم  نآ  راکنا  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  دیدرگ  نآرق  يروآ  عمج  هب  لوغشم 

تسد رد  هک  هدوب  ینآرق  نامه  هدودحم  رد  سیردت  ظفح و  نکل  تسا و  مّلـسم  دندرکیم  سیردت  ظفح و  ار  نآرق  باحـصا ، هکنیا  و 
بیترت عمج و  زا  دعب  اهنآ  تئارق  یگنوگچ  نایراق و  تئارق  ظفح  نآرق و  ظفح  هب  هّللا  لوسر  باحصا  مامتها  تسا و  هتشاد  دوجو  نانآ 
. دوب رایسب  زین  نیقفانم  زا  فیرحت  ياههزیگنا  روط  نیمه  دوب  رایسب  نآرق  ظفح  یعاود  اههزیگنا و  هک  روطنامه  و  تسا . هدوب  نآرق 

نآرق نیمه  هب  هک  میرومأم  هک  یلاح  رد  دنامیمن . يدامتعا  تسام  تسد  رد  هک  ینآرق  هب  دناهتفگ  میوش ، نآرق  ظافلا  رییغت  هب  لئاق  رگا 
و میراد ، اـپ  رب  ارنآ  دودـح  میرب و  ناـمرف  ار  شیاهدـیابن  اهدـیاب و  و  میئاـمن . هشیدـنا  شتاـیآ  رد  يوریپ و  شماـکحا  زا  مینک و  داـمتعا 

. میراد هضرع  نآ  هب  دوشیم  لقن  هک  يرابخا 
بوتکم و نآرق  نیا  هب  دامتعا  اریز  تسین . دامتعا  لباق  دراد  نآرق  رهاوظ  فیرحت  رییغت و  رب  لـیلد  هک  يرایـسب  راـبخا  ربارب  رد  هتفگ  نیا 

بجاو هک  هدـمآ  رایـسب  رابخا  رد  هک  تسا  تهج  نآ  زا  نآ  ماکحا  دودـح و  یئاـپ  رب  اهدـیابن و  اهدـیاب و  زا  يربناـمرف  يوریپ و  بوجو 
لزان باتک  ناـمه  هنیعب ، دـلج  ود  نیب  دوجوم  نآرق  هک  تسین  تهج  نآ  زا  و  دوش . داـمتعا  تسا . دوجوم  نآرق  زا  اـم  دزن  هچنآ  هب  تسا 

215 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ص )  ) دّمحم ترضح  رب  هدش 
. تسا هدشن  ماجنا  فیرحت  ینوزفا و  یتساک و  نآ  رد  هک  دشابیم 

دراو یللخ  نآرق  یقاـب  دوـصقم  هب  دـشاب  هدـش  عـقاو  نآرق  رد  رگا  رییغت  یمک و  يداـیز و  هک : دوـشیم  هدافتـسا  هنوـگنیا  راـبخا ، نیا  زا 
. تسا هدرواین 

ناهرب ینونک  نآرق  نیا  رد  دشابیم و  نانآ  هب  لّسوت  ترتع و  يوسب  یئامنهار  یهلا ، باتک  زا  فده  دوصقم و  نیرتمهم  میئوگیم  هکلب 
. تسا دوجوم  تیب  لها  رب  تّجح  و 

يرییغت دنچ  ره  تسا . عطاق  یناهرب  ام ، يارب  نامه  دـندومن  ینونک  نآرق  زا  يوریپ  هب  رما  رگا  نانآ ، نامادـب  ندز  گنچ  لّسوت و  زا  دـعب 
ینونک نآرق  يوریپ  هب  رما  نانآ  اـی  میوشن ، لّـسوتم  تیب  لـها  هب  رگا  یلو  دـشاب ، دوجوم  نآ  رد  دـشاب  هدروآ  دراو  لـلخ  دوصقم  رد  هک 

نیا رد  دشاب  سفن  ياوه  يوس  زا  نآ  ماکحا  دودح  اهدیابن و  اهدـیاب و  طابنتـسا  ماکحا و  زا  يوریپ  نآرق و  هب  ام ، ندز  گنچ  و  دـننکن ،
. دشاب هدوبن  نآ  رد  مه  يرییغت  چیه  ول  تسا و  عونمم  هک  دشابیم  يأر  هب  ریسفت  لیبق  زا  تروص 

دهاوخیم هک  ره  تسا . هدومن  يروآ  عمج  هراـب  نیا  رد  ار  يرایـسب  ياـهلوق  اـهربخ و  یفاـص ، ریـسفت  همّدـقم  رد  یناـشاک  ضیف  موحرم 
عقاو تایآ  رد  هک  یتارییغت  هراب  رد  تایآ  ریسفت  نمض  رد  مه  ار  يرایسب  هقرفتم  رابخا  انمض  دنک . هعجارم  ریـسفت  همّدقم  نآ  هب  دناوتیم 

. تسا هدروآ  هدش 
221 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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221 ص :  مهدراهچ .....  لصف 

شهوکن نانآ و  حدـم  هراب  رد  یهجو  هب  تسا و  هدـش  هداتـسرف  ورف  هناگ  هدزاود  ناـماما  هراـب  رد  نآرق  ماـمت  یهجو  هب  هک  نیا  هراـب  رد 
هب دـشابیم و  ماکحا ، تابجاو و  هراب  رد  رگید  ثلث  اـهلثم و  اهتّنـس و  هراـب  رد  یثلث  ناشنانمـشد ، ناـنآ و  هراـب  رد  نآ  ثلث  ناشنانمـشد ،

رگید یهجو  هب  تسا و  هدمآ  لثم  تّنس و  هراب  رد  رگید  ثلث  ناشنانمـشد و  هراب  رد  یثلث  ناشناتـسود ، نانآ و  هراب  رد  نآرق  ثلث  یهجو 
هراب رد  يرخآ  کی  راهچ  اهلثم و  اهتنـس و  هراب  رد  رگید  عبر  ناشنانمـشد ، هراب  رد  رگید  کی  راهچ  نانآ ، هراب  رد  نآرق  مراهچ  کـی  هب 

. تسا هدیسر  يرابخا  هدش  دای  دراوم  همه  هراب  رد  دشابیم و  ماکحا  ضئارف و 
هن یناشن و  هن  یماـن و  هن  ماـقم  نیا  رد  دـبایرد ،) ار  وا  تقیقح  دـناوتیمن  سک  چـیه   ) تسا قلطم  لوهجم  ضحم و  بیغ  یلاـعت  يادـخ 
هب اـت  دـیرفآ  ار  قلخ  دوش ، هتخانـش  هک  تشاد  تسود  دـنوادخ  سپ  دـناهدیمان ، روـک  ینعی ، یمع »  » ار ماـقم  نیا  ور  نیا  زا  تسا  يربـخ 
ات مدیرفایب  ار  اههدیرفآ  سپ  موش  هتخانـش  ات  متـساوخ  مدوب ، ناهن  جنگ  نم   » تسا هدمآ  یـسدق  ثیدح  رد  هکنانچ : دیآ ، لئان  وا  تفرعم 

هدـیمان ص )  ) هیدّـمحم تقیقح  تیفورعم و  ماقم  هّیفارـشا ، هفاضا  نمحّرلا ، سفن  هک  دوب  وا  لعف  شروهظ  هناـشن  نیتسخن  مدرگ » هتخاـنش 
222 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  زا  تسا . هّیولع  هفیطل  نامه  نیا  تسا  هدش 

زا نینچمه  دریگیم . ماـن  تّیـشم  درادیم  مولعم  قلخ  هب  تبـسن  ار  ادـخ  تساوخ  تسا و  هدـیدرگ  هفاـضا  قلخ  هب  ادـخ  زا  هک  تهج  نآ 
«، هّیـشملاب ءایـشالا  تقلخ  : » ثیدح نومـضم  هب  تقیقح  نیا  دراد و  مان  هقلطم  تیالو  ادـخ ، يوس  هب  قلخ  زا  تسا  ياهفاضا  هکنیا  تهج 

یعیبـط یناـملظ و  یناروـن ، ینامـسج و  یناـسفن و  ینـالقع و  بتارم  رد  شنیرفآ  همه  أدـبم  هـک  مدـیرفآ ، تّیـشم  هـب  ار  زیچ  هـمه  ینعی 
«1  » ِنوُدـُبْعَِیل اَّلِإ  َْسنِْإلا  َو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  ام  هیآ : قبط  ناسنا  روظنم  تیاـغ و  تسا و  شنیرفآ  همه  دوصقم  تیاـغ و  ناـسنا  نوچ  دـشابیم .

هتخانش ات  مدیرفآ  ار  ناگدیرفآ  نم  : ) دومرف یلاعت  يادخ  هک  یسدق  ثیدح  نومضم  قبط  و  مدیرفاین ). شتسرپ  يارب  زج  ار  سنا  نج و  )
ار وا  مدرم  ات  دومن  داجیا  ار  اهتعیرـش  دروآ و  دورف  اهباتک  داتـسرف  ار  ربمایپ  ناسنا  تفرعم  قّقحت  تهج  ادـخ  تسا . ادـخ  تفرعم  مدرگ .)

. دنسانشب
. دشابیم هقلطم  تیالو  هک  تسا  ّتیشم  نامه  ادخ ، ّتیفورعم  ماقم  میتفگ  هکنانچ 

هتفگ هک  تسا  حیحـص  اذـل ، دنـشابیم  تّیفورعم  ماقم  تیالو و  هب  قّقحتم  نانآ  دالوا  و  ع )  ) یلع و  ص )  ) دّـمحم ترـضح  هک  ور  نآ  زا 
شور هار و  ندومن  تسرد  تسار و  تهج  ینامـسآ  ياهباتک  یهلا و  ياهتعیرـش  همه  نوچ  دنتـسه . یتسه  تیاغ  لک و  أدبم  نانآ  دوش :

دنتـسه اراد  ار  هقلطم  تیالو  تقیقح  رد  دـناهدش و  قّقحتم  تیالو  تّیناسنا و  رب  هک  نانآ  تسا و  تیـالو  هب  قلخ  نداد  هّجوت  تّیناـسنا و 
رد ینامـسآ  ياهباتک  همه  یهلا و  ياهنیئآ  هلمج  مییوگب : هک  تسا  تسرد  نیا  دنـشابیم . ع )  ) نانآ نادـنزرف  و  ع )  ) یلع ص ،)  ) دّـمحم

. دشابیم نانآ  يوس  هب  مدرم  ندرک  ور  نانآ و  هراب 
__________________________________________________

56 تایراذ - ( 1)
223 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. ددرگیم بوسحم  زین  ناشیا  ندرمش  گرزب  فیصوت و  انمض  هک 
لزان ناشنانمـشد  هراب  رد  هچنآ  یّتح  هدـش و  لزان  نانآ  هراب  رد  هراشا  هب  ای  هیانک  هب  ای  تحارـص  اب  نآرق ، تایآ  زا  يرایـسب  هک  اـجنآ  زا 

ار نانآ  هبترم  نأش و  هتخانش  ار  ناشیا  شزرا  هدش  اهنآ  هب  هّجوت  ببـس  ات  دشابیم ، نانآ  نیفلاخم  زا  يرازیب  تربع و  يارب  تسا  هدیدرگ 
. دنرمش گرزب 

حیحـص سپ  تسا . تیالو  تهج  رد  ّتیناسنا و  قیرط  رد  شور )  ) ریـس رب  تسا  يدـیکأت  زین  اهربخ  اهناتـساد و  یهن ، رما ، رگید ، تایآ 
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«. تسا هدش  لزان  نانآ  هراب  رد  نآرق  همه  : » دوش هتفگ  هک  تسا 
نانمـشد و هراـب  رد  یخرب  ناشنارادتـسود ، هراـب  رد  یــضعب  ع ،)  ) ناراوـگرزب نآ  هراـب  رد  تاـیآ  زا  یــضعب  تـسا  لّـصفم  نآرق  نوـچ 
: تسا هدش  هتفگ  هکنیا  سپ  تسا ، ماکحا  تابجاو و  هراب  رد  مه  یخرب  اهلثم و  اهتّنـس و  هراب  رد  مه  تایآ  یـضعب  دـشابیم  ناشنافلاخم 

تسرد اهنآ  همه  دش ،) هتفگ  ثحبم  نیا  لّوا  رد  هک  ، ) تمسق راهچ  ای  تسا  تمسق  هس  ای  هدش و  لزان  ناشنانمـشد  نانآ و  هراب  رد  نآرق 
. تسا

زا هیانک  ناشنانمشد  ناماما و  هب  اهنآ  تشگرب  زا  رظن  عطق  اب  اهنآ  همه  تسا  هدمآ  ناگتـشذگ  نادب  ناکین و  رابخا  هراب  رد  هک  مه  یتایآ 
. دنتسه يدب  لصا  ناشنانمشد  ریخ و  لصا  ناراوگرزب  نآ  هک  تسورنآ  زا  نیا  دشابیم ، زین  تّما  نادب  ناکین و  ناماما و 

يدـب و نآ  رد  هک  يهیآ  ره  تّما و  نیا  ناـکین  نآ  زا  روـظنم  تسا  هـتفر  نخـس  یکین  ریخ و  زا  نآ  رد  هـک  ياهـیآ  ره  میئوـگیم : هـکلب 
هک تسا  تهج  نیا  زا  ای  و  دشابیم ، نانآ  زا  هیانک  ای  تسا  نانآ  هراب  رد  ای  هیآ ، اریز ، تسا  تّما  نیا  نادب  روظنم ، تسا  هدمآ  يراکتشز 

: تسا هدمآ  هعماج  ترایز  رد  لیلد  نیمهب  دنتسه . ّرش  لصا  ناشنانمشد  ریخ و  لصا  نانآ 
224 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  لصا  نآ ، لّوا  ص !)  ) دّمحم نادناخ  امش  دوش  هدرک  دای  یبوخ  رگا 

. دیشابیم نآ  نایاپ  هاگیاج و  ندعم ، هخاش ،) هشیر و   ) عرف و 
. دنوشیم بوسحم  نآ  نایاپ  هاگیاج و  ندعم ، هخاش ، هشیر ، رخآ ، لّوا ، ناتنانمشد  دوش  نایب  يدب  رش و  رگا 

، وا مه  تسا و  یفاک  ارم  وا ، مریگیم . کمک  ادـخ  زا  لاح  ره  رد  منک . ناـیب  دوصقم  هب  عورـش  زا  لـبق  هک  متـساوخیم  هچنآ  تسا ، نیا 
. تسا نابهگن  نیرتهب 

231 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

231 ص :  هحتاف .....  هروس 

هراشا

هدـش لزان  هنیدـم  رد  رگید  راب  هّکم و  رد  راـبکی  هک  تسا  هدـش  هتفگ  زین  دـیدرگ و  لزاـن  هّکم  رد  هک  تسا  هیآ  تفه  ياراد  هروس ، نیا 
. تسا

رهـش يوراب  ینعی : هنیدـملا » روس   » زا هروس  دراد 1 - لاـمتحا  رما  دـنچ  هروس ، نیا  هیمـست  هجو  هراـب  رد  هروس : نیا  هراـب  رد  یتاحیـضوت 
تسا و شناد  زا  يرهش  هلزنم  هب  دراد  هک  یناعم  اب  نآرق  ياههروس  زا  مادک  ره  هک  دوشیم . هدناوخ  مان  نیا  هب  تهج  نآ  زا  هدش ، هتفرگ 

. دشابیم شناد  رهش  نآ  راوید  مکح  رد  دناهداهن  اهنآ  زا  کی  ره  رب  هک  صوصخم  ظافلا 
. دشابیم دوخ  ناگدنروآ  يور  يارب  یهاگیاپ  ماقم و  هروس ، ره  هچ  تسا . هدش  هتفرگ  تلزنم  ینعم  هب  هروس »  » زا - 2

. دشابیم هدنناوخ  ماقم  تفارش  بجوم  اهنآ  زا  مادک  ره  اریز  تسا  فرش  ینعم  هب  هروس  زا  - 3
، شیپ سپ و  زا  یبارخ  لطاب و  هک  دشابیم  ییابیز  دنلب  يانب  اهنآ  زا  مادـک  ره  هک  ور  نآ  زا  تسا  ابیز » دـنلب  يانب   » ینعم هب  هروس  زا  - 4

. درادن هار  نادب 
. تسا یلاعت  يادـخ  ینابرهم  شناد و  یئاناوت ، تمکح ، مئـالع  زا  یتمـالع  اـهنآ  زا  مادـک  ره  اریز ، تسا  تمـالع  ینعم  هب  هروس ، زا  - 5

232 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
زا ياهگر  هروـس  ره  تسا و  يدـنلب  راوـید  دـننام  نآرق  همه  هچ  دوـشیم  بوـسحم  راوـید  ياـههگر  زا  ياهـگر  ینعم  هـب  هروـس ، زا  - 6

. ددرگیم بوسحم  دنلب  راوید  نیا  ياههگر 
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: هک تسا  تهج  نآ  زا  باتکلا » ۀحتاف   » هب هروس  نیا  هیمست  هجو  اّما 
، تسا هّللا  يوس  ام  همه  لصا  زین  نآ  هک  تّیـشم  ماقم  ادخ و  یقیقح  مالک  دـشابیم و  هّللا  يوس  ام  هلمج  تقیقح  هک  ینیوکت  باتک  - 1

. ددرگیم حاتتفا  هروس  نیا  اب 
. دوشیم زاغآ  هروس  نیا  اب  تسا  نآرق  هک  نآ  يراتشون  تروص  هب  ینیودت  باتک  - 2

هتشون ص )  ) یبن بلق  رد  یحو  ببس  هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یباتک  ای  ضورفم  تسا  یباتک  نآ  تسا و  زامن  زاغآ  رـس  هروس  نیا  - 3
. تسا

نآ رد  دشابیم و  نوتـس  هشیر و  نامه  تسا  تّیـشم  هک  نآ  تقیقح  اریز ، تسا . هدـش  هدـیمان  باتک ) همـشچ  رـس  ردام و   ) باتکلا ّما  و 
ّما تهج  نآ  زا  ای  و  دیوگیم . ردام  ینعی ، ّما »  » ار یئازجا  هعومجم  ره  یلـصا و  ره  برع ، تسا و  هدمآ  درگ  ینیوکت  باتک  يازجا  مامت 

اهتبـسن و عیمج  رب  لمتـشم  یهلا و  تافاضا  اهتبـسن و  عیمج  رب  لمتـشم  نآ  هدش  هتـشون  ینیودـت و  تروص  هک  هدـش  هدـیمان  باتکلا 
تـسا یتاهج  هب  دناهدیمان  ساسا  ار  هروس  نیا  هک  نیا  تسا . هدیدرگن  نیودت  اهنآ  نایب  يارب  زج  ینیودت  باتک  هک  تسا  یقلخ  تافاضا 

نآرق هدولاـش  هک  دراد  دوـجو  ياهدولاـش  ساـسا و  يزیچ  ره  يارب  تسا : هدـش  تیاور  هک  دـشابیم  تهج  نادـب  زین  دـیدرگ و  رکذ  هک 
. تسا ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » هحتاف هیاپ  و  باتکلا » هحتاف  »

رب هنیدم  رد  رگید  راب  هّکم و  رد  رابکی  تسا . هدش  لزان  راب  ود  دشابیم و  هیآ  تفه  لماش  اریز  دـناهتفگ  زین  یناثملا » عبـس   » ار هروس  نیا 
233 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدیدرگ  یحو  ص )  ) لوسر
. دوشیم هدناوخ  راب  ود  زامن  رد  هک  دراد  مان  یناثملا  عبس  تهج  نیا  زا  ای 

. تسا هدمآ  ررکم  هروس  نیا  ياههلمج  زا  يرایسب  هکنیا  تهج  هب  ای 
. مّود تفه  دوشیم  هحتاف ، هیآ  سپ 7  تسا ، نآرق  زا  يرصتخم  هک  تهج  نآ  زا  ای 

هناگ تفه  بتارم  زا  سپس  تسا  هدرک  ادیپ  لّزنت  دشابیم  تفه  هک  ملاع  بتارم  قبط  تسا  ّتیشم  نامه  هک  هروس ، نیا  تقیقح  هکنیا  ای 
انث هروس ، نیا  رد  اریز  دـشاب  انث »  » زا یناثم »  » هملک تسا  نکمم  هکنیا  رگید  دوشیم . ات  تفه  ود ، دوعـص ، لوزن و  نیا  سپ  هدومن  دوعص 
ْدََقل َو  هیآ  نمض  یناثم  عبس  رد  لوق  نیا  قیقحت  يدوز  هب  و  دنشابیم ، ءانث  مزلتسم  رابخا  اعد و  هک  دراد  دوجو  ءاعد  رابخا و  شیاتـس و  و 

يروما همه  رب  لمتـشم  اریز  دناهدیمان ، زین  هیفاک  و  هیفاو ، زنک ، هروس  ار  هروس  نیا  دمآ . دهاوخ  رجح  هروس  رد  ِیناثَْملا  َنِم  ًاْعبَـس  َكاْنیَتآ 
. دراد دوجو  نآرق  رد  هک  تسا  يرما  رب  لمتشم  و  دشابیم ، دوجوم  اهملاع  رد  هک  تسا 

ةالـص هک  تهج  نیا  زا  ای  تسا . بجاو  زامن  رد  نآ  ندـناوخ  نوچ  دـناهتفگ ، زین  ةالـص  هلأسم و  میلعت  اـعد ، رکـش ، دـمح ، هروس  نآ  هب 
. دشاب ادخ  يوس  هب  هدنب  هجوت  بجوم  هچنآ  ای  اعد  ینعی  ةالص  هچ  تسا . هروس  نیمه  یقیقح ،

. تسا يدرد  ره  يافش  نآ  دیامرفیم : ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدش  هتفگ  زین  افش » هیفاش و   » و

233 ص :  باتکلا .....  ۀحتاف  هروس  ندناوخ  تلیضف 

234 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رابخا و  نآ ، هدنناوخ  تلیضف  هروس و  نیا  ندناوخ  تلیضف  هراب  رد 
. درمش رب  ار  اهنآ  همه  ناوتیمن  هک  تسا  هدیسر  يرایسب  تایاور 

. تفایرد ارنآ  شزرا  ناوتیم  دناهداهن  نآ  رب  هک  يرایسب  ياهمان  زا 
یّبحتسم هلفان و  ياهزامن  رد  تسا و  هدش  بجاو  يرییخت  بجاو  ای  ینیع  بجاو  ياهزامن  تاعکر  همه  رد  هک  سب ، نیمه  نآ  شزرا  رد 

. دوشیمن كرت  زین 
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: دومرف هک  تسا  هدش  هداد  تبسن  ع )  ) رقاب ماما  ترضح  هب 
. دهدیمن شدوبهب  رگید  زیچ  چیه  دشخبن ، دوبهب  يرامیب  زا  ار  وا  دمح ، هروس  هک  یسک 

ياج ددرگ ، زاـب  وا  نت  هب  حور  یناوخب و  هدرم  رب  راـب  داـتفه  ار  دـمح  هروس  رگا  دومرف : هک  تسا  بوسنم  ع )  ) قداـص ماـما  ترـضح  هب 
. دشابیمن یتفگش 

234 ص :  میجرلا ..... ) ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا  )

نیب نوچ  ناسنا  میتفگ : میدش و  روآ  دای  نآرق  ندناوخ  تقو  رد  ار  میجّرلا  ناطیشلا  نم  هّللاب  ذوعا  نتفگ  هذاعتسا  ّرـس  شیپ  تاحفـص  رد 
فّرـصت زا  میجرلا ) ناطیّـشلا  نم  هّللاب  ذوعا   ) هذاعتـسا اب  ات  تسا  هداد  نامرف  ناگدـنب  رب  ادـخ  تسا  هدـش  عقاو  نمحر  ناطیـش و  فّرـصت 

نابز هکلب  دوشن . نمرها  نانخـس  شنانخـس  نمرها و  نابز  شنابز ، هکنیا  ات  دریگ  رارق  هدنـشخب  يادـخ  فّرـصت  رد  هدـمآ  نوریب  ناـطیش 
: دیوگیم نآرق ) توالت  عقوم  رد   ) هکنآ سپ  دنک . قدص  نآرق  ندـناوخ  اعقاو  دـناوخیم ، نآرق  زا  هچنآ  رب  ات  ددرگ  یئادـخ  شنانخس ،
ناطیـش و فّرـصت  تموکح و  زا  رارف  ادـخ و  هب  ندرب  هانپ  يارب  ءاشنا - ناونع  هب  ای  راـبخا  ناونعب  هچ  میجّرلا -» ناطیّـشلا  نم  هّللاـب  ذوعا  »

235 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دشابیم . راگدرورپ  فّرصت  تموکح و  تحت  رد  ندش  لخاد 
زیرگ عقوم  رد  هدنزیرگ  اریز  میئوگ  هتـسهآ  ارنآ  هک  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  تسا  ناطیـش  زا  نتخیرگ  يارب  ییوج ) هانپ   ) هذاعتـسا نوچ 

تموکح زا  ندـش  نوریب  وا  تلاـح  یلو  میجّرلا » ناطیّـشلا  نم  هّللاـب  ذوعا  : » دـیوگب یـسک  رگا  اذـل ، دزیرگیم  یناـهنپ  روط  هب  هتـسهآ و 
نداد ربخ  « 1  » مزلتـسم یئاشنا  ره  هکنیا  باب  زا  ءاشنا  ای  نداد  ربخ  رد  وا  دـشابن  راگدـنوادخ  تموکح  تحت  رد  ندـش  لـخاد  ناـطیش و 

رّخـسم دوخ  هملک ، نیا  اب  تسا  هدـیدرگ  يراـج  يو  ناـبز  رب  هدـش ، ءاـقلا  يو  رب  ناطیـش  يوس  زا  هملک ، نیا  و  تسوگغورد ، دـشابیم 
هملک نیا  ات  دیشوکب  داهد - قیفوت  ارم  امـش و  ادخ  هک  نم - ناردارب  يا  سپ  تسا . هدیدرگ  رود  هدنیاشخب  يادخ  هاگرد  زا  هدش  ناطیش 
تقو رد  هک  دیـشاب  نانچ  هکلب  دوشن . يراج  دیاهتفرگ  نامّلعم  ناردپ و  زا  هک  شزومآ  تداع و  لیبس  رب  ای  تلفغ  عقوم  رد  امـش  نابز  رد 

دهدیم تاجن  ار  وا  هک  دنادیم  هک  یـسک  هب  دزیرگب و  دشکب  ار  وا  هک  ینمـشد  زا  دهاوخیم  هک  دیتسه  یـسک  دـننامه  یئوگ  هذاعتـسا 
رد هدرک  ور  نمـشد  هب  یهاـگآان  تلفغ و  تّلع  هب  یلو  دزیرگیم  نمـشد  زا  هـک  دیـشابن  سک  نآ  دـننام  هذاعتـسا ، عـقوم  رد  دربـب . هاـنپ 
«« 2  ... » ِهَّللِاب ْذِعَتْساَف  : » یلاعت يادخ  هتفگ  هک  تسناد  دیاب  دنکیم . دوخ  رّخسم  ار  وا  نمـشد  دمهفیمن  نوچ  دوشیم و  راتفرگ  شلاگنچ 

يرادرک هذاعتسا  دییأت  يارب  يراتفگ  هذاعتسا  ندوب  بّحتسم  تسا و  يرادرک  هذاعتسا  هب  رما  هکلب  تسین  يراتفگ  هذاعتـسا  هب  نامرف  کی 
- دشابن ای  دشاب  نابز  هذاعتسا  اب  هارمه  هاوخ  تسا - يرادرک  یلمع و  هذاعتسا  نامه  یلصا  دوصقم  بولطم و  هن  رگ  دشابیم و 

__________________________________________________

-2 دنکیم . بلط  بطاخم  زا  ار  یلعف  هکنیا  - 1 دنکیم : تلالد  زیچ  ود  رب  یئاشنا  ره  ( 1)
هدارا و نینچ  ملکتم  هکنیا  دنک ، ادیپ  ققحت  بطاخم  هلیـسو  هب  لعف  نیا  هک  دـهاوخیم  اعقاو  ملکتم  هک  دـهدیم  ناشن  وا  بلط  نیا  هکنیا 

. تسا یئاشنا  ره  رابخا  هبنج  دراد  یتساوخ 
98 لحن - ( 2)

236 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: تسا هدش  هتفگ  بوخ  هچ 

تفج تسانثتسا  ناج  اب  وا  ناج  تفگ  هب  انثتسا  هدروان  اسب  يا 
ءاقلا ناسنا  هب  ناطیش  هک  ییاهضرغ  زا  هدننک ) هذاعتـسا   ) هدنیوج هانپ  ات  تسا  ادخ  هب  یکیدزن  تساوخرد  رادرک ، رد  هذاعتـسا  زا  دوصقم 
ملاع رد  یتاذ  ره  ندید  زا  نآ  زا  سپ  و  دیآ ، نوریب  ادخ  ریغ  هب  راتفگ  رادرک و  نداد  تبـسن  زا  هک  دـسرب  یماقم  هب  هتفر  نوریب  دـنکیم 
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. دوش جراخ  ادخ  تاذ  ندید  زج  یتسه ،
صوصخم يراتفگ  ّصاخ و  مکح  هذاعتـسا ، دروم  رد  هناگ  هس  تالاح  زا  کی  ره  رد  هک  دـنادب  دـیاب  درادیم  رب  ماگ  هار  نیا  رد  هک  نآ 

. دشابیم رگید  تلاح  راتفگ  مکح و  زا  ریغ  هک  دراد 
مکح دنوادخ  زا  هن  دنیبیم  ناگدنب  زا  هلزتعم  دننام  ار  لاعفا  تسا و  هدشن  نوریب  یگناگ  دـنچ  ترثک و  يارـس  زا  هک  یتقو  ات  ناسنا  سپ 
هدـنار ناطیـش  زا  ادـخ  هب  مربیم  هانپ  : » هک تسا  نیا  عقاو  رد  وا  راتفگ  تسوا و  ندرک  هارمگ  زا  زیرگ  ناطیـش و  زا  زیرگ  هذاعتـسا ، رد  وا 

. تسا دورطم  ریخ  یلاع  ماقم  ره  زا  رود و  یبوخ  ریخ و  ره  زا  هک  ياهدش 
دنادیمن ادخ  زا  زج  ار  يرادرک  چیه  ددرگ  لخاد  لاعفا  دیحوت  يارس  رد  دشاب و  هدش  نوریب  قلطم  یگناگ  دنچ  فرـص و  ترثک  زا  رگا 
ّتیرهطم رد  ادخ  زا  ار  یهارمگ  زین  ددرگیم و  رادیدپ  وا  رامشیب  ياهرادومن  رهاظم و  زا  هک  دنادیم  ادخ  زا  ار  لاعفا  هّیلک  عقوم  نیا  رد 

رد ادـخ  ندومن  هارمگ  زا  هک  تسا  نانچ  هذاعتـسا  رد  یـصخش  نینچ  مکح  درگنیم . یهلا  يافلخ  رهاظم  رد  ادـخ  زا  تیادـه  ناـطیش و 
. دربیم هانپ  شیافلخ  رهاظم  رد  ادخ  ششخب  وفع و  هب  وا  نانمشد  يدایا و  تسدب  ادخ  باقع  زا  ادخ و  تیاده  هب  ناطیش  رهظم 

237 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هّللا  ۀیادهب  ذوعا  : » تسا نیا  هلحرم  نیا  رد  وا  یلاح ) ینابز و   ) راتفگ
. مربیم هانپ  شباقع ، ازج و  زا  راگدرورپ  تشذگ  هب  وا و  ندرک  هارمگ  زا  دنوادخ  تیاده  هب  ینعی ، هباقع » نم  هوفعب  هلالضا و  نم 

هک یهلا  هّیرهق  تافـص  زا  ندرب  هانپ  وا  مکح  دنادن . ادخ  زا  زج  ار  یتفـص  ددرگ ، دراو  تافـص  دیحوت  رد  درذگ و  ماقم  نیا  زا  رگا  لاح 
. دشابیم تسا  رگهولج  شرهم  فطل و  رهاظم  رد  هک  یفیطل  تافـص  هب  نانمـشد ) ناطیـش و  و  سفن - دـننام   ) دراد دوجو  رهق  رهاظم  رد 

نوچ مربیم و  هانپ  تیدونـشخ  رهم و  هب  تیدونـشخان  مشخ و  زا  ینعی : کطخـس » نم  كاضرب  ذوعا   » تسا نیا  هلحرم  نیا  رد  وا  راـتفگ 
: هکنانچ تسا  یتاذ  ءانف  ماقم ، نیا  دنیبیمن و  ّقح  تاذ  زج  یتاذ ، یتسه  زا  دوش  لخاد  تاذ  دیحوت  رد 

تاذ و هب  هّجوت  نودب   ) تسا ندرب  هانپ  ادخ  هب  ادـخ  زا  هذاعتـسا  رد  يو  مکح  لاح  نیا  رد  دوب . یفـصو  یلعف و  ءانف  ماقم  قباس ، ماقم  ود 
هب وت  زا  ای  ادخ  زا  ادخ  هب  مربیم  هانپ  تسا : نیا  ماقم  نیا  رد  وا  راتفگ  دشابیم و  شدوجو  ترطف  هب  وا  هذاعتـسا  هکلب  شیوخ ،) هذاعتـسا 

یلاـعت ّقح  زج  یتاذ  یتـسه ، رد  هک  سکنآ  هچ  تسا  هتفر  ناـیم  زا  مّلکت  باـطخ و  روضح و  تبیغ و  ماـقم  نیا  رد  اریز  مربیم ، هاـنپ  وت 
هچ و  دنیبیمن ، تاذ  هب  تبسن  یتبیغ  روضح و  یفطل و  يرهق ، یصخش ، نینچ  دنیبیمن ، تاذ  نامه  زج  مه  ار  یتفص  لعف و  امّلسم  دنیبن ،

: تسا هتفگ  بوخ 
دوب نید  رفک و  فطل و  رهق و  قوف  دوب  نیب  هش  وا  هک  نآ  فاوط  دوخ 

ذوعا : » تفگیم ادـخ  هاگرد  هب  تسا  بوسنم  ودـب  هک  شدوجـس  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  هناگ  هس  ياههبترم  نیا  هب  هراـشا  يارب 
زا ایادخ  راب  یتاذ ») دـیحوت   ) کنم کب  ذوعأ  و  یتافـص ) دـیحوت   ) کطخـس نم  كاضرب  ذوعا  و  یلاعفا ) دـیحوت   ) کباقع نم  كوفعب 

238 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  مربیم . هانپ  تدوخ  هب  تدوخ  زا  تیدونشخ ، هب  تیدونشخان  زا  تشذگ ، هب  تباقع ،
. تسب يدنلب  نامسیر  هب  ار  يزیچ  ینعی  تسا  هدش  هتفرگ  هنطش »  » زا ای  ناطیش »  » ظفل

. دزرو تفلاخم  وا  هّجوت  دصق و  رد  دوخ  هارمه  اب  هک  یماگنه  هبحاص » نطش   » زا ای 
. تسا فرژ  رایسب  هاچ  ینعم  هب  هک  نوطش »  » زا ای 

. تسا دیلپ  ینعم  هب  هک  نطاش »  » زا ای 
. تسا هدش  هتفرگ  دیدرگ  كاله  ای  دش ، ظیلغ  ای  تخوس  ینعم  هب  هک  طاش »  » زا ای 

263 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

263 ص :  ات 7 ..... ] تایآ 1  (: 1  ) ۀحتافلا هروس  ]
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(1  ) ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(5  ) ُنیِعَتْسَن َكاَّیِإ  َو  ُُدبْعَن  َكاَّیِإ  ( 4  ) ِنیِّدلا ِمْوَی  ِِکلام  ( 3  ) ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ( 2  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

(7  ) َنیِّلاَّضلا َو ال  ْمِْهیَلَع  ِبوُضْغَْملا  ِْریَغ  ْمِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َطارِص  ( 6  ) َمیِقَتْسُْملا َطارِّصلا  اَنِدْها 
«، هلمـسب  » هک دنراد  رظن  قاّفتا  داب - ینازرا  ار  نانآ  ادخ  يدونـشخ  تشهب و  مهیلع - هّللا  ناوضر  هّیماما - ياملع  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
هیآ نیا  هدش  رکذ  هّللا » مسب   » نآ لّوا  رد  هک  دوشیم  بوسحم  هروس  ره  زا  هیآ  کی  هدوب و  نآرق  زا  ِمیِحَّرلا -» ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ،- » ینعی
هّماع ياملع  یلو  ددرگ . كرت  بجاو  ياهزامن  رد  دیابن  و  دوش . هدناوخ  دنلب  هک  تسا  بجاو  دوش ، هدناوخ  دـنلب  دـیاب  هک  ییاهزامن  رد 

. دناهدرک تفلاخم  دروم  نیا  رد  تّنس ) لها  )
. دشابیم هحتاف  هروس  ءزج  هلمسب » : » دیوگیم دوخ  ریسفت  لّوا  رد  يواضیب 

یلو دـنراد  ار  هدـیقع  نیمه  زین  یعفاش  كراـبم و  نبا  اـجنآ و  ناـهیقف  هفوک و  و  دـندوب ) هّکم  رد  هک  نآرق  هیلّوا  ناگدـنناوخ   ) هّکم ءاّرق 
. دنفلاخم نانآ  اب  رما  نیا  رد  یعازوا  کلام و  قطانم و  نیا  ناهیقف  ماش و  هرصب و  هنیدم و  ءاّرق  ینابیش و 

هروس ءزج  هلمـسب » ، » تسا دـقتعم  هفینح  وبا  دـناهدرک : نامگ  یـضعب  ورنیا ، زا  تسا  هتفگن  حیرـص  روط  هب  یبلطم  هراـب  نیا  رد  هفینح  وبا 
. تسین

. دشابیم ادخ  مالک  تسا  دلج  ود  نیب  ام  هچ  ره  تفگ : وا  دش  هدیسرپ  ع )  ) نسح نب  دّمحم  زا  هلأسم  نیا  هراب  رد 
264 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  میراد . هراب  نیا  رد  هک  تسا  يرایسب  ثیداحا  ام  لیلد  دیوگیم : يواضیب 

. تسا ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » نآ لّوا  دراد ، هیآ  تفه  باتکلا » ۀحتاف  : » هک تسا  هدرک  تیاور  هریره  وبا 
دروآ رامش  هب  هیآ  کی  ار  َنیَِملاْعلا » ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » دناوخ و ار  هروس  نیا  ادخ  ص )  ) لوسر تفگ : هملـس  ّما  و 

بوسحم يدـحاو  هیآ  ِهَِّلل »...  ُدْـمَْحلا   » ینعی دـعب  هیآ  اب  ای  دـشابیم ؟ هیآ  کـی  ییاـهنت  هب  ِهَّللا »...  ِمِْسب   » اـیآ هک  تسا  فـالتخا  ورنیا ، زا 
. ددرگیم

هک یلاح  رد  دـننکیم  تابثا  دنـسیونیم و  ار  نآ  تسا و  ادـخ  مالک  تسا  دـلج  ود  نیب  هچنآ  هک  دـنراد  عامجا  بلطم  نیا  هب  ناناملـسم 
. يواضیب مالک  زا  لوقنم  تسا . هدشن  هتشون  نآرق  رد  « 1  » نیمآ یتح  دشابن  نآرق  رد  یفاضا  زیچ  چیه  هک  دنتشاد  ناوارف  یعس  نانآ 

هب هروس  کی  زا  هیآ  کی  دناوخیم و  ارنآ  ص )  ) ادـخ ربمایپ  تسا و  هحتاف  هروس  زا  ِهَّللا » ِمِْسب  : » هک تسا  هدـش  لقن  ع )  ) نینمؤملا ریما  زا 
. دروآیم رامش 

ار ادخ  باتک  هیآ  نیرتگرزب  دصق  هک  دنک ! دوبان  ار  اهنآ  ادـخ  ار !؟ « 2  » اهنیا دوشیم  هچ  هک : تسا  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ترـضح  زا 
باتک هیآ  نیرتهب  اهنآ  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  تسا ! تعدب  دننک  راهظا  ارنآ  رگا  هک  دندرک  نامگ  دندومن و 

. دندیدزد دشاب ، ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » هک ار  ادخ 
، گرزب ای  کچوک  راک  ره  زاغآ  رد  هلمسب »  » نتفگ هب  ار  مدرم  اهنآ  همه  رد  هک  تسا  هدیسر  يدنچ  رابخا  مالّسلا - مهیلع  نیموصعم - زا 

زا زین  دهد . تکرب  رما  نآ  رد  ار ، ناشیا  دنوادخ  ات  دناهدرک  بیغرت 
__________________________________________________

. دوش هتفگ  نیمآ »  » هملک َنیِّلاَّضلا » َال  َو   » زا دعب  زامن  رد  تسا  بحتسم  تنس  لها  دزن  ( 1)
. دننادیم تعدب  زامن  رد  دمح  هروس  رد  ار  هّللا  مسب  نتفگ  هک  تسا  تنس  لها  دوصقم  ( 2)

265 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هک ار  يراک  نآ  ینعی ، دشاب  رعـش  نآ  زا  دعب  هچ  رگا  نکم  كرت  ار  ِهَّللا » ِمِْسب   » نتفگ دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ترـضح 

. دشاب ندناوخ  رعش  يدرک  عورش  ِهَّللا » ِمِْسب   » اب
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شیاـمزآ يراوگاـن  رما  هب  ار  وا  لوا  ادـخ ، دـنک  كرت  ار  هلمـسب »  » اـم هعیـش  زا  سک  ره  هک : تسا  هدـش  تیاور  زین  ع )  ) ترـضح نآ  زا 
. دربب نیب  زا  هلمسب »  » كرت رد  ار  يو  ریصقت  گنن و  دنک و  هاگآ  شیاتس  ساپس و  هب  ار  وا  ات  دنکیم 

ِمِْـسب  » نآ رد  هک  یّمهم  راک  ره  هک  دومرف  نم  هب  ّلج  ّزع و  يادخ  بناج  زا  ص )  ) ادخ لوسر  هک : تسا  هدش  تیاور  ع )  ) نانمؤم ریما  زا 
. دسریمن رخآ  هب  هدوب و  هدیرب » لابند   » رتبا راک  نیا  دوشن  هتفگ  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا 

. دسریمن نایاپب  ینعی  تسا ، رتبا  ددرگن  زاغآ  ِهَّللا » ِمِْسب   » اب هک  یّمهم  راک  ره  هک : تسا  هدش  تیاور  مه  هّماع  قیرط  زا 
. تسا لصتم  ادخ  مسا  هب  نآرق  ندناوخ  يادتبا  هکنیا  رابتعا  هب  دشابیم . ندنابسچ  ینعی  قاصلا ، يارب  ای  ِهَّللا :» ِمِْسب   » رد ءاب »  » ظفل

. تسا یهارمه  ینعم  هب  تبحاصم  ءاب  ای 
. تسا یئوج  يرای  ینعم  هب  تناعتسا  ءاب  ای 
. تسا ببس  تلع و  ینعم  هب  تّیببس ، ءاب  ای 

نآ اجنیا  رد  هک  دشاب  یلعف  هب  ّقلعتم  رورجم  راج و  دـیاب  تسا . رورجم  مسا  و  رج ، فرح  ءاب   ) تسا هدـش  فذـح  ّقلعتم  لعف  هیآ  نیا  رد 
(. تسا هدش  فذح  لعف 

. منکیم زاغآ  ادخ  مانب  ینعی  هّللا )...  مساب  أدتبأ  ، ) دشاب ءادتبا  هدام  زا  ّقلعت  دروم  لعف  ینعی  ّقلعتم  نآ  تسا  نکمم 
لخاد  » لخدأ و  منیـشنیم »  » دعقأ و  متـسیایم »  » موقأ و  مناوخیم »  » أرقأ دننام  تسا  هدـش  عقاو  هّللا  مسب  زا  سپ  هک  دـشاب  یلعف  هدام  زا  ای 

266 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«. میآیم نوریب   » جرخأ و  موشیم »

ياههناشن زا  ياهناشن  هب  ار  دوخ  ینعی : هّللا » تامس  نم  ۀمسب  یسفن  مسأ  : » میئوگیم عقاو  رد  هک  دشاب  ندراذگ ) هناشن  « ) مسأ  » هدام زا  ای 
هب ار  دوخ  ینعی ، هّللا » تامس  نم  ۀمسب  یـسفن  مسأ  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ع )  ) اضر ترـضح  زا  هچنانچ  مراذگیم . تمالع  ادخ 

(. دشاب تدابع  نامه  هک   ) مراذگیم رهم  ادخ  ياههناشن  زا  ياهناشن 
؟ تسیچ ۀمسلا »  » دش هدیسرپ  ترضح  زا 

. تسا هناشن  ینعی ، تمالع  دومرف :
تافـص زا  ياهنومن  نخـس ، نیا  عقوم  رد  ات  دـشوکب  تسا  مزـال  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » هدـنیوگ هک  تسا  نیا  رب  هیبنت  دوخ  ربخ ، نیا 

. دبایب شدوجو  رد  ار  ادخ 
عقاو رد  هک  ینیب  دوخ  زا  تسا  راوازـس  راتفگ ، نیا  نایب  عقوم  رد  هدـنب  هکنیا ، هب  دراد  هراشا  تسا  تدابع  تمـالع  نآ  هک  ماـما  هتفگ  نیا 

ددرگ و لخاد  دوخ ، راگدرورپ  رما  تحت  هتفر  نوریب  دوخ  راـیتخا  تیکلاـم و  زا  دوش و  جراـخ  تسا  ّتیدوبع  تداـبع و  زا  ندـش  نوریب 
. دشابن وگغورد  ادخ  دوخ و  نایم  نآ  نایب  عقوم  رد  هدوب  تسار  وا  نابز  زا  هملک  نیا  نایب  هکنیا  ات  دبایب  دوخ  نورد  رد  ار  رما  نیا 

. دشاب فاّصتا  نیا  هب  رابخا  دوصقم  ای  مینک  هدارا  ادخ  ياههناشن  زا  ياهناشن  هب  فاّصتا  ءاشنا  ِهَّللا » ِمِْسب   » هملک زا  ام ، هک  دنکیمن  یقرف 
زا سپ  رگا  نکیل  تفرگ  رظن  رد  نآ  زا  سپ  اـی  ِهَّللا » ِمِْسب   » زا شیپ  تسا  نکمم  أرقا »...  أدـبا -  » دوـشیم هـتفرگ  ریدـقت  رد  هـک  ياهـملک 

رایـسب يادخ  مان  هب  ینعی ، دناسریم  مه  ار  رـصح  تسا و  رتبسانم  ادخ  مان  هب  مامتها  تشادگرزب و  تهج  زا  میریگب  رظن  رد  ِهَّللا » ِمِْسب  »
267 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  منکیم . زاغآ  ارصحنم  نابرهم  هدنشخب 

هب ّومـس »  » زا تسا . هدش  هدـناوخ  نیـس  تکرح  هس  ره  هب  هک - امـس » ّمس و   » هملک زین  هزمه و  ّمض  ای  لصو و  هزمه  رـسک  هب  مسا »  » هملک
شندمآ تمالع  ینعمب  لّوا و  دّیؤم  یّمـس »  » نآ رّغـصم  تسا و  ءامـسا »  » نآ عمج  دـشابیم . تمالع  ینعم  هب  مسو »  » زا ای  يدـنلب . ینعم 

. تسا مّود  دّیؤم 
. دناسریم ار  مسو »  » زا قاقتشا  مه  ِهَّللا » ِمِْسب   » هراب رد  ع )  ) اضر ترضح  ثیدح  و 
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ار نآ  دوش  رابتعا  نآ ، رد  یتبـسن  هکنآ  نودـب  ددرگ ، عضو  ضرع  يارب  ای  رهوج  يارب  هک  ظـفل  ره  تسا و  نآ  تمـالع  يزیچ ، ره  مسا 
. دنمانیم مسا 

هب یصاصتخا  دشاب و  یجراخ  ینیع و  رهوج  هچ  ینهذ و  موهفم  هچ  ظفل و  هچ  دنک  تلالد  یلاعت  يادخ  رب  هچنآ  زا  تسترابع  ادخ  مسا 
هدیدرگ قالطا  یجراخ  تادوجوم  ینعی ، ینیع ، ياهتاذ  هب  دراوم  يرایـسب  رد  مسا »  » رابخا رد  اریز  درادـن  ینهذ  میهافم  ای  یظفل  ياهمان 

. تسا
. دمآ دهاوخ  مسا  هراب  رد  یلماک  قیقحت  اهَّلُک  َءامْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  هیآ  ریسفت  نمض  هرقب ، هروس  رد 

قاقتشا أدبم  قتشم و  نایم  هک  تسا  یقرف  دننام  دوش  هتفرگ  رظن  رد  یناعم  زا  یئانعم  مسا  رد  رگا  هک  هاگنآ  تفـص  مسا و  نیب  توافت  اّما 
، دشاب فوصوم  نآ  هب  هک  یتاذ  رب  ورنیا ، زا  دناهتفرگ  رظن  رد  ال »  » طرشب ار  ملع  هک  قتـشم ،)  ) ملاع و  قاقتـشا ) أدبم   ) ملع لثم ، دشابیم .
هک یتاذ  ره  رب  تهج  نیا  زا  دـشابیمن  یطرـش  چـیه  هب  دـّیقم  ینعی ، تسا  ءیـش » طرـشب  ـال  ذوخأـم   » ملاـع هملک  یلو  دوـشیمن  قـالطا 

دشاب مئاق  دوخ  هب  هدوب و  دّرجم  هک  مینک  ضرف  یملع  رگا  هچ  تسین ، ربتعم  ّقتـشم  رد  تاذ  دوجو  تسا و  قداص  دشاب  ملع  هب  فوصوم 
ج1، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  ملاع  سپ  تسا  تاذ  هب  مئاق  دّرجم و  ملع  یلاعت ، يراب  تاذ  میئوگیم  هکلب  دنکیم ، قدص  نآ  رب  ملاع  هملک 

268 ص :
. تاذ هب  مئاق  ملع و  نیع  مه  تسا  ملاع  مه  شدوخ  دنکیم  قدص  وا  رب 

. تسا تهج  ود  مسا  يارب 
ریغ يدوجو  و  تسین ، یلالقتسا  یسفن  دوجو  ياراد  رابتعا  نیا  هب  هک  ددرگیم . بوسحم  یّمسم  هنیئآ  و  هدوب ، مسا  هک  تهج  نآ  زا  لّوا 

یّمسم هب  زج  و  دوب ، دهاوخن  یّمسم  يارب  زج  مالک  رد  مکح  تهج ، نیا  زا  تسا . یّمسم  دوجو  نامه  نآ  دوجو  هکلب  درادن ، یّمـسم  زا 
مینکیمن یمکح  ظفل ، هراب  رد  میرادن و  یهّجوت  نآ  فورح  دیز و  هملک  هب  دمآ » دیز  : » میئوگیم یتقو  الثم ، دوشیمن . هجوت  يزیچ  هب 

. میناسرب ار ، دیز  ندمآ  ات  مینکیم  مکح  یّمسم ، هراب  رد  اهنت  هکلب 
مـسا رابتعا ، نیا  هب  دوش  مکح  القتـسم  نآ  رب  و  دوش ، رابتعا  یّمـسم  دوجو  زا  ریغ  يدوجو  مسا ، دوخ  يارب  هک  تسا  نآ  مسا  مود  تهج 
رابتعا نیا  هب  دشابیم  یّمسم  مکح  ریاغم  دیآیم و  دراو  نآ  رب  هک  تسا  یمکح  موکحم  لقتسم و  دوجوم ، تسا  يرما  یّمـسم  دننام  زین 

نیا رد  دوخ  دیز ، هملک  فرح  هس  زا  بکرم  تسا  یظفل  دیز  یئوگیم : یتقو  الثم  دوشیم . ییاهمـسا  ياراد  هتـشگ و  یّمـسم  دوخ  مسا 
هنیآ رهظم و  مسا  رگید  رابتعا ، نیا  هب  هریغ  ملع و  لاد ، عوضوم ، بّکرم ، هملک ، ظفل ، مسا ، لـثم : تسا : دّدـعتم  مسا  دـنچ  ياراد  راـتفگ 
اذل تسا  رظن  روظنم  دیز  هملک  هکلب  تسین  یـصوصخب  صخـش  قوف ، راتفگ  رد  دـیز  ، ) دـنکیمن تلالد  یّمـسم  رب  دـشابیمن و  یمّـسم 
هراب رد  میتفگ  مسا  نوماریپ  هک  قوف  تهج  ود  ره  اذل ، دنشابیم  یلاعت  يادخ  ياهمـسا  ملاع ، همه  نوچ  درادن ) شدوخ  زا  ریغ  یئاّمـسم 

269 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دومرف : دومن و  هراشا  رابتعا  ود  نیا  هب  یلاعت  يادخ  ور  نیا  زا  تسا . تباث  زین  اهنآ 
ربارب رد  هک  دنتسین ، ادخ  ریاغم  دنشابیمن و  ّلقتـسم  رظن و  دروم  هدوبن  یّمـسم  دیتسرپیم ) هک  ییاهتب   ) اهنیا ینعی ، « 1 : » ءامسا ّالا  یه  نا  »

دیرگنیم اهمسا  هب  هتشگ ، بوجحم  یّمسم  زا  امش  ینعی ، دیاهداهن  اهنآ  رب  امش  هک  دنتـسه  یئاهمـسا  اهنیا  هکلب  دنریگ  رارق  یلاعت  يادخ 
. دیاهدش رفاک  كرشم و  شرگن ، هنوگنیا  اب  هداد و  رارق  یّمسم  ار  اهنآ  اذل  دنّلقتسم  دوجو ، رد  اهنآ  دیرادنپیم  و 

تلفغ اـهنآ  دوخ  هب  هّجوت  دوجو و  زا  درگنیم و  دنتـسه  ادـخ  ءامـسا  هکنیا  تهج  زا  اـهنآ  هب  یکی  دـنفلتخم ، اـهزیچ  هب  شرگن  رد  مدرم 
زا درگنیم و  اـهنآ  هب  دنتـسه  یّمـسم  دوخ  اـهزیچ  هکنیا  تهج  زا  يرگید  دراد . هجوـت  زین  اـهنآ  دوـخ  هب  دـنکیمن و  تلفغ  اـی  دـنکیم 

. دراد رظن  مه  یّمسم  هب  هتسیرگن  لقتسم  دید  اب  اهنآ  هب  رگید ، هدنرگن  دوشیم . لفاغ  یقیقح  ياّمسم 
رد دشابن  ای  دشاب  لفاغ  ءامسا  دوخ  هب  هجوت  زا  هاوخ  دنکیم  هجوت  دنتسه  ادخ  ءامسا  هک  تهج  نآ  زا  ءایشا  هب  صخـش  هک  لوا  دروم  رد 

. تسا دّحوم  یصخش  نینچ  دنکیم و  تدابع  نآ  رب  نتشاذگ  مسا  ببس  هب  ار  یّمسم  تقیقح 
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یسک وا  تسا . لفاغ  یّمسم  تقیقح  زا  درگنیم و  دنشابیم  لقتـسم  یّمـسم و  دوخ  هکنیا  تهج  زا  ءامـسا  هب  صخـش  هک  مود  دروم  رد 
. دراد دوجو  مدرم  رتشیب  رد  لاح  نیا  هک  دوشیم  رفاک  دتسرپیم و  یّمسم  نودب  ار  مسا  هک  تسا 

لقتسم روطب  ار ، یّمسم  لاح  نیع  رد  درگنیم و  دنکیم  باسح  لقتسم  ياّمسم  ار  اهنآ  هکیلاح  رد  ءامـسا  هب  صخـش  هک  موس  دروم  رد 
و
__________________________________________________

23 مجن - ( 1)
270 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشابیم كرشم  وا  دنتسرپیم و  ار  یّمسم  مه  مسا و  مه  تقیقح  رد  دهدیم  رارق  هجوت  دروم  ءامسا  اب  ریاغم 
يزیچ دنبوذجم  اهنآ  دنراد  تلفغ  ءامسا  دوخ  هب  هّجوت  زا  دنرگنیم و  دنشابیم  ّقح  ءامـسا  هکنیا ، تهج  زا  تادوجوم  هب  هک  لّوا  هتـسد 

يراعـشتسا هک  بذـج  لاح  رد  هّتبلا   ) تسا هدـش  هتـشادرب  اهنآ  زا  فیلکت  دنتـسین و  تارثک  رد  یمکح  ياراد  دوشیمن و  هتـشون  اهنآ  رب 
(. دنرادن

لماک و وا  دـشاب ، هاـگآ  رظن  نیا  هب  درگنب و  دنتـسه  وا  ياـهمسا  هکنیا  تهج  زا  ار  تادوجوم  دـشاب و  هتـشاد  هّجوت  ءامـسا  هب  هک  یـسک 
. تسا یّمسم  مسا و  فرط  ود  ره  عماج 

ره رد  وا  یهاگآ  ای  تسا . بلاغ  یّمـسم  رب  وا  یهاگآ  ای  تسا  یّمـسم  رب  وا  یهاگآ  رب  بلاغ  مسا  رب  شیهاگآ  ای  یلماک ، صخـش  نینچ 
. تسا هزادنا  کی  هب  ود 

. تسا هدش  عقاو  يوسوم  ماقم  هئشن و  رد  دراد ، رارق  لّوا  تلاح  رد  هک  نآ 
هب دـنکیم ، تیاعر  ار  تدـحو  اهترثک و  قوقح  دـشاب  موس  هبترم  رد  هک  نآ  تسا و  يوسیع  هلحرم  رد  دـشابیم  مّود  تلاـح  رد  هک  نآ 

. دراذگیمن ورف  فرط  ود  قوقح  زا  ار  يزیچ  هک  يروط 
مک ار  اهنآ  قوقح  زا  زیچ  چیه  هک  يروط  هب  دشابیم  تدـحو  ترثک و  نیب  عماج  هک  تسا  يدّـمحم  هلحرم  رد  عقاو  رد  یـصخش  نینچ 

. دنکیمن
ْمُهَْنَیب ُءامَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع  ُءاَّدِـشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَحُم  دـیامرفیم : هدرک  هراشا  هلحرم  هس  نیا  هب  دـیجم  نآرق  رد  یلاعت  يادـخ 

271 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ْمُُهلَثَم  َِکلذ  ًاناوْضِر ...  َو  ِهَّللا  َنِم  اًلْضَف  َنوُغَْتبَی  ًادَّجُس  ًاعَّکُر  ْمُهاَرت 
ُهَأْطَش َجَرْخَأ  ٍعْرَزَک  ِلیِْجنِْإلا  ِیف  ْمُُهلَثَم  َو  ِةارْوَّتلا  ِیف 

ار اهنآ  دننابرهم  رایسب  ناشدوخ  نیب  دنریگیم و  تخس  یلیخ  نارفاک  رب  دنتـسه  وا  اب  هک  یناسک  وا و  تسادخ و  ربمایپ  دّمحم  ینعی ، « 1»
، لیجنا رد  نانآ  لثم  ةاروت و  رد  اهنآ  لثم  تسا  نیا  دـنبلطیم ، ار  ادـخ  تیاضر  يدونـشخ و  هک  ینیبیم  دوجـس  عوکر و  لاح  رد  هراومه 

ددرگ دنلب  هدش ، گرزب  يوق و  ات  دیامنیم  تیوقت  يرای و  ار  اهنآ  سپـس  هدمآ ، نوریب  کیراب  ءادتبا  نآ  گرب  هک  تسا  یتعارز  دـننام 
. دوشیم نازرواشک  یتفگش  ثعاب  هک  دسریم  دوخ  لامک  هب  سپس  و 

اب دـنکیم و  هراشا  تیوسیع  هلحرم  هب  ِلـیِْجنِْإلا » ِیف  ْمُُهلَثَم  َو  ، » دراد هراـشا  تیوسوم  هلحرم  هب  ِةارْوَّتلا .» ِیف  ْمُُهلَثَم  : » تسا هدومرف  هکنیا  و 
. دیامنیم هراشا  تیدّمحم  هلحرم  هب  هلحرم  ود  نیا  نیب  عمج 

یئاهتروص نآ و  هب  نتسیرگن  هنیآ و  هب  میناوتیم  تسا  هناگ  هس  لحارم  لماک و  بوذجم و  كرـشم و  رفاک و  لاح  هک  ار  روکذم  دراوم 
. مینک هیبشت  دوشیم  هدید  نآ  رد  هک 

( رفاک تلاح  دـننام   ) رّعقم بدّـحم و  شوگ  شـش  شوگ و  راهچ  ندوب و  درگ  ضراوع و  تافـص و  تهج  زا  هنیآ  دوخ  هب  ناسنا  یهاگ 
. درادن مه  هنیآ  رد  تروص  دوجو  هب  یهّجوت  الصا  ای  دنیبب  نآ  رد  ار  تروص  دهاوخب  هکنیا  نودب  درگنیم 
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«. بوذجم تلاح   » دشاب هتشاد  هّجوت  نآ  تایصوصخ  هنیآ و  دوخ  هب  هکنیا  نودب  درگنیم ، تروص  ندید  تهج  زا  هنیآ  هب  یهاگ 
و كرشم » تلاح  دننام  . » درگنیم دوشیم  هدید  هنیآ  رد  هک  یئاهتروص  هب  مه  شدوخ و  تافص  لکش و  تهج  زا  مه  هنیآ  هب  یهاگ 

__________________________________________________

هیآ 29 حتف - هروس  ( 1)
272 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هئارا تهج  زا  اهنت  هکلب  درادـن  هنیئآ  دوخ  هب  یهّجوت  دـنکیمن و  یمکح  هنیئآ  دوخ  هراب  رد  هک  یتلاح  رد  دـنکیم  هاـگن  هنیآ  هب  یهاـگ 
. تسا هاگآ  دوشیم  هدـید  هنیآ  رد  هک  یئاهتروص  هب  مه  دراد و  یهاگآ  روعـش و  هنیآ  هب  مه  وا  تلاح ، نیا  رد  درگنیم ، نآ  هب  اهتروص 

دـشاب تروص  هب  رتشیب  هّجوت  رگا  و  تیوسوم ، دـشاب ، هنیآ  دوخ  هب  رتشیب  هّجوت ، رگا  هک  بیترت  نیدـب  تشذـگ  هک  شاهناگ  هس  ماسقا  اـب 
. تسا ّتیدمحم  دنک ، هّجوت  ود  ره  هب  رگا  و  تیوسیع ،

؟ ادخ رد  قلخ  ای  تسا  قلخ  رد  ادخ  ایآ  دیسرپ : ع )  ) موصعم زا  یسک 
؟ وت رد  هنیآ  ای  یتسه  هنیآ  رد  وت ، ایآ  هک  وگب  نم  هب  هنیآ  هراب  رد  داد : باوج  ترضح 

. میتفگ ام  هک  هچنآ  هب  دراد  هراشا  ثیدح  نیا 
نیمه هب  تسا  لومعم  هیفوص  نایم  رد  هک  ترثک  تدحو و  نیب  عمج  ترثک و  رد  تدـحو  تدـحو و  رد  ترثک  ماقم  حالطـصا  عقاو  رد 

. دراد هراشا  تلاح  هس 
«. مدید نآ  رد  ار  ادخ  هکنیا  رگم  مدیدن  زیچ  چیه  : » هک تسا  هدمآ  ربخ  رد  تآشن  تالاح و  نیمه  هراب  رد  زاب 

«. مدید نآ  زا  شیپ  ار  ادخ  هک  رگم  : » تسا هدمآ  رگید  ربخ  رد 
«. مدید نآ  زا  سپ  ار  ادخ  هکنیا  رگم   » تسا هدمآ  رگید  ربخ  رد 

، تیدّمحم هبنج  هس  بیترت  هب  هک  مدید  نآ  زا  سپ  نآ و  زا  شیپ  نآ و  رد  ار  ادـخ  هکنیا  رگم  مدـیدن  ار  زیچ  چـیه  تفگ : ناوتیم  سپ  )
(. تسا تیوسوم  تیوسیع و 

؟ نآ ریغ  ای  تسا ؟ یّمسم  نامه  مسا ، ایآ  هک : هتفگ  نیا  خساپ  سپ 
273 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  روظنم  ّتیمسا  تهج  زا  مان  رگا  هچ  دش  مولعم  میدش  روآ  دای  هکنانچ 

چیه هک  ینعم  نیا  هب  تسا  هدـیمان  نیع  عقاو  رد  مان  نیا  دـشاب  هدـیمان  هّجوتم  طقف  هدوب  لفاغ  مان  هب  شرگن  زا  هدـنرگن  هک  يروطب  دـشاب 
رظن روظنم  يروط  ماـن ، نآ  رگا  لاـح  دـشابیم . یّمـسم  يارب  اـهنت  تسه  هچ  ره  تسین  مسا  يارب  يرثا  مکح و  تیـصخش و  يدوـجو و 

. دوشیم یّمسم  نیع  یتهج  زا  یّمسم و  ریغ  یتهج  زا  تروص  نیا  رد  دشاب  هاگآ  دوخ  رظن  هب  رظان  هک  دشاب 
یّمـسم ریغ  تروصنآ  رد  دـشاب ، تّیناـسفن  دوجو و  تیـصخش و  ياراد  هدـننیب ، رظن  هب  هک  دـشاب  رظن  روـظنم  يروـط  ماـن ، نآ  رگا  لاـح 

. دشاب هتشادن  نادب  یهجوت  چیه  ای  دشاب  هتشاد  هّجوت  هدیمان  هب  مان  زا  هدنرگن  هچ  دشابیم 
نآ و رب  اهیتسین  یگریچ  نمحر و  زا  يرود  تیاهن  ّتلع  هب  ناطیش  يارس  دراد و  رارق  ناطیـش  نمحر و  يارـس  نیب  ناسنا  هک  اجنآ  زا  و 

لباقم هطقن  تسرد  تسین  یلاعت  يادـخ  رهظم  الـصا  هک  ایوگ  اذـل  دـشابیم  یلاعت  يادـخ  رهق  رهاظم  دوخ  ءازجا  مامت  اـب  هکنیا  تلع  هب 
نمحر هن  تسا ، ناطیش  مسا ، هک  ایوگ  دشابیم ، ناطیـش  رّخـسم  هک  تهج  نآ  زا  ناسنا  سفن  تسا و  ّقح  تمحر  ههجو  نمحر و  يارس 

. دشابیم نامحر  مسا ، تسا ، وا  رّخسم  لقع و  نامرف  تحت  هک  تهج  نآ  زا  و 
نیمه يور  اذـل  تسا  ینالقع  تهج  زا  ای  یناطیـش و  تهج  زا  ای  دوشیم ، رداـص  ناـسنا  سفن  زا  هک  یناـسنا  لاـعفا  هّیلک  نوچ  یفرط  زا 
سفن تهج  زا  نآ  نتفگ  اب  ات  دنیوگب  ِهَّللا » ِمِْسب  ، » گرزب هچ  کچوک و  هچ  يراک  ره  رد  هک  تسا  هدش  رما  ناگدـنب  هب  روکذـم  تاهج 

نیب هتوک  مدرم  رتشیب  نوچ  دـشابن . یناطیـش  دـشاب و  ینامحر  اهنآ  ياهراک  ات  دـندرگ  لـخاد  یناـمحر  تهج  رد  هدـمآ  نوریب  یناـطیش 
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، ةداعـسلا نایب  همجرت  نیا  هب  هک  مه  یناسک  و  دننیبن . ار  اههطـساو  هک  دناهدیـسرن  یلاعت  ّقح  ّتیلعاف  تهج  رد  حیحـص  شرگن  هب  دنتـسه 
274 ص : ج1 ،

هک تسا  ور  نیا  زا  تسا  طئاسو  هب  رظن  هجوت و  هتفر  نیب  زا  هک  هچنآ  هکلب  هدـشن  نوریب  ناـنآ  لاـعفا  زا  طـئاسو  مه  زاـب  دناهدیـسر  ماـقم 
اریز دشابیم . حیحص  زین  هّللاب »  » عقاو رد  هکیلاح  رد  هّللاب ، دومرفن ، داد و  رارق  هّللا ، و  ءاب »  » نیب ار  مسا  هک  ِهَّللا » ِمِْسب  : » دومرف یلاعت  يادخ 

فرح ءاب  نیب  هک  مسا ، هملک  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هچنآ  سپ  تسا ، ادـخ  مسا  نامه  هک  دوشیم  رداص  وا  سفن  هطـساوب  ناسنا  زا  لاـعفا 
نآ ظـفل  هّللا  زا  دوصقم  هک  دـسریم  رظنب  هک  هچنآ  نینچمه  تسین . اـنتعا  لـباق  تسا  دـئاز  مکح  رد  تسا  هدـش  عقاو  رورجم  هّللا ، رج و 

ظفل هن  دنکیم  فصو  ار  ادخ  تاذ  هک  نمحر  هب  هّللا  فیـصوت  اریز  تسین ، تسرد  دـشاب  ینایب  هفاضا  عون  زا  هّللا  هب  مسا  هفاضا  دـشاب و 
. میهد رارق  ۀینایب  هفاضا  ار  ِهَّللا » ِمِْسب   » هک تسا ، نیا  عنام  ار  هّللا 

ترـضح زا  یثیدح  رد  هکنانچ : تسا . ینالقع  تهج  رد  ندش  لخاد  یناطیـش و  تهج  زا  ندش  نوریب  ِهَّللا » ِمِْسب   » نتفگ زا  دوصقم  نوچ 
« ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » دیوگب هدنیوگ  رگا  اذل ، مداهن » تمالع  ادـخ ، ياههناشن  زا  ياهناشن  هب  ار  دوخ  : » دومرف هک  تشذـگ  ع )  ) اضر

هدنشخب يادخ  هناخ  رد  لخاد  مدرب و  هانپ  وا  فّرصت  نمحر و  يارـس  هب  وا  فّرـصت  ناطیـش و  يارـس  زا  دیوگب : هک  تسنآ  لثم  وا  هتفگ 
ع)  ) رقاب ترضح  زا  اذل  دراد . مه  ار  هذاعتسا »  » ینعم شدوخ  ینعم  رب  هوالع  ِهَّللا » ِمِْسب   » تروصنیا رد  مدش  فصّتم  وا  تافص  هب  متشگ و 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن 
هک شاب  هتـشادن  یکاب  رگید  دوش  هدناوخ  ِهَّللا » ِمِْسب   » رگا سپ  تسا  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » هدـمآ دورف  نامـسآ  زا  هک  یباتک  ره  لّوا 

. دنکیم ظفح  نیمز  نامسآ و  نیب  رد  ار  وت  هّللا  مسب  یناوخب  رگا  یتفگن و  هذاعتسا 
زا ناطیش  هک  ناطیـش  ربارب  رد  تسا  یحالـس  هلزنم  هب  عقاو  رد  یهلا و  ياهتمالع  زا  یکی  هب  فاّصتا  هدنیوگ  يارب  نتفگ  ِهَّللا » ِمِْسب   » نوچ

275 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  فالخ  هب  دوش  هدناوخ  دنلب  ِهَّللا » ِمِْسب   » هک تسا  هدومرف  رما  اذل  دنکیم  رارف  نآ 
. دوش هدناوخ  هتسهآ  تسا  رتهب  هک  هذاعتسا ،

مان و تسا و  قلطم  بیغ  تاذ ، دوخ  اریز  دشابیم  شتّیـشم  لعف و  نامه  هک  ادـخ  روهظ  ماقم  ناونع  هب  تسا  یلاعت  يادـخ  تاذ  ملع  هّللا 
. شتّیشم لعف و  هب  وا  روهظ  رابتعا  هب  رگم  تسین  نآ  يارب  مه  یتافص  ءامسا و  درادن و  یناشن 

. تسا رابتعا  ود  ار ، ادخ  ّتیشم 
شرع و دراد  بیغ  هب  یئور  هک  تهج  نآ  زا  دراد . قلخ  هب  یئور  هک  نآ  رابتعا  هب  رگید  دراد . بیغ  ماقم  هب  یئور  هک  راـبتعا  نآ  هب  یکی 
هب زین  دوشیم و  موسوم  یلعلا » هب  هّللا و   » هب لّوا  ّقح  ناونع ، ود  نیا  ببس  هب  دوشیم . هدیمان  یـسرک  دراد  قلخ  هب  یئور  هک  تهج  نآ  زا 

َعِسَو دیامرفیم : تفرگ و  رارق  شرع  رب  دنوادخ  ینعی ، يوَتْـسا  ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنمْحَّرلا  دیامرفیم : یلاعت  ّقح  هک  تسا  ناونع  ود  نیا  رابتعا 
رد هبترم و  دنلب  رایـسب  هک  تسا  وا  تسا و  نیمز  نامـسآ و  همه  وا  یـسرک  ینعی ، « 1  » ُمیِظَْعلا ُِّیلَْعلا  َوُه  َو  َضْرَْألا ...  َو  ِتاوامَّسلا  ُهُّیِـسْرُک 

. تسا تمظع  تیاهن 
هکلب دشابیمن  قتشم  مسا  ای  تسا  ردصم  زا  قتشم  ياهتفـص  زا  هّللا » ، » ینعی دماج  ای  تسا  قتـشم  هک  تسا  فالتخا  هّللا »  » ظفل هراب  رد 

. تسین فّرصتم  هّدام  ياراد  هک  تسا  يدماج  مسا  ای  ردصم  مسا  ای  ردصم  نآ 
: تسا هدمآ  يدنچ  لاوقا  نآ ، هراب  رد 

دبعی دـبع  ینعم  هب  و  رـصنی ، رـصن  لثم ، تسا . تهولا » « » هلا  » نآ ردـصم  دـشابیم و  هلأی » هلا   » هلا هّدام  زا  هّللا ، تسا : هدـش  هتفگ  هلمج  زا 
. دشابیم درک  تدابع  یگدنب و  ینعی ،

فذح نآ  هزمه  هک  تسا  هزمه  رسک  هب  هلا »  » نامه هّللا »  » هملک لصا 
__________________________________________________
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255 هرقب - ( 1)
276 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

باب زا  ای  لیلد  نیمهب  تسا  هدش  هّللا ، هزمه ، فذح  زا  سپ  هک  تسا  هتـشگ  هلالا »  » تسا و هدمآ  فیرعت  لا ، نآ  ضوع  هب  تسا و  هدـش 
. تسا هدشن  فذح  ادن  عقوم  رد  نآ ، فلا  تسا . بولطم  نخس  نداد  لوط  بوبحم  ندرک  ادن  عقوم  رد  هکنآ 

هدش هتفگ  زین  دشاب  نداد  هانپ  ای  نتـسج  هانپ  ای  یباتیب و  عزج و  يرایـسب  ای  ّریحت  ینعم  هب  حرفی ، حرف  نزو  رب  هلأی  هلا  زا  هّللا ، تسا  نکمم 
هودـنا و نآ  ینعم  و  تسا . ملعی ) ملع  لثم ، هلی ، هلو   ) اـی بسحی  بسح  لـثم  هلی  هلو  اـی  برـضی  برـض  لـثم  هلی » هلو   » هّداـم زا  هک  تسا 

. دشابیم یباتیب  سرت و  تریح و 
. دشابیم قتشم  دش  ماقم  دنلب  ای  دش  ناهنپ  ینعمب  هیلی ، هال  هّدام  زا  ای  دیرفآ ، ار  قلخ  ادخ  ینعی ، هولی » قلخلا  هّللا  هال   » هّدام زا  ای  و 

لا فذـح و  شرخآ  فلا ، تسا  هدـش  هدـنادرگرب  یبرع  هب  نوچ  دـشابیم  ینایرـس  هملک  هک  تسا  اهال »  » نآ لصا  دـناهتفگ  مه  یـضعب 
. تسا هدش  لخاد  نآ  رب  فیرعت ،

تسا و هدش  عضو  بطاخم  مّلکتم و  نیب  هدش  هتخانش  دوهعم و  بیاغ  يارب  ریمـض  نیا  هچ  تسا  هدوب  وه »  » نآ لصا  دناهتفگ  مه  یـضعب 
نیا هب  رعـشم  ات  هدش  لخاد  نآ  رب  صاصتخا  مال  سپـس  تسا ، هّللا »  » نامه اهلد  هدش  هتخانـش  دوهعم و  و  قلطم ، روط  هب  اههدید  زا  بیاغ 

. تسا وا  ّصتخم  هّللا  يوس  ام  همه  هک  دشاب 
گرزب تهج  سپـس  تسا  هتـشگ  لیدـبت  فلا ، هب  و  تسا ) هدـیدرگ  هدیـشک  ، ) تسا هدـش  عابـشا  تشاد  گرزب  تهج  مال ، هحتف  سپس 

. تسا هدیدرگ  هّللا  هدش ، لخاد  نآ  رب  فیرعت ، مال  يرگید  تشاد 
رهاظم و دنتسه  هّللا  رهاظم  هک  روطنامه  ادخ  هّینیع  ءامسا  اریز  دنـشابیم  مسا  يارب  تفـص  ود  ای  هّللا »  » يارب تفـص  ود  میحر » نمحر و  »

277 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
« هّللا  » يارب تفـص  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  میریگب  مسا  يارب  تفـص  رگا  ار  ظفل  ود  نیا  دنـشابیم . زین  یلاعت  يادخ  تافـص  همه  ياهدومن 

عقاو رد  ار  تافـص  نامه  هّللا »  » هملک دوخ  نوچ  دنـشاب . دـیکأت  شدـعب  ام  اب  نامحر  هملک  هک  دـیآیم  مزال  مود  تروص  رد  اریز  دنـشاب 
نآ زا  زاـغآ ، رد  لـعف  يراوتـسا  ماوق و  هک  تسا  نیا  مسا  ندروآ  زا  روـظنم  یفرط  زا  «. 1  » تسا دـیکأت  تفـص  ود  نیا  ندروآ  سپ  دراد 

. تسا ّتیمیحر  ّتینامحر و  تافص  هب  مسا  ندوب  فصّتم  ینعم  نیا  و  ددرگ ، متخ  ودب  نایاپ ، رد  عورش و 
رایـسب ینعم  هب  تسا  هغلاـبم  هغیـص  تروـصنآ  رد  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  لـعفلا  نیع  رـسک  هب  محر »  » زا میحر » نـمحر و   » هـملک ود  نـیا 

. نابرهم رایسب  هدنشخب و 
. نابرهم هدنشخب و  ینعم  هب  دنشابیم  ههّبشم  تفص  تروص ، نآ  رد  هک  هدش  هتفرگ  لعفلا  نیع  ّمض  هب  محر »  » زا ای 

ای يزیچ  هب  ّصتخم  ینامحر  تمحر  ایناث  دراد و  رتشیب ) فورح   ) يرتشیب يانب  نامحر  الّوا  اریز  تسا  رتاسر  میحر ، زا  نمحر ، لاح ، رهب 
تـسا یتلاح  رد  مه  نآ  دراد . صاصتخا  هّللا  یلا  ناکلاس  ناسنا و  هب  اهنت  هک  یمیحر  تمحر  فالخ  هب  تسین ، یّـصاخ  تهج  ای  یتلاح 

. دشاب هدیدرگ  وا  لاح  لماش  یمیحر  تمحر  ادخ  يدونشخ  تهج  زا  هدش ، عقاو  ادخ  ياضر  دروم  کلاس  هک 
دض هک  بضغ  هب  هن  و  دنوشیم ، فصو  یمیحر  تمحر  هب  هن  دنتـسه  ناویح ) تانب و  دامج و   ) هناگ هس  دیلاوم  رـصانع و  هک  ناسنا  ریغ 

نآ
__________________________________________________

ینوناق قبط  دوش  هدرب  راک  هب  يدیدج  ینعم  سیـسأت  تهج  ای  دشاب  دیکأت  هملک  نآ  هکنیا  نیب  دـشاب  رئاد  رما  ياهملک  دروم  رد  رگا  ( 1)
رتهب دنـشاب  مسا  يارب  تفـص  میحّرلا »  » و نمحّرلا »  » ظفل ود  اذل  تسا . دـیکأت  زا  رتهب  سیـسأت  رب  لمح  هدـش  رکذ  نایب  یناعم  ملع  رد  هک 

. تسا
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278 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نیا دنتـسه  زین  یمیحر  تمحر  دنـشابیم  ینامحر  تمحر  هک  لاح  نیع  رد  ناشدوجو  الاب ) ملاع  درجم  تادوجو   ) هیلاع حاورا  و  تسا .

یهاـگ یلفـس ) تادوجوم   ) هثیبخ حاورا  اـما  درادـن . هار  اـهنآ  رد  مه  بضغ  تهج  هکناـنچ : تسین  مه  زا  ادـج  اـهنآ  نیب  رد  تمحر  ود 
. دنشابیم بضغ  هب  فصّتم  اهنآ  هک  تسا  نیا  بلغا  نکل  دنوش  فصّتم  یمیحر  تمحر  هب  هک  تسا  نکمم 

یتالامک هب  نانآ  ندـناسر  لامکب  نتـشادهگن و  یقاب  ءایـشا و  رب  دوجو  هضافا  زا  تسترابع  ینامحر ، تمحر  هک  تسا  نیا  بلطم  ّرـس  و 
یلاعت يادخ  ورنیا  زا  تسا  ریگ  ارف  ناسنا  ریغ  ای  ناسنا  ارس ، نآ  ارـس و  نیا  ياهزیچ  همه  هب  تبـسن  رما  نیا  تسنانآ و  ترطف  راوازـس  هک 

: تسا هدومرف 
کچوک و گرزب و  هب  ادخ  تبسن  يواست  هب  ار  نآ  و  دش ». یلوتسم  تفرگ و  رارق  شرع  رب  نمحر   » ینعی يوَتْـسا » ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنمْحَّرلا  »

. دناهدرک ریسفت  تسپ  فیرش و 
مسا نامحر  هک  هدش  دراو  ع )  ) قداص ماما  زا  و  ترخآ ، ایند و  هدنیاشخب  يا  ینعی ، ةرخالا » اینّدلا و  نمحر  ای   » تسا هدمآ  ثیدح  رد  زین 

. تسا ّماع  تفص  کی  يارب  صاخ 
هب نداد  يزور  اب  هکنیا  ای  دنکیم و  محر  ام  رب  يزور  شرتسگ  اب  هک  تسا  یسک  نمحر ، هک : تسا  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ترضح  زا 
ادخ يرادربنامرف  زا  نانآ  هچ  رگا  دلـسگیمن  ار  يزور  دراوم ، زا  کی  چیه  رد  دنکیم و  ینابرهم  دزرویم و  تفوطع  اهنآ  هب  اههدـیرفآ 

. دنلسگب
تسا و اهنآ  هب  دوجو  ندیشخب  هتباث  « 1  » نایعا يزور  هک  تسا  مولعم 

__________________________________________________

: دیوگیم صوصف  حرش  رد  يرصیق  هتباث  نایعا  هراب  رد  ( 1)
ار هیلقع  روص  دشابیم . دوخ  تافص  ءامـسا و  هب  ملاع  دوخ و  تاذ  هب  ملاع  یلاعت  قح  اریز ، قح  رد  لوقعم  تسا  يروص  ار  یهلا  ءامـسا 

نّیعت هب  یلجتم  تاذ  نیع  هک  تهج  نآ  زا 
279 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هتسباو  نادب  دوجو  ءاقب  هک  تسا  يزیچ  نآ  ندیشخب  مه  يدوجوم  ره  يزور 
. دنشاب رایتخا  ياراد  هک  سنا  نج و  رب  دنسپ  دروم  يرایتخا  تالامک  هضافا  زا  تسترابع  ۀّیمیحر : تمحر 

. صاخ تفص  يارب  تسا ، ماع  مسا  میحر  هک : تسا  هدمآ  رابخا  رد  تهج  نیمهب  و 
تمظع و  دجم ، هب  میم ، ادخ و ، يراوگرزب  انس و  هب  نیـس  ادخ و  یئانـشور »  » ءاهب هب  ءاب ، هّللا » مسب  رد  : » هک تسا  هدمآ  ع )  ) همئا زا  زین  و 

. دراد هراشا  راگدرورپ 
ناگدیرفآ عیمج  رب  تسا  نابرهم  ینعی  نامحر  تسا و  زیچ  ره  هلا  ادخ و  وا  ینعی  هّللا »  » ظفل دراد و  هراشا  ادـخ  کلم  هب  میم  یتیاور ، رد 

. دراد صاصتخا  نانمؤم  هب  میحر »  » و
ناگدـنب هب  دریگیم و  کبـس  اهنآ  رب  ار  شتاـعاط  هک  تسا  میحر  تهج  نآ  زا  شنمؤم  ناگدـنب  هب  ادـخ ، هک  تسا  هدـمآ  ربخ  رد  هچنآ 

هب یمیحر  تمحر  قّلعت  هک  تفگ  دـیاب  دـنکیم  ارادـم  دوـخ  ناـمرف  تقفاوـم  هب  اـهنآ  توـعد  رد  هک  تسا  میحر  تهج  نآ  زا  شرفاـک 
. تسا يرایتخا  دنسپ  دروم  ّتیلعف  یضتقم  هک  تسا  اهنآ  ترطف  ءاقب  تهج  زا  نارفاک 

. تسا يورخا  روما  يارب  نداد  زردنا  ایند و  رد  ارادم  قفر و  هدیدنسپ ، ياهرادرک  هب  ّتیلعف  همزال  و 
__________________________________________________

قیاقح و و  تایهام ، ار  تاّیلک  امکح  و  یئزج ، ای  دـشاب  یّلک  نّیعت  ماقم  رد  هکنیا  زا  معا  دـنمان ، هتباث  نایعا  تسا ، هنّیعم  تبـسن  ّصاـخ و 
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ضیف هطساوب  و  لّوا ، نّیعت  بسح  رب  دناهّیملع  تارضح  رد  نّیعتم  هک  ءامسا  هّیلک  روص  زا : دنترابع  تایهام  سپ  دنمان  تاّیوه  ار  تایئزج 
 ... دنبای لّصحت  جراخ  رد  نایعا  نآ  سدقم  ضیف  هطساوب  دوشیم و  لصاح  ملع  رد  اهنآ  یلصا  تادادعتسا  هتباث و  نایعا  سدقا 

280 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ناسآ کبـس و  ام  رب  ار  نید  هک  تسا  میحر  ام  هب  ترخآ  ایند و  رد  ام و  نید  رد  دنوادخ ، هک : تسا  هدش  تیاور  ع )  ) نینمؤملا ریما  زا  و 

. دزاسیم زیامتم  ادج و  شدوخ  نانمشد  زا  ار  ام  هک  ورنآ ، زا  دنکیم  محر  ام  هب  هداد  رارق 
هّدام ینامحر ، تمحر  نآ  و  ینامحر ، تمحر  يارب  تسا  تروص  دننام  تسا  بضغ  مشخ و  ربارب  رد  اضر  ینعم  هب  هک  یمیحر  تمحر 

رایتخا هک  تادوجوم  یضعب  هب  تبـسن  اذل ، تسا . دوجوم ، تالامک  دوجو و  هضافا  نوچ  ینامحر  تمحر  اریز  بضغ  اضر و  يارب  تسا 
تعاطا دـنراد و  رایتخا  هک  اهنآ  هب  تبـسن  دوشیم  رهاظ  بضغ  مشخ و  تروص  هب  دـننکیم  ینامرفان  قح  زا  راـیتخا  هدارا و  اـب  هتـشاد و 
. یمیحر تمحر  هن  تسا  ینامحر  تمحر . نیمه  دراد  یشیپ  بضغ  رب  هک  یتمحر  دنکیم و  هولج  يدونشخ  تروص  هب  دننکیم 

رب تسا  فـّلکم  دارفا  هب  نآ  قـّلعت  بضغ ، رب  تمحر  نتـشاد  یـشیپ  زا  روـظنم  تروـص  نیا  رد  هک  دـشاب  یمیحر  تمحر  تـسا  نـکمم 
رب هّللا  میدقت  هّللا و  رج و  فرح  نیب  مسا  نتفرگ  رارق  تلع  دـش  رکذ  هک  هچنآ  زا  دـش و  نایب  البق  هکنانچ : «، 1  » ناشترطف ياضتقا  بسح 

. دش هتسناد  میحر  رب  نامحر  میدقت  نامحر و 
، دراد هراشا  تشگزاب  تیعجرم و  هب  میحر  اب  و  زاغآ ، تیئدـبم و  هب  نمحر  ظفل  اب  یلاعت و  ّقح  تّیعماج  هب  هّللا »  » ظفل اب  یلاعت  يادـخ  و 

يایوگ رارق و  ینیع  دوجو  بتارم  ربارب  رد  یظفل  فورح  نوچ  تسا . هدومن  عمج  تفـص  ود  نیا  رد  ار  شتافاضا  عیمج  یلاعت  يادـخ  و 
. دراد هراشا  نآ  زا  ياهبترم  هب  اهنآ  زا  کی  ره  اذل ، دنشابیم  نآ 

__________________________________________________

. دراد یشیپ  بضغ  رب  تمحر  دنک  اضتقا  ناشترطف  هک  هزادنا  ره  ینعی  ( 1)
281 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

وا اب  یقرف  هک  یلاـعفا  یّلجت  لـعف و  ماـقم  هب  تسا ، کـیدزن  فلا ، هب  تطاـسب  رد  نوچ  ءاـب ،»  » بوجو هبترم  هب  تطاـسب  تّلع  هب  فلا -» »
. دراد هراشا  تسوا ) نیع   ) درادن

ّتیشم ماقم  هب  هراشا  نیا  دیدرگ و  رهاظ  ءاب ، هلیسو  هب  هک : تسا  هدمآ  رابخا  رد  اذل  دراد . هراشا  ناکما  ببسب  لعف  نّیعت  هب  ءاب ، ریز  هطقن 
. دشابیم ینالقع  لّوا  ناکما  ببسب  ّتیشم  نّیعت  هب  هراشا  زین  نیا  دش . ادج  هدنوش  شتسرپ  زا  هدنتسرپ  ءاب ، ریز  هطقن  هلیسو  هب  تسا و 

زا دراد و  رارق  يدوجو  بتارم  ربارب  رد  ءازا و  هب  فورح  نوچ  و  دـیدرگ . رهاـظ  هّللا ، مسب  ءاـب  زا  تادوـجوم  تسا : هدـش  هتفگ  نینچمه 
لصا و رظن  زا  قلخ  ّقح و  ياهتبسن  همه  دشابیم و  قلخ  ّقح و  ياههطبار  اهتبسن و  حیحـصت  يارب  ینامـسآ  ياهباتک  عیمج  رگید  يوس 

ِنمْحَّرلا ِهَّللا  ِمِْسب   » رد هچنآ  ره  و  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » رد تسا  باـتکلا » ۀـحتاف   » رد هچنآ  همه  و  باـتکلا ، ۀـحتاف  هروس  رد  هشیر ،
هچنآ ره  باتکلا ،» ۀـحتاف   » هروس رد  تسا  نآرق  رد  هچ  ره  دوش  هتفگ  هک  تسا  تسرد  سپ  تسا  عمج  هّللا » مسب  ءاـب   » رد تسا  ِمیِحَّرلا »

عمج ِهَّللا » ِمِْسب   » ءاـب رد  تسا  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » رد هچنآ  همه  و  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » رد تسا  باـتکلا » ۀـحتاف   » هروس رد 
. تسا هّللا  مسب  ءاب  ریز  هطقن  نامه  «، 1  » شلّوا نّیعت  رابتعا  هب  ع )  ) یلع زین  دشابیم و 

ءاب  » ریسفت ای  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » ریـسفت زا  ای  باتکلا » ۀحتاف   » ریـسفت زا  رتش  داتفه  دهاوخب  ملاع  رگا  دوش . هتفگ  هک  تسا  حیحص 
. تسا بوسنم  ع )  ) نینمؤملا ریما  هب  نیماضم  یناعم و  نیا  رثکا  دناوتیم . دنک  راب  هّللا » مسب 

__________________________________________________

 ].....[ يرون هّللا  قلخ  ام  لّوا  ثیدح : هب  هراشا  ( 1)
282 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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ای مال و  رـسک  لاد و  حتف  هب  تردنب  دناهدناوخ و  روسکم  ار  هّللا »  » مال مومـضم و  ار  دمح »  » لاد امومع ، فورعم ) ءارق   ) ءاّرق ِهَِّلل :» ُدْمَْحلا  »
. تسا هدش  هدناوخ  لاد  زا  يوریپ  هب  مال  رسک  لاد و  رسک 

يارب مال  هکنیا  رب  انب  رصح  هدافا  تسا و  رـصح »  » يارب مالک  لاح  ره  هب  تسا . هدمآ  « 1  » قارغتسا ای  سنج  فیرعت  يارب  دمحلا »  » مال اّما 
صاصتخا يارب  ل )  ) مال هک  اریز  دوشیم  هدافتـسا  هّللا ، مال  فرح  زا  نآ  رـصح  دشاب  سنج  مال ، رگا  یلو  تسا . حـضاو  دـشاب  قارغتـسا 

. تسا
تافص هکنیا  دوجو  اب  تسا . حیحـص  رـصح  مه  زاب  تروصنیا  رد  تسا . دوشیم ) عقاو  دمح  دروم  هچنآ  « ) هیلع دمحی  ام   » ینعم هب  دمح 

تیرهظم تهج  زا  تافـص  نآ  هب  ریغ  فاّصتا  تسا و  ّقح  هب  قلعتم  ۀـقیقح  اریز  دوشیم  هدـید  رهاظ  هب  مه  یلاعت  يادـخ  ریغ  رد  لامک ،
. تسا ریغ  نآ  دوخ  زا  تافص  نآ  هک  دشاب  نآ  تهج  زا  هن  دشابیم  تافص  نآ  يارب  ریغ  نآ 

دـشاب یندرک  شیاتـس  درک  شیاتـس  ادخ  ینعی ، ادمح » هّللا  دمح   » نآ لصا  دشاب و  هّللا »  » نآ لعاف  ردصم و  ینعم  هب  دـمح  تسا  نکمم 
ربخ مال  فلا و  طّسوت  هب  هّللا  ظفل  و  هّللا »  » هملک هدیدرگ و  هفاضا  نادب  فیرعت  لا »  » هدـش لقتنم  ردـصم  هب  عفر  و  هدـش ، فذـح  لعف  هک 

. دنک تلالد  رصح  قارغتسا و  تابث و  رب  ات  دش  هداد  رارق  نآ 
. میاهدرک رصحنم  هّللا »  » رد نانآ  ترثک  نارگشیاتس و  دّدعت  دوجو  اب  ار  دمح  تروصنیا  رد 

ره لعاف  یلاعت  يادخ  هک  تفگ  میهاوخ  دمآ و  دهاوخ  ُدیُِری ...  ام  ُلَعْفَی  َهَّللا  َّنِإ  هیآ  ریسفت  رد  هرقب  هروس  رد  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  و 
یلعف
__________________________________________________

. دوشیم لماش  ار  دارفا  همه  هک  تسورنآ  زا  قارغتسا  ( 1)
283 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لوح و ال ال   ) ادخ ببس  هب  رگم  تسین  یتردق  ورین و  چیه  دشابیمن و  ادخ  زج  دوجو ، رد  یلعاف  عقاو  رد  دنز  رـس  یلعاف  ره  زا  هک  تسا 
یقیقح هدننک  حدم  دنک  شیاتس  ار  يرایتخا  یعقاو  يابیز  ینعی  دشاب  ساپـس  دمح و  وا  شیاتـس  رگا  يرگـشیاتس  ره  زین  و  هّللاب ،) الا  ةوق 

نیا رد  ینیب ، دوخ  لهج و  رظن  هب  هن  دـنزب ، فرح  لقع  ناـبز  هب  دـنک و  هاـگن  لـقع  رظن  هب  هتـشگ  ینـالقع  وا  حدـم  هکنیا  رگم  دوشیمن 
. ادخ ریغ  هن ، ددرگیم  ادخ  دمح  وا  دمح  هجیتن  رد  دوشیم و  ادخ  نابز  رظن و  لقع ، نابز  رظن و  تروص 

هّللا تدمح   » تسا هدوب  نیا  لصا  رد  هک  دشاب . نآ  لوعفم  هّللا »  » ندرک و شیاتـس  ساپـس و  ینعی ، يردصم  ینعم  هب  دـمح  تسا  نکمم 
رب مال  هدش  عقاو  نآ  ياج  رد  تسا  ردصم  هک  ادمح »  » تسا و هدش  فذح  لعف  سپس  یندرک ) شیاتس  مدرک  شیاتـس  ار  يادخ  « ) ادمح

نادـب نیا  تسا . هدـش  دـمحلا »  » يارب ربخ  رج و  مال  ندـش  لخاد  اـب  تسا  هدوب  لوعفم  هک  مه  هّللا » . » تسا هدـیدرگ  عوفرم  لـخاد و  نآ 
نآ رد  میریگب و  لوهجم  ای  مولعم  لعف  زا  ار  ردـصم  تسا  نکمم  یلو  دوش  ظاحل  رودـص  ثودـح و  يردـصم  ینعم  رد  هک  تسا  رابتعا 

هجیتن رد  و  دوش ، ظاحل  نآ  رد  رودص  ثودح و  هکنیا  نودب  مینک  رابتعا  ثدـح  نآ  هب  فاّصتا  لوعفم و  ای  لعاف  يارب  « 1  » ثدح توبث 
. تسادخ تاذ  صوصخم  یگدنوش ) شیاتس   ) تیدومحم ای  يرگشیاتس )  ) تّیدماح دوشیم : نینچ  نآ  ینعم 

نآ هب  دنوادخ  هک  هّیلالج ، تافص  زا  تسا  يزیچ  نامه  نیع  ادخ ، هّیلامج  تافص  زا  دوشیم  عقاو  شیاتـس  ساپـس و  دروم  هچنآ  هکنادب 
هب تبسن  وا ، هطاحا  ّقح و  يدوجو  هعـس  نامه  دوشیم  شیاتـس  نآ  رب  ادخ  هک  ياهّیلامج  هّیتوبث  تافـص  همه  لصا  هچ ، دوشیم . حیبست 

مدع و دوجو و  ره 
__________________________________________________

. دوش رداص  لعاف  زا  هک  تسا  یلعف  ره  زا  ترابع  ثدح  ( 1)
284 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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مدع هب  موکحم  مودعم  و  دوجو ، ببس  هب  تسا  تباث  وا  يارب  تسا  تّیسفن  مدع  نامه  هک  مدع  دوخ  اریز ، دشابیم  مودعم  دوجوم و  ره 
زا هلیسو  نادب  دنوادخ  هک  ياهّیلالج  یبلس  تافص  همه  لصا  تسین و  وا  تافص  همه  هعس  زج  مه ، وا  دوجو  هعس  دوجو و  ببس  هب  تسا 

بلـس قادصم  ددرگیم و  رب  اهیتسین  بلـس  هب  دودـح  بلـس  و  تسا . یلاعت  يادـخ  زا  دودـح  بلـس  نامه  دوشیم  هیزنت  حـیبست و  نآ 
زا نآ  هک  ددرگیم  رب  تادوجو  بلـس  هب  اـهنآ ، رد  بلـس  هچ  دراد  قرف  رما  نیا  دـندودحم  هک  تاـنکمم  رد  تسین و  دوجو  زج  اـهیتسین 

رگم دوشیمن  ماجنا  شیاتس  هک  يدنوادخ  تسا  هّزنم  كاپ و  سپ  اهنآ ، تادوجو  دوخ  زا  هن  دوشیم  عازتنا  تانکمم  تادوجو  دودح و 
هملک اب  حیبست  رکذ  ّتنـس ، باتک و  رد  ورنآ ، زا  دوشیم . شیاتـس  نادب  هچنآ  هب  رگم  دوشیمن  حـیبست  دوشیم و  حـیبست  نادـب  هچنآ  رب 

. دناهدش رکذ  ادج  مه  زا  رتمک  تسا و  هدمآ  مه  اب  تسا  ینعم  نیدب  هچنآ  ای  دمح »  » حیرص
شیاتـس تّیدومحم و  هب  نداد  ربـخ  ینعم  هب  هک  تسا  راـبخا  اـی  هملک  نیا  هب  دـمح  داـجیا  ینعی ، تسا  ءاـشنا  اـی  هّلل » دـمحلا   » زا دوصقم 

. دشابیم یلاعت  يادخ  یگدنوش 
نآ يرادـیدپ  تاذ ، روهظ  تسا و  دـّحتم  یقیقح  تافـص  عیمج  اـب  مه  تاذ  تسا و  نآ  روهظ  راـبتعا  هب  تاذ  يارب  مسا  هّللا ، هملک  نوچ 

لامک ياهتفـص  همه  عماج  هک  تسا  یتاذ  هژیو  ساپـس  دمح و  دوش : هتفگ  هک  تسا  نآ  هلزنمب  هّلل » دمحلا   » مالک نیا  اذـل ، تسا  تافص 
. دنعمج لامک  تافص  همه  نآ ، رد  هکنیا  تهج  زا  تسا 

هتـسیاش ای  ندرک  تیبرت  ای  ندرک  عمج  اـی  ندـش  کـلام  ینعم  هب  ّهبر »  » زا تسا و  هدـش  تئارق  ءاـب ، حـتف  رـسک و  هب  ّبر ، نیملاـعلا : ّبر 
285 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . بسانم  یناعم  نیا  همه  دشابیم ، ندوب  نآ  مزالم  ای  ندومن  هارمه  ای  ندنادرگ 

. تسا هتسشن  لعاف  مسا  ياج  هک  تسا  يردصم  ای  تسا  ّبار »  » فّفخم لعاف و  مسا  ای  هّهبشم  تفص  ّبر »  » یفرط زا 
ار همان  هک  تسا  يزیچ  نآ  ینعی ، تسا  هب ،» متخی  ام   » ینعم هب  متاخ  هک  روطناـمه  تسا . تمـالع  زا  اـی  ملع  زا  اـی  ملاـع ، ظـفل  نیملاـعلا :
زا هبترم  ره  هّللا و  يوس  اـم  همه  هب  تسا و  هب » ملعی  اـم   » ینعم هب  مه  ملاـع  نینچمه  دـشاب . يرتـشگنا  روظنم  هک  دـننک  رهم  متخ و  نادـب 

هملک نیا  قـالطا  رد  یئوگ  هک  ناـنچ  دوشیم . قـالطا  ناـسنا ، دارفا  زا  درف  ره  رب  تادوجوم و  عاونا  زا  عون  ره  رب  هّللا و  يوس  اـم  بتارم 
. تسا سایق  فالخ  رب  نوملاع )  ) نون واو و  اب  ملاع ، عمج  تسا و  هدش  رابتعا  تساهنآ  نیب  هک  داّحتا  یعون  اب  هارمه  زیچ  نیدنچ  عامتجا 

ناسنا ناور  تیبوبر  دننام  دشابیمن و  نادنزرف  هب  تبسن  ناردپ  تّیبوبر  دوخ و  كالما  رد  نیکلام  تّیبوبر  دننام  یلاعت ، يادخ  ّتیبوبر ،
تظافح يرادـیاپ و  دوجو و  ثعاب  هک  تهج  نآ  زا  اوق  هب  تبـسن  تسا  سفن  ّتیبوبر  دـننام  هکلب  تسین  مه  حراوج  ءاـضعا و  هب  تبـسن 

نابهگن و تسا و  نایناهج  رب  دوجو  هدـننک  هضافا  یلاـعت  يادـخ  هک  اریز  دـناسریم . « 1  » هیوناث هّیلوا و  تـالامک  هب  ار  اـهنآ  هدوب و  اـهنآ 
ات تسا  هدمآ  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  « » َنیَِملاْعلا ِّبَر   » زا سپ  ورنیا ، زا  دناسریم . يوناث  یلوا و  تالامک  هب  ار  اهنآ  تسا و  اهنآ  هدـننک  راوتـسا 

. دوش تباث  نآ  يرترب  تلیضف و  هکنیا 
. دش نایب  هتشذگ  رد  یبلاطم  تفص  ود  نیا  قیقحت  رد 

هدش هداد  رارق  ادخ  يارب  تفص  ود  هملک  ود  نیا  اجنیا ، رد  هکنیا  زا 
__________________________________________________

. تسا ياهبترم  یلوط  تالامک  هیوناث ، تالامک  یلو  تسا  يدرف  یعون و  لامک  نامه  هّیلوا ، تالامک  ( 1)
لـصاح نامز  رورم  هب  هک  یتالامک  یلو  تسا  هیلوا  تـالامک  دـشابیم ، اراد  ترطف  تقلخ و  قبط  ناـسنا  هک  یتـالامک  رگید  تراـبع  هب 

. دشابیم هیوناث  تالامک  دوشیم 
286 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هراشا نادب  دیکأت و  هن  دوش  سیـسأت  هکنیا  ات  تسا  هّللا »  » مسا يارب  تفـص  هملک ، ود  نیا  ِهَّللا » ِمِْسب   » رد هک  دراد  راعـشا  رما  نیا  هب  تسا ،
هب هتـشذگ  ادخ  تافـص  زا  دور و  الاب  اهنآ  فیـصوت  نادب و  نتفای  ناشن  ءامـسا و  هب  رظن  ظاحل  زا  تئارق  رد  تسا  مزال  هدنناوخ  هک  دراد 
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. دوش ققحم  يآ ) رترب  ، ) قرا و  ناوخب ) ، ) ءرقا رما  لاثتما  وا  قح  رد  هکنیا  ات  دیامن  فیصوت  شدوخ  تافص  هب  ار  تاذ  دنکفا و  رظن  تاذ 
اب هفاضا و  عفر و  هفاضا و  بصن و  هب  موی و  هب  هفاـضا  ّرج و  اـی  تسا و  هدـش  هدـناوخ  لـعاف  نزو  رب  کـلام »  » هملک ِنیِّدـلا :» ِمْوَی  ِکـِلام  »

. تسا هدش  هدناوخ  هفاضا  نودب  مه  عفر  نیونت 
. تسا هدش  هدناوخ  هفاضا  لاح  رد  عفر  بصن و  ّرج و  و  مال ، رسک  میم و  حتف  اب  کلم »  » زین و 

. دشابیم کلام  فیفخت  هک  دناهدناوخ  مال ، نوکس  اب  ار  کلم ، مه  یضعب 
. دناهدناوخ لعف  تروص  هب  کلم  مه  یخرب 

اهناور تیکلام  ناشیاهتکلمم و  هب  تبـسن  كولم  تیکلام  ناشیاهکلم ، هب  تبـسن  ناکلام  تیکلام  دننام  اهزیچ ، هب  یلاعت  يادـخ  تیکلام 
تسا رضاح  سوفن  نآ  دزن  رد  هک  یملع  ياهتروص  يدوجو و  ياوق  هب  تبسن  تسا  ناور  تیکلام  دننام  هکلب  دشابیمن  ءاضعا  هب  تبـسن 

تیکلام نداد  صیـصخت  دنکیم . تابثا  دزاسیم و  وحم  دیامنیم ، داجیا  دـهاوخب ، ار  مادـک  ره  دـنکیم و  انف  دـهاوخب  ار  مادـک  ره  هک 
تسا هدنام  تیرشب  عبط و  ملاع  رد  یتقو  ات  ناسنا ، هچ ، میدرک  نایب  هک  تسا  يرترب  ءاقترا و  نامه  هب  هراشا  ِنیِّدلا » ِمْوَی   » هب یلاعت  يادخ 

راکـشآ وا  رب  تفای  ءاقترا  تسا  لاثم  ملاع  هک  شاداپ  ازج و  ملاع  هب  ناهج  نیا  زا  نوچ  ددرگیمن . راکـشآ  يو  رب  یلاعت  يادخ  ّتیکلام 
287 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ءایشا  کلام  یلاعت  يادخ  هک  دوشیم 

ازج زور  رد  ادـخ  تیکلاـم  هک  تسنیا  نآ  ینعم  سپ  دـشابیم . یناور  ياـهورین  یملع و  ياـهتروص  کـلام  وا  ناـج  هکناـنچمه  تـسا .
هب دیـسر  ازج  زور  هب  هکنآ  نوچ  و  دـشاب . دوصقم  ازج  زور  تّیکلام  ای  دـشاب  اهزیچ  همه  رب  ادـخ  تّیکلاـم  دارم  هاوخ  ددرگیم ، راکـشآ 

«: ُُدبْعَن َكاَّیِإ  : » دومرف شزومآ  میلعت و  قیرط  هب  یلاعت  يادخ  ددرگیم  رضاح  شکلام  دزن  یهجو 
هک دنیبب  هاگنآ  دنک و  یّقرت  نآ  رهاظم  رد  یلاعت ، ّقح  هدهاشم  روضح و  ماقم  ات  نآرق  هدنناوخ  هک  تسا  نآ  راوازـس  ینعی ، ُُدبْعَن » َكاَّیِإ  »

قاقحتـسا تسا و  هدوب  اهنآ  همه  یقیقح  کلام  یلاعت  يادخ  و  تاذ ، هن  تفـص ، هن  لعف  هن  لام  کلام  هن  هدوبن . زیچ  چیه  کلام  وا  دوخ 
نایرگـشل عیمج  نابز  شتاذ و  نابز  راتفگ و  لاح و  نابز  هب  هدمآ  رد  ءاجتلا  ماقم  رد  هک  تسا  تقو  نآ  تسا  هتـشاد  مه  ار  ّتیکلام  نیا 

ماقم ياضتقا  اریز ، دزاسیم  رهاظ  ادـخ  رد  ّتیدوبع  رـصح  وحن  هب  ار  دوخ  یگدـنب  ّتیدوبع و  دـهدیم  رارق  بطاـخم  ار  ادـخ  شیاوق  و 
ریغ هب  شرگن  لاجم  هک  دزاـس  دوبعم  هب  رـصحنم  دریگ و  گـنت  ار  یگدنتـسرپ  هنماد  ناـنچ  ّقح  رـضحم  رد  رـضاح  هک  تسا  نیا  روضح 

. دشاب هتشادن  ار  دوبعم 
: دیامرفیم هک  ینکیمن  هاگن  یلاعت  يادخ  لوق  نیا  هب  ایآ 

رد نوچ  هیآ ، نیا  رد  دـینک . ترجه  نآ  رد  هک  تسین  هدرتسگ  دـنوادخ  نیمز  اـیآ  ینعی ، « 1  » اهِیف اوُرِجاُهتَف  ًۀَعِـساو  ِهَّللا  ُضْرَأ  ْنُکَت  َْمل  َأ 
. دنادب یلاعت  يادخ  هب  رصحنم  ار  تدابع  هکنیا  هب  دسر  هچ  هدماین  نایم  هب  يرکذ  تدابع  هب  عجار  الصا  هدوب ، تبیغ  ترجه و  هراب 

: دیامرفیم رگید  هیآ  رد 
__________________________________________________

.97 ءاسن - ( 1)
288 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ِنوُُدبْعاَف َياَّیِإَف  ٌۀَعِساو  یِضْرَأ  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای 
يادـخ هب  رـصحنم  ار  نآ  اذـل ، تسا  تدابع  هراب  رد  هیآ  نیا  دـیتسرپب ! ارم  طـقف  سپ  تسا  هدرتسگ  نم  نیمز  نم  ناگدـنب  يا  ینعی ، « 1»
هکنیا هب  دـسر  هچ  ات  ادـخ  تقیقح  هب  هن  تسا  مسا  هب  طوبرم  دـشاب  مه  رگا  تسین و  یتدابع  تبیغ  ماقم  رد  نوچ  تسا  هداد  رارق  یلاـعت 
يارب زج  تدابع  درادن  دوجو  يزیچ  تدابع  زج  دوب ) طوبرم  نادب  يدابع  ای  هیآ  هک   ) روضح ماقم  رد  یلو  ددرگ  رصحنم  ادخ  هب  تدابع 

: دیامرفیم رگید  ياج  رد  یلاعت  يادخ  اذل  و  دباییمن . قّقحت  دراد  رارق  ّقح  روضح  رد  هک  یسک 
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. دیتسرپب ار  ادخ  ینعی ، َهَّللا » اوُُدبْعا  َو  »
. دیشاب ناتراگدرورپ  هدنتسرپ  ینعی : ُمُکَّبَر » اوُُدبْعا  : » دیامرفیم زین  و 

، رصح قیرط  هب  اذل ، تسوا  زا  نتسج  يرای  تهج  رد  دوخ  ندومن  هدامآ  یلاعت ، ّقح  هب  نآ  ندومن  رـصحنم  تدابع و  راهظا  زا  دوصقم  و 
هکنیا ات  میوشیمن . سک  چـیه  هدـنب  هتـشگ  وت  تاذ  هدـنب  اهنت  هکنیا  ای  وت  ریغ  يارب  هن  مینکیم  وت  يارب  طقف  ار  یگدـنب  راـک  دـیوگیم ،

: دیوگیم
وت زا  وت  هب  روما ، يراذگ  او  تیدوبع و  رد  ندنام  یقاب  ماقم و  نیا  زا  ندـشن  نوریب  وت  ربارب  رد  روضح  ماود  رد  ینعی  ُنیِعَتْـسَن :» َكاَّیِإ  َو  »

. میبلطیم کمک 
بذج ادخ  يوس  هب  وا ، دوجو  روشک  ناگدننک  راک  تارثک و  همه  راچان  هب  دسرب  ادخ  ربارب  رد  روضح  ماقم  هب  ندناوخ  رد  کلاس  نوچ 

هب دوشیم  راـچان  کـلاس ، سپ  دـننکیم . تساوخرد  ار  دوـخ  قوـقح  دـنبلطیم و  ادـخ  زا  ار  شیوـخ  ياـهتجاح  اـهنآ  همه  ددرگیم و 
ایاعر و قوقح  قاقحا  هب  جایتحا  هک  اریز  دنک  هّجوت  شیوخ  دوجو  روشک  زا  جراخ  ياهترثک 

__________________________________________________

56 توبکنع - ( 1)
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طارفا و زا  رتـمک  اـهترثک  اـب  دروخرب  هلماـعم و  رد  وا  هک  دـنیبیم  هنوگ  نیدـب  دزاـسیم و  راداو  هجوت  نیا  هب  ار  وا  دوخ  دوجو  ناـنکراک 
و دیامنیم . يراز  عّرـضت و  ادخ  هاگرد  هب  سپ  دـندرگیم  لاصو  تّذـل  روضح و  ماقم  زا  عنام  ود ، نیا  دوشیم و  ادـج  کفنم و  طیرفت 

: دیوگیم اذل  دراد  زاب  ریغ  هب  لاغتشا  زا  دیامرف  تیانع  وا  هب  ار  لاصو  تّذل  هک  دهاوخیم 
رد هک   » یجراخ ياهترثک  اب  هطبار  رد  نامدوجو  روشک  ياضعا  هلماعم  رد  ات  شاب ! نومنهر  میقتسم  هار  هب  ار  ام  َمیِقَتْـسُْملا : َطارِّصلا  اَنِدْها 

، هار زا  زواجت  نامه  هک  طارفا ، هچ ، میـشاب . رانک  رب  تیدوهی ، هبنج  طیرفت  تّینارـصن و  هبنج  طارفا  زا  دـنراذگیم » ریثأت  ام  دوجو  روشک 
هب میناوتن  ات  دزاسیم ، رّـصقم  ار  ام  زین  طیرفت  درادیم و  زاـب  نآ  ياـطع  زا  دـعب  وت ، لاـمج  هدـهاشم  زا  ار  اـم  تسا  نآ  هب  لوصو  زا  سپ 

. میبای هار  وت  روضح 
هب هاوخ  دوش و  يدعتم  هطـساو  نودب  هاوخ  دناسرن  مادک  چیه  هب  ای  دناسرب  هار  هب  ای  بولطم  هب  هاوخ  تسا  هار  نداد  ناشن  نامه  تیادـه ،

. دوش يدعتم  ل »  » و یلا »  » هطساو
رهاظ طارص  هدش  هدناوخ  نیس  داص و  اب  اجنیا ، رد  دشابیم . هار  ینعم  هب  ءاز »  » اب طارز »  » نیس و اب  طارس »  » داص و اب  طارص » «: » طارّصلا »
یهاگ و  تسا ، میقتسم  نامه  يوتسم  هکنیا  ای  دشاب  طسو  ّقاح  رد  هک  تسا  نآ  يوتسم  هار  دشابیم و  مولعم  میقتسم  هار  تسا و  نشور 

. يوتسم هراب  رد  تسا  نینچمه  دشاب  دوصقم  هب  اهطخ  نیرتکیدزن  هک  دوشیم  هتفگ  یهار  هب  میقتسم 
هداج و تروص  هب  هاوخ  تسا  هدـش  عقاو  نآ  ياـهتنا  تکرح و  أدـبم  نیب  هک  تسا  یتفاـسم  ناـمه  یناـکم »  » اـی ینیأ  تاـکرح  رد  قیرط 

. دشابن ای  دشاب  نیمز  رد  یهار 
290 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تکرح  ود  ره  رد  تسا و  مکاح  زین  یعضو  تکرح  رد  رما  نیمه 

بتارم زا  ترابع  هک  هار  يرهوج ، یّمک و  یفیک و  تاکرح  رد  یلو  دراد  دوجو  تکرح  زا  لبق  نآ  دودـح  تفاـسم و  یعـضو ) ینیا و  )
تکرح زا  لبق  دنوشیم  ادیپ  كرحتم  رهوج  رب  مه  لابند  هب  هک  تسا  يرهوج  ياهتروص  بتارم  مسج و  رب  ضراع  ّمک  فیک و  فلتخم 

رد اهنت  هار ، دوجو  هکلب  نآ ، زا  دعب  هن  دراد و  دوجو  تکرح  زا  لبق  هن  هک  تسا  یعطق  تکرح  دننام  نآ  هکلب  درادن  دوجو  نآ  زا  دـعب  و 
اهتکرح نیا  رد  هک  هار  نآ  دنکیم  میسرت  يدحاو  لصّتم و  رما  ار  بتارم  دودح  هب  كرحتم  ندیسر  نهذ  هک  بیترت  نیدب  تسا . نهذ 

نآ روهظ  هدوب  نآ  مدـع  هّوق  نیع  یطّـسوت  تکرح  دـننام ، نآ  دوجو  هک  رهوج ، ای  مک  ای  فیک  زا  ياهبترم  زا  تسا  تراـبع  دراد  دوجو 
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تهج زا  اصوصخم  تاکرح  نیا  رد  ظوفحم  یعوضوم  ءاقب  موزل  هراب  رد  رظن  لها  زا  يرایـسب  رب  رما  ورنیا ، زا  دشابیم  نآ  ياضقنا  نیع 
. تسا هدش  راوشد  يرهوج  یّلک و 

یمیلعت مسج  رد  هک  یلیدبت  رییغت و  اب  و  « 1  » هدش عازتنا  یعیبط  مسج  زا  یمیلعت  مسج  هک  تسا  نیا  رب  ینبم  يراوشد  لاکـشا و  نیا  هّتبلا 
نوگرگد زین  عوضوم  دـمآ  دـیدپ  یعیبط ، مسج  رد  ینوگرگد  دـش و  نینچ  نوچ  دـنکیم . ادـیپ  لیدـبت  مه  یعیبط ، مسج  دوشیم  ادـیپ 

ّمک یعون  ببـس  هب  عوضوم  هک  تسا  نیا  ّقح  دـشابیم و  نینچ  زین  يرهوج  تاکرح  رد  يرهوج  ياهتروص  دراوت  رد  بلطم  و  دوشیم .
هب زین  دـشابیم و  مسج  نآ  رد  هک  تسا  یبیغ  یـصخش  هظفاح  هطـساوب  نآ  تسا و  ظوفحم  هدراو  روص  تاـّیمک و  نمـض  رد  تروص  و 

لاّصتا هچ ، دراد  صّخشم  ریغ  یتروص  هدوب  صّخشم  ریغ  ّتیمک  ياراد  هک  تسا  ياهّدام  هطساو 
__________________________________________________

مک و هلوقم  زا  یمیلعت  مسج  یلو  تسا  رهوج  ماسقا  زا  هک  دوش  ضرف  قمع  ضرع و  لوط و  دعب  هس  هک  تسا  يرهوج  یعیبط  مسج  ( 1)
. تسا هدش  عازتنا  یعیبط  مسج  زا  یمیلعت  مسج  سپ  تسا ، ضارعا  زا 
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. دنتسه يواسم  دنراد و  رارق  هبتر  کی  رد  یصخش ، تدحو  اب  ینادحو 

هب ات  دـنکیم  تکرح  يرهوج  ياـهتروص  رد  هکلب  مک ، فیک و  رد  دوخ  ندـمآ  دـیدپ  لّوا  زا  ناویح ، تاـبن و  داـمج و  زا  ياهدـیدپ  ره 
. دسرب دوخ  یصخش  ای  یعون  قیال  لامک 

لعف هب  هّوق  زا  یجیردـت  جورخ  تکرح ، اریز ، تسا . یّقرت  رد  یتسه  ینعی ، یّقّرتـلا » یف  نوکلا  : » دـنیوگ هک  نخـس  نیا  ینعم  تسا ، نیا 
. تسا یّقرت  ینعم  هب  لعف  هب  هّوق  زا  یجیردت  جورخ  دشابیم و 

نینچ شیادیپ  لوا  زا  هک  يزیچ  ره  دنیآیم و  لعف  هب  هّوق  زا  امئاد  دننآ  راوازس  هک  یلامک  تهج  رد  شیادیپ  لّوا  زا  اههدیدپ  زا  کی  ره 
هار رس  یعنام  هک  یطرش  هب  دریگیم  رارق  هتسیاش  ياهتیلعف  میقتسم و  طارص  رد  دسرب  دوخ  هتـسیاش  لامک  هب  ات  دوش  جراخ  لعف  رب  هوق 

ناویح دارفا  زا  ناسنا  هک  هنوگ  نیدب  تسا ، رگید  روط  ناسنا  رد  ینعم  نیا  و  دریگن ، رارق  نانآ  ریسم  رد  یئاناسران )  ) یقیاع دشابن و  نانآ 
زا دشابن  شهار  رس  رب  یعنام  قیاع و  هک  یطرش  هب  دنکیم  تکرح  تسوا  صخش  عون و  قیال  هک  تسار  هار  رد  ندب  لامکتسا  بسح  رب 

، تیـصخش تّیعون و  تهج  رد  هک  یهار  رب  دـسریم و  لـعف  هب  هّوق  زا  زین  یناور  ییوج  لاـمک  بسح  رب  نینچمه  دـسریم . لـعف  هب  هّوق 
دش و لصاح  لالقتـسا  شرایتخا  رد  هاگنآ  و  تسین ، شرایتخا  رد  یلالقتـسا  هک  تسا  یعقوم  ات  نآ  تسا و  تکرح  رد  تسا  نآ  راوازس 
و دوریم ، شیپ  تسا  ناسنا  عون  قیال  هک  یلعف  هب  هّوق ، زا  هک  دوشیم  یهاگ  زین  ماگنه  نآ  رد  دیـسر  ارف  يو  فیلکت  شیاـمزآ و  ناـمز 

تیالو قالطا و  ماقم  نیا  دـسرب . شیاهتیلعف  ياهتنا  هب  ات  دـیآیمن  شیپ  شیارب  تاـّیلعف  نیا  نیب  رد  دـشاب  وا  تّیعون  فلاـخم  هک  یتّیلعف 
292 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دنردان . دارفا  هنوگنیا  دهدیم و  خر  مک  رما  نیا  هّتبلا ، تسا . ع )  ) یلع تیولع  هّیلک و 

رد هک  دوشیم  ییاهتیلعف  راتفرگ  هار  نیب  رد  یلو  دـنکیم  تکرح  دوخ ، قیال  ياـهتیلعف  هب  هّوق  زا  هک  تسا  يروط  تاـقوا ، زا  يرایـسب 
هک یتایلعف  يوس  هب  هدش و  جک  وا  هار  یهاگ  هکلب  تسین ، یناسنا  تسار  هار  رد  لعف  هب  هّوق  زا  جورخ  تروص ، نیا  رد  دشابیمن  وا  روخ 

: دومرف یلاعت  يادخ  نیکلاس ، هنوگنیا  هراب  رد  دوریم . شیپ  دشابیمن ، وا  قیال 
دراو جـک  هار  رد  ناـنچ  ناـسنا  مه  یهاـگ  مینادرگیم  پچ  تسار و  فرط  هب  ار  اـهنآ  ینعی ، « 1  » ِلاـمِّشلا َتاذ  َو  ِنیِمَْیلا  َتاذ  ْمُُـهبِّلَُقن  َو 

تیاـهن هب  قیـال  ریغ  ياـهتیلعف  رد  و  ددرگیم ، رود  تـسوا  روـخ  رد  هـک  یئاـهتّیلعف  زا  دریذـپیم و  ار  قیـال  ریغ  تاـیلعف  هـک  دوـشیم 
نامه رد  داتسیا  زاب  تکرح  زا  هار  نیب  رد  رگا  لاح  ددرگیم ، رتتسپ  مه  نیطایـش  ای  ناگدنرد  ای  نایاپ  راهچ  زا  تروصنآ  رد  دسریم .

. دنامیم یناویح  لاح  نامه  هب  هدش ، « 2  » خسم هتفای ، ّتیلعف  هک  یتروص 
نیرتزیت و و  دهد ، زیمت  صیخـشت و  تسرد  ریغ  هار  زا  ارنآ  دناوتیمن  یئانیب  ره  هک  يروطب  تساهزیچ  نیرتقیقد  یناسنا ، تسار  هار  نوچ 
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، درادن ناکما  طیرفت ) طارفا و  زا   ) فرط ود  رد  شزغل  چیه  نودب  هار ، نیا  رد  كولس  یکلاس ، ره  يارب  هک  روطنآ  تسا  روما  نیرتکیراب 
زا كولـس  ریـس و  رد  مه  مدرم  یفرط  زا  ددرگن . نکمم  نآ  كاردا  ياهدـننک  كرد  ره  يارب  هک  يروطب  تسا  روما  نیرتناهنپ  نینچمه 

تهج نیمه  هب  دنشابیم . توافتم  فلتخم و  یجراخ  لماوع  بابسا و  بسح  رب  ترطف و  تهج 
__________________________________________________

18 فهک - ( 1)
هک تسا  بولق  خسم  افرع  حالطـصا  رد  خسم  دندقتعم  ناودنه  هکنانچ  يّدام  خـسم  هن  تسا ، يونعم  یحور و  خـسم  روظنم  خـسم - ( 2)

. دناهدش یناسفن  ياهتّذل  هّجوتم  هدش  خسم  رما  هب  هّجوت  مدع  تلفغ و  تلعب  هدوب  قح  هّجوتم  ناشبولق  هک  دشاب  ار  هاگرد  نیدورطم 
293 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دوخ رون  هزادنا  هب  مدرم  هک  تسا  کیرات  نانچ  تسا : رتهدنرب  ریشمش  زا  رتکیراب و  وم ، زا  هک  تسا  هدش  فصو  نینچ  طارـص  هک  تسا 
. دنزادرپیم وپاکت  هب  نآ  رد 

زا یئاههنومن  هک  یطیرفت  طارفا و  ياهتیلعف  اب  دـشابیم و  ناسنا  تیناسنا  بتارم  زا  یئاهتروص  تسا  ناسنا  هتـسیاش  هک  یتاّیلعف  نآ  نوچ 
رود خزود  بتارم  ياهتروص  زا  یتروص  زا  ار  صخـش  دـبای  تّیلعف  هک  ناـسنا  بتارم  زا  ياهبترم  ره  تسا و  هدـش  هطاـحا  دنتـسه  خزود 

: هک تسا  هدمآ  رابخا  رد  اذل  دناسریم ...  تشهب  بتارم  زا  یتروص  هب  هدرک ،
هکنیا و  تسا . هدـش  هدیـشک  خزود  تشهب و  نیب  هک  تسا  یلپ  هدوـب  نوـمنهر  يرما  ره  هب  هک  تسا  یتـسار  هار  ناـمه  یناـسنا  تروـص 

. تسا هدش  هدیشک  مّنهج  يور  رب  طارص » »
یبلق لامعا  یعرـش و  ماکحا  یندـب و  لامعا  رد  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  یناسنا ، ياهتّیلعف  هب  هّوق  زا  جورخ  تّیناسنا و  هار  رد  كولـس  نوچ 

ار ود  نآ  نیب  طسو  ّدـح  دـیامیپن و  طیرفت  طارفا و  هار  ینید  دـیاقع  یلقع و  فاصوا  سفن و  رب  ضراع  تالاح  یناسفن و  قـالخا  ینعی ،
لاوحا و لامعا و  رد  يور  هنایم  هب  طارـص  اذـل  تسا ، یناسنا  طارـص »  » رب كولـس  يور ، هنایم  نیا  همزـال  رگید  يوس  زا  و  دـنک . راـیتخا 

هدومرف نآ  هراب  رد  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  ندیـشون  ندروخ و  رد  يور  هنایم  دـننام  لامعا  رد  لادـتعا  هدـش و  ریـسفت  دـئاقع ، قـالخا و 
: تسا

.« اُوفِرُْست َو ال  اُوبَرْشا  َو  اُولُک 
. دینکن يور  هدایز  یلو  دیماشایب  دیروخب و  ینعی 

بجاو ای  بحتسم  ای  حابم  ار  ندیماشآ  ندروخ و  هیآ ، نیا  هک 
__________________________________________________

31 فارعا - ( 1)
294 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هدومرف یلاعت  يادخ  هک  اهششخب  رد  يور  هنایم  دننام  و  تسا . هدش  عنم  طارفا  زا  احیرـص  اوفرـست  رد ال  هدش ، عنم  كاسما  زا  دزاسیم و 
: تسا

الماک ار  نآ  زین  و  نکم ) كاـسما   ) دـنبم ندرگ  هب  ار  دوخ  تسد  ینعی ، «: 1  » ِطْسَْبلا َّلُک  اهْطُْـسبَت  َو ال  َکُِقنُع  یلِإ  ًَۀلُوْلغَم  َكَدَی  ْلَعَْجت  ال 
(. نکن فارسا   ) راذگم زاب 

: دیامرفیم یلاعت  يادخ  هک  تسا  هدمآ  بحتسم  ای  بجاو  تاقدص  هراب  رد  نینچمه 
. دینکن يور  هدایز  دیهدب و  ورد  ماگنه  ار  وا  ّقح  ینعی ، « 2  » اُوفِرُْست َو ال  ِهِداصَح  َمْوَی  ُهَّقَح  اُوتآ  َو 

: دیامرفیم قلطم  روطب  یندب  تادابع  هراب  رد  ای  زامن  هراب  رد  هک  تسا  یلاعت  يادخ  لوق  نیا  دننام 
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هکلب ناوخن ، مه  هتـسهآ  دایز  ناوخم ، دـنلب  یلیخ  ار  دوخ  زاـمن  ینعی ، « 3  » اًلِیبَس َِکلذ  َْنَیب  ِغَْتبا  َو  اِهب  ِْتفاُخت  ـال  َو  َِکتالَِـصب  ْرَهْجَت  ـال  َو 
. نیزگرب تسا  ود  نیا  نیب  هک  یهار 

و « 5  » قلطم بذج  نیب  رد  ینیزگ  هنایم  دننام  « 4  » لاوحا رد  ینیزگ  هنایم 
__________________________________________________

29 ءارسالا - ( 1)
141 ماعنا - ( 2)

110 ءارسالا - ( 3)
، بلق هیفصت  سفن و  هیکزت  ببس  هب  ای  حلاص ، لمع  يازج  هب  ای  نآ ، تسا و  ّبر  زا  هضیاف  تبهوم  یلو ، هّللا  ۀمعن  هاش  لوق  هب  لاوحا  ( 4)

هّیقح تافص  هب  دعب  تاکرد  هیقلخ و  موسر  زا  دیامرفیم  لیوحت  ار  هدنب  هکنیا  ببس  هب  دنیوگ  لاوحا  ار ، لاوحا  تسا و  نانتما  ضحم  ای 
برق تاجرد  و 

هدش هدیشک  ّقح  يوسب  یبلق  تادراو  هطساو  هب  شـشوک  نودب  هّصاخ و  تیانع  ّتلع  هب  كولـس  ریـس و  رد  هک  تسنآ  قلطم : بذج  ( 5)
يرثا هن  يربخ و  هن  ار  وا  هک  ربخیب ، ترثک  زا  دنادرگ و  قرغتسم  وحم  تدحو  رد  ار  وا  تیانع ، هبذاج  دشاب و  هتشادن  فیلکت  هک  دشاب ،

. ].....[ تسا
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. تس « 3  » اجر فوخ و  نایم  و  « 2  » طسب ضبق و  نیب  « 1  » فرص كولس 
. دوشیم هدیمان  تّفع  هک  تسا  یتسس  و  توهش ، صرح و  نیب  رد  يور  هنایم  دننام  قالخا  رد  ینیزگ  هنایم 

. دوشیم هدیمان  تمکح  ندوب  هلبا  هزبرج و  نیب  يور  هنایم  و  دراد . مان  تعاجش  سرت  یکابیب و  نیب  يور  هنایم 
. دوشیم هدیمان  تلادع  یشک  متس  يرگمتس و  نیب  و 

ود ره  دشابیم  ادخ  هب  نداد  تّیمـسج  هک  هیبشت  ادـخ و  ندرک  دودـحم  هک  تسا  هیزنت  نیب  رد  يور  هنایم  دـننام  دـیاقع  رد  ینیزگ  هنایم 
. دشابیم تسرد  نآ  هنایم  هدوب ، تسردان 

تّوبن و هب  داقتعا  رد  هک  تسا  یئادـخ  هبترم  ات  نانآ  ندرب  الاب  ینامـسج و  هبترم  رد  ع )  ) ماما و  ص )  ) ربمایپ راصحنا  نیب  رد  ینیزگ  هنایم 
. دوب رذح  رب  اهطیرفت  طارفا و  هنوگنیا  زا  دیاب  تماما 

خزود تاکرد  نآ و  تاّذل  تشهب و  تاقبط  داعم و  هب  نتشاد  داقتعا  فرص ، یناحور  داعم  فرـص و  ینامـسج  داعم  نیب  رد  ینیزگ  هنایم 
. دشابیم نآ  ياهدرد  و 

. دوشیم قّقحتم  هبترم  نآ  تاّیلعف  هب  دسرب  هک  ياهبترم  ره  هب  دیدرگ  تسار  هار  یهار  دمآ و  رد  یناسنا  ياهّتیلعف  هب  کلاس  نوچ 
ربمایپ هلیسو ، نآ  هب  هک  دسرب  هّیهلا  تاماقم  زا  یماقم  هب  هک  هاگنآ  سپ 

__________________________________________________

تافص ءامسا و  یتسه و  دوخ و  ترثک  رد  تسا و  كولس  ریس و  تدابع و  تفایرد و  هار  رد  هشیمه  کلاس  هکتسنآ  فرص : كولس  ( 1)
. دشابیم دوخ  كولس  ریس و  هجّوتم  هتشاد  رارق 

هباـثم هـب  لد  ماـقم  رد  طـسب  تساـجر . فوـخ و  زا  رترب  طـسب  ضبق و  تـسا . شیاـشگ  یئافوکــش و  طـسب و  لد و  یگتفرگ  ضبق : ( 2)
. سفن ماقم  رد  تساجر 

. تسا سفن  ماقم  رد  اجر  لباقم  فوخ  هکنانچ : تسا  ضبق  طسب ، لباقم  ( 3)
296 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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لاّصتا وا و  اب  تعیب  نامه  هک  وا  تیالو  دوش و  میقتسم  طارص  هار و  یناحور  تاماقم  ّتیرشب و  ماقم  رد  هسفنب  دوخ  ددرگ  ادخ  هفیلخ  ای 
یقیقح هار  شتیناحور  وا و  تّیناحور  يوس  هب  یهار  تیالو  هکنیا  باـب  زا  تسا  یناـسنا  قیرط  صاـخ  تّیفیک  صوصخم و  وحن  هب  وا  هب 

 ... تسا ادخ  يوسب 
ود نآ  ادـخ و  هب  تفرعم  تهج  رد  تسا  یهار  تیالو ، دومرف : هک  تسا  هدیـسر  ع )  ) قداص ماما  زا  هک  هچنآ  دوشیم  حیحـص  نیا  رب  انب 

بجاو وا  زا  يرادربنامرف  هک  تسا  ۀـعاّطلا  ضرتفم  ماما  نامه  تساـیند  رد  هک  یهار  ترخآ . رد  یهار  اـیند و  رد  یهار  دـنهار : ود  دوخ 
. درک دهاوخ  روبع  دشابیم  خزود  يور  رب  یلپ  هک  طارص  زا  دنک  يوریپ  وا  یئامنهار  زا  دسانشب و  ایند  رد  ار  وا  هک  ره  تسا 

زا هک  هچنآ  دوشیم  حیحـص  زین  دتفایم و  ورف  خزود  شتآ  رد  دزغلیم و  طارـص  رب  ترخآ  رد  وا  ياهماگ  دسانـشن  ار  وا  ایند  رد  هک  ره 
. تسا ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  نامه  طارص  هک  هدش  لقن  ترضح  نآ 

.« ترضح نآ  هب  تفرعم  زین  و   » هک تسا  هدرک  هفاضا  مه  يرگید  ربخ  رد 
لقن نانآ  لوق  زا  هچنآ  و  تسا . ع )  ) ماما تخانش  تفرعم و  میقتسم  طارـص  هک  تسا  هدمآ  ربخ  رد  هک  هچنآ  دوشیم  حیحـص  نینچمه  و 

«. میتسه میقتسم  طارص  ام  : » دندومرف هک  تسا  هدش 
: دوش هتفگ  هک  دوشیم  حیحص  زین  و 

هب هن   ) تسا هّللا  یلا  قیرط  يوس  هب  هار  وا  اب  تعیب  تّیرشب و  هب  لاّصتا  وا و  تینارون  هب  تفرعم  نودب  وا  تیرشب  هب  تفرعم  ماما و  ّتیرـشب 
رب وا  هب  تفرعم  و  ع )  ) ماـما هب  لاـّصتا  تسا و  نادـب  لاـّصتا ، تینارون و  نآ  تفرعم  ماـما و  ّتینارون  ناـمه  هّللا ، دوخب  قیرط  و  هّللا ) دوخ 
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يوجهار هنیـس  ، ) هّللا یلإ  کلاس  « 1  » ردـص رب  تسوا . یلاثم  ماقم  بسح  رب  ع )  ) ماـما روهظ  ناـمه  تفرعم ، لاـّصتا و  نیا  هبترم  نیتسخن 

تمحز اب  ولو  ار  خیش  تروص  هک  تسا  لومعم  روهشم و  مجع  ياهضاترم  نیب  رد  هک  تسین  نآ  روضح  رکف و  نیا  زا  دوصقم  و  يادخ )
. تسا ینعم  نیا  هب  رعشم  تسا  هدیسر  ع )  ) يده هّمئا  زا  هک  رابخا  یضعب  هچ  رگا  دنیامنیم . مسجم  مشچ  ربارب  رد 

رارق مشچ  ربارب  رد  ار  ع )  ) ناماما زا  یکی  هدروآ ، دای  هب  ار  ادـخ  ربمایپ  مارحالا ، ةریبکت  تقو  رد  هک ، تسا  هدـش  لقن  ع )  ) قداص ماـما  زا 
. دیهدب

تروص هب  دّیقت  اهنآ  نخس  هک  تسا  تهج  نادب  دشابیمن ، تسا  لومعم  اهـضاترم  نیب  رد  هچنآ  روضح ، رکف و  زا  دوصقم  میتفگ  هکنیا 
الج هتفرگ  روتـسد  شخیـش  زا  هک  یلامعا  رکذ و  هب  ار  لد  هنیآ  هک  دزـس  ار  کلاس  هک  تسا  نآ  دارم  هکلب  تساهتب  تدابع  هیبش  هدوب و 
ّتلع دوشیم . رهاظ  کلاس  رب  یلاثم  تروص  اـب  خیـش  دـش  یلاـخ  راـیغا  زا  لد  تشگ و  يوق  رکذ  دیـشخب و  ـالج  ار  نهذ  نوچ  دـشخب .
نوچ دوشیم . لّثمتم  کلاس  رد  وا  تروص  هب  دوش  تیوقت  رگا  هک  تسا  وا  دوجو  هلزان  هبترم  دوشیم  هتفرگ  وا  زا  هک  يرکذ  هک  تسنآ 
دراو وا  رب  هچنآ  دـنیبیم  هدرب  تّذـل  بوبحم  دزن  رد  روضح  زا  دوریم و  نیب  زا  فیلکت  يراوشد  دوش  رهاـظ  دوخ  یلاـثم  تروصب  خـیش 

دنادیم دوخ  بوبحم  زا  نوچ  دـشابن ، وا  عبط  میـالم  هچ  رگ  دـنکیم . تّذـل  ساـسحا  رما  نیا  زا  دـشابیم و  شبوبحم  يوس  زا  دوـشیم 
. تسا شوخلد  نادب 

__________________________________________________

گنهرف هب   ) بلقلا ۀـجهم  ادـیوس ، بلقلا ، ۀـّبح  داؤف ، فغـش ، بلق ، ردـص و  زا : تسا  تراـبع  هک  دـناهتفگ  هبترم  تفه  ار  لد  راوطا  ( 1)
(. دوش هعجارم  یلو  هّللا  تمعن  هاش  تاحالطصا  یّکم و  نامثع  وبا  بولقلا  رارسا  افرع و  تاحلطصم 
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وا دوجو  رد  لولح  تروص  هب  یهاگ  دشابیم و  نیابم  رب  ءیش  تاذ  زا  جراخ  نیابم  رما  روهظ  لیبق  زا  خیـش ، روهظ  یهاگ  ماگنه  نیا  رد 

. دشابیم داّحتا  تروص  هب  مه  یهاگ  و 
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ّتینارون اهنت  هک  دوشیم  یناف  دوخ  زا  يروط  ینعی ، دشابیم  ییاهنت  هب  خیش  ياقب  دوخ و  زا  کلاس  ءانف  تروص  هب  روهظ  نیا  مه  یهاگ 
. دنکیم هدهاشم  ار  خیش 

تـسا یتقو  نآ  دراد و  دوجو  زین  تکاله  ياههطرو  و  تسا . یفلتخم  تالاح  تاجرد و  اههبترم و  زاب  بتارم ، نیا  ّلک  رد  کـلاس  يارب 
دنکیم هدهاشم  هک  ار  هچنآ  دراوم  زا  يرایسب  رد  هچ ، دشاب . هتفر  نوریب  وا  رب  شلاح  ندرک  هضرع  زا  خیش و  فّرـصت  زا  هدش  رورغم  هک 

تسرد و ات  دراد . هضرع  هار  ياـنیب  رب  هکنیا  نودـب  تسا  هدـیدرگ  دـقتعم  هدـید  هچنادـب  وا  تسا و  لـطاب  ّقح و  صیخـشت  زیمت و  نودـب 
رد «« ) 2  » هّللا يوس  یتـّبج  یف  سیل   » و «« 1  » ُهَّللا اَنَأ  یِّنِإ  : » لیبق زا  تسین  یـضار  نادـب  عراش  هک  ار  هچنآ  و  دزاس . نشور  ار  نآ  تسرداـن 
ره ندوب  حابم  تسا و  عونمم  عرـش  رد  هک  يدوجو  تدـحو  داّحتا و  لولح و  هب  داقتعا  ای  و  دوش ، رهاظ  يو  رب  تسین ) ادـخ  زج  ماهماـج 

. ددرگ مولعم  وا  رب  تسا ، نوریب  رّهطم  تعیرش  دودح  زا  هک  يداحلا  لامعا  نانخس و  زیچ و 
نآ هّدام  دننامه  دوش  لصاح  شیارب  هک  اهتیلعف  ریاس  هدوب و  وا  يارب  یتروص  يو ، ریخا  ّتیلعف  دشاب  یناسنا  ياهتیلعف  رب  کلاس  نوچ 

__________________________________________________

: دیوگیم يولوم  هک  تسا  جاّلح  روصنم  نب  نیسح  هب  بوسنم  ( 1)
تسرب قحلا و  انا  يروصنم  تفگ  تسپ  تشگ  هّللا  انا  ینوعرف  تفگ 

. ینافرع ياههرکذت  ریاس  ءایلوالا و  ةرکذت  هب  دوش  هعجارم 
. ینافرع ياههرکذت  ریاس  ءایلوالا و  ةرکذت  يونثم و  هب  دوش  هعجارم  تسا  یماطسب  دیزیاب  هب  بوسنم  ( 2)
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هفاضا کلاس  هب  قیرط  هک  تسا  حیحص  سپ ، نآ ...  هّدام  هب  هن  تسا  نآ  تروص  هب  زیچ  ره  تیئیش  رگید  يوس  زا  و  ددرگیم . بوسحم 

. تسا ریخا  ّتیلعف  نآ  هکنیا  رابتعا  هب  دوش 
. تسا هدش  قّقحتم  تایلعف  همه  هب  یسک  نینچ  اریز ، دوش  ریسفت  کلاس  هب  قیرط  هک  تسا  تسرد  نینچمه 

یلاعت يادخ  لوق  سپ  دنناوخب . ار  وا  دنوش و  یجتلم  ودب  دـنیوگ و  ساپـس  هنوگچ  هک  تسا  یـشزومآ  ناگدـنب  يارب  دـمح  هروس  نوچ 
. دنناوخب تیاده  تهج  ار  يادخ  هک  ناگدنب  همه  يارب  تسا  ینیقلت  اندها » »

هدش هدیشک  وت  يوس  هب  هار ، نآ  هک  هدب  ناشن  تسا  ربمایپ  نامه  هک  ار  یهار  ام  هب  هک  تسا  نآ  ناملسم  ریغ  هب  تبسن  اندها »  » ینعم سپ 
«. 1  » ناسرب وا  هب  ار  ام  ای  تسا 

دقتعم وا  هب  ناملـسم  هک  تسا  ّیلو  نآ  دوصقم  نک ، تلـالد  تسوـت  ّیلو  زا  تراـبع  هک  یهار  رب  ار  اـم  هک  تسا  نیا  ناملـسم  هب  تبـسن 
. تسا هدنیوگ  ّتین  رظن و  فالتخا  هب  طوبرم  تالاح  نیا  رادب . یقاب  تسا  مالسا  نامه  هک  یهار  رد  ار  ام  ای  ناسرب  واب  ار  ام  ای  تسا 
مادـم روطب  هشیمه و  مالـسا  هار  رد  ار  ام  ینعی ، تسا  اـنمدا » ، » اندـها ینعم ، دـشاب  دونـشخ  نادـب  دـشاب و  هتـشاد  رظن  دوخ  مالـسا  هب  رگا 

. رادهاگن
ینعم ناسرب ، نامیا  هب  ار  ام  ای  امن ، تلالد  نامیا  هب  ار  ام  اندها »  » تسا نامیا  يوس  هب  یهار  مالسا ، هک  دشاب  هدومن  هّجوت  هتکن  نیدب  رگا 

. دهدیم
__________________________________________________

، بولطم هب  ندـناسر  ای  تسا  قیرط  هئارا  نآ  ایآ  هک  تسا  تیادـه  ینعم  رد  فالتخا  رب  ینتبم  ندـناسر  نداد و  ناشن  ریبعت  فـالتخا  ( 1)
. تشذگ هچنانچ 
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رادهاگن هار  رد  ار ، ام  هک ، تسنآ  ینعم  هب  اندها  دشاب  هدیسرن  دوخ  خیـش  ربارب  رد  روضح  ماقم  هب  تینارون  بسح  رب  هک  نمؤم  هب  تبـسن 
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. تسوا هاگدید  فالتخا  بسح  هب  یناعم  نیا  هک  امن ، تلالد  نادب  ای  ناسرب  نادب  ار  ام  هشیمه  ای  رادب  هار  نیا  رب  ار  ام  هراومه  و 
ای رادب  لاح  نیا  رب  هراومه  ار ، ام  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  اندها » . » دشابیم رضاح  وا  تینارون  بسح  هب  دوخ  خیش  ربارب  رد  هکنآ  هب  تبـسن 

. دراد دوجو  فلتخم  رابخا  اندها »  » ریسفت رد  هک  تسا  تارابتعا  نیا  هب  و  ربب . هار  نیا  رب 
تمعن نآ  هلیـسوب  مالـسا ، هک  تسا  یقیقح  تمعن  نامه  تیـالو  دوشیمن و  لـصاح  تیـالو  هب  زج  یناـسنا  تسار  هار  رب  كولـس  نوچ 

. تسا هدرک  رکذ  لدـب  ناونع  هب  ار  ْمِْهیَلَع » َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َطارِـص   » ترابع َمیِقَتْـسُْملا » َطارِّصلا   » نایب زا  سپ  یلاـعت  يادـخ  اذـل ، ددرگیم 
نامه تسوا ، ّتیناسنا  ماقم  يراگزاس  هچنآ  دشاب و  شتیناسنا  میالم  بسانم و  هک  تسا  يزیچ  نآ  نداد  ناسنا ، هب  ندیـشخب  تمعن  هچ ،

نآ زا  هک  يراثآ  تسا و  تیـالو  بتارم  زا  یناـسنا  ياـهتیلعف  دـناسریم و  یناـسنا  تّیلعف  هب  هدومن  جراـخ  هّوق  زا  ار  وا  هک  تسا  تیـالو 
تهج هب  هک  یلامعا  نینچمه  میدـش . روآ  دای  البق  هک  تسا  يروما  رد  يور  هنایم  لیبق  زا  تسا  یناسنا  تاـّیلعف  همزـال  دوشیم و  رداـص 

. ددرگیم بوسحم  تمعن  زاب  دشاب  تیالو  نامه  هک  یقیقح  تمعن  هب  لاّصتا  تهج  زا  زین  مه  اهنآ  دنکیم  کمک  لعف  هب  هّوق  زا  جورخ 
. تسا هدش  دراو  نینچ  نآ  ریسفت  هراب  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  ام ، يالوم  زا  ورنیا  زا 

لاـم و هن  يدوـمرف  تیاـنع  يرادربناـمرف  نید و  رد  قـیفوت  يداد ، تمعن  ناـنآ  هب  هک  یناـنآ  هار  هب  نک  یئاـمنهار  ار  اـم  ایادـخ  دـیئوگب :
301 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نکمم  زین  ناراک  دب  نارفاک و  اریز  تسین ) یتسردنت  لام و  قیفوت  نیا  هک   ) یتسردنت

. دنشاب هتشاد  ار  نآ  تسا 
َلوُسَّرلا َو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو  دومرف : ناـشیا  هراـب  رد  یلاـعت  يادـخ  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنآ  دوـمرف : دوـخ  مـالک  هلاـبند  رد  ع )  ) یلع سپس 

ربمایپ ادخ و  هک  ره  ینعی ، « 1  » ًاقِیفَر َِکئلوُأ  َنُسَح  َو  َنیِِحلاَّصلا  َو  ِءادَـهُّشلا  َو  َنیِقیِّدِّصلا  َو  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َکـِئلوُأَف 
نانآ ناراک و  وکین  نادیهش و  ناتسار و  ناربمایپ و  زا  تسا  هدیـشخب  تمعن  اهنآ  هب  ادخ  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  اب  دنک  يرادربنامرف  ار  وا 

. دنتسه ینارای  وکین 
یتقو نآ  دیآیم و  باسح  هب  باذـع  تمقن و  هن  رگ  دوشیم و  بوسحم  تمعن  دـشاب  هتـشاد  یگتـسب  تیالو  هب  رگا  يرهاظ  ياهتمعن 
رگا مهنآ  هک  تیالو ، ببـس  هب  لوصح  زا  سپ  یناـسنا  ياـهتیلعف  تلاـح  تسا  نینچمه  دـنک  کـمک  یناـسنا  ریغ  ياـهتیلعف  رب  هک  تسا 
البق هکنیا  اب  تسا  باذـع  تمقن و  زاب  تشاد  رارق  ادـخ  نامرف  تحت  نآ  زا  شیپ  هکنیا  دوجو  اب  دـشاب  وا  ناـمرف  تحت  ناطیـش و  رّخـسم 

. تسا هدوب  تمعن 
كرت بجوم  هک  یهاتوک  طیرفت و  زا  دـناهدیزگ و  يور  هناـیم  هک  دـنناسک  ناـمه  دناهتـشاد  تفاـیرد  ار  تیـالو  تمعن  هک  یناـنآ  نوچ 

زا تسا ...  روما  همه  رد  طارفا  طیرفت و  نیب  هنایم ، هار  نانآ  هار  و  دـناهدوب ، رانک  رب  دـنوش ، جراخ  تیالو  ّدـح  زا  هک  نآ  طارفا  تیالو و 
بضغ مشخ و  دروم  هن  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  ینعی ، تسا  هدومن  فیصوت  ار  اهنآ  َنیِّلاَّضلا » َال  َو  ْمِْهیَلَع  ِبوُضْغَْملا  ِْریَغ   » ترابع اب  ورنیا ،

 ... هچ دناهتشگ . هارمگ  هن  دناهدش ، عقاو 
، ّدح هب  زواجتم  ناراک  طارفا  هب  نّیلاض  و  تسا . هدش  ریـسفت  دناهدیزرو  یهاتوک  ّقح  شریذـپ  رد  هک  یناراک  طیرفت  هب  مهیلع » بوضغم  »

. دوشیم قالطا 
دناهدناسرن تیالو  هب  ار  دوخ  هدیزرو  یهاتوک  نوچ  ناراک  طیرفت  اریز ،

__________________________________________________

71 ءاسن - ( 1)
302 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دروم تیـالو  ّدـح  هب  ندیـسر  نوچ  تیـالو  رما  رد  راـک  طارفا  یلو  دنـشابیم . وا  بضغ  دروم  هکلب  هدوـبن ، ادـخ  تیاـضر  دروـم  الـصا 
نآ رد  ادخ  ياضر  هک  یهار  زا  تیناسنا و  قیرط  زا  تیالو  ّدح  زا  وا  زواجت  ببـس  هب  نکل  هدش و  جراخ  وا  مشخ  زا  هتفرگ  ادخ  تیاضر 
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يرادیاپ ّدح  اریز  رگید  زیچ  هن  دشابیم  تیالو  نامه  طیرفت  طارفا و  يدونـشخان و  يدونـشخ و  رایعم  هچ ، تسا . هدـیدرگ  هارمگ  تسا 
. تسا تلاح  نیا  رد  وا  يدنماضر  ببس  ناسنا و 

فیـصوت هدرک و  كرد  ار  ع )  ) ماما ای  ص )  ) ّیبن ماقم  تسا  هتـسناوتن  تسرد  هک  تسا  هدش  ریـسفت  یـسک  هب  مهیلع » بوضغم   » یهاگ و 
و تسا ، هدومن  فیـصوت  ار  اهنآ  ع )  ) ماما و  ص )  ) ّیبن ماقم  قوف  ای  دوخ  كاردا  قوف  هک  تسا  هدـش  یـسک  هب  ریـسفت  ّلاـض »  » و دـیامن ،

. تسا تسرد  ریسفت  نیا  زین  لوا  ینعم  هب  هچ  رگا  تسا ، ینعم  نیمه  هب  يراصن  دوهی و  هب  هلمج  ود  نآ  ریسفت 
هدننک و طیرفت  هچ  دـشاب ، « 1  » رگیدـمه رب  تاذ  کی  دّدـعتم  فاصوا  فطع  لـیبق  زا  مهیلع » بوضغم   » رب نّیلاـض »  » فطع تسا  نکمم 
نادـقف و هکنیا  زا  ّمعا  دنتـسه . قیرط  دـقاف  ود  ره  هک  ینعم  نیا  هب  هارمگ ، ّلاض و  مه  دنتـسه و  مهیلع  بوضغم  مه  ود  ره  هدـننک  طارفا 

. تسا هار  دقاف  لوا  نامه  زا  ینعی  نتفای ، زا  لبق  ای  دشاب  نآ  نتفای  زا  دعب  قیرط  نتشادن 
هک ددرگ  ریـسفت  یـسک  هب  نّیلاض »  » و تسا ، دیدش  اهنآ  رب  ادـخ  بضغ  نوچ  دوش ، ریـسفت  اهیبصان  هب  مهیلع » بوضغم   » تسا نکمم  و 

. دنک ّکش  ماما  رد  هک  یسک  دسانشن و  ار  ماما 
دمح و هنوگچ  هک  دهدیم  شزومآ  ناگدنب  هب  هکرابم  هروس  هک  نادب 

__________________________________________________

. دنوش ریسفت  هورگ  ود  هب  تسین  مزال  دنتسه و  هورگ  کی  هلمج  ود  ره  زا  دوصقم  ینعی  ( 1)
303 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دنهد و رارق  باطخ  دروم  ار  دنوادخ  هنوگچ  و  دـنور ، الاب  هدرک و  یّقرت  ناشتئارق  رد  دـنناوخب و  هنوگچ  و  دـنیوگب ، یلاعت  يادـخ  رب  انث 
. دننکب لاؤس 

دنوادخ هک  یسک  رگم  تسا  عقاو  ناطیش  نامحر و  فرصت  نیب  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  تئارق  يادتبا  رد  هذاعتـسا  هب  رما  سپ 
فرصت زا  هک  تسا  راوازـس  دشاب  هتـشاد  تاجانم  ادخ  اب  ای  دیوگ  ادخ  يانث  ای  دناوخب  دهاوخب  هاگ  ره  سپ  درادهگن . دنک و  ظفح  ار  وا 

زا ار  شیاههدناوخ  ءانث و  ظافلا  دناوتن  و  دوش ، یفخم  شبلق  تشپ  دناوتن  ناطیش  ات  درب  ادخ  ناما  ظفح و  هب  هانپ  دیامن و  هذاعتـسا  ناطیش 
ار ناطیـش  دـمح  هدـنیوگ  دـمح  تروص  نیا  رد  هک  دـیامن  لخاد  یناطیـش  یناعم  ظافلا  نآ  رد  دـناوتن  دزاس و  یهت  ادـخ  دوصقم  یناعم 

یلاعت يادخ  لوق  قادصم  رد  و  دناوخیم ، ار  ادخ  باتک  هدرک و  ار  ادخ  دمح  دنکیم  لایخ  دـناوخیم و  ار  ناطیـش  باتک  دـیوگیم و 
نآرق باتک و  زا  ار  نآ  امش  ات  دنناخرچیم  نآرق  هب  ار - ادخ  نابز  هن  ار - ناشدوخ  ياهنابز  نانیا  ینعی  دوشیم ، لخاد  ْمُهَتَنِْـسلَأ » َنوُْولَی  »

، دشاب هتشاد  هجوت  دیوگیم  هک  هچنآ  هب  هدرب  ادخ  هب  هانپ  هدننک و  هذاعتـسا  صخـش  دیاب  سپ  تسین ، باتک  زا  نآ  هک  یلاح  رد  دیرادنپ 
تقیقح رد  وا  و  دوشیم ، ناطیش  فرصت  اب  شندناوخ  نآرق  دننام  مه  وا  هذاعتسا  هن  رگ  و  دهد ، رارق  ناطیش  زا  هذاعتـسا  لاح  ار  شلاح  و 

هب هراشا  يزیچ  ره  يادتبا  رد  نآ  نتفگ  هب  رما  و  هروس ، ره  لوا  زا  یئزج  ِهَّللا » ِمِْسب   » نداد رارق  و  سکعلاب ، هن  هدرب ، هانپ  ناطیش  هب  ادخ  زا 
دـیامن و عورـش  ادـخ  ياهمان  زا  یماـن  هب  تسا  هتـسیاش  تسادـخ  مـالک  هک  نآرق  ندـناوخ  تقو  اـصوصخ  یلعف  ره  لـعاف  هک  دراد  نیا 
، دشاب مسا  نامه  لاعفا  مالک و  شلاعفا  مالک و  يراذگمان و  تمالع و  نامه  تالآ  شیاضعا  ریاس  نابز و  هکنیا  ات  دنک  يراذگ  تمالع 

ادخ يارب  دشابن  ادـخ  بناج  زا  توالت  رگا  هچ  دوش ، هداد  رارق  ادـخ  بناج  زا  نآرق  توالت  نآ  تسا  حیحـص  هک  تسا  تروص  نیا  رد 
304 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رهم دوخ  هب  ناطیـش  ياههناشن  شدوخ و  سفن  ياـههناشن  اـب  اـعبط  دـهنن  تمـالع  ادـخ  ياـههناشن  زا  یناـشن  هب  ار  دوخ  رگا  و  دوشیمن ،
نآرق و هدـنناوخ  و  ددرگیم ، رب  ناطیـش  هب  هتـشگ و  رداص  ناطیـش  زا  وا  لاعفا  و  دوشیم ، ناطیـش  تالآ  وا  ءاـضعا  هجیتن  رد  و  دـنزیم ،

َنیِذَِّلل ٌْلیَوَف  هدومرف : اهنآ  هراب  رد  دـنوادخ  هک  دوشیم  یناسک  زا  و  دـخرچیم ، باتک  هب  ناشنابز  طقف  هک  دوشیم  یناسک  زا  لعف  لعاف 
(. ادخ تسد  اب  هن  دنسیونیم ، ناشدوخ  تسد  اب  ار  باتک  هک  یناسک  رب  ياو  : ) ینعی ْمِهیِْدیَِأب  َباتِْکلا  َنُوُبتْکَی 
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هّجوت تسا  هدش  رهاظ  شیاههناشن  زا  ياهناشن  ره  رد  هک  شتافـص  یلاعت و  ّقح  روهظ  شرتسگ  هب  دـیاب  نآرق  ای  هروس  نیا  هدـنناوخ  سپ 
. دنک

رد  ) دوخ دوجو  زا  جراخ  رد  ار  ّقح  تاقارشا  تافاضا و  دناوتن  رگا  و  درگنب ) تسنآ  روهظ  یتسه  همه  هک  شتافص  ءامـسا و  رد  ار  قح  )
هدرک هدهاشم  تسا ، راکـشآ  هدـنبات و  وا  دوجو  روشک  رد  تسادـخ و  ياههناشن  هک  ار  تاقارـشا  تافاضا و  نآ  دـیاب  درگنب  ریبک ) ملاع 

نتـشادهگن داجیا و  رب  تلالد  هک  دـیامن  فیـصوت  تسا  ینامحر  تمحر  ناـمه  هک  یلاـعت  يادـخ  تاـفاضا  تاـهّما  لـصا و  هب  ار  اـهنآ 
نیا ببـس  هب  اـت  دراد  تلـالد  یناـسنا  يراـیتخا  تـالامک  هضاـفا  ادـخ و  يوـس  هب  تشگزاـب  رب  هک  تسا  یمیحر  تمحر  زین  و  دـنکیم .

هب دشاب  مزال  هکنیا  نودب  دنک  فیصوت  شتافـص  هب  ار  يادخ  انث ، دمح و  رد  درگنب و  یلاعت  ّقح  يوسب  دناوتب  و  هدش ، دّعتـسم  فیـصوت 
. دزادرپب فیصوت  نیا  هب  ءامسا  هطساو 

توافتم فلتخم و  دراد  دوجو  اهمان  نیا  هدنروآ  نابز  رب  تایآ و  نیا  هدنناوخ  هبترم  تلاح و  رد  هک  یفالتخا  ببس  هب  اههناشن ، ءامـسا و 
. تسا

( دناهدیسرن روضح  ماقم  هب   ) دنتـسه و بیاغ  ناشماما  ادخ و  زا  زونه  یلو  دناهدش  تیالو  ياریذپ  هک  نارادربنامرف  هب  تبـسن  اههناشن  نیا 
305 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا  تهج  نیمه  و  تسا . هدش  دوخ  رما  ّیلو  ربنامرف  هک  تسا  سفن  تهج  نامه 

. دنکیم هضافا  ار  يرایتخا  تالامک  و  دشابیم ، يو  حراوج  ءاضعا و  وا و  هدنرادهگن  هدنهد و  يزور  هک 
ياههنومن نامه  تسا ، هتفای  دوخ  دوجو  رد  ار  یلاعت  يادخ  ءامسا  هنومن  هدیسر و  تفرعم  ماقم  هب  هک  یسک  هبترم  هب  تبـسن  اههناشن  نآ 

ار شیامنهار  ینارون  لاثم  هدش و  لصاح  شیارب  خیش  ربارب  رد  روضح  هبترم  هک  اجنآ  ات  تسا  هتفای  يرترب  ماقم  هک ، نآ  دشابیم . ءامـسا 
، کلاس رگا  تسا . تینارون  تفرعم  ماـقم  نیلوا  عقاو  رد  هک  دـشابیم  وا  هناـشن  شخیـش  تروص  ناـمه  تسا  هتـسیرگن  دوجو  روشک  رد 

ّتیناحور تروص  نآ  رد  دـنک  هدـهاشم  رادـقم  هّدام و  زا  درجم  ار  اهزیچ  دوش و  جراـخ  هزادـنا  رادـقم و  ماـقم  زا  هک  دـبای  رتـالاب  هبترم 
رترب مه  ماقم  نیا  زا  رگا  لاح  دشابیم . دوجو  رد  ياهناشن  دوخ  تسا  درجم  تروص  عقاو  رد  هدش و  دازآ  رادقم  هزادنا و  زا  هک  شخیش ،

وا هناشن  دوشیم  ریبعت  تّیـشم  هب  هک  قالطا  ماقم  تفر  رتارف  يدوجو  تاناکما  هدودحم  رد  ندومن  دّیقم  ندرک و  دودـحم  ماقم  زا  دـش و 
. ددرگیم بوسحم 

. تسا تاماقم  همه  ياههناشن  ءامسا و  تسا  هدیدرگ  تاماقم  همه  عماج  هک  یسک  هناشن 
باجح و اههناشن  نآ  هکنیا  نودب  هدرک ، ادیپ  ار  تاذ  هب  ندرک  رظن  دادعتـسا  هدومیپ و  ار  تاماقم  نیا  همه  نآرق  هدنناوخ  هک  نآ  زا  سپ 
زج ءایـشا  زا  دنک . هدهاشم  ار  ادخ  «، 1  » یئیف یئیـش و  ره  رد  ات  دوش  دّرجم  ءامـسا ، هب  شرگن  زا  هک  تسا  هتـسیاش  وا  رب  دنریگ ، رارق  هدرپ 

عیمج رـصح  تروص  هب  رابخا ، ای  ءاشنا  وحن  هب  هچ  ار  دمح  شنابز  دـنیبن و  ادـخ  زا  زج  ار  لامک  تافـص  هدـیدن  صقن ، ندوب و  دودـحم 
رد تیدومحم ، ای  تیدماح  ای  اهدمح 

__________________________________________________

. شاهیاس زیچ و  ره  رد  ینعی  ( 1)
306 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دوقفم تالامک  هب  اهنآ  ندناسر  دوجوم و  لامک  رد  اهزیچ  ظفح  نامه  هک  تّیبوبر  تفص  هب  ار  يادخ  سپس  دزاس . يراج  یلاعت  يادخ 
. دهد همادا  هروس  رخآ  ات  ار  تاذ  هدهاشم  یهلا و  ءامسا  تافص  هب  فاّصتا  كولس و  ریس و  نیا  تبسن  نیمه  هب  دیامن . فیصوت  تسا ،
یلو درآ  رامشب  دناوتیمن  ار  اهنآ  یـسک  ادخ  زج  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  ياههلحرم  اهماقم و  اهلزنم و  اهرفـس و  هّللا  یلا  نیکلاس  يارب 

: تسا رفس  راهچ  رد  رصحنم  نآ  همشچ  رس  لصا و  دناهتفگ : افرع  هک  روطنآ 
اهترثک و دودح  زا  هک  تسا  یتکرح  نآ  دنکیم و  رفس  ّقح  يوس  هب  قلخ  زا  کلاس  هک  تسا  ّقحلا » یلا  قلخلا  نم  رفـس  : » لوا رفـس  - 1
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تافص ياهدومن  رد  لّوا  ّقح  هدهاشم  لد و  زرم  هب  ندیسر  رفس ، نآ  ياهتنا  دنکیم . ریس  لّوا  قح  يوس  هب  هدش و  عورش  اهنآ  هب  شرگن 
. تسین ادج  فیلکت  يراوشد  جنر و  زا  کلاس  رفس  نیا  رد  دشابیم . ءامسا  و 

: تسا هدومرف  هّرس  سّدق  يولوم  نآ  هراب  رد 
تسا خزود  يرایتخا  رکف  رکذ و  تسا  خف  یتسه  نیا  هک  هتسناد  هلمج 

تکرح قح  يوس  هب  قح  ياـهدومن  رهاـظم و  زا  کـلاس  هک  تساـهدومن  رهاـظم و  ساـبل  رد  ّقحلا » یلا  ّقـحلا  نم  رفـس  : » مّود رفـس  - 2
. دسرب قلطم  ّقح  هب  ات  دنکیم 

. ددرگیم لیدبت  ینمیا ، هب  سرت  و  تّذل ، هب  یخلت  یتحار و  هب  یتخس  رفس  نیا  رد 
. دمآ دهاوخ  نآ  رکذ  ادعب  هک  دشابیم  طوقس  ياههاگترپ  تکاله و  ياهلادوگ  ياراد  رفس  نیا 

307 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . ّقح  رد  ّقح  ببس  هب  رفس  ینعی ، قحلا » یف  قحلاب  رفس  : » مّوس رفس  - 3
ریـس ار  وا  ادـخ  هکلب  دـشاب ، هتـشاد  دوخ  تاذ  ای  ریـس ، هب  یهاگآ  هکنیا  نودـب  دـنکیم  تکرح  یهلا  نداد  ریـس  اب  رفـس  نیا  رد  کـلاس 

. دهدیم
: تسا هدمآ  یسدق  فیرش  ثیدح  رد  هک  دنشابیم  یلاعت  يادخ  لوق  ياهقادصم  زا  یکی  رفس  نیا  نیکلاس 

ار اهنآ  مدوخ  زا  ریغ  سک  چـیه  دـنراد و  ياـج  نم  هاـگراب  هّبق و  ریز  رد  نم  ناتـسود  ینعی ، يریغ » مهفرعی  ـال  یباـبق  تحت  یئاـیلوا  ّنا  »
. دسانشیمن

. دنکیم رفس  قلخ  يوس  هب  ّقح  کمک  هب  کلاس  هک  تسا  قلخ » رد  ّقحب  رفس   » ینعی مراهچ : رفس  - 4
. درمش رب  دناوتیمن  یسک  ادخ  زج  ار  رفس  نیا  تاماقم  تسا . تّیدوبع  ياهتنا  و  ّتیبوبر ، يادتبا  رفس ، نیا  زاغآ 

. دراد اهماقم  نیا  لوصا  هب  هراشا  رفن  رازه  راهچ  تسیب و  دصکی و  هب  ءایصوا  ءایبنا و  ددع  دیدحت  و 
. تفگ میهاوخ  نخس  « 1  » امِهِعْفَن ْنِم  ُرَبْکَأ  امُهُْمثِإ  َو  هفیرش  هیآ  ریسفت  ّیط  رد  ناسنا  بتارم  اهرفس و  تقیقح  هراب  رد 

هانپ هذاعتـسا و  اریز  دراد  هدش  دای  هناگ  راهچ  ياهرفـس  هب  یلامجا  هراشا  دـمح ، هکرابم  هروس  هک  نادـب  يدـیمهف  ار  بلطم  نیا  هک  لاح 
دیحوت و ملاع  هب  یناطیش  ياهدومن  اهترثک و  زا  زیرگ  رفـس ، نیا  هچ  تسا ، لّوا  رفـس  هک  ّقح  هب  قلخ  زا  رفـس  هب  تسا  هراشا  دوخ  یئوج 

. دشابیم رارف  ییوج و  هانپ  دوخ  يرادرک  هذاعتسا  و  یگدنهانپ ، نیا  رگنایب  ینابز ، هذاعتسا  تسا و  یلاعت  ّقح  رهاظم 
زا رفس  ینعی ، مّود  رفس  هب  هراشا  ِنیِّدلا » ِمْوَی  ِِکلام  ات  ِهَّللا  ِمِْسب   » هملک

__________________________________________________

219 هرقب - ( 1)
308 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

« ِنیِّدلا ِمْوَی  ِِکلام   » ات ِهَّللا » ِمِْسب  ، » زا دـعب  و  دـهدیم . ربخ  ار  یهلا  تافـص  هب  ندـش  فصّتم  ِهَّللا ،» ِمِْسب  ، » اریز دـشابیم  ّقح  يوس  هب  ّقح 
. دزاس یناف  دوخ  تاذ  زا  ار ، هدنب  هتشگ و  رهاظ  يو  رد  ادخ ، تیکلام  هک  اجنآ  ات  تسا  یلاعت  قح  تافص  رد  کلاس  تکرح  مالعا 

. تسا هدنب  يانف  ات  ّقح  تافص  رد  تکرح  رفس  نیا 
زونه هک  یتقو  ات  یلاعت  يادخ  تیکلام  اریز  دراد ، هراشا  قح  رد  ّقح ، ببس  هب  رفـس  هب  ُنیِعَتْـسَن » َكاَّیِإ  َو  ُُدبْعَن  َكاَّیِإ  : » یلاعت يادخ  لوق 
لامک زا  سپ  دوشیم و  مامت  شتیدوبع  دیسر  تاذ  يانف  هب  هدنب  نوچ  ددرگیمن . راکـشآ  دشاب  هدشن  یناف  تاذ  فصو و  لعف و  زا  هدنب 

و دشاب . یقاب  نآ  هب  هک  درادن  یتاذ  رگید  اریز  دشاب  دناوتیمن  ّقح  اب  زج  وا  ریـس  تکرح و  دـنکیمن و  ریـس  قلطم  قح  رد  زج  تیدوبع ،
. دشاب قلخ  هب  ّقح  زا  رفس  هک  دراد  مراهچ  رفس  هب  هراشا  َمیِقَتْسُْملا » َطارِّصلا  اَنِدْها   » هلمج

ظفح اب  رفس ، نیا  هک  تسا  راوازـس  دشابیم و  « 1  » وحم زا  دعب  وحـص  ءانف و  زا  دعب  ياقب  ریغـص و  ملاع  رد  يرایتخا  تشگزاب  نامه  نیا 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 325 

http://www.ghaemiyeh.com


تدحو
__________________________________________________

وحم اـی  عمجلا - وحم  رئارـسلا - باـبرا  وحم  رهاـظلا - باـبرا  وحم  زا : دـنترابع  هک  تسا  هبترم  دـنچ  ياراد  وحم  وحم  زا  دـعب  وحـص  ( 1)
لاصخ تستداع و  فاصوا  عفر  رهاظلا  بابرا  وحم  - 1 دسیونیم : یلو  هّللا  تمعن  هاش  اهنآ  هراب  رد  دبعلا - وحم  ای  هّیدبعلا  وحم  یقیقح -

للع و هلا  زا  هک  رئارـسلا  باـبرا  وحم  - 2 تسا . هدـیمح  قالخا  باستکا  تسا و  تدابع  ماکحا  تماـقا  نآ  تاـبثا و  نآ  لـباقم  و  همیمذ ،
قالخا و تافـص و  تاّیلجت  هب  تسا  دـبع  قالخا  لاعفا و  موسر و  فاصوا و  عفر  هب  تابثا  وحم و  نیا  تسا و  تالـصاوم  تابثا  تافآ و 

. تسا تدحو  رد  ترثک  يانف  هک  یقیقحلا - وحم  عمجلا و  وحم  - 3 قح . لاعفا 
تیدحا ترضح و  رد  هّیرهاظ  هّیتاذ  نوئش  نایعا  هک  اریز  نایعا ، يوس  هب  تسا  دوجو  تفاضا  طاقـسا  دبعلا  نیع  وحم  هیدوبعلا و  وحم  - 4

تاذ رد  تسا  دـبع  دوجو  ياـنف  هک  تسا  قحم  وحم ، زا  رتـالاب  و  تسا .) قح  ترـضح  دزن  رد  یملع  روص  ناـیعا   ) تسا تّیملاـع  مکحب 
. ّقح تافص  رد  تسا  تافص  يانف  سمط  ّقح و  لعف  رد  تسا  دبع  لاعفا  يانف  وحم  هکنانچمه ، ّقح ،

309 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ددرگن هریچ  يرگید  رب  مادکچیه  هک  يروط  هب  تسا  ترثک  رد  تدحو  ندوب  ظوفحم  رفس  نیا  رد  میقتـسم ، طارـص  و  دشاب . اهترثک  رد 

. دوشن ناهنپ  يرگید  طّلست  تحت  رد  کی  چیه  و 
ام دنوادخ  دنشاب -. هتشادن  یهاگآ  ای  هتشاد ، یهاگآ  هّجوت و  نادب  هچ ، دوشیم ، ادیپ  نیکلاس  يارب  یهاگ  میدرک ) رکذ  هک   ) لاوحا نیا 

. دزاس نّکمتم  بتارم  نآ  هب  تبسن  ار  ام  و  داناشچب ! لاوحا  نآ  زا  ار  ناگدنورگ  همه  و 
. درادن دوجو  گرزب  الاو و  يادخ  ببس  هب  زج  ییاناوت  تردق و  چیه  مرازگیم و  ساپس  نایاپ  زاغآ و  رب  ار  ادخ 

__________________________________________________

تمعن هاش  تاحالطصا  هلاسر   ) تیدحا قوذ  تسا و  قشع  يافص  تیاهن  رد  تعیبط و  تافولأم  تاداع و  زا  دوب  غارف  تایادب  رد  وحص -
یهلا لاعفا  تافـص و  هب  ءاقب  يرادـیب و  يرایـشه و  دوخ و  لعف  تفـص و  تلاـح و  وحم  هبترم  ره  رد  وحم  زا  دـعب  وحـص  سپ  یلو ) هّللا 

. تسا
313 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

313 ص :  هرقب .....  هروس 

هراشا

عادولا ۀجح  رد  هک  « 1  » ِهَّللا َیلِإ  ِهِیف  َنوُعَجُْرت  ًامْوَی  اوُقَّتا  َو  هیآ : کی  زج  تسا ، هدـش  لزاـن  هنیدـم  رد  هروس  نیا  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
. تسا هدش  هراشا  هتکن  نیا  هب  نایبلا  عمجم  ریسفت  رد  و  تسا ، هدش  « 3  » لزان ینم  رد  « 2»

313 ص :  ات 2 ..... ] تایآ 1  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(2  ) َنیِقَّتُْمِلل ًيدُه  ِهِیف  َْبیَر  ُباتِْکلا ال  َِکلذ  ( 1  ) ملا
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313 ص :  تسا .....  نوگانوگ  بتارم  ياراد  هناگی و  یتقیقح  یتسه ، هکنیا  دوجو و  بتارم  هراب  رد  قیقحت 

رد بتارم  نآ  هک  تسا  هتـشگ  رادومن  يرایـسب  هفلتخم  بتارم  رد  دراد و  قّقحت  ۀـلاصا  هک  هناـگی ، تسا  یتـقیقح  دوجو ، هک  نادـب  ملا : »
تّدش و
__________________________________________________

( ].....[ هرقب هروس  هیآ 281   ) دیوشیم هدنادرگرب  ادخ  يوسب  زور  نآ  رد  هک  يزور  زا  دیسرتب  ( 1)
رـسارس رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  توعد  مالعا و  هب  انب  هک  داتفا  قافتا  يرجه  مهد  لاس  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  جح  نیرخآ  عادولا : ۀـجح  ( 2)

میلعت ءارجا و  تهج  هطوبرم  لامعا  مامت  اب  ار  جح  ادخ  لوسر  دندمآ و  هّکم  هب  عّتمت  ّجح  تهج  عیطتسم ، نیملسم  ناتـسبرع ، هریزج  هبش 
یلع ترـضح  ص ،)  ) مرکا ربمایپ  اب  هتـشگ  زاب  جاّجح  زا  رفن  رازه  داتفه  ربارب  رد  مخ  ریدـغ  لحم  رد  هفحج  رد  تشگزاب  رد  داد و  ماجنا 

هب عالّطا  يارب  تسا . هعیـش  دـّیؤم  هراب ، نیا  رد  تنـس  لها  زا  دنـس  زا 90  شیب  دودـح  دـیزگرب . شیوخ  ینیـشناج  هب  یحو  قـبط  ار  (ع )
. دوش هعجارم  مالسا  خیراوت 

ریـصقت قـلح و  یناـبرق و  تارمج و  یمر  هدـش ، دراو  جاّـجح  هّـجحیذ ، مـهد  زور  زا  اـجنآ  رد  هـک  تـسا  هّـکم  کـیدزن  یّلحم  ینم  ( 3)
. دننکیم

314 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نتفای قّقحت  رد  « 1  » تانّیعت دنـشابیم و  ّرثکتم  دوجو  تالّزنت  زا  یـشان  تانّیعت  ترثک  بسح  رب  دنتـسه . توافتم  رّخأت  مّدـقت و  فعض و 

تقیقح يریذـپ  ریثأت  هجیتن  یتّلع  ره  زا  تانّیعت  يریذـپ  ریثأـت  تقیقح و  نآ  شنیرفآ  هب  هتـسباو  اـهنآ  شنیرفآ  دـنادوجو و  تقیقح  عباـت 
هن دوجوم و  هن  دنامودعم و  هن  دنتـسین ، يزیچ  دوخ  زج  ّتیهام  ظاحل  زا  اریز  دنرادن ، یمکح  دوخ  يدوخ  هب  اهنآ  هک  تساهتلع  زا  دوجو 

دّیقم يرایسب  تانّیعت  هب  هکنیا  تهج  زا  یناویح  یکاردا  ياهورین  دنـشابیم . فوصوم  مودعم  ای  دوجوم  ياههتـسباو  مزاول و  زا  يزیچ  هب 
رد تلاصا  تانّیعت  هک  دوشیم  مّهوت  نینچ  اذـل ، درک  دـنهاوخن  كرد  ناـشندوب  دـّیقم  ظاـحل  زا  ار  تاـنّیعت  دـنب  رد  تادوجوم  زج  تسا 

تقیقح يرابتعا و  تسا  يرما  دوجو  هکنیا  دنریگیم و  رارق  ماکحا  عوضوم  دـنوشیم و  عقاو  شنیرفآ  لعج و  دروم  اتاذ  دـنراد و  قّقحت 
. تسین دوجو  رد  یتّیلولعم  ّتیلع و  و 

هن هک  دشابیم  قلطم  بیغ  دوجو ، تقیقح  زا  ياهبترم  هک  نادب  و 
__________________________________________________

صّخـشت نآ  هک  دـنیوگ  زیچ  نآ  صّخـشت  ار ، يزیچ  ره  دوجو  صاـخ  هوـحن  تسا ، نّیعت  صّخـشت و  ياراد  يدوـجوم  ره  تاـنّیعت : ( 1)
اریز دراد  قرف  نّیعت  اب  صّخشت  اردص : اّلم  لوق  هب  انب  تسا . نآ  تیوه  رد  شدوجو  هوحن  نّیعت ، اّما  و  تسا . نآ  يدوجو  هبترم  هب  طوبرم 

یجراخ و صاـخ  دوجو  رظن  زا  اـهنآ  یجراـخ  هّصاـخ  تادوجوم ، میئوگیم  یتقو  ـالثم  تسا  یبسن  نّیعت  یلو  یبسن  ریغ  يرما  صّخـشت 
. تساهنآ یتاذ  هک  دنصخشم  رگید  تادوجوم  زا  نآ  یگنوگچ 

هک تسا  تاذ  رب  دـئاز  نّیعت  هاگ  بوجو و  هب  تسا  زاتمم  تانکمم  زا  اتاذ  هک  دوجولا  بجاو  نّیعت  دـننام  تسا  تاذ  نیع  هاگ  نّیعت ، اـّما 
. دشاب یمدع  ای  یضرع  تافص  لماش 

دیزی تسا ، ملاع  ع )  ) نیـسح میئوگب  یمدـع  تلاح  رد  تسا  رگمتـس  دـیزی  تسا . عاجـش  ع )  ) نیـسح میئوگب  هکنیا  لثم  لّوا  تلاـح  رد 
. تسا لهاج 

تفگ دوشیمن  تسوا و  نّیعت  مویقلا ، یحلا  وه  میئوگیم  یتـقو  تسا و  قـح  صّخـشت  هتاذـب  هتاذ  یلع  لد  نم  اـی  دوـشیم : هتفگ  یتـقو 
( یفسلف تاحلطصم  گنهرف  رافسا و  زا  ذوخأم   ) تسا ّقح  لعف  نّیعت  ملاع  تفگ  دوشیم  تسا ، ّقح  نّیعت  ای  صّخشت  ملاع 
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315 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
زا هکنیا  هب  تسا  قلطم  تسین  زا  نداد  ربخ  دننام  تسین  نآ  زا  يربخ  هکنیا  هب  نآ  زا  نداد  ربخ  تسه . نآ  زا  یمـسا  هن  یناشن و  هن  يربخ 
نآ رگید  ياهبترم  تسا و  هبترم  نآ  رد  تسا  هدینادرگن  رهاظ  ریغ  رب  هدیزگرب  شیوخ  يارب  یلاعت  يادـخ  هک  یمـسا  تسین و  يربخ  نآ 

تّیـشم يرابتعا  هب  تّیدحا و  و  يرابتعا ، هب  روهظ ، نآ  دـشابیم و  شتافـص  ءامـسا و  هب  یلاعت  يادـخ  یلجت  لوا و  هبترم  روهظ  تقیقح 
هملک نآ  تسا و  موسوم  ع )  ) یلع هب  يرابتعا  هب  هّللا و  هب  يرابتعا  هب  یـسرک و  يرابتعا  هب  شرع و  يرابتعا  هب  هکناـنچ : دوشیم . هدـیمان 

نیا دوشیم و  هدیمان  نمحرلا  سفن  ناسنا ، سفن  هب  هیبشت  يارب  تسا و  نیمز  اهنامسآ و  رد  ادخ  رون  هیقارشا و  هفاضا  هّللا و  لعف  و  هّللا » »
تافـص و ءامـسا و  ترثـک  بسح  رب  یهاوـخب  هچ  ره  هبترم  نیا  رد  تسا . دادـضا  همه  نیب  عماـج  ناـکما و  بوـجو و  نـیب  خزرب  هـبترم 

. دراد هار  ترثک  تانیعت ،
319 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

319 ص :  ءایشالا ..... » لک  ۀقیقحلا  طیسب   » تسین اهنآ  زا  کی  چیه  تسه و  اهزیچ  یمامت  دوجو  تقیقح  هکنیا  هراب  رد  قیقحت 

هکناـنچ ـالا  تسا و  هبترم  نیا  هب  هراـشا  نخـس  نیا  تسین  اـهزیچ  زا  کـیچیه  تسه و  زیچ  همه  دوـجو  تقیقح ، هدـش  هـتفگ  هـک  هـچنآ 
تروص هب  هبترم  نیا  رد  دوجو  تقیقح  هک  تسا  تهج  نیا  زا  نآ  ندوب  زیچ  همه  دوشیمن و  هداد  ربـخ  یتاذ  بوـجو  هبترم  زا  تشذـگ 

هکلب درادن ، تافانم  دوش  ظاحل  طرـش  اب  هک  هچنآ  اب  دوش  هتفرگ  رظن  رد  «« 1  » طرشب ال   » هک هچنآ  تسا و  هدش  هتفرگ  رظن  رد  طرـشب » «ال 
داحتا نیا  نایب  رد  رابخا  تایآ و  رد  هچنآ  و  دوش . رظن  عطق  طرـش  زا  رگا  تسا  طرـش  هب  ذوخأم  نیع  هدـش  ظاـحل  طرـشب » ـال   » هک هچنآ 

: دننام دراد  ءایشا  نیب  هبترم و  نیا  نیب  تریاغم  ياقب  هب  هراشا  تسا و  هدش  دراو 
وس ره  هب  ( 109 هرقب -  ) ِهَّللا ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیَأَف  یلاعت : يادخ  هدومرف  و  تسامـش ) اب  وا  ( ) 40 دیدح -  ) ْمُکَعَم َوُه  یلاعت : يادخ  هدومرف 

. تسادخ يور  اجنآ  دینک  ور 
__________________________________________________

نآ هکنیا  - 1 دـنکیم : ادـیپ  رابتعا  هس  تیهام  نآ  میجنـسب ، شدوخ  تاذ  زا  جراخ  رما  اـب  ار  یتّیهاـم  هاـگ  ره  هک  تسا  نیا  روهـشم  ( 1)
دشاب ءیش  نآ  مدع  هب  طورـشم  تیهام  نآ  هکنیا  - 2 دنمانیم . ءیش  طرـش  هب  تیهام  ار  نآ  هک  دشاب  جراخ  رما  نآ  هب  طورـشم  تیهام 

رد هک  نآ  مدع  هب  طورشم  هن  دوش و  رابتعا  ءیـش  نآ  دوجو  هب  طورـشم  هن  تیهام  هکنیا  - 3 دوشیم . هدیمان  طرـش ال  هب  تیهام  نآ  هک 
یتیهام نآ  زا  دوصقم  هک  یمسقم  طرشب  لباقم ال  رد  دنمانیم  یمسق » طرشب  ال   » ار موس  مسق  نیا  دوشیم  طرـشب  تیهام ال  تروص  نیا 

. تسا قلطم  هکلب  طرش ال ، هب  هن  ءیش و  طرشب  هن  ینعی  دریگیم ، رارق  رابتعا  هس  ره  مسقم  هک  تسا 
320 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ُهَّللا تسا » نیمز  اهنامـسآ و  رون  ادخ   » هک تسا  وا  هدومرف  دراد و  هطاحا  يزیچ  ره  هب  وا  انامه  ینعی ، ٌطیُِحم  ٍءْیَـش  ِّلُِکب  ُهَّنِإ  هدومرف : زین  و 
رد لخاد  ینعی ، هغالبلا ) جهن  رد  ع )  ) یلع «. ) هجزامملاب ءایشالا ال  یف  لخاد  ( » ع  ) موصعم هدومرف  و  ( 35 رون -  ) ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  ُرُون 

. ندش جوزمم  تروص  هب  هن  دشابیم  ءایشا  همه 
«. هیف هّللا  تیار  الا و  ائیش  تیأر  ام  : » هک تسا  ع )  ) یلع راوگرزب  نآ  هدومرف  و 

.( مدید نآ  رد  ار  ادخ  هکنآ  رگم  مدیدن  ار  يزیچ  چیه  )
دوجو تقیقح   » هک هفـسالف  راتفگ  نیا  زا  اهنیا  همه  دراد ...  ءایـشا  نیب  هبترم و  نیا  نیب  تریاغم  داحتا و  رب  تلالد  هچنآ  زا  اهنیا  زا  ریغ  و 

ار مّهوت  نیا  دـنکیم و  ادـیپ  دـیق  نیا  هب  جایتحا  اهنآ  مالک  نوچ  تسا . رتاسر  رتعماج و  تسین » اهزیچ  زا  کیچیه  تسه و  اهزیچ  یمامت 
نآ زا  یبـتارم  دـشابیم و  شدوـخ  دوـیق  هب  دـّیقم  ءایـشا  نآ  هک  تهج  نآ  زا  زین  و  تسا . دّدـعتم  ءایـشا  اـب  بجاو  هک  دروآیم  دوـجو  هب 
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. تسا هبترم  نآ  تاروهظ  دوشیم  ادیپ  نآ  رد  تانّیعت  ظاحل  زا  هک  یتاّرثکت  تایّقرت و  تالّزنت و  اذل  تسا . تقیقح 
هدننک ریبدت  یناگتشرف  « 1  » فص رد  ناگتشرف  و  دنرگنیمن . چیه  هب  هداتـسیا  اپ  رب  هک  یناگتـشرف  يرابتعا  هب  هک  تسا  نامه  بتارم  نیا 

«. 2  » روما
. دوشیم هدیمان  اهینیمز  اهینامسآ و  هب  مسقنم  نوک  ملاع  زین  دندوجس و  عوکر و  رد  رایسب  هک  یناگتشرف  و 

وحم و حول  ظوفحم و  حول  یلاع و  ياهملق  هب  رگید ، يرابتعا  هب 
__________________________________________________

.1 تاّفاص - ( 1)
5 تاعزان - ( 2)

321 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا موسوم  ّنج  يارس  یلفس و  ناردام  يولع و  ناردپ  هب  مسقنم  نیع  ملاع  تابثا و 

تادوجوم همه  هصالخ  هک  ار  ناـسنا  تسا . رتنیئاـپ  هبترم  تقیقح  رترب ، هبترم  ره  و  رترب ، هبترم  زا  يدومن  بتارم  نآ ، زا  رتورف  هبترم  ره 
رب هچنآ  ره  اذل ، تسا . رگید  ياههبترم  هقیقر  هصالخ و  تقیقح و  نآ  زا  هبترم  ره  و  ملاع ، بتارم  دننام : تسا  یبتارم  ياراد  زین  دشابیم 
يو یلاثم  نابز  رب  هچنآ  ددرگیم و  يراج  شیلاثم  هبترم  نابز  رب  هک  تسا  يزیچ  رادومن  هتفای و  لزنت  هدش  قیقر  دوش  يراج  يرشب  نابز 

. ددرگیم يراج  شلد  نابز  رب  هک  دشابیم  يزیچ  نآ  هدش  قیقر  دوشیم  يراج 
كرد و هزادـنا  هب  ناسنا  يرترب  تسا  تباـث  تیـشم  ملاـع  رد  هک  هچنآ  زا  تسا  ياهدـش  قیقر  بتارم ، نیا  همه  رخآ ، اـت  بیترت  نیمه  هب 

دح رد  وا ، ياهب  ۀـجیتن  دـباییمن . رد  ار  يرـشب  هبنج  زج  ناسنا  زا  هک  یـسک  دـشابیم . اـهنآ  هب  نتـسویپ  بتارم و  نآ  هب  تبـسن  وا  روعش 
. دننکیمن كرد  هدیجنگ  ناشتسوپ  رد  هچنآ  زج  ناسنا  زا  دنلفاغ و  بتارم  نیا  زا  مدرم  رتشیب  تسا . نایاپ  راچ  شزرا 

هملک و نآ  قیاقح  هب  دروآ  نابز  رب  ياهملک  يرگید  ای  دوخ  هاـگ  ره  هتـشگ  ققحتم  اهنادـب  هکنآ  دـنکیم و  كرد  ار  بتارم  نآ  هکنآ ،
. دباییم دوخ  رد  ار  اهنآ  تقیقح  ای  هتفای  یهاگآ  هیلاع ، بتارم  رد  نآ  فورح  روص 

324 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

324 ص :  تسا .....  هدیرب  ملاع  نیا  زا  هک  یسک  نابز  رب  هعطقم  فورح  ندش  يراج  هراب  رد  قیقحت 

« نآ هب  ققحت  بتارم و  نآ  كرد  ، » ریخا عوضوم  هب  هّجوت  اب  تسا . رتگرزب  دـحا  هوک  زا  هیلاع  حاولا  رد  نآرق  زا  یفرح  ره  هک : هتفگ  نیا 
. دشابیم حیحص 

هک ددرگیم  لزان  وا  تّیرشب  رب  یتاملک  بتارم ، نیا  زا  سپـس  هدومن  كرد  ار  اهنآ  ای  هدش  قّقحتم  هیلاع  بتارم  هب  تسخن  ناسنا ، یهاگ 
. تسا هتشگ  راکشآ  شیارب  بتارم  نآ  رد  هک  دشابیم  یقیاقح  ياههدش  قیقر 

: دروآیم نابز  رب  ار  ياهملک  نینچ  ای  دینـشیم ، دراد  یلاع  یناعم  رب  تلالد  هک  ياهملک  هاگ  ره  تسا  هدش  لقن  ناگرزب  زا  یکی  هراب  رد 
هب یهاگ  دومنیم . مّلکت  هیهلا  قیاقح  هب  یـشوهیب  نیح  رد  اسب  هچ  تفریم . نوریب  تّیرـشب  یعیبط  تلاح  زا  هدـش  ضراع  وا  رب  یـشوهیب 

رهاظ ناشیارب  هدرتسگ  وحنب  یقیاقح  لاحنآ  رد  یهاـگ  دادیم و  تسد  یحو ، لوزن  عقوم  رد  شغ  هب  هیبش  یتلاـح  زین  ص )  ) ادـخ لوسر 
. دوشیم هدیمان  یسدق  ثیدح  ادخ و  مالک  هدش  لزان  مالک  نیا  هک  دیدرگیم  لزان  لیصفت  وحن  هب  زین  راوگرزب  نآ  تیرشب  رب  دشیم و 
لامجا و قیرط  هب  نآ  زا  هک  دیدرگیم  لزان  زین  ترـضح  نآ  تیرـشب  رب  هنوگ  نامهب  هدـش  رهاظ  تطاسب  لامجا و  وحن  هب  قیاقح  یهاگ 

. اههروس زا  یضعب  زاغآ  دننام  دوشیم  ریبعت  هعّطقم  فورح 
327 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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327 ص :  نآ .....  نوطب  نآرق و  لیوأت  ینعم 

. دنتباث بتارم  نآ  رد  هک  ناشقیاقح  هب  تسا  ظافلا  نداد ) تشگزاب   ) عاجرا نآرق ، لیوأت 
: دشابیم بتارم  نآ  رد  رادیاپ  قیاقح  زا  ترابع  نآرق  نوطب 

دروم رد  رابخا  اذـل  دوریم . ـالاب  هبترم  رازه  دـصتفه  اـت  شتاـیئزج  هب  هّجوت  تهج  زا  و  هبترم ، تفه  تاـیّلک : راـبتعا  هب  بتارم  نیا  نوچ 
. تسین نکمم  یلاثم  روص  هار  زا  زج  تعیبط  ناتـسروگ  رد  ناگتفخ  يارب  قیاقح  نآ  زا  ریبعت  نوچ  تسا و  فلتخم  نآرق  ياهنطب  دادـعت 

. تسا هدش  فلتخم  اههروس  حتاوف  ریسفت  رد  رابخا  اذل  دوشیم  رهاظ  یلاثم ، روص  لکش  هب  باوخ  رد  ینیع  قیاقح  هک  يروطنامه 
: میئوگیم سپ  دشابیم . هجو  هدزاود  رب  غلاب  تسا  هدیسر  هراشا  هویش  رب  هچ  تحارصب و  هچ  اهنآ  ریسفت  رد  هچنآ 

ار اهنآ  ترـضح  نآ  ات  تسا  هدـش  ءاقلا  ص )  ) لوسر ترـضح  هب  یهاگآ  يارب  هک  دـنمظعا  مسا  زا  یـضعب  هعطقم  فورح  نیا  - 1 ملا » »
. دناوخب نادب  ار  يادخ  هدومن  بیکرت 

. دنکیمن هاگآ  نآ  هب  ار  سکچیه  هک  تسا  هدوب  اهزمر  اهزار و  زا  - 2
. دوشیم لصاح  دیجم ) م  هّللا ، ل  انا ،  1 « ) دیجملا هّللا  انا   » دننام یتاملک  بیکرت  زا  - 3

328 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  لیئربج م  ل  هّللا ،  1  ) دّمحم لیئربج ، هّللا -» : » دننام یئاهمان  زا  - 4
. تسا هدش  هتفرگ  تسا  فورح  نیا  هیلا  راشم  هک  دمحم )

. هروس يارب  تسا  یمسا  - 5
. دناهتفگ یضعب  هکنانچ  نآرق ، يارب  تسا  یمسا  - 6

. دشاب هّللا  يارب  مسا  تسا  نکمم  - 7
. دشاب هدوب  ص )  ) دّمحم يارب  مسا  - 8

نیا ای  نآرق  نیا  هک  تسا  نیا  دوصقم  دوشیم و  لصاح  تاملک  فورح ، نآ  بیکرت  زا  هک  اب ) فلا   ) هطیـسب فورح  يارب  یئاهمـسا  - 9
نامه تاملک  نیا  هک  یلاـح  رد  تسا  هدـش  لیکـشت  دـیربیم  راـکب  راـتفگ  رد  امـش  هک  یتاـملک  فورح و  ناـمه  ياهیّمـسم  زا  هروس 

. دیناوتان نآ  دننامه  ندروآ  زا  هک  تسا  ناتدوخ  ياههژاو 
. دشاب ملاع  دوجو  بتارم  هب  هراشا  - 10

. دشاب ادخ  لوسر  دوجو  بتارم  هب  هراشا  - 11
. دشاب نانآ  ماجنا  رس  ماوقا و  شیادیپ  زاغآ و  هب  هراشا  - 12

345 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

345 ص :  تسا .....  هدمآ  اههروس  زاغآ  رد  هک  هعّطقم  فورح  بارعا  مدع  ای  بارعا  هلمتحم  هوجو 

هراشا حیولت و  تروص  هب  هدشن  رکذ  حیرص  روط  هب  هک  هچنآ  تسا ، هدمآ  رابخا  رد  حیرـص  روطب  دش ) دهاوخ  رکذ  هک   ) هوجو نیا  رتشیب 
بترتم اهنآ  رب  دادعا  جازم و  صاوخ و  تهج  زا  هچنآ  تسا و  فیعض  اّدج  اههروس  حتاوف  دروم  رد  لاوقا  هیقب  دوشیم . هدافتسا  رابخا  زا 

. تسا تیبرع  بولسا  زا  جراخ  تسا  هدش 
ادـیپ هجو  تفه  دـشاب  هتـشاد  بارعا  زا  یّلحم  رگا  لاـح  درادـن . اـی  دراد  بارعا  زا  یّلحم  اـی  دـشاب  مظعا  مسا  فورح  زا  مـلا »  » رگا سپ 

: دنکیم
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. تسا هدش  فذح  شربخ  هک  تسا  یئادتبم  - 1
. تسا هدش  فذح  شیادتبم  هک  تسا  يربخ  ای  - 2

بـسانم هک  يزیچ  ره  ای  دشابیم  ّفلا »  » ای عدا »  » ای رکذا » ، » دـننام یتاملک  نآ  لماع  تسا . هدـش  فذـح  نآ  لماع  هک  تسا  یلوعفم  - 3
. دشاب ماقم 

. فوذحم مسق  لعف  هطساو  هب  تسا  هدش  بوصنم  هجیتن  رد  هک  تسا  مسق  دروم  مسا  - 4
. تسا شدوخ  زا  دعب  يارب  ادتبم  - 5
. تسا شدوخ  زا  دعب  يارب  ربخ  - 6
. تسادن فرح  ریدقت  هب  يدانم  - 7

346 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ّلحم  هک  هجو  کی  هفاضاب  یبارعا  هجو  تفه   ) هجو تفه  نیا  نیع 
رد هدـش  هتفگ  ملا »  » ریـسفت رد  هک  ار  هدزاود  رگا  هک  دـنکیم  ادـیپ  نایرج  ملا »  » رد لـمتحم  هوجو  عیمج  رد  نآ  لـثم  اـی  درادـن ) بارعا 
اب بیکرت  بسح  رب  بارعا  رظن  زا  هناگ  هوجو 96  زا  کی  ره  رد  و  ( 8 12 96  ) دیآیم تسد  هب  ددع 96  مینک  برض  نآ  هناگتشه  هوجو 

. دیآیم دیدپ  رایسب  هوجو  شدعب  ام 
: مییوگیم سپ  دشاب  رگید  دراوم  يارب  ینازیم  ات  میوشیم  روآ  دای  ار  دروم  زا 96  دروم  کی  بارعا  هوجو  هنومن ، يارب  ام 
: دوشیم نینچ  نآ  ریدقت  دشاب و  ربخلا  فوذحم  يادتبم  هدش و  هتفرگ  مظعا  مسا  فورح  زا  ملا »  » هاگ ره  لّوا ) دروم  - ) 1

. دشاب ملا »  » ربخ مظعا » مسا  فورح   » هک تسا  مظعا  مسا  فورح  ملا » »
. تسا نآ  يارب  نایب ، فطع  ای  لدب  کلذ » »

. تسا کلذ »  » يارب لدب  ای  کلذ »  » يارب تفص  باتکلا » »
« سیل  » لمع نآ  لمع  اـی  عفر  هب  هچ  دوش و  هدـناوخ  حـتف  هب  بیر »  » ظـفل هچ  تسا ، سنج  یفن  يارب  بیر » ـال   » رد ـال »  » ظـفل بیر » ـال  »

. دنکیمن لمع  تسا و  یغلم  لمع  زا  هکنیا  ای  دشابیم 
. دوشیم لصاح  تلاح  اعومجم 12  نیا ، رب  انب 

اهنآ برض  لصاح  هجیتن  هک  « 2  » هفناتسم ای  تسا  « 1  » هّیلاح هلمج  میریگب  رظن  رد  ار  هلمج  دوخ  رگا  ( 12 ( 3  ) ال ( 2  ) باتکلا ( 2  ) کلذ )
24
__________________________________________________

. دنک نایب  ار  ود  ره  ای  لوعفم  ای  لعاف  تلاح  هک  تسا  ياهلمج  هیلاح ، هلمج  ( 1)
هاوخ دشابن و  ای  دشاب  مالک  يادتبا  رد  هاوخ  دشابن  طبترم  هتسباو و  شلبق  ام  اب  هک  تسا  ياهلمج  نیّیوحن  حالطصا  رد  هفنأتسم  هلمج  ( 2)

زا دوصقم  و  دـشاب . رّدـقم  لاؤس  زا  باوج  هک  تسا  نآ  ناـیب  لـها  حالطـصا  رد  هفنأتـسم  هلمج  و  دـشابن ، اـی  دـشاب  رّدـقم  لاؤس  باوـج 
. تسا نایب  لها  حالطصا  ابلاغ  ریسفت  نیا  رد  فانیتسا 

347 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوشیم هجو 

. درادن ربخ  سنج ، یفن  يال  تسا  هدش  هتفگ  هک  اجنآ  ات  دوشیم  فذح  ال »  » ربخ امومع  اریز  تسا  فوذحم  ال »  » ربخ
. تسا هتفرگ  رارق  یفن  « 1  » قایس رد  اریز  دشابیم  بیر »  » يارب لاح  ای  تفص  ای  هیف :» »

. تسا ملا )  ) يارب لاح  ای 
(. 24 3 72  ) دوشیم مینک 72  برض  هیف )  ) هدش دای  لامتحا  هس  رد  ار  الاب  هناگ )  24  ) تالامتحا رگا  نونکا 
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. تسا لمتحم  هجو  دنچ  يده » »
. فوذحم يادتبم  يارب  دشاب  ربخ  - 4 بیر »  » يارب دشاب  تفص  - 3 ملا »  » يارب دشاب  لاح  - 2 بیر »  » يارب دشاب  لاح  - 1

رد ار  هدزناش  رگا  لاح  دشاب . زیمت  ای  دناهتفگ  « 2  » تاذ يارب  ردصم  لمح  رد  هک  ياهناگ  هس  هوجو  قبط  دشاب  فوذـحم  لعف  لوعفم  - 5
(. 72 16 1152 . ) دیآیم تسدب  ددع 1152  مینک  برض  ( 72  ) نیشیپ دادعا  هوجو 

. دسریم رظنب  ریز  ياهتلاح  لامتحا  نیقّتملل »  » رد
«. يده  » يارب دشاب  تفص  - 1

__________________________________________________

دیامرفیم اذـل  دـشاب . هرکن  بیر »  » ظفل دـیاب  دـشاب  بیر »  » زا لاح  هیف »  » رگا و  دـشاب ، هرکن  لاح  بحاص  هک  تسا  نیا  هدـعاق  نوچ  ( 1)
. دریگ رارق  لاح  بحاص  ای  لاحلا » وذ   » دناوتیم سپ  دراد ، ار  هرکن  مکح  هتفرگ و  رارق  یفن  قایس  رد  بیر »  » ظفل

. دشاب هغلابم  باب  زا  هکنیا  - 1 هدش : هتفگ  هجو  هس  تاذ  رب  ردصم  لمح  حیحصت  يارب  ( 2)
« لدع دیز   » هکنیا لثم  دشاب  هدش  لامعتسا  لعاف  مسا  ینعم  رد  ردصم  - 3 لدع » وذ  دیز   » دننام دشاب ، هدش  هتفرگ  ریدقت  رد  وذ »  » ظفل - 2

. تسا يراج  دوش  عقاو  ءادتبم  ربخ  ردصم  ینعم و  مسا  هک  يدراوم  همه  رد  هجو  هس  نیا  هتبلا  تسا . لداع  دیز  ینعی 
348 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، وغل فرظ  فوذحم 6 - يادتبم  يارب  دشاب  ربخ  - 5 بیر »  » يارب دشاب  لاح  - 4 ملا »  » يارب دشاب  لاح  - 3 بیر »  » يارب دشاب  تفص  - 2
. دشاب هیف »  » هب قّلعتم  وغل  فرظ  - 7 « 1  » دشاب يده »  » هب قّلعتم 

(. 1152 7 8064  ) دمآ دهاوخ  تسدب  ددع 8064  مینک  برض  ( 1152  ) الاب هدش  دای  هوجو  رد  ار  قوف  هناگ  تفه  هوجو  نیا  رگا  لاح 
. میروآ رظن  رد  میدش  روآ  دای  البق  هک  ار  بیر ،» ال   » بیکرت زا  لصاح  هناگ  راهچ  تسیب و  تالامتحا  رگا  هیف » »

: تسا لمتحم  ریز  هجو  راهچ  تروص  نیا  رد  رخؤم  يادتبم  يده »  » دشاب و مدّقم  ربخ  هیف »  » ظفل تسا  نکمم 
. دشاب بیر » ال   » يارب تفص  يده » هیف   » هلمج - 1

. دشاب بیر » ال   » يارب لاح  يده » هیف   » هلمج - 2
. دشاب ملا »  » يارب لاح  يده » هیف   » هلمج - 3
. دشاب هفنأتسم  ای  لاح  يده » هیف   » هلمج - 4

ار ربخ  زا  دعب  ربخ  میدش  روآ  دای  ار  هناگ  تفه  هوجو  هک  نیقّتملل »  » يارب رگا  لاح  ( 24 4 96  ) دوشیم هلمتحم 96  هوجو  برض  لصاح 
ددع مینک  برض  رکّذلا ) قوف  هلمتحم  هوجو  ( ) 96  ) شـش دون و  رد  ارنآ  رگا  هک  دیآیم  تسدـب  هجو  تشه  تروص  نآ  رد  مییازفیب  زین 

(. 8 96 768  ) دوشیم لصاح   768
__________________________________________________

. دشاب رّدقم  لماع  هب  قّلعتم  هکنآ  ّرقتسم  فرظ  دشاب و  روکذم  لماع  هب  قّلعتم  هک  دنیوگ  ار  یفرظ  وغل : فرظ  ( 1)
349 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  هم 

تسیب و هوجو  رد  هکنیا  ای  ( 8064 768 8832  ) دوشیم لصاح  ددع 8832  مینک  عمج  مه  اب  ار  هدمآ  تسدب  هلمتحم  بورض  رگا  نونکا 
رد «، 1  » تسا هیف »  » ظفل ندش  مدقم  هرکن  هب  ءادتبا  زّوجم  دشاب و  نآ  ربخ  نیقتملل »  » و ادتبم ، يده »  » دش نایب  بیر » ال   » رد هک  هناگراهچ 

: تسا لمتحم  هجو  هس  هیف »  » يارب تروص  نیا 
فیعض ریخا  لامتحا  نیا  هک  يده »  » هب قّلعتم  دشاب  وغل  فرظ  - 3 دشاب . ربخ  هب  ّقلعتم  وغل  فرظ  هیف » - » 2 دشاب . يده »  » زا لاح  هیف » - » 1

. تسا « 2  » يراج هتشذگ  هناگراهچ  هوجو  نامه  نیقّتملل » يده   » هلمج رد  تسا و 
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. دوشیم « 288  » نآ لک  برض  لصاح  هک  دیآیم  دیدپ  هجو  هدزاود  ( 4 3 12  ) هلمج تلاح  راهچ  و  هیف »  » تلاح هس  برض  لصاح  زا 
. دیآیم تسدب  ددع 9120  میئامن  هفاضا  هب 288  ار  هتشذگ  هوجو  رگا  نونکا  ( 3 4 24 288)

. میئامن روصت  ار  اریز  ياهتلاح  هناگ  هوجو 24  نامه  رد  هکنیا  ای  ( 8832 288 9120)
ال»  » ربخ هیف » »

__________________________________________________

زّوجم غّوسم و  ار  اهنآ  دـناهدرک و  ءانثتـسا  نوناق  نیا  زا  ار  يدراوم  نّییوحن  دـشاب و  هفرعم  دـیاب  ءادـتبم  تسین و  زیاج  هرکن  هب  ادـتبا ، ( 1)
. تسا هدش  مّدقم  ءادتبم  رب  فرظ  هک  تسا  اج  نیمه  دراوم  نآ  زا  یکی  هک  دناهتسناد  هرکن  هب  ءادتبا 

. فانیتسا ای  ملا »  » زا لاح  ای  بیر »  » يارب لاح  ای  تفص  ینعی  ( 2)
350 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«: يده »
. دشاب بیر »  » يارب تفص  - 1

. دشاب بیر »  » يارب لاح  - 2
. دشاب ملا »  » يارب لاح  - 3
. دشاب ربخ  زا  دعب  ربخ  - 4

. دشاب فوذحم  يادتبم  ربخ  - 5
. دش هتفگ  تاذ  رب  ردصم  لمح  رد  هک  یهجو  هس  نامه  قبط  فوذحم  لعف  لوعفم  - 6

. دشاب زیمت  - 7
: نیقّتملل

. تسا « 1  » هجو ود  هب  تفص  - 1
. تسا « 2  » هجو ود  هب  لاح  - 2

. تسا فوذحم  يادتبم  ربخ  - 3
. تسا ربخ  زا  دعب  ربخ  - 4

. تسا « 3  » هجو ود  هب  وغل  فرظ  - 5
. دیآیم تسدب  ددع 3648  بیر » ال   » هجو رد 24  يده »  » هجو و 19  نیقّتملل »  » هجو تشه  برض  زا  سپ  هوجو  نیا  هجیتن  زا 

: مییوگیم بیر » ال   » هناگ راهچ  تسیب و  هوجو  رب  انب  ای  ( 24 19 8 3648)
__________________________________________________

. ].....[ دشاب تفص  بیر »  » يارب ای  يده »  » يارب نیقّتملل »  » هک تسا  نیا  تفص  هجو  ود  زا  دوصقم  ( 1)
« بیر  » زا ای  ملا »  » زا لاح  ینعی  ( 2)

. دشابیم هیف »  » هب ای  يده »  » هب ّقلعتم  وغل  فرظ  ینعی  ( 3)
351 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: تسا نکمم  هیف » »
. دشاب بیر »  » يارب تفص  - 1

. دشاب بیر »  » يارب لاح  - 2
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. دشاب ملا »  » يارب لاح  - 3
. تاذ رب  ردصم  لمح  رد  هناگهس  هوجو  نامه  قبط  رب  ال »  » ربخ يده » »

. دوشیم برض 1728  لصاح  تروص  نیا  رد  دشاب . هتشاد  ار  هدش  دای  هناگتشه  هوجو  نامه  نیقّتملل » »
. میئوگب بیر » ال   » هناگراهچ تسیب و  هوجو  نامه  رد  هکنیا  ای 

هدش 1369 دای  هوجو  برـض  لصاح  ال »  » ربخ نیقّتملل -) ( » تسا هدش  نایب  البق   ) هجو  19 يده -» ( » تسا هدش  نایب  البق   ) هجو هس  هیف -» »
. دوشیم

: مییوگیم بیر » ال   » هناگ راهچ  تسیب و  هوجو  رد  هکنیا  ای 
. دشاب هضرتعم  هلمج  - 1 يده » هیف  »

. دشاب تفص  - 2
. دشاب « 1  » هجو ود  هب  لاح  - 3

. دشاب ال »  » ربخ نیقّتملل :» »
. دوشیم هجو  برض 96  لصاح 

هوجو بیر  هناگ ال  راهچ  تسیب و  هوجو  نامه  رد  میئوگیم  هکنیا : ای 
__________________________________________________

. دشاب ملا »  » زا ای  بیر »  » زا لاح  ینعی  ( 1)
352 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوش ضرف  ریز  هلمتحم 
. تسا ال »  » ربخ يده » هیف  »

برـض لصاح  هجیتن  رد  دیآیم . تسدب  هجو  هن  دشاب  زین  يدـه »  » يارب ربخ  زا  دـعب  ربخ  هتـشذگ . هناگ  تشه  هوجو  رب  هوالع  نیقّتملل » »
. دوشیم نآ 216 

. دوش ضرف  ریز  دراوم  هناگ ، راهچ  تسیب و  هوجو  نامه  رد  میئوگیم  هکنیا : ای 
. دشابیم ال »  » ربخ هک  هدوب  هلمج  کی  نیقّتملل :» يده  هیف  »
. دشابیم نیقّتملل »  » هب قّلعتم  هک  تسا  وغل  فرظ  - 1 هیف :» »

. دشابیم يده »  » هب قلعتم  هک  تسا  يوغل  فرظ  - 2
. دشاب يده »  » يارب لاح  - 3

. دوشیم هدش 72  دای  هوجو  برض  لصاح 
. دیآیم تیدب  ددع 16249  میریگب  رظن  رد  ار  نیشیپ  ياهبرض  لصاح  عومجم  رگا  لاح 

. دشاب لدب  - 1 کلذ :»  » هکنیا ای  ( 920 3648 1728 1369 96 216 72 16249)
. دشاب نآ  ربخ  شدعب  ام  ادتبم و  باتکلا »  » ربخلا و فوذحم  يادتبم  ملا »  » هک يریدقت  رب  انب  دشاب  نایب  فطع  - 2

. تسا لاح  - 1 ُباتِْکلا :» َِکلذ   » هلمج
ال»  » ظفل هجو  هس  رب  انب  تسا . فوذحم  شدوخ  ربخ  هک  تسا  بیر » ال   » هلمج تروص  نیا  رد  ربخ  و  تسا . هفنأتسم ) هلمج   ) فانیتسا - 2

. دش رکذ  « 1  » البق هک 
__________________________________________________

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 334 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا لمع  زا  یغلم  ای  دنکیم ، سیل »  » لمع ای  تسا ، سنج  یفن  يارب  ال »  » ینعی ( 1)
353 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشاب بیر »  » تفص - 1 هیف :» »
. دشاب بیر »  » لاح - 2

ادیپ ریمض  هب  جایتحا  بیر » ال   » ظفل ماگنه  نیا  رد  اریز  تسا  فیعـض  اّدج  باتکلا »  » يارب ای  ملا »  » يارب لاح  ای  ربخ ، زا  دعب  ربخ  لامتحا 
. ددرگرب ادتبم  هب  هک  دنکیم 

. تسا لمتحم  نآ  رد  ریز  هناگتشه  هوجو  يده :» »
فوذحم 7- يادتبم  ربخ  - 6 باتکلا )  » يارب ربخ  زا  دـعب  ربخ  - 5 باتکلا »  » لاح - 4 ملا »  » لاح - 3 بیر »  » لاح - 2 بیر »  » تفص - 1

لمتحم ریز  هناـگهن  هوجو  نیقّتملل -»  » رد تروص  نیا  رد  زیمت و  تاذ 8 - رب  ردصم  « 1  » لمح هجو  هس  نامه  قبط  فوذـحم  لعف  لوعفم 
. تسا

ربخ زا  دعب  ربخ  - 6 بیر »  » يارب لاح  - 5 باتکلا »  » يارب لاح » - 4 ملا »  » يارب لاح » - » 3 بیر »  » يارب تفص  - 2 يده »  » يارب تفص  - 1
__________________________________________________

هکنیا زا  ّمعا  دوش  لـمح  تاذ  رب  ردـصم  هک  تسا  يدراوم  همه  رد  تاذ  رب  ردـصم  لـمح  حّحـصم  هجو  هس  هک  میدرک  هراـشا  ـالبق  ( 1)
. لمح ءاحنا  زا  اهنیا  ریغ  ای  ربخ  ای  دشاب  لوعفم 

354 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوشیم ددع 4752  هلمتحم ، هوجو  برض  لصاح  هیف »  » هب قلعتم  وغل  فرظ  - 9 يده »  » هب قلعتم  وغل  فرظ  فوذحم 8 - يادتبم  ربخ  - 7

لمتحم ریز  هوجو  دـشاب ، باـتکلا »  » يارب ربخ  ربـخلا . فوذـحم  بیر » ـال   » هک یتـقو  رد  هناـگهدزاود ، هوجو  رد  رگا  میئوگیم  هکنیا  اـی 
: تسا

«: يده هیف  »
هفنأتـسم هلمج  ربخ 6 - زا  دـعب  ربـخ  - 5 مـلا »  » يارب لاـح  - 4 باـتکلا »  » يارب لاـح  - 3 بـیر »  » يارب لاـح  - 2 بـیر »  » يارب تفـص  - 1

هکنیا ای  دوشیم 720  اهنآ  برض  لصاح  هک  دشاب  يده »  » يارب ربخ  زا  دعب  ربخ  هکنیا  هفاضا  هب  قباس  هجو  هن  ینعی  هجو ، هد  اب  نیقّتملل » »
«: هیف  » رکّذلا قباس  هجو  شـش  رب  نیقّتملل -» يدـه   » هلمج دـشاب . لمتحم  ریز  هوجو  بیر » ال   » هجو هدزاود  نامه 12  يانبم  رب  میئوگیم :

. دشاب يده  يارب  لاح  - 1
. دوشیم نآ 216  برض  لصاح  يده »  » هب ّقلعتم  وغل  فرظ  - 3 نیقّتملل »  » هب ّقلعتم  وغل  فرظ  - 2

: میئوگیم بیر » ال   » هجو نامه 12  رد  ای 
. دشاب بیر  يارب ال  ربخ  هیف »  » ظفل

355 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دوشیم : هداد  لامتحا  ریز  هوجو  يده »  » يارب تروص  نآ  رد 
. تسا بیر »  » يارب تفص  - 1 يده :» »

. تسا بیر »  » يارب لاح  - 2
. تسا ملا »  » يارب لاح  - 3

. تسا باتکلا »  » يارب لاح  - 4
. تسا باتکلا »  » يارب ربخ  زا  دعب  ربخ  - 5
. تسا بیر » ال   » يارب ربخ  زا  دعب  ربخ  - 6
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. تسا فوذحم ، يادتبم  ربخ  - 7
. تاذ رب  ردصم  لمح  هجو  هس  هب  فوذحم  لعف  لوعفم  - 8

. تسا زیمت  - 9
. دومن ضرف  ناوتیم  نآ  يارب  ار  ریز  هوجو  زین  نیقّتملل -»  » يارب

. تسا يده »  » يارب تفص  - 1
. تسا بیر »  » يارب تفص  - 2

. تسا بیر »  » يارب لاح  - 3
. تسا ملا »  » يارب لاح  - 4

. تسا باتکلا »  » يارب لاح  - 5
. تسا باتکلا »  » يارب ربخ  زا  دعب  ربخ  - 6
. تسا بیر » ال   » يارب ربخ  زا  دعب  ربخ  - 7

. تسا فوذحم  يادتبم  ربخ  - 8
. تسا يده »  » هب ّقلعتم  وغل  فرظ  - 9
. تسا هیف »  » هب ّقلعتم  وغل  فرظ  - 10

. دوشیم رازه  هس  هلمتحم  هوجو  برض  لصاح 
: میئوگیم بیر » ال   » هناگهدزاود هوجو  نامه  رد  ای 

. دشاب بیر »  » يارب تفص  - 1 هیف :» »
356 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دشاب . بیر »  » يارب لاح  - 2

. دشاب باتکلا »  » يارب لاح  - 3
. تاذ رب  ردصم  لمح  هناگهس  هوجو  نامه  قبط  بیر » ال   » ربخ يده -» »

. دشاب رکّذلا  قوف  هجو  هد  نامه  رب  نیقّتملل -» »
. دوشیم برض 1080  لصاح 

: میئوگیم نینچ  بیر » ال   » هجو نامه 12  رد  ای 
. قباس هجو  هس  نامه  رب  هیف -» »

. هتشذگ هجو  ود  تسیب و  نامه  رب  يده -» »
. دشاب ال »  » يارب ربخ  نیقّتملل -» »

. میئوگیم بیر » ال   » هناگ هوجو 12  نامه  قبط : رب  هکنیا  ای 
. دشاب بیر »  » يارب تفص  - 1 يده :» هیف  »

. دشاب بیر »  » يارب لاح  - 2
. دشاب باتکلا »  » يارب لاح  - 3

. دشاب ربخ  زا  دعب  ربخ  - 4
. تسا ال »  » ربخ نیقّتملل -» »

: میئوگیم بیر » ال   » يارب هدش  دای  هناگ  هدزاود  هوجو  نامه  رد  ای 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 336 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشاب قباس  هجو  هد  نامه  رب  نیقّتملل -»  » تسا ال  يارب ، ربخ  يده :» هیف  »
. دشاب ال »  » يارب ربخ  نیقّتملل -» يده  هیف   » هکنیا ای 

(. 792 48 120 12 972  ) دوشیم لامتحا  دنچ  نیا  برض  لصاح  عمج 
. دوشیم تصش  دصتفه و  رازه و  هد  ددع  میروآ  تسدب  ار  هلمتحم  هوجو  ياهبرض  لصاح  عومجم  رگا  لاح 

357 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دع 27009  مینک ، هفاضا  ار  یلبق  عومجم  عومجم ، نیا  هب  رگا  لاح 
(16249 10760 27009 . ) دمآ دهاوخ  تسدب 

فوذحم بیر -» ال   » هفنأتـسم لاح 2 - - 1 ُباتِْکلا » َِکلذ   » هلمج ادـتبم  باتکلا »  » ناـیب فطع  لدب 2 - - 1 کلذ » : » میئوگیم هکنیا  اـی 
. دشابیم هضرتعم  ای  هیلاح  هلمج  هتشذگ )  ) هجو هس  رب  ربخلا 

. رکذلا قباس  هجو  ود  تسیب و  نامه  رب  يده -»  » باتکلا ربخ  هیف -» »
. رکذلا قباس  هجو  نامه 9  رب  نیقّتملل -» »

. دوشیم هلمتحم 4752  هوجو  برض  لصاح 
: هکنیا ای 

ال ( » فانیتسا و  لاح -  ) هجو ود  رب  ُباـتِْکلا » َکـِلذ  ( » هلمج ، ) ادـتبم فوطعم  باـتکلا -» ، » ناـیب فطع  لدب 2 - - 1 کلذ -» : » میئوگیم
358 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  بیر »  » لاح - 2 بیر »  » تفص - 1 هیف -»  » قباس هجو  رب 6  ربخلا  فوذحم  بیر -»

. رکّذلا قباس  هجو  رب 9  نیقّتملل -»  » هتشذگ هجو  هس  قبط  باتکلا  ربخ  يده -» « » باتکلا  » لاح - 3
. دوشیم هدش 1944  دای  هوجو  برض  لصاح 

دای هجو  رب 9  نیقّتملل -»  » تاذ رب  ردـصم  لمح  هجو  هس  قبط  باتکلا »  » ربخ يدـه -» « » ال  » ربخ هیف -» ، » هجو  24 بیر -» ال  : » میئوگیم ای 
. دوشیم هلمتحم 648  برض  لصاح  هدش 

ال  » ادـتبم ربخ  نیقّتملل -»  » هتـشذگ هجو  ود  رب  ُباـتِْکلا » َکـِلذ   » هلمج ادـتبم  باـتکلا -»  » ناـیب فطع  لدـب 2 - - 1 کلذ » : » میئوگیم اـی 
-4 باتکلا »  » يارب لاح  - 3 بیر »  » يارب لاح  - 2 بیر »  » يارب تفص  - 1 يده -»  » هجو هس  رب  هیف -»  » هجو رب 6  ربخلا  فوذحم  بیر -»

359 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  زیمت  تاذ 5 - رب  ردصم  لمح  رد  هناگ  هس  هوجو  نامه  قبط  فوذحم  يادتبم  ربخ 
دوشیم 1152. قوف  هوجو  برض  لصاح 

: هکیلاح رد  هدش ، دای  هجو  نامه 24  رب  بیر -» ال   » میئوگیم ای 
. ربخ زا  دعب  ربخ  - 1 يده » « » ال  » ربخ هیف -»  » دشاب باتکلا »  » ربخ نیقّتملل -» »

. فوذحم يادتبم  ربخ  - 5 باتکلا »  » يارب لاح  - 4 بیر »  » يارب لاح  - 3 بیر »  » يارب تفص  - 2
. زیمت - 7 تاذ ) رب  ردصم  لمح   ) ردصم هجو  هس  قبط  فوذحم . لعف  لوعفم  - 6

. دوشیم هدش 456  دای  لمتحم  هوجو  برض  لصاح 
. دشاب باتکلا »  » يارب ربخ  نیقّتملل »  » هک یلاح  رد  قباس  هجو  نامه 24  رب  بیر -» ال  : » میئوگیم ای 

. هجو هس  رب  هیف -» »
. هجو هس  نامه  قبط  ال »  » ربخ يده -» »

. دوشیم ددع 240  برض  لصاح  دشاب  ربخ ال  يده » هیف  و   » دشاب هناگ  هوجو 24  نامه  رب  بیر -» ال   » هکنیا ای 
. لدب - 1 کلذ » : » میئوگیم هکنیا : ای 

. نایب فطع  - 2
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360 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ادتبم . باتکلا -» »
رب 9 نیقتملل -» « » باتکلا  » ربخ يده -» هیف   » هجو رب 6  دشاب  هدش  فذـح  نآ  ربخ  هک  بیر » ال   » قباس هجو  ود  رب  ُباتِْکلا -» َِکلذ   » هلمج

دوشیم 240. برض  لصاح  دشاب . باتکلا »  » ربخ َنیِقَّتُْمِلل » ًيدُه  ِهِیف  «، » َْبیَر ال   » هجو نامه 24  رد  هتشذگ )  ) هجو
. دیآیم تسدب  ددع 36441  مینک  عمج  مه  اب  ار  هدمآ  تسدب  هوجو  رگا  لاح 

. تسا ربخلا  فوذحم  ملا » : » میئوگیم هکنیا : ای  ( 27009 4752 1944 648 1152 456 240 240 36441)
. تسا هفنأتسم  هلمج  ای  تسا  لاح  ُباتِْکلا » َِکلذ  ( » هلمج « ) کلذ  » ربخ باتکلا -»  » ادتبم کلذ -» »

. دراد تلاح   4 ال »  » ظفل هجو  هس  اب  ربخلا  فوذحم  بیر -» «ال 
. ربخ زا  دعب  ربخ  - 1

. هفنأتسم هلمج  - 4 کلذ » ، » لاح - 3 ملا » ، » لاح - 2
«: هیف »

361 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ملا »  » لاح - 5 کلذ »  » لاح - 4 بیر »  » لاح - 3 بیر »  » تفص ربخ 2 - زا  دعب  ربخ  - 1
. ربخ زا  دعب  ربخ  - 5 ملا »  » يارب لاح  - 4 کلذ »  » يارب لاح  - 3 بیر »  » يارب لاح  - 2 بیر »  » يارب تفص  - 1 يده » »

. فوذحم يادتبم  ربخ  - 6
. تاذ رب  ردصم  لمح  هجو  هس  نامه  قبط  فوذحم  لعف  لوفعم  - 7

ربخ ربخ 7 - زا  دـعب  ربخ  - 6 ملا »  » لاـح - 5 کلذ »  » لاـح - 4 بیر »  » لاـح - 3 بیر »  » تفـص - 2 يدـه »  » فص - 1 نـیقّتملل »  » زیمت - 8
و ادـتبم . کلذ -»  » میئوگیم هکنیا  ای  دوشیم  هلمتحم 23760  هوجو  برـض  لصاح  هتـشذگ  هجو  ود  هب  وغل  فرظ  فوذحم 8 - يادتبم 

. تسا نآ  ربخ  باتکلا -» »
. قباس هجو  ود  رب  ُباتِْکلا -» َِکلذ   » هلمج

. قباس هجو  هدزاود  رب  بیر -» «ال 
362 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  قباس  هجو  رب 9  نیقّتملل -»  » قباس هجو  جنپ  رب  يده -» هیف   » هلمج

. ریز هجو  راهچ  هیف »  » هجو و هن  نیقّتملل »  » هجو و جنپ  َنیِقَّتُْمِلل » ًيدُه  ِهِیف   » هلمج بیر » ال   » هجو رب 24  انب  ای 
ای دوشیم 1560  لاح  ود  نیا  هلمتحم  بورض  عومجم  مدقم  ربخ  - 4 يده »  » يارب فرظ  ربخ 3 - يارب  فرظ  - 2 يده »  » يارب لاح  - 1

ال  » يارب ربخ  زا  دعب  ربخ  يدـه 1 - ال »  » ربخ هیف -»  » قباس هجو  هدزاود  رب  بیر -» ال   » قباس هجو  ود  رب  ُباتِْکلا -» َِکلذ   » هلمج میئوگیم :
يارب لاح  - 6 بیر »  » يارب تفـص  فوذـحم 5 - لعف  لوعفم  فوذحم 4 - يادـتبم  ربخ  - 3 کـلذ »  » يارب ربخ  زا  دـعب  ربـخ  - 2 بیر »

«: نیقّتملل  » زیمت - 9 تاذ ) رب  ردصم  لمح   ) هجو هس  رد  ملا »  » يارب لاح  - 8 کلذ »  » يارب لاح  - 7 بیر » »
363 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  يده »  » يارب تفص  فوذحم 3 - يادتبم  ربخ  قباس 2 - هجو  ود  هب  ربخ  زا  دعب  ربخ  - 1

وغل فرظ  - 9 يدـه »  » هب قلعتم  وغل  فرظ  - 8 ملا »  » يارب لاح  - 7 کلذ »  » يارب لاح  - 6 بیر »  » يارب لاح  - 5 بیر »  » يارب تفـص  - 4
ال  » رکذـلا قباـس  هجو  ود  هب  ُباـتِْکلا -» َکـِلذ   » هلمج میئوگیم : هکنیا : اـی  دوـشیم  هلمتحم 6000  هوجو  برـض  لـصاح  هیف »  » هب قـلعتم 

. دشابیم هدش  دای  هجو  رب 12  بیر -»
«: هیف »

رب ردصم  لمح  هجو  هس  قبط  ال »  » ربخ يده -» « » کلذ  » يارب لاح  - 4 ملا »  » يارب لاح  - 3 بیر »  » يارب لاح  - 2 بیر »  » يارب تفص  - 1
24 بیر -» ال   » ضرف اـب  میئوگیم : اـی  دوشیم 2880  هلمتحم  هوجو  برـض  لصاح  نیـشیپ  هجو  ناـمه 10  رب  نیقتملل -»  » هجو هـس  تاذ 

. هجو
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. دشابیم هلمتحم 1824  هوجو  برض  لصاح  ال »  » يارب ربخ  نیقتملل -»  » هدش دای  هجو   19 يده -» ( » قوف رد  روکذم   ) هجو  4 هیف -» »
. هجو بیکرت 24  رد  بیر -» ال  : » میئوگیم هکنیا  ای 

364 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ال »  » ربخ يده -» هیف  »
. دشاب ال »  » ربخ هیف »  » هناگراهچ هوجو  رد  َنیِقَّتُْمِلل -» ًيدُه  ِهِیف   » ای هجو  هد  نیقتملل » »

. ددرگیم قوف 336  تالاح  برض  لصاح 
. دیآیم تسدب  ددع 72801  میئامن  هفاضا  هتشذگ  ياهبرض  لصاح  عومجم  هب  مینک و  عمج  مه  اب  ار  اهبرض  لصاح  نیا  رگا  لاح 

. ادتبم کلذ -» : » میئوگیم هکنیا  ای  ( 36441 23760 1560 6000 2880 1826 336 72801)
«. کلذ  » ربخ هجو  هس  ره  رد  ربخلا  فوذحم  بیر -» ال   » لدب نایب 2 - فطع  - 1 باتکلا »  » قباس هجو  ود  رب  ُباتِْکلا -» َِکلذ   » هلمج

. ددرگیم هلمتحم 11880  هوجو  برض  لصاح  هجو   9 نیقتملل -»  » هجو  22 يده -»  » هتشذگ هجو   5 هیف -» »
. رّکذلا قباس  هجو  بیکرت 12  رد  بیر -» ال   » هلمج میئوگیم : هکنیا  ای 

. هجو  10 نیقتملل -»  » هجو  25 يده »  » و ال »  » ربخ هیف -» »
. دشابیم لمتحم 3000  هوجو  لصاح 

یهجو راهچ  اب  َنیِقَّتُْمِلل -» ًيدُـه  ِهِیف   » هلمج ای  هجو ، هد  نیقتملل »  » و ال »  » ربخ هیف »  » هلمج بیر » ال   » هناگ هدزاود  هوجو  رب  انب  مییوگیم  اـی 
365 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دشابیم . ددع 168  تالامتحا  نیا  عومجم  دشاب . ال »  » ربخ تسا  لمتحم  هیف »  » ظفل رد  هک 

. قباس هجو  رب 12  بیر -» ال  : » میئوگیم ای 
. هتشذگ هجو  رب 4  هیف -» »

. دوشیم هلمتحم 1440  دراوم  برض  لصاح  هجو  هد  نیقتملل -»  » هتشذگ هجو  هس  قبط  هجو  رد 3  ال »  » ربخ يده -» »
. دشاب هجو   12 بیر -» ال  : » میئوگیم هکنیا  ای 

. دشابیم ال »  » ربخ نیقتملل -»  » هجو  19 يده -»  » هجو راهچ  هیف -» »
. دوشیم برض 912  لصاح 

. قباس هجو  نامه 12  رب  بیر -» ال  : » میئوگیم ای 
«. ال  » ربخ نیقتملل -» »

. دوشیم هجو  تالامتحا 60  نیا  لصاح  هک  دشاب . هضرتعم  هلمج  هکنیا  هفاضا  هب  هجو  جنپ  رب  يده -» هیف  »
. دیآیم تسدب  ددع 90953  مییازفایب ، قباس  ياهبرض  عمج  لصاح  رب  میئامن و  عمج  ار  اهبرض  لصاح  نوچ  هک 

. ادتبم کلذ -» : » میئوگیم ای 
. قباس هجو  ود  رب  ُباتِْکلا -» َِکلذ   » هلمج

. هجو رب 6  ربخلا  فوذحم  بیر -» ال   » نایب فطع  لدب 2 - - 1 باتکلا -» »
366 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هجو   22 يده -» « » کلذ  » ربخ هیف -» »

. هجو  9 نیقتملل -» »
. دوشیم نآ 4752  برض  لصاح 

24 بیر -» ال   » ای هجو  هن  رب  نیقتملل -» « » کلذ  » ربخ هجو  رب 3  يده -»  » هجو  4 هیف -»  » هجو ربخلا 24  فوذحم  بیر -» ال  : » میئوگیم ای 
« کلذ  » ربخ هجو  هس  رب  يده »  » و هجو ، راهچ  رب  هیف »  » ای هجو . هد  رب  نیقتملل »  » و کلذ »  » ربخ هجو  رب 3  يده -» « » ال  » ربخ رب  هیف -»  » هجو

. دوشیم هلمتحم 3600  هوجو  برض  لصاح  فیعض . لوق  رب  انب  ال »  » ربخ نیقتملل -» »
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. دشاب هدش  فذح  نآ  ربخ  هکیلاح  رد  هجو ، رب 24  بیر -» ال  : » میئوگیم هکنیا  ای 
. هجو رب 4  هیف -» »

. هجو رب 19  يده -» »
. هجو  4 يده -» هیف  « » کلذ  » ربخ نیقتملل -» »

. هجو  24 بیر -» ال   » ای
«. ال  » ربخ هیف -» « » کلذ  » ربخ نیقتملل -» »

. قباس هجو  رب 22  يده -» »
. هجو  24 بیر -» ال   » ای

367 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  کلذ »  » ربخ نیقتملل -» »
. هجو  4 هیف -» »

. هجو  24 بیر -» ال   » ای هجو  رب 3  ال »  » ربخ يده -» »
«. کلذ  » ربخ نیقتملل -» »

. دشابیم ( 2760  ) ددع تلاح  نیا  هلمتحم  بورض  عمج  لصاح  ال »  » ربخ يده -» هیف  »
. دشاب ربخلا  فوذحم  هک  یتقو  هجو   24 بیر -» ال  : » میئوگیم ای 

. هجو  9 نیقتملل -» « » کلذ  » ربخ يده -» هیف  »
. هجو  24 بیر -» ال   » ای

. هجو  24 بیر -» ال   » ای ال »  » ربخ نیقتملل -» »
. دوشیم تالامتحا 336  نیا  هبساحم  لصاح  دشاب . کلذ  ربخ  دراد  هیف »  » ظفل هک  یهجو  اب 4  َنیِقَّتُْمِلل -» ًيدُه  ِهِیف  »

. دیآیم تسدب  ددع 102401  میئازفایب ، نیشیپ  عومجم  لصاح  هب  یلامتحا  هوجو  زا  ار  هدمآ  تسدب  ياهبرض  لصاح  رگا  لاح 
: تسا لمتحم  ریز  هوجو  تروص  نآ  رد  میریگب  ربخلا  فوذحم  ار  ملا »  » هکنیا ای   90953 4752 3600 2760 336 102401

. دشاب مود  يادتبم  باتکلا »  » و ادتبم ، کلذ -» »
. قباس هجو  ود  رب  ُباتِْکلا -» َِکلذ   » هلمج

. مود يادتبم  ربخ  هجو  هس  ره  رد  ربخلا  فوذحم  بیر -» «ال 
368 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  بیر »  » يارب تفص  - 1 هیف -» »

دعب ربخ  - 7 کلذ »  » يارب ربخ  زا  دعب  ربخ  - 6 ملا »  » يارب لاح  - 5 کلذ »  » يارب لاح  - 4 باتکلا »  » يارب لاح  - 3 بیر »  » يارب لاح  - 2
«: يده « » باتکلا  » يارب ربخ  زا 

«. بیر  » يارب تفص  قباس 2 - هجو  ود  هب  ربخ  زا  دعب  ربخ  - 1
«. باتکلا  » يارب لاح  - 3

«. بیر  » يارب لاح  - 4
تاذ 9- رب  ردـصم  لمح  هجو  رب 3  انب  فوذـحم  لعف  لوعفم  فوذحم 8 - يادـتبم  ربخ  - 7 ملا »  » يارب لاـح  - 6 کلذ »  » يارب لاـح  - 5

. هجو رب 4  لاح  - 3 بیر »  » تفص - 2 يده »  » تفص - 1 نیقتملل »  » زیمت
. هجو ود  هب  ربخ  زا  دعب  ربخ  - 4

. فوذحم يادتبم  ربخ  - 5
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. هجو ود  هب  وغل  فرظ  - 6
369 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دوشیم . هلمتحم 12936  هوجو  برض  لصاح 

. میئوگیم ای 
. هجو  6 بیر -» «ال 

«: يده « » ال  » ربخ هیف -» »
«. بیر ال   » يارب ربخ  زا  دعب  ربخ  - 1
«. باتکلا  » يارب ربخ  زا  دعب  ربخ  - 2

«. کلذ  » يارب ربخ  زا  دعب  ربخ  - 3
. هناگ راهچ  هوجو  رد  لاح  - 5 بیر »  » يارب تفص  - 4

. فوذحم يادتبم  ربخ  - 6
. تاذ رب  ردصم  لمح  هناگ  هس  هوجو  قبط  فوذحم  لعف  لوعفم  - 7

. زیمت - 8
. هجو رد 4  لاح  - 3 بیر »  » تفص - 2 يده »  » تفص - 1 نیقتملل » »

. هجو هس  رب  ربخ  زا  دعب  ربخ  - 4
. فوذحم يادتبم  ربخ  - 5
. هجو ود  هب  وغل  فرظ  - 6

. دوشیم هلمتحم 2232  هوجو  برض  لصاح 
. میئوگیم ای 

. هجو رب 6  بیر -» «ال 
370 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ال »  » ربخ هجو ، هس  رد  يده -»  » هجو رب 7  هیف -» »

. دشابیم هجو  رد 12  نیقتملل -» »
. دشابیم هلمتحم 1512  هوجو  برض  لصاح 

: میئوگیم ای 
. هجو رب 6  بیر -» «ال 

ای ال »  » ربخ نیقتملل »  » و هجو ، تفه  رب  يدـه » هیف   » و هجو ، رب 6  بیر » ال   » ای ـال »  » ربخ نیقتملل -»  » هجو رد 31  يده -»  » هجو رب 7  هیف -» »
. دشابیم ال »  » ربخ هیف »  » ظفل هجو  اب 4  نیقتملل -» يده  هیف  »

. دشابیم هجو  رب 12  نیقتملل -» « » ال  » ربخ يده -» هیف   » ای
. دیآیم تسدب  ددع 1440  هوجو  نیا  برض  لصاح  عومجم  زا 

: میئوگیم ای 
ال»  » ظفل رد  هجو . هس  ره  رد  ربخلا  فوذـحم  بیر -» ال   » قباس هجو  ود  رب  ُباتِْکلا -» َِکلذ   » هلمج مّود  ادـتبم  باتکلا -»  » ادـتبم کلذ -» »

. تسا هضرتعم  هلمج 
. دشابیم ملا »  » زا لاح  ای  کلذ »  » زا لاح  ای  باتکلا »  » زا لاح  ای 

«: يده « » باتکلا  » ربخ هیف -» »
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371 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  بیر .»  » تفص - 1
. هجو ود  هب  ربخ  زا  دعب  ربخ  - 2

. فوذحم يادتبم  ربخ  هجو 4 - راهچ  هب  لاح  - 3
. زیمت تاذ 6 - رب  ردصم  لمح  هجو  هس  رب  فوذحم  لعف  لوعفم  - 5

ود هب  وغل  فرظ  فوذحم 5 - يادتبم  ربخ  هجو 4 - ود  هب  ربخ  زا  دـعب  ربخ  هجو 3 - راهچ  هب  لاـح  هجو 2 - ود  هب  تفـص  - 1 نیقتملل » »
. هجو

. ددرگیم ددع 7392  هوجو  نیا  برض  لصاح 
. میئوگیم ای 

. هجو  24 بیر -» «ال 
. تفص - 1 هیف -» »

. هجو هب 4  تسا  لاح  - 2
. دیآیم تسدب  برض 3960  لصاح  دشابیم و  هجو  ( 11  ) هدزای نیقتملل -» « » باتکلا ، » ربخ هجو ، رد 3  يده -» »

. هجو  24 بیر -» ال   » میئوگیم ای 
372 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  باتکلا »  » ربخ هجو  هس  رب  يده -» « » ال  » ربخ هیف -» »

. هجو رب 11  نیقتملل -» »
. دیآیم تسدب  ددع 792  برض  لصاح  زا 

. هجو  24 بیر -» ال   » میئوگیم ای 
. تفص - 1 يده -»  » هجو  5 هیف -» »

. هجو راهچ  هب  لاح  - 2
. فوذحم يادتبم  ربخ  - 3

. زیمت تاذ 5 - رب  ردصم  لمح  تلاح  هس  رد  فوذحم . لعف  لوعفم  - 4
. هجو  24 بیر -» ال   » ای باتکلا »  » ربخ نیقتملل -» »

. دشاب زین  بیر » ال   » يارب ربخ  زا  دعب  ربخ  قباس ، هجو  رب 25  هوالع  يده -» « » ال  » ربخ هیف -» »
. هجو  24 بیر -» ال  « » باتکلا  » ربخ نیقتملل -» »

. هجو  24 بیر -» ال  « » باتکلا  » ربخ نیقتملل -» « » ال  » ربخ يده -» هیف  »
373 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هجو . هس  هب  ربخ ال  يده -»  » هجو  5 هیف -» »

. دشاب ربخلا  فوذحم  هک  یتقو  هجو   24 بیر -» «ال 
. هجو  5 يده -» هیف  »

. دوشیم نآ 3744  برض  لصاح  باتکلا »  » ربخ نیقتملل -» »
. دشاب ربخلا  فوذحم  هک  یتقو  هجو ،  24 بیر -» ال   » ای

برـض لصاح  دـشاب  باتکلا »  » ربخ هیف »  » ظفل رد  هجو  راهچ  اب  َنیِقَّتُْمِلل :» ًيدُـه  ِهِیف   » اـی هجو   11 نیقتملل -» « » باتکلا  » ربخ يدـه -» هیف  »
. دیآیم تسدب  ددع 136673  میئازفایب  قباس  ياهعمج  هب  ار  نآ  رگا  هک  دوشیم  ددع 264 

رد  ) هک تـسا  هناـگ  هوـجو 96  زا  یکی  هنوـمن  نـیا  و  ( 1024 112936 2232 1512 1440 7392 3960 792 3744 264 136673)
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. دیآیم تسد  هب   13 / 120 ددع 608 / مینک : برض  رد 96  ار  قوف  ددع  رگا  لاح  میتفگ ) شیپ  تاحفص 
ْمُه ِةَرِخآـْلِاب  َو  َکـِْلبَق  ْنِم  َلِْزنُأ  اـم  َو  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  اـِمب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َو  َنوُقِْفُنی  ْمُهاـْنقَزَر  اَّمِم  َو  َةـالَّصلا  َنوُمیُِقی  َو  ِْبیَْغلاـِب  َنوـُنِمُْؤی  َنیِذَّلا 

. َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ًيدُه  یلَع  َِکئلوُأ  َنُوِنقُوی 
: همجرت

دش و لزان  وت  رب  هچنادب  هکنانآ  و  دـننکیم . قافنا  میداد  يزور  نانادـب  هچنآ  زا  دـنرادیم و  اپ  رب  ار  زامن  دـنراد و  نامیا  بیغ  هب  هکنانآ 
اهنآ دنتیاده و  هار  رب  ناشراگدرورپ  زا  نانآ  دنراد . نیقی  ترخآ  هب  و  دنروآیم ، نامیا  دـش  هداتـسرف  ورف  وت  زا  شیپ  ناربمایپ  رب  هچنادـب 

. دنناراگتسر
374 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نایب  رد  دوشیم و  هداد  لامتحا  بارعا  زا  يرایسب  هوجو  هیآ  نیا  رد 

: میئوگیم نآ 
: هک تسا  لمتحم  ِْبیَْغلِاب »- َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  »

. دشاب نیقّتم  يارب  تفص  - 1
. دشاب نیقّتم  يارب  لدب  - 2

. دشاب نیقّتم  يارب  نایب  فطع  - 3
. دشاب فوذحم  يادتبم  ربخ  - 4
. دشاب فوذحم  لعف  لوعفم  - 5

. تسا رّوصتم  نآ  رد  هناگجنپ  تالامتحا  نیا  رب  انب 
«: َنوُقِْفُنی ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  »

. تسا هدش  هلص  رب  فطع  هک  هیلعف  هلمج  - 1
. تسا هدش  هلص  رب  فطع  هک  هّیمسا  هلمج  - 2

. هفنأتسم هلمج  - 3
. دشابیم هیلاح  هلمج  - 4

. دوشیم برض  قوف  هدش  دای  هجو  رد 5  هجو  راهچ  نیا 
. نیقّتم رب  فطع  - 1 دراد ) هجو  ود  «- ) َْکَیلِإ َلِْزنُأ  اِمب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َو  ( » 4 5 20)

«. ِْبیَْغلِاب َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا   » رب فطع  - 2
. دراد هجو   3 َْکَیلِإ -» َلِْزنُأ  اِمب   » رد ام :» »

. هّیمسا هلوصوم  - 1
. هفوصوم - 2
. هّیردصم - 3

ص: ج1 ، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  تسا . َْکَیلِإ » َلِْزنُأ  اِمب   » رب فطع  دش  هتفگ  ام »  » رد هک  یهجو  هس  اب  - 1 َِکْلبَق :» ْنِم  َلِْزنُأ  ام  َو   » هلمج و 
375

. هّیلاح هلمج  - 2
. هفنأتسم هلمج  - 3

. تسا هیفان  ام »  » ظفل - 4
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. تسا هیماهفتسا  ام » - » 5
. مینکیم برض  الاب  هجو  رد 40  ارنآ  هک  دوشیم  هلمتحم 21  هوجو 

«. َْکَیلِإ َلِْزنُأ  اِمب   » رب فطع  ةرخآلاب :»  » و
«: َنُوِنقُوی ْمُه   » هلمج

. لاح - 1
. هفنأتسم لاح  - 2

. تسا نونقوی »  » هب قلعتم  ةرخآلاب :»  » ای
. لاح - 1 نونقوی » مه   » هلمج

. هفنأتسم هلمج  - 2
: دیآیم تسدب  ددع 4200  مینک  برض  رد 21  برض 40  زا  هلصاح  رد 840  ار  هجو  جنپ  نیا  رگا  لاح  هلص  هلمج  رب  فوطعم  - 3

. میئامنیم یسررب  دعب  هلمتحم  هوجو  اب  ار  ( 4200  ) هدش دای  هوجو  نونکا 
نایب فطع  - 4 لّوا ) « ) نیذلا  » يارب نایب  فطع  مّود 3 - ای  لوا  نیذلا »  » يارب لدب  مود 2 - ای  لّوا  نیّذلا »  » يارب لدب  - 1 لّوا -) « ) کئلوا »

(. مّود « ) نیذلا  » يارب
376 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دشاب . درفم  هک  یلاح  رد  تسا  لاح  - 1 ْمِهِّبَر » ْنِم  ًيدُه  یلَع  »

. ادتبم ریدقتب  هفنأتسم  هلمج  - 2
(. لّوا « ) کئلوا  » رب فطع  مّود ) « ) کئلوا »

. هفنأتسم هلمج  - 2 هّیلاح ، هلمج  - 1 نوحلفملا -» مه  »
. تسا هدش  فطع  ْمِهِّبَر » ْنِم  ًيدُه  یلَع   » رب هک  تسا  ياهلمج  - 1 َنوُِحْلفُْملا » ُمُه  َِکئلوُأ  »

. هّیلاح هلمج  - 2
. دشابیم هفنأتسم  هلمج  - 3
«1 . » لصف ریمض  - 1 مه -» »

. ادتبم - 2
. دیآیم تسدب  ددع 268800  میئامن  برض  ددع 4200  رد  ار  نآ  رگا  هک  دشابیم  هدش 64  دای  تالامتحا  برض  لصاح 

: دوشیم هفاضا  زین  ریز  تالامتحا  تسا  هدمآ  تسدب  البق  هک  هوجو 4200  نامه  رب  ای 
. ادتبم لّوا -) « ) کئلوا »

«. ْمِهِّبَر ْنِم  ًيدُه  یلَع  َِکئلوُأ  ( » هلمج )
. هیلاح هلمج  - 1

. هفنأتسم هلمج  - 2
«. کئلوا  » ربخ يده » یلع  »

__________________________________________________

هوالع نآ  هدیاف  دزاسیم و  ادج  رگیدمه  زا  ار  ود  نآ  ربخ و  ءادتبم و  نیب  دوشیم  هلصاف  هک  تسا  يریمـض  لصف  ریمـض  زا  دوصقم  ( 1)
ریغ ای  لدب  ای  تفص  هن  تسا ، شلبق  ام  يارب  ربخ  ریمـض  دعب  ام  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  هک  اریز  تسا ، هابتـشا  ماهبا و  عفر  رـصح  هدافا  رب 

. دشاب عوفرم  لصفنم و  هک  تسا  نآ  ریمض  نیا  طرش  و  اهنآ ،
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377 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. هّیلاح هلمج  - 1 نوحلفملا -» مه   » درفم رب  درفم  فطع  لیبق  زا  تسا  لّوا  کئلوا »  » رب فطع  - 1 مود -) « ) کئلوا »

. هفنأتسم هلمج  - 2
. تسا هدش  فطع  ْمِهِّبَر » ْنِم  ًيدُه  یلَع  َِکئلوُأ   » هلمج رب  هک  تسا  ياهلمج  - 1 َنوُِحْلفُْملا -» ُمُه  َِکئلوُأ   » ای

. هیلاح هلمج  - 2
. هفنأتسم هلمج  - 3

. لصف ریمض  - 1 مه »  » ریمض
. نیشیپ هدش  دای  هجو  رد 4200  ای  دیآیم . تسدب   67200 دوش ! برض  رد 4200  هک  یتقو  دشابیم . هجو   16 هجیتن ، مّود  يادتبم  - 2

. ادتبم لّوا -) « ) کئلوا »
. هیلاح هلمج  - 1 ْمِهِّبَر -» ْنِم  ًيدُه  یلَع  َِکئلوُأ  ( » هلمج )

. هفنأتسم هلمج  - 2
. هیلاح هلمج  ْمِهِّبَر -» ْنِم  ًيدُه  یلَع  »

. یلبق هلمج  رب  فطع  مّود -) « ) کئلوا »
378 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  مّود . يادتبم  - 2 لصف . ریمض  - 1 مه -»  » ریمض ربخ  نوحلفملا -» مه  »

. دیآیم تسدب  ددع 16800  مینک  برض  رد 4200  ار  هجو  راهچ  نیا  رگا  لاح 
: میئوگیم ای 

. رکّذلا قباس  هجو  رب 5  ِْبیَْغلِاب -» َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  »
. رکذلا قباس  هجو  رب 4  َنوُقِْفُنی -» ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  »

. ادتبم مّود -) « ) نیّذلا »
. هیلاح هلمج  - 1 َْکَیلِإ » َلِْزنُأ  اِمب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  ( » هلمج )

. هفنأتسم هلمج  - 2
. هدش دای  هجو  - 21 َِکْلبَق -» ْنِم  َلِْزنُأ  ام  َو  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اِمب  »

. هجو جنپ  رب  َنُوِنقُوی - ْمُه  ِةَرِخْآلِاب  »
. دوشیم زین 4200  هوجو  نیا  برض  لصاح 

: میئوگیم ( 4200  ) هناگ تسیود  رازه و  راهچ  هوجو  نیا  قبط 
. ربخ زا  دعب  ربخ  - 1 يده » یلع   » ءادتبم ربخ  لّوا -) « ) کئلوا »

. ادتبم ریدقت  هب  هفنأتسم  ای  لاح  - 2
. درفم رب  درفم  فطع  لیبق  زا  لّوا  کئلوا »  » رب فطع  مود -) « ) کئلوا »

. هفنأتسم ای  لاح  نوحلفملا -» مه  »
. ادتبم مود -) « ) کئلوا  » ای

. تسا هدش  فطع  َلِْزنُأ » اِمب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا   » هلمج رب  َنوُِحْلفُْملا -» ُمُه  َِکئلوُأ  ( » هلمج )
379 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . هدش  فطع  يده » یلع   » رب هلمج  نیا  - 2

. دشاب هفنأتسم  ای  هیلاح  هلمج  - 3
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. نیشیپ هجو  ود  رب  مه »  » ریمض
. دیآیم تسدب   126000 مینک . برض  رد 4200  ار  نآ  یتقو  هک  دوشیم  ددع 30  هوجو  نیا  لصاح 

: میئوگیم هدش  دای  هجو  نامه 4200  رب  ای 
« کئلوا  » رب فطع  - 1 مّود ) « ) کئلوا ( » مّود « ) نیذلا  » ربخ يدـه -» یلع  ( » مّود « ) نیذـلا  » يارب نایب  فطع  لدب 2 - - 1 لّوا ) « ) کئلوا »

(. مّود « ) نیذلا  » رب فطع  - 2 لّوا ) )
. دشابیم هدش  دای  هجو  ود  رب  نوحلفملا -» مه  »

. تسا ربخ  ریمض  هجو  ود  ره  اب  نوحلفملا -» مه   » و ادتبم . مّود -) « ) کئلوا  » ای
. تسا يده » یلع   » رب فوطعم  هلمج  - 2 َلِْزنُأ » اِمب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا   » هلمج رب  فوطعم  - 1 َنوُِحْلفُْملا » ُمُه  َِکئلوُأ  ( » هلمج )

. لاح - 3
. هفنأتسم - 4

. دیآیم تسدب  ددع 100800  میئامنیم  برض  رد 4200  ار  نآ  یتقو  هک  دوشیم  هجو  هوجو 24  نیا  لصاح 
380 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  لّوا ) « ) کئلوا  » هجو نامه 4200  رب  ای 

. لدب - 1 لّوا ) « ) کئلوا »
. نایب فطع  - 2

. هّیلاح هلمج  - 1 يده » یلع  »
. هفنأتسم هلمج  - 2

. درفم رب  درفم  فطع  لیبق  زا  لوا  کئلوا »  » رب فطع  مود ) « ) کئلوا »
(. مّود « ) نیذلا  » ربخ نوحلفملا -» مه  »

. دیآیم تسدب  دوش 33600  برض  رد 4200  هک  یتقو  دشابیم  هجو  تالامتحا 8  نیا  بورض  لصاح  قباس  هجو  ود  هب  مه -»  » ریمض
. هجو نامه 4200  رب 

. مّود يادتبم  لوا -) « ) کئلوا »
. ادتبم ربخ  يده -» یلع  »

(. مّود « ) نیّذلا  » ربخ ًيدُه -» یلَع  َِکئلوُأ  »
«. کئلوا  » رب فطع  - 2 مود ) « ) نیذلا  » رب فطع  - 1 مود ) « ) کئلوا »

. درفم رب  درفم  فطع  لیبق  زا  يده » یلع   » رب فطع  - 3
ربخ و  نیذلا »  » هلمج رب  فطع  هک  تسا  ياهلمج  - 1 ریمض - هجو  ود  اب  َنوُِحْلفُْملا » ُمُه  َِکئلوُأ   » ای ریمـض  رد  هجو  ود  اب  نوحلفملا » مه  »

. تسا هدش  نآ 
381 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دشاب . فطع  ًيدُه » یلَع  َِکئلوُأ   » هلمج رب  - 2

. دشاب يده » یلع   » رب فطع  - 3
. هّیلاح هلمج  - 4

. هفنأتسم هلمج  - 5
. هجو ود  رب  يده -» یلع   » مود يادتبم  لوا -) « ) کئلوا  » ای

. لّوا کئلوا »  » رب فطع  مود 1 - کئلوا » »
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. مّود نیذلا »  » رب فطع  - 2
. دشاب لّوا ) « ) کئلوا  » ربخ ریمض ، هجو  ود  اب  نوحلفملا -» مه  »

. دشاب مود  نیذلا »  » ربخ َنوُِحْلفُْملا -» ُمُه  َِکئلوُأ  ( » هلمج )
. دیآیم تسدب  میئامن 100800  برض  رد 4200  هک  یتقو  دوشیم  هلمتحم 24  هوجو  لصاح 

. ادتبم لّوا -) « ) نیّذلا  » هکنیا ای 
. هیلاح هلمج  - 1 ِْبیَْغلِاب » َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  ( » هلمج )

. تسا هفنأتسم  هلمج  - 2
. دشابیم هجو  راهچ  رب  َنوُقِْفُنی -» ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  »

. تسا لّوا » نیذلا   » رب فطع  مود -) « ) نیذلا »
. تسا یلبق  هدش  رکذ  هجو   21 َِکْلبَق -» ْنِم  َلِْزنُأ  ام  َو  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اِمب  »

. هجو  5 َنُوِنقُوی -» ْمُه  ِةَرِخْآلِاب   » و
. دوشیم تالامتحا 840  نیا  برض  لصاح 

: میئوگیم هجو  « 840  » نامه رب  نونکا 
. ربخ لّوا -) « ) کئلوا »

382 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هجو . هس  رب  يده -» یلع  »
«. نیقتملل  » رب فطع  - 1

. درفم رب  درفم  فطع  لیبق  زا  لّوا ) « ) کئلوا  » رب فطع  - 3 نیذلا »  » رب فطع  - 2
. هجو ود  رب  نوحلفملا -» مه  »

. ادتبم مّود -) « ) کئلوا  » ای
. دشاب نآ  ربخ  ریمض  هجو  ود  اب  نوحلفملا -» مه  »

. نآ ربخ  و  نیذلا »  » هلمج رب  فطع  - 1 َنوُِحْلفُْملا -» ُمُه  َِکئلوُأ  »
«. ًيدُه یلَع  َِکئلوُأ   » هلمج رب  فطع  - 2

«. يده یلع   » رب فطع  - 3
. هیلاح هلمج  - 4

. هفنأتسم هلمج  - 5
. دیآیم تسدب  مینک 40320  برض  رد 840  ار  نآ  هاگ  ره  دوشیم  بورض 48  لصاح 

. میئوگیم نیشیپ  هدش  رکذ  هجو  نامه 840  رد  هکنیا  ای 
. لدب - 1 لّوا -) « ) کئلوا »

. نایب فطع  - 2
«. نیذلا  » رب فطع  - 1 مود - کئلوا » « » نیّذلا  » ربخ يده -» یلع  »

«. کئلوا  » رب - 2
«. يده یلع   » رب فطع  - 3

383 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دشابیم . هجو  ود  اب  نوحلفملا -» مه  »
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. ادتبم مّود -) « ) کئلوا  » ای
. نآ ربخ  ریمض  هجو  ود  رد  نوحلفملا -» مه  »

. نآ ربخ  و  نیذلا »  » رب فطع  - 1 َنوُِحْلفُْملا -» ُمُه  َِکئلوُأ  »
«. يده یلع   » رب فطع  - 2

. هیلاح هلمج  - 3
. هفنأتسم هلمج  - 4

. دیآیم تسدب  ددع 23520  مینک  برض  رد 840  ارنآ  هک  یتروص  رد  دشابیم  هوجو 28  نیا  لصاح 
. میئوگیم نیشیپ  هجو  نامه 840  رد  زاب 

. لدب - 1 لّوا -) « ) کئلوا »
. نایب فطع  - 2

. هفنأتسم ای  لاح ، - 1 يده -» یلع  »
. ادتبم - 1 ًيدُه -» یلَع  َِکئلوُأ   » ای

. ربخ - 2
. تسا هفنأتسم  هلمج  ای  هیلاح  هلمج  - 3

. دشاب نآ  ربخ  ریمض  هجو  ود  اب  نوحلفملا -» مه  ( » لّوا « ) کئلوا  » رب فطع  - 2 نیذلا »  » رب فطع  - 1 مّود -) « ) کئلوا »
384 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دیآیم . تسدب  ددع 20160  مینک  برض  رد 840  رگا  هک  دوشیم  هجو  نآ 24  برض  لصاح 

. ادتبم لوا -) « ) نیذلا  » میئوگیم هکنیا  ای 
. لاح - 1 ِْبیَْغلِاب -» َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  ( » هلمج )

. هفنأتسم - 2
. هجو رب 4  َنوُقِْفُنی - ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  »

. ادتبم مود -) « ) نیذلا »
. هیلاح هلمج  - 1 َْکَیلِإ - َلِْزنُأ  اِمب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  »

. هضرتعم هلمج  - 2
. دشابیم هجو  رب 21  َِکْلبَق -» ْنِم  َلِْزنُأ  ام  َو  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اِمب  »

. دشابیم هجو   5 َنُوِنقُوی -» ْمُه  ِةَرِخْآلِاب   » و
. دوشیم قوف 1680  بورض  لصاح 

: مییوگیم هجو )  1680  ) تلاح نیمه  رد  نونکا 
. تسا مود ) « ) نیذلا ، » ینعی مّود  يادتبم  ربخ  لّوا -) « ) کئلوا »

. لّوا يادتبم  ربخ  يده -» یلع  »
. لّوا يادتبم  رب  فطع  درفم 1 - لاح  رد  مود -» کئلوا  »

. مّود يادتبم  رب  فطع  - 2
. لّوا ربخ  رب  فطع  - 3
. مّود ربخ  رب  فطع  - 4
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. هجو  2 نوحلفملا -» مه  »
385 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دوشیم . هداد  لامتحا  نآ  رد  ریز  هوجو  ریمض  تلاح  ود  رد  َنوُِحْلفُْملا -» ُمُه  َِکئلوُأ  »

. تسا هدش  فطع  لّوا  هلمج  رب  - 1

. دشاب هدش  مّود  هلمج  هب  فطع  - 2
. لّوا ربخ  رب  فطع  - 3

. دشاب مّود  ربخ  رب  فطع  - 4
. دشاب هّیلاح  هلمج  - 5

. دشاب هفنأتسم  هلمج  - 6
. دیآیم تسدب  ( 33600  ) ددع میئامن  برض  رد 1680  ار  نآ  نوچ  دوشیم  هجو  بورض 20  عومجم 

: میئوگب هدش  رکذ  هجو  نامه 1680  رد  هکنیا  ای 
. لدب - 1 لّوا -) « ) کئلوا »

. تسا مود ) « ) نیذلا  » يارب نایب  فطع  - 2
. تسا مّود ، نیذلا  ربخ  يده -» یلع  »

«. يده یلع   » رب فطع  - 4 لّوا ) « ) کئلوا  » رب فطع  - 3 مّود ) « ) نیذلا  » رب فطع  - 2 لّوا ) « ) نیذلا  » رب فطع  - 1 مود - کئلوا » »
. دشاب لّوا  ربخ  ریمض  هجو  ود  اب  مه » «- » نوحلفملا مه  »

. دیآیم تسدب  بورض 26880  نیا  لصاح 
: مییوگب نیشیپ  هجو  نامه 1680  رد  هکنیا  ای 

. نآ ربخ  يده -» یلع   » مّود يادتبم  کئلوا -» »
386 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . مّود  نیذلا »  » ربخ ًيدُه -» یلَع  َِکئلوُأ  »

. تسا مّود  نیذلا »  » ربخ ًيدُه -» یلَع  َِکئلوُأ  »
. تسا لّوا ) « ) نیذلا  » رب فطع  - 1 مّود -) « ) کئلوا »

. تسا مّود ) « ) نیذلا  » رب فطع  - 2
. تسا ًيدُه » یلَع  َِکئلوُأ   » هلمج رب  فطع  - 3

. دشاب لّوا  نیذلا »  » ربخ ریمض  هجو  ود  رد  نوحلفملا -» مه  « » کئلوا  » دوخ رب  فطع  - 5 يده » یلع   » رب فطع  - 4
. دشابیم ( 16800  ) ددع هدش  دای  تالامتحا  برض  لصاح 

عومجم رد  تالامتحا  نیا  همه  دیآیم و  تسدب  ددع 875280  میئامن  عمج  مه  اب  ار  هدش  دای  هلمتحم  هوجو  ياهبرـض  لصاح  رگا  لاح 
ددع 240 ر 770 ر برض ، زا  سپ  هک  دنکیم  ادیپ  نایرج  تسا  ددع 13120608  نآ  تشاد و  دوجو  نیقّتملل »  » ات ملا »  » رد هک  یهوجو 

. دیآیم تسدب  205 ر 484 ر 11 
هوجو اـم  و  تسا ، هدـماین  نآ  رد  راوشد  رداـن و  ّذاـش و  باـیمک و  ياـهتلاح  هدوب  فورعم  عیاـش و  هک  تسا  يدراوم  زا  هدـش  داـی  هوجو 

. میاهدومن كرت  دوشیم  ینعم  رد  یهابتشا  بجوم  ای  دراد  یظفل  يراوشد  یگدیچیپ و  ای  تسا  فیعض  ینعم  بسح  هب  ای  هک  ار  یفیعض 
كرت ار  عیاـش  يوق و  هوجو  نیا  رتـشیب  و  هدرک ، رکذ  ار  رداـن  ّذاـش و  هوجو  رتـشیب  دـناهدش  بارعا  هوجو  ضّرعتم  هک  یناـسک  زا  یـضعب 

. میدرک كرت  ار  نآ  زین  ام  هک  تسا  رایسب  يوق  هوجو  نآ  و  دناهدومن ،
، دـننام تفریم  رارکت  یگتخیمآ  لاـمتحا  نآ  رد  هک  یهوجو  زین  دـشابیم و  رایـسب  دوـخ  میاهتفگن  هدرک و  كرت  ار  هچنآ  تسا  یهیدـب 
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387 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هکنیا 
ضّرعتم میدـش  مزتلم  هتـسناد و  ریـسفت  رد  راصتخا  هب  مزلم  ار  دوخ  ام  هکنیا  دوجو  اب  میاهدرواـین ، دنـشاب  لخادـتم  و  « 1  » فدارتم اهلاح 

رب تلالد  هک  ظـفل ، بسح  هب  نآرق  هوجو  یگدرتسگ  رب  ندومن  هاـگآ  لیلدـب  یلو  میوشن  اـهتئارق  عاونا  بارعا و  هوجو  تاـملک ، فیرعت 
نآرق تالیوأت  نطاـب و  شرتسگ  رب  لـیلد  میتشاد  ناـیب  ار  هدـش ) داـی   ) دوخ نیا  هک  دـنکیم  ینعم  بسح  رب  هوجو  تعـسو  یگدرتسگ و 

. میتشاد نایب  ار  هفیرش  تایآ  هلمتحم  هوجو  زا  یتمسق  دشابیم ،
نآرق و قیاقح  یتهج  زا  هک  ار  هیلاع  تانوئـش  بتارم و  دناوتیم  دوش  ادـج  هلزان  یتسه  ناینب  نیا  زا  ناسنا  هاگ  ره  هک  یتسناد  هک  نونکا 

ياضتقا مکح  هب  رتـالاب و  هبترم  زا  رتنیئاـپ  هبترم  يوریپ  مکح  هب  و  دوش . ققحتم  نادـب  و  هدومن ، هدـهاشم  تسا ، ناـسنا  بتارم  یتهج  زا 
اب بسانتم  هک  رتنییاپ  هبترم  تساوخ  ءاضتقا و  هب  تبسن  نآ  تباجا  و  یناد ) رب  یلاع   ) رتتسپ رب  رتالاب  هضافا  رترب و  زا  رتنییاپ  یبای  هرهب 

تاملک و زین  كرادـم و  قیاقح و  نآ  اب  بسانم  ییاهتروص  دـشابیم  نآ  یلیـصفت  یلاـمجا و  یکاردا  ياـهورین  نییاـپ و  هبترم  تیرـشب 
. دوشیم راکشآ  رهاظ و  دنوشیم  هدید  هدینش و  ینامسج  ای  یلایخ  مشچ  شوگ و  اب  دنتسه و  اههحفص  رب  شوقنم  هک  یفورح 

نآ هب  هراشا  تسا ) میرک  نآرق  هروس  زا  یـضعب  لّوا  هعّطقم  فورح  روظنم   ) اههروس زاغآ  ظافلا  ریاـس  نینچمه  و  ملا »  » هک یتسناد  زین  و 
قیاقح
__________________________________________________

لاح هکنیا  - 1 دیآیم : شیپ  تروص  ود  اجنیا  ایدـهم » ادـشار  بهذا   » دـننام دنـشاب ، لاح  زیچ  کی  يارب  مه  رـس  تشپ  ظفل  ود  رگا  ( 1)
نیا هک  دنشاب  بهذا  ریمض  زا  لاح  مادک  ره  ایدهم  ادشار و  ظفل  هکنیا  لثم  دنشاب ، لاح  زیچ  کی  زا  لقتسم  روط  هب  مادک  ره  مود  لوا و 

، دشاب لاح  لوا  لاح  ریمـض  زا  مود  لاح  دشاب و  لاحلا  وذ  يارب  لاح  میقتـسم  لوا  لاح  هکنیا  - 2 دوشیم . هدیمان  فدارتم  لاح  تروص 
. دوشیم هدیمان  لخادتم  لاح  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  ادشار  ریمض  زا  لاح  ایدهم  بهذا و  ریمض  زا  لاح  ادشار »  » هکنیا لثم 

388 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دروم قیاقح  اب  هک  ییاهلاثم  زا  ریغ  تسا  هدش  دراو  اهریـسفت  رد  هچنآ  و  درادـن ، ناکما  اهلاثم  هلیـسو  هب  زج  اهنآ  هیلا  راشم  زا  ریبعت  دراد .

. دشابیمن دراد ، تقفاوم  مه  بطاخم  ّتیصخش  اب  هتشاد و  بسانت  هراشا 
: ددرگیم ناسآ  وت  يارب  دیآیم  ریز  رد  هک  یبلطم  ندیمهف  یتسناد  ار  بلاطم  نیا  هک  لاح 

391 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

 : ص تسا ..... . نآرق  تقیقح  نامه  هک  دشابیم  یقیقح  باتک  زا  ییاهدومن  همه  لطاب  هچ  هّقح و  بتک  هچ  نّودـم ، ياهباتک  عیمج  هکنیا  قیقحت 
391

. تسا قیاقح  نامه  هب  هراشا  « 1 « » ُباتِْکلا َِکلذ  : » یلاعت يادخ  لوق 
رـشب ياهشنیب  ناگدـید و  كاردا  زا  اـهنآ  ندوب  رود  تیاـهن  قیاـقح و  ناـمه  تمظع  لـیلد  هب  تسا  هدـمآ  رود  هب  هراـشا  مسا  هکنیا  و 

«. 2  » دشابیم
، قیاقح نآ  هک  تسا  نآ  رابتعا  هب  دوشیم  هدافتـسا  دـشاب  ربخ  ادـتبم و  ُباتِْکلا » َِکلذ   » هکنیا رب  اـنب  دنـسم  ندوب  هفرعم  زا  هک  يرـصح  و 
هچ هدش ، نیودت  بتک  ریاس  و  تسا . هتشون  ینیع  ینیمز  ینامـسآ و  حاولا  رب  تّیهولا  ياهملق  اب  هدنـشخب  يادخ  هک  تسا  یباتک  تقیقح 

ریغ هچ  یهلا و 
__________________________________________________

ناـمه نیا  تسا . نآرق  ماـن  هک  ملا » ، » ینعی تسا  لـیجنا  ةاروت و  باـتکلا »  » زا دارم  هک  تسا  هدروآ  همرکع  لوق  زا  رزاـگ  ریـسفت  رد  ( 1)
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هدرک لقن  ناسیک  نبا  زا  ریسفت  نامه  رد  و  دشابیم ، روطسم  تسا  لیجنا  تاروت و  هک  امش  باتک  رد  نآ  تعن  فصو و  هک  تسا  یباتک 
. تساهنادب هراشا  کلذ »  » هک تسا  هداتسرف  رگید  هروس  دنچ  هرقب  هروس  زا  شیپ  یلاعت  يادخ  هک  تسا 

قلطم بیغ  بویغلا و  بیغ  ماـقم  و  یمع »  » درادـن هار  نادـب  يرـشب  كاردا  شوگ و  مشچ و  تسا و  رـصبلا  مدـع  نوچ  ار  ماـقم  نیا  ( 2)
مامت هک  دنمان  یمع  قیاقحلا و  ۀقیقح  عمجلا و  عمج  ّتیدحا و  تبترم  دوش . ظاحل  طرـشب ال »  » رگا دوجو  دـیوگیم : يرـصیق  دـناهدیمان 

يذلا ال دیامرفیم : لّوا  هبطخ  رد  هغالبلا  جـهن  رد  ع )  ) یلع ورنیا  زا  يرصیق ص 10 ) حرش  . ) دشابیم نآ  رد  کلهتسم  تافص  ءامـسا و 
ار وا  دنلب  ياهتّمه  هک  یئادـخ  نآ  ینعی ، دوجوم  تعن  دودـحم و ال  ّدـح  هتفـصل  سیل  يذـّلا  نطفلا  صوغ  هلانی  ممهلا و ال  دـعب  هکردـی 

تاذ دـشابن و  دودـحم  يّدـح  هب  شتفـص  هک  ییادـخ  دـباین ، تسد  وا  تقیقح  هـب  تناـطف  شوـه و  ياـهایرد  ناـصاّوغ  و  دـنکن . كرد 
. دوشن دّیقم  صاخ  یفصوب  شسّدقم 
392 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنشابیم باتک  نآ  هلزان  بتارم  زا  ییاهدومن  یهلا ،
همه تسا  هدـش  نیودـت  هـبیرغ  موـلع  عاوـنا  زا  عیاـش  ریغ  موـلع  یعرـش و  ریغ  یعرـش و  عیاـش  موـلع  رد  هـک  ياهّـقح ، ياـهباتک  نـکل  و 
هراب رد  هک  هلطاب  هّقح و  ریغ  بتک  و  « 1  » دناهدرک هولج  اّفصم  كاپ و  تسار و  ياههنیئآ  رد  هک  دنتـسه  قیاقح  نآ  بتارم  زا  ییاهتروص 

نایامن ردک  جک و  ياههنیآ  رد  هک  دنـشابیم  یقیقح  باتک  نآ  زا  ییاهتروص  تسا  هتـشگ  نیودت  نآ  نونف  یناطیـش و  هلطاب  مولع  عاونا 
. دنهدیمن شیامن  ار  عقاو  فالخ  ییاهتروص  زج  هک  ییاههنیآ  تسا . هدش 

یباتک نامه  تسا  هدـش  زاغآ  ملا »  » اب هک  نآرق  دومرف : هک  تسا  هدـش  دراو  ع )  ) ماما زا  هچناـنچ  میرک  نآرق  هب  ُباـتِْکلا » َکـِلذ   » ریـسفت
لیئارـسا ینب  هب  نانآ  تسا و  هدش  مالعا  ناربمایپ  رگید  هب  راوگرزب  نآ  زا  دـعب  و  « 2  » تسا هدش  هداد  ربخ  نآ  زا  ع )  ) یـسوم هب  هک  تسا 

. منکیم لزان  ارنآ  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  وت  رب  يدوز  هب  هک  دناهداد  یهاگآ 
تروص هک  تسا  یباتک  نامه  نآرق  هک  تسا  نیا  رابتعا  هب  ریسفت  نیا 

__________________________________________________

. دشاب یجراخ  هاوخ  ینهذ و  ای  یملع  هاوخ  تسا  رهظم  زا  ترابع  هنیآ  ( 1)
هنیآ ءامـسا  تافـص و  تاذ و  تیرهظم  تهج  زا  ار  ناسنا  تسا و  لماک  ناـسنا  بلق  قلطم ، ياـنعم  هب  هنیآ  و  نیفراعلا ص 38 .) ضایر  )

: دیوگیم یلو  هّللا  تمعن  هاش  تسا . رهظا  دراد  هّمات  ّتیرهظم  هک  لماک  ناسنا  رد  ینعم  نیا  دنیوگ .
لثملا یف  نایع  هتشگ  هنیآ ، رد  وت  نسح  تست  لاثمت  رهظم  تانئاک  هنیآ 

، روظنم دراد و  ریظن  برع  تایبدا  رد  تسا و  اذه »  » ینعم هب  اجنیا  رد  کلذ » : » هک تسا  هدروآ  شفخا  لوق  زا  نایبلا  عمجم  ریسفت  رد  ( 2)
: هک دنکیم  لقن  یئابج  ءاّرف و  لوق  زا  هکنانچ : تسا . هدش  هداد  هدعو  نیشیپ  ناربمایپ  هب  هک  تسا  یباتک  نامهب  هراشا 

« دنادرگن شاهنهک  دربن و  نیب  زا  مایا  ثداوح  دنکن و  وحم  ارنآ  بآ  هک  دنک  لزان  یباتک  وا  رب  هک   » دوب هداد  هدعو  شربمایپ  هب  ادخ  نوچ 
رکذ ار  هجو  نیا  زین  یجیهال  ریـسفت  بحاص  هّتبلا  میدوب .» هداد  هدـعو  وتب  هک  تسا  یباـتک  ناـمه  نیا  : » دومرف نآرق  ندرک  لزاـن  زا  سپ 

. تسا هدرک 
393 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدیدرگ  عمج  نآ  رد  قیاقح  نآ  بتارم  عیمج 
يادـتبم يارب  تسا  ربخ  اـی  میدـش  روآ  داـی  مه  ـالبق  هکناـنچ  ملا »  » يارب تسا  ربـخ  ُباـتِْکلا » َکـِلذ   » هکنیا رب  دراد  تلـالد  ثیدـح  نیا 

. دماین نایم  هب  نآ  زا  يرکذ  نیشیپ  هوجو  رد  هک  فوذحم 
«. 1  » دناهدش قّقحتم  قیاقح  نیا  هب  نانآ  هکتسنآ  يارب  ع )  ) یلع ای  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هب  باتک  ریسفت 
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. دشابیم اهنآ  رد  نآ ، بتارم  زا  یضعب  ای  شبتارم  نوئش و  عیمج  اب  قیاقح  نآ  روهظ  رابتعا  هب  تیالو  ای  تّوبن  ای  تلاسر  هب  نآ  ریسفت 
. تسا قیاقح  نآ  ياهتروص  هب  اهنیا  يریذپ  شقن  تهج  هب  حور  بلق و  ردص و  هب  نآ  ریسفت  نینچمه 

(. ع  ) یلع باتک  هب  باتک  ریسفت  زا  تسا  هدش  دراو  هک  هچنآ 
ع)  ) یلع ّتیولع  راتـشون  هّللا  يوس  اـم  همه  اریز  تسا  هتـشاگن  دوخ  ّتیوـلع  هب  ع )  ) یلع هک  دـشاب  یبوـتکم  نآ ، زا  روـظنم  تسا  نکمم 

. تسا
هدـش لزان  راوگرزب  نآ  تفالخ  و  ع )  ) یلع هراب  رد  ص )  ) دّـمحم رب  ادـخ  بناج  زا  هک  دـشاب  یباـتک  باـتک ، زا  دارم  تسا  نکمم  زین  و 

. تسا
. دشاب ع )  ) یلع صخش  باتک ، زا  دارم  دراد  ناکما  مینادب  ینایب  ار  هفاضا  رگا 

. تسا ع )  ) یلع کش  نودب  باتکلا » : » هک تسا  تیاور  ع )  ) قداص ترضح  زا 
__________________________________________________

نخس نیا  دییأت  رد  هچنانچ  تسا  ع )  ) یلع باتک  زا  دارم  هک : تسا  هدش  لقن  ع )  ) قداص ترضح  لوق  زا  یجیهال  فیرش  ریـسفت  رد  ( 1)
: دومرف هک  تسا  يورم  ترضح  نآ  زا 

نب یلع  تسا  هدـش  تبث  فلـس  ءایبنا  باتک  رد  هک  یبرع  لوسر  ّیـصو  نآ  هک  دوب  دـهاوخ  نینچ  هیآ ، ینعم  اذـل ، قطانلا » هّللا  باتک  انا  »
. دشابیم ع )  ) بلاط یبأ 

397 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

397 ص :  نآ .....  قیداصم  باتک و  قیقحت 

رب هک  یئاهتروص  دـننام  دوشیم  قالطا  دراد  ار  دوخ  هدام  تاذ و  نتـسب  شقن  تّینأش  ّتیلباق و  هک  يزیچ  رب  تسا و  ردـصم  باتک  ظـفل 
هدـش شوقنم  يرگید  زیچ  رد  اهنآ  یبتک  ياـهتروص  هکیظاـفلا  نوچمه  تسا ، اراد  ار  شتروص  عاـبطنا  تینأـش  اـی  و  دوشیم ، تبث  داوم 

. دشاب
قالطا باتک  نآ  رد  اهتروص  ندـش  میـسرت  رابتعا  هب  دوشیم  تبث  نآ  رد  اهتروص  نیا  هچنآ  رب  هدـش و  شوقنم  ياـهتروص  دوخ  رب  زین  و 

. دوشیم
تبث اهنآ  رد  روص  نآ  هک  ییاهباتک  هبوتکم و  روص  دوخ  ددنبب و  شقن  اههفیحص  رد  ناشیاهتروص  ات  دناهدش  عضو  هک  یظافلا  نیا  رب  انب 

سوفن دـنوشیم و  هدـیمان  باتک  زین  دـندنبیم  شقن  نآ  رد  اهتروص ، هک  يّداوم  یعیبط و  ياـهتروص  و  دوشیم . هدـیمان  باـتک  دوشیم 
. دنراد مان  باتک  مه ، اهنآ  ياهلحم  یکلف و  یناسنا و  سوفن  یناویح و 

سوفن رد  هدش  لصاح  هّیملع  ياهتروص  و  « 1  » دنشابیم باتک  یلاثم ، نادبا  دوخ  نینچمه  دنتـسه و  یلاثم  ياهندب  هب  قّلعتم  هک  یـسوفن 
رد هک  یکین  تشز و  تافـص  و  « 2  » دـنوشیم هدـیمان  باتک  دـیآیم  دـیدپ  اهنآ  رد  شناد  هکنیا  تهج  زا  سوفن  دوخ  يولع و  یلفس و 

دوخ دوشیم و  ادیپ  سوفن 
__________________________________________________

. تسین مسج  اّما  دیآیم  رظنب  مسج  هک  هنیآ  رد  تروص  لثم  ینامسج  ندب  هب  تسا  هیبش  یلاثم  ندب  ( 1)
. ].....[ دوشیم هدیمان  باتک  زین  یقالخا  ندش  اریذپ  هبنج  زا  اهنآ  تقیقح  سفن و  یقالخا  لئاصخ  لئاذر و  نینچمه  ( 2)

398 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنتسه باتک  زین  اهنآ ، رد  قالخا  لوصح  ثیح  زا  سوفن  نیا 
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. دنوشیم هدیمان  باتک  لوقع ، دوخ  زین  دنوشیم و  هفاضا  لقع  هب  هک  یمولع  و 
ءامـسا و روهظ  ّلحم  دوخ ، هک  طسبنم )  ) هدرتسگ ضیف  هب  ددرگیم و  راکـشآ  ّتیدـحا  ماقم و  رد  هک  نآ  مزاول  دـنوادخ و  ياـهمان  هب  و 

. دوشیم هتفگ  باتک  دشابیم  تافص 
هدـش هدورـس  یـسراف  هب  هکنانچ  تسا . هدـش  هتفگ  باتک  دنـشابیم  نّیعتم  تانّیعت  نآ  هب  هک  یئاهدوجو  ناکما و  ملاع  ياـهنّیعت  هب  زین  و 

. تسا
تسا یلاعت  قح  باتک  ملاع  همه  تسا  یّلجت  رد  شناج  هکنآ  دزنب 

، تّوبن رون  هب  نشور  لد  رب  تلاسر ، ماکحا  رب  تلاسر و  رون  هب  هتفای  رون  ردـص  رب  مدآ و  ینب  رب  ملاع و  دوجو  بتارم  رب  باتک  قـالطا  و 
. تسا رایسب  رابخا  تایآ و  رد  تیالو ، راثآ  رب  تیالو و  رون  هب  نشور  حور  رب  و  تّوبن ، ماکحا  رب 

401 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

401 ص :  مالک .....  ینعم  رد  قیقحت 

زا هکلب  هدشن  لامعتـسا  مّلکت »  » ینعم هب  تسا  دّرجم  یثالث  هک  ملک »  » هکنیا يارب  تسا : هدشن  لامعتـسا  نآ  لعف  هک  تسا  يردصم  مالک 
باب زا  ملاک »  » لعفت و باـب  زا  مّلکت »  » لـیعفت و باـب  زا  مّلک » و   » تسا هدـش  لامعتـسا  درک ) یمخز   ) حرج ینعم  هب  برـض  لـتق و  باـب 

. تسا هدش  لامعتسا  مّلکت »  » ینعم هب  لعافت  باب  زا  ملاکت »  » ۀلعافم و
فرع رد  دـنمانیم و  مالک  ار  مّلکت »  » زا لـصاح  ماـع ، فرع  رد  یلو  مّلکت »  » ینعم هب  تسا  ردـصم  مسا  مـالک »  » هک تسا  هدـش  هتفگ  و 

. دشاب ینعم  دیفم  هک  تسا  بّکرم  تاملک  مان  مالک »  » وحن ملع  ياملع 
405 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

405 ص :  مالک .....  باتک و  نیب  قرف 

رابتعا هب  « 1  » سّدقم ضیف  اریز  تسا . يرابتعا  يرما  افرص  تسا  هدش  رداص  هیلاع  يدابم  زا  هک  هچنآ  هب  تبسن  مالک  باتک و  نیب  توافت 
نمحّرلا و سفن  هّیقارـشا و  هفاضا  یلاعت ، قح  لعف  هب  یّمـسم  هک  ضیف  نآ  هلیـسو  هب  تسا  ءامـسا  همزـال  هچنآ  ءامـسا و  تافـص و  روهظ 

نآ رد  ددرگ  ظاحل  لعاف  هب  لعف  مایق  دننام ، لّوا ، ّقح  هلیـسو  هب  نآ  مایق  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  لّوا  ّقح  اب  شتبـسن  هاگ  ره  تسا . ّتیـشم 
. دوشیم ندوب  مّلکتم  زین  ادخ  يارب  دوشیم و  هدیمان  ادخ  مالک  تروص 

__________________________________________________

یمیحر ینامحر و  تمحر  فطل و  لصا  زا  یـشان  سدقا  ضیف  سّدقم : ضیف  ب - سدـقا ، ضیف  فلا - دـناهتفگ : هنوگ  ود  ار  ضیف  ( 1)
روطب ءایشا  ینامحر  یّلجت  ضیف  هطـساو  هب  دنکیم و  هضافا  تادوجوم  رب  ماّودلا  یلع  هک  دنیوگ  ضاّیف  أدبم  ار  قح  تسا . ّقح  ترـضح 

هب رتورف  هبترم  زا  سیل  علخ و  نیا  نانچ  و  دننکیم . ادـیپ  تسه  رترب ، ياهبترم  هب  ياهبترم  زا  یتاذ  تیناکما  ياضتقم  زا  انآف  انآ  ّرمتـسم و 
كاردا ساـسحا و  يدـعب  تروـص  ندـمآ  یلبق و  تروـص  نتفر  هک  تسا  عیرـس  یناـمحر  ضیف  دّدـجت  رارمتـسا و  تّلع  هـب  رترب  هـبترم 

: نیدلا لالج  انالوم  لوقب  دشابیم . سکع  رب  نتفر و  نیع  شندمآ  عقاو  رد  دوشیمن و 
اقب ردنا  ندشون  زا  ربخیب  ام  ایند و  دوشیم  ون  سفن  ره 

دسج رد  دیامنیم  يرّمتسم  دسریم  ون  ون  يوج  نوچمه  رمع 
تافـص و ءامـسا و  هب  امئاد  تاذ  زا  ضیف  تروص  هب  نآ  رد  هک  نآ . تّینطاب  تاذ و  تیلّوا  بسحب  یّلجت  زا  تسا  ترابع  سّدـقم : ضیف 
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دادعتـسا تیلباق و  هک  هیجراـخ  ناـیعا  هب  ناـیعا  ءامـسا و  رد  ضیف  نآ ، زا  سپ  و  تسا ، سّدـقم  ضیف  هک  دوشیم  لـصا  و  هتباـث ، ناـیعا 
ناسنا ماقم  ماقم  نامه  هک  دوشیم  نآ  مادـم  سبل  علخ و  هّیلاـمک و  ۀـّیرهوج  تکرح  بجوم  دـسریم و  دـنراد  ار  ضیف  یّلجت  شریذـپ 

. تسا لماک 
406 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا یلاعت  يادخ  باتک »  » تروص نآ  رد  میریگب  رظن  رد  ّقح  اب  ادج  ریاغم و  روطب  هسفن  یف  ار  سّدقم  ضیف  رگا  و 
هک یتّیشم  هطساو  هب  تسا و  مالک »  » یلاعت قح  هب  تبـسن  اهنآ  هچ  عبط  ملاع  لاثم و  ملاع  سوفن و  لوقع و  رد  تسا  رارق  نیمه  زا  بلطم 

بتارم هب  تبسن  و  تسا . ناسنا  هب  ناسنا  سفن  دننام  ادخ ، هب  تّیـشم  نآ  تبـسن  هک  دشابیم  باتک  تسا  هتفرگ  همـشچ  رـس  ّقح  تاذ  زا 
. تسا هدش  هدیمان  نمحّرلا  سفن  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و  دشابیم . فورح  جراخم  هب  تبسن  ناسنا  سفن  لثم  تانکمم ،

. تسا باتک  یهجو  هب  و  مالک ، یهجو  هب  شرتالاب ، هبترم  هب  تبسن  دوجو ، بتارم  زا  ياهبترم  ره 
. تسا ملاع  هیلاع  بتارم  دننامه  دراد  هک  ياهیلاع  بتارم  رظن  زا  ناسنا  و 

دریگیم دوخ  هب  ار  فورح  تّیفیک  دیآیم و  رد  فورح  لکش  هب  فورح  جراخم  شرب  طسوتب  هک  وا  سفن  ناسنا ،)  ) يرـشب ماقم  رد  اّما 
زا نآ  ندوب  ادج  روهظ  تهج  زا  وا  راتـشون  و  تسا . ناهنپ  شندوب  باتک  رهاظ و  شندوب  مالک  درادن ، يرهاظ  تّیـسفن  لالقتـسا و  نوچ 
ود نیا  ریظن  یلاعت  يادخ  تاذ  هب  تبسن  عبط  ملاع  حاورا و  ملاع  و  تسا . ناهنپ  شندوب  مالک  راکشآ و  شندوب  باتک  لالقتسا ، ناسنا و 

. دشابیم راکشآ  یگناگ  ود  عبط  ملاع  رد  و  ناهنپ ، ییادج ، حاورا  ملاع  رد  هک  دشابیم 
407 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رب  انب  دشابیم . عیاش  درف  یفن  يارب  ای  سنج ، یفن  يارب  ای ، ال »  » ِهِیف َْبیَر  ال 

مولعم يرما  زا  هک  دنیوگ  یناسنا  سفن  بارطضا  ینارگن و  هب  هبیر » بیر و  « » 1  » تسا بیر » ال   » هملک رد  هک  تئارق  عون  ود  رد  فالتخا 
. دشابیم هارمه  ّکش  اب  ابلاغ  هک  تسا  ور  نیا  زا  نآ  رد  ظفل  نیا  لامعتسا  ّکش و  ینعم  رد  ابت  و  دوشیم ، یـشان  كوکـشم  ای  نونظم  ای 

ّکـش هک  دـیریگن  رارق  بیر »  » رد هک : تسا  هدـش  دراو  رابخا  رد  دـماجنایم . ّکش  هب  ماجنا  رـس  دـشاب  هارمه  مه  ناـمگ  اـی  ملع  اـب  رگا 
.« دیوشیم رفاک  هک  دینکن  ّکش  درک و  دیهاوخ 

. دشابیم کش  ای  نآ  یقیقح  ینعم  اجنیا ، رد  بیر »  » زا روظنم 

. ددرگیم رب  ملا »  » هب ای  باتکلا »  » هب ای  هیف » ، » رد رورجم  ریمض 
هب لاّصتا  يرـشب و  تلاح  زا  خالـسنا  نیح  رد  ص )  ) لوسر يارب  هک  یقیاقح  زا  تستراـبع  دـش ) هراـشا  هکیروطناـمه   ) اـجنیا رد  باـتک 

. تسا هدش  هتفرگ  ملاوع  نآ  زا  ملا »  » هکنیا ای  تسا و  هدش  هراشا  ملا »  » ظفل اب  ملاوع  نآ  هب  و  تسا ، هدوب  دوهشم  الاب  ملاوع 
تیالو و ، ) ینعی تسا  هدش  لزان  ع )  ) یلع هراب  رد  هچنآ  ای  ع )  ) یلع هب  نآ  ریـسفت  ای  تسا  هدـش  زاغآ  ملا »  » اب هک  ینآرق  هب  نآ  ریـسفت  و 

. دنقیاقح نآ  روهظ  هلزان و  تروص  اهنآ  هک  تسا  نیا  يارب  ود ، نیا  ماکحا  تلاسر و  ای  تّوبن  هب  نآ  ریسفت  ای  نآ ) راثآ 
__________________________________________________

، نآرق هک  دننک  کش  ّربدت  رّکفت و  زا  سپ  القع  هک  تسین  راوازـس  تسا : هدمآ  بیر  ریـسفت ال  دروم  رد  یجیهال  فیرـش  ریـسفت  رد  ( 1)
هرهاظلا تایالا  لیوأت  باتک  رد  تسا . هّللا  لوسر  ّیصو  ع )  ) بلاط یبأ  نب  یلع  هکنیا  رد  دننک  ّکش  ای  تسا  هّللا  بناج  زا  لزان  یحو و 

ریما باتک  دومرف : تسیچ ؟ هیف  بیر  ُباتِْکلا ال  َِکلذ  هک : مدیـسرپ  ع )  ) قداص ماـما  زا  هک  هدـش  لـقن  رباـج  زا  هرهاـطلا  ةرتع  لـئاضف  یف 
َِکلذ ملا  : » دومرف قداـص  ماـما  هک  تسا  هدـمآ  یـشایع  دوعـسم  نب  دـمحم  ریـسفت  رد  تسا . ماـما  وا  هک  تسین  یّکـش  هک  تسا  ناـنمؤم 

( یلعل  ) یمال هفاضا  لامتحا  تسا و  ینایب  هفاـضا  ع )  ) یلع هب  باـتک  هفاـضا  و  هیف ، بیر  ـال  ع )  ) یلع باـتک  ینعی ، ِهِیف » َْبیَر  ـال  ُباـتِْکلا 
( هروکذم هیآ  هراب  رد  یجیهال  ریسفت  زا  ذوخأم  . ) دراد زین  یلع  يارب 

411 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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411 ص :  دنکیمن ..... . كرد  يزیچ  ترابع  ظفل و  زج  نآرق  زا  دیاین  نوریب  شسفن  تراسا  زا  ناسنا  ات  هکنیا  رد  قیقحت 

هجرد نیمّود  یظاحل  زا  ملع و  یظاحل  زا  هک  عامتسا  میلـست و  ّدح  هب  دشاب و  هدشن  اهر  شیاهـسوه  سفن و  تراسا  زا  هک  یتقو  ات  ناسنا 
یَْقلَأ َْوأ  ٌْبلَق  َُهل  َناک  ْنَِمل  راتفگ  نیا  اب  یلاعت  يادخ  هک  دشاب  هدیـسرن  دیلقت  زا  يزاینیب  قیقحت و  ّدح  هب  ای  دشاب ، هدیـسرن  دـشابیم ، نآ 

«. 1  » ٌدیِهَش َوُه  َو  َعْمَّسلا 
، تسا هدومن  هراشا  ود  نآ  هب  دهد  ارف  شوگ  یهلا  قیاقح  هب  ای  دـشاب و  يرایـشوه  بلق  ياراد  هکیـسک  يارب  تسا  يدـنپ  هنیآ  ره  ینعی ،

. دیامن كرد  ار  نآ  روهظ  هلزان و  هبترم  ای  قیاقح  نآ  تسین  نکمم 
ریذـپناکما دنـشابیم  اـهنآ  هلزاـن  قیاـقح و  نآ  روهظ  هکنیا  ظاـحل  زا  اـهتیالو  اـهتلاسر و  اـهتّوبن و  نآرق و  كاردا  وا ، يارب  هجیتـن ، رد 

ماقم بسانم  نأش و  قفاوم  هچنآ  اهنت  نآرق  یناعم  زا  و  دـباییمن . رد  يزیچ  تباتک ، شقن و  تراـبع و  توص و  زج  نآرق  زا  هکلب  تسین ،
َنوُرَّهَطُْملا اَّلِإ  ُهُّسَمَی  ال  دـیامرفیم : یلاعت  يادـخ  هکنانچ : تسا . هیلاع  قیاـقح  يارب  هّیهلا  نیواـنع  هچنآ  هن  دـجنگیم  وا  رّوصت  رد  تسوا 

. دیامن لصاح  سامت  نآرق )  ) نآ اب  دناوتیمن  سکچیه  ناگزیکاپ  زج  ینعی ،
ییاپ و راچ  هبترم  یناطیش و  تاکاردا  قفاوم  هچنآ  اهنت  نانآ ، يواعد  زا  دنباییمن و  رد  ار  نانآ  يرشب  هبترم  زج  مه  یهلا  يافلخ  زا  نانیا 

__________________________________________________

هیآ 36 هروس ق - ( 1)
412 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تبـسن ار  ناربمایپ  ورنیا  زا  ارنانآ ، یهلا  فاصوا  یتوکلم و  قـالخا  هیلاـع و  تاـماقم  هن  دـننکیم ، كرد  تسا  ناـنآ  دوخ  ییوخ  هدـنرد 
دشاب و نآرق  شقن  ظفل و  اهنت  رگا  دوشیم . هدید  نآ  زا  هک  یـشقن  هدینـش و  نآرق  زا  هک  یظافلا  سپ ، دنداد  تبـسن  هک  هچنآ  هب  دـنداد 

یناعم هدومن  یلاخ  اهنآ  یناـعم  زا  ار  شقن  ظـفل و  نآ  ناطیـش  دـشابن  ینآرق  تسد  اـب  بتاـک  هدنـسیون ، و  ینآرق ، ناـبز  هب  اـیوگ  مّلکتم 
. دنکیم داجیا  يو  رد  ندید ، ندینش و  ماگنه  رد  صخش  نآ  هبترم  تلاح و  اب  قفاوم  يرگید 

: دوشیم هتفگ  اهنآ  هراب  رد  هک  دنشابیم  یناسک  نانآ  و  دشابیم . دوخ  عضاوم  زا  مالک  فیرحت  هوجو  زا  یکی  ینعم  نیا  و 
مهناذآ و تعمـس  ْمِهیِْدیَأ و  ْتَبَتَک  اَّمِم  ْمَُهل  ٌْلیَوَف  مهراصبا  مهعامـسا و  ْمِهیِْدیَِأب و  هنورـصبی  هنوعمـسی و  َباتِْکلا و  َنُوُبتْکَی  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  »
اهشوگ و اهتسد و  اب  دننیبیم  دنونـشیم و  ارنآ  هتـشون و  ار  باتک  هکیناسک  رب  ياو  ینعی ، « 1 « » َنُوبِسْکَی اَّمِم  ْمَُهل  ٌْلیَو  َو  مهنویع  ترـصبا 
زا نانآ  رب  ياو  دـنیبیم و  ناشیاهمـشچ  دونـشیم و  ناشیاهـشوگ  دـسیونیم و  نانآ  ياهتـسد  هچنآ  زا  نانآ  رب  ياو  سپ  دوخ  ياهمـشچ 

. دنیامنیم بسک  هچنآ 
. دنشابیم لد  درخ و  نایهاپس  زا  يرادربنامرف  شناد و  و  سفن ، لهج و  نایرگشل  زا  ندیدرگ ، بیر »  » ياریذپ نتشاد و  کش 
. دباییمن رد  نآ  بتارم  زا  ياهبترم  چیه  رد  ار  باتک  دیاین  نوریب  شسفن  تراسا  زا  سک  ره  میئوگیم : همّدقم ، نیا  زا  سپ 

باـتک رد  هک  یناـسک  سپ  دوشیمن . عقاو  بیر  ّکـش و  رد  دـنکیم  كرد  باـتک  زا  هک  هچنآ  رد  دـیآ  نوریب  سفن  تراـسا  زا  هک  ره 
سپ باتک  هن  دشابیم . ناشدوخ  اهتفایرد )  ) تاکردم هب  طوبرم  نانآ  ّکش  دننکیم  ّکش 

__________________________________________________

79 هرقب - ( 1)
413 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیمن عقاو  یبیر  ّکش و  نآ  رد  تسا  باتک  هچنآ  باتک و  زا  ریغ  تسا  دیدرت  ّکش و  ّلحم  هچنآ 
دننام میشاب  « 1  » نیمـضت باکترا  هب  جایتحا  هکنیا  نودب  دوش  یفن  باتک  زا  نآ  دارفا  عیمج  ای  بیر  سنج  هک  دوشیم  حیحـص  نیا  رب  انب 
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دننام فرظ  هب  دّیقم  ارنآ  هکنیا  ای  لقاعلل ،» بیر  ال   » دننام میـشاب  ریدقت  هب  جاتحم  ای  نآ  ریدقت  ای  ءاغتبا  ینعم  نیمـضت  هب  بیرلا » یغبنی  «ال 
. مینکب نیقّتملل » »

__________________________________________________

نآ هب  ندوب  مزال  يّدعتم و  لیبق  زا  دیدج  ینعم  نآ  مکح  دوش و  نیمضت  يرگید  ینعم  ظفل  کی  رد  هکنیا  زا  تسا  ترابع  نیمـضت  ( 1)
. تسا هدمآ  باتک  نیا  رد  فلتخم  ياهتبسانم  هب  نیمضت  و  دشاب ، هتشاد  ار  هملک  ود  ینعم  دناوتب  هملک  کی  ات  دوش  هداد  ظفل 

417 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

417 ص :  تیاده .....  ینعم  قیقحت 

دوصقم هب  ندـناسر  ای  هار  هب  ندـناسر  اب  هارمه  هچ  هار ، نداد  ناـشن  قیرط و  هئارا  ینعم  هب  تسا  ردـصم  یقّتلا »  » دـننام يدـهلا » « » يدـه »
بناج زا  تیادـه  هچ  ددرگ و  يّدـعتم  یلا »  » ظفل اب  ای  مال »  » ظفل اب  اـی  دوش  يّدـعتم  دوخ  يدوخب  مّود ، لوعفم  هب  هچ  دـشابن و  هچ  دـشاب 

. دشاب فده  دوصقم و  هب  ّقلعتم  ای  هار  دوخ  هب  ّقلعتم  تیاده  هچ  و  دشاب . قلخ  يوس  زا  ای  ادخ 
هب تیادـه  روظنم  دریگب  قّلعت  يزیچ  هب  نآ  عون  تیادـه و  دروم  زا  رظن  عطق  اب  قلطم و  تروص  هب  هاـگ  ره  ادـخ  فرط  زا  تیادـه  اـّما  و 

هقلطم تلاسر  نآ  زا  دـعب  و  هقلطم ، تّوبن  نآ  زا  سپ  هقلطم و  تیـالو  لوصح  ناـمه  ناـسنا  رد  بولطم  لاـمک  تسنآ و  بولطم  لاـمک 
هدوشگ مالـسا  اـی  رفک  هب  هک  دوـشیم  ریبـعت  ردـص  هب  نآ  زا  هک  تسوا  یناـسنا  سفن  هار  ناـمه  لاـمک ، نیا  يوـس  هب  وا  هار  دـشابیم و 
بیترت نیمه  هب  شحور و  هب  شبلق  زا  شبلق و  يوس  هب  نآ  زا  و  دشاب ، هدشن  هدوشگ  ود  نآ  زا  مادک  چیه  هب  ای  و  دـشاب ، هدـش  حرـشنم ) )

يرایتخا هار  نیا  رب  رذـگ  تسا و  هدـش  هتـسب  یناسفن  تانّیعت  اب  ناهنپ و  ناگدـید ، زا  هار  نیا  نوچ  و  دـشاب . هتفای  همادا  هقلطم  تیـالو  اـت 
لماک یناسفن و  ياهشهاوخ  هب  ندیـسر  نامه  وا ، بولطم  لامک  درادنپیم  و  هدوب ، هارمگ  سفن  يداو  رد  راک  لّوا  رد  ناسنا  و  دشابیم ،

تمحر یهلا و  هغلاب  تمکح  ور  نیا  زا  دراد  هنیک  ضغب و  شیوخ  نامگ  دروم  زج  زیچ  ره  اب  تسا و  یناطیـش  یناویح و  ياوق  ندنادرگ 
418 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هب  ار  نانآ  ات  دزیگنارب  ار  یسک  رشب  عون  يارب  هک  درک  اضتقا  يراگدرورپ  هّمات 

لامک هک  ار  هچنآ  هکنیا  تسا و  هدش  عقاو  نانآ  نامگ  ياروام  رد  اهنآ  بولطم  لامک  هک  دـنامهفب  نانآ  هب  دـنادرگ و  هاگآ  ناشیهارمگ 
ندش مگ  هک  دنتـسه  نانیا  یهارمگ  نیمک  رد  یناگدنرد  يداو  نآ  رد  هکنیا  و  دشابیم ، ناطیـش  ياهماد  هدنـشک و  مومـس  دنرادنپیم ،

ات دنراد  رذح  رب  نیطایـش  ياهنامـسیر  اهدنب و  ناگدـنرد و  هاگنیمک  زا  يداو و  نآ  رد  فّقوت  زا  ار  ناشیا  ات  دنرامـشیم  تمینغ  ار  اهنآ 
دننک و زاغآ  ار  یعیرـس  تکرح  يداو  نآ  زا  ییاهر  ندمآ و  نوریب  يارب  دـنریگرب . اههطرو  نآ  زا  جورخ  يارب  یگرب  زاس و  هدـش  هاگآ 

ناشنالامک هار  درادرب و  ارادم  اب  ار  نانآ  هار  رس  عناوم  هک  دزیگنا  رب  اهنآ  يارب  ار  یسک  دنوادخ  نآ ، زا  سپ  ات  دنیوجب ، ار  يربهار  هار و 
. دوشیم هدیمان  تیاده  فده ، هب  ندناسر  نیا  نداد و  ناشن  نیا  دناسرب . ناشیاهفده  هب  ار  نانآ  هداد و  ناشن  ناشیا  هب  ار 

هب دـش  رکذ  هک  نداد  میب  ندـناهاگآ و  هک  تلاسر  هبترم  یکی  دـندوب  هبترم  ود  ياراد  کـی  ره  يو  نیـشناج  و  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  نوچ 
زا ود  نآ  زا  کی  ره  اذـل ، دوشیم  ماجنا  نآ  هلیـسو  هب  هار  نداد  ناـشن  ندـناسر و  هک  تیـالو  هبترم  رگید  و  دریگیم ، ماـجنا  نآ  هلیـسو 
هک یتسرد  هب  « ) 1  » ٌرِْذنُم َْتنَأ  امَّنِإ  ادخ  لوق  رد  نداد  میب  راذنا و  رد  لوسر  نأش  ندرک  رـصح  و  دنیامنهار . یتهج  زا  هدنهد و  میب  یتهج 
نآ تلاسر  هبترم  هب  هراشا  يارب  تسا  دراوم  بتارم و  ّلـک  رد  ّلـک  ياوشیپ  ترـضح  نآ  هکنیا  دوجو  اـب  یـشابیم ) هدـنهد  میب  طـقف  وت 

یبـن اـی  ّیلو  هک  تهج  نآ  زا  هن  تسا  لوسر  هک  تهج  نآ  زا  تسا  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  هیآ  بطاـخم  هکنیا  تسا و  راوـگرزب 
اب ترـضح  نآ  دـناهدرک . ساـبتقا  راوگرزب  نآ  دوـجو  زا  ناـیامنهار  همه  تسا و  هقلطم  تیادـه  ياراد  تیـالو ، رظن  زا  وا  هن  رگ  تسا و 

. تسا هبترم  ود  ره  ياراد  شتّوبن 
__________________________________________________
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.7 دعر - (. 1)
419 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا امنهار  يداه و  تسا  ّیلو  هکنیا  تهج  زا  ّیلو »  » و هدنهد ) میب  « ) رذنم  » شتلاسر ظاحل  زا  لوسر  سپ 
ّقلعت دزاس  هشیپ  يراگزیهرپ  دنک و  راذنا  هک  یـسک  رب  زج  ادخ  بناج  زا  تیاده  تسا و  هبترم  ود  ره  ياراد  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبن 

ار يدـحاو  دوصقم  روظنم و  دوش  هتفرگ  نیقّتملل »  » هب دـّیقم  اـی  قلطم  روط  هب  ظـفل  بسح  رب  اـجنیا  رد  تیادـه  رگا  هجیتـن  رد  دریگیمن .
. دناسریم

423 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

423 ص :  نآ .....  بتارم  يوقت و  ینعم  رد  قیقحت 

قلطم روط  هب  ای  دوش و  هداد  تبسن  تامّرحم  هب  ای  ادخ  مشخ  هب  ای  ادخ  هب  رگا  هک  دنتسه  هیاقو »  » زا ییاهردصم  ةاقت »  » و یقت »  » و يوقت » »
. دشابیم یناسنا  هدمآ  تسدب  تالامک  ای  تالامک  لیصحت  هب  روآ  نایز  ای  یفانم  هک  هچنآ  زا  يراد  دوخ  نآ  زا  روظنم  دیایب ،

زا دعب  نآ  زا  یضعب  و  دشابیم . نامیا  زا  شیپ  مالـسا و  زا  سپ  یـضعب  مالـسا و  زا  شیپ  نآ  زا  یخرب  تسا  يرایـسب  بتارم  يوقت  يارب 
اب هک  دـشابیم  سفن  ياههزیگنا  اهیتشز و  زا  يرازیب  يوقت  هبترم  نیتسخن  سپ  تسا ، یتاذ  لماک  يانف  هب  ندیـسر  اـت  شبتارم ، اـب  ناـمیا 

. تسا رافغتسا  ماقم  نامه  هبترم ، نیا  دراد . تافانم  درخ ،
. تسا هبوت ، ماقم  هک  تسا  رارف  هلیسو  هب  نآ  زا  ییاهر  بلط  سفن و  ياهشهاوخ  اهیتشز و  زا  فارصنا  مّود ، هبترم 

لبق هبترم  هس  نیا  تسا . هبانا  ماقم  نآ  هک  دشابیم . شقلخ  دوخ و  نیب  ادخ  لئاسو  یهلا و  يافلخ  يوس  هب  رارف  رد  تشگزاب  مّوس  هبترم 
. تسا مالسا  زا 

ّمث مکبر  اورفغتسا  موق  ای  : » تسا هدومرف  هراشا  نآ  هب  دنکیم  تیاکح  ار  ناشیاهتما  اب  ناربمایپ  زا  یـضعب  راتفگ  هک  اجنآ  یلاعت  يادخ 
هدـش دـّیقم  هیلا »  » دـیق هب  اوبوت »  » هکنیا دـینک . هبوت  وا  يوس  هب  هاگنآ  دـیهاوخب و  شزرمآ  ناـتراگدرورپ  زا  نم ، موق  يا  ینعی ، هیلا » اوبوت 

424 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دراد . يوقت  موس  هبترم  هب  هراشا  تسا 
اریذـپ هتفرگ و  ارف  تسا  یهاون  رماوا و  لماش  هک  یبلاق  ماکحا  راوگرزب  نآ  زا  دروآ و  مالـسا  وا  هفیلخ  ای  ربمایپ  تسدـب  ناسنا  هکیماگنه 

. درادیم زاب  وا  یهاون  رماوا و  اب  ندومن  تفلاخم  زا  ار  دوخ  هک  دوشیم . لصاح  وا  يارب  يوقت  مراهچ  هبترم  ددرگ 
هک ار  یسک  هدوب و  رماوا  حور  نطاب و  نتفای  یپ  رد  دیاب  صخـش  هک  تسا  رماوا  رهاظ  رد  ندنام  زا  نتـسج  يرازیب  يوقت  مجنپ  هبترم  اّما 

. دنک بلط  دنک  رماوا  تقیقح  نطب و  رب  تلالد 
هب يوقت  تسا ، مدرم  هدوت  ماوع و  ياوقت  نامه  يوقت  نیا  و  دشابیم . نامیا  زا  لبق  مالـسا و  زا  دعب  مجنپ ) مراهچ و  هبترم   ) هبترم ود  نیا 

: هب دوشیم  مسقنم  یهجو 
. تسا حابم  زا  زیهرپ  هک  ّصخا  ياوقت  و  تسا ، تاهبش  زا  زیهرپ  هک  ّصاوخ  ياوقت  و  تسا ، مارح  زا  زیهرپ  هک  ماوع  ياوقت 

یصاصتخا و تعیب  اب  هدومن و  ّصاخ  هبوت  شتسد  رب  دنک و  ییامنهار  لامعا  حور  هب  ار  وا  هک  دباییم  ار  یـسک  قح ، بلاط  هک  یماگنه 
لـصاح وا  يارب  يوقت  زا  يرگید  هبترم  دبای  یهاگآ  دوخ  ياههدیدنـسپ  اههدیدنـسپان و  رب  نطاب  تریـصب و  مشچ  اب  دروایب و  نامیا  هّیول 

. تسا هدیدنسپ  ياهتلصخ  لامکتسا  ببس  هب  اهیتشز  زا  يراد  دوخ  نآ  هک  دوشیم ،
. دوشیم دراو  شلد  هناخ  نورد  رد  هتفای  لّثمت  يو  دوجو  رد  شماما  دش  هتسارآ  هدیدنسپ  لئاصخب  كاپ و  اهیکاپان  زا  وا ، لد  هکیماگنه 
ود یتسه ، ملاع  رد  درادـنپیم  سپ  یناطیـش ، يرگید  و  یهلا ، یکی  دـیامنیم . هدـهاشم  رازگراک  ود  شیوخ ، دوجو  رد  ماـگنه  نیا  رد 
وا تسوا  خیـش  دوـجو  يرگید  وا و  دوـجو  یکی  هـک  درگنیم  دوـجو  ود  دـتفایم  یگناـگ  ود  كرـش و  هاـگترپ  رد  دراد و  دوـجو  ادـخ 
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ص: ج1 ، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  يدحاو  دوجو  ای  دتفایم . ورف  لولح  بادرگ  رد  اذل ، تسا  هدرک  لولح  وا  رد  خیـش  دوجو  هک  درادنپیم 
425

. دتفایم داّحتا  هکلهم  رد  تلاح  نیا  رد  هک  دشابیم  شماما  دوخ و  تاذ  نآ  هک  درگنیم ،
روهظ یناطیش  ای  یهلا  رهظم  رد  هک  دنیبب  نمحر  زا  اقلطم  ار  لعف  دزیهرپب و  ناطیش  هب  لاعفا  نداد  تبـسن  زا  دیامن و  ددم  ار  وا  قیفوت  رگا 
انامه هک  دوشیم  لصاح  وا  يارب  يوقت  زا  يرگید  هبترم  دربب  تّذـل  نآ  زا  دـبایرد و  ار  هّللاب » اـّلا  ةّوق  ـال  لوح و  ـال   » ینعم تسا و  هتفاـی 

هک دـیمهف  دـش و  نّطفتم  رگا  و  تسا . یلاعفا  دـیحوت  هب  یلاـعفا  كرـش  زا  ندـش  نوریب  ادـخ و  ریغ  هب  لاـعفا  نداد  تبـسن  زا  يراد  دوخ 
دـشابیم و لوبق  روهظ و  ظاـحل  زا  یلاـعت  يادـخ  ریغ  هب  یلو  بوجو  رودـص  تهج  زا  ادـخ  هب  شتبـسن  لاـعفا ، نوچ  يدوجو  فاـصوا 

رگید هبترم  دربب . تّذـل  نآ  زا  هتفایرد و  ارنآ  هدـش  لصاح  وا  يارب  هّلل » دـمحلا   » ینعم و  دنتـسه ، ادـخ  تافـص  رهظم  یگمه  هک  دـبایرد 
. دشابیم یلاعت  يادخ  ریغ  هب  فاصوا  تبسن  ندید  زا  يراد  دوخ  نآ  دوشیم ، لصاح  شیارب  يوقت 

428 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

428 ص :  نیکلاس .....  زا  تاّیحطش  یضعب  روهظ  ّرس  نایب 

، شسفن رد  ینیب  دوخ  رصتخم  ءاقب  دوجو  اب  وا ، هجیتن  رد  دنکیم . یّلجت  نمؤم  رب  شیوخ  تّیدحا  تفـص و  هب  ادخ  یهاگ  هبترم ، نیا  رد 
مه دوجوم  تسا  دحاو  دوجو  هک  دنکیم  نامگ  نینچ  هداتفا  هعونمم  تدـحو  بادرگ  رد  اذـل ، دـنیبیمن  یتفـص  تاذ و  زیچ  چـیه  يارب 

هتـشادن یخیـش  رگا  دروآیم و  نابز  هب  هدیدرگ  دقتعم  نادب  دمآ ، دوخ  هب  هکنآ  زا  دعب  دوجوم ) تدحو  دوجو و  تدـحو   ) تسا دـحاو 
يزیچ هب  ارنانآ  ياهتعیرش  ناربمایپ و  « 2  » هداتفا داحلا  راکنا و  زیچ و  ره  ندوب  حاـبم  « 1  » هحابا يداو  رد  دنکن  عوجر  شخیـش  هب  ای  دشاب 

. دزادرپیم ناشیاهتعیرش  نانآ و  دوخ  ءازهتسا  هب  دریگیمن و 
رد دنیبیم . زاینیب  ار  دوخ  ادخ ، زا  یتح  زیچ  همه  زا  هدیدرگ  رهاظ  يو  ینیب  دوخ  دنکیم  هولج  وا  يارب  تّیدمص  تفص  هب  ادخ ، یهاگ 

، دـنادب زاـینیب  وا  زا  ار  دوـخ  دـنکن و  هعجارم  دوـخ  خیـش  هب  اـی  دـشابن  خیـش  ياراد  نمؤـم  رگا  نآ  زا  شیپ  هبترم  يوـقت و  زا  هبترم  نـیا 
نآ زا  دوـخ  هاـنپ  رد  ار  نینمؤـم  همه  اـم و  دـنوادخ  هـک  دـیما  دراد - دوـجو  هدـننک  هاـبت  ياـههاگترپ  اهدـمآ و  یپ  کـلهم و  ياـههطرو 

زا ناگدننک ، ّولغ  رتشیب  ّولغ  دوشیم و  رهاظ  نیکلاس  زا  هعونمم  تایحطش  هک  تسا  هبترم  ود  نیا  رد  و  درادهگن -
__________________________________________________

هب دّیقت  دنیوگیم . هتسنادن  تعیرش  فئاظو  دویق  هب  دّیقم  ار  دوخ  هک  دنتـسه  یناسک  هّیحابا  دشابیم و  روما  همه  نتـسناد  حابم  هحابا  ( 1)
، نید یلصا  فیلاکت  اریز  تسا  نیوکت  لصا  فالخ  القن  القع و  نخس  نیا  تقیقح . لها  هن  تسا  سانلا  ماوع  فیاظو  زا  تعیرش  ماکحا 

. تسا ناج  دومج  نوکس و  نآ  یفن  و  نیوکت ، لامعا  يرایتخا  يارجا 
يارجا هّجوت  مدـع  شیوخ و  یناـسنا  تقیقح  هب  هجوت  مدـع  ّتلعب  هک  تسا  یـسک  دـحلم  تسا و  ربق  ینعم  هب  دـحل ، هشیر  زا  داـحلا  ( 2)

. تسا هتفرگ  رارق  دحل  رد  تسوا  يالتعا  دشر و  تهج  رد  هک  یفیلاکت 
429 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدمآ  دیدپ  هبترم  ود  نیا 
دناسرب لامک  هب  ار  اهنآ  دیاب  هک  یخیـش  زا  دناهتـشگ و  لصاو  هک  دنتـشادنپ  نوچ  دـندش  كاله  هبترم  ود  نیا  زا  رورغم ، هخّیـشتم  رتشیب 

. تسا تالاح  رگید  زا  رتشیب  خیش  هب  تالاح  نیا  رد  نانآ  زاین  هکیلاح  رد  دناهدش . زاینیب 
اب ای  دجنگب  نایب  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  یتاذ  دیحوت  هبترم  هب  نآ  زا  جورخ  ات  یفـصو  یلعف و  دیحوت  بتارم  ياههکلهم  هکنیا  هصالخ 

. درک شرامش  ار  اهنآ  ناوتب  اهملق  نتشون 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 358 

http://www.ghaemiyeh.com


هدوب ضحم  تارابتعا  دوجو  بتارم  ریاس  دـشابیم و  هنأش  یلاـعت  لّوا ، ّقح  ناـمه  تسا ، تاّذـل  اـب  قّقحتم  هکنآ  هک  تفاـیرد  هک  هاـگنآ 
يزیچ دوجو  ملاع  رد  هجیتن  رد  دش و  نوگرگد  وا  هاگدید  دناهدش و  یشان  تقیقح  نآ  بتارم  شرتسگ  زا  هک  دنتسه  يرابتعا  ياهدومن 

لیـصحت ار  وه » ّالا  وه  ال   » ینعم هکلب  ُهَّللا ،» اَّلِإ  َهلِإ  ال   » ینعم نیا  رد  دیدن و  تسا  رابتعا  نّیعت و  هنوگ  ره  زا  هّزنم  هک  یلاعت  قح  دوجو  زج 
يوـقت هبترم  نیرخآ  نآ  هک  ددرگیم  لـصاح  شیارب  يوـقت  رگید  هبترم  هک  تسا  تروـص  نـیا  رد  درب  تّذـل  نآ  زا  و  درک ، تفاـیرد  و 

. ددرگ رّوصت  اوقت  فصو و  لعف و  يو  يارب  ات  دنامیمن  يرثا  یتاذ و  کلاس  يارب  تلاح  نآ  رد  هک  اریز  تسا ،
هب هّبشت  ّقح و  دوهـش  و  « 1  » وحم زا  دـعب  وحـص »  » يرایـشوه انف و  زا  دـعب  ءاقب  تبهوم  هب  هتـشگ و  وا  لاح  لماش  یهلا  تیانع  رگا  لاـح 

و دیسر ، نمحر 
__________________________________________________

: تسا مسق  هس  رب  سوفن و  فاصوا  ندرک  رود  زا  تسا  ترابع  وحم  وحص - وحم و  ( 1)
لـصاح یتـسم  رکـس و  زا  دـعب  نآ  تسا و  يرایـشوه  ینعم  هب  وحـص  رئارـس . زا  تلع  وحم  رئامـض ، زا  تلفغ  وحم  رهاوظ ، زا  ّتلز  وحم 

رب هّللا  هک  تسنآ  وحـص  تافیرعت : هلاسر  رد  یلو  هّللا  تمعن  هاش  لوق  هب  و  قح . ای  تسا  دبع  لاح  تحـص  يدادغب : دینج  لوق  هب  دوشیم 
نـشلگ بحاص  لوق  هب  وحم  زا  دعب  وحـص  و  صوصخ . مومع و  رد  ار  یهلا  رارـسا  دـنادرگ  فشک  تسا ) وحـص  ماقم  رد  هکنآ   ) یحاص

. دنک هدهاشم  تاقولخم  تادوجوم و  عیمج  رد  ار  ّقح  ینعی  قح  هب  مئاق  تسا  قلخ  دوهشم و  عمجلا  عمج  زار :
430 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دابع و لیمکت  يارب  ناسحا  تلیضف  تسا  هداد  ضرق  ادخ  هب  نانمشد  اب  داهج  رد  ادخ  هار  رد  هک  ینارای  دونج و  ضوع  رد  وا  هب  دنوادخ 
. ددرگیم يو  هفیلخ  ای  یبن  هدش  لماک  وا  كولس  ماگنه  نیا  رد  دنکیم  اطع  ینامحر  دونج  ریثکت 

ملاع زا  تسا و  هدـشن  لخاد  مالـسا  نید  رد  ناسنا  ات  اریز  دـشابیمن  يوقت  تقیقح  زا  تسا  هدوب  مالـسا  زا  لـبق  هک  ییاوقت  بتارم  نوچ 
. دنک زیهرپ  نآ  زا  ات  تسا  شخب  نایز  زیچ  هچ  دنادیمن ، تسا  هتخوماین  دراد  ررض  شتالامک  لیصحت  يارب  ار  هچنآ  دوخ  نامز 

: دوشیم مسقنم  مسق  هس  هب  يوقت  هدنامیقاب  بتارم  نوچ  رگید  يوس  زا  و 
يوقت و یلاعت 3 - يادـخ  ریغ  هب  تافـص  نداد  تبـسن  يوقت  زا  شیپ  نامیا و  زا  سپ  يوقت  نامیا 2 - زا  لبق  مالـسا و  زا  دـعب  يوقت  - 1
رد ار  یقاب  مسق  هس  درکن  رکذ  ار  مالسا  زا  لبق  ياوقت  دنوادخ  ور  نیا  زا  ّتیدحا  ترضح  تقیقح  زا  ریغ  یتاذ  تفـص و  ندید  زا  زیهرپ 

. تسا هدروآ  رخآ  ات  َنیِذَّلا ...  یَلَع  َْسَیل  هیآ : نیا 
433 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

433 ص :  ِتاحِلاَّصلا ..... » اوُلِمَع  َو  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  َسْیَل   » یلاعت يادخ  لوق  هراب  رد  قیقحت 

ماع نامیا  نامه  نامیا ، زا  روظنم  اجنیا  رد  هچ  دـندروآ . مالـسا  ینعی : دـندروآ  ناـمیا  اوملـسا »  » ینعی اونما  « 1 « » اوـُنَمآ َنیِذَّلا  یَلَع  َْسَیل  »
زا لبق  و  اونمآ » اوّقتا و  نیّذلا  یلع  سیل  : » دومرفن هکنیا  دمآ و  دهاوخ  نآ  لیـصفت  قیقحت و  يدوز  هب  دوشیم و  هدـیمان  مالـسا  هک  تسا 

. تسین يوقت  تسا  نامیا  نیا  زا  لبق  هچنآ  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  ات  درواین  ار  يوقت  نامیا 
. تسا یبلاق  هّیعرش  ماکحا  هب  لمع  حلاص ، لمع  زا  دوصقم  ِتاِحلاَّصلا » اُولِمَع  »

نامیا زا  لبق  مالـسا و  زا  دـعب  هک  یئاوقت  هب  ینعی  دـندیزرو  يوقت  رگا  تسین ، دـندروخ  هچنآ  رد  یهانگ  اْوَقَّتا » اَم  اذِإ  اوُمِعَط  امِیف  ٌحانُج  »
نآ هلیسو  هب  لصاح و  هّیولو  هّصاخ  تعیب  اب  هک  تسا  یّصاخ  نامیا  اونما »  » زا روظنم  دندش . هتسارآ  تسا 

__________________________________________________

اوُمِعَط امِیف  ٌحانُج  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  َْسَیل  تسا : نینچ  هیآ  لک  هک  تسا  هدـئام  هروس  هیآ 93  زا  یتمسق  هب  هراشا  ( 1)
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دـندیورگ و هک  ناـنآ  رب  همجرت : َنِینِـسْحُْملا . ُّبُِحی  ُهَّللا  َو  اُونَـسْحَأ  َو  اْوَقَّتا  َُّمث  اُونَمآ  َو  اْوَقَّتا  َُّمث  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اوـُنَمآ  َو  اْوَـقَّتا  اَـم  اذِإ 
سپ دـندرک . هتـسیاش  ياهراک  دـندروآ و  ناـمیا  دـندش و  راـکزیهرپ  نوچ  تسین  دـندروخ  هچنآ  رد  یهاـنگ  دـندرک  هتـسیاش  ياـهراک 
. درادیم تسود  ار  ناراک  وکین  دنوادخ  دندیزرو و  یکین  دندش و  راکزیهرپ  هرابود )  ) سپس دندیورگ و  دندش و  راکزیهرپ  هرابود ) )

434 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
مدرم و بناج  زا  تسیاهتشر  هک  دنزیم  گنچ  مکحم  نامـسیر  هب  ّصاخ  نامیا  نآ  کمک  اب  نمؤم  دوشیم و  هتـشاک  لد  رد  نامیا  رذب 
ار یبلق  لامعا  نانمؤم  ینعی  ِتاِحلاَّصلا » اُولِمَع   » ادخ و فرط  زا  تسا  ياهتـشر  هک  دـشابیم  ینیوکت  هتـشر  هب  ندز  گنچ  رب  هوالع  نیا ،

. دنروآ ياج  هب  تسا  مزال  نانآ  رب  هک  یبلاق  لامعا  رب  هفاضا 
. تسا ادخ  ریغ  هب  تافص  نداد  تبسن  زا  اوقت  زا  لبق  نامیا و  زا  دعب  نآ  هک  اوقت  بتارم  هب  دننک ) هشیپ  يوقت  سپس  و  « ) اْوَقَّتا َُّمث  »

. دوشیم يراج  ّقح  رهق  فطل و  رهاظم  رب  یلاعت  يادخ  لاعفا  همه  هک  نیقیلا  نیع  هب  دندرک  ادیپ  نیقی  ینعی ، يدوهش  نامیا  ینعی  اونما » »
ندرک كاـپ  يوقت  نیا  دـش  رکذ  هک  روطناـمه  اریز  درواـین  ار  ِتاـِحلاَّصلا » اُولِمَع  َو   » هلمج رگید  اْوَقَّتا » َُّمث   » رکذ زا  سپ  هکراـبم  هیآ  رد 

ار لامعا  ات  دنیبیمن  دوخ  زا  ار  یلعف  چیه  یقّتم  هلحرم ، نیا  رد  تسا  ادخ  ریغ  هب  لاعفا  نداد  تبسن  زا  يراد  دوخ  اهیتشز و  هیّلک  زا  دوخ 
َُّمث  » هرابود يوقت ، نیا  زا  دعب  اّما  تسا  یقاب  ناشرظن  رد  یناکما  تاذ  دوخ  یناکما و  تاذ  هب  تافص  تبسن  زونه  اّما  دهد . تبسن  دوخ  هب 

تاذ هب  هّجوت  مدع  یلاعت و  يادخ  ریغ  هب  تافص  نداد  تبسن  زا  يراد  دوخ  يوقت  نیا  تسا . هدومن  نایب  ار  يرتالاب  ياوقت  هدومرف  اْوَقَّتا »
يوقت زین  ناشدوخ  ياوقت  يراکزیهرپ و  ندید  زا  ناشدوخ و  تاوذ  ندید  زا  یتح  هک ، ییاج  ات  تسا . یلاعت  قح  تاذ  بنج  رد  یناکما 

. دنراد زیهرپ  و 
نیا زا  دـنامیمن ، یقاب  یتاذ  یتفـص و  یلعف و  اـهنآ  زا  تروص  نیا  رد  دوشیم . ریبعت  ءاـنفلا  ءاـنف  هب  يوقت  هب  هّجوت  زا  زیهرپ  يوقت و  زا  و 

تـسا هدش  یناف  ّكدـنم و  مه  لمع  نامیا و  رگید  يوقت ، نیا  زا  دـعب  نوچ  دـنام . دـهاوخن  یقاب  اهنآ  يارب  مه  یلمع  نامیا و  رگید  ور ،
435 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هب  هراشا  ات  اونسحا » : » دومرف و  درکن ، يرکذ  لمع  نامیا و  زا  رگید  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  اذل ،

تـسا هدش  دراو  ربخ  رد  رگید و  زیچ  هن  تسا  ناسحا  قلطم  روط  هب  شلاعفا  همه  دنامب  یقاب  ءانف  زا  دعب  هک  ره  اریز  دشاب . انف  زا  دـعب  ءاقب 
«. دنتسه ام  نایعیش  ناگشیپ  يوقت  »

هار ندومیپ  اـب  اـی  دـنکیم  جراـخ  تّیناـسنا  قیرط  زا  ار  صخـش  هک  تسیزیچ  زا  يراد  دوخ  تسا  هدـمآ  ربـخ  رد  هک  يوقت ، نیا  زا  دارم 
رّوصتم ینعم  نیا  هب  ییاوقت  وا  يارب  تسین  هار  رد  نوچ  تسا  هدشن  نمؤم  هّیولو ) تعیب   ) ّصاخ نامیا  هب  هک  یسک  دراد . تافانم  تّیناسنا 

بوخ هچ  و  ددرگ - رـصحنم  هعیـش  رد  یقّتم  هک  تسا  تسرد  اذـل ، درادـن  دوجو  ینعم  نیا  هب  ییاوقت  هعیـش  ریغ  يارب  نوچ  دـشابیمن و 
-: تسا هدش  هتفگ 

«1  » دوش ّتلم  یتّلم  دریگ  رفک  دوش  تّلع  یتّلع  دریگ  هچ  ره 
__________________________________________________

لّوا رتفد  يونعم  يونثم  ( 1)
438 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

438 ص :  هیآ 3 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(3  ) َنوُقِْفُنی ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َو  ِْبیَْغلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا 
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438 ص :  هیآ 2 ..... )  ) نآ بتارم  نامیا و  قیقحت 

438 ص :  همجرت ..... :

. دننکیم قافنا  میاهدرک  يزور  نانآ  هب  هچنآ  دنرادیم و  ياپ  رب  ار  زامن  هدروآ ، نامیا  بیغ  هب  هک  یناسک 

438 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

ینعم هب  زین  و  تسا . ناما  یلمع  ءارجا  نداد و  ناـما  نتـشاد و  ناـعذا  ندومن و  قیدـصت  ینعم  هب  تغل  رد  ناـمیا  ِْبیَْغلاـِب » َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  »
دوشیم قالطا  مالسا  يرهاظ  توعد  لوبق  یمالسا و  تعیب  هب  عرش ، رد  اّما  تسا . هدمآ  ندرک  دامتعا  نانیمطا و  سرت و  زا  نتخاس  نمیا 

هدننک تعیب  هک  یتلاح  دـننام  ددرگیم . قالطا  دوشیم  لصاح  یمومع  تعیب  هلیـسو  هب  هک  یتلاح  رب  هبوت و  زا  دـعب  تعیب  ءازجا  رب  زین  و 
قـالطا دراد ، یمالـسا  تعیب  زا  یـشان  تلاـح  هب  تهابـش  هک  یتلاـح  هب  زین  و  دوـشیم . اریذـپ  ار  عورف  هدوـمن ، رارقا  یمالـسا  لوـصا  هـب 

رب فارشا  تعیب و  هدارا  رب  زین  دشاب و  هدیـسرن  تعیب  هب  زونه  اّما  دشاب . هتـشاد  ندش  اریذپ  رارقا و  تلاح  ناسنا  هک  یتلاح  دننام  ددرگیم 
رب ددرگیم و  بوسحم  نآ  همّدقم  و  هدوب ، یقیقح  نامیا  لباقم  رد  هک  تسا  مالـسا  یناعم  نامه  انیع  یناعم  نیا  دوشیم . قالطا  مه  نآ 

تعیب زا  هلـصاح  تلاح  رب  و  دوشیم ، قالطا  نامیا  هبوت  زا  دـعب  تعیب  ءازجا  زا  یـضعب  رب  و  ینطاـب ، توعد  لوبق  یناـمیا و  ّصاـخ  تعیب 
رب زین  دـشابیم و  یبلاق  ماکحا  رب  هوالع  هیبلق ، ماکحا  ياریذـپ  دراد و  تیالو  تلاسر و  دـیحوت و  هب  رارقا  هدـننک  تعیب  هک  هّیولو  هّصاـخ 

439 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نوچ  هک  یلاح  رد  تسا  لوبق  رارقا و  ياراد  تسا و  روکذم  تلاح  هیبش  هک  یتلاح 
. دوشیم قالطا  نامیا  دراوم  نیا  همه  رب  تسا ...  هدشن  لصاح  تعیب  درادن  تعیب  هب  یسرتسد 

. دشاب يزاجم  مالسا  یناعم  رب  نامیا  قالطا  هک  دسریم  رظن  هب  نینچ 
تعیب اهنآ  نوچ  «، 1  » میاهدروآ نامیا  دنتفگ   » اَّنَمآ ُبارْعَْألا  َِتلاق  دـیامرفیم  هک  اجنآ  تسا ، هدـش  بلـس  مالـسا  یناعم  زا  نامیا  هک  اریز 

يرگید رما  نامیا ، هک  ینک  هاگآ  ار  اهنآ  ات  دیاهدرواین  نامیا  امش  وگب : اهنآ  هب  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  دناهدومن - یمالسا  هّماع 
. دنک تلالد  نامیا  يوس  هب  ار  ناشیا  هک  دنبایب  دنیوجب و  ار  یسک  هدشن ، فّقوتم  مالـسا  رهاظ  هب  نانآ  ات  يرگید  تعیب  یـضتقم  و  تسا ،

قفاوم درذـگیم  لد  رد  هچنآ  اب  رگا  یبلاق ، ماکحا  لوبق  یمالـسا و  لوصا  هب  رارقا  هّماع و  تعیب  اریز  میاهدروآ  مالـسا  اـم  دـییوگب  هکلب 
تسا هدومرفن  میاهدروآ . مالسا  دییوگب : انْمَلْسَأ ،» اُولُوق  : » تسا هدومرف  ورنیا  زا  تسین . مه  مالسا  دشابن  لد  قفاوم  رگا  تسا . مالسا  دشاب 

. دیاهدروآ مالسا 
. تسا هدشن  دراو  امش  ياهلد  رد  دوشیم  لصاح  اهلد  رد  ینامیا  تعیب  ببس  هب  هک  يرذب  ینعی : ُنامیِْإلا » ِلُخْدَی  اََّمل  َو  »

هچ رگا  دیمان  ناوتیمن  نمؤم  ار  وا  دـیآ  قداص  وا  رب  نامیا  مسا  نآ ، ببـس  هب  هک  تسا  هدـشن  دراو  ناسنا  لد  رد  نامیا  رذـب  هک  یمادام 
. دشابن تسا  ناسنا  تقیقح  زا  ینأش  هک  نامیا  تقیقح  هب  فاّصتا  نامیا ، قدص  رد 

رد ادخ  ربمایپ  هک  ینامیپ  هب  دینک و  تعاطا  ار  شلوسر  ادخ و  رگا  و  َُهلوُسَر » َو  َهَّللا  اوُعیُِطت  ْنِإ  َو  »
__________________________________________________

ِیف ُنامیِْإلا  ِلُخْدَی  اََّمل  َو  انْمَلْـسَأ  اُولُوق  ْنِکل  َو  اُونِمُْؤت  َْمل  ُْلق  اَّنَمآ  ُبارْعَْألا  َِتلاق  دـیامرفیم : هک  تسا  تارجح  هروس  هیآ 14  هب  هراشا  ( 1)
: همجرت ًاْئیَش ، ْمُِکلامْعَأ  ْنِم  ْمُْکِتلَی  َُهلوُسَر ال  َو  َهَّللا  اوُعیُِطت  ْنِإ  َو  ْمُِکبُوُلق 
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رگا تسا  هدشن  لخاد  ناتیاهلد  رد  نامیا  زونه  میاهدروآ و  مالـسا  دـیئوگب  ص »)  ) دّـمحم يا   » وگب میدروآ ، نامیا  دـنتفگ  نانیـشن  هیداب 
. تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  هک  یتسرد  هب  دنادرگن  مک  يزیچ  ناتیاهرادرک  زا  دینک  تعاطا  ار  شلوسر  ادخ و 

440 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نیا دوشیمن . هابت  مک و  يزیچ  امش  رادرک  زا  ائیش » مکلامعا  نم  مکتلی  ال   » دینک افو  هتفرگ  امش  زا  یهاون  رماوا و  لاثتما  یمالـسا و  تعیب 

تلالد زین  و  دشاب . قداص  دوخ  تعیب  رب  هدننک  تعیب  هکنیا  طرـش  هب  تسا  یفاک  ناسنا  تاجن  يارب  هّماع ، تعیب  هکنیا  رب  دراد  تلالد  رما 
. دوشیم هدیزرمآ  کش  نودب  دریمب  هّماع  تعیب  هب  ادخ  لوسر  نامز  رد  سک  ره  هکنیا  رب  دراد 

«1  ... » ِنامیِْإِلل ْمُکادَه  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  ُّنُمَی  ُهَّللا  َِلب  ْمُکَمالْسِإ  َّیَلَع  اوُّنُمَت  ُْلق ال  اوُمَلْسَأ  ْنَأ  َْکیَلَع  َنوُّنُمَی  ادخ : نخس  نیا 
درازگیم تّنم  امش  رب  دنوادخ  هکلب  دیرازگن  تّنم  نم  هب  ناتندروآ  مالسا  اب  وگب ، دنرازگیم  تّنم  وت  رب  دناهدش  ناملـسم  هکنیا  زا  مدرم 

همّدقم مالسا  هکنیا  و  تسا . نامیا  زا  ریغ  تسا  هدش  هدیمان  مالسا  هچنآ  هکنیا  رد  دراد  تحارص  تسا . هدرک  تیاده  نامیا  هب  ار  امش  هک 
تسا و هدش  حیرصت  يرایـسب  دراوم  رد  نامیا  مالـسا و  نیب  تریاغم  هب  رابخا  رد  دوشیم و  مولعم  نامیا  هار  نآ ، هلیـسو  هب  تسا و  نامیا 

تحـص جاودزا و  زاوج  نوخ و  ظـفح  زج  مالـسا  هکنیا  و  دریگیم . قّلعت  ناـمیا  رب  شاداـپ  باوث و  و  تسا ، ناـمیا  زا  لـبق  مالـسا  هکنیا 
. درادن ياهدیاف  ثراوت 

. دراد تبسانم  نآ  يوغل  یناعم  همه  اب  یعرش ، ینعم  هب  نامیا ،
قداص ترـضح  ام  يالوم  زا  هکنانچ  تسا  ناعذا  ای  قیدـصت  دـشاب  نونمؤی ) نیذـلا   ) هلـص بیغلاب )  ) فرظ رگا  اجنیا  رد  نامیا  زا  روظنم 

. دشابیم زیچ  هس  اجنیا  رد  بیغ  هملک  زا  دارم  هک  تسا ، هدش  تیاور  (ع )
( تعجر  ) تشگزاب زور  - 2 جع )  ) مئاق ترضح  مایق  روهظ و  زور  - 1

__________________________________________________

17 تارجح - ( 1)
441 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تمایق زور  - 3
ْمُهْرِّکَذ َو  دیامرفیم : هک  تسا  دنوادخ  هتفگ  نامه  انیع  ینعم  نیا  تسا و  هدروآ  نامیا  بیغ  هب  وا ، دشاب  هتـشاد  نامیا  اهنیا  هب  هک  یـسک 

«. َنُونِمُْؤی َنیِذَّلا   » يارب تسا  هلص  بیغلاب »  » هکنیا رب  دراد  تلالد  ربخ  نیا  نادرگ ! هاگآ  ادخ  ياهزور  هب  ار  نانآ  ینعی : ِهَّللا  ِماَّیَِأب 
رد دنروآیم  نامیا  هک  دنتـسه  یناسک  دوشیم : نینچ  َنُونِمُْؤی » َنیِذَّلا   » ینعم و  لعاف ، يارب  تسا  لاح  دـشاب  ّرقتـسم  فرظ  بیغلاب »  » رگا

یعرش ینعم  هب  نامیا  هک  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  دنتـسه  تبیغ  سّبلتم  اهنآ  ای  دنتـسین  ترخآ  دوجو  ای  ادخ  روضح  هّجوتم  هکیلاح 
444 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دشاب . دوصقم  ناما ، يارجا  ناما و  نداد  زج  هب  رگید  يوغل  یناعم  زا  کی  ره  هب  ای  نآ 

444 ص :  نآ .....  بتارم  زامن و  قیقحت 

نآ زا  دعب  تسا و  ینامـسج  دـبلاک  هبترم  وا ، هبترم  نیرتنییاپ  تسا ، يرایـسب  بتارم  ياراد  ناسنا  تشذـگ ، هکنانچ  َةالَّصلا » َنوُمیُِقی  َو  »
نآ زا  تسا . حور  سفن و  نیب  هک  تسا  وا  بلق  هبترم  نآ  زا  سپ  و  تسا ، هدـش  ریبعت  مه  بلق  ردـص و  هب  نآ  زا  هک  تسا  وا  سفن  هبترم 

لاـمعا و ص )  ) يدّـمحم تعیرـش  رد  زاـمن ) تروص   ) یبلاـق زاـمن  تسا . يزاـمن  وا  يارب  ياهبترم ، ره  رد  تسوا . رگید  بتارم  مه  سپ 
. دنادیم ةرورّضلاب  ارنآ  دوشیم  نید  نیا  دراو  هک  یسک  رب  هک  تسا  صوصخم  تئیه  راکذا و 

هّوق زا  ای  هک  تسا  یـصوصخم  رکف  زین  دوشیم و  ذخا  هزاجا  بحاص  زا  هک  تسا  یـصوصخم  رکذ  دشاب  وا  ردص  نامه  هک  وا  بلق  زامن 
تـسا هدمآ  هیفوص  حالطـصا  رد  هک  تسا  نامه  رکف ، زا  روظنم  ددرگیم  لصاح  هرّکفم  هّوق  نتخادنا  راک  هب  زا  ای  دیآیم و  تسدب  رکذ 
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ربارب رد  ارناـماما  زا  یکی  دروآ و  داـیب  ار  مرکا  ربماـیپ  مارحـالا  ةریبـکت  تقو  : » هدـش دراو  هکناـنچ  تسا . ماـما  هب  هّجوـت  زا  تراـبع  نآ  و 
«. هد رارق  دوخ  ناگدید 

تـالاح هک  تسا  نآ  نوگاـنوگ  بتارم  تـالاح و  هدـهاشم  زاـمن و  ياـهرکذ  یناـعم  هدـهاشم  تسا  حور  سفن و  نیب  هـک  بـلق  زاـمن  و 
. بیترت نیمه  هب  و  تسا ...  روما  نیمه  هنیاعم  حور  زامن  دوشیم ، هراشا  اهنآ  هب  زامن  نوگانوگ 

هماقا هچ  دشابیم  رخآ  ات  بلق  زامن  هب  ردص ، زامن  ندومن  لصّتم  و  ردـص ، زامن  هب  ینامـسج  یبلاق و  زامن  ندومن  لصّتم  زامن  هماقا  ینعم 
445 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ینعم  هب 

دودح نیرتالاب  هچ  دشاب  زامن  دودح  نتـشاد  اپ  رب  ینعم  هب  ای  دـشاب ، نتـسشن  لباقم  رد  نتـساخرب  يانعم  هب  هچ  اهیجک و  زا  ندـش  تسار 
. تسا ینامسج  بلاق  هب  تبسن  حور  لثم  زامن  یضرع  دودح  هب  تبسن  هک  دشابیم  نآ  یلوط  دودح  زامن 

بکرم يراخب  حور  نآ  هک  ناسنا  رد  تسا  يراخب  حور  دـننام  ینامـسج  یبلق  يرکذ  زامن  تسا و  ناسنا  دـبلاک  دـننام  یبلاـق  زاـمن  سپ 
سپ دشابیم . ناسنا  حور  دننام  یناحور  یبلق  زامن  ناسنا و  یلاثم  ندـب  دـننام  يردـص ، يرکف  زامن  دـشابیم و  یناویح  كرادـم  يوق و 

نودب مه  یبلاق  زامن  درازآیم  دشاب  کیدزن  وا  هب  هک  ار  سک  ره  نآ ، دب  يوب  هک  تسا  يرادرم  ینطاب  بتارم  نودب  ناسنا  هک  روطنامه 
نعل ار  وا  زاـمن  هک  يرازگ  زاـمن  اـسب  هچ  تسا  هدـمآ  ربـخ  رد  هک  درازآیم  ار  ناـسنا  نآ ، دـنگ  يوب  هک  تسیرادرم  شاینطاـب ، بتارم 

«. هنعلت ةولّصلا  ّلصم و  ّبر   » دنکیم
451 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

451 ص :  ناسنا .....  يارب  تاکز  زامن و  ینیوکت  رارمتسا  قیقحت 

هبنج رگید  و  تسا ، لعفلاب  تهج  ره  زا  هک  ینایاپ  هبترم  ات  لعفلاب  و  هّوقلاب ، تسا ، لامک  عون  ود  ياراد  شتقلخ  زاغآ  زا  ناسنا  هک  نادـب 
و تسا ، لعف  هب  کیدزن  هّوق  نیا  تسا و  هتسب ) نوخ   ) هقلع هّوقلاب  دشابیم  اراد  ار  هفطن  تیلعف  هکیلاح  رد  هفطن ، سپ  درادن . ندوب  هّوقلاب 

لـصاح هقلع  تّیلعف  زا  يزیچ  دوشن  مک  يزیچ  هفطن  تّیلعف  زا  اـت  تسا و  لـعف  زا  رود  هّوق  نیا  تسا و  لـفط  نینج و  هغـضم و  هّوقلاـب  زین 
هقلع تهج  زا  هقلع  هک  یتقو  ات  تسا ، هفطن  تّیلعف  رد  لصاح  ناـصقن  هزادـنا  هب  ندـش  هقلع  تّیلعف  رارمتـسا  لاـّصتا و  روط  هب  دـیآیمن .

نودام و صقن  اب  بیترت  نیا  دراذگیم  دایدزا  هب  ور  «، 1  » هغضم ّتیلعف  لوصح  هتفر  ناصقن  هب  ور  هقلع  ّتیلعف  سپـس  دوش  لعفلاب  ندوب 
فوقوم نیـشیپ  هبترم  يانف  ای  تیلعف  ناـصقن  هب  هبترم ، ره  ّتیلعف  بتارم ، همه  رد  اریز  دوشیم . لـصاح  بتارم  عیمج  رد  قوف  اـم  لاـمک 

هک اریز  تسا ، ناسنا  ینیوکت  زامن  نتفای  لامک  ندـش و  نوزفا  رتالاب و  هبترم  لوصح  ناسنا و  ینیوکت  ةوکز  اـنف  ناـصقن و  نیا  دـشابیم 
. تسا نینچ  زین  يدعب ) ياهتیلعف  لوصح  يارب  اهتیلعف  ناصقن   ) عوضوم نیا  دشابیم  نآ  هّیقب  ندرک  هزیکاپ  لام و  دازام  ششخب  ةوکز ،

، فیلکت نوچ  تساهنآ  ندروآ  عمج  ناسنا و  تالامک  نآ  هک  تسا  تمحر  بلج  روبزم  ینوزفا  و  تسا ، نآ  بلط  تمحر و  بلج  زامن 
قفاوم
__________________________________________________

هقلع و مّود  روط  هفطن ، لّوا  روط  هچ ، تسا  ینیوکت  هّداـم  زا  مّوس  روـط  و  برـالا ) یهتنم   ) تسا تشوـگ  زا  ياهراـپ  ینعم  هب  هغـضم  ( 1)
( ].....[ نتم حّحصم  . ) تسا هغضم  مّوس ، روط 

452 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
زامن هکنیا  رگم  تسا  هدشن  هتخیگنارب  يربمایپ  چیه  اذل ، دنک  تقباطم  ینیوکت  لاعفا  اب  هک ، تسا  نیا  هب  يرایتخا  لامعا  نسح  نیوکت و 

رد نآ ، لکـش  عضو و  یگنوگچ  نکل  هداد . رارق  یعرف  یعرـش  لاـمعا  ماـمت  نوتـس  لـصا و  ناونع  هب  ار  نآ  و  هدرک ، عیرـشت  ار  ةوکز  و 
تسا ةوکز  رب  زامن  یعیبط  مّدقت . تهج  هب  تایآ  ریاس  هیآ و  نیا  رد  زامن  میدقت  و  تسین . مه  اب  گنهآ  مه  قفاوم و  فلتخم ، ياهتعیرش 
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زاـمن و  دـشاب . رترب  يزیچ  بلط  رد  اـی  دـیآ  تسد  هب  رگید  يزیچ  هک  تسا  نیا  رب  فوـقوم  تسا  تسد  رد  هک  هچنآ  نداد  تسد  زا  اریز 
ناسنا رگا  هجیتن  رد  تسا ، دوجوم  هک  یلاـمک  هب  فاـّصتا  زا  دـعب  درادـن ، دوجو  زونه  هک  تسا  یلاـمک  بلط  اـی  نتفاـی  یتسناد  هکناـنچ 

: تسا هدش  هتفگ  هکنانچ  دهدیمن  تسد  زا  دراد  تسد  رد  هدرک و  لصاح  هک  ار  یلامک  نآ  دیوجن  رگید  یلامک 
«1  » تسد دهدن ز  ار  هدنگ  زایپ  وا  تسه  بیس  هک  یکدوک  دنیبن  ات 

. تسا نداد  تسد  زا  ندرک و  كرت  ةوکز ، نتفای ، نتساوخ ، زامن ، اریز  رتشیب ، نادب  مامتها  تسا و  رترب  هک  تهج  نیا  زا  زامن  هبترم  ای 
. َنوُقِْفُنی ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  َو 

هک یئاج  رد  تسا  هدش  هدافتـسا  لباق  لام  ندرک  قافنا  صوصخم  نکل  دش و  مامت  شلام  ینعی ، هلام » قفن   » زا تسا  لاعفا  باب  زا  قفنا » »
«2 . » دوش هدرب  هرهب  لام  نآ  زا 

نیا هب  هتـساوخ  دـنوادخ  ایوگ  تسا . رـصح  تهج  هب  زین  تاـیآ و  سوءر  تاـعارم  عوضوم و  تّیمها  يارب  شقّلعتم  رب  فرظ  « 3  » میدقت
میاهداد رارق  ام  هک  ییاههار  نامه  زا  و  ام ، رما  هب  یهاگ  لاوما ، هک  دیامن  هراشا  هتکن 

__________________________________________________

مّوس رتفد  يونعم  يونثم  ( 1)
. تسا قافنا  یحالطصا  ینعم  مود  ینعم  تسا و  يوغل  لوا  ینعم  ینعی  ( 2)

. تسا نوقفنی »  » لعف رب  ْمُهاْنقَزَر » اَّمِم   » میدقت دوصم  ( 3)
453 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب ناطیش  تکرش  اب  لام  نآ  زین  یهاگ  میاهدرک ، یهن  نآ  زا  ار  امـش  هک  یئاههار  زا  ناطیـش و  رما  هب  یهاگ  تسا و  هدمآ  امـش  تسد  هب 
هچنآ زج  نمؤم  کلم  رد  هک  دوشیم  هداز  یناسنا  ملاع  رد  هک  یتالایخ  تاّین و  تالاح و  اوق و  مولع و  تسا  نینچمه  تسا ، هدمآ  تسد 
هـشیپ يراگزیهرپ  هداتفا  ادخ  دای  هب  دنک  هلخادم  وا ، لام  لیـصحت  رد  دـهاوخب  ناطیـش  رگا  اریز  دوشیمن  تفای  هدرک  وا  يزور  ادـخ  هک 

« َةاکَّزلا َنُوتُْؤی   » نتفگ زا  یلاعت  يادـخ  تسا  تهج  نیمه  زا  دـنکیمن . قافنا  میاهداد  يزور  وا  هب  اـم  هک  ار  هچنآ  زج  نیا  رب  اـنب  دـنکیم 
میمعت هدرک و  يزور  اهنآ  هب  ادـخ  هک  ار  هچنآ  میمعت  میتفگ  اـم  هک  هچنآ  زا  وت  اـیوگ  و  َنوُقِْفُنی .» ْمُهاـْنقَزَر  اَّمِم  َو  : » دومرف درک و  لودـع 

ماقم رخآ  ات  نیرمت  صیخـشت و  نامز  لّوا  زا  هکلب  وا  غولب  لّوا  زا  اهنت  هن  ناسنا  يرایتخا  قافنا  هک  اریز  يدرک ، كرد  یکریز  اب  ار  قافنا 
. دراد همادا  تانّیعت ، زا  جورخ  لماک و  ییاهر 

نآ رـشن  رد  دـنهدیم و  شرتسگ  میتخومآ  اهنآ  هب  ام  هچنآ  زا  هک  تسا  نیا  قاـفنا  ینعم  هک  تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) قداـص ترـضح  زا 
. دنتسه اشوک 

. دشابیم ماقم  ياضتقا  بسح  رب  قافنا  هوجو  زا  یکی  تسا و  هدرک  يزور  ادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  هوجو  زا  یکی  نایب  نیا 
قافنا لام  همه  تسین  راوازـس  هکنیا  و  تسا . لاوما  قافنا  رد  يور  هنایم  لداعت و  نداد  ناشن  رطاخ  هب  یـضیعبت  نم »  » هملک ندش  لخاد  و 

. تسین راوازس  مه  نتفرگ  گنت  قافنا و  زا  يراد  دوخ  هچنانچ  دوش 

453 ص :  هیآ 4 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(4  ) َنُوِنقُوی ْمُه  ِةَرِخْآلِاب  َو  َِکْلبَق  ْنِم  َلِْزنُأ  ام  َو  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اِمب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َو 

453 ص :  همجرت ..... :
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نیقی ترخآ  هب  هدروآ  نامیا  هدـش  هداتـسرف  ورف  وت  زا  شیپ  وت و  رب  هچنآ  هب  هک  اهنآ  دـندیورگ و  هدـش  هداتـسرف  وت  رب  هچنآ  هب  هکنانآ  و 
. دنراد

454 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

454 ص :  ریسفت ..... :

حیحـص نامیا  زا  يوغل  یعرـش و  یناعم  زا  کـی  ره  هدارا  دـشاب  هّیببـس  اـمب ) هملک  رد  « ) اـب  » فرح رگا  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  اـِمب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َو 
. دوب دهاوخ 

یئاهزیچ نآ  هعومجم  ای  تسا  هدـش  لزان  وا  هب  هک  هچنآ  زا  روظنم  تسا و  ناـعذا  قیدـصت و  نآ  ینعم  دـشاب  ناـمیا  يارب  هلـص  اـب »  » رگا
ع)  ) یلع تیالو  زا  نآرق ، رد  هچنآ  هب  تسا  صوصخم  هکنیا  ای  ماکحا ) نآرق و  زا  ّمعا   ) تسا هدش  هداتسرف  ورف  ص )  ) ربمایپ رب  هک  تسا 
« اـم  » هک تسا  یتروص  رد  همه  اـهنیا  تسا  هدـش  لزاـن  ادـخ  لوسر  لد  هب  هک  تسا  تیـالو  تقیقح  صوصخ  رد  روظنم  اـی  تسا  هدـمآ 

. دشاب هفوصوم  ای  هلوصوم 
. دشاب رظن  قلعتم  لوزن  دروم  هکنیا  نودب  تسا  باتک  لازنا  یحو و  دوخ  هب  نامیا  نامیا ، ینعم  تروص  نیا  رد  دشاب  يردصم  ام »  » رگا
هراب رد  ءایبنا ، رب  هلزان  ياهتیالو  ای  ءایصوا  تیالو  هب  حیرصت  ای  اهباتک  اهتعیرش و  لیبق  زا  وت  زا  شیپ  هچنآ  ینعی ، َِکْلبَق » ْنِم  َلِْزنُأ  ام  َو  »

. تسا هدش  هداتسرف  ع )  ) یلع ّتیولع 
. دشاب َْکَیلِإ » َلِْزنُأ  اِمب  : » رب فوطعم  َِکْلبَق » ْنِم  َلِْزنُأ  ام   » هک تسا  حیحص  یتروص  رد  ینعم  نیا 

لیبق زا  تسا  هدـش  لزان  وت  رب  هک  هچنآ  تسا : نیا  َلِْزنُأ » ام  َو   » ینعم لّوا  تروص  رد  دـشاب : هّیماهفتـسا  اـی  هیفاـن ، اـم ، هیلاـح و  هلمج  رگا 
. تسا هدشن  لزان  وت  زا  لبق  تیالو  نآرق و  عیارش و 

رب هچنآ  ینعی ، تسا  هدـش  لزان  وت  زا  شیپ  زیچ  مادـک  ینعی : تسا ، يراکنا  ماهفتـسا  ینعم  هب  دـشاب  هّیماهفتـسا  اـم »  » هک مّود  تروص  رد 
. تسا زیچان  رایسب  تسا  هدیدرگ  لزان  وت  رب  هک  هچنآ  لباقم  رد  هدش  لزان  اهنآ 

455 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ملع  ندش  نقتم  مکحم و  راوتسا و  ناقیا  َنُوِنقُوی :» ْمُه  ِةَرِخْآلِاب  َو  »
هدش مّدقم  نونقوی »  » لعف رب  هک  مه »  » ظفل انمض  دشابن . هتخیمآ  تداع ، دیلقت و  اب  دباین و  هار  نآ  رد  ياههبـش  ّکش و  هک  يروط  هب  تسا 
نیا هب  تسا  نادنمدرخ  تافص  زا  هک  نیقی  هک  دراد  نآ  هب  راعشا  رصح  نیا  لصف و  ریمض  هاوخ  دشاب  هیلا  دنسم  هاوخ  دنکیم  رصح  هدافا 

زج هک  دنتـسه  یئاهـسفن  ياراد  اهنآ  زا  ریغ  اریز  نارگید  رب  هن  دراد  صاصتخا  دنتـسه  فصّتم  هیآ ) رد   ) هدـش دای  ياهتفـص  هب  هک  هورگ 
زا تسا و  تانونظم  هلـسلس  کی  زاب  دـشاب  مه  لـیلد  ناـهرب و  ياـنبم  رب  هچ  رگا  ناـنآ  مولع  و  دـنرادن ، ینأـش  دـیدرت  ناـمگ و  ّکـش و 

. تسین رانک  رب  تداع  دیلقت و  ّکش و  یگدولآ 
. دشابیم رصح  هدافا  اههیآ و  رخآ  تاعارم  تهج  لزنا » امب   » رب فطع  هن  دشاب . نونقوی  يارب  لومعم  هکنیا  رب  انب  ةرخآلاب »  » فرظ میدقت 

، اهنآ اریز  درادـن - قّلعت  ترخآ  هب  زج  تسا  اـهنآ  ّصتخم  نیقی  هک  قباـس  فاـصوا  هب  نیفوصوم  نیقی  ملع و  هک  دراد  نآـب  هراـشا  نیا  و 
ایند هک  نارگید  فالخ  هب  دنرادن  یهّجوت  نآ  ریغ  هب  هجیتن  رد  و  دناهداد ، رارق  شیوخ  تّمه  شـشوک و  تیاغ  نیعلا و  بصن  ار  ترخآ 
طقف نانآ  مولع  هچ  دریگیمن  ّقلعت  ترخآ  هب  اهنآ  یناسفن  ملع  اذل ، دناهتخادنا . رس  تشپ  ار  رگید  يارـس  و  هتخاس ، دوخ  نیعلا  بصن  ار 

. تسا ینیقی  ریغ  یناسفن و  اهنآ  شناد  سپ  تسا . هتشگ  رصحنم  تسایند  رد  یگدنز  همزال  هچنآ  ایند و  هب 
. دناهدیسر رادقم  نیمه  هب  شناد  ملع و  زا  نانیا  «. 1  » دنلفاغ رگید  يارس  زا  دننادیم و  ایند  یگدنز  زا  يرهاظ  اهنت 

: هدش هتفگ  یسراف  هب  و 
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تفرگ یئاناد  خاروس  روخ  رد  تفرگ  یئاّنب  خاروس  نیا  ردنا 
__________________________________________________

هیآ 29 هروس  ( 1)
456 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تسا یند  يایند  ملع  بلاط  وچمه  تسا  ینشور  رهب  هن  شناد  یپ  نوچ 
صالخ ملع  نیا  زا  دبای  ات  هک  ین  صاخ  ماع و  رهب  تسا  ملع  بلاط 

درس تشگ  رد  زا  دنار  شرون  هکنوچ  درک  خاروس  فرط  ره  یشوم  وچمه 
ندوب مسا  سپس  هدش  ثنؤم  دشاب  راّدلا »  » هک شفوصوم  رابتعا  هب  هدوب و  تفـص  لصا  رد  هملک  نیا  دشابیم  رخآ  ّثنؤم  ةرخآ »  » هملک و 

. تسا هدیدرگ  بلاغ  وا  رب 
راد زا  دعب  رّخأتم و  ترخآ  دـسریم و  ارـس  نادـب  یناهج  نیا  يارـس  زا  سپ  ناسنا  هک  تسا  رابتعا  نیا  هب  بیغ  ملاع  رب  ترخآ  قالطا  و 

. تسا ایند 
دشاب تشگزاب  داعم و  ینعی  يدوعص  هلسلس  رد  رّخأتم  ملاوع  ترخآ  زا  روظنم  دشاب و  الاب  یلاع و  ملاوع  أدبم و  بیغ  زا  روظنم  رگا  سپ 

رکذ رب  ینتبم  مـالک  دـشاب  داـعم  أدـبم و  زا  ّمعا  ـالاب  ملاوع  قلطم  بیغ  زا  دوصقم  رگا  دـیکأت و  هن  تسا  سیـسأت  مـالک  تروص ، نیا  رد 
. دوب دهاوخ  سیسأت  مالک  نامیا  زا  دعب  ناقیا  رکذ  رابتعا  هب  مه  زاب  هک  دوشیم  ماع  زا  سپ  ّصاخ 

456 ص :  هیآ 5 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(5  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ًيدُه  یلَع  َِکئلوُأ 

456 ص :  همجرت ..... :

. دنناراگتسر نانآ  دنتیاده و  هب  ناشراگدرورپ  يوس  زا  نانآ 

456 ص :  ریسفت ..... :

457 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دنفصّتم . روکذم  گرزب  فاصوا  هب  هک  ناگرزب  نیا  کئلوا » »
. نآ رب  موکحم  هن  دنتیاده - تفص  رب  مکاح  هک  يوحن  هب  دنتسه  یهلا  تیاده  رب  ْمِهِّبَر » ْنِم  ًيدُه  یلَع  »

مکح تّلع  دـننام  ات  دروآ  رظن  شیپ  شاهدـش  رکذ  تافـص  اب  ار  هیلا  دنـسم  هک  تسا  نآ  يارب  کـئلوا »  » رود هب  هراـشا  مسا  ندروآ  سپ 
. دشاب هدش  ياهراشا  تسا  اهنآ  تمظع  زا  یشان  هک  نانآ  هبترم  دعب  هب  مه  دشاب و 

تروص هب  ادتبم ، رارکت  دـشاب  ادـتبم  َْکَیلِإ »...  َلِْزنُأ  اِمب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َو  ِْبیَْغلِاب ...  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا   » رد مّود  نیذـّلا »  » ای لّوا  نیذـّلا »  » رگا
. دنتیاده رب  نانیا  ارصحنم  ینعی ، دیامنیم  رصح  هدافا  هراشا ، مسا 

ار رـصح  دوشیم  یـشان  ماقم  زا  هک  یلاؤس  باوج  ْمِهِّبَر » ْنِم  ًيدُه  یلَع  َِکئلوُأ  : » هلمج ندوب  دنـشاب  نیقّتملل »  » عبات نیذـّلا »  » ود ره  رگا 
تسا و نانآ  يامنهار  باتک  نیا  هکنیا  ناراگزیهرپ و  رکذ  زا  دعب  هک  بیترت  نیدب  تسا  نانآ  نآ  زا  ارـصحنم  تیادـه  ینعی ، دـناسریم 
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هک یناسک  نآ  هب  دـنوادخ  يوس  زا  هک  دوش ، حرطم  لاؤس  نیا  هک ، دـنکیم  اضتقا  ماقم  نانآ ، يوکین  هدیدنـسپ و  فاـصوا  ناـیب  زا  دـعب 
رب هک  يزایتما  دیامرفیم : یلاعت  يادخ  هک  دنراد ؟ نارگید  رب  یتازایتما  هچ  تسا و  هدش  اطعا  هچ  ادخ  بناج  زا  دنراد  یتّیصوصخ  نینچ 

. تسا هدشن  اطعا  نارگید  هب  تسا و  هدش  ءادها  نانآ  هب  ادخ  زا  هک  دنتسه  یتیاده  رب  نانآ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دنراد  نارگید 
. دشابیم اجنیا  رد  رصح  لیلد  هنیرق و  کئلوا »  » مّود هرقف  رد  رصح  و 

، لقتسم اّزجم و  روط  هب  حالف  تیاده و  تفص  ود  زا  کی  ره  هب  نانآ  زایتما  هب  هراشا  ترابع  نیا  رد  ادتبم  رارکت  َنوُِحْلفُْملا  ُمُه  َِکئلوُأ  َو 
458 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دراد  نآ  هب  هراشا  فطع  وا  و  دراد ،

مّهوت نینچ  دروآیم . فـطع  فرح  نودـب  ار  مّود  هلمج  رگا  هک  تسا  يرگید  زا  ریغ  تیـصوصخ  ود  تفـص و  ود  نیا  زا  مادـک  ره  هک 
«1 . » دنشابیم مزالتم  ای  دحّتم  تفص  ود  نیا  و  هدوب ، لّوا  هلمج  دیکأت  مّود  هلمج  هک  دشیم 

__________________________________________________

و ع )  ) یلع هک  یتسرد  هب  ینعی  نوزئاـفلا  مه  هتعیـش  اـیلع و  نا  دومرف : ص )  ) لوسر ترـضح  هک  تسا  تیاور  ع )  ) رقاـب ترـضح  زا  ( 1)
( روکذم هیآ  لیذ  رزاگ  ریسفت   ) دناهدیسر يراگتسر  حالف و  ماقم  هب  وا  هعیش 

461 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

461 ص :  هیآ 6 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(6  ) َنُونِمُْؤی ْمُهْرِْذُنت ال  َْمل  ْمَأ  ْمُهَتْرَْذنَأ  َأ  ْمِْهیَلَع  ٌءاوَس  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 

461 ص :  نآ .....  عاونا  رفک و  نایب 

461 ص :  همجرت ..... :

. دنروآیمن نامیا  یناسرتن  هچ  یناسرتب  هچ ، دنکیمن  یقرف  ناشیا  يارب  دندیزرو  رفک  هکیناسک  نآ 

461 ص :  ریسفت ..... :

. ناطیش هب  رفک  ادخ و  هب  رفک  دشابیم : عون  ود  رفک ، اریز  ناطیش ، هب  هن  دندش - رفاک  یلاعت  يادخ  هب  هکنانآ  ینعی  اوُرَفَک » َنیِذَّلا  َّنِإ  »
. تسا رظن  دروم  ادخ  هب  رفک  دیآیم  نایم  هب  نخس  قلطم  روطب  رفک  زا  رابخا  تایآ و  رد  هک  یماگنه 

: تسا عون  دنچ  ادخ  هب  رفک 
. یتاذ بوجو  هب  تبسن  رفک  - 1

. ّقح ترضح  يراگدرورپ  هب  تبسن  رفک  - 2
. دیحوت هب  تبسن  رفک  - 3

. ادخ هداتسرف  هب  تبسن  رفک  - 4
. تیالو هب  تبسن  رفک  - 5
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. داعم هب  تبسن  رفک  - 6
. یهلا ياهتمعن  هب  تبسن  رفک  - 7

. دنرفاک یتاذ  بوجو  هب  اهنآ  تسا  هدمآ  دوجوب  قاّفتا  فداصت و  بسح  رب  تقلخ  دندقتعم  هک  یناسک 
462 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دنیوگیم : هدوب و  دقتعم  دوجولا  بجاو  یتاذ  بوجو  هب  هک  نایدوهی 

. دنشابیم ادخ  تّیهلا  هب  « 1  » رفاک دش ، غراف  ملاع  روما  زا  ادخ 
أدبم کی  هب  ای  بجاو  أدبم  ود  هب  هک  یئاهنآ  دنتسه . ادخ  تّیهلا  هب  رفاک  دنتـسه  لالقتـسالاب  لعاف  ادخ ، ناگدنب  دنیوگیم  هک  هلزتعم  و 

. دندیحوت هب  رفاک  دنلئاق  یهلا  لعاف  ود  بجاو و 
. دنتسه تلاسر  هب  رفاک  دنشابیم  نالوسر  زا  یکی  ّصاخ  تلاسر  رکنم  ای  هدوب  تلاسر  رکنم  قلطم  روط  هب  هکنانآ 

زا فرحنم  ياههقرف  هّماع و  دـننام  دنتـسه  یّـصاخ  ّیلو  تیالو  رکنم  ای  هدوب  تیالو  رکنم  تلاسر  عاطقنا  زا  دـعب  قلطم  روطب  هک  یئاهنآ 
. دنتسه تیالو  هب  رفاک  هعیش 

. دنشابیم داعم  هب  رفاک  دنیادخ  يوس  هب  تشگزاب  رکنم  هکنانآ 
. دنتمعن هب  رفاک  دننکیم  راکنا  ار  یهلا  ياهتمعن  هک  نانآ 

یقّقحت رفک  يدوهـش و  رفک  یلاح ، رفک  لد ، هب  رفک  یناـبز )  ) یناـسل رفک  زا  تراـبع  هک  دراد  یماـسقا  دوخ  زین  رفک  ماـسقا  زا  کـی  ره 
«. 2  » دنشابیم ّولخلا  ۀعنام  هلصفنم  يایاضق  تروص  هب  رفک  ماسقا  تالاح و  نیا  دنشابیم و 

دننام تسا  يداقتعا  رفاک  ای  ماهتفای . ار  اهنیا  دوخ  شناد  اب  نم  تفگ : هک  یماگنه  نوراق ، دـننام  تسا  ینابز  رفاک  ای  تمعن ، هب  رفاک  اریز 
ادخ ياهتمعن  ادخ و  هب  رارقا  هک  یناسک  زا  يرایـسب  دننام  تسا  یلاح  رفک  ای  دشاب  هتـشادن  وا  بناج  زا  یتمعن  أدـبم و  هب  داقتعا  هکیـسک 

رفک ای  دشابن  التبم  رفک  نیا  هب  هک  تسا  یسک  رتمک  تسا . يدوهش  رفک  ای  دنراد  تلفغ  وا  زا  یلو  دنراد 
__________________________________________________

زور رد  دش و  غراف  دش  هتخاس  هک  دوخ  راک  همه  زا  ادخ  متفه  زور  رد  هک : تسا  هدمآ  مّوس  مّود و  هیآ  شیادـیپ  رفـس  رد  ةاروت ، رد  ( 1)
. تفرگ مارآ  دوب  هتخاس  هک  دوخ  راک  همه  زا  متفه 

. تفرگ مارآ  تخاس  دیرفآ و  هک  دوخ  راک  همه  زا  نآ  رد  اریز  دومن  سیدقت  ارنآ  دناوخ و  كرابم  ار  متفه  زور  ادخ  سپ 
ود ره  زا  عقاو  رد  نتشگ  یلاخ  ینعی  دشاب . عونمم  ود  ره  یلات  مدقم و  ندش  هتشادرب  عفر و  هک  تسا  ياهیـضق  زا  ترابع  ّولخلا  ۀعنام  ( 2)

. عمجلا ۀعنام  لباقم  رد  تسا  نکمم  ریغ 
463 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیم ءایلوا  زا  یضعب  ءایبنا و  زج  مدرم  همه  ریگنماد  هک  تسا  یقّقحت 
نینچ بحاص  يارب  هک  تسا  یتاذ  رفک  نآ  يرطف و  رفک  زا : دنترابع  هک  دوشیم  میسقت  مه  رگید  ماسقا  هب  رگید  میـسقت  کی  رد  رفک  و 

راذـنا الـصا  هکلب  تسا  دـنمدوس  رفاـک  عوـن  نیا  هب  ربماـیپ  نداد  میب  راذـنا و  هک  یـضرع ، رفک  درادـن و  هدـیاف  نداد  مـیب  راذـنا و  يرفک 
. تسین يرگید  زیچ  تراشب  زج  شنامیا  تهج  زا  نمؤم  يارب  هن  رگ  و  تسا ، رفاک  نیمه  صوصخم 

ینعمب تسا و  ردـصم  ءاوـس »  » هملک ورنیا  زا  درادـن . يدوـس  راذـنا  رفاـک ، صخـش  يارب  هک  تسا  یتاذ  رفک  هیآ ، نیا  رد  رفک  زا  روـظنم 
. دوریم راک  هب  ناسکی  ّثنؤم  رّکذم و  عمج  درفم و  رد  تسا ، هدش  لمح  اورفک » نیّذلا   » رب يواسم  يوتسم و 

ّرثؤم ای  دشاب  ّرثؤم  هکنیا  زا  ّمعا  عفان ، وت  يارب  تسا و  رما  تعاطا  وت  ندرک  راذنا  هچ  وت  يارب  هن  درادـن  يدوس  نانآ  يارب  راذـنا  مهیلع :» »
. دنوشیم عقاو  تّمذم  دروم  راذنا  ریثأت  مدع  تهج  زا  هک  دنتسه  اهنآ  سب و  تسا و  رما  غالبا  وت  هفیظو  دشابن 

. تسا هدومرف  هک  تسا  اجنآ  سکع  رب  نانآ  ّمذ  رد  ادخ  مالک  نیا  و 
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هچ دیناوخب و  ار  ناشیا  امش ، هچ  دنکیمن  یقرف  تسا و  يواسم  امـش  يارب  فارعا 192 )  ) َنُوتِماـص ُْمْتنَأ  ْمَأ  ْمُهوُُمتْوَعَد  َأ  ْمُْکیَلَع  ٌءاوَس  ... 
. درادن رب  رد  يدوس  نانآ  يارب  هک  يرما  ماجنا  يارب  تسا . نیبطاخم  ّمذ  نایب  نیا  زا  دارم  دینزن . یفرح  هدوب  تکاس 

اب ددرگیم  ظاحل  نآ  رد  ردصم  ینعم  ای  دوشیم  هدنادرگرب  ردـصم  هب  ای  دـیایب  هیوست  هزمه  زا  دـعب  هک  یلعف  ْمُهْرِذـُْنت  َْمل  ْمَأ  ْمُهَتْرَذـْنَأ  َأ 
464 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  عقاو  هیلع  موکحم  تهج  نیمه  هب  تسا  لعف  يانعم  زا  یئزج  هک  تبسن  زا  رظن  عطق 

«1 . » دوشیم
هدمآ شدوخ  زا  دعب  هک  هچنآ  يارب  تسا . ادتبم  ءاوس »  » هکنیا ای  دشابیم . نآ  لعاف  تسا  هزمه  زا  دعب  هچنآ  و  ّنإ »  » ربخ اجنیا  رد  ءاوس » »

. تسا لعاف  رّسفم  هزمه  زا  دعب  ام  تسا و  رتتسم  ءاوس »  » لعاف هکنیا  ای  دشابیم  ّنإ »  » ربخ هلمج ، و  تسا . نآ  ربخ  ای 
ال  » هّیلعف هلمج  ّنا »  » ربخ ای  تساهنآ . رب  نیرفن  ای  اـهنآ ، تلاـح  زا  لاؤس  باوج  هک  تسا  هفنأتـسم  هلمج  اـی  ربخ  زا  دـعب  ربخ  نونمؤی » ـال  »

. تسا هضرتعم  ای  هیلاح  هلمج  رخآ  ات  ْمُهْرِْذُنت  َْمل  ْمَأ  ْمُهَتْرَْذنَأ  َأ  ْمِْهیَلَع  ٌءاوَس  هلمج  تسا و  نونمؤی »

464 ص :  هیآ 7 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(7  ) ٌمیِظَع ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ٌةَواشِغ  ْمِهِراْصبَأ  یلَع  َو  ْمِهِعْمَس  یلَع  َو  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  َمَتَخ 

464 ص :  همجرت ..... :

. تسا نانآ  يارب  یگرزب  باذع  دادرارق . ياهدرپ  ناشیاهمشچ  شوگ و  رب  داهن و  رهم  ناشیاهلد  رب  ادخ 

464 ص :  ریسفت ..... 

متخ  » و تسا . نداهن  رهم  ینعی ، عبط ، يانعم  هب  متخ »  » تسا اعد  ماقم  رد  ای  لیلعت  ماقم  رد  فانیتسا  ای  لاح  اـی  ربخ  زا  دـعب  ربخ  هّللا : متخ 
لثم يزیچ  هب  ای  شرتشگنا  اب  ار  باتک  ینعی ، تسا  همتاخب » باتکلا  یلع  عبط   » يانعم هب  باتکلا » یلع  متخ   » ای ءاـنالا » متخ   » اـی باـتکلا »

. تسین نکمم  رهم  نامه  اب  زج  نآ  نتسب  دوش  زاب  رهم  نیا  رگا  هک  درک  رهم  رتشگنا 
. دیسر رخآ  هب  باتک  ندناوخ  رد  ینعی  باتکلا » متخ   » و

__________________________________________________

ردصم هب  لیوأت  لعف  هاگ  ره  یلو  دوشیمن ، عقاو  هب  موکحم  هیلع و  موکحم  لعاف  هب  تبسن  ياراد  تسا و  لعف  هک  تهج  نآ  زا  لعف  ( 1)
. دریگ رارق  ربخ  ای  ءادتبم  دناوتیم  هجیتن  رد  دوشیم و  جراخ  ندوب  لعف  زا  رگید  ددرگ  یشوپ  مشچ  لعاف  هب  نآ  تبسن  زا  و  دورب ،

477 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

477 ص :  نآ .....  تاقالطا  بلق و  بتارم  هراب  رد  قیقحت 

477 ص :  مشچ .....  بلق و  رب  ندز  رهم  رد  یقیقحت 

خزرب هک  یناسنا  سفن  رب  یهاگ  و  یتشوگ ، يربونـص  بلق  نامه  رب  دوشیم  قـالطا  یهاـگ  بلق ، تسا  بلق  عمج  بولق ، ْمِِهبُوُلق » یلَع  »
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هاوخ مالسا و  ای  دشاب  رفک  هب  حرشنم  دوشیم  ریبعت  هنیس  هب  نآ  زا  هک  تسا  نامه  نیا  دشابیم و  هکئالم  ملاع  نیطایش و  ّنج و  ملاع  نیب 
سفن نیب  هک  ياهبترم  رب  زین  دوشیم و  ریبعت  هنئمطم  هماّول و  هراّما و  سفن  هب  فلتخم  تارابتعا  اب  دشاب و  هدشن  زاب  ود  نآ  زا  کی  چیه  هب 
قیاقح هب  دوخ  دـنکیم و  كرد  ار  شلامعا  جـیاتن  مولع و  قیاقح  زا  ییاهزیچ  هبترم  نآ  رد  ناسنا  هک  دوشیم ، قالطا  بلق  تسا  لقع  و 
رادقم هدـهاشم  دوصقم  هک  تسا  هدـهاشم  ناک  ندـعم و  بلق  هک  تسا  هدـش  هتفگ  ور  نیا  زا  ددرگیم . هتـسارآ  شیوخ  رادرک  شناد و 

. تسا لامعا  مولع و  قیاقح  زا  يزیچان 
َوُه َو  َعْمَّسلا  یَْقلَأ  َْوأ  ٌْبلَق  َُهل  َناک  ْنَِمل  يرْکِذـَل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  دـیامرفیم : هک  تسا  هدرک  هراشا  ینعم  نیمه  هب  هیآ  نیا  رد  یلاـعت  يادـخ 
زا هیآ 36  . ) تسا هدیـسر  هدـهاشم  ماقم  هب  ای  دـهدیم ، ارف  شوگ  ای  دراد  لد  هک  یـسک  يارب  تسا  يروآ  دای  تاـیآ ، نیا  ینعی ، ٌدـیِهَش 

هدـهاشم ارنآ  هتـشگ  قّقحم  وا  رد  شلمع  ملع و  قیاـقح  زا  يرـصتخم  هک  تسا  یـسک  بلق » هل  ناـک  نم   » زا دارم  هچ  هکراـبم ق ) هروـس 
ج1، ةداعسلا ، نایب  همجرت  یناسنا  هرایـس  هفیطل  رب  لد  زین  و  دشاب . هدش  دراو  قیقحت  زا  یعون  هلحرم  رد  جراخ و  فرـص  دیلقت  زا  دیامن و 

478 ص :
. دشاب رظن  دروم  یّصاخ  هبترم  هکنیا  نودب  ددرگیم  قالطا  زین  ناسنا  یناحور  هبترم  رب  و 

بلق نآ  هب  دوشیم  نوگرگد  دهدیم و  تلاح  رییغت  نوگانوگ  بتارم  هفلتخم و  تالاح  مولع و  نیطایش و  هکئالم و  ملاع  نیب  بلق  نوچ 
عمج نآ  هیلا  فاضم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ای  بولق »  » ظفل ندـمآ  عمج  تسا . یناسنا  سوفن  هیآ ، نیا  رد  اـهبلق  زا  روظنم  دوشیم . هتفگ 

تـسا هداهن  رهم  نانآ  زا  کی  کی  ره  ياهلد  رب  ای  لد  ناگدـنراد  همه  لد  رب  ینعی ، تسا  هیلا  فاضم  دارفا  زا  کی  ره  ظاحل  زا  اـی  تسا 
یناسنا سفن  هچ  دـشاب . هدـش  هفاـضا  راـّبج » ّربکتم   » هب بلق »  » هک تئارق  نیا  رب  اـنب  « 1  » ٍراَّبَج ٍرِّبَکَتُم  ِْبلَق  ِّلُک  دـیامرفیم : هک  اـجنآ  دـننام 

زا رتالاب  یضعب  هک  تسا  يرایسب  بتارم  ياراد  زین  دشاب و  هقبط  کی  رد  یئاهقاطا  ياراد  هک  ياهناخ  دننام  تسا  يرایسب  نوئـش  ياراد 
. دریگ رارق  رگید  ضعب  زا  رتالاب  تاقبط  زا  یضعب  هک  دشاب  هقبط  دنچ  رد  رایسب  ياهقاطا  ياراد  هک  ياهناخ  دننام  دراد ، رارق  رگید  یضعب 

نایهاپس هاگیاج  هدش  عقاو  ناتخبشوخ  ناتخب و  دب  رهش  ود  نیب  نوچ  بلق ، دوشیم . هدیمان  بلق  یناسنا ، سفن  نآ  زا  ياهبترم  ای  نأش  ره 
رب ادخ ، دومرف : یلاعت  يادخ  ورنیا  زا  دوشیم  زاب  ناتخب  دب  ناتخبشوخ و  رهش  يوس  هب  هک  دشابیم  رد  ود  ياراد  هک  تسا  ینادان  درخ و 

. دشابن نتفر  نوریب  ندش و  دراو  ناکما  اهرد  نیا  زا  ار  یسک  چیه  ات  هدز ، رهم  دوشیم  زاب  ناتخبکین  رهش  يوس  هب  هک  ناشلد  ياهرد 
لد ياهرد  ندش  هتسب  ندزرهم و  ینعم  هب  متخ »  » هملک قالطا  و  تسا . یلفـس  ملاع  ياهرد  ندش  هدوشگ  مزالم  اهرد ، نیا  رب  نداهن  رهم 

الاب ملاع  يوس  هب  ور  هک  تسا  نامه  لد ، رد  تقیقح  رد  هک  دراد  نیا  هب  هراشا 
__________________________________________________

رب ادخ  نینچمه  ینعی : ٍراَّبَج  ٍرِّبَکَتُم  ِْبلَق  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  ُعَبْطَی  َِکلذَک  دیامرفیم : هک  دـشابیم  نمؤم  هروس  هیآ 37  زا  یتمسق  هب  هراشا  ( 1)
. دراذگیم رهم  اهنآ  همه  رب  ای  راّبج  ربکتم  لد 

479 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسین بلق ، رد  تقیقح  رد  دوش ، زاب  یلفس  ملاع  هب  ور  هک  يرد  دوشیم . زاب 

زا ندز  رهم  نیا  اریز ، دـشابیمن  ربـج  مزلتـسم  هک  تـسا  ادـخ  هـب  ندوـمن  هارمگ  تبـسن  دـننام  یلاـعت  يادـخ  هـب  لد  رب  ندز  رهم  تبـسن 
ياههماج هک  تسا  دیـشروخ  عاعـش  دـننام  ینامحر ، تمحر  تسا . فلتخم  لباق  تیلباـق  راـبتعا  هب  هک  هدوب  یناـمحر  تمحر  ياـههبعش 

رب تلاح ، ود  ره  نیا  دزاسیم . راکشآ  ار  عوفدم  دب  يوب  دشخبیم و  لگ  هب  شوخ ، يوب  دنکیم و  هایـس  ار  شراسخر  دیفـس و  ار  رزاگ 
. هّللا ءاشنا  دمآ - دهاوخ  رگید  ییاج  رد  نخس  هلابند  تسا . نآ  هدنریذپ  ياضتقا  دادعتسا و  بسح 

قالطا تسا  هدش  هداد  رارق  نآ  رد  ندینش  هوق  هک  يوضع  رب  و  تسا ، مالکلا » عمـس   » ردصم عامـسلا »  » نوچمه عمـسلا  ْمِهِعْمَـس » یلَع  َو  »
نآ هلیـسو  هب  ندینـش  هک  دوشیم  هتفگ  عمـس  زین  دراد  رارق  شوگ  هدرپ  سپ  بصع  رد  هدـش و  هداـهن  حور  رد  هک  ياهّوـق  رب  و  دوـشیم .
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. دریگیم ماجنا 
دیدش دروخرب  نیا  هک  دنکیمن  قرف  تسا . دیدش  دروخرب  ای  جاوما  داجیا  زا  هلـصاح  يادص  دوشیم ، كرد  ندینـش  هلیـسو  هب  هک  هچنآ 

. دشاب هماج  ندرک  هراپ  تخرد و  ندنک  دننام  دیدش  تخس و  ندش  ادج  مه  زا  ای  نآ و  زا  نداد  روبع  ای  ندیبوک  زا  یشان  اوه ) جاوما  )
، جراخ هب  شاهنزور  زا  ریغ  هک  لد ، دننامه  تسا . یمدآ  ناور  بتارم  زا  ياهبترم  دنکیم ، كرد  ار  اههدینش  نآ  هلیـسوب  سفن  هک  ياهوق 

هنزور نیا  هلیسو  هب  هک  هچنآ  و  دونشیم . ار  ناگتشرف  زاوآ  نآ ، هلیـسوب  هب  هک  كاپ  ياهناور  يولع و  ملاع  هب  ياهنزور  دراد : هنزور  ود ،
هک دراد  كاپان  ياهناور  یلفـس و  ملاع  هب  زین  ياهنزور  دناشکیم . شاینالقع  تقیقح  هبترم  هب  ار  وا  نآ  ّقح  تهج  دونـشیم  جراخ  زا 

ص: ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نزور  نیا  هلیسو  هب  جراخ  زا  هک  ار  هچنآ  و  دهدیم ، شوگ  نادب  هدینـش  ار  ناطیـش  يادص  نآ  هلیـسو  هب 
480

كاپ ياـهناور  يوس  هک  ياهنزور  نوچ  « ... 1  » دـهدیم قوس  تسردان  تسپ و  هبترم  لـطاب و  يوس  هب  ار  وا  نآ  لـطاب  تهج  دونـشیم 
، قلطم روط  هب  متخ  زا  دوصقم  نیا  رب  انب  دشابیم . یـضرع  یتاذ و  ریغ  دـشابیم  كاپان  ياهناور  تهج  رد  هک  ياهنزور  تسا  یتاذ  تسا 

دونشیم جراخ  زا  ار  هچنآ  دنکیم و  هسوسو  نآ  رد  ناطیـش  دمدیمن ، هنزور  نآ  رد  هتـشرف  هجیتن  رد  تسا و  يولع  هنزور  رب  نداهن  رهم 
هداد و رارق  نآ  يارب  يرگید  يانعم  دزاسیم و  فرحنم  شیوخ  ینعم  زا  ار  تاملک  و  دناشکیم . تسه  شدوخ  دوصقم  هکیئاج  هب  ار  وا 

. دزاسیم نآ  نیزگیاج 
ندوب ردصم  لصا  هک  تسا  نآ  يارب  دناهدمآ  عمج  تروص  هب  ود  ره  راصبا » بولق و   » ظفل هکنیا  اب  هدـمآ  درفم  عمـس »  » ظفل هکنیا  لیلد 

هب اذل  و  شوگ ) « ) نذا  » فالخ هب  دنکیمن  رییغت  تسا و  ناسکی  ردصم  رد  عمج  ینثم و  درفم و  ثنؤم و  رکذم و  تسا و  هدش  ظاحل  نآ 
«: 2  » مهناذآ یلع  انبرضف  ٌْرقَو  ْمِِهناذآ  ِیف  تسا : هدمآ  یلاعت  يادخ  لوق  رد  عمج  تروص 

. نانآ ياهشوگ  رب  میتخاون  تسا و  ینیگنس  نانآ  ياهشوگ  رد 
رترب درجت ، تهج  زا  شوگ  هک  تسا  نآ  يارب  راصبا ، رب  عمس  میدقت 

__________________________________________________

: دیامرفیم هیآ  نیا  ریسفت  رد  مود  رتفد  رد  يولوم  ( 1)
ادص سب  تستروص و  سب  بجح  رد  ادخ  رهم  رصب  عمس و  رب  تسه 

مشرک زا  لامک و  زا  لامج و  زا  مشچ  هب  نآ  دناسر  دهاوخ  وا  هچنآ 
شورخ زو  تراشب  زا  عامس و  زا  شوگب  نآ  ندناسر  دهاوخ  وا  هچنآ  و 

ناج يوم  هتشگ  مشچ  نوچ  هنب  نیه  ناکم  رد ال  وج  هراچ  يا  ار  مشچ 
: دیوگیم لد  يرک  يروک و  دروم  رد  و 

نایع مدیدیم  تیروک  لدب  نم  ناج  رون  درادن  یناوهش  سفن 
رود مدیدیم ز  تیروک  لدب  نم  روک  تسا و  رک  قح  یناوهش ز  سفن 

هیآ زا  یتمسق  لوا  هیآ  ددرگ  لصاح  رتهب  دوصقم  نایب  ات  تسا  هدروآ  اجکی  هتخاس  طوبرم  مه  هب  ار  هیآ  ود  زا  یتمـسق  لیلج  رـسفم  ( 2)
مهد هیآ  يادـتبا  زا  یتمـسق  مود  هیآ  رد  ٌْرقَو ...  ْمِِهناذآ  ِیف  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َو  دـیامرفیم : هک  دـشابیم  تلـصف  هروس  زا  مراهچ  لهچ و 

 ... ْمِِهناذآ یَلَع  اْنبَرَضَف  دیامرفیم : هک  تسا  فهک  هروس 
481 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنکیمن هبلغ  شوگ  رب  دنکیم  هبلغ  مشچ  رب  باوخ  هک  اهتقو  یضعب  اذل  و  تسا ، هدش  ققحم  دوخ  ياج  رد  هکنانچ  تسا  مشچ  زا 
بوصنم نآ  زا  دـعب  رگا  مهراصبا » یلع  لعج  ، » ینعی تسا  فوذـحم  لعف  هب  قلعتم  ای  و  ْمِِهبُوُلق » یلَع   » رب تسا  فطع  ْمِهِراْصبَأ » یلَع  َو  »
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ربخ زا  نآ  عوفرم  هک  تسا  یئادـتبم  ای  دوش و  هدـناوخ  عوفرم  شدـعب  اـم  هک  یتروص  رد  تسا  مّدـقم  ربخ  دوش ) هدـناوخ  ةواـشغ   ) دـشاب
. دنیشنیم ربخ  ياج  هب  دنکیم و  تیافک 

مـشچ ود  يوس  هب  هک  یهت  ناـیم  بصع  حور و  رد  هدـش  هداـهن  هّوق  اـی  صوصخم  وضع  اـی  مشچ  ندـید  نآ  و  تسا ، رـصب  عمج  راـصبا 
يوس هب  هنزور  رب  هوـالع  زین  نآ  و  تسا . یمدآ  ناور  بتارم  زا  ياهبترم  ییاونـش ، هّوـق  نوـچ  زین  هّوـق  نیا  دـشابیم . تسا  هدـش  هدیـشک 

. دراد رگید  نزور  ود  نوریب 
تـسا نینچمه  دراد و  الاب  ملاع  هب  هار  هک  تسا  ياهنزور  ندرک  رهم  دوش ، هتفگ  قلطم  تروص  هب  هک  اج  ره  نتـسب  ندز و  رهم  زا  روظنم 

. نآ هدرپ  باجح و 
لیلدـب نآ  ندـمآ  هرکن  تسا و  هدـیدرگ  تئارق  تکرح  هس  هب  زین  لعفلا  ءاف  تسا و  هدـش  هدـناوخ  عفر  بصن و  هب  ةواشغ  هملک  ةواشغ » »

. دشابیم نآ  ندرک  گرزب  نداد و  تّیمها 
. تسا ُهَّللا ) َمَتَخ   ) رب ْمِهِراْصبَأ ) یلَع   ) یلاعت يادخ  لوق  رب  فطع  ٌمیِظَع » ٌباذَع  ْمَُهل  َو  »

481 ص :  هیآ 8 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(8  ) َنِینِمْؤُِمب ْمُه  ام  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلِاب  َو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  ُلوُقَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 

481 ص :  همجرت ..... :

. دنتسین ناگدیورگ  زا  نانآ  هکیلاح  رد  میاهدیورگ  نیسپاو  زور  ادخ و  هب  دنیوگیم  هک  دنتسه  یناسک  نامدرم  زا  و 
«1»
__________________________________________________

یبا نب  هّللا  دـبع  دارم  هکنیا  هب  دراد  هراـشا  اهریـسفت  مومع  تسا . نیقفاـنم  هب  طوبرم  هک  دـعب  تاـیآ  هیآ و  نیا  لوزن  نأـش  دروـم  رد  ( 1)
تسا ناشیا  عابتا  ریشق و  نب  بقم  و  لولس ،

482 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

482 ص :  ریسفت ..... :

همه عماج  همه و  ردـصم  ناونع و  ره  بئاغ  و  بئاـغ - ره  ناونع  تاریخ و  همه  لـصا  هک  باـتک  رکذ  قوف  تاـیآ  رد  نوچ  ساـّنلا » نم  »
نینمؤم ربارب  رد  هک  یئاـهنآ  ینعی  « 2  » دش نآ  میـسق  رکذ  نینمؤم و  رکذ  هب  رجنم  « 1  » یلع تیالو  باتک  ، » ینعی تسا  رداوص  رداـصم و 

دنرفاک لد  رد  هتـشاد  نامیا  نابز  هب  هک  دنـشابیم  قفانم  ینعی ، بذـبذم »  » هک ار  اهنآ  ات  دومرف  هدارا  یلاعت  يادـخ  تسا  مّلـسم  ناـشرفک 
هکلب دراد . رذح  رب  اهنآ  تالاح  لثم  زا  ار  مدرم  ات  دزاس  هاگآ  هورگ  نیا  تالاح  زا  ار  تّما  زین  و  دـیامن ، رکذ  قوف  میـسقت  لیمکت  تهج 

لیلجت ندیشک  زا  یلصا  دوصقم  میئوگیم :
__________________________________________________

رد داد ...  ربخ  ار  لوسر  ناشیا  لاوحا  زا  درک و  ناشیا  رارسا  فشک  یلاعت  يادخ  هک : تسا  هدمآ  قوف  هیآ  لیذ  رزاگ ، ریسفت  رد  هکنانچ 
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رد هک  یناسک  هب  دش  رکذ  هک  نانآ  رب  هوالع  رارـسالا  فشک  ریـسفت  رد  تسا . هدمآ  ناقفانم  ءزج  مه  سیق  نب  دـنج  نایبلا  عمجم  ریـسفت 
. تسا هدش  قالطا  زین  دنکفیب ، ار  وا  ات  دنهد  مر  ار  ص )  ) لوسر بکرم  ات  دنتساوخ  هبقع 

هدرک لمح  دنتفریذپن ، لد  هب  هدرک  لوبق  ینابز  ار  ع )  ) یلع تیالو  هک  ص )  ) دمحم تما  ناقفانم  رب  ار  تایآ  نیا  ریـسفت  نیا  رّـسفم  یلو 
. تسا

اهنم ام  فرحا  ۀعبس  یلع  لزنا  نآرقلا  ّنا  هک : دنکیم  لقن  نارگید  دوعسم و  نبا  زا  لقن  هب  لمتشملا و  رونلا  باتک  رد  میعن  وبا  ظفاح  ( 1)
همدـقم رد   ) هدـش لزان  فرح  تفه  رب  نآرق  ینعی  نطابلا ...  رهاّـظلا و  ملع  هنم  هدـنع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  ّنا  نطب و  رهظ و  هل  ـالا  فرح 

اب تسا . نطاب  رهاظ و  ملع  وا  دزن  هک  تسا  یـسک  ع )  ) یلع دراد و  ینطاـب  رهاـظ و  هکنیا  رگم  تسین  یفرح  چـیه  تسا ) هدـمآ  نآ  حرش 
. ].....[ تسا حیحص  قطان  باتک  ناونع  هب  ع )  ) یلع رب  باتکلا  قالطا  دش  رکذ  باتکلا ، هراب  رد  هچنآ  ثیدح و  نیا  هب  هّجوت 

یلع هراب  رد  ص )  ) ربمغیپ هک  تسا : هدمآ  ۀّنـسلا  زونک  حاتفم  زا  لقنب   ) لبنح نب  دمحا  دنـسم  هجام و  نبا  دنـسم  يذـمرت و  ننـس  رد  ( 2)
. قفانم ّالا  هضغبی  نمؤم و ال  ّالا  هّبحی  ال  : » دومرف (ع )

لاوقا ندروآ  اب  یناهفصا  میعن  وبا  يدعب . نمؤم  ّلک  ّیلو  تنا  دومرف : ع )  ) یلع هب  ربمغیپ  هک  تسا  هدمآ  لبنح  دنسم  يذمرت و  ننس  رد  و 
: دیوگیم حیحص 

سابع و نبا  لوق  زا  ادُو » ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَـس   » ریـسفت رد  و  تسوا ، نارای  و  ع )  ) یلع هراب  رد  تسا  هدـمآ  اُونَمآ .» َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » اـج ره 
هک دـنکیم  لـقن  لوسر  ترـضح  زا  قودـص  خیـش  دـشابیم . نمؤم » ره  بلق  رد  یلع  ّبح   » هیآ زا  روظنم  هک  تسا  هدـش  هتفگ  نارگید 
ادخ ینامرفان  دنک  ناشینامرفان  هک  ره  تسا و  هدرک  تعاطا  ار  ادخ  دنک  تعاطا  ار  نانآ  هک  ره  دنتسه و  ع )  ) نیسح دالوا  زا  همئا  دومرف :
نآ تیالو  هب  نانمؤم  نانمؤم  دنتـسه و  ع )  ) یلع تیالو  هب  ناقفانم  نارفاـک و  هرقب  هروس  هیلّوا  تاـیآ  رد  قفاـنم  رفاـک و  سپ  تسا . هدرک 

. دنشابیم ترضح 
483 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دوصقم هکنیا  رب  انب  اصوصخم  دندیزرو . قافن  ع )  ) یلع تیالو  هب  هک  تسا  نیقفانم  رکذ  نارفاک ، ینمض  رکذ  نینمؤم و  رکذ  هب  باتک  زا 
رفک ماسقا  نیرتتشز  زا  دوخ  هک  دشاب  تیالو  هب  تبسن  قافن  رفک و  نامیا و  تیالو و  باتک  نامه  قافن  و  رفک ، و  نامیا ، باتک ، زا  ّمتا 
نانآ ّمذ  رد  ار  مالک  اذل  دوریم . رامـشب  عناوم  نیرتدیدش  زا  ّقح  نابلاط  يارب  رفک  نیا  دشابیم و  اهنآ  نیرترابنایز  زا  نینمؤم  يارب  هدوب 

هب نیقفانم  دوصقم ، هک  دراد  نآ  رب  تلالد  ناشتّمذـم ، رخآ  رد  نانآ  لاح  لثم  رکذ  هدـناسر و  تیاهن  هب  ار  نانآ  ياهیتشز  رکذ  هداد  طسب 
رادرک هیحان  زا  يرون  تلاـسر ، هب  نیقفاـنم  اریز  تسین . شخب  ینـشور  زورفا ، شتآ  نوچ  شتلاـح  تلاـسر  هب  قفاـنم  اریز  تسا . تیـالو 

تلاـسر لوبق  تلع  هب  وا  هک  تیـالو  هب  قفاـنم  فـالخ  هب  دـنرادن . لوبق  ار  لوسر  هتـشادن و  داـقتعا  تلاـسر  هب  نوچ ، دـنباییمن  شیوخ 
هک ار  یتلاسر  تسا و  هداد  ماـجنا  هک  یلاـمعا  نوچ  نکیل  تسا  هدـش  نشور  هتفرگ  ادـخ  لوسر  زا  هک  یلاـمعا  تلاـسر و  رون  اـب  شهار 

. تسا هدش  هتسسگ  وا  رون  تسین  لصّتم  تیالو  رون  هب  تسا  هتفریذپ 
دهاوخ عقاو  ع )  ) یلع دروم  رد  ریدغ ، زور  رد  ادـعب  هک  دراد  یقافن  هب  هراشا  هیآ  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدافتـسا  ع )  ) ماما ریـسفت  زا  هچنآ 

ياهدـهع اهنامیپ و  نتفرگ  زا  سپ  تعیب و  زا  سپ  ع )  ) یلع تفلاخم  رب  اهنآ  یناـبت  و  ع )  ) یلع اـب  نیقفاـنم  و  تما ، ندرک  تعیب  و  دـش .
. تسا تیالو  هب  قافن  نامه  دوصقم  هکنیا  رب  دراد  تلالد  مکحم 

هدش فذـح  لعفلا  مال  ای  تسا ، هدـش  ضوع  ي )  ) لعفلا مال  اب  س )  ) لعفلا نیع  ياج  هک  تسا  نایـسن )  ) هشیر زا  عمج  مسا  سان »  » هملک
، ملاوع رد  هک  ار  هچنآ  اریز ، تسا  بلاغ  ناسنا  رب  نایـسن  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  یـشومارف  ینعم  هب  نایـسن  زا  تهج  نآ  زا  سان »  » تسا و
484 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هک  دشاب  ریخأت  ینعم  هب  ئیسن »  » زا تسا  نکمم  و  دروآیمن . دای  هب  تسا  هتشاد  تفلا  اهنآ  اب  هقباس 

. تسا هدیدرگ  ماللا  فوذحم  ای  تسا  هدمآ  رد  سان »  » تروص هب  هدش و  بولقم  ای »  » فرح

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 373 

http://www.ghaemiyeh.com


هتفرگ سانیا )  ) زا ای  تسا . هدـیدرگ  بلق  ای  فذـح  نآ  لعفلا  ءاف  هک  تسا  شّحوت  ّدـض  هک  دـشاب  تفلا  ینعم  هب  سنا )  ) زا تسا  نکمم 
هروس  ) ًاران ُتْسَنآ  یِّنِإ  دیامرفیم : مالـسلا - هیلع  یـسوم - نابز  زا  یلاعت  يادخ  هکنانچ : اههدید : هب  نانیمطا  اب  ندید  ینعم  هب  دشاب  هدـش 

«. مدرک ادیپ  نانیمطا  نادب  مدید و  یشتآ  : » ینعی هیآ 29 ) صصق  هیآ 7 و  لمن  هیآ 9 و  هط 
هدـمآ ود  نآ  اب  بسانم ، ماقم  رد  اهنآ  تالامعتـسا  دراوم  بلغا  اریز  دـشاب  هدـش  هتفرگ  ییـسن  ای  نایـسن  زا  ساـن  هک  تسا  نیا  رهظا  یلو 

. تسا ردصم  نیمه  بسانم  نآ  تالامعتسا  بلغا  هک  لیلد  نیمه  هب  هدش  هتفرگ  سنا »  » زا زین  ناسنا »  » هکنیا و  تسا :
. دسریم رظن  هب  دیعب  تسا  فوذحم  زا  ضوع  ساّنلا )  ) رد مال ) فلا   ) فرح هک  یخرب  هتفگ  نیا  و 

نوچ دشابیم  فوذحم  فوصوم  زا  بیان  ای  تسا و  رّدـقم  فوذـحم  فوصوم  نیـشناج  ای  هک  تسا  ادـتبم  رورجم و  راج و  سانلا » نم  »
ای دـشاب  يزیچ  نیـشناج  هکنیا  نودـب  تسا  ءادـتبم  سانلا » نم   » دوخ هک  هدـش  هتفگ  هک  اـجنآ  اـت  تسا  يوق  نم »  » ظـفل رد  ضیعبت  ینعم 

. دشاب مّدقم  ربخ  سانلا » نم   » تسا نکمم  و  تسا ، سانلا » ضعب  : » نآ ینعم  دوش و  ادیپ  تباین  ریدقت و  هب  جایتحا 
كرابت و دنوادخ  رهظم  وا  هک  ع )  ) یلع هب  ای  هّللاب » اّنمآ  : » دنیوگیم نابز  هب  دنشاب  قفاوم  ابلق  هکنیا  نودب  هک  دنتـسه  یناسک  لوقی » نم  »

. میدروآ نامیا  دشابیم  یلاعت 
485 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ع .)  ) یلع تیالو  هب  نامیا  هب  نامیا  ریسفت  رب  ینبم  هدش  دراو  رابخا  رد  هک  هچنآ  رب  انب 

کی ره  هب  اهنآ  نامیا  هک  نیا  هب  دننک  هراشا  دنتـساوخ  ّرج  فرح  رارکت  اب  نینمؤم  هک  ایوگ  داعم . أدبم و  هب  نامیا  ینعی : ِرِخْآلا » ِمْوَْیلِاب  َو  »
. ناهرب قیقحت و  نودب  دشاب  ادخ  هب  نامیا  هجیتن  داعم ، زور  هب  نامیا  هکنیا  هن  تسا . یناهرب  داعم  أدبم و  زا 

دهاوخب ادخ  هچ  ره  ات  ات 100 و  مه 10  هبترم  ره  تاجرد  تسا و  هد  ملاع  ره  بتارم  و  تسا . تفه  نآ  تاّیّلک  رابتعا  هب  ملاوع  هک  نادـب 
، تفه ار  ملاوع  نیا  رابخا ، رد  هک  تسا  فلتخم  تایآ  نطاب  ملاوع و  دـیدحت  هراب  رد  رابخا  هک  تسا  تارابتعا  نیمه  ببـسب  دـشابیم و 
ره ددرگ  هظحالم  ملاوع ، رخآ  ات  لّوا ، أدـبم  زا  بتارم  نیا  رگا  « 1  » تسا هدمآ  دهاوخب  ادخ  هک  اجنآ  ات  رازه و  داتفه  ات  دـصتفه  داتفه ،
زا هاگ  ره  دریگیم و  تّوق  تانّیعت  ترثک  دوجو و  تالّزنت  زا  لصاح ، یکیراـت  هکنیا  يارب  تسا  بش  دوخ ، قباـس  هبترم  هب  تبـسن  هبترم 

نیمه هب  تسا . زور  تملظ  ندش  فیعـض  و  رون ، نتفرگ  تّدش  تهجب  دوخ  قباس  هبترم  هب  تبـسن  هبترم  ره  دوش  هظحالم  أدبم  هب  یهتنم 
بتارم لوزن و  زا  نخـس  هک  یماگنه  و  تسا . هدش  رکذ  زور  ظفل  جورخ  ءاهتنا و  دوعـص و  جورع و  رکذ  ماگنه  رابخا  تایآ و  رد  تهج 

ياج ماقم و  رد  یفنـص  ره  مایق  زور  ای  تسا ، باسح  يارب  قیالخ  رـشح  زور  ای  رخآ ، زور  زا  روظنم  تسا و  هدـش  رکذ  بش  دـشاب  هلزان 
. درادن اجنآ  زا  جورخ  هار  هک  دشابیم  شدوخ 

دوب بسانم  میاهدیورگ .) نیسپ  زاب  زور  هب  ام  «. ) ِرِخْآلا ِمْوَْیلِاب  َو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  : » دنتفگیم هک  نیقفانم )  ) نانآ لوق  ّدر  يارب  َنِینِمْؤُِمب » ْمُه  ام  َو  »
: دیامرفب هنأش  یلاعت  يادخ  هک 

نامیا تمایق  زور  ادخ و  هب  اهنآ  رخالا ) مویلا  هللااب و  اونمؤی  مل  )
__________________________________________________

. دوش هعجارم  تداعس  يامنهار  باتک  باتک و  نیمهب  هدمآ  یعماج  ریسفت  همّدقم  رد  تایآ  نطاب  ملاوع و  هراب  رد  ( 1)
486 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ارنآ و  دومن ، لودع  هّیمـسا  هلمج  هب  یلاعت  يادخ  نکل  دـیامن . یفن  ار  هتـشذگ  نامز  رد  نامیا  لوصح  رب  ینبم  اهنآ  ياعّدا  ات  دـناهدرواین 
یفیلکت و نامیا  اهنآ  دـیوگب  دـیامرف و  یفن  نانآ  زا  اقلطم  ار  ناـمیا  اـت  درکن  دریگیم ، ّقلعت  نآ  هب  ناـمیا  هک  يزیچ  هب  ناـمز و  هب  دـّیقم 

زین یفن  دیکأت  رد  دوریم  راک  هب  باجیا  دیکأت  يارب  هّیمسا  هلمج  هک  يروطنامه  اریز  دناهتشادن . زیچ  چیه  هب  هدنیآ  هتـشذگ و  رد  يرطف 
نآ رب  دراو  یفن  تروصنیا  رد  هک  دشاب  قالطا  هب  دـّیقم  قلطم  دوخ  هکنیا  رگم  تسا  یفن  قالطا  تهج  زا  قلطم  یفن  دوشیم و  لامعتـسا 

. دنک تلالد  قالطا  یفن  رب  یهاگ  دناوتیم  زین 
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486 ص :  هیآ 9 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(9  ) َنوُرُعْشَی ام  َو  ْمُهَسُْفنَأ  َّالِإ  َنوُعَدْخَی  ام  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  َهَّللا  َنوُعِداُخی 

486 ص :  همجرت ..... :

. دنتسین هاگآ  دوخ  بیرف  زا  دنهدیمن و  بیرف  ار  دوخ  زج  یلو  دننکیم  نانمؤم  ادخ و  اب  يراکبیرف 

486 ص :  ریسفت ..... :

. تسا ردصم  مسا  هعیدخ »  » دنشابیم و ردصم  نآ ، رسک  لعفلا و  ءاف  حتف  هب  عدخ » هعداخم و  عادخ و   » اُونَمآ َنیِذَّلا  َو  َهَّللا  َنوُعِداُخی 
ضارعا رهاظ  رد  ای  ددرگ ، ناهنپ  تفلاخم  راکـشآ و  تقفاوم  ای  دوش و  ناهنپ  یـشنک  دب  راکـشآ و  يرادرک ، کین  هک  تسا  نآ  هعدـخ 

. دشاب هتشاد  ضّرعت  دصق  ناهن  رد  یلو  دوشن  ضرعتم  دنک و 
«« 1  » عدخ  » ینعمب ۀعداخم ) عداخی  عداخ   ) عداخ ردصم  عادخلا » »

__________________________________________________

. تسا دّرجم  یثالث  لعف  ینعم  هب  یلو  تسا  هلعافم  باب  ردصم  عادخلا »  » هک تسا  نیا  دوصقم  ( 1)
487 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، اریز تسا . رایـسب  نداد  بیرف  ینعم  هک  تسا  هغلابم  ای  دنداد  بیرف  ار  رگیدـمه  ینعی  تسا  تکراشم  ینعمب  ای  و  داد ، بیرف  ینعی  تسا 
تمعن نداد و  تلهم  اب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  و  دـننکیم . ناهنپ  ار  دوخ  تفلاخم  دـننکیم و  رهاظت  تقفاوم  هب  نامیا  راهظا  اـب  ناـنآ 

نانآ هب  تبسن  ار  دوخ  ندرک  دب  ضّرعت و  دنکیم و  دومناو  اهنآ  هب  ار  دوخ  ناسحا  ضارعا و  هکنیا  لثم  يراکبیرف ، رد  اهنآ  هب  ندیـشخب 
تفلاخم هدومن ، تقفاوم  راهظا  اهنآ  اب  دوخ  يارادـم  ای  ینطاب  تفلاخم  هب  یهاگآ  دوجو  اـب  مه  نینمؤم  ادـخ و  لوسر  درادیم و  یفخم 

دوجولا بجاو  ای  هّللا  زا  دارم  دـناهدش و  بلاغ  نانمؤم  لوسر و  ادـخ و  رب  يراکبیرف  رد  ناـنآ  ییوگ ، هکناـنچ : دـنرادیم  ناـهنپ  ار  دوخ 
. تسا هدیدرگ  رهاظ  راوگرزب ، ود  نآ  هلیسو  هب  یلاعت  يادخ  ّتیهلا  اریز  ع )  ) یلع ای  مّلس و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ای  تسا ،

. تسا هدش  هدناوخ  لوهجم  مولعم و  تروصب  َنوُعَدْخَی » ام  َو  »
«1 . » تسا هدش  هدناوخ  زین  لاعتفا ، باب  زا  نوعّدخی  لیعفت و  باب  زا  نوعّدخی »  » و تسا . هدش  هدناوخ  وحن  نیمه  هب  مه  نوعداخی » »

هب طقف  دنربیم  راکب  نینمؤم  مّلس و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  تبسن  هک  یگنرین  هعدخ و  اب  نانآ  هک  تسا  نیا  روظنم  مهـسفنا » ّالا  »
یتسار و یـضتقم  هک  یناسنا  تاماقم  زا  ار  شیوخ  سفن  ناـنآ  هچ  «. 2  » دناهداد ماجنا  ییوکین  راک  دنرادنپیم ، دـنناسریم و  نایز  دوخ 

ادخ لوسر  هب  تسا  بجاو  هک  یئاج  رد  نانآ  دناهداد . لّزنت  دشابیم  شّحوت  هنیک و  غورد و  یضتقم  هک  یناطیـش  تاماقم  هب  هدوب  تفلا 
. دندنویپیم دنلسگب  وا  زا  تسا  بجاو  هک  ناطیش  هب  دنلسگیم و  وا  زا  دندنویپب 

__________________________________________________

. تسا هدش  نوعّدخی  هدیدرگ  ماغدا  نآ  رد  تسا و  هدش  لدب  لاد »  » هب لادبا  نوناق  قبط  ءات »  » هدوب نوعدتخی  لصا  رد  ( 1)
. اعنص نونسحی  مّهنا  نوبسحی  مه  و  دیامرفیم : هک  فهک  هروس  هیآ 4  هب  تسا  هراشا  ( 2)

. دنهدیم ماجنا  یبوخ  راک  هک  دنرادنپیم  نانآ  ینعی 
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488 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
قـالطا تسا ، هتـشگ  لـقع )  ) درخ روـن  هب  نشور  هک  تسا  یناوـیح  سفن  ناـمه  هـک  یناـسنا ، سفن  رب  مـه  و  یـش ، تاذ  رب  مـه  سفن » »

قالطا یتابن  سفن  رب  یناویح و  سفن  رب  سفن »  » ظـفل زین  و  دوش . هدارا  ینعم  ود  ره  هیآ  نیا  رد  سفنأ »  » ظـفل زا  تسا  نکمم  و  دوشیم .
و هراـّما )  ) زا ّمعا  مه  یناـسنا  سفن  بتارم  رب  دوشیم و  قـالطا  سفن  زین  نوـخ  رب  نوـخ  اهـسفن و  نیا  نیب  تبـسانم  تّلع  هب  و  دوـشیم ،

. دوشیم قالطا  سفن  هنئمطم )  ) و هماّول ) )
«. هبر فرع  دقف  هسفن  فرع  نم   » ثیدح لاثما  رد  ماما  هب  سفن  ریسفت  اّما 

. تسا هتخانش  ار  شیوخ  راگدرورپ  تخانش  ار  دوخ  ماما  سک  ره 
«. هبرب مکفرعا  هسفنب  مکفرعا   » ثیدح و 

. تسا رتاسانش  ادخ  هب  تسا  رتاسانش  دوخ  ماما  هب  هکنآ 
. ار تراگدرورپ  یسانشب  ات  ار  دوخ  ماما  سانشب  کبر » فرعت  کسفن  فرعا   » و

. تسا هدومن  لوبق  ار  وا  تیالو  هدرک و  تعیب  وا  اب  هک  تسا  یسک  تاذ  اصوصخم  زیچ ، ره  تاذ  ماما ، هک  تسا  تهج  نادب  سپ 
ود نیا  زا  یکی  نآرق  ایوگ ، دننکیمن . ساسحا  شیوخ  تاکردم  هلیسو  هب  ای  دنباییمن  رد  یکریز  هب  ای  دننادیمن  ینعی : َنوُرُعْـشَی » ام  َو  »

. دشاب ياهزات  ینعم  نّمضتم  هرقب .) هروس  هیآ 12   ) َنوُمَْلعَی ْنِکل ال  َو  یلاعت : يادخ  لوق  هب  هّجوت  اب  ات  دشاب . هدرک  هدارا  ار  ریخا  ینعم 
كرد دروم  هب  هّجوت  و  « 1  » تافتلا يانعم  هب  روعش  دراوم ، زا  يرایسب  رد 

__________________________________________________

تـسا سوسحم  ییاهزیچ  زا  تافتلا  دروم  هک  تسا  ییاج  نآ  تسا و  هدـش  لامعتـسا  یّـصاخ  ساسحا  رد  رتشیب  تاـفتلا  ریـسفت  نتم  ( 1)
. دوشیم لامعتسا  صوصخم  نطفت  یکریز و  رد  تافتلا  هکنیا  ای  تسا ، ّسح  دزن  رد  نآ  روضح  نوچ 

489 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دشابیم يرهاظ  ّساوح  هب  سوسحم  ایوگ ، هک  تسا  راکـشآ  سب  زا  ناشدوخ  هب  تبـسن  اهنآ  بیرف  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  تسا . هدمآ 

عقاو تادوهـشم  رب  شنامـشچ  هک  یـسک  دـننام  تسا  نانآ  یتافتلایب  یهّجوتیب و  زا  نآ ، ندوب  راکـشآ  دوجو  اب  اهنآ  ندرکن  كاردا  و 
. دنکیمن ار  اهنآ  كاردا  ساسحا  رگید  زیچ  هب  سفن ، لاغتشا  تّدش  لیلد  هب  نکل  دنیبیم  ار  اهنآ  دوشیم و 

قح اریز ، تسا  هدـمآ  َنوُمَْلعَی » ْنِکل ال  َو   » و َنوُرُعْـشَی ،» ْنِکل ال  َو   » ادـخ لوق  رد  دـعب  هیآ  رد  هچناـنچ  درواـین  كاردتـسا  تادا  اـجنیا  رد 
نخـس زاغآ  رد  نارنخـس  کی  هک  تسا  نینچ  ابلاغ  تسا و  هتفرگ  راکب  ار  اهناسنا  باطخ  شور  نامه  مدرم ، هب  شیاـهباطخ  رد  یلاـعت 

نیا زا  درادن  تبـسانم  نادنچ  تّدش ، دـیکأت و  یگدرتسگ و  اب  اذـل ، تسین . دـیدش  شمـشخ  درمـشیم  رب  ار  يدنـسپان  رما  ياهیتشز  هک 
ای شریذـپ و  ای  کش و  ّدر و  زا  نخـس  زاغآ  رد  مه  بطاـخم  تسین و  هارمه  دـیکأت  اـب  دـیآیم  ادـعب  هچنآ  فـالخ  رب  یلبق  مـالک  تهج ،

. درادن یتبسانم  كاردتسا  تاودا  ندروآ  دیکأت و  سپ  تسا  نهّذلا  یلاخ  قفاوم  ای  فلاخم  هشیدنا 

489 ص :  هیآ 10 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(10  ) َنُوبِذْکَی اُوناک  اِمب  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ًاضَرَم  ُهَّللا  ُمُهَدازَف  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف 

489 ص :  همجرت ..... :
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. دنتفگیم غورد  هکنوچ  تسا  كاندرد  یباذع  ناشیا  يارب  هک  دیازفایم  ار  ناشیرامیب  ادخ  سپ  تسا  يرامیب  ناشیاهلد  رد 

489 ص :  ریسفت ..... :

ای ادخ ، هعدخ  ّتلع  ای  ناشلاح  اب  هطبار  رد  تسا  راوازس  هک  تسا  یلاؤس  باوج  و  تسا ، هفنأتسم  هلمج  ترابع ، نیا  ٌضَرَم » ْمِِهبُوُلق  ِیف  »
490 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هیلع  یئاعد  هک  تسا  هفنأتسم  هلمج  ای  دوش  حرطم  نانآ  روعش  مدع  تلع 

. موس ای  مّود  ای  لّوا  لعف  لعاف  زا  دشاب  ۀّیلاح  هلمج  تسا  نکمم  و  دشاب . نانآ 
یلو دنهدیم  صاصتخا  ندب  هب  ارنآ  ّسح ، لها  دـشابیمن و  راگزاس  وا  یعیبط  جازم  اب  هک  ناویح  رد  تسا ) هضراع   ) تسا یتّلع  ضرم ،

هک يرما  ره  اریز  دشاب . وا  يدادادخ  جازم  اب  راگزاسان  ضراوع  زا  سفن ، رد  ای  ندب  رد  هچنآ  زا  تسا  ّمعا  هکلب  درادن  ندب  هب  صاصتخا 
. تسوا يرامیب  دزاس ، جراخ  تسا  هتشرس  نآ  رب  فیلکت  ای  نیوکت  بسح  رب  هچنآ  زا  ار  یناسنا  سفن 

هب هک  تسا  ینامسج  يربونـص  بولق  ای  اجنیا  رد  « 1  » بولق زا  روظنم  و  دوشیم . قالطا  فلتخم  دراوم  هب  بلق  هک  میدـش  روآ  داـی  ـالبق 
تّدش هچ  تلاح ، ود  ره  دتفایم . شوج  زا  ناشنوخ  سرت ، تّدش  زا  ای  دیآیم و  شوج  هب  بولق  نآ  نوخ  بضغ  مشخ و  تّدـش  تهج 

یناطیـش لئاذر  نآ ، ياـهیرامیب  زا  دارم  و  يونعم ، ياـهلد  بولق ، زا  روظنم  اـی  تسا و  راـگزاسان  بولق  اـب  نابرـض ، یمک  هچ  و  ناـبرض ،
. دشابیم

ندش نّکمتم  یناسنا و  بوخ  ياهتلصخ  زا  ندش  رود  ببـس  سفن  يرامیب  شیازفا  تسا . رابخا  ای  نیرفن  هلمج  نیا  ًاضَرَم » ُهَّللا  ُمُهَدازَف  »
. دشابیم اهیدیلپ  رد  سفن 

. دشابیم رابخا  ای  نیرفن  زین  ترابع ، نیا  ٌباذَع » ْمَُهل  َو  »
باذـع تّدـش  رد  هغلابم  تهجب  زاجم و  باـب  زا  درد  هب  باذـع  فیـصوت  تسا و  ندرک  درد  ینعم  هب  تسا  ملا »  » زا هغلاـبم  هغیـص  میلا » »

. دوشیم تسا ، هجنکش  رد  شدوخ  درد  تّدش  زا  باذع  ایوگ ، هکنانچ : دشابیم .
زا هکنانچ : تسناد  كاندرد ، ینعی : ملؤم .»  » يانعم هب  ار  میلا » »

__________________________________________________

. دشابیم ینامسج  بلق  تسا  هدمآ  ضرم  اب  هک  بولق  زا  دارم  تسا  یناسفن  ضرم  ضرم  زا  دوصقم  هکنیا  اب  ینعی  ریسفت : نتم  ( 1)
491 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دراوم نیا  لثم  رد  هغلابم  اریز ، تسا  هدـش  هدارا  هدـننک  كاپ  يانعم  رّهطم »  » تسا صلاخ  كاپ و  رایـسب  ینعم  هب  هک  روهط )  ) زا هکنانچ :
دـشکیم درد  يوحن  هب  دوخ  باذع  هک  دناسریم  ینعم  نیا  اریز  دشابیم ، لّوا  ینعم  زا  رتاسر  ینعم  نیا  تسا و  ریغ  هب  يّدـعت  یـضتقم 

. دوشیم يرگید  ندیشک  درد  بجوم  هک 
. تسا هلوصوم  ای  تسا  هفوصوم  ای  تسا  يردصم  ای  ام - اوناک » امب  »

. اهنآ ندوب  هب  ینعی : يردصم  ینعم  هب  اوناک » امب   » لّوا تروص  رد 
. دندوب هک  يزیچ  هب  مّود ، تلاح  رد 

. دراد تلالد  دندوب  هک  هچنآ  هب  مّوس ، تلاح  رد 
تبـسن وا  هب  هک  یتـقو  تسا  يّدـعتم  هبّذـک »  » زا نوبّذـکی ) اـی  نوبذـکی  . ) تـسا هدـش  هدـناوخ  ود  ره  دـیدشت  فـیفخت و  اـب  نوبذـکی » »

. دهدب ییوگغورد 
. دناسریم ار  بذک  يرایسب  ای  بذک  رد  هغلابم  هک  دشاب  مزال  لعف  بّذک »  » زا تسا  نکمم 

نأش و ای  وخ  قلخ و  ای  تلاح  ای  لعف  ره  هکلب  درادن . لاوقا  هب  صاصتخا  یلو  تسا  لاوقا  رد  نآ  لامعتـسا  رتشیب  قدص )  ) دننامه بذک » »
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بذـک و دـشابن  نینچ  نیا  هک  هچ  ره  تسا و  یتسار  قدـص و  نآ  دـشاب  یناسنا  تقیقح  ياضتقم  بسانم  رداص و  ناـسنا  زا  هک  ياهبترم 
. تسا غورد 

491 ص :  هیآ 11 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(11  ) َنوُِحلْصُم ُنَْحن  امَّنِإ  اُولاق  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفت  ْمَُهل ال  َلِیق  اذِإ  َو 

491 ص :  همجرت ..... :

« میناگشیپ حالصا  زا  ام  انامه  هکیتسردب  دنیوگیم  دینکن  داسف  نیمز  رد  دوش  هتفگ  نانآ  هب  هکیماگنه 

491 ص :  ریسفت ..... :

492 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفت  ْمَُهل ال  َلِیق  اذِإ  َو 
. دشابیم ِهَّللِاب » اَّنَمآ  ُلوُقَی   » رب ای  َهَّللا » َنوُعِداُخی   » رب ای  ٌضَرَم » ْمِِهبُوُلق  ِیف   » ترابع رب  ای  نوبذکی »  » ترابع رب  فطع  ای  ترابع  نیا 

زا تسا  يزیچ  ندرک  عنم  اـی  دراد  هک  یتلاـح  نآ  زا  تسیزیچ  ینوـگرگد  رییغت و  ینعم  هب  داـسفا  تسا و  داـسفا  ردـصم  زا  اودـسفت » ـال  »
. نآ یضتقم  لامک 

تـسا ریغـص  ملاع  رد  داسفا  ماما  لقع و  تعاط  زا  جورخ  دشابیم و  « 1  » ریغـص ملاع  ای  ریبک  ملاـع  نیمز  زا  ّمعا  نیمز ، ضرا ،»  » زا روظنم 
- هنع هّللا  یـضر  ناملـس - هب  هک  هچنآ  تسوا . نتـشک  ماما و  هب  ءازهتـسا  نآ  هک  دوشیم  گرزب  داسفا  ای  ریبک  ملاع  رد  داسفا  هب  رجنم  هک 

ناقفانم هراب  رد  هیآ  هکنیا  رب  دراد  تلالد  دـناهدماین و  زونه  هک  دوشیم  يدارفا  لاـح  لـماش  هیآ ، نیا  تفگ : هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن 
. تسا هدش  لزان  لوسر  زا  دعب  تّما 

نایم رد  يداسف  رش و  هدوب  حالص  ریخ و  ناشراک  رد  هک  دنرادنپیم  تیالو  تلاسر و  دیحوت و  نارکنم  الوصا  َنوُِحلْـصُم  ُنَْحن  امَّنِإ  اُولاق 
راـک حالـص  ریخ و  تّین  هب  دراد و  حالـص  ریخ و  گـنهآ  دوـخ  رادرک  رد  روعـش  اـب  دوـجوم  ره  هک  دراد  تّیموـمع  بلطم  نـیا  تـسین .

تسا بوسنم  هباحص  زا  یضعب  هب  هکنانچ : دنکیم .
__________________________________________________

هک تسا  ناسنا  ریغص ، ملاع  زا  روظنم  تسا . ریبک  ناسنا  افرع  زا  یضعب  نایقاور و  لوق  هب  انب  هک  تسا  دوجو  ناهج  ریبک  ملاع  زا  دارم  ( 1)
دیامرفیم هک  اجنآ  تسا  يوطنم  وا  رد  ریبک  ملاع  ع )  ) یلع هدومرف  هب  انب 

ربکالا ملاعلا  يوطنا  کیف  ریغص و  مرج  کنا  معزت » أ   » بسحت أ 
تسا و ناسنا  رهاظ  روهظ  ایند  دـیوگیم : لماک  ناسنا  ترـضح  ثحبم  يادـتبا  رد  هیحلاـص  باـتک  رد  هّرـس . سّدـق  هاـشیلع : رون  موحرم 

. تسا رخآ  لوا و  نطاب و  رهاظ و  تسوا ، هب  وا و  زا  یهتنم  أدبم و  تسا ، عمتجم  وا  رد  دبا  لزا و  تسا ، ناسنا ، نطاب  هولج  ترخآ 
نم ناهج  ود  ره  يرگنب  ینعم  هب  نوچ  ماهتشگ  ملاع  ود  رادومن  تروص  رد  هچ  رگ 

. ماهدوب
493 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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. تسا هدومرفیم  حازم  رایسب  و  هدوب ، لاس  مک  ترضح  نآ  هک  تسا  هدوب  نآ  ع )  ) یلع تفالخ  زا  يریگولج  ّتلع  دناهتفگ : هک 
تبـسن دوخ  هب  نیا  رب  انب  دوشیم  هداد  نانآ  هب  داسفا  تبـسن  هک  دندینـش  دنـشابیم و  حلـصم  ناشراک  رد  ناـنآ  هک  دـندرک  ناـمگ  نوچ 

و ّنا »  » ظفل ندوب و  هّیمـسا  اب  ار  هلمج  هک  یلاح  رد  دـندومن ، حالـص  ریخ و  رد  رـصحنم  ار  دوخ  راک  نأش و  هداد و  یگتـسیاش  حـالص و 
. دومن دیکأت  رصح  هدافا 

493 ص :  هیآ 12 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(12  ) َنوُرُعْشَی ْنِکل ال  َو  َنوُدِسْفُْملا  ُمُه  ْمُهَّنِإ  الَأ 

493 ص :  همجرت ..... :

. دننادیمن نکل  دننارگ و  داسفا  نانآ  هک  دیشاب  هاگآ  ینعی 

493 ص :  ریسفت ..... :

« الأ  » هملک اب  دانـسا  نیا  و  تسا . هدش  هداد  تبـسن  نانآ  هب  داسفا  و  هدش ، هلباقم  نانآ  دّـکؤم  راکنا  اب  هیآ  نیا  رد  َنوُدِـسْفُْملا  ُمُه  ْمُهَّنِإ  الَأ 
ار دوخ  نوئش  اهراک و  هک  اهنآ  رـصح  لباقم  رد  تسا و  هدش  دیکأت  رـصح ، هدافا  و  مه »  » لصف ریمـض  هّیمـسا و  هلمج  و  ّنا )  ) زاغآ و رد 

تادا اجنیا  رد  َنوُرُعْشَی .» ْنِکل ال  َو   » تسا هدومن  یفرعم  دسفم  ارصحنم  ارنانآ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دنتـسنادیم ، حالـصا  رد  رـصحنم 
. دش نایب  البق  هک  روط  نامه  تسا . مالک  رد  طسب  و  فالخ ، مّهوت  عفد  یضتقم  ماقم  اریز  هدرب ، راک  هب  ار  كاردتسا 

493 ص :  هیآ 13 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(13  ) َنوُمَْلعَی ْنِکل ال  َو  ُءاهَفُّسلا  ُمُه  ْمُهَّنِإ  الَأ  ُءاهَفُّسلا  َنَمآ  امَک  ُنِمُْؤن  َأ  اُولاق  ُساَّنلا  َنَمآ  امَک  اُونِمآ  ْمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو 

493 ص :  همجرت ..... :

نامیا دـناهدیورگ  نادرخیب  هکنانچنآ  ایآ  دـنیوگیم : دـیروایب  نامیا  مه  امـش  دـندروآ  نامیا  مدرم  هکنانچمه : دوش  هتفگ  ناـنآ  هب  نوچ 
. دننادیمن نکل  دننادرخیب  دوخ  نانآ  هک  دیشاب  هاگآ  میروایب ؟

494 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

494 ص :  ریسفت ..... :

دنپ هک  نیا  هب  درک  هراـشا  یلاـعت  يادـخ  هتفگ  دنـشابیم  نینمؤم  اـی  و  ص )  ) مرکا لوسر  نخـس  نیا  هدـنیوگ  نوچ  اُونِمآ  ْمَُهل  َلـِیق  اذِإ  َو 
ار ادخ  لوسر  ياهزردنا  تمـسق  ود  ره  رد  نانآ  هدومن و  عمج  نداد  هدژم  نداد و  میب  بیغرت و  ریذحت و  نیب  هدننک  تحیـصن  هدـنهد و 
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. دناهدرک ّدر 
ع)  ) یلع هب  نامیا  ای  دـشابیم  نابز  لد و  یهارمه  اـب  هّماـع  تعیب  هلیـسو  هب  ص )  ) مرکا لوسر  هب  ناـمیا  اـی  هیآ ، نیا  رد  ناـمیا  زا  روظنم 

. تسا هدش  هدارا 
دـصق نیا  رب  ناشهدارا  لد و  هکیلاح  رد  دـندروآ  نامیا  ع )  ) یلع ای  دّـمحم  اب  تعیب  ببـس  هب  مدرم  هک  روطنامه  ینعی : ُساَّنلا » َنَمآ  امَک  »

. دیروایب نامیا  زین  امش  دننک  افو  اهدهع  اهنامیپ و  طورش و  هب  هک  دوب 
نکمم زین  ُساَّنلا » َنَمآ   » رد نامیا  زا  دارم  و  دـشاب . قیدـصت  ای  ناعذا  ِهَّللاـِب » اَّنَمآ   » دـنتفگیم هک  اـجنآ  رد  ناـمیا  زا  دارم  هک  تسا  نکمم 

زا هبوت ، زا  دـعب  تلاح  ای  هّصاخ  ای  هّماع  تعیب  دوش  رکذ  قلطم  تروص  هب  ّتنـس  باتک و  رد  نامیا  هاگ  ره  یلو  دـشاب . ینعم  نیمه  تسا 
هدـیمان ناـمیا  ص )  ) هّللا لوسر  تاـیح  رد  تلاـسر ، دـیحوت و  هب  رارقا  دّرجم  اـّما  تسا  دوـصقم  تعیب  زا  هلـصاح  تلاـح  اـی  تعیب ، ءازجا 

. دشیمن
. دشابیم مالّسلا - هیلع  یلع - اب  تعیب  نامیا ، زا  دارم  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  هدش  لقن  ماما  ریسفت  رد  هک  هچنآ 

، نیحـصان نینمؤم و  هن  تسا  ناشدوخ  دـننامه  نیقفانم  راتفگ  نیا  رد  نانآ  بطاخم  میروایب !؟ نامیا  ناهیفـس  لثم  ام  ایآ  دـنتفگ : اولاـق ) )
، ةداعـسلا نایب  همجرت  دـننکیمن . فشک  ار  دوخ  زار  دـنهدیمن و  یخـساپ  نینچ  نینمؤم  هب  يراک  ناهنپ  يراکبیرف و  تلع  هب  ناـنآ  اریز 

495 ص : ج1 ،
دوخ زا  ارنآ  رودص  هتسنادن و  حیحص  دنناهیفس ، زا  اهنآ  نامگ  هب  هک  ار  نینمؤم  نامیا  هک ، ینعم  نیا  هب  تسا  يراکنا  ماهفتـسا  نمؤن :» «ا 

. دننکیم راکنا 
هک یلقع  کبس  هب  ای  دراد و  جایتحا  مّیق  هب  هک  «، 1  » روجحم تسا و  روجحم  نآ  دوشیم و  هتفگ  دیشر  ریغ  هب  هیفس ، ُءاهَفُّسلا » َنَمآ  امَک  »

دناوتیم هن  دنک و  جرخ  هتـسیاش  روط  هب  ار  شلام  دناوتیم  هن  لاوما  دروم  رد  و  دوشیم ، هتفگ  دشابن ، تسا  هتـسیاش  هک  روطنآ  شلاعفا ،
، دـیآیمن رد  یهلا  مکاح  کی  نامرف  تحت  دسانـشیمن و  ار  قح  هک  یـسک  زین  دـبای و  ینوزف  هک  دزادـنیب  راـک  هب  ار  شاهیامرـس  يروط 
اب هک  دـندید  یتلاح  رد  ار  نانمؤم  ناقفانم  هک  یماگنه  تسا . ینعم  نیمه  هب  رابخا  رد  هیفـس )  ) ظفل تالامعتـسا  رتشیب  و  دوشیم . قـالطا 

، هدومن يوریپ  ع )  ) یلع ای  ص )  ) دّـمحم زا  نطاـب  رهاـظ و  رد  ناـنمؤم ، نیا  هک  دـندید  دوبن و  اـهنآ  دـنیاشوخ  شیوخ  یناطیـش  ياـهلقع 
. دننک ظفح  ناشنانمشد  زا  هدومن  يرادهگن  ار  دوخ  ناوریپ  هک  دنرادن  ار  نآ  ییاناوت  ناراوگرزب  نآ  نانآ ، رادنپ  هب  دنیامنیم . ناشتعاطا 
تسا و ّقح  تفرعم  ياضتقم  لقع و  ياضتقم  ادـخ ، هفیلخ  زا  اهنآ  تعاـطا  ناـنمؤم و  يوریپ  نوچ  و  دـندیمان . هیفـس  ار  نینمؤم  ورنیا ، زا 
زا تسا . قح  تفرعم  میلـس و  لقع  ياضتقم  زا  نانآ  ندـش  نوریب  بجوم  نینمؤم ، هب  تبـسن  نانآ  يراکبیرف  و  دایقنا ، زا  نیقفاـنم  جورخ 

دومن هدافا  « 2  » بلق رصق  تروص  هب  ار  رصح  نیا  دومن و  اهنآ  هب  رصحنم  رایسب  دیکأت  اب  ار  تهافس  یلاعت  قح  ظاحل  نیا 
__________________________________________________

. دشاب هدش  عنم  رجح و  شلاوما  رد  فرصت  زا  یللع  هب  هک  تسا  یسک  روجحم  ( 1)
زج یملاع   » ییوگیم وت  تسا ، لهاج  دیز  دیوگیم : وا  الثم  ینک ، سوکعم  ار  بطاخم  داقتعا  هک  تسا  نآ  بلق  رصق  بلق - رـصح  ( 2)
هک تسا  هدروآ  ار  ناـقفانم  لـقن  نوـچ  هیآ ، رد  ياهدوـمن  هنوـگژاو  بلق و  ار  وا  فرح  هدرک  دـیز  هب  رـصحنم  ار  ملاـع  هک  تـسین » دـیز 

مهنا الا  : » دیوگیم هدرک  نوگژاو  ار  نآ  اذل ، دنهیفس » نانمؤم  : » دنیوگیم
496 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: ینعی دیامن  یفن  نینمؤم  زا  ارنآ  نیقفانم  رد  تهافس  رصح  رب  هوالع  ات 
: دومرف اذل ، دهد . تشگرب  ناشدوخ  هب  هدرک  یفن  دناهداد  تبسن  نانمؤم  هب  ناقفانم  هچنآ 

. دش نایب  كاردتسا  دیکأت و  تادا  ندروآ  هجو  َنوُدِسْفُْملا » ُمُه  ْمُهَّنِإ  الَأ   » هتشذگ هیآ  رد  َنوُمَْلعَی  ْنِکل ال  َو  ُءاهَفُّسلا  ُمُه  ْمُهَّنِإ  الَأ 
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496 ص :  هیآ 14 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(14  ) َنُؤِزْهَتْسُم ُنْحَن  امَّنِإ  ْمُکَعَم  اَّنِإ  اُولاق  ْمِِهنیِطایَش  یلِإ  اْوَلَخ  اذِإ  َو  اَّنَمآ  اُولاق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اوَُقل  اذِإ  َو 

496 ص :  همجرت ..... :

امش اب  ام  دنیوگیم : دننکیم ، تولخ  دوخ  نیطایـش  اب  هکیماگنه  میاهدروآ . نامیا  ام  دنیوگیم : دننکیم  دروخرب  نانمؤم  اب  هکیماگنه  و 
. مینکیم هرخسم  ار  اهنآ  اهنت  ام  هک  یتسرد  هب  میتسه 

496 ص :  ریسفت ..... :

هب ندوب  یضار  يدنسپ و  دوخ  تلع  هب  اهنآ ، هکنیا  و  دوب . ناقفانم  دوخ  لاح  نایب  يارب  لبق  تایآ  رد  لّوا  هرقف  ود  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اوَُقل  اذِإ  َو 
نانآ يراکبیرف  نایب  راّفک و  نینمؤم و  اب  نانآ  لاح  نایب  يارب  تسا  هیآ  نیا  رد  هک  هرقف  ود  نیا  دنونـشیمن و  ار  حـصان  دـنپ  دوخ  لاـعفا 

. دشابیم نانمؤم  هب  تبسن 
دومناو نانچ  دـنهاوخیم  نیقفانم  هکنیا  هب  دـشاب  هراشا  ماهیا و  یفرط  زا  ات  تسا  هدـمآ  دـیکأت  عون  ره  زا  یلاـخ  هیلعف  هلمج  اـّنمآ » اولاـق  »

راوازس هک  دننک 
__________________________________________________

( دعببا ص 125  هغالبلا - ملاعم  . ) تسا هدومن  تهافس  رد  رصحنم  ار  ناقفانم  هک  تسا  بلق  رصق  ترابع  نیا  هک  ءاهفسلا » مه 
497 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. درادن تدعاسم  دیکأت  هغلابم و  اب  نانآ  ياهلد  یفرط  زا  دشاب و  هتـشاد  دـیکأت  هب  جایتحا  ات  دـشاب  کش  ای  راکنا  دروم  اهنآ ، نامیا  تسین 
. تسا هدش  هدنسب  اّنمآ » اولاق   » هب اذل ،

نآ تهج  زا  ناطیش  هب  ناسنا  هیمست  هجو  اما  و  دشابیم . تسا  صخشم  فورعم و  هک  ناطیـش  عمج  نیطایـش »  » ْمِِهنیِطایَـش یلِإ  اْوَلَخ  اذِإ  َو 
نیا تهج  زا  ای  و  تسا ، ناطیش  اب  ناسنا  تلکاشم  تهابش و  تهج  زا  ای  دشاب ، وا  نامرف  ربنامرف  ناطیش و  رهظم  دناوتیم  ناسنا  هک ، تسا 
ینعم هب  هک  تسا  هدش  قتشم  نطـش »  » زا ناطیـش ، ظفل  نوچ  دشابیم ، نآ  قیداصم  زا  یکی  ناطیـش  يوغل  ینعم  رابتعا  هب  ناسنا  هک  تسا 

. دنرود حالص  یکین و  ریخ و  زا  سنا  ّنج و  نیطایش ، هک  تهج  نآ  زا  تسا . ندش  رود 
نوچ تسا  هدیدرگ  ذخا  دشاب  لطب »  » ینعم هب  هک  طاش ، زا  ای  تسا  هدش  هتفرگ  نازرل  هدش و  اهر  دنلب و  نامـسیر  يانعم  هب  نطـش »  » زا ای 

. تسا هدئاز  مه  ناطیش  نون »  » تروص نیا  رد  هک  دنتسه  لطاب  دوخ ، تاذ  رد  اهنآ 
مّهوت هک  دـندروآ  دـیکأت  اب  ار  هلمج  تهج  نآ  زا  تسا  تاداقتعا  نید و  دروم  رد  میئامـش  اب  اـم  هک ، هتفگ  نیا  زا  روظنم  ْمُکَعَم  اَّنِإ  اُولاـق 

زا دـیکأت  نیا  زین  دوب و  نینمؤم  اب  نیقفانم  طالتخا  شزیمآ و  زا  یـشان  رادـنپ  نیا  تشاد و  دوجو  نیقفانم  ناشنیطایـش و  بناـج  زا  راـکنا 
دیکأت یضتقم  دنک  نایب  یلاحشوخ  طاشن و  اب  ار  يزیچ  مّلکتم  یتقو  هچ  دنراد ، بلطم  نایب  رد  نانآ  هک  تسا  یلاحـشوخ  طاشن و  تهج 
دیکأت ددعتم  تادیکأت  اب  ار  ناشراتفگ  دناهداد و  لیـصفت  طسب و  مالک  رد  دناهدرکن و  افتکا  مه ، هزادنا  نیمه  هب  اذل ، ددرگیم . هغلابم  و 

ج1، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رصق  عون  زا  ای  ندرک  رصح  نیا  دنتسه و  نیطایش  اب  هک  دنزاس  رصحنم  نیا  رد  ار  دوخ  هبترم  نأش و  ات  دناهدرک 
498 ص :
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«1 . » دارفا رصق  ای  تسا  بلق 
هرخسم ای  هدننک  هرخسم  ظاحل  زا  هچ  رگا  تسا  هدش  هتخانش  روهشم و  مدرم  نیب  رد  ندرک ) هرخسم   ) ءازهتـسا هملک  َنُؤِزْهَتْـسُم  ُنَْحن  امَّنِإ 
. تسا يزاجم  تسا  هدش  هداد  تبسن  ادخ  هب  هک  یئازهتسا  تروص  ره  هب  دشابیم . لیضفت  حرش و  جاتحم  ءازهتسا  تهج  ای  هدنوش 

498 ص :  هیآ 15 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(15  ) َنوُهَمْعَی ْمِِهنایْغُط  ِیف  ْمُهُّدُمَی  َو  ْمِِهب  ُئِزْهَتْسَی  ُهَّللا 

498 ص :  همجرت ..... :

. دنوش نادرگرس  دوخ  یشکرس  رد  نانآ  هک  دراذگیم  و  دنکیم . هرخسم  ار  نانآ  دنوادخ 

498 ص :  ریسفت ..... :

ار اهنآ  نانآ  ءازهتـسا  يازج  هب  ادخ  هک  دوشیم  نیا  ادخ  ءازهتـسا  ینعم  دشاب  زاجم  ادخب  بوسنم  ءازهتـسا  هکنیا  رب  انب  ْمِِهب  ُئِزْهَتْـسَی  ُهَّللا 
هملک ندروآ  هکنیا  ای  تسا . ندرک  هرخسم  هیبش  هک  دهدیم  ماجنا  اهنآ  هب  تبسن  یلمع  ای  دنادرگیم ، راوخ  ار  اهنآ  ای  دنکیم ، تازاجم 

هلکاشم و تعنص  باب  زا  ءازهتسا » »
__________________________________________________

نداد رارق  ینعی : يرما  هب  یئیـش  صیـصخت  زا  تسترابع  حالطـصا  رد  تسا و  سبح  ینعم  هب  تغل  رد  رـصق  دارفا  رـصق  بلق و  رـصق  ( 1)
صاصتخا دیز  هب  تباتک  رما  هک  دیز . ّالا  بتاک  ام  لثم  دنکن  وا  ریغ  هب  زواجت  رما  نآ  زا  هک  ینعم  نیدب  يرما  هب  رـصحنم  صتخم و  یئیش 

مه دیز  هک  دشاب  دقتعم  بطاخم  هاگ  ره  لاح  دـنمان . رـصح  ای  رـصق  ار  ترابع  هیف و  روصحم  ار  تباتک  تسین  يرگید  يارب  هدـش ، هداد 
رعاش ام  یئوگب : ای  تسا  رعاش  طقف  دیز  ینعی : رعاش » ّالا  دیز  ام   » یئوگ تیرعاش و  رد  ینک  روصحم  ار  دـیز  و  بتاک ، مه  تسا و  رعاش 

ياهدرک ندوب  رعاش  تباتک و  زیچ  ود  زا  یکی  رد  رـصحنم  ار  دیز  راک  ینعی  دراد  مان  دارفا » رـصق   » تسین يرعاش  دیز  زج  ینعی ، دـیز  الا 
ملاع یـسک  دـیز  زج   » یئوگب امـش  یلو  تسا » لهاج  دـیز  : » دـیوگب یـسک  الثم : يزاس ، هنوراو  سوکعم و  ار  بطاخم  دـقتعم  رگا  یلو 

ات 127) هغالبلا ص 121  ملاعم   ) دراد مان  بلق  رصق  نیا  ياهدرک و  بلق  ار  وا  نخس  تقو  نیا  رد  تسین »
499 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. 1  » تسا هدماین  فطع  تادا  هکنیا  زا  و  تسا . یفرع  تارواحم  رد  يدننامه 
. درادن دوجو  یلبق  هلمج  هلمج و  نیا  نیب  یتبسانم  نوچ 

«2 . » دشاب رّدقم  لاؤس  باوج  ات  تسا  هفنأتسم  ای  هلمج  سپ 
«3 . » دشاب اولاق »  » لعاف يارب  لاح ، هک  دراد  لامتحا  نیرفن ) ینعی   ) تسا نانآ  هیلع  هک  دشابیم  اعد  هلمج  ای 

دشیم رتلماک  رتمامت و  « 5  » هلباقم تروص  نیا  رد  هک  یلاح  رد  تسا ). نانآ  هدننک  هرخسم  دنوادخ  « ) مهب « 4  » ئزهتسم هّللا   » تسا هتفگن 
دنهدـب ربخ  درکیم  اضتقا  نینچمه  درکیم  ءاضتقا  ار  دـیکأت  تیاهن  هک  روطنامه  ءازهتـسا  زا  نداد  ربخ  رد  نانآ  ینامداش  طاـشن و  نوچ 

هب رابخا  فالخ  هب  تسا . تداـع  يوخ و  دـننام  رارمتـسا  تاـبث و  رد  اـی  هدـمآ  رد  ناـنآ  تداـع  يوخ و  تروص  هب  نینمؤم  ءازهتـسا  هک 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 382 

http://www.ghaemiyeh.com


. درادن دوجو  ادخ  يارب  یلاحشوخ  طاشن و  نآ ، رد  هک  یلاعت  يادخ  بناج  زا  اهنآ  ءازهتسا 
تاذ نیع  هکنیا  هب  دـسر  هچ  تسین  یلاعت  يادـخ  یتاذ  تباث  تافـص  زا  میریگب  هک  ینعم  ره  هب  نانآ  هب  تبـسن  دـنوادخ  ءازهتـسا  اـنمض 

حاورا ملاع  هک  نآ  نوداـم  تعیبط و  ملاـع  رد  زج  ءازهتـسا )  ) نآ دـشابیم و  یـضرع  هدوب  یهلا  تباـث  رهق  زا  یمـسق  هکلب  دوش . هدرمش 
عبط ملاـع  رد  دّدـجت  ببـس  هب  تسا  نآ  رد  هچنآ  هدوب  یتاذ  تعیبط ، ناـهج  يارب  ندـش ، ون  ینوگرگد و  درادـن . دوجو  دـشابیم  هثیبـخ 

ون ینوگرگد و  لاح  رد  هشیمه 
__________________________________________________

. نکل لب ، یتح ، ما : وا - مث - ف - و - زا : دنترابع  فطع  فورح  ( 1)
].....[ ؟ درک دهاوخ  هچ  نانآ  اب  ادخ  دننکیم  هرخسم  ار  نانمؤم  نانآ  هک  نونکا  دشاب : نینچ  رّدقم  لاؤس  تسا  نکمم  ( 2)

ار نانمؤم  هکیلاح  رد  نیقفانم  هک  دوشیم : نیا  ترابع  ینعم  دنتسه  نیقفانم  هک  اولاق »  » لعاف يارب  دشاب  لاح  ْمِِهب » ُئِزْهَتْسَی  ُهَّللا   » رگا ( 3)
. میئامش اب  ام  دنتفگیم : دندرکیم ، هرخسم 

. دنراد ییاعّدا  نینچ  نانآ  دنکیم  ءازهتسا  ار  اهنآ  ادخ  هکیلاح  رد  دیوگیم : دنوادخ 
. درواین لعاف  مسا  عراضم  لعف  ياج  هب  ینعی  ( 4)

« َنُؤِزْهَتْسُم ُنَْحن  امَّنِإ   » هلمج اب  ْمِِهب » ُئِزْهَتْسَی  ُهَّللا   » هلمج هلباقم  دوصقم  ( 5)
500 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا يراوخ  نتفرگ  تدش  هب  ینمض  نداد  ربخ  اهنآ ، يراوخ  یگتسویپ  دّدجت و  هب  دنوادخ  نداد  ربخ  دشابیم . ندش 
ای دیامنیم  نوزفا  هدومن ، تیوقت  دـناشکیم و  نایغط ) يوس  هب   ) ار نانآ  ياوق  ینعی : تسا  هدـمآ  ّدـم »  » زا ای  ددـم »  » زا ّدـمی  مهّدـمی » «و 

. تسا اهنآ  هب  تبسن  ادخ  ءازهتسا  یگنوگچ  نایب  نیا  دهدیم و  تلهم  هدرک و  ینالوط  ارنانآ  رمع  هکنیا 
هلمج ای  تسا  هدـش  عقاو  لاح  هک  تسا  رقتـسم  فرظ  ای  دـشابیم ، شدـعب  ام  ای  لبق و  اـم  هب  قلعتم  تسا و  « 1  » وغل فرظ  مهناـیغط » یف  »

«. 2  » دشاب رّدقم  لاؤس  باوج  ات  تسا  ادتبم  ریدقت  هب  هفنأتسم 
ناسنا ّدـح  هدومرف  نایب  ار  نآ  نامز  ربمایپ  هکیدرخ  نامرف  زا  يرادربنامرف  دـنمانیم و  نایغط  دـشاب  هچ  ره  ار  دوخ  ّدـح  زا  یئیـش  زواـجت 

. دشابیم یغاط  شکرس و  دنک  زواجت  ّدح  نیا  زا  هکیسک  نیا  رب  انب  تسا .
. دنشابیم ناریح  نادرگرس و  ینعی  نوهمعی » »

. تساههشیدنا ءارآ و  رد  ینادرگرس  ینعم  هب  ه ) م - ع -  ) همع ظفل 
. دشابیم هفنأتسم  ای  لاح  نوهمعی »  » ظفل تسا و  ییانیب  هب  يروک  تبسن  دننام  تریصب »  » هب همع »  » تبسن نوچ 

500 ص :  هیآ 16 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(16  ) َنیِدَتْهُم اُوناک  ام  َو  ْمُُهتَراِجت  ْتَِحبَر  امَف  يدُْهلِاب  ََۀلالَّضلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 

500 ص :  همجرت ..... :

. دنتفاین تیاده  تسار  هار  هب  دندربن و  يدوس  ناشتراجت  زا  دندیرخ و  تیاده  ربارب  رد  ار  یهارمگ  هک  دنتسه  یناسک  نانآ 
__________________________________________________
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ناـشنایغط رد  ار  ناـنآ  تسا : نیا  هدـش  هداد  خـساپ  هک  دـناشکیم ؟ ار  اـهنآ  دـنوادخ  تهج  هچ  رد  دـشاب  نینچ  رّدـقم  لاؤـس  دـیاش  ( 1)
. دناشکیم

تریح و همع »  » دـیاب تسا  هشیدـنا  رکف و  رد  ییاـنیب  تریـصب  رگا  سپ  تـسا ، هـکلم  مدـع  هـکلم و  لـباقت  ود  نآ  نـیب  تبـسن  ینعی  ( 2)
. دشاب هشیدنا  رد  ینادرگرس 

501 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

501 ص :  يدهلاب .....  ۀلالضلا  ءارتشا  نایب 

ناسنالا ّلض  اردصم  ۀلالّضلا  لالّضلا و  يدُْهلِاب ] ََۀلالَّضلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا   ] ناوهلا ۀیاغ  نوناهملا  ۀمومذملا  فاصوالاب  نورضحملا  َِکئلوُأ ] ]
ءادتهالا انه  هب  دارملا  ّثنؤی و  رّکذی و  نایبلا  دشّرلا و  ۀلالّدلا و  يدهلا  و  وه ، نیا  هبحاص  ردی  مل  دـقف و  اذا  لاملا  ّلض  و  قیرّطلا ، دـقف  اذا 

اّینبم نوکی  نا  یلع  ّیناسنالا  میقتسملا  قیرّطلا  یلا  مهل  هّللا  ۀیاده  وا  لوعفملل ، اّینبم  اردصم  نوکی  نا  یلع  ّیناسنالا  میقتـسملا  قیرّطلا  یلا 
. عئابلل عیبلاک  ّماعلا  فرعلا  یف  يرتشملاب  ّصاخ  ءارتشالا  و  ءارّشلا ، عیبلا و  یلع  قلطی  دادضالا  نم  ادودمم  اروصقم و  ارّشلا » و  ، » لعافلل
قیرط یلع  هنوـک  بسحب  هل  یتـّلا  هنؤـش  ءادعّـسلا و  راد  یلا  هقیرط  ءایقـشالا و  راد  یلا  هقرط  بـسحب  ةریثـک  نؤـش  اذ  ناـسنالا  ّنا  مـلعا  و 

فاصوالا ّنا  هریغل و  ۀکولمم  اّهنأک  هل  ۀّیـضرع  ءایقـشالا  قیرط  یلع  هنوک  بسحب  هل  یّتلا  نؤّشلا  اهاّیا و  هکّلم  هّللا  ّنأکف  هل  ۀّیتاذ  ءادعـسلا 
اهل ّیفاضا  ّيرابتعا  فصو  یه  یّتلا  ۀلالـضلا  ّناف  رخآ  ملاع  یف  اهتاوذـب  ۀـمئاق  قئاقح  اهل  اهریغب  ۀـمئاق  ضارعأ  ملاـعلا  اذـه  یف  یه  یّتلا 

نمثب ریغلا  لام  ذخأ  ءارتشالا  ناک  اّمل  لوقنف : اذه  دّهمت  اذا  ۀیادهلا  کلذک  اهبتارم و  اهنؤش و  نم  یه  سفّنلا و  ملاع  یف  ةرهوجتم  ۀقیقح 
ۀـّیوینّدلا و ضارعالا  نم  نمّثلا  عیبملا و  نوک  ربتعا  نا  هتقیقح و  یلع  ءارّـشلاف  ّقحلا  وه  امک  رخآ  دـیق  هیف  ربتعی  مل  ناف  يرتشملل  كولمم 
، ةداعسلا نایب  همجرت  ۀبسن  ةراعتسالل و  احیشرت  ْمُُهتَراِجت ] ْتَِحبَر  امَف   ] هلوق ناک  ةراعتسا و  ءارتشالا  ناک  ۀصوصخم  ۀغیـصب  ءارتشالا  نوک 

502 ص : ج1 ،
حبّرلا یفن  و  لاملا ، سأر  ناصقن  وه  نارـسخلا  ّنا  امک  ۀـلماعملا  یف  لاملا  سأر  یلع  لضفلا  وه  حـبّرلا  ّیلقع و  زاجم  ةراـّجتلا  یلا  حـبّرلا 

لیبق نم  َنیِدَـتْهُم ] اُوناک  ام  َو   ] هفالتا لاملا و  سأر  ناصقن  نم  ّمعا  نارـسخلا  ّنا  امک  اسأر  هفـالتا  هناـصقن و  لاـملا و  سأر  ءاـقب  نم  ّمعا 
یف هلعج  اذـل  مهتعاضب و  يدـهلا  لعج  یلاعت  ّهناف  اسأر  مهتعاضب  اوفلتا  يا  نیدـتهم  اوناک  ام  لب  ینعملا  فعـضالا و  یلع  يوقـالا  فطع 

ۀلالـضلا اورتشا  ینعملا  وا  ۀحبارملا  ةراّجتلا و  قرط  یلا  اودـتهی  مل  مّهنال  اوحبر  ام  يا  لولعملا  یلع  ۀـّلعلا  فطع  لیبق  نم  وا  انمث  ءارتشالا 
وا ص )  ) دّمحم عم  ۀعیبلاب  مالـسالا  رونب  ةءاضتـسالا  يدهلاب  دیرأ  ءاوس  مهل  ۀیراع  ناک  يدهلا  ّناف  يدهلل  نیکلام  اوناک  ام  مّهنال  يدهلاب 
ام اوحبر  ام  يا  عمجلا  فطع  لیبق  نم  وا  نامیالا ، وا  مالسالا  رونب  ةءاضتسالل  ةّدعتـسملا  نؤّشلا  وا  مالـسالا  رونب  ۀئیـضتسملا  سفنلا  نؤش 

لثملا کیرّحتلاب و  لـثملا  ًاراـن ] َدَقْوَتْـسا  يِذَّلا  ِلَـثَمَک   ] هب ةءاضتـسالا  مالـسالا و  رون  لوبق  یف  ْمُُهلَثَم ]  ] ةاـّجنلا قیرط  یلا  نیدـتهم  اوراـص 
راص اذل  رثکا و  بّکرملا  هیبشتلا  یف  کیرحّتلاب  لثملا  لامعتسا  نکل  ینعم  اظفل و  هیبّشلا  هبّـشلا و  هبّـشلاک و  لیثملا  ناکـسالا و  رـسکلاب و 

مکح هدرفم  یلع  يرجی  نا  زوجی  ذـئنیح  سنجلا و  فیرعتل  نوکی  دـق  ماّللاب  فّرعملاک  لوصوملا  ّماعلا و  فرعلا  یف  رایّـسلا  لوقلل  امـسا 
نا یلع  اوُضاخ  يِذَّلاَک  ُْمتْـضُخ  َو  یلاعت  هلوق  یف  امک  اهـضعب و  عمج  هیلا و  ۀـعجاّرلا  رئامّـضلا  ضعب  درفأ  ّهناـف  اـنه  اـمک  عمجلا  دارفـالا و 

باوجل افنأتـسم  هلعج  نیتقباسلا و  نیتلمجلا  لثم  ۀلالّـضلا  ءارتشا  یلع  عّرفتم  ّهنأ  عم  انه  فطاعلاب  تأی  مل  لوصوملا و  دئاع  لعافلا  نوکی 
راّنلا ریمـض  یلا  دنـسم  ّدعتم  تئاضأ  َُهلْوَح ] ام  ْتَءاضَأ  اَّمَلَف   ] الاح نوکی  نا  لمتحی  بولـسالا و  رییغتب  عماسلا  طاشنل  ادیدجت  رّدقم  لاؤس 
نایب همجرت  لدـب  هلوح  ام  راّنلا و  ریمـض  یلا  دنـسم  مزال  وا  هلوح ، یّتلا  ءایـشالا  نکاـمالا و  ینعمب  هنوک  راـبتعاب  اـم »  » یلا دنـسم  مزـال  وا 

503 ص : ج1 ، ةداعسلا ،
ۀّیتاذ ةدحولا  ّنا  رّونلا و  ۀقیقح  ةدحو  یلا  ةراشالل  ۀملظلا  عمج  رّونلا و  دّحو  ٍتاُملُظ ] ِیف  ْمُهَکَرَت  َو  ْمِهِرُوِنب  ُهَّللا  َبَهَذ   ] لامتشالا لدب  هنع 
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ماعنالا ةروس  لّوا  یف  اذهل  قیقحت  یتأیس  و  ۀّیـضرع ، اهریغل  اهل و  ۀّیتاذ  ةرثکلا  ّنا  ۀملّظلا و  ةرثک  یلا  ةراشالل  و  رّونلا ، ضرعب  هریغل  رّونلل و 
الّغوت دادزا  مالـسالا  رون  نم  ادـعب  دادزا  امّلک  ناسنالا  ّناف  ۀـمکارتملا  سفّنلا  نؤش  تاملظ  هل  لّثمملا  یف  تاملّظلاب  دارملا  هّللا و  ءاـش  نا 

[ َنوُرِْصُبی ال   ] ۀّیضرع ۀملّظلا  ناسنإلل و  اّیتاذ  رّونلا  نوک  نم  قبـس  امل  تاملّظلا  ریکنت  ۀفاضالاب و  رّونلا  فیرعت  و  ۀملظملا ، سفّنلا  نؤش  یف 
الوعفم تاملظ  یف  لعج  اذا  لوعفم  دـعب  لوعفم  وا  ّریـص ، ینعمب  لعج  اذا  كرتل  ناث  لوعفم  وا  فنأتـسم  وا  دـئاعلا  فذـحب  ۀفـص  وا  لاح 

. لوعفملا یف  میمعّتلا  دصقل  وا  امزال  لعج  لعفلا  ّنأک  هیلا  دصقلا  كرتل  لوعفملا  كرت  ایناث و 
ۀـکئالملا و ملاع  یلا  نطابلا  ۀـهج  نم  ناتّوک  جراخلا و  یلا  ةّوک  امهنم  لکل  رـصبلا  عمـسلا و  ّنا  یـضم  امیف  تملع  دـق  ٌیْمُع ] ٌمُْکب  ٌّمُص  ]
و ۀکئالملا ، ملاع  یلا  امهتّوک  ّدس  نع  ةرابع  امهمتخ  ۀّیـضرع و  ۀّنجلا  ملاع  یلا  امهتّوک  ّیتاذ و  ۀکئالملا  ملاع  یلا  امهتّوک  ۀـّنجلا و  ملاع 

یلا يّدؤت  یّتلا  ۀّیناّقحلا  اهتهج  تاعومـسملا  نم  عمـسی  ثیحب ال  ۀـکئالملا  ملاع  یلا  امه  نیتّللا  نیتّوکلا  ّدـس  نع  ةرابع  یمعلا  ممّـصلا و 
كرادم يرخأ  ةرابعب  ۀّیناّقحلا و  اهتهج  تارـصبملا  نم  رـصبی  رجاّزلا و ال  کلملا  نم  ۀـکئالملا و ال  ملاع  نم  عمـسی  ۀـکئالملا و ال  ملاع 

ناک نا  اهکاردا و  نم  ۀبولطملا  ۀهجلا  نم  اهکاردا  ناک  ۀـلقاعلا  مکح  تحت  ارّخـسم  لایخلا  ناک  ناف  لایخلا  مکح  تحت  ةرّخـسم  ناسنالا 
راد یلا  ۀلالّـضلا  راد  نع  َنوُعِجْرَی ] ْمُهَف ال   ] ناسّللا مکح  اذکه  اهنم و  ۀبولطملا  ۀهجلا  نم  اهکاردا  نکی  مل  ناطیّـشلا  مکح  تحت  ارّخـسم 

مدعل اوشحوتـسی و  یّتح  ۀلالّـضلا  راد  یف  نالیغلا  ءادصال  ةاّجنلا و  قیرط  یلا  يدهلا و  راد  یلا  مهل  يدانملا  ءادن  مهعامـس  مدـعل  يدـهلا 
504 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

مهریغب و هب  نوثیغتسی  مهل  قطن  مدعل  ةداعّسلا و  راد  یلا  اهنم  جورخلا  قیرط  ةداعّـسلا و ال  راد  تاّذلم  ۀلالّـضلا و ال  راد  تایذوم  مهراصبا 
لهال ۀـنطابلا  لاوحالا  ناـیب  هئاـفلخ  مـالک  هّللا و  مـالک  یف  رثک  يذـّلا  لـیثمّتلا  نم  دوصقملا  اومحری و  یّتح  مـالآلا  نم  مهل  اـم  نورکذـی 

َْوأ  ] یلاعت هلوق  یف  امک  لاوحالا  سفن  رکذی  دق  اهدـعب و  هیبشتلا و  ةادا  لبق  لثملا  رکذـی  دـق  کلذـل  ةرهاّظلا و  لاوحالاب  ۀّیّـسحلا  راظنالا 
يا ّبیصک  مهعامسا  بولقلا  اهرونب  ةرینتـسملا  ۀمحّرلا  اهیف  ۀجردنملا  ةدّدهملا  تاملکلا  عرق  یف  نیقفانملا  لاح  يا  ِءامَّسلا ] َنِم  ٍبِّیَـصَک 

رطملا و عباتت  ۀملظ  لیّللا و  ۀملظ  ٌتاُملُظ ] ِهِیف   ] لیق امک  دقوتسا  يذلا  یلع  َدَقْوَتْـسا ال  يِذَّلا  ِلَثَمَک  هلوق  یلع  فوطعم  وهف  باحـس  وا  رطم 
. باحّسلا مکارت  ۀملظ 

505 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

505 ص :  تیاده .....  ربارب  رد  یهارمگ  ندیرخ  نایب 

هب ار  یهارمگ  هک  دنتسه  یناسک  دنربیم  رس  هب  فافختـسا  يراوخ و  تیاغ  رد  و  فوصوم ، دنـسپان  ياهتفـص  هب  هک  هورگ  نآ  کئلوا » »
. دندیرخ تیاده 

. درک مگ  ار  هار  ینعی  دنشابیم ، ناسنالا » ّلض   » ردصم ود  ره  هلالضلا »  » و لالض »  » يدُْهلِاب ََۀلالَّضلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا 
. تساجک رد  لام  نآ  هک  دنادیمن  شبحاص  دش و  مگ  شلام  ینعی  لاملا » ّلض   » و

«- يده  » زا دارم  «. 1  » دوشیم لامعتـسا  ّثنؤم  تروص  هب  مه  رّکذم و  تروص  هب  مه  نآ  و  تسا . نایب  دشر و  تلالد و  ینعم  هب  يدـه » »
رد ار  نانآ  یلاعت  يادخ  تیاده  دارم  هکنیا  ای  دشابیم  یناسنا  تسار  هار  هب  نتفای  هار  دشاب  لوهجم  لعف  زا  ردصم  هکنیا  رب  انب  اجنیا - رد 

( ءارـش  ) دودمم و  يرـش »  » روصقم تروص  هب  ءارّـشلا »  » دوشیم و مولعم  لعف  ردصم  تروص  نیا  رد  هک  تسا . یناسنا ، تسار  هار  تهج 
« ءارتـشا  » هملک ماـع  فرع  رد  نکیل  دوشیم  قـالطا  ود  ره  شورف  دـیرخ و  رب  هک  تسا  دادـضا  زا  ینعم ، ظاـحل  زا  تسا و  هدـمآ  ود  ره 

. تسا عیاب  هدنشورف و  صوصخم  هک  عیب  ظفل  دننام  تسا  رادیرخ  يرتشم و  صوصخم 
__________________________________________________

. تسین ناسکی  نآ  رد  ثنؤم  رکذم و  هک  تسا  نیا  دوصقم  ( 1)
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506 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
( تشهب  ) ناتخبـشوخ يارـس  هب  ار  وا  هک  یهار  دـناسریم و  خزود )  ) ناتخبدـب يارـس  هب  ار  وا  هک  ییاـههار  بـسح  هـب  ناـسنا  هـک  نادـب 
، دـنکیم ییاـمنهار  نادنمتداعـس  شور  زا  يوریپ  هب  ار  وا  هک  یبتارم  نوؤش و  تسا . يرایـسب  تـالاح  نوؤش و  ياراد  دوشیم . نومنهر 

. تسا هدرک  کیلمت  نانآ  هب  ار  تالاح  نآ  یلاعت  يادخ  ایوگ ، هکنانچنآ  دشابیم . وا  يرطف  یتاذ و 
. دشابیم یضرع  دناشکیم  تواقش  تهج  رد  ار  ناسنا  هک  یبتارم 

. دنتسه وا  ریغ  كولمم  تالاح  نآ  ایوگ  هکنانچ : نآ 
هب مئاق  قیاقح  نانآ  يارب  ترخآ  ملاع  رد  دنشابیم  ریغ  هب  مئاق  هک  دنتـسه  ییاهـضرع  دنراد و  دوجو  ناهج  نیا  رد  هک  یفاصوا  هکنیا  و 

دوخ تسا و  سفن  ملاـع  رد  يرهوج  تقیقح  ياراد  تسا  یبسن  یفاـضا و  يراـبتعا  تفـص  کـی  هک  یهارمگ  اـققحم  دراد . دوجو  تاذ 
. دراد ار  لاح  نیمه  مه  تیاده ، دشابیم . سفن  بتارم  زا  ياهبترم 

رگا سپ  تسنآ  کلام  يرتشم  هک  تسا  ییاهب  ضوع  رد  يرگید  لاـم  نتفرگ  ندـیرخ ) « ) ءارتشا  » نوچ میئوگیم  تامدـقم  نیا  زا  سپ 
. دشابیم دوخ  یقیقح  ینعم  هب  ءارش »  » دشاب هتفرن  راک  هب  نآ  رد  يرگید  دیق 

ظفل هغیص و  طّسوت  هب  دیاب  ندیرخ  هکنیا  و  دنشاب ، يویند  ضارعا  زا  دیاب  نمث  عیبم و  هک  مینک  ذخا  ار  دیق  نیا  ءارتشا  ینعم  رد  رگا  یلو 
و دشابیم ، « 1  » هراعتسا ءارتشا  ظفل  تروص  نیا  رد  دریگ ، ماجنا  صوصخم 

__________________________________________________

ینعم رد  ظفل  لامعتسا  تسا و  زاجم  دوش  لامعتسا  یلصا  ینعم  ریغ  رد  رگا  تقیقح و  دوش  لامعتـسا  هک  عوضوم  ینعم  رد  ظفل  رگا  ( 1)
دـشاب اهنآ  ریظن  ّتیئزج و  ّتیببـس ، لیبق  زا  تهباشم  زا  ریغ  يزیچ  هقالع  نیا  رگا  لاح  تسین ، زیاـج  ینعم  ود  نیب  هقـالع  نودـب  يزاـجم 

هراعتـسا دوش  رکذ  هب  هّبـشم  تامئالم  زا  يزیچ  هراعتـسا  رد  هاگ  ره  و  تسا ، هراعتـسا  دـشاب  تهباشم  هقـالع  رگا  دراد . ماـن  لـسرم  زاـجم 
هّبشم و تامئالم  زا  کی  چیه  رگا  تسا و  دّرجم  هراعتسا  دوش  رکذ  هّبـشم  تامئالم  زا  يزیچ  رگا  و  دوشیم ، هدیمان  یحیـشرت  ای  هحّـشرم 

. تسا هقلطم  هراعتسا  دوشن ، رکذ  هب  هّبشم 
507 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: یلاعت يادخ  لوق 
تسا هلماعم  رد  هیامرس  لصا  رب  ینوزفا  حبر  دشابیم - یلقع  زاجم  تراجت  حبر  تبسن  تسا . هراعتسا  حیرـشت  يارب  ْمُُهتَراِجت  ْتَِحبَر  امَف 

. تسا هیامرس  لصا  رد  ناصقن  ندش و  مک  نایز ، هک  يروطنامه 
ناصقن زا  معا  نارـسخ »  » هک يروطنامه  تسنآ  يدوبان  ای  ندـش و  مک  اـی  لاـم و  لـصا  ياـقب  زا  معا  تسا ، هدـمآ  هیآ  رد  هک  حـبر  یفن 

. تسا نآ  ندرک  فلت  هیامرس و 
اُوناک ام   » تروص نیا  رد  تسا . رتفیعـض  رب  رتيوق  ندـش  فطع  لیبق  زا  دوخ ، لبق  اـم  هب  تراـبع  نیا  ندـش  فطع  َنیِدَـتْهُم  اُوناـک  اـم 
نانآ هیامرس  ار  تیاده  یلاعت ، يادخ  اریز ، دناهدرک . فلت  ار  دوخ  هیامرـس  تعاضب و  لصا  ینعی ، دناهدشن  تیاده  هکلب  ینعی  َنیِدَتْهُم .»

: تسا لولعم  هب  تلع  فطع  لیبق  زا  ای  درک و  رکذ  اهب ، ناونع  هب  هلماعم  رد  ارنآ  تهج  نآ  زا  تسا  هداد  رارق 
. دناهدشن تیاده  ندرب ، دوس  تراجت و  قیرط  هب  نانآ  هکنیا  يارب  دناهدربن  يدوس  ینعی :

يارب تیاده  اریز  دـناهدوبن  تیادـه  کلام  الوصا »  » نانآ نوچ  دـناهدیرخ  تیادـه  لباقم  رد  ار  یهارمگ  اهنآ  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  ای 
نوئش زا  ارنآ  ای  دشاب  ص )  ) دمحم اب  تعیب  هلیسو  هب  مالسا  رون  زا  ییانشور  بلط  تیاده  زا  دوصقم  هاوخ  تسا : هدوب  یتیراع  يرما  نانآ 
لیبق زا  ای  تسا . نامیا  ای  مالـسا  رون  هب  ندش  نشور  هدامآ  هک  دـشاب  سفن  نوئـش  زا  ای  تسا  هدـش  نشور  مالـسا  رون  اب  هک  میریگب  سفن 

. دناهدشن ییامنهار  تاجن  هار  يوس  هب  الصا  ینعی : تسا . هدیدرگن  ناشدیاع  يدوس  الصا  ینعی  تسا  عمج  فطع 
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508 ص :  هیآ 17 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(17  ) َنوُرِْصُبی ٍتاُملُظ ال  ِیف  ْمُهَکََرت  َو  ْمِهِرُوِنب  ُهَّللا  َبَهَذ  َُهلْوَح  ام  ْتَءاضَأ  اَّمَلَف  ًاران  َدَقْوَتْسا  يِذَّلا  ِلَثَمَک  ْمُُهلَثَم 

508 ص :  همجرت ..... :

نـشور ار  ناشفارطا  شتآ  نوچ  دنزورفا  شتآ  هک  تسا  یناسک  دننام  مالـسا ،) رون  هب  ییانـشور  بلط  ای  مالـسا  رون  لوبق  رد  : ) نانآ لثم 
. دننیبیمن هک  دراذگیم  او  یکیرات  رد  ار  نانآ  هدرب  ار  شتآ  رون  ادخ  درک 

508 ص :  ریسفت ..... :

. تخورفا شتآ  هک  تسا  یسک  دننامه  اران » دقوتسا  يذلا  لثمک  . » مالسا رون  هب  ییانشور  بلط  ای  مالسا  رون  لوبق  رد  نانآ  لثم  مهلثم » »
. تسا هدش  تئارق  هجو  هس  هب  لثم  »

هبـش و هبـش و  يانعم  نزو و  رب  هک  لیعف  نزو  رب  لیثم »  » موس لعفلا ) نیع  نوکـس  ءاف و  رـسک  هب  « ) لثم  » مود نیع ) ءاف و  حتفب  « ) لثم  » لوا
تـسا مسا  اذـل ، دوشیم . هدرب  راک  هب  بّکرم  هیبشت  يارب  دراوم  بلغا  رد  لعفلا  نیع  تکرح  اـب  لـثم »  » لامعتـسا نکیل  تسا  هدـمآ  هیبش 
فیرعت يارب  یهاـگ  لا » هب  هفرعم  : » دـننام زین  يذـلا )  ) لوـصوم دراد و  ناـیرج  ماـع  فرع  رد  مدرم  نیب  رد  هک  بـکرم  ياـههلمج  يارب 

هک اریز  تسا  بیترت  نیمه  هب  اجنیا  رد  هچنانچ  دوش  يراـج  عمج  درفم و  مکح  نآ  درفم  رب  تسا  زیاـج  تروص  نیا  رد  هک  تسا  سنج 
يِذَّلاَک ُْمتْـضُخ  َو  یلاـعت ... : يادـخ  لوق  دـننام  و  تسا . هدـمآ  عمج  رگید  یـضعب  درفم و  تسا  لوصوم  عجرم  هک  يریامـض  زا  یـضعب 

لوـصوم هب  اوضاـخ »  » لـعاف هکنیا  رب  اـنب  دـنتفر . ورف  هورگ  نآ  هکناـنچمه : تاوهـش  رد  دـیتفر  ورف  ینعی ، هیآ 70 ) هبوت ، هروـس   ) اوُضاـخ
509 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هب  عمج  ریمض  تسا  درفم  يذلا »  » هکنیا اب  اجنیا  رد  هک  ددرگرب ،

. تسا هتشگرب  نآ 
يارب فنأتـسم  هلمج  ارنآ  درواین و  فطع  واو  لاح  نیع  رد  تسا  یهارمگ  ندـیرخ  عرف  هجیتن و  قباس  هلمج  ود  دـننام  هلمج  نیا  هکنیا  اب 

. دنک داجیا  هدنونش  رد  ياهزات  طاشن  شور ، رییغت  نیا  هلیسو  هب  ات  داد  رارق  رّدقم  لاؤس  باوج 
. دشاب هیلاح  هلمج  هک  دراد  لامتحا  و 

« ام  » هب هک  تسا  مزال  لعف  ای  تسا  هدش  هداد  تبـسن  ددرگیم  رب  شتآ  هب  هک  يریمـض  هب  هدوب  يدعتم  ای  تءاضا »  » َُهلْوَح ام  ْتَءاضَأ  اَّمَلَف 
. دنکیم تلالد  تسا  نآ  شوح  لوح و  فارطا و  رد  هک  یئایشا  نکاما و  رب  نآ  هکنیا  رابتعا  هب  هدش ، هداد  دانسا 

ام  » و تسا ) رتتـسم  تءاضا  رد  ران »  » ریمـض ، ) هدـش هداد  تبـسن  ددرگیم  رب  ران »  » هب هک  يریمـض  هب  هک  تسا  یمزال  لـعف  تءاـضا »  » اـی
«1 . » تسا لامتشا  لدب  هلوح »

. هتشاذگ ورف  اهیکیرات  رد  ار  نانآ  هدرب و  ار  نانآ  رون  دنوادخ  ٍتاُملُظ  ِیف  ْمُهَکََرت  َو  ْمِهِرُوِنب  ُهَّللا  َبَهَذ 
هکنیا دشاب و  رون  تقیقح  تدحو  هب  هراشا  ات  تسا  هدمآ  تاملظ )  ) عمج تروص  هب  تملظ  یلو  درفم  دحاو و  تروص  هب  رون  »

__________________________________________________
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موکحم لدب  رد  سپ  هطـساو ، نودب  دشاب  مکح  هب  دوصقم  هک  یعبات  زا  تسترابع  نآ  تسا و  ررقم  وحن  ملع  رد  ندروآ  لدب  لدـب - ( 1)
. تسا لدب  سفن  تاذلاب  ۀقیقح و  هیلع 

. تسا مسق  راهچ  لدب 
یلوا هک  وبا ، دـیز و  هک  كوبا » ینمرکا  ، » دـیز ینمرکا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  تقیقح  رد  هک  كوبا  دـیز  ینمرکا  لثم : لک  زا  لک  لدـب 

. دنشابیم مه  نیع  تسا  لدب  یمود  هنم و  لدبم 
. دنتفر ناشفصن  نادرگاش  لثم  مینک  هدارا  ار  لک  زا  یئزج  هک  لک  زا  ءزج  لدب  ( 2)

. شلمع دیز  دروآ  تفگشب  ارم  لثم : تسا  لدب  رب  لمتشم  هنم  لدبم  هک  لامتشا  لدب  ( 3)
( دعب هب  هغالبلا ص 77  ملاعم  ذخأم  . ) دیآیمن حیصف  نخس  رد  هک  طلغ  لدب  ( 4)

510 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هک تسا  یترثک  هب  هراشا  يارب  زین  و  دوشیم . لصاح  تدحو  رون ، ندش  ضراع  هطـساو  هب  رون ، ریغ  دروم  رد  تسا و  رون  یتاذ  تدحو ،

نیا ماعنا  هروس  لّوا  رد  هّللا - ءاشنا  هک - تسا  یـضرع  اهزیچ ، ریاس  يارب  هدوب ، یتاذ  تملظ ، يارب  ترثک  هکنیا  دراد و  دوجو  تملظ  رد 
. دریگیم رارق  قیقحت  دروم  بلطم 

. تسا هدش  هدز  لثم  نآ  هب  هک  يزیچ  نآ  رد  تاملظ  زا  دارم  اما 
رد وا ، نداـتفا  ورف  دوش  رترود  مالـسا  رون  زا  ردـق  ره  ناـسنا  هچ ، تسا  هدـیدرگ  مکارتـم  هک  تسا  سفن  نوئـش  ياـهیکیرات  تاـملظ و 

تـسا نآ  لیلد  هب  هدـمآ  هرکن  تاملظ »  » هفرعم و مه »  » ریمـض هب  هفاضا  ببـس  هب  رون ، هکنیا  زا  دوشیم . رتنوزفا  رتشیب و  هریت  سفن  بتارم 
. دشابیم یضرع  تملظ  ناسنا و  یتاذ  رون ، هک ،

« كرت  » يارب مود  لوعفم  ای  تسا . هفنأتـسم  هلمج  هکنآ  ای  تسا  هدش  فذح  نآ  دئاع  هک  تسا  یتفـص  ای  لاح  ترابع  نیا  نورـصبی » «ال 
. میریگب دینادرگ ) « ) رّیص  » ینعم هب  ار  نآ  رگا  تسا 

دروم نوچ  تسا  هدـش  فذـح  نورـصبی » ال   » لعف لوعفم  و  میهد ، رارق  مود  لوعفم  ار  تاـملظ » یف   » رگا تسا  لوعفم  زا  دـعب  لوعفم  اـی 
. تسا هدمآ  مزال  تروص  هب  لعف  یئوگ  هکنانچ : هدوبن  دصق 

. ددرگ زیچ  همه  لماش  دشاب و  ّماع  دنیبیمن  هک  ار  يزیچ  نآ  ینعی  دبای . میمعت  نآ  لوعفم  هک  تسنآ  دوصقم  ای 

510 ص :  هیآ 18 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(18  ) َنوُعِجْرَی ْمُهَف ال  ٌیْمُع  ٌمُْکب  ٌّمُص 

510 ص :  همجرت ..... :

. تسین یتشگزاب  ارنانآ  سپ  دنناروک  ناگنگ و  نارک ،
511 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

511 ص :  ریسفت ..... :
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: تسا هنزور  ود  نطاب  تهج  زا  ار  کی  ره  دراد و  ياهنزور  جراخ  هب  مادک  ره  مشچ  شوگ و  هک  یتسناد  هتشذگ  رد 
. تسا هکئالم  ملاع  يوس  هب  یکی 

. دشابیم ناّینج  ملاع  يوس  هب  يرگید 
دودـسم نآ ، رب  نداهن  رهم  دـشابیم . یـضرع  تسا  ناّینج  ملاـع  يوس  هب  هک  ياهنزور  یتاذ و  تسا  هکئـالم  ملاـع  يوس  هب  هک  ياهنزور 

هب هک  تسا  شوگ  مشچ و  هنزور  ود  نیا  ندومن  دودسم  يروک  يرک و  و  دراد . ناگتـشرف  ناهج  يوس  هب  ور  هک  تسا  هنزور  نآ  ندرک 
ناگتـشرف و ملاع  زا  دنونـشن و  تسا  نومنهر  هکئالم  ملاـع  هب  هک  ار  تاعومـسم  ندوب  قح  تهج  هک  يوحن  هب  دـنراد  هار  هکئـالم  ملاـع 

. دنونشیمن يزیچ  مه  هدنراد ) زاب   ) رجاز کلم 
مکح ربنامرف  رگا  لایخ  تسا و  لایخ  نامرف  تحت  ناسنا ، یکاردا  ياهورین  رگید ، ترابع  هب  دـننیبیمن . ارنآ  یناّقح  هبنج  اهیندـید  زا  و 

. دراد ار  مکح  نیمه  زین  نابز  و  تسین ، بولطم  شکاردا  دشاب  ناطیش  نامرف  تحت  رگا  یلو  تسا  بولطم  نآ  كاردا  دشاب  لقع 
تاجن قیرط  تیادـه و  يارـس  هب  ار  اهنآ  هک  ار  يدانم  يادـن  ناـنآ  اریز ، دـندرگیمن  رب  تیادـه  هب  تلالـض  زا  ناـنآ  َنوُعِجْرَی » ـال  ْمُهَف  »
يارـس رابنایز  دراوم  زا  اـت  دنونـشیمن  یهارمگ  يارـس  رد  ار  دد  وید و  يادـص  ییاونـش ، مدـع  تلع  هب  نینچمه  دنونـشیمن . دـناوخیم 

هناخ هب  تلالـض  هناخ  زا  جورخ  هار  دننیبیمن و  زین  ار  یتخبـشوخ  يارـس  ياهتذـل  تلالـض و  يداو  تایذوم  دـنوش و  هدزتشحو  تلالض 
همجرت دروم  ات  دنوش  روآ  دای  ار  دوخ  ياهدرد  هدومن ، یهاوخ  دایرف  نارگید  زا  دنناوتیمن  یگنگ  ببس  هب  دنسانشیمن و  ار  یتخبـشوخ 

512 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب 
. دنریگ رارق  محرت 

يارب دـشابیم  يرهاظ  لاوحا  هلیـسو  هب  نانآ  ینطاب  تالاح  نایب  تسا - دایز  وا  نانیـشناج  ادـخ و  مالک  رد  هک  ندروآ - لاثم  زا  دوصقم 
رکذ نآ  زا  دـعب  یهاـگ  و  هیبشت ، تادا  زا  لـبق  لـثم  یهاـگ  تهج  نیا  زا  دـننیبیم . ار  يرهاـظ  تـالاح  تاـسوسحم و  طـقف  هک  یناـسک 

: تسا هدومرف  اذل  ِءامَّسلا » َنِم  ٍبِّیَصَک  َْوأ   » یلاعت يادخ  لوق  دننام  دوشیم ، نایب  نانآ  لاوحا  یگنوگچ  انیع  یهاگ  دوشیم و 

512 ص :  هیآ 19 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(19  ) َنیِِرفاْکلِاب ٌطیُِحم  ُهَّللا  َو  ِتْوَْملا  َرَذَح  ِقِعاوَّصلا  َنِم  ْمِِهناذآ  ِیف  ْمُهَِعباصَأ  َنُولَعْجَی  ٌقَْرب  َو  ٌدْعَر  َو  ٌتاُملُظ  ِهِیف  ِءامَّسلا  َنِم  ٍبِّیَصَک  َْوأ 

512 ص :  همجرت ..... :

اههقعاص تدش  زا  ار  شیوخ  ياهتشگنا  تسا  قرب  دعر و  اهیکیرات و  نآ  رد  هک  دزیر  ورف  نامسآ  زا  هک  تسا  يدنت  ناراب  نوچمه  ای  »
.« تسا طیحم  نارفاک  رب  دنوادخ  دنشاب و  ناما  رد  ندرم  زا  ات  دنهدیم  رارق  ناشیاهشوگ  رد 

512 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

هک تسا  یتمحر  نآ  رد  هک  زیمآدیدهت  تاملک  نیا  هلیـسو  هب  اهنآ  شوگ  ندش  هدیبوک  رد  نیقفانم  لاح  ینعی ، ِءامَّسلا » َنِم  ٍبِّیَـصَک  َْوأ  »
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. دبوکیم ار  اهنآ  شوگ  هک  تسا  ربا  ای  ناراب  دننامه  دوشیم ، نشور  اهلد  شرون  زا 
. دناهتفگ یخرب  هچنانچ  ًاران » َدَقْوَتْسا  يِذَّلا   » هلمج هب  هن  تسا  هدیدرگ  فطع  ًاران » َدَقْوَتْسا  يِذَّلا  ِلَثَمَک   » هلمج هب  ترابع  نیا  سپ 

521 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  اهربا  مکارت  تملظ  یپایپ و  ناراب  تملظ  بش و  یکیرات  تملظ و  ینعی  ٌتاُملُظ » ِهِیف  »

521 ص :  ناراب .....  ربا و  قرب و  دعر و  قیقحت 

نیمز زا  راـخب  ندـش  دـعاصتم  ربا ، شیادـیپ  ببـس  و  تسا ، يّوـج  ياههدـیدپ  هلمج  زا  قرب  دـعر و  ربا و  هـک  نادـب  قرب » دـعر و  ربا و  »
رازکمن یبادرم و  ياهنیمز  زا  هکنیا  ای  هدـیدرگ  راخب  مرگ  يدرگوگ  داوم  تلع  هب  اـی  دیـشروخ  رون  هلیـسو  هب  اـی  هک  دـشابیم  بوطرم 

رگا ددرگ ، لیدـبت  زاگ  هب  دوش و  طـسبنم  هکنیا  زا  لـبق  و  تشگ ، دـعاصتم  راـخب  هک  هاـگنآ  سپ  تسا  هدـش  دـعاصتم  هتـساخرب و  مرگ 
. دنتسه دوخ  ءارو  ام  ندید  عنام  هک  دوشیم  لیدبت  ییاهربا  هب  هدیدرگ  مکارتم  دریگ  رارق  درس  رایسب  ّوج  کیدزن 

، مکارت زا  دـعب  تسا . هدـش  هتخیمآ  اوـه  تارذ  ءازجا  هب  هدـیدرگ و  شخپ  هدـنکارپ و  مه  زا  نآ  تارذ  هک ، یبآ  زا  تـسا  تراـبع  راـخب 
تروص هب  دوشن  دقعنم  اوه  تدورب  اب  رگا  دوشیم . بآ  هب  لیدـبت  زین  اوه  ءازجا  زا  يرادـقم  بآ ) ياهلوکلوم   ) هدـش عمتجم  بآ  تارذ 

نآ تارذ  لماک  عاـمتجا  زا  لـبق  داـقعنا  رگا  دـیآیم و  رد  فرب  تروص  هب  دوشب  دـقعنم  عاـمتجا  زا  دـعب  رگا  ددرگیم و  رادـیدپ  ناراـب 
ددرگیم و دعاصتم  راخب  اب  هارمه  زاگ )  ) يدود يدرگوگ ، ریاب  کشخ و  ياهنیمز  زا  یهاگ  دیآیم و  دوجو  هب  گرگت  دریگ  تروص 

. دوشیم بیکرت  تسا ، هتخیمآ  اوه  ءازجا  اب  هک  شتآ  ءازجا  نیمز و  ءازجا  زا  دود 
نیئاپ هب  اتعیبط  نیمز  ءازجا  دوش  سبح  راـخب  ءازجا  نیب  نآ  يزاـگ  يازجا  دوش و  مکارتم  دـسرب و  درـس  رایـسب  ّوج  هب  راـخب  نیا  هاـگ  ره 

522 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ءازجا  رب  یشتآ  ءازجا  رگا  لاح  دشابیم ، لیامتم  الاب  هب  نیشتآ  ءازجا  لیامتم و 
هب ار  اـهنآ  دوش  بلاـغ  نیمز  ءازجا  رگا  دروآیم و  رد  تکرح  هب  تدـش  هب  ـالاب  يوس  هب  اـهربا  نیب  ار  يزاـگ  ءازجا  دوش  بلاـغ  یکاـخ 
هک ییادص  نآ  ندش  هراپ  زا  دوشیم  هراپ  هراپ  تسا  رتظیلغ  اوه  زا  هک  ییاهربا  دـیدش ، تکرح  نیا  اب  دـناشکیم . نیئاپ  يوس  هب  تدـش 

. دیآیم دوجو  هب  دوشیم  هدیمان  دعر 
نیا دوشیم  شوماخ  تعرـس  هب  دعب  هدش  لعتـشم  نیـشتآ  ءازجا  یمرگ  تکرح و  زا  یـشان  يامرگ  ببـس  هب  دـشاب  فیطل  زاگ  هدام  رگا 

ات دـنامیم  یقاب  لاح  نامه  هب  هکلب  دوشن ، شوماخ  تعرـس  هب  دوش  لعتـشم  نوچ  دـشاب  ظیلغ  زاـگ  نآ  رگا  دـنیوگیم و  قرب  ار  تلاـح 
. دنمانیم هقعاص  ارنآ  دسرب  نیمز  هب  هکنیا 

. درادن یتافانم  « 1 . » دشابیم لّکوم  ناگتشرف  ياههنایزات  يادص  دعر  هک  تسا  هدمآ  رابخا  رد  هچنآ  اب  میتفگ  هچنآ 
هدش هدیـسرپ  ایوگ  هک  دـشابیم  رّدـقم  لاؤس  باوج  هک  تسا  هفنأتـسم  هلمج  ای  تفـص  ای  لاح  هلمج ، نیا  ْمِِهناذآ  ِیف  ْمُهَِعباصَأ  َنُولَعْجَی 

. دوشیم هدافتسا  همزالم  زا  هک  ددرگیم  رب  ساّنلا »  » هب ریمض  و  تسا ؟ هنوگچ  مدرم  لاح  تسا 

. تسا هقعاص  يادص  زا  ناششوگ  یگراپ  زا  یشان  هک  دنسرتیم  یگرم  زا  نانآ  توملا » رذح  »
لاؤس تسا  هدش  هدز  نانآ  يارب  لثم  هک  نیقفانم  لاح  یگنوگچ  زا  ياهدنسرپ  ایوگ  هک  نیقفانم  هب  ددرگیم  رب  نولعجی »  » ریمض هکنیا  ای 

. دنکیم
هقعاـص نوچ  دـیدش  دـیعو  دـیدهت و  اـب  ار  اـهنآ  ياهـشوگ  هک  تسا  یتاـملک  زا  زاـجم  ناونع  هب  هیآ ، نیا  رد  قعاوص »  » تروص نیا  رد 

. دبوکیم
هب ادخ ، ینعی ، َنیِِرفاْکلِاب  ٌطیُِحم  ُهَّللا  َو  یلاعت  يادخ  لوق  اب  نایب  نیا 

__________________________________________________
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همجرت تناما ، ظفح  رطاخ  هب  ام  درادن و  یـضعب  دراد و  تقباطم  یملع  لوصا  اب  نآ  زا  یـضعب  هک  تسامدـق  لوق  لقن  قوف  تایرظن  ( 1)
. میدرک

523 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشاب نانآ  يارب  يرگید  ّمذ  هب  رعشم  ات  هدروآ  ریمض  ياج  هب  ار  رهاظ  مسا  تهج  نیا  زا  تسا  رتقفاوم  تسا ، طیحم  نارفاک  نآ 

َو  » هلمج و  دنراذگیم . ناشیاهـشوگ  رد  ار  ناشیاهتـشگنا  نیقفانم  ینعی ، دشاب  نیقفانم  نولعجی »  » ریمـض عجرم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا 
زا رارف  اریز  درادـن  يدوس  ناشیا  رب  گرم  زا  زیهرپ  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دـشاب و  نولعجی »  » لـعاف يارب  لاـح ، َنیِِرفاـْکلِاب » ٌطـیُِحم  ُهَّللا 

. تسین نکمم  یلاعت  يادخ  تموکح  هطیح 

523 ص :  هیآ 20 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ِّلُک یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمِهِراْصبَأ  َو  ْمِهِعْمَِسب  َبَهََذل  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  اوُماق  ْمِْهیَلَع  َمَلْظَأ  اذِإ  َو  ِهِیف  اْوَشَم  ْمَُهل  َءاضَأ  امَّلُک  ْمُهَراْصبَأ  ُفَطْخَی  ُقْرَْبلا  ُداکَی 
(20  ) ٌریِدَق ٍءْیَش 

523 ص :  همجرت ..... :

کیرات نانآ  رب  هک  یماگنه  دنوریم و  هار  یئانشور  نآ  رد  دنک ، نشور  نانآ  يارب  هاگ  ره  دیابر ، رد  ار  ناشنامـشچ  قرب  تسا  کیدزن 
. تسا اناوت  زیچ  همه  رب  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  دربیم . ار  اهنآ  ییانیب  یئاونش و  هنیآ  ره  تساوخیم  ادخ  رگا  دنتسیایم و  دزاس 

523 ص :  ریسفت ..... :

دوجو اب  نیقفانم  ای  ناگدز  ناراب  تلاح  تسا  هدـش  هتفگ  ایوگ  هک  تسا  يرگید  لاؤس  باوج  هلمج ، نیا  ْمُهَراْصبَأ  ُفَطْخَی  ُقْرَْبلا  ُداـکَی 
؟ دوب دهاوخ  هچ  قرب 

.( دنیوگیم ار  تعرس  هب  ندرب ، دشابیم  فطخ  نآ  ردصم  هک  فطخی  فطخ  )
. دشابیم لخادتم  تلاح  ای  فدارتم  لاح  هلمج  نیا 

، ةداعـسلا نایب  همجرت  ای  تسا  یمّوس  لاؤس  باوج  رگید و  هفنأتـسم  هلمج  ترابع ، نیا  اوُماق  ْمِْهیَلَع  َمَلْظَأ  اذِإ  َو  ِهِیف  اْوَشَم  ْمَُهل  َءاـضَأ  اـمَّلُک 
524 ص : ج1 ،

«1 . » دشابیم لخادتم  ای  فدارتم و  لاح  هکنیا 
. تسا مک  یلیخ  نآ  ندوب  يدعتم  هچ  رگا  تسا . هدمآ  ود  ره  مزال  يّدعتم و  تروص  هب  ملظا »  » و ءاضا »  » و

ماگ ناشهار ، رد  ای  ناشفارطا و  رد  ای  یئانـشور  نآ  رد  دنادرگ  نشور  ار  ناشهار  ای  فارطا  قرب ، ای  ادخ  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم ،
ره ای  و  دننکیم . فّقوت  دنادرگ  کیرات  ارنانآ  هار  ای  فارطا  ادـخ  هاگ  ره  دـهدیم : ینعم  نینچ  ملظا »  » نینچمه دـنوریم . هار  هتـشادرب ،

. ددرگ کیرات  ناشهار  ای  فارطا  و  دوش ، نشور  ناشیا  هار  ای  فارطا  هاگ 
زا يروای  رگا  دباتـشیم و  يوس  نآ  هب  ریزگان  دبایب  رون  ناهج  زا  يروای  هاگ  ره  اذل  تسا  ریخ  ادخ و  يوسب  هدـنیوپ  هرطفلاب  ناسنا  نوچ 

هّیلک و تروص  هب  لّوا  هّیطرـش  هیـضق  ور  نیا  زا  دـنکیم  تکرح  شترطف  ياضتقا  هب  یهاگ  و  دوشیم ، فّقوتم  دـباین  تاریخ  ملاع  تهج 
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«2 . » تسا هدمآ  هلمهم  تروص  هب  مّود  هّیطرش 
مالک رد  لوعفم ، فذح  هنوگنیا  دشابیم . فودخم  طرـش  باوج  هنیرق  هب  هّللا » ءاش   » لوعفم ْمِهِراْصبَأ » َو  ْمِهِعْمَِـسب  َبَهََذل  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  »

. دیدرگ يروآ  دای  البق  مه  عمس »  » ندروآ درفم  تلع  دوشیم و  رکذ  تردن  هب  لوعفم  تسا و  دایز  برع 
، دربب نیب  زا  قرب  شـشخرد  اب  ار  نانآ  یئانیب  هقعاص و  اب  ار  ناشیئاونـش  تساوخیم  ادـخ  رگا  تسا : نینچ  هیآ  زا  تمـسق  نیا  ینعم  سپ 

. دربیم
نیب زا  ار  اهنآ  یئاونش  تساوخیم  ادخ  رگا  دهدیم : ینعم  نینچ  ای  و 

__________________________________________________

. تشذگ البق  لخادتم  فدارتم و  لاح  ینعم  ( 1)
و دنمان ، هروصحم  ار  هّیـضق  دشاب  هدش  نایب  یّلک  هچ  ییزج و  هچ  نآ  دارفا  رادـقم  مکح و  قلعتم  هّیطرـش  ای  هّیلمح  هّیـضق  رد  هاگ  ره  ( 2)

. دنمانیم هلمهم  ارنآ  دشاب  هدشن  نایب  تّیئزج  ّتیلک و  دارفا و  رظن  زا  مکح  قلعتم  رگا 
525 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنونشن ار  هقعاص  دعر و  يادص  ات  دربیم 
زین دنونـشن و  ار  دـیعو  زیمآدـیدهت و  تاملک  ات  دربیم  نیب  زا  ار  ناشیئانیب  ییاونـش و  تساوخیم  ادـخ  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  اـی  و 

. دننکن هدهاشم  تسا  وا  ناربمایپ  یلاعت و  يادخ  تیناقح  رب  تلالد  هک  ار  یهلا  تایآ 
نیقفانم رئامـض  عجرم  و  تسا ) هدـش  هدروآ  لثم  ناشیا  تهج  هک  ییاهنآ   ) هل لّثمم  هب  تاـفتلا  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رب  اـنب  ینعم  نیا 

. دشاب زیاج  فانیتسا  يارب  واو »  » ندمآ هکنیا  رب  انب  دشاب  هفنأتسم  ای  هیلاح  هلمج  ای  قباس و  هّیطرش  هلمج  رب  فطع  هلمج  و  دشاب ،
رب هک  تسا  هّماع  میهافم  زا  ءیـش »  » هملک یلبق  بلطم  يارب  دشاب  یتلع  هکنیا  ات  تسا  هفنأتـسم  زین  هلمج  نیا  ٌریِدَق  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ 

هدرک ادیپ  صیصخت  یلاعت  بجاو  ریغ  هب  ندوب ، ماع  نیا  رب  انب  درادن  صاصتخا  تانکمم  هب  اهنت  دوشیم و  لماش  ود  ره  نکمم  بجاو و 
. تسا

تسین تسرد  یلاعت  يادخ  تردق  دروم  رد  ریسفت  نیا  یلو  دناهدومن  ریـسفت  نآ  كرت  لعف و  ماجنا  ندوب  حیحـص  هب  ار  تردق  نیمّلکتم 
تاهج همه  زا  تاّذلاب  دوجولا  بجاو  هک  یلاح  رد  دشاب  هتشاد  ناکما  یلاعت  يادخ  هب  لاعفا  تبسن  هک  دیآیم  مزال  تروص  نآ  رد  اریز 

. تسا هدیدرگ  ققحم  دوخ  ياج  رد  هلأسم  نیا  دشابیم ) بجاو  وا  دوخ  نوچ  مه  وا  لعف  سپ   ) تسا بجاو 
دهاوخن رگا  دهدب و  ماجنا  دهد  ماجنا  ار  يراک  دهاوخب  هاگ  ره  هک  دشاب  يروط  اتاذ  لعاف ، هک  تسا : هدش  ریـسفت  هنوگنیا  تردـق  زین  و 

526 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هیطرش  هیضق  رد  اریز  تسا  نکمم  بجاو و  تردق  زا  ّمعا  نآ  ینعم  دهدن و  ماجنا 
. تسا حیحص  هّیطرش  نآ ، ناکما  ای  و  « 1  » مّدقم عضو  ترورض  اب  هکلب  دشاب  نکمم  مّدقم  عضو  هک  تسین  مزال 

نایز دوس و  هب  هک  هچنآ  نانآ و  ياهّتیعقوم  ناراکزیهرپ و  لیبق  زا  مدرم  تاجتـسد  رکذ  هب  دـش  رجنم  باتکلا »  » رکذ هروس ، لّوا  رد  نوچ 
نآ هلابند  رد  نونکا  تسا  اهنآ  نابز  رب  هک  هچنآ  تالاح و  نیقفانم و  تسا و  اهنآ  نایز  رب  هک  هچنآ  نانآ و  تیعقوم  راّفک و  تسا و  نانآ 
رما هک  ایوگ  دروآیم  لابند  هب  دـش  رکذ  نیقّتم  يارب  هک  ار  هچنآ  زین  نآ  هک  دروآیم  لاـبند  هب  ار  يوقت  هک  دومن  تداـبع  هب  رما  ار  مدرم 

. تسا اهنآ  نایز  دوس و  اههورگ و  رکذ  عرف  هجیتن و  تدابع  هب 
ات دوشیم ، لصاح  باطخ  تّذل  زا  هک  تسا  هدنونـش  رد  طاشن  داجیا  جییهت و  يارب  تسا  هدـش  زاغآ  ای )  ) ادـن فرح  اب  هیآ  لّوا  هکنیا  زا 
رد طاشن  تهج  رد  يدیدجت  ات  مالک  رد  تافتلا  تروصب  تشگرب  باطخ  هب  بیاغ  زا  دـناسرب و  ار  تدابع  نأش  هب  مامتها  هلیـسو  نیدـب 

: دومرف سپ  دشاب ، تدابع 

526 ص :  هیآ 21 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]
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هراشا

(21  ) َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َو  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُمُکَّبَر  اوُُدبْعا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 

526 ص :  همجرت ..... :

. دیوش راگزیهرپ  هک  دیاش  دیروآ ، يور  دیرفآ  دناهدوب ، امش  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  امش و  هک  يراگدرورپ  شتسرپ  هب  نامدرم  يا 

526 ص :  ریسفت ..... :

ُمُکَّبَر اوُُدبْعا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
__________________________________________________

. دراد مان  یلات  لومحم  مّدقم و  هّیطرش  هیضق  رد  عوضوم  دشابیم  لعفی » مل  أشی  مل  نإ  لعف و  ءاش  نإ   » هّیطرش زا  دوصقم  ( 1)
527 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دنهدیم ماجنا  ناشیالوم  ربارب  رد  ناگدنب  هک  دینک  نانچنآ  ای  دیوش  وا  هدنب  ناتیاهوزرآ ، ناتیاهسفن و  یگدرب  زا  ندش  نوریب  اب  مدرم  يا 
رارق تعیرـش  رد  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  ناگدنب  لامعا  تروص  زا  هچنآ  ای  دـشابن  وا  یهن  رما و  هب  زج  امـش  تاکرح  هک  هنوگ  نیدـب 

. دیناسر ماجنا  هب  تسا  هداد 
یلع ّتیولع  هک  یتبسن  فاضم و  ّبر  هب  یهاگ  و  تسا . قلطم  دوبعم  تاّذلاب و  دوجولا  بجاو  هک  بابرالا » ّبر   » هب یهاگ  ّبرلا »  » هملک

. دوشیم هداد  ربـخ  ادـخ  زا  وا  هلیـسوب  هک  تسا  يزیچ  و  وا ، ناونع  قلطم و  ّبر  روهظ  ع )  ) یلع نوچ  دوـشیم  قـالطا  دـناسریم  ار  (ع )
ترضح روهظ  زا  سپ  یلو  دوشیمن  عقاو  تدابع  دروم  سپ  درادن ، ياهناشن  مسا و  ربخ و  دومن ، روهظ و  نیا  زا  ریغ  گرزب  يادخ   » اریز

نیا دریگیم و  رارق  شتـسرپ  دروم  دوشیم و  هداد  ربخ  نآ  زا  هدوب  یهاگآ  كرد و  لباق  ع )  ) یلع تیرهظم  دومن  ناونع و  نیاب  تّیدحا 
رد یلاعت  يادخ  لوق  نایب  رد  هکنانچ  تسا ، موسوم  فاضم  ّبر »  » هب تسا  هدش  هداد  تبسن  قلخ  هب  هدوب و  قلطم  ّبر  روهظ  نوچ  ناونع 

هدش دراو  هیآ 57 ) ناقرف  هروس  دشابیم -. دوخ  بحاص  بر و  نابیتشپ  رفاک   ) ًاریِهَظ ِهِّبَر  یلَع  ُِرفاْکلا  َناک  َو  دـیامرفیم : هک  نارفاک  دروم 
. تسا ع )  ) یلع هک  تسا  فاضم  ّبر  ّبر ، زا  دارم  هک  تسا 

تافانم تّیقلاخ  هب  ّبر  فیـصوت  اـب  هلئـسم  نیا  و  دـشاب . ع )  ) یلع ینعی ، فاـضم  ّبر  زین  هیآ ) نیا  رد  « ) ّبر  » زا روظنم  هک  تسین  دـیعب 
: تسا هدمآ  ربخ  رد  هکنانچ : تسا . قلخ  شنیرفآ  هطساو  ع )  ) یلع اریز  درادن ،

«. 1  » تسا ملاع  راگدرورپ  ّتیشم  نامه  ع )  ) یلع تّیولع  و  دیرفآ » شدوخ  ار  تیشم  و   » دیرفآ ّتیشم  هب  ار  زیچ  همه  دنوادخ 
__________________________________________________

. دوش هعجارم  ردقلا  لیلج  رّسفم  فیلأت  همان  تیالو  هب  لماک  عالطا  يارب  ( 1)
528 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

قالطا دـنمانیم ، ّبر »  » هچنآ هب  ّبر »  » هملک یهاگ  شتـسرپ ) هن  . ) تسا يرادربنامرف  تدابع  زا  روظنم  دوش  هدارا  فاضم  ّبر »  » هاگ ره 
. دشاب هریغ  ناهاشداپ و  هچ  ناگراتس ، هچ  اهتب ، هچ  ادخ ، هچ  ددرگیم .

نکمم و  ّبر ) نتخاس  دّیقم  يارب  هن  . ) تسا شتـسرپ  هب  رما  تّلع  نایب  يارب  فیـصوت  نیا  دیرفآ ) ار  امـش  هک  سک  نآ  و   ) ْمُکَقَلَخ يِذَّلا 
. دشاب مّوس  ینعمب  ّبر  دییقت  مه  دشاب و  رما  لیلعت  يارب  مه  تسا 
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. دیوش راگزیهرپ  دیاش  دناهدش ، هدیرفآ  امش  زا  شیپ  هک  نانآ  َنوُقَّتَت و  ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َو 
رد شنیرفآ و  تّلع  نایب  ای  تدابع و  دوخ  ّتلع  نایب  ای  تدابع ، هب  رما ، ّتلع  ندومن  نایب  يارب  تسا  یناـیب  فاـنیتسا  هیآ ، زا  تمـسق  نیا 
زا یضعب  رد  هدش و  دراو  تایآ  يارب  ع )  ) همئا زا  نوگانوگ  ياهریسفت  يدایز  رابخا  رد  دراد و  نآ  هوجو  دّدعت  هب  هراشا  ع )  ) ماما ریـسفت 

بـسح رب  نآرق  ظافلا  لمح  تّحـص  باب  زا  تسا و  نآرق  هوجو  تعـسو  نآ  ّتلع  هک  تسا  هدـمآ  ع )  ) ناـماما زا  يداـیز  هوجو  تاـیآ ،
. دشابیم یناعم  همه  رب  ماقم  ياضتقا 

فالتخا اـب  دـیئامن  لـمح  نآ  هجو  نیرتهب  هب  ارنآ  امـش  سپ  دـشابیم ، نوگاـنوگ  هوجو  ياراد  میرک  نآرق  هک  تسا  هدـش  لـقن  هچنآ  و 
هدوب نایب  ماقم  بسح  رب  نآ ، هجو  نیرتوکین  هب  یناعم  رب  ظاـفلا  لـمح  هجو ) نیرتهب  هب  لـمح  زا   ) دوصقم اریز  درادـن ، یتاـفانم  ریـسافت ،

. قلطم روطب  هن  تسا 
529 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

529 ص :  هیآ 22 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ  َو  ًادادـْنَأ  ِهَِّلل  اُولَعَْجت  الَف  ْمَُکل  ًاقْزِر  ِتارَمَّثلا  َنِم  ِِهب  َجَرْخَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  َو  ًءاِنب  َءامَّسلا  َو  ًاشاِرف  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَـعَج  يِذَّلا 
(22)

529 ص :  همجرت ..... :

اههرمث زا  امـش  يارب  نآ  زا  داتـسرف و  ورف  نامـسآ  زا  ار  بآ  دینادرگ و  هتـشارفا  ینامـسآ  درتسگ و  امـش  يارب  ار  نیمز  هک  تسیئادخ  وا 
. دینادیم امش  هک  یلاح  رد  دیرواین  زابنا  ادخ  يارب  سپ  درک . داجیا  يزور 

529 ص :  ریسفت ..... :

. دینادرگ هدرتسگ  امش  يارب  ار  نیمز  هک  سک  نآ  ًاشاِرف  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا 
. تسا ّبر »  » يارب مّود  تفص  هیآ ، زا  تمسق  نیا 

دنمهرهب نآ  همزـال  دـنرتسگیم و  نیمز  رب  ندـیباوخ  نتـسشن و  يارب  هک  تسا  يزیچ  نآ  تسا و  شرف  نآ  درفم  تسا و  عـمج  شارف »  » و
دوس نآ و  رد  ندـیباوخ  تحارتسا و  شمارآ و  ناـکما  تسا  هدرتـسگ  نیمز  نوچ  تسا ، ناـسنا  يارب  یهد  هرهب  شریذـپ  نآ و  زا  ندـش 

. تسا هدش  قالطا  شارف  نآ  رب  اذل  دراد  دوجو  نآ  زا  ندرب 
هدروآ ار  شارف  مزاول  عیمج  هبـشم  هجو  رد  ع )  ) ماما هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  هدـش  تیاور  دروم  نیا  رد  ع )  ) اـضر ترـضح  زا  هک  هچنآ 

هداد رارق  امـش  ياهفدـه  قفاوم  هتخاس و  اهتـشرس  اهعبط و  اب  بساـنم  راـگزاس و  ار  نیمز  یلاـعت  يادـخ  تسا : نینچ  تیاور  نآ  و  تسا ،
يدرس زا  امش  ات  تسا  هدادن  رارق  مه  درس  رایسب  دنازوسب و  ترارح  زا  ار  امش  ات  تسا  هدادن  رارق  نازوس  غاد و  رایسب  ارنآ  هکنانچ : تسا 

رارق مکحم  تخس و  رایسب  دروآ و  دردب  ار  امش  ياهرس  هک  تسا . هدادن  رارق  دیدش  رّطعم و  رایـسب  ياهیوب  نآ  رد  و  دیوش . دمجنم  دایز 
530 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  اههناخ و  ثادحا  زا  عنام  ات  تسا  هدادن 

دیوش دنمهرهب  نآ  زا  هک  تسا  هداد  رارق  یتناتم  ماکحتـسا و  نآ  رد  یلاعت  يادخ  لاح  نیع  رد  و  دوشب . امـش  ناگدرم  روبق  ندنک  اهانب و 
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رایسب عفانم  ناتیاهربق و  اههناخ و  زا  دیناوتب  هک  دیرفآ  يروط  ار  نیمز  زین  دتسیاب و  نآ  يور  دناوتب  امـش  ياهانب  ناتیاهندب و  ناتدوخ و  و 
َو . » تسا هداد  رارق  شارف  ار  نیمز  راـتفگ ، نیا  رد  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  اـج  نیمه  زا  دـیدرگ . دـنمهرهب  دوشیم  ناتدـیاع  هک  يرگید 

یلاعت يادخ  ریبدت  هب  نیمز  يور  رد  ار  امش  یناگدنز  دنک و  يرادهگن  ار  امـش  ات  داد  رارق  فقـس  ار  نامـسآ  دنوادخ  ینعی  ًءاِنب » َءامَّسلا 
. ددرگ لصاح  تسا ، هدومن  مّظنم  ار  اهنآ  یلاعت  يادخ  هک  یبابسا  مزاول و  هلیسو  هب  امش  ياهیدنمزاین  همه  و  دیامن . ناسآ  لهس و 

. هتفرگ رارق  الاب  رد  نامسآ  هک  تهج  نآ  زا  نامسآ ) زا  داتسرف  دورف  و  « ) ِءامَّسلا َنِم  َلَْزنَأ  َو  »
ار امش  ياهنابایب  ارحـص و  نآ  هلیـسو  هب  هچنانچ  دیامن  يرایبآ  ار  ناتیاههپت  اههوک و  هّلق  ات  فرب  گرگت و  ناراب و  هلیـسو  هب  بآ ) « ) ءام »

کی تروص  هب  ار  ناراب  دندرگ و  دـنمهرهب  امـش  ناتخرد  اهرازتشک و  اهنیمز و  هک  تسا  هداد  رارق  يروط  ارنآ  دـنوادخ  دـنکیم  يرایبآ 
. ددرگ ناتیاهرازتشک  اهانب و  یهابت  بجوم  ادابم  هک  تسا ) هداتسرف  ورف  تارطق  تروص  هب  هکلب  . ) تسا هدادن  رارق  هعطق 

(. دروآ نوریب  اههرهب  اههویم و  نآ  زا  و   ) ِتارَمَّثلا َنِم  ِِهب  َجَرْخَأَف 
. دنیوگ هرمث  دوش  لصاح  ناتخرد  اهرازتشک و  زا  هک  ار  هچنآ  قلطم  ای  تسا ، هویم  ینعم  هب  هرمث  عمج  تارمث » »

531 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دشاب . امش  يارب  يزور  ات  مکل » اقزر  »
. تسا ضیعبت  ای  نییبت و  ای  ادتبا و  يارب  نم »  » ظفل

. دشابیم هب  لوعفم  اقزر »  » و تسا . هدش  نآ  رب  مّدقم  هک  اقزر »  » يارب تسا  لاح  رورجم  ّراج و  تارمّثلا » نم  »
ضعب  » زا لدـب  ای  تارمّثلا »  » يارب لاح  ای  اقزر »  » هب و لوعفم  ماقم  مئاق  تارمّثلا » نم   » رورجم راـج و  و  تسا ، ضیعبت  يارب  نم »  » ظـفل اـی 

امـش هب  ار  اهتمعن  نیا  ندیرفآ  زا  دعب  و  دیرفآ ، ار  امـش  هک  تسا  یـسک  ّبر  راگدرورپ و  رگا  لامتـشا . لدب  تروص  هب  تسا » تارمّثلا 
. دیهدن رارق  اتمه  ادخ  يارب  سپ  دومن  مهارف  امش  يارب  ار  ینیمز  ینامسآ و  ياهببس  همه  هک  دومن  تیبرت  ار  امش  بیترت  نیا  اب  داد و 

. دیهدن رارق  اتمه  دنوادخ  يارب  ًاداْدنَأ  ِهَِّلل  اُولَعْجَت  الَف 
رد دیحوت  راوازـس  یلاعت ، يادخ  هک  اریز  نتـسج  يرای  ای  تعاطا  ای  تدابع  ای  تیبرت و  تهج  زا  هن  يراگدرورپ و  بوجو و  ظاحل  زا  هن 

. تساهنیا یمامت 
عیمج زا  تسا  تاذ  مسا  هّللا » ، » اریز تسا  تیبوبر  همزال  تاـفاضا  همه  هب  هراـشا  تهج  « 1  » تسا هدمآ  رهاظ  مسا  ریمـض ، ياج  هب  هکنیا 

کیرـش زا  یهن  تلع  هب  هراشا ، اـت  تسا ، وا  زا  نتـسج  يراـی  شتـسرپ و  قاقحتـسا  ّتیهولا و  رد  یگناـگی  تاـفاضا  هلمج  زا  و  تاـهج ،
. دشاب یلاعت  يادخ  يارب  نتفرگ ،

رد یلاعت  يادخ  رکذ  ندش  نیزگیاج  تسا و  نآ  رکذ  رد  رطاخ  طاسبنا  طاشن و  ندرب و  تذل  یلاعت  يادـخ  ءامـسا  رارکت  یمومع  تلع 
دنوادخ رکذ  رارکت  دوش و  رکذ  مه  نابز  اب  هک  دیامنیم  ءاضتقا  ناور  سفن و 

__________________________________________________

. ].....[ تسا هدمآ  هّللا  رهاظ  مسا  هل »  » ریمض ياج  هب  ( 1)
532 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رکذ زج  نآ  هدنروآ  هک  تسا  یلیلد  نیرتهب  نیرتّللدم و  دیجم  نآرق  رد  یلاعت  يادخ  یماسا  رارکت  ددرگیم و  سفن  رد  نّکمت  بجوم 
. تسا هدوبن  شدوجو  رد  رگید  يزیچ  دوبعم ، دای  و 

، ینعم دشاب  « 1  » هدش شومارف  نوملعت »  » لوعفم هک  یتروص  رد  دـیتسه  روعـش  ملع و  ياراد  امـش  و  دـینادیم ) امـش  و  « ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ  َو  »
یلو دـنادیمن . يواسم  تسا  رداق  راک  نیا  رب  هکنآ  اب  تسین  يراک  چـیه  ماجنا  هب  رداـق  هک  ارنآ  دراد  روعـش  ملع و  هکنآ  دوشیم : نینچ 

شنیرفآ و نآ  رب  ادخ  هک  دینادیم  امـش  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دشاب  نایاتمه ) « ) دادنأ  » تردق مدع  ادخ و  تردق  يریدقت ، لوعفم  رگا 
. دنرادن ییاناوت  يزیچ  رب  يرادنپ ) نایاتمه   ) نایاتمه تساناوت و  اهتمعن 
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532 ص :  هیآ 23 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(23  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمُکَءادَهُش  اوُعْدا  َو  ِِهْلثِم  ْنِم  ٍةَروُِسب  اُوتْأَف  انِْدبَع  یلَع  اْنلََّزن  اَّمِم  ٍْبیَر  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو 

532 ص :  همجرت ..... :

رگا دیناوخب ، ادخ  ریغ  زا  ار  ناتناهاوگ  دیروایب و  نآ  دننامب  ياهروس  سپ  دیشابیم ، کش  رد  میداتسرف  ورف  دوخ  هدنب  رب  هچنآ  رد  رگا  و 
. دیتسه نایوگ  تسار  هلمج  زا 

«2»
__________________________________________________

میـسقت رد  هک  تسا  نآ  يوحن  یحالطـصا  ینعم  دوصقم  هکلب  تسین  دوشیم  هدـیمهف  فرع  رد  هکناـنچنآ  ندـش  شوـمارف  دوـصقم  ( 1)
چیه ینعی  تسا  اّیـسنم  ایـسن  ای  و  هدـش ، هتفرگ  تّین  رد  ینعم  هب  يونم  ای  رّدـقم  ای  تسا  روکذـم  ای  هک  دـنیوگیم  هیلا  فاـضم  اـی  لوعفم 

. تسا هدش  شومارف  الصا  هک  ایوگ  هجیتن  رد  نهذ ، رد  هن  و  تسا ، ریدقت  رد  هن  تسا و  هدش  رکذ  هن  تسین ، نآ  هب  یهجوت 
رب نینچ  ار  تیآ  نیا  لیئربج  هک  تسا  هدـش  تیاور  رقاب  ماما  ترـضح  زا  دـیوگ : یفاک  باـتک  زا  لـقن  هب  ج 1 )  ) یجیهال ریـسفت  رد  ( 2)

ع)  ) قداص ترضح  لوق  زا  هعیرّشلا  حابـصم  رد  و  ع »)  ) یلع یف  انِْدبَع  یلَع  اْنلََّزن  اَّمِم  ٍْبیَر  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو   » هک تخاس  لزان  ص )  ) ربمغیپ
ریغ زا  قئالع  عطق  ندـش و  ادـج  اب  و  یلاعت ، يادـخ  هب  ملع  نیع ، هک  لاد » اب و  ع و   » دراد تلاح  هس  دـبع »  » فورح هک  تسا : هدـش  لـقن 

(. دوشیم قالطا  ع )  ) یلع هب  دبع  زاب  بیترت  نیا  اب  . ) تسا یباجح  تیفیک و  ره  نودب  ادخ  هب  یکیدزن  لاد ، ادخ و 
533 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ندوب أدـبم  دوجو و  بوجو  دـنوادخ و  دروم  رد  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  تسا و  ینعم  رابتعا  هب  دوخ  لـبق  اـم  هب  فطع  ُْمْتنُک » ْنِإ  َو  »
. دینکیمن راکنا  ار  اهنآ  امش  هک  ادخ  فاصوا  تسا  نیا  سپ  دیتسه  دیدرت  ّکش و  رد  يو 

نایاتمه ندوبن  دـیحوت و  دروم  رد  وا  هک  هچنآ  وا  رد  و  انِدـْبَع » یلَع  اْنلَّزَن  اَّمِم   » دـیراد ّکش  ادـخ  لوسر  تلاسر  دروم  رد  رگا  بیر » یف  »
. دینکیم دیدرت  تسا  هتفگ 

دـشاب هدش  زاغآ  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  اب   » هاوخ تسا  نآرق  زا  يدودحم  رادقم  نآرق  هروس  دیروایب .» هروس  کی  سپ  « » ةروسب اوتاف  »
. دشاب هدشن  زاغآ  نآ  اب  ای 

هملک زا  اـی  دـشابیم و  هجرد  هبتر و  ینعم  هب  روس »  » زا اـی  تسا و  رهـش  راوید  ياـنعم  هب  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  روـس »  » هملک زا  اـی  هروـس 
. دشابیم يزیچ  زا  ياهکت  ای  هدنام و  ینعم  هب  هک  تسا  هدش  هتفرگ  هزمه  اب  رؤس » »

(. تشذگ هروس  ینعم  نایب  لّصفم  روط  هب  هحتاف  هروس  لوا  رد  )
. دشابیم مّلس » هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم   » دننام ینعم  هب  هلثم » نم   » دشاب ص )  ) دمحم ه »  » ریمض عجرم  رگا  هلثم » نم  »

رتقفاوم و نتساوخ ) زرابم   ) يّدحت اب  هجو  نیا  دیروایب و  میدرک  لزان  هچنآ  دننام  هب  تسا : نیا  نآ  ینعم ، دشاب  انلزن »  » ریمـض عجرم  رگا 
فـالخ هب  دـشابیم ، هزجعم  قلطم ، روط  هب  نآرق  هکنیا  رب  تسا  لـیلد  دوـخ  هجو  نیا  اریز ، تسا ، رتاـسر  نآرق  ندوـب  هزجعم  ياـعّدا  رد 

ار نآرق  تسا ، هتـشون  هن  هدـناوخ ، هن  زگره  هک  دراد  ص »)  ) دـمحم  » نوچمه یـسک  هلیـسو  هب  نآرق  زاجعا  رب  تلالد  اهنت  هک  لوا  تلاح 
و  » دیامرفیم هک  تسا  رتبـسانم  يدعب  هملک  اب  دراد و  رتشیب  قابطنا  مه  يّدحت »  » تایآ ریاس  اب  ندوب  انلّزن » ام   » ریمـض عجرم  تسا . هدروآ 
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534 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  قیدصت  ای  دیهاوخب و  يرای  ینعی ، اوعدا »
(. ناتناهاوگ « ) مکئادهش  » زا دیبلطب 

ددرگ رضاح  يرای  يارب  تسا  راوازس  هک  سک  ره  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  و  دشابیم ، رضاح  ینعم  هب  دیهش و  عمج  ءادهش  مکئادهـش » »
. دشاب دناوتیم  زین  نآ  هدننک  ادا  و  تداهش ، هب  هدننک  مایق  اوشیپ و  هدنهد و  يرای  ینعم  هب  دیهش  دیناوخ . ارف  ار  وا 

باب زا  و  تسا ، هدمآ  مه  دزن ) « ) دـنع  » ینعم هب  و  دـشابیم . الاب  ضیقن  نیئاپ  ینعم  هب  يزیچ و  زا  تسپ  ناکم  نود »  » ظفل ِهَّللا » ِنُود  ْنِم  »
. دراد رارق  ورمع  هبترم  زا  رتنییاپ  دیز  هبترم  ینعی  تسا » ورمع  نود  دیز  : » دننام تسا ، هدمآ  زین  هبترم  ینعم  هب  فورظ  رد  هعسوت 

يارب لاـح  رقتـسم و  فرظ  ِهَّللا » ِنُود  ْنِم   » تراـبع تسا . هدـش  هدارا  ینعم  نیمه  اـجنیا  رد  هک  تسا  هدـمآ  مه  ریغ ، ینعم  هب  هـملک  نـیا 
دوشیم رضاح  دهدیم و  خساپ  امش  يادن  هب  دینادیم و  هتسیاش  هک  ار  یسک  ای  دیناوخب  ار  ناتناگدننک  يرای  ینعی ، دشابیم  مکئادهش » »

نآرق دـننام  هک  دـنهدب  تداهـش  هک  دـیروایب  ار  ناتناهاوگ  دـیناوخب و  ار  ناتنایاوشیپ  ناربهر و  اـی  دـیایب  امـش  کـمک  هب  اـت  دـینک  ادـص 
. دنشاب هدرک  يرای  دیروآیم ، هچنآ  بیترت  رد  هک  دیروایب  ار  ادخ  زا  ریغ  یناسک  ای  دیاهدروآ ،

537 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

537 ص :  ِهَّللا ..... » ِنُود  ْنِم   » ینعم قیقحت 

ءایبنا زا  ادخ  ءایلوا  نوچ  میتسه . زاینیب  نآ  نایب  زا  ام  هک  تسا  هدـش  رکذ  یبلاطم  ِهَّللا » ِنُود  ْنِم   » نایب رد  «، 1  » هّماع ریسافت  زا  یضعب  رد 
ثیدح رد  هکنانچ : درادن . يدومن  روهظ و  نانآ  هلیسو  هب  زج  دنوادخ  هکلب  دنتسه  یهلا  تافص  ءامسا و  رهاظم  ناراوگرزب  نآ  ءایصوا  و 

« هّللا ءایلوا  نود  نم  « » ِهَّللا ِنُود  ْنِم   » ترابع زا  هک  تسا  زیاج  اذل  تسا . هدش  هتخانـش  ادـخ  امـش  هلیـسو  هب  هّللا » فرع  مکب  : » تسا هدـمآ 
نود نم  زا  دارم   » دـش نایب  هک  روطنامه  ورنیا  زا  دـنک و  ادـیپ  نایرج  تما  ناقفانم  دروم  رد  هفیرـش  هیآ  هکنیا  رب  انب  اصوصخم  دوش  هدارا 

. دشابیم هّللا » ءایلوا  نود  نم   » نامه هّللا »
راکنا رد  ای  نامـسآ ، زا  نآرق  لوزن  راکنا  ای  دیحوت ، راکنا  رد  ای  بیر ، کش و  ياعّدا  رد  دـیتسه  وگتـسار  رگا  ینعی : َنِیقِداص » ُْمْتنُک  ْنِإ  »

هتخومآ شدوخ  دننام  يرـشب  زا  ای  هتخاس  دوخ  شیپ  زا  ار  اههتفگ  نآ  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  هکنیا  رد  و  وا . رب  هدـش  لزان  باتک 
دـشاب اهنآ  تامولعم  زا  رتالاب  هک  هچنآ  اهنآ  اریز  دـننکیم  راکنا  ار  نآ  دـننک  ادـیپ  دـیدرت  کش و  يزیچ  رد  یتقو  مدرم  هّماـع  هکنیا  هچ 

میاهدرک لزان  دوخ  هدـنب  رب  هچنآ  رب  امـش  رگا  مینک  هدارا  ار  ینعم  نیا  اـْنلََّزن » اَّمِم  ٍْبیَر  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ   » زا تسا  زیاـج  سپ  دـنوشیم  رکنم 
(. دیروایب نآ  لثم  ياهروس   ) دیتسه رکنم 

__________________________________________________

یلاح رد  دشابیم  مکئادهش  هب  ای  وعدا  هب  قلعتم  ِهَّللا » ِنُود  ْنِم   » هک دناهدروآ  دوخ  ریسفت  رد  يواضیب  فاّشک و  ریسفت  رد  يرـشخمز  ( 1)
. تسا ّرقتسم  فرظ  رورجم و  راج و  هک 

547 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

547 ص :  نآرق .....  زاجعا  هوجو  هب  هراشا 

رایـسب دنـشاب  روای  رای و  دروم  نیا  رد  ار  رگیدمه  هچ  رگا  دروایب  نآرق  دننامه  رـشب  يارب  تسین  نکمم  هکنیا  يّدـحت و  تایآ  هک  نادـب 
. تسا

. دشابیم مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ترضح  زا  دعب  هیقاب  هزجعم  نآرق  هک  تسا  هدش  عیاش  اهنابز  رب  هدمآ و  ربخ  رد 
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دـنرّیحتم و دوخ  هوجو  نیا  ناگدـننک  رکذ  هک  یلاح  رد  درذـگیم و  هجو  هد  زا  هک  دـناهدرک  رکذ  يرایـسب  هوجو  نآرق  زاجعا  دروم  رد 
. تسا هدشن  كرد  زاجعا  هجو  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  نآرق  زاجعا  هجو  رد  کش  دیدرت و  نیمه  دوخ  و  دنرادن ، هوجو  زا  یکی  هب  نیقی 

هدوب و لماک  تحاصف  رد  هک  یناسک  يارب  زج  نآ  كرد  دشابیم  نآ  تغالب  تحاصف و  هب  نآرق  زاجعا  هک  تسا  هدـمآ  رابخا  رد  هچنآ 
. تسین نکمم  دنشاب  ناسل  لها 

ناسک نآ ، لها  زج  مه  ار  هجو  نیا  تسا . هدش  نایب  نشور  روط  هب  زیچ  همه  نآرق  رد  انامه  ٍءْیَـش  ِّلُِکل  ًاناْیِبت  تسا  هدـمآ  نآرق  رد  زین  و 
. دننکیمن كرد  رگید 

يارب زج  نآ  كرد  زاب  دیآ » رد  نخـس  هب  هدرم  ددرگ و  هراپ  هراپ  نیمز  دنیآ و  تکرح  هب  اههوک  نآرق ، هلیـسو  هب   » تسا هدمآ  روطنیمه 
. دوشن رّسیم  شلها 

ناـیب همجرت  هیآ 84 » ءارـسا  هروـس  . » تسا ناـنمؤم  يارب  تمحر  يدوـبهب و  نآ  رد  َنِینِمْؤُْـمِلل  ٌۀَـمْحَر  َو  ٌءافِـش  َوُـه  اـم  تـسا : هدـمآ  زین  و 
548 ص : ج1 ، ةداعسلا ،

. تسین كرد  لباق  نارگید  يارب  هدوب  نانمؤم  صاوخ  يارب  زین  هجو  نیا 
نآرق فورح  دادعا  رب  راثآ  ّبترت  هب  زین  تسا و  هدیدرگ  نآرق  فورح  دادعا  زا  هدنیآ  ياهدـمآ  شیپ  طابنتـسا  هب  مه  ياهراشا  رابخا  رد 

ار نآرق  زاجعا  اهیـضعب  هک  تسا  اـج  نیمه  زا  تسین و  نکمم  هبیرغ  مولع  هب  ناـیاناد  يارب  زج  زین  دراوم  نیا  هک  تسا  هدـیدرگ  هراـشا 
قیقحت يانبم  رب  دناهدرک  لوبق  فلتخم  ياههجو  رد  ار  نآرق  زاجعا  هک  مه  یناسک  دناهتشاد ، اور  دیدرت  نآ  رد  مه  یخرب  دناهدش ، رکنم 

هوجو همه  ای  هوجو  زا  یضعب  هب  ار  نآرق  زاجعا  هک  یسک  تسا . هدوب  رابخا  تایآ و  تهج  هب  ای  ناگتشذگ و  زا  ضحم  دیلقت  هکلب  هدوبن 
نوچ دناهدرکن و  راهظا  ارنآ  ناگتـشذگ  هچنانچ  دنرادن ، هراشا  هب  زج  راهظا  قح  نانیا  تسا و  كدنا  ادج  دـشاب  هدـیمهف  هدرک و  قیقحت 
تسا هدوب  تحاصف  رد  یبلط  هزرابم  سپ  دندرکیم . تاهابم  شیوخ  راعـشا  اههبطخ و  هب  نانآ  هک  تسا  هدوب  برع  نابز  لها  اب  يّدحت ،

هک تسا  هدـش  دراو  رایـسب  رابخا  ورنیا  زا  دـناهدومن . فارتعا  ناـعذا و  نآ  زاـجعا  تحاـصف و  لاـمک  هب  ناگدـنیوگ  نارونخـس و  همه  و 
. تسا هدوب  نایب  یئاویش  تحاصف و  دروم  رد  يّدحت ،

548 ص :  هیآ 24 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(24  ) َنیِِرفاْکِلل ْتَّدِعُأ  ُةَراجِْحلا  َو  ُساَّنلا  اَهُدُوقَو  ِیتَّلا  َراَّنلا  اوُقَّتاَف  اُولَعْفَت  َْنل  َو  اُولَعْفَت  َْمل  ْنِإَف 

548 ص :  همجرت ..... :

. داد دیهاوخن  زگره  دیدادن و  ماجنا  ار  يراک  نینچ  رگا  سپ 
. تسا هدیدرگ  اّیهم  نارفاک  يارب  دنشابیم و  نآ  هریگ  شتآ  اهگنس  مدرم و  هک  شتآ  زا  دیسرتب  سپ 

548 ص :  ریسفت ..... :

549 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تساناد  دوخ  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  يدوجو  اب  اُولَعْفَت » َْمل  ْنِإَف  »
زاغآ رد  اهنآ  هچ  دـشاب  هدرک  ار  بطاخم  لاح  تاعارم  ات  دروآ ، کش  « 1  » تادا لاح  نیع  رد  دنروایب  ار  نآرق  لثم  دـنناوتیمن  نانآ  هک 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 398 

http://www.ghaemiyeh.com


دبا یفن  زا  ربخ  ات  دروآ  يرگید  هضرتعم  هلمج  ورنیا  زا  دنناوتیمن . ای  دنروایب  نآرق  دـننامه  دـنناوتیم  ایآ  هک  دـناهدوب  کش  رد  يّدـحت 
. دور نوریب  یمّهوتم  ره  نهذ  زا  هشیمه  يارب  دشاب  دیدرت  ناکما  ات  دهدب 

لعف هّدام  زا  ادـخ  زج  یناهاوگ  ندـناوخ  نآرق و  لثم  ياهروس  ندروآ  دروم  رد  بلطم  ناـیب  يارب  اـجنیا  رد  یلاـعت  يادـخ  اُولَعْفَت » َْنل  َو  »
رارکت و زا  مه  هدرک  تیاعر  ار  راصتخا  زاجیا و  مه  بیترت  نیدـب  دـشاب و  يراک  ره  زا  هیانک  ات  تسا . هدروآ  اُولَعْفَت ) َْنل   ) هدرک هدافتـسا 

بناج زا  نآ  هکنیا  نآرق و  رد  رگا  دوش : هتفگ  هک  تسا  نیا  دـشاب  مه  دوصقم  نایب  رب  لمتـشم  هک  مالک  مظن  تسا . هدومن  زیهرپ  فذـح 
يرـشب ای  هتخاس  ار  نآرق  دوخ  ص )  ) دّمحم هک  دیراد  راکنا  ار  نآ  ندوب  ادـخ  بناج  زا  نآرق و  رگا  ای  دـیراد  ّکش  تسا  یلاعت  يادـخ 

رشب مالک  هب  رارقا  نآرق و  راکنا  رد  ای  دیتسه  قداص  ناتدوخ  دیدرت  کش و  ياعّدا  رد  رگا  تسا -. هداد  میلعت  وا  هب  ترضح ، دوخ  دننام 
. ناتناهاوگ يرای  اب  نارونخس  ءابطخ و  امش  اصوصخم  دیروایب . نآرق  دننام  يزیچ  هک  دیناوتب  دیاب  دیتسه - قداص  نآ  ندوب 

دوهـش همه  دـیروایب و ، نآرق  دـننامه  ياهروس  هدروآ  ار  نآرق  هک  ص )  ) ربمایپ تلاسر  يوعد  لاطبا  ندوب و  قح  لاطبا  هضراـعم و  يارب 
نیا نانآ ، ندنادرگ  زجاع  يّدحت و  ماقم  رد  طرـش  يازج  نداد  رارق  قّلعم  زا  روظنم  هک  اریز  دـیئامن  توعد  یلاعت  يادـخ  نودـب  ار  دوخ 

ّتیلعف نتفر  نیب  زا  ببس  هب  ات  دروآ  رد  قیلعت  لاح  هب  ار  ءازج  ناکما  زاوج و  هک  تسا 
__________________________________________________

. تسا نآ  قّقحت  رد  ّکش  تمالع  هّیطرش  تروص  هب  هلمج  ندروآ  تسا و  طرش  تاودا  زا  هک  تسا  نإ »  » ظفل ّکش  تادا  زا  روظنم  ( 1)
550 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، نآرق لثم  دـیتسناوتن  رگا  هضراعم  هب  شـشوک  مامتها و  ناـهارمه و  نادـهاش و  دوجو  اـب  سپ  دورب ، نیب  زا  زین  نآ  زاوج  ناـکما و  ءازج 
. دیربب یپ  نآرق  قدص  هب  دیاب  دیروایب ، ياهروس 

هک لاکـشا  نیا  رگید  نیا  رب  اـنب  تسا . تردـق  ناـکما و  یفن  دوصقم  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  زین  اوـلعفت » نل   » ندـش عـقاو  هضرتـعم  هلمج 
قدص مزلتـسم  ات  تردق  مدع  تهج  زا  هن  تسا ، هضراعم  هب  ندادن  تیمها  ندرکن و  انتعا  تهج  هب  راّفک  بناج  زا  نآرق  دننامه  ندرواین 

. دش نایب  هچنانچ  دنکیم  تردق  یفن  ناکما و  یفن  هیآ  نوچ  دوشیمن ، دراو  دشاب  نآ  هدنروآ  نآرق و 
. دیزیهرپب شتآ  زا  َراَّنلا » اوُقَّتاَف   » سپ دیتسناد  ار  نآ  هدنروآ  نآرق و  قدص  هک  نونکا 

هک دـیزیهرپب  شناربمایپ  نآرق و  اـب  تفلاـخم  زا  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  و  «، 1  » تسا ءازج  ماقم  ّببـسم  هماقا  لیبق  زا  َراَّنلا » اوُقَّتاَـف   » هلمج
ببـس هب  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی  تسا  هدرک  رکذ  ببـس  ماـقم  رد  ار  بّبـسم  زین  اـجنیا  هک  ددرگیم . شتآ  رد  امـش  دورو  ببـس  ناـمه 

. دیزیهرپب شتآ  زا  شاهدنروآ  نآرق و  زا  يوریپ 
. تسا نتشاد  رذح  رب  تهج  دیکأت  ندناسرت و  يارب  تسا  هدش  شتآ  زا  هک  یفیصوت  اَهُدُوقَو » ِیتَّلا  »

، ینعی  ) تسا ردـصم  واو )  ) ّمض هب  دوـقو »  » دوـشیم و هدـناریگ  نآ  هب  شتآ  هـچنآ  ینعی ، تـسا  ردـصم  مـسا  واو )  ) حـتف هـب  دوـقو »  » اـما
و ندناریگ )

__________________________________________________

هک دیدیمهف  دـیروایب و  نآرق  دـننامه  دـیتسناوتن  رگا  ینعی  تسا  اُولَعْفَت » َْمل  ْنِإَف   » طرـش لعف  و  تسا ، طرـش  ءازج  َراَّنلا » اوُقَّتاَف   » نوچ ( 1)
شتآ رد  لوخد  ببـس  هک  تسا  ربمایپ  نآرق و  تفلاخم  زا  زیهرپ  یلـصا  ءازج  هک  دـیزیهرپب  شتآ  زا  سپ  دنتـسه  قداـص  ربماـیپ  نآرق و 

. دشابیم
551 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدش  هدناوخ  زین  ّمض  هب  تسا و  ردصم  مسا  ّمض  هب  ردصم و  حتف ، هب  دوقو )  ) تسا هدش  هتفگ 
تسا نیا  دوصقم  ای  دنیاهگنس . مدرم و  ُةَراجِْحلا » َو  ُساَّنلا   » نآ لاعتشا  ببس  هک  شتآ  زا  زیهرپب  تسا : نینچ  هیآ  ریدقت  دشاب  ردصم  رگا 
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. دنیاهگنس مدرم و  نتخوس  نامه  شتآ  ندناریگ  لاعتشا و  هک 
نآ هریگ  شتآ  اهگنـس  مدرم و  هک  تسا  دیدش  ردقنآ  ترخآ  شتآ  هکنیا  رب  دراد  تلالد  نوچ  تسا  رتاسر  ندـناسرت  ماقم  رد  لوا  هجو 

. دنوشیمن لعتشم  دیدش  رایسب  شتآ  رثا  رد  زج  هک  يزیچ  ود  ینعی ، دنتسه 
رب تسا و  هتفر  راـک  هب  رتمک  عمج  عون  نیا  دـشابیم . رتش )  ) لـمج عمج  هک  هلاـمج » : » دـننام تسا  گنـس  ینعم  هب  رجح  عمج  ةراـجح » »

. تسا سایق  فالخ 
تلاح زا  هک  تسا  یـشسرپ  خساپ  هفنأتـسم و  هلمج  ای  نیرفاکلل ) تّدعا  دق  ( ) دـق ، ) ریدـقت هب  تسا  لاح  ترابع ، نیا  َنیِِرفاْکِلل » ْتَّدِـعُأ  »

. دوشیم نانآ 

551 ص :  هیآ 25 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ْنِم اْنقِزُر  يِذَّلا  اَذـه  اُولاق  ًاقْزِر  ٍةَرَمَث  ْنِم  اْهنِم  اُوقِزُر  امَّلُک  ُراـْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل  َّنَأ  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِرَِّشب  َو 
(25  ) َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  َو  ٌةَرَّهَطُم  ٌجاوْزَأ  اهِیف  ْمَُهل  َو  ًاِهباشَتُم  ِِهب  اُوتُأ  َو  ُْلبَق 

551 ص :  همجرت ..... :

هاگ ره  تسا ، يراج  اهرهن  نآ  ریز  زا  هک  ییاهتشهب  تسا  ار  ناشیا  رم  هک  دندرک  هتـسیاش  ياهراک  دـندیورگ و  هک  ار  نانآ  هد  هدژم  و 
اهنآ هب  نآ  هباشم  عقاو  رد  میدش  رادروخرب  ییاههویم  نینچ  زا  ایند  رد  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  نامه  نیا  دنیوگ : دنوش  دنمهرهب  نآ  هویم  زا 

. دناهنادواج اهتشهب )  ) نآ رد  نانآ  هزیکاپ و  نارسمه  تسا  نانآ  يارب  تسا و  هدش  هداد 
552 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

552 ص :  ریسفت ..... :

هب دنوش  نآرق  رکنم  راکشآ  لیالد  زا  دعب  هک  ار  یناسک  نآ  تسا  هدش  هتفگ  ایوگ  هک  تسا  ینعم  رابتعا  هب  قباس  هلمج  رب  فطع  رّشب » «و 
. هد میب  شتآ 

دندومن و فارتعا  ناعذا و  نادب  هدرک ، نآرق  هب  رارقا  هک  ییاهنآ  ینعی ، دـندروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  نآ  هد  هدژم  و  اُونَمآ » َنیِذَّلا  ِرَِّشب   » و
. تسا نآرق  تیناّقح  هب  رارقا  مزلتسم  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  ّصاخ  نامیا  ای  ماع  نامیا  هب  دندروآ ، نامیا  ادخ  هب  هک  یناسک  ای 

هب هدژم  مزلتـسم  تسا  نآ  رکنم  هیلع  يدـیدهت  شاهمزال  هچنانچ  نآرق  تیناّـقح  حوضو  هک  اریز  تسا  راـّنلا » اوقتا   » هب فطع  رّـشب »  » اـی و 
. دـناهدروآ نامیا  هک  نانآ  رب  هد  تراشب  دـیزیهرپب  شتآ  زا  دـیدادن  ماجنا  رگا  سپ  تسا  هدومرف  هک  اـیوگ  دـشابیم  زین  نآ  هدـننک  رارقا 

. دشاب نکمم  وا  هب  باطخ  هک  تسا  یسک  ره  لماش  ماع  روط  هب  ای  ص )  ) دمحم صوصخم  باطخ 
هّیول و هّصاخ و  تعیب  اب  هک  تسا  ّصاخ  نامیا  حلاص ، لمع  زا  روظنم  دشاب  ماع  نامیا  الاب  رد  نامیا  زا  دوصقم  رگا  ِتاِحلاَّصلا » اُولِمَع  َو  »

تـسا يزیچ  نآ  هب  ندرک  لمع  حلاص ، لمع  سپ  دشاب  صاخ  نامیا  الاب  رد  نامیا ، زا  دوصقم  رگا  دیآیم . تسد  هب  ینطاب  توعد  لوبق 
. دشابیم روکذم  دهع  هب  ندرک  افو  تسا و  هدش  رکذ  نامیپ  رد  هک 

. دشابیم تسا ) نانآ  يارب  هک  یتسرد  هب  « ) مهل ّناب   » يانعم هب  مهل » ّنا  »
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. تسا اهغاب  ینعم  هب  ّتنج  عمج  تاّنج » »
553 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ياهنامتخاس  ریز  زا  ای  نآ  ناتخرد  ریز  زا  ُراْهنَْألا » اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  »

. تسا يراج  ییاهرهن  نآ  ياهتمسق  زا  یضعب  ریز  زا  ای  نآ 
. تسا رتمک  ایرد  زا  رتالاب و  يوج  زا  رهن  رهن ، عمج  راهنا » »

هلمج ای  تاّنج و  زا  تسا  لاح  ای  تسا . مال »  » هب رورجم  ریمض  زا  لاح  ای  تفـص  زا  دعب  تفـص  هلمج ، نیا  ًاقْزِر  ٍةَرَمَث  ْنِم  اْهنِم  اُوقِزُر  امَّلُک 
. دشاب تساهتشهب  رد  هچنآ  اهنآ و  تلاح  نایب  ات  تسا  هفنأتسم 

نآ و  دباییم ، لامک  اهنآ  زا  ندب  هک  دوشیم  ییاهقزر  ماسقا  عیمج  لماش  تسا و  ّماع  نآ  و  قوزرم »  » ینعم هب  تسا  ردصم  مسا  قزر » »
لقتنم ءاـضعا  هب  اـجنآ  زا  هدور و  هب  سپـس  دـبک و  هـب  اـجنآ  زا  هدـش ، هدـعم  دراو  ناـهد  هار  زا  هـک  یتاـبن  قزر  - 1 تسا : مـسق  دـنچ  رب 

. ددرگیم
لدب حالطـصا  هب  . ) دنک ناربج  تسا  هتفر  لیلحت  هک  ار  یندب  ياهورین  زا  هچنآ  ات  دوشیم  ندب  ياضعا  لخاد  هک  یقیقح  یتابن  قزر  - 2
. دناهویم يارب  يرتسب  هاگیاج و  اهغاب ، هک  روطنامه  تسا - هبترم  نیا  يارب  بلاق  هلزنم  هب  هیذغت  رد  یلبق  بتارم  هیقب  دشاب ) لّلحتی  ام 

دـسریم نآ  هب  هکّرحم  يورین  قیرط  زا  ای  دوشیم ، دراو  بلق  هب  یناویح  اهیپ ) اهگر و   ) كرادم ساوح و  هار  زا  هک  یناویح  يزور  - 3
رثا حور  رد  هک  روطناـمه  دراذـگب  ریثأـت  لد  رد  اـهجنر  ذـئاذل و  زا  هچ  ره  دـنکیم . رثا  بلق  رد  یناویح  یعبـس و  ءاـضعا  تایـضتقم  هچ 

. دنکیم ریثأت  زین  ندب  رد  دراذگیم 
تـسا یلمع  ای  ددرگ و  لمع  بجوم  هک  تسا  یملع  زا  ترابع  تسا ، حور  لامک  بجوم  هک  یناسنا  یناویح و  ياهیزور  زا  عون  نآ  - 4

. دوش ملع  بجوم  هک 
. دشابیم اوقزر »  » هب ّقلعتم  هک  تسا  وغل  فرظ  اهنم » »

554 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دوجو  نتفرگ  ذخا ،»  » ینعم اوقزر »  » رد اریز  تسا  هیئادتبا  نم »  » ظفل
. لامتشا لدب  عون  زا  تسا  قزر  زا  لدب  ةرمث » نم   » و نم »  » هطساو هب  تسا  لوعفم  هب  لوصو  یضتقم  هک  دراد 

. دناهداد رارق  اقزر »  » زا لخادتم  لاح  ود  ار  ود  نآ  دناهدش و  لئاق  نآ  هب  يواضیب »  » و يرشخمز »  » هک تسا  یبارعا  زا  رتهب  بارعا  نیا  و 
. تسا لدب  مومع  یضتقم  تسا  هدمآ  امّلک »  » زا دعب  نوچ  ةرمث »  » ظفل

هک درادـن  ینیگنـس  یتشهب  يزور  درادـن و  لّلحتی  ام  لدـب  هب  يزاین  ندـب  تشهب )  ) اجنآ رد  اریز  تسین  یتابن  يزور  دـننام  یتشهب ، قزر 
. دشاب عفد  هب  جاتحم 

. دشابیم ایند  لبق » نم   » زا روظنم  ُْلبَق  ْنِم  اْنقِزُر  يِذَّلا  اَذه  اُولاق 
نآ قیاقح  تسارس  رگید  رد  هچنآ  تسا . ترخآ  رد  هچنآ  زا  تسا  ییاههیاس  اهتروص و  اهنیمز  اهنامسآ و  زا  تسایند  رد  هک  هچنآ  نادب 

تسین يزیچ  تشهب  رد  تسا و  تشهب  رد  ناشقیاقح  ناگراتس  و  « 1  » كالفا دیلاوم و  رصانع و  همه  سپ  تسا . ایند  رد  هک  تسا  يزیچ 
نآ هیاس  تروص و  هب  تسا و  نآ  تقیقح  هب  صخش  تیـصخش  زیچ و  ندوب  زیچ  نوچ  و  تسا . دوجوم  ناهج  نیا  رد  شاهیاس  هکنیا  زج 

ایند رد  نکیل  دناهدید . ایند  رد  هک  تسا  نامه  دننادیم  دننیبیم  تشهب  رد  نانمؤم ، هچنآ  سپ  تسین 
__________________________________________________

. شتآ بآ و  اوه و  كاخ و  زا  دنترابع  رصانع  ( 1)
داجیا يرامیب  دـش  لداعتمان  هک  اهنآ  زا  کی  ره  تسا و  ملاس  جازم  بجوم  اهنآ  بیکرت  هک  مد  مغلب و  ادوس  ارفـص و  زا  دـنترابع  دـیلاوم 

. دوشیم
وا رود  تباوـث  تاراّیـس و  یماـمت  تسا و  ناـهج  زکرم  نکاـس و  نیمز  هـک  دـندوب  دـقتعم  میدـق  تأـیه  ءاـملع  كـالفا  هراـب  رد  كـالفا 
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. دنخرچیم
دراد و ياج  سلطا  کلف  كالفا ، همه  ياروام  رد  دندوب  دقتعم  تباوث و  تارایس و  شدرگ  ریـس  رارقتـسا و  لحم  زا  دوب  ترابع  كالفا 

. دنخرچیم نیمز  رود  رابکی  تعاس ، رد 24  ار  تارایس  تباوث و  همه 
555 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا هچ  ره  سپ  تسا . ّداوم  اهترودـک و  نیا  زا  كاپ  اّفـصم و  ترخآ  رد  یلو  تسا  هدوب  اهیگریت  اـهیتسین و  يّداـم و  صئاـقن  هب  هدولآ 
يراـکنا ماهفتـسا  هلمج  نیا  مه  دـیاش  میاهدـش و  دـنمهرهب  نآ  زا  اـیند  رد  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  ناـمه  نیا  دـنیوگیم : دـننیبب  ار  اـههویم 

هجوتم دراد و  معط ) گنر و  لکـش و  رد   ) يرایـسب توافت  ایند  رانا  اب  هک  دـننیب  ار  ترخآ  رانا »  » لاـثم باـب  زا  یتقو  ینعی ، دـشاب  یبّجعت 
توافت هچ  هک  دیامنیم  بیرغ  بیجع و  نانآ  يارب  دش و  دنهاوخ  تفگـش  رد  دـناهدید ، ایند  رد  هک  تسا  يرانا  نامه  رانا »  » نیا دـنوش 

نامه نیا  اعقاو  ایآ  دنیوگیم : هداد و  رارق  راکنا  دروم  ایند  رانا  اب  یسنجمه  تهج  زا  ارنآ  دوجو  اذل ، دراد . دوجو  رانا  ود  نیا  نیب  يدایز 
؟ ماهدید البق  هک  تسا  رانا 

تارودـک و زا  ندوب  كاپ  رد  یتشهب  ياههویم  اریز  دـناهدوب  تشهب  رد  هک  دـشاب  نیا  زا  لبق  هعفد  هب  طوبرم  يروآ  دای  نیا  دراد  لامتحا 
سران رد  فالتخا  مدع  ندوب و  تسدکی  اهنآ و  ندروخ  اب  ندب  ندشن  نیگنس  یئوبـشوخ و  تذل و  تفاطل و  رد  دناهباشتم و  اهینیگنس 

هنوگنیا لیلد  هب  دـنراد . تهابـش  مه  هب  دـنانینچ  نیا  ایند  ياههویم  هکناـنچ  یـضعب  ندوب  بویعم  و  ندوب ، هدیـسر  دـح  زا  شیب  اـی  ندوب 
لثم دوشیم  حیحص  « 1 « » وه وه  لمح   » یئیـش دوخ  رب  یئیـش  تاذ  لمح  عون  زا  اذـه »  » رب ُْلبَق » ْنِم  اْنقِزُر   » ترابع لـمح  قفاوت ، هباـشت و 
هدرک حیحـص  ار  وه » وه  لمح   » تعاجـش رد  ریـش  هب  دیز  هباشت  هک  تسا » ریـش  دننام  تعاجـش  رد  دیز  « » تسا ریـش  دیز  : » میئوگب هکنیا 

. تسا
اهنآ هب  تشهب  هویم  سنج  زا  ای  يزور ، نامه  سنج  زا  ِِهب » اُوتُأ  َو  »

__________________________________________________

لمح ار  یلمح  نینچ  تسا ، عوـضوم  هک  میاهدرک  ناـسنا  رب  لـمح  تسا  لوـمحم  هک  ار  قطاـن  تسا  قطاـن  ناـسنا  مییوـگیم  یتـقو  ( 1)
« وه وه   » و یگناگی ، قاّفتا و  ینعی  ةاطاوم  و  تسا ، لومحم  نیع  عوضوم  تاذ  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و  دنمانیم ، وه  وه  لمح  ای  ةاطاوم 

. تسا لومحم  دوخ  عوضوم  ینعی  تسا  نامه  وا  ینعی 
556 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدش  هداد 
. دنراد تهابش  رگید  یضعب  اب  نآ  دارفا  زا  یضعب  ینعی  اهباشتم » »

. دش نایب  الاب  رد  هباشت  هجو 
ره هب  تبـسن  ای  عومجم  هب  تبـسن  نآ  ندوب  عمج  و  تسا ، ناسکی  نآ  رد  ثنؤم  رکذـم و  تسا و  جوز  عمج  جاوزا ، ٌجاوْزَأ » اـهِیف  ْمَُهل  َو  »

. تسا درف  درف ،
طئاغ و لوب و  لـیبق  زا  دوشیم  بوسحم  یگدولآ  يدـیلپ و  ناـنز  رد  هک  ییاـهزیچ  زا  ینعی  دـناهزیکاپ  نآ  ياهـصقن  هداـم و  زا  ةرّهطم » »

. دناهزیکاپ كاپ و  دنوشیم  شنزرس  تّمذم و  بجوم  هک  دنسپان  تافص  زا  زین  و  هضاحتسا ، سافن و  ضیح و  نوخ 
اهحاکن اهاذغ و  اهنکـسم و  نوچ  تسا  سوسحم  اهرظن  رد  هک  ییاهتمعن  لوصا  اجنیا  رد  یلاعت  كرابت و  يادخ  َنوُدـِلاخ » اهِیف  ْمُه  َو  »

، دـشاب نآ  رد  نتفر  نیب  زا  سرت  رگا  دـشاب  شزرا  اب  دـنچ  ره  تمعن  اریز  تسا  هدومن  حرطم  تسا  اهنآ  ماود  نامه  هک  ار  اـهنآ  لاـمک  و 
. دوشیم يراوگان  ثعاب 

556 ص :  هیآ 26 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]
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هراشا

اذ ام  َنُولوُقَیَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  َنوُمَْلعَیَف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  اهَقْوَف  امَف  ًۀَـضوَُعب  ام  ًـالَثَم  َبِرْـضَی  ْنَأ  ِییْحَتْـسَی  ـال  َهَّللا  َّنِإ 
(26  ) َنیِقِساْفلا َّالِإ  ِِهب  ُّلُِضی  ام  َو  ًارِیثَک  ِِهب  يِدْهَی  َو  ًارِیثَک  ِِهب  ُّلُِضی  ًالَثَم  اذِهب  ُهَّللا  َدارَأ 

556 ص :  همجرت ..... :

دندروآ نامیا  هک  نانآ  سپ  درادن  كاب  هدرکن  مرـش  دروایب ، دشاب ، نآ  زا  رتالاب  هچنآ  هشپ و  نوچ  یلثم  هکنیا  زا  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب 
هتـساوخ ار  يزیچ  هچ  لثم  نیا  ندروآ  اب  دـنوادخ  دـنیوگیم : دـندش  رفاک  هکنانآ  اّـما  و  ناـشراگدرورپ ، زا  تسا  ّقح  نآ  هک  دـننادیم ،

557 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دیامنیم  هار  ار و  يرایسب  نآ  اب  دنکیم  هارمگ  تسا ) هدوب  هچ  شروظنم   ) تسا
. ار ناقساف  رگم  دنادرگیمن  هارمگ  ار  يرایسب  نآ  اب 

557 ص :  ریسفت ..... :

هدز تلجح  حـیبق  روهظ  نیح  رد  و  هتـشاد ، زاب  یتشز  ندرک  رهاظ  زا  ار  صخـش  هک  هدـنراد  زاـب  تسا  ياهّوق  اـیح  ِییْحَتْـسَی » ـال  َهَّللا  َّنِإ  »
. اهیوخ اهتلصخ و  ریاس  دننام : دنیوگیم . ایح  ددرگیم  رهاظ  ءاضعا  رب  هّوق  نآ  زا  هک  يرثا  رب  یهاگ  دوشیم .

زا ار  ءایح  هدننک ، ءایح  ایوگ ، هک  تهج  نآ  زا  دشاب  ءایح  بلط  ینعم  هب  تسا  نکمم  و  ءایح ، بلط  يارب  هن  تسا  هغلابم  يارب  ءایحتـسا » »
یـضتقم هک  ییاهزیچ  ریاس  دننام  تسین . قلخ  هب  نآ  تبـسن  ینعم  هب  یلاعت  يادخ  هب  ءایحتـسا  ءایح و  نداد  تبـسن  دبلطیم و  دوخ  سفن 

تردـق لعف و  ندـش  رهاظ  زا  تلجخ  اـیح ، رد  طـیرفت  انمـض  دـنوش  هداد  تبـسن  قلخ  هب  هک  یتقو  رد  تسا  ینوگرگد  رییغت و  لاـعفنا و 
یتالابمیب ایح ، رد  طارفا  فرط  دـب و  هچ  دـشاب  بوخ  لعف  نآ  هچ  لاح  دـنوشیم  هاگآ  نادـب  مدرم  هک  تسا  يراـک  ماـجنا  رب  نتـشادن 

. دشاب دب  هچ  دشاب  بوخ  هچ  تسا  لعف  روهظ  هب  تبسن 
، دراد تهابـش  نآ  هب  يرگید  یناهنپ  رما  کی  هک  رهاظ  تسا  يرما  لثم  دـبوکب و  ار  اهـشوگ  ندروآ  لثم  اـب  ینعی  اـم » اًـلَثَم  َبِرْـضَی  ْنَأ  »

یماهبا یفـصو  ام »  » ظفل تسا و  نآ  ندومن  رکذ  ندرک و  ارجا  ندز ، لثم »  » دـنک ناـیب  ار  یناـهنپ  رما  نآ  تلاـح  اـت  دوشیم  رکذ  لـثم » »
. تسا

تروص رد  هک  دـشاب  هّیماهفتـسا  ای  فوصوم و  ای  لوصوم و  ام »  » تروص نیا  رد  تسا  نکمم  تسا . هدـش  هدـناوخ  مه  عفر  هب  ۀـضوعب » »
558 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . فوذحم  تفص  ردص  مود  تروص  رد  هلص و  ردص  لوا 

یلاعت يادـخ  ارچ  هک  تسا  نانآ  راکنا  ّدر  يارب  هلمج  نیا  دـشاب . رتگرزب  هّثج  رد  ای  دـشاب ، هشپ  زا  رتـالاب  تراـقح  رد  ینعی  اـهقوف » اـمف  »
زاب رـس  زیچان  کچوک و  ياهزیچ  نیا  هب  هجوت  زا  نالهاج  نوچ  تسا ؟ هدروآ  لیثمت  ناونع  هب  ار  هریغ  توبکنع و  و  تارـشح ) « ) باـبذ »

سوفن نوچ  ءالقع  رظن  زا  هن  تسا . نالهاج  رظن  زا  اـهنیا  تراـقح  اریز ، دـنزیمن  زاـب  رـس  نادـب ، لـیثمت  زا  یلاـعت  يادـخ  یلو  دـننزیم 
رد شنیرفآ  ياهیراک  هزیر  تمکح و  قیاقد  دشاب  مه  لماک  مامت و  نانآ  یناویح  ساوح  رگا  اصوصخ  دنـشاب ، کچوک  هچ  رگا  یناویح 

. درمش رب  ار  ناشدوجو  ياهیتفگش  دناوتیمن  ادخ  زج  یسک  هک  تسا  ياهزادنا  هب  اهنآ 
دنک كرد  تسا ، هدش  هدراذگ  هعیدو  هب  هشپ  دوجو  رد  هک  ار  شنیرفآ  ياهیراک  هزیر  یهلا و  تمکح  قیاقد  راشعا  زا  يرشع  هک  یـسک 

. دنک هیبشت  لیف  هب  ار  هشپ  هک  تسین  بیرغ  نهذ و  زا  رود  شیارب  دنکیمن  يراد  دوخ  نادب  ندز  لثم  زا 
رد ار  هچنآ  یلاعت  يادـخ  مجح ، یکچوک  دوجو  اب  اریز  تسا  هدز  لثم  هشپ  هب  دـنوادخ  هک : تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) قداـص ترـضح  زا 
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هب ار ، نینمؤم  هلیـسو  نیدـب  هک  تساوخ  ادـخ  سپ  تسا  هداد  ياـج  هشپ  رد  رگید  وضع  ود  داـیدزا  اـب  هداد  رارق  شایگرزب  همه  اـب  لـیف 
. دزاس هاگآ  شنیرفآ  یتفگش  تقلخ و  تفاطل 

اپ راهچ  لیف ، دراد  لیف  رب  شاهدایز  ياپ  ود  لاب و  ود  هب  هراشا  دراد » لیف  زا  رتشیب  وضع  ود  هشپ   » هک نخـس  نیا  رد  ع )  ) قداـص ترـضح 
. دراد اپ  شش  هشپ  یلو  دراد 

َنیِذَّلا اَّمَأَف  دومرف : اهنآ  خساپ  رد  یلاعت  يادـخ  تسا ، ادـخ  بناج  زا  اهنآ  لوزن  راکنا  رب  رعـشم  ار  اهلیثمت  هنوگ  نیا  نیرفاک  راکنا  نوچ 
559 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تلاسر  هب  دندروآ و  نامیا  ّصاخ  نامیا  هب  ای  ماع و  نامیا  هب  یناسک  اُونَمآ 

. دندومن رارقا  باتک  لوزن  یحو و  لوزن  ادخ و  هداتسرف 
هتخادرپ هتخاس و  تسا  هدش  لزان  ادخ  فرط  زا  لثم  نیا  تسین و  لطاب  تسا و  ّقح  هدـش  هدز  هک  یلثم  دـننادیم  سپ  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  َنوُمَْلعَیَف 

. دشابیم ناشراگدرورپ  فرط  زا  ینعی : مّهبر » نم  : » تسا هدومرف  ورنیا ، زا  تسین . سفن 
. دشابیم قحلا »  » هب ّقلعتم  وغل  فرظ  ای  لاح  ای  تسا  ربخ  زا  دعب  ربخ  مّهبر » نم   » تسا و نایب  يارب  نم »  » ظفل مّهبر » نم  »

ءازهتـسا و تهج  ُهَّللا » َدارَأ  اذ  ام   » رد یلاعت  يادـخ  هب  هدارا  تبـسن  هیماهفتـسا و  هلمج  ندروآ  ُهَّللا  َدارَأ  اذ  اـم  َنُولوُقَیَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو 
: دیوگب هک  دوب  نینچ  هیآ  یلبق  هرقف  بسانم  هن  رگ  و  تسا ، رخسمت 

ءازهتـسا مه  دناسرب و  ار  ناشیا  ینادان  مه  ات  درک  لودع  ترابع  نیا  زا  یلو  تسا .» قح  نآ  هک  دـننادیمن  دـندش  رفاک  هک  یناسک  اما  «و 
. دنک نایب  ار  اهنآ 

نیا دوصقم  هن  رگ  مینکیم و  رکذ  لثم  باب  زا  ار  نیا  ینعی ، تسا  فوذـحم  لعف  زا  لاح  ای  نآ و  لاح  ای  و  اذـه »  » زیمت الثم  الثم » اذـهب  »
؟ تسا هدرک  هدارا  هچ  نآرق  همه  اهلثم و  همه  زا  دنوادخ  هک  تسا 

باوج ادـخ  بناج  زا  عقاو  رد  ناـیب  نیا  دوشیم . بجوم  ار  يرایـسب  یهارمگ  اـی  دـنکیم  هارمگ  ار  يرایـسب  عمج  ینعی ، اریثک  هب  ّلـضی 
هنوگچ هک  دهدیم  دای  شربمایپ  هب  ادـخ  تسا ؟ هدرک  هدارا  هچ  ادـخ  دناهدیـسرپ : یگرخـسم  ءازهتـسا و  اب  هک  تساهنآ  هّیماهفتـسا  هلمج 

فانیتسا ای  لاح  اهنآ و  لوق  لوقم  هلمج  نیا  تسا  نکمم  و  دـهدب ، ار  اهنآ  خـساپ  باوج  نیا  لثم  هب  دـهدب و  ار  نانآ  یگرخـسم  باوج 
. دشاب

نانآ ایوگ  هک  تسا  ّقح  ترضح  هدومرف  زا  ای  دشابیم و  نانآ  لوق  زا  ًارِیثَک  ِِهب  يِدْهَی  َو  دیامرفیم : هک  یلاعت  يادخ  لوق  تروص  نیا  رد 
560 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رگا تسا  هدرک  هارمگ  ار  ياهدع  لثم ، ندروآ  اب  هک  یلاح  رد  تسا ؟ هتـساوخ  هچ  هدرک  هدارا  هچ  دـنوادخ  لثم ، نیا  ندروآ  اب  دـناهتفگ 
، نآ هلیـسو  هب  ار  يرایـسب  هدع  دیوگیم : اهنآ  ّدر  يارب  اهنآ ، هتفگ  رب  فطع  اب  یلاعت  يادـخ  ای  تسا . هدومن  تیادـه  مه  ار  ياهدـع  هچ 

. دنکیم تیاده  دنوادخ 
تروص تسین ، اـهنآ  رد  ریخ  دـیما  هک  ناـنآ  يارب  زج  یهارمگ  تسا و  رایـسب  ناـمدرم  تیادـه  نآ ، رد  ینعی  َنیِقِـساْفلا  اَّلِإ  ِِهب  ُّلُِـضی  اـم 

. دریذپیمن
. دشابیمن هجوت  دروم  تسا و  كدنا  نآ ، نایز  رایسب و  نآ  ریخ  نیا ، رب  انب 

560 ص :  هیآ 27 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(27  ) َنوُرِساْخلا ُمُه  َِکئلوُأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِسُْفی  َو  َلَصُوی  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ام  َنوُعَطْقَی  َو  ِِهقاثیِم  ِدَْعب  ْنِم  ِهَّللا  َدْهَع  َنوُضُْقنَی  َنیِذَّلا 
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560 ص :  همجرت ..... :

داسف نیمز  رد  دنلـسگیم و  هداد ، نآ  نتـسویپ  هب  رما  ادـخ  هک  ار  هچنآ  دننکـشیم و  نتـسب  نامیپ  زا  دـعب  ار  ادـخ  نامیپ  هک  یناـسک  نآ 
. دنناراکنایز زا  نانآ  دننکیم 

560 ص :  ریسفت ..... :

نآ ربخ  هک  تسا  ادتبم  ای  دشابیم و  نایب  فطع  ای  لدب ، ای  تفـص ، دـشابیم ، نیقـساف »  » هملک عبات  ترابع  نیا  ِهَّللا  َدـْهَع  َنوُضُْقنَی  َنیِذَّلا 
هب تسا  دهع  هیبشت  باب  زا  دهع ، دروم  رد  نآ  لامعتسا  تسنآ و  ياههتفات  نتسسگ  مه  زا  نامسیر ، ضقن  تسا  َنوُرِـساْخلا » ُمُه  َِکئلوُأ  »

تسخن و هلهو  رد  نآ  زا  دارم  ّصاخ  هچ  ماع و  هچ  دـّیقم  هچ  قلطم و  روط  هب  هچ  تسا ، هدـمآ  دـهع  ای  دـقع  نآرق ، رد  اـج  ره  نامـسیر .
همجرت روظنم  ددرگیم  قالطا  يدـقع  دـهع و  ره  هب  عبّتلاب  ایناث و  دوشیم و  رارقرب  هّصاخ  ای  هّماع  تعیب  رد  هک  تسا  ینامیپ  نآ  تاّذـلاب 

561 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب 
. دننکشیم تسا  هدش  هتفرگ  اهنآ  زا  ص )  ) دمحم اب  تعیب  رد  هک  ار  ینامیپ  هک  دنتسه  یناسک  دننکشیم  ار  یهلا  دهع  هک  ینانآ  زا 

هدمآ لبقتـسم  تروص  هب  نوضقنی »  » لعف ورنیا ، زا  دننکـشیم  نامیپ  ص )  ) دمحم زا  دعب  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  ینعی ، ِِهقاثیِم » ِدـَْعب  ْنِم  »
زا هک  ار  ادخ  اب  دوخ  ياهدـهع  وا  ءایـصوا  ءافلخ و  و  ص )  ) دـمحم ترـضح  اب  تعیب  نامیپ و  زا  دـعب  هک  دنتـسه  یناسک  دارم  ای  تسا و 

. دنتسکش دوب  هدش  هتفرگ  نانآ 
. تسا ماکحتسا  نانیمطا و  قوثو و  ببس  هک  تسا  يزیچ  ینعم  هب  تسا  تلآ  مسا  ای  قاثیم »  » ظفل

. ندومن مکحم  ندرک و  راوتسا  ینعم  هب  تسا  ردصم  قاثیم »  » ای و 
رد هک  دنتـسب  نامیپ  دـندرک و  تعیب  ص )  ) دـمحم ترـضح  اب  هک  دنـشابیم  تّما  نیقفانم  نانکـش  نامیپ  زا  دوصقم  هکنیا  بلطم  لصاح 

. دنتسکش ار  شیوخ  دهع  سپس  دننک  تعاطا  وا  زا  یهاون  رماوا و  عیمج 
565 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

565 ص :  تسا .....  هداد  ار  نآ  لصو  روتسد  ادخ  هک  هچنآ  نتسسگ  نایب 

يرود كرت و  ینعم  هب  ای  عطق  هملک  تسا و  رورجم  ریمـض  زا  لدب  ای  و  ام »  » زا لدب  لصوی » نا   » هلمج َلَصُوی  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ام  َنوُعَطْقَی  َو 
نم  » ینعم هب  کعطق » نم  ( » دیزگ يرود  وت  زا  هک  یـسک  هب  دنویپب  « ) کعطق نم  لص   » تسا هدومرف  ع )  ) موصعم هکنانچ : تسا . ندیزگ 

شلصو هب  ادخ  هک  ار  هچنآ  نانآ ، تسا : نینچ  ترابع  ینعم  سپ  دشابیم ، درک ) كرت  ار  وت  تسج و  يرود  وت  زا  هک  یسک  « ) كرجاه
. دننکیم كرت  هداد  نامرف 

یعرش لامعا  ریاس  دشابیم و  « 1  » ینیوکت تیالو  روهظ  هک  تسا  یفیلکت  تیالو  تسا  هداد  نامرف  نآ  لصو  هب  ادـخ  هک  هچنآ  لـصا  و 
. دشابیم نآ  ياههبعش  زا  ینامسج  یناحور و  ياهتبارق  و  یبلق ، لامعا  یندب و 

. تسا ع )  ) یلع دنوش  لصتم  نادب  دیاب  هک  اهنآ  همه  لصا 
. دننک شنامسیر  ود  هب  لیدبت  هدرک و  ادج  يرگید  زا  ار  نامسیر  فرط  ود  زا  کی  ره  ینعی  تسا  نامسیر  عطق  ینعم  هب  عطق  ای  و 

ای و  دـننکیم . عـطق  دراد ، رارق  ادـخ  ناـشدوخ و  نیب  ار  ینامـسیر  ناـنآ  هک  تـسا  نـیا  َلَـصُوی  ْنَأ  ِهـِب  ُهَّللا  َرَمَأ  اـم  َنوـُعَطْقَی  َو  ینعم  سپ 
زا ّمعا  تبارق  نیا  دـننکیم . عطق  تسا . هداد  ناـنآ  لـصو  هب  ناـمرف  دـنوادخ  هک  تسا  ناـشیوخ  ءاـبرقا و  نیب  ناـنآ و  نیب  هک  ینامـسیر 

و نآ ، ياههبعش  تیالو و 
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__________________________________________________

. دوش هعجارم  هّرس  سّدق  مرتحم  رّسفم  فیلأت  همان  تیالو  هب  رتشیب  لیصفت  حیضوت و  يارب  ( 1)
566 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

یبـلق و راـکذا  زا  تراـبع  هک  حاورا  زا  ار  یندـب  لاـمعا  هک  دـشاب  نآ  روظنم  تسا  نکمم  و  دـشابیم . ینامـسج  یناـحور و  ياـهتبارق 
هچ دوش  لصو  راکفا  راکذا و  هب  لامعا  هک  تسا  هدرک  رما  دـنوادخ ، هک  یلاح  رد  دـننکیم . عطق  تسا ، یهلا  تاّین  يردـص و  ياـهرکف 

. دشاب شاعم  رارما  هب  طوبرم  لامعا  ای  تادابع  لامعا ، نآ 
569 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

569 ص :  نیمز .....  رد  داسفا  قیقحت 

ندرک داسف  هچ  دشابیم ، ببس  رب  بّبسم  فطع  عون  زا  تسا  هدش  فطع  دوخ  لبق  ام  ترابع  هب  هک  ترابع  نیا  ِضْرَْألا » ِیف  َنوُدِسُْفی  َو  »
فیرحت ای  راظتنا و  دروم  تالامک  هب  ندیسر  زا  اهنآ  نتشاد  زاب  ای  اهنآ و  تالامک  ندیناریم  ای  نآ و  دیلاوم  ندیناریم  زا  ترابع  نیمز ، رد 

. دشابیم شهاگیاج  زا  ینیودت  ینیوکت و  تاملک 
كاله وا  تسا  ترخآ  هب  كولس  ریس و  يارب  یلمع  ياهدادعتسا  یملع و  ياهدادعتسا  يورین  هدنرب  نیب  زا  دلسگب  تیالو  زا  هک  یـسک 

و ریغـص ، ملاـع  نیمز  رد  نآ  لـسن  دـیلوت  نتـشاک و  ترخآ و  رذـب  لـیبق  زا  تسا ، هدـمآ  دـیدپ  یهلا  تاـیانع  اـب  هک  تسا  يزیچ  هدـننک 
زین ریبک  ملاع  رد  داسفا  ریغـص  ملاع  رد  داسف  رب  هوالع  دـنکیم و  دـساف  مه  ار  شرواـجم  دـساف ، زیچ  اریز ، ریبک  ملاـع  نیمز  رد  نینچمه 

ریغص و ملاع  تاملک  هک  روطنامه  اریز ، دنکیم . داسف  زین  یهلا  عیارش  ینامسآ و  ياهباتک  نیمزرـس  رد  ریزگان  یـصخش  نینچ  دشابیم .
. دنکیم فیرحت  مه  ار  یهلا  عیارش  ینامسآ و  ياهباتک  تاملک  دزاسیم  فرحنم  شهاگیاج  زا  ار  ریبک  ملاع 

ملاع هب  جورع  يارب  اهنآ  دادعتـسا  تیناسنا و  هراّیـس  هفیطل  هک  ار  ناشینورد  هیامرـس  هک  دنتـسه  یناسک  ناـنآ  َنوُرِـساْخلا » ُمُه  َکـِئلوُأ  »
. دنربیم نیب  زا  هدرک و  دوبان  دشابیم  تیناسنا 

ناگدید ربارب  رد  ندرمـش و  راوخ  يارب  همه ، نورـساخلا »  » دنـسم ندروآ  هفرعم  و  مه »  » لصف ریمـض  و  کئلوا »  » رود هراشا  مسا  ندروآ 
570 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تسا لصاح  لصف  ریمض  هراشا و  مسا  زا  هک  يرصح  دیکأت و  و  دشابیم . داسف )  ) هدش دای  تافص  نتشاد  هب  نانآ  ندومن  هاگآ  ندروآ و 
. تسین تیالو  عطق  رد  زج  ینایز  نارسخ و  ایوگ  هک  تسا  هتکن  نیا  نایب  يارب 

570 ص :  هیآ 28 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(28  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َُّمث  ْمُکِییُْحی  َُّمث  ْمُُکتیُِمی  َُّمث  ْمُکایْحَأَف  ًاتاْومَأ  ُْمْتنُک  َو  ِهَّللِاب  َنوُرُفْکَت  َْفیَک 

570 ص :  همجرت ..... :

دنکیم هدنز  هاگنآ  دناریمیم و  سپس  درک و  هدنز  ار  امش  ادخ  هک  دیدوب  یناگدرم  امش  هک  یلاح  رد  دیوشیم  رفاک  دنوادخ  هب  هنوگچ 
. دیوشیم هدنادرگ  زاب  وا  يوس  هب  سپس  و 
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570 ص :  ریسفت ..... :

هب رما  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  سپـس  دـندش و  رفاک  نامیپ  نتـسکش  تلع  هب  نانآ  هکنیا  ناقفانم و  لاح  نایب  زا  دـعب  ِهَّللاـِب » َنوُرُفْکَت  َْفیَک  »
رفک یلاح  هچ  راک و  هچ  يارب  دومرف : راکنا  بجعت و  اـب  هدومن  هجوت  اـهنآ  تلاـح  هب  دـندومن  داـسف  دـندرک و  عطق  دوب  هدرک  نآ  لـصو 

نامیپ دهع و  نتسکش  ببس  هب  امش  هک  تسین  هتسیاش  الصا  سپ  دیزروب . رفک  تالاح  زا  یلاح  چیه  رد  تسین  راوازس  ینعی ، دیزرویم ؟
. دیوش رفاک  نآ  ندرک  مکحم  زا  سپ  هدش  هتفرگ  امش  زا  هک 

. دشاب نانمؤم  صوصخم  ای  نانمؤم  نارفاک و  قلطم  هب  باطخ  هک  دراد  لامتحا  تسا  رتقفاوم  شلبق  ام  اب  ینعم  نیا 
یـضام لعف  ندوب  لاح  هکنیا  ات  متنک ) دـق  و  « ) دـق  » هملک ریدـقت  هب  هّللاب »  » رورجم زا  اـی  لـعاف ، زا  تسا  لاـح  هلمج  نیا  ًاـتاْومَأ » ُْمْتنُک  َو  »

. دشاب تسرد  متنک ) )
571 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  عومجم  هب  اهنآ ، یهاگآ  ملع و  تقیقح  رد  اجنیا  رد  لاح  هکنیا  ای 

. نآ زا  بجعت  رفک و  راکنا  تلع  اریز  تسا  هتشذگ  یپ  رد  یپ  ياههلمج 
. دینادیم دیهاگآ و  لاوحا  نیا  هب  ناتدوخ  هک  یلاح  رد  تسا  هتفگ  هک  ایوگ  تسا  بلطم  نیا  هب  نانآ  دوخ  ملع 

ینعم زیچ  نآ  بسح  رب  يزیچ  ره  هـب  تبـسن  تاـیح  دـشاب  هتـشاد  ندوـب  هدـنز  تیحالـص  هـک  تـسا  يدوـجوم  زا  یگدـنز  مدـع  گرم 
، ناویح تایح  و  ندروآ ، هویم  هناد و  گرب و  هایگ ، تایح  كاخ و  زا  هایگ  ندروآ  نوریب  نیمز ، تایح  الثم : دـنکیم . ادـیپ  یـصوصخم 
، سفن میرم  محر  رد  ار ، لد  یـسیع  هک  تسا  یحور  ندـیمد  هب  ناسنا  تایح  دـشاب و  تکرح  ساـسحا و  بجوم  هک  تسا  حور  ندـیمد 

. تایح موهفم  هن  تسا  قداص  ناسنا  رب  ملع  موهفم  هن  نیا  نودب  و  دنک ، دقعنم 
.« دناهدنز ملع  لها  دناهدرم و  نامدرم  : » دومرف هک  تسا  بوسنم  ع )  ) نینمؤملا ریما  هب 

اذـغ و سپـس  هدوب  يرـصنع  هک  تسا  یناسنا  لبق  ام  تایح  تالاح  لماش  هک  تسا  يزیچ  گرم  زا  دوصقم  دـشاب  نانمؤم  هب  باطخ  رگا 
. تسا هدمآ  رد  يرهاظ  ناسنا  تروص  هب  سپس  هدیدرگ  نینج  هغضم و  هقلع و  هفطن و  دعب 

اب اهبطاخم ، رب  ناگدرم )  ) تاوما لمح  دـشابیم . یناویح  تایح  زا  لـبق  هک  تسا  یتـالاح  گرم ، زا  دارم  دـشاب  راـفک  هب  باـطخ  رگا 
ال  » روط هب  تروص  هّدام و  رگا  هچ  دراد ، دوجو  تروص  هّدام و  نیب  هک  تسا  يداّحتا  تهج  هب  تسا  هدام  تفص  اتاذ  گرم  هک  يدوجو 

شایلاع ماقم  رد  یناسنا  تروص  نآ  رب  هوالع  دنریگیم ، رارق  لومحم  تروص  نیا  رد  هک  دنـشابیم . لصف  سنج و  دنوش  ذخا  طرـشب »
هک تسا  يزیچ  حور  تسا و  ندب  عقاو  رد  ناسنا  هک  دـناهدرک  نامگ  هک  يوحن  هب  تسا . دـحتم  نآ  اب  نیئاپ  ماقم  رد  تسا و  هدام  زا  ریغ 

572 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نایرج  دننام  دشابیم ، ناور  ندب  رد 
. لگ رد  تسا  بآ 

. تسا قساف  دشاب ، هقطان  سفن  دّرجت  هب  لئاق  هک  ره  هک : ماهدید  یضعب  تافلؤم  رد 
575 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

575 ص :  ناسنا .....  يارب  ندناریم  ندینادرگ و  هدنز  رارکت  قیقحت 

. دینادرگ هدنز  یناسنا  ای  یناویح  یگدنز  هب  ار  امش  سپ  مکایحاف » »
زا گرم  هخفن  اب  يربک ، تمایق  زا  شیپ  ناسنا  هچ  دـناریمیم  يویند  یناـسنا  اـی  يویند  یناویح  یناگدـنز  زا  ار  امـش  سپـس  ْمُُکتیُِمی » َُّمث  »

. دریمیم یتایح  ياوق  تاکردم و  همه 
. دنادرگیم هدنز  فارعا  ات  اهخزرب  هلحرم  نیب  رد  یکلم  يورخا  تایح  اب  سپس  و  ْمُکِییُْحی » َُّمث  »
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وا يوـس  هب  دراد ، رارق  فارعا  پچ  تمـس  رد  هک  یهار  زا  اـی  تسا  « 1  » فارعا تسار  تمـس  رد  هک  یهار  زا  سپـس  َنوُعَجُْرت » ِْهَیلِإ  َُّمث  »
. دینکیم تشگزاب 

رهاظم هب  تعجر  ای  تسا ، وا  فیطل  مسا  تمعن و  يارـس  يرون و  ياهدومن  رهاظم و  هب  تشگزاب  اـی  یلاـعت  يادـخ  يوس  هب  تشگزاـب  و 
. دشابیم یلاعت  يادخ  تیراّهق  مان  خزود و  هناخ  یناملظ و 

« سبل علخ و   » لاح رد  شندب  لامک  نایاپ  ات  دریگیم  ياج  محر  رد  هک  شاهفطن  نامه  ینعی  شاهدام ، شنیرفآ  زاغآ  زا  ناسنا  هک  نادـب 
هّدام رد  « 2»
__________________________________________________

لها هب  دنتـسیایم و  اـجنآ  تماـیق  زور  رد  ع )  ) دّـمحم لآ  و  ص )  ) دّـمحم هک  مّنهج  تشهب و  نیب  تسا  يدـنلب  ياـج  اـی  هّپت  فارعا  ( 1)
دوشیمن تشهب  لخاد  دنـشابیم ، ع )  ) دّـمحم لآ  فارعأ  لها  هک  هدـش  لقن  ع )  ) رقاب ماـما  زا  عمجم  رد  دـنهدیم ، لوخد  ناـمرف  تشهب 

ریـسفت رد  ثیدـح  نیا  اـهنآ . نیرکنم  رگم  دوـشیمن  شتآ  لـخاد  و  دنـسانشب ، ار  وا  ناـنآ  دسانـشب و  ار  ناراوـگرزب  نآ  هک  یـسک  رگم 
. تسا تایاور  رابخا و  زا  دافتسم  میدرک  رکذ  ام  هک  هچنآ  و  تسه ، زین  يرگید  لاوقا  فارعا  ینعم  رد  هتبلا  هدش . لقن  زین  یشاّیع 

ندـش لعف  هب  هّوق  زا  لامک و  هب  صقن  زا  ینعی ، دـشابیم  ندیـشوپ ، ار  ون  تایح  هماج  سبل  ندرک و  رد  هب  ار  هنهک  تایح  هماج  علخ  ( 2)
. تسا

576 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یتلاح و زا  علخ  ره  دسرب . غولب  ّدح  هب  ات  دراد  همادا  سفن  رد  سبل  علخ و  شندب ، هب  سفن  ّقلعت  زاغآ  زا  نینچمه  دوش . لماکتم  ات  تسا ،
تسا و دوهـشم  همه  يارب  هناگ  ود  یئوج  لامک  نیا  تسا . یگدنز  ياهزات  تروص  دیدج و  شـشوپ  ره  و  گرم ، یتروص  زا  ندش  اهر 

بسح هب  تلاح ، ود  نیا  دراد . دوجو  تواقش  ياهیتسپ  رد  لّزنت ، تداعس ، بتارم  تهج  رد  یئالعتسا  لامکتـسا و  زاب  نآ ، زا  دعب  ار  وا 
هـسیاقم اب  ملاع  صخـش  دشابن  دوهـشم  همه  يارب  ول  تلاح و  ود  نیا  تسا . تایح ، توف و  ترخآ ، ياهخزرب  رد  سبل و  علخ و  وا  سفن 

: تسا هدومرف  یلاعت  يادخ  هکنانچ  دربیم ، یپ  نادب  غولب  زا  شیپ  تالاح  اب  غولب  زا  دعب  تالاح 
؟ دیروآیمن دای  هب  ارچ  سپ  ار ، نیتسخن  شنیرفآ  نآ  دیتسناد  قیقحت  هب  « 1  » َنوُرَّکَذَت ْوَلَف ال  یلوُْألا  َةَأْشَّنلا  ُُمتِْملَع  ْدََقل  َو 

زا دعب  تسین . يرارطـضا  ای  يرایتخا  گرم  رد  یتوافت  دراد و  همادا  فارعا  ات  سبل  علخ و  نیا  تسا و  یگدنز  گرم و  سبل ، علخ و  ره 
. تسا گرم  ردنا  گرم  نآ ، تالّزنت  و  یگدنز ، ردنا  یگدنز  نآ  یقرت  هک  تسه  یتالّزنت  تاّیقرت و  مه  فارعا 

. تسا هدومن  هراشا  یلصا  یگدنز  گرم و  عاونا  تاهّما  لوصا و  هب  هدرک  طابنتسا  هفیرش  هیآ  نیا  زا  هّرس » سّدق   » يولوم
نیا تسا  تیاهنیب  هب  میـسقت  لباق  یعطق  تکرح  هک  تسا  هدـش  ققحم  دوخ  لحم  رد  هکنانچ  تسا  یهانتی  تاـیح ال  توم و  دارفا  هتبلا 

: يونثم رد  انالوم  هدومرف  تسا 
مدز رس  ناویح  هب  مدرم  امن  زو  مدش  یمان  مدرم و  يدامج  زا 

__________________________________________________

.62 هعقاو - ( 1)
577 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

مدش مک  ندرم  یک ز  مسرت  هچ  سپ  مدش  مدآ  یناویح و  زا  مدرم 
رپ لاب و  کیالم  زا  مرآ  رب  ات  رشب  زا  مریمب  رگید  هلمح 

ههجو ّالا  کلاه  ءیش  لک  وج  نتسج ز  مدیاب  مه  کلم  زو 
موش نآ  دیان  مه  وردنا  هچنآ  موش  ناّرپ  کلم  زا  رگید  راب 
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فطع ءاف »  » اب ار  مکایحأف »  » اذل و  تسا ، ّتیناسنا  زا  لبق  ای  ّتیناویح  زا  لبق  تالاح  مامت  هب  هراشا  ًاتاْومَأ » ُْمْتنُک  َو  : » یلاعت يادخ  لوق  سپ 
ثودح هب  هراشا  نآ  هدرک و  فطع  ّمث »  » اب ار  ْمُُکتیُِمی » َُّمث   » تهج نیمه  هب  و  تسا ، یناسنا  ای  یناویح  تایح  ثودـح  هب  هراشا  هک  هدرک 

تهج نیمه  يور  تسا و  یخزرب  تایح  ثودـح  هب  هراشا  هک  هدرک  فطع  ّمث »  » اب ار  ْمُکِییُْحی » َُّمث   » اذـل و  تسا ، يرـشب  ای  یناویح  توم 
. دنکیم فارعا  ماقم  خزرب و  دعب  ام  هب  هراشا  هک  هدرک ، فطع  ّمث »  » اب ار  َنوُعَجُْرت » ِْهَیلِإ  َُّمث   » زین

ردـنا یگدـنز  فارعا  زا  دـعب  ناـکین  ریخ و  لـها  رد  تاـیح  دـش  رکذ  هک  روطناـمه  اریز ، تسا  هدوـمرفن  ْمُکِییُْحی » َُّمث  ْمُُکتیُِمی  َُّمث   » رگید
. تسا یگدنز 

583 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

583 ص :  هیآ 29 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(29  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َوُه  َو  ٍتاوامَس  َْعبَس  َّنُهاَّوَسَف  ِءامَّسلا  َیلِإ  يوَتْسا  َُّمث  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ام  ْمَُکل  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه 

583 ص :  ناسنا .....  دوس  تهج  رد  راد ، رهز  تادوجوم  اهرهز و  یتح  اهزیچ ، هّیلک  شنیرفآ  رد  قیقحت 

583 ص :  همجرت ..... :

هاگآ زیچ  همه  هب  وا  تخاس و  ّررقم  نامسآ  تفه  ار  اهنآ  تخادرپ و  نامسآ  هب  سپ  تسا . نیمز  رد  ار  هچنآ  امش  يارب  دیرفآ  هک  تسوا 
. تسا

583 ص :  ریسفت ..... :

، تسا هدماین  شلبق  ام  هلمج و  نیا  نیب  لصو ، تادا  ورنیا ، زا  تسا : هفنأتسم  هلمج  ای  و  تسا . شلبق  ام  زا  لاح  هلمج  نیا  َقَلَخ » يِذَّلا  َوُه  »
. دشاب ناوارف  تادودعم  دننام  اهنآ  شرامش  یگتسیاش  اهتمعن و  يرایسب  هب  رعشم  ات 

ناسنا قلخ  همّدـقم  تسا  نیمز  رد  هچنآ  هچ  دـیرفآ  تسا . نیمز  نامـسآ و  رد  هچنآ  دـنوادخ  امـش ، شنیرفآ  داـجیا و  يارب  ینعی : مکل » »
لعف رخآ  و  تسا ، عاونا  رخآ  ناسنا  هدـش  قّقحم  دوخ  ّلـحم  رد  هچناـنچ  اریز  دـشابیم . ناـسنا  شنیرفآ  همّدـقم  هّللا ، يوس  اـم  همه  هکلب 
هکلب تسا  تادوجوم  همه  تایاهن  تیاهن  و  تایاغ ، تیاغ  ناسنا  سپ  تسا ، لعف  نآ  تیاغ  لـعف  رخآ  اریز  تسا ، رتفیرـش  رترب و  هشیمه 

هک دنک  ادیپ  لامکتـسا  ادخ ، هک  دیآیم  مزال  هن  رگ  تسا و  یفتنم  شلعف  زا  دشاب  یلاعت  قح  تاذ  رب  دـیاز  هک  یـضرغ  نوچ  میئوگیم :
584 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  سپ  هتشگ  رّرقم  دوخ  ياج  رد  هکنانچ : تسا . لاحم 

زا دعب  یفیرش  ره  زا  دوش  یهتنم  ّقح  تاذ  هب  هچ  ره  دوشیم و  یهتنم  ّقح  تاذ  هب  هک  تسا  نآ  لیلد  نداد  رارق  ضرغ  تیاغ و  ار  ناسنا 
. تسا رتفیرش  یلاعت  قح 

لـصا هب  دـنمزاین  ءاقب  رد  ناسنا  هچ  امـش ، ءاقب  تهج  رد  ندرب  هرهب  يارب  تسا ، مکئاـقب » یف  مکعاـفتنال   » ینعم هب  مکل » قلخ   » ياـنعم اـی 
. دشابیم نآ  دیلاوم  رصانع و 

هب رهاظ  رد  هچنآ  دیرفآ و  امـش  ءاقب  رد  یبای  هرهب  تقلخ و  لصا  تهج  تسا  نیمز  رد  هچنآ  دنوادخ  هک  دشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم 
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اهرهز و دننام : اهنآ  زا  یـضعب  هکلب  درادن ، تاناویح  تاتابن و  نداعم و  رتشیب  هب  زاین  وا  ءاقب  ناسنا و  تقلخ  هک  نیا  رب  ینبم  دسریم  رظن 
یلصا یضعب  هچ  تسا  تالولعم  نیب  طابترا  تّیفیک  زا  یهاگآ  مدع  زا  یشان  تسا و  هابتشا  دنشابیم . مه  ناسنا  نایز  بجوم  ناراد  رهز 

دنشابیم و نآ  لامک  ّتلع  ای  تسا و  یلصا  دوصقم  نآ  هک  دنریگیم  رارق  يرگید  زیچ  شنیرفآ  للع  یضعب  دنتسه و  تاّذلاب  دوصقم  و 
يادخ لوق  اریز  دوشیم  هدهاشم  ریغص  ملاع  نیمز  تادوجوم  رد  هک  يروطنامه  دنتسه ، نآ  همزال  یخرب  تقلخ و  طرش  اهنآ  زا  یـضعب 
ادـتبا دـیآ . نایم  هب  نامـسآ  نیمز و  زا  یمـسا  اج  ره  میئوگیم : هکلب  درادـن ، ریبک  ملاع  نیمز  هب  یـصاصتخا  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ام  یلاعت 

رصتخم هخسن  ریغص  ناهج  اریز  دش . دهاوخن  هتخانش  ریبک  ملاع  رد  دوشن  هتخانـش  ریغـص  ملاع  رد  هچنآ  تسا و  روظنم  ریغـص  ملاع  نیمز 
. دوشیم ریذپ  ناکما  ریبک  ملاع  هعلاطم  نآ  هعلاطم  اب  هک  تسا  ریبک  ملاع  هدش 

ای تّلع  ای  دـشابیم و  رـشبلا  وبا  مدآ  نآ  هک  تسا  یقیقح  ناسنا  ءاقب  ای  ندـمآ  دـیدپ  طرـش  ای  تّلع ، ای  تسا  ریغـص  ملاع  نیمز  رد  هچنآ 
ناسنا شیادیپ  اریز ، تسا ، نآ  همزال  یهجو  هب  ّتلع و  یهجو  هب  ای  تسا و  ناسنا  ءاقب  ندمآ و  دـیدپ  همزال  ای  وا و  لامج  لامک و  طرش 

585 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ءاضعا  شیادیپ  رب  فقوتم 
یضعب ءاقب و  طرش  ءاضعا  زا  یضعب  تسا و  یسیئر  ءاضعا  ظفح  ای  شیادیپ  طرش  ناسنا  رگید  ءاضعا  زا  یضعب  و  تسا ، یلصا  یسیئر و 

لاحط و هچنانچ  دـننآ . همزال  یهجو  هب  طرـش و  یهجو  هب  رگید  یـضعب  دنتـسه و  ناسنا  شنیرفآ  همزال  یـضعب  یئابیز و  لّـمجت و  يارب 
دوخ ياج  رد  هک  تسا ، مه  یئاهدوس  اهنآ  رد  یلو  دنتـسه  رهز  دننامه  دوخ  ارفـص  ءادوس و  دنـشابیم و  ناراد  رهز  دـننام  ارفـص  هسیک 

. تسا هدش  رکذ 
دنتسه و ناسنا  ءاقب  تقلخ و  همزال  لاح  نیع  رد  درادن  دوجو  تایح  اهنآ  رد  دنـشابیم و  ندب  ءازجا  نیرتتسپ  هکیدوجو  اب  نخان  وم و 

. تسا هتسباو  نادب  ندب  یئابیز 
اب هک  يوَتْسا » َُّمث   » یلاعت يادخ  نایب  رد  دشاب ، ریغـص  ملاع  نیمز  نامـسآ و  نامه  تسا  هدمآ  هیآ  رد  هک  نامـسآ  نیمز و  زا  دوصقم  رگا 

نآ و نیمز  ندش  مامت  زا  دعب  نآ  نیمز  هب  تبـسن  ریغـص  ملاع  ياهنامـسآ  تقلخ  اریز  دنامیمن ، یقاب  یلاکـشا  تسا  هدومرف  فطع  مث » »
اّما تخادرپ . اهنامـسآ  تقلخ  هب  دـنوادخ  تسا  نآ  رد  هچنآ  نیمز و  مامتا  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دـشابیم و  تسا  نآ  رد  هچنآ 

دـشاب رظن  روظنم  يولع  حاورا  رگا  تسا و  هارمه  نآ  نیمز  تقلخ  اب  نآ  تقلخ  دشاب  يولع  مارجا  ریبک  ملاع  رد  نامـسآ  زا  دوصقم  رگا 
. تسا اهنآ  نیمز  زا  لبق  اهنامسآ  تقلخ 

. دوشیم ریغص  ملاع  رب  لمح  دراد ، اهنامسآ  رب  نیمز  تقلخ  یشیپ  رب  تلالد  تسا و  هدمآ  رابخا  رد  هچنآ 
. تسا تقلخ  عون  ود  رابخا و  عون  ود  رد  توافت  تهج  هب  مث »  » ظفل اب  فطع  مینک  لمح  ریبک  ملاع  رب  ار  هیآ  رگا 

. تساهنامسآ تقلخ  هدارا  دصق و  ینعم  هب  تسا  هدش  رکذ  هیآ  نیا  رد  هک  اوتسا »  » هملک
586 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  یگتسکش  يژک و  زا  نوصم  لماک و  مامت و  روطب  ار  اهنآ  ّنهیّوسف » »

. درک قلخ 
. دشابیم « 1  » ربخ تیاعر  يارب  ای  عمج  ینعم  هب  تسا و  سنج  مسا  ءامس  هک  تسا  نآ  يارب  ای  ّنه »  » عمج ریمض  ندروآ 

. دیآیم ادعب  هّللا  ءاشنا  ملاع  بتارم  اهنیمز و  اهنامسآ و  دادعت  قیقحت  تاوامس » عبس  »
زا لاح  ای  تسا و  ًاتاْومَأ » ُْمْتنُک   » رب فطع  ای  قلخ »  » لعاف زا  لاح  اـی  و  َقَلَخ » يِذَّلا  َوُه   » هلمج هب  فطع  هلمج ، نیا  ٌمِیلَع  ٍءْیَـش  ِّلُِـکب  َوُه  َو 

. تسا هدمآ  َقَلَخ » يِذَّلا  َوُه   » هلمج زا  لبق  هک  تسا  قباس  ياههلمج  زا  یکی  لعاف 
هب اناد  ادخ  هک  یتسرد  هب  دیامرفب  دهاوخیم  هک  « 2  » تسا اهنآ  رفک  زا  ادخ  راکنا  بجعت و  تلع  رفک و  رب  دیدهت  دوصقم  ریدـقت  رهب  و 

. دنکیم هذخاؤم  رفک  نیا  رطاخ  هب  ار  امش  هدوب  امش  رفک 
. تسا يروضح  ملع  نآ ، هک  تسا  ءایشا  دوجو  نیع  ءایشا  هب  وا  ملع 
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. تسام مولعم  ام و  ملع  اهنآ  دوجو  میراد و  یهاگآ  شیوخ ، ناور  نهذ و  رد  رضاح  ياهتروص  هب  ام  هک  روطنامه 
: تسا یبـتارم  ياراد  تسا  ءایـشا  زا  لـبق  ملع  دوجو  هک  ءایـشا  هب  ادـخ  ملع  اـما  تسا و  ءایـشا  اـب  هک  تسا  ادـخ  ملع  زا  مسق  نآ  مه  نیا 
. تسا تابثا  وحم و  حول  نیع  ياهبترم  ظوفحم  حول  نیع  ياهبترم  ملق و  نیع  ياهبترم  تسوا  لعف  نیع  ياهبترم  تاذ  نیع  نآ  زا  ياهبترم 

. تسین نآ  لیصفت  قیقحت و  ّلحم  اجنیا  تسا و  يرظن  تمکح  ادخ ، ملع  هراب  رد  قیقحت  ّلحم 
__________________________________________________

لـصا رد  لوعفم  ود  نآ  هک  دـشاب  لوعفم  ود  هب  يّدـعتم  ّنهیّوس »  » هملک هکنیا  رب  انب  تسا  ربخ  لصا  رد  تاوامـس » عبـس   » ظـفل ینعی  ( 1)
، دـشاب ّمات  لعف  فّعـضم  رگا  یلو  دـشاب  رّیـص »  » ینعم هب  صقان  لعف  فّعـضم  ّنهیّوس »  » هک تسا  نیا  رب  ینبم  نیا  و  دنـشاب ، ربخ  ادـتبم و 

. ربخ هن  دوشیم  لاح  تاوامس » عبس  »
. دوشیم هدافتسا  تشذگ  هک  ِهَّللِاب » َنوُرُفْکَت  َْفیَک   » زا بجعت  راکنا و  نیا  ( 2)

589 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

589 ص :  هیآ 30 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُسِّدَُقن َكِدْمَِحب َو  ُحِّبَُسن  ُنَْحن  َو  َءامِّدلا  ُکِفْسَی  َو  اهِیف  ُدِسُْفی  ْنَم  اهِیف  ُلَعَْجت  َأ  اُولاق  ًۀَفِیلَخ  ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  ِۀَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإ  َو 
(30  ) َنوُمَْلعَت ام ال  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  َلاق  ََکل 

589 ص :  ۀکئالم .....  ماسقا  کلم و  هدام  قیقحت 

589 ص :  همجرت ..... :

. منیرفایب ینیشناج  نیمز  رد  مهاوخیم  نم  تفگ : ناگتشرف  هب  تراگدرورپ  هک  یماگنه  روآ ) دای  هب  )
سیدـقت میئاتـسیم و  یکاپ  هب  ار  وت  ام ، هکنآ  لاح  دزیرب ؟ اهنوخ  دـنک و  داسف  نآ  رد  هک  یهدیم  رارق  نیـشناج  ار  یـسک  ایآ  دـنتفگ :

. میئوگیم
. دینادیمن امش  هک  منادیم  یئاهزیچ  نم  تفگ 

589 ص :  ریسفت ..... :

ناسنا و يارب  تسا  هدش  هدـیرفآ  هچنآ  هک  ینادـب  ات  تفگ ... : ناگتـشرف  هب  تراگدرورپ  هکیماگنه  ربمغیپ . يا  رآ  دایب  َکُّبَر » َلاق  ْذِإ  َو  »
هک تسا  نآ  لیلد  وا  رب  ناگتـشرف  هدجـس  مدآ و  شنیرفآ  ناتـساد  هک  دـننادب  ات  ار  ناسنا  شنیرفآ  روایب . اهنآ  دای  هب  ای  تسوا ، رطاـخ  هب 

. تسا مدآ  رطاخ  هب  شنیرفآ  همه 
بلق سپـس  هدـش  هتفرگ  تلاـسر  ینعم  هب  هزمه  مض  هب  هکولأ )  ) زا کـلأم »  » نآ لـصا  هچ  شلـصا  راـبتعا  هب  تسا  کـلم  عمج  هکئـالم ،

فذـح زا  دـعب  هک  هدـش  نیع  میدـقت  هب  لعفم  نزو  رب  كألم  هدـش و  ضوع  رگیدـمه  اب  لعفلا  ءاف  لعفلا و  نیع  ياج  و  تسا . هدـیدرگ 
590 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هدش  لعم ) نزو  رب   ) هزمه
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. تسا
بلق فلا )  ) هب نآ  تکرح  لقن  زا  سپ  واو )  ) دعب هدوب  داتسرف »  » لسرا ینعم  هب  كولی » كال   » زا لعفم  شلصا  هک  تسا  هدش  هتفگ  زین  و 

. تسا هدش  فذح  سپس  تسا و  هدش 
. تسا هدیدرگ  کلم  هدش  فذح  فلا  سپس  تسا  هدوب  کلمی  کلم  زا  لاعف  نزو  رب  كالم ، شلصا  دناهتفگ  یضعب  و 

: دراد رایسب  عاونا  کلم 
یقرت و بتارم  ياراد  دنـشاب  ینامـسآ  اـی  ینیمز  ياـهمرج  هب  قلعتم  هچ  دـنتایّدام  هب  ّقلعتم  هک  دنـشابیم  ینیمز  ناگتـشرف  نآ  عون  کـی 

ینبم تسا  هدمآ  رابخا  رد  هچنآ  دنشابیم و  نانآ  هلمج  زا  دوجس  عوکر و  لاح  رد  هشیمه  ناگتشرف  ینعی : دّجس  عّکر و  هکئالم  دنلّزنت و 
. عاونا ریاس  هن  تسا  هکئالم  عون  نیمه  هب  طوبرم  وا  زا  عیفش  ندرک  تعافش  شیوخ و  هبترم  زا  ندمآ  نییاپ  شماقم و  زا  کلم  طوقس  رب 

. دنتباث دوخ  ياج  رد  دنراد و  یصّخشم  مولعم و  ماقم  مادک  ره  دنتسین  قّلعتم  تاّیّدام  هب  هک  ییاههکئالم  اریز 
: تسا ملاع  هس  یهجو  هب  ملاوع  دوش  هتسناد  دیاب  و 

تسا و مدآ  ینب  زا  نیبذـعم  یقـش و  نامدرم  هاگیاج  نآ  دراد و  رارق  ملاـع  نیمه  رد  شتآ  خزود و  هک  تسا ، نیطایـش  ّنج و  ملاـع  لوا 
. تسا تایّدام  ملاع  زا  رتنییاپ  تسا ، دّرجم  هچ  رگا  ملاع  نآ 

. ناینیمز نیمز و  ناینامسآ و  نامسآ و  زا  تسا ، تایّدام  ملاع  مود 
. تسا اهملاع  نیرتفیعض  ملاع  نیا 

ناگتشرف دوجس ، لاح  رد  هشیمه  ناگتشرف  لیبق  زا  تسا  یبتارم  زین  ار  نانآ  و  تسا ، هکئالم  ملاع  نآ  تسا و  يولع  تادّرجم  ملاع  موس 
591 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  لاب ، راهچ  لاب و  هس  لاب و  ود  ياراد  ناگتشرف  عوکر ، لاح  رد  هراومه 

. دنرگنیمن وس  چیه  هب  هک  ياهداتسیا  نابهگن  ناگتشرف  هدز و  فص  رد  فص  ناگتشرف  روما ، تاّربدم  ناگتشرف 
هداعلا و قراـخ  ياـهراک  عاونا  رب  تسا  هداد  اـهنآ  هب  دـنوادخ  هک  ییاـناوت  تردـق و  ببـس  هب  نیطایـش  ّنج و  عاونا  زا  ّنج  ملاـع  لـها  و 

. قرف نودب  هکئالم  ملاع  لها  دننام  دنراد ، ییاناوت  تردق و  تایّدام  رد  فّرصت 
: دنعون ود  نیطایش  ّنج و 

. دنتیاده لباق  ریغ  كاپان و  هدوب ، ّقح  زا  يرود  تیاغ  رد  اهنآ  زا  عون  کی 
. دنراد یتالّزنت  تایقرت و  هدوب  نامیا  تیاده و  دعتسم  ور  نیا  زا  دنتسه و  تایّدام  ناهج  هب  کیدزن  اهنآ ، زا  یعون 

: دنعون ود  رب  زین  هکئالم 
حاورا لوقع و  نانآ  دنتـسه . دّرجم  اهنآ  ریبدت  اهنآ و  هب  یگتـسباو  زا  تایّدام و  زا  اهنآ  هک  هدوب ، رود  رایـسب  تایدام  زا  اهنآ  زا  عون  کی 

. دنشابیم
. دنزادرپیم نآ  روما  ریبدت  هب  هدوب ، هتسباو  تایدام  هب  اهنآ  زا  یعون 

هکئالم زا  عون  نیمه  مدآ  یمدآ  تیلعف  تهج  زا  مدآ  هدجـس  هب  رومأم  دـنانییاپ و  الاب و  ملاع  مارجا  زا  ناینیمز  رب  لّکوم  ناگتـشرف  اـهنآ 
رارق هفیلخ  ار  یـسک  یهاوخیم   ) ناگتـشرف ضارتعا  دندوب و  نیمز  هکئالم  مدآ ، هدجـس  هب  نیرومأم  تسا : هدمآ  رابخا  رد  هچنانچ  تسا 
نوچ و  تسا ، ناگتـشرف  هنوگنیا  هب  طوبرم  دـیآیم  تسد  هب  ربخ  هیآ و  زا  هک  يروط  هب  دزیریم ) نوخ  دـنک و  داـسف  نیمز  رد  هک  یهد 

هب نانآ  نیب  رد  درک و  هبتـشم  ار  رما  زین  اـهنآ  رب  تشگ و  هیبش  هکئـالم  هب  هدوب  ناـینج  زا  هک  سیلبا  تسا  ّنج  هباـشم  هکئـالم  زا  عون  نیا 
اهـسیلبا و اب  نانآ  و  تسا . هدوب  دوخ  موق  دارفا  نانآ و  ياورنامرف  راگزومآ و  اوشیپ و  سیلبا  هک  تسا  هدـش  لـقن  هکلب  تخادرپ ، تداـبع 

592 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ار  ناطیش  هدرک و  درط  نیمز  يور  زا  ار  نانآ  هتخادرپ  گنج  هب  اهّنج 
زا تقیقح  رد  یلو  دندوب  هدجس  هب  رومأم  هکئالم  زا  عون  نیا  مدآ  تّیمدآ  ماقم  تهج  زا  هچ  رگا  دندرب . الاب  ناشدوخ  نامسآ  هب  هدیدزد 
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، اریز دـندوب . هدجـس  هب  رومأم  یناکما  تادوجوم  عیمج  هکلب  هکئالم  عاونا  عیمج  شیولع  ماقم  تهج  زا  هکلب  مدآ  تاـماقم  ریاـس  تهج 
عونلا ّبر  فرـصت  تحت  بابرا  همه  و  دنـشابیم . شیوخ  عونلا  ّبر  رادربنامرف  هدوب  دوخ  عاونا  باـبرا  فرـصت  تحت  تادوجوم  عیمج 

و مالّسلا - هیلع  ّیلع - هک  دش  کئالم  دوجسم  تهج  نآ  زا  مدآ  هک : تسا  هدش  هراشا  هلأسم  نیا  هب  رابخا  رد  دناناسنا و  رّخسم  یناسنا و 
«1 . » دناهدوب وا  بلص  رد  ع )  ) يده همئا 

__________________________________________________

ار ادخ  دنیبب  ارم  هک  ره  ینعی : هشرع - یف  هّللا  راز  دقف  ینراز  نم  قحلا  يأر  دـقف  ینآر  نم  دومرف : ع )  ) یلع ترـضح  لیلد  نیمه  هب  ( 1)
اّرـس و ص )  ) دمحم عم  اّرـس و  ءایبنالا  عم  تنک  دومرف : تسا و  هدومن  رادید  ار  ادخ  دیامن  رادـید  دـنک و  ترایز  ارم  هک  ره  تسا . هدـید 

. ].....[ ارهج
595 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

595 ص :  ناگتشرف .....  اب  وا  نامرف  ادخ و  راتفگ  یگنوگچ  رد  قیقحت 

. ماهدننیرفآ نم  ینعی : لعاج » ّینا  »
. تسا لعاج »  » يارب فرظ  ضرالا » یف   » ترابع نیمز  رد  ضرالا :» یف  »

مود لوعفم  ضرالا » یف   » یلاعت يادـخ  لوق  نیا  رب  انب  دوشیم ، يدـعتم  لوعفم  ود  هب  هک  تسا  ریـص »  » ینعم هب  لعج  زا  لعاج »  » هکنیا ای 
. تسا

. دنکیم يرگداد  نم  يرگداد  هب  و  یهن ، نم  یهن  هب  و  رما ، نم  رما  هب  هک  ماهداد  رارق  امش  رب  مدوخ ، زا  ینیشناج  کی  هفیلخ 
نیطایش و زا  ینیشناج  ای  دنک  حالـصا  ار  نیمز  نامـسآ ، هب  امـش  نتفر  الاب  زا  سپ  ات  ماهداد  رارق  نیمز  رد  امـش  زا  ینیـشناج  رگید : ینعم 

. دیدومن درط  نیمز  يور  زا  ار  اهنآ  هکنآ  زا  سپ  مداد  رارق  ّنج 
بیترت و ياراد  ملاوع ، مییوگیم : هکلب  تسین  دبوکب  ار  شوگ  هک  ییادص  ای  دونـش و  یـسک  هک  يزاوآ  عون  زا  ناگتـشرف  هب  ادـخ  هتفگ 

. تسا یمظن 
. تسا رتالاب  ملاع  رهظم  ردصم و  و  دراد . هطاحا  نییاپ  هبترم  رب  الاب  هبترم  هتفرگ و  رارق  رگید  یضعب  زا  رتالاب  ملاوع  زا  یضعب 

فاصوا مامت  اب  هدش  هدارا  هک  هچنآ  هدارا و  نآ  درآ  دیدپ  نییاپ  ملاع  رد  یتاذ  ای  یفـصو  ای  داجیا  یلعف  هک  دنک  هدارا  الاب ، ملاع  هاگ  ره 
ملاع نیب  طسو  ّدـح  رد  هک  دـشابیم  شیوخ  یلبق  تقیقح  زا  ّقحا  هک  ددرگیم  یتقیقح  داـجیا  بجوم  هکلب  دـباییم . روهظ  شمزاول  و 

596 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دراد . رارق  نییاپ  الاب و 
تعیبط ملاع  رد  ار  يرشب  مدآ  هک  دنک  هدارا  ادخ ، هاگ  ره  سپ  دنیوگیم . یلاع  لوق  تسا  هتفای  روهظ  هک  هچنآ  هب  تبسن  ار  روهظ  نیا  و 

ملاع یهجو  هب  تّیـشم و  ملاع  یهجو  هب  هک  دوشیم ، رادومن  وا  زا  ریزگان  تیدـحا  ملاع و  رد  هدـش  هدارا  هک  هچنآ  هدارا و  نیا  دـنیرفایب 
هدش رهاظ  هک  یتقیقح  هکلب  تروص  نیا  عقاو  رد  دشابیم . ع )  ) یلع تّیولع  ملاع  یهجو  هب  توهال و  ملاع  یهجو  هب  تافص و  ءامـسا و 

ناگدز فص   ) اّفص تاّفاص  ناگتـشرف  ملاع  رد  نآ ، زا  سپ  دوشیم . رهاظ  نمیهم )  ) نابهگن هکئالم  ملاع  رد  سپـس  تسا  یتوهال  ناسنا 
ملاع رد  سپـس  اهلاب ، بحاص  ناگتـشرف  ملاع  رد  نآ  زا  دـعب  روما ) هدـننک  ریبدـت  ناگتـشرف   ) رما تاربدـم  ملاـع  رد  هاـگنآ  یندز ) فص 
تسا نیطایـش  ّنج و  ملاع  هک  یلفـس  توکلم  رد  نآ  زا  سپ  عبط  ملاع  رد  سپـس  دنتـسه  دوجـس  عوکر و  لاح  رد  هشیمه  هک  ياهکئالم 

ترـضح بناج  زا  يو  تفالخ  اـهنآ  هلمج  زا  هک  دـشابیم  شفاـصوا  مزاول و  عومجم  اـب  هکئـالم  بتارم  رب  مدآ  روهظ  ددرگیم . رهاـظ 
: دومرف هک  تسا  یلاعت  يادخ  هتفگ  نامه  نیا  و  تسا ، نیمز  رد  ّتیدحا 
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وا و دوـجو  همزـال  هچنآ  هدرک  كرد  ار  مدآ  ناـشکاردا  یگدرتـسگ  هطاـحا و  تلع  هـب  بّرقم  ناگتـشرف  ًۀَـفِیلَخ  ِضْرَأـْلا  ِیف  ٌلِـعاج  یِّنِإ 
ّلحم دادـضا و  زا  بّکرم  ع )  ) مدآ هک  دنتـسناد  دـندیمهف و  تسا  دوـجوم  لـعفلاب  هّوقلاـب و  وا  رد  هچنآ  تسا و  وا  ناـهن  ادـیپ و  تاـفص 

هدـمآ و ناـجیه  هب  وا  رد  هنیک  مشخ و  دوش  عنم  توهـش  تایـضتقم  زا  رگا  هک  هدوـب  فوـصوم  تاوهـش  هب  هک  دـشابیم  یتـشز  تاـفص 
رـشب هک  دنتـسناد  هکئالم  زین  و  دـشابیم ، نتخیگنا  داسف  تراغ و  نتفرگ و  تراسا  نتـشک و  یـضتقم  زین  بضغ  هّوق  دوشیم و  کیرحت 

وا فاصوا  زا  یفـصو  ره  و  تسا ، داضتم  روما  زا  ندرک  تعاطا  دادـضا و  ندروآ  رد  نامرف  هب  نآ  نأش  هک  تسا  یتیناسنا  فرظ  لحم و 
597 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  زا  يدوجوم  بسانم 

بجعت یلاعت  يادخ  رما  نیا  زا  اذل ، تسا  دادضا  عمجم  هک  دـشاب  دـناوتیمن  مدآ  زج  اهداضتم  نیب  نیـشناج  هفیلخ و  و  تسا ، تادوجوم 
دودح ّدح و  یّصاخ  هبترم  ره  دندوب و  ّصاخ  هبترم  ياراد  مادک  ره  ینیمز  ناگتشرف  نوچ  و  دندومنن . فاکنتسا  مدآ  ینیشناج  زا  هدرکن 
يّدح ياراد  هبترم  ره  ياهبترم و  ياراد  کی  ره  هک  تسا  یناسنا  كرادـم  اوق و  دـننامه  نیا  دوریمن و  رتارف  نآ  زا  هک  دراد  یـصخشم 

اب اذل ، تسا  تفاسم  ادص و  زا  ینیعم  ّدح  هب  دودحم  دوخ  اهادص  كرد  هدوب  اهادص  كرد  شاهبترم  هک  ییاونـش  هّوق  دـننام  تسا ، نیعم 
كرد تسا  داسف  یناریو و  راتـشک و  یـضتقم  شدوجو  دشابیم و  دادـضا  عمج  هک  ناسنا  زا  يرهاظ  زج  ناگتـشرف ، يرگنوسکی ، نیا 

دندیدرگ و شرکنم  هدش  هدز  تفگش  وا  ینیـشناج  زا  اذل ، دندرکن . كرد  تسا  همه  هدننک  ریخـست  تیناسنا و  هک  ار  شنطاب  و  دندرکن ،
: دنتفگ دندراذگ و  اهر  ناشدوخ  لاح  بسانت  هب  ار  ناشنابز 

؟ یهدیم رارق  هفیلخ  دزیریم  نوخ  دنکیم و  داسف  هک  ار  یسک  ایآ  َءامِّدلا » ُکِفْسَی  َو  اهِیف  ُدِسُْفی  ْنَم  اهِیف  ُلَعَْجت  َأ  »
زا ار  داسف  دزرو و  يرگداد  نیمز  يور  رد  هک  يدیزگن  رب  هفیلخ  ام  زا  ارچ  دنهدیم  ماجنا  مه  ّنج  نیطایش و  ار  اهراک  نیا  هک : نانچمه 

. میشاب وا  مکح  موکحم  ات  یهد  رارق  يدوجوم  نینچ  ربنامرف  عیطم و  ار  ام  ات  دراد ؟ هگن  ار  اهنوخ  تمرح  دربب و  نیب 
603 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

603 ص :  ود .....  نآ  نیب  قرف  سیدقت و  حیبست و  ینعم  رد  قیقحت 

. میرتراوازس ینیشناج  هب  میرادن  دراد ، مدآ  هک  ار  يداضتم  فاصوا  ام  نوچ  دنتفگ : ناگتشرف  و  ََکل » ُسِّدَُقن  َو  َكِدْمَِحب  ُحِّبَُـسن  ُنَْحن  َو  »
دوش هداد  تبسن  یلاعت  يادخ  هب  هک  هاگنآ  یلو  دشاب  نتـشاد  هزنم  ندرک و  كاپ  هک  تسا  ینعم  کی  هب  سیدقت  حیبست و  ماع  فرع  رد 

ندـنام یقاب  اب  هکلب  اهترثک  تافاضا و  اهتفـص و  ندوبن  دوجوم  طرـشب  هن  تساـهصقن  اـهیتشز و  زا  ندـنادرگ  كاـپ  حـیبست ، زا  دارم 
. اهترثک تافاضا و  اهتفص و 

. تسا اهترثک  ندرب  نیب  زا  تافاضا و  تبسن و  ره  زا  ندینادرگ  كاپ  سیدقت ، زا  دوصقم  و 
لوا قح  هظحالم  رگید  ترابع  هب  دشاب . اهترثک  توبث  اهتبـسن و  اهیتشز و  زا  هیزنت  زا  معا  هک  درک  هدارا  دوشیم  ار  ییانعم  سیدقت  زا 
دحا مسا  تهج  زا  لوا  قح  هظحالم  و  تسا . یلاعت  يادخ  حیبست  شتافاضا  همه  هّیبلـس و  هیتوبث و  تافـص  همه  اب  وا  دحاو  مسا  ببـس  هب 

. تسا یلاعت  يادخ  سیدقت  دراوم ، نآ  مدع  هظحالم  اب  هکلب  نّیعت ، ترثک و  تفص ، مسا و  هظحالم  نودب  وا 
ره دـنوش . لامعتـسا  مه  اب  هاگره  هک  نیکاسم  ءارقف و  ظفل  دـننام  دوشیم  لامعتـسا  يرگید  ینعم  هب  کی  ره  سیدـقت  هیزنت و  یهاـگ  و 

. تسا ینعم  کی  هب  ود  ره  يرگید و  ینعم  هب  مادک  ره  دوش  لامعتسا  اهنت  هاگ  ره  دراد و  ار  شدوخ  صاخ  ینعم  مادک 
604 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . نتسناد  اّربم  یتساک  یّمک و  همه  زا  ار  ادخ  هّللا » ناحبس   » ینعم

. تسا نتسناد  هّزنم  تارابتعا  تافاضا و  زا  ار  ادخ  هّللا ، سّدق  ینعم  و 
زا ریغ  رگم  دـندومرف : تسا  يزیچ  هچ  زا  رتگرزب  ادـخ  تفگ : ربکا » هّللا   » ینعم رد  هکنآ  باوج  رد  هک  ع )  ) قداص ماما  شیاـمرف  ینعم  و 
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هناش یلاعت  قح  سیدقت  اب  حیبست  نیب  توافت  و  قح . ترـضح  حیبست  ماقم  هن  تسا  وا  سدـق  ماقم  هب  هراشا  دراد ؟ دوجو  يزیچ  مه  ادـخ 
حیبست هک  تسا  هداتفا  قافتا  رتمک  هک  مینیبیم  اذل  تسا و  اهترثک  فاصوا و  هب  تبـسن  « 1 « » طرشب ال  » و طرـشب » ال   » نیب توافت  دننام ،

. دراد هدیدنسپ  فاصوا  هب  یلاعت  يادخ  فاّصتا  رب  تلالد  دمح  دیایب و  دمح  رکذ  نودب 
. دیآیمن نایم  هب  یمان  كدنا  يدراوم  رد  زج  دراد  اهترثک  یفن  رب  تلالد  هک  سیدقت  زا  دنشابیم  اهترثک  هب  التبم  مدرم  هماع  نوچ 

. مینادیم صئاقن  زا  اّربم  كاپ و  ارت  ینعی : دشابیم  کحّبسن »  » كدمحب حّبسن  ادخ : لوق  ریدقت  و 
. مینادیم كاپ  صئاقن  نیا  زا  ار  تمان  ای 

. مینادرگیم كاپ  وت  دمح  اب  یگدولآ  نیا  زا  ار  دوخ  ياهناور  هکنیا  ای 
ریدقت رد  لوعفم  ای  تسا و  هدیاز  مال  هک  تسا  کسدقن  ینعم  هب  ای  کل » سّدقن   » و میاهتفرگ . رارق  وت  شیاتس  دمح و  شـشوپ  رد  ام ، ای 

نم ملعأ » ّینإ  : » دومرف ناگتشرف  بارغتـسا  بجعت و  خساپ  رد  دنوادخ  لاق » . » کل کمـسا  سدقن  کل ، انـسوفن  سدقن  نینچ : نیا  تسا 
رد هک  هچنآ  همه  هب  تبسن  هک  یتّیعماج  یگدرتسگ و  ببس  هب  هک  راّیـس  ناور و  تیناسنا  لیبق  زا  تسا  ناهن  وا  رد  هک  يزیچ  زا  مدآ و  زا 

یضعب رد  هک  يرفک  زا  نینچمه  دینادیمن و  امش  هک  منادیم  يزیچ  هتخاس  دوخ  رّخسم  ار  دادضا  عیمج  دراد  بتارم  همه  تسا و  ملاوع 
نا هتشگ و  هبتشم  امش  رب  تسا و  ناهن 

__________________________________________________

. تسا هدش  هداد  حیضوت  هرقب  هروس  زاغآ  رد  طرشب ال  طرشب و  دروم ال  رد  ( 1)
605 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  هم 

. دوشیمن راکشآ  رهاظ و  مدآ  تقلخ  اب  زج  ینعم  نیا  و  مراد ، ربخ  تسا  سیلبا 
تفالخ و  دیامنیم . تفگش  مدآ ، ینیشناج  ناتیارب  دیتسین  هاگآ  وا  تیصخش  یتسه و  ناسنا و  دوجو  قیاقح  هب  امش  نوچ  َنوُمَْلعَت » ام ال  »

. داسفا یضتقم  تسا و  داضتم  هک  تسا  وا  يرهاظ  نوئش  اهنت  دیاهدرک  كرد  هچنآ  امش  اریز  دینکیم  راکنا  ار  يو 
هب ار  ياهدـیرفآ  هک  درک  هدارا  یلاعت  يادـخ  یتقو  تسا : هدـش  تیاور  ع )  ) یلع زا  شناردـپ  زا  لقن  هب  مالـسلا - هیلع  رقاـب - ترـضح  زا 
هب دز و  رانک  ار  اهنامسآ  هدرپ  یلاعت  يادخ  سپ  دوب  هتـشذگ  نیمز  رد  سانـسن  نج و  تقلخ  زا  لاس  رازه  تفه  دنیرفایب  شیوخ  تسد 

نیمز رد  قحان  داسف  يزیرنوخ و  هانگ و  زا  ار  اـهنآ  لـمع  نوچ  سپ  دـیرگنب ، سانـسن  ّنج و  زا  نیمز  لـها  هب  هک  داد  ناـمرف  ناگتـشرف 
دوخ مشخ  رب  دنتـسناوتن  دندروخ و  فسأت  ناینیمز  نیمز و  تلاح  رب  دندش و  نیگمـشخ  ادخ  رب  هدـمآ ، نارگ  نانآ  رب  ینعم  نیا  دـندید .

تمعن رد  قرغ  تنوبز  راوخ و  هدیرفآ  نیا  هک  یلاح  رد  ییالاو ، اناوت و  گرزب و  دوخ  وت  اراگدرورپ  راب  دنتفگ : دـندرگ . هریچ  کلام و 
رطاخ هب  وت  یلو  دـنکیم  داـسف  نیمز  رد  دـنزیم و  تسد  هاـنگ  هب  هدرک  یناـمرفان  تسا  وت  راـیتخا  هضبق  رد  تتیفاـع و  زا  دـنمهرهب  وت و 
نارگ زین  وت  رب  ارنآ  تسا و  نارگ  سب  ام  رب  نیا  ینیبیم  يونـشیم و  وت  هک  یلاح  رد  يرادیمن . اور  ماـقتنا  هتفرگن و  مشخ  وا  رب  تدوخ 

. میرامشیم
نم نیمز  يور  رد  مقلخ  رب  نم  تجح  ات  مهدیم  رارق  نیشناج  نیمز  يور  رد  نم  ًۀَفِیلَخ  ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  تفگ : یلاعت  يادخ  سپ 

. دشاب
يزیرنوخ اـهنیا  هکناـنچ  دـنک ؟ داـسف  نیمز  رد  سانـسن ) نج و   ) ناـنیا نوچ  هک  یهدیم  رارق  ار  یـسک  نیمز  رد  اـیآ  دـنتفگ : ناگتـشرف 

606 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هب  هن  ام  اریز  رامگب  ياهفیلخ  ام  زا  سپ  دنزرو !؟ هنیک  دسح و  مه  هب  تبسن  و  دندرک !؟
. میلوغشم وت  سّدقت  شیاتس و  حیبست و  هب  ام  مییامن  يزیرنوخ  هن  میزرو و  هنیک  هن  میرب و  کشر  مه 

يو ّتیّرذ  رد  هک  منیرفایب  شیوخ  تسد  اب  ياهدـیرفآ  مهاوخیم  دـینادیمن » امـش  ار  هچنآ  منادیم  نم  : » دومرف یلاعت  كرابت و  يادـخ 
هب ار  نارگید  مهد و  رارق  دوخ  هفیلخ  میاههدیرفآ  رب  نیمز  رد  ار  نانآ  ات  مهد  رارق  يده  همئا  هتسیاش و  ناگدنب  ناگداتـسرف و  ناربمایپ و 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 415 

http://www.ghaemiyeh.com


راذنا دوش و  هتـشادرب  نارگید  زا  رذع  ات  مهد  رارق  دوخ  تجح  ار  اهنآ  دنراد و  ناشزاب  نم  ینامرفان  زا  دنوش و  نومنهر  نم  يرادربنامرف 
ار ناـمرفان  شکرـس  ناـیّنج  منک و  كاـپ  ناـشدوجو  زا  ار  نیمز  مزادـنایم و  رب  نـیمز  زا  ار  سانـسن  ددرگیم و  قّـقحم  زین  نداد  مـیب  و 

ینعی ماهدـیرفآ  نیا  نج و  نایم  و  دنـشابن . کیدزن  نم  هدـیرفآ  هب  هک  مهد  ياج  کشخ  ياهارحـص  رد  ای  منک ، لقتنم  اوه  هب  هتـشادرب و 
ار وا  هداد  شرارق  ناشکرـس  هاگیاج  رد  دزرو  یـشکرس  ینامرفان و  ماهدیزگرب  هک  ياهدـیرفآ  نیا  لسن  زا  هک  ره  مهدیم ، رارق  هدرپ  مدآ 
هب وت  هک  ار  هچنآ  زج  اراگدرورپ ! راب  انَتْمَّلَع » ام  اَّلِإ  اَنل  َْملِع  َکَناْحبُس ال  : » دنتفگ ناگتـشرف  سپ  متـسرفیم . ناینج )...   ) نانآ لزنم  رـس  هب 

. مینادیمن يزیچ  یتخومآ  ام 
اب هتـسج  هانپ  یهلا  شرع  هب  اهنآ  هاـگنآ  درک  ناـشرود  شرع  زا  لاـس  دـصناپ  هزادـنا  هب  یلاـعت  يادـخ  سپ  دومرف : ع )  ) یلع ماـما  سپس 
رد ار  ناشیا  داتـسرف و  ورف  تمحر  نانآ  رب  دنکفا و  رظن  نایملاع  راگدرورپ  سپ  دندومن  ترفغم  بلط  ادخ  زا  دندرک  هراشا  ناشناتـشگنا 

هناـخ فاوط  هب  اـهنآ  سپ  مدونـشوخ . نادـب  نم  هک  دـییامن  كرت  ار  شرع  دـینک و  فاوـط  هناـخ  نیا  رب  تفگ : داد  ياـج  روـمعملا  تیب 
. دندرگیمن زاب  یهلا  شرع  يوس  هب  رگید  هدش  دراو  اجنادب  هتشرف  رازه  داتفه  زور  ره  هک  تسا  ياهناخ  نآ  دنتخادرپ و 

607 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  لها  هبوت  ار  هبعک  نامسآ و  لها  هبوت  ار  رومعملا  تیب  یلاعت  يادخ  و 
زا لبق  قح  ترضح  نخس  نیا  و  متـسه . لگ  زا  رـشب  هدننیرفآ  نم  ٍلاْصلَـص  ْنِم  ًارََـشب  ٌِقلاخ  یِّنِإ  دومرف : یلاعت  يادخ  سپ  داد  رارق  نیمز 

. تسا هدوب  هکئالم  رب  ادخ  بناج  زا  یجاجتحا  عقاو  رد  زین  تسا و  هدوب  نآ  همّدقم  مدآ و  شنیرفآ 
هک یلاح  رد  تفرگرب  شیوخ  تسار  تسد  اب  نیریـش  اراوگ و  بآ  یتسد  فک  هلالج  ّلج  يادخ  سپـس  دومرف : ع )  ) ترـضح نآ  سپ 

و « 1  » تخاـس مکحم  تخـس و  ار  نآ  دـشاپن و  مه  زا  اـت  دروآ  رد  يرگهزوک  لـگ  نوچ  ار  نآ  تسا و  تسار  تسد  ادـخ  تسد  ود  ره 
دنتشهب و يوس  هب  رشب  ناگدنناوخ  هک  ربهار  ناماما  هتـسیاش و  ناگدنب  ناگداتـسرف و  ناربمایپ و  وت  زا  لگ ! يا  تفگ : هلالج  ّلج  يادخ 

. دنریگیم رارق  تساوخ  زاب  دروم  نانآ  موشیمن و  تساوخ  زاب  ماهدرک  هچنآ  زا  منیرفآیم و  وت  زا  تمایق  زور  ات  ار  نانآ  ناوریپ 
نارگمتس و نیطایش و  ناردارب  ناشکرس و  اهنوعرف و  وت  زا  تفگ  دش و  تفس  دروآ و  لمع  هب  ار  نآ  تفرگرب و  خلت  روش و  بآ  سپس 

زاب نانآ  هک  یلاـح  رد  موشیمن و  تساوخ  زاـب  مهدیم  ماـجنا  هچنآ  زا  « 2  » منیرفآیم زیخاتـسر  زور  ات  ار  ناشناوریپ  شتآ و  هب  ناـیعاد 
دنوشیم تساوخ 

__________________________________________________

رد هچ  ره  نیمز و  نامـسآ و  ناـهج  قاـّلخ  هک  سپ  نآ  زا  دـیامرفیم  هغـالبلا  جـهن  رد  ناـسنا  تقلخ  هراـب  رد  مالـسلا - هـیلع  یلع - ( 1)
لهچ ات  دومرفب  ار  تمحر  ربا  تفرگ  رب  كاخ  یتشم  رازهروش  هایگ و  شوخ  تشرد و  مرن و  ياهنیمز  زا  کی  ره  زا  دـیرفایب ، تساـهنآ 

رـصانع تشگ و  نابـسچ  هکنیا  ات  درک  طولخم  يرت  تبوطر و  هب  ارنآ  دش . هزیکاپ  صلاخ و  دـیرابب و  كاخ  نآ  رب  یپ  رد  یپ  زور  هنابش 
کشخ ارنآ  دیرفایب و  دوب  اهیگتسسگ  اهیگتسویپ و  ءاضعا  فارطا و  ياراد  هک  یتروص  یکاخ  نینچ  زا  دندش . یکی  مه  اب  هناگ  راهچ 

نتفریذپ لباق  هک  يدودـعم  نیعم و  نامز  ات  ارنآ  هدیـشاپن  مه  زا  ات  داد  رارق  شمرن  مکحم و  هدـیبسچ و  مه  هب  هدز ، رد  گنچ  ات  تخاس ،
نآ رد  دوخ  حور  زا  هداد ، رارق  شیوخ  یلجت  راونا  هنیئآ  ار  یکاـخ  تروص  نآ  دـنوادخ  سپ  تشاذـگ . او  شدوخ  لاـح  هب  دـشاب  حور 

 ...( هبطخ هغالبلا  جهن   ) دنک فرصت  ءایشا  رد  نآ  يورین  هب  هک  هیرکف  ياوق  ياراد  تخاس  یناسنا  دیمد و 
. روص خفن  ات  دوریم  تمایق  ات  روش ، بآ  نیریش و  بآ  هرذ  هرذ  دیامرفیم : دروم  نیا  رد  يولوم  ( 2)

608 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تسار تسد  رد  نیریش  اراوگ و  بآ  زا  ناشتقلخ  هک  ییاهنآ   ) نیمی باحصا  اب  یلو  دومن  ءادب  طرـش  ناگدیرفآ  نیا  اب  دومرف : ماما  سپ 

رد هک  ار  روش  نیریـش و  بآ  ود ، نیا  هاگنآ  دومنن . یطرـش  دـنفورعم ) یکراـبم  تنمیم و  لـها  اـی  تسار  تسد  ناوریپ  هب  هتفاـی و  ماـجنا 
هکئالم هب  سپـس  دندوب  لگ  هدیکچ  هدـیزگ و  ود  نآ  هک  یلاح  رد  تخیر  شرع  يولج  رد  ار  اهنآ  تخیمآ و  مه  هب  دوب  هتفرگ  رب  تسد 
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میـسقت هیزجت و  ار  نآ  هاگنآ  دـنهد . امن  وشن و  هدرک  كاپ  ارنآ  دـنزوب و  لگ  نیا  رب  داد  روتـسد  برغم  داب  ابـص و  داب  بونج و  لامش و 
يوس زا  نوخ  سپ  دنداد . ماجنا  ار  راک  نیا  هکئالم  دنهد و  ياج  نآ  رد  ار  ارفـص  ادوس و  مغلب و  نوخ و  هناگ  راهچ  ياهتشرـس  هدومن 

درک ادیپ  لالقتسا  سفن  هاگنآ ، تفای . روهظ  برغم  داب  فرط  زا  خلت  يادوس  بونج و  داب  زا  خلت  يارفص  لامش و  داب  زا  مغلب  ابـص و  داب 
. تسا هدش  دراو  نومضم  نیمه  هب  يرایسب  رابخا  هتبلا  میدرک . فذح  ار  ماما  نانخس  هلابند  اجنیا  رد  دش . لماک  ندب  و 

تشهب و زا  مدآ  طوبه  هدجـس و  زا  سیلبا  يراد  دوخ  مدآ و  هب  هدجـس  يارب  ناگتـشرف  هب  ادخ  نامرف  وا و  شنیرفآ  مدآ و  ناتـساد  نوچ 
اّوح و ناطیـش و  هتفگ  زا  يو  ندروخ  بیرف  مدآ و  پچ  هدـند  زا  ءاّوح  تقلخ  اّوـح و  زا  يرود  تشهب و  زا  يرود  رطاـخ  هب  وا  نتـسیرگ 
زا رگید ، مکـش  رـسپ  اب  مکـش  کی  رتخد  جاودزا  رتخد و  کی  رـسپ و  کـی  هب  مکـش  ره  رد  اّوح  ندـش  هلماـح  مدآ و  لـسن  ندـش  داـیز 

هراب نیا  رد  ام  رابخا  یلو  هدـمآ  رایـسب  دوهی  ياهخـیرات  اهباتک و  رد  اصوصخم  ناگتـشذگ  ياـهباتک  رد  تسا  یتسه  نیزاـغآ  ياـهزمر 
رّیحتم و دنک ، لمح  رهاظ  رب  ار  اهنآ  دهاوخب  هک  ره  هک  تسا  ییاهزمر  زار و  هب  هدیشوپ  اهنآ  همه  دراد و  يرایسب  فالتخا  هدوب  توافتم 

همجرت فالخ  زج  يزیچ  و  هدش ، درط  اهنآ  زا  دمهفب  ار  اهنآ  یناطیش ، تاکردم  يرـشب و  ییاناوت  اب  دهاوخب  هک  ره  دوشیم و  نادرگرس 
609 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب 

. دیمهف دهاوخن  لولدم 
619 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

619 ص :  هیآ 31 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(31  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِءالُؤه  ِءامْسَِأب  ِینُوِئْبنَأ  َلاقَف  ِۀَِکئالَْملا  یَلَع  ْمُهَضَرَع  َُّمث  اهَّلُک  َءامْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو 

619 ص :  تسا ..... . جردنم  هفیرش  هیآ  نیا  رد  هک  یفیاطل  نایب  مدآ و  هب  اهمان  همه  میلعت  نایب  مسا و  ینعم  رد  قیقحت 

619 ص :  همجرت ..... :

. دینایوگتسار زا  رگا  دیهد  ربخ  نانیا  ياهمان  هب  ارم  دومرف  هاگنآ  درک  هضرع  ناگتشرف  رب  ار  اهمان  سپس  تخومآ  ار  اهمان  همه  مدآ  هب  و 

619 ص :  ریسفت ..... :

رابتعا هب  ای  دشاب  قلطم  روط  هب  تلالد  نیا  هاوخ  دنک  تلالد  زیچ  نآ  رب  هک  تسا  نآ  يزیچ  ره  مسا  هک  نادـب  اهَّلُک » َءامْـسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو  »
دوجوم ای  ینهذ  موهفم  ای  شقن  ریوصت و  ای  دشاب  ظفل  هدـننک  تلالد  هچ  یعـضو و  ریغ  ای  دـشاب  یعـضو  تلالد  هچ  شتافـص  زا  یـضعب 

. تسا رتدـیدش  تیمـسا  بناج  دـشاب  رتيوق  تلالد  هک  هزادـنا  ره  هب  سپ  تسا . هدـش  هتفرگ  ندوب  مسا  بناج  رد  تلـالد  نوچ  ینیع و 
دـشابیم عضاو  عضو  یگنوگچ  هب  طوبرم  نآ  هک  تسا  يرگید  رما  هب  جاتحم  نوچ  تسا  شوقن  ظافلا و  تروص  هب  هک  یعـضو  تلـالد 

. تسا اهتّیمسا  نیرتفیعض  یعضو  تلالد  رد  ندوب  مسا  سپ  تسا . اهتلالد  نیرتفیعض 
هک ییاج  ات  تسا  ناهنپ  هکردـم  ياوق  رظن  زا  تسا  فیعـض  اـتاذ  دوخ  هکنیا  رب  هوـالع  اریز  تسا ، اـهمسا  نیرتفیعـض  زین  ینهذ  موهفم 

620 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسین  ملاع  نهذ  رد  مولعم  تروص  یلوصح  ملع  دناهتفگ : هدش  نآ  رکنم  یضعب 
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. مولعم ملاع و  نیب  تسا  یتبسن  هفاضا و  هکلب 
رود زا  مولعم  عونلا  ّبر  هدهاشم  ای  لاثم  ملاع  رد  رود  زا  ار  مولعم  تروص  تسا ، ملاع  هدـهاشم  یلوصح  ملع  دـناهتفگ : نیققحم  یـضعب 

. تسا
تّیمـسا رد  لماک  هک  دنامیم  یقاب  مسق  کی  طقف  نیا  رب  انب  دشابیم  اهمسا  نیرتفیعـض  زا  زین  اجنیا  رد  تیمـسا  تاهج  نیا  يور  سپ 

نحن و  : » دـناهدومرف هک  نیا  دـنکیم . تلـالد  شدوخ  ریغ  رب  عبّطلاـب  هدوب  كرد  لـباق  سک  ره  يارب  هک  تسا  ینیع  دوجوم  نآ  دـشاب و 
.( میتسه یهلا  ینسح  ءامسا  ام  « ) ینسحلا ءامسالا 

. تسین نم  زا  رتگرزب  یمان  چیه  و  ینم » مظعا  مسا  «و ال 
. تسا هدومن  رپ  ار  اهزیچ  همه  ناکرا  هک  تیاهمان  هب  دنگوس  و  یش ». لک  ناکرا  تالم  یتلا  کئامساب  «و 

نوـچ مدرم  هماـع  یجراـخ و  دوـجوم  ناـیعا  رد  ّتیمـسا  راـبتعا  رب  دـنکیم  تلـالد  همه  ناراوـگرزب  نآ  تاـنایب  زا  دراوـم  نـیا  زا  ریغ  و 
موهفم لوصح  زا  اهنآ  اریز ، دـننکیمن . كرد  شقن  ظفل و  زج  مسا  قـالطا  زا  دـننکیمن  زواـجت  نآ  رهاـظ  زا  دـنرگنیم  ار  تاـسوسحم 
هکنیا زا  ناشدوخ و  ریغ  رب  نایعا  تلالد  زا  ناشباجح  تلع  هب  دـننک  رابتعا  تّیمـسا  نآ  يارب  هکنیا  هب  دـسر  هچ  دـنلفاغ  نهذ  رد  یّمـسم 

. دنربخیب دشابیم ، لوا  قح  هنیآ  نایعا 
هکلب درادـن  یمکح  تسا ، هنیئآ  اـهنت  هک  مسا  اذـل  تسا . یّمـسم  هنیئآ  رادومن و  هسفن  ّدـح  یف  شدوخ  دوجو  ندوب و  مسا  تهج  زا  مسا 

هب دوش  رابتعا  شریغ  يارب  ندوب  هنیآ  هکنیا  نودب  دریگیم  رارق  هجوت  دروم  شدوخ  تهج  زا  مسا  یهاگ  و  تسا . یّمسم  رابتعا  هب  مکح 
. دشاب هب  موکحم  هیلع و  موکحم  دناوتیم  هک  دوشیم  مکح  ياراد  مسا  رابتعا  نیا 

كرـشم و دـنک  تدابع  ار  ینعم  مسا و  هک  یـسک  تسا . رفاک  دـنک  تداـبع  ار  مسا  اـهنت  سک  ره  هکنیا  رب  دـنکیم  تلـالد  هک  يراـبخا 
621 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هک  سکنآ 

تسا هدومن  فوصوم  تافـص  نآ  هب  ار  ءامـسا  شدوخ  یلاعت  يادخ  هک  یتافـص  اب  دزاس  عقاو  ینعم  رب  ار  ءامـسا  دنک و  تدابع  ار  ینعم 
. تسا دّحوم 

ٌءامْـسَأ اَّلِإ  َیِه  ْنِإ  یلاـعت  يادـخ  لوـق  و  دـنکیم . هراـشا  راـبتعا  ود  نیا  هب  هتـشاد و  ینهذ  تاـموهوم  اـی  ینیع  ءامـسا  هب  رظن  راـبخا  نـیا 
اهمان نیا  هب  ادخ ، و  تسین . دیاهداهن  نآ  رب  ناتناردپ  امش و  هک  ییاهمان  زج  نیا  « 1  » ٍناْطلُس ْنِم  اِهب  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  ْمُکُؤابآ  َو  ُْمْتنَأ  اهوُُمْتیَّمَس 

زج دـیاهتفریذپ  تعاطا  دروم  ای  دوبعم  ناونع  هب  امـش  هچنآ  ینعی  تسا . رابتعا  ود  نیمه  هب  هراـشا  تسا . هدادـن  رارق  یلیلد  تجح و  چـیه 
ناونع هب  دنتسین  یّمسم  هک  ار  ییاهزیچ  ناتناردپ  امـش و  دیزاس . يراج  یمکح  دینک و  رظن  اهنآ  رب  هک  تسین  راوازـس  دنتـسین و  ییاهمان 

. دیاهدرک مکح  اهنآ  ندش  عقاو  تعاطا  دروم  ندوب و  دوبعم  هب  دیاهداد و  رارق  هجوت  دروم  هتفرگ و  تقیقح  یّمسم و 
. تسا هدادن  رارق  یلیلد  تجح و  چیه  درومیب  نداد  شزرا  نیا  رد  دنوادخ ،

دـشاب هضافا  وحن  هب  هچ  يرـشب و  میلعت  دـننام  دـشاب  بیبست  ندرک و  هدامآ  وحن  هب  هچ  وا  هب  نداد  ملع  زا  تسا  ترابع  میلعت ، شزومآ و 
ای سفن ، رد  نآ  تروص  ای  يروضح ، ملع  دننام : تسا  سفن  هحفـص  رب  زیچ  نآ  دوخ  روهظ  يزیچ ، هب  ملع  و  یلاعت ، يادـخ  میلعت  دـننام 

طیسب و روعش  هجیتن  ملع  نیا  هچ  لاح  یلوصح  ملع  دننام : دناهدومن . ملع  فیرعت  رد  هک  یفالتخا  رب  انب  عونلا  ّبر  رد  ای  و  لاثم ، ملاع  رد 
. بکرم روعش  لصاح  ای  دشاب  هداس 

هکنیا تهج  زا  ار  اهنآ  هنومن  یلک و  تروص  تادوجوم و  ملع  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  تسا  نیا  اهَّلُک » َءامْـسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع   » ینعم سپ 
ءامسا
__________________________________________________

هیآ 23. مجن  هروس  ( 1)

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 418 

http://www.ghaemiyeh.com


622 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تایّمـسم دوخ  اهنآ  هک  تهج  نآ  زا  هن  دراذگ  هعیدو  هب  وا  رد  درک و  هضافا  مدآ  رب  دنـشابیم  هنأش  یلاعت  قح  يارب  ییاههنیآ  و  اهناشن ) )

هدوب یّمـسم  تروص  هب  لقتـسم و  روط  هب  وا  دوجو  رد  تامولعم  نیا  دتـسیاب و  ّدـح  نآ  رد  هک  دوبن  يدـح  رد  مدآ  دودـح  اریز  دنتـسه ،
. دشابن مسا  دشاب و  یمسم  اهنت  دشاب و 

. دتسیایمن تکرح  زا  دوشن  لصاو  ادخ  هب  ات  مدآ  هک  تسا  بلطم  نیا  راعشا  مالعا و  يارب  ءامسا  هب  تادوجوم  زا  ریبعت  سپ 
وا يدوجو  هطیح  زا  جراخ  زیچ  چیه  تسا و  هدش  هتـشاذگ  هعیدو  هب  مدآ  دوجو  رد  زیچ  همه  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  اهّلک »  » ظفل هب  دیکأت 

. تسین
يزیچ ره  تقیقح  هن  رگ  تسا و  ماوع  مهف  بسح  رب  هداهن ، هعیدو  هب  مدآ  رد  ار  اـهنآ  هنومن  اـهزیچ و  تروص  دـنوادخ  هک  میتفگ : هچنآ 

هکئـالم نوچ  و  تسا . هداـهن  هعیدو  هب  ع )  ) مدآ دوجو  رد  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  یقیاـقح  قیاـقد  اـهزیچ  همه  دـشابیم و  ع )  ) مدآ دزن 
، اذل دشیم  عقاو  هیلع  موکحم  یّصاخ  هجو  زا  دوب و  دودحم  اهنآ  هب  تبـسن  زین  ءایـشا  دندوب و  دودحم  كرد  دوجو و  زا  يدودح  ياراد 

يارب ندوب  مسا  رابتعا  نودب  ّلقتـسم  ياهاّمـسم  تروص  رد  اهنآ  هک  دشاب  نیا  هب  راعـشا  ات  درک  هضرع  هکئالم  رب  ار  ءامـسا  یلاعت  يادخ 
نداد هبلغ  ینعی  بیلغت  تهج  تسا . هدرب  راک  هب  ءامـسا  دروم  رد  ار  مه ) « ) لوقعلا يوذ   » ریمـض هک  بیترت  نیدـب  دنتـسه . دودـحم  اـهنآ 
ندرک رابتعا  ءالقع  ءامسا و  هب  ریمض  ندینادرگرب  هچ  دنتـسه  ءالقع  یلاعت  يادخ  هب  تبـسن  ءایـشا  هکنیا  رابتعا  هب  ای  ریغ  رب  لوقعلا  يوذ 

: دومرف اذل  تیمسا و  ناونع  هب  ءامسا  رب  ملع  ندش  عقاو  فالخ  هب  تسا . اهنآ  ندوب  مسا  رابتعا  طاقسا  اهنآ 
623 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  یتسناد . هچنانچ  درک ، هضرع  ار  ءامسا  دنوادخ ، ینعی : مهضرع » ّمث  »

فّلکت نیا  هکلب  دینادرگرب ، دوشیم  هدیمهف  یمازتلا  تلالد  هب  هک  ءامسا  نآ  ياهیّمسم  هب  ار  ریمض  فّلکت  اب  هک  تسین  يزاین  نیا  رب  انب 
دربیم نیب  زا  دراد  دوجو  لوقعلا  يوذ  هب  ریمض  عاجرا  ءامسا و  هب  لعف  قیلعت  رد  هک  ار  یفیاطل  دوش  هداد  عاجرا  تایّمـسم  هب  ریمـض  هک 

«. ۀکئالملا یلع   » یتسناد هچنانچ 
هضرع ای  دندوب و  هدش  هدزتفگش  نآ  زا  هدرک و  بجعت  مدآ  ینیشناج  زا  نانآ  اریز  دنشابیم . نیمز  ناگتـشرف  اجنیا ، رد  هکئالم  زا  دارم 

رب ار  ینیشناج  هب  يو  قاقحتسا  وا و  هطاحا  مدآ و  يدوجو  هعسات  دومرف  هدارا  یلاعت  يادخ  نوچ  تسا  دوصقم  ناگتشرف  عیمج  رب  ندرک 
مدآ رد  لعف  هّوق و  نورد و  نورب و  رد  ار  هچنآ  هتـشاد  هطاحا  لئاسم  نیا  هب  برقم  ناگتـشرف  هچ  رگا  اریز  دزاس  ناـیامن  ناگتـشرف  عیمج 

هب شیوخ  يرترب  شتّیولع و  اب  مدآ  و  دوب ، ناهنپ  نانآ  زا  تسا  ّتیشم  ماقم  رد  هک  هیهلا  ءامـسا  قیاقح  نکیل  دنتـسنادیم . دوب  هدش  هداهن 
. تشگ اهنآ  رب  تفالخ  ّقحتسم  قیاقح ، نیمه  ببس  هب  دوب . اهنآ  عماج  هکلب  ملاع ، اهنآ 

نامسآ  ) نیرب ياهتشهب  رد  سدقلا  حور  هدش : دراو  تسا  بوسنم  اهنآ  هب  هک  هچنآ  قبط  ع )  ) نیموصعم زا  هک  تسا  ماقم  نیمه  رابتعا  هب 
رگا تفگ : جارعم  بش  رد  ص )  ) دّـمحم ترـضح  هب  مالـسلا - هیلع  لیئربج - هک  هدـش  دراو  زین  و  دیـشچ . ربون  هویم  ام  ياـهغاب  زا  موس )

. متخوسیم «، 1  » مدشیم رتکیدزن  تشگنا  دنب  کی 
فرط زا  لوزن  رد  هن  تسا  ادخ  يوس  هب  تشگزاب  رد  نانآ  قیاقح  ندرک  نایامن  درک  هضرع  ناگتـشرف  رب  ار  ءامـسا  ادـخ  هکنیا  زا  روظنم 

. دیدرگ هضرع  ناگتشرف  هب  دش  هتخومآ  ءامسا  عیمج  مدآ  هب  هکنآ  زا  دعب  اذل ، ادخ 
__________________________________________________

. دوش هعجارم  هّیدامع  حاولا  و  قارشالا » تمکح   » هب رتهب  حرش  يارب  ( 1)
624 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ناسنا و اب  ءامسا  جورع  رب  هوالع  نیا  و  دراد ، دوجو  ناسنا  طارص  رد  یجورع  ع )  ) مدآ جورع  هطساو  هب  زین  ءایشا  دوخ  يارب  اققحم  اریز ،
. دشابیم يو  هارمه 
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میلعت زا  دعب  هکئالم  رب  ضرع  هک  تسا  ینعم  نیمه  هب  رعشم  ندرک  فطع  مدآ  هب  ءامسا  میلعت  رب  ّمث »  » ظفل اب  ار  هکئالم  رب  ندرک  هضرع 
. تسا هدوب  مدآ 

. دندوب اههیاس  رد  ییاهرون  اهنآ  درک و  هضرع  نانآ  رب  ار  هکئالم  حابشا  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  ربخ  رد 
هب هک  هتفای  ترثک  قیاقح  نیا  زا  کی  ره  زا  ياهنومن  هب  ینعی ، تسا  مدآ  رد  ملع  هلزنم  هب  اجنیا  رد  ءامـسا ، ِءالُؤه » ِءامْـسَِأب  ِینُوِئْبنَأ  َلاقَف  »

مکاح نیب  ّتیخنس  ببس  هب  اهدساف  نیب  تموکح  تاّداضتم و  نیب  رد  تفالخ  قاقحتسا  ببس  نامه  هک  دراد  دوجو  امـش  رد  داضتم  وحن 
. دشاب ّتیخنس  دننکیم  تفالخ  اهنآ  رب  هک  یناسک  هفیلخ و  نیب  دیاب  نوچ ، دیهد . ربخ  هدش  موکحم  و 

همه دینکیم  رکف  نیا  زا  ریغ  رگا  دـیتسه  مسا  کی  هنومن  رهظم و  اهنت  امـش  تسین و  اهنآ  زا  ياهنومن  کی  زج  ناگتـشرف  امـش  دوجو  رد 
. دیهد ربخ  ار  یهلا  ءامسا 

. دیهد ربخ  یهلا  ءامسا  زا  دیتسه  وگتسار  دوخ  تفالخ  قاقحتسا  مدآ و  تفالخ  راکنا  رد  رگا  لاح  َنِیقِداص » ُْمْتنُک  ْنِإ  »
یهاگآ فلاخم و  روما  نیب  ام  یف  مکح  دادـضا و  اب  تسناجم  زا  هک  دـندومن  لصاح  نیقی  و  دـندرک ، هعجارم  شیوخ  سفن  هب  اهنآ  سپ 
ياعدا رد  دنراک و  ریـصقت  دندومنیم  رابختـسا  ماهفتـسا و  راکنا  لیبس  رب  دندوب و  هدش  هدزتفگـش  هکنیا  دنرـصاق و  زجاع و  اهدساف  هب 

ص: ج1 ، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  اهنیا  همه  هب  دناهتفر و  طارفا  هار  مدآ  قاقحتـسا  مدـع  ناشدوخ و  تفالخ  قاقحتـسا  دـیمحت و  اب  حـیبست 
625

: دنتفگ هدرک و  فارتعا 

625 ص :  هیآ 32 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(32  ) ُمیِکَْحلا ُمِیلَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  انَتْمَّلَع  ام  َّالِإ  اَنل  َْملِع  َکَناْحبُس ال  اُولاق 

625 ص :  ریسفت ..... 

هب هکنیا  يوش و  تساوخزاب  ینکیم  هچنآ  زا  هکنیا  زا  يراک و  هدوهیب  دوبمک و  ره  زا  یتسه  هّزنم  ایادـخ  راب  دـنتفگ  و  َکَناْحبُـس » اُولاق  »
ُنَْحن  » دنتفگیم دندوب و  نآ  یعدم  اهنآ  هک  يدـمح  اریز  دـنرادن  ار  یهلا  دـمح  كرد  نانآ  هک  دنتـسنادیم  نوچ  دـندرک  افتکا  حـیبست 

هک تسا  نیا  هب  ادخ  قرغتـسم  دمح  كاردا  تسا و  قارغتـسا  مومع و  دیفم  هک  تسا  كدمح »  » فاک هب  فاضم  دمح  َكِدْمَِحب » ُحِّبَُـسن 
. دنناوتان زجاع و  ادخ ، رهاظم  رتشیب  كرد  زا  هک  دندیمهف  اهنآ  هک  یلاح  رد  دننک ، كرد  شرهاظم  عیمج  رد  ار  وا 

. تسین ام  دوجو  رد  اهمان  زا  یمان  ینعی : میرادن  یهاگآ  نادب  ام  اَنل » َْملِع  «ال 
و رخآ » ات  اهِیف  ُلَعَْجت  َأ   » نانآ هتفگ  نیا  زا  نوچ  میرادن و  یهاگآ  رگید  ياهمان  هب  يدومرف  میلعت  ام  هب  هک  ییامسا  نآ  زج  انَتْمَّلَع » ام  اَّلِإ  »

مولعم دش و  راکشآ  اهنآ  یناوتان  ادعب  دناهداد و  تبسن  ناشدوخ  هب  ار  تمکح  ملع و  اهنآ  هک  دمآ  شیپ  مهوت  نیا  رخآ » ات  ُحِّبَُـسن  ُنَْحن  »
اهنت هدرک  یفن  دوخ  زا  ۀـلاصالاب  ار  ملع  تبـسن  اذـل  تسا ، چـیه  مدـعلاک و  یلاعت  يادـخ  تمکح  ملع و  هب  تبـسن  اـهنآ  ملع  هک  تشگ 

تروص هب  اتلاصا  ملع  هک  دندرک  هدافا  ار  ینعم  نیا  یمازتلا  تلالد  هب  دندرک و  تباث  نتـشیوخ  هب  هیراع  تروص  هب  ار  نآ  زا  یمک  رادقم 
. دندومن دیکأت  یلاعت  يادخ  يارب  رصح  قیرط  هب  تمکح  ملع و  تابثا  اب  ار  بلطم  نیا  تسا و  یلاعت  يادخ  رد  رصحنم  دارفا  رصح 

. یتسه میکح  ياناد  وت  طقف  هک  یتسرد  هب  دنتفگ : هاگنآ  ُمیِکَْحلا » ُمِیلَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ   » اولاقف
626 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دندرواین . فطع  فرح  دشاب  رصح  دیفم  هلمج  هک  تهج  نیمه  هب  و 
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ترابع ملع  ای  دشاب  ملاع  دزن  مولعم  هلصاح  تروص  زا  ترابع  یلوصح  ملع  هکنیا  رب  انب  لقع  دزن  تسا  یئیش  تروص  ندش  راکشآ  ملع 
ام ملع  دننام  تسا . ملاع  دزن  رد  یئیـش  دوخ  روضح  زا  ترابع  هک  يروضح  ملع  دننام  نآ  تروص  هن  تسا  یئیـش  دوخ  ندش  راکـشآ  زا 

. یتاذ ملع  اب  ءایشا  هب  ادخ  ملع  دننام  تسا  ءایشا  تقیقح  ندش  راکشآ  زا  ترابع  ملع  ای  تسا  رضاح  ام  دزن  هک  ییاهتروص  هب 
ینعم نآ  دوریم و  راک  هب  دروم  ود  ره  زا  معا  ینعم  رد  زین  یهاگ  و  یلمع ، هوق  هب  یهاگ  دوشیم و  قالطا  يرظن  هوق  هب  یهاگ  تمکح 

. تسا لمع  ملع و  رد  فطل  زا  ترابع  معا 
فطل نآ و  رود  کیدزن و  مزاول  دـشابیم و  ّبترتم  اهنآ  رب  هک  یپ  رد  یپ  تاـیاغ  مولع و  قیاـقد  كاردا  زا  تسا  تراـبع  ملع  رد  فطل 

هدرخ هب  یـسراف  رد  يرظن )  ) یملع تمکح  دـنکیم . كرد  تاعونـصم  قیاقد  زا  هک  هچنآ  نتخاس  رب  ییاناوت  زا  تسا  تراـبع  لـمع  رد 
. تسا یلمع  تمکح  اهنت  ای  تسا  معا  ینعم  اجنیا  رد  تمکح  زا  دارم  دوشیم و  ریبعت  يراک  هدرخ  هب  یلمع  تمکح  ینیب و 

626 ص :  هیآ 33 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُْمْتنُک ام  َو  َنوُدـُْبت  ام  ُمَلْعَأ  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َْبیَغ  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  ْمَُکل  ُْلقَأ  َْمل  َأ  َلاـق  ْمِِهئامْـسَِأب  ْمُهَأَْـبنَأ  اَّمَلَف  ْمِِهئامْـسَِأب  ْمُْهِئْبنَأ  ُمَدآ  اـی  َلاـق 
(33  ) َنوُُمتْکَت

626 ص :  همجرت ..... :

نامسآ ياهیناهن  نم  هک  متفگن  امـش  هب  تفگ : درک . هاگآ  ناشیا  ياهمان  هب  ار  نانآ  نوچ  نک ! هاگآ  ناشیاهمان  هب  ار  اهنآ  مدآ  يا  تفگ :
. دیدرکیم ناهنپ  امش  هک  ار  هچنآ  دینکیم و  راکشآ  امش  ار  هچنآ  منادیم  منادیم ، ار  نیمز  و 

626 ص :  ریسفت ..... :

627 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  َلاق » »
: تفگ تفالخ  هب  ناگتشرف  قاقحتسا  مدع  زجع و  ندش  راکشآ  زا  دعب  یلاعت ، يادخ 

مدـع وت و  ینیـشناج  قاقحتـسا  يرترب و  لضف و  هکنیا  ات  نک  هاگآ  ناـشیاهمان  تقیقح  هب  ار  ناگتـشرف  مدآ  يا  ْمِِهئامْـسَِأب  ْمُْهِئْبنَأ  ُمَدآ  اـی 
تابثا دوخ  يارب  ار  نآ  هدوب  تفـالخ  هب  وت  قاقحتـسا  رکنم  هک  اـهنآ  ياـعدا  ود  ره  نـالطب  دوش و  راکـشآ  ناـشدوخ  رب  اـهنآ  قاقحتـسا 

. ددرگ رهاظ  دندرکیم 
. یتسناد البق  هچنانچ  دشابیم . مدآ  دوجو  زا  اهمان  تقیقح  ندنایامن  هکلب  تسین  نابز  هب  نداد  ربخ  ءابنا »  » زا روظنم 

همه هنومن  تسا و  ءامسا  همه  عماج  شایعمج  دوجو  ببس  هب  وا  هک  دندید  دنایامن و  نانآ  هب  ار  اهمـسا  تقیقح  نوچ  سپ  ْمُهَأَْبنَأ » اَّمَلَف  »
هداهن وا  رد  قیاقح  لک  یهجو  هب  هکنیا  تسا و  ع )  ) مدآ یهجو  هب  یناـکما  ءایـشا  همه  تقیقح  هک  دـندید  هکلب  دـندید ، وا  دوجو  رد  ار 

قیقر یتسه ، لک  و  « 1  » تسا هدش 
__________________________________________________

: دیامرفیم ناسنا  نأش  رد  هک  مالسلا - هیلع  یلع - هب  بوسنم  راعشا  زا  ( 1)
ریبکالا ملاعلا  يوطنا  کیف  ریغص و  مرج  کنا  معزت  أ 
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رصبت ام  کنم و  کناد  رعشت و  کیف و ال  کئاود 
رمضملا رهظا  هفرح  اب  يّذلا  نیبملا  باتکلا  تنا  و 

رضحی دوجوم  کیف  ام  دوجولا و  سفن  دوجولا و  تنا  و 
؟ یتسه یکچوک  مرج  هدام و  وت  هک  يرادنپیم  ایآ  همجرت 

نادب تسوت و  زا  وت  درد  يرادن و  یهاگآ  نادـب  دـشابیم و  تدوخ  رد  وت  يوراد  تس  هدـش  هدـیچیپ  گرزب  ناهج  وت  رد  هک  یلاح  رد 
یتسه و دوجو  تقیقح  دوجو و  دوخ  وت  ددرگیم و  راکـشآ  اههدیـشوپ  نآ ، فورح  اب  هک  یتسه  ینـشور  باتک  نآ  وت  يرادن و  ییانیب 

. دشابن رضاح  تدوجو  رد  هک  تسین  زیچ  چیه 
628 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دراد ار  هکئالم  همه  رب  نیمز و  رد  تفالخ  قاقحتسا  هک  تسا  یسک  نآ  مدآ ، هک  دنتسناد  تسوا . هدش 
: ریسفت

ام ال ُمَلْعَأ  یِّنِإ  متفگ  هک  اجنآ  دـینادیمن ؟ امـش  منادیم  نم  هک  ار  هچنآ  متفگن  امـش  هب  نم  ایآ  ْمَُکل ؟ ُْلقَأ  َْمل  َأ  َلاق  تفگ : یلاعت  يادـخ 
نامـسآ و توکلم  نآ  تسا و  بیاغ  ناهنپ و  امـش  زا  هک  ار  نیمز  نامـسآ و  ياهیناهن  نم  ِضْرَْألا و  َو  ِتاوامَّسلا  َْبیَغ  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  َنوُمَْلعَت 

عماـج هک  منادیم  هلمج  زا  و  منادیم ، تسا  ناـهنپ  بیاـغ و  نیمز  نامـسآ و  زا  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  روظنم  اـی  منادیم  تسا  نیمز 
. دشاب ناکما  تمالع  ياراد  هک  تسا  يزیچ  ره  هب  تبسن  ناسنا  ندوب 

هب ار  ناـتدوخ  قاقحتـسا  مدآ و  ینیـشناج  زا  ار  امـش  یگدزتفگـش  ینعی  دـینکیم . راکـشآ  هک  ار  هچنآ  منادیم  نم  َنوُدـُْبت  اـم  ُمَلْعَأ  َو 
. منادیم ار  ناتیرهاظ  شناد  رادقم  تسا و  رهاظ  امش  ریغ  امش و  رب  هک  ییاهتفص  ریاس  تفالخ و 

، دش دهاوخن  راکـشآ  امـش  رب  دراوم  نآ  دـیرادن و  یهاگآ  نآ  هب  هک  ییاهیتساک  مک و  زا  دـیدرکیم  ناهنپ  هچنآ  َنوُُمتْکَت و  ُْمْتنُک  ام  َو 
. مزاسب ناتهاگآ  هدرک  رایتخا  رما  نآ  هب  ار  امش  هکنآ  زا  دعب  رگم 

هراشا دوشیم . ادخ  لهج  زا  وج  هب  نانآ  داقتعا  ناگتشرف و  هب  قافن  تبسن  مزلتـسم  نآ  هچ  تسین ، هدارا  روعـش و  اب  ندرک  ناهنپ  دوصقم 
تسا نکمم  و  تسا . هدوب  مئاد  تباث و  اهنآ  نامتک  هکنیا  رب  دنک  تلالد  ات  هدش  هدوزفا  ترابع ، هب  متنک »  » هملک میدرک . ریـسفت  هچنآ  هب 

دوخ نآ  زا  دوش  هدجـس  هب  رما  رگا  ینعی  دـشاب  مدآ  هدجـس  زا  وا  يراد  دوخ  ناطیـش و  ندرک  ناـهنپ  ناـمتک )  ) ندرک ناـهنپ  زا  دوـصقم 
، ةداعسلا نایب  همجرت  نایم  رد  نوچ  و  تسا . هتشاد  ناهنپ  ار  نآ  هک  دشاب  دوصقم  مدآ  هب  تبسن  نآ  ینمـشد  تفلاخم و  ای  دنکیم . يراد 

629 ص : ج1 ،
. تسا هدش  هداد  نامتک  تبسن  هکئالم  هب  اذل ، تسا  هتشاد  تهابش  اهنآ  هب  هدوب و  ناگتشرف 

یِّنِإ ادخ  لوق  لامجا  لیـصفت  یلاعت  يادخ  زا  راتفگ  نیا  دشاب و  دش  رکذ  البق  هک  ییانعم  ینعم و  نیا  زا  معا  ینعم  هب  هک  تسا  نکمم  و 
« َنوُُمتْکَت ُْمْتنُک  ام  َو   » مود تمـسق  یلاعت  قح  نکل  تسا و  هدوب  مه  اب  رگیدـکی و  هارمه  ود  ره  نایب  ود  نیا  ای  تسا و  َنوُمَْلعَت  اـم ال  ُمَلْعَأ 

. تسا هدومرف  نایب  اهنآ ) زجع  زا  سپ   ) نونکا تسا . هدرواین  تیاکح  نیح  رد  ار 
هک یلاح  رد  ُْلقَأ » َْمل  َأ   » رب دشاب  فطع  ای  دوش ، هتفرگ  ریدقت  رد  انأ »  » ظفل و  دشاب ، لاح  َنوُْدُبت » ام  ُمَلْعَأ  : » هک دوشیم  هداد  لامتحا  زین  و 

. دشاب هدش  عقاو  تیاکح  دروم  لوا  لوق  اب 
. دشابن لوق  ببس  هب  هدش  تیاکح  هدوب  هفنأتسم  هلمج  ِضْرَْألا » َو  ِتاوامَّسلا  َْبیَغ  ُمَلْعَأ  یِّنِإ   » هک تسا  زیاج  زین  و 

629 ص :  هیآ 34 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا
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(34  ) َنیِِرفاْکلا َنِم  َناک  َو  َرَبْکَتْسا  َو  یبَأ  َسِیْلبِإ  َّالِإ  اوُدَجَسَف  َمَدِآل  اوُدُجْسا  ِۀَِکئالَْمِلل  اْنُلق  ْذِإ  َو 

629 ص :  همجرت ..... :

زا دـیزرو و  ربکت  يراد و  دوخ  هک  ناطیـش  رگم  دـندرک ، هدجـس  همه  نک ، هدجـس  ار  مدآ  میتـفگ  ناگتـشرف  هب  هک  ار  یناـمز  رآ  داـی  هب 
. دیدرگ نارفاک 

629 ص :  ریسفت ..... :

هدش هدـیرفآ  امـش  يارب  تسا  نیمز  رد  هچنآ  عیمج  دـینادب  ات  نک  يروآ  دای  ای  رآ  دای  هب  ینعی  َکُّبَر » َلاق  ْذِإ   » هب تسا  فطع  اْنُلق » ْذِإ  َو  »
. تسا

دوجـسم مدآ  تیمدآ  هبترم  اریز  تسا ، نیمز  ناگتـشرف  تـسا  هدـمآ  اـم  راـبخا  رد  تشذـگ و  هکناـنچ  ناگتـشرف ، زا  روـظنم  ۀـکئالملل » »
630 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ناگتشرف 

عیمج دوجـسم  شیوخ  ّتیولع  بسح  رب  مدآ  دـش  نایب  مه  البق  هک  يروطنامه  نوچ  تسا  ناگتـشرف  همه  روظنم  ای  و  تسا . هدوب  ینیمز 
دمحم رون  هک  دـننک  هدجـس  ار  مدآ  داد ، نامرف  ورنیا  زا  ناگتـشرف  هب  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  هدـش  دراو  ام  رابخا  رد  و  دـیدرگ . کـئالم 

. دوب مدآ  بلص  رد  ع )  ) ترضح نآ  نادناخ  و  ع )  ) یلع و  (ص )
ّدح نیرخآ  نوچ  تسا و  دوجـسم  هب  تبـسن  يرادربناـمرف  يراوخ و  عوضخ و  تیاـهن  هدجـس ، مدآ ) هب  دـینک  هدجـس  « ) َمَدآـِل اوُدُجْـسا  »

. تسا هدش  زامن  هدجس  مان  هدجس  رهطم ، عرش  رد  اذل  تسا  هدجس  دروم  صخش  ربارب  رد  نداتفا  كاخ  هب  تلذ ، شریذپ 
نانآ زا  کی  ره  هب  تبـسن  هک  يوحن  هب  تسا ، ندش  وا  رما  رّخـسم  و  ع )  ) مدآ نامرف  تحت  رد  ندـش  راوخ  هیآ ، نیا  رد  هدجـس  زا  روظنم 

رد مدآ  ياوق  همه  يرادربنامرف  دننامه  سیلبا  زج  هب  مدآ  هب  اهنآ  هدجـس  هکئالم و  يربنامرف  و  دوشب . وشب  دـیوگب  دـهاوخب  ار  يزیچ  رگا 
. دشابیم ملاع  نیا  ناطیش  هک  مهو »  » زج تسا ، ناسنا  زا  ریغص  ملاع 

ریحتم ینعی ، تسا  سلبا »  » زا ای  دش . دیمون  ادخ  تمحر  زا  ینعی ، تسا  سئی  ینعم  هب  سلبأ  زا  لیعفا  نزو  رب  سیلبا  َسِیْلبِإ » اَّلِإ  اوُدَجَـسَف  »
. دوب ینامیشپ  راوازس  هک  دوب  هدرک  يراک  اریز  دش ، نامیشپ  ینعی ، تسا  سلبا »  » زا ای  دش . نارگن  و 

. دیدرگ هتسسگ  وا  تّجح  دش و  تکاس  ینعم  هب  تسا  سلبا »  » زا ای 
. تسا فرصنم  ریغ  اذل ، دشابیم  یبرع  ریغ  مسا  سیلبا  هک  تسا  هدش  هتفگ  تسا  هدشن  لامعتسا  درجم  تروص  هب  ایوگ 

. تسا ّببسم  رب  ببس  فطع  ترابع ، تمسق  نیا  َرَبْکَتْسا » َو  یبَأ  »
631 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ندز و  زاب  رس  رفک و  يانبم  رب  وا  ترطف  ینعی ، َنیِِرفاْکلا :» َنِم  َناک  َو  »

یتاذ يرادربنامرف  زا  يراد  دوخ  تردق  نوچ  دشاب  هدش  ضراع  وا  رب  رفک  نامیا ، زا  سپ  هکنیا  هن  دوب . هدـش  هتـشرس  يرادربنامرف  كرت 
تیاور هچنانچ  هتـشگ  ضراع  وا  رب  تسا  یـضرع  رما  کی  هک  اـیوگ  ددرگ  ضراـع  وا  رب  مه  داـیقنا  میلـست و  رگا  هک  يوحن  هب  هدوب ، وا 

. تسا هدروآ  مالسا  نم  تسد  هب  نم  ناطیش  هدش :
639 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

639 ص :  اهناطیش .....  نایّنج و  تقلخ  یگنوگچ  ملاع و  بتارم  رد  قیقحت 

: تسا یبتارم  ياراد  دوجو  دش ، هداد  حرش  البق  هک  يروطنامه 
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شروهظ ماقم  ناونع  هب  نآ  زا  هک  تسا ، یتاذ  بوجو  نآ  تسین و  یناشن  یمـسا و  يربخ و  نآ  زا  هک  هدوب ، قلطم  بیغ  نآ ، زا  ياهبترم 
. دوشیم هداد  ربخ  یتاذ  بوجو  هب 

رابتعا هب  هبترم  نیا  دوشیم و  رهاظ  وا  ءامسا  تافـص و  مامت  هبترم ، نیا  رد  تسوا  تّیفورعم  روهظ و  یلاعت و  بجاو  لعف  نآ  رگید  هبترم 
. تسا هدش  هدیمان  ّتیدحا  تسا و  یلاعت  يادخ  ناونع  ادخ  ءامسا  ببس  هب  هکنیا 

. تسا هدش  هدیمان  یهلا  ّتیشم  دیامنیم  ناهج  داجیا  ءاضتقا  هکنیا  رابتعا  هب  و 
. دوشیم هدیمان  ادخ  لعف  تسا  ناهج  داجیا  سفن  تقیقح و  هبترم ، نیا  هکنیا  رابتعا  هب  و 

. تسا هدش  هدیمان  هّللا »  » تسا تافص  ءامسا و  مامت  عماج  یعمج  دحاو  دوجو  ببس  هب  تافص  ءامسا و  همه  هکنیا  رابتعا  هب  و 
هدـش هدـیمان  یـسرک  شرع و  رابتعا ، ود  نیا  هب  و  دوش . هدـیمان  ع )  ) یلع تسا  هطاحا  تروص  هب  تادوجوم  همه  عمجم  هکنیا  رابتعا  هب  و 

. تسا
. تسه مه  يرگید  ياهمان  ياراد  هبترم  نیا 

هب تعیرـش  ناـبز  رد  هک  دوشیم  میـسقت  حاورا  لوقع و  هب  هبترم  نیا  دـندّرجم . ـالعف  اـتاذ و  هک  تسا  تادّرجم  ملاـع  دوـجو  رگید  هبترم 
640 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هکئالم 

. تسا هدش  ریبعت  هدیشک ) فص  ناگدز  فص  « ) افَص ِتاَّفاَّصلا  َو   » و نابهگن ) ، ) نمیهم
عرش ریرقت  هب  هک  یسراف  ءامکح  حالطـصا  رد  تامـسلط  بابرا  عاونا و  بابرا  و  دناهدیمان ، یـضرع  و  « 1  » یلوط لوقع  ار  اهنآ  هفـسالف ،

. تسا یضرع  لوقع  نامه  زا  ترابع  هدیسر ،
سوفن هب  نآ  دـنیوگ و  رما ) ناگدـننک  ریبدـت  « ) ًاْرمَأ ِتارِّبَدُْـملاَف   » ار نانآ  هک  لعف  رد  دّرجم  هن  دـناتاّذلاب  تادّرجم  دوجو  زا  رگید  هبترم 

. دوشیم میسقت  تابثا  وحم و  حول  ظوفحم و  حول  ینعی ، هیئزج  سوفن  هیلک و 
__________________________________________________

زج دحاو  زا  دـندقتعم  نوچ  امکح  دـنراد  رارق  مه  لوط  رد  هک  دـشابیم  هناگ  هد   ) لوقع نامه  یلوط  لوقع  یـضرع  یلوط و  لوقع  ( 1)
ار لولعم  تلع و  نیب  تیخنـس  مه  میدق ، هب  ثداح  طبر  مه  ات  دناهدش  قلخ  قح و  نیب  یطـساو  دح  هب  دقتعم  اذل ، دوشیمن  رداص  دـحاو 
دح نیا  نوطالفا  ددرگ ، طوبرم  درجم  تاذ  هب  يدام  تارّثکتم  دناوتب  دوش و  ظفح  دحاولا » الا  هنع  ردصی  دحاولا ال   » هدعاق دهد و  هجیتن 

. تسا هدروآ  نایم  هب  نخس  روص »  » زا وطسرا  لثم و  ار  طساو 
. دشابیم لوا  لقع  یلاعت  قح  زا  عدبم  نیتسخن  دنیوگیم : هفسالف 

. مهد لقع  ات  تسا  هدش  رداص  مود  کلف  موس و  لقع  مود ، لقع  زا  دمآ و  دوجو  هب  لوا  کلف  مود و  لقع  لوا ، لقع  زا 
تابن و  ) هناگ هس  دیلاوم  هعبرا ، رصانع  زا  و  شتآ ) كاخ و  اوه و  بآ و   ) هعبرا رصانع  مهن ، کلف  زا  لیئربج و  اب  لاعف  لقع  مهد  لقع  زا 

. دوشیم هضافا  ناسنا ) ناویح و 
رداـص هّیلوط  هبترتـم  راونا  بیترت ، نیمه  هب  موس  رون  مود و  رون  زا  مود و  رون  نآ  زا  هک  دـنادیم  برقا  راونا  ار ، یلوط  لوـقع  يدرورهس 

تسا و تادوجوم  ياهتروص  قیاقح و  هک  دناهیروص  هرهاق  راونا  نامه  مه  هیضرع  راونا  تسا  ناسنا  رون  هک  هیدبهفـسا  رون  ات  تسا  هدش 
( دوش هعجارم  قارشا  خیش  زا  هّیدامع  حاولا  قارـشالا و  تمکح  هب  تامـسلط و  بابرا  عاونا و  بابرا  هب  عالطا  يارب   ) دنعاونا بابرا  نامه 

. تسا کیکشتلاب  هلوقم  هفلتخم  بتارم  ياراد  هدحاو و  تقیقح  دوجو  هک  تسا  نیا  امکح ، زا  نویولهف  رظن  لمجم  روط  هب 
رد بتارم  نیا  تسا . فعـض  تدش و  بتارم و  رد  دوجو  دارفا  نیب  قرف  رگیدـکی و  هب  لصتم  یلوا  يالویه  ات  لوا  لقع  زا  دوجو  بتارم 

بیکرت داحتا  زا  يراع  طیـسب و  تهب و  یتسه  فرـص و  دوجو  هک  تسا  هیوهام  تانّیعت  عیمج  زا  طرـش ال  هب  دوجو  تقیقح  هبترم  نیلوا 
. دنتسه یلاعت  قح  زا  هلزان  بتارم  هلسلس  هب  هیضرع  هیلوط و  لوقع  زا  تادوجوم  ریاس  لوا و  قح  دشابیم و 
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641 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رد هچنآ  همه  تروص  نآ  رد  تسا و  هدش  ریبعت  تسا ، برغم  تمس  رد  هک  اقلباج  هب  هک  تسا  لزان  لاثم  ملاع  هبترم  دوجو ، رگید  هبترم 
رد دریذـپیم  ماجنا  ملاع  نیا  رد  هیئزج  سوفن  رد  هک  یتاـبثا  وحم و  روهظ  زین  تسا و  دوجوم  فرـشا  یلعا و  وحن  هب  تسا  تعیبط  ملاـع 

. دشابیم هبترم  نیا 
ضبق دننام  زیچ  چیه  رد  دیامرفیم : هک  یلاعت  كرابت و  يادخ  لوق  دوشیم و  طوبرم  ملاع  نیا  هب  تسا  هدـمآ  رابخا  رد  هک  زین  ءادـب » «و 

هدـهاشم ملاـع و  نیا  هب  لاـصتا  تلع  هب  نیتسار  ياـهباوخ  دوشیم  رهاـظ  ملاـع  نیمه  رد  مدرکن ، دـمآ  تفر و  دّدرت و  منمؤم  هدـنب  حور 
. دشابن ای  دشاب  ریبعت  هب  جاتحم  هچ  دریگیم ، تروص  ملاع  نیمه  رد  دوشیم  عقاو  هدنیآ  رد  هک  ییاهزیچ  تروص 

رـس تافلاختم و  لحم  دادضا و  عمجم  ملاع  نیا  تسا و  شتاّیرـصنع  رـصنع و  ناینامـسآ و  اهنامـسآ و  زا  تایّدام  ملاع  نآ ، رگید  هبترم 
نیمز رد  هک  هچنآ  رب  يو  تفالخ  مدآ و  هب  ءامسا  میلعت  تسا و  نادنمتداعس  دوعص  ّلحم  تکاله و  هاگیاج  اهضغب و  اههنیک و  همـشچ 

. تسا هدش  عقاو  هبترم  نیمه  رد  تسا  نامسآ  و 
تخب نوگن  ياهناسنا  ّلحم  نآ  تسا و  ادـخ  زا  اهنآ  نیرترود  اهملاع و  نیرتنییاپ  نآ  هک  تسا  نیطایـش  ّنج و  ملاع  دوجو ، رگید  هبترم 

هدـش عقاو  الاب  هبترم  رد  هک  تسا  الاب  لاثم  ملاع  لباقم  هطقن  تسرد  نآ  تسا و  هدـش  عقاو  ناراـک  دـب  باذـع  خزود و  اـجنآ  رد  تسا و 
. تسا

دنیآ و رد  نوگانوگ  لاکشا  هب  هک  دنراد  ارنآ  ییاناوت  اذل ، تسا  درجم  هدام  زا  اهلاب  نابحاص  ناگتشرف  دوجو  دننام  نیطایش  ّنج و  دوجو 
درجم تلع  هب  اریز ، دنـشاب  تعیبط  ملاع  زا  رتيوق  دوجو  رد  اهنآ  هک  دسریم  رظن  هب  و  دـننک . فرـصت  تعیبط  ملاع  رد  ناگتـشرف  دـننام 

642 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هدام و  دیق  زا  ناشندوب 
و دنراد . عالطا  تسین  رـضاح  نانآ  شیپ  رد  هچنآ  و  هدنیآ ، هتـشذگ و  دننام  درادن ، یهاگآ  ناسنا  هک  يزیچ  هب  دـندازآ و  ناکم  نامز و 
رد دورو  هدام و  ناکم و  نامز و  دیق  زا  جورخ  دادعتسا  تلع  هب  ناسنا ) ناویح و  تابن و  دامج و   ) يرـصنع تادوجوم  و  « 1  » رصانع نکل 

. دنتسه یلاعت  يادخ  هب  رتکیدزن  دوجو و  رد  رتاناوت  ادخ  هاگرد  نابّرقم  و  العا ، ءالم  ششوپ  تحت 
: دنوشیم میسقت  عون  دنچ  هب  زاب  یلفس  توکلم  لها 

تمحر زا  ندوب  مورحم  ایوگ  هک  يوحن  هب  دنتسه  رود  ادخ  تمحر  لوبق  دادعتسا  زا  هدوب و  ادخ  زا  يرود  تیاهن  رد  اهنآ  زا  هتـسد  کی 
. تسا اهنآ  هّیرذ  نیطایش و  اهنآ  تسا . اهنآ  یتاذ  ادخ 

نیطایش نج و  ملاع  نیا  و  دنشابیم . نج  اهنآ  دنتسین و  ادخ  تمحر  لومش  يارب  نآ  دادعتسا  هدام و  زا  يرود  تیاهن  رد  رگید  ياهتـسد 
. تسا تعیبط  ملاع  زا  رترب  هکئالم  ملاع  هکنانچ : تسا . تعیبط  ملاع  زا  رتنییاپ 

. تسا هدش  ییاههراشا  نآ  ماسقا  تافص و  نج و  ملاع  زا  میدرک  رکذ  ام  هچنآ  هب  رابخا  رد 
. دشابیم دوجو  یلوزن  ریس  رد  ناهج ، هبترم  نیرخآ  نیطایش  نج و  ناهج 

یهاگ هچ  رگا  نیطایش  نج و  تسا و  رـصانع  هدام و  زا  ترابع  أدبم  سپ  هدوب  اجنآ  زا  شزاغآ  هک  اجنآ  ات  دوجو  دوعـص  هیحان  رد  اما  و 
کیدزن
__________________________________________________

نوک و ملاع  تانئاک و  دوجو  رادم  هتـسناد و  كاخ  بآ و  داب و  شتآ و  رـصنع  راهچ  رد  رـصحنم  ار  ناهج  هدام  امدق  هعبرا : رـصانع  ( 1)
هعبرا داوم  هعبرا و  داسجا  جیـشخآ  راهچ  هعبرا ، تاسقتـسا  هعبرا ، تاهما  رهوگ ، راهچ  هعبرا ، ناـکرا  ماـن  هب  ار  اـهنآ  دنتـسنادیم و  داـسف 

و همهلم ، سفن  ار ، بآ  هماّول ، سفن  ار ، داب  هراما ، سفن  ار ، شتآ  دـناهدرک : هیبشت  شقن  راهچ  هب  ار  هعبرا  رـصانع  ناـیفوص  دـندناوخیم 
. دناهدرمش رب  تیصاخ  هد  مادک  ره  يارب  هدرک  مان  هنئمطم  سفن  ار  كاخ 
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643 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نآ زا  و  هدوب ، يدودحم  دح  ات  اهنآ ) یقرت   ) نانآ دوعـص  نکیل  دنوریم ، الاب  دـنراد  هک  يرود  طوقـس و  هاگیاج  زا  دـنوشیم و  ادـخ  هب 

. درادن یفقوت  ّدح و  هک  تایدام  دوعص  فالخ  هب  دننکیمن ، زواجت 
. دوشن هداد  زیمت  مه  زا  هبکرم  رصانع  زا  مادک  ره  هک  يروط  هب  تسا  مادک  ره  يزیت  نتسکش  اهنآ و  بیکرت  رـصانع ، دوعـص  هبترم  نیلّوا 
هزات و تایصوصخ  نتفای  مود : هبترم  دوشیمن ) هداد  زیمت  مه  زا  رگید  هدمآ و  رد  بآ  تروص  هب  هک  نژیـسکا  نژوردیه و  بیکرت  لثم  )

قیرط ای  هدرک  فقوت  هبترم ، نامه  رد  ای  نآ ، دنمان و  دامج  ار  هبترم  نیا  تسا . یقیقح  تدحو  نتـشاد  هّیعون و  تروص  دیدج و  بیکرت 
بجوم هک  ددرگیم  لصاح  نآ  رد  تسا  یتابن  سفن  ندش  رادیاپ  هک  موس  هبترم  تروص  نیا  رد  دباییم  ءاقترا  تابن  هب  هدومیپ ، لماکت 

تروص ال هب  ای  طرشب ال و  تروص  هب  ای  نآ  دنیوگیم و  تابن  دوجو ، هبترم  نیا  هب  و  دوشیم . فلاختم  ياهراک  نوگانوگ و  راثآ  روهظ 
. دوریم شیپ  یناویح  هبترم  يدوعص  قیرط  رد  یئیش  طرشب 

دنامیم دـح  نامه  رد  ای  دـیآیم  تسد  هب  هبترم  نیا  رد  هک  هچنآ  تسا و  يدارا  تکرح  سح و  روهظ  یناویح و  سفن  لوصح  مراهچ ،
. دنکیم تکرح  ندش  ناسنا  قیرط  رد  ای 

بـسح رب  تسا  یفقوت  رگا  تسین و  یفّقوت  نیوکت  بسح  رب  هبترم  نیا  رد  تسا ، یلک  تاـکاردا  روـهظ  یناـسنا و  سفن  لوـصح  مجنپ ،
. تشاد دنهاوخ  فقوت  اهنآ  زا  عون  ره  دارفا  هزادنا  هب  ناویح و  تابن و  دامج و  عاونا  بتارم  هزادنا  هب  و  هدوب ، رشب  دارفا  رایتخا 

. تسا تیاهنیب  هبترم  نیا  زا  دعب  نآ  جورع  تاجرد  یناسنا و  سفن  دوعص  تاماقم 
644 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  فلتخم  تاجرد  ایلع و  توکلم  هب  جورع  وا  دوعص  ماقم  نیتسخن 

هک دوشیم  هدیمان  اسلباج »  » يرـشب ماقم  زا  رـصانع  دوعـص  زا  دـعب  هلـصاح  توکلم  تسا . نآ  تاکرد  یلفـس و  توکلم  هب  لوزن  ای  نآ ،
. تسا اقلباج »  » لباقم

. تسا هدوب  اقلباج »  » رد ملاع  نیا  زا  لبق  هکنانچ : دوشیم  لصاح  اسلباج  رد  مود  راب  يارب  تسا  ملاع  نیا  رد  هچنآ  عیمج 
رد هچنآ  ور  نیا  زا  تسا  ملاع  نیا  هب  ور  اقلباج  رد  لـصاح  هچناـنچ  تسا ، هدرک  ملاـع  نیا  هب  تشپ  دوشیم  لـصاح  اـسلباج »  » رد هچنآ 

. دوشیم رهاظ  ناهج  نیا  رد  ریزگان  تسا  هدوب  اقلباج »  » رد هچنآ  هک : یلاح  رد  دنکیمن . ادیپ  روهظ  ناهج  نیا  رد  دشابیم  اسلباج » »
هقطنم و نآ  سپ  تسا ، ناتخب  دـب  هاگیاج  یلفـس و  توکلم  نیب  ناتخبـشوخ و  يارـس  ایلع و  توکلم  نیب  كرتشم  هار  هک  یخزرب  اـما  و 

دب تخبشوخ و   ) یقش دیعس و  اریز  دوش  هدرمش  یملاع  ای  ماقم ، دوخ  ات  تسین  ندنام  لحم  اجنآ  تسا و  هدش  هدرمش  توکلم  زا  یتمسق 
یهار ایلع و  توکلم  يوس  هب  یهار  اجنآ  زا  تسا و  اهخزرب  رخآ  فارعا  دنسرب و  فارعا  هب  ات  دنرذگب  اجنآ  زا  دیاب  راچان  ود  ره  تخب )

. تسا یلفس  توکلم  يوس  هب 
نآ رد  ردقنآ  ادخ  قلخ  زا  زور  ره  و  دراد . دوجو  رد  رازه  نارازه  نآ  رد  هک  تسا  يرهش  نآ  دناهدیمان و  ایلق » روه و   » ار خزرب  ناینیشیپ 

. دنوشیم جراخ  مه  هزادنا  نیمه  هب  دیآیمن و  هرامش  هب  هک  دنوشیم  دراو  رهش 
. دنتسه يریگ  هزادنا  هزادنا و  زا  درجم  هک  تسا  ییاهناهج  نآ  زا  رتالاب  یلو  دنشابیمن . هزادنا  زا  درجم  اسلباج »  » و اقلباج » ایلق و  روه   » و

مه دوخ  ریغ  هدننک  راکشآ  تسا ، راکشآ  شیوخ  تاذ  هب  هکنیا  هب  تسا  هدش  فیرعت  دنکیم  نشور  ار  حوطس  هک  یضرع  رون  هک  نادب 
. دشابیم

645 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا و  دوجو  يارب  تقیقح  رد  فیرعت  نیا  هریغل ) رهظم  هتاذب  رهاظ  )
ساوح دنکیم . راکشآ  مشچ  يارب  طقف  ار  ءایـشا  تسا  مشچ  ینـشور  رون  اریز  تسا . یـضرع  رون  زا  رتراوازـس  فیرعت  نیا  يارب  دوجو 

رون دوجو  تلع  هب  هکلب  تسین  شاینارون  تیهام  ببـس  هب  دوخ و  تاذ  هب  رون  روهظ  دنرادن و  طابترا  جراخ  ملاع  هب  رون  قیرط  زا  رگید ،
تـسا دوجو  هک  تهج  نآ  زا  رون  هکلب  تسین  راکـشآ  نشور و  دوخ  سفن  رد  تسا  تایهام  زا  یتیهاـم  هک  تهج  نآ  زا  رون  سپ  تسا .
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هب دـشابیم  رهاـظ  نشور و  ءازجا  همه  اـب  هن  و  رگید ، ءزج  هن  تسا  دوـجو  زا  تراـبع  هک  ءزج  نآ  اـب  روـن  ینعی  تسا . راکـشآ  نشور و 
ره تسا ، تیهام  نآ  هک  تسا  شدوخ  ریغ  هدـننک  رهاظ  و  رگید ، زیچ  هب  هن  تسا  راکـشآ  دوخ  تاذ  هب  تسا و  طیـسب  هک  دوجو  فالخ 

يارب رون  لثم   ) تسین هکردـم  هوق  کی  يارب  اـهنت  نآ  روهظ  و  دـشابیم . تسا ، مدـع  هک  دوخ  ضیقن  هدـننک  رهاـظ  دـشاب و  هک  یتیهاـم 
. تسا هکردم  ياوق  زا  کی  ره  يارب  يزیچ  ره  زاس  راکشآ  اراکشآ و  دوخ  هکلب  مشچ )

دوش ورب  ور  فافش ، ریغ  میخض  تخس ، مسج  اب  هکیماگنه  یضراع ، رون  هک  روطنامه  تسا و  یـضرع  رون  زا  رتيوق  ندوب  رون  رد  نآ  و 
رثا رب  تخس  ياهگنـس  دننام  یلقیـص  ریغ  ای  رولب و  نوچ  دشاب  یلقیـص  هچ  مسج  نآ  تماقتـسا  دوجو  اب  دنک  ذوفن  نآ  رد  دناوتن  رون  هک 

ددرگیم لصاح  رولب  تشپ  رد  هک  یـشتآ  دـننام : دوشیم . راکـشآ  رهاظ و  نآ  زا  يرون  راثآ  هتـشگ  مکارتم  عمج و  مسج  رد  هک  يرون 
. هریغ يدرگوگ و  ياهگنس  نورد  شتآ  دننام  دریگب و  رارق  دیشروخ  لباقم  نیبهرذ  هک  یتقو 

هّوقلاب زج  هک  یلباق  هدام  دـننام : دـیامن  یگداتـسیا  نآ  ذوفن  لباقم  رد  هک  دریگ  رارق  يزیچ  شربارب  رد  یتقو  یقیقح  رون  تسا ، نینچمه 
دشاب و هتـشادن  تّیلعاف  تهج  و  هدوبن ، يزیچ  نآ  رد  لوبق ، تهج  زج  هک  ماسجا  ملاع  دـشاب و  هدـشن  لصاح  نآ  رد  تیلعف  چـیه  ندوب ،

646 ص : ج1 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  راونا  عامتجا  زا  تروص  نیا  رد  ددرگ  عمج  نآ  رد  تدحو  زا  رود  تارثک  فیعض و  تادوجو 
نآ و  تسا . ترارش  ياراد  هک  دوشیم  رهاظ  نآ  اب  بسانم  یسفن  نآ  ببس  هب  هک  دوشیم  لصاح  نآ  تشپ  ای  نآ  نورد  رد  ناهن  یشتآ 

مـسج زا  هتـشگ و  رهاـظ  نیبهرذ  تشپ  رد  هک  تسا  یـشتآ  ریظن  تروـص  نیا  رد  هک  دراد  نیـشتآ  يرهاـظ  تسا و  رود  ریخ  زا  اـی  سفن 
. تسا ناهنپ  ازشتآ  ياهگنس  رد  هک  تسا  یشتآ  ریظن  هک  تسا  کیدزن  ریخ  هب  ای  تسا و  رود  رینتسم 

. دراد مان  ّنج  مود  مسق  دنشابیم و  نیطایش  لوا  مسق 
ناطیـش و شنیرفآ  رب  تلالد  هک  يرابخا  تایآ و  ور ، نیا  زا  تسا ، راکـشآ  ای  ناهنپ  يرون  دوخ  شتآ  تسا و  ناهنپ  یـشتآ  رون  رد  سپ 

تهج تسین  يزاـین  نینچمه  و  دـناهدش ، لـیوأت  بکترم  هفـسالف  زا  یـضعب  هک  روطناـمه  دـنرادن . لـیوأت  هب  يزاـین  دراد ، شتآ  زا  ّنج 
راثآ زا  يرایسب  هفسالف و  لوصا  دعاوق و  زا  يرایسب  اب  لیوأت  نیا  اریز  مینک  زیوجت  دود  هرک  رد  ار  نیطایـش  ّنج و  تقلخ  رابخا  حیحـصت 

زا یعون  ار  اهنآ  ای  مینک  راکنا  لیوأت  اب  زج  ار  اهنآ  دوجو  هک  تسین  يزاین  نینچمه  دراد و  تاـفانم  هدـش ، دراو  تعیرـش  رد  هک  نیطاـیش 
شتآ رون  دـننام  يرون  اهنآ  يارب  هچ  رگا  دـناشتآ . زا  نیطایـش  هک  یلاح  رد  دـناهدش ، هدـیرفآ  رون  زا  هکئـالم  اریز  میهد ، رارق  هکئـالم 

. تسا هتخیمآ  يرگید  ءازجا  اب  هک  دشابیم 
زا مدآ  هداـم  هن  رگ  دـشابیم و  رتشیب  وا  يدوجو  هّداـم  رد  بآ  كاـخ و  هک  تسا  نآ  راـبتعا  هب  تسا  هدـش  هدـیرفآ  لـگ  زا  مدآ  هکنیا  و 

. تسا هدش  لیکشت  هناگ  راهچ  رصانع 
نیملاعلا بر  دمحلا هللا  لوا  دلج  همجرت  نایاپ 

مود دلج 

1 ص :  هرقب ..... ] هروس  ریسفت  همادا  ]

هراشا

یضایر هّللا  تمشح  یناخاضر ، اقآ  دمحم  نیمجرتم : هروس  نامه  هیآ 220  ات  هرقب  هکرابم  هروس  هیآ 35  زا  ادخ  مان  هب 

1 ص :  هیآ 35 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا
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(35  ) َنیِِملاَّظلا َنِم  انوُکَتَف  َةَرَجَّشلا  ِهِذه  ابَْرقَت  َو ال  اُمْتئِش  ُْثیَح  ًادَغَر  اْهنِم  الُک  َو  َۀَّنَْجلا  َکُجْوَز  َو  َْتنَأ  ْنُکْسا  ُمَدآ  ای  اْنُلق  َو 

1 ص :  همجرت ..... :

، دـیروخب دـیهاوخیم  هچ  ره  یتشهب  ياهماعط  زا  دـینیزگ و  ياج  تمحزیب  ناـگیار و  تشهب  رد  شیوخ  تفج  اـب  وت  مدآ  يا  میتفگ  و 
. دوب دیهاوخ  نارگمتس  زا  تروص ، نآ  رد  هک  دیوشن  کیدزن  تخرد  نیا  هب  یلو 

1 ص :  ریسفت ..... :

: میتفگ هدجس ، زا  سیلبا  يراددوخ  و  مدآ ، هب  هکیالم  هدجس  و  مدآ ، سنا  يارب  اّوح  شنیرفآ  مدآ و  تقلخ  زا  سپ  و  اْنُلق :» َو  »
. دیوش نیزگیاج  تشهب  رد  ترسمه  وت و  مدآ ، يا  َۀَّنَْجلا :» َکُجْوَز  َو  َْتنَأ  ْنُکْسا : ُمَدآ  ای  »

، اریز دوشیم  دراو  نآ  هب  يرـصنع ، نامتخاس  زا  ییاهر  زا  سپ  ناسنا  هک  ترخآ ) تشهب  هن   ) هدوب اـیند  تشهب  روظنم ، هک  تسا  یهیدـب 
. دوشیمن جراخ  رگید  تشگ ، لخاد  نآ  رد  هک  ره  هک  تسا  يروط  ترخآ  تشهب 

. درک میهاوخ  هراشا  نیا  زا  سپ  ترخآ  هن  هدوب  ایند  تشهب  روظنم  هک  هراب  نیا  رد 
. تسامش هژیو  يزور  هک  رادرک ، ياههناد  لامعا و  ياههویم  یتشهب و  تارمث  زا  دیروخب  و  اْهنِم :» الُک  َو  »

. تسا عیسو  ندروخ  ای  عیسو و  يزور  ینعم  هب  ادغر » ( » ناوارف « ) ًادَغَر »
. دیوشن کیدزن  تخرد  نیا  هب  یلو  دیروخب ، دیهاوخیم  هچ  ره  َةَرَجَّشلا :» ِهِذه  ابَْرقَت  َو ال  اُمْتئِش  ُْثیَح  »

هدارا هک  نامز  ناـکم و  ره  رد  هکنیا  اـی  دـنروخب و  دنتـساوخ  هک  ار  یندروخ  ره  هک  تسا  هدـمآ  قلطم  روط  هب  هیآ ، نیا  رد  ادـخ  ناـمرف 
2 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دننک ،

زا یهن  رد  هغلابم  روظنم  هب  تخرد ، هب  ندـش  کیدزن  زا  یهن  تسا و  هدـش  یهن  نآ  زا  ندروخ  هک  تسا  یـصاخ  تخرد  اـهنت  دـنروخب .
نآ هب  سفن  شیارگ  بجوم  يزیچ ، هب  ندـش  کیدزن  اریز ، تسه . زین  نآ  هب  ندـش  کـیدزن  زا  یهن  تقیقح ، رد  اـی  تسا و  نآ  ندروخ 

. دوشیم
، مدآ هدجـس  هب  ار  ناگتـشرف  ادـخ  نداد  نامرف  وا ، پچ  هدـند  زا  مالـسلا - اهیلع  اّوح - و  لـگ ، زا  مالـسلا - هیلع  مدآ - ناتـساد  هک  نادـب 

هـسوسو اـجنآ ، ناـتخرد  زا  یتـخرد  هویم  ندروخ  زا  ناـنآ  نتـشادزاب  تشهب و  رد  اّوـح  مدآ و  نداد  ياـج  هدجـس ، زا  سیلبا  يراددوـخ 
هدـش دای  ناشیاهخیرات  هقباس و  مما ، ياهباتک  رد  هک  تسا  ییاهزمر  زا  همه  نانآ ، طوبه  هدـش و  عونمم  تخرد  زا  نانآ  ندروخ  سیلبا ،

. میدرک هراشا  نآ  هب  نیا ، زا  شیپ  مه  تسا و 
نیمز يور  زا  هدـش  درط  ياهناطیـش  و  اهنج ، اهنیمز ، ناگتـشرف  رب  هفیلخ  هک  تسا ، یمدآ  هلقاع  هفیطل  ریغـص ، ملاع  رد  مدآ ، زا  روظنم  اما 

. تسا نکاس  یناسنا  سفن  تشهب  رد  و  تسا ، هدش  هدیرفآ  لگ  زا  و  تسا ، هدش  هکیالم  دوجسم  هک  تسا  هدوب  عبط  سفن و 
. تسا رترب  رتالاو و  اّوح ،)  ) تسا هدش  هدیرفآ  پچ  هدند  زا  هک  یناویح  سفن  زا  یناسنا ، سفن  نیا 

. تسا هدش  هدیمان  اّوح  مدآ ، رسمه  هلقاع ، هفیطل  هب  یکیدزن  گنر و  یگریت  تهج  زا  یناویح  سفن 
یناویح و ماقم  عماج  هک  تسا  یناسنا  سفن  هبترم  تسا ،) هدـش  یهن  نآ  هب  ندـش  کیدزن  زا  هک  یلاـح  رد   ) هدـش یهن  تخرد  زا  روظنم 

. تسا یمدآ  هبترم 
ریغص ملاع  رد  تسا  سیلبا  رهظم  هکنیا  تهج  زا  نآ  هک  تسا ، همهاو  هوق  نامه  رام ، تسوپ  ریز  رد  ناطیـش  ندش  ناهنپ  رام و  زا  روظنم 

3 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  نآ ، ياوغا  هسوسو و  تسا . هدش  هدناوخ  سیلبا  مه 
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، هاگنآ و   ) دـنکیم رگهولج  اّوح ،)  ) تسا یناویح  سفن  هک  هلقاع  هفیطل  پچ  تمـس  رب  تقیقح  تروص  هب  هداد و  تنیز  درادـن ، تقیقح 
تیناویح ماقم  هب  نانآ  لّزنت  زا  ترابع  ع ،)  ) اّوح و  مالـسلا - هیلع  مدآ - طوبه  دبیرفیم .) ار  مدآ  ینعی  هلقاع ، هفیطل  اّوح ، ای  یناویح  سفن 

. تسا
الاب اب  دـشاب ، سیلبا  رهاظم  زا  یکی  همهاو  هّوق  یتقو  اریز  تسا ، مدآ  يوریپ  هب  ماقم  زا  لّزنت  اهنآ ، نادـنزرف  هیرذ و  راـم و  سیلبا و  طوبه 

نامه هب  مه  وا  دـمآرد ، مدآ  مادختـسا  هب  تفای و  تفارـش  همهاو ، هوق  هاگ  ره  و  دوشیم ، ـالاو  زین  سیلبا  همهاو ، هوق  ندـش  ـالاو  نتفر و 
. دوشیم لیان  تفارش 

. تسا سیلبا  طوبه  همهاو ، هوق  طوبه 
ماسقا اـههناد و  اـههویم ، عاونا  هک  تسا  یتخرد  یناـسنا  سفن  اریز  دوریم ، نیب  زا  راـبخا  فـالتخا  مینادـب ، یناـسنا  سفن  ار  تخرد  رگا 

رد اهنآ  همه  تقیقح  یلو  دـنرادن ، دوجو  سفن  رد  تسپ  ینیع و  دوجو  هب  هچ  رگا  اههویم ، اههناد و  دراد و  ار  اهتلیـضف  کین و  ياهتفص 
. تسا دوجوم  سفن 

. تسا سفن  نوئش  بتارم و  زا  یخرب  نایب  فاصوا  مولع و  هب  یهاگ  اههویم و  اههناد و  هب  یهاگ  تخرد ، نآ  ندرک  نیعم  نیاربانب ،
ادخ هک  تسا ،» ع )  ) دـمحم لآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  ملع ، تخرد   » زا دوصقم  « 1  » هک تسا  هدش  تیاور  ع ،)  ) ماما ریـسفت  رد 

. شیاهقولخم ریاس  هب  هن  هداد ، صاصتخا  اهنآ  هب  ار  ملع  نیا  تسا و  هدیزگرب  ملع  نآ  هطساو  هب  ار  نانآ 
نآ نادناخ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  صوصخم  هک  تسا  ملع  تخرد  نیا  دیوشن ، کیدزن  تخرد  نیا  هب  دومرف : یلاعت  يادخ  اذل ،

لیان نآ  هب  هدشن و  دنمهرهب  ملع )  ) نآ زا  ادخ  نامرف  هب  انب  نانآ  زج  سک  چیه  و  تسین ، یسرتسد  نآ  هب  ار  اهنآ  زج  تسا و  ع )  ) ترضح
. دوشیمن

__________________________________________________

ص 102. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
4 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ماعط هکنآ  زا  سپ  رگم  دندرکن ، لوانت  ملع  نآ  زا  مه  ع )  ) نیـسح و  ع )  ) نسح و  س )  ) همطاف و  ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ 
نآ و  دندیـشک . درد  جـنر و  هن  دـندرک و  سح  یگنـشت  هن  یگنـسرگ و  هن  نیا  ربانب  «، 1  » دندیشخب ریـسا  میتی و  نیکـسم و  هب  ار  شیوخ 

ای دشاب  مدنگ  هک  نآ  سنج  تخرد و  نیا  عون  هراب  رد  تسا . زیامتم  تسا ، یـصاخ  هویم  ياراد  مادـک  ره  هک  ناتخرد  ریاس  نیب  تخرد ،
هراب رد  هک  یتایاور  نیب  هک  تسا  ور  نیا  زا  نآ  دراد و  دوجو  فالتخا  اهماعط  اههویم و  و  اههرهب ، عاونا  ریاـس  اـی  باـّنع و  ریجنا ، روگنا ،

ره هک  تسا  یتخرد  نآ  دناهدروآ . باّنع  ياهدـع  و  روگنا ، یخرب  مدـنگ و  یـضعب  دراد . دوجو  فالتخا  دـناهدرک ، دای  هعونمم  تخرد 
زا دروخب ، ادخ  نذا  نودب  هک  ره  و  دوشیم ، ماهلا  مّلعت ، میلعت و  نودب  نیـسپاو ، نیتسخن و  ملع  وا  هب  دیامن ، لوانت  نآ  زا  ادخ  نذا  اب  هک 

. تسا هدومن  ینامرفان  راگدرورپ  زا  هدش ، ناوتان  شیوخ  دارم  هب  ندیسر 
هتـشگن یهتنم  انف  ماقم  هب  هدشن ، مامت  شکولـس  یتقو  ات  کلاس  هک  دـنیوگیم ، هیفوص  هچنآ  هب  دراد  تلالد  ثیدـح  رخآ  میوگیم : نم 

هب لاغتشا  تسا ، هدیدرگن  زاب  يرایشوه  و  « 2 « » وحص  » هب ادخ  نذا  هب  وحم ، زا  سپ  تسا ،
__________________________________________________

اب ار  ماعط  ینعی ، ًاریِـسَأ . َو  ًامِیتَی  َو  ًانیِکْـسِم  ِهِّبُح  یلَع  َماـعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  دـیامرفیم : هک  تسا ، هیآ 8  یتا ) لـه   ) رهد هروس  هب  هراـشا  ( 1)
هراومه هک  دشاب  یناحور  ماعط  دناوتیم  يرهاظ ، ياذغ  رب  هوالع  هک  دنناروخیم . ریـسا  میتی و  نیکـسم و  هب  دـنراد  تسود  هک  يدوجو 

هّللا يوـس  اـم  دـنب  رد  ناریـسا  یناـحور و  ناردـپ  يوـلع ، ياـبآ  ناروـجهم  ناـمیتی ، هـّللا ، یلا  ناریقف  نانیکـسم ، رب  تمـصع ، تـیب  لـها 
. دنهاوخیمن رکشت  شاداپ و  تسادخ و  ياضر  يارب  مه  نآ  دنشخبیم ،
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وحـص ای  وحم  لها  دوخ ، مه  یخرب  دـناهداد و  طسب  حرـش و  ار  نآ  هیفوص ، مومع  هک  تسا  یلمع  نافرع  ياههژاو  زا  وحـص ، وحم و  ( 2)
. دناهتفای اقترا  وحص  وحم و  لاح  هب  ای  هدوب 

تسا و لاعفا  يانف  وحم  دناهتفگ ، تسا و  بابسا  هلازا  فاصوا و  عفر  وحم  : » دسیونیم وحم  هراب  رد  دوخ  لئاسر  رد  یلو ، هّللا  تمعن  هاش 
تاذ و يانف  وحم  تافص ، يانف  وحص 

5 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ع)  ) دمحم لآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ملع  تخرد  و  تسین . اور  وا  رب  ترورـض ، دح  زا  شیب  یـسفن  ياهزاین  ندروآرب  تارثک و 

. تسا تدحو  ترثک و  تالامک  عماج  هک  یناسنا  سفن  ماقم  هب  تسا  هراشا 
ناراکمتـس زا  هعوـنمم  تخرد  نآ  هوـیم  ندروـخ  ببـس  هک  دراد  تلـالد  نیا  رب  تسا و  هّیببـس  اـنوکتف )  ) ي اـف » «: » َنیِِملاَّظلا َنِم  اـنوُکَتَف  »

. دیآیم شیپ  ناشیا  رب  داضتم ، رما  هب  فاصتا  زا  دعب  يرگمتس  ینعی ، دش ، دنهاوخ 
شلها هب  قح  يادا  زا  تعنامم  نآ  ياضقا  هک  دنیآ  راتفرگ  داضت  هب  اهنآ  هک  دوشیم  ببس  تخرد ، هویم  زا  ندروخ  هک  تسا  نیا  روظنم 

. تسا نالهاان  هب  ندیشخب  و 
راوازـس نآ  ندروخ  هک  یلاح  رد  تخرد ، نآ  هویم  ندروخ  الوصا  ینعی  دـیآیم ، دـیدپ  هقباس  نودـب  ملظ ، هب  فاـصتا  مییوگب  هکنیا  اـی 

. دنوشیم فصتم  يراکمتس  هب  دنروخب ، ار  نآ  رگا  دوشیم و  بوسحم  ملظ  دشابن ،
. دیآ شیپ  ناشیا  رب  قاقحتسا ) نودب  ندروخ   ) هطساویب ای  داضت )  ) هطساو اب  ملظ  هکنیا  زا  تسا  معا  هکنیا ، ای 

5 ص :  هیآ 36 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(36  ) ٍنیِح یلِإ  ٌعاتَم  َو  ٌّرَقَتْسُم  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُکل  َو  ٌّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمُکُضَْعب  اوُِطبْها  اَْنُلق  َو  ِهِیف  اناک  اَّمِم  امُهَجَرْخَأَف  اْهنَع  ُناْطیَّشلا  اَمُهَّلَزَأَف 

5 ص :  همجرت ..... :

تخرد نآ  زا  و   ) دنکفا شزغل  هب  ار  ود  نآ  ناطیش ، سپ 
__________________________________________________

رب ملاـع  عیمج  هک  ررقم  تسا  يرما  تاـبثا  و  قح ...  زا  دـنک  بوجحم  ارت  هچ  ره  تاداـع و  رب  فوقو  و  یتسه ) هدرپ   ) ناوکا ياـطغ  رتس 
زاب ترثک  هب  تدـحو  زا  سپـس  دـسر و  تدـحو  هب  قحم ، سمط و  وحم و  زا  سپ  کـلاس  رگا  لاـح  تسا ، یتاـبثا  ار  يوحم  ره  دـننآ .»
قلخ دوخ و  هب  هاگآ  هک  تسا  وحص  ماقم  رد  یصخش ، نینچ  دنیبیم . نیقیلا  قح  مشچ  اب  ار  یتسه  همه  تسا و  رادیب  رایشه و  وا  ددرگ ،

. تسا هتشگزاب  قلخ  هب  قح  رفس  زا  درگنیم و  قلخ  هب  قح  زا  هکنیا  نمض  تسا ،
6 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ار یخرب  امـش ، زا  یخرب  هک  دـییآ  دورف  تشهب  زا  میتفگ  درک و  نوریب  تشهب ،)  ) دـندوب هک  اجنآ  زا  ار  ناـنآ  ببـس ، نیا  هب  و  دـندروخ )
. گرم زور  ات  دوب  دهاوخ  شیاسآ  هاگمارآ و  نیمز  رد  ار  امش  دیانمشد و 

6 ص :  ریسفت ..... :
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هلیح هسوسو و  زا  هک  یـشزغل  ببـس  هب  ار  ود  نآ  هکنیا  ای  تخادـنا  شزغل  هب  ار  ود  نآ  تخرد  هیحاـن  زا  ینعی  اـْهنَع :» ُناـْطیَّشلا  اَـمُهَّلَزَأَف  »
و  ) تخرد تیاکح  دش و  کیدزن  مدآ  هاگیاج  هب  رام  تسوپ  رد  ناطیش  هک  بیترت  نیا  هب  درک . نوریب  تشهب  زا  دوب ، هدش  یـشان  ناطیش 

. تفریذپن ار  وا  نخس  دیوگیم ، نخس  وا  اب  هک  تسا . رام  نیا  تشادنپیم  هک  یلاح  رد  مدآ  و  تفگ ، زاب  نآ ) هویم  ندروخ  دیاوف 
سپ دروخ ، ار  نآ  اّوح  هکنیا  ات  تفیرف . داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  وا  تفر و  اّوح  دزن  هب  مود  راب  دـش و  دـیماان  مدآ  نتفریذـپ  زا  ناـطیش 

. دروخ ار  نآ  و  دش ) هتفیرف  اّوح »  » هلیسو هب   ) دش هتفیرف  مدآ 
لبق هک  یلاح  رد  دندرک ، كرد  ار  ناشتروع  و  دندش ) هاگآ  شیوخ  ینطاب  روعش  هب   ) دش لصاح  ناشیا  رب  روعـش  دندروخ ، ود  ره  نوچ 

. دندرکیمن كرد  نیا  زا 
. درک جراخ  دندوب ، نآ  رد  هک  یماقم  زا  ای  دنتشاد  ياج  نآ  رد  هک  یتشهب  زا  ار  ود  نآ  ناطیش  ینعی  ِهِیف :» اناک  اَّمِم  امُهَجَرْخَأَف  »

: میتفگ اّوح  مدآ و  هب  اَْنُلق :» َو  »
تسا هدروآ  عمج  تروص  هب  ار  ریمض  ور  نیا  زا  دیتسه . رگید  یخرب  نمشد  امش  زا  یخرب  هک  دییآ  دورف  ٌّوُدَع :» ٍضْعَِبل  ْمُکُـضَْعب  اوُِطبْها  »

. دنک تلالد  دنالصا  ود  نیمه  زا  یعرف  هک  اهنآ  دالوا  هیّرذ و  رب  ات  مک ) )
. تسا هدمآ  عمج  ریمض  ور  نیا  زا  میتفگ ، رام  سیلبا و  اّوح ، مدآ ، هب  هک  دشاب ، نیا  روظنم  تسا  نکمم 

7 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . ریبک  ملاع  نیمز  ای  یناویح و  سفن  عبط و  نیمز ، ای  ضرا »  » زا روظنم  ِضْرَْألا :» ِیف  ْمَُکل  َو  »
. تسا ندش  دنمهرهب  ندرب و  تذل  دوخ  دوصقم ، ای  دیربیم  عفن  نآ  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  عاتم ،»  » زا روظنم  ٌعاتَم :» َو  ٌّرَقَتْسُم  »

. دسر ارف  امش  يارغص  تمایق  دسرب و  امش  لجا  هک  یتقو  ات  ینعی  ٍنیِح :» یلِإ  »
زا ات  دراذگیم ، دازآ  اهر و  یناد  سفن  هب  بوسنم  تایهتـشم  ربارب  رد  ار  مدآ  شیوخ ، لماک  تمکح  ياضتقا  هب  یلاعت  يادخ  هک  نادـب 

. دنوش دایز  شنارای  هتشگ و  نوزفا  شلسن  دیوج ، لامک  اجنآ  رد  هدرک ، طوبه  ایند  نادنز  هب  یلاع  ماقم 
: دیامرفیم هرس  سدق  يولوم  هکنانچ 

برغ قرش و  مناج  لسن  نونکا  دش  رپ  برک  سبح  لوا  مدوب  مدآ  وچ  نم 
گرم هب  اـیند ، نادـنز  زا  ار  وا  دریذـپیم و  ار  شاهبوت  دـنوادخ  دـسر ، لاـمک  هب  شیوخ  ناوریپ  لـسن و  دوخ و  سفن  رد  مدآ  نوچ  سپ 

هکلب دوـشیمن . لـصاح  تیعبت  يوریپ و  لـسن و  مدآ و  لاـمک  طوـبه ، نیا  نودـب  ور ، نیا  زا  دروآیم . نوریب  يرارطـضا  اـی  يراـیتخا و 
يادـخ هکناـنچ  تسا . تشهب  هب  سفن ، نادـنز  زا  سفن و  نادـنز  هب  تشهب ، زا  یعون »  » مدآ ندـنادرگرب  یلاـعت  يادـخ  نأـش  مییوگیم ،

. میدنادرگ پچ  تسار و  هب  ار  نانآ  و  ِلامِّشلا » َتاذ  َو  ِنیِمَْیلا  َتاذ  ْمُُهبِّلَُقن  َو  : » دیامرفیم یلاعت 
تسوا ناویا  نآ  مییآ ، ملع  هب  رو  تسوا  نادنز  نآ  مییآ ، لهج  هب  رگ 

. تسا وا  رب  ادخ  تمعن  مامتا  ناسنا و  لیمکت  تهج  رد  ندنادرگرب ، نیا 

7 ص :  هیآ 37 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(37  ) ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِْهیَلَع  َباتَف  ٍتاِملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف 

7 ص :  همجرت ..... :

اهنت هتبلا  هک  تفریذپ ، درک و  يراج  وا  رب  ار  هبوت  دنوادخ  و  درک ) هبوت  تاملک  نآ  هلیسو  هب  و   ) تخومآ یتاملک  شراگدرورپ  زا  مدآ  و 
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. تسا نابرهم  ریذپهبوت  وا 
8 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

8 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

قلخ تاملک  هب  هیبش  دش ، اقلا  مدآ  هب  ملاع  راگدرورپ  يوس  زا  هک  یتاملک  دناهدرک ، نامگ  یـضعب  هکنانچ  ٍتاِملَک :» ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف  »
هک ملاع  بتارم  اهنآ و  زا  کی  ره  بتارم  زین  دـشاب و  تیـالو  تّوبن و  دـیحوت و  ناـمه  هک  يدوجو  فیاـطل  زا  هدوب  تراـبع  هکلب  هدوبن ،
رب دوشیم ، قالطا  تسا  سفن  ثیدح  زا  ترابع  هک  یـسفن  تاملک  رب  یظفل و  تاملک  رب  هکنانچمه  هملک ، اریز  تسین ، نآ  يارب  یتیاهن 
ُهُّبَر َمیِهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو   » نایب زا  یلاعت  يادـخ  دوصقم  هچناـنچ ، دوشیم . قـالطا  زین  دوجو  بتارم  رب  هّیدوجو و  فیاـطل  مولع و  دـیاقع و 

. تسا دوجو  بتارم  دومزآ ،) یتاملک  هب  شراگدرورپ  ار  میهاربا  نوچ  و  « ) ٍتاِملَِکب
«1 « » دـش هضافا  تاـملک  عماوج  همه  نم  هب   » دومرف هک  مینک  هسیاـقم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  شیاـمرف  اـب  ار ، هیآ  نیا  رگا 

فیاـطل نآ  زا  تسا و  يدوجو  فیاـطل  تاـملک ، زا  دوصقم  نوچ  دوـشیم و  موـلعم  ع )  ) میهاربا رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يرترب 
دای هچنآ  زا  سپ  تسا  هدـش  نایب  ینوگانوگ  بلاطم  تاـملک  ریـسفت  هب  عجار  راـبخا ، رد  اذـل  دوشب ، ینوگاـنوگ  ياـهریبعت  تسا  نکمم 

. تسا راکشآ  الماک  رابخا  عمج  میدرک ،

8 ص :  هدنب ..... »  » هبوت رد  قیقحت 

زا اـی  و  نطاـب . اـی  دـشاب  رهاـظ  ناـهانگ  زا  زیچ  نآ  هاوخ  تسا ، نآ  زا  ترفن  راـجزنا و  اـب  يزیچ  هب  ندرک  تشپ  هدـنب  هبوت  ِْهیَلَع :» َباـتَف  »
زا تشگزاب  اـی  دوشیم . شیاـمزآ  نآ  هب  کـلاس  هک  تسا  یتادـهاشم  زا  اـی  تسا و  هدـش  فقوتم  نآ  رد  هدـنب  هک  تسا  هلزاـن  تاـماقم 

نآ زا  ادخ  يایلوا  هک  تسا  ییاهرطخ 
__________________________________________________

ص 212. ج 2 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  ( 1)
9 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب نآ و  لـباقم  ینعم  رظن  زا  هباـنا و  زا  یـشخب  هبوت  تسا . هنوگ  نآ  زا  اـیبنا  هبوت  هک  تسا  ادـخ  ریغ  هب  هجوت  زا  هبوت  اـی  دـننکیم و  هبوـت 
. تسا ادخ  يوس  هب  تشگزاب  ندروآ و  يور  موهفم 

هب هبانا ، هبوت و  هب  ود ، نیا  و  دـسریمن . مامتا  هب  ّیلوت ) يّربت و   ) تیالو تئارب و  زا : دـنترابع  هک  لاب  ود  اب  زج  کـلاس  كولـس  هک  نادـب 
ندروآ ور  ادخ و  ریغ  زا  نتفاترب  ور  هب  اجر ، فوخ و  هب  رما ، یهن و  هب  تابثا ، یفن و  هب  ّیلوت ، يربت و  هب  زامن ، هزور و  هب  زامن ، تاکز و 

نیا زا  تسا ، هدش  ررقم  نآ  رد  زامن  ةوکز و  هکنیا  زج  هدماین ، یتعیرـش  چیه  ع )  ) مدآ دوخ  نامز  زا  اذل ، تسا . هدش  ریبعت  ادخ ، يوس  هب 
یتارابتعا نوچ  تسا  هّللا » الا  هلا  ال   » هملک اهرکذ  همه  نیرتفیرـش  سپ  تسا ، هدوب  اهرکذ  نیرتفیرـش  تاـبثا ، یفن و  نیب  عماـج  هملک  ور ،

. درک میهاوخ  دای  ْمُکْرُکْذَأ » ِینوُرُکْذاَف   » ادخ لوق  نایب  رد  هروس ، نیمه  رد  هکنانچ  درادن ، دوجو  رگید  رکذ  رد  هک  تسا  دوجوم  نآ  رد 
رب ات  هتشگ ، يدعتم  یلا »  » اب دوش ، هداد  تبـسن  هدنب »  » هب رگا  و  دناسریم . ار  هبانا  هبوت و  نیب  عمج  دوش ، يدعتم  یلا »  » اب هبوت »  » هملک رگا 
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. دیامن تلالد  هدنب  راک  ياهتنا  يراددوخ و 
رب ات  دوشیم ، يدعتم  یلع »  » اب دوش ، هداد  تبسن  ادخ  هب  یتقو  یلو 

9 ص :  دیامن ..... . تلالد  یهلا  یگریچ ) يرترب و   ) ي الیتسا »  » و العتسا » »

نابرهم ریذـپهبوت  رایـسب  وا  اـهنت  هک  یتسرد  هب  ُمیِحَّرلا :» ُباَّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  « » تسا دـبع  هبوت  ناـمه  راـگدرورپ  هبوت  هکنیا  یـسررب  قیقحت و  »
. تسا

ادخ هب  هدنب ، هبوت  ور ، نیا  زا  تسا  هدـننک  هبوت  رایـسب  ینعم  هب  دـنکیم ، تلالد  ترثک  رب  تسا و  هغلابم  هغیـص  هک  باّوت »  » هملک ندروآ 
10 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تافص   ) يو ياهتلصخ  ریاس  دننام  هدنب  هبوت  هک  تسا ، هدش  هداد  تبسن 

، تسا نآ  لوزن  نأش  ماقم  رد  ّبر  هبوت  نامه  دبع  هبوت  هکلب  راگدرورپ ، هبوت  زا  ياهیاس  هدنب ، هبوت  تسا و  قح  تافـص  هیاس  هدیدنـسپ ،)
رد ادـخ  هبوت  اـت  اریز  تسا ، ّبر  هبوت  روهظ  رارکت  هدـنب ، هبوت  و  تسا . يراـبتعا  هدـنب  هب  نداد  تبـسن  درادـن و  دوجو  وا  زج  بئاـت ، سپ 

. تسین ياهدننک  هبوت  وا  زج  سپ  تشاد ، دهاوخن  يروهظ  شاهلزان  رهظم  رد  دنکن ، ادیپ  روهظ  شاهیلاع  نوؤش  بتارم و 
. تسین ینابرهم  هدنشخب و  وا  زج  ُمیِحَّرلا :» »

. دبع رب  یمیحر  تمحر  هضافا  تسا و  هبوت  رصح  دننام  رصح ، نیا 
داـی هبوت  زا  سپ  ار  یمیحر  تمحر  اذـل  دوشیمن ، ادـج  هبوت  زا  هک  تسا  یمزـال  دـننامه  تسا ، دـبع  هبوت  ناـمه  ّبر  هبوت  هکنآ  زا  سپ 

. درک

10 ص :  هیآ 38 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(38  ) َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  الَف  َيادُه  َِعبَت  ْنَمَف  ًيدُه  یِّنِم  ْمُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإَف  ًاعیِمَج  اْهنِم  اوُِطبْها  اَْنُلق 

10 ص :  همجرت ..... :

، دـنک يوریپ  نم  ياـمنهار  زا  هک  ره  سپ  دـیآ ، امـش  يوس  هب  ییاـمنهار  نم  فرط  زا  هکنیا  اـت  دـییآ ، دورف  تشهب  زا  امـش  همه  میتـفگ 
. دش دهاوخن  نیگهودنا  كانمیب و 

10 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

« ًاعیِمَج اْهنِم  اوُِطبْها  اَْنُلق  »
تـسا مالک  لوط  نخـس و  یتشرد  ٌّوُدَع ،» ٍضْعَِبل  ْمُکُـضَْعب  اوُِطبْها  اَْنُلق  َو   » تسا هدش  هک  يرارکت  تسا و  هدمآ  هیآ  رد  هک  يدیکأت  هجو  : 

. تسا هدنیآ  رد  رفیک ) ازج و  هدژم  دیعو ، هدوب ، شاداپ  هدژم  هدعو ،  ) دیعو هدعو و  يارب  ندش  اّیهم  مشخ و  ماقم  همزال  هک 
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نامز رد  عامتجا  رب  تلالد  اعیمج  یگمه .) « ) نیعمجا  » تسا هدومرف  اـیوگ  هک  دـناسریم . ار  دـیکأت  ینعم  هک  تسا  لاـح  اـعیمج »  » ظـفل
هک نیعمتجم ، ینعم  فـالخ  رب  دنتـسه ، مکح  نآ  هب  موـکحم  نآ  دارفا  همه  اـهنت  هک  دراد ، مکح  موـمع  رب  تلـالد  هـکلب  درادـن ، مـکح 

11 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رب  تلالد 
. دراد مکح  نامز  رد  قافتا  یگنهامه و 

هدروآ دیکأت  نون  اّما »  » زا دعب  اذل  دشاب . طرـش  دیکأت  ات  دیاز ، ام »  » هّیطرـش و نا »  » زا تسا  هدـش  لیکـشت  اّما » «: » ًيدُـه یِّنِم  ْمُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإَف  »
. دوشیم

ینعم رهاظ  زا  هک  هچنآ  ربانب  ینطاب ، لوسر  ناـبز  هب  اـی  تسا و  يرهاـظ  لوسر  ناـبز  هب  اـی  ادـخ ، بناـج  زا  ییاـمنهار  تیادـه و  ندـمآ 
هچ يرهاظ و  هچ  لوسر ، نابز  تسا و  یناسنا  سفن  نوئـش  زا  يرهوج و  تقیقح  تیادـه  هن ، رگ  و  دوشیم . هدـیمهف  يدـه »  » يردـصم

. دنکیم هدامآ  ار  یناسنا  سفن  اهنت  ینطاب ،
. تسا یناسنا  سفن  هدنوش ، هضافا  یهلا و  قیاقح  زا  یتقیقح  دوشیم ، هضافا  هک  هچنآ  و  تسادخ . تقیقح  رد  هدننک ، هضافا 

یـسک يارب  اسب  هچ  دوشیمن . لـصاح  يدرف  ره  يارب  تقیقح  نیا  هک  اریز  تسا ، تسرد  اـج و  هب  اّـما )  ) طرـش تادا  ندروآ  نیا ، رباـنب 
: دیامرفیم هک  تسا » هّیطرش  لثم   » ای هّیطرش  هلمج  نآ  باوج  اذل ، تسا . هدش  بلس  يو  زا  سپس ، هدمآ ، شیپ 

. دنک يوریپ  امنهار  زا  هک  ره  َيادُه :» َِعبَت  ْنَمَف  »
ياج اهلد  رد  ینعم  نیا  هک  تسا  نآ  يارب  يدـه »  » هملک رارکت  تسا و  طرـش  ینعم  نّمـضتم  هک  تسا  هلوصوم »  » ای هیطرـش » ، » نم ظـفل 

نـشور موهفم  كرد  اب  دارفا  ینعی  دیآ ، رّوصت  هب  نآ  نشور  حیرـص و  موهفم  هک  هنوگ  نیا  هب  دشاب . ندرک  يوریپ  يارب  یبیغرت  هتفرگ و 
. تسا هتفرگ  رارق  زین  مکح  ّتلع  تیاده  هکنیا  نیع  رد  دنیامن . تبغر  ینورد ، يامنهار  يوریپ  هب  تیاده ،

زج یتقیقح  يداه  ایوگ  هکنانچنآ ، تسا . تیاده  همـشچ  رـس  نانآ  دوجو  اریز  مینادب  يو  نیـشناج  ای  ادخ  ربمایپ  ار  يده »  » تسا نکمم 
(. تسا یکی  يداه  تیاده و   ) تسین تیاده 

12 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رد  دشاب . ینعم  هس  ره  لماش  هک  درک  هدارا  نآ  زا  ّماع  ینعم  ناوتیم  و 
دسریم امش  هب  ياهدننک  تیاده  ای  تیاده و  تقیقح  ای  تیاده ، ببس  نم ، يوس  زا  هک  تسا  نیا  ای  سپ  دیامرفیم : یلاعت  يادخ  عقاو ،

. نیگهودنا هن  دوش و  كانمیب  هن  دیامن ، يوریپ  نم  تیاده  زا  یسک  ره  تروص ، نیا  رد  هک 
« َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  الَف  »

12 ص :  َنوُنَزْحَی ..... » ْمُه  َو ال  ْمِهْیَلَع ، ٌفْوَخ  الَف  دیامرفیم : هک  یلاعت  قح  هدومرف  نیا  فالتخا  نایب  رد  قیقحت  »

حور ندـش  هدرـشف  لد ، یگتفرگ  نآ ، همزال  و  دـیآیم . لصاح  نآ  راظتنا  دنـسپان و  يدـمآ  شیپ  هب  یهاگآ  زا  هک  تسا  یتلاـح  فوخ ،
شتدم رگا  هک  هتشگ ، غامد  نتخوس  غامد و  هب  دود  راخب  ندش  دعاصتم  لد و  رد  نوخ  نتخوس  لد  نطاب و  رد  يزیرغ  ترارح  یناویح ،

نامه نآ  لعاف  عقاو  رد  دوشیم ، دراو  كانمیب  رب  هدـنهد  میب  زا  فوخ  میب و  نوچ  دوشیم و  رجنم  اـیلوخیلام  نونج و  هب  دوش ، ینـالوط 
يدوجو اب  دوشیم . زاغآ  یلع »  » اـب هک  تسا  يرورجم  راـج و  ربخ  ور  نیا  زا  هتفرگ ، رارق  میب  سرت و  دروم  كاـنمیب  تسا و  هدـنهد  میب 

ربخ دیایب و  « 1  » ّرج فرح  زا  سپ  لعاف  هک  یطرـش  هب  دیآیم ، نم »  » ای مال »  » اب رورجم  راج و  ردصم  زا  سپ  ربخ  يوحن ، دعاوق  قبط  هک 
تبـسانم یلع  ظفل  اب  تروص ، نیا  رد  هک  دشابن  سفن  کلام  هک  يوحن  هب  دـنکیم ، سفن  رب  الیتسا  ياضتقا  فوخ  یتهج ، زا  دریگ . رارق 

نیا رد  دنـسرتب . ناـنآ  زا  هک  تسین  راوازـس  ینعی  تسین ، یمیب  ناـنآ  رب  نارگید  زا  هک  دـشاب : نیا  نآ  ینعم  تسا  نـکمم  دـنکیم . ادـیپ 
. دوب دهاوخن  دراو  یلع »  » ندروآ زا  یلاکشا  تروص ،
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__________________________________________________

. ].....[ یلا یّتح ، یلع ، نع ، یف ، ادع ، نم ، اشاح ، ّبر ، الخ ، دم ، ذنم ، واو ، مال ، فاک ، ات ، اب ، زا : دنترابع  هّراج ، فورح  ( 1)
13 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد هچ  لاـح و  رد  هچ  تسوا - بوـبحم  دراد و  تسود  هک  تسا  يزیچ  نداد  تسد  زا  یهاـگآ  هجیتـن  هک  تسا  یتلاـح  هودـنا ) « ) نزح »
. هدنیآ

دتفایم قاّفتا  تردن  هب  و  تسا ، نآ  مزاول  ریاس  بلق و  نطاب و  رد  يزیرغ  ترارح  یناویح ، حور  عامتجا  بلق ، ضابقنا  زین  رما  نیا  همزال 
تهج نآ  زا  دزیخیمرب ، كانهودنا  نورد  زا  هودنا  ایوگ  هک  نانچنآ  ّمغ ، ّمه و  تسا  نینچمه  دنوش . ادج  رگیدـکی  زا  سرت  نزح و  هک 

ود فـیطل ، هتکن  نیا  هب  راعـشا  يارب  دـشاب . هدـش  دراو  وا  رب  يزیچ  جراـخ  زا  هکنیا  هن  دـنکیم ، ساـسحا  ار  بوـبحم  نتفر  تسد  زا  هـک 
الف  » درواـیب مسا  تروص  هب  ار  ود  ره  اـی  هک  دوب  نیا  تراـبع ، قح  هک  یلاـح  رد  تسا ، هدروآ  فلتخم  هنوگ  ود  هب  ار  مه  دـننام  تراـبع 

«. نونزحی مه  نوفاخی و ال  مه  الف  : » دیوگب هدروآ و  عراضم  لعف  تروص  هب  ار  ود  ره  ای  و  نزح » مهیلع و ال  فوخ 
، دیایب نزحی ) نزح  « ) لتقی لتق   » باب زا  رگا  تسا و  مزال  لعف  نزحی ،) نزح   ) دـیایب ملعی » « » ملع  » باب زا  نزح »  » رگا فرـص ، ملع  رظن  زا 

. تسا يّدعتم 
. تسا ینامداش  دیما و  ّدض  راثآ ، رهاوظ و  رد  هچ  تاذ و  رد  هچ  هودنا ، میب و 

: نآ باوج  لاکشا و 
تسین و یلاخ  دیما ) میب و   ) اجر فوخ و  زا  نمؤم  هک  یلاح  رد  دشاب ، تیاده  عبات  هک  تسا  یسک  نمؤم  هک  دنریگ  لاکشا  تسا  نکمم 

سپ تسا . هدـمآ  بلطم  نیا  راـبخا ، رد  هکناـنچ  تسا ، ناـمیا  مزاول  زا  هودـنا  نینچمه ، تسا . وزارت  هفک  ود  دـننام  وا ، دوجو  رد  ود  نیا 
. دوش هدروآ  همّدقم  دنچ  تسا  مزال  لاکشا ، نیا  هب  خساپ  يارب  تسا ؟ هدش  هتشادرب  ادخ  يایلوا  زا  هودنا  میب و  هنوگچ 

سفن ماقم  نیرتنییاپ  هک  يدـیلقت  نامیا  ماقم  رد  ناسنا  دوشیم و  قالطا  دـش ، هتفگ  الاب  رد  هک  ینعم  نامه  رب  راـب  کـی  سرت ، تسخن :
14 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نمؤم 

. دراد سرت  تسا ،
دیدپ یتلاح  وا  دوجو  رد  دوشیم ،) لصاح  نامیا  زا  هک  تسا  يراثآ  هب  نتفای  یهاگآ  هجیتن  هک   ) دـنک جورع  یقیقحت  نامیا  ماقم  هب  رگا 

لیدـبت ینارگن ) سرت و   ) هیـشخ هب  وا  فوخ  نیا ، ربانب  تسا ، قیاقح  ندینـش  ماـقم ، نآ  و  تسا ، نمؤم  سفن  ماـقم  نیرتـالاب  هک  دـیآیم 
. دوشیم

ماقم هب  دور و  رترب  مه  نآ  زا  نوچ  دوشیم . لیدـبت  تبیه  هب  هیـشخ  دـنک ، جورع  تسا  يدوهـش  نامیا  ماقم  نامه  هک  بلق  ماـقم  هب  رگا 
. دوشیم قالطا  اهنآ  همه  رب  یهاگ  فوخ  ظفل  هتشگ و  لیدبت  تّهبا )  ) توطس هب  تبیه  تسا ، یقیقح  نامیا  ماقم  هک  دیامن  جورع  حور 

كانمیب طرش ،)  ) دیامن يوریپ  امنهار  زا  هک  ره  ینعی  دوش ، رابتعا  مزالت  رد  طرش  فصو  هک  تسا  نآ  یضتقم  طرش ، يازج  قیلعت  مود :
(. دشاب نزح  فوخ و  مدع  هک   ) تسازج نیا  طرش ، نآ  همزال  اذل ، طرش ) يازج   ) دوشن نیگهودنا  و 

نآ زا  یکی  اـب  تعیب  هطـساو  هب  هک  تسا  ییادـخ  هبترم  نآ  اـی  ع ،)  ) ّیـصو اـی  هلآ ، هـیلع و  هـّللا  یّلـص  مرکا  یّبـن  اـمنهار ، زا  دارم  موـس :
رثا رب  هک  دـشاب  نانآ  زا  یکی  یلاثم  تروص  تسا  نکمم  يدـه ، زا  دارم  ای  دوشیم . رهاظ  یناسنا  سفن  رد  اهنآ ، زا  يوریپ  ناراوگرزب و 

. دوش رهاظ  ناسنا  ردص  رد  هولج  نآ  اهنآ ، زا  يوریپ 
هیلع و هّللا  یّلص  لوسر  عوبتم  ماقم  دیامن ، ناراوگرزب  نآ  يوریپ  هناصلاخ  هاگره  ع ،)  ) وا ّیصو  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یّبن  عبات  مراهچ :

نیا دـیامنیم . بذـج  دوخ  هب  تسوا  دزن  هک  ار  ياهروصتم  ياوق  اـهکاردا و  ماـمت  هک  دوـشیم  لـثمتم  نهذ  رد  ناـنچ  ع )  ) ّیـصو هلآ و 
ات هک  دـنکیمن  كرد  يزیچ  وا  زا  ریغ  ددـنبیم و  ریغ  هب  ار  جورخ  دورو و  هار  هک  دریگیم  ياـج  لد  عماـجم  رد  ناـنچ  یلاـثم ، تروص 
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«، َيادُـه َِعبَت  ْنَمَف   » هیآ ینعم  نیا ، ربانب  دوش . كانهودـنا  نداد ، تسد  زا  ببـس  هب  ای  دوش ، كانمیب  نآ  زا  دـیامن و  ساسحا  نایز )  ) ررض
15 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نیا 

يوریپ صخش  نآ  دزن  يداه ، یلاثم  تروص  دوجو  تهج  هب  رما ، نیا  و  درادن .» یهودنا  سرت و  دنک ، يوریپ  امنهار  زا  هک  ره   » هک تسا 
. دباییم هار  وا  رد  هودنا  میب و  دور ، نوریب  تیصوصخ  تلاح و  نآ  زا  رگا  دراد و  یهودنا  هن  سرت و  هن  نآ ، دوجو  اب  هک  تسا  هدننک 

. تسا جراخ  سفن  ماقم  زا  یلو  دناهتسناد ، سفن  تافص  زا  ار  هودنا  میب و 
، کلاس هک  تسا  راوازـس  دـنیوگیم : هیفوص  هک  تسا  نامه  ع ،)  ) ّیـصو ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبن  هّیلاثم  تروص  هب  لّثمت   ) لـّثمت نیا 

. دراد زاب  ریغ  زا  ار  يو  خیش ، تروص  هب  ندش  لوغشم  هک  يروط  هب  دیامن ، شیوخ  نیعلا  بصن  ار  دوخ  خیش 
هب هکنیا  هن  ددنب ، شقن  شدوجو  رد  يو  عوبتم  هک  دوش  لوغـشم  شیوخ  خیـش  تیعبت  رد  نانچ  دـیاب  کلاس  هک  تسا  نیا  نانآ ، دوصقم 
(، خزود  ) شتآ رد  دورو  زج  یسک ، نینچ  تسا و  رفک  تروص  نآ  رد  هک  دشاب ، هتفرگ  رظن  رد  ار  خیـش  تروص  يوریپ ، نودب  فّلکت و 

. درادن یهار 
: تسا هدش  هتفگ  یسراف  هب 

تسا خزود  يرایتخا  رکف  رکذ و  تسا  خف  یتسه  نیا  هک  هتسناد  هلمج 
اب کلاس  هک  تسا  نآ  يرایتخا ، رکف  زا  روظنم  و  کلاس ، دزن  خیـش  تروص  لّثمت )  ) ندـش نایامن  زا  تسا  تراـبع  ناـنآ ، ناـبز  رد  رکف 

مـسا هب  صخـش  هک  تسا  يراـیتخا  دـننام  يراـیتخا ، ریغ  رکف  هک  دـسریم  رظن  هب  نینچ  ارهاـظ  دریگب و  رظن  رد  ار  تروـص  نآ  فـّلکت ،
زا نیا  اّما  تسا . یتسرپتب  هب  لاغتشا  هیبش  رفک و  مه  نآ  هک  دزرویم ، تلفغ  یقیقح ) رگنایامن  مسا و  بحاص   ) یّمسم زا  هدش  لوغـشم 

هنیآ زج  نآ ، هک  درادـن  کلاس  يارب  یفلکت  رگید  دـشاب ، يوریپ  توق  زا  یـشان  رگا  ناـیامن ،)  ) لـّثمتم تروص  اریز  تساـهنامگ ، هلمج 
16 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  یصّخشت  یتقیقح و  نآ ، تسین . يزیچ  ادخ  لامج 

ریزگان دنک ، ور  یّمسم  هب  نوچ  و  تسا ، هدروآ  يور  یّمـسم  هب  عقاو  رد  دوش ، هجوتم  تروص  نآ  هب  هک  یـسک  درادن . ندوب  هنیآ  زا  ریغ 
: هک دناهتفگ  تقیقح  هب  تسا . یقیقح  دّحوم  هکلب  دـشاب ، مسا  اهنت  ای  یّمـسم  مسا و  هدنتـسرپ  وا  هکنیا  هن  دـنوشیم . رگهولج  وا  رب  امـسا 
، تسا هدـش  هتفگ  جـع )  ) مئاق روهظ  هراب  رد  هچنآ  هکنآ ، يارب  تسالاب . رد  هدـش  دای  لّثمت  نیمه  زا  ترابع  ریغـص ، ملاـع  رد  مئاـق  روهظ 

. دوشیم لصاح  ریغص  ملاع  رد  اهنآ  همه 
: دناهتفگ يرعش  ینعم  نیمه  هب  یسراف  رد 

رون هّللا  تیار  تشارفرب ، نایم  دق ز  روهظ  لد  مرح  رد  قشع ، هاشنهش  درک 
روضح مزب  هب  وت  زا  تفای ، دیواج  یتسه  یتسین  مدق  اب  تفاتش  هر  نیا  رد  هک  ره 

روح ناملغ و  فک  زا  تساوخن  رثوک  هداب  دیشچ  تلاصو  ماج  دید  وت  لامج  هکنآ  و 
: نزح فوخ و  هملک  هب  میدرگیمرب  زاب 

ْمُه ـال  َو  . » تسین یمیب  ناـنآ  رب  نارگید  زا  اـی  دـشاب ، ترخآ  هب  طوبرم  تسین ،) اـهنآ  يارب  یمیب   ) مهیلع فوـخ  ـالف  ینعم  تسا ، نکمم 
. درادن یهودنا  ترخآ  رد  ینعی  تسا ، ترخآ  هب  طوبرم  َنُونَزْحَی »

. درک میهاوخ  دای  تسا ، ماقم  بسانم  هک  هچنآ  دراوم ، زا  یخرب  رد  ام  تسا و  هدمآ  ارارک  میرک  نآرق  رد  هیآ ، نیا  دننام 

16 ص :  هیآ 39 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا
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(39  ) َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو 

16 ص :  همجرت ..... :

. دنانادیواج نآ  رد  شتآ و  لها  نانآ  دندرک ، بیذکت  ار  ام  ياهتیآ  دندش و  رفاک  هک  نانآ  و 
17 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

17 ص :  ریسفت ..... :

دندرکن يوریپ  هک  نانآ  انتایاب » اوبّذک  ياده و  عبّتی  مل  نم   » دیوگب دهاوخیم  عقاو ، رد  تسا . َيادُـه » َِعبَت  ْنَمَف   » هلمج هب  فطع  هیآ ، نیا 
. دندرک بیذکت  ار  ام  تایآ  و 

هلمج رد  هک  یلاح  رد  درواین ، ءاف »  » ربخ رد  اـجنیا ، رد  دروآ و  ار  نیذـّلا »  » لوصوم ظـفل  احیرـص  درک و  يراددوخ  طرـش  ندروآ  زا  اـّما 
نایب دیامن و  حیرـصت  دیکأت و  هدعو  بناج  رد  فلخت  مدـع  مزالت و  هب  هک  تسا  نآ  تهج  هب  نیا  و  هدـمآ ، ءاف » « » َيادُـه َِعبَت  ْنَمَف   » یلبق

ار اِنتایِآب » اُوبَّذَک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا   » و اورفک » يادـه  عبّتی  مل  نم   » هلمج ياج  هب  ور  نیا  زا  درادـن . دوجو  مزالت  دـیکأت و  دـیعو  رد  هک  دراد 
. دوش یهتنم  بیذکت  هب  هک  تسا  نآ  مزلتسم  هدوب و  رفک  دوخ  ندرکن ، يوریپ  هک  دشاب  نیا  رگنایب  ات  دروآ ،

ادـتبم هکنیا  زا  مینک . ریـسفت  يدـه »  » هب ار  ع )  ) ایلوا ایبنا و  هک  تسا  نیا  دـیؤم  تیادـه ، زا  ندرکن  يوریپ  ماـقم  رد  تاـیآ  بیذـکت  رکذ 
دنـسپان و فاصوا  ندرمـش  رب  مکح و  دیکأت  يارب  تسا ، هدمآ  ادتبم  ناونع  هب  تسا و  رود  هب  هراشا  مسا  هک  کئلوا »  » هملک هدش ، رارکت 

ازارد هب  دیکأت و  مکح ، دـیدشت  يارب  زین ، و  دنتـسه . دـیعو  مکح  موکحم  دـندرکن و  يوریپ  امنهار  زا  هک  تسا  ینانآ  ندرمـش  کچوک 
يارب هدرکن ، افتکا  تسا - شتآ  ندوب  یگشیمه  مزلتسم  نامه  هک  دنتسه - شتآ  لها  نانآ  هکنیا  هب  اهنت  نیا ، ربانب  تسا . مکح  ندناشک 

: تسا هدومرف  دیکأت 
. دنانادیواج شتآ  رد  نانآ  َنوُِدلاخ :» اهِیف  ْمُه  َو  »

طوبه هعونمم ، هویم  زا  ندروخ  ناطیـش ، هسوسو  تشهب ، رد  ناشندوب  اهنآ ، تقلخ  یگنوگچ  اّوح ، مدآ و  شنیرفآ  دروم  رد  هک  يرابخا 
كرابت يادخ  يوس  زا  هبوت  ندرک  هضرع  اّوح و  قارف  زا  مدآ  نتسیرگ  تشهب ، زا  يرود  يارب  نانآ  نتـسیرگ  هورم ، افـص و  هوک  رب  نانآ 

18 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رد  نانآ ، هب  یلاعت  و 
زا همه  هک  دیباییمرد  دیشیدنایب ، نآ  رد  يرایـشوه  اب  دینک و  عوجر  اهنآ  هب  تسا ، هدمآ  یمالـسا  ياهخیرات  رابخا و  ياهباتک  ریـسافت و 

. دنک هعجارم  اهنآ  هب  دناوتیم  دهاوخ  هک  ره  سپ ، تسا . ناینیشیپ  ياهزمر 

18 ص :  هیآ 40 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(40  ) ِنُوبَهْراَف َياَّیِإ  َو  ْمُکِدْهَِعب  ِفُوأ  يِدْهَِعب  اُوفْوَأ  َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َِیتَمِْعن  اوُرُکْذا  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  ای 

18 ص :  همجرت ..... :

دنوادخ زا  دینک و  افو  ادخ  نامیپ  هب  و  دیروآ ، دای  هب  تسا ، هدـش  تیانع  امـش  هب  هک  ار  ادـخ  تمعن  ناگداز ) لیئارـسا   ) لیئارـسا ینب  يا 
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. دیسرتب

18 ص :  ریسفت ..... :

. لیئارسا نادنزرف  يا  َلِیئارْسِإ :» ِیَنب  ای  »
هّللا ینعم  هب  لیا »  » هوق و ینعم  هب  ارـسا »  » هکنیا ای  تسا . هّللا  ینعم  هب  لیا  و  هدنب »  » ینعم هب  ارـسا » ، » زین تسا و  ع )  ) بوقعی مسا  لیئارـسا ،

. تسا
. تسادخ هوق  ای  ادخ  هدنب  ینعم  هب  لیئارسا  سپ ،

هدجـس هب  ار  ناگتـشرف  هک  دومرف ، تیانع  ود  نآ  هب  هک  ار  ییاهتمعن  ع ،)  ) اّوح و  ع )  ) مدآ شنیرفآ  هراب  رد  شیپ  تایآ  رد  یلاعت ، يادخ 
، هدرکن تیاـعر  ار  هعونمم  تخرد  زا  یهن  هک  یهلا  ناـمیپ  نتـسکش  زا  و  داد . ياـج  تشهب  رد  ار  ناـشیا  دومن و  راداو  ناـنآ  زا  يوریپ  و 

لیسگ نانآ  تیاده  يارب  امنهار  هدش و  لماش  ناشنادنزرف  نانآ و  رب  هک  یهلا  لضف  سپـس  تفگ ، نخـس  دندش ، هدنار  تشهب  زا  ریزگان 
. دومرف نییعت  نانآ  يارب  يوریپ  زا  كرت  دیعو  يوریپ و  هدعو  و  درمشرب . تسا ، هدش 

ار نانآ  اذل ، دهد . هجوت  تسا ، هدومرف  تیانع  هک  تیاده )  ) لضف نیا  هب  ار  اّوح  مدآ و  نادنزرف  دهاوخیم  یلاعت  يادخ  زاب  هیآ ، نیا  رد 
نادنزرف دشاب ، ایبنا  هب  بوسنم  هک  ره  هک  دشاب  نیا  رب  راعشا  ات  تسا  هدناشن  ع )  ) مدآ ماقم  رد  ار  لیئارـسا  هداد و  رارق  باطخ  ادن و  دروم 

19 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دوشیم و  بوسحم  مدآ 
هجوت و دروم  دشابن ، یناحور  تبسن  اب  هارمه  ینامسج  تبسن  رگا  اریز  دنتسین . مدآ  ینب  تقیقح  رد  دنتسین ، بوسنم  ناربمایپ  هب  هک  نانآ 
، تسا ترضح  نآ  نادنزرف  ترثک  تلع  هب  هدومرف ، رایتخا  ار  مالـسلا - هیلع  بوقعی - ترـضح  ناربمایپ  نیب  زا  هکنیا  دریگیمن . رارق  رظن 
رد هک  یلاح  رد  تسا . هتفرن  نوریب  نانآ  نیب  زا  نید  هدـشن و  عطق  تّوبن  شاهناخ  زا  هدوب ، رتشیب  وا  هلیـسو  هب  یناـحور  تبـسن  ياـقب  اریز 

. تسا هدوبن  نینچ  ناربمایپ  رگید 
نیمز رد  هچنآ  تشاد و  يرترب  تادوجوم  همه  رب  هک  ار  مدآ  ناتردپ  شنیرفآ  تمعن  دـیروآ  دای  هب  ْمُْکیَلَع :» ُتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َِیتَمِْعن  اوُرُکْذا  »

تمعن اهنیا  همه  هک  رایـسب  نارازگتمدخ  لسن و  ترثک  نیمز و  هب  يو  طوبه  وا و  هب  هکیالم  هدجـس  تسا و  هدوب  وا  رخـسم  دوب ، دوجوم 
: دیوگیم يولوم  هکنانچ  دشاب .) هتشاد  تمحز  جنر و  تمقن ، تروص  ارهاظ  هچ  رگا   ) تسا هدوب  وا  هیرذ  نادنزرف و  مدآ و 

درب يزاب  نآ  زا  یمظن  نینچ  رب  درذگب  مدآ  وک ز  دوبک  وید 
همدمد نآ  هدش  دساح  تنعل  همه  دش  مدآ  عفن  تقیقح  رد 

دیرب ار  دوخ  هناخ  نوتس  سپ  دیدن  يزاب  دص  ود  دید و  ییزاب 
تفرگ و تعیب  هّیوبن ، هماع  تعیب  اب  امـش  زا  ربماـیپ  نآ  تخیگنارب و  ار  شناربماـیپ  امـش  نیب  زا  ادـخ  هک  تسا  نیا  یهلا ، ياـهتمعن  رگید 

تعیب اب  ار  یهلا  صاخ  دهع  نانآ  هک  دیزگرب ، امش  نایم  زا  ینانیشناج )  ) ییافلخ ناربمایپ ، ياهتعیرش  ییاپرب  يارب  و  دومن . راوتـسا  نامیپ 
. تخیگنارب ار  افلخ  متاخ  وا  نیشناج  ناربمایپ و  متاخ  ماجنا ، رس  دننک . رارقرب  هیولو  هصاخ 

، دیدش اریذپ  تسا  توبن  شریذپ  هک  ار  رهاظ  توعد  امـش  تفرگ و  امـش  زا  وا  نیـشناج  ای  ناتربمایپ  هک  يدهع  نآ  هب  و  يِدْهَِعب : اُوفْوَأ  َو 
20 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دییامن . افو  دیاهدرک ، لوبق  ار  نآ  هدوب و  نطاب  توعد  يارب  هک  یصاخ  نامیپ  هب  ای  و  دینک . افو 

امـش تعیب ، رد  توعد  شریذپ  لباقم  رد  هک  تسا  نیا  نآ  و  منک ، افو  تسا ، بجاو  نم  رب  نآ  يافو  هک  مدهع  هب  نم  ات  مکدـهعب : فوأ 
رب و  سفن ) ياوه   ) نآ اب  تفلاخم  زا  يراگزیهرپ  دهع و  طیارش  زا  امش  يوریپ  يازا  هب  ار  نیمز  نامسآ و  تاکرب  و  منک . تشهب  دراو  ار 

. میاشگب تسا ، عرش  رماوا  هک  نامیپ  دهع و  رماوا  نتشاد  اپ 
ای هماع  تعیب  رد  هک  تسا  ینامیپ  نامه  دارم ، دـیآیم ، نایم  هب  یمان  دـهع  ای  دـقع  زا  ادـخ ، باتک  رد  هاگ  ره  هک  هدـش  داـی  هتـشذگرد ،
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رد هکنیا  امک  تسا . تسرد  تسا  هدش  هتفرگ  ّرذ )  ) ملاع رد  نامیپ  دهع و  نیا  هک  تسا  هدش  ریـسفت  هکنیا  دوشیم و  هتفرگ  هصاخ  تعیب 
تعیب یفیلکت و  دـهع  اب  هارمه  دـهع  نآ  رگا  یلو  تسا . يرطف  تیالو  ینیوکت و  دـهع  هب  هراشا  نآ ، تسا و  هدـش  داـی  راـبخا ، زا  یخرب 

نتـسکش هن  یـشیاتس ، ینیوکت  دهع  نآ  هب  ندرک  افو  هن  تسین . تسرد  دهع ، يافو  هب  ریاد  یهلا  نامرف  تروص ، نآ  رد  دـشابن ، يرایتخا 
. تسا هدرک  شومارف  هدوب  ّرذ  ملاع  رد  هک  ار  يدهع  دهاعم  هک  اریز  دراد ، یشهوکن  نآ 

. تسا یلصا  ءاف »  » ای تسا ، دیاز  ای  نوبهراف ،)  ) رد ءاف » . » دیسرتب نم  زا  و  ِنُوبَهْراَف : َياَّیِإ  َو 
دشاب لاغتـشا  باب  زا  هاوخ  دنکیم . ریـسفت  ار  فوذحم  نآ  هدش  دای  لماع  هک  تسا  فوذحم  یلماع  هب  بوصنم  ياّیاف » ، » تروص ره  رد 

. دشابن ای 
کی دوخ  تسا و  هدش  مدقم  لعف  رب  هک  تسا  نوبهراف )  ) یلاعت يادخ  زا  یگدنسرت ) « ) تبهر  » يارب صیصخت  دیکأت و  ياّیا » ، » عقاو رد 

اب زج  صـالخا ، هک  اریز  دوـش . هداد  هار  لد  هب  یـسرت  یلاـعت  يادـخ  زج  یـسک  زا  هک  تسین  راوازـس  هکنیا  رب  تسا  نداد  یهاـگآ  عوـن 
. دوشیمن لماک  مامت و  یلاعت ، يادخ  رد  تبهر  سرت و  تبغر ، تعاط ، ندومن  رصحنم 

لوبق ماع و  تعیب  اب  نانآ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هک  تسا  يدهع  زا  هیانک  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  تما  زا  هیانک  هیآ ، نیا 
21 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  زین  تسا و  هتفرگ  توبن  ماکحا 

. تسا هدش  هتفرگ  ع )  ) یلع هراب  رد  مخ  ریدغ  رد  هک  تسا  يدهع  زا  هیانک 
هب هک  دـناهتفرگ  نیـشیپ  ياهتما  زا  ناربمایپ  هک  تسا  يدـهع  دوصقم  هکنیا  رب  ینبم  تسا ، هدیـسر  دـهع  ریـسفت  دروم  رد  راـبخا  رد  هچنآ 

، تسا هدوب  ینعم  نیمه  دهع  زا  دوصقم  نوچ  تسا  دوصقم  هب  ریـسفت  دننک ، رارقا  ع )  ) یلع تیالو  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  توبن 
دّمحم توبن  هب  رارقا  يارب  هک  دنشاب  هدومن  يروآدای  نانآ  هب  هکنآ  زا  معا  تعیب ، ذخا  نامز  رد  ینعی   ) دنشاب هتفگن  ای  و  هتفگ ، ار  نآ  هچ 
تعیب ناراوگرزب  نآ  يارب  دننک ، يروآدای  نانآ  ناگتـشذگ  هب  هکنیا  نودب  ای  دنریگیم  تعیب  ع )  ) یلع تیالو  ای  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

«. 1 ( » دنتفرگیم
ییانعم هب  دهع  ریـسفت  سپ  تسا ، ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هب  نامیا  هب  رما  همدقم  دهع  هب  يافو  هراب  رد  ادـخ  نامرف  نوچ 

رتهب رتراوازـس و  هدـش ، ریـسفت  رابخا  رد  هچنانچ  تسا ، ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  هب  رارقا  نآ  تسا و  دـهع  زا  دوصقم  هک 
. تسا

21 ص :  هیآ 41 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(41  ) ِنوُقَّتاَف َياَّیِإ  َو  ًالِیلَق  ًانَمَث  ِیتایِآب  اوُرَتْشَت  َو ال  ِِهب  ٍِرفاک  َلَّوَأ  اُونوُکَت  َو ال  ْمُکَعَم  اِمل  ًاقِّدَصُم  ُْتلَْزنَأ  اِمب  اُونِمآ  َو 

21 ص :  همجرت ..... :

ام ياههناشن  و  دیشابن ، نآ  هب  ناساپـسان  نیتسخن  دیروآ و  نامیا  تسامـش ، اب  هک  تسا  نامه  هدننک  قیدصت  نآ  میداتـسرف و  ورف  هچنآ  و 
. دینک هشیپ  يراگزیهرپ  و  دیشورفن ، كدنا  ياهب  هب  ار 

21 ص :  ریسفت ..... :
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هراشا

. دیروآ نامیا  تسا ، ناربمایپ  لاسرا  هجیتن  نامه  هک  مداتسرف  هچنآ  هب  و  ُْتلَْزنَأ : اِمب  اُونِمآ  َو 
نامیا تساهتعیرش . اهباتک و  همه  خسان  نآ  دش و  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  رب  هک  تسا  یتعیرـش  باتک و  تلزنا » امب   » زا دوصقم 

نامیا مزلتسم  نآ  هب 
__________________________________________________

ص 90. ج 1 ، ءاصربلا ، ریسفت  ( 1)
22 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هّللا یّلـص  دمحم  توبن  نامه  ادتبا  رد  لزنا ،» ام   » زا دوصقم  تسا  نکمم  تسا . ع )  ) یلع تیالو  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  توبن  هب 
. دشاب ع )  ) یلع تیالو  هلآ و  هیلع و 

زا تسا . نانآ  اـب  هک  تسا  يزیچ  نآ  هب  قیدـصت  اریز  دـنکیم ، ناـیب  ار  ناـمیا  هب  رما  تلع  هک  تسا  لاـح  اقدـصم » : » مکعم اـمل  اقدـصم 
وا نیشناج  تفالخ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  توبن  اهنآ ، هلمج  زا  هک  ینید ، یلـصا  دیاقع  یعرـش و  یعرف  ماکحا  لیجنا و  تاروت و 
ود نیا  تسا . ع )  ) یلع تفالخ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  توبن  نامه  اتاذ  تسخن و  تسا  هدوب  اهنآ  اب  هک  هچنآ  زا  دوصقم  تسا و 

. دوریمن نوریب  ناشرطاخ  زا  هاگ  چیه  هک  يروط  هب  تسا ، هتشگ  تباث  طبض و  ناشیاههنیس  رد  هدش ، هتشون  نانآ  ياهباتک  رد  بلطم ،
. دیشابن نآ  هب  رفاک  نیتسخن  و  ِِهب : ٍِرفاک  َلَّوَأ  اُونوُکَت  َو ال 

تفالخ هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  تلاسر  هب  نامیا  دیامرفیم : هدروآ  نییاپ  نایوگزردنا  شور  هب  ار  نخـس  یلاعت  يادـخ  اجنیا ، رد 
. تسا هدمآ  ناتیاهباتک  رد  دیراد و  هنیس  رد  هک  تسا  يداقتعا  نامه  هدننک  قیدصت  نامیا  نآ  اریز  تسا ، بجاو  امش  رب  ع )  ) یلع

رتتشز یتشز  ره  زا  امـش  يارب  هک  دیـشابن ، نآ  هب  تبـسن  رفاک )  ) اریذـپان نیتسخن  ات  دـینک ! هشیپ  ییابیکـش  سپ  دـیروآیمن ، نامیا  رگا 
دمحم تلاسر  قدـص  ناهرب  يارب  یتجح  امـش  دوخ  دـیاهاگآ . شیپ  زا  شنیـشناج ، ادـخ و  لوسر  ياعدا  قدـص  هب  امـش  هک  اریز  تسا ،

. تسامش دزن  قیدصت  لصا  دیوشیم و  بوسحم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
نارفاک نیتسخن  هکنیا  ای  دـندوب . نارفاک  نیتسخن  زا  نانآ  توعد ، روهظ  ماگنه  هک  تسا  نآ  روظنم  اـی  تسا ، هدـمآ  رفاـک  نیتسخن  هکنیا 

زا يرایـسب  ناـنآ ، زا  شیپ  تسا و  هنیدـم  دوهی  دروـم  رد  مـالک  نیا  هک  داریا  نیا  سپ ، دـناهدوب . رگید  ناـیدا  فـلتخم و  لـلم  هب  تبـسن 
. تسین دراو  رگید  دندوب ، رفاک  هّکم  ناکرشم 

23 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  باب  زا  ای  عمج  رب  درفم  لمح  تسا و  اونوکت » ال   » ربخ رفاک ،» لوا  »
«. دشابن نآ  هب  رفاک  نیتسخن  امش  زا  کی  ره  : » تسا نینچ  نآ  ینعم  هک  تسا  نیا  باب  زا  ای  تسا ، فنص »  » و قیرف »  » ظفل نتفرگ  ریدقت 

ام دنتفگ : و  دـندیزرو ، تنایخ  وا  هب  دـندرک و  راکنا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  ترـضح  توبن  هنیدـم  دوهی  هک  تسا  هدـش  تیاور 
مه ع )  ) یلع یتسین و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  نآ  وت ، یلو  تسا ، وا  یـصو  ع )  ) یلع ربمایپ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  مینادیم 

«1 . » تشذگ دهاوخ  لاس   500 نامز ، نیا  زا  هک  دنیآیم  ادعب  ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم   ) ود نیا  تسین و  یلع  نآ 

23 ص :  كدنا ..... » ياهب  هب  ادخ  تایآ  نتخورف  هراب  رد  حرش  قیقحت و  »

«: اولدبتست ال   » ینعم هب  دیشورفن ، اًلِیلَق :» ًانَمَث  ِیتایِآب  اوُرَتْشَت  َو ال  »
. تسا ندرک  لیدبت  قلطم  يانعم  هب  ماقم  نیا  لاثما  رد  نتخورف  اریز ، تسا . دینکن ، لیدبت 
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. تسا زیچان  ترخآ  ربارب  رد  رمالا  سفن  تقیقح و  رد  دشاب ، مه  دایز  رگا  هچ  تسا ، يویند  رذگ  دوز  ياهـشزرا  كدنا ، ياهب  زا  روظنم 
قازترا رگید  ناـیدوهی  قیرط  زا  هک  ار  شیوخ  اـت  دـندوب ، هدرک  فیرحت  ار  تاروت  هک  تسا  هنیدـم  دوهی  فارـشا  هراـب  رد  هیآ  نیا  لوزن 
دنتشادن تسود  و  دندومن ) فیرحت  ار  تقیقح  ناشناکد ، یناد و  نان  ندنام  یقاب  يارب  حالطـصا  هب   ) دنراد هگن  هدیـشخب ، اقب  دندشیم ،
ترـضح تما  زا  هیانک  لوزن و  دروم  تیـصوصخ  نیا  دـننک . لـطاب  ار  هدـش  فیرحت  تاروت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبن  هب  رارقا  ببـس  هب 

تایآ و نیا  هک  اریز  درادـن . تسا ، هدـش  دای  اجنیا  رد  هک  رگید  تایآ  میمعت  هیآ و  مومع  اب  یتاـفانم  ندوب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم 
دوجو هبترم  نآ  بسانم  قادصم  یهلا  تایآ  بتارم  زا  هبترم  ره  يارب  هکلب  درادن ، یـصاخ  هبترم  هب  صاصتخا  ادـخ ، باتک  تاملک  ریاس 

. دراد
__________________________________________________

ص 109. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
24 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هک تهج  نآ  زا  ار  ینیودت  تایآ  دراد . نآ  رب  تلالد  هک  تسا  یظافلا  یهلا و  باتک  ياهـشقن  زا  ترابع  ادخ ، باتک  رد  ینیودـت  تایآ 
هک يرابخا  شوقن  تسا  نینچمه  تسا و  نّودم  تسا  هدش  هتشون  فورح  اب  نوچ  دنمان . ینیودت  تسا ، یشوقن )  ) يراتشون نآ  ياهتلالد 

، یقافآ تایآ  تسا . ینیودت  تایآ  همه  دنتسه ، شوقن  تلالد  دروم  هک  یظافلا  زین  تسا و  هدش  رداص  ناقداص ، و  ع )  ) ناموصعم هّمئا  زا 
. دراد تلالد  شاهدنزاس  تمکح  رب  اهنآ ، تقلخ  ندوب  بیجع  شنیرفآ و  یتفگش  اب  هک  تسا  یتادوجوم  هراب  رد 

هلیسو هب  قح ، نآ  هک  تسا . دوخ  سفن  رد  ایشا  تقیقح  ندوب  هتفهن  و  نآ ، تادهاشم  تادراو و  سفن و  بتارم  زا  ترابع  یسفنا ، تایآ 
هب هک  یلامعا  تسا و  هدش  لصاح  یناسفن  ياهرییغت  اهینوگرگد و  زا  ياهرود  رد  هک  هزات  ياهیتفگـش  دنکیم ، ادـیپ  روهظ  یناور  لامعا 

دنکیم دزشوگ  ار  دنوادخ  یهاون  رماوا و  هتساخرب و  یناسنا  ناور  هاگآدوخان  يافرژ  زا  اهنآ  همه  هک  دوشیم . رهاظ  ندب  ياضعا  هلیسو 
. دنتسه یهلا  ياههناشن  اهنیا ، همه 

. تسا نآ  زا  ندنادرگرب  يور  نتخورف ، كدنا  ياهب  هب  ار  یهلا  ياهتیآ 
. دوش يرادربهرهب  اهنآ  زا  رگید  تهج  رد  ای  دوش و  هدنادرگ  يور  اهنآ  زا  اقلطم  هچ  تسا ، یهلا  تایآ  هک  تهج  نآ  زا 

شتآ و زا  تاجن  وا ، تیاضر  ادخ ، هب  ندش  کیدزن  هکنیا  نودب  دشاب ، یهلا  رما  اهنت  شزامن ، رب  یعاد  هزیگنا و  رازگزامن ، هاگ  ره  سپ ،
رداص وا  زا  هک  یلامعا  هتـشادن ، دوخ  سفن  هب  هجوت  تروص  نیا  رد  دـنک ، هّجوت  يرگید  زیچ  نتـساوخ  هب  ای  تشهب و  هب  ندـش  لخاد  ای 

. تسا هتخورفن  زیچان  ياهب  هب  ار  نآ  هک  تسا  یهلا  تایآ  ظفاح  دوشیم ،
، دیامن لمع  تشهب  هب  ندش  لخاد  يارب  ای  شتآ و  زا  تاجن  ای  ادخ ، ياضر  تساوخرد  ای  ادخ ، هب  یکیدزن  نتساوخ  يارب  رازگزامن  رگا 

25 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ینعی 
كدـنا ياهب  هب  ار  ادـخ  تاـیآ  تروص  نآ  رد  دـشاب ، هتـشاد  یـشاداپ  ياـضاقت  شلمع  ربارب  رد  هدـش و  دوخ  لـمع  هّجوتم  هک  یماـگنه 

. تسا هتخورفن 
ای لام ، ظفح  ای  يرامیب ، عفر  ای  دهاوخیم ، دهدیم ، تّیمها  وا  هب  هک  ار  یسک  یتسردنت  ای  دوخ  یتسردنت  ادخ  زا  رازگزامن  هک  یماگنه 

تـساوخرد ار  حابم  ياهفدـه  زا  رگید  دراوم  نمـشد و  رب  یگریچ  ای  و  بصنم ، ماقم و  ندـنام  یقاب  ای  وربآ ، ظفح  اـی  لاـم ، ندـش  داـیز 
اهفده و هب  ات  دهاوخب  دنوادخ  زا  رازگزامن ،) ای   ) هدننک تساوخرد  رگا  تسا . هتخورف  لوا  زا  رتزیچان  ياهب  هب  ار  دـنوادخ  تایآ  دـیامن ،
ماقم و ظفح  و  ناـنآ ، يراد  تسود  مدرم و  حدـم  نتفاـی ، ترهـش  و  ندـش ، هزاوآ  دـنلب  ییاـمندوخ ، دـننام  دـسرب ، حاـبم  ریغ  ياهـضرغ 

يوـس زا  يرمتـسم  قوـقح و  تفاـیرد  حاـبم و  ریغ  لاـم  بلج  یعرـش ، ریغ  ياـهتموکح  تماـما ، تواـضق ، دـننام  حاـبم ، ریغ  ياهبـصنم 
یگـشیمه باذـع  يازا  هب  ار  یهلا  تاـیآ  تروص ، نیا  رد  تسا ، حاـبم  ریغ  ياهـضرغ  زا  هک  رگید  هباـشم  روما  ناـمکاح و  ناـهاشداپ و 
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. تسا قداص  دوشیم  رداص  یناسنا  هلقاع  سفن  زا  هک  حابم  لامعا  همه  رد  یّتح  یعرش و  لئاسم  همه  رد  رما ، نیا  تسا . هتخورف 
لقاع راک  هک  یماگنه  دنک . تشگزاب  أدبم  نآ  هب  دوش و  زاغآ  ینالقع  أدـبم  زا  دوشیم ، رداص  لقاع  صخـش  زا  هک  یلمع  تسا  راوازس 
لقع نوچ  تسا ، لقع  تیآ  ادـخ ، تیآ  زا  دوصقم  تسا . هدرک  لیدـبت  زیچان  ياهب  هب  ار  ادـخ  تایآ  وا  دـشابن ، هارمه  ینالقع  ضرغ  اـب 

. تسا هناشن  هناشن ، هناشن  رگید ، ریبعت  هب  ای  تسا ، تیآ  تیآ ، تیآ  تسادخ و  تیآ 
نآ دوصقم  تسا ، هدـمآ  نآ  زج  يو و  يدونـشخ  تساوخرد  و  هّللا ) هجو   ) ادـخ هجو  بلط  زا  شیاتـس  دروم  رد  رابخا  تایآ و  رد  هچنآ 

. دنکن ساسحا  ار  نتساوخ  نیا  الصا  و  دریگن ، رارق  فده  ضرغ و  ندرک ، بلط  دوخ  هک  تسا ، نتساوخ 
26 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  بصانم و  بتارم و  نابحاص  و  ناراد ) همامع   ) مئامع بابرا  نیب  رد 

. دنک ادج  ار  دوخ  نآ  ریغ  حابم و  ياهضرغ  زا  دناوتب  هک  دوشیم  ادیپ  یسک  رتمک  ناتمه ، نود 
سیلبا و زا  ادخ ، ناگدنب  نید  يارب  صخـش  نیا  دوجو  هک  درب  هانپ  ادخ  هب  نآ  رـش  زا  دیاب  هدوب ، التبم  حابم  ریغ  ياهـضرغ  هب  هک  یـسک 
، تّیم نفد  بش ، زاـمن  ناذا ، دـننام  تاداـع ، زا  یخرب  يارب  هک  تسا  لوادـتم  موـسرم و  ناـنآ  نیب  هک  یترجا  و  تسا . رتدـب  شنایرکـشل 

سلاجم یناوخ و  هیثرم  اهتبیـصم ، ندناوخ  يارب  اهیربنم )  ) ربانم بابرا  هک  يدزم  نینچمه  دـنرادیم ، تفایرد  نآرق  میلعت  نآرق و  تئارق 
دنوادخ هک  تسا  يرگید  تسپ  ياهـضرغ  زا  ریغ  نیا  هزات  دناهدرک . حیرـصت  نآ  تمرح  هب  اهقف ، تسا و  مارح  دنرادیم ، تفایرد  ظعو 

. دیامزآیم ار  ناشیا  اهنآ ، هب  التبا  اب 
هکنیا ای  لامتحا ، ای  نامگ  ای  نیقی  روط  هب  هچ  دـشاب ، هدـش  توف  هک  یـسک  يارب  بجاو  هزور  زامن و  ندروآ  اجب  يارب  نداد  رارق  دزم  اّما 

، هدرم نیا  زا  تباین  هب  تروص ، نیا  رد  تسا ، هدوبن  تسرد  شاهزور  زامن و  هک  دـشاب  هداد  لاـمتحا  اـی  هدرک و  ناـمگ  اـی  و  هدرک ، نیقی 
توف هک  یسک  ای  تسا و  اناوت  هک  یسک  ناوتان و  هدنز  زا  جح  تباین  دروم  رد  نینچمه ، تسا . هدش  هداد  اوتف  ندروآ  ياجب  هزور  زامن و 

یلو دناهدادن . حیضوت  اّما  دناهدومن ، لمع  نآ  نومضم  هب  هدرک و  رابخا  نیا  تّحـص  رب  عامجا  املع  تسا و  هدیـسر  يدایز  رابخا  هدومن ،
دزم ربارب  رد  تداـبع  هکنیا  اـت  دـشاب ، هتـشاد  یتـّین  دـصق و  هنوگچ  نآ  لـماع  هک  تسا  نآ  هب  طونم  نآ ، لـمع  تّحـص  رب  اـملع  عاـمجا 

. دشاب هدشن  هتخورف  كدنا  ياهب  هب  ادخ ، تایآ  هتشگن و  بوسحم 
ياوس شتواضق  رد  دنک و  مادقا  یـصوصخ  ای  یمومع  روط  هب  تاضق  رما  هب  وا ، بیان  ای  ماما ، رما  هب  تواضق  سلجم  رد  رگا  یـضاق ، اّما 

هب نامرف  زا  ياهناشن  تواضق  هچ  تسا . یلاعت  يادخ  هناشن  هیآ و  ظفاح  تروص  نآ  رد  دشاب ، هتـشادن  ییاعّدا  يرظن و  یلاعت  يادـخ  رما 
27 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . یلاعت  يادخ  زا  ياهناشن  هدنامرف  و  هدنامرف ، زا  ياهناشن  نامرف  اضق و 

عفر ای  مدرم ، نیب  حالصا  ای  و  دشاب ، ماما  ادخ و  تیاضر  راتـساوخ  ای  و  ماما ، هب  یکیدزن  ای  ادخ ، هب  یکیدزن  ناهاوخ  تواضق ، یعاد  رگا 
نیا دـننام  ای  و  یهلا ، دودـح  تیاعر  یلاعت و  يادـخ  ماکحا  يارجا  ای  مولظم ، ظفح  متـس و  عفر  ای  مدرم ، ياهقوقح  قاقحا  اـی  اهینمـشد ،

اهرهش و رد  ندش  روهشم  نتفای و  ذوفن  ای  ناگدنب و  رب  تسایر  رگا  تسا . هدومن  لیدبت  لیلق  نمث  هب  ار  یهلا  تایآ  دشاب ، تسرد  لئاسم 
زا اهنآ  ریغ  يویند و  یناف و  ياهضرغ  رگید  و  مشح ، مدخ و  هبترم و  نتفای و  تفارش  ای  مدرم ، ندناسرت  ای  مدرم ، تّبحم  بلج  اهنیمزرس ،
هک تسا  ینامز  رد  نیا  و  تسا . هدرک  لّدـبم  یگـشیمه  كاـندرد  باذـع  هب  ار  یهلا  تاـیآ  تروص ، نیا  رد  دـشاب ، وا  تسپ  ياـهنامرآ 

هتخادرپ يرواد  هب  ماما  نامرف  هزاجا و  نودـب  رگا  و  دـشاب . هدـش  بوصنم  اهیرواد  مومع  يارب  اـی  تواـضق و  يارب  ماـما ، يوس  زا  یـضاق 
: دومرف هک  دشاب  هتشاد  هّجوت  ع )  ) موصعم نخس  نیا  هب  دیاب  دشاب ،

ای و  ّیـصو ، ای  ّیبن ، رگم  دننیـشنیمن ) هاـگیاج  نآ  رد   ) دـنیامنیمن سولج  نآ  رد  هک  تسا  یهاـگیاج  تواـضق ،) سلجم  ینعی ،  ) اـجنیا
«. 1  » یّقش

ناشیاوتف كّرحم  یعاد و  ماع ، يرما  ای  دنشاب ، هتـشادن  هزاجا  ماما  يوس  زا  رگا  ناگدنهد ) اوتف  ینعی   ) يوتف نابحاص  لاح  تسا  نینچمه 
: دیامرفیم هک  دوشیم  ناشلاح  لماش  هفیرش ، هیآ  نیا  تروص  نیا  رد  دشابن ،
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ار ادـخ  باـتک  هـک  دـنرادنپ  اـت  دـنناوخیم  ار  ادــخ  باـتک  ناـشنابز  اـب  ینعی ، «، ) 2 « » ِباـتِْکلا َنِم  ُهُوبَـسْحَِتل  ِباـتِْکلِاب  ْمُهَتَنِْـسلَأ  َنوُوـْلَی  »
ناشدوخ ياهتـسد  اب  ار  باتک  هک  یناـسک  رب  ياو  ینعی ، «، ) 3 « » َباتِْکلا َنُوُبتْکَی  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  : » یلاعت يادـخ  هدومرف  نیا  و  دـنناوخیم .)

. دنسیونیم
تایآ و زا  نآ  هدش  طابنتسا  ماکحا  تّوبن و  باتک  باتک ، زا  روظنم 

__________________________________________________

. یضاق تافص  باوبا  زا  باب 3  ثیدح 2 ، ءاضق  باتک  هعیشلا ، لیاسو  باتک  ( 1)
. نارمع لآ  هروس  هیآ 78  زا  یتمسق  ( 2)

. هرقب هروس  هیآ 79  زا  یتمسق  ( 3)
28 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا رابخا 
. دنسیونیم ناشیاهتسد  اب  دنناخرچیم و  نآ  هب  ار  نابز  هک  تسا  باتک  نیمه  ع ،)  ) ناموصعم رابخا  نآرق و  تایآ  اوتف و  نیا ، ربانب 

يراج شنابز  رب  هچنآ  تسا ، هدـشن  اهر  هتفرن و  نوریب  تسرداـن ) هچ  تسرد و  هچ   ) لاـمآ اهـضرغ و  همه  زا  هک  یناـمز  اـت  ناـسنا  سپ ،
، دشاب ادخ  لعف  تلآ  تسد ، ادخ و  رما  ربنامرف  نابز ، هکنآیب  دوشیم ، هتـشون  ای  دـخرچیم و  ناهد  رد  دـسیونیم ، تسد  اب  ای  دوشیم ،

تعیرـش زا  هن  تقیقح  رد  اّما ، دـشاب . مالّـسلا - مهیلع  ناموصعم - رابخا  یعرـش و  ماکحا  رهاظ  تروص  هب  ای  باتک و  تروص  هب  هچ  رگا 
هدنـسیون هدـنیوگ و  تّین  هب  شقن ، ظـفل و  تروـص  تمرح  شزرا و  اریز ، تسا ، مالّـسلا  مهیلع  ناـموصعم  زا  هن  تسا و  هدـش  بوـسحم 

هیلع و هّللا  یّلـص  متاخ  لوسر  هّللا  دبع  نب  دّمحم  دّـمحم ، ظفل  زا  دوصقم  رگا  هک  دـناهداد  اوتف  مهیلع - هّللا  ناوضر  اهقف - هچنانچ  تسا .
هّللا یّلص  ترـضح  نآ  روظنم  دوش و  هتـشون  مان  نیمه  رگا  یلو  تسا . مارح  تراهط  نودب  نآ ، هب  ندز  تسد  و  تسا ، مرتحم  دشاب ، هلآ 

يزیمت هدنـسیون ، تّین  اب  زج   ) تسا یکی  ود  ره  نتـشون  رد  ظفل ، رهاـظ  تروص  هکنآ  دوجو  اـب  تسین ، نآ  رب  یتمرح  دـشابن ، هلآ  هیلع و 
(. تسین دوجوم  اهنآ  نیب 

ار ادـخ ) باتک   ) باتک هک  نانآ  رب  ياو  ْمُهَتَنِْـسلَأ ،» َنوُْولَی  ْمِهیِدـْیَِأب و  َباتِْکلا  َنُوُبتْکَی  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  : » تسا هدومرف  میرک  نآرق  ور ، نیا  زا 
هچنآ رب  ياو  تسا ، هدش  ایوگ  نآ  هب  ناشنابز  هتـشون و  نانآ  تسد  هچنآ  دنیامنیم ،) توالت   ) دنناخرچیم نابز  رد  ار  نآ  دنـسیونیم و 

. دناهدروآ تسد  هب 
باتک تروص  ظفح  دیآ و  لمع  هب  نآ  هب  مارتحا  رد  ششوک  تیاهن  هک  تسا  نآ  راوازـس  تسا ، هدش  هتـشون  نآرق  تروص  زا  هچنآ  اّما 

هدـش دراو  رابخا  رد  دـیکأت  اب  نآرق ،)  ) باتک تروص  هب  هدومن و  يروآعمج  نامثع  هک  ینآرق  نآ  مامتها  ظـفح و  دـننام  دوش . تاـعارم 
29 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا .

ناوریپ اهبزح و  هّیما ، ینب  زا  ترابع  نآ  تسا و  هنوعلم  هرجش  ّقح  رد  تشذگ ،) شحرش  هک  هرقب  نارمع و 79  لآ   78  ) هیآ ود  نیا  لاثما 
رد ياوتف  باتک و  نتشون  رد  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دندیزرو ، ینمـشد  راوگرزب ، نآ  نایعیـش  و  ع )  ) ناماما اب  هک  تسا  تمایق  زور  ات  نانآ 

. دنریگب هزاجا  نانآ  زا  ماکحا ،
مامتها دـنوش ، بوصنم  ناراوگرزب  نآ  يوس  زا  هک  یناسک  اـی  ع ،)  ) ناـموصعم هزاـجا  نذا و  هب  هعیـش ، مالـسا ، ردـص  لّوا  زا  ور ، نیا  زا 

. دناهتشاد
. دنسیونیم ار  نآ  زا  يزیچ  هن  دننکیم و  نایب  ار  یمکح  هن  دنیامرفن ، هزاجا  نانآ  رگا  هک  يوحن  هب 

زج نانآ  هزیگنا  و  دنشاب ) هتشاد  هزاجا  نذا و   ) دنشاب نآ  هب  رومأم  رگا  شنتخومآ ، رد  یهوژپ  شناد  ره  و  دوخ ، سیردت  رد  یـسردم  ره 
نآ زا  ضرغ  هچ  لاح ، دناهتخورف . كدنا  ياهب  هب  هدرک  نوگرگد  ار  ادخ  تایآ  هن ، رگ  و  دنتـسه . ادخ  تایآ  ظفاح  دـشابن ، رما  تعاطا 
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. دراد دوجو  نآ  ریغ  ای  يدابع  لاوحا  لامعا و  همه  رد  تلاح ، نیا  و  نایتفم . نایضاق و  دننام  دشاب ، حابم  ریغ  ای  حابم  روما 
هانپ ادخ  هب  لمع  نیا  زا  نانمؤم ، همه  ام و  دشورفن . كدنا  ياهب  هب  يوحن  هب  ار  ادخ  تایآ  هک  دوشیمن ، تفای  ناصلخم  زج  يدحا  چیه 

. میربیم
نآ زا  سوه ، يوه و  هب  سفن  لاغتـشا  ّتلعب  هاگنآ ، هدومن ، دیلقت  رما  ّیلو  ای  نامز  ربمایپ  زا  هک  تسا  نآ  رتگرزب  لیدبت ، شورف و  نیا  زا 

. يروآ لمع  هب  يرود 
، ینادرگب يور  نآ  زا  سپس  دوش . رهاظ  وت ، ریغـص  ملاع  رد  هتـشگ و  لخاد  نآ  رد  ع ،)  ) رمالا بحاص  ات  ینک  كاپ  ار  لد  هناخ  هکنیا  ای 

. تسا رتدیدش  رتشیب و  ینامیشپ  مدان و  ره  زا  وت  ینامیشپ  ترسح و  تروص ، نیا  رد  دنک . يرود  وت  زا  وا  هکنیا  ای 
30 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  عوقو  دروم  رد  عقاوم  رتشیب  رد  سرت  نوچ  ِنوُقَّتاَف :» َياَّیِإ  َو  »

دـهع و هب  ياـفو  كرت  تمعن و  زا  تلفغ  رگید ، يوـس  زا  دـشاب . ینیقی  نآ  عوـقو  هک  تـسا  ییاـج  رد  يوـقت  تـسا و  هثداـح  یلاـمتحا 
هب تسا  وا  نیشناج  نامز و  یبن  اهنآ  مظعا  لصا و  هک  ادخ  تایآ  نتخورف  تسا و  یلامتحا  تمقن  ياراد  نامیپ  دهع و  دروم  هب  يازهتسا 

. تسا ینیقی  تمقن  كدنا  ياهب 
تمقن دوشیم ، ادخ  ياربک  تیآ  نتخورف  هب  رجنم  اهنآ  همه  نوچ  یلو  تسا ، یلامتحا  تمقن  هچ  رگا  ادخ  تایآ  ریاس  نتخورف  هک  اریز 

. هدش هدرب  راک  هب  يوقت  هملک  اجنیا  رد  هدش و  لامعتسا  سرت  تبهر و  شیپ ، هیآ  رد  ور ، نیا  زا  دوشیم ، ینیقی 

30 ص :  هیآ 42 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(42  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ  َو  َّقَْحلا  اوُُمتْکَت  َو  ِلِطاْبلِاب  َّقَْحلا  اوُِسْبلَت  َو ال 

30 ص :  همجرت ..... :

. تسا قح  نآ  دینادیم  هک  یلاح  رد  دیزاسن ، ناهنپ  ار  نآ  و  دیناشوپم ، لطاب  سابل  ار  ّقح 

30 ص :  ریسفت ..... :

. دیزیماین ینعی  اوُِسْبلَت :» َو ال  »
. دیآیم تسد  هب  نتفرگ  دای  نداد و  دای  اب  رهاظ  قیرط  زا  هک  تسا ، یعرش  عورف  ینید و  هدیقع  نامیا و  نامه  ّقح  َّقَْحلا :» »

ینید و دـیاقع  تیالو و  زا  معا  ّقح  ای  تسا . ع )  ) یلع تیالو  نامه  ّقح  هکنیا  ای  دوشیم ، لصاح  نادـجو  ماـهلا و  اـب  لـطاب  قیرط  زا  اـی 
. تسا یعرش  عورف 

زا ّمعا  لطاب ، ای  تسا . ع )  ) یلع ریغ  تیالو  لطاب ، زا  روظنم  ای  تسا . یعرش  عورف  ّدض  ینید و  دیاقع  ّدض  رفک و  نامه  لطاب ، ِلِطاْبلِاب :» »
هیلع و هّللا  یّلـص  دّـمحم  تّوبن  هک  ار  قح  هکنیا  ای  دـیزیماین . یناسفن  ياهـضرغ  اب  ار  یهلا  لامعا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  تساهنیا . همه 

هیلع هّللا  یّلـص  دّمحم  فاصوا  هک  ار  قح  ای  دیزیماین . لطاب  ياهفیرحت  هب  تسا  هدوب  تباث  امـش  باتک  رد  تسا و  ع )  ) یلع تیالو  هلآ و 
31 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دیدپ  ناتیاهباتک  رد  هک  یلطاب  اب  تسا ، ع )  ) یلع هلآ و  و 

. دیزیماین دیاهدروآ 
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. تسا هیآ  لوزن  دروم  ریخا  لامتحا  نیا  و 
ار قح  ینعی  تسا ، قحلا » اومتکت  نا  عم   » ینعم هب  ای  دـیرادم . هدیـشوپ  ار  قح  ینعی  تسا ، قّحلا » اومتکت  ال   » ینعم هب  ای  َّقَْحلا :» اوُُمتْکَت  َو  »

. دینکیم نامتک  ار  قح  هک  یلاح  رد  دیزیماین  لطاب  اب 
. تسا هدشن  رارکت  همزاج  يال  فطع ، ّتلع  هب  هک  اومتکت ،» اوسبلت و ال  ال  . » تسا فطع  هب  موزجم  اومتکت ،» ال   » لّوا تلاح  رد 

. تسا اومتکت » نا   » رّدقم نا »  » هب بوصنم  مّود ، تلاح  رد 
. دشاب لّوا  ّقح  ریغ  مّود  قح  تسا  نکمم  تسا و  لّوا  قح  نامه  هفرعم  رارکت  نوناق  قبط  مّود ، ّقح  زا  دوصقم 

هب ار  رهاظ  ّقح  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دـینکن ، هبتـشم  لطاب  اب  نآ ، هب  یهجوتیب  ای  ناـمتک  دـصق  هب  ار  قح  تسا : نینچ  هیآ  ینعم  سپ ،
. دنامب یفخم  مدرم  رظن  زا  ات  دینکن  نامتک  مه  ار  رهاظ  ریغ  ّقح  دوش و  هبتشم  هدش ، رهاظ  وا  رب  قح  هک  یسک  رب  بلطم  ات  دیزیماین  لطاب 

یلو دینادیم  ار  قح  امش  ای  دیهاگآ ، نآ  ندومن  ناهنپ  ندرک و  هبتشم  ّقح و  هب  امـش  ای  دییاناد  امـش  هک  یلاح  رد  ینعی  َنوُمَْلعَت :» ُْمْتنَأ  َو  »
. دیرادیم ناهنپ  هتخیمآ  لطاب  هب  ار  نآ 

ص هیآ 43 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(43  ) َنیِعِکاَّرلا َعَم  اوُعَکْرا  َو  َةاکَّزلا  اُوتآ  َةالَّصلا َو  اوُمِیقَأ  َو 

31 ص :  همجرت ..... :

. دینک عوکر  ناگدننک  عوکر  اب  دیهدب و  ةوکز  دیراد و  ياپ  رب  ار  زامن  و 

31 ص :  ریسفت ..... :

. تشذگ هروس  نیمه  لّوا  رد  نآ ، تخادرپ  ةوکز و  نآ و  هماقا  زامن و  نایب  َةاکَّزلا :» اُوتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو  »
همجرت تسا . هدـمآ  شیوخ  ندرک  راوخ  يانعم  هب  ازاـجم  تسا و  اـنحنا  ینعم  هب  ماـع ، فرع  تغل و  رد  عوکر ، َنیِعِکاَّرلا :» َعَم  اوُعَکْرا  َو  »

32 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب 
دوخ رب  زاجم  روط  هب  دوشیم و  عقاو  زامن  رد  هک  صوصخم  يانحنا  زا  تسا  ترابع  هعرـشتم ، فرع  رد  َةاکَّزلا :» اُوتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو  »

مولعم زامن  رد  انحنا  هب  عوکر  ظفل  لقن  میریذـپب ، مه  ار  ۀیعرـش  قیاقح  توبث  هک  ضرف  رب  عراش ، نابز  رد  اّـما  دوشیم و  لامعتـسا  زاـمن 
لامعتـسا رب  لامعتـسا  نیا  هک  هدش  دایز  ردق  نآ  ّللذت  عوضخ و  رد  عوکر  ظفل  لامعتـسا  هک  مییوگیم  میریذـپب ، زین  ار  نآ  رگا  و  تسین .

عماج هکیالم و  تادابع  تادوجوم و  ریاس  ینیوکت  تدابع  عماج . تسا  یتدابع  ام  تعیرـش  رد  زاـمن  نوچ  هدـش ، بلاـغ  زاـمن  عوکر  رد 
دناعوکر و رد  امئاد  هک  تسا  ناگتشرف  تادابع  زا  یتروص  عقاو  رد  زامن  عوکر  ور ، نیا  زا  وا . نوئـش  بتارم و  ناسنا و  تاماقم  تادابع 

حالـصا يارب  درف  هک  تسا  ناسنا  ماقم  تدابع  زا  یتروص  تسا و  هدـیمخ  نیمز  يوس  هب  ناشرـس  هک  تسا  یتاناویح  تدابع  زا  یتروص 
«. َنیِعِکاَّرلا َعَم  اوُعَکْرا  َو  : » دیامرفیم زامن  رکذ  زا  دعب  یلاعت  يادخ  هکنیا  دنکیم و  ارجا  شیایند  ریبدت  یگدنز و 

. تساهنآ عوضخ  اهتدابع و  رد  ناناملسم  یهارمه  ای  تعامج  هب  رما  روظنم ،
، دوشب امش  شاعم  رارما  عنام  زامن  هماقا  هک  تسین  راوازـس  ینعی  تساهنآ ، شاعم  رارما  دروم  رد  ایند  لها  اب  یهارمه  تقفاوم و  روظنم ، ای 
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ار امش  شورف ، دیرخ و  تراجت و  هک  دیـشاب  ینادرم  دیاب  هکنانچ  دشاب ، مه  ایند  حالـصا  شاعم و  رارما  اب  بسانم  هک  تسا  راوازـس  هکلب 
. درادن زاب  زامن  نتشاد  اپ  رب  ادخ و  دای  زا 

32 ص :  هیآ 44 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(44  ) َنُولِقْعَت الَف  َأ  َباتِْکلا  َنُوْلتَت  ُْمْتنَأ  َو  ْمُکَسُْفنَأ  َنْوَْسنَت  َو  ِِّرْبلِاب  َساَّنلا  َنوُُرمْأَت  َأ 

32 ص :  همجرت ..... :

لّقعت اـیآ  سپ  دـیناوخیم ، ار  باـتک  امـش  هـک  یلاـح  رد  دـینکیم ، شوـمارف  ار  نتــشیوخ  دـیهدیم و  ناـمرف  یکین  هـب  ار  ناـمدرم  اـیآ 
؟ دینکیمن

33 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

33 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

اوُعَکْرا َو   » لیلعت هلزنم  هب  هلمج  نیا  دشاب ، شاعم  رارما  رد  ترشاعم  نسح  هب  رما  زا  روظنم  رگا  ْمُکَـسُْفنَأ :» َنْوَْسنَت  َو  ِِّرْبلِاب  َساَّنلا  َنوُُرمْأَت  َأ  »
اب تسا  ترـشاعم  نسح  هب  طوبرم  یهلا  ناـمرف  و  دـش ) داـی  شیپ  هیآ  رد  هک  شاـعم  رارما  رد  تقفاوم   ) تسا ریخا  ینعم  هب  َنیِعِکاَّرلا » َعَم 

عومجم تّلع  عقاو  رد  دشاب ، قلخ  اب  ترـشاعم  نسح  ّقح و  اب  تسناؤم  نسح  یکین ، هب  رما  زا  روظنم  رگا  دیکأت . هجو  نیرتاسر  نیرتهب و 
. تسا ةولصلا )...  اومیقا  و   ) شیپ هیآ  رد  یلاعت  يادخ  هدومرف 

يراکوکین و هب  ار  مدرم  هک  دیاهتفای  رد  ترطف  مکح  هب  امتح  امش  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و  تسا ، یخیبوت  یتاکن  يارب  هیآ ، رد  ماهفتسا 
نآ هب  هاگآ  دوخان  هک   ) ترطف قباطم  هک  دـیافّلکم  ادـخ  يوس  زا  امـش  و  دـیهد . نامرف  مدرم  اب  ترـشاعم  نسح  تاداـبع و  رد  ناـسحا 

نتـشیوخ دیهد و  نامرف  اهنآ  يارجا  هب  ار  نامدرم  هک  تسین  زیاج  امـش  يارب  دییامن . لمع  دـینکیم ) رما  نآ  هب  ار  نارگید  هدرک و  هّجوت 
دوخ سفن  تسخن  هکنیا  رگم  دیتسین ، نداد  نامرف  هتسیاش  امـش  دییامنن . حالـصا  ار  ناتدوخ  ادخ ، رما  لاثتما  اب  دینک و  كرت  ار  روما  نآ 
اهنآ يارجا  هب  ار  مدرم  سپـس ، دـینک ، حالـصا  دوش ،) قالطا  هک  ینعم  ره  هب   ) ناعکار اب  عوکر  ماجنا  ةوکز و  نداد  زامن و  ییاـپرب  اـب  ار 
رما نیا  فرع ، لقع و  هاگشیپ  رد  یّلک ، روط  هب  دییامن . شومارف  ار  دوخ  هداد  نامرف  لئاسم  نیا  هب  ار  مدرم  تسا  تشز  اریز  دیهد . نامرف 

. تسا هدیدنسپان 
ار هریغ  فحـص و  لـیجنا و  تاروت ، دـننام  ینامـسآ ، ياـهباتک  امـش  هک  تسا  نیا  اـی  باـتک ، توـالت  زا  روظنم  َباـتِْکلا :» َنُوْلتَت  ُْمْتنَأ  َو  »

. دنناوخیمن مدرم  یلو  دیناوخیم ،
34 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  مدرم ، هن  دیناوخیم ، ار  تعیرش  ماکحا  تّوبن و  باتک  امش  هکنیا  ای 

فورعم و هب  رما  یتشز  نآ  رد  دیاهدناوخ و  ار  باتک  امش  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  ای  دینک . تعاطا  ار  ادخ  رما  هک  دیرتراوازـس  امـش  سپ 
. دیاهدناوخ دنکن ، یهن  رما و  ار  نتشیوخ  هک  یسک  دروم  رد  ار  رکنم  زا  یهن 
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؟ دیباییمن ار  دنسپان  رما  نیا  تبوقع  دوخ و  رادرک  یتشز  لقع ، هب  ارچ  سپ  َنُولِقْعَت :» الَف  َأ  »

34 ص :  نآ .....  دراوم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هراب  رد  قیقحت 

هب تبـسن  درف و  ره  يارب  هک  تسین  يوحن  هب  نآ  بوجو  تیمومع  اـّما  تسا . بجاو  ـالامجا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یلک ، روط  هب 
(. دنک مادقا  لمع  نیا  هب  مزال  طیارش  نودب  سک  ره  هک  تسین  یبوجو  نینچ  سپ   ) دشاب هتشادن  یطرش  یسک  ره 

هک ینامز  اریز  تسا ، بجاو  هدش ، عقاو  وا  ریغص  ملاع  رد  هک  یسک  هب  تبـسن  يدیـشر  غلاب  ره  رب  ود  نیا  مییوگیم : بلطم ، لیـصفت  رد 
زا دهد و  نامرف  تسا ، ریخ  هک  دنادیم  هچنآ  هب  ار  شیوخ  ینورد  ياوق  دوخ و  سفن  هک  تسا  مزال  وا  رب  تفرگ ، ّقلعت  ناسنا  هب  فیلکت 
. تسا هدرکیم  ار  راک  نیا  یناویح ، ياوق  هب  تبسن  نیا ، زا  شیپ  هک  روط  نامه  دراد . زاب  تسا ، ّرش  وا  یناسنا  ياوق  هب  تبسن  هک  هچنآ 

رما و زا  سپ  دروآ و  يور  یهن  رما و  هب  سپس  دزادرپب ، یهاگآ  هب  ملع ، لیصحت  اب  تسا  هتسنادیمن  رـش  ریخ و  زا  ار  هچنآ  دیاب  تسخن ،
يوشتخر ای  رودزم  هب  دناوتیمن  هتبلا   ) دیامن یهن  رما و  نامالغ ، نادـنزرف و  نز و  دـننام  دنتـسه ، وا  تسد  ریز  هک  ییاهنآ  دوخ و  هب  یهن 

دنـسپان ناشیا  رب  هچنآ  زا  دهد و  نامرف  تساهنآ ، ریخ  هک  دـنادیم  هچنآ  هب  تسا  وا  رب  اهنت  دـیامن . یهن  رما و  دراد ، هک  يرازگتمدـخ  ای 
. دـنک زاغآ  یهن  رما و  سپـس  دسانـشب  ار  اهنآ  هتخادرپ  اهنآ  لیـصحت  هب  دـیاب  ادـتبا  دـنادیمن ، ار  رـش  ریخ و  زا  هچ  ره  و  دراد ) زاب  تسا ،

35 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دننام دنتـسه ، وا  تسد  ریز  هک  ییاهنآ  اریز  دنک ، یهن  رما و  ات  دریگ  هزاجا  ماما  زا  دـعب  هدرک و  كاپ  ار  دوخ  سفن  لّوا  تسین  مزال  هّتبلا 
دّیقم تسا و  قلطم  اهنآ  هب  تبسن  یهن  رما و  دنوشیم و  بوسحم  وا  دوجو  يازجا  هلمج  زا  دنتـسه و  ریغـص  ملاع  رد  وا ، نایرگـشل  ای  اوق 

. تسین دشاب ، یصاعم  عنام  هک  هّیسدق  هّوق  لوصح  دنسپان و  روما  همه  زا  سفن  تراهط  هب 
دروم دنتـسه  وا  تسد  ریز  هک  ار  نانآ  سپـس ، دراد . زاب  اهیدیلپ  زا  ار  سفن  دـیامن و  یهن  رما و  نتـشیوخ  هب  تسخن  هک  تسا  وا  رب  يرآ 

. دریگیم رارق  لعاف  هدننک  یهن  كرات و  هدننک  فورعم  هب  رما  هرمز  رد  هن  رگ  و  دهد ، رارق  یهن  رما و 
: هک دوشیم  بجاو  يدارفا  رب  هکلب  تسین ، بجاو  سک  همه  رب  رما  نیا  هک  دوش  هتفگ  تسا  مزال  مدرم  مومع  هب  تبسن  اما 
. دنشاب هدروآ  تسد  هب  ار  هانگ  باکترا  زا  هدنراد  زاب  هّیسدق  هوق  هدرک  كاپ  یقالخا  لیاذر  ناهانگ و  زا  ار  دوخ  تسخن ،

تانسح  » ثیدح تسا و  توافتم  صاخشا  تالاح »  » فالتخا بسح  رب  دنسپان  دنسپ و  اریز ، دنسانشب ، ار  سک  ره  دنـسپان  دنـسپ و  مود ،
. دراد تلالد  لصا  نیمه  رب  دوشیم - بوسحم  هانگ  ار  ناکیدزن  تسا  تانسح  ار  ناراکوکین  هچنآ  نیبّرقملا -» تائّیس  راربالا 

فالتخا اهقف  نیب  دشاب ، یصاعم  زا  عنام  هک  هّیسدق  هوق  لیصحت  لیاذر ، زا  سفن  ندرک  كاپ  تراهط و  ینعی  مود ، لوا و  طرش  دروم  رد 
رد رکنم  زا  یهن  دنک و  كرت  ار  فورعم  هک  یـسک  هب  تبـسن  فورعم  هب  رما  هک  دـناهداد  اوتف  مهیلع ) هّللا  ناوضر   ) اهقف رثکا  یلو  تسا ،

. دنتسین رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  طرش  ود ، نآ  تسا و  بجاو  رکنم  لعاف  دروم 
هب رما  بوجو  طرـش ، نآ  تسین و  یفالتخا  تسا ، یـسک  ره  دروم  رد  رکنم  فورعم و  نتخانـش  زا  ترابع  هک  موس  طرـش  دروم  رد  اما  و 

36 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ات  تسا ، ود  نآ  زاوج  طرش ، نآ  هک  تسین  یفالخ  یّتح  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و 
یضتقم سک ، ره  رکنم  فورعم و  هب  ملع  اریز  دشاب ، ربتعم  زین  لوا  طرش  ود  هک  دنکیم  اضتقا  ریخا  طرـش  نیا  دناهتفگ : یخرب  هک  ییاج 
ماکحا زا  هبترم  مادک  هک  دنادب  تسا و  مالـسا  نامیا و  زا  یماقم  هچ  رد  وا  دـنادب  هک  يوحن  هب  تسا ، صخـش  نآ  لاح  هب  لماک  یهاگآ 

هوق و  هتـشگ ، كاپ  لیاذر  یـصاعم و  زا  هک  یـسک  دروم  رد  زج  دوشیمن ، لـصاح  یهاـگآ  تریـصب و  نیا  دـنکیم . اـضتقا  ماـقم  نآ  ار 
یسک يارب  هکلب  تسین ، زیاج  یسک  ره  يارب  فورعم ، هب  رما  دننام  زین  اوتف  نوچ  تسا ، نداد  اوتف  طرـش  نآ  هک  دنک  لیـصحت  ار  هیـسدق 

. دمآ دهاوخ  ینایب  يدوز  هب  دروم ، نیا  رد  دیامن . لیصحت  ار  هدش  دای  هّیسدق  هوق  دنادرگ و  كاپ  ار  دوخ  هک  تسا  زیاج 
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مومع هب  تبـسن  سک ، ره  يارب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زاوج  مدـع  هب  حیرـصت  تسا ، هدـش  تیاور  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  هچنآ 
. دیامن رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یلاح ، ماقم و  ره  رد  مدرم  مومع  هب  دناوتیمن  يدرف  ره  ینعی ، دراد . مدرم 

، هتفاـین ییاـهر  تاوهـش  تاـفآ و  زا  هتفرن ، نورب  نورد ) ساوـسو   ) یناـسفن سجاوـه  زا  هک  سک  نآ  ع :)  ) ترـضح نآ  هتفگ  تسا  نـیا 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  هتـسیاش  تسا ، هتفرگن  رارق  قح  تظاـفح  ناـما و  رد  یهلا  هجوت  فـنک  رد  هتخاـسن ، نازیرگ  دوـخ  زا  ار  ناـطیش 

. تسین رکنم 
دهاوخنرب رد  مدرم  يارب  يدوس  تسا و  وا  دوخ  هیلع  یلیلد  دوـشیم  رداـص  وا  زا  هچ  ره  دـشابن ، هتـسارآ  تافـص  هنوـگ  نیا  هب  رگا  اریز 

. تشاد
شومارف ار  ناـتدوخ  دـیهدیم و  ناـمرف  کـین  هب  ار  مدرم  اـیآ  « ) ْمُکَـسُْفنَأ َنْوَْسنَت  َو  ِِّرْبلاـِب  َساَّنلا  َنوُُرمْأـَت  َأ  : » تسا هدوـمرف  یلاـعت  يادـخ 

؟) دینکیم
اهر ار  نآ  راـسفا  يدرک و  تناـیخ  دوخ  سفن  هب  هک  عون  ناـمه  هب  روط و  ناـمه  نئاـخ ، يا  دوشیم : هتفگ  وا  هب  قح  يوـس  زا  عـقاو ، رد 

37 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  يدومن ،
. تسا هدش  لقن  ع )  ) قداص ترضح  زا  يرگید  تیاور  رد  یتلاح  نینچ  « 1 « ؟ ینک تنایخ  زین  نم  قلخ  اههدیرفآ و  هب  یهاوخیم 

؟ تسا بجاو  تما  همه  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ایآ  هک  دش ، هدیسرپ  ترضح  زا 
. هن دندومرف :

؟ هچ يارب  دش : هتفگ 
رب هن  دریگ ، رارق  تعاـطا  دروم  دـناوتب  هک  دریگیم ، قـلعت  تسا  هاـگآ  هتـسیاشان  هتـسیاش و  هب  هک  ییاـناد  ياـناوت  نآ  هب  رما  نیا  دوـمرف :

باتک نآ ، لیلد  تسا . لطاب  مادک  قح و  مادک  دننادیمن  دنیوگب و  اجک  زا  یـسک و  هچ  هب  دـننادیمن  دنتـسین و  دـلب  ار  هار  هک  ینافیعض 
(. هیآ 104 نارمع  لآ  هروس  « ) ِرَْکنُْملا ِنَع  َنْوَْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَی  َو  ِْریَْخلا  َیلِإ  َنوُعْدَی  ٌۀَّمُأ  ْمُْکنِم  ْنُکَْتل  َو  : » دیامرفیم هک  تسادخ 

. دنیامن رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدناوخ ، ریخ  هب  ار  مدرم  هک  دنشاب  یهورگ  امش  زا  دیاب  و 
: دیامرفیم یلاعت  يادخ  هکنانچ  تسین  ماع  تسا و  ّصاخ  هیآ ، نیا 

زاب نآ  هب  هتـسج ، تیادـه  قح  هب  یهورگ  یـسوم  موق  زا  هیآ 159 :) فارعا  هروس  « ) َنُولِدـْعَی ِِهب  َو  ِّقَْحلِاب  َنوُدـْهَی  ٌۀَّمُأ  یـسُوم  ِمْوَق  ْنِم  َو  »
(. دننکیم توعد  ار  مدرم  و   ) دندرگیم

یفلتخم ياـهتّما  راـگزور  نآ  رد  ناـنآ  هک  یلاـح  رد  موق ،» لـک  یلع   » دومرفن و  یـسوم » ۀـّما  یلع   » تسا هدومرفن  دـنوادخ  هیآ ، نیا  رد 
: هدومرف تسا ، رفن  کی  هک  ع )  ) میهاربا هراب  رد  یلاعت  يادخ  هچنانچ  دنکیم ، قدص  الاب  هب  رفن  کی  رب  ۀّمأ »  » ظفل دندوب و 

__________________________________________________

ص 110. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
38 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

(. هیآ 120 لحن  هروس  « ) ِهَِّلل ًاِتناق  ًۀَّمُأ  َناک  َمیِهاْربِإ  َّنِإ  »
«. 1  » ثیدح رخآ  ات  دوب ...  ادخ  عیطم  میهاربا  هک  تسا  نیا  دوصقم  دوب . یلاعت  يادخ  ربنامرف  تّما  ع )  ) میهاربا

دوخ هک  ياهدننک  رکنم  زا  یهن  ای  دـنکیم ، كرت  ار  نآ  دوخ  هدرک ، فورعم  هب  رما  نارگید  هب  هک  سک  نآ  شهوکن  رد  يرایـسب  رابخا 
مدرم همه  هب  تبـسن  سک  ره  يارب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  رابخا ، نیا  هدـش . دراو  تسا ، دنـسپان  رما  لـعاف 

باکترا زا  زین  ار  نتـشیوخ  دییامن و  رکنم  زا  یهن  دومرف : هک  تسا ، هدش  هداد  تبـسن  ع )  ) نینمؤملا ریما  هب  هک  هچنآ  دننام  تسین . بجاو 
«. 2  » دیزادرپب یهن  هب  رکنم ، زا  يراددوخ  یهانت و  زا  سپ  هک  تسا  هدش  رما  امش  هب  اریز  دیراد ، زاب  رکنم 
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یناگدـننک رکنم  زا  یهن  و  دـننک ، كرت  ار  فورعم  نآ  دوخ ، هک  یناگدـننک  فورعم  هب  رما  رب  ادـخ  تنعل  هک : تسا  ع )  ) یلع هدومرف  و 
«. 3  » دنتسه تسیاشان  نآ  يارجا  لماع  دوخ  هک 

زور رد  یـسک  نینچ  هکنیا  و  دنهد . ماجنا  ار  نآ  فالخ  دوخ  دـننک و  فیـصوت  ار  لدـع  هک  تسا  هدـمآ  یناسک  ّمذ  رد  ربخ ، نیا  دـننام 
. درب دهاوخ  ار  ترسح  غیرد و  نیرتتخس  زیخاتسر ،

رکنم فورعم و  هب  هک  یـسک  هب  ای  كاپ  ملاع  هب  ای  دنکیم ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  مومع  رب  تلالد  هک  يرابخا  نیا ، ربانب 
هب ود ، نآ  سپ  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تامدـقم  زا  ملع ، لوصح  ریهطت و  مییوگیم : هکنیا  ای  دراد . صاصتخا  دـشاب ، اـناد 

نیا یضتقم  ود  نآ  هب  رما  نیا ، ربانب  ود  نآ  بوجو  هن  تسا  ریهطت  ملع و  هب  طرش  ود  نآ  لوصح  اّما  طرـش و  نودب  دنابجاو  قلطم  روط 
. دوشب اهنآ  تامّدقم  هب  رما  البق  هک  تسا 

__________________________________________________

ص 307. ج 1 ، ناهرب ، ریسفت  ( 1)
ثیدح 319. ص 310 ، ج 1 ، نیلقّثلا ، رون  ( 2)
ثیدح 320. ص 315 ، ج 1 ، نیلقّثلا ، رون  ( 3)

39 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا نآ  هب  رومأم  رما و  هب  قّلعتم  همّدقم ، بحاص  زا  رظن  عطق  اب  تامّدقم ، دوخ  هک  تفگ  ناوتیم  نیا ، رب  هوالع 

هانگ و رد  يرایمه  كرت  يراگزیهرپ و  يراکوکین و  رب  نواعت  ناونع  هب  یلو  تسا ، بجاو  همه  رب  یّلک  روط  هب  دروم  نیا  مییوگیم ، اـی 
(. رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناونع  هب  هن   ) زواجت

راک هب  رگید  یضعب  ياج  هب  یهاگ  ظافلا ، زا  یخرب  هک  تسا  لیلد  نآ  هب  تسا ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناونع  هب  رابخا ، ظفل  رگا 
. دنوریم

39 ص :  هیآ 45 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(45  ) َنیِعِشاْخلا یَلَع  َّالِإ  ٌةَرِیبََکل  اهَّنِإ  َو  ِةالَّصلا  َو  ِْربَّصلِاب  اُونیِعَتْسا  َو 

39 ص :  همجرت ..... :

. تسا راوشد  ناگدننک  عوشخ  يارب  زج  اهنآ  هچ  دییوج ، تناعتسا  زامن  ییابیکش و  هب 

39 ص :  ریسفت ..... :

رما سفن و  ندرک  كاپ  هنیمز  رد  ای  رخآ . ات  دـهع  هب  يافو  زا  دـش ، داـی  هک  هچنآ  رد  دـیریگب  کـمک  زاـمن  ربص و  زا  ینعی  اُونیِعَتْـسا :» َو  »
هراب رد  هک  نآ ، رخآ  اـت  دـهع ، هب  ياـفو  هیآ  هک  هدـش ، یهن  هک  ییاـهزیچ  زا  يراددوخ  دـننام  اـهراک ، زا  یلیخ  رد  اـی  یکین ، هب  نارگید 

ندروآ تسد  هب  قلخ و  اب  ترشاعم  نسح  اهتبیـصم ، رد  دروخرب  نسح  ربص و  رما ، لاثتما  نارگید ، هراب  رد  فورعم  هب  رما  سفن ، تراهط 
(. دیروآ يور  هدش ، دای  روما  هب  ةالص  ربص و  زا  نتفرگ  يرای  اب  ینعی  . ) تسا ترخآ  ایند و  رد  یتحار 
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زا مشخ ، ماگنه  هب  ناجیه  زا  تسا  سفن  سبح  ییابیکـش  دوشیمن و  رّـسیم  ییابیکـش  اب  زج  دـش ، دای  هک  هچنآ  زا  مادـک  چـیه  ِْربَّصلِاب :» »
. راوگان ياهدمآشیپ  رد  یباتیب  زا  توهش و  رد  يوردنت 

، دـنکفایمن لـطاب  رد  ار  وا  توهـش  دربیمن ، نوریب  تقیقح  قـح و  زا  ار  وا  مشخ  دـیوج ، يراـی  ییابیکـش  زا  شیاـهراک  رد  هـک  یـسک 
40 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رد  دوشیمن ، بضغ  توهش و  ریسا  دیآیم ، رادقمیب  راوخ و  شرظن  هب  اهتبیصم 

ياهریجنز زا  ترخآ  رد  تسا ، تحار  یباتیب  يویند و  ياهدـنب  رد  ندـش  راتفرگ  زا  اـیند  رد  دـنکیمن ، یباـتیب  بیاـصم  اـهیراتفرگ و 
دایز عنام  اهالب ، بضغ و  توهـش و  نینچمه ، تسا  رادروخرب  دنمـشزرا  گرزب و  ياهتمعن  زا  تشهب ، رد  دوب و  دهاوخ  ناما  رد  باذـع 

. دوشیمن وا  شاعم  رارما  ترخآ و  هشوت  ندرک 
ریغ زا  نتـسج  يرازیب  ةوکز ، هکنانچ  تسا ، وا  تیالو  شریذـپ  رما ، یلو  ریغ  رد  و  وا ، تیالو  رما  ّیلو  رد  تقیقح  رد  زاـمن ، ِةـالَّصلا :» َو  »

. دنتسه نید  ياهنوتس  ةوکز ، زامن و  ور ، نیا  زا  تسا . رما  ّیلو 
ربنامرف ناسنا  دبلاک  رگا  تسا . هدوب  راوتـسا  رما  ود  نیا  رب  نآ  ساسا  هکنیا  رگم  تسا ، هدوبن  مالـسلا - هیلع  مدآ - نامز  زا  یتعیرـش  چـیه 

. دوشیم رهاظ  یبلاق  لامعا  زا  یتروص  هب  اهتعیرش  همه  رد  هزور  زامن و  دبای ، روهظ  دبلاک  رد  یبلق  تافص  دشاب و  لد 
. تسا توافتم  نامز ، نآ  لها  دادعتسا  اهنامز و  فالتخا  بسح  رب  ناربمایپ و  یلامک  بتارم  رد  فالتخا  بسح  رب  نایدا ، عیارـش و  نوچ 

. تسا توافتم  فلتخم  ياهتعیرش  رد  مه  ةوکز  زامن و  تروص 
، ترضح نآ  تعیرش  رد  ةوکز  زامن و  تروص  تسا ، اهتعیرش  نیرتلماک  ناربمایپ ، رابخا  قبط  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تعیرـش  نوچ 

. تساهتروص نیرتلماک 
، ور نیا  زا  تسا . ربـص  عاوـنا  ریاـس  لوـصح  بجوـم  ربـص و  هجو  نیرتلماـک  هزور  اریز  تسا ، هدـش  ریـسفت  هزور  هب  راـبخا  رد  ربـص ، اـّما 

يارجا زا  ار  سفن  دـنکیم ، هک  يراذـنا  اب  ادـخ  هداتـسرف  نوچ  تسا ، هدـش  ریـسفت  مه  تلاسر  هب  ربص  مینیبیم  یتقو  تسین  روآتفگش 
هک تسا  یتلاـسر  اـب  نآ  داـحتا  يارب  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  هب  نآ  ریـسفت  درادیم و  زاـب  تبیـصم  رد  یباـتیب  توهـش و  مشخ و 

دّحتم شلقع  هب  لقاع  شملع و  هب  ملاع  هک  نانچمه   ) تسا دـحّتم  شدوخ  هبترم  اـب  ياهبترم  ره  هدـنراد  اریز  تسا ، وا  بتارم  زا  ياهبترم 
41 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا ياهبترم  نأش و  تیالو  اریز  تسا ، هدش  ریسفت  زین  ع )  ) یلع هب  زامن  هک  تسین  روآ  تفگـش  تسا .) دحّتم  شتلاسر  اب  زین  لوسر  تسا ،
یمغ هاگ  ره  هک  دنکیم  عنم  ار  وا  يزیچ  هچ  هک : تسا  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ترـضح  زا  تسا . دّحتم  دوخ  هبترم  اب  وا  و  هدوب ، دوجو 

ود نآ  رد  ار  ادـخ  دروآ و  ياج  هب  زامن  تعکر  ود  دوش و  لخاد  شزامن  لحم  هب  سپـس  دریگب ، وضو  دـیآ ، شیپ  شیارب  ایند  ياهمغ  زا 
ع)  ) یلع هک  تسا  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  زاب  «: 1 « » ِةالَّصلا َو  ِْربَّصلِاب  اُونیِعَتْسا  َو  : » دیوگیم هک  ار  ادخ  لوق  يدینشن  ایآ  دناوخب . تعکر 

: دومرفیم توالت  ار  هیآ  نیا  زامن ، عقوم  رد  دروآیم و  ور  زامن  هب  دشیم ، شینارگن  بجوم  دناسرتیم و  ار  وا  يزیچ  یتقو 
رد اه »  » دناهتفگ یـضعب   ) ددرگیمرب زامن  هب  دوشیم ، طابنتـسا  رابخا  زا  هکنانچ  اه ،»  » ریمـض اهَّنِإ :» َو  « » 2 « » ِةالَّصلا َو  ِْربَّصلِاب  اُونیِعَتْـسا  َو  »

(. ددرگیمرب ةالص  ربص و  رد  تناعتسا  هب  اّهنا » »
هیلع هّللا  یّلص  دّمحم  رب  تاولص  هناگجنپ و  ياهزامن  زا  تسا  ترابع  اهراک  نیا  هک  تسا  هدمآ  ترضح  نآ  لوق  زا  ع ،)  ) ماما ریـسفت  رد 
لیبق زا  یظافلا  اریز  نانآ . اب  هضراعم  كرت  ناشیا و  راکـشآ  ناهنپ و  هب  نامیا  نانآ و  رماوا  زا  يرادربنامرف  اـب  هارمه  وا ، نادـناخ  هلآ و  و 

. تسا تیالو  زامن ، زا  روظنم  ددرگیمرب و  زامن  هب  اه »  » ریمض هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  هنوگچ ؟ ارچ و 
روهظ ناشیا ، اب  تفلاخم  كرت  نانآ و  رماوا  زا  يرادربناـمرف  شنادـناخ و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  رب  دورد  هناگجـنپ و  ياـهزامن 

«3 . » تسا تیالو 
یهاگآ دـنوادخ  تمظع  هب  هتفرن و  نوریب  شیوخ  یهاوخدوخ  زا  هک  مادام  ناسنا ، اریز  تسا ، نیگنـس  سک  ره  رب  زامن  ربص و  ٌةَرِیبََکل :» »
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هتفاین
__________________________________________________

ثیدح 39. ص 43 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 1)
ص 111. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 2)
ص 111. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 3)
42 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

يو زا  تسا  داـیقنا  نیا  بجوم  هک  ییاـهراک  تسا و  وا  زا  يرادربناـمرف  ادـخ و  هب  رما  داـیقنا  هک  يزاـمن  اـت  تسین  نکمم  شیارب  تسا ،
. تسا ناسنا  تفص  هک  تسا  يرادربنامرف  فلاخم  دیآیم ، رامش  هب  سفن  ناطیش و  تافص  زا  هک  یهاوخدوخ  اریز  دبای . روهظ 

. دوشیم قالطا  يرادنپگرزب ، ینیب و  دوخ  زا  ناگدشجراخ  ادخ و  تمظع  تحت  ناگدشراوخ  هب  نیعشاخ  َنیِعِشاْخلا :» یَلَع  اَّلِإ  »
هچنآ تمظع  هب  ساسحا  زا  هک  تسا  یتلاح  عوشخ  اریز  تسا ، مه  هب  کیدزن  اهنآ  یناعم  هک  دنتسه  یظافلا  عضاوت ، عوضخ و  عوشخ و 

. تسا هتخیمآ  زین  ییادج  درد  اب  هدوب ، نآ  هارمه  لاصو  زا  ندرب  تّذل  نتشاد و  تسود  دوشیم و  لصاح  تسا  عوشخ  دروم 
. تسا رتناهنپ  تبحم  رتشیب و  عوضخ  دروم  تمظع  ساسحا  عوضخ  رد  یلو  تسا ، تلاح  نیمه  مه  عوضخ 

. تسا عوضخ  زا  رتناهنپ  نآ  رد  تبحم  رتشیب و  نآ  رد  تمظع  تسا و  تلاح  نیمه  زین  عضاوت 
رتشیب شرما  ّیلو  زا  يو  يرادربنامرف  تبـسن  نامه  هب  دور ، نوریب  رتشیب  شیوخ  تنطیـش  ینیبدوخ و  زا  هک  تبـسن  ره  هب  ناسنا  هک  نادـب 

دنکیم ساسحا  رتشیب  ار  شرما  ّیلو  تمظع  ینعی  دوشیم ، دایز  شعوشخ  دوش ، رتشیب  شیرادربناـمرف  داـیقنا و  تهج  هچ  ره  دوشیم و 
، زامن هک  اجنآ  ات  دربیم  رتشیب  تّذل  شزامن  زا  دبای ، ینوزفا  شعوشخ  هچ  ره  و  دوشیم . تحاران  شیرود  زا  هدرب ، تذـل  وا  لاصو  زا  و 

: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  هکنانچ  دوب . دهاوخ  زامن  رد  وا  یتحار  هتشگ و  شمشچ  رون 
: دندومرف و  تسا ) زامن  رد  ممشچ  رون  «، ) ةولّصلا یف  ینیع  ةرق  »

43 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  يوگب  ناذا  ینعی  نک ، تحار  ار  ام  لالب  يا  لالب ،» ای  انحرا  ای  انحّور  »
«. 1  » مینک ساسحا  یتحار  میناوخب و  زامن  ات 

43 ص :  هیآ 46 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(46  ) َنوُعِجار ِْهَیلِإ  ْمُهَّنَأ  َو  ْمِهِّبَر  اُوقالُم  ْمُهَّنَأ  َنوُّنُظَی  َنیِذَّلا 

43 ص :  همجرت ..... :

. دندرگیم زاب  وا  يوس  هب  دننکیم و  تاقالم  ار  ناشراگدرورپ  دننکیم  نامگ  هک  ینانآ 

43 ص :  ریسفت ..... :

فاضم ّبر  هب  ّبر ، یهاگ  دنیامنیم . تاقالم  ار  ناشراگدرورپ  ایند  یگدنز  رد  دننکیم  نامگ  ینعی  ْمِهِّبَر :» اُوقالُم  ْمُهَّنَأ  َنوُّنُظَی  َنیِذَّلا  »
هنیس رد  تسا  ّبر  یلاثم  تروص  روهظ  ببـس  هب  تاقالم ، نآ  و  دوشیم . ریـسفت  شتّیبوبر  تهج  زا  فاضم  ّبر  اب  تاقالم  هب  تاقالم  و 
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. تسا ریغص  ملاع  رد  رمالا  بحاص  روهظ  نآ  دوشیم و  هدیمان  هنیکس  تعیرش  نابز  رد  رکف و  هّیفوص  حالطصا  رد  هک  ردص ) )
، دنرادن نیقی  اهنآ  نوچ  تسا . هدـش  لامعتـسا  شدوخ  ینعم  نامه  رد  ّنظ »  » هملک نیا  ربانب  تسا ، ّتینارون  هب  ملع  تفرعم  هبترم  نیتسخن 

. دنوش لیان  ناشراگدرورپ  تاقالم  هب  هک  دنراودیما  عّقوتم و  هکلب 
هک دنرادن  نیقی  اهنآ  اریز  تسا ، هدش  لامعتسا  دوخ  ینعم  رد  ّنظ »  » زاب هک  دوش ، ریـسفت  ترخآ  رد  فاضم  ّبر  تاقالم  هب  تسا  نکمم 

. تشگ دنهاوخ  راسنوگن  شتآ  رد  هدش  ّرش  هب  متخ  اهنآ  تبقاع  ای  دنوشیم ، لئان  ترخآ  رد  ناشراگدرورپ  تاقالم  هب 
. درک ریسفت  ازج  باسح و  اب  ندش  ور  هب  ور  ار  تاقالم  تسا  نکمم 

یتـح تسا و  نآ  تاـمولعم  زا  ریغ  سفن  ياهـشناد  نوـچ  دوـب و  دـهاوخ  نیقی  ینعم  هب  ّنظ » ، » تروـص نیا  رد  هـک  زیخاتـسر ، زور  ینعی 
اهتقو رتشیب  ور ، نیا  زا  دوشیم . عقاو  فالخ  ملع  هدرک ، فّلخت  مولع  زا  تامولعم  یهاگ 

__________________________________________________

ص 111. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
44 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب دنتـسه و  ینیقی  اهنآ  هک   ) حور لد و  مولع  فالخ  هب  تسا . هیبش  اـهنامگ  نونظ و  هب  مولع  نوچ  دوشیم ، لامعتـسا  ّنظ  ملع ، ياـج  هب 
(. دنرادن تهباشم  نامگ 

، ترخآ باسح  اب  ندش  ورب  ور  و  ندـش ) هتخیگنارب   ) تثعب زا  سپ  ای  يویند ، یگدـنز  رد  تاقالم  زا  سپ  نانآ  و  َنوُعِجار :» ِْهَیلِإ  ْمُهَّنَأ  َو  »
. دندرگیم زاب  وا  يوس  هب 

44 ص :  هیآ 47 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(47  ) َنیَِملاْعلا یَلَع  ْمُُکْتلَّضَف  یِّنَأ  َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َِیتَمِْعن  اوُرُکْذا  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  ای 

44 ص :  همجرت ..... :

. مداد رارق  رترب  نایناهج  زا  ار  امش  تمعن  نآ  هب  هداد و  ینازرا  امش  رب  هک  ارم  تمعن  دیرآ  دای  هب  لیئارسا  ینب  يا 

44 ص :  ریسفت ..... :

نامه شیپ ، هیآ  رد  لیئارـسا  ینب  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  يارب  زین  تسا و  دـیکأت  يارب  لیئارـسا ، ینب  هب  ادـن  رد  رارکت  َلِیئارْـسِإ :» ِیَنب  ای  »
هب صوصخ  هب  هک  یتمعن  هطـساو  هب  ادـخ ، اریز  تسا . لیئارـسا  ینب  دوخ  روظنم  اتقیقح  اـجنیا ، رد  یلو  هدوب ، مدآ  ینب  تشذـگ  هک  روط 
هک تسا  مدرم  ریاس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  تّما  زا  هیانک  نانتما ، راهظا  نیا  زا  فده  هتبلا  دهنیم . ّتنم  ناشیا  رب  تسا ، هداد  نانآ 

. دنرآ دای  هب  ار  ادخ  تمعن  دیاب  زین  اهنآ 
هب نانآ  ییامنهار  زا  روظنم  نینچمه ، و  تسا . لیئارـسا  ینب  دوخ  نیب  زا  ایبنا  تثعب  تمعن ، زا  روظنم  ْمُْکیَلَع :» ُتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َِیتَمِْعن  اوُرُکْذا  »
دای یّتلا ) یتمعن   ) هفاضا روط  هب  هک  تمعن ، زا  دوصقم  ای  تسا . وا  ّیـصو  ینیـشناج  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  تثعب  تهج  رد  اـمش 

. تسا رظن  روظنم  تمعن  سنج  تسا ، هدش 
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فطع عون  زا  تسا ، هدش  فطع  یلبق  ترابع  هب  واو ، اب  هک  ترابع  نیا  دشاب ، سنج  دوصقم  هکنیا  رب  انب  َنیَِملاْعلا :» یَلَع  ْمُُکْتلَّضَف  یِّنَأ  َو  »
45 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هدـمآ هدرتسگ  روط  هب  اـجنیا ، رد  تسا . هدـش  هدروآ  ناـیم  هب  نخـس  تمعن  زا  لـمجم  روط  هب  نیـشیپ ، هیآ  رد   ) تسا لاـمجا  رب  لیـصفت 
(. تسا

رب مالک  هک  تسا  تهج  نآ  زا  دناهتفر ، نیب  زا  هک  تسا  هدوب  ناشناردپ  هب  قّلعتم  تمعن  هکنیا  اب  دوجوم  صاخشا  هب  تمعن ، نداد  تبـسن 
رگید یـضعب  هب  دوش ، رداص  هفیاط  کی  دارفا  زا  یخرب  زا  هک  ار  يزیچ  فرع ، رد  هک  تسا  هدـش  يراج  یفرع  ياـهندرک  باـطخ  قیرط 

. دنتسین کیرش  اهنآ  اب  بسن  بسح و  رد  قفاوت  ّتیخنس و  تهج  زا  هک  دنهدیم  تبسن 
یّلص دمحم  تّما  زا  نانآ ، دیآ  مزال  هکنیا  ات  ناهج ، همه  مدرم  هکنیا  هن  دنتـسه ، اهنآ  اب  هک  تسا  نارود  نامه  مدرم  نیملاع ،»  » زا روظنم 
هتشاد يرترب  اهتّما  همه  رب  اهنامز و  همه  رد  هکنیا  هن  دناهتشاد ، يرترب  ناشدوخ  ياهتّما  رب  لیئارـسا  ینب  سپ ،  ) دنـشاب رترب  هلآ  هیلع و  هّللا 

(. دنشاب

45 ص :  هیآ 48 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(48  ) َنوُرَْصُنی ْمُه  َو ال  ٌلْدَع  اْهنِم  ُذَخُْؤی  َو ال  ٌۀَعافَش  اْهنِم  ُلَبُْقی  َو ال  ًاْئیَش  ٍسْفَن  ْنَع  ٌسْفَن  يِزَْجت  ًامْوَی ال  اوُقَّتا  َو 

45 ص :  همجرت ..... :

يراـی ناـنآ  دوشن و  هتفرگ  یـضوع  دوـشن و  هتفریذـپ  یتعافـش  دـنیبن و  شاداـپ  ازج و  يرگید  ياـج  هب  سک  چـیه  هک  يزور  زا  دیـسرتب 
. دنوشیمن

45 ص :  ریسفت ..... :

«، ٌۀَعافَـش اْهنِم  ُلَبُْقی  ـال  َو  ًاْئیَـش  ٍسْفَن  ْنَع  ٌسْفَن  يِزَْجت  ـال   » هک تسا  يزور  زور ، نآ  اریز  تسا . گرم  زور  موی ، زا  روظنم  ًاـمْوَی :» اوُقَّتا  َو  »
. دنکب دناوتیمن  يراک  نآ  ریخأت  ای  گرم  زا  يریگولج  رد  سک  چیه  ینعی 

. دریگ رارق  ضوع  لدب و  گرم ، لّمحت  ربارب  رد  دناوتیمن  يزیچ  ینعی  ٌلْدَع :» اْهنِم  ُذَخُْؤی  َو ال  »
نآ زا  هک  تسین ، دوجوم  ياهدـنهد  يراـی  مه  زاـب  درک ، عاـفد  شربارب  رد  دوشب  هک  دـشاب  يروـط  گرم  رگا  ینعی  َنوُرَْـصُنی :» ْمُه  ـال  َو  »

46 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  يریگولج 
. دیامن

. دنکیمن زاینیب  ندرم  زا  ار  اهنآ  تعافش ، سپ  تسا  گرم  زور  زورما  هک : تسا  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ترضح  زا 
خزود تشهب و  نیب  فارعا  رد  اـم  اریز ، میهدیم . دنراوازـس ، هک  ار  یلماـک  شاداـپ  نآ  دوخ ، نایعیـش  هب  اـم  نادـناخ  اـم و  تماـیق ، زور 

. میتسه
. دنتسه اجنآ  رد  ناراوگرزب ، نآ  نادناخ  زا  ناکاپ  همه  و  ع )  ) نیسح نسح و  همطاف ، یلع ، هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم 

نوچ دوخ  هعیـش  ناگدیزگرب  دنـشاب ، هدش  اهیتخـس  زا  یخرب  راچد  هدوب و  رّـصقم  رگا  دـننیبیم ، تاصرع  رد  ار  دوخ  نایعیـش ، زا  یخرب 
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دـنناسرب و نانآ  هب  ار  دوخ  نیهاش  زاب و  نوچ  ات  میتسرفیم ، تمایق  زور  ات  يرـصع ، ره  رد  ار  اهنآ  ریاظن  راّمع و  رذاـبا ، دادـقم ، ناـملس ،
. دنریگب ار  اهنآ 

. دنریگیم لاگنچ  هب  ار  دوخ  ياههچب  اهنیهاش  اهزاب و  هک  يروط  نامه 
ار اهنآ  رتوبک  دننام  هک  میتسرفیم  ار  نامنایعیـش  نیرتهب  نامنارادتـسود ، زا  رگید  یهورگ  يوس  هب  دننک و  اهر  تشهب  رد  ار  اهنآ  سپس ،

نارّـصقم زا  کی  ره  دـنروآیم  تشهب  هب  ام  روضح  رد  ار  اهنآ  دـنیچیم و  رب  ار  مدـنگ  هناد  هدـنرپ  هک  روط  نامه  دـننیچرب ، تاصرع  زا 
هب ار  ناشناردارب  قوقح  دـناهدیزرو و  هّیقت  هدـش ، زیاح  تیالو  هب  لاّصتا  تداعـس  هب  یلو  دـناهدیزرو ، یهاتوک  دوخ  رادرک  رد  هک  هعیش 
نآ هب  دنوشیم . هدنکفا  شتآ  رد  نایبصان  زا  رازه  دص  ات  دص  زا  نانآ ، زا  کی  ره  يازا  رد  دنوشیم و  هدروآ  تشهب  هب  دناهدروآ ، ياج 
نآ تشهب و  رد  نانمؤم  نیا  سپـس ، دـنریگیم . رارق  شتآ  رد  امـش  ياج  هب  دـناشتآ و  رد  امـش  هیدـف  اـهنیا  هک  دوشیم ، هتفگ  ناـیعیش 

همجرت هب  ینعی  «، ) دندش رفاک  هک  نانآ  اسب  هچ  : » دیامرفیم لج  زع و  يادخ  هک  تسا  نامه  نیا  تفرگ . دنهاوخ  رارق  خزود  رد  نایبصان 
47 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب 

رد نانآ  ياج  هب  نافلاخم  ات  دـندشیم ، ماما  رادربناـمرف  اـیند  رد  ینعی  «. 1  » دندوب نیملـسم  زا  هک  دناهتـشاد  تسود  دندش ،) رفاک  تیالو 
«. 2  » دنتفایب شتآ 

47 ص :  هیآ 49 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(49  ) ٌمیِظَع ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌءالَب  ْمُِکلذ  ِیف  َو  ْمُکَءاِسن  َنُویْحَتْسَی  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َنوُحِّبَُذی  ِباذَْعلا  َءوُس  ْمُکَنُوموُسَی  َنْوَعِْرف  ِلآ  ْنِم  ْمُکاْنیََّجن  ْذِإ  َو 

47 ص :  همجرت ..... :

ار ناتنادـنزرف  دـندرکیم و  هجنکـش  ار  امـش  اههجنکـش ، نیرتدـب  اب  هک  میداد  تاجن  ناینوعرف  زا  ار  امـش  هک  یماـگنه  دـیروآ  داـی  هب  و 
. دوب ناتراگدرورپ  يوس  زا  یگرزب  تنحم  شیامزآ و  نآ ، رد  و  دنتشاذگیم ، یقاب  ار  امش  نانز  دنتشکیم و 

47 ص :  ریسفت ..... :

. میداد تاجن  ار  ناتناکاین  هک  ار  یماگنه  دیروآ  دای  هب  ْمُکاْنیََّجن :» ْذِإ  َو  »
. دندرکیم فیلکت  نانآ  رب  ار  يراوشد  تخس و  روما  هک  نوعرف  نادناخ  گنچ  زا  ینعی  ِباذَْعلا ،» َءوُس  ْمُکَنُوموُسَی  َنْوَعِْرف  ِلآ  ْنِم 

. دوریم راک  هب  ّرش  دروم  ریغ  رد  مک  یلیخ  تخادنا و  تمحز  هب  ار  وا  ینعی  تسا ، رمالا  هماس  زا  ْمُکَنوُموُسَی :»  » و
زا ات  دـندرکیم  راداو  رابجا  هب  هتـسب و  ریجنز  هب  ار  ناـنآ  هک  تسا  هدوب  ناـنآ  ییاـناوت  زا  جراـخ  هّقاـش  لاـمعا  ِباذَْـعلا ،» َءوُس   » زا روظنم 

(. دنزاسب ار  رصم  مارها  اهخاک و  ات   ) دننک لمح  الاب  هب  ار  تشخ  لگ و  هتفر  الاب  اهنابدرن 
. دشاب ِباذَْعلا » َءوُس   » نایب ْمُکَءاْنبَأ ،» َنوُحِّبَُذی  ، » یلاعت يادخ  لوق  تسا  نکمم 

نانآ اریز  تسا ، اههجنکـش ) نیرتدـب   ) باذـعلا ءوس  هدـننک  نایب  ار ) ناتنادـنزرف  دنتـشکیم   ) تراـبع نیا  عقاو ، رد  ْمُکَءاـْنبَأ :» َنوُحِّبَذـُی  »
یبارخ هک : دندوب  هتفگ  نامّجنم  نانهاک و  نوچ  دنتشکیم ، ار  لیئارسا  ینب  رسپ  نادنزرف 

__________________________________________________
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. ].....[ هیآ 2 رجح ، هروس  ( 1)
ص 112. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 2)
48 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوب دهاوخ  لیئارسا  ینب  ناگدازدنزرف  زا  یکی  تسد  هب  هنعارف  روشک 
. درک یلمع  نوعرف )  ) وا دوخ  تسد  هب  ار  یسوم  تیبرت  راتشک ، هنوگ  نیا  مغر  هب  یلاعت  كرابت و  يادخ 

یگدرب يارب  ار  نانآ  ات  دـننامب  امـش  نارتخد  اـهنت  نارـسپ ، نتـشک  اـب  دنتـساوخیم  هک : تسا  نیا  تراـبع  ینعم  ْمُکَءاـِسن :» َنُویْحَتْـسَی  َو  »
. دنرادهگن

ینعی دندومنیم ، شیتفت  ار  نانآ  يایح  بجح و  هک  تسا  نیا  نآ  رگید  ینعم  دوشیم . لصاح  نارسپ  نتشک  اب  هلباقم  هنیرق  هب  ینعم  نیا 
دننادب هکنیا  يارب  ار  نانآ  ای  دـنیامن . لوبق  يزینک  يارب  ار  نانآ  هک  دنـشاب  هتـشادن  یبیع  دـننیبب ، ات  دـندرکیم  سـسجت  ار  نانآ  ياهجرف 

(. دنربب نیب  زا  دوب  رسپ  نینج  رگا  هک  دوب  نیا  روظنم   ) دندومنیم شیتفت  دنتسین ، هلماح 
راظنا زا  رود  یهاگیاج  رد  دندنامیم و  ناما  رد  ندش  هتشک  زا  ناشنارسپ  دشیم و  هتـساک  اهنآ  زا  باذع  اسب  هچ  هک  تسا ، هدش  تیاور 

هب دـنوادخ  زا  هک  دوب  تهج  نآ  هب  اهنیا  همه  و  دـندنامیم . ناما  رد  نانآ ، ياـپ  تسد و  ریز  زا  ناـشنانز  دـندرکیم و  ومن  دـشر و  مدرم 
ع)  ) شکاپ نادـناخ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  رب  تاولـص )  ) دورد اعد و  هب  لّسوت  ورگ  رد  نانآ  تاجن  هک  دوب  هدـش  یحو  یـسوم 

. تسا هدوب 
هب ناحتما  ای  تمقن ، ای  تمعن  يالب  ینعی  اهنآ ، يود  ره  رد  ای  كاندرد ، ياههجنکش  نیرتدب  رد  ای  و  امـش ، تاجن  رد  ٌءالَب :» ْمُِکلذ  ِیف  َو  »

. تسا تمقن  تمعن و 
دـندومزآ و نآ  هب  ار  ناـشناکاین  هک  تسا  یـشیامزآ  يراـتفرگ ، نیا  هک  تسا  نیا  هب  لیئارـسا  ینب  يروآداـی  دوصقم  ٌمیِظَع :» ْمُکِّبَر  ْنِم  »

دنوش رادیب  زین  نانآ  ات  دندشیم  لّسوتم  ع )  ) شکاپ نادناخ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  رب  تاولـص  اعد و  هب  نآ ، فیفخت  يارب  نانآ 
تاکرب تاجن و  بجوم  هدومن  فرطرب  نانآ  زا  ار  باذع  ناراوگرزب ، نآ  رب  نداتـسرف  دورد  نانآ و  ياهمان  هب  لّسوت  یتقو  هک  دنمهفب  و 

49 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رتالاب و  ناراوگرزب ، نآ  صخش  هب  لّسوت  سپ ، دوشیم . نانآ 
. دیامن هاگآ  وا  نادناخ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  تفارش  زا  ار  تّما  دهاوخیم  دنوادخ  زین  تسا و  رتالاو 

49 ص :  هیآ 50 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(50  ) َنوُرُْظنَت ُْمْتنَأ  َو  َنْوَعِْرف  َلآ  اْنقَرْغَأ  َو  ْمُکاْنیَْجنَأَف  َرْحَْبلا  ُمُِکب  اْنقَرَف  ْذِإ  َو 

49 ص :  همجرت ..... :

دیدرکیم هاگن  اهنآ  هب  امش  هک  یلاح  رد  میدومن ، قرغ  ار  نوعرف  لآ  میداد و  تاجن  ار  امش  میتفاکش و  امش  يارب  ار  ایرد  هک  یماگنه  و 
(. دیدوب دهاش  )

49 ص :  ریسفت ..... :

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 455 

http://www.ghaemiyeh.com


. میداد تاجن  ندش  قرغ  زا  نوعرف و  نایرکشل  زا  ار  امش  هتفاکش ، امش  يارب  ار  ایرد  ینعی  ْمُکاْنیَْجنَأَف :» َرْحَْبلا  ُمُِکب  اْنقَرَف  ْذِإ  َو  »
ببـس هب  نوـعرف ، لآ  دـننام  یهورگ  هب  ندرک  قرغ  دـننام  يرما  تبـسن  میدرک . قرغ  ار  شموـق  نوـعرف و  ینعی  َنْوَـعِْرف :» َلآ  اـْنقَرْغَأ  َو  »

رتراوازـس ندش  قرغ  هب  دنابوسنم  وا  هب  مدرم  هک  سیئر  نآ  دوخ  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  تسا ، نانآ  سیئر  هک  نوعرف  دوخ  هب  باستنا 
. تسا

. دیدرکیم هاگن  ندش  قرغ  نمض  ار  اهنآ  امش  هک  یلاح  رد  ینعی  َنوُرُْظنَت :» ُْمْتنَأ  َو  »
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هب  لّسوت  هطـساو  هب  هدـش ، هداد  اهنآ  هب  هک  یتمعن  نانآ و  تاجن  هک  تسا  هدـش  دراو  هعیـش )  ) ام رابخا  رد 

«. 1  » تسا هدوب  ع )  ) شنادناخ
نآ هب  لّسوت  هّجوت و  دـیامنب . ع )  ) شرهاط نادـناخ  دـمحم و  هب  لّسوت  هّجوتم  ار  نانآ  هک  تسا  نآ  تمعن ، تاجن و  يروآدای  زا  دوصقم 

، دندوب هدشن  رهاظ  تایح ، هصرع  رد  زونه  نانآ  هک  یلاح  رد  ناراوگرزب 
__________________________________________________

ص 114. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
50 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هّللا یّلـص  دـمحم  تّما  زا  هیانک  هیآ  رد  تسا و  رتراوازـس  یلوا و  ناشیا  هب  لّسوت  دـناهدش ، رهاـظ  هک  نونکا  تسا . هدوب  تاـجن  تمعن و 
زا هک  تسین  راوازس  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  زین  تسا و  ع )  ) دمحم لآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هب  نانآ  تمعن  تاجن و  هلآ و  هیلع و 

. دنتفای تمعن  تاجن و  نانآ  هب  لّسوت  اب  ناگتشذگ ، هک  ینادناخ  دنرآ  لمع  هب  ینمشد  شنادناخ  اب  هدرک ، یچیپرس  ربمایپ  شیامرف 
روط هب  نایطبق ، قرغ  و  ایرد ، زا  نایطبس  روبع  نانآ و  یپ  زا  شنایرکشل  نوعرف و  جورخ  رصم و  زا  لیئارسا  ینب  اب  یسوم  جورخ  ناتـساد 

(. مییامن نایب  ار  اهنآ  زا  یخرب  هدنیآ ، رد  دیاش  ام  و   ) تسا هدمآ  ریسافت  خیراوت و  بتک  رد  لّصفم 

50 ص :  هیآ 51 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(51  ) َنوُِملاظ ُْمْتنَأ  َو  ِهِدَْعب  ْنِم  َلْجِْعلا  ُُمتْذَخَّتا  َُّمث  ًۀَْلَیل  َنیَِعبْرَأ  یسُوم  انْدَعاو  ْذِإ  َو 

50 ص :  همجرت ..... :

(. دوشیم لزان  وت  رب  عیارش  ماکحا و  تدابع  بش  لهچ  زا  سپ  هک   ) میداد بش  لهچ  هدعو  یسوم  هب  هک  یماگنه  و 
. دیدرک متس  دوخ  هب  راک  نیا  رد  دیدیتسرپ و  ار  هلاسوگ  امش  تّدم ، نیا  رد 

50 ص :  ریسفت ..... :

امش يارب  دیامرف ، تیانع  شیاشگ  امش  يارب  دنوادخ  رگا  تفگیم : لیئارسا  ینب  هب  نارمع ، نب  یسوم  ًۀَْلَیل :» َنیَِعبْرَأ  یسُوم  انْدَعاو  ْذِإ  َو  »
نآ ّلج - ّزع و  دـنوادخ - هک  ینامز  سپ  دـشاب . ناـتنید  رد  امـش  ياـهزاین  ماـمت  لـماش  هک  دروآ  مهاوخ  ناـتراگدرورپ  يوس  زا  یباـتک 

، راطفا زا  لبق  دیـسر  اـهزور  رخاوا  هب  نوچ  دریگب . هزور  زور  یـس  هدـش  رـضاح  هاـگداعیم  رد  هک  دومرف  رما  دومرف ، تیاـنع  ار  شیاـشگ 
(. دوش كاپ  ناهد  ياهیگدولآ  زا  هدش  زیمت  اهنادند  ات   ) درک كاوسم  ار  شیاهنادند 
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51 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ایآ  یسوم ! يا  هک  هدومرف : یحو  ّلج  ّزع و  يادخ  ماگنه ، نیا  رد 
. نکم كاوسم  راطفا  عقوم  رد  رادب و  هزور  رگید  زور  هد  تسا ؟ کشم  يوب  زا  رتوبشوخ  نم  يارب  رادهزور ، ناهد  دب  يوب  هک  ینادیمن 
، یلاعت كرابت و  يادخ  سپ ، دیامرف . تیانع  باتک  وا  هب  بش  لهچ  زا  سپ  هک  دوب  نینچ  ادخ  هدـعو  نوچ  درک . نینچ  ع )  ) یـسوم سپ 

. دومرف اطع  باتک  وا  هب 
سپ هک  درک  هدعو  یسوم  تفگ : هتخادنا ، هابتشا  رد  ار  اهنآ  تفیرف و  ار  لیئارسا  ینب  نامیا ) نافعضتسم  روظنم   ) نافعضتسم يرماس ، اّما 
هتشگ مامت  یسوم  نیعبرا  دوشیم و  لهچ  عومجم ، رد  هک  درذگیم  نامز  نآ  زا  زور  تسیب  بش و  تسیب  نونکا  ددرگزاب  بش  لهچ  زا 

. تسا هدرک  هابتشا  یسوم  راگدرورپ  تسا . هدومن  یّطخت  شراگدرورپ  هدعو  زا  یسوم  و 
هک دوب  دهاوخ  رداق  وا  دناوخ . ارف  دوخ  يوس  هب  ار  امش  شدوخ  دناوتیم  هنوگچ  هک  دهد  ناشن  امش  هب  ات  تسا  هدمآ  امش  يادخ  نونکا 
هک درادن  يزاین  ادخ  و  دیامن .) توعد  دوخ  يادخ  هب  ار  امش  هطساو ، نودب  میقتـسم و  روط  هب   ) دناوخب دوخ  هب  شدوخ  بناج  زا  ار  امش 

. دتسرفب امش  يوس  هب  ار  یسوم 
. درک رهاظ  نانآ  يارب  دوب ، هتخاس  هک  ار  ياهلاسوگ  يرماس  هاگنآ ،

؟ دوب دناوت  ام  يادخ  هلاسوگ ، هنوگچ  دنتفگ : نانآ 
سپ دینش . ار  شیادخ  يادص  تخرد  زا  یـسوم  هک  نانچمه  دیوگیم ، نخـس  امـش  اب  هلاسوگ  نیا  لخاد  زا  امـش  راگدرورپ  تفگ : يو 

. دندیتسرپ ار  هلاسوگ  دندش و  هارمگ  موق  نآ  سپ ، دوب . تخرد  رد  هک  روط  نامه  تسا ، هلاسوگ  رد  ادخ 
رد ار  دوخ  نادیرم  زا  یکی  سپس  دشاب . راوید  هب  نآ  تشپ  هک  داد  رارق  ار  نآ  يروط  هتخاس و  ار  ياهلاسوگ  تروص  هک  تسا  هدش  لقن 

و داد . میلعت  صخش  نآ  هب  دیوگب  دیاب  هچنآ  و  دشاب ، هلاسوگ  هاگنمیـشن  لباقم  صخـش  نآ  ناهد  هک  يروط  هب  درک ، ناهنپ  راوید  تشپ 
52 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نخس  هلاسوگ ، هک  دنتشادنپیم  نانآ  تشادیم و  راهظا  دیوگب ، دیاب  هک  ار  یتاملک  مه ، درف  نآ 

. دیوگیم
تشادهاگن دوخ  دزن  ياهسیک  رد  ار  نآ  هتشادرب ، نوعرف  قرغ  زور  رد  ار  لیئربج  بسا  ياپ  ریز  كاخ  يرماس ، هک  تسا  هدش  لقن  زین  و 

. تخورفیم رخف  لیئارسا  ینب  رب  نامه  اب  و 
یسوم دمآ ، رس  هب  زور  یـس  هک  یتقو  دروایب ، نانآ  يارب  ار  یباتک  زور ، یـس  زا  سپ  ات  دوب  هدرک  هدعو  اهنآ  هب  یـسوم  هک  تهج  نآ  زا 

. تشگنزاب
ار ناتیاهرویز  ددرگیمن . زاب  امـش  دزن  رگید  تسا و  هتخیرگ  یـسوم  تفگ : اـهنآ  هب  دـش و  رهاـظ  ناـنآ  رب  يدرمریپ  تروص  هب  ناـطیش 
نآ تفگ : يرماس  هب  تخاس و  هلاسوگ  لکش  هب  ياهمسجم  نانآ  يارب  سپس ، مزاسب . ییادخ  امش  يارب  ات  دینک ، عمج  نم  دزن  دیروایب و 

. روایب تسا  وت  دزن  هک  یکاخ 
ندب رد  مشپ  وم و  دش و  هدینـش  نآ  زا  يواگ  يادص  دـمآرد ، شبنج  هب  هلاسوگ  همـسجم  تخیر . هلاسوگ  نورد  رد  ار  نآ  دروآ ، مه  وا 

«1 . » تفرگ ندییور  هلاسوگ 
رد هک  دـنتفرگ ، شیوخ  يادـخ  ار  هلاسوگ  لیئارـسا ، ینب  ور  نیا  زا  هک  تسا  هدـش  لقن  َنوُِملاـظ :» ُْمْتنَأ  َو  ِهِدـَْعب  ْنِم  َلْـجِْعلا  ُُمتْذَـخَّتا  َُّمث  »

رب تاولص 
__________________________________________________

هدشیم بوسحم  ناسنا  هارمه  شودمه و  دازمه و  اریز  هدوب ، مرتحم  سّدقم و  نایدا  للم و  رثکا  نیب  واگ ، یتسرپ : واگ  خیرات  حرش  ( 1)
وت هب  دورد  دیوگیم : هرقف 1 ، درگرف 21 ، وا ، دیدن  ورد  هکنانچ  تسا ، هدوب  ززعم  رایسب  اهیرصم ، اهودنه و  دزن  ناتساب و  ناریا  رد  تسا .

کین نایاپراهچ  تظافح  يارب  هک  روتـس  نیتسخن  ناور ، ای  نوروشوگ  هتـشرف  زا  اهتاگ  ياج  نیدـنچ  رد  تغیـسونگ .)  ) سدـقم واگ  يا 
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واگ يارب  رصم  رد  تسا . هدش  هداتسرف  دورد  هتشرف ، نیا  دبلاک  ناور و  هب  زین ، اتسوا  ياهتمسق  ریاس  رد  تسا و  هتـشگ  دای  هدش ، هتـشامگ 
رد واگ ، نیا  تشاد . لکش  یباقع  دیفس و  یناشیپ  دوب و  گنر  هایـس  هک  دوب  سیپآ  واگ  اهواگ ، نیرتسّدقم  دندوب و  لیاق  یـصاخ  مارتحا 
نآ یناهنپ  نانهاک  دشیم ، رتشیب  رگا  درکیم و  رمع  لاس  زا 25  شیب  دیابن  واگ ، نیا  دشیم . يرادهاگن  سیفمم  رد  یصوصخم  هاگیاج 

. دنتشکیم ار 
53 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دندومن يراددوخ  نانآ  ناماد  هب  لّسوت  زا  و  دندیزرو ، یتسس  ع ،)  ) ترضح نآ  نیرهاط  لآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم 

53 ص :  هیآ 52 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(52  ) َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُْکنَع  انْوَفَع  َُّمث 

53 ص :  همجرت ..... :

. دیوش رازگساپس  دیاش  ات  ار ، دنسپان  لمع  نآ  امش  زا  میتشذگرد  سپ ،

53 ص :  ریسفت ..... :

. میتشذگرد امش  ناهانگ  زا  ع ،)  ) شلآ هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هب  لّسوت  ببس  هب  نآ ، زا  سپ  ْمُْکنَع :» انْوَفَع  َُّمث  »
، دـش امـش  بیـصن  هک  ع )  ) شلآ هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  هب  لّـسوت  تـمعن  وـفع و  تـمعن ، تـهج  هـب  دـیاش  َنوُرُکْـشَت :» ْمُـکَّلََعل  »

. دیوش رازگساپس 

53 ص :  هیآ 53 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(53  ) َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  َناقْرُْفلا  َو  َباتِْکلا  یَسُوم  اْنیَتآ  ْذِإ  َو 

53 ص :  همجرت ..... :

. دیوش تیاده  امش  دیاش  میداد ، ناقرف  باتک و  یسوم  هب  هک  یماگنه  ( دیروآ دای  هب  (و 

53 ص :  ریسفت ..... :

. میداد هک  یماگنه  دیروآ  دای  هب  و  اْنیَتآ :» ْذِإ  َو  »
. ار ناقرف  باتک و  یسوم  هب  َناقْرُْفلا :» َو  َباتِْکلا  یَسُوم  »

. دیامنیم صّخشم  ار  لطبم  ّقحم و  نیب  توافت  هدرک و  ادج  مه  زا  ار  لطاب  ّقح و  هک  تسا  يزیچ  نآ  ناقرف ،
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. تسا نآ  دومن  تّوبن و  تروص  هب  تاروت  تّوبن و  باتک ، زا  روظنم 
. تسا تلاسر  تّوبن و  باتک  زا  دارم  ای  تلاسر ، ناقرف ، زا  روظنم  و 

تروص تاروت  دنکیم و  صخشم  مه  زا  ار  راکدب  راکوکین و  هدوب و  رـش  ریخ و  نیب  زیمت  تیالو ، اریز  تسا ، تیالو  ناقرف ، زا  روظنم  و 
54 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ینعی  تسا ، هدش  ریسفت  تّوبن  ای  تاروت  هب  باتک  ور ، نیا  زا  تسا . ینعم  ود  نیا 

هدننک ادج  تیالو  نوچ  تسا . هدش  ریسفت  زین  ع )  ) نیبّیط لآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هب  رارقا  هب  ناقرف  تسا . هدوب  یسوم  رد  هچنآ 
. ناقرف دننام  تسا ، لطاب  زا  قح 

یحو ع )  ) یسوم هب  ادخ  تشاد ، یمارگ  نآ  هب  نامیا  باتک و  اب  ار  لیئارـسا  ینب  موق  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  یماگنه  تسا  هدش  لقن 
مولعم ار  نارفاـک  ناـنمؤم و  نیب  قرف  هک  ناـقرف  یلو  دـیوش . اریذـپ  ار  نآ  تارّرقم  هدوـمن و  رارقا  نآ  هب  دـیاب  هک  تسا  یباـتک  نیا  درک :
یلمع نامیا و  نانآ ، کی  چیه  زا  هک  مدرک  دای  مدوخ  سفن  رب  یمتح  دنگوس  نم  دنبب . دهع  اهنآ  هب  ادّدجم  و  تسا . هدنام  یقاب  دنکیم ،

. مریذپن نامیپ  دهع و  نیا  ماجنا  اب  زج  ار 
؟ تسیچ نامیپ  نآ  نم ، راگدرورپ  يا  تفگ : یسوم 

وا ّیـصو  ردارب و  هدوب ، ناگداتـسرف  رورـس  ناربمایپ و  نیرتهب  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  هک  ریگب  نامیپ  اهنآ  زا  دومرف : یلاعت  يادـخ 
، دـنیوا نانیـشناج  يو و  داـقنم  عیطم و  هک  ع )  ) یلع نایعیـش  دـنامدرم و  رورـس  ناـنآ  نارادتـسود  تسا و  ایـصوا  نیرتهب  زا  مه  ع )  ) یلع

. دنتسه ندع  تشهب  ناهاشداپ  نیرب و  تشهب  ناگراتس 
. دندشن اریذپ  لد  هب  یلو  هتفریذپ  نابز  هب  یضعب  دندش و  دقتعم  قح  هب  نانآ ، زا  یخرب  تفرگ . تعیب  نانآ  زا  طورش  نیا  اب  یسوم 

. دشیم عطاس  نانآ  هعیش  ترتع و  و  ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هب  نانمؤم  یناشیپ  زا  هک  تسا  يراکشآ  رون  ناقرف  نیا ، ربانب 
. تشاد دهاوخن  دوجو  شایناشیپ  رد  رون  نآ  تسین ، نمؤم  لد  هب  هدروآ ، نامیا  نابز  هب  هکنآ 

دنکیم ادـیپ  روهظ  دوجو ، بتارم  تیالو ، اب  دوشیمن و  لصاح  تیالو  لوبق  اب  زج  هدـش ، دای  بتارم  یناعم و  نیا  هب  رارقا  میوگیم : نم 
. تسا رگید  هبترم  زا  رترب  بتارم ، نیا  زا  یضعب  هک  دوشیم ، رهاظ  و 

اب ات  دـنارگید  یـضعب  زا  رتلماک  نانآ ، زا  یخرب  هک  تسا  تیالو  اب  دوشیم و  راکـشآ  تیالو  اب  نانآ ، نانیـشناج  ناربماـیپ و  بتارم  زین  و 
55 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  يرگید  زیچ 

. تیالو زا  ریغ 
. دیوش تیاده  رترب ، ياهناهج  كولس و  لحارم  دوجو و  بتارم  ناگداتسرف و  ناربمایپ و  تاماقم  هب  امش  هک  دشاب  َنوُدَتْهَت :» ْمُکَّلََعل  »

55 ص :  هیآ 54 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ْمُِکئِراب َدـْنِع  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ْمُکَـسُْفنَأ  اُوُلْتقاَف  ْمُِکئِراب  یلِإ  اُوبُوتَف  َلْجِْعلا  ُمُکِذاـخِّتِاب  ْمُکَـسُْفنَأ  ُْمتْمَلَظ  ْمُکَّنِإ  ِمْوَق  اـی  ِهِمْوَِقل  یـسُوم  َلاـق  ْذِإ  َو 
(54  ) ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ْمُْکیَلَع  َباتَف 

55 ص :  همجرت ..... :

هب دیاب  دیتفرگ . ادـخ  ياج  هب  ار  هلاسوگ  هک  دـیاهدرک  ملظ  ناتدوخ  هب  امـش  موق ! يا  تفگ : شموق  هب  یـسوم  هک  یماگنه  رآ ) دای  هب  (و 
هک دریذپیم  ار  امش  هبوت  ادخ  تسا و  رتهب  امش  يارب  دنوادخ  دزن  لمع ، نیا  هک  دیشکب ، ار  ناتیاهدوخ  دینک و  هبوت  ناتراگدرورپ  يوس 
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. تسا نابرهم  ریذپهبوت و  رایسب  وا 

55 ص :  ریسفت ..... :

اـهنآ و هب  یـسوم  ندرک  هجوت  هک  اریز  درامـشیم ، رب  لیئارـسا  ینب  رب  يرگید  تمعن  یلاـعت  يادـخ  راـب ، نیا  ِهِمْوَِقل :» یـسُوم  َلاـق  ْذِإ  َو  »
. تسا یگرزب  تمعن  دوخ  هبوت ، شور  هار و  هب  ناشنداد  دای  هبوت و  هب  نانآ  يروآدای 

. دوب یگرزب  تمعن  زین ، ناشدوخ  نتشک  ببس  هب  نانآ  هبوت  و  ع )  ) یسوم لوق  نتفریذپ  هچنانچ 
. دیدیتسرپ هداد ، رارق  ادخ  ياج  هب  ار  هلاسوگ  هک  دیدرک  متس  دوخ  هب  موق ! يا  َلْجِْعلا :» ُمُکِذاخِّتِاب  ْمُکَسُْفنَأ  ُْمتْمَلَظ  ْمُکَّنِإ  ِمْوَق  ای  »

. دییامن اّربم  كاپ و  ار  دوخ  یهارمگ  يراکمتس و  زا  دینک و  هبوت  سپ  اُوبُوتَف :» »
. دیدرگ زاب  ناتراگدرورپ  يوس  هب  و  ْمُِکئِراب » یلِإ  »

، هبوت ّتلع  هب  ار  دارفا  هک  تسا  نآ  تسا ، هتشگ  هدننیرفآ  ینعم  هب  يراب  فصو  رب  ّقلعم  ادخ  يوس  هب  تشگزاب  هبوت و  هب  رما  هکنیا  ّتلع 
56 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هاگآ 

. دنک ور  هدیرفآ  هب  هتشگرب و  راگدیرفآ  زا  صخش  هک  تسا  ینادان  تیاهن  هک  رما ، نیا  هب  هدرک 
. دیشکب تسا ، تقامح  تیاهن  نآ  هک  دینک ، ور  هدیرفآ  هب  راگدیرفآ  زا  ات  دش  بجوم  هک  ار  ناتدوخ  سفن  سپ  ْمُکَسُْفنَأ :» اُوُلْتقاَف  »

ياههشیدنا هب  رجنم  هک  دیشکب  ار  دوخ  ّتیدوخ  ّتینانا و  هک  تسا  نیا  روظنم  ای  تسا . لقع  لباقم  هک  تسا  یسفن  نآ  سفنا »  » زا روظنم 
. دیشکب ار  رگید  یضعب  یخرب ، ای  دش . امش  هدناماو  دنسپان 

و دندیشک ، مه  يور  هب  ریشمش  دندوب و  نت  رازه  داتفه  اهنآ  دنشکب و  ریشمش  اب  ار  ناشدوخ  هک  دش  رما  نانآ  هب  هک  تسا  هدمآ  رابخا  رد 
«. 1  » دنتشک ار  رگیدکی  هک  دراد  تلالد  نیمه  رب  رما ، نیا 

ار هلاـسوگ  ناـنآ  زا  رفن  رازه  هدزاود  اـهنت  دـندوب . رفن  رازه  دصـشش  هلاـسوگ ، ناگدنتـسرپ  تسا : هدـمآ  نآ  رد  هک  تـیاور ، نـیا  دـننام 
نارگید ناج  هب  هدیشک  ریـشمش  دندوب ، هدرکن  نیکمت  هلاسوگ  شتـسرپ  هب  هک  رفن  رازه  هدزاود  نآ  هک  داد  روتـسد  دنوادخ  دندیتسرپن و 

. دنتفا
. میشکب دوخ  تسد  اب  ار  دوخ  نادنواشیوخ  ناردپ و  دیاب  هک  تسا  هلاسوگ  شتسرپ  زا  رتتخس  تبیصم  نیا  ام  يارب  دنتفگ ، اهنآ 

ات دنیوج ، لسوت  مالس  دورد و  ضرع  اب  ع )  ) شنادناخ هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هب  وگب ، اهنآ  هب  هک  دش  لزان  یحو  یـسوم  هب  سپ ،
رازه دصـشش  نآ  راتـشک  نوچ  و  تشگ . ناسآ  نانآ  رب  رما  نیا  دـندش و  لّسوتم  ناراوگرزب  نآ  هب  زین  اهنآ  دوش . ناسآ  ناشیا  رب  رما  نآ 

. دندومن وفع  ياضاقت  نانآ  تفای ، همادا  دندوب ) ینثتسم  دروم  نآ  زا  دندوب ، هدیتسرپن  ار  هلاسوگ  هک  رفن  رازه  هدزاود   ) رفن
هب ناتسرپ  ادخ  دننام  هک  درک  هاگآ  زین  ار  نانآ  یلاعت ، يادخ 

__________________________________________________

ص 118. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
57 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تفای نایاپ  راتـشک  تفریذپ و  ار  ناشیا  هبوت  دنوادخ ، دـندرک و  نانچ  زین  نانآ  دـنوش . لّسوتم  ع )  ) شلآ هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم 
«. 1»

یهاگآ ع )  ) شنادناخ هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هب  لسوت  هب  دـندش ، هتـشک  نانآ  زا  رفن  رازه  هدزاود  هکنآ  زا  سپ  تسا ، هدـش  لقن 
. تفای نایاپ  راتشک  دنتفای و 

. ناتراگدیرفآ دزن  امش ، يارب  تسا  رتهب  نتشک  نیا  ْمُِکئِراب :» َْدنِع  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  »
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هدروآ يراب »  » صوصخم ظفل  اب  ور ، نیا  زا  ار  ادخ  روضح  دشاب و  لد  نیکمت  ناج و  تّذـل  ات  تسا  هدـش  رارکت  يراب »  » هملک ور  نیا  زا 
. دناهدرک ور  هدیرفآ  شتسرپ  هب  راگدیرفآ  یگدنب  زا  هنوگچ  هک  دشاب  نانآ  ینادان  رب  يدیکأت  ات  تسا ،

. تسا هدش  رارکت  رایسب  ادخ  باتک  رد  یلاعت ، يادخ  ياهمان  ریاس  و  هّللا »  » مسا
، نآ دای  ندینـش و  اب  هک  تسا  هدـنریذپ  حور  ناج  تّذـل و  لد و  رد  نتفرگ  ياـج  بجوم  هک  تسا  نیا  رارکت ، نیا  یمومع  یلک و  هجو 

دننام دـنکن ، ای  دـنک  اضتقا  ار  ياهژیو  مان  اـههزیگنا  هاوخ  دراد ، دوجو  زین  یـصاخ  ياـههزیگنا  اـهاج ، یـضعب  رد  و  دربیم . یحور  تذـل 
ياهمان هدعو ، ماقم  هچنانچ  دشاب . هتشاد  تلالد  ماقتنا  تعرـس  ماقتنا و  بضغ ، رب  دنکیم  اضتقا  هک  رهق ، ياهمان  رد  دیدهت  ماقم  ياضتقا 

. دنکیم ءاضتقا  ار  فطل 
. تسا نابرهم  ریذپهبوت و  رایسب  وا  هک  تفریذپ  ار  امش  هبوت  دنوادخ ، و  ُمیِحَّرلا :» ُباَّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ْمُْکیَلَع  َباتَف  »

57 ص :  هیآ 55 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(55  ) َنوُرُْظنَت ُْمْتنَأ  َو  ُۀَقِعاَّصلا  ُمُْکتَذَخَأَف  ًةَرْهَج  َهَّللا  يََرن  یَّتَح  ََکل  َنِمُْؤن  َْنل  یسُوم  ای  ُْمْتُلق  ْذِإ  َو 
__________________________________________________

ص 118. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
58 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

58 ص :  همجرت ..... :

ار امـش  هقعاص  سپ  مینیبب . اراکـشآ  ار  ادخ  هکنیا  رگم  میروآیمن ، نامیا  وت  هب  زگره  یـسوم  يا  دـیتفگ ، هک  ار  یماگنه  روآ ) دای  هب  (و 
. دیتسیرگنیم نآ  هب  امش  دوبر و  رد 

58 ص :  ریسفت ..... :

« َنِمُْؤن َْنل  یسُوم  ای  ُْمْتُلق  ْذِإ  َو  »
. مینکیمن ناعذا  وت  يربمایپ  هب  ام  یسوم  يا  ینعی ، : 

هدوب یتراسج  تلع  هب  هقعاص ، دوبر ، رد  ار  امش  هقعاص  اذل  مینیبب ، اراکشآ  ار  ادخ  هکنیا  رگم  ُۀَقِعاَّصلا :» ُمُْکتَذَخَأَف  ًةَرْهَج  َهَّللا  يََرن  یَّتَح  »
. دیاهدومن یبدایب  هتشاد و  اور  ناتیادخ  ربمایپ و  هب  هک  تسا 

، دوب هدش  لزان  امش  رب  هک  ياهقعاص   ) دیدرم هقعاص  نآ  هجیتن  رد  دشیم و  لزان  هک  دیدرکیم  هاگن  هقعاص  هب  امـش  و  َنوُرُْظنَت :» ُْمْتنَأ  َو  »
(. دیدرک هدهاشم  ار  نآ  دش و  امش  گرم  بجوم 

58 ص :  هیآ 56 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(56  ) َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکتْوَم  ِدَْعب  ْنِم  ْمُکاْنثََعب  َُّمث 
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58 ص :  همجرت ..... :

. دیوش رازگرکش  دیاش  ات  میتخیگنا ، رب  ار  امش  ناتگرم  زا  سپ  هاگنا ، و 

58 ص :  ریسفت ..... :

، هیآ نیا  یـشوهیب و  اـمغا و  زا  سپ  هن  تسا ، هدوب  گرم  زا  سپ  نتخیگنا  رب  نیا  هک  تسا  نآ  هب  هراـشا  ْمُِکتْوَـم :» ِدـَْعب  ْنِم  ْمُکاـْنثََعب  َُّمث  »
هدمآرد تّما  نیا  نیب  يرورض  رما  کی  ناونع  هب  هلئسم ، نیا  هدش و  دراو  نومضم  نیمه  هب  رابخا  هچنانچ  دراد . تعجر  ناکما  رب  تلالد 

. تسا
«1  » دندروآ لیلد  هدومرف و  دانتسا  هیآ  نیمه  هب  دوب ، هدش  هیضق  نیا  رکنم  هک  ءاوک  نبا  ربارب  رد  ع ،)  ) نینمؤملا ریما 

__________________________________________________

ص 96. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
59 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زیاج و ادخ  ندید  هک  دنادن  هّللا ) میلک   ) یسوم ترـضح  تسا  نکمم  هنوگچ  دندیـسرپ : ع )  ) اضر ترـضح  زا  هک  تسا ، هدمآ  رابخا  رد 
؟ دیامنب ار  شسرپ  نآ  ات  تسین ، نکمم 

ادخ اب  هکنآ  زا  سپ  اّما  تساّربم ، هزنم و  رصب )  ) مشچ تیؤر  زا  یلاعت  يادخ  هک  دنتسنادیم  ع )  ) هّللا میلک  یسوم  دندومرف : ترـضح  نآ 
. تشگزاب شموق  يوس  هب  تخادرپ ، تاجانم  هب  وا  اب  کیدزن و  وا  هب  تفگ ، نخس 

. داد یهاگآ  وا  اب  تاجانم  ادخ و  اب  یکیدزن  نتفگ و  نخس  هراب  رد  نانآ  هب 
. دندوب رفن  رازه  دصتفه  موق  نآ  میونشب و  وت  دننام  ار  ادخ  نخس  هکنیا  رگم  میروآیمن ، نامیا  وت  هب  ام  دنتفگ : هاگنآ 

، درک باختنا  ار  درم  داتفه  رفن ، دصتفه  نایم  زا  دعب  رفن و  دصتفه  نآ  نیب  زا  دیزگرب و  ار  نانآ  زا  رازه  داتفه  ع ،)  ) یسوم ترـضح  سپ 
هوک يالاب  هب  دوخ  هداد ، ياج  هوک  هنماد  رد  ار  نانآ  دـش . انیـس  روط  مزاع  هدـع  نآ  اب  هاگنآ  و  دربب . شراگدرورپ  اب  تاقالم  لحم  هب  اـت 

زا ار  شنخس  نانآ  تفگ و  نخس  وا  اب  ادخ  دنونـشب ، زین  نانآ  هک  يروط  هب  دیوگب ، نخـس  وا  اب  هک  درک  تساوخرد  ادخ  زا  تفر و  روط 
شخپ اج  همه  هب  تخرد  زا  درک و  رادیدپ  نخس  تخرد  رد  یلاعت ، يادخ  هچ  دندینش . سپ  شیپ و  زا  پچ و  تسار و  زا  نییاپ و  الاب و 

هک ینخـس  هک  میروآیمن  نامیا  میدینـش ، ار  ادـخ  نخـس  هکنآ  اـب  اـم  دـنتفگ ، نآ  زا  سپ  دندینـش و  بناوج  همه  زا  هورگ ، نآ  هک  دـش 
یـشکرس رابکتـسا و  دـنتفگ و  ار  نیگنـس  نارگ و  تخـس  راـتفگ  نیا  نوـچ  مینیبـب . اراکـشآ  ار  وا  هکنیا  رگم  تسادـخ ، مـالک  میدـینش 

، دندوب هتشاد  اور  متس  دوخ  رب  هکنآ  لیلد  هب  داتسرف و  هقعاص  نانآ  رب  یلاعت  يادخ  «، 1  » دندیزرو
__________________________________________________

اّنبر يرن  وا  ۀکئالملا  انیلع  انلزنا  الول  انئاقل  نوجری  نیذلا ال  لاق  و  دیامرفیم : هک  دراد  هراشا  هلئسم  نیمه  هب  هیآ 21 ، ناقرف  هروس  رد  ( 1)
. اریبک اّوتع  اوتأ  مهسفنا و  یف  اوربکتسا  دقل 

60 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دندرم دوبر و  رد  ار  نانآ  هقعاص 

؟ میوگب هچ  لیئارسا  ینب  هب  متشگزاب ، هک  یتقو  ایادخ ! تفگ : یسوم 
وگتـسار يونـشیم ، ار  ادخ  نخـس  ینکیم و  تاجانم  ادخ  اب  هک  دوخ  ياعّدا  رد  وت  اریز  یتشک ، يدرب و  ار  اهنآ  وت  تفگ  دـنهاوخ  اهنآ 
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. يدوبن
. تخیگنارب درک و  هدنز  ار  اهنآ  ادخ  سپ 

ربخ ام  هب  یناوتیم  تقو  نآ  درک ، دهاوخ  تباجا  ادخ  ینیبب ، ار  وا  وت  دهد و  ناشن  وت  هب  ار  دوخ  هک  یهاوخب  ادخ  زا  وت  رگا  دنتفگ : اهنآ 
. میسانشب تسا ، تفرعم  راوازس  هک  هنوگ  نآ  ار  ادخ  ات  تسا ، هنوگچ  وا  هک  یهد 

اب هتخانـش و  شیاـههناشن  اـب  ادـخ  درادـن . مه  یگنوگچ  دوـشیمن و  هدـید  مشچ  اـب  یلاـعت  يراـب  دـنوادخ  هّتبلا  موـق ! يا  تفگ : یـسوم 
. دوشیم هتسناد  شیاهدومن 

. ینک تساوخرد  میتفگ  هک  ار  هچنآ  وا  زا  هکنیا  رگم  میروآیمن ، نامیا  وت  هب  دنتفگ : اهنآ 
. يرتاناد نانآ  تحلصم  هب  يدینش و  ار  لیئارسا  ینب  ياههتفگ  دوخ  وت  اراگدرورپ ! راب  تفگ : یسوم 

مهاوخن هذخاؤم  نانآ  لهج  هب  ار  وت  نم  سرپب و  نم  زا  دناهدرک ، تساوخرد  وت  زا  اهنآ  هچنآ  یسوم ! ای  هک  دومن  یحو  وا  هب  ادخ  سپس ،
. منیبب ار  وت  ات  امنب ، نم  هب  ار  دوخ  اراگدرورپ ! تفگ : یسوم  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  درک .

. نک هاگن  هوک  هب  یلو  ینیبب ، یناوتیمن  ارم  زگره  دومرف : یلاعت  يادخ 
. درک دهاوخ  طوقس  هوک  ماگنه ، نآ  رد  اّما  دید ، یهاوخ  ارم  دنام ، یقاب  دوخ  ياج  رد  هوک  رگا 

وت ایادخ  تفگ : دمآ  شوه  هب  هک  یتقو  داتفا . شوهیب  یـسوم  دش و  زیر  زیر  هوک  درک ، یلجت  هوک  هب  دوخ  تایآ  زا  یتایآ  اب  ادـخ ، نوچ 
61 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  منکیم . هبوت  تهاگرد  هب  یهّزنم ، ندش  هدید  زا 

هب متسه  موق  نآ  ناگدنروآ  نامیا  نیتسخن  زا  نم  مدش و  لصاو  وت  تفرعم  هب  دوخ  موق  لهج  زا  ایادخ  دیوگیم : یـسوم  ماگنه ، نآ  رد 
«. 1  » يوشیمن هدید  وت  هکنیا 

موق ناگدیزگرب  زا  تشادنپیم  هک  نانآ  زا  درم  داتفه  دندوب ، نت  رازه  دـصتفه  هک  شموق  نایم  زا  یـسوم ، هک  تسا  هدـش  دای  رابخا ، رد 
. دنتسه وا  موق  دارفا  نیرتهتسیاش  هک  درکیم  نامگ  وا  یلو  دندوب ، نارگید  زا  رتدساف  نانآ  هک  یلاح  رد  درک ، باختنا  دنتسه 

دوشیم مولعم  دوب . هدیزگرب  اهنآ  نیرتهب  ياج  هب  ار  دارفا  نیرتدب  یلو  دوب ، مزعلا  ولوا  ناربمایپ  زا  يربمایپ  ع )  ) یـسوم ترـضح  هکنیا  اب 
. درادن دشاب ، قلخ  نیرتهب  زا  تسا  هتسیاش  هک  ماما ، نییعت  هب  یطبر  مدرم  رایتخا  هک 

رد ناتساران )  ) نیلطبم و  ناتـسار )  ) نیّقحم نیب  دراد ، اپ  رب  نانآ  اب  ار  ناقرف  دهع  هک  درک  هدارا  نوچ  یـسوم  هک ، تسا  هدش  دراو  ربخ  رد 
يربمایپ هب  هک  ار  نیّقحم  تشاذـگ . قرف  ع ،)  ) رگید ناماما  و  ع )  ) یلع تماما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  ترـضح  يربمایپ  شریذـپ 

زیامتم دنرادن  ینامیا  نینچ  هک  نیلطبم  زا  دناهدومن ، ناعذا  ع )  ) رگید ناماما  و  ع )  ) یلع تماما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  ترـضح 
رگم هدرک ، شرافس  ع )  ) ناماما ریاس  یلع و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  دروم  رد  وت  يادخ  هک  میروآیمن  نامیا  ام  دنتفگ : اهنآ  درک .

. تفرگ ار  اهنآ  هقعاص  سپ  دنک . هاگآ  لئاسم  نیا  هب  ار  ام  وا  هدید  اراکشآ  ار  ادخ  هکنیا 
قحلم نانآ  هب  زین  امـش  دینکن  نینچ  رگا  دینکیم ؟ فارتعا  دیریذپیم و  امـش  ایآ  تفگ : دندوب  هدشن  هقعاص  راچد  هک  ییاهنآ  هب  یـسوم 

. دیوشیم
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  هراـب  رد  ار  وـت  نخـس  هک  دوـب  تهج  نآ  هب  اـهنآ  يراـتفرگ  رگا  دـش ، هچ  اـهنآ  هب  مـینادیمن  اـم  دـنتفگ :

نانآ زا  ات  دنادرگ ، هدنز  ار  نانآ  ع )  ) شنادناخ هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  قح  هب  ات  هاوخب  ادخ  زا  دندرک ، ّدر  شنادناخ 
__________________________________________________

ص 232. ج 2 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
62 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دمآ شیپ  ناشیارب  هعقاو  نیا  هنوگچ  ارچ و  هک  میسرپب 
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. دومن هدنز  ار  نانآ  دنوادخ  درک و  اعد  یسوم  سپ ،
. دندیسرپ اهنآ  زا  شایگنوگچ  هقعاص و  هراب  رد  سپ ،

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  تّوبن  زا  دـعب  ع )  ) یلع تماما  هب  داـقتعا  زا  اـم  هک  دوب  تهج  نآ  هب  دـمآ ، شیپ  اـم  يارب  هک  هچنآ  دـنتفگ :
میدید ار  نامراگدرورپ  کلامم  همه  خزود و  تشهب و  یـسرک و  شرع و  اهباجح و  اهنامـسآ و  نامگرم ، زا  سپ  میدرکیم . يراددوخ 

و ع )  ) نسح و  س )  ) همطاف و  ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  تنطلـس  زا  رتذفان  ار  یتنطلـس  رما و  چیه  اهتکلمم ، نیا  عیمج  رد  و 
. میدیدن ع )  ) نیسح

ناکلام ع ،)  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  هک  میدـید  نآ ، زا  سپ  دـندرب . خزود  هب  ار  ام  میدرم ، هقعاص  تلع  هب  اـم  هک  یماـگنه 
طوبرم ام  كاپ  نادـناخ  ام و  هب  هک  یلئاـسم  هب  خـساپ  يارب  اـهنآ  اریز  دـیرادرب ، ناـنیا  باذـع  زا  تسد  دـنتفگ : دـندز و  ادـص  ار  خزود 

«. 1  » دنوشیم هدنز  هدش و  هتساوخ  ار  اهنآ  ندش  هدنز  ادخ  زا  دوشیم ،
ع)  ) شکاپ نادناخ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  رطاخ  هب  دـیامرفیم : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  نامز  نامدرم  هب  دـنوادخ  اجنیا ، رد 

بجوم هک  ار  ییاهراک  نآ  تسا  بجاو  امـش  رب  سپ  دـش . عفر  دوب ، هدوبر  رد  ار  نانآ  هقعاص  هدرک و  دوخ  رب  امـش  ناینیـشیپ  هک  یمتس 
. دیهدن ماجنا  دینادرگ ، هدنز  هرابود  ار  نانآ  دنوادخ  دوب و  هدش  نانآ  تکاله 

نانآ نیب  ّتیخنس  لیلد  هب  راک  نیا  میتفگ  و  میداد . حرش  ناگدنیآ  رب  ار  ناینیشیپ  لعف  نداد  تبسن  تلع  هتـشذگ ، رد  َنوُرُکْـشَت :» ْمُکَّلََعل  »
. تسا هدز  رس  ناینیشیپ  زا  هک  تسا  یلمع  هب  تبسن  نادنزرف  تیاضر  هظحالم  و 

هب ای  تسا ، تمعن  رد  هدنهد  تمعن  هظحالم  ینعم  هب  رکش ، نوچ 
__________________________________________________

ص 119. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
63 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دنب رد  تّینانا و  هدرپ  سپ  رد  هک  یـسک  ینعم ، ود  رد  تسا . هدـش  هدـیرفآ  شرطاـخ  هب  تمعن  هک  تسا  یتهج  رد  تمعن  فرـصم  ینعم 
نتخیگنارب زا  سپ  یلاعت ، يادـخ  اذـل  دـیامن ،) رکـش  یعقاو  ینعم  هب  هک   ) دوشیمن نکمم  شیارب  دـشاب ، شیوخ  یناویح  تسپ  یگدـنز 

. تسا هتشاد  نایب  ار  رکش  هبترم  تسا ، ّتیدوخ  زا  جورخ  هک  يویند  گرم  زا  دعب  تسا و  یهلا  تایح  هک  تثعب » »

63 ص :  هیآ 57 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(57  ) َنوُِملْظَی ْمُهَسُْفنَأ  اُوناک  ْنِکل  َو  انوُمَلَظ  ام  َو  ْمُکاْنقَزَر  ام  ِتابِّیَط  ْنِم  اُولُک  يْولَّسلا  َو  َّنَْملا  ُمُْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  َو  َمامَْغلا  ُمُْکیَلَع  اْنلَّلَظ  َو 

63 ص :  همجرت ..... :

میدومن ررقم  ناتیارب  هک  ياهزیکاـپ  ياـهیزور  زا  اـت  میداتـسرف  امـش  يارب  « 1 « » يولـس  » و ّنـم » و   » مـیداد رارق  ناـبهیاس  امــش  رب  ار  ربا  و 
. دیروخب

. دنتشاد اور  متس  نتشیوخ  رب  هکلب  دندرکن ، یمتس  ام  هب  نآ ،) نارفک  اب   ) نانآ

63 ص :  ریسفت ..... :
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ترارح  ) هام يامرس  دیشروخ و  ترارح  زا  ار  امش  هکنیا  يارب  دیدوب ، نادرگرس  « 2  » هیت نیمزرس  رد  هک  هاگ  نآ  َمامَْغلا :» ُمُْکیَلَع  اْنلَّلَظ  َو  »
. میداد رارق  نابیاس  امش ، يارب  ار  ربا  میراد ، هاگن  بش ) يامرس  زور و 
. تسا هدش  ریسفت  نیبجنرت  هب  ّنم » «: » يْولَّسلا َو  َّنَْملا  ُمُْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  َو  »

رتوبک هیبش  ياهدنرپ  هک  ینامس »  » هب زین  نایرب و  هدنرپ  لسع و  هب  يولس  و 
__________________________________________________

. دشن هداد  يرتشیب  حیضوت  تمسق  نیا  رد  اذل  دناهدومرف  حرش  ار  يولس »  » و ّنم » ، » نتم رد  مرتحم  رسفم  نوچ  ( 1)
، هلیا نایم  تسا  ینیمز  نآ  دندش و  مگ  وا  موق  نارمع و  نب  یـسوم  نآ  رد  هک  تسا  یعـضوم  هیت  هک : تسا  هدـمآ  نادـلبلا  مجعم  رد  ( 2)

. ماش نیمزرس  زا  ةارس  ياههوک  و  خرس ) يایرد   ) مزلق يایرد  رصم ،
64 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدش  ریسفت  تسا ، رتدنلب  رتوبک  زا  شندرگ  اپ و  قاس  تسا و 
. میداد رارق  يزور  امش  يارب  هک  ياهزیکاپ  كاپ و  ياهاذغ  نآ  زا  دیروخب  ْمُکاْنقَزَر :» ام  ِتابِّیَط  ْنِم  اُولُک  »

ای صاخـشا و  رامـش  بسح  رب  توافت  نیا  تسا و  ناحجر  بوجو و  هحابا ، زا  معا  دراوم ، هنوگ  نیا  لاثما  رد  رما  دیروخب ،) اولک   ) هب رما 
يولـس ّنم و  اجنیا  رد  هداد  يزور  ادخ  هک  هچنآ  زا  روظنم  رگا  تسا . دحاو  لاح  رد  رفن ، کی  يارب  ندروخ  رادقم  ای  درف و  کی  تالاح 

هن هدومن ، نایب  ار  يزور  ياهیگژیو  ینعی   ) دـییقت يارب  هن  تسا  نییبت  يارب  هّینایب و  هفاضا  مکاـنقزر » اـم   » هب تاـبّیط »  » ظـفل هفاـضا  دـشاب ،
(. دشاب هدرک  دّیقم  هکنیا 

يارب هفاـضا  تروص ، نآ  رد  دـیروخب ،) تسا  هداد  رارق  ناگدـنب  رب  يزور  ناونع  هب  ادـخ  هچنآ   ) دـشاب قلطم  روط  هب  هیآ ، زا  روـظنم  رگا 
. دیروخب دنتسه  هزیکاپ  كاپ و  هک  ییاهاذغ  ینعی : تسا . فاضم  هب  هیلا  فاضم  ندرک  دّیقم 

مان دای  مدع  ای  دای  هب  اهنت  نآ  ندوب  كاپان  ای  كاپ  دشاب ، يولـس »  » و ّنم »  » هدش هداد  يزور  هک  هچنآ  زا  دوصقم  رگا  مییوگیم ، هکنیا  ای 
: دوشیم نینچ  نآ  ینعم  و  دراد . طابترا  یلاعت  يادخ 

. دیروخن تسا ، هدشن  دای  نآ  رد  ادخ  مان  ار  هچنآ  تسا و  هدش  هدرب  نآ  رب  ادخ  مسا  هک  ار  هچنآ  دیروخب 
. تسا دییقت  يارب  مکانقزر » ام   » هب تابّیط »  » ندش هفاضا  تروص ، نیا  رد 

ام دنتفگ : وا  هب  لیئارسا  ینب  دندمآ . دورف  ینابایب  رد  داد ، روبع  ایرد  زا  ار  شنارای  ع )  ) یـسوم هک  یماگنه  : » تسا هدمآ  یمق ، ریـسفت  رد 
نانآ رب  يربا  عقوم ، نیا  رد  دراد . یبآ  هن  یتخرد و  هن  ياهیاس و  هن  هک  يدـیناشک  ینابایب  هب  رهـش  يدابآ و  زا  يدـناسر و  تکـاله  هب  ار 

ص: ج2 ، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  هک  دشیم  لزان  نیبجنرت ) « ) ّنم  » نانآ رب  دنـشاب و  ناما  رد  زور  رد  دیـشروخ ، ترارح  زا  ات  دـنکفا  هیاس 
65

. تفرگیم رارق  اهنآ  ياههرفس  رب  نایرب  هدنرپ  ناهاگماش  دنیامن و  لوانت 
. تفریم و  دمآیمرد . زاورپ  هب  هدنرپ  نآ  دندشیم ، ریس  دندروخیم و  هک  ینامز 

هدزاود دشیم و  هتفاکش  گنس  نآ  درکیم و  دراو  ياهبرض  نآ  هب  اصع  اب  دادیم و  رارق  نایرگـشل  طسو  هک  دوب  یگنـس  ع ،)  ) یـسوم اب 
. دندوب هورگ  هدزاود  نانآ  تشاد و  نایرج  اههورگ  زا  یکی  بناج  هب  همشچ  ره  دشیم . يراج  نآ  زا  همشچ 

مینک ربص  ماعط  عون  کی  اب  میناوتیمن  زگره  یـسوم ! ای  دنتفگ : دنتـشگ و  لولم  یتخاونکی  نیا  زا  نانآ  تشاد و  همادا  تلاح  نیا  یتدـم 
«. 1»

اور متـس  دوخ  هب  هکلب  هدومنن  متـس  یـسک  هب  رتتسپ ، هب  رترب  رتهب و  ياذـغ  نآ  ندرک  لدـب  و  تمعن ، نارفک  اب  ناـنآ  و  اـنوُمَلَظ :» اـم  َو  »
. دنتشاد
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. دندومن متس  دوخ  هب  هکلب  دندرکن ، ملظ  یسک  هب  ترضح ، نآ  هب  تبسن  مارتحا  تّزع و  تیاعر  مدع  و  ع )  ) یسوم هب  ضارتعا  اب  نانآ  ای 
هک نانچنآ  ار  ع )  ) هّمئا هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  اریز  نانآ ، تمعن  نارفک  و  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  تّما  زا  تسا  ياهیانک  نیا 
هب تمعن  رکـش  دنداهنن و  جرا  دـیاب ، هک  نانچنآ  تیادـه ، تیالو و  يامظع  ياهتمعن  نآ  هب  دندرمـشن و  گرزب  دوب ، ناشدوجو  هتـسیاش 

. دندرواین ياج 
زا ار ، تیب  لها  ام  یلو  دوش . متـس  وا  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتهبترم  دـنلب  رتالاو و  رتالاب و  یلاعت  يادـخ  هک : تسا  لقن  ع )  ) رقاب ترـضح  زا 

تسا ور  نیا  زا  درمشیم . دوخ  هب  یتسود  ار  ام  یتسود  دوخ و  هب  متس  زا  ار  ام  هب  ملظ  دنادیم و  هتخیمآ  هتسباو و  دوخ  هب  هتسناد و  دوخ 
: دیامرفیم هک 

تسادخ یتسود  اهنآ  یتسود  هک  دنتـسه  ناگدنروآ  نامیا  لوسر و  ادخ و  امـش ، ّیلو  ینعی  اُونَمآ »...  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  »
«2»
__________________________________________________

ص 120. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)

ص 120. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 2)
66 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نارفک ببس  هب  تمعن  ندرک  دوبان  اب  ای  تسا و  هدوب  ریخ  هچنآ  هب  رتتسپ ، زیچ  ندرک  لیدبت  اب  امـش  و  َنوُِملْظَی :» ْمُهَـسُْفنَأ  اُوناک  ْنِکل  َو  »
، عقاو رد  دـیتشاد . اور  متـس  تسا ، دوجو  تقیقح  ناراوگرزب  نآ  تاذ  دـناقیالخ و  ناور  هک  ع )  ) همئا هب  اـی  دـیاهدرک . ملظ  دوخ  هب  نآ ،

. دیاهدومن دوخ  هب  متس 
. دیزادنایب تکاله  هب  ار  نتشیوخ  ات  دیاهدش  بجوم  دیاهدوب ، نآ  ببس  دوخ  هک  ع )  ) همئا هب  ملظ  اب  ای 

66 ص :  هیآ 58 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َنِینِـسْحُْملا ُدیِزَنَـس  َو  ْمُکایاطَخ  ْمَُکل  ْرِفْغَن  ٌۀَّطِح  اُولُوق  َو  ًادَّجُـس  َباْبلا  اُولُخْدا  َو  ًادَـغَر  ُْمْتئِـش  ُْثیَح  اْهنِم  اُولُکَف  َۀَـیْرَْقلا  ِهِذـه  اُولُخْدا  اَْنُلق  ْذِإ  َو 
(58)

66 ص :  همجرت ..... :

دـیوش و دراو  نانکهدجـس  رد ، زا  و  دـیروخب ، ناوارف  دیـشاب ، هتـساوخ  هچ  ره  اجنآ  زا  دـیوش و  لخاد  هیرق  نیا  رد  میتفگ  هک  یماـگنه  و 
. مییاشخبیم ینوزف  امش  ناراکوکین  هب  میزرمایب و  ار  ناتناهانگ  ام  و  هن . ورف  ار  ام  ناهانگ  راب  دییوگب ،

66 ص :  ریسفت ...... :

« اَْنُلق ْذِإ  َو  »
: میتفگ امش  هب  هک  ار  هیت  نیمزرس  زا  ندش  نوریب  ماگنه  دیرآ  دای  هب  لیئارسا ! ینب  يا  : 

. دیوش ماش  ياهنیمزرس  زا  احیرا  ای  سدقملا ، تیب  ینعی  هیرق ، نیا  لخاد  َۀَیْرَْقلا :» ِهِذه  اُولُخْدا  »
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. دیرادن نآ  نتفای  يارب  یتمحز  جنر و  هک  دیروخب  هدرتسگ  ناوخ  نیا  زا  دیهاوخب  هچ  ره  و  ُْمْتئِش :» ُْثیَح  اْهنِم  اُولُکَف  »
نآ يوس  هب  نایدوهی  هک  تسا  ییاج  دـبنگ  نیا  دـیوش - دراو  تسا ، سدـقملا  تیب  رد  هک  يدـبنگ  رد  ای  هیرق  نآ  رد  َباـْبلا :» اُولُخْدا  َو  »

. دندناوخیم زامن 
زا جورخ  هجیتن  رد  هک  یـساپس  رکـش و  اب  هارمه  ینتورف  عوضخ و  تیاهن  اـب  هکنیا  اـی  دـینکیم . هدجـس  ار  ادـخ  هک  یلاـح  رد  ًادَّجُـس :» »

67 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نیمزرس 
. دیوش هیرق  نآ  دراو  تسا ، هدش  لصاح  ناتیارب  هیت 

هدجـس هب  رما  ار  لیئارـسا  ینب  دومن و  شقن  رد  يور  رب  ار  ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  لاثمت  یلاعت  يادـخ  دـناهتفگ ، یخرب 
. دنیامن تعیب  ادّدجم  نانآ  اب  دنراد و  اور  میظعت  ناراوگرزب ، نآ  هب  تبسن  هاگیاج ، نآ  رد  هدجس  اب  ات  درک ،

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هراب  رد  نانآ  زا  هک  ینامیپ  دهع و  تسا و  هدروآ  دای  ار  ناراوگرزب  نآ  یتسود  یلاعت  يادخ  ببس ، نیا  هب 
. دنکیم ناشن  رطاخ  تسا ، هتفرگ  ع )  ) یلع

، نانآ رطاخ  هب  ات  تسا ، ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  لاثمت  يارب  میظعت ، هدجس و  نیا  هک  دییوگب : ناتنابز  اب  و  ٌۀَّطِح :» اُولُوق  َو  »
شزرمآ هلیـسو  نانآ ، هب  لسوت  هک  دـیوش  دـقتعم  رما  نیا  هب  هکنیا  ای  دـییوگب . لد  ناـبز  اـب  هکنیا  اـی  درادرب . اـم  شود  زا  ار  ناـهانگ  راـب 

. تسا ناهانگ 
ام دییوگب ، ناتیاهلد  ای  يدبلاک  نابز  اب  دوشیم : نینچ  نآ  ینعم  تروص ، نیا  رد  هک  دـشاب ، لوهجم  لعف  زا  ردـصم  ۀّـطح »  » تسا نکمم 

. تسا ندنکفا  ندمآ و  نییاپ  ینعم  هب  هلعف »  » نزو رب  ۀّطح »  » ظفل میرتتسپ . رتورف و  راوگرزب ، ود  نآ  لاثمت  هب  تبسن 
. تسا فوذحم  لعف  لوعفم  تروص ، نیا  رد  تسا ، هدش  هدناوخ  مه  بصن  هب  ٌۀَّطِح » »

ای لاح ، ره  هب  تسا . فوذـحم  هلمج  ماقم  مئاق  ای  تسا ، هدـش  فذـح  نآ  ربخ  ای  ادـتبم  هک  تسا  ياهلمج  ءزج  ای  هملک  نیا  لاح ، ره  رد 
. تسا يربخ  ای  ییاعد و  ییاشنا  هلمج 

. میشخبیم دنراکهانگ ، هک  امش  زا  یناسک  ياهاطخ  ناهانگ و  ام  ْمُکایاطَخ :» ْمَُکل  ْرِفْغَن  »
. میهدیم ینوزف  ار  امش  زا  ناراکوکین  و  َنِینِسْحُْملا :» ُدیِزَنَس  َو  »

68 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  يارب  دشاب  لاح  ات  تسا ، هفنأتسم  هلمج  عون  زا  ترابع ، نیا 
. دشابن ای  دشاب  راکاطخ  هکنیا  زا  معا  نسحم ،» »

68 ص :  هیآ 59 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(59  ) َنوُقُسْفَی اُوناک  اِمب  ِءامَّسلا  َنِم  ًازْجِر  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  یَلَع  اْنلَْزنَأَف  ْمَُهل  َلِیق  يِذَّلا  َْریَغ  ًالْوَق  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َلَّدَبَف 

68 ص :  همجرت ..... :

، دندرک متـس  هک  ینانآ  رب  زین  ام  دندرک و  لیدـبت  نآ  ریغ  ینخـس  هب  دوب ، هدـش  هتفگ  نانآ  هب  هک  ار  يراتفگ  نآ  ناراکمتـس  نآ ، زا  سپ 
. دندوب هتخادرپ  روجف  قسف و  هب  ناشیا  اریز  میداتسرف ، ورف  نامسآ  زا  یباذع 

68 ص :  ریسفت ..... :
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، دنیوگب دوب  هدش  رما  هک  ار  هچنآ  دـندرکن و  هدجـس  دوب ، هدـش  رما  هک  نانچنآ  نانآ ، ْمَُهل :» َلِیق  يِذَّلا  َْریَغ  ًالْوَق  ْمُْهنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َلَّدَـبَف  »
هک خرـس  مدنگ  ندروخ  ینعی  ۀطنح ،» : » دنتفگ هن . ورف  ار  ناهانگ  راب  دنیوگب ، هکنیا  ياج  هب  دندش و  اجنآ  لخاد  تشپ  هب  هکلب  دـنتفگن ،

. تسا لمع  نیا  زا  رتهب  وج  هناد  دنتفگ : ای  تسا . راتفگ  راک و  نیا  زا  رتینتشاد  تسود  ام  يارب  دهدیم ، تّوق  ام  هب 
عقوم رد  ام  تسین  مزال  دنتفگ : دـنتفای ، دـنلب  یهاگرد  ار  نآ  دندیـسر و  رد  هب  نوچ  هک  دوب  نیا  رد  نانآ  فالتخا  هک  تسا  هدـش  تیاور 

، میرادن ندش  مخ  زج  ياهراچ  تسا و  هاتوک  رد ، نآ  هک  میتشادـنپیم  مییآرد . عوکر  تلاح  هب  میوش و  مخ  هاگرد ، نیا  هب  ندـش  لخاد 
؟ مینک هدجس  لطاب  ياهزیچ  هب  هک  دننکیم  راداو  هرخـسم و  ار  ام  نون ، نب  عشوی  یـسوم و  یک  ات  تسا . دنلب  یهاگرد  نیا  هک  یلاح  رد 
و تسا . خرـس  مدنگ  ینعم  هب  هک  دنتفگ  ياهملک  دندرک ، يراج  نابز  هب  ار  ۀـطنح »  » هملک ۀـطح »  » هملک ياج  هب  دـندرک و  رد  هب  تشپ  و 

. راتفگ لیدبت  رییغت و  ینعم  دوب  نیا 
ج2، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  تسا . هدروآ  ار  اوملظ ) نیذـّلا  یلع   ) رهاظ مسا  مه ،)  ) ریمـض ياـج  هب  اـجنیا ، رد  اوُمَلَظ :» َنیِذَّلا  یَلَع  اـْنلَْزنَأَف  »

69 ص :
رب راعشا  هدش و  نیزگیاج  نکمم و  الماک  هدنونش  لد  رد  متس ، یتشز و  هک  تسا  نآ  يارب  نیّذلا ،)  ) لوصوم رارکت  رهاظ و  مسا  ندروآ 

یّلـص ّیبن  لوق  لیدبت  يارب  ملظ  ندوب  ببـس  هب  راعـشا  يارب  لوصوم ، رب  لیدبت  قیلعت  هچنانچ  تسا . باذع  ببـس  هب  ملظ ، هک  دـشاب  نیا 
. دندرک نوگرگد  اهنآ  هک  تسادخ  نامرف  نامه  ترضح ، نآ  شیامرف  هک  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا 

. تسادخ ربمایپ  نخس  ندرک  نوگرگد  و  ع )  ) تیب لها  هب  نانآ  متس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  تّما  زا  هیانک  دوصقم ،
يذلا ریغ  مهقح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  اوملظ  نیذلا  لدبف   » هیآ اب  لیئربج  دندومرف : هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  ع )  ) رقاب ماما  هب 

نآ ریغ  هب  دندرک  لیدبت  ار  نانآ  قح  دمحم ، لآ  رب  ناراکمتس  ینعی  هلآ »...  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  اوملظ  نیذلا  یلع  انلزناف  مهل  لیق 
دوصقم هیانک و  راـبتعا  هب  راـتفگ  نیا  هتبلا  میدرک . لزاـن  باذـع  دـمحم  لآ  ناراکمتـس  رب  هجیتن ، رد  دوب ، هدـش  هتفگ  اـهنآ  هب  هک  يزیچ 

«. 1  » دشاب هدمآ  هیآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  لآ  انیع  هکنیا  هن  تسا ،
يدیلپ سجر و  دننام  ییاهزیچ  قلطم  ای  تساجن و  ای  باذع  ینعم  هب  تسا و  هدمآ  ود  ره  مض ، هب  و  رـسک ، هب  زجر » «: » ِءامَّسلا َنِم  ًازْجِر  »

. تسا هدمآ  درک ، اهر  ار  اهنآ  دیاب  هک 
. دمآ دورف  ناشیا  رب  يدیلپ  نآ  دندوب ، هتفر  نوریب  وا  يرادربنامرف  ادخ و  نامرف  زا  هکنآ  لیلد  هب  َنوُقُسْفَی :» اُوناک  اِمب  »

هب التبا  تّلع  هب  نانآ ، زا  رفن  رازه  تسیب  دص و  هک  دوب ، هنوگ  نیا  دناهتفگ  یخرب  دش ، هداتسرف  ورف  نانآ  رب  هک  يدیلپ  یتخبدب و  عون  اما 
. دندرم زور  کی  زا  یتمسق  رد  نوعاط ، يرامیب 

هک دندوب  هتـسد  نآ  زا  نانآ  دشن . لزان  باذـع  دـشیم ، رهاظ  ياهزیکاپ  لسن  ناشهّیرذ  زا  ای  دـندوب ، راکهبوت  یهلا  ملع  رد  هک  یناسک  رب 
رد
__________________________________________________

 ].....[ ص 45 ثیدح 49 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 1)
70 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دننکیمن هبوت  هدرواین ، نامیا  هک  دوب  مولعم  ادخ  ملع 

70 ص :  هیآ 60 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا
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ِقْزِر ْنِم  اُوبَرْشا  َو  اُولُک  ْمَُهبَرْشَم  ٍسانُأ  ُّلُک  َِملَع  ْدَق  ًاْنیَع  َةَرْشَع  اتَْنثا  ُْهنِم  ْتَرَجَْفناَف  َرَجَْحلا  َكاصَِعب  ْبِرْضا  اَْنلُقَف  ِهِمْوَِقل  یسُوم  یقْـسَتْسا  ِذِإ  َو 
(60  ) َنیِدِسْفُم ِضْرَْألا  ِیف  اْوَثْعَت  َو ال  ِهَّللا 

70 ص :  همجرت ..... :

زا بآ  همشچ  هدزاود  سپ ، نزب . گنس  هب  ار  تیاصع  میتفگ ، وا  هب  سپ  درک . بلط  بآ  دوخ  موق  يارب  یسوم  هک  یماگنه  روآ  دای  هب  و 
يزیگناهنتف داسف و  نیمز  رد  دنوادخ و  يزور  زا  دیماشایب  دیروخب و  میتفگ  دـش و  مولعم  طابـسا  زا  یهورگ  ره  روخـشبآ  دیـشوج و  نآ 

. دینکن

70 ص :  ریسفت ..... :

مه ات  دروآ ، نارضاح  هب  باطخ  تروص  هب  قح  قباس و ال  رد  هچنانچ  باطخ ، تروص  هب  مکل » : » دومرفن ِهِمْوَِقل :» یـسُوم  یقْـسَتْسا  ِذِإ  َو  »
وا و موق  اـهنآ  هک  هدوب  تهج  نآ  زا  لیئارـسا ، ینب  يارب  یـسوم  بآ  بلط  هک  دـشاب  نیا  رب  راعـشا  مه  دـشاب و  بولـسا  شور و  دـیدجت 

مه تهج  نیا  زا  هیآ ، لوزن  نامز  رد  رـضاح  دارفا  دـندوب . تمحر  بلط  ّقحتـسم  دـندرکیم و  يراز  عّرـضت و  دـندوب ، وا  هارمه  قفاوم و 
دندرب و هانپ  یـسوم  هب  دندش ، هنـشت  هیت  يداو  رد  لیئارـسا  ینب  یتقو  اریز  دنریگب ، رارق  باطخ  دروم  هیحان  نیا  زا  ات  دندوبن ، اهنآ  اب  خنس 

. درک بلط  بآ  نانآ  يارب  مه  یسوم  هجیتن ، رد  دندش و  وا  رما  میلست  دندرک و  يراز  هیرگ و 
هیلع هّللا  یّلص  دمحم  هک  یلاح  رد  دز ، گنس  نآ  هب  ار  شیاصع  یسوم  دوب ، یصاخ  گنس  گنس ، نآ  و  َرَجَْحلا :» َكاصَِعب  ْبِرْضا  اَْنلُقَف  »

دناترابع هک  دش  لزان  تشهب  زا  گنـس  ددع  هس  دومرف : هک  هدش  هداد  تبـسن  ع )  ) رقاب ماما  هب  دناوخیم . ار  ع )  ) شکاپ نادناخ  هلآ و  و 
71 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رجح  و  میهاربا ، ماقم  زا 

ادـن وا  یچراج )  ) يداـنم دوش ، جراـخ  هّکم  زا  ع )  ) مئاـق هک  هاـگ  نآ  هک : تسا  ع )  ) رقاـب ماـما  زا  زین  و  « 1  » دوسـالا رجح  لیئارـسا و  ینب 
هب نآ  دنکیم و  لمح  ار  نارمع  نب  یـسوم  گنـس  دوخ  اب  وا  دـنکن ، لمح  دوخ  اب  بارـش  ماعط و  یـسک  دیـشاب  هاگآ  هک  درک ، دـهاوخ 

ریـس دـشاب ، هنـسرگ  یـسک  ره  سپ  دـشوجب . اههمـشچ  نآ  زا  هکنیا  رگم  دـیآیمن ، دورف  یناـکم  چـیه  رد  تسا و  رتش  راـب  کـی  هزادـنا 
«. 2  » دنیآیم دورف  فجن  رد  هفوک  تشپ  زا  هکنیا  ات  دنوشیم ، ریس  اهنآ  نایاپراهچ  دوشیم و  باریس  دشاب ، هنشت  و  دوشیم ،

هب صوصخم  همشچ  ياراد  بوقعی ، دالوا  زا  هناگهدزاود  ياههورگ  زا  کی  ره  ینعی ، ٍسانُأ :» ُّلُک  َِملَع  ْدَق  ًاْنیَع  َةَرْـشَع  اتَْنثا  ُْهنِم  ْتَرَجَْفناَف  »
. دنتشگ دوخ 

ادج مولعم و  کی  ره  روخـشبآ  هک  ایوگ  دوبن ، يرگید  هورگ  محازم  ندروخ  بآ  لحم  رد  یهورگ  چیه  هک  دوب  ياهنوگ  هب  ْمَُهبَرْـشَم :» »
بآ اذغ و  هک  دوب  يروط  اههمشچ  هکنیا  ای  دیروخب ، يولس  ّنم و  زا  اولک ،»  » دشیم هتفگ  اهنآ  هب  هک  یلاح  رد  دوب . يرگید  روخـشبآ  زا 

. دوب هدش  هراشا  اهنآ  هب  قباس  ربخ  رد  هچنانچ  دیشوجیم ، اهنآ  زا 
. تسا داسفا  ینعم  هب  وثع »  » هک اریز  تسا ، يدیکأت  لاح  نیدسفم »  » ظفل َنیِدِسْفُم :» ِضْرَْألا  ِیف  اْوَثْعَت  َو ال  ِهَّللا  ِقْزِر  ْنِم  اُوبَرْشا  َو  »

71 ص :  هیآ 61 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َلاق اِهلََصب  َو  اهِسَدَع  َو  اهِمُوف  َو  اِهئاَِّثق  َو  اِهْلَقب  ْنِم  ُضْرَْألا  ُِتْبُنت  اَّمِم  اَنل  ْجِرُْخی  َکَّبَر  اَنل  ُعْداَف  ٍدِحاو  ٍماعَط  یلَع  َِربْصَن  َْنل  یـسُوم  ای  ُْمْتُلق  ْذِإ  َو 
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َِکلذ ِهَّللا  َنِم  ٍبَضَِغب  ُؤاب  َو  ُۀَنَکْسَْملا  َو  ُۀَّلِّذلا  ُمِْهیَلَع  َْتبِرُض  َو  ُْمْتلَأَس  ام  ْمَُکل  َّنِإَف  ًارْـصِم  اوُِطبْها  ٌْریَخ  َوُه  يِذَّلِاب  ینْدَأ  َوُه  يِذَّلا  َنُولِْدبَتْـسَت  َأ 
(61  ) َنوُدَتْعَی اُوناک  َو  اْوَصَع  اِمب  َِکلذ  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  َنیِِّیبَّنلا  َنُوُلتْقَی  َو  ِهَّللا  ِتایِآب  َنوُرُفْکَی  اُوناک  ْمُهَّنَِأب 

__________________________________________________

ص 59. ثیدح 93 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 1)
ص 124. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 2)
72 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

72 ص :  همجرت ..... :

نیمز زا  هچنآ  زا  ات  ناوخب  ار  دوخ  راگدرورپ  میزاـسب . میناوتیمن  كاروخ  کـی  هب  اـم  یـسوم ، يا  دـیتفگ  هک  ار  یناـمز  دـیروآ  داـی  هب 
. دروآ نوریب  ام  يارب  شزایپ  سدع و  مدنگ و  رایخ و  يزبس و  زا  دنایوریم ،

رّرقم نانآ  رب  تنکـسم  ّتلذ و  دیبایب و  دیتساوخ  هک  اهزیچ  نیا  ات  دـییآ  دورف  رهـش  هب  دـینکیم ؟ ضوع  رتهب  اب  ار  رتتسپ  هنوگچ  تفگ :
هک دوب  تهج  نآ  هب  نیا  دنتـشکیم و  اوران  هب  ار  ناربمایپ  دـندرکیم و  راکنا  ار  ادـخ  ياههیآ  اریز  دـندش ، ـالتبم  ادـخ  بضغ  هب  دـش و 

. دندرکیم يّدعت  هدش  نامرفان 

72 ص :  ریسفت ..... :

: دیتفگ هک  یتقو  دیروایب  دای  هب  ٍدِحاو :» ٍماعَط  یلَع  َِربْصَن  َْنل  یسُوم  ای  »
« يولـس  » و نم »  » رب اـم  یـسوم ، يا  دـنتفگ : هیت  نیمزرـس  رد  امـش  ناردـپ  ینعی ، میزرویمن . ییابیکـش  دـحاو ، ماـعط  هـب  اـم  یـسوم ، يا 

. دشاب نآ  اب  يرگید  ياذغ  دیاب  راچان  مینک ، ربص  میناوتیمن 
. دنایورب يزبس  نیمز  زا  ام  يارب  هک  هاوخب ، ادخ  زا  یسوم ! يا  اِهْلَقب :» ْنِم  ُضْرَْألا  ُِتْبُنت  اَّمِم  اَنل  ْجِرُْخی  َکَّبَر  اَنل  ُعْداَف  »

. نآ ریظن  سفرک و  عانعن ، هرت ، دننام  تسا ، زبس  دیوریم و  نیمز  زا  هک  تسا  یندروخ  ناهایگ  تالوقب ،) نآ  عمج   ) لقب
. دنمانیم يزبس )  ) لقب دیامنیم ، زبس  ار  نیمز  دیوریم و  نیمز  زا  هک  یهایگ  قلطم ، روط  هب 

. دناهدرک قالطا  تسا ، رایخ  هیبش  هک  اهیندروخ  زا  یعون  رب  یضعب  تسا و  رایخ  ینعم  هب  فاق ،»  » رسک و  ءات »  » دیدشت ّدم و  اب  اِهئاَِّثق :» َو  »
. رگید یکاروخ  هناد  ره  ای  نان ، ای  مدنگ  اهِمُوف :» َو  »

73 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ینعم  هب   ) تسا هدش  هدناوخ  ءاث »  » اب مّوثلا »  » موف هک  تسا  هدش  هتفگ 
(. تسا ریس 

. زایپ سدع و  و  اِهلََصب :» َو  اهِسَدَع  َو  »
: دومرف ع )  ) یسوم ترضح  اب  یلاعت  يادخ  هاگنآ ،

؟ دینکیم لّدبم  تسا ، يولس »  » و نم »  » زا رتتسپ  رتشزرا و  مک  هک  يزیچ  هب  ار  نآ  ایآ  ینْدَأ :» َوُه  يِذَّلا  َنُولِْدبَتْسَت  َأ  »
. تسا رتفیطل  رتیوّقم و  رتذیذل و  يولس »  » و ّنم »  » هک یلاح  رد  ٌْریَخ :» َوُه  يِذَّلِاب  »

. دیوش جراخ  هیت  نیمزرس  نیا  زا  اوُِطبْها :» »
. دیورب اهرهش  زا  يرهش  هب  ًارْصِم :» »

تهج هب  نآ ، ندوب  فرـصنم  و  دـینک . تنوکـس  اـجنآ  رد  هتـشگرب  رـصم  دوخ  هب  ینعی  تسا ، تسا ) ملع  مسا  هک   ) رـصم دوخ  روظنم  اـی 
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. تسا طسو  فرح  ندوب  نکاس 
(. امش يارب   ) اجنآ رد  ینعی  ْمَُکل :» َّنِإَف  »

. دراد دوجو  هریغ  ریس و  رایخ و  يزبس و  زا  دیهاوخیم  هچ  ره  ُْمْتلَأَس :» ام  »
. تشگ ررقم  ردقم و  تلذ  يراوخ و  اهنآ  رب  و  ُۀَّلِّذلا :» ُمِْهیَلَع  َْتبِرُض  َو  »

هب فارطا  ماـمتا  زا  هک  هدرک  هیبـشت  يدـبنگ  هب  ار  تلذ  هک  هدـش ، لامعتـسا  ندز  ینعم  هب  برـض  تهج  نآ  زا  يراوخ ، تلذ و  دروم  رد 
. دوشیم هدز  راوید  هب  هک  هدش  لگ  هب  هیبشت  تلذ  ای  هدش ، هطاحا  اهنآ 

زا هاگ  چیه  دوهی ، موق  نوچ  تسا . يویند  یگدنز  رد  نانآ  باذع  نیا  تسا و  رتدب  ینادان  رقف و  زا  یگراچیب ، تنکسم و  ُۀَنَکْـسَْملا :» َو  »
. تسا رتدب  اراصن  زا  رهاظ  هب  اهنآ  تلاح  دنوشیمن و  ادج  تسا  يراوخ  مزاول  بابسا و  هک  عمط  صرح و 

74 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  بضغ  هک  دنتشگزاب  یلاح  رد  شسرپ ، ماقم  زا  ِهَّللا :» َنِم  ٍبَضَِغب  وُءاب  َو  »
. دنتشگ ترخآ  رد  یهلا  بضغ  ّقحتسم  ای  دش . اهنآ  لاح  لماش  ادخ  بناج  زا  یگرزب 

تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  تّما  زا  هیانک  هراشا و  دش ، دراو  نانآ  رب  هک  یهلا  مشخ  تنکـسم و  ّتلذ و  زا  هدش ، دای  دراوم  َِکلذ :» »
: هک تسا  تهج  نآ  هب  همه  و 

. دندیزرویم رفک  اهنآ  َنوُرُفْکَی :» اُوناک  ْمُهَّنَِأب  »
. تسا هدوب  تداع  اهنآ  يارب  مه  ناربمایپ  نتشک  هدوب ، اهنآ  یتاذ  یقالخا و  يایاجس  زا  رفک  هک ، تسا  نآ  هب  هراشا  اوناک »  » لعف

. ریبک ملاع  رد  ریغـص و  ملاع  رد  يربک ، تایآ  يرغـص و  تایآ  تسا : عون  ود  رب  ادخ  تایآ  دندش . رفاک  ادخ  تایآ  هب  اهنآ  ِهَّللا :» ِتایِآب  »
. دنتسه ع )  ) یهلا يایلوا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ناربمایپ  يربک ، تایآ 

هب دوصقم ، ای  اهنآ و  نانیشناج  هچ  دنشاب ، ناربمایپ  هچ  دنهدیم . ربخ  دنوادخ  زا  هک  دنتـسه  ییاهنآ  نیّیبن ،»  » زا روظنم  َنیِِّیبَّنلا :» َنُوُلتْقَی  َو  »
. اهنآ نانیشناج  ایصوا و  زا  ریغ  تسا ، ناربمایپ  هژیو 

. دندز تسد  يدنسپان  لامعا  نینچ  هب  ّقح ، فالخرب  هدوبن و  تقیقح  ّقح و  نیزاوم  قبط  ناربمایپ ، نیا  نتشک  ِّقَْحلا :» ِْریَِغب  »
. دوشیمن هتشک  ّقح  هب  يربمایپ  چیه  هن  رگ  و  تسا ، حیضوت  نایب و  يارب  اهنت  ترابع ، نیا 

. ناربمایپ نتشک  ادخ و  تایآ  هب  رفک  نآ  َِکلذ :» »
. دندیزرو نایصع  وا ، يافلخ  ادخ و  هب  هک  تسا  هدوب  تهج  نآ  زا  اْوَصَع :» اِمب  »

. دندز زابرس  ادخ  رما  زا  هدرک  زواجت  یلاعت  يادخ  نامرف  زا  ای  دندروآ . يور  یهلا  يافلخ  رازآ  يّدعت و  هب  اهنآ  و  َنوُدَتْعَی :» اُوناک  َو  »
. دوب هدـش  نیجع  نانآ  دوجو  اب  دنـسپان ، قالخا  نیا  دـناهدوب و  نکمتم  زواجت  رد  اـهنآ  هک  تسا  نآ  هب  هراـشا  يارب  اوناـک »  » ظـفل لـّلخت 

75 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هک ، تسا  نآ  دوصقم 
رفک و ببس  هک  دش  ّرقتـسم  ناشدوجو  رد  يّدعت  زواجت و  نانچ  دنتـشگ . رادیاپ  يدعت  رد  هک  يروط  هب  دش ، نانآ  يّدعت  ببـس  ینامرفان 

. تشگ ناربمایپ  نتشک 
. دش دنوادخ  مشخ  نانآ و  یگراچیب  يراوخ و  ثعاب  تشز ، لمع  ود  نیا 

و ایند ، رد  یگراچیب  يراوخ و  هب  دناشکن و  گرزب  ناهانگ  هب  ار  امـش  هکنیا  ات  دینیزگ ، يرود  کچوک  ناهانگ  زا  دمحم ! تّما  يا  سپ 
. تسا ترخآ  ایند و  رد  بضغ ، تنکسم و  يراوخ و  زا  کی  ره  دوصقم ، ای  دیامنن . راچد  ترخآ ، رد  یهلا  بضغ 

ندرمـش ناسآ  قح و  ینامرفان  رد  جاجل  زا  ادخ ، ناگدـنب  يا  دـندومرف : هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هب 
. دنکفیب رتگرزب  یهانگ  رد  ار  وا  هک  تقو  نآ  ات  دنکیم ، شبحاص  بیصن  ار  يراوخ  تّفخ و  اهینامرفان ، هک  دیزیهرپب ، هانگ  نایصع و 

تیانج زا  رتگرزب  یتیانج  رد  ات  درادیمرب . ماگ  یتسپ  يراوخ و  ریـسم  رد  و  دنکیم . هشیپ  يراگنا  لهـس  هدیزرو ، نایـصع  هراومه  سپ ،

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 471 

http://www.ghaemiyeh.com


راک نآ  ردق  نآ  دوشیم . رکنم  مه  ار  ادخ  لوسر  يربمایپ  هدرک  ّدر  ار  ادخ  لوسر  نیـشناج  تیالو  هک  دوریم  شیپ  اجنآ  ات  دتفیب . شیپ 
ع)  ) قداص ماما  زا  دهدیم . ياج  ادخ  نید  رد  ار  داحلا  هدـش و  رکنم  ار  ادـخ  دـیحوت  هک  دوریم  شیپ  ریـسم  نیا  رد  دـهدیم و  همادا  ار 
ار اـهنآ  ثیداـحا  هکلب  دنـشکیم ، ناشیاهریـشمش  اـب  هن  دـننزیم و  ناشیاهتـسد  اـب  هن  ار  ناربماـیپ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دوـمرف : هک  تسا 

«. 1  » تسا ینامرفان  زواجت و  زا  یشان  لتق  نیمه  هک  دنوشیم ، هتشک  هدش و  هذخاؤم  ثیداحا  نآ  رب  سپس  دننکیم ، شخپ  دنونشیم و 
. تسا هدش  لقن  يرایسب  رابخا  نومضم ، نیا  هب 

__________________________________________________

ص 45. ثیدح 51 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 1)
76 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

76 ص :  هیآ 62 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ٌفْوَخ َو ال  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمُهَلَف  ًاـِحلاص  َلِـمَع  َو  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللاـِب  َنَمآ  ْنَم  َنِیِئباَّصلا  َو  يراـصَّنلا  َو  اوُداـه  َنیِذَّلا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(62  ) َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع 

76 ص :  همجرت ..... :

دنشاب هتشاد  نامیا  رگید  يایند  ادخ و  هب  مادک  ره  دنتسه ، یبئاص  ینارـصن و  يدوهی و  هک  یناسک  نآ  دناهدیورگ و  هک  نانآ  یتسرد  هب 
. دنوش كانهودنا  هن  دنراد و  یمیب  هن  تسا ، ناشراگدرورپ  شیپ  اهنآ  شاداپ  دنهد ، ماجنا  هتسیاش  ياهراک  و 

76 ص :  ریسفت ..... :

یتلاح نآ  هب  هیبش  ای  تسا ، هّماع  تعیب  لصاح  ای  هماع  تعیب  سفن  هک  ماـع  ناـمیا  هب  دـندروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  نآ  اُونَمآ :» َنیِذَّلا  َّنِإ  »
. تشذگ لّصفم  روط  هب  هچنانچ  دوشیم ، لصاح  ماع  تعیب  زا  هک  تسا 

. تسا مالسا  ینعم  نامه  اجنیا ، رد  نامیا  زا  دارم  هکنیا ، نخس  لصاح 
هک تسا  یسک  ینعم  هب  نآ  و  تسا ، هدش  ذخا  دوهی »  » زا هک  تسا  یلعج  تاّقتشم  زا  تافّرصت ، رگید  و  دّوهت »  » و داه » «: » اوُداه َنیِذَّلا  َو  »

. تسا هتسب  شدوخ  هب  ار  ّتیدوهی  ای  هدش  ّتیدوهی  رد  لخاد 
تدابع زا  نوچ  ای  دـندرک ، هبوت  ناـشربمایپ  تسد  هب  نوچ  درک . هبوت  هک  یـسک  ینعم  هب  تسا ، داـه »  » زا دـشاب ، یبرع  رگا  دوهی »  » هملک

نیا هک  تسناد ، هدوب  بوقعی  دالوا  نیرتگرزب  هک  ادوهی ، بّرعم  ار ، دوهی »  » ناوتیم دـندش . هدـناوخ  ماـن  نیا  هب  دـناهدومن ، هبوت  هلاـسوگ 
. دندش هدیمان  وا  مان  هب  موق 

لعف تروص  هب  هک  هلـصو  لوصوم  زا  اجنیا  رد  دندرک . ذاختا  ّتینارـصن  هک  یناسک  نآ  ینعم  هب  اورّـصنت ،» نیذـّلا  و   » ینعی يراصَّنلا :» َو  »
رگا اورّصنت ،»  » لعف تسین . دوصقم  اجنیا  رد  مه  يوغل  ینعم  و  هدشن ، لامعتـسا  ّتینارـصن  ردصم  زا  رـصن »  » لعف اریز  هدرک ، لودع  تسا 

77 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رد  عقاوم ، رتشیب  اّما  هدش ، هتفرگ  تّینارصن  زا  تسا و  هّیلعج  تاّقتشم  زا  هچ 
. تسا هدش  لامعتسا  نآ - رد  ندش  لخاد  هن  تّینارصن - هب  رهاظت 
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هک دناهدیمان  يراصن  ور  نیا  زا  ار  اهنآ  تسا و  هدش  هتفرگ  رصن »  » زا هک  تسا  یفصو  نارکس  و  يراکس »  » دننام نارـصن ، عمج  يراصن » »
هک هنارـصن  زا  ای  « 1 ( » ع  ) یسیع ترضح  ّدلوت  لحم  هرـصان -»  » زا یلعج  ّقتـشم  تسا  نکمم  دندرک . يرای  ار  ع )  ) یـسیع ترـضح  نانآ 

هدـش هتفرگ  دـندش ، عمج  اجنآ  رد  ناوریپ  دـندمآ و  دورف  اجنآ  هب  رـصم ، زا  تشگزاب  زا  سپ  ع ،)  ) یـسیع میرم و  هک  تسا  هدوب  ياهیرق 
. دشاب

. تسا تبسن  ي  ای »  » ینعم هب  ریخا  ینعم  رب  انب  ای  تسا ، هدمآ  هغلابم  يارب  ینارصن »  » رد ای » »
ادخ نید  هب  اهنآ  هک  دش ، هتفگ  نیبئاص »  » اهنآ هب  تهج  نیا  زا  «. 2  » دندیتسرپیم ار  ناگراتس  هک  دندوب  یناسک  نیبئاص ،» «: » َنِیِئباَّصلا َو  »

__________________________________________________

؟ دندیمان يراصن  ار  يراصن  ارچ  مدیسرپ ، ع )  ) اضر ترضح  زا  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  لاقن  نیا  زا  رابخالا ، یناعم  رد  ( 1)
رد رـصم ، زا  تعجارم  زا  سپ  ع ،)  ) یـسیع میرم و  هک  تسا ، ماش  يارق  زا  یکی  هک  هرـصان  مان  هب  دـندوب  ياهیرق  لها  ناشیا  نوچ  دومرف :

. دندرک لزنم  هیرق  نآ 
ناگراتس و اهنآ  ناملسم ، هن  اراصن و  هن  دوهی ، هن  دنسوجم ، هن  دناهناگادج ، یموق  اهیبئاص  دومرف : ماما  هک  تسا  هدمآ  یمق  ریسفت  رد  ( 2)

. دندیتسرپیم ار  بکاوک 
. دنتفگیم اهینارح  اهنآ  هب  دنتسیزیم ، نارح  رد  نوچ  هک  دنادیم  ادوب )  ) فساذوب وریپ  ار  نایبئاص  ینوریب ، ناحیر  وبأ 

. دنتفاییم دیمعت  بآ  هب  هک  دناهتسناد ، ع )  ) ییحی ترضح  ناوریپ  ار  اهنآ  مه ، یخرب 
(. دنهدیم ماجنا  بآ  رد  ار  دوخ  یبهذم  لامعا  همه  دنتسه و  هلجد  نوراک و  دودح  رد  نونکا  مه  )

دقتعم و  دـندناوخیم ، يدـیحوت  ترطف  هب  هک  ءافنح  لـباقم  رد  دـندیتسرپیم . ار  ناگتـشرف  هبئاـص  هک  تسا  نآ  ناـققحم  زا  یـضعب  رظن 
یناحور لیاسو  نیا  دنتفگیم  تسج و  برقت  ادخ  هب  یناحور  لیاسو  اب  دیاب  سپ  تخانـش ، دیاب  هکنانچ  ناوتیمن  ار  ادـخ  نوچ  دـندوب 

ریبدت هدومن و  روهظ  ناگراتس  هیسدق  لکایه  هب  دنرترب ، نآ  ضراوع  هدام و  زا  هک 
78 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا لیم  ینعم  هب  هزمه  نودب  بص »  » هک اریز  دنتشگرب ، ادخ  نید  زا  ای  دندش . لیامتم 
ینعی یلا ،» اوئبص   » ای دـندش . جراـخ  ادـخ  نید  زا  ینعی  نع ،» اوبـص   » اـی تسا . هدـمآ  ضقاـنتم  هجو  ود  هب  اوئبص )  ) میناوخب هزمه  اـب  رگا 

. تسا هدرک  لودع  لوصوم  زا  میتفگ ، يراصّنلا »  » رد هک  ّتلع  نامه  هب  زین  اجنیا  دندش . ادخ  نید  لخاد 
لوخد ینطاب و  توعد  لوبق  اب  دنـشاب و  هدـش  هصاخ  تعیب  زا  لـصاح  صاـخ  ناـمیا  هب  فصّتم  هک  مادـک  ره  ناـنآ ، زا  ِهَّللاـِب :» َنَمآ  ْنَم  »

. دنروجأم اهنآ  دندومن ، لد  ماکحا  تیالو و  لوبق  هدش و  دراو  نامیا  يارس  رد  لد ، رد  نامیا 
نیا زا  دـهدیم . ینعم  ع ،)  ) یلع اـی  یلاـعت ، يادـخ  هب  ناـعذا  تروص ، نآ  رد  دـشاب ، رظن  روظنم  نآ  يوـغل  ینعم  هب  ناـمیا  تسا  نکمم 

. تسا یلاعت  يادخ  رهظم  ع ،)  ) یلع هک  تهج 
. دشاب هتفریذپ  ار  مالسا  رهاظ  توعد  هدومن ، هماع  تعیب  هک  یسک  ینعی  دوب ، دهاوخ  مالسا  نامیا ، زا  روظنم  ای 

. دنراد شاداپ  ادخ  دزن  دننکیم ، هتسیاش  لمع  هتشاد و  نامیا  نیسپ  زاب  زور  هب  هک  یناسک  و  ًاِحلاص :» َلِمَع  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  »
هک تسا  یتروص  رد  نیا  و  تسا ، هتـسب  دـهع  نامیپ و  لامعا  نآ  هب  تبـسن  تعیب ، ناـمه  رد  هک  دوشیم  هتفگ  یلاـمعا  هب  حـلاص ، لـمع 

لاـمعا لـصا  نآ  هک  اریز  تسا ، يول  ّصاـخ و  تعیب  حـلاص  لـمع  زا  روظنم  ناـمیا  ریخا ، ینعم  ود  قبط  یلو  دـشاب ، لّوا  ینعم  هب  ناـمیا 
ناینب هیاپ و  هحلاص و 

__________________________________________________

تیدوهی و زا  یطاقتلا  نییآ  دیاب  تسا ، هدمآ  يراصن  دوهی و  فیدر  رد  نوچ  نییآ  نیا  تسا ، ملـسم  هچنآ  یلو  دـیامنیم . ار  ناهج  راک 
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. دشاب هریغ  و  یتسرپادزم ) کیفم ، نیئآ   ) تّیسوجم
79 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوب دهاوخن  ياهتسیاش  لمع  زگره  نآ  نودب  تسا و  نآ 
. دوش هفاضا  اهنآ  دوخ  هب  هکنیا  رگم  تسین ، نکمم  شاداپ  نآ  تخانش  دنتسه و  نآ  هتسیاش  هک  تسا  یشاداپ  ار  نانآ  و  ْمُهُرْجَأ :» ْمُهَلَف  »

. تسا ناشراگدرورپ  دزن  شاداپ  نیا  و  ْمِهِّبَر :» َْدنِع  »
. تسا رجا  نداد  ناشن  گرزب  يارب  تسا ، ناشیادخ  دزن  شاداپ ، هکنیا  دیق 

تیالو و هب  ناشراک  هک  یتروص  رد  دنربارب ، گرزب  شاداپ  نآ  تفایرد  رد  تّیبئاص ، تّینارصن و  تّیدوهی ، مالسا ، هک  تسا  نآ  دوصقم 
. دماجنا لد  رد  نامیا  لوخد  ینطاب و  توعد  لوبق 

يوس زا  يرجا  هک  دنکیم  تلالد  رما  نیا  رب  فلاخم ، موهفم  قبط  مّهبر » دنع   » ترابع تروص ، نیا  رد  دماجناین ، تیالو  هب  ناشراک  رگا 
. دشابن ادخ  يوس  زا  دشاب ، رگا  ای  دشابن ، یشاداپ  رجا و  هچ  دوب . دهاوخن  نانآ  يارب  ناشراگدرورپ 

دهاوخ تبوقع  دـشاب ، تیالو  رکنم  هک  ره  هک ، تسا  نینچ  دوشیم ، دافتـسم  رابخا  ادـخ و  تایآ  زا  هک  يروط  نآ  لامجا ، نیا  لیـصفت 
دهاوخب ادخ  رگا   ) دوب دهاوخ  ادخ  فطل  هب  راودیما  دنکن ، فارتعا  دشاب و  هتـشادن  مه  نآ  هب  ناعذا  دـشابن ، تیالو  رکنم  هک  ره  و  دـش .

. دنکیمن یقرف  دشاب ، ناملسم  ریغ  هچ  ناملسم  هچ  رکنم  نآ  لاح ، دیامرف .) تیانع  هبوت  لاح  وا  هب  ای  دنک و  باذع 
نامه هب  دـیامن ، فقوت  هماع  تعیب  رب  دـشاب و  ادـخ  لوسر  نامز  رد  اّما  دـنکن ، مه  تیالو  هب  فارتعا  ناـعذا و  دـشابن و  رکنم  هک  یـسک 

. درک دهاوخن  راذگ  ورف  ار  وا  لامعا  زا  يزیچ  ادخ  دباییم و  تاجن  تسا ، هتشاد  ادخ  ربمایپ  هب  هک  هماع  تعیب 
حرـش هب  هرابود  دش و  هتفگ  نخـس  هیآ  نیا  هراب  رد  هتـشذگ  رد  تسین . نانآ  يارب  یهودنا  سرت و  َنُونَزْحَی :» ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َو ال  »

میزادرپیمن . نآ 
80 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

80 ص :  هیآ 63 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(63  ) َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِهِیف  ام  اوُرُکْذا  َو  ٍةَّوُِقب  ْمُکاْنیَتآ  ام  اوُذُخ  َروُّطلا  ُمُکَقْوَف  انْعَفَر  َو  ْمُکَقاثیِم  انْذَخَأ  ْذِإ  َو 

80 ص :  همجرت ..... :

نامیپ امـش  زا  لاح  نآ  رد   ) میدوب هدرب  الاب  امـش  رـس  يالاب  ار  هوک  هک  یلاح  رد  میتفرگ ، ناـمیپ  امـش  زا  هک  ار  یناـمز  نآ  دـیرآ  داـی  هب 
. دینک هشیپ  يراگزیهرپ  دیاش  دیرآ ، رطاخ  هب  تسا  نآ  رد  هچنآ  دیریگب و  مکحم  میاهداد ، امش  هب  هک  ار  یباتک  نآ  هک  میتفرگ )

80 ص :  ریسفت ..... :

. دیتسب ناراوگرزب  نآ  نانیشناج  ای  ناتناربمایپ و  تسد  هب  هک  ار  ینامیپ  دیرآ  دای  هب  و  ْمُکَقاثیِم :» انْذَخَأ  ْذِإ  َو  »
نامیپ ندوب  مولعم  دوهعم و  يارب  قاثیم »  » ظفل هفاضا  تسا و  هدش  هتسب  هّصاخ  ای  هّماع و  تعیب  اب  هک  تسا  يدهع  نامه  نامیپ ، زا  روظنم 

. دیتسب ع )  ) یلع تیالو  دمحم و  تّوبن  هب  هک  ینامیپ  ینعی  تسا ،
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هّللا یّلـص  دـمحم  تّوبن  هلمج ، نآ  زا  تسا ، هدـش  لزان  ناشربمایپ  رب  هک  يزیچ  نآ  هب  رارقا  تّوبن و  دـیحوت و  هب  طوبرم  نامیپ  دـهع و  اب 
ریسفت رابخا ، رد  اذل  دنناسرب . ناشيدعب  ياهلسن  نادنزرف و  هب  ار  شرافس  نامیپ و  نیا  دیاب  هک  تسا ، هدوب  ع )  ) یلع تیالو  هلآ و  هیلع و 

دای نامیپ  رد  تحارـص  هب  ود ، نآ  هکنیا  باب  زا  ای  تسا ، هدـش  ع )  ) یلع تیالو  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  تّوبن  هب  ناـمیپ ، دـهع و 
. تسا ع )  ) یلع تیالو  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  تّوبن  هب  رارقا  مزلتسم  ّیلو ، ره  تیالو  ربمایپ و  ره  تّوبن  هب  رارقا  هکنیا  ای  دناهدش ،

هقیقر نیا  تسا . ع )  ) یلع تیالو  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  تّوبن  زا  يرـصتخم  هدش و  قیقر  تروص  ایلوا ، تیالو  ایبنا و  تّوبن  اریز ،
هب رارقا  یئزج ، هب  رارقا  تسا و  لحم  تقیقح  نآ  هب  تبـسن  هکناـنچ  تسا ، یئزج  هّیلک ، تقیقح  هب  تبـسن  اـیبنا ،) ریاـس  تیـالو  توبن و  )

81 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ّلک ، هب  رارقا  هک ، روط  نامه  تسا . یّلک 
. تسا ءزج  هب  رارقا 

. میداد رارق  ار  روط  هوک  امش  زارف  رب  و  َروُّطلا :» ُمُکَقْوَف  انْعَفَر  َو  »
نآ هدومن  رما  تعاطا  زین  لیئربج  دنکرب . لیئارسا  ینب  نایرگشل  هزادنا  هب  ياهعطق  نیطـسلف  هوک  زا  ات  داد ، نامرف  لیئربج  هب  یلاعت ، يادخ 

: هک دوب  ایوگ  نامربمایپ  نابز  هب  هوک ، نآ  تشارفارب . نانآ  رس  يالاب  رد  ار 
. دیریگب میدرک ، هضرع  نامیپ  رد  هک  یبلق  یبلاق و  ماکحا  ای  قلطم  روط  هب  ماکحا  زا  هچنآ  ْمُکاْنیَتآ :» ام  اوُذُخ  »

اـهلد و رد  ماـمت  تّوق  اـب  میتـفرگ و  امـش  زا  ع )  ) یلع تیـالو  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  توبن  زا  اـی  تاروـت ، زا  هک  يدـهع  نآ  اـی 
. دیرآ رظن  رد  هتفرگ  ار  اهنآ  میداد ، اج  ناتیاهندب 

. دوشیم هدنکفا  امش  رب  هوک  هکنیا  ای  دیریذپب ، متفگ ، امش  هب  هچنآ  ای  تفگ : اهنآ  هب  ع )  ) یسوم هک  تسا  هدش  هتفگ 
كاخ رب  رـس  دـندرک و  هدجـس  دـندرک ، لوبق  هکنآ  زا  سپ  تشادـهگن . ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  نانآ  زج  دـنتفریذپ ، تهارک  اب  ار  نآ  سپ ،

. دندیلام
نییاپ هب  ایآ  هک  دندرکیم  هاگن  هوک  هب  هکلب  ادخ ، ربارب  رد  عوشخ  عوضخ و  تّین  هب  هن  دنداهن ، كاخ  هب  ار  ناشیاههناچ  نانآ  زا  يرایسب 

؟ هن ای  دنکیم  طوقس 
ماکحا و قفاوم  باوث  زا  ای  یبلق ، ای  یبلاق  ماکحا  زا  ای  نامیپ ، طورش  زا  هچنآ  ینعی ، تسا ، نآ  رد  هچنآ  دیرآ  دای  هب  و  ِهِیف :» ام  اوُرُکْذا  َو  »

امش هب  هک  یماکحا  باقع و  باوث و  زا  هچنآ  ای  دوب  نآ  طوقس  روط و  هوک  ندرب  الاب  رد  هک  ار  هچنآ  دیرآ ، دای  هب  ای  نآ . فلاخم  باقع 
. دیروآ دای  میداد ،

«1  » دیرآ دای  هب  هدوب ، تبوقع  بجوم  نآ  كرت  هک  ار  هچنآ  دومرف : هک  تسا  بوسنم  ع )  ) قداص ترضح  هب 
__________________________________________________

ص 45. ثیدح 53 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 1)
82 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیریگ هشیپ  يوقت  دییامن و  زیهرپ  تفلاخم  زا  دیاش  دش ، رما  امش  هب  هچنآ  ماجنا  يروآدای و  اب  َنوُقَّتَت :» ْمُکَّلََعل  »

82 ص :  هیآ 64 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(64  ) َنیِرِساْخلا َنِم  ُْمْتنَُکل  ُُهتَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  ْوَلَف ال  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  ُْمْتیَّلََوت  َُّمث 

82 ص :  همجرت ..... :
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. دیدوب هدش  ناراکنایز  زا  دشیمن ،) امش  لاح  لماش   ) دوبن امش  رب  ادخ  ششخب  لضف و  رگا  دیدرک . تشپ  نامیپ  نآ  هب  مه  زاب  سپ 

82 ص :  ریسفت ..... :

. دیدش نادرگ  يور  نامیپ  ياهطرش  يافو  زا  ای  نامیپ و  ظفح  زا  ای  دهع ، ذخا  زا  ای  ادخ ، دای  زا  امش  سپس ، و  َِکلذ :» ِدَْعب  ْنِم  ُْمْتیَّلََوت  َُّمث  »
. دیدوب ناراکنایز  زا  هنیآ  ره  دشیمن ، امش  لاح  لماش  یهلا  تمحر  ششخب و  لضف و  رگا  ُُهتَمْحَر :» َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  ْوَلَف ال  »

. تسا تلاسر  قیرط  نامه  رد  توبن  و  تلاسر ، نامه  لضف ،
. تسا تیالو  قیرط  رد  هک  تسا  یتّوبن  تیالو و  نامه  اجنیا ، رد  تمحر  هملک 

لضف و نوچ  دـناهدرک ، ریـسفت  ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  هب  ار  تمحر  لـضف و  تاـیآ ، زا  یخرب  رد  نیرّـسفم  ور ، نیا  زا 
باذـع عـفر  ادـخ و  تکرب  تمحر و  لوزن  ببـس  مدرم  رد  یلو ، یبـن و  نوـچ  تسا و  دـحّتم  هلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  دـمحم  اـب  تـمحر 

. دنوشیم

82 ص :  هیآ 65 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(65  ) َنِیئِساخ ًةَدَِرق  اُونوُک  ْمَُهل  اْنلُقَف  ِْتبَّسلا  ِیف  ْمُْکنِم  اْوَدَتْعا  َنیِذَّلا  ُُمتِْملَع  ْدََقل  َو 

82 ص :  همجرت ..... :

هدنار یناگنیزوب  نامرف ) يارجا  مدع  يّدعت و  هجیتن  رد  : ) متفگ ناشیا  هب  دندرک ، يّدعت  هبنـش  زور  رد  هک  ار  یناسک  نآ  دیتسناد  هنیآ  ره 
. دیوش نوبز  و 

83 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

83 ص :  ریسفت ..... :

هب دـندرک ، زواجت  یهلا  دودـح  زا  هبنـش  زور  رد  هک  ناـنآ  دیاهتـسناد ، اـققحم  هنیآ  ره  و  ِْتبَّسلا :» ِیف  ْمُْکنِم  اْوَدَـتْعا  َنیِذَّلا  ُُمتِْملَع  ْدََـقل  َو  »
، یهلا مکح  زا  ندش  نوریب  يّدعت و  تروص  رد  زین  امش  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  تّما  يا  دوهی و  يا  سپ  دندمآرد . نومیم  تروص 

. دیوشیم راتفرگ  تبوقع  هب  نانآ  دننام 
. دنشاب رود  هب  يریخ  ره  زا  هک  میدروآرد  ییاهنومیم  تروص  هب  ار  نانآ  ینیوکت ، رما  اب  سپ  َنِیئِساخ :» ًةَدَِرق  اُونوُک  ْمَُهل  اْنلُقَف  »

. ود ره  زا  ّمعا  تسا  ییانعم  دوصقم  ای  ناگدشراوخ ، ای  ریخ  زا  رود  َنِیئِساخ » »

83 ص :  هیآ 66 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(66  ) َنیِقَّتُْمِلل ًۀَظِعْوَم  َو  اهَْفلَخ  ام  َو  اْهیَدَی  َْنَیب  اِمل  ًالاکَن  اهاْنلَعَجَف 
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83 ص :  همجرت ..... :

. میداد رارق  ناراگزیهرپ  يارب  يدنپ  ناگدنیآ و  نارضاح و  تربع  هیام  ار ) باذع  ای  ناتساد   ) ار نیا  سپ 

83 ص :  ریسفت ..... :

«. 1  » میداد رارق  تربع  هیام  تسا  هدمآ  ریخ  رد  هچنانچ  ار  هدش  خسم  تّما  ای  باذع ، ای  خسم ، نیا  ام  اهاْنلَعَجَف » »
. دوش نانآ  تفلاخم  زواجت و  زا  عنام  ات  دوب  یتربع  رجز ، نیا  ًالاکَن :» »

هب ناشهّجوت  ببـس  هب  هدـش ، خـسم  تّما  اریز  دـنراد . رارق  هدـش  خـسم  تّما  نیا  يولج  رد  هک  هتـشذگ  ياهتّما  ینعی  اْهیَدَـی :» َْنَیب  اـِمل   » و
ندوب تربع  دـناهتفرگ و  رارق  ربارب  رد  اهنآ  دـنراد و  هّجوت  نیـشیپ  ياهتّما  هب  لاثم ، ملاـع  ترخآ و  رد  هتـشذگ ، ياـهتّما  دوجو  ترخآ و 

ياهتّما هب  تبسن  اهنیا 
__________________________________________________

ص 124. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
84 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

« اهَْفلَخ ام  َو   » یلاعت يادخ  لوق  ینعم  نیاربانب ، دندوب . هداد  ربخ  ناشزواجت  هدـنیآ و  ياهتّما  زا  ناشناربمایپ  هک  تسا  رابتعا  نآ  هب  نیـشیپ ،
ترخآ هب  هک  يرطف  هجوت  ببس  هب  هدش  خسم  تّما  هک  اریز  تسا ، هدنیآ  ياهتّما  هدش و  خسم  ياهتّما  نامز  رد  دوجوم  ياهتّما  زا  ترابع 

هّجوت ایند  هب  هدوب  دازآ  راتخم و  هچ  رگا  تسا . هدرک  تشپ  دمآ ، دهاوخ  دـیدپ  نآ  رد  هک  هچنآ  تسا و  نآ  رد  هک  هچنآ  ایند و  هب  دراد ،
نیب تسا و  مولعم  هک  رـضاح  تما  نوچ  تسا . هدنیآ  ياهتّما  خسم و  نامز  رد  رـضاح  ياهتّما  اْهیَدَی » َْنَیب  اِمل   » زا دوصقم  ای  دشاب . هتـشاد 

تسد ود  نیب  هک  ایوگ  دنکیم ، رورم  نامز  رب  هدش  خسم  تّما  لابقتسا  هب  هکنیا  رابتعا  هب  مه  هدنیآ  ياهتّما  تسا و  رضاح  نانآ  تسد  ود 
َْنَیب اِمل   » زا دوصقم  تسا  نکمم  تسا و  نیـشیپ  ياهتّما  زا  ترابع  اهَْفلَخ » ام  َو   » یلاعت كرابت و  يادـخ  لوق  نیاربانب ، تسا . رـضاح  اهنآ 

. تسا دوصقم  رود  کیدزن و  ياههیرق  هکنیا  ای  دشاب  خسم  نامز  رد  رضاح  ياهتّما  اْهیَدَی »
ناگتـشذگ نارـضاح و  ناهانگ  تبوقع  ار  ندـش  خـسم  نآ  ینعی  تسا ، نآ  یقیقح  ینعم  هک  تسا  تبوقع  نامه  لاـکن ،»  » زا دوصقم  و 

. میداد رارق 
هب نانآ  نتخیگنارب  ای  تحیـصن ، ای  تربع ، ای  ناـشراک و  بقاوع  ندـناهاگآ  يروآداـی و  يارب  خـسم  تازاـجم و  همه  نآ  و  ًۀَـظِعْوَم :» َو  »

. تسایند هب  ندش  هتفیرف  ناهانگ و  زا  ندناسرت  ای  يرادربنامرف  يوقت و 
زا دنربیمن . مه  يدوس  دنریگیمن و  دنپ  هدـشن ، هّبنتم  نانآ  ریغ  اریز  تسا ، شخب  دوس  ناراگزیهرپ  يارب  اهنت  دراوم ، نآ  همه  َنیِقَّتُْمِلل :» »

. تسا هتشادن  مه  هّجوت  هدومرفن و  باطخ  نانآ  هب  ادخ  ور ، نیا 
لّوا رد  زین  هتشذگ  رد   ) دمآ دهاوخ  شیپ  رد  دنتخادرپ ، راک  هب  ار  هبنـش  ادخ ، نامرف  فالخرب  هک  یهلا ، ّدح  زا  ناگدننک  زواجت  ناتـساد 

(. دیدرگ نایب  يوقت  ینعم  هروس 

84 ص :  هیآ 67 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 477 

http://www.ghaemiyeh.com


(67  ) َنِیلِهاْجلا َنِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ِهَّللِاب  ُذوُعَأ  َلاق  ًاوُزُه  انُذِخَّتَت  َأ  اُولاق  ًةَرََقب  اوَُحبْذَت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهِمْوَِقل  یسُوم  َلاق  ْذِإ  َو 
85 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

85 ص :  همجرت ..... :

، ار وا  دنداد  خساپ  وا  موق  ار . يواگ  دیشکب  هکنیا  هب  ار  امش  دنکیم  رما  ادخ  هنیآ  ره  تفگ : دوخ  موق  هب  یسوم  هک  ار  یتقو  دیروآ  دای  و 
. مشاب نانادان  زا  هک  میوگب ،) ارتفا  هب  نخس  هک   ) ادخ هب  مربیم  هانپ  تفگ : یسوم  ینکیم ؟ هرخسم  ار  ام  هک 

85 ص :  ریسفت ..... :

، وش روآدای  ربمایپ  يا  تدوخ  تّما  هب  ای  لیئارـسا  ینب  هب  ای  دـیروآ ، دای  هب  هلآ ! هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  تّما  يا  ای  لیئارـسا  ینب  يا  َو :» »
رد هک  تسا  يرابخا  نآ  دوب و  قح  دومرف ، ع )  ) یسوم هچنآ  دننادب  هکنیا  ات  دش ، هدنز  ع )  ) یـسوم تسد  هب  هک  ار  ياهتـشک  نآ  ناتـساد 

. دادن ّتیمها  نآ  هب  هک  تسین  يزیچ  رابخا  نآ  هکنیا  تشاد و  نایب  ع )  ) یلع تیالو  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  تّوبن  هراب 
ات دینک  هدنز  ار  هتشک  هک  دهدیم ، نامرف  امـش  هب  دنوادخ  هک  تفگ  شموق  هب  ع )  ) یـسوم یتقو  ْمُکُُرمْأَی :» َهَّللا  َّنِإ  ِهِمْوَِقل  یـسُوم  َلاق  ْذِإ  »

. دهدب ربخ  امش  هب  شلتاق  هراب  رد  وا 
. دینزب لوتقم  نیا  دبلاک  هب  ار  وا  ندب  ياهتمسق  زا  یضعب  دیشکب و  ار  يواگ  ینعی  ًةَرََقب :» اوَُحبْذَت  ْنَأ  »

هـس ار  وا  تشاد . مه  يدایز  ناراگتـساوخ  هک  تشاد  دوجو  بسن - لصا و  اب  ییاـبیز - نز  لیئارـسا  ینب  رد  هک : تسا  نینچ  نآ  ناتـساد 
. دنک جاودزا  ناشهمه  زا  رترب  اب  ات  دش  یضار  وا  دنتساوخیم . ار  وا  هک  دوب  ومع  رسپ 

اجنآ رد  لیئارـسا  ینب  لیابق  رثکا  هک  یلحم  هب  ار  وا  دنتـشک و  دندرک و  توعد  ار  يو  هدرب  دسح  ادیدش  وا  هب  رگید ، ياهومع  رـسپ  یلو 
. دنتفر دنتخادنا و  اج  نامه  رد  ار  وا  ماگنه ، بش  هدرب و  دندوب ،

لحم نآ  رد  هک  دارفا  نآ  زا  هدرک  هبدن  نانآ  رب  دندیرد و  هماج  هدمآ  مه  ومع  رسپ  ود  نآ  دنتخانـش . هدید  ار  هتـشک  نآ  مدرم  نادادماب ،
86 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دندرک . یهاوخهنیک  دندوب 

. دندرک راکنا  ار  ناوج  نآ  نتشک  اهنآ  دیسرپ . هتشک  نآ  هراب  رد  درک و  راضحا  ار  اهنآ  ع )  ) یسوم
هیلع هّللا  یّلص  دمحم  هدنهد  يرترب  لیئارسا و  ینب  يادخ  هب  ادخ و  هب  هک  درک  راداو  ار  لیئارسا  ینب  نایاورنامرف  زا  نت  هاجنپ  ع )  ) یـسوم

. تسیک وا  لتاق  هک  مینادیمن  میاهتشکن و  ار  وا  ام  هک  دنیوگب ، هدروخ و  دیدش  دنگوس  ترضح ، نآ  نیبیط  نادناخ  هلآ و  و 
ار وا  هتـشاد  او  رارقا  هب  ار  لتاق  ای  دننک و  یفرعم  ار  لتاق  دیاب  دننز ، زابرـس  نآ  زا  رگا  دنهدب . ار  لوتقم  هید  دـیاب  دـندروخ ، دـنگوس  رگا 

. دننک صاصق 
لتاق هک  دـنهد  تداهـش  ای  دـننک و  لتق  هب  رارقا  ای  دـنروخب ، دـنگوس  ات  دـنوش  ینادـنز  گنت  یهاـگیاج  رد  دـیاب  دـنروخن ، دـنگوس  رگا 

. تسیک
؟ دوشیمن لوبق  دنگوس  ياج  هب  ام  لاوما  ایآ  و  میهدب ؟ ار  ناملاوما  دنگوس  ياج  هب  دوشیمن  ایآ  ادخ ، ربمایپ  يا  دنتفگ : نانآ 

. تسادخ مکح  نیا  هن ، تفگ : ع )  ) یسوم
رب تسین و  ام  راوازـس  يدـنگوس  نینچ  میاهدـشن و  بکترم  یتیانج  ام  تسا و  نیگنـس  تخـس  میمـصت  نیا  ادـخ  ربمایپ  يا  دـنتفگ : سپ 

. میروخب دنگوس  هک  تسین  یقح  ام  ندرگ 
هک دوش  لزان  ياهیآ  ادخ  يوس  زا  دوش و  نشور  نادنمدرخ  يارب  رما  تقیقح  ات  دناسانـشب  ام  هب  ار  لتاق  هک  هاوخب  لج - زع و  يادخ - زا 
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. تسا تازاجم  قحتسم  یسک  هچ 
مکح میلـست  دیاب  منک ، داهنـشیپ  ار  يرما  دوخ  شیپ  زا  ادخ  يارب  مناوتیمن  نم  تسا و  هداد  نامرف  راک  نیا  هب  ادـخ  تفگ : یـسوم  سپ 

. دوش ارجا  دروم  نیا  رد  ادخ  مکح  ات  درک  تّمه  دیاب  میوش . ادخ 
منک و نشور  تیارب  ار  لتاق  هکنیا  ات  هاوخب  نم  زا  نک و  تباجا  ار  اهنآ  شهاوخ  درک ، یحو  ع )  ) یـسوم هب  یلاعت  كرابت و  يادخ  سپ 

87 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  صّخشم 
شکاپ نادناخ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رب  وا  نید  هک  وت  تّما  بوخ  نادرم  زا  یکی  هب  هلیسو ، نآ  هب  مراد  میمـصت  نم  نوچ  میامن .

یّلص دمحم  ندرمش  گرزب  اب  هک  تسا  یشاداپ  نآ  مزادرپب ، وا  هب  ار  نآ  باوث  زا  یتمسق  يزور  تعسو  اب  تسا  نداتسرف  مالـس  دورد و 
. دوشیم يو  بیصن  شنادناخ ، هلآ و  هیلع و  هّللا 

وا زا  ار  نآ  هک  دـندمآ  ياهدـع  تشاد و  ییالاک  هک  دوب  يدرم  صخـش  نآ  دومرف : هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  ع )  ) قداـص ترـضح  هب 
راوگان ار  شباوخ  دنک و  رادیب  ار  وا  تشادن  تسود  رـسپ  دوب . باوخ  مه  وا  دوب و  شردپ  رـس  ریز  عقوم  نآ  رد  قاطا  دیلک  یلو  دنرخب ،

؟ يدرک هچ  ار  تیالاک  مرسپ  تفگ : دش ، رادیب  شردپ  یتقو  دندیرخن . ار  وا  يالاک  دندش و  فرصنم  الاک  دیرخ  زا  هورگ  نآ  اذل  دیامن ،
باوخ زا  هدرک  تحاران  ار  امش  متشادن  تسود  نم  دوب و  امش  رس  ریز  نآ  دیلک  اریز  ماهتخورفن ، ار  نآ  تسا و  شدوخ  ياج  تفگ : رسپ 

. منک بارخ  ار  تباوخ  رادیب و 
. مهدیم وت  هب  ياهداد ، تسد  زا  نونکا  يدربیم و  تیالاک  زا  دیاب  هک  يدوس  ضوع  رد  ار  واگ  نیا  تفگ : وا  هب  شردپ 

ات دهد  روتـسد  لیئارـسا  ینب  هب  دومن : رما  ع )  ) یـسوم هب  و  درک . رّکـشت  دوب ، هدومن  راتفر  رادیاپ  نینچ  هک  دنزرف  نیا  زا  مه  یلاعت  يادخ 
. دوش مولعم  حلاص ، درم  نآ  لتاق  ات  دنشکب  دشاب ، رسپ  واگ  نیع  هک  ار  يواگ 

دیاب هک  دنکیم  رما  ادـخ  دـندومرف : ترـضح  دـندومن ، لاؤس  مکح  هراب  رد  وا  زا  دـندش و  عمج  ع )  ) یـسوم دزن  لیئارـسا  ینب  نوچ  سپ 
: دنتفگ هدش  هدز  تفگش  اهنآ  «. 1  » دوش هدنز  لوتقم  نآ  ات  دیشکب  يواگ 

؟ ینکیم هرخسم  ار  ام  یسوم  يا  ًاوُزُه :» انُذِخَّتَت  َأ  اُولاق  »
زا هک  مربیم  هانپ  ادخ  هب  تفگ : َنِیلِهاْجلا :» َنِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ِهَّللِاب  ُذوُعَأ  َلاق  »

__________________________________________________

ص 126. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
88 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. مشاب نیلهاج 
زا داد ، تبـسن  وا  هب  دـیابن  تسین و  وا  ماـقم  قیـال  هک  ادـخ  هب  يرما  نداد  تبـسن  و  تسا . ناـنادان  تافـص  زا  ازهتـسا  هک  دوـشیم  موـلعم 

. تسین لقاع  فاصوا 

88 ص :  هیآ 68 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(68  ) َنوُرَمُْؤت ام  اُولَْعفاَف  َِکلذ  َْنَیب  ٌناوَع  ٌرِْکب  َو ال  ٌضِراف  ٌةَرََقب ال  اهَّنِإ  ُلوُقَی  ُهَّنِإ  َلاق  َیِه  ام  اَنل  ْنِّیَُبی  َکَّبَر  اَنل  ُْعدا  اُولاق 

88 ص :  همجرت ..... :
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. تسا هنوگچ  واگ  نآ  هک  دیامرف  نیعم  ام  يارب  ات  هاوخب  ادخ  زا  دنتفگ : یسوم  موق 
رومأم هچنآ  هب  نونکا  سپ  تسا . ود  نیا  نیب  هکلب  هدرکن ، راک  ناوج  هن  هداتفا و  راک  زا  ریپ  هن  تسا  يواگ  دیامرفیم  ادخ  تفگ : یسوم 

. دینک لمع  دیتسه ،

88 ص :  ریسفت ..... :

« َیِه ام  اَنل  ْنِّیَُبی  َکَّبَر  اَنل  ُْعدا  اُولاق  »
. دنک نشور  ام  رب  ار  نآ  یگنوگچ  هک  هاوخب  ادخ  زا  دنتفگ ، : 

يزیچ تیهام  تقیقح و  زا  شـسرپ  يارب  هک  روط  نامه  یه ،» ام   » و وه » ام   » ظفل اریز  تسا ، فصو  زا  شـسرپ  یه » اـم   » هملک زا  روظنم 
. دوشیم هدرب  راک  هب  زین  یضرع  ياههزیمم  فاصوا و  زا  شسرپ  يارب  تسا ،

. تسین يریپ  واگ  نآ  تفگ : ٌضِراف :» ٌةَرََقب ال  اهَّنِإ  ُلوُقَی  ُهَّنِإ  َلاق  »
. تسا هدشن  هفاضا  ثینأت » ءات   » نآ هب  تسا و  هدروآ  رّکذم  نآ  ندوب  یمسا  هبنج  هبلغ  تهج  زا  ار  ضراف » »

. تسین لاسدرخ  کچوک و  ٌرِْکب :» َو ال  »
. تسا ناوج  ریپ و  نیب  َِکلذ :» َْنَیب  ٌناوَع  »

. دوش رتتخس  امش  رب  هک  دینکن  شسرپ  نآ  دروم  رد  دایز  دیهد و  ماجنا  تسا ، هدش  رما  امش  هب  هک  نانچنآ  سپ ، َنوُرَمُْؤت :» ام  اُولَْعفاَف  »
89 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

89 ص :  هیآ 69 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(69  ) َنیِرِظاَّنلا ُّرُسَت  اُهنَْول  ٌِعقاف  ُءاْرفَص  ٌةَرََقب  اهَّنِإ  ُلوُقَی  ُهَّنِإ  َلاق  اُهنَْول  ام  اَنل  ْنِّیَُبی  َکَّبَر  اَنل  ُْعدا  اُولاق 

89 ص :  همجرت ..... :

نآ دیامرفیم  ادخ  هک  تفگ : یـسوم  تسا ؟ هنوگچ  واگ  نآ  گنر  هک  دنک  نشور  ام  يارب  ات  هاوخب  تیادخ  زا  دنتفگ : یـسوم  موق  ( زاب )
. تسا ناگدننیب  ترسم  یماکداش و  بجوم  نآ  گنر  هک  تسا  ینیّرز  درز  واگ 

89 ص :  ریسفت ..... :

: تفگ یسوم  دنک . نایب  ار  نآ  گنر  هاوخب  ادخ  زا  دنتفگ ، اُهنَْول : ٌِعقاف  ُءاْرفَص  ٌةَرََقب  اهَّنِإ  ُلوُقَی  ُهَّنِإ  َلاق  اُهنَْول  ام  اَنل  ْنِّیَُبی  َکَّبَر  اَنل  ُْعدا  اُولاق  »
. دنزیمن يدیفس  یهایس و  هک  يروط  هب  تسا ، درز  الماک  هک  تسا  يواگ  نآ  دیوگیم : ادخ 

. تسازفا يداش  ار  هدننیب  نآ  ششخرد  ییابیز و  هک  نانچنآ  َنیِرِظاَّنلا :» ُّرُسَت  »

89 ص :  هیآ 70 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا
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(70  ) َنوُدَتْهَُمل ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  اَّنِإ  َو  اْنیَلَع  ََهباشَت  َرَقَْبلا  َّنِإ  َیِه  ام  اَنل  ْنِّیَُبی  َکَّبَر  اَنل  ُْعدا  اُولاق 

89 ص :  همجرت ..... :

ادـخ رگا  هتبلا  دوش .) هابتـشا  عفر  ات   ) دراد دوجو  هابتـشا  ام  يارب  زونه  هک  دـیامرف  نیعم  ام  رب  ار  واگ  نآ  یگنوگچ  هاوخب  ادـخ  زا  دـنتفگ 
. میشاب ناگتفای  تیاده  زا  رما ،) تعاطا  اب   ) دهاوخب

89 ص :  ریسفت ..... :

. مینکن هابتشا  ام  هک  دیوگب  ار  نآ  رتشیب  فصو  هاوخب  ادخ  زا  دنتفگ ، َیِه :» ام  اَنل  ْنِّیَُبی  َکَّبَر  اَنل  ُْعدا  اُولاق  »
نآ هب  دهاوخب ، ادخ  رگا  یـسوم ، يا  وت  نایب  اب  هدش و  هبتـشم  ام  رب  رظن  دروم  واگ  اریز  َنوُدَـتْهَُمل :» ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  اَّنِإ  َو  اْنیَلَع  ََهباشَت  َرَقَْبلا  َّنِإ  »

. میوشیم ییامنهار 
90 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ناشیارب  هشیمه  يارب  دنتفگیمن  هّللا  ءاشنا  رگا  هک  تسا  هدش  تیاور 

(. دنشکب ار  واگ  مادک  دننک و  هچ  هک   ) دشیمن صخشم 

90 ص :  هیآ 71 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َنُولَعْفَی اوُداک  ام  َو  اهوَُحبَذَـف  ِّقَْحلِاب  َْتئِج  َنْآلا  اُولاق  اهِیف  َۀَیِـش  ٌۀَمَّلَـسُم ال  َثْرَْحلا  یِقْـسَت  َو ال  َضْرَْألا  ُرِیُثت  ٌلُولَذ  ٌةَرََقب ال  اـهَّنِإ  ُلوُقَی  ُهَّنِإ  َلاـق 
(71)

90 ص :  همجرت ..... :

. تسا گنر  کی  بیعیب و  دهد و  رازتشک  هب  بآ  دنک و  رایش  ار  نیمز  هک  تسین  مار  ردق  نآ  واگ  نآ  دیامرفیم  ادخ  تفگ : یسوم 
. يدرک نشور  ام  رب  ار  تقیقح  نونکا  دنتفگ : موق  نآ 

(. دننک ینامرفان  دوب  کیدزن   ) دنهدن ماجنا  ار  راک  نیا  هک  دوب  کیدزن  اّما  دنتشک . ار  واگ  نآ  سپ 

90 ص :  ریسفت ..... :

تـسا هتـشگن  رادربنامرف  هدشن و  مار  زونه  هک  تسا  يواگ  هدام  نآ  دیوگیم  ادـخ  تفگ ، َضْرَْألا :» ُرِیُثت  ٌلُولَذ  ٌةَرََقب ال  اهَّنِإ  ُلوُقَی  ُهَّنِإ  َلاق  »
. دنک مخش  ار  نیمز  هک 

. تسا هدشن  مار  رازتشک  يرایبآ  يارب  و  َثْرَْحلا :» یِقْسَت  َو ال  »
. تسا ملاس  هتشادن و  یبیع  چیه  و  ٌۀَمَّلَسُم :» »

. تسا درز  الماک  تسا و  هدشن  هتخیمآ  نآ  اب  يرگید  گنر  يدرز ، زج  اهِیف :» َۀَیِش  «ال 
صیخـشت نآ  ریغ  زا  ار  نآ  هک  تسا ، هنوگچ  واگ  هدام  نآ  هک  دـش  نشور  اـم  رب  نآ  تقیقح  نونکا  دـنتفگ ، ِّقَْحلاـِب :» َْتئِج  َنآـْلا  اُولاـق  »
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. میسانشیم تسا  ینالف  هب  قلعتم  هک  ار  يواگ  نینچ  ام  میهد .
يریگتخس نتـشیوخ  رب  اّما  دندیـسریم ، رظن  دروم  هجیتن  هب  دنتـشکیم ، ار  يرگید  واگ  ره  نانآ  رگا  هک  تسا  هدمآ  رابخا  زا  یـضعب  رد 

. تفرگ تخس  اهنآ  رب  زین  ادخ  دندرک و 
يواگ هک  تسا  هداد  نامرف  ام  هب  ام  راگدرورپ  ایآ  یسوم  يا  دنتفگ : دندینـش ، ار  تافـص  نیا  نوچ  سپ  تسا : هدمآ  ع )  ) ماما ریـسفت  رد 

91 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ار 
؟ دشاب تافص  نیا  ياراد  هک  میشکب 

. یلب تفگ : یسوم 
ار يواگ  نینچ  هک  تسا  هداد  نامرف  امش  هب  ادخ  دومرفیم  رگا  اریز  تسا ، هدرک  رما  نینچ  امش  هب  ادخ  هک  تفگن  رما  يادتبا  رد  یـسوم 

اهنت و  دنک ، شسرپ  ادخ  زا  ددرگرب و  یسوم  هک  دوبن  يزاین  رگید  دندرکیم ، واگ  گنر  یگنوگچ و  زا  شـسرپ  اهنآ  هک  یتقو  دیـشکب ،
رما لاثتما  دیشکب ، دشاب  قداص  نآ  رب  واگ  مسا  هک  يواگ  ره  دیشکب و  ار  واگ  هداد  روتسد  دنوادخ  هک  دهدب  باوج  اهنآ  هب  تسناوتیم 

ناوج نآ  هب  باوخ  رد  ادخ  و  دنتفای . لیئارـسا  ینب  زا  یناوج  دزن  ار  نآ  اهنت  دنـشکب ، هتفای  ار  واگ  نآ  دش  رارق  نوچ  و  دیاهدرک . ار  ادـخ 
نیرترب زا  تقیقح  رد  وت  ، » دـندوب هتفگ  وا  هب  هک  دوب  هداد  ناشن  ار  ناراوگرزب  نآ  كاپ  دالوا  و  ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم 

ار نآ  دندمآ ، تواگ  ندـیرخ  يارب  هک  یماگنه  اذـل  میـشاب . هتـشاد  ایند  رد  ار  وت  شاداپ  زا  يرادـقم  میهاوخیم  ام  یتسه و  ام  ناتـسود 
«. دنک زاینیب  ار  تنادنزرف  وت و  دیامرفیم ، تیانع  تردام  هب  هک  ینیقلت  اب  دهاوخیم  ادخ  نوچ  شورفم . تردام  هزاجا  نودب 

؟ یشورفیم دنچ  ار  واگ  نیا  دنتفگ : دنیامن و  يرادیرخ  ار  شواگ  ات  دندمآ  مدرم  یتقو  دش و  لاحشوخ  رسپ 
. تسا مردام  اب  شرایتخا  یلو  رانید  ود  هب  تفگ :

؟ دنکیم لوبق  ایآ  هک  سرپب  تردام  زا  میتسه ، یضار  رانید  کی  اب  ام  دنتفگ :
. دیسرپ ردام  زا 

. رانید راهچ  تفگ : ردام 
. داد ربخ  نانآ  هب 

. میهدیم رانید  ود  دنتفگ : اهنآ 
92 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  داد . ربخ  ردام  هب  زاب 

. رانید تشه  تفگ : وا 
. دندرک فصن  اهنآ  هرابود 

واگ نیرتگرزب  تسوپ  ندش  رپ  هزادنا  هب  نآ  تمیق  هکنیا  ات  دـندرکیم ، فصن  مه  اهنآ  درکیم و  ربارب  ود  ار  نآ  ياهب  ردام ، روط  نیمه 
«. 1  » دندش دیرخ  هب  روبجم  اهنآ  سپ  دننک . رپ  رانید  زا  ار  نآ  هک  دیسر  دوجوم 

ندوب نیگنس  تمیق و  ینارگ  اریز ، دننک . ینامرفان  زاب  راک  نیا  رد  دوب  کیدزن  یلو  دنتـشک . ار  واگ  سپ  َنُولَعْفَی :» اوُداک  ام  َو  اهوَُحبَذَف  »
. دشیم دیرخ  زا  نانآ  فارصنا  ببس  نآ ، تخادرپ 

ندرک رپ  ربارب  شتمیق  مه ، راـبخا  زا  یخرب  قبط  و  دوـب . راـنید  زا  نآ  تسوـپ  ندرک  رپ  هزادـنا  هب  راـبخا ، زا  یـضعب  قـبط  واـگ  نآ  تمیق 
هک دـنتفایرد  دـندرک ، باسح  هدومن ، لوبق  نانآ  یتقو  اریز  دوب . نیگنـس  راوشد و  ناـشیا  رب  رما  نیا  و  تسا ، هدوب  رتگرزب  يواـگ  تسوپ 

موق همه  هجیتن  رد  دـش و  نآ  نیگنـس  ياهب  تخادرپ  واگ و  ینارگ  همه  نیا  بجوم  اهنآ  جاـجل  دوشیم و  راـنید  نویلیم  جـنپ  نآ  رادـقم 
ریقف لـسن  داـتفه  اـت  مه  وا  نادـنزرف  زا  یکی  یّتـح  راـبخا  یـضعب  قبط  هک  دـشیم  دـنمتورث  يروط  ناوج  نآ  دـندشیم و  زیچیب  ریقف و 

. دشیمن
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دش و ریقف  هلیبق  ّلک  غلبم ، نیا  تخادرپ  اب  دنتفگ : دندرک و  يراز  هیرگ و  یـسوم  دزن  واگ ، نارادیرخ  هک  تسا  هدمآ  ع )  ) ماما ریـسفت  رد 
. تفر همه  ام  یتسین  یتسه و  میدومن ، دایز  مک و  میدرک و  ام  هک  یجاجل  نیا  اب 

هب ادخ  دنتسج ، لسوت  نوچ  دنوش . لسوتم  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ترـضح   » نامربمایپ هب  هک  درک  داشرا  ار  نانآ  ع )  ) یـسوم سپ 
نآ دـنروآ . نوریب  ار  اجنآ  هنیجنگ  دـنواکب و  ار  اجنآ  دـنورب و  لیابق ) زا  یکی   ) نـالف ینب  هبارخ  هب  اـهنآ  ياـسؤر  هک  درک  یحو  یـسوم 

و تسا . رانید  نویلیم  هد  جنگ ،
__________________________________________________

ص 128. ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 1)
93 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  هم 

یفاضا نویلیم  جنپ  دندرگرب . یلبق  تلاح  هب  ات  دـنهدب ، تسا  هداد  هک  هزادـنا  نامه  هب  تسا  هتخادرپ  ار  واگ  تمیق  هک  سک  ره  هب  ار  نآ 
و ع )  ) شنادـناخ هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  هب  اهنآ  لّسوت  شاداپ  هب   ) دوش هدوزفا  ناشییاراد  هکنیا  اـت  دـننک  میـسقت  دوخ  نیب  مه  ار 

«. 1 ( » اهنآ يرترب  هب  داقتعا 

93 ص :  هیآ 72 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(72  ) َنوُُمتْکَت ُْمْتنُک  ام  ٌجِرُْخم  ُهَّللا  َو  اهِیف  ُْمتْأَراَّداَف  ًاسْفَن  ُْمْتلَتَق  ْذِإ  َو 

93 ص :  همجرت ..... :

( ار يزار   ) هک ار  هچنآ  ادخ  دیدرکیم و  شکمشک  دیدرکیم و  مهّتم  لتاق  هراب  رد  ار  رگیدکی  دیتشک و  ار  یـسفن  هک  یتقو  دیرآ  دای  هب 
. دومرف راکشآ  دیتشادیم ، ناهنپ 

93 ص :  ریسفت ..... :

. دیتشک ار  یسفن  هک  یماگنه  و  ًاسْفَن :» ُْمْتلَتَق  ْذِإ  َو  »
ای کی  هب  طوبرم  لتق  هک  یلاح  رد   ) دیتشک دیوگیم ، تسا و  هدروآ  نارـضاح  يارب  عمج  تروص  هب  ار  باطخ  هیآ ، نیا  رد  هکنیا  تّلع 

رما نیا  عوقو  تهج  هب  ار  همه  دـهاوخیم  تسا و  هدـش  عقاو  نانآ  نیب  لتق  هک  تسا  تهج  نآ  زا  تسا ،) هدوب  هتـشذگ  ناـمز  رد  رفن  ود 
. دنراد تهابش  ناشناگتشذگ  هب  دنتسه  نونکا  هک  مه  ییاهنآ  تسا و  هدوب  نانآ  نایم  رد  لتاق  دنک . شنزرس  اهنآ ، نیب  تشز 

زا سپ  مه  هیآ  نآ  ادـج و  مه  زا  هیآ ، ود  نیا  اّما  دـیایب  هیآ » رخآ  ات  ِهِمْوَِقل  یـسُوم  َلاق  ْذِإ  َو   » هیآ زا  لبق  هیآ ، نیا  هک  تسا  هدوب  هتـسیاش 
رتشیب نآ  عون  رتمامت و  هیآ ، نیا  رد  اهیتشز  نایب  تساـهنآ و  تشز  ياـهراک  ناـیب  ماـقم  رد  هک  تسا  تهج  نآ  هب  نیا  تسا و  هدـمآ  نآ 

ناشدـساف سایق  اـب  هک  هدـش  داـی  یـسوم  راـتفگ  نتفرگ  هرخـسم  هب  و  ع )  ) یـسوم هب  تبـسن  لیئارـسا  ینب  راـکنا  هیآ  نیا  رد  نوچ  تسا ،
اب واگ  لثم  ياهدرم  وضع  دروخرب  هنوگچ  دنتفگیم :

__________________________________________________

.129 ص 130 - ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
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94 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نامرف يارجا  رد  دندناسر و  تیاهن  هب  ار  شـسرپ  هکنیا ، رگید  ياهیتشز  زا  دوشیم ؟ ناسنا  ندش  هدنز  بجوم  ناسنا ، لثم  ياهدرم  وضع 

. دندشیم کیدزن  يرادربنامرف  كرت  هب  هدرک ، یتسس  ادخ 
تسا و عافد  مزلتسم  تموصخ  هک  اریز  تسا ، ینمـشد  ینعم  هب  اجنیا  رد  یلو  تسا ، دیدرک  عافد  متأراّداف ،»  » ینعم لصا  اهِیف :» ُْمتْأَراَّداَف  »

تبـسن شقیفر  هب  هدنادرگرب و  دوخ  زا  ار  لتق  نانآ ، زا  کی  ره  نوچ  دشاب ، هدش  لامعتـسا  عافد  یقیقح  ینعم  نامه  رد  هک  تسا  نکمم 
. دادیم

. درک راکشآ  دنوادخ  دیتشادیم ، ناهنپ  ار  هچنآ  َنوُُمتْکَت :» ُْمْتنُک  ام  ٌجِرُْخم  ُهَّللا  َو  »
نیا رد  دهد . يربخ  لتاق  هراب  رد  دناوتن  ع )  ) یسوم ترـضح  هکنیا  لتاق و  زا  نداد  ربخ  زا  دوب  ترابع  دندرکیم ، ناهنپ  هک  ار  یعوضوم 

. دندادیم رارق  رخسمت  ازهتسا و  دروم  ار  ترضح  هنیمز ،
. تسا هضرتعم  هلمج  ای  هدوب و  متأراّداف »  » رب فوطعم  ای  تسا ، هّیلاح  ای  هلمج ، نیا 

تروص هب  اهِیف » ُْمتْأَراَّداَـف   » هلمج هب  تبـسن  دـنکیم و  تیاـکح  هتـشذگ  لاـح و  زا  هک  تسا  تهج  نآ  هب  جرخم ،»  » ظـفل ندرک  لـمع  و 
. تسا هدش  رّوصت  لابقتسا 

94 ص :  هیآ 73 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(73  ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِِهتایآ  ْمُکیُِری  َو  یتْوَْملا  ُهَّللا  ِیُْحی  َِکلذَک  اهِضْعَِبب  ُهُوبِرْضا  اْنلُقَف 

94 ص :  همجرت ..... :

تایآ دـنکیم و  هدـنز  ار  هدرم  دـنوادخ  هنوگ  نیا  دـیرگنب ) هاگنآ  ، ) دـینز هتـشک  نآ  ندـب  رب  ار  واگ  نآ  ياضعا  زا  ياهراپ  میتفگ : سپ 
. دیبایرد درخ  هب  امش  هک  دشاب  دنایامنیم  امش  هب  ار  شیوخ 

94 ص :  ریسفت ..... :

95 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ياضعا  زا  یضعب  هب  ار  لوتقم  نآ  میتفگ : سپ  اهِضْعَِبب :» ُهُوبِرْضا  اْنلُقَف  »
. دندز واگ  مد  هب  ار  نآ  سپ  دینزب . واگ  ندب 

هدیرفآ نآ  زا  ار  مدآ  دـنزرف  ادـخ  هک  تسا  نامه  نیا  دـنتفرگ - دوب ، نآ  رد  مد  هک  ار  واگ  ندـب  زا  ياهعطق  نانآ  هک  تسا  هدـش  تیاور 
دمحم ماقم  هب  ایادخ ! راب  دنتفگ : دندز و  نآ  هب  ار  لوتقم  ندب  سپـس ، دروآ . دیدپ  يدیدج  قلخ  هک  یتقو  دوشیم ، راوس  نآ  رب  تسا و 

. دهد ربخ  شلتق  هراب  رد  ات  روآ ، نتفگ  نخس  هب  ار  وا  نادرگ و  هدنز  ار  هدرم  نیا  ع )  ) شکاپ نادناخ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
نیا رد  دنتـشک و  ارم  میومع  رتخد  رطاخ  هب  دـسح و  يور  زا  ومع ، رـسپ  ود  نیا  ادـخ ، ربمغیپ  يا  تفگ : تساخ و  اپب  لماک  ملاـس و  سپ 

. دنریگب ارم  ياهبنوخ  ات  دنتخادنا  هّلحم 
. تشک تفرگ و  ار  درم  ود  نآ  یسوم  سپ 

زا ات  دنامب  ایند  رد  هک  تساوخ  ادخ  زا  شنادناخ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هب  لسوت  اب  دش و  هدنز  لوتقم  نآ  هک  تسا  هدش  تیاور 
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. دراد ینازرا  یکاپ  خارف و  يزور  وا  هب  ادخ  دننیبب و  رفیک  شنانمشد  دوش و  عّتمتم  شیومع  رتخد 
ملاس شساوح  رمع  رخآ  ات  تشاد و  رمع  لاس  ندش 60  هتـشک  زا  لبق  هک  یلاح  رد  داد ، رمع  رگید  لاس  داتفه  وا  هب  مه  یلاعت  يادخ  و 

دندرم و مه  اب  و  وا ، زا  نز  هن  دش و  ادج  شنز  زا  وا  هن  هتسیز  یشوخ  هب  شرسمه  اب  دش و  دنمهرهب  ایند  لالح  زا  دوب و  يوق  شتاوهـش  و 
«. 1  » دندش دنمهرهب  نآ  ياهتمعن  زا  ود  ره  هتفر  تشهب  هب 

« یتْوَْملا ُهَّللا  ِیُْحی  َِکلذَک  »
. دش هدنز  وا  دندز و  واگ  ندب  ياهتمسق  زا  یضعب  هب  ار  هتشک  هکنآ  زا  سپ  ینعی  دنکیم ، هدنز  ار  ناگدرم  ادخ  نینچ  نیا  : 

هدنز واگ و  ندز  زا  دعب  هکنیا  ای  تسین . یتفگـش  رما  گرم  زا  سپ  یگدـنز  نیا ، ربانب  مینکیم ، هدـنز  ار  هدرم  نینچ  نیا  میتفگ : ام  سپ 
رد لوتقم ، ندش 

__________________________________________________

ص 129. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
96 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنکیم هدنز  ار  ناگدرم  دنوادخ  نینچ  نیا  میتفگیم  هک  یلاح 
ندش هدنز  اریز  دنکیم ، نایب  داعم  رد  ای  تشگزاب  رد  ار  ناگدرم  ندش  هدـنز  یگنوگچ  تروص  نآ  رد  دـشاب ، هفنأتـسم  هلمج ، نیا  رگا 

صخش نآ  ندش  هدنز  زا  دعب  سپ ، دومنیم ، تفگش  بیجع و  ناشیا  رب  ترخآ ، رد  ناگدرم  ندش  هدنز  ای  ایند ، هب  تشگزاب  ناگدرم و 
؟ دنکیم هدنز  هدرم  نیا  لثم  ار  ناگدرم  ادخ  ایآ  دنوشیم ؟ هدنز  هنوگچ  ناگدرم  هک  دمآ  شیپ  اهنآ  يارب  شسرپ  نیا  هدرم ،

. دنکیم هدنز  نینچ  نیا  ار  ناگدرم  ادخ  دومرف : یلاعت  يادخ  سپ 
« ِِهتایآ ْمُکیُِری  َو  »

« ُهَّللا ِیُْحی   » رب فطع  ترابع ، نیا  : 
، درک هدـنز  ار  ياهدرم  ياهدرم ، وضع  دروخرب  اـب  دومن و  هئارا  امـش  هب  ار  بیجع  تیآ  هناـشن و  نیا  دـنوادخ  هک  روط  ناـمه  ینعی  تسا .

. داد دهاوخ  ناشن  امش  هب  ار  بیرغ  بیجع و  یجراخ  یناسفن و  تایآ  ریاس  یلاعت  يادخ  نینچمه 
« َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  »

. دینک كرد  ار  تشگزاب  داعم و  ندوب  زیاج  هکنیا  ات  : 
، ترـضح نآ  نادناخ  و  ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  يرترب  هراب  رد  ار  يو  نخـس  تّحـص  و  ع )  ) یـسوم يربمایپ  یتسرد  ای 

. دیسرب يدنمدرخ  ماقم  هب  هدمآ و  نوریب  ینادان  يدرخبان و  ماقم  زا  هدش  لقاع  امش  ای  دیبایرد .

96 ص :  هیآ 74 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُْهنِم ُجُرْخَیَف  ُقَّقَّشَی  اَمل  اْهنِم  َّنِإ  َو  ُراْهنَْألا  ُْهنِم  ُرَّجَفَتَی  اَمل  ِةَراـجِْحلا  َنِم  َّنِإ  َو  ًةَوْسَق  ُّدَـشَأ  َْوأ  ِةَراـجِْحلاَک  َیِهَف  َکـِلذ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُُکبُوُلق  ْتَسَق  َُّمث 
(74  ) َنُولَمْعَت اَّمَع  ٍِلفاِغب  ُهَّللا  اَم  َو  ِهَّللا  ِۀَیْشَخ  ْنِم  ُِطبْهَی  اَمل  اْهنِم  َّنِإ  َو  ُءاْملا 

96 ص :  همجرت ..... :

دشوجیم و نآ  زا  بآ  ياهرهن  هک  تساهگنس  زا  ياهراپ  هچ  دش ، گنس  زا  رتتخس  ای  گنس  نوچ  امـش  ياهلد  اههزجعم ، نیا  دوجو  اب 
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. تسا نینچ  زین  اهلد  دیآیم . نوریب  بآ  نآ  زا  دفاکشیم و  اهگنس  یخرب 
. دنیآ دورف  ادخ  سرت  زا  اهلد  یضعب 

97 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسین . لفاغ  دینکیم  هچنآ  زا  ادخ  هک  ادخ  زا  دیسرتب  نالدگنس ، يا  سپ 

97 ص :  ریسفت ..... :

. دشن میالم  مرن و  ریخ ، تمحر و  اب  هک  يوحن  هب  دش ، تخس  ناشیاهلد  هاگنآ ، و  ْمُُکبُوُلق :» ْتَسَق  َُّمث  »
سپ تواسق  ندمآ  دش . امش  ياهبلق  تواسق  ببس  میداد ، رارق  امش  ياهلد  تقر  یمرن و  ببس  ام  هک  ار  يرما  نآ  ینعی ، َِکلذ :» ِدَْعب  ْنِم  »

شهوکن نیا  تسا . هدـش  تخـس  ندـش  مرن  ياج  هب  ناشیاهلد  تایآ ، نآ  نداد  ناشن  ببـس  هب  هک  دراد  راعـشا  رما  نیا  هب  تایآ ، هئارا  زا 
كاردا تیاده و  ببس  هچنآ  هک  تسا  ییاج  ات  اهنآ  تشرس  ثئابخ  يدیلپ و  هک  دهدیم  ار  ینعم  نیا  اریز  تساهنآ ، رب  ییاسر  دیدش و 

. تسا هدش  یندوک  تواسق و  ببس  اهنآ  رد  تسا ،
. دش گنس  دننام  لد ، نآ  ینعی  ِةَراجِْحلاَک :» َیِهَف  »

. تسا هدش  نیزگیاج  نانآ ، دوجو  رد  تواسق  دهد  ناشن  هک  تسا  تلع  نیا  هب  هّیمسا ، هلمج  هب  ترابع  تشگزاب 
هب هیلعف ، رب  هیمـسا  هلمج  فطع  نیا ، ربانب  تسا ، ریدـقت  رد  ملع »  » لعف اـیوگ  هک  ةراـجحلاک ،» اـهنا  ملعف  : » تسا نینچ  هیآ  ینعم  هکنیا  اـی 

. تسا مکح  همزال  رابتعا 
. تسا هدمآ  یلب »  » ینعم هب  وأ ،»  » ظفل تسا و  رتشیب  گنس  زا  نآ  یتخس  هکلب ، ًةَوْسَق :» ُّدَشَأ  َْوأ  »

. تسا ةراجحلاک » یهف   » لحم هب  فطع  تسا و  هدش  هدناوخ  حتف  هب  ّدشا »  » هملک
زا ناشیاهلد  ینعی ،  ) تسا لد  ندـش  گنـس  يارب  لیلعت ، ياج  هب  تسا و  فطع  تراـبع  نیا  ُراـْهنَْألا :» ُْهنِم  ُرَّجَفَتَی  اـَمل  ِةَراـجِْحلا  َنِم  َّنِإ  َو  »

نیمه هب  تسا . لاح  ای  دوشیمن .) يراج  تفرعم  رهن  نانآ  ياهلد  زا  یلو  دوشیم ، يراج  اـهرهن  گنـس ، زا  اریز  تسا ، رتتخـس  گـنس 
98 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دش . هتفگ  هک  بیترت 

، تسا رتمک  رهن  زا  هک  ییاهبآ  دـیآیم . نوریب  نآ  زا  بآ  دفاکـشیم و  اهگنـس  نیا  زا  یـضعب  ُءاـْملا :» ُْهنِم  ُجُرْخَیَف  ُقَّقَّشَی  اـَمل  اـْهنِم  َّنِإ  َو  »
. دراد مک  بآ  هک  ییاههمشچ  دننام 

. دوشیمن يراج  مه  مک  تفرعم  لقع و  نانآ  ياهلد  زا  یلو  دوشیم ، يراج  یمک  بآ  لقا  اهگنس ال  یضعب  زا 
زا ینیوکت  يرادربنامرف  تهج  رد  اههوک  يالاب  زا  ینعی  دنزیر ، ورف  ادـخ  سرت  زا  اهنآ  زا  ياهراپ  و  ِهَّللا :» ِۀَیْـشَخ  ْنِم  ُِطبْهَی  اَمل  اْهنِم  َّنِإ  َو  »

. دنیآیم دورف  نییاپ  هب  ادخ  رما 
(. تسا ینیوکت  رما  زا  يرادربنامرف  تهج  رد  ندمآ ، دورف  نیا  دناهدنام . یقاب  هوک  رد  هک  ییاهگنس   ) دنیآیم نییاپ  دنزیریم و  ورف  ای 

. دنراد هیشخ  فوخ و  قوش ، روعش ، ملع ، تانکمم ، همه  هک  دوشیم  نیا  رب  لمح  ای  تسا  يزاجم  ۀیشخلا ،»  » ندرب راک  هب 
. تسین لفاغ  دینکیم  هچنآ  زا  ادخ  و  َنُولَمْعَت :» اَّمَع  ٍِلفاِغب  ُهَّللا  اَم  َو  »

. تسا نانآ  يارب  تسا ) باذع  هب  هدعو  نآ  تسا و  هدعو  دض  دیعو   ) يدیعو بلطم  نیا 
هدومرف هدرک ، نانآ  هجوتم  ار  مالک  هتـشگرب و  نانمؤم  يوس  هب  دومن ، خـیبوت  ار  اهنآ  دومرف و  ار  دـیعو  نیا  هکنآ  زا  سپ  یلاـعت ، يادـخ 

: تسا

98 ص :  هیآ 75 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا
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(75  ) َنوُمَْلعَی ْمُه  َو  ُهُولَقَع  ام  ِدَْعب  ْنِم  ُهَنُوفِّرَُحی  َُّمث  ِهَّللا  َمالَک  َنوُعَمْسَی  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  َناک  ْدَق  َو  ْمَُکل  اُونِمُْؤی  ْنَأ  َنوُعَمْطَتَف  َأ 

98 ص :  همجرت ..... :

دوجو اب  دـننکیم ، فیرحت  هدینـش  ار  ادـخ  مالک  نانآ  زا  یهورگ  هک  یتروص  رد  دـنورگب ؟ امـش  هب  نایدوهی )  ) هک دـیزرویم  عمط  اـیآ 
. دننادیم ناشدوخ  هتفایرد و  لقع  اب  هکنیا 

98 ص :  ریسفت ..... :

99 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هک  ار  نانآ  ناینیشیپ  لاوحا  هکنیا  زا  سپ  ْمَُکل :» اُونِمُْؤی  ْنَأ  َنوُعَمْطَتَف  َأ  »
؟ دنروایب نامیا  دندوجوم ، نونکا  مه  هک  یناسک  نینچ  دیراد  عمط  ایآ  دیدینش ، دندوب ، قفاوم  ناشیا  اب  هبترم  لاح و  رد 

دندوب یناسک  اهنآ  و  دناهدینشیم . ار  ادخ  مالک  دوخ  ناگتشذگ  فالسا و  زا  نانیا ، زا  یخرب  ِهَّللا :» َمالَک  َنوُعَمْسَی  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  َناک  ْدَق  َو  »
. دندینش ار  ادخ  مالک  هکنیا  هب  دنهد  یهاوگ  لیئارسا  ینب  يارب  دنونشب و  ار  ادخ  مالک  ات  دنتفر  روط  هوک  هب  ع )  ) یسوم اب  هک 

. دنونشیم ایلوا  ایبنا و  نابز  زا  ای  لیجنا  ای  تاروت  زا  ار  ادخ  مالک  نانیا ، هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 
، نانیا زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  دنروایب ؟ نامیا  امش  هب  دنتسه  دوجوم  نونکا  مه  هک  ییاهنیا  دیزرویم ، عمط  ایآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 

هّللا یّلص  دمحم  فصو  رد  تاروت ، زا  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  نابز  زا  ای  هدش ، هداتـسرف  ورف  امـش  رب  وا  باتک  زا  هک  ار  ادخ  مالک 
. دناهدینش اهنآ ، شور  هار و  و  ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و 

. دننکیم فیرحت  ار  نآ  سپس ، ُهَنُوفِّرَُحی :» َُّمث  »
ياج زا  هک  تسا  نآ  مـالک  فیرحت  هدـش و  هتفرگ  فرط  ینعم  هب  فرح  فیرحت  یفرط ، یتمـسق و  رد  تسا  يزیچ  نداد  رارق  فیرحت ،

. دوش هداد  رارق  رگید  ياج  رد  هتشادرب و  شایلصا 
. دنراذگب تسا ، نآ  عضوم  ریغ  هک  يرگید  يوس  رد  ار  نآ  هک  تسا  نآ  شدوخ ، هاگیاج  زا  نخس  فیرحت 

. تسا هدش  ریسفت  نآ  رییغت  هب  ادخ ، نخس  فیرحت  ور ، نیا  زا  تسا ، نآ  رییغت  نخس ، فیرحت  همزال 
دوصقم و هک  ییانعم  ریغ  هکنیا  ات  دـنرآ ، سپ  شیپ و  ای  دـننک و  دایز  اـی  طـقاس  ار  یظفل  هک  تسا  ظـفل  رییغت  هب  اـی  ادـخ  مـالک  فیرحت 

. دوش هبتشم  هاگآ  ریغ  صخش  رب  مالک  هدش ، هتشادنپ  نآ  زا  تسا  هدوب  قح  روظنم 
. دندرک كرد  ار  هلئسم  نآ  شیوخ ، درخ  اب  نانآ  هکنآ  زا  سپ  ُهُولَقَع :» ام  ِدَْعب  ْنِم  »

100 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنزادرپیم ادخ  مالک  فیرحت  هب  هک  دننادیم  اهنآ  هک  یلاح  رد  َنوُمَْلعَی :» ْمُه  َو  »

. دیامنن فیرحت  ار  ادخ  نانخـس  هک  تسا  نیا  دـنک ، كرد  لقع  اب  ار  يزیچ  هک  یتقو  هژیو  هب  ملاع ، نأش  دنتـسه و  املع  زا  اهنآ  هکنیا  ای 
، دوب ناشدرخ  ملع و  ياضتقم  هچنآ  اب  نانآ  هک  تهج  نآ  زا  دنتـسه ، اهباذـع  نیرتتخـس  بجوتـسم  نارگید ، هب  تبـسن  نانآ  نیا ، رباـنب 

. دندیزرو تفلاخم 

100 ص :  هیآ 76 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا
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الَف َأ  ْمُکِّبَر  َدـْنِع  ِِهب  ْمُکوُّجاَُـحِیل  ْمُْکیَلَع  ُهَّللا  َحَـتَف  اـِمب  ْمُهَنُوثِّدَُـحت  َأ  اُولاـق  ٍضَْعب  یلِإ  ْمُهُـضَْعب  ـالَخ  اذِإ  َو  اَّنَمآ  اُولاـق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اوـَُقل  اذِإ  َو 
(76  ) َنُولِقْعَت

100 ص :  همجرت ..... :

. میاهدیورگ زین  ام  دنیوگیم : دننک  دروخرب  نامیا  لها  اب  نوچ  و 
زاب ناناملسم  يور  هب  هدوشگ ، امش  يارب  ادخ  هک  يرد  ارچ  دنیوگیم : دننک ، تولخ  ناشدوخ ) زا   ) رگید یضعب  اب  اهنآ  زا  یخرب  نوچ  و 

؟ دینکیمن هجوت  دوخ  لقع  هب  هراب ) نیا  رد   ) ایآ دنروآ . لیلد  ادخ  ربارب  رد  امش  هیلع  هلیسو ) نآ  هب   ) اهنآ هک  دینکیم ؟

100 ص :  ریسفت ..... :

. تسا نوعمسی »  » رب فطع  ترابع  نیا  اُونَمآ :» َنیِذَّلا  اوَُقل  اذِإ  َو  »
رد هکنیا  نودب   ) تسا هدوب  اهنآ  دننام  دادقم و  ناملـس و  نوچ  ینانمؤم  اب  تقفاوم  راهظا  يارب  میدروآ ، نامیا  دنتفگ ، هکنیا  اَّنَمآ :» اُولاق  »

و تسا ، هدرواـین  ور  دـنناریم  ناـبز  رب  هک  هچنآ  هب  ناـشیاهلد  نوـچ  دـندرکن ، دـیکأت  ار  ناـشمالک  و  دنـشاب ) هتـشاد  یناـمیا  نآ  هـب  لد 
. تسین دیکأت  هب  يزاین  و  درک ، کش  دیابن  اهنآ  نامیا  رد  هک  دننک  دومناو  نینچ  دنهاوخیم 

«: ْمُْکیَلَع ُهَّللا  َحَتَف  اِمب  ْمُهَنُوثِّدَُحت  َأ  اُولاق  ٍضَْعب  یلِإ  ْمُهُضَْعب  الَخ  اذِإ  َو  »
نطو و تعیرـش و  یگنوـگچ  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یّلـص  دـمحم  تافـص  زا  هـک  دـنتفگ ، رگید  یخرب  هـب  توـلخ  رد  ناـنآ  زا  یـضعب  ینعی 

101 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هب  دنوادخ  هک  وا  ترجاهم 
رد هچنآ  هکلب  دندیزرویمن ، قافن  دندرکیم ، تاقالم  ناناملـسم  اب  هک  دوهی  زا  یموق  نوچ  دییوگیم ؟ ناناملـسم  هب  ارچ  هداد ، ربخ  امش 

یناهنپ اهنآ  دندشیم . ناقفانم  مشخ  بجوم  هک  دندادیم  ربخ  ناشیا  هب  دوب  هدمآ  وا  نید  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  تفص  زا  تاروت 
؟ دییوگیم نخس  ناناملسم  اب  وا  نید  یصو و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  تفص  هراب  رد  ایآ  دنتفگیم : ناثّدحم  هب 

راگدرورپ دزن  هدروآ ، لیلد  امـش  هیلع  ات  دـینکیم ؟ زاب  نانآ  يور  هب  هدوشگ ، ناتیارب  ادـخ  هک  ار  یملع  رد  ْمُکِّبَر :» َدـْنِع  ِِهب  ْمُکوُّجاَُـحِیل  »
هب نانیا  دیاهدیزرو ؟ ینمشد  ام  اب  دیاهدرواین و  نامیا  لاح  نیع  رد  دیدرک و  ادیپ  یهاگآ  ام  ربمایپ  ام و  نید  تّیناقح  هب  امـش  هک  دنیوگب 
هب تسا  هدوـب  ناـنآ  دزن  هک  هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلـص  دـمحم  ترـضح  تّوـبن  لـیالد  زا  ار  هـچنآ  رگا  دنتـشادنپ  تهافـس ، تقاـمح و  تـّلع 

. دنکیمن هذخاؤم  ار  اهنآ  مه  ادخ  هجیتن  رد  دنرادن ، یلیلد  تّجح و  اهنآ  هیلع  ادخ  دزن  ناناملسم  دنیوگن ، ناناملسم 
هیفـس و صخـش  زج  تسا و  دساف  ود  ره  نآ  ياربک  يرغـص و  هک  تسا  ینارتقا  سایق  کی  نخـس  نیا  دوشیم ، هدـهاشم  هک  روط  نامه 

. دنکیمن یهجوت  هدرواین ، يور  يدساف  سایق  نینچ  هب  یسک  هلبا ، ندوک و 
لیلد دوخ  دیهدیم ، ربخ  ار  هچنآ  دینکیمن ؟ عوجر  دوخ  لقع  هب  ایآ  دنیوگیم : موق  نآ  رگید  هورگ  هب  موق ، نآ  نیقفانم  َنُولِقْعَت :» الَف  َأ  »

؟ تسامش هیلع  یتّجح  و 

101 ص :  هیآ 77 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(77  ) َنُوِنْلُعی ام  َو  َنوُّرُِسی  ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  َنوُمَْلعَی  َو ال  َأ 
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101 ص :  همجرت ..... :

؟ دنادیم دننکیم ، راکشآ  ای  هتشاد  ناهنپ  ار  هچنآ  دنوادخ  هک  دننادیمن  ایآ 

101 ص :  ریسفت ..... :

ص: ج2 ، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  دننادیمن ؟ ایآ  دیهدیم ، ربخ  اهنآ  هب  امـش  ایآ  دـنتفگ ، دوخ  ناردارب  هب  هک  ییاهنیا  ینعی  َنوُمَْلعَی :» َو ال  »
102

. دنادیم دننکیم ، راکشآ  ای  دنرادیم  ناهنپ  ار  هچنآ  ادخ  هک  َنُوِنْلُعی :» ام  َو  َنوُّرُِسی  ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  »
هیلع ناهرب  تّجح و  دوخ  دنراد ، ناهنپ  ار  هچنآ  تسا . هدوشگ  نانآ  رب  ار  نآ  رد  ادخ  هک  تسا  يزیچ  نامه  دننک ، راکشآ  ار  هچنآ  سپ 

. تسا نانآ 
لیلد نانآ  هیلع  نانخـس  نیا  اب  نانمؤم  هک  دـنکیمن  مه  یتوافت  و  دـننکن ، ای  دـننک  راکـشآ  ار  قیاقح  نآ  هک  درادـن  یتواـفت  ادـخ ، يارب 

دنرواین ای  دنروایب 

102 ص :  هیآ 78 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(78  ) َنوُّنُظَی َّالِإ  ْمُه  ْنِإ  َو  َِّینامَأ  َّالِإ  َباتِْکلا  َنوُمَْلعَی  َنوُّیِّمُأ ال  ْمُْهنِم  َو 

102 ص :  همجرت ..... :

تسب اپ  اهنت   ) دنربیم نامگ  نظ و  هک  یناسک  رگم  دنتسین  اهنآ  و  دننادیمن ، اهوزرآ  زج  يزیچ  باتک  زا  دنداوسیب و  نایدوهی  زا  یخرب 
(. دناشیوخ هدوهیب  رادنپ  ماخ و  ياهلایخ 

102 ص :  ریسفت ..... :

نامیا امـش  هب  نانآ  هک  دـیراد  عمط  ایآ  دـشاب  هتفگ  هک  اـیوگ  تسا ، َنوُعَمْـسَی » ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  َناـک  ْدَـق   » تراـبع رب  فطع  َنوُّیِّمُأ :» ْمُْهنِم  َو  »
دنتـسه یناداوسیب  اهنآ  زا  ياهّدع  دننکیم و  فیرحت  ار  نآ  سپـس  دنونـشیم و  ار  ادخ  مالک  هک  دنتـسه  ییاملع  نانآ  نیب  رد  دنروآ ؟

- دنـشیدنایمن اـهوزرآ  اـهلایخ و  هـب  زج  دـنرادن و  یکرد  تعیرـش ، باـتک و  زا  ادـتبا ، رد  دـنهدیمن و  صیخــشت  ار  لـطاب  قـح و  هـک 
ور اـهوزرآ  ناـمه  يوس  هب  اـهنآ  و  دـندومن - هیجوت  فیرحت و  دـندیمهف ، ار  باـتک  زا  دوـصقم  هکنآ  زا  سپ  ناـشیاملع  هک  ییاـهوزرآ 

فیرحت دوخ ، یناسفن  ياهشهاوخ  تهج  هب  ار  نآ  یلو  دننادیم  ار  باتک  روظنم  دوصقم و  هک  دنتسه  ياهّدع  رگید ، نخـس  هب  دننکیم .
103 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دنرادن . یتخانش  باتک  زا  دشاب ، ناشیاههتساوخ  قفاوم  هچنآ  زج  مه  ياهّدع  دننکیم .

هدوزفا يو  هب  نتـشون ، ندـناوخ و  زا  یباـستکا  ياـهلامک  زا  يزیچ  يرداـم  ياـههتخومآ  زج  هک  یـسک  ینعی  تسا ، ّما  هب  بوسنم  یما » »
. دسیونب هن  دناوخب و  دناوتیم  هن  هک  تسا  یسک  صوصخم  ظفل  نیا  فرع  رد  تسا . هدشن 

زا تساههتـساوخ و  لاـیما و  زا  يوریپ  یکدوـک و  ماـقم  نآ  درادـن و  رداـم  تّیعبت  رب  هفاـضا  يزیچ  هک  تسا  یـسک  روـظنم  هیآ ، نیا  رد 
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ار نّویّما » ، » ور نیا  زا  دنادیمن . دهن ، رانک  ار  لطاب  هدـیزگرب ، ار  قح  دـشاب و  لطاب  ّقح و  نیب  زیمت  ياضتقا  هک  ار  يزیچ  ناسنا ، تیناسنا 
. دننادیمن دوخ  ياههتساوخ  زج  يزیچ  باتک  زا  ینعی  َِّینامَأ ،» اَّلِإ  َباتِْکلا  َنوُمَْلعَی  ال   » هب تسا  هدومرف  ریسفت 

هیلع و هّللا  یّلص  دمحم  تعیرش  ماکحا  ای  تاروت ، ای  یسوم ، تعیرش  ای  ینامسآ ، باتک  قلطم  ای  تّوبن ، ماکحا  قلطم  ای  باتک ، زا  روظنم 
ینعم و  دشابن ، ای  دـشاب  نکمم  هچ  هتـساوخ ،)  ) دـهاوخیم ناسنا  هک  تسا  يزیچ  نآ  و  تسا ، ۀـّینما »  » عمج ّیناما »  » تسا نآرق  ای  و  هلآ ،

اهوزرآ سوه و  اوه و  زا  هک  دنتسه  اهیّما )  ) یناداوسیب نانیا  هک  یلاح  رد  دنروآ ، نامیا  امـش  هب  هک  دیراد  عمط  ایآ  هک  تسا  نیا  نآ ،
رد هداد  صیخشت  ار  لطاب  قح و  هک  تسا  نیا  تّیناسنا  همزال  اریز ، دنتسین . نآ  تایضتقم  یناسنا و  تافـص  هب  فصتم  دننکیم و  يوریپ 

زامن زا  لاثم ، يارب  دـننک . لمح  ناشیاههتـساوخ  اهـشهاوخ و  هب  ار  اهباتک  ماکحا و  هکنیا  هن  دـنمهفب ، ار  ماـکحا  ایـشا و  تّیناّـقح ، تهج 
رگید نآ و  ظفح  ماقم و  لام و  ترثک  يرامیب ، عفر  ندـب ، یتسردـنت  دـننام  دـشاب ، ناـشیاهوزرآ  قفاوم  ار  هچنآ  رگم  دـننادیمن ، يزیچ 

زج يزیچ  ناربمایپ ، طّسوت  ینامـسآ  ياهباتک  ماکحا و  روهظ  هک  دنرادنپیم  ای  درادـن . هزادـنا  دـح و  هک  یناوارف  ياهـشهاوخ  اهوزرآ و 
هاج و هب  ندیـسر  مدرم و  رب  یگریچ  ییاشگناهج و  اههتـساوخ و  ناـمه  هب  لوصو  يارب  هک  تسین  ناربماـیپ  نآ  دوخ  ياهـشهاوخ  روهظ 

104 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . هدش  عضو  لام ،
هک ییاهتحلصم  بلاطم و  نآ  تمکح  زا  يزیچ  و  تسا ، ناربمایپ  ّتیدوبع  زورب  یهلا و  رما  روهظ  اهنآ  هک  دننکیمن  كرد  ار  هلئسم  نیا 

يزیچ باـتک  زا  شیوـخ ، ياهـشهاوخ  زج  ناـنآ  هک  تسا  نـیا  هـیآ  ریدـقت  لّوا ، ینعم  قـبط  سپ  دـنمهفیمن . تـسا ، هدـش  جرد  نآ  رد 
ياهوزرآ زا  ریغ  باتک  زا  هک  دـشاب  نیا  ینعم  دراد  لامتحا  دـننادیمن . ناربماـیپ  ياههتـساوخ  زج  ار  باـتک  مّود ، ینعم  رد  دـننادیمن و 

ناـیب ناـنآ  يارب  هدـش  فیرحت  تروص  هب  ناـشیاسؤر  هچنآ  زج  دـناهدوب ، داوسیب  نوـچ  ناـنآ  اریز  دـننکیمن ، كرد  شیوـخ  ياـسؤر 
. میاهدش روآدای  البق  ار  بلطم  نیا  یّما ،»  » هراب رد  هکنانچ  دننکیمن . كرد  يرگید  زیچ  دناهتشاد ،

زج قح  زا  هک  یـسک  دـننادیمن و  ناـشیاسؤر  دوخ و  ناربماـیپ و  ياههتـساوخ  زج  ار  اـهنآ  ینعی  دـشاب ، ّمعا  ینعم  دوصقم ، تسا  نکمم 
هچ اـملع و  هچ  دارفا ، هنوـگ  نیا  ور ، نیا  زا  دـنکیمن . فارتـعا  ناـعذا و  تسا  قـح  هک  تهج  نآ  زا  ندوـب  قـح  هب  دـنکن ، كرد  لـطاب 

هچنانچ عطقنم ، هن  تسا  غّرفم  لصّتم  انثتـسا ، هک  دش  هتـسناد  نایب  نیا  زا  دـنروآیمن . نامیا  دـیتسه - قح  رب  هکنیا  دوجو  اب  ناشنالهاج -
زا نوچ  دناهدرک و  دیلقت  نانآ  زا  مهیلع ، هّللا  ناوضر  هعیش )  ) هّصاخ ناگرزب  زا  یـضعب  دناهتـشادنپ و  نینچ  تّنـس ، لها  زا  هّماع  زا  یخرب 

مّهوت عفر  يارب  یلاعت  يادـخ  تسا ، تباث  ياههتـساوخ  یناما و  هب  قّلعتم  ملع  ناـنآ  يارب  هک  دـمآ  شیپ  مّهوت  نیا  هیآ  رد  تاـبثا  یفن و 
: دومرف درک و  نامگ  ّنظ و  رد  رصحنم  دارفا ، رصح  قیرط  هب  ار  اهنآ  كاردا ،

. دنرادن ملع  الصا  اهنآ  َنوُّنُظَی :» اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  َو  »
هک میدش  روآدای  نیا  زا  شیپ  اریز  تسا . نامگ  رد  رصحنم  اهنآ  كاردا  هک  یتفایرد  میتفگ ، هتـشذگ  رد  هک  هچنآ  زا  یـشوهزیت  اب  دیاش 

نایب همجرت  تسا .) نامگ  شاهمزال  نامگ  تفایرد   ) تسین نامگ  زج  هدننک  كاردا  نآ  نأش  تسا ، زیاج  كاردا  زا  كردم  دـمایپ  نوچ 
105 ص : ج2 ، ةداعسلا ،

دـننادیمن و يزیچ  دناهدینـش ، ناـشیاملع  زا  هچنآ  زج  دوـهی  ماوـع  نیا  رگا  تفگ : ع )  ) قداـص ترـضح  هب  يدرم  هـک  تـسا  هدـش  لـقن 
ياـههتفگ شریذـپ  دـیلقت و  نیا  تـلع  هـب  هنوـگچ  سپ  تـسین ، دوـجوم  ناـشیا  رب  دـننک  ور  وـس  نآ  هـب  هـک  رگید  یهار  دنـسانشیمن و 

دیلقت ناشیاملع  زا  نانآ  هک  دشابن  زیاج  رگا  و  دننکیم ؟ قرف  ام  ماوع  اب  دوهی  ماوع  ایآ  دـنکیم ؟ شهوکن  ار  ناشیا  دـنوادخ  ناشیاملع ،
؟ دننک دیلقت  ناشیاملع  زا  دیابن  زین  ناناملسم  دننک ،

. تسا يواست  یتهج  زا  توافت و  تهج  کی  زا  دوهی ، ياملع  ماوع و  اب  ام  ياملع  ماوع و  نیب  دومرف : ترضح 
تهج زا  اما  تسا . هدرک  عنم  دـیلقت  زا  ار  اهنآ  ماوع  مه  ام و  ماوع  مه  یلاعت ، كراـبت و  يادـخ  هک  تسا  هنوگ  نیا  هب  يواـست ، تهج  زا 

. تسین روط  نیا  توافت ،
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هک دـننادیم  دوهی  ماوع  دـندومرف : ترـضح  نک . نشور  نم  يارب  ار  تواـفت  نیا  ادـخ ، لوـسر  هدازدـنزرف  يا  درک : ضرع  صخـش  نآ 
فیرحت نیا  دننکیم . فرحنم  شیوخ  ریسم  زا  ار  ماکحا  دنروخیم و  هوشر  مارح و  هتفگ ، غورد  راکشآ  حیرـص و  روط  هب  اهنآ ، ياملع 

هک يدـیدش  بصعت  نتـشاد  هب  ار  نانآ  زین  و  دوشیم ، اهنآ  بیـصن  هک  تسا  يدـیاوف  هب  صاخ  هجوت  يرادبناج و  رطاخ  هب  ضیوعت ، و 
نیب زا  دـناهدش ، عقاو  بصعت  دروم  هک  یـصاخشا  قوقح  دـنزرویم ، بصعت  نوـچ  دنـسانشیم . دوـشیم ، ناـشیاهنید  رد  هقرفت  بجوـم 

. دننکیم متس  مدرم  هب  ور  نیا  زا  دنشخبیم . دنرادن ، قاقحتسا  هک  ینانآ  هب  هتفرگ  ار  ینارگید  لاوما  دنربیم و 
دنک نینچ  سک  ره  هک  دناهدیمهف  ریزگان  ناشیاهلد ، ياهتفرعم  اب  دننزیم و  تسد  مارح  ياهراک  هب  ناشیاملع  هک  دـننادیم  دوهی ، مدرم 

دنوادخ ور ، نیا  زا  دنهد . رارق  ادخ  قلخ و  نیب  هطـساو  ار  اهنآ  دـنبای و  هار  دـنوادخ  هب  اهنآ  قیرط  زا  مدرم  هک  تسین  زیاج  تسا و  قساف 
106 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دروم  ار  اهنآ 

ربخ لوبق  هدوبن ، زیاج  وا  قیدصت  دننادیم  هک  ار  یسک  نخس  هدرک و  دیلقت  دناهتخانش ، قسف  هب  هک  یناسک  زا  ارچ  هک  هداد  رارق  شهوکن 
هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  رما  رد  هک  تسا  بجاو  اهنآ  دوخ  رب  دناهدومن . قیدـصت  دـننک ، لمع  اهنآ  رظن  هتفگ و  هب  دـیابن  تسین و  تسرد  وا 
اهنآ رب  هک  تسا  نآ  زا  رتراکشآ  دنامب و  یفخم  اهنآ  رب  هک  تسا  نآ  زا  رتنشور  ترضح ، نآ  دوجو  لیالد  اریز  دنیامن ، تقد  هلآ  هیلع و 

. دوشن نشور 
ار مارح  يویند و  روما  هب  رایـسب  هجوت  دیدش و  يرادبناج  بصعت و  رهاظ و  قسف  ناشیاهقف  زا  هک  یماگنه  ام ، تما  ماوع  تسا  نینچمه 
نآ هچ  رگا  دـنیآیمرب - بصعت  دروم  صخـش  يدوبان  تکاله و  یپ  رد  بصعت  تلع  هب  ناـشیاهقف  هک  دـنرگنب  هاـگره  دـننک ، هدـهاشم 

یکین و ارادم و  دنتـسه  ناشیرادبناج  دروم  هک  یناسک  هب  اهقف )  ) نانآ هک  دننیبب  ای  دشاب - ناسحا  یکین و  رما و  حالـصا  قحتـسم  صخش 
ییاهقف نینچ  زا  ام ، ماوع  زا  سک  ره  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دنایتسپ ، يراوخ و  تلذ و  قحتـسم  نانآ  هک  یلاح  رد  دـننکیم ، ناسحا 

. تسا هدرک  شهوکن  قساف ، ياملع  زا  دیلقت  تهج  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دوشیم  دوهی  دننام  دنک ، دیلقت 
مزال ماوع  رب  دـشاب ، شیالوم  رما  رادربنامرف  هدوب و  شیوخ  سوه  اوه و  فلاخم  نید و  نابهگن  رادنتـشیوخ ، هک  اهقف  زا  مادـک  ره  اما  و 

شحاوف اهیتشز و  بکترم  هک  یـسک  اریز  اهنآ ) همه  هن  ، ) هعیـش ياهقف  یـضعب  رد  زج  تسین ، لـصاح  نآ  دـننک و  دـیلقت  وا  زا  هک  تسا 
«1  » دنراد مارتحا  تمارک و  اهنآ  هن  تفریذپ و  يزیچ  نانآ  زا  دیابن  دوش ، هّماع  ياهقف  زا  ناقساف ، دننام  هتشگ و 

106 ص :  هیآ 79 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

اَّمِم ْمَُهل  ٌْلیَو  َو  ْمِهیِدـْیَأ  ْتَبَتَک  اَّمِم  ْمَُهل  ٌْلیَوَف  ًـالِیلَق  ًاـنَمَث  ِِهب  اوُرَتْشَِیل  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  اذـه  َنُولوُقَی  َُّمث  ْمِهیِدـْیَِأب  َباـتِْکلا  َنُوُبتْکَی  َنیِذَِّلل  ٌلـْیَوَف 
(79  ) َنُوبِسْکَی

__________________________________________________

ص 131. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
107 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

107 ص :  همجرت ..... :

دزن زا  نیا  دنیوگیم : دنهدیم و  تبسن  لاعتم  يادخ  هب  ار  نآ  هتشون  دوخ  شیپ  زا  تاروت  باتک  مان  هب  يزیچ  هک  ینانآ  لاح  هب  ادب  سپ 
هب دننکیم و  بسک  هچنآ  زا  نانآ  لاح  هب  ياو  دناهتـشون و  هچنآ  زا  نانآ  لاح  هب  ادب  سپ  دنـشورفب ، كدنا  ياهب  هب  ار  نآ  ات  تسادـخ ،
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. دنروآیم تسد 

107 ص :  ریسفت ..... :

: دومرف هک  تسا  یلاعت  يادخ  هتفگ  رب  عیرفت  ترابع  نیا  ٌْلیَوَف :» »
دنونشیم و ار  ادخ  مالک  هک  نانآ  ینعی  دنزادرپیم ، فیرحت  هب  نآ  زا  سپ  ار و  ادخ  مالک  دنونشیم  ُهَنُوفِّرَُحی :» َُّمث  ِهَّللا  َمالَک  َنوُعَمْـسَی  »

رما هب  ادـخ و  هب  هن  تسا ، ناـشدوخ  هب  بوسنم  هک  یتسد  هب  اـی  دنـسیونیم  دوخ  تسد  اـب  ار  باـتک  دـنزادرپیم ، فیرحت  هب  نآ  زا  سپ 
. ادخ

. دنسیونیم دوخ ) شیپ  زا   ) دوخ ياهتسد  اب  ار  ادخ  باتک  هک  نانآ  رب  ياو  سپ  ْمِهیِْدیَِأب :» َباتِْکلا  َنُوُبتْکَی  َنیِذَِّلل  »
ار نآ  هتفاینرد ، ار  باتک  ّتیناّقح  تهج  دـناهدرک و  فیرحت  دناهدینـش و  ادـخ  مالک  زا  هچنآ  عومجم  رب  عرف  ار  ترابع  نیا  تسا  نکمم 

قاروا رب  ار  باتک  دننادیمن . تسا ، ناشیاهوزرآ  قفاوم  هچنآ  زج  باتک  زا  هک  یناسک  ینعی  مینادب . دـناهتفرگ ، لطاب  تهج  رد  ارـصحنم 
يانبم رب  ینعی   ) تسا ناشسفن  رایتخا  رد  هک  یتسد  اب  رگم  دنسیونیمن ، دنـسیون ) قاروا  رب  هک  تسا  ییاههتـشون  تسد  روظنم   ) ینامـسج

(. دنسیونیم سوه  اوه و 
هک یتسد  نآ  هن  دنراگنیم ، تساهنآ  هراّما  سفن  نامرف  تحت  هک  یتسد  اب  هکلب  هتـشونن ، شیوخ  نهذ  قاروا  رب  ار  باتک  نانآ ، هکنیا  ای 

، هدوب سفن  رایتخا  رد  هک  یتسد  اب  ار  باتک  هک  ییاهنآ  رب  ياو  سپ  دـشابن . ادـخ  ناـمرف  تحت  هک  یتسد  اـی  داد ، شتبـسن  ادـخ  هب  ناوتب 
108 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دنسیونیم . یهلا  رماوا  ادخ و  تلاخد  نودب 

. دناهدز ارتفا  ادخ  هب  اراکشآ  سپس  و  َنُولوُقَی :» َُّمث  »
. دناهتشون تسا ، هدوب  ناطیش  رادربنامرف  هک  شیوخ ، سفن  نامرف  تحت  هک  ار  یسیون  تسد  نآ  و  اذه :» »

نآ اریز  تسا . ناطیـش  بناج  زا  هدوبن ، ادخ  يوس  زا  نآ  هک  یلاح  رد  تسادخ ، زا  دنیوگیم : دنهدیم و  تبـسن  ادخ  هب  ِهَّللا :» ِدـْنِع  ْنِم  »
ناشیاهتـسد اهنابز و  رب  هاگنآ  ناشتالایخ و  ماهوا و  زا  سپـس  هتـساخرب و  تسا ، سوه  يوه و  موکحم  هک  نانآ  سفن  زا  ادـتبا  اههتـشون ،

. تسا ناطیش  زا  همه  نآ  سپ ، تسا . هدش  يراج 
. تسادخ بناج  زا  باتک  نیا  دنیوگیم : هتسب ، ارتفا  ادخ  هب  نانآ ، اّما 

زا یناسفن ، يرابتعا و  يویند و  ياهـضرغ  اهفدـه و  هب  دـنهاوخیم  هک  دنـشورفب  كدـنا  ياهب  هب  ار  ادـخ  باتک  ات  اًلِیلَق :» ًانَمَث  ِِهب  اوُرَتْشَِیل  »
. دنسرب نداد ، هولج  بوبحم  مدرم  نیب  ار  دوخ  یهاوخ و  ماقم  یبلط و  هعسوت  لیبق 

ناطیش يوس  زا  هک  یـشوقن  ظافلا و  ینعی  دنتـشون ، شیوخ  تسد  اب  هک  هچنآ  هب  نانآ ، لاح  هب  ياو  سپ  ْمِهیِْدیَأ :» ْتَبَتَک  اَّمِم  ْمَُهل  ٌْلیَوَف  »
. تسا نانآ  رب  ناطیش  طلست  بابسا  لیاسو و  اهنآ  همه  هک  تسا  هدش  اقلا  ناشیاههنیس  رب 

رتمارح یمارح  ره  زا  نآ  دنتخورف و  كدنا  ياهب  هب  ار  یهلا  تایآ  دندرک و  بسک  هچنآ  زا  اهنآ  رب  ياو  سپ  َنُوبِسْکَی :» اَّمِم  ْمَُهل  ٌْلیَو  َو  »
نید يارب  دـنوادخ  هک  یبابـسا  هلیـسو و  دـندرک . قّقحم  ار  دوخ  یناسفن  ياهـضرغ  هتـسج ، لّسوت  نید  رازبا  تالآ و  هب  نانآ  اریز  تسا ،
دیزی رکشل  زا  رتدب  نانید  فیعض  نادرخ و  مک  رب  نانآ  نایز  ررـض و  و  دنداد . تلاخد  ایند  رد  هدومن و  ایند  کیرـش  دوب ، هداد  رارق  نانآ 

. تسا ع )  ) نیسح باحصا  رب 
109 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

109 ص :  هیآ 80 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا
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(80  ) َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَت  ْمَأ  ُهَدْهَع  ُهَّللا  َِفلُْخی  ْنَلَف  ًادْهَع  ِهَّللا  َْدنِع  ُْمتْذَخَّتَأ  ُْلق  ًةَدوُدْعَم  ًاماَّیَأ  َّالِإ  ُراَّنلا  اَنَّسَمَت  َْنل  اُولاق  َو 

109 ص :  همجرت ..... :

. دودعم يزور  دنچ  رگم  دنکیمن ،) باذع  شتآ  رد  ار  ام  ادخ   ) دسریمن ام  هب  شتآ  زگره  دنتفگ : دوهی )  ) و
دوخ دـهع  زا  زگره  ادـخ  تسا ) نینچ  رگا  ( ؟ دـیاهتفرگ ینامیپ  دـهع و  ادـخ  زا  دـینکیم ) يوعد  هچنآ  رب   ) ایآ وگب ، نانآ  هب  ربمایپ ) يا  )

. دینادیمن هک  دیاهداد  تبسن  يزیچ  ادخ  هب  هکنیا  ای  دنکیمن . فلخت 

109 ص :  ریسفت ..... :

. تسا ٌقیِرَف »...  َناک  ْدَق   » ترابع رب  فطع  ترابع  نیا  اُولاق :» َو  »
شتآ هک  دـنلیاق  نیا  رب  نانآ  هک  یلاح  رد  دـنروآ ، نامیا  امـش  هب  نانآ  هک  دـیراد  عمط  امـش  ایآ  ینعی  ًةَدوُدـْعَم :» ًاماَّیَأ  اَّلِإ  ُراَّنلا  اَنَّسَمَت  َْنل  »

ار نانآ  دیهاوخیم  امـش  هک  یلاح  رد  دنـسرب ، ناشیاهوزرآ  هب  دنهاوخیم  هلیـسو  نیا  هب  و  يزور ، دنچ  کی  رگم  دسریمن ، ام  هب  زگره 
. دینک توعد  ناشیاههتساوخ  نداهن  رانک  تاوهش و  كرت  هب 

هدهاشم نآ و  نارای  شتآ و  هدـهاشم  زا  سپ  رگم  دوشیمن ، تابثا  امـش  ياعّدا  نیا  وگب ، اهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  ُْلق :» »
دهع نیا  ایآ  دوشیمن . تباث  اعدا  نیا  زین  و  دـیتسین ، هدـهاشم  لها  امـش  هک  یلاح  رد  دـناهدنامن . شتآ  رد  رتشیب  يزور  دـنچ  اـهنآ  هکنیا 

هب هکنیا  ای  تسا ؟ هدیـسر  نانآ  هب  ناربمایپ  هلیـسو  هب  ای  هطـساو  نودب  ادخ ، يوس  زا  دـیوشیمن ،) تازاجم  زور  دـنچ  زج  امـش  هک   ) یهلا
: سرپب نانآ  زا  سپ ، دندنبیم . ارتفا  یلاعت  يادخ 

لمع دهع  فالخ  ادخ  زگره  تروص  نآ  رد  دشاب ، هدوب  ادخ  بناج  زا  يدهع  رگا  ینعی  ُهَدْهَع :» ُهَّللا  َِفلُْخی  ْنَلَف  ًادْهَع  ِهَّللا  َْدنِع  ُْمتْذَخَّتَأ  »
؟ دنکیم هدعو  فالخ  زگره  ادخ  ایآ  هک  سرپب ، نانآ  زا  هکنیا  ای  دنکیمن .

امـش تسین و  ادخ  دزن  يدهع  ار  امـش  اّما  دیهدیم ، تبـسن  دینادیمن  هک  ار  يزیچ  ادخ  هب  هکنیا  ای  و  َنوُمَْلعَت :» ام ال  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَت  ْمَأ  »
110 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هک  مه 

هچ ات  دیتسه ، باذع  تّدش  ّقحتسم  امش  دشاب و  ادخ  هب  ارتفا  امـش  نخـس  هک  دنامیم  یقاب  نیا  اهنت  سپ  دینکیمن ، اعّدا  ار  يدهع  نینچ 
. باذع یگشیمه  ماود و  هب  دسر 

110 ص :  هیآ 81 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(81  ) َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأَف  ُُهتَئیِطَخ  ِِهب  ْتَطاحَأ  َو  ًۀَئِّیَس  َبَسَک  ْنَم  یَلب 

110 ص :  همجرت ..... :

هنادواـج شتآ  رد  یناـسک  نینچ  تسا و  خزود  لـها  یـسک  نینچ  دومن ، هطاـحا  ار  وا  دـب  رادرک  تخودـنا و  تشز  لاـمعا  هک  ره  يرآ 
. دوب دنهاوخ 
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110 ص :  ریسفت ..... :

بـسک یهانگ  هک  ره  ًۀَئِّیَـس :» َبَسَک  ْنَم  : » دیامرفیم یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دنرادن . میاد  باذع  هک  اهنآ  ياعّدا  خـساپ  رد  یلب ، یَلب :» »
. دنک

. تسا لعیف  نزو  رب  ءویس » «، » ۀئّیس  » لصا
. تسا تّیمسا  هب  ّتیفصو  زا  لقن  يارب  ۀنسح »  » رد ءات  دننام  ۀئّیس »  » رد ءات » »

زا دـشابن . ای  دـشاب  وا  ّتیناویح  اب  راگزاس  بسانم و  هاوخ  دـشابن ، ناسنا  تّیناسنا  میالم  بسانم و  هک  تسا  يزیچ  نآ  ناـسنا ، يارب  هئّیس 
هک لمع  لعف و  ظفل  هب  ار  نآ  و  دـشاب . هانگ ) « ) هئّیـس  » ياقب هب  ياهراشا  اـت  هدـش ، هدروآ  بسک »  » لـعف اـب  ًۀَئِّیَـس » َبَسَک  ْنَم  ، » تهج نیا 
زا ترابع  دوشیم ، نآ  رد  یگنادواج  شتآ و  رد  لوخد  مزلتـسم  هچنآ  هکنیا  هب  دنک  هراشا  ات  هدرکن  نورقم  دنکیم ، ثودـح  رب  تلالد 
. دنرادن رارقتسا  نامز  ود  رد  تقو  چیه  هک  لاعفا  تاکرح و  زا  هن  تسا ، هانگ  لعف  زا  یشان  هک  تسا  ناسنا  سفن  رد  هانگ  زا  لصاح  رثا 
رد دولخ  مزلتـسم  ددـنبن ، ار  تشهب  ياههار  مامت  هک  یمادام  دـنامیم  یقاب  نآ  زا  هک  يرثا  و  هانگ ، يدـب و  نوچ  ُُهتَئیِطَخ :» ِِهب  ْتَطاحَأ  َو  »

111 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  شتآ 
. تسا هدومن  هفاضا  ار  هئیطخ  ندرک  هطاحا  هانگ ، بسک  هب  اذل  دوشیمن ،

مالک و يازا  رد  یـضتقم  دیعو ، ماقم  و  دـشاب ، دـیعو  ماقم  بسانم  ات  هدرک  لودـع  رهاظ  مسا  هب  ریمـض  زا  و  تسا ، هانگ  ینعم  هب  ۀـئیطخ 
. تسا ددعتم  حیبق  ظافلا  ندروآ  حیبق و  ظفل  رارکت 

. دناشتآ هارمه  نیشنمه و  اهنآ ، ِراَّنلا :» ُباحْصَأ  َِکئلوُأَف  »
هکلب تسا ، هدـشن  تیاـفک  تسا ، شتآ  رد  دوـلخ  هب  ریـشم  تّیخنـس و  هب  رعـشم  هک  شتآ  رد  ندوـب  هارمه  هب  اـهنت  هیآ ، تمـسق  نـیا  رد 

: دومرف اذل  دیامن . دیکأت  ار  دیدشت  لیوطت و  ات  دنکیم  شتآ  رد  دولخ  هب  حیرصت 
. دوب دنهاوخ  هنادواج  خزود  رد  نانآ  و  َنوُِدلاخ :» اهِیف  ْمُه  »

ار خزود  رد  یگنادواج  هک  ییاهنآ  هب  دشاب  ّيدر  ات  تسا ، هدش  مّدقم  دیعو  هدوب ، دـیعو  هب  مامتها  شاهمزال  ماقم  ياضتقا  اجنیا  رد  نوچ 
هک هدروآ  ءاف »  ) ظفل ربخ  رد  هدمآ و  تسا ، هلوصوم  هیطرش و  نیب  كرتشم  هک  نم »  » ظفل اب  و  دناهتـسناد . كدنا  ار  شتّدم  هتـشگ ، رکنم 

. تسا مزالت  دّکؤم 
. تسا هدشن  دای  ءاف »  » ربخ رد  هدمآ و  حیرص  لوصوم  تسا ، نانمؤم  هب  هدعو  هک  يدعب  هیآ  رد  هک  یلاح  رد 

: دومرف هک  تشذگ ، هک  تسا  ياهیآ  فالخرب  ترابع ، نیا  رد 
«2 « » َنوُدـِلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  َِکئلوُأ  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  « » 1 « » َنُونَزْحَی ْمُه  ـال  َو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ـالَف  َيادُـه  َِعبَت  ْنَمَف  »

شتآ لها  نانآ  سپ  دندش ، رفاک  تایآ  هب  هک  یناسک  نآ  تسین و  وا  رب  یمیب  سرت و  دنک ، يوریپ  نم  تیادـه  ای  يداه  زا  هک  ره  سپ  )
دیعو بناج  رد  ور ، نیا  زا  هدش ، هداد  هدعو  هب  مامتها  تسا و  هدوب  هدـعو  اب  بسانتم  ماقم  نوچ  هیآ ، نیا  دـناهنادواج ،) نآ  رد  دنتـسه و 

. تسا هدرواین  ءاف  ربخ ، رد  هتخادنا و  ریخأت  ار  دیعو  هیآ ، نیا 
__________________________________________________

. ].....[ هیآ 38 هرقب ، هروس  ( 1)

هیآ 39. هرقب ، هروس  ( 2)
112 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

112 ص :  هیآ 82 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]
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هراشا

(82  ) َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِۀَّنَْجلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 

112 ص :  همجرت ..... :

. دناهنادواج نآ  رد  دناتشهب و  باحصا  زا  نانآ  دنداد ، ماجنا  هتسیاش  رادرک  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  و 

112 ص :  ریسفت ..... :

. دش هداد  حرش  البق  حلاص  لمع  نامیا و  دروم  رد  ِتاِحلاَّصلا :» اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  »
. دناهنادواج نآ  رد  هدوب و  تشهب  نارای  زا  نانآ  َنوُِدلاخ :» اهِیف  ْمُه  ِۀَّنَْجلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  »

112 ص :  هیآ 83 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

اوُمِیقَأ ًانْـسُح َو  ِساَّنِلل  اُولُوق  َو  ِنیِکاسَْملا  َو  یماتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  ِيذ  َو  ًاناسْحِإ  ِْنیَِدلاْولِاب  َو  َهَّللا  َّالِإ  َنوُدـُبْعَت  َلِیئارْـسِإ ال  ِیَنب  َقاثیِم  انْذَـخَأ  ْذِإ  َو 
(83  ) َنوُضِْرعُم ُْمْتنَأ  َو  ْمُْکنِم  ًالِیلَق  َّالِإ  ُْمْتیَّلََوت  َُّمث  َةاکَّزلا  اُوتآ  َو  َةالَّصلا 

112 ص :  همجرت ..... :

هب دینک و  یکین  نامیتی  ناشیوخ و  ردام و  ردپ و  هب  دیتسرپن و  ار  يادخ  زج  هک  میتفرگ  دهع  لیئارـسا  ینب  زا  هک  یماگنه  دـیرآ  دای  هب  و 
. دیزادرپب ةوکز  و  هتشاد ، اپ  هب  ار  زامن  دییوگب ، نخس  مدرم  اب  شوخ  نابز 

. دیتفاترب ور  ادخ  مکح  زا  هک  دیتسه  امش  و  دیدینادرگ ، يور  امش  زا  یمک  هّدع  زج  سپ ،

112 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

وا ّقح  رد  باطخ  هک  یـسک  ره  دروم  رد  دراد  تیمومع  باـطخ  هکنیا  اـی  دـمحم ، تما  يا  اـی  لیئارـسا ، ینب  يا  دـیرآ  داـی  هب  ینعی  َو :» »
. نک يروآدای  ار  قلخ  قلطم ، روط  هب  ای  تدوخ  تّما  ای  لیئارسا ، ینب  دمحم  يا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  تسا ، نکمم 

113 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسد  هب  لیئارسا  ینب  اب  هک  یماگنه  َلِیئارْسِإ :» ِیَنب  َقاثیِم  انْذَخَأ  ْذِإ  »
دهع و نآ  روظنم ، هدش ، دای  قاثیم  دقع و  دـهع و  اج  ره  هک  تشذـگ  بلطم  نیا  میتسب ، ینامیپ  هّصاخ ، ای  هّماع  تعیب  نمـض  ناشناربمایپ 

. دشاب هدش  لصاح  تعیب  نمض  هک  تسا  ینامیپ 
: دیآیم هجو  هس  رب  نامیپ ، قاثیم و  رکذ  زا  دعب  تارابع ، هنوگ  نیا  لاثما  َهَّللا :» اَّلِإ  َنوُُدبْعَت  «ال 

. دشاب یفنم  ای  تبثم  روط  هب  رابخا  تروص  هب  هکنآ  لّوا )
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. دشاب یفنم  ای  تبثم  روط  هب  رابخا  تروص  هب  هکنآ  لّوا )
. دوش دای  یهن  ای  رما  لکش  هب  اشنا ، تروص  هب  مّود )

. دیایب دق »  » و نا »  » ظفل هلابند  رد  لعف  مّوس )
رد لوق  ظفل  تساشنا و  ینعم  هب  هک  تسا  نیا  ای  دـشاب ، راـبخا  تروص  هب  رگا  هدـش  هدـناوخ  هجو  هس  ره  َهَّللا ،» اَّلِإ  َنوُدـُبْعَت  ـال   » دروم رد 

. دینکن تدابع  ار  ادخ  زج  میتفگیم  اهنآ  هب  هک  یلاح  رد  میتفرگ ، نامیپ  لیئارسا  ینب  زا  ینعی  تسا ، ریدقت 
نآ رد  رابخا ، ینعم  هب  ای  رابخا ، تروص  هب  ای  دـنکیم . دـییأت  تسا ، هدـش  فطع  نآ  هب  هک  اوتآ ،) اومیقا و  و  اولوق ،  ) تارابع ار  هجو  نیا 

دیتسرپن هکنیا  رب  اودـبعی » نال ال  ای  اودـبعی ، نا ال   » میتفرگ نامیپ  ناـنآ  زا  تسا : نیا  نآ  ینعم  تسا و  يردـصم ) نا   ) ریدـقت هب  تروص ،
. دشاب قاثیم  يارب  لدب  هک  تسا  نآ  رگید  هجو  ار .) ادخ  زج  )

رب انب  هک  تفگ  دیاب  دوش ، هدناوخ  ءات  اب  بطاخم  تروص  هب  رگا  اما  و  درادن ، يداریا  چیه  دشاب ، بیاغ  لعف  تروص  هب  نودـبعی » ال   » رگا
. تسا هّیلاح  هلمج  رابخا و  ینعم  ای  رییغت ، نودب  تسا  هتشذگ  ناتساد  تیاکح 

تدابع ار  ادـخ  زج  میتفگیم  اهنآ  هب  ام  هک  یلاح  رد  ای  دـندرکیمن ، تدابع  ار  ادـخ  زج  اهنآ  هک  یلاح  رد  میتفرگ ، نامیپ  اـهنآ  زا  ینعی 
114 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دینکیم . ناسحا  ردام  ردپ و  هب  دینکیمن و 

114 ص :  یناحور ..... » تبسن  نیدلاو و  هراب  رد  قیقحت  »

ّدعم ببـس و  ياراد  ياهبترم  ره  تسا و  هدـش  لیکـشت  یـضرع  یلوط و  رایـسب  يازجا  زا  دوخ  ياهبترم  ره  دراد و  يداـیز  بتارم  ناـسنا 
. رگید هبترم  ّدعم  ببس و  اب  ریاغم  تسا  یصاخ  هاگدامآ ) )

هداد تبـسن  ود  نآ  هب  تبـسن ، نیا  اب  سکره  تسا و  ینامـسج  ردام  ردپ و  ینامـسج  دوجو  هبترم  يارب  يزاس ) هدامآ   ) هّدعم تّلع  سپ ،
. دوشیم هدیمان  يرهاوخ  ردارب و  تبسن  تبسانم  نیا  و  دوب . دهاوخ  دنزرف  نآ  بسانم  دوش ،

: تسا يدنچ  ّتلع  هب  دوجو ، بتارم 
هتـشاد بسانت  ناسنا  اب  هک  دناناطیـش  نایرگـشل  زا  یناسک  ای  ناطیـش  دـشاب ، هدوشگ  رفک  هب  هک  ياهنیـس  دوجو  هبترم  رد  یتسه  تلع  . 1

. دنشاب
. دنتسه نج  ردپ  نج و  هب  بوسنم  دنتسه و  کیرات  يایند  لها  نانآ ،

زا دوشیم . ّرثأتم  نآ  زا  دنکیم و  فّرـصت  نآ  رد  ناطیـش  تسا و  ناطیـش  فّرـصت  يارب  ّدعتـسم  ایهم و  هبترم ، نیا  رد  يدرف  نینچ  سفن 
. دنردارب مکح  رد  هبترم  نیا  رد  تسا ، وا  بسانم  هک  یسک  ره  ناطیش و  دوشیم و  هضافا  سفن  نآ  اب  بسانم  ییورین  زین ، نامحر  يوس 

هکیالم فّرـصت  ّدعتـسم  وا  سفن  هک  تسا  یتلاح  رد  نآ  تسا و  هتـشرف  دشاب ، هدش  هدوشگ  مالـسا  هب  هک  ياهنیـس  هبترم  دوجو  ببـس  . 2
نیوکت و قبط  نیا  . ) دوشیم هضافا  سفن  نآ  بسانم  ناوت  وا ، هب  دنوادخ  يوس  زا  ّدعتـسم ، سفن  يریذـپّرثأت  کلم و  فّرـصت  اب  تسا و 

(. تسا یتسه  ماظن 
ناسنا دناهدرک . تعیب  وا  اب  هزاجا  نودب  هک  دنتسه  ینانآ  تسا ، هدش  هدوشگ  رفک  هب  شاهنیس  هک  هبترم  نآ  نیدلاو  فیلکت ، بسح  رب  اما 

حرـش هک   ) تسا نینچ  مه  ینامـسج  هبترم  رد  نیوکت  تهج  زا  هچنانچ  تسا . تبـسنیب  هدوهیب و  يدنزرف  تبـسن ، نیا  اب  هبترم و  نیا  رد 
یناسک دـنراد ، دوجو  مالـسا  هب  حرـشنم  ردـص  هبترم  رد  هک  ینیدـلاو  اـّما  درک . طـبترم  يرداـم  ردـپ و  نینچ  هب  ار  وا  ناوتیمن  و  میداد )

115 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ناگدنیامن  ای  ادخ  هزاجا  اب  هک  دنتسه 
. دنردارب مه  هب  تبسن  دنشاب ، بسانتم  وا  اب  تبسن  نیا  تهج  زا  هک  ییاهنآ  همه  دناهدرک و  تعیب  وا  اب  یهلا ،

سفن میرم  نابیرگ  رد  لقع  لیئربج  هک  تسا . هدـش  هدوشگ  مالـسا  هب  هک  تسا  سفن  میرم  لـقع و  لـیئربج  بلق ، هبترم  دوجو  ببـس  . 3
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. دنکیم زاغآ  نتفگ  نخس  دوشیم و  هداز  تعاس  نامه  رد  هدش ، دقعنم  بلق  ياسیع  تسا و  هدیمد 
. دیوگیم نخس  هراوهگ  رد  یکدوک  اِیبَص :» ِدْهَْملا  ِیف  َناک  ْنَم  ُمِّلَُکن  »

هّـصاخ تعیب  نانآ  صخـش  اب  هک  دنتـسه  سک  ود  نآ  بلق ، هبترم  نیدـلاو  فیلکت ، بسح  رب  یلو  تسا . نیوکت  بسح  رب  میتفگ ، هکنیا 
. تسا وا  ردارب  دشاب ، ناسنا  بسانم  تبسن  نیا  تهج  زا  هک  یسک  ره  و  دیامنیم . يولو 

تسا حور  هب  مسج  تبسن  دننام  نآ ، رتالاب  اب  هسیاقم  رد  مادک  ره  تبسن  تسا و  رارقرب  دنویپ  تبسن و  نیا  زین  رگید  بتارم  رد  نینچمه ،
و هتشگ ، رابتعا  دساف  تبـسن  یهاگ  تسا و  نیب  رد  یمکح  هن  یتبـسن و  هن  هک  تسا  ینامـسج  یگتـسویپان  دننام  یناحور ، یگتـسویپان  و 

هدش رابتعا  تبسن  نیا  یلاعت ، يادخ  هدومرف  رد  هکنانچ  تبسن .) یتسرد  لیلد  هب  هن   ) دوشیم قالطا  نآ  هب  تبـسن  لصا  بسح  هب  يردپ ،
: هک تسا 

یملع نآ  هب  ار  وت  هچنآ  زا  دیروآ ، كرش  نم  هب  هک  دنـشوکب  ردام  ردپ و  رگا  و  « 1 « » ٌْملِع ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ِیب  َكِرُْـشِتل  َكادَهاج  ْنِإ  َو  »
. نکم يوریپ  نانآ  زا  تسین ،

« كادهاج  » ریمض رد  مادختسا  هقیرط  رب  انب  دناهدش . ریسفت  سفن  ناطیش و  هب  دنتسه ، كرش  هب  هدنـشوک  هک  يردام  ردپ و  نآ  اجنیا ، رد 
تبسن هک  هزادنا  ره  سپ  تسا ، تبسن  نیا  رابتعا  هب  يدنزرف  يردپ و  قالطا  نوچ  و 

__________________________________________________

هیآ 7. توبکنع ، هروس  ( 1)
116 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تبـسن هک  تسا  نیا  رب  انب ، يرـسپ ، يردـپ و  قالطا  زا  ینامـسج  تبـسن  رد  و  دوشیم ، رتهب  رتراوازـس و  زین  ود  نآ  قـالطا  دـشاب ، رتیوق 
. دشاب هتشاد  یتّیولوا  ینامسج  تبسن  هکنیا  هن  تسا ، یسک  ره  سح  كرد و  دروم  ینامسج 

تبـسن هک  ددرگیم  زاب  یـسک  هب  عرـش ، نابز  رد  نیوبا  نیدلاو و  قالطا  نیا ، ربانب  تسین ، يرابتعا  رّهطم  عرـش  رد  ار  دساف  تبـسن  نوچ 
. دنوشیمن عقاو  ناسحا  هب  رما  دروم  دنشاب ، بوسنم  دساف  قیرط  زا  هک  ینیدلاو  نآ  اذل ، دساف . هن  دشاب ، هتشاد  حیحص 

ترابع یناحور ، تدالو  ردپ . تروص  زا  دنزرف  تروص  ندش  ادج  هن  ردپ ، زا  دنزرف  هّدام  ندش  ادـج  زا  تسا  ترابع  ینامـسج ، تدالو 
رون دننام  شدوخ . هبترم  زا  رتنییاپ  هبترم  تانّیعت  هب  تسا  تروص  نآ  نّیعت  دّیقت و  دنزرف و  تروص  رد  نآ  روهظ  ردپ و  تروص  لزنت  زا 

، یناحور دلو  سپ  دیآیمن . دراو  یللخ  دیشروخ  تدحو  رد  اههنیآ ، يدایز  دوجو  اب  هک  دوش  سکعنم  يدنچ  ياههنیآ  رد  هک  دیشروخ 
. دنامیمن دلاو  کی  زج  دوش ، هتشادرب  هلزان  تانّیعت  رگا  دلاو  هلزان  هبترم  هّتبلا . دلاو . نامه  دلو  تسا و  دلاو  نامه 

: تسا هدومرف  بوخ  هچ  داّحتا  تبسن و  نیا  نایب  رد  هّرس ، سّدق  يولوم 
داب ناج  زا  داّحتا  نیا  وجم  وت  داّحتا  درادن  یناویح  ناج 

تسادخ ناریش  ياهناج  دّحتم  تسادج  مه  زا  ناگس  ناگرگ و  ناج 
اههناخ نحص  هب  تبسن  دوب  دص  امس  دیشروخ  رون  کی  نآ  وچمه 
نایم زا  راوید  وت  يریگرب  هکنوچ  ناشراونا  همه  دشاب  کی  کیل 

هدحاو سفن  دننام  نانمؤم  هدعاق  ار  اههناخ  دنامن  نوچ 
117 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

داـّحتا نآ  رد  هک  ینامـسج  يردارب  فـالخ  رب  دـشاب . ددـعتم  هّداـم  هچ  رگا  دوشیم ، یهتنم  تروص  رد  داـّحتا  هب  يردارب  بیترت ، نیا  هب 
مولعم نمؤم  تبیغ  تمرح  تّدش  ّرـس  هک  تساجنیا  زا  دشاب . هدش  لصفنم  وا  زا  هّدام  هک  تسا  یـسک  رد  تدحو  هّدام ، هن  تسا ، تروص 
تّدـش نینچمه ، و  تسا . رتدـیدش  رتتخـس و  هبعک ، ریز  رد  ردام  اب  انز  داتفه  زا  نمؤم ، تبیغ  هک  تسا  هدـش  لقن  هک  اجنآ  ات  دوشیم ،

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 497 

http://www.ghaemiyeh.com


همه هک  دراد ، يدیدش  تمرح  نمؤم ، ندرک  هرخسم  تناها و  زین  دوش و  هتفگ  نمؤم  ردارب  رس  تشپ  ای  ربارب  رد  هک  ییوگدب  ندوب  مارح 
. ددرگیم زاب  نمؤم  ردپ  هب  اهنیا ،

. دوشیم راکشآ  اجنیا  زا  اهنآ ، هب  ندرک  يرای  اهزاین و  عفر  رد  ششوک  و  ناشبایغ ، رد  ناردارب  قح  رد  اعد  ترثک  ّرس  نینچمه ،
: دومرف هک  دوشیم  مولعم  هتفگ  نیا  ّرس  نینچمه ،

ترایز هچ  تسا . هدرک  رادید  شیوخ  شرع  رد  ار  ادخ  ایوگ  دنک ، رادید  ضرغ  ضوع و  نودب  شاهناخ  رد  ار  شنمؤم  ردارب  هک  یـسک 
: دومرف هک  دوشیم  راکشآ  ثیدح  نیا  ّرس  زین  تسا و  نآ  هلزان  هبترم  رد  ادخ  ترایز  نمؤم ،

: دومرف و  دزیریم . ورف  تخرد  زا  گرب  هک  نانچمه  دزیریم ، ورف  ناشناهانگ  دننک ، هحفاصم  مه  اب  نمؤم  ود  هک  یماگنه 
. درگنیم تمحر  هب  ار  نانآ  ادخ  ای  تسا  ود  نآ  ياهتسد  يالاب  ای  اهتسد  نیب  ادخ  تسد  دننک ، هحفاصم  مه  اب  نمؤم  ود  هک  یماگنه 

دلو زا  ناـهانگ  دـلاو ، روهظ  هزادـنا  هب  هتـشگ و  نت  ود  نآ  رد  ناـنآ  دـلاو  روهظ  ندوب  يوق  بجوم  دـننک ، هحفاـصم  مه  اـب  نت  ود  نوچ 
. دوشیم دیدپان 

، تسا هدومن  نیرق  دـیحوت  اب  ار  نانآ  هب  ناسحا  یلاعت  يادـخ  هک  يوحن  هب  یناحور ، نیدـلاو  هب  ناسحا  هب  ندـیزرو  مامتها  ّرـس  اجنیا ، زا 
118 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دیامرفیم : ءاسن  هروس  رد  دوشیم . راکشآ 

هروس رد  دینک . یکین  نیدلاو  هب  دیرواین و  كرـش  وا  هب  دیتسرپب و  ار  يادخ  ««: 1  » ًاناسْحِإ ِْنیَِدلاْولِاب  َو  ًاْئیَش  ِِهب  اوُکِرُْـشت  َو ال  َهَّللا  اوُُدبْعا  َو  »
: تسا هدومرف  ماعنا 

امـش رب  داد ، رارق  مارح  ناتیادخ  ار  هچنآ  ات  دییایب  وگب  «« 2  » ًاناسْحِإ ِْنیَِدلاْولِاب  َو  ًاْئیَـش  ِِهب  اوُکِرُْـشت  اَّلَأ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُّبَر  َمَّرَح  ام  ُْلتَأ  اَْولاعَت  ُْلق  »
. دینک يراکوکین  نیدلاو  هب  دیرواین و  کیرش  ادخ  يارب  هک  تسا  نیا  نآ  مناوخب و 

: تسا هدمآ  لیئارسا  ینب  هروس  رد 
. دینک یکین  نیدلاو  هب  دیتسرپن و  ار  وا  زج  هک  تیادخ  درک  مکح  و  ««: 3  » ًاناسْحِإ ِْنیَِدلاْولِاب  َو  ُهاَّیِإ  اَّلِإ  اوُُدبْعَت  اَّلَأ  َکُّبَر  یضَق  َو  »

لّمحت دالوا و  رب  ناـنآ  يزوسلد  رایـسب و  قوقح  نتـشاد  یناـحور و  نیدـلاو  اـب  ناـنآ  تبـسانم  تّیرهظم و  ببـس  هب  ینامـسج ، نیدـلاو 
. دنریگ رارق  ناسحا  تقفش و  میظعت و  دروم  دیاب  هک  دنتسه  یناحور  نیدلاو  دننام  تخس ، تامحز 

هب ناسحا  دـشاب ، رتلماـک  رتشیب و  دـنچ  ره  تاـعاط ، تسا و  دوخ  هب  ناـسحا  یناـحور ، نیدـلاو  هب  ناـسحا  هک  دوشیم  هتـسناد  نینچمه ،
تّدـش ببـس  هک  يزیچ  ره  تسا و  دـلاو  روهظ  نآ  هک  تسا  شیوخ  تاذ  هب  ندرک  ییوکین  تاعاط ، هچ  تسا . رتلماـک  رتشیب و  نیدـلاو 
. تسا رهاظم  تهج  زا  دلاو  شرتسگ  هعسوت و  هناشن  دلاو ، روهظ  تّدش  هچ  تسا . دلاو  هب  ناسحا  نامه  دشاب ، دنزرف  رد  دلاو  روهظ 

هّللا یّلص  ربمایپ  ««، ) 4  » ْمِهِـسُْفنَأ ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  : » دـیامرفیم هک  دوشیم  مولعم  یلاـعت  يادـخ  هتفگ  نیا  هجو  میتفگ ، هچنآ  زا 
نانمؤم زا  هلآ  هیلع و 

__________________________________________________

هیآ 26. ءاسن ، هروس  ( 1)
هیآ 151. ماعنا ، هروس  ( 2)
هیآ 23. ءارسا ، هروس  ( 3)
هیآ 6. بازحا ، هروس  ( 4)

119 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هّللا یّلص  مرکا  لوسر  كرابم  دوجو  هک  « 1  » میتسه تما  نیا  ناردپ  یلع ، نم و  دیامرفیم : هک  یثیدح  تسا و  یلوا  ناشدوخ  هب  تبـسن 

. بلق هلزنم  هب  ع )  ) یلع تسا و  ردص  هلزنم  هب  هلآ  هیلع و 
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نآ زا  یلو  تسین ، یلوا  وا  هب  وا  ردـپ  رگید  هدـش ، هظحالم  وا  زا  لـصفنم  ریغ و  زا  ادـج  هک  تروص  نیا  رد  هچ  رگا  مسج . بسح  هب  اـما 
، ور نیا  زا  تساهنآ . ردـپ  هدوب و  ناشدوخ  زا  یلوا  ناـنمؤم  هب  و  نیدـلاو ، مکح  هب  موکحم  تسا ، نشور  بلق  ردـص و  رون  اـب  هک  تهج 
ییانـشور و يریذپ و  رون  نیمه  اب  ادخ  ربمایپ  اذل ، دـنوشیم . بوسحم  نانمؤم  ناردام  دنتـسه ، یندـب  جوز  هکنیا  دوجو  اب  يو  نارـسمه 
وا يارب  ياهیاس  و  دیدیم ، مشچ  اب  هک  دیدیم  نامه  رس  تشپ  زا  و  درک ، ریـس  حاورا  ملاع  هب  شدسج  اب  يرـشب ، دبلاک  هب  ندوب  موکحم 

. دشیمن رادومن  ندب  رب  حور  مکح  دوبن ، ندب  رب  حور  یگریچ  ّتیموکحم و  نیا  رگا  دوبن .
دمحم ساپس  رکش و  هب  نانآ ، نیرتراوازس  امـش و  ردام  ردپ و  نیرترب  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا 

«. 2  » دنتسه ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
: دندومرف ع )  ) بلاط یبأ  نب  یلع 

ناردـپ و ّقح  زا  رتگرزب  نانآ  رب  اـم  ّقح  میتسه و  تّما  نیا  ناردـپ  یلع  نم و  تفگیم ، هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  مدـینش 
زا ار  نانآ  میناشکیم و  شمارآ  يارـس  هب  هداد  تاجن  شتآ  زا  ار  ناـنآ  اـم  دـننک ، تعاـطا  ار  اـم  رگا  اریز  تساـهنآ ، ینامـسج  نارداـم 

«. 3  » مینکیم قحلم  یگدازآ  نیرتهب  هب  ریغ ، یگدنب  یگدرب و 
ادخ هک  یناسک  هب  و  ع )]  ] یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم   ) نیدلاو نیا  هب  ناسحا 

__________________________________________________

ص 135. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
. نامه ( 2)
. نامه ( 3)

120 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، دوش تمحر  عضاوت و  اهنآ  هب  تبسن  هتشگ و  یهارمه  ینیشنمه و  اهنآ  اب  یبوخ  هب  هک  تسا  نیا  هب  ای  تسا ، هداد  نامرف  نانآ  ناسحا  هب 

ادخ زا  تساوخرد  هک  تسا  نیا  هب  ای  دیامنب ، اهنآ  زا  رازآ  عفد  اهتجاح و  ندروآرب  رد  یعـس  و  هدرک ، تمدخ  اهنآ  هب  هک  تسا  نیا  هب  ای 
. دیامن ظفح  ناشبایغ  رد  ار  اهنآ  لام  هداوناخ و  هکنیا  ای  دنک و  نانآ  يارب  اعد  و 

رد هک  روط  نامه  امـش ، دوخ  نادنواشیوخ  ای  و  ع )]  ] یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ناراوگرزب  نآ  نادـنواشیوخ  و  یبْرُْقلا :» ِيذ  َو  »
. دش مولعم  هتشذگ 

ینامـسج هبترم  هب  صاصتخا  يدـنواشیوخ  هکنیا  تسین و  یتوافت  چـیه  يدـنواشیوخ  عون  ود  نیا  نیب  هک  دـش  مولعم  تشذـگ ، هچنآ  زا 
. تسا یناحور  ینامسج و  بتارم  زا  معا  هکلب  درادن ،

اطع وا  هب  هجرد  رازه  رازه  تشهب ، رد  دنکب ، ار  دوخ  ردام  ردپ و  تبارق  قح  تیاعر  هک  یـسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
نآ هب  رتـشیب  ياهـشاداپ  نوزفا و  تاـجرد  وا  هب  دـیامنب ، ار  ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  تبارق  قح  تیاـعر  هک  ره  دوـشیم .

. دنراد يرترب  دوخ  یبسن  ردام  ردپ و  هب  تبسن  ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هک  دوشیم  هداد  تبسن  رادقم و 
: تسا عون  ود  رب  میتی  یماتَْیلا :» َو  »

. تسا هداد  تسد  زا  غولب  زا  شیپ  ار  شینامسج  ردپ  هک  تسا  یسک  ینامسج  میتی  . 1
: دراد تلاح  ود  زین  نآ  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  شیوخ  یناحور  ردپ  هک  تسا  یسک  یناحور  میتی  . 2

مدع ای  دشاب  لوصو  مدع  لماع  گرم   ) دشاب هدرکن  تعیب  تایح  دوجو  اب  هچ  گرم و  تّلع  هب  هچ  یناحور ، ردـپ  هب  لوصو  مدـع  فلا )
(. دروخرب

تّوبا و تبـسن  تعیب  رثا  رب  لاح ، ره  هب  دشاب . هتـسسگ  وا  زا  ندش  بیاغ  اب  سپـس  هدیـسر و  یناحور  ردپ  هب  ینعی  عاطقنا ، لوصو و  ب )
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121 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دوشیم . قداص  يدنزرف ) ردپ و   ) تّونب
: دندومرف ینامسج ، میتی  رکذ  زا  سپ  هک  تسا  ربخ  رد 
« میتی شماما  زا  هک  تسا  یسک  میتی ، نیا  زا  رتتخس  و 

، هدرک دروخرب  نآ  اب  هدـش و  التبم  نآ  هب  هک  نید  ياهتعیرـش  زا  هچنآ  رد  وا  مکح  دـنادن  دـشابن و  وا  هب  لوصو  هب  رداق  هک  دـشاب  هدـنام 
. تسا هنوگچ 

زا و  هدـش ، هتـسسگ  ام  هدـهاشم  زا  تسا ، لهاج  ام  تعیرـش  هب  هکنآ  ره  سپ  تسام . هعیـش  دـشاب ، ملاع  ام  مولع  هب  هک  ره  دیـشاب ، هاـگآ 
. تسا میتی  ام  اب  يدنواشیوخ 

«. 2  » دشاب نیشنمه  عیفر  هاگیاج  رد  ام  اب  تسا ، هتخومآ  ار  ام  تعیرش  هدومن ، داشرا  هدرک و  تیاده  ار  وا  ادخ  هک  یسک  دیشاب  هاگآ 
تکرح زا  نکاس  ینعم  هب  تسا و  هدش  هتفرگ  نکس »  » زا هک  تسا  لیعفم  نزو  رب  نیکسم  تسا و  نیکسم  عمج  نیکاسم ، ِنیِکاسَْملا :» َو  »

يدنمزاین ریقف ، هچ  تسا . ریقف  زا  رتدب  شلاح  تسا و  هدـنامن  یقاب  تکرح  ییاناوت  نآ  رد  ایوگ  هک  يروط  هب  تسا . نوکـس  رد  هغلابم  و 
. تسا نیکسم  زا  معا  ریقف ، ای  و  دیامن . هدروآرب  ار  دوخ  ياهزاین  دنک و  تکرح  دناوتیم  هک  تسا 

. تساهنآ ریغ  نانمؤم و  نانیکسم  زا  معا  ای  و  دنانامیتی . دننام  هک  دنتسه  نانمؤم  نانیکسم  هیآ ، نیا  رد  نیکسم  هملک  زا  روظنم 
زا سفن  ياپ  نوکس  زا  تسا  ترابع  ملع ، نامیا و  رد  تنکـسم  ییاونیب و  اما  تسا . صخـشم  مولعم و  يدام  یگدنامرد  تنکـسم و  هتبلا 

ناهرب جاجتحا و  زا  نابز  نوکس  و  روما . قیاقد  كاردا  زا  مشچ  نوکس  ناکین و  هریس  رد  شاکنک  مدع  رابخا و  تایآ و  یـضارا  رد  ریس 
. نانمشد هیلع  هلمح  زا  تسد  نوکس  و  ءادعا . هیلع  ندروآ 

__________________________________________________

(. نتم  ) تسا هدمآ  مک  نوکس  اب  یلو  تسا ، هدمآ  رایسب  طسو  تکرح  ای و  هحتف  اب  یهاگ  هّمض و  هب  متی  ملع و  برض و  دننام  متی ، ( 1)
ص 135. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 2)

122 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
شزرمآ هب  ار  وا  دهدیم و  تعسو  وا  رب  ار  تشهب  یلاعت  يادخ  دنک ، تاساوم  دوخ  لام  زا  يرادقم  اب  نانآ  اب  هک  ره  هک : تسا  هدش  لقن 

. دناسریم دوخ  يدونشخ  و 
رقف نانیکـسم  اب  تاساوم  زا  رتهب  رترب و  اهنآ  اب  تاساوم  هک  دنتـسه  ینانیکـسم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  نارادتـسود  زا  تفگ : سپس 

اهوزرآ و دننکیم و  شنزرس  ار  نانمؤم  نیا  هک  ادخ  نانمشد  اب  هلباقم  زا  هدش  نکاس  ناشحراوج  اضعا و  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  تسا .
. دناهدش ناوتان  دننکیم ، تهافس  رب  لمح  ار  نانآ  ياههتساوخ 

زا هک  رهاظ  نانمشد  رب  ار  نانآ  دیامن و  لیاز  نانآ  زا  ار  تنکسم  هک  ییاج  ات  دنک  تیوقت  ار  اهنآ  شلمع  هقف و  اب  هک  یسک  دیـشاب  هاگآ 
زا هداد و  تسکـش  ار  ادـخ  نید  نانمـشد  هک  ییاج  ات  دـنک ، طلـسم  دـناینورد ، نادرمتم  سیلبا و  هک  نطاب  نانمـشد  و  دنتـسه ، بصاون 

ناوتان ناشیا  ندرک  هارمگ  زا  مه  ار  نیطایـش  هدرک  لّوحم  ناشنیطایـش  هب  ار  تنکـسم  نآ  دـنوادخ  دـنیامن ، تیاـمح  لوسر  لآ  ناتـسود 
. تسا هدومن  يراج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نابز  رب  هدرک و  رّدقم  اّقح  ار  مکح  نیا  دنوادخ  دنکیم و 

نـسح  ) راهظا تسا . یکین  ود  ره  ینعم  تسا و  هدش  هدناوخ  مود  لوا و  تکرح  اب  انـسح »  » زین ّمض و  هب  انـسح » «: » ًانْـسُح ِساَّنِلل  اُولُوق  َو  »
. تسا ینعم  کی  هب  ود  ره  نسح ) لوق   ) راهظا و  لوق )

، هریغ ریقف و  میتی و  لیبق  زا  تشذگ ، هک  هچنآ  هب  تبسن  نآ  دنتسه و  نیکـسم  میتی و  هناگیب و  شیوخ و  زا  نامدرم ، همه  سان ، زا  روظنم 
. دشاب مدقم  نآ  رب  هچنآ  زا  تسا  قلطم  صوصخ  مومع و 

شوخ نتفگ و  نخس  ابیز   ) لوق نسح  تسا و  « 1  » هجو نم  صوصخ  مومع و  تبسن  نیکـسم ، دنواشیوخ و  دننام  میتی ، دنواشیوخ و  نیب 
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( يراتفگ
__________________________________________________

دروم کی  رد  هک  دشاب  نانچ  یلک  ود  موهفم  هک  تسا  یتقو  هجو ، نم  صوصخ  مومع و  ( 1)
123 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نآ رد  رگا  تسابیز  نتفگ  تسار  هچ  دـنکیم . ادـیپ  فالتخا  اهماقم ، لاوحا و  صاخـشا و  فالتخا  اب  هک  تسا  يرابتعا  یفاـضا و  يرما 
نآ تایـضتقم  اب  هک  تسابیز  هجو  نآ  زا  ناکدوک  اب  وگ  تفگ و  تسابیز . غورد ، نآ  تشز و  یتسار ، نآ  هن  رگ  و  دشابن ، يدـب  بیع و 

زرواشک ناگرزاب و  هب  طوبرم  هک  يراتفگ  تسا  تبسن  نیمه  هب  دراد . شزاب  تسا  يو  نایز  بجوم  هچنآ  زا  دنک و  ادیپ  تبـسانم  لفط ،
ماقم بسانم  هدوب ، راگزاس  ناشیا  تیناسنا  قاذـم و  هفرح و  اب  هک  تسا  شور  هار و  نامه  رد  نآ  نسح  هک  تساههفرح  نابحاص  ریاس  و 

هک تسا  یتـقو  نآ  ییوـکین  ییاـبیز و  دوـشیم ، یملع  ياهتعنـص  ناـبحاص  هب  هک  یباـطخ  و  دـشاب . دـنراد ، رارق  نآ  رد  هک  ياهـجرد  و 
ابیز وکین و  ات  دـشاب  نانآ  هجرد  بسانم  دـیاب  راتفگ  هک  اهبـصنم ، تموکح و  ناـبحاص  لاـح  تسا  نینچمه  دـشاب . تعنـص  نآ  بساـنم 

. دوش رگهولج 
كولـس رد  ار  شلاغتـشا  هک  دشاب  يزیچ  هنیمز  رد  دـیاب  بوخ  راتفگ  تسا ، كانمیب  دوخ  كولـس  توف  زا  هک  بذـجنم  کلاس  هراب  رد 

. دزیگنارب باذجنا  بذج و  هب  ار  يو  هک  تسا  نآ  وا  يارب  بوخ  مالک  تسا ، هدش  فقوتم  یماقم  رد  هک  یکلاس  دنک و  تیوقت 
سکع رب  ای  رگنهآ ، نوچ  ار  نزهبنپ  املع و  نوچ  ار  نالهاج  و  میهدیم ، رارق  ار  القع  هک  میهد  رارق  باطخ  دروم  نانچ  ار  ناکدوک  رگا 

. تسا تشز  مینک ، باطخ 
: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ترضح  زا 

اب نافلاخم  اب  دیشاب و  هدنهد  هدژم  ورهداشگ و  نانمؤم  اب  اما  دییوگب و  شوخ  نخس  ناشیا ، نامـصاخم  هچ  نانمؤم و  هچ  نامدرم ، مامت  هب 
نانآ ندروآ  نامیا  زا  رگا  دنوش . بذج  نامیا  هب  اهنآ  ات  دییوگ ، نخس  ارادم 

__________________________________________________

. دشاب هتشاد  قارتفا  دروم  ود  رد  عامتجا و 
124 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیراد زاب  نانآ  ّرش  زا  ار ، شیوخ  نمؤم  ناردارب  دوخ و  دیدش ، سویأم 
: دومرف سپس 

شلزنم رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  يزور  تسا . شناردارب  دوخ و  رب  درم  ياههقدص  نیرترب  زا  ادخ ، نید  نانمـشد  اب  ارادم 
: تفگ دومرف و  هزاجا  ترضح  تساوخ . دورو  هزاجا  يو  زا  لولس  یبا  نبا  یبا  نب  هّللا  دبع  هک  دوب ،

. دیهد هزاجا  وا  هب  تسا . ياهریشع  ردارب  دب 
هـشیاع تفر  نوریب  یبا ، نب  هّللا  دـبع  نوچ  سپ  دـش . ورب  ور  وا  اب  ییورهداشگ  اب  هدز  دـنخبل  وا  يور  هب  دـناشن و  ار  وا  دـش ، لخاد  نوچ 

: تفگ
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپ  يدرک  راتفر  نانچ  یتفگ و  نخس  نانچ  وا  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يا 

دوش هتـشاد  یمارگ  مرتحم و  وا ، يدب  ّرـش و  تباصا  زا  سرت  رطاخ  هب  هک  تسا  یـسک  تمایق  زور  رد  ادـخ  دزن  مدرم  نیرتدـب  هشیاع ! يا 
«. 1»

. دناسرب ار  دنواشیوخ  ریغ  دنواشیوخ و  زا  معا  مدرم ، هب  ناسحا  هب  مامتها  تدش  ات  تخادنا  ریخأت  ار  زامن  هماقا  هب  رما  َةالَّصلا :» اوُمِیقَأ  َو  »
. دش هداد  یفاک  حیضوت  نیا  زا  شیپ  زامن ، نتشاد  اپ  رب  هراب  رد 
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، دوشن ادا  رگا  هک  یقوقح  تسا . هدـش  ریـسفت  زامن  قوقح  يادا  تاقوا و  ظفح  دوجـس و  عوکر و  ندرک  مامت  هب  ةالـص » هماـقا  ، » ربخ رد 
؟ تسا مادک  قوقح  نآ  هک  دینادیم  ایآ  تفگ  دریذپیمن و  ار  نآ  ناهج  راگدرورپ 

هک یلاح  رد  نانآ . كاـپ  نادـناخ  وا و  لآ  و  ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  رب  اـعد  مالـس و  دورد و  هب  تسا  زاـمن  بیقعت  نآ 
و دنتـسه . یلاعت  يادخ  نید  ناگدـنهد  يرای  رایـسب  ادـخ و  قوقح  ناراد  اپرب  ادـخ و  ياههدـیزگرب  نیرترب  نانآ  هکنیا  هب  یـشاب  دـقتعم 

: دومرف
__________________________________________________

. ].....[ ص 136 ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
125 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

یلاح رد  هچ  یگدوسآ و  تّدش و  لاح  رد  هچ  و  يدونـشخ ، مشخ و  لاح  رد  هچ  ار ، ع )  ) وا لآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  رب  دورد 
«. 1  » دیراد اپرب  تسا ، هتشابنا  امش  ياهلد  رد  ّمغ  ّمه و  هک 

. دش نایب  لیصفت  هب  تاکز  ینعم  نیا  زا  شیپ  َةاکَّزلا :» اُوتآ  َو  »
: دومرف دروآ ، ار  ناسنا  تافص  نآ  لابند  هب  تفرگ و  لیئارسا  ینب  زا  نامیپ  دنوادخ  هکنآ  زا  سپ  نوچ  ُْمْتیَّلَوَت :» َُّمث  »

. میتفرگ نامیپ  لیئارسا  ینب  زا  ام  ینعی  َلِیئارْسِإ :» ِیَنب  َقاثیِم  انْذَخَأ  »
. تسا نامیپ  دهع و  ضقن  هب  رعشم  هک  هدروآ  ار  ُْمْتیَّلََوت » َُّمث   » هلمج سپس  دناهدوب . مدآ  نادنزرف  تقیقح  رد  هک  یناسک 

. دناسریم ار  اهنآ  شریذپ  يرادربنامرف و  مدع  تسا ، هدش  دای  َروُّطلا » ُمُکَقْوَف  انْعَفَر  َو   » ترابع ْمُکَقاثیِم ،» انْذَخَأ  ْذِإ  َو   » لابند هب  نوچ 
ّتینأش و رـضاح ، نابطاخم  هک  دشاب  نیا  هب  رعـشم  ات  تسا ، هدمآ  ْمُکَءامِد » َنوُکِفْـسَت  ال   » ترابع ْمُکَقاثیِم ،» انْذَخَأ   » زا دعب  يدعب ، هیآ  رد 

. دنراد صقن  لیئارسا ، ینب  هب  تبسن  اهنآ  هکنیا  دشاب و  اهنآ  ّمذ  هب  هراشا  ات  دنتسه  اراد  ار  يزیرنوخ  هّوق 
. تسا يدیکأت  لاح  هلمج  نیا  هکنیا  ای  تسا ، دهع  زا  یضارعا  امش  تداع  هک  یلاح  رد  ینعی  َنوُضِْرعُم :» ُْمْتنَأ  َو  ْمُْکنِم  اًلِیلَق  اَّلِإ  »

125 ص :  هیآ 84 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(84  ) َنوُدَهْشَت ُْمْتنَأ  َو  ُْمتْرَْرقَأ  َُّمث  ْمُکِرایِد  ْنِم  ْمُکَسُْفنَأ  َنوُجِرُْخت  َو ال  ْمُکَءامِد  َنوُکِفْسَت  ْمُکَقاثیِم ال  انْذَخَأ  ْذِإ  َو 

125 ص :  همجرت ..... :

دهع نآ  رب  سپ  دینارن ، دوخ  راید  هناخ و  زا  ار  رگیدـکی  دـیزیرن و  ار  رگیدـکی  نوخ  هک  میتفرگ  دـهع  امـش  زا  هک  یماگنه  دـیرآ  دایب  و 
. دیاهاوگ نآ  رب  دوخ  امش  دیداهن و  ندرگ  هدرک و  رارقا 

__________________________________________________

ص 137. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
126 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

126 ص :  ریسفت ..... :
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. میتفرگ نامیپ  ناتناکاین  زا  ینعی  میتفرگ ، نامیپ  امش  زا  هک  یماگنه  و  ْمُکَقاثیِم :» انْذَخَأ  ْذِإ  َو  »
. دش ماجنا  نانآ  نانیشناج  لیئارسا و  ینب  ناربمایپ  تسد  رب  هک  دوب  ینامیپ  نیا 

كورتم هاگ  چـیه  لک  رد  تعیب ، مسر  اریز  دـش ، دـقعنم  دنتـسه ، یهلا  يایبنا  يافلخ  هب  هیبش  هک  ینانآ  تسد  هب  دوخ  هک  دوب  ینامیپ  اـی 
(. تسا هدش  ریسفت  نینچ  تایاور  رد  هکنانچ  . ) تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  تما  زا  هیانک  هیآ ، نیا  ور  نیا  زا  دوب ، هدشن 

هب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  تّما  يا  دوشیم : نینچ  شیانعم  هک  دشاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  تّما  هب  باطخ  ادـتبا  تسا  نکمم 
. تفرگ امش  زا  هک  ینامیپ  ار و  وا  اب  تعیب  نامز  دیرآ  دای 

. میدرک نایب  دیایب ، دهع  نامیپ و  ذخا  زا  دعب  هک  ار  ياهلمج  لحم  نیا ، زا  شیپ  ْمُکَءامِد :» َنوُکِفْسَت  «ال 
نآ هب  هدرک ، باسح  صخش  دوخ  جارخا  لتق و  راید ، رهش و  زا  ار  ریغ  ندنار  نوریب  نتـشک و  هک  هیآ ، نیا  رد  ْمُکَـسُْفنَأ :» َنوُجِرُْخت  َو ال  »

، سفن لتق  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ای  تسا و  دـّحتم  نطو  ای  نید ، ای  یـشیوخ ، ای  ترـشاعم ، رد  صخـش  دوخ  اـب  ریغ ، نآ  هک  تسا  تهج 
. دوشیم رهش  زا  وا  لباقتم  جارخا  تافاکم و  بجوم  رهش ، زا  جارخا  و  تسا ، وا  سفن  تکاله  بجوم  هک  دوشیم  صاصق  هب  رجنم 

. دیوش ناتراید  زا  ناتدوخ  جارخا  ندش و  هتشک  بجوم  ات  دینکن  يراک  هک  تسا ، ینعم  نیا  هب  ای 
. دیتفا رود  دیوش و  جارخا  تشهب )  ) یقیقح راید  زا  هتشگ ، امش  يدبا  یگدنز  عطق  بجوم  ات  دینکن  يراک  هک  تسا ، ینعم  نیا  هب  ای 

127 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رد  دیدرک ، رارقا  دیدوب  هتسب  هک  يدهع  هب  ُْمتْرَْرقَأ :» َُّمث  ْمُکِرایِد  ْنِم  »
: هک یلاح 

. دیهدیم یهاوگ  رارقا  نیا  قاثیم و  نآ  هب  ناتدوخ  هیلع  َنوُدَهْشَت :» ُْمْتنَأ  َو  »

127 ص :  هیآ 85 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َوُه َو  ْمُهوُداُفت  يراسُأ  ْمُکُوتْأَی  ْنِإ  َو  ِناوْدُْعلا  َو  ِْمثِْإلِاب  ْمِْهیَلَع  َنوُرَهاظَت  ْمِهِرایِد  ْنِم  ْمُْکنِم  ًاقیِرَف  َنوُجِرُْخت  َو  ْمُکَسُْفنَأ  َنُوُلتْقَت  ِءالُؤه  ُْمْتنَأ  َُّمث 
َمْوَی َو  اْینُّدـلا  ِةاـیَْحلا  ِیف  ٌيْزِخ  ـَّالِإ  ْمُْکنِم  َکـِلذ  ُلَـعْفَی  ْنَم  ُءازَج  اـمَف  ٍضْعَِبب  َنوُرُفْکَت  َو  ِباـتِْکلا  ِضْعَِبب  َنُونِمُْؤتَف  َأ  ْمُهُجارْخِإ  ْمُْکیَلَع  ٌمَّرَحُم 

(85  ) َنُولَمْعَت اَّمَع  ٍِلفاِغب  ُهَّللا  اَم  َو  ِباذَْعلا  ِّدَشَأ  یلِإ  َنوُّدَُری  ِۀَمایِْقلا 

127 ص :  همجرت ..... :

زا ار  فیعض ) دارفا  زا   ) یهورگ دیشکیم و  ار  ناتدوخ  دوخ ) فالسا  دننام   ) هک دیتسه  یناسک  نآ  امش  زاب  رارقا ،) دهع و  نیا  اب   ) سپس
هیدف اهنآ  يدازآ  يارب  دیریگب ، یناریسا  هاگ  ره  دیتسه و  رگیدکی  نابیتشپ  نافیعض ، رب  متـس  يرادرکدب و  رد  دینکیم و  نوریب  ناشراید 

ماکحا زا  یـضعب  هب  ایآ  تسا . مارح  امـش  رب  اقّقحم  نآ  هک  هیدف  نتـشک و  هب  دـسر  هچ  تسا ، مارح  نانآ  جارخا  هک  یلاح  رد  دـیبلطیم .
؟ تسیچ يرادرک  دب  مدرم  نینچ  يازج  سپ  دیوشیم ؟ رفاک  رگید  یخرب  هب  دیروآیم و  نامیا  تاروت )  ) باتک

127 ص :  ریسفت ..... :

راهظا رب  نآ  تلالد  تروص ، نیا  رد  دـشاب ، يداـنم  ءـالؤه »  » هکنیا رب  اـنب  دـیتسه ؟ قمحا  هک  یناـسک  يا  امـش  سپـس ، ِءـالُؤه :» ُْمْتنَأ  َُّمث  »
بوصنم ءالؤه )  ) ای و  صاصتخا . رب  انب  دـشاب ، بوصنم  ءالؤه )  ) ای و  تسا . رتحـضاو  رتهب و  تسا ، هیآ  زا  دوصقم  هک  تهافـس  تقامح و 
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. دشاب نآ  ربخ  ای  متنا »  » دیکأت ءالؤه »  » تسا نکمم  دشاب . ینعا »  » فوذحم لعف  هب  لوعفم ) )
ياهدع دیشکیم و  ار  ناتیاهدوخ  دوخ ، ناشیکمه  رب  بضغ  مشخ و  تلع  هب  امش  ْمِهِرایِد :» ْنِم  ْمُْکنِم  ًاقیِرَف  َنوُجِرُْخت  َو  ْمُکَسُْفنَأ  َنُوُلتْقَت  »

128 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  مه  ار 
. دینکیم نوریب  ناتیاهنیمزرس  زا 

. دینکیم يرای  ینابیتشپ و  ار  رگیدکی  اهنآ ، جارخا  اههتشک و  نیا  نتشک  رد  و  ْمِْهیَلَع :» َنوُرَهاظَت  »
نابیتشپ مه  اب  يراگزیهرپ  يراکوکین و  هب  هک  دینآ  هب  رومأم  امش  هک  یلاح  رد  دیروآیم ، يور  ینمـشد  هانگ و  هب  و  ِناوْدُْعلا :» َو  ِْمثِْإلِاب  »

. دیاهدش یهن  ینمشد ، هانگ و  رد  يرایمه  یهارمه و  زا  دیشاب و  هارمه  و 
. دنیایب امش  دزن  هب  ناریسا  ای  اههدش و  جارخا  اههتشک و  نیا  رگا  و  يراسُأ :» ْمُکُوتْأَی  ْنِإ  َو  »

. تسا ریسا  عمج  لوا  نامه  زا  يراسا ، هک  تسا  هدش  هتفگ  تسا . عمجلا  عمج  نیا  تسا و  ریسا  عمج  نآ  هک  تسا  يرسا »  » عمج يراسا ،
، هدوبن یهلا  نامرف  يارجا  ینید و  تریغ  زا  یشان  اهنآ  جارخا  نتشک و  هک  تسا  نیا  روظنم  دیبلطیم . هیدف  اهنآ  يدازآ  يارب  ْمُهوُداُفت :» »

. تسامش دساف  ياهضرغ  یناسفن و  ياهاوه  زا  یشان  هکلب 
یلاح رد  امش .) ریغ  زا  ای  دشاب  امش  زا  هاوخ   ) دیدوب یضار  نآ  هب  امـش  دیاب  دوب ، یهلا  نامرف  يارجا  رطاخ  هب  جارخا  لتق و  نیا  رگا  اریز ،

. دیزادرپیم هیدف  ناتدوخ  ياهلام  اب  دیزرویم و  بّصعت  نانآ  هب  تبسن  دننک ، ریسا  ار  امش  دنز و  رس  ریغ  زا  راک ، نیا  رگا  هک 
. تسا مارح  امش  رب  نانآ  جارخا  و  ْمُهُجارْخِإ :» ْمُْکیَلَع  ٌمَّرَحُم  َوُه  َو  »

زا لدب  روکذم  مهجارخا »  » و ددرگیم . زاب  تسا ، هدش  دای  نوجرخت »  » نمـض رد  هک  مهجارخا »  » هب هک  تسا  ییادتبم  ای  نأش  ریمـض  وه ،
. تسا ینمض  مهجارخا » »

. تسا هدش  ریسفت  مهجارخا »  » هلیسو هب  هک  تسا  مهبم  يادتبم  وه »  » تفگ ناوتیم 
؟ دینکیم فارتعا  ناعذا و  ایآ  َنُونِمُْؤتَف :» َأ  »

129 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هدش  هتشون  امش  يارب  هک  ییاههتشون  زا  یضعب  هب  ِباتِْکلا :» ِضْعَِبب  »
. نآرق تایآ  زا  یضعب  هب  ای  تاروت ، ياهتمسق  زا  یضعب  هب  ای  تسا 

. تسا هیدف  لدابت  بوجو  یضعب  زا  دوصقم  دشاب ، تما  نیقفانم  هب  باطخ  نخس  نیا  هکنیا ، ربانب 
، دیرادن یهّجوت  ادخ  باتک  هب  امـش  ینعی ، تسا . جارخا  نتـشک و  تمرح  نآ  و  دـیوشیم ، رفاک  ار  نآ  زا  یـضعب  و  ٍضْعَِبب :» َنوُرُفْکَت  َو  »
، دشاب امـش  لیم  فلاخم  هک  ار  هچنآ  دیروآیم و  يور  دشاب ، امـش  هدیقع  قفاوم  هچنآ  هب  دینکیم . يوریپ  شیوخ  سوه  يوه و  زا  هکلب 

. دینکیم كرت 
هیلع و هّللا  یّلـص  دـمحم  تما  يا  ای  دوهی  هورگ  يا   ) دـینکیم ار  اهراک  نیا  هک  ییامـش  يازج  سپ  ْمُْکنِم :» َکـِلذ  ُلَـعْفَی  ْنَم  ُءازَج  اـمَف  »

؟ تسیچ هلآ ،)
نیرتدیدش ایند و  یگدنز  رد  يراوخ  زج  َنُولَمْعَت :» اَّمَع  ٍِلفاِغب  ُهَّللا  اَم  َو  ِباذَْعلا  ِّدَشَأ  یلِإ  َنوُّدَُری  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  َو  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ِیف  ٌيْزِخ  اَّلِإ 

. تسین لفاغ  دینکیم  هچنآ  زا  ادخ  و  تمایق ، زور  رد  باذع 
نآ يازج  هلزنم  هب  هدش و  هدناوخ  لعفی » نم  و   » ظفل رابتعا  هب  بیاغ  تروص  هب  و  مکنم »  » ظفل رابتعا  هب  باطخ  تروص  هب  نوّدری »  » ظفل

. تسا

129 ص :  هیآ 86 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا
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(86  ) َنوُرَْصُنی ْمُه  َو ال  ُباذَْعلا  ُمُْهنَع  ُفَّفَُخی  الَف  ِةَرِخْآلِاب  اْینُّدلا  َةایَْحلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 

129 ص :  همجرت ..... :

عقاو يرای  دروم  دوشیمن و  هداد  یفیفخت  اهنآ  باذـع  رد  سپ  دـناهتخورف ، ار  ترخآ  هدـیرخ ، ار  ایند  یگدـنز  هک  دنتـسه  یناسک  اـهنآ 
(. دنکیمن يرای  اهنآ  هب  یسک   ) دنوشیمن

129 ص :  ریسفت ..... :

هب هتخورف و  ار  نآ  ور ، نیا  زا  تسا . هدوب  اهنآ  كولمم  ترخآ  هک  اـیوگ  ناراکدـب ، نیا  ِةَرِخآـْلِاب :» اْینُّدـلا  َةاـیَْحلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ  »
نادابآ ار  شیوخ  يایند  هدرک  اـهر  تسا ، یگـشیمه  ناـشیا  رب  هک  ار  ترخآ  تسا و  هیراـع  هک  دـناهدیزگرب  ار  يویند  یگدـنز  شیاـج 

130 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هک  یلاح  رد  دناهدومن .
. دشورفیمن هیراع  يایند  هب  ار  شیوخ  یگشیمه  کلم  لقاع ،

هب نآ  رد  دـشاب و  شمارآ  يارـس  هک  ینطو  هاگیاج و  نانآ  يارب  اریز ، دوشیمن . هتـساک  اـهنآ  زا  باذـع  و  ُباذَْـعلا :» ُمُْهنَع  ُفَّفَُخی  ـالَف  »
(. دناهتخورف ایند  تابثیب  یگدنز  هب  تسا ، شمارآ  يارس  رارقلا و  راد  هک  ار  ترخآ  اریز   ) درادن دوجو  دنزادرپ  تحارتسا 

و دنهد ، فیفخت  ار  باذع  دنناوتیمن  زین  اهنآ  نالّکوم  و  دوشیمن ، هداد  فیفخت  دوخ  يدوخ  هب  اهنآ  باذـع  ینعی  َنوُرَْـصُنی :» ْمُه  َو ال  »
. دنک عفد  نانآ  زا  ار  باذع  هدش ، هریچ  باذع  نالّکوم  رب  هک  درک  دهاوخن  يرای  نانآ  هب  ياهدننک  يرای  چیه 

: دندومرف هک  تسا ، هدش  هداد  تبسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمغیپ  هب 
، دندوب هتـشک  ار  ادخ  يایلوا  هدرک و  بیذکت  ار  یهلا  ناگداتـسرف  هتـسکش ، ار  ادـخ  دـهع  هک  یناسک  ینعی  دوهی ، هراب  رد  هیآ  نیا  یتقو 

؟ دننایدوهی هیبش  نم  تّما  زا  یناسک  هچ  هک  مهدب  ربخ  امش  هب  ایآ  دومرف : نانآ  هب  ادخ  ربمغیپ  دش ، لزان 
. هّللا لوسر  ای  یلب  دنتفگ :

زا ار  ماهشیر  هرجـش و  نیرتکاپ  دنـشکیم و  ار  ماهیّرذ  نیرتهب  یلو  دننکیم ، باسح  نم  تّلم  لها  زا  ار  دوخ  نم ، تّما  زا  ياهدع  تفگ :
ار ییحی  اّیرکز و  دوهی ، فالسا  هکنانچ  دنشکیم ، ار  ع )  ) نیسح و  ع )  ) نسح منادنزرف  دننکیم و  لیدبت  ارم  ّتنس  نید و  دنربیم و  نیب 

. دنتشک
ار مولظم  ع )  ) نیسح نادنزرف  زا  يدهم ، يداه و  نم ، هیّرذ  يایاقب  زا  تمایق ، زور  زا  شیپ  دنکیم و  تنعل  ار  نانآ  ادخ  هک  دیـشاب  هاگآ 

«. 1  » دنزادنا ورف  خزود  شتآ  هب  ادخ ، يایلوا  ریشمش  اب  ار  نانآ  هک  دتسرفیم 
__________________________________________________

ص 138. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
131 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

131 ص :  هیآ 87 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

اِمب ال ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  امَّلُکَف  َأ  ِسُدُْقلا  ِحوُِرب  ُهانْدَّیَأ  َو  ِتانِّیَْبلا  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِع  اْنیَتآ  َو  ِلُسُّرلِاب  ِهِدَْعب  ْنِم  اْنیَّفَق  َو  َباتِْکلا  یَـسُوم  اْنیَتآ  ْدََـقل  َو 
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(87  ) َنُوُلتْقَت ًاقیِرَف  َو  ُْمْتبَّذَک  ًاقیِرَفَف  ُْمتْرَبْکَتْسا  ُمُکُسُْفنَأ  يوْهَت 

131 ص :  همجرت ..... :

حور اب  ار  وا  میداد و  تازجعم )  ) نشور یلیالد  میرم  نب  یسیع  هب  میداتسرف و  یناربمایپ  وا  یپ  رد  میداد و  باتک  یـسوم  هب  ام  اقّقحم ، و 
. میدرک دییأت  سدقلا 

(، دوبن امـش  لیم  باب   ) تساوخیمن ار  نآ  امـش  سفن  هک  دروآ  یباتک  دـیآ و  امـش  يوس  هب  یلوسر  تقو  ره  هک  تسا ، تسرد  نیا  اـیآ 
. دیتشک ار  اهنآ ) يایصوا  ناربمایپ و  زا   ) یهورگ هدومن و  بیذکت  ار  نانآ  يایصوا  ناربمایپ و  زا  یهورگ  امش  سپ ، دیزرو ؟ رابکتسا 

131 ص :  ریسفت ..... :

مه یسوم  هب  هک  یتقو  تسا ، هدش  هداد  باتک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هب  هک  درادن  یبّجعت  رگید  سپ  َباتِْکلا :» یَـسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  »
. تسا هدش  هداد 

. تسا نآ  تروص  تاروت  تسا و  تلاسر  ای  تّوبن  باتک  زا  روظنم 
. میداتسرف يربمایپ  یپ  زا  يربمایپ  یسوم ، ترضح  زا  سپ  ِلُسُّرلِاب :» ِهِدَْعب  ْنِم  اْنیَّفَق  َو  »

، ناربمایپ رگید  یسوم و  ترضح  زا  سپ  ینعی  میداد ، تازجعم )  ) نشور لیالد  میرم ، نبا  یسیع  هب  و  ِتانِّیَْبلا :» َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِع  اْنیَتآ  َو  »
رد ندیمد  دازردام ، روک  ندیشخب  دوبهب  ناگدرم ، ندرک  هدنز  دننام  حضاو ، تازجعم  نشور و  ياههناشن  میداتسرف و  ار  یسیع  ترضح 

نوچ تسا . تّوبن  ماکحا  ای  یبلاق  ماکحا  ای  مکحم  حـضاو  ماکحا  دوصقم ، اـی  نداد . یبیغ  ياـهربخ  نآ و  زا  هدـنرپ  ندرک  هدـنز  لـگ و 
قـالطا تسا ، یبـلق  ماـکحا  لـباقم  هک  یبلاـق  ماـکحا  رب  یهاـگ  و  تسا ، هباـشتم  لـباقم  هک  مکحم ، رب  یهاـگ  هزجعم و  هب  یهاـگ  هنّیب » »

. دوشیم
132 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  لباقم  رد  هک  نآ ، ماکحا  تّوبن و  نآ و  ماکحا  تلاسر و  هب  هنیب ،» »

. دوشیم هتفگ  زین ، تسا  نآ  راثآ  تیالو و 
. نیع هنّیب  الثم ، دوشیم ، قالطا  فرح  ره  مسا  فورح  رب  اههتشون ، ای  ریز »  » لباقم هنّیب » ، » نینچمه

قـالطا رخآ  طـسو و  فورح  رب  زین  دوشیم و  ظـفلت  نیع  زا  هک  نآ  هتـشون  نوـن و  ءاـی و  نیع و  زا  تسا  تراـبع  نیع )  ) فرح رد  هنّیب » »
. نیع رد  نون  ای و  دننام  دوشیم ،

تأشن باصعا  هب  غامد  زا  هک  یناـسفن  حور  هب  مه  دوشیم و  هتخیگنارب  بلق  زا  هک  یناویح  حور  هب  مه  حور ، ِسُدـُْقلا :» ِحوُِرب  ُهاـنْدَّیَأ  َو  »
یگتسباو زا  هّدام و  زا  دّرجم  حور  رب  ینامیا و  هفیطل  رب  یبضغ و  یناوهش و  هّوق  رب  یناویح و  هکّرحم  هّوق  رب  زین  دوشیم و  هتفگ  دریگیم ،

. دوشیم قالطا  دنیوگیم ، سدقلا  حور  نآ  هب  هک  رّدقت  يریگهزادنا و  زا  دّرجم  حور  رب  نآ و  هب 
یّلـص دـمحم  اب  زج  ءایبنا ، زا  کی  چـیه  اب  وا  تسا . رتگرزب  مه  لیئاکیم  لیئربج و  زا  نآ  هک  تسا  هدـمآ  رابخا  رد  سدـقلا  حور  هراب  رد 

«. 1  » دوبن ع )  ) يده همئا  هلآ و  هیلع و  هّللا 
: دناهتفگ دناهدیمان و  یناسنا  عونلا  ّبر  ار  نآ  سراف ، لها  زا  یناریا ) قارشا  تمکح  ناوریپ   ) نویولهف

. دنتسه يو  رادربنامرف  همه  تسا و  رتگرزب  ناگتشرف  همه  زا  وا 
. دوشیم قالطا  مه  تادّرجم  همه  رب  حور 

: تسا هداد  رارق  حور  جنپ  ربمایپ  رد  یلاعت  كرابت و  يادخ  لضفم ، يا  دومرف : هک  ع )  ) قداص ترضح  زا  تسا  ربخ  رد 
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. تسا بتارم  ماقم و  یگدبنج و  نآ  رد  هک  یناگدنز  حور  ( 1
__________________________________________________

. يدییأت هبنج  اهنت  ع )  ) یسیع اب  هتشاد و  ّتیعم  هطبار  دمحم  ترضح  اب  سدقلا  حور  هک  دشاب  نیا  روظنم  تسا  نکمم  ( 1)
133 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا ششوک  شبنج و  نآ  رد  هک  ییاناوت ، هّوق و  حور  ( 2
. تسا نآ  زا  هتساخرب  لالح  هار  زا  نانز  اب  شزیمآ  ندیشون و  ندروخ و  هک  توهش ، حور  ( 3

. تسا دوجوم  تلادع  تّینما و  نآ  رد  هک  نامیا  حور  ( 4
. دزادرپیم ینادرگرس  یمرگرس و  هب  هن  دزرویم و  تلفغ  هن  دباوخیم و  هن  هک  سدقلا  حور  ( 5

دیدرک و بیذکت  ار  یهورگ  دیدیزرو و  ّربکت  اهنآ  هب  تبـسن  دندمآ ، يرگید  زا  سپ  یکی  ناربمایپ  هکنآ  زا  دعب  ارچ  ْمُکَءاج :» امَّلُکَف  َأ  »
؟ دینکیمن يراددوخ  ناتهتشذگ  تشز  لامعا  زا  ایآ  دیتشک ؟ ار  یخرب 

دینک و قح  تعاطا  هک  درک  رما  امـش  هب  درکن و  يوریپ  ناتیاههتـساوخ  زا  هک  دمآ  يربمایپ  تقو  ره  سپ  ُمُکُـسُْفنَأ :» يوْهَت  اِمب ال  ٌلوُسَر  »
. دیزیهرپب تاوهش  زا 

. دیدز زابرس  هتشذگ  نوچ  ادخ  لوسر  يرادربنامرف  يوریپ و  زا  و  دیدرک . زاغآ  یشکرس  ُْمتْرَبْکَتْسا :» »
(. دینکیم بیذکت  ینعم  هب   ) دیدرک بیذکت  ار  وا  امش  زا  ياهدع  و  ُْمْتبَّذَک :» ًاقیِرَفَف  »

هک تسا  نآ  يارب  تسا ، هدش  دای  دیدرک » بیذکت   » متبذک دینکیم ،» بیذکت   » نوبذکت ياج  هب  تسا و  هدـمآ  یـضام  ظفل  هکنیا  ّتلع 
. تسا هدنیآ  ینعم  هب  یلو  تسا ، هدش  عقاو  ایوگ  هک  دنک ، تلالد  نآ  قّقحت  رب 

. دیشکیم ار  ياهّدع  و  َنُوُلتْقَت :» ًاقیِرَف  َو  »
رطاخ هب  رگید ، يوس  زا  تسا . لصا  فالخرب  یضام  تسا و  عراضم  لصا  اجنیا  رد  نوچ  تسا  هدمآ  عراضم  ظفل  هب  نولتقت » ، » اجنیا رد 

. تسا «( 1  » اههلصاف دربراک   ) اههیآ سوءر  تاعارم 
__________________________________________________

. دنیوگ هلصاف  دیجم  نآرق  رد  ار  عجس  دربراک  ( 1)
134 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدنیآ  رد  اهنآ  ندرک  يریگولج  هتشذگ و  رب  اهنآ  ندرک  شنزرس  دنسپان و  یتاذ  قالخا  نآ  زا  اهنآ  خیبوت  دوصقم ،
: تفگ دز و  لثم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  تّما  يارب  ادخ  دومرف : هک  تسا  لقن  ع )  ) رقاب ترضح  زا 

امش زا  ار  ع )  ) یلع یتسود  تیالو و  امش  یناسفن  ياههتساوخ  فالخ  رب  دیایب و  امش  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ترـضح  رگا 
: دومرف ترـضح  نآ  سپـس ، دیـشکیم . ار  ياهّدع  دینکیم و  بیذکت  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  ياهّدع  هدیزرو  رّبکت  دهاوخب ،

«. 1  » تسا هیآ  نیا  نطاب  ریسفت ، نیا 

134 ص :  هیآ 88 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(88  ) َنُونِمُْؤی ام  ًالِیلَقَف  ْمِهِْرفُِکب  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َْلب  ٌْفلُغ  اُنبُوُلق  اُولاق  َو 

134 ص :  همجرت ..... :
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ناـمیا هک  ناـنآ  هجیتـن ، رد  تسا . هدرک  تنعل  ناـشرفک  هطـساو  هـب  ار  ناـنآ  ادـخ  هـکلب )  ) يرآ تـسا ، فـالغ  رد  اـم  ياـهلد  دـنتفگ ، و 
. دناكدنا دنروآیم ،

134 ص :  ریسفت ..... :

رود باطخ  تحاس  زا  ار  نانآ  ات  تسا ، تبیغ  هب  باطخ  زا  تافتلا  تسا ، هدـش  هدروآ  یـضام  بیاغ  هغیـص  هب  اولاق »  » هکنیا زا  اُولاـق :» َو  »
: هدش هتفگ  دش ، نایب  اقباس  هک  يربخ  قبط  ایوگ  تسا . ینعم  رابتعا  هب  فطع  و  دنک ،

: دنتفگ نتخورف ، يرترب  ندرک و  هرخسم  ماقم  رد  دندرک و  بیذکت  ار  وا  هدیزرو  رابکتسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هب  تبسن  نانآ 
. تسا فلغأ  عمج  فلغ ، تسا . هدش  لفق  ام  ياهلد  ٌْفلُغ :» اُنبُوُلق  »

هک تسا  یگدیـشوپ  رد  نانچ  تسا و  باجح  فالغ و  رد  دـیناوخیم ، نآ  هب  ار  ام  هچنآ  هراب  رد  ام  ياـهلد  هک  تسا  نیا  تراـبع  ینعم 
. دسریمن نآ  هب  وت  دنپ  راتفگ و 

. تسا هّمض ) ود  هب  « ) فلغ  » نآ لصا  و  تسا ، فالغ  عمج  ای 
__________________________________________________

ص 142. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
135 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دناهدناوخ فلغ »  » دناهدومن و نکاس  ار  شمال  هدرک  فّفخم  ار  نآ  تسا و  هدش  تئارق  روط  نیمه  هکنانچ 
هراب رد  يرثا  يربخ و  ام  مولع  رد  ای  تسین . يزاین  ياهدروآ  هچنآ  هب  ار  ام  تسا و  مولع  يارب  یفورظ  ام ، ياهلد  هک  تسا  نیا  نآ ، ینعم 

. تسین وت 
ياهلد دنیوگیم  هک  تسا  نانچ  دوش ، هدناوخ  فلغ »  » نوچ هک : تسا  هدمآ  نیتّمض ) هب  « ) فلغ  » تئارق رکذ  زا  سپ  ع ،)  ) ماما ریسفت  رد 

. میباییمن رد  ار  وت  ثیدح  هدیمهفن ، ار  وت  نخس  هک  تسا  یششوپ  رد  هدیشوپ  ام 
هب هک  تسا  یـششوپ  رد  ام  ياهلد  دـنتفگ : ٌْرقَو » اِنناذآ  ِیف  َو  ِْهَیلِإ  انوُعْدـَت  اَّمِم  ٍۀَّنِکَأ  ِیف  اُنبُوُلق  اُولاـق  : » تسا هدومرف  یلاـعت  يادـخ  هکناـنچ 

. تسا ياهدرپ  امش  ام و  نیب  تسا و  يرک  ینیگنس و  ام  ياهشوگ  رد  یناوخیم ، نآ  هب  ار  ام  هچنآ 
، دـنیوگیم هکناـنچ  هلئـسم  دومرف ، هدرک و  در  ار  ناـنآ  هتفگ  نیا  ادـخ  دـنتفگ و  ار  ینعم  ود  ره  اـهنآ  نوچ  تسا ، تسرد  تئارق  ود  ره 

«. 1  » تسین
رارق ریثأت  تحت  نانآ  ور ، نیا  زا  درک ، ناـشنیرفن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  رب  ناـنآ  یـساپسان  هب  ادـخ  هکلب  ْمِهِْرفُِکب :» ُهَّللا  ُمُهَنََعل  ْلـَب  »

. دننکیمن كرد  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  قیدصت  هراب  رد  هچنآ  هتفرگن 
. دنتسه مک  دندروآ ، نامیا  هک  اهنآ  سپ  َنُونِمُْؤی :» ام  اًلِیلَقَف  »

. دیامن دیکأت  ار  یمک  ّتلق و  ات  تسا  لیلق »  » يارب تفص  ای  هدوب  دیاز  ام »  » ظفل
. دنتسه یمک  نامیا  ياراد  ینعی  تسا ، هدوب  الیلق » انامیا   » تسا و فوذحم  ردصم  تفص  الیلق »  » هملک

__________________________________________________

ص 142. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
136 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 508 

http://www.ghaemiyeh.com


136 ص :  هیآ 89 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ِهَّللا ُۀَنْعَلَف  ِِهب  اوُرَفَک  اُوفَرَع  ام  ْمُهَءاج  اَّمَلَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یَلَع  َنوُِحتْفَتْسَی  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  َو  ْمُهَعَم  اِمل  ٌقِّدَصُم  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  ٌباتِک  ْمُهَءاج  اََّمل  َو 
(89  ) َنیِِرفاْکلا یَلَع 

136 ص :  همجرت ..... :

، نآ زا  شیپ  هکنآ  لاح  تسا . دنراد ، دوخ ) هب   ) رب رد  ار  هچنآ  هدننک  قیدصت  هک  دمآ ، نانآ  يوس  هب  یباتک  دـنوادخ  هاگـشیپ  زا  نوچ  و 
هتخانـش تاروت ) ياـهیناشن  هب  هجوت  اـب   ) هک ار  هچنآ  دـمآ ، ناـنآ  يوـس  هب  هک  نیمه  سپ  دنتـسجیم . يزوریپ  نآ  هلیـسو  هب  نارفاـک ، رب 

. داب نارفاک  رب  ادخ  تنعل  سپ  دندش . رفاک  نآ  هب  دندوب ،

136 ص :  ریسفت ..... :

. ددرگیمرب دوهی  هب  مه » ریمض  . » تسا هدش  فطع  ٌْفلُغ » اُنبُوُلق  اُولاق   » هب ْمُهَءاج :» اََّمل  َو  »
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  هراب  رد  تاروت ، باتک  رد  ار  هچنآ  هک  تسادـخ  يوس  زا  نآرق  ْمُهَعَم :» اِمل  ٌقِّدَـصُم  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  ٌباـتِک  »

. دنکیم قیدصت  تسا ، هدمآ  نانآ  ترجه  تثعب و  لحم  ناشنادناخ و  و  ع )  ) یلع
. يربمایپ هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ترضح  روهظ  زا  لبق  نایدوهی  نآ  و  ُْلبَق :» ْنِم  اُوناک  َو  »

یناسک رب  ات  دندرکیم  يزوریپ  بلط  ناشنادناخ ، و  ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  لّسوت  اب  اوُرَفَک :» َنیِذَّلا  یَلَع  َنوُِحتْفَتْـسَی  »
یّلـص دمحم  هب  لّسوت  اب  نانآ  دنوش و  زوریپ  دندش ، رفاک  وا  نید  و  ع )  ) یـسوم تّوبن  ای  ایبنا  تّوبن  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  هک 

. دنوش زوریپ  ناشنانمشد  رب  دنتساوخیم  ع ،)  ) ناشنادناخ و  ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا 
. تسا هدش  هتشون  هریغ ، یفاص و  دننام  ینالوط ، لّصفم و  ياهریسفت  رد  حتف ، تساوخرد  ياهناتساد 

ص: ج2 ، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  دندش . رفاک  وا  هب  دمآ ، نانآ  تیاده  يارب  دنتخانـشیم ، هک  ار  یـسک  نوچ  سپ  اُوفَرَع :» ام  ْمُهَءاج  اَّمَلَف  »
137

. تسا لوا  مهءاج » اّمل   » دیکأت مهءاج ،» املف  »
. تسا دیکأت  رد  دیکأت  هغلابم و  دیکأت  رد  ءاف »  » يدایز

. تساهنآ تافص  و  ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ای  نآرق  ای  اوفرع ،» امب   » زا روظنم 
مه اب  دّکؤم  دّکؤم و  دشاب ، باتک  دوخ  لّوا  مهءاج » اّمل   » زا و  دـشاب ، ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  اوفرع ،» ام   » زا روظنم  رگا 
. تسا باتک  بحاص  ندمآ  هلزنم  هب  هدننک ، قیدصت  باتک  ندمآ  نوچ  تسین . دیکأت  یفانم  تفلاخم  نیا  یلو  دننکیم ، ادیپ  تفلاخم 
مود ياّمل »  » باوج هنیرق  هب  لّوا  ياّمل »  » باوج هکنیا  ای  تسا  لّوا  ياّـمل »  » باوج دـندش . رفاـک  نآ  هب  هب :» اورفک   » یلاـعت يادـخ  لوق  و 

تافـص زا  هچنآ  هاگ  ره  دننکیم و  بیذکت  دـیآیم ، ناشیا  رب  تسا ، نانآ  هدـننک  قیدـصت  هک  یباتک  هاگ  ره  ینعی  تسا . هدـش  فذـح 
. دنزرویم رفک  نآ  هب  دننادیم ، دنسانشیم و  دوخ  هک  دوش  دای  نانآ  باحصا  نادناخ و  و  ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم 

هک دـشاب ، زیاج  ءاف »  » ندـمآ اّمل »  » باوج رد  هک  تسا  یتقو  تلاح  نیا  دـشاب . لّوا  ياّـمل »  » باوج نآ ، باوج  اـی  مود  ياّـمل »  » هکنیا اـی 
«. 1  » دناهتسناد زیاج  نّویفوک  هدرک و  عنم  ار  نآ  نوّیرصب 
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. داب نارفاک  رب  ادخ  تنعل  سپ  َنیِِرفاْکلا :» یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنْعَلَف  »
. دندش رفاک  تسا  قح  دندیمهف  هک  هچنآ  هب  ارچ  هک  تساهنآ  شنزرس 

هک نایب  تحارـص  ترابع و  ندرک  ینالوط  اب  ار  نانآ  تشز  تفـص  هک  تسا  نآ  يارب  تسا ، هدروآ  رهاظ  مسا  ریمـض ، ياـج  هب  هکنیا  و 
یضتقم
__________________________________________________

. دندوب هرصب  زا  هک  تسا  ینآرق  نایراق  روظنم  هرصب ، هب  بوسنم  نویرصب : ( 1)
. دندوب هفوک  زا  هک  ینآرق  نایراق  نآ  روظنم  هفوک ، هب  بوسنم  نّویفوک :

138 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دناسرب ار  مکح  ّتلع  و  دنک ، نایب  تسا  ماقم 

هب لّـسوت  قیرط  زا  ار  نمـشد  رب  يزوریپ  بلط  دوـهی و  نتـسج  يراـی  هکنآ  زا  سپ  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  ع )  ) یلع هب 
يو دندیزرو و  تداسح  وا  هب  دوب ، برع  زا  نوچ  دش ، رهاظ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هک  یتقو  سپ  دومرف : درک ، نایب  وا  لآ  دمحم و 

. دندرک بیذکت  ار 
دمحم اهنآ  هک  دوب  تهج  نآ  هب  دـندش ، زوریپ  ناکرـشم  رب  هک  دوهی  هب  ادـخ  يرای  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  سپس ،

. دندرکیم دای  ار  وا  لآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
ادخ هکنیا  ات  دینک ، دای  دوشیم ، دراو  امش  رب  هک  ییاهیتخس  اهیتحاران و  رد  ار  وا  لآ  دمحم و  هلآ ! هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  تما  يا  سپ 

تسار تمسق  رد  یکی  هک  تسا  ياهتشرف  امش ، زا  کی  ره  اب  هچ  دنک . دوبان  دنراد ، ار  امش  دصق  هک  ار  ناتیاهناطیـش  ناگتـشرف ، يرای  اب 
تسامش اب  ناطیش  ود  مه ، سیلبا  يوس  زا  دسیونیم و  ار  ناتیاهیدب  هک  تسامش  پچ  رد  ياهتـشرف  دسیونیم و  ار  اهییوکین  هک  تسامش 

. دنهدیم بیرف  ار  امش  هک 
: دییوگب هدرک ، دای  ار  یلاعت  يادخ  دوش ، داجیا  لد  رد  هسوسو  نوچ 

«. 1  » دنوشیم یفخم  هتشگ ، ناهنپ  ناطیش  ود  نیا  دمحم  لآ  دمحم و  یلع  هّللا  یّلص  و  میظعلا » یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  «ال 

138 ص :  هیآ 90 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َنیِِرفاْکِلل َو  ٍبَضَغ  یلَع  ٍبَضَِغب  ُؤابَف  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  یلَع  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  َلِّزَُنی  ْنَأ  ًایَْغب  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  اوُرُفْکَی  ْنَأ  ْمُهَسُْفنَأ  ِِهب  اْوَرَتْشا  اَمَْـسِئب 
(90  ) ٌنیِهُم ٌباذَع 

138 ص :  همجرت ..... :

يور زا  يرفک  دندش ، رفاک  دوب  هداتسرف  ورف  ادخ  هچنآ  هب  هک  دنتخورف  نآ  ياهب  هب  ار  دوخ  سوفن  هک  ار  هچنآ  تسا ، زیچان  دب و  هچ 
__________________________________________________

ص 146. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
139 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

مشخ رب  يرگید  مشخ  دندرب و  دسح  دتـسرفیم ، ورف  دهاوخ  هک  شناگدنب  زا  کی  ره  رب  دوخ ، لضف  زا  دنوادخ ، هکنیا  زا  هنیک . دسح و 
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. تسا ياهدننک  راوخ  باذع  نارفاک ، يارب  دندوزفا و  ادخ 

139 ص :  ریسفت ..... :

. دنتخورف نآ  ياهب  هب  ار  دوخ  سوفن  هک  ار  هچنآ  تسا  زیچان  دب و  هچ  ْمُهَسُْفنَأ :» ِِهب  اْوَرَتْشا  اَمَْسِئب  »
. تسا نآ  تفص  اورتشا »  » تسا و رتتسم  لعاف  زیمت  تسا و  هفوصوم  هرکن  ام » »

. دنتخورف نآ  هب  ار  دوخ  هچنآ  تسا ، هدوب  يزیچ  دب  هچ  مهسفنا » هب  اورتشا  ائیش  وه  سئب  : » هک تسا  نیا  هلمج  ریدقت  عقاو ، رد 
. تسا نآ  هلص  اورتشا »  » تسا و سئب ، لعاف  هصقان و  هفرعم  لوصوم و  ام ،»  » ظفل تفگ  ناوتیم 

. تسا دیعب  اّدج  هفنأتسم ، هلمج  اورتشا »  » و دشاب ، هّمات  هفرعم  ای  هّمات ، هرکن  ام »  » هکنیا و 
بلغا رد  اّما  دور ، راک  هب  دروم  ود  ره  رد  ءارتشا »  » ظفل هک  تسا  نآ  هدعاق  ياضتقم  دوریم و  راک  هب  ود  ره  شورف ، دیرخ و  رد  يرش » »

. تسا نتخورف )  ) عیب لباقم  نآ  دربراک  دراوم ،
هتخورف و رفک  ربارب  رد  ار  دوخ  نتـشیوخ  هک  تسا  هدوب  نیا  نانآ  شورف  هچ  تسین . یلاکـشا  دـشاب ، نتخورف  نآ  زا  روظنم  اجنیا  رد  رگا 

. دناهدیرخ ار  ناطیش 
هدوب ناشیاهلام  نانآ و  رادـیرخ  ادـخ  دـناهتخورف و  تشهب  هب  ار  نتـشیوخ  ناـنآ  مییوگب : هک  تسا  نآ  لـباقم  هطقن  تسرد  تراـبع ، نیا 

. تسا هتخادرپ  نانآ  هب  ار  تشهب  لباقم ، رد  تسا و 
، تسا یناطیـش  ّقح  کـی  عقاو  رد  هک  ار  یهاوخدوخ  تّیناـنا و  اـهنآ  هک  تسا  ینعم  نآ  هب  دور ، راـک  هب  ندـیرخ  ینعم  هب  اورتـشا »  » رگا

140 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رد  هدیرخ 
، تّیناـنا ندـیرخ  ببـس  هب  ینعی  تّیلدـب ، يارب  هن  تسا  تّیببـس  يارب  هب »  » هملک رد  ب »  » ظـفل هچ  دـناهداد . ار  شیوخ  یهلا  هفیطل  ضوع 

. دناهداد ّتیهلا 
نینچ ریسفت  نآ  رد  تسا . فوذحم  ّمذ  لعف  هب  صوصخم  و  تسا ، عیب  ینعم  هب  اورتشا »  » هک دراد  راعشا  ینعم  نیا  هب  ع ،)  ) ماما ریـسفت  رد 

: تسا هدمآ 
، نآ ربارب  رد  هک  تسا  هدوب  نآ  ادـخ  رما  هک  یلاح  رد  دیـسریم . اهنآ  هب  هک  یلاوما  يداـیز  اههیدـه و  لـباقم  رد  دـنتخورف  ار  ناـشدوخ 

«. 1  » دنهد رارق  نآ  زا  یگشیمه  يدنمهرهب  ضرعم  رد  ار  نتشیوخ  هدیرخ  ار  ادخ  تعاط 
. تسا فوذحم  ّمذ  هب  صوصخم  تسا و  لیلعت  ای  تسا ،) سئب  مذ ، لعف   ) تسا ّمذ  هب  صوصخم  ترابع ، نیا  اوُرُفْکَی :» ْنَأ  »

ّلـصت یّتلا  مهلوضف  مهایاده و  مهـسفنا  هب  اورتشا  ام  سئب  : » تسا نینچ  هیآ  ریدـقت  دراد و  راعـشا  هلئـسم  نیا  هب  مه  ماما  ریـسفت  هکنانچ ،
، دنتشاد تفایرد  هک  ییاهششخب  ایاده و  ربارب  رد  ار  نتشیوخ  هچنآ  تسا  دب  ینعی  تسا ،) هدش  فذح  مهلوضف ...  مهایاده و  هک  « ) مهیلا

. دنتخورف
(. تسا هفوصوم  مود  رب  انب  هلّوؤم و  لوا  رب  انب  ام »  » ظفل  ) هّللا لزنا  ءیشب  ای  هّللا  لزنا  يّذلا  ینعم  هب  ُهَّللا :) َلَْزنَأ  اِمب  )

نادناخ و  ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هراب  رد  هک   ) ناشباتک رد  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  يزیچ  ای  یـسک  هراب  رد  نایدوهی ،
. دندش رفاک  دوب ، هدرک  لزان  ع )  ) یلع لضف  نآرق  ای  نآرق  زا  یلاعت  يادخ  هچنآ  ای  تسا و  نانآ 

هیلع يرگمتس  یشکرس و  تّلع  هب  ای  ادخ  هفیلخ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  زا  ندرکن  يرادربنامرف  یـشکرس و  يور  زا  ناشرفک  ایغب .
. تسا هدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم 

__________________________________________________

ص 401. يدهملا ، مامالا  ۀسردم  عبط  يرکسع ، ماما  ریسفت  ( 1)
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141 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
؟ دیامرفیم ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  رب  ار  شیوخ  لضف  باتک  ای  لضف و  زا  یضعب  ادخ  ارچ  هک  ِِهلْضَف :» ْنِم  ُهَّللا  َلِّزَُنی  ْنَأ  »

. دنک لزان  دنوادخ  هکنیا  ات  ینعی  ُهَّللا :» َلِّزَُنی  ْنَأ  »
زا لدـب  ای  لیلعت  ُهَّللا » َلِّزَُنی  ْنَأ   » و دـشاب ، هّیردـصم  ُهَّللا » َلَْزنَأ  اِمب   » رد ام »  » تسا نکمم  تسا . ُهَّللا » َلَْزنَأ  اِمب   » زا لامتـشا  لدـب  ترابع  نیا 

. دشاب ُهَّللا » َلَْزنَأ  اِمب  »
. وا لضف  زا  یباتک  ای  ادخ  لضف  زا  یضعب  ینعی  ِِهلْضَف :» ْنِم  »

. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  رب  ینعی  دنکیم ، لزان  دهاوخب  هک  شناگدنب  زا  سک  ره  رب  ِهِدابِع :» ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  یلَع  »
دیدهت و رد  ات  تسادخ  ّتیـشم  يارب  تساهنآ ، دنیاشوخان  هک  هچنآ  هک  دشاب  نیا  رب  رعـشم  ات  تسا  هدمآ  هلـص  لوصوم و  تهج ، نیا  زا 

. دیامن هغلابم  اهنآ  ّمذ 
، نآ ریـسفت  اذـل  دوب ، هدـش  لزان  ع )  ) یلع تفالخ  هراب  رد  هچنآ  زا  اهنآ  تهارک  هّللا و  لوسر  تّما  ناقفانم  زا  تسا  هیانک  هیآ ، نیا  نوچ 

یلَع ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  َلِّزَُنی   » زا دوصقم  هک  تسا  حیحـص  زین  تسا و  حیحـص  ّیلع » یلع  ایغب  یلع  یف  هّللا  لزنا  امب  : » تسا رابخا  رد  هچناـنچ 
«. 1  » تسا ع )  ) یلع ُءاشَی » ْنَم 

ریثکت ضحم  رما و  يرایـسب  ناـیب  يارب  تراـبع ، نیا  دـندیبلط . ادـخ  نیـشیپ  مشخ  رب  هوـالع  يرگید  مشخ  و  ٍبَضَغ :» یلَع  ٍبَضَِغب  ُؤاـبَف  »
. تسا هدرشف  مه و  رس  تشپ  رایسب و  دیدش و  مشخ  نآ  ینعم  دوشیم و  لامعتسا 

: سپ دوریم . راک  هب  ددع  نایب  يارب  تارابع ، هنوگ  نیا  یهاگ 
. دناهدش اریذپ  ار  رگید  یمشخ  دمحم ، ترضح  روضح  زا  ای  ادخ  زا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  ٍبَضَِغب :» ُؤابَف  »

__________________________________________________

ص 50. ثیدح 70 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 1)
142 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ادخ بناج  زا  يرگید  بضغ  نآ  رب  و  دـندش . رفاک  دوب ، هدومرف  لزان  دـمحم  رب  ادـخ  هچنآ  رب  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  بضغ ، شریذـپ  نیا 
. دناهدش رفاک  ع )  ) یسیع هب  نوچ  دش ، هفاضا 

تاـشیامرف رب  رفک  هب  طوبرم  مود  بضغ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  ترـضح  رب  رفک  هب  طوـبرم  لّوا  بضغ  هکنیا  اـی  ٍبَضَغ :» یلَع  »
هچنآ رب  اهنآ  دوخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دوب . هدومن  نایب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ترـضح  تعن  هک  تسا  ع )  ) یـسوم ترـضح 

رد یـسوم  رب  دـنوادخ  هکنیا  زا  دـش  هفاضا  اـهنآ  رگید  مشخ  رب  نیا  دـندش و  نیگمـشخ  درک ، لزاـن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  رب  هک 
. درک لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  فصو 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  تما  ناقفانم  هک  تسا  نیا  دوصقم  هیانک ، لیوأت و  بسح  رب  اّما  تسا . حیرـصت  لیزنت و  بسح  رب  ینعم  نیا 
. دنتشگ رفاک  ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  نوچ  دندش ، ناشدوخ  ای  ادخ  بناج  زا  يرگید  بضغ  ياریذپ 

. تساّیهم يروآ  يراوخ  باذع  نارفاک ، يارب  و  ٌنیِهُم :» ٌباذَع  َنیِِرفاْکِلل  َو  »
، بضغ عقوم  رد  هک  تسا  نیا  دوب ، رتبسانم  اجنیا  رد  مه »  » ریمـض هک  یلاح  رد  تسا ، هدروآ  رهاظ  مسا  تروص  هب  ار  نارفاک  هکنیا  تّلع 

ّتلع هب  رعـشم  لاح ، نیع  رد  دنک . فیـصوت  ار  نانآ  لامعا  ندوب  دنـسپان  هک  تسا  نیا  يارب  زین  و  تسا . بولطم  بلطم ، ندرک  ینالوط 
هک تسا  ناربمایپ  ياهـشیامزآ  الب و  فالخ  رب  و  روآتّزع ، هن  تسا ، روآّتلذ  عون  زا  باذع  نیا  ور ، نیا  زا  تسه . زین  ترخآ  رد  مکح 

. تسا باذع  رد  هغلابم  باذع و  دیکأت  دوصقم ، ای  تسا . نانآ  هب  ندیشخب  ماقم  تّزع و  يارب 

142 ص :  هیآ 91 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]
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هراشا

ِهَّللا َءاِیْبنَأ  َنُوُلتْقَت  َِملَف  ُْلق  ْمُهَعَم  اِمل  ًاقِّدَـصُم  ُّقَْحلا  َوُه  َو  َُهءارَو  اِمب  َنوُرُفْکَی  َو  اْنیَلَع  َلِْزنُأ  اـِمب  ُنِمُْؤن  اُولاـق  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اـِمب  اُونِمآ  ْمَُهل  َلـِیق  اذِإ  َو 
(91  ) َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلبَق  ْنِم 

143 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

143 ص :  همجرت ..... :

میروآیم و نامیا  تسا ، هدش  لزان  ام  رب  هچنآ  هب  دـنیوگیم : دـیروایب ، نامیا  تسا  هدرک  لزان  ادـخ  هچنآ  هب  دوش ، هتفگ  اهنآ  هب  نوچ  و 
ارچ سپ  دـیدوب ، نمؤم  یتسار  هب  رگا  وگب  دـنروآیمن . ناـمیا  دـنک  قیدـصت  مه  ناـشباتک  دـشاب و  هارمه  تقیقح  اـب  هچ  ره  نآ ، ریغ  هب 

؟ دیتشکیم نیا  زا  شیپ  ار  ادخ  ناربمایپ 

143 ص :  ریسفت ..... :

. دوش هتفگ  نانآ  هب  نوچ  ْمَُهل :» َلِیق  اذِإ  َو  »
: تسا هدش  هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، ینعم  رابتعا  هب  فطع  ترابع ، نیا 

. دنک لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  رب  دنوادخ  هکنیا  ات  دندش ، رفاک  تسا  هدش  لزان  ناشیا  رب  هچنآ  هب  نانآ 
هدش لزان  ام  رب  هچنآ  رب  دنیوگیم : دیروآ ، نامیا  تسا  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  رب  هچنآ  هب  دوش ، هتفگ  نانآ  هب  رگا  الاح 

. دشاب ٍبَضَِغب » ُؤابَف   » هلمج هب  فطع  تسا  نکمم  و  میروآیم . نامیا  تسا 
. دشاب اؤاب »  » لعاف زا  لاح  ای  دشاب ، اوُرُفْکَی » ْنَأ   » لعاف زا  لاح  ای 

هدش داجیا  اهنآ  يارب  يرگید  ّمذ  هک  تسا  نیا  يارب  فانیتسا  دشاب و  زیاج  فانیتسا  يارب  واو »  » ندمآ هکنیا  ربانب  تسا . هفنأتـسم  هلمج  ای 
. دوش لّجسم  تساهنآ ، ياعّدا  رد  هک  یضقانت  ببس  هب  اهنآ  تقامح  تهافس و  و 

لاح و هتـشذگ و  رد  رارمتـسا  هدافا  هدـمآ و  نوریب  هدـنیآ  نامز  صوصخ  زا  دوشیم و  لامعتـسا  مذ  حدـم و  ماقم  رد  رتشیب  ترابع ، نیا 
. دیامنیم هدنیآ 

: دوش هتفگ  نانآ  هب  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  نانآ  یتاذ  یّلبج و  قالخا  هدش ، هتفگ  اهنآ  هب  هک  ایوگ 
144 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نآرق  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  رب  ادخ  هچنآ  هب  ینعی ، ُهَّللا :» َلَْزنَأ  اِمب  اُونِمآ  »
. دننکیم بیذکت  احیرص  دیروایب  نامیا  داتسرف  ورف  یهلا  یحو  ینامسآ و  باتک  زا  ایبنا  ریاس  رب  هچنآ  ای  دومرف ، لزان 

نآ ریغ  هب   ) میروآیم نامیا  تاروت  هب  ینعی  تسا ، هدش  لزان  ام  رب  هچنآ  هب  دـنیوگیم : َُهءاَرو :» اِمب  َنوُرُفْکَی  َو  اْنیَلَع  َلِْزنُأ  اِمب  ُنِمُْؤن  اُولاق  »
رد اقّقحم  هچ  دـندرکیمن . راکنا  ار  یهلا  بتک  ریاس  هدـیزرون  رفک  نآرق  هب  دنتـشاد ، نامیا  تاروت  هب  رگا  هک  یلاح  رد  میوشیم ،) رفاک 

. تسا هدیسر  تابثا  هب  ینامسآ  ياهباتک  ریاس  نآرق و  تیناّقح  تاروت ،
زج یّقح  رگید  اهنآ ، خسن  زا  سپ  تسا و  ینامـسآ  ياهباتک  رگید  تاروت و  خسان  نآرق  هچ  تسا  ّقح  نآرق ) ینعی   ) نآ و  ُّقَْحلا :» َوُه  َو  »

. درادن دوجو  نآ 
. دنکیم قیدصت  تسا ، هدمآ  تاروت ، رد  ار  هچنآ  نآرق ، و  ْمُهَعَم :» اِمل  ًاقِّدَصُم  »

رگا دینک ، هعجارم  تاروت  دوخ  هب  دـیرادن ) نامیا  مه  تاروت  دوخ  هب  تسا و  لطاب  هدوهیب و  امـش  ياعّدا  دـیمهفب  هکنیا  يارب   ) وگب ُْلق » »
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. تسا هدش  دیکأت  اهنآ  نتشک  ندوب  مارح  ناربمایپ و  ماقم  تشادگرزب  نآ  رد  هک  دینیبب  ات  دیاهدیورگ ، نآ  هب  دییوگیم و  تسار 
؟ دیشکیم ار  ادخ  ناربمایپ  ارچ  سپ  ِهَّللا :» َءاِیْبنَأ  َنُوُلتْقَت  َِملَف  »

ات هدز  دـیق  یـضام  اب  ار  نآ  تسا و  هدروآ  لبقتـسم  ظفل  و  هداد ، تبـسن  رـضاح  دارفا  هب  ار  دوهی  ناگتـشذگ  تشز  لمع  باطخ ، نیا  رد 
. دنشابن ای  دنشاب  نآ  يارجا  هب  رداق  هچ  تسا  نانآ  تاّیصوصخ  زا  ناربمایپ  نتشک  دناناگتشذگ و  سنجمه  رضاح  دارفا  هک  دنامهفب 

نآ هب  امـش  نامیا  مدـع  لیلد  دوخ  تاروت ، روتـسد  اب  تفلاخم  هک  یلاح  رد  دیاهتـشاد ؟ تاروت  هب  نامیا  رگا  َنِینِمْؤُم :» ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلبَق  ْنِم  »
. تسا

144 ص :  هیآ 92 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(92  ) َنوُِملاظ ُْمْتنَأ  َو  ِهِدَْعب  ْنِم  َلْجِْعلا  ُُمتْذَخَّتا  َُّمث  ِتانِّیَْبلِاب  یسُوم  ْمُکَءاج  ْدََقل  َو 
145 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

145 ص :  همجرت ..... :

. دیدوب راکمتس  هک  یلاح  رد  دیتفرگ ، شتسرپ  هب  ار  هلاسوگ  امش  سپس  تسا ، هدمآ  امش  يوس  هب  تازجعم )  ) تانّیب اب  یسوم  انامه 

145 ص :  ریسفت ..... :

یلو دمآ ، امش  يوس  هب  دوب ، شتّوبن  تقیقح  اعّدا و  قدص  رب  تلالد  هک  یتازجعم  اب  ع )  ) یسوم اققحم  ِتانِّیَْبلِاب :» یـسُوم  ْمُکَءاج  ْدََقل  َو  »
. دیدرواین نامیا  وا  هب  امش 

شیوخ يادخ  ار  هلاسوگ  امش  زاب  دوب ، شتیناّقح  رب  لیلد  هک  تازجعم  اب  هارمه  ع )  ) یـسوم ندمآ  زا  دعب  ِهِدَْعب :» ْنِم  َلْجِْعلا  ُُمتْذَخَّتا  َُّمث  »
هریمخ و هک  تسا  لیلد  دوخ  نیا  دـیدرک . دوخ  يادـخ  ار  هلاسوگ  امـش  دوب ، هتفر  روط  هوک  هب  هک  ع )  ) یـسوم بایغ  رد  اـی  دـیداد . رارق 

. تسا هدش  هتشرس  لطاب  زا  يوریپ  ّقح و  بیذکت  هب  امش  تشرس 
. تسا نتشیوخ  رب  متس  ای  قح و  ياج  هب  لطاب  ندراذگ  امش ، راک  و  َنوُِملاظ :» ُْمْتنَأ  َو  »

145 ص :  هیآ 93 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُْلق ْمِهِْرفُِکب  َلْجِْعلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  اُوبِرْشُأ  َو  اْنیَصَع  َو  انْعِمَـس  اُولاق  اوُعَمْـسا  َو  ٍةَّوُِقب  ْمُکاْنیَتآ  ام  اوُذُخ  َروُّطلا  ُمُکَقْوَف  انْعَفَر  َو  ْمُکَقاثیِم  انْذَخَأ  ْذِإ  َو 
(93  ) َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُُکنامیِإ  ِِهب  ْمُکُُرمْأَی  امَْسِئب 

145 ص :  همجرت ..... :

دیرادهگن و مامت ) تّوق   ) تّوق اب  میداد  امش  هب  هچنآ  میتفگ ) و  ، ) میدرک دنلب  امش  رس  يالاب  ار  هوک  میتفرگ و  نامیپ  امـش  زا  هک  هاگنآ  و 
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قشع باریـس  ناشیاهلد   ) دندیـشون هلاسوگ  تبحم »  » بآ ناشاهلد  رد  ناشرفک  ببـس  هب  و  میدرک . ینامرفان  میدینـش و  دنتفگ : دیونـشب .
(. دش هلاسوگ 

. تسا دنسپان  دب و  یسب  دهدیم ، نامرف  نآ  هب  ناتنامیا  هچنآ  دیتسه ، نمؤم  یتسار  هب  رگا  وگب ،
146 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

146 ص :  ریسفت ..... :

الاب روط  هوک  رب  ار  امـش  میتفرگ و  نامیپ  امـش  زا  هک  دنکیم  نایب  یـسوم  نابز  زا  اجنیا ، رد  َروُّطلا :» ُمُکَقْوَف  انْعَفَر  َو  ْمُکَقاثیِم  انْذَـخَأ  ْذِإ  َو  »
: میتفگ میدرب و 

. دینک راوتسا  نآ  يارجا  هب  ار  ناتیاهندب  دیریگب و  ناتیاهلد  اب  مامت ، يورین  هّوق و  اب  میداد  امش  هب  هچنآ  ٍةَّوُِقب :» ْمُکاْنیَتآ  ام  اوُذُخ  »
. میهدیم عاجرا  دوشیم ، طوبرم  عوضوم  نیا  هب  هک  نیشیپ  تایآ  هب  ار  امش  هدرکن  رارکت  رگید  دش ، ریسفت  البق  نوچ  هیآ ، دروم  رد 

. تسا شهوکن  ماقم  همزال  دنسپان ، روما  نآ  ندومن  ینالوط  يروآدای و  رارکت و  هک  تسا  نیا  رارکت ، تلع 
زا ای  دش ، هتفگ  نانآ  نیشناج  ناربمایپ و  ریاس  رب  ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترـضح  ماقم  يرترب  هراب  رد  هچنآ  اوُعَمْـسا :» َو  »

. دیریگب دنپ  دیونشب و  تسا ، تاروت  ماکحا 
: دنتفگ نآ  زا  سپ  اهنآ  اُولاق :» »

: دنتفگ هدرکن ، لوبق  یلو  میدینش ، انْعِمَس :» »
. میدرک یچیپرس  ینامرفان و  اْنیَصَع :» »

. میاهدیشیدنا نایصع  نامیاهلد  رد  ای  میاهتساوخ . ار  ینامرفان  یچیپرس و  ام  یلو  میدینش  دنتفگ : باطخ ، عقوم  رد  ای 
لخاد ار  هلاـسوگ  هداـم  مرج و  ناـشیتشوگ  ياـهلد  رد  تسا  هلاـسوگ  هدارب  نآ  رد  هک  یبآ  ندروخ  اـب  َلْـجِْعلا :» ُمِِهبوـُُلق  ِیف  اُوبِرْـشُأ  َو  »
لزان یحو  نامـسآ  زا  نوچ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  نیا  و  دـندرک . لخاد  ار  نآ  تدابع  لاـبو  رزو و  ناـشیناحور  ياـهلد  رد  و  دـندومن ،
نخـس رگید ، یخرب  هب  تبـسن  یـضعب  دندش و  رکنم  ار  هلاسوگ  شتـسرپ  ياهدع  تسا ، لتق  هلیـسو  هب  اهنت  ناتـسرپهلاسوگ  هبوت  هک  دش ،
ناـیب همجرت  مه  رب  هدرک و  درخ  ار  هلاـسوگ  دوـمرف : ّلـج  ّزع و  يادـخ  سپ ، دـنداد . تبـسن  يرگید  هـب  ار  یتـسرپ  هلاـسوگ  هدرک  ینیچ 

147 ص : ج2 ، ةداعسلا ،
وا ینیب  نابل و  دـشون ، بآ  نآ  زا  هلاسوگ  ناگدنتـسرپ  زا  سک  ره  نآ ، زا  سپ  نکفایب . ایرد  رد  ار  نآ  تارذ  اههدارب و  نک و  مرن  زیرب و 

دندیـشون و ار  بآ  نآ  لیئارـسا  ینب  سپ ، دوشیم . نشور  بیترت  نیا  هب  وا  هانگ  هدش ، دیفـس  دشاب ، هایـس  رگا  هایـس و  دـشاب ، دیفـس  رگا 
نآ هک  داد  نامرف  ادخ  سپ  دندوب . هدرکن  یتسرپهلاسوگ  ناشرفن  رازه  هدزاود  اهنت  هک  دندوب  رازه  دصشش  نانآ  دش . راکـشآ  نانآ  لمع 

. دناهدیشک ار  شیوخ  ياهریشمش  هک  یلاح  رد  دننک ، شروش  جورخ و  هیقب  رب  نانآ  نیب  رد  رفن  رازه  هدزاود 
. دومن زیر  زیر  مد  ات  ینیب  زا  ار  نآ  تفر و  هلاسوگ  يوس  هب  ع ،)  ) یسوم سپ  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  یثیدح  ع )  ) رقاب ترضح  زا 
نآ دراو  دنتـشادن  جایتحا  بآ  ندیماشآ  هب  هکنیا  دوجو  اب  اهنآ  زا  یـضعب  سپ ، تخیر . ایرد  هب  ار  نآ  رتسکاخ  دنازوس و  شتآ  اب  سپس 

: تفگ هک  ادخ ، هدومرف  تسا  نیا  دنشونب . بآ  هارمه  ار  اهرتسکاخ  ات  دندشیم  بآ 
اهنآ هب  ار  هلاـسوگ  هدارب  هب  طولخم  بآ  یـسوم  نوچ  هک  تسا  نیا  تراـبع  ینعم  لوا ، ربخ  قبط  سپ  ««: 1  » َلْجِْعلا ُمِِهبُوُلق  ِیف  اُوبِرْشُأ  َو  »

هلاسوگ یتسود  مود ، ربخ  ربانب  دـندرک . دراو  شیوخ  یناحور  بولق  رد  ار  شلابو  ینامـسج و  بولق  رد  ار  هلاسوگ  مرج  ناـنآ  دـناشون ،
. دندرک ناشیاهلد  لخاد  ار  هلاسوگ  مرج  هجیتن ، رد  و  دش ، هلاسوگ  هدارب  اب  طولخم  بآ  ندیشون  بجوم 

. دندیناشون ناشیاهلد  هب  ار  هلاسوگ  یتسود  هک  تسا  هدش  هتفگ  و 
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. دوب اهنآ  رفک  ببس  هب  ناشیاهلد ، هب  هلاسوگ  ّتبحم  ندش  لخاد  نیا  و  ْمُُکنامیِإ :» ِِهب  ْمُکُُرمْأَی  امَْسِئب  ُْلق  ْمِهِْرفُِکب  »
هشیپ یتسرپهلاسوگ  دیشکیم و  ار  ادخ  ناربمایپ  هک  درامگیم  تشز  رادرک  هب  ار  امـش  تخـس  هلاسوگ ) هب   ) ناتنامیا هک  ربمغیپ ، يا  وگب 

. دیوشیم رفاک  نم  هب  هکنیا  ای  دیریگیم ،
__________________________________________________

ص 51. ثیدح 73 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 1)
148 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیتشاد نامیا  تاروت  یسوم و  هب  اعقاو  امش  رگا  َنِینِمُْؤم :» ُْمْتنُک  ْنِإ  »
دنتـسین نارگید  دنیادخ و  يایلوا  دوخ  نانآ  تسا  لطاب  دشاب ، ناشنید  زا  ریغ  هچنآ  تسا و  قح  ناشنید  هک  دوب  نیا  رب  دوهی  هدیقع  نوچ 

: دیامرفیم يدعب  هیآ  رد  یلاعت  كرابت و  يادخ  ور ، نیا  زا  تسا ، نانآ  يارب  امامت  ترخآ ، يارس  و 

148 ص :  هیآ 94 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(94  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  َتْوَْملا  اُوَّنَمَتَف  ِساَّنلا  ِنُود  ْنِم  ًۀَِصلاخ  ِهَّللا  َْدنِع  ُةَرِخْآلا  ُراَّدلا  ُمَُکل  َْتناک  ْنِإ  ُْلق 

148 ص :  همجرت ..... :

رد  ) رگا دینک  گرم  يوزرآ  سپ  مدرم ، رگید  هن  تسامـش ، يارب  قلطم ) روط  هب   ) صلاخ ادـخ ، دزن  يرگید  يارـس  رگا  ربمایپ ) يا   ) وگب
. دینایوگ تسار  اعّدا ) نیا 

148 ص :  ریسفت ..... :

« ُْلق »
: وگب نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  يا  : 

زا هک  تسا  تسار  امـش  يوـعد  رگا  َنِیقِداـص :» ُْمْتنُک  ْنِإ  َتْوَْـملا  اُوَّنَمَتَف  ِساَّنلا  ِنُود  ْنِم  ًۀَِـصلاخ  ِهَّللا  َدـْنِع  ُةَرِخآـْلا  ُراَّدـلا  ُمَُکل  ْتَناـک  ْنِإ  »
نآ هب  لوصو  يارب  دـشاب ، هتـشاد  نیقی  نامیا و  نآ  ياـهتمعن  ترخآ و  هب  هک  ره  هچ   ) دیراتـساوخ ار  وا  تاـقالم  دـیتسه و  ادـخ  ياـیلوا 

. دینک وزرآ  ار  گرم  دیاب  دیوگیم  تسار  رگا  دنکیم ،) باتش 
ْنِإ َتْوَْملا  اُوَّنَمَتَف  ِساَّنلا  ِنُود  ْنِم  ِهَِّلل  ُءاِیلْوَأ  ْمُکَّنَأ  ُْمتْمَعَز  ْنِإ  اوُداـه  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  ْلـُق  : » دـیامرفیم هک  تسا  يرگید  هیآ  دـننام  هیآ ، نیا 

«. 1 « » َنِیقِداص ُْمْتنُک 
__________________________________________________

نارگید دیتسه و  ادخ  ناتسود  زا  امش  هک  دیرادنپیم  رگا  دیاهدش ، يدوهی  هک  یناسک  يا  تسا : نیا  نآ  ینعم  هیآ 6 . هعمج ، هروس  ( 1)
. دینک اضاقت  ار  گرم  دوخ  راتفگ  قدص  يارب  سپ  دنتسین ،

149 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دمحم هلمج  زا  نامدرم ، رگید  تسامـش و  صوصخم  نآ  ياهتمعن  تشهب و  ترخآ و  يارـس  رگا  وگب  تسا : هدـمآ  ع )  ) ماـما ریـسفت  رد 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 516 

http://www.ghaemiyeh.com


هراـب رد  امـش  هکنیا  و  تسین ، ياهرهب  نآ  زا  ار  نم  تّما  ناـنمؤم  باحـصا و  ریاـس  و  ع )  ) يدـه همئا  و  ع )  ) یلع هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلص 
ار گرم  دوشیمن ، در  هتشگ ، باجتـسم  ناتیاعد  رگا  دیاهتفرگ و  رارق  شیامزآ  دروم  وا  هّیرذ  و  ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم 
: دنیوگیم وا ، هیرذ  و  ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هچ  دینک ، وزرآ  امـش ، نافلاخم  زا  هچ  دـشاب و  امـش  زا  هچ  وگغورد  يارب 

مه امش  رگا  لاح  دوشیم . باجتسم  نانآ  ياعد  دنتسین و  نینچ  دننکیم ، تفلاخم  ناشنید  اب  هک  نارگید  دنتـسه و  ادخ  يایلوا  دوخ  هک 
. دوش باجتسم  ناتیاعد  هک  دینآ  راوازس  دیتسه ، قداص  دوخ  ياعدا  رد  دییادخ و  يایلوا  دینکیم  اعّدا  هک 

(. دینک نیرفن  ینعی ، . ) دینک اعد  نافلاخم  هیلع  سپ 
نابز رب  دناوتیمن  ار  ینیرفن  نینچ  تفگ و  دهاوخن  يزیچ  نینچ  امـش  زا  کی  چیه  دومرف : ادـخ  ربمغیپ  بلطم ، نیا  ندرک  هضرع  زا  سپ 

«. 1  » دریمب اج  رد  هدش ، هفخ  ناهد  بآ  نامه  اب  رگم  دنک ، يراج 
قیدـصت ار  ناشیا  هک  نانآ  دـناّقح و  رب  ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  دنتـسه و  وگغورد  هک  دنتـسنادیم  دوخ  ناـیدوهی  هّتبلا 

. دنتسه قداص  دننکیم ،
: دومرف دعب  هیآ  رد  یلاعت  يادخ  ور  نیا  زا  دننکب . ییاعد  نینچ  هک  دندیزرون  تراسج  اذل ،

149 ص :  هیآ 95 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(95  ) َنیِِملاَّظلِاب ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ْمِهیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اِمب  ًاَدبَأ  ُهْوَّنَمَتَی  َْنل  َو 

149 ص :  همجرت ..... :

ار ناراکمتـس  ادـخ  و  دـننکیمن ، گرم  يوزرآ  زگره  تـسا ،) هداتـسرف  شیپ  ناشیاهتـسد   ) دناهداتــسرف شیپ  هـچنآ  هـب  هجوـت  اـب  ناـنآ 
. دسانشیم

__________________________________________________

ص 443. يدهملا ، مامالا  ۀسردم  عبط  يرکسع ، ماما  ریسفت  ( 1)
150 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

150 ص :  ریسفت ..... :

ناشتـسد هب  هچنآ  دوخ و  نیـشیپ  ياهرادرک  تّلع  هب  نانآ  زا  مادک  چیه  نامز ، چیه  رد  زگره و  و  ْمِهیِْدیَأ :» ْتَمَّدَق  اِمب  ًاَدبَأ  ُهْوَّنَمَتَی  َْنل  َو  »
. درک دنهاوخن  گرم  يوزرآ  نینچ  نیا  تسا ، هدش  ماجنا 

ّقح رد  ندرک  مکح  ماکحا ، يارجا  رد  يراوخهوشر  زا : دنترابع  تسا ، هدوب  گرم  يوزرآ  عنام  هک  دـندوب  هداد  ماجنا  هک  ییاهراک  نآ 
، اهنوخ اهسومان و  اهلام و  زا  اهمارح  ندرک  لالح  اهلالح و  ندرک  مارح  تعافـش . هطـساو و  ّتلع  هب  تسا ، هدوبن  نآ  ّقحتـسم  هک  یـسک 

. تسا ّقح  هک  دنتسنادیم  هچنآ  هب  تبسن  رفک  یساپسان و  ادخ و  باتک  فیرحت 
. دسانشیم ار  ناراکمتس  ادخ  و  َنیِِملاَّظلِاب :» ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  »

راعشا دیامن و  نایب  تسا ، يراکمتس  هک  ار  نانآ  دنسپان  تفـص  ات  تسا ، هدمآ  مه »  » ریمـض ياج  هب  نیملاظ »  » رهاظ مسا  زین  هیآ ، نیا  رد 
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ار نآ  هدوـبن و  ناـنآ  ّقـح  هک  دـناهدرک  ار  يزیچ  ياـعّدا  دـناهدوب و  راکمتـس  تسا ، هدـش  عـقاو  ناـنآ  رب  هچنآ  همه  رد  ناـشیا  هـک  دراد 
. دناهتشادن

. دوشیم بوسحم  نانآ  هیلع  يدیدهت  ترابع ، نیا 

150 ص :  هیآ 96 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُهَّللا َو  َرَّمَُعی  ْنَأ  ِباذَْعلا  َنِم  ِهِحِزْحَزُِمب  َوُه  ام  َو  ٍۀَنَـس  َْفلَأ  ُرَّمَُعی  َْول  ْمُهُدَـحَأ  ُّدَوَی  اوُکَرْـشَأ  َنیِذَّلا  َنِم  َو  ٍةایَح  یلَع  ِساَّنلا  َصَرْحَأ  ْمُهَّنَدِـجََتل  َو 
(96  ) َنُولَمْعَی اِمب  ٌریَِصب 

150 ص :  همجرت ..... :

زا کی  ره  هک » اجنآ  ات  (، » دنتـسه رتصیرح  اهنیا   ) دناهدش كرـشم  هک  یناسک  زا  یّتح »  » یباییم یگدـنز  رب  مدرم  نیرتدـنمزآ  ار  اهنیا  و 
هچنآ هب  ادخ  و  درادیمن . رانک  رب  باذع  زا  رمع ، تسیز و  هنوگ  نیا  هک  یلاح  رد  دنک ، رمع  ایند ) رد   ) لاس رازه  دراد  تسود  یسب  اهنآ 

. تسانیب رایسب  دنکیم ،
151 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

151 ص :  ریسفت ..... :

ایند هب  نانآ  یباییم و  ایند  تسپ  کچوک و  یگدـنز  هب  مدرم  نیرتصیرح  ار  اهنآ  هک  یلاـح  رد  ٍةاـیَح :» یلَع  ِساَّنلا  َصَرْحَأ  ْمُهَّنَدِـجََتل  َو  »
هب  ) هک تسا  نآ  لیلد  رما ، نیمه  دـننکیمن .) هاگن  ایند  هب  دـننک  كرد  ار  اـیند  تقیقح  هک  تهج  نآ  زا   ) دنـسانشب ار  نآ  اـت  دـنرگنیمن 

، نیا دوجو  اب  سپ  دنرادن . یـشیارگ  نآ  هب  دناهدرک و  تشپ  نآ  ياهتمعن  ترخآ و  هب  هدروآ  ور  ایند ، هب  ایند ) يرادیاپان  نتخانـشن  تّلع 
. دنوش ترخآ  يارس  راتساوخ  هدومن ، گرم  يوزرآ  دنناوتیم  هنوگچ 

ناکرشم و هب  مکح  نیا  صاصتخا  تسا و  هدوب  ساّنلا » نم   » عقاو رد  هک  تسا  سان »  » هملک هب  فطع  ترابع ، نیا  اوُکَرْشَأ :» َنیِذَّلا  َنِم  َو  »
. دنتسه ایند  یگدنز  هب  مدرم  نیرتصیرح  ناکرشم  تسا . نیا  يارب  سان )  ) مومع زا  دعب  صیصخت 

. دنکیم دّیقم  مومع  لدب  هب  ار  نآ  مه »  » هب دحا »  » هفاضا ْمُهُدَحَأ :» ُّدَوَی  »
. دننک رمع  لاس  رازه  هک  دنتشاد  تسود  اهنآ  زا  کی  ره  ٍۀَنَس :» َْفلَأ  ُرَّمَُعی  َْول  »

تلفغ نآ  ياهتمعن  ترخآ و  ادخ و  زا  اریز  دنراد ، تسود  ار  ندرک  رمع  لاس  رازه  هک  تسا  نیا  ترابع  ینعم  تسا . يردصم  ول »  » ظفل
، دنراتـساوخ ار  نآ  ياهتمعن  ترخآ و  هک  نانآ  ادـخ ، نارادتـسود  نأش  نیا  دناهدیـشخب و  شمارآ  ار  دوخ  نآ  ياهتمعن  اـیند و  هب  هدومن 

. تسین
. دنکیمن رود  یهلا  باذع  زا  ار  اهنآ  مه  ندرک  رمع  لاس  رازه  َرَّمَُعی :» ْنَأ  ِباذَْعلا  َنِم  ِهِحِزْحَزُِمب  َوُه  ام  َو  »

. تسا لعاف  رّمعی » نا  . » ددرگیم زاب  مهدحا »  » هب وه » »
152 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ددرگیمزاب . تسا ، رّمعی »  » زا دافتسم  هک  ندرک  رمع  هب  وه »  » هکنیا ای 

، تسا مهبم  ریمـض  وه » ، » اـی تسا . نآ  لدـب  رّمعی » نا   » هتـشگرب و مهدـحا »  » هب نآ  لوعفم  ددرگیمرب و  وه »  » عجرم هب  هحزحزم »  » لـعاف
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. تسا نآ  ریسفت  رّمعی » نا   » و نأش ، ریمض  دننام 
. تسا هاگآ  دننکیم ، هچنآ  هب  ادخ  و  َنُولَمْعَی :» اِمب  ٌریَِصب  ُهَّللا  َو  »

. تسین یکی  ناشراتفگ  اب  ناشلاعفا  هک  اریز  تساهنآ ، دیدهت  ترابع  نیا 

152 ص :  هیآ 97 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(97  ) َنِینِمْؤُْمِلل يرُْشب  َو  ًيدُه  َو  ِْهیَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  ِهَّللا  ِنْذِِإب  َِکْبلَق  یلَع  َُهلََّزن  ُهَّنِإَف  َلیِْربِِجل  اوُدَع  َناک  ْنَم  ُْلق 

152 ص :  همجرت ..... :

قیدصت هک  یلاح  رد  تسا . هدرک  لزان  ادـخ  نذا  هب  وت ، بلق  رب  ار  باتک  نآ  لیئربج )  ) وا هک  دـشاب ، تسا ، لیئربج  نمـشد  هک  ره  وگب ،
. تسا نانمؤم  يارب  تراشب  تیاده و  رون )  ) هدوب و وا  يور  شیپ  ار  هچنآ  تسا  هدننک 

152 ص :  ریسفت ..... :

وا و  تسا . یلاسکشخ  گنج و  یتخس ، راتشک ، نابهگن  هتـشرف  وا  اریز ، تسام . نمـشد  لیئربج  هک  تسا  نیا  نایدوهی  ياههتفگ  زا  یکی 
لیئارـسا و ینب  راتـشک  رب  تشاد و  زاب  رـصّنلا  تخب  نتـشک  زا  ار  لاـیناد  نوچ  درک ، يراـی  ار  نمـشد  سّدـقملا  تیب  یبارخ  رد  هک  تسا 

قبط دمآیمن و  راب  هب  یبارخ  راتـشک و  دوب ، هدرکن  عنم  رـصّنلا  تخب  نتـشک  زا  ار  لایناد  وا ، رگا  اریز  درک . کمک  سّدقملا  تیب  یبارخ 
، دمآیم وت  يوس  هب  لیئاکیم  رگا  دنتفگ : دّمحم  ترـضح  هب  تسا ، هدـش  نایب  فالتخا  اب  نآ  لقن  هک  تایاور  زا  یخرب  ربانب  هدـیقع ، نیا 

«. 1  » تسام نمشد  وا  هچ  میورگیمن ، وت  هب  ام  دوش ، دراو  وت  رب  لیئربج  رگا  میدروآیم و  نامیا  وت  هب 
__________________________________________________

. ].....[ ص 150 ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
153 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: دومرف یلاعت  يادخ  سپ 
: وگب نانآ  هب  هلآ ! هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  ُْلق » »

. تسا هدومن  لزان  ار  نآرق  لیئربج  انامه  ۀلزن ،) ّهناف   ) اریز تسادخ . نمشد  وا  دشاب ، لیئربج  نمشد  هک  یسک  َلیِْربِِجل :» اوُدَع  َناک  ْنَم  »
زاینیب نآرق ، اریز  دراد ، نآ  ندرمش  گرزب  رب  تلالد  تسا ، هدربن  مان  نآرق  زا  تحارص  هب  هک  نآرق  زا  يدای  نودب  نأش ، ریمـض  ندروآ 

. دنکیم یفّرعم  ار  شدوخ  شدوخ ، هچ  دشاب ، هدمآ  لمع  هب  يدای  نآ  زا  البق  هک  تسا  نیا  زا 
. دومرف لزان  وت  بلق  رد  ادخ  نذا  هب  ار  نآرق  لیئربج ، و  ِهَّللا :» ِنْذِِإب  َِکْبلَق  یلَع  »

. تسا هدیزرو  ینمشد  ادخ )  ) هدنتسرف اب  دنک ، تفلاخم  لیئربج )  ) ادخ هداتسرف  اب  هک  ره  سپ ،
رد تسامـش و  باتک  هدننک  قیدصت  هک  ار  نآرق  هک  تسا  هدوب  لیئربج  اریز  دوش . هفخ  دیاب  دزرو ، ینمـشد  لیئربج  هب  سک  ره  هکنیا  ای 

نیا رد  ارم  دومرف و  لزان  مبلق  رد  تسا ، هدـش  خـسن  امـش  نید  هتـشگ و  تاـبثا  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ترـضح   ) نم يربماـیپ  نآ 
. تسا هداد  يرای  ادخ  نذا  هب  قیرط ،
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امش باتک  هدننک  قیدصت  هک  ار ، نآرق  هک  دوب  لیئربج  نوچ  درادن . یهجو  یهار و  چیه  دزرو ، ینمشد  لیئربج  هب  هک  یسک  مییوگب ، ای 
تسود ار  وا  تسا ) هدش  هک  مه  ناتدوخ  رطاخ  هب   ) تسا مزال  امش  رب  سپ  تسا . هدومن  لزان  نم  لد  رب  تسامـش  نید  هدننک  حیحـصت  و 

. دیزرو ینمشد  وا  اب  هکنیا  هن  دیرادب 
«، کبلق یلع   » ياج هب  هک  دوب  نیا  زا  ترابع  قح  تسا و  هتـسشن  بّبـسم  ياـج  هب  ّتلع  ببـس و  َکـِْبلَق ،» یلَع  َُهلََّزن  ُهَّنِإَـف   » ادـخ لوق  سپ 

154 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هب  ار  نآ  هدرک  لودع  بلطم  زا  یلو  دوش . هتفگ  نم ،) لد  رد  « ) یبلق یلع   » ترابع
: تسا هدومرف  نینچ  نیا  ایوگ  تسا . هداد  تبسن  یلاعت  يادخ  لوق 

تبلق رب  ار  نآرق  وا  دیوگیم ، ادـخ  هک  یلاح  رد  تسا ؟ لیئربج  نمـشد  یـسک  هچ  ینعی ، َِکْبلَق :» یلَع  َُهلََّزن  ُهَّنِإَف  َلیِْربِِجل  اوُدَـع  َناک  ْنَم  »
. درک يراج 

لوق هب  رما  لیلعت  يارب  هک  تسادخ  نخس  َِکْبلَق ،» یلَع  َُهلَّزَن  ُهَّنِإَف  ، » عقاو رد  تسا . هدش  فذح  ازج ، الاب ، ترابع  رد  مییوگب  تسا  نکمم 
. تسا فوذحم  يازج  يارب  تّلع  ای  هدمآ ، لق » »

. تسا هدش  هدناوخ  ریز  ياهتروص  هب  هدمآ و  یفلتخم  ياهنزو  هدش و  دای  يدنچ  ياهتغل  لیئربج ، ظفلت  هراب  رد  اّما 
. میج حتف  هب  لیبسلس ، دننام  لیئربج ، ( 1

. میج رسک  هب  لیبسلس ، دننام  لیئربج ، ( 2
. میج حتف  هب  لیدنق ، دننام  لیربج ، ( 3

. میج رسک  هب  لیدنق ، دننام  لیربج ، ( 4
. شرمحج دننام  لئربج ، ( 5

. میج رسک  هب  لیئاکیم ، دننام  لیئاربج ، ( 6
. میج حتف  هب  لیئاکیم ، دننام  لیئاربج ، ( 7

. میج رسک  هب  لئاربج ، ( 8
. میج حتف  هب  لئاربج ، ( 9
. میج حتف  هب  لاربج  ( 10

. میج رسک  هب  لاربج ، ( 11
(. دوشیم تروص   22 نیا ، ربانب   ) هناگ هدزای  تاغل  نامه  اب  لیعربج ، ( 12

. دباییم يرایسب  رییغت  دوش  یبرع  نوچ  یبرع ،) ریغ   ) مجع ءامسا  دوشیم و  نون  هب  لیدبت  مال  یهاگ ، و 
155 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  همه  تسا  وت  تسد  رد  هچنآ  هک  یلاح  رد  ِْهیَدَی :» َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  »

. دنکیم قیدصت  تسا ، تاروت  هلمج  نآ  زا  هک  ار  ینامسآ  ياهباتک 
. تسا هغلابم  يارب  يرشب ،) يده و   ) ردصم ندروآ  تسا و  تراشب  تیاده و  هک  يرُْشب :» َو  ًيدُه  »

. تسا نانمؤم  يارب  تراشب  تیاده و  نیا  و  َنِینِمْؤُْمِلل :» »

155 ص :  هیآ 98 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(98  ) َنیِِرفاْکِلل ٌّوُدَع  َهَّللا  َّنِإَف  َلاکیِم  َو  َلیِْربِج  َو  ِِهلُسُر  َو  ِِهتَِکئالَم  َو  ِهَِّلل  اوُدَع  َناک  ْنَم 
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155 ص :  همجرت ..... :

. تسا نارفاک  نمشد  اعطق  مه  دنوادخ  سپ  دشاب ،)  ) تسا لیئاکیم  لیئربج و  ناربمایپ و  ناگتشرف و  ادخ و  نمشد  هک  یسک 

155 ص :  ریسفت ..... :

. دیوگب اهنآ  هب  ات  هدرک  رما  ربمایپ  هب  دنوادخ  هک  تسا  یبلاطم  هلمج  زا  ای  تسادخ ، بناج  زا  فانیتسا  ای  هلمج ، نیا  ِهَِّلل :» اوُدَع  َناک  ْنَم  »
(، ع  ) یلع تسار  تمـس  رد  لیئربج  هک  دندینـش ، دوب ، هدومرف  ع )  ) یلع هراب  رد  ربمایپ  هک  ار  هچنآ  یتقو  ناـقفانم ، هک  تسا  هدـش  تیاور 

یلع يوس  هب  ناوضر  هب  رظان  شرع ، يالاب  رد  یلاعت  يادخ  ور و  شیپ  رد  توملا  کلم  رس ، تشپ  زا  لیفارـسا  پچ ، تمـس  رد  لیئاکیم 
ع)  ) یلع هک  دیوگیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هک  ياهکیالم  لیئاکیم و  لیئربج و  ادخ و  زا  نم  تفگ : اهیبصان  زا  یکی  دنتـسه . (ع )

. مرازیب دنتسه ، وا  اب  دناهتفرگرب و  رد  ار 
: هک دومرف  لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  سپ ،

وا و ناگداتسرف  هکیالم و  ادخ و  نمـشد  هک  ره  ««: 1  » َنیِِرفاْکِلل ٌّوُدَـع  َهَّللا  َّنِإَف  َلاکیِم  َو  َلیِْربِج  َو  ِِهلُـسُر  َو  ِِهتَِکئالَم  َو  ِهَِّلل  اوُدَـع  َناک  ْنَم  »
هکنیا ای  درک ، رذح  ادخ  اب  ینمشد  زا  دیاب  سپ  تسا . نارفاک  نمـشد  زین  ادخ  تسا و  رفاک  اقّقحم  صخـش  نیا  دشاب ، لیئاکیم  لیئربج و 

هدامآ ینمشد ، نیا  اب 
__________________________________________________

ص 150. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
156 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا نارفاک  نمشد  ادخ  هچ ، دشاب ، زین  ادخ  ینمشد 
رفاک یـصخش  نینچ  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  تسا ،) هدروآ  مه »  » ياـج هب  ار  نارفاـک   ) تسا هدروآ  ریمـض  ياـج  هب  ار  رهاـظ  مسا  هکنیا  زا 

. دیامن نایب  زین  ار  مکح  تّلع  دنک و  راکشآ  مه  رهاظ  تروص  هب  دشاب ، رفک  هک  ار  اهنآ  دنسپان  تفص  ات  تسا  هتساوخ  هدوب و 

156 ص :  هیآ 99 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(99  ) َنوُقِساْفلا َّالِإ  اِهب  ُرُفْکَی  ام  َو  ٍتانَِّیب  ٍتایآ  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  ْدََقل  َو 

156 ص :  همجرت ..... :

. دنوشیمن رفاک  ناقساف  زج  نآ ، هب  و  میدرک ، لزان  وت  رب  رگنشور  نشور و  رایسب  تایآ  ام  یتسار ، هب 

156 ص :  ریسفت ..... :

سفن ياههناشن  زا  ییاههناشن  ای  نآرق  زا  یتایآ  ای  بلق و  بلاق و  بسح  رب  ماکحا  ای  تازجعم  وت  رب  اقّقحم  و  ٍتایآ :» َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  ْدََقل  َو  »
. میداتسرف ورف  وت  رب  دوب ، وت  دوجو  رد  هک  يرهاظ  قافآ  ياههناشن  و 
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. دراد وت  ّیصو  و  ع )  ) یلع تماما  وت و  تلاسر  وت و  یتسار  رب  تلالد  حضاو ، نشور و  ياههناشن  تایآ و  نیا  و  ٍتانَِّیب :» »
یلع تماما  رگنـشور  هدومن ، نایب  يربمایپ  رد  ار  وت  قدـص  هک  تسا  ینـشور  ياهلیلد  تانّیب ،» «: » 1  » هک تسا  هدمآ  ع ،)  ) ماما ریـسفت  رد 

. دیامن ّکش  ع )  ) یلع تردارب  ای  وت  هراب  رد  هک  تسا ، یسک  رفک  هدننک  راکشآ  تسا . وت  هدیزگرب  ّیصو و  ردارب و  هک  تسا 
، هیآ هچ  تسا . تایآ  ریسفت  هکلب  تسین ، تانّیب  ریسفت  تسا ، هدمآ  تانّیب »  » ریز رد  هک  هدننک  حضاو  رگنشور و  ترابع  لیالد و  نیا  رکذ 
. تسا تانّیب  ریسفت  هدش ، دای  بلاطم  هکنیا  ای  دیامن . حضاو  ار  نآ  هک  دنکیم  تلالد  يرگید  زیچ  هب  تساهناشن ، هیآ و  هک  تهج  نآ  زا 

__________________________________________________

.153 ص 152 - ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
157 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنزرویمن رفک  نشور  تایآ  نآ  هب  ناقساف ، زج  و  َنوُقِساْفلا :» اَّلِإ  اِهب  ُرُفْکَی  ام  َو  »
«. 1  » تسا لّوا  لکش  زا  سایق  يارغص  هب  هراشا  ٍتانَِّیب ،» ٍتایآ  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  ْدََقل  َو   » هیآ نیا  رد 

. تسا نینچ  سایق  بیترت  تسا . لّوا  لکش  زا  يرگید  سایق  ياربک  هب  هراشا  َنوُقِساْفلا » اَّلِإ  اِهب  ُرُفْکَی  ام  َو  »
(. يرغص  ) یتسه ییاههناشن  اب  ادخ  لوسر  وت 

(. يربک  ) تسا رفاک  وا  يربمایپ  تهج  زا  شتایآ  هب  يو و  هب  وا  نمشد  تسا ، ییاههناشن  وا  اب  هک  یلوسر  ره 
. تسا وت  ياههناشن  هب  وت و  هب  رفاک  وت ، نمشد  سپ 

(. يرغص  ) تسا وت  ياههناشن  وت و  هب  رفاک  وت ، نمشد  میهدیم ) رارق  يرگید  لّوا  لکش  سایق  يارغص  ار  هجیتن  لاح  )
(. يربک  ) تسا قساف  وت ، ياههناشن  وت و  هب  رفاک  ره 

(. هجیتن  ) تسا قساف  وت  نمشد  سپ 
. تسا ینوریب  درخ  هک  تسا  ربمایپ  يوریپ  زا  ندش  نوریب  و  تسا ، ینورد  ربمایپ  هک  تسا ، درخ  يوریپ  زا  جورخ  قسف ،

: دندومرف هیآ  نیا  ریسفت  رد  ع )  ) نیسح نب  یلع  هک ، تسا  هدمآ  ع )  ) ماما ریسفت  رد 
ياهلئسم هک  دوب  نآ  زا  سپ  نامیا  نیا  دروآ . نامیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  مالس  نب  هّللا  دبع  هک  تسا  نینچ  هیآ  نیا  ناتساد 

: تفگ هاگنآ  تفرگ و  ار  نآ  خساپ  دیسرپ و  ادخ  لوسر  زا 
رود ياهفده  گرزب و  هلئسم  نآ  تسا و  هدنام  رگید  یکی  دّمحم ! يا 

__________________________________________________

يربک رد  لومحم و  يرغص  رد  تسا و  طسو  دح  هک  رفاک  دننام  تسا . عوضوم  يربک  رد  لومحم ، يرغص  رد  طسو ، دح  لّوا  لکش  ( 1)
. تسا عوضوم 

158 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، دـنک اـفو  ار  وت  ياههدـعو  دزادرپب ، ار  وت  نوید  هک  دوش ، وت  نیـشناج  وت  زا  سپ  یـسک  هچ  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  وت  تلاـسر  زارد  و 

؟ دیامن راکشآ  هداد  حرش  ار  وت  ياهتّجح  دزادرپب و  شنابحاص  هب  ار  وت  ياهتناما 
زا هک  سک  نآ  رگنب ، ناـنآ  هقلح  رـس  هب  ورب و  اـهنآ  يوـس  هب  دناهتـسشن . اـجنآ  نم  باحـصا  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر 

هکنیا هب  تفگ  دـهاوخ  وت  هب  وت ) لد   ) وت دوجو  راموط  هک  تسا  نم  دـهعیلو  دوب ، ناشخرد  یغورف  شتروص  زا  نابات و  يرون  شراسخر 
. داد دنهاوخ  تداهش  نآ  هب  وت  حراوج  تسا و  نم  ّیصو  وا ،

لد و هاگنآ ، دنکیم و  هریت  ار  دیشروخ  رون  هک  دباتیم  يرون  شراسخر  زا  هک  دید  ار  ع )  ) یلع سپ  و  تفر ، موق  نآ  دزن  هّللا  دبع  سپ ،
: دنتفگ همه  شندب  ياضعا 
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. دنکیم رپ  دوخ  نانمشد  زا  ار  خزود  ناتسود و  زا  ار  تشهب  هک  تسا  ع )  ) بلاط یبأ  نب  ّیلع  نیا  مالس ! رسپ  يا 
. تسا فارطا  نیمز و  هیحان  ره  زا  رفک  هدنرب  نیب  زا  وا  تساهنیمزرس . نیمز و  رانک  هشوگ و  رد  نید ، رشان  وا 

. یسرب دشر  هب  ات  زرو  يرادیاپ  وا  هب  میلست  رد  و  يوش ، تخبشوخ  ات  وش  کّسمتم  وا  تیالو  هب  سپ ،
: تفگ مالس  نب  هّللا  دبع  سپ ،

هک مهدیم  یهاوگ  هل ،»...  کیرش  هدحو ال  یفطصملا  هلوسر  هدبع و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادّمحم  ّنا  دهـشا  و  هّللا ، ّالا  هلا  ّنا ال  دهـشا  »
تسا و وا  هدیزگرب  هداتسرف و  هدنب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  و  تسا . زاینیب  ییاتکی  وا  تسین و  ییادخ  هّللا  زج 

نآ نت ، ود  امـش  مهدیم  یهاوگ  و  تفگ ) هکنیا  اـت   ) تساـج همه  زیچ و  همه  رب  ادـخ  لوـسر  ریما  وا  تسا و  ع )  ) یلع یـضترم  وا  نیما 
امـش هب  ار  ام  ادخ ، ناگدیزگرب  دنداد و  ار  هدژم  نیا  ناربمایپ ، رگید  وا  زا  شیپ  داد و  ار  امـش  ندمآ  هدژم  ع )  ) یـسوم هک  دیتسه  یناسک 

159 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ود 
. تسامش ّتیناّقح  رب  لیلد  نیمه  دناهدرک . تیاده  رفن 

نم يارب  سپ ، تشگ . هتـسسگ  اهرذع  تفر و  نیب  زا  اههناهب  هدش ، مامت  اهتّجح  درک  ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  سپس ،
. مزروب بّصعت  هک  تسین  نم  يارب  يریخ  منک و  ریخأت  وت  لوبق  رد  هک  درادن  دوجو  ياهناهب 

دوخ دزن  ارم  سپ  دـنتفایم . نم  ناج  هب  دـنزیریم و  مرـس  هب  ماهدروآ  مالـسا  نم  هک  دنونـشب  ناـیدوهی  رگا  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : دـعب 
نشور وت  رب  نآ  زا  سپ  ونشب ، نم  هب  عجار  ار  ناشراتفگ  ماهدروآ ، مالسا  نم  دننادب  هکنآ  زا  شیپ  دندمآ ، وت  دزن  تقو  ره  و  نک ، یفخم 

. درک دنهاوخ  هچ  هک  دوشیم 
. درک ناهنپ  دوخ  هناخ  رد  ار  وا  ادخ ، لوسر 

هب مالسا  تهج  رد  ار  ادخ  نامرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  دندش . رضاح  ربمایپ  هناخ  رد  نانآ  درک . توعد  ار  دوهی  زا  یهورگ  سپس ،
. دندرک يراددوخ  نآ  شریذپ  زا  ناشیا  یلو  درک ، هضرع  نانآ 

؟ دنک مکح  امش  نم و  نیب  هک  دیوشیم  یضار  یسک  هچ  تیمکح  هب  دومرف : ترضح 
. مالس نب  هّللا  دبع  هب  دنتفگ :

؟ تسا هراک  هچ  درم  نآ  دومرف : ادخ  لوسر 
دنزرف ام و  ياسراپ  يو  تسام . ملاع  دـنزرف  ام و  ملاع  وا  تساـم . رورـس  دـنزرف  اـم و  رورـس  وا  تساـم . سیئر  رـسپ  سیئر و  وا  دـنتفگ :

. تسام ياسراپ 
؟ دیورگب نم  هب  هک  دیوشیم  یضار  مه  امش  تسا ، هدروآ  نامیا  نم  هب  هک  دیدید  امش  رگا  تفگ : ادخ  لوسر 

(. درادن ناکما  ینعی ،  ) بلطم نیا  زا  میربیم  هانپ  ادخ  هب  دنتفگ :
همجرت نک . راکـشآ  مدرم  رب  دومن ، راکـشآ  وت  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هراب  رد  ادـخ  هچنآ  يآ و  نوریب  هّللا  دـبع  يا  تفگ : سپ 

160 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب 
: تفگیم هک  یلاح  رد  دمآ ، نوریب  هّللا  دبع  سپ 

 ...«. هلوسر هدبع و  دّمحم  ّنا  دهشا  کیرش و  هدحو ال  هّللا  الا  هلا  ّنا ال  دهشا  »
رد هک  تسا  وا  هداتـسرف  هدنب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هک  مهدیم  تداهـش  تسین و  ییادـخ  اتکی  يادـخ  زج  هک  مهدیم  تداهش 

. دراد دوجو  ع ،)  ) بلاط یبأ  نبا  یلع  شردارب  وا و  مان  ادخ ، ياهباتک  ریاس  میهاربا و  فحص  لیجنا و  تاروت و 
: دنتفگ دندینش ، ار  يو  نانخس  نوچ  نایدوهی 

. تسام نادان  دنزرف  ام و  نادان  تسام و  قساف  دنزرف  ام و  قساف  تسام ، رش  دنزرف  ام و  ّرش  تسام ، هیفس  دنزرف  ام و  هیفس  وا  دّمحم ! يا 
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. مینک تبیغ  وا  زا  هک  میتشادن  تسود  ام  دوب و  ناهنپ  ام  زا  وا  رکف  و 
 ... مدیسرتیم هک  هچنآ  زا  دوب  نیا  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : هّللا  دبع  سپ 

«. 1 ( » تیاور رخآ  ات  )

160 ص :  هیآ 100 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(100  ) َنُونِمُْؤی ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  ُهَذَبَن  ًادْهَع  اوُدَهاع  امَّلُک  َو  َأ 

160 ص :  همجرت ..... :

. دنروآیمن نامیا  نانآ  رتشیب  هکلب ) ، ) يرآ دندنکفا . رس  تشپ  ار  دهع  نآ  اهنآ  زا  یهورگ  دنتسب ، هک  يدهع  ره  تسین ) نینچ  رگم  )

160 ص :  ریسفت ..... :

ار ع )  ) یلع تفالخ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تلاسر  هک  دنتـسیایمن  زاب  ینادان  يدـب و  زا  دوهی  نیا  ایآ  ًادـْهَع :» اوُدَـهاع  امَّلُک  َو  َأ  »
نآ هچ  ره  هک  دنتـسب  يدـهع  ترـضح  اب  اهنیا  تقو  ره  دـندش . رکنم  درکیم ، تماما  تلاسر و  رب  تلالد  هک  حـضاو  ياـههناشن  زا  دـعب 

. دنتسکش ار  دهع  نآ  دننک ، لوبق  تفگ  مالس ) نب  هّللا  دبع   ) صخش
__________________________________________________

.462 ص 460 - يرکسع ، ماما  ریسفت  ( 1)
161 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نآ رد  هک  ناوضر  تعیب  دننام  دنتـسب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  اب  هک  ینامیپ  ره  دنیوگیم ) دب  ع )  ) یلع هب  هک  نانآ   ) نایبصان نیا  ای 
هب مخ  ریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  اب  تعیب  دننام  دوب ، هدش  طرـش  يو  اب  تفلاخم  كرت  ادخ و  لوسر  ياهنامرف  همه  هب  میلـست 
هک دندرک ، دهع  تعیب  نودب  هاگ  ره  زین  و  دنتـسکش . ار  اهتعیب  نیا  همه  هک  وا ، تفالخ  هب  ع )  ) یلع دوخ  اب  تعیب  دـننام  و  ع )  ) تفالخ

. دنوش ع )  ) یلع میلست  دننکن و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تفلاخم 
هدنیآ رد  ینعی  دنرادن ، نامیا  اهنآ  رتشیب  هکلب  دنتخادنا ، رس  تشپ  ار  نامیپ  نآ  اهنآ  زا  یهورگ  َنُونِمُْؤی :» ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  ُهَذَبَن  »

. دننکیمن هبوت  هدرکن  تیاعر  ار  دهع  اهنیا ، زاب  مکحم ، ياهلیلد  ندید  تازجعم و  تایآ و  هدهاشم  دوجو  اب  مه 
، هّیطرش هلمج  تروص  هب  ترابع  ندروآ  دننکیمن ، قیدصت  لد  رد  ار  وت  نتسب ، نامیپ  عقوم  رد  اهنیا  رثکا  هکلب  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  ای 

. دوشیمن ادج  اهنآ  زا  تلاح  نیا  تسا و  نانآ  دیدج  میدق و  هویش  تداع ، نیا  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  تسا و  یّلک 
دیحوت زا  تسا  هداد  نامرف  امـش  هب  ادخ  لوسر  هچنآ  هب  دینک و  هشیپ  يوقت  ادخ ، ناگدنب  يا  دندومرف : هک  تسا  بوسنم  ادـخ ، ربمغیپ  هب 

مدق تباث  اهنآ  همه  رد  و  ادخ - ّیلو  ع -)  ) یلع تیالو  هب  داقتعا  زا  و  ادخ - لوسر  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تّوبن  هب  نامیا  ادـخ و 
. دیشاب

. درادن امش  يارب  يدوس  نامیپ ، دهع و  اب  تفلاخم  تروص  رد  اهنآ  اریز  دنکن ، هتفیرف  ار  امش  ناتهتشذگ  ياهتدابع  هزور و  زامن و 
. درک دهاوخ  افو  وا  هراب  رد  شدهع  هب  زین  ادخ  دنک ، افو  ادخ  دهع  هب  هک  ره  سپ ،
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اّلک تسا و  هدـنریگ ) ماقتنا   ) مقتنم وا  هچ  دریگیم . ماقتنا  وا  زا  ادـخ  ددرگیم و  زاب  شدوخ  هب  ینکـش  نامیپ  نایز  دنکـش ، نامیپ  هک  ره 
. دراد یگتسب  نآ  نایاپ  ماجنا و  رس  هب  لامعا  همه 

162 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

162 ص :  هیآ 101 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(101  ) َنوُمَْلعَی ْمُهَّنَأَک ال  ْمِهِروُهُظ  َءارَو  ِهَّللا  َباتِک  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ٌقیِرَف  َذَبَن  ْمُهَعَم  اِمل  ٌقِّدَصُم  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُهَءاج  اََّمل  َو 

162 ص :  همجرت ..... :

یناسک زا  یهورگ  دوب ، نانآ  اب  هک  دوب  يزیچ  هدـننک  قیدـصت  هک  یلاح  رد  دـمآ ، نانآ  يوس  هب  دـنوادخ  بناج  زا  يربمایپ  هک  نیمه  و 
. دننادیمن ییوگ  هکنانچ  دندنکفا ، رس  تشپ  ار  ادخ  باتک  تسا ، هدش  هداد  اهنآ  هب  باتک  هک 

162 ص :  ریسفت ..... :

: دومرف هک  تسا  یلاعت  يادخ  هتفگ  زا  مزال  رابتعا  هب  فطع  هیآ ، نیا  ِهَّللا :» ِْدنِع  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُهَءاج  اََّمل  َو  »
: دومرف یلاعت  يادخ  ایوگ  تسا ، نانآ  تداع  ینکش  دهع  نیا  هک  دناسریم  نینچ  ترابع ، اریز  اوُدَهاع ،» امَّلُک  َو  َأ  »

نانچ نینچ و  دـیآ ، ناشیا  رب  ادـخ  يوس  زا  يربمایپ  هاـگ  ره  و  دـنتفای ، رارمتـسا  تداـع  نآ  رب  اذـل  تسا ، ناـنآ  مسر  تداـع و  نیا  نوچ 
. دننکیم

. تسا تّما  ناقفانم ، زا  هیانک  اّما  ددرگیم ، زاب  دوهی  هب  مهءاج »  » رد مه »  » ریمض
. تسا تّما  ناقفانم  هب  سپس ، دمآ و  لمع  هب  يرکذ  نانآ  هراب  رد  هک  ینایدوهی  هب  طوبرم  ادتبا  ریمض ، ای 

نآ دـش - هتفگ  البق  هچنانچ  تسا - هدـش  هداتـسرف  نآ  يارب  هک  تسا  یماکحا  ندروآ  مزلتـسم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ندـمآ  نوچ 
. دشاب هدشن  ای  هدش  هتشون  یباتک  رد  هچ  تسادخ ، باتک 

: دندومرف هک  دوشیم  نشور  ع ،)  ) قداص ترضح  هب  بوسنم  ریسفت  تّحص  نونکا 
فـصو رب  لمتـشم  هک  دشاب ، نآرق  هک  دمآ  ادخ  يوس  زا  یباتک  نایبصان ،)  ) دندوب اهنآ  فیدر  مه  هک  ییاهنآ  نایدوهی و  يوس  هب  نوچ 

163 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  اهنآ  نارادتسود  یتسود  اهنآ و  یتسود  بوجو  و  ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 
«. 1 ( » تسا هدش  ریسفت  باتک  هب  لوسر  هک  تسا  نیا  روظنم   ) تسا اهنآ  نانمشد  ینمشد  و 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رابخا  فاصوا و  زا  اهنآ  ناگتشذگ  هلیسو  هب  هچنآ  دوب و  تاروت  رد  دوهی  اب  ار  هچنآ  و  ْمُهَعَم :» اِمل  ٌقِّدَصُم  »
هیلع هّللا  یّلص  دّمحم  قدص  رب  تلالد  هک  ینشور  ياهلیلد  زا  دوب ، تّما  ناقفانم  اب  هک  ار  هچنآ  زین  درکیم و  قیدصت  دوب ، هدمآ  ع )  ) یلع

حیرص تایآ  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترـضح  باتک  رد  اریز  دومنیم . قیدصت  درکیم ، ع )  ) یلع يرترب  وا و  باتک  قدص  هلآ و  و 
. دندوب هدومرف  ینانخس  يو  تفالخ  و  ع )  ) یلع يرترب  هراب  رد  مه  مرکا  ربمایپ  دوخ  دوب و  هدش  دای  وا  تفالخ  و  ع )  ) یلع لضف  هراب  رد 

ار وا  تّما ،) ناـقفانم  دوـهی و  زا   ) دوـب هدـش  هداتـسرف  باـتک  اـهنآ  يارب  هک  ناـنآ  زا  ياهدـع  زاـب  َباـتِْکلا :» اوـُتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ٌقـیِرَف  َذَـبَن  »
. دوب هدش  هداتسرف  دوب ) نآرق  تاروت و  هک   ) ینیودت باتک  تلاسر و  ماکحا  نانآ  هب  هک  یلاح  رد  دنتفریذپن . هدنادرگرب ،
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ار نآرق  تاروت و  باتک  همه  ای  دوب ، نآرق  تاروت و  رد  ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  فصو  رد  ار  هچنآ  اهنآ ، ِهَّللا :» َباـتِک  »
. دنتخادنا رس  تشپ  هب  ْمِهِروُهُظ » َءارَو  »

. تسا نتخادنا  رود  ینعم  هب  ذبن :» »
هب دـندرک و  يرود  ینعی  تسا ، نآ  هب  ندرکن  انتعا  ندـیزگ و  يرود  هب  هراشا  تسا ، هدروآ  مهروهظ » ءارو   » دـیق اب  ار  ذـبن »  » هکنیا تّلع 

. دندرواین باسح  هب  دندومنن و  یهّجوت  نآ 
ّقح و ع ،)  ) یلع وا و  تّوبن  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ای  ادـخ ، باتک  هک  دـننادیمن  تّما  بصاون  دوهی و  ایوگ ، َنوُمَْلعَی :» ْمُهَّنَأَک ال  »

، ور نیا  زا  دندوب .) هدرب  یپ  نآ  تیناّقح  هب  دنتسنادیم و  اهنآ  هکنیا  دوجو  اب  . ) تسادخ يوس  زا 
__________________________________________________

ص 152. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
164 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اب ات  دنتـسین  كاردا  ملع و  ياراد  اهنآ  هک  ایوگ  اـی  دـننکیم ، تفلاـخم  یهاـگآ  ملع و  نودـب  هک  تسا  یناـسک  زا  رتتخـس  ناـنآ  راـک 
. لطاب ای  تسا  ّقح  نآ  هک  دنهد ، زیمت  ناشملع 

164 ص :  هیآ 102 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ِْنیَکَلَْملا یَلَع  َلِْزنُأ  ام  َو  َرْحِّسلا  َساَّنلا  َنوُمِّلَُعی  اوُرَفَک  َنیِطایَّشلا  َّنِکل  َو  ُناْمیَلُـس  َرَفَک  اـم  َو  َناْمیَلُـس  ِکـُْلم  یلَع  ُنیِطاـیَّشلا  اُوْلتَت  اـم  اوُعَبَّتا  َو 
ام َو  ِهِجْوَز  َو  ِءْرَْملا  َْنَیب  ِِهب  َنُوقِّرَُفی  ام  امُْهنِم  َنوُمَّلَعَتَیَف  ْرُفْکَت  الَف  ٌۀَْـنِتف  ُنَْحن  امَّنِإ  الوُقَی  یَّتَح  ٍدَـحَأ  ْنِم  ِنامِّلَُعی  ام  َو  َتوُرام  َو  َتوُراـه  َلـِباِبب 
ام َْسِئَبل  َو  ٍقالَخ  ْنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َُهل  ام  ُهارَتْشا  ِنََمل  اوُِملَع  ْدََـقل  َو  ْمُهُعَْفنَی  َو ال  ْمُهُّرُـضَی  ام  َنوُمَّلَعَتَی  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  َّالِإ  ٍدَـحَأ  ْنِم  ِِهب  َنیِّراـِضب  ْمُه 

(102  ) َنوُمَْلعَی اُوناک  َْول  ْمُهَسُْفنَأ  ِِهب  اْوَرَش 

164 ص :  همجرت ..... :

رفاک اهناطیش  هکلب  دوبن ، رفاک  نامیلس  دندرکیم و  يوریپ  دنتفگیم  نامیلـس ) تنطلـس  هراب  رد   ) نامیلـس تنطلـس  رب  اهناطیـش  هچنآ  زا  و 
(. دنتخومآیم مدرم  هب   ) دوب هدش  لزان  لباب  رد  تورام  توراه و  هتشرف  ود  رب  هک  ار  هچنآ  و  دنتخومآیم ، وداج  مدرم  هب  هک  دندوب ،

( رحـس ماجنا  اب   ) سپ میتسه ، شیامزآ  يارب  ام  اـنامه  دـنتفگیم  هکنیا  رگم  دـنتخومآیمن ، يزیچ  یـسک  هب  هتـشرف  ود  نآ  هک  یلاـح  رد 
. وشم رفاک 

نیا هب   ) دنتـسناوتیمن اهنآ  هک  یلاح  رد  دـننکفا . ییادـج  شنز  درم و  نیب  هلیـسو  نآ  هب  اـت  دـنتخومآیم  ییاـهزیچ  ود ، نآ  زا  مدرم )  ) و
دنتسناد نیقی  هب  و  ناشدوس . هب  هن  دوب و  ناشنایز  هب  هن  هک  دنتخومآیم  ییاهزیچ  و  ادخ . نذا  هب  رگم  دنـشاب ، رفک  هب  هدننز  نایز  هلیـسو )

. دنتسنادیم رگا  دنتخورف ، ار  ناشدوخ  يزیچ  دب  هب  و  تسین ، ترخآ  رد  شیارب  ياهرهب  دنک ، لدب  وداج  هب  ار  ادخ  باتک  سک  ره  هک 

164 ص :  ریسفت ..... :

هراشا
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165 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هدنادرگرب  يور  ّقح  زا  ینعی  تسا  ٌقیِرَف » َذَبَن   » رب فطع  اوُعَبَّتا :» َو  »
، اولتی مالک  دندوب ، هدناوخ  نانآ  رب  تنطلس  یهاشداپ و  رد  نیطایـش  ار  هچنآ  َناْمیَلُـس :» ِْکُلم  یلَع  ُنیِطایَّشلا  اُوْلتَت  ام   » زا دندومن  يوریپ  و 

غورد ینعی  اولتی ، هیلع  ـالت  وا و  رب  دـناوخ  ینعی  ةوـالت ، اوـلتی  هیلع  ـالت  یندرک و  يوریپ  وا ، زا  درک  يوریپ  ینعی  اـعبت ، هعبت  ینعم  هب  اوـلت 
. وا رب  تسب 

165 ص :  يرتشگنا .....  نآ  زمر  يرتشگنا و  رد  نامیلس  یهاشداپ  تیاکح 

نایب ناتساد  قیرط  هب  ار  اهنآ  ناینیشیپ  سپس  هتشگ ، حرطم  لیاوا  رد  هک  تسا  ییاهزمر  زا  نامیلس ، هب  طوبرم  ياههّصق  نیرتشیب  هک  نادب 
هک دناهدومرف ، دیکأت  مه  مالّـسلا  مهیلع  ناموصعم  همئا  تسا . هدوبن  ناربمایپ  نأش  قیال  تقیقح ) رد   ) هک دناهتفرگ  ار  نآ  رهاظ  دندومن و 

. دینکن هجوت  تسا ، ماوع  راک  هک  اهنآ  رهاظ  هب  دیرگنب . دناهتشاد ، هجوت  ناینیـشیپ  هک  ییاهزمر  هب  دینکیم ، نایب  ار  اهناتـساد  نیا  هاگ  ره 
. تسا هتشگ  قیدصت  نآ  ياهزمر  هب  هجوت  هدش و  بیذکت  اهناتساد  رهاظ  هب  شرگن  لیلد ، نیا  هب 

. داد رارق  وا  يرتشگنا  رد  ار  نامیلس  کلم  یلاعت  يادخ  دومرف : هک  تسا  بوسنم  ع )  ) قداص ترـضح  هب  يربخ  «، 1  » نیرحبلا عمجم  رد 
ادخ دندومنیم . يرادربنامرف  وا  زا  هدش  رـضاح  یـشحو ) تاناویح   ) نادد ناگدـنرپ و  اهناسنا و  اهنج و  درکیم ، تسد  رب  ار  نآ  هاگ  ره 

ات نابـسا - نایاپراهچ و  اهناسنا و  ناگدنرپ و  نیطایـش و  یـضعب  زا  دوب - نآ  رد  هک  هچنآ  اب  ار  وا  رابرد )  ) تخت ات  تخیگنارب  ار  ییاهداب 
هاگ ره  دـناوخیم . سراف  رد  ار  رهظ  زامن  ماش و  رد  ار  حبـص  زامن  هک  نانچنآ  دـناسرب . درکیم ، هدارا  نامیلـس  هک  ییاج  هب  اوه  قیرط  زا 

تفیرف و ار  مداخ  دـمآ و  یناطیـش  عقاوم  نیا  زا  یکی  رد  درپسیم . ناراکتمدـخ  زا  یکی  هب  ار  شیرتشگنا  تفریم ، تجاح  ياضق  يارب 
تسد رد  تفرگ و  يو  زا  ار  يرتشگنا 

__________________________________________________

ص 98. ج 14 ، راحب ، کلم و  هدام  ج 5 ، نیرحبلا ، عمجم  ( 1)
166 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، دنبایرد ار  هّیضق  نانآ  هک  دیسرت  ناطیش  دندومن . هدجـس  هدرک ، میظعت  وا  هب  ناگدنرپ  اهناسنا و  نایّنج و  نیطایـش و  هجیتن  رد  درک ، دوخ 
، تفاین ار  نآ  تساوخ و  ار  يرتشگنا  نامیلـس  نوچ  دعلبب ، ار  نآ  ات  تخیگنارب  ار  یهام  کی  دنوادخ  دـنکفا و  ایرد  هب  ار  يرتشگنا  سپ 

دیـسر يدایـص  هب  لاح ، نیمه  رد  دومنیم . هبانا  هبوت و  دـنوادخ  هاگرد  هب  لاح  ناشیرپ  دیـسر ، ایرد  لحاس  هب  هکنیا  ات  تخیرگ  اجنآ  زا 
ریگیهام هدـب ، نم  هب  یهاـم  يرادـقم  لـباقم  رد  مه  وت  منکیم  کـمک  یهاـم  دیـص  رد  وت  هب  نم  تفگ : وا  هب  درکیم ، دیـص  یهاـم  هک 

ار متاخ  تفاکش ، ار  یهام  مکش  تشادرب و  ار  نآ  وا  تخادنا ، نامیلس  دزن  ار  اهیهام  زا  یکی  درک ، دیـص  ار  یهام  هک  یماگنه  تفریذپ .
شیوخ ناکم  هب  نامیلـس  دـنداتفا ، كاخ  هب  شربارب  رد  نادد  نانمیرها و  هظحل ، نامه  رد  درک . دوخ  تسد  رب  ار  نآ  تفاـی و  نآ  نورد 
گنـس نورد  ار  یخرب  بآ و  نایم  رد  ار  یـضعب  تشک و  ار  اهنآ  دومن . راضحا  دـندوب  وا  اب  هک  ار  ینایرکـشل  ناطیـش و  نآ  تشگزاب و 

. دنکفا نادنز  هب  اههتشپ 
جنپ تسیب و  هک  دوب ، گنـسرف  دـص  نامیلـس ، نایرکـشل  فـص  هک  تسا  هدـش  هتفگ  دـناسوبحم و  نادـنز  نآ  رد  تماـیق  زور  اـت  ناـنآ 

یـشحو تاناویح  نآ  گنـسرف  جنپ  تسیب و  ناگدـنرپ و  گنـسرف  جـنپ  تسیب و  نایّنج ، گنـسرف  جـنپ  تسیب و  اهناسنا ، نآ  زا  گنـسرف 
دوجو يو  پچ  تسار و  تمس  زا  تخت  رازه  دصشش  هک  دمآ  نوریب  يرکـشل  سّدقملا  تیب  زا  نامیلـس  اب  هک  تسا  هدش  تیاور  دندوب .

ياهرهـش هب  رکـشل  هکنآ  ات  دـنهد ، تکرح  ار  اهنآ  هک  داد  نامرف  اهداب  هب  دـننکفا و  هیاس  اهنت  نآ  رب  ات  درک  رما  ناگدـنرپ  هب  وا  تشاد و 
رد ار  بش  تشگزاب و  اجنآ  زا  سپس ، «. 1  » دش دراو  يرسک 
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__________________________________________________

رد دش ، هتخاس  نامیلس  زا  سپ  لاس  رازه  زا  شیب  نیرهنلا  نیب  رد  رهش  صاخ  مسا  ینعم  هب  نیادم  اریز  تساهرهـش ، ینعم  هب  نیادم ، ( 1)
تسا هدوب  یناساس  ناهاشداپ  بقل  تسا ، ورـسخ  بّرعم  هک  يرـسک  اریز  دنتفگیم ، يرـسک  ناریا ، ناهاشداپ  همه  هب  اهبرع  ایوگ  نمض ،

نامیلس تنطلس  ماگنه  دندیسر و  تنطلس  هب  نامیلس  زا  سپ  لاس  رازه  زا  شیب  هک 
167 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اهنآ دیاهدینـش ؟ ای  هدـید  هاشداپ  نیا  زا  رتگرزب  یهاش  ایآ  دـنتفگیم : رگید  یـضعب  هب  اـهنآ  زا  یخرب  لاـح ، نآ  رد  دروآ . رـس  هب  سراـف 
. ریخ دندادیم : باوج 

«. 1  » دیاهدید هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتگرزب  ادخ  حیبست  هیزنت و  راب  کی  داد : ادن  نامسآ  زا  ياهتشرف  لاح ، نیا  رد 
رب دیچیپ و  داد و  رارق  ياهتشون  رد  تخاس و  يرحس  سیلبا  تشذگرد ، نامیلس  نوچ  دومرف : هک  تسا  هدش  هداد  تبـسن  ع )  ) رقاب ماما  هب 

. تسا هدومن  عضو  شناد  ياههنیجنگ  زا  ع ،)  ) دواد نب  نامیلـس  یهاشداپ  يارب  ایخرب  نب  فصآ  هک  ار  هچنآ  تسا  نیا  تشون : نآ  تشپ 
راکـشآ ار  نآ  نآ ، زا  سپ  درک  نفد  نامیلـس  تخت  ریز  ار  نآ  هاگ ، نآ  دنک . نانچ  نینچ و  دسرب ، شیوخ  ياهتـساوخ  هب  دهاوخ  هک  ره 

. دناوخ نانآ  يارب  هدومن و 
«. 2  » تسا هدوب  وا  ربمایپ  ادخ و  هدنب  وا  هکلب  دنتفگ : نانمؤم  و  دشن ، هریچ  ام  رب  هلیسو  نیا  هب  زج  نامیلس  دنتفگ : نارفاک 

«: 3  » هک تسا  نینچ  ع )  ) ماما ریسفت  رد  نآ  ینعم  دش ، نایب  نامیلس  رارف  نیطایش و  تنطلس  هراب  رد  هک  هچنآ  ربانب 
ادـخ و لوسر  زا  دندینـش و  ار  ع )  ) بلاط یبأ  نب  یلع  لیاضف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  نوچ  نایبصان ، دـحلم و  نایدوهی  نیا 
ار نآرق  تاروت و  تسا ، هدومن  رهاظ  ار  تازجعم  نیا  ناـنآ  تسد  هب  یلاـعت  يادـخ  هک  دـندیمهف  دـندرک و  هدـهاشم  یتازجعم  ع )  ) یلع

ایند بلاط  زج  هک  تسا  يدرم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  دنتفگ : هدرک ، مالعا  رگیدکی  هب  نایبصان  نایدوهی و  زا  یخرب  دندرک و  كرت 
وا تسا . هداد  دای  ع )  ) یلع هب  ار  اهنآ  زا  یضعب  تسا و  هتخومآ  روظنم  نیمه  هب  ار  اهرحس  تاداع و  قرخ  اهگنرین و  اههلیح و  تسین و 

__________________________________________________

. دنتشادن دوجو 
ص 238. ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 1)

ص 138. ج 1 ، ناهرب ، ریسفت  ص 127 و  ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 2)
عبط ماما ، ریـسفت  نامه  تسا . هدمآ  ثیدح  نیا  ص 191 و 192  يرکسع ، نسح  ماما  ریـسفت  رد  ص 220 و  ج 9 ، راحب ، ریـسفت  رد  ( 3)

ص 427. يدهلا ، ماما  هسردم 
168 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

همه تسین  ادخ  زا  دـیوگیم  هچنآ  دراذـگاو . ع )  ) یلع هب  ار  یهاشداپ  زین  دوخ  زا  سپ  دوش و  کلام  ام  رب  دوخ  یگدـنز  رد  دـهاوخیم 
راوتـسا ار  شیوخ  نامیپ  دربیم ، راک  هب  هک  ییاهگنرین  رحـس و  اب  ادـخ  ناوتان  ناگدـنب  رب  ام و  رب  ات  تسا ، ینتبم  رما  نیا  رب  وا  ياههتفگ 

دش و کلام  ایند  همه  رب  شیوخ  رحس  اب  هک  دوب  ع )  ) دواد نب  نامیلـس  تفرگ ، ناوارف  هرهب  رحـس  نیا  زا  هک  یـسک  دنتفگیم : اهنآ  دنک .
دنناـم تسا  نکمم  زین  اـم  يارب  میریگ ، ارف  هداد  میلعت  نامیلـس  هب  هک  ار  هچنآ  زا  یخرب  اـم  رگا  تفاـی و  طلـست  نیطایـش  سنا و  ّنج و  رب 
يارب درک و  اعدا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هچنآ  زا  مینک و  رهاظ  دناهدومن ، رهاظ  ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هک  ار  هچنآ 

. میهد رارق  مه  ام  داد ، رارق  ع )  ) یلع
روشک رب  دنتـساوخیم  هک  یلاح  رد  دـننکیم . يوریپ  دـنناوخب ، ای  هدومن  نیطایـش  هچنآ  زا  ناـنآ  دـندرک و  يوریپ  نیطایـش  زا  هجیتن ، رد 

نیا دوصقم  تسا  نکمم  ای  دنوش . طلـسم  نامیلـس  تنطلـس  رب  دنکیمن ، كرد  یـسک  هک  ییاهگنرین  رحـس و  اب  ای  دـنبای ، الیتسا  نامیلس 
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هب مه  ام  هدرک و  تموکح  رحس  نیا  اب  نامیلس  دنتفگ  دندومن و  يوریپ  دندرک ، دراو  نامیلس  تنطلس  رب  اهناطیـش  هک  ییارتفا  زا  هک  دشاب 
. میهاگآ نآ 

یتاداع قراوخ  دنزیمایب و  مه  هب  ار  یعیبط  یناحور و  ياوق  ات  دندناوخیم  داروا  رحس و  هک  نیطایـش  نآ  زا  نانآ  هک ، تسا  نیا  روظنم  ای 
نانآ يارب  تنطلـس  نآ  ات  دندرکیم ، يراکنوسفا  نامیلـس  کلم  رد  و  دـنامیم ، زجاع  نآ ، دـننامه  ندروآ  زا  رـشب  هک  دـندومنیم  رهاظ 

. دندومنیم يوریپ  دبای ، همادا 
. تسا هداد  ماجنا  ار  اهراک  هنوگ  نیا  هک  تسا  رفاک  نامیلس  هک  دنتشادنپ  نیطایش ، بصاون و  نایدوهی و  نیا 

. دوب هدربن  راک  هب  رحس  هدشن و  رفاک  نامیلس  دنتفگیم ، نارفاک  هک  روط  نآ  ُناْمیَلُس :» َرَفَک  ام  َو  »
169 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نانآ  هک  یلاح  رد  دندش  رفاک  نیطایش  اّما  اوُرَفَک :» َنیِطایَّشلا  َّنِکل  َو  »

خساپ هلمج  نیا  هچنآ  رب  انب  دندش ، رفاک  دندادیم  رحس  میلعت  نوچ  هکنیا  ای  و  دندادیم ، میلعت  مدرم  هب  ار  رحـس  َرْحِّسلا :» َساَّنلا  َنوُمِّلَُعی  »
. دشاب رّدقم  شسرپ 

169 ص :  رحس .....  هراب  رد  قیقحت 

يداع یعیبط و  بابـسا  زا  هچنانچ  دـنک ، رثا  تعیبط  ملاع  رد  دـشاب و  ياهحفـص  رد  هک  یـشقن  ای  رادرک  ای  راتفگ  هب  هک  تسا  یمان  رحس 
. دوشیم قالطا  دشاب ، جراخ 

هک يوحن  هب  تسا ، یناحور  ياوق  ریخـست  تلع  هب  ای  دوشیم . لصاح  یعیبط  ياوق  اب  یناحور  ياوق  نتخیمآ  مهرد  تلع  هب  ریثأـت ، نآ  و 
. دوش فرصت  طلسم  رگوداج  هدارا  قبط  یناحور  ياوق 

: دوشیم هتفگ  هک  تسا  نیا  بلطم  قیقحت  دراد . دوجو  عقاو  رد  هکلب  تسین ، ضحم  لّیخت  عوضوم  نیا  دناهتفگ ، یضعب  هکنانچ  و 
تعیبط ملاع  رد  دـنوادخ  نامرف  نذا و  هب  یفرـصت  ياراد  ملاع  لها  تسا و  هدـش  عقاو  اـیلع  توکلم  یلفـس و  توکلم  نیب  تعیبط ، ملاـع 

اهیگتسباو زا  یناسنا ) ناور   ) يرشب سفن  رگا  لاح  يرشب . سوفن ، زا  یلیاسو  بابسا و  طسوت  هب  ای  دشاب ، هطساویب  هکنیا  زا  معا  دنتسه ،
یلفـس يولع و  تادرجم  شریذـپ  بسانم  شدوجو  ددرگ و  كاپ  اهیگریت  زا  یعرـش  ریغ  ای  یعرـش  تایـضایر  اـب  درجم و  دازآ و  اـهر و 

هب هدروآرد ، دوخ  نامرف  ریثأت و  تحت  ار  اهنآ  هک  هنوگ  نیا  هب  دیامنیم ، ریثأت  ملاع  نیا  رد  بابسا ، نودب  ای  هلیسو و  بابـسا و  اب  ددرگ ،
زا ریثأت  نیا  هاگ  ره  دیامنیم . هیجوت  یعرش ، ریغ  هچ  یعرش و  هچ  ار  يرشب  سوفن  ياههتساوخ  سپـس  دنکیم و  بذج  ملاوع  نآ  يوس 

. دوشیم هدیمان  زین  يریذپرثا  ندراذگ و  ریثأت  نیا  دنیوگیم و  رحس  نآ  لیاسو  بابسا و  هب  دشاب ، یلفس  ملاع  لها  بناج 
170 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد يرـشب  سوفن  یهاگ  دـنمانیم . تمارک  هزجعم و  دوشیم ، لصاح  نآ  زا  هک  يریذـپرثا  نیا  دـشاب ، الاب  ملاع  بناـج  زا  ریثأـت  هاـگ  ره 
. دنکیم رثا  حاورا  رد  ریثأت ، هب  زاین  نودب  دوخ  هجیتن ، رد  دوشیم و  تیوقت  یلفس  يولع و  تهج 

. دوشیم هدیمان  ایلع ) توکلم  زا   ) هزجعم و  یلفس ) توکلم  زا   ) رحس نآ ، زا  لصاح  رثا  ریثأت و  نیا 
زا هک  تسا  يریثأت  ای  تسا ، ناهنپ  نانآ  دوجو  رد  ای  تلع ، ببس و  نآ  تسا و  رثؤم  هثیبخ  حاورا  رد  هک  تسا  یببس  هلیسو و  رحـس ، سپ 

. تسین نشور  ام  يارب  نآ  كرد  دراد و  دوجو  تعیبط  ملاع  رد  حاورا  نیا 
، تساراد ار  یناهنپ  ملع  نیا  هک  يدنمـشناد  ای  ملاع  نآ  هب  و  ددرگیم . قالطا  دوش ، كرد  رتمک  هک  یقیقد  نایب  شناد و  ره  رب  هاگ ، نآ 

: دیامرفیم هک  تسا  ینعم  نیا  رب  یلاعت  يادخ  لوق  یهجو  هب  دوشیم و  هتفگ  رحاس 
هنوگ هب  مه  و  حدم )  ) شیاتس تروص  هب  مه  رحاس ، سپ  ناوخب ! ام  يارب  تراگدرورپ  زا  رحاس ! يا  ینعی  َکَّبَر :» اَنل  ُْعدا  ُرِحاَّسلا  اَهُّیَأ  ای  »
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. تسا هدمآ  ّمذ )  ) شهوکن

170 ص :  نآ .....  ياهزمر  تورام و  توراه و  تیاکح 

درک ُنیِطایَّشلا » اُوْلتَت  ام   » رب فطع  ار  نآ  ناوتیم  هکنیا  ای  دندادیم و  میلعت  مدرم  هب  دوب ، هدش  لزان  ناشیا  رب  ار  هچنآ  نانآ  و  َلِْزنُأ :» ام  َو  »
ریخأت ظفل  تسا  نکمم  دوب .) هدش  لزان  ناشیا  رب  هک  هچنآ  دندوب و  هدـناوخ  اهنآ  رب  اهناطیـش  هچنآ  هک  تسا  نیا  روظنم  تروص  نآ  رد  )

رحس هک  یلاح  رد  ینعی  رحـس ، يارب  لاح  ای  تسا ، ُناْمیَلُـس » َرَفَک  ام   » رب فطع  تروص ، نآ  رد  و  دمآیم ) نیا  زا  شیپ  دیاب  ینعی   ) دشاب
171 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هدشن .) لزان 

فرـصنم اذل  تسا و  یبرع  ریغ  مسا  ود  نیا  دـندوب . تورام  توراه و  هک  لباب  رد  هتـشرف  ود  رب  َتوُرام :» َو  َتوُراه  َِلباِبب  ِْنیَکَلَْملا  یَلَع  »
تروص نآ  رد  دناهتفگ ، یضعب  هکنانچ  دشاب . هدش  هتفرگ  ترم  تره و  زا  دشاب و  یبرع  تسا  نکمم  و  دریذپیمن ) رج  نیونت و   ) تسین

ینعی مّحللا ،» ّجفلا   » ینعم هب  يره »  » هدـش هتفگ  و  تسین . یهجو  ار  شندوب  فرـصنم  ریغ  دروم  نیا  رد  تسا ، تسکـش )  ) رـسک ینعم  هب 
توراه و  ) ود نآ  نزو  تسا و  درک » لدج   » ینعم هب  تارامم »  » ای هتیرم »  » شردـصم هک  دـشاب  يرم )  ) زا تورام  هدـمآ و  تخپ  تشوگ 

. تسا تویرم  تویره و  هدش  بلق  توغاط  دننام  هک  تسا ، توعلف  تورام )
مهارف ینعم  هب  ریمی » «، » راـم  » زا اـی  تفاـی ،) جوم  دـمآ و  تکرح  هب   ) جّومت كّرحت و  ینعم  هب  رومی » «، » راـم  » زا توراـم  هک  تسا  زیاـج 

، تروص نیا  رد  ود ، نآ  نزو  دـشاب و  دـش ، هتفاکـش  هوـک  ینعم  هب  فرجلا » راـه   » زا توراـه  دـشاب و  روـظنم  شلها ، يارب  اذـغ  ندروآ 
. تسا هدشن  بلق  هک  تسا  توعلف 

دننام دریگیمن ، هرسک  نیونت و  دشاب ، هتـشاد  ثینأت  ءات  یملع  مسا  هاگ  ره  ینعی  « ) 1  » تسین فرـصنم  تّیملع ،»  » و ات »  » دوجو تلع  هب  و 
(، اهدنب مشچ   ) ناگدننک داجیا  مهو  نارحاس و  ع ،)  ) حون ترـضح  زا  سپ  دندومرف ، هک  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ترـضح  زا  و  ۀجیدخ )

. تفرگ ینوزف  ناشرامش 
ار اهنآ  رحـس  هلیـسو ، نآ  هب  دناوتب  يو  ات  دنزومایب  ربمایپ  نآ  هب  ار  نارحاس  يوداج  ات  داتـسرف  نامز  نآ  ربمایپ  يارب  هتـشرف  ود  ادخ  سپ ،

نامرف هب  ار  اهنآ  تفرگ و  ارف  ار  رحـس  تاملک  نآ  همه  هتـشرف  ود  نآ  زا  ربمایپ ، نآ  سپ  دـنادرگ . زاب  ناشدوخ  هب  ار  اـهنآ  دـنک و  لـطاب 
دیناسر و ادخ  ناگدنب  هب  دنوادخ 

__________________________________________________

-1 تسا . فرصنم  ریغ  مسا  نآ  دنوش ، عمج  مه  اب  ریز  هناگ  للع 9  زا  تلع  ود  هاگ  ره  ( 1)
-8 بیکرت ، - 7 عمج ، - 6 ندوـب ،) یبرع  ریغ   ) همجع - 5 هفرعم ، - 4 ثینأت ، - 3 فصو ، - 2 رگید ،) هملک  هب  ياهملک  زا  لودـع   ) لدـع

. دیاز نون  فلا و  - 9 لعف ، نزو 
172 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، رحس میلعت  نیا  دنراد . زاب  نامدرم  ندرک  وداج  زا  ار  نارحاس  دننک و  لطاب  فّقوتم و  ار  ناشرحس  تاملک ، نآ  ندناوخ  اب  هک  داد  نامرف 
هتفگ هوژپ  شناد  هب  ور ، نیا  زا  تسا ؟ هنوگچ  نآ  هلیاغ  رطخ و  عفر  مس و  عفد  هوحن  تسیچ ؟ ّمس  هک  دناسانشب  یـسک  هک  دنامیم  نآ  هب 

ار یسک  ادابم  یلو  ربب ، نیب  زا  ار  نآ  بولطمان  تارثا  نینچ  نیا  تسا ، هدش  مومـسم  هک  يدید  ار  هک  ره  سپ  تسا ، ّمس  نیا  هک  دوشیم 
: دومرف ترضح  نخس ، نیا  یپ  رد  یشکب ! ّمس  اب 

مدرم هب  تسا ، هداد  دای  ناشیا  هب  دنوادخ  ار  هچنآ  دنوش و  رهاظ  مدرم  رب  رشب  تروص  هب  هک  درک  رما  هتـشرف  ود  نآ  هب  ربمایپ  نآ  هاگنآ  و 
«1 . » دننک هظعوم  هداد ، میلعت 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 530 

http://www.ghaemiyeh.com


زا یهورگ  تفگ ) هک  اجنآ  ات   ... ) دنیآیم دورف  نیمز  هب  نامـسآ  زا  ناگتـشرف  دومرف : هک  تسا  بوسنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب 
غورد فیـصوت  تاهراب  رد  دهد و  ماجنا  وت  ياضر  فالخ  هب  یلمع  نیمز  رد  هک  تاهدیرفآ  نآ  رب  ایآ  اراگدرورپ  دـنتفگ : ناگتـشرف  نآ 

دوخ ییاورنامرف  ذوفن و  تردق و  ناگتـشرف  هب  هکنیا  ات  تشاد  تسود  یلاعت  يادخ  سپ  دومرف ،) هک  اجنآ  ات  ( ؟ يریگیمن مشخ  دـیامن ،
هکنیا ات  دینیزگرب  روظنم  نیا  يارب  ار  هتـشرف  ود  دوخ  نیب  زا  ات  دومرف  یحو  هکیالم  هب  ور ، نیا  زا  دـهد . ناشن  شیاههدـیرفآ  عمج  رد  ار 

، هدوب مدآ  نادنزرف  رد  هک  نانچمه  ار  وزرآ  صرح و  توهش ، ندیماشآ ، ندروخ ، نانآ ، تعیبط  رد  سپس ، مرآ و  دورف  نیمز  رب  ار  نانآ 
هب يریگبیع  رد  هک  ار  تورام  توراه و  راک ، نیا  يارب  ناگتـشرف  سپ ، میامزآیم . دوخ  تعاط  هب  ار  نت  ود  نآ  هاگ ، نآ  و  مهد . رارق 
هک دییآ  دورف  نیمز  رب  هک  دومن  یحو  کلم  ود  نآ  هب  یلاعت  يادخ  سپ ، دندیزگرب . دندوب ، کیالم  رگید  زا  رتتخـس  ع ،)  ) مدآ دنزرف 

مدآ نادنزرف  رد  هچنآ  نم 
__________________________________________________

ص 154. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ج 1065 و  هراّجتلا ، باتک  هعیشلا  لیاسو  ص 147 ، اضرلا ، رابخا  نویع  ( 1)
173 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هک ار  یـسک  دـینادرگم و  کیرـش  نم  اـب  ار  يزیچ  دیـشاب  هجوـتم  هک  دوـمرف  یحو  ناـنآ  هب  سپـس  مـهدیم . رارق  زین  امـش  رد  مداد  رارق 
دورف لباب  هیحان  رد  هتـشرف  ود  نآ  سپـس ، دیـشونم . یلکلا ) تابورـشم   ) رمخ دـینکم و  اـنز  و  دیـشکم . هداد  رارق  مارح  ادـخ  ار  شنتـشک 

نانآ يوس  هب  هداشگ  يور  رّطعم و  هتـسارآ و  ابیز و  ینز  ناهگان  دنتفر ، وس  نآ  هب  دـش ، رگهولج  اهنآ  رب  يدـنلب  ناکم  هاگ ، نآ  دـندمآ .
نآ يوس  هب  دندش و  دنمهقالع  وا  هب  ابلق  دندیشیدنا ، شاهراب  رد  دنتفگ و  نخس  وا  اب  و  داتفا ) وا  هب  ناشمشچ   ) دنتسیرگن وا  هب  نوچ  دمآ ،
نآ هک ، تسا  نیا  ربخ ) هصالخ   ) ربخ لامجا  دنداد . بیرف  ار  وا  دندروآ و  يور  نز  هب  يراوخ  هنتف و  هشیدنا  اب  دندرک و  ادـیپ  لیامت  نز 

نامه نیا  دنتفگ  دندرک و  تروشم  دوخ  اب  اهنآ  دننک . انز  وا  اب  دـنناوتب  هکنیا  ات  داد ، نامرف  بارـش  ندیـشون  تب و  هدجـس  هب  ار  اهنآ  نز 
سپ دندرک . تباجا  ار  نز  تساوخرد  و  دش ، بلاغ  نانآ  رب  توهـش  نکیل  تسا . هدومرف  یهن  نآ  زا  ار  ام  دنوادخ  هک  تسا  تلـصخ  هس 

ات دش  دراو  نانآ  رب  لئاس )  ) ياهدنسرپ دندش ، انز  هدامآ  زین  ود  نآ  درک و  هدامآ  ار  دوخ  نز  نوچ  دندرک . هدجس  ار  تب  دندیشون و  رمخ 
هک دیاهدزتشحو  كوکشم و  امش  تفگ : نانآ  هب  صخش  نآ  دندیسرت . وا  زا  دنتفرگ ، رارق  مه  يور  شیپ  نوچ  دیامن  یـشسرپ  نانآ  زا 

ادـخ هب  تفگ : نانآ  هب  نز  ماگنه ، نیا  رد  تفر . نوریب  نانآ  نایم  زا  سپـس  دـیتسه ! يراکدـب  نامدرم  امـش  دـیاهدرک ، تولخ  نز  نیا  اب 
. دهدیم ربخ  نارگید  هب  ار  امش  عوضوم  دش و  هاگآ  امـش  لاح  فصو  زا  درم  نآ  دیـسرب ، نم  لاصو  هب  دیناوتیمن  امـش  نونکا  هک  مسق 
رد هتشرف ، ود  نآ  دیروآرب . ار  دوخ  تجاح  دیناوتیم  سپـس  دیـشکب . ار  وا  دنک ، اوسر  ار  امـش  هکنآ  زا  شیپ  هدرک ، یتسدشیپ  دیاب  سپ 

دنوادخ تفر . ناشوربآ  دندش و  ناشراک  ندوب  دب  هجوتم  دندیدن . ار  نز  یلو  دـندمآ ، زاب  نز  يوس  هب  دنتـشک و  ار  وا  هتفر ، درم  نآ  یپ 
ص: ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  اهنآ  ار ؟ ایند  تازاجم  ای  ترخآ و  رفیک  دینکیم ، باختنا  ار  مادک  باذع  هنوگ  ود  نیا  زا  تفگ : اهنآ  هب 

174
نیمز زا  دیـسر ، ماجنا  هب  ناشرحـس  میلعت  نوچ  دندادیم و  میلعت  وداج  رحـس و  مدرم  هب  لباب  نیمزرـس  رد  هک  دندیزگرب ، ار  ایند  باذـع 

«. 1  » دنتسه نازیوآ  اوه  رد  راسنوگن  تمایق ، زور  ات  نانآ  دندمآرد . تکرح  هب  نامسآ  يوس  هب  دنتساخرب و 
زا یلاعت  يادخ  دنکیم ؟ هچ  ام  نیب  راکاطخ  نیا  دـنتفگ : هکیالم  هک  تسا  هدوب  نامـسآ  هب  سیردا  نتفر  الاب  زا  سپ  هیـضق  نیا  دـنیوگ :

نانآ دینیزگرب .» تسا  همه  زا  رتهتسیاش  هکنآ  ناتدوخ ، نیب  زا  : » تفگ هداد ، رارق  ناحتما  ضرعم  رد  ار  نانآ  دشن و  دونـشوخ  اهنآ  راتفگ 
. دوب لیئارزع  اهنآ  زا  یکی  هک  دندرک  باختنا  ار  ناگتشرف  زا  نت  هس 

تموکح زا  لیئارزع  نآ ، زا  سپ  دندیشوپ . ار  نانآ  سابل  تخیمآرد و  نانآ  تعیبط  اب  ناینیمز  تشرـس  دندمآ و  دورف  نیمز  هب  نانآ  سپ 
اهزور هک  دندنام  یقاب  لباب  هیحان  رد  نیمز  رد  تورام  توراه و  یلو  درب ، الاب  نامـسآ  هب  ار  وا  تفریذـپ و  ادـخ  داد و  افعتـسا  نیمز  رد 
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ینز يزور  هکنیا  ات  دنتفریم . الاب  نامـسآ  يوس  هب  هدش  نوریب  يرـشب  تعیبط  زا  دیـسریم  ارف  بش  نوچ  دـندرکیم و  يرواد  مدرم  نیب 
هب لوصح  يارب  هک  ییاج  ات  دنتفیرف . ار  وا  دمآ و  دیدپ  ياهقالع  نز  نآ  هب  تبـسن  اهنآ  لد  رد  درک . هعجارم  اهنآ  هب  یّمهم  رما  يارب  ابیز 

، دنزیمایب نز  نآ  اب  دنتساوخ  نوچ  اما  دنتخومآ ، نز  نآ  هب  ار  مظعا  مسا  دنتشک و  دش ) دای  نیـشیپ  ربخ  رد  هکنانچ   ) ار لئاس  نآ  دوصقم ،
« دمآرد ياهراتس  تروص  هب  هاگ ، نآ  دش و  خسم  درک و  دوعص  نامسآ  هب  تسنادیم ، ار  مظعا  مسا  وا  نوچ 

نامه هک  دش  هرهز  وا  مان  و  تسا .) یکیلوبمس  ياهزمر  اهزار و  لاثم ، نیا  زا  روظنم  )
__________________________________________________

. ].....[ ص 175 ج 1 ، نایبلا ، عمجم  ص 127 . ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ص 52 . ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 1)
. هدرک یفن  ع )  ) اضر ترضح  تسا ، هرهز  لکش  هب  نز  خسم  هب  طوبرم  هک  ثیدح  نیا  ( 2)

. دوش هعجارم  ص 286 ، اضرلا ، رابخا  نویع  همجرت  هب 
175 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رب ار  ایند  باذع  لیئربج  تروشم  اب  دندنام و  یقاب  نیمز  رد  دـناهدرک ، ینامرفان  دـندیمهف  هکنیا  زا  سپ  هتـشرف  ود  نآ  تسا . هرهز  هراتس 
هک تسا  هدش  هتفگ  زین  يرگید  وحن  هب  ربخ ، نیا  «. 1  » دندش نازیوآ  لباب ، رد  یهوک  راغ  رد  یهاچ  رد  اذل  دنداد . حیجرت  ترخآ  باذع 
نآ هک  تسا ، هدوب  ادخ  زا  وا  تساوخرد  ترضح و  نآ  تروشم  هب  انب  ایند  باذع  شنیزگ  و  داتفا ، قافتا  ع )  ) سیردا دهع  رد  هّیضق  نیا 

. دنیآ راتفرگ  ایند  باذع  هب  هتشرف  ود 
تلع هب  دندرکیم و  يرواد  ناشنیب  دندربیم و  رـس  هب  نامدرم  نیب  هک  دندوب  حلاص  ینادرم  تورام  توراه و  هک  تسا  هدـش  هتفگ  زین  و 
هدـش هدـناوخ  زین  مال  رـسک  هب  نیکلم »  » تروص هب  هملک  هکنیا  دـندش و  فورعم  اناوت ) دـنمتردق  هاشداپ   ) کلم هب  یگتـسیاش ، حـالص و 

رد ور  نیا  زا  تسا و  هتـشذگ  يامکح  ناربمایپ و  ياهزمر  زا  اهناتـساد ، هنوگ  نیا  لاـثما  هک  نادـب ، «. 2  » دنکیم دـییأت  ار  رظن  نیا  تسا ،
، تسا هدوب  اهزمر  زا  نوچ  تسا و  هدـش  هتفگ  نخـس  توافت  هب  ایلوا ،) ایبنا و  یگدـنز  شور  ینعی   ) هریـس ياهباتک  رابخا و  رد  اهنآ  هراـب 

موصعم ناگتشرف  ناربمایپ و  ماقم  هب  تبـسن  هک  هدش  بجوم  نیا  دناهدرک و  لمح  هعماج  رد  لومعم  فرع و  میهافم  رب  ار  نآ  مدرم  هّماع 
. دوش هداد  تبسن  تسین ، تسرد  شهیجوت  هک  یفرع  میهافم  اطخ ، زا 

زا هک  تسا  بوسنم  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  هب  هکنانچ  دندرک . راکنا  رگید  راب  هدومرف ، رارقا  نآ  هب  راب  کی  ع ،)  ) ناموصعم ور ، نیا  زا 
هب دومرف : ع )  ) ماما دش . شسرپ  هدش ، هتفگ  نخس  نآ  هراب  رد  هدش و  هداد  تبسن  اهنآ  هب  هچنآ  تورام و  توراه و  هراب  رد  ترـضح  نآ 

اهیتشز رفک و  زا  اطخ و  زا  يراگدنوادخ ، فاطلا  اب  ادخ  ناگتشرف  اهتبسن ، نیا  زا  مربیم  هانپ  ادخ 
__________________________________________________

ص 155. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)

ص 155. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 2)
176 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. 1  » دناظوفحم
هک تسا ، لمع ) يورین   ) هلاّـمع و  ملع ) يورین   ) هماـّلع هّوق  ود  کـلم ) ود   ) هتـشرف ود  زا  دارم  مییوگب ، هک  تسا  نیا  نآ  تسرد  هجو  اـما 

دیاقع راکفا و  نوگانوگ و  ياهتوهـش  ّداـضتم و  ياـهتعیبط  زا  ّمعا  دوب ، رـشب  رد  هچنآ  ره  داتـسرف ، ورف  حاورا  ملاـع  زا  ار  ناـنآ  دـنوادخ 
هب تایاور  رابخا و  رد  هک  دـشاب ، یناسنا  سفن  نامه  هک  ياهدـش  تنیز  يوبـشوخ  نز  هب  ار  اهنآ  سپ  داد ، رارق  نانآ  دوجو  رد  ضقانتم ،

( هملاـع هلماـع و   ) هّوق ود  نآ  ور ، نیا  زا  درک ، توعد  دوخ  زا  يوریپ  هب  ار  هّوق  ود  نآ  سفن  و  داد . رارق  شیاـمزآ  دروم  هدـش ، ریبـعت  نز 
نآ نتشک  سوه و  اوه و  تب  ربارب  رد  هدجس  تلفغ و  بارش  ندیشون  اب  زج  ود ، نیا  زا  یبایهرهب  دندش و  سفن  ياهتّذل  اهتوهش و  نوتفم 
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نوچ یلو  دراد ، زاب  راک  زاغآ  رد  سفن  يوریپ  زا  ار  نانآ  ات  دوب  هداتسرف  نیا  يارب  ار  کلم  نآ  ادخ  هک  یلاح  رد  تشادن . ناکما  کلم ،
نیب زا  رجاز ) کلم   ) عنام هتشرف  نآ  ییاناوت  دوش ، اجرب  اپ  مکحم و  نانآ  رد  سفن  ياههتساوخ  دنزیمآرد و  سفن  اب  ات  دنتـساوخیم  نانآ 
لئاس نآ  دوجو  اب  سفن )  ) نز نآ  زا  یبایهرهب  هک  ینامز  دمآرد . نالان  ییادگ  نوچ  اذل  دندوب ، هدش  بلاغ  هتـشرف  رب  ود ، نآ  اریز  تفر .

ساسحا ات  دنتـشک  نورد  رد  هراما  سفن  تساوخرد  قبط  ار  نادجو  يادـن   ) دنتـشک سفن )  ) نز نامرف  هب  انب  ار  وا  دـشن ، نکمم  ناشیا  رب 
رد قیرط  نآ  هب  ات  دندومن  عضو  یناهنپ  ياههار  شیوخ ، تاوهش  هب  ندیـسر  تهج  سپـس ، دنوشن ،) نادجو  تمالم  راچد  دننکن و  هانگ 

، تهج نیا  زا  دنـسرب و  شیوخ  ياهـشهاوخ  هب  ات  دنتـساوخ  كاپان ،) ياهناور   ) هثیبخ حاورا  زا  دادمتـسا  اب  ینعی  دـننک ، فّرـصت  تعیبط 
ود  ) هتشرف ود  نآ  زا  سفن )  ) نز هاگ ، نآ  دش . هدیمان  رحس  اهنآ  يوخ 

__________________________________________________

ص 155. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ص 284 و  ج 1 ، نآ ، همجرت  ص 148 و  ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  ( 1)
177 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تیبرت عقاو  رد  هک  هرهز  ّتیناحور  هژیو  هب  الاب ، ناگراتـس  ياهیناحور  هب  هدـش  رترب  کلم  ملاع  زا  ات  تخومآ  یملع  هلاّمع ) هماـّلع و  هوق 
(. یکلم خسم  هن  تسا ، یتوکلم  خسم  خسم ، زا  روظنم  هک  تسناد  دیاب   ) دندیسر تسا ، نانآ  دوجو  هدنهد  تنیز  هدننک و 

هب انب  تعیبط  ملاع  رد  هّوق  ود  نآ  و  ياهدش ، خـسم  هرهز  تروص  هب  تلاح  نیا  رد  دـنتفگ : دیـسر ، هرهز  ّتیناحور  هب  سفن  نز  نآ  نوچ 
دراد هبترم  دـصتفه  هک  یهاچ  رد  يرابتعا  هب  و  دـنتفرگ ، رارق  نآ  مزاول  مسج و  تمدـخ  رد  اریز  دـندمآ ، راتفرگ  باذـع  هب  ادـخ  ناـمرف 

. دندنام ّقلعم  اوه  رد  ای  هتشگ ، ینادنز 
. دنتخومآیمن ار  نآ  ندرک  لطاب  هار  وداج و  سک  چیه  هب  و  ٍدَحَأ :» ْنِم  ِنامِّلَُعی  ام  َو  »

يارب ار  ام  ادخ  ینعی  تسا ، ناحتما  ینعم  هب  هنتف  اریز  میتسه ، مدرم  يارب  یشیامزآ  ام  دنتفگیم ، هک  اجنآ  ات  ٌۀَْنِتف :» ُنَْحن  امَّنِإ  الوُقَی  یَّتَح  »
تـسا روآ  نایز  شنید  يارب  هک  ار  هچنآ  سک  نآ  دـنکیم و  داـهج  وا  هار  رد  یـسک  هچ  دـنادب  ادـخ  هکنآ  اـت  هداد ، رارق  مدرم  ندومزآ 

. دنکیمن داهج  یسک  هچ  زین  دربیمن و  راک  هب  هتخومآ  هچنآ  ای  و  دزومآیمن ،
ياـعّدا ببــس  هـب  زین  نآ و  دربراـک  اـی  تـسا ، شخب  ناـیز  تـیارب  هـک  ار  يزیچ  نتخوـمآ  داـهج و  كرت  ببــس  هـب  سپ ، ْرُفْکَت :» ــالَف  »

. وشم رفاک  تسا ،- ادخ  زا  ياهیراع  مولع  نآ  هک  یلاح  رد  دوخ - سفن  هب  ياهتخومآ  هچنآ  نداد  تبسن  يروحم و  دوخ  یهاوخدوخ و 
. دنزومآیم تحیصن ، كرت  هب  سپ  َنوُمَّلَعَتَیَف :» »

هچنآ هجوز ،» ءرملا و  نیب  هب  نوقّرفی  ام  ، » دـش هداتـسرف  کلم  ود  رب  هچنآ  رحـس و  هّوق ) ود   ) فنـص ود  نآ  زا  ای  کلم  ود  نآ  زا  امُْهنِم :» »
هّوق ود   ) ناگتـشرف ياهزردنا  هتخومآ ، ار  ذیوعت  مسلط و  راتفگ و  لامعا و  ینعی  دندنکفایم ، ییادج  شنز  درم و  نیب  نآ ، هلیـسو  هب  هک 

178 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هلاّمع ) هماّلع و 
هب هک  يدراوم  لمع ، ملع و  هّوق  ود  ای  هتـشرف  ود  زا  سفن ، ياوغا  شریذپ  اب  مدرم   ) دنناسریم نایز  ادخ  ناگدنب  هب  و  دـننکیم ، كرت  ار 

نایز رگید  سک  هب  ادخ  نذا  هب  زج  دنناوتیمن  هک  یلاح  رد  ٍدَحَأ ،» ْنِم  ِِهب  َنیِّراِضب  ْمُه  ام  َو  ( » دننکیم هدافتـسا  دشاب  ادـخ  ناگدـنب  نایز 
نامرف نذا و  هب  رگم  ِهَّللا ،» ِنْذِِإب  اَّلِإ  . » دنناسرب ینایز  دـنناوتیمن  دـندوب ، هتخومآ  هچنآ  ببـس  هب  ای  نز  درم و  ملع  ببـس  هب  ینعی  دـنناسر ،
يوریپ دندناوخیم  نامیلـس  کلم  رب  نیطایـش  هچنآ  زا  هدرک و  اهر  ار  ادخ  باتک  نوچ  دنتـشادنپیم  اهنآ  هک  تسا  نیا  روظنم  «. 1  » ادخ

وداـج رحـس و  مدرم  هـب  هتـسناد و  اهمـسلط ) درو و   ) اههدـناوخ نآ  زا  نامیلـس  یهاـشداپ  رب  ار  وا  یگریچ  ناطیــش و  هدـناوخ  و  دـندرک ،
اهنآ هک  دـمآ  شیپ  مّهوت  نیا  تسین ،) نینچ  هک  یلاـح  رد   ) دـندادیم تبـسن  هدـش  داـی  لـماوع  هب  ار  اـهراک  یلک  روط  هب  دـنتخومآیم ،

. دننک لمع  اّلقتسم  دنناوتیم 
: دیامرفیم دیادزیم و  هشیدنا  زا  ار  مّهوت  نیا  یلاعت  يادخ  اذل ،
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. دوشیمن عقاو  ادخ  هزاجا  نذا و  نودب  يزیچ  چیه  هدش ، ماجنا  نانیا  تسد  هب  هک  ادخ  زا  تسا  ییاهشیامزآ  اهنیا 
رحـس و عاونا  زا  ییاـهزیچ  ْمُهُّرُـضَی ،» اـم  ، » دـنتخومآیم هلاّـمع ) هماـّلع و  هّوق   ) فنـص ود  نآ  زا  اـی  هتـشرف »  » نآ زا  مدرم  و  َنوُمَّلَعَتَی :» َو  »

دنتخومآ نانآ  هب  هک  دشاب  نیا  روظنم  هکنیا  ای  دنتخومآیم . زین  دنکفا  ییادـج  درم  نز و  نیب  هچنآ  زا  ریغ  و  دوب ، شخب  نایز  هک  گنرین 
درم نز و  نیب  ندـنکفا  ییادـج  هک   ) دـهدب يرتشیب  تیمها  ّصاخ  رما  نآ  هب  هکنآ ، لوا  تسا  لیلد  ود  هب  نآ  تسا و  صاخ  هک  ار  هچنآ 

ناشن رتمهم  ار  نآ  بولطمان  رثا  ات   ) هک تسا  هدروآ  فطع  فرح  مه  لیلد  نیمه  هب  دنک و  ینالوط  ار  شهوکن  ماقم  هکنیا ، مود  دشاب ،)
اهنآ هک  تسا  نیا  روظنم  هکنیا  ای  دهد .)

__________________________________________________

. دیاین مزال  رارکت  هک  تسا  نآ  يارب  انثتسا  نیا  ( 1)
179 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دنتخومآیم هک  هچ  ره  زا  هکنیا  ای  دـنتخومآیم . هدوب  شخب  ناـیز  هک  اـههفرح  مولع و  زا  هچنآ  هماـّلع ) هلاّـمع و   ) فنـص ود  نآ  ریغ  زا 
يزیچ اهنآ  دیدیم . نایز  ناشنید  زا  يوریپ  هب  زین  اهنآ  يایند  هجیتن  رد  دـنناسر و  نایز  ناشنید  هب  ات  دـنتفرگیم ، دای  ار  نآ  يویند  تهج 

. دیآ لصاح  يدوس  مه  اهنآ  يایند  يارب  نآ  میلعت  هجیتن  رد  ات  دنتفرگیمن ، دای  دشاب  دنمدوس  نانآ  نید  يارب  هک  ار 
هدـمآ دورف  نیمز  هب  مه  روظنم  نیمه  يارب  دـندوب . هدـش  رما  شزومآ  هب  یبایدوس  رطاخ  هب  نانآ  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  و  ْمُهُعَْفنَی :» ـال  َو  »

. دندوب
اهنآ ینعی  درادـن ، ياهرهب  ترخآ  زا  درخب ، ار  نآ  سک  ره  هک  دنتـسنادیم  رحـس  ناـگتخومآ  تقیقح ، رد  و  ُهارَتْشا :» ِنََمل  اوُِملَع  ْدََـقل  َو  »

ّتیکلم تحت  ترطف  بسح  رب  ادخ ، باتک  هکنیا  دننام  دندیرخیم . ادخ  باتک  لباقم  رد  دـندوب ، هدـناوخ  اهنآ  رب  اهناطیـش  هک  ار  يزیچ 
ینیوکت باتک  زا  یتروص  ادخ  ینیودت  باتک  اریز  دنتسنادیمن ، دوخ  کلم  ار  نآ  هک  دندناوخیم  نیطایـش  هچنآ  فالخ  هب  تسا . نانآ 

ناسنا ّدض  هکلب  تسین ، بوسنم  تیناسنا  هب  دنناوخیم ، نیطایش  هچنآ  تسا . ینیوکت  باتک  زا  یکچوک  هنومن  یناسنا  تروص  تسا و  وا 
یـشزرایب یلو  تسپ  يالاک  هک  تسا  یندیرخ  هنوگ  نآ  ادخ ، باتک  لباقم  رد  نآ  ندیرخ  سپ  دراد . تافانم  یناسنا  تقیقح  اب  هدوب و 

میلـست تسپ  يالاک  نآ  دـیرخ  تمیق  ناونع  هب  ار  شزرایب  يالاک  نیا  ییوگ   ) دـهدب تسوا  تسد  رد  هک  یـشزرا  اب  يالاک  ربارب  رد  ار 
(. دنکیم

هک تسا  ینعم  نیا  ای  دنتخورف ،) نآ  هب  ار  دوخ  ياهناج  هچنآ  تسا  دب  هچ  و   ) مهـسفنا هب  ورـش  ام  سئبل  و  دومرف ، دـعب  یکدـنا  نیا ، ربانب 
هک تسا  ناـنچنآ  تسا . هدرک  يرادـیرخ  هدوب ، شخبدوس  هک  هچنآ  ربارب  رد  هدوب ، شخب  ناـیز  ار  هچنآ  سک  نآ  هک  دنتـسنادیم  ناـنآ 

180 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هداد  رارق  نآ  ياهب  ار  نآ  اذل  هدرک و  باسح  دوخ  كولمم  هدوب ، شعفن  هب  هک  ار  هچنآ  ایوگ 
. تسا

. دربیمن ياهرهب  نآ  زا  ترخآ ، رد  و  ٍقالَخ :» ْنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َُهل  ام  »
دوجو هک  ار  ادخ  باتک  نیا ، ربانب  تسا . نانآ  دوخ  دوجو  ادخ  باتک  عقاو  رد  یتفایرد ، هک  يروط  نامه  ْمُهَـسُْفنَأ :» ِِهب  اْوَرَـش  ام  َْسِئَبل  َو  »

ناشـسفن بتارم  نوئـش و  زا  دوس ، نیا  اریز  دنتخورف ، يدب  هب  هدوب ، روآدوس  ناشیارب  هک  ار  هچنآ  زین  دنتخورف و  يدب  هب  تسا  نانآ  دوخ 
نیطایـش هک  ار  هچنآ  ندیرخ  اب  نانآ  هک : تسا  نیا  دوصقم  ای  تسا . نآ  دوخ  زا  ترابع  یتهج  زا  يزیچ ، ره  نأش  هک  دوشیم . بوسحم 

ار دوخ  ياهـسفن  هجیتن ، رد  دنداد و  رارق  ناطیـش  يارب  شورف  ضرعم  رد  ار  دوخ  سفن  تقیقح ، رد  ادخ و  باتک  ربارب  رد  دـندناوخیم ،
یهاوخدوخ شیوخ  يارب  هکنیا  تسا  دب  هچ  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  ای  دنتخورف . ناطیـش  هب  رادیاپان ، ياهفدـه  یـضرع و  روما  لباقم  رد 

. تسا هدش  نایب  هیآ ، نیا  دننام  ياهیآ  رد  نیا ، زا  شیپ  هک  دندیرخ ،
شاک يا  هکنیا  ای  دـندرکیم . يراددوخ  نآ  زا  دـناهدیرخ ، هک  ار  هچنآ  اـی  دـناهدش ، بکترم  هچنآ  دنتـسنادیم  رگا  َنوُمَْلعَی :» اُوناـک  َْول  »
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. دندادیمن ماجنا  يراک  نینچ  دنتسنادیم و 

180 ص :  نآ .....  تقیقح  اهقادصم و  ملع و  هراب  رد  قیقحت 

ياوق هلیـسو  هب  ای  دریذپ  تروص  ناسنا  يرهاظ  هکردم  ياوق  هلیـسو  هب  هچ  لاح  دوشیم ، قالطا  یناسنا  كاردا  قلطم  رب  ملع  هک ، نادـب 
، دوشیمن هتفگ  ملع  تاناویح  رگید  كاردا  هب  قیدـصت . ای  دـشاب  روصت  و  یّلک ، ای  دـشاب  یئزج  كاردا  هک  درادـن  یتوافت  و  نآ ، ینطاـب 

نآ زا  یهاگآ ) هب  یهاگآ   ) روعـش هب  روعـش  موهفم  هک  دوشیم  هتفگ  كاردا  ماـع ، فرع  رد  یتقو  هکلب  تسین ، كاردا  قلطم  ملع ، اریز 
نایب همجرت  دیآ  شیپ  دـشاب  نآ  زا  رترب  هک  يرگید  كاردا  نآ  یپ  رد  ینعی  دوش ، رتشیب  دـیارگ و  تدـش  هب  هک  یکاردا  و  دوش ، لصاح 

181 ص : ج2 ، ةداعسلا ،
حالطـصا هب  هدوب و  یناسنا  قیرط  رد  كاردا  نآ  دـیآ ،) تسد  هب  يرتـالاب  كاردا  دوش و  رتشیب  رتعیـسو و  كاردا  هنماد  كاردا ، ره  اـب  )

كاردا هک  تسا  یتـفرعم  ربارب  رد  نآ ، دوشیم و  قـالطا  بّکرم  اـی  یلک  كاردا  نآ ، هب  هتـشگ و  بوسحم  ملع  عرـش ،) لـها   ) ناـعراش
دـشاب یناهرب  هکنیا  ای  یتداع و  ای  دـشاب  ینیقی  یملع ، ای  دـشاب  یّنظ  هکنیا  زا  معا  قیدـصت ، رب  و  دوریم ، راک  هب  طیـسب  كاردا  ای  یئزج 

ملع تفرگ ، رظن  رد  ياهدننک  كاردا  اهنآ  يارب  ات  دشاب  مزال  هکنیا  نودب  هّیملع ، ياههفرح  اهتعنص و  نونف و  رب  دوشیم . هدیمان  ملع  زین ،
هب يراک  مکحم  لئاسم و  لیصفت  رب  ار  ناسنا  و  دوشیم ، لصاح  نیرمت  شزومآ و  تسرامم و  رثا  رب  هک  ناسنا  هکلم  رب  و  دوشیم ، هتفگ 

اهـشناد و دـنانوگانوگ ، اهتعنـص  نونف و  داضتم ، فلاخم و  مه  اـب  اـهتفایرد  اهـشناد و  نوچ  دوشیم . هتفگ  ملع  زین ، دـنکیم  رداـق  اـهنآ 
ادیپ ییانیب  تریصب و  یهجو  هب  ملعلا ) راد   ) ملع يارس  هب  هک  ییاهنآ  رب  رگم  دنوشیمن ، هداد  زیمت  رگیدکی  زا  دنتسه و  دننامه  اهـشنادیپ 
يارس زا  اهنآ ، زا  کی  مادک  ملع و  يارس  زا  اهکاردا ، زا  کی  مادک  هدنهد  صیخشت  دنناوتیم  هک  دنتسه  تریـصب  لها  نانآ  و  دناهدرک ،

نوچ ییوس ، زا  دـناشکیم ، لهج  هب  ار  ناسنا  كاردا  نیمادـک  ملع و  هب  ار  ناسنا  اهکاردا  نیا  زا  کی  مادـک  تسا و  هدـش  رداـص  لـهج 
اـهملع و هباـشت  تهج  زا  دنارایـسب . شنیب ، تریـصب و  هنوگ  نیا  ناـبلاط  تسا ، رداـن  هکلب  مک ، رایـسب  ریـصب  صاخـشا  هنوـگ  نیا  دوـجو 

باسح هب  نیقی ، ار  نامگ  و  ملع ، ار  لهج  و  دـنوشیم ، هارمگ  قح  هار  زا  ناهوژپ ، شناد  زا  يرایـسب  هک  اهینادان ) اهـشناد و   ) تساـهلهج
ملع و یـسررب  هب  لیلد ، نیمه  هب  درادـن . دوجو  یکاردا  ملع و  رگید  نانآ  ياهنامگ  يارو  رد  دـننکیم ، لاـیخ  هک  اـجنآ  اـت  دـنروآیم ،

ياهککشم تقیقح  یهلا ، یقیقح  تافـص  ریاس  دوجو و  دننام  ملع  مییوگیم ، هتخادرپ  نآ  نونف  تاّمهم  لهج و  زا  نآ  زیمت  نآ و  ماسقا 
: هک مییوگیم  دوجو  بتارم  رد  هکنانچ  تسا ، رایسب  بتارم  ياراد  هک  تسا 

182 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هبترم  ( 2 هنأش .) یلاعت   ) تسا دوجولا  بجاو  بتارم ، نیرتالاب  ( 1
هدیمان تّیفورعم  ماقم  نامحر و  سفن  و  ع )  ) یلع تّیولع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هیدّمحم  تقیقح  ّتیشم و  هک  تسا  وا  لصف  نآ ، يدعب 

ياـهملق نآ ، زا  سپ  هبترم  ( 3 هدـش . هدـیرفآ  قح  ببـس  هب  هک  دـنیوگ ، یّقح  نآ  هب  اذـل  تسا و  قلخ  قح و  نیب  هطـساو  نآ  هک  دوشیم 
(5 تسا . یئزج  یّلک و  بتارم  ياراد  نآ  هک  تسا ، هّیرون  حاولا  نآ  زا  هبترم  ( 4 تسا . يدنچ  بتارم  عاونا و  ياراد  دوخ  هک  تسا  یلاع 

ندوب نشور  تهج  زا  هیلاع  بتارم  رد  زین  ملع  دریگیمرب . رد  ار  ناینیمز  نیمز و  ناینامـسآ و  ناـسنا و  هک  تسا  هّینیع  حاولا  نآ  زا  هبترم 
اهنآ و رب  رگید  قیاقح  ندش  نایامن  اهنآ و  دوخ  هب  بتارم  نآ  روهظ  اهترثک و  نتـشگ  وحم  تانّیعت و  ندوب  ادیپان  اهتّیهام و  ندوب  ناهنپ  و 

هّیرون دوجو  نآ  هب  هک  يروط  ناـمه  دوشیم ، هدـیمان  لـقع  ملع و  دوخ ، كرد  زا  دوخ  كاردا  ریغ و  دزن  اـهنآ  فشک  ندـش و  رادـیدپ 
. دنیوگیم

ناهنپ اهنیقی و  اهمدـع و  یگریچ  دوجو و  ندوب  ناهنپ  تّلع  هب  تسا ، نیمز  هب  طوبرم  هچنآ  یعونـصم  روط  هب  تاـیّدام ، بتارم  رد  اـما  و 
اریز دوشیمن . هتفگ  ملع  اهنآ  هب  تقیقح  رد  ناهنپ ، فیعض و  یهاگآ  روعش و  نآ  لیلد  هب  دوخ و  ریغ  زا  ناشدوخ  زا  اهنآ  تقیقح  ندوب 
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َو : » دیامرفیم یلاعت  كرابت و  يادخ  هکنانچ  درادن ، یهاگآ  دوخ  روعـش  هب  ءیـش ، نآ  اّما  دراد ، روعـش  شدوخ  دوجو  ردق  هب  يزیچ  ره 
لوغـشم ادخ  شیاتـس  دمح و  هب  هکنیا  رگم  درادن  دوجو  يزیچ  چـیه  «، ) 1  » ْمُهَحِیبْسَت َنوُهَقْفَت  ْنِکل ال  َو  ِهِدْـمَِحب  ُحِّبَُـسی  اَّلِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ْنِإ 

(. دنرادن یهاگآ  شیوخ  حیبست  هب  نانآ  اّما  تسا ،
یتروص رد   ) تسین شیوخ  حـیبست  هب  یهاگآ  ار  نانآ  یلو  رادروخرب ، یهاـگآ  زا  دنالوغـشم و  قح  حـیبست  هب  همه  هک  تسا  نیا  روظنم 

هب نوهقفی  هک ال 
__________________________________________________

هدروآ نوهقفت ) ال   ) رگید ياـهنآرق  دـننام  ار  هیآ 46  ءارـسا  هروس  رد  زین  مرتحم  رّـسفم  و  تسا ، هدـمآ  نوهقفت  ـال  اـهنآرق ، رتشیب  رد  ( 1)
. تسا هدرک  دای  اعّدم  تابثا  يارب  ار  نوهقفی  لوق ال  اجنیا ، رد  یلو  تسا .

183 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
زین يرهاـظ و  تاکردـم  ساـسحا  دوجو  اـب  ناویح  هک  ناویح  كاردا  رد  دوصقم  بلطم و  تسا  نینچمه  و  دوـش ) هدـناوخ  بیاـغ  هغیص 

ربانب درادن ، یهاگآ  شیوخ  یهاگآ  هب   ) دوشیمن هتفگ  ملع  شکاردا  هب  درادن ، دوخ  روعـش  هب  یهاگآ  نوچ  ینطاب ، كرادم  هب  كاردا 
رد تسا و  دوبن  هبترم  رد  تسا و  ندوب  هّوقلاب  نیع  لوا  هّدام  رد  دوجو  ّتیلعف  هک  تسا  نیا  بلطم  ّرـس  و  تسین .) رادروخرب  شناد  زا  نیا 
هن نیا ، ربانب  دشاب . نآ  دوجو  زا  ياهلحرم  يرگید  دوجو  هکنیا  ای  دشاب ، هتشاد  يدوجو  شدوخ  يارب  هکنیا  ات  درادن ، يدوجو  دوخ  سفن 
رد ءیـش  نآ  روضح  ملاع و  يارب  ءیـش  نآ  دوجو  زا  تسا  ترابع  يزیچ ، هب  ملع  اریز  دراد . یملع  دوخ  ریغ  هب  هن  و  تسا ، ملاع  دوخ  هب 

اهتابن اهدامج و  رـصانع و  ياهتروص  لیبق  زا  تسا ، شّقنم  هّدام  نآ  رد  هک  تسا  ییاهتروص  ینامـسج و  دادـتما  نامه  مود ، هّدام  وا . دزن 
ناهن هّوقلاب  تلاح  نامه  تحت  نآ  تیلعف  اـّما  تسه ، اـهنآ  يارب  دوخ ) يارب  و   ) هسفنل و  دوخ ) رد   ) هسفن یف  يدوجو  تّیلعف و  یعون  هک 
ررقم تباث و  نایفوص  دزن  هچنآ  ربانب  تساهنآ . ندش  يرپس  نامه  نیع  اهنآ  نتفای  دوجو  و  تساهنآ ، مدع  نیع  اهنآ  یتاذ  دوجو  و  تسا ،
ملاع تادوجوم  هکنیا  و  دناهدیمان . یتاذ  ياهندش  ون  يرهوج و  تکرح  ار  نآ  هدرک ، دـیلقت  اهنآ  زا  هک  هفـسالف  زا  یخرب  تسا و  هتـشگ 

رد نآ  هدـنروآ  دـیدپ  تهج  زا  و  یتسین ، اـنف و  لـحم  رد  دوخ  تاذ  تهج  زا  نآ  ضارعا  فاـصوا و  روص و  دراوم و  یماـمت  هب  تعیبـط 
يازجا زا  یئزج  هوـالع ، هب  تساـهنآ . تاذ  زا  اـهنآ  ندوـب  ادـیپان  تساـهنآ و  مدـع  نیع  هسفن  یف  اـهنآ  دوـجو  دنتـسه . دوـجو  ود  ياـقب 

هک يزیچ  ره  تسا و  بیاغ  شیازجا  رب  نآ  ّلک  تسا و  تبیغ  رد  یّلک  زا  دوخ و  ياوس  ام  زا  دوش  ضرف  هک  ینامـسج  دادـتما  یهاـنتمان 
هن تسا و  ملاع  شیوخ  سفن  هب  هن  سپ  تسا ، وا  دزن  رد  يروضح  ریغ ، يارب  هن  تادوجوم ، ریغ  دزن  رد  يروضح  وا  يارب  هن  دـشاب  نینچ 

184 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . نتشیوخ  ریغ  مولعم 
ینعی ناسنا ، ریغ  دوشیم و  لیدبت  تابث  هب  دّدجت  روضح و  هب  تبیغ  وا و  دزن  هدوب و  راوتـسا  وا  هب  ینامـسج  دادـتما  هک  یـسک  يارب  رگم 

و دوخ ) رد   ) هسفن یف  دوجو  ياراد  اذـل  تسا ، هّدام  زا  يدّرجت  عون  کی  ياراد  اـهنآ  یناویح  سفن  هک  تهج  نآ  زا  قطاـن  ریغ  تاـناویح 
ملع و اـّما  دراد . ار  لاـح  نیمه  زین  دوخ  ریغ  هب  تبـسن  مولعم و  مه  تسا و  ملاـع  مه  دوـخ ) يارب   ) هسفنل سپ  تسا . دوـخ ) يارب   ) هسفنل

اّما تسه . زین ، دوخ  ریغ  هب  ملاـع  سپ  دـشاب  هّداـم  زا  یناویح  سفن  دّرجت  دـننام  نآ  دّرجت  هک  تسین  هّداـم  زا  دّرجم  تروص  هب  وا  كاردا 
نآ هب  دوشیمن ،) رتشیب  شیهاگآ  درادن و  یهاگآ  دوخ  یهاگآ  هب   ) تسا نتفای  تّدش  روعش و  هب  روعش  زا  دّرجم  نوچ  وا  كاردا  ملع و 

. دنیوگ كاردا  ساسحا و  هکلب  دوشیمن ، هتفگ  ملع 
تابن دامج و  نیب  خزرب )  ) لصاف ّدح  رد  دامج و  لاح  دننام  شلاح  شیوخ ، هاگرارق  رارقتـسا  هّدام و  زا  ندـش  ادـج  زاغآ  رد  ناسنا  اّما  و 

. دشاب فیفخ  تکرح  يارب  كدنا  ییاناوت  ياراد  هک  مرک  نوچ  یناویح  دوشیم ، ناویح  نآ  زا  سپ  هتشگ ، تابن  سپس  تسا ، هدش  عقاو 
تهج زا  اـّما  دوشیم ، لـماک  ناوـیح  يرهاـظ ، ياـهکاردا  تهج  زا  دوـش  دـّلوتم  نوـچ  دراد ، یفیعـض  كاردا  هسمـال ، ّسح  تهج  زا  و 

يرهاظ ياهکاردا  تهج  زا  عقوم ، نآ  رد  هک  دسرب ، یگلاس  هس  ای  یگلاس  ود  هب  هکنیا  ات  تسا ، فیعـض  زونه  یناویح  ینطاب ، ياهکاردا 
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رد وا  هکنیا  زج  تسین ، اههبترم  نیا  رد  ناویح ) تابن و  دامج ،  ) هناگهس ياهـسنج  نیب  وا و  نیب  یتوافت  دوشیم و  لماک  ناویح  ینطاـب  و 
، دامج  ) هناگهس بتارم  نآ  فالخ  هب  تسا . يزیچ  طرـش  هب  هن  وا  دوجو  درادن و  فقوت  هناگهس  ياههبترم  زا  يزیچ  رب  عقاو و  ناسنا  هار 

شیوخ هبترم  ّدح و  زا  هک  دناهتفاین  ار  نآ  دادعتـسا  دـنرادن و  رترب  لامک  دـشر و  دـنافّقوتم و  دوخ  هبترم  ماقم و  رد  هک  ناویح ) تابن و 
لاح رد  یهاگآ  نیا  دنچ  ره  دوشیمن . هدیمان  ملع  رگید ، هبترم  هس  نآ  روعش  دننامه  بتارم ، نآ  رد  ناسنا  طیسب  روعش  اّما  دننک . زواجت 

185 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دشاب . نتفای  تّدش 
هب ناوتیم  هنوگچ  سپ  دوشیمن . هتفگ  روعـش  كاردا و  نآ  هب  هدشن و  بوسحم  یهاگآ  عقاو  رد  تابن  دامج و  روعـش  دیتسناد ، هکنانچ 
هب یهاگآ  تسین و  نتفای  تّدـش  لاح  رد  نوچ  اّما  دوشیم ، بوسحم  كاردا  یهاـگآ و  وا  روعـش  هچ  رگا  ناویح  درک ؟ قـالطا  ملع  نآ 

یهیدب تالوقعم  كاردا  دسرب و  صیخـشت  زیمت و  ّدح  هب  كدوک  نوچ  تفگ . ناوتیمن  ملع  نآ  هب  زاب  دوشیمن ، لصاح  وا  يارب  روعش 
هدـش لصاح  يو  يارب  یناـسنا  قیرط  رد  كاردا  تدـش  اـب  روعـش  هب  یهاـگآ  اریز  دوشیم ، هتفگ  ملع  شکاردا  هب  ملاـع و  وا  هب  دـیامن ،

. تسا
نراقم روعـش  اب  هارمه  تّدـش  اب  كاردا  نآ  هک  یتقو  دوب ، هدـش  بلـس  نآ  زا  ملع  مسا  هک  یکاردا  نامه  زا  هک  دوشیم  هتـسناد  اجنیا  زا 
روحم رب  نآ  زا  ملع  بلـس  كاردا و  رب  ملع  قـالطا  ندز  رود  دوشیم و  قـالطا  ملع  مسا  نآ  هب  تفاـی ، تّدـش  یناـسنا  قیرط  رد  دـش و 

زا ملع ، قدـص  رد  كاردا  نتفای  تّدـش  رابتعا  دوشیم و  ملع  قـالطا  رد  روعـش  هب  روعـش  راـبتعا  رب  یلیلد  دوخ  روعـش ، هب  روعـش  دوجو 
هب ملع  اریز  دراد ، ار  شیوـخ  لـمع  ياـضتقا  ملع  هک  دراد  يرواد  رما  نیا  هب  مه  ترطف  و  دوـشیم ، هدافتـسا  راـبخا  تاـیآ و  ياـههراشا 
هب دناوتیمن  هک  دنادب  تسا و  یبآ  راوید  تشپ  هک  دنادب  هاگ  ره  هنـشت ، ناسنا  اریز  تسا ، راتـساوخ  ار  دوخ  لمع  شیوخ  دوجو  ياضتقا 

. درادیم او  نآ  تهج  رد  تکرح  هب  ار  يو  وا  ملع  تروص  نیا  رد  نآ ، تهج  رد  یتکرح  اب  رگم  دسرب  نآ 
لمع هدمآ ، راکشآ  حیرص و  روط  هب  هک  نوگانوگ  رابخا  قبط  ییوس  زا  تسا . هدش  ییاههراشا  هلئـسم  نیا  هب  زین  رابخا  رد  نیا ، رب  هوالع 

: ربخ نیا  دننام  دوشیم ، ملع  بجوم  مه 
. دنادرگیم ملاع  دنادیم ، هک  یملع  هب  ار  وا  ادخ  دنک  لمع  شملع  هب  هک  ره 

186 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  : » دیامرفیم هک  هدش ، هراشا  رما  نیا  هب  زین  ادخ  باتک  رد 
« ُهَّللا ُمُکُمِّلَُعی 

(. دزومآیم امش  هب  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دینک  هشیپ  یهلا  يراکزیهرپ  «. ) 1»
. تسا هداد  رارق  يوقت  ثاریم  تسا  ملع  بجوم  هک  ار  یمیلعت  لاعتم ، يادخ  هیآ ، نیا  رد 

هب ار  هلئـسم  نیا  رثاکت  هروس  رد  یلاعت  يادخ  تسا .) ییادـتبا  ملع  رب  هجیتن  یلیمکت  ملع  ینعی   ) دراد ملع  ياضتقا  ملع  فیرعت  نیا ، ربانب 
. تسا ملع  رد  ینوزفا  تدش و  ملع  ياضتقا  هک  هدومن  نایب  تحارص 

ار مّنهج  هتبلا  دـینادب  نیقی  يور  زا  رگا  اّـقح  « ) ِنیِقَْیلا َْنیَع  اـهَّنُوَرََتل  َُّمث  َمیِحَْجلا  َّنُوَرَتـَل  ِنـیِقَْیلا  َمـْلِع  َنوُـمَْلعَت  ْوـَل  اَّلَک  : » دـیامرفیم هکناـنچ 
. دید دیهاوخ 

«. 2 ( » دید دیهاوخ  نیقی  مشچ  هب  سپس 
: دیوگیم دراد ، نتفای  تّدش  ياضتقا  ملع ، هکنیا  هراب  رد  هّرس ، سّدق  يولوم 

نیقی ناتسب  هب  درپیمن  هک  نیهم  يا  وت  رد  تسا  یّنظ  بجع  نیا 
رپ لاب و  دیازت  ردنا  دنزیم  رسپ  يا  تسا  نیقی  هنشت  نامگ  ره 

دوش ایوج  وا  ملع  ار  نیقی  رم  دوش  ایوپ  سب  ملع  رد  دسر  نوچ 
نایع تسا و  دید  يایوج  نیقی  نیو  نادب  دشاب  نیقی  يایوج  ملع 
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نیا هجوتم  شنهذ  دونشب و  ار  یگس  يوعوع  ناسنا  هاگ  ره  الثم ،
__________________________________________________

هیآ 282. هرقب ، هروس  ( 1)
6 و 7. هیآ 5 ، رثاکت ، هروس  ( 2)

187 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ّبر ییاورناـمرف  هب  نآ  زا  تسا و  وا  عّونلا  ّبر  هدـییاز  مشخ  نیا  هک  دـسر  اـجنیا  هب  نآ ، زا  هدـشن و  هریچ  وا  رب  یمـشخ  هک  دوـش  هلئـسم 

ربماـیپ هک  دونـشب  رگا  نینچ ، مه  تسا . ملع  تسا  ملع  لـصا  هب  لوصو  بجوم  هک  ندینـش  هنوگ  نیا  تروص ، نیا  رد  دربب . یپ  باـبرالا 
: دیوگب وا  تقو 

تنامض نم  راتفگ  ندینش  يرادربنامرف و  هک  دییامن  يرادربنامرف  نم  زا  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  نم  موق  يا  «: 1 « » ِنوُعیِطَأ َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف  »
يدایز هب  ایند  يراگتسر  هک  دنک ، كاردا  يریگهجیتن و  نینچ  یصخش  شنم )  ) هلکاش قبط  رب  رگا  لاح  تسا . ترخآ  ایند و  يراگتـسر 

، لاح ره  هب  دـنکن ، ای  دـنک  لمح  دوخ  بلط  یتسرد  هب  ار  ربمغیپ  هتفگ  نآ  هچ  تسا . ییاشگروشک  ناگدـنب و  رب  یـشورف  تسایر  لام و 
. تسا لهج  هکلب  تسین ، ملع  وا  كاردا 

ادخ و نید  ظفح  رطاخ  هب  یناهنپ  ياههار  رب  عالطا  رطاخ  هب  وداج و  رحـس و  وا  رگا  هک  یملع  ياههشیپ  يریگدای  رد  هلئـسم  تسا  نینچ 
رب يزوریپ  جنرطـش و  ياههناخ  رد  تکرح  یگنوگچ  رب  یهاگآ  تهج  زا  ار  جنرطـش  و  دزومایب ، رحـس  ندومن  لـطاب  ناوتاـن و  ناگدـنب 
هب تسوا  نایرکـشل  ناطیـش و  هک  ینمـشد  رب  هبلغ  ترخآ و  جرادـم  رد  شیوخ  ياوـق  ریـسم  تهج  رد  ار  نآ  و  دـشاب ، هتخوـمآ  نمـشد 
نآ نتخومآ  زا  وا  دوصقم  دزومایب و  ار  ینید  دـیاقع  ملع  اـی  قـالخالا  ملع  اـی  هقف  هاـگ  ره  و  دوشیم ، بوسحم  ملع  وا  كاردا  دربراـک ،

هکلب دـشابن ، دوهـش  نیقی و  جوا  هب  ملع  ضیـضح  زا  یّقرت  تهج  رد  دـشابن و  قالخا  لیدـبت  اهدـیابن و  اهدـیاب و  زا  يرادربنامرف  لمع و 
یعرش و ياهماقم  هب  ندیسر  فاقوا و  رد  فرصت  اهنیمزرس و  رد  ترهش  نانآ و  رب  یبلطتسایر  مدرم و  یتسود  بلج  وا  دوصقم 

__________________________________________________

. تسا هدمآ  ِنوُعیِطَأ » َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف   » هک ءارعش  هروس  163 و 179  ، 150 ، 144 ، 131 ، 126 ، 110 تایآ 108 ، زا  هتفرگرب  ( 1)
188 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. ملع هن  تسا  لهج  كاردا  نآ  دشاب ، یناسفن  ياهضرغ  زا  نآ  ریغ  ای  یعرش  ریغ 
اـسب هچ  سپ  اـههشیپ ، هدـش و  كاردا  ياـهزیچ  تروـص  هب  هن  تـسا  یناـسنا  هاگتـساخ  كاردا ، ندوـب  یلهج  اـی  یملع و  كرادـم  سپ 

، دناهتسناد مارح  ار  نآ  شزومآ  اهقف  هک  یقیسوم  جنرطش و  رحـس و  يوجـشناد  و  دشاب ، ناطیـش  دنزرف  هکلب  ناطیـش ، هون  هقف  يوجـشناد 
. دوش بوسحم  وا  یملع  كاردا 

ره و  دوشیم ، هدنیوج  نآ  دوجو  رد  يرامیب  صقن و  بجوم  دوش ، ذخا  لماک  زا  يوریپ  هزاجا و  نودب  صقان ، صخش  زا  هچ  ره  هصالخ 
. دوشیم بوسحم  تلیضف  لامک و  تفایرد ، نآ  دریگب ، لماک  صخش  زا  تعاطا  نذا و  اب  صقان  ای  لماک  هچ 

: هک تسا  هدومرف  بوخ  هچ  هراب  نیا  رد  هرس  سدق  يولوم 
ویر تسا و  فیلکت  ماد  ردنا  هک  ناز  وید  تسا و  ناطیش  تسد  صقان  تسد 

دوش رتسکاخ  درب  رز  را  صقان  دوش  رز  دریگ  كاخ  رگ  یلماک 
دور صقان  رد  هک  یملع  دش  لهج  دوش  شناد  وا  شیپ  دیآ  لهج 

دوش ّتلم  یتّلم  دریگ  رفک  دوش  تّلع  یتّلع  دریگ  هچ  ره 
هک یکاردا  ره  و  دوشیم . هدیمان  ملع  هّللا  لها  دزن  دـشاب ، ترخآ  هب  ندرک  ور  ایند و  هب  ندرک  تشپ  بجوم  هک  یکاردا  ره  هکنیا  هجیتن 
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189 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ندومن  يور  اب  هک  تسا  یسک  ملاع  و  دوشیمن . بوسحم  ملع  دشابن ، نینچ  نیا 
ياـیوج هک  تسا  یـسک  هوژپشناد  دـیآ و  راـک  هب  ار  يو  هک  دراد  زاـین  زیچ  هچ  هب  شیوخ  داـعم  شاـعم و  رد  دـنادیم  ترخآ  يوس  هب 

. دنک هدروآرب  ار  شزاین  دیآ و  راک  هب  يو  ترخآ  هب  ندرک  ور  تهج  رد  هک  دشاب  يزیچ  كاردا 
دـنک و كاردا  ینیقی  ناهرب  اب  ار  ینید  دـیاقع  یقالخا و  بلاطم  یعرـش و  لئاسم  همه  هچ  رگ  تسین ، ملاع  دـنک  ور  ایند  هب  هک  ره  سپ ،
، دوشیم عمج  اهنیا  اب  هچنآ  ددرگن و  عمج  یناسفن  ياههتـساوخ  ییایند و  ياهـضرغ  اـب  هک  تسا  يزیچ  نآ  ملع  : » هدـش هتفگ  بوخ  هچ 

«. تسین ملع  تسا و  ملع  هب  هباشم  لهج  نآ 
اب هچ  لاـح  دراد ، هراـشا  كاردا  هنوگ  نیا  هب  ««، 1  » تسا بجاو  ناملـسم  نز  درم و  ره  رب  ملع  بلط  : » دوـمرف هک  ع )  ) موـصعم نخـس  و 

مّلعتم ای  ملاع ! : » هدومرف ع )  ) موصعم و  دنوشیم ، مورحم  تلیضف  نیا  زا  مدرم  رثکا  هن  رگ  تشیعم و  بسک  اب  ای  دشاب  هسردم  رد  نتـسشن 
يارب هن  رگ  و  دراد ، هراـشا  یملع  نینچ  تساوـخرد  ملع و  نیا  هـب  «، 2 « » يوشیم كـاله  هک  شاـبم  سگم ) رخ   ) موس هورگ  زا  شاـب و 

. تسا نکمم  ریغ  نامرف  کی  رما  نیا  مدرم  رتشیب 
: هک تسا  هدـش  تیاور  هکنانچ  دراد ، تلالد  دـش  دای  هچنآ  هب  هدـمآ ، ملاـع  ماـسقا  شناد و  بلط  ملع و  ماـسقا  زا  رایـسب  راـبخا  رد  هچنآ 
؟ تسا هراک  هچ  صخـش  نیا  دومرف : تسا ، هتـسشن  يدرم  درگ  هک  دید  ار  يدرم  دـش ، دراو  دجـسم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

تیلهاج راگزور  اهنآ و  عیاقو  برع و  باسنا  هب  مدرم  نیرتملاع  دنتفگ : تسیچ ؟ هماّلع  دیـسرپ : نآ  زا  سپ  تسا . هماّلع  دـش : هتفگ  سپ 
نآ نتـسناد  زا  دوشیمن و  لصاح  یناـیز  نآ  نتـسنادن  زا  هک  تسا  یـشناد  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  سپ  یبرع . راعـشا  و 

يدوس
__________________________________________________

ص 177، ج 1 ، راحب ، رد  یلو  ملعلا ) لضف  باب   ) هدماین ناملسم  نز  ینعی  هملـسم  هملک  اّما  ص 30 . ثیدح 1 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  ( 1)
. تسا هدش  دای  ود  ره  هملسم  ملسم و 

. فالتخا یمک  اب  ص 34  ثیدح 3 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  ( 2)
190 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: تسا هنوگ  هس  رب  ملع  اهنت  دندومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  سپ  دوشیمن . دیاع 
نیا هک  «. 1  » تسا يدایز  نآ  دشاب ، دروم  هس  نیا  زج  هچ  ره  و  اجرب . اپ  تنس  ( 3 تسا . لدع  رب  ینتبم  هک  یبجاو  روما  ( 2 مکحم . هیآ  ( 1

هک تسا  یلمع  مولعم و  هب  ندرک  ور  لماش  هک  تهج  نآ  زا  دراد ، هراشا  ینامـسج  یناـسفن و  ینـالقع و  مولع  هناـگ  هس  ماـسقا  هب  نخس 
. تسا نتفای  تدش  مزلتسم 

رگا و  دربیم ، تّذـل  نآ  زا  و  دریگیم ، ارف  ار  تامولعم  قیاـقح  زا  يزیچ  ملاـع  هک  ینـالقع  مولع  زا  تسا  تراـبع  مکحم  هیآ  نیا ، رباـنب 
رگ و  درادن ، ییاج  يدوبان  ّکش و  دـیدرت و  نآ  رد  هک  تسا  يزیچ  مکحم  هیآ  سپ  دوبیمن ، اههنیآ  اههناشن و  ینعی  تایآ ، دوبن ، نینچ 

هلقاـع هوـق  تهج  رد  لاـیخ  مادختـسا  اـب  ار  اـهنآ  مّلکتم  فوـسلیف و  هک  یلاـیخ  موـلع  فـالخ  هب  دوـشیمن . قـالطا  هیآ  نآ  هب  مکحم  هن 
ياهـضرغ يویند و  ياهعاتم  لماش  هک  دـهدیم . رارق  یناسفن  ياهتـساوخ  يارب  یلیاـسو  ار  نآ  دـیارآیم و  نآ  هب  ار  دوخ  دروآیمرد و 

ّکش و زا  هدوبن و  اههنیآ ) اههناشن و   ) تایآ اهینتسناد ، هنوگ  نیا  هچ  دهرب ، عرش  زا  تعاطا  نیگنس  راب  زا  هلیـسو  نآ  هب  ات  تسا ، یناسفن 
مولع زا  تسا  ترابع  هلداع ،» هضیرف   » اّما دناهدش . هتفرگ  ناشدوخ ، لاثما  زا  دیلقت  ببس  هب  مولع  نآ  تهج ، نآ  زا  دنتسین . ظوفحم  لاوز 

ياهتلـصخ هب  هتـسسگ ، راـجنهان  دنـسپان و  روما  زا  اـهنآ  هب  ملاـع  هک  يوـحن  هب  تسا ، طوـبرم  یقـالخا  لـیاضف  لـیاذر و  هب  هک  یناـسفن 
دنـسپان و تافـص  زا  شیوخ  ندرک  یهت   ) تسا هیلحت  هیلخت و  نیا  رابتعا  هب  نآ ، رب  بجاو  قـالطا  اریز  دـباییم ، رویز  تنیز و  هدیدنـسپ 

(. هدیدنسپ تافص  هب  یگتسارآ 
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طّـسوتم روما  زا  وا  مولعم  هکنیا  ای  هدوب  لداع  نآ  هب  ملاـع  هک  تسا  نآ  لداـع  ملع  ینعم  اریز  نآ ، رب  هلداـع  هملک  قـالطا  تسا  نینچمه 
هکنیا رگم  تسین ، طّسوتم  یقالخا  مولعم  و  دشاب ، رود  هب  طیرفت  طارفا و  زا  ینعی  دشاب ،

__________________________________________________

ص 32. ثیدح 1 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1)
191 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دراد دوجو  ملاع  رد  هک  دشاب  یئزج  روما  هّجوتم 
ترخآ هب  يور  هک  يرگید  ملع  هب  شناد  نآ  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  دوخ  نآ ، هب  ندرک  لمع  هب  ملع  ندوب  مزـال  هکنیا  ینعم  تسا  نیمه 

. دوش یهتنم  دراد ،
، رود یجک  زا  نآ ، هب  لماع  هدش و  هتفرگ  وا  نیشناج  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  هک  یبلاق  مولع  زا : تسا  ترابع  رادیاپ ، ّتنـس  اّما 
هب ّتنـس  اریز  دنک ، تیافک  ترخآ  ایند و  رد  ار  ملع  بحاص  ّمهم  روما  دـناوتب  ملع  نآ  هکنیا  ای  دـشاب . هنایم  رانک و  رب  طیرفت  طارفا و  زا 
هب زج  تنس ، رب  مولع  يراذگمان  اریز  دناشکیم . لمع  يوس  هب  ار  شبحاص  هک  تهج  نآ  زا  دراد . يدّدعتم  یناعم  تغل ، فرع و  بسح 

هکنآ لاح  يارب  تسا ، یفـصو  ینعم  ود  ره  هب  لداعتم . تسار و  ینعم  هب  تسا ، ماق »  » زا مئاق ) تّنـس   ) همئاـق هملک  تسین و  لـمع  راـبتعا 
ینعی ةآرملا ،» ماق   » زا هملک  نیا  ای  دراد . ماـیق  نآ  هب  شبحاـص  هک  تسا  یتّنـس  ینعم  هب  مئاـق » تّنـس   » سپ تسا ، وا  هب  قلعتم  ماـق »  » لـعف

فوصوم دوخ  لاح  هب  یفـصو  ینعم  نیا  هب  هک  دروآرب . ار  وا  ياهزاین  تخادرپ و  ار  وا  جراخم  تفرگ و  هدهع  هب  ار  شنز  ياهیدـنمزاین 
(. همئاـق تنـس  هلداـع و  هضیرف  هملک  ینعم  زا   ) تسا هدـش  ذـخا  هملک  ود  ره  موهفم  زا  ترخآ  يوس  هب  ندومن  يور  لـمع و  سپ  تسا ،

: دندومرف هک  هدش  تیاور  ملع  ماسقا  هراب  رد  ع )  ) قداص ترضح  زا  هک  تسا  یثیدح  نخس ، نیا  دننام 
، دـنیوجیم ار  نآ  ییاـمندوخ  یناداـن و  شیاـمن  يارب  یفنـص  دیـسانشب . ار  اـهنآ  ناـشهژیو  تافـص  تاذ و  هب  دناهتـسد ، هس  ملع  ناـبلاط 
يذوـم و تسا ، ییاـمندوخ  لـهج و  ياراد  هکنآ  درخ . مهف و  يارب  مه  ياهتـسد  «، 1  » لـتخ يزارف و  ندرگ  ییوـگروز و  يارب  یهورگ 

رد تسامندوخ و 
__________________________________________________

. تسا گنرین  بیرف و  رد  يرای  ینعم  هب  تسا و  برض  بابرا  برض ، دننام  لتخ ، ( 1)
( ریسفت حّحصم   ) تسا انالتخ  التخ و  نآ  ردصم  لتخ و  نآ  یضام 

192 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یهت ییاسراپ  زا  شلد  یلو  دـنکیم ، عوشخ  راهظا  اپ  اـت  رـس  زا  دیاتـسیم . ار  ملح  دربیم و  ملع  ماـن  دـهدیم ، نخـس  داد  مدرم  لـفاحم 

سولپاچ و  « 2  » زاـبگنرین تسا ، بیرف  يزارف و  ندرگ  لـها  هـکنآ  «. 1  » دربـب ار  شرمک  دـبوکب و  ار  وا  ینیب  عـضو ، نیا  زا  ادـخ  تسا .
اهنآ و اـههوشر ) « ) 3  » ياولح هدـنروخ  وا  دـیامن ، عضاوت  دوخ ، زا  رتتسپ  نارگناوـت  يارب  دـنک و  يزارفندرگ  دوـخ  ناـنگمه  هب  تسا ،

. تسا دوخ  نید  هدننکش  مه  رد  هدنزورفا و  شتآ 
. دزادنارب ار  شرثا  املع ، راثآ  زا  دنک و  مانمگ  ار  يو  شور  نیا  رب  شیادخ 

، دزیخ اپ  هب  بش  یکیرات  رد  دشک و  ورف  ار  شهالک  بش  تسا . یباوخیب  هودنا و  یلاح و  هتسکش  راچد  تسا  درخ  مهف و  ياراد  هکنآ 
، ناـسرت شناردارب  نیرتـنئمطم  زا  تسا و  فراـع  دوـخ  رـصع  مدرم  هب  لوغـشم و  دوـخ  هب  تسا و  نارگن  دـسرتب و  دـسارهب ، دـنک ، راـک 

«. 4  » دراد شاهدوسآ  تمایق  رد  دنک و  مکحم  ار  وا  یگدنز  ياههیاپ  ور ، نیا  زا  ادخ  تسا ، نازیرگ  ریگهرانک و 
دوشیم طوبرم  وا  تّین  هدـننک و  كاردا  هبترم  نأش و  هب  كاردا  ندوب  یملع  یلهج و  هک  میدرک  دای  هچنآ  رب  دراد  تلـالد  ثیدـح ، نیا 

. تسین طوبرم  ملع  نآ  یتسپ  تفارش و  هب  و  كرد ، دروم  مولعم و  عوضوم  دوخ  هب  هن 
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ملع بلط  تسا : هدومرف  هک  ع ،)  ) موصعم لوق  رد  ملع  زا  دارم  هچ 
__________________________________________________

(. ریـسفت حّحـصم   ) تسا کیدزن  موقلح  هب  هک  هنیـس  زا  هچنآ  و  دـنزیم ، رود  مکـش  تشپ و  نیب  هچنآ  ای  نآ ، طسو  ای  هنیـس  همزیح ، ( 1)
].....[

(. ریسفت حّحصم   ) یگتخیمآ يدیلپ و  گنرین و  خ )  ) رسک هب  بخ ، ( 2)
نهاـک و لـالد و  ینعم  هب  رخآ . نون  اـب  ءاـح و  متخ  هب  ناولح  تسا و  فورعم  ءاولح )  ) دودـمم و  يولح )  ) روصقم تروص  هب  اولح ، ( 3)

حّحـصم  ) دنـشخب یـسک  هب  نآ  دننام  هوشر و  دننام  هچنآ  ای  دنـشخبیم ، دمآرد ) تّقوم  دـقع  هب  هک  نز   ) هعتم هب  هک  هچنآ  ای  نز ، نیباک 
(. ریسفت

ص 47. ج 2 ، راحب ، ص 84  ج 1 ، یفاک ، لوصا  ( 4)
193 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لهج يارب  ار  ملع  یهورگ  تسا ، هدومرف  هکنیا  تسا و  دـش  قـالطا  نآ  رب  یفرع  موـهفم  ناـمه  اـب  ملع  ظـفل  هک  تسا  كاردا  هب  قـلطم 
رهاظ هب  هچ  رگا  تسا . لهج  ملع  زا  اهنآ  تساوخرد  تیاغ  ینعی  تسا ، لـهج  يارب  اـهنآ  كاردا  یلو  دـنیوجیم  ملع  ینعی  دـنیوجیم ،

. تسین نینچ  یلو  دراد ، ضقانت  یلبق  ثیدح  اب  ثیدح  نیا 
. دوشن هتشادنپ  ضقانت  هک  يوحن  هب  ار  ثیدح  نیا  نایب  نونکا 

هّوق ياراد  زین ، هتـشگ و  ریبـعت  هیرظن  هّوق  هماـّلع و  هّوـق  هب  نآ  زا  هک  تسا  ياهدـننک  كرد  هّوـق  ياراد  ناـسنا  تسا : نیا  نآ  مییوـگیم و 
هک  ) ۀـّیبضغ و  تساهتّذـل ) عفانم و  بذاج  هک   ) هّیوهـش هّوق  ود  هب  يرادرک ) ناوت   ) هلاّمع هّوق  دوشیم . ریبعت  هلاّـمع  هّوق  هب  هک  تسا  یلمع 

میلـست هک  دندرخ  رازگتمدخ  هدوب  هلقاع  هوق  ربنامرف  ای  هّیبضغ ،) هّیوهـش و  هماّلع ،  ) هّوق هس  نیا  دوشیم . میـسقت  تساهجنر ) اهنایز و  عفاد 
نیا دـنوش . تسا ، یجراخ  لقع  نامه  هک  شرما  ّیلو  رادربنامرف  هکنیا  رگم  دریگیمن ، تروص  تسا  ینطاب  لوسر  هک  ياهلقاـع  هب  اـهنآ 
هّوق كاردا  دنـشاب ، هلقاع  هّوق  مداخ  اوق  نیا  رگا  لاـح  دنتـسه . وا  رازگتمدـخ  ناطیـش و  رّخـسم  هّیبضغ ،) هّیوهـش ، هماـّلع ،  ) هناـگهس ياوق 

. دوشیم يرگید  ملع  يورخا و  لمع  بجوم  هک  تسا ، ملع  هماّلع ،
ناـمه ریغ  هک  تسا ، رگید  ملع  بجوم  اـهنآ  یبضغ و  اـی  دـشاب  يوهـش  نآ  هاوخ  تسا ، ترخآ  يارب  هلاّـمع  هّوق  لـمع  تروص ، نیا  رد 

. تسا لمع  كّرحم  هک  تسا  یملع 
زا روظنم  هتبلا  تسا ، ناطیش  یهاشداپ  نامه  یقیقح ، لهج  اریز  دوشیم ، لهج  يدایز  بجوم  وا  لمع  دشاب  ناطیـش  رّخـسم  هّوق  نآ  رگا 

«. 1  » دشاب ملع  هکلم  مدع  هک  تسین  ینادان  نآ  لهج ، نیا 
__________________________________________________

يدوجو رما  ود  نآ  و  ضقانت ، فلا ) تسا : مسق  رب 4  ءایشا  نیب  لباقت  نآ ، مدع  هکلم و  ( 1)
194 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

کلم شرتسگ  بجوم  عقاو ، رد  میلست ، زا  لبق  نآ  شرتسگ  هک  دوشیم  یسفن  تعـسو  بجوم  هک  تسا  یکاردا  ندش  دایز  روظنم  هکلب 
شیامرف تسا . يرگید  لـهج  دوخ ، نآ  عقاو ، رد  هک  دوشیم  يرگید  كاردا  بجوم  كاردا  نیا  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  هدوب و  ناـطیش 

: دیامرفیم هک  تسا  بلطم  نیا  يایوگ  مدرم ،» ماسقا   » ثیدح رد  ع ،)  ) یلع
: دندرک ور  عجرم  هب 3  ادخ  لوسر  زا  سپ  مدرم 

. تسا هتخاس  زاینیب  نارگید  شناد  زا  شیاههتسناد  ببس  هب  ار  وا  ادخ  هدش و  يربهر  ادخ  يوس  زا  هک  یملاع  هب  فلا )
هتفیرف ار  نارگید  وا  هتفیرف و  ار  وا  اـیند  تسا ، نیبدوخ  دراد ، تسد  رد  هچنآ  هب  درادـن و  یملع  تسا و  شناد  یعّدـم  هک  یناداـن  هب  ب )
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. تسا
 .... تسا هدنهد  تاجن  هتفر ، تیاده  ّقح و  هار  هب  هک  هتخومآ  یملاع  زا  ار  ملع  هک  یسک  هب  ج )

یلهاج زا  دارم  اریز  دراد ، هراشا  میتشاد  نایب  ام  هچنآ  هب  ثیدح ، نیا  « 1  » ثیدح رخآ  ات 
__________________________________________________

وحن هب  عوضوم  کی  رب  هک  تسا  يدوجو  رما  ود  نآ  و  ّداضت ، ب ) ناسنا . ناسنا و ال  لثم  عفر ، هن  دنوشیم و  عمج  هن  هک  تسا  یمدـع  و 
رما ود  فیاضت ، لباقت  ج ) یهایـس . يدیفـس و  دـننام  تسین ، فوقوم  يرگید  رب  یکی  رّوصت  هدوبن و  عمج  لباق  هک  دوشیم  دراو  بقاـعت 

روصت هب  فوقوم  نییاپ ، الاب و  ای  دنزرف  ردپ و  دننام  کی ، ره  رّوصت  دناعفر و  لباق  دنوشیمن و  عمج  عوضوم  کی  رد  هک  تسا  يدوجو 
هک ییاـج  رد  اـهنآ  عفر  دـنوشیمن و  عمج  مه  اـب  هک  تسا  یمدـع  يدوجو و  رما  ود  نآ  هک  نآ ، مدـع  هکلم و  لـباقت  د ) تسا . يرگید 

. تسا زیاج  دشابن ، نآ  رد  تفص  شریذپ  تیلباق  هک  ییاج  ینعی  دشابن ، حیحص  اجنآ  رد  هکلم 
ات درادن ، دوجو  ود  نآ  زا  کی  چـیه  هایگ  دامج و  رد  یلو  دراد ، دوجو  تلاح  ود  نیا  زا  کی  ره  ناسنا ، رد  هک  ییانیبان ، ییانیب و  دـننام 

. دشاب حیحص  نآ  رد  ییانیبان  فصو 
ياعّدا هک  ره  سپـس   ) يرتفا نم  باهو  یعّدا  نم  کله  ّمث  تسا : هدرکدای  نینچ  ار  ثیدـح  هلابند  ص 63 ، ج 1 ، یفاـک ، لوصا  رد  ( 1)

( تشگ دیمون  تسب ، ارتفا  هک  ره  دش و  كاله  درک ، قحان 
195 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لهاج وا  دبیرفیم . ار  نارگید  تسا و  هدش  هتفیرف  ایند  هب  هتـشگ ، دنـسپدوخ  هتفای و  بجع  تسا  وا  دزن  هچنآ  هب  تسا ، شناد  یعّدـم  هک 
ار اهنآ  هدرک و  مهارف  ياهنیجنگ  ملع  هتسوپ  رهاظ و  زا  وا  دننادیم . ملاع  ار  اهنآ  مدرم ، هیبش  ییاهمدآ  هک  تسا  یـسک  هکلب  تسین ، هداس 

هکنیا دوجو  اب  درادـن ، دوجو  میتفگ ، ملع  تقیقح  هّداج  رد  هچنآ  ضحم و  شناد  وا ، يارب  تسا . هدومن  هّیهت  دوخ  ياهتـساوخ  تهج  رد 
ناطیش و نامرف  هب  وا  لمع  تسا . ینادان  لهج و  طّلـست  نامه  هدوب و  ناطیـش  تنطلـس  دایدزا  بجوم  هک  یلهج  ياهکاردا  زا  تسا  رپ  وا 
رد ار  شملع  هکنآ  یب  دـنکیم ، عـفد  دـشابن ، وا  سفن  میـالم  هچنآ  دـیوجیم و  ار  اـهنآ  سفن ، هک  تسا  ییاـهزیچ  نآ  بلج  تـهج  رد 

. درب راک  هب  ترخآ ، هب  نتخادرپ  تهج 
سلاجم رد  و  دـنایامنب ، مدرم  هب  هدرک ، هّیهت  هچنآ  دـهاوخیم  میاد  یناطیـش ، هلیح  هکاّرد و  هّوق  اب  هک  تسا  ناطیـش  ربنامرف  صخـش ، نیا 

یناسک هب  دنک و  رهاظ  ار  دوخ  شزرایب  ياهزیچ  تافرخزم و  درازایب و  شیوخ  يدنسپدوخ  بجع و  اب  ار  نانیشنمه  ات  دهد ، نخـس  داد 
: تسا هدومرف  بوخ  هچ  هّرس ، سّدق  يولوم  دزرو . ییامندوخ  دنتسه ، وا  زا  رتالاب  ای  دننامه  درادنپیم  هک 

ناغف دراد  عمتسم  روفن  زک  نآ  تسا  یمیلعت  يدیلقت و  ملع 
تسا یند  يایند  ملع  بلاط  وچمه  تسا  ینشور  رهب  هن  شناد  یپ  نوچ 

صالخ ملاع  نیا  زا  دبای  ات  هک  ین  صاخ  ماع و  رهب  تسا  ملع  بلاط 
دوب نارادیرخ  يور  قشاع  دوب  ناجیب  نآ  هک  يراتفگ  ملع 

196 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تفر درم و  دشابن  شرادیرخ  نوچ  تفز  ملع  نیا  ثحب  تقو  دشاب  هچرگ 

نازیرگ زین  دوخ  ناردارب  نیرتنئمطم  زا  ور  نیا  زا  دـشاب و  شیوخ  تامولعم  اب  ندـیزگ  تولخ  ناهاوخ  ملاـع  هک  تسا  نیا  ملع  تمـالع 
نیا يایوگ  تسادخ و  قلخ  مامت  هکلب  ادخ ، هار  ناکلاس  ناهاوخ  اهنت  هن  قح ، قشع  هّللا و  یف  ّبح  تهج  زا  و  ریغ . هب  دسر  هچ  ات  تسا ،

: هک تسا  نایب 
يرتشا هّللا  هک  الاب  دشکیم  ارم  تسا و  يادخ  نم  يرتشم 
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لالح بسک  مروخ  دوخ  ياهبنوخ  لالجلا  وذ  لامج  نم  ياهبنوخ 
هک ینامدرم  زا  دوخ ، لاثما  رب  دوشیم و  طّلـسم  دـشاب  هتـشاد  ناکما  هکنانآ  رب  شیوخ ، ییوخ  هدـنرد  تّوق  اب  دـشاب ، نیا  زا  ریغ  هکنآ  و 
هک دراد  ناـمگ  نظ و  هک  یناـنآ  هب  یلو  دزادرپیم ، زواـجت  همادا  هطلـس و  هب  دـننکیم ، راـتفر  وا  لـیم  قبط  ناـیاپراهچ  نوچ  درادـنپیم 

سپ دنـشاب . رترب  ای  وا و  دننام  ای  رتتسپ ، وا  زا  تفارـش  رد  هچ  دنکیمن  مه  یتوافت  دنکیم و  یـسولپاچ  دنروآیمرب ، ار  شیاههتـساوخ 
: هک تسا  نیا  ثیدح  ینعم 

بجوم هتـشگ و  لـصاح  یناطیـش  دادمتـسا  ببـس  هب  نآ  هک  دـنهاوخیم  تاکردـم  ینوزفا  يارب  ار  ملع  شناد ، ناگدـنیوج  زا  یهورگ 
: دیامرفیم ع )  ) موصعم هک  تسا  نامه  فنص  نیا  تفص  دوشیم و  لهج  يدایز 

هک دنهاوخیم  یناویح  هّوق  تیوقت  يارب  تسا و  ییوجهطلس  رد  شروهظ  هک  دننکیم  بلط  هیبصغ  هّوق  تیوقت  تهج  زا  ار  ملع  یهورگ 
. دننکیم بلط  نآ  هب  نداد  تّدش  يورخا و  ملع  ندرک  دایز  مهف و  يارب  ار  نآ  یهورگ  و  دوشیم . رهاظ  قّلمت  یشورفرخف و  تروص  هب 

لهج تنطیـش و  رب  ینتبم  هک  تسا  یکاردا  هنوگ  نآ  ناصقن  لباقم  نآ  تسا و  لّقعت  رب  ینتبم  تسا ، كاردا  لامک  عقاو  رد  هک  لقع  اّما 
197 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تیاور  ع ،)  ) یلع نینمؤملا  ریما  زا  دشاب .

دزن مدرم  نیرتنمشد  هک  یتسرد  هب  دیامرفیم : دناهدیمان  ملاع  مدرم  هیبش  ار  اهنآ  هک  ناشنالهاج  ناگدننک و  تدابع  هراب  رد  « 1  » هک هدش 
نانخس هب  هتـشگ و  فرحنم  هنایم  هار  زا  دوخ  هدراذگاو و  شدوخ  هب  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  یـصخش  یکی  تسا . سک  ود  یلاعت ، يادخ 

هار و زا  تسا . ياهنتف  تسا ، ریذـپهنتف  هک  یـسک  يارب  وا  هـک  یلاـح  رد  تـسا ، « 2  » صیرح زامن  هزور و  هب  هدـش ، هناـمداش  زیمآ  تعدـب 
درگ دننکیم و  دیلقت  وا  زا  شگرم  زا  سپ  ای  یگدنز  رد  هک  تسا  یناسک  هدننک  هارمگ  هدش و  هارمگ  هدوب ، يو  زا  شیپ  هک  « 3  » یمسر
ددم هنتف  « 5  » بش ياهیکیرات  هب  دروآ و  مهارف  لهاج  نامدرم  نیب  ار  لهج  هک  تسا  يدرم  «، 4  » سک نینچ  نیا  تسا . شیوخ  ياهاطخ 

. دناسریم
كدنا لاح ، نیا  رد  هک  دنکیم  باتش  یهاوخهدایز  تهج  رد  دنتـسین ، ناما  رد  وا  تسد  زا  زور  کی  یلو  دنمانیم  ملاع  ار  وا  اهامنمدآ 

مهارف لـطاب  يارآ  و  دزاـس ، هنیجنگ  نآ  زا  دوش و  باریـس  یبلطنوزف  هدـیدنگ  بآ  زا  هک  اـجنآ  اـت  تسا ، رتهب  نآ  يداـیز  زا  وا  كاردا 
رادومن زیامتم و  تسا  هدیـشوپ  نارگید  رب  هچنآ  هک  تسا  نماـض  دنیـشن و  مدرم  نیب  رد  یـضاق  نوچ  دیـسر ، اـجنیا  هب  هک  یتقو  و  دروآ ،

ضقن ار  شیوخ  مکح  دریگیم و  یـشیپ  وا  رب  تسا ، هدرک  تواضق  فالخ  هک  یلاـح  رد  دـیامن ، تفلاـخم  وا  اـب  یـسک  رگا  یلو  دـنک ،
هک تسا  سک  نامه  دننام  دنک ، يوریپ  وا  لعف  زا  دـهاوخب  هک  دـیایب  وا  زا  دـعب  هک  سک  نآ  تسا و  فالخ  دـنادیم  هکنیا  اب  دـنکیمن ،

دوخ يأر  هب  دیآ ، دیدپ  يو  يارب  لکشم  مهبم و  هلئسم  کی  هاگره  تسا . هدومن  مکح  قح  ان  هب  نیا ، زا  شیپ 
__________________________________________________

ص 95. ج 1 ، یفاک ، لوصا  ( 1)
( حّحصم . ) دیزرو علو  صرح و  نآ  هب  ینعی  هب ، علو  يا  هب  جهل  ( 2)

( حّحصم . ) تسا مسر ) هار و   ) هقیرط هریس و  ینعم  هب  نوکس ، رسک و  هب  ای  حتف  هب  هیده  نوکس و  حتف و  هب  يده  ( 3)
( حّحصم . ) تسا عمج  رصب  دننام  شمق ، ( 4)

( حّحصم . ) نآ رخآ  یکیرات  ای  بش  هیقب  ینعم  هب  تسا ، ببس  عمج  هک  بابسا  دننام  شبغ ، عمج  شابغا ، ( 5)
198 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دنادیمن هک  توبکنع  نتـسب  رات  دننام  دناشوپب . ار  تاهبـش  هکنیا  ات  دهدیم  تیعطق  نآ  رب  سپـس  دزاسیم ، نآ  يارب  تیاور  زا  يدیاوز 
نییآ و هدیسر ، نآ  هب  هچنآ  زا  ریغ  و  دسانشیمن ، ملع  هلمج  زا  تسا  نآ  رکنم  هک  ار  يزیچ  نآ  صخـش  نینچ  نیا  اطخ . ای  تسا  تسرد 

هدیـشوپ ار  نآ  دشاب ، کیرات  وا  رب  يزیچ  رگا  دیامنیمن . بیذکت  ار  شدوخ  دنک ، هسیاقم  يزیچ  اب  ار  يزیچ  رگا  دنادیمن . شور  هار و 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 543 

http://www.ghaemiyeh.com


یخاتـسگ هب  نآ ، زا  سپ  دـنادیمن ، دـنیوگن ، وا  هب  هک  تسا  نآ  يارب  يو  راک  نیا  تسا . وا  دوخ  لهج  زا  نآ  هک  دـنادیمن  وا  درادیم ،
تسا و راوس  ههبش  بکرم  رب  تسا . « 1  » لیلدیب ياهراک  يارجا  اهیگریت و  همه  دـیلک  وا  سپ  دزادرپیم ، تواضق  هب  هدروآ ، ور  يرتشیب 

دوـش میلـست  هکنیا  اـت  دـهاوخیمن  شزوـپ  نآ  زا  دـنادیمن ، هچنآ  درادیم . او  یگناوـید  هب  ار  وا  يو  لـهج  دزاـتیم . دـنزیم و  باـکر 
دننام ار  تیاور  ای  دـنادیم ، تمینغ  ار  نآ  دـنک و  ناـیب  عطاـق  سرـض  هب  ار  یملع  هک  تسین  راوشد  وا  يارب  دوش .) میلـست  هک  دـسرتیم  )

اب تسا . ناغف  رد  وا  زا  اهنوخ  نایرگ و  وا  زا  اهثرا  اهکرت و  ام  دتـسرفیم . اوه  هب  هاک  دننام  قیقحت ، نودب  دهدیم  داب  ار  نمرخ  هک  یـسک 
ار وا  دوـشیمن ، ریـس  دـباییم ، یـسرتسد  هچنآ  هـب  و  دـنادیم . مارح  ار  لـالح  جرف  درامـشیم و  لـالح  ار  مارح  جرف  شیوـخ ، تواـضق 

«. 2  » تسا هدییارگ  طارفا  هب  قح  نتسناد  هب  اعدا  رد  اریز  تسین ، تقیقح  تفایرد  یگتسیاش 
هدشن دراو  تیاده  رد  زا  هک  سک  نآ  هب  تسا  هراشا  تسا  هدومن  راذگاو  شدوخ  هب  ار  يو  ادخ  هک  یصخش  نآ  ع ،)  ) یلع هدومرف  قبط 
هتـشگ صیرح  هزور  زامن و  هب  سپ ، تسا . هدرکن  تفایرد  هدومرف ، رما  نانآ  زا  شناد  ذـخا  هب  دـنوادخ  هک  شلها  زا  ار  شیوخ  شناد  و 

هجیتن رد  تسا و 
__________________________________________________

( حّحصم . ) تسا یکیرات  ینعم  هب  هحتف  و  تسا . نایب  نودب  ندش  راوس  يرما  رب  نیع  ثیلثت  هب  هوشع  هوشع و  عمج  تاوشع ، ( 1)
ص 54. ثیدح 6 ، ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 2)

199 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ادـتقا وا  هب  هجیتـن  رد  تسا و  هّللا  لـها  صاوـخ  زا  يو  هک  دـناهدرک  ناـمگ  و  دـناهدید ، ناـیاسراپ  زا  ار  وا  اریز  دـناهدش ، وا  هتفیـش  مدرم 

. دناهدومن
شلها زا  ار  دوخ  ملع  هدشن ، تیالو  باب  لخاد  هک  تسا  ییاملع  هب  هراشا  هدش ، روآدای  روکذم  ثیدـح  رد  ع )  ) یلع هک  مود ، هتـسد  اما 

، نانیا هراب  رد  اذل ، دناهتـشگ . اریذپ  ار  مدرم  یهاو  تالایخ  عقاو ، رد  دـناهدروآ و  درگ  مدرم  اهباتک و  زا  ار  ملع  نآ  هکلب  هدرکن ، تفایرد 
ره هک  تسا  یـسک  صخـش  نآ  اریز  هداتفا ، نیمز  يور  هک  يزیچ  ینعم  هب  تسا ، شامق  عمج  هک  هدرب ، راـک  هب  ار  شّمق  هملک  ع )  ) یلع
ملع نیمه  تسا و  هدروآ  درگ  دـننادیم ، یملع  لئاسم  هک  ار  یمدرم  یهاو  تسپ و  تـالایخ  زین  دـنکیم و  يروآعمج  ار  یکچوک  زیچ 

: تسا هدومرف  هدیمان و  لهج  ع ،)  ) یلع ار 
نانآ نایامن ، مدرم  هک  ییاملع  تسا . هدرک  عمج  دنمانیم ، ملع  نآ  هب  مدرم  ياملع  هک  ار  ییاهزیچ  ینعی  ساّنلا » لاهج  یف  الهج  شّمق  »

كرد ینعی  اوُِملَع ،» ْدََـقل  َو  : » دوشیم نینچ  یتـسناد ، نآ  ياـهقالطا  ملع و  ياـنعم  زا  هک  هچنآ  قـبط  ینعم  نیارباـنب ، دـناهدیمان ، ملاـع  ار 
نآ زا  ترخآ  رد  دندیرخ ، ار  هچنآ  هک  دوب  نیا  دنتفایرد ، هچنآ  دوشیم و  هدیمان  لهج  هّللا  لها  فرع  رد  هک  كاردا  زا  یعون  هب  دندرک 

. دننکیم يراددوخ  دتس  داد و  نیا  زا  دننادب ، تقیقح  رد  رگا  هک  دنتخورف ، ار  دوخ  دب  هچ  دنرادن و  یبیصن  هرهب و 

199 ص :  هیآ 103 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(103  ) َنوُمَْلعَی اُوناک  َْول  ٌْریَخ  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  ٌَۀبُوثََمل  اْوَقَّتا  َو  اُونَمآ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو 

199 ص :  همجرت ..... :

شاـک يا  دوب . دـهاوخ  زیچ  ره  زا  رتهب  دـنرادیم  تفاـیرد  ادـخ  زا  هک  یـشاداپ  دـنوش . راـگزیهرپ  دـندروآ ، ناـمیا  تقیقح  هب  اـهنآ  رگا 
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. دنتسنادیم
200 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

200 ص :  ریسفت ..... :

« اُونَمآ ْمُهَّنَأ  َْول  َو  »
دوخ رـس  تشپ  ار  نآ  هک  یباتک  هب  ای  دـنروآ ، نامیا  صاـخ  ناـمیا  هب  اـی  ماـع  ناـمیا  هب  « 1  » اـهیبصان ینعی  اـهنآ ، ریاـظن  دوـهی و  رگا  و  : 

«، ُهارَتْشا ِنََمل   » رب ترابع ، نیا  دوب . دهاوخ  رتهب  دنرادیم ، تفایرد  ادخ  زا  هک  یشاداپ  دنوش ، راکزیهرپ  دننک و  فارتعا  رارقا و  دنتخادنا ،
. تسا رتبسانم  نآ ، زا  سپ  يازجا  بسح  رب  ُهارَتْشا ،» ِنََمل   » رب فطع  اما  تسا ، هدش  فطع  شیپ ، ياههلمج  رگید  رب  ای 

. دنزیهرپب دنناوخیم ، نآ  يارب  اهناطیش  هچنآ  يوریپ  زا  ای  دندرک ، تعیب  وا  اب  هک  یناسک  اب  تفلاخم  زا  دنزیهرپب  دنسرتب و  و  اْوَقَّتا :» َو  »
. دوشیم ناشبیصن  هک  یشاداپ  هرهب و  ٌَۀبُوثََمل :» »

ار شاداـپ  هرهب و  ینعی  هبوثم »  » هکنآ تلع  اـما  تسا . رتهب  رتوکین و  دوش ، ناشبیـصن  هک  یـشاداپ  هرهب و  ادـخ  دزن  زا  ٌْریَخ :» ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  »
و تسا . ریخ  لاح  ره  هب  رایـسب ، ای  دشاب  كدـنا  هچ  شاداپ ، نآ  رب  هچنآ  هک  دـشاب  بلطم  نیا  هب  هراشا  هک  تسا  نآ  يارب  هدروآ ، هرکن » »

نایب هب  يزاـین  تسا و  مّلـسم  يرما  نداد  شاداـپ  لـصا  هک  دـشاب  نیا  هب  هراـشا  هک  تسا  نآ  يارب  تسا ، هدرواـین  هیلعف  هلمج  هکنآ  تلع 
ار هیلع ) لضفم   ) حـیجرت دروم  هیآ ، رد  ور ، نیا  زا  شاداپ . لصا  هن  تسا ، شاداپ  ندوب  رتهب  موزل  تسا ، نایب  هب  جاـتحم  هک  هچنآ  درادـن .
دنک و رکف  ار  نامه  دیامنیم ، روطخ  شرطاخ  هب  ار  يزیچ  ره  هدنونـش  نهذ  هکنیا  ات  تسا ، هدوبن  تیمها  انتعا و  دروم  اریز  هدرکن ، رکذ 

. دنادب شاداپ 
يا ینعی  تسا ، طرش  يارب  ای  یّنمت  يارب  ای  ول » «: » َنوُمَْلعَی اُوناک  َْول  »

__________________________________________________

هیواعم دننام  دندومن ، رهاظ  نانآ  هب  تبسن  ار  دوخ  هنیک  دنتسه و  اجرب  اپ  تیب  لها  هب  تبسن  ینمشد  رد  هک  دنتـسه  یناسک  اهیبصان  ( 1)
. دنتسه دیلپ  رایسب  یلو  مالسا ، لباقم  هن  تسا ، نامیا  لباقم  اهنآ  رفک  هتبلا  تسین ، ياههبـش  کش و  چیه  اهنآ  رفک  تساجن و  رد  دیزی . و 

].....[
201 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنتسنادیم رگا  ای  دنتسنادیم  شاک 

201 ص :  هیآ 104 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(104  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  َنیِِرفاْکِلل  َو  اوُعَمْسا  َو  انْرُْظنا  اُولُوق  َو  انِعار  اُولوُقَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

201 ص :  همجرت ...... :

نخـس شاب ، ام  لاوحا  رظان  دـییوگب ) هکلب   ) نک ار  ام  لاح )  ) تیاعر ادـخ ) لوسر  يا   ) دـییوگن طقف ) ، ) دـیاهدروآ نامیا  هک  یناسک  يا 
. تساّیهم یکاندرد  باذع  نارفاک  يارب  هک  دینادب  دیونشب و  ار  ادخ 
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201 ص :  ریسفت ..... :

 .... دیراد نامیا  هماع  تعیب  ماع  نامیا  هب  هک  یناسک  يا  اُونَمآ :» َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »
«. 1  » تسا هدمآ  نایاونیب ) يا  « ) نیکاسملا اهّیا  ای   » تاروت رد  هکنیا  رگم  هدماین ، اُونَمآ » َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » اج چیه  نآرق ، رد  هک  هدش  تیاور 

ای نک . یکین  ام  هب  امنب و  ار  ام  هظحالم  ینعی  نکب ، ار  ام  تاعارم  دنتفگیم : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  هب  ناناملـسم ، انِعار :» اُولوُقَت  «ال 
(«. يوش رک   ) يونـشن  » ینعی ونـشب ،»  » دوشیم هتفگ  یتقو  دوهی ، تغل  رد  هک  دوب  نآ  تلع  هب  هملک  نیا  و  هدب ، شوگ  ام  نانخـس  هب  هکنیا 

ار نانمؤم  ادخ  سپ  دشاب ، ادخ  ربمایپ  رب  یمانـشد  هکنیا  ات  دندشیم ، لسوتم  هملک  نیا  هب  دوهی  هک  تسا  هدـمآ  یفاص  ریـسفت  رد  هکنانچ 
. دومرف یهن  هملک  نیا  نتفگ  زا 

، تسین مانـشد  دوهی  تغل  رد  انعار ،) هملک  سکع  رب   ) هملک نیا  هچ  شاب ، ام  لاح  رظان  رگنب و  ام  هب  دـییوگب  انْرُْظنا :» اُولُوق  : » تفگ و  َو :» »
. دنشاب هداد  ادخ  لوسر  هب  یمانشد  نآ ، هب  لّسوت  اب  ات 

نیا زا  ار  یهن  هک  تسا  نآ  ینعم  هب  ای  دینک ، تعاطا  و  دیونـشب ، تفگ ، ینخـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  هاگ  ره  و  اوُعَمْـسا :» َو  »
هب ار  رما  و  انعار )  ) لوق

__________________________________________________

(. ع  ) داجس ماما  و  ع )  ) یلع زا  لقن  هب  ص 131 . ج 1 ، یفاص ، ( 1)
202 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیونشب انرظنا )  ) هتفگ نیا 
. تسا یکاندرد  باذع  هدنهد ، مانشد  نایدوهی  يارب  ینعی  ٌمِیلَأ :» ٌباذَع  َنیِِرفاْکِلل  َو  »

202 ص :  هیآ 105 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ِلْضَْفلا ُوذ  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِِهتَمْحَِرب  ُّصَتْخَی  ُهَّللا  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍْریَخ  ْنِم  ْمُْکیَلَع  َلَّزَُنی  ْنَأ  َنیِکِرْـشُْملا  َو ال  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّدَوَی  ام 
(105  ) ِمیِظَْعلا

202 ص :  همجرت ..... :

ره رب  ار  دوخ  تمحر  ادخ  نکیل ) و  ، ) دوش لزان  يریخ  امش  رب  ادخ  بناج  زا  هک  دنرادیمن  تسود  ناکرشم  باتک و  لها  نارفاک  زگره 
. تسا یگرزب  ششخب و  لضف و  ياراد  ادخ  دهدیم و  صاصتخا  دهاوخب  هک 

202 ص :  ریسفت ..... :

. هدرک ادج  شیپ  نخس  زا  ار  نآ  اذل  و  رگید ، دوصقم  نایب  يارب  تسا  نخس  يادتبا  هیآ  نیا  اوُرَفَک :» َنیِذَّلا  ُّدَوَی  ام  »
. يراصن دوهی و  ینعی  ِباتِْکلا :» ِلْهَأ  ْنِم  »

رد زین  ار  ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  تبـسن  ناـقفانم  ناـیبصان و  ناکرـشم ، هتبلا  هـک  ناکرـشم ، هـن  و  َنیِکِرْـشُْملا :» اـَل  َو  »
. دراد دوجو  لامتحا  ود  ناکرشم ، باتک و  لها  ترابع  ود  سپ  دنتسه . باتک  لها  لومشم  تّما  ناقفانم  هکنیا  ای  دریگیمرب .
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دّمحم يراوگرزب  فرـش و  هدـننک  نایب  هک  یتایآ  هاوخ  هک  دوش  لزان  يزیچ  امـش  رب  يادـخ  زا  هک  ْمُکِّبَر :» ْنِم  ٍْریَخ  ْنِم  ْمُْکیَلَع  َلَّزَُنی  ْنَأ  »
نمـشد زا  تمینغ  نتفرگ  یگریچ و  اـی  يویند  ياـهتمعن  زا  یتمعن  اـی  تسا ، ع )  ) ناـنآ كاـپ  نادـناخ  و  ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

. تسا
قیدـصت ای  توبن  هب  ای  و  تسا ) یلاعت  يادـخ  تمحر  تیالو  اریز  ( ) ع  ) یلع تیـالو  ینعی  دوخ  تمحر  هب  ادـخ  ِِهتَمْحَِرب :» ُّصَتْخَی  ُهَّللا  َو  »

203 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  زیامتم  دشخبیم و  یگژیو  شتماما ، تیالو  قیدصت  ای  و  شربمایپ ،
. دنکیم

. دنراد شوخان  ای  دنرادب ، تسود  ار  نآ  اهنآ  هچ  دهاوخب ، هک  ار  شناگدنب  زا  مادک  ره  ِهِدابِع :» ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  »
. تسا یگرزب  ششخب  لضف و  ياراد  دنادرگ ، صوصخم  دوخ  تمحر  هب  هک  ینانآ  رب  ادخ  و  ِمیِظَْعلا :» ِلْضَْفلا  ُوذ  ُهَّللا  َو  »

203 ص :  هیآ 106 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(106  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنَأ  ْمَْلعَت  َْمل  َأ  اِهْلثِم  َْوأ  اْهنِم  ٍْریَِخب  ِتَْأن  اهِْسُنن  َْوأ  ٍۀَیآ  ْنِم  ْخَْسنَن  ام 

203 ص :  همجرت ..... :

رب ادخ  هک  ینادیمن  رگم  میروآیم . ار  نآ  لثم  ای  نآ و  زا  رتهب  هکنیا  رگم  میراپسیمن ، یشومارف  هب  ای  مینکیمن و  خسن  ار  ياهیآ  ره  ام 
؟ تساناوت زیچ  همه 

203 ص :  ریسفت ..... 

203 ص :  نآ ..... : ماسقا  خسن و  نایب 

يرگید زیچ  هدش ، خسن  لطاب و  ءیـش  نآ  ياج  هب  ندومن و  لطاب  نداد و  رییغت  ندرب و  نیب  زا  ینعم  هب  تغل  رد  خسن  ٍۀَیآ :» ْنِم  ْخَْـسنَن  ام  »
تعیرش رد  تباث  مکح  نتـشادرب  عرـش ، رد  و  تسا . هدمآ  نتـشون  ینعم  هب  اهنیا  همه  هخـسنتسا » هخـستنا و  باتکلا و  خسن  . » تسا نداهن 

هچ دنکیمن ، یتوافت  زاب  و  تعیرش ، کی  زا  ای  دنشاب  تعیرش  ود  زا  خوسنم  خسان و  هچ  دنکیمن ، مه  یتوافت  تسا و  نآ  هب  لمع  زا  دعب 
هراب رد  خسن   ) نآ نیتسخن  نوگانوگ . ياهتلاح  رد  صخش  کی  هب  تبسن  ای  صوصخم . صاخـشا  هب  تبـسن  ای  دشاب  مدرم  هّماع  هب  تبـسن 

. تسا ییزج  خسن  صاخ ،) ياهتلاح  صوصخم و  صاخشا   ) یمّوس یمّود و  تسا و  یّلک  خسن  نامه  مدرم ،) هّماع 
لـصاح فلتخم  صاخـشا  بسح  رب  ای  هک  تسا  یئزج  خـسن  ع ،)]  ] هّمئا زا   ) هّیولو راـبخا  رد  خـسن  یّلک و  خـسن  ناـمه  باـتک ، رد  خـسن 

204 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، یهلا باتک  هک  تسا  نیا  بلطم  سپ  تسا . ریذپناکما  خسن  تروص  ود  ره  يوبن ، رابخا  رد  و  صخش . کی  لاوحا  بسح  رب  ای  دوشیم ،

خـسان نآ  خسان  دیآیم و  رامـش  هب  خسن  همه . يارب  نآ  خوسنم  تسا و  همه  هب  قّلعتم  زین ، نآ  هژیو  ماکحا  تسا و  تّما  همه  راذگنوناق 
. تسا همه 

اما و  دنیآیم . باسح  هب  نآرق  تاهباشتم  هکلب  دنوشیمن ، هدرمـش  خوسنم  خسان و  اهنآ  دراد ، نایرج  تایآ  رد  یئزج  خسن  زا  هچنآ  یلو 
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تعیرـش و سّـسؤم  ناماما ، هک  دمآیم  مزال  هن  رگ  تسین و  زیاج  خـسن  تّما ، ّلک  هب  تبـسن  دـش ، دای  هک  هّیولو )  ) ییالو رابخا  رد  خـسن 
یئزج خسن  دنتسه و  تعیرش  ناظفاح  نانآ ، هکنآ  لاح  نآ و  نابهگن  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تعیرـش  ظفاح  هن  دنـشاب  راذگنوناق 

ای تعیرـش  ناـظفاح  هیحاـن  زا  هک  تسا  یمکح  اـی  هدوب  تباـث  عرـش  رما  هب  وا  يارب  مکح  نآ  هک  صخـش  زا  مکح  عـفر  زا  تسا  تراـبع 
دوش هتشادرب  يرگید  تعامج  ای  صخش  زا  مکح  نآ  لاح ، تسا . هدش  تباث  یتعامج  ای  صاخ  صخش  يارب  یعرش  رما  ببس  هب  عراش ،

. تسا یئزج  خسن  یعون  مه  نآ  هک 
سپ میروآیم . شنیب  ینوزفا  تهج  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  دوشیم  هدید  يدنچ  تاحیرـصت  تاراشا و  رابخا  رد  خوسنم ، خـسان و  هراب  رد 

رذ یبأ  دادقم و  ناملس و  زا  نم  متفگ : ع )  ) نینمؤملا ریما  هب  تفگ : هک  هدش  تیاور  یلاله  سیق  نب  میلس  زا  یفاک  باتک  رد  مییوگیم ،
رد هک  تسا  يزیچ  نآ  زج  هک  ماهدینـش ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  یثیداحا  نآرق و  ریـسفت  زا  یبلاطم  دازرمایب ، ناشیادـخ  هک 

نآرق و ریسفت  زا  يدایز  ياهزیچ  مدرم  تسد  رد  دنکیم و  قیدصت  ار  میاههدینش  هک  مدینش  ییاهزیچ  وت  زا  سپس ، تسا . مدرم  سرتسد 
زا مدرم  تفگ  دوشیم  ایآ  دینادیم . لطاب  ار  اهنآ  دیدرکیم و  تفلاخم  اهنآ  اب  امش  هک  مدید  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمغیپ  ثیداحا 
نم زا  دومرف : درک و  ور  نم  هب  ترضح  نآ  دننکیم ؟ ریـسفت  دوخ  هشیدنا  يأر و  هب  انب  ار  نآرق  هداد و  تبـسن  غورد  هب  دمع  ملع و  يور 

205 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  يدرک ، شسرپ 
هباشتم و مکحم و  صاخ و  ماع و  خوسنم و  خـسان و  غورد و  تسار و  لطاب و  قح و  مدرم ، تسد  رد  انامه  بایرد : ونـشب و  ار  شخـساپ 

یّلص ترضح  دوخ  هک  اجنآ  دنتسب ، غورد  ترضح  نآ  رب  زین ، ادخ  لوسر  نامز  رد  هکنانچ  تسا . مه  اب  تاموهوم  تسرد و  ياههرطاخ 
: دومرف نینچ  ياهبطخ  رد  داتسیا و  ینارنخس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا 

شتآ زا  رپ  شهاگنمیـشن  دهد ، تبـسن  نم  هب  ار  یغورد  دمع  يور  زا  سک  ره  سپ  دناهدش ، رایـسب  نم  رب  نازادرپغورد  هدع  مدرم  يا  »
. دوشیم

. درادن یمجنپ  هک  تسا  قیرط  راهچ  زا  دسریم ، امش  هب  هک  یثیدح  دینک ، هجوت  دیاب  دنتسب . غورد  يو  رب  زین  ربمایپ  زا  سپ 
هب يدمع  نتـسب  غورد  زا  صخـش ، نینچ  نیا  دنکیم ، ییامندوخ  مالـسا  هب  رهاظت و  نامیا  هب  هک  قفانم  تسا  يدرم  ثیدـح  هدـنیوگ  ( 1
زا تسا ، ییوگغورد  رایسب  قفانم  وا  هک  دننادب  مدرم  رگا  سپ  درامشیم . هانگ  ار  نآ  هن  دراد و  سرت  هن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نیشنمه  صخش  نیا  دنیوگیم : نینچ  وا  هراب  رد  مدرم  اّما  دننکیمن . قیدصت  ار  شراتفگ  دنریذپیمن و  يو 
ناقفانم هراب  رد  یلاعت  يادـخ  هک  یلاح  رد  دـننادیمن ، ار  وا  لاح  یلو  تسا ، هتفرگ  وا  زا  هدینـش و  نخـس  وا  زا  هدـید و  ار  وا  هدوب و  هلآ 

يا  » ینعی «، 1  » مهلوقل عمـست  اولوقی  نا  مهماـسجا و  کـبجعت  مهتیأر  ذا  و  تسا : هدومرف  هدرک و  فصو  هنوـگ  نیا  ار  اـهنآ  هداد و  ربـخ 
( ینابز برچ  تلع  هب   ) دنیوگ نخس  رگا  دنروآ و  تفگش  هب  ار  وت  رهاظ ) یگتسارآ  زا   ) ینک هدهاشم  ار  اهنآ  مسج  نوچ  وت  ادخ  لوسر 

نایاوشیپ هب  دـندنام و  یقاـب  لاـح  نیمه  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  سپ  قفاـنم  دارفا  هنوگ  نیا  داد .» یهاوخ  شوگ  ناـشراتفگ  هب 
دنتسج و یکیدزن  ناتهب ، غورد و  لطاب و  شتآ و  ناگدنناوخ  یهارمگ و 

__________________________________________________

هیآ 4. نوقفانم ، هروس  ( 1)
206 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اب هارمه  نامدرم ، اریز  دنتـسج . هشیپ  يراوخایند  هلیـسو  نآ  هب  دندرک و  طلـسم  مدرم  رب  ار  نانآ  هدومن ، یگرزب  ياهراک  يدصتم  ار  اهنآ 
هک دارفا  هنوگ  نیا  درادـب و  ظوفحم  نوصم و  ار  وا  ادـخ  هک  ار  یـسک  رگم  مهکولم ،) نید  یلع  ساّنلا   ) دنتـسه ایند  بلاـط  ناـهاشداپ و 

. دنتسه ثّدحم  عون  راهچ  زا  یکی  دنیوگیم ، ثیدح 
نآ هراب  رد  هدومنن و  كرد  تسرد  هدرکن ، ظـفح  نآ  یلـصا  تروص  هب  ار  نآ  یلو  هدینـش  يزیچ  ادـخ  لوسر  زا  هکنآ  مود  صخـش  ( 2

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 548 

http://www.ghaemiyeh.com


دیامنیم و تیاور  دـنکیم و  لمع  نآ  هب  دـیوگیم و  تسا  وا  سرتسد  رد  هچ  ره  دـیوگیمن و  غورد  دـمع  روط  هب  دراد ، يرادـنپ  ربخ 
وا زا  تسین ، شیب  يرادنپ  مهو و  نآ ، هک  دنتـسنادیم  ناناملـسم  رگا  مدینـش و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  ار  نآ  نم  دیوگیم :

. تسجیم يرازیب  اهنآ  زا  تسا ، لایخ  مهو و  اهنآ  هک  تسنادیم  رگا  مه  وا  دوخ  دنتفریذپیمن و 
، هدرک رما  نادب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  هک  هدینـش  يزیچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  تسا  یـسک  موس  صخـش  ( 3

. هدش یهن  نامه  ادعب  هک  دنادیمن  وا  یلو 
هتفر نیب  زا  خوسنم و  سپ ، تسا . هدومرف  رما  نآ  هب  ادعب  دـنادیمن  یلو  هدومرف ، یهن  ار  يزیچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  هدینـش  ای 

رب ور  زیچ  نآ  زا  تسا ، هدـش  خوسنم  زیچ  نآ  هدـمآ و  یخـسان  هک  تسنادیم  رگا  دـنادیمن و  ار  هدـنرب  نیب  زا  خـسان و  یلو  دـنادیم  ار 
. دندرکیم اهر  ار  نآ  تسا ، هدش  خسن  دناهدینش  وا  زا  هک  ار  هچنآ  دنتسنادیم  مه  اهناملسم  رگا  تفاتیم و 

لوسر ندرمـش  گرزب  ادخ و  زا  سرت  تلع  هب  ددـنبیمن . غورد  ادـخ  ربمغیپ  هب  هک  تسا  یـسک  تسا ، صخـش  نیرخآ  هک  نیمراهچ  ( 4
شدوـخ هجو  ناـمه  هب  ار  يزیچ  ره  هکلب  دـنکیمن ، شوـمارف  ار  يزیچ  تسا ، رّفنتم  رازیب و  نتـسب  غورد  زا  هلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ادـخ 
دنادیم ار  خوسنم  خسان و  وا  دهاکیمن . يزیچ  نآ  زا  دیازفایمن و  يزیچ  نآ  هب  درادیم ، هضرع  هدینش  هک  تروص  نامه  هب  دونـشیم و 

207 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ور  خوسنم  زا  دنکیم و  لمع  خسان  هب  و 
زا یهاـگ  دراد . هباـشتم  مکحم و  ماـع و  صاـخ و  خوسنم و  خـسان و  نآرق ، لـثم  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  رما  اـقّقحم  دـباتیمرب ،

صاخ ماـع و  تاـملک  نآرق ، دـننام  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  دوب . هجو  ود  ياراد  هک  دـشیم  رداـص  ینانخـس  ادـخ  لوسر 
ادخ لوسر  هچنآ  ینعی ، « ) 1  » اوهتناف هنع  مکاهن  ام  هوذخف و  لوسّرلا  مکاتآ  ام  و  هدومرف : میرک ) نآرق   ) شباتک رد  یلاعت  يادـخ  تشاد .

هب نانآ  دوصقم  كرد  زا  دنادن ، ار  شلوسر  ادخ و  دـصق  هک  یـسک  ره  سپ  دـیراذگاو ) دـنک ، یهن  ار  هچ  ره  دـیریگب و  دـهد ، روتـسد 
هکلب دنمهفب ، ار  نآ  دنـسرپب و  يربخ  ترـضح  زا  هک  دندوبن  نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  همه  هتبلا  دـتفایم . هابتـشا 

هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  دیایب و  يدرگنابایب  یبارعا و  هک  دنتـشادیم  تسود  هک  اجنآ  ات  دندیمهفیمن ، یلو  دندیـسرپیم  یـضعب 
. دنونشب نانآ  هکنیا  ات  دنک  شسرپ  هلآ 

ره رد  تفریذـپیم . ارم  تولخ  رد  سپ  مدـشیم . دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رب  راب  کی  بش  ره  راب و  کی  زور  ره  نم  اـما 
نینچ نم  زج  سک  چیه  اب  ترـضح  نآ  هک  دنتـسنادیم  ادخ  لوسر  باحـصا  همه  مدوب و  ترـضح  نآ  نوماریپ  دـشیم ، دراو  هک  ییاج 

زا یکی  رد  هاگ  ره  دـمآیم و  شیپ  مدوخ  هناخ  رد  اهتاقالم  نآ  رثکا  دـمآیم . نم  هناخ  هب  ادـخ  ربمایپ  هک  اسب  هچ  سپ  تشادـن . یـشور 
. دنامیمن وا  دزن  یـسک  نم  زج  دنتـساخیمرب و  نم  رطاخ  يارب  ترـضح  نانز  درکیم و  تولخ  میارب  ار  هناخ  مدشیم ، دراو  وا  ياهلزنم 
هچ ره  و  دنتسشنیم ) دندشیمن و  دنلب   ) دنتساخیمن رب  منادنزرف  و  س )  ) همطاف دشیم ، دراو  نم  لزنم  هب  تولخ  رد  ترضح  نآ  هاگ  ره 
هب درکیم  عورـش  ترـضح  نآ  درکیم ، مامت  ارم  ياهـشسرپ  دـشیم و  شوماخ  اهنآ  باوج  زا  نوچ  دادیم و  خـساپ  نم  هب  مدیـسرپیم 

زج دشن  لزان  ادخ  لوسر  رب  نآرق  زا  ياهیآ  چیه  نم و  زا  ندرک  شسرپ 
__________________________________________________

هیآ 7. رشح ، هروس  ( 1)
208 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هباشتم مکحم و  خوسنم و  خسان و  ریـسفت و  لیوأت و  متـشونیم و  دوخ  طخ  اب  نم  دومرفیم و  الما  نم  هب  دناوخیم و  نم  رب  ار  نآ  هکنیا 
زا ياهیآ  چـیه  سپ  دـیامرف . اطع  نم  هب  ار  اهنآ  ظفح  مهف و  شدوخ  هک  تساوخیم  ادـخ  زا  تخومآیم و  نم  هب  ار  نآ  ماع  صاـخ و  و 
هک روط  نآ  نم  قح  رد  هک  اجنآ  ات  مشاب ، هدرک  شومارف  ار  نآ  نم  هک  دـنک  ءـالما  نم  هب  ار  نآ  هک  دوبن  یملع  یلاـعت و  يادـخ  باـتک 
رب هک  لزنم  باتک  چیه  هتخومآ و  وا  هب  ادخ  هک  لاح  ای  هتـشذگ  رد  هچ  یهن  رما و  مارح و  لالح و  زا  زیچ  چیه  درک و  اعد  دوب ، هتـسیاش 
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کی متفرگیم و  دای  ار  نآ  نم  تخومآ و  نم  هب  ترضح  نآ  هکنیا  رگم  تشادن ، دوجو  تیصعم  تعاط و  زا  هدش ، لزان  نیشیپ  ناربمایپ 
مهف و ملع و  زا  نم  لد  هک  تساوـخیم  ادـخ  زا  داـهنیم و  ماهنیـس  رب  ار  شکراـبم  تسد  هاـگ  نآ  مدرکیمن  شوـمارف  مه  ار  نآ  هـملک 

شومارف ار  يزیچ  چـیه  يدرک ، اعد  نم  هب  هک  یتقو  زا  داب ! وت  يادـف  مردام  ردـپ و  ادـخ ! ربمغیپ  يا  : » متفگ سپ  دوش . رپ  رون  تمکح و 
زا نم  : » دومرف سپ  منک »؟ شومارف  نم  هک  یـسرتیم  مه  زونه  اـیآ  مشاـب . هتـشونن  ار  نآ  نم  هک  دـشن  توف  نم  زا  يزیچ  چـیه  مدرکن و 

(. دیآیمن شیپ  تیارب  لهج  یشومارف و  هاگ  چیه  هک  منادیم  « ) 1 « » مرادن یسرت  چیه  وت  بناج  زا  لهج  یشومارف و 
دوجو هباشتم  مکحم و  صاخ و  ماع و  خوسنم و  خـسان و  نآرق  دـننام  مه  ادـخ  لوسر  راـبخا  رد  هک  دراد  تلـالد  بلطم  نیا  رب  ربخ  نیا 
خـسان هک  يدراوم  هباشتم و  لیوأت  هباشتم و  زا  ار  مکحم  صاخ ، دورو  دراوم  صاخ و  زا  ار  ماع  خوسنم ، زا  ار  خـسان  هک  ییاـهنآ  دراد و 

اـهنآ و لاوحا  فـالتخا  لاـجر و  بتارم  هب  هک  یـسک  يارب  زج  راـک  نیا  دـناكدنا و  دـننادب ، دوریم ، نیب  زا  خوـسنم  دریگیم و  قـّلعت 
هک يرابخا  رد  دوشیمن . ققحم  دشاب ، هتشاد  تریصب  دناهدوب ، نآ  راوازس  هک  یماکحا  تالاح و  ياضتقا 

__________________________________________________

ص 1 و ص 62. ج 1 ، یفاک ، ( 1)
209 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ناگدنب لاوحا  هب  ناراوگرزب ، نآ  هک  دراد  راعشا  رما  نیا  هب  دیامنیم ، ع )  ) هّمئا هب  سپـس  ادخ و  لوسر  هب  ناگدنب  رما  ضیوفت  رب  تلالد 
هلئـسم نیمه  رب  تلالد  ناگرزب ، نآ  دوخ  هب  ناشناوریپ  نیب  رظن  فالتخا  تبـسن  و  دـندومرفیم ، رما  نانآ  تالاح  بسح  رب  هتـشاد و  رظن 

« دراد
دننکیم و تیاور  ادخ  لوسر  زا  نالف  نالف و  یهورگ  هدش  هچ  متفگ : ع )  ) قداص ماما  هّللا  دـبع  یبا  هب  «: » 2  » دیوگیم ملسم  نب  دمحم  .

«. دوشیم خسن  نآرق  دننام  مه  ثیدح  : » دومرف ترضح  دسریم »؟ ام  هب  نآ  فالخ  امش  زا  هک  یلاح  رد  دنتسین ، مه  غورد  هب  مهّتم 
ار نآ  خساپ  مسرپیم و  امش  زا  ياهلئسم  هک  تسا  هنوگچ  مدرک : ضرع  ع )  ) قداص ماما  هّللا  دبع  یبا  هب  «: » 3  » دیوگیم مزاح  نب  روصنم 

؟ دیهدیم يرگید  خساپ  هلئسم  نامه  رد  امش  دیآیم و  يرگید  سپس  دیهدیم و 
«. میهدیم باوج  مک  شیب و  هظحالم  هب  مدرم  هب  ام  : » دومرف ترضح  نآ 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترـضح  زا  هچنآ  هک  هدب  ربخ  نم  هب  ادخ  لوسر  باحـصا  هراب  رد  مدیـسرپ  : » دیوگیم مزاح  نب  روصنم  دعب 
لقن فـالتخا  هب  هک  هدـش  هچ  سپ  مدرک ، ضرع  دـناهتفگ . تسار  هکلب  دومرف : ترـضح  نآ  غورد ؟ اـی  دـناهتفگ  تسار  دـناهدرک ، لـقن 

دیـسرپیم و ياهلئـسم  ترـضح  زا  دـمآیم و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  یـصخش  هک  ینادیمن  اـیآ  دوـمرف : دـناهدرک ؟
، ثیداحا زا  یخرب  سپ  دوب ؟ لوا  خساپ  خسان  هک  دادیم  یخساپ  ترضح  دمآیم ، يرگید  صخـش  سپـس  دادیم . خساپ  وا  هب  ترـضح 

«. دننکیم خسن  ار  رگید  یضعب 
تسا و هدننک  ارادم  ادخ  «: » 4  » دومرف هک  هدش  لقن  مه  زاب  قداص  ماما  زا 

__________________________________________________

ص 107. ج 1 ، ثیدحلا ، فالتخا  باب  یفاک ، لوصا  ( 1)
ص 110. ثیدح 2 ، ذخأم ، نامه  ( 2)
ص 110. ثیدح 3 ، ذخأم ، نامه  ( 3)

. ّلس هملک  ص 399  ج 5 ، نیرحبلا ، عمجم  ثیدح 3 و  ص 184 . قفر ، باب  ج 31 ، یفاک ، ( 4)
210 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. دراد تسود  ار  ارادم 
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سوـه و فلاـخم  ار  اـهنآ  دـشکیم و  نوریب  ناـشیاهلد  زا  ار  اـهنآ  تفلاـخم  هنیک و  هک  تسا  نـیا  ناگدـنب ، هـب  تبـسن  ادـخ  يارادـم  زا 
و درادرب ، نایم  زا  دهاوخیم  هک  دراذگیم  او  يرما  رب  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  مدرم ، هب  تبـسن  وا  يارادـم  هلمج  زا  دـنکیم و  ناشهاوخلد 

هاگ ره  سپ  دنوش . ناوتان  هتشگ و  نیگنس  اهنآ  راب  هرابکی  دنیشن و  اهنآ  نت  هب  نامیا  فیلکت و  نیگنـس  ياههقلح  هک  تسا  نآ  يارب  نیا 
. دنکیم خسن  رگید  يرما  هب  ار  يرما  دهاوخب ، نینچ 

وا زا  دمآ و  يرگید  درم  ادعب  داد . یخساپ  نم  هب  وا  مدیسرپ . ياهلئسم  هراب  رد  ع ،)  ) رقاب دمحم  ماما  زا  «: » 1  » تفگ هک  هدش  لقن  هرارز  زا 
یخساپ ترضح  نآ  دمآ . يرگید  صخش  دعب ، دوب . نم  خساپ  فالخ  هک  داد  يرگید  خساپ  ترـضح  نآ  دیـسرپ . هلئـسم  نامه  هراب  رد 

زا قارع ، لها  زا  نت  ود  نیا  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  : » متفگ دـنتفر ، نوریب  درم  ود  نآ  هک  یتقو  دوب . نم  قیفر  نم و  خـساپ  فالخ  هک  داد 
نآ سپ  تشاد . تواـفت  شقیفر  خـساپ  اـب  هک  يداد  رگید  یخـساپ  مادـک  ره  هب  وت  دندیـسرپ و  هلئـسم  کـی  وت  زا  دـندمآ و  وـت  ناـیعیش 

مدرم دیشاب ، يأر  کی  نایعیش  امش  همه  رگا  دنکیم و  رترادیاپ  ار  ام  امش و  تسا و  رتهب  ام  يارب  اققحم  نیا  هرارز ، يا  دومرف : ترـضح 
«. دوشیم رادیاپان  لزلزتم و  امش  ام و  یگدنز  دنربیم و  یپ  ام  هب  تبسن  امش  داقتعا  تدحو و  هب 

نیمه هب  مود . لزنم  رد  یخرب  لوا و  لزنم  رد  یـضعب  دـنراد . رارق  فلتخم  لزانم  بتارم و  رد  ناـنمؤم  : » هک هدـش  لـقن  ع )  ) رقاـب ماـما  زا 
مادک ره  رد  بیترت ، نیمه  هب  دنامیمن و  رادـیاپ  دوش ، هتفگ  یلوا  هب  تسا  یمود  هب  طوبرم  هچنآ  رگا  هک  دنتـسه ، متفه  هبترم  ات  بیترت ،

رد هناگتفه . بتارم  نیا  زا 
__________________________________________________

ص 112. ج 1 ، یفاک ، لوصا  ( 1)
211 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هک تسا  نآ  لـیلد  نیا  دراد و  ءزج  دوـخ 10  یئزج  ره  هک  لزنم ،  49 رگید ، ياهربخ  رد  هدـش و  دای  اـت  هد  بتارم  نیا  راـبخا ، زا  یخرب 
یهن رما و  دـحاو  یـصخش  لاوـحا  بسح  رب  اـی  مدرم ، تـالاح  بسح  رب  ناراوـگرزب ، نآ  دراد و  تواـفت  صاخـشا  فـالتخا  هب  ماـکحا 

، ناشتالاح اهـضرم و  بسح  هب  دیامنیم و  ار  وا  تالاح  ضیرم و  يرامیب  تیاعر  کشزپ  دنتـسه و  اهناور  کشزپ  اهنآ ، اریز  دندرکیم .
ٍةَریَِـصب یلَع  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعْدَأ  ِیلِیبَس  ِهِذه  ُْلق  هدومرف : ادخ  هکنیا  دنکیم و  مهارف  نانآ  يارب  ییاود  اذـغ و  دـهدیم و  خـساپ  اهنآ  لئاسم  هب 

هک یشنیب  تریـصب و  رب  مناوخیم  ادخ  يوس  هب  ار  امـش  دنتـسه ، نم  وریپ  هک  یناسک  نم و  تسا ، نم  هار  نیا  وگب  «، » 1  » ِینَعَبَّتا ِنَم  َو  اَنَأ 
نطاب دـید  تریـصب ، ینعم  اریز  دراد ، تلالد  بلطم  نیا  رب  دوشیم ،» دـنمهرهب  نآ  زا  تسا ، نم  وریپ  هک  سک  ره  نم و  تسا ، نآ  همزال 

دیاب هک  یشور  هار و  دوشیم و  هدناوخ  ارف  نآ  هب  هچنآ  وا و  لاح  روخ  رد  بسانم و  یتوعد  هدنوش  توعد  لاوحا  نطاب ، دید  رد  تسا و 
. دوشیم هدید  دیامیپب 

تمالع ینعم  هب  و  هیآ ) هییا   ) هدـش ففخم  هک  تسا  هلعاـف  نزو  رب  اـی  و  هییا )  ) هلعف نزو  رب  اـی  نوکـس  هب  هییا )  ) هلعف نزو  رب  هیآ  ۀـیالا :» »
يادـخ ياههناشن  اهنآ  اریز  دوشیم ، هتفگ  هیآ  ینیودـت  باتک  ياـههناشن  رب  تسا . لاـعفا  نزو  رب  ءاـیآ  يآ و  تاـیآ و  نآ  عمج  تسا و 

یلاعت و يادـخ  تامالع  زین  اهنآ  اریز  دـنوشیم  قالطا  تّوبن  تلاـسر  ماـکحا  رب  زین  دنتـسه و  ادـخ  لوسر  تلاـسر  ياـههناشن  یلاـعت و 
يادخ تمالع  زین  اهنآ  اریز  دـنمان ، هیآ  مه  ار  نورد ) نوریب و  ناهج   ) سفنا قافآ و  ياههناشن  زین  دـناتما و  لوسر  تلاسر و  ياههناشن 
تافـص اهمان و  مامت  رگنایب  هک  دنتـسه  ییاهتمالع  دـنالماک ) ياهناسنا  هک  ایلوا  ایبنا و   ) یلاعت قح  يامظع  تایآ  هژیو ، هب  دنتـسه . یلاعت 

يوبن و رابخا  ینیودت و  تایآ  هب  صاصتخا  خسن ، سپ  دناقح .
__________________________________________________

هیآ 108. فسوی ، هروس  ( 1)
212 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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تاـیآ رد  دوشیم ، هدافتـسا  نآ  زا  هک  تسا  یمکح  عفر  ینعم  هب  هک  تسا  يراـج  یناـعم  نیا  رد  هک  يروط  ناـمه  هکلب  درادـن ، يوـلو 
يراج دـناهدش ، لطاب  تعیبط  ملاع  هب  هک  یتایآ  رد  زج  خـسن  اّما ، دراد . دوجو  اهنآ  رییغت  ای  ندرب  نیب  زا  نداهن و  رانک  ینعم  هب  زین  قاـفآ 
تایآ رد  تسا و  زیاج  خسن  نانآ  رد  هک  دنتسه  هباشتم  تایآ  اهنآ  نوچ  دشاب . یتسه )  ) ینیوکت هچ  و  يراتـشون )  ) ینیودت هچ  دوشیمن .

. تسا باتک ) لصا  هشیر و  زا  « ) 1  » باتکلا ما  هک  دناتامکحم  اهنآ  اریز  تسین ، زیاج  خسن  الاب ) ملاع  ياههناشن   ) يولع
نیس نون و  حتف  هب  اهسنن  زین  و  خاسنا ) خسنی ، خسنا ،  ) لاعفا باب  زا  حسنن  و  ءاسنا ) یـسنی ، یـسنا ،  ) تسا لاعفا  باب  زا  اهـسنن  اهِْـسُنن :» َْوأ  »
وحم لد  زا  یلو  دـنراد  دوجو  عقاو  رد   ) عقاو رد  اـهنآ  دوجو  ياـقبا  هب  اـهلد  زا  تاـیآ )  ) يزیچ وحم  زا  تراـبع  ءاـسنا  هدـش . هدـناوخ  مه 

. تساهنآ مکح  ياقب  ای  اهنآ ، دوخ  ياقب  دوجو  اب  اهلد  زا  اهنآ  راثآ  وحم  ای  دناهدش ،)
تایآ تلاسر و  ماکحا  ینیودـت و  تایآ  رد  نآ  لثم  ای  نآ  زا  رتهب  اـهنآ ، دـننام  اـی  اـهنآ  زا  رتهب  میرواـیب  هک  اـِهْلثِم :» َْوأ  اـْهنِم  ٍْریَِخب  ِتْأـَن  »

. تسین رّوصت  لباق  یّلک  روط  هب  ایبنا  رد  دننامه  ای  رتهب  ندروآ  یمظع )  ) گرزب تایآ  رد  اّما  درادن و  یلاکـشا  یقافآ  يرغـص )  ) کچوک
یلاح رد  دنراد ،) يرترب  رگید  یخرب  رب  ناربمایپ  یـضعب  «« ) 2  » ٍضَْعب یلَع  ْمُهَـضَْعب  اْنلَّضَف  ُلُسُّرلا  َْکِلت   » هیآ نومـضم  هب  انب  هک  یلاـح  رد 

اهنآ ياپ  هب  ناشیا  هبترم  دـناهدوب ، مزعلا  ولوا  ناربمغیپ  زا  دـعب  هک  یناربمایپ  دـندوب . رتورف  دوخ  نیـشیپ  ناربمایپ  زا  اـیبنا  فـالخا  رثکا  هک 
؟ میروآیم رتهب  دیوگیم : نآرق  هنوگچ  سپ  تسا . هدیسریمن 

__________________________________________________

ُرَخُأ َو  ِباتِْکلا  ُّمُأ  َّنُه  ٌتاـمَکُْحم  ٌتاـیآ  ُْهنِم  َباـتِْکلا  َکـْیَلَع  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه  دـیامرفیم : هک  نارمع  لآ  هروس  هیآ 5 ، هب  تسا  هراـشا  ( 1)
. دمآ دهاوخ  نارمع  لآ  هروس  رد  نآ  ریسفت  همجرت و  ٌتاِهباشَتُم ... 

هیآ 254 هرقب ، هروس  ( 2)
213 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

و دنتسه ) اهنآ  تایآ  ناربمایپ   ) دناهدمآ اهنآ  يارب  ناربمایپ  هک  تسا  یناسک  هب  تبـسن  تایآ  ندوب  رتهب  مییوگیم : لاکـشا  نیا  خساپ  رد 
دننک و لوبق  رتیوق  ربمایپ  زا  ار  ماکحا  دنناوتیم  يرکف ) رظن  زا   ) اناوت يوق و  مدرم  یضعب  هک  تسین  اهنآ  لها  اهنامز و  فالتخا  رد  یکش 

يرترب مدع  اب  دوخ  دح  رد  ربمایپ  ندوب  رتهب  سپ  دنوش . اریذپ  ار  ماکحا  دنناوتیمن  رتفیعـض  ناربمایپ  زا  زج  دنناوتان  هک  مه  مدرم  یـضعب 
: تسا هتفگ  بوخ  هچ  هراب  نیا  رد  يولوم  درادن . تافانم  رگید ، ربمایپ  تّما  هب  تبسن 

تسا مئاد  شیامزآ  تمایق  ات  تسا  مئاق  یّیلو  يرود  ره  هب  سپ 
وا لیدنق  وا  زا  مک  ّیلو  نآ  وا  لیئربج  درخ  تسا و  رون  وچ  وا 

تساهبیترت تبترم  رد  ار  رون  تسام  ةوکشم  مک  لیدنق  نیز  هکنآ  و 
قبط نیدنچ  ناد  رون  ياههدرپ  قح  رون  دراد  هدرپ  دصفه  هک  ناز 
ماما ات  ناشاههدرپ  نیا  دنفص  فص  ماقم  ار  یموق  هدرپ  ره  سپ  زا 

شیب رون  درادن  تقاط  ناشمشچ  شیوخ  فعض  زا  نیرخآ  ّفص  لها 
رتشیب ییانشور  دران  بات  رصب  یفیعض  زا  شیپ  فص  ناو 

214 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«. 1  » تسا هدش  هراشا  میدرک  دای  هچنآ  هب  ع ،)  ) ماما ریسفت  رد  و 

هک یناسک  يا  ای  ینادیم ، بیرغ  دیعب و  ادخ  زا  ار  نآ  یتسه و  خسن  رکنم  هک  یـسک  يا  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  يا  ْمَْلعَت :» َْمل  َأ  »
. تساناوت يزیچ  ره  رب  ادخ  ٌریِدَق ،» ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنَأ   » هک دینادیمن  ایآ  تسا ! نکمم  امش  دروم  رد  باطخ 

تّدـم 13 هب  هّکم  رد  تماما  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـمآ  رابخا  رد  هک  يروط  ناـمه  هیآ ، نیا  لوزن  ببس 
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دوهی ناشکرـس  زا  ياهدع  داتـسیایم ، وس ، نآ  هب  دومنیم و  ور  سّدقملا  تیب  يوس  هب  زامن  رد  هام ، ات 7  هنیدم  هب  ترجه  زا  دـعب  لاس و 
شوخاـن ار  ناـنآ  هلبق  دـمآ و  نارگ  ربماـیپ  رب  راـک  نیا  دـنتفرگیم . بیع  وا  رب  دوب ، دوـهی  هلبق  هک  ار  سّدـقملا  تیب  يوـس  هب  ندروآ  ور 

. درک ربخ  اب  بلطم  نیا  زا  ار  لیئربج  اذل  تشادیم ،
و  » ینعی طوبرم ، تایآ  رخآ  ات  «« 2  » ِءامَّسلا ِیف  َکِهْجَو  َبُّلَقَت  يَرن  ْدَق   » ناوخب تفگ  تشگرب و  سپـس  تفر و  نامـسآ  يوس  هب  لیئربج 

«. میرگنیم هلبق  رییغت  یحو و  راظتنا  هب  نامسآ  هب  ار  وت  هجوت  ام 
« ُبِْرغَْملا َو  ُقِرْـشَْملا  ِهَِّلل  ُْلق  : » دیوگیم اهنآ  خساپ  رد  یلاعت  يادـخ  سپ  «، 3 « » اْهیَلَع اُوناک  ِیتَّلا  ُمِِهتَْلِبق  ْنَع  ْمُهاَّلَو  اـم  : » دـنتفگ دوهی  سپ 
( سدـقملا تیب   ) یلّوا هلبق  رگا  هک  دـنتفرگیم  يداریا  نینچ  نیا  ناـیدوهی  تسادـخ .» نآ  زا  برغم  قرـشم و  ربمغیپ ! يا  وگب   » ینعی «، 4»

. تسا هدوب  لطاب  یلّوا  سپ  تسا ، تسرد  یمّود  رگا  تسا و  لطاب  هبعک )  ) یمود سپ  هدوب ، قح 
خسن رب  ادخ  ینعی  « 5  » دش لزان  هیآ )...  نم  خسنن  ام   ) هیآ نیا  لیلد ، نیمه  هب 

__________________________________________________

ص 491. يرکسع ، ماما  هب  بوسنم  ریسفت  ( 1)
. ].....[ هیآ 144 هرقب ، هروس  ( 2)

 ... ُمِِهتَْلِبق ْنَع  ْمُهاَّلَو  ام  ِساَّنلا  َنِم  ُءاهَفُّسلا  ُلوُقَیَس  دیامرفیم : هک  هیآ 142 ، هرقب ، هروس  ( 3)
. تسا هدش  ریسفت  دوهی  نامه  هب  ریسفت  نتم  رد  هیفس  نامدرم  هک 

(. 142 هرقب ،  ) الاب هیآ  هلابند  ( 4)
ص 112. ح 400 ، ج 1 ، نیلقّثلا ، رون  ( 5)

215 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«. تسا رداق  دشاب ، رتدنمدوس  رتهتسیاش و  امش  يارب  هک  رگید  مکح  ندروآ  مکح و 

215 ص :  هیآ 107 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(107  ) ٍریِصَن َو ال  ٍِّیلَو  ْنِم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُکل  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  َُهل  َهَّللا  َّنَأ  ْمَْلعَت  َْمل  َأ 

215 ص :  همجرت ..... :

؟ تسین يروای  رای و  ادخ  ریغ  زا  ار  امش  تسادخ و  هب  ّصتخم  اهنت  نیمز ، اهنامسآ و  یهاشداپ  هک  دننادیمن  ایآ 

215 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

وا دراد و  ادـخ  هب  صاصتخا  نیمز  اهنامـسآ و  تیکلام  یهاشداپ و  هک  دـننادیمن  اهنیا  ِضْرَْألا :» َو  ِتاوامَّسلا  ُکـُْلم  َُهل  َهَّللا  َّنَأ  ْمَْلعَت  َْمل  َأ  »
. دیامنیم فّرصت  اهنآ  رد  دنک ، اضتقا  شتمکح  هک  روط  نآ 
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. تسین يروای  رای و  امش  يارب  ادخ  زا  ریغ  و  ِهَّللا :» ِنُود  ْنِم  ْمَُکل  ام  َو  »
رب شنانیـشناج  نودـب  و  نیوکت ، بسح  هب  وا ، تاذ  نودـب  اـی  رما ، رهاـظ  بسح  هب  شنانیـشناج  طّـسوت  هب  دوخ و  يدوـخ  هب  رمـالا  سفن 

ینعی  ) تسین يروای  رای و  چیه  ٍریِـصَن :» َو ال  ٍِّیلَو  ْنِم  ، » یفیلکت هچ  ینیوکت و  هچ  یناد  یلاع و  رهاظم  رد  ادخ  نودـب  ای  فیلاکت ، بسح 
(. تسوا زا  دشاب  لکش  ره  هب  سب و  تسا و  روای  رای و  وا  لاح  ره  هب 

215 ص :  ریصن .....  یّلو و  هراب  رد  قیقحت 

لصاح تالامک  تاذ و  يدوبان  بجوم  هک  يزیچ  زا  تسا و  هدش  هدیرفآ  دنمزاین  تافص ، تاذ و  رد  لامکتـسا  اقب و  رد  ناسنا  هک  نادب 
يزیچ هب  ور ، نیا  زا  دنادرگیم . يور  تسا ، وا  راظتنا  دروم  تالامک  هب  ناسنا  ندیـسر  عنام  هچنآ  زا  زین  دـنیزگیم و  يرود  دوش ، نآ  زا 

نآ هب  هک  دوشیم  دـنمزاین  يزیچ  هب  زین  و  دـنکیم . ادـیپ  جاـیتحا  دـنک ، بذـج  دوخ  يوس  هب  لامکتـسا  اـقب و  رد  ار  وا  ياهیدـنمزاین  هک 
216 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  يو  يدوبان  بجوم  هک  ار  هچنآ  هلیسو ،

نیا زا  دوش . ارجا  نآ  مزال  لیاسو  بابسا و  اب  يزیچ  ره  هک  تسا  نآ  رب  زین  یهلا  تّنس  دنک . عفد  تسا ، هتـشاد  زاب  شتالامک  زا  هتـشگ و 
هکردـم هّوق  رازگتمدـخ  زین  ود  نیا  دـشاب ، بضغ  توهـش و  هّوق  رازگتمدـخ  ات  تسا  هداد  رارق  قوش  يورین  ناسنا  رد  یلاـعت  يادـخ  ور ،

. دریگیم تمدخ  هب  هدش  هداهن  باصعا  رد  هک  ار  هکّرحم  هّوق  هدوب و  تکرح  بجوم  هکردم  هّوق  تساوق . نیدنچ  زا  بعشنم  هک  دنتـسه 
اضعا و ببـس  هب  هجیتن ، رد  دـنوشیم . هتفرگ  تمدـخ  هب  اضعا  اهنآ ، طّسوت  دریگیم و  تمدـخ  هب  ار  اـهطبار  باـصعا و  هکرحم  هّوق  نآ 

عفد هّیبضغ ، هّوق  اضعا و  ببس  هب  دناسریم  نایز  وا  هب  هک  ار  هچنآ  دنکیم و  بذج  تسا  راگزاس  شیارب  هک  ار  هچنآ  هّیوهش ، هّوق  مکح 
مامت همـشچ  رـس  لصا و  تسا . نایز  دوس و  ياراد  ناسنا  زین  حور  ماـقم  بسح  هب  اـّما  تسا . ناـسنا  مسج  ماـقم  بسح  رب  نیا  دـنکیم و 
اوغا ناطیـش  اهنایز ، مامت  لصا  تسا و  لّکوم  ناسنا  رب  دـنوادخ  يوس  زا  وا  هک  تسا  يرجاز  کلم  نآ  ناـسنا  دوجو  رد  یناـحور  عفاـنم 
دوخ تریـصب  اـب  هلیـسو ، نیا  هب  اـت  هداد  رارق  يرظن  تمکح  ناـسنا  يارب  یلاـعت  يادـخ  سپ  تسا . ناـسنا  رب  لّـکوم  هک  تسا  ياهدـننک 

هار رد  ّبح  تسا - هّوق  ود  نآ  رازگتمدخ  هک  داد  رارق  یلمع  تمکح  دـننیبب و  ار  شیاوغا  ناطیـش و  فّرـصت  و  « 1  » رجاز هتشرف  فّرصت 
، دنوادخ نوچ  و  دنتـسه . يرظن  تمکح  تمدخ  رد  دـنراد و  رارق  بضغ  توهـش و  هّوق  ربارب  رد  ود ، نیا  هک  ادـخ - هار  رد  ضغب  ادـخ ،

قباطم زین  ار  فیلکت  داد و  رارق  تسا ، ریبک  ملاع  رد  هچنآ  زا  هدـننک  تیاکح  ریبک و  ملاـع  زا  يرـصتخم  هخـسن  ار  ناـسنا )  ) ریغـص ملاـع 
ود نآ  هاوخ  دنک . رود  ار  اهررـض  هک  دشاب  زین  ياهّوق  دنک و  بذج  ار  ناسنا  عفانم  هک  دـشاب  ياهّوق  دـیاب  زین  ریبک  ملاع  رد  دومن ، نیوکت 

رد هّوق 
__________________________________________________

. تسناد نورد  رد  رجاز  هتشرف  نامه  ار  رگتمالم  یلاعفنا  نادجو  ای  هماّول و  سفن  ناوتیم  ( 1)
217 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. صخش ود  رد  ای  دشاب ، صخش  کی 
. دنک تیبرت  ار  وا  تسا ، دیفم  تسا ) تیالو  تحت  هک  یصخش   ) هیلع ّیلوم  يارب  هچنآ  بذج  هلیسو  هب  هک  تسا  یعّدم  نآ  ٍِّیلَو » »

«. دنکیم عفد  تسا ، وا  ررض  هب  ار  هچنآ  هک  تسا  یسک  ٍریِصَن » »
. دشاب وا  یماح  جراخ و  هک  تسا  یسک  ریصن »  » دشاب و ناسنا  کلم  رد  لخاد  هک  تسا  یسک  ّیلو »  » تفگ ناوتیم  رگید ، ترابع  هب 

هار رد  مشخ  بجوم  هک  ياهوق  بضغ و  هوق  تسا و  ّیلو »  » دـننام ناـسنا ، لـخاد  رد  تسادـخ ، ّبح  بجوـم  هک  ياهّوـق  توهـش و  هّوـق 
نیا زین ، ایـصوا  لاح  تسا . وا  ریـصن » ، » دراد هک  یتلاسر  اب  شتّما و  ّیلو » ، » دراد هک  یتیالو  اب  یلوسر  ره  تسا . ریـصن »  » دننام تسادـخ ،
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شنیـشناج ّیلو و  شدوخ ، نامز  رد  یلوسر  ره  دـندوب و  راصنا  ناشتفالخ ، ببـس  هب  ایلوا و  ناشتیالو ، ببـس  هب  نانآ  هک  اریز  دوب ، نینچ 
هیلع و هّللا  یّلص  دّمحم  سپ  تسا . تّما  یماح  شنیشناج  ّیبرم و  شدوخ  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  اریز  دوب ، ریـصن 
، هدـننک يرای  هدـنهد ، میب  شوماخ )  ) تماص ماما  ع ،)  ) یلع دوب و  میحر  ّیبرم و  يداه ، ّیلو ، ریـشب ، قطاـن ، ماـما  شتاـیح  ناـمز  رد  هلآ 
هک تسادخ  لوسر  لوق  زین  و  «. 1  » میتسه تما  نیا  ردپ  ود  یلع  نم و  دومرف : دّمحم  ترـضح  ور ، نیا  زا  دوب . هدنـشک  هدننک و  تیامح 

. دراد ع )  ) یلع تیالو  يو و  تلاسر  ماقم  هب  هراشا  «. 2  » هدننک تیاده  یلع  متسه و  هدنهد  میب  نم  دومرف :
. تسا تیالو  نأش  رابتعا  هب  «، 4 « » ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکل   » تلاسر و نأش  رابتعا  هب  «، 3 « » ٌرِْذنُم َْتنَأ  امَّنِإ   » سپ

هب ابلاغ  توعد  تسا ، رهظم  دّدعت  یضتقم  ناونع ، دّدعت  نوچ  و 
__________________________________________________

ص 2. ج 23 ، راحب ، ( 1)
ص 85. ح 29 ، ج 2 ، اّضرلا ، رابخا  نویع  ( 2)

هیآ 8. دعر ، هروس  ( 3)

هیآ 8. دعر ، هروس  ( 4)
218 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا ریصن »  » ناونع رهظم  يرگید  و  ّیلو »  » ناونع رهظم  ود  نآ  زا  یکی  هک  تسا  هتشگ  قّقحم  سفن ، ود  یگنهامه  کمک و  ببس 

218 ص :  هیآ 108 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(108  ) ِلِیبَّسلا َءاوَس  َّلَض  ْدَقَف  ِنامیِْإلِاب  َْرفُْکلا  ِلَّدَبَتَی  ْنَم  َو  ُْلبَق  ْنِم  یسُوم  َِلئُس  امَک  ْمَُکلوُسَر  اُولَئْسَت  ْنَأ  َنوُدیُِرت  ْمَأ 

218 ص :  همجرت ..... :

نامیا ياج  هب  ار  يروابان  رفک و  سک  ره  دش ؟ لاؤس  یسوم  زا  نآ ، زا  شیب  هکنانچ  دیـسرپب ، هراومه )  ) ناتدوخ ربمایپ  زا  دیهاوخیم  ایآ 
. تسا هدرک  مگ  ار  تسار  هار  وا  هتبلا  دراذگب ،

218 ص :  ریسفت ..... :

، تسا ِضْرَْألا » َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  َُهل  َهَّللا  َّنَأ  ْمَْلعَت  َْمل  َأ   » و ٌریِدَـق » ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنَأ  ْمَْلعَت  َْمل  َأ   » هزمه ربارب  لداـعم  ما » «: » َنوُدـیُِرت ْمَأ  »
دنکیم نیا  رب  تلالد  نودیرت »  » و مکل » ام  و  ، » ادخ لوق  رد  عمج  باطخ  ندروآ  یلیـصفت و  لدب  وحن  هب  تسا  نآ  زا  لدـب  ای  نآ  دـیکأت 

ای هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تفارش  لیلد  هب  تسا و  شتّما  وا و  دوصقم  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  ملعت » ملا   » باطخ هک 
رد ات  دـشاب  هدـمآ  مومع  لدـب  دـشابن و  نّیعم  باطخ  دروم  تسا  نکمم  هدـش و  صوصخم  باطخ  وا  هب  تسا ، لـصا  وا  هک  ّتلع  نیا  هب 
هک دینادیمن  ایآ  تساناوت ، يزیچ  ره  رب  ادخ  هک  دـینادیمن  ایآ  تسا : نیا  نآ  ینعم  دـنک و  تقفاوم  هیلادنـسم  رد  لداعم  ود  ره  اب  هجیتن 

. دنکیم فّرصت  شکلم  رد  دهاوخب  هک  روط  ره  کلام ، تسا و  همه  کلام  ادخ 
. دینک لدج  دییامن و  یشارت  لیلد  ادماع  املاع و  دیسرپب و  ناتلوسر  زا  ْمَُکلوُسَر :» اُولَئْسَت  ْنَأ   » دیهاوخیم دینادیم و  ار  نآ  ای 
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كاله هجیتن  رد  تفرگ و  هقعاص  ار  ناگدننک  تساوخرد  دش و  تساوخرد  یسوم  زا  نیا ، زا  شیپ  هچنانچ  ُْلبَق :» ْنِم  یسُوم  َِلئُـس  امَک  »
اراکـشآ ار  ادخ  ات  دنتفگ  هک  اجنآ  دندش ، راتفرگ  نآ  هب  یـسوم  باحـصا  هک  تسا  یباذع  تبوقع و  دننام  نانآ ، دیدهت  دندش و  دوبان  و 

219 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  وت  هب  مینیبن ،
. میروآیمن نامیا 

زا دـعب  ای  تسا ، ملع  بحاص  نامیا  نآ  نأش  هک  ملع  زا  سپ  ینعی  دـناشن ، نامیا  ياـج  هب  ار  رفک  هکنآ  و  ِناـمیِْإلِاب :» َْرفُْکلا  ِلَّدَـبَتَی  ْنَم  َو  »
يارب دنوادخ  دندوب  هدرک  داهنشیپ  هچنآ  هکنآ  زا  سپ  ای  درادن ، ار  داهنشیپ  حرط و  تّیحالص  اهنآ  تساوخرد  هک  داد  خساپ  لوسر  هکنآ 

. دندیزرو يروابان  دندومن ، هدهاشم  ار  لوسر  تایآ  هکنآ  زا  سپ  ای  تخاس ، رهاظ  وا 
مگ سپـس  هدوب و  تسار  هار  هب  تسخن  هدـنریگ  رفک  نآ  هک  دـنامیم  نآ  هب  دـش ، دای  هک  هچنآ  زا  سپ  ینعی  ِلـِیبَّسلا :» َءاوَس  َّلَـض  ْدَـقَف  »
نآ سپـس  هدش و  کیدزن  رواب  هب  ای  هدوب  رواب  رب  زاغآ  رد  وا  هک  دشاب  رما  نیا  هب  رعـشم  ات  هدرب  راک  هب  لّدبت  ظفل  نیا ، ربانب  دـشاب ، هدرک 

. تسا هدش  اریذپ  ار  رفک  هدرک و  كرت  ار 

219 ص :  هیآ 109 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

یَّتَح اوُحَفْـصا  َو  اوُفْعاَف  ُّقَْحلا  ُمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  ْمِهِـسُْفنَأ  ِْدنِع  ْنِم  ًادَسَح  ًاراَّفُک  ْمُِکنامیِإ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُکَنوُّدُرَی  َْول  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌرِیثَک  َّدَو 
(109  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ِهِْرمَِأب  ُهَّللا  َِیتْأَی 

219 ص :  همجرت ..... :

ار امش  دنراد  تسود  دنراد ، دوخ  سفن  رد  هک  يدسح  يور  زا  هتشگ ، راکشآ  ناشیا  هب  تقیقح ) و   ) قح هکنیا  اب  باتک  لها  زا  يرایـسب 
رب وا  اریز  دروایب ، ار  شنامرف  دـنوادخ  ات  دـیرذگرد  اهنآ ) زا   ) دیـشخبب و ار  اهنآ  سپ ، دـننادرگزاب . ناینیـشیپ )  ) رفک هب  ناـتنامیا ، زا  سپ 

. تساناوت زیچ  همه 

219 ص :  ریسفت ..... :

زا ندرک  بیع  تاملک و  فیرحت  و  تاهبـش ، هب  ياقلا  ببـس  هب  ینعی  ًاراَّفُک :» ْمُِکنامیِإ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُکَنوُّدُرَی  َْول  ِباـتِْکلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ٌرِیثَک  َّدَو  »
زاـب رفک  هـب  ناـمیا ، زا  سپ  شاـک  دـنراد ، تـسود  باـتک  لـها  زا  يرایـسب  هـک  تـسا ، تازجعم  ندرک  تمـالم  شنزرـس و  ناـفیعض و 

220 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  قح  هریس  سک  ره  هک  نادب  دیتشگیم .
زا يزیچ  ره  ترطف  هکلب  ناـسنا ، ترطف  هک  تسا  يرما  نیا  دنـشاب و  وا  هریـس  رب  همه  مدرم  هـک  دراد  تـسود  دـنک ، راـیتخا  ار  لـطاب  اـی 
زا دسح  سفن و  مّنهج  رد  ناسنا  رگا  سپ  تسا . هدش  هتشرس  نآ  رب  ناسنا ) ناویح و  تابن و   ) دیلاوم رصانع و  نیطایش و  ّنج و  هکیالم و 
رما نیا  بجوم  وا  تمحر  دـشاب ، بولق  بابرا  زا  رگا  دوشیم و  رما  نیمه  ثعاـب  زین  وا  دـسح  دـشن  ادـج  نآ  زا  داتـسیا و  نآ  نایرگـشل 
. دنک نایامن  تسا  دسح  هک  ار  تّلع  ات  دومن  هفاضا  نآ  هب  تسا ، لاح  ای  هل  لوعفم  هک  ار  ادسح »  » یلاعت يادخ  لوق  نیا ، ربانب  دوشیم ،

ای دشاب ، ّدو »  » یلاعت يادخ  لوق  هب  قّلعتم  فرظ  هکنیا  رب  انب  ناشترطف ، ياضتقا  ناشدسح و  تهج  زا  ار  رما  نیا  ینعی  ْمِهِـسُْفنَأ :» ِْدنِع  ْنِم  »
ببس هب  هکنآیب  تسا ، هدش  لصاح  اهنآ  ثیبخ  ياهسفن  زا  هک  يدسح  تهج  هب  دنتشاد  تسود  ار  رما  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  هکنیا 
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. دشاب دسح »  » تفص ّرقتسم و  فرظ  هلمج  نیا  هک  تسا  یتقو  ینعم  نیا  و  دشاب ، هتشاد  زاین  يرگید 
يارب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  زا  هک  ییاههزجعم  اب  تسا و  مولعم  اهنآ  رابخا  بتک و  زا  هک  یلیالد  اـب  ُّقَْحلا :» ُمَُهل  َنَّیَبَت  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  »

. تسا هتشگ  دوهشم  اهنآ 
رما تشذـگ  وفع و  هب  ات  هدـش  بجوم  راک  نیا  هک  تسا  هتفگ  ایوگ  تسا ، هّیببـس  ءاف »  » دـیرذگرد دیـشخبب و  سپ  اوُحَفْـصا :» َو  اوُفْعاَـف  »

ار راک  نیا  رگا  تسا ، نینچ  نآ  ریدقت  هک  دشاب ، رّدقم  طرـش  يازج  تقیقح  رد  هکنیا  ای  دشاب و  ازج  تشذـگ ، وفع و  نیا  ایوگ  و  دوش ،
. دیرذگرد دیشخبب و  سپ  دندرک ،

ارقف و ظفل  دننام  ظفل ، ود  نآ  هک  ایوگ  تسا ، وا  هنیک  زا  بلق  ندرک  كاپ  تفـص  تسا و  هدـننک  تیانج  زا  ماقتنا  كرت  زا  ترابع  وفع ،
مادک ره  زا  دـنوش ، عمج  مه  اب  هاگ  ره  دوش و  هدارا  مادـک  ره  زا  ینعم  ود  ره  هک  تساور  دـنوش ، دای  ادـج  هاگ  ره  هک  دنتـسه ، نیکاسم 

221 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دشاب و  دوصقم  شدوخ  ینعم  نامه 
اریز اهنآ ، هنیک  زا  تسا  بلق  ندرک  كاپ  هب  رما  تمالم و  دـسح و  ببـس  هب  نانآ  شنزرـس  اهنآ و  دـسح  اب  هلباقم  كرت  هب  رما  زا  روظنم 

ار اهنآ  دانع  لهج و  دوش و  نانآ  دننام  دبای و  لّزنت  اهنآ  ماقم  ات  ناسنا  هک  تسا  نیا  مزلتسم  اهنآ  لهج  دننام  نالهاج ، اب  ندرک  هلباقم  هک 
بلق نمؤم ، رفاک و  هب  تبسن  نتـشاد  هنیک  دبای . ینوزف  ناگدنب  دانع  لهج و  هن  دوش و  نانآ  دننام  دوشیمن  یـضار  لقاع  مدآ  دیامن . دایز 
نداد زردـنا  دـنپ و  زا  دروخیم و  هدرک ، بسک  تاریخ  زا  ار  هچنآ  دربیم و  لد  زا  ار  یتـحار  درادیم و  زاـب  ترخآ  روما  هب  هجوت  زا  ار 

، تسا هتـشگ  یهن  نآ  زا  هک  ندرک  هارمگ  بجوم  هجیتن ، رد  درادیم و  زاب  دـنارومأم ، نآ  هب  همه  هک  مّحرت  زا  بولطم و  ار  سک  ره  هک 
عناص شنزرس  تقیقح  رد  ادخ  عنص  شنزرس  ددرگیمزاب و  ادخ  عنص  شنزرس  هب  اهنآ  رب  هنیک  نادب و  شنزرـس  نیا ، رب  هوالع  دوشیم .

. تسا
هب ای  تسا ، ماما  ریـسفت  رد  هچنانچ  هکم  حـتف  زور  رد  نتـشک  اب  ای  دروایب ، اهنآ  هراب  رد  ار  شدوخ  رما  دـنوادخ  ات  ِهِْرمَِأب :» ُهَّللا  َِیتْأَـی  یَّتَح  »

. دناسر ارجا  هب  ار  شیوخ  رما  اهنآ  دیعبت  نتفرگ و  ریسا  نتشک و  اب  ای  اهنآ ، زا  نتفرگ  هیزج  اب  ای  اهنآ ، تیاده  ببس 
. تساناوت اهراک  نیا  همه  رب  سپ  ٌریِدَق :» ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  »

221 ص :  هیآ 110 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(110  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  َْدنِع  ُهوُدَِجت  ٍْریَخ  ْنِم  ْمُکِسُْفنَِأل  اُومِّدَُقت  ام  َو  َةاکَّزلا  اُوتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو 

221 ص :  همجرت ..... :

نامگیب دیباییم ، ادخ  دزن  ار  نامه  دیتسرفب ، دوخ  يارب  شیپ  زا  هک  يراکوکین  ریخ و  ره  دیهدب و  ار  تاکز  دـیراد و  ياپ  رب  ار  زامن  و 
. تسانیب دینکیم  هچنآ  هب  ادخ 

221 ص :  ریسفت ..... :

نکمم زامن  هماقا  امـش  يارب  تسا ، ملاس  هنیک  زا  امـش  ياهلد  هضراع و  زا  امـش  حراوج  كرادم و  هکنآ  زا  سپ  ینعی  َةالَّصلا :» اوُمِیقَأ  َو  »
222 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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. دشاب نکمم  تشذگ  وفع و  امش  يارب  هکنیا  ات  دیراد  اپ  هب  ار  زامن  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دیراد . اپ  هب  ار  نآ  سپ  دوشیم ،
. تسا هدش  نایب  یبلاطم  تاکز ، تخادرپ  زامن و  هماقا  هراب  رد  هروس  لوا  رد  دیزادرپب . تاکز  و  َةاکَّزلا :» اُوتآ  َو  »

هیانک نآ ، لثم  زا  دوصقم  اریز  مکـسفنأل ،» اومّدق  و  : » تسا هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، ینعم  رابتعا  هب  فطع  ٍْریَخ :» ْنِم  ْمُکِـسُْفنَِأل  اُومِّدَُقت  ام  َو  »
. تسا بطاخم  رب  باجیا  رما و  زا 

: تسا هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، ناراکدب  هب  ندرک  یکین  ای  ریخ  زا  دوصقم 
زا دوصقم  نیا ، ربانب  تسا و  صاـخ  زا  سپ  ماـع  رکذ  لـیبق  زا  هک  تسا  یکین  ریخ و  زا  دوصقم  اـی  دـینک . یکین  دـیرذگرد و  دیـشخبب و 

ناسحا هک  اریز  هدـش ، هراشا  نآ  هب  تاکز  نداد  زامن و  هماقا  رکذ  اب  هک  تسا  يزیچ  نامه  وفع ، تشذـگ و  ماقم  زا  دـعب  بولطم  ناسحا 
. دوشیمن نکمم  تاکز  زامن و  اب  زج  راک  ود  نآ  و  دوشیمن ، قّقحم  ادخ  ربارب  رد  هناصلاخ  قلطم و  میلست  یهاوخدوخ و  نتسکش  اب  زج 

. تسا هدش  هریخذ  امش  يارب  نآ  شاداپ  ای  نآ ، تقیقح  ای  لامعا ، مّسجت  رب  انب  نآ  دوخ  هک  دیباییم  ادخ  دزن  ار  نآ  ِهَّللا :» َْدنِع  ُهوُدِجَت  »
. دوشن هریخذ  وا  دزن  هک  دوشیمن  بیاغ  وا  زا  يزیچ  عقاو  رد  اریز  تسانیب ، دینکیم ، هچنآ  هب  ادخ  اقّقحم  هک  ٌریَِصب :» َنُولَمْعَت  اِمب  َهَّللا  َّنِإ  »

222 ص :  هیآ 111 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(111  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَناهُْرب  اُوتاه  ُْلق  ْمُهُِّینامَأ  َْکِلت  يراصَن  َْوأ  ًادوُه  َناک  ْنَم  َّالِإ  َۀَّنَْجلا  َلُخْدَی  َْنل  اُولاق  َو 

222 ص :  همجرت ..... :

رگا دیروایب  ار  دوخ  ناهرب  وگب  تساهنآ . ياهوزرآ  نیا  دشاب ، ینارـصن  ای  يدوهی  هک  یـسک  رگم  دورن  تشهب  هب  یـسک  زگره  دنتفگ  و 
. دیانایوگتسار

223 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

223 ص :  ریسفت ..... :

. تسا ّدو »  » رب فطع  نآ  ترابع  نیا  دنتفگ : يراصن  دوهی و  زا  باتک  لها  ینعی  اُولاق :» َو  »
هدننک هبوت  ینعم  هب  دـئاه »  » عمج لصا  رد  هکنیا  ای  دوهی ، ینعم  هب  ادـتبا  رد  تسا ، عمج  مسا  دوه » «: » ًادوُه َناک  ْنَم  اَّلِإ  َۀَّنَْجلا  َلُخْدَـی  َْنل  »

دـیوهت و دـننام  دـشاب  یلعج  تاّقتـشم  زا  هکنیا  رب  انب  تیدوهی  رد  لـخاد  ینعم  هب  اـی  تسا ، ّقح  هب  هدـننک  عوجر  ینعم  هب  اـی  تسا ، هدوب 
هدـمآرد دوه  تروص  هب  هدـش و  ففخم  هدوب و  واو » ود  اـب  دووه   » نآ هکنیا  اـی  رییغت ، نودـب  تسا  ذـئاع »  » عمج هک  ذوع »  » دـننام دّوهت ،

. تسا
. دش نایب  نیا  زا  شیب  يراصن  يراذگمان  هوجو  دوب . نیا  نانآ  نخس  ینعی  تسا ، لیضفت  يارب  وا »  » ظفل نایاسرت  ای  يراصَن :» َْوأ  »

لزان نانمؤم  رب  يریخ  دـنرادن  تسود  هکنیا  لیبق  زا  تشذـگ ، هک  تسا  ییاهزیچ  عومجم  تسا ، هراشا  دروم  هک  هچنآ  ْمُهُِّیناـمَأ :» َکـِْلت  »
عمج ینامآلا »  » و تسین » نانآ  تّلم  لها  يارب  زج  تشهب  هک  دنتـسه  یعّدـم  و  دـندرگ ، زاب  هدـش و  ّدـترم  نامیا  زا  دـنراد  تسود  دوش و 

و نآ ، بابـسا  ندرک  هدامآ  نودب  تسا  يرما  لوصح  يوزرآ  یّنمت و  نآ  ینعم  تسا و  هکوحـضا - دننام  هّیونما -»  » هتفای رییغت  و  ۀـیّنما » »
، تسا سفن  ياّنمت  ضحم  امش  ياعّدم  رگا  وگب ، نانآ  هب  ُْلق :» ! » دّمحم يا  دومرف : اذل  لیلد و  تّجح و  نودب  تسا  يرما  لوصح  ياعّدا 
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. دینک تباث  لیلد  تّجح و  اب  ار  نآ  سپ 
. دیروایب ناتیاعّدا  رب  ناهرب  ْمُکَناهُْرب :» اُوتاه  »

. دیتسه وگتسار  ناتیاعّدا  رد  رگا  َنِیقِداص :» ُْمْتنُک  ْنِإ  »

223 ص :  هیآ 112 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(112  ) َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َو ال  ِهِّبَر  َْدنِع  ُهُرْجَأ  ُهَلَف  ٌنِسُْحم  َوُه  َو  ِهَِّلل  ُهَهْجَو  َمَلْسَأ  ْنَم  یَلب 
224 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

224 ص :  همجرت ..... :

دـشابن و یـسرت  اـهنآ  رب  تـسا و  وا  راـگدرورپ  دزن  وا  دزم  سپ  دـش ، مـه  راـکوکین  تشاذـگ و  ادـخ  ناـمرف  رد  ار  دوـخ  سک  ره  يرآ 
. دنوشن مه  نیگهودنا 

224 ص :  ریسفت ..... :

یسک يراصن  دوهی و  زا  ریغ  زگره  « ) يراصَن َْوأ  ًادوُه  َناک  ْنَم  اَّلِإ  َۀَّنَْجلا  َلُخْدَی  َْنل   » ناشراتفگ نیا  اب  ار  نآ  هک  تسا  يزیچ  تابثا  یَلب :» »
. دندرک یفن  دوشن ،) لخاد  تشهب  هب 

. دنک صلاخ  هک  یسک  ینعی  َمَلْسَأ :» ْنَم  »
زین دوشیم و  ءیـش  رب  هّجوت  نآ  ببـس  هب  هک  تسا  يزیچ  تسا و  ياهژیو  وـضع  هرهچ ) راـسخر ، ور ،  ) هجو ار . شیوـخ  هّجوـت  ُهَهْجَو :» »

. دنک صلاخ  ءیش  تاذ  ای  ءیش و  هب  ار  شهّجوت  هک  تسا  یسک  زا  روظنم  هیآ  نیا  رد  دنیوگیم و  هجو  ار  ءیش  دوخ 
. ادخ قلخ  هب  هدننک  یکین  ای  شلاعفا ، رد  راکوکین ، ٌنِسُْحم :» َوُه  َو  ِهَِّلل  »

هسیاـقم و اـب  رگم  دوـشیمن  ناـیامن  نآ  هک  تـسا ، یکین  نآ  بساـنم  هـک  يرجا  تـسا . تباـث  یکین  نآ  رجا  وا ، يارب  سپ  ُهُرْجَأ :» ُهَـلَف  »
. یکین نامه  هب  ندیجنس 

. تسا هدرکن  ادخ  زا  ریغ  هب  لوکوم  ار  نآ  شاداپ ، رجا و  هب  نداد  تّیمها  رطاخ  هب  تسادخ . دزن  شاداپ  نآ  و  ِهِّبَر :» َْدنِع  »
و نم »  » ظفل رابتعا  هب  هدروآ ، درفم  ار  اه  ریمـض  هتـشذگ  رد  هکنیا  اب  اـجنیا  رد  ریمـض  عمج  تسین . ناـنآ  رب  سرت  و  ْمِْهیَلَع :» ٌفْوَخ  ـال  َو  »

. تسا نآ  ینعم 
. تشذگ هروس  لّوا  رد  هیآ  نیا  نایب  َنُونَزْحَی :» ْمُه  َو ال  »

224 ص :  هیآ 113 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َنوُمَْلعَی َنیِذَّلا ال  َلاق  َِکلذَـک  َباتِْکلا  َنُوْلتَی  ْمُه  َو  ٍءْیَـش  یلَع  ُدوُهَْیلا  ِتَْسَیل  يراصَّنلا  َِتلاق  َو  ٍءْیَـش  یلَع  يراصَّنلا  ِتَْسَیل  ُدوُهَْیلا  َِتلاـق  َو 
(113  ) َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  اُوناک  امِیف  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  ُمُکْحَی  ُهَّللاَف  ْمِِهلْوَق  َْلثِم 
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225 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

225 ص :  همجرت ..... :

. دنناوخیم ینامسآ )  ) باتک اهنآ  يود  ره  هک  یلاح  رد  دنتسین ، قح  رب  دوهی  دنتفگ : نایاسرت  دنتسین و  قح  رب  نایاسرت  دنتفگ : دوهی 
. دیامن مکح  ناشنایم  دندرک ، یمه  فالتخا  نآ  رد  هچنآ  رد  تمایق  زور  دنوادخ  و  دنیوگ ،)  ) ناشیا راتفگ  نوچمه  دننادیمن ، هک  نانآ 

225 ص :  ریسفت ..... :

« ٍءْیَش یلَع  يراصَّنلا  ِتَْسَیل  ُدوُهَْیلا  َِتلاق  َو  »
فطع نآ  رب  اولاق »  » هک تسا  يزیچ  رب  فطع  اـی  تسا ، اولاـق »  » رب فطع  تراـبع  نیا  دنتـسین . نید  زا  يزیچ  رب  ناـیاسرت  دـنتفگ : دوهی  : 

اوسر ناشتقامح  رورغ و  ّتلع  هب  ات  هدش  بجوم  نامه  هدوب و  لیلد  نودـب  هک  تسا  نانآ  رگید  لطاب  ياعّدا  ندـنایامن  نآ  و  تسا . هدـش 
. دنیوگیمن لیلد  تّجح و  يور  زا  ینخس  تسا و  لیبق  نیمه  زا  دناهتفگ ، ادخ  لوسر  تلاسر  هراب  رد  ار  هچنآ  دوش ، مولعم  و  دنوش ،
باتک هک  یلاح  رد  تسین ، نید  زا  يزیچ  رب  دوهی  دنتفگ : زین  نایاسرت  و  َباتِْکلا :» َنُوْلتَی  ْمُه  َو  ٍءْیَش  یلَع  ُدوُهَْیلا  ِتَْسَیل  يراصَّنلا  َِتلاق  َو  »

دناهدناوخ ار  یهلا  بتک  هک  دنتسه  ییاملع  ای  دنتسه ، عیارش  عبات  ءاملع  ینعی  اهنآ  هک  یلاح  رد  دنتفگ  ار  نخـس  نیا  ینعی  دنناوخیم . ار 
لقاع ملاع  نیا  ربانب  تسه . يوعد  راهظا  یگنوگچ  يارب  یتامیلعت  تابیدأت و  یهلا  بتک  رد  دنکیمن و  زاربا  لیلد  نودـب  ياعّدا  ملاع ، و 

ود ره  هکلب  تسین ، ناشیاعّدا  لصا  رد  اهنآ ، بیذکت  زا  دوصقم  دـنکیمن و  راهظا  لیلد  نودـب  ار  ییاعّدا  عیارـش ، عبات  باتک و  هدـنناوخ 
. دننکیم قیدصت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نید  زا  سپ  ناشیاهنید  خسن  دوجو  اب  ار  شیوخ  يوعد  لصا  هورگ ،

يوس ندوب  قح  یتقو  هورگ ، ود  زا  کی  ره  اریز  تسا ، بلطم  راهظا  قیرط  رد  اهنآ  شنزرـس  يوعد و  لصا  رد  اهنآ  بیذـکت  دوصقم  ای 
226 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نید و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبن  ندوب  قح  هک  تسا  ینعم  نآ  هب  دنکیم ، راکنا  ار  شلباقم 

درادن دوجو  نآ  رب  ناهرب  هک  زین  تهج  نآ  زا  تسا ، لطاب  اتاذ  شدوخ  هکنیا  رب  هوالع  اعّدا  نیا  دـنکیم و  راکنا  ار  نآ  باتک  تعیرش و 
. دشابیم لطاب 

دننکیم راکنا  دناهدیدن ، ناشناردپ  زا  دـنرادن و  تداع  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  هک  دنتـسه  تداع  نیا  رب  تاناویح  مومع  مدرم و  هّماع  نوچ  و 
«، میاهتفای نینچ  ار  دوخ  ناردپ   » هک دنرادن  نخـس  نیا  زج  یلیلد  دناهتفرگ و  وخ  نآ  هب  لیلد  نودب  هک  تسا  نامه  قح  دـننکیم  لایخ  و 

: دومرف یلاعت  يادخ  اذل 
. تساهنآ لوق  دننام  ینعی  َِکلذَک :» »

. دنتسین ملع  ياراد  هک  یناسک  هتفگ  َنوُمَْلعَی :» َنیِذَّلا ال  َلاق  »
نالهاج هب  هیبش  اهنآ  هکنیا  هب  تساهنآ  يارب  يرگید  ییاوسر  دوصقم  تسا و  کلذـک »  » یلاـعت يادـخ  لوق  دـیکأت  نآ  و  ْمِِهلْوَق :» َلـْثِم  »

و تسا . هدوب  تداع  دیلقت و  فرـص  زین  نآ  هکلب  هدوبن ، هدنزومآ  اهنآ ، يارب  بتک  ندناوخ  عیارـش و  زا  اهنآ  يوریپ  هکنیا  ینعی  دناهدش .
ره سپ  دـنتفرگ . يراـصن  دوهی و  زا  ار  تداـع  نیا  هموحرم  تّما  هک  اـیوگ  و  دـنتفگیمن ، دـشاب ، نـالهاج  راـتفگ  هیبش  هک  يزیچ  هن  رگ 
هب یهورگ  ره  هک  اـجنآ  زا  یلو  «، 1 « » َنُولَعْفَت ام ال  اُولوُقَت  ْنَأ  ِهَّللا  َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک   » لیلد نودـب  درک . شلباقم  فرط  راکنا  هب  عورـش  مادـک 

. دننکیمن كرت  دننادیمن ، هک  ار  يزیچ  راکنا  نانیا  تسا ، لاحشوخ  دراد  هک  هچنآ 
اهنآ هار  هب  راـتفگ  نیا  رد  هک  یناـسک  يراـصن و  دوـهی و  زا  ناگدـننک  فـالتخا  نیب  اـی  هورگ ، ود  نیب  ادـخ  سپ  ْمُـهَْنَیب :» ُمُـکْحَی  ُهَّللاَـف  »

. دنکیم يرواد  دناهتفر ،
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يزیچ رد  ینعی  دـننکیم . مکح  دنتـشاد ، فالتخا  هچنآ  رد  هک  تسا  تمایق  زور  رد  يرواد  نیا  و  َنوُِفلَتْخَی :» ِهِیف  اُوناک  امِیف  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  »
هک
__________________________________________________

ار يزیچ  ادخ  شیپ  تسا  تشز  هچ  ینعی  َنُولَعْفَت ، ام ال  اُولوُقَت  ْنَأ  ِهَّللا  َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک  دـیامرفیم : هک  هیآ 3 ، فص ، هروس  زا  یتشادرب  ( 1)
. دییوگب دینکیمن  لمع  هک 

227 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یّلـص ادخ  لوسر  تمدخ  هک  دش  لزان  يراصن  دوهی و  زا  هفیاط  ود  رد  هک  هدـش  دای  هیآ  لوزن  رد  ملع و  لیلدیب و  دـندرکیم ، فالتخا 

. نک يرواد  ام  نیب  دّمحم ! يا  دنتفگ  دنتشاد و  هضرع  وا  رب  ار  لوق  ود  نیا  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا 

227 ص :  هیآ 114 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ٌيْزِخ اْینُّدلا  ِیف  ْمَُهل  َنیِِفئاخ  َّالِإ  اهُولُخْدَی  ْنَأ  ْمَُهل  َناک  ام  َِکئلوُأ  اِهبارَخ  ِیف  یعَس  َو  ُهُمْسا  اَهِیف  َرَکُْذی  ْنَأ  ِهَّللا  َدِجاسَم  َعَنَم  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو 
(114  ) ٌمیِظَع ٌباذَع  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهل  َو 

227 ص :  همجرت ..... :

رد دوبن  قح )  ) ار ناشیا  دـشوکب و  اهنآ  یناریو  رد  دوش و  هدرب  اهنآ  رد  ادـخ  مان  هک  دراد  زاب  ار  اهدجـسم  هکنآ  زا  رترگدادـیب  تسیک  و 
. تسا گرزب  یباذع  ترخآ  رد  يراوخ و  ایند  رد  ار  ناشیا  دنشاب . كانمیب  رگم  دنیآرد  نآ 

227 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

تسا نیا  رب  رعشم  نآ  هچ  َنوُمَْلعَی ،» َنیِذَّلا ال  َلاق  َِکلذَک   » هلمج رب  تسا  فطع  ُهُمْـسا :» اَهِیف  َرَکُْذی  ْنَأ  ِهَّللا  َدِجاسَم  َعَنَم  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو  »
نم  » و دننکیم . عنم  دنتـسه ، وا  نانیـشناج  لوسر و  هک  اهنآ  یقیقح  دجاسم  زا  يروص و  دجاسم  زا  مالـسا و  زا  ار  ادخ  ناگدـنب  اهنآ  هک 

: دشاب هتفگ  هک  ایوگ  سپ  تسا ، یفن  ینعم  رد  يراکنا  ماهفتسا  ملظا »
. دنک عنم  ادخ  دجاسم  زا  هک  تسا  یسک  زا  رتملاظ  یسک  هچ  دننکیم و  عنم  ادخ  دجاسم  زا  دنرادن ، ملع  هک  یناسک  هک  تسا  نینچ  نیا 
هسفنب و مود  لوعفم  هب  و  نم »  » اب لوا  لوعفم  هب  هکنیا  ای  تسا ، لوعفم  ود  هب  يّدعتم  هطـساو  نودب  نآ  تسا و  یطعا »  » ّدـض عنم »  » ظفل و 

لوا لوعفم  اجنیا  رد  هّللا » دـجاسم  . » دوشیم يّدـعتم  نم »  » اب ای  نع »  » اب مود  لوعفم  هب  هطـساو و  نودـب  لوا  لوعفم  هب  اـی  هطـساو ، نودـب 
ساّنلا عنم  نّمم  ملظا  نم  : » تسا نینچ  ریدقت  تسا و  فوذـحم  لوا  لوعفم  تسا و  لامتـشا  لدـب  وحن  هب  نآ  زا  لدـب  رکذـی » نا   » تسا و

228 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هچ  ینعی  اهیف ،» رکّذلا  نع  هّللا  دجاسم  نع 
. درادیم زاب  دیآیم ، لمع  هب  ادخ  دای  اجنآ  رد  هک  ادخ  ياهدجسم  زا  ار  مدرم  هک  تسا  یصخش  نآ  زا  رترگمتس  یسک 
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228 ص :  ملظ .....  قیقحت 

ربانب دوش ، هدراذگ  اجنآ  دـیاب  هک  ییاج  زا  تسا  ءیـش  عنم  و  دوش ، هتـشاذگ  دـیاب  هک  ییاجنآ  ریغ  رد  تسا  ءیـش  عضو  زا  ترابع  ملظ ،
رون هب  نآ  ندـشن  نشور  سفن و  یکیرات  زا  یـشان  ملظ  تسا . هدـش  ریـسفت  قحتـسم  زا  قح  عنم  قحتـسم و  ریغ  هب  قح  نداد  هب  ملظ  نیا ،

دریگن و ینشور  لقع  غارچ  زا  هدرک ، کیرات  ار  شسفن  هک  یـسک  اریز  تسا ، یکیرات  ینعم  هب  تملظ  زا  قتـشم  زین  نآ  اذل  تسا و  لقع 
نکمم وا  يارب  قحتسم  هب  قح  نداد  دهدن ، زیمت  ار  قحتسم  قح  هک  یسک  و  دوشیمن . هداد  زیمت  وا  دزن  قحتـسم  قح  دشابن ، رما  ّیلو  عبات 

كرادم اوق و  زا  کی  ره  هک  اریز  درادیم . زاب  نورد ) ناهج   ) شیوخ ریغص  ملاع  رد  قحتسم  زا  دهدیم و  قحتسم  ریغ  هب  ار  قح  تسین ،
هک قحتـسم  قح  دیاب  تسا و  نانآ  هب  قلعتم  هک  یقح  دـنمزاین  دـناهژیو و  یتساوخ  قحتـسم  اهنآ ، زا  کی  ره  دـنراد و  یقح  شیاضعا ، و 

. تخادرپ تسا ، رما  ّیلو  ربنامرف  درخ  نامه 
هک تسا  نیا  ملظ  لقا  ّدح  دوشیم و  ملاظ  اهنآ  ریغ  شناتسد و  ریز  هب  تبسن  زین  ریبک  ملاع  رد  دش ، ملاظ  شریغص  ملاع  رد  هک  هاگ  نآ  و 

قحتسم هک  دسریم  ییاج  هب  شراک  ات  دوریم  شیپ  جیردت  هب  ملظ ، نیا  رد  دنکیم و  عنم  تسا ، وا  رما  ّیلو  هک  قحتـسم ، زا  ار  شـسفن 
تیاغ هک  یقح  اما  دنکیم . عنم  قح  زا  دشاب ، ع )  ) یصو هچ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبن  هچ  رما ، ّیلو  نامه  تسا و  تایاغ  تیاغ  هک  ار 

همجرت َناک  َُّمث  : » دومرف یلاعت  يادـخ  هچنانچ  تسا . وا  دوجو  رد  دای و  بحاص  دزن  یلاعت  يادـخ  مان  دای  تسا ، تادابع  تیاهن  قوقح و 
229 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب 

« َنُؤِزْهَتْسَی اِهب  اُوناک  َو  ِهَّللا  ِتایِآب  اُوبَّذَک  ْنَأ  ياوُّسلا  اُؤاسَأ  َنیِذَّلا  َۀَِبقاع 
(. دنداد رارق  هرخسم  دروم  ار  نآ  دندرک و  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  تسا  ینانآ  زا  رتدب  دندرک ، دب  هک  نانآ  تبقاع  سپ ، « ) 1»

تسا لداع  دنکیم ، كرت  ار  وا  یهن  دیامنیم و  لمع  وا  رما  هب  دنکیم و  ذخا  شرما  ّیلو  زا  وا  دننام  تسا ، رما  ّیلو  عبات  هک  یسک  اّما  و 
. دشابن نشور  هطساویب  شدوخ  هچ  رگا  تسا ، نشور  رما  ّیلو  رون  هب  و 

229 ص :  دجسم .....  قیقحت 

. تسا عوضخ  تیاهن  هک  دوجـس  لحم  ینعم  هب  تسا  ناکم  مسا  تسا . میج ، حتف  هب  دجـسم  ای  میج و  رـسک  هب  دجـسم  عمج  دـجاسملا » »
يور همه  سپ  درادـن ، يزیچ  يراـسکاخ  يراوـخ و  زج  تسا  نیمز  رد  هک  يزیچ  ره  اریز  تسا ، دجـسم  نیمز  همه  ینعم ، نـیا  هـب  سپ 
روهط دجـسم و  نم  يارب  نیمز  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبن  تسا و  نیمز  يور  هک  تسا  يزیچ  ره  عوضخ  يراوخ و  هاگیاج  نیمز 

هب دـیدیم . نیمز  همه  رد  ار  تادوجوم  هّیلک  هدجـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  هک  تسا  نآ  رگناـیب  نخـس  نیا  هدـش ، هداد  رارق 
نوچ دنتـسه ، دجاسم  تقیقح  رد  تسا  هتـشگ  نشور  نامیا  رون  اب  هک  ییاهلد  تسا و  هدش  زاب  مالـسا  رون  اب  هک  ییاههنیـس  ینعم ، نیمه 

. دناعضاخ دننکیم و  هدجس  تساهلد  اههنیس و  رد  هک  ار  هچ  ره  تقیقح  رد 
زا تسین و  ناکم  هعقب و  یگژیو  تهج  زا  زین  تسین و  ینعم  نیا  هب  هّللا ، تیب  مان  دجـسم و  مان  هب  نیمز  عاقب  نیب  زا  يروص  دجاسم  زایتما 

يزیچ ره  هن  رگ  و  تسین ، مه  هلمع  اّنب و  یگژیو  تهج  زا  نینچمه ، تسین و  مه  انب  تـالآ  ریاـس  چـگ و  لـگ و  تشخ و  یگژیو  تهج 
. دراد تکرش  مان  نیا  رد  دشاب ، کیرش  تاّیصوصخ  نیا  رد  هک 

__________________________________________________

هیآ 9. مور ، هروس  ( 1)
230 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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شاهنیس دشابن ، سفن  ضارغا  هب  بوسنم  هدوب و  صلاخ  حیحص و  ّتین  فقاو  ّتین  رگا  اریز  تسا ، هدننک  فقو  ّتین  ببـس  هب  زایتما  هکلب 
. دنوشیم ادخ  دجسم  ود ، نیا  دوشیم و  نشور  شبلق  زاب و 

لد و یگداشگ  نیا  هب  ناسنا  نوچ  دوشیم و  زاتمم  ندش  ادخ  هناخ  و  نتـشگ ، دجـسم  نشور و  هعقب  هب  هعقب ، نآ  هب  قح  هّجوت  ببـس  هب 
یماگنه درکن ، ادیپ  ود  نآ  رد  ار  نّکمت  تردق و  نآ  رگا  و  دوشیم . ادخ  هناخ  دجـسم و  اقلطم  دوخ  دش ، دنمتردق  نورد ، ندش  نشور 

دبای ینوزف  فاّصتا  نیا  هچ  ره  و  دنکیم . ادیپ  قدص  وا  رد  ادخ  هناخ  دجسم و  قالطالا  یلع  دش ، فصّتم  ّتینارون  حارـشنا و  نیا  هب  هک 
دجسم دنک ، ادیپ  تّدش  ادخ  يارب  نآ  ندوب  دجسم  هک  هزادنا  ره  دوشیم و  رتدیدش  نآ  ندوب  ادخ  هناخ  ندوب و  دجـسم  دریگ ، تّدش  و 

: تسا هدرک  هراشا  هّرس  سّدق  يولوم  ینعم  نیمه  هب  و  دنکیم . ادیپ  تّدش  زین ، هدرک  انب  ادخ  يارب  هچنآ  يارب  نآ  ندوب 
دوزف اهقنور  هتسویپ  مرج  دوب ال  صرحیب  ایبنا  يانب  نآ 

مان شاصقا  دجسم  دوبن  کیل  مارک  هدروآرب  دجسم  اسب  يا 
دوب میهاربا  تاصالخا  نآ ز  دوزفیم  ّزع  نامز  ره  هک  ار  هبعک 

، نآ زا  سپ  و  تسا ، نشور  زاب و  هک  تسا  ییاهلد  اههنیس و  نامه  دور ، الاب  هک  هداد  نذا  دنوادخ  هک  یتویب  دجاسم و  تقیقح ، رد  سپ 
نیمز عاقب  همه  هک  لوا ، ینعم  رابتعا  هب  دنتـسه ، یقیقح  دـجاسم  اهنآ  سپ  يروص ، ياهدجـسم  اـما  و  تساـهلد . اههنیـس و  نآ  بحاـص 

. دنتسه دجاسم  هدننک  فقو  اهنآ  هک  تسا  یقیقح  دجاسم  هّجوت  ببس  هب  اهنت  ندوب ، دجسم  مان  هب  اهدجـسم  نآ  زایتما  اّما  تسا ، دجـسم 
ریسفت «، 1  » دنور الاب  تسا  هدش  هداد  نذا  هک  ییاهناکم  هب  اههناخ  دجاسم و  هنوگ  نیا  تهج ، نیمه  هب 

__________________________________________________

اَهِیف َرَکُْذی  َو  َعَفُْرت  ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  ِیف  دیامرفیم : هک  رون ، هروس  هیآ 36  هب  تسا  هراشا  ( 1)
231 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هچ دـنکیم و  هراشا  ایلوا  ایبنا و  هب  هراپ  نیا  رد  هّرـس  سّدـق  يولوم  تسا . هدـش  ریـسفت  ناراوگرزب  نآ  دوخ  هب  رایـسب ، راـبخا  رد  هدـش و 
: دیوگیم بوخ 

دسح نیا  ار  ناسخ  ناشیا  اب  تسیچ  دب  کین و  شیپ  دنیادیپ  هن  رگ 
تسیک هناخ  ردناک  دنناد  یمه  رگ  تسیچ ؟ یخاتسگ ز  هناخ  نیا  رد  رب 

دننکیم ّدج  لد  لها  يافج  رد  دننکیم  دجسم  میظعت  ناهلبا 
نارورس نورد  زج  دجسم  تسین  نارخ  يا  تقیقح  نیا  تسا  زاجم  نآ 

تسادخ اجنآ  هلمج  هاگ  هدجس  تسایلوا  نوردنا  وک  يدجسم 
. دوش هدیمان  دجسم  دادرارق  حالطصا و  رد  رگا  دوشیمن ، دجـسم  انب  نآ  دشاب ، دجـسم  يانب  راتـساوخ  یناطیـش  ياهـضرغ  رگا  نیا ، ربانب 

اریز دوش ، کفنم  ضارغا  زا  هک  دـتفایم  قاّفتا  مک  دوشن ، شرما  ّیلو  عیطم  هدوبن ، نشور  دوخ  هدومنن ، رون  بسک  رگا  زین  دجـسم  یناـب 
لثم تحـص  درامـشیم و  انب  هزیگنا  ار  نآ  دهدیم و  رارق  دجـسم  يانب  تیاغ  ادخ ، هب  ار  شیوخ  ندش  کیدزن  زاب  دشوک  رایـسب  هچ  ره 

. تسا لاکشا  تیاهن  رد  نآ 
هّللا و یلا  بّرقت  هب  طورشم  هک  دناهتفگ  فقو  تّحص  رد  هک  هچنآ  اّما  و 

__________________________________________________

وا دوش ، دای  اجنآ  رد  ادخ  مان  و  دور ) الاب   ) دوش هدرک  دنلب  هک  داد  هزاجا  ادخ  هک  ییاههناخ  رد  ینعی : لاصآلا . ّودقلاب و  هل  حّبـسی  همـسا ،
. دننکیم حیبست  هاگنابش  دادماب و  ره  ار 

232 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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سفن هکنیا  هن  دـشاب ، یکیدزن  نآ  ندـش  رتشیب  ادـخ و  هب  یکیدزن  یناب  هزیگنا  دـیاب  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا ، نآ  زا  ییوجدوس  مدـع 
هب فقو  زا  سفن  ییوجدوس  عون  کـی  نآ  تروص ، نیا  رد  هک  دـهد ، رارق  نآ  ترجا  ار  ادـخ  هب  برق  دریگب و  ترجا  فقو  رب  دـهاوخب 

. دیآیم باسح 
برق و ياراد  ناسنا  رگا  و  دهدیم . رارق  ناطیش  هناخ  ار  انب  اهضرغ ، رگید  یهاوخ و  شیاتس  ایر و  ترهش و  دننام  رگید ، ياهضرغ  اّما  و 

دجسم يانب  تروص ، نیا  رد  دهد ، تکرش  شیاهضرغ  رد  ار  وا  زاب  دشاب ، هتـشکن  ار  سفن  اّما  دنک ، اضتقا  نینچ  وا  برق  دشاب و  یکیدزن 
. تسا ناطیش  تکراشم  اب  ادخ  تیب  و 

ریغ صخـش  هب  ار  نآ  يانب  ترجا  نیمز و  تمیق  دوشیم  یـضار  ایآ  هک  دـشیدنایب  دـیاب  دـنک ، شیامزآ  ار  دوخ  دـهاوخب  یناب  هاگ  ره  و 
، دوش لاحشوخ  نآ  هب  هتشگ و  یضار  رگا  سپ  دوش . علّطم  نآ  زا  یسک  هکنیا  نودب  دزاسب ، ار  دجسم  هک  دنک  رما  ار  وا  دهدب و  یفورعم 

. تسا سفن  تکراشم  اب  ای  سفن  يارب  هن  رگ  ادخ و  يارب 
بارخ دومن . عنم  نآ  هب  عوجر  زا  ار  دجـسم  لـها  اـی  درک ، نآ  ياـهراوید  اهفقـس و  ندرک  بارخ  رد  یعـس  ینعی  اـِهبارَخ :» ِیف  یعَـس  َو  »

. دنک لیطعت  زامن  هماقا  ادخ و  دای  زا  ار  نآ  هک  تسا  نیا  هب  دجسم  ندرک 
بیرخت ناشیاهدجـسم و  رد  ندـش  لخاد  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبن  ترجه  زا  سپ  ناناملـسم  عنم  هّکم و  ناکرـشم  هراب  رد  هیآ  لوزن 

. درادن یتافانم  نآ ، ماع  ینعم  هب  بیرخت  ناگدش و  عنم  ناگدننک و  عنم  مومع  دجاسم و  هراب  رد  هیآ  ّتیمومع  اب  اّما  تساهنآ ، دجاسم 
. دش دای  اهنآ  زا  دنسپان  فاصوا  اب  هک  تسپ  صاخشا  نآ  ینعی  َِکئلوُأ :» »

. تسین هتسیاش  َناک :» ام  »
233 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  يراوخ و  عوشخ و  لاح  رد  زج  هک  َنیِِفئاخ :» اَّلِإ  اهُولُخْدَی  ْنَأ  ْمَُهل  »

ادـیپ نآ  رد  لوخد  زا  ار  نانمؤم  عنم  نآ و  بیرخت  هب  تأرج  هکنیا  هب  دـسر  هچ  ات  دـنوشن ، لخاد  اهدجـسم  هب  نانمؤم ، زا  سرت  لاـح  رد 
هب هدعو  تروص ، نیا  رد  هک  سرت  تلاح  اب  رگم  دنوشن ، دجـسم  لخاد  اهنآ  هک  تسا  نینچ  ادخ  ملع  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دـننک .
. دش دهاوخ  نینچ  زین ، ّجع )  ) مئاق روهظ  ماگنه  دش و  نینچ  هّکم  حتف  زور  رد  هچنانچ  تساهنآ ، زا  ناکرشم  ندیسرت  نانمؤم و  يزوریپ 

. دناهدیشک يراوخ  ایند  رد  نداد ، هیزج  نطو و  زا  يرود  دیعبت ، تراسا ، تراغ ، لتق و  اب  ینعی  ٌيْزِخ :» اْینُّدلا  ِیف  ْمَُهل  »
ناکرـشم هک  تسا  بلطم  نیا  هدافا  دوصقم  اریز  ینعم ، رابتعا  هب  تسا  ُمَلْظَأ » ْنَم  َو   » ادخ لوق  هب  فطع  ٌمیِظَع :» ٌباذَع  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهل  َو  »

: تسا هتفگ  ایوگ  سپ  دندرک ، يریگولج  ادخ  دجاسم  زا  راّفک ، قلطم  روط  هب  ای 
. دنناسرب نایز  نانمؤم  هب  دنناوتیمن  راک  نیا  اب  هک  یلاح  رد  دندرک ، عنم  ار  ادخ  دجاسم  نانآ 

233 ص :  هیآ 115 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(115  ) ٌمِیلَع ٌعِساو  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیَأَف  ُبِْرغَْملا  َو  ُقِرْشَْملا  ِهَِّلل  َو 

233 ص :  همجرت ...... :

. تساناد زیچ و  همه  هب  طیحم  ادخ  تساجنآ و  ادخ  هلبق  دیروآ  ور  وس  ره  هب  سپ  برغم ، قرشم و  تسادخ  نآ  زا  و 

233 ص :  ریسفت ..... :
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« ُبِْرغَْملا َو  ُقِرْشَْملا  ِهَِّلل  َو  »
. تسادخ کلم  نیمز  يور  همه  ینعی  برغم ، قرشم و  : 

. تسادخ هجو  اجنآ  دینک  ور  نیمز  تاعطق  زا  ياهعطق  ره  هب  نانمؤم ! يا  ینعی  اوُّلَُوت :» امَْنیَأَف  »
هب هک  تسا  يزیچ  و  تسا ، نآ  هب  ءیش  روهظ  هک  تسا  يزیچ  تشذگ  هکنانچ  هجو  درادن و  یـصاخ  نیمز  هب  صاصتخا  ِهَّللا :» ُهْجَو  َّمَثَف  »

234 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا ءیش  تاذ  ءیش  هجو  زین  دوشیم و  ءیش  هب  لابقتسا  هّجوت و  نآ  هلیسو 

وا زا  يربخ  هن  و  یمـسر ، هن  دراد و  یمـسا  هن  تسا ، قلطم  لوهجم  قلطم و  بیغ  شایبیغ  تاذ  ماقم  بسح  رب  یلاعت ، لوا  قح  هک  نادـب 
مـسر مسا و  و  تسا . نآ  زا  يربـخ  دوخ  وا  هکنیا  رگم  تسین  يزیچ  زا  ربـخ  چـیه  شلعف ، روـهظ و  ماـقم  بسح  رب  اـّما  يرثا ، هن  تسه و 

اب وا  سپ  تسا . زیچ  نآ  روـهظ  وا  هکنیا  رگم  تسین  يزیچ  يارب  يروـهظ  و  تسا ، زیچ  نآ  مسر  مسا و  وا  هکنیا  رگم  تسین  يزیچ  يارب 
مه تسا و  نیتسخن  مه  وا  تسامـش و  اب  وا  و  تساناوت ، يزیچ  ره  رب  وا  هدومرف : یلاعت  يادـخ  هچنانچ  تسا ، طیحم  ایـشا  همه  رب  شلعف ،

«1 . » تساناد زیچ  ره  رب  و  ناهنپ ، مه  ادیپ و  مه  نیسپزاب و 
هب هّجوت  اب  « 2 . » تسا مّوقتم  رد  مّوقم  لوخد  دننام  هکلب  يزیچ ، رد  يزیچ  لوخد  دننام  هن  تسایـشا ، رد  لخاد  دومرف : ع )  ) ماما هچنانچ  و 

جراخ روما  ببس  هب  یهاگ  یلو  درادن ، یصاخ  نیمز  هعقب و  هب  صاصتخا  ادخ ، هب  هّجوت  ندومن و  تدابع  اتاذ  دوشیم  مولعم  دراوم ، نیا 
ای نطو ، ای  دیامن ، یلماک  هّجوت  اهاج  زا  یضعب  هب  تبسن  یگرزب  رگا  الثم  دیآیم . دیدپ  يزایتما  نیمز  ياههعطق  زا  یـضعب  يارب  تاذ  زا 

یناکم رد  یتقو  تسا  نینچمه  و  دوشیم ، لصاح  زایتما  نیا  دـشاب ، هدـش  نفد  اجنآ  رد  ای  هدرک ، ریمعت  ار  اجنآ  ای  دـشاب ، شدـّلوت  ّلـحم 
. دشاب هدش  زاتمم  ادخ  تدابع  يارب  زاربا و  یقداص  تّین 

رد نآ  هّجوت  تدابع و  هب  نآ  صاصتخا  سّدقملا و  تیب  زایتما 
__________________________________________________

هیآ 3. دیدح ، هروس  ( 1)
. ].....[ ص 85 ح 1 ، ج 1 ، یفاک ، ادخ ، شیاتس  دمح و  هراب  رد  هغالبلا  جهن  نیتسخن  هبطخ  هب  هراشا  ( 2)

235 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یقداص تین  ببـس  هب  هدش ، دای  دجاسم  صاخ  روط  هب  هک  زین ، هیآ  نیا  رد  تسا . نینچمه  هّکم  تسا و  هوجو  نیا  همه  ببـس  هب  تدابع ،

. دشاب دجسم  يانب  هزیگنا  هک  تسا 
. تسین یلاخ  وا  زا  ياهیاس  يزیچ و  هاگیاج ، ناکم و  چیه  یتسناد  هچنانچ  ینعی  ٌعِساو :» َهَّللا  َّنِإ  »

حیحـصت هب  داب  امـش  رب  سپ ، دیهدیم ، ماجنا  اجک  رد  و  دیهدیم ، ماجنا  هنوگچ  دیهدیم  ماجنا  امـش  هک  ار  هچنآ  دـنادیم  سپ ، ٌمِیلَع :» »
وـس ره  هب  ار  نآ  ناوتیم  هک  هدـش  لزان  هلفان  زامن  دروم  رد  هیآ  هک  تسا  هدـمآ  رابخا  رد  و  دیـشوکب . نآ  تهج  لحم و  نییعت  هن  لامعا 

ره ینعی  «، 1 « » ُهَرْطَـش ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمْتنُک  ام  ُْثیَح  َو  : » تسا هدـش  لزان  هیآ  نیا  تابجاو ، ضیارف و  دروم  رد  یلو  یناوخب . یهاوخب  هک 
زا سپ  دناوخیم و  زامن  هک  دش  شـسرپ  يدرم  هراب  رد  « 2 ( » ع  ) قداص ماما  زا  دـییامن . هبعک )  ) وس نآ  هب  ار  دوخ  يور  دـیتسه  هک  اجک 

حیحـص شزامن  : » دومرف خساپ  رد  ع )  ) ماما تسا . هدش  فرحنم  پچ  ای  تسار  يوس  هب  هلبق  زا  دـنیبیم  دـنکیم و  هاگن  زامن  ندـش  مامت 
«. تسا هلبق  برغم  قرشم و  نیب  ام  تسا و 

هدرک ّبر  هجو  زا  شـسرپ  هک  « 3  » قیلثاج ثیدـح  رد  هدـش و  لزان  رّیحتم  هلبق  هراب  رد  هیآ  رخآ  اـت  ُبِْرغَْملا » َو  ُقِرْـشَْملا  ِهَِّلل  َو   » هیآ نیا  و 
»؟ تساـجک شتآ  نیا  هجو  : » دومرف دیـشک ، هلعـش  یتـقو  درک و  نشور  ار  نآ  تساوـخ و  مزیه  شتآ و  ع ،)  ) یلع هک  تسا  هدـمآ  دوـب ،

، هدش هتخاس  هدش و  تسرد  يرگید  تسد  هب  شتآ  نیا  : » دومرف ع )  ) یلع تسا .» نآ  هجو  شتآ  فارطا  دودح و  عیمج  : » تفگ ینارصن 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 565 

http://www.ghaemiyeh.com


(«. دسانشیم ار  یتهج  وس و  ره  . ) تسین نآ  هیبش  شتآ  نیا  هدننیرفآ  یلو  دسانشیمن ، ار  شیوخ  تهج  دوخ  اذل 
__________________________________________________

هیآ 139. هرقب ، هروس  ( 1)
ص 166. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 2)

. قیلثاج ثیدح  ( 3)
236 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رب تساـجنآ ،) ادـخ  يور  دـینک  ور  اـج  ره  سپ  تسار  ادـخ  رم  برغم  قرـشم و  « ) ِهَّللا ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَوـُت  اـمَْنیَأَف  ُبِْرغَْملا  َو  ُقِرْـشَْملا  ِهَِّلل  َو  »
. دنامیمن یفخم  یناهنپ  رما  چیه  ام  راگدرورپ 

«. تساجنامه ادخ  شرگن  هّجوت و  دینک ، هّجوت  هک  تهج  ره  هب  : » تسا نیا  هیآ  ینعم  هجو ، نیا  ربانب 

236 ص :  هیآ 116 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(116  ) َنُوِتناق َُهل  ٌّلُک  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  َْلب  ُهَناْحبُس  ًاَدلَو  ُهَّللا  َذَخَّتا  اُولاق  َو 

236 ص :  همجرت ..... :

. دنیوا رادربنامرف  همه  تسوا و  نآ  زا  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  هکلب  تسا ، هّزنم  وا  هتفرگ ، يرسپ  دوخ ) يارب   ) ادخ دنتفگ  و 

236 ص :  ریسفت ..... :

: دنتفگ ناکرشم  يراصن و  دوهی و  اُولاق :» َو  »
: دنتفگ هک  ماگنه  نآ  رد  تسا . هتفرگ  دنزرف  ادخ  ًاَدلَو :» ُهَّللا  َذَخَّتا  »

تقامح راهظا  اهنآ و  قباـس  ياـههتفگ  رب  فطع  نآ  رد  دنتـسه و  ادـخ  نارتخد  هکیـالم  تسادـخ و  رـسپ  حیـسم  تسادـخ و  رـسپ  ریزع 
. تساهنآ يارب  يرگید 

، دیآیم مزال  نآ  زا  هک  یصیاقن  دنزرف و  نداد  تبسن  زا  دنوادخ  ینعی  تسا ، ندوب  هّزنم  ینعم  هب  عنم ،»  » دننام حبـس ،»  » ردصم ُهَناْحبُـس :» »
. تسا هّزنم  ندوب  ات  ود  نتشاد و  کیرش  نتشاد و  زاین  لیبق  زا 

. تسا همه  کلام  تیاهن و  لک و  ردصم  وا  هکنیا  تهج  زا  تسوا ، يارب  هکلب  َُهل :» َْلب  »
رد يزیچ  چـیه  تسا و  ود  نآ  رد  هک  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  ینعی  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  هچنآ  ِضْرَْألا :» َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  »
ام زا  يزیچ  رگید  عبط ، ملاع  همه  هب  اـهنیمز ، میمعت  حاورا و  ياهنامـسآ  هب  اهنامـسآ ، میمعت  هب  اـنب  دـشاب . ادـخ  دـنزرف  دـناوتیمن  ود  نآ 

237 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دناوتیمن  هّللا  يوس 
. تسا زیچ  همه  کلام  ادخ  هک  یلاح  رد  تسین ، تّیکولمم  تبسن  ردپ ، هب  دنزرف  تبسن  هک  اریز  دشاب ، وا  دنزرف 

یتقو هک  دالوا  هن  دنـشاب ، عیطم  رادربنامرف و  هک  تسا  ناگدـنب  نأش  نیا  تسا و  عضاوت  تعاط و  اعد و  زا  ترابع  تونق  َنُوِتناق :» َُهل  ٌّلُک  »
. دنوشیم ناشناردپ  هیبش  ناسمه و  دننامه و  دنوش ، غلاب 
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237 ص :  هیآ 117 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(117  ) ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  ُلوُقَی  امَّنِإَف  ًاْرمَأ  یضَق  اذِإ  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُعیَِدب 

237 ص :  همجرت ..... :

. دوشیم شاب و  دیوگیم  نآ  هب  طقف ) دنک  رّدقم  و   ) دهاوخب ار  يزیچ  وا  نوچ  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  هدننک  عادبا  هدنروآ و  دیدپ 

237 ص :  ریسفت ..... :

. بابـسا تلآ و  نامز و  هدام و  نودب  یلبق و  هنومن  وگلا و  نودب  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  هدننک  داجیا  ینعی  ِضْرَْألا :» َو  ِتاوامَّسلا  ُعیِدـَب  »
. تسا هدش  هدیرفآ  بابسا  هیهت  وگلا و  هنومن و  نودب  ینعی  عدتبا ، عدبا و  و  عنم )»  » لثم « ) عدب »

یتقو هکلب  ینعی  تسا ، ِتاوامَّسلا » ُعیِدـَب   » ای َنُوِتناق ،» َُهل  ٌّلُک   » ای ِتاوامَّسلا ،» ِیف  اـم  َُهل   » اـی ُهَناْحبُـس ،»  » هلمج رب  فطع  ًاْرمَأ :» یـضَق  اذِإ  َو  »
 ... دبای ماجنا  يرما  دهاوخب  ادخ 

صاخـشا و دـننام  دـنوادخ ، نأـش  هچ  دـنکیم . ادـیپ  دوجو  نک . ادـیپ  دوجو  وش ، قّقحم  دـیوگیم  نآ  هب  ُنوُـکَیَف :» ْنُک  َُهل  ُلوـُقَی  اـمَّنِإَف  »
صاخـشا نأش  نینچمه ، دشاب . تّدم  ندش  يرپس  هّدام و  زا  ندش  ادج  تاکرح و  جوز و  هب  جاتحم  دـیلوت  رد  هک  تسین  صقان  تانکمم 

يزیچ هرابکی  دـنناوتب  هک  تسین  نیا  دـنراد ، ناشلعف  رد  بابـسا  تـالآ و  تدـم و  هداـم و  وگلا و  هب  زاـین  دنتـسه و  لاـعفا  رد  صقاـن  هک 
. دننیرفایب

238 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تّیشم  هدارا و  ظفل  اب  هدش و  دراو  دایز  ّتنس  باتک و  رد  ترابع ، نیا 
هدارا و تّیـشم و  ملع و  اب  رگم  دنکیمن  ادیپ  دوجو  يزیچ  و  تسا ، لعف  تامدقم  زا  اهنیا  همه  اریز  تسا ، یکی  دوصقم  هدش و  ادا  اضق  و 

زیچ هس  نیا  لامجا  نآ  هک  دوشیم  ادا  اضما  ظفل  اب  یهاگ  دوشیم و  لیلحت  لجا  باتک و  نذا و  هب  اضما  یهاـگ  و  اـضما . اـضق و  ردـق و 
. تسا

، درامـشیمن لـعف  تامّدـقم  زا  ار  نآ  لـعاف  تسا و  وا  تاذ  نیع  یلاـعت و  يادـخ  تاذ  تافـص  زا  تسا  تّیـشم  زا  لـبق  هک  ملع  نوچ  و 
هدـشن هدرمـش  لعف  تامّدـقم  زا  ملع ، رابخا  رد  اذـل  دـنکیم و  ادـیپ  زاین  نآ  هب  لعف  داجیا  نیح  رد  لعاف  هک  تسا  يزیچ  لـعف  تامّدـقم 
تّیـشم هک  اریز  دوش ، یناف  ثودح  زا  سپ  دـیآ و  دـیدپ  دوبن ، هکنآ  زا  سپ  هک  تسین  مدرم  دـننام  یلاعت ، لّوا  قح  رد  ینعم ، نیا  تسا .

نیا هک  اریز  تسا . ثداح  روما  هیحان  زا  اهنت  ثودح ، تسا و  يدـبا  یلزا و  همه  ياضما  اضق و  ردـق و  هدارا و  نینچمه  یلاعت و  يادـخ 
ماود هب  زین  هّعشا  مینک و  ضرف  تباث  نامسآ  طسو  رد  ار  باتفآ  رگا  تسا و  دیشروخ  هب  تبـسن  هّعـشا  دننام  ادخ ، هب  تبـسن  ثداح  روما 

هجرد و کی  رد  دناهتفرگ ، رارق  دیشروخ  هّعشا  لباقم  رد  دباتیم و  اهنآ  هب  دیشروخ  هعشا  هک  یحوطس  ییوس ، زا  دوش و  ضرف  میاد  نآ 
دیـشروخ هّعـشا  دوخ  هکنیا  هن  دیـشروخ ، هّعـشا  ببـس  هب  تسا  حطـس  نآ  ندـش  نشور  هب  طوبرم  ثودـح  ضرف ، نیا  رد  دنـشابن ، هبترم 
دیوگیم نآ  هب  دنک ، ادـیپ  قلعت  نآ  هب  شردـق  اضق و  دـنک و  هدارا  ار  نآ  دـهاوخب و  ار  يزیچ  هاگ  ره  یلاعت  يادـخ  سپ  دـشاب . ثداح 

. دنکیم ادیپ  دوجو  دوشیم و  قّقحم  ءیش  نآ  سپ  تسا . وا  باتک  نک »  » هملک تسا و  وا  هزاجا  وا  نتفگ  و  نک » »
نذا هب  هراشا  لوقی »  » دوشیم و عزتنم  باجیا  نآ  زا  هک  تسا ، ردق  زا  دعب  هک  تسا  ییاضق  هب  هراشا  یـضق ،» اذا   » یلاعت يادـخ  لوق  سپ 
لوق اّما  تسا . لجا  باتک و  هب  هراشا  نک » . » دوشیم رادومن  ماجنا  رـس  باتک و  نذا ، داـجیا ، زا  اریز  تسا ، داـجیا  زا  یئزج  نآ  هک  تسا 
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. دوش هدیبوک  هک  تسین  ییادص  دوش و  هدینش  هک  تسا  ییادن  وا  راتفگ  یلاعت و  يادخ 
239 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

239 ص :  هیآ 118 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َنُوِنقُوی ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  اَّنََّیب  ْدَق  ْمُُهبُوُلق  ْتََهباشَت  ْمِِهلْوَق  َْلثِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َلاق  َِکلذَک  ٌۀَیآ  انِیتَْأت  َْوأ  ُهَّللا  اَنُمِّلَُکی  َْول ال  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  َلاق  َو 
(118)

239 ص :  همجرت ..... :

( دنچ  ) یناسک زین  اهنآ  زا  شیپ  دتـسرفیمن ؟ نامیا  رب  یتیآ  ای  دـیوگیمن و  نخـس  ام  اب  ادـخ  ارچ  دـنیوگیم : دـننادیمن ، چـیه  هکنانآ  و 
. میدرک نایب  نیقی  لها  يارب  ار  ییادخ  تایآ  ام  هّتبلا  تسا ، هیبش  مه  هب  اهنآ  ياهلد  دنتفگ . ینانخس  نینچ 

239 ص :  ریسفت ..... :

يارب يرگید  تهافـس  راهظا  اهنآ و  قباس  ياهلوق  رب  فطع  نآ  يراـصن و  دوهی و  زا  نینچمه  ناکرـشم و  زا  َنوُمَْلعَی :» ـال  َنیِذَّلا  َلاـق  َو  »
: تسا نیا  هیآ  ینعم  تسا و  رّدقم  ای  و  « 1  » هدش شومارف  ای  لعف  لوعفم  تسا و  نانآ 

، دننکن فاص  هدام  یگدولآ  زا  ار  ناشیاهـسفن  هک  مادام  دنونـشب ، رگا  و  دنرادن ، ار  یلاعت  يادخ  مالک  ندینـش  تقاط  قلخ  هک  دننادیمن 
. تسین نآ  رد  ناشحالص  هکنیا  ای  دنرادن ، ار  نآ  تقاط  هک  تسا  نیا  باب  زا  ای  اهنآ  يداهنشیپ  هزجعم  هکنیا  دنوشیم و  دوبان  كاله و 

؟ میروایب نامیا  وا  هب  میونشب و  ار  شمالک  ات  دیوگیمن  نخس  ام  اب  ادخ  ارچ  ُهَّللا :» اَنُمِّلَُکی  َْول ال  »
. میروآ نامیا  نآ  هب  مینک و  هدهاشم  مینیبب و  ار  نآ  ام  هک  دیروایب  ياهناشن  ای  ٌۀَیآ :» انِیتَْأت  َْوأ  »

ع)  ) یـسیع تّما  هچنانچ  هدب و  ناشن  ام  هب  اراکـشآ  ار  ادخ  دنتفگ : وا  هب  یـسوم  تّما  هچنانچ  ْمِِهلْوَق :» َْلثِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َلاق  َِکلذَک  »
: دنتفگ

؟ دتسرفب نامسآ  زا  ياهدئام  ام  رب  دناوتیم  وت  راگدرورپ  ایآ  »
نانآ دوس  هچنآ  هب  ییانیبان  لهج  رد  اهنآ  ياهلد  ْمُُهبُوُلق :» ْتََهباشَت  »

__________________________________________________

ماع هجو  ات  دنک ، روصت  درادنپیم  هچ  ره  سک  ره  ات  هدش  فذح  اصوصخم  دشاب و  اذه  ای  هّللا  مالک  ای  ائیش  ّدق  لوعفم  تسا  نکمم  ( 1)
. دشاب

240 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا دننامه  ییوجهزیتس  ینمشد و  رد  ناسمه و  تسا ،

ایوگ تسا ، ینایب  فانیتسا  میدرک » نایب  ناگدننک  نیقی  يارب  ینـشور  هب  ار  شیوخ  تایآ  ام  و   » هلمج نیا  َنُوِنقُوی :» ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  اَّنََّیب  ْدَـق  »
اهنآ میدرک و  نایب  ار  تایآ  دومرف : یلاعت  يادخ  سپ  دندرک ، یـشسرپ  نینچ  ات  دشن  رهاظ  وا  لوسر  قح و  ندوب  قح  ایآ  هدش : هتفگ  هک 
نیقی هتـسیاش  هک  دـنروآ  نیقی  يزیچ  هب  ات  دنتـسین  ناقیا  لقع و  لها  دنتـسه و  بیر  کش و  لها  اهنآ  اـّما  میدرکن ، كرت  هیبنت  نودـب  ار 
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. دروآ دنهاوخن  نیقی  اهنآ  میروایب ، ار  يداهنشیپ  ریغ  يداهنشیپ و  هزجعم  تیآ و  ره  ام  رگا  تسا و 

240 ص :  هیآ 119 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(119  ) ِمیِحَْجلا ِباحْصَأ  ْنَع  ُلَئُْست  َو ال  ًاریِذَن  َو  ًاریَِشب  ِّقَْحلِاب  َكاْنلَسْرَأ  اَّنِإ 

240 ص :  همجرت ..... :

یـشسرپ وت  زا  شتآ  نارای  و  نایمّنهج )  ) زا یـشاب و  هدـنهد  رادـشه  مه )  ) هدـنهد و تراشب  مه )  ) ات میداتـسرف  قح  هب  ار  وت  ام  ناـمگیب 
. دومن دهاوخن 

240 ص :  ریسفت ..... :

: دشاب هدش  هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، ینایب  فانیتسا  زین  نآ  َكاْنلَسْرَأ :» اَّنِإ  »
 ...«. میداتسرف ار  وت  ام  : » دومرف سپ  يدرک ؟ اهنآ  توعد  هب  رما  ارم  وت  هک  یلاح  رد  دنتسین ، نیقی  لها  هک  منک  راکچ  اهنیا  اب  سپ 

. تسا قح  لولعم  وت  تلاسر  ای  تسا ، قح  هب  سّبلتم  هک  یلاح  رد  ای  قح ، تلاسر  هب  ِّقَْحلِاب :» »
ّدر کش و  زا  دننک و  کش  ای  دنشاب  هتشاد  نیقی  دننک ، ّدر  ای  دننک ، لوبق  هچ  تسا ، نداد  میب  نداد و  هدژم  وت  نأش  ینعی  ًاریِذَن :» َو  ًاریَِشب  »

. تسین وت  رب  یتبوقع  یماجرفان و  اهنآ 
هب دشاب و  لوهجم  تروص  هب  ات  هدش  هدناوخ  یفن  هب  لئست » ال  ، » یتسین وگخـساپ  وت  ار  خزود  لها  و  ِمیِحَْجلا :» ِباحْـصَأ  ْنَع  ُلَئُْـست  َو ال  »

241 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  یهن 
یهن دوصقم  هک  دـناهتفگ  هّماع  زا  یـضعب  هک  هچنآ  هن  تساهنآ ، باذـع  شتآ و  رد  هغلابم  دوصقم  یهن ، تئارق  رب  اـنب  و  دـشاب . مولعم  اـت 

شایگتخادگ هلعـش و  هک  تسا  شتآ  میحج ،» . » دـشاب شردام  ردـپ و  لاح  زا  شـسرپ  هّللاب ) ذایعلا  . ) تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 
. دشاب هدش  هتخورفا  لادوگ  رد  هک  تسا  یگرزب  شتآ  ره  دشاب و  هتفرگ  رارق  مه  يور  هک  تسا  یشتآ  ره  و  دشاب ، دایز 

« دـش هتخورفا   » ینعم هب  حرف  مرک و  باـب  زا  و  تخورفا »  » ینعم هب  عـنم »  » باـب زا  محج »  » دوـشیم و هتفگ  میحج  زین  مرگ  یلیخ  ياـج  رب 
. تسا

241 ص :  هیآ 120 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ِْملِْعلا َنِم  َكَءاج  يِذَّلا  َدَْعب  ْمُهَءاوْهَأ  َْتعَبَّتا  ِِنَئل  َو  يدُْـهلا  َوُه  ِهَّللا  يَدُـه  َّنِإ  ُْلق  ْمُهَتَِّلم  َِعبَّتَت  یَّتَح  يراصَّنلا  َو ال  ُدوُهَْیلا  َْکنَع  یـضَْرت  َْنل  َو 
(120  ) ٍریِصَن َو ال  ٍِّیلَو  ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ََکل  ام 

241 ص :  همجرت ..... :
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وت رگا  تساهتیادـه و  نیرتهب )  ) ییادـخ تیادـه  نیقی  هب  وگب  ینک . يوریپ  اهنآ  شیک  زا  رگم  دـنوشن ، دونـشخ  وت  زا  يراـصن  دوهی و  و 
. دشابن ادخ  بناج  زا  يروای  یتسود و  وت  يارب  ینک ، يوریپ  نانآ  ياهشهاوخ  زا  زاب ) ، ) دمآ تیارب  هک  یشناد  زا  سپ 

241 ص :  ریسفت ..... :

دونـشخ وت  زا  يراصن  دوهی و  ینعی  تسا . َكاْنلَـسْرَأ » اَّنِإ   » هلمج ای  ُلَئُْـست » ال   » هلمج رب  فطع  يراصَّنلا :» َال  َو  ُدوُهَْیلا  َْکنَع  یـضَْرت  َْنل  َو  »
. دنوشیمن

ندـش یـضار  زا  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ندرک  دـیماان  بلطم  نیا  ینک و  يوریپ  اـهنآ  شیک  زا  هکنیا  رگم  ْمُهَتَِّلم :» َِعبَّتَت  یَّتَـح  »
. اهنآ تیاضر  بلط  زا  تسا  نانمؤم  عنم  تسا و  لاحم  وا  دزن  هک  يزیچ  هب  رگم  دنوشیمن ، یضار  اهنآ  هکنیا  هب  اهنآ 

. وگب نانمؤم  هب  ُْلق :» »
242 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  بلط  هن  تسا ، یعقاو  تیاده  ادخ  تیاده  يدُْهلا :» َوُه  ِهَّللا  يَدُه  َّنِإ  »

زا دیدرک  تداع  امش  هک  هچنآ  هن  تسا ، یعقاو  تیاده  ادخ  تیاده  وگب : يراصن  دوهی و  هب  ای  اهنآ ، تیاضر  يراصن و  دوهی و  تیاضر 
. دیاهدرک تداع  نآ  هب  نوچ  تسامش ، هتساوخ  نآ  دیتفرگ و  ناتناردپ  زا  هک  ینید 

. ییامن يوریپ  نانآ  ياههتساوخ  زا  یّلک  هب  ای  اهنآ ، يارآ  زا  لقع ، تلاخد  نودب  رگا  ْمُهَءاوْهَأ :» َْتعَبَّتا  ِِنَئل  َو  »
. دمآ اهنآ  يارآ  نید و  نالطب  تنید و  ندوب  قح  هب  نیقی  ملع و  وت  يارب  هکنآ  زا  سپ  ِْملِْعلا :» َنِم  َكَءاج  يِذَّلا  َدَْعب  »

مـسق باوج  ات  هدرواین  ءاف »  » ظفل ترابع  ور ، نیا  زا  تفای ، یهاوخن  ياهدنهد  يرای  روای و  ادخ  زا  ٍریِـصَن :» َو ال  ٍِّیلَو  ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ََکل  ام  »
یلو تسا  يراصن  دوهی و  باطخ  ناونع  زین ، اـجنیا  رد  دونـشب .» زینک  اـت  میوگیم  وت  هب  : » هک لـثم  نیا  دـننام  «، 1  » طرـش باوج  هن  دشاب 

. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تما  زا  هیانک 

242 ص :  هیآ 121 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(121  ) َنوُرِساْخلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِِهب  ْرُفْکَی  ْنَم  َو  ِِهب  َنُونِمُْؤی  َِکئلوُأ  ِِهتَوِالت  َّقَح  ُهَنُوْلتَی  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا 

242 ص :  همجرت ..... :

دنروآیم و نامیا  نآ  هب  هک  دنیاهنآ  دننکیم ، توالت  تسا  هتسیاش  هکنانچ  ار  نآ  میدروآ و  ینامـسآ )  ) باتک ناشیا  رب  هک  یناسک  نآ 
. دناناراکنایز دنوشیم ، نآ  رکنم  هک  یناسک 

242 ص :  ریسفت ..... :

هب هراشا  ریبعت ، نیا  اب  دـش و  هداد  اهنآ  هب  باتک  هک  یناسک  هن  میداد ، اـهنآ  هب  ار  باـتک  اـم  هک  یناـسک  ینعی  َباـتِْکلا :» ُمُهاـْنیَتآ  َنیِذَّلا  »
اهنآ هب  شدوخ ، هب  باتک  نداد  ءاتیا و  نداد  تبسن  اب  هک  تسا . باتک  لها  زا  اهنآ  زایتما 

__________________________________________________

(. دننک لکوت  ادخ  رب  نانمؤم  دیاب  سپ   ) نونمؤملل لکوتیلف  هّللا  یلع  دننام  دوشیم . زاغآ  ءازج  ءاف  اب  طرش  يازج  الوصا  ( 1)
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243 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
باتک اهنآ  هب  ام  هک  دندش  نآ  هدامآ  دناهدرک ، بسک  هک  یتّیلباق  دوخ و  ترطف  اب  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  ینعی  دیشخب . یگرزب  فرش و 

هلمج ترابع ، نیا  میداد . اهنآ  هب  دوب ، شایعقاو  یناعم  رب  لمتـشم  هک  ار  ینامـسآ  بتک  ياهتروص  تّوبن و  ماکحا  مه  اـم  سپ  میهدـب ،
هب ای  ناشدوخ ، باتک  هب  ای  شتلاسر ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  باتک  لها  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  ردقم ، شسرپ  خساپ  تسا ، هفنأتـسم 

. دننکیمن توالت  ار  نآ  دنروآیمن و  نامیا  باتک  سنج  هب  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  باتک 
نانآ هب  دـنوادخ  هک  یناسک  دـننادب ) دـنوشن و  تحاران   ) هکنیا هب  تسا  نانمؤم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  هب  نداد  يرادـلد  نایب  نیا 
عون نیرتهب  هب  ار  باتک  نانآ  هچ  تسا . هداد  باتک  نانآ  هب  ناطیـش  هک  تسا  يرگید  رفن  رازه  رازه  زا  رتهب  نانآ  زا  کی  ره  هداد ، باتک 

. دنناوخیم توالت ،
اب هک  یـسک  تسا  هدش  هتفگ  هک  ایوگ  مالک ، ندش  مامت  زا  لبق  تسا ، رّدقم  شـسرپ  خـساپ  تسا . هضرتعم  ای  لاح  ای  تسا  ربخ  ُهَنُوْلتَی :» »

. دناوخیم نآ  ندناوخ  قح  ندناوخ و  نیرتهب  هب  ار  باتک  دومرف : ادخ  سپ  دنکیم ؟ راک  هچ  يدیشخب ، فرش  وا  هب  باتک  نداد 
هب  ) دنیامنیم هّقفت  نآ  رد  دننکیم و  توالت  ار  ادخ  تایآ  دومرف : هک  هدش  هداد  تبـسن  ع ،)  ) رقاب ماما  هب  مالک  نیا  هراب  رد  ِِهتَوِالت :» َّقَح  »

تربع شیاهناتـساد  زا  دنـسرتیم ، شدیعو  زا  دنتـسه و  شیاههدعو  راودیما  دننکیم ، لمع  شماکحا  هب  دنرگنیم ،) يرگنـشور  مهف و 
توالت فورح و  سرد  تایآ و  ظفح  دوصقم  دنگوس ، ادخ  هب  دنیامنیم . يراددوخ  شیهاون  زا  دننکیم و  لاثتما  ار  شرماوا  دنریگیم ،

دندرک و ظفح  ار  نآ  فورح  تروص ، نیا  رد  هک  «، 1  » تسین اهکی  جنپ  اهکی و  هد  سرد  هروس و 
__________________________________________________

سمخ کی  جـنپ  تاکز و  کی  زا 10  روظنم  دشاب و  تمـسق  ای 5  تمسق  هب 10  هروس  ره  تایآ  میـسقت  رـسفم  روظنم  تسا  نکمم  ( 1)
ح 1 و 2. ص 198 ، نایبلا ، عمجم  دشاب .

244 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ٌباتِک : » دومرف یلاعت  يادـخ  ور ، نیا  زا  تسا . نآ  ماکحا  هب  لمع  باتک و  تاـیآ  رد  ّربدـت  دوصقم ، هکلب  دـندومن ، عیاـض  ار  نآ  دودـح 

رد مدرم  ات  میداتـسرف  ورف  وت  يوس  هب  ار  نآ  ام  هک  كرابم  تسا  یباتک  « ) 1 « » ِباْبلَْألا اُولوُأ  َرَّکَذَتَِیل  َو  ِِهتایآ  اوُرَّبَّدَِـیل  ٌكَرابُم  َْکَیلِإ  ُهاْنلَْزنَأ 
(. دنریگ دنپ  نآ  زا  نادنمدرخ  دنشیدنایب و  نآ  تایآ 

تاعارم رد  یهاتوک  تیاعر و  كرت  زا  تسا  هدیـشخب  تفارـش  اهنآ  هب  هلیـسو  نیا  هب  تسا ، هداد  باتک  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  یناسک  سپ 
هچنآ بسح  رب  نادرم  زا  ای  دـناهتفرگ ، تداع  بسح  رب  ناشناردـپ  زا  ای  هداد ، باتک  اهنآ  هب  ناطیـش  هک  ناـنآ  دـنوشیم . نیگهودـنا  نآ 

. دنرادن یکاب  نآ  دراوم  تیاعر  مدع  زا  دندنسپیم و  ار  تیاور  ظفح  اهنآ  دناهتفرگ . ای  دناهدناوخ ،
. ناگرزب نآ  ینعی  َِکئلوُأ :» »

تافتلا مالک ، رد  هک  تسا  یتروص  رد  ینعم  نیا  دنروآیم و  نامیا  ادـخ  هب  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  ای  باتک ، هب  ِِهب :» َنُونِمُْؤی  »
. دوشیم مولعم  قباس  هلمج  اب  هسیاقم  زا  نآ ) بارعا   ) هلمج لّحم  دشاب و 
. تسین اهنآ  زج  يراکنایز  ینعی  َنوُرِساْخلا :» ُمُه  َِکئلوُأَف  ِِهب  ْرُفْکَی  ْنَم  َو  »

244 ص :  ات 123 ..... ] تایآ 122  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َو ال ًاْئیَـش  ٍسْفَن  ْنَع  ٌسْفَن  يِزَْجت  ًاـمْوَی ال  اوُقَّتا  َو  ( 122  ) َنیَِملاْعلا یَلَع  ْمُُکْتلَّضَف  یِّنَأ  َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َِیتَمِْعن  اوُرُکْذا  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  اـی 
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(123  ) َنوُرَْصُنی ْمُه  َو ال  ٌۀَعافَش  اهُعَْفنَت  َو ال  ٌلْدَع  اْهنِم  ُلَبُْقی 

244 ص :  همجرت ..... :

. مداد يرترب  نایناهج  رب  ار  امش  نم  هکنیا  متشاد و  ینازرا  امش  هب  هک  ارم  تمعن  دیروآ  دای  هب  لیئارسا ، نادنزرف  يا 
یضوع دننامه و  وا  زا  و  دیاینرب ، يزیچ  یسک  يارب  یسک  تسد  زا  هک  يزور  زا  دیسرتب 

__________________________________________________

هیآ 28. هروس ص ، ( 1)
245 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشن مه  يرای  اهنآ  هب  دیاین و  شراک  هب  یتعافش  چیه  دوشن و  هتفریذپ 

245 ص :  ریسفت ..... :

: دوب نینچ  هتشذگ  رد  ریخا  هیآ  هکنیا  زج  دش ، نایب  البق  هیآ  ود  ره 
«. 1 « » َنوُرَْصُنی ْمُه  َو ال  ٌلْدَع  اْهنِم  ُذَخُْؤی  َو ال  ٌۀَعافَش  اْهنِم  ُلَبُْقی  َو ال  »

اهتمعن و يروآدای  اهتحیـصن  همه  لصا  هک  تسا  نآ  رگنایب  نمـض ، رد  تسا و  زردـنا  دـنپ و  هب  تیمها  لاـمک  تهج  هب  هیآ  رارکت  تلع 
. دشاب حیاصن  نآ  هدرشف  هصالخ و  اهزردنا و  اهدنپ و  همّدقم و  دیاب  ببس ، نیا  هب  تسا و  نآ  زا  ندناسرت  گرم و 

245 ص :  هیآ 124 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(124  ) َنیِِملاَّظلا يِدْهَع  ُلانَی  َلاق ال  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  َلاق  ًامامِإ  ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  َلاق  َّنُهَّمَتَأَف  ٍتاِملَِکب  ُهُّبَر  َمیِهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو 

245 ص :  تاملک .....  هب  میهاربا  يالتبا  قیقحت 

245 ص :  همجرت ..... :

میهاربا مهدیم . رارق  مدرم  ماما  ار  وت  نم  تفگ : ادخ  دـیناسر ، ناشماجنا  هب  وا  دومزآ و  یتاملک  اب  ار  میهاربا  شراگدرورپ  هک  هاگ  نآ  و 
. دنباین تسد  نم  نامیپ  هب  ناراکمتس  تفگ : روط ؟ هچ  نم  نادنزرف  زا  و  تفگ :

245 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

ینعم نیمه  زا  و  ندرک ، ربخ  بسک  رابختـسا و  ینعم  هب  ای  تسا و  ناحتما  شیامزآ و  ینعم  هب  ءالتبا ، ٍتاـِملَِکب :» ُهُّبَر  َمیِهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو  »
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دنوادـخ هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  تسا و  حیحـص  ینعم  ود  ره  اجنیا ، رد  تسا و  ارم » داد  ربخ   » ینعم هب  هک  ینربخا »  » ینعی ینالبا »  » تسا
نیا ای  هن ؟ ای  دراد  ار  اهنآ  لّمحت  ای  دنادیم ، ار  تاملک  نآ  ایآ  هک  دومرف ، ناحتما  ار  وا  میهاربا ، رب  یتاملک  ندرک  هضرع  ببـس  هب  لاعتم 

وا زا  داد و  یهاگآ  وا  هب  نینچ 
__________________________________________________

هیآ 44 و 45. هرقب ، هروس  ( 1)
246 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. درک ربخ  بسک 
التبا رگا  نیا ، ربانب  درک ، شـسرپ  شراگدرورپ  زا  میهاربا  هک  تسا  ینعم  نآ  هب  نیا  هدش ، هدناوخ  بصن  اب  ّهبر »  » عفر و اب  میهاربا »  » هملک

(. لوعفم ّبر  تسا و  لعاف  میهاربا  هک   ) تسا شسرپ  مزلتسم  ندرک  ربخ  بسک  دشاب ، رابختسا  ینعم  هب 
تسا و هدیصق  ظفل و  ینعم  هب  تغل  رد  دشاب و  هدش  عضو  درفم  ینعم  رب  هک  تسا  یظفل  ابدا  فرع  رد  نآ  تسا و  هملک  عمج  ٍتاِملَِکب » »
«1  » یسفن تاملک  رد  نینچمه  صقان . ای  دشاب ، مات  بکرم ، ای  دشاب ، درفم  دوشیم . لامعتـسا  دشاب ، هدش  عضو  ینعم  هب  هک  یظفل  ره  رد 
. دوریم راک  هب  زین ، « 2  » يدوجو تاملک  رد  و  دوشیم ، لامعتسا  یسفن  یظفل و  تاملک  رد  تغل  دننام  عرش ، فرع  رد  دوریم و  راک  هب 

اهقادـصم ياهیگژیو  اریز  دنـشاب ، هتفرگ  رارق  مه  ضرع  رد  هک  تادوجوم  عاونا  دوجو و  یلوط  بتارم  زا  تسا  ترابع  يدوجو ، تاملک 
. تسین ربتعم  تاملک ، ياهموهفم  رد 

موهفم رد  دشاب ، هدـش  هتخاس  ود ، نآ  ریغ  ای  ین  زا  ای  نهآ  زا  هکنیا  دوشیم و  ققحم  نتـشون  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  يزیچ  مان  ملق ، الثم 
. درادن یتلاخد  ملق 

ینعم رب  تلالد  هک  تسا  يزیچ  هملک  تسا ، نینچ  زین  هملک  دروم  رد 
__________________________________________________

سفن رد  هک  ياهژیو  یناعم  رب  دـنکیم  تلالد  هک  یـصاخ  فورح  يادا  هلیـسو  هب  هک  یلومعم  نخـس  زا  تسا  ترابع  یظفل ، مـالک  ( 1)
هلیـسو هب  نآ  نایب  تسا و  ناسنا  سفن  زا  هتـساخرب  هک  تسا  یـصاخ  یناـعم  زا  تراـبع  هک  تسا  یـسفن  مـالک  نآ ، لـباقم  تسا . ملکتم 

. دشاب ریذپناکما  تارابع  ظافلا و 
نیا زا  دوصقم  دـناهدرب و  راک  هب  ار  نآ  زین  مالـسا  هفـسالف  تسا . یناـفرع  حالطـصا  کـی  هک  تسا  نک  هملک  ناـمه  هیدوجو ، هملک  ( 2)

. تسا طسبنم  دوجو  ینیوکت و  یعادبا و  رما  هملک ،
افرع زا  یـضعب  دـندش . رداص  قح  تاذ  زا  ناهگان  یعادـبا ، دوجو  لیبس  رب  تادوجوم  مامت  يرون ، نک  هملک  هطـساو  هب  دـنیوگ ، هکنانچ 
ص 97) ج 3 ، رافسا ، . ) تسا يدوجو  هملک  نآ  تسا و  نک  هملک  تسا ، هدینش  ار  نآ  تانکمم  شوگ  هک  یمالک  نیتسخن  دناهتفگ :

247 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشاب هدش  رابتعا  يرشب ، یعضاو  زا  عضو  ای  شقن  ای  ظفل  ّتیصوصخ  هکنیا  نودب  دنک 

ياههبترم تاملک ، زا  دوصقم  هک  تسا  نآ  رگنایب  هدـش و  داـی  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دوجو  عاونا  رب  تاـملک  قـالطا  راـبخا ، تاـیآ و  رد 
اهتلاسر و اهتّوبن ، قالخا ، لیبق  زا  ناسنا ، یفاضا  یـسفن و  تالامک  مزلتـسم  نآ  هک  دشاب ، ناسنا  ّتیناسنا  نوئـش  نامه  هک  تسا  يدوجو 

. تساهتماما
تعیدو هب  وا  دوجو  رد  ار  تالامک  زا  کی  ره  زا  ياهنومن  هک  وحن  نیا  هب  تسا ، وا  رب  اهنآ  نتـشاد  هضرع  تاملک ، نآ  هب  التبا  زا  دوصقم 
ندیـسر يارب  دربیم و  تّذل  اهنآ  زا  هدرک ، ساسحا  ار  تالامک  نآ  دوخ  ءالتبا ، دروم  صخـش  هک  يزرط  هب  تسا ، هدومن  داجیا  هداهن و 

ار نآ  دوش و  نّکمتم  نآ  زا  دسرب ، لامک  نآ  تقیقح  هب  ات  دنکیم  ادـیپ  نالوج  قوش  نامه  اب  سپ  دوشیم . قاتـشم  لامک ، نآ  لصا  هب 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 573 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشخب ققحت 
ار وا  هک  ینعم  نیا  هب  دنکیم . ناحتما  بیغ  زا  يزیچ  هب  ار  وا  دوش ، رهاظ  يّرـش  ای  ریخ  ياهدـنب  زا  دـیامرف  هدارا  دـنوادخ  هک  یتقو  سپ ،

قوش نآ  هب  دـنکیم و  لـصاح  ناـمگ  نظ و  زیچ  نآ  هب  تبـسن  لوا ، سپ  دراد . دوـجو  يزیچ  دوهـش  يارواـم  هکنیا  رب  دـیامنیم  هاـگآ 
دوخ نطاب  ریمـض و  هب  دتـسیایم و  تکرح  زا  هک  ییاج  ات  دیامنیم ، تکرح  هدرک ، ادیپ  نالوج  نظ  شوح  لوح و  رد  سپـس ، دباییم ،

ناـمگ روـحم  رد  نیا ، زا  شیپ  هک  ار  هچنآ  زا  شیب  هدرک ، ادـیپ  تّدـش  وا  قوـش  سپ  دوـش ، ملع  هب  لیدـبت  وا  نظ  اـت  دـیامنیم ، عوـجر 
سفن ياضتقم  هب  دهدیم و  تسد  وا  هب  شمارآ  نوکـس و  دتـسیایم و  تکرح  زا  مه  یهاگ  دزاتیم . ملع  روحم  رد  دوب ، هدرک  تکرح 

نآ هنومن  هک  ینعم  نیا  هب  دوشیم . لیدبت  نادجو  هب  وا  « 1  » ملع ات  ددرگیم ، زاب  دوخ 
__________________________________________________

. دباییم رد  نونکا  تسنادیم ، هک  ار  هچنآ  ینعی  ( 1)
248 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد سپ  دنکن . ای  دنک ، ساسحا  ار  دوخ  نادجو  ملع و  نظ و  بتارم  نآ  رد  هاوخ  دوشیم ، هتـشاذگ  تعیدو  هب  وا  داهن  سفن و  رد  بلطم 
هچنآ روحم  رد  سپ  دوشیم ، دوهـشم  شاهتفای  نادـجو و  هکنیا  ات  قباس ، ياهنالوج  زا  شیب  دـهدیم ، نالوج  شنادـجو  اههتفای و  روحم 

ات تسا ، لصّتم  وا  هب  هک  دوشیم  يزیچ  نآ  مزالم  سپ ، دنکیم . ادیپ  لاّصتا  هکنیا  ات  دهدیم ، نالوج  قباس  زا  رتشیب  تسا  وا  دوهشم  هک 
ره سب و  دنامیم و  تسا  هدش  دّحتم  وا  اب  هک  هچنآ  اهنت  هک  اجنآ  ات  دوشیم ، تدحو  مزالم  سپ  دوشیم ، یکی  دـّحتم و  وا  اب  هک  ییاج 
هک ینیکمت  رییغت و  بسح  رب  اههجرد ، زا  کی  ره  رد  زین  کلاس  يارب  دنراد و  یتاجرد  فعـض ، تّدش و  بسح  رب  اههبترم ، نیا  زا  کی 

دیخرچ شیوخ  مولعم  نونظم و  دوخ و  روحم  رب  داتـسیا و  تکرح  زا  هّبنتم  صخـش  رگا  لاح  تسا . یفلتخم  تالاح  دیآیم ، دیدپ  وا  رد 
. تسا هتشگ  رهاظ  وا  ّرش  هدش و  خلسنم  تایآ  نآ  زا  وا  یلو  دومرف ، اطع  وا  هب  ار  شیوخ  تایآ  دنوادخ  هک  تسا  یسک  دننام  دز ، رود  و 

اهنت هن  اهنآ  تاملک ، دوخ  تهج  زا  هن  رگ  و  تسا ، مالّـسلا » هیلع   » میهاربا هب  نداد  تبـسن  تهج  زا  لماک ، مّات و  تاملک  مامتا  زا  دوصقم 
هتـسناوت هکنیا  باب  زا  تسا  وا  دوخ  هب  تاملک  نآ  نداد  تبـسن  میهاربا ، ندرک  لماک  ّمات و  اّما  دـنامامت ، قوف  هکلب  دنتـسه ، لماک  ّماـت و 

. تسا هجرد  و  لامک )  ) هبترم نیرخآ  نآ  و  دنک ، قّقحم  دوخ  رد  ار  اهنآ  تسا 
ار ترخآ  هب  ریس  كولس و  وا  هب  هک  یسک  راک  رد  ای  یشاب ، انیب  تریصب و  اب  دوخ ، راک  رد  روآ  دای  هب  هک  دوشیم ، نینچ  هیآ  ینعم  سپ 
، دومن ناحتما  ار  میهاربا  دنوادخ  هک  ار  یماگنه  نآ  دنادب  دراد  ار  ادخ  يوس  هب  كولـس  هدارا  هک  یـسک  ات  نک  يروآدای  ای  يزومآیم ،
، درب تذـل  تفای ، سپ ، دـیناسر . وا  ماشم  هب  ار  نآ  زا  ياهحیار  دـیناشچ و  وا  هب  ار  یبیغ  دوجو  فیاطل  زا  یتمـسق  معط  هک  بیترت  نیا  هب 

249 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دش . دّحتم  تفای و  لاصتا  دیسر ، تشگ ، كاپ  دش ، لح  دمآ ، تکرح  هب  درک ، ادیپ  قوش 
هناگجنپ راونا  فیاطل  روهظ  ـالاب ، دراوم  هب  هّجوت  اـب  تفاـی . نّکمت  ماـقم  نآ  رد  دـش و  دـحاو  تقیقح  رد  دوخ  میهاربا )  ) وا و  َّنُهَّمَتَأَـف :» »

نآ ماـمتا  مزاول  زا  موصعم ، هدراـهچ  اـی  ماـما  هدزاود  اـی  ع )  ) نیـسح و  ع )  ) نسح س ،)  ) همطاـف ع ،)  ) یلع هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم 
اجنآ زا  تسا . هدش  ریـسفت  راونا  نیا  هب  رابخا ، رد  تاملک  نیا ، ربانب  تسا . نینچ  زین  دنزرف  حـبذ  هب  ناحتما  دروم  رد  هچنانچ  دوب ، تاملک 

مال نودب  ملاس  عمج  دشاب ، تاملکلا  ّمات  ایبنا  ریاس  هب  تبـسن  هچ  رگا  دوب ، صقان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  تبـسن  ع )  ) میهاربا هک 
: دومرف هک  اجنآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  فالخ  هب  دیامن ، یمک  ّتلق و  هدافا  ات  دروآ 

. دشاب مومع  دیفم  ات  دومن  هفاضا  ار  تاملک »  » اجنیا هک  ِِهتاِملَک ،» َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  يِذَّلا  ِّیِّمُْألا  ِِّیبَّنلا  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اُونِمآَف  »
نآ مزاول  زا  اهنآ  اریز  دیسر ، لامک  مامت و  هب  زین  یتسود  ندوب و  لیلخ  تلاسر ، تّوبن ، ّتیدوبع ، دیـسر ، مامتا  هب  تاملک  هک  یماگنه  و 

. دنوشیم مامت  زین  اهنآ  تاملک  تّیمامت  اب  هک  دنتسه  تاملک 

249 ص :  تماما .....  یتسود و  تلاسر ، تّوبن ، تهج  زا  قلخ ، بتارم  قیقحت 
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« َلاق »
: دومرف میهاربا  ترضح  هب  نداد  هبتر  تشادگرزب و  تهج  زا  : 

رد ای  دنـشاب ، تلالـض  رد  هورگ  نآ  هاوخ  تسا ، یهورگ  يربهر  ییاوشیپ و  زا  ریغ  ییاوشیپ  تماما و  نیا  و  ًامامِإ :» ِساَّنِلل  َکـُلِعاج  یِّنِإ  »
تسا یئزج  قح  رب  تماما  زا  ریغ  لطاب و  رب  ای  دشاب  قح  رب  تماما  هاوخ  تسا ، هعمج  تعامج و  ماما  تماما  زا  ریغ  زین  و  تیاده ، دشر و 

نآ هب  ّیصو  ای  ّیبن  ره  هک  تسا  یئزج  قح  رب  تماما  زا  ریغ  دنوشیم و  فصّتم  نآ  هب  داشرا  رد  ای  تیاور  رد  هزاجا  دیتاسا  خیاشم و  هک 
. دوشیم فصّتم 

یلک تلاسر  تیالو و  زا  دـعب  هک  تسا  یلک  ضیوفت  ماقم  زا  تراـبع  نآ  تسا و  تیناـسنا  بتارم  عیمج  زا  رترب  اـجنیا ، رد  تماـما  هکلب 
250 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  لصاح 

ماقم وا  هب  دریگب و  تّوبن  هب  هکنیا  زا  شیپ  تفرگ ، یگدـنب  هب  ار  میهاربا  یلاعت  دـنوادخ  «: 1  » هدش دراو  ع )  ) قداص ماما  زا  اذـل  دوشیم ،
هب ار  وا  دـنوادخ  دـنک و  رختفم  ندوب  لـیلخ  هب  ار  يو  هکنآ  زا  شیپ  دـیزگرب ، تلاـسر  هب  ار  وا  دـهدب ، تلاـسر  هکنیا  زا  لـبق  داد ، تّوبن 

ماما مدرم  يارب  ار  وت  نم  دومرف : دنوادخ  دش ، عمج  وا  يارب  اهزیچ  همه  هک  یتقو  سپ  دـهد . رارق  شماما  هکنآ  زا  لبق  تفرگرب ، یتسود 
یگدـنب و ناـسنا  یلاـمک  تاـجرد  زا  هبترم  نیتـسخن  هک  اریز  تسا ، ناـسنا  لاـمک  بـتارم  عـیمج  رخآ  تیاـهن و  تماـما  سپ  مداد . رارق 
رد جیردت  هب  اجنآ  زا  هتـشگ ، لصاو  قیرط  هب  اجیردت  هک  تسا  قیرط  هب  كولـس  لحارم  زا  هجرد  نیتسخن  تّیدوبع  نیا  تسا و  ّتیدوبع 
رد هتشگ و  لخاد  ادخ  ناگدنب  هرمز  رد  هدش ، جراخ  دوخ  سفن  یگدنب  تّینانا و  زا  هکنیا  ات  دزادرپیم ، كولس  ریـس و  هب  هّللا  یلا  قیرط 

. دوشیم ادخ  صلاخ  هدنب  هب  لیدبت  دسریم و  لامک  هلحرم  هب  یگدنب 
ات دـینادرگ  هدـنز  شدوخ  تایح  اب  ار  وا  تشادـهگن و  دومن و  اقبا  انف ، زا  سپ  ار  وا  دـنوادخ  دـش و  وا  لاح  لماش  یهلا  تیانع  رگا  سپ 

تکلمم لها  حالصا  تسادخ و  هناخ  تقیقح  رد  هک  ار  شلد  بلق و  حالـصا  هک  تسا  نیا  ای  تروص ، نیا  رد  دیامن ، لیمکت  ار  شقلخ 
تّوبن ماقم  نامه  نیا  هک  دـیامن  عوجر  دوخ  تکلمم  جراخ  هب  دـشاب  هتـشاد  هزاجا  هکنیا  نودـب  دـنکیم ، راذـگاو  وا  دوخ  هب  ار  شدوخ 

. تسین اجنآ  رد  تلاسر  تسا و 
زونه یلو  تسا . تلاسر  تروص ، نیا  رد  دوش ، راذگاو  وا  هب  زین  شدوخ  زا  جراخ  تکلمم  حالـصا  دـش ، هتفگ  هچنآ  رب  هوالع  رگا  لاح 
ریاـس هب  تبـسن  اریز  دـنکیم ، راـیتخا  دوـخ  يارب  ار  وا  دـنوادخ  هک  تساـهماقم  نـیا  هـمه  دوـجو  اـب  نوـنکا  تـسین و  یتـسود  تـّلخ و 

. دراد يرترب  ناگداتسرف 
__________________________________________________

ص 151. ج 1 ، ناهرب ، ریسفت  ياهرمک و  هّللا  ۀیآ  همجرت  ص 328 . دلج 1 ، یفاک ، ص 12 . دلج 12 ، راحب ، ( 1)
251 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد هک  اریز  تسا ، نیتسخن  هّجوت  زا  ریغ  نآ  هک  دـنکیم  تیانع  وا  هب  ددرگیم و  زاـب  وا  يوس  هب  رگید  راـب  کـی  دـنوادخ  هک  تساـجنیا 
اطع وا  هب  دـنوادخ  هک  ییاهزیچ  همه  تشگزاب ، نیا  اب  یلو  درکیم  ناـیامن  دوب ، هتفرگ  ع )  ) میهاربا هک  ار  هچ  ره  لّوا  هّجوت  تشگزاـب و 

. تسا ّتلخ  یتسود و  زا  ترابع  هک  تسا  ياوسام  عیمج  نآ  هک  دوشیم  هئارا  تسا ، هدومرف 
تروص نیا  رد  تفاـی ، نیکمت  نآ  رد  دـش و  قلخ  اـب  وا  ماـقم  قح ، اـب  وا  ماـقم  هک  يروط  هب  دومن ، لـیمکت  ار  یتـسود  ماـقم  نوـچ  سپ 

هزاجا و اب  رگم  دتفایمن ، تخرد  زا  یگرب  هک  يوحن  هب  دـیامنیم ، راذـگاو  وا  هب  ار  روما  همه  دـنیزگیمرب و  تماما  يارب  ار  وا  دـنوادخ 
«. 1 ( » هنم لجا  باتک و   ) يو سیونتسد 

ره ّیبن و  یلوسر  ره  لوسر و  یلیلخ  ره  لیلخ و  یماما  ره  هک  دوشیم  مولعم  اـج  نیمه  زا  تسین و  ياهبترم  ماـقم و  رگید ، نیا  زا  رتـالاب 
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ماقم قلخ و  نایم  ماقم  نیب  عمج  زا  ترابع  ینعم  نیا  هب  تماما  هک  دش  مولعم  زین  و  تسین . تسرد  ایاضق  نیا  سکع  تسا و  هدـنب  ياّیبن 
. دشاب هتشاد  ار  نآ  نّکمت  تردق و  هک  یلاح  رد  دوش ، لصاح  يروصق  ود  نآ  زا  کی  چیه  رد  هکنیا  نودب  تسا ، قح  دزن 

اـضتقا وا  یقلخ  ماقم  تشاد ، قح  دزن  زین  ياهبترم  ماقم و  دوب و  قلخ  هدـنرادهگن  دومن و  رظن  نآ  تفارـش  تماما و  ماـقم  هب  میهاربا  نوچ 
تشگ رورسم  دوب ، هداد  وا  هب  دنوادخ  هک  هچنآ  هب  تهج ، نیمه  هب  دیامن و  تاعارم  ار  دوخ  یناحور  ینامـسج و  ياهیگتـسویپ  هک  درک 

َو َلاق  ، » دنسرب ماقم  نیا  هب  دنناوتیمن  شیاهلـسن  اهتیّرذ و  همه  دیمهف  هک  یماگنه  دومن و  تساوخرد  دوخ  يدعب  ياهلـسن  يارب  ار  نآ  و 
یضعب تفگ : ِیتَّیِّرُذ :» ْنِم 

__________________________________________________

. تسا هتفاییم  قّقحت  ماما  هزاجا  اب  هک  تسا  زیچ  ره  رمع  تدم  ندیسر  رس  هتشون و  ارهاظ  لجا ، باتک و  زا  روظنم  ( 1)
252 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

مه اب  هک  رفن  ود  نیب  یهاگ  يزیچ  نینچ  تسا ، فوطعم  کلعاج »  » رد باطخ  ریمض  رب  هدمآ و  ضیعبت  يارب  نم »  » ظفل هک  نم ، ۀّیرذ  زا 
، دـنکیم فطع  يرگید  مالک  هلمج  رب  ار  شدوخ  مالک  زا  ياهلمج  ود ، نآ  زا  یکی  هک  بیترت  نیا  هب  دـتفایم . قافتا  دـننکیم ، تبحص 

: دیوگب بطاخم  سپس  تشاد .) مهاوخ  یمارگ  ارت  « ) کمرکأس : » دوش هتفگ  هکنیا  دننام 
ِساَّنِلل َُکلِعاج  یِّنِإ   » هلمج رب  فطع  ِیتَّیِّرُذ ،» ْنِم  َو   » هک تسا  نکمم  و  تشاد .) مهاوخ  یمارگ  مه  ار  دیز  ینعی و  مه ، ار  دیز  « ) ادیز «و 

« َُکلِعاج یِّنِإ   » رد اشنا  ینعم  نم و  ۀیّرذ  زا  هدب  رارق  ینعی  یتیّرذ ،» نم  لعجا  و  : » تفگ میهاربا  هک  هدوب  نینچ  هیآ  ریدقت  هک  دشاب  ًامامِإ »
: دیوگیم میهاربا  سپس  اماما ،» سانلل  کلعجأل  : » دشاب هدومرف  ایوگ  هک  هدش  یشان  اجنآ  زا 

یلوا لاق »  » هب قلعتم  فرظ  یلتبا ،» ذا   » هک تسا  زیاج  تسا و  رّدـقم  شـسرپ  خـساپ  لاح ،»  » ظفل هناگهس ، بتارم  همه  رد  و  ِیتَّیِّرُذ .» ْنِم  »
هدش و هدناوخ  رـسک  ّمض و  اب  اجنیا  رد  تسا و  ّمض  رـسک و  بصن و  تکرح  هس  اب  ۀیّرذ ،»  » رد لاذ  و  رّدـقم . لعف  يارب  لوعفم  هن  دـشاب ،
هک هدوب  هوررذ »  » ای هریرذ »  » نآ لصا  تسا و  قیرفت  یگدـنکارپ و  ینعم  هب  ّرذ ،»  » زا ّهلوعف »  » ای ۀـّلیعف ،»  » نزو رب  تسا  درم  لسن  نآ  ینعم 

هدوب فرص  ملع  ياضتقم  هک  هچنآ  هملک  نیا  رد  سپـس ، تسـسحا .»  » رد تیـسحا »  » دننام دوش ، بلق  ای ، هب  ات  تسا ، هدوب  زیاج  مود  يار 
لمع نآ  رد  فرص  ملع  ياضتقا  بسح  رب  هک  هدوب  هئورذ »  » ای هئیرذ »  » نآ لصا  تسا و  ریثکت  ای  قلخ  ینعم  هب  أرذ »  » زا ای  هدش و  فرصت 

. تسا هدش 
دوشیم مورحم  نآ  زا  یسک  دسریم و  وا  هب  ادخ  دهع  هک  تسا  یـسک  نییعت  میهاربا و  تساوخرد  خساپ  َنیِِملاَّظلا :» يِدْهَع  ُلانَی  َلاق ال  »

هب ندش  فصّتم  تّیحالص  ملاظ  صخـش  هکنیا  دنارگمتـس و  ملاظ و  هک  دنتـسه  یناسک  وا  هتیرذ  زا  هکنیا  رب  تسا  میهاربا  ندرک  هاگآ  و 
253 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  زور  ات  هک  تسا  یسک  ره  يربهر  تماما و  رب  ندز  لطاب  رهم  نیا  درادن و  ار  تماما 

. دشاب ملاظ  تمایق 
دنتـسه و موصعم  هریبک  ناهانگ  زا  تثعب ، زا  شیپ  اـیبنا  هکنیا  رب  دـنکیم  تلـالد  هیآ  نیا  هک  دـناهدرک  فارتعا  هّماـع ، نارّـسفم  زا  یخرب 

. درادن ار  يربهر  ّتیحالص  قساف ، هکنیا 
نآ دوشیم و  هتـشون  اهیلاو  نارادناتـسا و  يارب  هک  تسا  ياهمان  ای  هماننامیپ  يزیچ و  رد  تسا  درم  هب  ندرک  ّتیـصو  زا  تراـبع  دـهع » »

هتفرگ تّینما  تمرح و  تیاعر  يرادهگن و  ّتیصو و  زا  دهع  دننک . لمع  مدرم  تّیعر و  هب  تبسن  تسا  هتسیاش  هک  تسا  ییاهزیچ  لماش 
. تسا ماقم  بسانم  دش ، دای  هک  یناعم  زا  کی  ره  اریز  تشذگ ، هک  تسا  یتماما  نامه  هدش ، دای  دهع  زا  دوصقم  تسا و  هدش 

دّمحم شیوخ ، لسن  يارب  ع )  ) میهاربا تماما  تساوخرد  زا  دوصقم  هک  هدش  دراو  رابخا  رد  يدروم  رد  دش و  هتفگ  نخس  ملظ  دروم  رد 
«. 1  » تسا ع )  ) همئا هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

253 ص :  هیآ 125 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]
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هراشا

َو َنیِِفئاَّطِلل  َِیتـَْیب  ارِّهَط  ْنَأ  َلیِعامْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  یلِإ  انْدِـهَع  َو  یلَـصُم  َمـیِهاْربِإ  ِماـقَم  ْنـِم  اوُذِـخَّتا  َو  ًاـْنمَأ  َو  ِساَّنِلل  ًۀـَباثَم  َْتیَبـْلا  اَْـنلَعَج  ْذِإ  َو 
(125  ) ِدوُجُّسلا ِعَّکُّرلا  َو  َنیِفِکاْعلا 

253 ص :  همجرت ..... :

رارق ادخ  شتـسرپ  هاگیاج  ار  میهاربا  ماقم  هک  دش  رما  میدینادرگ و  مدرم  نید  رما  عجرم  نما و  ماقم  ار  هبعک  هک  روآ  دای  هب  ار  ینامز  نآ 
لها هکنیا  يارب  دـیراد ، هزیکاپ  يدـیلپ  ره  زا  دـیزادرپب و  تب  زا  ار  ادـخ  مرح  هک  لیعامـسا  شدـنزرف  میهاربا و  زا  میتفرگ  ناـمیپ  دـیهد .

. دنرآ ياج  هب  ار  ادخ  تعاط  زامن و  نآ  رد  دنیایب و  مرح  فاکتعا  فاوط و  هب  نامیا 
__________________________________________________

. ].....[ ص 151 ج 1 ، ناهرب ، ریسفت  ( 1)
254 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

254 ص :  ریسفت ..... :

بلق هکنیا  باب  زا  تسا  بلق »  » دوصقم ای  تسا ، یجراخ  دـهع  يارب  مـال  فلا و  نوچ  تسا . هبعک »  » تیب زا  دوصقم  َْتیَْبلا :» اَْـنلَعَج  ْذِإ  َو  »
ازج ّلـحم  تقیقح  رد  دوـشیم و  هعجارم  وا  هب  هک  هچنآ  تسا و  نآ  يوـس  هب  ود  ره  رظن  بطاـخم و  مّلکتم و  نیب  تسا  رتبـسانم  دوـهعم 

یـسک يازج  ّلـحم  هدـش و  هعجارم  نآ  هب  نداد  رارق  عضو و  هب  تسا  يروص  بلق  هبعک  نوچ  هدوب و  بلق  ناـمه  تسا ، قـلخ  وا و  يارب 
. دیامن عوجر  اجنآ  هب  هک  تسا 

. تسا تشگرب  عوجر و  ّلحم  شاداپ و  باوث و  ّلحم  ًَۀباثَم :» »
تّدـش و هب  هدروآ  هانپ  اجنآ  هب  هک  يراکتیانج  اب  دـیابن  درک و  دیـص  دـیابن  ار  اجنآ  راکـش  هک  تسا  نما  يوحن  هب  اجنآ  ًاـْنمَأ :» َو  ِساَّنِلل  »
زا مرح  دجـسم و  هب  تیب  مکح  تسا و  حرـشنم  ردـص  هّنئمطم  سفن  تروص  لـیوأت ، بسح  رب  مرح  بّیط و  دـلب  دومن و  دروـخرب  فـنع 

( هنیـس  ) ردص سفن و  لاح  تسا  نینچمه  تسا و  يراس  مرح  دجـسم  دروم  رد  مکح  نآ  نیا ، ربانب  هدش . دای  اهنآ  هب  ندوب  رواجم  تهج 
. دیآیم يدوز  هب  هک  بلق  کسانم  هبعک و  کسانم  نیب  تبسانم  بلق و  يارب  نآ  ندوب  رهظم  تیب و  ینعم  قیقحت  و 

هلمج ای  تسا  هدرک  لمع  ذا »  » رد هک  یلعف  رب  تسا  فطع  ای  تسا  ریدـقت  رد  انلق »  » ظفل و  انلعج »  » رب تسا  فطع  هملک  نیا  اوُذِـخَّتا :» َو  »
لاؤس نیا  میداد ،» رارق  مدرم  عجرم  نما و  ّلحم  ار  تیب  ام  : » دومرف هکنآ  زا  دـعب  اـیوگ  هک  يریدـقت  هلمج  رب  تسا  فطع  تسا ، هضرتعم 

نآ و يوس  هب  دـینک  عوجر  دـهدیم : خـساپ  دـنوادخ  هک  تسیچ ؟ ام  هفیظو  تروص ، نیا  رد  سپ  ینعی  عنـصن ،»؟ امف   » هک دـیآیم  شیپ 
. تسا هتسب  شقن  نآ  رب  ع ،)  ) میهاربا ياپ  رثا  هک  تسا  یگنس  نآ  و  میهاربا ، ماقم  زا  َمیِهاْربِإ :» ِماقَم  ْنِم   » دییامن تفایرد 

255 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هضیرف  هک  تسا  يزامن  لحم  ای  تساعد  لحم  دوصقم  یلَصُم :» »
يادـخ رب  ماـش  لـها  هک  تسا  ییارتفا  هچ  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  «، 1 ( » ع  ) رقاب ترـضح  زا  تسا و  هلفان  زاـمن  دوصقم ، اـی  تسا ، جـح 

؟ دندنبیم یلاعت 
رب ار  شیاپ  ادـخ  ناگدـنب  زا  ياهدـنب  هک  یلاح  رد  داهن ، سدـقملا  تیب  گنـس  رب  ار  شیاپ  درک  دوعـص  نامـسآ  هب  یتقو  دـننکیم  لایخ 

لزان تشهب  زا  گنـس  ددـع  هس  هک  تسا  هدـش  تیاور  میهد و  رارق  زامن  لحم  ار  اجنآ  هک  درک  رما  ام  هب  ادـخ  سپ  دوب  هتـشاذگ  گـنس 
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«. 2  » دوسالا رجح  - 3 لیئارسا ، ینب  گنس  - 2 ع ،)  ) میهاربا ماقم  - 1 هدش :
ِعَّکُّرلا َو  َنیِفِکاْعلا  َو  َنیِِفئاَّطِلل  َِیْتَیب  ارِّهَط  ْنَأ  ، » لیعامسا میهاربا و  هب  َلیِعامْسِإ :» َو  َمیِهاْربِإ  یلِإ   » میدرک شرافس  هیصوت و  ینعی  انْدِهَع :» َو  »

نآ هب  مرح ، رد  هدنام  ناگدننک  هدجـس  ناگدننک و  عوکر  ناگدننک و  فاوط  يارب  ات  دیراد  هزیکاپ  يدیلپ  ره  زا  ار  ماهناخ  هک  ِدوُجُّسلا :»
قداص ماما  زا  دراد . تیمومع  دـجاس  عکار و  فکاع و  فئاط و  ریهطت و  تیب و  هک  یتفایرد  تئاطف  تسارف و  هب  وت ، دـیاش  دـنروآ و  ور 

هدیسرپ ماما  زا  هک  هدش  تیاور  زین  میزاس و  رود  ادخ  هناخ  زا  ار  ناکرشم  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  «، 3 ( » (ع
«. 4 « » َِیْتَیب ارِّهَط  : » دیامرفیم دنوادخ  یلب  دندومرف : دننک ؟ لسغ  دیاب  دنیآیم  ادخ  هناخ  هب  هک  یماگنه  نانز  ایآ  هک  دش 

. دشاب هدرک  لسغ  هدش ، كاپ  يدیلپ  قورع و  زا  هکنیا  رگم  دوشن ، تیب  لخاد  هدنب  هک  تسا  هتسیاش  سپ 

255 ص :  هیآ 126 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َُّمث ًالِیلَق  ُهُعِّتَمُأَف  َرَفَک  ْنَم  َو  َلاق  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللاـِب  ْمُْهنِم  َنَمآ  ْنَم  ِتارَمَّثلا  َنِم  ُهَلْهَأ  ْقُزْرا  َو  ًاـنِمآ  ًادََـلب  اذـه  ْلَـعْجا  ِّبَر  ُمیِهاْربِإ  َلاـق  ْذِإ  َو 
(126  ) ُریِصَْملا َْسِئب  َو  ِراَّنلا  ِباذَع  یلِإ  ُهُّرَطْضَأ 

__________________________________________________

ص 170. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)

ص 170. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 2)

ص 152. ج 1 ، ناهرب ، ریسفت  ( 3)
ح 354. ص 103 ، ج 1 ، نیلقّثلا ، رون  ( 4)

256 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

256 ص :  همجرت ..... :

ناوارف دناهدروآ ، نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  هک  ار  شلها  يزور  هد و  رارق  نما  ياج  ار  رهش  نیا  اراگدرورپ  درک  ضرع  میهاربا  نوچ  و 
شتآ هب  ار  وا  ترخآ  رد  مینک و  شدـنمهرهب  یکدـنا  اـیند  رد  درازگن ، ساپـس  دومیپ و  رفک  هار  تمعن  نیا  دوجو  اـب  هک  ره  دومرف  نک و 

. تسا هاگلزنم  نیرتدب  هک  مییامن ، بّذعم  خزود 

256 ص :  ریسفت ..... :

هتفرگ رارق  نآ  رهظم  هدـش ، هّکم  دوخ  هک  تسا  یلد  نآ  ای  تسا  هّکم  اـی  دـلب  زا  دوصقم  ًاـنِمآ :» ًادََـلب  اذـه  ْلَـعْجا  ِّبَر  ُمیِهاْربِإ  َلاـق  ْذِإ  َو  »
یگریچ زا  دشاب ، ناما  نما و  هاگیاج  لد ،) ای  هّکم   ) رهـش نآ  هک  تسا  نآ  ًانِمآ » ًادََلب   » زا روظنم  میدرک و  هراشا  البق  هک  هچنآ  قبط  تسا .

هک دشاب  ناما  رد  اجنآ  رد  يراکش  تاناویح  ندرک  دیص  زا  هدرب و  هانپ  اجنآ  هب  هک  یناراکتیانج  ندرک  صاصق  زا  تسدهریچ ، نازواجتم 
نیا هیآ  زا  روظنم  دـشاب . هدوشگ ) نامیا  هب  لد   ) حرـشتم ردـص  دـلب »  » زا دوصقم  هک  یتروص  رد  دـناهدش ، عنم  یفیلکت  رارق  اب  اـهنیا  همه 

شدوخ ینابهگن  اب  سفن ، نمیرها  عمـس و  قارتسا  نج ، سنا و  نیطایـش  ّرـش  زا  ار  لد  هناخ  هک  دهاوخیم  ادخ  زا  ع ،)  ) میهاربا هک  تسا 
. دیامن ظفح 
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یناتـسبات و ياههویم  اجنآ  رد  تسا ، هدش  لقن  هچنانچ  هدـب ، يزور  ایند  ياههویم  زا  هّکم  رهـش  لها  هب  ینعی  ِتارَمَّثلا :» َنِم  ُهَلْهَأ  ْقُزْرا  َو  »
(. دراد دوجو  نامز  ره  رد  هشیمه و   ) دوشیم ادیپ  تقو  کی  رد  یناتسمز 

، لیلخ دومرف و  رما  « 1  » ندرا نیمزرس  رد  تماقا  هب  ار  وا  اهنت  ترضح  درک ، یتساوخرد  نینچ  دنوادخ  زا  یتقو  میهاربا  هک  هدش  تیاور  و 
ار دوخ 
__________________________________________________

هک تسا  هدش  لقن  ع ،)  ) اضر ماما  زا  عیارـشلا  للع  رد  ندرا .) روشک   ) ماش زا  تسا  ياهیحان  نون ، دیدشت  لاد و  فلا و  مض  هب  ندرا : ( 1)
، یفاص تسامرخ . زا  یعون  رمحا  دننام  ندرا 

257 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ییاج هب  ددرگزاب و  اجنآ  زا  ات  درک  رما  وا  هب  هاگ  نآ  تخادرپ و  ادخ  هناخ  فاوط  هب  میهاربا  هکنیا  ات  دومن ، ریس  نیمزرس  نآ  ياههویم  اب 

. دناهدیمان فئاط  ار  اجنآ  تهج  نیمه  هب  دورب و  دوشیم ، هدیمان  فئاط  نونکا  هک 
ات درک  باجتـسم  ار  میهاربا  ياعد  دـنوادخ  دوشیم و  لمح  نانآ  يوس  هب  رود  ياـهاج  زا  اـههویم  تسا : هدـمآ  «، 1 ( » ع  ) رقاب ماـما  زا  و 
رد تسا  هدـش  تیاکح  هک  اجنآ  ات  دوشیم ، تفاـی  « 2  » اجنآ هکنیا  رگم  درادـن ، دوجو  ياهویم  برغ  قرـش و  ياهنیمزرـس  رد  هک  ییاـج 

دوصقم هک  هدـش  تیاور  ع ،)  ) قداص ماـما  زا  و  دوشیم . تفاـی  اـجنآ  رد  یناتـسمز  يزییاـپ و  یناتـسبات و  يراـهب و  ياـههویم  زور  کـی 
ناـیب نیا  و  « 4  » دـننک تدایع  اهنآ  زا  ناـنآ و  يوس  هب  دـنیایب  اـت  تسا  مدرم  ياـهلد  رد  هّکم  لـها  یتسود  ینعی  «، 3  » تسا لد  ياـههویم 

. تساههویم یلیوأت 
نیا هب  اهلد  ياههویم  ناسر و  يزور  نانآ  هب  اهلد  ياههویم  مولع و  ياههویم  زا  هک  تسا  نینچ  دـلب »  » ینعم تسا ، هدـش  هک  یلیوأـت  رباـنب 

. ینک لوبق  ار  نانآ  تیالو  یشاب و  هتشاد  تسود  ار  اهنآ  هک  تسا 
ناماما نانآ  زا  دوصقم  دومرف : هک  هدش  هداد  تبسن  «، 5 ( » ع  ) داّجس ماما  هب  هلها »  » هملک زا  تسا  لدب  ِرِخْآلا :» ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  ْمُْهنِم  َنَمآ  ْنَم  »

لآ
__________________________________________________

هکم هب  دـنکرب و  نیمز  زا  ار  ماش )  ) نیطـسلف ياههد  زا  یهد  ات  دومرف  مکح  لـیئربج ، هب  دـنوادخ  هدـمآ : نیقداـصلا  جـهنم  رد  ص 140 .
لها هویم  دـنیوگ و  فیاط  ار  اج  نآ  تهج  نیا  زا  داد . رارق  هکم  یلزنم  هس  رد  ماـش  نیمز  رد  هداد ، فاوط  هناـخ  درگ  راـب  تفه  دروآ و 

ح 358. ص 104 ، ج 1 ، نیلقثلا ، رون  هب  دوش  هعجارم  ربخ  هراب  رد  ص 327 . دلج 1 ، حوتفلا ، وبأ  ریسفت  تساجنآ . زا  هکم 
ص 206. ج 1 ، نایبلا : عمجم  ( 1)

ص 145. ط 6 ، تسا ،) حیحص  دجوت  ّالا   ) دجوت ال  ( 2)
. میتسه یتشهب  ياههویم  نامه  ام  هدمآ  یتشهب  ياههویم  زا  هک  اج  ره  هک  تسا  هدمآ  ص 59 ، دلج 1 ، یشایع ، ریسفت  رد  ( 3)

ص 154. ج 1 ، ناهرب ، ریسفت  ( 4)
ص 104. ح 260 ، ج 1 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  ( 5)

258 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنتسه اهنآ  نایعیش  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم 

زا مالک  میمتت  هّمتت و  هک  یلیـصفت  لدـب  وحن  هب  دـشاب  لک  زا  لک  لدـب  لدـب ، هکنیا  رب  انب  َنَمآ ،» ْنَم   » رب تسا  فوطعم  َرَفَک :» ْنَم  َو  َلاق  »
رب هدش  فطع  هک  دشاب  ادـخ  مالک  لوا  رفک » نم   » هکنیا ای  تسادـخ . مالک  لوا  نیا  و  هعّتماف »  » دـیامرفیم هک  تسا  یلاعت  يادـخ  بناج 

يزور وا  هب  دروایب ، نامیا  هک  یسک  دشاب : هدومرف  میهاربا  تساوخرد  تباجا  دروم  رد  دنوادخ  ایوگ  ع ،)  ) میهاربا شسرپ  يریدقت  خساپ 
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. منکیم شدنمهرهب  ایند  زا  اهنت  دزروب ، رفک  هک  یسک  مهدیم و 
ظفل هک  تسا  نیا  تهج  هب  تسین ، زیاج  هکنیا  اب  تبثم  عراضم  رد  ءاف  ندش  لخاد  دشاب و  هّیطرـش  نم »  » هک تسا  نآ  رب  انب  بلطم  نیا  و 

. تسا یضام  طرش  لعف  هک  تسا  تهج  نآ  هب  عراضم  عفر  و  تسا ، رّدقم  انا » »
هب هارمه و  ایند  زا  يدنمهرهب  هکنیا  تسا و  ینعم  نمـضتم  ادـتبم و  هک  هدـش  لخاد  ربخ  رد  تهج  نآ  زا  ءاف  هدوب ، هلوصوم  نم »  » هکنیا ای 

. دیآیم نآ  یپ  رد  هک  تسا  یباذع  يریزگان  يویند و  ياههرهب  ندوب  مک  تهج  هب  تسا ، هدمآ  رفک  لابند 
دنتسه وا  تّما  زا  یناسک  دوصقم  : » دومرف هک  تسا  هدش  هداد  تبسن  ع )  ) داّجس ماما  هب  ُریِصَْملا :» َْسِئب  َو  ِراَّنلا  ِباذَع  یلِإ  ُهُّرَطْضَأ  َُّمث  اًلِیلَق  »

«. 1  » دنراد یتفص  نینچ  نیا  تّما  نیا  مسق  ادخ  هب  دنیامنن ، ّتیعبت  وا  زا  هدرک و  راکنا  ار  وا  ّیصو  هک 

258 ص :  هیآ 127 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(127  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  اَّنِم  ْلَّبَقَت  انَّبَر  ُلیِعامْسِإ  َو  ِْتیَْبلا  َنِم  َدِعاوَْقلا  ُمیِهاْربِإ  ُعَفْرَی  ْذِإ  َو 

258 ص :  همجرت ..... :

ار هبعک  هناخ  ياهراوید  لیعامسا  میهاربا و  هک  یتقو 
__________________________________________________

ص 9. ح 96 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 1)
259 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. یتسه اناد  همه  رارسا  هب  ینک و  تباجا  ار  قلخ  ياعد  هک  ییوت  امرف ، لوبق  ار  ام  تمدخ  نیا  اراگدرورپ  دندرک : ضرع  دنتشارفارب ،

259 ص :  ریسفت ..... :

: دنتفگیم هک  یلاح  رد  ُلیِعامْسِإ :» َو  ِْتیَْبلا  َنِم  َدِعاوَْقلا  ُمیِهاْربِإ  ُعَفْرَی  ْذِإ  َو  »
: اریز امرفب ، لوبق  ام  زا  دوب ، وت  ياضر  تساوخرد  رما و  قبط  هک  ار  هناخ  نیا  يانب  اراگدرورپ  اَّنِم :» ْلَّبَقَت  انَّبَر  »

. یتسه ملاع  ام  لامعا  ّتین و  رب  و  ُمِیلَْعلا »  » اونش ام  ياعد  رب  وت  ُعیِمَّسلا :» َْتنَأ  َکَّنِإ  »
سپ دـیامن ، انب  ار  ادـخ  هناـخ  هک  درک  رما  میهاربا  هب  دـنوادخ  دـش ، گرزب  لیعامـسا  یتقو  «: 1  » تسا هدـش  تیاور  ع ،)  ) قداص ماـما  زا 

: تفگ میهاربا 
. تسا هدومن  نشور  ار  مرح  هدش ، لزان  مدآ  رب  دبنگ  نآ  اجنآ  رد  هک  ینیمز  رد  دومرف : نیمز ؟ مادک  رد  اراگدرورپ 

یتقو دوب . راوتـسا  اجرب و  اپ  نافوت  ماّیا  ات  دوب  هدرک  لزان  مدآ  رب  دنوادخ  هک  يدبنگ  نوچ  دنک ، انب  اجک  رد  ار  هناخ  هک  تسنادـن  میهاربا 
نوچ هدش ، هدـیمان  قیتع  تیب  تهج ، نیمه  زا  دـشن و  قرغ  دوب و  هدـنام  نآ  ياج  درب و  الاب  هب  ار  دـبنگ  نآ  دـنوادخ  دـش ، قرغ  ایند  هک 

تـشهب زا  ار  شیاههیاپ  دنوادخ  داد و  ناشن  وا  هب  ار  تیب  ياج  داتـسرف و  ار  لیئربج  دنوادخ  سپ  تسا . هتـشگ  دازآ  ندـش  قرغ  زا  اجنآ 
. دش هایس  درک ، سم  ار  نآ  راّفک  تسد  نوچ  یلو  دوب ، رتدیفس  خی  زا  داتسرف ، مدآ  رب  دنوادخ  ار  گنس  هک  یماگنه  داتسرف و 

«2 ( » يوط يذ   ) زا ار  گنس  لیعامسا  دومن و  انب  ار  هناخ  میهاربا  سپ 
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__________________________________________________

ص 171. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
 ].....[ تسا ییاج  دوشیم ، هدناوخ  نیونت  اب  یهاگ  ءاط و  رسک  بصن و  عفر و  اب  يوط » يذ   » 2

260 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رد دروآ و  نوریب  ار  نآ  میهاربا  سپ  دومن . تلالد  ییامنهار و  گنـس  ياـج  هب  ار  وا  سپـس ، درب . ـالاب  نامـسآ  رد  رتم  ات 9  داد و  لاـقتنا 
رد هک  برغم ، يوس  هب  يرد  قرشم و  يوس  هب  يرد  داد ، رارق  رد  ود  نآ  يارب  دومن ، انب  ار  هناخ  یتقو  سپ  تشاذگ . ینونک  لحم  نامه 

. دوشیم هدیمان  راجتسم 
، رد نآ  ریز  رد  نانآ  درک . نازیوآ  هناخ  رد  رب  تشاد  دوخ  اب  هک  ياهچراپ  زین  رجاه  تخادـنا . وبـشوخ  هایگ  تخرد و  نآ  يور  هب  سپس 
رد تسا و  هداد  ار  هبعک  ياـنب  روتـسد  اـم  هب  دـنوادخ  مزیزع ، دـنزرف  يا  دوـمرف : میهاربا  هک  تسا  هدـمآ  يربـخ  رد  دندیـشوپیم . ساـبل 

يانب دومن : یحو  وا  هب  دـنوادخ  ماگنه ، نیا  رد  دـندروخرب . زمرق  گنـس  کی  هب  ناهگان  سپ  دـندمآرب ، نآ  ياـج  يوجتـسج  صّحفت و 
. راذگب گنس  نامه  يور  رب  ار  هناخ 

نانآ هب  هکیالم  دنتشاذگیم و  ار  اهگنس  لیعامسا  میهاربا و  سپ  دننک . عمج  گنـس  وا  يارب  ات  دومرف  لزان  کلم  راهچ  یلاعت  دنوادخ  و 
«. 1  » دندومن اّیهم  نآ  يارب  رد  ود  دش و  لماک  عارذ  هدزاود  هکنیا  ات  دندادیم ، گنس 

ار نآ  میهاربا  سپ  داد . وا  هب  ار  گنس  نآ  سپ  يراد . یتناما  نم  شیپ  وت  هک  دز  ادص  ار  ع ،)  ) میهاربا سیبق ، وبا  تسا : هدمآ  یثیدح  رد 
«. 2  » تشاذگ دوخ  ياج  رد 

نآ دنام و  یقاب  نآ  هیاپ  ساسا و  درب و  الاب  نامـسآ  يوس  هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  دوب  يدیفـس  دـیراورم  تیب ، هک  تسا : يرگید  ربخ  رد  و 
«. 3  » دندرگیمن زاب  نآ  يوس  هب  زگره  هک  دنوشیم  نآ  لخاد  هکیالم  رازه  داتفه  زور  ره  رد  هک  تسا  هناخ  نیا  لباقم  ربارب و  رد 

260 ص :  هیآ 128 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(128  ) ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  اْنیَلَع  ُْبت  َو  انَکِسانَم  انِرَأ  َو  ََکل  ًۀَِملْسُم  ًۀَّمُأ  اِنتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  ََکل  ِْنیَِملْسُم  اْنلَعْجا  َو  انَّبَر 
__________________________________________________

. هکم هب  کیدزن 
ص 106. ح 267 ، ج 1 ، نیلقّثلا ، رون  ( 1)
ص 107. ح 368 ، ج 1 ، نیلقّثلا ، رون  ( 2)

ص 155. ج 1 ، ناهرب ، ریسفت  ( 3)
261 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

261 ص :  همجرت ..... :

رادب و دوخ  ياضر  میلست و  هب  مه  ار  ام  نادنزرف  نادرگ و  دوخ  نامرف  میلست  ار  ام  تخس  اراگدرورپ  دندرک : ضرع  لیعامـسا  میهاربا و 
. یتسه نابرهم  ریذپ  هبوت  وت ، اهنت  ریذپب . ار  ام  هبوت  امنب و  ام  هب  ار  تعاط  شتسرپ و  هار 
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261 ص :  ریسفت ..... :

«. 1  » تسا هدش  زاب  یبرع  هب  شنابز  هک  تسا  یسک  لّوا  لیعامسا  هک  هدمآ ، يربخ  رد 
زا ندش  ملاس  ینعی  تسا . هدینادرگ  صلاخ  ینعم  هب  ملسا »  » ای درک ، يرادربنامرف  ینعم  هب  ملسا »  » زا مالـسا  ََکل :» ِْنیَِملْـسُم  اْنلَعْجا  َو  انَّبَر  »

تاّقتشم زا  ینعم  نیا  اریز  تسین . تسرد  تشگ ، مالـسا  نید  رد  لخاد  دش و  ناملـسم  ینعم  هب  ملـسأ »  » اّما نآ و  رورـش  سفن و  ياهتفآ 
مالـسا زا  ار  ناناملـسم )  ) هملک نیا  مالـسا ، هب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ترـضح  نید   ) نید ندـش  روهـشم  زا  دـعب  هک  تـسا  یلعج 

. دناهتسناد
ضیعبت ینعم  هب  اجنیا  رد  نم » . » ینابرهم تقفش و  هب  دنارتراوازـس  اهنآ  نوچ  اهنت ، ینامـسج  ای  یناحور  ینامـسج و  ۀیّرذ  اِنتَّیِّرُذ :» ْنِم  َو  »

لوعفم ود  لعج   ) تسا هدمآ  لعجا »  » لعف يارب  هک  تسا  لوعفم  ود  رب  فطع  ََکل :» ًۀَِملْـسُم  ًۀَّمُأ   » یلاعت يادـخ  لوق  اب  هلمج  نیا  تسا و 
ای دـشاب و  ۀـّما »  » زا لاح  انتیّرذ » نم   » و لعجا »  » لوعفم ود  رب  فطع  ۀملـسم » ۀـّما   » هدوب و ندرک  نایب  يارب  نم »  » تسا نکمم  دراد ) زاـین 

. تسا نآ  دعب  ام  زا  لاح  و  انتیّرذ » نم   » تسا و مّود  لوعفم  ماقم  رد  کل »  » تسا و ۀّما »  » تفص ۀملسم »  » هکنیا
، يرگید تـیاور  رد  و  « 2  » تسا هتخاـس  رود  ناـنآ  زا  ار  يدـیلپ  دـنوادخ  هک  تسا  تیب  لـها  دوصقم  تسا : هدـمآ  راـبخا  زا  یـضعب  رد 

روط هب  دوصقم 
__________________________________________________

ص 172. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)

ص 172. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 2)
262 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. 1  » تسا مشاه  ینب  صاخ ،
. امن اطع  ملع  نک و  هاگآ  ار  ام  ینعی  انِرَأ :» َو  »

. دشاب ناکم  مسا  ینعم  هب  کسنم  عمج  کسانم  هک ، نیا  ربانب  ام ، ياهتدابع  لحم  ای  ام  جح  ياهلمع  لحم  انَکِسانَم :» »
نون و بصن  رسک و  ّمض و  هب  کسن »  » دشاب و یمیم  ردصم  ینعم  هب  کسنم  عمج  هک ، نیا  ربانب  دشاب ، ام  تادابع  دوصقم  تسا  نکمم  و 

. تسا ّجح  لامعا  ای  تدابع  ینعم  هب  موهفم  ود  ره  نیس  نون و  ای  نیس  نوکس 
. دش هتفگ  ُمیِحَّرلا ،» ُباَّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ   » یلاعت يادخ  لوق  ینعم  رد  راگدرورپ  هبوت  دبع و  هبوت  نایب  ُمیِحَّرلا :» ُباَّوَّتلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  اْنیَلَع  ُْبت  َو  »

262 ص :  هیآ 129 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(129  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ْمِهیِّکَُزی  َو  َۀَمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  َِکتایآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  ًالوُسَر  ْمِهِیف  ْثَْعبا  َو  انَّبَر 

262 ص :  همجرت ..... :

زا ار  ناشناور  دنزومایب و  تمکح  باتک و  ملع  ار  نانآ  دـننک و  توالت  ار  وت  تایآ  مدرم  رب  هک  زیگنارب  یلوسر  نانآ  نایم  زا  اراگدرورپ 
. يراد لماک  تردق  ملع  نآ  رب  یهاوخب  هک  راک  ره  ملاع  همه  رد  هک  ییوت  دنیامن . كاپ  یتشز  ینادان و  ره 

262 ص :  ریسفت ..... :
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زا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  هک  دنتـسه  یناسک  ۀـیّرذ ، زا  دوصقم  هک  نیا  رب  دـنکیم  تلالد  هیآ  نیا  ْمُْهنِم :» ًالوُسَر  ْمِهِیف  ْثَْعبا  َو  انَّبَر  »
نم میهاربا ، مردپ  ياعد  زا  دوصقم  هدومرف : هک  دناهداد  تبـسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  نیا ، ربانب  تسا . هدش  هتخیگنارب  نانآ  نایم 

«. 2  » متسه
. دناوخب ار  وت  ینیودت  ياههناشن  تایآ و  نانآ  رب  ینعی  َِکتایآ :» ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  »

__________________________________________________

ص 60. ح 101 ، یشایع ج 1 ، ریسفت  ( 1)
ص 156. ج 1 ، ناهرب ، ریسفت  ( 2)

263 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دیاقع لیبق  زا  تسا ، تّوبن  تلاسر و  ماکحا  باـتک  دارم ، هک  میتفگ  تشذـگ و  تمکح  باـتک و  ناـیب  َۀَـمْکِْحلا :» َو  َباـتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  »

دوصقم دوشیم و  هتفگ  تمکح  یلمع  هّوق  لامک  هب  یهاگ  يرظن و  هّوق  لامک  هب  یندب  لامعا  ملع  یناور و  یسفن و  قالخا  ملع  ینید و 
لئاسم و نتخومآ  زا  سپ  دـهد ، میلعت  نانآ  هب  ار  مولع  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  تسا و  هدـننک  لـمع  يورین  لاـمک  اـجنیا ، رد  تمکح  زا 

. دوش ناسآ  سفن  هیکزت  هکنیا  ات  میلعت ،
نیمه زین  بلطم  دشاب و  دایز  وا  لمع  ملع و  هچ  رگا  دشاب ، خیش  داتسا و  هدارا  عیطم  تسا  راوازس  کلاس  هکنیا ، رب  دنکیم  تلالد  نیا  و 

. وا کمک  خیـش و  زا  نتفرگ  ددم  اب  رگم  دریذـپیمن ، ققحت  ناطیـش  سفن و  تافآ  اهیکاپان و  لیاذر و  زا  ندـش  صالخ  اریز  تسا ، روط 
نامگ ار  يزیچ  ره  دوشیم و  التبم  یناور  رگید  ضرم  هب  دـنک ، رود  دوخ  زا  ار  ضرم  ّتلع و  هک  مه  ردـق  ره  ضیرم  لیلع و  ناسنا  اریز 

. دوشیم ضرم  ثودح  ای  ندش  دایز  ببس  هب  دیامن ، یتمالس  تّحص و  تیوقت  دنک ،
رد میلعت  ندوب  مّدقم  تّلع  هیکزت و  زا  ینایب  ْمِهیِّکَُزی » َو  َۀَـمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  َِکتایآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  : » یلاعت يادـخ  لوق  ینعم  رد  و 

. دمآ دهاوخ  يدوز  هب  اجنآ ، رد  نآ  ریخأت  اجنیا و 
. دوش وت  هدارا  عنام  دناوتیمن  يزیچ  چیه  هک  یتسه  نانچنآ  ینعی  ُزیِزَْعلا :» َْتنَأ  َکَّنِإ  »

. تاعونصم ياههتکن  قیاقد و  رب  اناوت  یتامولعم و  ياههتکن  قیاقد و  رب  هاگآ  ملاع و  وت  ینعی  ُمیِکَْحلا :» »
شـسرپ تساوخرد و  تسا و  زجاـع  شدوخ  تساوخرد  ياهتحلـصم  كرد  زا  هک  دـنکیم  فارتعا  رارقا و  ع ،)  ) میهاربا اـجنیا  رد  اـیوگ 

. دیامنیم تمکح  تحلصم و  ياضتقا  رب  ّقلعم  ار  دوخ 
264 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نینچ  هک  زیگنارب  یلوسر  نم  ۀیّرذ  نایم  رد  : » دشاب هتفگ  نینچ  هک  ایوگ 

. تسا تساوخرد  شسرپ و  رد  بدا  تیاهن  نیا  و  دنکیم ». اضتقا  وت  تحلصم  تمکح و  هک  یتروص  رد  دشاب ، نانچ  و 

264 ص :  هیآ 130 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(130  ) َنیِِحلاَّصلا َنَِمل  ِةَرِخْآلا  ِیف  ُهَّنِإ  َو  اْینُّدلا  ِیف  ُهاْنیَفَطْصا  ِدََقل  َو  ُهَسْفَن  َهِفَس  ْنَم  َّالِإ  َمیِهاْربِإ  ِۀَِّلم  ْنَع  ُبَغْرَی  ْنَم  َو 

264 ص :  همجرت ..... :

تلاسر فرـش  هب  ایند  رد  ار  میهاربا  ام  اقّقحم  ور  نآ  زا  درخیب . مدرم  سکان و  زج  هب  دـنادرگن ، يور  میهاربا  كاـپ  نییآ  زا  سک  چـیه 
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. تسا ناگتسیاش  زا  مه  ترخآ  رد  هّتبلا  میدیزگرب و 

264 ص :  ریسفت ..... :

« َمیِهاْربِإ ِۀَِّلم  ْنَع  ُبَغْرَی  ْنَم  َو  »
. تسا بلطم  نتسناد  دیعب  راکنا و  داعبتسا و  نیا  : 

لمح دیاب  ار  میهاربا  نییآ  زا  ینادرگ  يور  ینعی  دوشیم ، هدناوخ  رسک  عفر و  بصن و  اب  هفس »  » ءاف ینعی  لعفلا  نیع  ُهَسْفَن :» َهِفَس  ْنَم  اَّلِإ  »
هلمج رد  هچناـنچ  تسا ، لوعفم  هب  هیبشت  باـب  زا  نیع  دوجو  ندوب  بوصنم  ءاـف  نداد  هحتف  اـی  هّمـض  تروص  رد  و  دومن ، ندوب  هیفـس  رب 

تروص دننام  یخرب  هتـسناد و  يّدـعتم  ار  نآ  یخرب  هفـس »  » ءاف ندوب  روسکم  تروص  رد  دراد و  دوجو  نایرج  نیا  نیع  هجولا ،» نسحلا  »
. دناهتفگ لّوا 

. تسا هتسشن  تّلع  لیلعت و  ياج  رد  تسا و  لاح  ُهاْنیَفَطْصا :» ِدََقل  َو  »
. تسین راوازس  وا  نید  زا  ندنادرگ  ور  نیا ، ربانب  َنیِِحلاَّصلا :» َنَِمل  ِةَرِخْآلا  ِیف  ُهَّنِإ  َو  اْینُّدلا  ِیف  »

264 ص :  ات 132 ..... ] تایآ 131  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َّالِإ َُّنتوُمَت  الَف  َنیِّدلا  ُمَُکل  یفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  َِّیَنب  ای  ُبوُقْعَی  َو  ِهِیَنب  ُمیِهاْربِإ  اِهب  یَّصَو  َو  ( 131  ) َنیَِملاْعلا ِّبَِرل  ُتْمَلْسَأ  َلاق  ِْملْسَأ  ُهُّبَر  َُهل  َلاق  ْذِإ 
(132  ) َنوُِملْسُم ُْمْتنَأ  َو 

264 ص :  همجرت ..... :

. ممیلست نایناهج  يادخ  ربارب  رد  نم  تفگ : وش . میلست  تفگ : وا  هب  شراگدرورپ  و 
265 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ربارب  رد  هک  درک  ّتیصو  دوخ  نادنزرف  هب  میهاربا 

هکنآیب دیریمب  ادابم  تسا ، هدیزگرب  ار  نید  نیا  امـش  يارب  ادخ  نم ، نادنزرف  يا  تفگ ، دوخ  نادنزرف  هب  بوقعی  و  دنوش . میلـست  ادـخ 
. دیشاب هداهن  ندرگ  نآ  هب 

265 ص :  ریسفت ..... :

هتـسناد و هتـسیاش  ار  وا  ادـخ  هک  دـنکیم  ناـیب  ار  میهاربا  تقاـیل  تّیحالـص و  شنیزگ و  راـیتخا و  تّلع  تراـبع ، نـیا  ُهُّبَر :» ُهـَل  َلاـق  ْذِإ  »
. مدش میلست  نایناهج  يادخ  هب  تفگ : رآ ، نامرف  هب  رس  َنیَِملاْعلا » ِّبَِرل  ُتْمَلْسَأ  َلاق  ِْملْسَأ   » میهاربا يا  دیوگیم 

. دومن مالسا  هملک  هب  ای  نید  هب  هیصوت  ینعی  اِهب :» یَّصَو  َو  »
تباث و امـش  مالـسا  هک  تسا  هتـسیاش  ینعی  َنوُِملْـسُم :» ُْمْتنَأ  َو  اَّلِإ  َُّنتوُمَت  الَف  َنیِّدـلا  ُمَُکل  یفَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  َِّیَنب  اـی  ُبوُقْعَی  َو  ِهِیَنب  ُمیِهاْربِإ  »
هب میهاربا  هک  درادیم  موـلعم  دراد و  هراـشا  ّتینارـصن  ّتیدوـهی و  راـکنا  هب  هیآ  نیا  دورن . نیب  زا  گرم  تقو  اـت  دـشاب  مـکحم  خـسار و 
هن دناهدرک  توعد  مالسا  هب  ار  ناشنادنزرف  ود  ره  وا ، بوقعی و  تسا و  هدش  رما  مالـسا  شریذپ  هب  هکلب  هدشن ، رما  تّینارـصن  تّیدوهی و 

. تّینارصن تّیدوهی و  هب 
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265 ص :  هیآ 133 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َقاحْسِإ َو  َلیِعامْسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  َِکئابآ  َهلِإ  َو  َکَهلِإ  ُُدبْعَن  اُولاق  يِدَْعب  ْنِم  َنوُُدبْعَت  ام  ِهِینَِبل  َلاق  ْذِإ  ُتْوَْملا  َبوُقْعَی  َرَـضَح  ْذِإ  َءادَهُـش  ُْمْتنُک  ْمَأ 
(133  ) َنوُِملْسُم َُهل  ُنَْحن  َو  ًادِحاو  ًاهلِإ 

265 ص :  همجرت ..... :

يادخ دنتفگ : دیتسرپیم ؟ ار  هک  نم  زا  سپ  تفگ : دوخ  نادـنزرف  هب  دیـسر و  ارف  گرم  ار  بوقعی  هک  یماگنه  دـیدوب  اجک  یک و  امش 
. میوشیم میلست  وا  ربارب  رد  تسا . هناگی  يادخ  هک  ار  قاحسا  لیعامسا و  میهاربا و  وت  ناردپ  يادخ  ار ، وت 

265 ص :  ریسفت ..... :

266 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ینعم  نّمضتم  هعطقنم و  ما » « ؟ دیدوب هاوگ  امش  ایآ  َءادَهُش :» ُْمْتنُک  ْمَأ  »
ياهیانک ات  دناهدرک  رارقا  فارتعا و  ادخ  دیحوت  تدابع و  هب  بوقعی  نادـنزرف  هک  تسا  بلطم  نیا  راهظا  دوصقم  تسا و  ماهفتـسا  هزمه 
ّتیدوهی یفن  هب  هراشا  رما  نیا  دندرک . رارقا  مالسا  هب  هک  یلاح  رد  دننکیم ، تدابع  ار  حیسم  ریزع و  يراصن ، دوهی و  ارچ  هکنیا  هب  دشاب 

. تسا ّتینارصن  و 
: تفگ دیسر ، ارف  گرم  ار  بوقعی  هک  یماگنه  ینعی  رضح ،» ذا   » زا تسا  لدب  لاق » ذا   » هلمج َلاق :» ْذِإ  ُتْوَْملا  َبوُقْعَی  َرَضَح  ْذِإ  »

هکنیا ات  دیسرپ ، دننکیم  تدابع  نانآ  هک  يزیچ  زا  ینعی  دیتسرپیم ؟ ار  یسک  هچ  نم  زا  سپ  هک  شرسپ  هب  يِدَْعب :» ْنِم  َنوُُدبْعَت  ام  ِهِینَِبل  »
. دیامرف تیبثت  نانآ  رب  ار  مالسا  رّرقم و  نانآ  رب  ار  یتسرپ  اتکی  دیامن و  يروآدای  ار  دیحوت 

لیعامسا و میهاربا و  هک  ار  وت  ناردپ  يادخ  ار و  وت  يادخ  دنتفگ : اهنآ  َقاحْسِإ :» َو  َلیِعامْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  َِکئابآ  َهلِإ  َو  َکَهلِإ  ُُدبْعَن  اُولاق  »
ردپ ار  ومع  برع  تسا و  ردپ  دننام  ومع  نوچ  دندروآ ، باسح  هب  ناردپ  وزج  ار  لیعامـسا  هیآ ، نیا  رد  هک  میتسرپیم . دندوب ، قاحـسا 

. دمانیم
. تسا يراصن  دوهی و  هیانک  باب  زا  دیحوت  هب  حیرصت  ًادِحاو :» ًاهلِإ  »

تـسات هس  زا  یمّوس  ادخ  هک  دناهدوب  دقتعم  هکنیا  ای  دنتـسناد ، ادخ  دنزرف  ار  حیـسم  اراصن  ادخ و  دـنزرف  ار  ریزع  دوهی  هک  راتفگ  نیا  رد 
(. سدقلا حور  حیسم - ادخ - )

. ینارصن هن  میتسه و  يدوهی  هن  ینعی  َنوُِملْسُم :» َُهل  ُنَْحن  َو  »

266 ص :  هیآ 134 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(134  ) َنُولَمْعَی اُوناک  اَّمَع  َنُولَئُْست  َو ال  ُْمْتبَسَک  ام  ْمَُکل  َو  ْتَبَسَک  ام  اَهل  ْتَلَخ  ْدَق  ٌۀَّمُأ  َْکِلت 

266 ص :  همجرت ..... :
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هک یلامعا  زا  ار  امش  تسامش و  نآ  زا  دینک  امـش  هچنآ  تساهنآ و  نآ  زا  دندوب ، هدرک  هچنآ  دناهتـشذگرد ، نونکا  هک  دندوب  یتما  اهنآ 
. دنسرپیمن دندادیم  ماجنا  اهنآ 

267 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

267 ص :  ریسفت ..... :

. دننکیم لابند  ار  فده  دوصقم و  کی  هک  تسا  یهورگ  تعامج و  زا  ترابع  تّما  ٌۀَّمُأ :» َْکِلت  »
. تساهنآ نادنزرف  بوقعی و  میهاربا و  دوصقم  ْتَلَخ :» ْدَق  »

امـش هب  ار  نانآ  ياهییوکین  دوس  اهنآ ، اب  امـش  نتـشاد  تبـسن  ینعی  َنُولَمْعَی :» اُوناک  اَّمَع  َنُولَئُْـست  َو ال  ُْمْتبَـسَک  اـم  ْمَُکل  َو  ْتَبَـسَک  اـم  اـَهل  »
. دیشاب هتشادن  هّجوت  ناتناردپ  اهبسن و  هب  دینک و  هاگن  دوخ  لامعا  هب  سپ  دسریمن ، امش  هب  زین  ناشیاهیدب  ررض  و  دناسریمن ،

267 ص :  هیآ 135 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(135  ) َنیِکِرْشُْملا َنِم  َناک  ام  َو  ًافِینَح  َمیِهاْربِإ  َۀَِّلم  َْلب  ُْلق  اوُدَتْهَت  يراصَن  َْوأ  ًادوُه  اُونوُک  اُولاق  َو 

267 ص :  همجرت ..... :

هک ار  مالـسا  نید  ام  هک  وگب  اهنآ  باوج  رد  ربمایپ  يا  دیبایب . ار  تسار  هار  ات  دییآرد  ام  نییآ  هب  هک  دنتفگ  ناناملـسم  هب  يراصن  دوهی و 
. تسا هّزنم  كاپ و  كرش  زا  هک  اریز  مینکیم ، يوریپ  تسا  میهاربا  هدوتس  نییآ 

267 ص :  ریسفت ..... :

: دنتفگ اهنآ  دیشاب و  ناملسم  دنتفگ : بوقعی  میهاربا و  تسا ، هدومرف  هک  ایوگ  ینعم . رابتعا  هب  تسا  فطع  اُولاق :» َو  »
هحاـبا رییخت و  يارب  وأ »  » ظـفل نیارباـنب ، دـیوش . ینارـصن  دـنتفگ  يراـصن  دـیوش و  يدوهی  دـنتفگ  دوهی  ینعی  يراـصَن :» َْوأ  ًادوُه  اُونوُک  »

«1 . » تسا لیصفت  يارب  هکلب  تسین ،
__________________________________________________

ظفل هک  تسا  نیا  روظنم  تسا و  ندوب  حابم  ینعم  هب  هلعافم ، باب  ردصم  هحابا  نتـشاد و  رایتخا  ینعم  هب  لیعفت ، باب  ردـصم  رییخت ، ( 1)
يارب تیحیـسم  ای  يرگید  دوهی  شریذـپ  دـنتفگ  ناناملـسم  هب  يراصن  دوهی و  هک ، دوش  نینچ  تراـبع  ینعم  هک  تسین  نیا  ینعم  هب  وأ » »

لیصفت و يارب  هکلب  دینیزگرب . دیهاوخیم  ار  مادک  ره  دیراد  رایتخا  امش  تسا و  حابم  يرما  امش 
268 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نید رب  ای  میهاربا  نید  لها  دـییامن و  میهاربا  تّلم  َمیِهاْربِإ :» َۀَِّلم   » زا تیعبت  دیـشاب و  ناملـسم  لب »  » دّـمحم اـی  وگب  اـهنآ  هب  ْلـُق :» اوُدَـتْهَت  »
. دیشاب میهاربا 

ای ۀـّلم »  » زا لاح  افینح »  » ظفل و  دیـشاب ) رود  هب  فرحنم  ياهنید  زا   ) دیـشاب فرحنم  ياهنید  زا  لـیام  اـی  ترطف ) هار   ) تسار هار  ًاـفِینَح :» »
تسا رکذم  ینعم  رد  تروص  نآ  رد   ) تسا نید  ینعم  هب  ۀّلم »  » نوچ تسا ، هدماین  ثنؤم  تروص  هب  ۀفینح »  » ور نیا  زا  تسا و  میهاربا » »
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هب افینح  تسا ، ۀّلم  هیلا  فاضم  هک  میهاربا  رطاخ  هب  ینعی   ) تسا هدومن  ریکذـت  بسک  هیلا  فاضم  زا  هکنیا  ای  دـهاوخیم .) رکذـم  لاح  و 
. تسا مالسا  نامه  تّیفنح  هک  هدش  تیاور  و  هدمآ ) رکذم  تروص 

لها ّدر  َمیِهاْربِإ ،» َۀَِّلم  َْلب  : » دومرف یتقو  هچنانچ  تسا ، ناکرشم  رب  هنعط  نخـس  نیا  دوبن . ناکرـشم  زا  میهاربا  َنیِکِرْـشُْملا :» َنِم  َناک  ام  َو  »
. دنراد فارتعا  میهاربا  تلاسر  هب  ناکرشم ، رتشیب  هک  اریز  دوب ، باتک 

268 ص :  هیآ 136 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َِیتوُأ ام  َو  یـسیِع  َو  یـسُوم  َِیتوُأ  ام  َو  ِطابْـسَْألا  َو  َبوُقْعَی  َو  َقاحْـسِإ  َو  َلیِعامْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  یلِإ  َلِْزنُأ  ام  َو  اْنَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  اُولُوق 
(136  ) َنوُِملْسُم َُهل  ُنَْحن  َو  ْمُْهنِم  ٍدَحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  ْمِهِّبَر ال  ْنِم  َنوُِّیبَّنلا 

268 ص :  همجرت ..... :

میهاربا و نوچ  هتشذگ  ناربمایپ  رب  هچنآ  رب  دنداتـسرف و  ام  ربمغیپ  رب  هک  یباتک  نآ  هب  میاهدروآ و  نامیا  ادخ  هب  ناناملـسم  ام  هک  دییوگب 
داقتعا دـندروآ ، ادـخ  بناج  زا  ناربمایپ  رب  هچنآ  همه  هب  دنداتـسرف و  یـسیع  یـسوم و  اهنآ و  نادـنزرف  بوقعی و  قاحـسا و  لیعامـسا و 

تسادخ بناج  زا  هچ  ره  هب  میراذگن و  قرف  ناربمایپ  زا  کی  چیه  نایم  میراد و 
__________________________________________________

. دیوش یحیسم  امش  دنتفگ  نایحیسم  دیوش و  يدوهی  امش  دنتفگ  اهیدوهی  ینعی  تسا . بلطم  شرتسگ 
269 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. میتسه وا  نامرف  میلست  هدیورگ ،

269 ص :  ریسفت ..... :

هک هدش  دراو  ع ،)  ) رقاب ماما  زا  هچنانچ  تساهماما ، هژیو  هب  ای  نانمؤم  هب  باطخ  نخـس  نیا  هب  میدروآ  نامیا  ام  دییوگب  ِهَّللِاب :» اَّنَمآ  اُولُوق  »
«. 1  » دراد نایرج  باطخ  نیا  زین  رگید  ياهماما  رد  نانآ ، زا  سپ  تسا و  ع )  ) نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  باطخ ، زا  دوصقم 

هک تسا  يزیچ  نآ  دننام  دنروآ ، نامیا  مدرم  رگا  سپ  دیامرفیم : يدعب  هیآ  رد  دـنوادخ  ددرگیم و  زاب  مدرم  هب  ادـخ  زا  راتفگ  سپس ،
 ... دیدروآ نامیا  امش 

. نآرق ماکحا و  زا  هدش ، لزان  ام  هب  هک  هچنآ  و  اْنَیلِإ :» َلِْزنُأ  ام  َو  »
اهنآ نادنزرف  بوقعی و  قاحسا و  لیعامسا و  میهاربا و  رب  هچنآ  و و  ِطابْسَْألا :» َو  َبوُقْعَی  َو  َقاحْسِإ  َو  َلیِعامْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  یلِإ  َلِْزنُأ  ام  َو  »

اّما هن ، دومرف : دندوب ؟ ایبنا  بوقعی  نادنزرف  ایآ  دندیـسرپ ، ع ،)  ) رقاب ماما  زا  دنتـسه . بوقعی  نادنزرف  نادـنزرف  طابـسا  دـش . هداتـسرف  ورف 
. دنتشذگرد هبوت  لاح  اب  دنتفر و  ایند  زا  تخبشوخ  ایبنا و  نادنزرف  دندوب ، طابسا  نانآ 

«. 2  » تسا دنزرف  دنزرف  دنزرف و  زا  معا  طبس  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  نخس  نیا  دندروآ و  دای  هب  دنداد ، ماجنا  ار  هچنآ 
. دش لزان  ناشراگدرورپ  يوس  زا  ناربمایپ  رگید  یسیع و  یـسوم و  رب  هچنآ  و  ْمِهِّبَر :» ْنِم  َنوُِّیبَّنلا  َِیتوُأ  ام  َو  یـسیِع  َو  یـسُوم  َِیتوُأ  ام  َو  »

باتک ماکحا و  زا  ام  يوس  هب  هک  هچنآ  ادخ و  هب  دییوگب ، ینعی  هدشن  دای  ناشمان  هک  ینانآ  هچ  دمآ و  ناشمان  هک  یناربمایپ  نآ  هچ  ینعی 
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، تسا هدش  لزان  هک  ییاهباتک  ماکحا و  زا  ایبنا  ریاس  رب  الامجا  هک  هچنآ  هب  میدروآ  نامیا  هکنیا  ای  میدروآ ، نامیا  لیـصفت  هب  هدش ، لزان 
ایبنا رب  هک  هچنآ  زا  نانآ  نوچ 

__________________________________________________

ص 157. ج 1 ، ناهرب ، ریسفت  ( 1)
ص 62. ج 106 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 2)

270 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنرادن یهاگآ  هدرتسگ  روط  هب  هدش  لزان 

یفن قایـس  رد  هکنیا  يارب  تسا ، هدـش  دـحا »  » هب هفاضا  نیب »  » ظفل میراذـگیمن . یقرف  نانآ  زا  کی  چـیه  نیب  ْمُْهنِم :» ٍدَـحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  «ال 
. دنکب مومع  هدافا  هدش ، عقاو 

. میناگدش میلست  هلمج  زا  َنوُِملْسُم :»  » ادخ يارب  ام  و  َُهل :» ُنَْحن  َو  »
هب میدروآ  نامیا  دییوگب : سپ  دـیدناوخ ، ار  اَّنَمآ » اُولُوق   » هیآ هاگره  هک  دومن  میلعت  شنارای  هب  ع ،)  ) نینمؤملا ریما  هک  تسا  هدـش  تیاور 
رب هک  يرما  دنک  روصت  هکنیا  دنک و  ضرف  ادخ  نابز  ار  شنابز  تسا  هتـسیاش  نآرق  يراق  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  نیا  هیآ . رخآ  ات  ادـخ 

سپ دهد . شوگ  وا  رما  هب  هدرک ، لاثتما  ار  شیوخ  سفن  دـیامن و  ضرف  رومأم  ار  دوخ  هدـش ، يراج  ادـخ  يوس  زا  دراد ، نایرج  وا  نابز 
رما دننام  دهد . ماجنا  ار  نآ  دشاب ، لمع  لیبق  زا  رگا  دیامن و  رارکت  هدرک و  دای  ار  نآ  دـشاب ، راتفگ  لوق و  هدـش  رما  نآ  هب  هک  هچنآ  رگا 

«. 1  » هدجس تایآ  رد  هدجس  هب 

270 ص :  هیآ 137 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(137  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ُهَّللا  ُمُهَکیِفْکَیَسَف  ٍقاقِش  ِیف  ْمُه  امَّنِإَف  اْوَّلََوت  ْنِإ  َو  اْوَدَتْها  ِدَقَف  ِِهب  ُْمْتنَمآ  ام  ِْلثِِمب  اُونَمآ  ْنِإَف 

270 ص :  همجرت ..... :

، دنریذپن امـش  نییآ  دننادرگب و  يور  قح  زا  رگا  دناهتفای . قح  هار  دـندیورگ ، زین  يراصن  دوهی و  دـیدروآ  نامیا  امـش  هچنآ  هب  رگا  سپ 
اونش ار  نامیا  لها  ياعد  وا  دنکیم و  ظفح  اهنآ  ّرش  زا  ار  امـش  دنوادخ  دوب . دنهاوخ  لطاب  رب  ینعی  قح ، فالخ  هب  اهنآ  هک  تسین  کش 

. تسا هاگآ  همه  لاح  هب  و 

270 ص :  ریسفت ..... :

زا ریغ   ) باتک لها  نآ  ای  ناماما ) زا  ریغ   ) مدرم نآ  اُونَمآ :» ْنِإَف  »
__________________________________________________

ص 175. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
271 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنروایب نامیا  رگا  اهناملسم )
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هک دوشیم  نینچ  نآ  ینعم  تّیببس و  ای  تسا  تلآ  يارب  زا  ای  ءاب  دیوشیم ) تیاده   ) دیدروآ نامیا  امـش  هچنآ  دننام  ِِهب :» ُْمْتنَمآ  ام  ِْلثِِمب  »
ّتیعم تبحاصم و  يارب  ءاب »  » تسا نکمم  دـیراد و  امـش  هک  ینامیا  دـننام  دـندش ، نامیا  هب  فصّتم  نامیا  ببـس  هب  ای  نامیا  اب  نانآ  رگا 

رد و  دـیدروآ ، امـش  هک  دوب  ینامیا  بحاصم  هارمه و  نانآ  نامیا  دـندروآ و  نامیا  رگا  دوشیم : نینچ  هیآ  ینعم  دـشاب و  یهارمه  ینعی 
و دیدروآ . نامیا  امـش  هک  یهار  نامه  دـننام  یهار ، یقیرط و  هب  دـندروآ  نامیا  رگا  دوشیم : نینچ  دـشاب ، تلآ  يارب  ءاب »  » هک یتروص 

. دشاب دیاز  لثمب ) « ) ءاب  » ظفل تسا  نکمم 
(. متنمآ ام  لثم   ) تسا یفاک  دشاب ، هدش  هدیناجنگ  ام  ءاب و  نیب  ظفل  اهنت 

هک هچنآ  لثم  هب  دـندروآ  نامیا  رگا  تسا : نیا  هیآ  ینعم  دوش و  ضرف  لثم »  » هک بیترت  نیا  هب  دوش ، لمح  هغلابم  رب  مـالک  تسا  نکمم 
نآ يارب  يدننام  لثم و  هک  دراد  دوجو  یتروص  رد  ینعم  نیا  و  تسا ، هدش  لزان  ایبنا  رب  هک  هچنآ  زا  ادـخ  زا  دـیدروآ ، نامیا  نآ  هب  امش 

. دوش ضرف 
. نآ دننام  لثم و  هب  هن  دنروایب ، نامیا  اهزیچ  نآ  دوخ  هب  هک  یتروص  رد  دوب  دهاوخ  هنوگچ  نانآ  لاح  سپ  اْوَدَتْها :» ِدَقَف  »

. دنرامشن بیجع  هدرکن  بارغتسا  دننادرگب ، يور  قح  زا  رگا  اْوَّلََوت :» ْنِإ  َو  »
، دنراتفرگ یشنکدب  ینمشد و  ماد  رد  نانآ  نوچ  دنتسه و  رادیاپ  نامیا  هب  ینمـشد  رد  ای  امـش  اب  ینمـشد  رد  نانآ  ٍقاقِـش :» ِیف  ْمُه  امَّنِإَف  »

راکنا شاهجیتن  دنتـسه ، ینمـشد  رد  نوچ   ) هتـسشن ازج  ياـج  هب  هک  تسا  یببـس  تراـبع  نیا  دـنناوتن ، راـکنا  امـش و  هب  ندرک  تشپ  زج 
بلطم ندرک  ادا  دنوشیم و  نمشد  داشرا  تیاده و  اب  ای  دنوشیم ، نمشد  امش  اب  دننک  ینامرفان  رگا  هک  تسا  نینچ  نآ  ینعم  ای  تسا ،)

272 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . ینمشد  تفلاخم و  زا  ترابع  قاقش  تسا و  تابث  دیکأت و  هب  هراشا  تهج  زا  یمسا  هلمج  اب 
راب هب  ترـصن  يرای و  نانمؤم  يارب  دـنکیم و  تیافک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  لدـع  دـنوادخ و  اـهنت  امـش  يارب  ُهَّللا :» ُمُهَکیِفْکَیَـسَف  »

. تسا هدومن  افو  شیوخ  نامیپ  هب  دنوادخ  تسا و  نانمشد  عفد  نتفرگ  هدهع  هب  یلاعت  دنوادخ  تیافک  دروآیم و 
: دنتفگ دیتفگ و  هک  هچنآ  هب  تساونش  وا  و  ُعیِمَّسلا :» َوُه  َو  »

. تساناد هاگآ و  ناشیاهتّین  لامعا و  نانآ و  هب  ناتیاهتّین و  لامعا و  امش و  هب  ینعی  ُمِیلَْعلا :» »

272 ص :  هیآ 138 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(138  ) َنوُِدباع َُهل  ُنَْحن  َو  ًۀَْغبِص  ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو  ِهَّللا  َۀَْغبِص 

272 ص :  همجرت ..... :

اتکی يادخ  هب  نامیا  زا  رتهب  یگنر  چیه  تسا . هدیـشخب  دیحوت  ریـسم  رد  نامیا  ترطف  گنر  ناناملـسم  ام  هب  هک  تسادـخ  يزیمآ  گنر 
. مینکیم شتسرپ  ار  وا  ام  تسین و 

272 ص :  ریسفت ..... :

ریخأت زا  سپ  ردـصم  هتـشگ ، فذـح  لعف  ترابع ، نیا  رد  یندرک ! يزیمآ  گنر  هچ  تسا  هدرک  يزیمآ  گـنر  ار  اـم  ادـخ  ِهَّللا :» َۀَْغبِـص  »
سپ ایوگ  هک  تسا  نینچ  ینعم  دشاب و  رّدقم  شسرپ  زا  خساپ  هک  تسا  فنأتـسم  هلمج  ای  لاح ، هلمج  تسا و  هدش  هفاضا  لعاف  هب  لعاف 
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ار ام  نامیا  گنر  هب  دنوادخ  دنتفگ : خساپ  رد  درک ؟ هچ  امـش  اب  دنوادخ  دش ، هتفگ  نانآ  هب  میدروآ ، نامیا  ادخ  هب  ام  دـنتفگ : هک  نآ  زا 
. دومن يزیمآ  گنر 

مالـسا و رثا  دـنکیم ، ذوفن  نآ  رد  دوشیم و  رهاظ  سابل  رب  هک  روط  نامه  گنر  اریز  تسا ، هدـش  ریـسفت  نامیا  مالـسا و  هب  گـنر ، اـّما 
. دراذگیم رثا  بلق  رد  هدش و  رهاظ  ندب  رب  زین  نامیا 

ار اهنآ  هک  وحن  نیا  هب  دـنهدیم . ماجنا  ناشدالوا  اب  نایحیـسم )  ) نایاسرت هک  دـشاب  يزیچ  هب  هیبشت  باب  زا  گـنر  هب  ریبعت  تسا  نکمم  و 
273 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  بآ  رد 

اهنآ ّتینارـصن  هلیـسو  نیا  هب  هک  دنراد  هدیقع  دنمانیم و  « 1 « » يدومعم  » ار درز  بآ  نآ  دـنهدیم و  وشتـسش  دـنربیم و  ورف  یگنر  درز 
. دوشیم قّقحم 

: دنتفگ نانک  تاهابم  دندومن و  يداش  تسا ؟ يزیچ  هچ  ادخ  گنر  زا  رتهب  هک  راتفگ  ترابع و  نیا  اب  ًۀَْغبِص :» ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو  »
. میتسین كرشم  ادخ  تدابع  رد  امش  لثم  مییادخ و  هدنتسرپ  ام  اهنت  َنوُِدباع :» َُهل  ُنَْحن  َو  »

273 ص :  هیآ 139 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(139  ) َنوُِصلُْخم َُهل  ُنَْحن  َو  ْمُُکلامْعَأ  ْمَُکل  َو  اُنلامْعَأ  اَنل  َو  ْمُکُّبَر  َو  انُّبَر  َوُه  َو  ِهَّللا  ِیف  انَنوُّجاَُحت  َأ  ُْلق 

273 ص :  همجرت ..... :

تسامـش و ام و  راگدرورپ  وا  هک  یتروص  رد  تسا ، لادج  ثحب و  ياج  هچ  ادخ  عوضوم  رد  ام  اب  ار  امـش  وگب  باتک  لها  هب  ربمایپ ! يا 
. میتسرپیم صولخ  يور  زا  ار  وا  ام  دیتسه و  شیوخ  رادرک  لوئسم  امش  و  دوخ ، راک  لوئسم  ام 

273 ص :  ریسفت ..... :

قح رب  هکنیا  ای  تسا ، خوسنم  امـش  نید  قح و  ام  نید  دـینادیم  هکنیا  اب  دـیزرویم  ینمـشد  تمـصاخم و  ام  اب  ینعی  اـنَنوُّجاَُحت :» َأ  ْلـُق  »
رب یگریچ  تهج  هب  اهنت  ام  اب  امـش  یـشارت  لـیلد  جاـجتحا و  هک  تسا  نیا  زج  اـیآ  ینعی  دـیلهاج ، ناـتدوخ  نید  نـالطب  اـم و  نید  ندوب 
ور نیا  زا  ینعم  نیا  و  دیشاب ؟ هدرک  لصاح  نیقی  دوخ  دینکیم ، جاجتحا  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  ندوب  لطاب  ای  ندوب  قح  هکنیا  نودب  تسام ،

. دوریمن راک  هب  ینمشد ، تمصاخم و  رد  هغلابم ، دروم  رد  رگم  هّجاحم »  » ظفل هک  تسا 
تسا و ناشهارمه  ناشلیلد  هک  دشاب  ییایاضق  زا  جاجتحا  راکنا  هب  تبسن  هکنیا  ات  دومن  هفاضا  یلبق  هلمج  هب  ار  هّللا » یف   » هلمج ِهَّللا :» ِیف  »

__________________________________________________

. ].....[ دیمعت لسغ  ( 1)
274 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، دیامن همصاخم  شناگدنب  رب  ادخ  لضف  رد  سک  ره  و  دینکیم ، همصاخم  شناگدنب  رب  ادخ  ماعنا  لضف و  رد  امـش  هک  تسا  نینچ  ینعم 
: دوزفا ار  هلمج  نیا  یلاعت  يادخ  تهج  نیمه  هب  دیتسه و  دورطم  یکین  ریخ و  زا  امش  سپ  تسا . هدش  هدنار  دورطم و  یکین  ریخ و  زا 

هتسیاش ادخ  رما  ربارب  رد  میلـست  قفاوت و  امـش  ام و  رب  تسا : نینچ  ترابع  موهفم  سپ ، تسامـش . ام و  راگدرورپ  وا  ْمُکُّبَر :» َو  انُّبَر  َوُه  َو  »
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. وا رما  ربارب  رد  جاجتحا  هن  تسا ،
هچناـنچ تسامـش ، راـگدرورپ  وا  سپ  دـینکیم ، لادـج  ثـحب و  هّجاـحم و  ادـخ  دروـم  رد  رگا  ینعی  ْمُُکلاـمْعَأ :» ْمَُـکل  َو  اـُنلامْعَأ  اـَنل  َو  »

ات دناسریمن ، يررـض  امـش  هب  ام  ياهلمع  دییامنیم ، راکنا  ار  ام  لامعا  هکنیا  تهج  زا  دینکیم ، لادج  ثحب و  رگا  تسام و  راگدرورپ 
هب ام  اب  ات  دـنکیمن  مک  يزیچ  امـش  لامعا  زا  ددرگیم و  زاب  ام  دوخ  هب  ام  لامعا  ررـض  عفن و  هکلب  دـییامن ، لدـج  همـصاخم و  ام  اب  امش 

. تسار امش  امش ، رادرک  تسار و  ام  ام ، رادرک  سپ  دیزادرپب . لدج  ثحب و 
هب بستنم  هک  یـسک  دـنیبن و  نایز  یـسک  ام  لمع  اب  هک  تسا  نیا  یقالخا  ياضتقم  هچ  میاهدـنزرو ، صالخا  ام  و  َنوُِصلُْخم :» َُهل  ُنَْحن  َو  »

. دزیخنرب ثحب  لادج و  هب  ام  اب  تسا ، یلاعت  يادخ 

274 ص :  هیآ 140 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َمَتَک ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو  ُهَّللا  ِمَأ  ُمَلْعَأ  ُْمْتنَأ  َأ  ْلـُق  يراـصَن  َْوأ  ًادوُه  اُوناـک  َطابْـسَْألا  َو  َبوُقْعَی  َو  َقاحْـسِإ  َو  َلیِعامْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  َّنِإ  َنُولوُقَت  ْمَأ 
(140  ) َنُولَمْعَت اَّمَع  ٍِلفاِغب  ُهَّللا  اَم  َو  ِهَّللا  َنِم  ُهَْدنِع  ًةَداهَش 

274 ص :  همجرت ..... :

وا نادنزرف  بوقعی و  قاحسا و  لیعامسا و  میهاربا و  هک  دییوگب  هتساخرب ، لدج  هب  ناناملسم  اب  ایبنا ، عوضوم  رد  باتک ، لها  امش  رگا  ای 
هکنآ زا  رتراکمتـس  تسیک  ادـخ و  ای  دـینادیم  رتهب  امـش  مهد . خـساپ  نینچ  هک  دـیامرف  ارم  ادـخ  دـندوب ، تّینارـصن  ای  ّتیدوهی  نییآ  رب 

275 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تداهش 
زا ادـخ  دراد و  یفخم  ینامـسآ  بتک  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تلاسر  هب  ار  ادـخ  یهاوگ  ای  دـنک و  نامتک  ایبنا  هراب  رد  ار  ادـخ 

. تسین لفاغ  دینکیم ، هچنآ 

275 ص :  ریسفت ..... :

قحسا و لیعامسا و  میهاربا و  دییوگیم  ایآ  يراصَن :» َْوأ  ًادوُه  اُوناک  َطابْـسَْألا  َو  َبوُقْعَی  َو  َقاحْـسِإ  َو  َلیِعامْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  َّنِإ  َنُولوُقَت  ْمَأ  »
ياروام دینامیم و  تباث  ناتنید  رب  هدیقع  نیمه  اب  دیراد و  بلطم  نیا  هب  هدیقع  ایآ  ینعی  دندوب ؟ یحیـسم  ای  يدوهی  نادـنزرف ، بوقعی و 

؟ دیزادرپیم لدج  ثحب و  هب  ام  اب  دروم  نیا  رد  دینکیم و  راکنا  ار  نآ 
ینارـصن يدوهی و  میهاربا ، هک  هداد  ربخ  ام  هب  یلاعت  يادـخ  قیقحت ، هب  ادـخ و  ای  دـیرتاناد  امـش  ربمایپ ! يا  وگب  ُهَّللا :» ِمَأ  ُمَلْعَأ  ُْمْتنَأ  َأ  ُْلق  »

. تسین
رد میهاربا ، زا  رگم  هدـشن  لزاـن  لـیجنا  تاروت و  هدومرف : هک  اـجنآ  تسین ، راـکنا  ّدر و  لـباق  هک  هدومن  جاـجتحا  يروط  بلطم  نیا  رب  و 

. دوشیم تباث  باتک  ود  نیمه  اب  ّتینارصن  ّتیدوهی و  هک  یلاح 
تباـث و اـهنآ  بتک  رد  هک  ار - هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  رب  دـنوادخ  یهاوـگ  هکنیا  هب  ناـشدوخ و  هـب  هـنعط  هیاـنک و  باـب  زا  و  َو :» »

: وگب نانآ  هب  دناهدرک ، نامتک  دناهداد - ربخ  نآ  هب  ناشناگتشذگ 
تباث ادخ  بناج  زا  هک  ار  یتداهش  دنک  یفخم  نامتک و  هک  یسک  زا  رتراکمتس  تسیک  ینعی  ِهَّللا :» َنِم  ُهَْدنِع  ًةَداهَش  َمَتَک  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  »
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« نم  » ظفل تسا و  تداهش  تفص  نآ  هکلب  تسین ، متک »  » هب قّلعتم  هّللا » نم   » ترابع سپ  تسا . هدش  هتـشاذگ  تعیدو  هب  وا  دزن  هتـشگ و 
«. مهنم امعز   » هلمج دننام  هدش  لخاد  ردصم  لعاف  رب  هک  تسا  هّیئادتبا 

يادخ لوق  تسا  نکمم  تسا و  نانآ  دیدهت  يارب  راتفگ  نیا  تسین . لفاغ  دـینکیم  هچنآ  زا  ادـخ  وگب ، و  َنُولَمْعَت :» اَّمَع  ٍِلفاِغب  ُهَّللا  اَم  َو  »
. دشاب ادخ  بناج  زا  يراتفگ  يادتبا  َمَتَک ،» ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو   » یلاعت

276 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

276 ص :  هیآ 141 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(141  ) َنُولَمْعَی اُوناک  اَّمَع  َنُولَئُْست  َو ال  ُْمْتبَسَک  ام  ْمَُکل  َو  ْتَبَسَک  ام  اَهل  ْتَلَخ  ْدَق  ٌۀَّمُأ  َْکِلت 

276 ص :  همجرت ..... :

دینک و شیوخ  دوس  هب  دینک  هچ  ره  زین  امـش  دندرک و  دوخ  يارب  دندرک  هچ  ره  دنتـشذگرد ، همه  ناتّما ، ناربمایپ و  زا  نیـشیپ  هورگ  نآ 
. دش دیهاوخن  نانآ  راک  لوئسم  امش 

276 ص :  ریسفت ..... :

، رتشیب هچ  ره  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ترابع ، رارکت  َنُولَمْعَی :» اُوناک  اَّمَع  َنُولَئُْست  َو ال  ُْمْتبَسَک  ام  ْمَُکل  َو  ْتَبَـسَک  ام  اَهل  ْتَلَخ  ْدَق  ٌۀَّمُأ  َْکِلت  »
مدرم هّماع  مسر  دیدج  میدق و  زا  ناردپ ، فالـسا و  هب  راختفا  ینعی  راک  نیا  اریز  دنک ، یهن  باسنا  رب  اّکتا  ناردپ و  هب  راختفا  زا  ار  نانآ 

. تسا هدوب  نانآ  مسر  زین ، نانآ  نید  رب  بّصعت  ءابآ و  هب  جاجتحا  هچنانچ  هدوب ،
277 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

277 ص :  مود .....  ءزج 

277 ص :  هیآ 142 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(142  ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  ُبِْرغَْملا  َو  ُقِرْشَْملا  ِهَِّلل  ُْلق  اْهیَلَع  اُوناک  ِیتَّلا  ُمِِهتَْلِبق  ْنَع  ْمُهَّالَو  ام  ِساَّنلا  َنِم  ُءاهَفُّسلا  ُلوُقَیَس 

277 ص :  همجرت ..... :

هک ربمغیپ  يا  وگب  دنروآ . هبعک  هب  يور  دـندوب ، نآ  رب  هک  ياهلبق  زا  ناناملـسم  ات  دـش  نآ  بجوم  هچ  هک  تفگ ، دـنهاوخ  درخیب  مدرم 
. دنکیم تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخ  ار  هچ  ره  تسادخ و  نآ  زا  برغم  قرشم و 

277 ص :  ریسفت ..... :
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هک دنتـسه  یناسک  اهفـس  زا  دوصقم  و  دـش ، دـهاوخ  عقاو  نانآ  زا  هک  هچنآ  زا  دـهدیم  ربخ  یلاعت  يادـخ  ِساَّنلا :» َنِم  ُءاـهَفُّسلا  ُلوُقَیَـس  »
ناکرشم ناقفانم و  زا  هورگ  نآ  نامرف  دندرکن و  رظن  ناشیاهلقع  اب  هدرک ، تداع  دناهدید ، ناشناردپ  زا  هک  هچنآ  هب  هدش ، کبس  ناشلقع 

. دندرکن تعاطا  دنتسیرگن ، عوضوم  هب  درخ  اب  هک  مه  ار  باتک  لها  و 
؟ دنتفاترب يور  سّدقملا  تیب  ینعی  دندوب ، نآ  رب  هک  ياهلبق  زا  ناناملسم  هک  دش  بجوم  هچ  اْهیَلَع :» اُوناک  ِیتَّلا  ُمِِهتَْلِبق  ْنَع  ْمُهاَّلَو  ام  »

: وگب نانآ  هب  خساپ  رد  ُْلق :» »
تـسار هار  هب  دـهاوخب  ار  هک  ره  وا  تسادـخ و  نآ  زا  برغم  قرـشم و  ٍمیِقَتْـسُم :» ٍطارِـص  یلِإ  ُءاـشَی  ْنَـم  يِدـْهَی  ُبِْرغَْملا  َو  ُقِرْـشَْملا  ِهَِّلل  »

رما هب  ندش  میلـست  مه  قلخ  بناج  زا  دنک و  اضتقا  ار  نآ  ادخ  تمکح  هک  تسا  يزیچ  ادخ  بناج  زا  تسار  هار  ینعی  دیامنیم ، تیاده 
. تسادخ

هیلع و هّللا  یّلص  دّمحم  ای  دنتفگ : دندمآ و  دوهی  زا  یهورگ  هبعک ، يوس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  فارصنا  زا  سپ  هک  هدش  تیاور 
278 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هدراهچ  ار  سّدقملا  تیب  هلبق  نیا  هلآ 

ار قح  تروص  نیا  رد  هک  دوب  قح  رب  يدوب  نآ  رب  هک  هچنآ  ایآ  يدرک ، كرت  ار  نآ  نآلا  يدـناوخیم و  زامن  نآ  يوس  هب  هک  دوب  لاـس 
سپ ياهدوب ، لـطاب  رب  ـالبق  هک  ییوـگب  رگا  تسا و  لـطاب  نآ  تسا ، قـح  فلاـخم  هک  هچنآ  نوـچ  يدروآ ؟ ور  لـطاب  هب  يدرک و  اـهر 

: دومرف ادـخ  لوسر  سپ  یتسین ؟ لطاب  رب  نونکا  هک  میـشاب  نئمطم  هنوگچ  نیا ، ربانب  يدوب ؟ هدـنام  لـطاب  رب  تدـم  نیا  لوط  رد  هنوگچ 
هار هب  دـهاوخب  هک  ار  سک  ره  تسادـخ و  نآ  زا  برغم  قرـشم و  وگب  دـیامرفیم : یلاـعت  يادـخ  تسا . قح  زین  نیا  دوب و  قح  نآ  هکلب 
رد ار  امـش  حالـص  رگا  دنکیم و  رما  نآ  هب  دنادب  قرـشم  هب  ندرک  ور  رد  ار  امـش  حالـص  ادخ  رگا  ناگدنب ! يا  دنکیم . تیاده  تسار 

«. 1  » ثیدح رخآ  ات  دنکیم ...  رما  نآ  هب  دنادب  برغم  لابقتسا 

278 ص :  هیآ 143 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ْنَم َمَْلعَِنل  َّالِإ  اْهیَلَع  َْتنُک  ِیتَّلا  َۀَْلبِْقلا  اَْنلَعَج  ام  َو  ًادیِهَـش  ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَی  َو  ِساَّنلا  یَلَع  َءادَهُـش  اُونوُکَِتل  ًاطَـسَو  ًۀَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَک  َو 
ٌفُؤََرل ِساَّنلِاب  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکَنامیِإ  َعیُِـضِیل  ُهَّللا  َناـک  اـم  َو  ُهَّللا  يَدَـه  َنیِذَّلا  یَلَع  ـَّالِإ  ًةَرِیبََکل  َْتناـک  ْنِإ  َو  ِْهیَبِقَع  یلَع  ُِبلَْقنَی  ْنَّمِم  َلوُسَّرلا  ُِعبَّتَی 

(143  ) ٌمیِحَر

278 ص :  همجرت ..... :

یکین و ات  دیـشاب . مدرم  هاوگ  ات  میتساراـیب ) وکین  تریـس  لدـتعم و  قـالخا  هب  و   ) میداد رارق  لداـعتم  تّما  ار  ناناملـسم  امـش  ناـنچمه  و 
نآ رب  هک  ياهلبق  ام  ربمغیپ ! يا  دیزومایب . يو  زا  امش  ات  میدرک ، امـش  هاوگ  ار  ربمایپ  هچنانچ ، دنزومایب . امـش  زا  ملاع  للم  ریاس  ار  یتسرد 
ادـج دـنزیخرب ، وا  تفلاـخم  هب  هک  ناـنآ  زا  دـننک ، يوریپ  ادـخ  ربمغیپ  زا  هک  ار  یهورگ  مییاـمزایب و  هکنیا  رب  رگم  میدادـن ، رییغت  يدوب ،
دنکن عیاض  نامیا  هار  رد  ار  امش  يرادیاپ  رجا  دنوادخ  ادخ و  هب  ناگتفای  تیاده  رظن  رد  رگم  دومن ، گرزب  یـسب  هلبق  رییغت  نیا  مییامن و 

. تسا نابرهم  قفشم و  مدرم ، رب  ادخ  هک 
__________________________________________________

ص 112. ح 400 ، ج 1 ، نیلقّثلا ، رون  ( 1)
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279 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

279 ص :  ریسفت ..... :

و هدش ، لزان  لیعامـسا  میهاربا و  رب  هچنآ  دننام  درک و  تیاده  نامیا  هب  ار  امـش  دنوادخ  هچنآ  دننام ) لثم و   ) دـننامه ینعی  َِکلذَـک :» َو  »
اب ار  مالک  تهج  نیمه  هب  تسا و  هدـش  هدافتـسا  قباس  تانایب  زا  ینعم  نیا  هّتبلا  دومن . تیادـه  تسار  هار  هب  ار  وت  تیادـخ  هک  ناسنامه 

تیادـه تسار  هار  هب  و  تسا ، هدـش  لزان  هک  هچنآ  هب  ادـخ و  هب  نامیا  هب  ار  امـش  اـم  تسا : هدومرف  نینچ  هک  اـیوگ  هدروآ ، فطع  تادا 
. میدرک

هب طابترا  بسح  رب  لوسر ، لآ  و  ع )  ) هّمئا اهنآ  تسا و  تلاسر  ماقم  هب  طاـبترا  بسح  رب  لوسر ، لآ  و  ع )  ) همئا هب  باـطخ  ْمُکاـْنلَعَج :» »
. دناهدش نانآ  هلمج  زا  ّتیعبت ، تّوق  ببس  هب  هک  دنتسه  نانآ  ناوریپ  و  ع )  ) هّمئا اهنآ  تسا و  تلاسر  ماقم 

یـسک رب  زین  و  یهورگ ، ای  دشاب  رفن  کی  يرگید  نآ  هچ  دریگیم . هدـهع  هب  ار  يرگید  تماما  هک  دوشیم  قالطا  یـسک  رب  تّما  ًۀَّمُأ :» »
. دشاب یهورگ  ای  رفن ، کی  صخش  هاوخ  دوشیم ، قالطا  هتشگ ، يوریپ  وا  زا  هدش و  ادتقا  وا  هب  هک 

قالطا تسا ، هدش  هداتـسرف  نانآ  يوس  هب  یلوسر  هک  یتعامج  ماما و  رب  زین  دـشاب و  ریخ  عماج  هک  تسا  يدرم  ّمض ،) اب  « ) تّما  » تغل رد 
. دـنیوگ تّما  زین  تسا  نآ  هب  ملاع  ای  قح  نید  رب  هک  یـسک  ای  یموق  سنج  رب  دـنمان . تّما  زین  ار  هفیاط  ره  زا  هورگ  تعاـمج و  دوشیم .

. تسا دصقم  نابلاط  ینعم  هب  ای  یهاوخ و  دصقم  ینعم  هب  ای  اجنیا ، رد  تّما  اّما  دنمانیم . تّما  مه  ار  وا  موق  هفیاط و  درم 
ام هب  هدـنام ، بقع  هک  میتـسه  « 1  » یطـسو يامنهار  ام  هدـش : دراو  هچنانچ  ناگدـننک ، طیرفت  طارفا و  نیب  دـشاب  طـسوتم  ینعی  ًاطَـسَو :» »

قحلم
__________________________________________________

مدرم لوسر و  نیب  هطساو  یمق  ار  طسو  تسا  هدمآ  ص 147 ، ج 1 ، یفاص ، ریسفت  رد  ( 1)
280 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. ددرگیم زاب  ام  يوس  هب  هتفر و  ولج  و  دوشیم ،
ماما هب  دنیاهنآ . وریپ  دننام و  هک  دنتسه  یناسک  و  ع )  ) هّمئا تّما ، زا  دوصقم  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  نیا  و  ِساَّنلا :» یَلَع  َءادَهُـش  اُونوُکَِتل  »

َنوُکَی ِساَّنلا َو  یَلَع  َءادَهُـش  اُونوُکَِتل  ًاطَـسَو  ًۀَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَک  َو  : » دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  هک  هدـش ، هداد  تبـسن  « 1 ( » ع  ) رقاب
هاوگ ار  نانآ  دـنوادخ  هک  تسین  زیاج  سپ  تّما ، اما  نالوسر و  ناماما و  رگم  دنتـسین ، مدرم  رب  ناـهاوگ  دومرف : ًادیِهَـش .» ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا 

. تسین زیاج  ياهزبس  فلع  رب  یّتح  ایند  رد  نانآ  یهاوگ  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  نیب  دهد و  رارق 
نانآ ور  نیا  زا  دشابن و  یفالتخا  نانمؤم  نیب  هک  هدش  یمتح  ادخ  رما  هک  ادخ  هب  مسق  دومرف : هک  هدـش  هداد  تبـسن  ع )  ) رقاب ماما  هب  زاب  و 

«2 . » دنشاب هاوگ  مدرم  رب  ام  نایعیش  ام و  نایعیش  رب  هاوگ  ام  ام و  رب  هاوگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هکنیا  ات  داد  رارق  مدرم  رب  ناهاوگ  ار 
تسا تداهش  هدننک  ادا  ای  تداهش  لماح  ینعم  هب  تروص ، نآ  رد  هک  دوشیم  روسکم  نآ  نیش  یهاگ  تسا و  دیهش  عمج  ءادهـشلا »  » و

. تسا لوعفم  ینعم  هب  لیعف ، نزو  رب  ادـخ  هار  رد  هدـش  هتـشک  ینعم  هب  دیهـش  دوب . دـهاوخ  لعاف  ینعم  هب  لیعف ، نزو  رب  هجو  نیا  رد  هک 
ادخ هکنیا  ای  دناهدش ، رـضاح  وا  شیپ  هکیالم  ینعی  تسا . هتفرگ  رارق  هدهاشم  دروم  وا  دناهدوب و  ینادهاش  وا  رب  هک  تسا  یـسک  وا  اریز 

. دناهداد تداهش  تشهب  هب  ار  وا  شاهکیالم  و 
نداد تداهش  یهاوگ و  زا  دوصقم  ًادیِهَش :» ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَی  َو  »

__________________________________________________

(، ع  ) رقاب ماما  هک  هدـمآ  یـشایع  ریـسفت  یفاک و  رد  اریز  هیآ ...  هیقب  هب  هجوت  اب  هژیو  هب  دنتـسه . ع )  ) ناموصعم میوگیم  نم  هدرک و  دای 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 594 

http://www.ghaemiyeh.com


«. مینامسآ نیمز و  رد  ادخ  تجح  میمدرم و  رب  ناهاوگ  ام  میتسه و  هنایم  تما  ام  : » دندومرف
ص 147. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  تسا . هدش  تیاور  ع ،)  ) رقاب ترضح  بقانم  رد  ( 1)

. تسا هدش  لقن  رقاب  ماما  زا  ردقلا  ۀلیل  ثیدح  ربانب  ص 147 . ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 2)
281 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب ای  عفن  هب  تداهـش  زا  ّمعا  نیا ، ربانب  دهد ، تداهـش  اهنآ  رب  لوسر  دـناهداد ، ماجنا  ّرـش  ریخ و  زا  تّما  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  اهنآ  رب 
هاوگ رگید  یخرب  رب  یـضعب  هک  مدرم  یهاوگ  دننام  نانآ  یهاوگ  هکنآ  تهج  هب  هدـش ، يّدـعتم  یلع »  » ظفل اب  ترابع  تسا و  نانآ  ررض 

وا ررـض  هب  ای  فرط  عفن  هب  هاوخ  دهدیم . تداهـش  هک  هچنآ  هب  تسا  دهاش  هطاحا  زا  ترابع  اجنآ  رد  تداهـش  هکلب ، تسین . دـنوشیم ،
دوجو ملاع  نآ  قفاوم  نابز  اب  يرابخا  نانآ  يارب  هچ  رگا  ربخ ، نابز  اـب  اـهنت  هکنیا  هن  دـنکیم ، ناـیامن  ار  تداهـش  فرط  ود  ره  دـشاب و 

. دوشیم هدافتسا  یلع »  » ظفل زا  هک  دهاش  هطاحا  ّطلست و  اب  رگم  دوشیمن  قّقحم  رما  نیا  دراد و 
. میدینادرگن يدوب  نآ  رب  لاس  هدراهچ  تّدم  هک  ار  سّدقملا  تیب  ینعی  اْهیَلَع :» َْتنُک  ِیتَّلا  َۀَْلبِْقلا  اَْنلَعَج  ام  َو  »

وا نید  هب  هکنآ  زا  سپ  ددرگیمرب ، دّمحم  نید  زا  یـسک  هچ  مینادب  هکنآ  يارب  رگم  ِْهیَبِقَع :» یلَع  ُِبلَْقنَی  ْنَّمِم  َلوُسَّرلا  ُِعبَّتَی  ْنَم  َمَْلعَِنل  اَّلِإ  »
. دوب هدیورگ 

هب ای  ادخ  هب  لاح  رد  ای  لبقتـسم  رد  ثودح  وحن  هب  ملع  نداد  تبـسن  ددرگیم و  زاب  بقع  هب  هک  درک  هیبشت  یـسک  هب  ار  نید  زا  ّدترم  و 
تبـسن ماما  هب  هچنانچ  دشاب ، مولعم  زا  لبق  هک  یملع  هن  تسا ، مولعم  هارمه  هک  تسا  یملع  رابتعا  هب  ای  تسا  شنانیـشناج  رهاظم و  رابتعا 

«: 1  » دومرف هک  هدش  هداد 
میلعت زا  سپ  دـش .) دـهاوخ  رهاظ   ) درک دـهاوخ  ادـیپ  دوجو  اـهنآ  دوجو  رد  ندـش ) ّدـترم   ) رما نیا  مینادیم  اـم  هک  تسا ، نیا  هیآ  ینعم 

هب مولعم  قّلعت  رابتعا  هب  ثودـح  هب  تسا  مولعم  هارمه  هک  یملع  ندـش  فصّتم  و  مارحلا ) دجـسم  هب  سّدـقملا  تیب  زا  هلبق  رییغت  میلعت و  )
تبسن رابتعا  هب  هن  تسا  نآ 

__________________________________________________

. تسا هدرک  دای  ماما  ریسفت  جاجتحا و  زا  ار  ثیدح  نیا  ص 148 . ج 1 ، یفاص ، ریسفت  رد  ( 1)
282 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ّزیمتم و اـی  دوـش ، رهاـظ  اـم  ملع  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  اـی  تسا . بجاو  تاـهج  عـیمج  زا  تاّذـل  اـب  بجاو  هک  اریز  ملاـع ، هب  نآ  نداد 
راک هب  صیخـشت  زیمت و  زا  سپ  اجنیا ، رد  نم »  » ظفل اریز  تسا ، نیا  رب  لـیلد  ُِبلَْقنَی » ْنَّمِم   » یلاـعت يادـخ  لوق  دوش و  مولعم  صخـشم و 
نآ رب  هک  ار  ياهلبق  میدادـن  رارق  اـم  و  دوشیم : نینچ  ینعم  دـشاب ، هبعک  يوس  هب  ناـنآ  ندـنادرگرب  زا  شیپ  هیآ  لوزن  رگا  سپ  دوریم .

هّکم لها  هک  اریز  دنکیم ، يوریپ  سفن  ياوه  زا  یسک  هچ  دنکیم و  يوریپ  لوسر  زا  یـسک  هچ  مینادب  هکنیا  يارب  رگم  هّکم ، رد  يدوب 
. دشاب هّکم  رد  هلبق  هک  دنتشاد  تسود  دنراد ، هّکم  هب  هک  یتفلا  سنا و  تهج  زا 

(، ع  ) ماما هب  دشاب و  سّدقملا  تیب  هبعک و  هلبق ، زا  دوصقم  هک  تسا  لمتحم  دشاب ، هبعک  يوس  هب  نانآ  ندـنادرگرب  زا  سپ  هیآ  لوزن  رگا 
هک دنک  نایب  تساوخ  دنوادخ  سپ  دنتـشاد . تسود  ار  هبعک  هّکم ، لها  هک  تسا  تهج  نآ  هب  نیا  دومرف : هک  « 1  » تسا هدش  هداد  تبسن 

تـسود هک  دـنکیم  ار  ياهلبق  تعباتم  یـسک  هچ  هک  وحن  نیا  هب  دـیامنیم . تفلاـخم  یـسک  هچ  دـنکیم و  يوریپ  دـمحم  زا  یـسک  هچ 
رما ار  نانآ  دوب ، سّدقملا  تیب  يوس  هب  ندومن  ور  هنیدم  لها  تساوخ  نوچ  دنکیم و  رما  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  یلو  درادن .

يوریپ وا  زا  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  قفاوم  یـسک  هچ  هک  دوش  حـضاو  اـت  درک  بجاو  ار  هبعک  هب  هّجوت  دومن و  تفلاـخم  هب 
. دوشیم وا  قفاوم  هدومن ، قیدصت  ار  ربمایپ  درادن . تسود  هک  يزیچ  رد  دیامنیم 

راوشد تخـس و  ُهَّللا :» يَدَه  َنیِذَّلا  یَلَع  اَّلِإ  ًةَرِیبََکل  ، » دوب تقو  نآ  رد  هک  هلبق  نآ  رب  زامن  ای  يدوب ، نآ  رب  هک  ياهلبق  ینعی  َْتناک :» ْنِإ  َو  »
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ضارغا تهج  هب  هک  یناسک  هن  هدرک ، تیاده  ار  نانآ  دنوادخ  هک  یناسک  رب  رگم  تسا 
__________________________________________________

. تسا هدش  دای  توافت  یکدنا  اب  ص 148 ، ج 1 ، یفاص ، ریسفت  رد  ثیدح  نیا  ( 1)
283 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هدمآ دیدشت  نودب  نا  هدش و  فّفخم  هک   ) تسا ّنا  فّفخم  نا »  » ظفل و  دندومن ، يوریپ  ربمایپ  زا  ادـخ ، بناج  زا  تیادـه  نودـب  یناسفن 
(. تسا

نامیا راثآ  نیرتگرزب  هک  اریز  تسا ، هدش  هدیمان  نامیا  زامن  دـنکیمن . عیاض  ار  ناتزامن  دـنوادخ  ینعی  ْمُکَنامیِإ :» َعیُِـضِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  »
. دوشیمن نامیا  نامیا ، زامن  نودب  تسا و  زامن 

نزو رب  ۀـفأر »  » تسا و یلبق  هلمج  لـیلعت  هلمج  نیا  تـسا . ناـبرهم  زوـسلد و  مدرم  رب  ادـخ  اـقّقحم  اریز  ٌمـیِحَر :» ٌفُؤََرل  ِساَّنلاـِب  َهَّللا  َّنِإ  »
فیطل تمحر  ای  دیدش  تمحر  اجنیا  رد  تفأر  ینعم ، ظفل و  هیحان  زا  دنتـسه و  مه  دننام  سپ  دنراد ، ینعم  کی  ود  ره  تسا و  ۀمحر » »

. تسا رهاظ  تمحر  زا  هک  تسا  يرثا  ای  تسا ، قیقر  و 
سّدـقملا تیب  يوس  هب  هک  ییاـهزامن  زا  دـنتفگ : ربماـیپ  هب  هبعک ، يوس  هب  ندروآ  ور  زا  سپ  ناناملـسم  هک  « 1 : » تسا هدمآ  یثیدـح  رد 

زامن سّدـقملا  تیب  يوس  هب  دـناهدرم و  هک  یناسک  لاـح  تسا و  هنوگچ  اـهزامن  نیا  هب  تبـسن  اـم  لاـح  هک  هد  ربخ  ار  اـم  میدـناوخیم ،
. دنکیمن عیاض  ار  امش  نامیا  ادخ  هک : دومرف  لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  سپ ، تسیچ ؟ دناهدناوخ ،

283 ص :  هیآ 144 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َّنِإ َو  ُهَرْطَش  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمْتنُک  ام  ُْثیَح  َو  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َرْطَش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  اهاضَْرت  ًۀَْلِبق  َکَّنَیِّلَُونَلَف  ِءامَّسلا  ِیف  َکِهْجَو  َبُّلَقَت  يَرن  ْدَق 
(144  ) َنُولَمْعَی اَّمَع  ٍِلفاِغب  ُهَّللا  اَم  َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  َنوُمَْلعََیل  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا 

283 ص :  همجرت ..... :

هب نک  يور  سپ  مینادرگب . دنک ، تدونشخ  هک  ياهلبق  هب  ار  وت  يور  هّتبلا  میرگنب و  هلبق  رییغت  یحو و  راظتنا  رد  نامسآ  رب  ار  وت  هّجوت  ام 
یبوخ هب  باـتک  لـها  هورگ  دـینک و  بناـج  نآ  هب  يور  زاـمن  تقو  دیـشاب ، هک  اـجک  ره  رد  زین  ناناملـسم  امـش  مارحلا و  دجـسم  يوـس 

نیا هک  دننادیم 
__________________________________________________

ص 148. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  هدش و  دای  هیآ  ریسفت  ریز  ج 1 . یشایع ، ریسفت  ( 1)
284 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسین لفاغ  اهنآ  رادرک  زا  ادخ  تسادخ و  بناج  زا  یتسار  قح و  هب  هلبق  رییغت 

284 ص :  ریسفت ..... :

تادا زا  تهج ، نیمه  هب  و  یمکح ، مالعا  داجیا و  يارب  یلاعت  يادـخ  بناج  زا  تسا  مالک  ادـتبا ، ِءامَّسلا :» ِیف  َکِـهْجَو  َبُّلَقَت  يَرن  ْدَـق  »
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، زامن ماگنه  هب  نانآ  هلبق  هب  هّجوت  دروم  رد  وا و  هراب  رد  ناشیاههتفگ  دوهی و  يوس  زا  هکنآ  زا  سپ  ربمایپ  هک  ایوگ  هدرواین ، يزیچ  لصو 
هک تسا  نیا  دنکیم ، تساوخرد  ار  يزیچ  عّرـضت  اب  هک  یـسک  نأش  زا  دهد و  رییغت  ار  هلبق  ات  تسا  هتـساوخ  دـنوادخ  زا  هدـش ، تحاران 

هلبق هبعک ، نوـچ  هتـساوخیم . ار  هبعک  ربماـیپ  هک  اـیوگ  تسا و  تمـس  ناـمه  رد  شتـساوخرد  دروـم  هک  دریگب  یتـهج  نآ  هب  ار  شیور 
. تسا هبعک  ربمایپ  دوخ  نطو  زین  وا و  نطو  مالسلا و  هیلع  یلع  ّدلوت  ّلحم  تسا و  هدوب  وا  يانب  میهاربا و 

هبعک هب  ربمایپ  هکنیا  تسا و  هبعک  نامه  نآ  يوش و  یـضار  هک  مینادرگیم  ياهلبق  هب  تزامن  رد  ار  وت  يور  ام  اهاضَْرت :» ًۀَْـلِبق  َکَّنَیِّلَُونَلَف  »
هبعک نوچ  رگید ، يوس  زا  دراد و  شدادـجا  ءابآ و  نطو  هاگداز و  نطو و  هب  تبـسن  ناسنا  هک  تسا  يرطف  لـیم  تهج  زا  هدوب ، یـضار 

. دنهد ناشن  يرتشیب  تبغر  مالسا  نید  هب  هک  دوشیم  ثعاب  هبعک  ندوب  هلبق  هدوب ، اهبرع  هجوت  هعجارم و  لحم 
مارح نآ  هب  تبسن  یمارتحایب  هک  يدجـسم  ینعی  مارحلا . دجـسم  يوس  هب  نادرگب  ار  تیور  سپ  ِمارَْحلا :» ِدِجْـسَْملا  َرْطَـش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  »

. دوریم راک  هب  تفص  ینعم  رد  هک  تسا  ردصم  لصا  رد  ای  تسا ، تفص  ردصم و  نیب  كرتشم  ای  مارح »  » ظفل تسا و 
رد هچنانچ  تسا ، ملاع  لها  هلبق  مرح  مرح و  لـها  هلبق  هبعک  تسا و  دجـسم  زا  ییزج  هبعک  هچناـنچ  تسا ، مرح  زا  ییزج  مارحلا  دجـسم 

285 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  زا  تسا ، مرح  مامت  ای  مارحلا ، دجسم  زا  دوصقم  سپ  تسا . هدمآ  تیاور 
. تسا دجسم  دوخ  ای  ّلک ، رد  ءزج  لامعتسا  باب 

هک تسا  یتهج  تمـس و  لابقتـسا  زا  ترابع  تسا ، مزال  رود  صاخـشا  يارب  هچنآ  هک  تسا  تهج  نآ  هب  هبعک ، يوس  هب  تفگن  هکنیا  و 
رب هوالع  دوشیم . هدافتسا  ِمارَْحلا » ِدِجْسَْملا  َرْطَش   » هلمج زا  ینعم  نیا  و  هناخ ، نیع  لابقتـسا  هن  تسا ، هتفرگ  رارق  تمـس  نآ  رد  ادخ  هناخ 

هجوت يروص و  مارحلا  دجسم  يوس  هب  ار  تندب  تروص و  نادرگب  تسا : نیا  هیآ  ینعم  تسا و  لیوأت  رب  قبطنم  لیزنت  ریبعت  نیا  رد  نیا ،
بلق هبعک  هنیس  نآ  رد  هک  هدش  زاب  مالسا  ببس  هب  هک  ياهنیس  ینعی  تسا ، حرشنم  ردص  نامه  هک  مارحلا  دجسم  يوس  هب  ار  تدوخ  هدب 

. دراد دوجو  یلاح  ره  رد  هک  یسفن  زامن  لاح  رد  هچ  یندب و  زامن  لاح  رد  هچ  تسا ، هتفرگ  رارق 
كانهودنا تسام ، هلبق  عبات  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  دـنتفگیم  دوهی  هکنآ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  « 1  » تسا ربخ  رد 

زامن هب  رهظ  ماگنه  درازگ و  دادـماب  زامن  دیـسر ، ارف  دادـماب  نوچ  درک ، نامـسآ  هب  ور  دـش و  جراخ  هناـخ  زا  ار  بش  زا  ياهراـپ  تشگ ،
تیور ام  ياهتفرگ ، نامسآ  يوس  هب  ار  تتروص  هک  مینیبیم  تفگ : وا  هب  دمآ و  لیئربج  هک  دوب  هدناوخ  رهظ  زامن  زا  تعکر  ود  داتـسیا ،

ار ربمایپ  تسد  سپس  دنادرگرب . مارحلا  دجسم  يوس  هب  ار  شیوخ  يور  سپ  مینادرگیمرب . تسا ، وت  يدونـشخ  بجوم  هک  ياهلبق  هب  ار 
ياج نادرم  هک  ییاج  ات  دینادرگرب ، دندوب ، ربمایپ  رـس  تشپ  هک  مه  ار  یناسک  تروص  دینادرگرب و  هبعک  يوس  هب  ار  شتروص  تفرگ و 

. تسا هبعک  يوس  هب  يو  ياهزامن  نیرخآ  سّدقملا و  تیب  يوس  هب  ربمایپ  ياهزامن  نیتسخن  نیاربانب ، دنتفرگ . ار  اهدرم  ياج  اهنز  اهنز و 
. دش هدیمان  هلبق  ود  دجسم  ینعی  نیتلبقلا  دجسم  دجسم ، نآ  سپ ، نآ  زا 

__________________________________________________

ح ج 1 ، نیلقّثلا ، رون  رد  زین  تسا و  هدرک  داـی  هیقفلا  باـتک  زا  لـقن  هب  ص 149 ، ج 1 ، یفـص ، ریـسفت  رد  یناشاک  ضیف  ار  ربخ  نیا  ( 1)
. تسا هدمآ  ص 115 ، ، 417

286 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هک دـشاب  نیا  رب  هیبـنت  هدوب و  وا  نأـش  میظعت  هکنیا  اـت  داد  رارق  باـطخ  دروـم  ار  ربماـیپ  لوا  ُهَرْطَـش :» ْمُکَهوُـجُو  اوُّلَوَـف  ُْمْتنُک  اـم  ُْثیَح  َو  »
زا نانآ  تّیعبت  باب  زا  تّما ، رب  تسا و  ربمایپ  نآ  زا  مکح  الوصا ، تسا . هتشگ  تاعارم  وا  لیم  تبغر و  هدش و  تباجا  ربمایپ  تساوخرد 

. دوشیم تباث  مکح  ربمایپ 
تّیمومع اهناکم  مامت  تّما و  مامت  هب  ار  باطخ  مکح و  تسا ، ناـبطاخم  زا  یکی  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هکنیا  راـبتعا  هب  سپس ،

زا نانآ ، هب  باطخ  تسا . هداد  رارق  بطاخم  ار  نانآ  هدروآ ، ور  تّما  يوس  هب  ربمغیپ  هب  باطخ  زا  سپ  تسا  نکمم  هکنیا  اـی  تسا ، هداد 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 597 

http://www.ghaemiyeh.com


هجو نیا  و  تسین . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  صوصخم  مکح  هک  دـیامن  مولعم  هدوـمن ، هراـشا  مکح  تّیموـمع  هب  هک  تسا  تهج  نآ 
هدرک دای  اهنت  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  رارکت ، بتارم  زا  کی  ره  رد  هدرک و  رارکت  ار  مکح  نیا  یلاعت  يادخ  اریز  تسا ، رتبـسانم 

نأش بسانم  هچنآ  رب  تسا ، هتشاد  نایب  ار  مکح  هدرب و  مان  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  هک  هاگ  نآ  هدومن و  دای  ار  تّما  سپـس ، تسا .
هچنانچ تسا ، نانآ  نأش  بسانم  هک  هتـشاد  طونم  يزیچ  هب  ار  مکح  تسا ، هدرک  دای  ار  تّما  هک  یماگنه  هدـنادرگ . هتـسباو  تسا  لوسر 

. درک میهاوخ  دای 
تسا لیجنا  تاروت و  باتک  دوصقم  ای  دشاب ، هدوب  هک  يربمایپ  ره  زا  تسا  یهلا  تعیرـش  باتک ، زا  دوصقم  َباتِْکلا :» اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  َو  »

هب باتک  هک  یناسک  امـش و  راگدرورپ  زا  تسا ، قح  رما  نیا  هک  یتسرد  هب  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، ینعم  رب  فطع  اـی  لاـح  هلمج  و 
. تسا قح  رما  نیا  هک  دننادیم  هدش ، هداد  اهنآ 

. تسا قح  هک  دننادیم  هّجوت  تهج  زا  ار  دجسم  ای  دجسم ، يوس  ای  هّجوت ، ای  هلبق ، رییغت  ینعی  ُهَّنَأ :» َنوُمَْلعََیل  »
یهلا تعیرـش  رد  لخاد  هک  سک  ره  دنتـسه و  یهلا  عیارـش  لـها  ناـنآ  اریز  تسا ، ناـشراگدرورپ  يوس  زا  قح  نآ  و  ْمِهِّبَر :» ْنِم  ُّقَْحلا  »

287 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  زا  یخرب  تسا و  يرگید  تعیرش  اب  ریاغم  یتعیرش  ره  ماکحا  هک  دنادیم  دشاب ،
دناهدینـش و ناشیاملع  زا  دـناهدناوخ و  ناشیاهباتک  رد  باـتک  لـها  نیا ، رب  هوـالع  دـنوشیم . خـسن  رگید ، تعیرـش  اـب  یتعیرـش  ماـکحا 

. دناوخ دهاوخ  زامن  هلبق  ود  ره  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هک  دناهداد  ربخ  ناشیایبنا 
. تسین لفاغ  دینکیم  هچنآ  زا  ادخ  و  َنُولَمْعَی :» اَّمَع  ٍِلفاِغب  ُهَّللا  اَم  َو  »

هغیـص هب  نولمعی »  » تروص هب  نولمعت »  » انمـض تسا و  ازج ) شاداپ و   ) دـیعو هدـعو و  هدـننک ، راـکنا  هدـننک و  فارتعا  يارب  نخـس  نیا 
. تسا هدش  هدناوخ  زین  بیاغ 

287 ص :  هیآ 145 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ْنِم ْمُهَءاوْهَأ  َْتعَبَّتا  ِِنَئل  َو  ٍضَْعب  َۀَْـلِبق  ٍِعباِتب  ْمُهُـضَْعب  ام  َو  ْمُهَتَْلِبق  ٍِعباِتب  َْتنَأ  ام  َو  َکَتَْلِبق  اوُِعبَت  ام  ٍۀَـیآ  ِّلُِکب  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َْتیَتَأ  ِْنَئل  َو 
(145  ) َنیِِملاَّظلا َنَِمل  ًاذِإ  َکَّنِإ  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدَْعب 

287 ص :  همجرت ..... :

. يوشن نانآ  هلبق  وریپ  زین  وت  دنوشن و  وت  هلبق  وریپ  يروایب ، باتک  لها  يارب  هزجعم  مسق  ره  رگا  هک  نادب  اقّقحم  ربمغیپ ! يا  وت  و 
نیا رد  یتفای ، ملع  ادـخ  بناج  زا  هکنآ  زا  سپ  يوشب ، اهنآ  هنالهاج  ياهـسوه  عبات  رگا  دـندشن ، رگید  یخرب  هلبق  وریپ  لـلم ، زا  یـضعب 

. دوب یهاوخ  ناراکمتس  زا  تروص 

287 ص :  ریسفت ..... :

. تسا هدشن  داهنشیپ  نانآ  يوس  زا  ای  هدرک  داهنشیپ  نانآ  هک  تسا  ياهزجعم  دوصقم  ٍۀَیآ :» ِّلُِکب  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َْتیَتَأ  ِْنَئل  َو  »
دنکیم و ینامرفان  اترطف  هک  تسا  ناطیـش  دننام  سفن  دنتـسه و  سفن  نارای  زا  اهنآ  اریز  دـنوشیمن ، وت  هلبق  وریپ  نانآ  َکَتَْلِبق :» اوُِعبَت  ام  »
و دـنروآیم ، رگید  هناهب  دـنوشیمن و  عیطم  اهنآ  مه  زاب  دریذـپن و  ققحت  نانآ  يداهنـشیپ  تعاطا  زا  رارف  يارب  زج  هزجعم  هناـشن و  بلط 
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نایب همجرت  دـنیامن . يوریپ  نانآ  زا  باتک  لها  هک  دـننکن  عمط  نانمؤم  هک  تسا  نیا  يارب  راـتفگ  نیا  دـننکیم . داهنـشیپ  يرگید  هزجعم 
288 ص : ج2 ، ةداعسلا ،

ّتیعبت نانآ  هلبق  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دنتـشاد  عمط  هک  تسا  باتک  لها  عمط  عطق  يارب  زین  هلمج  نیا  ْمُهَتَْلِبق :» ٍِعباـِتب  َْتنَأ  اـم  َو  »
شرظتنم هک  یـشاب  ام  تسود  نامه  وت  هک  میدشیم  راودـیما  ام  يدـنامیم ، تباث  ام  هلبق  رب  وت  رگا  دـنتفگیم : ربمایپ  هب  نانآ  اریز  دـنک .

. میدوب
، دوهی هدش  هتفگ  هچنانچ  دنتـسین ، دوهی  هلبق  ینعی  رگید  یخرب  هلبق  وریپ  ٍضَْعب ،» َۀَْلِبق  ٍِعباِتب   » يراصن دننام  نانآ  زا  یخرب  و  ْمُهُـضَْعب :» ام  َو  »

جارعم هب  نآ  يور  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  تسا  روهشم  هک  هرخص  نامه  تسا ، یصقا  دجـسم  رد  هک  یگنـس  هتخت   ) هرخص
(. دنتخاسیم هلبق   ) دنتشاد ور  شیپ  ار  باتفآ  عولط  ّلحم  نایاسرت ، و  هرخص ) دجسم  مان  هب  تسا  یهاگیاج  نآ  ریز  تفر و 

 ... ینک يوریپ  نانآ  ياههتساوخ  زا  وت  رگا  و  ْمُهَءاوْهَأ :» َْتعَبَّتا  ِِنَئل  َو  »
هکنیا باب  زا  نانمؤم  هک  اریز  تسا  ربمایپ  نیـشیپ ، هیآ  دـننام  تّما ، دوصقم  یلو  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  باطخ  نخـس  نیا 

. دنروایب مالسا  اهنآ  ات  دنامب  یقاب  نانآ  هلبق  رب  زین  ربمایپ  هک  دنتشاد  تسود  دندوب ، باتک  لها  ندروآ  مالسا  هب  لیام 
، هلمج نیا  دوب . یهاوخ  ناراکمتـس  زا  تروص  نآ  رد  یتفای ، شناد  هکنآ  زا  سپ  َنیِِملاَّظلا :» َنَِمل  ًاذِإ  َکَّنِإ  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  »

ياههتـساوخ زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دـیوگیم  دـنکیم و  عطق  دـنامب ، یقاب  باتک  لها  هلبق  رب  ربمایپ  هکنیا  زا  ار  ناـنمؤم  عمط 
. دنکیمن يوریپ  نانآ 

288 ص :  هیآ 146 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(146  ) َنوُمَْلعَی ْمُه  َو  َّقَْحلا  َنوُُمتْکََیل  ْمُْهنِم  ًاقیِرَف  َّنِإ  َو  ْمُهَءاْنبَأ  َنُوفِْرعَی  امَک  ُهَنُوفِْرعَی  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا 

288 ص :  همجرت ..... :

هنوگ نامه  دنسانشیم ، یبوخ  هب  ار  وا  تیناّقح  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يراصن ،) دوهی و   ) میداتـسرف باتک  اهنآ  رب  ام  هک  یهورگ 
289 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  یتروص  رد  دندرک ، نامتک  ار  قح  دانع ، هار  زا  نانآ  زا  یهورگ  اّما  ار ، دوخ  نادنزرف  هک 

. دنراد نآ  هب  ملع  هک 

289 ص :  ریسفت ..... :

لها زا  یسک  ایآ  تسا : هدش  هتفگ  هک  ایوگ  هدرواین ، لصو  تادا  تهج ، نیمه  هب  تسا و  رّدقم  شـسرپ  خساپ  َباتِْکلا :» ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا  »
، باتک لها  ياملع  ینعی  میداد ، باتک  اهنآ  هب  ام  هک  یناسک  دومرف : سپ  دسانـشیمن ؟ ار  شاهلبق  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  باـتک 

. دنسانشیم ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 
هیلع و هّللا  یّلص  دّمحم  تخانش  ندرک  یفخم  هداد و  تبـسن  دوخ  هب  ار  لعف  باتک ، لها  ياملع  تشادگرزب  تهج  زا  دنوادخ  اجنیا ، رد 

. تسا هداد  تبسن  نانآ  زا  یهورگ  هب  ار  هلآ 
. دنسانشیم یبوخ  هب  شزامن  رد  ار  هلبق  رییغت  ای  ار  دمحم  اهنآ  ینعی  ُهَنُوفِْرعَی :» »

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 599 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنسانشیم ههبش  کش و  نودب  ناشیاههناخ  رد  ار  ناشنادنزرف  هک  ياهنوگ  هب  ْمُهَءاْنبَأ :» َنُوفِْرعَی  امَک  »
ضحم تجاجل  ببـس  هب  نیا  دنراد و  دانع  قح  هب  تبـسن  دـننادیم ، ار  قح  هکنیا  نیع  رد  هک  دنتـسه  یناسک  دوصقم  ْمُْهنِم :» ًاقیِرَف  َّنِإ  َو  »

. تسا
. دنتسه املع  اهنآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  دنراد و  ملع  دّمحم  تّوبن  هب  هکنیا  ای  دننادیم  ار  ّقح  ینعی  َنوُمَْلعَی :» ْمُه  َو  َّقَْحلا  َنوُُمتْکََیل  »

. تسا هدش  شومارف  «، 1  » لوعفم هک  نیاربانب ،

289 ص :  هیآ 147 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(147  ) َنیِرَتْمُْملا َنِم  َّنَنوُکَت  الَف  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا 

289 ص :  همجرت ..... :

. هدم هار  لد  هب  ههبش  چیه  دنلطاب ، رب  نارگید  دیآیم و  وت  يوس  هب  ادخ  بناج  زا  هک  تسا  نامه  قح 
__________________________________________________

هب هک  تسا  یلوعفم  هدش ،) شومارف   ) یـسنم لوعفم  زا  روظنم  یـسنم . دّدـعتم و  رمـضم ، حیرـص ، لوعفم  تسا : مسق  راهچ  هب  لوعفم  ( 1)
. دوشن دای  يونعم  هنیرق  تبسانم 

290 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

290 ص :  ریسفت ..... :

دنوادـخ منک ؟ هچ  سپ  هتفگ : هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  اـیوگ  هـک  رّدـقم ، شـسرپ  خـساپ  تـسا و  ربـخ  ادـتبم و  َکِّبَر :» ْنـِم  ُّقَْـحلا  »
لوعفم ات  هدش  هدناوخ  بصن  هب  ّقح »  » هملک هدم . هار  مغ  تدوخ  هب  باتک ، لها  نامتک  اب  تسا و  وت  راگدرورپ  بناج  زا  قح  دیامرفیم :

. دشاب نوملعی » »

290 ص :  هیآ 148 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(148  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ًاعیِمَج  ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  ام  َْنیَأ  ِتاْریَْخلا  اوُِقبَتْساَف  اهیِّلَُوم  َوُه  ٌۀَهْجِو  ٍّلُِکل  َو 

290 ص :  همجرت ..... 

تاریخ هب  دیباتشب  سپ  دروآ ، ور  هلبق  نآ  هب  دبای و  هار  نآ  هب  هک  دوخ ) نید  رد  تسا  ياهلبق  ای  و   ) قح يوس  هب  تسا  یهار  ار  یـسک  ره 
. تساناوت زیچ  ره  رب  ادخ  اقّقحم  دروآ ، دهاوخ  رشحم  هصرع  هب  دنوادخ  ار  امش  همه  دیشاب  اجک  ره  هک  تادابع  و 

290 ص :  ریسفت ..... :
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ور  ) رابدا لابقا و  ینعم  هب  هیلوت »  » ددرگیم و زاب  ّلک )  ) هب اـی  ادـخ  هب  وه »  » ریمـض اـهیِّلَُوم :» َوُه  ٌۀَـهْجِو  ٍّلُِـکل  َو  َنیِرَتْمُْملا  َنِم  َّنَنوُکَت  ـالَف  »
. تسا هدمآ  زین  ندروآ ) يور   ) هیجوت ینعم  هب  تسا و  ندرک ) تشپ  ندرک و 

« ٌۀَهْجِو ٍّلُک  ِ
« اهیِّلَوُم َو  .ُ هدش هدناوخ  هفاضا  تروص  هب  نیونت و  نودب  ّلک  : 

. تسا هدش  هدناوخ  لوعفم  مسا  تروص  هب  فلا  اب 
ینعم دـناهدرک و  راکنا  زامن  رد  ار  هبعک  هب  هجوت  هک  تسا  ناناملـسم  زا  نافیعـض  باتک و  لها  زا  یناـسک  ندرک  ّدر  هیآ ، لـیزنت  ینعم  و 

دیباتـشب و تاریخ  يوس  هب  سپ  دـنادرگیمرب ، وس  نآ  هب  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  دراد  ار  دوخ  هب  صوصخم  هلبق  یتّما  ره  هک  تسا  نیا  هیآ 
. دیوشن لوغشم  راتفگ  هب  هلبق  رما  رد 

و هّماع . دننامه  دنرادن ، لوبق  ار  بلق  بحاص  بلق و  هب  سوفن  هّجوت  دنارکنم و  ار  تیالو  هک  تسا  یناسک  ندرک  ّدر  هیآ ، لیوأت  ینعم  و 
291 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  زین 

ره هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  و  دـبای . رییغت  یقاـب  يول  يورخا و  یبـلق  تهج  هب  یناـف  یناـسفن  تاـهج  زا  دـیاب  هّجوت  هکنیا  هب  تسا  بیغرت 
، نیا ربانب  تسین . ادج  تاهج  زا  یتهج  هب  هّجوت  زا  امـش  زا  کی  چیه  دـنکیم و  ادـیپ  هجوت  اجنآ  هب  هک  دراد  تهج  کی  يدرف  ای  یفنص 
اب رگم  تسین  نکمم  نآ  هب  هّجوت  هک  تسا  بلق  تهج  زا  ترابع  نآ  دنامب و  یقاب  امش  اب  دناسرب و  دوس  امش  هب  هک  يزیچ  هب  دینک  هّجوت 

. هدش ریـسفت  تیالو  هب  ربخ  رد  تاریخ  تهج  نیمه  يور  تسا و  تاریخ  عیمج  لصا  نآ  هک  تیالو  يوس  هب  دیباتـشب  سپ  تیالو . لوبق 
اب هک  يزیچ  ره  دـمآ و  دـهاوخ  ینایب  نیا  زا  سپ  تسا ، تیـالو  ناـمه  حالـص  قح و  نسح و  ریخ و  لـصا  هکنیا  ریخ و  یناـعم  هراـب  رد 
ریخ دشاب  هک  هچ  ره  دنکن ، ادیپ  طابترا  تیالو  اب  هک  يزیچ  ره  دشاب و  دهاوخیم  هک  هچ  ره  کین ، تسا و  ریخ  دنک  ادیپ  طابترا  تیالو 

. تسین
« ًاعیِمَج ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  ام  َْنی  َ

، نایاپراهچ ناگدـنرد و  ناطیـش و  ناسنا و  تاماقم  سفن و  تاـهج  زا  دیـشاب  هک  اـج  ره  ینعی  تسا ، لـیلعت  ماـقم  رد  هفنأتـسم و  هلمج  : 
امش زا  ادخ  هکنیا  ات  نتسج ، یشیپ  هب  رما  ای  تاریخ  رد  نتفرگ  تقبـس  هب  دنکیم  اضتقا  بلطم  نیا  دنکیم و  عمج  اجکی  ار  همه  دنوادخ 

اهشرف و نیب  زا  ترضح  روهظ  ماگنه  هک  دنتـسه  ّجع )  ) مئاق ترـضح  نارای  دوصقم  هک  « 1  » هدش دراو  يرایسب  رابخا  رد  دشاب و  دونـشخ 
. تسا هیآ  لیوأت  هوجو  زا  یهجو  ینعم  نیا  دننکیم و  حبص  ترضح  روضح  رد  هّکم  رد  دنوریم و  ناشیاهباوختخر 

« ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّن  ِ
. دیراد ماقم  ناکم و  رد  هک  یفالتخا  اب  دنک ، عمج  رشحم  کی  ماقم و  کی  اج و  کی  رد  ار  امش  هک  دراد  تردق  دنوادخ  ینعی  : 

__________________________________________________

قداص ترضح  زا  لقن  هب  ص 66 ، ج 1 ، یـشایع ، ریـسفت  رد  هدش و  دای  تیب  لها  زا  ربخ  نیا  زین ، ص 150  ج 1 ، یفاص ، ریـسفت  رد  ( 1)
. تسا هدمآ  (ع )

292 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

292 ص :  هیآ 149 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(149  ) َنُولَمْعَت اَّمَع  ٍِلفاِغب  ُهَّللا  اَم  َو  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحَلل  ُهَّنِإ  َو  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َرْطَش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  َتْجَرَخ  ُْثیَح  ْنِم  َو 
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292 ص :  همجرت ..... :

تسادـخ و رما  هب  باوص و  قح ، رب  هلبق  روتـسد  نیا  نوچ  نک ، هبعک  يوس  هب  يور  يدـش ، نوریب  هک  راـید  ره  يوس  هب  اـجک و  ره  زا  و 
. دینکیم هچنآ  زا  تسین  لفاغ  ادخ 

292 ص :  ریسفت ..... :

. اهتلاح رد  لّوحت  رییغت و  اهراک و  نوئش و  رد  تکرح  يارب  اهرهش و  رد  رفس  يارب  يدش  جراخ  هاگره  َتْجَرَخ :» ُْثیَح  ْنِم  َو  »
نآ هک  روآ  ور  دجسم  يوس  هب  هّجوت  ای  نآ  هب  هّجوت  تهج  زا  دجـسم  دوخ  ای  دجـسم  يوس  ُهَّنِإ :» َو  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َرْطَـش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  »

. تسا تباث  ُّقَْحَلل » »
هکنیا ای  دوشن و  راـبتعا  نآ  رد  تّیفـصو  ینعم  دـشاب و  هّیلاـح  هلمج  هک  نیا  رباـنب  تسین ، لـطاب  یّقح  تراـگدرورپ  زا  ینعی  َکِّبَر :» ْنِم  »

زا هدوب  قح  نآ  تسا و  بجاو  وت  رب  مارحلا  دجسم  هب  ندرک  ور  تسا : نینچ  ریدقت  و  «، 1  » ینعم رابتعا  هب  فطع  ای  رّدقم  رب  تسا  فطع 
. دوشیم هدافتسا  یلبق  هیآ  زا  ینعم  نیا  هک  تراگدرورپ . بناج 

. تسین لفاغ  دینکیم ، هچنآ  زا  ادخ  هک  َنُولَمْعَت :» اَّمَع  ٍِلفاِغب  ُهَّللا  اَم  َو  »
. تسا هدش  هدناوخ  ءات  اب  نولمعت »  » ءای و اب  نولمعی »  » هجو ود  هب  نولمعت  هکلب 

292 ص :  هیآ 150 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َنیِذَّلا َّالِإ  ٌۀَّجُح  ْمُْکیَلَع  ِساَّنِلل  َنوُکَی  َّالَِئل  ُهَرْطَش  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمْتنُک  ام  ُْثیَح  َو  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َرْطَـش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  َتْجَرَخ  ُْثیَح  ْنِم  َو 
(150  ) َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  َو  ْمُْکیَلَع  ِیتَمِْعن  َِّمتُِأل  َو  ِینْوَشْخا  َو  ْمُهْوَشَْخت  الَف  ْمُْهنِم  اوُمَلَظ 

__________________________________________________

. دوشیم فطع  يونعم  هنیرق  هب  هک  ینعم  هب  فطع  ای  نطاب ، فطع  رهاظ و  فطع  تسا : مسق  ود  رب  فطع  ( 1)
293 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

293 ص :  همجرت ..... :

ات دینک  بناج  نآ  هب  يور  دیدوب ، اجک  ره  زین  ناناملسم  امـش  و  نک . هبعک  يوس  هب  ور  يدش  نوریب  هک  راید  ره  اج و  ره  زا  لوسر  يا  و 
زا دیـشیدناین و  نانآ  يوگتفگ  لدـج و  زا  هک  مالـسا  اـب  دـناعم  راکمتـس و  هورگ  زج  دـنیاشگن . ناـبز  امـش  رب  هلداـجم  تّجح و  هب  مدرم 

باوث ّقح و  قیرط  هب  هک  دشاب  مناسرب و  لامک  ّدـح  هب  امـش  يارب  ار  دوخ  تمحر  تمعن و  ات  دیـشاب  نم  نامرف  هب  دیـسرتب و  نم  ینامرفان 
. دیبای هار 

293 ص :  ریسفت ..... :

، هیآ نیا  شیپ و  تاـیآ  هب  هّجوت  اـب  ُهَرْطَـش :» ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمْتنُک  اـم  ُْثیَح  َو  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َرْطَـش  َکَـهْجَو  ِّلَوَف  َتْجَرَخ  ُْثیَح  ْنِم  َو  »
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هلبق ود  ترجه و  ّلحم  هاگداز و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  فصو  باتک  لها  اریز  تسا ، مشخ  ماقم  نخـس ، ماقم  هک  دوشیم  مولعم 
دندناوخیم زامن  نآ  يوس  هب  هام  دنچ  لاس و  هدراهچ  هک  ياهلبق  ندرک  كرت  ییوس  زا  دندرک و  نامتک  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم 

فیعـض ياهلقع  ات  دوش  بجوم  تسناوتیم  رما  نیمه  و  دشیم ، عقاو  راکنا  دروم  دـندوب ، فیعـض  نامیا  ياراد  هک  ناناملـسم  بناج  زا 
، ریمـض ياج  هب  رهاظ  مسا  نتـشاذگ  رارکت و  دـیکأت و  هک  دـش  بجوم  لیالد  نیا  نیا ، رباـنب  دوش ، یـضار  نآ  هب  ناناملـسم ، نادـناعم و 

ْنِم : » یلاعت يادـخ  لوق  رارکت  مارحلا و  دجـسم  هب  هلبق  نتـشگرب  هب  رما  رارکت  اب  ار  راک  نیا  یلاعت  دـنوادخ  هچنانچ  دـشاب . ماقم  بساـنم 
. داد ماجنا  نآ ...  يافخا  باتک و  لها  یهاگآ  رارکت  و  َنُولَمْعَت » اَّمَع  ٍِلفاِغب  ُهَّللا  اَم   » و ُْمْتنُک » ام  ُْثیَح   » و َتْجَرَخ » ُْثیَح 

جراخ هاـگره  َتْجَرَخ » ُْثیَح  ْنِم  : » دومرف دومن ، دجـسم  هب  هلبق  رییغت  هب  رما  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  یلاـعت  يادـخ  هک  هاـگ  نآ  و 
. دیدوب هک  اج  ره  ینعی  ُْمْتنُک » ام  ُْثیَح  : » دومرف درک ، رما  نینچ  ار  تما  هک  یتقو  یلو  يدش ،

294 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ییاج  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هک  تسا  رما  نیا  هب  هراشا  ریبعت ، رد  رییغت  نیا 
هب ییاج  زا  دنرادن و  یتکرح  هک  ایوگ  وا  هب  تبـسن  دّمحم  تّما  هکنیا  تسا و  تکرح  ریـس و  رد  میاد  هکلب  دنکیمن ، فقوت  دـنامیمن و 

ربمایپ هکنیا  نودب  تسا ، تما  صوصخم  ُْمْتنُک ،» ام  ُْثیَح  َو   » ادخ لوق  رد  باطخ  هک  دوشیم  مولعم  اج  نیمه  زا  دـننکیمن و  ریـس  ییاج 
. دشاب هتشاد  تکراشم  نانآ  اب 

تـسا نیا  هیآ  ینعم  تسا و  هلبق  رییغت  دوخ  لیلعت  ای  مارحلا  دجـسم  يوس  هب  ندـنادرگ  ور  هب  رما  لـیلعت  ٌۀَّجُح :» ْمُْکیَلَع  ِساَّنِلل  َنوُکَی  اَّلَِئل  »
ینعی دنریگب ، دنناوتن  داریا  امش  رب  حیحـص  لیلد  تّجح و  اب  امـش  نادناعم  ات  دینک  ادیپ  هّجوت  هبعک  يوس  هب  هک  میدرک  رما  ار  امـش  ام  هک 

تسا و هلبق  ود  ره  هب  ای  هبعک  يوس  هب  ندـناوخ  زامن  هدـش ، هتخیگنارب  نامزلا  رخآ  رد  هک  يربماـیپ  ياـههناشن  تاـمالع و  زا  هک  دـنیوگب 
لطاب ام  نید  رگا  و  درکیمن ، تّیعبت  ریغ  هلبق  زا  دوب ، ربمایپ  دّمحم  رگا  دنیوگب : ینعی  دنریگب ، داریا  امش  رب  دساف  لیلد  اب  دنناوتن  نینچمه 

. دوبیم لطاب  زین  ام  هلبق  دیاب  دوب ،
وحن نیا  هب  دـنریگیم ، داریا  امـش  رب  لطاب  لیلد  اب  نانآ  نوچ  دـنداد ، رارق  شدوخ  عضوم  ریغ  رد  ار  يزیچ  ینعی  ْمُْهنِم :» اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  »
رگا دشاب و  لطاب  هتـشذگ  نامز  تّدم  رد  ناناملـسم  زامن  دیاب  سپ  دوب ، لطاب  سّدـقملا  تیب  يوس  هب  ندـناوخ  زامن  رگا  دـنیوگیم : هک 

. دشاب لطاب  هبعک  يوس  هب  ندناوخ  زامن  دیاب  هک  تسا  حیحص  اجنآ  يوس  هب  زامن 
. دناسریمن ینایز  امش  هب  ناشیاههنعط  یهاو و  ناشلیلد  نوچ  دیسرتن ، اهنآ  زا  ْمُهْوَشَْخت :» الَف  »

. دینکن هاگن  نم  ریغ  هب  دییامن و  هّجوت  نم  یهن  رما و  هب  رظن  سپ  ِینْوَشْخا :» َو  »
ادـعب هچنانچ  منک ، مامت  امـش  رب  ار  متمعن  تسا ، بلق  تروص  روهظ و  نآ  هک  هبعک  يوس  هب  ندروآ  ور  اـب  ینعی  ْمُْکیَلَع :» ِیتَمِْعن  َِّمتُأـِل  َو  »

295 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رگنایامن و  دوخ  هبعک ، يوس  هب  ندروآ  ور  و  هّللا ، ءاشنا  دمآ  دهاوخ 
بلق هب  ندروآ  ور  رد  تمعن  ندـش  لماک  سپ  دوشیم . یهتنم  بلق  هبعک  نآ  هب  هبعک ، نیا  ماجنا  رـس  هک  تسا  بلق  هب  هّجوت  هدـنناهاگآ 

: دومرف اذل  تسا و 
. تسا نامحر  شرع  نآ  هک  دیوش  تیاده  بلق  يوس  هب  تسا ، لد  تروص  هک  هبعک  هب  لابقا  زا  هک  دشاب  ینعی  َنوُدَتْهَت :» ْمُکَّلََعل  »

295 ص :  هیآ 151 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(151  ) َنوُمَْلعَت اُونوُکَت  َْمل  ام  ْمُکُمِّلَُعی  َو  َۀَمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  ُمُکُمِّلَُعی  َو  ْمُکیِّکَُزی  َو  اِنتایآ  ْمُْکیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْکنِم  ًالوُسَر  ْمُکِیف  اْنلَسْرَأ  امَک 

295 ص :  همجرت ..... :
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كرـش لهج و  یگدولآ  يدـیلپ و  زا  ار  امـش  سوفن  دـنک و  توالت  امـش  يارب  ار  ام  تایآ  هک  میداتـسرف  ار  دوخ  یمارگ  لوسر  هکناـنچ 
. دیزومایب دینادیمن ، هک  ار  هچ  ره  وا  زا  دهد و  تعیرش  تمکح و  میلعت  امش  هب  دنادرگ و  هّزنم  كاپ و 

295 ص :  ریسفت ..... :

« اْنلَسْرَأ امَک  »
لاسرا ببس  هب  نتفای  تیاده  دننام  ینتفای  تیاده  دیبای ، تیاده  هکنیا  ای  لوسر ، نداتـسرف  دننام  یندرک  مامت  ار ، متمعن  منک  مامت  ینعی  : 

نیا هب  تسا ، فوذـحم  هب  قّلعتم  هکنیا  ای  تسا . دـیاز  ءاف  و  ْمُکْرُکْذَأ »  » ای ِینوُرُکْذاَف » : » یلاعت يادـخ  لوق  هب  تسا  ّقلعتم  هکنیا  ای  لوسر ،
نآ هک  تسا  ندروآ  دای  هتـسیاش  هچنآ  ارم ، دـینک  يروآدای  تسا : نینچ  ینعم  دـیامنیم و  ریـسفت  ار  فوذـحم  هدـش ، دای  هچنآ  هک  وحن 

ار امش  نم  هک  دشاب  نینچ  ینعم  هکنیا  ای  دروآیم . لابند  هب  ار  تاریخ  عیمج  هک  دشاب  ییادخ  هداتسرف  نداتـسرف  تمعن  يواسم  يزاوم و 
. دیروآیم دای  هب  ار  ام  لوسر  لاسرا  امش  هک  نانچمه  مروآیم ، دای  هب 
. امش ریغ  رد  هن  تسامش  نیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ینعی  ْمُکِیف :» »

وا زا  هکنیا  ات  تسین ، اـهنآ  ریغ  هکیـالم و  فانـصا  زا  امـش  ریغ  زا  تسامـش و  هباـشم  ندوب  رـشب  یندـب و  ظاـحل  زا  ینعی  ْمُْکنِم :» اـًلوُسَر  »
296 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تشحو 

زا ار  امش  سپ  دناوخیم ، امش  يارب  ار  ام  ینیودت  تایآ  اِنتایآ ،» ْمُْکیَلَع  اُوْلتَی   » وا اریز  دراد ، لابند  هب  ار  یگرزب  ياهتمعن  ربمایپ  نیا  دینک .
امـش يارب  ار  یعرـش  ماکحا  ینیودـت و  تایآ  هکنیا  ای  دزومآیم . امـش  هب  ار  سفنا  قافآ و  تایآ  اـهنآ  هلیـسو  هب  دـنکیم و  هاـگآ  اـهنآ 

. دروآیم ناتدای  هب  دناوخیم و  امش  رب  ار  ام  سفنا  قافآ و  تایآ  زین  دناوخیم و 
رهاط رب  ار  امش  تفاظن  بادآ  ندومن  رارقرب  ببـس  هب  هکنیا  ات  دنکیم  كاپ  يرـشب  صیاقن  تسپ و  قالخا  زا  ار  امـش  ینعی  ْمُکیِّکَُزی :» َو  »
ندرک ادا  رب  ار  امـش  ای  دـشخب ، ّومن  دـشر و  امـش  تافـص  تاذ و  هب  هکنیا  ای  دـنک . راداو  یفرع  ياهیدـیلپ  یعرـش و  ياهتـساجن  زا  ندوب 

. دنک هنشت  ترخآ  روما  هب  تبسن  ار  امش  ای  دهد ، رارق  تمعن  رد  هدرک ، حالصا  ار  امش  ای  دراداو ، ناتیاهندب  اهلام و  تاکز 
نایم هب  نخـس  تمکح  باـتک و  یتسیچ  هراـب  رد  نیا  زا  شیپ  ، ) دزومآیم تمکح  باـتک و  امـش  هب  و  َۀَـمْکِْحلا :» َو  َباـتِْکلا  ُمُکُمِّلَُعی  َو  »

. دزومآیم بیغ  روما  ار  امش  و  دمآ )
فاـصوا لـیبق  زا  دـیریگب ، داـی  دـیتسناوتیمن  يرـشب  مّلعت  رظن و  رکف و  يرـشب و  يورین  اـب  هک  ار  ییاـهزیچ  نآ  َنوُمَْلعَت :» اُونوُکَت  َْمل  اـم  »

هداهن تالماعم  تادابع و  یعرـش  ماکحا  رد  هک  اهتمکح  ياههتکن  قیاقد و  زا  دـندرک و  راکنا  ار  نآ  هفـسالف  رثکا  هک  يروص  ياهتـشهب 
نکمم یحو  قیرط  زا  زج  رـشب ، يارب  روما  نیا  كاردا  هچ  یناور . قالخا  یبیغ و  روما  اب  یندب  لامعا  طابترا  تّیفیک  دـننام  تسا ، هدـش 

و « 1  » يرهد و  دننکیم ، راکنا  ار  یعرـش  ماکحا  یبیغ و  ملاوع  بلغا  دنرادنپیم ، دنمـشناد  ار  دوخ  هک  هفـسالف  رتشیب  ور ، نیا  زا  تسین .
راکنا ار  یبیغ  ملاوع  یعرش و  مولع  هّیلک  یعیبط ،

__________________________________________________

یـسک رگید ، ترابع  هب  دهدیم . تبـسن  نامز  هب  ار  ثداوح  تسا و  نامز  ینعی  رهد  ندوب  میدق  هب  لیاق  هک  دنیوگ  یـسک  هب  يرهد  ( 1)
، درادن داقتعا  ناهج  ّربدم  يادخ  هب  هک 

297 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنکیم

هک هیآ 164 )  ) نارمع لآ  هروس  رد  زین  درادیم و  مّدـقم  تمکح  باتک و  میلعت  رب  ار  هیکزت  یلاعت  يادـخ  هیآ  نیا  رد  دـینیبیم ، هکنانچ 
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: دیامرفیم
هروس رد  و  َۀَـمْکِْحلا »...  َو  َباـتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  ْمِهیِّکَُزی  َو  ِِهتاـیآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  اـًلوُسَر  ْمِهِیف  َثََعب  ْذِإ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ُهَّللا  َّنَم  ْدََـقل  »

ْنِإ َو  َۀَـمْکِْحلا  َو  َباـتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  ْمِهیِّکَُزی  َو  ِِهتاـیآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  اـًلوُسَر  َنیِّیِّمُأـْلا  ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه  : » دـیامرفیم هک  هیآ 2 )  ) هعمج
«. ٍنِیبُم ٍلالَض  یَِفل  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک 

هب هراـشا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  نیا  و  دوـب ) هیکزت  سپـس  ملع و  لّوا   ) دوـب سکع  هب  بلطم  تشذـگ ، اـقباس  هک  میهاربا  ياـعد  رد  یلو 
اریز دشاب ، هدومن  اطع  وا  هب  میهاربا  ياعد  تساوخرد و  زا  رتدایز  هک  هنوگ  نیا  هب  دشاب ، وا  رب  فطل  لّضفت و  میهاربا و  ياعد  تباجتـسا 
سپ هک  میلعت  فالخ  هب  تسا . يداع  رما  کی  نآ  هب  ملاع  يارب  هک  يدـیلقت  ملع  اب  رگم  دوشیمن  لصاح  تسا ، هیکزت  زا  لـبق  هک  میلعت 

، ور نیا  زا  «. 1  » نیقیلا قح  نیقیلا و  نیع  نیقیلا و  ملع  زا  شبتارم  عیمج  اـب  دـشاب  یقیقحت  ملع  اـب  دـیاب  اـمتح  هک  دریگیم  رارق  هیکزت  زا 
. دومن هفاضا  ار  َنوُمَْلعَت » اُونوُکَت  َْمل  ام  (، » ع  ) میهاربا ياعد  رب  یلاعت  يادخ 

__________________________________________________

هب ار  ناهج  ثداوح  هک  دنیوگ  یـسک  هب  یعیبط  اما  دنیوگ . يرهد  نوّیـسح )  ) دـننکیم دامتعا  سح  هب  هک  یناسک  رب  ای  دـنیوگ و  يرهد 
 ].....[ درادن يداقتعا  تعیبط  قوفام  يورین  هب  دهدیم و  تبسن  تعیبط 

يارب دـشابن و  یّکـش  نآ  رد  ار  نآ  بحاـص  هک  تسا  یملع  نآ  دوـشیم و  لـصاح  لـیلد  ناـهرب و  اـب  هک  تسا  یملع  نیقیلا  ملع  ( 1 . )
صوـصخم نآ  تسا و  ندـید  هب  نیقیلا  قـح  تسا و  موـلع  باحـصا  يارب  نآ  دوـشیم و  لـصاح  تمکح  اـب  نیقیلا  نیع  تسا . نـالقاع 

. تسا تفرعم  نابحاص 
298 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

298 ص :  هیآ 152 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(152  ) ِنوُرُفْکَت َو ال  ِیل  اوُرُکْشا  َو  ْمُکْرُکْذَأ  ِینوُرُکْذاَف 

298 ص :  نآ .....  لیاضف  بتارم و  رکذ و  قیقحت 

298 ص :  همجرت ..... :

. دینکن تمعن  نارفک  دیرآ و  ياج  هب  نم  تمعن  رکش  سپس  منک و  دای  ار  امش  ات  دینک  دای  ارم  سپ 

298 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

هب دیروآیم  اج  هب  ار  یلعف  هک  یماگنه  يّرس و  لد  نانج و  هلیسو  هب  هتسهآ و  دنلب و  نابز  هلیـسو  هب  دیروآ  دای  هب  ارم  ینعی  ِینوُرُکْذاَف :» »
. ساپس رکش و  هلیسو  هب  تمعن  ماگنه  یهن و  رما و  يروآدای  هلیسو 
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فرـش هزاوآ و  ترهـش و  نابز و  هب  نآ  يارجا  يانعم  هب  تسا و  نهذ  رطاـخ و  رد  يزیچ  ندرک  ظـفح  لاذ ، رـسک  اـب  رکذ » «: » ْمُکْرُکْذَأ »
هب ینعم  هس  ره  رب  رکذ  قـالطا  دریگیم ، رب  رد  ار  ینعم  ود  ره  َکـِمْوَِقل ،» َو  َکـَل  ٌرْکِذـَل  ُهَّنِإ  َو  : » یلاـعت يادـخ  لوق  دوـشیم و  لامعتـسا 

سب نیمه  دای ، تلیضف  رد  تسا ، رایـسب  دنکیم ، ادخ  دای  تلیـضف  رب  تلالد  هک  يرابخا  تایآ و  و  تسا ، هظفاح  رد  يروآدای  تبـسانم 
رد زین  تسین و  رتفیرش  رتالاب و  نیا  زا  یفرـش  چیه  دراد و  لابند  هب  ار  ادخ  يروآدای  هدنب ، يروآدای  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  هیآ  نیا  هک 

نیا «. 1  » دزادرپب نم  رکذ  هب  دروآ و  دای  هب  ارم  هک  متسه  یـسک  نیـشنمه  نم  دیامرفیم : دنوادخ  هک  هدش  دراو  یـسدق  رابخا  زا  يرامش 
. تسین رکذ  زا  رتفیرش  یتفارش  چیه  هک  تسا  نآ  رگنایب  نخس ،

دای زا  لفاغ  هک  یـسک  و  تسادخ ، عیطم  وا  دزادرپب ، ادـخ  دای  هب  تقیقح  اب  هک  یـسک  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  ع ،)  ) قداص ماما  زا 
تعاط و لصا  سپ  تسا . یهارمگ  هناشن  ینامرفان ، تیـصعم و  نتفای و  تیاده  هناشن  ندوب ، عیطم  تعاط و  تسا و  راکهانگ  دشاب ، ادخ 

رکذ زا  یشان  تیصعم ،
__________________________________________________

ص 496. ج 2 ، یفاک ، ( 1)
299 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا تلفغ  و 
رگا هک  وحن  نیا  هب  تسا . تیـصعم  دشاب ، ادخ  دای  زا  یلاخ  رگا  دـنوشیم و  تعاط  ادـخ  دای  اب  اهتعاط  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  ربخ  نیا 
نیا هشیمه  دومرف : هک  هدـش  تیاور  رقاب  ماما  زا  و  يرادربنامرف ) هن   ) تسا ینامرفان  وا  راک  دـشاب ، لفاغ  ادـخ  زا  تداـبع  نیح  رد  يدـباع 

يادخ هکنانچ  «. 2  » تسا زامن  لاح  رد  هک  تسا  نآ  دـننام  هتـسشن ، ای  هداتـسیا  هچ  «، 1  » دـشاب ادـخ  دای  هب  نمؤم  هک  یمادام  تسا . نینچ 
نیمز اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  و  هدـیباوخ ، هتـسشن و  هداتــسیا و  دنــشاب ، ادـخ  داـی  رد  هـک  دنتــسه  درخ  ناـبحاص  «: 3  » دـیامرفیم یلاعت 

. نک ظفح  شتآ  باذع  زا  ار  ام  سپ  یتسه  هّزنم  وت  ایادخ ! يدیرفاین ، هدوهیب  لطاب و  ار  نیا  ایادخ ! دنیوگیم  دنشیدنایم و 
اذل نآ ، بلاق  زامن  تسا و  زامن  حور  تقیقح و  رکذ  هکنیا  ای  تسا ، زامن  دوخ  ادخ  دای  هک  دراد  تلالد  رما  نیا  رب  تیاور  نیا  نمـض  رد 

. تسا زامن  زا  رتگرزب  رکذ 
ادخ مسا  هک  ییاهزیچ  ندوب  حابم  ای  ندروخ  هب  ای  دـنراد ، هراشا  هدـشن ، رکذ  نآ  رب  ادـخ  مسا  هک  ییاهزیچ  ندروخ  زا  یهن  رب  هک  یتایآ 
دای هک  دراد  تلالد  رما  نیا  رب  میهد ، میمعت  هدش  هدروخ  هدنروخ و  ندروخ و  هب  ار  نآ  هک  یتروص  رد  دننکیم ، رما  هدـش ، هدرب  اهنآ  رب 

. دوشیمن لالح  ود  نآ  زا  کی  چیه  رکذ ، نودب  تسا و  لاعفا  ایشا و  هدننک  حابم  هدننک و  لالح  نامه  ادخ 
هک اهنآ ، تیاغ  اهتعاط و  زا  تسا  ترابع  تقیقح  رد  ادخ ، دای  سپ 

__________________________________________________

تموادم زامن  رب  دنازامن  لاح  رد  هشیمه  هک  اهنآ  . ) َنوُِمئاد ْمِِهتالَـص  یلَع  ْمُه  َنیِذَّلا  دـیامرفیم : هک  جراعم ، هروس  هیآ 23  هب  هراشا  ( 1)
(. دنراد

ص 214. ح 185 ، ج 1 ، یشایع ، ( 2)
هیآ 191. نارمع ، لآ  هروس  ( 3)

300 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تساهلعف هدننک  حابم  ایشا و  هدننک  لالح  اهتدابع و  هدننک  حیحصت  نآ 

هب تسا . هدنوش ) رکذ   ) روکذم رد  هدننک ) رکذ   ) رکاذ ندش  یناف  و  هدننک ) رکذ   ) رکاذ کلم  رد  هدش ،) رکذ   ) روکذم روهظ  رکذ ، تیاغ 
هک یلاح  رد  هدنیوگ ، رکذ  کلم  رد  دنامیم  یقاب  هدـنوش ) رکذ   ) روکذـم اهنت  يرکذ ، هن  دـنامیم و  یتاذ  هن  رکذ  هدـنیوگ  زا  هک  يوحن 
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«. 1  » راّهق دحاو  يادخ  دهدیم : باوج  تسا ؟ یسک  هچ  کلام  زورما  دیوگیم :

300 ص :  رکذ ..... : بتارم 

بتارم زین  اهنآ  زا  کی  ره  يارب  تسا و  هبترم  راهچ  اهنآ  تاـهّما  نیرتمهم و  هک  دراد  یبتارم  تیاـغ ، هب  يرود  یکیدزن و  بسح  رب  رکذ 
. تسا یتاجرد  و 

نابز و رب  تسا  روکذـم  تافـص  امـسا و  اب  تاذ  ندرک  يراج  زا  ترابع  نآ  و  تسا . ینابز  رکذ  هناـگراهچ ، بتارم  زا  هبترم  نیتسخن  ( 1
ای هدـنوش و  رکذ  زا  هدـنیوگ  رکذ  ندوب  لـفاغ  بسح  رب  نآ  تسا و  داـیز  دـشابن ، ناطیـش  يارب  فـالغ  هک  یتروـص  رد  رکذ  نیا  بتارم 

رکاذ و بلق  رد  هدـنوش  رکذ  روضح  تهج  زا  زین  تسا و  تواـفتم  رّکذـت  فلتخم  تاـجرد  رد  هدـنوش ، رکذ  زا  هدـنیوگ  رکذ  يروآداـی 
تاـجرد دـشاب ، عرف  عباـت و  رکاذ  لـصا و  وا  هک  اـجنآ  اـت  دوش ، یلوتـسم  رکاذ  رب  روکذـم  هک  يوحن  هب  هدـنوش ، رکذ  دزن  رکاذ  روـضح 

ببس هب  انف ، زا  سپ  رکاذ  دنامب و  یقاب  اهنت  روکذم  هک  ییاج  ات  وا  رد  لماک  مات و  يانف  روکذم و  اب  رکاذ  داحتا  بسح  رب  تسا . فلتخم 
اههبترم نیا  زا  ياهبترم  ره  تاجرد  یبلق و  رکذ  اب  ینابز  رکذ  نارتقا  بسح  رب  زین  دنکیم و  توافت  بتارم  دشاب ، یقاب  هدنوش  رکذ  ياقب 

. دراد دوجو  يرایسب  تاجرد  بتارم و  زین ،
__________________________________________________

هیآ 16. رطاف ، هروس  ( 1)
301 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

یّلج رکذ  ار  نآ  تسا و  یناـبز  رکذ  لـباقم  هک  دـنمانیم ، یفخ  رکذ  ار  نآ  تسا و  هّیفوـص  حلطـصم  هک  تسا  یبـلق  رکذ  مود ، هبترم  ( 2
داّحتا روضح و  دشابن و  ای  دشاب  روآدای  ار  هدنوش  رکذ  رکاذ ، دشابن و  ای  دشاب  هارمه  ینابز  رکذ  اب  هکنیا  بسح  رب  یبلق  رکذ  دـنیوگیم .

. دراد یتاجرد  بتارم و  هن ، ای  دنامب  یقاب  انف  زا  دعب  دوشب و  هدنوش  رکذ  رد  انف  و 
زا يدراوم  بسح  هب  یتاجرد  بتارم و  زین  نآ  و  تسا ، سفن  رد  هدـنوش  رکذ  يروآدای  نآ  تسا و  یـسفن  رکذ  رکذ ، بتارم  زا  موس  ( 3

. دراد دش ، رکذ  هک  یبلق ) ینابز و  رکذ  اب   ) یهارمه
هک يو ، رب  رکـش  وا و  یهن  رما و  يروآدای  ببـس  هب  تمعن  ره  راک و  ره  رد  تسا و  ادخ )  ) روکذـم يروآدای  رکذ ، بتارم  زا  مراهچ  ( 4

. دراد یتاجرد  بتارم و  زین  نآ 
عون هب  زاجم  هدـننک  تدابع  رگا  تفرگ ، یعرـش  هزاجا  بحاص  زا  امتح  دـیاب  ار  تداـبع  دـناتادابع و  هلمج  زا  نوچ  یبلق  یناـبز و  رکذ 

زا دیاب  ار  رکذ  سپ  تسا . هدش  تباث  هقف  رد  هچنانچ  فلاخم ، هچ  دـشاب و  عقاو  قفاوم  هچ  دـش ، دـهاوخن  لوبق  وا  تدابع  دـشابن ، تدابع 
. دوشیمن بترتم  نآ  رب  يرثا  دوش ، رداص  هزاجا  نودب  یبلق  ینابز و  رگا  هک  تفرگ  هزاجا  بحاص 

هک ار  یهلا  يامسا  سپ  تسا ، نانآ  نیمک  رد  دّصرتم  ناطیـش  دنـشاب ، هتفرگن  هزاجا  هزاجا ، بحاص  زا  رگا  رکاذ  دباع و  مییوگیم : هکلب 
دوشیم ناطیش  رکاذ  رکاذ ، تروص ، نیا  رد  دراذگیم . نآ  ياج  رد  ار  دوخ  هدرک و  یهن  یلـصا  يانعم  زا  دوشیم ، يراج  نانآ  نابز  رب 
يامسا اهنآ  هک  یلاح  رد  تسادخ ، يامـسا  دنکیم  لایخ  هک  دناخرچیم  یظافلا  اب  ار  شنابز  دیوگیم و  ادخ  رکذ  هک  دنکیم  نامگ  و 

نینچ نیا  هک  یلاح  رد  دوشیم ، هدنار  هتـشگ و  درط  هدنـشخب  يادخ  هاگرد  زا  رکذ  ببـس  سپ  تسا . ناطیـش  يامـسا  هکلب  تسین ، ادخ 
302 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دهدیم . ماجنا  ار  یبوخ  راک  هک  درادنپیم  ياهدنیوگ  رکذ 

اما و  دروآ . تدابع  هب  يور  سپـس  دهدب و  تیمها  شدیلقت  حیحـصت  هب  الوا  هک  تسا  نیا  تسا ، دـباع  هتـسیاش  راوازـس و  هک  هچنآ  سپ 
(. تسا راوشد  يرما  سپ   ) تسا دایز  رایسب  طایتحا  هب  لمع  تّحص  طیارش  هک  تسا  طایتحا  نآ ، رگید  عون 

هدنب زا  ادخ  دای  يارب  یبجوم  دنوادخ ، زا  هدنب  دای  دنک ، دای  ادخ  زا  دناوتیمن  هدـنب  دـنکن ، دای  شاهدـنب  زا  ادـخ  هک  مادام  هکنیا  دوجو  اب 
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ادخ تیباّوت  رد  هک  هچنآ  دننام  تسا ، هدـنب  يارب  ادـخ  رکذ  زا  ياهبترم  تّیببـس  نآ  دوشیم ، هدـیمهف  رابخا  هیآ و  زا  هچنانچ  تسا . هدـش 
ار ادخ  دبع  رکذ  دوش و  لوغـشم  ادخ  رکذ  هب  هک  تسا  وا  هب  نداد  قیفوت  یلاعت ، يادخ  يوس  زا  هدنب  ندروآ  دای  بیترت ، نیا  هب  دش . نایب 

تدش و  ار ، ادخ  تسا  دبع  رکذ  نتفرگ  تدش  ببـس  شاداپ ، هب  ار  دبع  ادـخ  رکذ  و  نداد ، ازج  شاداپ و  هب  ار  دـبع  تسادـخ  رکذ  ببس 
 ... نینچمه تسادخ و  زا  يرگید  رکذ  ببس  ار  ادخ  دبع  رکذ  نتفرگ 

همئا  ) ناکین تاملک  رابخا و  رد  دبع ، ماقم  رد  اّما  دبع ، يارب  ادخ  زا  تسا  رکذ  نآ  سپ  ار ، دبع  تسادـخ  رکذ  ار  ادـخ  دـبع  رکذ  ماوق  و 
. دراد تبـسن  رابتعا  هب  یهاگ  يرترب  هک  دوش  هتـسناد  دـیاب  سپ  تسا . هدـش  دای  یبلاـطم  یفخ ، یلج و  ياـهرکذ  نیب  تواـفت  زا  راـهطا )

یهاگ اذـل  دوشیم ، لصاح  اهرکذ  دوخ  نیب  شجنـس  هسیاقم و  یهاـگ  صخـش و  کـی  دروم  رد  فلتخم  لاوحا  صاخـشا و  هب  اـهرکذ 
ّیلوت يّربت و  رب  كولـس  يانب  نید و  يانب  نوچ  دـیآیمن و  باسح  هب  رتهب  رترب و  یـصخش  هب  تبـسن  تسا و  رترب  هسفن  یف  دوخ  يرکذ 

هّللا ال   » تسا تابثا  یفن و  رب  لمتشم  هک  اهرکذ  نیرتالاب  تسا و  رگید  رکذ  زا  رترب  دوخ  دشاب ، تابثا  یفن و  رب  لمتشم  هک  يرکذ  تسا ،
دنکیم و یفن  بتارم  نآ  زا  ار  يدوجو  لالقتسا  لاح ، نیع  رد  تسا و  دوجو  بتارم  عیمج  ظفاح  تابثا و  یفن و  عماج  هک  تسا  هّللا » ّالا 
ص: ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  متاخ  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  نأش  رگم  تسین  نیا  دیامنیم و  تابثا  شتافص  عیمج  اب  ار  دحا  دحاو 

303
« هّللا اـّلا  هلا  ـال   » هک تسا  هدـیدرگ  لـقن  هدـش . هداد  یعماـج  تاـملک  نـم  هـب  « 1 « » ملکلا عـماوج  تیتوا  : » تـسا هدوـمرف  هکناـنچ  تـسا .

. تسا تّما  نیا  صوصخم 
میظعت هب  اذـل  نداد و  تمعن  رد  تسا  معنم  قح  هظحالم  و  تمعن ، رد  تسا  معنم  ماعنا  ندرک  هظحالم  زا  تراـبع  رکـش  ِیل :» اوُرُکْـشا  َو  »

ار تمعن  هکنیا  هب  تمعن  روخ  رد  نداد و  تمعن  رد  معنم  قح  ندرک  هظحالم  تسا  مزال  تسا و  هدش  ریسفت  نداد ، تمعن  تهج  هب  معنم 
رد تمعن  زا  هدافتسا  ندرک و  فرص  هب  دوشیم  ریسفت  رکش  یهاگ  اذل  دنک و  فرـص  هدش ، هداد  تمعن  نآ  رطاخ  هب  هک  یتیاغ  نامه  رد 

. تسا هدش  هدیرفآ  نآ  رطاخ  هب  هک  يزیچ  نآ 
معنم قح  نداد  تمعن و  نتـشادهگن  هدیـشوپ  ندرک و  یفخم  زا  ترابع  نآ  تسا و  اـهتمعن  رفک  اـجنیا ، رد  رفک  زا  دارم  ِنوُرُفْکَت :» ـال  َو  »

تایآ و هک  تسا  يدراوم  زا  تسا . تمعن  لاوز  بجوم  نآ  نارفک  اـهتمعن و  داـیدزا  بجوم  ندرک  رکـش  هکنیا  و  تمعن . دروم  رد  تسا 
. دزیهرپب تمعن  نارفک  زا  هتشاد ، تموادم  ندرک  رکش  هب  دیاب  لقاع  سپ  تسا ، دایز  هنیمز  نیا  رد  لاثما  تایاکح و  رابخا و 

303 ص :  هیآ 153 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(153  ) َنیِِرباَّصلا َعَم  َهَّللا  َّنِإ  ِةالَّصلا  َو  ِْربَّصلِاب  اُونیِعَتْسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

303 ص :  همجرت ..... :

. تسا نارابدرب  روای  ادخ  هک  دییوج  لّسوت  زامن  ادخ و  رکذ  هب  دینک و  هشیپ  تمواقم  ربص و  دوخ  راک  تفرشیپ  رد  نامیا ! لها  يا 

303 ص :  ریسفت ..... :

« اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »
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رطاخ هب  نخس  نیا  دیاهدیورگ ! هک  یناسک  يا  : 
__________________________________________________

ص 212. ج 2 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  ( 1)
304 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، تشاد لابند  هب  هک  يرگید  گرزب  ياهتمعن  لوسر و  تمعن  ببس  هب  نانآ  رب  نانتما  راهظا  زا  دعب  هک  تسا  نانمؤم  مارتحا  تشادگرزب و 
. دنریگیم رارق  باطخ  دروم 

ياهلبق كرت  لیبق  زا  دش ، دای  هک  ییاهزیچ  هلمج  رد  ای  دـیریگب ، کمک  زامن  ربص و  زا  نم  رکـش  رکذ و  رد  ِةالَّصلا :» َو  ِْربَّصلِاب  اُونیِعَتْـسا  »
زا ندیسرتن  تاریخ و  رد  نتفرگ  تقبـس  قح و  رب  تابث  دیاهتـشادن و  تداع  هک  ياهلبق  يوس  هب  ندینادرگ  ور  دیتشاد و  تداع  نآ  هب  هک 

شاعم و زا  دراد ، تیمها  امـش  يارب  هک  ییاهزیچ  هلمج  رد  ای  ندرازگ . رکـش  ندرک و  رکذ  نتفای و  تیادـه  ادـخ و  زا  ندیـسرت  مدرم و 
. دییوج يرای  زامن  ییابیکش و  زا  دنکیم ، باتیب  كانهودنا و  ار  امش  هک  ییاهزیچ  هلمج  ناتداعم و 

هب هک  تسا  یـصوصخم  ّتیمیحر  اب  یهارمه  ناـنمؤم ، اـب  دـنوادخ  ندوب  هارمه  تسا . نایابیکـش  هارمه  ادـخ  هک  َنیِِرباَّصلا :» َعَم  َهَّللا  َّنِإ  »
یهارمه زین  و  تسا ، لـصاح  يدوجوم  ره  يارب  هک  تسین  یمّویق  یناـمحر  یهارمه  ّتیعم و  دوصقم ، دراد . صاـصتخا  ناـنمؤم  صاوخ 

دـشاب هدرک  تعیب  شنامز  ربمایپ  اب  هک  یناملـسم  ره  اـی  شدوخ  رما  ّیلو  وریپ  نمؤم  ره  يارب  هک  تسین  یمومع  هّیمیحر  تّیعم  یمیحر و 
تّیعم و کی  وا  هب  تبـسن  ادـخ  يوس  زا  دوشیم و  رتداـیز  ادـخ  هب  وا  برق  دـشاب ، رتکیدزن  ادـخ  هب  ردـق  ره  ناـسنا  نوچ  دریذـپ ، ققحت 

: تسا هدش  هتفگ  یسراف  رعش  نیا  رد  هچنآ  دیآیم و  دیدپ  یلبق  یهارمه  ّتیعم و  زا  ریغ  یهارمه 
یتسرگد ییادخ  هزات  ارم  زور  ره  يراد  وت  هک  ییادخ  هنهک  نآ  زا  مرازیب 

305 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسین . نایادخ  دّدجت  ندش و  هزات  دوصقم  تساهنآ ، دّدعت  ّتیعم و  ندش  هزات  دّدجت و  هب  هراشا 
هراپ اب  دربن و  قلخ  هب  تیاکش  دنک و  ربص  یتحاران  هارکا و  اب  هک  یسک  «: 1  » دومرف یمالک  نمض  رد  هک  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا 

ار نانآ  ینعی  َنیِِرباَّصلا ،» ِرَِّشب  َو  : » هدومرف دنوادخ  هک  تسا  نامه  شاهرهب  بیصن و  تسا و  ماوع  زا  وا  سپ  دنکن ، یباتیب  شاهدرپ  ندش 
صاوخ زا  وا  سپ  دیامن ، ربص  ینیگنس  شمارآ و  اب  دیامن و  لابقتسا  ییوگدماشوخ  یلاحشوخ و  اب  ار  ایالب  هک  یسک  و  هد . تشهب  هدژم 

. تسا نارباص  هارمه  دنوادخ  َنیِِرباَّصلا ،» َعَم  َهَّللا  َّنِإ  : » هدومرف ادخ  هک  تسا  نآ  شاهرهب  تسا و 

305 ص :  هیآ 154 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(154  ) َنوُرُعْشَت ْنِکل ال  َو  ٌءایْحَأ  َْلب  ٌتاْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُلَتُْقی  ْنَِمل  اُولوُقَت  َو ال 

305 ص :  همجرت ..... :

. تفای دیهاوخن  رد  ار  تقیقح  نیا  امش  اّما  تسا ، دیواج  هدنز  وا  هکلب  دیرادنپن ، هدرم  تسا ، هدش  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  ار  یسک 

305 ص :  ریسفت ..... :

ره تسادـخ و  هار )  ) لیبس نآ  دوش ، یهتنم  یلاـعت  يادـخ  هب  نآ  هلیـسو  هب  ناـسنا  هک  یلمع  ره  ِهَّللا :» ِلـِیبَس  ِیف  ُلَـتُْقی  ْنَِمل  اُولوُقَت  ـال  َو  »
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هار زین  ناطیـش  هار  هک  تفگ  ناوـتیم  لـیزنت  بسح  رب  یهجو و  هب  و  تسا . ناطیـش  هار  دوـش ، یهتنم  ناطیـش  هب  نآ  هلیـسو  هب  هک  یلمع 
(. تسین ادخ  زج  یقلاخ  نوچ   ) تسادخ

هک هنوگ  نیا  هب  ناکم . ای  نامز و  دننام  فاضم ، ریدـقت  اب  تسا  یقیقح  تیفرظ  ای  تسا ، يزاجم  تیفرظ  هّللا ) لیبس  یف   ) فرظ هب  دارم  و 
: مییوگب

. هّللا لیبس  ناکم  یف  ای  هّللا  لیبس  نامز  یف 
راصنا زا  نت  تشه  نیرجاهم و  زا  اهنآ  رفن  شـش  هک  دندوب  رفن  هدراهچ  نانآ  هدش و  لزان  ردب  يادهـش  دروم  رد  هیآ  هک  تسا  هدـش  لقن 

، دندوب
__________________________________________________

ص 152. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
306 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دش لزان  هیآ  نیا  اذل  درم . ینالف  درم ، ینالف  دنتفگیم  هشیمه  نانآ  نوچ 
: دوشیم نینچ  هیآ  ینعم  نیا ، ربانب  تسا ، بلق  قیرط  تیالو و  زا  ترابع  هّللا  یلا  لیبس  هک  تسا  نیا  لیوأت  بسح  هب  هیآ  ینعم  و 

تّیناـنا و زا  هک  ار  یـسک  اـی  تسا ، هدرم  وا  هدوـب - ادـخ  لـیبس  رد  هک  یلاـح  رد  هدـش - هتـشک  یناوـیح  تاـیح  زا  هک  یـسک  هب  دـییوگن 
عون نیا  هب  قلعتم  هّللا  لیبس  یف  هک  تسا  نیا  ربانب  ریخا  ینعم  نیا  و  تسا . هدرم  دـییوگن  دوشیم ، هتـشک  ادـخ  هار  رد  یناطیـش  یناگدـنز 

. دشاب لتق 
تسا و يویند  ساسحا  امـش  روعـش  ساسحا و  تسا و  يورخا  یناگدـنز  ناـنآ  یناگدـنز  اریز  َنوُرُعْـشَت :» ـال  ْنِکل  َو  ٌءاـیْحَأ  ْلـَب  ٌتاْومَأ  »

. تسین يورخا  تاکردم  يویند و  تاکردم  نیب  یتّیخنس 

306 ص :  هیآ 155 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(155  ) َنیِِرباَّصلا ِرَِّشب  َو  ِتارَمَّثلا  َو  ِسُْفنَْألا  َو  ِلاْومَْألا  َنِم  ٍصْقَن  َو  ِعوُْجلا  َو  ِفْوَْخلا  َنِم  ٍءْیَِشب  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو 

306 ص :  همجرت ..... :

نآ زا  شیاسآ  هدژم  تراشب و  مییامزایب و  تعارز  تافآ  سوفن و  لاوما و  ناصقن  یگنسرگ و  سرت و  نوچ  ییاهیتخس  هب  ار  امـش  هّتبلا  و 
. تسار نارباص  اهیتخس 

306 ص :  ریسفت ..... :

. میهدب میناسرب و  امش  هب  مییامزایب ، ار  امش  ینعی  ْمُکَّنَُوْلبََنل :» َو  »
دنوادخ دومرف : هک  هدش  هداد  تبسن  ع )  ) یلع هب  َنیِِرباَّصلا :» ِرَِّشب  َو  ِتارَمَّثلا  َو  ِسُْفنَْألا  َو  ِلاْومَْألا  َنِم  ٍصْقَن  َو  ِعوُْجلا  َو  ِفْوَْخلا  َنِم  ٍءْیَِشب  »

هکنیا اـت  دـیامنیم ، ـالتبم  تاریخ  ياـههنیزخ  نتــسب  تاـکرب و  سبح  اـههویم و  صقن  هـب  تـشز  دـب و  لاـمعا  ماـگنه  هـب  ار  شناگدـنب 
. دتـسیا زاب  شلمع  زا  ياهدـنوش  یهن  دوش و  روآدای  ياهدـنروآدای  دـشکب و  تسد  هانگ ، زا  ياهدنـشک  تسد  دـنک و  هبوت  ياهدـننکهبوت 
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307 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دنکیم التبم  دنوادخ  دومرف : دوشیم و  لصاح  نانمؤم  يارب  هک  تسا  ع )  ) مئاق مایق  تمالع  بلطم  نیا  هک  «، 1  » تسا ع )  ) قداص ماما  زا 

ندـش دـساف  تهج  هب  لاوـما  صقن  ناـشیاهتمیق و  ینارگ  اـب  یگنـسرگ  هب  ناشتنطلـس و  رخآ  رد  هّیما  ینب  ناـهاشداپ  زا  سرت  زا  يزیچ  هب 
و دنراکیم ، هک  هچنآ  لوصحم  ندوب  كدنا  ببـس  هب  اههویم  صقن  عیرـس و  گرم  هلیـسو  هب  سوفن  صقن  عفن و  ندوب  كدنا  اهتراجت و 
ار شلیوأت  هدومرف : یلاعت  دـنوادخ  تسا و  لیوأت  ینعم  نیا  دومرف ، سپـس  ع .)  ) مئاق جورخ  لیجعت  هب  هد  هدژم  ار  نارباص  ماگنه ، نیا  رد 

. دنتسه خسار  تباث و  ملع  رد  هک  یناسک  ادخ و  زج  دنادیمن ،

307 ص :  هیآ 156 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(156  ) َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  اُولاق  ٌۀَبیِصُم  ْمُْهَتباصَأ  اذِإ  َنیِذَّلا 

307 ص :  همجرت ..... :

میهاوخ عوجر  وا  يوس  هب  هدـمآ ، ادـخ  نامرف  هب  ام  دـنیوگ  هتفرگ  شیپ  يروبـص  دـنوش  راچد  راوگان  تخـس و  هثداح  هب  نوچ  هک  نانآ 
. درک

307 ص :  ریسفت ..... :

نانآ رب  یهلا  تکوش  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  لّقا  دوش و  نانآ  تّیذا  بجوم  هک  دـنوش  راچد  يزیچ  هب  ینعی  ٌۀَبیِـصُم :» ْمُْهَتباـصَأ  اذِإ  َنیِذَّلا  »
. دنوشیم ناشقلاخ  میلست  هدش ، جراخ  دوخ  ّتینانا  زا  دیآ ، دراو 

: دنیوگیم ناشلاح  نابز  ناشندب و  نابز  اب  اُولاق :» »
. مییادخ نآ  زا  کلم  أدبم و  ثیح  زا  ام  ینعی  ِهَِّلل :» اَّنِإ  »

. ددرگیم زاب  ادخ  يوس  هب  ام  راک  تیاهن  ماجنا  رس  ینعی  َنوُعِجار :» ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  »
. تسا دایز  تبیصم ، ماگنه  هب  َنوُعِجار » ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ   » نتفگ ینعی  عاجرتسا ، تبیصم و  رب  ربص  تلیضف  رد  رابخا  و 

__________________________________________________

ص 153. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
308 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نآ تیاغ  ار  یناسفن  ياهضرغ  دهاوخب  هکنیا  ات  تسین ، اهنآ  رد  سفن  زا  یتلاخد  رایتخا و  دوشیم  دراو  ناسنا  رب  هک  ییاهتبیـصم  نوچ  و 
يوس هب  عّرضت  ّربکت و  ایربک ، ّتینانا ، نتـسکش  لیبق  زا  تسا ، دوهـشم  هدید  تبیـصم  يارب  ربص  رجا  هنومن  ور ، نیا  زا  دهد . رارق  بیاصم 

ار اهنآ  دوخ  رایتخا  اب  دراد و  ملع  اـهنآ  هب  ناـسنا  هک  تسا  تاداـبع  فـالخرب  نیا  وا و  هب  یکیدزن  ادـخ و  هب  ندرب  هاـنپ  شراـگدرورپ و 
. دباییمن اهنآ  رد  یتّذل  برق و  رجا و  تروص ، نیا  رد  دنکیم و  رظن  دوخ  ياهضرغ  هب  اهنآ  رد  دهدیم و  ماجنا 

308 ص :  هیآ 157 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]
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هراشا

(157  ) َنوُدَتْهُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ٌۀَمْحَر  َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ٌتاوَلَص  ْمِْهیَلَع  َِکئلوُأ 

308 ص :  همجرت ..... :

. دناناگتفای تیاده  تقیقح  هب  اهنآ  دناصوصخم و  دنوادخ  صاخ  تمحر  یهلا و  فاطلا  دورد و  هب  هورگ ، نآ 

308 ص :  ریسفت ..... :

ینعی تسا ، وا  هیحان  زا  مارتحا  تشادـگرزب و  ادـخ و  بناج  زا  اـنث  ینعم  هب  ةالـص »  » عمج تاولـص  ْمِهِّبَر :» ْنِم  ٌتاوَلَـص  ْمِْهیَلَع  َکـِئلوُأ  »
. تسا تلاسر  شریذپ  دزم  بلطم و  رهاظ  هب  طوبرم  نیا  و  اهیرترب ، اهتشادگرزب و 

. تیالو لوبق  شاداپ  تسا و  نطاب  هب  طوبرم  نیا  و  ٌۀَمْحَر :» َو  »
هب تبیصم  ندرک  ناسآ  هب  هکنیا  ای  دنوش ، تیاده  نآ  هب  تسا  هتـسیاش  هک  هچنآ  يوس  هب  دناهتفای  تیاده  ینعی  َنوُدَتْهُْملا :» ُمُه  َِکئلوُأ  »

. دناهتفای تیاده  ادخ ، رما  میلست  ببس 

308 ص :  هیآ 158 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(158  ) ٌمِیلَع ٌرِکاش  َهَّللا  َّنِإَف  ًاْریَخ  َعَّوَطَت  ْنَم  َو  امِِهب  َفَّوَّطَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َحانُج  الَف  َرَمَتْعا  َِوأ  َْتیَْبلا  َّجَح  ْنَمَف  ِهَّللا  ِِرئاعَش  ْنِم  َةَوْرَْملا  َو  افَّصلا  َّنِإ 

308 ص :  همجرت ..... :

309 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هناخ  جح  هک  یسک  سپ  تسادخ ، نید  رئاعش  زا  هورم  افص و 
هار هب  سک  ره  دروآ و  ياج  هب  زین  ار  هورم  افـص و  یعـس  هک  وا  رب  تسین  یکاب  سپ  دروآ ، ياـج  هب  ار  هرمع  صوصخم  لاـمعا  اـی  هبعک 

. تساناد ملاع و  قلخ ، روما  همه  هب  وا  هک  داد  دهاوخ  شاداپ  شیادخ  دباتش ، یکین 

309 ص :  ریسفت ..... :

زا ار  نآ  اذل  دنکیم و  نایب  ار  یفیلکت  ماکحا  زا  یمکح  تسا و  عطقنم  یلبق  مالک  زا  ارهاظ  هک  تسا  یمالک  ادتبا ، َةَوْرَْملا :» َو  افَّصلا  َّنِإ  »
، ود نیا  نیب  یعس  هلوره . لثم  دریگیم ، ماجنا  یعس  ود  نآ  نیب  هّکم ، رد  دنتسه  هوک  ود  هورم  افص و  دیامنیم . عطقنم  ادج و  یلبق  مالک 

راـک هب  عمج  درفم و  تروـص  هب  دـیآیم و  ود  ره  ثنؤـم  رکذـم و  تلاـح  رد  هک  تسا  تشرد  گنـس  افـص »  » تسا و جـح  کـسانم  زا 
. دوریم

ادخ هدیزگرب  هک  مدآ  اریز  دناهدیمان ، افـص  ار  افـص  هک  تسا  ربخ  رد  تساهگنـس . نیرتتخـس  ای  تسا ، یقاّرب  دیفـس و  گنـس  هورم »  » و
سپ دوشیم .) قتشم  وفص  زا  تسا  مدآ  بقل  هک  یفطصم  تسا و  وفص  زا  قتشم  افـص  ینعی   ) هدمآ دورف  گنـس  نآ  رب  هدوب ، یفطـصم ) )

، دـش هدـیمان  نز ) ینعی  ةءرما  زا  ذوخأم  « ) هورم  » هک دومن  طوبه  رگید  یهوک  رب  اّوح  دـش و  هداـهن  مدآ  مسا  زا  قتـشم  یمـسا  هوک  نآ  رب 
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لآ هروس  رد  هچنانچ  اریز  تسا . لـیوأت  بساـنم  ینعم  نیا  و  « 1  » دـندیرب نز  مسا  زا  یمـسا  هوک  يارب  دوب ، هدرک  طوبه  نآ  رب  نز  نوچ 
هک سفن ، نییاپ  یلفـس و  تهج  هورم  تسا و  سفن  يدنلب  الاو و  تهج  افـص  دمآ ، دهاوخ  ِساَّنِلل » َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ   » ریـسفت رد  نارمع 
زا تسا و  دـحّتم  ود  نآ  اب  رگید  يراـبتعا  هب  تساّوح و  مدآ و  طوبه  لـحم  راـبتعا  کـی  هب  ود  ره  تسا و  تعیبط  تیناویح و  فیدر  رد 

نیا رابتعا  هب  هدش و  هتفرگ  اّوح  مدآ و  مسا  زا  هوک  ود  نآ  يارب  یمسا  داّحتا ، نیمه  تهج 
__________________________________________________

یتمـسق دش و  هدیمان  افـص  هوک  زا  یتمـسق  مسا  هک  دشاب  نیا  روظنم  هک  دسریم  رظن  هب  دش ، همجرت  انیع  دوبن ، موهفم  رّـسفم  ترابع  ( 1)
. هورم

310 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوشیم نیشیپ  هیآ  هب  طوبرم  هیآ  لیوأت ،

. یناویح سفن  هورم  یناسنا و  سفن  يافص  نیب  بارطـضا  تلاح  رد  ناسنا  دمآ  تفر و  ددرت و  موزل  زا  تسا  هیانک  یعـس ، لحم  رد  یعس 
رد دوشیم  لماک  اقب  نیا  اب  دـنامیم و  یقاب  ناینب  نیا  رد  هّوق  ود  نآ  زاـین  تجاـح و  ندـنارذگ  ود و  نآ  نیب  ددرت  هلیـسو  هب  ناـسنا  اریز 
افص هچنانچ  سپ  دنکیم . ادیپ  ار  تماما  یتسود و  نامحر و  دزن  روضح  قاقحتسا  ندش  لماک  نیا  اب  و  ادخ ، زا  يوریپ  تافص و  تاذ و 

هب زین ، ود  نآ  نیب  هنابرطضم  دّدرت  یناسفن و  هورم  افص و  هدش ، انب  گنس  زا  هک  تسا  ياهناخ  ّجح  کسانم  زا  ود  نآ  نیب  یعس  هورم و  و 
. تسا نانآ  تجاح  ندروآرب  ود و  نآ  لها  لاح  حالصا  تهج 

ندب هب  هک  تسا  یسابل  ینعم  هب  حتف  رـسک و  اب  راعـش  عمج  ای  تسا ، تمالع  ینعم  هب  نیـش  رـسک  اب  راعـش  عمج  رئاعـش  ِهَّللا :» ِِرئاعَـش  ْنِم  »
يوس هب  دنوادخ  هک  کسانم  هدمع  مظعم و  ینعم  هب  تسا  هریعش  عمج  ای  تسا ، کسانم  ینعم  هب  نیش  رسک  هب  راعش  عمج  ای  دبـسچیم ،

. تسا هدناوخ  اهنآ 
رد تسا و  هدـمآ  کسانم  ماجنا  يارب  هّکم  دـصق  ددرت و  نداهن ، ماگ  يرادـهگن ، دوخ  دـصق ، ینعم  هب  ّجـح  َرَمَتْعا :» َِوأ  َْتیَْبلا  َّجَـح  ْنَمَف  »
رد تسا و  ترایز  هدمع  دراد و  تبسانم  نآ  يوغل  یناعم  زا  کی  ره  اب  دراد و  رارق  هرمع  لباقم  رد  هک  تسا  یـصاخ  کسانم  مان  عرش ،

. دراد رارق  ّجح  لباقم  رد  هک  تسا  یّصاخ  کسانم  مان  عرش ،
نیب یعس  هک  هاگ  ره  تیلهاج  رد  هک  دوب  شیرق  يارب  تب  ود  هورم  افـص و  يور  رب  هک  دناهتفگ : یخرب  امِِهب :» َفَّوَّطَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َحانُج  الَف  »

راوشد اهنآ  يارب  اجنآ  رد  یعـس  رگید  دنتـسکش ، ار  اهتب  دندمآ و  ناناملـسم  یتقو  دندرکیم . حسم  ار  اهتب  نآ  دـندومنیم ، هورم  افص و 
دیفم هیآ  هک  اریز  دنکیمن ، بوجو  یفن  رب  تلالد  هیآ ، نیا  تشگ . لزان  هیآ  تهج ، نیمه  هب  دش ،

311 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هچناـنچ بوجو ، یفن  يارب  هیآ  هب  ندرک  کّـسمت  سپ  دوشیم . هدافتـسا  راـبخا  زا  بوجو  تسا و  بوـجو  زا  ّمعأ  زاوـج  تسا و  زاوـج 

. تسین تسرد  دناهدرک ، ار  راک  نیا  هّماع  زا  یخرب 
. تسا بجاو  دومرف ، بحتسم ؟ ای  تسا  بجاو  هورم  افص و  نیب  یعس  ایآ  دندیسرپ : وا  زا  هک  هدش  هداد  تبسن  ع )  ) قداص ماما  هب 

؟ دریذپ ماجنا  هورم  افـص و  نیب  یعـس  هک  تسین  یکاب  ینعی  امِِهب ،» َفَّوَّطَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َحانُج  الَف  ، » هدومرفن دنوادخ  رگم  دـش : ضرع  ماما  هب 
: دومرف

يدرم سپ  دنرادرب ، هورم  افص و  زا  ار  اهتب  هک  دومن  طرش  نانآ  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  دوب  اضق  هرمع  رد  بلطم  نیا  اّما  یلب ،
ربمغیپ تمدخ  سپ  دندنادرگرب . دوخ  ياج  هب  ار  اهتب  هرابود  تشگ و  يرپس  اهزور  نآ  هکنیا  ات  دادن ، ماجنا  یعس  دش و  راک  هب  لوغـشم 

. دنتشگزاب دوخ  ياج  هب  اهتب  دادن و  ماجنا  ار  هورم  افص و  نیب  یعـس  ینالف  هّللا ! لوسر  ای  دندرک : ضرع  دندیـسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
دنشاب اجنآ  زین  اهتب  هک  یلاح  رد  دریذپ ، ماجنا  هورم  افص و  نیب  یعس  تسین  یکاب  هک  دومرف  لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  ماگنه  نآ  رد 
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«. 1»
ار نآ  ناکرـشم  هک  تسا  يزیچ  هورم  افـص و  نیب  یعـس  دـندرکیم  نامگ  اهناملـسم  هک  « 2  » هدـش هداد  تبـسن  ع )  ) قداص ماـما  هب  زین  و 

. تسا هدومرف  لزان  ار  هیآ  نیا  ماهبا ، عفر  يارب  دنوادخ  سپ  دناهتخادرپ ، هتخاس و 
همرتحم سوفن  دنرامشیم و  حیبق  ار  نآ  یئزج  ياهلقع  هک  تسا  يرما  هلوره ، تروص  هب  هورم  افص و  نیب  یعـس  دوش : هتفگ  تسین  دیعب 

، تسا یهلا  عنم  داریا و  لاکشا و  ياج  اجنیا  هک  دوب  نیا  دننکیمن ، كرد  ار  ایشا  رهاوظ  زج  هک  ینانآ  نامگ  سپ  دننزیم . زابرس  نآ  زا 
. تشادرب ار  یلایخ  داریا  نآ  هیآ  نیا  هلیسو  هب  دنوادخ  سپ 

__________________________________________________

ص 169. ج 1 ، ناهرب ، ( 1)
. یفاک لوصا  زا  لقن  هب  ص 154 ، دلج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 2)

312 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ای تسا ، هدـش  فذـح  هک  تسا  قلطم  لوعفم  تفـص  ریخ  ار . يریخ  ًاْریَخ ،»  » بابحتـسا هلفان و  باب  زا  دومن  لـیم  هک  ره  و  َعَّوَطَت :» ْنَم  َو  »

قلطم ای  تسا ، یعـس  فاوط و  ریخ ، هب  دارم  هکنیا  ای  تسا . ریخ  لمع  نآ  هک  یلمع  زا  ینعی  تسا ، دـیرجت  هب  انب  اـی  و  ریخب » عوطت   » ینعم
. تسا بحتسم  ای  بجاو  کین  ياهراک  قلطم  ای  هرمع ، جح و  کسانم 

اهر شاداپ  نودـب  ار  ناگدـنب  ریخ  لمع  تسا و  رازگرکـش  ٌرِکاش :»  » یلاعت يادـخ  اریز  دـهدیم ، ریخ  شاداـپ  وا  هب  دـنوادخ  َهَّللا :» َّنِإَـف  »
. دنامیمن یفخم  ادخ  زا  ياهدننک  لمع  چیه  لمع  ٌمِیلَع :» ، » دنکیمن

312 ص :  هیآ 159 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(159  ) َنُونِعَّاللا ُمُُهنَْعلَی  َو  ُهَّللا  ُمُُهنَْعلَی  َِکئلوُأ  ِباتِْکلا  ِیف  ِساَّنِلل  ُهاَّنََّیب  ام  ِدَْعب  ْنِم  يدُْهلا  َو  ِتانِّیَْبلا  َنِم  اْنلَْزنَأ  ام  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

312 ص :  همجرت ..... :

رد مدرم  تیاده  يارب  هکنآ  زا  سپ  دندرک و  نامتک  میداتـسرف  قلخ  ییامنهار  يارب  هک  ار  ياهحـضاو  تایآ  هک  باتک  لها  زا  هورگ  نآ 
. دننکیم نعل  کلم ، سنا و  ّنج و  مامت  ادخ و  ار  اهنآ  دنتشاد ، ناهنپ  میدومن ، نایب  باتک 

312 ص :  ریسفت ..... :

یلع نأش  رد  دـیآیم ، هک  یتایآ  هچ  تشذـگ و  هک  یتایآ  نآ  هچ  تایآ ، نیا  لاثما  هک  نآ  هب  ِتانِّیَْبلا :» َنِم  اْنلَْزنَأ  اـم  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  »
یلع تیالو  هب  هراشا  اهنآ  زا  دوصقم  اریز  نانآ ، ریغ  دروم  رد  ای  دشاب  باتک  لها  دروم  رد  تایآ  لوزن  هاوخ  هدـش ، لزان  وا  تیالو  و  (ع )

لیالد زا  میدرک ، لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  رب  هک  ار  هچنآ  دـنرادیم  ناهنپ  هک  یناسک  دوشیم : نینچ  هیآ  ینعم  سپ  تسا . (ع )
. دنامن یفخم  یسک  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تافو  زا  سپ  هک  ییاهلیلد  ع )  ) یلع تیالو 

نآ دنکب  تیالو  رب  تلالد  هک  يزیچ  ره  تسا و  تیاده  تقیقح  نآ  هک  تسا  ع )  ) یلع تیالو  زا  ترابع  هک  قلطم  تیاده  يدُْـهلا :» َو  »
313 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تیاده 
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. دوشیم یهتنم  قلطم  تیاده  هب  هکنیا  باب  زا  تسا 
. تسا تیالو  زا  ترابع  هک  ار  یتیاده  ینعی  ُهاَّنََّیب :» ام  ِدَْعب  ْنِم  »

. لوسر رابخا  نآرق و  ینعی  ِباتِْکلا :» ِیف  ِساَّنِلل  »
نعل ار  نارفاک  سنا ، ّنج و  هکیالم و  دـننام  تسا ، نکمم  نعل  رودـص  نانآ  زا  هک  یناسک  ینعی  َنُونِعاَّللا :» ُمُُهنَْعلَی  َو  ُهَّللا  ُمُُهنَْعلَی  َِکئلوُأ  »

و تسا ، دوجوم  ع )  ) ماما ریـسفت  رد  هچنانچ  ار . نارفاک  دنک  تنعل  ادخ  دنیوگیم  اهنآ  نوچ  دشاب ، ناشدوخ  زا  رفاک  رگا  یتح  دننکیم .
تنعل ار  نانوعلم  دنراد ، ناشدوجو  هزادنا  هب  هک  يروعـش  رابتعا  هب  زیچ  همه  اریز  دشاب . يزیچ  ره  زا  ناگدـننکنعل  دوصقم  تسا  نکمم 

دنتـشاد و ناهنپ  ار  ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  رما  هک  درادـن  باتک  لها  دروم  رد  بلطم  نایرج  اب  یتاـفانم  نیا  دـننکیم و 
اجنآ رد  نعل  عوضوم  دـنک ، نامتک  دـنادب و  ار  قح  زا  يزیچ  هک  یـسک  ره  ای  دـننک  نامتک  ار  قح  قلطم  هک  ییاـملع  ریاـس  رد  نینچمه ،

«. 1  » دراد نایرج 
ياـهغارچ هک  يدـه  همئا  زا  سپ  ادـخ  قلخ  نیرتهب  هک  دـنتفگ  ع )  ) نینمؤملا ریما  هب  «: 2  » دومرف هک  هدش  هداد  تبـسن  ع )  ) دّـمحم یبا  هب 

ادخ قلخ  نیرتدب  دش : هتفگ  دنـشاب . حـلاص  ياملع  هک  یتروص  رد  دنتـسه ، املع  دومرف : دنتـسه ؟ یناسک  هچ  دـنایکیرات  شخبینـشور 
دنوشیم و بقلم  امـش  ياهبقل  هب  دـنراذگیم و  « 3  » دوخ يور  ار  امـش  ياـهمان  هک  یناـسک  زا  دـعب  دورمن و  نوعرف و  ناطیـش و  زا  سپ 
، دنشاب دساف  هک  یتروص  رد  دنتسه ، املع  دومرف : دنتسه ؟ یناسک  هچ  دننکیم ، تموکح  امش  ياهتکلمم  رد  دنریگیم و  ار  امـش  ياهاج 

نانآ : » تسا هدومرف  اهنآ  هراب  رد  یلاعت  دنوادخ  دنیامنیم . نامتک  ار  قیاقح  دننکیم و  رهاظ  ار  اهلطاب  هک  دنایناسک  نانآ 
__________________________________________________

ص 125. ح 479 ، ج 1 ، نیلقثلا ، رون  ( 1)
. ].....[ ص 155 ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 2)

. دننکیم یفرعم  رمالا  یلوا  هفیلخ و  نینمؤملا و  ریما  ار  دوخ  ینعی  ( 3)
314 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

( هر  ) یسراف ناملـس  تمدخ  يدرم  «: 1  » دومرف هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  ع )  ) رقاب ماما  هب  دـنکیم .» نعل  ياهدـننک  تنعل  ره  ادـخ و  ار 
. دنام تکاس  زاب  تفگ و  هرابود  دنام . تکاس  ناملس  سپ  نک . ثیدح  ارم  درک ، ضرع  دیسر و 

. هیآ رخآ  ات  دننکیم ...  نامتک  ار  قح  هک  نانآ  دناوخ : ار  هیآ  نیا  درک و  ناملـس  هب  تشپ  درم  تفگن . يزیچ  مه  زاب  تفگ و  موس  هبترم 
: تفگ وا  هب  ناملس 

. ثیدح رخآ  ات  میتفگیم ...  ار  قیاقح  میدرکیم و  ثیدح  وا  هب  میدرکیم  ادیپ  ینیما  صخش  رگا  ام  ایب . ولج 

314 ص :  هیآ 160 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(160  ) ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  اَنَأ  َو  ْمِْهیَلَع  ُبُوتَأ  َِکئلوُأَف  اُونََّیب  َو  اوُحَلْصَأ  َو  اُوبات  َنیِذَّلا  َّالِإ 

314 ص :  همجرت ..... :

نیا هبوت  سپ  دندومن . نایب  دندرکیم ، نامتک  مدرم  يارب  ار  هچنآ  دنتخادرپ و  دوخ  لامعا  دسافم  حالصا  هب  دندرک و  هبوت  هک  نانآ  رگم 
. متسه قلخ  هب  نابرهم  ناراکهنگ و  ریذپهبوت  نم  هک  مریذپیم  ار  هورگ 
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314 ص :  ریسفت ..... :

. دندرک هبوت  قیاقح  نامتک  زا  ینعی  اُوبات :» َنیِذَّلا  اَّلِإ  »
. دندرک حالصا  دندومن و  ناربج  دندوب  هدرک  دساف  ار  هچنآ  اوُحَلْصَأ :» َو  »

. دندومن نایب  دندوب ، هدرک  یفخم  هک  ار  هچنآ  و  اُونََّیب :» َو  »
« ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  اَنَأ  َو  ْمِْهیَلَع  ُبُوتَأ  َِکئلوُأَف  »

314 ص :  هیآ 161 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(161  ) َنیِعَمْجَأ ِساَّنلا  َو  ِۀَِکئالَْملا  َو  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  ْمِْهیَلَع  َِکئلوُأ  ٌراَّفُک  ْمُه  َو  اُوتام  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 

314 ص :  همجرت ..... :

همه ادخ و  هتبلا  دندرم ، رفک  هدیقع  هب  دندش و  رفاک  هک  نانآ 
__________________________________________________

ص 170. ج 1 ، ناهرب ، ص 155 و  دلج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
315 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنتسرفیم تنعل  نامدرم  نآ  هورگ و  نآ  رب  ناگتشرف 

315 ص :  ریسفت ..... :

تیالو هب  لیـصا  رفک  هدـش ، هدـیرب  یلبق  هلمج  اب  نآ  هطبار  تسا و  فانیتسا  لـیلعت  ماـقم  رد  هک  هلمج  نیا  زا  دوصقم  اوُرَفَک :» َنیِذَّلا  َّنِإ  »
نآ رد  دندوب ، رفک  تلاح  هب  گرم  ماگنه  و  ٌراَّفُک » ْمُه  َو  اُوتام  َو   » دندش و رفاک  ع ،)  ) یلع تیالو  هب  هک  یناسک  نآ  سپ  تسا . ع )  ) یلع

سپ دننکیم . ّدر  رگید  یخرب  هدومن ، لوبق  ار  نآ  یـضعب  سپ  دوشیم . هضرع  نانآ  رب  تیالو  دنکیم و  روهظ  نانآ  رب  ع ،)  ) یلع ماگنه 
زیاج گرم  زا  سپ  رفاک  ندرک  نعل  سپ  دشاب ، هاگآ  یناهنپ  تالاح  رب  هک  یـسک  نآ  رگم  دـنادیمن ، گرم  زا  سپ  ار  رفاک  لاح  یـسک 

رد مکح  نیا  نوچ  دونـشب و  ار  نعل  زاوج  تسا . هاگآ  رفاک  لاح  زا  هک  یـسک  زا  ای  دـشاب ، هاگآ  وا  لاـح  زا  هک  یـسک  يارب  رگم  تسین ،
بضغ دروم  صخش  رتشیب  هک  هچ  ره  تسا و  بضغ  مشخ و  ماقم  رد  مّلکتم  ییوس  زا  تسا و  نآ  تاقّلعتم  زا  نیـشیپ و  هیآ  لیلعت  لباقم 

 ... دیازفایم نآ  دیکأت  مکح و  تظلغ  مالک و  طسب  رد  دشاب ، رتدیدش  شبـضغ  هک  هزادنا  ره  دوشیم و  رتدـیدش  وا  بضغ  دـنک ، ّمذ  ار 
: دومرف سپ  دومن . دیکأت  درتسگ و  درک و  زاب  رتشیب  ار  مالک  یلاعت  يادخ  تهج  نیمه  هب 

نانآ رب  مدرم  همه  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل  هک  دنتسه  یناسک  هلمج  زا  اهنآ  ینعی  َنیِعَمْجَأ :» ِساَّنلا  َو  ِۀَِکئالَْملا  َو  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  ْمِْهیَلَع  َِکئلوُأ  »
. تسا

315 ص :  هیآ 162 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]
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هراشا

(162  ) َنوُرَْظُنی ْمُه  َو ال  ُباذَْعلا  ُمُْهنَع  ُفَّفَُخی  اهِیف ال  َنیِِدلاخ 

315 ص :  همجرت ..... :

. دنرگنب نانآ  هب  تمحر  رظن  هب  هن  دهاکب و  نانآ  باذع  زا  هن  دناهجنکش ، باذع و  هب  مّنهج  رد  هشیمه 

315 ص :  ریسفت ..... :

316 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دندّلخم . مّنهج  شتآ  رد  ای  دنتسه  دّلخم  تنعل  رد  ینعی  اهِیف :» َنیِِدلاخ  »
. تسین نانآ  رب  یفیفخت  باذع ، رد  لوخد  زا  سپ  هکنیا ، دوصقم  ُباذَْعلا :» ُمُْهنَع  ُفَّفَُخی  «ال 

باذـع هکنیا  هب  دوـشیمن  هداد  تلهم  باذـع  لاـح  رد  هکنیا  اـی  دوـشیمن  هداد  تلهم  باذـع ، لوـخد  زا  لـبق  ینعی  َنوُرَْظُنی :» ْمُه  ـال  َو  »
. دوشیمن هجوتم  نانآ  هب  يرظن  هکنیا  ای  دنروایب  رذع  ات  دوش ، لصاح  یفیفخت  ای  هتشگ  هتشادرب 

316 ص :  هیآ 163 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(163  ) ُمیِحَّرلا ُنمْحَّرلا  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ٌدِحاو ال  ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  َو 

316 ص :  همجرت ..... :

. تسا نابرهم  هدنیاشخب و  هک  وا  رگم  ییادخ  تسین  تساتکی ، يادخ  امش  يادخ 

316 ص :  ریسفت ..... :

هلمج هکنیا  ای  دـشاب  هدـمآ  فانیتسا  روظنم  هب  واو ،»  » هکنیا رب  انب  رگید ، یمکح  ندرک  راـهظا  يارب  تسا ، هفنأتـسم  هلمج  ٌهلِإ :» ْمُکُهلِإ  َو  »
رد دوب ، دهاوخ  یتلهم  هن  دوشیم و  هداد  باذع  رد  یفیفخت  هن  دناباذع . رد  دّلخم  هنادواج و  اهنآ  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  تسا و  هیلاح 
عفد نانآ  زا  ار  باذع  ات  درادن  دوجو  يرگید  يادـخ  دـنکیم ، باذـع  هک  ییادـخ  نامه  زج  تسین و  وا  ریغ  ییادـخ  دوبعم و  هک  یلاح 
هدش هتفرگ  درک ، تدابع  دبع »  » ینعم هب  لعفلا ، نیع  حتف  هب  هلأ »  » زا هلإ » . » دشخب ییاهر  هدننک  باذـع  يادـخ  تسد  زا  ار  نانآ  ای  دـیامن 

وا هب  ینعی  ههلأ »  » و درب ، هانپ  درک و  یباـتیب  ینعی  حرف »  » نزو رب  هلا »  » و دوبعم ، ینعی  لوعفم  ینعم  هب  تسا ، لاـعف  نزو  رب  نآ  سپ  تسا .
دیداد رارق  دوـبعم  هک  ار  هچنآ  تسا : نیا  هلإ » مـکهلا   » ینعم مـیهد و  رارق  اـهنآ  عـیمج  زا  قتـشم  ار  نآ  هـک  تـسا  حیحـص  زین  داد و  هاـنپ 

. دشابن تدابع  قحتسم  وا  هکنیا  هن  تسا ، تدابع  قحتسم 
317 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دّدعتم . هن  تسا  یکی  وا  ٌدِحاو :» »

. دنک عافد  امش  زا  ناتیادخ  لباقم  رد  ای  دشاب  امش  ریغ  دوبعم  هکنیا  ات  تسین  تدابع  قحتسم  یسک  وا  زج  ینعی  َوُه :» اَّلِإ  َهلِإ  «ال 
. دهدیم اهنآ  هب  دنراد  جایتحا  نآ  هب  اقب  رد  اهنآ  هک  هچ  ره  تساهنآ و  هدنراداپ  رب  هدیشخب ، يزیچ  ره  رب  ار  دوجو  هک  یسک  ُنمْحَّرلا :» »
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تابثا هداد  تبسن  نابطاخم  هب  هک  ییادخ  نآ  يارب  ار  ّتیهولا  تسخن  هیآ ، نیا  رد  دنکیم . هضافا  ار  يرـشب  يرایتخا  تالامک  ُمیِحَّرلا :» »
یهتنم و أدـبم و  وا  يارب  هدومن و  رـصحنم  یکی  رد  ار  نایادـخ  نآ ، زا  سپ  دـنکیم و  تباث  ار  دـیحوت  سپـس  امـش .) يادـخ   ) دـیامنیم

. تسا یلاعت  دنوادخ  فاصوا  تاهّما  زا  تافص ، نیا  دنکیم . تباث  ار  ندوب  کلام 

317 ص :  هیآ 164 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ْنِم ِءامَّسلا  َنِم  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  َو  َساَّنلا  ُعَْفنَی  اِمب  ِرْحَْبلا  ِیف  يِرَْجت  ِیتَّلا  ِْکلُْفلا  َو  ِراـهَّنلا  َو  ِلـْیَّللا  ِفـالِتْخا  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ 
َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  َْنَیب  ِرَّخَـسُْملا  ِباحَّسلا  َو  ِحایِّرلا  ِفیِرْـصَت  َو  ٍۀَّباَد  ِّلُک  ْنِم  اهِیف  ََّثب  َو  اِهتْوَم  َدـَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  ایْحَأَف  ٍءاـم 

(164)

317 ص :  همجرت ..... :

هک یناراب  دنتسه و  تکرح  رد  قلخ  عافتنا  يارب  بآ  يور  هب  هک  اهیتشک  زور و  بش و  دمآ  تفر و  نیمز و  اهنامسآ و  تقلخ  رد  اقّقحم 
عاونا نتخیگنارب  رد  دومن و  مّرخ  زبس و  هدرک  هدنز  نآ ، هایگ  ندش  دوبان  ندرم و  زا  سپ  ار  نیمز  بآ ، نآ  هب  ات  داتـسرف  ورف  الاب  زا  ادـخ 
حضاو ياّهلدا  ملاع  روما  نیا  همه  رد  تسا و  رّخسم  نامسآ  نیمز و  نایم  هک  ربا  تقلخ  رد  وس و  ره  هب  داب  ندیزو  رد  نآ و  رد  تاناویح 

. تسا نالقاع  يارب  هدننیرفآ  تردق  ملع و  رب 

317 ص :  ریسفت ..... :

: دومرف دومن و  هماقا  ناهرب  هدش ، دای  روما  هب  یلاعت ، يادخ 
رد نامـسآ  هک  تسا  تهج  نآ  هب  تاوامـس ، عـمج  لـیلعت و  ماـقم  رد  تسا و  فاـنیتسا  هلمج  نـیا  ِضْرَأـْلا :» َو  ِتاواـمَّسلا  ِقـْلَخ  ِیف  َّنِإ  »

318 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تقیقح 
هب تیانع  ياراد  اناوت و  اناد و  میکح و  یعناص  دوجو  رب  دراد  تلـالد  هک  اهنامـسآ  شنیرفآ  ياـههناشن  نیمز و  فـالخ  هب  تسا ، ددـعتم 

، دناهدرک شرامش  هک  هچنآ  تسا و  جراخ  رشب  شرامش  زا  هک  تسا  دایز  ردق  نآ  تّیدحا » ترـضح  تافـص  . » نابرهم هدنـشخب و  قلخ ،
هک تسا  یلک  یئزج و  تاکرح  طیحم و  ریغ  طـیحم و  یئزج و  یلک و  كـالفا  عضو  اـهنآ ، هلمج  زا  تسین . نآ  رب  هطاـحا  هب  رداـق  ناـیب 

فالتخا هک  ندوب  یبرغ  یقرش و  تماقتـسا و  ندوب و  اپرب  تهج  زا  زین  دنتـسه و  فلتخم  يدنک ، تکرح و  تعرـس  رد  تارک  كالفا و 
دیلوت دراد و  یگتـسب  نآ  هب  نیمز  ياهینتـسر  ماظن  هچ  دراد ، رارق  اهنآ  رد  یهلا  تمکح  ياههناشن  تسا ، یـصاخ  طابـضنا  بجوم  اـهنآ 

اهنآ رون  فعض  تّدش و  نیمز و  هب  یکیدزن  يرود و  رد  اهنآ  فالتخا  ناگراتس و  عضو  نآ و  تافص  تاذ و  رد  لامکتسا  اقب و  نیمز و 
تـسا ییاهزیچ  زا  اهنیا ، ریغ  یکاخ و  تادوجوم  رد  اهنآ  زا  يراثآ  روهظ  نیمز و  ندرک  درـس  مرگ و  و  ناشمرج ، یکچوک  یگرزب و  و 

هدـش نایب  لیـصفت  هب  موجن  ماکحا  موجن و  تأیه و  ملع  رد  هک  دـنوریم  رامـش  هب  يدراوم  زا  اـهنیا  تسا و  یهلا  ماـظن  ناـمه  دولوم  هک 
. تسا

يور بآ  ندـنام  وس و  ره  هب  ینامـسآ  روما  ریثأت  ناـکما  و  « 1  » زکرم رد  نیمز  رارقتـسا  دـننام  نیمز ، شنیرفآ  ياـههناشن  تسا  نینچمه 
نیمز و ریز  رد  بآ  دـیلوت  و  یکـشخ ، ياهینتـسر  دـیلوت  ناـکما  يارب  بآ ، زا  نیمز  حوطـس  ندـمآ  نوریب  و  هبذاـج ) يورین  قبط   ) نیمز
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نآ و يور  اهتانق  ندرک  يراج  ناکما  نآ و  يور  اههمشچ  نتفای  نایرج  يارب  هوک  ياههنماد  ندوب  ریزارس  نیمز و  يور  اههوک  رارقتـسا 
تفس و ردق  نآ  هن  درب و  ورف  ار  يزیچ  هک  تسا  مرن  ردق  نآ  هن  هک  لدتعم  لداعتم و  وحن  هب  نیمز  نداد  رارق 

__________________________________________________

. دندیخرچیم نآ  رود  هب  هناگ  ياهکلف 9  هتشاد و  رارق  كالفا  زکرم  رد  نیمز  میدق ، تأیه  قبط  ( 1)
319 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

و دوشیم . بذج  هداتسیا ، نآ  يور  انب  هک  تسا  هدیبسچ  هتـسویپ و  مه  هب  ردق  نآ  دشاب و  تخـس  نآ  يور  انب  هک  تسا  مکحم  تخس و 
نامـسآ و نیمز و  ّتبحم  طابترا و  یگنوگچ  زا  هک  ییاههناشن  زین  و  درامـشب ، دـناوتیمن  یـسک  ادـخ  زج  هک  يرایـسب  عفانم  زا  اهنیا  ریغ 

. تسا دایز  دوشیم ، طابنتسا  يرگید  زا  مادک  ره  ّرثأت  ریثأت و 
رد ود  نآ  زا  کی  ره  فالتخا  ای  يرگید ، زا  سپ  یکی  ره  ندـمآ  زور و  بش و  ندوب  مه  رـس  تشپ  ینعی  ِراـهَّنلا :» َو  ِلـْیَّللا  ِفـالِتْخا  َو  »

تافـص و رد  ود  نآ  فالتخا  و  تسا . يرگید  زا  رتدایز  یکی  اهتقو  رتشیب  رد  هکنیا  هب  ود  نآ  فالتخا  ای  ندـش ، مک  دایز و  اب  لاس  لوط 
. دنکیم تلالد  میحر  نامحر و  اناوت و  میکح  عناص  دوجو  رب  هک  تسا  يدّدعتم  ياههناشن  اهنیا  همه  راثآ 

یتروص هب  یتشک  داوم  نداد  رارق  لاّیـس و  عیاـم و  تروص  هب  بآ  نداد  رارق  رد  ینعی  َساَّنلا :» ُعَْفنَی  اـِمب  ِرْحَْبلا  ِیف  يِرَْجت  ِیتَّلا  ِکـْلُْفلا  َو  »
رایتخا زا  لاح  نیع  رد  دروآرد و  تکرح  هب  بآ  حطس  رد  ار  نآ  داب  هک  يزرط  هب  نآ  نتخاس  هب  امـش  ییامنهار  دتـسیاب و  بآ  يور  هک 
ینادـنچ جراخم  هنیزه و  هب  زاین  هکنیا  هظحالم  اب  دوشیم ، نآ  ریـس  تعرـس  یتشک و  رب  ّبترتم  هک  يراـثآ  رد  زین  و  دـنکن . جراـخ  اـمش 

بحاص هک  اناوت  میکح  عناص  دوجو  رب  هک  تسا  ییاههناشن  اهنیا  همه  رد  دـنکیم . لـمح  رود  ياهرهـش  هب  ار  يداـیز  ياـهراب  درادـن و 
. دنکیم تلالد  تسا ، قلخ  هب  تیانع  فطل و 

َدَْعب َضْرَْألا  ِِهب  ایْحَأَف  ٍءام  ْنِم   » الاب تهج  زا  ای  کـلف ، تهج  زا  هداتـسرف ، ورف  نامـسآ  زا  ادـخ  هک  ار  هچنآ  و  ِءاـمَّسلا :» َنِم  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اـم  َو  »
گرب دنایوریم و  ار  ناهایگ  هدرک ، کیرحت  ار  نیمز  ياهورین  هک  هنوگ  نیا  هب  درک ، هدنز  شگرم  زا  دعب  ار  نیمز  سپ  بآ ، زا  اِهتْوَم ،»

. دنوشیم زبس  اهتخرد 
320 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  زا  هک  هچنآ  رد  ینعی  ُهَّللا ،» َلَْزنَأ   » هلمج رب  تسا  فطع  ََّثب :» َو  »

هب سپ  داتسرف ، ورف  نامسآ  زا  هک  هچنآ  رد  ینعی  تسا ، فطع  ایحا  رب  ای  تخیگنارب ، ناسنا  فانصا  ناگدنرد و  نایاپراهچ و  تارـشح و 
. تخیگنارب ار  ناگدنبنج  ریاس  نایاپراهچ و  نآ  ببس  هب  درک  هدنز  ار  نیمز  نآ  ببس 

رب انب  و  دـیآیم ) رظن  دروم  هملک  نایب  يارب  نم   ) تسا هّینایب  لّوا  رب  انب  نم »  » ظفل دـیرفآ و  نآ  رد  ار  ياهدـنبنج  ره  و  ٍۀَّباَد :» ِّلُک  ْنِم  اهِیف  »
. دیآیم هملک  ضیعبت  توافت و  ندرک و  ادج  يارب  نم  تسا . هیضیعبت  مود 

تسا ییاوه  نیمز و  تبوطر  هلیسو  هب  تارـشح  زا  لسن  دیلوت  هک  تسا  نیا  اههدنبنج  نتخیگنارب  يارب  ناراب  ندوب  ببـس  تّیلع و  هجو  و 
زا هک  ییاهزیچ  نآ  ياقب  و  تسا ، هتشگ  طولخم  نآ  ياقب  ترارح و  ببس  هب  ینیمز  نّفعتم  يازجا  اب  هدش ، جوزمم  باتفآ  ترارح  اب  هک 

ندـش دایز  زا  هک  تسا  ییاوه  نیمز و  تبوطر  يدایز  زا  زین  نآ  هک  تسا  نیمز  هایگ  يدایز  ببـس  هب  اهنآ  تسیز  هتفاـی . دـّلوت  تارـشح 
. دیآیم دوجو  هب  ناراب 

تابن ناویح و  جازم  تروص ، نیا  رد  هک  دوشن ، نّفعتم  هتشگن ، دکار  ات  دنکیم  ضوع  ار  اوه  هک  تساهداب  ندیزو  ِحایِّرلا :» ِفیِرْـصَت  َو  »
ترواجم ببـس  هب  هک  ییاوه  وحن ، نیا  هب  دنکیم . درـس  ار  تابن  ناویح و  ياهندب  دربیم و  ار  نّفعتم  ياوه  داب ، ندیزو  دوشیم و  دساف 

هب ار  يداب ) یتشک   ) یتشک داب  اریز  دـیربیم ، اههرهب  داب  ندـیزو  زا  ناتیگدـنز  رد  امـش  دـنکیم و  لیدـبت  ار  نآ  هدـش ، مرگ  نداتـسیا  و 
. دنکیم ادج  هاک  زا  ار  اههناد  دروآیمرد و  شبنج  هب  ار  اهربا  تکرح و 

دـننکیم و لمح  ار  بآ  زیر  يازجا  اهربا  و  دـناربنامرف ) نیمز  نامـسآ و  نیب  هک  اـهربا  و  «: ) ِضْرَأـْلا َو  ِءاـمَّسلا  َْنَیب  ِرَّخَـسُْملا  ِباـحَّسلا  َو  »
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دنرابب اجنآ  رد  ات  دننکیم  تکرح  دهدیم ، روتسد  دنوادخ  هک  ییاهناکم  يوس  هب  اهربا  دنوشیم . لدب  بآ  يازجا  هب  زین  اوه  زا  ییازجا 
هک يروط  هب  هن  درابیم  هزادـنا  هب  ناراـب  دوشیم . دـنمهرهب  ناراـب  عاونا  زا  نیمز  هک  يوحن  هب  دراـبیم  ناراـب  ناـکم  نآ  رد  هجیتن ، رد  و 

321 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دنوش  دساف  نآ  ياهینتسر  اهترامع و  نیمز و 
موق نایز  دنوادخ  هک  هاگ  ره  دوشیم و  لصاح  دوس  نآ  زا  هک  دیآیم  امرـس  یلحم  رد  ای  دیآیم ، خی  فرب و  شدوخ  تقو  رد  یهاگ  و 

. دوش رتشیب  شدوس  زا  شنایز  ات  دتسرفیم  مه  اب  ار  خی  امرس و  ناراب و  دهاوخب ، ار  یتّلم  ای 
هب هچنانچ  دوشیمن . مک  بیاغ و  يزیچ  وا  ملع  زا  هک  دـنکیم ، تلالد  اناوت  میکح و  اناد و  عناص  رب  هک  تسا  ییاههناشن  ینعی  ٍتاـیَآل :» »

. تسا نابرهم  هدنشخب و  دش ، هراشا  نآ 
ندروآ دناهدش و  لقاع  هک  دنشاب  یموق  دوصقم  هکنیا  ای  یناویح ، ياهکرد  اب  هن  دننکیم  كرد  لقع  اب  هک  یناسک  يارب  َنُولِقْعَی :» ٍمْوَِقل  »

القع و ریغ  يارب  هن  هتبلا  تشگ . رادیدپ  تشادن ، دوجو  هکنآ  زا  سپ  لقع  هک  دیامن  تلالد  هلئسم  نیا  رب  هک  تسا  تهج  نآ  هب  عراضم ،
هداهن تعیدو  هب  اهنآ  رد  هک  ار  ایـشا  تمکح  ياههتکن  لقاع  هک  اریز  دنارتهارمگ ، زین  اهنآ  زا  ای  دنتـسه  نایاپراهچ  دننام  هک  یناسک  نآ 

. دنکیمن كرد  ار  اهزیچ  نیا  لقاع  ریغ  دیامنیم و  كرد  ار  اهنآ  ياهببس  تسا و  هدش 

321 ص :  هیآ 165 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َّنَأ َباذَْـعلا  َنْوَرَی  ْذِإ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  يَرَی  َْول  َو  ِهَِّلل  ابُح  ُّدَـشَأ  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َو  ِهَّللا  ِّبُحَک  ْمُهَنوُّبُِحی  ًادادـْنَأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُذِـخَّتَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 
(165  ) ِباذَْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنَأ  َو  ًاعیِمَج  ِهَِّلل  َةَّوُْقلا 

321 ص :  همجرت ..... :

. تشاد تسود  دیاب  ار  ادخ  هکنانچ  دنراد ، تسود  دنریگ و  ادخ  دننام  ار ، لطاب  نایعّدم  اهتب و  نوچ  ار  ادخ  ریغ  نادان ، مدرم  زا  یخرب 
هک دننک  هدهاشم  ار  ادخ  باذـع  راکمتـس  ناکرـشم  هقرف  رگا  دـنراد . ادـخ  هب  اهنت  ار  یتسود  تبحم و  لامک  دـنانامیا ، لها  هک  اهنآ  اما 

. تسا تخس  رایسب  ار  ناکرشم  ادخ ، باذع  دنوشیم و  نامیشپ  دوخ  كرش  زا  تسادخ ، صاخ  ییاناوت  تردق و 
322 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

322 ص :  ریسفت ..... :

. تسا لاح  ای  ٌدِحاو » ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ   » هلمج رب  تسا  فطع  ُذِخَّتَی :» ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  »
: دوشیم نینچ  هیآ  ینعم  نیا  ربانب  تسا ، هدش  ریسفت  نانآ  ياسؤر  هب  دادنا  تّما و  ناقفانم  هب  رابخا ، رد  هفیرـش  هیآ  ًاداْدنَأ :» ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  »

یلاعت يادخ  ریغ  زا  يرهاظم  اسؤر ، نآ  زا  یضعب  هک  یلاح  رد  دنریگیم ، شیوخ  رما  تیالو  يارب  ییاسؤر  هک  دنتـسه  یناسک  مدرم ، زا 
ادـخ يارب  وا  رهاـظم  زا  ییاهدـننام  ادـخ  نذا  نودـب  اـی  دـنریگیم ، ییاهدـننام  ادـخ ، نذا  نودـب  هک  دنتـسه  یناـسک  هـکنیا  اـی  دنتـسه ،

. دننیزگیمرب
. دنراد تسود  ادخ ، نتشاد  تسود  نوچ  ار  اهنآ  و  ِهَّللا :» ِّبُحَک  ْمُهَنوُّبُِحی  »

. دندروآ نامیا  ینطاب  توعد  لوبق  يولو و  صاخ  تعیب  ببس  هب  هک  ینانآ  ینعی  اُونَمآ :» َنیِذَّلا  َو  »
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ریغ یتسود  ّبح و  زا  رتدیدش  نانمؤم  ّبح  تسا و  ع )  ) یلع نامه  هک  وا  رهظم  رد  دنراد ،) ادـخ  هب  ار  یتسود  نیرتشیب  «: ) ِهَِّلل ابُح  ُّدَـشَأ  »
ینالقع نانمؤم  ّتبحم  یلو  تسا ، يزوتهنیک  ینمشد و  سفن ، نأش  نوچ  تسا . یضرع  یناسفن و  نانمؤم  ریغ  ّتبحم  اریز  تسا ، نانمؤم 

. تسا یتاذ  و 
ناور هب  قّلعتم  قوقح  هچ  دنتشاد ، زاب  شیوخ  قح  زا  ار  دوخ  ناور  دندرک و  ملظ  ناشدوخ  هب  هک  یناسک  ینعی  اوُمَلَظ :» َنیِذَّلا  يَرَی  َْول  َو  »

تسا و طرش  يارب  ارهاظ  ول »  » ظفل تسا و  وا  رون  هب  ندش  نشور  رما و  یلو  يوریپ  تیالو و  زا  ّرثأت  لوبق و  تیالو و  هب  میلست  زا  ترابع 
. دشاب یّنمت  يارب  تسا  نکمم  زین 

. تسا هب  لوعفم  صاخ  مسا  ای  تسا ، فرظ  ذا » «: » َباذَْعلا َنْوَرَی  ْذِإ  »
لوعفم هکنیا  رب  انب  تسا ، باذـع  زا  لدـب  ای  دوشیم ، يری »  » هب لوعفم  ًاعیِمَج ،» ِهَِّلل  َةَّوُْقلا  َّنَأ   » یلاعت يادـخ  لوق  لّوا  رب  اـنب  و  يری »  » يارب

323 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  يری » »
هک تسا  نیا  تسادـخ ، يارب  تّوق  تردـق و  همه  هکنیا  ینعم  تسا و  باذـعلا » نم   » ای نوری » ذا   » زا لدـب  مود  رب  اـنب  دـشاب و  فوذـحم 

تبـسن دنراوتـسا و  قلطم  ببـس  هب  یگمه  کیراب  ياههخاش  تسا و  هقلطم  تردـق  زا  کیراب  هخاـش  کـی  یتردـق  بحاـص  ره  تردـق 
. درادن یتقیقح  تسا و  يرابتعا  تانکمم  هب  تردق 

لوق نینچمه ، تسا و  ّنإ  رـسک  اـب  ةّوقلا » ّنا  . » هدـش هدـناوخ  يرا »  » لـعف زا  لوهجم  تروـص  هب  نوری »  » بطاـخم و تروـص  هب  يرت »  » و
: دیامرفیم هک  یلاعت  يادخ 

. تسا باذع  نیرتتخس  ار  دنوادخ  اققحم  ِباذَْعلا :» ُدیِدَش  َهَّللا  َّنَأ  َو  »

323 ص :  هیآ 166 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(166  ) ُبابْسَْألا ُمِِهب  ْتَعَّطَقَت  َو  َباذَْعلا  اَُوأَر  َو  اوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  َنِم  اوُِعبُّتا  َنیِذَّلا  َأَّرَبَت  ْذِإ 

323 ص :  همجرت ..... :

اهنآ زا  بابـسا  هلیـسو و  هنوگ  ره  دنیامن و  هدهاشم  ار  ادخ  باذع  دـنیوج و  يرازیب  دوخ  ناوریپ  زا  لطاب ، نایاوشیپ  اسؤر و  هک  یماگنه 
. دنامیمن اج  هب  لطاب  طباور  زا  کی  چیه  دوش ، عطق 

323 ص :  ریسفت ..... :

ای تسا ، نوری »  » فرظ ای  هّللا »  » ادخ لوق  يارب  تسا  فرظ  ای  دوب ، نیـشیپ  هیآ  رد  هک  تسا  ِباذَْـعلا » ُدـیِدَش   » فرظ ذإ » «: » َنیِذَّلا َأَّرَبَت  ْذِإ  »
ناوریپ زا  اسؤر  نایاوشیپ و  هک  ار  یماگنه  دـننیبب  ناراکمتـس  رگا  تسا : نینچ  هیآ  ینعم  تسا و  یلّوا  ذإ »  » زا لدـب  ای  باذـعلا »  » زا لدـب 

. میناوخب مولعم  ای  لوهجم  ار  اوعّبتا »  » هک دراد  نیا  هب  یگتسب  ینعم  ود  نیا  دنیوجیم ، يّربت  نایاوشیپ  زا  ناوریپ  ای  دنیوجیم ، يّربت  دوخ 
324 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  مولعم . ای  لوهجم  تئارق  رب  انب  اسؤر ، ای  ناوریپ  ینعی  اوُعَبَّتا :» َنیِذَّلا  َنِم  »
. یمّود ای  یلّوا  اوعّبتا »  » رب تسا  فطع  ای  اّربت »  » رب تسا  فطع  ای  دق »  » ریدقت هب  تسا  لاح  َباذَْعلا :» اَُوأَر  َو  »

بابسا و  دوشیم ، هدیشک  هتسب و  يزیچ  نآ  اب  هک  تسا  ینامـسیر  زا  ترابع  نآ ، تسا و  ببـس  عمج  بابـسا  ُبابْـسَْألا :» ُمِِهب  ْتَعَّطَقَت  َو  »
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یناطیـش و سفن  ماـقم  زا  هک  ینید  تـالماعم  تروـص  اهـشیوخ و  لـیبق  زا  تسا ، دوـجوم  ناـنآ  نیب  هک  ییاـهلاّصتا  يارب  تسا  هراعتـسا 
هیآ ینعم  دیایب ، ندرک  يّدعتم  يارب  ءاب  هکنیا  ربانب  دشاب . تعّطقت »  » يارب هلص  تسا  نکمم  مهب »  » ظفل دوشیم و  یـشان  ییایند  تابـسانم 

اهببس نآ  اریز  تشگ ، عطقنم  هدیرب و  دوب ، هدش  ایند  رد  اهنآ  عامتجا  تفلا و  ببس  تشاد و  دوجو  نانآ  نیب  هک  اهببس  نآ  دوشیم : نینچ 
، یناحور تفلا  سنا و  زا  اهببـس  نآ  دـندوب و  كاله  انف و  هب  موکحم  همه  هک  دوب  هدـش  داجیا  ییاهـسفن  نایم  رد  یناـف و  ضارغا  تهج 

مّدقم نآ  رب  هک  دشاب  بابسا »  » زا لاح  مهب »  » ظفل هک  تسا  نکمم  و  دندش . ترخآ  رد  یگدنکارپ  هقرفت و  بابسا  اذل  دندوب ، هدنام  یقاب 
. تسا قاصلا  يارب  ءاب  تسا ، هدش 

324 ص :  هیآ 167 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(167  ) ِراَّنلا َنِم  َنیِجِراِخب  ْمُه  ام  َو  ْمِْهیَلَع  ٍتارَسَح  ْمَُهلامْعَأ  ُهَّللا  ُمِهیُِری  َِکلذَک  اَّنِم  اُؤَّرَبَت  امَک  ْمُْهنِم  َأَّرَبَتَنَف  ًةَّرَک  اَنل  َّنَأ  َْول  اوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  َلاق  َو 

324 ص :  همجرت ..... :

يرازیب نانیا  تعاطا  زا  میتشگیم و  زاب  ایند  هب  راب  رگید  شاک  يا  دنیوگ : ترـسح  ینامیـشپ و  يور  زا  لطاب  نایاوشیپ  نآ  ناوریپ  هاگنآ 
ار نانآ  دومن و  اهنآ  ینامیشپ  ترسح و  هیام  ار  نانآ  هنالهاج  تشز  رادرک  ادخ  هنوگ  نیا  دنتسج . يرازیب  ام  زا  نانیا  هکنانچ  میتسجیم ،

. دشابن یتاجن  مّنهج  باذع  زا 

324 ص :  ریسفت ..... :

، نآ باوج  رد  لعف  اذـل ، تسا و  یّنمت  يارب  ول »  » میتشگیم و زاب  ایند  هب  هرابود  شاک  دـنیوگیم  ینعی  ًةَّرَک :» اَنل  َّنَأ  َْول  اوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  َلاق  »
325 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دوخ  هب  ءاف 

. تسا هدش  بوصنم  هتفرگ ،
. میتسجیم يرازیب  اهنآ  زا  ایند  رد  ینعی  ْمُْهنِم :» َأَّرَبَتَنَف  »

. دندومن يّربت  ام  زا  ترخآ )  ) اجنیا رد  اهنآ  هچنانچ  اَّنِم :» اُؤَّرَبَت  امَک  »
زا ارچ  هک  دـنروخب  ترـسح  ات  دـناهدش  دوخ  ناوریپ  یهارمگ  بجوم  هک  ییاسؤر  يارب  نانآ  ناوریپ  نداد  ناشن  دـننام  ینعی  َِکلذَـک :» »

؟ دندومن يوریپ  ینایاوشیپ  نینچ 
. دهدیم ناشن  اهنآ  هب  ار  نانآ  لامعا  همه  ْمَُهلامْعَأ :» ُهَّللا  ُمِهیُِری  »

نآ تشگ و  باذـع  راد  هب  یکیدزن  ادـخ و  زا  نانآ  يرود  دـعب و  ببـس  نایاوشیپ  زا  يوریپ  لـصا  هک  ناـنچمه  ینعی  ْمِْهیَلَع :» ٍتارَـسَح  »
ینامیـشپ ترـسح و  بجوم  ادـخ و  زا  نانآ  يرود  ببـس  دـنداد ، ماجنا  هک  یلامعا  عیمج  دـندروخ ، غیرد  دـش و  ناـنآ  ترـسح  بجوم 

. تشگ
هک تسا  يدرم  دوصقم  ْمِْهیَلَع ،» ٍتارَسَح  ْمَُهلامْعَأ  ُهَّللا  ُمِهیُِری  : » یلاعت يادخ  لوق  رد  «: 1  » دومرف هک  هدش  هداد  تبسن  ع )  ) قداص ماما  هب 
رد هک  یسک  يارب  ار  شلام  دریمیم و  سپـس  دنکیمن ، قافنا  ادخ  زا  يرادربنامرف  هار  رد  دراذگیم و  ار  شلام  دراد  هک  یلخب  رطاخ  هب 
ریغ يوزارت  رد  ار  تعاطا  نآ  دنک ، فرصم  ادخ  هار  رد  ار  لام  صخش  نآ  رگا  لاح  دراذگیم . او  دنکیم  لمع  ادخ  تیصعم  ای  تعاط 
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هب ادخ  تیصعم  هار  رد  رگا  و  تسا ، هدش  دنمهرهب  نآ  زا  رگید  یسک  هدوب و  وا  هب  ّقلعتم  لام  نیا  هک  دشکیم  ترسح  دنیبیم و  شیوخ 
نیا دروخیم و  ترـسح  تسا  هتـشادرب  ماگ  تیـصعم  هار  رد  صخـش  نآ  وا ، دوخ  لام  تیوقت  اب  دـنیبیم  نوچ  مه  زاب  دـشاب ، هدرب  راـک 

اریز تسا ، يدنموزرآ  هوجو  زا  یهجو  هب  هراشا  ینعم 
__________________________________________________

ص 173. ج 1 ، ناهرب ، یشایع و  هیقف و  یفاک . زا  لقن  هب  ص 157 ، دلج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
326 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا نالهاج  هرمز  زا  زاب  دشاب ، نمؤم  رهاظ  هب  هچ  رگا  دنک ، كاسما  لخب  هیحان  زا  هک  یسک 
تسا و مهیری »  » لوعفم ای  اوعّبتا »  » لعاف ای  لاق »  » لعاف زا  لاح  ترابع  نیا  دنوشن ،) نوریب  شتآ  زا  نانآ  و  «: ) ِراَّنلا َنِم  َنیِجِراِخب  ْمُه  ام  َو  »

. تسا نانآ  يارب  يدبا  باذع  ندومن  دزشوگ  اب  اهنآ  هب  نتفرگ  تّدش  اهنآ و  ياّنمت  ّدر  نآ  رد 

326 ص :  هیآ 168 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(168  ) ٌنِیبُم ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َو ال  ًابِّیَط  ًالالَح  ِضْرَْألا  ِیف  اَّمِم  اُولُک  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 

326 ص :  همجرت ..... :

يارب يراکـشآ  نمـشد  وا  هتبلا  هک  دـیوشن  ناطیـش  ياـههسوسو  وریپ  دـیروخب و  ار  هزیکاـپ  لـالح و  تسا  نـیمز  رد  هـچنآ  زا  مدرم ! يا 
. تسامش

326 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

میمعت هکنیا  هب  تسین  یکاـب  دـیروخب و  تسا  نیمز  رد  هک  یندـیماشآ  یندروخ و  عاوـنا  زا  ینعی  ِضْرَأـْلا :» ِیف  اَّمِم  اوـُلُک  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  »
نیا هیآ  زا  دوصقم  دنراد . ار  دوخ  هب  صوصخم  لوکأم  لکآ و  اوق  اهورین و  همه  هک  اریز  هدروخ . هدنروخ و  ندروخ و  هب  تبـسن  میهدب 

ياهادص ندینـش  ناهد ، هار  زا  ندروخ  هب  تبـسن  صاخـشا ، بسح  رب  هک  بحتـسم ، ای  دشاب ، بجاو  ندروخ  هچ  تسین ، یکاب  هک  تسا 
. دراد توافت  دنـسپ ، دروم  بوغرم و  تاسوملم  ندرک  سمل  و  شوخ ، ياهیوب  ندرک  وب  روآبّجعت ، اـبیز و  روما  هب  ندرک  هاـگن  بوخ ،

حاکن تحار و  مرن و  ياهـسابل  ندیـشوپ  هزیکاپ و  كاـپ و  ییاـهزیچ  ندروخ  رد  يراددوخ  اـب  هک  تسا  یـسک  زا  هیاـنک  هیآ  نیا  اـنمض 
. دزادنایم تمحز  هب  ار  دوخ  سفن ، ياهتذل  رگید و  ياههرهب  ندرک و 

327 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  شنیرفآ  تیاغ  ار  اهنآ  اهزیچ ، نیا  هار  رد  تّمه  ندرک  فرص  یلب ،
هک یـسک  اب  ینمـشد  درادـن و  ار  يوریپ  تّیحالـص  ّتیلها و  هک  یـسک  زا  ندرک  يوریپ  ای  ندرک  كرت  ار  اـفلخ  زا  يوریپ  اـی  نداد  رارق 

، دهد ماجنا  هک  يراک  ره  دـنک ، كرت  ار  قح  زا  يوریپ  هک  یـصخش  و  تسا . مارح  اهنیا  همه  دراد ، ار  ندرک  يوریپ  تّیحالـص  ّتیلها و 
. بوخ يادص  ای  دونـشب  هرکن  دب و  يادص  ابیز ، سابل  ای  دشوپب ، هراپ  هماج  هاوخ  ذـیذل و  ماعط  ای  دـشاب ، روغلب  ندروخ  هاوخ  تسا  مارح 
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. تسین تعیرش  رهاظ  بسح  رب  هدش ، رکذ  ياهزیچ  نیا  تمرح  هّتبلا 
هزیگنا هدرک ، تیوقت  ار  یناسفن  ياههزیگنا  سفن ، ياهتّذـل  زا  يزیچ  باکترا  هک  دـنیبب  رگا  تسا ، ع )  ) ماما وریپ  عبات و  هک  مه  یـسک  و 

ام ِتابِّیَط  ْنِم  اُولُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » هیآ اب  ار  هیآ  نیا  فالتخا  هجو  يدوز  هب  دـنک و  بانتجا  نآ  زا  دـیاب  دـیامنیم ، فیعـض  ار  لقع 
. درک میهاوخ  نایب  ْمُکاْنقَزَر »

لالح و ياهزیچ  تابّیط و  دروم  رد  نتخادـنا  تمحز  هب  ار  دوخ  اهیندروخ و  كرت  رد  ینعی  ِناْطیَّشلا :» ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  ـال  َو  ًاـبِّیَط  اـًلالَح  »
هچنانچ دیرادن ، رب  ماگ  ناطیش  زا  يوریپ  هب  ندروخ  رد  هکنیا  ای  دیشابن ، یناطیش  ياههسوسو  وریپ  هدرکن ، عنم  ار  نآ  تعیرـش  هک  هزیکاپ 

. درک میهاوخ  نایب 

327 ص :  نداهن ..... ) ماگ  ناطیش  هار  رب   ) ناطیش ياههسوسو  نایب 

اهتـساوخ و اهنآ  زا  هک  تسا  دساف  تارّوصت  تالایخ و  ناطیـش ، تاوطخ  زا  دوصقم  تسا و  مدق  ود  نیب  هلـصاف  ای  اپ ) ّدر   ) مدق رثا  هوطخ 
، ندروخ رد  و  تسا . حیحص  ریغ  ياههار  زا  اهنآ  لیصحت  اهیندروخ ، رد  یناطیـش  ياههسوسو  زا  يوریپ  و  دوشیم . یـشان  تسپ  ياهاوه 

لفاغ ای  هدوب ، تیادـه  قح و  نایاوشیپ  نمـشد  ای  هارمگ  نایاوشیپ  وریپ  هدـنروخ  هک  یلاح  رد  دروخب  ار  یندروخ  هک  تسا  بیترت  نیا  هب 
328 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رد  یلو  تسا ، يده  هّمئا  وریپ  هکنیا  ای  دشاب . یهارمگ  نایاوشیپ  يده و  همئا  يوریپ  زا 

زا ار  يرما  هظحـالم  هکنیا  نودـب  تسا . سفن  یّفـشت  ضحم  تهج  وا  ندروخ  تسا و  لـفاغ  ادـخ  رکذ  زا  تّیعبت و  نیا  زا  ندروخ  نیح 
. دیامن يرادهگن  تدابع  يارب  ار  حور  بکرم  نیا  ات  دنک  تیاعر  ار  ندب  يورین  هدومن و  ادخ  بناج 

داـی هب  ار  ادـخ  ندروخ ، نیح  رد  دـشاب ، یّـصاخ  ناـمیا  هب  نمؤم  اـی  ناملـسم  تقیقح  رد  رگا  دروخیم ، ار  يزیچ  هک  یـصخش  هصـالخ 
يارب ار  نآ  هدرک ، تیوقت  ار  شندـب  هلیـسو ، نیا  هب  هکنیا  اـت  تسا  یلاـعت  يادـخ  رما  تهج  رد  ندوب  حاـبم  نمـض  وا  ندروخ  درواـیب و 

ار نآ  تعیرش  هک  دشاب  ییاهزیچ  زا  زین  یندروخ  رگا  دراد . هگن  دوشیم ، لصاح  یسفن  ياهتّذل  هب  ندیسر  زا  هک  سفن  حیرفت  تدابع و 
هراشا هک  دشاب  نیا  زا  ریغ  ندروخ  رگا  تسا . جراخ  ناطیش  ياههسوسو  زا  يوریپ  زا  ندروخ  عون  نیا  تروص  نیا  رد  تسا ، هدرک  حابم 

رجاز هکیالم  هدننک  فیعضت  هدننک و  اوغا  ناطیش  هدننک  تیوقت  دوشیم  هدروخ  هک  ییاذغ  هدوب ، ناطیش  ياههسوسو  زا  يوریپ  میدرک ،
بجوم راـکفا ، ساوح و  یگدـنکارپ  اـب  ندروخ  هک  دـناهدرک  رکذ  قـیقحت  هب  دوـشیم . هماّوـل ) سفن  اـی  یحور  هدـنراد  زاـب  ياهتردـق  )

. دوشیم یعمج  رطاخ  نانیمطا و  بجوم  دشابن ، هدنکارپ  ساوح  راکفا و  رگا  هک  یلاح  رد  دوشیم ، رطاخ  یناشیرپ  یگدنکارپ و 
هب دنکیم ، طّلسم  امش  رب  ار  ناطیـش  نآ ، زا  ندرک  يوریپ  هک  دیـشاب  رذح  رب  یناطیـش  ياههسوسو  ندرک  يوریپ  زا  نم ! ناردارب  يا  سپ 

دنتـسه اهنآ  اریز  دوشیم . تلالـض  یهارمگ و  نایاوشیپ  هب  لیوأت  یهاگ  یناطیـش ، ياههسوسو  دینک و  رارف  نآ  زا  دیناوتیمن  هک  يوحن 
. تسین يزیچ  ناطیش ، رثا  زج  ناشدوجو  رد  هک  ایوگ  دنشخبیم ، قّقحت  ار  ناطیش  ياههسوسو  هک 

رهاظ تسه ، اهنآ  رد  یهلا  تهج  کی  هک  یناسک  رب  ار  شاینمشد  هکنیا  ای  تسا ، رهاظ  شتوادع  ینمـشد و  ینعی  ٌنِیبُم :» ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  »
329 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دنکیم و 

. دیامنیمن رهاظ  ار  شاینمشد  نانآ  ریغ  رب 
هدنرب نیب  زا  یکیرات و  ّدض  رون  هچنانچ  تسا . رون  هدـننک  یناف  رون و  ّدـض  یکیرات  تسا و  یکیرات  تملظ و  ملاع  زا  ناطیـش ، هک  نادـب 

، ییوس زا  دنک و  فرصت  نآ  رد  تملظ  هک  دراد  ار  ّتیلباق  نیا  هدش . عقاو  تملظ  رون و  ملاع  ود  نیب  شـسفن  ندب و  اب  ناسنا  تسا و  نآ 
هطاحا هک  يزیچ  ره  هب  دنکیم  اضتقا  شترطف  يروعـش  بحاص  ره  دشاب و  رواجم  دوخ  خنـس  اب  هک  دراد  ار  نآ  ياضتقا  اترطف  يزیچ  ره 

ادـیپ یملع  هطاحا  دـنادیمن ، هک  ییاهزیچ  هب  دـهاوخیم  یلقاع  ره  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  دـشاب و  هتـشاد  هطاـحا  تسا ، نکمم  نآ  رب 
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وترپ نیا  دباتیم و  ناسنا  ناویح و  سفن  رب  هدرک و  ادـیپ  لّزنت  نآ  هک  رون  ملاع  زا  تسا  يوترپ  ناسنا  هراّیـس  هفیطل  رگید ، يوس  زا  دـنک .
ناسنا کلم  دش ، شوماخ  رون  نیا  هک  یتقو  یلو  تسین ، نکمم  وا  رد  لماک  فرصت  ناطیش  يارب  تسا  یقاب  ناسنا  رد  هک  یمادام  يرون 

، ناسنا اب  ناطیـش  توادـع  هک  دوشیم  هتـسناد  دـش ، قّقحم  بلطم  نیا  هک  یتقو  درادـن . دوجو  مه  یـضراعم  چـیه  هدـش ، ناطیـش  کـلم 
. تسا رهاظ  ناطیش  ینمشد  دشاب ، یقاب  وا  رد  يرون  هفیطل  نیا  زا  هک  یسک  ره  رب  تسا و  یتاذ  توادع 

329 ص :  هیآ 169 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(169  ) َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَت  ْنَأ  َو  ِءاشْحَْفلا  َو  ِءوُّسلِاب  ْمُکُُرمْأَی  امَّنِإ 

329 ص :  همجرت ..... :

. دیهد تبسن  ینادان  يور  زا  ینانخس  ادخ  هب  ات  درامگیم  نآ  رب  دهدیم و  یتشز  يراکدب و  روتسد  امش  هب  هک  تسا  نمشد  نیا 

329 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

ار نآ  لقع ، فرع و  عرـش و  هک  تسا  يزیچ  ره  ءوس »  » و تسا . ناسنا  اب  ناطیـش  لاح  زا  شـسرپ  خـساپ  ترابع ، ِءوُّسلِاب :» ْمُکُُرمْأَی  اـمَّنِإ  »
330 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هب  حبق  یتشز و  رد  هک  تسا  نآ  اجنیا ، رد  ءوس »  » زا دوصقم  یلو  درامشب ، حیبق 

. دشاب هدیسر  رخآ  هجرد و  تیاهن  هب  یتشز  حبق و  رد  هک  تسا  نآ  ِءاشْحَْفلا » َو  ، » هدیسرن ّدح  نیرخآ  تیاهن و 
دییوگب دـینادیمن ، عفان  ای  تسا  ّرـضم  هک  ار  نآ  رثا  ای  دـینادیمن ، ار  نآ  تقیقح  هک  ار  هچنآ  ینعی  َنوُمَْلعَت :» ام ال  ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَت  ْنَأ  َو  »

. دینادب ار  نآ  عفن  ررض و  هکنیا  نودب  دیهد ، تبسن  یلاعت  يادخ  هب  ار  اهاود  اهاذغ و  زا  يزیچ  رد  هحابا  ای  تکرح  هکنیا  دننام 

330 ص :  دهد .....  تبسن  ادخ  هب  ار  نآ  دنادن و  ار  يزیچ  یسک  هکنیا  رد  قیقحت 

رد دراد ، ررـض  مدرم  مومع  يارب  ای  یـصاخ  صخـش  يارب  یعیبط  بابـسا  بسح  رب  وراد  نیا  هک  دنادب  ناسنا  رگا  میتفگ ، هک  هچنآ  ربانب 
نیا هک  یتروص  رد  تسا . مارح  ادخ  يوس  زا  مدرم  مومع  يارب  ای  صخـش  نیا  يارب  وراد  نیا  دیوگب  هک  درادن  یعنام  چـیه  تروص  نیا 
ادخ رب  دییوگیم و  هک  تسا  نیا  ای  دشاب ، هدش  مولعم  ترورـض  هب  عرـش ، بناج  زا  نآ  تمرح  هک  ددرگ ، زاب  يزیچ  هب  تمرح  هب  مکح 

دیاقع یناور و  ینورد و  قالخا  یعرـش و  ماکحا  دـننام  دـینکیم . نایب  دـینادیمن ، ادـخ  هب  ار  نآ  باستنا  هک  ار  يزیچ  دـیدنبیم و  ارتفا 
(. تسا لطاب  هک   ) ینید

(3 تسا ، رما  ملاع  هب  لاّصتا  ببس  هب  ( 2 یحو ، ببس  هب  تسادخ  بناج  زا  ( 1 تسین : نوریب  لاح  هس  زا  يزیچ ، هب  ملع  هک  تسناد  دـیاب 
. تسا لاّصتا  بحاص  ای  یحو  بحاص  زا  دیلقت  ببس  هب 

فرح هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  روظنم   ) هدش وا  هب  هک  یحو  نآ  زا  هکلب  دیوگیمن ، نخـس  سوه  يوه و  زا  یحو  بحاص 
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«. 1  » دنزیم
نآرق ور  نیا  زا  دـنزیمن . فرح  سوه  يوه و  زا  زین  وا  سپ  هدرک ، ادـیپ  ملع  نآ  راثآ  رما و  تقیقح  هب  هک  تسا  یـسک  لاّصتا  بحاـص 

میرک
__________________________________________________

(. یحوی یحو  ّالا  وه  نا  يوهلا ، نع  قطنی  ام  و   ) هیآ 3 و 4 مجن ، هروس  هب  هراشا  ( 1)
331 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

بناج زا  اهنآ  همه  دـیوگیم : تسا و  میلـست  دـیلقت  بحاص  نأـش  « 1 « »؟ دـنیبیم هک  يزیچ  رب  دـینکیم  لادـج  کش و  ایآ  : » دـیامرفیم
.« تسا ام  راگدرورپ 

رد نامگ  هچ  دنک ، مکح  ایشا  ندوب  مارح  لالح و  هب  دهدب و  رظن  ایشا  عفن  ررض و  رد  هک  تسین  زیاج  سک  چیه  رب  هفیاط  هس  نیا  زا  ریغ 
دنکیمن زاینیب  قح  زا  نامگ  : » دومرف یلاعت  يادخ  هک  دشاب  یّلک  مکح  نیا  زا  جورخ  رب  یلیلد  هکنیا  زج  دنیـشنیمن ، ملع  ياج  هب  اجنیا 

هّـصاخ اّما  دـنیوگیم و  دـننادیمن  هک  ار  يزیچ  ادـخ  دروم  رد  دنتـسه ، ناسحتـسا  سایق و  يأر و  نظ و  هب  لیاق  هک  روک  هّماع  اذـل  ««. 3»
. دنتسه نانآ  دّلقم  لاّصتا و  یحو و  بحاص  وریپ  نانآ  دننکیمن و  يراک  میلست  زج  هعیش ،) )

ادـیپ تأرج  هزاجا  بحاص  زا  هزاـجا  نودـب  ياوتف  رب  دنتـشگ و  ساـیق  يأر و  وریپ  دـندش و  جراـخ  دـیلقت  میلـست و  زا  زین  اـهنآ  رگا  یلب 
ات دوریمن  راک  هب  نامگ  دروم  رد  ملع  الوصا  دنرادن و  یتوافت  نانآ  اب  دنتسه و  روک  هّماع  نامه  نوچ  زین  نانیا  تروص ، نیا  رد  دندرک ،

زیاج نظ  هب  لمع  هکنیا  هب  نتـشاد  نیقی  درادن . یلـصاح  نامگ  زج  نامگ  هچ  تسا ، ملع  نیا  هک  هدرک  نامگ  هک  دنک  اعّدا  یـسک  هکنیا 
نداد تبسن  یلاعت ، يادخ  هب  نونظم  مکح  نامگ و  رب  ینتبم  يزیچ  نداد  تبسن  سپ  تسا ، مکح  دوخ  هب  نتشاد  نیقی  دوخ  زا  ریغ  تسا 

. تسین هعیش  بهذم  زا  رظن  تبسن و  هنوگ  نیا  درادن و  ملع  نآ  هب  دنادیمن و  هک  تسا  يزیچ 
هیآ رد  هک  یـسک  يارب  و  تسا ، هدـش  عونمم  ینید  لئاسم  رد  نامگ  نظ و  يوریپ  زا  هیآ ، نیا  رد  هک  دـناهدرک  حیرـصت  هّماع  زا  یخرب  و 

نیرتمک
__________________________________________________

(. يری ام  یلع  هنورامتف  أ   ) هیآ 12 مجن ، هروس  ( 1)
(. اّنبر دنع  نم  ّلک  اّنمآ   ) هیآ 7 نارمع ، لآ  هروس  ( 2)

(. ائیش قحلا  نم  ینغی  نّظلا ال  نا   ) هیآ 28 مجن ، هروس  ( 3)
332 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. مینکیم دای  هدش ، دراو  ع )  ) ناموصعم زا  هک  ار  هچنآ  زا  یکدنا  حیـضوت ، يدایز  يارب  یلو  تسین . يرگید  نایب  هب  زاین  دیامن  ياهشیدنا 
: مییوگیم سپ 

. تسا هدـش  دوبان  دوش ، دوبان  دـیاب  هکنآ  ود ، نآ  رد  هک  نک  يرود  تلـصخ  ود  زا  دومرف : هک  «، 1  » هدش هداد  تبـسن  ع )  ) قداص ماما  هب 
. دنبم نید  هب  يرادن  ملع  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  هکنیا  رگید  زیهرپب . مدرم  يارب  نداد  يوتف  زا  هکنیا  لوا 

لطاب هکنیا  ( 1 منکیم : یهن  دناهدیـسر ، تکاله  هب  نادرم  نآ  رد  هک  تلـصخ  ود  زا  ار  وت  نم  دومرف : هک  تسا  ع )  ) قداص ماما  زا  زاب  و 
«. 2  » یهدب يوتف  يرادن  ملع  نآ  هب  هک  يزیچ  هب  ار  مدرم  ( 2 یهد . تبسن  ادخ  نید  هب  ار 

، دننادیم هک  ار  هچنآ  رگم  دنیوگن  هکنیا  یکی  درک ، صاخ  شباتک  زا  هیآ  ود  هب  ار  شناگدنب  دنوادخ  «: 3  » هک تسا  ع )  ) قداص زا  زین  و 
دـنیوگن و ادـخ  رب  هک  تسا  هدـشن  هتفرگ  باتک  نامیپ  نانآ  زا  ایآ  هدومرف : یلاـعت  يادـخ  دـننکن . در  دـننادیمن  هک  ار  هچنآ  هکنیا  رگید 
«5  » هدیـسرن اهنآ  هب  نآ  لیوأت  دنرادن و  هطاحا  نآ  ملع  هب  هک  ار  هچنآ  دـندرک  بیذـکت  هکلب  هدومرف : زین  و  «. 4  » قح رگم  دنهدن ، تبسن 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 626 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا
دننکیم و تنعل  ار  وا  باذع  هکیالم  تمحر و  هکیالم  دهد ، يوتف  مدرم  هب  تیاده  ملع و  نودب  هک  یـسک  «: 6  » تسا ع )  ) رقاب ماما  زا  و 
؟ تسیچ ناگدنب  رب  ادخ  قح  هک  دش  هدیسرپ  «، 7 ( » ع  ) رقاب ماما  زا  زین  و  دـنوشیم . قحلم  وا  هب  دـننک ، وا  ياوتف  هب  لمع  هک  یناسک  هانگ 

ع)  ) قداص ماما  زا  و  دننادیمن . هک  اجنآ  رد  دننک  فقوت  دننادیم و  هک  ار  هچنآ  دنیوگب  دومرف :
__________________________________________________

ص 52. ج 1 ، یفاک ، لوصا  ص 158 و  ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
ص 52. ج 1 ، یفاک ، لوصا  ( 2)
ص 53. ج 1 ، یفاک ، لوصا  ( 3)

هیآ 169. فارعا ، هروس  ( 4)
هیآ 39. سنوی ، هروس  ( 5)

. ].....[ ص 52 ج 1 ، یفاک ، لوصا  ( 6)

ص 53. ج 1 ، یفاک ، لوصا  ( 7)
333 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هدرک كاله  هدش و  كاله  اقّقحم  دنک ، لمع  اهسایق  هب  هک  یسک  تسا ، هتفگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  «: 1  » دندومرف هک  تسا 
اقّقحم زین  وا  دـهدیمن ، زیمت  هباشتم  زا  ار  مکحم  خوسنم و  زا  ار  خـسان  هک  یلاح  رد  دـهد ، يوتف  مدرم  هب  ملع  نودـب  هک  یـسک  و  تسا .

. تسا هدرک  كاله  زین  ار  نارگید  هدش و  كاله 
. تسا دایز  رایسب  رابخا  نیا  دننام 

333 ص :  هیآ 170 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(170  ) َنوُدَتْهَی َو ال  ًاْئیَش  َنُولِقْعَی  ْمُهُؤابآ ال  َناک  َْول  َو  َأ  انَءابآ  ِْهیَلَع  اْنیَْفلَأ  ام  ُِعبَّتَن  َْلب  اُولاق  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  اوُِعبَّتا  ُمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو 

333 ص :  همجرت ..... :

ایآ دوب  میهاوخ  دوخ  ناردپ  شیک  وریپ  ام  هک  دنهد  خـساپ  دـینک  هداتـسرف  ادـخ  هک  یباتک  تعیرـش و  زا  يوریپ  دـنیوگ  ار  راّفک  نوچ  و 
. دناهتفاین تیاده  یتسار  قح و  هب  زگره  هدوب  نادان  لقعیب و  اهنآ  هک  یتروص  رد  دنشاب  ناردپ  عبات  اهنآ  تسیاب 

333 ص :  ریسفت ..... :

هک یناسک  دـننکیم  راک  هچ  تسا ، هدـش  هتفگ  اـیوگ  تسا . رّدـقم  شـسرپ  خـساپ  هک  فوذـحم  هلمج  رب  تسا  فطع  ُمَُهل :» َلـِیق  اذِإ  َو  »
: دوش هتفگ  نانآ  هب  رگا  دننکیم . ناطیش  زا  تیعبت  هک ، دهدیم  باوج  سپ  دنکیم ؟ رما  اهنآ  هب  ناطیش 

هک تسا  یتـقو  ینعم  نیا  هّتبلا  تسا . هداتـسرف  ورف  ع ،)  ) یلع تیـالو  دروم  رد  دـنوادخ  هک  دـینکب  يزیچ  زا  يوریپ  ُهَّللا :» َلَْزنَأ  اـم  اوُِعبَّتا  »
. دشاب ع )  ) یلع اب  ناقفانم  لاح  نایب  دوصقم ،
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هلمج رب  فطع  ترابع  تسا  نکمم  مینکیم ) يوریپ  میتفای ، ار  نامناردپ  هچنآ  زا  ام  هکلب  دنیوگیم  «: ) انَءابآ ِْهیَلَع  اْنیَْفلَأ  ام  ُِعبَّتَن  َْلب  اُولاق  »
لاح هراب  رد  هک  یشسرپ  زا  تسا  یخساپ  تروص  نآ  رد  هک  دشاب  یفوذحم 

__________________________________________________

ص 158. ج 1 ، یفاک ، لوصا  ( 1)
334 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشاب ادخ  هب  يزیچ  نداد  تبسن  ای  میتفگ ، هک  یلیوأت  قبط  هدش ، یتشز  يدب و 
یـسک زا  دیلقت  شنزرـس  راکنا و  هب  طوبرم  هیآ  نیا  دنباینرد ) درخ  هب  ار  يزیچ  ناشناردپ  هچ  رگا  «: ) ًاْئیَـش َنُولِقْعَی  ْمُهُؤابآ ال  َناک  َْول  َو  َأ  »

زا ناشملع  ببـس  هب  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  تسا  ملع  قیقحت و  لها  زا  وا  ایآ  هک  دـنادیمن  ار  شلاـح  دسانـشیمن و  ار  وا  ناـسنا  هک  تسا 
. دوشیمن هدرمش  تشز  نانآ  زا  دیلقت  هک  تسا  ینادنمدرخ  ناگدننکدیلقت  زا  ای  هدرک ، زاینیب  نارگید 

دراد تلالد  نیا  رب  دنوشیمن ، تیاده  َنوُدَتْهَی ،» َو ال  : » دیامرفیم یلاعت  يادخ  هکنیا  دـناهدومن و  لقاع  زا  تّیعبت  نانآ ، نادـّلقم  هک  اریز 
لاح نابز  هب  كدنا ، ردان و  دارفا  زج  مومع  همه  هک  تسا  یبهذم  ره  زا  مدرم  لاح  نایب  هیآ  نیا  دناهتفاین . تیاده  لقع  يوس  زا  نانآ  هک 

هک تسا  يزیچ  رب  دیلقت  نانآ  نانیمطا  هاگهیکت و  نوچ  مینک . كرت  میتفای ، نآ  رب  ار  نامناردپ  ار  هچنآ  میناوتیمن  ام  هک : دـننکیم  دایرف 
ریغ زا  ار  ملاع  دننک و  لامعا  یّـصاخ  شور  هکنیا  نودب  دـناهدید . دناهتـسناد ، ملاع  یگچب  زا  ار  اهنآ  هک  یناسک  ناکیدزن و  ناردـپ و  زا 

: دناهتفگ بوخ  هچ  دنهد . زیمت  ملاع 
داب دیلقت  نیا  رب  تنعل  دص  ود  يا  داد  داب  رب  ناشدیلقت  ار  قلخ 

334 ص :  هیآ 171 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(171  ) َنُولِقْعَی ْمُهَف ال  ٌیْمُع  ٌمُْکب  ٌّمُص  ًءاِدن  َو  ًءاعُد  َّالِإ  ُعَمْسَی  اِمب ال  ُقِْعنَی  يِذَّلا  ِلَثَمَک  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلَثَم  َو 

334 ص :  همجرت ..... :

، هدرکن كرد  ییانعم  زاوآ  نآ  زا  دننک . شزاوآ  هک  تسا  یناویح  نوچ  نآ ، يانعم  ندرکن  كرد  ایبنا و  نخس  ندینش  رد  نارفاک  لثم  و 
. دندنبیمن راک  هب  ار  دوخ  لقع  اریز  دنروک ، لال و  رک و  قح ، ندید  نتفگ و  ندینش و  زا  مه  راّفک  دونشن و  ییادص  زج 

335 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

335 ص :  ریسفت ..... :

« اوُرَفَک َنیِذَّلا  ُلَثَم  َو  »
نیا هب  هراشا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هدروآ  ریمـض  ياـج  هب  ار  رهاـظ  مسا  اـجنیا  رد  هکنیا  هیآ و  رخآ  اـت  َلـِیق » اذِإ   » هلمج رب  تسا  فطع  : 
ینعم دشاب و  لاح  هلمج  تسا  نکمم  تسا . رفاک  دنک ،) دیلقت  دادجا  ابآ و  زا  افرص  ینعی   ) دهدب یخساپ  نینچ  سک  ره  هک  دشاب  هتـشاد 

ناشناردپ ای  نانآ  هکنآ  لاح  میاهتفای ، ناگتـشذگ  ناردپ و  زا  هک  میتسه  يزیچ  وریپ  ام  دنتفگ : اهنآ  هک  تسا ، نینچ  تروص  نیا  رد  هیآ 
. دنرادن مهف  يرایشوه و  یکریز و  هکنیا  رد  دنتسه ، نایاپراهچ  دننام 
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نادنفـسوگ هب  ینعی  تسا . اقاعن  اقیعن و  اقعن و  نآ  ردصم  هک  برـض  عنم و  نزو  رب  قعن  ًءاِدن :» َو  ًءاعُد  اَّلِإ  ُعَمْـسَی  اِمب ال  ُقِْعنَی  يِذَّلا  ِلَثَمَک  »
، دنیوگیم هک  یتاملک  زا  ینعم  دـصق  مدـع  رد  ناشناردـپ  لثم  ای  دـنتفگ  نینچ  هک  نانیا  دـننام  لثم و  تسا : نینچ  هیآ  ینعم  دز و  ادـص 
زج يروظنم  هدرکن ، ینعم  دصق  ظافلا  زا  مه  وا  هکنیا  رد  دـناریم و  ار  اهنآ  دـنکیم و  ادـص  ار  نایاپراهچ  هک  تسا  یـسک  لثم  دـننام و 

، نارگید تاملک  ینعم  ندیمهفن  رد  ناشناردپ ، ای  ناگدنیوگ  نیا  لثم  تسا : نینچ  هیآ  ینعم  ای  درادن . ندرک  عنم  ندـنار و  ندز و  ادـص 
رفاک یلع  تلالد  هب  هک  یناسک  لثم  تسا  نیا  دوصقم  دمهفیمن . ندومن  رجز  ندز و  ادص  زج  يزیچ  ظافلا  زا  هک  تسا  ینایاپراهچ  لثم 

. دنمهفیمن ندز  ادص  ندناوخ و  زج  يزیچ  هک  تسا  ینایاپراهچ  لثم  یلع ، تیالو  هبوت  توعد  رد  دندش ،
. دنونشیم ادص  اهنت  تاناویح  نآ  و  دنکیم ، ادص  ار  تاناویح  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  دندومرف : هک  هدش  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  و 

هتـشاد قباطت  مه  اـب  زین  بیترت  رد  هکنیا  هب  دـسر  هچ  اـت  دـشاب ، تسرد  فرط  ود  يازجا  نیب  هیبشت  هک  تسین  مزـال  بکرم  تاـهیبشت  رد 
. دنشاب

. تشذگ هروس  لوا  رد  هملک  هس  نیا  نایب  ٌیْمُع :» ٌمُْکب  ٌّمُص  »
336 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ماقم  هب  هک  اریز  دننکب ، دنناوتیمن  لّقعت  نانآ  ینعی  َنُولِقْعَی :» ْمُهَف ال  »

. تسا هدش  هتسب  ناشلقع  ياههنزور  هدرک ، لّزنت  یناویح  ياهکاردا 

336 ص :  هیآ 172 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(172  ) َنوُُدبْعَت ُهاَّیِإ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَِّلل  اوُرُکْشا  َو  ْمُکاْنقَزَر  ام  ِتابِّیَط  ْنِم  اُولُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

336 ص :  همجرت ..... :

، دییوگ ار  وا  ساپس  اهنت  دیرآ و  ياج  هب  ار  يادخ  رکش  دیروخب و  میاهدرک ، امش  بیصن  ام  هک  ياهزیکاپ  لالح و  يزور  نامیا ! لها  يا 
. دیتسرپیم ار  ادخ  اهنت  امش  رگا 

336 ص :  ریسفت ..... :

« ْمُکاْنقَزَر ام  ِتابِّیَط  ْنِم  اُولُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »
ادن نانآ  مارتحا  تشادگرزب و  يارب  ار  نانمؤم  ّصاخ ، هیآ  نیا  رد  داد . رارق  باطخ  ادن و  دروم  ار  مدرم  همه  شیپ  هیآ  رد  هکنآ  زا  سپ  : 

هب اجنیا  رد  ار  قزر  تبـسن  داد و  رییغت  زین  ار  ندروخ  هب  رما  شور  اذـل  هتفرگ و  رارق  نانمؤم  يادـن  همّدـقم  مدرم ، يادـن  هک  ایوگ  دومرف .
هب رما  و  مکانقزر »  » رب تابّیط »  » تفص نتشاد  مّدقم  دنتسه . نانمؤم  یندروخ ، داجیا  زا  دوصقم  هک  ایوگ  درک ، عقاو  نانمؤم  رب  داد و  دوخ 
هب نانآ  رما  زا  هک  مدرم  ریاس  فالخ  هب  تسا  هحابا  دـیفم  مکانقزر »  » هلمج نوچ  دـنکیم ، بابحتـسا  ای  بوجو  هداـفا  اـجنیا  رد  ندروخ ،
ات هدرک  ساپس  يرازگرکش و  هب  بیغرت  ندروخ ، هب  رما  زا  سپ  اجنیا  رد  نینچمه ، دوشیمن . هدافتسا  يزیچ  نآ ، ندوب  حابم  زج  ندروخ 

سپ یجییهت  طرـش  ندروآ  و  تسین . نانآ  رد  ناطیـش  هسوسو  يارب  یهار  دنرادن و  ندیناسرت  ریذحت و  هب  يزاین  نانمؤم ، هک  دشاب  هراشا 
تامّرحم و هک  تسا  زاین  نیا  هب  اـهنت  تسین ، تاـمّرحم  زا  نتـشاد  رذـح  رب  هب  زاـین  هک  تسا  نیا  يارب  تاـمّرحم ، نییعت  رکـش و  هب  رما  زا 

. دشاب مولعم  درک ، زیهرپ  نآ  زا  دیاب  هک  هچنآ 
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ماعنا هدنهد و  تمعن  هب  هّجوت  هک  تهج  نآ  زا  تسا . نآ  تسرد  هار  رد  تمعن  ندرک  فرص  اجنیا ، رد  رکش  زا  دوصقم  ِهَِّلل :» اوُرُکْـشا  َو  »
337 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دروم  رد 

زا سپ  دیوگب : دهاوخیم  یلاعت  يادخ  هک  ایوگ  دومرف . تافتلا  تبیغ  هب  مّلکت  زا  نیا ، ربانب  دوشیم . هدافتسا  مکانقزر »  » هلمج زا  تمعن ،
زا مدرم  نتفاترب  ور  ببس  هب  ینعم  نیا  دوش و  هجوت  هدش ، قلخ  نآ  رطاخ  هب  تمعن  هک  يزیچ  هب  تسا  هتسیاش  تمعن  رد  ام  ماعنا  هظحالم 

. دوشیم لصاح  هدش ، هدیرفآ  نآ  رطاخ  هب  هک  تسا  تمعن  زا  يزیچ  نآ  هب  هّجوت  روضح و 
(. دوشیم يرازگرکش  هب  رما  دناهتفات ، رب  ور  نآ  زا  هتشادن و  هّجوت  هدنهد  تمعن  تمعن و  هب  مدرم  نوچ  )

شتدابع رد  دشاب و  شدوبعم  رب  رـصحنم  نمؤم  تدابع  تسا  هتـسیاش  هکنیا  رب  تسا  هیبنت  تسا و  یجییهت  طرـش  َنوُُدبْعَت :» ُهاَّیِإ  ُْمْتنُک  ْنِإ  »
زا مارح ، دـساف  ياهـضرغ  زین  رگید و  حابم  ياهـضرغ  شتآ و  زا  یـصالخ  تشهب ، یکیدزن ، تیاضر ، لـیبق  زا  دـنکن . رظن  دوبعم  ریغ  هب 
رد نمؤم  تدابع  ندوب  رـصحنم  دـیاب  سپ  دریگن . رظن  رد  ار  اهنیا  ریغ  مدرم و  نیب  ندـش  بوبحم  ماقم ، بصنم و  یمان ، کـین  اـیر ، لـیبق 

. دشاب ریذپانانثتسا  مّلسم و  رما  کی  شدوبعم ،

337 ص :  هیآ 173 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(173  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ِْهیَلَع  َْمثِإ  الَف  ٍداع  َو ال  ٍغاب  َْریَغ  َّرُطْضا  ِنَمَف  ِهَّللا  ِْریَِغل  ِِهب  َّلِهُأ  ام  َو  ِریِْزنِْخلا  َمَْحل  َو  َمَّدلا  َو  َۀَْتیَْملا  ُمُْکیَلَع  َمَّرَح  امَّنِإ 

337 ص :  همجرت ..... :

هب سک  ره  سپ  دنـشاب . هتـشک  ادخ  ریغ  مسا  هب  هک  ار  هچ  ره  ار و  كوخ  تشوگ  نوخ و  رادرم و  امـش  رب  ادخ  دینادرگ  مارح  قیقحت  هب 
ردق هب  هک  دوب  دهاوخن  وا  رب  یهانگ  دنکن ، زواجت  زین  قمر  ّدس  هزادنا  زا  هتشادن ، لیامت  نآ  هب  هک  یتروص  رد  دوش ، دنمزاین  اهنآ  ندروخ 

. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  اققحم  دنک ، فرص  زاین 

337 ص :  ریسفت ..... :

هکنیا دومن ) مارح  ار  كوخ  تشوگ  نوخ و  هدرم و  امـش  رب  دـنوادخ  ارـصحنم  اهنت و  «: ) ِریِْزنِْخلا َمَْحل  َو  َمَّدـلا  َو  َۀَْـتیَْملا  ُمُْکیَلَع  َمَّرَح  امَّنِإ  »
338 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  مارح 

مارح دیاهدرک ، مارح  دوخ  رب  ناتیاهسوه  يوه و  اب  امش  هک  هچنآ  ینعی  تسا . یبسن  يرما  اجنیا  رد  هدومن ، هدرم و ...  هب  رصحنم  ار  ندوب 
. تسین

نیمه رد  رـصحنم  یهلا  ياهمارح  هکنیا  هن  هدوب ، تیلهاج  رد  هک  تسا  یتامّرحم  لباقم  رد  هدـش ، داـی  هیآ  رد  هک  ییاـهزیچ  تمرح  سپ 
ادخ بناج  زا  یهن  هک  دنتـسنادیم  مارح  ار  اهنیا  ریغ  و  «، 4  » ماح «، 3  » هلیصو «، 2  » هبئاس «، 1  » هریحب تیلهاج ، رد  دشاب . هدـش ، دای  دراوم 

. تسا هدشن  دراو  روما  نیا  رد 
زا : » یلاعت يادخ  لوق  دوش و  دای  نآ  رب  ادخ  ریغ  مسا  هک  هچنآ  ینعی  دوش ، دنلب  ادـص  ادـخ  ریغ  يارب  هک  هچنآ  و  ِهَّللا :» ِْریَِغل  ِِهب  َّلِهُأ  ام  َو  »
هب اـجنیا  رد  صیـصخت  سپ  دوـش . هدرب  نآ  رب  ادـخ  ریغ  ماـن  هک  ییاـج  زا  تسا  ّمعا  دـیروخن » هدـشن ، هدورب  نآ  رب  ادـخ  مسا  هـک  يزیچ 
زا رتدـیدش  دروم  نیا  هکنیا  باب  زا  تسا ، مسق  نیا  ندوب  مارح  هب  نداد  تّیمها  تهج  هب  اـی  دوش ، هدرب  نآ  رب  ادـخ  ریغ  ماـن  هک  ییاـجنآ 
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. تسین ادج  ادخ  ریغ  مان  يروآدای  زا  ادخ  مان  ندرکن  دای  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ای  هدشن  هدرب  مان  الصا  هک  تسا  ییاجنآ 
، دشابن لوغشم  وا  دای  ادخ و  دای  هب  هک  یماگنه  تسا و  هدرب  ار  ناطیـش  نامرف  ارهق  دربن ، نامرف  ار  ادخ  رما  سفن  عقاو و  رد  هک  یتقو  اریز 

. تسین ندروآ  رکذ  هب  ندرب و  نامرف  عون  کی  زا  یلاخ  هاگ  چیه  سفن  اریز  دزادرپیم ، ناطیش  دای  هب 
ییانیب تایآ  لیوأت  قیرط  رد  هک  یسک  رب  دنامن  یفخم  و  تسا . هیآ  لیزنت  نایب  هدش ، دای  نآ  رب  ادخ  ریغ  مان  هک  ياهتـشک  هب  هیآ ، ریـسفت 

يزیچ ره  لماش  دراد و  تّیمومع  ِِهب » َّلِهُأ  ام   » هک دباییم  رد  دراد . یلامجا  یهاگآ  و 
__________________________________________________

حبذ درچب و  ات  دندراذگیم  دازآ  دنتفاکشیم ، ار  وا  شوگ  دییازیم ، مکش  هد  هاگ  ره  تیلهاج  رد  هک  تسا  يدنفسوگ  ای  رتش  هدام  ( 1)
. دنتسنادیم مارح  ار  نآ 

. دبایرد ار  درخ  دالوا  دالوا  هک  يرتش  ( 2)
. دیاز رگیدکی  یپ  رد  هدام  ود  رابود ، هک  يدنفسوگ  ( 3)

. دوشن نآ  راوس  یسک  دوش و  ریپ  دنیبب و  ار  مهد  لسن  هک  يرتش  ( 4)
339 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: هک تسا  نیا  هیآ  ینعم  دوشیم و  یناـسنا  ياوـق  لاـعفا  زا  یلعف  ره  لـماش  نینچمه ، و  تسا ، وا  تسد  ریز  ناـسنا و  راـیتخا  رد  هک  تسا 
ای هدش ، هدرب  نآ  رب  ادخ  ریغ  مان  هک  ار  گرزب  ای  کچوک  راک  چیه  ادخ و  مان  اب  رگم  دینکن ، حاکن  نآ  اب  دیروخن و  دـیریگن و  ار  يزیچ 
ریغ یلو  تسا ، هدش  هدرب  ادخ  ریغ  مان  ای  هدش  دای  ادخ  مان  هک  ییاج  هب  تسا  هدش  ریـسفت  هیآ  و  دیهدن . ماجنا  هدشن ، هدرب  نآ  رب  ادـخ  مان 

. دناهتشاذگ تدابع  يارب  هک  دشاب  ییاهزیچ  زا  اهتب ، زا  ریغ  ای  اهتب  رطاخ  هب  تسا ، هدش  حبذ  هک  هچنآ  ینعی  هدوب ، روظنم  ادخ 
. دشاب تامّرحم  نیا  زا  هدافتسا  هب  روبجم  هک  یسک  ینعی  َّرُطْضا :» ِنَمَف  »

یـسک هب  ربخ ، رد  و  تسا . ّربکت  ینعم  هب  یغب  زا  ای  انز ، روجف و  ینعم  هب  یغب  زا  ای  نتـساوخ ، ینعم  هب  هیغب ، زا  غاب » «: » ٍداع ـال  َو  ٍغاـب  َْریَغ  »
. تسا هدش  ریسفت  «، 1  » هدرک جورخ  ماما  رب  هدیزرو و  ینامرفان  هک  یسک  هب  تّذل و  هدننک  بلط  هب  دزادرپ ، راکش  هب  یمرگرـس  يارب  هک 
ای دشاب ، یلطاب  ماما  تماما  هب  لیاق  هک  دشاب  تماما  رد  ّدـح  زا  زواجت  هاوخ  دـنیوگ ، یغاب  دـیامن  زواجت  دوخ  قح  زا  هک  یـسک  هب  زین ، و 
ار نآ  ماما  دوخ  هک  دـشاب  دـقتعم  دـیوگب و  يزیچ  ماما  هراب  رد  هکنیا  هب  دـنک  ولغ  قح  ماما  رد  ای  دـنک ، کیرـش  قح  ماما  اب  ار  لطاب  ماما 
هک دشاب  ییاهراک  لاعفا و  همه  رد  ّدح  زا  زواجت  هاوخ  دـشاب ، هدوب  قلخ  قوقح  یهلا و  قوقح  ریاس  رد  ّدـح  زا  زواجت  هاوخ  تسا . هتفگن 
زا کی  ره  دیآیم و  باسح  هب  ّدح  زا  زواجت  اهنیا  همه  رد  طیرفت  طارفا و  هک  اریز  دوشیم ، رداص  هدـننک  لمع  ياوق  هکردـم و  ياوق  زا 

. تسا هدش  ریسفت  رابخا  رد  یناعم ، نیا 
. تسین یهانگ  وا  رب  دش ، دای  هک  ییاهزیچ  نیا  زا  ندروخ  رد  ینعی  ِْهیَلَع :» َْمثِإ  الَف  »

__________________________________________________

(. ع  ) قداص ماما  لوق  زا  یفاک  زا  لقن  هب  ص 159  دلج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
340 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دناشوپیم ار  امش  ياهصقن  بیع و  دنوادخ  ینعی  ٌروُفَغ :» َهَّللا  َّنِإ  »
ماما زا  دـهدیم . ار  تامّرحم  رد  باکترا  نذا  دیـشاب ، هتفرگ  رارق  انگنت  رد  هک  يراچان  تلاح  رد  دـنکیم و  محر  امـش  هب  ینعی  ٌمیِحَر :» »

. تسا رفاک  وا  دریمب ، ات  دروخن  اهنیا  زا  دوش و  كوخ  تشوگ  نوخ و  رادرم و  ندروخ  هب  ّرطضم  هک  یسک  «: 1  » تسا ع )  ) قداص

340 ص :  هیآ 174 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]
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هراشا

َو ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ُهَّللا  ُمُهُمِّلَُکی  َو ال  َراَّنلا  َّالِإ  ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَی  ام  َِکئلوُأ  ًالِیلَق  ًانَمَث  ِِهب  َنوُرَتْشَی  َو  ِباتِْکلا  َنِم  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(174  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ْمِهیِّکَُزی  ال 

340 ص :  همجرت ..... :

ياهب هب  ار  نآ  دوب و  هداتـسرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تثعب  هراب  رد  ادـخ  هک  ار  ینامـسآ  باتک  زا  یتایآ  دنتـشاد  ناـهنپ  هک  ناـنآ 
دنادرگن كاپ  نایصع  يدیلپ  زا  دیوگن و  نخس  اهنآ  اب  مشخ  زا  ادخ  تمایق ، رد  و  دشابن ، نانآ  بیـصن  خزود  شتآ  زج  دنتخورف ، كدنا 

. دوب دهاوخ  كاندرد  یباذع  تمایق  رد  ار  نانآ  مه  و 

340 ص :  ریسفت ..... :

« ِباتِْکلا َنِم  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  »
ار ع )  ) یلع بقانم  لیاضف و  باتک  هک  تسا  تّما  ناقفانم  دوصقم  ای  دنرادیم ،) ناهنپ  دوب  هداتـسرف  ورف  باتک  زا  ادـخ  هچنآ  هک  نانآ  : )
زا رابخا  ات  هدروآ ، نومتکی »  » عراضم تروص  هب  ار  لعف  ور ، نیا  زا  دـندرک ، فذـح  ار  ناـشدوخ  بازحا  صقن  بیع و  دنتـشاد و  ناـهنپ 

. تسا تّما  ناقفانم  باتک و  لها  زا  ّمعا  دوصقم  ای  دشاب . هدنیآ 
ماقم زا  ندرک  لزان  روظنم  دومرف . لزان  تّوبن  ماقم  ای  ظوفحم  حول  زا  دـنوادخ  هک  هچنآ  ینعی  تسا ، لزنأ »  » هلـص باـتکلا » نم   » هلمج و 

هب بلق 
__________________________________________________

ص 130. ج 1 ، نیلقّثلا ، رون  هیقفلا و  زا  لقن  هب  ص 159 ، ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
341 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، باتک زا  دوصقم  هکنآ  رباـنب  تسا ، ضیعبت  يارب  نم »  » و هّللا » لزنا  اـم   » زا دـشاب  لاـح  هلمج  تسا  نکمم  و  « 1  » تسا عبط  ردـص و  ماقم 
. دشاب تّوبن  ماکحا  ینیودت و  باتک  زا  معا  ای  ینیودت  باتک 

رد كدنا  تمیق  هب  ادخ  تایآ  لیدـبت  نتخورف و  دروم  رد  یلّـصفم  نایب  دنـشورفیم ) كدـنا  ياهب  هب  ار  نآ  و  «: ) اًلِیلَق ًانَمَث  ِِهب  َنوُرَتْشَی  َو  »
. تشذگ اًلِیلَق » ًانَمَث  ِیتایِآب  اوُرَتْشَت  َو ال   » هیآ رد  هروس  لّوا 

لزان هک  هچنآ  لباقم  رد  هک  تسا  ییاهضوع  دوصقم  دننکیم ، دوخ  مکـش  لخاد  ندروخ  هلیـسو  هب  هک  هچنآ  نانآ  َنُولُکْأَی :» ام  َِکئلوُأ  »
. دنریگیم هدش 

اهنآ همه  هدـش و  رارکت  راب  دـنچ  ادـخ  باتک  رد  نآ ، دـننام  ترابع و  نیا  دوب ) دـهاوخن  شتآ  زج  ناـشنورد  رد  «: ) َراَّنلا اَّلِإ  ْمِِهنوُُطب  ِیف  »
. تسا « 2  » نیمضت رب  ینبم 

نخـس ناـنآ  اـب  هدرکن ، اـنتعا  اـهنآ  هب  بضغ  تدـش  تهج  هب  یلاـعت  دـنوادخ  هک  تسا  نـیا  زا  هیاـنک  ِۀَـمایِْقلا :» َمْوَـی  ُهَّللا  ُمُـهُمِّلَُکی  ـال  َو  »
. دیوگیمن

هملک درادیمن . ماعنا  نانآ  هب  هکنیا  ای  دـیامنیمن  اهنآ  هراـب  رد  ندوب  هزیکاـپ  هب  حدـم  دـنکیمن و  هزیکاـپ  ار  ناـنآ  ینعی  ْمِهیِّکَُزی :» ـال  َو  »
. تسا هدش  هتفرگ  معّنتم ، حلاص و  ینعی  لجّرلا » یکز   » زا مهیّکزی » »

. تسا كاندرد  یباذع  نانآ  يارب  ٌمِیلَأ :» ٌباذَع  ْمَُهل  َو  »
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341 ص :  هیآ 175 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(175  ) ِراَّنلا یَلَع  ْمُهَرَبْصَأ  امَف  ِةَرِفْغَْملِاب  َباذَْعلا  َو  يدُْهلِاب  ََۀلالَّضلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 
__________________________________________________

سفن عبط ، زا : دـنترابع  الاب  هب  نییاپ  زا  بیترت  هب  هک  دـنیوگ ، ماقم  ار  مادـک  ره  رد  فّقوت  هک  دناهتـسناد  مسق  تفه  ار  ینورد  ملاوع  ( 1)
هب ردص  زا  سپـس  ردص و  هب  بلق  زا  الثم  رتنییاپ ، هب  رترب  ملاع  زا  قیاقح  دورو  زا  ترابع  لوزن  یفخا ، یفخ و  ّرـس ، حور ، بلق ، ردـص ،

. عبط
. تسا كدنا  ياهب  هب  باتک  ندیرخ  لعف  نّمضتم  شتآ  ندروخ  اجنیا  رد  هک  تسا ، يرگید  لعف  ینعم  نّمضتم  هک  یلعف  نیمضت : ( 2)

342 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

342 ص :  همجرت ..... :

هک هو  دندیزگرب  تمحر ، شزرمآ و  ياج  هب  ار  ادخ  باذـع  تیادـه و  فطل و  ياج  هب  ار  یهارمگ  تلالـض و  هک  دـناهورگ  نامه  اهنآ 
! دناتقاطرپ ناج و  تخس  مّنهج  شتآ  رب  ردق  هچ 

342 ص :  ریسفت ..... :

. دندوب نآ  کلام  ایند  رد  هک  تیاده  اب  تسا  ناطیش  کلم  هک  ار  یتلالض  دندرک  لیدبت  يدُْهلِاب :» ََۀلالَّضلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  »
. دندرک ضوع  ترفغم  اب  ار  باذع  ترخآ ، رد  و  ِةَرِفْغَْملِاب :» َباذَْعلا  َو  »

يریبعت هلمج  نیا  تشاد . او  تسا ، نآ  رد  ياقب  شتآ و  رد  لوخد  بجوم  هک  يراک  رب  ار  اـهنآ  زیچ  هچ  ینعی  ِراَّنلا :» یَلَع  ْمُهَرَبْصَأ  اـمَف  »
. دنراد فالتخا  نآ  نایب  رد  زین  نارسفم  تسا و  فلتخم  نآ  ریسفت  رد  رابخا  اذل  تسا ، نآ  همزال  هک  يزیچ  موزل  هب  تسا 

342 ص :  هیآ 176 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(176  ) ٍدیَِعب ٍقاقِش  یَِفل  ِباتِْکلا  ِیف  اوُفَلَتْخا  َنیِذَّلا  َّنِإ  َو  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  َلََّزن  َهَّللا  َّنَِأب  َِکلذ 

342 ص :  همجرت ..... :

. دوب دنهاوخ  قح  زا  رود  یفالخ  رد  دندیزرو ، فالتخا  نآ  رد  هک  یناسک  داتسرف و  یتسار  هب  ار  ینامسآ  باتک  ادخ  هک  تسا  نیا  قح 

342 ص :  ریسفت ..... :

رد ندـش  لخاد  لیبق  زا  دـش ، دای  تسا ) هداتـسرف  ورف  دـنوادخ  هک  هچنآ   ) تـالزنم ناگدـننک  ناـمتک  يارب  هک  مکح  نآ  ینعی  َکـِلذ :» »
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. ترفغم اب  باذع  یهارمگ و  اب  تیاده  ندرک  لیدبت  كاندرد ، باذع  توبث  اهنآ ، ندرکن  هزیکاپ  نانآ ، اب  ادخ  نتفگن  نخس  شتآ ،
ای ربخ  ای  ادتبم  ریدقت  هب  يزاین  تسا و  کلذ »  » ربخ هّللا » ّنأب   » هلمج هدومن ، لزان  قح  هب  ار  باتک  دنوادخ  هکنیا  ببـس  هب  ینعی  َهَّللا :» َّنَِأب  »

343 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  لعف 
. تسین دوش ) بصن  بجوم  هک  یلعف   ) بصان

نآ هلیسو  هب  اهزیچ  همه  هک  تسا  یهلا  هدارا  ّتیـشم و  نآ  تسا و  هدش  قلخ  نآ  اب  باتک  هک  یّقح  ببـس  هب  ینعی  ِّقَْحلِاب :» َباتِْکلا  َلَّزَن  »
ار باتک  هک  یـسک  سپ  تسا . نآ  هارمه  قح و  اب  باتک  اـی  تسا . قح  هب  فوصوم  قح و  هب  سّبلتم  باـتک  هکنیا  اـی  دـنوشیم . هدـیرفآ 
تّوبن و ماـکحا  باـتک ، زا  دوصقم  دـش و  داـی  هک  دوشیم  ییاـهزیچ  قحتـسم  تسا و  هدرک  ناـمتک  ار  قـح  تقیقح  رد  دـنکیم ، ناـهنپ 

. دنتسه ماکحا  نیا  تروص  هک  تسا  نآرق  لیجنا و  تاروت و 
رظن رب  انب  هیآ  ینعم  سپ  تسا . دّدرت  ینعم  هب  ای  تسا  قاـّفتا  ّدـض  فـالتخا  و  َنوُُمتْکَی » َنیِذَّلا  َّنِإ   » رب تسا  فطع  اوُفَلَتْخا :» َنیِذَّلا  َّنِإ  َو  »

: هک تسا  نیا  هیآ  ینعم  مّود ، رظن  ربانب  و  دـش . عقاو  اهنآ  نیب  فالتخا  هک  یناسک  ای  دـنراد ، فالتخا  وت  اب  هک  یناـسک  هک  تسا  نیا  لّوا 
. دندومن یلد  ود  هک  یناسک 

هب دارم  دـنباییم و  نآ  رد  هک  هچنآ  اب  تسین  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  دـننک  سایق  هکنیا  يارب  یعرـش و  ماـکحا  طابنتـسا  يارب  ِباـتِْکلا :» ِیف  »
. دنتسه اهنآ  تروص  نآرق  لیجنا و  تاروت و  هک  تسا  تّوبن  ماکحا  باتک ،

«. هّللا  » زا ای  تسا  مک »  » زا فرظ  یفل » «: » ٍقاقِش یَِفل  »
(. دنتسه امش  فالخ  رد  ینمشد  تلع  هب  سپ   ) دنتسه امش  اب  ینمشد  دانع و  رد  ینعی  ٍدیَِعب :» »

هتـشاد دناوتیمن  تفلاخم  ماکحا  زا  یمکح  چـیه  رد  شدوخ  لاثما  اب  رگید  دـشاب ، ّیـصو  ای  ّیبن  رادربنامرف  میلـست و  سک  ره  هک  نادـب 
ای ّیبن و  عیطم  هک  یـسک  فالخ  هب  تسا . شدوخ  ریغ  عیطم  رادربنامرف و  وا  هکلب  درادـن ، یّلقتـسم  يأر  يزیچ  رد  شدوخ  زا  اریز  دـشاب ،
وا رب  ناطیش  هک  یسک  دشاب و  عیطم  مکح  رد  صخش  نآ  هکنیا  رگم  دوشیم ، طّلسم  وا  رب  امتح  ناطیش  تروص ، نیا  رد  هک  دشابن  ّیصو 

344 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا و  ارآ  رد  تابث  مدع  ینارگن و  هشیمه  وا  راک  اریز  دنک ، لصاح  قفاوت  دناوتیمن  دش ، ّطلسم 
. تسا مدرم  همه  اب  دانع  فالتخا و  رد  هراومه 

ماکحا رد  هچ  رگا  نانمؤم  ریغ  دنربیم و  رـس  هب  داّحتا  قفر و  قفاوت و  رد  مه  اب  دشاب ، فلتخم  زین  ناشماکحا  رگا  یّتح  نانمؤم  نیا ، ربانب 
زا یخرب  فـالتخا  زا  هک  هچنآ  دـنوشیمن . جراـخ  تقو  چـیه  داـنع  زا  دـنربیم و  رـس  هب  داـنع  فلاـخت و  رد  مه  اـب  یلو  دنـشاب ، قفاوتم 
نآ زا  دوشیم ، رهاظ  اهنآ  رد  هک  یتفلاخم  اریز  درادن ، مدرم  همه  اب  اهنآ  قفاوت  اب  یتافانم  تسا ، هدش  لقن  رگید  یـضعب  اب  همئا  باحـصا 

. تسا نانآ  يوس  زا  تفلاخم  روهظ  مزلتسم  رما  نیا  و  هدش ، رهاظ  تفلاخم  اهنآ  لباقم  فرط  رد  هک  تسا  تباب 

344 ص :  هیآ 177 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َلاْملا یَتآ  َو  َنیِِّیبَّنلا  َو  ِباتِْکلا  َو  ِۀَِکئالَْملا  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَم  َِّرْبلا  َّنِکل  َو  ِبِْرغَْملا  َو  ِقِرْـشَْملا  َلَِبق  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَُوت  ْنَأ  َِّرْبلا  َْسَیل 
اذِإ ْمِهِدـْهَِعب  َنُوفوُْملا  َو  َةاکَّزلا  یَتآ  َو  َةالَّصلا  َماقَأ  َو  ِباقِّرلا  ِیف  َو  َنِیِلئاَّسلا  َو  ِلـِیبَّسلا  َْنبا  َو  َنیِکاـسَْملا  َو  یماـتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  ِيَوذ  ِهِّبُح  یلَع 

(177  ) َنوُقَّتُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  اُوقَدَص  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ِسْأَْبلا  َنیِح  َو  ِءاَّرَّضلا  َو  ِءاسْأَْبلا  ِیف  َنیِِرباَّصلا  َو  اوُدَهاع 

344 ص :  همجرت ..... :
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تماـیق و زور  ملاـع و  يادـخ  هب  هک  تسا  یـسک  راـکوکین  نکیل  دـینک . برغم  اـی  قرـشم  بناـج  هب  يور  هک  تسین  نآ  هـب  يراـکوکین 
نارذـگهر و ارقف و  نامیتی و  ناـشیوخ و  هب  ادـخ  یتسود  هار  رد  ار  دوخ  ییاراد  دروآ و  ناـمیا  ناربماـیپ  ینامـسآ و  باـتک  ناگتـشرف و 
هب هتـسب  دهع  هک  ره  اب  دناسرب و  قحتـسم  هب  لام  تاکز  دراد و  اپ  هب  زامن  دـنک و  فرـص  ناگدـنب  ندرک  دازآ  رد  مه  و  دـهدب ، نایادـگ 
هب اهنآ  دنافاصوا  نیا  هب  هک  یناسک  دنک . هشیپ  ربص  بعت  جنر و  تقو  هب  دشاب و  ابیکش  روبـص و  اهیتخـس  رازراک و  رد  دنک و  افو  عقوم 

. دناناراکزیهرپ ملاع و  نایوگتسار  تقیقح 

344 ص :  ریسفت ..... :

345 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ای  رگید ، یمکح  ندرک  رهاظ  يارب  تسا  یفنأتسم  مالک  َِّرْبلا :» َْسَیل  »
: هدش هتفگ  هک  ایوگ  دوشیم و  یشان  لبق  هیآ  زا  هک  تسا  یشسرپ  خساپ 

هک یلاح  رد  هّکم ، يوس  هب  یهاگ  میدـناوخ و  زامن  سّدـقملا  تیب  يوس  هب  یهاـگ  میدرک ، فـالتخا  هلبق  رد  هک  اـم  لاـح  تسا  هنوگچ 
: دومرف سپ  تسا ، باتک  زا  هلبق  هلئسم 

هتبلا دـینک . برغم  قرـشم و  بناـج  هب  ور  هک  تسین  نآ  تعاـطا  يراـکوکین و  ِبِْرغَْملا :» َو  ِقِرْـشَْملا  َلَِـبق  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَُوت  ْنَأ  َِّربـْلا  َْسَیل  »
ياهیأر زا  فالتخا  هک  ییاجنآ  فالخ  هب  تسا ، راتفگ  رد  هدـیقع و  رد  قافتا  ندـش ، دـنوادخ  رما  هب  میلـست  تهج  زا  لمع  رد  فالتخا 

. دوش لصاح  فلتخم 
نآ لعف  تسا و  ندرزآ )  ) قوقع ّدض  نآ  و  تعاط ، قدص و  ناسحا و  رد  هعـسوت  ریخ و  هلـص و  ینعم  هب  تسا ، ردصم  ءاب  رـسک  اب  َِّرْبلا » »

. تسا برض »  » و ملع »  » باب زا 
هشیدنا هب  دندرک و  یـشیدنا  فرژ  هلبق  هلئـسم  رد  هبعک ، يوس  هب  ناناملـسم  هلبق  رییغت  زا  سپ  هک  تسا  باتک  لها  زا  یناسک  ّدر  هیآ  نیا 

«1 . » دنتخادرپ یشیدنا  فرژ  هب  هلئسم  رد  هلبق ، رییغت  زا  سپ  هک  تسا  یناناملسم  ّدر  نینچمه  دنتفر و  ورف 
هک دنتـسه  یناسک  ام  نیب  رد  میدناوخ ، يدایز  ياهزامن  نامدوخ  هلبق  رب  ام  دـنتفگ  دوهی  «: 2  » دومرف هک  هدش  تیاور  ع ،)  ) داّجـس ماما  زا 

يراـصن تسا و  هدرک  رما  نآ  هب  هّجوـت  هب  ار  اـم  هک  تسا  یـسوم  هلبق  نآ  دـناهدناوخ و  زاـمن  هلبق  نآ  يوـس  هب  هدرک و  يرادهدـنز  بش 
زامن هلبق  نآ  يوس  هب  هدـنام ، رادـیب  ار  بش  هک  دنتـسه  یناسک  ام  نیب  رد  میدـناوخ و  يدایز  ياـهزامن  ناـمدوخ  هلبق  نیا  هب  اـم  دـنتفگ :

ام راگدرورپ  دینیبیم  ایآ  دنتفگ : هتسد  ود  زا  کی  ره  تسا و  هدرک  رما  نآ  هب  یسیع  هک  تسا  ياهلبق  نآ  دناهدناوخ و 
__________________________________________________

(. تسا یئزج  لقع  يّدام و  هیجوت  اب  یهلا  يرما  رد  ضوخ  روظنم   ) ص 160 ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
ص 160. دلج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 2)
346 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

سفن ياوه  عبات  ام  اریز  میدـناوخ ، سّدـقملا  تیب  يوس  هب  هک  ار  ام  ياهزامن  دایز و  ياـهلمع  نیا  دـنکیم . لـطاب  ار  اـم  ياـهلمع  هک  ار 
یکین نآ  دوهی ، يراصن و  هورگ  يا  وگب  دّمحم ! ای  دومرف : دومن و  لزان  هیآ  یلاعت  يادخ  هک  دوب  اجنیا  رد  میتسین . هک  شردارب  دّـمحم و 
برغم هب  ای  دیروآ  قرـشم  يوس  هب  ور  هک  تسین  نیا  دـینکیم ، ادـیپ  نارفغ  قاقحتـسا  دیـسریم و  تشهب  هب  نآ  هلیـسو  هب  هک  یتعاط  و 

«1 . » دیزرویم هنیک  ادخ  ّیلو  هب  دییادخ و  رما  فلاخم  يراصن  دوهی و  يا  امش  هک  یلاح  رد  دینک ، هّجوت 
نیا دراد و  مـالک  رد  فّرـصت  هب  زاـین  تاذ ، رب  ینعم  ندرک  لـمح  دـننام  ینعم ، مسا  رب  تاذ  مسا  ندرک  لـمح  َنَمآ :» ْنَـم  َِّربـْلا  َّنِـکل  َو  »

هکنیا ای  میریگب ، لعاف  مسا  ّراب »  » ینعم هب  ار  ردصم  ّرب »  » هکنیا ای  تسا ، یمّود  رد  ای  لوا  رد  « 2  » فاضم نتفرگ  ریدقت  تروص  هب  فرصت 
. دریذپیم قّقحت  ینعم ، هب  تاذ  فاّصتا  رد  هغلابم  تهج  زا  اعّدا ، نیا  مینکب . تاذ  ینعم و  نیب  داحتا  ياعّدا 
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هک یتهج  هن  لمع و  تروص  هن  تسا ، لمع  حور  نامه  ینعم  نیا  وا و  هب  میلـست  ادـخ و  هب  ناعذا  نامیا و  زا  تسا  ترابع  یکین  ِهَّللاـِب :» »
. دوش رابتعا  نآ  رد 

. داعم أدبم و  هب  رارقا  ینعی  ِرِخْآلا :» ِمْوَْیلا  َو  »
هداد حیـضوت  نیا  زا  شیپ  هک  ناربمایپ  ناگتـشرف و  هراب  رد   ) تسا یهلا  تعیرـش  نامه  باتک  زا  روظنم  َنیِِّیبَّنلا :» َو  ِباتِْکلا  َو  ِۀَِکئالَْملا  َو  »

(. دش
یتسود ای  لام  یتسود  اـی  ادـخ  یتسود  لـماش  اـجنیا ، رد  ّبح  هک  نآ ) نتـشاد  تسود  دوجو  اـب  لاـم  نداد  و  «: ) ِهِّبُح یلَع  َلاـْملا  یَتآ  َو  »

دشاب لعاف  رورجم  ریمض  هک  تسا  زیاج  ریدقت  هس  ره  رب  دوشیم و  ریقف  هب  قافنا 
__________________________________________________

ص 160. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
. ].....[ تسا ریدقت  تروص  هب  ترابع  رد  فاضم  ( 2)

347 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نیا زا  یکی  هب  دشاب و  لوعفم  رورجم ، ریمـض  هک  تسا  نکمم  و  دشاب . رّدقم  لوعفم  ریدـقت  هس  نیا  زا  یکی  ددرگزاب و  نمآ » نم   » هب هک 

. ددرگزاب ادخ  هب  دشاب و  لعاف  تسا  نکمم  و  دشاب . فوذحم  لعاف  ددرگزاب و  ریدقت  هس 
زا ای  بابحتسا  باب  زا  شدوخ  لام  زا  ینعی  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  یبن  ناشیوخ  ای  هدروآ  نامیا  هک  یـسک  ناشیوخ  ینعی  یبْرُْقلا :» ِيَوذ  »

. دوشیم رکذ  نیا  زا  سپ  بجاو ، تاکز  اما  و  دهدب . ناشیوخ  هب  بجاو  سمخ  باب 
زیاج دنـشاب ) زین  یبرقلا  يوذ  هک  یناـمیتی   ) يدوخ ناـمیتی  هب  یّبحتـسم  تاقدـص  نداد  هک  نیا  رباـنب  یبرق »  » رب تسا  فطع  یماـتَْیلا :» َو  »

« یبرقلا يوذ   » رب فطع  ای  هدش ، فطع  دشاب ) بجاو  قوقح  زا  لام  «، ) هبجاولا قوقحلا  نم  لاملا  نوک   » يریدقت لماع  رب  هکنیا  ای  دـشابن 
دشاب اهنت  کت و  هک  تسا  يزیچ  ینعم  هب  متی ) متی ،  ) ملع برض و  باب  زا  میتی »  » تسا و میتی  ینعم  هب  نامتی »  » عمج یماتی »  » ظفل تسا و 
نادقف ینعم  هب  تاناویح  ریاس  رد  ردپ و  نادـقف  ینعم  هب  اهناسنا  رد  و  ریظنیب ،) اتکی و  رهوگ  ینعی  میتی ، ّرد  لثم   ) دـشاب هتـشادن  دـننام  و 

. دنشاب هدیسرن  غولب  ّدح  هب  هک  یتروص  رد  تسا ، ردام 
ادـج یتقو  اما  دـنوش . لامعتـسا  مه  اب  هک  تسا  ییاج  رد  ینعم  نیا  دـشاب . رتدـب  ریقف  زا  شلاح  هک  تسا  یـسک  نیکـسم  َنیِکاسَْملا :» َو  »

. تسا هدمآ  ینعم  ود  ره  هب  تغل  ود  زا  کی  ره  دندشن ، دای  مه  اب  دندش و 
زا دشاب ، نآ  ریغ  رگا  دوشیم و  هداد  وا  هب  سمخ  زا  دشاب  ربمایپ  ناشیوخ  زا  رگا  هدش ، مامت  وا  یجرخ  هک  يرفاسم  ینعی  ِلِیبَّسلا :» َْنبا  َو  »

ردپ و دنکیم ، يراک  ماجنا  هب  ترـشابم  هداد و  ماجنا  يراک  هک  ار  یـسک  ره  بارعا  هک  دوشیم  هتفگ  ور ، نیا  زا  لیبّسلا . نبا  لام  قلطم 
. دنمانیم راک  نآ  رسپ 

حرطم هیاـنک  روـط  هب  لاـح و  راـهظا  نمـض  ار  ناـشلاؤس  دـنزرویم و  تّفع  حیرـص  نتـساوخ  هب  تبـسن  هک  یناـسک  ینعی  َنـِیِلئاَّسلا :» َو  »
348 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هب  بجاو  قوقح  نداد  اب  یتافانم  هک  تسا  تهج  نآ  هب  نتساوخ ، عون  نیا  دننکیم ،

هب لاـم  نداد  رگا  و  دـشابن . زیاـج  دـنکیم ، لاؤس  هدرک و  زاـب  تسد  هک  یـسک  هب  بجاو  قوقح  نداد  هکنیا  رباـنب  دـشاب . هتـشادن  لـئاس 
. نآ ریغ  ای  دهاوخیم  ار  يزیچ  ندرک ، زارد  تسد  اب  هک  تسا  یلئاس  زا  معا  نالئاس »  » زا دوصقم  تقو  نآ  دشاب ، دارم  بابحتسا  تروص 

. تساههدنب دوخ  ای  اههدنب  ناکلام  باقر ، زا  دوصقم  ِباقِّرلا :» ِیف  َو  »
نینچ ای  دنـشاب و  هتفرگ  رارق  یتخـس  رد  ای  هدوب  « 1  » بتاکم اههدنب  نآ  هچ  دـنک ، جرخ  لام  اههدـنب  ندـش  دازآ  یـصالخ و  هار  رد  ینعی 

. دنشابن
، تسا وا  عفن  ریخ و  نآ  رد  هک  هچنآ  ندراذگاو  ادخ و  هب  ناعذا  نامیا و  زا  تسا  ترابع  یکین  ّرب و  ینعی  َةاکَّزلا :» یَتآ  َو  َةالَّصلا  َماقَأ  َو  »
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لیبـق زا  تسا ، میلـست  فـالخ  هک  هچنآ  ره  نآ ، مزاول  ّتیناـنا و  زا  جورخ  میلـست و  ادـخ و  هب  ّماـت  هجوت  نارگید و  ریخ  عـفن و  رطاـخ  هب 
. يروحم دوخ  یهاوخدوخ و  ياههزیگنا  زا  اهنیا ، ریغ  نداد و  رظن  يأر و  دوخ  زا  عازن ، فالتخا ،

رد دـنادرگب و  برغم  ای  قرـشم و  يوس  هب  ار  ندـب  يور و  هک  تسین  نیا  یکین  ّرب و  و  دـش ، دای  هک  دوب  يدراوم  لـماش  یکین ، ّرب و  سپ 
. دنک هعجارم  اجنآ  هب  دهاوخب  سک  ره  دش . هتفگ  هروس  لّوا  رد  مه  تاکز  زامن و  دروم  دیامن . نآ  رب  فقوت  دهدب و  يأر  هراب  نیا 

( دننکیم افو  شیوخ  دهع  هب  هک  یناسک  و  «: ) ْمِهِدْهَِعب َنُوفوُْملا  َو  »
__________________________________________________

نا مهوبتاکف  مکنامیا  تکلم  اّمم  باتکلا  نوغتبی  نیّذلا  و  دیامرفیم : یلاعت  يادـخ  رون ، هروس  هیآ 33  رد  بتاکم ، هراب  رد  بتاکم : ( 1)
دیما ناشیا  رد  يریخ  رگا  دـینک ، هبتاـکم  سپ  دـش . نآ  کـلام  ناتیاهتـسد  هچنآ  زا  دـنیوجیم  هبتاـکم  هک  ناـنآ  ینعی  اریخ . مهیف  متملع 

رب درخب ، ار  دوخ  شبحاص  اب  دوخ  تمیق  تخادرپ  اب  دهاوخب  مالغ ) ای  زینک   ) هدرب هاگ  ره  هک  تسا  نیا  هبتاکم  زا  روظنم  دـشاب ...  هتـشاد 
نیا دیامن . تدعاسم  وا  اب  دنک و  لوبق  هک  تسا  اهقف ) رثکا  لوق  هب   ) بحتـسم ای  اطع ) رانید و  نب  رمع  ربط و  لوق  هب  انب   ) بجاو شبحاص 

(. ص 216 1399 ه ق . مق ، پاچ  نآرقلا - هقف   ) طورشم قلطم و  تسا  مسق  ود  رب  دنیوگ و  هبتاکم  ار  لمع  عون  اهب و  تخادرپ 
349 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  هم 

رطاخ هب  نآ  و  دناهداد ، رارق  فوذحم  ربخ  يادتبم  ای  فوذـحم ، يادـتبم  ربخ  ار  هلمج  نیا  و  نمآ » نم   » هلمج رب  تسا  فطع  ترابع  نیا 
هب هراشا  مسا ، هب  لعف  زا  ندومن  لودع  اما  دشاب . ریدقت  هب  زاین  هکنیا  نودب  تسا ،) فوذحم  ترابع  رد  هک   ) تسا یتاملک  نتفرگ  ریدـقت 

ثداـح نآ  هک  ناـمیا  فـالخ  هب  تسا ، بولطم  توبث  رارمتـسا و  نآ  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمیپ  دـهع و  هب  ندرک  اـفو  هک  تسا  رما  نیا 
هکلب تسین ، نامیا  رگید  تسا ، لصاح  نامیا  زا  هک  یتلاح  رب  ندـنام  یقاب  اّما  تعیب . ای  دـشاب  ادـخ  هب  رارقا  نآ  زا  دوصقم  هاوخ  دوشیم .

دهع و هب  يافو  اما  دنتـسه و  ریذـپدّدجت  هشیمه  دـنرادن و  یتباث  تلاح  زین  ود  نآ  هک  تاکز  زامن و  فالخ  هب  تسا و  نامیا  رب  ياقب  نآ 
ای دوشیم  لصاح  تعیب  نمـض  رد  هک  يدهع  دهع ، زا  دوصقم  و  ربص ، دروم  رد  تسا  نینچمه  تسین و  دـهع  رب  ياقب  زج  يزیچ  نامیپ ،

. تسا دهع  قلطم  دوصقم 
اما و  لبق ) رطـس  دنچ  رد   ) دش هتـسناد  مسا  هب  لعف  لودـع  هجو  نایابیکـش ) دنتـسب و  دـهع  مه  اب  هک  یماگنه  «: ) َنیِِرباَّصلا َو  اوُدَـهاع  اذِإ  »
رد اب  تسا ، رظن  دروم  حدم  هک  تسا  ور  نآ  زا  بصن ) تلاح  رد  نیرباص  عفر ، تلاح  رد  اودهاع   ) بصن تلاح  هب  عفر  تلاح  زا  لودـع 

. تسا يریدقت  تروص  هب  لعف  هکنیا  نتفرگ  رظن 
هتفگ هک  تسا  سیئب »  » نآ لعاف  مسا  مرک »  » نزو رب  سؤب »  » گنج رد  یتخس  باذع و  زا  تسا  ترابع  سأب  اهیتخـس ،) رد  «: ) ِءاسْأَْبلا ِیف  »
ینعم هب  ءاسأبلا » و  ، » دش دیدش  تخس و  شتجاح  ینعی  عمس ،»  » نزو رب  سئب  و  تسا . روالد  تخس  عاجش و  ینعی  سیئب »  » ینالف دوشیم 

لام رد  يـالب  یتخـس و  يراوشد و  تجاـح و  تّدـش  هب  هک  تسا  نیا  تسا ، بساـنم  اـجنیا  رد  هک  هچنآ  هدوب و  گرزب  تخـس و  يـالب 
گرزب فاصوا  نیا  هب  رصحنم  نانآ  تمظع  هک  یناگرزب  َِکئلوُأ »  » راتـشک تّدش  هب  سأبلا » نیح  و   » سوفن رد  ِءاَّرَّضلا » َو   » دوش و ریـسفت 

350 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . هدش  ریسفت  دشابیم 
، نینچمه و  دـنکیم . قیدـصت  ار  ناشراتفگ  نانآ ، لامعا  لاعفا و  درادـن و  دوجو  نانآ  راـتفگ  رد  ییوگتـسار  زج  ینعی  اُوقَدَـص :» َنیِذَّلا  »

. دنکیم قیدصت  ار  نآ  ناشیاهتلاح  اهراک و  راثآ  هک  دنتسه  وگتسار  زین  لاوحا  لاعفا و  رد  نانآ 
. درادن دوجو  يراگزیهرپ  چیه  اهنآ  زا  ریغ  َنوُقَّتُْملا :» ُمُه  َِکئلوُأ  َو  »

ع)  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  زج  یسک  دشاب ، فاصوا  نیا  تقیقح  نیب  عماج  هک  یسک  اریز  هدش ، ریـسفت  ع )  ) یلع هب  هیآ  نیا 
دنراد هک  ياهرهب  هزادـنا  هب  دـنراد و  فاصوا  نیا  زا  ياهرهب  زین  اهنآ  سپ  ایـصوا ، ایبنا و  زا  اهنآ ، ریغ  اما  و  تسین . نانآ  نیرهاط  دـالوا  و 

. تسا قداص  اهنآ  رب  نیقّتم » »
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350 ص :  هیآ 178 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ٌعاـبِّتاَف ٌءْیَـش  ِهیِخَأ  ْنِم  َُهل  َیِفُع  ْنَمَف  یْثنُأـْلِاب  یْثنُأـْلا  َو  ِدـْبَْعلِاب  ُدـْبَْعلا  َو  ِّرُْحلاـِب  ُّرُْحلا  یْلتَْقلا  ِیف  ُصاـصِْقلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
(178  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  ُهَلَف  َِکلذ  َدَْعب  يدَتْعا  ِنَمَف  ٌۀَمْحَر  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌفیِفَْخت  َِکلذ  ٍناسْحِِإب  ِْهَیلِإ  ٌءادَأ  َو  ِفوُْرعَْملِاب 

350 ص :  همجرت ..... :

نز ياج  هب  ار  نز  هدـنب و  ربارب  رد  ار  هدـنب  دازآ و  ربارب  رد  ار  دازآ  درم  هک  تشگ  نیعم  نینچ  ناگتـشک  صاـصق  مکح  ناـمیا ! لـها  يا 
. وکین تسا  يراک  درذـگرد ، هید  نودـب  ای  هید  اب  ات  دـهاوخب  تسا  وا  ینید  ردارب  هک  لتاق  زا  نوخ  بحاص  نوچ  درک و  دـیناوت  صاـصق 
ره سپ  تسا ، يدـنوادخ  تمحر  صاصق و  رما  یناسآ  فیفخت و  مکح ، نیا  رد  دـنک . ادا  يدونـشخ  اضر و  لامک  رد  لـتاق  ار  هید  سپ 

. دوب دهاوخ  تخس  یباذع  ار  وا  دراد ، اور  يّدعت  ملظ و  لتاق  هب  دنک و  یشکرس  روتسد  نیا  زا  هک 

350 ص :  ریسفت ..... :

« اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »
. دندومن لوبق  ار  يوبن  یمومع  تعیب  يرهاظ و  توعد  دندروآ و  نامیا  یمومع ، نامیا  هب  هک  یناسک  نآ  : 

351 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هدش . هتشون  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  هنیس  رد  ظوفحم ، حول  رد  ُمُْکیَلَع :» َِبتُک  »
اب ار  لـعف  تسا ، ناـنآ  هّجوتم  دروـم و  نیا  رد  هک  يررـض  هب  هراـشا  يارب  تهج و  نیمه  هب  و  تسا ، هدـش  بجاو  هک  تسا  نیا  دوـصقم 

. دومن يدعتم  یلع » »
رب صاصق  بوجو  تسا . هدرک  راتفر  تیانج  دروم  هب  تبـسن  وا  هک  دننک  راتفر  نانچ  هدـننک  تیانج  اب  هک  تسا  نآ  صاصق  ُصاصِْقلا :» »

. تسا ّریخم  وفع  هید و  صاصق و  نیب  اهبنوخ ) بحاص   ) مد ّیلو  اریز  درادن . یتافانم  رما ، نیا  اب  هید  يایلوا  تساوخرد  زا  سپ  ماّکح ،
. تسا بتک »  » هب قلعتم  ناگتشک ) رد  «: ) یْلتَْقلا ِیف  »

. تسا لوتقم )  ) لوعفم مسا  هب  ای  لتقی »  » لعف هب  قّلعتم  تسا ، رورجم  راج و  هک  ّرحلاب ) . ) دوشیم هتشک  دازآ  لباقم  رد  دازآ  ِّرُْحلِاب :» ُّرُْحلا  »
ریاس دـننام  هیآ  نیا  نمـض ، رد  تساطخ . زا  یـشان  دوش  قّقحم  هک  یلتق  هن  دـشاب ، يدـمع  لـتق  هک  تسا  تباـث  یتروص  رد  مکح  نیا  و 

موهفم نوچ  تسا . « 1  » فلاخم دیق  اب  موهفم  فالخرب  هلئسم  هک  دوش  دراو  لاکـشا  نیا  دیابن  سپ  تسا . دنمزاین  نایب  هب  لمجم و  تایآ ،
درادن و يرابتعا  اجنیا  رد  اعطق  دیق 

__________________________________________________

موهفم تسا : مسق  ود  رب  موهفم  درادـن . نآ  رب  روکذـم  ظفل  دوخ  هک  تسا  یمکح  زا  ترابع  قوطنم  تسا . قوطنم  لباقم  رد  موهفم  ( 1)
ْلُقَت الَف  : » یلاعت يادـخ  لوق  دـننام  دـشاب . قوطنم  مکح  اب  قفاوم  موهفم  رد  هکنیا  زا  تسا  ترابع  قفاوم  موهفم  فلاخم . موهفم  قفاوم و 

قوطنم مکح  زا  رتدیدش  ردام  ردپ و  ياذـیا  تناها و  رد  هک  يزیچ  ره  نتفگ و  ازـسان  ندز و  زا  یهن  رب  تلالد  نآ  موهفم  هک  ٍّفُأ » امَُهل 
. دشاب

لیبـق زا  یماـسقا  هب  دوخ  ياـج  رد  نآ  هک  قوطنم  رد  مکح  اـب  دـشاب  فلاـخم  موهفم  رد  مکح  هک  تسا  نآ  زا  تراـبع  فلاـخم : موهفم 
رد دـبع  هک  تسا  نیا  ّرحلاب ، ّرحلا  فلاخم  موهفم  رهاـظ  دوشیم . میمعت  دـیق  رـصح و  ددـع و  تیاـغ و  فصو و  موهفم  طرـش و  موهفم 
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رد یموهفم  نینچ  هک  یلاح  رد  دوش . صاصق  دیابن  دیق  فلاخم  موهفم  قبط  دـشکب ، ار  يّرح  يدـبع  رگا  ینعی  دوشن ، صاصق  ّرح  لباقم 
(. ات 110 ص 107  رّفظم ، هقف  لوصا   ) تسین روظنم  اعطق  هیآ  نیا 

352 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هقف  هب  لوکوم  هلئسم  لیصفت 

تردق اهنآ  زا  یکی  هک  دـندوب  برع  زا  هفیاط  ود  هک  « 1  » تسا هدش  لقن  نز ) هب  نز  هدنب و  هب  هدنب  و  «: ) یْثنُْألِاب یْثنُْألا  َو  ِدـْبَْعلِاب  ُدـْبَْعلا  َو  »
رکذم ثنؤم ، ربارب  رد  دشکب و  ار  يدازآ  هدنب ، ره  ربارب  رد  دنمتردق ، هفیاط  هک  دـندوب  هتـسب  داد  رارق  نینچ  تشاد و  يرگید  رب  يرتشیب 

اهنآ دش و  لزان  هیآ  سپ  دـندرب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  يرواد  دـمآ ، مالـسا  هک  یتقو  ار ، درم  ود  درم ، کی  ربارب  رد  ار و 
. دندش لثم  هب  هلباقم  هب  رومأم 

. تسا هدش  هدیشخب  هک  يراکتیانج  ینعی  هتفرگ ، رارق  وفع  دروم  هک  یسک  ره  َُهل :» َیِفُع  ْنَمَف  »
ادا ردارب  ظفل  اب  ار  ترابع  هدـش ...  هتـشک  هک  شردارب  نوخ  زا  ای  تسا ، نوخ  بحاص  نامه  هک  شاینید  ردارب  هیخا ،»  » بناـج زا  ْنِم :» »
وفع یـضتقم  تفوطع  ینابرهم و  هچنانچ  تسا ، يزرورهم  ینابرهم و  شـشخب ، وفع و  همزال  هک  دـشاب  هتـشاد  تلالد  رما  نیا  هب  ات  هدومن 

. دشاب نآ  یضتقم  زین  يزرورهم  يزرورهم و  یضتقم  هک  دروایب  یظفل  هک  تسا  نیا  ماقم  بسانم  سپ  تسا .
. دنک وفع  ثراو  کی  هک  ینعم  نیا  هب  وفع ، زا  يزیچ  ای  هید ، زا  هن  صاصق ، زا  ششخب  وفع و  زا  يزیچ  و  ٌءْیَش :» »

رد تشذـگ  زا  يوریپ  هکنیا  ای  تسا ، تیعبت  هدـننک  وفع  مکح  هکنیا  اـی  دـنک ، يوریپ  هدیدنـسپ  روما  زا  دـیاب  هدـننک  وفع  ینعی  ٌعاـبِّتاَف :» »
. تسا بجاو  اهبنوخ 

فنع و راشف و  هید ، هبلاطم  رد  ینعی  دنـسانشب ، یکین  یبوخ و  هب  ار  نآ  و  دـننک ، نیـسحت  ـالقع  هک  دـنک  راـتفر  یقیرط  هب  ِفوُْرعَْملاـِب :» »
دیاب زین  هدننک  تیانج  يوس  زا  و  دریگن ، رّرقم  رادقم  زا  رتدایز  دشابن و  رارصا 

__________________________________________________

. یشایع زا  لقن  هب  ص 161 ، ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
353 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

یعون ششوپ  ریز  ینعی  دریذپ . تروص  یکین  ناسحا و  اب  ٍناسْحِِإب ،» ، » هدرک وفع  ار  صاصق  هک  یسک  هب  هیلا ،» ، » اهبنوخ تخادرپ  ٌءادَأ ،» »
ياهیـصوت و  دشاب ، هارمه  فنع  يّدعت و  مدع  ارادم و  قفر و  اب  هک  تسا  هدنـشخب  يارب  ياهیـصوت  تقیقح  رد  نیا  دریگب . رارق  ناسحا  زا 

. دشابن شراک  رد  هارکا  لخب و  هحماسم و  بیرف و  هلیح و  هک  هدننک  تیانج  هب  تسا 
اریز صاصق ، هید و  نودـب  هید ، اب  وفع  زیچ ، هس  نیب  رییخت  ینعی  نآ ، نودـب  ای  هید  هب  لاقتنا  اب  شـشخب ، وفع و  رد  هزاـجا  ینعی  َکـِلذ :» »
ْنِم َُهل  َیِفُع  ْنَمَف  : » یلاـعت يادـخ  لوق  زا  صاـصق  زا  وفع  و  دوشیم ، هدافتـسا  صاـصق  رب  تشذـگ  زا  یلوا  قـیرط  هب  هید  شـشخب  زاوـج 

. دوشیم هدافتسا  هیآ  رخآ  ات  ِهیِخَأ ،»
. تسا تیانج  تهج  هب  ندرک  هذخاؤم  نآ  میدرک و  بجاو  امش  رب  هک  يزیچ  رد  فیفخت  ینعی  فیفخت :» »

لوتقم و ّیلو  ییوس  زا  هتسناد و  زیاج  تسا  سوفن  ياقب  مزلتسم  هک  ار  ششخب  هک  تسا  دنوادخ  تمحر  نیا  ینعی  ٌۀَمْحَر :» َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  »
. تسا هدرکن  ضوع  نودب  وفع  هب  فیلکت  ار  نوخ  بحاص 

نیب ّریخم  تما ، نیا  و  دنتشاد ، هید  ششخب و  قح  لیجنا  لها  و  دنتشاد ، شـشخب  ای  صاصق  قح  اهنت  تاروت  لها  هک  « 1  » تسا هدش  لقن 
ره دمآ و  مالسا  لهس  نید  سپ  هید ، یسیع  عرش  رد  و  دوب ، صاصق  یـسوم  عرـش  رد  هک  هدش  هداد  تبـسن  تیاور  هب  و  دنتـسه ، زیچ  هس 

. دومن عیرشت  ار  ود 
دـش دای  اهنآ  ّدح  هکنآ  زا  سپ  َِکلذ » َدَْعب  ، » دنکب شدوخ  ّدح  زا  زواجت  هدننک  تیانج  نوخ و  نابحاص  زا  سک  ره  ینعی  يدَتْعا :» ِنَمَف  »
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، تسا كاندرد  یباذع  وا  يارب  سپ  ٌمِیلَأ » ٌباذَع  ُهَلَف  ، » هید وفع و  صاصق و  زا 
__________________________________________________

. یلاوع زا  لقن  هب  ص 162 ، ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
354 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تشذگ ندوب  كاندرد  هب  باذع  فیصوت  هجو  و 
فـالخ سوـفن  نتفر  نیب  زا  و  تسا ، يرـشب  سوـفن  نتفر  نیب  زا  بجوـم  صاـصق  عیرـشت  هک  دـیآ  شیپ  مّهوـت  نیا  دوـب  نکمم  نوـچ  و 

یقاب بجوم  صاصق  هکنیا  هب  دومن  عفر  ار  مّهوت  نیا  نیا ، ربانب  دنتـسه  هدـیقع  نیا  رب  لطاب  ياهنید  اهتّلم و  هچناـنچ  تسا ، یهلا  تمکح 
نیب زا  ثعاب  صاصق  سپ  لتق . رب  يّرجت  زا  تسا  سوفن  همه  عنم  بجوم  صاـصق  عیرـشت  اریز  اـهنآ ، نتفر  نیب  زا  هن  تسا  سوفن  ندـنام 

. دوشیم سکع  رب  بلطم  هک  صاصق  كرت  فالخ  هب  دننامیم ، يدایز  سوفن  ضوع  رد  هدش و  یکدنا  سوفن  نتفر 

354 ص :  هیآ 179 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(179  ) َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِباْبلَْألا  ِیلوُأ  ای  ٌةایَح  ِصاصِْقلا  ِیف  ْمَُکل  َو 

354 ص :  همجرت ..... :

. دیزیهرپب رگیدکی  لتق  زا  رگم  ات  تسامش  تایح  ظفح  يارب  صاصق  مکح  نادنمدرخ ! يا 

354 ص :  ریسفت ..... :

ناشدوصقم هک  دیوگیم  يرگید  هلمج  هلمج ، نیا  لباقم  رد  برع  تسامش ، تایح  صاصق  رد  ٌةایَح :» ِصاصِْقلا  ِیف  ْمَُکل  َو  : » دومرف سپ 
ریبعت هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  هک  دناهدرک  دای  یهوجو  نارّـسفم  و  «. 1 « » لتقلل یفنا  لتقلا   » تسا نیا  هلمج  نآ  تسا و  ینعم  نیمه  هداـفا 

. دراد حیجرت  لباقم ، ریبعت  رب  نآرق 
زا دـشاب و  اهنآ  يارب  نتـشاد  گرزب  مارتحا و  هک  داد  رارق  ادـن  باطخ و  صاخ  تهج ، نآ  زا  ار  درخ  لقع و  نابحاص  ِباْبلَْألا :» ِیلوُأ  ای  »

رد هنوگچ  دنمهفیم  هک  دنتسه  نادنمدرخ  اهنت  دیوگب  دهاوخیم  رگید ، يوس 
__________________________________________________

(. دوشیم لتق  رارکت  زا  عنام   ) تسا يدعب  ياهلتق  هدننک  عفد  نیرتهب  صاصق ) تهج  رد   ) لتق هک  تسا  نیا  روظنم  ( 1)
355 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دنتـسه اهنآ  دنارظن . روظنم  اهنآ  ءایـشا ، شنیرفآ  رد  تساهنآ و  صوصخم  اهمکح  حیرـشت  هک  دنایناسک  اهنآ  تسا و  یگدـنز  صاصق 
. اهنآ ریغ  هن  دوشیم  هداد  ّتیمها  نآ  هب  تسا و  مهم  ناشدوجو  هک 

. دیوش راکزیهرپ  َنوُقَّتَت ،» ، » درخ لقع و  نابحاص  يا  امش  دیاش  ْمُکَّلََعل :» »
دوصقم لوا  ینعم  ود  رگا  سپ  دوشیم ، یشان  تایح ، رکذ  زا  ای  صاصق ، رد  تایح  نداهن  زا  ای  صاصق ، دای  زا  ندوب ، راودیما  ینعی  اجر 

نتـشک زا  امـش  دـیاش  ات  داد ، رارق  صاصق  رد  ار  تایح  اـی  درک ، حیرـشت  ار  صاـصق  امـش  يارب  دـنوادخ  هک  تسا : نیا  هیآ  ینعم  دـشاب ،
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ياقب يارب  دنوادخ  تسا : نینچ  هیآ  ینعم  دـشاب ، دارم  موس  ینعم  رگا  دیـشاب . يوقت  هب  فصّتم  ای  دـینک ، زیهرپ  یـصاعم  زا  ای  دـیزیهرپب ،
. دیشاب يوقت  هب  فصّتم  دینک و  زیهرپ  یصاعم  زا  دیاش  ات  دومرف ، حیرشت  ار  صاصق  امش 

يزیچ ندروآ  تسد  هب  رظتنم  هک  لهاج  زا  رگم  دریذپیمن ، قّقحت  دیما  اریز  تسین ، تسرد  دـنوادخ ،) هب  يراودـیما )  ) اجر نداد  تبـسن 
زا يراودیما  سپ  تسین . نینچ  یلاعت  قح  و  دسرب ) نآ  هب  تسا  راودیما  نونکا   ) تسا جراخ  شرایتخا  زا  هتشاد و  تبغر  نآ  هب  هک  تسا 

ناـگرزب ناـهاشداپ و  دـننام  زین  یلاـعت  دـنوادخ  هک  دوش  ریبعت  تروص  نیا  هب  تسا  نکمم  تسا و  ندروآ  ّتلع  ینعم  هب  یلاـعت  يادـخ 
دیما  » و دیاش »  » و رگا »  » اب ینعی  درک ، دهاوخ  ادیپ  ققحت  یـسع » ّلعل و  تیل و   » اب دننادیم ، هک  ار  ییاههدعو  نانآ  هچ  دشاب ، هتفگ  نخس 

. دننامب یقاب  اجر  فوخ و  نیب  دننکن و  ادیپ  هدعو  هب  نانیمطا  اّکتا و  دنهدیم ، هدعو  اهنآ  هب  هک  یناسک  ات  دننکیم ، ادا  تسا »
هب يراودـیما  سپ  تسا ، دـیما  نتـشاد و  عمط  اجر و  ناگدـنب ، عضو  هکنیا  هدومن و  هظحالم  ار  ناگدـنب  لاح  یلاعت ، دـنوادخ  هکنیا  ای  و 

. تسا بطاخم  لاح  رابتعا 
356 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

356 ص :  هیآ 180 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(180  ) َنیِقَّتُْملا یَلَع  اقَح  ِفوُْرعَْملِاب  َنِیبَْرقَْألا  َو  ِْنیَِدلاْوِلل  ُۀَّیِصَْولا  ًاْریَخ  َكََرت  ْنِإ  ُتْوَْملا  ُمُکَدَحَأ  َرَضَح  اذِإ  ْمُْکیَلَع  َِبتُک 

356 ص :  همجرت ..... :

هتسیاش هک  يزیچ  هب  ناشیوخ ، ردام و  ردپ و  يارب  تسایند ، عاتم  ياراد  رگا  دسر ، ارف  گرم  ار  امـش  زا  یکی  نوچ  هک  دش  هداد  روتـسد 
. تسا ناراکزیهرپ  ماقم  راوازس  راک  نیا  دنک ، تّیصو  دشاب  لدع 

356 ص :  ریسفت ..... :

« ُتْوَْملا ُمُکَدَحَأ  َرَضَح  اذِإ  ْمُْکیَلَع  َِبتُک  »
و هدومن ، عطق  قباس  هلمج  زا  ار  نآ  اذـل  درادـن ، یطابترا  قباس  مکح  هب  هک  يرگید  مکح  راهظا  يارب  هدوب ، هیفانیتسا  هلمج  تراـبع  نیا  : 

دـشاب بتک »  » لـعف لـماع  هکنیا  هن  تسا ، قّقحم  هدوب ، اذا »  » يارب هک  يدراوم  عیمج  رد  لوق ، نآ  هچناـنچ  تسا ، طرـش  لـعف  اذا »  » لـماع
نوچ دشاب ، اذا »  » لماع دناوتیمن  ۀّیـصولا »  » نینچمه و  لبقتـسم ، يارب  اذا »  » تسا و لوهجم  یـضام  بتک »  » اریز دناهتفگ ، یخرب  هچنانچ 

ياهلمج نآ  و  تسا ، فوذـحم  اذا »  » باوج و  دـشاب ، فرظ  هچ  رگا  ردـصم ، دوخ  رب  راد  مـال  فلا و  ردـصم  لومعم  مّدـقت  تسین  زیاـج 
: هیآ ریدقت  تسا  نینچ  هدش ، عقاو  شعوفرم  لعف و  نیب  هک  هضرتعم  تسا 

مالک نیا  اذا »  » باوج تسا  نکمم  و  دنک ) تیصو  دیاب  سپ  دیسر ، ارف  گرم  ار  امش  زا  یکی  رگا  و  « ) صویلف توملا  مکدحا  رضح  اذا  »
نامه ربانب  تسا ، ِْنیَِدلاْوِلل » ُۀَّیِـصَْولا  « » اذا  » باوج ای  دشابن ، مزال  اذإ  باوج  رد  ءاف  هکنیا  ربانب  دشاب ، ًاْریَخ » َكََرت  ْنِإ   » یلاعت يادخ  يدعب 

. دشاب هتسنادن  مزال  اذا »  » باوج رد  ار  ءاف  هک  لوق 
هـضرتعم ًاْریَخ » َكََرت  ْنِإ   » هلمج و  تسا ، لوق  ینعم  نآ  رد  اریز  تسا ، بتک » « » لعاف بیان   » ُتْوَْملا ُمُکَدَـحَأ  َرَـضَح  اذِإ »  » هلمج نیا  رباـنب 

. دوب هضرتعم  اذا »  » باوج فذح  ضرف  ربانب  هچنانچ  تسا .
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357 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هب  هچنانچ  دایز ، لام  ای  تسا  لام  قلطم  ای  ربخ  زا  دوصقم  و 
لوپ مهرد  دصشش  ای  دصتفه  دوب و  هدش  رامیب  صخـش  نآ  دش ، دراو  شناگدرب  زا  یکی  هناخ  هب  « 1  » هدش هداد  تبسن  ع )  ) نینمؤملا ریما 

: تفگ سپ  تشاد ،
وت دیامن و  تیصو  دیاب  دراذگ  یقاب  دوخ  زا  دعب  ار  يزیچ  رگا  ًاْریَخ » َكََرت  ْنِإ  ، » تسا هدومرف  دنوادخ  هن ، دومرف : ماما  منکب ؟ تیصو  ایآ 

. تسا هدش  تیاور  زین  هّماع  قیرط  زا  نومضم  نیمه  هب  نآ  ریغ  ربخ و  نیا  و  يرادن ، يدایز  لام 
هک تسا  زیاـج  و  تسا ، يزاـجم  ثنؤـم  ۀیـصولا »  » هک تسا  تهج  نآ  زا  لـعف  ندروآ  رکذـم  و  تسا ، بـتک »  » لـعاف بیاـن  ۀّیـصولا »  » و

. تسا بتک »  » لعاف بیان  هلمج  همه  و  نآ ، ربخ  نیدلاولل »  » دشاب و نآ  يادتبم  ۀّیصولا » »
نآ فرع  هک  تسا  هدش  يزیچ  مسا  فورعم  اریز  دنادب ، وکین  ار  نآ  فرع  لقع و  هک  دـنکب  یتّیـصو  دـیاب  ینعی  ِفوُْرعَْملِاب :» َنِیبَْرقَْألا  َو  »

ییاجنآ دننام  دشابن . هثرو  هب  ندز  ررـض  لیم و  فیح و  نآ  رد  هک  دنکب  یتّیـصو  هک  تسا  نیا  دوصقم  دـنادب . وکین  هدومن و  نیـسحت  ار 
. دنتسه دنمزاین  ناکیدزن  ردام و  ردپ و  رگید ، يوس  زا  یلو  دنوشیم ، زاینیب  لام  نآ  زا  یضعب  اب  زین  هثرو  هتـشاد و  يدایز  لام  ّتیم  هک 

. دیامن ّتیصو  ناکیدزن  ناشیوخ و  يارب  دنرادن ، زاین  نآ  هب  هثرو  هک  ار  لام  زا  رادقم  نآ  تروص ، نیا  رد 
دّکؤم رگا  دوش . هداد  رارق  بتک »  » نومـضم دّـکؤم  هک  یتروـص  رد  دـنکیم ، دـیکأت  ار  دوـخ  تسا و  قـلطم  لوـعفم  اّـقح ، ّقـح ، اقَح :» »

. دنکیم دیکأت  ار  شدوخ  ریغ  دریگ ، رارق  نیدلاو  رب  ّتیصو  نومضم 
نابحاص ماکحا  عیرـشت  رد  هک  تسا  هتکن  نیا  ندناهاگآ  ریدقت  ره  هب  و  تسا ، اّقح »  » هب قّلعتم  ای  تسا ، مکیلع »  » زا لدـب  َنیِقَّتُْملا :» یَلَع  »

. دندومن تعیب  صاخ  تعیب  اب  هک  دنانانمؤم  نانآ  دنتسه و  رظن  روظنم  درخ  لقع و 
__________________________________________________

ص 133. ح 531 ، ج 1 ، نیلقّثلا ، رون  ص 162 و  ج 1 ، یفاص ، ( 1)
358 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رابخا رد  هک  هچنآ  نالقاع و  نامه  عفن  هب  رگم  دنتـسین ، رظن  دروم  ءایـشا ، داجیا  وا و  عفانم  رـشب و  ماکحا  زا  کی  چـیه  رد  اـهنآ ، ریغ  اـما 
هدش خسن  هک  هچنآ  هکنیا  تسا و  ضرف  بتک »  » زا دوصقم  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  ثیراوم ، هیآ  هب  هیآ  نیا  ندـش  خـسن  زا  هدـش ، دراو 

، دنکیم دیکأت  ار  تّیـصو  توبث  ینعم  نیا  دشاب و  هدش  دای  دیاب  ٍۀَّیِـصَو » ِدـَْعب  ْنِم   » هلمج ثیراوم  هیآ  رد  هن  رگ  و  زاوج ، هن  تسا  بوجو 
. دیامن خسن  ار  نآ  هکنیا  هن 

ار شلمع  دنکن ، ّتیصو  دنربیمن  ثرا  هک  شناشیوخ  هب  گرم ، ماگنه  هک  یـسک  «: 1  » دومرف هک  هدش  هداد  تبـسن  ع )  ) نینمؤملا ریما  هب 
نیا بحاص  يارب  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  هدـش  دای  تّیـصو  «: 2  » دومرف هک  هدـش  هداد  تبـسن  ع )  ) قداص ماما  هب  و  هدرک ، هاـنگ  هب  متخ 

: دومرف تسه ؟ يّدح  ناشیوخ  هب  ّتیصو  يارب  ایآ  دش : هتفگ  تسا . هداد  رارق  تّیم  ینعی  رما ،
. تسا لام  ثلث  زا  مّوس  کی  دشاب  دیاب  هک  يزیچ  رتمک 

نآ يارب  اـیآ  دـش : هتفگ  هداد ، رارق  رما  نیا  بحاـص  يارب  مدرم  لاوما  رد  دـنوادخ  هک  تسا  یّقح  نآ  «: 3  » هک تسا  ع )  ) قداص ماـما  زا 
. تسا موس  کی  نآ  نیرتشیب  مشش و  کی  نآ  نیرتمک  تفگ : رادقم ؟ هچ  دش : هتفگ  یلب ، دومرف : تسا ؟ يدودحم  ّدح 

358 ص :  هیآ 181 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(181  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإ  ُهَنُولِّدَُبی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُهُْمثِإ  امَّنِإَف  ُهَعِمَس  ام  َدَْعب  َُهلََّدب  ْنَمَف 
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358 ص :  همجرت ..... :

هب  ) دهد و رییغت  ارنآ  ّتیصو  ندینش  زا  سپ  یسک  هاگ  ره  سپ 
__________________________________________________

ص 178. ج 1 ، ناهرب ، ریسفت  و  ع ،)  ) قداص ماما  لوق  زا  یشایع  عمجم و  ریسفت  زا  لقن  هب  ص 163 ، ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
ص 77. ح 168 ، ج 1 ، یشایع ، و  ع ،)  ) قداص ماما  لوق  زا  یشایع  هیقف و  زا  لقن  هب  ص 163 ، ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 2)

ص 76. ح 163 ، یشایع ج 1 ، یشایع و  زا  لقن  هب  هحفص ، نامه  ذخأم ، نامه  ( 3)
359 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

قلخ هک  زیچ  ره  هب  دنوادخ  دننک و  تّیـصو  فالخ  هب  لمع  هک  تساهنآ  رب  راک  نیا  هانگ  دنک  راتفر  تقیقح  فالخ  رب  صاخـشا ) عفانم 
. تساناد اونش و  دننک  دنیوگ و 

359 ص :  ریسفت ..... :

دوصقم ای  دنکن . ّتیصو  ناشیوخ  ردام و  ردپ و  هب  دنکن و  لمع  نآ  هب  هک  وحن  نیا  هب  دیامن ، لیدبت  ار  ّتیصو  نتـشون  ینعی  َُهلََّدب :» ْنَمَف  »
رکذم و  مکاح . ای  دوهش  ای  ثراو  ای  دشاب  ّیصو  هدننک  لیدبت  هاوخ  دنک ، لیدبت  ار  رضتحم  بناج  زا  تباث  ّتیـصو  هک  یـسک  تسا : نیا 

(. ندرک تیصو  ینعم  هب   ) تسا ءاصیا » ( » لاعفا باب  ردصم   ) رابتعا هب  ریمض ، ندوب 
، ندینش هب  دییقت  و  مود ، رب  انب  دینش  ار  ندرک  ّتیصو  ای  لّوا ، ریدقت  ربانب  دینـش  ار  ادخ  مکح  ضرف و  هکنآ  زا  سپ  ینعی  ُهَعِمَـس :» ام  َدَْعب  »

. تسین ياهذخاؤم  فیلکت  هب  ملع  زا  لبق  فیلاکت  ریاس  دننام  زین  اجنیا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا 
هلیسو هب  نآ ، رب  هوالع  تسا و  مکح  تلع  هب  راعشا  هک  تسا  نیا  يارب  ریمـض  ياج  رهاظ  مسا  ندراذگ  ُهَنُولِّدَُبی :» َنیِذَّلا  یَلَع  ُهُْمثِإ  امَّنِإَف  »
هقیرط رب  یلاعت ، يادخ  هک  اریز  تسا ، یـضرف  ییاعّدا  « 1  » بلق رـصح  اجنیا ، رد  رـصح  دوشیم و  لصاح  زین  يدایز  یهن  رجز و  رارکت ،

ياههبطاخم
__________________________________________________

فوصوم رد  تفص  رصق  عون  زا  هکنیا  زا  معا  تسا ، فورعم  نایب  ياملع  دزن  هک  حلطصم  رصق  ینعم  هب  فلا ) دراد : ینعم  ود  رـصح  ( 1)
« هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  الا  دّمحم  ام   » دننام تفص ، رد  فوصوم  رصق  عون  زا  ای  راقفلا ،» وذ  الا  فیـس  یلع ال  الا  یتف  ال   » دننام دشاب ،

لاح رابتعا  هب  رصق  ص 126 .) ج 1 ، هقف ، لوصا   ) دنیوگیمن رصق  نآ  هب  حالطصا  رد  هک  انثتسا  یـضرق و  ای  ییاعّدا  حلطـصم  رـصق  ب )
كارتشا هب  دقتعم  بطاخم  رگا  هیواعم ،» یلع ال  عاجّشلا   » مییوگب رگا  الثم  نییعت ، رصق  بلق ، رصق  دارفا ، رصق  تسا : مسق  هس  رب  بطاخم 

تسا و بلق  رصق  رصق ، میتفگ ، هک  دشاب  يزیچ  نآ  سکع  هب  دقتعم  رگا  دوشیم و  هدیمان  دارفا  رـصق  دشاب ، تعاجـش  رد  هیواعم  یلع و 
ود نآ  زا  کی  مادک  هک  دنادن  دشاب و  دّدرم  رگا 

360 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ار راک  نالف  دـنیوگیم : دـنیامن ، هغلابم  يزیچ  رب  بیغرت  اـی  يزیچ و  زا  عنم  رد  دـنهاوخب  هک  یتقو  فرع  لـها  دـیوگیم و  نخـس  یفرع 

نیا هک  دنادیم  تشز  لعف  نیا  هدـنروآ  اج  هب  هک  دـنکیم  اعّدا  مّلکتم  ایوگ  دروم ، نیا  رد  تسین . وت  يارب  زج  نآ  يارجا  هک  هدـب  ماجنا 
: دـیوگیم وا  هب  سپ  دـهدیم ، ماجنا  ار  لـعف  نآ  اذـل  تسا و  يرگید  ندرگ  هب  نآ  تبوقع  هک  دـنکیم  ناـمگ  یلو  دراد ، تبوقع  راـک 

. بیغرت دروم  رد  هلئسم  تسا  نینچمه  و  ددرگیم ، زاب  تدوخ  هب  اهنت  نآ  هانگ  ياهدرک ، نامگ  وت  هک  تسین  نینچ 
نیح رد  ناگدننک  لیدبت  هک  ار  هچنآ  ای  دیوگیم ، ندرک  ّتیصو  نیح  رد  هدننک  ّتیصو  هک  ار  هچنآ  تساونش  دنوادخ  ٌعیِمَـس :» َهَّللا  َّنِإ  »
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. دنیوگیم لیدبت 
. تسا ناگدننک  لیدبت  دیدهت  نیا  و  شفده ، راتفگ و  بسح  رب  ار  کی  ره  دنکیم  تازاجم  سپ  تساناد ، نانآ  ضارغا  هب  ٌمِیلَع :» »

360 ص :  هیآ 182 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(182  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ِْهیَلَع  َْمثِإ  الَف  ْمُهَْنَیب  َحَلْصَأَف  ًاْمثِإ  َْوأ  ًافَنَج  ٍصُوم  ْنِم  َفاخ  ْنَمَف 

360 ص :  همجرت ..... :

هچ رگا  تسین  یهانگ  وا  رب  دزادرپ ، نآ  حالصا  هب  تسا و  هتفر  یمتس  وا  ثراو  هب  هدننک  ّتیصو  ّتیـصو  زا  هک  درادنپ  نینچ  سک  ره  و 
. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  اریز  دشاب ، هتفر  اطخ 

360 ص :  ریسفت ..... :

هدننک لیدبت  دـش  مولعم  هکنآ  زا  سپ  ایوگ  تسا ، مکح  هب  ملع  زا  ترابع  هک  یمکح  مزال  رابتعا  هب  تسا  بیقعت  يارب  ءاف  َفاخ :» ْنَمَف  »
. درادن هانگ  دشاب  ّتیصو  حالصا  هار  رد  لیدبت  رگا  هک  نادب  دومرف : تسا ، هدرک  هانگ  ّتیصو 

__________________________________________________

(. ص 219 هحضاولا ، ۀغالبلا  . ) تسا نییعت  رصق  رصق ، دنتسه ، عاجش 
361 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدش  ریسفت  ربخ  رد  هچنانچ  دنک ، لودع  ّقح  زا  هابتشا  اطخ و  باب  زا  هک  یلاح  رد  ًافَنَج :» ٍصُوم  ْنِم  »
هک وحن  نیا  هب  دنزب ، ررـض  ثراو  هب  ای  دنک  ّتیـصو  ثلث  زا  رتدایز  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  دـشاب ، يدـمع  قح  زا  لودـع  رگا  ًاْمثِإ :» َْوأ  »

. دنک مورحم  ثرا  زا  ار  هثرو  همه  ای  هثرو  زا  یضعب  هکنیا  ای  دشاب ، هتشاد  زاین  ثراو  دشاب و  كدنا  تّیم  لام 
تّیصو هک  وحن  نیا  هب  دنک ، داجیا  حلص  هثرو ، هدننک و  تّیصو  نیب  ای  هدش ، تّیـصو  وا  هب  هک  یـسک  ثراو و  نیب  ینعی  ْمُهَْنَیب :» َحَلْـصَأَف  »

. دنک عنم  تایح  لاح  رد  هثرو  هب  یناسر  نایز  تروص  هب  تّیصو  زا  ار  هدننک  تیـصو  هکنیا  ای  دهد  رییغت  هدننک  تیـصو  تافو  زا  دعب  ار 
. دریگب ار  وا  يولج  دنک ، ّتیصو  ثلث  هب  تبسن  هدننک  ّتیصو  دراذگن  ات  تساوخ  ثراو  رگا  نینچمه 

. تسین یهانگ  هدش ، دای  عنم  رد  لیدبت و  نیا  رد  ِْهیَلَع :» َْمثِإ  الَف  »
لّجـسم هانگ  شیپ  هیآ  رد  لّدبم  رب  هکنآ  زا  سپ  دوش ، ّبترتم  لیدبت  رب  دوشیم  مهوت  هک  ار  یهانگ  دـشخبیم  دـنوادخ  ٌروُفَغ :» َهَّللا  َّنِإ  »

. تشگ
تمحر هدعو  وا  هب  دومن و  هدننک  حالصا  زا  تمحز  جرح و  عفر  هلمج  نیا  اب  تّیصو ، هدننک  حالـصا  رب  دنکیم  لّضفت  محر و  ٌمیِحَر :» »

. داد
« فاخ  » هک یلاح  رد  هدـش ، عقاو  هک  يزیچ  زا  هن  دوریم  نآ  عوقو  لاـمتحا  هک  تسا  يزیچ  زا  فوخ  هک  بیترت  نیا  هب  ندرک  لاکـشا  و 
زا یـسک  تسا : نیا  هیآ  ینعم  تفگ ، ناوتیم  نآ  عافد  رد  تسا و  دراواـن  تسا  تّیـصو  رد  قح  زا  لودـع  ّتیـصو و  هب  قّلعتم  اـجنیا  رد 

نینچ ینعم  ای  دنک . لودع  قح  زا  اوهس ، ای  ادمع  ندرک ، تّیصو  نیح  رد  تسا و  هدننک  تّیصو  وا  هکنیا  باب  زا  دسرتب  ياهدننک  ّتیصو 
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، ةداعـسلا نایب  همجرت  ملع  رد  فوخ  لامعتـسا  نوچ  دنکیم ، لودع  قح  زا  اوهـس  ای  ادمع  هدننک  تّیـصو  هک  دراد  ملع  هک  یـسک  تسا :
362 ص : ج2 ،

(، ع  ) رقاب ماـما  زا  دـنکیم . تلـالد  ریخا  ینعم  نیمه  رب  راـبخا  و  تسین ، اـهنداتفا  تمحز  هب  اـهفّلکت و  زا  یخرب  هب  يزاـین  تسا و  رایـسب 
َحَلْـصَأَف ًاْمثِإ  َْوأ  ًافَنَج  ٍصُوم  ْنِم  َفاخ  ْنَمَف   » هیآ ینعی  هدرک ، خسن  ار  هیآ  نآ  يدعب  هیآ  دومرف : َُهلََّدب ،» ْنَمَف   » هیآ لوق  زا  دـش  « 1  » هدیسرپ

یـضار ادخ  هک  هدرک  تّیـصو  يزیچ  هب  هدننک  تّیـصو  هک  دسرتب  رگا  تسا  هدش  ّتیـصو  وا  هب  هک  یـسک  نآ  ینعی ، ِْهیَلَع » َْمثِإ  الَف  ْمُهَْنَیب 
. دنادرگزاب ریخ  هار  ادخ و  ّیضرم  ّقح و  هب  ار  نآ  هک  تسین  یهانگ  سپ  تسا ، قح  فالخ  تسین و 

ّیصو رب  درک . یتّیصو  يدرم  یتقو  «: 2  » هک تسا  ع )  ) قداص ماما  زا  تسا . زیاج  هدننک  تّیـصو  تایح  لاح  رد  لیدـبت  رب  ربخ  نیا  لمح 
هب دنوادخ  هک  دشاب  يزیچ  نآ  ریغ  هب  تّیـصو  هکنیا  رگم  دهد ، ماجنا  وا  تّیـصو  قبط  دیاب  هکلب  دـهد ، رییغت  ار  ّتیـصو  هک  تسین  لالح 

. دـنادرگزاب قح  هب  ار  تّیـصو  نآ  هک  یـصو  رب  تسا  زیاج  سپ  تسا . نایـصع  ملظ و  تّیـصو  هب  لمع  تروص  نیا  رد  هک  هدرک  رما  نآ 
زیاج تروص ، نیا  رد  دنکیم ، مورحم  ار  یـضعب  دهدیم و  رارق  هثرو  زا  یخرب  يارب  ار  شلاوما  همه  یلو  دراد ، ثراو  دـنچ  يدرم  الثم 

مورحم ار  رگید  ثاّرو   ) ینک ادیپ  لیم  هثرو  زا  یخرب  يوس  هب  هک  تسا  نیا  فنج »  » ینعم سپ  دنادرگزاب . قح  هب  ار  نآ  ّیصو  هک  تسا 
هک تسا  لالح  یصو  يارب  اجنیا  رد  هک  بارـش ، ندرک  تسرد  اههدکـشتآ و  يدابآ  نارمع و  هب  ینک  رما  هک  تسا  نآ  مثا »  » و ییامن ،)

. دنکن لمع  اهنیا  زا  کی  چیه  هب 

362 ص :  هیآ 183 ...... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(183  ) َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  امَک  ُمایِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
__________________________________________________

ص 179. ج 1 ، ناهرب ، ریسفت  یشایع و  یفاک و  زا  لقن  هب  ص 163 ، ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
. یحض زا  لقن  هب  ص 164 ، ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 2)

363 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

363 ص :  همجرت ..... :

كاپ و هک  تسا  نآ  يارب  روتسد  نیا  و  دش ، ضرف  ار  هتشذگ  ياهتّما  هکنانچ  تسا ، هدش  ضرف  نتـشاد  هزور  زین  امـش  رب  نامیا ! لها  يا 
. دیوش راکزیهرپ 

363 ص :  ریسفت ..... :

نیرتتخـس زا  هزور  زین  و  دوب ، تـالماعم  رد  هک  لوا  فیلکت  زا  ریغ  دوب  فیلکت  زا  يرگید  عون  مکح  نیا  نوچ  اوـُنَمآ :» َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  »
ع)  ) قداص ماما  زا  دوش . یفالت  ناربج و  باطخ  تّذل  اب  فیلکت  تمحز  ات  دروآ  ادـن  اب  ار  مالک  ردـص  یلاعت  يادـخ  اذـل  تساهتدابع 

«: 1  » هک تسا 
هلیـسو هب  هک  تسا  ماع  نامیا  اهاج ، نیا  رد  نامیا  زا  دوصقم  هک  میاهتفگ  رّرکم  و  دـنکیم . لیاز  ار  تدابع  یتخـس  تمحز و  ادـن  تّذـل 
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. دوشیم لصاح  يرهاظ  توعد  لوبق  یمومع و  تعیب 
نیا همه  دومرف : دـش ، شـسرپ  ُلاتِْقلا » ُمُْکیَلَع  َِبتُک   » یلاعت يادـخ  لوق  زا  هیآ و  نیا  هراـب  رد  ناـشیا  زا  هک  « 2  » تسا ع )  ) قداص ماـما  زا 

. دشاب هتشاد  فارتعا  يرهاظ  توعد  هب  هک  تسا  یسک  ره  ناقفانم و  ناهارمگ و  لماش  اههیآ 
هدش بجاو  هکنیا  ای  یهلا ، ینیودـت  باتک  رد  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  هنیـس  رد  ای  تسا  هدـش  هتـشون  ظوفحم  حول  رد  ینعی  َِبتُک :» »

. تسا
كاـسما عرـش  رد  تسا و  كاـسما  قـلطم  ینعم  هب  تغل  رد  اـموص و  موـصی ، ماـص ، زا  دنتـسه  ردـصم  مایـص  موـص و  ُماـیِّصلا :» ُمُْـکیَلَع  »

. تسا هریغ ) ناضمر و  كرابم  هام  نتفرگ  هزور  دننام   ) صوصخم
__________________________________________________

. ].....[ عمجم زا  لقن  هب  ص 164 ، ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
ص 78. ح 175 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  یشایع و  زا  لقن  هب  ص 164 ، ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 2)

364 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هدوبن يربمایپ  چـیه  اریز  هدوب ، بجاو  ع )  ) مدآ ناـمز  زا  هک  تسا  یمیدـق  تداـبع  کـی  هزور  ینعی  ْمُِکْلبَق :» ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  اـمَک  »

، تسا ع )  ) مدآ ایبنا  نآ  لوا  هک  هدش  « 1  » تیاور ع )  ) نینمؤملا ریما  زا  تسا . هدرک  هیصوت  ار  كاسما  عون  کی  شتعیرـش  رد  هکنیا  رگم 
. دوب بجاو  وا  رب  هزور  هک 

ام هزور  اریز  نآ ، تایـصوصخ  عیمج  رد  هن  تسا  یعرـش  صوصخم  كاسما  لصا  رد  هتـشذگ ، عیارـش  ياههزور  هب  ام  هزور  هیبشت  سپ ،
. تسا هدوبن  دومن ، كاسما  اهنآ  زا  دیاب  هک  ییاهزیچ  اهزور و  ددع  تقو و  رد  يراصن  دوهی و  هزور  قفاوم 

يرود سفن  ياههزیگنا  ناهانگ و  زا  امـش  دـیاش  هکنیا  ای  دـیوش ، ياهزیکاپ  ياـهمدآ  هدـش و  يوقت  هب  فصّتم  هک  دـشاب  َنوُقَّتَت :» ْمُکَّلََعل  »
اههزیگنا سفن ، ندش  فیعض  اب  و  دنکیم ، فیعض  ار  سفن  يداع  ریغ  تّدم  کی  رد  یندیماشآ  یندروخ و  زا  سفن  كاسما  اریز  دینک ،

. دنکیم يوق  دراد ، ناسنا  رد  اهیدب  زا  بانتجا  ياضتقا  هک  ار  لقع  هّوق  دوشیم و  فیعض  زین  نآ  تایضتقم  و 
دناوـتیمن هک  یـسک  تسا  ربـخ  رد  و  تسا ، هزور  نم  تّما  ندرک  هتخا  «: 2  » دومرف هک  هدـش  هداد  تبـسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب 

. تسا ندرک  « 3  » هتخا وا  يارب  هزور  هک  دریگب  هزور  سپ  دنک ، حاکن 
ینغ نوچ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  نیا  و  دنوش ، يواسم  مه  اب  ریقف  ینغ و  هکنیا  ات  دش  بجاو  هزور  دومرف : هک  تسا  ع )  ) قداص ماما  زا  و 

چیه
__________________________________________________

ص 164. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
رارف یسنج و  هزیرغ  راشف  زا  ندش  تحار  يارب  صخش  هک  تسا  زاجم  نایدا  یضعب  رد  هکنیا ، حیضوت  ص 272 . ج 2 ، نایبلا ، عمجم  ( 2)
هتخا زا  هک  يرثا  نامه  دناهدومرف : اذل  تسین ، زاجم  يرما  نینچ  مالسا  رد  یلو  دنک ، هتخا  ار  دوخ  یناطیش ، یناسفن و  يوهش و  لامعا  زا 

. دوشیم لصاح  نتفرگ  هزور  زا  مالسا  نید  رد  تسا  هدوب  رظن  رد  ندرک 
ص 200. ج 1 ، یفاص ، ( 3)

365 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
فیعض هب  تبسن  ات  دناشچب  ینغ  هب  ار  یگنسرگ  یتخس  هک  تساوخ  دنوادخ  دنک ، محر  ریقف  هب  ات  درکیمن  ساسحا  ار  یگنـسرگ  تقو 

«. 1  » دیامن محر  هنسرگ  هب  هتفای و  بلق  تّقر 

365 ص :  هیآ 184 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 646 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا

َوُهَف ًاْریَخ  َعَّوَطَت  ْنَمَف  ٍنیِکْـسِم  ُماعَط  ٌۀَـیِْدف  ُهَنوُقیُِطی  َنیِذَّلا  یَلَع  َو  َرَخُأ  ٍماَّیَأ  ْنِم  ٌةَّدـِعَف  ٍرَفَـس  یلَع  َْوأ  ًاضیِرَم  ْمُْکنِم  َناک  ْنَمَف  ٍتادوُدـْعَم  ًاماَّیَأ 
(184  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  اُوموُصَت  ْنَأ  َو  َُهل  ٌْریَخ 

365 ص :  همجرت ..... :

دراد و هزور  ناضمر  هام  ریغ  ياهزور  نآ  هرامـش  هب  رفاسم ، ای  دـشاب  رامیب  امـش  زا  سک  ره  دـیراد و  هزور  نّیعم  هرامـش  هب  ار  ییاـهزور 
ره دوش و  ریـس  ياهنـسرگ  ریقف  هک  ردق  نآ  دنهد ، اذـغ  زور  ره  ضوع  تخادـنا ، دـهاوخ  تّقـشم  تمحز و  هب  ار  نانآ  هزور  هک  یناسک 

ار لمع  نیا  رامشیب  دیاوف  رگا  دوب ، دهاوخ  رتهب  راک  ره  زا  امـش  نتـشاد  هزور  لّلعت  یب  تسا و  رتهب  وا  يارب  نیا  دیازفیب ، یکین  رب  سک 
. دینادب

365 ص :  ریسفت ..... :

« ٍتادوُدْعَم ًاماَّیَأ  »
و دنچ ، ییاهزور  ینعی  دنکیم  رکذ  ار  تادودعم »  » هملک دروآ ، هیانک  یمک  هزادنا  زا  دـهاوخیم  یتقو  فرع  اریز  مک ، ياهزور  ینعی  : 

هزور ياهزور  ای  ایند  ياهزور  ماّیا ، زا  دوصقم  و  تسا ، فوذـحم  مایّـصلا »  » قّلعتم هنیرق و  نیمه  ببـس  هب  تسا ، نوقّتت »  » هب ّقلعتم  ماـّیا » »
، دـناسریم للخ  نآ  ظفل  هب  یمود  و  تسا ) دودـعم   ) یّلک ینعم  هب  یلوا  نوچ  تسین ، حیحـص  مایـص »  » ای بتک »  » هب نآ  قّلعت  سپ  تسا .

نیا رد  هک  اریز  تسین ، زیاج  بلطم  نیا  تسا و  َنوُقَّتَت » ْمُکَّلََعل   » هناـگیب هلمج  نآ  دوشیم و  عقاو  هلـصاف  شلوعفم  ردـصم و  نیب  هک  اریز 
. دنک لمع  دناوتیمن  دوشیم و  فیعض  لماع  تروص ،

__________________________________________________

ص 272. ج 2 ، نایبلا ، عمجم  ( 1)
366 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هراب رد  اهقف  دنشاب ، رفس  رد  ای  ٍرَفَـس ،» یلَع  َْوأ   » دنـشاب رامیب  رگا  هدش ، رّرقم  نتفرگ  هزور  هک  ماّیا  نآ  رد  ینعی  ًاضیِرَم :» ْمُْکنِم  َناک  ْنَمَف  »
. دناهداد حرش  لیصفت  هب  هزور  ندروخ  دراوم  ضرم و  ّدح  هزور و  نتسکش  رصق و  طیارش  نآ و  طیارش  رفس و  ّدح 

اب ةّدـع » ، » رگید ياـهزور  زا  زور  دـنچ  تسا  وا  رب  هک  تسا  نیا  ینعم  اـی  هتفرگن ، هزور  هک  ییاـهزور  نآ  ضوـع  َرَخُأ :» ٍماَّیَأ  ْنـِم  ٌةَّدـِعَف  »
: تسا نیا  هیآ  ریدقت  و  دهدب ، بصن  ار  نآ  هک  یلعف  ریدقت  هب  تسا ، هدش  هدناوخ  بصن 

مزال لدـب  هب  لاقتنا  هزور و  ندروخ  ضرم ، رفـس و  دروم  ود  ره  رد  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  هیآ  نیا  رهاظ  و  رخآ » مایا  نم  ةدـع  مصیلف  »
ییاهزور نامز  نیزگیاج  ار  شنامز  تسا ، رفـس  ضرم و  نامه  هک  ار  طرـش  همزال  هدروآ و  هّیطرـش  ار  هّیـضق  یلاعت  يادـخ  نوچ  تسا ،

. تسا قلطم  طرش  نیا  همزال  ازج  نیا  دهد  ناشن  هک  هدروآ  دیق ، نودب  هتفرگن و  هک  هدومن 
سپ : » هک میریگب  نینچ  میهاوخب  ار  طرـش  ریدـقت  رگا  دـنکیم و  رفـس  رد  ندرک  راطفا  رب  تلالد  هک  تسا  يدایز  راـبخا  هّماـع ، قیرط  زا 
لیلد رگا  مییوگیم : لاح  نیع  رد  تسا و  رهاظ  فالخ  دـنک ،» راطفا  رگا  دریگب  هزور  ار  ناضمر  هاـم  ریغ  ياـهزور  زا  يدـنچ  ياـهزور 
ندش نشور  هب  زاین  هک  دوشیم  بوسحم  نآرق  تالمجم  زا  هیآ  نوچ  تروص ، نآ  رد  دـنک ، تباث  هّماع  لباقم  رد  ار  ام  هتفگ  هک  دـشابن 

، نآ تالمجم  هژیو  هب  نآرق ، ظافلا  ضحم  زا  ماکحا  نتفرگ  هک  اریز  دـناهدرک ، نایب  نآرق  تالمجم  ریاـس  دـننام  ار  نآ  اـم  يارب  و  دراد ،
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. تسا شتآ  وا  هاگیاج  تسا و  هدرک  اطخ  زاب  دسرب  مه  ّقح  هب  رگا  یّتح  هک  تسین  يزیچ  يأر ، هب  ریسفت  زج 
ادیپ ءیـش  رب  تردق  ینعی  ردق ،» هیلع  قاطا  هقاطا و  اقوط و  ئیـشلا  قاط  ، » دنراد هیدف  رب  تردق  هک  اهنآ  و  ٌۀَـیِْدف :» ُهَنوُقیُِطی  َنیِذَّلا  یَلَع  َو  »
رّیخم هیدف  هزور و  نیب  ار  اهنآ  دنوادخ  اذل  دنتشادن ، نتفرگ  هزور  هب  تداع  مدرم  مالـسا  يادتبا  رد  هدش : هتفگ  تئارق  نیمه  رب  انب  درک و 

367 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  مکح  نیا  سپس  دومن ،
. دش خسن 

نآ بوجو  هب  روتـسد  سپـس  دـنهدب ، هیدـف  نارفاسم ، نارامیب و  زا  دـنریگب ، هزور  دـنناوتیم  هک  یناسک  رب  هک  هدوب  نیا  دوصقم  هکنیا  ای 
ار ناـشهزور  ـالبق  هک  رفاـسم  اـی  راـمیب  زا  دـنریگب ، هزور  دـنناوتیم  هک  یناـسک  رب  هک  هدوب  نیا  دارم  هکنیا  اـی  هزور ، بوـجو  ینعی  دـمآ 

اهنت و  دنام ، هزور  طقف  دش و  خسن  رییخت  سپـس ، هیدف . هزور و  نیب  دنرّیخم  ینعی  تسا ، هیدف  دنریگیم ، ار  نآ  ضوع  الاح  دـناهدروخ و 
. دنهد هیدف  دیاب  دنریگب ، دعب  ناضمر  هام  ات  دناهتسناوتن  دناهدروخ و  هک  ییاههزور  ياج  هب  هک  دنام  یتلاح  رد  هیدف 

رگا دوشیم ، هنـشت  دایز  هک  یـسک  و  دـهدیم ، ریـش  ار  شاهچب  هک  ینز  نانزریپ و  نادرمریپ و  لاـثما  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم 
رثکا هب  رابخا  رد  و  دنتـسه ، هیدف  هزور و  نیب  رّیخم  دنریگب  هزور  دـنناوتیم  رگا  و  دـنروخب ، ار  هزور  تسا  بجاو  دـنریگب ، هزور  دـنناوتن 

. تسا هدش  هراشا  هوجو  نیا 
زا اهنآ  لصا  هک  دوش  لـلعفت » لـلعف و   » باـب هب  قحلم  هک  هنوقیّطی »  » و هنوقیطی »  » و لیدـبت ، زا  دـعب  ءاـط  رد  ءاـت  ماـغدا  هب  هنم » هنوقطی   » و

ینعم هداـفا  هک  تسا  ریجنز  هدـالق و  زا  اـی  تسا ، تردـق  ینعم  هب  قوط  زا  اـهنیا  همه  تسا و  هدـش  هدـناوخ  دـشاب  هنوقویطنی » هنوقیطی و  »
: دوشیم نینچ  هیآ  ینعم  تئارق  نیا ، ربانب  دنکیم . زین  ار  تّقشم  تمحز و  دهج ، فّلکت ،

نابحاص و  هدریـش ، نانز  و  نانزریپ ، نادرمریپ و  دـننام  دـنتفایم ، تمحز  هب  نتفرگ  هزور  اـب  تسا و  تخـس  اـهنآ  رب  هزور  هک  یناـسک  رب 
. تسا لمجم  اهلمجم ، ریاس  دننام  هیآ  سپ  تسین ، یلاکشا  هیآ  رد  رگید  تروص ، نیا  رد  و  دنهدب ، هیدف  دنناوتیم  شطع ،

. دناهتفگ یخرب  هچنانچ  ّدم  ود  ای  ماعط  زا  ّدم  کی  ٍنیِکْسِم :» ُماعَط  »
هب دـهد  ماجنا  ریخ  هیدـف ، يادا  رد  تعاط  قیرط  هب  هک  یـسک  اـی  دـهد ، ماـجنا  يریخ  لـمع  قلطم  دّرجم  روط  هب  ینعی  ًاْریَخ :» َعَّوَطَت  ْنَمَف  »

368 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هکنیا 
تبغر رب   ) دنک عّوطت  هک  یـسک  هکنیا  ای  دـهد ) ماجنا  ار  راک  ود  ره  ینعی   ) دـیامن عمج  هیدـف  هزور و  نیب  هکنیا  ای  دـنک ، رتدایز  ار  هیدـف 

. تسا ینید  ياهتعاط  همه  زا  رتهب  دنک ،) يرادربنامرف 
هک نانآ  اههزور و  ناگدننک  اضق  ای  نارفاسم ، نارامیب و  ای  دیتسه ، هیدف  هزور و  نیب  ّریخم  هک  مدرم  يا  ینعی  اُوموُصَت :» ْنَأ  َو  َُهل  ٌْریَخ  َوُهَف  »
هب قیوشت  هدوب و  لقتـسم  مالک  هکنیا  ربانب  دنـشاب  نانمؤم  دوصقم ، هکنیا  ای  دـنتفایم ، تمحز  هب  هزور  ببـس  هب  اـی  و  دـنروذعم ، اـی  رّیخم 

. دیامنب رظن  هدش  مّدقم  نآ  رب  هک  هچنآ  هکنیا  نودب  دیامن ، هزور 
نآ رد   ) دیاهدرک رایتخا  هک  تسا  يزیچ  نیرتهب  نآ  هک  دینادیم  رگا  ای  دیـشاب ، ملع  لها  زا  امـش  رگا  ینعی  َنوُمَْلعَت :» ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  »

(. تسا رتهب  امش  يارب  دیراد  هزور  رگا  تروص 

368 ص :  هیآ 185 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

یلَع َْوأ  ًاضیِرَم  َناک  ْنَم  َو  ُهْمُـصَْیلَف  َرْهَّشلا  ُمُْکنِم  َدِهَـش  ْنَمَف  ِناقْرُْفلا  َو  يدُْهلا  َنِم  ٍتانَِّیب  َو  ِساَّنِلل  ًيدُه  ُنآْرُْقلا  ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَش 
(185  ) َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  َو  ْمُکادَه  ام  یلَع  َهَّللا  اوُرِّبَُکِتل  َو  َةَّدِْعلا  اُولِمُْکِتل  َو  َرْسُْعلا  ُمُِکب  ُدیُِری  َو ال  َرُْسْیلا  ُمُِکب  ُهَّللا  ُدیُِری  َرَخُأ  ٍماَّیَأ  ْنِم  ٌةَّدِعَف  ٍرَفَس 
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368 ص :  اجیردت .....  ۀعفد و  باتک  لوزن  قیقحت 

368 ص :  همجرت ..... :

دبایرد هک  ره  سپ  لطاب . زا  قح  زایتما  ییامنهار و  يارب  رـشب و  تیادـه  يارب  تسا  هدـش  لزان  نآ  رد  نآرق  هک  تسا  یهام  ناضمر  هاـم 
هک دراد  هزور  رگید  ياههام  زا  تسا  هدروخ  هزور  هچنآ  هرامـش  هب  دشاب  رفـس  رد  ای  رامیب  هک  یـسک  درادـب و  هزور  دـیاب  ار  ناضمر  هام 

رکذ تمظع  هب  ار  ادخ  هدرک و  لیمکت  ار  هزور  ددع  هکنیا  ات  تسا  هتفرگن  لکشم  ار  فیلکت  هتساوخ ، ناسآ  ار  مکح  امـش  يارب  دنوادخ 
. دیرازگ ساپس  گرزب  تمعن  نیا  زا  هک  دشاب  هدومرف  تیاده  مالسا  نید  هب  ار  امش  هک  دینک 

369 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

369 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

هک نآ  ربخ  دشاب و  ناضمر ) رهش   ) تفص هلمج  نیا  تسا  نکمم  تسا و  ُنآْرُْقلا :» ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا   » نآ ربخ  تسا و  ادتبم  َناضَمَر :» ُرْهَـش  »
لدب ای  ناضمر » رهـش  ماّیألا  هذه   » وحن نیا  هب  تسا ، فوذحم  يادتبم  ربخ  ناضمر » رهـش   » هکنیا ای  دـشاب ، فوذـحم  دـشاب  ماّیألا » هذـه  »

تسیب و لوط  رد  نآرق  هکنیا  اب  ناضمر ، هام  رد  نآرق  لوزن  هجو  و  ناضمر » رهـش  مایـص   » دوشیم هک  فاضم  ریدـقت  هب  مایـص »  » زا تسا 
لباقم رد  مراهچ و  نامـسآ  رد  هک  رومعملا  تیب  هب  ریبخ  میکح  دزن  زا  عمج و  ماقم  زا  اجکی  رد  نآرق  هک  تسا  نیا  هدـش ، لزان  لاس  هس 

هیلع هّللا  یّلص  ّیبن  هنیس  رب  روکذم  تّدم  رد  لیصفت  روط  هب  اجنآ  زا  و  هدش ، لزان  هتفرگ  رارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  بلق  ماقم  هبعک و 
لزان نآ  تاهباشتم  نآرق و  لیوأت  زا  وا  ّیـصو  اـی  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  هنیـس  رب  رومعملا  تیب  زا  لاـس  ره  تسا و  هدـش  لزاـن  هلآ  و 

صیـصخت ّماع و  میمعت  دـّیقم و  دـییقت  و  قلطم ، قالطا  و  تبثم ، تابثا  خوسنم و  خـسن  لـیبق  زا  دـهاوخب  ادـخ  هک  يزیچ  ناـمه  دوشیم .
. ّصاخ

اهورین هب  هّجوت  زا  تسا  سفن  سبح  هام  ناضمر  هام  اریز  هدش ، لزان  ناضمر  هام  رد  ینامـسآ  ياهباتک  رتشیب  هدش ، تیاور  هک  هچنآ  قبط 
ایند راد  هب  هجوت  زا  دوشیم - هنیـس  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  سفن  هک - ینامز  ات  و  یناـسفن ، ياـهوزرآ  اههتـساوخ و  زا  يرهاـظ و  تاـکاردا  و 

سفن روهظ  ماقم  زا  ترابع  ناضمر  هام  لیوأت  راـبتعا  هب  و  دوشیمن . بیغ  زا  عامـس  هدـهاشم و  یبیغ و  نتـسب  شقن  هداـمآ  دوشن ، سبح 
. تسا یلاعت  يادخ  مان  ناضمر  هک  اریز  تسا ، هدش  هدیمان  ناضمر  هام  تهج  نیمه  هب  ادخ و  هب  هّجوت  ادخ و  ریغ  زا  كاسما  هب  تسا 

369 ص :  تسا .....  تیاده  نّیبم  نآرق  هکنیا  قیقحت 

370 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  فورح  زا  نم »  » ظفل ِناقْرُْفلا :» َو  يدُْهلا  َنِم  ٍتانَِّیب  َو  ِساَّنِلل  ًيدُه  »
تلاسر و فیاطل  رد  هک  یتاماقم  اریز  دـنراد ، توافت  مه  اب  تاجرد  تاـماقم و  رد  ادـخ  نـالوسر  ناگداتـسرف و  هک  نادـب  تسا . هّیناـیب 
تسیب و دـص و  هب  یهاگ  رازه و  تسیب  دـص و  هب  یهاگ  و  رازه ، دـص  هب  یهاگ  تاجرد ، نآ  تاهّما  درادـن . یتیاهن  تساهنآ ، تاـجرد 

هطاحا رتنییاپ  رب  رترب  تاجرد  نآ  زا  کی  ره  تسا و  رگید  یضعب  يالاب  تاجرد ، تاماقم و  نآ  زا  یخرب  دوشیم و  دودحم  رازه  راهچ 
یصاخ هفیطل  یماقم  ره  اریز  دراد ، نالوسر  زا  یبحاص  یماقم ، ره  و  تسالاب ، هبترم  تاجرد  هلمج  زا  نییاپ  هبترم  هک  ینعم  نیا  هب  دراد ،

یلاع ماقم  هب  هک  یلوسر  ره  و  دوشیم ، رهاظ  نالوسر  زا  یلوسر  رد  فیاـطل  نآ  زا  ياهفیطل  ره  دـنکیم و  اـضتقا  ار  تلاـسر  فیاـطل  زا 
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یتعیرـش باتک و  ره  و  دنوشیم ، وا  تاجرد  نوؤش و  هلمج  زا  نانآ  دراد و  هطاحا  دـنراد  رارق  رتنییاپ  هجرد  رد  هک  ینالوسر  رب  دـسرب ،
نآ هک  یلوسر  تاماقم  نیرتیلاع  نیرخآ و  زا  تعیرش ، باتک و  نآ  دراد و  هطاحا  رتنییاپ  ياهباتک  عیارش و  رب  دشاب ، رترب  ناربمایپ  زا  هک 

، هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تلاسر  اذـل ، دوشیم . لزان  لوسر  ردـص  ماـقم  هب  اـجنآ  زا  دریگیم و  تأـشن  هدروآ  ار  تعیرـش  باـتک و 
ریاس فالخ  هب  تسین . یماقم  نآ  زا  رتالاب  هک  تسا  قلطم  عمج  ماقم  نآ  و  تسا ، ناکما  قوف  هک  یماقم  تسا ، تلاسر  تاـماقم  نیرخآ 
هدش لصاح  بوجو  زا  ندش  ادج  ناکما و  هب  دییقت  هلیسو  هب  یگدنکارپ  نآ  هچ  رگا  تسه ، یگدنکارپ  هجو  کی  زا  اهنآ  رد  هک  اهماقم 

. دشاب
وا لالح  دـناهتفرگ و  رارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تعیرـش  باتک و  مچرپ و  ریز  نانآ ، عیارـش  اهباتک و  ایبنا و  هک  تساـج  نیمه  زا 

نآرق مان  و  دـباییمن ، هار  وا  تعیرـش  باتک و  هب  خـسن  ندـش و  هنهک  و  تمایق ، زور  ات  تسا  مارح  وا  مارح  و  تمایق ، زور  ات  تسا  لالح 
زا هچ  رگا  تسا ، هدـش  هتفرگ  یندرک ، عمج  درک  عمج  ینعم  هب  انآرق ، أرق  زا  هک  تسا  يردـصم  نآرق  اریز  تسا . وا  باتک  هب  صوصخم 

ناـیب همجرت  هک  یباـتک  اـهنت  تسا . ذوخأـم  عمج »  » ینعم هب  أرق  زا  زین  نآ  اریز  دـشاب ، هدـش  هتفرگ  ندـناوخ  توـالت و  ینعم  هب  اـنآرق  أرق 
371 ص : ج2 ، ةداعسلا ،

هک دنتـسه ، ناکما  تاماقم  زا  یـشان  اهنآ  هک  اهباتک  ریاس  هن  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  باتک  تسا ، قلطم  عمج  ماقم  زا  یـشان 
. تسین یگدنکارپ  زا  یلاخ  اهنآ  زا  کی  چیه 

ماقم ملاع  هب  هجو  کی  یلاع و  ماقم  ملاع  هب  هجو  کی  تسا : هجو  ود  ياراد  هدـش ، لزان  عبط  ردـص و  ماقم  هب  یلاـع  ماـقم  زا  هک  یباـتک 
ياهزادـنا نامه  هب  تسا  رهاظ  دراد و  ماقم  نآ  هک  یلیـصفت  دـننام  تسا ، لّصفم  تسا  لزان  ماقم  ملاع  هب  هک  یهجو  نآ  راـبتعا  هب  یناد .

ینعی تاحضاو ، تانّیب  شلیصافت ، اب  نآرق  سپ  تسا . رتنییاپ  ملاع  « 1  » حابشا یلاع و  ماقم  ياههخـسن  قراف  و  دراد ، روهظ  ماقم  نآ  هک 
نییاپ يوس  هب  هک  یهجو  راـبتعا  هب  و  تسا ، تیادـه  زا  تراـبع  تسا ، یلاـع  يوس  هب  هک  یهجو  نآ  راـبتعا  هب  و  تسا ، حـضاو  نشور و 

. تسا ناقرف  زا  ترابع  تسا 
ریغ زا  امش  رب  تسا  مزال  سپ  تسا ، نآرق  لوزن  هام  ناضمر  هام  هک  یتقو  ینعی  تسا ، لبق  هلمج  عرف  هلمج  نیا  َرْهَّشلا :» ُمُْکنِم  َدِهَش  ْنَمَف  »

ات دییامن ، كاسما  تسا ، سفن  ماقم  نامه  هک  امـش  یناد  ماقم  ياههتـساوخ  زا  نینچمه ، دیرادب و  هزور  دینک و  كاسما  هام  نآ  رد  ادـخ 
ماما هچنانچ  دریگب ، هزور  دـیاب  رفاسم ، هن  دـشاب ، رـضاح  هک  امـش  زا  یـسک  سپ  دوش . زاب  امـش  رب  بیغ  باـب  حور و  ياههتـساوخ  هکنیا 
نّیب حـضاو و  هیآ  ردـق  هچ  دومرف : درکیم ، ّریخم  راطفا  موص و  نیب  رفـس  رد  هک  یـسک  ّدر  رد  و  « 2  » هدومن ریـسفت  هنوگ  نیا  ع )  ) قداص

و تسناد ، ربتعم  ار  تفلاخم  موهفم  ع ،)  ) ماـما سپ  دریگن ، هزور  دـشاب ، رفاـسم  هک  یـسک  دریگب و  هزور  دـشاب ، رـضاح  هک  یـسک  تسا .
ماقم رد  یلو  دنتسین ، لیلد  تّجح و  هچرگا  میهافم 

__________________________________________________

رد ع )  ) یلع ور ، نیا  زا  تسا . لثم  ملاع  زا  یلاثم  دوب و  ملاع  زا  ياهیاس  دومن و  ملاع  نیا  هک  تسا  ور  نیا  زا  و  اههیاس ، ینعی  حابـشا  ( 1)
. تسا هدیمان  حابشا  ملاع  ار  نآ  هغالبلا  جهن  لّوا  هبطخ 

ص 81. ح 187 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  و  بیذهت ...  هیقف ، یفاک ، لوصا  زا  لقن  هب  ص 164 و 165 ، ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 2)
372 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا ربتعم  لدج  هباطخ و 
. دریگب هزور  هام  نآ  رد  دیاب  سپ  ُهْمُصَْیلَف :» »

. دشاب هتشاد  ررض  هزور  نآ  ببس  هب  هک  یضرم  هتبلا  دریگن ، دشاب ، رامیب  رگا  و  ًاضیِرَم :» َناک  ْنَم  «َو 
یسک ینعی  هدش ، حیرصت  اجنیا  رد  فلاخم  موهفم  هب  تسا ،) يرگید  ماّیا  نآ  نامز  دشاب ، رفس  رد  ای  «: ) َرَخُأ ٍماَّیَأ  ْنِم  ٌةَّدِعَف  ٍرَفَـس  یلَع  َْوأ  »
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رگید ياهزور  زا  ناضمر  ریغ  رد  هتفرگن  هزور  هک  ییاهزور  ددـع  هب  تسا  بجاو  وا  رب  و  دریگن ، هزور  تسین  رـضاح  ناضمر  هام  رد  هک 
. فلاخم موهفم  دیکأت  اب  موس  هراشا و  اب  مود  حیرصت  اب  لوا  هدومن ، دیکأت  ار  رفس  يرامیب و  رد  راطفا  هب  رما  و  دریگب . هزور 

: هدش هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  شسرپ  خساپ  َرُْسْیلا :» ُمُِکب  ُهَّللا  ُدیُِری  »
امـش هب  دنوادخ  دیامرفیم : سپ  راطفا ؟ زا  دعب  هزور  راطفا و  هب  رما  سپـس  دنکیم ، هزور  هب  رما  یهاگ  هکنیا  زا  هدرک  دصق  هچ  دـنوادخ 

. تسا هتساوخ  ناسآ  ار  مکح  هدرک و  دصق  ار  یناسآ 
هکنیا و  تسا ، دـیدش  یتخـس  يرامیب ، رفـس و  لاح  رد  نتفرگ  هزور  رد  و  تسا ، هتـساوخن  امـش  يارب  یتخـس  و  َرْـسُْعلا :» ُمُِکب  ُدـیُِری  َو ال  »

. تسامش رب  نتفرگ  ناسآ  لیلد  هب  دیروخب  ار  هزور  تسا  هداد  هزاجا 
رب هزور  هکنیا  يارب  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  ینعم ، راـبتعا  هب  تسا  فطع  هلمج  نیا  دـینک ،) لـماک  ار  هدـع  هک  دـیاب  و  «: ) َةَّدـِْعلا اُولِمُْکِتل  َو  »

نیا دنکب و  ادخ  هدارا  هب  حیرـصت  هکنیا  يارب  ُهَّللا » ُدیُِری   » هب دومن  لودع  هکنیا  و  دینک ...  لیمکت  ار  ددع  هکنیا  يارب  دوشن و  تخـس  امش 
هب رما  تّلع  هلمج  نیا  تسا و  هزور  ندروخ  رد  صیخرت  تّلع  لوا  هلمج  سپ  تسا . نانآ  نداد  رارق  فطل  دروم  تشادگرزب و  تهج  هب 

. تسا رگید  ياهزور  رد  نتفرگ  هزور 
373 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  اریز  تسا ، هزور  قلطم  هب  رما  ّتلع  ْمُکادَه :» ام  یلَع  َهَّللا  اوُرِّبَُکِتل  َو  »

تمظع و هب  هّجوت  اـب  و  دوشیم ، هتـشادرب  شتمظع  ادـخ و  هب  هّجوت  زا  بلق  عناوم  يّربت  اـب  و  تسا ، نتـسج  يرازیب  يّربت و  تروص  هزور 
راتتسا هیحان  زا  رگم  دنوشیمن  لصاح  ود  نآ  اریز  دوشیم ، عفترم  نایسن  تلفغ و  ایربک ، تمظع و  روهظ  اب  و  هتـشگ ، رهاظ  ادخ  يایربک 

: تسا هتفگ  هر )  ) يولوم هچنانچ  یلاعت ، يادخ  تمظع  ندنام  هدرپ  ریز  و 
هانگ مه  یهجو  هب  نایسن  دوب  هک  هاوگ  دش  انیسن  نإ  ذخاؤت  ال 
دربن يدرواین  رد  نایسن  هن  رو  درکن  وا  میظعت  لامعتسا  هک  ناز 

: یلاعت يادخ  لوق  هب  دومن  بیقعت  ار  یلبق  راتفگ  اذل  دوشیم و  لصاح  رکش  تمعن ، هراب  رد  معنم  زا  تلفغ  نایسن و  نتفر  نیب  زا  اب 
بجوم نتفرگ  هزور  نوـچ  و  تسا . ناـسنا  تاـماقم  نیرتـگرزب  زا  نآ  دـینکب و  معنم  هب  رظن  تمعن  دروـم  رد  ینعی  َنوُرُکْـشَت :» ْمُکَّلََعل  َو  »
تیفیک اب  ار  ریبکت  دـیع ، زامن  يوس  هب  نتفر  رد  زامن ، زا  دـعب  رطف  بش  ینعی  هزور  هاـم  رخآ  رد  یلاـعت  يادـخ  تسادـخ ، میظعت  ریبکت و 

. تسا هدش  دای  یهقف  بتک  رد  هک  هدومن  بحتسم  یصاخ 

373 ص :  هیآ 186 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(186  ) َنوُدُشْرَی ْمُهَّلََعل  ِیب  اُونِمُْؤْیل  َو  ِیل  اُوبیِجَتْسَْیلَف  ِناعَد  اذِإ  ِعاَّدلا  َةَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يِدابِع  ََکلَأَس  اذِإ  َو 

373 ص :  همجرت ..... :

تباجا ار  شیاعد  دناوخ  ارم  هک  ره  دوب . مهاوخ  کیدزن  اهنآ  هب  نم  هک  دننادب  دنـسرپ ، وت  زا  نم  یکیدزن  يرود و  زا  نم  ناگدـنب  نوچ 
. دنبای هار  تداعس  هب  ات  دنروآ  نامیا  نم  هب  دنریذپب و  ارم  توعد  دیاب  سپ  منک ،

373 ص :  ریسفت ..... :
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هراشا

، ضحم فانیتسا  يارب  واو  ندمآ  یلو  دـیایب ، فانیتسا  يارب  واو  هکنیا  ربانب  تسا ، هفنأتـسم  هلمج  ترابع  نیا  یِّنَع :» يِدابِع  ََکلَأَس  اذِإ  َو  »
374 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هکنیا ای  راذـگب ، فطع  هب  هیبش  فانیتسا  ار  نآ  مان  یتساوخ ، رگا  سپ  تسا . دـیعب  اّدـج  دـشاب ، هتـشاد  قباس  اـب  طـبر  یعون  هکنیا  نودـب 
زا هاگ  ره  و  تسا ، هدش  بجاو  هزور  امـش  رب  وگب  نم  تعاط  زا  دننک ، شـسرپ  هاگ  ره  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، ینعم  رابتعا  هب  فطع 

، هنیرق هب  نیا ، ربانب  تسا ، شناگدنب  اب  ادخ  تبـسن  زا  شـسرپ  ادخ ، زا  شـسرپ  زا  دوصقم  نوچ  مکیدزن ...  نم  وگب  دنـسرپب ، نم  تبـسن 
. دهدیم خساپ  ار  شناگدنب  اب  شسرپ 

374 ص :  یلاعت .....  يادخ  ندوب  کیدزن  برق و  قیقحت 

و تسا ، بّبسم  ياج  ببـس  نتـسشن  لیبق  زا  نآ  متـسه و  کیدزن  نم  اریز  تسا ، کیدزن  ادخ  هک  هدب  خساپ  نانآ  هب  ینعی  ٌبیِرَق :» یِّنِإَف  »
ّدـح و هکنیا  ات  درادـن  یتیهام  چـیه  دـنوادخ  برق  هکلب  تسین ، ياهبتر  یفرـش و  ینامز و  یناـکم و  برق  یلاـعت ، يادـخ  ندوب  کـیدزن 

ماوق هک  هچنآ  برق  دننام  تسا ، یمّویق  ندوب  کیدزن  دنوادخ ، برق  هکلب  دوش ، فیرعت  مسر  اب  ات  درادن  یتیفیک  و  دشاب ، هتـشاد  فیرعت 
تدحو زج  اهنآ  رد  دوش ، رظن  دادعا  بتارم  هب  یتقو  اریز  تسا ، دادعا  بتارم  هب  تدحو  برق  دننام  هکلب  تسا ، نآ  هب  ایـشا  يراوتـسا  و 

اهنآ صاوخ  راثآ و  تسا و  تدحو  زا  ریغ  دادعا  بتارم  هکنیا  اب  دشاب ، هدش  همیمـض  اهنآ  هب  يزیچ  هکنیا  نودـب  دوشیمن ، تفای  فرص 
اجنآ ات  اهنآ ، هب  تسا  ایـشا  نیرترود  لاح ، نیع  رد  تسا و  دادعا  هب  ایـشا  نیرتکیدزن  تدحو ، سپ  تسا . تدحو  صاوخ  راثآ و  زا  ریغ 

. تسا دادعا  دض  تدحو  هک  هدش  هتفگ  هک 
بوخ هچ  میتسه و  ترثک  هب  فوصوم  هک  ام  میرود  ردقچ  تسا و  ددع  تینادحو  وت  يارب  هک  یـسک  يا  وت  یتسه  کیدزن  ردـقچ  سپ 

: تسا هدش  هتفگ 
مرود يو  زا  نم  هک  رتبجع  نیو  تسا  نم  هب  نم  زا  رتکیدزن  تسود 

375 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تّیفیک هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يزیچ ، رد  يزیچ  لوخد  دننام  هن  تسا  ایشا  رد  لخاد  «: 1  » تسا هدومرف  ع )  ) ماما برق ، نیا  هب  هراشا  يارب 

تسه زین  يرگید  برق  ادخ ، يارب  و  دنتسه ، يواسم  ایـشا  همه  نآ  رد  هک  تسا  ینامحر  تمحر  هجیتن  ندوب  کیدزن  نیا  و  تسین . ریذپ 
رد دنیوجیم و  يرترب  مه  هب  لوصو ) هار  رد   ) ناگدـنیوج يرترب  هک  تسا  ندوب  کیدزن  نیمه  رد  تسادـخ . یمیحر  تمحر  هجیتن  هک 

. دنکیم یّلجت  ینأش  رد  زور ، ره  رد  شناگدنب  رب  دنوادخ  برق ، نیمه  اب  و  دنیوجیم ، تقبس  رگیدمه  زا  نآ 
: دراد هراشا  هنوگ  نیا  هدنب ، اب  ادخ  یکیدزن  هراب  رد  نازادرپ  هفیطل  زا  یکی 

یتسرگد ییادخ  هزات  ارم  زور  ره  يراد  وت  هک  ییادخ  هنهک  نآ  زا  مرازیب 
هب ار  شتدحو  زا  يرادقم  دنوادخ  دشاب و  هدـیرب  يرادـقم  دوخ  یناسفن  ياهترثک  زا  رایتخا  هب  هک  دوشیم  لصاح  یـسک  يارب  برق  نیا 

، دراد نآ  زا  ياهرهب  هک  سک  ره  و  دوشیم ، ضوغبم  دورطم و  نوعلم و  دشابن ، وا  رد  يزیچ  برق  نیا  زا  هک  یسک  تسا . هداد  شاداپ  وا 
. تسا یهلا  ياضر  توعد و  تمحر و  لومشم 

تسا هدش  ناسآ  ناکلاس ، رب  زورمین  یگنشت  يرادهدنز و  بش  تدهاجم و  تضایر و  هک  تسا  تّذل  تّدش  ياضتقا  برق و  تّذل  نیمه 
. دشیمن بلاغ  نآ  تاوهش  سفن و  رب  سک  چیه  دوبن ، تّذل  رگا  و 
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ایآ دیسرپ : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  یبارعا  هک  تسا  هدش  تیاور 
__________________________________________________

هبطخ 1. هغالبلا ، جهن  ( 1)
376 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. 1  » دش لزان  هیآ  سپ  مینزب ؟ ادص  ار  وا  هک  تسا  رود  ای  مینک ، تاجانم  وا  اب  هک  تسا  کیدزن  ام  راگدرورپ 
«2 . » دش لزان  هیآ  نیا  سپ  میناوخب ؟ ار  ادخ  هنوگچ  دندیسرپ : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  یهورگ  هک  دناهتفگ  یضعب 

376 ص :  ار .....  ناگدنب  یلاعت  يادخ  تباجا  مدع  تباجا و  قیقحت 

ینعم هب  ای  ةوعّدلا »  » و تسا ، رّدقم  شـسرپ  زا  خـساپ  هیفانیتسا و  هلمج  ای  تسا ، ربخ  زا  دـعب  ربخ  بیجا » «: » ِناعَد اذِإ  ِعاَّدـلا  َةَوْعَد  ُبیِجُأ  »
زا ءای  نتخادـنا  و  فقو ، ّتین  هب  تسا  لصو  عاّدـلا » . » دوشیم اعد  وا  يارب  رطاخ و  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  ینعم  هب  اـی  و  تسا ، يردـصم 
زا ترابع  هدـنوش  توعد  هک  وحن  نیا  هب  تسا ، رـصاق  تاذ  ماقم  هب  ندیـسر  زا  هدـننک  اعد  ره  ياعد  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  ناعد » »

. دشاب وا  يارب  یناونع  هکنآیب  تسا ، تاذ 
هیاقو و « 3  » نون هب  ندرک  افتکا  مّلکتم و  ءای  طاقـسا  تسا و  هدـش  فذـح  یلبق  هلمج  هنیرق  هب  شیازج  هک  تسا  طرـش  ناعد » اذا   » هلمج

. میتفگ هک  تسا  ياهراشا  راعشا و  نامه  يارب  نآ  هرسک 
هکنیا هب  دـشابن  نینچ  هاوخ  دوش ، ضرف  نآ  خـساپ  بیجا »  » هک وحن  نیا  هب  دـشاب ، طرـش  ینعم  نّمـضتم  هاوخ  تسین ، تباجا  فرظ  اذإ » »

ای ناعد »  » هب تسا  بوصنم  اذإ » ، » دـنکیم اعد  تقو  زا  تباجا  رّخأت  رب  تلالد  هک  يرابخا  رد  اریز  هدـش ، دای  هک  دـشاب  بیجا »  » هب ّقلعتم 
هن دناوخب  ارم  هدننک  اعد  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  نکیل  تسا و  تباجا  فرظ  نآ  مییوگیم : هکنیا 

__________________________________________________

ص 167. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
. ذخأم نامه  ( 2)

لعف اعد  هک  یناعد  دننام  دیآیم ، ریمض  زا  لبق  لعف و  رخآ  هب  ي )  ) ای لصّتم  ریمض  هب  لعف  لاّصتا  عقوم  رد  هک  تسا  ینون  هیاقو  نون  ( 3)
. تسا مّلکتم  ي  هیاقو ، نون  و ن 

377 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هک یتقو  ناسنا  اریز  مهدیم . ار  وا  خـساپ  ریخأت  تلهم و  نودـب  امتح  نم ، ياهمان  ریغ  زا  اـی  دـشاب  نم  ياـهمان  زا  ریغ ، نآ  هاوخ  ارم ، ریغ 

ناطیـش رهظم  ناسنا  رگا  و  ظافلا ، نآ  ریغ  اب  ای  دشاب  میحر  نمحر و  هّللا و  ظفل  اب  وا  ياعد  هاوخ  دـناوخیم ، ار  نآ  دـشاب ، ناطیـش  رهظم 
زا وا  ياعد  دومن ، دودحم  يّدح  هب  ار  دوخ  درک و  فّقوت  صاخ  ماقم  کی  رد  رگا  تروص  نیا  رد  دوش ، نمحر  يوس  هب  هّجوتم  دشابن و 

، هدش رهاظ  وا  رب  نآ  ببـس  هب  دنوادخ  هک  یمان  و  ماقم ، نآ  رد  ادـخ  روهظ  ناونع  هب  دـناوخیم  ار  ادـخ  هکلب  دـنکیمن ، زواجت  ّدـح  نآ 
فّقوت یماقم  رد  دشابن و  دودحم  يّدـح  رد  رگا  و  ار . یّمـسم  هن  دـناوخیم  ار  مسا  هدـننک  اعد  نیا ، ربانب  تسا ، ماقم  نامه  رد  ییاّمـسم 

هک وحن  نیا  هب  دناوخیم ، ار  یّمـسم  هدننک  اعد  تسا و  مسا  هکلب  تسین ، یّمـسم  دناوخیم  ناونع  نآ  هب  ار  ادخ  هک  یناونع  رگید  دنکن ،
اعد ادـخ  تروص  نیا  رد  مییوگیم  هکلب  دـنکیمن ، ادـیپ  ریخأت  اعد  تقو  زا  ادـخ  تباجا  ماگنه ، نیا  رد  و  دـنکیم ، عقاو  نآ  رب  ار  اهمان 

. تسا هدننک 
: تسا هتفگ  هر )  ) يولوم دروم  نیا  رد  و 
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دنک ّدر  نوچ  ار  شیوخ  ياعد  سپ  دنک  دکو  لاؤس  دوخ  زا  ادخ  نوچ 
دنکیم تباجا  ار  هدننک  اعد  ياعد  دنوادخ  دنکیم و  تلالد  ینعم  نیا  رب  دوشیم ، هدافتسا  يدایز  رابخا  زا  هک  اعد  تباجتـسا  ياهطرش 

. دیامن فقوت  يّدح  رب  هکنیا  هن  و  یناطیش ، هن  دوش  یهلا  هدننک  اعد  هکنیا  ینعی  ار ، شتاذ  ریغ  هن  دناوخب  ار  ادخ  تاذ  هک  یتروص  رد 
اعد ام  هک  هدش  هچ  دندیسرپ ، وا  زا  سپ  «، 1  » دناوخ ار  ُهاعَد »...  اذِإ  َّرَطْضُْملا  ُبیُِجی  ْنَّمَأ   » هیآ وا  هک  تسا  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا 

__________________________________________________

ص 168. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
378 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هک ار  یـسک  دـیناوخیم  امـش  هک  تسا  نیا  اعد  تباجتـسا  مدـع  تهج  دومرف : سپ  دوشیمن ؟ لـصاح  اـم  يارب  تباجتـسا  یلو  مینکیم 
زا ادـخ ، زا  يروک  اـب  هارمه  اـعد  يداـیز  و  تسا ، نید  نیع  رارطـضا  سپ  دـیمهفیمن ، هک  ار  يزیچ  دـینکیم  تساوـخرد  دیـسانشیمن ،

شیوخ شسرپ  اب  دهدن ، رارق  ادخ  تردق  تحت  ار  شّرس  بلق و  درادن و  راوخ  ادخ  ربارب  رد  ار  سفن  هک  یسک  تسا . يراوخ  ياههناشن 
. تسادخ رب  تراسج  تأرج و  دننام  ادخ ، رب  رما  مکح و  نینچ  نیا  تساعد ، شتـساوخرد  هک  تسا  هدرک  نامگ  هدنار و  نامرف  ادـخ  رب 

نیع رارطـضا   » وا لوق  و  دودح ، ببـس  هب  تسادـخ  زا  باجتحا  هب  هراشا  ««، 1  » دیـسانشیمن هک  دیناوخیم  ار  یـسک  (، » ع  ) ماما لوق  سپ 
قّقحت ینعم  نیا  و  دشاب ، ّرطضم  ادخ  هب  لّسوت  رد  هدش و  عطقنم  ایند  لیاسو  زا  هک  تسا  یـسک  نّیدتم  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  تسا » نید 

زا ادـخ  زا  يروک  تخانـش و  مدـع  اب  اعد  يدایز  (، » ع  ) ماما لوق  قبط  دوش . جراخ  الماک  نآ  دودـح  ّتینانا و  زا  هک  یتقو  رگم  دـباییمن 
یسک  » هک راتفگ  نیا  اب  ع ،)  ) ماما نامحر و  رهظم  هن  دوشیم  ناطیـش  رهظم  تروص  نیا  رد  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  تسا .» يراوخ  میالع 

نیا هناشن  ادخ ، زا  يروک  اب  اعد  ترثک  هکنیا  رب  دـنک  داهـشتسا  هتـساوخ  ثیدـح ،» رخآ  ات  درواین ...  ادـخ  تردـق  تحت  ار  دوخ  يراوخ 
. دنکیم مکح  ادخ  رب  ناطیش  مکح  هب  و  تسا ، هدش  ناطیش  رهظم  هدننک  اعد  هک  تسا 

رب ادـخ  تنطلـس  ندرک  هبلغ  و  تسا ، نید  نامه  زا  ترابع  هک  لیاسو  ندـش  عطق  دـسرپیم و  هک  ار  هچنآ  ندـیمهف  ادـخ و  تفرعم  سپ 
نم  ) تینانا زا  دبع  رگا  هکنیا ، رب  دنکیم  تلالد  اهنیا  همه  و  دوشیم ، هدافتسا  ربخ  نیا  زا  هک  تساعد  تباجتسا  ياهطرش  زا  دبع ، تّینانا 

مکح ادخ  رب  هکلب  دناوخیمن ، ار  ادخ  دوشن ، جراخ  یهاوخدوخ ) ندوب -
__________________________________________________

ص 168. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
379 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دناوخیم ار  وا  ریغ  ای  دنکیم ،
تهج زا  دناوخب ، ار  وا  سپس  دیامنب ، هدرک  رما  نآ  هب  هک  هچنآ  رد  ار  يادخ  تعاطا  سک  ره  هک  تسا  ع )  ) قداص ماما  زا  رگید  ربخ  رد 

: دومرف تسیچ ؟ اعد  تهج  دش : هتفگ  دنکیم . تباجا  ار  وا  ياعد  دنوادخ  اعد 
یّلص ّیبن  رب  تاولص  سپس  ینکیم ، رکـش  نآ  زا  سپ  يوشیم ، روآدای  هداد  وت  هب  ادخ  هک  ار  ییاهتمعن  ینکیم و  ار  ادخ  دمح  تسخن 
هانپ ادـخ  هب  تناهانگ  زا  ماـجنا  رـس  و  ینکیم ، فارتعا  رارقا و  اـهنآ  هب  يوشیم و  روآداـی  ار  تناـهانگ  دـعب  یتسرفیم ، هلآ  هیلع و  هّللا 

«. 1  » تسا وا  ياعد  تهج  نیا  سپ  يربیم ،
هک ینامیپ  دهع و  هب  امش  نوچ  دومرف : دومن ، اعد  ندشن  باجتسم  زا  شـسرپ  هک  یـسک  خساپ  رد  تسا  ع )  ) قداص ماما  زا  رگید  ربخ  رد 

«. 2  » دینکیمن افو  دیتسب  ادخ  اب 
دنک هزیکاپ  ار  شیوخ  بسک  لحم  دـیاب  دوشیم ، لاحـشوخ  شیاعد  تباجتـسا  زا  هک  یـسک  تسا : ع )  ) قداص ماـما  زا  يرگید  ربخ  رد 

«. 3 ( » دشاب هتشاد  لالح  بسک  ینعی  )
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«. 4  » دنامن یقاب  ناشیارب  ادخ  هب  دیما  زج  دنوش و  دیمون  مدرم  همه  زا  دیاب  تسا : ع )  ) قداص ماما  زا  رگید  ربخ  رد 
هک دباییم  همادا  ینامز  ات  رما  نیا  و  تسادخ ، تردق  تحت  ندوب  لیلذ  تّینانا و  زا  جورخ  اعد ، طرـش  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  اهنیا  همه 

ینعی دـناوخب ، ارم  هک  یتـقو  هدـننک  اـعد  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـما  تسا ، تباـجا  فرظ  اذا » : » مییوگیم اـی  تساـعد . دروـم  ادـخ  رگید 
. ترخآ ایند و  روما  زا  رگید  زیچ  هن  دشاب  نم  تاذ  نم  ندناوخ  زا  بولطم 

__________________________________________________

. ].....[ ص 185 ج 1 ، ناهرب ، ( 1)

ص 205. ج 1 ، یفاص ، ( 2)

ص 205. ج 1 ، یفاص ، ( 3)

ص 205. ج 1 ، یفاص ، ( 4)
380 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، نم ندناوخ  لاح  رد  هدش  ناطیـش  رهظم  نوچ  تروص ، نآ  رد  هک  ارم ، ریغ  هن  دناوخب - ارم  هک  یتقو  هدننک  اعد  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 
رگا و  مناـسریم ، وا  هب  اـی  منکیم  هریخذ  وا  يارب  اـی  دـشاب  وا  حالـص  هک  یتروـص  رد  تسا  هتـساوخ  نم  زا  هک  هـچنآ  دـناوخیم - ار  وا 

. دشاب وا  حالص  هک  منکیم  تباجا  ار  وا  ياعد  يرگید  زیچ  اب  دشابن  وا  حالص 
شتجاح نامه  هب  ار  وا  یلو  مدرک ، تباجا  ار  وا  ياعد  دـیوگیم : هکیالم  ود  هب  دـنوادخ  سپ  دـنکیم ، اعد  دـبع  « 1  » هک تسا  ربـخ  رد 

. دییامن سبح 
دودرم شیاعد  راکمتـس  ملاظ و  اما  ار ، وا  دنکیم  تباجا  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دـناوخیمن ، ار  ادـخ  سک  چـیه  هک  تسا  يرگید  ربخ  رد 

هک يوحن  هب  دـنادرگیمرب ، وا  زا  ار  الب  هدرک و  باجتـسم  ار  وا  ياعد  دـنوادخ  تسا  قح  هب  شیاعد  هک  یـسک  اما  و  دـنک . هبوت  ات  تسا 
دبع هک  هچنآ  رگا  دـنکیم و  هریخذ  تسا ، جاـتحم  نآ  هب  وا  هک  یعقوم  يارب  ار  يداـیز  باوـث  هکنیا  اـی  دوـشیمن . رادربـخ  مه  شدوـخ 

. دنکیم كاسما  دهدیمن و  دنوادخ  دوش ، هداد  هک  تسین  وا  ریخ  حالص و  هب  هدرک  تساوخرد 
اهتّذل زا  يراددوخ  كاسما و  زج  هزور  تشاد و  ررقم  ار  هزور  یلاعت  يادخ  هک  ور  نآ  زا  َنوُدُشْرَی :» ْمُهَّلََعل  ِیب  اُونِمُْؤْیل  َو  ِیل  اُوبیِجَتْـسَْیلَف  »

ایآ هک  دشاب ، ندوب  مارح  لالح و  ندیشون و  ندروخ و  عامج و  هراب  رد  هک  تسا  نآ  ماقم  نخس  ماقم  اذل  تسین ، یناویح  ياههتساوخ  و 
: دهدیم باوج  ادخ  سپ  تسا ؟ مارح  زور  نوچمه  بش  رد 

380 ص :  هیآ 187 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

افَع َو  ْمُْکیَلَع  َباتَف  ْمُکَـسُْفنَأ  َنُوناتْخَت  ُْمْتنُک  ْمُکَّنَأ  ُهَّللا  َِملَع  َّنَُهل  ٌساـِبل  ُْمْتنَأ  َو  ْمَُکل  ٌساـِبل  َّنُه  ْمُِکئاـِسن  یلِإ  ُثَفَّرلا  ِماـیِّصلا  َۀَْـلَیل  ْمَُکل  َّلِـحُأ 
اوُِّمتَأ َُّمث  ِرْجَْفلا  َنِم  ِدَوْسَْألا  ِْطیَْخلا  َنِم  ُضَْیبَْألا  ُطـْیَْخلا  ُمَُکل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  اُوبَرْـشا  َو  اُولُک  َو  ْمَُکل  ُهَّللا  َبَتَک  اـم  اوُغَْتبا  َو  َّنُهوُرِـشَاب  َنآـْلاَف  ْمُْکنَع 
َنوُقَّتَی ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  ِِهتایآ  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَـک  اهُوبَْرقَت  الَف  ِهَّللا  ُدوُدُـح  َْکِلت  ِدِـجاسَْملا  ِیف  َنوُفِکاع  ُْمْتنَأ  َو  َّنُهوُرِـشاَُبت  َو ال  ِْلیَّللا  َیلِإ  َمایِّصلا 

(187)
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381 ص :  همجرت ..... :

و دیتسه ، اهنآ  تفع  سابل  زین  امـش  امـش و  فافع  رتس و  هماج  اهنآ  هک  دش  لالح  ناتنانز  اب  ترـشابم  ناضمر  هام  ياهبـش  رد  امـش  يارب 
زا دیـشخب . ار  امـش  هانگ  تشذگرد و  تمرح  مکح  زا  اذل  دـینکیم ، تنایخ  دوخ  هب  نانز  ترـشابم  راک  رد  امـش  هک  تسناد  نوچ  ادـخ 
ّطخ ات  دیماشایب  دیروخب و  دیهاوخب و  هدومرف  رّدقم  هچنآ  ادـخ  زا  دـینک و  ترـشابم  لالح  هب  اهنز  اب  هک  تساور  ناضمر  بش  رد  نونکا 

دجاسم رد  فاکتعا  ماگنه  نانز  اب  بش و  لوا  ات  دیناسر  نایاپ  هب  ار  هزور  سپ  دوش . رادـیدپ  مد  هدـیپس  رد  بش  یهایـس  زا  زور  يدـیپس 
نایب مدرم  يارب  هنوگ  نیا  ار  دوخ  تایآ  ادـخ  دـییوپم . تفلاـخم  هار  نآ  رد  راـهنز  تسادـخ . نید  دودـح  ماـکحا  نیا  دـینکن ، ترـشابم 

. دنوش راکزیهرپ  هک  دشاب  ات  درادیم ،

381 ص :  ریسفت ..... :

عامج و زا  هک  دش  نیا  ماقم  تسین ، يزیچ  یناویح  ياهتساوخ  زا  كاسما  زج  مه  هزور  دومرف و  رکذ  ار  هزور  بوجو  دنوادخ  هک  یتقو  )
شـسرپ نیا  هب  دنوادخ  سپ  دنتـسه . مارح  زور  رد  هچنانچ  مارح ؟ ای  دنالالح  بش  رد  اهنیا  ایآ  هک  دنـسرپب  بش  رد  ندیماشآ  ندروخ و 

. ناضمر هام  بش  ینعی  هزور  زور  بش و  ِمایِّصلا :» َۀَْلَیل  ْمَُکل  َّلِحُأ  (: » دومرف داد و  خساپ 
. تسا هّجوت  ای  بّرقت  ینعم  نیمضت  تهج  هب  یلا »  » هلیسو هب  نآ  هیدعت  تسا و  انز  عامج و  زا  ترابع  ثفر ، ْمُِکئاِسن :» یلِإ  ُثَفَّرلا  »

نآ نیب  زاین  تّدـش  نادرم و  نانز و  نیب  مزالت  تهج  زا  سابل  هب  هیبشت  و  تسا ، عامج  ندرک  لالح  يارب  ندروآ  تّلع  ْمَُکل :» ٌساـِبل  َّنُه  »
382 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ود 

. تسا تخس  اهنآ  زا  بانتجا  كدنا و  رایسب  ناتیارب  شزیمآ  رب  ندرک  ربص  هک  تسا  نیا  رب  ندرک  هاگآ  هیآ ، زا  دوصقم  و  تسا ،
هام رد  نانز  اب  یباوخمه  هدـش ، تیاور  هک  هچنآ  ربانب  اما  تسا . رّدـقم  شـسرپ  زا  خـساپ  هلمج  نیا  ظفل ، رهاظ  قبط  َّنَُهل :» ٌساـِبل  ُْمْتنَأ  َو  »

هکنیا اـی  دوب ، مارح  وا  يارب  زونه  ندـیماشآ  ندروخ و  دـیباوخیم  بش  رد  سک  ره  هک  دوب  نینچ  و  دوـب ، مارح  زور  بش و  رد  ناـضمر 
هیآ نآ  دش و  لزان  هیآ  نیا  نیا ، ربانب  دوب . مارح  وا  رب  تبراقم  ندیماشآ و  ندروخ و  دیباوخیم  بش  رد  یـسک  رگا  هک  دوب  نینچ  مکح 

. تسا تمرح  خسان  هک  رگید  مکح  يادتبا  يارب  تسا  فانیتسا 
افو ببـس  هب  لوسر  ادـخ و  هب  ندرک  تنایخ  و  دـنکیم ، دـییأت  ار  هجو  نیا  ْمُکَـسُْفنَأ ،» َنُوناـتَْخت  ُْمْتنُک  ْمُکَّنَأ  ُهَّللا  َِملَع   » یلاـعت يادـخ  لوق 

سفن نمـشد  راک  نیا  اب  هک  اریز  تسا ، ناشدوخ  هب  تنایخ  نآ  هک  دناهتـشاذگ ، رارق  نآ  رب  ادخ  اب  نامیپ  رد  هک  تسا  یطرـش  هب  ندرکن 
. دنک لمع  ناشیا  دض  رب  هک  دننکیم  تیوقت  ار 

هزاجا دومن و  صیخرت  دوب ، هدش  مارح  باوخ  زا  دعب  ندـیماشآ  ندروخ و  هزور و  بش  رد  عامج  زا  هک  ار  هچنآ  هکنیا  هب  ْمُْکیَلَع :» َباتَف  »
. دومرف

. دومن وفع  دیدوب  هداد  ماجنا  ندوب  زاجم  صیخرت و  زا  لبق  هک  يراک  زا  ینعی  ْمُْکنَع :» افَع  َو  »
رما تأیه  زا  هک  تسا  صیخرت  فرظ  نالا »  » ظفل سپ  دییامن . ترـشابم  نانز  اب  ناضمر  هام  بش  رد  دیناوتیم  نآلا  زا  َّنُهوُرِـشَاب :» َنْآلاَف  »
اهنت ترـشابم ، هب  تسین . دوـصقم  رـضاح  ناـمز  نآ ، هب  ترـشابم  دـییقت  اریز  تـسا ، ترـشابم  فرظ  مایّـصلا » ۀـلیل   » و دوـشیم ، هدافتـسا 

. دینکن بلط  توهش  ندنارذگ 
383 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  امش  رب  دنوادخ  ار  هچنآ  دینک  بلط  ْمَُکل :» ُهَّللا  َبَتَک  ام  اوُغَْتبا  َو  »

تسا و هتـشون  امـش  يارب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  دـینک  بلط  هکنیا  ای  نآ . لاثتما  هزور و  نتـشادهگن  نتفرگ و  هزور  زا  تسا ، هدرک  بجاو 
ندرک یلاـخ  ببـس  هب  بلق  ندـش  غراـف  و  ناـنز ، اـب  ندرک  ادـیپ  شمارآ  نتفرگ و  سنا  لـیبق  زا  هداد ، رارق  ناـنز  اـب  یباوخمه  رد  ار  نآ 
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رد توهش  قلخ  اریز  تسا . ینیوکت  بجاو  دنزرف  لوصح  هک  اریز  دنزرف ، زا  تسا  هدرک  بجاو  امـش  يارب  دنوادخ  هک  هچنآ  ای  توهش ،
نآ ندش  بجاو  دنزرف و  لوصح  هب  رما  دوش ، دلوتم  دنزرف  توهش ، ندنارذگ  زا  هک  يوحن  هب  توهـش  تالآ  نداد  رارق  نانز و  نادرم و 

. دینکن شومارف  نانز  یباوخمه  رد  ار  ادخ  رما  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  لاح ، ره  هب  تسا .
. دوش رهاظ  حضاو  یلیخ  ینعی  َنَّیَبَتَی :» یَّتَح  اُوبَرْشا  َو  اُولُک  َو  »

هکنیا ای  دـشاب ، لیلعت  رجفلا » نم   » هک تسا  نیا  دـیآیم  نهذ  هب  نآ  رهاظ  زا  هچنآ  ِرْجَْفلا :» َنِم  ِدَوْسَأـْلا  ِطـْیَْخلا  َنِم  ُضَْیبَأـْلا  ُطـْیَْخلا  ُمَُکل  »
زیامتم رگیدـمه  زا  طخ  ود  تقو  ره  دـندرکیم و  هاگن  طـخ  ود  ره  هب  لوا ) ردـص   ) مالـسا زاـغآ  رد  ور ، نیا  زا  دـشاب . ادـتبا  يارب  نم » »

. دندرکیم كاسما  ندیماشآ  ندروخ و  زا  دشیم ،
زا تایآ  ریاس  دـننام  هیآ ، سپ  دـشاب . ضیبـالا » طـیخلا   » زا لاـح  رورجم  راـج و  و  دـشاب ، هّیناـیب  اـی  ضیعبت  يارب  نم »  » هک تسا  لـمتحم 
طخ ود  نآ  هدرک و  هطاحا  ار  نآ  بش  یهایـس  هک  تسا  يدیفـس  ّطخ  دوصقم  هکنیا  هب  دـناهدرک  نایب  ار  هیآ  ام  يارب  و  تسا ، تـالمجم 

رد هغلابم  هکنیا  ات  تسا  هدرک  دتمم  طخ  ود  هب  هیبشت  ار  ود  نآ  یلاعت  يادخ  یلو  دنتـسه ، دتمم  نامـسیر  ود  دننام  ناشروهظ  يادـتبا  رد 
تسا و هدـش  دای  هیآ  لوزن  هجو  رد  يددـعتم  رابخا  ریـسافت ، بتک  رد  دوش . لصاح  كاسما  ّطخ  ود  روهظ  يادـتبا  زا  هک  دـیامن  كاسما 

. تسا همه  ندیماشآ  ندروخ و  نز و  اب  ترشابم  تیاغ  نّیبتی » یّتح  »
384 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  سپس  دیریگب ، هزور  سپ  دشاب : هدومرف  هک  ایوگ  َمایِّصلا :» اوُِّمتَأ  َُّمث  »

هتـشادن ترورـض  اوـموص »  » هملک رگید  هدـش ، ناـیب  دـشاب  يرادهزور  ماـمتا  هک  نآ  تیاـغ  هکنآ  ببـس  هب  و  دـیناسرب ، ماـمتا  هب  ار  هزور 
. تسا هدرک  دای  دشاب ، مایص  مامتا  هک  ار  نآ  تیاغ  و  مایصلا ) اوّمتا  ّمث  اوموص  هدومرفن  )

بورغ لوا   ) دنتـسه ینعم  نیمه  رب  فرع  لها  نامّجنم و  تأیه و  لها  رتشیب  هچنانچ  تسا ، بورغ  لوا  زا  ترابع  بش  لوا  ِلـْیَّللا :» َیلِإ  »
. دنتسه نآ  هب  لیاق  هعیش ، زا  عرش  لها  هچنانچ  تسا ، یعرش  برغم  لوا  دوصقم  هکنیا  ای  دننادیم .) بش  لوا  ار 

هک تسا  یعرـش  فاکتعا  تقو  نآ  هک  تسا  نانز  اب  یباوخمه  دودح  زا  رگید  ّدح  نایب  ِدِجاسَْملا :» ِیف  َنوُفِکاع  ُْمْتنَأ  َو  َّنُهوُرِـشاَُبت  َو ال  »
هک تسا  نیا  يارب  هدرک ، دای  ار  ناـنز ) اـب  عاـمج   ) یکی نیا  اـهنت  تاـمّرحم  عاونا  نیب  زا  هکنیا  و  زور ، هچ  دـشاب و  بش  هچ  تسا ، مارح 

. تسا فاکتعا  طرش  هزور  نوچ  دراد ، بسانت  هزور  اب  فاکتعا 
هک دنتـسه  ادخ  دودح  ینعی  ِهَّللا » ُدوُدُـح  ، » دـش رکذ  اجنیا  ات  ُمایِّصلا » ُمُْکیَلَع  َِبتُک   » یلاعت يادـخ  لوق  لوا  زا  هک  یماکحا  ینعی  َْکِلت :» »

. دنوشیم عقاو  باذع  تکاله و  رد  زواجت ، تروص  رد  هک  دـننکن  زواجت  نآ  زا  نانمؤم  هکنیا  ات  هداد  رارق  دوخ  هاگقرق  ار  اهنآ  دـنوادخ 
سک ره  تسا . یهلا  تامّرحم  ادـخ  هاگقرق  دراد ، یهاگقرق  یهاشداپ  ره  دومرف : هک  « 1  » هدش هداد  تبسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب 

. دوش عقاو  هاگقرق  نآ  رد  هک  تسا  کیدزن  درچب ، هاگقرق  نآ  رب  رود و 
. تخرد هب  ندش  کیدزن  زا  ع )  ) مدآ یهن  دننام  تسا ، تامّرحم  زا  یهن  رد  هغلابم  اهُوبَْرقَت :» الَف  »

. تامّرحم دودح  ماکحا و  تایآ  ندرک  نایب  تسا  نینچ  نیا  ینعی  َِکلذَک :» »
__________________________________________________

ص 170. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
385 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ایبنا و تاذ  زا  ترابع  هک  گرزب  تایآ  هژیو  هب  سفنا ، قافآ و  تایآ  بلق و  بلاق و  ماکحا  لیبق  زا  هقلطم  تاـیآ  ینعی  ِِهتاـیآ :» ُهَّللا  ُنِّیَُبی  »
. تسا ایصوا 

. دنیامن بانتجا  یهلا  تامّرحم  دودح  زا  ای  دنوش  يوقت  هب  فصّتم  َنوُقَّتَی :» ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  »

385 ص :  هیآ 188 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]
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هراشا

(188  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ  َو  ِْمثِْإلِاب  ِساَّنلا  ِلاْومَأ  ْنِم  ًاقیِرَف  اُولُکْأَِتل  ِماَّکُْحلا  َیلِإ  اِهب  اُولُْدت  َو  ِلِطاْبلِاب  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَأ  اُولُکَْأت  َو ال 

385 ص :  همجرت ..... :

امش هکنیا  اب  دیروخب  ار  مدرم  لام  هراپ  روز  هوشر و  هلیـسو  هب  هک  دینکفین  تاضق  همکاحم  هب  ار  راک  دیروخن و  قحان  هب  ار  رگیدکی  لام 
. دینادیم دوخ  يوعد  نالطب 

385 ص :  ریسفت ..... :

نیب دـنوادخ  هک  تسا  یلاوما  ِلِطاْبلِاب » ْمُکَْنَیب   » لاوما نآ  هک  یلاح  رد  دـیروخن ، لطاب  هب  ار  رگیدـکی  لاوما  ینعی  ْمَُکلاْومَأ :» اُولُکَْأت  ـال  َو  »
و تسا ، يرابتعا  اهنت  صاصتخا  نیا  هکلب  درادن ، صاصتخا  امـش  صخـش  هب  اتاذ  اهنآ  زا  يرادقم  چیه  هک  هداد  رارق  يواسم  روط  هب  امش 

اریز تسا ، عیاض  لطاب و  هدرکن ، رابتعا  ار  نآ  عراش  هک  یهار  ره  و  تسا ، قح  هدرک ، راـبتعا  صاـصتخا  يارب  ار  نآ  عراـش  هک  یهار  ره 
. هدش یهن  هتـسنادن ، ربتعم  ار  نآ  عراش  هک  ياهنوگ  هب  نآ  ندروخ  لاوما و  نتفرگ  نیا ، ربانب  تسین . دنتـسم  یقح  هدـننک ، رابتعا  رابتعا  هب 
هک وحن  نیا  هب  دـیروخن . قح  ریغ  ببـس  لطاب و  هزیگنا  هب  تسا ، كرتشم  امـش  نیب  قح  ياههار  اب  هک  ار  یلاوما  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 

. تسا هدادن  هزاجا  نآ  هب  عراش  هک  يروط  هب  دینک  فّرصت  نآ  رد  دیهاوخب 
: دـنکیم ادـیپ  تروص  راهچ  هک  دـنوشیم  بوسحم  كرتشم  لاوما  زا  هاگتـسشن ، كرتشم  نکاما  اههویم و  اهبآ و  نان و  فرظ و  اذـغ و 

386 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
يرای حابم ، هجو  ( 2 دـشاب . هارمه  یگتـشذگ  دوخ  زا  راثیا و  اـب  اـهنآ  رد  فّرـصت  هک  تسا  یتقو  نآ  تسا و  زیاـج  رترب و  هک  یهجو  ( 1

هک یلاـح  رد  تسا . یبـلط  هداـیز  يرترب و  عوـن  رتتسپ ، هجو  ( 3 دوـش .) يراـی  نارگید  هب  لاوـما  زا  يرادربهرهب  رد  ینعی   ) تـسا ندرک 
یبلط هداـیز  رد  گـنرین  هلیح و  هک  تسا  یتـقو  نآ  تسا و  هدـش  یهن  هک  مارح  هجو  ( 4 دـشاب . یـضار  یهاوخهدایز  نآ  هب  لام  کیرش 

. دشاب
. دنراد یتلاح  نینچ  زین  كرتشم  لاوما  ریاس 

هکنیا ات  دیروخب  ار  ناتدوخ  لاوما  هک  هنوگ  نیا  هب  دیروخن ، یناطیش  هزیگنا  لطاب و  تّین  اب  ار  ناتلاوما  هک  دشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم 
. دیروخب سفن  ياهتشا  رطاخ  هب  اهنت  ای  دیوش ، يوق  مدرم  هب  ندز  ررض  يارب 

ای تسا ، رما  ّیلو  ریغ  تیالو  زا  ترابع  لطاب ، دـیروخن . دـشاب  لـطاب  هب  سّبلتم  هک  یلاـح  رد  ار  ناـتدوخ  لاوما  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی 
ار ناتلاوما  تیالو ، زا  تلفغ  لاح  رد  ناناملـسم ! يا  ای  دـیروخن ، دیـشاب  لـفاغ  ادـخ  داـی  زا  هک  یلاـح  رد  ار  ناـتلاوما  ناـنمؤم ! يا  هکنیا 

. دیروخن ار  ناتلاوما  دیتسه ، لفاغ  تّوبن  يوریپ  زا  هک  یلاح  رد  مدرم ! يا  ای  دیروخن ،
اریز تسا ، ماع  زا  دـعب  صاخ  رکذ  لیبق  زا  نیا  و  نأ »  » ریدـقت هب  تسا  بوصنم  ای  یهن ، لـعف  رب  تسا  فطع  ِماَّکُْحلا :» َیلِإ  اـِهب  اُولْدـُت  َو  »

دوصقم تخادنا . وا  يوس  هب  درک و  عفد  يرگید  رب  ار  شلام  ینعی  نالف ، یلإ  هلامب  یلدا  دـنیوگیم : تسا . اقلا  ینعم  هب  الدا ، زا  اولدـت » »
ببـس هب  ای  دینک ، سیلدت  یهلا  تاضق  رب  هلیـسو  نیا  هب  هکنیا  ات  دـیزادناین  یهلا  ریغ  ای  یهلا  تاضق  ندرگ  هب  ار  لاوما  راک  هک  تسا  نیا 

. دیوش يوق  یهلا  ریغ  تاضق  هب  نداد  هوشر 
، تروص نیا  رد  نوچ  تسا . رتشیب  يدزد  تمرح  زا  یهلا  ماّـکح  هب  تبـسن  ندرب  راـک  هب  گـنرین  بیرف و  ندومن و  سیلدـت  تمرح  هّتبلا 
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هب هک  یسک  تسا و  توغاط  هب  ندرب  يرواد  یهلا ، ریغ  تاضق  ببس  هب  ندش  يوق  و  دهدیم ، رارق  ایند  يارب  یماد  هلیسو و  ار  نید  تلآ 
387 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  درب  يرواد  توغاط 

. دریگب لطاب  هب  یلام  هکنیا  هب  دسر  هچ  تسا  هتفرگ  مارح  دریگب ، مه  ار  قح  رگا  یّتح  و 
. تسا هوشر  سیلدت و  نامه  هانگ  مثا و  ِْمثِْإلِاب :» ِساَّنلا  ِلاْومَأ  ْنِم  ًاقیِرَف  اُولُکْأَِتل  »

یهن دیق  هک  دنکیمن  یتوافت  ینعم  نیا  رد  و  دینادیم ، ار  هانگ  لطاب و  حبق  امش  ای  دیتسه ، املع  امش  هک  یلاح  رد  ینعی  َنوُمَْلعَت :» ُْمْتنَأ  َو  »
. تسا هدش  هراشا  تشگ ، رکذ  هیآ  رد  هک  یهوجو  هب  رابخا  رد  هدش . یهن  هک  يزیچ  نآ  ای  دشاب ،

387 ص :  هیآ 189 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ْنِم َتُوُیْبلا  اُوتْأ  َو  یقَّتا  ِنَم  َِّرْبلا  َّنِکل  َو  اـهِروُهُظ  ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأـَت  ْنَأـِب  ُِّرْبلا  َْسَیل  َو  ِّجَْـحلا  َو  ِساَّنِلل  ُتِیقاوَم  َیِه  ْلـُق  ِۀَّلِهَأـْلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی 
(189  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  اِهباْوبَأ 

387 ص :  همجرت ..... :

هک تسین  نآ  هب  يراکوکین  تسا و  مدرم  تالماعم  ّجـح و  تادابع  تاقوا  نییعت  نآ  رد  هک  وگب  دـننکیم ، شـسرپ  لاله  دروم  رد  وت  زا 
دـیوش و دراو  نآ  هار  زا  راک  ره  هب  دیـشاب و  اـسراپ  هک  تسا  نآ  ییوکین  تسا . هتـسیاشان  راـک  نیا  هچ  دـییآرد ، هناـخ  هب  راوید  تشپ  زا 

. دیوش راگتسر  هک  دشاب  دینک ، هشیپ  يوقت 

387 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

. تسا هدرواین  ار  لصو  تادا  ور  نیا  زا  تسا ، هدش  هدیرب  قباس  هلمج  زا  هدوب و  هیفانیتسا  هلمج  ِۀَّلِهَْألا :» ِنَع  َکَنُولَئْسَی  »
نآ مدرم  هکنیا ، حیـضوت  دننادیم . بش  تفه  ات  یـضعب  هس و  ات  یخرب  دراد ، مان  لاله  بش  ود  ات  بش  لوا  رد  هام )  ) رمق اهلاله ،)  ) هّلها
هب ور  سپـس  دوشیم ، مامت )  ) ردب ات  دراذگیم  دایدزا  هب  ور  سپـس  تسا و  فیعـض  هام  لّوا  رد  هام  هک  تسا  هنوگچ  دندیـسرپیم  نامز 
388 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هب  رگید  هام  لوا  رد  هکنیا  ات  هتشگ ، یفخم  فیعض و  هک  ییاج  ات  دوشیم ، مک  هتشاذگ و  ناصقن 

رب تردق  دندوبن و  ّتقد  رظن و  لها  نوچ  ییوس  زا  دوب . هّیضق  ببس  زا  راسفتسا  شسرپ  نیا  زا  ناشدوصقم  دوشیم ؟ رهاظ  لاله  تروص 
ناشترخآ يارب  هن  نانآ و  يایند  يارب  هن  هیـضق ، نیا  ببـس  هب  ملع  رگید ، يوس  زا  دنتـشادن و  هّیـضق  نیا  بابـسا  تاکن  قیاـقد و  كاردا 

هام رب  ّبترتم  هک  ار  ییاهتیاغ  اهتمکح و  هک  درک  رما  شربمایپ  هب  دنادرگ و  يور  شـسرپ ، قباطم  خساپ  زا  دنوادخ  اذـل  تشاد ، ياهدـیاف 
: دومرف سپ  دنک . نایب  نانآ  يارب  دوشیم ،

اهنآ فالتخا  اههام و  لاله  ینعی  دوشیم ، يریگهزادنا  تقو  نآ ، ببس  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  تاقیم و  عمج  تیقاوم  ُتِیقاوَم :» َیِه  ُْلق  »
اهضرق و تراجت و  يزرواشک و  دننام  دوشیم . دراد ، تقو  تخانش  هب  یگتـسب  هک  هچنآ  نتخانـش  اهتقو و  نتخانـش  ببـس  هام ، لوط  رد 

. رطف دیع  هزور و  جح و  اهنز و  هدع 
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. مدرم ندرب  هرهب  تهج  ینعی  ِساَّنِلل :» »
ار یصاخ  تقو  جح ، لامعا  رتشیب  اریز  تسا ، نآ  هب  نداد  تّیمها  يارب  جح ، یصوصخ  ندومن  رکذ  ّجح ، کسانم  يارب  ینعی  ِّجَْحلا :» َو  »

اهنآ نتخانـش  رد  و  هتـشگ ، مولعم  يروآدای  رـصتخم  اـب  دوشیم ، اـهلاله  فـالتخا  رب  ّبترتم  هک  ییاـهتیاغ  اههدـیاف و  نیا  دراد و  هاـم  زا 
ماعنا و نتخانـش  و  ناسنا ، هب  هژیو  هب  شقلخ ، هب  هدننک  انتعا  اناوت  اناد و  ّربدم  میکح  لعاف  نتخانـش  لیبق  زا  دراد . دوجو  يدایز  ياههدیاف 
هچ کچوک و  گرزب و  هچ  روما ، همه  رد  وا  هاگرد  هب  يراز  عّرـضت و  شیوس و  هب  هّجوت  رکـش و  میظعت و  مزلتـسم  نامه  هک  وا  ناسحا 

تاکن و كرد  تّقد و  مزلتسم  نآ  ندیمهف  تخانش و  هک  دندیسرپ ، شاهراب  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  فالخ  خساپ ، نیا  تسا . دایز  مک و 
389 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . رایسب  قیاقد 

389 ص :  رد .....  ریغ  زا  تشپ و  زا  اههناخ  هب  ندش  دراو  عنم  ناشیاهرد و  زا  اههناخ  هب  ندش  دراو  قیقحت 

، ود نآ  نیب  تبسانم  هجو  و  باطخ ، هب  تبیغ  زا  تافتلا  قیرط  هب  َکَنُولَئْـسَی »  » رب ای  ُتِیقاوَم » َیِه   » رب تسا  فطع  هلمج  نیا  ُِّرْبلا :» َْسَیل  َو  »
تاکرح ریداقم  نآ و  قطانم  كالفا و  تأیه  رب  عالّطا  نودب  اهلاله ، فالتخا  زا  ندیـسرپ  هک  تسا  نیا  هدروآ ، لصو  تادا  هک  ییاج  ات 

دراو نآ  تشپ  زا  ملع  نیا  هناخ  رد  ای  هناخ  هب  هک  تسا  نآ  هلزنم  هب  باتفآ ، زا  نآ  ندومن  رون  بسک  هام و  تقیقح  تخانـش  نودب  اهنآ ،
: هک تسین  نآ  يراکوکین  دیامرفیم : اذل  دش . دای  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  ملع ، رد  هک  اریز  نآ ، رد  زا  هن  دنوش ،

. یتسناد هچنانچ  درادن ، دنادیم  هناخ  ار  نآ  فرع  هک  هچنآ  هب  صاصتخا  تویب  دیوش )...  اههناخ  دراو  هک  «: ) َتُوُیْبلا اُوتَْأت  ْنَِأب  »
تـسا یـسک  نآ  زا  یکین  هکلب  تسین ، یکین  تشپ ، زا  اههناخ  هب  ندش  دراو  ینعی  نآ ، رـس  تشپ  زا  یقَّتا :» ِنَم  َِّرْبلا  َّنِکل  َو  اهِروُهُظ ، ْنِم  »

رد فّرصت  ای  ینعم و  رد  فّرصت  ای  تسا ، تاذ  رد  فّرـصت  باب  زا  ای  ینعم ، رب  تاذ  لمح  هک  تشذگ  هیآ  نیا  لثم  رد  دزرو . يوقت  هک 
. تبسن

زا ینعی  دوشیم ، هدافتـسا  هیآ » رخآ  ات  ُِّرْبلا ...  َْسَیل  : » یلاعت يادخ  لوق  زا  هک  فوذحم  هلمج  رب  تسا  فطع  اِهباْوبَأ :» ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  َو  »
. دیوش دراو  نآ  ياهرد  زا  اههناخ  هب  هکلب  دیوشن ، دراو  اههناخ  تشپ  زا  دییاین و  اههناخ  هب  رد  سپ 

رما و هغیـص  هب  دومن  لودع  یلاعت  يادخ  یلو  ددرگرب ، تیب »  » هب هک  ریمـض  درفم و  تروص  هب  اهباوبا ،» نم  اهتأ  و  : » تفگیم دیاب  ارهاظ 
، هدـش رما  نآ  هب  هک  تسا  يزیچ  داعم  شاعم و  روما  ینعی  اههناخ  هب  ندـمآ  هکنیا  هب  هراشا  يارب  تشاذـگ ، ریمـض  ياج  هب  ار  رهاـظ  مسا 

390 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  شیپ  مّهوت  نیا  دوب  نکمم  اهباوبا ،» نم  اهوتأ  و  : » تفگیم رگا  تسا . رظن  دروم  نآ  دوخ 
دراو اـههناخ  هب  دـیتساوخ  رگا  هک  تسا  نینچ  هیآ  ینعم  هکنیا  تسا و  دـیق  زا  تراـبع  باـجیا  یفن و  رد  تسا ، رظن  دروم  هچنآ  هک  دـیآ 
نیا اـههناخ . هب  لوخد  هب  رما  هن  تسا  تشپ  زا  لوخد  زا  یهن  دوصقم  رگید ، تراـبع  هب  اـهنآ . تشپ  زا  هن  دـیوش  دراو  اـهنآ  رد  زا  دـیوش 

تیالو ایشا ، همه  تهج  روما و  باب  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  دوشیم . فرطرب  ریمض  ياج  هب  رهاظ  مسا  نداهن  رما و  هغیص  هلیسو  هب  مّهوت 
«. 1  » دیهد ماجنا  نآ  رد  زا  شهار و  زا  ار  يراک  ره  دومرف : هک  هدش  هداد  تبسن  ع )  ) رقاب ماما  هب  اذل  تسا ،

ياههار زا  ار  اهتعنص  اههفرح و  هکنیا  لثم  نآ . رد  زا  حیحص و  هار  زا  يورخا  يویند و  روما  همه  نداد  ماجنا  هب  دنکیم  رما  هیآ  نیا  سپ 
هک هبرجت  رارکت و  تسرامم و  هلیـسو  هب  ار  نآ  نداد  ماجنا  رب  تردق  دریگب و  دای  نآ  ملاع  زا  ار  اهنآ  ملع  ینعی  دهد ، ماجنا  اهنآ  حیحص 

ملاع زا  هک  وحن  نیا  هب  دهد ، ماجنا  حیحص  ياههار  زا  ار  یملع  ياهتعنص  نینچمه ، و  دیامن . لیصحت  دهدیم ، ماجنا  هفرح  نآ  لماع  دزن 
دزن ار  نآ  هک  هنوگ  نیا  هب  دوش ، دراو  حیحـص  ياههار  زا  یهلا  لامعا  مولع و  رد  زین  و  دـناوخب . سرد  وا  دزن  هتفرگ ، داـی  تعنـص  نآ  هب 
بلط رد  هدـمع  سپ  دـهد . ماجنا  وا  میلعت  هزاجا و  اـب  ار  اـهراک  و  دـیامن ، تسراـمم  نآ  رب  دـناوخب و  سرد  وا  دزن  دزوماـیب ، یهلا  ملاـع 

زا هک  تسا  یهلا  ملاع  ندرک  بلط  یهلا ، مولع  ترخآ و  بلط  رد  هدـمع  و  دـش ، داـی  هک  تسا  یحیحـص  ياـههار  ندرک  بلط  اـهراک ،
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يارب تعاطا  يربنامرف و  هک  دمهفب  هکنآ  زا  سپ  هطـساو ، دنچ  ای  هطـساو  کی  اب  ای  هطـساو  نودب  دشاب . بوصنم  زاجم و  دـنوادخ  يوس 
باب زا  هکنیا  هن  و  دشاب ، هدش  هتفرگ  تادهاشم  ناتسود و  ناردپ و  زا  هکنیا  هن  تسادخ ،

__________________________________________________

نیا رب  ینتبم  نخس  نیا  ص 190 و 191 . ج 1 ، ناهرب ، ریسفت  و  یشایع ، عمجم و  نساحم و  زا  لقن  هب  ص 171 ، ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
یلع تیالو  رد  زا  دـیاب  ملع ، راک و  ره  هب  ندیـسر  يارب  سپ  تسا ،» نآ  رد  ع )  ) یلع مشناد و  رهـش  نم  : » دومرف هک  تسا  يوبن  ثیدـح 

. دش دراو 
391 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشاب اهتداع  موسر و  هب  لمع 
تیادـه میوریم و  اهنآ  راثآ  رب  میاهتفای و  ینید  رب  ار  دوخ  ناردـپ  ام  دـناهتفگ : هک  تسا  هدـش  دراو  یناسک  ّمذ  تایآ ، راـبخا و  رد  سپ 

. میباییم
نیرتمک هب  ار  یهلا  ملاع  و  دـنکن ، تقد  هدرک  ذـخا  وا  زا  ار  شلمع  ملع و  هک  یـسک  رد  دـنکن و  لـّمأت  شلمع  ملع و  رد  هک  یـسک  سپ 

هاوخ تسا ، ضوغبم  دورطم و  هدیهوکن و  یـصخش  نینچ  دهدن ، زیمت  دشاب  شلوق  قفاوم  شلعف  دـیاب  هک  رادـقم  نیا  هب  یتح  زیمت  هجرد 
. دیآ رامش  هب  طقاس  نادان و  هاوخ  دوش ، باسح  اوشیپ  هدنهد و  اوتف  ملاع و 

رد زا  دنتـسبیم ، مارحا  یتـقو  هک  دـندوب  یناـسک  ناـنآ  دومرف : هیآ  نیا  لوزن  دروم  رد  هک  «، 1  » تسا هدـش  هداد  تبـسن  ع )  ) رقاب ماـما  هب 
زا دنتشگ  یهن  اذل  دندشیم ، جراخ  لخاد و  اجنآ  زا  هک  دندرکیم  داجیا  یخاروس  ناشیاههناخ  تشپ  رد  دندشیمن و  دراو  ناشیاههناخ 

. دنهد رارق  دوخ  نید  ار  راک  نآ  هکنیا 
. اهنآ تشپ  زا  لوخد  اههناخ و  رد  زا  فارحنا  رد  دیزیهرپب  ادخ  زا  َهَّللا :» اوُقَّتا  َو  »

. دیوش راگتسر  هک  دیاش  َنوُِحْلُفت :» ْمُکَّلََعل  »

391 ص :  هیآ 190 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(190  ) َنیِدَتْعُْملا ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  اوُدَتْعَت  َو ال  ْمُکَنُوِلتاُقی  َنیِذَّلا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاق  َو 

391 ص :  همجرت ..... :

. درادن تسود  ار  ناراکمتس  ادخ  هک  دیشابن  راکمتس  اما  دینک ، داهج  دنزیخرب ، گنج  هب  امش  اب  هک  نانآ  اب  ادخ ، هار  رد 

391 ص :  ریسفت ..... :

عیمج و  تسا ، تیالو  زا  ترابع  ادخ  لیبس  ِهَّللا :» ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاق  َو  »
__________________________________________________

ص 191. ج 1 ، ناهرب ، ( 1)
392 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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باب زا  هبعک  هار  و  هدرک ، راومه  ار  ادـخ  هار  نآ ، هک  اریز  تسادـخ ، هار  تیالو  هب  لاصیا  ای  تیـالو  زا  رودـص  تهج  زا  یعرـش  لاـمعا 
تقیقح رد  سپ  تسادـخ  هار  زین  نآ  هک  تسا  بلق  رهظم  هکنیا  باب  زا  تسادـخ و  هار  تسا ، نآ  رد  عورـشم  تادابع  کـسانم و  هکنیا 

ای یقیقح  فرظ  هب  اولتاق »  » لعاف زا  تسا  لاح  ای  تسا ، اولتاق »  » فرظ زاجم  اـی  یقیقح  روط  هب  هّللا » لـیبس  یف  ، » ور نیا  زا  تسادـخ . هار 
، اههار نآ  هب  ندش  فصّتم  باکترا و  رد  ای  اههار ، نآ  ندرب  الاب  جـیورت و  رد  ای  ادـخ ، ياههار  ظفح  رد  تسا : نیا  هیآ  ینعم  يزاجم و 

. دینک رازراک  هبعک ، قیرط  رد  ای 
هیآ « ) ْمُهوُُمتْفِقَث ُْثیَح  ْمُهُوُلْتقا  َو   » هیآ اب  هیآ  نیا  دییامنن . زواجت  نآ  زا  دینک و  گنج  دنگنجیم  امش  اب  هک  یناسک  اب  ْمُکَنُوِلتاُقی :» َنیِذَّلا  »
َْعد َو  َنیِِقفانُْملا  َو  َنیِِرفاْکلا  ِعُِطت  َو ال  : » دـیامرفیم هک  ار  یلاعت  يادـخ  لوق  نیا  هدـش ، رما  گنج  هب  نوچ  ییوس  زا  هدـش و  خـسن  يدـعب )

هیلع و هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدش  تیاور  هچنانچ  دـنکیم ، خـسن  ار  « 2 « » ْمُکَیِْدیَأ اوُّفُک   » هیآ نینچمه ، دـنکیم و  خـسن  «، 1 « » ْمُهاذَأ
. درکیمن گنج  یسک  اب  هیآ ، نیا  لوزن  زا  لبق  هلآ ،

رد شباحـصا  اب  یتقو  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  بیترت  نیا  هب  هدش ، لزان  هّیبیدح  حلـص  زا  سپ  هیآ  نیا  هک  تسا  هدـش  لقن 
يریگولج مارحلا  تیب  هب  نانآ  نتفر  زا  ناکرشم  دندمآ ، دورف  هّیبیدح  رد  ات  دنتفر  سپ  دش ، جراخ  دنورب  هرمع  هب  دنتـساوخیم  هک  یلاس 

لاس نآ  رد  هک  بیترت  نیا  هب  دندومن . هحلاصم  ناکرشم  اب  سپـس  دنتـشک ،)  ) دندرک رحن  هّیبیدح  نامه  رد  ار  ینابرق  نارتش  سپ  دندرک ،
هب اروف  سپـس  دنکب و  دهاوخیم  هچ  ره  دهد و  ماجنا  ار  تیب  فاوط  ربمایپ  ات  دوش  یلاخ  هّکم  زور  هس  دنیایب و  دـعب  لاس  رد  دـندرگرب و 

. ددرگزاب هنیدم 
اضق هرمع  يارب  شنارای  ربمایپ و  دیسر ، ارف  دعب  لاس  یتقو  سپ 

__________________________________________________

هیآ 47. بازحا ، هروس  ( 1)
هیآ 77. ءاسن ، هروس  ( 2)

393 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هارکا هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دـنزادرپب . رازراک  هب  نانآ  اب  دـننکن و  افو  ناشدـهع  هب  شیرق  هک  دندیـسرتیم  و  دـندش ، هداـمآ 

: دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  دنوادخ  سپ  دنک ، گنج  نانآ  اب  مرح  رد  مارح و  هام  رد  هکنیا  زا  تشاد 
عطق هب  هدرک و  زواجت  دیتسه  وا  اب  لاتق  هب  رومأم  هک  یـسک  زا  ای  دینک و  زاغآ  امـش  ار  گنج  هکنیا  هب  دینکن  يّدـعت  ینعی  اوُدَـتْعَت :» َو ال  »

. دیزادرپب ندرک  هلثم  اهمشچ و 
. درادن تسود  ار  ناراکزواجت  ادخ  هک  َنیِدَتْعُْملا :» ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  »

. تسا هتفر  راک  هب  ینمشد  يزوتهنیک و  رد  اجنیا ، لاثما  اجنیا و  رد  یلو  تسا ، ضغب  زا  معا  هچ  رگا  ّبح ، یفن 

393 ص :  هیآ 191 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ْمُکُوِلتاُقی یَّتَح  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َْدنِع  ْمُهُوِلتاُقت  َو ال  ِْلتَْقلا  َنِم  ُّدَـشَأ  ُۀَْـنتِْفلا  َو  ْمُکوُجَرْخَأ  ُْثیَح  ْنِم  ْمُهوُجِرْخَأ  َو  ْمُهوُُمتْفِقَث  ُْثیَح  ْمُهُوُلْتقا  َو 
(191  ) َنیِِرفاْکلا ُءازَج  َِکلذَک  ْمُهُوُلْتقاَف  ْمُکُوَلتاق  ْنِإَف  ِهِیف 

393 ص :  همجرت ..... :
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دننک اهنآ  هک  يرگهنتف  دندرک و  هراوآ  نطو  زا  ار  امـش  نانآ  هکنانچ  دینارب ، ناشراید  رهـش و  زا  و  دیـشکب ، دیتفایرد  ار  ناکرـشم  اج  ره 
تساور تروص  نیا  رد  دننک ، یتسدشیپ  اهنآ  هکنآ  رگم  دینکن  دربن  نانآ  اب  مارحلا  دجـسم  رد  تسا . گنج  زا  رتشیب  شداسف  رتتخس و 

. نارفاک رفیک  تسا  نیا  دیناسر . لتق  هب  مرح  رد  ار  اهنآ  هک 

393 ص :  ریسفت ..... :

نیا لوزن  دیاب  تسا و  لوا  هیآ  خسان  هیآ  نیا  هک  دش  رکذ  هچنآ  ربانب  دیشکب ، دیتفای  اج  ره  ار  نارفاک  ینعی  ْمُهوُُمتْفِقَث :» ُْثیَح  ْمُهُوُلْتقا  َو  »
. دشاب ریخأت  هب  یلبق  هیآ  زا  سپ  هیآ 

هک یسک  هب  تبسن  جارخا  نیا  و  دندرک ، جارخا  ار  امـش  هچنانچ  دینارب ، نوریب  هّکم  زا  ار  نانآ  ینعی  ْمُکوُجَرْخَأ :» ُْثیَح  ْنِم  ْمُهوُجِرْخَأ  َو  »
394 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دش . ماجنا  درواین ، مالسا 

ار يرفاک  هک  باحـصا  زا  يدرم  هب  نانمؤم  زا  یکی  هک  دش  لزان  یتقو  هیآ  نیا  تسا . گنج  زا  رتتخـس  هنتف  و  ِْلتَْقلا :» َنِم  ُّدَشَأ  ُۀَْنتِْفلا  َو  »
يادـخ دنتـسنادیم . دنـسپان  هورکم و  اضق  هرمع  رد  ار  مارح  هاـم  مرح و  رد  گـنج  راتـشک و  اریز  تفرگ ، داریا  دوب  هتـشک  مارح  هاـم  رد 

سپ تسا . گنج  زا  رتدـیدش  رتدـب و  دـنوشیم ، نآ  بکترم  ناکرـشم  هک  نیمز  رد  ندرک  داسف  ادـخ و  هب  رفک  ینعی  هنتف  دومرف : یلاعت 
مارتحا لاح  نیع  رد  یلو  دشاب ، تبوقع  شهوکن و  بجوم  هکنیا  هن  تسا  حودـمم  رتدـیدش ، رتدـب و  روذـحم  عفد  يارب  گنج  باکترا 

. دیرادهگن ار  مارح  هام  مرح و 
«: ْمُکُوَلتاق ْنِإَف  ِهِیف  ْمُکُوِلتاُقی  یَّتَح  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َْدنِع  ْمُهُوِلتاُقت  َو ال  »

، رازراک زا  دوصقم  تیاغ و  موهفم  هب  هک  دـننک  زاغآ  ار  رازراک  اجنآ  رد  ناـنآ  هکنیا  رگم  دـینکن ، رازراـک  اـهنآ  اـب  مارحلا  دجـسم  رد  و 
زا راتـشک  راکیپ و  هکنیا  ات  دینک  راکیپ  اهنآ  اب  امـش  سپ  ْمُهُوُلْتقاَف ،»  » دندرک زاغآ  ار  گنج  رگا  و  دـیامرفیم : اذـل  دـشاب . هدـش  حیرـصت 

. نآ تمرح  کته  هن  تسا ، مرح  تمرح  نتشادهگن  مرح  رد  عافد  هچ  دشاب ، دوخ  زا  عافد  امش  بناج 
. دندیزرو رفک  ادخ ، هب  ای  مرح  تمرح  هب  هک  یناسک  رب  تسا  یتبوقع  َنیِِرفاْکلا ،» ُءازَج  ، » گنج زا  دعب  نتشک  ینعی  َِکلذَک :» »

394 ص :  هیآ 192 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(192  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اْوَهَْتنا  ِنِإَف 

394 ص :  همجرت ..... :

. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  هک  یتسرد  هب  لاتق ) زا   ) دندیشک تسد  رگا 

394 ص :  ریسفت ..... :

. دیوشن اهنآ  ضرعتم  رگید  دندیشک ، تسد  مرح  رد  لاتق  زا  رگا  ینعی  اْوَهَْتنا :» ِنِإَف  »
395 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دناشوپیم . هدش  رداص  اهنآ  زا  طارفا  وحن  هب  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  ٌروُفَغ :» َهَّللا  َّنِإَف  »

. دیامنیم كرت  ار  مرح  رد  رفک  تبوقع  هکنیا  هب  دنکیم ، محر  اهنآ  هب  دنوادخ  ٌمیِحَر :» »
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395 ص :  هیآ 193 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(193  ) َنیِِملاَّظلا یَلَع  َّالِإ  َناوْدُع  الَف  اْوَهَْتنا  ِنِإَف  ِهَِّلل  ُنیِّدلا  َنوُکَی  َو  ٌۀَْنِتف  َنوُکَت  یَّتَح ال  ْمُهُوِلتاق  َو 

395 ص :  همجرت ..... :

یتبوقع ینمـشد و  ناراکمتـس  رب  زج  دنداتـسیا  زاب  رگا  سپ  دـشاب ، ادـخ  يارب  اهنت  نید  دورب و  نیب  زا  هنتف  اـت  دـینک ، رازراـک  اـهنآ  اـب  و 
. دوب دهاوخن 

395 ص :  ریسفت ..... :

رازراک دیـشکب و  ار  اهنآ  دـندومن ، زاغآ  ار  مرح  رد  گنج  دـندرک و  رازراـک  امـش  اـب  رگا  ینعی  ْمُهُوُلْتقا ،»  » رب تسا  فطع  ْمُهُوِلتاـق :» َو  »
هک دشاب  نانآ  يوس  زا  گنج  يادتبا  هکنیا  رگم  دینکن  گنج  مرح  رد  ینعی  ِدِجْسَْملا ،» َْدنِع  ْمُهُوِلتاُقت  ال   » رب تسا  فطع  هکنیا  ای  دییامن .

. دوشیم مولعم  هلباقم  هنیرق  زا  ینعم  نیا  دینک و  گنج  اهنآ  اب  مرح  ریغ  رد  دننکن ، ای  دننکب  زاغآ  اهنآ  هچ  اقلطم  امش  تروص ، نیا  رد 
. تسا نیمز  رد  داسفا  كرش و  هنتف ، زا  دوصقم  ٌۀَْنِتف :» َنوُکَت  یَّتَح ال  »

. دشاب ادخ  يارب  نانآ  ّتلم  نید و  ای  تعاط  ای  تدابع  ای  قلخ  هریس  ینعی  ِهَِّلل :» ُنیِّدلا  َنوُکَی  َو  »
. دندیشک تسد  كرش  قلطم  زا  ای  مرح  رد  ندرک  گنج  زا  اْوَهَْتنا :» ِنِإَف  »

رد یلو  تسا ، قاقحتـسا  نودب  تبوقع  ملظ و  ینعم  هب  اودع » ودعی و  ادع   » ردصم ناودع  و  تسین ، نانآ  رب  یتبوقع  رگید  َناوْدُـع :» الَف  »
. تسا هتفر  راک  هب  ینعم  نیا  رد  لکاشت . هباشت و  تهج  زا  و  تسا ، هدش  درجم  یلاخ و  قاقحتسا  مدع  دیق  زا  اجنیا 

396 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ناکرشم  ای  ناگدننک  گنج  هک  ناراکمتس  رب  رگم  َنیِِملاَّظلا :» یَلَع  اَّلِإ  »
. دنشاب

396 ص :  هیآ 194 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َعَم َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ْمُْکیَلَع  يدَتْعا  اَم  ِْلثِِمب  ِْهیَلَع  اوُدَـتْعاَف  ْمُْکیَلَع  يدَـتْعا  ِنَمَف  ٌصاِصق  ُتامُرُْحلا  َو  ِمارَْحلا  ِرْهَّشلِاب  ُمارَْحلا  ُرْهَّشلا 
(194  ) َنیِقَّتُْملا

396 ص :  همجرت ..... :

هک ره  سپ  دینک . صاصق  زین  امـش  دننک ، لاتق  امـش  اب  هتـشادن  هاگن  نآ  تمرح  رگا  دیهد ، رارق  مارح  ياههام  لباقم  رد  ار  مارح  ياههام 
دیسرتب و ادخ  زا  و  هدیسر - امش  هب  هک  یمتس  ردق  هب  دیروآرد - ياپ  زا  تمواقم  هب  ار  وا  دنک ، زارد  تسد  امـش  هب  يراکمتـس  روج و  هب 

. تسا ناراکزیهرپ  اب  ادخ  هک  دینادب 
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396 ص :  ریسفت ..... :

ای ردپ  لتاق  يدرم  رگا  یّتح  تسا ، مارح  هام  نآ  رد  گنج  لاتق و  هک  هدـش  هدـیمان  مارح  هام  تهج  نآ  زا  ِمارَْحلا :» ِرْهَّشلِاب  ُمارَْحلا  ُرْهَّشلا  »
کی مّرحم و  ۀجح و  يذ  هدعقیذ ، مه  رـس  تشپ  هام  هس  دوب ، هام  راهچ  مارح  ياههام  دوشب . وا  ضّرعتم  دـیابن  دـنیبب  اجنآ  رد  ار  شردارب 
ینعی دـندرکیم ، دوـعق  گـنج  زا  هک  دـندیمانیم  ماـن  نیا  هـب  تـهج  نآ  زا  ار  هدـعقلا  يذ  تـسا . بـجر  هاـم  نآ  تساـهنت و  رگید  هاـم 

تعنامم ندرک  گنج  تهج  زا  يرجه ) متفه  لاس  رد  هّیبیدح  حلص  زا  دعب   ) اضق هرمع  لاس  رد  نوچ  و  دندرکیمن ، گنج  دنتسشنیم و 
يادخ سپ  دندوب ، هدش  اهنیا  لاتق  ضّرعتم  هّیبیدـح ) حلـص  تقو  رد  مشـش  لاس  رد   ) نآ زا  لبق  لاس  رد  ناکرـشم  هک  يوحن  هب  دنتـشاد ،

هدش هداد  هزاجا  زین  ناناملسم  هب  دنتساخرب ، راکیپ  هب  ناناملسم  اب  ناکرشم  هاگره  تفگ : تشادرب و  نانآ  زا  ار  لاکـشا  داریا و  نآ  یلاعت 
. دننک راکیپ  اهنآ  اب  ات 

يریگولج لباقم  رد  هدـعقلا  يذ  هام  رد  هّکم  لوخد  هکنیا  هب  دـشاب  اهنآ  هب  نداد  یّلـست  نانمؤم و  رب  نتفگ  کـیربت  دوصقم  تسا  نکمم 
397 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ناکرشم 

. لبق لاس  هدعقلا  يذ  رد  تسا 
رد اهنآ  يریگولج  ربارب  رد  مارح  هام  رد  هّکم  لوخد  و  تسا ، مارح  هام  رد  لاـتق  ربارب  رد  مارح  هاـم  رد  لاـتق  تسا : نینچ  هیآ  ریدـقت  سپ 

. تسا مارح  هام 
نتسکش کته و  هک  تسا  يزیچ  ینعم  هب  نآ  و  ةزمه »  » دننام ۀمرح )  ) هّمض ود  اب  ای  نوکـس  هّمـض و  اب  تسا  تمرح  عمج  ُتامُرُْحلا :» َو  »

. تسا هدمآ  هرهب  بیصن و  تبیه و  و  نامیپ ، دهع و  ینعم  هب  و  دشابن ، اور  نآ 
يادخ سپ  دندرکیم ، رخف  دندوب  هدرک  ّدر  هّیبیدح  لاس  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هکنیا  زا  ناکرـشم  هک : هدـش  هتفگ  ٌصاِصق :» »

«. 1  » تسا هدش  هداد  تبسن  ع )  ) رقاب ماما  هب  ینعم  نیا  ٌصاِصق . ُتامُرُْحلا  َو  : » دومرف نانآ  هب  نیهوت  ازهتسا و  باب  زا  یلاعت 
تـسا رما  نیا  يایوگ  و  دندوب ، نآ  راتفرگ  اضق  هرمع  لاس  رد  هک  تسا  ناناملـسم  زا  جرح  نتـشادرب  هیآ ، نیا  زا  روظنم  دـناهتفگ : یخرب 

. تسا زیاج  صاصق  یلو  تسین ، زیاج  اهنآ  کته  و  بجاو ، اهتمرح  مارتحا  ظفح و  هک 
ِنَمَف : » دـیامرفیم هک  یلاـعت  يادـخ  لوق  نیا  تسا و  مرح  تمرح  مارحا و  تمرح  هاـم و  تمرح  راـبتعا  هب  تاـمرح »  » ظـفل ندروآ  عمج 

. تسا درک » ملظ   » ینعم هب  يّدعت  و  يدع ، و  يدتعا »  » و دنکیم ، دییأت  ار  هجو  نیا  ْمُْکیَلَع » يدَتْعا 
ناناملـسم بناج  زا  هک  یلاح  رد  اودـتعا »  » ظفل لامعتـسا  و  دـشاب ، هک  اج  ره  رد  اقلطم  ای  مرح ، رد  مارح و  هاـم  رد  ینعی  ِْهیَلَع :» اوُدَـتْعاَف  »

. تشذگ ناودع »  » هملک رد  هک  هچنآ  دننام  تسا ، دیوجت  تهباشم و  باب  زا  درادن ، دوجو  يزواجت  ملظ و 
__________________________________________________

ص 192. ج 1 ، ناهرب ، ( 1)
398 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هبلغ رد  لثم  هب  هلباقم  زا  رتداـیز  هب  ندرک  زواـجت  رد  اـی  زواـجت و  ملظ و  هب  ندرک  ادـتبا  رد  ینعی  َهَّللا :» اوُقَّتا  َو  ْمُْکیَلَع  يدَـتْعا  اَـم  ِلـْثِِمب  »
. دیسرتب ادخ  زا  نتفرگ ، ماقتنا  ندرک و 

نوچ دـنریگب  صاصق  وا  زا  یناج ، تیانج  ربارب  دـنچ  هک  دنتـسه  نیا  بلاط  سوفن  هکلب  دـنرادن ، صاـصق  رادـقم  زا  عـالطا  اهـسفن  نوچ 
نیا ساسا  رب  دننک ، شوماخ  ار  شیوخ  بضغ  هلعش  ات  دنهاوخب  دننک و  ادیپ  تأرج  يرگمتس  رب  هرابود  یناج  ریغ  یناج و  هک  دنسرتیم 

. دومن شوماخ  تسا ، ناراکزیهرپ  اب  ادخ  اققحم  هک  دینادب  َنیِقَّتُْملا ،» َعَم  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو   » هک راتفگ  نیا  اب  ار  هلعـش  نیا  دنوادخ  تاهج ،
بـضغ يریذپ و  مشخ  اب  ای  بضغ و  نداد  رارق  دییأت  دروم  اب  هن  دـیبای ، یّلـست  ادـخ  فطل  اب  دیـسرتن و  ناتدوخ  رب  زواجت  ملظ و  زا  ینعی 
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. ندومن
رما چیه  دنوادخ  زا  دنرادن و  میلست  تعاطا و  الصا  سوفن ، زا  یخرب  سپ  دنتـسه ، فلتخم  يربنامرف  میلـست و  بتارم  رد  سوفن  هک  نادب 

هن دـنراد و  یباتک  هن  دـنریگیم ، صاصق  دـنناوتیم  هک  رادـقم  ره  هدـننک  تیاـنج  زا  دـناریغ و  هب  زواـجت  رگزاـغآ  دـنریذپیمن و  یهن  و 
. تسا گرم  تقو  هب  لوکوم  نانآ  رما  و  یباطخ ،

ار لثم  هب  هلباقم  هزادنا  هب  صاصق  دنوادخ ، سپ  دنرادن . ار  صاصق  كرت  تردق  یلو  دنراد ، ار  یهن  رما و  لوبق  تردق  سوفن  زا  یـضعب 
يارب ربص  دـینک  ربص  رگا  : » دومرف يدروم  نینچ  لثم  رد  ینابرهم ، فطل و  هار  زا  و  دومرف ، یهن  تیانج  رادـقم  زا  زواجت  زا  داد و  هزاـجا 

«. تسا رتهب  امش 
، هدـننک تیانج  هب  تبـسن  يزوت  هنیک  زا  تسا  لد  ندومن  هزیکاـپ  هک  تشذـگ  رب  یلو  دـنراد ، ار  صاـصق  كرت  تردـق  سوفن  زا  یخرب 

ناسحا یناج  رب  دناوتب  هک  تسا  نیا  تشذگ  هبترم  نیرخآ  هک  تسا  هدومن  فیلکت  وا  هب  ار  تشذـگ  یلاعت  يادـخ  اذـل  دـنرادن . تردـق 
«. َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو   » هک دنک 

399 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هک  تسا  سوفن  ییاناوت  رادقم  هب  مدرم  رب  یلاعت  يادخ  فیلکت  نیا ، ربانب 
رگا هک  يوحن  هب  دراد  یتاجرد  نامیا   » تسا هدـش  دراو  هراشا  حیرـصت و  اب  ع ،)  ) ناـموصعم زا  هکنیا  و  اهَعْـسُو » اَّلِإ  ًاـسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ـال  »

تسا و ینعم  نیا  هب  هراـشا  ««، 1  » دوشیم كاله  مینک  لـمح  یمّوس و ...  رب  ار  یمود  هجرد  بحاـص  یمود و  رب  ار  لوا  هجرد  بحاـص 
فیلکت نانآ  لاوحا  بسح  رب  هدومن و  صاخـشا  لاح  هب  رظن  دیاب  هدنهد  اوتف  و  دراد ، ار  فیلکت  زا  یعون  ادخ  بناج  زا  یـسفن  ره  هکنیا 

. دیامن

399 ص :  هیآ 195 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(195  ) َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  اُونِسْحَأ  َو  ِۀَُکلْهَّتلا  َیلِإ  ْمُکیِْدیَِأب  اوُْقُلت  َو ال  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُقِْفنَأ  َو 

399 ص :  همجرت ..... :

ناراکوکین دنوادخ  هک  دینک  یکین  و  دینکفین ، رطخ  هکلهم و  هب  ار  دوخ  فارـسا و  ّدح  هب  هن  اّما  دـینک ، جرخ  ادـخ  هار  رد  دوخ  لام  زا  و 
. درادیم تسود  ار 

399 ص :  ریسفت ..... :

زا لبق  یکدنا  زین  تشذگ و  هروس  لوا  رد  قافنا  هراب  رد  یلّـصفم  نایب  دینک .) قافنا  ادخ  هار  رد  دوخ  لام  زا  و  «: ) ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  اوُقِْفنَأ  َو  »
نیا هیآ  ینعم  یقیقح و  ای  تسا  يزاجم  فرظ  تسا ، اوقفنأ »  » لعاف زا  لاـح  تسا و  وغل  فرظ  و  تشذـگ ، هّللا » لـیبس   » ینعم ناـیب  نیا ،
کی رد  و  اـهتّینانا ، اهبـضغ و  اههتـساوخ و  اهتوهـش و  اـهورین و  اهندـب و  اهـضرغ و  اهـضرع و  يویند و  لاوـما  زا  دـییامن  قاـفنا  هک  تسا 

زا دـشاب  تیالو  هب  بستنم  هک  يزیچ  ره  زا  و  دوشیم ، هداد  تبـسن  امـش  تّینانا  هب  تیالو  باب  رد  هک  يزیچ  ره  زا  دـینک  قافنا  تراـبع ،
. داهج ّجح و  ياههار  یبلق و  یبلاق و  ياهراک 

، جراخ زا  یببس  نودب  دوخ  ياهتسد  اب  ینعی  ْمُکیِْدیَِأب :» اوُْقُلت  َو ال  »
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رب ار  هجو  نآ  ماکحا  میریگب و  مود  هجرد  دننام  لوا ، هجرد  يارب  ار  تابجاو  یسررب و  تواضق و  ماکحا و  رگا  هک  تسا  نیا  روظنم  ( 1)
. دوشیم كاله  مینک ، لمح  وا 

400 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نودب ینالف  ینعی  هسفنب ،» لعف  نالف  ، » دنیوگیم هک  تسا  نیا  هلزنم  هب  ْمُکیِْدیَِأب »  » یلاعت يادخ  لوق  نوچ  دیزادناین ، تکاله  هب  ار  دوخ 

. سفن تطاسو  تابثا  هن  تسا  هطساو  یفن  يارب  تقیقح  رد  هلمج  نیا  داد . ماجنا  ار  راک  هطساو 
سفن هک  دینک  قافنا  ردق  نآ  دـش ، دای  هک  زیچ  ره  زا  هک  وحن  نیا  هب  دـیزادناین  تکاله  هب  ار  دوخ  ندرک  قافنا  رد  ینعی  ِۀَُـکلْهَّتلا :» َیلِإ  »

. دشاب قافنا  رد  يورهنایم  داصتقا و  هک  تسا  رما  تقیقح  ّدر  نآ  سپ  دیامن . لّمحت  ار  نآ  دناوتن 
ای دوشیم ، هدافتسا  اسأر  لام  ندرک  كاله  زا  یهن  قافنا و  هب  رما  نیب  عمج  زا  هک  تسا  يورهنایم  داصتقا و  نامه  دیکأت  ای  اُونِـسْحَأ :» َو  »

ییاج ات  جیردت ، هب  دینک  قافنا  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  دوشیم . لصاح  قافنا  ببـس  هب  هک  صقن  زا  تسا  لام  ندرک  حالـصا  هب  رما  هکنیا 
، تسا هتفر  نیب  زا  امش  زا  هک  ار  هچنآ  دینک  حالصا  دیدرگزاب و  ناتدوخ  رس  تشپ  هب  سپس  كدنا . هن  دنامب و  دایز  هن  لام  امش  يارب  هک 

. تسا هّللا  یف  ءانف  زا  دعب  هّللاب  ءاقب  ماقم  هب  هراشا  بلطم  نیا  و  دیاهدرک . قافنا  وا  هار  رد  هک  ییاهزیچ  ادخ ، زا  دیریگب  هچنآ  اب 
میهدب صیـصخت  ار  هیآ  نیا  تاملک  تسا  نکمم  تسا ، هدمآ  صاصق  رد  صیخرت  هیآ  زا  دعب  هیآ  نیا  نوچ  َنِینِـسْحُْملا :» ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  »

هک یسک  هب  ناسحا  تسا و  راشف » یگنت و   » جرح مزلتـسم  هک  صاصق  كرـش  زا  یهن  تسا و  صاصق  یـضتقم  هک  ورین  هّوق و  زا  قافنا  هب 
هب ار  بضغ  تایـضتقم  همه  هک  تسا  نیا  رد  سفن  هب  ناسحا  دوش و  هداد  فیفخت  وا  صاصق  رد  هک  تسا  نیا  هب  دوشیم  صاـصق  وا  زا 

. دیامن ذیفنت  ار  بضغ  زا  يردق  هکلب  درواینرد ، ارجا  هلحرم 

400 ص :  هیآ 196 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ِِهب َْوأ  ًاضیِرَم  ْمُْکنِم  َناک  ْنَمَف  ُهَّلِحَم  ُيْدَْهلا  َُغْلبَی  یَّتَح  ْمُکَسُؤُر  اوُِقلَْحت  َو ال  ِيْدَْهلا  َنِم  َرَْسیَتْسا  اَمَف  ُْمتْرِـصْحُأ  ْنِإَف  ِهَِّلل  َةَرْمُْعلا  َو  َّجَْحلا  اوُِّمتَأ  َو 
ُمایِـصَف ْدِجَی  َْمل  ْنَمَف  ِيْدَْهلا  َنِم  َرَْـسیَتْسا  اَمَف  ِّجَْحلا  َیلِإ  ِةَرْمُْعلِاب  َعَّتَمَت  ْنَمَف  ُْمْتنِمَأ  اذِإَف  ٍکُُسن  َْوأ  ٍۀَـقَدَص  َْوأ  ٍمایِـص  ْنِم  ٌۀَـیْدِفَف  ِهِسْأَر  ْنِم  ًيذَأ 

َهَّللا َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  يِرِضاح  ُُهلْهَأ  ْنُکَی  َْمل  ْنَِمل  َِکلذ  ٌۀَِلماک  ٌةَرَشَع  َْکِلت  ُْمتْعَجَر  اذِإ  ٍۀَْعبَـس  َو  ِّجَْحلا  ِیف  ٍماَّیَأ  ِۀَثالَث 
(196  ) ِباقِْعلا ُدیِدَش 

401 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

401 ص :  همجرت ..... :

اج هب  تسا  ناسآ  يراک  هک  ار  ینابرق  نداتـسرف  دـیآ ، شیپ  یعنم  سرت و  رگا  دـیناسر . ناـیاپ  هب  ادـخ  يارب  ار  هرمع  جـح و  لاـمعا  همه 
هیدف دیاب  دشاب  هتشاد  رـس  رد  يدرد  ای  دشاب  رامیب  هک  سک  ره  سپ  دسرب . حبذ  لحم  هب  امـش  ینابرق  هک  هاگنآ  ات  دیـشارتم  رـس  و  دیرآ ،

، دیآ زاب  ّجح  هب  عّتمت  هرمع  زا  سک  ره  دوش ، فرطرب  سرت  عنم و  هکنآ  زا  سپ  دنفـسوگ . حبذ  ای  ندرک  هقدص  ای  نتـشاد  هزور  هب  دهدب 
هزور جح  رد  زور  هس  تفاین ، نّکمت  ینابرق  هب  سک  ره  دنک و  ینابرق  دنفسوگ  واگ و  رتش و  سنج  زا  اجنآ  تسا  رّـسیم  رودقم و  هچ  ره 

نیا هب  ناگدـنب ! يا  دـشابن . هّکم  رهـش  لها  هک  تسا  یـسک  يارب  لمع  نیا  دوش و  مامت  زور  هد  هک  تعجارم  ماـگنه  زور  تفه  درادـب و 
. تسا تخس  ادخ  باذع  هک  دینادب  دیسرتب و  ادخ  ینامرفان  زا  دینک و  لمع  ماکحا 
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401 ص :  ریسفت ..... :

« ِهَِّلل َةَرْمُْعلا  َو  َّجَْحلا  اوُِّمتَأ  َو  »
. دینک كرت  ار  ود  نآ  تامّرحم  هداد و  ماجنا  الماک  ار  ود  نآ  لامعا  کسانم و  هکنیا  هب  دیناسرب  مامتا  هب  ار  هرمع  جح و  : 

ع)  ) قداص ماما  زا  و  تسا . جـع )  ) ماما اب  تاقالم  جـح ، ندومن  مامت  ندرک و  لماک  دومرف : هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  ع )  ) رقاـب ماـما  هب 
لماک ار  ّجح  هک  تسا  ییاهراک  زا  راک  نیا  اریز  دهد ، رارق  ام  ترایز  ار  شّجح  همتاخ  دـنک  جـح  اهامـش  زا  یکی  هاگره  «: 1  » هک تسا 

. دنکیم
__________________________________________________

ص 174. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
402 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

امـش تّینانا  هب  هک  ییاهزیچ  زا  دینک  قافنا  هک  دشاب  نیا  ِهَّللا ،» ِلِیبَس  ِیف  اوُقِْفنَأ  َو  ، » ادخ لوق  ینعم  هک : دوش  هتفگ  تسا  نکمم  نیا ، ربانب 
كاله ندیـسر  لامک  هب  زا  لبق  ار  ناتیاهـسفن  ات  دـینک  يورهنایم  قافنا  رد  و  يونعم ، ّجـح  يروص و  ّجـح  لیبس  رد  دوشیم  هداد  تبـسن 

هب رما  نآ  هجیتن  سپ  يونعم . تاقالم  اب  ار  يونعم  ّجـح  دـیناسرب ، مامتا  هب  تروص  بسح  رب  ماما  اب  تاقالم  اـب  ار  يروص  ّجـح  و  دـینکن ،
زا سفن  هکنیا  اـت  تسا ، یناـبز  یبـلق و  راـکذا  تداـبع و  رد  تدـهاجم  زا  تراـبع  نآ  و  تسا . ناـیفوص  تاحالطـصا  زا  هـک  تـسا  رکف 

. دوشیم رهاظ  هدرک ، ادیپ  لّثمت  هدننک  تدهاجم  صخش  رب  ماما  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دوش . فاص  اهترودک 
زا نمـشد  ریغ  ار  وا  هک  یـسک  هب  هدرک  ادیپ  صیـصخت  ّجـح  دروم  رد  یلو  تسا  عنم  سبح و  ینعم  هب  راصحا  رـصح و  ُْمتْرِـصْحُأ :» ْنِإَف  »
هب رـصح  ّدص و  ماکحا  هراب  رد  دشاب . هدومن  وا  جح  زا  يریگولج  نمـشد  هک  تسا  یـسک  صوصخم  ّدص »  » و هدرک ، عنم  جح  ندنارذگ 

. دوشیم هعجارم  یهقف  ياهباتک 
. ینابرق نداتسرف  تسا  بجاو  امش  رب  ینعی  ِيْدَْهلا :» َنِم  َرَْسیَتْسا  اَمَف  »

«: ًاضیِرَم ْمُْکنِم  َناک  ْنَمَف  ُهَّلِحَم  ُيْدَْهلا  َُغْلبَی  یَّتَح  ْمُکَسُؤُر  اوُِقلْحَت  َو ال  »
هب یناـبرق  ندیـسر  زا  لـبق  هک  يوـحن  هب  دـشاب  ضیرم  ینعی  دـشاب ) ضیرم  یـسک  رگا  سپ  هدیـسرن ، شّلحم  هب  یناـبرق  هک  یتـقو  اـت  (و 

دـشاب هدرک  ادیپ  قلح  هب  زاین  هک  دشاب  یتحاران  درد و  یعون  شرـس  رد  ای  ِهِسْأَر ،» ْنِم  ًيذَأ  ِِهب  َْوأ   » دنک ادیپ  رـس  ندیـشارت  هب  زاین  شلحم ،
. دهدب هیدف  دیاب  یلو  دشارتب  ار  رس  دناوتیم  سپ  ٌۀَیْدِفَف ،» »

403 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  حبذ  ای  هقدص  ای  هزور  نآ ، هیدف  و  ٍکُُسن :» َْوأ  ٍۀَقَدَص  َْوأ  ٍمایِص  ْنِم  »
وا رس  رگا  سپ  دتسرفیم . ار  شینابرق  دش ، روصحم  صخـش  هاگ  ره  «: 1  » دومرف هک  هدش  هداد  تبسن  ع )  ) قداص ماما  هب  تسا . دنفـسوگ 
ای دریگیم ، هزور  ای  دنکیم ، حبذ  هدش  راتفرگ  هک  ییاج  نامه  رد  دنفـسوگ  کی  دوش ، هتـشک  ینابرق  هکنآ  زا  لبق  دـش ، شتّیذا  بجوم 

. دوش هداد  « 2  » عاص مین  دیاب  کی  ره  هب  هک  تسا  نیکسم  شش  رب  هقدص  تسا و  زور  هس  هزور  دهدیم . هقدص 
سپ هکنیا  ای  دوشیم ، دنمهرهب  هرمع  ياهلالح  زا  هکنآ  ِةَرْمُْعلِاب ،» َعَّتَمَت  ْنَمَف  ، » دیدش نمیا  يراتفرگ  هرـصاحم و  زا  رگا  سپ  ُْمْتنِمَأ :» اذِإَف  »

ور جـح  يوس  هب  دـیاب  دربیم ، یناحور  تذـل  هرمع  دوخ  زا  ای  هرمع  لالحا  ببـس  هب  اـی  دوشیم ، لـالح  وا  رب  هک  يروما  هرمع  مارحا  زا 
یقیقح هّللا  تیب  کسانم  تروص  هک  جـح  کسانم  هژیو  هب  تادابع و  هک  تسا  لیلد  نآ  هب  هدـش ، دای  اجنیا  رد  هک  یناحور  تّذـل  دـنک .

. تسین سایق  لباق  ینامسج  ياهتّذل  اب  هک  دراد  یناحور  تّذل  نانچ  نآ  تسا ،
 ... دراد رارمتسا  ّجح  مامتا  ات  وا  عّتمت  هک  یلاح  رد  ای  هدروآ ، ور  جح  يوس  هب  هک  یلاح  رد  ای  دروآ ، ور  جح  مارحا  هب  ِّجَْحلا :» َیلِإ  »

ّجح دصق  هب  هک  یـسک  ینعی  تسا . دنفـسوگ  کی  نآ  ّلقا  و  دزیرب ، نوخ  نکمم  رادـقم  هب  تسا  بجاو  وا  رب  ِيْدَْـهلا :» َنِم  َرَْـسیَتْسا  اَمَف  »
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هدرک و فاوط  ار  تیب  هدش ، هکم  لخاد  هتسب ، مارحا  تاقیم  زا  سپ  دراد ، مّدقم  جح  رب  ار  هرمع  هک  دصق  نیا  هب  تسا ، هتـسب  مارحا  عّتمت 
وا رب  ینابرق  یتروص  نینچ  رد  ددنب ، مارحا  ّجح  دـصق  هب  مرح  زا  سپـس  و  دوش ) جراخ  مارحا  زا   ) دوش لحم  هداد ، ماجنا  ار  یعـس  زامن و 

لزنم نیب  هک  ینعم  نیا  هب  دشاب ، رود  هکم  زا  هک  تسا  بجاو  یسک  رب  ّجح ، زا  عون  نیا  دوشیم . بجاو 
__________________________________________________

ص 154. ح 657 ، ج 1 ، نیّلقثلا ، رون  ص 175 . ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
. ].....[ لیک هنامیپ ، عاص ، ( 2)

404 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دراد دوجو  اهيوتف  رابخا و  رد  هک  تسا  یفالتخا  نیا  دشاب و  رتشیب  ای  لیم  هدجیه  ای  تشه  لهچ و  ای  هدزاود  هکم  نیب  وا و 

. نآ تمیق  هب  هن  درک و  ادیپ  یسرتسد  ینابرق  دوخ  هب  هن  ینعی  ْدِجَی :» َْمل  ْنَمَف  »
هزور هدنام  مهد  زور  هب  زور  هس  هک  تسا  نیا  رتهب  و  درادب ، هزور  ّجح  مایا  رد  زور  هس  وا  رب  تسا  بجاو  ِّجَْحلا :» ِیف  ٍماَّیَأ  ِۀـَثالَث  ُمایِـصَف  »

. دریگب هزور  «، 1  » قیرشت ماّیا  زا  سپ  دشن ، رّسیم  نتفرگ  هزور  رگا  سپ  تسا . زیاج  زین  زور  هد  لوا  زا  و  دریگب ،
تفه  ) دیتشگرب ینم  زا  نوچ  هکنیا  هن  دیرادب . هزور  دیتشگزاب ، ناتدوخ  ياههناخ  یلاها و  يوس  هب  هک  یتقو  ینعی  ُْمتْعَجَر :» اذِإ  ٍۀَْعبَـس  َو  »

. دناهتفگ یخرب  هچنانچ  دیرادب  هزور  زور ،)
لوق و  تساههدـننک ، باسح  تداع  زا  رخآ ، رد  دادـعا  عومجم  هصـالخ و  ندروآ  دوش ) لـماک  زور  هد  نیا  هک  «: ) ٌۀَـلِماک ٌةَرَـشَع  َکـِْلت  »
لماک نآ  هک  تسا  رما  نیا  هب  هراشا  تهج  ندوب ، لماک  يارب  هد  ددـع  فیـصوت  و  هتفای ، ناـیرج  ناـنآ  تداـع  قبط  رب  زین  یلاـعت  يادـخ 

تیاور ع )  ) قداص ماما  زا  ینعم  نیا  و  دوشیم ، ینابرق  صقن  بجوم  هزور  هک  دـیاین  شیپ  مهوت  نیا  هکنیا  ات  تسا  ینابرق  لاـمک  هدـننک 
«. 3  » تسا مالک  رخآ  رد  ییوگهصالخ  يارب  رگید  هجو  ینابرق  ندرک  لیمکت  لیدعت و  نیا ، ربانب  «. 2  » تسا هدش 

« وأ  » ینعم هب  واو »  » هک دـیاین  شیپ  مّهوت  نیا  هک  تسا  نیا  يارب  لماک ، هب  نآ  دـیکأت  مالک و  رخآ  رد  هصـالخ  ندروآ  دـناهتفگ : یـضعب 
. تسا رییخت  ای  هحابا  ینعم  هب  تسا و 

__________________________________________________

. دندرکیم کشخ  ار  ینابرق  ياهتشوگ  اهبرع  میدق  رد  هک  تسا  نابرق  دیع  زا  زور  هس  قیرشّتلا ، ماّیا  ( 1)
ص 176. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 2)

ص 158. ح 33 ، ج 1 ، نیلقّثلا ، رون  ( 3)
405 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. يده هن  و  ینابرق ، لدب  هزور  هن  جح ، يارب  هرمع  ببس  هب  عّتمت  ینعی  َِکلذ :» »
رـضاح مارحلا  دجـسم  رد  شاهداوناخ   ) دـشاب رود  هکم  زا  هک  تسا  یـسک  رب  بجاو  نیا  ِمارَْحلا :» ِدِجْـسَْملا  يِرِـضاح  ُُهلْهَأ  ْنُکَی  َْمل  ْنَِمل  »

. دش نایب  البق  هکنانچ  دشابن ،)
. دینک زیهرپ  وا  یهاون  رماوا و  تفلاخم  وا و  ماکحا  نداد  رییغت  دروم  رد  ادخ  بضغ  مشخ و  زا  َهَّللا :» اوُقَّتا  َو  »

. دنکیم باذع  تخس  تمقن  تبوقع و  ياج  رد  دنوادخ  هک  دینادب  ِباقِْعلا :» ُدیِدَش  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  »

405 ص :  هیآ 197 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا
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َْریَخ َّنِإَف  اوُدَّوَزَت  َو  ُهَّللا  ُهْمَْلعَی  ٍْریَخ  ْنِم  اُولَعْفَت  ام  َو  ِّجَْحلا  ِیف  َلادِج  َو ال  َقوُُسف  َو ال  َثَفَر  الَف  َّجَْحلا  َّنِهِیف  َضَرَف  ْنَمَف  ٌتامُوْلعَم  ٌرُهْـشَأ  ُّجَْـحلا 
(197  ) ِباْبلَْألا ِیلوُأ  ای  ِنوُقَّتا  َو  يْوقَّتلا  ِداَّزلا 

405 ص :  همجرت ..... :

دننام اوران  راک  زین  دنک و  كرت  تساور  رهوش  نز و  نایم  هک  هچنآ  دیاب  دوش ، بجاو  جـح  ار  هک  ره  سپ  تسا ، نّیعم  ياههام  رد  جـح 
دیریگرب ترخآ  يارب  يوقت  هشوت  و  تسا ، هاگآ  نآ  رب  ادخ  دیهد  ماجنا  کین  راک  ره  امـش  و  دـنک . كرت  ار  ییوگدـب  هلداجم و  غورد ،

. دیوش سرت  ادخ  دیزیهرپب و  نم  زا  كاردا  درخ و  نابحاص  يا  و  تسا . يوقت  هار  نیا  هشوت  نیرتهب  هک 

405 ص :  ریسفت ..... :

تقو دومرف : سپ  جح ؟ تقو  تسا  تقو  هچ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  جح ، ماکحا  زا  یمکح  نایب  يارب  تسا  هیفانیتسا  هلمج  ٌرُهْـشَأ :» ُّجَْـحلا  »
رد زاجم  رد  ای  تسا  ظفل  رد  زاجم  باب  زا  میتفگ  البق  ینعم  نیا  رب  تاذ  مسا  ندرک  لـمح  رد  و  تسا ، ینیعم  ٌتاـمُوْلعَم »  » ياـههام ّجـح 

406 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ات  ای  مهن  ات  هّجحیذ  هدعقیذ و  لاّوش و  نیعم  ياههام  زا  دوصقم  تبسن و  رد  زاجم  ای  فذح ،
. تسا ّرطضم  راتخم و  يارب  مهد ،

دیلقت راعشا و  و  « 2  » هیبلت زا  ترابع  تسا ، بجاو  هک  هچنآ  «: 1  » دومرف هک  هدش  هداد  تبسن  ع )  ) قداص ماما  هب  َّجَْحلا :» َّنِهِیف  َضَرَف  ْنَمَف  »
زا دعب  بحتـسم  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  يارب  دراد و  نایرج  ود  ره  بجاو  بحتـسم و  رد  مکح  هکنیا  اب  ضرف »  » هملک لامعتـسا  و  تسا ،

( نز اب  یکیدزن   ) یطو ببـس  هب  مارحلا ) رعـشم  رد  فوقو   ) رعـشم زا  لبق  رگا  تسا و  بجاو  نآ  مامتا  هکنیا  رد  تسا  ضرف  دننام  مارحا ،
. تسا بجاو  نآ  رد  اضق  دیامن ، جح  رد  لالخا 

يارب هچ  و  بحتسم ، هچ  دشاب و  بجاو  جح  هچ  دناسرب ، مامتا  هب  ار ) جح  مسارم   ) هک تسا  مزال  ددنبب ، مارحا  هک  یسک  دناهتفگ : یخرب 
. دنکن طرش  ای  دنکب ، لودع  جح  زا  هک  دنک  طرش  دوخ 

. تسین زیاج  دنک ، جراخ  قح  زا  ار  ناسنا  هک  يزیچ  ره  ای  نتفگ  ازسان  غورد و  َقوُُسف :» َو ال  »
ال و  » نتفگ هب  شحف و  غورد و  هب  عامج و  هب  تسا  هدش  ریسفت  و  لطاب ، هب  ای  دشاب  قح  هب  هچ  دشاب  دیابن  زین  لدج  ثحب و  َلادِج :» َو ال  »

«. هّللا یلب و  هّللا 
شاداـپ دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دوـصقم  و  دـشاب ، ادـخ  يارب  لـمع  هک  تسا  نیا  هب  بیغرت  ُهَّللا :» ُهْـمَْلعَی  ٍْریَخ  ْنـِم  اوـُلَعْفَت  اـم  َو  ِّجَْـحلا  ِیف  »

. دنکیمن اهر  شاداپ  تازاجم و  نودب  ار  امش  تسا و  ملاع  لداع و  وا  اریز  دهدیم ،
يرگید رب  ّلک  ار  دوخ  هار  رد  دنتشادیمن و  رب  جح  هار  يارب  هشوت  داز و  یضعب  هک  دوب  نینچ  هاگ  دیریگرب ، هشوت  داز و  اوُدَّوََزت :» َو  »

__________________________________________________

ص 176. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
. تسا ّجح  رد  نتفگ  کیبل  دارم  اجنیا  رد  یسک . باوج  رد  نتفگ  کیبل  ندرک ، تباجا  ینعی  هیبلت  ( 2)

407 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
داز و ار  ادـخ  هب  لّکوت  افرـص  هکنیا  زا  دومرف  یهن  نآ و  تمیق  ماعط و  هشوت و  داز و  كرت  زا  دومرف  یهن  یلاعت  يادـخ  سپ  دـندرکیم ،

. دوش ریغ  محازم  هدومن و  يرگید  رب  رابرس )  ) هار رد  ار  دوخ  هداد  رارق  دوخ  هشوت 
شیپ ّللذت  ادـخ و  رب  لّکوت  هن  تسا ، ندـش  يرگید  رابرـس  ییادـگ و  لاؤس و  زا  زیهرپ  هشوت  داز و  نیرتهب  هّتبلا  يْوقَّتلا :» ِداَّزلا  َْریَخ  َّنِإَف  »
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زا هدش ، یهن  دیدش  وحن  هب  ارهاظ  هک  هچنآ  زا  دیزودنا و  هشوت  نیـسپاو  زور  يارب  ّجح ، کسانم  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکنیا  ای  مدرم .
، هدمآ لمع  هب  دیدش  یهن  نآ  زا  انطاب  هک  هچنآ  زا  دیراد  رذح  رب  ار  دوخ  نینچمه  دیزیهرپب . دوش ، كرت  دیاب  جح  رد  هک  ییاهزیچ  لیبق 

. دریگیم قّلعت  ادخ  رما  ریغ  هب  هک  ییاهضرغ  اهتّین و  لیبق  زا 
. دیزیهرپب نم  باذع  مشخ و  زا  یهن ، رما و  زا  تفلاخم  ماگنه  ِنوُقَّتا :» َو  »

. لقع تریصب و  نابحاص  يا  ِباْبلَْألا :» ِیلوُأ  ای  »

407 ص :  هیآ 198 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُْمْتنُک ْنِإ  َو  ْمُکادَه  امَک  ُهوُرُکْذا  َو  ِمارَْحلا  ِرَعْـشَْملا  َْدنِع  َهَّللا  اوُرُکْذاَف  ٍتافَرَع  ْنِم  ُْمتْـضَفَأ  اذِإَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ًالْـضَف  اوُغَْتبَت  ْنَأ  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیل 
(198  ) َنیِّلاَّضلا َنَِمل  ِِهْلبَق  ْنِم 

407 ص :  همجرت ..... :

دای رعـشم  رد  دیتشگزاب ، تافرع  زا  هک  هاگنآ  سپ  دیبلط ، يزور  ادخ  لضف  زا  هدرک و  شاعم  بسک  ّجح  ماگنه  هب  امـش  هک  تسین  یکاب 
. دروآ تیاده  هار  هب  دیدوب  رفک  یهارمگ  هب  هکنآ  زا  سپ  ار  امش  ادخ  هک  دیشاب  وا  رکذ  هب  دینک و  ادخ 

407 ص :  ریسفت ..... :

هب دندرمـشیم و  هانگ  زین  ار  هشوت  داز و  نتـشادرب  هچناـنچ  دندرمـشیم ، هاـنگ  ار  تراـیز  هار  رد  تراـجت  بارعا ، ٌحاـنُج :» ْمُْکیَلَع  َْسَیل  »
408 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نامز  ياهدهاز  هک  روط  نامه  دنتشادیمن ، رب  هشوت  داز و  مه  تهج  نیمه 

شیوخ رـس  تشپ  هب  تافتلا  هک  یقیقح  هّللا  تیب  قیرط  ناکلاس  لاح  تسا  نینچمه  دنرادنپیم و  راوشد  ار  ترایز  هار  رد  تراجت  زین  ام 
لسن و رما  هب  تبسن  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دنرمشیم ، راوشد  ناشلسن  يزرواشک و  قح  رد  ار  جیار  ياهتراجت  زین  دنرامشیم و  تخس  ار 

نوچ تسا . هدومن  تراجت  هب  رما  هکلب  هدرک ، یفن  اهنآ  زا  ار  تراجت  رد  هانگ  هکنیا  رب  هوالع  دنوادخ ، سپ  دیامرفیم . رما  تعارز  ظفح 
رب ٌحانُج » ْمُْکیَلَع  َْسَیل   » دومرف سپ  دشاب  هدـش  زیچ  نآ  هب  رما  هک  دوریم  راک  هب  يزیچ  هراب  رد  دراوم ، نیا  لاثما  رد  هانگ  ندرمـش  یفتنم 

: هک تسین  يداریا  امش 
. دییوجب ار  نطاب  رهاظ و  ياهتراجت  ْمُکِّبَر :» ْنِم  اًلْضَف  اوُغَْتبَت  ْنَأ  »

دنتـشگرب ای  دنتفر  رانک  رب  تافرع  زا  مدرم  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  تخیر ، دوخ  رب  ار  بآ  ینعی  ءاملا » ضافأ  «: » ٍتافَرَع ْنِم  ُْمتْـضَفَأ  اذِإَف  »
دناهدیمان تافرع  هک  ار  اجنآ  و  هّکم ، زا  تسا  جح  کسانم  ياج  نیرترود  مسا  تافرع  دندش . رود  ای  دندومن  عیرـست  ای  دندش ، قرفتم  ای 

هک يوـحن  هب  هدرک  یفرعم  ار  اـجنآ  ع ،)  ) میهاربا هکنیا  باـب  زا  اـی  تسا ، عـفترم  زین  نآ  ياـههوک  هـتفرگ و  رارق  يدـنلب  رد  دوـخ  نوـچ 
، سانـشب ار  کسانم  نکب و  تهانگ  هب  فارتعا  تفگ ، ع )  ) مدآ هب  ناکم  نیمه  رد  لیئربج  هکنیا  ای  هدرک ، فیـصوت  وا  هب  ار  نآ  لـیئربج 

دننکیم فوقو  اجنآ  رد  هک  يزور  هکنیا  ای  دنتخانـش ، ار  يرگید  مادـک  ره  دـندرک و  تاقالم  ار  رگیدـمه  اجنآ  رد  اّوح  مدآ و  نوچ  اـی 
. تسا هفرع  زور 

هن هدوـب  یناـمحر  دـنزرف  حـبذ  باوـخ  هک  تسناد  دـیمهف و  زور  نآ  رد  میهاربا  هک  تسا  نیا  دـناهدیمان  هفرع  ار ، هفرع  زور  هـکنیا  تـلع 
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. دـنکیم تلالد  باوخ  نآ  بیقعت  رب  هک  هدروآ  متـضفأ ) اذاف   ) ءاف وا ، بناج  زا  يزور  ادـخ و  لضف  تساوخرد  زا  سپ  هکنیا  یناطیش و 
ققحم و تسا  يرما  دـنکیم ، نآ  رد  عوقو  رب  تلالد  هک  تافرع  زا  هضاـفا  هک  دراد  نیا  هب  هراـشا  دراد  تلـالد  عوقو  رب  هک  اذا »  » ندروآ

409 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هکنیا  دوش ، ماجنا  دیاب  ریزگان  هک  مّلسم 
هک ار  یقیقح  تیب  ّجـح  هک  یـسک  هّللا و  یلا  کـلاس  هک  اریز  تسا ، لـیوأت  بساـنم  ینعم  نیا  درادـن . يزاـین  چـیه  دوشب  یمکح  نآ  هب 

. دیآیم نوریب  یتخس  یگنت و  زا  ادخ ، لضف  بلط  هشوت و  داز و  لمح  ببس  هب  هدرک ، تسا  بلق » »
. تشذگ اقباس  هچنانچ  دباییم ، لّزنت  بلق  زا  سفن  بتارم  نیرترود  هب  دـیوجیم ، ار  ادـخ  لضف  يزور و  ادـخ  رما  ببـس  هب  هک  هاگنآ  و 

هناـخ هار  هب  ار  وا  یـسک  اـیوگ  دوشیم ، رود  اـجنآ  زا  هکلب  دوش ، فـقوتم  اـجنآ  دـناوتیمن  داـتفا ، سفن  بتارم  نیرتنییاـپ  هب  هک  هاـگنآ 
فقوت ینم  رد  سپـس  دتـسیایم ، هفلدزم  رد  سپ  دسریمن . هناخ  هب  دنک ، فقوت  دتـسیاب و  هار  رد  هکنیا  نودـب  وا  یلو  دـناریم ، یقیقح 

. ددرگیم زاب  بلق  هکم  هب  زاب  اجنآ  زا  دعب  و  دنکیم ،
تـسا نینچمه  و  تسا ، نآ  رد  عوقو  همزال  تافرع  زا  تشگزاب  و  تسا ، لـضف  بلط  همزـال ، فوقو  تاـفرع و  رد  ندـش  عقاو  نیا ، رباـنب 

. ینم هفلدزم و  رد  فوقو 
ار روثأم  ریغ  روثأم و  ياهرکذ  اهاعد و  بجاو و  زاـمن  هدرک ، فقوت  اـجنآ  رد  یناـبرق  بش  هکنیا  هب  ِمارَْحلا :» ِرَعْـشَْملا  َدـْنِع  َهَّللا  اوُرُکْذاَـف  »
رب نالوسر و  دّیس  رب  نداتـسرف  دورد  وا و  ینطاب  يرهاظ و  ياهتمعن  يروآدای  ادخ  رکذ  دومرف : هک  تسا  ع )  ) ماما ریـسفت  رد  دهد . ماجنا 

«. 1  » تسا وا  ناگدیزگرب  دّیس 
تلالد ینعم  نیا  و  هدرک ، ییامنهار  شربمایپ  نابز  اب  نآ  يوس  هب  ار  امـش  هک  يدای  دـننام  دـییامن ، دای  ار  ادـخ  ْمُکادَـه :» امَک  ُهوُرُکْذا  َو  »

رگا دریذپن ، ققحت  هدنز  ملاع  دیلقت  هلیـسو  هب  رگا  لمع  هک  تسا  نیا  نآ  دنیوگیم و  مالـسا  يافرع  مالعا و  ياملع  هک  هچنآ  رب  دنکیم 
، دشاب عقاو  اب  قباطم  هچ 

__________________________________________________

ص 215. ج 1 ، یفاص ، ( 1)
410 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا یّظح  دوشن ، هتفرگ  تیب  لها  هزاجا و  لها  زا  زاجم  ملاع  زا  هک  یتقو  یبلق  ینابز و  رکذ  دـناهتفگ : ناـیفوص  دوشیمن . عقاو  لوبق  دروم 
. دوشیمن دنمهرهب  نآ  زا  شبحاص  هدشن و  بترتم  نآ 

ییامنهار ادخ و  تیاده  يزاوم  هک  ياهنوگ  هب  دینک  دای  ار  ادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  دـشاب و  هّفاک  ای  هّیردـصم  ام »  » هک تسا  لمتحم 
يارب تراـبع  نیا  هک ، تسا  هدـش  هتفگ  ور ، نیا  زا  دوشیم . طابنتـسا  نآ  زا  تیادـه  تّیثیح  تهج  ندروآ  ّتلع  لاـح ، ره  هب  دـشاب و  وا 

. تسا لیلعت 
(. تسا هتفای  فیفخت  دیدشت  نودب  نإ  هب  هدوب ، دیدشت  اب  ّنإ   ) تسا هلّقثم  زا  ففخم  نإ »  » هچ رگا  ُْمْتنُک :» ْنِإ  َو  »

. تسا هیلاح  هلمج  دندربیم . رس  هب  یهارمگ  تلاح  رد  نیا  زا  شیپ  َنیِّلاَّضلا :» َنَِمل  ِِهْلبَق  ْنِم  »

410 ص :  هیآ 199 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(199  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُرِفْغَتْسا  َو  ُساَّنلا  َضافَأ  ُْثیَح  ْنِم  اوُضِیفَأ  َُّمث 

410 ص :  همجرت ..... :
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. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  هک  دیهاوخب  شزرمآ  ادخ  زا  تافرع و  هب  دینک  عوجر  دندرگ ، زاب  ناناملسم  هک  یقیرط  هب  نآ ، زا  سپ 

410 ص :  ریسفت ..... :

« ُساَّنلا َضافَأ  ُْثیَح  ْنِم  اوُضِیفَأ  َُّمث  »
: دشاب هتفگ  نینچ  هک  ایوگ  سپ  تسا ، نآ  رد  عوقو  مزلتسم  نآ  زا  نتشگزاب  و  تافرع ، زا  دیدرگ  زاب  ینعی  : 

تسا نیا  لوزن  ّتلع  دینکن . افتکا  اجنآ ، زا  نتشگزاب  هفلدزم و  رد  نداتـسیا  هب  اهنت  دیدرگزاب و  اجنآ  زا  سپـس  دییامن ، فّقوت  تافرع  رد 
، دنتخورفیم رخف  مدرم  رب  راک  نیا  اب  دندرکیم و  فوقو  مارحلا  رعـشم  رد  دندوبن و  دقتعم  ار  ياهدـیاف  تافرع ، هب  فوقو  رد  شیرق  هک ،

. داد ار  اجنآ  زا  تشگزاب  تافرع و  رد  فوقو  روتسد  درک و  عنم  لمع  نیا  زا  ار  نانآ  دنوادخ  سپ 
411 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هب  هکنآ  زا  سپ  ینعی  تسا ، رما  ود  نیب  توافت  يارب  ّمث »  » ندروآ نیا ، ربانب 

رد فوقو  هب  دـینزن و  زابرـس  رما  نیا  زا  سپ  دیـشاب ، هتـشاد  فوقو  مدرم  دـننام  زین  تافرع  رد  دـیاب  دـیدرک ، ادـیپ  ملع  هفلدزم  رد  فوقو 
. دیزرون رخف  زین  هفلدزم 

نم اوضیفأ  مث  مکبر  نم  الـضف  اوغتبت  نا  حانج  مکیلع  سیل  : » تسا نینچ  نآ  لصا  تسا و  ریخأت  میدقت و  رب  ینتبم  هیآ  دناهتفگ : یـضعب 
اب «، 2  » سمح زا  شناـنامیپ  مه  شیرق و  «: 1  » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  تافرع » نم  متـضفأ  اذاف  سانلا  ضاـفأ  ثیح 
رد سپ  میوشیمن ، جراخ  مرح  زا  میتسه  ادـخ  مرح  لها  ام  دـنتفگیم : دنتـشگیمن و  زاب  اجنآ  زا  دـندرکیمن و  فوقو  تافرع  رد  مدرم 

. دومن اجنآ  زا  تشگزاب  هفرع و  رد  فوقو  هب  رما  ار  نانآ  دنوادخ  سپ  دنتشگیم ، زاب  اجنآ  زا  هدرک و  فوقو  رعشم 
«: 3  » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  ّجح  دروم  رد  هک  تسا  ع )  ) نیسح ماما  زا 

اجنآ زا  هک  دـندرکیم  عـنم  ار  مدرم  دنتـشگیم و  زاـب  هـفلدزم  زا  نایـشیرق  دـندوب ، وا  اـب  مدرم  هـک  یلاـح  رد  درک  زاـغآ  تـکرح  ربماـیپ 
نانآ هک  دشاب  اجنامه  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تشگزاب  هک  دوب  راودیما  شیرق  و  دمآ ، شیپ  ادخ  لوسر  هکنیا  ات  دییامن  تشگزاب 

: دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  سپ  دندرگیم . زاب 
. تسا ع )  ) قاحسا لیعامسا و  میهاربا و  سان ،»  » زا دوصقم  ُساَّنلا ،» َضافَأ  ُْثیَح  ْنِم  اوُضِیفَأ  َُّمث  »

نیمه رب  زج  هیآ  رهاظ  هکلب  مارحلا ،) رعـشم  زا  تشگزاب   ) دـشاب مارحلا  رعـشم  زا  هضافا  هضافا »  » زا دوصقم  هک  تسا  زیاج  ظـفل  بسح  هب 
تلالد ینعم  نیا  رب  هک  يزیچ  ع )  ) ماما ریسفت  رد  و  دنکیمن ، تلالد  ینعم 

__________________________________________________

ص 164. ح 715 ، ج 1 ، نیلقّثلا ، رون  ص 177 . ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
ندوب مکحم  یـسامح و  تهج  هب  بقل  نیا  دوب و  تیلهاج  رد  نانآ  ناوریپ  هلیدـج و  هیانک و  شیرق و  بقل  نوکـس  ّمض و  اب  سمح  ( 2)

. تسا هدوب  ناشنید  رد  نانآ 
ص 97. ح 268 ، ج 1 ، یشاّیع ، ریسفت  یفاک . زا  لقن  هب  ص 177 ، ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 3)

412 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ییاجنامه زا  مارحلا ، رعشم  زا  دیدرگرب  ینعی  ُساَّنلا » َضافَأ  ُْثیَح  ْنِم  اوُضِیفَأ  َُّمث  «: » 1  » تسا هدمآ  ماما  ریسفت  رد  اریز  تسا ، دوجوم  دنک 

دندرکیمن هضافا  عمج »  » زا سمح  فیاوط  اریز  دنتسه ، سمح »  » زا ریغ  ياهیجاح  اجنیا ، رد  سان  دومرف : دنتـشگرب . عمج »  » زا مدرم  هک 
هّـصاخ هّماع و  تیاور  فلاـخم  نیا  یلو  تسا ، مارحلا  رعـشم  زا  یـصوصخم  ّلـحم  مسا  سمح »  » هکنیا رب  دـنکیم  تلـالد  تیاور  نیا  و 
. دندرگزاب اجنآ  زا  سپس  هدرک ، فوقو  تافرع  رد  هک  درک  رما  اهنآ  هب  دنوادخ  سپ  دندرکیمن ، تشگزاب  تافرع  زا  اهنآ  هک  تسا 
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رییغت ار  کسانم  هک  ناتدوخ ، لـطاب  ياـهاوه  دـساف و  يارآ  ببـس  هب  دـیداد  ماـجنا  هک  هچنآ  زا  دـینک  رافغتـسا  ینعی  َهَّللا :» اوُرِفْغَتْـسا  َو  »
. دیدیزرو فاکنتسا  مدرم ، دننام  تافرع  رد  فوقو  زا  و  دیداد ،

ّتینانا زا  یـشان  هک  ییاهـصقن  بیع و  ناـهانگ و  ادـخ  هفیلخ ، تعاـط  ریز  رد  لوخد  فارتعا و  رافغتـسا و  زا  دـعب  ینعی  ٌروُفَغ :» َهَّللا  َّنِإ  »
. دشخبیم ار  همه  تسامش 

. دنکیم لخاد  شتمحر  راد  رد  ار  امش  هدرک و  زاب  امش  يور  ار  بلق  رد  هکنیا  هب  دنکیم  محر  امش  هب  امش  ششخب  زا  سپ  ٌمیِحَر :» »

412 ص :  هیآ 200 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ٍقالَخ ْنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َُهل  ام  َو  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر  ُلوُقَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِمَف  ًارْکِذ  َّدَشَأ  َْوأ  ْمُکَءابآ  ْمُکِرْکِذَک  َهَّللا  اوُرُکْذاَف  ْمُکَکِسانَم  ُْمْتیَـضَق  اذِإَف 
(200)

412 ص :  همجرت ..... :

ناردپ و زا  شیب  هکلب  دینکیم ، رکذ  ار  دوخ  ناردپ  هک  هنوگ  نامه  دـینک ، رکذ  ار  ادـخ  زین  امـش  دـیرآ ، اج  هب  ار  جـح  لامعا  هک  هاگنآ 
. تسین ياهرهب  ترخآ  تمعن  زا  ار  نانآ  و  دننکیم ، يویند  عاتم  ياّنمت  ادخ  زا  اهنت  رظن  هاتوک  مدرم  یضعب 

__________________________________________________

ص 164. ح 715 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ص 178 . ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
413 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

413 ص :  ریسفت ..... :

. دیدرک مامت  هّجحیذ  زا  موس  تسیب و  ات  ار  ّجح  لاعفا  همه  ینعی  ْمُکَکِسانَم :» ُْمْتیَضَق  اذِإَف  »
ای هّکم ، ینم و  رد  دینک  ادخ  دای  سپ  ار ، هفلدزم  تافرع و  رد  ناتکـسانم  دیرآ  رکذ  هب  ای  دیدوب ، هک  اج  ره  دینک  ادخ  دای  َهَّللا :» اوُرُکْذاَف  »

نیا رد  هاگ  ره  هکنیا  ای  دیرآ . رکذ  هّکم  رد  ار  ادخ  دیدومن ، ریصقت  ای  قلح  ینم  رد  دیداد و  ماجنا  ود  نآ  رد  ار  ناتکـسانم  هاگ  ره  هکنیا 
ینم ماّیا  رد  تاریبکت  هب  رکذ  ریـسفت  ار  ریخا  ینعم  نیا  و  دـیرآ ، رکذ  ینم  مایا  رد  ار  ادـخ  سپ  دـیدرک  مامت  ار  کسانم  هّکم  رد  اهاج و 

. دنکیم دیکأت 
عامتجا اجنآ  رد  دـندشیم ، غراف  جـح  زا  هک  یتقو  «: 1  » دومرف هک  هدش  هداد  تبـسن  ع )  ) رقاب ماما  هب  ًارْکِذ :» َّدَـشَأ  َْوأ  ْمُکَءابآ  ْمُکِرْکِذَـک  »

ادخ ای  دننک  ار  ادخ  دای  ناشناردپ  رکذ  ضوع  هک  دومن  رما  یلاعت  يادخ  سپ  دندرمـشیم ، ار  ناشناردپ  ياهیکین  رخافم و  دـندرکیم و 
. دنرآ رکذ  ناشناردپ  زا  رتشیب  ار 

ینعی فانـصا ،» هّللا  رکذ  یف  ساّنلا  : » هدـش هتفگ  هک  ایوگ  ینعم ، راـبتعا  هب  تسا  لاـمجا  رب  لیـصفت  فطع  لـیبق  زا  فطع  ِساَّنلا :» َنِمَف  »
ناتیاهتّین دیدرک  دای  ار  ادخ  هاگ  ره  دشاب : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، فوذحم  طرش  يازج  نیشناج  ای  دنتسه  فنـص  دنچ  ادخ  رکذ  رد  مدرم 

اطع ایند  زا  ام  هب  اراگدرورپ  دـنیوگیم  هک  دنتـسه  یناسک  اْینُّدـلا ،» ِیف  اِنتآ  انَّبَر  ُلوُقَی  ْنَم   » مدرم زا  اریز  دـنیامن ، صلاخ  اـیند  بلط  زا  ار 
فالخ هب  درادـن  رکذ  هب  يزاـین  تساـیند و  سنج  زا  دـنهاوخیم  هچ  ره  لاـح  ره  هب  دـنهاوخیم . هچ  اـیند  رد  هک  دـناهدرکن  رکذ  نک و 
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. تسا هدومرف  رکذ  ار  نمؤم  بولطم  اذل  دهاوخیمن ، ترخآ  هتساوخ  زج  ایند  رد  هک  نمؤم 
__________________________________________________

ص 166. ح 722 ، ج 1 ، نیلقّثلا . رون  یفاک . زا  لقن  هب  ص 178 ، ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
414 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هدومن لّکوم  ار  يدایز  نازابرـس  یـسفن  ره  رب  دنوادخ  تسین ، ندنام  فقوت و  نآ  رد  ار  سک  چیه  هک  تسا  همه  هاگرذگ  ایند  هک  نادب 
هک تسا  یسک  قمحا  سپ  دنک ، فقوت  ییاج  رد  نآ  کی  سفن  نیا  هک  دنراذگیمن  و  دننک ، ترخآ  يوس  هب  كولس  هب  راداو  ار  وا  هک 
ایند بلط  سپ  دورب . اجنآ  زا  دوخ  دراذگب و  ایند  رد  هک  دهاوخیم  ار  يزیچ  زاینیب  ياناوت  يادخ  زا  تسا و  هاگفّقوت  ایند  دنکیم  نامگ 

. تسا ترخآ  ایند و  زا  يروک  تیاهن  زا 
هک مه  ار  هچنآ  و  دـنکیمن ، بلط  ترخآ  يارب  مه  يزیچ  تسا و  روک  اجنآ  زا  نتفر  اـیند و  هب  تبـسن  دراد  رظن  اـیند  هب  هک  یـسک  نوچ 

دنوادخ اذل  دوشیم . جراخ  ایند  زا  ترخآ ، ایند و  عاتم  زا  تسد  یهت  هدیرب و  لد  ایند  زا  راچان  دنامیمن ، یقاب  وا  اب  دـهاوخیم  ایند  يارب 
: هدومرف

. دوریم راک  هب  ریخ  رد  قالخ »  » نوچ درادن ، ریخ  زا  ياهرهب  بیصن و  ترخآ  رد  ینعی  ٍقالَخ :» ْنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َُهل  ام  َو  »

414 ص :  هیآ 201 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(201  ) ِراَّنلا َباذَع  اِنق  َو  ًۀَنَسَح  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  ًۀَنَسَح  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر  ُلوُقَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 

414 ص :  همجرت ..... :

. رادهاگن خزود  شتآ  باذع  زا  نک و  دنمهرهب  ود  ره  ترخآ  ایند و  ياهتمعن  زا  ار  ام  اراگدرورپ  دنیوگ : رگید  یضعب  و 

414 ص :  ریسفت ..... :

هب تدابع ، ملع و  هب  وکین ، قالخا  هب  شاعم ، يزور و  تعـسو  هب  ایند ، ياهتمعن  هب  ۀنـسح ، ًۀَنَـسَح :» اْینُّدـلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر  ُلوُقَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  »
. تسا هدش  ریسفت  نمؤم و ...  نز  رکاذ و  بلق  رکاش و  نابز  هب  حلاص ، نز 

یبوخ زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  نآ  هجو  و  تسا ، هدش  هداد  وا  هب  ترخآ  ایند و  یبوخ  هدـش ، هداد  ات  هس  نآ  سک  ره  هب  هک  هدـش  تیاور 
يولوم دوشن . عنام  راگدرورپ  يوس  هب  كولس  زا  هک  يوحن  هب  ددرگیمزاب ، نآ  ياهتّذل  یناسفن و  ياوق  هب  هک  تسا  يزیچ  ایند  هنـسح  و 

415 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا : هتفگ  بوخ  هچ  هر ،) )
نسحان ابقع  راد  یف  انتآ  نسحان  ایند  راد  یف  انتآ 

فیرش يا  وت  مه  شاب  ام  دصقم  فیطل  نک  ناتسب  وچ  ام  رب  ار  هار 
. دوشیم مولعم  دش ، دای  ایند  ياهیبوخ  زا  هچنآ  اب  هسیاقم  زا  ترخآ  ياهیبوخ  ۀنسح و  ًۀَنَسَح :» ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  »

زا هاوخ  نآ ، ياهدرد  مّنهج و  رهاظم  لیبق  زا  تسا  وا  تیناسنا  هیحان  زا  تسا ، دـب  ناسنا  يارب  هک  يزیچ  ره  نوچ  و  ِراَّنلا :» َباذَـع  اـِنق  َو  »
. تسا هدش  ریسفت  اهدرد ، ریاس  بت و  هب  ناهانگ و  تاوهش ، دب ، نز  هب  شتآ  باذع  اذل ، هن . ای  دشاب ، یناویح  تامیالم 
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415 ص :  هیآ 202 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(202  ) ِباسِْحلا ُعیِرَس  ُهَّللا  َو  اُوبَسَک  اَّمِم  ٌبیِصَن  ْمَُهل  َِکئلوُأ 

415 ص :  همجرت ..... :

یگدیـسر دوز  همه ، باـسح  هب  ادـخ  تشگ . دـنهاوخ  دـنمهرهب  دوخ  لاـمعا  هجیتـن  زا  یبـقع ،» اـیند و  ناـبلاط   » هقرف ود  نیا  زا  کـی  ره 
. دنکیم

415 ص :  ریسفت ..... :

یکین تساوخرد  اهنآ  هلمج  زا  دناهدرک و  بسک  هک  هچنآ  زا  دنوشیم  دـنمهرهب  ینعی  اُوبَـسَک :» اَّمِم  ٌبیِـصَن  ْمَُهل   » ناگرزب نیا  َِکئلوُأ :» »
زا شمان  هک  تسا  یبیـصن  اهنآ  يارب  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  و  دوشیمن ، عیاـض  ياهدـننک  لـمع  چـیه  لـمع  ینعی  تسا ، ترخآ  اـیند و 

مّـسجت هب  ینعم  نیا  دناهدروآ . تسد  هب  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  زا  یتمـسق  هرهب  نآ  هک  تسا  یبیـصن  ای  دـناهدرک  بسک  هک  تسا  يزیچ 
هب يدـنچ  تایآ  هدرک و  تباث  ار  نآ  زین  يدایز  رابخا  هک  تسا ، قح  نآ  و  دنتـسه ، نآ  هب  لیاق  بهذـم  لها  هچنانچ  دراد ، راعـشا  لامعا 

. دنکیم مکح  نآ  هب  زین  لقع  دنراد و  راعشا  نآ 
نیب تبسن  ملع  نینچمه ، و  تسین ، دندقتعم ، نیئاّشم  هچنانچ  دشاب  سفن  ّتیفیک  هک  یضرع  تروص  هب  ملع  هک  تسا  نیا  هلئسم ، تقیقح 

416 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ملاع و 
زا ینأش  ملع ، هکلب  تسین . مه  لاثم  ملاع  رد  مولعم  تروص  ای  عونلا  ّبر  هدـهاشم  ضحم  دـناهتفگ و  یخرب  هک  روط  نامه  تسین ، مولعم 

تارّدقتم و ملاع  زا  شایلاثم ، بکرم  رابتعا  هب  سفن  نوؤش  سفن و  و  دنکیم ، ادیپ  هعـس  شرتسگ و  سفن  نآ ، ببـس  هب  هک  تسا  سفن 
هک ياهدیاف  تیاغ و  هب  و  دنک ، رّوصت  لامجا  روط  هب  دّرجم  ماقم  رد  ار  نآ  دـیاب  دـهدیم ، ماجنا  ناسنا  هک  یلمع  ره  تسا . يرون  ماسجا 

لیـصفت و وحن  هب  ار  نآ  سپ  دهد ، لّزنت  نآ  یلایخ  ماقم  هب  شایلاع ، يالاب  ماقم  زا  ار  نآ  سپـس ، دیامن . قیدصت  دوشیم  بترتم  نآ  رب 
مزع نآ ، زا  سپ  دیآیم و  دیدپ  ناسنا  يارب  راک  نآ  هب  لیم  سپس ، درآ . رظن  رد  ار  شتیاغ  قیدصت  ماقم  نامه  رد  هدومن ، رّوصت  ّتیئزج 

تکرح ار  باصعا  نآ ، دزیگنایم و  رب  ار  هکّرحم  يورین  نآ  دنکیم و  کیرحت  ار  قوش  يورین  هدارا  سپ  دیامنیم ، هدارا  دعب  دـنکیم ،
ثداح اجیردت  هک  روط  نامه  نآ ، زا  سپ  و  دسریم ، دوجو  هلحرم  هب  لمع  جیردت ، هب  دعب  و  اضعا ، تالضع و  اهگر و  سپس  دهدیم ،

رـس دوریم و  هلقاع  هوق  يوس  هب  دـعب  همهاو ، لایخ و  هب  سپـس  ددرگیم ، زاب  كرتشم  ّسح  هب  هعماس  ای  هرـصاب  هار  زا  جـیردت  هب  هدـش ،
. ددرگیم زاب  زاغآ ، هطقن  نامه  هب  ماجنا 

هک یتـسناد  و  دوشیم ، لـصاح  يدوعـص  وحن  هب  سپـس  یلوزن ، تروص  هب  زاـغآ  رد  ناـسنا  یملع  تاـماقم  رد  یلمع  ره  تروـص  سپ ،
هتفگ هک  تسا  حیحـص  نیا ، ربانب  دوشیم ، رّوصت  سفن  مّسجت  ماقم  رد  لمع  سپ  تسین ، جراخ  مّسجت  رّدقت و  زا  یملع  تاماقم  یـضعب 

. تسا مّسجت  زا  ترابع  لمع  دوش :
ار هچنآ  يورخا  ياهمـسج  زا  دبع ، لمع  ببـس  هب  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  نیا  نآ  تفگ و  ناوتیم  زین  يرگید  هجو  لامعا ، مّسجت  يارب 

ینعی دـنریگیم ، رارق  اهزیچ  نیا  هّدام  لامعا  هک  ینعم  نیا  هب  روصق ، روح و  اههویم و  ناتخرد و  اهرهن و  زا  دـنکیم ، داجیا  دـهاوخب  هک 
417 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ملاع  رد  لامعا 
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ملاع هنیآ  ریبک  ملاع  هک  اریز  دوشیم ، دوجوم  تسا  ریغـص  ملاع  رد  هک  ییاهتروص  لاثما  ریبک ، ملاع  رد  و  دنکیم ، ادـیپ  مّسجت  شریغص 
. تسا ریغص 

ناگدـنب لامعا  هک  دـیآ  شیپ  مّهوت  نیا  تسا  نکمم  اریز  تسا ، مّهوت  عفد  نآ  رد  یلبق و  هلمج  هب  تسا  فطع  ِباسِْحلا :» ُعیِرَـس  ُهَّللا  َو  »
، سپ دهد . شاداپ  ناگدنب  هب  لامعا  ببـس  هب  دنوادخ  ات  تسین  نکمم  اهنآ  طبـض  هک  يوحن  هب  دوشیم ، لصاح  جیردت  هب  تسا و  دایز 

یفخم ادـخ  زا  يزیچ  و  دـیامنیم ، هبـساحم  ار  همه  داـیز  مک و  کـچوک و  گرزب و  دـنوادخ ، هک  دومرف : مّهوت  نیا  عفد  يارب  دـنوادخ 
هک روط  نامه  و  دنکیم ، هاگن  نآ  کی  رد  همه  باسح  هب  هک  تسا  نیا  وا  باسح  تعرـس  زا  و  تسا ، عیرـس  وا  باسح  اریز  دـنامیمن ،

، سپ دـنوشیم . عقاو  ادـخ  رظن  رد  نآ  کی  رد  زین  ریبک  ریغـص و  زا  لامعا  همه  دـنریگیم ، رارق  ادـخ  رظن  دروم  اـنآ  هعفد ، کـی  رد  همه 
تاـفاکم و هبـساحم و  هنومن  و  دـنامیمن ، یفخم  ادـخ  رظن  زا  سک ، چـیه  لاـمعا  زا  کـی  چـیه  و  دوـشیمن ، توـف  وا  زا  یـسک  باـسح 

یکدنا هکنیا  رگم  دندنویپیمن ، عوقو  هب  یگرزب  کچوک و  چیه  اهنآ  لامعا  زا  و  تسا ، مولعم  فیلکت  لوا  زا  ناگدنب ، اب  ادـخ  تازاجم 
رما هبساحم  هب  ار  ناگدنب  بلطم ، نیا  نتخانش  يارب  لفاغ . هن  دنشاب  هّبنتم  نانآ  هک  یتروص  رد  دوشیم ، رهاظ  ناگدنب  رب  اهنآ  تازاجم  زا 

رگباسح سفن و  بقارم  هک  وحن  نیا  هب  دـنکیم ، هبـساحم  ار  شدوخ  ياهدـنب  یتقو  اریز  دـسر ، ارف  ادـخ  هبـساحم  هکنآ  زا  شیپ  دـندرک ،
رد ار  سفن  قالخا  زا  یقلخ  ای  سفن  ضارعا  زا  یضرع  ای  يرگید  لعف  ّرـش ، ریخ و  زا  يراک  ره  هک  دوشیم  رهاظ  وا  رب  تسا ، نآ  لامعا 

. دراد یپ 
لاـمعا زا  يزیچ  دـنوادخ  دـیمهفیم  هک  تسا  تقو  نآ  دـیوش ، هبـساحم  هکنیا  زا  شیپ  دـییامن  هبـساحم  ار  دوخ  ادـخ ! ناگدـنب  يا  سپ 

418 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  لمع  و  دهدب ، ار  نآ  يازج  شاداپ و  هکنیا  رگم  دراذگیمن ، او  ار  ناگدنب 
رود ادخ  رظن  زا  شایکچوک  تراقح و  رطاخ  هب  کچوک  زیچ  و  دنکیمن ، لوغشم  رگید  هدننک  لمع  زا  ار  ادخ  امـش ، زا  ياهدننک  لمع 

. دنامیمن

418 ص :  هیآ 203 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ِْهَیلِإ ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  یقَّتا  ِنَِمل  ِْهیَلَع  َْمثِإ  ـالَف  َرَّخَأـَت  ْنَم  َو  ِْهیَلَع  َْمثِإ  ـالَف  ِْنیَمْوَـی  ِیف  َلَّجَعَت  ْنَمَف  ٍتادوُدـْعَم  ٍماَّیَأ  ِیف  َهَّللا  اوُرُکْذا  َو 
(203  ) َنوُرَشُْحت

418 ص :  همجرت ..... :

رکذ قح و  رکذ  هب  دیاب  اهنت  اجنآ  هک  تافرع  ینم و  رد  قیرـشت  ماّیا   ) نّیعم يزور  دنچ  رد  زامن  زا  دـعب  ریبکت  رکذ  هب  دـینک  رکذ  ار  ادـخ 
ای نانز  دروم  رد  ای  هانگ ، ره  زا  هک  سک  نآ  دراد و  رّخؤم  اـی  مّدـقم  ار  ینم  يارحـص  زا  تکرح  زور  هک  تسین  یکاـب  و  تخادرپ ) ادـخ 

. تشگ دیهاوخ  زاب  ادخ  يوس  هب  هک  دینادب  دیسرتب و  ادخ  زا  تسین . یکاب  وا  رب  هدوب ، راکزیهرپ  مارح  راکش 

418 ص :  ریسفت ..... :

«. ْمُکَءابآ ْمُکِرْکِذَک  َهَّللا  اوُرُکْذاَف   » ادخ لوق  رب  تسا  فطع  َهَّللا :» اوُرُکْذا  َو  »
عراش زا  هک  دشاب  يزیچ  هب  دیاب  رکذ  تسا . ینابرق  زا  سپ  زور  هس  نآ ، هدش و  ریسفت  قیرشت  ماّیا  هب  تادودعم  ماّیا  ٍتادوُدْعَم :» ٍماَّیَأ  ِیف  »
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مهدزیس حبـص  ات  ینابرق  زور  رهظ  زا  ریبکت  هد  دوشیم ، هتفگ  هناگجنپ  ياهزامن  زا  دعب  هک  تاریبکت  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  هدیـسر 
. دیوگب مهدزاود  زور  حبص  ات  تاولص  هد  وا  ریغ  و  دشاب ، ینم  رد  هک  یسک  يارب 

ام یلع  ربکا  هّللا  دـمحلا ، هّلل  و  ربکا ، هّللا  ربکا ، هّللا  هّللا و  ّالا  هلا  ال  ربکا ، هّللا  ربکا ، هّللا  زا : تسا  ترابع  هدیـسر ، عراـش  زا  هک  ییاـهریبکت 
. ماعنالا ۀمیهب  نم  انقزر  ام  یلع  ربکا  هّللا  انیده ،

و دوشیمن ، ریـسفت  نآ  ریغ  هب  ییانتعا  سپ  تشذـگ ، هک  ٍتادوُدـْعَم » ٍماَّیَأ   » ریـسفت رب  دـنکیم  تلالد  هلمج  نیا  ِْنیَمْوَی :» ِیف  َلَّجَعَت  ْنَمَف  »
419 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دوصقم 

رد لیجعت  ای  دشاب  تکرح  رد  لیجعت  هیآ  ریدقت  هکنیا  زا  معا  مهدزیـس ، زور  ات  ریخأت  مهدزاود و  زور  رد  تسا  تکرح  چوک  رد  لیجعت 
. مهدزیس زور  ات  تسا  مامتا  ریخأت  ریخأت ، زا  دوصقم  مهدزاود و  زور  رد  ینم  رد  تسا  رکذ  مامتا  رکذ ، رد  لیجعت  زا  دوصقم  رکذ و 

راکهانگ ار  هدـننک  لـیجعت  ناـنآ  زا  یـضعب  نوچ  دندرمـشیم ، هاـنگ  ار  لـیجعت  هک  تسا  ّتیلهاـج  لـها  زا  یناـسک  ّدر  ِْهیَلَع :» َْمثِإ  ـالَف  »
. دنتسنادیم

. دنتسنادیم راکهانگ  ار  رّخأتم  هک  تسا  يرگید  تعامج  ّدر  ِْهیَلَع :» َْمثِإ  الَف  َرَّخََأت  ْنَم  َو  »
سپ دشاب ، هدرکن  دیص  شمارحا  رد  هک  تسا  یسک  يارب  مهدزیس  مهدزاود و  زور  نیب  تکرح  رد  رییخت  مکح و  نیا  ینعی  یقَّتا :» ِنَِمل  »

هک دراد  رابخا  زا  یضعب  رد  و  تسا . رابخا  زا  یخرب  لولدم  ینعم  نیا  و  دنک ، تکرح  دناوتیمن  لوا  چوک )  ) تکرح رد  دنک ، دیـص  رگا 
«1 . » دنک زیهرپ  هدومن ، مارح  مارحا  رد  دنوادخ  هک  يزیچ  ره  زا  لدج و  غورد ، انز ، عامج ، زا  دیص ، زا  سپ 

هک تسا  نیا  دوصقم  هکلب  دهد ، ماجنا  تساوخ  هک  ار  ریخأت  میدقت و  زا  مادـک  ره  هک  تسین  نیا  هیآ  ینعم  هک  هدـمآ  رابخا  زا  یخرب  رد 
. تسا هدش  هدیشخب  شناهانگ  هک  یلاح  رد  ددرگیم ، زاب  وا 

دننام دوشیم ، كاپ  هانگ  زا  صخـش  هک  دـیوگب  دـهاوخیم  هکلب  دـیامن ، ناـیب  ار  رییخت  اـهنت  دـهاوخیمن  هیآ  هک  تسا  نیا  تیاور  دارم 
هانگ دهد  ماجنا  دهاوخب  ار  مادک  ره  ناهانگ  زا  هن  رگ  و  دیامن ، زیهرپ  هانگ  کلهم و  ياهزیچ  زا  رگا  هدمآ ، ایند  هب  شردام  زا  هک  يزور 

يدیدج هبوت  اب  دـیاب  هکلب  دوشیمن ، هدیـشخب  هدـش ، لطاب  تامّرحم  باکترا  اب  هک  ياهبوت  ببـس  هب  هتـشذگ  ناهانگ  نآ  و  تسا ، هدرک 
. دشاب
__________________________________________________

(. ع  ) رقاب ماما  لوق  زا  یشایع  ریسفت  زا  لقن  هب  ص 180 ، ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
420 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دنک ریخأت  هک  یـسک  و  «، 1  » تسین وا  رب  یهانگ  دـسرب  شلها  هناـخ و  هب  هکنآ  زا  شیپ  دریمب ، هک  یـسک  تسا : هدـمآ  راـبخا  یـضعب  رد 
تـسا قح  لها  رب  هنعط  ّقح و  هب  لهج  زا  ترابع  هک  ربک  زا  ای  دـشاب ، هدرک  زیهرپ  هریبک  ناهانگ  زا  هک  یتروص  رد  تسین ، وا  رب  یهاـنگ 

. دشاب هدرک  زیهرپ 
جح امـش  دنتـسه و  يواـسم  مکح  نیا  رد  مدرم  همه  تسامـش و  هب  طوبرم  مکح  نیا  دوـمرف : هک  هدـش  هداد  تبـسن  ع )  ) قداـص ماـما  هب 

«2 . » دیتسه هدنرازگ 
یلع تیالو  رب  دوشیمن  تباث  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دـیتسه ، امـش  نیقّتم  نآ  دـنگوس ، ادـخ  هب  تسا : يرگید  ربخ  رد 

. نیقّتم رگم  (ع )
ناهانگ ینیگنـس  دـینکن  لمح  ات  دـیهدن ، ماجنا  هدـننک  كاله  نیگنـس و  ناـهانگ  ماـّیا ، نآ  زا  سپ  هک  دیـسرتب  ادـخ  زا  و  َهَّللا :» اوُقَّتا  َو  »

. دینکن ادیپ  هبوت  هب  يزاین  رگید  هکنیا  ات  دیوشیم ، بکترم  هک  يدیدج  ناهانگ  اب  ار  هتشذگ 
باکترا دـیاهدش و  رما  نآ  هب  هک  هچنآ  كرت  رد  ادـخ  بضغ  مشخ و  زا  دـیزیهرپب  ینعی  دـشاب ، يوقت  قلطم  هب  رما  دوصقم  تسا  نکمم 
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. دیاهدش یهن  نآ  زا  هک  هچنآ 
. دیدهت تسا و  بیغرت  ینعم  نیا  و  شدوخ ، لمع  قبط  ار  یسک  ره  دهدیم  ازج  سپ  َنوُرَشُْحت :» ِْهَیلِإ  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  »

420 ص :  هیآ 204 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(204  ) ِماصِْخلا َُّدلَأ  َوُه  َو  ِِهْبلَق  ِیف  ام  یلَع  َهَّللا  ُدِهُْشی  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ُُهلْوَق  َُکبِْجُعی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 

420 ص :  همجرت ..... :

ارت ایند  یگدنز  رد  وا  نخس  هک  تسا  یسک  نامدرم  زا  و 
__________________________________________________

ع)  ) قداص ماما  لوق  زا  یفاک  هیقف و  زا  لقن  هب  ص 180 ، ج 1 - یفاص - ریسفت  ( 1)
. ].....[ ص 180 ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 2)

421 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا ناگدنزیتس  نیرتتخس  وا  هک  یلاح  رد  دریگ ، هاوگ  دراد  لد  رد  هک  هچنآ  ره  رب  ار  ادخ  دروآ و  تفگش 

421 ص :  ریسفت ..... :

« هیآ رخآ  ات  اِنتآ  اـنَّبَر  ُلوُقَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِمَف   » رب ار  نآ  هک  تسا  نیا  زا  عناـم  یبنجا ، نتفرگ  رارق  هلـصاف  ُُهلْوَق :» َکـُبِْجُعی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  »
تـسا يزیچ  نداد  رارق  فانیتسا  يارب  مه  ار  وا  و  مینک ، فطع  اهنآ  رب  هک  تسا  نیا  زا  عنام  قباس ، ياـههلمج  ندوب  اـشنا  و  مینک ، فطع 

. دریذپیمن ار  نآ  میقتسم  هقیلس  قوذ و  هک 
مدرم زا  : » تسا هتفگ  هک  اـیوگ  دوـشیم ، هدافتـسا  قباـس  هلمج  زا  هک  دـشاب  فـطع  یفوذـحم  هلمج  رب  هک  دـنامیم  یقاـب  اـهنت  نیارباـنب ،

دنتـسه قفانم  زین  یهورگ  و  دننکیم ، دای  ترخآ  ایند و  يارب  ار  ادخ  یهورگ  و  ایند ، يارب  اهنت  دـننکیم  دای  ار  ادـخ  هک  دنتـسه  یهورگ 
. دروآیم تفگش  هب  ار  وت  هک  تسا  يروط  نانآ  مالک  و  دننکیمن ، ادخ  دای  سیلدت ، يارب  زج  هک 

یتقو ینعی  هلوق ،»  » ریمض زا  تسا  لاح  ای  نآ ، زا  تسا  لاح  ای  هلوق »  » هب تسا  قلعتم  ای  کبجعی »  » لوعفم زا  تسا  لاح  اْینُّدلا :» ِةایَْحلا  ِیف  »
یناگدنز رما  رد  وا  یتقو  هکنیا  ای  ییآیم ، تفگـش  هب  يدرک ، رظن  قفانم  راتفگ  هب  ماقم  نآ  زا  و  ایند ، یناگدنز  ماقم  رد  يدرک  لّزنت  هک 

ترخآ یناگدـنز  زا  وا  ای  یـشاب  يورخا  یناگدـنز  ماقم  رد  وت  رگا  هتبلا  ینکیم ، بّجعت  وا  راتفگ  زا  دـیوگیم ، نخـس  نآ  ظفح  ای  ایند 
. ییآیمن تفگش  هب  رگید  دیوگب ، نخس 

هک دنکیم  اعّدا  ینعی  تساعّدا ، ظفل  نیا  و  درذـگیم ، شلد  رد  هچنآ  رب  دریگیم  هاوگ  ار  ادـخ  قفانم  و  ِِهْبلَق :» ِیف  ام  یلَع  َهَّللا  ُدِهُْـشی  َو  »
هک ار  هچنآ  دنکیم و  سیلدت  وا  اریز  دـشاب ، قفاوم  شبلق  اب  شراتفگ  اتقیقح  هکنیا  هن  وا ، لوق  قفاوم  تسا و  قح  تسه ، شبلق  رد  هچنآ 

تداهـش هدننک  ادا  ار  وا  ای  دـهدیم ، رارق  تداهـش  لّمحتم  ار  ادـخ  هک  تسا  نیا  داهـشا ، زا  وا  دوصقم  دـنکیم و  راهظا  تسین  شبلق  رد 
422 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تداع  مسر و  نیا  و  دنادیم ،

رکذ دنگوس  ادخ  هب  دیامن ، جاجتحا  نآ  هب  هک  تشادن  مه  یلیلد  دنکب و  شقیدصت  هک  درکن  ادـیپ  ار  یـسک  یتقو  اریز  تساهوگغورد ،
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غورد هک  یـسک  دنیوگیم  هک  تسا  هدـش  لثم  کی  هّیـضق  نیا  هک  ییاج  ات  دریگیم  هاوگ  ار  ادـخ  و  دروخیم ، مسق  ادـخ  هب  دـنکیم و 
قفانم هک  هدومن  نیا  هب  هراشا  ٍنیِهَم ،» ٍفاَّلَح  َّلُک  ْعُِطت  َو ال  : » هدومرف هک  اـجنآ  یلاـعت  دـنوادخ  دروخیم و  داـیز  زین  مسق  دـیوگیم  داـیز 

. دیوگیم غورد  رایسب  تسا و  وگغورد 
صیرح و مصخ  ینعم  هب  هکلب  تسین ، لیـضفت  يرترب و  يارب  لضفا  دـننام  رمحا و  لـثم  تسا  لـعفأ  نزو  رب  ّدـلأ » «: » ِماـصِْخلا ُّدـَلَأ  َوُه  َو  »

تـسا هدـش  دراو  هچ  رگا  تسا ، ناقفانم  همه  لماش  هیآ  و  تسا ، مصخ  عمج  ای  ردـصم  ماصخ »  » دـنکیمن و لیم  قح  هب  هک  تسا  یلیخب 
. تسا هتشگ  لزان  شناوریپ  هیواعم و  قح  رد  نآ  هک 

422 ص :  هیآ 205 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(205  ) َداسَْفلا ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو  َلْسَّنلا  َو  َثْرَْحلا  َِکلُْهی  َو  اهِیف  َدِسُْفِیل  ِضْرَْألا  ِیف  یعَس  یَّلََوت  اذِإ  َو 

422 ص :  همجرت ..... :

. تسا داسف  هنتف و  شراک  دوش ، رود  وت  روضح  زا  نوچ  و 
. ار داسف  درادن  تسود  دنوادخ  دنک و  عطق  ار  رشب  لسن  دهد و  انف  داب  رب  قلخ  لصاح  ات  دشوکب 

422 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

. دشاب مدرم  رب  یلاو  هکنیا  ای  دشاب ، ایند  روما  ای  وت  روما  زا  يرما  يّدصتم  ای  دنک ، وت  هب  تشپ  هک  یتقو  ینعی  یَّلََوت :» اذِإ  َو  »
. ریس رد  دوشیم  عیرس  ینعی  یعَس :» »

. ناشیا نانیشناج  ایبنا و  هریس  ای  رابخا  ای  نآرق ، نیمز  ای  ریبک  ملاع  ای  ریغص  ملاع  نیمز  ِضْرَْألا :» ِیف  »
زا تسا  يزیچ  ندرک  عنم  ای  دراد ، هک  یلامک  زا  تسا  يزیچ  نداد  رییغت  زا  ترابع  داسفا  دنک و  داجیا  داسف  نیمز  رد  ینعی  اهِیف :» َدِسُْفِیل  »

423 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دوش هتفگ  اهنآ  هب  هاگره  و  دنتسه . حلـصم  اهنآ  هک  دننکیم  نامگ  ناقفانم  اریز  تسا ، تبقاع  مال  ای  تیاغ  مال  مال »  » لامک و هب  ندیـسر 

. دننادیمن اما  دنتسه ، دسفم  اهنآ  هک  دیشاب  هاگآ  یلو  میتسه ، هدننک  حالصا  ام  دنیوگیم  دینکن ، داسف  نیمز  رد 
. دنکیم انف  ار  هشیر  لصا و  ینعی  َِکلُْهی :» َو  »

هدـنایور نیمز  زا  ار  نآ  ادـخ  هک  تسا  یهاـیگ  ره  قلطم  اـی  نیمز ، تاـتابن  زا  دـنراکیم  ار  نآ  مدرم  هک  تسا  يزیچ  ثرح » «: » َثْرَْحلا »
. دشاب

. ناسنا کچوک  هچب  ای  دیایب ، ایند  هب  يدوجوم  ره  زا  کچوک  هچب  َلْسَّنلا :» َو  »

423 ص :  رشب .....  لسن  تاتابن و  ندرب  نیب  زا  نیمز و  رد  داسفا  هراب  رد  یقیقحت 
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رد و  تسا ، دّدجت  لاح  رد  تفص  تاذ و  ثیح  زا  شینیمز ، تادوجوم  نیمز و  و  شینامـسآ ، تادوجوم  شنامـسآ و  عبط  ملاع  هک  نادب 
لاح شاهدـنروآ ، دـیدپ  هب  تبـسن  دوجوم  نآ  لاح  ییاقب . شاهدـنروآ  دـیدپ  بناج  زا  تسا و  ییانف  شدوخ  بناج  زا  نآ  يارب  نآ ، ره 

ره هکنیا  لیلد  هب  دـنامیمن ، یقاب  نامز  ود  هظحل و  ود  رد  دوشیم ، عقاو  حطـس  رب  هک  یعاعـش  اریز  باتفآ ، هب  تبـسن  تسا  باتفآ  عاعش 
یقاـب نآ  رد  عاعـش  هنزور ، نتـسب  زا  سپ  و  دوشیم ، مدـهنم  هنزور ، نتـسب  ضحم  هب  دوش ، عقاو  یحطـس  رب  عاعـش  يرود  هنزور  زا  هاـگ 

نآ زا  تسا ، تّیـشم  زا  ترابع  دشاب ، ناهنپ  نآ  ياهندش  ون  هک  يوحن  هب  دـشخبیم ، اقب  هتـسویپ  هشیمه و  ار  ءایـشا  هک  يزیچ  دـنامیمن .
اهدادعتـسا تواـفت  بسح  هب  دراد و  دادعتـسا  هّوق و  یعوـن  نوـک  ملاـع  تاـنیاک و  هکنیا  تسا . ماـع  یناـمحر  تمحر  ّتیـشم ، هک  هجو 

. دوشیم قّقحم  تّیشم  اب  اهنت  دناهدیـسر ، ّتیلعف  هب  هک  یتادوجوم  دّدجت  دوشیم و  جراخ  لعف  هب  هّوق  زا  تعرـس ، هب  ای  يدنک  هب  اجیردت 
424 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هجو  زا  ّتیشم  ببس  هب  هچنآ  و  دشاب ، یمیحر  تمحر  ّتیشم  هک  هجو  نآ  زا 

ّتیشم یمیحر  تمحر  هجو  زا  هک  هچنآ  تسا و  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تلاسر  هیحان  زا  دنکیم ، ادیپ  دوجو  شاینامحر  تمحر 
. تسا هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تیالو  هیحان  زا  دیآیم ، دوجو  هب 

هک نانچنآ  دـسرب ، شایعون  تـالامک  هجرد  رخآ  هب  يزیچ  ره  سپ  تسا . تیـالو  هب  نآ  لامکتـسا  تلاـسر و  هب  ایـشا ، ياـقب  نیارباـنب ،
ره و  دوشیم ، صقان  تیالو  لوبق  زا  رادقم  نامه  هب  دسرن ، لامک  هجرد  نآ  هب  هک  يزیچ  ره  و  تسا ، هدوب  تیالو  لباق  تسا  وا  هتـسیاش 

ع)  ) هّمئا زا  هچنانچ  دنکیمن ، لوبق  ار  تیالو  زا  رادقم  چیه  دشاب ، هتشادن  ار  شعون  تالامک  زا  کی  چیه  دوخ  عون  رد  الـصا  هک  يزیچ 
تسا و نیوکت  بسح  رب  راتفگ  نیا  دننکیمن . لوبق  ار  تیب  لها  ام  تیالو  اهبادرم ، روش و  خلت و  ياهبآ  رازهروش و  ياهنیمز  هدش ، دراو 

هچنانچ دنـسریمن ، لامک  هب  یعون  لامک  بتارم  زا  کی  چیه  رد  اهنآ  زا  کی  چـیه  دوش ، عطق  ایـشا  زا  ینیوکت  یمیحر  تمحر  نیا  رگا 
. دنامیمن یقاب  هظحل ) ود   ) نآ ود  رد  يزیچ  چیه  دوش ، عطق  ایشا  زا  ینامحر  تمحر  رگا 

«. 1  » دربیم ورف  ار  شلها  نیمز  دوش ، هتشادرب  نیمز  زا  تّجح  رگا  دناهدومرف : هک  اجنآ  دناهدرک ، هراشا  عاطقنا  نیمه  هب  و 
هب و  دراد . هّجوت  اهنآ  هب  تیالو  بحاص  هچناـنچ  دنتـسه ، تیـالو  هب  ندومن  هّجوت  ندروآ و  ور  هب  فّلکم  مدرم  فیلکت ، بسح  هب  اـّما  و 

نودـب هک  دوشیم  هتـشاک  ییاهزیچ  تلاـح ، نیا  رد  دوشیم . لـماک  ریغـص  ملاـع  رد  لـسن ، تعارز و  هّجوت ، نآ  ندروآ و  ور  نیا  ببس 
هزادنا ره  درکیمن . ادیپ  دلوت  تیالو  نودب  هک  دنکیم  ادیپ  دلوت  يزیچ  و  دشیمن ، هتـشاک  زگره  نامیپ ، دـهع و  تعیب و  تیالو و  لوبق 

لسن تعارز و  هّجوت ، ود  نیا  ندش  دایز  اب  و  دوشیم ، رتشیب  رما  بحاص  هّجوت  دوش ، رتنوزفا  هّجوت  نآ  شنیرفآ  رد 
__________________________________________________

ص 21. ح 20 ، ج 23 ، راحب ، ( 1)
425 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ملاع رد  اهنآ  لامکتـسا  دوجو و  ریغـص ، ملاع  رد  ندـش  لماک  ندـش و  دایز  ببـس  هب  و  دنـسریم ، لامک  هب  ریغـص  ملاع  رد  هتـشگ ، دایز 
. دباییم ینوزف  ریبک ،

هب دوشیم و  دایز  وا  تیاضر  تقو و  بحاص  هّجوت  هدرک  هک  یـششوک  قبط  دنک ، شـشوک  رما  بحاص  ندرک  یـضار  رد  سک  ره  سپ 
هراشا ینعم  نیمه  هب  دوشیم . دایز  ریبک  ریغـص و  ملاـع  رد  لـسن  تعارز و  رد  تکرب  تقو  بحاـص  ياـضر  هّجوت و  ندـش  داـیز  بسح 

نامـسآ زا  یتاکرب  اهنآ  يارب  هنیآ  ره  دننک ، هشیپ  يوقت  دنروایب و  نامیا  اههیرق  لها  رگا  : » دیامرفیم هک  اجنآ  یلاعت ، يادخ  تسا  هدرک 
نانآ رگا  هک : یلاعت  يادـخ  لوق  زین  و  اج ، ود  ره  رد  تکرب  ود  ره  زا  ای  میدوشگیم ، ریبک  ملاع  رد  نیمز  رد  یتاـکرب  ریغـص و  ملاـع  رد 

ریز زا  رـس و  يالاب  زا  هنیآ  ره  دنتـشادیم ، اپ  رب  دـندرکیم و  هماـقا  دوب  هدـش  لزاـن  ناـشراگدرورپ  زا  هک  ار  هچنآ  ار و  لـیجنا  تاروت و 
: تسا هتفگ  بوخ  هچ  يولوم  ریبک . ریغص و  ملاع  رد  ینعی  دندروخیم ، يزور  ناشیاهاپ 

شوج دیص  رد  دنک  ددرگ ، يوق  ات  شوک  بطق  ياضر  رد  یناوت  ات 
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قلخ قزر  نیدنچ  تسا  لقع  فک  زک  قلخ  دندرگ  اونیب  دجنرب  نوچ 
ندب ریبدت  تسا  لقع  هتسب  نت  يازجا  نوچ  قلخ  لقع و  وچ  وا 

ین حون  رد  دوب  یتشک  رد  فعض  ین  حور  زا  دوب  نت  زا  بطق  فعض 
شیتشگ هدنب  صاخ و  مالغ  رگ  شیتشک  تمّرم  رد  هد  ییرای 

426 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ورصنی هّللا  ورصنت  نا  قح : تفگ  وا  رد  ین  دیازف  وت  رد  تیرای 

لـسن ثرح و  دایدزا  بجوم  نینچمه ، و  تسا ، ینیوکت  تیالو  تیوقت  بجوم  نآ  دایدزا  یفیلکت و  هّجوت  هک  دوشیم  مولعم  اـجنیا  زا  و 
. دوشیم ریبک  ریغص و  ملاع  رد  ود  نآ  لامک  دایدزا  و 

داسف و دوش ، دایز  ضارعا  هک  هزادـنا  ره  و  تسا ، ریبک  ریغـص و  ملاع  رد  لـسن  تعارز  ندـش  دـساف  بجوم  یفیلکت ، تیـالو  زا  ضارعا 
، دوش ازهتـسا  بیذـکت و  هب  رجنم  رگا  هتـشگ و  رایـسب  كاله  داسف و  دوش ، ریغ  عنم  هب  رجنم  ضارعا  هاگره  و  دوشیم ، دایز  مه  تکاله 

. دراد یپ  رد  ار  یهابت  داسف و  تیاهن 
ار ادخ  تایآ  هک  تسا  نیا  دنداد ، ماجنا  يدب  يالعا  ّدح  رد  ار  يدب  هک  یناسک  تبقاع  سپـس  : » دیامرفیم هک  تسا ، یلاعت  يادـخ  لوق 

. تسا ینعم  نیمه  هب  هراشا  دنتفرگ ،» ازهتسا  هب  ار  اهنآ  هدرک و  بیذکت 
رد داسفا  وا  شـشوک  یعـس و  هدـیاف  یلو  دـنکیم ، یعـس  نیمز  رد  دوش ، نادرگ  ور  تیالو  زا  رگا  دوش : هتفگ  هک  تسا  زیاـج  نیارباـنب ،

. دنکیمن ساسحا  ار  بلطم  نیا  زین  وا  دوخ  و  دوشیم ، لسن  تعارز و  ندرک  هابت  نیمز و 
، دـنادیم ضوغبم  ار  داسف  ینعم  هک  دوریم  راک  هب  يدروم  رد  نایب  هوحن  نیا  درادـن و  تسود  ار  داسف  ادـخ  و  َداـسَْفلا :» ُّبُِحی  ـال  ُهَّللا  َو  »

. تسا ضغب  زا  هلمج  يانعم  هکنیا  وگ 

426 ص :  هیآ 206 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(206  ) ُداهِْملا َْسِئَبل  َو  ُمَّنَهَج  ُُهبْسَحَف  ِْمثِْإلِاب  ُةَّزِْعلا  ُْهتَذَخَأ  َهَّللا  ِقَّتا  َُهل  َلِیق  اذِإ  َو 

426 ص :  همجرت ..... :

427 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  كرت  سرتب و  ادخ  زا  دنیوگ  تحیصن  زردنا و  هب  ار  وا  نوچ  و 
. تسا يدب  هاگمارآ  رایسب  هک  دنک  تیافک  ار  وا  مّنهج  دونشن ، تحیصن  هک  دزیگنارب  يراکدب  هب  ار  وا  يدنسپدوخ  رورغ و  نک ، داسف 

427 ص :  ریسفت ..... :

وگزردـنا زردـنا  زا  ندرک ، كاله  يزیگنا و  داسف  رد  ادـخ  بضغ  مشخ و  زا  زیهرپب  دوش : هتفگ  وا  هب  یتقو  ینعی  َهَّللا :» ِقَّتا  َُهل  َلِیق  اذِإ  َو  »
تردــق و ار  وا  ینعی  ُةَّزِْعلا :» ُْهتَذـَـخَأ  ، » سپ دربیمن ، ناـمگ  حالــصا  زج  دوـخ  زا  وا  اریز  دزرویم ، يرادــنپ  گرزب  دــنزیم و  زاـبرس 

. تفرگ یشنم  گرزب  يدنمناوت و 
ینعی تفرگ . تسا ، هدش  یهن  نآ  زا  هک  یهانگ  ببـس  هب  تردق  تّزع و  ار  وا  ای  تسا ، هدرک  بسک  البق  هک  یناهانگ  ببـس  هب  ِْمثِْإلِاب :» »
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. تسا زابجل  قفانم و  وا  اریز  دنکیم ، راداو  اهزیچ  ندنادرگ  دوبان  رایسب و  داسف  هب  ار  وا  تردق  تّزع و 
شارف و ینعم  هب  باتک  نزو  رب  داـهم  تسا . یهاـگیاج  دـب  هک  تسا  بساـنم  خزود  اـهنت  وا ، يارب  سپ  ُداـهِْملا :» َْسِئَبل  َو  ُمَّنَهَج  ُُهبْـسَحَف  »

. دوشیم هدامآ  شمارآ  نوکس و  يارب  هک  تسا  ییاج 

427 ص :  هیآ 207 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(207  ) ِدابِْعلِاب ٌفَُؤر  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 

427 ص :  همجرت ..... :

رتسب رد  ربمایپ  ياج  هب  ع ]  ] یلع هک  یبش  دننام   ) دنرذگرد ادخ  يدونـشخ  هار  رد  دوخ  ناج  زا  هک  تسا ) ع ]  ] یلع دارم   ) دننادرم یـضعب 
. تسا ناگدنب  نینچ  رادتسود  ادخ  و  دیباوخ )

427 ص :  ریسفت ..... :

428 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دشورفیم . هک  تسا  یسک  مدرم  نیب  زا  و  يِرْشَی :» ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  »
، دهاوخب شدوخ  يارب  مه  رگا  و  دهاوخیمن ، دوخ  يارب  ار  ادخ  تیاضر  ینعی  ادخ ، ياضر  بلط  رد  ار  دوخ  ِهَّللا :» ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  »
راعـش و اب  شدوخ ، يارب  ادخ  تیاضر  بلج  رگا  اریز  درادـن ، دوجو  تسا ، وا  دوخ  يارب  ادـخ ) تیاضر   ) تساوخرد نیا  هکنیا  ساسحا 

. دنکیم ادیپ  ضقانت  ُهَسْفَن ،» يِرْشَی  : » دیامرفیم هک  یلاعت  يادخ  لوق  هب  دشاب ، ّتین  ساسحا و 
«. 1  » تسا هدش  تیاور  هّصاخ  هّماع و  قیرط  هب  هچنانچ  دیباوخ ، وا  رتسب  رد  ربمایپ  رارف  بش  رد  هک  تسا  ع )  ) یلع هراب  رد  هیآ  نیا  لوزن 

هدرک و یگداتـسیا  هک  تسا  یـسک  ره  لماش  زین ، مود  هیآ  و  دراد ، نایرج  دوشیمن  لّسوتم  شراـگدرورپ  هب  هک  یقفاـنم  ره  رد  لوا  هیآ 
فنـص ود  رد  ار  اهنآ  یلاعت  يادخ  هک  تسا  یتاجرد  بتارم و  ود ، نآ  نیب  و  دوش ، یناف  شراگدرورپ  رد  دـنک و  رود  دوخ  زا  ار  ّتینانا 

: تسا هدرک  جرد 
هک دنتسه  یناسک  مود  هتـسد  دراد . هک  یبتارم  تاجرد و  اب  ناشیایند  ریمعت  يارب  دنیوجیم  ادخ  هب  لّسوت  هک  دنتـسه  یناسک  لوا  هتـسد 

«. 2  » هیآ رخآ  ات  ُلوُقَی ...  ْنَم  ِساَّنلا  َنِمَف  هدومرف : هراشا  ود  ره  هب  و  ناشترخآ . ایند و  يارب  دننکب  دوخ  هب  لّسوت 
ایند و بلاط  دـنکیم و  ظفح  ار  ادـخ  رد  یناـف  دـهدیم و  تلهم  قفاـنم  هب  شایناـبرهم  تفأر و  اـب  دـنوادخ  سپ  ِداـبِْعلِاب :» ٌفَُؤر  ُهَّللا  َو  »
تسا و یناسفن  رما  تمحر  هک  اریز  دـنراد ، مه  کیدزن  ینعم  ود  دـنوش ، دای  مه  اب  هاگره  تمحر ، تفأر و  دـهدیم . شاداـپ  ار  ترخآ 

. دوشیم هدهاشم  اضعا  رد  هک  تسا  تمحر  راثآ  تفأر 
__________________________________________________

ص 101. ج 292 ، ج 1 ، یشایع ، و  ص 171 ، ح 761 ، ج 1 ، نیّلقثلا ، رون  ( 1)
، ینعی ِراَّنلا . َباذَع  اِنق  َو  ًۀَنَسَح  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  ًۀَنَـسَح  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر  ُلوُقَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  دیامرفیم : هک  هرقب  هروس  زا  هیآ 201  هب  هراشا   2

. امرفب ظفح  شتآ  باذع  زا  ار  ام  هدب و  ام  هب  یکین  ترخآ  رد  یکین و  ایند  رد  اراگدرورپ ، راب  دنیوگیم  هک  دنتسه  ینامدرم 
429 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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429 ص :  هیآ 208 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(208  ) ٌنِیبُم ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َو ال  ًۀَّفاَک  ِْملِّسلا  ِیف  اُولُخْدا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

429 ص :  همجرت ..... :

يوریپ ناطیـش  روآهقرفت  ياههسوسو  زا  و  دـیوش ) حلـص  رد  لخاد  و   ) دـییآرد میلـست  ماقم  رد  ادـخ  رماوا  هب  اقفتم  همه  ناـمیا ! لـها  يا 
. تسا راکشآ  ینمشد  ار  امش  انامه  وا  هک  دینکن 

429 ص :  ریسفت ..... :

ایند يارب  ار  ادخ  هک  یناسک  ینعی  داد ، رارق  باطخ  ادن و  دروم  ار  نانمؤم  درک ، نایب  ار  مدرم  فانصا  هکنآ  زا  سپ  اُونَمآ :» َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »
هدروآ و ناجیه  هب  ار  اـهنآ  باـطخ ، ادـن و  تذـل  نیمه  هک  دـنناوخیم ، ادـخ  تاذ  يارب  ار  ادـخ  اـی  ترخآ ، اـیند و  يارب  اـی  دـنناوخیم 

: دومرف سپ  دنوش ، لخاد  ریخا  فنص  هبترم  رد  هک  دنکیم  رما  ار  اهنآ  سپس  دنکیم ، لاحشوخ 
اب هک  تسا  مالسا  نامیا  زا  دوصقم  تسا و  هدش  تئارق  تکرح  ود  ره  هب  تسا و  حلص  ینعم  هب  حتف  رسک و  اب  ملـس » «: » ِْملِّسلا ِیف  اُولُخْدا  »

نیا و  تسا ، ینطاب  توعد  لوبق  یـصوصخ و  تعیب  تیالو و  ملـس ، زا  دوصقم  و  دوشیم ، لصاح  يرهاـظ  توعد  لوبق  یمومع و  تعیب 
يارب جیردت  هب  هدش ، لخاد  یقیقح  نامیا  رد  تیالو  لوبق  ینطاب و  توعد  شریذپ  ببس  هب  هک  یسک  نوچ  دوشیم  هدیمان  ملس » ، » ینعم

. دنکیمن هعزانم  زیچ  چیه  رد  اهنآ  زا  کی  چیه  اب  و  دوشیم ، لصاح  تادوجوم  همه  اب  یّلک  حلص  وا 
مـسا تسا  نکمم  ملـس . بتارم  عیمج  رد  لوخد  ینعم  هب  تسا  ملـس  زا  لاح  ای  اولخدا »  » لعاف زا  تسا  لاـح  نآ  اـعیمج و  ینعی  ًۀَّفاَـک :» »

رد ملـس  رد  دیوش  لخاد  ینعی  دوشیم ، ملـس »  » زا لاح  تروص ، نیا  رد  تسا و  هغلابم  يارب  نآ  ءات  عنم و  ینعم  هب  دـشاب  ّفک »  » زا لعاف 
430 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دنکیم . عنم  صقن  یتشز و  زا  ای  دنکیم ، عنم  جورخ  زا  ار  امش  ملس  رد  لوخد  هک  یلاح 

تاوـطخ و  تسا ، وا  زا  دـعب  يایـصوا  همئا و  و  ع )  ) یلع تیـالو  ملـس  « 1  » هک تسا  ع )  ) قداـص ماـما  زا  ِناـْطیَّشلا :» ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  ـال  َو  »
. تسا ع )  ) همئا نانمشد  ینعی  نآ  نیا و  یتسود  ناطیش 

نید رد  یگمه  تملاسم  ملس و  رد  ینعی  تملاسم ، ملس و  رد  تسا  مالسا  نید  هب  ندش  لخاد  دوصقم ، هک  «، 2  » تسا ع )  ) ماما ریسفت  زا 
ار یضعب  هک  دیشابن  یسک  دننام  دینک . لمع  هتـشاد و  لوبق  ار  نآ  دراوم  همه  هدش و  اریذپ  ار  مالـسا  نید  ّلک ، رد  دیوش و  لخاد  مالـسا 

لوبق رد  لوخد  مالـسا ، رد  لوخد  طرـش  دومرف : دـنکیم . كرت  ار  نآ  هدرکن و  لوبق  ار  یخرب  دـیامنیم و  لـمع  نآ  هب  دـنکیم و  لوبق 
هیلع هّللا  یّلص  دّمحم  دیوگب  هک  یـسک  اریز  تسا . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تّوبن  لوبق  رد  لوخد  دننام  نآ  تسا و  ع )  ) یلع تیالو 
نینچ دـنکن ، فارتعا  تسا  ربماـیپ  تّما  نیرتهب  هفیلخ و  ّیـصو و  ع )  ) یلع هک  نیا  هب  یلو  دـنک ، فارتعا  نآ  هب  تسادـخ و  لوسر  هلآ  و 

«. 3  » دشاب ناملسم  دناوتیمن  یسک 
. تشذگ ِناْطیَّشلا » ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َو ال  ًابِّیَط  ًالالَح  ِضْرَْألا  ِیف  اَّمِم  اُولُک   » هیآ رد  نآ ، زا  يوریپ  ناطیش و  ياههسوسو  تاوطخ و  نایب 

. تشذگ اجنآ  رد  زین  بلطم  نیا  نایب  تسامش . راکشآ  نمشد  ناطیش  هک  ٌنِیبُم :» ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  »

430 ص :  هیآ 209 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]
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هراشا

(209  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَف  ُتانِّیَْبلا  ُمُْکتَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ُْمْتَللَز  ْنِإَف 

430 ص :  همجرت ..... :

رب ادخ  هک  دینادب  تروص  نیا  رد  دمآ ، امش  ییامنهار  يارب  ادخ  بناج  زا  نشور  ّهلدا  هکنآ  دوجو  اب  دیتفر ، اطخ  هار  هب  زاب  رگا  سپ 
__________________________________________________

ص 102. ح 294 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ص 182 و  ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
ص 182. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 2)

ص 222. ج ، یفاص ، ( 3)
431 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تساناد ملاع  روما  همه  هب  اناوت و  ناراکمتس  ماقتنا 

431 ص :  ریسفت ..... :

« ُْمْتَللَز ْنِإَف  »
هدـناوخ وا  يوس  هب  امـش  هک  هچنآ  رب  يراکـشآ  لیالد  هکنیا  زا  دـعب  ُتانِّیَْبلا ،» ُمُْکتَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم   » متـس رد  ندـش  لـخاد  زا  رگا  سپ  : 

. دمآ ناتیارب  دیدش ،
زا هک  ار  هچنآ  تاکن  قیاقد و  شملع  رد  دـنوادخ  و  دوشیمن ، عنام  ار  وا  ماقتنا  یعناـم  چـیه  دـینادب  سپ  ٌمیِکَح :» ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَـف  »

امـش وفع  يارب  یببـس  چیه  و  دراذـگیمن ، تافاکم  نودـب  ار  اهنآ  زا  يزیچ  تسا . میکح  شلمع  رد  دـنکیم و  كرد  هدـش ، رداص  امش 
حضاو ّهلدا  هکنآ  زا  دعب  ملـس و  رد  لوخد  زا  دعب  رگا  تسا : نیا  دوصقم  هکنیا  ای  درذگرد ، امـش  لامعا  یـضعب  زا  هکنیا  ات  درادن  دوجو 

، دش لصاح  امش  رد  شزغل  اطخ و  مه  زاب  اهنیا  همه  زا  دعب  رگا  دمآ ، امش  يارب  تسامـش  دوهـشم  هک  یهلا  تالاح  یبلق و  تادراو  دننام 
ار ملـس  شتمکح  ببـس  هب  هک  تسا  میکح  ادخ  و  دنکیمن ، عنم  ماقتنا  ای  وفع  زا  ار  وا  یعنام  چیه  تسا و  زیزع  دنوادخ  هک  دـینادب  سپ 

. دهدیم كدنا  لمع  لباقم  رد  ار  دایز  شاداپ  هداد و  رارق  وفع  ببس 

431 ص :  هیآ 210 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(210  ) ُرُومُْألا ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإ  َو  ُْرمَْألا  َیُِضق  َو  ُۀَِکئالَْملا  َو  ِمامَْغلا  َنِم  ٍلَلُظ  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَِیتْأَی  ْنَأ  َّالِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَه 

431 ص :  همجرت ..... :

ارف ادخ  مکح  دوش و  لزان  اهنآ  رب  ربا  ياههدرپ  رد  هکیالم  اب  ادخ  هک  دنراد  نآ  راظتنا  دـنروآیمن و  نامیا  نشور  ّهلدا  نیا  اب  نارفاک  ایآ 
؟ ددرگزاب ادخ  يوس  هب  همه  اهراک  دسر و 
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431 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

« َنوُرُْظنَی ْلَه  »
نایب همجرت  ناشتلاح  رهاظ  هک  ناقفانم  نیا  دومرف : هدنادرگرب ، ناقفانم  يوس  هب  ار  نخس  ناناملـسم ، زا  هناگ  هس  ياههورگ  يادن  زا  دعب  : 

432 ص : ج2 ، ةداعسلا ،
شرهاظم بسح  هب  دنوادخ  دوخ  هکنیا  ای  ادخ  باذع  ای  ادـخ  رما  هک  ُهَّللا ،» ُمُهَِیتْأَی  ْنَأ  اَّلِإ   » دـنراد نآ  راظتنا  تسا ، هدـش  تنیز  هتـسارآ و 

َّنِکل  » تشک و ار  اهنآ  ادخ  ینعی  ْمُهَلَتَق ،» َهَّللا  َّنِکل  َو  : » دومرف هچنانچ  تسادخ ، دوخ  ندمآ  نوچ  یهجو  زا  ادخ  رهاظم  ندمآ  اریز  دیایب ،
یلع هک  تسا  ینعم  نآ  هب  و  دنکیم ، باذع  امـش  تسد  اب  ار  اهنآ  ادخ  ْمُکیِْدیَِأب ،» ُهَّللا  ُمُْهبِّذَُعی   » تخادـنا و ریت  ادـخ  اما  ینعی  یمَر ،» َهَّللا 

. تسا ندنک  ناج  تقو  ادخ  ندمآ  تقو  زا  دوصقم  هک  دنیبیم . ارم  دریمب  هک  سک  ره  نادمه ، ثراح  يا  دومرف : (ع )
. دزادنایب هیاس  وت  رب  هک  تسا  يزیچ  نآ  تسا و  هّلظ »  » عمج ٍلَلُظ :» ِیف  »

ار تمایق  زور  باسح  و  دوشیم ، هدـید  ربا  دـننام  گرم ، ماگنه  هب  تشحو  سرت و  هک  اریز  تسا ، هیبشت  رب  انب  اجنیا  ربا ، زا  ِماـمَْغلا :» َنِم  »
. تسا ساره  سرت و  بسانم  سپ  دوشیم ، مغ  بجوم  نوچ  دنیوگیم ، ربا  ینعی  مامغ 

دنوادخ دنتفگیم ، ناقفانم  هک  تسا  ع )  ) اضر ماما  زا  و  مامغ »  » ای ّلظ »  » ای هّللا »  » رب دشاب  فطع  ات  دش  هدناوخ  ّرج  عفر و  اب  ُۀَِکئالَْملا :» َو  »
«. 1  » دش لزان  هیآ  نیا  اذل  دنوشیم ، رهاظ  ربا  زا  ییاههدرپ  رد  هکیالم  اب 

عوقو قّقحت  رد  دیکأت  يارب  یـضام  لعف  ندروآ  و  ُمُهَِیتْأَی » ْنَأ   » رب تسا  فطع  هلمج  نیا  و  اهنآ . ندرک  كاله  رما  ینعی  ُْرمَْألا :» َیُِـضق  َو  »
«. دق  » ریدقت هب  دشاب  لاح  هک  تسا  نکمم  و  تسا ،

432 ص :  یلاعت ..... » يادخ  هب  اهراک  تشگزاب   » ینعم رد  قیقحت 

. تساور میریگب ، تعجر  ای  تمایق  زور  هبساحم  ار  هیآ  زا  دوصقم  رگا 
. تسا هدش  هراشا  هوجو  نیا  همه  هب  رابخا  رد 

__________________________________________________

ص 182. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 1)
433 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

چیه هدوب ، ادـخ  تسد  هب  اهراک  هک  دوشیم  رهاظ  اههدرپ  ندـش  هتـشادرب  یگدـنز و  ندـش  مامت  زا  سپ  ینعی  ُرُومُأـْلا :» ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإ  َو  »
مدرم تسا ، هدوب  فیعـض  لئاسم  نیا  دید  ایند  رد  نوچ  و  هدوب ، ادخ  تسد  نیتسآ  نارگید  ياهتـسد  تسا و  هتـشادن  اهنآ  رب  یتسد  سک 
نیتسآ همه  هک  مینکیم  هدهاشم  اههدید ، نتفرگ  تّوق  اهمشچ و  شیپ  زا  اههدرپ  ندش  هتـشادرب  زا  سپ  و  دندیدیمن ، يزیچ  اهنیتسآ  زج 

. تسا هدوبن  یلاعت  يادخ  ریغ  تسد  هب  يراک  چیه  هکنیا  هدوب و  ادخ  تسد  یلصا  لعاف  دناهدوب و 
هک هزادـنا  ره  ینعی  تسا . ینعم  نیا  هب  هراشا  تسا ، یجیردـت  تروص  هب  ادـتبا ، يوس  هب  اهتنا  زا  تراـبع  هک  تشگزاـب ، ندرب  راـک  هب  و 
هک دننیبیم  تقو  نآ  دوش ، هتـشادرب  اهباجح  همه  هک  ییاج  ات  دننکیم  هدهاشم  ار  يرگید  لعاف  دوش ، هتـشادرب  اهنآ  نامـشچ  زا  باجح 

. درادن دوجو  يو  نامرف  زا  ریغ  يرما  چیه  تسین و  وا  زج  یلعاف 
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433 ص :  هیآ 211 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(211  ) ِباقِْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنِإَف  ُْهتَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهَّللا  َۀَمِْعن  ْلِّدَُبی  ْنَم  َو  ٍۀَنَِّیب  ٍۀَیآ  ْنِم  ْمُهاْنیَتآ  ْمَک  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  ْلَس 

433 ص :  همجرت ..... :

دنوادخ هک  ار  یتیاده  تمعن  هکنآ  زا  سپ  سک ، ره  میدروآ . اهنآ  رب  نشور  ّهلدا  تایآ و  ردقچ  ام  هک  سرپب  لیئارـسا  ینب  زا  ربمایپ ! يا 
. تسا تخس  رایسب  نارفاک  رب  ادخ  باقع  هک  دنادب  دنک ، لّدبم  رفک  هب  داد ، وا  هب 

433 ص :  ریسفت ..... :

. تسا حیرصت  زا  رتاسر  هیانک  ضیرعت و  و  هیانک ، ضیرعت و  وحن  هب  تّما  يارب  تسا  يرگید  دیدهت  َلِیئارْسِإ :» ِیَنب  ْلَس  »
نارگید ثیدح  رد  دیآ  هتفگ  ناربلد  ّرس  هک  دشاب  نآ  رتشوخ 

434 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. اهنآ هب  اقلطم  ای  ناشناربمایپ و  تسد  هب  ای  میداد ، اهنآ  هب  ردقچ  ینعی  ْمُهاْنیَتآ :» ْمَک  »

اههناشن و زین  وت  تّما  هب  هچنانچ  درکیم ، ناشناربمایپ  تّوبن  تّحـص  رب  تلالد  هک  میداتـسرف  اـهنآ  رب  حـضاو  لـیلد  ینعی  ٍۀَـنَِّیب :» ٍۀَـیآ  ْنِم  »
ناشیاهباتک رد  نّودم  ياهلیلد  اهنآ  هب  ردقچ  هکنیا  ای  دنک ، تلالد  وت  هفیلخ  ینیـشناج  وت و  تّوبن  قدص  رب  هک  میدروآ  ینـشور  ياهلیلد 

رب ینشور  ياهلیلد  وت ، تّما  هب  هچنانچ  درکیم ، وت  ّیـصو  تفالخ  وت و  تّوبن  تّحـص  ناشناربمایپ و  توبن  تّحـص  رب  تلالد  هک  میدومن 
. میدومن بلطم  نیا 

، درکیم تلالد  ع )  ) یلع تیالو  رب  هک  میدومن  هئارا  لیلد  هناشن و  اهنآ  هب  ردقچ  سرپب ! لیئارـسا  ینب  زا  تسا : هتفگ  نینچ  هک  ایوگ  سپ 
رب تلالد  هک  يرابخا  ینیودـت و  ینیوکت و  تاـیآ  دوخ ، تّما  هب  هکنیا  اـت  تسا  ع )  ) یلع تیـالو  اـهنآ  همه  هجیتن  هک  تسا  قّقحم  نیا  و 

ّقحتـسم دنک ، لیدبت  نارفک  هب  ار  ع )  ) یلع تیالو  سک  ره  هک ، دنکیم  دـیدهت  ار  اهنآ  سپـس  يوش . روآدای  دـنکیم ، ع )  ) یلع تیالو 
. دندرک لیدبت  لیئارسا  ینب  هچنانچ  دیهدن ، رییغت  دینکن و  لیدبت  ار  ع )  ) یلع تیالو  سپ  تسا  تبوقع 

هب لیدبت  ار  اهنآ  یتیاده  هاگیاج  تسا ، هدننک  تیاده  هک  یتایآ  ینعی  دیامن ، لیدـبت  ار  ادـخ  تمعن  هک  یـسک  ِهَّللا :» َۀَـمِْعن  ْلِّدَُـبی  ْنَم  َو  »
ره دوش : هتفگ  هک  تسا  حیحص  تسا  ع )  ) یلع تیالو  نآ  عبنم  تقیقح و  تمعن و  لصا  نوچ  تسا . هدیزرو  یـساپسان  دیامن ، یهارمگ 

نارفک هب  تسا  ع )  ) یلع تیـالو  ناـمه  هک  ار  تمعن  تقیقح  دـنک ، لیدـبت  تسا ، نآ  رد  ع ،)  ) یلع تیـالو  هک  ار  یتاـیآ  لولدـم  سک 
. تسا هدومن  لّدبم  تمعن 

تخس ادخ  ِباقِْعلا ،» ُدیِدَش  َهَّللا  َّنِإَف   » هک دشابن ، نمیا  ادخ  باذع  زا  سپ  دوب ، هدیـسر  وا  هب  تمعن  نآ  هکنآ  زا  سپ  ُْهتَءاج :» ام  ِدَْعب  ْنِم  »
. تسا ازج  ياج  هب  ببس  ندش  نیشناج  باب  زا  هلمج  نیا  تسا . تبوقع 

435 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

435 ص :  هیآ 212 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا
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(212  ) ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  ُهَّللا  َو  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَقْوَف  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  َنوُرَخْسَی  َو  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َنِّیُز 

435 ص :  همجرت ..... :

رترب یسب  تمایق  زور  اههشیپ  يوقت  ماقم  یلو  دننکیم ، هرخـسم  ار  نامیا  لها  هک  درک  هولج  نارفاک  رظن  رد  يویند  عاتم  تیراع و  تایح 
. دشخب باسحیب  يزور  دهاوخ  هک  ره  هب  ادخ  تسا و  نارفاک  زا 

435 ص :  ریسفت ..... :

هلمج نیا  تسا . هدـش  هداد  تنیز  دـندش ، رفاک  تیالو  هب  نشور  لیالد  زا  دـعب  هک  یناسک  يارب  ایند  یگدـنز  ینعی  اوُرَفَک :» َنیِذَِّلل  َنِّیُز  »
يدوجو اب  دندومن ، لیدبت  نارفک  هب  ار  تمعن  ساپـس  هدش ، رفاک  نانآ  ارچ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدـقم  شـسرپ  خـساپ  هّیفانیتسا و 

يارب اریز  دیامرفیم : هدروآ ، ار  نآ  لیلد  یلاعت ، يادخ  سپس  دش ؟ دزشوگ  نانآ  هب  هدننک  لیدبت  تبوقع  دمآ و  ییاهلیلد  نانآ  يارب  هک 
ترخآ هب  هک  هچنآ  زا  ترخآ و  زا  نانآ  ياهرظن  ایند ، نییزت  ندش و  رگهولج  اب  و  هدش ، هداد  تنیز  ایند  یگدـنز  اْینُّدـلا ،» ُةایَْحلا   » نارفاک

دننام نیا  و  دندیدن ، ار  اهنآ  دندنام و  باجح  ریز  دندوب ، حضاو  الماک  هکنیا  اب  اههناشن  تایآ و  اذل  دش . ایند  هب  فورصم  دوشیم ، رجنم 
دنیبیم هک  ار  یـسک  دـنیبیم و  هـک  ار  هـچنآ  یمدآ  نـینچ  تساـجنآ . فورـصم  شـساوح  ماـمت  هـتفر و  ورف  يرما  رد  هـک  تـسا  یـسک 

نییزت هدـش و  رگهوـلج  وا  رظن  رد  اـیند  یناگدـنز  هک  یـسک  سپ  تسا . حـضاو  نشور و  یلیخ  سک  نآ  زیچ و  نآ  هکنیا  اـب  دـمهفیمن ،
هب هدوب و  لوغشم  تایآ  لولدم  هب  هک  ار  یسک  هجیتن ، رد  درامشیم و  بیرغ  يزیچ  ار  ییایند  یگدنز  زا  ندینادرگ  ور  فارصنا و  هتفای ،

. دنادیم نونجم  دروایب ، نامیا  تیالو 
فطع هلمج  نیا  دناهداد . رارق  شریذپ  دروم  ار  تیالو  هدروآ ، یصوصخ  تعیب  هب  نامیا  هک  ییاهنآ  ینعی  اُونَمآ :» َنیِذَّلا  َنِم  َنوُرَخْسَی  َو  »

436 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هک  ياهلمج  ود  قفاوت  هکنیا  اب  عراضم ، لعف  ندروآ  و  نّیز »  » هلمج رب  تسا 
یقاب نانآ  ياهرظن  رد  نآ  رثا  هدـش و  عقاو  اـیند  نییزت  هک  تسا  تهج  نآ  هب  تسا ، ود  نآ  فلاـخت  زا  رتهب  دـناهدش ، فطع  رگیدـکی  هب 

. دنکیم ادیپ  دوجو  رارمتسا  تروص  هب  یلو  دوشیم ، ماجنا  هناگادج  تاعفد  هب  هک  تسا  يرما  ازهتسا  هّیرخس و  اّما  تسا و  هدنام 
ار تیالو  هک  یـسک  يارب  رگم  دوشیمن  لصاح  یقیقح  ياوقت  هک  اریز  دـندروآ ، نامیا  تیالو  هب  هک  یناـسک  نآ  ینعی  اْوَقَّتا :» َنیِذَّلا  َو  »

. دش قیقحت  هروس  لّوا  رد  هچنانچ  دوش ، لخاد  هّللا  یلا  قیرط  رد  هدرک و  لوبق 
تلع هب  راعشا  هدز و  هیانک  ضیرعت و  ناقفانم  هب  و  دنک ، دای  رگید  فصو  اب  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  يارب  ریمـض ، ياج  هب  رهاظ  مسا  نداهن 

مود هلمج  رد  تابث  دـیکأت و  تهج  هب  هلمج  رد  فلاـخت  و  نورخـسی »  » رب تسا  فطع  اـی  هّیلاـح  هلمج  هلمج ، نیا  و  دـشاب ، هتـشاد  مکح 
. تسا

: یلاعت يادخ  لوق  و  درفم ، فطع  باب  زا  دشاب  اُونَمآ » َنیِذَّلا   » رب فطع  اْوَقَّتا » َنیِذَّلا   » تسا نکمم 
ثیح زا  مه  ترخآ ، رد  دنـشاب ، ناـقفانم  مکح  ریز  ناـنمؤم  یهاـگ  اـیند  رد  رگا  ینعی  اُونَمآ » َنیِذَّلا   » زا تسا  لاـح  ِۀَـمایِْقلا :» َمْوَی  ْمُهَقْوَف  »

. دنتسه اهنآ  قوف  تفارش ، تلزنم و  ثیح  زا  مه  مکح و 
نانمؤم رب  نانتما  راهظا  ماـقم  نیا  رد  هلمج  نیا  ندروآ  دـهدیم ، يزور  ار  ناـنمؤم  دـنوادخ ، ینعی  ٍباـسِح :» ِْریَِغب  ُءاـشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  ُهَّللا  َو  »

نانآ هب  ردق  نآ  ترخآ  ياهتمعن  زا  دنوادخ  اریز  دوشیم ، هداد  نانآ  هب  هک  تسا  يزیچ  نیرتمک  ناقفانم ، هب  تبسن  ندوب  رتالاب  هک  تسا 
. دنرادن ار  نآ  هبساحم  تردق  اههدننک  باسح  هک  دهدیم  يزور 

هوجو هوالع ، هب  دنتسه . ادخ  تیاضر  دروم  نانآ  هکنیا  و  تسا ، نانآ  تشادگرزب  هب  هراشا  يارب  ریمض ، ياج  رهاظ  مسا  نداهن  نیا ، ربانب 
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. تسا هدش  هتفگ  هراب  نیا  رد  زین  يرگید 
437 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

437 ص :  هیآ 213 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َفَلَتْخا اَم  َو  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  اَمِیف  ِساَّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِیل  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  ُمُهَعَم  َلَْزنَأ  َو  َنیِرِذـْنُم  َو  َنیِرِّشَبُم  َنیِِّیبَّنلا  ُهَّللا  َثَعَبَف  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  ُساَّنلا  َناـک 
ُءاشَی ْنَم  يِدـْهَی  ُهَّللا  َو  ِِهنْذِِإب  ِّقَْحلا  َنِم  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  اَِمل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  يَدَـهَف  ْمُهَْنَیب  ًایَْغب  ُتانِّیَْبلا  ُمُْهتَءاج  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  ُهُوتوُأ  َنیِذَّلا  ـَّالِإ  ِهِیف 

(213  ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ 

437 ص :  همجرت ..... :

لزان باتک  یتسار  هب  اهنآ  هب  دنناسرتب و  ار  نادب  دنهد و  هدژم  ار  ناکین  هک  داتـسرف  نالوسر  دـنوادخ  سپ  دـندوب ، هورگ  کی  همه  مدرم 
هب زواجت  يارب  دمآ ، ینامسآ  باتک  نانآ  رب  هک  هورگ  نامه  سپس  دشاب ، امرفمکح  مدرم  عازن  دروم  رد  تلادع  هب  ادخ  نید  اهنت  ات  درک 
قح رون  هب  اهههبـش  یکیرات  نآ  زا  ار  ناـمیا  لـها  دوخ  فطل  هب  ادـخ  سپ  دـندنکفا ، فـالتخا  ههبـش و  قح  باـتک  رد  رگیدـکی  قوقح 

. دیامنب تسار  هار  دهاوخب  ار  هک  ره  دنوادخ  دومرف و  ییامنهار 

437 ص :  ریسفت ..... :

و دندوب ؟ قفّتم  مه  اب  مدرم  ایآ  تسا : هدش  هتفگ  هک  ایوگ  دوشیم ، یشان  هتشذگ  زا  هک  تسا  یشسرپ  زا  خساپ  ًةَدِحاو :» ًۀَّمُأ  ُساَّنلا  َناک  »
ياهاوه موکحم  و  یناسفن ، لایما  تساوخ  عبات  دـندوب و  تّما  کی  مدرم  دومرف : یلاـعت  يادـخ  سپ  هدـش ؟ یـشان  اـجک  زا  فـالتخا  نیا 
ياهدـننک عنم  هچنانچ  هک  دوشیم ، هدـهاشم  لافطا  رد  بلطم  نیا  هچنانچ  دـندوب ، لفاغ  ناشداعم  أدـبم و  راگدرورپ و  زا  هدوب و  یناسفن 

و ع )  ) مدآ داجیا  زا  لبق  هک  دوشیم  هدهاشم  زین  ریغـص  ملاع  رد  ینعم  نیا  دـننکیم ، يوریپ  یناسفن  ياهتـساوخرد  تاوهـش و  زا  دـشابن ،
. دنتسه اهناطیش  مکح  هب  موکحم  هک  دنتسه  يدحاو  تّما  سفن ، تشهب  رد  وا  ناکسا 

. ریغص ریبک و  ملاع  رد  تخیگنارب  ار  ناربمایپ  دنوادخ  سپ  َنیِِّیبَّنلا :» ُهَّللا  َثَعَبَف  »
438 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دناهدنهد . هدژم  دنرادربنامرف ، عیطم و  ناشتیالو  تهج  زا  هک  یناسک  هب  ینعی  َنیِرِّشَبُم :» »

بـسح رب  نارکنم  دندش . فلتخم  رارقا  راکنا و  رد  مدرم  سپ  دنراد ، ایبنا  هک  یتلاسر  تهج  زا  دنتـسه  نارفاک  هدـنناسرت  و  َنیِرِذـْنُم :» َو  »
. دندرک ادیپ  فالتخا  مه  اب  دوخ ، رارقا  بتارم  بسح  رب  ناگدننک  رارقا  دوخ و  راکنا  بتارم 

اریز تسا ، ماکحا  رب  لمتـشم  هک  ینیودـت  باتک  اـی  داتـسرف  ورف  تسا  تلاـسر  همزـال  هک  ار  یهلا  ماـکحا  ینعی  َباـتِْکلا :» ُمُهَعَم  َلَْزنَأ  َو  »
. دنکیمن قدص  تلاسر  دوش ، هداتسرف  هتخیگنارب و  ماکحا  نآ  غیلبت  هب  هک  دشابن  یماکحا  لوسر  اب  هک  یمادام 

( ّقحلا عم  « ) ّقحلاب  » دوصقم ای  تسا ، وا  قلطم  تیالو  و  ع )  ) یلع تیولع  نامه  نآ  تسادـخ و  قولخم  هک  یّقح  ببـس  هب  ینعی  ِّقَْحلِاب :» »
لاح تسا و  لزنا »  » هب قلعتم  وغل و  فرظ  رورجم  راج و  ریدقت ، ره  هب  تسا ، تلآ  يارب  ّقحلاب ) رد   ) ءاب هکنیا  ای  تسا ، ندوب  قح  هارمه  و 

. تسا دیعب  ادج  تسین ،) لماع  نآ  هب  يزاین  هک   ) دشاب لماع  ریدقت  هب  دنمزاین  هک  يوحن  هب  نآ  نداد  رارق 
تروص هب  مکحیل »  » و یلقع ، زاجم  قیرط  ربانب  دـنکیم ، مکح  باـتک  هکنیا  اـی  دـیامن ، مکح  ناربماـیپ  ناـبز  رب  دـنوادخ  ینعی  َمُکْحَِیل :» »
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. تسا هدش  هدناوخ  لوهجم 
ینعم نیا  و  دـیامن ، عفر  ار  فالتخا  ات  دـش  لزان  باتک  سپ  دـندرک ، فالتخا  ایبنا  نتخیگنارب  زا  سپ  ینعی  ِهِیف :» اوُفَلَتْخا  اَمِیف  ِساَّنلا  َْنَیب  »
کی فالتخا  عفر  يارب  تلاسر  ندوب  تلاسر و  زا  ماکحا  كاـکفنا  مدـع  اریز  تسا ، نیرذـنم »  » زا سپ  اوفلتخاـف »  » نتفرگ ریدـقت  لـیلد 

. تلاسر ببس  هب  تسا  فالتخا  ثودح  لیلد  تلاسر ، زا  لبق  مدرم  ندوب  و  تّما ،
مدرم هک  تسا  گرزب ) ربخ   ) میظع أبن  نآ  هدـش و  لزان  نآ  هب  باـتک  هک  تسا  یّقح  نآ  دـندرک ، فـالتخا  نآ  رد  هک  يزیچ  زا  دوصقم 

439 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دنراد . فالتخا  نآ  رد 
. دندرکن فالتخا  تسا ، هدش  لزان  قح  هب  هک  یباتک  ای  قح ، رد  ینعی  ِهِیف :» َفَلَتْخا  اَم  َو  »

یمدرم دـننام  ندوب ، دـحاو  تّما  رد  هچ  تلفغ و  رد  هچ  ناـنآ ، ریغ  اـما  و  دـش ، هداد  اـهنآ  هب  باـتک  هک  یناـسک  رگم  ُهوـُتوُأ :» َنیِذَّلا  اَّلِإ  »
. دناهدوب ایبنا  تثعب  زا  لبق  هک  دنتسه 

زا رگم  تسین ، هدننک  رارقا  اب  رکنم  فالتخا  سپ ، تّجح . مامتا  زا  شیپ  هن  نشور ، حضاو و  ياهلیلد  ینعی  ُتانِّیَْبلا :» ُمُْهتَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  »
: دومرف اذل  جاجتحا  هبش و  زا  هن  جاجل ، دانع و 

ناشنهذ هب  هک  ياههبش  باب  زا  نارکنم ، هکنیا  ینعی  تسا . هتـسویپ  عوقو  هب  اهنآ  نیب  ْمُهَْنَیب ،»  » هک يدنمتردق  ملظ و  تهج  زا  ینعی  ًایَْغب :» »
، هدش یـشان  هدوب  اهنآ  نیب  هک  ییاهیّدعت  تردـق و  هیحان  زا  اهنت  راکنا  هکلب  دـندرکیم ، راکنا  هک  دوبن  قح  اب  دانع  باب  زا  ای  دوب  هدیـسر 

. تشگ رکنم  راکنا  ببس  هب  هدننک ، رارقا  نامه  سپ 
روز و تّوق  اهنآ  رد  هک  نانآ  هن  دوب ، تقفاوم  ناعذا و  هّوق  نانآ  رد  اـی  دـندروآ ، ناـمیا  تیادـه  زا  دـعب  ینعی  اُونَمآ :» َنیِذَّلا  ُهَّللا  يَدَـهَف  »

. دوب تفلاخم  نایغط و 
و هیف »  » ریمض زا  ای  ام »  » زا تسا  لاح  رقتسم و  فرظ  هینایب و  نم » . » دنتشاد فالتخا  قح  هراب  رد  هک  یلاح  رد  ِّقَْحلا :» َنِم  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  اَِمل  »

. تسا لاحلا  يذ  لماع  نآ  رد  لماع 
ای اونمآ »  » ای اوفلتخا »  » هب قّلعتم  تسا و  وغل  فرظ  هملک  نیا  درک ، تیاده  ار  اهنآ  ادـخ  ینیوکت ، هحابا  و  نذا ، تصخر و  اب  ینعی  ِِهنْذِِإب :» »

. دناهدرک ریسفت  یضعب  هچنانچ  ملع ، هب  نآ  ریسفت  زا  تسا  رتهب  صیخرت  هحابا و  هب  نآ  ریسفت  و  يده » »
تسا و هتشذگ  نانخس  دیکأت  دیامنیم ) تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخب  ار  هک  ره  دنوادخ  و  «: ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  ُهَّللا  َو  »

440 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  عفد 
و تسا ، دیکأت  رـصح و  دیفم  هیلا  دنـسم  میدـقت  اریز  دوش ، هداد  رارق  کیرـش  ییامنهار  تیادـه و  رد  دـنوادخ  يارب  هک  تسا  مّهوت  نیا 

ناگدنب هکنیا  ات  دراد  یلاعت  يادخ  ّتیشم  هب  یگتـسب  هکلب  تسین ، دبع  بناج  زا  يزیچ  یلاعت  دنوادخ  تیاده  طانم  هکنیا  رب  تسا  هیبنت 
دروم نانمؤم  هکنیا  هب  تسا  حیرصت  و  دننکن ، هاگن  ناشلامعا  هب  تسا ) ناشدوخ  يوس  زا  تیاده  دنرادنپن   ) دنوشن جراخ  یهلا  تّیـشم  زا 

. تسا تسار  هار  نامه  دناهدرک ، فالتخا  نآ  رد  هک  هچنآ  و  وا ، تیاده  دروم  هکنانچ  دنتسه ، ادخ  تیاضر 

440 ص :  هیآ 214 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

اُونَمآ َنیِذَّلا  َو  ُلوُسَّرلا  َلوُقَی  یَّتَح  اُولِْزلُز  َو  ُءاَّرَّضلا  َو  ُءاسْأَْبلا  ُمُْهتَّسَم  ْمُِکْلبَق  ْنِم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  ُلَثَم  ْمُِکتْأَـی  اََّمل  َو  َۀَّنَْجلا  اُولُخْدـَت  ْنَأ  ُْمْتبِـسَح  ْمَأ 
(214  ) ٌبیِرَق ِهَّللا  َرْصَن  َّنِإ  الَأ  ِهَّللا  ُرْصَن  یتَم  ُهَعَم 

440 ص :  همجرت ..... :
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هراومه دیـسر و  اهیتخـس  جنر و  نانآ  رب  هک  دـمآ  ناگتـشذگ  رب  امـش  زا  شیپ  هک  ییاهـشیامزآ  نودـب  دـییآرد  تشهب  هب  دـیدرک  نامگ 
! ایادخ راب  دندرک  ضرع  هتـساوخ ، ددم  ادخ  زا  هودنا  تّدـش  زا  وا  هب  ناگدـنورگ  لوسر و  هک  هاگنآ  ات  دـندوب ، ناساره  رطاخ و  ناشیرپ 

يرای انامه  هک  هد  هدژم  ناه ! دـش  باطخ  لوسر  هب  لاح ، نآ  رد  یـشخب ، تاجن  یتخـس  جـنر و  نیا  زا  ینک و  يرای  ار  ام  هک  دـشاب  یک 
. دوب دهاوخ  کیدزن  ادخ 

440 ص :  ریسفت ..... :

راجزنا و زا  تسا  كاردتسا  بارـضا و  و  تسا ، ماهفتـسا  زا  دّرجم  ای  يراکنا ، ماهفتـسا  ینعم  نّمـضتم  تسا و  هعطقنم  مأ » «: » ُْمْتبِـسَح ْمَأ  »
ایآ دـشاب : هدـش  هتفگ  نینچ  هک  اـیوگ  نـالوسر . نتخیگنارب  زا  سپ  فـالتخا  زاوج  راـکنا  فـالتخا و  دوجو  ببـس  هب  ناـنمؤم  یتحاراـن 

تـشهب لخاد  َۀَّنَْجلا ،» اُولُخْدـَت  ْنَأ   » دـیدرک نامگ  هکلب  نالوسر ؟ نتخیگنارب  زا  سپ  ار  نآ  دـیدرک  راکنا  فـالتخا و  زا  دـیدش  تحاراـن 
441 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نامگ  نیا  ینعی  دیوشیم ،

رازآ دیدش و  فالتخا  يارب  سپ ، تسین . ریذپ  ققحت  ردان ، كدنا و  دراوم  رد  زج  جنر  تمحز و  نودب  یتحار  اریز  تسین  امـش  هتـسیاش 
. دیسرب تشهب  هب  هکنیا  ات  دییامن  هدامآ  ار  دوخ  دریگیم ، تروص  نافلاخم  هیحان  زا  هک  رایسب 

. هدماین شیپ  امش  يارب  هک  یلاح  رد  ینعی  تسا ، هیلاح  هلمج  ْمُِکتْأَی :» اََّمل  َو  »
خـساپ تسا و  هفنأتـسم  هلمج  ترابع  نیا  اهیتخـس . زا  دـندوب  امـش  زا  شیپ  هک  ینانآ  دـننام  ُءاسْأَْبلا :» ُمُْهتَّسَم  ْمُِکْلبَق  ْنِم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  ُلَـثَم  »

هاوخ دریذپیم ، ققحت  ینمـشد  قیرط  زا  قلخ  بناج  زا  هک  تسا  يررـض  زا  ترابع  ءاسأب » « » دق  » ریدـقت هب  تسا  لاح  ای  رّدـقم ، شـسرپ 
ره دشابن و  ینمشد  نالعا  هار  زا  هک  دیایب  شیپ  قلخ  بناج  زا  ای  ادخ  بناج  زا  هک  تسا  يررض  نآ  ُءاَّرَّضلا » . » یلام ای  دشاب  یـسفن  ررض 

. دوریم راک  هب  معا  رد  يرگید و  رد  کی 
بولغم نافلاخم و  هبلغ  نوچ  هکنیا  ای  دمآ ، شیپ  نافلاخم  رازآ  هیحان  زا  ناشایند  شاعم و  رد  يدیدش  بارطـضا  تلاح  ینعی  اُولِْزلُز :» َو  »

. دش ادیپ  بارطضا  ناشنید  رد  دندید ، ار  ناشدوخ  ندوب 
مه هتـشذگ  لاح  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  رّوصت  نیا  هک  دش  هدـناوخ  بصن  اب  لوسّرلا » . » تفگیم لوسر  هک  اجنآ  ات  ُلوُسَّرلا :» َلوُقَی  یَّتَح  »

اب رضاح  لوق  ندرک  ریوصت  اب  ات  هدش  هدناوخ  زین  عفر  هب  و  تسا ، لبقتسم  لازلز  هب  تبـسن  راتفگ  لوق و  دوجوم و  لازلز  رـضاح و  نونکا 
: دیوگیم لوسر  هک  دنک  نایب  ار  یناعم  نیا  یضام ،

نیا دـسریم ؟ ارف  ادـخ  يرای  تقو  هچ  دـنیوگیم : دنتـسه  وا  اب  هک  یناگدـنروآ  ناـمیا  زا  ناـسک  و  ِهَّللا :» ُرْـصَن  یتَم  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  »
اریز دوش ، عقاو  رما  نیا  تسا  زیاج  نانمؤم  هب  تبـسن  هتبلا  دنتـشادنپیم . دنک  ار  یلاعت  دنوادخ  يرای  نانآ  هک  تسا  موهفم  نیا  هب  ترابع 

ص: ج2 ، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  دوشیم ، رادـیدپ  اهنامگ  هنوگ  نیا  نانآ  زا  ایند  اب  نید  رد  بارطـضا  تردـق و  مدـع  فعـض و  تهج  هب 
442

تـساوخرد وحن  هب  نانمؤم ، ربمایپ و  زا  مالک  نیا  هکنیا  ای  تسا . يدـننامه  یناسمه و  باب  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  تبـسن  اـما 
. تسین نآ  زا  یتحاران  ادخ و  يرای  ندرمش  دنک  ینعم  هب  تسا و 

ادخ ندرک  يرای  دومرف : سپ  تسا ؟ دنک  ادخ  يرای  ایآ  تسا : نیا  مالک  ریدقت  و  تسا ، رّدـقم  شـسرپ  خـساپ  ٌبیِرَق :» ِهَّللا  َرْـصَن  َّنِإ  الَأ  »
ای لاق »  » هملک سپ  تسا ، کیدزن  ادخ  يرای  هک  دش  هداد  خـساپ  دومرف ؟ هچ  اهنآ  هب  دـنوادخ  تسا : نینچ  ریدـقت  هکنیا  ای  تسا  کیدزن 
ار ناشدوخ  رب  ادخ  لضف  هکنآ  زا  سپ  دش : هتفگ  سپ  دنتفگن ؟ نیا  زا  ریغ  يزیچ  ایآ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  هدش ، فذـح  نانآ  زا  یمالک 
« يراصَن َْوأ  ًادوُه  اُونوُک  اُولاق   » لیبق زا  مالک  هکنیا  ای  تسا ، بیرق  ادـخ  يراـی  رـصن و  دـنتفگ : دـندومن ، لـّمأت  نآ  رد  دـندرک و  هدـهاشم 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 691 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا لوسر  زا  راتفگ  نیا  تّما و  زا  لوا  راتفگ  هک  تسا .

442 ص :  هیآ 215 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ِِهب َهَّللا  َّنِإَف  ٍْریَخ  ْنِم  اُولَعْفَت  ام  َو  ِلِیبَّسلا  ِْنبا  َو  ِنیِکاسَْملا  َو  یماتَْیلا  َو  َنِیبَْرقَْألا  َو  ِْنیَدـِلاْوِللَف  ٍْریَخ  ْنِم  ُْمتْقَْفنَأ  اـم  ْلـُق  َنوُقِْفُنی  اذ  اـم  َکَنُولَئْـسَی 
(215  ) ٌمِیلَع

442 ص :  همجرت ..... :

نامیتی و ناشیوخ و  ردام و  ردپ و  هراب  رد  دـینک  قافنا  دوخ  لام  زا  هچ  ره  وگب  مینک ؟ قافنا  هچ  ادـخ  هار  رد  هک  دنـسرپ  وت  زا  ربمایپ ! يا 
. تسا هاگآ  نآ  رب  ادخ  دیروآ  ياج  هب  هک  یکین  ره  تساور و  نارذگهر  ناریقف و 

442 ص :  ریسفت ..... :

. دنسرپیم وت  زا  ینعی  تسا ، یلبق  ياههلمج  زا  عطقنم  هیفانیتسا و  هلمج  َکَنُولَئْسَی :» »
همجرت تسا  نوقفنی »  » لوعفم و  بصن ، لحم  رد  اذام »  » لوا رب  انب  تسیچ ؟ دوش  قافنا  دـیاب  َنوُقِْفُنی ،»  » هک يزیچ  نآ  اـی  زیچ  هچ  اذ :» اـم  »

443 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب 
لام رب  ریخ  مان  و  دـب . ای  بوخ  دایز ، ای  مک  دـشاب  هک  هچ  ره  تسا ، قداص  ریخ  مان  نآ  رب  هک  لام  زا  هچنآ  ینعی  ٍْریَخ :» ْنِم  ُْمتْقَْفنَأ  ام  ْلـُق  »

زا لوعفم  اـم »  » و دـشاب . نینچ  دـیاب  زین  نآ  رد  فّرـصت  و  دـشاب ، قداـص  ّتین  اـب  فاـص و  یبلق  نآ ، بسک  هکنیا  رگم  دـنکیمن ، قدـص 
. ددرگزاب نآ  هب  هک  میشاب  دنمزاین  يزیچ  ریدقت  هب  هکنیا  ات  میرادن ، نآ  نداد  رارق  ادتبم  هب  يزاین  تسا و  متقفنا » »

هک دـنک  هاگآ  هکنیا  يارب  داد ، خـساپ  فرـصم  دروم  هب  یلاعت  يادـخ  یلو  دـننکیم ، قافنا  هک  دوب  يزیچ  زا  نانآ  شـسرپ  ِْنیَدـِلاْوِللَف :» »
ریخ ناونع  هب  ریبعت  و  دوش ، رداص  قداص  ّتین  فاص و  بلق  زا  دریگ و  رارق  دوخ  ياج  رد  قافنا  هک  تسا  نیا  هب  قافنا  هب  نتشامگ  تمه 
دوخ ياج  رد  امرخ  هناد  کی  یهاگ  اریز  تسا . ینعم  نیمه  هب  هراـشا  هتـشگ ، قاـفنا  هک  یلاـم  ناونع  هب  هن  دوشیم ، قاـفنا  هک  يزیچ  زا 

. دراد يرترب  راطنق  کی  هب  هک  دوشیم  قافنا 
هدرک نایب  اهتّیولوا  بیترت  هب  ار  فرـصم  نارذـگهر ، ناریقف و  نامیتی و  ناشیوخ و  و  ِلـِیبَّسلا :» ِْنبا  َو  ِنیِکاـسَْملا  َو  یماـتَْیلا  َو  َنِیبَْرقَأـْلا  َو  »

. تسا
ازج نودـب  ار  نآ  تسا و  مولعم  یلاعت  يادـخ  يارب  ریخ  راک  قلطم  هکنیا  هب  تسا  قافنا  هب  قیوشت  ٌمِیلَع :» ِِهب  َهَّللا  َّنِإَف  ٍْریَخ  ْنِم  اُولَعْفَت  ام  َو  »

. تسا اولعفت »  » لوعفم ام »  » دراذگیمن و

443 ص :  هیآ 216 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُْمْتنَأ ال ُمَْلعَی َو  ُهَّللا  َو  ْمَُکل  ٌّرَـش  َوُه  َو  ًاْئیَـش  اوُّبُِحت  ْنَأ  یـسَع  َو  ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُه  َو  ًاْئیَـش  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یـسَع  َو  ْمَُکل  ٌهْرُک  َوُه  َو  ُلاـتِْقلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک 
(216  ) َنوُمَْلعَت
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443 ص :  همجرت ..... :

هب یلو  دیرامشیم  راوگان  امش  ار  يزیچ  هک  دوش  رایسب  هچ  اّما  تسا ، هورکم  راوگان و  امش  رب  هکنآ  لاح  دش و  رّرقم  امش  رب  داهج  مکح 
دنوادخ و  تسا . نآ  رد  امش  داسف  ّرش و  عقاو  رد  دیراد و  تسود  ار  يزیچ  هک  دوش  رایسب  هچ  تسا و  هدوب  نآ  رد  حالص  ریخ و  تقیقح 

444 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  حلاصم  هب 
. دینادیمن امش  تساناد و  روما 

444 ص :  ریسفت ..... :

زاین تسا و  عطقنم  قباس  ياههلمج  زا  تسا و  هیفانیتسا  یلبق  هلمج  دننام  هلمج  نیا  دش ،) رّرقم  امش  رب  داهج  مکح  «: ) ُلاتِْقلا ُمُْکیَلَع  َِبتُک  »
نایب ار  تلاسر  ماکحا  زا  یمکح  اههیآ  نیا  زا  کـی  ره  اریز  درادـن ، مینک  رارقرب  تمحز  فّلکت و  اـب  شلبق  هیآ و  نیب  یطاـبترا  هکنیا  هب 

. تسا رگید  هیآ  مکح  زا  ریغ  هک  دنکیم 
هورکم راوگان  امـش  رب  هکنآ  لاـح  و  «: ) ْمَُکل ٌّرَـش  َوُه  َو  ًاْئیَـش  اوُّبُِحت  ْنَأ  یـسَع  َو  ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُه  َو  ًاْئیَـش  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یـسَع  َو  ْمَُکل  ٌهْرُک  َوُه  َو  »

هک هدش  رایسب  هچ  تسا و  هدوب  نآ  رد  امش  حالص  ریخ و  تقیقح  رد  یلو  دیرامشیم  راوگان  ار  يزیچ  امش  هک  دوشیم  رایسب  هچ  تسا ،
اهنآ همه  تسا  راگزاس  نآ  هب  سفن و  میالم  هک  ییاهزیچ  نادب  تسا .) نآ  رد  امـش  داسف  ّرـش و  عقاو ، رد  دیراد و  تسود  ار  يزیچ  امش 

ّتیرشب هبترم  رد  دشاب - دهاوخیم  هک  هچ  ره  تسا - راگزاسان  سفن  اب  هک  ییاهزیچ  تسا و  تّیرـشب  هبترم  رد  ناسنا  بولطم  بوبحم و 
گنج و الثم  دـنادیم . تسین  ای  تسا  راگزاس  هلقاـع  هّوق  اـی  سفن  اـب  هک  ار  هچنآ  ناـسنا  تاـقوا  رتشیب  و  تسا ، دنـسپان  هورکم و  هدوبن و 

نیح رد  ای  دنوش و  هتسخ  هار  رد  ای  هدش ، فلت  شیاضعا  شدوخ و  هک  دهدیم  لامتحا  نوچ  تسا ، دنـسپان  هورکم و  سفن  يارب  رازراک 
زا تسا  ترابع  هک  ار  گنج  دـیاوف  یلو  اهنیا . ریغ  و  دنونـشب ، ناـیوجگنج  زا  دـنیاشوخان  ییاـهزیچ  نمـشد ، زا  سرت  عقوم  رد  گـنج و 
زا اهنیا  ریغ  اهوزرآ و  لامآ و  زا  رظن  ندیرب  يدرمناوج و  يورین  لیصحت  وا ، هب  لّسوت  ادخ ، رب  لّکوت  تعاجـش ، هب  فاّصتا  بلق ، تیوقت 

سفن میالم  روما  ریاس  دروم  رد  مکح  نیمه  دننادیمن . تسا ، ناسنا  حالـص  ریخ و  هدش و  لصاح  گنج  ببـس  هب  هک  یلیاضف  دماحم و 
445 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دومرف : دنوادخ  اذل  تسا و  يراج  زین  سفن  هب  راگزاسان  ای 

، تسامـش ریخ  هدرک ، رما  اهنآ  هب  دنوادخ  تسا و  دنیاشوخان  امـش  يارب  هک  ییاهزیچ  ریاس  رد  داهج و  رد  هک  دنادیم  ادخ  ُمَْلعَی :» ُهَّللا  َو  »
. تسا هدرک  رما  اهنآ  هب  دنوادخ  ور  نیا  زا 

. دیراد هارکا  نآ  زا  اذل  دینادیمن ، امش  و  َنوُمَْلعَت :» ُْمْتنَأ ال  َو  »

445 ص :  هیآ 217 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َو ِهَّللا  َْدنِع  ُرَبْکَأ  ُْهنِم  ِِهلْهَأ  ُجارْخِإ  َو  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َو  ِِهب  ٌْرفُک  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  ٌّدَص  َو  ٌرِیبَک  ِهِیف  ٌلاِتق  ُْلق  ِهِیف  ٍلاِتق  ِمارَْحلا  ِرْهَّشلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی 
َِکئلوُأَف ٌِرفاک  َوُه  َو  ْتُمَیَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  ْدِدَتْرَی  ْنَم  َو  اوُعاطَتْسا  ِنِإ  ْمُِکنیِد  ْنَع  ْمُکوُّدُرَی  یَّتَح  ْمُکَنُوِلتاُقی  َنُولازَی  َو ال  ِْلتَْقلا  َنِم  ُرَبْکَأ  ُۀَْنتِْفلا 

(217  ) َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ْمُُهلامْعَأ  ْتَِطبَح 

445 ص :  همجرت ..... :
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ادخ هار  زا  تسا  قلخ  نتشادزاب  گرزب و  تسا  یهانگ  نآ  رد  دربن  هک  وگب  مارح ، هام  رد  گنج  هراب  رد  دنسرپیم  وت  زا  مدرم  ربمایپ ! يا 
داـسف يرگهنتف و  ادـخ و  دزن  تسا  يرتـگرزب  هاـنگ  رایـسب  مرح  لـها  ندرک  نوریب  ادـخ و  مرح  تمرح  ندرک  لاـمیاپ  ادـخ و  هـب  رفک  و 
یناسک سپ  دننادرگرب ، دوخ  نید  زا  ار  امش  دنناوتب  رگا  هکنآ  ات  دننک  دربن  ناناملسم  امـش  اب  هتـسویپ  نارفاک  تسا و  لتق  زا  رتدب  يزیگنا 
دنامّنهج لها  ناشیا  دوش و  لطاب  عیاض و  ترخآ  ایند و  رد  نانآ  لامعا  دریمب ، ات  دـشاب  رفک  لاح  رد  ددرگرب و  دوخ  نید  زا  هک  امـش  زا 

. دوب دنهاوخ  بّذعم  هشیمه  نآ  رد  و 

445 ص :  ریسفت ..... :

تسا نیا  يارب  مارح  هب  فیصوت  و  تشذگ ، مارح  ياههام  حیضوت  دنسرپیم ، مارح  ياههام  هراب  رد  وت  زا  ِمارَْحلا :» ِرْهَّشلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  »
: هک یلاعت  يادخ  لوق  نیا  زا  تسا  لامتشا  لدب  هدش ، هدروآ  نآ  زا  هک  یلدب  اذل  تسا ، مارح  نآ  رد  لاتق  هک 

رد تسا  هرکن  هک  لاتق »  » اذـل تسا ، زّوجم  فرظ  هب  نآ  فیـصوت  سنج و  ندرک  هدارا  هیف »  » لاتق زا  روظنم  ٌرِیبَک :» ِهِیف  ٌلاِتق  ُْلق  ِهِیف ، ٍلاـِتق  »
446 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  زاغآ 

. تسین زیاج  هرکن  هب  ادتبا  هک  یلاح  رد  هدروآ ،
فطع اـی  هنم ) لاـتق  لـق  لوق  هب   ) هدـنیوگ هتفگ  دروم  رب  تسا  فطع  هلمج  تسا و  ربکا »  » نآ ربخ  تسادـتبم و  ِهَّللا :» ِلـِیبَس  ْنَع  ٌّدَـص  َو  »

. درفم فطع  باب  زا  لاتق »  » رب ای  ریبک »  » رب تسا 
. تسا ّدص »  » رب فطع  ِِهب :» ٌْرفُک  َو  »

لوق رب  اـنب  هکنیا  رگم  هدـشن ، هداـعا  ّرج  فرح  اریز  تسین ، ءاـب  هب  رورجم  رب  فطع  و  تسا ، ِهَّللا ،» ِلـِیبَس   » رب فطع  ِمارَْحلا :» ِدِجْـسَْملا  َو  »
. دنادیم زیاج  ار  نآ  هک  دشاب  یسک 

َنِم ُرَبْکَأ  ُۀَْنتِْفلا  َو  ِهَّللا  َدـْنِع  ُرَبْکَأ   » شربخ تسادـتبم و  دوخ  هن  رگ  دوش و  هداد  رارق  ادـتبم  رگا  تسا  ّدـص »  » رب فطع  ُْهنِم :» ِِهلْهَأ  ُجارْخِإ  َو  »
. تسا مارح  ياههام  رد  گنج  دروم  رد  ناناملسم و  زا  جرح )  ) داریا عفر  يارب  هلمج  نیا  و  تسا ، ِْلتَْقلا »

هک تسا  یلاعت  يادخ  مالک  زا  هلمج  نیا  مارح ، ياههام  ریغ  و  مارح ، ياههام  رد  امـش  اب  دـننکیم  گنج  ینعی  ْمُکَنُوِلتاُقی :» َنُولازَی  َو ال  »
«. ٌرِیبَک ِهِیف  ٌلاِتق   » هلمج رب  تسا  فطع  هک  تسا  یلاعت  يادخ  لوق  دروم  ای  کنولأسی »  » رب تسا  فطع 

اریز مارح ، ریغ  مارح و  ياههام  رد  دـیراد  تعاطتـسا  هک  ییاجنآ  ات  دـینک  گنج  اهنآ  اـب  سپ  اوُعاطَتْـسا :» ِنِإ  ْمُِکنیِد  ْنَع  ْمُکوُّدُرَی  یَّتَح  »
مرتحم ناکم  ای  مارح  هام  دشاب ، نید  زا  عافد  هک  دسرب  هچ  ات  تسین ، زیاج  نآ  رد  یتسـس  دشاب ، لایع  لام و  سفن و  زا  عافد  یتقو  گنج 

. دشاب یگنج  نینچ  زا  عنام  دناوتیمن 
لوق لوقم  ای  هدـش ) هتفگ   ) ای کنولأسی »  » رب ای  نولازی » ال   » رب تسا  فطع  و  تسا ، یلاعت  يادـخ  مالک  زا  ِِهنیِد :» ْنَع  ْمُْکنِم  ْدِدـَتْرَی  ْنَم  َو  »

. تسا هیلاح  هلمج  ای  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر 
447 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ددتری .»  » رب تسا  فطع  ْتُمَیَف :» »

دوشیمن دشاب ، رفاک  راضتحا  زا  لبق  دریمب و  یسک  رگا  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  يارب  تبوقع  ّبترت  رد  رفک  هب  گرم  دییقت  ٌِرفاک :» َوُه  َو  »
رد ع )  ) یلع رگا  سپ  دریذـپب . ع )  ) یلع روهظ  تقو  ناـمه  اـی  راـضتحا  نیح  رد  ار  تیـالو  تسا  نکمم  اریز  درک ، مکح  نآ  تبوـقع  هب 
لاح هک  یـسک  و  تسین . رفاک  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  رفک  تلاح  رد  وا  گرم  درک ، راکنا  ار  ع )  ) یلع وا  دـش و  رهاظ  راضتحا  نیح 

. دوش زاب  وا  تنعل  هب  نهد  هک  تسین  هتسیاش  دنکب و  وا  رفک  ای  مالسا  هب  مکح  هک  تسین  زیاج  دنادیمن ، ار  ّدر  لوبق و  زا  رضتحم 
ریقحت ار  نانآ  هکنیا  يارب  و  دیامن ، راضحا  ناشدب  فاصوا  اب  هرابود  ار  نانآ  هکنیا  يارب  دـیعب  هراشا  مسا  هب  تسادـتبم  رارکت  َِکئلوُأَف :» »
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. دشاب رتاسر  عنم  رجز و  رد  هکنیا  ات  دیامن 
دناهدرک ادیپ  دّدجت  هک  تسا  ییاهرکذ  اهتأیه و  اهتکرح و  زا  ترابع  هک  یبلاق  لامعا  هک  تشذگ  نیا  زا  لبق  یکدنا  ْمُُهلامْعَأ :» ْتَِطبَح  »

یبلاق لامعا  نیا  دنامیمن ، یقاب  هظحل  ود  رد  اهنآ  زا  یئزج  چیه  دوشیمن و  عمج  رگید  ءزج  اب  نآ  زا  یئزج  هک  دنراد  یجیردت  دوجو  و 
. دنتسین مّسجت  تابث و  هب  موکحم 

نآ تسا و  يرهوج  سفن  نوؤش  زا  دـنوشیم ، یـشان  نآ  زا  اهلمع  دنتـسه و  لمع  رودـص  هزیگنا  یعاد و  هک  لاـمعا  نآ  ياـهتقیقح  اـما 
سفن هحفـص  زا  نآ  ندـش  لیاز  لمع و  ندـش  لطاب  زا  ترابع  لمع  طبح  اّما  نالطب .)  ) مّسجت و رادـقم و  هب  فصّتم  تسا و  تباث  يرما 

هب هفاـضا  تهج  هک  يورخا  تهج  تسا و  تارثـک  هب  شاهفاـضا  تهج  نآ  يوـیند و  تهج  تسا ، تهج  ود  ياراد  سفن  نوـچ  تـسا و 
. تسا حاورا  دیحوت و  ملاع 

. دریگیم دوخ  هب  ار  تهج  ود  ره  ّتیفیک  سفن  دوش ، رداص  وا  زا  یناسفن  ای  ینامسج  لمع  کی  هاگ  ره 
448 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هلیذر و  فاصوا  زا  ندش  صالخ  شايویند  تهج  ّتیفیک  هدیاف 

، دوش ّدـترم  هک  یـسک  سپ  تسادـخ . اـب  تاـجانم  زا  ندرب  تّذـل  قـلخ و  زا  ندـش  غراـف  شايورخا  تهج  تّیفیک  هدـیاف  تسا و  تسپ 
دوریم و نیب  زا  ترخآ  رد  ِةَرِخْآلا :» َو   » زین وا  يورخا  لامعا  دریمب  رفک  لاح  رد  هک  یسک  دوریم و  نیب  زا  ایند  رد  اْینُّدلا :» ِیف   » شلامعا

. دوشیم طبح » »
: تسا نیا  هیآ  ینعم  و  دـشاب ، مهلاـمعا »  » زا لاـح  فرظ  هک  تسا  نکمم  و  دـشاب ، طـبح »  » فرظ فرظ ، هک  تسا  نیا  رب  ینبم  ینعم  نیا 

تباث لامعا  يورخا  يویند و  تاهج  هک  یلاح  رد  دوشیم  لطاب  شلاـمعا  دریمب ، رفک  لاـح  رد  ددرگرب و  شنید  زا  هک  امـش  زا  یناـسک 
. دوشیمن لطاب  دنامیم و  تباث  تهج  ود  ره  رد  شلامعا  دریمب ، نامیا  رب  ددرگرب و  شنید  زا  هک  امش  زا  سک  ره  و  تسا ،

. درک رارکت  دش  دای  هک  تهج  نامه  هب  ار  دیعب  هراشا  مسا  َِکئلوُأ :» َو  »
نیلّوا رد  اهناملسم  دناهتفگ : هیآ  لوزن  هراب  رد  نیرّسفم  زا  یـضعب  دنـشتآ ، لها  هشیمه  هراومه و  اهنآ  َنوُِدلاخ :» اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  »

زا ناکرـشم  سپ  دوب . بجر  هام  لوا  رد  گنج  نیا  دنتـشک و  ار  نانآ  زا  يدادـعت  دـندومن ، ناکرـشم  اـب  ردـب  گـنج  زا  شیپ  هک  یگنج 
. دندرک حرطم  ار  شسرپ  نیا  ناناملسم  دوخ  هک  دناهتفگ  یضعب  دندیسرپ : مارح  هام  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 

448 ص :  هیآ 218 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(218  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  َتَمْحَر  َنوُجْرَی  َِکئلوُأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُدَهاج  َو  اوُرَجاه  َنیِذَّلا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 

448 ص :  همجرت ..... :

هک دنـشاب  ادخ  تمحر  رظتنم  راودیما و  دندرک ، داهج  ادخ  هار  رد  دندرک و  ترجاهم  دوخ  نطو  زا  دـندیورگ و  مالـسا  نید  هب  هک  نانآ 
. تسا نابرهم  هدنیاشخب و  اهنآ  رب  دنوادخ 

448 ص :  ریسفت ..... :

رد هدش  هتفگ  هچنانچ  هیآ  نیا  اریز  وجگنج ، ناناملسم  زا  یتخس  عفر  نانمؤم و  تشادگرزب  يارب  تسا  یفنأتسم  مالک  اُونَمآ :» َنیِذَّلا  َّنِإ  »
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449 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دروم 
مه ناکرـشم و  مه  هک  تسا  هتفر  نخـس  دایز  دروم ، نیا  رد  دنتـشک . دـندرک و  گنج  ناناملـسم  دوب و  بجر  لوا  رد  هک  تسا  ياهّیرس 

: دیسرپ ياهدننک  لاؤس  لوا ، هیآ  ندش  لزان  زا  دعب  هک  ایوگ  دنتفرگ . بیع  ار  بلطم  نیا  ناناملسم ،
: دیامرفیم دنکیم ، دیکأت  دییأت و  نابطاخم  رد  ار  ّکش  دوجو  هک  یلاح  رد  سپ  تسه ؟ يرجا  بجر  هام  رد  ناگدـننک  گنج  يارب  ایآ 

هروس نیمه  لیاوا  رد  هک  تسا ، مالـسا  یناعم  زا  یکی  اجنیا  لاثما  اـجنیا و  رد  ناـمیا  زا  دوصقم  رخآ . اـت  دـندروآ ...  ناـمیا  هک  یناـسک 
. تشذگ الّصفم  نامیا  مالسا و  یناعم 

ترجه ایوگ  دـهدب . ّتیمها  ترجه  هب  هکنیا  ات  تسا  هدرک  رارکت  ار  لوصوم  اجنیا  رد  دـندرک . ترجه  هک  یناسک  و  اوُرَجاه :» َنیِذَّلا  َو  »
راد ۀقیقح  هک  دـشاب ، بلق  يوس  هب  تسا  كرـش  يارـس  هک  سفن  ماقم  زا  ترجه  رگا  هژیو  هب  و  تسا ، لقتـسم  یلـصا  دوخ  نامیا  دـننام 

. تسا نامیا 
هک يوحن  هب  دراد ، دوجو  مزالت  داهج  ترجه و  نیب  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  ات  هدرواین  ار  لوصوم  اجنیا  رد  دندرک . داهج  و  اوُدَـهاج :» َو  »
هک یتقو  ات  دوشیمن ، رهاظ  ناکرشم  اب  وا  تریاغم  دنکن  ترجه  نطو  زا  هک  یمادام  مالـسا  زا  دعب  ناسنا  اریز  دنازیچ ، کی  ود  نآ  ایوگ 

. دباییمن قّقحت  ناکرشم  اب  تفلاخم  گنج و  رگید  دوشن ، رهاظ  ناکرشم  اب  وا  تریاغم 
یقیقح تسا  رتتسم  فرظ  ای  یقیقح ، ای  يزاجم  فرظ  تسا ، وغل  فرظ  هک  میتفگ  تشذگ و  هلمج  نیا  ریظن  ادخ  هار  رد  ِهَّللا :» ِلِیبَس  ِیف  »

. يزاجم ای 
: تفگ دومن و  رارکت  تشادگرزب  راضحا و  يارب  دیعب  هراشا  مسا  اب  ار  ادتبم  َِکئلوُأ :» »

«1  » یّجرت تاودا  اب  اههدـعو  ندرک  ادا  ناهاشداپ  تداع  میتفگ ، هتـشذگ  رد  هچنانچ  دـنیادخ . تمحر  هب  راودـیما  ِهَّللا :» َتَمْحَر  َنوُجْرَی  »
هکنیا تسا و 
__________________________________________________

، شاک زا  دنترابع  یسراف  رد  دنکیم ، تلالد  نآ  ماجنا  هب  دیما  رب  هک  یّجرت  تادا  ( 1)
450 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

مزج تروص  هب  رگا  دریذپیم ، فّلخت  تاقوا  رتشیب  ناشیاهدـیدهت  یلو  دـشاب ، یّجرت  ظفل  هب  هچ  رگا  دـنکیمن  فّلخت  ناهاشداپ  هدـعو 
. دشاب

. دشخبیم ار  نانآ  ياهیدب  ادخ  و  ٌروُفَغ :» ُهَّللا  َو  »
. دناشوپیم ار  اهنآ  دوخ  تمحر  اب  ششخب ، زا  سپ  ٌمیِحَر :» »

450 ص :  هیآ 219 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َِکلذَـک َْوفَْعلا  ُِلق  َنوُقِْفُنی  اذ  ام  َکَنُولَئْـسَی  َو  امِهِعْفَن  ْنِم  ُرَبْکَأ  امُهُْمثِإ  َو  ِساَّنِلل  ُِعفانَم  َو  ٌرِیبَک  ٌْمثِإ  امِهِیف  ُْلق  ِرِْـسیَْملا  َو  ِرْمَْخلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی 
(219  ) َنوُرَّکَفَتَت ْمُکَّلََعل  ِتایْآلا  ُمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی 

450 ص :  همجرت ..... :

قاـفنا ادـخ  هار  رد  هچ  هک  ارت  دنـسرپیم  زین  تسا و  یگرزب  هاـنگ  ود ، نیا  رد  وگب ، دنـسرپیم ، راـمق  بارـش و  مکح  زا  وت  زا  ربماـیپ  يا 
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هب هشیدنا  لقع و  هک  دشاب  دنکیم  نایب  امش  يارب  ینـشور  نیدب  ار  دوخ  تایآ  ادخ  تسا . یناگدنز  ترورـض  رب  دیاز  هچنآ  وگب  دننک ؟
. دیدنب راک 

450 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

ماکحا زا  رگید  مکح  مالعا  يارب  تسا  فانیتسا  هلمج  نیا  دنـسرپ ، يرامق  يراسگیم و  هراـب  رد  وت  زا  ِرِْـسیَْملا :» َو  ِرْمَْخلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  »
. تسا هدش  هدناوخ  هطقن  هس  ءاث  اب  ریثک » « » ریبک  » ظفل تسا  یگرزب  هانگ  اهنآ  رد  وگب  ٌرِیبَک :» ٌْمثِإ  امِهِیف  ُْلق  ، » تلاسر

ود نآ  عفن  هک  دـمآ  شیپ  مّهوـت  نیا  هدروآ  عـمج  ار  عفاـنم »  » درفم و ار  مثا »  » هک یتـقو  دراد ، مدرم  يارب  ییاـهدوس  و  ِساَّنِلل :» ُِعفاـنَم  َو  »
. تسا نآ  دوس  زا  رتشیب  نآ  هانگ  و  امِهِعْفَن » ْنِم  ُرَبْکَأ  امُهُْمثِإ  َو  : » دومرف دومن و  عفر  ار  مهوت  نیا  سپ  تسا ، ناشهانگ  رب  بلاغ 

__________________________________________________

. تسا یسع و ...  ّلعل ، تیل ، داک ، یبرع  رد  یکشاک ... 
451 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

451 ص :  ناسنا .....  لامک  بتارم  قیقحت 

يداعم هن  هتخانشیم و  ییأدبم  هن  هک  هدوب  ضحم  رفاک  ینطاب  لوسر  نتخیگنارب  ریغـص و  ملاع  رد  ع )  ) مدآ طوبه  زا  لبق  ناسنا  هک  نادب 
هب نآ  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  تسا  ّطلـسم  وا  رب  یئدبم  هک  دـباییم  رد  دوشیم و  رهاظ  وا  يرطف  رارقا  ینطاب ، لوسر  نتخیگنارب  زا  دـعب  و 

ساسحا ای  دزاس ، هاگآ  شترطف  ياضتقم  رب  ار  وا  هک  درک  ادیپ  جایتحا  یجراخ  هدننک  هاگآ  هب  نونکا  تشادن و  یساسحا  الصا  رارقا  نیا 
. دوب مدرم  زا  یکدنا  رد  ینعم  نیا  و  دوب ، شیاهتلفغ  بولغم  هک  تشاد  رارقا  نیا  هب  یفیعض 

هک يریگشتآ  گنـس  دننام  دناسرب ، شبولطم  هب  ات  دنکیمن  اهر  ار  وا  و  دنکیم ، بلط  هب  راداو  ار  وا  هک  دوشیم  يوق  وا  ساسحا  یهاگ 
. تسا ّتلق  تردن و  تیاغ  رد  ینعم  نیا  و  دشاب ، هتشادن  سامت  نآ  هب  شتآ  هچ  رگا  تسا  نتخوس  لاعتشا و  هب  کیدزن 

ندـنارذگ زج  یّمه  و  دـنوشیمن ، هّبنتم  یهلا  نـالوسر  یجراـخ و  ياههدـننک  هاـگآ  زا  دـننامیم و  ناشـصلاخ  رفک  رد  اـی  لّوا  مـسق  ود 
ادخ يوس  هب  ار  نانآ  وا  باّون  ای  یجراخ  لوسر  هکنیا  زا  ّمعأ  دنتسه . مدرم  هّماع  نانیا  دنرادن ، ناشسوفن  تایـضتقم  ندروآرب  تاوهش و 

. هن ای  دننکب  هّماع  تعیب  هب  تعیب  دننکب و  لوبق  ار  يرهاظ  توعد  هکنیا  زا  معا  هن و  ای  دناوخب 
هک وا  بیان  ای  لوسر  تایح  لاح  رد  رگا  دوشیم  لخاد  مالـسا  رد  دنکیم و  لوبق  ار  يرهاظ  توعد  هک  یـسک  هک  تسا  نیا  رما  تیاهن 

راودیما اهنت  ناگدننک  تعیب  یلو  «، 1  » دنتـسه ادخ  رما  هب  راودیما  اهنیا  همه  تسه و  وا  يارب  تاجن  زا  ياهجرد  دریمب  هدرک  تعیب  نآ  اب 
تاجن تاجرد  لامک  ناهاوخ  راودیما و  نانآ  هکلب  دنتسین  تاجن  هجرد  نیلوا  بسح  هب  ادخ  رما 

__________________________________________________

. دنراد ار  ادخ  رما  دیما  هک  نارگید  و  ِهَّللا : ِْرمَِأل  َنْوَجُْرم  َنوُرَخآ  َو  دیامرفیم : هک  تسا  هبوت  هروس  هیآ 101  هب  هراشا  ( 1)
452 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نیا ای  سپ  دنک  ییامنهار  ناشأدبم  رب  ار  نانآ  هک  دـنیوجیم  ار  یـسک  هدـش  هّبنتم  هکنیا  ای  دـنیادخ  رما  راودـیما  هکنانآ  لاح  دنـشابیم ،
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. دنسریمن ای  دنسریم  هک  تسا 
رد ای  لاح  بسح  هب  هدننک  لمع  و  دـنکیمن . ای  دـنکیم  لمع  لیلد  تلالد  ياضتقم  هب  هک  تسا  نیا  ای  هدیـسر  لیلد  امنهار و  هب  هکنآ  و 

یقّقحت ای  يدوهـش  دـیحوت  هب  نآ ) لباقم  هطقن  رد   ) ای دوهـش  كرـش  ای  یلاح  كرـش  هب  هدرک  زواجت  ّدـح  نیا  زا  اـی  دـنامیم  یقاـب  رفک 
رد يدیحوت  رگد  ضحم ) ءانف  قلطم و  بذج  ماقم   ) دنامن یقاب  مه  دـیحوت  هب  ياهراشا  شیارب  هک  دوش  نانچ  رگا  لاح  نیا  رد  دـسریم .
رب هدوب  ّتیدوبع  تاماقم  رخآ  ماقم  نیا  دوشیم ، ادخ  يارب  تروص  نیا  رد  ناشن ) نایبیب و  تسا  دیحوت  نیع  هکلب   ) درادن يدومن  اجنآ 
وا يارب  ماقم  نیا  دراذـگب ، یقاـب  شیوخ  تیاـنع  ببـس  هب  ار  وا  دـنوادخ  رگا  ماـگنه  نیا  رد  و  دراد ) رارقا   ) تسا ّرقم  تّیماـمت  لاـمک و 

يرثا نیع و  چـیه  وا  زا  رگید  دراذـگن  یقاب  ار  وا  انف  زا  سپ  دـنوادخ  دـنامب و  یقاب  تلاح  نیمه  رب  رگا  تسا و  ّتیبوبر  تاماقم  يادـتبا 
. یمکح هن  یمسر و  هن  تسا و  یمسا  هن  وا  يارب  سپ  دنامیمن ،

ار اهنآ  یسک  نم  زا  ریغ  دنتسه  نم  ّتینامحر  هّبق  تحت  نم  ءایلوا  انامه  دیوگیم : هک  تسا  یـسدق  ثیدح  قیداصم  زا  یکی  ینعم  نیا  و 
. درک میهاوخ  نایب  هچنانچ  تسا  ع )  ) ماما ّیلو و  قیداصم  زا  یکی  ینعم  نیا  نینچمه  و  «، 1  » دسانشیمن

__________________________________________________

. يریغ مهفرعی  ییابق ال  تحت  ییایلوا  ( 1)
453 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

453 ص :  ماما .....  لوسر و  ّیبن و  ّیلو و  قیقحت 

ّیلو تروص  نیا  رد  دناسر  وحم  زا  دعب  وحص  هب  دومن  لّضفت  وا  رب  تشادهگن و  شتیانع  ببس  هب  ار  وا  دنوادخ  ندش  یناف  زا  دعب  رگا  و 
تلاسر تّوبن و  زا  لبق  هک  تسا  یتماما  تیالو  نیا  و  تسا . ود  نآ  رب  مّدـقم  تسا و  تلاـسر  تّوبن و  حور  تیـالو  نیا  و  دوشیم ، ادـخ 

هدـنز يورخا  مّود  تاـیح  اـب  ار  شتکلمم  لـها  وا  يارب  و  دـنادرگزاب ، شتکلمم  هب  ار  وا  دوـمن و  لّـضفت  وا  هب  دـنوادخ  رگا  سپ  تـسا .
رد تعجر  نآ  تامم و  زا  دعب  ارارطـضا  ای  تایح ، لاح  رد  ارایتخا  دـنک ، ادـیپ  قّقحت  دـیاب  همه  يارب  هک  تسا  تعجر  نامه  نیا  درک -،

. دوشیم ّیبن  هفیلخ  ای  ّیبن  هک  تسا  تروص  نیا  رد  تسا - ریغص  ملاع 
( یبن تفـالخ  توبن و   ) ود رهب  تماـما  و  درمـش ، دـناوتن  ارنآ  یـسک  ادـخ  زج  هک  تسا  یتاـجرد  بتارم و  نآ  ینیـشناج  تّوبن و  يارب  و 

. تسا تلاسر  رب  مّدقم  تلاسر و  حور  هک  تسا  یتّوبن  زا  ترابع  نآ  تّوبن و  رد  تفالخ  رب  طقف  ای  دوشیم  قالطا 
قلخ حالـصا  يارب  ار  وا  دـنکن - قوقح  رد  طیرفت  طارفا و  هک  وحن  نیدـب  دـبایب - لـها  شتکلمم  حالـصا  تهج  ار  وا  دـنوادخ  رگا  سپ 

بتارم رب  ای  تلاسر ، تفالخ  رب  ای  دوشیم ، قـالطا  ینعم  ود  ره  رب  تماـما  و  دوشیم ، لوسر  هفیلخ  اـی  لوسر  تروص  نیا  رد  دـنادرگرب 
. دوشیم قالطا  رتشیب  تلاسر ، ینیشناج  تلاسر و 

يرگید يارب  هک  یمـسا  مکح و  نآ  زا  ریغ  تسا  یمـسا  مکح و  اـهنیا  زا  کـی  ره  يارب  و  تسا ، لاـمک  بتارم  تاـهّما  ماـقم  راـهچ  نیا 
. تسا

جراخ شدوخ  ندرک  ریسا  هلیـسوب  دوخ  يدازآ  ّتیکلام و  تیناسنا و  زا  هبترم  نآ  رد  کلاس  اریز  دوشیم ، هدیمان  ّتیدوبع  لّوا  ماقم  - 1
يالوم تسا ، ادخ  لام  تیالو  هک  تسا  اجنآ  دوشیم ، رهاظ  شناطلـس  ادخ و  تیالو  نوچ  دـنمانیم  تیالو  ار  هلحرم  نیا  زین  دوشیم و 

454 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  قح  نانآ 
. دوشیم رهاظ  هبترم  نیا  رد  ادخ  برق  يرای و  صلاخ و  ّتبحم  زین  و  تسا ،

نیا رد  یتاذ  جایتحا  راـقتفا و  نوچ  دـشابیم ، زین  رقف  هلحرم  نیا  مسا  تسا . نیکلاـس  ماـما  وا  اریز  دوشیم  هدـیمان  زین  تماـما  هلحرم  نیا 
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همه ماما  زین  هلحرم  نیا  رد  دبع  نوچ  دوشیم ، هدـیمان  تماما  مّود  ماقم  و  میدرمـشرب . هک  فاصوا  زا  اهنیا  ریغ  و  دوشیم ...  رهاظ  ماگنه 
نیا رد  هکئالم  نوچ  دناهدیمان ، زین  میلکت  ثیدحت و  ماقم  ار  هلحرم  نیا  دوب . دـهاوخ  زین  تلاسر  تّوبن و  يارب  ماما  دوشیم و  عقاو  مدرم 

تیالو ماقم  نیا  رگید  مسا  و  دنیبب ) يرادیب  ای  باوخ  رد  ار  اهنآ   ) هدنب هکنیا  نودب  دـنیوگیم  نخـس  دـننکیم و  ثیدـح  هدـنب  اب  هلحرم 
. هّللاب ءاقب  انف و  زا  دعب  ءاقب  وحم و  زا  دعب  وحص  دننام  ءامسا  زا  اهنیا  ریغ  و  دش ، رکذ  لّوا  ماقم  رد  هک  یتّلع  نامهب  تسا 

رد ار  هکئالم  يادص  هبترم  نیا  رد  دبع  تسا ، هدننک  هاگآ  هاگآ و  ادخ  بناج  زا  ماقم  نیا  رد  دبع  نوچ  دوشیم  هدـیمان  تّوبن  مّوس  ماقم 
نودب ار  مولع  یّقلت  هکئالم و  رابخا  هبترم  نیا  رد  و  دنیبیمن ، يرادیب  رد  دنیبیم و  باوخ  رد  ار  وا  صخش  و  دونشیم ، يرادیب  باوخ و 
هلحرم رد  هکنیا  هب  یلبق  هلحرم  نیب  هلحرم و  نیا  نیب  دـشاب  قرف  هکنیا  يارب  میلکت . ثیدـحت و  هن  دـنمانیم  ماـهلا  یحو و  هکئـالم  راـبخا 

. دنیوگیم نخس  ادخ  بناج  زا  هک  ياهکئالم  هدهاشم  نودب  دوب ، نتفگ  نخس  ثیدحت و  طقف  یلبق 
دبع هک  تسا  ماقم  نیا  رد  و  دوشیم ، هداتـسرف  قلخ  يوسب  ادخ  فرط  زا  هلحرم  نیا  رد  دـبع  نوچ  دوشیم ، هدـیمان  تلاسر  مراهچ  ماقم 

تعیرـش و هدـش  هداتـسرف  قلخ  يوسب  نآ  رطاخب  هک  ار  هچنآ  و  دونـشیم ، ار  ناشنانخـس  دـنیبیم و  ار  هکئالم  باوخ  يرادـیب و  لاح  رد 
. دنمانیم تّنس 

هک هنوگ  نیدـب  دوشیم . مولعم  ماـما  اـی  ثّدـحم  یبـن و  لوسر و  نیب  قرف  زا  تسا  هدـش  دراو  يداـیز  راـبخا  رد  هک  هچنآ  ّتلع  اـجنیا  زا 
455 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  زا  لوسر 

رد هن  دـنیبیم  باوخ  رد  دونـشیم و  ّیبن  درگنیم ، ار  وا  مشچ  اب  مه  يرادـیب  رد  دـنیبیم و  باوخ  رد  ار  وا  صخـش  دونـشیم و  هکئالم 
. يرادیب

یقاب ءانف  زا  سپ  هک  تسا  نآ  یتسناد  هکنانچ  ثّدحم  اریز  دـنیبیمن ، ار  وا  يرادـیب  ای  باوخ  رد  یلو  دونـشیم  ار  ادـص  ماما  ای  ثّدـحم 
مه شتکلمم  لها  ات  يورخا  یکلم  تایح  هب  دـیامن  ءایحا  ار  شتکلمم  له  هکنیا  نودـب  دـنکب و  شتکلمم  هب  عوجر  هکنیا  نودـب  دـنامب 

تقفاوم دّرجت و  ندوب  يوق  تهج  زا  یئاونـش  اّما  دـنک ، كرد  ار  اهنآ  زا  يزیچ  ات  تسین  یکلم  كرد  وا  يارب  سپ  دـنوش . هکئالم  خـنس 
زا شـساسحا  ردـقب  دونـشیم و  ینورد  یئاونـش  هلیـسوب  هک  هاگ  نآ  و  دوشیمن . ّکفنم  نآ  زا  ایوگ  هک  تسا  يوحنب  ناسنا  تاذ  اـب  نآ 
هب ار  شتکلمم  لـها  دـنوادخ  و  دـشاب ، هتـشگرب  شیوخ  دوجو  روشک  هب  شتاـیح  زا  سپ  هک  تسا  یـسک  نآ  ّیبن  و  دریگیم . ارف  کـلم 
زا هن  تسا  يورخا  رظن  ههجو  زا  هکئالم  نتـشگ  رادـیدپ  ینآ  دزاسیم . نایامن  وا  رب  دـشاب  ترخآ  لها  اب  بسانم  هک  يورخا  مّود  تایح 

. يویند رظن  ههجو 
لها اب  نآ  بسانت  ییاونـش و  دّرجت  ندوب  يوق  تهجب  دونـشیم  يرادـیب  باوخ و  رد  و  ییانیب ، يورخا  تهج  اـب  دـنیبیم  باوخ  رد  سپ 

. ترخآ
. دنکیم سمل  هن  دراد و  ياهدهاشم  هن  یلو 

اب شتکلمم  لها  دیاب  و  دنک ، حالصا  ار  ریبک  ملاع  لها  ات  ددرگیم  رب  جراخ  هب  شدوجو  روشک  هب  عوجر  زا  سپ  هک  تسا  یسک  لوسر 
باوخ و رد  هچ  سپ  دوش ، لماک  مامت و  يویند  تهج  زا  توعد  وا  يارب  هکنیا  ات  دنـشاب  بسانم  يویند  يورخا و  تهج  زا  ترخآ  لـها 

. دنکیم سمل  دشچیم و  دنکیم و  وب  دنیبیم و  دونشیم و  يرادیب ، رد  هچ 
هکنیا ات  دـشابیم . نآ  تفالخ  تّوبن و  زا  معا  تّوبن  زا  دوصقم  و  نآ ، ینیـشناج  تلاـسر و  زا  ّمعا  تلاـسر  زا  دوصقم  هک  دوشن  شومارف 

هحفاصم ام  اـب  و  دـننکیم ، يزاـب  اـم  لاـفطا  اـب  دـننارتسگیم ، اـهشرف  هکئـالم  هک  ع )  ) هّمئا زا  هدـش  دراو  هک  هچنآ  وت  رب  دوشن  لکـشم 
456 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ام  و  دننکیم ،

. دننکیم ترایز  ار  رما  ّیلو  ردق  بش  رد  اهنآ  هکنیا  و  مینکیم . عمج  ار  هکئالم  ياهرپ 
هکلب جراخ ، تکلمم  هب  و  شتکلمم ، هب  عوجر  و  هقاـفا ، لـیبق  زا  دوشیم  ضراـع  تـالاح  نیا  یهاـگ  صقاـن  کـلاس  رب  میئوگیم : هکلب 
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. تالاح نآ  ضورع  اب  رگم  دوشیمن  مامت  لیمکت 
هک يوحنب  ار  کی  ره  ءاقبا  تاعارم و  ارنانآ  قوقح  هدرک ، ظفح  ار  ریبک  ریغـص و  کلم  لـها  زا  کـی  ره  بتارم  دـیاب  لوسر  ّیبن و  سپ 
هب ریـس  زا  نانآ  عنم  زا  شلها و  ندرب  نیب  زا  ءانفا و  زا  نآ و  لیطعت  قوقح و  ندرک  عیاـض  زا  دنـشاب و  راتـساوخ  ددرگیمرب ، ادـخ  يوسب 

يروط ناسنا  هک  تساور  نآ  زا  نیا  دنیامن و  رما  دنک ، کمک  ادخ  يوس  هب  ریـس  قوقح و  ظفح  بجوم  هک  يزیچ  هب  یهن و  ادخ ، يوس 
ییاهزیچ هب  جاتحم  دوخ  ءاقب  رد  اهنآ  زا  کی  ره  و  دراد ، ینایرگشل  بتارم  نآ  زا  ياهبترم  ره  رد  تسا و  بتارم  ياراد  هک  هدش  هدیرفآ 

. تسا
یندروخ و هب  جاـیتحا  شایناـسنا  یناویح و  یتاـبن و  سفن  ندـب و  ءاـقب  و  شایناویح ، یتاـبن و  ياـهورین  یناویح  یتاـبن و  هبترم  رد  سپ 
ای هدرک و  عیاض  ار  قح  بحاص  ّقح  دزرو  یتسـس  اهنآ  زا  کـی  ره  رد  رگا  دراد ، حاـکن  بوکرم و  نکـسم و  یندیـشوپ و  یندـیماشآ و 
ود ره  زا  دـیاب  لوسر  سپ  هدرک ، لیطعت  ار  رگید  بتارم  هبترم و  نآ  ّقح  دـیامن  طارفا  اهنآ  رد  رگا  و  تسا ، هدرب  نیب  زا  ار  قح  بحاـص 

، تسا نآ  كرت  زا  یهن  ندروخ و  هب  رما  هک  اُولُک » : » یلاعت يادخ  لوق  دننام  دـنکب . طسو  ّدـح  هب  رما  هدرک و  یهن  طیرفت  طارفا و  فرط 
. تسا نینچ  دراوم  همه  رد  بلطم  و  تسا . طارفا  زا  یهن  هک  اُوفِرُْست » َو ال  »

سپ دیامنیم ، عفد  دـنک  عنم  ناسنا  تاجایتحا  زا  هک  ار  سک  ره  دـنکیم و  بذـج  تسا ، جاتحم  نادـب  هک  ار  هچنآ  اترطف  ناسنا  نوچ  و 
457 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  عفادت و  نانآ  نیب  دننک ، عوجر  نآ  هب  همه  هک  دشابن  عفد  بذج و  دروم  رد  ینوناق  رگا 

لوسر دیاب  سپ  دوشیم ، عفد  بذـج و  كرت  زا  رتشیب  قوقح  نابحاص  ندرب  نیب  زا  قوقح و  عییـضت  هک  يوحنب  دوشیم و  لصاح  عزانت 
زاب رـس  نوناق  نآ  زا  هک  یـسک  بیدأت  يارب  هکنیا  و  دشاب ، عفد  بذج و  كالم  نازیم و  هک  دنک  سیـسأت  ار  ینوناق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

مدرم گنرین  بیرف و  نآ  رد  هک  یـضوع  ای  ضوع  نودـب  تسا  ریغ  تسد  رد  هک  هچنآ  بذـج  زا  و  دـیامن ، سیـسأت  يرگید  نوناق  دـنز 
سفن ّتلذ  نآ  رد  هک  ییاهزیچ  زا  نینچمه  و  دنوشیم ، عنام  هّللا  یلا  ریس  زا  هک  تسا  سفن  لئاذر  اهیتسپ و  زا  اهنآ  هک  دیامن  عنم  دشاب 

ندرازگ لّطعم  بجوم  هک  يزیچ  زا  زین  تسه و  تلیذر  یتسپ و  اهنآ  رد  هک  ییاهزیچ  زا  اهنیا  ریغ  تقرـس و  لاؤس و  قّلمت و  دـننام  تسا 
لیطعت مدرم و  بیرف  رامق  رد  و  دیامن . عنم  لوسر  دیاب  اهنیا  همه  زا  تسا . لام  نتفر  نیب  زا  بجوم  اسأر  هک  يزیچ  تسا و  نیمز  ینادابآ 

. ضوع نودب  اسأر  فرط  ود  زا  یکی  زا  تسا  لام  ندرب  نیب  زا  نیمز و 
تسا همهاو  رب  طّلـسم  دنکیم و  ار  شتکلمم  لها  روما  ریبدت  هک  تسا . هلقاع  هّوق  ياراد  هک  هدش  هدیرفآ  يروط  تیناسنا  هبترم  رد  ناسنا 

اهگر و باصعا و  رب  ّطلـسم  هک  تسا  هکّرحم  ياوق  رب  ّطلـسم  نآ  یقوش و  ياـهورین  تاـکاردا و  رب  ّطلـسم  نآ  لاـیخ و  رب  ّطلـسم  نآ  و 
. دوش ظفح  قوقح  هکنیا  ات  تیفیک  نیمه  اب  هلقاع  هّوق  ندنام  یقاب  هب  تسا  جاتحم  ناسنا  سپ  تسا ، ءاضعا  تالضع و 

، دناشکب هّللا  یلا  كولس  هب  ار  ناسنا  هک  يوحنب  دیامن  ظفح  ار  تیفیک  نیا  هک  دنکب  يزیچ  هب  رما  دیاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  سپ 
. دیامن لیاز  ار  تیفیک  نآ  هک  يزیچ  زا  دنک  یهن  و 

: هدـش دراو  هچنانچ  دـشاب  اهنآ  زا  یهن  دـیاب  ربمایپ  راک  سپ  دنتـسه  هلقاع  هّوق  ّطلـست  ریخـست و  هدـننک  لیاز  نوچ  اههدـننکتسم  ماـمت  و 
اذل و  تسا ، يدّدعتم  دـسافم  هلقاع  هّوق  ریخـست  ریبدـت و  ندـش  لیاز  رد  و  هدرک . یهن  رمخ  زا  هکنیا  رگم  هدوبن  ع )  ) مدآ نامز  زا  یتعیرش 

458 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ثئابخلا » ّما   » ار رمخ 
ندرک زاب  و  ءاضعا ، ینـشور  و  اذغ ، لیلحت  و  ندب ، ندرک  قاچ  لیبق  زا  تسه  زین  يدّدـعتم  عفانم  نآ  رد  یلو  دـناهدیمان ، اهیدـیلپ ) ردام  )

. اهنیا ریغ  لخب و  عنم  و  سفن ، ندرک  عاجش  قوش و  ّبح و  جییهت  و  بلق ، ندومن  فاص  نهذ و  ندرک  يوق  و  هدش ، هتسب  ياهگر 

458 ص :  نویفا .....  دود  ندیشک  تمرح  نایب 
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رگید هک  يوحن  هب  دربیم ، نیب  زا  ار  هلقاع  هّوق  جـیردتب  هک  تسا  نیا  نآ  ياهیگژیو  زا  تسا  هدـش  عیاش  ام  نامز  رد  هک  نویفا  دود  اـّما  و 
هب صخـش  هکنآ  زا  سپ  یلو  دـنکیم  لیاز  یتسه  هظحل  رد  ار  هلقاع  هّوق  هکنآ  دوجو  اـب  هک  رمخ ، فـالخ  هب  تسین ، ناـنآ  رب  یتشگزاـب 

یلو دنتـسه ، تعرـس  تّوق و  تیاهن  رد  لقع و  رما  لاثتما  رد  وا  رد  اهورین  ریاس  تسا و  ریبدـت  تیاهن  رد  لـقع  دـش  رادـیب  دـمآ و  شوه 
: دراد يدنچ  ياهنایز  نویفا  دود  ندیشک 
. درادیم زاب  ریبدت  زا  اتاذ  ار  هلقاع  هّوق  - 1

کیرحت بجوم  اـت  دـیآ  قوش  هب  هدرک ، كرد  ار  يورخا  تاّذـل  مـالآ و  اـت  هدـش  هدـیرفآ  هّیئزج  یناـعم  كرد  تهج  هک  همهاو  هّوق  - 2
اب ار  یـضعب  هدرک ، فرـصت  اهتروص  یناعم و  رد  ات  هدش ، هدیرفآ  هک  هّلیختم  هّوق  و  دـنکیم . رود  یناعم  كاردا  زا  دـشاب ، ترخآ  يوسب 

ظفاح ات  هدـش  هدـیرفآ  هک  لایخ  هّوق  و  دزاسیم . دوبان  دـندنویپب ، شداعم  داعم و  رد  عفد  بذـج و  ندـش  لـیمکت  تهج  هب  رگید  یـضعب 
. دناشکیم یهابت  هب  ددرگ ، لصاح  نآ  زا  ناگدنب  اب  هلماعم  یبوخ  داعم و  لیصحت  شاعم و  ریبدت  هجیتن  رد  دشاب و  اهتروص 

هک تسا  باصعا  قوش و  بکرم  هک  هکّرحم  هّوق  و  ایند ، رد  تسا  ناسنا  رما  هدننککمک  ترخآ و  يوس  هب  ریس  بکرم  هک  قوش  يورین 
ره فعـض  اب  و  دوشیم ، فیعـض  نویفا  لامعتـسا  اب  اهورین  نیا  همه  هرخالاب  درادیم . زاـب  تکرح  زا  تسا  هکّرحم  يورین  بکرم  زین  نآ 

459 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  اهورین  نیا  زا  کی 
ره يارب  نآ  نایز  هک  يروط  هب  دزاسیم ، فلت  ار  لام  دـنزیم و  ندـب  هب  ررـض  نویفا  دود  نیا  رب  هوالع  دوشیم . لیطعت  يرایـسب  قوقح 
ّدض دراد  هک  یتّیفیک  اب  نویفا  دود  هک  تسا  نیا  رما  نیا  ببس  درادن . فّرعم  هب  جایتحا  و  مولعم ، نانآ  يامیس  زا  تسا و  سوسحم  یسک 

ياهتبوطر هک  ار  ندب  ياضعا  ياهذفنم  و  دـنکیم ، کشخ  ار  يزیرغ  تبوطر  و  تسا ، يزیرغ  ترارح  هدـننک  شوماخ  هدوب و  تایح 
. ددنبیم دتسرفیم  جراخ  هب  ار  ندب  يزیرغ 

ياهتبوطر و  درادیم ، هگن  ارنآ  هدرک و  کمک  تایح  لصا  هب  زین  نآ  هک  تسا  يزیرغ  ترارح  هدـنرادهگن  کـمک و  يزیرغ  تبوطر  و 
. دربیم نیب  زا  ار  يزیرغ  ترارح  يزیرغ 

رد هک  ار  ییاـهتبوطر  هکنیا  اـت  تسا  لـصفنم  ادـج و  همه  زا  نآ  يازجا  هک  هداد  رارق  یمـسج  ار  هیر  شیوخ  تمکح  اـب  یلاـعت  يادـخ 
تروص رد  هک  دوشن  عمج  اهتبوطر  نآ  ات  دـنک ، کـشخ  هتفرگ و  دوخ  هب  دوشیم  عمج  بلق  دـبک و  هدـعم و  ياـهراخب  زا  هنیـس  ياـضف 

هیّرلا تاذ  و  دبکلا ، تاذ  ردّصلا و  تاذ  بنجلا و  تاذ  لمد و  مخز و  هنیس و  ضرم  هب  التبا  بجوم  هدش و  نّفعتم  نویفا ) دود   ) لامعتـسا
. ددرگیم

دوـشیمن و کـشخ  اـهتبوطر  تسا  هتـسیاش  هک  روـطنآ  هجیتـن  رد  و  دریگیم ، ار  نآ  ذـفانم  هدرک و  تفلک  میخـض و  ار  هـیر  نوـیفا  دود 
. ددرگیم هدش  رکذ  ياهضرم  شیادیپ  بجوم 

كایرت دود  رد  سپ  دندیـسر . تکاله  هب  دندش و  راتفرگ  اهـضرم  نیا  هب  هک  میدید  دـندوب  نویفا  دود  هب  التبم  هک  یناسک  زا  يرایـسب  ام 
تهج دنچ  زا  كایرت  لامعتـسا  تمرح  دیاب  سپ  تسه ، كایرت  رد  زین  يرگید  ياهررـض  رمخ  عفانم  ضوع  و  دراد ، دوجو  رمخ  دسافم 

. دشاب رمخ  تمرح  زا  رتدیدش 
460 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هک  دوشیم  قالطا  هدش  یهن  هک  يزیچ  باکترا  رب  یهاگ  مثا »  » سپ و

هک اریز  تسا ، دوصقم  اجنیا  رد  ینعم  نیمه  تسا و  سفن  تصقنم  نآ  رد  هک  يزیچ  رب  دوشیم  قالطا  یهاگ  و  تسا ، یعرش  مثا  نامه 
رمخ باکترا  ببـسب  ناسنا  سفن  صقن  تلع  و  دشاب . هدش  لزان  رامق  رمخ و  زا  یهن  زا  دعب  هیآ  نآ  هکنیا  هن  تسا ، یهن  تامّدقم  زا  هیآ 

هب دـهاوخب  هک  سک  ره  تسا و  روکذـم  لّصفم  ياهباتک  رد  هدـش  دراو  نآ  هراب  رد  هک  يرابخا  هیآ و  لوزن  نأش  و  میدرک ، نایب  راـمق  و 
. دنک هعجارم  اهنآ 

«. ِرِْسیَْملا َو  ِرْمَْخلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی   » فالخ هب  دراد  تبسانم  شقباس  هلمج  اب  هلمج  نیا  نوچ  تسا  هدروآ  لصو  تادا  اجنیا  َکَنُولَئْسَی :» َو  »
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، دـقح هنیک و  زا  بلق  ندومن  هزیکاپ  ندرک و  تشذـگ  ای  يدـب ، تسا  راکدـب  هب  ضّرعت  كرت  زا  تراـبع  وفع  َْوفَْعلا :» ِلـُق  َنوُقِْفُنی  اذ  اـم  »
هن نتفرگ  ناسآ  فارـسا ، جرخ و  رد  نتفرگ  گنت  نیب  طسو  ّدـح  بوخ ، راک  نتـشاد ، جایتحا  زا  رتدایز  لام و  لـضف  لاـم ، نیرتهزیکاـپ 

. درک هدارا  دوشیم  اجنیا  تسا و  بسانم  یناعم  نیا  همه  هّتبلا  دیآیم ، دایز  لاس  توق  زا  هک  هچنآ  يریگتخس ،
. دوشن دساف  شدوخ  هدننک و  قافنا  لام  هکیروطب  هدننک  قافنا  نایب  تسا  نینچ  نیا  َِکلذَک :» »

هک اریز  نآ ، نأش  انید و  رما  رد  ینعی  تسا ، نورکّفتت »  » ادـخ لوق  هب  قّلعتم  ِةَرِخْآلا :» َو  اْینُّدـلا  ِیف  َنوُرَّکَفَتَت  ْمُکَّلََعل  ِتاـیْآلا  ُمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  »
یفرط و زا  ایند  هب  هّجوت  و  نآ ، زا  ندـش  رود  ایند و  هب  یفرط  زا  هدـش و  هّجوت  ایند  ظفح  هب  یهجو  زا  هّیعرـش  ماکحا  اههیآ و  نیا  لثم  رد 
زج نآ  زا  دارم  هک  تسا  نیا  هدـش  دراو  نآ  ظـفح  لیـصحت و  اـیند و  هراـب  رد  هک  هچنآ  عـیمج  زا  یلو  رگید ، فرط  زا  ترخآ  هـب  هّجوـت 

اهنآ رد  هک  ياهنوگ  هب  دومن  عیرشت  ار  یبلاق  ماکحا  امـش  يارب  دنوادخ  سپ  تسین ، يزیچ  ایند  رد  ءاقب  بلط  ببـس  هب  ترخآ  لامکتـسا 
، داد رارق  دوـصقم  لـصا و  ار  ترخآ  و  تـفرگ ، رارق  نآ  نتخادـنا  رود  حرط و  همّدـقم  اـیند  نـتفرگ  و  هداد ، رارق  ترخآ  همّدـقم  ار  اـیند 

461 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دینک تلفغ  ترخآ  زا  هک  دشابن  نانچنآ  ایند  رد  لّقعت  سپ  دینک ، رکف  ترخآ  ایند و  رما  رد  امش  هک  دشاب 

ات دـینک  هشیدـنا  ماکحا  يورخا  يویند و  تهج  رد  ینعی  دـینک ، رکف  ماکحا  ترخآ  ایند و  رد  امـش  دـیاش  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکنیا  ای 
ُنِّیَُبی و  » ادخ لوق  هب  ّقلعتم  فرظ  هکنیا  ای  دشاب . شیورخا  تهج  همّدـقم  هکنیا  باب  زا  زج  تسین  رظن  دروم  نآ  يویند  تهج  هک  دـیمهفب 

. ار ترخآ  ایند و  رما  رد  ماکحا  تایآ و  دنکیم  نایب  امش  يارب  دنوادخ  ینعی  تسا ، هضرتعم  هلمج  َنوُرَّکَفَتَت » ْمُکَّلََعل 

461 ص :  هیآ 220 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُهَّللا َءاش  َْول  َو  ِِحلْصُْملا  َنِم  َدِسْفُْملا  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ْمُُکناوْخِإَف  ْمُهوُِطلاُخت  ْنِإ  َو  ٌْریَخ  ْمَُهل  ٌحالْصِإ  ُْلق  یماتَْیلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف 
(220  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکَتَنْعََأل 

461 ص :  همجرت ..... :

اهنآ اب  رگا  تسا و  رتهب  دیـشوکب  اهنآ  لام  تحلـصم  لاح و  حالـصا  هب  هک  هد  باوج  دـننک  راـتفر  هنوگچ  ناـمیتی  اـب  هک  دنـسرپ  وت  زا  و 
یتسرد حالص و  هکنآ  و  دنک ، یتسردان  داسفا و  نانآ  راک  رد  هکنآ  زا  تسا  هاگآ  ادخ  دیتسه و  ینید  ناردارب  هک  تساور  دینک  شزیمآ 

اناوت راک  ره  هب  وا  هک  تفرگیم  تخـس  امـش  رب  ار  راـک  تساوخیم  رگا  تفرگ و  ناـسآ  امـش  يارب  ار  راـک  ناـمیتی  رما  رد  ادـخ  دزرو ،
. تسا

461 ص :  ریسفت ..... :

لاؤس لاؤس  زا  دوصقم  نوچ  اهنآ  ترـشاعم  لاوما و  راک و  ندومن  يّدصت  زا  نامیتی و  رما  زا  دنـسرپیم  ینعی  یماتَْیلا :» ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  َو  »
َنیِذَّلا َّنِإ  : » یلاعت يادخ  لوق  لوزن  زا  دعب  هک  هدـمآ  نومـضم  نیمه  هب  زین  تیاور  دـناهتفگ و  یخرب  هچنانچ  اریز  تسین ، نامیتی  تاذ  زا 

462 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  َلاْومَأ  َنُولُکْأَی 
« ًاْملُظ یماتَْیلا 
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« ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  اَّلِإ  ِمِیتَْیلا  َلام  اُوبَْرقَت  َو ال   » یلاعت يادخ  لوق  و  « 1»
: دومرف دنوادخ  ورنیا  زا  دمآ  نارگ  تخس  تشاد  دوجو  میتی  نانآ  دزن  هک  یناسک  رب  بلطم  نیا  « 2»

اهنآ و لیمکت  تیبرت و  سوفن و  ظفح  ببـس  هب  تسا  نانآ  حالـصا  راک  نیا  ْمَُهل :» ٌحالْـصِإ   » هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  وگب  ُْلق :» »
. نآ ندرک  دایز  نداد و  دشر  لاوما و  ظفح 

. لاوما رد  ای  یندیماشآ ، یندروخ و  رد  ای  ترشاعم ، نکسم و  رد  دینک  شزیمآ  اهنآ  اب  هاگ  ره  ینعی  ْمُهوُِطلاُخت :» ْنِإ  َو  »
دیاب هکلب  دشابیم ، شدوخ  وا و  نیب  نتشاذگن  قرف  شزیمآ و  ردارب  رب  ردارب  قح  زا  و  دنتـسه ، امـش  ینید  ناردارب  نانآ  هچ  ْمُُکناوْخِإَف :» »

رب دوخ  یئوج  يرترب  تنایخ و  زا  سپ  دیامن . تظفاحم  ار  وا  ياهیندیـشون  اهیندروخ و  لام و  ناج و  هکنیا  رد  دـهد  يرترب  دوخ  رب  ار  وا 
. دیشاب رذح  رب  ناشلام  ناج و  ندومن  دوبان  اهنآ 

. درک دیهاوخ  تفایرد  ار  نآ  بسانم  شاداپ  ازج و  لاح ، ره  هب  حالصا  ای  دیزرو  تنایخ  رگا  هچ 
. دیوشن هداد  ازج  نآ ، بسح  هب  هکنیا  ات  دوشیمن  بیاغ  ادخ  ملع  زا  يزیچ  سپ  ِِحلْصُْملا :» َنِم  َدِسْفُْملا  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  »

اب اذغ  ندروخ  و  دـنکیم ، یتسرپرـس  ار  نامیتی  هک  یـسک  هناخ  هب  نتفر  اهنآ  اب  شزیمآ  نامیتی و  هراب  رد  هک  هدـش  دراو  دایز  تایاور  رد 
اهراک نیا  زا  کی  ره  ماجنا  رد  رگا  هک  دندادیم  خـساپ  ع )  ) هّمئا دندیـسرپیم و  ع )  ) همئا زا  اهنیا ، ریغ  و  ندرک ، نامیتی  تمدـخ  و  اهنآ ،

شیوخ سفن  رب  ناسنا  اریز  دنهد ، ماجنا  دیابن  هن  رگ  تسین و  یکاب  دشاب  نامیتی  حالص  هب 
__________________________________________________

. دنروخیم متس  يور  زا  ار  نامیتی  ياهلام  هک  نانآ  هیآ 10  س 4  ( 1)
. دیزاس شرتهب  هکنیا  رگم  دیوشن  کیدزن  میتی  لام  هب  هیآ 152  س 6  ( 2)

463 ص : ج2 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا زیچ  هچ  اهنیا  ریغ  نانآ و  اب  اذغ  ندروخ  اهنآ و  هناخ  هب  نتفر  شزیمآ و  زا  شتین  دصق و  هک  دنادیم  سپ  دراد ، یهاگآ 

شزیمآ هزاجا  اهنآ  هب  هک  هنوگ  نیدب  تخادنایم  تمحز  هب  ار  امـش  نامیتی  راک  رد  تساوخیم  ادـخ  رگا  ینعی  ْمُکَتَنْعََأل :» ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  »
. درکیم رما  تقد  هب  ناشیاهناج  لاوما و  ظفح  هراب  رد  دادیمن و  ار 

. دوشیمن دنکب  دهاوخیم  هک  یمکح  دهد و  ماجنا  دهاوخیم  هک  يراک  زا  عنام  يزیچ  چیه  هّتبلا  ٌزیِزَع :» َهَّللا  َّنِإ  »
، تسا ینایب  فانیتسا  هلمج  و  دشاب ، سوفن  قاقحتسا  دادعتسا و  روخ  رد  تمکح و  بسانم  هکنیا  رگم  دهدیمن  ماجنا  ار  يراک  ٌمیِکَح :» »

یتخـس هب  ار  امـش  تساوـخیم  ادـخ  رگا  تسا : هدوـمرف  هک  اـیوگ  تسا ، مّدـقم  عـفر  يارب  نآ  مزـالت  طرـش و  يارب  ءازج  مزـالت  لـیلعت 
میکح اریز  تـسا ، هتـساوخن  ار  یتخـس  مدرم  يارب  ادـخ  نـکل ، و  دـشاب ، وا  زا  عناـم  دـناوتیمن  یـسک  تـسا و  زیزع  وا  اریز  تخادـنایم 

. دهاوخیمن دشاب  تّقشم  بجوم  قاقحتسا  نودب  هک  ار  يزیچ  میکح  دشابیم و 

موس دلج 

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

1 ص :  راتفگشیپ ..... 

دعب رون  رون و  ره  لبق  رون  یهانتیال و  راونا  شخب  ینـشور  یهلا و  راونا  همه  قلاخ  هک  تسا  ازـس  ار  يدوبعم  اتکی  سایق  ّدح و  یب  ساپس 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 703 

http://www.ghaemiyeh.com


. درادن يدننام  لثم و  هک  تسا  یئاتمه  یب  رون  رون و  ره 
راونا تقیقح  تانئاک و  دّیـس  كانبات  ناور  رب  دودحمان  دورد  اصوصخم  یهلا  يایلوا  ناربمایپ و  همه  هبّیط  راونا  رب  رـصح  ّدح  یب  دورد  و 
اپارس هنیئآ  یهلا و  يربک  تیالو  نادناخ  هقلح  رس  یلعا  یلاع  ّیلع  امّیس  وا  ینارون  نادناخ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یفطـصم  دّمحم  یهلا 

. داب يرگسعلا  نسحلا  نب  ۀّجح  ترضح  دّمحم  لآ  مئاق  غورف  رپ  رون  هژیوب  شیمارگ  نادنزرف  یهانتیال و  رون  نآ  يامن 
نایب فیرـش  ریـسفت  مّوس  دـلج  یبرع و  نتم  اب  هارمه  دریگیم  رارق  مرتحم  ناگدـنناوخ  هعلاطم  دروم  هک  يریـسفت  یـسراف  همجرت  نونکا 
ریهش فراع  هلیسوب  هتشذگ  نرق  کی  دودح  رد  دیدومرف  هعلاطم  لّوا  دلج  همّدقم  رد  هکیروطنامه  دشابیم . ةدابعلا  تاماقم  یف  ةداعّـسلا 

. تسا هدیدرگ  فیلأت  هاش ) یلع  ناطلس   ) هب بّقلم  یتخدیب  يدابانگ  دّمحم  ناطلس  جاح  ياقآ  ترضح  یمظعلا  هّللا  ۀیآ 
میرک و نآرق  هرّونم  تایآ  هب  دانتسا  اب  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  دروم  رد  یهلا  راونا  نیرتگرزب  زا  یکی  فیرـش  ریـسفت  نیا  کش  نودب 

هدیـسر پاچ  هب  نونکات  هک  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالـس  ناشمارک  يایـصوا  و  ع )  ) موصعم هدراهچ  ینعی  رون  یلع  رون  رون و  نادناخ  رابخا 
رون رتکد   ) هاشیلعبوذجم ياقآ  ترـضح  ریمـض  نشور  ریپ  يالاو  تادییأت  اب  دـیدرگ و  لماش  یهلا  لضف  هّللا  دـمحب  هک  دـشابیم ، تسا ،

قداص نابلاط  انف و  رقف و  يداو  يارقف  ادخ و  يایلوا  و  ّجع )  ) مظعالا هّللا  ۀـّیقب  رّونلا  رهاب  هاگـشیپ  هب  پاچ و  تروص  نیا  هب  هدـنبات ) یلع 
. ددرگیم میدقت  افص  قدص و  دصقم 

ار نانتما  يرازگـساپس و  لامک  دناهدومن  یهارمه  هدنزرا  رثا  نیا  پاچ  همجرت و  رد  يراوگرزب  لامک  اب  هکیدنمجرا  نارورـس  هّیلک  زا  و 
: دنترابع نازیزع  نیا  زا  ياهّدع  دراد .

ّدح ات  مق  راوگرزب  ياملع  زا  رگید  نت  دنچ  یمامـس و  هّللا  ۀـیآ  ترـضح  شـشوک  یعـس و  اب  ع )  ) نیموصعم رابخا  ثیداحا و  ذـخآم  - 1
. تسا هدیدرگ  جرد  اهیقرواپ  رد  هدش  يروآدرگ  ناکما 

تیانع رگنایب  لّوا  دلج  رد  ناشیا  ظیرقت  هک  يدیهش  رفعج  دّیس  رتکد  ياقآ  بانج  دنمجرا  قّقحم  راوگرزب و  داتسا  ماقم و  الاو  دّیس  - 2
. تسا هدوب  فیرش  ریسفت  نیا  همجرت  رد  بانجنآ  ّصاخ 

. دناهدش فیرش  ریسفت  نیا  یفاّحص  پاچ و  یفارگوتیل ، رادهدهع  هک  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  - 3
ریـسفت نیا  رـشن  رد  تناما  تقادـص و  يرابدرب و  اب  یهارمه  تیاهن  هک  نسحم »  » تاراـشتنا مرتحم  ریدـم  لاـهن  نسحم  ياـقآ  باـنج  - 4

. دناهدومن فیرش 
زا تاحلاص  تایقاب  دّلجم  نیا  پاچ  رد  تمیق  يذ  يونعم  يدام و  ياهکمک  اب  هک  يردنکسا  دّیس  دوعسم  دّیـس  سدنهم  ياقآ  بانج  - 5

. دیآ لصاح  مه  دعب  ياهدلج  پاچ  تعرس  ناکما  راوگرزب  دّیس  نآ  يراکمه  اب  هک  تسا  دیما  دناهدراذگ و  اجب  دوخ 
. دناهتشاد هدهع  رب  ار  همجرت  نیا  ییارآ  هحفص  يرتویپماک و  پیات  روما  تقادص  لماک و  يزوسلد  اب  هک  عاعش  هنازرف  مناخ  راکرس  - 6

. میراد تلئسم  ناشیا  يارب  ار  يونعم  تمدخ  نیا  یلوبق  دنوادخ  زا  تخادرپ  ار  پیات  هنیزه  زا  یتمسق  اهنت » نسحم   » ياقآ بانج  - 7
. دناهدومن یهارمه  هاگشناد  پاچ  نتم  اب  یبرع  نتم  هلباقم  رد  ناک  امک  يرفعج  روحم  سابع  دّیس  جاح  ياقآ  راوگرزب  ردارب  - 8

رجا ناّنم  دزیا  زا  رازگـساپس و  هنامیمـص  دوش ، رکذ  همّدـقم  نیا  رد  اـهنآ  ماـن  دـناهدادن  هزاـجا  هکیدارفا  نازیزع و  نارورـس و  نیا  همه  زا 
. میدنموزرآ نانآ  يارب  نوزفا  زور  قیفوت  نیراد و 

لامک اب  فیلأت و  هّرـس  سّدـق  هاش  یلع  ناطلـس  ياقآ  ترـضح  طسوت  هک  ینافرع  یمالـسا و  فراـعم  گرزب  هنیجنگ  نیا  هک  تسا  دـیما 
فالآ هیلع  يوبن  تعیرش  بحاص  ّتیدحا و  ترضح  هاگشیپ  رد  تسا . هدیدرگ  همجرت  تروص  نیا  هب  یملع  تعاضب  مدع  یگدنمرش و 

همه شیمارگ و  نانیـشناج  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  نایقّتم و  يالوم  یهلا  يربک  تیالو  بحاص  مالّـسلا و  ۀّیحّتلا و 
. دتفا لوبقم  يایلوا 

مهلاثما هّللا  ّرثک  مالعا  ياملع  زا  ياهّدع  دنتسه و  نابز  برع  فیرش  ریسفت  نیا  ناگدنناوخ  زا  يدایز  هّدع  نوچ  دوشیم  يروآدای  انمض 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 704 

http://www.ghaemiyeh.com


رد انیع  تسه  یبرع  نابز  هب  هک  یلـصا  نتم  تبـسانم  نیمهب  دنـشاب ، هتـشاد  لباقم  رد  ار  فیرـش  ریـسفت  یلـصا  نتم  هک  دـنراد  لیامت  زین 
. تسا هدش  پاچ  باتک  لّوا  تمسق 

تهج رد  ار  ام  دوخ  دنمدوس  تارظن  هئارا  اب  دراد  اضاقت  مّظعم  ناگدنناوخ  یمارگ و  ياهقف  شنیب و  شناد و  باحصا  مالعا و  ياملع  زا 
. دنهد رارق  دوخ  ّتنم  نیهر  يدعب  تامدخ  دوبهب 

نابز تاجانم  نیا  میراودـیما و  وا  لضف  ینامحر و  تمحر  هب  طقف  هک  میاهدنمرـش  لجخ و  هدـنکفا و  رـس  یلاعتیراب  هاگـشیپ  رد  نانچنآ 
. دشابیم ناملاح 

اذ ای  انل  رفغا  ۀّیجـس و  يرولا  ریخ  هلا  دّمحم و  یلع  ّلص  هّینّـسلا ، بهاوملا  بحاص  ای  هّیطعلاب ، نیدیلا  طساب  ای  هّیربلا ، یلع  لضفلا  مئاد  ای 
«. 1 ... » ۀیشعلا هذه  یف  یلعلا 

یضایر هلا  تمشح  یناخاضر - اقآ  دّمحم  ارقف  ياپ  كاخ  اعد ، سامتلا  اب 
نارمع لآ  هروس  رخآ  ات  هرقب  هروس  هیآ 221  زا  یسراف  همجرت  وه 121 

1 ص :  هرقب .....  هروس  ریسفت  همادا 

1 ص :  هیآ 221 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ٌْریَخ ٌنِمُْؤم  ٌْدبََعل  َو  اُونِمُْؤی  یَّتَح  َنیِکِرْـشُْملا  اوُحِْکُنت  َو ال  ْمُْکتَبَجْعَأ  َْول  َو  ٍۀَکِرْـشُم  ْنِم  ٌْریَخ  ٌۀَنِمُْؤم  ٌۀَمََأل  َو  َّنِمُْؤی  یَّتَح  ِتاکِرْـشُْملا  اوُحِْکنَت  َو ال 
(221  ) َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  ِِهتایآ  ُنِّیَُبی  َو  ِِهنْذِِإب  ِةَرِفْغَْملا  َو  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  اوُعْدَی  ُهَّللا  َو  ِراَّنلا  َیلِإ  َنوُعْدَی  َِکئلوُأ  ْمُکَبَجْعَأ  َْول  َو  ٍكِرْشُم  ْنِم 

1 ص :  همجرت ..... :

تفگـش هب  وا  نسح  زا  دنچ  ره  تسا  كرـشم  دازآ  نز  زا  رتهب  هنمؤم  یکزینک  انامه  و  دنروآ ، نامیا  ات  دینکن  جاودزا  كرـشم  نانز  اب  و 
شلامج لام و  زا  دنچ  ره  تسا  كرشم  دازآ  زا  رتهب  یـسب  نمؤم  هدنب  هک  دنروآ  نامیا  هکنآ  رگم  ار  كرـشم  نادرم  دیهدن  نز  و  دییآ ،
ترفغم تشهب و  هب  تمحرم  فطل و  هار  زا  ادـخ  دـنناوخ و  خزود  شتآ  هب  تلالـض  لهج و  هار  زا  ار  امـش  ناکرـشم  دـییآ ، تفگـش  هب 

. دنوش رّکذتم  رایشه و  هک  دشاب  دیامرف ، نایب  ار  شیوخ  تایآ  مدرم  يارب  دنوادخ  و  دنک . توعد 

1 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

ْمُهوُِطلاـُخت ْنِإ  َو  ٌْریَخ و  ْمَُهل  ٌحالْـصِإ  ْلـُق  یلاـعت : يادـخ  لوق  زا  یلبق  هلمج  هب  تسا ، فـطع  ینعم  راـبتعا  هب  ِتاکِرْـشُْملا : اوُـحِْکنَت  ـال  َو 
نیا تبسانم  هجو  و  دییامن .) ترشاعم  ناردارب  دننام  ناشیا  اب  دینک و  حالصا  ار  نانآ  روما  یلو  دینکن  جاودزا  كرشم  نانز  اب   ) ْمُُکناوْخِإَف

ناشیاههناخ رد  وا  اب  دـنتفرگیم و  هدـهعب  حاکن  تهج  دوب  رادـلام  هک  ار  یمیتی  رتخد  یتسرپرـس  مدرم  هک  تسا  نآ  یلبق  هلمج  اـب  هلمج 
يدرم دزن  دندوب  میتی  هک  رتخد ] ای   ] نز نیدـنچ  هک  دـشیم  اسب  هچ  و  دـندشیم ، نادرگ  ور  وا  زا  تشادـن  یلام  رگا  دـندرکیم و  شزیمآ 

هچ دینکن  حاکن  كرـشم  نانز  اب  دومرف : مومع  قیرط  هب  یلاعت  يادـخ  سپ  درکیمن ، مادـقا  نانآ  قوقح  يادا  هب  وا  دـندرکیم و  عامتجا 
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. دنشابن هچ  دنشاب  میتی 
ياهنز ندرک  لالح  هیآ  هیآ و  نیا  نیب  و  دنروآ . نامیا  ات  َّنِمُْؤی  یَّتَح 

__________________________________________________

ياـهتبهوم بحاـص  يا  تسا ، هداـشگ  یـشخباطع  هب  تیاهتـسد  هکنآ  يا  تسا ، نازیر  قـلخ  رب  مئاد  تناـسحا  شـشخب و  هـکنآ  يا  ( 1)
رد یلاع  ماقم  بحاص  يا  ار  ام  زرمایب  دنراد و  ار  هدیدنـسپ  يوخ  قلخ و  نیرتهب  هک  وا  لا  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  دـنمجرا ، هتـسجخ و 

(. ].....[ هراّما سفن  کیرات  بش  . ) بش نیا 
2 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشاب يرگید  خسان  یکی  هکنیا  ات  تسین  یتافانم  « 1  » یباتک
نانز بسن  بسح و  اـی  لاـم  لاـمج و  هچ  رگا  تسا  كرـشم  نز  زا  رتهب  نمؤم  زینک  ینعی  ْمُْکتَبَجْعَأ  َْول  َو  ٍۀَکِرْـشُم  ْنِم  ٌْریَخ  ٌۀَـنِمُْؤم  ٌۀَـمََأل  َو 

. دیآ شوخ  ار  امش  كرشم 
رتهب نمؤم  هدرب  هچ  دینکن ، جاودزا  كرشم  نادرم  اب  ْمُکَبَجْعَأ و  َْول  َو  ٍكِرْـشُم  ْنِم  ٌْریَخ  ٌنِمُْؤم  ٌْدبََعل  َو  اُونِمُْؤی  یَّتَح  َنیِکِرْـشُْملا  اوُحِْکُنت  َو ال 

هب ینعی  دنناوخیم  شتآ  هب  ار  امش  نانآ  ِراَّنلا  َیلِإ  َنوُعْدَی  َِکئلوُأ  كرشم  نانز  نادرم و  هچ  دیآ ، شوخ  ار  امش  هچ  رگ  تسا  كرشم  زا 
. دریگن تروص  جاودزا  شزیمآ و  اهنآ  اب  هک  تسا  نیا  نانآ  قح  سپ  دوشیم ، شتآ  هب  رجنم  هک  دنناوخیم  كرش 

اریز ، ) دنناوخیم ارف  تشهب  يوس  هب  ار  امـش  تانمؤم  نینمؤم و  دیوگب : هک  تسا  نیا  ترابع  ّقح  ِِهنْذِِإب  ِةَرِفْغَْملا  َو  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  اوُعْدَی  ُهَّللا  َو 
هب دومن و  لودع  نخـس  نیا  زا  اّما  دنناوخب ) تشهب  هب  نانمؤم  دیاب  سپ  دنناوخیم  خزود  شتآ  هب  ار  امـش  ناکرـشم  دومرف  هیآ  نیمه  رد 

. تسادخ ندناوخ  ارف  نینمؤم  ندناوخارف  هک  دشاب  نیا  هب  راعشا  ات  داد  تبسن  دوخ 

2 ص :  نیشنمه ..... ) زا  يریذپوخ   ) شرواجم زا  سفن  يریذپ  تلاح  رد  قیقحت 

دشاب هتشاد  ترواجم  نآ  اب  هک  يزیچ  ره  زا  يریذپ  ریثأت  رد  تواقش ، تداعس و  زا  نآ  نّکمت  ندش و  لماک  زا  لبق  ناسنا  ناور  هک  نادب 
نز درم و  ناملـسم و  نز  درم و  دریذپیم و  دوخ  رد  ارنآ  سکع  دریگ  رارق  ورب  ور  يزیچ  ره  اب  هک  فاص  هنیآ  دـننام  دراد  لماک  تیلباق 

ّتیلعف زا  يرادقم  نانآ  سفن  رد  ّصاخ  ای  ّماع  تعیب  اب  ّیلو  ای  ّیبن  هب  لاّصتا  هطساو  هب  نمؤم 
__________________________________________________

. باتک لها  نانز  ( 1)
3 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

شقن وا  سفن  رد  هک  دریگیم  رارق  يزیچ  نآ  ریثأت  تحت  دشاب  وا  رواجم  هک  یـسک  ره  و  ددنبیم ، شقن  تسا  ّیـصو  ای  ّیبن  زا  هک  هچنآ 
. تسا هتسب 

رد هک  هچنآ  دریذپیم و  شقن  ناطیـش  زا  يرادقم  دـشاب  تیالو  هب  ای  تلاسر  هب  ای  ادـخ  هب  كرـشم  هک  نیا  زا  معا  كرـشم  نز  درم و  و 
شقن نآ  رد  هک  هچنآ  ریثأت  تحت  دـشاب  یـسک  نینچ  رواجم  هک  سک  ره  تسا و  ناطیـش  تّیلعف  دوشیم  لصاح  نانآ  زا  کـی  ره  سفن 

نز كرـشم و  درم  رب  ناملـسم  زینک  هدرب و  ندوـب  رتـهب  هـجو  اـج  نـیمه  زا  ددـنبیم  شقن  نآ  زا  يزیچ  زین  وا  رد  و  دریگیم ، رارق  هتـسب 
. ناطیش رهظم  نانیا  دنربمغیپ و  رهظم  نانآ  اریز  دوشیم ، مولعم  كرشم 

تـسا ورنیا  زا  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  اوُعْدَی  ُهَّللا  َو  تسا : هدومرف  هدش و  عقاو  لودع  یلاعت  يادـخ  لوق  رد  هک  نیا  ّتلع  هک  نادـب  مه  ار  نیا  نینچمه 
. تسادخ ّتیلعف  تسا ، ربمایپ  هک  نیا  باب  زا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تّیلعف  هک 
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رب تلالد  هک  ِراَّنلا ) َیلِإ  َنوُعْدَـی  َِکئلوُأ   ) عراـضم لـعف  ندروآ  مومع و  قیرط  هب  نیکرـشم  هب  توعد  نداد  تبـسن  ّتلع  زین  اـج  نیمه  زا 
نامه هب  تسین ، رمتسم  روط  هب  دننکب  مه  رگا  و  دننکیمن ، توعد  ینیئآ  هب  ار  یسک  نیکرـشم  امومع  هک  نیا  دوجو  اب  دنکیم ، رارمتـسا 

رد نتـسب  شقن  ریثأت و  نیا  اریز  دـنکیم ) لمع  یهلا  ّتیلعف   ) تسا هنوگ  نیدـب  لاـح  زین  ناناملـسم  دروم  رد  تسا . ناطیـش  ّتیلعف  لـیلد 
. تسا تلاح  نآ  ندرک  هدامآ  يارب  ياهنیمز  ندینش  نابز و  اهنت  هکلب  تسین  ندینش  نابز و  هب  سفن 

هک نیا  ای  تسا ، وعدی »  » هب قّلعتم  هملک  نیا  دریگیم ، تروص  یلعف  نینچ  هک  تسادخ  يوس  زا  ندرک  اهر  نتـسناد و  حابم  اب  ینعی  ِِهنْذِِإب 
وا صیخرت  ادـخ و  نذا  نودـب  نیملـسم  نیکرـشم و  ياـعد  هک  تسا  نیا  دوـصقم  و  دراد ، قـّلعت  عزاـنت  لـیبس  رب  نوعدـی »  » و وعدـی »  » هب

دوشیمن و ققحم  یلاعت  يادخ  لعج  هب  زج  رواجم  رد  ءیـش  تّیلعف  ریثأت  رواجم و  تّیلعف  زا  سوفن  يریذـپ  شقن  اریز  دـشاب ، دـناوتیمن 
4 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  وا  ینیوکت  نذا  نامه  یلاعت  يادخ  لعج 

. تسا
يریذپ ریثأت  و  تسا ، یلاعت  يادخ  تردق  تمکح و  ياههناشن  تایآ و  زا  ینیوکت  توعد  نیا  ینعی  تسا  وعدی »  » رب فطع  ِِهتایآ  ُنِّیَُبی  َو 

نابز هب  ار  شایعرـش  ماکحا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  تسادـخ ، ياههناشن  تایآ و  ناـیب  دوخ ، نآ ، رد  توعد  روهظ  رواـجم و 
. دنکیم نایب  نانآ ، يایصوا  ایبنا و 

دای هب  هدش  هداهن  تایآ  رد  هک  ار  ییاهتمکح  قیاقد  اههتکن و  نانآ  هک  دیاش  تسا  مدرم  يارب  يرگنـشور  نیا  َنوُرَّکَذَتَی و  ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل 
ندینش اب  ای  تسا ، ناملـسم  درم  نز و  رد  مالـسا  هناشن  كرـشم و  درم  نز و  رد  كرـش  هناشن  روهظ  ببـس  هب  هک  ییاهتمکح  نآ  دنروآ ،

. دنرآ رطاخ  هب  ار  یقیاقح  ع )  ) ایبنا زا  ماکحا  تایآ و 

4 ص :  هیآ 222 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُهَّللا ُمُکَرَمَأ  ُْثیَح  ْنِم  َّنُهُوتْأَف  َنْرَّهَطَت  اذِإَف  َنْرُهْطَی  یَّتَح  َّنُهُوبَْرقَت  َو ال  ِضیِحَْملا  ِیف  َءاسِّنلا  اُولِزَتْعاَف  ًيذَأ  َوُه  ُْلق  ِضیِحَْملا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  َو 
(222  ) َنیِرِّهَطَتُْملا ُّبُِحی  َو  َنِیباَّوَّتلا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ 

4 ص :  همجرت ..... :

كاپ هکنآ  ات  دـینک  يرود  نانآ  ترـشابم  زا  ضیح  لاح  نآ  رد  نانز  يارب  تسا  یجنر  نآ  وگب  دنـسرپیم ، وت  زا  نانز  هناهام  تداـع  زا 
هبوت و شهاگردب  هتـسویپ  هک  ار  نانآ  دنوادخ  انامه  دینک  شزیمآ  نانآ  اب  هتـشاد  رّرقم  دنوادخ  هک  یقیرط  زا  دـندش  كاپ  نوچ  دـنوش ،

. درادیم تسود  ار  یشیالآ  ره  زا  رود  ناگزیکاپ  مه  و  دننک ، هبانا 

4 ص :  ریسفت ..... :

دنـسرپیم وت  زا  ضیح  نانز  اب  یئوشانز  ثیح  زا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  تسا  هدـش  هداد  هک  یخـساپ  هنیرق  هب  ِضیِحَْملا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  َو 
زا ناـسنا  تسا  هدوب  مالـسا  تعیرـش  زا  رتدـیدش  یّتح  باـنتجا  نیا  دـندرکیم و  باـنتجا  ناـنز  زا  ضیح  لاـح  رد  هتـشذگ  عیارـش  قبط 

5 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رد  نانز  اب  یباوخمه 
. دندرکیم لاؤس  هّیضق  نیمه  هب  عجار  وا  زا  مدرم  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تثعب  زا  سپ  اذل  دراد ، هارکا  ضیح  تلاح 
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يارب و  دـشابیم ، نآ  يدـیلپ  نیا  تسا و  جـنر  تّیذا و  ناسنا  ّتیناسنا  يارب  ضیح ) عقوم  رد  نز  اب  يرتسبمه   ) راک نآ  وگب  ًيذَأ  َوُه  ُْلق 
رتسب مه  زا  سفن  اـت  تسا  نآ  يارب  نیا  دوشیم و  بوسحم  جـنر  نآ ، رب  تّیناویح  هبلغ  نتفرگ و  رارق  ریثأـت  تحت  تهج  زا  ناـسنا  سفن 

. دشاب هتشادن  دوجو  شیارب  تسا  ضیح  تلاح  رد  هک  یهارکا  دربب و  تّذل  ندش 
بجوـم ار  ضارما  زا  یـضعب  یّتـح  دوـشیم و  ّرثأـتم  نآ  تیفیک  نوـخ و  رثا  زا  درم  تـلآ  هـچ  تـسا  نادرم  ندـب  يارب  جـنر  تـّیذا و  و 

. دشابیم جنر  تّیذا و  یعون  زین  نانز  ندب  يارب  و  ددرگیم ،
تعماجم و هچنانچ  تسا  عامج  كرت  زا  هیانک  یئوج  هرانک  دـیئوج - هراـنک  ضیح  عقوم  رد  ناـنز  زا  سپ  ِضیِحَْملا  ِیف  َءاـسِّنلا  اُولِزَتْعاَـف 

. تسا حاکن  زا  هیانک  یگمه  یکیدزن )  ) تبراقم و  يرتسبمه )  ) تعجاضم
نتـسش ای  وضو  ای  لسغ  اب  ندـش  كاپ  دوصقم  نیاربانب  هدـش ، هدـناوخ  زین  رّهطت  باب  زا  دـیدشت  اب  نرّهطی »  » َنْرُهْطَی و یَّتَح  َّنُهُوبَْرقَت  َو ال 

. دشابیم نوخ  عاطقنا  ببس  هب  نوخ  زا  جرف 
جرف نتـسش  ای  وضو  ای  لسغ  زا  دعب  مکح  نوخ و  تلاح  مکح  تقونآ  دوش  هدناوخ  دیدشت  نودب  فیفخت و  اب  لّوا  لعف  رگا  َنْرَّهَطَت  اذِإَف 

اب ار  لّوا  لعف  رگا  و  دـنامیم . لمجم  نتـسش  وضو و  لسغ و  زا  لبق  نوخ و  عاطقنا  زا  سپ  ناـنآ  مکح  دراد و  تحارـص  تسا و  قباـطم 
ره هب  و  تسا . بابحتـسا  ای  بوجو  باب  زا  يریگ  هرانک  اهنیا  زا  لبق  مکح  تسا و  تبراقم  ندوب  حابم  اهنیا  زا  دعب  مکح  میناوخب  دیدشت 

«. 1  » نایب جاتحم  تسا و  لمجم  هیآ  لاح 
__________________________________________________

يارب یکشزپ  تهج  زا  رایسب  ياهنایز  ضیح  تلاح  رد  عامج  يزیگنا  ترفن  رب  هوالع  ( 1)
6 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هک یئاج  زا  دـیوش و  کیدزن  دـینک ، یکیدزن  نانز  اب  اجنآ  زا  هک  هدرک  رما  دـنوادخ  هک  یئاج  ره  زا  ینعی  ُهَّللا  ُمُکَرَمَأ  ُْثیَح  ْنِم  َّنُهُوتْأَـف 
. دیوشن کیدزن  تسا  هدرکن  رما  نآ  هب  دنوادخ 

هک نیا  ای  دـشابیمن . حابم  جرف  ریغ  زا  یکیدزن  هک  تسا  نآ  موهفم  دـنکیم و  اهجرف  زا  دورو  ندوب  حابم  رب  تلالد  هیآ  روظنم  نیارباـنب 
تهج زا  هک  نیا  ای  جایتحا ، ضحم  ّتیثیح  زا  هن  هدرک  یهن  ای  رما  نآ  هب  دنوادخ  هک  دـشاب  یتّیثیح  زا  اهنز  یکیدزن  هک  تسا  نیا  دوصقم 
یـشان اهفرظ  ندش  رپ  زا  هک  یتارطخ  زا  رکف  لاب و  تغارف  ندب و  ندش  یلاخ  لسن و  دیلوت  دننام  ادخ  رما  تیاغ  تهج  زا  ینعی  ادـخ  رما 
یلاعت يادخ  زا  هکنیا  نودـب  لسن ) دـیلوت   ) دوش طوبرم  رما  تیاغ  هب  ای  دـشاب  سفن  شمارآ  نوکـس و  نتفرگ و  سنا  بجوم  ات  دوشیم ،

یهن رب  دنکیم  تلالد  هیآ  موهفم  نیاربانب  ناطیش  لالقتـسا  ای  ناطیـش  تکرـش  اب  رگم  دوشیمن  قّقحم  تلفغ  اب  یکیدزن  هک  دشاب ، لفاغ 
. نآ تایاغ  رما و  زا  تلفغ  اب  یکیدزن  زا  یهن  رب  زین  و  ضرعلاب ، ای  تاّذلاب  تامّرحم  باکترا  زا 

، دشاب رایـسب  ادخ  هب  وا  تشگزاب  هک  تسا  یـسک  باّوت  اریز  دـنکیم ، ینعم  نیمه  رب  تلالد  َنِیباَّوَّتلا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  یلاعت : يادـخ  لوق  و 
دیدرگ زاب  ادـخ  رما  هب  و  دـیدرگ ، زاب  ادـخ  يوس  هب  ناتلاوحا  عیمج  رد  رایـسب  دـینک و  هّجوت  رایـسب  رما  نیا  هب  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  سپ 

نیرتتسپ رد  یّتح 
__________________________________________________

باـهتلا یـشزیمآ ، ياـهیرامیب  برکیم ، شرورپ  يارب  بساـنم  طـیحم  نز ، درم و  ندـش  میقع  لاـمتحا  هـلمج  زا  دـیآیم  شیپ  نز  درم و 
دنتفگیم نایدوهی  ضیح  نز  دروم  رد  تسا . برکیم  زا  هدـنکآ  هک  درم  یلـسانت  وضع  رد  ضیح  داوم  ندـش  دراو  نز ، یلـسانت  ياضعا 

. قاطا کی  رد  یگدنز  ای  هرفس  کی  يور  رب  ندروخ  اذغ  یتح  تسا  مارح  اقلطم  نآ  اب  نادرم  ترشاعم 
یلو تسا  حاـبم  یـسنج  شزیمآ  ترـشاعم و  هنوگ  همه  تسین و  ضیح  ریغ  ضیح و  تلاـح  ناـیم  یقرف  هنوگ  چـیه  دـنتفگیم : يراـصن 

. تسا هتسناد  مارح  ار  یسنج  شزیمآ  اهنت  مالسا 
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7 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ادـخ رما  ادـخ و  يوـس  هب  داـیز  هک  ار  یناـسک  دراد  تسود  دـنوادخ  اریز  تسا ، ناـنز  اـب  یکیدزن  تلاـح  زا  تراـبع  نآ  هـک  ناـتتالاح 

یگزیکاپ نیا  دراد ، تسود  دننکیم ، هزیکاپ  یمـسج  ياهيدیلپ  زا  ار  دوخ  هک  ار  یناسک  ادخ  َنیِرِّهَطَتُْملا و  ُّبُِحی  َو  دـننکیم  تشگزاب 
رمآ رما  بآ  اب  هک  تسا  یناطیـش  ياههلـضف  یناسفن و  ياهيدـیلپ  زا  تراهط  ای  تسا و  اهتساجن  زا  لماک  تراهط  هک  تسا  بآ  اب  اـی 

. دوشیم كاپ  یهلا 
هک دمآ  دیدپ  وضو  تراهط و  روتسد  سپس  دندرکیم ، اجنتسا  گنـس  هبنپ و  اب  مدرم  «: 1  » دومرف هک  هدش  هداد  تبسن  ع )  ) قداص ماما  هب 

دنوادـخ دومرف : لزان  شباـتک  رد  دـنوادخ  سپ  داد ، ماـجنا  زین  شدوخ  دومرف و  رما  نآ  هب  ادـخ  لوسر  سپ  تسا  هدیدنـسپ  قـالخا  نآ 
هدش لزان  راصنا  زا  يدرم  هراب  رد  هیآ  نیا  هک  « 2  » تسا هدش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  و  ار . ناگزیکاپ  ناگدننک و  هبوت  درادیم  تسود 

. دوبن موسرم  نانآ  نیب  رد  بآ  اب  ریهطت  نآ  زا  لبق  درک و  ریهطت  بآ  اب  سپ  دش  ناور  شمکش  دروخ و  ودک  هک 

7 ص :  هیآ 223 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(223  ) َنِینِمْؤُْملا ِرَِّشب  َو  ُهُوقالُم  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ْمُکِسُْفنَِأل  اُومِّدَق  َو  ُْمْتئِش  یَّنَأ  ْمُکَثْرَح  اُوتْأَف  ْمَُکل  ٌثْرَح  ْمُکُؤاِسن 

7 ص :  همجرت ..... :

ترخآ هریخذ  يارب  يزیچ  يدبا  باوث  يارب  دـیهاوخ و  نانآ  ترـشابم  هاگ  ره  دـیوش  کیدزن  اهنآ  هب  تشک  يارب  دنیامـش  رازتشک  نانز 
. هدب تمحر  هدژم  ار  نانمؤم  لوسر  يا  درک و  دیهاوخ  تاقالم  ار  وا  هک  دینادب  دیسرتب و  ادخ  زا  دیتسرف و  شیپ 

7 ص :  ریسفت ..... 

هک هچنآ  یلو  دراد  يدّدعتم  یناعم  ثرح  ْمَُکل  ٌثْرَح  ْمُکُؤاِسن 
__________________________________________________

ص 215. ج 1 ، ناهرب : ( 1)

ص 216. ج 1 ، ناهرب : ( 2)
8 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رکذ تاذ  رب  ینعم  لمح  دروم  رد  هک  تسا  یهوجو  زا  یکی  قبط  تاذ  مسا  رب  ینعم  مسا  لمح  و  تسا ، تعارز  ینعم  تساجنیا  بسانم 
. تعارز زج  تسین  نانآ  يارب  يراک  چیه  ایوگ  هک  يوحن  هب  دنتسه  تعارز  ّلحم  نانز  هک  تسا  نیا  رد  هغلابم  دوصقم  و  تسا ، هدش 
ُْثیَح ْنِم  َّنُهُوتْأَـف  هیآ  رد  هک  یفلاـخم  موهفم  زا  دـعب  و  تسامـش . تعارز  هک  دـیوش  کـیدزن  اـجنآ  زا  ار  ناـتتعارز  ینعی  ْمُکَثْرَح  اُوتْأَـف 

و ال تسین ، حابم  بقع  زا  یکیدزن  هک  دنامیمن  یـسک  يارب  یّکـش  رگید  اجنیا  رد  ناونع ، فصو  تیثیح  رابتعا  و  دـش ، رکذ  ُهَّللا  ُمُکَرَمَأ 
. دوش طابنتسا  هحابا  هیآ  زا  هک  نیا  هن  دوشیم  تالمجم  زا  نآ  مکح  لقا 

ار دیتساوخ  هک  یئاج  ره  زا  هک  نیا  اّما  و  دیتساوخ ، هک  یئاج  ره  رد  ای  دیتساوخ ، هک  یتعاس  ره  ای  دیتساوخ ، هک  روط  ره  ینعی  ُْمْتئِش  یَّنَأ 
نآ اب  ثرح »  » ناونع هب  نانز  اب  ندش  کیدزن  قیلعت  یلو  تسا  زیاج  نآ  رد  متئش » ّینا   » لامعتسا هچ  رگ  مینک  ینعم  بقع  ولج و  هدارا  هب 
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هب تبـسن  هیآ  تروص  نیا  رد  مینادـن  ربتعم  مکح  رد  ار  ناونع  تّیثـیح  هک  نیا  باـب  زا  دوش  هتفریذـپ  تاـفانم  مدـع  رگا  و  دراد ، تاـفانم 
. تسین تسرد  بقع  زا  یکیدزن  ّتیّلح  رب  هیآ  نیا  هب  لالدتسا  نیاربانب  دوشیم ، هباشتم  لمجم و  نز  بقع  زا  یکیدزن 

دنزرف دریگ  تروص  وا  رس  تشپ  زا  یلو  نز  جرف  زا  درم  یکیدزن  رگا  دنتفگیم  دوهی  دومرف : هک  تسا  هدش  هداد  تبسن  ع )  ) اضر ماما  هب 
: دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  سپ  دوشیم ، نیبود ) پچ و  مشچ  « ) لوح  » وا

دوصقم سپ  دـشاب . دوهی  لوق  فلاخم  هک  دـیوش  دراو  ولج  هب  رـس  تشپ  زا  دـیناوتیم  ینعی  ُْمْتئِـش  یَّنَأ  ْمُکَثْرَح  اُوتْأَف  ْمَُکل  ٌثْرَح  ْمُکُؤاِسن 
«. 1  » دریگ تروص  اهنآ  ربد  رد  یکیدزن  هک  تسین  نیا 

__________________________________________________

ص 316. ج 1 ، ناهرب : ( 1)
9 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ّینا نم   » ینعم هب  ار  دیهاوخ ) اج  ره  « ) متئش ینأ  ( » ع  ) ماما هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ولج ) تشپ و  زا  « ) ماّدق فلخ و  نم  ( » ع  ) ماما لوق  سپ 
. تسا هدرک  یفن  ار  بقع  زا  یکیدزن  هدارا  یلو  هتفرگ  دیهاوخ ) هک  اج  ره  زا  « ) متئش

در ار  اهنآ  نخـس  دـنوادخ  سپ  دنتـسنادیمن ، زیاج  ار  یکیدزن  دـشاب  هتـسشن  اـی  هداتـسیا  نز  هک  یتروص  رد  دوهی  هک  دـناهتفگ  یخرب  و 
. دومن

. دیرادب مّدقم  یلمع ، ره  رد  ای  نانز ، اب  یکیدزن  رب  ای  سفن ، رما  رب  ای  ناطیش ، رما  رب  ار  ادخ  رما  ینعی  اُومِّدَق  َو 
اب یکیدزن  رد  یتقو  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  هتفرگ ، رارق  امش  ياهتعیبط  لوقع و  لباقم  رد  هک  تسامش  ياهسفن  عفن  هب  ینعی  ْمُکِـسُْفنَِأل 

ياضتقا هک  اریز  ددرگیم  رب  امش  ياهـسفن  هب  راک  نیا  عفن  دیدرک ، یکیدزن  نانآ  اب  ادخ  رما  تهج  زا  و  دیتشاد ، مّدقم  ار  یهلا  رما  نانز ،
ای دیاهدرک  لمع  ادـخ  رما  قبط  سفن و  فالخ  رب  دـیتفرگ ، رظن  رد  ار  ادـخ  رما  رگا  لاح  تسا ، وا  زا  تلفغ  ادـخ و  رما  اب  تفلاخم  سفن 

ظفل ملعی » ملع  « » ملع  » باـب ریغ  رد  دـشاب  یکی  لوـعفم  لـعاف و  هلمج  رد  یتـقو  هک  اریز  دـینک . نینچ  هک  تسامـش  تاذ  عـفن  هب  هک  نیا 
دیرادب مّدـقم  ینعی  تیوقت ، مال  ندرک  دایز  اب  مکـسفنا » اومدـق   » هک تسا  نیا  هیآ  ینعم  ای  شلوعفم . لعف و  نیب  دوشیم  هلـصاف  سفنا » »

دننام تسا  سوفن  قفاوم  هک  یلامعا  اصوصخم  لامعا و  رد  تسا  نامحر  تفلاخم  یضتقم  هک  یسوفن  رب  ای  ناطیش  رب  ار  ناتدوخ  ياهتاذ 
ینعی دـشاب  اومّدـقت »  » ینعم هب  اومّدـق »  » هک نیا  ای  دراد ، زاب  ادـخ  رما  زا  ار  امـش  ات  امـش  رب  دـنکن  هبلغ  سوفن  هک  نیا  ات  نانز ، اب  یکیدزن 

. درب دوس  امش  ياهتاذ  ای  ناتیاهناور  ات  اهسفن ، رب  ای  ناطیش  رب  دیریگ  یشیپ 
. دیسرتب ادخ  زا  دیرادب ، مّدقم  ادخ  رما  رب  ار  اهنآ  زا  یکی  ای  سفن  رما  ای  ناطیش  رما  هک  نیا  رد  ینعی  َهَّللا  اوُقَّتا  َو 

زا رضاح  نامز  هک  دروآ  لعاف  مسا  ور  نیا  زا  و  دینکیم ، تاقالم  رـضاح  لاح  رد  ای  ترخآ  رد  ار  وا  هک  دینادب  ُهُوقالُم و  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعا  َو 
10 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نآ 

تشز و راک  زا  دیاب  دینکیم  تاقالم  ار  ادخ  شاداپ  ءازج و  لاح  رد  ای  لمع  لاح  رد  امـش  هک  دیتسناد  یتقو  ینعی  دوش ، ردابتم  نهذ  رد 
. دینک بانتجا  سفن  ياوه  ناطیش و  نداد  یشیپ 

هک اریز  دینادرگرب ، هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  مدرم  زا  ار  باطخ  هد  تراشب  نانمؤم  رب  و  دیامرفیم : هک  نخس  نیا  رد  َنِینِمْؤُْملا  ِرَِّشب  َو 
. تسا دیعو  هدعو و  یهن و  رما و  مالک  نیا  و  تسا ، ّماع  باطخ  هکنیا  ای  تسا ، هدنهد  هدژم  ریشبت و  لها  ربمایپ 

10 ص :  هیآ 224 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا
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(224  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو  ِساَّنلا  َْنَیب  اوُِحلُْصت  َو  اوُقَّتَت  َو  اوُّرَبَت  ْنَأ  ْمُِکناْمیَِأل  ًۀَضْرُع  َهَّللا  اُولَعْجَت  َو ال 

10 ص :  همجرت ..... :

یلاخ هناش  مدرم  نایم  نداد  حلـص  يراگزیهرپ و  ندرک و  یکین  زا  هکنآ  ات  دـیهد  رارق  دوخ  ياهدـنگوس  فدـه  ار  ادـخ  مان  هک  اداـبم  و 
. تساناد اونش و  دنوادخ  هک ) دینادب   ) و دینک ،

10 ص :  ریسفت ..... :

يارب ینعی  تسا  دـنگوس  ینعم  هب  نیمی  عمج  نامیا »  » دـیهدن رارق  ناتیاهدـنگوس  ْمُِکناْمیَِأل  ضرعم  رد  ار  ادـخ  ًۀَـضْرُع و  َهَّللا  اُولَعْجَت  َو ال 
ياهلمع عنام  ار  ادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دشاب . وغل  هچ  غورد و  هچ  دشاب ، تسار  مسق  هچ  دیروخن  ادـخ  هب  مسق  دایز  مالک ، دـیکأت 

. تسا هدش  تیاور  ینعم  ود  ره  نیا  و  دیاهدرک . دای  دنگوس  لمع ، نآ  كرت  رب  هک  نیا  يارب  دیهدن  رارق  ریخ 
دروم عوضوم  ای  صخـش  دروم  رد  ای  یکین و  دروم  رد  ای  یکین ، هب  لیامت  ای  ندرک و  یکین  زا  هکنیا  اـی  دـینکن و  یکین  هکنیا  اـت  اوُّرَبَت  ْنَأ 
تروص نآ  رد  هک  تسا  نامیا »  » زا لدـب  اوّربت » نا   » ترابع اـی  و  دیـشاب ، هتـشاد  تهارک  يراـکوکین  تقیقح  رد  یلک  روطب  ینعی  یکین ،

11 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دنگوس  هک  تسا  نیا  روظنم   ) تسا هدش  دای  دنگوس  اهنآ  رطاخ  هب  هک  تسا  يروما  نامیا ، زا  دارم 
(. تسین حیحص  کین  راک  ماجنا  مدع  رب 

ای دیراد  ادخ  هب  نامیا  هک  نیا  زا  دینکیم  زاب  نهد  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  دونـشیم  دنوادخ  ٌمِیلَع  ٌعیِمَـس  ُهَّللا  َو  ِساَّنلا  َْنَیب  اوُِحلُْـصت  َو  اوُقَّتَت  َو 
قداص ریغ  امـش  تّین  غورد و  امـش  دنگوس  رگا  سپ  تسا  هاگآ  امـش  نورد  ياهزار  هب  و  دنادیم ) ار  ناتیاهدنگوس  ادخ  هک  نیا  ای   ) ریخ

. دنکیم هذخاؤم  ار  امش  دشاب 

11 ص :  هیآ 225 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(225  ) ٌمِیلَح ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ْمُُکبُوُلق  ْتَبَسَک  اِمب  ْمُکُذِخاُؤی  ْنِکل  َو  ْمُِکناْمیَأ  ِیف  ِْوغَّللِاب  ُهَّللا  ُمُکُذِخاُؤی  ال 

11 ص :  همجرت ..... :

. تسا رابدرب  هدنزرمآ و  ادخ  دیراد و  لد  رد  هچنآ  هب  دنکیم  هذخاؤم  نکیل  دنکن و  هذخاؤم  ار  امش  وغل  ياهدنگوس  زا  ادخ 

11 ص :  ریسفت ..... :

اهمسق رد  اطخ  ای  دوشیمن ، انتعا  نآ  هب  اـهمسق  رد  هک  یمـالک  ندروآ  اـب  ار  امـش  دـنوادخ  ینعی  ْمُِکناـْمیَأ  ِیف  ِْوغَّللاـِب  ُهَّللا  ُمُکُذِـخاُؤی  ـال 
فرظ نیا  یـضتقم  تسا و  ردـصم  نآ  اریز  وـغّللا »  » هملک هب  قـّلعتم  تسا و  وـغل  فرظ  مکناـمیا » یف   » لاـح ره  هـب  و  دـنکیمن ، هذـخاؤم 

دنکیم و دیکأت  ار  مالک  هک  تسا  یئاهمسق  دوصقم  تسین و  دشاب  وغل »  » زا لاح  هک  رقتـسم  فرظ  نداد  رارق  هب  یجایتحا  اذـل  دـشابیم ،
. دنکیمن مه  ار  یّقح  لاطبا  تابثا و  تسین و  دهع  رذن و  فدارم 

هک دوشیم  مولعم  دعب  دروخیم و  تسار  دنگوس  هک  ینعم  نیدـب  تساهنآ  رد  هابتـشا  اطخ و  اهمسق  رد  وغل  زا  دوصقم  دـناهتفگ  یـضعب 
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تلاح رد  صخش  هک  تسا  يدنگوس  نآ  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  و  درادن . هراّفک  هانگ و  تروص  نیا  رد  هدوب ، غورد  مسق  هدرک و  اطخ 
رد تسین و  مزال  نآ  هب  يافو  هک  يدنگوس  ره  دـناهتفگ : یـضعب  و  درادـن ، هراّفک  دـنگوس  زا  فّلخت  تروص  رد  هک  دـنکیم  دای  بضغ 

12 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . وغل  مسق  نآ  درادن  مه  هراّفک  هدشن و  دای  مه  یّقح  هراب 
. دنکیم هذخاؤم  امش  ياهلد  بسک  هب  ای  هدرک ، بسک  ار  نآ  اهلد  هک  يزیچ  هب  ینعی  ْمُُکبُوُلق  ْتَبَسَک  اِمب  ْمُکُذِخاُؤی  ْنِکل  َو 

وغل دوشن ، رداص  دوشیم  ّبترتم  نآ  رب  هک  یتیاغ  هب  مزاج  داقتعا  یبلق و  ّتین  زا  هک  یتقو  لوق ، ای  دـشاب  لعف  هچ  لـمع  هک  نادـب  نونکا 
نآ زا  بلق  لاح  ره  هب  میئوگب  هک  تسین  قداص  اجنیا  رد  و  دوشیمن ، تباث  بلق  رد  نآ  زا  یهّجوت  لباق  رثا  تروص  نیا  رد  هک  دشابیم ،

. تسا هدرک  بسک  يزیچ  لمع 
، دـیآیم دـیدپ  سفن  رد  لیـصفت  ماقم  رد  دـشاب ، دوشیم  ّبترتم  وا  رب  هک  یتیاغ  هب  مزاج  داـقتعا  یبلق و  تّین  زا  یـشان  لـمع  هک  هاـگنآ 
، هکّرحم هّوـق  سپـس  دروآیمرد  تکرح  هب  ار  هکّرحم  هّوـق  هدارا ، هاـگنآ  و  دـهدیم ، تکرح  ار  هدارا  مزع و  لـیم و  قوـش ، هزیرغ  سپس 

ّسح هب  هعماـس  هرـصاب و  قیرط  زا  لـمع  نآ  زا  سپ  دوشیم ، ثداـح  لـعف  سپـس  ار و  ءاـضعا  تالـضع و  اـهگر و  سپـس  ار ، باـصعا 
. دسریم « 1  » سفن لامجا  ماقم  هب  دیسر  همهاو  لایخ و  هب  هک  نآ  زا  دعب  و  دوشیم ، لقتنم  كرتشم 

تـسا تسرد  هک  دیآیم  دـیدپ  سفن  رد  یتباث  رثا  سفن ، تالآ  سفن و  رد  نآ ) زا  سپ  ماجنا و  زا  شیپ   ) لعف نتـسب  شقن  رابود  اب  سپ 
. تسا هدرک  بسک  ار  يزیچ  لمع  نآ  زا  سفن  هک  میئوگب 

ياهلد رد  يرثا  توبث  بجوم  هک  ار  يدنگوس  دنوادخ  هک  تسا  نیا  ْمُُکبُوُلق  ْتَبَـسَک  اِمب  ْمُکُذِخاُؤی  ْنِکل  َو  یلاعت  يادخ  لوق  ینعم  سپ 
رد اهدنگوس  نآ  اذل  تسا ، هتساخرب  امش  بولق  زا  هک  اهدنگوس  نآ  رب  تسا  یمزع  ببس  هب  نیا  دهدیم و  رارق  هذخاؤم  دروم  دشاب  امش 

. ددنبیم شقن  هبترم  ود  نآ  يارجا  تالآ  ناتیاهلد و 
نآ هب  ار  امش  دشخبیم و  ار  وغل  ياهدنگوس  ادخ  ٌروُفَغ و  ُهَّللا  َو 

__________________________________________________

یسانشناور رظن  زا  كاردا  بتارم  ( 1)
13 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنکیمن هذخاؤم 
ماسقا زا  مسق  کی  یلاعت  دنوادخ  هیآ  نیا  زا  دعب  درادن . یباتـش  دنک  هذخاؤم  دـیاب  هک  هچنآ  ندرک  هذـخاؤم  هب  تسا و  رابدرب  وا  ٌمِیلَح و 

: دیامرفیم رکذ  دراد  هذخاؤم  هک  ار  اهدنگوس 

13 ص :  هیآ 226 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(226  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  ُؤاف  ْنِإَف  ٍرُهْشَأ  ِۀََعبْرَأ  ُصُّبََرت  ْمِِهئاِسن  ْنِم  َنُولُْؤی  َنیِذَِّلل 

13 ص :  همجرت ..... :

هدنزرمآ و ادخ  دنتـشگ  زاب  رگا  دنـشک  راظتنا  هام  راهچ  دنروخ ، اهنآ  ترـشابم  كرت  رب  دـنگوس  ینعی  دـننک  ءالیا  دوخ  نانز  اب  هک  نانآ 
. تسا نابرهم 
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13 ص :  ریسفت ..... :

اهنآ اب  هک  دـننکیم  دای  دـنگوس  هک  ینعم  نیدـب  ناشنانز ، زا  ْمِِهئاِسن  ْنِم  دـننکیم  رود  ار  دوخ  دـنگوس  اـب  هک  ناـنآ  ینعی  َنُولُْؤی  َنیِذَِّلل 
مکاح هب  قالط  ای  تعجاضم  هب  مازلا  يارب  تّدم  نیا  رد  دننک و  يرود  اهنآ  لها  نز و  زا  هام  راهچ  ات  ٍرُهْشَأ  ِۀََعبْرَأ  ُصُّبََرت  دننکن . یکیدزن 

َهَّللا َّنِإَف  تسین . اهنآ  رب  يزیچ  دنتـشگرب ، اهنآ  هراّفک  ناشیاهدـنگوس و  نتـسکش  هب  تّدـم  نآ  رد  رگا  ُؤاف  ْنِإَـف  دـننکن . هعجارم  مه  عرش 
هک دهدیم  هزاجا  دنکیم و  محر  اهنآ  هب  دنوادخ  ٌمیِحَر  دناهدرک . طارفا  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  دشخبیم  نداد  هراّفک  زا  دعب  دـنوادخ  ٌروُفَغ 

. دندرگرب مسق  زا  دعب 

13 ص :  هیآ 227 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(227  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإَف  َقالَّطلا  اُومَزَع  ْنِإ  َو 

13 ص :  همجرت ..... :

. تساناد اونش و  ادخ  هتبلا  دندومن ، قالط  دصق  رگا  و 

13 ص :  ریسفت ..... :

اهنآ تّین  هک  دـنادیم  تسا و  ملاع  نانآ  هدارا  اهتّین و  هب  تسا و  نانآ  قالط  ياونـش  دـنوادخ  ٌمِیلَع  ٌعیِمَـس  َهَّللا  َّنِإَـف  َقـالَّطلا  اُومَزَع  ْنِإ  َو 
14 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ای  داسفا 

یمومع هجو  تسا . هدرک  رارکت  فلتخم  فاصوا  اب  عضوم  راهچ  رد  ار  شیوخ  تلالج  اجنیا  رد  یلاـعت  يادـخ  هک  نادـب  تسا . حالـصا 
زا و  دشابیم ، بوبحم  رکف  رارکت  یـضتقم  هک  تسا  وا  ندرب  تّذل  بطاخم و  تّبحم  هک  تسا  نیا  تهج  زا  تشذگ  هچنانچ  بلطم  نیا 
هک تسا  نیا  باب  زا  فاصوا  فـالتخا  و  رارکت ، طـسب و  اـب  تسا  مـالک  ندرک  ینـالوط  یـضتقم  بطاـخم  هب  مّلکتم  تّبحم  رگید  يوس 
هک نیا  هب  تسا  دیدهت  یـضتقم  دیهد  رارق  دنگوس  فدـه  ار  یلاعت  يادـخ  هک  نیا  زا  یهن  اریز  دـنکیم ، اضتقا  ار  نآ  ماقم  ّتیـصوصخ 
ارنآ ناسنا  هک  تسادـخ  مسا  ندرک  لذـتبم  اهدـنگوس و  يدایز  اهنآ  هلمج  زا  دـیوگیم و  ناسنا  هک  ار  هچنآ  ره  دونـشیم  یلاعت  يادـخ 

لطاب و ّقح و  زا  تسا  ناـسنا  بلق  رد  هک  ار  هچنآ  ادـخ  نینچمه  و  دـنادیم . دونـشیم و  ارنآ  ادـخ  و  دـهدیم ، رارق  سفن  ياوه  همّدـقم 
. دنکیمن هذخاؤم  وغل  ياهدنگوس  رب  هکنیا ، هب  تسا  ناگدنب  رب  نداهن  ّتنم  رگید  هجو  دنادیم . تسار ، غورد و 

كرت نآ و  هب  تبـسن  مکح  و  دوش ، رکذ  هذـخاؤم  هب  تبـسن  ترفغم  هک  دـنکیم  اـضتقا  هدرک  بسک  اـهلد  هک  هچنآ  رب  ندرک  هذـخاؤم  و 
ررض رب  دنگوس  و  وا ، رب  ندش  كانبـضغ  وا و  ياهيدب  ندید  زا  دعب  هچ  دوش ، رکذ  نز ، هب  ناسحا  هب  نتـشگزاب  ندرک و  عوجر  هلجع و 

. تسا یلاعت  يادخ  تمحر  شزرمآ و  رکذ  یضتقم  نز ، ناهانگ  زا  ندرک  یشوپمشچ  وا و  هب  ندز 
، دراد ملع  وا  ياهيدب  هب  هک  تسا  نآ  ناشن  قالط  هغیص  ندروآ  نابز  هب  وا و  ناهانگ  هب  رظن  نز و  رب  بضغ  ءاقب  ببـس  هب  قالط  مزع  و 

15 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دهاوخ . شزرمآ  ادخ  زا  دشخبب و  ار  نز  دوش و  هّبنتم  دیاش  ات  هک  تسا  نآ  يارب  نخس  نیا  و 
«: 1  » دنتفگ اهنآ  هک  تسا  هدش  هداد  تبسن  ع )  ) رقاب قداص و  ماما  هب 

یکیدزن زا  يراددوخ  رد  و  درادـن ، هام  راهچ  رد  يراتفگ  ّقح و  چـیه  دـنکن  یکیدزن  شنز  اب  هک  دروخ  مسق  درک و  ءـالیا  درم  هک  یتقو 
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یـضار عضو  نیا  هب  دوب و  مارآ  نز  دـنک و  یکیدزن  نز  اب  هک  نیا  زا  لبق  تشذـگ  هام  راهچ  رگا  سپ  درادـن ، یهانگ  هاـم  راـهچ  رد  نز 
يدرگرب و دیاب  ای  دوشیم  هتفگ  درم  هب  درب  عرـش  مکاح  هاگداد و  هب  ار  شراک  نز  رگا  و  تسا ، ّتیلح  يدازآ و  تعـسو و  رد  درم  دش ،

. یهد قالط  ای  يرآ و  ياجب  یکیدزن 
رهط هبترم  هس  هک  مادام  دهدیم ، قالط  دیدرگ  كاپ  دـش و  ضیح  یتقو  ات  دـنکیم  يرود  نز  زا  درم  هک  تسا  وحن  نیدـب  قالط  مزع  و 
لزان ارنآ  شتّنس  باتک و  رد  یلاعت  يادخ  هک  الیا  تسا  نیا  سپ  دنک  عوجر  نز  هب  درم  هک  تسا  راوازـس  دشاب ، هتـشذگن  ضیح  زا  دعب 

. تسا هدومرف 

15 ص :  هیآ 228 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َّنُُهَتلوُُعب َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َّنِمُْؤی  َّنُک  ْنِإ  َّنِهِماحْرَأ  ِیف  ُهَّللا  َقَلَخ  ام  َنُْمتْکَی  ْنَأ  َّنَُهل  ُّلِحَی  َو ال  ٍءوُُرق  َۀَثالَث  َّنِهِسُْفنَِأب  َنْصَّبَرَتَی  ُتاقَّلَطُْملا  َو 
(228  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو  ٌۀَجَرَد  َّنِْهیَلَع  ِلاجِّرِلل  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َّنِْهیَلَع  يِذَّلا  ُْلثِم  َّنَُهل  َو  ًاحالْصِإ  اُودارَأ  ْنِإ  َِکلذ  ِیف  َّنِهِّدَِرب  ُّقَحَأ 

15 ص :  همجرت ..... :

نامتک هدـیرفآ  اهنآ  محر  رد  ادـخ  هک  ار  هچنآ  تسین  اور  و  درذـگب ، اهنآ  رب  یکاپ  هس  ات  دـننک  يراددوخ  ندرک  رهوش  زا  هقّلطم  نانز  و 
شزاس ریخ و  تّین  رگا  دنهد  عوجر  زاب  دوخ  ینز  هب  ار  اهنآ  هک  دنراد  ّقح  اهنآ  نارهوش  دنراد و  نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب  رگا  دـننک 
يرترب ینوزفا و  نانز  رب  ار  نادرم  نکیل  تسا ، یقوقح  نانز  رب  ار  نارهوش  هکنانچ ، تسا  یعورـشم  قوقح  نارهوش  رب  ار  ناـنز  دـنراد و 

. تساناد روما  همه  رب  اناوت و  زیچ  همه  رب  ادخ  و  دوب ، دهاوخ 
__________________________________________________

ح 843. ص 183 ، ج 1 ، نیلقّثلا : رون  ( 1)
16 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

16 ص :  ریسفت ..... :

عیمج لماش  تاقّلطم »  » ظفل و  درک . رکذ  ار  قالط  ماکحا  زا  یـضعب  یلاعت  يادـخ  دـش ، هدیـشک  قالط  رکذ  هب  نخـس  یتقو  ُتاقَّلَطُْملا  َو 
هلماح هسئای ، ریغ  ای  دنـشاب  هسئای  هک  نیا  زا  ّمعا  تسا . هدـش  اهنآ  هب  لوخد  هک  یتاقّلطم  دـننام  دوشیم ، تاـقّلطم  عیمج  قـالط و  ماـسقا 

هب لوخد  هک  یتاقّلطم  نینچمه  دنتسه و  تداع  نابحاص  ّنس  رظن  زا  یلو  دنشابن  ای  دنشاب و  ضیح  تداع و  نابحاص  هلماح ، ریغ  ای  دنشاب 
. تسا نایب  هب  جاتحم  هک  تسا  یتالمجم  زا  تایآ  ریاس  دننام  هیآ  سپ  دنشابن ، هلماح  هک  تسا  تداع  نابحاص  دوصقم  یلو  هدشن . اهنآ 
رما هب  یجایتحا  تسا و  نانز  تداع  مسر و  راظتنا  نیا  هک  نیا  هب  تسا  هراشا  و  قالط ، هّدـع  رما  ینعم  رد  تسا  يربخ  هملک  نیا  َنْصَّبَرَتَی 

. تسا راظتنا  يراددوخ و  رد  دیکأت  دوصقم  درادن و  ناکما  نانآ  يارب  نآ  زا  ریغ  دنرادن و  نآ  هب 
برض ، » تسا ببـس  يارب  ءاب  ای  دننکیم ، لیمحت  دوخ  رب  ار ، ندرب  راظتنا  نارـسمه  هب  عوجر  تهج  ینعی  تسا  هیدعت  يارب  ءاب  َّنِهِـسُْفنَِأب 
تلالد ینعم  ود  ره  و  تسا ، ریغ  تطاسو  یفن  رب  تلالد  يارب  اجنیا  رد  ءاب  هک  شمالغ  هطـساو  هب  هن  دز  شدوخ  ریما  ینعی  هسفنب » ریمـالا 

دشاب نیا  دننام  ءاب »  » ظفل تسا  نکمم  و  «. 1 . » دننکیمن ّصبرت  راظتنا و  رد  ار  ناشیاهسفن  تعاطا  نانز  هک  نیا  رب  دـننکیم و  هغلابم  رب 
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زا راظتنا  هک  اـیوگ  تسا ، قاـصلا  يارب  ءاـب  سپ  دـش ، وا  ّرـش  اـی  ریخ  رظتنم  ینعی  اّرـش » اریخ و  هب  ّصبرت  نـالفب و  صبر  : » دـنیوگیم هک 
ینعم و  دشکیم ، ار  نآ  راظتنا  هک  تسا  يزیچ  نآ  هب  هدیبسچ  ّصبرتم  صخش 

__________________________________________________

جایتحا هک  نیا  ای  دـننکن ، سفن  تعاطا  هک  نیا  هب  دـنیامن  راظتنا  رب  لمح  ار  ناشدوخ  دـننک و  فّلکت  هک  دـنراد  جاـیتحا  ناـنز  ینعی  ( 1)
راظتنا يارب  هک  تسا  نیا  روظنم  ینعم  نیا  رد  دنتفیب  فّلکت  تمحز و  هب  هچ  رگ  دننک  کمک  ناشیاهسفن  راظتنا  هب  ناشدوخ  هک  دـنراد 

(. دشابیم هّرس  سّدق  هدنبات ، نیسح  ناطلس  موحرم  ریسفت ، نتم  حّحصم  زا  یقرواپ  . ) دننکن يوریپ  ناشیاهسفن  زا  يراددوخ  و 
17 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنتسه ناشنارسمه  تشگزاب  رظتنم  دوخ  هقّلطم  ياهنز  هک  تسا  نیا  هیآ 
تـسا نیا  تسا  روهـشم  يوتف  رابخا و  رد  هچنآ  و  دوشیم ، لامعتـسا  ضیح  رهط و  ینعم  ود  ره  رد  هک  تسا  دادضا  زا  ءرق »  » ٍءوُُرق َۀـَثالَث 

. دشابیم رهط  اجنیا  رد  دوصقم  هک 
رد نینچمه  تسا و  قیدـصت  دروـم  ناـشندوب  رهاـط  رد  ناـنز  هتفگ  هک  نیا  ینعی  َّنِهِماـحْرَأ  ِیف  ُهَّللا  َقَـلَخ  اـم  َنُْمتْکَی  ْنَأ  َّنَُهل  ُّلِـحَی  ـال  َو 
هک نیا  ات  لمح  نوخ و  زا  تسا  دوجوم  ناشیاهمحر  رد  هک  ار  هچنآ  دـنراد  یفخم  هک  اهنآ  رب  تسین  زیاج  و  لمح ، رد  هّدـع و  ياـضقنا 

. دنهدن شردپ  هب  ار  دنزرف  دنهاوخب  هک  نیا  ای  دننک  هلجع  قالط  رد  ای  هّدع  رد 
. تسا یکیرحت  یجییهت و  طرش  نیا  دننکیم  نینچ  دنشاب  هتشاد  نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  رگا  هتبلا  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َّنِمُْؤی  َّنُک  ْنِإ 

. دنرتراوازس دننادرگرب  حاکن  هب  هرابود و  دقع  هب  جایتحا  نودب  ار  نانز  نآ  هک  نیا  هب  ناشنارهوش  َّنِهِّدَِرب و  ُّقَحَأ  َّنُُهَتلوُُعب  َو 
یعرش مکح  رد  نانآ  ریغ  نارسمه و  هّدع ، نامز  زا  سپ  ینعی  تّدم  نآ  زا  دعب  اّما  و  دنرتراوازـس ، حاکن  هب  تّدم  نآ  رد  ینعی  َِکلذ  ِیف 

اهنآ نیب  هک  نیا  دننام  دـننک ، حاکن  ار  اهنآ  دـیدج  دـقع  اب  ناشنارهوش  هک  تسا  رتهب  اههزیگنا  یـضعب  بسح  رب  هچ  رگا  دنتـسه  يواسم 
نخـس نیا  دنـشاب و  هتـشاد  شزاس  دصق  رگا  هتبلا  ًاحالْـصِإ  اُودارَأ  ْنِإ  اهنیا . ریغ  و  دوشن ، اهنآ  تیبرت  لّفکتم  یـسک  دـشاب و  ریغـص  دالوا 

رد هچ  رگا  درادن  عوجر  ّقح  و  تسین ، يرگید  زا  رتراوازس  عقاو ، رمالا و  سفن  رد  دنشاب  هتشادن  حالصا  هدارا  رگا  هک  تسا  نآ  هب  هراشا 
. تسا تباث  عوجر  ّقح  تسا و  یّلک  مکح  عرش  رهاظ 

. نیاب هن  تسا  یعجر  هّدع  هّدع - بحاص  نز  زا  دوصقم  یلو  تسا  لمجم  قلطم و  یلبق  هیآ  دننام  هیآ  نیا  هک  دنامن  یفخم  و 
18 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هیآ  رهاظ  زا  هکنانچ   ) هّدع تّدم  رد  ینعی  َّنِْهیَلَع  يِذَّلا  ُْلثِم  َّنَُهل  َو 

ار هجوز  نکـسم  هقفن و  هک  تسا  مزال  زین  درم  رب  تسین  مزال  نز  تیاضر  تسا و  تباث  عوجر  ّقح  جوز  يارب  هک  روطناـمه  دـیآیم ) رب 
. دریگب هدهع  هب  تدم  نآ  رد 

نّیبم هیآ  سپ  تسا ، تباث  نادرم  يارب  هک  تسا  یّقح  دـننام  قـالط  مدـع  تّیجوز و  ياـقب  نیح  رد  ناـنز  يارب  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی 
شیاهتّذل اهعّتمت و  زا  عنام  دـنک و  تعاطا  ار  وا  هک  تسا  نیا  نز  رب  درم  ّقح  هکنیا  ینعی  تسا ، ّتیجوز  نامز  رد  فرط  ود  ره  قوقح 

وا هناخ  زا  هقدـص  و  دـیامنن ، فّرـصت  شلام  رد  و  درواین ، شاهناخ  هب  ار  یـسک  و  دوشن ، جراـخ  هناـخ  زا  شرهوش  هزاـجا  نودـب  و  دوشن ،
تـسا درم  رب  نینچمه  و  دنک ، ظفح  درم  يارب  ار  درم  لام  ار و  دوخ  دورن و  ياهدرم  ای  هدنز  ترایز  هب  و  دریگن ، یّبحتـسم  هزور  و  دهدن ،

هبـساحم درم  تردق  نز و  لاح  بسح  هب  اهنیا  همه  «، 1  » دنک ادا  ار  وا  ۀـماسق  ّقح  هداد و  نکـسم  سابل و  ار  وا  و  دـهدب ، ار  نز  هقفن  هک 
. دوشیم

. دشاب هدرک  عنم  نآ  زا  عراش  هک  دشابن  رارضا  ررض و  نآ  رد  هک  يزیچ  هب  ینعی  ِفوُْرعَْملِاب 
هب هک  هدرک  لیفک  ار  نادرم  دنوادخ  هک  نیا  لقع و  يدایز  هب  ببـس  هب  هداد  يرترب  نانآ  هب  دنوادخ  هک  هچنآ  هب  ٌۀَـجَرَد  َّنِْهیَلَع  ِلاجِّرِلل  َو 

. دنیامن مایق  اهنز  راک 
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درم زا  هک  تسا  نز  رب  دومرف : تسیچ ؟ نز  رب  درم  ّقح  هّللا  لوسر  ای  تفگ  و  دیـسر ، ادـخ  لوسر  تمدـخ  ینز  هک  تسا  ع )  ) رقاب ماما  زا 
اب رگم  دنکن  قدصت  يزیچ  وا  هناخ  زا  و  دزرون ، ینامرفان  وا  هب  تبسن  دنک و  تعاطا 

__________________________________________________

دیاب دـشاب  هتـشاد  نز  دـنچ  درم  یتقو  هک  تسا  نآ  روظنم  یهقف  رظن  زا  یلو  تسا  تفاطل  یئاـبیز و  نسح ، ینعم : هب  تغل  رد  هماـسق  ( 1)
. تسا نز  ّقح  نیا  دیامن و  تاعارم  نانز  نیب  ار  یعرش  تلادع  دنک و  تمسق  يواست  هب  اهنآ  نیب  ار  دوخ  تقو 

19 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نودـب شاهناخ  زا  و  دـشاب ، رتش  نالاپ  تشپ  رب  هچ  رگا  دـنکن  عنم  وا  زا  ار  دوخ  و  وا ، نذا  اـب  رگم  دریگن  یّبحتـسم  هزور  و  رهوش ، هزاـجا 

دننکیم نعل  ار  وا  تمحر  هکئالم  بضغ و  هکئالم  نیمز و  نامسآ و  ياههکئالم  دوش  جراخ  هزاجا  نودب  رگا  سپ  دوشن ، جراخ  هزاجا 
. ددرگ رب  شاهناخ  هب  هکنیا  ات 

نیرتگرزب یسک  هچ  تفگ : شردام ، ردپ و  دومرف : دراد ؟ درم  رب  ار  ّقح  نیرتگرزب  یـسک  هچ  هّللا  لوسر  ای  تفگ : هدننک  لاؤس  نز  سپ 
ّقح دص  ره  زا  دومرف : تشاد ؟ نم  رب  وا  هک  یّقح  نآ  دـننام  مراد ، درم  رب  یّقح  هچ  نم  تفگ : نز  شرهوش ، دومرف : دراد ؟ نز  رب  ار  ّقح 

. دسریمن مه  یکی  هب 
«. 1  » دوشیمن کلام  دبا  ات  ارم  هبقر  يدرم  چیه  تخیگنارب  تّوبن  هب  ّقح  هب  ار  وت  هک  یئادخ  هب  دنگوس  تفگ : نز  سپ 

نادرم دنوادخ  هک  نآ  زا  دعب  اهراک  رد  اهنآ  روصق  ینادان و  تهج  زا  دـننک  هذـخاؤم  ار  نانز  نادرم  هک  تسین  هتـسیاش  ینعی  ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو 
ناتریـصقت روصق و  هب  ار  امـش  دنوادخ  و  دـنکیمن ، عنم  وا  هدارا  زا  یعنام  چـیه  تسا و  زیزع  ادـخ  هک  اریز  تسا ، هداد  يرترب  اهنز  رب  ار 

. دنکیمن هذخاؤم 
ار ناـنز  ترطف  و  هدرک ، ناـنز  روـما  يّدـصت  هب  رما  ار  نادرم  و  هداد ، رارق  ناـنز  زا  رترب  ار  نادرم  ترطف  دـنوادخ  هک  نیا  زا  ینعی  ٌمیِکَح 

دیابن ناشندوب  موکحم  زا  اهموکحم  سپ  دـنراد ، یئاهتحلـصم  اهتمکح و  اهنیا  همه  تسا ، هداد  رارق  نارـسمه  لـباقم  رد  تیموکحم 
. دنیامن زواجت  يّدعت و  ناشتموکح  رد  دیابن  اهمکاح  دنوش و  جراخ 

19 ص :  هیآ 229 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ْنِإَف ِهَّللا  َدوُدُح  امیُِقی  َّالَأ  افاخَی  ْنَأ  َّالِإ  ًاْئیَش  َّنُهوُُمْتیَتآ  اَّمِم  اوُذُخْأَت  ْنَأ  ْمَُکل  ُّلِحَی  َو ال  ٍناسْحِِإب  ٌحیِرْـسَت  َْوأ  ٍفوُْرعَِمب  ٌكاْسمِإَف  ِناتَّرَم  ُقالَّطلا 
َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهَّللا  َدوُدُـح  َّدَـعَتَی  ْنَم  َو  اهوُدَـتْعَت  الَف  ِهَّللا  ُدوُدُـح  َْکِلت  ِِهب  ْتَدَْـتفا  اَمِیف  امِْهیَلَع  َحانُج  الَف  ِهَّللا  َدوُدُـح  امیُِقی  َّالَأ  ُْمتْفِخ 

(229)
__________________________________________________

ص 220. ج 1 ، ناهرب : ( 1)
20 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

20 ص :  همجرت ..... :

نز يرادـهگن  عوجر و  يراگزاس  یـشوخ و  هب  ای  داد ، قالط  هک  هاگنآ  سپ  تسا  هبترم  ود  درک  دـناوت  عوجر  نآ  رد  رهوش  هک  یقـالط 
هب عجار  ار  ادخ  نید  دودح  هک  دیـسرتب  رگم  دیریگ  روج  هب  نانآ  رهم  زا  يزیچ  تسین  لالح  دنک و  اهر  یـشیدنا  ریخ  یکین و  هب  ای  دـنک 
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زا نز  هک  تساور  تروص  نینچ  رد  دوشن ، تیاعر  دروم  نیا  رد  ادـخ  ماکحا  دودـح  هک  دیـسرتب  رگا  سپ  دـیرادن  هاگن  جاودزا  ماـکحا 
ادخ ماکحا  زا  هک  یناسک  دـینکم  یـشکرس  نآ  زا  تسادـخ . نید  دودـح  ماکحا  نیا  دـشخب  رهوش  هب  يزیچ  قالط  ذـخا  يارب  دوخ  رهم 

. دنناراکمتس دوخ  تقیقح  هب  اهنآ  دنچیپرس 

20 ص :  ریسفت ..... :

زا دعب  جوز  يارب  نز  هک  دنکیم  نیا  رب  تلالد  نآ  رهاظ  هک  اریز  تسا ، نایب  هب  جاتحم  هک  تسا  یتاهباشتم  زا  ترابع  نیا  ِناتَّرَم  ُقالَّطلا 
قالط هک  نیا  ای  وا ، نتـشادهگن  تسا  بجاو  هکلب  تسین ، زیاج  وا  قالط  رگید ، قالط ، ود  زا  دـعب  هک  نیا  اـی  دوشیمن ، لـالح  قـالط  ود 

چیه دـنک ، رارکت  هبترم  هس  ار  قالط  هغیـص  ای  اثالث ) قلاط  یتجوز  : ) دـیوگب رگا  یّتح  قالط  ود  رگم  دوشیمن  عقاو  هعفد  کـی  رد  نداد 
ود هّدـع  رد  دـناوتب  جوز  هک  تسا  نیا  دوش  يراج  قالط  تّنـس  رب  هک  یقالط  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  تسین ، دوصقم  یناعم  نیا  زا  کی 

. دنک عوجر  هبترم 
دهد و قالط  ای  َْوأ  ندز  ررـض  تهج  هب  هن  دراد  هگن  یبوخ  هب  ار  نز  و  دهدن ، قالط  رگید  قالط  ود  نآ  زا  دـعب  ینعی  ٍفوُْرعَِمب  ٌكاْسمِإَف 

. تسا هدش  ریسفت  نآ  هب  رابخا  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  يزیچ  ینعم  نیا  و  دشاب ، ناسحا  زا  يزیچ  هب  سّبلتم  ینعی  ٍناسْحِِإب  ٌحیِرْسَت 
سپ دیاهتخادرپ  هک  يزیچ  ًاْئیَـش  رهم ، ریغ  رهم و  زا  نانآ  هب  هک  ار  هچنآ  تسین  لالح  ار  امـش  َّنُهوُُمْتیَتآ و  اَّمِم  اوُذُخَْأت  ْنَأ  ْمَُکل  ُّلِحَی  َو ال 

21 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هک دنریگب  سپ  هک  ناشنارهوش  رب  تسین  لالح  ینعی  بئاغ  ریمـض  تروص  هب  مهل » لحی  ال  : » دـیوگب هک  تسا  نیا  ترابع  ّقح  دـیریگب ،

ار ظفل  ورنیا  زا  ماّکح . ای  نیحلصم  کمک  اب  رگم  دوشیمن  قّقحم  نانز  زا  رت  مک  ای  رتدایز  ای  رهم  نتفرگ  ابلاغ  نوچ  یلو  دش ، رکذ  اقباس 
نارـسمه طقف  دوصقم  هک  دوشن  مّهوت  تسا » بیاغ  ریمـض  و ) ، ) اومتیتآ رد   » بئاغ ریمـض  زا  هک  نیا  ات  هدروآ ، بطاخم  عمج  تروص  هب 

. تسا نانآ  هب  صوصخم  تمرح  هک  نیا  دنتسه و 
. دوش ناربج  ندش  عقاو  باطخ  دروم  تّذل  اب  دنربیم  شیوخ  رهم  كرت  زا  نانز  هک  يدنسپان  یتخس و  هک  نیا  يارب  زین  و 

هبلغ ینعی   ) تسا بیلغت  باب  زا  تسا  درفم  هک  تسا  جوز  رهم  ریغ  رهم و  هدـننک  تخادرپ  هک  یلاح  رد  هدروآ ، عجار  َّنُهوُُمْتیَتآ  هکنیا  و 
. دوشیم قّقحم  وا  حالصا  ریغ و  کمک  اب  ابلاغ  رهم  ریغ  رهم و  نداد  هکنآ  تهج  زا  زین  و  اهقادصم )

تـسا یّنثم  لـعف  نیا  یلو  عـمج  یلبق  لـعف  ور  نیا  زا  دـنرادن ، اـپ  رب  ار  دودـح  هک  دنـسرتب  هجوز  جوز و  هک  نیا  رگم  ینعی  اـفاخَی  ْنَأ  اَّلِإ 
زا داد ، هجوز  جوز و  هب  تبیغ  قیرط  هب  ار  سرت  تبـسن  اجنیا  رد  یلو  نارهوش ، نانز و  اـهنت  هن  دنتـسه  مه  نیحلـصم  ماّـکح و  اـهجوز و 

دعب نیحلصم  ماّکح و  ّنظ  یلو  دننکن ) هماقا  ار  دودح  دنسرتیم  هک  دنتسه  اهنآ   ) دشابیم درم  نز و  دودح  هماقا  مدع  ّنظ  رد  لصا  یفرط 
. دیآیم دیدپ  هجوز  جوز و  ّنظ  زا 

هب هجوز  لاثتما  مدع  ای  نز ، « 2  » هماسق قوقح و  يّدصت  هب  جوز  لاثتما  مدع  و  نیجوز ، فرط  زا  « 1  » زوشن اب  نانآ  هک  ِهَّللا  َدوُدُح  امیُِقی  اَّلَأ 
سپ ُْمتْفِخ  ْنِإَف  دنرادن  اپ  رب  ار  یهلا  دودـح  وا ، تبیغ  رد  رهوش  لام  شیوخ و  ظفح  مدـع  رهوش و  زا  نیکمت  مدـع  شیوخ و  يرادـهگن 

رگا
__________________________________________________

. تسا يرتسبمه  رما  رد  نیکمت  مدع  زوشن  ( 1)
. دش هداد  حیضوت  یقرواپ  رد  البق  ۀماسق  ( 2)

22 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
اپ رب  ار  یهلا  قوقح  هک   ) دـنراد ار  ناـمگ  نیا  زین  ماّـکح  نیحلـصم و  اریز  نیجوز ، هب  هن  دومن  عـمج  هب  باـطخ  نخـس  نیا  رد  دیدیـسرت 
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تـسا راوازـس  زین  هدروآ  جرح  یفن  هراب  رد  هک  یباطخ  سپ  تسا  همه  هب  قّلعتم  یهلا  دودح  هماقا  مدع  ندوب  مارح  یفرط  زا  و  دـنرادن ،)
. دشاب نانآ  همه  هب  هک 

قیرط هب  داد  تبـسن  نیجوز  هب  ار  یهلا  دودح  هماقا  مدع  اجنیا  باطخ ، قیرط  هب  داد  تعامج  هب  تبـسن  ار  فوخ  هک  نآ  زا  سپ  امیُِقی  اَّلَأ 
دودح هماقا  یلو  دوشیم  اهجوز  زا  تّیعبت  هب  نیحلـصم  ماّکح و  لماش  هچ  رگا  فوخ  هک  نیا  هب  دشاب  هتـشاد  هراشا  هک  نیا  يارب  تبیغ ،

. تسین هتخاس  رگید  سک  زا  هجوز  جوز و  زا  زج  تّیجوز 
قیرط هب  ار  فوخ  سرت و  هک  نآ  زا  سپ  تسنادـن و  لالح  ار  نتفرگ  سپ  تعاـمج  يارب  هک  نآ  زا  سپ  اـمِْهیَلَع  َحاـنُج  ـالَف  ِهَّللا  َدوُدُـح 
یفن اریز  تسین ) امـش  رب  یکاب   ) یکاب ینعی  مکیلع » حانج  ـالف  : » دوش هتفگ  نینچ  هک  تسا  نیا  تراـبع  ّقح  داد  تبـسن  عمج  هب  باـطخ 
نادب نیا  و  تسا ، هدش  نیجوز  زا  داریا  یفن  اجنیا  یلو  هدش ، هداد  تبسن  اهنآ  هب  ندوبن ) لالح   ) تّیلح مدع  هک  دشاب  یسک  زا  دیاب  جرح 

جرح و  دنتـسه ، نیجوز  زا  ترابع  دریگیم  رارق  يراوشد  جرح و  رد  اعقاو  هلاصالاب و  هک  یـسک  هک  دـنک  نیا  هب  هراـشا  هک  تسا  تهج 
. تسا ود  نآ  جرح  عبات  نیجوز  ریغ 

ار هیرهم  تساور  طقف ، تّیجوز  ماکحا  قبط  ای  نآ ، دعب  ام  لبق و  ام  ای  نآ ، دعب  ام  صاصق و  ماکحا  زا  روکذم  ماکحا  قبط  ِِهب  ْتَدَْتفا  اَمِیف 
. تسا نیا  دنوادخ  تیامح  دودح  ینعی  ِهَّللا  ُدوُدُح  َْکِلت  دشخبب 

چیه هچ  تسا ، ملاظ  دنک  زواجت  ادخ  دودح  زا  هک  ره  هک  دینکن  يّدـعت  سپ  َنوُِملاَّظلا  ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهَّللا  َدوُدُـح  َّدَـعَتَی  ْنَم  َو  اهوُدَـتْعَت  الَف 
هچنانچ تسادخ ، ّدح  زا  زواجت  تسا  ّقحتسم  ریغ  هب  نآ  نداد  ّقحتـسم  زا  ّقح  عنم  زا  ترابع  هک  ملظ  اریز  تسین ، يّدعت  زا  جراخ  یملظ 

. تسا ّقحتسم  ریغ  هب  نآ  نداد  ّقح و  زا  عنم  يّدح  ره  زا  زواجت 
23 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

23 ص :  هیآ 230 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُدوُدُح َْکِلت  َو  ِهَّللا  َدوُدُح  امیُِقی  ْنَأ  اَّنَظ  ْنِإ  اعَجارَتَی  ْنَأ  امِْهیَلَع  َحانُج  الَف  اهَقَّلَط  ْنِإَف  ُهَْریَغ  ًاجْوَز  َحِْکنَت  یَّتَح  ُدـَْعب  ْنِم  َُهل  ُّلَِحت  الَف  اهَقَّلَط  ْنِإَف 
(230  ) َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  اُهنِّیَُبی  ِهَّللا 

23 ص :  همجرت ..... :

نز مّود  رهوش  نآ  رگا  دنک  رهوش  يرگید  هب  نز  هک  نیا  ات  دـننک  عوجر  راب  رگید  رهوش  نز و  هک  تسین  اور  داد  مّوس  قالط  ار  نز  رگا 
هب عجار  ار  ادـخ  ماکحا  سپ  نیا  زا  هک  دـنرب  نامگ  رگا  دـندرگ  زاب  ّتیجوز  هب  دـنناوت  هداد  قالط  هس  هک  لّوا  رهوش  اب  نز  داد  قالط  ار 

. دنکیم نایب  اناد  مدرم  يارب  هک  ادخ  ماکحا  تسا  نیا  تشاد  دنهاوخ  هاگن  جاودزا  رما 

23 ص :  ریسفت ..... :

زا دـعب  ینعی  ُدـَْعب  ْنِم  َُهل  ُّلَِحت  الَف  داد  قالط  مود  قالط  زا  دـعب  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  یلو  تسا  تالمجم  زا  زین  هیآ  نیا  اهَقَّلَط  ْنِإَـف 
جوز رگا  دنک و  جاودزا  يرگید  درم  اب  هکنیا  رگم  اهَقَّلَط  ْنِإَف  ُهَْریَغ  ًاجْوَز  َحِْـکنَت  یَّتَح  ددرگرب . یلبق  رهوش  هب  هک  تسین  زیاج  مّوس  قالط 

َدوُدُـح امیُِقی  ْنَأ  اَّنَظ  ْنِإ  دـندرگرب  حاکن  جاوز و  هب  هکنیا  اعَجارَتَی  ْنَأ  تسین  هجوز  لّوا و  جوز  رب  یکاب  امِْهیَلَع  َحانُج  ـالَف  داد  قـالط  مّود 
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هب دودح  هماقا  هک  دوش  نامگ  هک  نیا  طرش  هب  ریغ  حاکن  زا  دعب  نز  ندوب  لالح  مّوس و  قالط  زا  دعب  تمرح  زا  روکذم  ماکحا  ینعی  ِهَّللا 
دننکیم باسح  ءاملع  زا  ار  دوخ  هک  یهورگ  نآ  يارب  هک  تسادخ  دودح  نیا  ینعی  َنوُمَْلعَی  ٍمْوَِقل  اُهنِّیَُبی  ِهَّللا  ُدوُدُـح  َْکِلت  َو  دـیآ . لمع 

رد قالط  طورـش  دوشیم و  مّوس  قالط  زا  دـعب  تمرح  بجوم  هک  يروما  قالط و  لیـصفت  دـنکیم  ناـیب  ـالقع ، ریغ  ناـیاپراهچ و  زا  هن 
. دوشیم رکذ  یهقف  ياهباتک 

23 ص :  هیآ 231 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َمَلَظ ْدَقَف  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو  اوُدَتْعَِتل  ًارارِض  َّنُهوُکِسُْمت  َو ال  ٍفوُْرعَِمب  َّنُهوُحِّرَـس  َْوأ  ٍفوُْرعَِمب  َّنُهوُکِْـسمَأَف  َّنُهَلَجَأ  َنْغَلَبَف  َءاسِّنلا  ُُمتْقَّلَط  اذِإ  َو 
َّنَأ اوُمَلْعا  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ِِهب  ْمُکُظِعَی  ِۀَمْکِْحلا  َو  ِباتِْکلا  َنِم  ْمُْکیَلَع  َلَْزنَأ  ام  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  َو  ًاوُزُه  ِهَّللا  ِتایآ  اوُذِـخَّتَت  َو ال  ُهَسْفَن 

(231  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َهَّللا 
24 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

24 ص :  همجرت ..... :

اور دیزاس و  اهر  یکین  هب  ای  دیراد و  هاگن  هناخ  رد  يراگزاس  هب  ار  وا  هّدع  نامز  نایاپ  هب  کیدزن  ات  یتسیاب  دـیداد  قالط  ار  نانز  هاگره 
سوسف و ار  ادخ  تایآ  تسا و  هدرک  متـس  دوخ  رب  انامه  دنک  نینچ  سک  ره  دینک  متـس  نانآ  رب  ات  دیراد  هاگن  رازآ  هب  ار  اهنآ  هک  تسین 

دنپ يارب  هک  ار  یهلا  تمکح  ینامسآ و  باتک  گرزب  تمعن  اصوصخ  هتـشاد و  ینازرا  امـش  رب  هک  ار  ادخ  ياهتمعن  دیریگن و  هّیرخس 
. تسا هاگآ  زیچ  همه  رب  ادخ  هک  دینادب  دیشاب و  سرت  ادخ  دیروآ و  دایب  دومرف  لزان  امش  زردنا  و 

24 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

هدـشن جراخ  هّدـع  زا  زونه  هک  يوحن  هب  دندیـسر  هک  ناشهّدـع  رخآ  هب  دـیداد و  قالط  ار  نانز  نوچ  َّنُهَلَجَأ و  َنْغَلَبَف  َءاـسِّنلا  ُُمتْقَّلَط  اذِإ  َو 
. دناهدرک ریسفت  هّدع  تّدم  رخآ  یکیدزن  هب  ار  ّنهلجا »  » نیرّسفم اذل  و  دنشاب .....

هک روط  ناـمه  دـیراد  هگن  ار  اـهنآ  دـینک و  عوجر  اـهنآ  هب  دـنادیم ، بوخ  ارنآ  عرـش  لـقع و  هک  يزیچ  هب  ینعی  ٍفوُْرعَِمب  َّنُهوُکِْـسمَأَف 
. دینک ادا  ار  ّتیجوز  قوقح  دیرادیم  هگن  ار  دوخ  ياهنز 

دننکیم ناشدوخ  نیب  رد  اهنآ  هک  يراک  زا  و  دـنراذگب ، دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  نآ  فورعم  هب  حیرـست  ٍفوُْرعَِمب و  َّنُهوُحِّرَـس  َْوأ 
. دنک لاحشوخ  ار  اهنآ  هک  دنهدب  يزیچ  نانآ  هب  و  دننکن ، عنم 

هدروخ ررـض  نانز  نآ  هک  یلاـح  رد  اـی  اـهنآ ، هب  ندز  ناـیز  يارب  ینعی  دـیرادن  هاـگن  ناـیز  يور  زا  ار  اـهنآ  ًارارِـض و  َّنُهوُکِـسُْمت  ـال  َو 
تاعارم ار  اهنآ  قوقح  مه  ناتدوخ  دـننکب و  حاـکن  دـیراذگن  ار  ناـنآ  هک  نیا  اـت  دـینک  عوجر  هک  ینعم  نیدـب  دـیرادن . هگن  دنـشابیم ،

. دینکن
، دینکب نداد  ادف  هب  روبجم  ار  اهنآ  هک  نیا  ای  تّیجوز ، قوقح  زا  ریغ و  حاکن  زا  ندرک  عنم  اب  دیراد  اور  متس  اهنز  هب  هک  نیا  يارب  اوُدَتْعَِتل 
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25 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنراد تهارک  اهنز  زا  هک  هاگنآ  تسا  نامز  نیا  لها  مسر  هچنانچ 

کیدزن شاهّدع  تّدم  هک  یتقو  دـهدیم ، قالط  هک  تسا  يدرم  دوصقم  دومرف : دـش ، لاؤس  هیآ  نیا  زا  هک  تسا  « 1 ( » ع  ) قداص ماما  زا 
. تسا هدومرف  یهن  نآ  زا  دنوادخ  سپ  دروآیم ، اج  هب  هبترم  هس  ار  راک  نیا  دهدیم ، قالط  هرابود  دنکیم  عوجر  دسریم  مامتاب 

یلو دناسریم  نایز  نز  يایند  هب  نز  هب  درم  ملظ  هّتبلا  تسا  هدرک  متـس  دوخ  هب  دنک  نینچ  هک  ره  سپ  ُهَسْفَن  َمَلَظ  ْدَـقَف  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو 
، دربیمن دوس  ترخآ  ایند و  زا  کی  چیه  رد  و  دـنزیم ، ررـض  شدوخ  ترخآ  ایند و  هب  ملاظ  درم  نیا  یلو  دربیم ، دوس  ترخآ  رد  ابلاغ 

. دنیبیم نایز  ایند  ود  ره  رد  لامعا  رظن  زا  هک  دوشیم  یناسک  زا  سپ ،
تایآ و اصوصخ  یسفنا ، یقافآ و  ینیودت و  تایآ  یبلاق و  یعرـش  ماکحا  ینعی  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  َو  ًاوُزُه  ِهَّللا  ِتایآ  اوُذِخَّتَت  َو ال 

ماعنا ینعی  ماعنا  ینعم  هب  تسا  ردصم  ای  تمعن  دـیروآ . دای  هب  ناتدوخ  رب  ار  ادـخ  تمعن  دـیریگن و  هرخـسم  هب  ار  یهلا  گرزب  ياههناشن 
داـی هب  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  و  دوشیم ، هداد  هک  یتمعن  ینعم  هب  تسا  ردـصم  مسا  اـی  تسا ، نآ  هب  ّقلعتم  مکیلع »  » سپ امـش ، رب  ادـخ 

زا تایآ  هب  رظن  هک  تسا  نیا  ینعم  لاح  ره  هب  و  تسا ، لاح  فرظ  سپ  تسا ، هتشگ  دراو  امش  رب  ادخ  بناج  زا  هک  ار  ادخ  تمعن  دیرآ 
ادخ تایآ  اهنآ  هک  نیا  امش و  رب  ار  دنوادخ  نداد  تمعن  دیرآ  دای  هب  هکلب  دیریگ ، هرخـسم  هب  ار  اهنآ  هک  نیا  ات  دینکن  تایآ  دوخ  ثیح 

. دیشاب رازگرکش  اهنآ  دوجو  هب  تبسن  هک  نیا  ات  دنتسه ،
صاصتخا نودب  قباس و  یهن  هب  تافتلا  نودب  تسا  هتـشاد  ینازرا  امـش  رب  دنوادخ  هک  ار  یئاهتمعن  دـیرآ  دای  هب  هک  تسا  نیا  ینعم  ای 

. تایآ هب  اهتمعن 
__________________________________________________

. ].....[ ص 239 ج 1 ، یفاص : ( 1)
26 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

و دراد ، شوخاـن  ارنآ  ناـسنا  تسین و  ناـسنا  قفاوم  هک  يزیچ  هن  دـهاوخیم ، ار  نآ  ناـسنا  تسا و  ناـسنا  قـفاوم  هک  تسا  يزیچ  تمعن 
راوازـس و تمعن  رد  قیقحت  اذـل  رگید ، هبترم  رفانم  تسه و  هبترم  کی  قفاوم  يزیچ  یهاـگ  تسا و  يدّدـعتم  بتارم  ياراد  ناـسنا  نوچ 

: میئوگیم سپ  دشابیم ، ندرک  نایب  هتسیاش 

26 ص :  ناسنا .....  بتارم  بسح  هب  نآ  بتارم  تمعن و  قیقحت 

زا تسا و  دـحّتم  هبترم  نآ  اـب  یهجو  زا  ياهبترم  ره  رد  هک  تسا  تّیناـسنا  هراّیـس  هفیطل  زا  تراـبع  تسا  ناـسنا  هک  تهج  نآ  زا  ناـسنا 
نّیعت رب  هک  تسا  یـصوصخم  دودـح  هب  دودـحم  ناسنا  زا  ياهبترم  ره  هک  اریز  دراد ، تریاغم  هبترم  نآ  اـب  راـثآ  تاذ و  بسح  هب  یتهج 

زا اـهتنایب  يریـس  نآ  يارب  هکلب  تسین ، نوئـش  زا  ینأـش  رب  فّقوتم  هدوب و  دودـحم  ریغ  هک  هفیطل  نآ  فـالخ  هب  تسا ، فّقوتم  یّـصاخ 
. تسا تباث  هقلطم  تیالو 

، دوشیم تمعن  تسا  ناسنا  هک  تهج  نآ  زا  تمعن ، ناسنا ، يارب  دشاب ، مه  هفیطل  نآ  قفاوم  تسا  تیارـس  قفاوم  هک  یئاهزیچ  رگا  سپ 
عضو نآ  اب  یلـسانت  تالآ  ندیرفآ  نز و  درم و  رد  توهـش  نداد  رارق  سپ  ددرگیم . یتخبدب )  ) تمقن ناسنا  يارب  تمعن  نامه  هن  رگ  و 

ياج هب  هفطن  ندـناسر  ود و  نآ  یکیدزن  نآ و  توهـش  کـیرحت  مه و  هب  تبـسن  نیدـلاو  يوس  زا  توهـش  روهظ  و  دوخ ، هب  صوصخم 
رارق هفطن  ياذغ  ار  نوخ  نتخاس و  هفطن  هدنریگ  هدنرادهگن و  قشاع و  ار  محر  و  نز ، درم و  هب  ّقلعتم  هفطن  ود  جازتما  دوخ و  صوصخم 

زا اهنیا  همه  نداد ، رارق  كدوک  نآ  ّومن  دشر و  ببـس  ار  ردام  كدوک و  هب  ندناسر  اذغ  تیبرت و  ظفح و  هب  ردام  یناور  هّجوت  و  نداد ،
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، دراد مزال  ار  اهزیچ  نآ  وا  دناسریم و  عفن  وا  هب  غولب  ناوا  ات  هک  یئاهزیچ  عیمج  تسا  نینچمه  و  تسا . ناسنا  رب  ادخ  ياهتمعن  هلمج 
27 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  زا  دنکیم  کمک  وا  هب  هّللا  یلا  ریس  رد  هک  يزیچ  ره  زین  غولب  زا  دعب  و 

ماقم رد  هکنیا  زا  معا  دـناسریم ، دوس  هّللا  یلا  ریـس  رد  ار  وا  هک  يزیچ  ره  هصـالخ  و  ناگدـننک . یهن  اـیبنا و  نایوگزردـنا و  ناتـسود و 
. تسا وا  رب  ادخ  بناج  زا  یئاه  تمعن  اهنیا  همه  تمقن  ای  دوش  باسح  تمعن  هک  نیا  زا  ّمعا  و  دشابن ، ای  دشاب  عفان  وا  ّتیرشب 

، یلاعت يادـخ  بناـج  زا  تسا  یئاـهتمعن  اـیلوا  نداد  تراـشب  اـیبنا و  راذـنا  مدرم و  ياـهناور  ندـینادرگ  تسرد  و  اـهلام ، یناوارف  سپ 
ره دومرف : دنوادخ  اذل  دوشیم ، بوسحم  ادخ  تمعن  زین  نینمؤم  هب  تبسن  ناراکدب  رازآ  هجنکش و  اهناج و  اهلام و  رد  شیامزآ  هچنانچ 

نیکرـشم زا  دیونـشیم و  تشز  ياهنخـس  دندوب  امـش  زا  لبق  هک  یباتک  لها  زا  هنیآ  ره  و  دیوشیم ، شیامزآ  ناتیاهـسفن  لاوما و  اب  هنیآ 
قیرط هب  ارنآ  دوشیم و  هدارا  تّوق  بجوم  تسا و  روما  مزع  زا  نآ  دیـسرتب  ادخ  زا  دیزاس و  هشیپ  ربص  رگا  دیربیم ، رایـسب  تیذا  جنر و 

. دوب تمعن  نینمؤم  يارب  زین  نوعرف  تّدش  رهق و  هچنانچ  دوب ، تمعن  وا  فطل  و  ع )  ) یسوم توعد  سپ  دومن  يروآ  دای  مسق  دیکأت و 
. تسا تمحر  نینمؤم  يارب  ود  ره  رهق  فطل و  هک  تسا  هدرک  هراشا  هک  یئاج  رد  تسا  هتفگ  بوخ  هچ  هر )  ) يولوم

دش گنج  رد  یئیسوم  اب  یئیسوم  دش  گنر  ریسا  یگنریب  هک  نوچ 
یتشآ دنراد  نوعرف  یسوم و  یتشاد  ناک  یسر  یگنریب  هب  نوچ 

تسا تعنص  ناشورف  رخ  گنج  وچمه  تستمکح  يارب  نیا  تسا  گنج  هن  ای 
تسا یناریو  رد  جنگ  دیاب  جنگ  تسا  یناریح  نآ  هن  تسا و  نیا  هن  ای 

28 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تیالو نامه  هک  شیوخ  یقیقح  ماقم  هب  ریـس  تهج  رد  ات  دـنک  کمک  ناـسنا  هب  فیلکت  اـی  نیوکت  بسح  هب  ناـسنا  هک  يزیچ  ره  سپ 

، دوشیم مامت  وا  رب  تمعن  دیـسر  ماقم  نیا  هب  ناسنا  هک  هاگنآ  و  دشابیم ، تمعن  ناسنا  يارب  دنک  تکرح  درادن  ّدـح  هک  تسا  ياهقلطم 
نیدـب دـشاب  تیالو  هب  لصّتم  هک  هچنآ  و  تیالو ، ریغ  هن  تسا  تمعن  طقف  تیـالو ، هک  اریز  ددرگیم ، ّماـت  لـماک و  تمعن  شدوخ  هکلب 

دهاوخیم هک  هچ  ره  تروص  نیا  ریغ  رد  و  تسا ، تمعن  تیالو  هب  شلاّصتا  ببـس  هب  ددرگرب  نآ  هب  ای  دـشاب  تیـالو  زا  یـشان  هک  وحن 
. تسین تمعن  دشاب 

. دنکیم کمک  ناسنا  تّیناسنا  هب  هک  يزیچ  قلطم  ای  تسا  تایآ  تمعن  ای  اجنیا  رد  تمعن  زا  دوصقم  و 
ایبنا و صوصخم  دوصقم  ای  تسا ، ّماع  زا  دـعب  ّصاخ  رکذ  لیبق  زا  ِۀَـمْکِْحلا  َو  ِباتِْکلا  َنِم  ْمُْکیَلَع  َلَْزنَأ  ام  َو  یلاـعت : يادـخ  لوق  نیارباـنب 

باتک زا  دوصقم  و  تسا ، ریاغم  فطع  لیبق  زا  ِۀَـمْکِْحلا  َو  ِباتِْکلا  َنِم  ْمُْکیَلَع  َلَْزنَأ  ام  َو  یلاعت  يادـخ  لوق  تروص  نیا  رد  هک  تساـیلوا 
. تسا نآ  راثآ  تیالو و  تمکح ، زا  دوصقم  و  تسا ، ود  نآ  راثآ  زا  ینیودت  باتک  تسا و  ود  نآ  ماکحا  تلاسر و  تّوبن و 

« ام  » زا لاح  ای  تسا ، تلع  لاؤس  زا  باوج  ای  تسا ، هدـش  لزان  هک  تسا  يزیچ  نآ  لاح  لاؤس  زا  باوج  تسا  هفنأتـسم  هلمج  ِِهب  ْمُکُظِعَی 
. دهدیم دنپ  امش  هب  هک  یلاح  رد  ینعی  لزنا »  » لعاف زا  لاح  ای  تسا 

. هظعوم زا  نتفرگن  دنپ  رد  تمعن و  ّتیثیح  زا  تلفغ  رد  ادخ  بضغ  زا  دیزیهرپب  ینعی  َهَّللا  اوُقَّتا  َو 
. تسا دیعو  هدعو و  نیا  و  دنادیم ، ار  امش  نتفرگن  نتفرگ و  دنپ  تلفغ و  امش و  ءازهتسا  دنوادخ  سپ  ٌمِیلَع  ٍءْیَـش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو 

مدع ماکحا و  يازهتـسا  تسا  دونـشخان  نانآ  دّدجم  جیوزت  هب  هّدع و  ياضقنا  قالط و  زا  دـعب  نانز  نتخاس  اهر  هب  تبـسن  سوفن  نوچ  و 
29 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ارنآ  هب  يانتعا 

رما و وا  لاثتما  رب  هک  نیا  ات  درک  مّدـقم  ار  اهتحلـصم  اهتمکح و  تعیرـش و  ماکحا  اـهتمعن و  رّکذـت  هب  رما  نینچمه  و  دومن ، مّدـقم 
کچوک گرزب و  هب  دـنوادخ  ملع  هک  بلطم  نیا  رکذ  اب  دومن  دـیعو  هدـعو و  يوقت و  هب  رما  نآ ، لابند  هب  سپـس  دـنک ، کـمک  یهاون 

: دومرف سپس  دراد ، هطاحا 
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29 ص :  هیآ 232 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُنِمُْؤی ْمُْکنِم  َناک  ْنَم  ِِهب  ُظَعُوی  َِکلذ  ِفوُْرعَْملاـِب  ْمُهَْنَیب  اْوَضاَرت  اذِإ  َّنُهَجاوْزَأ  َنْحِْکنَی  ْنَأ  َّنُهُولُـضْعَت  ـالَف  َّنُهَلَجَأ  َنْغَلَبَف  َءاـسِّنلا  ُُمتْقَّلَط  اذِإ  َو 
(232  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ ال  َو  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ُرَهْطَأ  َو  ْمَُکل  یکْزَأ  ْمُِکلذ  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب 

29 ص :  همجرت ..... :

اب جاودزا  هب  عورـشم  قیرط  هب  هاگره  دـیراد  زاب  ندرک  رهوش  زا  ار  اهنآ  دـیابن  دـش  مامت  اهنآ  هّدـع  نامز  دـیداد و  قالط  ار  نانز  نوچ  و 
رتهب و امش  سوفن  هیکزت  يارب  روتسد  نیا  دریگ . دنپ  نخس  نیدب  هدروآ  نامیا  نیسپزاب  زور  ادخ و  هب  هک  سک  ره  دننک ، یـضارت  يدرم 

. تسا رتوکین 
. دینادیمن ار  دوخ  حالص  ریخ و  امش  تساناد و  امش  تحلصم  هب  ادخ  هک  نآ  هچ 

29 ص :  ریسفت ..... :

رخآ هب  ای  دوش ، یـضقنم  هّدع  هکنیا  نودب  دنـسرب  هّدع  رخآ  هب  دیراذگب  دـیداد  قالط  ار  نانز  رگا  ینعی  َّنُهَلَجَأ  َنْغَلَبَف  َءاسِّنلا  ُُمتْقَّلَط  اذِإ  َو 
. دوش یضقنم  هّدع  هک  يوحن  هب  دنسرب  هّدع 

. دیوشن دوخ  ياههجوز  عنام  اهجوز  يا  ینعی  َّنُهُولُضْعَت  الَف 
، دیوشن عنام  ایلوا ، يا  هک  نیا  ای  دننک ، جاودزا  دنتـسه  امـش  ریغ  هدمآ و  اهنآ  يراگتـساوخ  هب  هک  ینارـسمه  هب  هک  َّنُهَجاوْزَأ  َنْحِْکنَی  ْنَأ 

نداد قالط  نیا  اب  اهنآ  هکنیا  رابتعا  هب  دـشاب  ایلوا  يارب  زین  لّوا  باطخ  هکنیا  ربانب  ای  دـشاب ، لّوا  باـطخ  زا  ریغ  مّود  باـطخ  هکنیا  رباـنب 
. دننک حاکن  ناشقباس  نارسمه  اب  هک  دننکیم  کمک 

30 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  قباس  نارسمه  اب  ای  دیدج و  ناراگتساوخ  اب  ینعی  اْوَضارَت  اذِإ 
. دنشاب جاودزا  هب  یضار 

نکمم اهنآ ، همه  ای  قباس و  تایآ  ماکحا و  زا  هچنآ  هچ  دـش  رکذ  هک  هچنآ  زا  دریذـپ ، ماجنا  یبوخ  هب  ناشنایم  َِکلذ و  ِفوُْرعَْملِاب  ْمُهَْنَیب 
. دنکیم عنم  نز  ندرک  رهوش  زا  هک  دشاب  یسک  دوصقم  تسا 

، دـشابن نینچ  رگا  دـنک و  ادـخ  هب  فارتعا  ناعذا و  هک  یـسک  يارب  تسا  دـنپ  نیا  هّتبلا  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  ْمُْکنِم  َناک  ْنَم  ِِهب  ُظَعُوی 
. تسا هناسفا  وا  يارب  دیعو  دعو و  تایآ 

ینعی قباس ، فالخ  هب  تساهبطاخم  عیمج  هب  هّجوتم  اجنیا  رد  مکح  نوچ  قباس  کـلذ »  » فـالخ رب  دروآ  عمج  ار  باـطخ  اـجنیا  ْمُِکلذ 
یّلص دّمحم  صوصخم  باطخ  هک  نیا  ای  دوب ، ایلوا  ای  نارسمه  هب  صوصخم  ندرک  رهوش  زا  نانآ  ندرکن  عنم  اهنز و  ندرک  اهر  هک  نیا 

. دوب هلآ  هیلع و  هّللا 
(. تسامش حالص  هب  مه  نآ  سپ  ، ) تسا حالص  ای  مّعنت  ّومن و  ینعم  هب  ةوکز »  » زا یکزا »  » ْمَُکل یکْزَأ 

رما ار  امـش  اذل  و  دـناسریم ، ررـض  هک  یئاهزیچ  دـناسریم و  عفن  امـش  هب  ار  هچنآ  دـنادیم  ادـخ  و  تسا . رتهزیکاپ  ُمَْلعَی و  ُهَّللا  َو  ُرَهْطَأ  َو 
. ررض یمّود  دراد و  عفن  یلّوا  نوچ  دیراد ، شتسود  هک  يزیچ  زا  دنکیم  یهن  و  نآ ، زا  دیراد  هارکا  هک  يزیچ  هب  دنکیم 

. شوخان ار  عفان  زیچ  دیراد و  تسود  ار  ّرضم  زیچ  دینادیمن  نوچ  دینادیمن و  امش  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنَأ ال  َو 
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30 ص :  هیآ 233 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ٌسْفَن ُفَّلَُکت  ِفوُْرعَْملِاب ال  َّنُُهتَوْسِک  َو  َّنُُهقْزِر  َُهل  ِدُولْوَْملا  یَلَع  َو  َۀَعاضَّرلا  َِّمُتی  ْنَأ  َدارَأ  ْنَِمل  ِْنیَِلماک  ِْنَیلْوَح  َّنُهَدالْوَأ  َنْعِـضُْری  ُتاِدلاْولا  َو 
َحانُج الَف  ٍرُواشَت  َو  امُْهنِم  ٍضاَرت  ْنَع  ًالاِصف  ادارَأ  ْنِإَف  َِکلذ  ُْلثِم  ِثِراْولا  یَلَع  َو  ِهِدـَلَِوب  َُهل  ٌدُولْوَم  َو ال  اهِدـَلَِوب  ٌةَدـِلاو  َّراَُـضت  ـال  اهَعْـسُو  ـَّالِإ 
ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ُْمْتیَتآ  ام  ُْمتْمَّلَس  اذِإ  ْمُْکیَلَع  َحانُج  الَف  ْمُکَدالْوَأ  اوُعِضْرَتْسَت  ْنَأ  ُْمتْدَرَأ  ْنِإ  َو  امِْهیَلَع 

(233)
31 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

31 ص :  همجرت ..... :

هک تسا  ردپ )  ) دنزرف بحاص  هدهع  هب  دهد  مامت  ریـش  ار  دنزرف  دهاوخ  هک  نآ  دنهد ، ریـش  ار  دوخ  نادـنزرف  مامت  لاس  ود  دـیاب  ناردام 
هب دنزرف  يرادهگن  رد  ردام  دیابن  دننکن ، تقاط  هزادنا  هب  زج  فیلکت  ار  سک  چیه  دـهدب و  فراعتم  ّدـح  هب  ار  ردام  كاشوپ  كاروخ و 
نز رگا  سپ  دنک  مایق  كدوک  يرادهاگن  هب  ثراو  دیاب  دوبن  ردپ  رگا  و  دوش ، رّرضتم  كدوک  يارب  فراعتم  زا  شیب  ردپ  هن  دتفا و  نایز 

دیهاوخ رگا  و  تساور ، ار  ود  ره  دنریگ  زاب  ریـش  زا  ار  لفط  رّرقم ) دعوم  زا  رتدوز   ) دـنهاوخب مه  دـیدباوص  رطاخ و  تیاضر  هب  رهوش  و 
دیـسرتب و ادخ  زا  دشاب و  اور  مه  نآ  دـیهد  فراعتم  هب  ار  ناگیاد )  ) نانآ قوقح  هک  یتروص  رد  دـنهد  ریـش  ار  نادـنزرف  ناردام  ریغ  هک 

. تسا هاگآ  امش  رادرک  زا  ادخ  هک  دینادب 

31 ص :  ریسفت ..... :

هب مالک  ندـش  رجنم  دنتـسه و  دـنزرف  دـّلوت  يارب  تعارز  هلزنم  هب  نانز  هک  نیا  رکذ  حاکن و  رکذ  زا  سپ  َّنُهَدالْوَأ  َنْعِـضُْری  ُتادـِلاْولا  َو 
هک نیا  اـی  رما ، ینعم  هب  تسا  ربخ  هلمج  ّلـک  و  دومرف ، رکذ  ار  اـهنآ  هب  نداد  ریـش  یگنوگچ  دـالوا و  یلاـعت  يادـخ  نونکا  قـالط ، رکذ 

رگا ناردام  تسا : هدومرف  دـنوادخ  هک  تسنیا  لثم  تسین ، بجاو  نانز  رب  نداد  ریـش  هک  نیا  هب  هراشا  تسا و  نداد  ریـش  تّدـم  زا  رابخا 
. دنهدب ریش  لماک  لاس  ود  دنهدب  ریش  نادنزرف  هب  دنهاوخب 

لاس زا  يرادـقم  لاس و  کی  هب  دوشیم و  هحماسم  تاقوا  زا  يرایـسب  هک  تسا  نیا  يارب  لاس  ود  ندوب  لـماک  هب  دـیکأت  ِْنیَِلماـک  ِْنَیلْوَح 
و درک ، روبجم  دوشیم  ار  « 1  » دلو ّما  یلو  دومن ، نداد  ریـش  هب  روبجم  دوشیمن  ار  دازآ  نز  هک  هدش  تیاور  دوشیم ، هتفگ  لاس  ود  مّود 

يارب هک  هدش  تیاور 
__________________________________________________

نیا درادن  قح  رگید  بابرا  دشاب . هدروآ  دنزرف  بابرا  زا  هک  تسا  يزینک  روظنم  دلو  ّما  ( 1)
32 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. 1  » تسین شردام  ریش  زا  رتهب  يریش  چیه  كدوک 
هک تسا  زیاج  هن  رگ  و  دننک ، لماک  ار  نداد  ریش  دنهاوخب  هک  تسا  ینادرم  نانز و  زا  هّدع  نآ  يارب  مکح  نیا  َۀَعاضَّرلا  َِّمُتی  ْنَأ  َدارَأ  ْنَِمل 

. دننک لماک  ار  نداد  ریش  دنهاوخیم  هک  تسا  یناردپ  رطاخ  هب  هک  نیا  ای  دوش ، افتکا  نیا  زا  رتمک  هب 
و دـنرادن ، یتکرـش  نآ  رد  ناردام  تسا و  ناردـپ  هدـهع  هب  نادـنزرف  جراـخم  هک  تسا  نیا  يارب  تراـبع  نیا  هب  ریبعت  َُهل  ِدُولْوَْملا  یَلَع  َو 
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. تسا مکح  تّلع  هب  هراشا  يارب 
كاشوپ كاروخ و  هک  تسا  یـسک  هب  تبـسن  بلطم  نیا  دوش ،) هداد  یبوخ  هب  اهنآ  شـشوپ  كاروخ و   ) ِفوُْرعَْملِاب َّنُُهتَوْسِک  َو  َّنُُهقْزِر 

يروط دیابن  قافنا  ینعی  دوشیم  قافنا  وا  هب  هک  تسا  یـسک  هب  تبـسن  نینچمه  و  دسرب . ررـض  وا  هب  هک  دشاب  يروط  دیابن  ینعی  دهدیم 
و دشابن ، ای  دشاب  كدوک  ردـپ  هناخ  رد  نز  نآ  هاوخ  تسا  ناردام  يوس  زا  نداد  ریـش  بوجو  هیآ  رهاظ  دـشابن . وا  نأش  قفاوم  هک  دـشاب 
زا ریغ  ناشنارهوش  هناخ  رد  اـی  دنـشاب  ناـنآ  هناـخ  رد  نارداـم  هاوخ  كدوک ) ردـپ   ) تسا ناردـپ  بناـج  زا  قاـفنا  بوجو  هیآ  رهاـظ  زین 

ار نیا  ریغ  يواتف  رابخا و  یلو  دهدب ) دزم  نداد  ریـش  يارب  ردپ  دـیاب  زاب  درک  مه  رهوش  رگا  كدوک  ردام  هک  نیا  روظنم  ، ) لّوا نارهوش 
. دنیوگیم

ناوت و تسا ، هدش  لامعتسا  هک  اج  ره  نآرق  رد  نآ  زا  دوصقم  یلو  تسا ، هدش  ریسفت  تقاط  تردق و  هب  عسو  اهَعْسُو  اَّلِإ  ٌسْفَن  ُفَّلَُکت  ال 
رد الثم  دراد ، ار  نآ  ناوت  بات و  سفن  هک  هچنآ  ینعم  هب  تسا  ردصم  مسا  نآ  سپ  لاعفا ، زا  ای  دـشاب  لاوما  زا  هاوخ  تسا ، سفن  لّمحت 

دیاب لام 
__________________________________________________

. دوشیم دازآ  يو  دنهدیم و  رارق  شدنزرف  ثرالا  مهس  رد  ار  زینک  نآ  بابرا  گرم  زا  دعب  هکلب  دشورفب  ار  زینک 
ح 891. ص 190 ، ج 1 ، نیلقّثلا : رون  ( 1)

33 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دـشاب یلعف  دیاب  لعف  رد  و  دوشن ، رهاظ  نآ  رد  یناصقن  ندرک  قافنا  اب  هک  وحن  نیدب  دراد  ارنآ  لّمحت  تقاط و  سفن  هک  دـشاب  يرادـقم 

ینعی سفن  عسو  سپ  دوشن  لصاح  یتّقـشم  تمحز و  راک  نا  ماجنا  رد  سفن  يارب  هک  هنوگ  نیدب  دشاب  هتـشاد  ارنآ  ماجنا  ناوت  سفن  هک 
َّراَُضت یلاعت ال  يادخ  لوق  هچنانچ  تسا ، فورعم  هب  ندز  دیق  لیلعت  نیا  و  لاوما ، رد  رّرضت  ّدح  زا  رتمک  اهراک و  رد  تقاط  ّدح  زا  رتمک 
تئارق ربانب  اّما  دوش ، هدـناوخ  عوفرم  ّراضت » ال   » هک نیا  ربانب  اهَعْـسُو  اَّلِإ  ٌسْفَن  ُفَّلَُکت  ال  ادـخ : لوق  زا  تسا  یلیـصفت  لدـب  اهِدـَلَِوب  ٌةَدـِلاو 

. عطقنم شلبق  ام  زا  تسا و  هیفانیتسا  هلمج  نیا  هحتف ،
هب ندز  ررـض  و  تسین ، ود  نآ  نیب  یقرف  ینعم  رد  لوهجم و  لعف  ای  دـشاب و  مولعم  لعف  ّراضت » ال   » هک تسا  زیاج  ِهِدـَلَِوب و  َُهل  ٌدُولْوَم  ـال  َو 
ای شدوخ  لام  بسح  رب  نز  رب  قافنا  نتفرگ  گنت  ای  دـنزرف ، رب  سرت  تهج  زا  دوش  تّیجوز  قوقح  زا  عناـم  هک  تسا  نیا  زا  معا  دـنزرف 
هب لیام  نز  هک  یلاح  رد  دنکیم  عنم  كدوک  هب  نداد  ریش  زا  هک  نیا  ای  دنزرف ، لام  رد  فاحجا  تسا  نینچمه  و  نز ، نآ  لاح  بسح  رب 

تفلا سنا و  یـسک  اب  ردام  زج  كدوک  اـی  دوشیمن ، ادـیپ  یـسک  رداـم  ياـج  هب  یلو  دراد  اـبا  نداد  ریـش  زا  مه  نز  اـی  تسا ، نداد  ریش 
. دریگیمن

لمح عضو  ات  دـنک  قافنا  نز  نآ  دـیاب  دوب ، نتـسبآ  نز  نآ  هک  یلاـح  رد  داد  قـالط  ار  نز  درم ، هاـگ  ره  «: 1  » تسا ع )  ) قداص ماـما  زا 
شدزم هک  دنک  ادیپ  ار  یـسک  هک  نیا  رگم  دنزب  ررـض  نز  هب  دـیابن  و  دـهدب ، دـیاب  ار  نز  دزم  دروآ  ایند  هب  ار  هّچب  هک  یماگنه  و  دـیامن ،

. دنک شزاب  ریش  زا  ات  شدنزرف  هب  تسا  رتراوازس  وا  سپ  دش  یضار  ترجا  نآ  هب  نز  نآ  رگا  تروص  نیا  رد  دشاب ، وا  زا  رتنازرا 
هب جایتحا  هک  تسا  یتالمجم  زا  نیا  َِکلذ و  ُْلثِم  ِثِراْولا  یَلَع  َو 

__________________________________________________

ح 883. ص 189 ، ج 1 ، نیلقّثلا : رون  ( 1)
34 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، نداد ریـش  ترجا  رادقم  هب  یلو  دهدب  ار  هدنهد  ریـش  نز  كاشوپ  كاروخ و  ردپ  گرم  زا  دعب  هک  تسا  ردـپ  ثراو  رب  ینعی  دراد  نایب 
. درادرب دشاب ، یثرا  وا  يارب  رگا  كدوک ، لام  زا 
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هب یجایتحا  هک  لاـس  ود  زا  دـعب  هن  رگ  دـنریگب و  ریـش  زا  ار  كدوک  دـنهاوخب  رگا  لاـس  ود  ندـش  يرپس  زا  لـبق  ینعی  اـًلاِصف  ادارَأ  ْنِإَـف 
ردام تیاضر  هک  دوشیم  هدافتسا  دیق  نیا  زا  امُْهنِم ، ٍضارَت  ْنَع  تسا  یلاعت  يادخ  لوق  رد  هک  تسین  درم  نز و  نیب  یـضارت  دیق  ندروآ 
تسا ردام  ّقح  یتسرپ  رس  تناضح و  لاس  ود  نیا  رد  اریز  تسا ، تسرد  لاس  ود  زا  لبق  ینعم  نیا  و  تسا ، ریش  زا  كدوک  ندیرب  طرش 

. دشاب ردام  تیاضر  اب  لاس  ود  زا  لبق  ریش  زا  ندیرب  هک  دنکیم  اضتقا  رما  نیا  و 
تروشم هک  نیا  اب  اجنیا  رد  ردام  اب  تروشم  هب  ندرک  رما  و  دننک ، بلط  ار  دـنزرف  تحلـصم  هک  نیا  ات  ود ، ره  تروشم  اب  ینعی  ٍرُواشَت  َو 

. تسا رتهاگآ  كدوک  عضو  هب  ردام  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسا  هورکم  نانز  اب 
نیا زا  دعب  نداد  ریش  رما  رد  تسا  ياهعسوت  نیا  و  دنربب ، ریش  زا  ار  كدوک  لاس  ود  ندش  لماک  زا  لبق  هک  تسین  یکاب  امِْهیَلَع  َحانُج  الَف 

و دنهد ، ریـش  ار  ناشدالوا  دـیاب  ناردام  تفگ : هک  یتقو  هتـسناد  داریایب  ار  تّدـم  ندرک  مک  درک ، دودـحم  لاس  ود  هب  ار  نداد  ریـش  هک 
، تسا بجاو  ناردپ  قافنا  ناردام و  نداد  ریـش  هک  دیآیم  شیپ  مّهوت  نیا  هیآ  رهاظ  زا  تسا  ردـپ  هدـهع  هب  ناردام  كاشوپ  كاروخ و 

. تالاح ضراوع و  یضعب  ندمآ  شیپ  تروص  رد  رگم  تسین  بجاو  نداد  ریش  هک  نیا  و  دنک ، عفر  ار  مّهوت  نیا  تساوخ  سپ 
35 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دومرف : سپ 

امـش رب  ْمُْکیَلَع  َحانُج  الَف  دـهدب  ریـش  ار  ناتدالوا  هک  دـینک  بلط  ناردام  زا  ریغ  ار  یـسک  رگا  ینعی  ْمُکَدالْوَأ  اوُعِـضْرَتْسَت  ْنَأ  ُْمتْدَرَأ  ْنِإ  َو 
هک یلاـح  رد  دـنکیم  نارداـم  ریغ  زا  یهدریـش  ندوـب  زیاـج  رب  تلـالد  نآ  رهاـظ  اریز  تسا ، تـالمجم  زا  زین  بلطم  نیا  تسین . يداریا 

يارب نانآ  ریـش  ندوب  یفاک  ریغ و  ترجا  لثم  ترجا  اب  ای  ترجا  نودـب  نداد  ریـش  ندوب  زیاـج  رب  دراد  تلـالد  و  دـنراد ، دوجو  نارداـم 
ربانب تسا - تباث  بجاو و  ناردام  رب  هک  دراد  یتسرپرـس  ّقح  تناضح و  اب  تاـفانم  روما  نیا  اریز  تسین ، نینچ  هک  یلاـح  رد  نادـنزرف ،

. ردام تناضح  بوجو  هب  لوق 
ای طرش  بسح  رب  دیهدب  ناردام  هب  ای  ناگدنهد  ریـش  هب  تسا  هتـسیاش  هک  ار  هچنآ  ای  دیدرک  هدارا  هک  ار  هچنآ  ینعی  ُْمْتیَتآ  ام  ُْمتْمَّلَـس  اذِإ 

ادج رگا  كاشوپ و  كاروخ و  زا  دنراد  یّقح  امش  رب  دنشاب  امش  رسمه  هک  یتروص  رد  ناردام  هک  نیا  ینعی  یلاعت ، يادخ  رما  بسح  رب 
ار ناتدالوا  هک  نیا  ببس  هب  دنراد ، ّقح  امش  رب  زین  ناردام  ریغ  ناگدنهد  ریش  و  تسا ، ناشیا  ّقح  یبوخ ، هب  نانآ  ندرک  اهر  دنـشاب  هدش 
هک نیا  هب  تسین  یکاب  امـش  رب  رگید  دندش  یـضار  امـش  زا  اهنآ  هک  يوحن  هب  دـیداد  ار  یّقح  بحاص  ره  ّقح  هاگره  سپ  دـنهدیم  ریش 

دیاب هنوگچ  هدـنهد  ریـش  نز  هک  نیا  دروم  رد  تایاور  رابخا و  دـنک و  بلج  هدیدنـسپ  تروص  هب  ِفوُْرعَْملِاب  ار  ناگدـنهد  ریـش  تیاضر 
. تسا رایسب  تسا ،... ناکدوک  يارب  اهریش  نیرتهب  ناردام  ریش  هک  نیا  دراذگیم و  رثا  راوخ  ریش  لفط  سفن  رد  ریش  هک  نیا  دشاب و 

ای يزابجل  ببـس  هب  دالوا  ناردام و  رب  زواجت  يّدعت و  زا  تسا  ناردپ  ندرک  رذـح  رب  نخـس  نیا  دـیریگ ، هشیپ  یهلا  ياوقت  َهَّللا و  اوُقَّتا  َو 
. دنباطخ دروم  ود  ره  ناردام ، ناردپ و  هکنیا  ای  يزرو ، لخب 

، تسانیب دینکیم  هچنآ  هب  وا  هک  دینادب  دـینکن و  تفلاخم  ار  وا  یهن  رما و  و  دـینک ، ادـخ  تعاطا  سپ  ٌریَِـصب  َنُولَمْعَت  اِمب  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو 
36 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نیا 

. دیدهت مه  تسا و  بیغرت  مه  نخس 

36 ص :  هیآ 234 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َّنِهِسُْفنَأ ِیف  َْنلَعَف  امِیف  ْمُْکیَلَع  َحانُج  الَف  َّنُهَلَجَأ  َنْغََلب  اذِإَف  ًارْـشَع  َو  ٍرُهْـشَأ  َۀََعبْرَأ  َّنِهِـسُْفنَِأب  َنْصَّبَرَتَی  ًاجاوْزَأ  َنوُرَذَی  َو  ْمُْکنِم  َنْوَّفَوَُتی  َنیِذَّلا  َو 
(234  ) ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ِفوُْرعَْملِاب 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 725 

http://www.ghaemiyeh.com


36 ص :  همجرت ..... :

تّدم نیا  نایاپ  زا  سپ  دننک  يراددوخ  ندرک  رهوش  زا  زور  هد  هام و  راهچ  تّدم  هک  دـیاب  دـننام  هدـنز  ناشنانز  دـنریمب و  هک  ینادرم  و 
دیهدیم ماجنا  هک  هچنآ  رب  دـنوادخ  دـننک و  جاودزا  نارگید  اب  ینعی  دـننک  هتـسیاش  يراک  دوخ  ّقح  رد  اهنآ  هک  تسین  امـش  رب  یهاـنگ 

. تسا هاگآ 

36 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

مامت اب  تسوا  حور  نتفرگ  ناسنا ، دروم  رد  یّفوت  شئازجا . مامت  اب  تسا  یئیـش  نآ  نتفرگ  ءیـش ، دروم  رد  یّفوت  ْمُْکنِم  َنْوَّفَوَُتی  َنیِذَّلا  َو 
هّدام کی  رگم  دـنامیمن  يزیچ  ناسنا  زا  ایند  رد  گرم  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  حور  ضبق  رد  یّفوت »  » هملک لامعتـسا  و  شتاّیلعف ،

. درادن وا  صّخشت  تقیقح و  ناسنا و  رد  یتلاخد  هک  لباق ،
. تشذگ َّنِهِسُْفنَِأب  َنْصَّبَرَتَی  ُتاقَّلَطُْملا  َو  یلاعت  يادخ  لوق  ینعم  رد  سفنا  هب  ّصبرت  نایب  َّنِهِسُْفنَِأب  َنْصَّبَرَتَی  ًاجاوْزَأ  َنوُرَذَی  َو 

، تسا هدش  هتفرگ  ریدقت  رد  اهبش )  ) یلایل نوچ  دروآ  ثنؤم  يارب  اجنیا  رد  ار  رشع »  » ظفل زور و  هد  هام و  راهچ  ینعی  ًارْشَع  َو  ٍرُهْشَأ  َۀََعبْرَأ 
. دشاب زیمت  ات  تسا  ۀلیل »  » عمج هک 

36 ص :  نانز .....  نتفرگ  هّدع  تمکح  نایب 

هک یتّدم  نتشذگ  اب  رهوش  نز و  فرط  زا  تبغر  لوصح  راظتنا  مّود  نمؤم ، مارتحا  ظفح  لّوا  تسا : زیچ  دنچ  هّدع  رد  تمکح  هک  نادب 
37 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دشاب ، هدشن  قّقحم  اهنآ  نیب  تلصاوم  هعجارم و  و  دنشاب ، هدشن  رتسبمه  مه  اب 

(، ندوبن رادراب  ینعی   ) لمح زا  محر  هئربت  مّوس  تسادخ ، بوبحم  تفلا  لاصو و  و  تسا ، یلاعت  دنوادخ  ضوغبم  یئادـج  قالط و  نوچ 
شوماخ ار  نز  تّبحم  شتآ  قالط  زا  دـعب  هام  هس  نتفرگ  هّدـع  هک  هقالع ، نیا  عطق  درم و  هب  نز  لد  هقالع  یگتـسبلد و  تاعارم  مراـهچ 

ربص و تاعارم  مجنپ  «، 1  » تسا ربخ  رد  هکنانچ  زور ، هد  هام و  راهچ  رد  رگم  دوشیمن  شوماخ  هدرم  شرهوش  هک  ینز  شتآ  و  دنکیم ،
رکذ ربخ  رد  زین  نیا  تسا و  هدش  رّرقم  رادقم  نیمه  هب  زین  ءالیا  مسق و  رد  اذل  دنک و  ربص  هام  راهچ  دناوتیم  نز  هک  عامج  زا  نز  تقاط 

«. 2  » تسا هدش 
زینک و  دنرادن ، هّدع  هسئای  هقّلطم  و  تسا ، هدشن  نآ  هب  لوخد  هک  هقّلطم  الثم  تسا . فالتخا  یهاگ  میتفگ  هک  دراوم  نیا  زا  یـضعب  رد  و 
هّدـع مئاد  حاـکن  رد  دازآ  نز  فصن  هزادـنا  هب  یتدـم  هعتم ) رد   ) تّدـم لذـب  اـی  و  هعتم ) رد   ) تّدـم ياـضقنا  اـب  قـالط  دروم  رد  هعتم  و 

زا دعب  دیاب  دنوشیم  هدعاق  هک  یئاهنآ  و  تسه ) زین  فالخ  یلوق   ) دـنریگیم هّدـع  مئاد  دازآ  نز  هزادـنا  هب  تافو  دروم  رد  دـنریگیم و 
رس هب  ندش  هدعاق  راظتنا  هب  هام  هس  قالط  زا  لبق  هک  نیا  زا  دعب  تسا . اههام  اب  ناشهّدع  « 3  » اههام نابحاص  دنراد و  هگن  هّدع  ندش  كاپ 

لوصو عقوم  زا  دینش  تافو  ربخ  رگا  و  دراد . هگن  هّدع  دیاب  قالط  نامز  زا  بئاغ ) قالط   ) هدوب بئاغ  شرهوش  هک  یسک  اّما  دنـشاب . هدرب 
. دراد هگن  هّدع  دیاب  ربخ 

زور هد  هام و  راـهچ  هک  تسا  نز  رب  دریمب  جوز  هاـگره  هک  تسا  نینچ  اـهحاکن  همه  «: 4  » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) رقاب ماـما  زا 
هعتم هچ  دشاب  هتفرگ  تروص  هک  یهجو  ره  رب  حاکن  و  زینک ، ای  دشاب  دازآ  دریگب  هّدع 
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__________________________________________________

ص 242. ج 1 ، یفاص : ( 1)

ص 242. ج 1 ، یفاص : ( 2)
. دوشیم هام  اعمج 12  قالط  زا  لبق  رهط  کی  رهط و  هس  دوشیم و  تداع  رابکی  هام  هس  ره  هک  تسا  یسک  هب  طوبرم  ارهاظ  ( 3)

ح 900 ص 192 / ج 1 / نیلقّثلا : رون  ( 4)
38 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا فالتخا  روما  نیا  زا  یضعب  رد  هک  میدرک  هراشا  بلطم  نیا  هب  البق  ام  نیمی و  کلم  ای  جیوزت  ای  دشاب 
جاوزا ایلوا و  ای  جاوزا ، ای  ایلوا ، يا  ْمُْکیَلَع  َحانُج  الَف  تشگ ، یضقنم  هک  هّدع  ینعی  دندیسر  هّدع  تّدم  نیرخآ  هب  ینعی  َّنُهَلَجَأ  َنْغََلب  اذِإَف 
ماجنا دنهاوخیم  اهراگتساوخ  تباجا  حاکن و  دننام  یکین  زا  هک  هچنآ  رد  ِفوُْرعَْملِاب  َّنِهِسُْفنَأ  ِیف  َْنلَعَف  امِیف  تسین  یکاب  ار  امش  یگمه ،

. دیوشن نانآ  ضرعتم  امش  دنهد و 
هاگآ اناد و  دینکیم  هچنآ  هب  ادخ  نوچ  دینکن  عنم  جیوزت  زا  هّدع  نتـشذگ  زا  دعب  ار  نانز  دیـسرتب و  ادـخ  زا  سپ  ٌرِیبَخ  َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو 

موهفم زا  دومن ، هّدـع  نتفای  نایاپ  هب  طورـشم  ارنآ  هتبلا  دومن . یفن  ار  هاـنگ  حاـکن  يراگتـساوخ و  ببـس  هب  یلاـعت  يادـخ  نوچ  و  تسا .
عقاو داریا  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ، تباث  داریا  هانگ و  دش  رکذ  هک  ینادرم  رب  هّدع  نتفای  نایاپ  زا  لبق  هک  دیآیم  شیپ  مّهوت  نیا  فلاخم ،

، تسه زین  ناراگتساوخ  هانگ  مزلتـسم  نانز  ندرک  هانگ  و  دناهتفرگ ، رارق  اهراگتـساوخ  ضرعم  رد  هک  نانز  هانگ  ببـس  هب  رگم  دوشیمن 
: دومرف هک  درک  عفر  هنوگنیا  ار  مّهوت  نیا  سپ 

38 ص :  هیآ 235 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ْنَأ َّالِإ  ارِـس  َّنُهوُدِعاُوت  ْنِکل ال  َو  َّنُهَنوُرُکْذَتَـس  ْمُکَّنَأ  ُهَّللا  َِملَع  ْمُکِـسُْفنَأ  ِیف  ُْمْتنَنْکَأ  َْوأ  ِءاسِّنلا  ِۀَـبْطِخ  ْنِم  ِِهب  ُْمتْـضَّرَع  امِیف  ْمُْکیَلَع  َحانُج  َو ال 
َهَّللا َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ُهوُرَذْـحاَف  ْمُکِـسُْفنَأ  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ُهَلَجَأ  ُباـتِْکلا  َُغْلبَی  یَّتَح  ِحاـکِّنلا  َةَدـْقُع  اُومِْزعَت  ـال  َو  ًاـفوُْرعَم  ًـالْوَق  اُولوُقَت 

(235  ) ٌمِیلَح ٌروُفَغ 

38 ص :  همجرت ..... :

زا هک  دنادیم  دنوادخ  رظن . راهظا  چیه  نودب  دیـشاب  هتـشاد  ار  جاودزا  تّین  ای  دییآ  رب  نانز  نآ  يراگتـساوخ  هب  هک  امـش  رب  تسین  یکاب 
مزع یلو  دـیئوگ  عرـش  نازیم  هب  ینخـس  هکنآ  رگم  دـیراذگم  ینامیپ  رارق و  ناهنپ  اهنآ  اب  نکیل  دروآ و  دـیهاوخ  نابز  رب  لد  زا  سپ  نیا 

39 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  امش  ینورد  تاّین  زا  ادخ  هک  دینادب  دسر و  نایاپ  هب  اهنآ  هّدع  نامز  ات  دینکن  جاودزا  دقع و 
. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  هک  دینادب  دیسرتب و  وا  زا  سپ  تسا  هاگآ 

39 ص :  ریسفت ..... :

هب هراـشا  ینعی  دـییآ و  رد  ناـنز  نیا  يراگتـساوخ  هب  هـک  تـسین  امـش  رب  یکاـب  ناراگتـساوخ  يا  ِهـِب  ُْمتْـضَّرَع  اـمِیف  ْمُْـکیَلَع  َحاـنُج  ـال  َو 
نانز و زا  ندرب  هرهب  رکذ  زا  اذل  درک ، افتکا  ناراگتساوخ  زا  داریا  یفن  هب  اجنیا  رد  نوچ  ِءاسِّنلا  ِۀَبْطِخ  ْنِم  حیرـصت ، هن  دینک  يراگتـساوخ 
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. دیدرگ زاینیب  دش ، رکذ  هک  ینادرم 
لیامت وا  هب  دراد و  ار  وا  اب  حاکن  دصق  هّدع  ياضقنا  زا  سپ  هک  نیا  هب  دنک  هراشا  دنک و  رکذ  نز  يارب  ار  يزیچ  هک  تسا  نیا  ضیرعت  و 

. دراد هگن  وا  يارب  ار  دوخ  دهدن و  باوج  رگید  سک  هب  نز  نآ  هک  نیا  ات  دراد 
. دینکب راهظا  هراشا  اب  ای  حیرصت  اب  ناتیاهنز  اب  هک  نیا  نودب  دیراد  ناهنپ  دوخ  رد  هک  نیا  ای  ْمُکِسُْفنَأ  ِیف  ُْمْتنَنْکَأ  َْوأ 

نمؤم مارتحا  ظفح  فالخ  هک  نآ  هب  حیرـصت  هن  يراگتـساوخ ، هب  هراشا  ضیرعت و  امـش  رب  دومن  حاـبم  سپ  َّنُهَنوُرُکْذَتَـس  ْمُکَّنَأ  ُهَّللا  َِملَع 
. تسا

دیروایب نابز  هب  هک  فوذحم  هلمج  نیا  دوشیم ، هدافتسا  َّنُهَنوُرُکْذَتَس  ْمُکَّنَأ  ُهَّللا  َِملَع  یلاعت : يادخ  لوق  زا  هک  ارِـس  َّنُهوُدِعاُوت  ْنِکل ال  َو 
. دیهدن یلاخ  ياج  هدعو  ای  یلاخ  ياج  رد  ینعی  دیهدن ، نانآ  هب  یناهنپ  هدعو  نکل  و 

هب ار  ناسنا  دشاب  نآ  رد  ناسنا  تبغر  هک  یبنجا  اب  تولخ  اریز  لعف ، ظفل  نودب  دـشاب  یعون  قلطم  لوعفم  اّرـس »  » دوخ هک  تسا  نکمم  و 
. تسین نآ  هب  یضار  عرش  هک  دناوخیم  يزیچ 

حیبق هک  هچنآ  عامج و  زا  اهتقو  یلیخ  اریز  دیهدن ، وا  هب  دشاب  هدیـشوپ  روتـسم و  دـیاب  هک  يراک  عامج و  هدـعو  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 
یکیدزن هدعو  ای  دیهدن ، هّدع  ياضقنا  زا  لبق  دقع  هدعو  ای  دیهدن  تبعالم  یباوخمه و  هدـعو  ینعی  دوشیم ، هیانک  ّرـس »  » هملک هب  تسا 

40 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  حاکن  زا  دعب  دایز 
یتولخ ياج  هک  نیا  ای  دینکن ، فصو  ندرک  یکیدزن  دایز  هب  ار  ناتدوخ  هک  وحن  نیدب  دندرگن ، لیام  امـش  ریغ  هب  هک  نیا  ات  دـیهدن ، ار 

و ینالف ، هناخ  وت  نم و  هدعو  یئوگب : هّدع  ياضقنا  زا  لبق  ینک  شحاکن  یهاوخیم  هک  ینز  هب  هک  وحن  نیدـب  دـیهدن  هدـعو  نانآ  هب  ار 
«. 1  » تسا هدش  رابخا  رد  يرصتخم  هراشا  یناعم  نیا  مامت  هب 

يارب ای  يزیچ  هب  یناهنپ ، هدـعو  اهنآ  هب  ینعی  تسا  غّرفم  ءانثتـسا  ای  ّرـس »  » زا تسا  لدـب  ّمات  مـالک  رد  تسا  لـصّتم  ءانثتـسا  اُولوُقَت  ْنَأ  اَّلِإ 
. درادن یلاکشا  هک  دشاب ، هراشا  هیانک و  هب  ًافوُْرعَم  ًالْوَق  هک : نیا  رگم  دیهدن  هدعو  يزیچ  هب  ای  دیهدن  یلاح  رد  ای  يزیچ 

زا یهن  و  ردصم ، مسا  تسا و  ردصم  نیب  قرف  دننام  هدقع »  » و دـقع »  » نیب قرف  دـینکن و  حاکن  دـقع  مزع  ینعی  ِحاکِّنلا  َةَدـْقُع  اُومِْزعَت  َو ال 
. تسا حاکن  زا  یهن  رد  هغلابم  حاکن  دقع  رب  مزع 

. دسرب تسا ، هدش  ضرف  هّدع  هراب  رد  هک  هچنآ  ات  ُهَلَجَأ  ُباتِْکلا  َُغْلبَی  یَّتَح 
. روجف قسف و  ای  غورد ، ای  دقع ، رب  مزع  زا  دیراد  لد  رد  هک  ار  هچنآ  دنادیم  ادخ  هک  دینادب  ْمُکِسُْفنَأ و  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو 

. یناهنپ هدعو  زا  ای  دیراد ، لد  رد  هک  یمزع  زا  ای  ادخ  مشخ  زا  دیشاب  رذح  رب  ُهوُرَذْحاَف 
. دیاهدادن ماجنا  هک  مادام  دیراد  لد  رد  هک  ار  هچنآ  دشخبیم  ادخ  ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو 

. دیشابن رورغم  دیوشیمن  هذخاؤم  اعیرس  هک  نیا  زا  سپ ، دنکیمن ، باتش  هدش  بکترم  ار  هدنراد  زاب  رما  هک  یسک  تبوقع  رد  ٌمِیلَح 

40 ص :  هیآ 236 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ًاعاـتَم ُهُرَدَـق  ِِرتـْقُْملا  یَلَع  َو  ُهُرَدَـق  ِعِـسوُْملا  یَلَع  َّنُهوـُعِّتَم  َو  ًۀَـضیِرَف  َّنَُهل  اوُـضِْرفَت  َْوأ  َّنُهوُّسَمَت  َْمل  اـم  َءاـسِّنلا  ُمـُتْقَّلَط  ْنِإ  ْمُْـکیَلَع  َحاـنُج  ـال 
(236  ) َنِینِسْحُْملا یَلَع  اقَح  ِفوُْرعَْملِاب 

__________________________________________________

ح 902. ص 192 ، ج 1 ، نیلقثلا : رون  ( 1)
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41 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

41 ص :  همجرت ..... :

دنمهرهب يزیچ  هب  ار  اهنآ  یلو  دیاهتـشادن  رّرقم  يرهم  دـیاهدرکن و  ترـشابم  اهنآ  اب  هک  ار  ینانز  دـیهد  قـالط  رگا  تسین  امـش  رب  یکاـب 
. تسا ناراکوکین  ماقم  راوازس  هک  وا  هتسیاش  ياهرهب  هب  شیوخ  هزادنا  هب  رادان  دوخ و  ردق  هب  اراد  دیزاس ،

41 ص :  ریسفت ..... :

نز یّقح  هچ  هدش : هتفگ  هقّلطم  ياهنز  ماکحا  قالط و  رکذ  زا  دعب  هک  ایوگ  رّدقم ، لاؤس  باوج  تسا و  هیفانیتسا  هلمج  ْمُْکیَلَع  َحانُج  ال 
. تسین امش  رب  رهم  ریغ  رهم و  زا  يزیچ  دومرف : دنوادخ  سپ  دراد ؟ هدنهد  قالط  رب  هقّلطم 

ینعی اوُضِْرفَت  َْوأ  دیداد ) قالط  ار  اهنآ  عامج  زا  شیپ  رگا  هک  نیا  روظنم   ) تسا عامج  زا  هیانک  ّنهوّسمت  َّنُهوُّسَمَت  َْمل  ام  َءاسِّنلا  ُُمتْقَّلَط  ْنِإ 
. تسا واو )  ) ینعم هب  وأ »  » ظفل هک  نیا  ای  دیشاب ، هدرک  رّرقم  يرهم  هک  نیا  رگم 

ياهنز مکح  یلاعت  يادخ  سپ  تسا  ردصم  ای  تسا ، لقن  يارب  ءات  لوعفم و  ینعم  هب  لیعف  نزو  تسا و  هلیعف  نزو  رب  ۀضیرف  ًۀَضیِرَف  َّنَُهل 
هک یتروص  رد  هداد ، قالط  ار  شاهجوز  هک  یسک  زا  هدرک و  رکذ  نیباک )  ) رهم ثیح  زا  لامجا  لیصفت و  هب  یقطنم و  لیالد  اب  ار  هقّلطم 

نیا هّتبلا  دومن . تمارغ  رهم و  تخادرپ  مدع  رد  داریا  عفر  دشاب ، هدرکن  رارق  رب  وا  يارب  مه  يرهم  هدرکن و  یکیدزن  ترـشابم و  نز  نآ  اب 
رهم ای  هدرک  یکیدزن  وا  اب  هک  هداد  قالط  ار  ینز  هک  یـسک  يارب  ار  تمارغ  عون  کـی  ـالامجا  زین  و  دوشیم ، تباـث  هیآ  قوطنم  زا  مکح 

يدوز هب  هچنانچ  دریگب  ار  رهم  فصن  هک  دراد  ّقح  هتـشاد  ینّیعم  رهم  یلو  هدـشن  یکیدزن  وا  اب  هک  ینز  اـی  و  تسا ، هتـشاد  رّرقم  وا  يارب 
42 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هتشادن  ینّیعم  رهم  یلو  هدش  یکیدزن  وا  اب  هکنآ  و  دمآ ، دهاوخ 

. تخادرپ وا  هب  ار  هدش  نییعت  رهم  دیاب  دراد  ینّیعم  رهم  مه  هدش و  قّقحم  وا  اب  یکیدزن  مه  هکنآ  و  دوش ، هداد  لثملا  رهم  وا  هب  دیاب  تسا 
. دیزاس دنمهرهب  يزیچ  هب  ارنانآ  بوجو  ای  بابحتسا  باب  زا  هداد و  قالط  ار  اهنآ  سپ  َّنُهوُعِّتَم  َو 

(. تسا ندش  هروریص و  يارب  نآ  لثم  رد  لاعفا  باب  هزمه  اریز   ) تسا تعسو  ياراد  تورث  لام و  رد  هک  یسک  ینعی  ِعِسوُْملا  یَلَع 
. دراد هک  یشیاجنگ  بسح  رب  دوشیم  رّدقم  هک  هچنآ  ای  دراد . ارنآ  تقاط  تسا و  نآ  رب  رداق  هک  هچنآ  ینعی  ُهُرَدَق 

هکلب تسین  هدنهد  قالط  درم  لاح  هب  طوبرم  اهنت  هیآ  هک  دوشیم  هدافتـسا  رابخا  زا  شدوخ . هزادنا  هب  تسدگنت  رب  ُهُرَدَق و  ِِرتْقُْملا  یَلَع  َو 
اریز دوـشیم ، هظحـالم  ود  ره  لاـح  بسح  رب  هقّلطم  نز  هرهب  دوـش و  هّجوـت  زین  هقّلطم  نز  نأـش  هـب  هدـنهد  قـالط  لاـح  رب  هوـالع  دـیاب 

. دشاب یکی  هدنهد  قالط  هچ  رگا  درادن  ار  اهنآ  هک  تسین  یسک  يدنمهرهب  دننام  دراد  فرش  بسن و  بسح و  هک  ینز  يدنمهرهب 
. تسا هب  لوعفم  ای  لعف  ظفل  ریغ  زا  تسا  ردصم  ًاعاتَم 

لوعفم هک  نیا  ربانب  فورعم  هب  سّبلتم  سنج  ای  دشاب  ردصم  هک  نیاربانب  فورعم  هب  ندرک  دـنمهرهب  فورعملاب » اعیتمت   » ینعی ِفوُْرعَْملِاب 
. دراد تلالد  فرط ، ود  ره  لاح  تاعارم  هب  فورعم ، دیق  ندروآ  دشاب و  ّنهوعّتم »  » هب ّقلعتم  فرظ  هک  نیا  ای  دشاب . هب 

. دنکیم دیکأت  ار  شدوخ  ریغ  هک  تسا  يردصم  ای  تسا  اعاتم »  » تفص اقَح 
هک یـسک  ره  ای  دنتـسه ، نانآ  ناسحا  هب  رتراوازـس  نانآ  هقّلطم  ياهنز  دنراد ، ار  مدرم  هب  ناسحا  هدارا  هک  یناسک  ینعی  َنِینِـسْحُْملا  یَلَع 
هک نیا  اب  دروآ ، رهاظ  مسا  هک  نیا  تّلع  تسا و  هتـسیاش  راک  نیا  ناشیاهراک  رد  ناگدننک  ناسحا  رب  ای  تسا ، مدرم  هب  ناسحا  شمـسر 

نیا دوصقم  اـی  دـیامن ، هقّلطم  ناـنز  هب  ندـناسر  هرهب  رد  قیوشت  بیغرت و  هک  تسا  نیا  مکیلع ،) اـقح  : ) دـیوگب هک  دوب  نیا  تراـبع  ّقح 
43 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ّقح  امش  زا  ناگدننک  ناسحا  رب  هک  تسا 
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هرهب يارب  ياهزادنا  رابخا  رد  و  دینک . بلط  ار  تداع  نأش و  نیا  زین  امش  هک  تسا  هتسیاش  سپ  تسا  نینچ  نینسحم  نأش  هک  نیا  تسا و 
. دوشیم هداد  وا  هب  لثملا  رهم  فصن  هزادنا  هب  دناهتفگ  یضعب  و  تسا ، روط  نیمه  هیآ  رد  هچنانچ  هدشن  رکذ  هقّلطم  نز  هب  نداد 

43 ص :  هیآ 237 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ْنَأ َو  ِحاکِّنلا  ُةَدْقُع  ِهِدَِیب  يِذَّلا  اَوُفْعَی  َْوأ  َنوُفْعَی  ْنَأ  َّالِإ  ُْمتْـضَرَف  ام  ُفِْصنَف  ًۀَـضیِرَف  َّنَُهل  ُْمتْـضَرَف  ْدَـق  َو  َّنُهوُّسَمَت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َّنُهوُُمتْقَّلَط  ْنِإ  َو 
(237  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکَْنَیب  َلْضَْفلا  اُوَْسنَت  َو ال  يْوقَّتِلل  ُبَْرقَأ  اوُفْعَت 

43 ص :  همجرت ..... :

فصن یتسیاب  دیاهتـشاد  رّرقم  رهم  نانآ  يارب  هک  یتروص  رد  دیـشاب  هدرک  ترـشابم  اهنآ  اب  هکنآ  زا  شیپ  دیهد  قالط  ار  ییاهنز  رگا  و 
رد امـش  رگا  دـنرذگ و  رد  تسا  وا  تسد  هب  حاکن  رما  هک  یـسک  ای  دوخ  اهنآ  هک  نآ  رگم  دـیهدب  اـهنآ  هب  دـیاهدرک  نییعت  هک  ار  يرهم 

رگیدکی هب  یئوکین  رد  هک  ار  یئاهيرترب  دـینکن  شومارف  تسا و  رتکیدزن  یتسرپ  ادـخ  يوقت و  هب  دـیزادرپب ) ار  هیرهم  مامت  و   ) دـیرذگ
. تسانیب دیهدیم  ماجنا  هچنآ  رب  دنوادخ  هک  تسا 

43 ص :  ریسفت ..... :

ُْمتْـضَرَف ام  ُفِْصنَف  تسامـش  رب  سپ  دـیداد  قـالط  عاـمج  زا  شیپ  رگا  ًۀَـضیِرَف و  َّنَُهل  ُْمتْـضَرَف  ْدَـق  َو  َّنُهوُّسَمَت  ْنَأ  ِلـْبَق  ْنِم  َّنُهوُُمتْقَّلَط  ْنِإ 
نآ دنامیم  یقاب  دشیم و  هدافتسا  قباس  هیآ  زا  هک  تسا  فلاخم  موهفم  قوقش  زا  یکی  نایب  نیا  دیزادرپب و  دیاهدرک  نییعت  هچنآ  فصن 

نّیعم رهم  دوشیم و  تباث  هضیرف  حاکن  دقع  اب  اریز  تسا ، رهاظ  نآ  مکح  و  دریگ ، تروص  رهم  نییعت  یکیدزن و  زا  دعب  قالط  هک  یّقش 
نانز نداد  قالط  هک  تسا  نیا  ضرف  هک  یلاح  رد  تسا ، یکیدزن  زا  لبق  قالط  دـنک  طـقاس  ار  رهم  فصن  دـناوتیم  هک  هچنآ  ددرگیم 

همجرت دشاب . رهم  نییعت  مدع  یکیدزن و  زا  دعب  هک  نانز  نداد  قالط  زا  ّقش  نآ  دـنامیم  یقاب  دـشاب . رهم  نییعت  مدـع  یکیدزن و  زا  دـعب 
44 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب 

. تسا نانآ  ّقح  هک  رهم  فصن  زا  دنرذگ  رد  هقّلطم  ياهنز  ینعی  َنوُفْعَی  ْنَأ  اَّلِإ 
و دـنرذگ . رد  نانآ  حاکن  قالط و  رما  رد  لیک  ای و  هقّلطم ، نانز  قلطم  لـیک  اـی و  دـج  اـی  ردـپ  ینعی  ِحاـکِّنلا  ُةَدـْقُع  ِهِدَِـیب  يِذَّلا  اَوُفْعَی  َْوأ 

: تسا نیا  هیآ  ینعم  و  دنشاب ، اهجوز  ِحاکِّنلا  ُةَدْقُع  ِهِدَِیب  يِذَّلا  زا  دوصقم  تسا  نکمم 
نیا همه  هب  رابخا  رد  و  تسا ، هدـش  نادرم  ّقح  یکیدزن  زا  لبق  قالط  اب  دوب و  ناـنز  ّقح  هک  یفـصن  زا  اـهجوز  دـنرذگ  رد  هک  نیا  رگم 

نکمم و  تسا ، اهجوز  هب  باطخ  نآ  رهاظ  هک  اوُفْعَت  ْنَأ  َو  یلاـعت : يادـخ  لوق  ار  ریخا  ینعم  دـنکیم  دـییأت  تسا و  هدـش  هراـشا  یناـعم 
. اهنیا همه  هب  باطخ  ای  دشاب ، حاکن  يایلوا  هب  باطخ  ای  دشاب ، بیلغت  باب  زا  تاقّلطم  نیقّلطم و  يارب  باطخ  تسا 

بلق ندش  هتـسکش  بجوم  تباث ، ّقح  ندرک  هبلاطم  هک  دـتفایم  قاّفتا  رتمک  اریز  تسا ، ملظ  زا  رتکیدزن  يوقت  هب  راک  نیا  يْوقَّتِلل  ُبَْرقَأ 
. ددرگن تسا  هدش  هبلاطم  وا  زا  ّقح  هک  لباقم  فرط 

هک تسا  اهجوز  هب  باـطخ  نیارباـنب  دـینکن ، شومارف  تسا  هدرک  ماـعنا  امـش  زا  یـضعب  هب  دـنوادخ  هک  يرترب  ینعی  َلْـضَْفلا  اُوَْسنَت  ـال  َو 
تسا هداد  نانز  رب  ار  نادرم  دنوادخ  هک  تسا  يرترب  يروآدای  لضف  ندرکن  شومارف  ینعم  و  تسا . هداد  يرترب  نانز  رب  ار  اهنآ  دنوادخ 
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تسا نیا  دوصقم  ای  اطعا . وفع و  هب  تسا  رتراوازس  يرترب  لضف و  بحاص  هک  اریز  دنکب ، وفع  هب  توعد  ار  نانآ  يروآدای  نآ  هک  نیا  ات 
، تسا تاجرد  يدایز  يرترب و  لوصح  ببس  اطع  ششخب و  اریز  دنزیم ، رود  امش  نیب  ْمُکَْنَیب  هک  ار  يرترب  لیـصحت  دینکن  شومارف  هک 

تسا وفع  رد  بیغرت  لّوا  ینعم  قبط  هیآ  سپ  دنشاب . نآ  بلاط  و  شزرا ، نیا  روآدای  اهنآ  يایلوا  نانز و  نارهوش و  زا  کی  ره  دیاب  سپ 
45 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  عیمج . يارب  تسا  وفع  رد  بیغرت  مّود  ینعم  ربانب  و  طقف ، اهجوز  يارب 

، دنرادیم هگن  نادـند  گنچ و  اب  ار  دوخ  لاوما  مدرم  هک  ینامز  مدرم ، رب  دـیایب  هک  تسا  دوز  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) یلع زا 
ار دوخ  لام  هک  درادن  روتـسد   ) تسا هدـشن  رما  راک  نیا  هب  هکیلاح  رد  درادـیم ، هاگن  دریگیم و  نادـند  هب  دراد  دوخ  اب  هک  هچ  ره  نمؤم 

«. 1  » دینکن شومارف  ار  دوخ  نیب  رد  لام ) يدایز  ندیشخب  ای  ششخب  وفع و   ) لضف دیامرفیم : یلاعت  يادخ  اذل  دشخبن ) دراد و  هگن 
دـصتفه ات  ربارب  هد  هب  ار  امـش  سپ  دوشیمن ، توف  ادـخ  زا  دوشیم  توف  امـش  زا  وفع  ببـس  هب  هک  هچنآ  سپ  ٌریَِـصب  َنُولَمْعَت  اِمب  َهَّللا  َّنِإ 

. دهدیم شاداپ  ربارب  رازه 

45 ص :  هیآ 238 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(238  ) َنِیِتناق ِهَِّلل  اُومُوق  َو  یطْسُْولا  ِةالَّصلا  َو  ِتاوَلَّصلا  یَلَع  اوُِظفاح 

45 ص :  همجرت ..... :

. دینک مایق  ادخ  تعاطا  هب  یطسو و  زامن  صوصخ  هب  دیشاب ، هتشاد  لماک  هّجوت  زامن  ره  رد  دیاب 

45 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

هتفگ هک  ایوگ  نآ ، ماکحا  قالط و  نانآ و  ماکحا  نانز و  رکذ  زا  دـعب  ادـخ  هب  هّجوت  زامن و  رد  بیغرت  يارب  تسا  مالک  يادـتبا  اوُِظفاح 
: تسا

یَلَع دـینک  تبظاوم  سپ  دـیوش  لفاغ  ادـخ  هب  هّجوت  تدـحو و  تهج  زا  تسین  هتـسیاش  امـش  رب  یلو  تسا ، اـهترثک  ماـکحا  همه  اـهنیا 
نایب یبلاطم  نآ  بتارم  زامن و  يارب  هروس  لّوا  رد  و  دـیراد ، هگن  ار  نآ  ناـکرا  دودـح و  تاـقوا و  هک  تهج  نیا  زا  اـهزامن  رب  ِتاوَلَّصلا 
لوط رد  هن  تسا  يرگید  ضرع  رد  مادک  ره  هکنیا  باب  زا  یبلاق  ياهزامن  و  ناسنا ، بتارم  دـننام  تسا  بتارم  ياراد  زامن  هکنیا  و  دـش ،

و تسا ، نآ  مّوقم  طیحم و  نیئاپ  هبترم  رب  یلاع  هبترم  ره  زامن  یلوط  بتارم  هکنیا  و  تسین ، اهنآ  نیب  يرترب  و  نآ .
__________________________________________________

ح 933. ص 197 ، ج 1 ، نیلقثلا : رون  ( 1)
46 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دـسج هب  تبـسن  حور  هکنانچ  تسا ، لدـتعم  طّسوتم و  نآ  و  تسا ، دـسج  هب  تبـسن  حور  مکح  نیئاپ  هبترم  هب  تبـسن  یلاـع  هبترم  مکح 
. تسا لدتعم  طسوتم و 
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46 ص :  یطسو .....  زامن  نایب 

اهزامن زا  هیلاع  بتارم  هب  هراشا  هک  لدتعم  ای  طسوتم  زامن  ای  تلیـضف  ياراد  رترب و  زامن  ینعی  یطْـسُْولا  ِةالَّصلا  َو  یلاعت : يادخ  لوق  سپ 
تسا نیا  باب  زا  هدش  دراو  هعیش  رابخا  رد  هکنانچ  رهظ  زامن  هب  نآ  ریـسفت  و  دشاب ، یـضرع  ياهزامن  زا  يزیچ  هب  هراشا  هک  نیا  هن  تسا 

ياهبش ریاـس  هب  تبـسن  هک  تسا  یبش  زا  تراـبع  مظعا  مسا  ردـق و  بش  هچناـنچ  تسا ، یطـسو  ةالـص  رهظم  یهجو  زا  رهظ  زاـمن  هک 
زا یضرع  ياهمـسا  دناهدرک و  ریـسفت  اهبش  زا  يزیچ  هب  یهاگ  ار  ود  نآ  و  تسا ، نینچ  زین  مظعا  مسا  و  تسا ، حور  مکح  رد  یـضرع 
نآ رد  اهمان  اهبش و  عیمج  هک  تسا  هّماع  ّتیرهظم  زا  ریغ  ّتیرهظم  نیا  دوخ و  ّصاخ  ّتیرهظم  اـب  دنتـسه ، ود  نآ  رهظم  هک  نیا  باـب 

. دنکیرش
ياهزامن نایم  رد  یطـسو  زامن  هک  تسا  هدش  لقن  دـناهدرک . ریـسفت  حبـص  ای  ءاشع  ای  برغم  ای  رـصع  زامن  هب  ار  یطـسو  ةالـص  یهاگ  و 

نایم ردـق  بش  هچنانچ  دوش ، تظفاحم  اهزامن  همه  رب  هلیـسو  نیدـب  هک  نیا  اـت  تسا  هدرکن  نّیعم  ارنآ  دـنوادخ  تسا و  یفخم  هناـگجنپ 
زور تاعاس  مامت  رد  اعد  تباجا  تعاس  و  ءامـسا ، عیمج  رد  مظعا  مسا  تسا و  ناهنپ  لاـس  ياـهبش  همه  رد  اـی  ناـضمر  هاـم  ياـهبش 

. تسا هدش  یفخم  هعمج 
ای ناگدننک  عوشخ  ای  تسا ،) اعد  هک   ) زامن تونق  عضو  ببـس  هب  دـیناوخ  اعد  هک  یلاح  رد  ادـخ  يارب  َنِیِتناق  ِهَِّلل  دـیتسیا  زامن  هب  اوُمُوق  َو 

تـسا نیا  اوموق »  » زا دوصقم  ای  ادخ . رکذ  زا  ریغ  یمالک  زا  ای  درذگیم و  سفن  رد  هک  هچنآ  زا  ناگدنوش  تکاس  ای  ناگدـننک ، تعاطا 
47 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دیوش  لدتعم  هک 

و نیتناق »  » هب ای  تسا  اوموق »  » هب قلعتم  ای  هّلل »  » ظفل و  دـینک . تیافک  ار  ناتلها  مهم  ياهراک  و  دـیئامن ، اهترثک  روما  هب  مایق  ای  ادـخ  يارب 
(. دیتسیا اعد  هب  ادخ  يارب  ارصحنم  ینعی   ) تسا هدش  عقاو  نداد  ّتیمها  رصح و  تهج  هّلل  ندروآ  شیپ 

47 ص :  هیآ 239 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(239  ) َنوُمَْلعَت اُونوُکَت  َْمل  ام  ْمُکَمَّلَع  امَک  َهَّللا  اوُرُکْذاَف  ُْمْتنِمَأ  اذِإَف  ًانابْکُر  َْوأ  ًالاجِرَف  ُْمتْفِخ  ْنِإَف 

47 ص :  همجرت ..... :

بادآ و اب   ) دیتفای ینمیا  هک  هاگنآ  دیرآ  ياج  هب  زامن  هراوس  ای  هدایپ  تسا  رّـسیم  هک  لاح  ره  هب  دشاب  نمـشد  زا  يرطخ  میب  ار  امـش  رگا 
. تخومآ امش  هب  دیتسنادیمن  هک  ار  هچنآ  وا  هک  دینک  دای  ار  ادخ  طیارش )

47 ص :  ریسفت ..... :

لجر ای  نالجر ، ای  لیجر ، ای  لجار  عمج  الاجر »  » زامن رب  دیئامن  تظفاحم  سپ  ف » . » هدنرد دزد و  نمـشد و  زا  دیدیـسرت  رگا  ُْمتْفِخ  ْنِإَف 
یصاصتخا تسا و  بکار  عمج  ًانابْکُر  َْوأ  ندناوخ . زامن  تکرح  یب  هداتسیا و  فوخ  ماگنه  رد  تسین  مزال  ینعی  نآ ، ّمض  میج و  رـسکب 

«: 1  » دومرف هک  تسا  ع )  ) قداص ماما  زا  درادن ، نآ  ریغ  رتش و  ندش  راوس  هب 
. دنکب هراشا  دیوگب و  ریبکت  دیسرت ، دزد  زا  ای  هدنرد  زا  یسک  هاگره 
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ینعی  ) تسا هنیـس  زامن  هک  تسا  یبلق  رکذ  دارم  ای  تسا ، رکذ  قلطم  دارم  اـی  دـیناوخب  زاـمن  دـیدش  نمیا  نوچ  َهَّللا و  اوُرُکْذاَـف  ُْمْتنِمَأ  اذِإَـف 
. دیزادرپ رکذ  هب  داد  دای  امـش  هب  ادخ  هک  يرکذ  دننام  ینعی  ْمُکَمَّلَع  امَک  دیوش ) لوغـشم  یبلق  رکذ  هب  ای  دیناوخب  زامن  دـیدش  نمیا  نوچ 

امـش هب  شنانیـشناج  نابز  اب  هک  يرکذ  دننام  ای  داد ، دای  امـش  هب  دوخ  يافلخ  هلیـسو  هب  هک  يرکذ  دننام  ای  دشاب ، ادخ  میلعت  يزاوم  ینعی 
نیا ربانب  ینعم  نیا  تخومآ و 

__________________________________________________

ص 231. ج 1 ، ناهرب : ( 1)
48 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دوشیم لدـب  َنوُمَْلعَت  اُونوُکَت  َْمل  ام  یلاعت  يادـخ  لوق  ریخا ، لامتحا  ود  رباـنب  و  دـشاب ، هلوصوم  اـی  هفوصوم  اـی  هّیردـصم  اـم )  ) هک تسا 
. دیزادرپب دیتسنادیمن ، امش  داد و  ناتدای  هک  يرکذ  نامه  هب  ینعی  )

48 ص :  هیآ 240 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ِیف َْنلَعَف  اـم  ِیف  ْمُْکیَلَع  َحاـنُج  ـالَف  َنْجَرَخ  ْنِإَـف  ٍجارْخِإ  َْریَغ  ِلْوَْحلا  َیلِإ  ًاـعاتَم  ْمِهِجاوْزَأـِل  ًۀَّیِـصَو  ًاـجاوْزَأ  َنوُرَذَـی  َو  ْمُْکنِم  َنْوَّفَوَُتی  َنیِذَّلا  َو 
(240  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو  ٍفوُْرعَم  ْنِم  َّنِهِسُْفنَأ 

48 ص :  همجرت ..... :

اهنز رگا  سپ  دننکن  نوریب  هناخ  زا  دنهد و  هقفن  لاس  کی  ات  ار  اهنآ  هک  دننک  تّیـصو  دیاب  دـننامب  هدـنز  ناشنانز  دـنریمب و  هک  ینادرم 
قلخ روما  حـلاصم  هب  اـناوت و  راـک  ره  رب  ادـخ  و  دـننیزگب ، عرـش  دودـح  رد  دوخ  هراـب  رد  هچنآ  زا  تسین  یهاـنگ  ار  امـش  دـنوش  جراـخ 

. تساناد

48 ص :  ریسفت ..... :

. دنریمیم هدنیآ  رد  هک  دننادیم  ای  گرم ، راثآ  روهظ  ببس  هب  دنریمب  دنهاوخیم  هک  دنربیم  نامگ  هک  یناسک  ْمُْکنِم  َنْوَّفَوَُتی  َنیِذَّلا  َو 
« ۀیـصو نوصوی  « » نوصوی  » ریدقت هب  هدش  هدناوخ  بصن  اب  مه  ۀّیـصو »  » دننک ّتیـصو  دیاب  دننام  هدنز  ناشنانز  ًۀَّیِـصَو و  ًاجاوْزَأ  َنوُرَذَی  َو 

«. ۀّیصو مهیع   » ریدقت هب  هدش  هدناوخ  مه  عفر  اب  زین  دشابیم و  لاح  نیّذلا ،»  » لاح تروص  نیا  رد  هک 
سپ دننکیم ؟ راک  هچ  تّیصو  اب  تسا : هدش  هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  هک  تسا  یفوذحم  ردصم  اعاتم »  » ًاعاتَم ْمِهِجاوْزَِأل 

ضفاخ عزن  هب  بوصنم  ای  لامتـشا ، لدـب  وحن  هب  تسا  ۀّیـصو »  » زا لدـب  ای  لاس ، کـی  اـت  ِلْوَْحلا  َیلِإ  دـنهدب  هقفن  ناشنارـسمه  هب  دومرف :
. عاتم هب  یتّیصو  دننکیم  تّیصو  ینعی  تسا ،

، دورب لیوأت  لوعفم  مسا  هب  هک  یلاح  رد  اجاوزا »  » زا تسا  لاح  ای  ّلک  زا  ضعب  لدب  وحن  هب  تسا  لدب  ندرک ) نوریب  نودـب   ) ٍجارْخِإ َْریَغ 
اهنآ نیرتهب  هک  تسا  هدـش  هتفگ  يرگید  ياهزیچ  هیآ  ءازجا  بارعا  رد  و  دورب . لیوأت  لعاف  مسا  هب  رگا  تسا  نورذـی »  » لعاف زا  لاح  ای 

49 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  میدرک . رکذ  ام  هک  تسا  يزیچ 
هب لاس  کی  ات  ثراو  هک  دوب  نیا  مالسا  لّوا  رد  مکح  اریز  ّنهثاریم »  » هیآ تافو و  هّدع  هیآ  هب  تسا  هدش  خسن  هیآ  هک  تسا ، رابخا  رد  و 
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مظن رد  هّدع  هیآ  هچ  رگا  درک ، خـسن  « 1 « » ّنهثاریم  » هیآ هّدـع و  هیآ  ار  مکح  ود  ره  سپ  دورب ، ثرا  نودـب  نز  سپـس  دـهدب و  هقفن  نز 
. تسا هدوب  رخأتم  لوزن  رد  یلو  تسا  مّدقم 

نیب رد  جارخا  مدع  هب  مکح  هک  نیا  ربانب  تسین . امش  رب  یهانگ  لاس ، کی  زا  دعب  ناشنارسمه  ياههناخ  زا  دنوش  جراخ  رگا  َنْجَرَخ  ْنِإَف 
. دشابن بجاو  جارخا  مدع  هب  مکح  هک  نیا  ربانب  تسا  لاس  ندش  مامت  زا  لبق  جورخ  دوصقم  هک  نیا  ای  دشاب . تّدم  لاس و 

، تسین امش  رب  یهانگ  داریا و  «، 2  » ماّکح يا  ای  و  دینکیم ، هعجارم  نانز ، يایلوا  هب  هک  یناراگتساوخ  يا  ای  ناثراو ، يا  ْمُْکیَلَع  َحانُج  الَف 
تباـجا نتفرگ و  رارق  ناراگتـساوخ  ضرعم  رد  شیارآ و  نییزت و  زا  دوـخ  هراـب  رد  هک  هـچنآ  زا  ٍفوُْرعَم  ْنـِم  َّنِهِـسُْفنَأ  ِیف  َنـْلَعَف  اـم  ِیف 

دهاوخیم ادخ  هک  يزیچ  زا  تساناد ، اناوت و  ادـخ  ٌمیِکَح و  ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو  دـنهد . ماجنا  دـنهاوخیم  هک  نانآ  اب  حاکن  اهنآ و  يراگتـساوخ 
و دیشاب . رذح  رب  دنتسه  امش  تسد  ریز  هک  یناسک  هب  ملظ  زا  و  دیزرون ، تفلاخم  وا  اب  دیسرتب و  ادخ  ماقتنا  زا  سپ ، درادن ، دوجو  یعنام 

. تسا نآ  رد  امش  حالص  هک  هچنآ  هب  رگم  دنکیمن  یهن  رما و  وا 

49 ص :  هیآ 241 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(241  ) َنیِقَّتُْملا یَلَع  اقَح  ِفوُْرعَْملِاب  ٌعاتَم  ِتاقَّلَطُْمِلل  َو 

49 ص :  همجرت ..... :

. تسا ناراکزیهرپ  راوازس  نیا  هک  دنزاس  دنمهرهب  يزیچ  هب  دننک  هقّلطم  هک  ار  ینانز  نادرم 
__________________________________________________

ح 4261. ص 129 ، ج 1 ، یشایع : ( 1)
. تسا فرع  مکاح  ای  عرش و  مکاح  زا  ّمعا  ماّکح  ( 2)

50 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

50 ص :  ریسفت ..... :

دنمهرهب مکح  اریز  یبوجو ، مکح  نایب  زا  دعب  تسا  یبابحتـسا  مکح  نایب  صیـصخت و  زا  دـعب  تسا  میمعت  ِفوُْرعَْملِاب  ٌعاتَم  ِتاقَّلَطُْمِلل  َو 
دنمهرهب «: 1  » تسا ربخ  رد  تسا . هدـیدرگن  رّرقم  زین  يرهم  هدـشن و  یکیدزن  اهنآ  اـب  هک  دوب  ياهقّلطم  ناـنز  يارب  قباـس  رد  نز  نتخاـس 

نیا نایب  رد  یلو  یهدب  قالط  هک  نیا  زا  لبق  يزاسب  دنمهرهب  ارنانآ  دیاب  هک  نیا  و  دیامنن ، ای  دـیامن  لوخد  هچ  تسا  بجاو  نانز  نتخاس 
دوخ ردق  هب  دنمتورث  اراد و  هک  تسا  نیا  شاهّدع  نتـشذگ  زا  دعب  نز  هقفن  يارب  هیآ  ود  رد  عاتم »  » رکذ هک  تسا  ع )  ) قداص ماما  زا  هیآ 

( تسا قالط  ندـش  یعطق  هّدـع و  ياـضقنا  زا  دـعب  مکح  نیا  هک  نیا  ناـیب  يارب   ) همادا رد  و  دزادرپب ، دوخ  تقاـط  رادـقم  هب  مه  راداـن  و 
دنوادـخ و  تسا ، راودـیما  زین  درم  دراد و  شدرم  هب  دـیما  تسا و  هّدـع  رد  زونه  نز  هک  نآ  لاـح  دـهدن و  نز  هب  یعاـتم  هنوگچ  دومرف :

. دروآیم دیدپ  ود  نآ  نیب  دهاوخب  هک  ار  هچنآ 
. تسا لاح  ای  دنکیم  دیکأت  ار  شدوخ  ریغ  تسا و  قلطم  لوعفم  اقَح 

. تسا ناراکزیهرپ  هتسیاش  تباث و  رما  نیا  َنیِقَّتُْملا و  یَلَع 
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50 ص :  هیآ 242 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(242  ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِِهتایآ  ْمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک 

50 ص :  همجرت ..... :

. دینک رّکفت  دیشیدنیب و  هک  دشاب  دزاس  نایب  نشور  هنوگ  نیا  امش  يارب  ار  دوخ  تایآ  ادخ 

50 ص :  ریسفت ..... :

. ناشندش هقّلطم  ناشنارسمه و  تافو  دروم  رد  نانز  ماکحا  ندرک  نایب  تسا  نینچ  نیا  َِکلذَک 
__________________________________________________

. ].....[ ح 957 ص 200 ، ج 1 ، نیلقثلا : رون  ( 1)
51 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ْمُکَّلََعل دـنکیم . نایب  دـننکیم ، ترـشاعم  امـش  اب  درم  نز و  زا  هک  یناسک  امـش و  دوخ  ّقح  رد  هک  یتاـیآ  دـنوادخ  ِِهتاـیآ  ْمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی 
. دیبایرد ار  ماکحا  ياهتمکح  حلاصم و  دینک و  كرد  ار  ادخ  ماکحا  تایآ و  ناتیاهلقع  اب  ای  دیوش  لقاع  ینعی  َنُولِقْعَت 

51 ص :  هیآ 243 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َّنِکل َو  ِساَّنلا  یَلَع  ٍلْـضَف  وُذـَل  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهاـیْحَأ  َُّمث  اُوتُوم  ُهَّللا  ُمَُهل  َلاـقَف  ِتْوَْملا  َرَذَـح  ٌفُولُأ  ْمُه  َو  ْمِهِراـیِد  ْنِم  اوُجَرَخ  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ 
(243  ) َنوُرُکْشَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ 

51 ص :  همجرت ..... :

ار اهنآ  سپـس  دندرم  همه  دیریمب  دومرف  ادخ  دـندوب ، نت  نارازه  هک  دـنتفر  نوریب  دوخ  راید  زا  گرم  سرت  زا  هک  ار  یناسک  يدـیدن  ایآ 
. دنتسین ّقح  رازگساپس  مدرم  رتشیب  نکیل  تسا  مرک  لضف و  ناگدنب  ّقح  رد  ار  ادخ  اریز  درک  هدنز 

51 ص :  ریسفت ..... :

ار تیؤر  لعف  یلو  يرآیمن ، دای  هب  ایآ  ینعی  رکذت » ملا  : » دیوگب هک  دوب  نیا  ترابع  ّقح  تسا و  يراکنا  ماهفتـسا  يدیدن !؟ ایآ  ََرت  َْمل  َأ 
دّیقم هک  یناسک  و  دنتفر ، دنتشذگ و  نانآ  هچ  رگا  هک  دراد  نیا  هب  هراشا  بلطم  نیا  دنکیم و  اهنآ  يارب  ندید  زاوج  رب  تلالد  هک  دروآ 

هّللا یّلص  ربمایپ  هب  تبسن  اهنامز  اریز  دنرضاح ، اهنآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  تبـسن  هّتبلا  دننیبیمن ، ار  اهنآ  رگید  دنتـسه  نامز  هب 
. تسا تاّینامز  نامز و  رب  طیحم  وا  نوچ  تسین ، یقرف  لاح  لبقتسم و  یضام و  نیب  يو  شیپ  رد  تسا و  هدیچیپ  مه  رد  هلآ  هیلع و 

نت نارازه  هکیلاح  رد  دـنتفر  نوریب  شیوخ  ياهنیمزرـس  زا  هک  یناسک  َلاـقَف  ِتْوَْملا  َرَذَـح  ٌفُولُأ  ْمُه  َو  ْمِهِراـیِد  ْنِم  اوُجَرَخ  َنیِذَّلا  َیلِإ 
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نت نارازه  هکیلاح  رد  دـنتفر  نوریب  شیوخ  ياهنیمزرـس  زا  هک  یناسک  َلاـقَف  ِتْوَْملا  َرَذَـح  ٌفُولُأ  ْمُه  َو  ْمِهِراـیِد  ْنِم  اوُجَرَخ  َنیِذَّلا  َیلِإ 
هک ياهدارا  اب  هکلب  دوش  هتخاون  هک  یتوص  اب  هن  و  دوشیم ، هدینـش  هک  یئادـن  اـب  هن  شنأـش ، اـب  بساـنم  نتفگ  تفگ ، ادـخ  سپ  دـندوب ،

. تسا شلعف  روهظ  نامه 
هک دندوب  ماش  ياهرهـش  زا  يرهـش  لها  نانیا  هک  تسا ، هدش  تیاور  درک  ناشهدنز  سپـس  دیریمب ، هک  اهنآ  هب  ْمُهایْحَأ  َُّمث  اُوتُوم  ُهَّللا  ُمَُهل 

52 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ياراد 
يوق نوچ  اینغا ، دیآیم  نوعاط  هک  دندرکیم  ساسحا  هک  هاگ  ره  و  دـشیم ، عقاو  اهنآ  نیب  نوعاط  یتقو  ره  رد  و  دوب ، هناخ  رازه  داتفه 
رهـش رد  هک  دوب ، یناسک  نیب  رتشیب  گرم  و  دـندنامیم ، رهـش  رد  ناـشندوب  فیعـض  تهج  زا  ءارقف  و  دـندشیم . جراـخ  رهـش  زا  دـندوب 

گرم میدوب  رهش  رد  ام  رگا  دنتفگیم : دندوب  رهـش  زا  جراخ  هک  نانآ  و  دوب ، رتمک  گرم  دندش  جراخ  هک  یناسک  نیب  رد  و  دندنامیم ،
. دوبیم رتمک  ام  نیب  رد  گرم  میتفریم  رهش  نوریب  ام  رگا  دنتفگیم : دندوب  هدنام  رهش  رد  هک  نانآ  و  دشیم ، دایز  ام  نیب  رد 

ساسحا ار  نوعاط  یتقو  سپ  دنوش . جراخ  رهـش  زا  یگمه  دننک ، ساسحا  ار  نوعاط  ندمآ  تقو  ره  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب  ناشیأر  سپ 
تکرح زا  هک  یئاج  ات  دنتخادرپ ، ترفاسم  هب  اهرهـش  رد  سپ  دنریمب ، ادابم  ات  دنتـسج  يرود  نوعاط  زا  دندش و  جراخ  ناشهمه  دـندرک 

اهنآ هب  دـنوادخ  دنتـسه  یندـنام  اجنآ  هک  دـندش  نئمطم  دنتـشاذگ و  نیمز  رب  ار  ناشیاهراب  یتقو  دـندرک ، لزنم  اجنامه  دنداتـسیا و  زاب 
هار رـس  رب  نانآ  نوچ  و  دوب ، مولعم  دزیم و  قرب  راثآ  نآ  یلو  دندش  هدیـسوپ  دـندرم و  یگمه  تعاس  نامه  زا  دـیریمب ، ناتهمه  تفگ :
وا هب  هک  لیئارـسا  ینب  ناربمایپ  زا  یکی  دندرک ، عمج  اجکی  رد  هدرک و  وداج  ار  اهنآ  دندرکیم  روبع  اجنآ  زا  هک  یناسک  هکنیا  ات  دـندوب 

دوخ تّیـشم  اب  ار  اهنآ  رگا  ایادخ  تفگ : تفرگ و  تربع  درک و  هیرگ  دـید و  ار  اهناوختـسا  نآ  درکیم  روبع  اجنآ  زا  دـنتفگیم  لیقزح 
هک تتاقولخم  زا  یناسک  اب  و  دندروآیم ، دوجوب  ار  تناگدنب  هدرک و  دابآ  ار  تیاهرهـش  يدـناریم  ار  اهنآ  هک  روطنامه  يدرکیم  هدـنز 

سپ اراگدرورپ ، یلب  تفگ : يراد ؟ تسود  ار  راک  نیا  اـیآ  دومن  یحو  وا  هب  دـنوادخ  سپ  دـندرکیم . تداـبع  ارت  دـننکیم  وت  تداـبع 
. دوب مظعا  مسا  نامه  هک  تفگ  دوب  هتفگ  وا  هب  دنوادخ  هک  ار  یتاملک  نامه  لیقزح  وگب . نانچ  نینچ و  هک  درک  یحو  دنوادخ 

53 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  یضعب  هک  دید  درک و  هاگن  اهناوختسا  هب  تفگ  ارنآ  لیقزح  یتقو  سپ 
ار ادخ  لیلهت  ریبکت و  حـیبست و  دـندرکیم و  هاگن  ار  رگیدـکی  و  دـندش ، هدـنز  سپ  دبـسچیم ، رگید  یـضعب  هب  درپیم و  اهناوختـسا  زا 

«. 1  » تساناوت زیچ  ره  رب  دنوادخ  هک  مهدیم  تداهش  تفگ : تقو  نآ  رد  لیقزح  دنتفگیم ،
بآ نتخیر  سپ  تخیر  بآ  اهنآ  يور  وا  و  دزیرب ، بآ  اهنآ  رب  هک  درک  رما  ربمایپ  نآ  هب  دنوادخ  هک : تسا  هدمآ  سرف  زورون  باتک  رد 

«. 2  » دنادیمن یسک  ملع  رد  نیخسار  زج  ار  شببس  هک  دش  تّنس  زورون  زور  رد 
هک یتّدم  ات  دندرک و  حاکن  دندروخ و  اذـغ  دـندش و  نکاس  اههناخ  رد  هکنیا  ات  درک  ّدر  ایند  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  تسا ، هدـش  تیاور 

«. 3  » دندرم ناشدوخ  ياهلجا  هب  سپس  دندنام  ایند  رد  تساوخیم  ادخ 
ندرک هدنز  ندـناریم و  عومجم و  لیلعت  ای  ندـناریم  زا  دـعب  ندرک  هدـنز  ندروآ ) تلع   ) لیلعت ترابع  نیا  ِساَّنلا  یَلَع  ٍلْضَف  وُذـَل  َهَّللا  َّنِإ 
مدرم رب  لضف  بحاص  دـنوادخ  هک  دـندرگ  لماک  لمع  نیا  اب  هکنیا  اـت  درک  ناشهدـنز  سپـس  دـناریم و  ار  اـهنآ  ینعی  تسا ، نآ  زا  دـعب 
لمع نیا  زا  نارگید  هک  نیا  يارب  ای  تسا ، مدرم  رب  لضف  بحاص  دنوادخ  هک  دـندرگ  لماک  لمع  نیا  زا  نارگید  هک  نیا  يارب  ای  تسا ،

. دهدیم رارق  تربع  رگید  یضعب  رب  ار  یضعب  تسا و  مدرم  رب  مرک  لضف و  بحاص  دنوادخ  هک  دنریگب  تربع 
هک يزیچ  رد  ار  شتمعن  و  دننکیمن ، شیاهتمعن  هب  رظن  سپ  دنروآیمن  ياج  هب  ار  وا  لضف  رکش  ینعی  َنوُرُکْشَی  ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو 

. دننکیمن فرصم  تسا ، هدش  قلخ  نآ  يارب  تمعن 

53 ص :  هیآ 244 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا
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(244  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاق  َو 
__________________________________________________

ص 233. ج 1 ، ناهرب : ( 1)

ص 250. ج 1 ، یفاص : ( 2)

ص 250. ج 1 ، یفاص : ( 3)
54 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

54 ص :  همجرت ..... :

. تساناد اونش و  قلخ  رادرک  راتفگ و  هب  ادخ  هک  دینادب  دینک و  راکیپ  ادخ  هار  رد 

54 ص :  ریسفت ..... :

دیراذگاو ردق  هب  ار  ناتراک  دیسرتن و  گرم  زا  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  دوشیم  هدافتسا  هتـشذگ  زا  هک  تسا  رّدقم  هلمج  رب  فطع  اُوِلتاق  َو 
. دینک راکیپ  دیاب  اذل  دهدیمن . تاجن  ردق  اضق و  زا  ار  امش  سرت ، هک 

نیا هیآ  ینعم  يزاجم و  ای  تسا  یقیقح  فرظ  ّرقتـسم و  ای  تسا  وغل  فرظ  ای  هک  دـش  هتفگ  نیا  زا  شیپ  هّللا  لیبس  هراب  رد  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف 
قیرط تیالو و  ادخ  یقیقح  هار  هک  نیا  و  وا ، نالعا  ادخ و  هار  ظفح  رد  ای  دیتسه ، ادـخ  هار  رد  امـش  هک  یلاح  رد  دـینک  راکیپ  هک  تسا 

. تسادخ لیبس  راک  نآ  دوش  رداص  نآ  زا  ای  دنک  کمک  نآ  هب  هک  یلمع  ره  و  تسا ، بلق 
ینعی ناراگنا  لهـس  و  دـناهتفرن ) داـهج  هب  هک   ) نیدـعاق نیدـهاجم و  هک  ار  هچنآ  تساونـش و  ادـخ  هک  دـینادب  ٌعیِمَـس و  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو 

فّلختم هب  ٌمِیلَع  دونشیم . ار  همه  دنیوگیم ، داهج ،... هب  ناگدننک  قیوشت  ناگدننک و  بیغرت  و  دناهدرک ، یتسـس  گنج  رد  هک  یناسک 
. دراد یهاگآ  زین  شدوصقم  هدهاجم و  هب  هچنانچ  دنادیم ، ار  وا  ّتین  تسا و  هاگآ 

54 ص :  هیآ 245 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(245  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َو  ُطُْصبَی  َو  ُِضبْقَی  ُهَّللا  َو  ًةَرِیثَک  ًافاعْضَأ  َُهل  ُهَفِعاُضیَف  ًانَسَح  ًاضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم 

54 ص :  همجرت ..... :

همه دشخبیم و  تعـسو  دنکیم و  دودحم  هک  تسادخ  دیازفیب و  نآ  رب  ربارب  نیدنچ  ادخ  ات  دهد  هنـسحلا  ضرق  ماو  ار  ادخ  هک  تسیک 
. دیدرگیم زاب  وا  يوس  هب 

54 ص :  ریسفت ..... :

هراشا
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55 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

55 ص :  نآ .....  قیقحت  ادخ و  ضرق  نایب 

ضرق ار  وا  ینعی  هضرقأ »  » و یهدیم . تسا  نآ  ناهاوخ  هک  یـسک  هب  ار  نآ  هک  تسا  يزیچ  ضرق  ًانَـسَح  ًاـضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم 
دشاب و صخـش  دزن  هعیدو  ای  هیراع  تروص  هب  يزیچ  رگا  سپ  دشاب ، هدـنهد  ضرق  کلم  هک  يزیچ  زا  رگم  دوشیمن  نداد  ضرق  و  داد ،

رامـش هب  یبصغ  فّرـصت  تسا و  مارح  دـهد  ماو  ار  لام  نآ  لام  بحاص  زا  ریغ  رگا  دوشیمن و  هتفگ  ضرق  دـنک  در  شبحاص  هب  ار  نآ 
. ددرگیمن بوسحم  نداد  ضرق  دیآیم و 

، یناسنا نوؤش  تاکاردا و  ینامـسج و  ياضعا  تالآ و  یناویح و  یتابن و  ياوق  يویند و  یـضرع  لاوما  لـیبق  زا  دراد  ناـسنا  هک  هچنآ  و 
هیراع ّدر  باب  زا  دیامن  ّدر  ادخ  هب  ار  اهنآ  زا  يزیچ  رگا  سپ  تسا ، هداد  هیراع  ناسنا  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  اهنیا  همه 

. تسا ریغ  لام  رد  فّرصت  مارح و  دهدب  ریغ  هب  یلصا  بحاص  هزاجا  نودب  ار  اهنآ  زا  يزیچ  رگا  و  نداد ، ضرق  هن  دشابیم ، شبحاص  هب 
ات دریگیم ، ضرق  اهنآ  زا  تسا  هداد  هیراع  نانآ  هب  هک  ار  هچنآ  دراد  شناگدـنب  هب  هک  یتمحر  فطل و  لامک  باـب  زا  یلاـعت  دـنوادخ  و 

. داد دهاوخ  ضوع  دنوادخ  هک  نیا  هب  دنک  هراشا  ضرق  هّدام  هب  هک  نیا 
يویند و هئـشن  بسح  رب  تساراد  ناسنا  هک  يزیچ  ره  رد  هکلب  درادن ، يویند  لام  هب  یـصاصتخا  دنکیم  بلط  دـنوادخ  هک  ار  یـضرق  و 

. دراد نایرج  اضعا  اوق و  لاوما و  زا  يورخا 
تسا هتفگ  بوخ  هچ  یلاعت  يادخ  ضارقتسا  ندوب  ماع  نایب  رد  هر )  ) يولوم

نازخ تسا و  زیر  گرب  رد  ناج  خاش  نآ  زا  بش  زور و  تسا  گرب  اب  وچ  نت 
56 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دوزفارنا نتساک و  دیابب  نیز  دوز  تسا و  ناج  یگربیب  نت  گرب 
نمچ لد  رد  وع  رد  دیورب  ات  نت  گرب  نیز  هد  ضرق  هّللا  اوضرقا 

«1  » تأر نیع  هجو ال  دیامن  ات  تنت  همقل  نیا  زا  نک  مک  هد  ضرق 
ور شیپ  ینیبب  تلود  دص  هک  ات  اوضرقا  رد  تتلود  نیز  هد  ضرق 

. دشاب یلاعت  يادخ  برق  ضوع  نآ  هچ  رگا  دنکن  بلط  ضوع  هک  تسا  نیا  هب  بوخ ، نداد  ضرق 
هداد تبـسن  وا  هب  هک  تسا  نآ  ینعم  نیرتمک  هک  ربارب  دـنچ  ینعی  تسا . داض  رـسکب  فعـض »  » عمج فاعـضا  ًةَرِیثَک  ًافاعْـضَأ  َُهل  ُهَفِعاُضیَف 

ردصم مسا  فعـض  هک  نیاربانب  يددع  ردصم  ای  تسا  لاح  ای  تسا  هفعاضی »  » مّود لوعفم  ظفل  نیا  و  درادـن ، يّدـح  نآ  رثکا  دوشیم و 
. دندادیمن یسک  ادخ  زج  ارنآ  شرامش  هک  یئاج  ات  شدوخ  لثم  ربارب  هد  رب  تسا  قداص  هریثک  فاعضا  و  دشاب ،

دنک کین  راک  هکیسک  لمن - هروس  هیآ 89   ) اْهنِم ٌْریَخ  ُهَلَف  ِۀَنَـسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  هیآ  نیا  هک  یتقو  «: 2  » دومرف هک  تسا  ع )  ) قداص ماـما  زا  و 
. نک دایز  نم  يارب  اراگدرورپ  دومرف : ادخ  لوسر  دش  لزان  دسریم ). وا  هب  نآ  زا  رتهب 

ربمغیپ زاب  اْهنِم  ٌْریَخ  ُهَلَف  ِۀَنَسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  دومرف  یحو  یلاعت  يادخ  سپ 
__________________________________________________

هیآ 103 َراْصبَْألا - ُكِرُْدی  َوُه  َو  ُراْصبَْألا  ُهُکِرُْدت  هیآ ال  هب  هراشا  . ) دهد ناشن  وت  هب  دنیبیمن  ارنآ  یمـشچ  چیه  هک  ار  دوخ  هجو  نآ  ات  ( 1)
(. ماعنا هروس 

ح 434. ص 131 ، ج 1 ، یشایع : ( 2)
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ح 434. ص 131 ، ج 1 ، یشایع : ( 2)
57 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ًةَرِیثَک ًافاعْـضَأ  َُهل  ُهَفِعاُضیَف  ًانَـسَح  ًاضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  دومرف  لزان  یلاـعت  يادـخ  سپ  نک . رتداـیز  نم  يارب  ایادـخ  درک  ضرع 
. درادن یئاهتنا  تسین و  شرامش  لباق  ادخ  بناج  زا  ریثک  هک  دیمهف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپ 

روط نیمه  بلطم  و  كرت ، ای  دـشاب  لعف  هاوخ  تسادـخ  هب  نداد  ضرق  دـشاب  ادـخ  يارب  هک  یتعاـط  ره  هک  دوشیم  هدافتـسا  اـجنیا  زا  و 
تعاطا سپ  تسین . ود ، نآ  تّدـش  نتـساک  بضغ و  توهـش و  ياوق  زا  يراددوخ  هکّرحم و  ياوق  نداد  تکرح  زج  تعاـط  اریز  تسا ،

. دشابیم اهورین  نیا  بناج  زا  نداد  ضرق  ادخ 
دنوادخ ات  ار  ادـخ  دـهدیم  ضرق  یـسک  هچ  تسا : نیا  هیآ  ینعم  اریز  تسا ، نداد  ضرق  رد  قیوشت  هیلاح و  هلمج  ُطُْصبَی  َو  ُِضبْقَی  ُهَّللا  َو 

دریگیم و ار  يزور  یهورگ  زا  هک  تسادخ  طقف  اریز  دیزرون  كاسما  نتفر ، نیب  زا  رقف و  سرت  زا  دیهدب و  ضرق  سپ  دنک ، ربارب  دـنچ 
يزور و طسب  ببـس  ندـیزرو  كاـسما  و  درتسگیم ، رگید  تلاـح  رد  و  دریگیم ، گـنت  ار  يزور  یلاـح  رد  اـی  درتسگیم ، یهورگ  رب 

. دوشیمن نآ  ضبق  ببس  قافنا 
نیا رد  كاسما  اریز  دینکن ، كاسما  دیهدب و  ضرق  سپ  دنکیم  فعاضم  هدنهد  ضرق  هب  دنوادخ  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  و 

يادخ هک  یلاح  رد  دـشاب  هدیـسرن  ادـخ  هب  هک  تسا  نیا  سرت  ای  دـشاب  هتـشادن  ضرق  هب  عالّطا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  سرت  زا  ای  ماگنه 
. دهدیم طسب  ار  يزور  دهدیم و  ار  شاداپ  هک  تسوا  وا و  ریغ  هن  دریگیم  ار  ضرق  شدوخ  یلاعت 

رب شاداپ  نیا  دینکیم و  ادیپ  ار  وا  برق  ادخ و  ياضر  قاقحتـسا  سپ  دـیدرگیم ، رب  َنوُعَجُْرت  ادـخ  ریغ  يوس  هب  هن  ادـخ  يوس  هب  ِْهَیلِإ  َو 
. دوشیم هدوزفا  دیریگیم  هک  یضوع  ربارب  دنچ 

58 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  گرم  ببس  ار  یضعب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  دناهتفگ : یضعب 
نداد هراب  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدش  تیاور  تسا و  دیعب  اّدـج  ینعم  نیا  و  دـنکیم ، يزور  طسب  شثراو  رب  وا  ثرا  زا  و  دـنکیم ، ضبق 

نیا تسین و  رتبوبحم  ماما  هب  لوپ )  ) مهرد تخادرپ  زا  ادخ  رظن  رد  زیچ  چـیه  هک  تسا  هدـش  تیاور  و  «. 1  » تسا هدـش  لزان  ماما  هب  هلص 
زا ار  هبوت  دـنوادخ  هک : یلاـعت  يادـخ  لوق  نیا  رباـنب  و  «، 2  » دـهدیم رارق  دـحا  هوـک  لـثم  تشهب  رد  وا  يارب  ار  مهرد  نآ  دـنوادخ  هک 

نیا ربانب  دـنکیم ، لوبق  شنانیـشناج  رهاظم  رد  ار  هبوت  دـنوادخ  هک  تسا  ینعم  نادـب  دریگیم ، ار  تاقدـص  دـنکیم و  لوبق  شناگدـنب 
ار شاداـپ  دریگیم و  ار  ضرق  شنانیــشناج  رهاـظم  رد  دـنوادخ  هـک  تـسا  نـیا  دـهدیم ) طـسب  دــنکیم و  ضبق  ادــخ   ) تراـبع ینعم 

. درتسگیم

58 ص :  هیآ 246 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُمُْکیَلَع َِبتُک  ْنِإ  ُْمْتیَـسَع  ْلَه  َلاق  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ِْلتاُقن  ًاِکلَم  اَنل  ْثَْعبا  ُمَُهل  ٍِّیبَِنل  اُولاق  ْذِإ  یـسُوم  ِدـَْعب  ْنِم  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ْنِم  ِإَـلَْملا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ 
ُهَّللا َو  ْمُْهنِم  ًالِیلَق  َّالِإ  اْوَّلََوت  ُلاتِْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  اَّمَلَف  اِنئاْنبَأ  َو  انِرایِد  ْنِم  انْجِرْخُأ  ْدَـق  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َِلتاُقن  َّالَأ  اَنل  ام  َو  اُولاق  اُوِلتاُقت  َّالَأ  ُلاـتِْقلا 

(246  ) َنیِِملاَّظلِاب ٌمِیلَع 

58 ص :  همجرت ..... :

هب ات  زیگنارب  ام  يارب  یهاشداپ  هک  دـندرک  اـضاقت  دوخ  تقو  ربمغیپ  زا  یـسوم  تاـفو  زا  دـعب  هک  ار  لیئارـسا  ینب  هورگ  نآ  يدـیدن  اـیآ 
نیا هک  دنتفگ  دینک ، ینامرفان  هدرکن  مایق  گنج  هب  ادابم  دوش  ضرف  داهج  رگا  تفگ  اهنآ  ربمغیپ  مینک  داهج  ادـخ  هار  رد  وا  یگدرکرس 
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، درک میهاوخ  گنج  همه  هّتبلا  دـندنار ، نامراید  زا  ار  ام  نادـنزرف  ام و  نانمـشد ،)  ) هک یتروص  رد  میورن  گـنج  هب  اـم  هک  دوش  هنوگچ 
ناراکمتـس رادرک  هب  ادخ  و  دندنادرگب ، داهج  زا  يور  همه  یکدـنا  زج  هب  اّما  دـیدرگ . رّرقم  نانآ  رب  داهج  مکح  اهنآ  تساوخرد  اب  سپ 

. تسا هاگآ 
__________________________________________________

ح 435. ص 131 ، ج 1 ، یشایع : ( 1)
ح 966. ج 1 ، نیلقثلا : رون  ( 2)

59 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

59 ص :  ریسفت ..... :

ندروآ تّلع  نیا  زا  شیپ  يدیدن ؟ ار  لیئارسا  ینب  نایوگ  نخس  فارـشا و  ینعی  لیئارـسا  ینب  ألم  ایآ  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ْنِم  ِإَلَْملا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ 
. دش نایب  تسا ، ترابع  نیا  ّقح  هک  يروآدای »  » ياج هب  ار  ندید » »

، دنتفگ یسوم  زا  دعب  ینعی  تسا ، تیؤر  فرظ  ای  تسا ، لامتشا  لدب  وحن  هب  ألم »  » زا لدب  تسا  صلاخ  مسا  ذا »  » اُولاق ْذِإ  یسُوم  ِدَْعب  ْنِم 
ع)  ) فسوی دالوا  زا  نون  نب  عشوی  شمـسا  ای  تسا ، يوـال  نادـنزرف  زا  هّیفـص  نب  نوعمـش  وا  مسا  هک  ناـشدوخ  زا  يربماـیپ  هب  ُمَُهل  ٍِّیبَِنل 

زین نیرّسفم  رتشیب  و  « 1  » تسا هدش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  ریخا  ینعم  نیا  و  دوشیم ، لیعامـسا  یبرع  رد  هک  تسا  لیئومـش  ای  تسا ،
«. 2  » دناهدیقع نآ  رب 

نامز نآ  رد  هک  هدـش  تیاور  ادـخ ، هار  رد  میگنجب  هک  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ِْلتاُقن  یهاشداپ ، ریما و  ام  يارب  ًاِکلَم  اـَنل  هدـب  رارق  تسرفب و  ْثَْعبا 
شیپ زا  هک  یئاـهربخ  زا  ار  اـهنآ  هدرک و  ماـیق  وا  رما  هب  زین  ربماـیپ  دربیم و  هار  ار  اـهنآ  دـشیم و  شنازابرـس  هدرکرـس  شدوـخ  هاـشداپ 

. درکیم ربخ  اب  دمآیم  شراگدرورپ 
نآ لامعتسا  و  دوشیم ، لامعتسا  تسه  نآ  هب  تبغر  هک  يرما  لوصح  عقوت  رد  یسع » ، » دیراد عّقوت  ایآ  ینعی  ُْمْتیَسَع  ْلَه  تفگ  ّیبن  َلاق 

ار راـکیپ  هک  دـندوب  ياهیحور  ياراد  اـهنآ  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  دنتـشاد  نآ  هب  تبغر  دـندرک و  لاـتق  بلط  اـهنآ  هک  نیا  اـب  اـجنیا  رد 
دای ماهفتـسا  زا  دوصقم  و  دوبن ، دـشاب  داهج  هب  لیام  هک  ییاهلقع  نانآ  يارب  دـندیزرویم و  لیامت  داـهج  كرت  هب  دنتـشادیم و  شوخاـن 

. دندش داهج  هب  دّهعتم  اهنآ  هک  تسا  بلطم  نیا  تیبثت  دنتسنادیم و  شوخان  ار  راکیپ  هک  تساهنآ  هب  يروآ 
__________________________________________________

ص 251. ج 1 ، یفاص : ( 1)
. تسا هدش  رکذ  لیئومس  ای  لیئومش  تاروت  رد  ( 2)

60 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
اَّلِإ اْوَّلََوت  ُلاتِْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  اَّمَلَف  اِنئاْنبَأ  َو  انِرایِد  ْنِم  انْجِرْخُأ  ْدَـق  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َِلتاُقن  اَّلَأ  اَنل  ام  َو  اُولاـق  اُوِلتاـُقت  اَّلَأ  ُلاـتِْقلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  ْنِإ 

داهج هب  ندرک  تشپ  رد  اهنآ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  مه »  » ریمـض ياج  هب  نیملاظ  رهاـظ  مسا  نتـشاذگ  َنیِِملاَّظلاـِب  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ْمُْهنِم  اًـلِیلَق 
. دنتسه ملاظ 

60 ص :  هیآ 247 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا
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ِلاْملا َنِم  ًۀَعَـس  َتُْؤی  َْمل  َو  ُْهنِم  ِْکلُْملِاب  ُّقَحَأ  ُنْحَن  َو  اْنیَلَع  ُْکلُْملا  َُهل  ُنوُکَی  یَّنَأ  اُولاق  ًاِکلَم  َتُولاـط  ْمَُکل  َثََعب  ْدَـق  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهُِّیبَن  ْمَُهل  َلاـق  َو 
(247  ) ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُهَْکُلم  ِیتُْؤی  ُهَّللا  َو  ِمْسِْجلا  َو  ِْملِْعلا  ِیف  ًۀَطَْسب  َُهداز  َو  ْمُْکیَلَع  ُهافَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  َلاق 

60 ص :  همجرت ..... :

رد تساور  یهاشداپ  یگرزب و  ام  رب  ار  وا  اجک  زا  هک  دـنتفگ  تخیگنارب  امـش  یهاشداپ  هب  ار  تولاط  دـنوادخ  اـنامه  تفگ  اـهنآ  ربمغیپ 
یهاـشداپ هب  ور  نیا  زا  وا  هک  تفگ  اـهنآ  باوج  رد  لوسر  تسین  ناوارف  لاـم  ار  وا  میتسه . وا  زا  رتهتـسیاش  یهاـشداپ  هب  اـم  هک  یتروص 

هک ره  هب  ار  دوخ  کـلم  دـنوادخ  تسا و  هدیـشخب  ینوزف  ار  وا  یئاـناوت ، شناد و  رد  هدـیزگرب و  شدـنوادخ  هک  دوب  دـهاوخ  رتهتـسیاش 
. تساناد شخب و  تعسو  تقیقح  هب  وا  هک  دشخب  دهاوخ 

60 ص :  ریسفت ..... :

رد تّوبن  هک : تسا  لقن  ُْهنِم  ِْکلُْملِاب  ُّقَحَأ  ُنَْحن  َو  اْنیَلَع  ُْکلُْملا  َُهل  ُنوُکَی  یَّنَأ  اُولاـق  ًاـِکلَم  َتُولاـط  ْمَُکل  َثََعب  ْدَـق  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهُِّیبَن  ْمَُهل  َلاـق  َو 
زا تولاط  دوب . هدشن  عمج  یهاشداپ  تّوبن و  هناخ  کی  رد  و  فسوی ، نادـنزرف  رد  یهاشداپ  کلم و  دوب و  هدـش  رقتـسم  يوال  نادـنزرف 
الاب هب  درکیم و  زاب  ار  شتـسد  داتـسیایم و  يدرم  رگا  هک  يوحن  هب  دوب ، تماق  دنلب  نوچ  دناهدیمان  تولاط  ار  وا  دوب و  نیماینب  نادنزرف 

. تسا هدوب  غّابد  دناهتفگ  یضعب  هدوب و  اّقس  وا  دناهتفگ  یخرب  دیسریم . تولاط  رس  هب  درکیم ، دنلب 
61 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هک  دوب ، نیا  دتسرفب  یهاشداپ  نانآ  يارب  دنوادخ  هک  تساوخرد  نیا  ّتلع 

يربمایپ نانآ  نیب  رد  و  دندرک ، یچیپرس  ناشراگدرورپ  رما  زا  و  دنداد ، رییغت  ار  ادخ  نید  و  دندرکیم ، هانگ  یسوم  زا  سپ  لیئارـسا  ینب 
ار تولاج  دنوادخ  سپ  «. 1  » دوب ربمایپ  يایمرا  نآ  هک  تسا  هدـش  تیاور  دـندرکیمن  تعاطا  اهنآ  درکیم و  یهن  رما و  ار  اـهنآ  هک  دوب 
ار ناشلاوما  و  دنار ، نوریب  ناشراید  رهش و  زا  تشک و  ار  ناشنادرم  درک و  تّیذا  ار  اهنآ  وا  و  دینادرگ ، ّطلسم  اهنآ  رب  دوب  « 2  » طبق زا  هک 

یهاشداپ ام  يارب  ات  هاوخب  ادخ  زا  دنتفگ : دندروآ و  هانپ  ناشربمایپ  هب  دـندمآ و  سپ  تفرگ ، يزینک  یگدرب و  هب  ار  ناشاهنز  و  تفرگ ،
تیب زا  تسا و  نیماینب  دالوا  زا  وا  دنتفگ : دـندرک و  راکنا  هداتـسرف  هاشداپ  ناونع  هب  امـش  يارب  ار  تولاط  دـنوادخ  تفگ  یتقو  دتـسرفب .

. میتسه یهاشداپ  تّوبن و  هداوناخ  زا  ام  اریز  دشاب ، هتشاد  تنطلس  ام  رب  وا  هک  تسین  زیاج  سپ  تسین ، مه  کلم  تیب  زا  تسین و  تّوبن 
مزاول هب  مایق  دشاب  نکمم  وا  يارب  هک  نیا  ات  تسا  لام  رد  تعسو  تنطلس  طرش  تسین و  لام  رد  تعـسو  وا  ِلاْملا و  َنِم  ًۀَعَـس  َتُْؤی  َْمل  َو 

هک تولاط  هن  میتسه  یهاشداپ  ّقحتـسم  میراد  رایـسب  ایند  لام  نوچ  ام  هک  دـنتفگ  اریز  تسا  رگید  هار  کـی  زا  هیاـنک  زین  نیا  و  تنطلس ،
. درادن لام 

سایقم و اب  ندیـسر  یهاشداپ  هب  ینعی  تسا  یلامجا  باوج  کی  نیا  هّتبلا  دیزگرب ، امـش  رب  ار  وا  ادخ  تفگ : ْمُْکیَلَع  ُهافَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  َلاق 
. دهدیم دهاوخب  هک  سک  ره  هب  ادخ  زا  تسا  مرک  لضف و  نآ  هکلب  تسین ، امش  ریبدت 

هب هک  دشاب  هتشاد  يدایز  ملع  و  دنسرتب ، وا  زا  مدرم  هک  دشاب  هتشاد  یگرزب  هّثج  تسا  هتسیاش  هاشداپ  هک  تسا  نیا  یلیـصفت  باوج  اّما  و 
تبقاع
__________________________________________________

ص 235. ج 1 ، ناهرب : ( 1)
یخرب برع و  داژن  زا  یخرب  ناینیطسلف  دندوب . نکاس  رصم  رد  امومع  هک  دوب  یماس  داژن  زا  يرگید  هریت  یطبـس  لباقم  یطبق : ای  طبق  ( 2)

. دندوب یطبق 
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62 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نداد تنطلس  ُءاشَی و  ْنَم  ُهَْکُلم  ِیتُْؤی  ُهَّللا  َو  ِمْسِْجلا  َو  ِْملِْعلا  ِیف  ًۀَطَْسب  َُهداز  َو  دومن ، لّضفت  تولاط  هب  دنوادخ  ار  ود  ره  و  دزادنا ، رظن  روما 

ياطعا طیارش  ياضتقا  هکلب  دیدرب ، نامگ  امش  هچنانچ  دشاب ، هاش ) ای  رگناوت   ) یصوصخم هداوناخ  زا  هک  تسین  نآ  رب  فوقوم  یـسک  هب 
دوقفم زین  عناـم  و  تسادـخ ، شنیزگ  بجوم  ناـمه  دراد و  مسج  ملع و  رد  هک  تسا  یتعـسو  نآ  تسا و  دوجوم  تولاـط ، هب  یهاـشداپ 
یلاعت يادـخ  ای  تسین ، رگناوت  ای  تسین ، یهاشداپ  هداوناخ  زا  تولاط  هک  نیا  ای  تسا ، یجراخ  ای  دـینکیم  رّوصت  هک  یعنام  اریز  تسا ،

یهاشداپ دـهاوخب  هک  ره  هب  دـنوادخ  اریز  درادـن . دوجو  عناوم  نیا  زا  مادـک  چـیه  هک  یلاح  رد  دراد ، یهاـشداپ  ّتیلها  وا  هک  دـنادیمن 
. دوشیم هداد  وا  هب  یهاشداپ  هک  یسک  بناج  زا  هچ  جراخ و  زا  هچ  دشاب  هار  رد  یعنام  هک  نیا  نودب  دهدیم 

. دنکیم ناربج  شدوخ  تعسو  اب  ار  تولاط  لام  تورث و  یمک  دنوادخ  ٌعِساو و  ُهَّللا  َو 
لوق سپ  دشاب . ینیمخت  لیلد  یّنظ و  سایق  کی  زا  شلعف  مکح و  هک  تسین  لهاج  وا  دراد ، یهاشداپ  تّیلها  یـسک  هچ  هک  دنادیم  ٌمِیلَع 

: ادخ
. تسا لاح  ای  ُهافَطْصا ، َهَّللا  َّنِإ  عومجم  رب  فطع  ای  تسا ، ّنا »  » لومعم رب  فطع  ای  ُءاشَی  ْنَم  ُهَْکُلم  ِیتُْؤی  ُهَّللا  َو 

62 ص :  هیآ 248 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ِیف َّنِإ  ُۀَِکئالَْملا  ُُهلِمَْحت  َنوُراه  ُلآ  َو  یـسُوم  ُلآ  َكََرت  اَّمِم  ٌۀَّیَِقب  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَنیِکَـس  ِهِیف  ُتُوباَّتلا  ُمُکَِیتْأَی  ْنَأ  ِهِْکُلم  َۀَیآ  َّنِإ  ْمُهُِّیبَن  ْمَُهل  َلاق  َو 
(248  ) َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ًۀَیَآل  َِکلذ 

62 ص :  همجرت ..... :

تسا نوراه  یـسوم و  هدنامزاب  حاولا  ادخ و  هنیکـس  نآ  رد  هک  یتوبات  هک  تسا  نیا  وا  یهاشداپ  ناشن  هک  تفگ  هورگ  نآ  هب  ناشربمایپ 
. دیشاب هتشاد  نامیا  رگا  نشور  تسا  یتّجح  ار  امش  نآ  رد  هک  دروآ  دهاوخ  امش  يارب  دنرب  شودب  شناگتشرف  و 

63 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

63 ص :  ریسفت ..... :

63 ص :  هنیکس .....  توبات و  نایب 

: تفگ ناشندرک  مزلم  يارب  دید  ناشدساف  سایق  ببس  هب  ار  اهنآ  راکنا  هکنآ  زا  دعب  ناشربمایپ  ْمُهُِّیبَن  ْمَُهل  َلاق  َو 
زا تسا  تولعف  نزو  رب  ای  توباـت »  » دروآیم هار  هب  ار  توباـت  هک  تسا  نیا  وا  یهاـشداپ  ياـههناشن  زا  ُتُوباَّتلا  ُمُکَِیتْأَـی  ْنَأ  ِهِْکُلم  َۀَـیآ  َّنِإ 

« أوبتی یبت   » زا توغاط  دننام  توعلف »  » نزو رب  ای  دوب ، وا  هب  دنوادخ  تشگزاب  ببس  زین  دوب و  ادخ  هب  شبحاص  تشگزاب ، ینعم  هب  بات » »
. دوب گنج  رد  تمینغ  هبلغ و  ببس  توبات  نوچ  تفرگ ، تمینغ  هب  ای  درک  گنج  ینعی 

لثم  ) اتّوتب اریز  تسا . هتفر  راک  هب  رتمک  قولاق  سولاس و  تروص  هب  قلق »  » و سلـس »  » دننام هچ  رگا  دشاب  لوعاف »  » نزو رب  تسا  نکمم  و 
ردام يارب  دـنوادخ  هک  دوب  یقودنـص  زا  ترابع  توبات  نآ  و  تسا ، لوعاـف  نزو  رب  توباـت  هک  تسا  نآ  رگناـیب  توباـت ، ینعم  هب  رّونت )
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ارف لجا  ار  یسوم  هک  یتقو  دنتسجیم ، كّربت  نآ  هب  لیئارـسا  ینب  اذل  دنکفا ، ایرد  هب  تشاذگ و  نآ  رد  ار  یـسوم  ات  دومن ، لزان  یـسوم 
داـهن و هعیدو  هب  عشوی  دوخ  ّیـصو  دزن  ار  نآ  و  تشاذـگ ، قودنـص  رد  دوـب  وا  دزن  رد  تّوـبن  تاـیآ  زا  هک  هچ  ره  هرزو و  حاوـلا  دیـسر 

ینب نیب  توبات  هک  مادام  دـندرکیم . يزاـب  نآ  اـب  هار  رد  اـههّچب  دـندرک و  یمارتحایب  نآ  هب  هک  نیا  اـت  دوب  اـهنآ  نیب  ناـنچمه  توباـت 
درب و الاب  ار  توبات  دنوادخ  دندرمش  کبس  ار  توبات  دندش و  یصاعم  بکترم  هک  یتقو  یلو  دندوب ، فرش  تّزع و  رد  اهنآ  دوب  لیئارسا 

دنوادخ دندرک و  تساوخ  رد  ّیبن  زا  هک  یتقو  سپس  « 1  » تشادرب نانآ  نیب  زا 
__________________________________________________

داهن نآ  رد  تشک و  ار  سیریزا  شردارب  یکشخ  يادخ  تس »  » رصم ریطاسا  قبط  هک  دراد  یقودنص  هب  تهابش  دوهی  نیب  رد  توبات  ( 1)
گنهرف ود  طابترا  نیا  دراد و  یکیدزن  دنداهنیم  نآ  رد  هدش  یئایموم  دسج  هک  مه  گرم  زا  سپ  ناگدرم  توبات  اب  دـنکفا و  لین  رد  و 

(. مجرتم  ) دناسریم ار  دوهی  رصم و 
64 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تمالع هک  دومرف  دنوادخ  هچنانچ  دینادرگرب ، اهنآ  هب  دنوادخ  ار  توبات  داتـسرف  اهنآ  يوس  هب  دنک  گنج  هک  یکلم  ناونع  هب  ار  تولاط 
. دروایب ار  توبات  هک  تسا  نیا  تولاط  یهاشداپ  هناشن  و 

دنناـم دراد  یتروـص  تشهب و  زا  تسا  يداـب  نآ  هک  تسا  هدـمآ  يربـخ  رد  تسا  فـلتخم  هنیکـس  ناـیب  رد  راـبخا  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَنیِکَـس  ِهِیف 
دیاب هکلب  تشگیم  رب  دیابن  داتفایم  ولج  توبات  رب  يدرم  رگا  دنتشاذگیم  راّفک  ناناملـسم و  نایم  رد  ار  توبات  هاگره  ناسنا و  تروص 

. تشکیم ار  وا  ماما  دوب و  هدش  رفاک  تشگیم  رب  یسک  رگا  و  درکیم ، هبلغ  ای  دشیم  هتشک  ای 
دندروآیم و نخس  هب  ار  نآ  دندرکیم  فالتخا  يزیچ  رد  تقو  ره  و  دنزیم ، فرح  هک  تسادخ  حور  هنیکس  تسا : هدمآ  يربخ  رد  و 

. دادیم ربخ  دنتساوخیم  هک  هچنآ  زا  ار  نانآ 
تروص دـننام  دوب  یتروص  وا  يارب  و  دـیزویم ، تشهب  زا  هک  دوب  يداب  دوب  لیئارـسا  ینب  نیب  رد  هک  ياهنیکـس  تسا : يرگید  ربخ  رد  و 

«. 1  » ناسنا
نیا و  دراد ، یـشوخ  يوب  دراد و  ناسنا  تروص  دـننام  یتروص  دوشیم و  جراـخ  تشهب  زا  تسا  يداـب  هنیکـس  تسا : يرگید  ربخ  رد  و 

«. 2  » تشاذگیم نیمز  هب  ار  اهنوتس  اههیاپ و  نآ  دزیم و  رود  ادخ  هناخ  ناکرا  لوح  رد  و  دش ، لزان  میهاربا  رب  هک  تسا  نامه 
«4 «. » 3  » تسادج ریز  زا  هک  هبرگ  رس  دننام  رس  کی  دراد و  لاب  ود  هنیکس  تسا : يرگید  ربخ  رد  و 

لآ نوراه و  یسوم و  ینعی  َنوُراه  ُلآ  َو  یسُوم  ُلآ  َكََرت  اَّمِم  ٌۀَّیَِقب  َو 
__________________________________________________

ص 254. ج 1 ، یفاص : ( 1)
. ].....[ ح 442 ص 133 ، ج 1 ، یشایع : ( 2)

ص 254. ج 1 ، یفاص : ( 3)
تسا ینورد  سدقلا  حور  زا  لصاح  شمارآ  هنیکـس  هک  یلاح  رد  تسا  یکیلبمـس  ینّیعت و  یلاثم و  ياهتروص  دش  هتفگ  هچنآ  همه  ( 4)

(. مجرتم  ) دوشیم لصاح  حور  ماقم  هب  لاّصتا  رد  کلاس  يارب  هک 
65 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هک یتقو  اصوصخم  دـنوشیم  هدارا  مه  اب  همه  هیلا  فاـضم  فاـضم و  دوشیم  رگید  زیچ  هب  هفاـضا  هک  يزیچ  اـهتقو  یلیخ  نوچ  ود ، نآ 
یـضعب رد  و  تسایبنا ، هّیرذ  نآ  هک  تسا  رابخا  زا  یـضعب  رد  سپ  تسا . فلتخم  هّیقب  ریـسفت  رد  رابخا  دـشاب و  رظن  دروم  هفاـضا  ّتیثیح 

. دراد دوجو  تمکح  ملع و  نآ  رد  هک  تسا  حاولا  ياههزیر  ایبنا و  هّیرذ  روظنم  رابخا 
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. دش هتشاذگ  توبات  رد  دش و  هتشون  حاولا  رد  دمآ و  نامسآ  زا  ملع  هک  تسا  نیا  لاوقا  یضعب  رد  و 
توبات رد  زین  دوشیم ، هتسش  نآ  رد  ایبنا  ياهلد  هک  یتشط  و  تسا ، هتسکش  هک  تسا  یـسوم  حاولا  توبات  رد  تسا : رگید  یـضعب  رد  و 

. تسا
. دوب یسوم  ياصع  طقف  توبات  رد  تسا : رگید  یضعب  رد  و 

هب ار  نآ  مدآ  دالوا  سپ  تسا ، هدرک  لزاـن  مدآ  رب  ار  اـیبنا  تروص  نآ  رد  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  توباـت  هک  تسا  لاوقا  یـضعب  رد  و 
«1 . » دندرب ثرا 

ینب نانمشد  تسد  رد  توبات  «: 2  » تسا ربخ  رد  و  دندرکیم ، لمح  نامـسآ  نیمز و  نیب  ار  نآ  هکئالم  دناهتفگ : یخرب  ُۀَِکئالَْملا  ُُهلِمَْحت 
اهنآ تسد  زا  ادخ  سپـس  دمآ  دیدپ  نانآ  نیب  رد  اههثداح  دـش و  تخـس  لیئارـسا  ینب  رب  رما  هک  دوب  یتقو  نآ  دوب و  هقلامع  زا  لیئارـسا 

. دینادرگرب لیئارسا  ینب  هب  هرابود  تفرگ و 
سپ داتفا ، ورب  دش و  نوگنرس  ناشیاهتب  سپ  دندرک ، اهتب  هناخ  لخاد  ار  نآ  دندرک  هبلغ  توبات  رب  نانمشد  هک  یتقو  دناهتفگ : یضعب  و 

ار توباـت  هـک  یئاـج  ره  رد  و  تـفرگ ، رد  ناـشندرگ  رد  يدرد  سپ  دنتـشاذگ ، رهــش  زا  يرگید  ياـج  رد  دـندرک و  جراـخ  ار  توباـت 
دنتشاذگ واگ  ود  تشپ  رب  دنتفرگ و  دب  لافب  ار  نآ  سپ  دش ، رهاظ  اب  گرم و و  الب و  اج  نآ  دنتشاذگ 

__________________________________________________

ص 254. ج 1 ، یفاص : ( 1)

ص 254. ج 1 ، یفاص : ( 2)
66 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. 1  » دندناشک تولاط  يوس  هب  ار  واگ  ود  نآ  هکئالم 
؟ تسا ردقچ  نآ  یگرزب  هک : تسا  هدش  هدیسرپ  يربخ  رد  و 

، تسا توباـت  زا  دارم  هک  هّیقب  هنیکـس و  هک  دـیآیم  رب  روظنم  ناـیب  راـبخا و  عوـمجم  زا  «. 2  » عرز ود  رد  عرز  هـس  دوـمرف : ع )  ) موـصعم
رادومن یبیغ  تروص  نآ  رد  هک  ياهنیـس  دوش و  رهاظ  تشهب  زا  یبیغ  تروص  نآ ، رد  هک  دوش  نشور  ماـما  رون  اـب  هک  دـشابیم  ياهنیس 

هتـسش نآ  رد  ایبنا  ياـهلد  هک  تسا  یتشط  نآ  ناـیم  رد  و  دـننکیم ، لـمح  ار  هنیـس  نآ  هکئـالم  و  تسا ، هارمه  رفظ  ترـصن و  اـب  دوش 
نیا تسا و  تمکح  موـلع و  نآ  رد  و  دـنراد ، رارق  نوراـه  یـسوم و  لآ  هّیقب  ناـنآ و  ياـهتروص  اـیبنا و  ياـههّیرذ  نآ  رد  و  دوـشیم ،

. دزیم رود  ادخ  هناخ  ناکرا  فارطا  رد  دوب و  ع )  ) میهاربا اب  تروص 
تـشهب زا  هک  تسا  يداب  هلزنم  هب  دوش  تباث  نّکمتم و  ناسنا  رد  رگا  هک  تیـالو  تّوبن و  هب  ادـخ  زا  تسا  یتراـشب  تروص  نیا  روهظ  و 

نیمه هب  و  تسادـخ ، زا  دـییأت  ترـصن و  ندـش  لزان  اعد و  تباجتـسا  ببـس  نیا  و  دـهدیم ، ادـخ  بناج  زا  تیانع  هب  تراشب  دزویم و 
اهنآ امش  هک  تسا  ینایرکشل  اب  هارمه  تسادخ و  دییأت  ترصن و  هارمه  نراقم و  هک  تسا  هدش  رکذ  هنیکـس  هراب  رد  نآرق  رد  مه  تهج 

. دینیبیمن ار 
نآ هلیـسو  هب  و  تسا ، سفن  شمارآ  نوکـس و  ببـس  نآ  هک  اریز  دنراذگ ، مان  هنیکـس  ار  تروص  نیا  هک  دناهدومن  حالطـصا  نایفوص  و 
هک يوحن  هب  دوشیم  لصاح  تسا  تدابع  زا  ترابع  هک  ناـسحا  و  دوشیم ، لیدـبت  تّذـل  هب  یتخـس  دوشیم و  هتـشادرب  فیلکت  یتخس 

؟ ینیبیمن یتسـشن  هک  یئاج  رد  ار  ادخ  ایآ  ع :)  ) قداص ماما  لوق  و  تسادخ ، ندـید  تروص  نآ  ندـید  هک  اریز  دـنیبیم ، ار  ادـخ  دـباع 
َۀَلیِسَْولا و ِْهَیلِإ  اوُغَْتبا  َو  َنِیقِداَّصلا و  َعَم  اُونوُک  یلاعت : يادخ  لوق  و  تسا . ندید  نیمه  هب  هراشا 

__________________________________________________

ص 353. ج 1 و 2 ، نایبلا : عمجم  ( 1)
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ص 254. ج 1 ، یفاص : ( 2)
67 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

(: هر  ) يولوم لوق  و  « 1 « » میقتسملا طارّصلا  انا  ( » ع  ) ماما لوق  َمیِقَتْسُْملا و  َطارِّصلا  اَنِدْها  ِِهلِیبَس و  ِیف  اوُدِهاج 
یئیتشک رد  يراّیس و  بش  زور و  یئیتشز  زا  رود  وت  یخیش  اب  هک  نوچ 

: وا لوق  و 
ریگتخس ار  شک  سفن  نآ  نماد  ریپ  ّلظ  زج  ار  سفن  دشکن  چیه 

. تسا تّیعم  نآ  روهظ و  نیا  هب  هراشا  همه  اهنیا  لاثما  و 
اب هک  داشمـش  بوچ  زا  دشاب  یقودنـص  رهاظ  رد  توبات  تسا  نکمم  اذـل  دـنکیم  نیئاپ  تسپ و  رهاظم  رد  روهظ  ياضتقا  یناعم  نوچ  و 

. دنزیم رود  نآ  اب  تسا و  هارمه  نآ  اب  تّوبن  دشاب  توبات  هک  اج  ره  و  دننک ، ّسح  ار  نآ  همه  و  دشاب ، هدش  هدناشوپ  نآ  يور  الط 
ناشیاههنیـس رب  لیوأت  ینعم و  بسح  هب  نوراه  یـسوم و  لآ  هّیقب  هنیکـس و  توبات و  هک  دـندوب  نینچ  لیئارـسا  ینب  زا  يرایـسب  هک  ایوگ 

نیمه هب  و  دومن ، لّضفت  اهنآ  هب  ناشناردـپ  ببـس  هب  دـنوادخ  درکیم و  رثا  اهنآ  رد  ناشناردـپ  سوفن  تّوق  هک  نیا  يارب  دـشیم ، رهاـظ 
ار اهنآ  زا  يدایز  تعامج  رهظ  ات  زور  کی  رد  هک  یئاج  ات  دندوب  يدایز  يایبنا  اهنآ  نیب  رد  تهج 

__________________________________________________

« میقتسملا طارـص  نحن   » تروص هب  ریـسفت  ود  نیا  رد  ص 51 . ج 1 ، ناهرب : ریـسفت  و  ص 73 ، ج 1 ، یفاـص : ریـسفت  رد  قوف  دراوم  ( 1)
. تسا هدمآ 

68 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دندرکن يراک  چیه  هک  راگنا  درکن  رییغت  ناشلاح  دنتشک و 

زا دعب  و  دندش ، مورحم  هنیکـس  توبات و  هب  فّرـشت  زا  رگید  و  دـش ، هتـشادرب  اهنآ  زا  فطل  لضف و  نآ  دـندش  یـصاعم  بکترم  نوچ  و 
و داد ، رارق  تولاط  یهاشداپ  تمالع  ار  نآ  دومن و  لّضفت  نانآ  هب  توبات  هداعا  اب  دنوادخ  دندرب  هانپ  ناشربمایپ  هب  دندش و  ّرطـضم  هکنآ 

: دومرف
. دشاب ناشربمایپ  مالک  هّمتت  زا  مالک  نیا  هک  تسا  نکمم  امش و  يارب  تسا  ياهناشن  نیا  هک  ْمَُکل  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 

ینازابرـس وا  يارب  تولاط  هب  رارقا  توبات و  روهظ  زا  سپ  اذل  تسا ، یجییهت  طرـش  مالک  نیا  هک  دیاهدوب ، نامیا  اب  رگا  َنِینِمْؤُم  ُْمْتنُک  ْنِإ 
. دنتفر تولاج  اب  گنج  هب  دندرک و  عمج 

68 ص :  هیآ 249 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

اُوبِرَشَف ِهِدَِیب  ًۀَفْرُغ  َفَرَتْغا  ِنَم  َّالِإ  یِّنِم  ُهَّنِإَف  ُهْمَعْطَی  َْمل  ْنَم  َو  یِّنِم  َْسیَلَف  ُْهنِم  َبِرَـش  ْنَمَف  ٍرَهَِنب  ْمُکِیلَْتبُم  َهَّللا  َّنِإ  َلاق  ِدُونُْجلِاب  ُتُولاط  َلَصَف  اَّمَلَف 
ْنِم ْمَک  ِهَّللا  اُوقالُم  ْمُهَّنَأ  َنوُّنُظَی  َنیِذَّلا  َلاق  ِهِدُونُج  َو  َتُولاِجب  َمْوَْیلا  اََنل  َۀَـقاط  اُولاق ال  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  َوُه  ُهَزَواـج  اَّمَلَف  ْمُْهنِم  ًـالِیلَق  ـَّالِإ  ُْهنِم 

(249  ) َنیِِرباَّصلا َعَم  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  ًةَرِیثَک  ًۀَِئف  ْتَبَلَغ  ٍۀَلِیلَق  ٍۀَِئف 

68 ص :  همجرت ..... :

مه نم و  زا  دماشایب  رایسب  نآ  زا  هک  ره  دنک  شیامزآ  یبآ  رهن  هب  ار  امش  ادخ  تفگ  دوخ  هاپس  هب  دیشک  رگشل  تولاط  هک  یماگنه  سپ 
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هّدع زج  هب  دندیماشآ  هاپس  همه  سپ  تسا  نم  نیئآ  مه  نم و  زا  دریگن  رب  شیب  یفک  ای  دماشاین و  چیه  نآ  زا  سک  ره  تسین و  نم  نیئآ 
هتشگ كانمیب  رکـشل  دندش  هجاوم  نمـشد  اب  شهاپـس  تولاط و  هک  یماگنه  دندرک ، قح  تّیـصعم  هک  ببـس  نیدب  سپ  اهنآ  زا  یکدنا 

هچ دنتفگ  هدنام  تباث  دندوب  راودیما  ار  ترخآ  باوث  ادـخ و  تمحر  ياقل  هک  نانآ  دوب ، دـهاوخن  وا  هاپـس  اب  تمواقم  بات  ار  ام  دـنتفگ 
. تسا نارابدرب  نیعم  رای و  ادخ  هک  دناهتفای  يزوریپ  ناوارف  یهاپس  رب  كدنا  یهورگ  ادخ  يرای  هب  هک  دشاب  رایسب 

69 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

69 ص :  ریسفت ..... :

داتـشه نازابرـس  هک  دـناهتفگ  یـضعب  درک ، نوریب  ناشیاههاگیاج  نطاوم و  زا  ار  نازابرـس  هک  یماگنه  ینعی  ِدُونُْجلِاب  ُتُولاط  َلَـصَف  اَّمَلَف 
تردابم داهج  هب  دـندید  ار  يزوریپ  ترـصن و  راثآ  توبات و  هک  یماگنه  اهنآ  و  دـناهدرک . رکذ  رازه  داتفه  یـضعب  و  دـناهدوب ، رفن  رازه 

. دندرک
ار اهنآ  و  دنکیم ، نینچ  نینمؤم  هراب  رد  ادخ  هراومه  هکنانچ  دنک ، شیامزآ  یبآ  رهن  هب  ار  امـش  دنوادخ  تفگ  ٍرَهَِنب  ْمُکِیلَْتبُم  َهَّللا  َّنِإ  َلاق 

. دنوش رادیاپ  نامیا  رب  ات  دنکیم  شیامزآ  التبم و  يرما  هب 
یندیماشآ یندروخ و  رد  تسا ، ّماع  معط  ُهْمَعْطَی  َْمل  ْنَم  َو  تسین  نم  ناوریپ  زا  دشون  نآ  زا  هک  ره  سپ  ینعی  یِّنِم  َْسیَلَف  ُْهنِم  َبِرَـش  ْنَمَف 

تـسین نم  زا  دنیزگ  شیب  یفک  هک  ره  تسا و  نم  زا  وا  ِهِدَِیب  ًۀَفْرُغ  َفَرَتْغا  ِنَم  اَّلِإ  یِّنِم  ُهَّنِإَف  دماشاین  ار  نآ  هک  ره  سپ  دوشیم ، لامعتـسا 
، تسا يددع  ردصم  ءافلا  حوتفم  و  تسا ، ردصم  مسا  ءافلا  مومـضم  هک  تسا  نیا  ود  نآ  نیب  قرف  و  هدش ، هدناوخ  نیغ  حتف  اب  ۀـفرغ »  » و

. تسا هلمج  نآ  هب  نداد  ّتیمها  تهج  هدش  فطع  نآ  رب  هک  ياهلمج  مدقت  ُْهنِم و  َبِرَش  ْنَمَف  زا  تسا  ءانثتسا  هلمج  نیا  و 
هک دـندوب  یناسک  اهنآ  نیب  و  رازه ، داتـشه  عومجم  زا  درم  هدزیـس  دصیـس و  زج  دـندروخ  رهن  نآ  زا  همه  ینعی  ْمُْهنِم  اًلِیلَق  اَّلِإ  ُْهنِم  اُوبِرَـشَف 

و درک ، تیافک  ار  وا  رادقم  نامه  برش  يارب  دروخ  فک  کی  هک  یسک  و  دش ، زاینیب  نآ  زا  دروخن  چیه  هک  یسک  و  دندروخن ، الـصا 
هب ار  بلطم  نیا  نانآ  هاشداپ  و  دورب . هار  تسناوتن  دش و  هایس  شیاهبل  درک و  ادیپ  هبلغ  شایگنـشت  درکن  تسد  فک  هب  افتکا  هک  یـسک 
لاح هک  دننک  ادیپ  هّبنت  نانآ  ات  درک  ادیپ  لّثمت  اهنآ  يارب  هک  دوب  ایند  تروص  نیا  و  دیمهف ، ناشربمایپ  نداد  ربخ  ای  ماهلا و  یحو و  ببس 

. دهاوخب ارنآ  ای  دنک و  نآ  زا  بانتجا  هک  یسک  يارب  تسا  نینچ  ایند 
70 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ای  دندیماشاین  هک  یناسک  ینعی  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  َوُه  ُهَزَواج  اَّمَلَف 

تـسد فک  کی  هک  یناسک  ینعی  دنتفگ ، اُولاق  دندید  ار  ناشدوخ  ددع  یمک  تولاج و  نازابرـس  يدایز  دـندیماشآ و  تسد  فک  کی 
نآ اّما  میرادـن ، ار  شنایرکـشل  تولاج و  اب  گنج  بات  ام  زورما  َنوُّنُظَی  َنیِذَّلا  َلاق  ِهِدُونُج  َو  َتُولاِجب  َمْوَْیلا  اََنل  َۀَـقاط  ال  دـنتفگ : دـندروخ 

تـسا ریاغم  ملع  اب  مولعم  نوچ  یلوصح  مولع  رد  هک  دش  نایب  البق  ّنظ  هراب  رد  ، ) دننادیم ینعی  دنراد  نامگ  دـندروخن  چـیه  هک  یناسک 
تسین تباث  دشابیم و  رّیغتم  نوچ  زین  سوفن  مولع  و  دوشیم ، قالطا  نونظ  اهنآ  رب  تاقوا  رتشیب  و  دراد ، ار  نامگ  ّنظ و  مکح  نآ  مکح 

ِنْذِِإب ًةَرِیثَک  ًۀَِئف  ْتَبَلَغ  ٍۀَلِیلَق  ٍۀَِئف  ْنِم  ْمَک  هک  دندوب  دقتعم  اریز  دـنوشیم ، لئان  ادـخ  تاقالم  هب  اهنآ  هک  ِهَّللا  اُوقالُم  ْمُهَّنَأ  تسا ) نونظ  دـننام 
زوریپ گرزب  هورگ  رب  کچوک  هورگ  اسب  هچ  ادـخ  تسین ) صیخرت  ینعم  هب  افرـص  اهاجنیا  لـثم  رد  نذا  نوچ   ) دادـما صیخرت و  اـب  ِهَّللا 

. دوشیم
َوُه یلاـعت  يادـخ  لوق  رد  ّتیعم  دـننام  تّیعم  یهارمه و  نیا  هک  تشذـگ  بلطم  نیا  َنیِِرباَّصلا  َعَم  ُهَّللا  َو  تسا  نایابیکـش  اـب  دـنوادخ  و 

. تسین ُْمْتنُک  ام  َْنیَأ  ْمُکَعَم 
«: 1  » دومرف هک  تسا  ع )  ) ماما لوق  رد  تّیعم  دننام  اجنیا  رد  ّتیعم 

. ینامحر ّتیعم  نآ  و  تسا ، یمیحر  ّتیعم  نیا  هک  جازتما ، تروص  هب  هن  تسه  يزیچ  ره  اب  دنوادخ 
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، دشاب وا  نت  هزادنا  هب  یسوم  هرز  هک  دشکیم  یسک  ار  تولاج  هک  درک  یحو  نانآ  ّیبن  هب  یلاعت  يادخ  هک  « 2  » تسا ع )  ) اضر ماما  زا  و 
. تسا یسآ  نب  دواد  شمسا  تسا و  بوقعی  نب  يوال  نادنزرف  زا  يدرم  نآ  و 

هب ار  ناـنآ  دـش و  ثوعبم  لیئارـسا  ینب  رب  تولاـط  هک  یتقو  سپ  دوب ، دواد  اـهنآ  نیرتکچوک  هک  تشاد  رـسپ  هد  هک  دوب  یناـپوچ  یـسآ 
گنج
__________________________________________________

ح 357. ص 2 ، ج 2 ، نایبلا : عمجم  ( 1)

ح 981. ص 28 ، ج 1 ، نیلقثلا : رون  ( 2)
71 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

شنادنزرف زا  یکی  یکی  دندش  رضاح  یتقو  سپ  نک ، رضاح  مه  ار  تنادنزرف  وش و  رـضاح  هک  داتـسرف  مایپ  یـسآ  هب  درک  عمج  تولاج 
. دنلب رگید  یضعب  هب  دوب و  هاتوک  اهیضعب  هب  دیناشوپ ، اهنآ  هب  ار  یسوم  هرز  دز و  ادص  ار 

هب سپ  دنارچب ، ار  نادنفسوگ  ات  ماهتشاذگ  ار  اهنآ  نیرتکچوک  یلب  تفگ : یتشاذگ ، اج  ار  یـسک  تنادنزرف  زا  ایآ  تفگ : یـسآ  هب  سپ 
. دوب وا  اب  نخالف  کی  هک  یلاح  رد  دمآ  ولج  دز ، ادص  ار  وا  هک  یتقو  دندروآ  ار  وا  داتسرف و  وا  لابند 

تـشادرب ار  اهنآ  سپ  رادرب ، تدوخ  اب  ار  ام  دواد  يا  دنتفگ : دندز و  ادص  ار  وا  گنـس  ددع  هس  دمآیم  هار  رد  هک  یماگنه  تفگ : دواد 
وا هب  ار  یـسوم  هرز  دـمآ  تولاـط  شیپ  هک  یتـقو  دوب ، عاجـش  يوق و  ندـب  رد  و  هلمح ، تخـس  ریلد و  یلیخ  دواد  تخادـنا . هربوـت  هب  و 

يرهن اب  ار  امش  دنوادخ  لیئارسا  ینب  يا  تفگ : نانآ  هب  ناشربمایپ  و  داتسرف ، ار  شنایرگـشل  تولاط  سپ  دش . وا  هزادنا  هب  سپ  دیناشوپ ،
بزح زا  دـماشاین  هک  سک  ره  و  تسین ، ادـخ  بزح  زا  دـماشایب  بآ  نآ  زا  هک  یـسک  سپ  دـنکیم ، شیاـمزآ  تسا  ناـبایب  نیا  رد  هـک 

فک کی  مادک  ره  هک  تشاذگ  دازآ  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـندش  رهن  دراو  یتقو  سپ  دروخب ، نآ  زا  تسد  فک  کی  هکنیا  رگم  تسادـخ 
نیا دـندوب و  رفن  رازه  تصـش  دـندیماشآ  بآ  نآ  زا  هک  یئاـهنآ  هّدـع ، نآ  زا  یکدـنا  زج  دـندیماشآ  بآ  نآ  زا  سپ ، دـنروخب ، تـسد 

: دومرف ّلج  ّزع و  دنوادخ  هکنانچ  دندش ، ناحتما  نآ  هب  هک  دوب  یشیامزآ 

71 ص :  هیآ 250 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(250  ) َنیِِرفاْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  انْرُْصنا  َو  انَماْدقَأ  ْتِّبَث  َو  ًاْربَص  اْنیَلَع  ْغِْرفَأ  انَّبَر  اُولاق  ِهِدُونُج  َو  َتُولاِجل  اوُزََرب  اََّمل  َو 

71 ص :  همجرت ..... :

تباث ار  ام  شخب و  يراوتـسا  ربص و  ام  هب  اراگدرورپ  راب  هک  دنتـساوخ  ادخ  زا  دندمآ  وا  نایرگـشل  تولاج و  هزرابم  نادیم  هب  اهنآ  نوچ 
. امرف يرای  نارفاک  تسکش  رب  راد و  مدق 

72 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

72 ص :  ریسفت ..... :

وا زا  دندربیم و  ادخ  هب  هانپ  هک  یلاح  رد  دندیـسر  شنایرگـشل  تولاج و  هزرابم  نادیم  هب  اهنآ  نوچ  اُولاق  ِهِدُونُج  َو  َتُولاِجل  اوُزََرب  اََّمل  َو 
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: دنتفگ دوش ، عقاو  رارطضا  تّدش و  رد  هک  تسا  یسک  ره  مسر  تداع و  نیا  هکنانچ  دنتساوخیم ، يرای 
نوچ دندرک  بلط  ار  ربص  يدایز  اهنآ  هک  ایوگ  تخیر ، ار  بآ  ینعی  ءاملا » غرفأ   » شخب دایز  ربص  ام  هب  اراگدرورپ  ًاْربَص  اْنیَلَع  ْغِْرفَأ  انَّبَر 

. دندرک لامعتسا  غرفأ »  » هملک اذل  و  دوب ، هتشادرب  ار  اهنآ  تشحو  سرت و  یلیخ 
. شخب نامیرای  رفاک  موق  رب  رادب و  نامرادیاپ  َنیِِرفاْکلا و  ِمْوَْقلا  یَلَع  انْرُْصنا  َو  انَماْدقَأ  ْتِّبَث  َو 

72 ص :  هیآ 251 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ِتَدَـسََفل ٍضْعَِبب  ْمُهَـضَْعب  َساَّنلا  ِهَّللا  ُْعفَد  َْول ال  َو  ُءاشَی  اَّمِم  ُهَمَّلَع  َو  َۀَـمْکِْحلا  َو  َْکلُْملا  ُهَّللا  ُهاتآ  َو  َتُولاـج  ُدُواد  َلَـتَق  َو  ِهَّللا  ِنْذِإـِب  ْمُهُومَزَهَف 
(251  ) َنیَِملاْعلا یَلَع  ٍلْضَف  ُوذ  َهَّللا  َّنِکل  َو  ُضْرَْألا 

72 ص :  همجرت ..... :

هچنآ وا  هب  و  داد ، تمکح  یهاشداپ و  دواد  هب  ادخ  و  تشک ، ار  تولاج  دواد  و  دنداد ، تمیزه  ار  نانمـشد )  ) نانآ ادـخ  روتـسد  هب  سپ 
( تسوا رد  هچنآ  و   ) نیمز هنیآ  ره  دـنکیم ، عفد  رگید  یـضعب  هلیـسو  هب  ار  یخرب  ادـخ  هک  دوبن  نینچ  نیا  رگا  و  تخومآ ، تساوـخیم 

. تسا تمحر  لضف و  ياراد  نایناهج  رب  ادخ  نکیل  دشیم ، هابت  دساف و 

72 ص :  ریسفت ..... :

راوس تولاج  و  داتسیا ، تولاج  لباقم  رد  دمآ و  دواد  هکنیا  ع ) « ) 1  » قداص ماما  زا  تسا  ربخ  رد  َتُولاج  ُدُواد  َلَتَق  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  ْمُهُومَزَهَف 
__________________________________________________

ح 982. ص 207 ، ج 1 ، نیلقثلا : رون  ( 1)
73 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دواد سپ  دندوب ، شربارب  رد  شنازابرس  و  دیشخردیم ، دزیم و  قرب  شرون  هک  دوب  یتوقای  شایناشیپ  رد  جات و  شرس  رب  و  دوب ، لیف  رب 
اهنآ سپ  دـمآ ، دورف  اـهنآ  رـس  رب  تفر و  اوـه  هب  گنـس  نآ  تخادـنا  تولاـج  رکـشل  هنمیم  فرط  هب  تفرگ و  ار  اهگنـس  نآ  زا  یکی 
دوخ هب  ار  مّوس  گنس  دندروخ ، تسکش  زین  اهنآ  هک  تخادنا  تولاج  رکشل  هرسیم  فرط  هب  تفرگ و  يرگید  گنس  دندروخ ، تسکش 

. داتفا نیمز  رب  هدرم  دیسر و  شزغم  هب  تسکش و  دوب  شیناشیپ  رد  هک  توقای  هک  يروط  هب  دز ، تولاج 
تّوبن نآ و  ماکحا  تلاسر و  زا  ّمعا  کلم  سپ  داد ، یلمع  يرظن و  تمکح  تلاسر و  ای  يروص  تنطلس  وا  هب  ادخ  َْکلُْملا و  ُهَّللا  ُهاتآ  َو 
میلعت زا  دارم  و  دـشاب ، تلاسر  کلم  زا  دوصقم  رگا  تسا  نآ  راثآ  تیالو و  تمکح  زا  دوصقم  هکنیا  ای  تسا ، ود  نآ  راـثآ  تیـالو و  و 

. تسا یلمع  تمکح  تمکح - هب  دوصقم  هکنیا  ای  تسوا ، تمکح  نداد  ّتیمومع  دهاوخب  ادخ  هک  ار  هچنآ 
. سکعلاب ای  تسا  يرظن  تمکح  هب  هراشا  ُءاشَی  اَّمِم  ُهَمَّلَع  َو 

الب ادخ  عفد  دوبن  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  و  ضعب ، لدب  وحن  هب  تسا  سانلا »  » زا لدب  مهضعب »  » ٍضْعَِبب ْمُهَضَْعب  َساَّنلا  ِهَّللا  ُْعفَد  َْول ال  َو 
یـضعب ببـس  هب  رـصاق  نینمؤم  ضعب  زا  الب  عفد  ای  نینمؤم ، ببـس  هب  راّـفک  زا  ـالب  عفد  ینعی  رگید ، ضعب  ببـس  هب  مدرم  زا  یـضعب  زا  ار 

هکنیا ای  نیملسم ، ای  راّفک  زا  رگید  یخرب  زا  راّفک  زا  یضعب  زا  ادخ  هلیسوب  الب  عفد  دوبن  رگا  هکنیا  ای  دنتسه ، لماک  لامعا  رد  هک  نینمؤم 
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ببـس هب  ناگدنب  زا  رارـشا  عفد  مدرم و  حالـصا  نوچ  ، ) نیطالـس ماّکح و  دـننام  رگید  ضعب  ببـس  هب  مدرم  ضعب  زا  يالب  عفد  دوبن  رگا 
. تسا هدش  هراشا  رابخا  رد  دراوم  همه  هب  هّتبلا ، تفرگیم ، ارف  ار  نیمز  داسف  یهلا ...) نالوسر  هطساوب  ات  دوشیم  عقاو  رتشیب  ناهاشداپ 

74 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رد  ادخ  لضف  َنیَِملاْعلا  یَلَع  ٍلْضَف  ُوذ  َهَّللا  َّنِکل  َو  ُضْرَْألا  ِتَدَسََفل 
حلاص هچ  تسا ، هداد  رارق  دساف  كاله  مدع  ببس  دوخ  ار  حلاص  صخش  حالـص  هک  تسا  تهج  نیا  زا  رگید  یـضعب  رب  یـضعب  ّطلـست 

. ددرگیم نادب  ای  ناکین  يوس  زا  رارشا  ّرش  عفد  بجوم  یهلا  لضف  ای  دوشیم ، دساف  داسف  هدننک  حالصا 

74 ص :  هیآ 252 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(252  ) َنِیلَسْرُْملا َنَِمل  َکَّنِإ  َو  ِّقَْحلِاب  َْکیَلَع  اهُوْلتَن  ِهَّللا  ُتایآ  َْکِلت 

74 ص :  همجرت ..... :

. یناگداتسرف زا  وت  هنیآ  ره  میناوخیم و  وت  رب  یتسارب  ار  اهنآ  هک  تسادخ  تایآ  نیا 

74 ص :  ریسفت ..... :

زا دعب  نانآ  ندرک  هدنز  و  دندرکیم ، رارف  نآ  زا  هک  يزیچ  رد  اهنآ  ندـش  عقاو  رفن و  نارازه  ندـناریم  زا  دـش  رکذ  هک  هچنآ  ینعی  َْکِلت 
اهنآ و يارب  ضوع  ندـش  ربارب  دـنچ  دـنهدب و  تشگرب  تسا  هداد  اهنآ  هب  ادـخ  هک  ار  هچنآ  هک  یناسک  زا  ادـخ  ضارقتـسا  و  ناـشندرم ،
و یمک ، هّدع  ندیماشاین  نانآ و  زا  يرایسب  ندیماشآ  بآ و  رهن  هب  لیئارسا  ینب  ندومزآ  فارشا و  اینغا و  رب  ار  ارقف  تولاط  ندرک  ّطلسم 

نداد و  دوب ، ناپوچ  وا  هکنیا  اب  تولاط  هب  یهاشداپ  نداد  و  دوب ، دایز  ناشهّدـع  هک  تولاـج  نازابرـس  رب  هّدـع  یمک  اـب  اـهنآ  ندرک  هبلغ 
نیمز حالـص  بجوـم  هک  رگید  یـضعب  هلیـسو  هب  دنتـسه ، نیمز  داـسف  ببـس  هک  یناـمدرم  زا  یـضعب  عـفد  هکنیا  و  وا ، هب  ملع  تمکح و 

اطع رد  دنوادخ  هکنیا  و  دننکیم ، وا  تمکح  تردق و  لامک  رب  تلالد  هک  دنتـسه  ادخ  ینیوکت  تایآ  ِهَّللا  ُتایآ  روما  نیا  همه  دنتـسه ،
. دوشیم نایب  ینیودت  تایآ  ببس  هب  ینیوکت  تایآ  نیا  و  دنکیمن ، بسن  بسح و  فرش و  هب  رظن  ششخب  و 

زا تسا  لدب  هّللا » تایآ   » و تسا ، یئادـتبا  ربخ  ای  تسا ، ربخ  زا  دـعب  ربخ  هک  وت ، رب  َْکیَلَع  میناوخیم  ار  نآ  ینعی  تسا  توالت  زا  اهُوْلتَن 
75 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رّدقم . لاؤس  باوج  تسا و  فنأتسم  ای  تسا ، لاح  ای  کلت » »

ّقح هب  سّبلتم  هک  یلاح  رد  ای  میتسه  رهاظ  ّقح  ببس  هب  ام  هک  یلاح  رد  ینعی  تسا  لوعفم  زا  ای  لعاف  زا  لاح  تسا  ّرقتـسم  فرظ  ِّقَْحلِاب 
هک اریز  مینکیم ، توالت  تسادـخ ، قولخم  هک  یّقح  ببـس  هب  ام  ینعی  اولتن »  » هب قّلعتم  تسا و  وغل  فرظ  ای  قدـص . ینعی  ّقح  میتسه و 

. تسا ّتیشم  زا  ترابع  ّقح  و  دوشیمن ، رداص  وا  زا  ّقح  طّسوت  هب  زج  ادخ  لاعفا 
. تسا رورجم  ریمض  زا  ای  اهُوْلتَن و  لوعفم  زا  ای  تایآ »  » زا تسا  لاح  ای  ِهَّللا  ُتایآ  َْکِلت  هب  فطع  َنِیلَسْرُْملا  َنَِمل  َکَّنِإ  َو 

، یتسه قداص  تیاعّدا  رد  وت  هک  دـننادب  ات  یتسه  نیلـسرم  زا  وت  هک  نآ  لاح  میناوخیم و  وت  يارب  ار  تاـیآ  اـم  هک  تسا  نیا  دوصقم  و 
. وجتسج يریگدای و  نودب  تسا . هدش  هتشون  اهنآ  باتک  رد  هک  یهدیم  ربخ  ییاهزیچ  زا  نوچ 

مّوس ءزج 

75 ص :  هیآ 253 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]
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هراشا

َو ِسُدُْقلا  ِحوُِرب  ُهانْدَّیَأ  َو  ِتانِّیَْبلا  َمَیْرَم  َْنبا  یَسیِع  اْنیَتآ  َو  ٍتاجَرَد  ْمُهَضَْعب  َعَفَر  َو  ُهَّللا  َمَّلَک  ْنَم  ْمُْهنِم  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهَضَْعب  اْنلَّضَف  ُلُسُّرلا  َْکِلت 
َو اُولَتَْتقا  اَم  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  َرَفَک  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  َنَمآ  ْنَم  ْمُْهنِمَف  اوُفَلَتْخا  ِنِکل  َو  ُتانِّیَْبلا  ُمُْهتَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ْمِهِدَْعب  ْنِم  َنیِذَّلا  َلَتَْتقا  اَم  ُهَّللا  َءاش  َْول 

(253  ) ُدیُِری ام  ُلَعْفَی  َهَّللا  َّنِکل 

75 ص :  همجرت ..... :

تسا هداد  ماقم  يدنلب  ار  یضعب  هتفگ و  نخس  اهنآ  زا  یضعب  اب  دنوادخ  میداد  يرترب  تلیضف و  رگید  یضعب  رب  ار  ناربمایپ  نیا  زا  یخرب 
ناربمیپ و نداتسرف  زا  سپ  تساوخیم  ادخ  رگا  میدیشخب و  ورین  سدقلا  حور  هب  ار  وا  میداد و  راکـشآ  تازجعم  ار  میرم  رـسپ  یـسیع  و 

یخرب هک  دنتـساخرب  مه  اب  ینمـشد  فالخ و  رب  نکیل  دـندمآیمن و  رب  لاـتق  تموصخ و  ماـقم  رد  رگیدـکی  اـب  مدرم  راکـشآ ، تازجعم 
76 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هدروآ و  نامیا 

ّقلعت شتّیـشم  هچ  ره  دناد ) هک  یتحلـصم  هب   ) ادخ نکیل  دندوبن و  عازن  گنج و  رـس  رب  مه  اب  تساوخیم  ادخ  رگا  دندش و  رفاک  یـضعب 
. درک دهاوخ  دریگ 

76 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

همّدـقم و  رگید ، یـضعب  رب  یـضعب  نتـشاد  يرترب  ندوب و  يواسم  نالوسر و  لاح  زا  تسا  ردـقم  لاؤس  باوج  ناربمایپ  نآ  ُلُسُّرلا  َْکِلت 
. تسایبنا رگید  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يرترب  نایب 

هک ایبنا  رتشیب  دننام  رگید ، تلیـضف  رد  هن  یتلیـضف ، تبقنم و  رد  رگید  یـضعب  رب  ار  یـضعب  میداد  يرترب  ینعی  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهَـضَْعب  اْنلَّضَف 
ولوا ناربمایپ  دننام  دناهدوب  رترب  یخرب  اهتلیـضف  بقانم و  رتشیب  رد  ای  دنراد ) يرترب  اهنآ  رب  مزعلا  ولوا  ناربمایپ  سپ  ، ) دندوبن مزعلا  ولوا 
ایبنالا متاخ  دننام  تساهتلیضف  همه  رد  يرترب  انلّـضف »  » زا روظنم  ای  دناهدوب ، هبترم  هجرد و  بحاص  هک  یناربمایپ  زا  اهنآ  زا  ریغ  مزعلا و 

. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص 
ربخ هک  تسا  نکمم  و  دشاب ، نآ  ربخ  لسرلا »  » ادـتبم و کلت »  » ای دـشاب  ادـتبم  ُلُسُّرلا  َْکِلت  رگا  تسا  ربخ  زا  دـعب  ربخ  ُهَّللا  َمَّلَک  ْنَم  ْمُْهنِم 

اْنلَّضَف نایب  ای  رّدـقم ، لاؤس  زا  باوج  دـشاب و  هیفانیتسا  ربخ  هک  تسا  نکمم  و  هضرتعم ، هلمج  ای  دـشاب  لاـح  انلّـضف »  » رگا دـشاب  یئادـتبا 
. دوشیم لصاح  یصوصخم  تلیضف  ببس  هب  هک  تسا  يرترب  نایب  نیا  و  تادرفم ، رد  نایب  فطع  ریظن  دشاب  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهَضَْعب 

هدرک ادـیپ  رییغت  هدـش و  لیوحت  لوعفم  زا  هک  تسا  زیمت  تاجرد »  » و دّدـعتم ، ياهتلیـضف  رد  تسا  يرترب  نایب  ٍتاجَرَد  ْمُهَـضَْعب  َعَفَر  َو 
. دوشیم ادیپ  لیوأت  تمحز  هب  جایتحا  تروص  نیا  رد  نوچ  دناهتفگ ، یضعب  هکنانچ  تسین  مه  ردصم  ماقم  مئاق  تسین و  لاح  تسا و 

زا رتزیزع  ادخ  شیپ  هک  ار  یقولخم  نینچمه  هدرکن و  قلخ  نم  زا  رترب  ار  یقولخم  دنوادخ  دومرف : هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا 
. هدیرفاین دشاب  نم 

77 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ای  یتسه  رترب  وت  ایآ  هّللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع  دومرف : ع )  ) یلع
و نیلـسرم ، ایبنا و  عیمج  رب  ارم  داد  يرترب  بّرقم و  ياههکئالم  رب  داد  يرترب  ار  شلـسرم  ناربمایپ  دنوادخ  هک  یتسردـب  دومرف : لیئربج ؟
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«. 1  » دنتسه ام  ناتسود  ام و  نارازگتمدخ  هکئالم  هکنیا  و  یلع ، ای  تسوت  زا  دعب  هّمئا  وت و  صوصخم  يرترب  نم  زا  سپ 
اطع تسا  هدـش  رکذ  باـتک  رد  هک  نشور  رهاـظ و  تازجعم  ینعی  میداد  تاـنّیب  میرم  نب  یـسیع  هب  ِتاـنِّیَْبلا و  َمَـیْرَم  َنـْبا  یَـسیِع  اـْنیَتآ  َو 

. میدرک
مالک نیا  رد  میدرک . تیوقت  دوب  ایبنا  ریاس  يارب  هک  يدییأت  زا  ریغ  صوصخم  دییأت  ینعی  سدقلا  حور  هب  ار  وا  ِسُدـُْقلا و  ِحوُِرب  ُهانْدَّیَأ  َو 

و دیآیم . هک  هچنآ  رد  هداد  يور  تبیغ  هب  مّلکت  زا  سپـس  مّلکت ، هب  تبیغ  زا  سپـس  تبیغ ، هب  مّلکت  زا  سپـس  مّلکت ، هب  تبیغ  زا  تافتلا 
. دوشیم تفای  یهاگ  مه  یّصاخ  ياههزیگنا  تافتلا  یمومع  تّلع 

هکنیا لثم  تسا . هدـش  فذـح  هک  تسا  رّدـقم  لاؤس  باوج  رب  فطع  هلمج  نیا  دـهاوخب ، ار  راتـشک  مدـع  ادـخ  رگا  ینعی  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو 
ْنِم َنیِذَّلا  َلَتَْتقا  اَم  تساوخیم  دنوادخ  رگا  و  دندرک ، راتـشک  فالتخا و  دومرف : دندرک ؟ راکچ  مدرم  نالوسر  ندـمآ  زا  دـعب  دوش  هتفگ 

زا هیانک  نیا  ربانب  دـندوب ، دوجوم  نانآ  تافو  زا  دـعب  ای  ناربماـیپ  ندـمآ  زا  دـعب  هک  یناـسک  ینعی  دـندرکیمن  لاـتق  تموصخ و  ْمِهِدـَْعب 
هّللا یّلـص  ّیبن  هب  نداد  یّلـست  یعون  تسویپ و  عوقوب  وا  تافو  زا  دـعب  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  نامز  رد  هک  تسا  لاتق  فالتخا و 

. دشابیم شنانیشناج  هلآ و  هیلع و 
. دمآ هدننک  نشور  ای  نشور  ياهلیلد  تازجعم و  ینعی  تانّیب  نانآ  يارب  هک  نآ  زا  دعب  ُتانِّیَْبلا  ُمُْهتَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم 

تـسا مّدـقم  عفر  مزلتـسم  هک  دـنکیم  یلات  عفر  هب  هراشا  هک  تسا  یئانثتـسا  سایق  ترابع  نیا  دـندرک ، فـالتخا  نکیل  اوُفَلَتْخا و  ِنِکل  َو 
ّتیشم ینعی 
__________________________________________________

ص 258. ج 1 ، یفاص : ( 1)
78 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هراب رد  ّتیـشم  زا  ّمعا  موهفم ، رد  نآ  و  تسین ،) مه  فطل  تسین  داحتا  هک  لاح   ) دریگیم قّلعت  لاـتق  تموصخ و  مدـع  هب  فطل  هدارا  و 
. دوب دهاوخ  نآ  مزلتسم  عقاو  رد  یلو  دشابیم  راکیپ 

و دـنکیم ، فطع  لامجا  رب  ار  لیـضفت  هک  هفطاع ، ای  تسا  هّیببـس  ای  نآ  ءاف  مهنمف »  » دـندروآ ناـمیا  یناـسک  ناـنآ  زا  َنَمآ و  ْنَم  ْمُْهنِمَف 
. دوشیم لصاح  هّماع  تعیب  اب  هک  تسا  ّماع  نامیا  دوصقم 

فـالتخا و هک  یتقو  دـندرکیمن . رازراـک  تساوخیم  ادـخ  رگا  و  دـندش ، رفاـک  زین  یناـسک  اُولَتَْتقا و  اَـم  ُهَّللا  َءاـش  َْول  َو  َرَفَک  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 
هدارا نودب  ادخ و  تّیلعاف  نودب  دنتـسه  دوخ  لاعفا  لعاف  نانآ  هک  دـمآ  شیپ  مّهوت  نیا  دـش ، هداد  تبـسن  اهنآ  هب  رفک  نامیا و  نینچمه 

تبـسن دنک  رـصحنم  هکلب  ادخ ، تّیـشم  هب  لاعفا  تبـسن  رب  دشاب  يدیکأت  ات  درک ، رارکت  ار  قباس  هّیطرـش  هّیـضق  مّهوت ، عفر  يارب  سپ  وا ،
لاعفا تبسن  هک  يوحن  هب  درک  ءانثتسا  ار  یلات  اذل  و  دننکب ، وا  اب  تکراشم  ای  دنـشاب  لّقتـسم  لاعفا  رد  ادخ  ریغ  هکنیا  نودب  وا  هب  ار  لاعفا 

: دومرف سپ  دنک ، هدافا  رصح  قیرط  هب  ار  یلاعت  يادخ  هب 

78 ص :  بلاطم .....  یضعب  قیقحت  رما و  ود  نیب  رما  رایتخا و  ربج و  قیقحت 

هتفگ هک  ایوگ  سپ  تسا ، اوفلتخا » نکل   » ياج هب  هلمج  نیا  دنکیم و  دهاوخب  هچنآ  ُدیُِری  ام  ُلَعْفَی  ادخ  ریغ  هن  ادـخ ، نکیل  َهَّللا و  َّنِکل  َو 
رهظم رد  ار  فالتخا  دنوادخ  هکلب  اهنآ ، تکارـش  اب  هن  تساهنآ و  رایتخا  هب  افرـص  هن  اهنآ  نیب  فالتخا  و  دندرک . فالتخا  نکل  دـشاب و 

. تسا هدرک  داجیا  نانآ 
يرغص نآ  تسا و  هدش  طابنتسا  روهشم  مّلـسم و  تامّدقم  زا  نآ  يرغـص  هک  درک  هراشا  لّوا  لکـش  زا  یـسایق  ياربک  هب  یلاعت  يادخ  و 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 751 

http://www.ghaemiyeh.com


یلاعت يادـخ  دارم  تسه  اهنآ  رد  ناکما  تمالع  هک  یئاهزیچ  زا  اـهنآ  ریغ  ناشتافـص و  داـبع و  لاـعفا  زا  يزیچ  ره  هک  تسا  وحن  نیدـب 
79 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  لّوا  أدبم  هب  هک  یسک  ره  اریز  تسا ،

هدارا تّیشم و  ملع و  اب  رگم  دنکیمن  ادیپ  دوجو  ناکما  زیچ  چیه  ملاع ، رد  هک  دنادیم  مّلسم  دراد و  لوبق  ار  بلطم  نیا  تسا  هدرک  رارقا 
ضارعا و تاذ و  زا  يزیچ  ره  سپ  تکارـش ، هب  هن  لالقتـسا و  هب  هن  وا  ریغ  هن  تسا  دنوادخ  لعف  دـشاب  ادـخ  دارم  هک  يزیچ  ره  و  یهلا ،

. ناگدنب رهاظم  رد  نکل  دوشیم و  ادخ  لعف  دابع  لاعفا  نیا  ربانب  وا  ریغ  هن  تسا  یلاعت  يادخ  لعف  ناگدنب  لاعفا 
ناگدنب هب  نآ  نداد  تبـسن  زا  و  دیاین ، مزال  ناگدنب  يارب  ربج  ادـخ  هب  لاعفا  نداد  تبـسن  زا  هک  يوحن  هب  ناگدـنب  لاعفا  رد  شهوژپ  اّما 

: تسا یتامّدقم  رکذ  مزلتسم  دوشن  ادیپ  مه  تبسن  رد  دّدعت  دیاین و  مزال  ضیوفت 
مّدقت فعـض و  تّدش و  رد  بتارم  نآ  هک  تسا  يدایز  بتارم  ياراد  هک  تسا  هدحاو  تقیقح  دش  رارکت  اقباس  هکنانچ  دوجو  هکنیا  - 1
دحاو تقیقح  هک  یـضرع  رون  دـننام  دوشیمن ، هتـسکش  تقیقح  نآ  تدـحو  اهنآ  ترثک  ببـس  هب  هک  يوحن  هب  تسا  تواـفتم  رّخأـت  و 

اریز دنوشیم  نشور  رون  نآ  اب  هک  تسا  یحوطـس  ببـس  هب  ای  دراد  شعبنم  زا  هک  تسا  يدعب  برق و  بتارم  بسح  هب  نآ  ّرثکت  تسا و 
رب اهنآ  رابتعا  اههبترم و  دودح و  حوطـس و  رگا  دنرایـسب . دـنراد و  قرف  هک  دنتـسه  قاطا ) ياههشیـش  لثم   ) اهحطـس نیا  تسا . یکی  رون 

«. 1  » دنامیمن یقاب  يزیچ  ترثک  نودب  تقیقح  کی  زج  دوش  هتشاد 
تـسا يرما  شتاذ  زا  زیچ  نآ  بلـس  عاـنتما  دوـخ و  تاذ  هب  يزیچ  فاـّصتا  اریز  دـنکیم  بوـجو  ياـضتقا  تقیقح ، نآ  تاذ  هـکنیا  - 2

بجاو و
__________________________________________________

: دیامرف يولوم  ( 1)
اههشیش رون  هب  تبسن  دوب  دص  ءامس  رون  نآ  تسا  رون  کی  وچمه 

هرگنک ياههیاس  نوچ  ددع  دش  هرس  رون  نآ  دمآ  تروص  هب  نوچ 
قیرح نیا  ياههیاس  دنامن  ات  قینجنم  زا  دینک  ناریو  هرگنک 

80 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. يرورض

هدوب و بجاو  اب  ریاغم  نآ  زا  يزیچ  رگا  هک  يوحن  هب  دـنکیم ، اضتقا  ار  اهنآ  بتارم  تادوجو و  ءاحنا  عیمج  هب  هطاـحا  یتاذ  بوجو  - 3
مزـال ناـکما  ندوب ، دودـحم  زا  زیچ و  نآ  هب  بجاو  تقیقح  ندـش  رادّدـح  ندوب و  دودـحم  دـیآیم  مزـال  دـشاب  تقیقح  نآ  زا  جراـخ 

دهاوخن بجاو  بجاو - زین  و  دوشیم ، دوجو  ءاحنا  زا  يوحن  هکلب  دـش  دـهاوخن  دوجو  تقیقح  دوجو - تقیقح  رگید  نیاربانب  دـیآیم ،
. ددرگیم نکمم  هکلب  دش 

بوجو اریز  دـنکیم ، ندوب  راـثآ  ءاـشنم  رد  قّقحت و  رد  تلاـصا  ياـضتقا  دـنکیم  یتاذ  بوجو  ياـضتقا  هکناـنچ  تقیقح  نآ  هکنیا  - 4
. تسا يرابتعا  تانّیعت  زا  تلاصا  ریغ  و  تسا ، ندوب  راثآ  ءاشنم  یضتقم  تلاصا  و  تلاصا ، یضتقم 

تاـنّیعت دودـح و  هب  دّدـحتم  هک  یلاـح  رد  تسا  تقیقح  ناـمه  زا  تراـبع  مّوس  همّدـقم  مکح  هب  دوجو  ءاـحنا  دوجو و  بتارم  هکنیا  - 5
. اهنآ عون  هن  تساهنآ و  سنج  هن  تقیقح  نآ  و  دوشیم ، عقاو  اهنآ  نیب  زیمت  دودح ، نامه  اب  و  دشاب ،

هک يوحن  هب  تسا . ءاحنا  نآ  دودح  هب  دـّیقم  هک  یلاح  رد  تسا  تقیقح  نآ  زا  رداص  دوشیم  رداص  تقیقح  نآ  ءاحنا  زا  هک  يراثآ  - 6
نیا اب  تقیقح  نآ  هن  رگ  دوش و  رداص  قلطم  روط  هب  تقیقح  نآ  زا  راـثآ  هک  تسین  روط  نیا  و  تساـهنآ ، زا  جراـخ  دویق  لـخاد و  دـّیقت 

اب زج  درادن  یمکح  چیه  مدع  تسا و  مادعا  دودـح  اریز  دوش  رداص  دـناوتیمن  مه  دودـح  زا  راثآ  نآ  نینچمه  و  دـشیم ، دـّحتم  ءاحنا 
، دودح تقیقح و  نآ  زا  بّکرم  عومجم  زا  هن  و  یمدع ، يارب  هن  و  يدوجو ، يارب  هن  درادن  یتّیاشنم  عون  چیه  مدع  سپ  دوجو ، زا  ّتیعبت 
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مدـع دوشیم  هتفگ  هکنیا  و  ددرگ ، راثآ  ءاشنم  دـناوتیمن  زین  مامـضنا  تلاح  رد  تسین  راثآ  ءاـشنم  یئاـهنت  هب  هک  روطناـمه  دودـح  اریز 
81 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  یمالک  تسا ، لولعم  مدع  تّلع  تّلع -

. دنک ادیپ  تّلع  هب  جایتحا  ات  تسین  لوعجم  لولعم و  مدع ، هن  رگ  و  تسا ، هدش  هتفگ  يدننامه  تهباشم و  لیبس  رب  هک  تسا 
زا عزتنم  ياهمدع  اهّرثؤم و  دودح  زا  یـشان  دنوشیم  عازتنا  دودح  نآ  زا  هک  یئاهمدع  راثآ و  دودح  هک  دوشیم  هدـید  رهاظ  هب  هکنیا  و 

تساهنآ تادوجو  مزاول  هلمج  زا  راثآ  دودح  اریز  دننادیم . تقیقح  لوصح  زا  یلاخ  ار  عوضوم  نیا  زین  هفـسالف  زا  یـضعب  و  تساهنآ .
هب تسا  لوعجم  دودح  نآ  سپ  دـنوشیم ، عازتنا  دودـح  نآ  زا  تاهج  نیا  هک  یتاهج  هیحان  زا  هن  و  اهنآ ، ندوب  « 1  » لوعجم تهج  زا  هن 

. دشاب رگید  ّتلع  مزلتسم  هکنیا  ات  رگید  لعج  هب  هن  نآ  ّتیعبت  هب  راثآ و  دوجو  ندوب  لوعجم  ببس 
یتایاغ هب  قیدصت  زا  دعب  لاعفا و  نآ  رّوصت  زا  دـعب  تساهنآ  زا  رداص  ناگدـنب  يرایتخا  لاعفا  هک  نادـب  يدـیمهف ، ار  بلطم  نیا  نوچ  و 

. تسا لعف  ندوب  يرایتخا  ینعم  نیمه  و  تردق ، هدارا و  مزع و  لیم و  لوصح  زا  دعب  و  تساهنآ ، لاح  هب  عفان  هک 
قبط ام  یلو  درادن  يرابتعا  تلاخد و  لعاف  ندوب  راتخم  لعف و  ندوب  يرایتخا  رد  هدارا  ببس  هب  هدارا  رایتخا و  ببس  هب  رایتخا  ندوب  اّما  و 

: میئوگیم هتشذگ  تامّدقم 
هدش رابتعا  تقیقح  نآ  رد  دودح  نآ  هکنیا  نودب  تسا  ناگدـنب  دودـح  هب  دودـحم  هک  تسا  دوجو  تقیقح  راثآ  ناگدـنب )  ) دابع لاعفا 

تقیقح هب  بوسنم  تاّذلاب  لّوا  هلحرم  رد  راثآ  نآ  سپ  دودح ، نآ  رابتعا  اب  تسا  دوجو  تقیقح  نامه  زا  ترابع  ناگدنب  لاعفا  و  دشاب ،
رد هکنیا  نودب  دشابیم . ناگدنب )  ) دابع هب  بوسنم  ضرعلاب  مّود  هلحرم  رد  و  تسا . دوجو 

__________________________________________________

. تسا نداد  رارق  يانعم  هب  اجنیا  رد  لعج  دراد . يزورما  لوادتم  فرع  زا  ریغ  یئانعم  اجنیا  رد  لوعجم  لعج و  ( 1)
82 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیم هداد  تبسن  نآ  هب  راثآ  نیا  هک  تسا  يزیچ  رد  تّیریغ )  ) يرابتعا ریاغت  دّدعت و  هکلب  دشاب  يدّدعت  تبسن  تاذ 
هک تسنیا  مزلتسم  ضیوفت  اریز  «، 1  » دنیوگیم دناهدش  هدناوخ  تّما  نیا  سوجم  هک  هلزتعم  هکنانچ  تسا  هدـشن  ضیوفت  دابع  هب  لاعفا  و 
دبع مسا  هک  یتسناد  هک  یلاح  رد  دنشاب  هتشاد  ّتیلعاف  رد  لالقتسا  تسا ، هدش  ضیوفت  راذگاو و  اهنآ  هب  لعف  هک  دابع  ینعی  هیلا  ضّوفم 

رد لالقتـسا  هکنیا  هب  دسرب  هچ  ات  درادن  دوجو  الـصا  یمدع  ّدح  نآ . هب  یمدـع  ّدـح  مامـضنا  رابتعا  هب  دوشیم  قالطا  دوجو  تقیقح  رب 
. دشاب هتشاد  ّتیلعاف  دوجو و 

، دنکیرـش لمع  رد  هلزتعم  اب  دـناضیوفت و  هب  لئاق  لاح ، نابز  ثیح  زا  یلو  دـنرادن ، ضیوفت  هب  رارقا  نابز ، اب  هچ  رگا  مدرم  هّماع  نکل  و 
نکمم اهنآ  يارب  رگید  دننکیم  هدـهاشم  ار  داضتم  نیابتم و  تارثک  دنتـسه و  التبم  ترثک  هب  هدوب و  بوجحم  تدـحو  زا  هک  نانآ  اریز 

. دنیامن رّوصت  دابع  ریغ  راثآ  دابع و  لاعفا  يارب  يدحاو  أدبم  هک  تسین 
زا نیا  و  دـنرادن ، لاعفا  رد  هدـش  ضیوفت  ضیوفت و  زا  يرّوصت  الـصا  هکلب  ار  لاعفا  رد  داـبع  لالقتـسا  رگم  دـننکیمن  كرد  ناـنآ  سپ 

. تسا لایخ  ّسح و  ياطخ  نیرتهدمع 
اهنآ هدش ، صوصخم  رکف  هب  ّرجنم  هک  دناهدرک  یبلق  یناسل و  رکذ  هب  رما  ار  ناگدـنب  ماظع  ایلوا  دـنکیم  اطخ  شکاردا  رد  لایخ  نوچ  و 

. دناشک باوص  دوهش و  تدحو و  راد  هب  دزاس و  جراخ  بیغ  اطخ و  ترثک و  راد  زا  ار 
__________________________________________________

تسین و قلطم  ضیوفت  نایتشترز  دیاقع  انمـض  دـناهدرک ، رکذ  مه  نارگید  دـناهداد  تبـسن  ربمایپ  هب  هرعاشا  نوّیربج و  ار  نخـس  نیا  ( 1)
( ].....[ مجرتم . ) تسا کش  دروم  ثیدح  نیا  دیوگیمن  غورد  نخس  زین  ادخ  ربمایپ  نوچ 

83 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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دوجو و رد  ّلقتـسم  يروبجم  دشاب و  هدنوش  ربج  اب  ریاغم  ياهدننک  ربج  هک  دـنکیم  اضتقا  ربج  اریز  دنتـسین ، روبجم  لاعفا  رد  ناگدـنب  و 
چیه هک  یلاح  رد  دنک ، تکرح  تسا  روبجم  هدارا  اب  فلاخم  هک  رباج  هدارا  بسح  رب  هدش و  بلـس  وا  زا  رایتخا  هک  دشاب  راتخم  دـیرم و 

روبجم زا  هن  و  لعف ، رد  هن  دوجو و  رد  ّلقتـسم  روبجم  هن  و  تسه ، روبجم  اب  ریاغم  ياهدننک  ربج  هن  اریز  تسین ، تسرد  روما  نیا  زا  مادک 
. دراد دوجو  رباج  هدارا  اب  ریاغم  یّلقتسم  هدارا  هن  و  تسا ، هدش  بلس  هدارا 

. دراد زین  يرگید  دسافم  ضیوفت ، ياههدسفم  رب  هوالع  ربج  سپ 
: تسا هتفگ  يولوم  اذل  و 

تسا رکنم  ار  دوخ  ّسح  يربج  هک  ناز  تسا  رتاوسر  ردق  زا  ربج  درخ  رد 
هک تسا  یلیلد  نامه  هب  نیا  و  تسین ، زیاج  مه  ادخ  ریخست  ببـس  هب  لاعفا  رودص  تسین  اور  ناگدنب  هب  لالقتـسا  تبـسن  هکنیا  رب  هوالع 

ریخست هدارا  عبات  یقاب و  هدش  ریخـست  هک  یـسک  هدارا  اریز  نآ ، مدع  هدارا و  ببـس  هب  رگم  تسین  ربج  ریخـست و  نیب  یقرف  اریز  دش  رکذ 
. دریذپیم ققحت  تسا ، روبجم  هدارا  فلاخم  هک  رباج  هدارا  اب  شتکرح  و  هدش ، بلس  الصا  شاهدارا  هک  روبجم  فالخ  هب  تسا  هدننک 

رتاـیاپ و تسا  يرما  ناگدـنب  هب  لاـعفا  تبـسن  هک  تسا  نیا  نیرمـالا  نیب  رما  ینعم  تسا و  ریخـست  ربج و  زا  رتفیطل  رتقیقد و  رما ، هکلب 
نیا زا  رتالاب  رتیلاـع و  و  دـشاب ، ریخـست  ربج و  قیرط  هب  هک  تسا  نیا  زا  رتیفخم  رتقیقد و  و  دـشاب ، ضیوفت  قیرط  هب  هکنیا  زا  رتگرزب 

. دناهدرک نامگ  یضعب  هکنانچ  دشاب  لعاف  رد  کیرشت  قیرط  هب  هک  تسا 
لاعفا و نیب  تالآ  ندـش  هطـساو  دـننام  دـشاب  ادـخ )  ) لعاف لعف و  نیب  ناگدـنب  ندـش  هطـساو  هلیـسو و  هار  زا  هک  تسا  نیا  زا  فرـشا  و 

84 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هکنانچ  اهلعاف 
. دوشیم رهاظ  دابع  دودح  اب  هک  تسا  دوجو  تقیقح  لعاف  هکلب  دوشیم  هدید  رهاظ  هب 

دنوشیم شنزرـس  باتع و  نآ  دروم  رد  ماوع  هک  دشاب  یئاهزیچ  زا  لعف  هک  یتروص  رد  یهن  رما و  ّدـح و  ریزعت و  تمالم و  هب  هّجوت  اّما 
زا لعف  رگا  و  تسا . ّتیناسنا  دودـح  اب  فلاخم  هک  يدودـح  زا  تقیقح  نآ  ندرک  صلاخ  ینعی  تسا ، ّتیناسنا  ندرک  صلاـخ  تهج  هب 

هدرک و صلاخ  دودـح  مامت  زا  ار  ّتیناسنا  هک  تسا  تهج  نادـب  دـنریگیم  رارق  باطخ  دروم  ایلوا  ایبنا و  نآ  هراب  رد  هک  تسا  یئاهزیچ 
. دنناسرب ّدح  نودب  روهظ  هب 

ندرک صلاخ  ّتیحالـص  ّتینأش و  هک  یـسک  زا  رگم  تسین  زیاج  یهن  رما و  دودـح و  يارجا  تمالم و  هک  دوشیم  هتـسناد  اـج  نیمه  زا 
هب و  دشاب ، هدرک  صلاخ  دنادرگ ، صلاخ  ّدح  نآ  زا  ار  نارگید  دهاوخیم  هک  يّدح  زا  ار  شدوخ  هک  دشاب  یناسک  زا  ینعی  دشاب  هتـشاد 

. تسین زیاج  وا  زا  یلمع  نینچ  دوش  توف  وا  زا  اهنیا  زا  يزیچ  رگا  و  دشاب . يوق  ندرک  صلاخ  رب  انیب و  ّدح  نآ 
انیب و وا  هب  تبـسن  هک  دـنکیم  ادـیپ  یـصخش  هزاجا  هب  جایتحا  تسا  ماقم  نیا  ياراد  هک  دـمهفب  دـناوتیمن  شدوخ  ناسنا  نوچ  یفرط  زا 

قّقحت دقع  نیا  دشابن  نیب  رد  ياهزاجا  رگا  دوشیم و  دـقعنم  رمآ  رما  رب  رومأم  بلق  هک  تسا  هزاجا  ببـس  هب  نیا  رب  هوالع  دـشاب . طیحم 
. دریذپیمن

هک تسا  حیحـص  ضرعلاب ، ایناث و  دوشیم . هداد  تبـسن  یلاعت  يادـخ  هب  يدوجو  وحن  ره  هب  تاّذـلاب  الّوا و  لاـعفا  نوچ  تفگ  دـیاب  اذـل 
. میهدب یلاعت  يادخ  هب  ار  دابع  لاعفا  تبسن  مینک و  بلس  اهنآ  زا  ار  ناگدنب  لاعفا 

قیرط هب  و  تسا ، هدرک  یفن  هدـش  رداص  اـهنآ  زا  هک  ار  یلتق  هیآ  نیا  رد  هک  « 1  » ْمُهَلَتَق َهَّللا  َّنِکل  َو  ْمُهُوُلتْقَت  ْمَلَف  یلاعت : يادخ  لوق  دـننام 
ای بلق  رصح 

__________________________________________________

هیآ 8) لافنا ، هروس   ) تشک ار  اهنآ  ادخ  هکلب  دیتشکن  ار  اهنآ  امش  سپ  ( 1)
85 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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«. 1  » یمَر َهَّللا  َّنِکل  َو  َْتیَمَر  ْذِإ  َْتیَمَر  ام  َو  یلاعت : يادخ  لوق  تسا  نینچمه  و  تسا ، هدرک  تباث  ادخ  يارب  دارفا 
، هدیـسرن نیقی  ملع و  زا  هبترم  نیا  هب  هک  ار  یناسک  نخـس  یلاعت  يادخ  تسا  مومذم  هدوب ، غورد  بلق  تقفاوم  نودـب  نابز  رارقا  نوچ  و 

ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  َبَّذَک  َِکلذَک  ٍءْیَـش  ْنِم  اْنمَّرَح  َو ال  انُؤابآ  َو ال  انْکَرْـشَأ  ام  ُهَّللا  َءاش  َْول  اوُکَرْـشَأ  َنیِذَّلا  ُلوُقَیَـس  دـیامرفیم : هتـسناد  غورد 
«. 2  » َنوُصُرَْخت اَّلِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ  َو  َّنَّظلا  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَت  ْنِإ  اَنل  ُهوُجِرُْختَف  ٍْملِع  ْنِم  ْمُکَْدنِع  ْلَه  ُْلق  انَسَْأب  اُوقاذ  یَّتَح 

نینچ نیا  میدرکیمن ، مارح  دوخ  رب  ار  يزیچ  نامناردـپ و  هن  و  میدـشیم ، كرـشم  ام  هن  تساوخیم  ادـخ  رگا  دـنتفگ : نیکرـشم  ینعی 
هکنیا ای  دیروایب  ام  يارب  هک  دیراد  ینیقی  ملع و  امـش  ایآ  وگب  دندیـشچ ، ار  ام  باذع  هکنیا  ات  دندوب ، اهنیا  زا  لبق  هک  نانآ  دـنتفگ  غورد 

. دینزیم نیمخت  طقف  امش  دینکیمن و  تعباتم  ار  يزیچ  نامگ  زج 
. دنتخاس ّقلعم  ادخ  ّتیشم  رب  ار  میرحت  كرش و  هک  بیترت  نیدب  دننک ، رود  ناشدوخ  زا  ار  تمالم  لالدتسا  نینچ  اب  دنتساوخ  نیکرـشم 
زا شنزرـس  دشاب ، رادرب  تمالم  ياهزیچ  زا  وا  لعف  رگا  و  تسین ، ربج  بجوم  تّیـشم  رب  روما  ندوب  هتـسباو  هک  دـش  هتـسناد  هتـشذگ  رد 

تّجح تسادخ  يارب  وگب  دومرف : دومن ، تباث  دنتفگیم  نانآ  هک  ار  هچنآ  ّدر  اهنآ و  راکنا  زا  سپ  دنوادخ  اذل  و  دـنکیمن . عفد  ار  لعاف 
. درکیم تیاده  ار  امش  همه  تساوخیم  ادخ  رگا  سپ  هغلاب ،

: تسا رابتعا  عون  هس  راثآ  يارب  هک  نادب 
قلطم تقیقح  هب  راثآ  نداد  تبسن  رابتعا  نیا  هب  هک  قالطا  رابتعا  . 1

__________________________________________________

هیآ 17) لافنا ، هروس   ) تخادنا ریت  دنوادخ  هکلب  یتخادنا  ریت  هک  يدوبن  وت  نیا  ( 1)
.150 ماعنا : ( 2)

86 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا رتهتسیاش  رتراوازس و 

تبـسن دّیقم  تقیقح  هب  ار  راثآ  نآ  هک  تسا  رتهب  رابتعا  نیا  هب  مینک و  رابتعا  راثآ  نآ  اب  ار  دودح  هکنیا  نودب  دودح ، هب  دـییقت  رابتعا  . 2
. میهدب

تانّیعت و هک  دّیقم  تقیقح  هب  راثآ  نداد  تبـسن  تروص  نیا  رد  هک  میئامن  رابتعا  راثآ  نآ  اب  زین  ار  دودـح  هک  دودـح  هب  دـییقت  رابتعا  . 3
. تسا رتهتسیاش  دشاب  هدش  رابتعا  نآ  اب  تسا  تادوجوم  نامه  هک  دودح 

نداد تبـسن  تسا  شیـالوم  رما  یلوم و  هب  هّجوتم  و  نوریب ، نآ  دودـح  يرگندوـخ و  زا  شیاـهتعاط  رد  نمؤـم ) ناـسنا   ) ناـسنا نوـچ 
. تسا رتهب  رتراوازس و  ادخ  هب  تاعاط 

رد هکناـنچ  تسا ، رتهتـسیاش  شدوخ  هب  یـصاعم  نداد  تبـسن  تسا  ّتیناـنا  دودـح  هب  دودـحم  شایناـمرفان  ّتیـصعم و  رد  ناـسنا  نوچ 
. تسا هدش  هراشا  نآ  هب  یسدق  ثیدح 

دباع تعاط  دـشاب  ادـخ  هب  یکیدزن  عافتنا  نآ  هچ  رگا  دـشاب ، شدوخ  عافتنا  تدابع  زا  دـباع  ضرغ  رگا  هک  دوشیم  مولعم  اـج  نیمه  زا 
. تّینانا ياضتقا  هب  رگم  دوشیمن  قّقحم  سفن  عافتنا  دصق  اریز  تسین ، یقیقح  تعاط 

86 ص :  هیآ 254 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(254  ) َنوُِملاَّظلا ُمُه  َنوُِرفاْکلا  َو  ٌۀَعافَش  َو ال  ٌۀَّلُخ  َو ال  ِهِیف  ٌْعَیب  ٌمْوَی ال  َِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ْمُکاْنقَزَر  اَّمِم  اوُقِْفنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
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86 ص :  همجرت ..... :

دتـس داد و  يزیچ  دوخ  شیاسآ  يارب  یـسک  هن  هک  دـیایب  يزور  هک  نآ  زا  شیپ  دـینک  قافنا  میدرک  امـش  يزور  هچنآ  زا  نامیا  لها  يا 
. دناهدرک متس  سب  دوخ  راگزور  هب  هک  دنبایرد  زور  نآ  نارفاک  دیآ و  راک  هب  یتعافش  یتسود و  هن  درک و  دناوت 

86 ص :  ریسفت ..... :

87 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ار  لاعفا  هکنیا  زا  دعب  ْمُکاْنقَزَر  اَّمِم  اوُقِْفنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
ناگدـنب زا  زج  ار  لاـعفا  اـم  هک  تسا  هنوـگچ  هک : دوـشیم  حرطم  شـسرپ  نـیا  اـجنیا  رد  هدـش  هداد  تبـسن  یلاـعت  يادـخ  هـب  ارـصحنم 

هک دینادب  دیهاوخیم  رگا  هک  تسا  هدـمآ  یحو  نینچ  خـساپ  رد  سپ  تسا ؟ یلاعت  يادـخ  لعاف  هک  دوشیم  هتـسناد  اجک  زا  مینیبیمن ؟
امش ینیب  دوخ  هک  هچ  ره  زا  هصالخ : دینک . قافنا  اهضرع  اوق و  لاوما و  زا  میداد  امـش  هب  هک  هچنآ  زا  سپ  ادخ  رد  تسا  رـصحنم  لاعفا 

زا قافنا  نوچ  و  دوشیم . عنام  تسه  هک  نانچ  نآ  تادوجوم  هدهاشم  زا  ار  امش  هک  تسا  ینیب  دوخ  دیئاشخبب ، دنک  دایز  ار  نآ  دودح  و 
. دومن ناربج  ادن  تّذل  اب  ار  نآ  یتخس  دنوادخ  تسا  اهتدابع  نیرتتخس 

رارق باذـع  هیدـف  ات  تسین  یلام  زور ، نآ  رد  ینعی  تسین  يدتـس  داد و  هک  دـیآ  يزور  هک  نآ  زا  شیپ  ِهِیف  ٌْعَیب  ٌمْوَی ال  َِیتْأَـی  ْنَأ  ِلـْبَق  ْنِم 
تـسود دـناوتیمن  یتسود  چـیه  تسا  رظن  دروم  اـجنیا  رد  هک  گرم  زور  اریز  دـهد ، دوس  هک  دراد  دوجو  یتسود  هن  ٌۀَّلُخ و  ـال  َو  دریگ ،
یتسود نیا  و  دنامیمن ، چیه  ادخ  اب  یتسود  زج  دنوشیم و  رگید  یضعب  نمشد  ناتسود ، زا  یضعب  تمایق  زور  و  دزاس . دنمهرهب  ار  دوخ 

. دودح اهباجح و  عفر  قافنا و  زا  دعب  رگم  دوشیمن  قّقحم 
زور رد  اریز  تسین  یتعافش  هک  تسا  گرم  زور  دوصقم  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هلمج  نیا  تسین و  یتعافش  يرگ و  یجنایم  ٌۀَعافَش و  َو ال 

. دراد هدیاف  ناگدننک  تعافش  تعافش  تمایق 
نـشور زور  نآ  رد  هک  دـیایب  يزور  هکنیا  زا  لبق  ینعی  دـیاع  ریدـقت  هب  ِهِیف  ٌْعَیب  رب ال  تسا  فطع  ای  ترابع  نیا  َنوُِملاَّظلا  ُمُه  َنوُِرفاْکلا  َو 

رد ینعی  . ) ینعم نیمه  هب  تسا  لاح  هکنیا  ای  دنتسه . بوجحم  ادخ  هب  لاعفا  تبسن  هدهاشم  زا  هک  تسا  نیرفاک  هب  رصحنم  ملظ  هک  دوش 
( تسا نارفاک  هب  رصحنم  ملظ  هک  یلاح 

88 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

88 ص :  هیآ 255 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َْنَیب ام  ُمَْلعَی  ِِهنْذِِإب  َّالِإ  ُهَدـْنِع  ُعَفْـشَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  ٌمَْون  َو ال  ٌۀَنِـس  ُهُذُـخَْأت  ُموُّیَْقلا ال  ُّیَْحلا  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال 
ُمیِظَْعلا ُِّیلَْعلا  َوُه  َو  امُهُظْفِح  ُهُدُؤَی  َو ال  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُهُّیِـسْرُک  َعِسَو  َءاش  اِمب  َّالِإ  ِهِْملِع  ْنِم  ٍءْیَِـشب  َنوُطیُِحی  ـال  َو  ْمُهَْفلَخ  اـم  َو  ْمِهیِدـْیَأ 

(255)

88 ص :  همجرت ..... :

. دور باوخ  هب  هک  دسر  هچ  ات  دریگن  باوخ  تلاسک و  ار  وا  زگره  تسا  هدنیاپ  هدنز و  تسین ، یئادخ  وا  زج  هب  تساتکی  يادخ 
، وا ناـمرف  هب  رگم  دزیخرب  تعافـش  هب  وا  هاگـشیپ  رد  هک  تسا  تأرج  ار  هک  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هـچنآ  کـلام  تـسوا 
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وا هچنآ  هب  رگم  درک  دناوتن  هطاحا  وا  ملع  هبترم  چـیه  هب  قلخ  دـمآ و  دـهاوخ  هچنآ  دـیآ و  قلخ  رظن  شیپ  هچنآ  هب  تسا  طیحم  وا  شناد 
راوـگرزب و ياـناد  وا  هچ  تسا ، تمحزیب  ناـسآ و  وا  رب  نامـسآ  نیمز و  یناـبهگن  رتارف و  نیمز  اهنامـسآ و  زا  شملع  ورملق  دـهاوخ ،

. تسا تمظع  اب  ياناوت 

88 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

رد ینعم  نیا  شتّیعجرم ، رد  ای  ّتیدوبعم  رد  ادـخ  دـیحوت  مالعا  يارب  تسا  عطقنم  شلبق  ام  زا  هک  تسا  یمالک  يادـتبا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال 
ینعم هب  هولی  هال  زا  رگا  تسادـخ  تّیقلاخ  رد  دـیحوت  هکنیا  ای  دـشاب . ندرب  هانپ  ای  ندرک  تدابع  ینعم  هب  هلا »  » زا هلا »  » هک تسا  یتروص 
تباث زین  یفاـضا ) یقیقح و  هّیبلـس و  هّیتوبث و  تافـص  لـیبق  زا   ) ار ادـخ  رگید  تافـص  یـضعب  هیآ  نیا  و  میریگب ، ندرک  قلخ  ندـیرفآ و 

هتفگ ای  وا ، لاح  تسا  هنوگچ  سپ  تسین  ادخ  زج  یلعاف  رگا  تسا : هدش  هتفگ  هک  ایوگ  دیآیم ، شیپ  ُدـیُِری  ام  ُلَعْفَی  َهَّللا  َّنِکل  دـنکیم .
؟ تسین یلعاف  ادخ  زج  ارچ  هدش :

. تسا هدش  عطقنم  شلبق  ام  زا  هیآ  نیا  هک  تسا  نیا  رب  هراشا  هدش  دراو  یسرکلا  ۀیآ  تئارق  تلیضف  رد  هک  هچنآ  و 
89 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  بجاو  ياهزامن  زا  دعب  نآ  ندناوخ  یسرکلا و  ۀیآ  تلیضف  رد  و 

. تسا هدش  دراو  يدایز  رابخا 
يوار تسا ؟ نیرتمهم  نیرتگرزب و  هک  ادـخ  باـتک  رد  تـسا  هـیآ  مادـک  «: 1  » دوـمرف هک  تسا  هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  زا 

هب مسق  تسا . ملع  اـج  نآ  دومرف : دز و  نم  هنیـس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تفگ : ُموُّیَْقلا  ُّیَْحلا  َوُـه  اَّلِإ  َهلِإ  ـال  ُهَّللا  متفگ : دـیوگیم 
سیدـقت ار  يادـخ  نآ  اـب  شرع  قاـس  رد  کـلم  هک  دراد  بل  ود  ناـبز و  کـی  هیآ  نیا  هک  تسوا  تـسد  رد  دّـمحم  سفن  هـک  یئادـخ 

نآ دناوخب  زامن  ره  لابند  هب  ار  یسرکلا  ۀیآ  یسک  ره  «: 2  » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یّبن  هک  تسا  شدوخ  دانسا  اب  عمجم  رد  دنکیم .
هب ات  هدرک  داـهج  ادـخ  ناربماـیپ  اـب  هک  تسا  یـسک  دـننام  وا  و  تسا ، مارکـالا  لـالجلا و  وذ  دوشیم  وا  سفن  ضبق  يّدـصتم  هک  یـسک 

. دشاب هدیسر  تداهش 
یبجاو زامن  ره  لاـبند  هب  ار  یـسرکلا  ۀـیآ  هک  یـسک  دومرفیم : هک  مدینـش  ربنم  يـالاب  رب  ربماـیپ  زا  «: 3  » دوـمرف هک  تـسا  ع )  ) یلع زا  و 

ره و  دشاب ، دباع  ای  قیّدص  هکنیا  رگم  دنکیمن  تبظاوم  یـسک  نآ ، رب  و  دوشیمن ، تشهب  هب  وا  لوخد  زا  عنام  يزیچ  گرم  زج  دـناوخب 
. درادیم نمیا  ار  شاهیاسمه  هیاسمه  هیاسمه و  وا و  دنوادخ  دناوخب  باوخ  ماگنه  ارنآ  یسک 

هک اج  نآ  ات  تسا ... مدآ  رـشب  دّیـس  یلع ! ای  دومرف : هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  مدینـش  «: 4  » دوـمرف هک  تسا  ع )  ) یلع زا  و 
رد تسا و  هملک  هاجنپ  یسرکلا  ۀیآ  رد  یلع  ای  تسا ، یسرکلا  ۀیآ  هرقب  دّیـس  و  تسا ، هرقب  نآرق  دّیـس  و  تسا ، نآرق  مالک ، دّیـس  دومرف 

. تکرب هاجنپ  هملک  ره 
هورکم رازه  ایند و  يالب  هورکم و  رازه  دنوادخ  دناوخب  ار  یـسرکلا  ۀیآ  راب  کی  سک  ره  «: 5  » تسا ع ))  ) رقاب ماـما  ( ) ع  ) رفعج وبا  زا  و 

زا
__________________________________________________

ص 360 ، 2 ج 1 - نایبلا : عمجم  ( 1)
ص 360 ، 2 ج 1 - نایبلا : عمجم  ( 2)
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ص 361 ، 2 ج 1 - نایبلا : عمجم  ( 3)
ص 360 ، 2 ج 1 - نایبلا : عمجم  ( 4)
ص 360 ، 2 ج 1 - نایبلا : عمجم  ( 5)

90 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. ربق باذع  ترخآ  هورکم  نیرتناسآ  تسا و  رقف  ایند  هورکم  نیرتکچوک  دنادرگیم . رب  وا  زا  ار  ترخآ  تاهورکم 

. تسا یسرکلا  ۀیآ  نآرق  هّلق  يدنلب و  تسا و  ياهّلق  يدنلب و  يزیچ  ره  يارب  «: 1  » تسا ع )  ) هّللا دبع  یبا  زا  و 
. دراد دوجو  یبوبر  تافاضا  تاهّما  یهلا و  تافص  لوصا  یسرکلا  ۀیآ  رد  هک  تسا  نیا  بلطم  ّرس  و 

ال . » تسا ءادتبا  ربخ  ای  تسا  موّیق »  » دعب ام  ای  موّیق »  » نآ ربخ  تسا و  ادتبم  دوخ  ای  فوذحم ، يادتبم  ربخ  ای  تسا ، ربخ  زا  دـعب  ربخ  ُّیَْحلا 
هدارا ّتیشم و  كاردا و  مزلتسم  هک  تسا  یتفص  تایح  هضرتعم و  یئاعد  ياههلمج  دننام  تسا  هّیحدم  هضرتعم  ای  تسا  هّیلاح  هلمج  هلا »

. تسا یهلا  تافص  زا  یلیخ  هب  هراشا  ّیح »  » ظفل سپ  تسا ، يدارا  ّتیلعاف  رایتخا و  تردق و  و 
روما و  دریگیم ، هدهع  هب  ار  وا  جراخم  دنکیم ، نز  رما  هب  مایق  هک  تسا  یـسک  مّویق »  » و ربخ ، زا  دعب  ربخ  ای  ربخ ، ای  تسا  تفـص  ُموُّیَْقلا 

هک هچنآ  عیمج  رد  اهنآ  تیافک  و  تساهنآ ، داجیا  ایشا  رب  دنوادخ  تّیمّویق  ینعم  و  تسادخ ، ّصاخ  ءامسا  زا  نآ  دنکیم و  تیافک  ار  وا 
قّقحت دـنوادخ  هب  ایـشا  هفاضا  اـی  دوشیم . لـصاح  ایـشا  هب  دـنوادخ  تاـفاضا  نآ  ببـس  هب  هک  یئاـهزیچ  عیمج  زا  دـنراد  نآ  هب  جاـیتحا 

. تسا یفاضا  تافص  عیمج  عماج  ّتیمّویق ، سپ  دریذپیم ،
هدـمع و  دوشیم ، داجیا  لـالتخا  رما  نآ  يّدـصت  رد  رما  نآ  زا  تلفغ  ببـس  هب  تاـقوا  رتشیب  نوچ  دـنکیم  ماـیق  ریغ  رما  هب  هک  یـسک  و 

ٌۀَنِس ُهُذُخَْأت  ال  دومرف : دومن و  یفن  یلاعت  يادخ  زا  ار  ود  ره  اذل  تسا ، باوخ  دوخ  ای  باوخ و  تلاسک  ندز و  ترچ  ای  مه  تلفغ  بابسا 
لّوا ای  نیگنس ، باوخ  ینعم  هب  ۀنس » و   » و نیس ، واو و  تکرح  اب  نس » و   » و ةدع »  » نزو رب  ۀنس » »

__________________________________________________

ح 451 ص 136 ، ج 1 ، یشایع : ( 1)
91 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هّیحدم  هضرتعم  هلمج  ای  لاح ، ای  ربخ ، زا  دعب  ربخ  ای  تسا ، ربخ  ای  رّدقم ، لاؤس  باوج  هلمج  و  تسا . باوخ  یگتسخ  ای  باوخ 
شتـشپ رب  ای  هدرک ، تحارتسا  هدش و  غراف  راک  زا  ادخ  هک  دنتفگ : هک  تسا  نانآ  ریغ  دوهی و  رب  ّدر  نیا  و  تسین ، یباوخ  ار  وا  ٌمَْون و  َو ال 

. تسا هدش  هراشا  رابخا  رد  هکنانچ  تسا ، هدیشک  زارد 
تسا و یلبق  هلمج  دـننام  بارعا  هوجو  رد  هلمج  نیا  تسوا ، نآ  زا  تسا  نیمز  نامـسآ و  رد  هچنآ  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  َُهل 
ره هک  تسا  ّماع  ینعم  نآ  زا  دوصقم  و  دوشیم . لامعتـسا  تّیکلام  و  نیـسپاو )  ) تّیعجرم و  نیزاغآ )  ) تّیئدبم رد  يدراوم  نینچ  رد  مال 
یف اـم  دـیزل  : » دوشیم هتفگ  اـهتقو  رتـشیب  و  دوـشیم ، هدافتـسا  موـّیق »  » زا ـالامجا  هک  تسا  يزیچ  هب  حیرـصت  نآ  تسا و  لـماش  ار  هس 

. دشاب تمیق  نارگ  نآ  تاّیوتحم  رگا  اصوصخم  تسا  دیز  لام  شتاّیوتحم  قودنص و  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  قودنصلا »
قباس هوجو  مامت  و  تسا ، یلاعت  يادخ  ّتیموّیق  دیکأت  هلمج  نیا  دزادرپ ؟ تعافش  هب  وا  دزن  رد  دناوت  یـسک  هچ  ُهَْدنِع  ُعَفْـشَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم 

. تسا نکمم  اجنیا  رد  قباس  هوجو  هب  لوق  ضرف  تسا و  دوجوم  هلمج  نیا  رد  نآ  ندوب  طبترم  هلمج و  ندوب  عوطقم  تهج  زا 
رد تسا  هتشذگ  ياههلمج  دننام  زین  هلمج  نیا  دیآیم ، تساهنآ و  ربارب  رد  هچنآ  دنادیم  وا ، هزاجا  هب  رگم  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  ام  ُمَْلعَی  ِِهنْذِِإب  اَّلِإ 

ْمِهیِدـْیَأ َْنَیب  اـم  زا  دوصقم  و  دوشیم ، هدافتـسا  یمازتـلا  تلـالد  هب  موّیق »  » زا هک  تسا  يزیچ  نآ  دـیکأت  زین  نآ  و  دـش ، رکذ  هک  یهوجو 
، تسا هتـشذگ  ای  دـیآیم  هک  تسا  يزیچ  ضرع  تهج  زا  تسا و  ترخآ  ایند و  لوط  رظن  زا  هک  دـشاب  اـهنآ  يور  شیپ  هک  تسا  يزیچ 

نایب همجرت  دـش . هراشا  نیا  زا  شیپ  اهَْفلَخ  ام  َو  اْهیَدَـی  َْنَیب  اِمل  ًالاکَن  اـهاْنلَعَجَف  یلاـعت : يادـخ  لوق  ینعم  رد  بلطم  نیا  هراـب  رد  هکناـنچ 
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92 ص : ج3 ، ةداعسلا ،
َءاش اِمب  اَّلِإ  ِهِْملِع  ْنِم  ٍءْیَِشب  َنوُطیُِحی  َو ال  دوشیم  مولعم  هسیاقم  اب  نآ  ینعم  تسا  هتشذگ  هک  هچ  نآ  ْمُهَْفلَخ و  ام  َو 

92 ص :  دهاوخب .....  وا  دوخ  هک  ادخ  ملع  زا  يرادقم  رب  هطاحا  نایب 

رگید ینعم  کی  و  تسا ، هّماع  میهافم  زا  هک  تسا  يردـصم  ینعم  نآ  يارب  رگید ، زیچ  دزن  تسا  يزیچ  روهظ  زا  تراـبع  ملع  هک  نادـب 
مولع دروم  رد  بلطم  نیا  تسا و  هدـش  لـصاح  ملاـع  دزن  رد  هک  تسا  مولعم  تروص  نآ  دوشیم و  عازتـنا  ینعم  نیا  زا  روـهظ  نآ  دراد 

يردصم ینعم  هک  یتروص  هب  هن  تسا ، رضاح  ملاع  دزن  تسا  مولعم  شتاذ  هب  هک  هچنآ  اجنآ  رد  سپ  يروضح  ملع  اّما  تسا و  یلوصح 
ملاع و ملع و  تسا  ملاع  تاذ  يروضح  ملع  هب  مولعم  هک  اجنآ  و  دـندّحتم ، نآ  رد  مولعم  ملع و  سپ  دوشیم ، عازتنا  تروص  نآ  زا  ملع 
و تسا ، اهملاع  يارب  ینوؤش  يروص  مولع  هک  تسا  نیا  تسا ، نامه  زین  ّقح  و  تسا ، هدش  هتفگ  هک  هچنآ  قبط  دنوشیم و  دحّتم  مولعم 

ملع دشاب  اهملاع  نوؤش  يروضح  مولع  رگا  و  دـنوشیم . دـّحتم  نآ  رد  ملاع  ملع و  دـش  هتفگ  هکنانچ  تسین  تافاضا  یناسفن و  تاّیفیک 
دزن اهنآ  تادوجو  روضح  ببس  هب  یناد  یلاع و  يایشا  زا  معا  ءایشا  هب  ادخ  ملع  نوچ  دنوشیم و  دحّتم  الماک  مولعم  ملاع و  يروضح و 
يوس ام  همه  اذل  دناهتفگ . یخرب  هکنانچ  تسا - رـضاح  ادـخ  شیپ  هک  یحول  رد  ای  ادـخ  رد  ناشیاهتروص  لوصح  ببـس  هب  هن  تسوا 

هک یئاهتروص  تسا و  هدش  لصاح  سوفن  رد  هک  یئاهتروص  و  دنتسه ، زین  ادخ  مولعم  اهنآ  هکنانچ  دنـشابیم  یلاعت  يادخ  مولع  هّللا 
. تسا یلاعت  يادخ  مولع  تامولعم و  هلمج  زا  اهنآ  همه  دنرضاح  سوفن  رد 

ملع هچ  دشاب و  يروضح  ملع  هچ  دشابیم  شدوخ  ملع  هب  طیحم  ناسنا  تسا . یناسنا  سفن  زا  ینأش  ملع ، هک  دـش  رکذ  هک  هچنآ  قبط  و 
93 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  هم 

. یلوصح
. یلاعت يادخ  تّیشم  اب  رگم  دیآیمن  دیدپ  یملع  چیه  تسا  یلاعت  يادخ  ّتیشم  هب  قوبسم  یثداح  ره  تسا و  ثداح  ملع  نوچ  و 

ثداح ادخ  ملع  زا  يزیچ  یـسک  يارب  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  َءاش و  اِمب  اَّلِإ  ِهِْملِع  ْنِم  ٍءْیَِـشب  َنوُطیُِحی  ادخ ال  لوق  ینعم  دش  حـضاو  سپ 
. یلاعت يادخ  ّتیشم  اب  رگم  دوشیمن 

. تسا قباس  ياههلمج  دننام  لمتحم ، هوجو  رد  هلمج  نیا  َعِسَو 
، تسا یسرک  دراد  قلخ  هب  هک  یهجو  تهج  زا  تسا و  شرع  دراد  ادخ  هب  هک  یهجو  تهج  زا  یهلا  تّیشم  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُهُّیِـسْرُک 
. دوشیم هدیمان  شرع  « 2  » طیحم کلف  هکنانچ  یسرک  ببس  هب  تسا  یسرک  هدننک  رهاظ  نآ  اریز  دوشیم ، هدیمان  « 1  » متشه کلف  نآ  و 

ادخ ءامسا  تافص و  عیمج  و  دوشیم ، عمج  یطرش  ره  اب  تسین و  طورشم  يزیچ  هب  نآ  و  تسا ، یلاعت  يادخ  لعف  ّتیشم  هک  اجنآ  زا  و 
فلتخم رابخا  دشابیم و  زیاج  قلخ  همه  هب  شرع  ریسفت  ملع و  هب  یـسرک  ریـسفت  اذل  دراد ، دوجو  تّیـشم  نآ  رد  یعمج  دحاو  دوجو  هب 

اب هناگتفه  ياهنیمز  هناگتفه و  ياهنامـسآ  « 3  » هک تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یّبن  زا  دـنکیم . دـییأت  ار  نآ  تّجح  ود ، نآ  ریـسفت  رد 
يرترب دننام  یسرک  رب  شرع  يرترب  و  تسین ، دشاب  هدش  هتخادنا  نابایب  رد  هک  ياهقلح  زج  يزیچ  یسرک 

__________________________________________________

يرتشم و خیرم ، سمـش ، هرهز ، دراطع ، رمق ،  ) هرایـس تفه  هک  دندوب  دقتعم  و  دنتـسنادیم . ناهج  زکرم  ار  نیمز  میدق  تأیه  رد  ( 2 ، 1)
کلف ار  متـشه  کلف  دوب  تاراّیـس  نیا  تارادـم  کـلف   7 دـنتفگیم . کلف  ار  اههرایـس  زا  کـی  ره  رادـم  دـندرگیم ، نیمز  رود  لـحز )

نیا همه  قوف  دوب ، یکلف  طیحم  کلف  ای  مهن  کلف  دندرگیم . نیمز  رود  راب  کی  لاس  رازه  رد 24  اهنآ  هک  دنتسنادیم  تباث  ياههراتس 
. دادیم شدرگ  نیمز  رود  هب  راب  کی  تعاس  رد 24  ار  تباوث  تارایس و  هیلک  هک  كالفا 
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ص 455 ج 1 ، یشایع : ( 3)
94 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

(. قلخ همه  رب  تسا  طیحم  قح  ملع  ینعی   ) هقلح نآ  رب  تسا  نابایب  نآ 
یـسرک دنتـسه و  قلخ  همه  یهجو  رد  شرع  دومرف : دنتـسه ؟ زیچ  هچ  یـسرک  شرع و  دش  لاؤس  یتقو  هک  « 1  » تسا ع )  ) قداص ماـما  زا 

و تسا ، هدوـمن  عـّلطم  نآ  رب  ار  دوـخ  جـجح  لـسر و  اـیبنا و  دـنوادخ  هک  تسا  یملع  زا  تراـبع  شرع  رگید  هجو  رد  تسا و  نآ  فرظ 
. تسا هدرکن  هاگآ  نآ  زا  ار  اهتّجح  نالوسر و  ایبنا و  زا  کی  چیه  هک  تسا  یملع  یسرک 

. تسین نیگنس  وا  رب  نیمز  نامسآ و  ظفح  ینعی  امُهُظْفِح  ُهُدُؤَی  َو ال 
(. تسین نیگنس  وا  رب  اهنآ  ظفح  تسا  گرزب  هبترم و  دنلب  وا  هک  یلاح  رد  ینعی :  ) لیلعت هلزنم  هب  تسا  لاح  ُمیِظَْعلا  ُِّیلَْعلا  َوُه  َو 

94 ص :  هیآ 256 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ٌعیِمَـس ُهَّللا  َو  اَهل  َماصِْفنا  یْقثُْولا ال  ِةَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْـسا  ِدَقَف  ِهَّللِاب  ْنِمُْؤی  َو  ِتوُغاَّطلِاب  ْرُفْکَی  ْنَمَف  ِّیَْغلا  َنِم  ُدْشُّرلا  َنَّیَبَت  ْدَق  ِنیِّدـلا  ِیف  َهارْکِإ  ال 
(256  ) ٌمِیلَع

94 ص :  همجرت ..... :

شتسرپ نامیا و  هار  هب  ددرگرب و  یـشکرس  رفک و  هار  زا  سک  ره  سپ  دیدرگ  نشور  تلالـض  تیاده و  هار  تسین و  رابجا  هب  نید  راک 
. تساناد اونش و  ادخ  تسا و  هدز  گنچ  درادن  نتسسگ  هک  يراوتسا  هریگتسد  هب  قیقحت  هب  سپ  دیارگ  ادخ 

94 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

تعاط و تدابع و  تداع و  مالـسا و  ءازج و  زا  تسا  ترابع  نید »  » و عطقنم ، قباس  هلمج  زا  تسا و  هیفاـنیتسا  هلمج  ِنیِّدـلا  ِیف  َهارْکِإ  ـال 
ینعم هب  و  دوشیم ، تدابع  دـنوادخ  اهزیچ  نآ  هب  هک  تسا  یئاهزیچ  عیمج  مسا  زین  دـیحوت و  هریـس و  مکح و  کلم و  ناطلـس و  هبلغ و 

ّتلذ تّزع و  و  تّلم ،
__________________________________________________

ص 260 ج 1 ، یفاص ، ( 1)
95 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسه زین 
هک تسا  یقیقح  نامیا  دوصقم  هکنیا  اـی  دـشابیم ، ترخآ  قیرط  هک  تسا  ناـمیا  هب  هار  نآ  هک  تسا  یقیقح  مالـسا  اـجنیا  رد  دوصقم  و 

. دوشیم ریبعت  تیالو  هب  نآ  زا  هک  تسا  يول  صاخ و  تعیب  زا  ترابع 
ای مالـسا  قـلطم  ینعم  هب  نید  هن  رگ  و  درک ، یفن  نآ  زا  ار  هارکا  اذـل  دـشاب و  ناـمیا  ببـس  هب  ترخآ  هب  كولـس  دوـصقم  تسا  نکمم  و 
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مالسا رد  یلو  متسه . ریـشمش  یّبن  نم  دومرف : ربمایپ  هکنانچ  دوشیم ، لصاح  ریـشمش  اب  اهتقو  رتشیب  ّتلم ، ای  هریـس  ای  تعاط  ای  تدابع 
رّوصتم اهنآ  رد  ینامـسج  هارکا  دنتـسه و  يونعم  رما  اهنآ  اریز  درادـن ، دوجو  هارکا  ناکما  ترخآ  هب  كولـس  یقیقح و  ناـمیا  یقیقح و 

. تسین
نید رگا  اهنیا  زا  ریغ  یئاـهزیچ  و  تسین ، يرگید  زیچ  ینطاـب  توعد  لوبق  يول و  صاـخ و  تعیب  تیـالو و  زج  نید  میئوگیم : هکنیا  اـی 

. تسین هارکا  تیالو  رد  و  اهنآ ، هباشم  لکش و  مه  ای  اهنآ ، ّببسم  ای  تساهنآ ، همّدقم  هک  تسا  نیا  باب  زا  دنوشیم  هدیمان 
نید بحاص  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  حیرصت  تلاسر و  لوبق  ببـس  هب  تّجح  تّیمامت  زا  دعب  هک  دشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  و 

. تسین نید  رد  یهارکا  رگید 
نآ ینعم  و  تسا ، لاح  ای  لیلعت ، ماقم  رد  تسا  هّیفانیتسا  هلمج  ترابع  نیا  یهارمگ ، زا  دشر  ِّیَْغلا  َنِم  ُدْشُّرلا  تسا  هدـش  نشور  َنَّیَبَت  ْدَـق 

رباـنب یهن . تروص  هب  دوش  اریذـپ  ار  ینید  هارکا  هب  دـیابن  هکنیا  اـی  یفن ،) تروص  هب   ) تسین یهارکا  نید  رد  ار  سک  چـیه  هک  تسا  نیا 
هکنیا هب  تسا  یئاـههراشا  راـبخا  رد  و  یهارمگ . زا  دـشر  نداد  زیمت  تلاـح  اـی  دـشر  نداد  زیمت  يارب  دـشاب  یهن  ینعم  رد  راـبخا  هـکنیا 

. تسین ع )  ) یلع تیالو  رد  یهارکا  هک  تسا  نیا  دوصقم 
96 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رد  بیترت  يارب  ءاف »  » و تسا ، قباس  هلمج  رب  فطع  ْرُفْکَی  ْنَمَف 

زا ادج  حضاو و  تیاده  دشر و  هک  یتقو  تسا : نیا  ریدـقت  و  تسا ، رّدـقم  طرـش  ازج و  ای  دزروب ، رفک  هک  یـسک  میئوگیم  سپ  رابخا ،
دوشیم لیاز  هن  هک  تسا  مولعم  وا  يارب  هک  تسا  هدش  يدشر  هب  لّسوتم  توغاط  هب  ِتوُغاَّطلِاب  دزروب  رفک  هک  یـسک  سپ  دش  یهارمگ 

رـس ینعم  هب  نایغط  زا  تویغط  لصا  رد  توغاط »  » و تسین . لاوز  لـباق  هک  دراد  دـشر  هب  یقیقحت  ملع  وا  اریز  ددرگیم ، ادـج  وا  زا  هن  و 
هتـشون ءات  اب  اذـل  ثینأت و  ریغ  تهج  هب  تسا  هدـیاز  نآ  رئاظن  نآ و  رد  ءات  و  تسا ، هدـش  تولعف  نزو  رب  هدـش و  بلق  سپ  تسا ، یـشک 

عمج زا  ةوغاط و  ةوربج و  دننام  دوشیم  هتـشون  ءاه  اب  یهاگ  و  تغاوط ، تیغاوط و  دوشیم  هتفگ  سپ  دنامیم  تباث  عمج  رد  دوشیم و 
رد هغابم  يارب  تأیه  نیا  و  دوشیم . يراج  ثینأت  ماکحا  نآ  ظافلا  رب  دوشیم و  ثینأت  ءاـت  ماـگنه  نیا  رد  و  غاوط ، لـثم  دوشیم  طـقاس 

ینعم رد  لامعتـسا  هاوخ  و  دشاب ، ردصم  مسا  هاوخ  توربج  توبغر و  توبهر ، تومحر ، لثم  دوش  هداد  رارق  ردـصم  هاوخ  ردـصم  ینعم 
. توغاط لثم  فصو ، ینعم  رد  لامعتسا  و  دوش ، ثداح 

. دوش تدابع  ادخ  زا  ریغ  هک  يزیچ  ره  تب و  نینچمه  و  تسا ، هدش  ریسفت  سنا  ّنج و  زا  شکرس  رحاس و  نهاک ، ناطیش ، هب  توغاط  و 
نینهاک و تشهب و  اـهتب و  ناطیـش و  زا  دـشاب  سفن  ورهلاـبند  هک  يزیچ  ره  یناـسنا و  هراـّما  سفن  لـماش  توغاـط  هک  تسا  نیا  ّقح  و 

. تسا ع )  ) یلع نأش  رد  هیآ  و  دوشیم . همه  یهارمگ  ياسؤر  نارحاس و 
هک ّماع  نامیا  اریز  ع ،)  ) یلع تسد  هب  تعیب  اب  رگم  دوشیمن  لصاح  هک  ّصاخ  نامیا  ینعی  ِهَّللِاب  ْنِمُْؤی  َو  یلاعت : يادخ  لوق  زا  دوصقم  و 
رب ات  دوشیمن  يزیچ  هب  لّسوت  ّماع  نامیا  نآ  ببس  هب  سپ  دوشیمن ، بلق  لخاد  نآ  هلیسو  هب  يزیچ  دوشیم  لصاح  يوبن  هّماع  تعیب  هب 

رّدـقم لاؤس  يارب  باوج  ای  تسا  هّیلاح  هلمج  نیا  دوش ، ّبترتم  اـَهل  َماـصِْفنا  اـَل  یْقثُْولا  ِةَوْرُْعلاـِب  َکَسْمَتْـسا  ِدَـقَف  یلاـعت : يادـخ  لوق  نآ 
97 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دشابیم .

97 ص :  یقثولا .....  ةورع  نایب  یقثولا و  ةورع  هب  نتسج  کّسمت  قیقحت 

هک تسا  نآ  زا  رتالاب  رتگرزب و  نیمی و  دـقع  ببـس  هب  تسا  رما  ّیلو  هب  لاّصتا  يول و  ّصاخ و  تعیب  زا  ترابع  هک  تیالو  رما  هک  نادـب 
لـصاح تیالو  ببـس  هب  هک  یناحور  لاّصتا  یلو  تسا  سوسحم  ینامـسج و  لامعا  زا  هچ  رگا  تیـالو  تروص  هک  اریز  دوش ، فیـصوت 

ّمک و مسر و  ّدـح و  اریز  تسین ، مه  لوقع  هب  لّقعت  لباق  ددرگن و  مّهوت  لاثما  اـب  دوشیمن و  كرد  مشچ  اـب  هک  تسا  یبیغ  رما  دوشیم 
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: هتفگ يولوم  هک  تسا  نانچ  نآ  هکلب  درادن  فیک 
سان ناج  اب  ار  ساّنلا  ّبر  تسه  سایق  یب  فّیکتیب  یلاّصتا 

: تسا هتفگ  يولوم  دوشیمن . لصاح  دشاب  هدرک  لوبق  ار  يول  ّصاخ و  تعیب  اب  تیالو  هک  یسک  يارب  زج  لاّصتا  نیا  نوچ 
ین سانشا  ناج  ناج  ریغ  سان  ین  سانسن  نم ، سان  متفگ  کیل 

: میئوگیم سپ  دوش  لصاح  یهاگآ  ات  میروآیم  یهیبشت  لیثمت و  بلطم  كرد  يارب 
. دناهتفگ یخرب  هکنانچ  تسین  وا  ياهّتیفیک  رد  دایدزا  ضحم  ناسنا  لامکتسا  و  دریذپیم ، ینوزفا  شتاذ  رهوج  رد  ّدلوت  لّوا  زا  ناسنا 
رد دـناسرب ، یناسنا  ياهّتیلعف  هب  ار  وا  هار  نآ  هک  ددرگیم  لصاح  شریـسم  تاّیلعف  زا  یتّیلعف  دـشاب  شیازفا  شتاذ  رد  هک  هزادـنا  ره  و 

هاگنآ سپ  دوشیم ، تّیلعف  نآ  بولغم  یناف و  قباس  ياهتّیلعف  و  دوشیم ، تّیلعف  نآ  مسا  وا  صخـش  مسا  تّیناـسنا و  مسا  تروص  نآ 
کی چیه  رب  شبلق  و  دوشیم ، نامحر  کلم و  فّرصت  ناطیـش و  فّرـصت  لباق  تسا  ریبدت  فیلکت و  طانم  هک  دیـسر  شلقع  ماقم  هب  هک 

98 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دوشیمن  دقعنم  ود  نآ  زا 
تروـص نیا  رد  هک  دـهاوخن  ار  تیـالو  هک  یماداـم  دـناوتیمن  مه  کـلم  و  دـیامن ، فّرـصت  نآ  رد  دـناوتیمن  ناطیـش  هـک  ینعم  نیدـب 

ریبات اب  رگم  دهدیمن  رمث  هک  تسا  یئامرخ  تخرد  دـننامه  تروص  نیا  رد  هک  دوشیم  دـقعنم  ناطیـش  فّرـصت  ببـس  هب  وا  ياهتّیلعف 
هیام اب  رگم  دوشیمن  هتـسب  هک  تسا  ریـش  دننام  ای  دنویپ ، ای  حیقلت  اب  رگم  دوشیمن  رادزغم  شاهتـسپ  هک  تسا  هتـسپ  تخرد  دننام  و  «، 1»

. رینپ
مکح هب  موکحم  بولغم و  شیاهّتیلعف  عیمج  و  دوشیم ، دقعنم  تیالو  ببس  هب  یتّیلعف  لعف و  ره  دش  دقعنم  تیالو  رب  شبلق  یتقو  سپ 

َو هیآ  رد  نآ  قیقحت  هکناـنچ  تیـالو  ّتیلعف  و  دوـشیم ، تیـالو  ّتیلعف  مسا  وا  صخـش  مسا  ّتیناـسنا و  مسا  و  دوـشیم ، تیـالو  تّیلعف 
تبـسن هدننک و  يوریپ  وریپ و  نیب  ندوب  دنزرف  ندوب و  ردپ  تبـسن  هبترم  نامه  اب  و  تسا ، رما  ّیلو  هلزان  هبترم  تشذگ  ًاناسْحِإ  ِْنیَِدلاْولِاب 

. دریذپیم ققحت  ناوریپ  نیب  يردارب 
لـصاح منانیـشناج  ای  نم  تسد  هب  وا  هبوت )  ) دیمعت لسغ  هک  سک  ره  تفگ : و  متـسه ، ادخ  دـنزرف  نم  تفگ : یـسیع  تبـسن  نیمه  اب  و 

رب تیالو  هک  یسک  دوجو  رد  رما  ّیلو  لّزنت  دوبن  رگا  و  میتسه ، ادخ  نادنزرف  ام  دنتفگ : يراصن  تهج  نیمه  هب  و  تسادخ ، رسپ  وا  دوش 
. دنک حیحصت  ار  تبسن  نآ  ات  دوبن  روما  نیا  زا  کی  چیه  تسا  قّقحتم  وا 

. تسا هدرک  تبسن  نآ  حیحصت  لّزنت و  نیا  لوصح  هب  هراشا  يولوم 
: دیوگیم هک 

__________________________________________________

ریباـت لـمع  نیا  هب  دنـشاپیم و  هداـم  ياـهتخرد  هب  دـنریگیم و  ار  رن  تخرد  هدرگ  تسا  هناگادـج  نآ  هداـم  رن و  اـمرخ ، تـخرد  ( 1)
. دوشیم ماجنا  تارشح  اهروبنز و  دمآ  تفر و  طسوت  لمع  نیا  زین  یهاگ  دنیوگیم .

99 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
داشگ ردنا  داشگ  ردنا  داشگ  لک  دارملا  دّمحم  تاراشا  تسه 

وا نادنزرف  رود  مودق و  رب  وا  ناج  رب  نیرفآ  نارازه  دص 
شلد ناج و  رصنع  زا  دناهداز  شلبقم  ناگداز  هفیلخ  نآ 

دنیو لسن  لگ  بآ و  جازم  یب  دنیر  زا  ای  يره  دادغب و  رگ ز 
راگدرک يا  دوخ  يراّتس  هب  مه  راد  روک  مد  نیا  زا  ار  نایوج  بیع 

يالط نادوان   ) نادوان ریز  ار  ادـخ  ياهدـنب  رگا  هک  تسا  هدـش  دراو  دـنزغم  زا  یلاخ  ياهتسوپ  تیالو  نودـب  لاعفا  اـهتّیلعف و  نوچ  و 
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ّیلع تیالو  ای  شرما  ّیلو  تیالو  یلو  دشاب  مئاص  شیاهزور  مئاق و  شیاهبش  هک  دـنک  تدابع  زیئاپ  داتفه  هبعک ) هناخ  ماب  رد  بوصنم 
نومضم نیمه  دیفم  هک  تسه  زین  يرگید  رابخا  نیا ، زا  ریغ  و  «، 1  » دزادنایم شتآ  هبور  هب  ار  وا  دنوادخ  دشاب  هتشادن  ار  بلاط  یبا  نب 
يرابخا تسا و  هدـش  هداد  رارق  هارمه  هزور  جـح و  تاکز و  زامن و  اب  رابخا  رد  تسا  یندـب  لامعا  زا  تراـبع  تیـالو  نآ  نوچ  و  تسا .

(. تیالو جح - تاکز - هزور - زامن -  ) تسا هدش  انب  زیچ  جنپ  رب  مالسا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  هدمآ 
همه دـیلک  همه و  زا  رترب  تیالو  هک  هدـش  دراو  رابخا  یـضعب  رد  تسا ، اهریخ  اهیکین و  عیمج  لصا  تسا و  همه  لـصا  تیـالو  نوچ  و 
چیه هب  تسا : هدمآ  رابخا  رگید  یضعب  رد  و  «. 2  » دشابیم تاکز ) جح و  هزور - زامن -  ) لامعا نآ  هّیقب  يامنهار  لیلد و  تیالو  تسا و 

تیالو دننام  زیچ 
__________________________________________________

 ].....[ ح 430 ص 287 ، نساحملا : ( 1)
ح 430 ص د 28 ، نساحملا : ( 2)

100 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
كرت ار  یکی  نیا  دـنتفرگ و  ار  ات  راـهچ  مدرم  سپ  تسا ، تیـالو  هدـش  هدز  راـج  شاهراـب  رد  هک  يزیچ  نیرتشیب  ینعی  هدـشن ، هداد  ادـن 

. ار تیالو  ینعی  دندرک ،
هک یتقو  نیرتدیدش  و  تسا . هدرم  ّتیلهاج  ندرم  هب  دسانشن  ار  دوخ  نامز  ماما  دریمب و  هک  یـسک  «: 1  » تسا هدمآ  رابخا  زا  یضعب  رد  و 

«. 2  » درک شاهنیس  هب  هراشا  دسرب و  اجنیا  هب  حور  هک  تسا  یتقو  نآ  دراد  ماما  تفرعم  هب  جایتحا  ناسنا 
رد دومنن . صیخرت  اهنآ  زا  یکی  رد  دومن و  صیخرت  ات  راهچ  رد  هک  درک  بجاو  زیچ  جنپ  شقلخ  رب  دـنوادخ  تسا : رابخا  زا  یـضعب  رد 

رابخا زا  یـضعب  رد  و  «. 3  » دناسرب ررـض  دـناوتیمن  نآ  دوجو  اب  يدـب  چـیه  هک  تسا  یئوکین  یبوخ و  یلع  یتسود  تسا : رگید  یـضعب 
، نـیا زا  ریغ  و  «. 4  » هدـب ماجنا  دایز  ای  مک  بوخ ، راک  زا  دـهاوخیم  تلد  هک  ار  هچنآ  يدـیمهف ) ار  تیـالو  ینعی   ) يدـیمهف یتقو  تسا :

. دنکیم تیالو  ياهتلیضف  رب  تلالد  هک  تسه  يرگید  رابخا 
نم بّجعت  مراد ، طالتخا  ترشاعم و  مدرم  اب  نم  متفگ : ع )  ) هّللا دبع  یبا  هب  «: 5  » تفگ هک  هدش  لقن  هیآ  رخآ  نایب  رد  روفعی  یبا  نبا  زا 

و دـنراد . ءاـفو  قدـص و  تناـما و  اـهنآ  یلو  دـنراد  ار  نـالف  نـالف و  تیـالو  دـنرادن و  ار  امـش  تیـالو  هک  دوشیم  داـیز  یئاـههورگ  زا 
دننام درک  ور  نم  هب  تسـشن و  تسرد  هّللا  دبع  وبا  تفگ : دنرادن . قدـص  ءافو و  تناما و  یلو  دـنراد  ار  امـش  تیالو  يرگید  ياههورگ 
، دشاب هتفریذپ  ار  ادخ  نید  تسین  ادخ  فرط  زا  هک  ملاظ  ماما  تیالو  ببس  هب  هک  یسک  درادن  نید  دومرف : سپس  كانبضغ ، صاخشا 

__________________________________________________

ح 429 ص 286 ، نساحملا : ( 1)
ح 2 ص 76 ، ج 23 ، راحب : ( 2)

ص 35 بقانملا : ( 3)
ص 35 بقانملا : ( 4)

ح 1070 ص 221 ، ج 1 ، نیلقثلا : رون  ( 5)
101 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دنراد نید  اهنآ  هن  متفگ : تسین ، دشاب  هتفریذپ  تسادخ  بناج  زا  هک  ار  لداع  ماما  تیالو  هک  یـسک  يارب  مه  یـشنزرس  باتع و  چیه  و 
دندروآ و نامیا  هک  تسا  یناسک  ّیلو  ادخ  : » دیامرفیم هک  ار  ادخ  لوق  يونـشیمن  ایآ  دومرف : سپـس  یلب ، دومرف : شنزرـس ؟ نانیا  هن  و 
هک دـنراد  ار  یماما  ره  تیالو  اـهنآ  اریز  ترفغم ، هبوت و  رون  هب  هاـنگ  ياـهیکیرات  زا  ینعی  دروآیم » نوریب  رون  هب  یکیراـت  زا  ار  ناـنآ 
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تملظ یکیرات و  هب  رون  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  توغاط  اهنآ  ایلوا  دندیزرو  رفک  هک  یناسک  : » دومرف ادـخ  و  دنـشاب ، ادـخ  بناج  زا  لداع و 
«. دروآیم نوریب 

دندرک لوبق  تسین  ادـخ  فرط  زا  هک  ار  رئاج  ماما  تیـالو  یتقو  یلو  دـندوب  مالـسا  رون  رب  اـهنآ  هک  تسا  نیا  مـالک  نآ  زا  ماـما  دوصقم 
: تسا ربخ  رد  دنور . شتآ  هب  راّفک  اب  هک  دش  بجاو  اهنآ  رب  سپ  دنتفر ، ورف  رفک  یکیرات  هب  دندش و  جراخ  مالـسا  رون  زا  هلیـسو  نیدـب 
«. 1  » دنـشاب هتـشاد  ار  تدابع  دـهز و  عرو و  تیاهن  ناشدوخ  ياـهنید  رد  هچ  رگا  دنتـسه  دـیواج  شتآ  رد  نینمؤملا  ریما  یلع  نانمـشد 
هن دـشاب و  هتـشاد  تیـالو  هن  هک  یـسک  و  دروـخیمن ، مارح  زج  یلع  نمـشد  دروـخیمن و  لـالح  زج  یلع  تسود  هکنیا  بلطم  لـصاح 

. تسادخ رما  هب  راودیما  وا  و  تمرح ، هن  تّیلح و  هن  دوشیمن  وا  رب  یمکح  ینمشد 
( نایاپراهچ امش  رب  تسا  هدش  لالح  دینک و  افو  اهدقع  هب  « ) 2  » ِماْعنَْألا ُۀَمیَِهب  ْمَُکل  ْتَّلِحُأ  ِدوُقُْعلِاب  اُوفْوَأ  دیامرفیم : یلاعت  يادخ  هک  اجنآ 

ظفل ندروآ  عمج  و  مخ ، ریدـغ  رد  تفالخ  هب  تسا  ع )  ) یلع اب  تعیب  هب  هراشا  اهدـقع  هب  يافو  رب  ناـیاپراهچ  ندـش  لـالح  ندرک  قّلعم 
رابخا یضعب  رد  دندرک و  تعیب  دقع  اج ، هس  رد  زور  نآ  رد  اهنآ  هک  تسا  نیا  يارب  دوقع » »

__________________________________________________

. تسا هدمآ  نومضم  نیمه  هب  ص 44  يرکسع : ماما  ریسفت  رد  ( 1)
ص 1 هدئام : ( 2)

102 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا بولطم  رما  نیا  رد  هک  هدوب  دیکأت  تهج  هب  نیا  و  اج ، هد  رد 

ًانیِد َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  و  ْمُِکنیِد . ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َسِئَی  َمْوَْیلا  یلاعت  يادخ  لوق  و 
«. 1»

مدرک لماک  زورما  و  امش ، نید  زا  دندش  رفاک  هک  یناسک  دندش  سویأم  زورما  : » ِءاسِّنلا َنِم  ُتانَـصْحُْملا  و  « 2  » ُتابِّیَّطلا ُمَُکل  َّلِحُأ  َمْوَْیلا  و 
تابّیط و امش  رب  دش  لالح  زورما  و  : » ادخ لوق  و  ار » مالسا  نید  امش  يارب  مدش  یضار  ار و  متمعن  امش  رب  مدرک  مامت  ار و  ناتنید  امش  رب 
، اسراپ نانز  تابّیط و  ندرک  لالح  مالـسا و  نید  هب  ياضر  تمعن ، مامتا  نید ، لامکا  راّفک ، سأی  تایآ  نیا  رد  هک  اسراپ » نانز  رب  حاکن 

. دوشیمن لالح  تیالو  نودب  زیچ  چیه  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  اهنیا  و  هدش ، مخ  ریدغ  رد  ع )  ) یلع اب  تعیب  زور  رب  ّقلعم  اهنیا  همه 
دقع هب  یلـصا ) رظن   ) رظن نیلوا  دـیآ  نایم  هب  ینخـس  نیمی  قاثیم و  دـقع و  دـهع و  زا  اج  ره  هک  میتفگ  هتـشذگ  رد  ار  بلطم  نیا  اهراب  و 

. تسا تیالو  اصوصخم  تعیب و  دقع  ضقن  دوصقم  دشاب  قاثیم  دقع و  دهع و  ضقن  اج  ره  و  يولو ، ّصاخ  تعیب  اصوصخ  تسا  تعیب 
تیالو ببـس  هب  تّیلعف  هک  مادام  سپ  تسا ، ناـسنا  تّیلعف  تروص و  تیـالو  تسا و  تیـالو  هّداـم  هلزنم  هب  ناـسنا  هکنیا  بلطم  لـصاح 

دوشیم و لصاح  ناسنا  يارب  ّتیناسنا ، دـش  دـقعنم  تیالو  هلیـسو  هب  تّیلعف  یتقو  تسین ، ناسنا  يارب  یناـسنا  تّیلعف  تسا  هدـشن  دـقعنم 
ینعی ُهاْنیَیْحَأَف  ًاْتیَم  َناک  ْنَم  َو  َأ  تسا  هدرم  هدشن و  هدـیمد  وا  رد  تایح  حور  تیالو  زا  لبق  هک  ایوگ  سپ  ددرگیم ، لماک  وا  يارب  ّتیلعف 

. میدرک هدنز  ار  وا  تیالو  ببس  هب  دش  رکذ  هک  هچنآ  قباطم 
__________________________________________________

ص 3 هدئام : ( 1)
. باتکلا وتوا  نیّذلا  نم  تانصحملا  تانمؤملا و  نم  تانسحملا  ص 5 و  هدئام : ( 2)

103 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«. 1  » دناهدنز ملع  لها  دناهدرم و  مدرم  دومرف : هک  ع )  ) ماما لوق  و 

دنتـسه ءاملع  اهنت  ام  هعیـش  دـناهتفگ : هکناـنچ  دـشابیم ، ناشنایعیـش  و  ع )  ) هّمئا هب  رـصحنم  ملع  تّیلها  اریز  تسا ، ینعم  نیمه  هب  هراـشا 
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. رصح قیرطب  ءاملعلا » مه  انتعیش  »
ره تسا  داسف  ّرش و  تمقن و  هن  رگ  دوشیم و  حالص  ریخ و  تمعن و  بجوم  ناسنا  يارب  تیالو  ببس  هب  حالـص  ریخ و  تمعن و  ره  سپ 

. دشاب دهاوخیم  هک  هچ 
لسن و تیالو  ندرکن  لوبق  ندرک و  ّدر  اب  و  دوشیم ، حالـصا  شینادابآ  نیمز و  تسا و  هدـش  ءایحا  تعارز  لسن و  هک  تسا  تیـالو  اـب 

تـشهب نامحر و  ياضر  اهردرد ، ایـشا و  دیلک  تسا ، نآ  زیت  كون  رما و  ره  هّلق  تیالو  دوشیم ، بارخ  دساف و  نیمز  هدش ، هابت  تعارز 
و «، 2  » تسا هدش  هداد  وا  هب  رایسب  ریخ  هدش ، هداد  یـسک  رهب  هک  تسا  تمکح  نامه  تسا . تانـسح  ساسا  تاریخ و  لصا  يدونـشخ و 
ره دّمحم  تّما  زا  تسا و  تیالو  هب  تلاسر  توّبن و  ماوق  و  دـنکیم ، ادـیپ  دوجو  ادـخ  مرک  لضف و  نآ  هلیـسوب  و  تسادـخ ، تمحر  نآ 

نید دـمهفیم ، ار  شمالـسا  یبوخ  ینامداش و  يرترب و  و  دـباییم ، ار  نامیا  توالح  معط  دسانـشب ، ار  وا  تیالو  ّقح  ندوب  بجاو  سک 
غارچ و و  مدرم ، تایح  تیالو ، و  اههجیتن ، دـیلوت و  ّومن و  دـشر و  تسا  تیالو  تکرب  هب  و  تیـالو ، رون  هب  و  تسا ، تیـالو  هب  ناگدـنب 

. تسا مالسا  نوتس  مالک و  دیلک  و  یکیرات ، یئانشور 
يارب تسا  هیلاح  هلمج  ٌعیِمَـس  ُهَّللا  َو  تسا . ناسنا  تقلخ  فدـه  تیاغ و  تیالو  و  تسا ، ملاع  شنیرفآ  تقلخ و  تیاـغ  ناـسنا  هصـالخ :

بیغرت
__________________________________________________

ص 5 ع ،)  ) یلع ماما  هب  بوسنم  ناوید  ( 1)
. ًارِیثَک ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َۀَمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  َو  ُءاشَی  ْنَم  َۀَمْکِْحلا  ِیتُْؤی  دیامرفیم : هک  هیآ 269  هرقب  هروس  هب  هراشا  ( 2)

104 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نامیا وا  هب  هک  يدـنوادخ  هک  یلاح  رد  تسا  هدز  گنچ  یمکحم  هتـشر  هب  دراد  تیـالو  هکنآ  تسا  هتفگ  هک  اـیوگ  ادـخ ، هب  ناـمیا  رد 

. تساونش ار  وا  لاوقا  تسا  هدروآ 
. دهدیم ارنآ  شاداپ  سپ  تساناد ، وا  لاعفا  هب  ٌمِیلَع و 

104 ص :  هیآ 257 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َِکئلوُأ ِتاـُملُّظلا  َیلِإ  ِروُّنلا  َنِم  ْمُهَنوُـجِرُْخی  ُتوُـغاَّطلا  ُمُهُؤاـِیلْوَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاـُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهَّللا 
(257  ) َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ 

104 ص :  همجرت ..... :

رفک هار  هک  نانآ  و  درب ، یئانشور  ملاع  هب  نوریب و  ناهج  ياهیکیرات  زا  ار  نانآ  تسا  نامیا  لها  رایتخا ) بحاص  تسرپرـس و   ) رای ادخ 
. دنکفا یهارمگ  ياهیکیرات  هب  یئانشور  ناهج  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  نزهار  وید  ناطیش و  ناشیا  رای  دندیزگ 

104 ص :  ریسفت ..... :

زا باوج  تسا  فنأتـسم  هلمج  اـی  تسا ، هدـش  هطبار  زا  يزاـینیب  بجوـم  لاـحلا  يد  رارکت  و  تسا ، هّیلاـح  هلمج  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهَّللا 
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: هدش هتفگ  هک  ایوگ  رّدقم ، لاؤس 
، تسا نانآ  ّیلو  ادخ  دومرف : ادخ  سپ  داد ، دهاوخ  ماجنا  ياهلماعم  هچ  نانآ  اب  تسیچ و  دروایب  نامیا  وا  هب  هک  یـسک  هراب  رد  ادـخ  راک 

تفارش تهج  هب  نیا  و  تسا ، هتشاد  رّخؤم  ار  توغاط »  » ظفل هک  يدعب  تالمج  رد  شریظن  فالخ  رب  هتشاد  مّدقم  اجنیا  رد  ار  هّللا »  » ظفل
يزیچ هّللا  زج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  بلق  رد  هکنیا  رب  دـنک  تلـالد  زین  تسوا و  رکذ  هـب  ندـش  لاحـشوخ  ندرب و  تّذـل  و  هـّللا » »

. تسین
باوج تسا و  فنأتـسم  ای  ود ، ره  زا  ای  لوصوم ، زا  ای  تسا ، رتتـسم  ربخ  رد  هک  هچنآ  زا  تسا  لاـح  اـی  تسا ، ربخ  زا  دـعب  ربخ  ْمُهُجِرُْخی 

. تسوا تیالو  تابثا  ّتلع  زا  لاؤس  ای  تسا ، ناگدنروآ  نامیا  اب  ربمایپ  تلاح  زا  لاؤس 
105 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  زا  دعب  تیالو  رد  دنامهفب  هک ، تسا  نیا  دروآ  لّوا  ار  ربخ  هکنیا  ّتلع 

دّدـجت و نآ  ره  اـجنآ  رد  هک  یکیراـت  زا  ار  نینمؤم  ادـخ  ندرک  جراـخ  فـالخ  هب  تسین  ثودـح  دّدـجت و  يوـلو ، تعیب  هب  نآ  توـبث 
رارقتسا هّدام و  لوصح  يادتبا  رد  دوشیم  ریبعت  ناسنا  هب  نآ  زا  هک  تّیناسنا  هراّیـس  هفیطل  هک  نادب  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  تسا . ثودح 
دسریم دوجو  ّتیلعف و  هب  جراخ و  «، 1  » مدع هّوق و  زا  اجیردت  سپس  تسین ، يرگید  زیچ  یتّیوهیب  صلاخ و  ضحم و  هّوق  زج  محر  رد 

رون و  ددرگیم ، عقاو  تملظ  يارـس  رون و  يارـس  نیب  رد  هک  دوشیم  لعفلاب  ناسنا  ناـسنا ، دـسریم و  صّخـشت  هلحرم  هب  هک  یناـمز  اـت 
. دوشیم طولخم  تنطیش  هّدام و  عبط و  تّیناویح و  تملظ  اب  ّتیناسنا 

مالـسا هب  ار  وا  هک  دیـسر  یـسک  هب  درک ، كرد  ار  وا  یهلا  تیاـنع  رگا  سپ  دوـشیم ، بعـشنم  يداـیز  ياههبعـش  هب  تیناوـیح  تملظ  و 
نآ و  دومن ، تعیب  یمالسا  تعیب  هب  دروآ و  مالسا  شنانیشناج  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  زا  تعاطا  میلـست و  هلیـسو  هب  و  تسا ، هدناوخ 

دنوادخ و  دوشیم ، دیدش  مالسا  رون  هطـساوب  و  دراذگیم ، ینوزف  هب  ور  وا  رون  دش ، لصاح  دوش  لصاح  دیاب  تعیب  ببـس  هب  هک  یتلاح 
لوبق ببـس  هب  درک و  كرد  ار  وا  یهلا  تیانع  رگید  رابکی  رگا  لاح  دنکیم ، جراخ  یئانـشور  يوس  هب  روکذم  یکیرات  زا  ار  وا  یکدـنا 

نیا رد  دـیدرگ ، لصاح  وا  يارب  دوشیم  لصاح  ّصاـخ  تعیب  اـب  هک  یتلاـح  نآ  هجیتّنلاـب  دـش و  ناـمیا  رد  لـخاد  يولو  ّصاـخ  تیـالو 
جارخا نیا  دنکیم و  لّضفت  وا  رب  دنوادخ  سپس  دنکیم ، جراخ  نامیا  رون  تهج  رد  اهمدع  اههّوق و  زا  ار  وا  جیردت  هب  دنوادخ  تروص 

ّتیلعف و مامت  هب  دودح  اهمدع و  اوق و  مامت  زا  هکنیا  ات  دنکیم  جورخ  هب  عورـش  اجیردت  زین  وا  و  دشخبیم ، دّدـجت  امئاد  ار  رون  يوس  هب 
. دوشیم جراخ  رون 

__________________________________________________

( مجرتم . ) درادن ینعم  دوجو  ینعم ال  هب  مدع  هن  رگا  تسا ، يوهام  مدع  هکلب  تسین ، ضحم  مدع  روظنم  ( 1)
106 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نآ هعـس  تدـحو و  رب  رون  فعـض  تّدـش و  نیا  هک  تسین  فعـض  تّدـش و  اب  زج  شفالتخا  تسا و  تقیقح  کی  رون  نوچ  یفرط  زا  و 
دودـح یتاذ  فالتخا  بجوم  تاّیهام  دودـح و  فالتخا  و  تسا ، تاّیهام  دودـح و  فالتخا  ببـس  هب  رون  فـالتخا  اـی  دـنکیم ، دـیکأت 

دنوشیم تارثک  ملاع  ترثک و  بجوم  تسا و  فلتخم  ناشتاذ  دنرّثکتم و  ینأش  اهمدع ، دودح و  و  اوق ، ینعی  تاملظ  نوچ  و  دوشیمن ،
. عمج ار  تاملظ »  » ظفل و  دروآ ، درفم ) تروص  هب   ) ار رون  تغل  ندوب ، ینارون  دروم  رد  اذل 

هب هکنیا  اب  ءایلوا »  » هملک رب  توغاط »  » هملک ندروآ  رّخوم  تشذـگ . نیا  زا  لبق  یکدـنا  توغاط  نایب  ُتوُغاَّطلا  ُمُهُؤاـِیلْوَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو 
تّیمها ندرکن و  اـنتعا  هناـشن  هک  تسا  تهج  نادـب  دوـشیم  یقلت  ادـتبم  توغاـط )  ) هملک هلمج  نیا  ریظن  رد  هـّللا »  » رب ّیلو  لـمح  هـنیرق 

هکنیا هب  راعـشا  تسا و  توغاط  زا  سنج  هدارا  تهج  زا  ای  توغاط »  » نتـشاذگ درفم  و  ءایلوا »  » ندروآ عمج  و  تسا . توغاـط  هب  ندادـن 
تسرپرس و هناگی  اهنت و  توغاط  هک  ایوگ  تسا ، توغاط  ره  تیالو  تاهج  دّدعت  هب  هراشا  يارب  ای  اهیکیرات ، دننام  دنددعتم  اهتوغاط 

. تسا رفاک  رادهدهع 
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دّـمحم و لآ  هب  زین  و  رفک ، تاـملظ  هب  تاـملظ  و  مالـسا ، رون  هب  دروـم  ود  ره  رد  روـن  اـم  راـبخا  رد  ِتاـُملُّظلا  َیلِإ  ِروُّنلا  َنِم  ْمُهَنوُـجِرُْخی 
. تسا هدش  ریسفت  ناهانگ  تاملظ  هبوت و  رون  هب  شنانمشد و 

رـسهب نآ  رد  هشیمه  هک  دنـشتآ  ناراـی  زا  َنوُدـِلاخ  اـهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  ود ، ره  عوـمجم  اـی  اـهتوغاط  اـی  اـهرفاک  نآ  ینعی  َکـِئلوُأ 
هب نداد و  تّدش  يارب  اهنیا  همه  ندوب ، شتآ  نارای  باحـصا و  هب  شتآ  رد  دولخ  دیکأت  و  هّیمـسا ، هلمج  و  هراشا ، مسا  ندروآ  دـنربیم ،

. تسا بولطم  شهوکن  ماقم  رد  هک  تسا  دیکأت  نخس و  ندناشک  ازارد 

106 ص :  هیآ 258 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُمیِهاْربِإ َلاق  ُتیِمُأ  َو  ِییْحُأ  اَنَأ  َلاق  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی  يِذَّلا  َیِّبَر  ُمیِهاْربِإ  َلاق  ْذِإ  َکـْلُْملا  ُهَّللا  ُهاـتآ  ْنَأ  ِهِّبَر  ِیف  َمیِهاْربِإ  َّجاَـح  يِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ 
(258  ) َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  َو  َرَفَک  يِذَّلا  َتُِهبَف  ِبِْرغَْملا  َنِم  اِهب  ِتْأَف  ِقِرْشَْملا  َنِم  ِسْمَّشلِاب  ِیتْأَی  َهَّللا  َّنِإَف 

107 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

107 ص :  همجرت ..... :

نم يادـخ  تفگ  وا  هب  میهاربا  نوچ  تساخرب ؟ جاجتحا  لدـج و  هب  وا  اب  میهاربا  يادـخ  هراب  رد  هک  ار  میهاربا  نامز  هاشداپ  يدـیدن  ایآ 
رواـخ يوـس  زا  ار  دیـشروخ  ادـخ  هک  تفگ  میهاربا  مناریمیم ، منکیم و  هدـنز  مه  نم  تفگ  دـناریمیم  دـنکیم و  هدـنز  هک  تـسا  نآ 

. دنکیمن تیاده  ار  ناراکمتس  دنوادخ  هک  دش  ناوتان  باوج  رد  رفاک  نادان  رآ . نوریب  رتخاب  زا  ار  نآ  یناوت  رگا  وت  دروآرب 

107 ص :  ریسفت ..... :

اب لعف  هیدـعت  تخادرپ . جاجتحا  هب  میهاربا  اب  هکنآ  هراب  رد  ِهِّبَر  ِیف  َمیِهاْربِإ  َّجاَح  يِذَّلا  َیلِإ  هدیـسرن ، اـهتنا  هب  وت  تیؤر  اـیآ  ینعی  ََرت  َْمل  َأ 
، هلمج و  تسا ، رود  كاردا  تیؤر و  زا  دوب  میهاربا  تیؤر  دروم  هکنآ  هک  تسا  نیا  هب  رعـشم  دـش و  رکذ  هک  تسا  ینیمـضت  يارب  یلا » »

سپ دراد ؟ دوجو  یهاوگ  هچ  تملظ  هب  رون  زا  رون و  هب  تملظ  زا  جارخا  ینعی  جارخا  ود  رب  هدش ، هتفگ  ایوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج 
: دومرف دنوادخ 

و راگدرورپ ، راکنا  تاملظ  هب  یلاعت - يراـب  تّیبوبر  هب  میلـست  رون  زا  ادـخ - هراـب  رد  جاـجتحا  نیح  رد  تسا  دورمن  جارخا  لوا :) هاوگ  )
. ندش بولغم  نیح  رد  ّریحت ، جاجتحا و  رد  هطلاغم 

یلاعت يادخ  و  دیسر ، نایع  دوهـش و  رون  هب  ملع ، باجح  تریح و  ّکش و  تملظ  زا  هیرق  رب  روبع  نمـض  هک  ّیبن  نآ  جارخا  مود :) هاوگ 
. دنک هغلابم  هّیضق  ود  ره  ندرمش  بیرغ  رد  ات  دروآ ، یبّجعت  ماهفتسا  تروص  هب  ار  ریبعت  باوج ، رد  لّضفت  باب  زا 

رد ملاس  شتآ و  هب  نتخادـنا  زا  دـعب  ای  دـناهتفگ ، یـضعب  هکنانچ  هدرک  جاـجتحا  دزادـنا  شتآ  هب  ار  وا  هکنیا  زا  لـبق  میهاربا  اـب  دورمن  و 
108 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  زا  وا  ندمآ 

کلم وا  هب  دـنوادخ  هک  میهاربا  ینعی  ُهاتآ  ْنَأ  « 1  » تسا هدـش  هداد  تبـسن  ع )  ) قداص ماما  هب  هکنانچ  هتفرگ  تروص  جاـجتحا  نیا  شتآ 
ادخ ینعی   ) دشاب لیلعت  مال  ریدقت  اب  دیاب  ینعم  نیا  و  تشاد ، يروص  کلم  هک  دـشاب  دورمن  دوصقم  ای  َْکلُْملا  ُهَّللا  ای  داد  تعاط  تّوبن و 

(. تسا هداد  ار  يروص  کلم  نیا 
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میهاربا هب  دورمن  هکنآ  زا  دعب  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  تسا ، ّجاح »  » فرظ ای  لامتشا  لدب  وحن  هب  تسا  َّجاَح  يِذَّلا  زا  لدب  ُمیِهاْربِإ  َلاق  ْذِإ 
؟ میهاربا يا  تسا  یسک  هچ  وت  راگدرورپ  تفگ :

زا ریغ  هک  دروآ  ار  ندرک  هدنز  فصو  دـناریمیم  دـنکیم و  هدـنز  هک  تسا  یـسک  مراگدرورپ  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی  يِذَّلا  َیِّبَر  تفگ : میهاربا 
ود نآ  داضت  تبسانم  هب  هکلب  تسین  ندرک  زجاع  نایب  يارب  هملک  ود  نیا  ندروآ  درک و  رکذ  ار  ندناریم  سپس  دنزجاع ، نآ  زا  همه  ادخ 
هب تبـسن  یلعف  دناریمیم  هک  یـسک  زا  هکنیا  نودب  تسا  حور  ندرک  جراخ  ندـناریم  اریز  تسا  زیجعت  يارب  مه  ندـناریم  هکنیا  ای  تسا ،

لعف ببـس  هب  ندـب  زا  حور  ندـش  نوریب  رگا  و  تسا ، یلاعت  يادـخ  صوصخم  ندـناریم  عون  نیا  و  دوش ، رداـص  نآ  حور  اـی  تّیم  ندـب 
. ندناریم هن  تسا  لتق  نآ  دریگب  تروص  یلعاف 

تـسا لتقلا  بجاو  هک  یـسک  هک  بیترت  نیدب  منکیم  هدنز  نم  تفگ  ِییْحُأ  اَنَأ  دشاب ، رّدـقم  لاؤس  باوج  دـناوتیم  مالک  نیا  لثم  َلاق 
هک تسا  دورمن  زا  هطلاغم  عون  کی  باوج  نیا  مشکیم و  مشکب  مهاوخیم  هک  ار  یسک  ُتیِمُأ  َو  منکیم ، شدازآ  نادنز  زا  مشکیمن و 

، تسین مه  تایح  ءاقبا  راک  نیا  الصا  نیا  رب  هوالع  تسین  ندرک  هدنز  دشاب  هدش  لصاح  ادخ  زا  هک  تایح  ءاقبا  اریز  دهد  بیرف  ار  ماوع 
رد بلطم  تسا  روط  نیمه  و  دوشیم ، حور  نتفر  نیب  زا  هب  ّرجنم  هک  تسا  یلعف  كرت  نآ  هکلب 

__________________________________________________

 ].....[ ح 1077 ص 223 ، ج 1 ، نیلقثلا : رون  ( 1)
109 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. ندناریم
هب هدـش و  فرـصنم  هطلاغم  ندرک  نایب  زا  دوشیمن  رهاظ  ماوع  رب  هطلاـغم  نیا  هب  وا  مازلا  باوج و  رد  دورمن  هطلاـغم  ندرک  ناـیب  نوچ  و 

یئوگیم تسار  رگا  تفگ : وا  هب  میهاربا  هک  تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) قداـص ماـما  زا  درک . مادـقا  يرگید  قیرط  زا  دورمن  ندوـمن  زجاـع 
«. 1  » نک هدنز  ياهتشک  هک  ار  یسک 

نیدـب نآ  و  داد ، ار  خـساپ  نیا  میهاربا  درک  اعدا  شدوخ  يارب  ار  تّیبوبر  دورمن  نوچ  ِقِرْـشَْملا  َنِم  ِسْمَّشلِاب  ِیتْأَی  َهَّللا  َّنِإَـف  ُمیِهاْربِإ  َلاـق 
مّدقم ار  هیلا  دنـسم  اریز  دشابیم  شدوخ  هب  رـصحنم  ندناریم  ندـینادرگ و  هدـنز  نآ  قبط  هک  دومن  هراشا  یـسایق  هب  دورمن  هک  دوب  هنوگ 

سپ متـسه ، هدنناریم  هدننک و  هدنز  نم  و  دناریمیم ، دنکیم و  هدنز  هک  تسا  یـسک  وت  راگدرورپ  تسا : نینچ  سایق  تروص  درک . رکذ 
لودع ّبر »  » ظفل زا  میهاربا  تخادرپ  هطلاغم  نیا  هب  دورمن  نوچ  تخاس ، هبتـشم  ماوع  رب  ار  ینعم  بیترت  نیا  هب  متـسه  وت  راگدرورپ  نم 
دنـسم ای  هیلا  دنـسم  فصو  ببـس  هب  نتخادـنا  هابتـشا  هب  بجوم  رگید  هک  ِیتْأَی  َهَّللا  َّنِإَف  تفگ : درک و  ادا  ار  بلطم  هلـالج  ظـفلاب  درک و 

. دیاین شیپ 
و تسا . ینغ  مرک و  رـصن و  ملع و  دـننام  ود ، نآ  لعف  تسا و  ّریحت  عاطقنا و  ینعم  هب  رـصن »  » دـننام تهب »  » َتُِهبَف ِبِْرغَْملا  َنِم  اـِهب  ِتْأَـف 
ود ره  مولعم  لوهجم و  تروص  هب  ار  لـعف  اـجنیا  و  لـعاف ،) مسا   ) تهاـب هن  دوشیم  تسرد  توهبم »  » تفـص تهب ، زا  دـشابیم  فـصو 

. دناهدناوخ
. دش رّیحتم  هکنیا  ای  دش ، عطقنم  وا  تّجح  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  و 

کمک هکنیا  لاح  دش و  عطقنم  شتّجح  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  تسا و  هیلاح  هلمج  يِدْهَی  ُهَّللا ال  َو  دش  رفاک  هک  دورمن  ینعی  َرَفَک  يِذَّلا 
__________________________________________________

ح 1077 ص 223 ، ج 1 ، نیلقثلا : رون  ( 1)
110 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هک ار  ناراکمتـس  هورگ  َنیِِملاَّظلا  َمْوَْقلا  دنکیمن  تیاده  دنوادخ  تسادخ و  طقف  هدننک  يرای  هک  اریز  دـنک ، شیرای  هک  دوبن  ياهدـننک 
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. ادخ نانیشناج  رب  ای  قلخ  رب  ای  دناهدرک ، ناشدوخ  رب  متس 

110 ص :  هیآ 259 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُْتِثَبل َلاق  َْتِثَبل  ْمَک  َلاق  ُهَثََعب  َُّمث  ٍماع  َۀَئاِم  ُهَّللا  ُهَتامَأَف  اِهتْوَم  َدَْعب  ُهَّللا  ِهِذه  ِییُْحی  یَّنَأ  َلاق  اهِـشوُرُع  یلَع  ٌۀَیِواخ  َیِه  َو  ٍۀَیْرَق  یلَع  َّرَم  يِذَّلاَک  َْوأ 
َیلِإ ْرُْظنا  َو  ِساَّنِلل  ًۀَیآ  َکَلَعْجَِنل  َو  َكِرامِح  یلِإ  ْرُْظنا  َو  ْهَّنَـسَتَی  َْمل  َِکبارَـش  َو  َکِماعَط  یلِإ  ْرُْظناَف  ٍماع  َۀَئاِم  َْتِثَبل  َْلب  َلاق  ٍمْوَی  َضَْعب  َْوأ  ًامْوَی 

(259  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنَأ  ُمَلْعَأ  َلاق  َُهل  َنَّیَبَت  اَّمَلَف  ًامَْحل  اهوُسْکَن  َُّمث  اهُزِْشُنن  َْفیَک  ِماظِْعلا 

110 ص :  همجرت ..... :

دهاوخ هدنز  زاب  ار  ناگدرم  نیا  هنوگچ  ادخ  هک  متریح  هب  تفگ : دوب  هدش  ناریو  بارخ و  هک  درک  رذـگ  ياهدـکهد  هب  هکنآ  دـننامب  ای 
ای زور  کی  داد  خساپ  يدرک  گنرد  تّدم  دنچ  دومرف  وا  هب  و  تخیگنارب . درک و  شاهدنز  سپس  دناریم ، لاس  دص  ار  وا  ادخ  سپ  درک ؟

رگنب زین  ار  دوخ  غالا  هدرکن و  رییغت  زونه  هک  نک  دوخ  بارـش  ماعط و  هب  رظن  لاس ، دـص  يدرک  گنرد  هکلب  دومرف  زور  کی  زا  ياهراـپ 
هتـسویپ و شمهب  هنوگچ  هک  رخ  نآ  ياهناوختـسا  رد  رگنب  داد و  میهاوخ  رارق  تّجح  قلخ  يارب  ارت  اـم  دوش و  موـلعم  وـت  رب  لاوـحا  اـت 
. تساناوت زیچ  ره  رب  دنوادخ  هک  منادیم  نیقی  تقیقح و  هب  نونکا  انامه  تفگ : دش . نشور  وا  رب  راک  نیا  نوچ  میناشوپ  نآ  رب  تشوگ 

110 ص :  ریسفت ..... :

رد تشذگ ، ياهیرق  زا  ٍۀَیْرَق  یلَع  َّرَم  هک : دوب  یسک  دننام  هک  یسک  نآ  هب  يدرکن  هاگن  ایآ  ینعی  لوصوم  هلص  رب  تسا  فطع  يِذَّلاَک  َْوأ 
111 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ریزع  تشذگ  هیرق  زا  هک  یسک  هدش ، هتفگ  هجو  دنچ  هلمج  نیا  بارعا 

«. 1  » تسا هدش  رکذ  رابخا  رد  ود  ره  و  ءایمرا ، ای  دوب  ربمایپ 
و «. 2  » دوب هدش  بارخ  رـصّنلا  تخب  نازابرـس  هلیـسو  هب  نامز  نآ  رد  هک  سدقملا  تیب  هیرق  هدوب و  رـضخ  صخـش  نآ  دـناهتفگ  یـضعب 

: دناهتفگ یضعب 
: دومرف اهنآ  هب  ادـخ  دـندش و  جراخ  رفن  نارازه  نآ  زا  هک  هدوب  ياهیرق  نامه  دـناهتفگ  یخرب  و  «. 3  » تسا هدوب  ماش  ینعی  سّدـقم  نیمز 

(. دش ریسفت  هک  هیآ 244  هب  هراشا  « ) 4  » دیریمب
رب هیرق  نآ  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  اـی  تسا ، لاـح  اهِـشوُرُع  یلَع  ینعم  ود  ره  رباـنب  و  دوـب ، بارخ  اـی  یلاـخ  هـیرق  نآ  ینعی  ٌۀَـیِواخ  َیِه  َو 

. تسا هتخیر  شیاهفقس  يور  رب  شیاهراوید  سپس  هتخیر ، شیاهفقس  هک  ینعم  نیدب  هدش ، طقاس  شیاهفقس 
؟ هنوگچ هکنیا  ای  دنکیم ؟ هدنز  ار  هیرق  نیا  لها  هنوگچ  ینعی  اِهتْوَم  َدَْعب  ُهَّللا  ِهِذه  ِییُْحی  یَّنَأ  َلاق 

هیرق نیا  رما  هک  تفگیم  تهج  نآ  زا  ار  نخـس  نیا  دنکیم ؟ دابآ  ار  اجنآ  هیرق  ندش  بارخ  زا  دعب  ای  هیرق ، نیا  لها  گرم  زا  دعب  ادخ 
. درکیم راکنا  ار  ادخ  تردق  هکنیا  هن  درمشیم  گرزب  ار 

نک هاگن  ینعی  َِکبارَش  َو  َکِماعَط  یلِإ  ْرُْظناَف  ٍماع  َۀَئاِم  َْتِثَبل  َْلب  َلاق  ٍمْوَی  َضَْعب  َْوأ  ًامْوَی  ُْتِثَبل  َلاق  َْتِثَبل  ْمَک  َلاق  ُهَثََعب  َُّمث  ٍماع  َۀَئاِم  ُهَّللا  ُهَتامَأَف 
ینعم تسا و  توکس  يارب  ءاه »  » و هدرکن ، رییغت  تّدم  نیا  لوط  رد  هّنستی » مل   » تبارش ماعط و  هکنیا  رد  وا  بیجع  عنص  ادخ و  تردق  هب 

. تسا هدرکن  رییغت  هدنام و  تکاس  هک  تسا  نآ 
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هدنام رییغت  نودب  تبارش  اذغ و  هکنیا  اب  هتشگ  هدنکارپ  شیاهناوختسا  هدش و  هدیسوپ  هنوگچ  هک  تغالا  هب  رگنب  َكِرامِح و  یلِإ  ْرُْظنا  َو 
«و»
__________________________________________________

ص 249 ج 1 ، ناهرب : ( 1)
ص 370 ، 2 ج 1 - نایبلا : عمجم  ( 2)

ص 71 ، 2 ج 1 - نایبلا : عمجم  ( 3)
ص 268 ج 1 ، یفاص : ( 4)

112 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. میداد ماجنا  وت  هب  تبسن  ام  ار  راک  نیا  و 

ياهناشن ِماظِْعلا  َیلِإ  ْرُْظنا  َو  ِساَّنِلل  ًۀَیآ  ار  وت  میهدب  رارق  هکنیا  يارب  و  ینک ، ادیپ  نیقی  ینیبب و  وت  هک  میدرک  ار  راک  نیا  هکنیا  ای  َکَلَعْجَِنل 
. نک هاگن  تغالا  دوخ و  ندب  ياهناوختسا  هب  لاح  مدرم ، يارب 

زا و  اهزشنن )  ) لاعفا باب  زا  هلمهم  ءار »  » اب اهزشنن »  » میدنویپیم مهب  یضعب  اب  ار  یـضعب  مینکیم و  دنلب  ار  اهنآ  هنوگچ  هک  اهُزِْـشُنن  َْفیَک 
، دوب هتـسناد  لاس  دص  ندناریم  زا  دـعب  هک  ار  هچنآ  ینعی و  َُهل  َنَّیَبَت  اَّمَلَف  ًامَْحل  اهوُسْکَن  َُّمث  تسا . هدـش  هدـناوخ  زین  اهزـشنن )  ) دّرجم یثالث 

. میدناشوپ نآ  هب  تشوگ  هنوگچ  هک  درک  هدهاشم 
ربمایپ و نیا  ندـناریم  يارب  رابخا  رد  و  رما . تئارق  ربانب  نادـب  تفگ  ادـخ  هکنیا  ای  عراضم ، تئارق  ربانب  منادیم ، ُمَلْعَأ  تفگ : ربماـیپ  َلاـق 

. دنک هعجارم  لّصفم  ياهباتک  هب  دیاب  دهاوخب  سک  ره  هک  « 1  » هدش رکذ  یهوجو  هّیضق  یگنوگچ  لیصافت 
. ندناریم زا  دعب  ندرک  هدنز  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  تساناوت  يزیچ  ره  رب  ادخ  ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنَأ 

112 ص :  هیآ 260 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َْکَیلِإ َّنُهْرُـصَف  ِْریَّطلا  َنِم  ًۀََـعبْرَأ  ْذُـخَف  َلاق  ِیْبلَق  َِّنئَمْطَِیل  ْنِکل  َو  یَلب  َلاق  ْنِمُْؤت  َْمل  َو  َأ  َلاق  یتْوَْملا  ِیُْحت  َْفیَک  ِینِرَأ  ِّبَر  ُمیِهاْربِإ  َلاـق  ْذِإ  َو 
(260  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنَأ  ْمَلْعا  َو  ًایْعَس  َکَنِیتْأَی  َّنُهُعْدا  َُّمث  ًاءْزُج  َّنُْهنِم  ٍلَبَج  ِّلُک  یلَع  ْلَعْجا  َُّمث 

112 ص :  همجرت ..... :

مراد و رواب  يرآ  تفگ  يرادن ؟ رواب  دومرف  دنوادخ  ینادرگ ؟ هدنز  ار  ناگدرم  هنوگچ  هک  امنب  نم  رب  اراگدرورپ  تفگ  میهاربا  نوچ  و 
ریگب و غرم  راهچ  دومرف : دنوادخ  دریگ . مارآ  ملد  نآ  ندیدب  مهاوخ  نکیل 

__________________________________________________

ص 267 ج 1 ، فاص : ( 1)
113 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ناباتـش وت  يوس  هب  ات  ناوخب  ار  ناغرم  نآ  سپـس  راذـگب ، یهوک  رـس  رب  ار  یتمـسق  ره  هاـگنآ  زیمآرد  مه  هب  دوخ  دزن  ار  اـهنآ  تشوگ 
. تساناد ملاع و  روما  قیاقح  هب  اناوت و  زیچ  همه  رب  دنوادخ  انامه  هک  نادب  هاگ  نآ  و  دننک . زاورپ 
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113 ص :  ریسفت ...... :

زا رگید  هجو  هب  تسا  هراشا  و  یلا »  » هب رورجم  لوصوم  رب  ای  َمیِهاْربِإ  َّجاَح  يِذَّلا  َیلِإ  عومجم  رب  تسا  فطع  هلمج  نیا  ُمیِهاْربِإ  َلاـق  ْذِإ  َو 
هک دش  لقن  هک  هچنآ  قبط  ُمیِهاْربِإ  َلاق  ْذِإ  ادخ  لوق  رب  تسا  فطع  ای  هدـهاشم ، نایع و  رون  هب  ملع  باجح  یکیرات  زا  نمؤم  جارخا  هجو 

ندب هب  تسا  حور  ندنادرگرب  هلیـسو  هب  ادخ  ندرک  هدـنز  تفگ : میهاربا  مناریمیم  منکیم و  هدـنز  نم  تفگیم  هک  دورمن  لوق  زا  سپ 
درک و تساوـخرد  ادـخ  زا  توـلخ  رد  نآ  زا  سپ  میهاربا  سپ  یلب ، دـیوگب  تسناوـتن  سپ  ياهدـید ، ار  نآ  وـت  اـیآ  تفگ  دورمن  تـّیم ،

َلاق مهدـب ، ار  دورمن  باوج  نم  هکنیا  اـت  ینکیم ؟ هدـنز  ار  هدرم  هنوگچ  هدـب  ناـشن  نم  هب  ایادـخ  یتْوَْملا  ِیُْحت  َْفیَک  ِینِرَأ  ِّبَر  تفگ :
ناعذا نم  تفگ  یَلب  َلاق  مهدیم ؟ ماجنا  ار  نآ  ترخآ  رد  مراد و  تردق  راک  نیا  رب  نم  هک  يرادن  ناعذا  ایآ  ْنِمُْؤت  َْمل  َو  َأ  دومرف : ادـخ 

. منیبب نایع  هب  نایب  زا  دعب  ات  ِیْبلَق  َِّنئَمْطَِیل  منکیم  ار  تساوخ  رد  نیا  ْنِکل  َو  نآ  هب  مدرک  نیقی  مراد و 
ار نایع  دوهـش و  زین  ملع  دنک . ادیپ  ملع  نونظم  هب  هک  دشوکیم  تسا و  نآ  ددص  رد  ینامگ  ّنظ و  ره  دش  نایب  البق  هک  روطنامه  نادب 

شقوفام هب  ار  يو  هکنیا  ات  دراذـگیمن  مارآ  ار  وا  و  درادـیم ، او  شبنج  تکرح و  هب  ار  شبحاـص  بذـج و  ار  قّقحت  ناـیع  و  دـیوجیم ،
ار نایع  سپ  تسا ، هدرک  برطـضم  نایع  بلط  رد  ار  مبلق  دنکیم و  جییهت  ارم  نم  ملع  تفگ : هّیـضق  هب  ملع  زا  دعب  میهاربا  سپ  دناسرب ،

. دوش نئمطم  مبلق  ات  منکیم  بلط 
رئاط عمج  مسا  ای  رئاط  عمج  ریط  هدنرپ ، راهچ  ِْریَّطلا  َنِم  ًۀََعبْرَأ  ریگب  سپ  یتساوخ  ار  نآ  رگا  ینعی  تسا  رّدـقم  طرـش  ءازج  ءاف  ْذُـخَف  َلاق 

114 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. بحاص بحص و  دننام  تسا 

تسا ندینادرگرب  ینعم  هب  ریصی  راص  و  روصی ، راص  زا  هدش  هدناوخ  نآ  رسک  داص و  ّمض  اب  دوشن ، هبتـشم  وت  رب  هکنیا  ات  َْکَیلِإ  َّنُهْرُـصَف 
و هیرصت ، زا  نآ  رسک  ءار و  دیدشت  داص و  حتف  اب  و  برض ، رـصن و  باب  زا  ءار  دیدشت  اب  ّرـص  زا  ءار  دیدشت  نآ و  رـسک  داص و  ّمض  اب  و 

. نک ءزج  ءزج  سپس  نادرگ و  جوزمم  امن و  هعطق  هعطق  ار و  اهغرم  نآ  شکب  سپ  تسا ، ندرک  عمج  ینعم  هب  اهنآ  همه 
. دناهتسناد تفه  یخرب  راهچ و  ار  اههوک  نآ  دادعت  یخرب  هد  رارق  هناگهد  ياههوک  رب  ار  نآ  سپس  ٍلَبَج  ِّلُک  یلَع  ْلَعْجا  َُّمث 

تسا قلطم  لوعفم  ایعـس  هکنیا  ای  تسا  ندروآ ) شیپ  یعـس  « ) یعـس ناتیا   » ینعم هب  ایعـس » کنیتأی   » ًایْعَـس َکَنِیتْأَی  َّنُهُعْدا  َُّمث  ًاءْزُج  َّنُْهنِم 
یعـس ینعم  هب  تسا  لاح  هکنیا  اـی  هدـش ) فذـح  تسا  لـعف  هک  یعـس  هک  یندرک ، یعـس  درک ، یعـس  ایعـس : یعـس ،  ) لـعف ظـفل  نودـب 

. ناگدننک
ار نیمز  اهنامسآ و  توکلم  میهاربا  یتقو  هک  تسا  رابخا  زا  یـضعب  رد  تسا ، فلتخم  میهاربا  تساوخرد  نیا  ببـس  رد  رابخا  هک  نادب 
نآ زا  یکـشخ  یبآ و  ناگدـنرد  هک  دوـب  یکـشخ  رد  شرگید  فـصن  اـیرد و  رد  نآ  فـصن  هک  دـید  اـیرد  راـنک  رد  ار  يرادرم  دـید ،

درک و بّجعت  ع )  ) میهاربا سپ  دندروخیم ، ار  رگیدـمه  دـندرکیم و  هلمح  رگید  یـضعب  رب  ناگدـنرد  زا  یـضعب  سپـس  دـندروخیم ،
«. 1  » دش تساوخرد  نآ  بجوم  وا  یتفگش 

هدنز تساوخرد  نم  زا  رگا  هک  مدرک  ذاّختا  یتسود  دوخ  ناگدـنب  زا  نم  هک  دومن  یحو  میهاربا  هب  دـنوادخ  هک  هدـمآ  رابخا  یـضعب  رد 
زا ات  درک  ار  تساوخرد  نآ  سپ  دـشاب  ادـخ  لیلخ  نامه  وا  هک  داتفا  میهاربا  لد  رد  سپ  منکیم ، تباجا  ار  وا  دـنکب  ار  ناـگدرم  ندرک 

نئمطم دوخ  ندوب  لیلخ 
__________________________________________________

ح 469 ص 142 ، ج 1 ، یشایع : ( 1)
115 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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«. 1  » دوش
ّتیم ندـب  هب  حور  نتـشگرب  هلیـسو  هب  ار  ناـگدرم  ندرک  هدـنز  اـیآ  تفگ  دورمن  هکنیا  نآ  و  دـش ، هتفگ  نـیا  زا  شیپ  زین  يرگید  هـجو 

. دومن ادخ  زا  ار  تساوخرد  نآ  میهاربا  سپ  ياهدید ؟
سورخ سوواط و  كدرا و  سکرک و  زا  ترابع  هدـنرپ  راـهچ  هک  تسا  راـبخا  یـضعب  رد  تسا ، فلتخم  راـبخا  زین  ناگدـنرپ  نییعت  رد 

«. 2  » دندوب
رد «. 3  » تسا هدمآ  غالک  سوواط و  و  شوق ) دـنکیم - راکـش  ار  کشجنگ  هک  تسا  یغرم   ) كاکرو دـهده و  رگید  رابخا  یـضعب  رد 

«. 4  » تسا هدش  رکذ  غالک  سوواط و  رتوبک و  سورخ و  رگید  یضعب 
«. 5  » تسا غرم  رتش  كدرا و  سوواط و  سورخ و  رگید  یضعب  رد 

. تسا فلتخم  رابخا  اهنآ  هیزجت  اهغرم و  نآ  جزم  یگنوگچ  رد  نینچمه 
مالک لّمحتم  هک  یناسک  زا  رفن  راهچ  هک ، تسا  نیا  نطاب  رد  نآ  ریـسفت  تسا و  رهاظ  رد  ناغرم  هب  ریـسفت  هک  تسا  رابخا  زا  یـضعب  رد 

هک هاگ  نآ  و  دنشاب ، مدرم  رب  یئاهتّجح  ات  تسرفب  تیرومأم  هب  نیمز  فارطا  هب  ار  اهنآ  سپس  راپـسب ، نانآ  هب  ار  تملع  ریگب و  دنتـسه 
نییعت رد  راـبخا  فـالتخا  دـنیآیم  وت  يوس  هب  ناباتـش  ناـشهمه  ادـخ  نذا  اـب  هک  یناوخیم  ار  ناـنآ  ربکا  مسا  هب  دـنیایب  اـهنآ  یتـساوخ 

ددع رد  رابخا  فالتخا  زین  و  ناشندرک ، هدنز  اهنآ و  ندناوخ  سپـس  ندومن و  هیزجت  ندرک و  طولخم  نانآ و  نتـشک  تّیفیک  ناگدنرپ و 
هدارا نآ  رهاظ  هکلب  تسین ، هّیـضق  رهاظ  اهنت  تیاکح  نیا  زا  دوصقم  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  لیوأت  هوجو  یـضعب  هب  اهنآ  هراشا  اههوک و 

تنطیش و هناگراهچ  ناگدنرپ  زا  دوصقم  هکنیا  دشاب و  نآ  نطاب  رب  یهاگآ  ات  هدش 
__________________________________________________

ح 1088 ص 229 ، ج 1 ، نیلقثلا : رون  ( 1)
ح 1088 ص 229 ، ج 1 ، نیلقّثلا : رون  ( 2)

ح 477 ص 145 ، ج 1 ، یشایع : ( 3)
ح 470 ص 142 ، ج 1 ، یشایع : ( 4)

ص 251 ج 1 ، ناهرب : ( 5)
116 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

صرح زا  دـّلوتم  هک  تسا  دوصقم  وزرآ  لوط  اـی  دـنوشیم ، دـیلوت  لّوا  ياـتود  زا  ریخا  ياـتود  نیا  هک  تسا  صرح  بضغ و  توـهش و 
ندناریم اهنآ  نتشک  زا  دوصقم  و  دنشابیم ، لهج  سفن و  نایرگـشل  تاهّما  اهنیا  نوچ  دنمزالتم ، ود  ره  وزرآ  لوط  صرح و  نوچ  تسا 
سوواط اریز  دندرگ ، لقع  نایرگـشل  زا  هکنیا  ات  تسا  ینالقع  تایح  هب  ندرک  هدنز  اهنآ  ءایحا  زا  دوصقم  تسا و  یناسفن  تایح  زا  اهنآ 

وا هدرک  یّلجت  نارگید  رب  دوخ و  رب  گنر  کی  رد  نآ  ره  هک  دوشیم  بجوم  نامه  دشابیم و  تّینانا  یـضتقم  هک  تسا  تنطیـش  رهظم 
. تسا صرح  رهظم  كدرا  توهش و  رهظم  رتوبک  بضغ و  رهظم  سورخ  و  دنک ، توعد  هریغ  يدنسپ و  دوخ  ینعی  سفن  بجع  هب  ار 

. تسا فلتخم  رابخا  رد  ناگدنرپ  عون  اذل  دوشیم  رهاظ  زین  رگید  ناگدنرپ  زا  تافص  نیا  نوچ 
«. 1  » تسا هدش  رکذ  نیا  زا  ریغ  یهوجو  رثن  مظن و  هب  رویط  لیوأت  تافص و  نییعت  رد 

__________________________________________________

: دیوگیم يونثم  رد  يولوم  ( 1)
راهچ نیا  هتشگ  لقع  خیم  راهچ  راشف  لد  ار  رشب  نیا  تسا  فصو  راهچ 

شکب ار  نزهر  رایطا  راهچ  نیا  شهدیشروخ  يا  یتقو  لیلخ  وت 
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ار هدنیاپان  رمع  نک  يدمرس  ار  هدنز  غرم  راهچ  نیا  ربب  رس 
سوفن ردنا  غرم  راهچ  لاثم  نیا  سورخ  تسغاز و  تسسوواط و  ّطب و 

تسا ّتینما  غاز  سوواط و  نوچ  هاج  تسا  توهش  نآ  سورخ  تسا و  صرح  ّطب 
زاس دیما  نآ  دییأت  عماط  زارد  شرمع  دوب  هکنآ  شتینم 

نیفد دیوجیم  کشخ  رد  رت و  رد  نیمز  رب  شکون  هک  دمآ  صرح  ّطب 
117 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رتدیدش تافص  نیا  روهظ  نایاپ  راهچ  زا  یضعب  رد  هکلب  تسا  دوجوم  تافص  نیا  رهاظم  زین  نایاپراهچ  رد  هکنیا  دوجو  اب  رویط  هب  ریبعت 
رارق و چیه  هدمآ و  نوریب  نیمز  يور  زا  هک  دنتسه  يدیلپ  تخرد  دننام  شنایرگشل  سفن و  هک ، تسا  تهج  نادب  دشابیم ، مه  رویط  زا 

شریغ رب  دوخ و  رب  ار  شدوخ  تنطیـش  اب  سفن  سپ  دننیـشنیم ، ياهخاش  رب  نآ  ره  هک  دنـشابیم  ياهدنرپ  دننام  اهنآ  هکلب  دنرادن  یتابث 
نامز ره  رد  بضغ  اب  و  دـنکیم ، اّنمت  ینارتوهـش  عون  کی  نآ  ره  توهـش ، ببـس  هب  دـنکیم و  هضرع  یتفـص  گنر و  هب  تعاس  ره  رد 

نیا نتـشک  زا  دعب  یلو  تسا . يرگید  يوزرآ  یپ  رد  نآ  ره  وزرآ ، صرح و  اب  و  دریگیم ، زاگ  ار  وا  رام  هک  تسا  ياهدیزگ  رام  دـننام 
رد دناوخب  ار  اهنآ  لقع  اج  ره  هک  دوشیم ، نآ  عیطم  رادربنامرف و  و  هدیدرگ ، لقع  نایرگـشل  زا  هدرک و  ادیپ  رییغت  فاصوا  مامت  تافص 

. دنهدیم جرخ  هب  لمع  تعرس  تباجا 
دارم زا  یعنام  چیه  ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنَأ  ناگدرم ، ندرک  هدنز  زا  سپ  هک  ینادب  ات  هتفگ : هک  ایوگ  تسا ، ببـس  رب  ّببـسم  فطع  لیبق  زا  ْمَلْعا  َو 

اوق زا  کی  چیه  و  اهتحلـصم ، اهتمکح و  يارب  رگم  دهدیمن  ماجنا  ندرک  هدنز  ندناریم و  زا  يراک  چیه  ٌمیِکَح و  دنکیمن ، عنم  ادخ 
زیزع دنوادخ  نادب  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  هکنیا  ای  ددعتم . ياهتحلصم  تهج  زا  رگم  دهدیمن  رارق  لقع  لهج و  نازابرـس  ار  ءاضعا  و 

. تسا هدومن  نآ  ياذیا  ناویح و  لتق  هب  رما  ارچ  هک  ییوگن  ات  تسا  میکح  و 

117 ص :  هیآ 261 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  ُفِعاُضی  ُهَّللا  َو  ٍۀَّبَح  ُۀَئاِم  ٍۀَُلْبنُس  ِّلُک  ِیف  َِلبانَس  َْعبَس  ْتَتَْبنَأ  ٍۀَّبَح  ِلَثَمَک  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَثَم 
(261)

117 ص :  همجرت ..... :

همجرت هناد  دص  هشوخ  ره  رد  دیورب و  هشوخ  تفه  هناد  کی  زا  هک  تسا  ياهناد  دننامه  دننک  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  ناشلام  هک  نانآ  لثم 
118 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب 

. تساناد شخب  تعسو  دنوادخ  و  دیازفایم . ربارب  نیدنچ  دهاوخب  هک  سک  ره  يارب  دنوادخ  دشاب و 

118 ص :  ریسفت ..... :

نایرگـشل زا  هک  ار  ناگدـنرپ  هک  یـسک  لثم  ایآ  هدـش  لاؤس  ایوگ  تسا ، قباس  هیآ  زا  یـشان  هک  تسا  یلاؤس  باوج  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَـثَم 
لقع بلط  هار  رد  ار  لهج  نازابرـس  هک  یناسک  لـثم  دومرف : سپ  تسیچ ؟ دـنک  هدـنز  لـقع  تاـیح  هب  ار  اـهنآ  اـت  دـشکب  دنتـسه  لـهج 
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ِّلُک ِیف  َِلبانَس  َْعبَـس  ْتَتَْبنَأ  ٍۀَّبَح  ِلَثَمَک  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  تسا ، نانآ  ياوق  زا  ترابع  هک  ار  یقیقح  لاوما  ْمَُهلاْومَأ  دننکیم  قافنا  دنـشکیم و 
دشاب و هناد  دص  هشوخ  ره  رد  دیورب و  هشوخ  تفه  نآ  زا  هک  تسا  ياهناد  دننام  ادخ ، هار  رد  ُءاشَی  ْنَِمل  ُفِعاُضی  ُهَّللا  َو  ٍۀَّبَح  ُۀـَئاِم  ٍۀَُـلْبنُس 
هب یگتـسب  نآ  رجا  و  قاـفنا ، ضوع  رد  یـشخب  نوزفا  و  درادـن ، يّدـح  هک  یئاـج  اـت  دـهدیم  هفاـضا  دـهاوخب  هک  سک  ره  هب  دـنوادخ 

. دراد تسا ، هدش  قافنا  وا  هب  هک  یسک  تلاح  و  هدش ، قافنا  هک  یلام  رد  وا ، راک  ّتین و  و  هدننک ، قافنا  لاح  هب  هک  تسا  یفالتخا 
شاداپ ربارب  دصتفه  هنـسح  ره  هب  دنکیم و  ربارب  دنچ  ار  وا  لمع  دنوادخ  دنادرگ ، وکین  ار  شلمع  نمؤم  هدـنب  هاگره  «: 1  » تسا ربخ  رد 

. دهدیم
. ُءاشَی ْنَِمل  ُفِعاُضی  ُهَّللا  َو  هک  تسا  یلاعت  يادخ  لوق  نیا  اریز 

هاوگ ار  هیآ  نیا  اریز  دـشابیم ، یندـب  ياضعا  اوق و  و  يویند ، ضارعا  زا  ّمعا  هیآ ، نیا  رد  لاوما  هب  دارم  هک  دراد  نیا  رب  تلـالد  ربخ  نیا 
. تسین یندب  ياضعا  يوضع و  تاکرح  یندب و  ياوق  قافنا  زج  لامعا  و  تسا ، هداد  رارق  لمع  رجا  ندرک  دایز 

یلاعت يادـخ  هب  ربارب  دـصتفه  ات  شاداپ  ینوزفا  ندرک  رـصحنم  ُءاشَی  ْنَِمل  ُفِعاـُضی  ُهَّللا  َو  زا  دوصقم  هکنیا  رب  دـنکیم  تلـالد  ربخ  زین  و 
، تسا
__________________________________________________

 ].....[ ح 481 ص 147 ، ج 1 ، یشایع : ( 1)
119 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دهاوخب و هک  تسا  یسک  هب  تبسن  ندرک  ربارب  دنچ  دییقت  هن  و  دنکیمن ، زواجت  دصتفه  زا  ندش  ربارب  دنچ  هک  دشاب  نیا  روظنم  هکنیا  هن 
. تسا هیآ  هوجو  زا  یهجو  ینعم  نیا 

. دشاب ربارب  دصتفه  قوف  ندرک  دایز  ُءاشَی  ْنَِمل  ُفِعاُضی  ُهَّللا  َو  زا  دوصقم  رگا  لیلعت  ینعم  رد  تسا  فطع  ٌعِساو  ُهَّللا  َو 
ربارب دـصتفه  ارـصحنم  ادـخ  هک  دـشاب  نیا  یلبق  روظنم  هک  یطرـش  هب  دـشاب ، ربارب  دـصتفه  زا  شیب  ندرک  داـیز  دوـصقم  تسا  نکمم  و 

. دهاوخب ادخ  هک  دشاب  یسک  هب  تبسن  نآ  ندرک  دّیقم  ای  دنکیم و 
هب سپ  دوشیم ، وا  رب  قافنا  هک  یـسک  لاح  و  هدننک ، قافنا  تّین  و  دینکیم ، قافنا  هک  يرادقم  امـش و  قافنا  هب  تساناد  ادخ  ینعی  ٌمِیلَع 

قافنا اسب  هچ  سپ  دنکن . امش  قاقحتسا  هب  رظن  هک  تسین  فازگ  ادخ  هدارا  لعف و  و  دنکیم ، ربارب  دنچ  امش  قاقحتـسا  دادعتـسا و  رادقم 
داتفه ات  ربارب  هد  وا  شاداپ  هک  ياهدننک  قافنا  اسب  هچ  و  دنک ، شباذع  قافنا  نآ  تهج  هب  دنوادخ  ای  دنک ، لطاب  ار  شقافنا  هک  ياهدـننک 

. دباییم همادا  تیاهن ، یب  ات  دهاوخب ، ادخ  هک  هچ  ره  ات  رازه ، داتفه  ات  رازه ، تفه  ات  دصتفه ، ات 

119 ص :  هیآ 262 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َنُونَزْحَی ْمُه  ـال  َو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ـال  َو  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمَُهل  ًيذَأ  ـال  َو  انَم  اوُقَْفنَأ  اـم  َنوُِعْبُتی  ـال  َُّمث  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  ْمَُهلاوـْمَأ  َنوـُقِْفُنی  َنیِذَّلا 
(262)

119 ص :  همجرت ..... :

وکین شاداپ  ار  نانآ  دـننکن  يرازآ  ار  نانآ  دـنراذگن و  ناّقحتـسم  رب  یتّنم  قافنا  یپ  رد  ادـخ و  هار  رد  دـننک  قافنا  ار  دوخ  لام  هک  نانآ 
. دوب دنهاوخن  كانهودنا  یبقع  ایند و  رد  زگره  دنشابن و  كانمیب  يدمآشیپ  زا  دوب و  دهاوخ  ادخ  دزن 
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119 ص :  ریسفت ..... :

: تسا هدش  هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا 
120 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  يادخ  سپ  طقف ، یضعب  يارب  ای  تسا  ناگدننک  قافنا  همه  يارب  شاداپ  نیا 

قافنا ادخ  هار  رد  ار  ناشلاوما  انَم  اوُقَْفنَأ  ام  َنوُِعْبُتی  َُّمث ال  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهلاْومَأ  هک  یناسک  دومرف : ناگدننک  قافنا  لیضفت  ماقم  رد  یلاعت 
تسا نتشاذگ  تّنم  ینعم  هب  ّنم »  » و تسا ، رابخا  ود  نیب  توافت  تهج  زا  ّمث »  » اب فطع  دنراذگیمن . تّنم  نآ  یپ  رد  سپـس  دننکیم و 

. یهدیم ّتیمها  تقافنا  هب  هک  یلاح  رد  ینکب  هاگن  يدرک  قافنا  هک  یسک  نآ  هب  هک  تسا  نیا  تّنم  زا  روظنم  و 
يوش و ورب  ور  ینک و  دروخرب  نشخ  دـنت و  مالک  اب  وا ، اب  يرامـشب و  کـچوک  ار  وا  ینک و  يّدـعت  وا  هب  هک  تسا  نیا  نآ  ًيذَأ و  ـال  َو 
هب يرگید  هک  تسا  يدب  هب  انتعا  يدرک و  يرگید  هب  هک  تسا  یناسحا  هب  ندرک  انتعا  اهتلصخ  نیرتدب  زا  و  يرامشب . وا  رب  ار  تناسحا 

. تساهتلصخ نیرتدب  زا  زین  نارگید  هب  وت  يدب  ندرک  شومارف  و  وت ، هب  نارگید  ناسحا  ندرک  شومارف  و  تسا ، هدرک  وت 
اور يرگید  هب  وت  هک  تسا  يدـب  رب  ندـش  نامیـشپ  و  تسا ، هدرک  وت  هب  يرگید  هک  تسا  یناـسحا  هب  لـماک  هّجوت  اهتلـصخ  نیرتهب  زا 

. دشابیم وت  هب  يرگید  يدب  ندرک  شومارف  يرگید و  هب  وت ، ناسحا  ندرک  شومارف  و  ياهتشاد ،
ناسحا ندـش  لطاب  سفن و  لابو  رزو و  بجوم  زین  و  دـشابیم ، قافنا  اـب  فلاـخم  هک  تسا  تّیناـنا  بجوم  دوخ  ناـسحا  هب  ندرک  هّجوت 

«. 1  » تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  دّمحم و  هب  تیذا  ّتنم و  يذا » ّنم و   » زا دوصقم  هک  تسا  رابخا  رد  و  دوب ، دهاوخ 
ءاف هیآ  رخآ  ات  ْمُهُرْجَأ ... ْمُهَلَف  ًۀَِـینالَع  َو  ارِـس  ِراـهَّنلا  َو  ِلـْیَّللِاب  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  هیآ  رد  هک  یلاـح  رد  درواـین  ءاـف  اـجنیا  ْمُهُرْجَأ  ْمَُهل 

ادعب اذل  ّتیذا  ّتنم و  ببس  هب  تسا  هقدص  نالطب  اجنیا  رد  دوصقم  نوچ  دروآ 
__________________________________________________

ص 253 ج 1 ، ناهرب : ( 1)
121 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هک ياهیآ  فالخ  هب  تسا . ّبترت  دّـکؤم  هک  دروایب  ءاف  ات  تسین  قافنا  رب  رجا  ّبترت  دوصقم  و  تسا ، هدومن  مالک  طسب  لطاب  تاقافنا  رد 
هب رجا  هفاضا  و  تسا . بسانم  دنک  دیکأت  ار  ّبترت  مزالت و  نیا  هک  یظافلا  ندروآ  هک  تسا  رجا  ّبترت  نایب  اجنآ  رد  دوصقم  هک  دـیآیم 

فلتخم ناگدـننک  قافنا  فالتخا  بسح  هب  رجا  هکنیا  هب  تسا  هراـشا  زین  و  تسا ، رجا  یگرزب  يدنمـشزرا و  تهج  هب  ناگدـننک  قاـفنا 
. میروآ باسح  هب  اههدننک  قافنا  هب  تبسن  ارنآ  هکنیا  رگم  تسین ، نکمم  نآ  يارب  يّدح  نییعت  هک  يوحن  هب  دوشیم ،

اهنآ شاداپ  رجا و  رما  هکنیا  زا  تسا  نانآ  يارب  يرگید  تشادـگرزب  ناـیب  نیا  تسا ، ناـنآ  صوصخم  ادـخ  زا  شاداـپ  نیا  ْمِهِّبَر و  َدـْنِع 
. تسین ناشیا  ریغ  هب  لوکوم 

. تشذگ هروس  لّوا  رد  نزح ) فوخ و   ) هنیرق ود  فالتخا  تسین ، ناشیا  رب  یهودنا  میب و  َنُونَزْحَی و  ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َو ال 

121 ص :  هیآ 263 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(263  ) ٌمِیلَح ٌِّینَغ  ُهَّللا  َو  ًيذَأ  اهُعَْبتَی  ٍۀَقَدَص  ْنِم  ٌْریَخ  ٌةَرِفْغَم  َو  ٌفوُْرعَم  ٌلْوَق 

121 ص :  همجرت ..... :
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تعاط و زا  دنوادخ  دننک ، رازآ  نآ  یپ  زا  دـنهد و  هقدـص  هک  نآ  ات  تسا  رتهب  ندرک  ّدر  شزرمآ  بلط  شوخ و  نابز  هب  ار  لئاس  ریقف و 
. تسا رابدرب  نانآ  لخب  نایصع و  رب  زاینیب و  قلخ  هقدص 

121 ص :  ریسفت ..... :

: تسا هدش  هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  ٌفوُْرعَم  ٌلْوَق 
راکنا فرع  لقع و  هک  يراتفگ  ینعی  فورعم ، لوق  دومرف : سپ  دهد ؟ ماجنا  يراک  هچ  درادـن  ّتیذا  تّنم و  كرت  رب  تردـق  هک  یـسک 

. دشاب هتشاد  شوخ  نابز  بوخ و  راتفگ  وا  هب  ناسحا  مدع  لئاس و  تباجا  مدع  تروص  رد  ینعی  دنکن ، نآ 
122 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  لئاس و  ياهيدب  زا  لوؤسم  یشوپ  مشچ  تشذگ و  ٌةَرِفْغَم و  َو 

. دنک كرد  ار  ادخ  ترفغم  فورعم ، لوق  لباقم  رد  هکنیا  ای  دشاب  وا  لاؤس  لئاس و  ندناشوپ  دوصقم  هکنیا  ای  وا ، تجاح  ياهيدب 
ّتنم ندروآ  زا  تّیذا  رکذ  اب  اجنیا  رد  دشاب ، هتـشاد  یپ  رد  يرازآ  هک  تسا  ياهقدص  زا  رتهب  تروص  نآ  رد  ًيذَأ  اهُعَْبتَی  ٍۀَـقَدَص  ْنِم  ٌْریَخ 
فرع تارواحم  تابطاخم و  رب  ینبم  هدروآ  يرترب  تادا  لیضفت و  هغیص  هکنیا  و  تسا ، ّتیذا  یعون  زین  نتـشاذگ  تّنم  اریز  دش ، زاینیب 

. تشذگ هکنانچ  تسا  لابو  رزو و  ياراد  هکلب  درادن  یتلیضف  اهنت  هن  دشاب  ّتیذا  شلابند  هب  هک  ياهقدص  هن  رگ  و  تسا ،
امـش هب  ناگدنب  هب  نداد  يزور  يارب  ادـخ  هک  تسین  تهج  نآ  زا  هقدـص  هب  ادـخ  رما  تسا ، زاینیب  امـش  ياههقدـص  زا  ادـخ  ٌِّینَغ  ُهَّللا  َو 
نانآ ندرک  ینغ  رب  تردق  هکنیا  هن  دـنک ، شیامزآ  ار  رگید  یـضعب  ات  دومن  جاتحم  ار  ناگدـنب  زا  یـضعب  دـنوادخ  هکلب  دـشاب ، دـنمزاین 

. درادن
هدنراذگ تّنم  تبوقع  رب  تلالد  نآ  و  درادن ، هلجع  دنکیم  تّیذا  دراذگیم  تّنم  شقافنا  رد  هک  یـسک  تبوقع  هب  تسا و  رابدرب  ٌمِیلَح 

. دنکیم

122 ص :  هیآ 264 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ٍناْوفَـص ِلَثَمَک  ُُهلَثَمَف  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  َو ال  ِساَّنلا  َءائِر  َُهلام  ُقِْفُنی  يِذَّلاَک  يذَْألا  َو  ِّنَْملِاب  ْمُِکتاقَدَـص  اُولِْطُبت  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
(264  ) َنیِِرفاْکلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  َو  اُوبَسَک  اَّمِم  ٍءْیَش  یلَع  َنوُرِدْقَی  ًاْدلَص ال  ُهَکَرَتَف  ٌِلباو  َُهباصَأَف  ٌباُرت  ِْهیَلَع 

122 ص :  همجرت ..... :

ادخ هب  ایر و  يور  زا  دنک  قافنا  ار  دوخ  لام  هک  نآ  دننام  دیهدن  رده  هب  ندرک  رازآ  ندراذگ و  ّتنم  اب  ار  دوخ  تاقدص  نامیا ، لها  يا 
هک دیوشب  زین  نآ  رابغ  یناراب  دنت  دزیر و  تخـس  گنـس  يور  رب  ار  هناد  هک  دنام  نادب  راکایر  درم  نینچ  لثم  درواین  نامیا  تمایق  زور  و 

. دیامنن تداعس  هار  ار  نارفاک  هورگ  ادخ  و  دنروآ ، تسد  هب  نآ  زا  یلصاح  چیه  دنناوتن 
123 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

123 ص :  ریسفت ..... :

حدـم ار  قافنا  لبق ) هیآ  رد   ) هک نآ  زا  سپ  يرهاظ ، توعد  لوبق  یمومع و  تعیب  اب  دـیدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی 
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قافنا زا  سپـس  داد  رارق  باطخ  دروم  اـهنآ  نأـش  هب  اـنتعا  فطل و  باـب  زا  ار  نینمؤم  اـصوصخ  اـجنیا  رد  درک  ّمذ  ار  ّتیذا  ّنم و  دومن و 
: دومرف سپ  دوش ، اهنآ  هّجوتم  یهن  ات  دنتسین  فّلکم  نینمؤم  ریغ  هک  ایوگ  درک ، یهن  مومذم 

رد هدننک  قافنا  قدص  قافنا  هزیگنا  رگا  هک  نادب  دیزاسن . هدوهیب  رازآ ، تّنم و  اب  ار  دوخ  ياههقدص  يذَْألا  َو  ِّنَْملِاب  ْمُِکتاقَدَـص  اُولِْطُبت  ال 
نیا هک  تسا  نیا  هب  ندوب  هقدـص  تهج  زا  هقدـص  لاطبا  دوب . دـهاوخ  هقدـص  دـشاب  سفن  ياهضرغ  تکارـش  نودـب  یهلا و  رما  لاـثتما 

: یلاعت يادخ  لوق  سپ  دورب ، نیب  زا  قافنا  زا  دعب  یلو  دشاب  قافنا  رد  قدص  ای  دشابن ، قافنا  رد  قدص 
. دیربن نیب  زا  ار  ناتقافنا  رد  قدص  ینعی  ْمُِکتاقَدَص  اُولِْطُبت  ال 

یتلاح یهاگ  یلو  دشاب ، قدص  نیرق  نمؤم  قافنا  تسا  هتسیاش  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  ندناهاگآ  قافنا  ياج  هب  تاقدص  ناونع  ندروآ  و 
مدرم يایر  تهج  ار  دوخ  لام  هک  یـسک  دـننام  ِساَّنلا  َءائِر  َُهلاـم  ُقِْفُنی  يِذَّلاَـک  دومرف : اذـل  دربیم ، نیب  زا  ار  وا  قدـص  هک  دـیآیم  شیپ 

هک برق  یکیدزن و  هک  ینعم  نیدـب  دـشاب ، ادـخ  هب  دـباع  برق  اهتدابع  هزیگنا  رگا  هک  نادـب  لاح . ای  تسا  هل  لوعفم  ءائر »  » دـشخبیم
نیا رد  دشاب  هدش  بوبحم  رما  لاثتما  دوبعم و  تمدخ  هب  مایق  تدابع و  ببـس  تسا  بوبحم  تمدـخ  مزلتـسم  نآ  ّبح و  تّدـش  مزلتـسم 

. تسا تدابع  تروص 
هرهب هزیگنا  رگا  و  دوشیمن . یقیقح  تدابع  دـشاب  ادـخ  برق  هرهب  نآ  هچ  رگا  دـشاب ، ادـخ  زا  سفن  ندرب  هرهب  تدابع  هزیگنا  رگا  اّـما  و 

ایر هک  دـناهتفگ  ور  نیا  زا  دوشیم ، لابو  مارح و  هکلب  تروص ، تهج  زا  هن  اتقیقح و  هن  دوشیمن  تدابع  الـصا  تسا  ریغ  زا  سفن  ندرب 
ص: ج3 ، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  ار  ادخ  وا  اریز  تسا ، زامن  كرات  زا  رتدب  بتارم  هب  هدننک  ایر  هکلب  دـشابیم ، زامن  هدـننک  لطاب  زامن  رد 

124
هب دوشیم  دنسپ  دوخ  دنکیم و  وکین  راک  وا  هک  دنکیم  لایخ  تسا و  رفاک  ای  دوشیم . بوسحم  كرشم  قفانم و  و  دریگیم ، هرخسم  هب 

ار شدوخ  دوشیم و  هّبنتم  تاقوا  رتشیب  تسا و  هدرک  كرت  ار  زامن  هک  دـنادیم  هدرک و  ادـخ  رما  رد  یتسـس  وا  هک  زامن  كراـت  فـالخ 
. دنکیم تمالم 

. اقلطم ای  ندرک  ایر  نیح  رد  ترخآ ، زور  ادخ و  هب  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  درادن ، ناعذا  ُنِمُْؤی  َو ال 
هّبـشم و يازجا  عیمج  هک  تسین  مزال  بّکرم  یلیثمت  تاهیبشت  رد  هک  نادب  تسا  یتخـس  گنـس  لثم  نآ ، لثم  سپ  ٍناْوفَـص  ِلَثَمَک  ُُهلَثَمَف 
. تسین مزال  ود  نآ  يازجا  مامت  رکذ  نینچمه  و  تسین ، مزال  زین  رکذ  رد  ود  نآ  يازجا  نیب  بیترت  و  دشاب ، هدـش  رکذ  مالک  رد  هب  هّبـشم 
و شبلق ، تواسق  ندوب و  مکحم  رد  هک  دـشاب  راک  ایر  هدـننک  قافنا  لثم  نآ  زا  دوصقم  هک  تسا  لمتحم  هلثمف »  » یلاعت يادـخ  لوق  سپ 
رب تلالد  الومعم  هک  تسا  يریخ  لاکشا  زا  یکی  هک  قافنا  تروص  تحت  يو  هکنیا  تسا و  گنس  هباشم  نآ  رد  یندییور  چیه  ندییورن 

ياهدننک قافنا  نینچ  لثم  تسا . هدناشوپ  ار  دوخ  بلق  دنکیم  نآ  ومن  ندنایور و  ترخآ و  رذـب  يارب  نآ  تّیحالـص  بلق و  نآ  حالص 
اب راـک  اـیر  هکنیا  و  دراد ، ار  نآ  ّوـمن  عرز و  تّیحالـص  هک  تسا  یکاـخ  گنـس ، نآ  رب  ٌباُرت  ِْهیَلَع  هک  تسا  یتخـس  گنـس  لـثم  دـننام 

یناراب نینچ  دشابیم ، یتشرد  هناد  ياراد  هک  تسا  یناراب  دننام  دـنکیم ، لطاب  دراد ، هک  ار  یتیحالـص  قافنا ، رهاظ  تروص  هب  کّسمت 
. دزاسیم هابت  دروخیم ، مشچ  هب  گنس  يور  رب  هک  یکاخ  كزان  رشق  تسا و  كاخ  رهاظ  رد  هک  ار  یتیحالص 

دنمهرهب عافتنا  هوجو  زا  یهجو  چیه  هب  هتفر و  رده  هدننک  قافنا  زا  هکنیا  رد  هدش  قافنا  هک  یلام  لثم  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم 
دنمهرهب نآ  زا  هدـننک  قافنا  هک  دوشیم  لایخ  ارهاـظ  تسا و  قاـفنا  تروص  بسح  هب  هچ  رگا  دـنکیم  لـطاب  ار  نآ  اـیر  نوچ  دوشیمن 

125 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  قافنا  نینچ  لثم  دوشیم ،
. تسا هتفرگ  كاخ  ار  نآ  يور  و  دش . هدیشاپ  یتخس  گنس  رب  هک  تسا  يرذب  دننام  ياهدننک 

. دنتفر نیب  زا  ود  ره  رذب ، كاخ و  و  تسش ، ار  گنس  نآ  یناراب  دنت  ینعی  ًاْدلَص  ُهَکَرَتَف  ٌِلباو  َُهباصَأَف 
ار لثم »  » اریز ٍناْوفَـص  ِلَثَمَک  ُُهلَثَمَف  دشابیم  لثم »  » هیلا فاضم  هک  يریمـض  زا  تسا  لاح  ای  دشابیم ، قفنی »  » لعاف زا  لاح  ای  َنوُرِدـْقَی  ال 
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تـسا درفم  ریمـض  لاـح  بحاـص  هکنیا  اـب  تسا ) عمج  هک  نوردـقی  ریمـض   ) عمج و  ناوفّـصلا ) لـثمک  تفگ  و  ، ) درک فذـح  دوـشیم 
باوج ای  دوشیم . درف  ره  لماش  هک  تسا  ّماع  سنج  نآ  ینعم  اریز  قفنی ،) يّذلاک   ) دشابیم نآ  ینعم  و  يذـّلا »  » ظفل رابتعا  هب  هلثمک ،) )

ای تسا ، گنـس  دننام  هک  یتفگ  هچ  يارب  هکنیا  ای  راک ، ایر  هدـننک  قافنا  لاح  تسا  هنوگچ  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  زا 
ٍءْیَـش یلَع  دنرادن  تردق  نانآ  دومرف : سپ  دنکیم ، لطاب  ایر  تّنم و  اب  ار  شقافنا  هک  یـسک  لاح  تسا  هنوگچ  هدـش : هتفگ  ایوگ  هکنیا 

زا دوصقم  هکنیا  رب  دراد  تلالد  نیا  و  تسین ، ریمض  عمج  رد  یلاکشا  رگید  تروص  نیا  رد  دندرک ، بسک  هچنآ  زا  يزیچ  رب  اُوبَسَک  اَّمِم 
(. نآ ریغ  ای   ) دوشیم بسک  قافنا  ببس  هب  هک  هچنآ  زا  تسا  معا  بسک  اریز  تسا ، لامعا  قلطم  قافنا ،

هدـش فطع  دروم  زیچ  ود  نیب  بسانت  تاعارم  زا  عنام  هّللا »  » هب ماـمتها  و  نوردـقی » ـال   » رب تسا  فطع  َنیِِرفاـْکلا  َمْوَْقلا  يِدـْهَی  ـال  ُهَّللا  َو 
دنوادـخ و  تسین ، نانآ  يارب  ادـخ  زج  ياهدـننک  کمک  دـنرادن و  تردـق  ناشدوخ  نانآ  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  تسا و  لاح  اـی  تسا ،

زین مکح  لیلعت  دوش و  حیرـصت  اهنآ  ندوب  رفاک  هب  هک  تسا  نیا  يارب  ریمـض  ياج  هب  رهاـظ  مسا  نتـشاذگ  و  دـنکیمن ، تیادـه  ار  اـهنآ 
. دشاب

125 ص :  هیآ 265 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

اْهبُِـصی َْمل  ْنِإَف  ِْنیَفْعِـض  اهَلُکُأ  ْتَتآَف  ٌِلباو  اَهباصَأ  ٍةَْوبَِرب  ٍۀَّنَج  ِلَثَمَک  ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  ًاتِیْبثَت  َو  ِهَّللا  ِتاضْرَم  َءاـِغْتبا  ُمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَـثَم  َو 
(265  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ٌّلَطَف  ٌِلباو 

126 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

126 ص :  همجرت ..... :

تـسا ياهناد  لثم  دنراد  داش  ادخ  فطل  هب  لد  رطاخ ، نانیمطا  لامک  اب  دننک و  قافنا  ادخ  يدونـشخ  هار  رد  ار  دوخ  لام  هک  نانآ  لثم  و 
دیاین رایـسب  ناراب  رگا  دـهد و  دـنرظتنم  هک  نادـنچ  ود  یلـصاح  دراب  نآ  رب  عقوم  هب  يدایز  ياهناراب  دـنزیرب و  ياهتـسیاش  نیمز  رد  هک 

. تسا هاگآ  انیب و  ناکین  راک  هب  دنوادخ  دسر و  رمث  هب  زاب  ات  دراب  كدنا  كدنا 

126 ص :  ریسفت ..... :

لعاف رب  هک  تسا ، تیاغ  يادـتبا  يارب  مهـسفنا ) نم  « ) نم  » ظـفل ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  ًاـتِیْبثَت  َو  ِهَّللا  ِتاـضْرَم  َءاـِغْتبا  ُمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَـثَم  َو 
نآ يارب  تسا ) هل  لوعفم  اتیبثت  ءاغتبا و   ) هل لوعفم  قفاوت  مدـع  و  هدـش ، لخاد  لعاف  رب  نم »  » هک مهنم » اـمعز   » دـننام تسا . هدـش  لـخاد 
رد هیلا  دنسم  هل و  لوعفم  هک  تسین  مزال  ، ) تسا هدش  رظن ) فرص   ) هدیـشخب اجنیا  رد  هّللا ) تاضرم  ءاغتبا   ) هیلا دنـسم  رد  لماع  هک  تسا 

هدیـشخب نیا  و  دوشیمن ) تیاـعر  یهاـگ  قفاوت  مکح   ) دوشیم هدیـشخب  تسا و  عباـت  هل  لوعفم  هک  اریز  دنـشاب ،) مه  قفاوم  دراوم  همه 
. تسا هدش  لخاد  لوعفم  رب  نم »  » هکنیا رگید  تلاح  تسا . لومعم  اتیبثت ) لثم   ) دشاب مود  عبات  هک  یطرـش  هب  عباوت  رد  قفاوت  مکح  ندش 

نیـشناج تسا و  ضیعبت  يارب  نم »  » هکنیا ای  دـننکیم . ناشدوخ  زا  تابث  بلط  ینعی  تسا . بلط  ینعم  اتیبثت »  » ظـفل رد  هک  بیترت  نیدـب 
یسک تسا ، هدش  رادیاپ  حور  لام و  رد  يراگزیهرپ  رب  ناشیاهسفن  هک  ایوگ  ناشیاهسفن ، زا  یضعب  تیبثت  ینعی  تسا . هدش  هب  لوعفم 
تیبثت ار  رگید  تمسق  دنک ، داهج  شسفن  اب  سک  ره  و  درادیم ، تباث  قافنا  هب  ای  تعاط  هب  ار  شناور  زا  یتمـسق  دیامن  داهج  لام  اب  هک 
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. تسا هدرک 
ّمعا تسا ، عافتنا  يریگ و  هرهب  دوصقم  هک  دشاب  ناسنا  هلکاش )  ) تشرـس رب  دیاز  يرما  نآ  هزیگنا  رگا  تاعاط  ریاس  لثم  قافنا  هک  نادـب 

رترب و هزیگنا  نآ  هچرگ  دـشاب ، اهنیا  ریغ  ای  مّنهج  شتآ  زا  یـصالخ  ای  وا ، میعن  ای  وا  ياـضر  اـی  ادـخ  هب  یکیدزن  یباـیهرهب ، نآ  هکنیا  زا 
127 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ای  نوذأم و  حابم و 

. تسا تراجت  هضواعم و  هکلب  دشابیمن  تعاط  رگید  لمع ، نآ  زاب  دشاب  نوذأم  ریغ 
ای يورخا ، ریغ  ای  دـنک  يورخا  رما  دـصق  هکنیا  زا  ّمعا  دوشیم ، یهلا  ریغ  وا  لامعا  همه  دـشاب  یهلا  ریغ  ناسنا  هلکاش )  ) تشرـس هاـگره 

رگا و  دشابیم . یهلا  ریغ  وا  لامعا  زاب  دشاب ، لمع  رب  وا  هزیگنا  كّرحم و  شاهلکاش  افرص  دنک  دصق  شدوخ  هلکاش  زا  ریغ  يزیچ  الـصا 
ادـخ ّبح  رد  ار  شیوخ  هبترم  ای  وا ، يرادربنامرف  نامرف و  زا  ندرب  تّذـل  ای  وا ، تیاضر  بلط  ای  ادـخ  برق  ای  دـشاب ، یهلا  رما  وا  هلکاـش 

رما دـصق  نآ  زا  ریغ  هدوب و  یهلا  رما  ناـمه  مه  لـمع  هزیگنا  و  دـشاب ، یهلا  نوؤـش  زا  اـهنیا  ریغ  اـی  ندرک  وا  تمدـخ  بلط  نداد و  رارق 
رما هب  يرادیاپ  ینوزفا و  یـضتقم  اهنیا  همه  تاذ  نوچ  تروص  نیا  رد  دشاب ، هلکاش  نتفای  تّدـش  وا  لمع  تیاغ  دـشاب و  هدرکن  يدـئاز 

. دوشیم هّللا  هجول  صلاخ  و  تدابع ، تعاط و  لمع ، نآ  اذل  تسا ، یلاعت  يادخ 
تساهنآ و « 1  » هلکاش هک  ادـخ  تیاضر  بلط  لوصح  يارب  دـننکیم  قافنا  ار  ناشلاوما  هک  یناـسک  لـثم  تسا : نیا  هیآ  ینعم  نیارباـنب ،
، ینعی هلکاش ، نآ  رد  ناشیاهسفن  نتفای  تلزنم  دـشابیم و  نانآ  هلکاش  مه  نآ  هک  تسا  ناشیاهسفن  تیبثت  يارب  اـهنآ  قاـفنا  نینچمه 

ندیشخب تّدش  بجوم  نامه  هک  ادخ  ياضر  بلط  لیصحت  يارب  ای  تسا ، هدش  لصاح  اهنآ  يارب  هک  یئوج  ادخ  تیاضر  ياضتقا  يارب 
تّدـش اضتقا  نآ  دوخ  زا  هک  ياهداس  دـصق  اب  هکلب  یئوج ، ادـخ  تّدـش  ياـضتقا  رب  یفاـضا  يدـصق  هب  هن  هّتبلا  دوشیم ، اـهنآ  هلکاـش  هب 

یقیقح قافنا  نامه  دیآ ، لصاح 
__________________________________________________

... درخ لقع و  بهذم ، فرط ، ّتین ، ای  شور  هار و  هرانک - تروص ، ینعم  هب  هلکاش  ( 1)
دوخ تسا  طوبرم  یناعم  نیا  همه  هب  هلکاـش  نوچ  تساـجنیا و  بساـنم  درخ  لـقع و  بهذـم و  تّین و  شور و  هار و  ینعم  هک  دـشابیم 

( مجرتم  ) دش رکذ  نتم  رد  هلکاش »  » هملک
128 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

سفن يارب  هچ  رگ  سفن ، ياهـشهاوخ  ندروآ  رب  نطاـب و  روعـش  زا  دـشاب  بّـکرم  لـیم و  تّدـش  لیـصحت  يارب  قاـفنا ، رگا  سپ  تـسا ،
. دنادرگیم هابت  ار  تدابع  هک  تسا  سفن  شخب  دوس  هکلب  دوشیمن  لصاح  نآ  زا  دوصقم  یلو  تسا ، دنمدوس 

تسین مزال  بّکرم  تاهیبشت  رد  هک  تشذگ  بلطم  نیا  و  هدروآ ، لمع  هب  هتـشاک و  ار  یغاب  هک  تسا  یـسک  لثم  دننام  ینعی  ٍۀَّنَج  ِلَثَمَک 
هب هّبشم  دوخ  دیآیم  هیبشت  تادا  زا  دعب  ای  لثم »  » ظفل لابندب  هک  هچنآ  تسین  مزال  زین  و  دشاب ، هّبـشم  يازجا  لثم  هب  هّبـشم  يازجا  بیترت 

. دشاب حیحص  هیبشت ، فرط  ود  يازجا  نیب  تسین  مزال  و  دشاب ،
نیا رد  تسا ، هدش  هدناوخ  تکرح  هس  ره  هب  و  تسا ، دنلب  عفترم و  ناکم  ینعم  هب  ءار  حتف  رسک و  ّمض و  ینعی  ءار  ثیلثت  اب  ةوبرب »  » ٍةَْوبَِرب

تـسا هدرک  ثادحا  عفترم  دنلب و  ياج  رد  ار  یغاب  هک  هدش  هیبشت  یـسک  هب  تسا ، هتـشاک  ترخآ  تعارز  لد  رد  هک  هدـننک  قافنا  هیآ ،
سبح ببـس  هب  شاهویم  نتفر  نیب  زا  و  لیـس ، همدص  زا  نینچمه  تسا و  ظوفحم  دنیـشنیم  نیئاپ  ياهاج  رب  هک  دایز  ياهرابغ  زا  غاب  نآ 

تبوطر فاـص و  ياوه  اـب  ترواـجم  ببـس  هب  هک  تسا ، هدـش  هیبشت  غاـب  نآ  هب  توارط  یمّرخ و  يزبـس و  رد  زین  و  دوشیم . ظـفح  اوه 
. تسا هدیدرگ  ربارب  دنچ  شاهویم  دش  رکذ  هک  ایازم  نآ  ببس  هب  زین  و  عفترم ، ناکم  ياوه 

نامه ببـس  هب  يربارب  ود  نیا  دـنکیم و  ربارب  ود  ِْنیَفْعِـض  ار  شاهویم  رمث و  اهَلُکُأ  َْتتآَـف  لیـس ، هن  داـیز  ياـهناراب  ینعی  ٌلـِباو  اـَهباصَأ 
. ددرگیم بوسحم  نآ  نسح  بابسا  زا  هک  دش  رکذ  هک  تسا  يدراوم 
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دنلب ياج  رد  بوطرم و  ياوه  ترواجم  رد  نوچ  دـهدیم  هویم  زاب  اج  نآ  دـیاین  هک  مه  دایز  ناراب  رگا  ینعی  ٌّلَطَف  ٌلـِباو  اْهبُِـصی  َْمل  ْنِإَـف 
129 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  فرب . خی و  دننام  دنیشنیم  هایگ  رب  بش  هک  تسا  یتبوطر  زا  ترابع  ّلط » ، » تسا هتفرگ  رارق 

تّیذا و ّتنم و  زا  یشان  قافنا  ندومن  هابت  زا  زیهرپ  تهج  دیکأت  نیا  تسانیب ، دینکیم  هچنآ  هب  ادخ  هک  یلاح  رد  ٌریَِصب  َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو 
. تسادخ يارب  قافنا  ندرک  صلاخ  رد  بیغرت 

129 ص :  هیآ 266 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُءافَعُـض ٌۀَّیِّرُذ  َُهل  َو  ُرَبِْکلا  َُهباصَأ  َو  ِتارَمَّثلا  ِّلُک  ْنِم  اهِیف  َُهل  ُراـْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍباـنْعَأ  َو  ٍلـیَِخن  ْنِم  ٌۀَّنَج  َُهل  َنوُکَت  ْنَأ  ْمُکُدَـحَأ  ُّدَوَی  َأ 
(266  ) َنوُرَّکَفَتَت ْمُکَّلََعل  ِتایْآلا  ُمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک  ْتَقَرَتْحاَف  ٌران  ِهِیف  ٌراصْعِإ  اَهباصَأَف 

129 ص :  همجرت ..... :

هنوگ ره  نآ  رد  ناور و  بآ  ياهيوج  ناتخرد ، نآ  ریز  هک  روگنا  امرخ و  تخرد  زا  دـشاب  یغاـب  ار  امـش  زا  یکی  هک  دـیهاوخیم  اـیآ 
يداب وا  غاب  رد  دشاب و  ناوتان  درخ و  نادنزرف  ار  وا  درک و  دـناوتن  راک  چـیه  هک  دـسر  ارف  ودـب  يریپ  فعـض و  هاگان  دـشاب  دوجوم  هویم 

نایب نشور  امش  يارب  ار  دوخ  تایآ  دنوادخ  دنام . نیدب  دنک  تّیذا  ّتنم و  ایر و  هب  قافنا  هک  یـسک  لاح  دنازوسب  ار  همه  دتفا  راب  شتآ 
. دینک هشیدنا  اهراک  تقیقح  رد  هک  دشاب  دنک ،

129 ص :  ریسفت ..... :

هدومن لطاب  هدـش  رداص  قافنا  زا  دـعب  هک  یتّیذا  ّتنم و  اب  ار  نآ  سپـس  هدرک ، قافنا  هک  یـسک  يارب  تسا  يرگید  لاـثم  ْمُکُدَـحَأ  ُّدَوَی  َأ 
بلق تّنج  رد  نتـشاک  هک  ار  قافنا  هدرک  هیبشت  یلاعت  يادـخ  هدوب ، قافنا  اب  هارمه  لاطبا  هک  تسا  یـسک  يارب  قباس  لاثم  هکنانچ  تسا ،

ریپ هک  هدیـسر  غاب  نآ  هب  یتقو  رد  وا  هک  هدرک  غاب  بحاص  هب  هیبشت  ار  قاـفنا  بحاـص  و  یناـنچ ، نآ  غاـب  نتـشاک  هب  ترخآ  يارب  تسا 
هدرک یشتآ  هب  هیبشت  ار  هدننک  قافنا  تّیذا  تّنم و  و  دراد ، غاب  نآ  هب  جایتحا  ادیدش  تسا و  یفیعـض  ياههّیرذ  ياراد  دنمهلئاع و  هدش و 

ات درک ، ادا  يراکنا  ماهفتـسا  اب  ار  بلطم  نیا  یلو  درادـن ، غاب  نآ  زا  ریغ  يدـیما  هک  یلاح  رد  دـنازوسیم  ار  غاـب  دـیآیم و  ناـهگان  هک 
130 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  يدیدجت 

ّنم زا  نتشاد  رذح  رب  رد  دیکأت  زین  و  دوش ، جییهت  کیرحت و  ندینـش  يارب  هدرک و  ادیپ  طاشن  هدنونـش  نیا  يارب  ددرگ  لصاح  شور  رد 
. دشاب يذا  و 

لالخ رد  هک  دـشاب  روگنا  امرخ و  زا  یغاب  وا  يارب  ِتارَمَّثلا  ِّلُک  ْنِم  اهِیف  َُهل  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍبانْعَأ  َو  ٍلـیَِخن  ْنِم  ٌۀَّنَج  َُهل  َنوُکَت  ْنَأ 
. دشاب نآ  ریغ  تابوبح و  هویم و  زا  ّمعا  عفانم  قلطم  تارمث »  » زا دوصقم  هک  تسا  نکمم  و  تسه ، اهتخرد  عاونا  ریاس  ود  نآ 

. تسا غاب  نامه  زا  زین  نادنزرف  جراخم  و  دسرب ، شنادنزرف  راک  هب  دناوتیمن  هک  هدش  ریپ  يّدح  هب  ُرَبِْکلا  َُهباصَأ  َو 
. دنتسه ندرک  بسک  زا  زجاع  هک  دراد  ینادنزرف  ُءافَعُض  ٌۀَّیِّرُذ  َُهل  َو 

هریاد هتفر و  نامـسآ  رب  دومع  دـننام  دزویم  نیمز  زا  هک  تسا  يداب  ای  ازشتآ  تسا  يداب  ای  ازربا ، تسا  يداب  راـصعا  ٌراـصْعِإ  اـَهباصَأَف 
. تسا دیدش  رابغ  نآ  رد  هک  تسا  يداب  ای  تسا ، دابدرگ  دوصقم  هک  دوشیم 
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. نآ لاطبا  صلاخ و  قافنا  يارب  اهلثم  نیا  نایب  لثم  ینعی  َِکلذَک  دنازوسب  دشاب و  شتآ  نآ  رد  هک  يداب  نینچ  نیا  ْتَقَرَتْحاَف  ٌران  ِهِیف 
هک اهلثم  رهاظ  زا  دینک و  رکف  هک  دشاب  َنوُرَّکَفَتَت  ْمُکَّلََعل  دـنکیم  نایب  نآ  ریغ  یـسفنا و  تایآ  زا  امـش  يارب  ادـخ  ِتایْآلا  ُمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی 

. دیوش لقتنم  تسا  یسفنا  تایآ  هک  اهلّثمم  هب  تسا  یقافآ  تایآ 

130 ص :  هیآ 267 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ْنَأ َّالِإ  ِهیِذِـخِآب  ُْمتَْـسل  َو  َنوُقِْفُنت  ُْهنِم  َثِیبَْخلا  اوُمَّمَیَت  َو ال  ِضْرَْألا  َنِم  ْمَُکل  انْجَرْخَأ  اَّمِم  َو  ُْمْتبَـسَک  ام  ِتابِّیَط  ْنِم  اوُقِْفنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
(267  ) ٌدیِمَح ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ِهِیف  اوُضِمُْغت 

130 ص :  همجرت ..... :

دینکن نّیعم  قافنا  يارب  ار  اهدب  مینایوریم و  نیمز  زا  امـش  يارب  هچنآ  زا  دیدروآ و  تسد  هب  هچنآ  نیرتهب  زا  دـینک  قافنا  نامیا  لها  يا 
هدوتـس تاذ و  هب  زاینیب  ادخ ، هک  دـینادب  درک و  دـیناوتب  یـشوپ  مشچ  دوخ  امـش  نآ  يدـب  زا  هک  نآ  رگم  دیناتـسن  دوخ  هک  یتروص  رد 

. تسا تافص 
131 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

131 ص :  ریسفت ..... :

هدـش قافنا  لام  تسا  هتـسیاش  هک  دـیدرگ  رّکذـتم  دومن و  نایب  ار  قافنا  رد  صالخا  لبق ) تایآ  رد   ) هک نآ  زا  سپ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
تّذـل هب  هّجوت  اب  اذـل  دـنک ، رکذ  زین  ار  هدـش  قاـفنا  لاـم  لاـح  تساوخ ، اـجنیا  رد  سفن ، هورکم  دـب و  هن  دـشاب ، سفن  بوبحم  بوخ و 
تـسا بوخ  لالح و  هک  ناتلام  نآ  زا  ُْمْتبَـسَک  ام  ِتاـبِّیَط  ْنِم  اوُقِْفنَأ  دومرف : و  داد ، رارق  باـطخ  دروم  هدومن ، جـییهت  ار  ناـنمؤم  باـطخ ،

ماما زا  دـینک . قافنا  دوشیم  جارختـسا  اهندـعم  زا  هچنآ  اههویم و  بوبح و  ياههزیکاپ  زا  ِضْرَْألا و  َنِم  ْمَُکل  انْجَرْخَأ  اَّمِم  َو  دـینک ، قافنا 
جراخ ار  دب  ياهلام  نآ  دنتساوخ  دندروآ  مالسا  هک  یتقو  دندرکیم ، يدب  ياهبسک  ّتیلهاج  رد  مدرم  هک  تسا  هدش  لقن  ع )  ) قداص

«. 1  » دینک قافنا  بوخ  هزیکاپ و  ياهلام  زا  دیاب  امتح  دومرف  دومن و  ءابا  دنوادخ  دنهدب  هقدص  دنزاس و 
هدـناوخ زین  لیعفت  باب  زا  اومّمیت  اومّمؤت و  و  تسا ، هدـش  لدـب  هزمه  زا  ءاـی  هک  اـیوگ  و  تسا ، دـصق  ینعم  هب  مّمیت  َثِیبَْخلا  اوُمَّمَیَت  ـال  َو 

(. دینکن تسپ  ياهزیچ  قافنا  دصق  هک ، تسا  نیا  ترابع  ینعم  سپ   ) تسا تسپ  دب و  ینعم  هب  ثیبخ  و  هدش ،
ای دـشاب  اومّمیت »  » هب ّقلعتم  هکنیا  ربانب  ود  نیا  زا  کی  ره  ای  میدرک ، جارخا  امـش  يارب  ام  هک  يزیچ  زا  اـی  دـیدرک  بسک  هک  يزیچ  زا  ُْهنِم 

. هفنأتسم ای  تسا  هّیلاح  هلمج  دشاب و  نوقفنت »  » هب قّلعتم  هک  نیاربانب  ثیبخ ، ياهزیچ  زا  ینعی  هنم »  » هکنیا
هدش لزان  دندادیم  هقدص  ار  اهنآ  دنتـشاد و  تّیلهاج  يابر  زا  یلاوما  هک  یئاههورگ  هراب  رد  هیآ  نیا  ِهِیف  اوُضِمُْغت  ْنَأ  اَّلِإ  ِهیِذِخِآب  ُْمتَْـسل  َو 

. تسا
دندروآیم و ار  امرخ  هتسه  هک  یئاههورگ  هراب  رد  هیآ  نیا  هک  تسا : ربخ  رد 

__________________________________________________

ص 274 ج 1 ، یفاص : ( 1)
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132 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدش  لزان  دندرکیم  لخاد  هقدص  يامرخ  رد 

ار فلتخم  ياهامرخ  عاونا  یهورگ  دـنهدب  ار  لخن  تاـکز  هک  دومن  رما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  یتقو  تسا : رگید  ربخ  رد 
« هرافاعم  » و رورعج »  » نآ هب  هک  دوب  امرخ  عون  کـی  هلمج  زا  دـندادیم ، ار  ناـشتاکز  نآ  زا  دوب و  اـهامرخ  نیرتتسپ  زا  هک  دـندروآیم 

سپ دندروآیم ، دب  يامرخ  نامه  زا  بوخ  يامرخ  ضوع  نانآ  زا  یـضعب  و  دوب ، گرزب  نآ  هتـسه  كدنا و  نآ  تشوگ  هک  دـنتفگیم 
«. 1  » دیروآین ود  نآ  زا  يزیچ  دینکن و  هلدابم  مه  اب  ار  امرخ  عون  ود  نیا  دومرف : ادخ  لوسر 

نیرتتسپ نآ  رد  دـندروآیم  هّللا  لوسر  دجـسم  هب  ار  نآ  یتقو  هک  دـش ، لزان  هیرطف  هقدـص  هراـب  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  يرگید  ربخ  رد 
هن نینچ  مه  و  درادـن ، مارح  هب  صاـصتخا  ثیبخ  لـالح و  هب  صاـصتخا  ّبیط  هک  دوشیم  هدافتـسا  راـبخا  عومجم  زا  و  « 2  » دوب اهامرخ 

. لام تاکز  هب  صوصخم  بجاو  هن  تسا و  بجاو  صوصخم  هقدص 
تسا و زاینیب  یلاعت  دنوادخ  یلو  دنکیم  لوبق  دراد  جایتحا  نوچ  مه  ار  تسپ  سنج  یهاگ  جاتحم  صخـش  ینعی  ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو 

. دنکیمن لوبق  الصا  ار  دب  تسپ و 
هک هدیدنــسپ  زاـینیب و  ینغ و  فـالخ  هـب  دریذـپیم  ار  تـسپ  سنج  یهاـگ  تـسپ  یلو  زاـینیب  ینغ و  صخــش  هـک  ور  نآ  زا  ٌدــیِمَح 
. دنکیمن لوبق  ار  تسپ  دب و  سنج  دنوادخ  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  ود  ره  دیمح  ینغ و  سپ  دروآ . دیمح  ینغ  لابند  هب  اذل  دریذپیمن ،

132 ص :  هیآ 268 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(268  ) ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ًالْضَف  َو  ُْهنِم  ًةَرِفْغَم  ْمُکُدِعَی  ُهَّللا  َو  ِءاشْحَْفلِاب  ْمُکُُرمْأَی  َو  َْرقَْفلا  ُمُکُدِعَی  ُناْطیَّشلا 
__________________________________________________

ح 489 ص 148 ، ج 1 ، یشایع : ( 1)
ح 493 ص 150 ، ج 1 ، یشایع : ( 2)
133 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

133 ص :  همجرت ..... :

(268 / 
ادخ دهد  ناسحا  شزرمآ و  هدعو  امش  هب  دنوادخ  دنک و  راداو  یلیخب  تشز و  ياهراک  هب  ار  امـش  يزیچیب  سرت  رقف و  هدعو  هب  ناطیش 

. تساناد ناهج  روما  همه  رب 

133 ص :  ریسفت ..... :

: هدش هتفگ  ایوگ  هک  تسا  رّدقم  لاؤس  باوج  َْرقَْفلا  ُمُکُدِعَی  ُناْطیَّشلا 
نوچ دومرف : باوج  دـنوادخ  مینک ؟ كرت  ار  دـب  زیچ  ندرک  قافنا  دـصق  مینک و  قافنا  بوخ  ياهزیچ  زا  میناوتیمن  ام  هک  تسا  هنوگچ 

. دناسرتیم دهدیم و  رقف  هدعو  امش  هب  ناطیش 
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زا دعب  دنمانیم و  شحاف  برع  تغل  رد  ار  لیخب  نوچ  دیزروب ، لخب  بوخ ، ياهزیچ  هب  تبسن  هک  دنکیم  رما  ینعی  ِءاشْحَْفلِاب  ْمُکُُرمْأَی  َو 
ّبیط زا  قافنا  هب  رما  ار  ام  دنوادخ  ارچ  هک : دیآیم  رب  نینچ  هلمج  ياوتحم  زا  هکنیا  ای  تسا . هدشن  نایب  رما  نیا  ّتلع  باوج و  هلمج  نیا 

نآ و تموکح  سفن و  تّینانا  زا  جورخ  زج  بّیط  زا  قافنا  نوچ  دـهدیم : خـساپ  ادـخ  تسا ؟ هدرک  یهن  ثیبخ  قاـفنا  دـصق  زا  هدرک و 
رد ناطیـش و  تموکح  شریذپ  زج  دنمـشزرا ، هزیکاپ و  ياج  هب  تسپ ، ياهزیچ  زا  قافنا  و  دشابیمن ، وا  رما  و  هّللا »  » تموکح رد  لوخد 

. دهدیم نامرف  لخب  هب  سپس  دناسرتیم  رقف  زا  ار  امش  ناطیش  و  تسین ، ندوب  نمیرها  نامرف  ریز 
نکل و  فورعملاب » مکرمأی  ینغلا و  مکدعی  هللا  و  : » دیوگب هک  دوب  نیا  هیآ  هرقف  ود  نیب  تقباطم  ياضتقم  اًلْضَف  َو  ُْهنِم  ًةَرِفْغَم  ْمُکُدِعَی  ُهَّللا  َو 

هراـشا تساوـخ  دـنوادخ  هکنیا  رگید  و  دوـشیم ، طابنتـسا  ّبیط  قاـفنا  هب  رما  زا  فورعم  هب  رما  اریز  دـش ، رکذ  هک  هچنآ  هب  درک  لودـع 
هتکن دنکیمن . زواجت  ایند  زا  هک  ناطیـش  ياههدعو  فالخ  هب  دوشیم ، ود  ره  ترخآ  ایند و  لماش  تسا و  ّماع  ادخ  ياههدعو  هک  دیامن 
دروآ هرکن  ار  ود  ره  و  تسا ، يوـیند  هدـعو  هک  لـضف  فـالخ  هب  تسا  يورخا  هدـعو  نآ  اریز  درک  رکذ  ار  ترفغم  تسخن  هکنیا  رگید 

134 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  و  ینغ »  » ياج هب  و  نآ ، ندرمش  یمارگ  گرزب و  تهج 
زج هک  تسین  موهوم  يانغ  دننام  دهدیم  ارنآ  هدعو  ادخ  هک  يزاینیب  ینغ و  هکنیا  هب  دنک  هاگآ  ار  مدرم  ات  دروآ  ار  لضف  ظفل  يزاینیب 

و تسین ، نآ  رد  یندش  مامت  جنر و  رقف و  هک  تسادـخ  لضف  هیحان  زا  ادـخ  زا  لصاح  يانغ  هکلب  دـشابن ، يزیچ  تمحز  جایتحا و  رقف و 
اضتقا ماقم  سپ  دننک  قافنا  ار  تسپ  لام  دنراد  دصق  هک  تسا  یناسک  شهوکن  تهج  ماقم  نیا  اریز  تشاد  مّدقم  ار  ناطیـش  نداد  هدعو 

. دوش هداد  ّتیمها  ناطیش  هدعو  هب  هک  دنکیم 
زا هدش و  تمکح  نداد  هب  ّرجنم  ادخ  هدعو  هکنیا  يارب  و  دوب ، هدـش  ادـتبا  ریخ  هب  هک  روط  نامه  دـیامن  متخ  ریخ  هب  ار  هیآ  هکنیا  يارب  و 

: دومرف دوش  جراخ  نداد  هدعو  و  هدعو ، رکذ  ماقم 
رما ار  امـش  سپ  تسا . اـناد  امـش  حـلاصم  هب  ٌمِیلَع  دـنکیمن  فـالخ  شاهدـعو  رد  نیارباـنب  دـسرتیمن  رقف  یگنت و  زا  ادـخ  ٌعِـساو  ُهَّللا  َو 

. تسا نآ  رد  امش  داسف  هک  يزیچ  زا  رگم  دنکیمن ، یهن  ار  امش  و  تسا ، نآ  رد  امش  حالص  هک  يزیچ  هب  رگم  دنکیمن ،

134 ص :  هیآ 269 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(269  ) ِباْبلَْألا اُولوُأ  َّالِإ  ُرَّکَّذَی  ام  َو  ًارِیثَک  ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َۀَمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  َو  ُءاشَی  ْنَم  َۀَمْکِْحلا  ِیتُْؤی 

134 ص :  نآ .....  بتارم  تمکح و  نایب 

134 ص :  همجرت ..... :

هدوـمرف رایـسب  تمحرم  وا  هراـب  رد  دـناسر  تمکح  شناد و  هب  ار  هک  ره  دـنک و  اـطع  دـهاوخ  هک  ره  هب  ار  تمکح  شناد و  ضیف  ادـخ 
. ملاع نادنمدرخ  رگم  دنوشن  رّکذتم  ار  تقیقح  نیا  تسا ،

134 ص :  ریسفت ..... :

تعاـط رب  ّبترتـم  دـسافم  درک و  نیقی  هک  نآ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  هک  اـیوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  َۀَـمْکِْحلا  ِیتْؤـُی 
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ص: ج3 ، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  نیا  رد  لّمأت  مدرم  هک  تسا  هدش  هچ  تفگ : دومن  هدهاشم  تسادخ  تعاط  همزال  هک  یحلاصم  ناطیش و 
135

دنوادخ دننکیمن ؟ تبغر  حلاصم  نیا  هب  دنوشیمن و  رود  دسافم  نآ  زا  و  دنزادنایمن ، رظن  دـسافم  حـلاصم و  نیا  هب  و  دـننکیمن ، روما 
ره هب  ار  تمکح  دـنوادخ  و  تسا ، یلمع  يرظن و  تمکح  هبنج  ود  زا  اهنآ ، ياضتقم  هب  لمع  روما و  نیا  قیاقد  تاـکن و  رد  رظن  دومرف :
هک ربخ  زا  دعب  ربخ  ای  دشاب ، هیلاح  هلمج  تسا  نکمم  ءاشی » نم   » ترابع دشخبیم . دهاوخ  دوخ  هکنآ  هب  ُءاشَی  ْنَم  هکلب  دـهدیمن ، سک 

. دشاب لاح  ینعم  نیمه  دیفم 
و تسا ، يرظن  تمکح  نآ  تسا و  نآ  رب  ّبترتم  هک  یتایاغ  یهلا و  شنیرفآ  تاکن  كاردا  زا  تسا  تراـبع  تشذـگ  هکناـنچ  تمکح 
هک یتیاغ  هب  دـسرب  ات  دـشاب  نآ  تایاغ  شنیرفآ و  قیاقد  رب  لمتـشم  هک  ياهتخاس  نتخاس  رب  نتـشاد  تردـق  زا  تسا  ترابع  تمکح  زین 

، دوشیم قـالطا  یلمع  يرظن و  زا  مادـک  ره  هب  تمکح  و  تسا . هّیلمع  تمکح  نآ  هک  عناـص  ماـقم  هب  تبـسن  تسا  تاـیاغ  فرـشا  نآ 
. دوشیم قالطا  زین  ود  ره  عومجم  هب  هکنانچ 

تـسا رّوصتم  تاعونـصم  نآ  يارب  هک  یقیاقد  هب  ندرک  لمع  و  تسا ، هدـش  هداـهن  هعیدو  هب  تاعونـصم  رد  هک  یقیاـقد  كاردا  نوچ  و 
زا هدیدپ ، داجیا  رب  یئاناوت  كاردا و  هزادنا  هب  مدرم  ریاس  و  تسا . یلاعت  يادخ  قالطالا  یلع  میکح  سپ  تسا ، یلاعت  يادخ  صوصخم 

. دنتسه امکح 
یتایاغ رب  لمتشم  هک  یعونصم  تخاس  رب  تردق  دوشیم و  ّبترتم  نآ  رب  هک  یتایاغ  یهلا و  عونـصم  قیاقد  كاردا  ینعی  تمکح  نآ  و 
تیالو هب  بلق  رد  هک  مادام  اریز  تیالو ، هب  لد  رد  شیاشگ  زا  دـعب  رگم  تسین  لوصحلا  نکمم  دوش  تایاغ  فرـشا  هب  یهتنم  هک  دـشاب 

اطخ شتاکاردا  رد  لایخ  و  لایخ ، مشچ  اب  رگم  تسین  نکمم  كاردا  هدشن  زاب  بلق  مشچ  هک  مادام  و  دوشیمن ، زاب  بلق  مشچ  دوشن  زاب 
. دنکیمن زواجت  يویند  تایاغ  زا  دنکیم و 

136 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  شنیرفآ  تاکن  قیاقد و  الّوا  ناسنا  دش  زاب  تیالو  هب  لد  رد  هک  یتقو 
شفّرصت رد  زین  ار  کلم  تفاطل  ندرک و  هارمگ  رد  ار  ناطیـش  ياههلیح  و  دنکیم ، كرد  هدش  هداهن  شریغـص  ملاع  شدوخ و  رد  هک  ار 

. دیامن تیوقت  ار  کلم  فّرصت  هدرک  عفد  ار  ناطیش  ياههلیح  دناوتیم  تقونآ  دباییم ، رد 
و دنک ، كرد  ار  ریبک  ملاع  رد  عنص  قیاقد  دناوتیم  تفای ، تاجن  ناطیش  فّرصت  زا  داد و  جرخ  هب  تماقتسا  ششوک و  هار  نیا  رد  یتقو 
و دایز . هچ  مک و  هچ  دیامن  فّرـصت  اهنآ  رد  دناوتیم  شتردق  رادقم  هب  و  دـیامن ، كرد  تسا  یهلا  تاعونـصم  رب  ّبترتم  هک  ار  یتایاغ 
رد تردـق  كاردا و  اب  هارمه  تفایرد  نیا  تسا . نآ  ینیـشناج  تّوبن و  زا  ترابع  ملاع ، نآ  رد  تردـق  ریغـص و  ملاع  رد  قیاـقد  كاردا 

. تسا تیالو  یتسناد  هک  روط  نامه  رما  نیا  ساسا  و  تسا ، نآ  ینیشناج  تلاسر و  زا  ترابع  ریبک  ملاع 
ماما و تخانش  هب  و  وا ، زا  تعاطا  ماما و  تخانش  تفرعم و  هب  و  تلاسر ، تّوبن و  تیالو و  زا  کی  ره  هب  تمکح  ریـسفت  تسا  زیاج  سپ 
و ادـخ ، يوس  هب  قلخ  تیادـه  هب  و  رما . نآ  بقاوع  رد  فوقو  يرما و  ره  لّوا  رد  تابث  هب  و  نآرق ، باتک  هب  و  هریبک ، ناهانگ  زا  بانتجا 

. نید رد  هقف  ماما و  تفرعم  هب 
. دشاب بارخ  هناخ  نآ  هکنیا  رگم  دشابن  تمکح  زا  يزیچ  نآ  رد  هک  تسین  ياهناخ  چیه  سپ  تسا ، اههناخ  ینادابآ  ببس  تمکح 

، تسا ناکما  ملاع  تیاغ  هکلب  ناسنا  شنیرفآ  تیاغ  تمکح  و  تسا ، هدش  لمع  ملع و  ثیح  زا  ادـخ  هب  هّبـشت  هب  ریـسفت  تمکح  یهاگ 
ُرَّکَّذَی ام  َو  تسا  هدش  هداد  رایـسب  ریخ  دوش  هداد  تمکح  هک  یـسک  هب  ًارِیثَک و  ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َۀَـمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  َو  دومرف : دـنوادخ  اذـل 

اهتدابع و مامت  اب  ناسنا  هک  نادب  نادـنمدرخ . رگم  ِباْبلَْألا  اُولوُأ  اَّلِإ  دـنروآیمن ، دای  هب  تسا  تمکح  همزال  هک  ار  ریثک  ریخ  ای  تمکح 
ص: ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ودرگ  هک  تسا  ياهتسپ  ودرگ و  تخرد  دننام  هدروخن  هرگ  تیالو  هب  شبلق  هک  یتقو  ات  اهتعاطا  ینوزف 
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عونـصم قیاقد  زا  کی  چیه  تیالو  نودب  ناسنا  هچ  دروخیم ، شتآ  رد  ندنازوس  درد  هب  طقف  درادـن و  زغم  یلو  تسا  دایز  ناشهتـسپ  و 
. درادن ار  ناطیش  ياههلیح  زا  کی  چیه  عفد  رب  تردق  سپ  دنیبیمن ، ار  ناطیش  ياههلیح  قیاقد  نینچ  مه  دنیبیمن و  ار  یهلا 

سپ دنیبیم ، شدوخ  هزادنا  هب  حلاصم  قیاقد و  زا  و  دوشیم ، زغم  ياراد  شلامعا  ياههویم  دش  دـقعنم  تیالو  هب  شبلق  هک  یماگنه  یلو 
. دوشیم رّکذتم  نآ  هب  دش  دقعنم  هک  تقو  ره  دروآ و  دای  هب  ار  بلاطم  نیا  دناوتیمن  تسا  هدشن  دقعنم  تیالو  هب  شبلق  هک  مادام 

137 ص :  هیآ 270 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(270  ) ٍراْصنَأ ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  ام  َو  ُهُمَْلعَی  َهَّللا  َّنِإَف  ٍرْذَن  ْنِم  ُْمتْرَذَن  َْوأ  ٍۀَقَفَن  ْنِم  ُْمتْقَْفنَأ  ام  َو 

137 ص :  همجرت ..... :

. دوب دهاوخن  يروای  رای و  ناهج  ود  رد  ار  ناراکمتس  تسا و  هاگآ  نآ  رب  ادخ  دیهد  هقدص  رذن و  ای  دینک  قافنا  هچ  ره 

137 ص :  ریسفت ..... :

ای دـشاب  ّقح  هار  رد  دایز ، ای  دـشاب  مک  دوشیم ، قالطا  هقفن  مسا  نآ  رب  هک  یئاـهزیچ  زا  دـینک  قاـفنا  هک  ار  هچنآ  ٍۀَـقَفَن  ْنِم  ُْمتْقَْفنَأ  اـم  َو 
. ینلع ای  دشاب  یناهنپ  هن ، ای  دشاب  هدرک  لطاب  ار  قافنا  یحیحصان ، ای  دشاب  حیحص  لطاب ،

. دیریگیم شاداپ  دیاهدرک ، هک  يرذن  هب  نینچ  مه  ٍرْذَن  ْنِم  ُْمتْرَذَن  َْوأ 
. درادن دوجو  ادخ  تازاجم  ربارب  رد  یعنام  چیه  دراد و  تازاجم  رب  تردق  دنادیم و  ادخ  ینعی  ُهُمَْلعَی  َهَّللا  َّنِإَف 

رد ای  دنهدیم ، شلها  ریغ  هب  رذن  قافنا و  دروم  رد  ار  قوقح  ای  دنتسه ، شلها  هب  قوقح  ندیـسر  زا  عنام  هک  یناسک  ینعی  َنیِِملاَّظِلل  ام  َو 
. دننک عفد  ار  ادخ  تبوقع  هک  دنرادن  ینارای  ٍراْصنَأ  ْنِم  رذن ، قافنا و  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  دراوم ، قلطم 

138 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

138 ص :  هیآ 271 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(271  ) ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ْمُِکتائِّیَس  ْنِم  ْمُْکنَع  ُرِّفَُکی  َو  ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُهَف  َءارَقُْفلا  اَهُوتُْؤت  َو  اهوُفُْخت  ْنِإ  َو  َیِه  اَّمِِعنَف  ِتاقَدَّصلا  اوُْدُبت  ْنِإ 

138 ص :  همجرت ..... :

هب ادخ  امش و  رب  تسا  رتوکین  دیناسر  نادنمزاین  هب  یناهنپ  رد  رگا  نکیل  تسوکین  يراک  دینک  تاقدص  قافنا  اراکـشآ  ناقحتـسم  هب  رگا 
. تسا هاگآ  دینکیم  یلمع  هک  هچنآ  هب  ادخ  درادب و  هدرپ  رد  ار  امش  ناهانگ  نآ ، شاداپ 

138 ص :  ریسفت ..... :
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رگا دومرف  دنوادخ  یناهنپ ؟ ای  تسا  رتهب  ندرک  قافنا  اراکـشآ  تسا : هدش  هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  ِتاقَدَّصلا  اوُدـُْبت  ْنِإ 
صوصخم لعف  نداد  رارق  و  دنوشیم ، راکـشآ  هک  یتاقدـص  تسا  بوخ  هچ  ای  دـینکیم ، یبوخ  راک  َیِه  اَّمِِعنَف  دـیهدب  هقدـص  اراکـشآ 

ناهنپ فالخ  هب  تسا ، تاقدص  دوخ  تهج  هب  تاقدص  ندوب  راکـشآ  حدم  هک  تسا  رما  نیا  ندیناهاگآ  اجنیا  رد  تاقدص »  » يارب حدم 
. دراد ندوب  هقدص  تهج  زا  هک  یحدم  رب  هوالع  تسا  حودمم  هسفن  یف  ندوب  ناهنپ  دوخ  هک  نآ  ندوب 

لـصا هکنانچ  تسا ، رتهب  امـش  يارب  ْمَُکل  ٌْریَخ  ءافخا  ینعی  َوُهَف  دیهد ، نادـنمزاین  هب  دـیزاس و  ناهنپ  رگا  َءارَقُْفلا و  اَهُوتُْؤت  َو  اهوُفُْخت  ْنِإ  َو 
اوُدـُْبت ْنِإ  لّوا  هلمج  رد  ار  حدـم  هب  صوـصخم  هملک  نداد  رارق  تسا و  رتبوـخ  نآ  نداد  یناـهنپ  تسا  بوـخ  امـش  يارب  نداد  هقدـص 

. دربیم نیب  زا  تسا  جردنم  ترابع  رد  هک  ار  یفطل  نآ  دناهتفرگ ، ریدقت  رد  یضعب  هکنانچ  ِتاقَدَّصلا 
هک هچنآ  و  تسا ، نآ  ندرک  ناهنپ  زا  رتهب  یهد  ماجنا  اراکشآ  رگا  تسا ، هدرک  بجاو  وت  رب  دنوادخ  هک  ار  يزیچ  ره  «: 1  » تسا ربخ  رد 

ّبحتسم
__________________________________________________

ص 256 ج 1 ، ناهرب : ( 1)
139 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اراکشآ نیّقحتسم  نیب  ار  نآ  دنک و  لمح  شاهدرگ  رب  ار  شلام  تاکز  يدرم  رگا  تسا . نآ  ندرک  راکشآ  زا  لضفا  شندوب  ناهنپ  دشاب 
راهظا ار  تابجاو  دنتشاد  تسود  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  نارای  ینعی  نانآ  هک  تسا  ربخ  رد  و  تسابیز ، بوخ و  راک  نیا  دنک  میسقت 

ایر زا  تاّبحتـسم  لفاون و  فالخ  هب  تاـبجاو ، هک  تسا  نیا  بلطم  هجو  دـندرکیم ، ناـمتک  ار  لـفاون  و  دـنهد ، ماـجنا  اراکـشآ  دـننک و 
. دنرودب يدنسپدوخ  یهاوخدوخ و  ندرک ،

نالعا و هک  یّبحتـسم  هقدـص  اسب  هچ  سپ  دوشیم ، فلتخم  لاوحا  صاخـشا و  فالتخا  هب  ماکحا  ریاس  دـننام  زین  نیا  میئوگیم : ام  یلو 
لضفا و نآ  نداد  ناهنپ  هک  یبجاو  تاکز  اسب  هچ  و  بجاو ، تاـکز  ندرک  راکـشآ  نـالعا و  زا  دـشاب  رتهب  بتارم  هب  نآ  ندرک  راکـشآ 

. دشاب تاّبحتسم  ندرک  ناهنپ  زا  رتهب 
رب طقف  ای  ءازج  طرـش و  هلمج  عومجم  رب  ات  تسا  هدش  هدناوخ  عفر  هب  رّفکی » ، » دناشوپیم هقدـص ، ندرک  ناهنپ  اب  دـنوادخ  ینعی  ُرِّفَُکی  َو 

. تسین رهاظ  نآ  رد  مزج  هک  تسا  هّیمسا  هلمج  هیلا  فوطعم  هک  تسور  نآ  زا  هدشن  موزجم  هکنیا  و  دشاب ، فطع  ءازج 
هکنیا ربانب  تسا  هدش  هدناوخ  طوقنم  ءات  اب  نون و  اب  دشاب و  هّیمـسا  هلمج  ءازج  رب  فوطعم  هکنیا  ات  میریگیم  ریدقت  رد  ار  ادـتبم  هکنیا  ای 

. مزج عفر و  تلاح  رد  دشاب  تاقدص  يارب  لعف 
رد بیغرت  بلطم  نیا  تسا  هاگآ  دـینکیم  هچنآ  هب  ادـخ  ار و  ناتناهانگ  امـش  زا  دـناشوپیم  ٌرِیبَخ  َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ْمُِکتائِّیَـس  ْنِم  ْمُْکنَع 

دـشاب مکح  دروم  ریخ »  » هک تسا  تسرد  یتـقو  نآ  تسا و  لـضفا  ندرک  ناـهنپ  هک  رما ، نیا  رب  ندـناهاگآ  زا  دـعب  تسا ، ندرک  ناـهنپ 
(. اودبت  ) ندرک راکشآ  هن  تسا ) رتهب  امش  يارب  ندرک  ناهنپ  )

139 ص :  هیآ 272 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َّفَُوی ٍْریَخ  ْنِم  اوُقِْفُنت  ام  َو  ِهَّللا  ِهْجَو  َءاِغْتبا  َّالِإ  َنوُقِْفُنت  ام  َو  ْمُکِـسُْفنَِألَف  ٍْریَخ  ْنِم  اوُقِْفُنت  ام  َو  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  ْمُهادُـه  َْکیَلَع  َْسَیل 
(272  ) َنوُمَلُْظت ُْمْتنَأ ال  َو  ْمُْکَیلِإ 

140 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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140 ص :  همجرت ..... :

دیدرک و شیوخ  هراب  رد  دینک  ناسحا  قافنا و  ره  امـش  دنک و  تیاده  دهاوخ  ار  هک  ره  ادـخ  هکلب  تسین  وت  رب  مدرم  تیادـه  لوسر  يا 
متـس امـش  رب  هنیمز  نیا  رد  زگره  دـسریم و  امـش  هب  مامت  شاداپ  ادـخ  زا  دـینک  یکین  ره  ادـخ و  تیاضر  هار  رد  زج  دـینک  قافنا  دـیابن 

. دش دهاوخن 

140 ص :  ریسفت ..... :

هکنیا دوشیم و  لطاب  ایر  اب  هکنانچ  دوشیم  لطاب  تّیذا  تّنم و  اب  هقدـص  هک  دومن  راـهظا  دـنوادخ  هک  نآ  زا  سپ  ْمُهادُـه  َکـْیَلَع  َْسَیل 
داتفا جرح  هب  دش و  تحاران  دوخ  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  درادن ، دوجو  دنک  متـس  رذن  قافنا و  رد  هک  یـسک  يارب  ياهدننک  يرای 

هار ناـمرح  لاـب و  زا و  تسا  قاـفنا  ندرک  لـطاب  لـخب و  رد  هچنآ  هب  هکلب  دـنباییمن  هار  قاـفنا  رد  ریخ  هوجو  هب  شموق  تّما و  هکنیا  زا 
؟ دنبای تیاده  اهنآ  ات  منکب  راک  هچ  نم  تفگ : ربمایپ  اذل  دنوشیمن . تیاده  مه  نامیا  مالسا و  هب  قافنا  ببس  هب  هک  اج  نآ  ات  دنباییم 

. دوشن تحاران  نانآ  تیاده  مدع  زا  ات  تسین » وت  هدهع  رب  اهنآ  تیاده  : » دومرف یلاعت  يادخ 
دنمدوس ناتدوخ  يارب  ْمُکِـسُْفنَِألَف  دینک  قافنا  هک  یلام  ره  دنکیم . تیاده  دنوادخ  هکلب  ٍْریَخ  ْنِم  اوُقِْفُنت  ام  َو  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  َهَّللا  َّنِکل  َو 

. ار وا  ریغ  ای  دینکیم  ّتیذا  دیدرک  قافنا  وا  هب  هک  ار  یسک  ای  دیراذگیم  يرگید  رب  ار  قافنا  ّتنم  رگید  ارچ  سپ  تسا 
زا رابخا  تروص  هب  ار  هلمج  دـینک ، بلط  ار  ادـخ  هجو  هکنیا ، رگم  ِهَّللا  ِهْجَو  َءاِغْتبا  اَّلِإ  دـینک  قاـفنا  امـش  هک  تسین  هتـسیاش  َنوُقِْفُنت  اـم  َو 

شندوب لالح  تهج  زا  هک  یلالح  لام  زا  ینعی  ٍْریَخ  ْنِم  اوُقِْفُنت  ام  َو  دـنک  کیرحت  جـییهت و  قافنا  هب  ار  نانآ  ات  درک  ادا  هّللا  هجول  قاـفنا 
141 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هک  تسا  تیالو  اریز  تسا ، تیالو  زا  ترابع  ندوب ) لالح   ) ّتیلح تهج  و  تسا ، هدش  بسک 
تـسا نیا  لام  تّیریخ  هّتبلا  ْمُکَنیِد . ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  هیآ  ینعم  رد  دیآیم  هکنانچ  و  تشذگ ، هکنانچ  تسا  اهلالح  همه  ّتیلح  تهج 

ادخ لوق  رد  بلطم  نیا  هب  تسا  هدش  هراشا  هکنانچ  دشاب ، هّللا  هجول  صلاخ  هک  تسا  نیا  هب  هقفن  ّتیریخ  و  دشاب ، لالح  زا  بستکم  هک 
، دـشاب زین  یناهنپ  و  دـشابن ، یناسفن  ضارغا  ایر و  ندومن و  رازآ  نداهن و  ّتنم  هب  هدولآ  هک  ياهقفن  ینعی  ِهَّللا  ِهْجَو  َءاِغْتبا  اَّلِإ  َنوُقِْفُنت  اـم  َو 

. دیدرگ قالطا  نآ  رب  رتهب  تفص  زین  قباس  رد  هک  روطنامه  تسا ، رتهب 
هک قافنا  شاداپ  رد  ینعی  َنوُمَلُْظت  ُْمْتنَأ ال  َو  دوش  هداد  دوش ، ادا  تسا  هتـسیاش  هچنآ  مامت  هک  تسا  نیا  هب  ندرک ) افو   ) هیفوت ْمُْکَیلِإ  َّفَُوی 

. ددرگیمن لصاح  صقن  دوشیم  هداد  امش  هب 

141 ص :  هیآ 273 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َنُولَئْـسَی ْمُهامیِِـسب ال  ْمُُهفِْرعَت  ِفُّفَعَّتلا  َنِم  َءاِینْغَأ  ُلِهاْجلا  ُمُُهبَـسْحَی  ِضْرَْألا  ِیف  ًابْرَـض  َنوُعیِطَتْـسَی  ـال  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  اوُرِـصْحُأ  َنیِذَّلا  ِءارَقُْفِلل 
(273  ) ٌمِیلَع ِِهب  َهَّللا  َّنِإَف  ٍْریَخ  ْنِم  اوُقِْفُنت  ام  َو  ًافاْحلِإ  َساَّنلا 

141 ص :  همجرت ..... :

فافع طرف  زا  دـنرادن و  دـنریگ ، شیپ  يراک  هک  نآ  یئاـناوت  دـناهراچیب و  ناوتاـن و  ادـخ  هار  رد  هک  تسا  یناریقف  صوصخم  تاقدـص 
هک دیربیپ  ناشیامیس  زا  اهنآ  رقف  هب  دنزاینیب ، ینغ و  درادنپ  دشابن  هاگآ  اهنآ  لاح  زا  سک  ره  هک  دوش  هبتـشم  مدرم  رب  ناشلاوحا  نانچ 
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. تسا هاگآ  نآ  رب  ادخ  دینک  قافنا  یکین  زا  هچ  ره  دننکن و  لاؤس  یسک  زا  يزیچ  اهنآ  زگره  سفن  تّزع  زا 

141 ص :  ریسفت ..... :

، دش هتـسناد  نآ  ّتیفیک  قافنا و  لضف  دـسرپب : ياهدنـسرپ  هکنیا  هب  دـشاب  هدـش  حرط  دـناوتیم  هک  تسا  یلاؤس  باوج  هملک  نیا  ِءارَقُْفِلل 
هب دناهدش  روصحم  ادخ  هار  رد  هک  یئارقف  هب  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُرِـصْحُأ  َنیِذَّلا  ءارقف  هب  دومرف : دنوادخ  درک ؟ قافنا  دـیاب  یـسک  هچ  هب  لاح 

142 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رگید  هک  يوحن 
تـسا هتـشاد  زاب  بسک  زا  ار  اهنآ  یناسفن  نوؤش  یندب و  ضارما  ببـس  هب  دنوادخ  هکنیا  ای  درادـن ، دوجو  اهنآ  يارب  یقرت  ریـس و  ناکما 

تدابع و مّلعت و  ببـس  هب  ای  تسا ، هدرک  عنم  بسک  زا  ار  اهنآ  ادـخ  لوسر  ای  دـننک ، راک  دـنناوتیمن  دوخ  هکنیا  ای  تسا ،) هدرک  ناوتان  )
. دناهدش عنم  راک  زا  دنتسه ، ادخ  هار  رد  هک  یلاح  رد  داهج  يارب  ندش  اّیهم 

هناتسآ و رد  هک  دندوب  رفن  دصراهچ  ابیرقت  هّفص  باحصا  دناهتفگ  یضعب  و  تسا ، هدش  لزان  هّفص  باحـصا  دروم  رد  هیآ  تسا : ربخ  رد 
ادخ لوسر  هک  ياهّیرس  ره  رد  و  دنتشاد ، لاغتـشا  تدابع  مّلعت و  هب  و  دنتـشادن ، ياهفیاط  یئاج و  رهـش  رد  دنتـسشنیم و  دجـسم  يوکس 

، نانآ رب  قافنا  رب  بیغرت  اهنآ و  هب  مامتها  تهج  زا  یلاعت  دـنوادخ  سپ  دـنتفریم ، دـندشیم و  جراـخ  داـهج  يارب  داتـسرفیم ، ار  ناـنآ 
«. 1  » درک افتکا  ارقف )  ) اهنآ رکذ  هب  اهنت  هقدص  فراصم  رد  درک و  بیغرت  ناشیا  هب  قافنا  هب  ار  مدرم 

. دنشاب هتشاد  یبسانم  راتفر  بسک  رد  ای  دنشاب ، هتشاد  ترخآ  هب  كولس  دنناوتیمن  ِضْرَْألا  ِیف  ًابْرَض  َنوُعیِطَتْسَی  ال 
زاینیب ینغ و  ِفُّفَعَّتلا  َنِم  َءاِینْغَأ  نانآ  هک  دـنکیم  لایخ  تسا  لهاج  اقلطم  اـی  تسا  ناـنآ  لاـح  هب  لـهاج  هک  یـسک  ُلِـهاْجلا  ُمُُهبَـسْحَی 

. دننکیمن لاؤس  نوچ  دنتسه ،
زا امیـس  ْمُهامیِِـسب  دـشاب . حیحـص  وا  رب  باـطخ  هک  تسا  سک  ره  هب  باـطخ  اـی  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  هب  باـطخ  ْمُُـهفِْرعَت 
رد رسک  اب  و  ّدم ، ءای و  اب  ءایمیسلا »  » و هدودمم ) فلا  ، ) ّدم اب  ءامیسلا »  » هروصقم و فلا  رصق  اب  ءامیّسلا »  » و ۀمیّسلا »  » و هّمـض ، اب  ۀموّسلا » »

يور گنر و  و  تروص ، يدرز  لاح و  يدب  لیبق  زا  تسا  رهاظ  نانآ  يامیـس  رد  رقف  تمالع  ینعی  تسا  تمالع  ینعم  هب  ظفل  راهچ  ره 
. هتفرگ رابغ 

__________________________________________________

ص 257 ج 1 ، ناهرب : ( 1)
143 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا لاح  ای  لعف و  ظفل  ریغ  زا  تسا  قلطم  لوعفم  ای  افاحلا »  » هملک و  دننکیمن ، لاؤس  رارصا  حاحلا و  اب  ًافاْحلِإ  َساَّنلا  َنُولَئْسَی  ال 
یـضتقم دوش  ذافنا  دـیاب  هک  ار  هچنآ  همه  ندرک  قافنا  اریز  تسا ، قباس  هّیطرـش  هلمج  دـیکأت  يارب  هلمج  نیا  رارکت  ٍْریَخ  ْنِم  اوُقِْفُنت  اـم  َو 

هورگ نیا  رب  ریخ  زا  هک  ار  هچنآ  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسا  ءارقف  نیا  ّقح  رد  دـیکأت  مامتها و  تهج  هب  رارکت  زین  و  تسا . ّیمامت  هب  ملع 
. دهدیم ار  نآ  شاداپ  تسا و  ملاع  نآ  هب  دنوادخ  ٌمِیلَع  ِِهب  َهَّللا  َّنِإَف  دینکیم  قافنا  ءارقف 

143 ص :  هیآ 274 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(274  ) َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َو ال  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمُهَلَف  ًۀَِینالَع  َو  ارِس  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللِاب  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا 
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143 ص :  همجرت ..... :

زا زگره  دوب و  دـهاوخ  وکین  شاداپ  ناشراگدرورپ  دزن  ار  نانآ  اراکـشآ  ناـهن و  زور  بش و  رد  دـننک  قاـفنا  ار  دوخ  لاوما  هک  یناـسک 
. تشگ دنهاوخن  نیگهودنا  هتشذگ  روما  زا  كانمیب و  هدنیآ  هثداح 

143 ص :  ریسفت ..... :

تـسا هنوگچ  تسا : نینچ  نآ  ریدـقت  دوشیم و  یـشان  ِتاقَدَّصلا  اوُدـُْبت  ْنِإ  یلاـعت  يادـخ  لوق  زا  هک  تسا  یلاؤس  باوج  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا 
ِراهَّنلا َو  ِْلیَّللِاب  ْمَُهلاْومَأ  دننکیم  قافنا  هک  یناسک  دومرف : دنوادخ  سپ  تسا ؟ هدومن  عمج  ناهنپ  راکـشآ و  نیب  قافنا  رد  هک  یـسک  لاح 

عمج زا  قباس  لاؤس  أشنم  هک  يزیچ  تسا  نکمم  و  تسا ، باوج  رد  ینوزف  یتدایز و  لـیبق  زا  نخـس  نیا  زور ، بش و  رد  ار  ناـشیاهلام 
ْمُهَلَف تسا . هنوگچ  زور  بش و  تاقوا  عیمج  رد  نآ  ماجنا  هب  تبسن  قافنا  لاح  هک  دوشب  مه  لاؤس  نیا  أشنم  دوب  هدش  ناهن  راکشآ و  نیب 

. تشذگ هکنانچ  تسا  رما  تشادیم  یمارگ  تمظع  هب  هراشا  مه »  » هب رجا »  » هفاضا اهنآ ، يارب  تسا  یشاداپ  سپ  ْمُهُرْجَأ 
144 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسین ، ناشیارب  یهودنا  میب و  َنُونَزْحَی و  ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َو ال 

مهرد کی  و  داد ، هقدـص  بش  ار  مهرد  کی  سپ  تشاد ، مهرد  راهچ  هک  هدـش  لزان  ع )  ) یلع هراـب  رد  هیآ  نیا  هک  « 1  » تسا عمجم  رد 
. اراکشآ مهرد ، کی  ناهنپ و  مهرد  کی  و  زور ،

هکلب دـشاب ، راکـشآ  مهرد  ناهنپ و  مهرد  ریاغم  ات  تسین  زور  يارب  مهرد  کـی  بش و  يارب  مهرد  کـی  نییعت  ربخ  نیا  لـثم  زا  دوصقم 
قّدـصت زور  اـی  بش  اراکـشآ ، يزیچ  زور و  اـی  بش  ناـهنپ ، يزیچ  زور و  رد  يزیچ  بش و  رد  يزیچ  هب  ع )  ) یلع هک  تسا  نیا  دوصقم 

. تسا هدومن 
«. 2  » تسا قداص  دراد و  نایرج  زین  نآ  هب  طوبرم  دراوم  همه  رب  دش  لزان  يزیچ  دروم  رد  ياهیآ  یتقو  دناهتفگ : یضعب 

تسا هتفای  نایرج  نآ  ریاظن  نابسا و  رب  هقفن  رد  تسا و  هدش  لزان  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  هراب  رد  نآ  هک  تسا  نیا  هیآ  ریـسفت  رد  داقتعا 
«. 4  » تسا هدوبن  تاکز  زا  هقفن  نآ  هک  تسا  هدمآ  يربخ  رد  و  «، 3»

144 ص :  هیآ 275 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َو َْعیَْبلا  ُهَّللا  َّلَحَأ  َو  ابِّرلا  ُْلثِم  ُْعیَْبلا  اَمَّنِإ  اُولاق  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ِّسَْملا  َنِم  ُناـْطیَّشلا  ُهُطَّبَخَتَی  يِذَّلا  ُموُقَی  اـمَک  ـَّالِإ  َنُوموُقَی  ـال  اـبِّرلا  َنُولُکْأَـی  َنیِذَّلا 
(275  ) َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأَف  َداع  ْنَم  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهُْرمَأ  َو  َفَلَس  ام  ُهَلَف  یهَْتناَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَظِعْوَم  ُهَءاج  ْنَمَف  ابِّرلا  َمَّرَح 

144 ص :  همجرت ..... :

نیدب نانآ  دناهدش و  هناوید  طّبخم و  ناطیـش  بیرف  هسوسو و  هب  هک  نآ  دننام  رگم  دـنزیخنرب  تمایق  رد  اهربق  زا  دـنراوخ  ابر  هک  یناسک 
ار ابر  لالح و  ار  تراجت  دـنوادخ  هک  نآ  لاح  تسینابر و  تراجت و  هلماعم  نایم  قرف  چـیه  دـنیوگ  هک  دـنتفا  تشز  لـمع  نیا  رد  ببس 

تسد لمع  نیا  زا  دسرب  وا  هب  ادخ  باتک  زردنا  دنپ و  هک  نآ  زا  سپ  سک  ره  تسا ، هدرک  مارح 
__________________________________________________

ص 388 ج 1 و 2 ، نایبلا : عمجم  ( 1)
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ص 388 ج 1 و 2 ، نایبلا : عمجم  ( 2)
ص 278 ج 1 ، یفاص : ( 3)

ح 501 ص 151 ، ج 1 ، یشایع : ( 4)
145 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لها ناشیا  دنـشکن  تسد  راک  نیا  زا  هک  یناسک  دوب و  دـهاوخ  نابرهم  يادـخ  اب  وا  راک  تبقاـع  درذـگ و  رد  وا  هتـشذگ  زا  ادـخ  دـشک 
. دوب دنهاوخ  بّذعم  دیواج ، نآ  رد  دنامّنهج و 

145 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

: هدـش هتفگ  هک  ایوگ  قباس ، هیآ  زا  یـشان  تسا  یلاؤس  باوج  ای  رگید ، مکح  نالعا  يارب  قباس  هلمج  زا  تسا  عطقنم  ابِّرلا  َنُولُکْأَی  َنیِذَّلا 
سپ دریگیم ؟ ابر  هک  یـسک  لاح  تسا  هنوگچ  ای  دنکیم ؟ ذخا  ار  ریغ  لام  هک  یـسک  لاح  تسا ، هنوگچ  دش  مولعم  هدـننک  قافنا  لاح 

. ابِّرلا َنُولُکْأَی  َنیِذَّلا  دومرف : یلاعت  دنوادخ 
راک هب  و  هن ، ای  دریگ  تروص  يوغل  لکأ  اب  فّرـصت  هکنیا  زا  ّمعا  تسا  فّرـصت  ذـخا و  ینعم  هب  تایآ  زا  يرایـسب  رد  اجنیا و  رد  لکأ » »

. تسا نآ  ندروخ  لام ، زا  مدرم  دصقم  لام و  ره  تعفنم  هدمع  هک  تسا  نیا  يارب  ندروخ )  ) لکأ تغل  ندرب 
هدـش نآ  تغل  یلـصا  هشیر  هب  هراشا  ات  دوش  هتـشون  فلا  واو و  اب  هک  هدـش  نیا  مسر  و  تسا ، هیامرـس  لصا  رب  يداـیز  رـسکاب ، اوبّرلا »  » و

. دمآ دهاوخ  نیا  زا  سپ  نآ  تمرح  هجو  ابر و  هراب  رد  دناهدرک ، عمج  واو  هب  هیبشت  ار  نآ  واو  هکنیا  رگید  دشاب ،
. دنزیخیمن رب  دوخ  یگدنز  روما  هب  ای  دنوشیمن ، دنلب  نتسشن  تلاح  زا  ای  دنوشیمن ، دنلب  ناشیاهربق  زا  ینعی  َنوُموُقَی  ال 

دـساف ار  شلقع  ای  هدرک ، داسفا  ار  وا  ای  هدـناسر  رازآ  ناطیـش  ار  ینالف  ینعی  انالف » ناطیّـشلا  ّطبخت   » ُناْطیَّشلا ُهُطَّبَخَتَی  يِذَّلا  ُموُقَی  اـمَک  اَّلِإ 
. تسا هدرک 

بـسانم میدرک  رکذ  اـم  هک  هچنآ  یلو  دـیآیم ، نونج  ینعم  هب  ّسم  مه  یهاـگ  و  تسا ، هدرک  ّسم  ار  وا  ناطیـش  هکنیا  يارب  ِّسَْملا  َنِم 
146 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تساجنیا .

146 ص :  ناطیش .....  ّسم  زا  نونج  طبخ و  نایب 

هک ع )  ) ماـما لوـق  و  تسا ، بوـخ  دـب و  حاورا  فّرـصت  لـباق  هتفرگ و  رارق  هکئـالم  ملاـع  ناطیـش و  نج و  ملاـع  نـیب  ناـسنا  هـک  نادـب 
سپ تسا . ینعم  نیمه  هب  هراـشا  «. 1  » دنکیم یهن  ار  وا  هک  دراد  ياهتـشرف  دـنکیم ، اوغا  ار  وا  هک  دراد  یناطیـش  یناسنا  ره  دـیامرفیم :
عقاو ناطیـش  هکئالم و  فّرـصت  دروم  دـش  لصاح  وا  يارب  تسا  ریبدـت  فیلکت و  طاـنم  هک  لـقع  و  دیـسر ، دـشر  ّدـح  هب  ناـسنا  هاـگره 

یتالّیخم لّیخت  اهدادعتسا و  یتاذ  فالتخا  دننام  تسا . رایسب  یجراخ  یلخاد و  بابسا  رظن  زا  ود  نآ  زا  کی  ره  هبلغ  بابسا  و  دوشیم ،
یندروخ ياهاذغ  و  هبتـشم ، ای  حابم  ياهاذغ  لامعتـسا  زا  سفن  بکرم  هب  ندناسر  کمک  دـناسریم و  کمک  عون  ود  زا  کی  ره  هب  هک 

قفاوم هک  یتاکردـم  ندرک  كاردا  دـننام  و  یگدـنکارپ ، تلفغ و  اب  ای  دوش  هدروخ  تّینما  ساسحا  رطاخ و  نانیمطا  يروآ و  داـی  اـب  هک 
ریغ ناراکدب و  ای  ناکین  لامعا  هب  لاغتشا  و  رارشا ، اب  ای  ناکین  اب  ینیـشنمه  تسلاجم و  و  يرهاظ ، ياههدننک  كاردا  ببـس  هب  تسا  همه 
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. اهنیا
ماجنا ناطیش  تکراشم  اب  ای  رداص  ناطیش  زا  نانآ  لاعفا  هک  يوحن  هب  تسا  نانآ  رب  ناطیش  هبلغ  ببس  هب  مدرم  بلغا  رد  ناطیـش  فّرـصت 
ناطیـش رازگتمدـخ  ای  نانآ و  ریبدـت  طانم  هک  تسا  لقع  ندـنام  یقاـب  اـب  نآ  و  دـننک ، سح  ار  عوضوم  نیا  اـهنآ  هکنیا  نودـب  دوشیم ،

. دشابیم
دشاب يوق  دوخ  تاکردم  دوخ و  بلق  ظاحل  هب  يو  رگا  تروص  نیا  رد  دربیم ، ار  لقع  هک  دنکیم  هبلغ  یضعب  رب  نانچ  ناطیـش  یهاگ 

هک تسا  یلاح  رد  نیا  دوشیم و  رهاظ  وا  رب  ّنج  تروص  یهاگ  و  دتفایم ، ءامغا  ّشغ و  تلاح  هب  هن  رگ  و  دنامیم ، یقاب  وا  يارب  روعش 
هب زین  یهاگ  دشاب و  يربخیب  لاح  رد  ای  دشاب  هدنام  یقاب  روعش  هچ  تسا  هتفر  نیب  زا  لقع 

__________________________________________________

ح 1 ص 266 ، ج 2 ، یفاک : ( 1)
147 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. درادن یهاگآ  نآ  هب  وا  دوش ، رهاظ  مه  رگا  دوشیمن و  رهاظ  ّنج  تروص 
ربخ دنـسرپب  يربخ  وا  زا  رگا  دیوگیم و  یبیغ  روما  زا  قاطنتـسا ، شـسرپ و  ربارب  رد  یهاگ  و  دـهدیم ، ربخ  یبیغ  روما  زا  ءادـتبا  یهاگ 
ملاع هک  يوحن  هب  دـیآیم ، دـیدپ  ثیبخ  حاورا  وا و  نیب  یتبـسانم  یهاگ  دنـشاب . هتـشادن  ای  دنـشاب  هتـشاد  نآ  هب  ساسحا  هاوخ  دـهدیم 
یبیغ روما  هدنیآ و  زا  ربخ  سپ  دوش  لیاز  شلقع  هکنیا  نودـب  دـنکیم  هدـهاشم  نآ  رد  ار  تعیبط  ملاع  ياهتروص  دـنیبیم و  ار  حاورا 

. دهدیم
لایخ دوشیم و  رورغم  صخـش  تقو  نآ  دهدیم ، وا  هب  ار  نیمز  نامـسآ و  ربخ  دوشیم و  رهاظ  وا  رب  ّنج  نیطایـش و  زا  یـضعب  هکنیا  ای 

ندیـسر هار  تسا و  یکی  حاورا  ملاع  هک  دندرک  نامگ  دندش ، شلها  ملاع و  نیا  هب  رورغم  هک  نانآ  تسا و  هبّیط  حاورا  ملاع  زا  دـنکیم 
یهلا ياهتعیرـش  اب  یفانم  لامعا  باکترا  یعرـش و  ریغ  ياهتضایر  قیرط  نآ  هب  لوصو  هار  نیرتکیدزن  هکنیا  و  تسا ، دّدعتم  نآ  هب 

ياـهباتک تمرح  کـته  مراـحم و  اـب  اـصوصخم  ندرک و  اـنز  و  نآ ، ندیـشون  ناـسنا و  نوخ  صوصخ  هب  يزیرنوـخ و  لـیبق  زا  تسا ،
و تسا . حیحص  دنزیوآیم ، اهنادهلابز  فیثک و  ياهاج  رد  ار  ینامسآ  ياهباتک  ریاس  نآرق و  اهنآ  هک  دراد  ترهش  هکنیا  و  ینامـسآ ،

. دوشیم رهاظ  هدنیآ  زا  رابخا  یبیغ و  رابخا  تداع و  قراوخ  عاونا  نانآ  زا  یهاگ 
یهارمگ نایاوشیپ  نیطایش ، ّنج و  همه  هکنیا  رگم  درذگیمن  یبش  زور و  چیه  تسا : هدمآ  دش  رکذ  هک  هچنآ  نایب  رد  ع )  ) رقاب ماما  زا  و 

ارف ردق  بش  هک  یتقو  یّتح  دنکیم ، ترایز  ار  تیاده  ياوشیپ  ماما و  هکئالم  زا  هّدع  نامه  لباقم ، رد  و  دننکیم ، ترایز  ار  تلالـض  و 
قلخ دنوادخ  هک  تسا  ینیطایش  ددع  دادعت  هب  هکئالم  دادعت  و  دننکیم ، طوبه  رما  ّیلو  يوس  هب  نامسآ  زا  هکئالم  بش  نآ  رد  دسریم 

148 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  وا  هب  ءارتفا  غورد و  ردق  نآ  و  دننکیم ، ترایز  ار  یهارمگ  ياوشیپ  نیطایش  نیا  و  تسا ، هدومن 
ناطیـش تفگ  دهاوخ  وا  دسرپب  رما  ّیلو  زا  رگا  هک  يروط  هب  مدید  نانچ  نینچ و  نم  دیوگیم  وا  تقو  نآ  دوشیم ، حبـص  ات  دـنیوگیم 

ار یـسک  نانیا  دـیامنیم . يروآ  دای  وا  هب  ار  شیهارمگ  دـننکیم و  ریـسفت  وا  يارب  بلطم  همادا  رد  تسا و  هداد  ربخ  نانچ  نینچ و  وت  هب 
هک يوحن  هب  نامیپ  دهع و  قاثیم و  نتفرگ  زا  دعب  دـننک  دراو  ناشدوخ  هار  هب  ار  یـسک  دـنهاوخب  رگا  یلو  دـنکیمن  دراو  دوخ  قیرط  رد 

هبلغ هراب  رد  يولوم  و  اهنآ ، هبلغ  هکئالم و  فّرـصت  عاونا  رد  بلطم  تسا  نینچمه  دـننکیم و  مادـقا  راـک  نیا  هب  تسا ، رّرقم  اـهنآ  شیپ 
: تسا هتفگ  هکئالم  نیطایش و 

دیزخ یجنک  رد  هراچیب  هنحش  دیسر  ناطلس  نوچ  تسا  هنحش  دوخ  لقع 
یمدرم فصو  درم  زا  دوش  مگ  یمدرم  رب  دوش  بلاغ  يرپ  نوچ 

دوب هتفگ  يرس  ناز  هن  يرس ، نیز  دوب  هتفگ  يرپ  وا ، دیوگ  هچ  ره 
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دوب نوچ  دوخ  يرپ  نآ  راگدرک  دوب  نوناق  مد و  نیا  ار  يرپ  نوچ 
دوهـشم لباقم  رد  راکفا  نیا  نوچ  دـشابیمن ، ندینـش  لباق  تسین و  تسرد  نانآ  دوجو  لیوأت  نیطایـش و  هّنجا و  دوجو  زا  هفـسالف  راکنا 

. تسا
اهنآ زا  یکی  هک  مدـید  ار  یهورگ  دـندرب  نامـسآ  هب  ارم  یتـقو  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  هک  تسا  ع )  ) قداـص ماـما  زا 

یناسک اهنیا  تفگ : دنتـسه ؟ یناسک  هچ  اهنیا  لیئربج  ای  متفگ  دوش  دـنلب  شیاج  زا  تسناوتیمن  مکـش  یگرزب  زا  دوش  دـنلب  تساوخیم 
هک دنتسه  نوعرف  لآ  هار  رد  نانآ  و  تسا ، هدش  هناوید  ناطیش  ّسم  زا  هک  یـسک  دننام  رگم  دنوشیمن  دنلب  دندروخیم و  ابر  هک  دنتـسه 

149 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دنوشیم و  هضرع  شتآ  رب  بش  حبص و 
«. 1  » دسریم رس  تمایق  یک  اراگدرورپ  دنیوگیم 

یسک تسا  نیا  دوصقم  ای  «. 2  » دـنک هناوید  ار  وا  ناطیـش  هکنیا  ات  دوشیمن  جراخ  ایند  زا  دروخیم  ابر  هک  یـسک  تسا : يرگید  ربخ  رد 
راوخ ابر  لاوقا  لاعفا و  و  تسا ، شاعم  لقع  نازیم  زا  جراخ  هناوید  لاوقا  لاعفا و  اریز  تسین ، هناوید  دـننام  زج  اـیند  رد  دروخیم  اـبر  هک 

. تسین ود  نآ  نیب  یّمهم  قرف  سپ  تسا . داعم  لقع  نازیم  زا  جراخ 
. تسا هطلاغم  هطساو  هب  نانآ  يارب  باقع  نیا  ای  تسا ، هدش  عقاو  نانآ  زا  هک  تسا  ياهطلاغم  ببس  هب  نانآ  ندروخ  ابر  نیا  َِکلذ 

تـسا زیاج  رازاب ، تمیق  ربارب  ود  هب  يزیچ  نتخورف  هک  دـندید  نوچ  دـندرک  هسیاقم  شورف  دـیرخ و  اب  ار  ابر  اهنآ  هک  هنوگ  نیدـب  ْمُهَّنَِأب 
دندرک هسیاقم  لام  لصا  زا  ضوع  ندش  دایز  رد  يراوخ ) ابر   ) يوبر عیب  اب  « 3  » رازاب تمیق  زا  تمیق  ینارگ  يدایز و  رد  ار  عیب  نیا  سپ 

. دندروآ ور  ابر  ندوب  اور  هب  و 
دیرخ  ) عیب هک  روطنامه  تسا  حیحص  ابر  سپ  يدایز ، رد  تسابر  دننام  ابِّرلا  ُْلثِم  الاک  تمیق  ندرک  دایز  اب  عیب  هک  دنتفگ  ُْعیَْبلا  اَمَّنِإ  اُولاق 

رد هیبـشت  و  تساـبر ، ناـمه  يداـیز  نیا  رد  لـصا  تسا و  هدـش  عقاو  ضوع  يداـیز  رد  ود  نآ  نیب  هباـشت  سپ  تسا . حیحـص  شورف ) و 
لثم عیب  هکنیا  هن  تسا  عیب  لثم  اـبر  دـشیم  هتفگ  هک  دوب  هتـسیاش  سپ  تسا  عیب  تّحـص  رد  لـصا  هک  دوش  داریا  هکنیا  اـت  تسین  تّحص 

. تسین حیحص  داریا  نیا  سپ  تسابر .
يارب هیبشت  هنوگ  نیا  عیب و  ندوب  لالح  ظاحل  زا  عیب  هب  تسابر  هیبشت  زا  هیانک  تسا  هتـسناد  هیبش  اـبر  هب  ار  عیب  تمیق  يداـیز  رد  هکنیا  و 

نآ
__________________________________________________

ص 258 ج 1 ، ناهرب : ( 1)
 ].....[ ح 503 ص 152 ، ج 1 ، یشایع : ( 2)

رازاب لوادتم  تمیق  هعلس  ( 3)
150 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لالح ار  عیب  ادخ  َْعیَْبلا و  ُهَّللا  َّلَحَأ  َو  دومرف : درک و  لطاب  ار  نانآ  سایق  دـنوادخ  سپ  دوش  نایب  رتاسر  ابر ) ّتیلح  رد   ) نانآ رظن  هک  تسا 
. تسا فطع  ای  دق »  » ریدقت هب  تسا  لاح  ترابع  نیا  داد ، رارق 

داسف تّحص و  هکلب  تسین ، رما  رهاظ  تروص  رد  ندوب  مه  لثم  هیبش و  دننامه و  هب  داسف  تّحص و  ینعی  درک ، مارح  ار  ابر  ابِّرلا و  َمَّرَح  َو 
. تسادخ یهن  رما و  ببس  هب 

تّدم تفگیم : راکهدب  درکیم ، هبلاطم  تفریم و  هدنهد  ضرق  دیسریم و  دندوب  هداد  هک  ار  یـضرق  هدعو  هک  یتقو  دناهتفگ : یـضعب 
نیا دـشیم  هتفگ  ناشیا  هب  هک  یتقو  دـندرکیم ، لمع  بیترت  نامه  هب  دـندرکیم و  یـضارت  مه  اب  منک و  دایز  لام  رد  نم  نک و  دایز  ار 

ببـس هب  ماو  رد  ندرک  داـیز  نتخورف و  ماـگنه  ـالاک  تمیق  ندرک  داـیز  هک  دوب  نیا  ناـشدوصقم  تسا ، یکی  ود  ره  دـنتفگیم  تساـبر 
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اب ینّیعم  تّدم  ات  ار  یلام  هک  دنتـسجیم  دوس  هدرک و  تراجت  هنوگ  نیا  مدرم  ّتیلهاج  رد  دنتـسه . يواسم  ود  ره  تّدـم  ندرک  ینالوط 
هک تسا  نیا  لباقم  رد  میریگیم  ام  هک  يدوس  نیا  دـنتفگیم  تقو  نآ  تسه . زین  ام  نامز  لـها  مسر  هکناـنچ  دـندادیم ، یمولعم  دوس 

مدنگ و نمرخ  تقو  ات  دندادیم  ضرق  هب  ار  وج  مدنگ و  لیبق  زا  یـسنج  هکنیا  ای  تسا ، هدنام  لّطعم  هداتـسیا و  ندرک  تراجت  زا  ام  لام 
هک تسا  حیحـص  سپ  الثم ، تسا  مهرد  هد  نآ  يدقن  تمیق  هک  دنتفگیم  و  دـنتفرگیم ، دـندوب  هداد  هک  هچنآ  زا  رتشیب  عقوم  نآ  و  وج ،

. مهرد هدزناپ  هب  میهدب  ضرق  هک  تسه  زین  حیحص  مهرد و  هدزناپ  هب  میشورفب  هیسن 
ماسقا نیرتگرزب  زا  هک  شاعم  بلط  رد  ندـب  ياوق  ءاضعا و  و  هدـش ، كرت  ادـخ  رب  لّکوت  تسا و  دوس  رب  هیکت  ماـمت  لـمع  نیا  رد  نوچ 

راکهدب هب  تسا و  هداتـسیا  زاب  وا  زا  تساوخرد  ادخ و  هب  ندرب  هانپ  عّرـضت و  زا  سفن  و  تسا ، هدـش  لیطعت  هداتـسیا و  زاب  تسا  تادابع 
ج3، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  هنـسحلا  ضرق  ینعی  وکین  بوخ و  راـک  نآ  و  دوشیم ، هتفرگ  ضوع  نودـب  وا  لاـم  هک  تسا  هدـش  هدز  ررض 

151 ص :
دروم رد  و  دنک ، یهن  ابر  زا  یلاعت  يادخ  هک  هدش  بجوم  تسا  شناگدنب  رب  ادـخ  هدارا  اب  فلاخم  هک  روما  نیا  همه  و  ددرگیم . كرت 

. دهد جرخ  هب  لمع  تّدش  ابر  لعاف 
هدش هفاضا  مه  هلمج  نیا  رگید  ربخ  رد  و  دشاب ، مراحم  اب  اهنآ  همه  هک  انز  داتفه  زا  تسا  رتدیدش  ادخ  دزن  ابر  مهرد  کی  تسا  ربخ  رد 

. دشاب هدش  عقاو  مارحلا  هّللا  تیب  رد  اهانز  نآ  هک  تسا 
دوهـش بتاک و  نآ و  رادیرخ  راوخ و  ابر  هدنـشورف  نآ و  هدنروخ  ابر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  ع )  ) نینمؤملا ریما  زا 

«1 . » درک نعل  ار  نآ 
هلزنم هب  رظن  دروم  حبر  سپـس  دریگیم و  رارق  شورف  دروم  یئیـش  هک  هدش  لوادتم  هک  هچنآ  و  تسا ، هدش  رکذ  ابر  زا  رارف  هار  رابخا  رد 

نیا دننکیم و  لقتنم  يرگید  دقع  ای  حلص  دقع  هب  ار  نآ  ای  دوشیم ، باسح  دنامیم ) یقاب  هدنـشورف  فّرـصت  رد  هک   ) ءیـش نآ  ترجا 
( دوش تخادرپ  حلـص  ای  ترجا  تروص  هب  دوس   ) اجنیا رد  دوصقم  تساهدصق و  عبات  اهدقع  دنیوگب  هکنیا  تسا و  حیحـص  يرارف  هوحن ،

ماجنا تهج  هب  ابر  زا  رارف  دصق  اریز  تسین ، حیحـص  دشابیمن ، تسرد  یعیب  نینچ  نیا  تسین و  يرگید  زیچ  ابر  نداد  ناشن  حیحـص  زج 
ندش دوبان  هکنیا  و  دوشیم ، مومذم  دشاب  فاصنا  نوناق  زا  جراخ  هک  دشاب  يروط  ندرب  حبر  رگا  یلب  تسا ، زاجم  اعرش  حیحـص  يدقع 

عیب دنیوگیم  هکنیا  ای  دنتـسه  هّجوت  یب  ای  عیب  دقع  شورف و  دیرخ و  هب  تبـسن  هک  تسا  نیا  باب  زا  دوشیم  هدید  ناگدنهد  حـبر  لاوما 
. دنوشیم جراخ  فاصنا  نوناق  زا  هکنیا  ای  تسابر ، لثم 

. دروآیم بلق  تواسق  هک  تسا  يزیچ  زا  عنم  رجز و  دنکیم و  مرن  ار  بلق  هک  تسا  يزیچ  ندروآ  دای  هظعوم  ٌۀَظِعْوَم  ُهَءاج  ْنَمَف 
يرود نآ  زا  دیاب  هدش  یهن  نآ  زا  هک  يزیچ  زا  یهَْتناَف  ِهِّبَر  ْنِم 

__________________________________________________

ص 281. ج 1 ، یفاص : ( 1)
152 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لّلحم یهن  هب  ندرک  لمع  وا و  هب  ادـخ  یهن  ندیـسر  هکنیا  ینعی  دـشاب  وا  لام  هتفرگ  ابر  زا  نونکاـت  هک  هچنآ  ینعی  َفَلَـس  اـم  ُهَلَف  تسج 
هک یـسک  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  نیا  و  دوشیمن ، هتفرگ  سپ  يزیچ  وا  زا  و  تسا ، هتفرگ  ادـخ  یهن  لوصو  زا  لبق  هک  تسا  یئاـهزیچ 

. دوشیم لالح  هتفرگ  البق  هک  ار  هچنآ  دیمهف  ار  میرحت  هک  یتقو  هتفرگ  ابر  هتسنادیمن و  ار  میرحت 
ماجنا تلاهج  يور  زا  هک  تسا  یئاهراک  زا  هبوت  اـجنیا  رد  هبوت  زا  دوصقم  یلو  تسا  هبوت  زا  تراـبع  هظعوم  هک  تسا  ود  نآ  زا  ربخ  رد 

زا البق  هک  دشاب  یئاهزیچ  لّلحم  دناوتیمن  هبوت  ریخا  تروص  نیا  رد  هک  تسا . هتفرگ  ماجنا  ملع  اب  هک  دشاب  یئاهراک  زا  هکنیا  هن  هتفرگ ،
. تسا هدروخ  مارح  تروص  هب  ریغ  لام 
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. تسا هتفرگ  هظعوم  زا  لبق  هک  ار  هچ  نآ  نداد  سپ  هب  دننک  مکح  ماّکح  ات  ماّکح  اب  هن  تسادخ  اب  وا  رما  ِهَّللا و  َیلِإ  ُهُْرمَأ  َو 
يارب دنـشتآ  لها  نانآ  سپ  َنوُِدلاخ  اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  َِکئلوُأَف  دنک  مادقا  ابر  هب  مه  زاب  هظعوم  ندیـسر  زا  دعب  هک  ره  َداع و  ْنَم  َو 

. تسا رفک  رد  لوخد  نآ  ندرمش  کبس  تسا و  هریبک  هانگ  تمرح ، مکح  مالعا  زا  دعب  ابر  تسا : ربخ  رد  هشیمه و 
وا دوخ  راگنا  دنکیم و  دوخ  رب  دامتعا  شايزور  رد  راوخ  ابر  اریز  تسا ، هریبک  ناهانگ  نیبکترم  زا  رتدب  راوخابر  لاح  دـناهتفگ : یخرب 

شراگدرورپ اب  دوخ ، لمع  نیا  اب  هکنیا  دوجو  اب  درادـن و  لّکوت  وا  رب  و  تسا ، بوجحم  شراـگدرورپ  زا  و  دـنکیم . نّیعم  ار  شايزور 
رد ناشلاوما  هک  ینیبیم  اذل  دراذگیم ، او  شدوخ  نییعت  شدوخ و  هب  ار  وا  دنوادخ  و  دنادیم . راکوکین  ار  دوخ  تسا  هدیزرو  تفلاخم 

. دوریم نیب  زا  هدش  دوبان  ناشگرم  زا  دعب  ای  تایح 

152 ص :  هیآ 276 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(276  ) ٍمِیثَأ ٍراَّفَک  َّلُک  ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو  ِتاقَدَّصلا  ِیبُْری  َو  ابِّرلا  ُهَّللا  ُقَحْمَی 
153 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

153 ص :  همجرت ..... :

. درادیمن تسود  ار  راکهانگ  ساپسان  ره  ادخ  دزاسیم و  تکرب  رپ  ار  تاقدص  دنکیم و  تکرب  مک  ار  ابر  لام  ادخ 

153 ص :  ریسفت ..... :

، تسا دوهـشم  يوبر  لام  يدوبان  ندش و  انف  و  دراد ، دوجو  ابر  نآ  رد  هک  یلام  ای  تسابر  دوخ  زا  لصاح  هک  یلام  ینعی  ابِّرلا  ُهَّللا  ُقَحْمَی 
. ار وا  لام  سپس  دنکیم ، دوبان  ار  وا  نید  دزاسن ، دوبان  ار  وا  يوبر  لام  دنک و  راوخ  ار  مدرم  زا  یکی  دنوادخ  رگا  و 

هدش دایز  ناشلام  دنروخیم و  ابر  هک  یناسک  تسا  هدـش  هدـید  ایآ  هک  دـش  هتفگ  وا  هب  هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  ع )  ) قداص ماما  هب  و 
؟ تسا

شلام مه  زاب  دـنک  هبوت  رگا  دـنکیم و  دوباـن  ار  نید  هک  دـشاب  رتهدـننک  دوباـن  اـبر  مهرد  کـی  زا  هک  تسا  ياهدـننک  دوباـن  هچ  دومرف :
«. 1  » دوشیم ریقف  دوریم و 

ینوزف هدــش  جراـخ  نآ  زا  هقدــص  هـک  يزیچ  رد  ار  نآ  ضوـع  اـی  دــشخبیم ، ینوزف  ار  تاقدــص  ترخآ  رد  ینعی  ِتاـقَدَّصلا  ِیبُْری  َو 
، دنکیم تیبرت  ارنآ  دریگیم و  شتسدب  ار  هقدص  لام  دنوادخ  هک  تسا  ربخ  رد  تسا ، هدش  هراشا  ینعم  ود  ره  هب  رابخا  رد  و  دشخبیم ،

«. 2  » تسا هدش  دحا  هوک  دننام  هقدص  نآ  ینیبیم  تمایق  زور  رد  هک  اجنآ  ات  دنکیم  گرزب  ار  شدنزرف  امش  زا  یکی  هکنانچ 
«. 3  » دوشیمن مک  یلام  چیه  نداد ، هقدص  زا  تسا : ربخ  رد 

دوشیم عقاو  یفن  قایـس  رد  هک  يدـیق  درادـن . تسود  تسادـخ  یهن  رما و  هب  رفاک  هک  ار  یـسک  چـیه  ادـخ  ٍراَّفَک و  َّلُک  ُّبُِحی  ـال  ُهَّللا  َو 
. تسا لّوا  مسق  لیبق  زا  اجنیا  رد  ّلک »  » هب دـییقت  و  تسا ، هدـش  دراو  نآ  رب  یفن  هک  یفنم  دـیق  یهاـگ  دوشیم و  راـبتعا  یفن  دـیق  یهاـگ 

( یفن دیق  ینعی  )
__________________________________________________
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ص 259 ج 1 ، ناهرب : ( 1)
ح 508. ص 153 ، ج 1 ، یشایع : ( 2)

ح 62. ص 13 ، ج 96 ، راحب : ( 3)
154 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. ادخ یهانم  باکترا  رد  هتفر  ورف  ینعی  ٍمِیثَأ 

154 ص :  هیآ 277 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(277  ) َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َو ال  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمَُهل  َةاکَّزلا  اَُوتآ  َو  َةالَّصلا  اُوماقَأ  َو  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 

154 ص :  همجرت ..... :

شاداپ ناشراگدرورپ  دزن  ار  ناشیا  دـنتخادرپ ، ار  تاکز  دنتـشاد و  اپ  رب  ار  زامن  دـنداد و  ماجنا  هتـسیاش  لمع  دـندروآ و  نامیا  هک  ناـنآ 
. تشاد دنهاوخن  یهودنا  سرت و  زگره  دوب  دهاوخ  وکین 

154 ص :  ریسفت ..... :

اُولِمَع َو  دـیامرفیم : سپـس  هک  تسا  یلاـعت  يادـخ  لوق  نیارباـنب  ینعم  نیا  هّماـع - تعیب  اـب  دـندروآ - ناـمیا  هک  ناـنآ  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
عیمج لـصا  تسا  ّصاـخ  تعیب  هک  تیـالو  اریز  دوـش ، لـصاح  يوـلو  ّصاـخ  تعیب  زا  تسا و  ّصاـخ  ناـمیا  هب  هراـشا  هـک  ِتاـِحلاَّصلا 
هلمج زا  و  دوشیمن . قّقحتم  تیالو  اب  يدساف  چیه  و  تیالو ، ببس  هب  رگم  دوشیمن  یکین  راک  چیه  و  تسا ، کین  ياهراک  تاحلاص و 

. تسا هدومن  یهن  دنوادخ  هک  تسا  یئاهزیچ  ماجنا  زا  يراددوخ  ادخ و  رماوا  زا  يرادربنامرف  حلاص  کین و  ياهراک 
هروس لّوا  رد  نآ  ءازجا  مامت  اب  هیآ  نیا  حرـش  َنُونَزْحَی  ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َو ال  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمَُهل  َةاکَّزلا  اَُوتآ  َو  َةـالَّصلا  اوُماـقَأ  َو 

. تشذگ

154 ص :  هیآ 278 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(278  ) َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ابِّرلا  َنِم  َیَِقب  ام  اُورَذ  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

154 ص :  همجرت ..... :

. دینامیا لها  یتسارب  رگا  دینک ، رظن  فرص  لوزن  هیقب  زا  دیسرتب و  ادخ  زا  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

154 ص :  ریسفت ..... :
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155 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  درک و  شهوکن  ار  نآ  لها  ابر و  هکنآ  زا  دعب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
. دوش ناربج  باطخ  هبطاخم و  تّذل  اب  یهن  نخس  ات  داد  رارق  ادن  دروم  فطل  باب  زا  ار  نینمؤم  دوتس ، ار  یهاون  رماوا و  زا  يرادربنامرف 

. دیزیهرپب ابر  اصوصخم  وا و  یهاون  رماوا و  عیمج  تفلاخم  رد  وا  مشخ  بضغ و  زا  ینعی  َهَّللا  اوُقَّتا 
ْنِإ دینکن . هبلاطم  رگید  دیاهتفرگن  اهراکهدب  زا  ابر  يدایز  زا  هچنآ  یلو  دـیهدن  سپ  دـیاهتفرگ  هک  ار  هچنآ  ینعی  ابِّرلا  َنِم  َیَِقب  ام  اُورَذ  َو 

. تسا یجییهت  طرش  ترابع  نیا  دیاهدوب . نمؤم  یتسارب  رگا  َنِینِمْؤُم  ُْمْتنُک 
دیلو نب  دـلاخ  دوب و  هدـنام  فیقث  موق  ندرگ  رب  یئایاقب  اهابر  يداـیز  زا  و  دروخیم ، اـبر  تّیلهاـج  رد  هریغم  نب  دـیلو  هک  تسا  ربخ  رد 

«. 1  » دش لزان  هیآ  نیا  هک  دنک  هبلاطم  ارنآ  مالسا  زا  دعب  تساوخ 

155 ص :  هیآ 279 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(279  ) َنوُمَلُْظت َو ال  َنوُِملْظَت  ْمُِکلاْومَأ ال  ُُسُؤر  ْمُکَلَف  ُْمْتُبت  ْنِإ  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍبْرَِحب  اُونَذْأَف  اُولَعْفَت  َْمل  ْنِإَف 

155 ص :  همجرت ..... :

يارب لام  لصا  دـیتشگ ، نامیـشپ  راـک  نیا  زا  رگا  دیاهتـساخرب و  لوسر  ادـخ و  گـنج  هب  هک  دیـشاب  هاـگآ  دـیدرکن  اـبر  كرت  رگا  سپ 
. دیاهدیدن متس  دیاهدرکن و  متس  یسک  هب  تسامش ،

155 ص :  ریسفت ..... :

شلوسر ادخ و  اب  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َنِم  یگرزب  گنج  هب  ٍبْرَِحب  دینک  مالعا  ینعی  اُونَذْأَف  ار  ابر  يدایز  دیدرکن  كرت  رگا  ینعی  اُولَعْفَت  َْمل  ْنِإَف 
. دتفایم قافتا  رتمک  یهانگ  دروم  رد  دیدهت  نیا  لثم  تسا و  دیدهت  تیاهن  نخس  نیا  و 

ُُسُؤر ْمُکَلَف  دیدرک  هبوت  تسادخ و  اب  گنج  نالعا  نآ ، ندوب  لالح  داقتعا  ابر و  يدایز  هبلاطم  هک  دیدیمهف  هکنآ  زا  دعب  ُْمْتُبت  ْنِإ  َو 
__________________________________________________

ص 281. ج 1 / یفاص : ( 1)
156 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دننک مک  دناهتفرگ ، لیلد  هنّیب و  زا  لبق  هک  يوبر  لاوما  زا  ار  اههیامرس  دنرادن  قح  اهراکهدب  تسامش و  لام  ناتیاههیامرس  ْمُِکلاْومَأ 
«. 1  » دینک ملظ  نارگید  هب  هیامرس  لصا  زا  شیب  نتفرگ  اب  َنوُِملْظَت  ال 
. دیوشن عقاو  ملظ  دروم  هیامرس  لصا  زا  نتفرگ  رتمک  اب  َنوُمَلُْظت  َو ال 

156 ص :  هیآ 280 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(280  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  اُوقَّدَصَت  ْنَأ  َو  ٍةَرَْسیَم  یلِإ  ٌةَرِظَنَف  ٍةَرْسُع  ُوذ  َناک  ْنِإ  َو 
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156 ص :  همجرت ..... :

رد ضوع  هک  دیـشخبب  هقدص  مسر  هب  یتسدگنت  ماگنه  رد  رگا  ددرگ و  رگناوت  ات  دیهد  تلهم  ودـب  دـیتسه  راکبلط  یتسدـگنت ، زا  رگا  و 
. دیشاب اناد  دوخ  تحلصم  هب  رگا  تسا  رتهب  امش  يارب  دیبای  ترخآ 

156 ص :  ریسفت ..... :

. ددرگ رگناوت  ات  ٍةَرَْسیَم  یلِإ  دیهد  تلهم  وا  هب  سپ  ٌةَرِظَنَف  یتسدگنت ، امش  ناراکهدب  نیب  رد  ٍةَرْسُع  ُوذ  دشاب  دوجوم  رگا  ینعی  َناک  ْنِإ  َو 
. تسا هدش  هدناوخ  زین  ءاه  هب  هفاضا  نیس و  مض  اب  و  هدش ، هدناوخ  ثینأت  ءات  اب  نآ و  ّمض  نیس و  رسک  اب  ٍةَرَْسیَم 

، تسا رتهب  امـش  يارب  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  دینک . هدوسآ  ماو  زا  ار  وا  هکنیا  هب  دیـشخبب  هقدص  مسرب  راکبلط  رب  رگا  اُوقَّدَصَت و  ْنَأ  َو 
قّدصت هچ  دـنک و  هبلاطم  هچ  لهاج  هک  اریز  تسا ، قّدـصت  ندوب  رتهب  ندوب و  ریخ  هب  دـّیقم  تسا و  یجییهت  طرـش  ترابع  دـینادب . رگا 
. دیدادیم هقدص  تسا  رتهب  امش  يارب  نداد  هقدص  هک  دیتسنادیم  رگا  تسا  نیا  هیآ  ینعم  هکنیا  ای  تسا ، هانگ  لابو و  ود  ره  دهد 

وا رب  قّدصت  تلیضف  تسدگنت و  هب  نداد  تلهم  تلیضف  رد  رابخا 
__________________________________________________

. دش رکذ  ابر  زا  رارف  رد  البق  هک  یقیرطب  ابر  هباشم  عیب  هن  دشاب  نتفرگ  ابر  ّتین  هک  تسا  یتقو  روظنم  ( 1)
157 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا رایسب 

157 ص :  هیآ 281 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(281  ) َنوُمَلُْظی ْمُه ال  َو  ْتَبَسَک  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  یَّفَُوت  َُّمث  ِهَّللا  َیلِإ  ِهِیف  َنوُعَجُْرت  ًامْوَی  اوُقَّتا  َو 

157 ص :  همجرت ..... :

سک چیه  هب  تفای و  دهاوخ  شیوخ  لمع  شاداپ  الماک  سک  ره  سپ  تشگ  دـیهاوخ  زاب  ادـخ  يوسب  زور  نآ  رد  هک  يزور  زا  دیـسرتب 
. دوشن یمتس 

157 ص :  ریسفت ..... :

تـسدگنت اـب  هبـساحم  رد  یفاکـشوم  زا  زیهرپ  يوقت و  دوصقم  و  تسا ، هورظنا »  » ینعم هب  نآ  نوچ  تسا  ةرظن »  » هملک رب  فـطع  اوـُقَّتا  َو 
ایوگ دنتسه ، یتسدگنت  ره  زا  رتتسدگنت  مدرم  هک  یتقو  دنک و  یفاکشوم  هبساحم  رد  امش  اب  زین  ادخ  هک  دیسرتب  هلیـسو  نیا  هب  و  تسا .

. دیشاب هدیزرو  يرود  ناتلامعا ، رد  ادخ  تّقد  زا  ات  دیریگ  ناسآ  تسدگنت  اب  هبساحم  رد  تسا : هتفگ  هک 
هچنآ سک  ره  هب  هک  دـیدرگیم  زاب  وا  يوسب  هک  يزور  رد  َنوُمَلُْظی  ْمُه ال  َو  ْتَبَـسَک  اـم  ٍسْفَن  ُّلُـک  یَّفَُوت  َُّمث  ِهَّللا  َیلِإ  ِهِیف  َنوُعَجُْرت  ًاـمْوَی 

هیآ نیرخآ  هیآ ، نیا  هک  هدـش  لقن  دـنوشیمن . هدرک  متـس  باقع  فیعـضت  ای  شاداپ  صقن  اب  نانآ  و  دوشیم ، هداد  مامت  هب  هدرک  بسک 
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. تسا هدش  لزان  ص )  ) ربمایپ رب  لیئربج  طّسوت  هک  تسا 

157 ص :  هیآ 282 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُهَّللا ُهَمَّلَع  امَک  َُبتْکَی  ْنَأ  ٌِبتاک  َبْأَی  َو ال  ِلْدَْـعلِاب  ٌِبتاک  ْمُکَْنَیب  ُْبتْکَْیل  َو  ُهُوُبتْکاَف  یمَـسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  ٍْنیَدـِب  ُْمْتنَیادـَت  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
َّلُِمی ْنَأ  ُعیِطَتْـسَی  َْوأ ال  ًافیِعَـض  َْوأ  ًاهیِفَـس  ُّقَْحلا  ِْهیَلَع  يِذَّلا  َناک  ْنِإَف  ًاْئیَـش  ُْهنِم  ْسَْخبَی  َو ال  ُهَّبَر  َهَّللا  ِقَّتَْیل  َو  ُّقَْحلا  ِْهیَلَع  يِذَّلا  ِِللُْمْیل  َو  ُْبتْکَْیلَف 

َّلِـضَت ْنَأ  ِءادَـهُّشلا  َنِم  َنْوَضَْرت  ْنَّمِم  ِناتَأَْرما  َو  ٌلُجَرَف  ِْنیَلُجَر  انوُکَی  َْمل  ْنِإَف  ْمُِکلاـجِر  ْنِم  ِْنیَدیِهَـش  اوُدِهْـشَتْسا  َو  ِلْدَْـعلِاب  ُهُِّیلَو  ْلـِلُْمْیلَف  َوُه 
َو ِهَّللا  َْدنِع  ُطَْسقَأ  ْمُِکلذ  ِِهلَجَأ  یلِإ  ًارِیبَک  َْوأ  ًاریِغَص  ُهُوُبتْکَت  ْنَأ  اوُمَئْـسَت  َو ال  اوُعُد  ام  اذِإ  ُءادَهُّشلا  َبْأَی  َو ال  يرْخُْألا  اَمُهادْحِإ  َرِّکَُذتَف  امُهادْحِإ 
َو ال ُْمتْعَیابَت  اذِإ  اوُدِهْـشَأ  َو  اهُوُبتْکَت  َّالَأ  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسیَلَف  ْمُکَْنَیب  اهَنوُریِدـُت  ًةَرِـضاح  ًةَراِجت  َنوُکَت  ْنَأ  َّالِإ  اُوباتَْرت  َّالَأ  ینْدَأ  َو  ِةَداهَّشِلل  ُمَْوقَأ 

(282  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َو  ُهَّللا  ُمُکُمِّلَُعی  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ْمُِکب  ٌقوُُسف  ُهَّنِإَف  اُولَعْفَت  ْنِإ  َو  ٌدیِهَش  َو ال  ٌِبتاک  َّراَُضی 
158 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

158 ص :  همجرت ..... :

ابا نتشون  زا  دسیونب و  ار  امش  نایم  هلماعم  يراکتسرد  هدنسیون  هک  دیاب  نّیعم  ینامز  ات  دینک  هلماعم  هیـسن  ضرق و  هب  نوچ  نامیا  لها  يا 
دهاکن هدش  رّرقم  هچنآ  زا  هک  يزیچ  دسرتب و  ادخ  زا  دنک و  اضما  نویدم  دسیونب و  دیاب  سپ  تسا  هتخومآ  نتشون  يو  هب  ادخ  هک  دنکن 

نادرم زا  نت  ود  دنک و  ءاضما  لدع  هب  وا  ّیلو  سپ  درادن  ندرک  اضما  ّتیحالـص  تسا و  ریغـص  ای  هیفـس  نویدـم  رگا  دـیازفین و  نآ  هب  و 
دنک شوـمارف  اـهنآ  زا  یکی  رگا  هک  دـنریگ  هاوـگ  دـنوش  یـضار  نیفرط  ار  هک  ره  نز  ود  درم و  کـی  دـیباین  درم  ود  رگا  دـیرآ و  هاوـگ 

نآ نّیعم  خیرات  اب  دنس  نتـشون  رد  دنزرون و  عانتما  نتفر  زا  دنناوخب ، همکحم  ای  سلجم  هب  ار  دوهـش  هاگ  ره  دشاب و  رطاخ  رد  ار  يرگید 
ّکش و هکنیا  هب  رتکیدزن  تداهـش و  يارب  رتمکحم  ادخ و  دزن  تسا  رتتسرد  نیا  گرزب  ای  دشاب  کچوک  هلماعم  هچ  دـینکن . هحماسم 

نیا رد  دورب و  امـش  ناـیم  تسد  هب  تسد  هک  دـشاب  رـضاح  دـقن  هلماـعم  هکنآ  رگم  دوش ، عازن  بجوـم  هک  دـیاین  شیپ  هلماـعم  رد  یبـیر 
هدنـسیون و هب  دـیابن  دـیریگ و  هاوگ  نآ  رد  دـشاب  یئاهب  رپ  لام  مّهم و  عاتم  هب  طوبرم  هلماعم  هاگره  دیـسیونن و  هک  تسین  یکاـب  تروص 

زیچ همه  هب  ادـخ  دـهدیم و  میلعت  امـش  هب  ادـخ  هکیلاح  رد  دیـسرتب  ادـخ  زا  تساوران و  امـش  رب  دـینک  نینچ  رگا  دـسر و  يررـض  هاوگ 
. تساناد

158 ص :  ریسفت ..... :

159 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  لوبق  يوبن و  تعیب  ّماع و  نامیا  هب  هک  یناسک  يا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
یمومع تعیب  هک  تسا  یناناملسم  هب  هّجوتم  یبلاق  یعرـش  ماکحا  همه  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ینعم  نیا  دیاهدروآ ، نامیا  يرهاظ  توعد 

. دناهدومن
هب هکنیا  ای  تفرگ ، ضرق  يرگید  زا  مادک  ره  هکنیا  ای  تفرگ  ضرق  یـضعب  داد و  ضرق  یـضعب  ینعی  موقلا » نیادـت   » ٍْنیَدـِب ُْمْتنَیادـَت  اذِإ 

. دوش عقاو  امـش  نیب  هیـسن  هلماعم  هاگ  ره  ای  دریگب ، ضرق  رگید  یـضعب  دهدب و  ضرق  امـش  زا  یـضعب  هاگره  ینعی  دندرک ، هلماعم  هیـسن 
. تسه زین  اهنآ  ریغ  هدنریگ و  هدنهد و  ضرق  لماش  نتشون  هب  رما  نیاربانب 
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يوقت یبوخ و  هب  کمک  تهج  دراوم  نآ  ریغ  رد  نتشون  و  تسا ، هابتشا  فالتخا و  عفر  يارب  هدنهد  هدنریگ و  ضرق  يارب  نتـشون  هب  رما 
قلطم ینعم  هب  نیادـت  هک  تسا  نیا  باب  زا  ای  و  تسا ، تازاجم  ینعم  هب  نیادـت  زا  ندـش  ادـج  زاـیتما و  يارب  اـی  ماو )  ) نید رکذ  و  تسا .

. تسا ضرق  قلطم  ینعم  هب  ای  تسا ، راد  تّدم  ضرق  صوصخم  نید  و  تسا ، دیرجت  رب  ینتبم  مالک  هکنیا  ای  تسا ، هلماعم 
. نّیعم ینعی  یمَسُم 

. ددرگ طبض  رتشیب ، تقو  اب  نید  تّدم  رادقم و  هب  تبسن  هدوب و  رترود  فالتخا  هابتشا و  زا  هکنیا  ات  دیسیونب  سپ  ُهُوُبتْکاَف 
یتسار یجک و  هک  اریز  لدع ، ملق  اب  ینعی  تسا ، رّدقم  هک  تسا  ملق  تفـص  لدع »  » تسا و تلآ  يارب  ءاب  ِلْدَْعلِاب  ٌِبتاک  ْمُکَْنَیب  ُْبتْکَْیل  َو 
ندوب يواسم  ینعم  هب  لدـع  تسا و  تلآ  يارب  ءاب  هکنیا  ای  تسا . بتکیل »  » هب اـی  بتاـک »  » هب قّلعتم  فرظ  و  دوشیم ، هداد  تبـسن  ملق  هب 

فرظ تسا و  « 1  » تسبالم يارب  ءاب  هکنیا  ای  تسا . قوقح  ظفح  ینعم  هب  ای  فرط ، ود  ره  هب  لیم 
__________________________________________________

( دیمع گنهرف   ) نتخاس هبتشم  روما - نتخیمآ  مهرد  یسراف -) یبرع و  نیون - گنهرف   ) طولخم بیکرت  ( 1)
160 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشابیم بتاک »  » تفص هک  تسا  يّرقتسم 
نتـشون وا  هب  دـنوادخ  هک  هنوگ  نامه  دـسیونب  هک  ُهَّللا  ُهَمَّلَع  امَک  َُبتْکَی  ْنَأ  دـنکن  ابا  ناگدنـسیون ، زا  سک  چـیه  ینعی  ٌِبتاک  َبْأَـی  ـال  َو 

قلطم هباشم  ای  تسا ، نتـشون  رد  ادخ  میلعت  هباشم  هک  ینتـشون  ای  تسا ، لدع  هب  تباتک  تسا  هتخومآ  ادـخ  هک  ینتـشون  تسا و  هتخومآ 
نیا و  دشاب ، ادخ  میلعت  زا  يرازگساپس  یعون  نتـشون ، هکنیا  ات  دهد  رارق  نیعلا  بصن  ار  ادخ  میلعت  دیاب  نتـشون  رد  ینعی  تسادخ ، میلعت 

نتشون ادخ  عقاو ، رد  هک  نآ  تهج  هب  نتشون ، زا  دیابن  یبتاک  چیه  و  تسا ) يرازگساپس  نتشون ، ترورض  تّلع   ) تسا لیلعت  دّیقم  ینعم 
. دنک ابا  تسا ، هتخومآ  وا  هب  ار 

. دشاب نآ  ّتیمها  نتشون و  رب  دیکأت  ات  تسا ، هدروآ  ار  تباتک  ظفل  هبترم  راهچ  هیآ  نیا  رد  دسیونب . دیاب  سپ  ُْبتْکَْیلَف 
تروص وا  هیلع  رارقا ، تداهـش و  هک  اریز  دـسیونب  بتاک  دـنک و  ءالما  دـیاب  تسوا  ندرگ  رب  قح  هک  یـسک  ُّقَْحلا و  ِْهیَلَع  يِذَّلا  ِلـِلُْمْیل  َو 

. دریگیم
مک يزیچ  هتشون  زا  ای  ّقح  رد  ًاْئیَش  ُْهنِم  ْسَْخبَی  َو ال  دنکن  نیقلت  دناسرب  ررـض  ّقح  بحاص  هب  هک  يزیچ  دسرتب و  ادخ  زا  ُهَّبَر و  َهَّللا  ِقَّتَْیل  َو 

. دنکن
دوبن روجحم  ینعی  دوب  فیعض  ای  ًافیِعَض  َْوأ  دشاب  عونمم  لام  رد  هیفس و  رگا  تسا  راکهدب  هک  نآ  سپ  ًاهیِفَـس  ُّقَْحلا  ِْهیَلَع  يِذَّلا  َناک  ْنِإَف 

. تشاذگیمن قرف  دیاش  دیاب و  هک  نانچ  نآ  تسوا  ررض  هب  هک  یظافلا  تسوا و  عفن  هب  هک  یظافلا  نیب  یلو 
تعاطتسا هک  تسا  نیا  نآ  هدیاف  تسا و  رتتسم  ریمض  دیکأت  وه »  » ریمض دشاب ، هتشادن  ءالما  یئاناوت  شدوخ  َوُه و  َّلُِمی  ْنَأ  ُعیِطَتْسَی  َْوأ ال 

. تسوا نیشناج  هک  یسک  زا  هن  دنک  یفن  شدوخ  زا  ار 
161 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دوصقم  هک  تسا  تباث  ّقح  وا  رب  هک  یسک  ّیلو  ینعی  ُهُِّیلَو  ِْللُْمْیلَف 

. دنک ءالما  دیاب  ّقح ، ّیلو  ای  تسا ، راکهدب  نویدم و 
نداد هیسن  هلماعم و  هک  یتقو  اریز  تسا ، هلماعم  ترشاعم و  بادآ  زا  يرگید  بدا  رما  نیا  دیریگ . هاوگ  و  یتسار ، هب  اوُدِهْشَتْسا  َو  ِلْدَْعلِاب 

. دهدیمن خر  اههدننک  هلماعم  نیب  یفالتخا  هابتشا و  رگید  دشاب  هارمه  داهشتسا  اب 
زا زین  مالسا  و  دوشیم ، هدافتسا  لجرلا »  » موهفم زا  غولب ، دنشاب . دازآ  ناملـسم و  غلاب و  دیاب  هک ، درم  دهاش  رفن  ود  ْمُِکلاجِر  ْنِم  ِْنیَدیِهَش 

ریسفت نینچ  نیا  هیآ  نیا  اذل  دوشیم . هدافتسا  هیآ  ریسفت  زا  ّتیرح  نینچمه  و  دوشیم ، هدافتسا  هیآ  لوا  نیملـسم  ریمـض  هب  لاجر  هفاضا 
شتداهـش دشاب ، ناملـسم  هک  یتروص  رد  دشاب ، تداهـش  لّمحتم  هدنب  هاگره  هک : تسا  هدش  هداد  تبـسن  ع )  ) ماما ریـسفت  هب  تسا . هدش 
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. تسا « 1  » عومسم
. دنهد تداهش  همه  هک  نز  ود  ِناتَأَْرما و  َو  دشاب  درم  کی  سپ  ٌلُجَرَف  دشابن ، درم  دهاش  ود  رگا  ینعی  ِْنیَلُجَر  انوُکَی  َْمل  ْنِإَف 

دییأت و دروم  نانآ  یگتـسیاش  دنـشاب و  امـش  شیکرب  هکنیا  هب  دیتسه  یـضار  نانآ  نییآ  زا  هک  یناسک  زا  ینعی  ِءادَهُّشلا  َنِم  َنْوَضَْرت  ْنَّمِم 
هک دنشابن  یناسک  زا  ینعی  دیشاب  یـضار  روما  رب  نانآ  یهاگآ  یئانیب و  زا  و  دنـشاب ، نئمطم  نیما و  لداع و  هکنیا  هب  دشاب ، امـش  تیاضر 

. دنروخب بیرف 
دای ار  وا  يرگید  يرْخُْألا  اَمُهادْحِإ  َرِّکَُذتَف  دنک ، شومارف  یکی  رگا  هک  تسا  نیمه  درم  کی  ياجب  نز  ود  رابتعا  تّلع  امُهادْحِإ  َّلِضَت  ْنَأ 

دوهـش ددع  رابتعا  نآ و  ندوب  دودرم  لوبقم و  تداهـش و  لّحم  مه و  اب  ییاهنت و  هب  اهنز  اهدرم و  نداد  تداهـش  یگنوگچ  دنک . يروآ 
. تسا دوجوم  یهقف  بتک  رد 

دیاب دراد  تداهش  ّتیلها  هک  یسک  ینعی  ُءادَهُّشلا  َبْأَی  َو ال 
__________________________________________________

ص 262. ج 1 / ناهرب : ( 1)
162 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لّمحتم هک  یسک  ای  دنکن ، ابا  تداهـش  يادا  زا  دوش ، هدناوخارف  تداهـش  يارب  تقو  ره  اوُعُد و  ام  اذِإ  دنک  لّمحت  ار  تداهـش  تّیلوؤسم 
ره هب  رابخا  رد  و  تسا . ینعم  ود  ره  زا  ّمعا  ِءادَـهُّشلا  زا  دوصقم  هکنیا  ای  دریذـپب ، دـیاب  دوش  هدـناوخارف  نآ  ءادا  هب  هاگره  تسا  تداـهش 

هدـناوخ ارف  تداهـش  لّـمحت  يارب  هک  تسا  نیا  دوصقم  « 1  » هک تسا  هدـمآ  رابخا  زا  یـضعب  رد  و  تسا . هدـش  هراـشا  ینعم  ود  زا  کـی 
«« 2  » تسا راکهانگ  وا  بلق  دـنک  نامتک  ار  تداهـش  هک  یـسک  : » یلاـعت يادـخ  لوق  زا  تداهـش  ءادا  زا  يراددوخ  تمرح  اّـما  و  دـنوش ،

. دوشیم هدافتسا 
ماو هک  ُهُوُبتْکَت  ْنَأ  دیوشن  لولم  هتسخ و  دینکن و  هحماسم  اههدنسیون  اهدهاش و  اههدنهد و  ضرق  اههدنریگ و  ضرق  يا  ینعی  اوُمَئْسَت  َو ال 

( هلماعم دروم  فرط  ود   ) نانآ ّقح  نتشون  نوچ  درک  یهن  هحماسم  یگتـسخ و  زا  ار  ناگدننک  هلماعم  دیـسیونب ، ار  باتک  همان و  ای  ّقح  ای 
. تسا يوقت  یکین و  رب  یکمک  اهنآ  نتشون  نوچ  درک ، یهن  ار  ناگدنسیون  اهدهاش و  تسا و 

تـسا ّقح  زا  لاح »  » هک تسا  فوذـحم  لماع  هب  قّلعتم  هلجا » یلا   » شتّدـم ات  گرزب ، ای  ِِهلَجَأ  یلِإ  ًارِیبَک  َْوأ  دـشاب  کچوک  هلماعم  ًاریِغَص 
لوق هب  تسا  قّلعتم  ای  ددرگ ، نییعت  دـیاب  شتّدـم  ّقح و  نتـشون ، رد  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  دـشاب ، هتـشاد  نّیعم  تقو  هک  ياهلماـعم  ینعی 
عوقو لّوا  زا  ینعی  تسا  اومئـست » ال   » هب ّقلعتم  ای  دیوشن . هتـسخ  تّدم  ياههدـننک  نییعت  اهتمالع و  همه  نتـشون  زا  ینعی  هوبتکت »  » ادـخ

. دیوشن هتسخ  نتشون  زا  شتقو  ات  هلماعم 
طارفا زا  ینعی  تسادخ ، يوس  زا  تلادع  نیا  ِهَّللا  َْدنِع  ُطَْسقَأ  ْمُِکلذ 

__________________________________________________

ص 263. ج 1 ، ناهرب : ( 1)
. ُُهْبلَق ٌِمثآ  ُهَّنِإَف  اهُْمتْکَی  ْنَم  َو  هرقب  هروس  هیآ 283  ( 2)

163 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نتفرگ دهاش  نتشون و  زا  نوچ  تسا  رود  هب  طیرفت  زا  و  دهاوخیمن ، ّقح  ربارب  دنچ  نتفرگ  ورگ  هقیثو و  نتشون  اب  رگید  نوچ  تسا  رود 

. تسا هدشن  یهاتوک 
زا ّمعا  هک  تداهش ، يارب  زا  ِةَداهَّشِلل  تسا  رتیفاک  نتـشون  ینعی  دنکیم ، تیافک  ار  وا  روما  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  ةأرملا » ماق   » زا ُمَْوقَأ  َو 

. دوشیم اهنیا  ریغ  نآ و  تّدم  ّقح و  رادقم  هلماعم و  تاکن  قیاقد و  يروآدای 
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یلاعت يادـخ  لوق  زا  ًةَراِجت .) َنوُکَت  ْنَأ  اَّلِإ  . ) دریگ رارق  کش  دروم  اهدـعب  هکنیا  زا  تسا  رترود  ًةَراِجت و  َنوُکَت  ْنَأ  اَّلِإ  اُوباتَْرت  اَّلَأ  ینْدَأ  َو 
تئارق ربانب  تسا  بوصنم  ةرـضاح »  » ًةَرِـضاح دشاب  تراجت  هکنیا  رگم  دیـسیونب  لاح  ره  رد  ار  ماو )  ) نید هک  دـیآیم  رب  نینچ  هوبتکاف » »

رگم دشاب : نینچ  ینعم  هکنیا  ای  تسا  هدـش  رکذ  ینمـض  هک  ددرگرب  ةراجت  هب  هک  يریمـض  نوکت »  » مسا نتفرگ  ریدـقت  و  ةراجت »  » بصن
هّمات رگا  میریگب  ریدقت  هب  نوکت »  » لعاف ار  ةراجت »  » دـشاب و عوفرم  اهنوریدـت »  » هکنیا ربانب  اهنوریدـت »  » هک دـشاب  يرـضاح  تراجت  هکنیا 
دشاب فوذحم  ینثتـسم  لماع  تسا  نکمم  و  دوشیم ، نوکت »  » ربخ اهنوریدت »  » و دشاب ، صقان  لعف  رگا  مینک  ضرف  نوکت »  » مسا دشاب و 

ار نآ  هک  دـشاب ، يرـضاح  تراـجت  تراـجت  هکنیا  رگم  دوش ، هتـشون  دـیاب  یتراـجت  ره  تسا : نیا  شریدـقت  هک  دـشاب  یلاؤس  باوـج  و 
(. درادن یترورض  نتشون  تروص  نآ  رد  هک   ) دریگ ماجنا  امش  نایم  تسد  هب  تسد  دقن و  هلماعم  ینعی  دینکیم . هرادا  ناتدوخ 

دروم هک  یتـقو  ینعی  تسا ، فوصوم  هب  قـّلعتم  لاـح  فـصو  لـیبق  زا  هرادا ، یـسرتسد و  لـباق  روـضح و  هب  تراـجت  فیـصوت  ْمُکَْنَیب و 
. درادن ترورض  نتشون  دشاب  سرتسد  رد  رضاح و  هراجّتلا ) هب  ام   ) تراجت

عیاـب هـک  تـسا  نـیا  ندرک  هرادا  و  ندز ، رود  ینعم  دوـشیم و  تراـجت  نآ  هلیـسوب  هـک  تـسا  یلاـم  نآ  تراـجت  زا  دوـصقم  هـکنیا  اـی 
. دریگب عیاب  زا  ار  الاک )  ) عیبم يرتشم  دریگب و  يرتشم  زا  ار  اهب )  ) نمث هدنشورف ) )

164 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دیسیونن  ار  نآ  تروص  نیا  رد  هک  اهُوُبتْکَت  اَّلَأ  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسیَلَف 
. تسا هدوب  بوجو  يارب  قباس  روما  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  نیا  و  تسین . یجرح )  ) یهانگ امش  رب 

يریگوـلج رتـهب  نارگهلیح ، رکم  زا  دربیم و  نـیب  زا  رتـهب  ار  عازن  شورف  دـیرخ و  رد  نـتفرگ  هاوـگ  یهاوـگ و  ُْمتْعَیاـبَت و  اذِإ  اوُدِهْـشَأ  َو 
. دیامنیم

هیآ ینعم  و  لوهجم ، تروص  هب  ای  دشاب و  مولعم  تروص  هب  هغیـص  هک  تسا  لمتحم  تسا و  یهن  ّراضی » ال   » ٌدیِهَـش َو ال  ٌِبتاک  َّراَُضی  َو ال 
تداهش و لّمحت  ای  نتشون  هب  هک  یتقو  رد  راکهدب  راکبلط و  هکنیا  ای  دنزن  ررـض  راکهدب  هدنهد و  ضرق  هب  دهاش  بتاک و  هک  تسا  نیا 

شتشیعم یگدنز و  زا  ار  دهاش  ای  دننک  فلت  ار  هدنسیون  تقو  هکنیا  هب  دننزن ، ررض  ود  نآ  هب  دنناوخیم  ارف  ار  دهاش  بتاک و  نآ  ءادا  ای 
. دنریگب رظن  رد  اهنآ  يارب  يزیچ  هکنیا  نودب  دنزادنیب 

زا دهاش  هدنسیون و  هک  دشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  و  دوشیمن . مارح  دشاب  نآ  قاقحتسا  رگا  تداهش  نتـشون و  رب  « 1  » هلاعج نیاربانب 
. دنوشیم رّرضتم  ناشیاهراک  كرت  اب  دنشکیم و  تسد  ناشراک 

. ادخ یهاون  رماوا و  همه  رد  ای  ندز  ررض  رد  ادخ  زا  دیسرتب  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ْمُِکب  ٌقوُُسف  ُهَّنِإَف  دیوشیم  تبوقع  دیناسرب  ررض  رگا  اُولَعْفَت  ْنِإ  َو 
. دوشیم بوسحم  يراکبان )  ) قسف امش  يارب  هک  اریز 

مالک رد  نوچ  میهدب ، رارق  فطع  واو »  » ار واو »  » نیا لاثما  تسین  نکمم  دهدیم . میلعت  امش  هب  ار  روما  حلاصم  دنوادخ  ُهَّللا و  ُمُکُمِّلَُعی  َو 
نوچ تفرگ  دوشیمن  زین  عم »  » ینعم هب  و  تسا ، هدشن  هدارا  نآ  زا  فطع  ینعم  هکنیا  باب  زا  ای  درادن ، دوجو  هیلع  فوطعم 

__________________________________________________

. دیسر سلجم  بیوصت  هب  میظنت و  نانادقوقح  املع و  نادنمشناد و  زا  بکرم  ینویسیمک  رد  ناریا  یندم  نوناق  نوچ  تسیچ ؟ هلاعج  ( 1)
نینچ ار  هلاعج  هدام 561  رد  تسا . هدروآ  رد  ینوناق  هدام  تروصب  ار  تارظن  نیرتعماج  نیرتهب و  دراد  هقباس  هقف  رد  هک  يروما  ماـمت  و 

ریغ ای  دـشاب  نیعم  فرط  هکنیا  زا  معا  یلمع  لـباقم  رد  مولعم  ترجا  ءادا  هب  یـصخش  مازتلا  زا  تسا  تراـبع  هلاـعج   » تسا هدرک  فیرعت 
«. نیعم

165 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
لکأت ال   » دننام ِماحْرَْألا و  ِیف  ُّرُِقن  َو  ْمَُکل  َنِّیَُبِنل  دننام  دناهداد  رارق  فانیتسا  واو »  » ار واو »  » نیا ور  نیا  زا  هدشن ، بوصنم  نآ  زا  دعب  عراضم 

ظفل ثیح  زا  هلمج  نآ  هک  تسا  نیا  واو »  » نداد رارق  فانیتسا  زا  دوصقم  و  دـشاب ، عوفرم  برـشت »  » هکنیا ربانب  نبّللا » برـشت  کمّـسلا و 
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کمّـسلا و لکأت  ـال   » دـننام ینعم  اریز  دـشاب ، عطقنم  شدوخ  لـبق  اـم  زا  ینعم  ثیح  زا  هکنیا  هن  تسین  شدوخ  رب  قباـس  هلمج  هب  طـبترم 
نیا و  بوصنم ، هاوخ  و  دـشاب ، عوفرم  برـشت »  » هاوخ دوشب ، دـیابن  ریـش  ندیـشون  یهاـم و  ندروخ  نیب  عمج  هک  تسا  نیا  نبّللا » برـشت 

تلاح رد  و  دوشیم ، رّدـقم  نأ »  » واو زا  دـعب  تسا  بوصنم  هک  یتقو  یلو  دـشاب . عم »  » ینعم هب  واو »  » هکنیا رگم  دوشیمن  هدافتـسا  ینعم 
. دوشیمن هتفرگ  ریدقت  نأ »  » عفر

مکمّلعی هّللا  اوقتا  دوش : هتفگ  هکنیا  زا  معا  دنکیم ، نایب  ار  اوقت  رب  ملع  یشیپ  ترابع  نیا  اریز  هیآ ، نیا  رد  واو »  » تسا لاثم  نیمه  لثم  و 
و تیاغ . دروم  اب  تیاغ  ّتیعم  هنوگ  هب  تسا ، یهارمه  تّیعم و  ینعم  دـیفم  واو »  » سپ عفر . ای  بصن  اـب  هّللا  مکمّلعی  و  دوش : هتفگ  اـی  هّللا 
رد تسا . فاـنیتسا  يارب  واو »  » دـنتفگ تهج  نآ  زا  دوشیم  بوصنم  عم »  » ینعم هب  واو »  » رد هکناـنچ  تسین  بوصنم  واو »  » دـعب اـم  نوچ 
رد هکنیا  اب  تسا  فانیتسا  يارب  یّتح »  » هک دوشیم  هتفگ  اجنآ  رد  هک  دوش  لخاد  عوفرم  عراضم  رب  هک  تسا  یّتح »  » دننام دروم  نیا  عقاو 

. تسا دوجوم  شلبق  ام  طابترا  اجنآ 
، دشابیم ملع  باب  هک  تسا  لقع  يوس  هب  ندروآ  ور  تسا و  لهج  ندعم  هک  تسا  سفن  هب  ندرک  تشپ  شبتارم  عیمج  اب  يوقت  نوچ  و 

: تسا یلاعت  يادخ  لوق  رد  هکنانچ  تسا  نآ  دایدزا  ملع و  مزلتسم  يوقت  اذل 
زا هک  یسک  : » یلاعت يادخ  لوق  ای  «« 1  » دهدیم رارق  صیخشت ) قرف و  تردق   ) ناقرف امش  يارب  دنوادخ  دیشاب  هتشاد  ار  ادخ  ياوقت  رگا  »

««. 2  » دهدیم يزور  دربیمن  نامگ  هک  یئاج  زا  ار  وا  و  دیاشگیم ، وا  يارب  ار  اهیراتفرگ ) زا   ) تاجن هار  دنوادخ  دسرتب  ادخ 
__________________________________________________

هیآ 29 لافنا ، هروس  ( 1)
ُبِسَتْحَی ُْثیَح ال  ْنِم  ُْهقُزْرَی  َو  ًاجَرْخَم  َُهل  ْلَعْجَی  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  هیآ 2  قالط ، هروس  ( 2)

].....[
166 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هرقب هروس  رد  دـناهتفگ : یـضعب  تسا ، بیغرت  دـیدهت و  ترابع  نیا  دـنادیم ، ار  امـش  ياوقت  ندز و  ررـض  سپ  ٌمِیلَع  ٍءْیَـش  ِّلُِـکب  ُهَّللا  َو 
. تسا هیآ  نیا  رد  نآ  مکح  هک 15  تسا  مکح  دصناپ 

166 ص :  هیآ 283 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

اوُُمتْکَت َو ال  ُهَّبَر  َهَّللا  ِقَّتَْیل  َو  ُهَتَناـمَأ  َنُِمتْؤا  يِذَّلا  ِّدَُؤْیلَف  ًاـضَْعب  ْمُکُـضَْعب  َنِمَأ  ْنِإَـف  ٌۀَـضُوبْقَم  ٌناـهِرَف  ًاـِبتاک  اوُدَِـجت  َْمل  َو  ٍرَفَـس  یلَع  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو 
(283  ) ٌمِیلَع َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ُُهْبلَق  ٌِمثآ  ُهَّنِإَف  اهُْمتْکَی  ْنَم  َو  َةَداهَّشلا 

166 ص :  همجرت ..... :

نیما ار  یخرب  یخرب ، رگا  دوش  هتفرگ  يورگ  نید  هقیثو  يارب  دیباین  هیسن ) هلماعم  ضرق و  دنس  يارب   ) ياهدنسیون دیشاب و  رفس  رد  رگا  و 
ره هک  دیئامنن  تداهـش  نامتک  دـینکن و  تنایخ  تناما  هب  دیـسرتب و  ادـخ  زا  دراپـسب و  تناما  تسا  هتخانـش  نیما  هک  سک  نآ  هب  دـناد و 

. تساناد دیهدیم  ماجنا  هک  هچنآ  هب  دنوادخ  تسا و  راکهانگ  لد  هب  هتّبلا  دنک  تداهش  نامتک  سک 

166 ص :  ریسفت ..... :
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ياهتـشون امـش  يارب  هک  دـیدرکن  ادـیپ  یـسک  ًاِبتاک  اوُدَِـجت  َْمل  َو  نتفرگ  نداد و  ضرق  دتـس و  داد و  نیح  رد  ینعی  ٍرَفَـس  یلَع  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو 
يزیچ ای  دـشابیم ، ناهر » هقیثولاف   » تراـبع ریدـقت  هک  دـشاب  امـش  هقیثو  ناونع  هب  يورگ  ذـخا  سپ  ٌناـهِرَف  دـشاب  رما  هقیثو  هک  دـسیونب 

نهر عمج  اهنیا  همه  و  نیع ، ناکـسا  ءار و  ّمض  اب  نهر »  » و هّمـض ، ود  اب  نهر »  » و ذوخأم »  » هملک لثم  دوشیم  هتفرگ  ریدـقت  ماقم  بسانم 
. تسا

«. 1  » تسا ضبق  نهر  رد  موزل  طرش  هک  دنراد  قاّفتا  همه  هّیماما  هعیش  ٌۀَضُوبْقَم 
__________________________________________________

نیاد فرـصت  رایتخا و  هب  دشاب  فرـصت  لباق  دشاب و  هتـشاد  تیکلام  دیاب  هک  ار  ورگ  دروم  ءیـش  نویدـم  هک  تسا  نآ  روظنم  ضبق  ( 1)
.... یندم نوناق  داوم 771 و 772  تسا .) قح  نید  زا  روظنم  قحلا و  هیلع  نم  نویدم  زا  روظنم  قحلا و  هل  نم  نیاد  زا  روظنم   ) دهدب

167 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ار نتفرگ  ورگ  نتـشون و  هکنیا  هب  نیادت  دتـس و  داد و  رد  اقلطم  ای  رفـس ، رد  دننادب  نیما  ار  یـضعب  یـضعب ، رگا  ًاضَْعب  ْمُکُـضَْعب  َنِمَأ  ْنِإَف 

. اهتناما همه  رد  ای  دوشیم ، هتشاذگ  ورگ  هک  یلام  نداد  رد  ای  دنک ، كرت 
هب هدـیمان  تناما  ار  نید  دزادرپب ، ار  شنید  ُهَتَناـمَأ  تسا  هدـش  داـمتعا  وا  هب  هک  یـسک  قلطم  روط  هب  اـی  راکهدـب  ینعی  َنُِمتْؤا  يِذَّلا  ِّدَُؤْیلَف 

. تسا تناما  قلطم  دوصقم  هکنیا  ای  دنادیم ، نیما  ار  هدنریگ  ضرق  هدنهد ، ضرق  هکنیا  تهج 
. دسرتب ادخ  زا  نداد ، بیرف  تنایخ و  رد  دیاب  ُهَّبَر  َهَّللا  ِقَّتَْیل  َو 

ْنَم َو  دـنناشوپن .) ار  تداهـش  دوهـش ، ینعی   ) دنـشابیم دوهـش  باطخ  دروم  هک  دـیناشوپن ، ار  تداهـش  اهُْمتْکَی  ْنَم  َو  َةَداهَّشلا  اوُُمتْکَت  َو ال 
. دنادرگ زیاج  ار  نامتک  هک  یعرش  هزیگنا  نودب  دنک - نامتک  ار  تداهش  هک  یسک  اهُْمتْکَی 

رهاظ ءاضعا  رب  سفن  بناج  زا  هانگ  هک  اریز  تسا ، هانگ  رد  هغلابم  بلق  هب  هاـنگ  نداد  تبـسن  رد  تسا . راـکهانگ  شلد  وا  ُُهْبلَق  ٌِمثآ  ُهَّنِإَـف 
تبـسن نآ  هب  هانگ  یلو  تسا  هاـنگ  أـشنم  هچ  رگا  سفن  ینعم  هب  بلق  و  تسا ، هاـنگ  زا  ياّربم  تسا  سفن  لـباقم  هک  بلق  اـّما  و  دوشیم .

نیا هب  هراشا  ماهیا و  بلق ، هب  هانگ  نداد  تبسن  رد  و  دوشیم ، هداد  تبسن  صخـش  ياضعا  هب  ای  صخـش و  هب  ای  هانگ  هکلب  دوشیمن  هداد 
. تسا هدرک  تیارس  تسا ، كاپ  هانگ  زا  هک  بلق  هب  سفن  زا  و  سفن ، هب  صخش  ياضعا  زا  هانگ  هک  تسا  ینعم 

دنوادخ دنک  نامتک  ار  تداهش  هک  یسک  تسا : هدومرف  هدرک و  یهن  تداهش  نامتک  زا  هک  تسا  يربخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  و 
«. 1  » ُُهْبلَق ٌِمثآ  ُهَّنِإَف  اهُْمتْکَی  ْنَم  َو  َةَداهَّشلا  اوُُمتْکَت  َو ال  تسا : لج  زع و  يادخ  لوق  نآ  دنکیم و  ماعطا  قیالخ ، سوءر  رب  ار  وا  تشوگ 

__________________________________________________

ص 286 ج 1 / یفاص : ( 1)
168 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا دیعو  هدعو و  هب  اناد  ٌمِیلَع  نآ . نامتک  تداهش و  ءادا  تناما و  رد  تنایخ  تناما و  ءادا  هب  تسا  هاگآ  دنوادخ  َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو 

168 ص :  هیآ 284 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

یلَع ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُبِّذَُعی  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  ُرِفْغَیَف  ُهَّللا  ِِهب  ْمُْکبِساُحی  ُهوُفُْخت  َْوأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ِیف  ام  اوُْدُبت  ْنِإ  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل 
(284  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک 

168 ص :  همجرت ..... :
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168 ص :  همجرت ..... :

امش ادخ  دینک  یفخم  ای  راکـشآ  دیراد  لد  رد  ّرـش ) ریخ و  ضارغا  زا   ) هچنآ رگا  تسادخ و  کلم  همه  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ 
ره رب  دنوادخ  دنک و  باذع  دـهاوخ  ار  هک  ره  دـشخب و  دـهاوخ  ار  هک  ره  هاگنآ  درک و  دـهاوخ  تساوخزاب  هذـخاؤم و  نآ  ربارب  رد  ار 

. تساناوت زیچ 

168 ص :  ریسفت ..... :

. دروآ تلع  ادخ ، ملع  هطاحا  يارب  هک  تسا  یماقم  رد  تسا و  هیفانیتسا  هلمج  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل 
یلو تسا  تداهـش  ندرک  راکـشآ  اهنآ  هلمج  زا  دینک و  راکـشآ  تسامـش  ياهلد  رد  هک  ار  هچنآ  رگا  ینعی  ْمُکِـسُْفنَأ  ِیف  ام  اوُدـُْبت  ْنِإ  َو 

ياهزیچ رد  یهجو  هب  نآ  و  دراد ، نایرج  اـههدارا  اـهّتین و  دـئاقع و  زا  تسه  اـهلد  رد  هک  يزیچ  ره  رد  هکلب  درادـن  نآ  هب  یـصاصتخا 
رب اهنآ  هک  تسا  نیا  هب  سفن ، ناهنپ  ياهزیچ  نآ  ندرک  راکـشآ  و  دنکیمن ، ساسحا  ار  نآ  شبحاص  یّتح  هک  دراد  نایرج  سفن  ناهنپ 

«. 1  » دنشاب هتشاد  كاردا  اهنآ  هب  هک  يروط  هب  دنوش  رهاظ  ناشبحاص 
__________________________________________________

. دشاب یسک  ره  يواک  دوخ  یناور و  لیلحت  لوصا  دناوتیم  هیآ  نیا  دیآ . هاگآدوخ  هب  هاگآدوخان  زا  دیاب  یسانشناور  حالطـصا  هب  ( 1)
هعجارم گنوی  دیورف و  تالاقم  يانروه و  زا  يواکناور  رد  ون  ياهزرم  مورف و  کیرا  زا  نید  يواکناور و  ياهباتک  هب  رتشیب  عالطا  يارب 

. دوش
169 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

بتارم رگید  هدارا و  تّین و  لایخ و  نهذ و  رد  هناخناهن  رد  هک  تسا  تداهـش  نامتک  دـینکیم  یفخم  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  ُهوُفُْخت و  َْوأ 
دادعتـسا اوق و  هک  یئاهزیچ  لیبق  زا  دراد . نایرج  درادن  یـساسحا  چیه  نآ  هب  تبـسن  شبحاص  هک  سفن  ناهن  ياهزیچ  رد  هکلب  یناسفن ،

نومضم ياضتقم  هب  یسفن ، تانونکم  نآ  اریز  دیامن ، ساسحا  ار  نآ  شبحاص  هکنیا  ات  دسریمن  تّیلعف  هب  دنامیم و  یقاب  سفن  رد  اهنآ 
. دنامیمن یفخم  یلاعت  يادخ  زا  اهنآ  زا  يزیچ  دوشیم و  رهاظ  تمایق  زور  رد  « 1  » اهَرابْخَأ ُثِّدَُحت  ٍِذئَمْوَی  اَهلاْقثَأ  ُضْرَْألا  ِتَجَرْخَأ 

هچنآ ای  یـصاعم  دصق  مزع و  رب  هک  تسا  هدش  دراو  رابخا  رد  هک  هچنآ  دشکیم . هبـساحم  هب  نآ  ربارب  رد  ار  امـش  ادخ  ُهَّللا  ِِهب  ْمُْکبِـساُحی 
بجوم اّما  تشاد ، دهاوخن  لابند  هب  ار  يورخا  تبوقع  ای  يویند  تازاجم  و  «، 2  » تسین ياهذخاؤم  هسوسو ، رب  ای  دنکیم  روطخ  نهذ  رد 

. ددرگیم صخش  هجرد  نتفرن  الاب 
هزیکاپ شوخ و  يوب  : » دندومرف هک  تسا  هدـمآ  دـنکیم ، روطخ  نهذ  هب  هک  يدراوم  ندوبن  هانگ  هک  یـسک  باوج  رد  ربخ  رد  هچ  نآ  و 

. دراد دوجو  هبساحم  يّدح  ات  دنکیم ، روطخ  نهذ  هب  هچنآ  رب  هکنیا  رب  دراد  تلالد  «« 3  » تسین ربارب  شوخان  دب و  يوب  اب  تقو  چیه 
هک هچنآ  یشومارف ، هابتشا ، تسا : هدش  هتشادرب  دنسپان  تلصخ  هن  تبوقع  نم  تّما  زا  هک  « 4  » تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  و 

هچنآ دنوشیم ، راچان  نآ  هب  هک  هچنآ  دنرادن ، ار  نآ  ناوت  تقاط و  هک  هچنآ  دنرادن ، ملع  نآ  هب 
__________________________________________________

دنکیم نایب  ار  دوخ  رابخا  زور  نآ  دزاسیم و  جراخ  ار  دوخ  نورد  راب  نیمز  لازلز  هروس  ( 1)
ص 401 ج 1 و 2 / نایبلا : عمجم  ( 2)
ص 401 ج 1 و 2 / نایبلا : عمجم  ( 3)

. تسا عفر  ثیدح  هب  روهشم  ثیدح  نیا  ص 287 . ج 1 / یفاص : ( 4)
170 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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تـسد نابز و  اب  هک  يّدح  ات  دسح - شنیرفآ و  رد  رّکفت  رد  هسوسو  ندز ، دب  لاف  لأفت و  دنوشیم ، راداو  نآ  هب  یلو  دـنراد  شوخان  هک 
«. 1  » دوشن رهاظ 

نودب ءاف و  اب  مزج و  عفر و  اب  رفغیف »  » دنک باذع  دهاوخ  ار  هک  ره  دیاشخب و  دـهاوخ  ار  هک  ره  سپ  ُءاشَی  ْنَم  ُبِّذَُـعی  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  ُرِفْغَیَف 
. تسا هدش  هدناوخ  ءاف 

( هدش رکذ  راب  دنچ  نآ  ینعم   ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو 

170 ص :  هیآ 285 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

انْعَطَأ َو  انْعِمَس  اُولاق  َو  ِِهلُسُر  ْنِم  ٍدَحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  ِِهلُـسُر ال  َو  ِِهُبتُک  َو  ِِهتَِکئالَم  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ٌّلُک  َنُونِمْؤُْملا  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  اِمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ 
(285  ) ُریِصَْملا َْکَیلِإ  َو  انَّبَر  َکَناْرفُغ 

170 ص :  همجرت ..... :

و  ) دندروآ نامیا  ادخ  ناربمایپ  بتک  ادخ و  ناگتـشرف  ادخ و  هب  همه  زین  نانمؤم  همه  دروآ و  نامیا  درک  لزان  وا  رب  ادـخ  هچنآ  هب  لوسر 
ادخ نامرف  ام  هک  دندرک ) راهظا  لمع  لوق و  رد  لد  کی  نابز و  کی  همه  و   ) میراذگن قرف  ادخ  ناربمایپ  زا  کی  چـیه  نایم  ام  دـنتفگ )

. تسوت يوس  هب  ام  تشگزاب  هک  مینادیم  میهاوخیم و  ارت  شزرمآ  ام  اراگدرورپ  میدرک  تعاطا  هدینش  ار 

170 ص :  ریسفت ..... :

. دیآیم يدوزب  هکنانچ  تسا  عطقنم  شلبقام  زا  هک  تسا  ياهیآ  ءادتبا  هکلب  تسا  مالک  ءادتبا  ُلوُسَّرلا  َنَمآ 
دمحم دوخ  هکنیا  روظنم  . ) تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  نامیا  رب  ادـخ  ندرک  حیرـصت  نتـشاد و  یمارگ  نیا  ِهِّبَر و  ْنِم  ِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  اِمب 

يدوزب هکنانچ  تسا  مالک  ءادتبا  ای  لوسر »  » رب فطع  َنُونِمْؤُْملا  َو  دروآ ) نامیا  دش  لزان  يو  رب  هچ  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
__________________________________________________

. تسا عفر  ثیدح  هب  روهشم  ثیدح  نیا  ص 287 . ج 1 / یفاص : ( 1)
171 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دمآ دهاوخ 
و دنـشکیم ، فص  هک  ناگتـشرف  زا  و  بّرقم ، ناگتـشرف  زا  دـندروآ . نامیا  ناگتـشرف  ادـخ و  هب  مه  ناـنمؤم  ِِهتَِکئـالَم  َو  ِهَّللاـِب  َنَمآ  ٌّلُـک 

. ینامسآ ای  دنشاب  ینیمز  هچ  ناگدننک  هدجس  ناگدنور و  عوکر  و  اهلاب ، نابحاص  و  دنلوغشم ، روما  ریبدت  هب  هک  یناگتشرف 
. ینیع یملع و  تابثا  وحم و  باتک  ظوفحم و  باتک  نیبم و  باتک  ینعی  شیاهباتک  ِِهُبتُک و  َو 

. ریغص ریبک و  ملاع  رد  رشب  هکئالم و  زا  شناگداتسرف  ِِهلُسُر و  َو 
« نوقّرفی ال   » و ّلک ، ظفل  رب  لمح  باب  زا  تسا  هدـش  هدـناوخ  زین  ءاـی  اـب  قّرفی » ـال   » و میراذـگیمن ، قرف  اـم  دـنتفگ  ناـنآ  ینعی  ُقِّرَُفن  ـال 

. دشاب ّلک »  » ینعم رب  لمح  ات  هدش  هدناوخ 
رد هریغ »  » ظفل هکنیا  ای  تسا  مومع  دّیقم  هدش و  عقاو  یفن  قایـس  رد  هک  تسا  دـحا »  » مومع تهج  زا  ای  دـحأ »  » هب نیب »  » هفاضا ٍدَـحَأ  َْنَیب 
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. وا ریغ  يدحا و  نیب  ینعی  تسا  ریدقت 
«. 1  » لیصفت رد  هن  تسا  قیدصت  رد  نتشاذگن  قرف  دوصقم  ِِهلُسُر  ْنِم 

. مینکیم بلط  ار  وت  ششخب  ام  هکنیا  ای  شخبب ، ینعی  َکَناْرفُغ  انْعَطَأ  َو  انْعِمَس  اُولاق  َو 
. أدبم هب  نانآ  رارقا  راهظا  زا  دعب  داعم  هب  تسا  نانآ  رارقا  راهظا  ُریِصَْملا  َْکَیلِإ  َو  انَّبَر 

171 ص :  هیآ 286 ..... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُهَْتلَمَح امَک  ًارْصِإ  اْنیَلَع  ْلِمَْحت  َو ال  انَّبَر  انْأَطْخَأ  َْوأ  انیِسَن  ْنِإ  انْذِخاُؤت  انَّبَر ال  ْتَبَسَتْکا  اَم  اْهیَلَع  َو  ْتَبَسَک  ام  اَهل  اهَعْسُو  َّالِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال 
(286  ) َنیِِرفاْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  انْرُْصناَف  انالْوَم  َْتنَأ  انْمَحْرا  َو  اَنل  ْرِفْغا  َو  اَّنَع  ُفْعا  َو  ِِهب  اَنل  َۀَقاط  ام ال  اْنلِّمَُحت  َو ال  انَّبَر  اِنْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع 

__________________________________________________

. يرترب ینعم  هب  داض  اب  دشاب  لیضفت  دیاب  ارهاظ  ( 1)
172 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

172 ص :  همجرت ..... :

. تسوا دوخ  نایز  هب  زین  شیاهيدب  وا و  دوخ  دوس  هب  سک  ره  ياهیکین  وا ، یئاناوت  ردق  هب  رگم  دنکن  فیلکت  ار  یسک  دنوادخ 
. نکم هذخاؤم  میاهدرک ، اطخ  ای  هدرپس  یشومارف  هب  هچنآ  هب  ار  ام  اراگدرورپ 

ار ام  تقاط ، قوف  یفیلکت  راب  اراگدرورپ  راب  راذـگم . ام  رب  يداهن  ناینیـشیپ  رب  هک  نانچ  اسرف  تقاط  نارگ و  فیلکت  راب  اراـگدرورپ  راـب 
يرای نارفاک  هورگ  ندرک ) بولغم   ) رب ار  ام  یئوت  ام  روای  رای و  ناطلـس و  امرف . تمحر  ام  رب  ار و  ام  هانگ  شخبب  زرماـیب و  هنم و  شودـب 

. امرف

172 ص :  ریسفت ..... :

رّدـقم لاؤس  باوج  هلمج  دـنکیمن . فیلکت  ار  امـش  یئاناوت  زا  شیب  شاعم  داعم و  فیلاـکت  زا  کـی  چـیه  هب  ینعی  ًاـسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ـال 
ادخ دومرف : دنوادخ  دنوشیم ؟ جراخ  فیلکت  هدهع  زا  میدرک  تعاطا  میدینـش و  دنتفگ  هک  نآ  زا  سپ  ایآ  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ،

نکمم و  دنیآرب . نآ  هدهع  زا  دـنناوتن  هک  دـنکیمن  فیلکت  ردـقنآ  سفن ، یئاناوت  رادـقم  هب  رگم  اهَعْـسُو  اَّلِإ  دـنکیمن  فیلکت  ار  یـسفن 
ای نآ و  نداد  ماجنا  تردق  یئاناوت و  سفن  هک  تسا  يزیچ  نآ  سفن  عسو  زا  دوصقم  دنک و  هدافا  ار  ینعم  نیا  دشاب و  لاح  هلمج  تسا ،

. دراد ار  نآ  زا  شیب  نداد  ماجنا  تردق  یّتح 
. رّدقم لاؤس  باوج  ای  تسا  لاح  ْتَبَسَک  ام  اَهل 

بـسک و  شناهانگ . ررـض  تسا  نینچمه  و  شریغ ، هب  هن  ددرگیم . رب  شدوخ  هب  سفن  ياهیبوخ  عفن  دوس و  ینعی  ْتَبَـسَتْکا  اَـم  اـْهیَلَع  َو 
تمحز ندرک و  راک  نآ  رد  هک  باستکا  فالخ  هب  دشاب  هداتفا  تمحز  هب  نآ  لیصحت  رد  هکنیا  نودب  تسا  لام  هب  ندیسر  ینعم  هب  لام 

. تسا ندیشک 
ثعاب دوشیم ، رداص  ناسنا  زا  یهلا  رما  فلاخم  ای  قفاوم  هک  یتاکرح  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  یـصاعم  تاـعاط و  رد  بسک  لامعتـسا  و 
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و دوشیم . لـصاح  یـشاعم  تکرح  اـب  هک  تسا  یلاوما  دـننام  اـهنآ  هک  دوش  لـصاح  سفن  يارب  یتاـملظ  اـی  ینارون  نوؤش  هک  دوـشیم 
173 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رد  بسک  لامعتسا 

، دنامیم یقاب  سفن  يارب  دوش  لصاح  ریخ  قیرط  زا  هک  يزیچ  ره  تسا  ریخ  ترطف  ناسنا  ترطف  نوچ  هک  دراد  نیا  هب  راعشا  ریخ  بناج 
سفن رد  نآ  رثا  دـشابن  راک  تمحز و  ات  هک  ّرـش ، فالخ  هب  دـتفایمن . تمحز  هب  ریخ ، بسک  رد  يراذـگب  دوخ  لاـح  هب  ار  سفن  رگا  و 

. تمحز لمع و  اب  رگم  دوشیمن  لصاح  ّرش  يراذگب  دوخ  لاح  هب  ار  سفن  رگا  و  دنامیمن ، یقاب 
. تسا هضرتعم  هلمج  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  و ال  نکم ) هذخاؤم  ار  ام  ینعی   ) تسا نینمؤم  راتفگ  ءزج  انْذِخاُؤت  انَّبَر ال 

. میدرک شومارف  ار  تیرومأم  دروم  زا  يزیچ  رگا  انیِسَن  ْنِإ 
. تسا هتشادن  ار  راک  نآ  مزع  لعاف ، هک  تسا  یلعف  رد  نایسن  دننام  اطخ  و  تاّیهنم ، زا  يزیچ  رد  میدرک  اطخ  ای  انْأَطْخَأ  َْوأ 

هداد هحتف  یهاگ  هّمض و  یهاگ  یناعم  نیا  همه  رد  تسا و  ینیگنـس  هانگ و  دهع و  ینعم  هب  هرـسک  اب  رـصا »  » ًارْـصِإ اْنیَلَع  ْلِمَْحت  َو ال  انَّبَر 
تسا یتخس  فیلاکت  زا  ترابع  ادخ  بناج  زا  رصا »  » لمح و  تسا ، نیگنس  راب  ای  ینیگنـس  اجنیا  رد  دوصقم  و  ارـصا ) ای  رـصا  ، ) دوشیم

دراو نیشیپ  ياهتّما  رب  هک  تسا  ینیگنس  تخس و  یلیخ  ثداوح  زا  ترابع  نینچمه  و  دمآ . دهاوخ  هکنانچ  هدوب  نیشیپ  ياهتّما  رد  هک 
ار اهنآ  سپـس  دنتـسبیم  ریجنز  اب  ار  نانآ  اهیطبق  هدش  تیاور  هک  هچ  نآ  قبط  دشیم ، دراو  لیئارـسا  ینب  رب  هک  یثداوح  دـننام  دـشیم 

رایسب نامیا  مالسا و  زا  لبق  نآ  لّمحت  هک  یناسفن - تادراو  رب  رصا »  » نینچمه و  دنربب . الاب  اهنابدرن  رب  رجآ  لگ و  هک  دندرکیم  فّلکم 
. ددرگیم قالطا  دشیم - دراو  نانآ  رب  هک  یئاهتبیصم  دننکیم و  کیرحت  ار  توهش  بضغ و  هک  یئاهزیچ  لیبق  زا  دوب  تخس 

. تسا هدیدرگ  لمح  سفن  نایرگشل  نیشیپ و  ياهتّما  رب  هک  نانچمه  اِنْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  ُهَْتلَمَح  امَک 
174 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  قوف  هک  یئاهالب  اهفیلکت و  ینعی  ِِهب  اَنل  َۀَقاط  ام ال  اْنلِّمَُحت  َو ال  انَّبَر 

رد لمح  لامعتـسا  هک  یلاح  رد  دـنکیم  هغلابم  رب  تلالد  اجنیا  رد  لیمحت  لامعتـسا  هجو  و  امرفم . لیمحت  ام  رب  تسام  یئاناوت  تقاـط و 
. دوشیم هدافتسا  ود  نآ  لوعفم  زا  ینعم  نیا  دنکیم و  تلالد  لمح  رب  قلطم  روط  هب  هتلمح ) امک   ) اجنآ

ینعی ءاـحما  وحم و  رد  وفع  یهاـگ  و  درک ، كاـپ  وا  هنیک  زا  ار  بلق  اـی  درک ، كرت  ار  وا  بنذ  رب  تبوـقع  ینعی  هبنذ » یفع   » اَّنَع ُفـْعا  َو 
. دوشیم لامعتسا  ندرک  كاپ 

. میدرگ دنمهرهب  وت  شزرمآ  زا  ات  ناشوپب  نامیاهسفن  زا  ای  قلخ ، زا  ار  ام  ناهانگ  ینعی  اَنل  ْرِفْغا  َو 
وت نوچ   ) تسا ینابرهم  تفوطع و  بلط  ندروآ و  تلع  انیلوم ) تنا   ) ترابع نیا  نک ، تمحر  ام  رب  لیلد  نامه  هب  انالْوَم  َْتنَأ  اـنْمَحْرا  َو 

(. ناشوپب ار  ام  ناهانگ  نک و  ینابرهم  ام  هب  سپ  یتسه  الوم 
رب اریز  نادرگ ، زوریپ  دنتسه  ام  دوجو  جراخ  لخاد و  رد  هک  سنا  ّنج و  نیطایش  رب  ار  ام  نک و  يرای  ام  هب  َنیِِرفاْکلا  ِمْوَْقلا  یَلَع  انْرُْـصناَف 
ور هملاکم  هیآ  نیا  هک  « 1  » تسا رابخا  رد  و  دزاس . بلاغ  دهد و  يرای  شنانمـشد  رب  ار  شناگدنب )  ) شناتـسود هک  تسا  راوازـس  یلوم 
نآ نیب  رد  سپ  درک ، یحو  دوب  هتـسیاش  هک  روطنآ  شاهدـنب  هب  درب و  نامـسآ  هب  ار  وا  هک  یتقو  رد  شربماـیپ  اـب  تسا  دـنوادخ  يور  رد 

ُرِفْغَیَف ُهَّللا  ِِهب  ْمُْکبِـساُحی  ُهوُفُْخت  َْوأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ِیف  ام  اوُدـُْبت  ْنِإ  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  دوب : هیآ  نیا  درک  یحو  هک  یئاهزیچ 
دّمحم یلاعت ، يادـخ  هک  ینامز  ات  ع )  ) مدآ نامز  زا  ایبنا  ماـمت  هب  هیآ  نیا  و  « 2  » ٌریِدَق ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُبِّذَُعی  َو  ُءاشَی  ْنَِمل 

يراددوخ شلوبق  زا  نآ  ینیگنـس  تهج  زا  هک  دـندرک  هضرع  اهتّما  رب  زین  ناربماـیپ  درک و  هضرع  دومن  ثوعبم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
ار هیآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دندرک ،

__________________________________________________
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175 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دندرک لوبق  زین  اهنآ  هک  دومن  هضرع  شتّما  رب  تفریذپ و 

قاس هب  تشاد  هک  يریـس  رد  ربمایپ  یتقو  دـندرک  لوبق  دـنرادن و  ار  اهفیلکت  نآ  ناوت  تقاط و  هکنیا  اـب  اـهنآ  دـید  دـنوادخ  نوچ  سپ 
: تفگ سپ  دمهفب ، ار  نآ  ربمایپ  ات  درک  رارکت  وا  يارب  ار  مالک  دنوادخ  دیسر  شرع 

ادـخ و هب  نینمؤـم  هـمه  تـفگ : داد و  باوـج  شتّما  شدوـخ و  بناـج  زا  سپ  دـش ، لزاـن  وا  يارب  هـک  هـچ  نآ  هـب  دروآ  ناـمیا  لوـسر 
. میراذگیمن یقرف  شنالوسر  زا  کی  چیه  نیب  و  دندروآ ، نامیا  شنالوسر  اهباتک و  شیاههکئالم و 

سپ يدرک  نینچ  رگا  تفگ : ربمایپ  سپ  تسا . نانآ  يارب  ادخ  ترفغم  تشهب و  دـنهد ، ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  دومرف : یلاعت  يادـخ  سپ 
باوج وا  هب  یلاـعت  دـنوادخ  سپ  تسوت . يوس  هب  ترخآ  رد  همه  عجرم  تشگزاـب و  میهاوخیم و  ار  وـت  نارفغ  شـشخب و  اراـگدرورپ 

لوبق نآ  ياوتحم  تمظع  یتخـس و  همه  اب  ار  هیآ  نیا  هک  لاح  دومرف : یلاعت  يادـخ  سپـس  مداد . ماجنا  تتّما  وت و  يارب  ار  راک  نیا  داد :
نآ وت  تّما  زا  هک  تسا  نم  ّقح  سپ  درک ، لوبق  ار  نآ  وت  تّما  دـندرکن و  لوبق  مدرک ، هضرع  اـهتّما  رب  ار  نآ  نم  هک  یلاـح  رد  يدرک 
هب رگم  ار  یسفن  دنوادخ  دنکیمن  فیلکت  ْتَبَـسَتْکا  اَم  اْهیَلَع  َو  ْتَبَـسَک  ام  اَهل  اهَعْـسُو  اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال  دومرف : مرادرب و  ار  اهیتخس 

. تسا نآ  نایز  هب  تسا ، هدومن  باستکا  ّرش  زا  هک  هچ  ره  تسا و  سفن  دوس  هب  هدرک ، بسک  ریخ  زا  هک  هچ  ره  ییاناوت و  رادقم 
نیا ام  قح  رد  يدرک و  فطل  متّما  نم و  هب  هک  لاـح  ایادـخ  درک : ضرع  دینـش  ار  بلطم  نیا  هک  یتقو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  سپ 

: درک ضرع  ربمایپ  نک ، تساوخرد  دومرف : دنوادخ  شخب . ینوزف  نم  رب  سپ  يداد  ماجنا  ار  راک 
هب نیا  منکیمن و  هذخاؤم  اطخ  نایـسن و  ببـس  هب  ار  وت  تّما  نم  دومرف : یلاعت  يادـخ  نکن . هذـخاؤم  نامیاطخ  نایـسن و  رب  ار  ام  ایادـخ 

دـشیم و هداد  يرّکذـت  نانآ  رب  هاگره  هک  دـندوب  نینچ  نیـشیپ  ياهتّما  و  مروآیم ، لـمع  هب  وت  زا  هک  تسا  یمارتحا  تمارک و  تهج 
176 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ياهرد  دندرکیم ، شومارف  ناشیا 
. متشادرب وت  تّما  زا  ار  نایسن  رب  باذع  نیا  و  دشیم ، زاب  اهنآ  رب  باذع 

مارتحا و تهج  هب  متـشادرب  وت  تّما  زا  ار  نیا  دندشیم و  باقع  ناشیاطخ  هب  دندشیم و  هذخاؤم  دـندرکیم  اطخ  هاگ  ره  نیـشیپ  تّما  و 
. يراد نم  شیپ  هک  یتمارک 

لاؤس دومرف : یلاعت  يادـخ  سپ  ارم . شخب  ینوزف  يدرک  اطع  نم  هب  ارنآ  هک  لاح  ایادـخ  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  سپ 
: درک ضرع  نک 

بجاو هک  تخـس  دـیدش و  ياهراک  ینعی  يدرک ) لیمحت  ناینیـشیپ  رب  هکنانچ  نکن  لیمحت  ام  رب  تخـس  اسرف و  تقاط  راک  اراگدرورپ  )
. نادرگم بجاو  ام  رب  دندوب ، ام  زا  لبق  هک  یناسک  رب  يدوب  هدرک 

مدرکیمن لوبق  ار  نانآ  زامن  متشادرب . دوب  بجاو  نیشیپ  ياهتّما  رب  هک  ار  اهیتخـس  وت  تّما  زا  دومرف : درک و  تباجا  ار  نآ  دنوادخ  سپ 
وت تّما  يارب  ار  نیمز  همه  هک  یلاـح  رد  دـشاب ، رود  هچ  رگا  مدرک  راـیتخا  ناـنآ ، ندـناوخ  زاـمن  يارب  هک  نیمز  زا  ینّیعم  هـطقن  رد  رگم 

نیشیپ ياهتّما  و  متشادرب . ار  نآ  وت  تّما  زا  دوب و  بجاو  نیشیپ  ياهتّما  رب  هک  تسا  ییاهیتخس  زا  یکی  نیا  سپ  مداد ، رارق  كاپ  دجـسم 
رارق هدننک  كاپ  ار  بآ  وت  تّما  يارب  یلاح  رد  دـنربب  ار  ناشندـب  زا  اجنامه  دـیاب  دـشیم  سجن  ناشندـب  زا  ییاج  رگا  هک  دـندوب  نینچ 

رب ار  ناـشیاهینابرق  نیـشیپ  ياـهتّما  و  متـشادرب . وت  تّما  زا  دوـب و  قباـس  ياـهتّما  رد  هک  تسا  ییاهیتخـس  زا  یکی  مه  نیا  سپ  مداد .
دروـخیم و ار  نآ  مداتـسرفیم و  یــشتآ  مدرکیم  لوـبق  ار  یناـبرق  هـک  سک  ره  زا  سپ  دـندربیم ، سّدـقملا  تـیب  اـت  هـتفرگ و  ندرگ 
ار وت  تّما  ینابرق  هک  یلاح  رد  تشگیمرب ، نیگمغ  تحاران و  مدرکیمن  لوبق  هک  سک  ره  زا  تشگیمرب و  لاحشوخ  داش و  شبحاص 

منکن لوـبق  رگا  مـهدیم و  وا  هـب  ار  نآ  ربارب  دـنچ  مـنک  لوـبق  ار  یناـبرق  هـک  سک  ره  زا  و  مداد ، رارق  تـتّما  نیکاـسم  ارقف و  مکـش  رد 
. متشادرب وت  تّما  زا  ار  ایند  تابوقع  مرادیمرب و  وا  زا  ار  ایند  تابوقع 
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177 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  و  تشاد ، دوجو  نیشیپ  ياهتّما  رد  هک  تسا  ییاهیتخس  زا  یکی  مه  نیا 
بجاو نیـشیپ  ياهتّما  رب  هک  دوب  ییاهیتخـس  زا  نیا  دنناوخب و  زور  ياههفـصن  بش و  ياهیکیرات  رد  ار  بجاو  زامن  دیاب  نیـشیپ  ياهتّما 
ياهتّما دومرف : هکنیا  ات  مدرک . بجاو  نانآ  طاـشن  تقو  رد  زور و  بش و  فارطا  رد  ناـنآ  رب  ار  زاـمن  متـشادرب و  وت  تّما  زا  ار  نآ  دوب و 

زا هک  دوب  نیشیپ  ياهیتخـس  زا  یکی  نیا  و  دنتـشاد ، هانگ  کی  هانگ  کی  لباقم  رد  هنـسح و  کی  بوخ  راک  هنـسح و  لباقم  رد  نیـشیپ 
. مداد ربارب  کی  ار  هانگ  ربارب و  هد  ار  هنسح  متشادرب و  وت  تّما 

لمع سابل  تّین  نآ  هب  رگا  دـشیمن و  هتـشون  یباوث  ناـنآ  رب  دـندرکیمن ، لـمع  نآ  هب  دنتـشاد و  یبوخ  راـک  دـصق  رگا  نیـشیپ  ياـهتّما 
هد دنک  لمع  رگا  هنـسح و  کی  دـنکن  لمع  هچ  رگا  تّین  نامه  هب  وت  تّما  يارب  یلو  دـشیم ، هتـشون  هنـسح  کی  ناشیارب  دـندناشوپیم 

هتـشون نآ  رب  يزیچ  دندشیمن  بکترم  لمع  رد  یلو  دـندرکیم  هانگ  ّتین  رگا  نیـشیپ  ياهتّما  دومرف : هکنیا  ات  دوشیم .... هتـشون  هنـسح 
ات دوشیم .... هتشون  وا  يارب  هنسح  دنکن  لمع  دنک و  هانگ  دصق  هاگره  وت  تّما  یلو  دشیم . هتـشون  هانگ  دشیم  بکترم  رگا  و  دشیمن .

هبوت زا  دـعب  هک  دوب  نیا  هانگ  زا  نانآ  هبوت  و  دـشیم ، هتـشون  ناشیاهرد  رب  ناشهانگ  دـندرکیم  هانگ  یتقو  نیـشیپ  ياـهتّما  دومرف : هکنیا 
ياههدرپ متشاذگ و  اهنآ  نیب  مدوخ و  نیب  ار  ناشناهانگ  متشادرب و  وت  تّما  زا  ار  یتخس  نیا  و  دشیم ، مارح  ناشیارب  ماعط  نیرتبوبحم 

رب ار  ماعط  نیرتبوبحم  هک  منکیمن  وحن  نیا  هب  باقع  و  مدرک . لوبق  تبوقع  نودـب  ار  نانآ  هبوت  مدیـشک و  ناشناهانگ  يور  رب  یتفلک 
. منک مارح  اهنآ 

ات متفریذپیمن  ار  ناشهبوت  ایند  رد  نانآ  تبوقع  نودب  نم  دندرکیم و  هبوت  لاس  هاجنپ  ای  داتشه  ای  لاس  دص  هانگ  کی  زا  نیـشیپ  ياهتّما 
مه هب  مشچ  کی  رادقم  هب  سپـس  دـنکیم  هانگ  لاس  دـص  ای  لاس  لهچ  ای  لاس  یـس  ای  لاس  تسیب  وت  تّما  زا  درم  کی  دومرف : هک  اجنآ 

. مشخبیم ار  وا  ناهانگ  همه  نم  دوشیم ، نامیشپ  دنکیم و  هبوت  ندز 
178 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  اطع  نم  هب  همه  نیا  هک  لاح  ایادخ  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  سپ 

: درک ضرع  ربمایپ  نک . تساوخرد  دومرف : ارم . شخب  ینوزف  سپ  يدومرف 
مداد و ماجنا  وت  تّما  وت و  دروم  رد  مه  ار  نیا  نم  دومرف : یلاعت  يادـخ  نکن . لیمحت  ام  رب  میرادـن  ار  نآ  تقاط  اـم  هک  ار  يزیچ  ایادـخ 

فیلکت ناشتقاط  قوف  ار  تاقولخم  هک  اهتّما  عیمج  رد  تسا  نم  مکح  نیا  و  متـشادرب ، وت  تّما  زا  ار  نیـشیپ  ياـهتّما  ياـهالب  یگرزب 
. منکن

دروم رد  ار  وفع  شـشخب و  محر و  دومرف : دـنوادخ  یتسه . ام  يالوم  وت  امن ، محر  ام  رب  شخبب و  ار  ام  ام و  زا  رذـگب  درک : ضرع  ربمایپ 
. مهدیم ماجنا  وت  تّما  زا  ناگدننک  هبوت 

هایس واگ  رد  دیفس  لاخ  دننام  نیمز  يور  رد  وت  تّما  دومرف : یلاعت  يادخ  نادرگ ، بلاغ  هد و  يرای  رفاک  موق  رب  ار  ام  درک : ضرع  ربمایپ 
نم دزن  هک  یگرزب  تمارک و  تهج  هب  دـنوشیمن  هتفرگ  تمدـخ  هب  دـنریگیم و  تمدـخ  هب  دنتـسه و  بلاغ  اناوت و  نانآ  دنـشخردیم ،
رگا ای  دـشابن و  ینید  وت  نید  زج  نیمز  برغ  قرـش و  رد  هک  یئاج  اـت  مزاـس  رهاـظ  ناـیدا  ریاـس  رب  ار  وت  نید  هک  تسا  نم  ّقح  و  يراد ،

«. 1  » دنهدب هیزج  وت  نید  لها  هب  دشاب 
زا ود  نآ  هکنیا  شلبق و  هیآ  هیآ و  نیا  تلیـضف  رد  راـبخا  دـنتخادرپیم ) ناناملـسم  هب  تاـیلام  ناوـنع  هب  هـک  دوـب  یلوـپ  اـی  لاـم  هـیزج  )

تـسد اب  دنوادخ  هک  دومرف  لزان  تشهب  ياهجنگ  زا  هیآ  ود  دـنوادخ  هک  تسا  هدـش  تیاور  و  تسا . رایـسب  « 2  » دنتسه شرع  ياهجنگ 
بـش مایق  زا  دناوخب  اشع  زامن  زا  دعب  ار  هیآ  ود  نآ  سک  ره  و  دوب ، تاقولخم  شنیرفآ  زا  لبق  لاس  رازه  ود  نیا  تشون و  ار  نآ  شدوخ 

: تسا یتیاور  رد  و  «، 3  » دنکیم تیافک 
«. 4  » تسا سب  ار  وا  دناوخب  ار  هرقب  هروس  رخآ  زا  هیآ  ود  سک  ره 

هرقب هروس  نایاپ 
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__________________________________________________

ص 291 ج 1 / یفاص : ( 1)
ح 1229 ص 256 / ج 1 / نیلقثلا : رون  ( 2)

 ].....[ ص 291 ج 1 / یفاص : ( 3)
ص 291 ج 1 / یفاص : ( 4)

179 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

179 ص :  نارمع .....  لآ  هروس 

هراشا

. تسا یندم  نآ  و 

179 ص :  هیآ 1 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(1  ) ملا

179 ص :  همجرت ..... :

. تسا یهلا  رارسا  زا  فورح  نیا  ملا ،

179 ص :  هیآ 2 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(2  ) ُموُّیَْقلا ُّیَْحلا  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال 

179 ص :  همجرت ..... :

. تسا رادیاپ  هدنز و  وا  و  تسین ، یئادخ  وا  زج  هک  تسا  یئادخ  نامه  هّللا 

179 ص :  ریسفت ..... :

. دش هداد  حرش  الصفم  یسرکلا  ۀیآ  رد  نآ  هّیقب  هرقب و  هروس  لّوا  رد  ملا »  » ریسفت ُموُّیَْقلا  ُّیَْحلا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  ملا 

179 ص :  هیآ 3 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]
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هراشا

(3  ) َلیِْجنِْإلا َو  َةارْوَّتلا  َلَْزنَأ  َو  ِْهیَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  َْکیَلَع  َلَّزَن 

179 ص :  همجرت ..... :

. داتسرف ار  لیجنا  تاروت و  باتک  نآرق  زا  شیپ  داتسرف و  وت  يوس  هب  یتسار  هب  ار  نآرق  هک  یئادخ  نآ 

179 ص :  ریسفت ..... :

بتک و هدـننک  قیدـصت  هک  یلاح  رد  داتـسرف  ورف  ار  باـتک  قح  هب  وت  يارب  دـنوادخ  ِْهیَدَـی  َْنَیب  اـِمل  ًاقِّدَـصُم  ِّقَْحلاـِب  َباـتِْکلا  َکـْیَلَع  َلَّزَن 
. تسا هتشذگ  هک  تسا  یعیارش 

180 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  یلوق  هب  هژاو  نیا  تسا ، یسوم  باتک  مسا  ةاروت  َةارْوَّتلا  َلَْزنَأ  َو 
شتآ ینعی  دـنزلا » يرو   » لثم يرو »  » زا تسا  یبرع  ظفل  هکنیا  ای  تسا ، نآ  نتخاس  یبرع  يارب  مـال  فلا و  ندـش  لـخاد  تسین و  یبرع 
قحلم جرحد »  » هب هک  تسا  یلعف  ردصم  هک  دشابیم  ۀجرحد  نزو  رب  ۀـیرو  نآ و  لصا  و  دیـشوپ ، ار  وا  ینعی  هاراو »  » زا ای  دـش ، رهاظ  نآ 

. فلا هب  ءای  هدش و  لدب  ءات  هب  واو  سپ  تسا  هدش 
هکنیا ای  دشاب ، نآ  ندرک  یبرع  يارب  مال  فلا و  یمجع و  زین  نآ  تسا  نکمم  تسا و  هدش  هدناوخ  نآ ، حـتف  هزمه و  رـسک  اب  َلیِْجنِْإلا  َو 

ریس - 5 ریثک . عمج  - 4 لمع . - 3 يزیچ . نتخادـنا  زا  - 2 ردـپ . ای  دـنزرف  ینعم  هب  لجن  زا  - 1 دـشاب : قتـشم  ریز  یناعم  زا  تسا و  یبرع 
. لیلد تّجح و  - 6 دیدش .

. مشچ دید  تعسو  ینعم  هب  تکرح  اب  لجن »  » زا - 8 ار . شاهتخت  حول و  كدوک  ندرک  كاپ  - 7

180 ص :  هیآ 4 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(4  ) ٍماِقْتنا ُوذ  ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو  ٌدیِدَش  ٌباذَع  ْمَُهل  ِهَّللا  ِتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  َناقْرُْفلا  َلَْزنَأ  َو  ِساَّنِلل  ًيدُه  ُْلبَق  ْنِم 

180 ص :  همجرت ..... :

نیا تّجح  مامتا  دوجو  اب  ادـخ  تایآ  هب  هک  نانآ  انامه  داتـسرف  ار  نآرق )  ) لـطاب زا  قح  هدـننک  ادـج  لـماک  باـتک  مدرم ، تیادـه  يارب 
. تسا ناراکمتس  هدنهد  رفیک  ردتقم و  ادخ  تسا و  تخس  باذع  اهنآ  رب  دندش . رفاک  مه  زاب  ینامسآ ، باتک 

180 ص :  ریسفت ..... :

ورف ار  نآرق  ینعی  ناقرف  و  تسا . هدوب  مدرم  يارب  یتیادـه  َناقْرُْفلا  َلَْزنَأ  َو  ِساَّنِلل  ًيدُـه  نامز ، نیا  زا  لبق  اـی  نآرق  زا  لـبق  ینعی  ُلـْبَق  ْنِم 
هّللا یّلـص  ربمایپ  بلق  رب  ردـق  بش  رد  هک  تسا  باتک  همه  هیآ ، لّوا  رد  باتک  زا  دوصقم  هک  دوشیم  هتـسناد  مه  تهج  نیا  زا  داتـسرف ،

ربمایپ هنیس  ماقم  رب  ندمآ  دورف  ندش و  لزان  ببـس  هب  هک  تسا ، تیالو  راثآ  ای  تسا ، تلاسر  ماکحا  همه  ای  تسا ، هدش  لزان  هلآ  هیلع و 
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181 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هب  باتک  نوچ  و  تسا ، هدش  هدرتسگ 
هتـشاذگ قرف  ینعم  هب  تسا  ردـصم  ناقرف  نیاربانب  دوشیم ، ریبعت  يوبن  یـسدق و  رابخا  یهلا و  باتک  ظاـفلا  هب  یظفل  یـسفن و  تاراـبع 

هتخاس ادج  نآ  ریغ  زا  ار  هلزنم  بتک  زین  لطاب و  زا  ار  قح  اریز   ) هدنهد لیـصفت  هدنراذگ و  قرف  ینعم  هب  ای  ندش ، هداد  لیـصفت  ندـش و 
ریـسفت دوش  لمع  نآ  هب  تسا  بجاو  هک  یمکحم  تایآ  هب  ناقرف  و  تسا ، هدـش  ریـسفت  باـتک  همه  هب  نآرق  يداـیز ، راـبخا  رد  و  تسا )

. میتشاد نایب  یطوسبم  حرش  نآرق  ناقرف و  يارب  نیا  زا  شیپ  و  دراد . هراشا  میدرک ، رکذ  هک  هچنآ  هب  ینعم  نیا  و  «، 1  » تسا هدش 
لوزن اریز  دوشیم ، طابنتـسا  ناـقرف  لـیجنا و  تاروت و  لازنا  رد  لازنا  هب  و  باـتک ، لـیزنت  رد  لـیزنت  هب  ریبـعت  هجو  دـش  رکذ  هک  هچنآ  زا 

زا ندیـشک  یتخـس  هب  جایتحا  اذل  دوب و  تالاح و )... اهتبـسانم و  تاملک و  دـیق  رد   ) دـییقت ماقم  هب  قلطم ) روط  هب   ) قالطا ماقم  زا  باتک 
زا اهنآ  هک  ناقرف  لیجنا و  تاروت و  لوزن  فالخ  هب  دوش . لزان  وا  رب  باتک  هک  تشاد  ار  نآ  دادعتـسا  ّتیلباق و  هک  دوب  یـسک  نآ  فرط 
رب تلالد  هک  ار  لیزنت  ظفل  اذـل  و  دوبن ، دایز  ندیـشک  یتخـس  هب  جاتحم  سپ  دـناهدش ، لزان  یلیـصفت  دـییقت  ماقم  هب  یلامجا  دـییقت  ماقم 

. درواین درکیم  هغلابم 
: دومرف داد و  باوج  یلاعت  يادخ  اذل  تسا  هدیزرو  رفک  اهباتک  هب  هک  تسا  یسک  لاح  زا  ندرک  لاؤس  ماقم  نوچ  و 

یقافآ و یـسفنا و  تایآ  زا  ّمعا  تایآ  و  تسا ، هدش  نایب  دایز  ياهدیکأت  اب  تایآ  هب  رفک  ٌدـیِدَش  ٌباذَـع  ْمَُهل  ِهَّللا  ِتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
يادخ لالج  لامج و  تایآ  اهنیا  همه  ریبک  ملاع  تادوجوم  نآ و  یناسفن  ینامـسج و  تادراو  سفن و  تانوؤش  هک  اریز  تسا ، ینیودـت 

. تسا یلاعت 
، تایآ هب  نارفاک  زا  يرایـسب  اریز  اهنآ ، تاذ  تهج  زا  هن  تسا  ناشندوب  تایآ )  ) هناشن تهج  زا  اهنآ  هب  رفک  تاـیآ ، هب  رفک  زا  دوصقم  و 

تاذ
__________________________________________________

ص 269 ج 1 / ناهرب : ( 1)
182 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رفک دنتـسه  هیآ )  ) هناشن اهنآ  هکنیا  هب  داقتعا  تهج  زا  اهنآ  هک  یلاح  رد  تسین  هدیـشوپ  اهنآ  زا  و  دننکیم ، هدـهاشم  ار  اههناشن  تایآ و 
. دنزرویم

یلاعت يادخ  یعنام  چیه  هک  تسا  نیا  یلاعت  يادخ  تّزع  ینعم  و  دیکأت ، لیلعت و  ماقم  رد  تسا  هفوطعم  ای  تسا  هّیلاح  هلمج  ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو 
. دنکیمن عنم  دوخ  دارم  زا  ار 

. دنکب ینامرفان  تفلاخم و  وا  اب  هک  تسا  یسک  زا  ماقتنا  وا ، نأش  زا  ینعی  ٍماِقْتنا  ُوذ 

182 ص :  هیآ 5 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(5  ) ِءامَّسلا ِیف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  ٌءْیَش  ِْهیَلَع  یفْخَی  َهَّللا ال  َّنِإ 

182 ص :  همجرت ..... :

. تسین ناهنپ  ادخ  زا  نیمز  نامسآ و  رد  يزیچ  انامه 
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182 ص :  ریسفت ..... :

هدـش هتفگ  هک  ایوگ  تساهنآ . رفک  هب  اهنآ و  هب  یلاـعت  يادـخ  ملع  زا  لاؤس  باوج  اـی  لـیلعت  ماـقم  رد  تسا  فاـنیتسا  یفْخَی  ـال  َهَّللا  َّنِإ 
رد هن  نیمز و  رد  هن  يزیچ  وا  رب  ِءامَّسلا  ِیف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  ٌءْیَـش  ِْهیَلَع  دنامیمن  ناهنپ  دومرف : سپ  دنادیم ؟ ادـخ  ار  اهنآ  رفک  ایآ  تسا :

ملاع تسا ، هناگهس  ملاوع  لماش  نیمز  نوچ  دـنامیمن . ناـهنپ  وا  زا  يزیچ  تسادـخ ) ریغ  هچ  نآ   ) هّللا يوس  اـم  ماـمت  رد  ینعی  نامـسآ .
رد رتشیب  حیـضوت  يارب   ) تسا دّرجم  حاورا  ّربدم و  حاورا  لماش  زین  نامـسآ  و  یعیبط ، داسجا  و  یناملظ ، ياهردـق  و  ینارون ، ياههزادـنا 

(. دوش هعجارم  دیهش ، يدرورهس ، نیّدلا  باهش  خیش  قارشالا  تمکح  باتک  هب  تملظ  رون و  دروم 

182 ص :  هیآ 6 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(6  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ُءاشَی ال  َْفیَک  ِماحْرَْألا  ِیف  ْمُکُرِّوَُصی  يِذَّلا  َوُه 

182 ص :  همجرت ..... :

اتکی تاذ  نآ  زج  ییادخ  دراگنیم  هدام ) رن و  ابیز و  تشز و   ) دـنک هدارا  هک  هنوگ  ره  ناردام  محر  رد  ار  امـش  تروص  هکنآ  تسادـخ 
183 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تساناد زیچ  همه  رب  اناوت و  راک  ره  هب  هک  تسین 

183 ص :  ریسفت ..... :

؟ دنادیم نیمز  نامسآ و  رد  ار  ایشا  نطاب  ایآ  تسا : نینچ  نآ  ریدقت  هک  یلاؤس  باوج  تسا و  فنأتسم  ای  تسا  لاح  ْمُکُرِّوَُصی  يِذَّلا  َوُه 
هب رداـم  محر  رد  هک  تسوا  اریز  دـنادیم ، تسا  ملاـع  رد  هک  هچ  نآ  رهاوظ  دـنوادخ  ینعی  تسا ، مکح  تاـبثا  ّتلع  زا  لاؤس  باوج  اـی 

رهاوظ هنوگچ  سپ  دـنادیم ، دـناهدشن  دوجوم  زونه  هک  ار  ییاهزیچ  ایـشا و  نطاب  وا  سپ  ُءاشَی  َْفیَک  ِماحْرَْألا  ِیف  دـهدیم . تروص  امش 
. دناهدش دوجوم  ملاع  رد  هک  دنادن  ار  ایشا 

هک تسا  یناسنا  هراّیـس  هفیطل  ياهمحر  يرـشب ، یناویح و  سوفن  هک  اریز  درادـن ، ینامـسج  نارداـم  ياـهمحر  هب  یـصاصتخا  ماـحرا ، و 
دوشیم و اهناسنا  ياذـغ  هک  اـههویم  تاـبوبح و  اـهتشوگ و  اـههناد و  لـیبق  زا  هدـیعب  ّداوم  هکلب  دوشیم . اـهنآ  هب  هّجوتم  ادـخ  باـطخ 

ییاهمحر اهنیا  همه  دنتـسه  اضعا  هب  هیبش  هک  ییاهنوخ  و  دوشیم ، يراج  اضعا  اهگر و  رد  هک  ییاـهنوخ  و  « 2  » سومیک و  « 1  » سولیک
یلاع بتارم  و  دنـشابیم ، یناسنا  هفیطل  يرـشب و  یناویح و  سوفن  ياهمحر  ناشندوب  نینج  بتارم  رد  هک  ییاههفطن  دنتـسه ، هفطن  يارب 

هک تسا ، هدـش  دراو  يراـبخا  نطب »  » هراـب رد  تهج  نیمه  هب  دـشابیم . شدوـخ  زا  رتـالاب  هبترم  محر  یهجو  هب  مادـک  ره  یناـسنا  سفن 
توعد لوبق  يولو و  ّصاخ  تعیب  هک  یتقو  ات  ناسنا  اریز  تسا ، هدش  ریسفت  تیالو  هب  نآ  تسا و  تخبشوخ  شردام  نطب  رد  تخبشوخ 

وا لاح  دشاب ، هتفرگن  رارق  یفیلکت  تیالو  تحت  هدومنن و  ینطاب 
__________________________________________________

ریثأت تساجنآ  رد  دوشیم و  کچوک  هدور  دراو  هدـعم  زا  شراوگ  نیح  رد  هک  ییاذـغ  عیاـم ، هراـصع ، یناـنوی ، زا  ذوخأـم  سولیک  ( 1)
. دیآیم رد  ریش  هیبش  یعیام  تروص  هب  ددرگیم  نآ  لخاد  هک  ییاههریش 
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. هتخپ هدعم  رد  هک  ییاذغ  هدعم ، رد  اذغ  تخپ  سومیک - ( 2)
184 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هدش ّرقتسم  محر  رد  هک  دوشیم  ياهفطن  لاح  وا  لاح  ّصاخ ، تعیب  ببس  هب  تیالو  رد  لوخد  زا  سپ  و  تسا ، درم  بلص  رد  هفطن  لاح 
رد هک  یسک  و  «، 1  » دوشیم ران  ّتنج و  میسق  ع )  ) یلع اذل  و  تیالو ، رد  لوخد  زا  دعب  رگم  دوشیمن  رهاظ  تواقش  تداعـس و  و  تسا ،
ای هکنیا  ات  ددرگیم  رهاظ  وا  دزن  ع )  ) یلع و  دوشیم ، هضرع  وا  هب  تیالو  هکنآ  زا  دـعب  رگم  دوشیمن  جراخ  ایند  زا  دوشن  لخاد  تیـالو 

. یّقش ای  تسا  دیعس  ای  تقو  نآ  دنک ، راکنا  ای  دریذپب و 
ات قولخم  نآ  نیب  هک  ار  یئاهتروص  همه  دنک  قلخ  ار  یقولخم  دهاوخب  هاگ  ره  دنوادخ  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا 
نم هب  تهابـش  قولخم  نیا  دیوگن  یکی  هکنیا  ات  دنیرفآیم  شقن  اهتروص  زا  یکی  قبط  رب  سپـس  دـنکیم  عمج  تسا  هتـشاد  دوجو  مدآ 

«. 2  » تسین هیبش  زین  مناردپ  زا  کی  چیه  هب  درادن و 
ره اهمحر  رد  ات  دتـسرفیم  ار  قاّلخ  هکئالم  ود  دنوادخ  سپـس  دنوشیم ، هدیرفآ  محر  رد  شریوصت  ناسنا و  تسا : يرگید  ثیدـح  رد 

میدق حور  هک  هفطن  نآ  رد  سپس  دنـسریم ، محر  هب  ات  دنوشیم  محر  دراو  نز  ناهد  هار  زا  نانآ  دنرآ ، دیدپ  دهاوخیم  ادخ  هک  ار  هچ 
دننکیم و زاب  مشچ  شوگ و  نینج  يارب  ادخ  نذا  هب  دنمدیم و  اقب  تایح و  حور  تسا ، هدرک  رذگ  نانز  نادرم و  بلـص  زا  دراد و  رارق 

اضق وا  رب  دنکیم ، یحو  هکئالم  ود  هب  دنوادخ  سپس  دننکیم ، تسرد  دراد ، رارق  ناسنا  ره  مکش  رد  هک  هچنآ  عیمج  اضعا و  حراوج و 
. دینک طرش  ار  « 3  » ءادب دیسیونیم  هچنآ  رد  دینک و  ارجا  وا  هراب  رد  ارم  رما  دیسیونب  ارم  ردق  و 

__________________________________________________
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هب هن ، ای  تسا  زیاج  یلاعت  يادخ  هراب  رد  ءادب  ایآ  هک  تسا  نینچ  نآ  ثحب  يانبم  نآ . يافخ  زا  دعب  تسا  ییأر  ای  يرما  روهظ  ءادب ، ( 3)
. دنک لصاح  فارصنا  ادعب  دنادرگ و  رّرقم  ار  يرما  یلاعت  يادخ  تسا  نکمم  هک  ینعم  نیا 

185 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
سپ دینک ، هاگن  شردام  رـس  هب  دـینک  دـنلب  ار  ناترـس  دـنکیم  یحو  اهنآ  هب  دـنوادخ  میـسیونب ، هچ  اراگدرورپ  دـنیوگیم : هکئالم  سپ 

تروص حول ، نآ  رد  دننکیم و  هاگن  حول  نآ  هب  سپ  دروخیم  شردام  یناشیپ  هب  هک  دننیبیم  ار  یحول  ناهگان  دننکیم  دنلب  ار  ناشرس 
زا یکی  دومرف : ماما  دنهدیم . صیخـشت  ار  وا  بتارم  عیمج  تسا و  تخبـشوخ  ای  تخبدب و  ایآ  هک  دننیبیم  وا  نامیپ  گرم و  تنیز و  و 

طرـش ار  ءادـب  دناهتـشون  هک  هچنآ  رد  و  دنـسیونیم ، دراد  دوجو  حول  رد  هک  ار  هچنآ  همه  سپ  دـنکیم ، الما  يرگید  رب  هکئـالم  ود  نآ 
: دومرف ماما  دنناتسیایم . ردام  مکش  رد  ار  وا  سپس  دنراذگیم  قولخم  نآ  مشچ  ود  نیب  هدرک  مامت  ار  هتشون  سپس  دننکیم ،

. یغای شکرس و  ره  رد  رگم  دوشیمن  قّقحم  ینعم  نیا  دتفیب و  دنک و  یشکرس  هک  اسب  هچ 
: تفگ هک  اجنآ  ات  دسرب .... كدوک  ندمآ  نوریب  تقو  هک  هاگ  نآ  و 

رارق مکـش  نیئاـپ  هب  شرـس  دـیآیم و  شرـس  يـالاب  شیاـهاپ  دوشیم و  هنوراو  دـسرتیم و  نآ  زا  كدوک  هک  دـننزیم  گـناب  هکئـالم 
نیا و  دریگیم ،

__________________________________________________

هیجوت و رد  اذل  تسا . هدش  هدید  روما  هنوگ  نیا  عیارـش  رد  یفرط  زا  دـننادیم و  ّقح  تاذ  هب  رفک  ار  ینعم  نیا  هب  ءادـب  باستنا  نامّلکتم 
رّوصت يروط  ار  یمکح  يرما و  ناگدنب  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  ادخ  تاذ  دروم  رد  ءادب  دناهتفگ : هداتفا و  رکف  هب  ادخ  هراب  رد  نآ  ریـسفت 

یهّجوت نآ  هب  اذل  تسا  یفخم  ناگدنب  زا  تسا  ظوفحم  حول  رد  موقرم  هچنآ  نوچ  دشاب و  نآ  زا  ریغ  ظوفحم  حول  رد  هکیلاح  رد  دـننک 
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طوبضم و ظوفحم  حول  رد  هچنآ  نانآ  يارب  هک  یعقوم  و  دننکیم ، هدهاشم  ردق  ملاع  ای  تابثا و  وحم و  حول  رد  ار  نآ  فالخ  دنرادن و 
. تسا هدش  لصاح  ءادب  دنرب  نامگ  دش ، راکشآ  دننکیم  رکف  هچنآ  فالخ  مولعم و  تسا ، موقرم 

هیرشع ینثا  هعیش  تادقتعم  زا  هدش و  حرط  ( 39 دعر : هروس   ) ِباتِْکلا ُّمُأ  ُهَْدنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی  هیآ  ساسا  رب  ءادـب  هب  داقتعا 
هرعاشالا و نیب  ۀعیـشلا  ص 78 و  قرفلا ، تــالاقملا و  ص 447 و  دارملا ، فـشک  همجرت  زا  لـقن  هب  ص 76  مالک ، ملع  گـنهرف   ) تسا

(. ص 230 هلزتعملا ،
186 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. 1  » ثیدح رخآ  ات  دنک .... ناسآ  ار  محر  زا  جورخ  كدوک  نز و  رب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  يارب 
ترابع نآ  و  دراد ، یگتـسب  نآ  هب  ردام  ياقب  هک  تسا  یتهج  نآ  زا  هکئالم  لوخد  زا  هیانک  ناهد  هار  زا  محر  لخاد  هب  هکئـالم  نتفر  و 

تسا و تاهج  زا  جراخ  هکئالم  اریز  تسین ، هکئالم  جورخ  لوخد و  يارب  یتمس  یتهج و  تعیبط  ملاع  رد  هن  رگ  تسا و  یبیغ  تهج  زا 
«. 2  » دوشیمن تاهج  هب  دودحم 

زا دسریم ) لعف  هب  ادعب  و   ) تسا هوقلاب  هک  تسا  يزیچ  نآ  طابنتـسا  زا  هیانک  دروخیم  ردام  یناشیپ  هب  هک  یحول  زا  ردق  اضق و  نتـشون 
يارب ءادب  طرش  و  دشابیم ، نآ  راثآ  ببـس  هب  نینج ،)  ) ّلحم زا  تسا  هوقلاب  هچنآ  يریذپ  ریثأت  و  نینج )  ) تسا نآ  رد  هّوق  نآ  هک  یّلحم 

. ددرگیم ریذپ  ریثأت  ّلحم  زا  جراخ  ياهببس  هلیسو  هب  دشاب  هوقلاب  هک  يزیچ  یهاگ  هک  تسا  نیا 
( دزادرپیم شنیرفآ  هب  هنوگ  نیا  تسین  ییادـخ  وا  زج  هکنیا  تّلع  هب  ینعی   ) لیلعت عضوم  رد  هیفانیتسا  ای  تسا  هیلاـح  هلمج  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ـال 

يریگولج دنک ، میـسرت  محر  رد  دهاوخب  ادـخ  هک  ار  هچنآ  ریوصت  زا  دـناوتیمن  یعنام  چـیه  سپ  تسا  تّزع  اب  گرزب و  وا  نوچ  ُزیِزَْعلا 
. دیامن

ار نآ  كدوک  دادعتـسا  هک  یتروص  ناـمه  هب  رگم  دزادرپیمن  یمیـسرت  ریوصت و  هب  ینعی  دـنکیم ، لـمع  تمکح  قبط  رب  وا  ُمیِکَْحلا و 
. دنیرفآیم ددرگیم ، رب  ناهج  هب  ای  كدوک  هب  هک  یحلاصم  قبط  و  دنکیم ، اضتقا 

186 ص :  هیآ 7 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ُْهنِم ََهباشَت  ام  َنوُِعبَّتَیَف  ٌْغیَز  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأَـف  ٌتاـِهباشَتُم  ُرَخُأ  َو  ِباـتِْکلا  ُّمُأ  َّنُه  ٌتاـمَکُْحم  ٌتاـیآ  ُْهنِم  َباـتِْکلا  َکـْیَلَع  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه 
ِباْبلَْألا اُولوُأ  َّالِإ  ُرَّکَّذَـی  ام  َو  انِّبَر  ِدـْنِع  ْنِم  ٌّلُک  ِِهب  اَّنَمآ  َنُولوُقَی  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِـساَّرلا  َو  ُهَّللا  َّالِإ  ُهَلیِوَْأت  ُمَْلعَی  ام  َو  ِِهلیِوَْأت  َءاِغْتبا  َو  ِۀَْـنتِْفلا  َءاـِغْتبا 

(7)
__________________________________________________
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ص 293 ج 1 / یفاص : ( 2)

187 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

187 ص :  همجرت ..... :

دهاوخ باتک  تایآ  رگید  عجرم  لصا و  اـهنآ  هک  تسا  مکحم  تاـیآ  باـتک  نآ  زا  یخرب  هک  داتـسرف  وت  هب  ار  نآرق  هک  ییادـخ  تسوا 
رد نآ  ندرک  لیوأت  هب  ات  دناهتفر  هباشتم  یپ  زا  تسه  لطاب  هب  لیم  ناشلد  رد  هک  یهورگ  هکنآ  ات  هباشتم  تسا  یتایآ  رگید  یخرب  دوب و 
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هب ام  دنیوگ  شناد  لها  دنادن و  یـسک  ملع ، رد  ناخـسار  ادخ و  زج  ار  نآ  لیوأت  هک  یتروص  رد  دنرآ . دیدپ  ههبـش  يرگهنتف و  هار  نید 
همه نآرق  تایآ  هک   ) ینعم نیا  رب  شناد و  نیا  هب  هدمآ و  ام  راگدرورپ  بناج  زا  نآ  هباشتم  مکحم و  مامت  هک  میدیورگ  باتک  نآ  همه 

. دنهاگآ نادنمدرخ  اهنت  تسادخ ) بناج  زا 

187 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

ام همه  زا  ترابع  اجنیا  رد  باتک  و  تسا ، یلاـعت  يادـخ  تمکح  ناـیب  هّیفاـنیتسا و  اـی  تسا  هیلاـح  هلمج  َباـتِْکلا  َکـْیَلَع  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه 
. تشذگ باتک  لّوا  رد  هکنانچ  دشابیم  ادخ  باتک  تسه  هچ  ره  ادخ  تاذ  زج  اریز  تسا ، هّللا  يوس 

نآ رد  وا  بسانم  هک  تسا  یتروص  هب  نآ  لزان  ماقم  هّتبلا  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ماقم  رب  نآ  روهظ  زا  ترابع  باتک  لوزن  و 
شوقن و تارابع و  ظافلا و  ببـس  هب  نآ  روهظ  ای  دـش ، هداتـسرف  ماکحا  زا  هک  هچنآ  هب  شتلاسر  ماقم  رب  باتک  نآ  روهظ  ای  دـشاب ، ماـقم 

. دشابیم ینیودت  باتک  هک  تسا  اههتشون 

187 ص :  هباشتم .....  مکحم و  نایب 

مکحأ  » و دـباییمن ، هار  نآ  هب  نتفر  نیب  زا  نتـسکش و  هک  يوحن  هب  درک  مکحم  ارنآ  ینعی  ءانبلا » رمـالا و  مکحأ   » ٌتاـمَکْحُم ٌتاـیآ  ُْهنِم 
188 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  و  دباییمن ، هار  نآ  هب  خسن  وحم و  هک  يوحن  هب  درک  مکحم  ار  مکح  ینعی  مکحلا »

لباـقم رد  هباـشتم  دراوم ، نیا  ماـمت  رد  و  درادـن ، هار  نآ  رد  لاـمتحا  هک  يوـحن  هب  دروآ  مکحم  رادـیاپ و  ار  ظـفل  ینعی  ظـفّللا » مکحأ  »
هدیدرگ لقن  نانآ  ریغ  زا  ای  و  « 1  » هدیـسر ام  هب  ع )  ) نیموصعم زا  هک  يرابخا  مکحم و  هباشتم و  يانعم  دروم  رد  و  دریگیم ، رارق  مکحم 

. ددرگیم رب  دش  رکذ  هک  یناعم  نیمه  هب  تسا 
تاهباشتم لوصا  و  تامکحم ، اهنآ ، ینـالقع  هوجو  تهج  زا  یناـسفن  تاـیآ  زین  ینـالقع و  تاـیآ  ریبک ،) ملاـع   ) ریبک ینیوکت  باـتک  و 

وحم و نتفای  هار  تهج  زا  لفاس ، یلاـع و  یلفـس ) توکلم  اـیلع و  توکلم  هب  طوبرم   ) یتوکلم یملع  یعیبط و  ینیع  تاـیآ  و  دنـشابیم ،
. دنشابیم تاهباشتم  اهنآ ، هب  لاوز 

یـسفن و تایآ  تسا و  تامکحم  نآ ، یلقع  یحور و  تایآ  تسا ، ریبک ) ملاع   ) ریبک باتک  هدـش  رـصتخم  هک  یناسنا ، ینیوکت  باتک  و 
تامولعم درادـن و  هار  اجنآ  رد  لاوز  نوچ  تسا  تاـمکحم  نآ  ینـالقع  مولع  ناـسنا ، یملع  هئـشن  تهج  زا  و  تسا . تاـهباشتم  یعیبط ،

، ناسنا یناسفن  مولع  و  تسا . مولع  دوخ  زا  تراـبع  شیاـههنومن  تهج  زا  هئـشن ، نآ  تاـمولعم  اریز  دنتـسین ، ریذـپ  فّلخت  مولع  زا  اـهنآ 
ناـشتامولعم اـب  و  دـنوشیم ، وحم  سفن  زا  نوچ  دـنتاهباشتم ، همه  شتاـّینظ  تاـّینیقی و  شتارّوـصت ، تاقیدـصت و  شتاـیئزج ، تاـّیلک و 

. تسا هدش  هدیمان  اهنامگ ) « ) نونظ  » تهج نیمه  زا  و  تسا . زیاج  زین  مولع  نآ  زا  تامولعم  فّلخت  و  دنراد ، تریاغم 
یقاـب دـنوشیم و  لـیاز  نوـچ  دنتـسه  تاـهباشتم  شتـالّیخت  ینهذ و  تاروـطخ  لاوـقا و  لاـعفا و  هـمه  ناـسنا  يدارا  لاـعفا  تـهج  زا  و 

. دننامیمن
تشگزاب یلاعت و  يادخ  زا  نآ  رودص  هک  يزیچ  ره  رگید  تهج  زا  و 

__________________________________________________
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ح 4 ص 162 / ج 1 / یشایع : ( 1)
189 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ناطیش زا  هک  دشاب  مولعم  ای  دشابن  مولعم  ادخ  زا  نآ  رودص  هک  هچ  ره  و  دشابیم ، ادخ  تامکحم  دشاب  مولعم  یلاعت  يادخ  يوس  هب  نآ 
هک يزیچ  ره  لاـح  دـشاب و  موـلعم  ادـخ  هب  نآ  تشگزاـب  هک  يزیچ  ره  لاـح  تسا  نینچمه  دـشابیم و  تاـهباشتم  تـسا ، هدـش  رداـص 

. دشابن مولعم  ادخ  يوس  هب  نآ  تشگزاب 
هباشتم دبای  هار  نآ  هب  خسن  ای  دشاب  خوسنم  هک  يزیچ  ره  و  تسا ، مکحم  دـباین  هار  نآ  هب  خـسن  هک  يزیچ  ره  یفیلکت  ماکحا  دروم  رد  و 
ناـیرج فّلکم  ره  دروـم  رد  هدوـب  ّصاـخ  هک  يزیچ  ره  تسا و  مکحم  دوـش ، يراـج  یفّلکم  ره  رب  دـشاب و  ّماـع  هک  يزیچ  ره  و  تسا .

. تسا هباشتم  دشاب ، هتشادن 
ای دـشاب ، خـسان  ای  دـشابن ، نآ  رد  يرگید  لولدـم  لاـمتحا  شدوخ ، لولدـم  زج  تسا و  حـضاو  شتلـالد  هک  هچنآ  ینیودـت  باـتک  زا  و 

مکحم اهنیا  همه  تسا ، نّیعتم  نآ  لیزنت  هکنآ  زا  دـعب  دـشاب  نّیعتم  نآ  لیوأت  ای  دـشاب ، هدـشن  خـسن  هدوب و  تباث  ای  دـشاب ، ّماع  شمکح 
. تسا هباشتم  دشاب ، دراوم  نیا  فالخ  رب  هک  هچنآ  و  دوشیم ، هدیمان 

رب ع )  ) یلع نیفلاخم  تسا و  هیلاع  حاورا  هب  قّقحتم  تسادـخ و  هب  شتـشگزاب  تسا و  حور  مکح  تحت  دوجو  مامت  اـب  ع )  ) یلع نوچ  و 
زا هکنانچ  تاهباشتم ، هب  اهنآ  نیفلاخم  دنوش و  ریـسفت  تامکحم  هب  ع )  ) هّمئا و  ع )  ) یلع هک  تسا  حیحـص  اذل  دنتـسه  یناعم  نیا  سکع 
َّنُه دومرف : یلاعت  يادخ  دنباتک  نوتـس  لصا و  تامکحم  نوچ  تسا : هدش  دراو  ٌتامَکْحُم  ٌتایآ  ُْهنِم  ادخ : لوق  رد  « 1 ( » ع  ) هّللا دبع  یبا 

هک تسا  تهج  نادب  نیا  و  تسا . عمج  یـضتقم  تایآ  رب  لمح  هدعاق  هکنیا  اب  باتکلا ) تاهما  : ) دومرفن دـنباتک و  لصا  اهنآ  ِباتِْکلا  ُّمُأ 
باتک هک  ار  هچنآ  عومجم  یلاعت  يادخ 

__________________________________________________

ح 2 ص 162 / ج 1 / یشایع : ( 1)
190 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هن دوشیم  هداد  تبسن  نآ  هب  هک  تسا  يزیچ  رد  تدحو  یضتقم  ضرف  نیا  و  رما ،) کی   ) تسا هدرک  ضرف  ینادحو  رما  دوشیم  هدیمان 
اهنآ زا  کی  ره  و  دنهدیم ، لیکشت  باتک  يارب  ار  يدحاو  لصا  عامتجا ، ثیح  زا  تامکحم  عومجم  هکنیا  تهج  زا  زین  عمج و  یضتقم 

ناشبلق رد  هک  یناسک  نکیل  و  دنتسه ، هباشتم  تایآ  رگید  ٌْغیَز و  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ٌتاِهباشَتُم  ُرَخُأ  َو  دوشیمن  باسح  یّلقتـسم  لصا 
ناهج و نیا  تادوجوم  هک  ار  نآ  تاـهباشتم  اـهنت  ریبک  ملاـع  زا  َنوُِعبَّتَیَف  تسه . ترخآ  بلق و  تهج  زا  فارحنا  ّقح و  زا  ندـنادرگ  ور 

ملاع زا  و  دننکیم ، يوریپ  ار  اهنآ  ياهيزاس  هنحـص  یلفـس و  توکلم  تادوجوم  نینچمه  دنوشیم و  هابت  تعرـس  هب  هدوب و  ایند  تنیز 
یناطیـش و تاکاردا  تسا و  هتخیمآ  اهجـنر  اهدرد و  اب  هک  یناف  تاوهـش  زا  تسا  تراـبع  هک  دـننکیم  يوریپ  ار  شتاـهباشتم  زین  ریغص 

. تسا فارحنا  هب  هبتشم  ای  فرحنم  هک  لاوقا  لاعفا و 
. دننکیم يوریپ  دشابیم  لمتحم  نکمم و  ناشءارآ  عفن  هب  اهنآ  لیوأت  ای  دراد و  تهباشم  ناشدساف  دشاب  ءارآ  اب  هک  یماکحا  زا  و 

. دناهدرک يوریپ  تسا  هدوب  نکمم  ماهوا ، نیا  عفن  هب  نآ  لیوأت  ای  هدوب  نانآ  ماهوا  اب  قفاوم  هک  ار  نآ  تاهباشتم  زین  نآرق  زا  و 
یئوجهنتف لمع  نیا  اب  و  دننکیم ، يوریپ  تسا  هباشتم  هک  ار  هچنآ  ِۀَْنتِْفلا  َءاِغْتبا  ُْهنِم  ََهباشَت  ام  دننکیم و  اهر  ار  باتک  تامکحم  نانآ  سپ 

دصق و زا  یشان  یهاگ  ادخ  ياضر  بلط  دننام  هنتف  بلط  اریز  دنـشاب ، هتـشادن  ای  دنـشاب  هتـشاد  یئوجهنتف  هب  ساسحا  هکنیا  هچ  دننکیم ،
ریغـص و ملاع  نیمز  ندرک  دساف  زج  دناهدش  عقاو  عبط  ياهمّنهج  سفن و  راد  رد  هک  نانآ  اریز  تسا ، دصق  نودب  یهاگ  تسا و  ساسحا 

نآ دـنکیم و  ادـیپ  تّدـش  ندرک  داسف  نآ  یلعف ، لوق و  ره  اب  و  دـیآیمن ، دـیدپ  اـهنآ  زا  يزیچ  لـسن ، تعارز و  ندرک  كـاله  ریبک و 
ج3، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دنشاب  هتشاد  ملع  هاوخ  دنشاب و  هتشادن  داسفا  حالصا و  هب  ساسحا  الصا  هاوخ  تسا . داسف  بلط  نامه  دادتشا ،
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191 ص :
نایب و  دنتفگ ، نانچ  نخـس  هکنانچ  داسفا ، هن  دنتـسه ، هدننک  حالـصا  هک  دننک  نامگ  هاوخ  و  دنراد ، داسفا  دـصق  ای  دـننکیم و  داسفا  هک 

. میتسه هدننک  حالصا  طقف  ام  دنتشاد :
. دشاب ناشئارآ  قفاوم  هک  دننکیم  يزیچ  هب  لیوأت  ِِهلیِوَْأت  َءاِغْتبا  َو 

تسا و هدـش  فطع  هلمج  هکنیا  ای  دـشاب ، زیاج  ام »  » ببـس هب  یفنم  عراضم  رب  واو »  » لوخد هکنیا  ربانب  تسا  هّیلاح  هلمج  ُهَلیِوَْأت  ُمَْلعَی  ام  َو 
رد نآ  لیوأت  هک  هچنآ  ینعی  تسا ، تغل  ردـصم  ینعم  هب  ای  تسا ، هدـش  لـیوأت  نآ  هب  هک  تسا  يزیچ  ینعم  هب  اـی  اـجنیا  رد  لـیوأت  تغل 

. دنادیمن ادخ  زج  هب  ُهَّللا  اَّلِإ  یسک  تسا و  رمالا  سفن 
هدش عورـش  اجنآ  زا  هک  ییاجنآ  هب  هکنیا  رگم  دنکیمن  قدـص  ینعم  نیا  تسا و  ءیـش  نآ  ندـنادرگزاب  ینعم  هب  ءیـش  لیوأت  هک  نادـب 

نآ لیوأت  اذل  تسا  تّیشم  ماقم  نامه  هک  تسا  یلاعت  يادخ  روهظ  ماقم  ینیودت ، یهلا و  ینیوکت  تاملک  أدبم  نوچ  دوش و  هدنادرگزاب 
. دنادیمن ادخ  زج  یسک  قالطا  وحن  هب  ار 

ناکما ماقم  زا  هدیـسر و  تّیـشم  ماقم  هب  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  دـنراد و  ار  ملع  رد  ّمات  خوسر  هک  یناـسک  ینعی  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِـساَّرلا  َو 
نوچ ایلوا  ایبنا و  زا  نانآ  ریغ  اّما  و  تسا ، هدیسر  ام  هب  هکنانچ  اهنآ ، ریغ  هن  دنتسه  وا  هناگهدزاود  يایصوا  دّمحم و  نانآ  و  دناهتفر ، رتالاب 

. دننادیم لیوأت  ناشنأش  ماقم و  ردق  هب  هکلب  دننادیمن  ار  نآ  ّمات  لیوأت  دناهتفرن ، رتالاب  ناکما  ماقم  زا 
«. 1  » دنادیمن یسک  ادخ  زج  ار  ّمات  لیوأت  دوش : هتفگ  هک  تسا  حیحص  دوشیم و  یشان  بیغ  ماقم  زا  یتهج  زا  تاملک  نوچ  و 

زا ِِهب  اَّنَمآ  َنُولوُقَی  اّما  دننادیمن  ار  نآ  زین  ملع ، رد  نوخسار  اّما  و 
__________________________________________________

. تسا هدش  نایب  یبلاطم  هنیمز  نیمه  رد  هک  دوش  هعجارم  یسرکلا  ۀیآ  ریسفت  هب  ( 1)
192 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زج ینعی  . ) دشابیم ُهَّللا  اَّلِإ  ُهَلیِوْأَت  ُمَْلعَی  ام  هلمج  هب  فوقوم  ِِهب  اَّنَمآ  َنُولوُقَی  ترابع  نیاربانب ، میدروآ . نامیا  نآ  هب  دنیوگیم : میلـست  باب 
هک تسا  حیحـص  سپ  تسا ، يرگید  هلمج  يادتبا  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِـساَّرلا  ادـخ : لوق  و  دـنادیمن .) یـسک  ملع - رد  نوخـسار  یتح  ادـخ -

: دوش هتفگ 
اهنآ زا  ریغ  تسا و  ع )  ) هّمئا هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یّبن  رد  رـصحنم  نآرق  لیوأت  ملع  دوش : هتفگ  ای  ادخ ، رگم  دـنادیمن  ار  نآرق  لیوأت 

: دوش هتفگ  ای  دنادیمن ، یسک 
. تسا هدش  هراشا  رابخا  رد  یناعم  نیا  زا  کی  ره  هب  و  دشابیم ، ناشنایعیش  زا  ّصاوخ  نانآ و  رد  رصحنم  لیوأت  ملع 

: تسا یتیاور  رد  و  «. 1  » میتسه ملع  رد  خـسار  ام  تسا : ربخ  رد  تسا . راگدرورپ  يوس  زا  انِّبَر  ِدـْنِع  ْنِم  هباشتم  مکحم و  زا  کی  ره  ٌّلُک 
«. 3  » تسین ناشملع  رد  یفالتخا  هک  دنتسه  یناسک  ملع  رد  نیخسار  تسا : يرگید  ربخ  رد  و  «. 2  » تسا نیخسار  لضفا  ادخ  لوسر  سپ 
ار شمالک  هکنیا  هب  شیهاـگآ  ملع و  و  شتاـقولخم ، هب  یناـبرهم  شعیـسو و  تمحر  اـب  یلاـعت ، يادـخ  سپـس  تسا : يرگید  ربخ  رد  و 
دنـسانشیم و لـهاج  ملاـع و  هک  داد  رارق  يروط  ارنآ  زا  مسق  کـی  دومن ، مسق  هس  ار  شدوـخ  مـالک  دـنهدیم ، رییغت  ناگدـننک  لیدـبت 

هنیـس دنوادخ  هک  یناسک  زا  دشاب  حیحـص  شزیمت  و  فیطل ، شّـسح  فاص و  شنهذ  هک  یـسک  رگم  دمهفیمن  ار  رگید  مسق  دنمهفیم ،
راک نیا  دنوادخ  و  دنتسه . ملع  رد  خسار  هک  یناسک  ادخ و  ناربمایپ  رگم  دنمهفیمن  ار  مّوس  مسق  و  تسا ، هدرک  زاب  مالـسا  يارب  ار  اهنآ 

دننکن باتک  ملع  ياعّدا  دـنتفای  تسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يرهاظ  ثاریم  رب  هک  یناسک  زا  لطاب  لها  هکنیا  ات  داد  ماجنا  ار 
هک اریز 
__________________________________________________
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 ].....[ ص 270 ج 1 / ناهرب : ( 1)
ص 295 ج 1 / یفاص : ( 2)

ح 37 ص 264 / ج 1 / نیلقثلا : رون  ( 3)
193 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا نانآ  سپ  دراداو . ناشرما  ّیلو  رما  زا  يرادربنامرف  هب  ار  اهنآ  رارطـضا ، یناوتان و  هکنیا  ات  هدادـن ، رارق  ناـنآ  يارب  ار  ملع  نیا  دـنوادخ 
هب رورغ  ببـس  هب  ای  تسا ، هدوب  ادخ  رب  نتـسب  ارتفا  يرادنپ و  گرزب  تهج  زا  ییوج  يرترب  نیا  و  دندیزرو . رابکتـسا  ادـخ  يرادربنامرف 

«. 1  » دندیزرو دانع  یلاعت  يادخ  هب  و  اهنآ ، يرای  نانابیتشپ و  ترثک 
هفیلخ ادـخ و  زج  ار  هباشتم  هکنیا  و  دراد ، دوجو  ود  ره  هباشتم  مکحم و  ادـخ  باتک  رد  هک  دروآیمن  دای  هب  ار  نخـس  نیا  ُرَّکَّذـَی و  ام  َو 

. هباشتم رب  لامتشا  اب  رگم  دوشیمن  رّوصت  باتک  لازنا  داجیا و  هکنیا  و  دنادیمن ، یسک  ادخ 

193 ص :  ناسنا .....  نتشگ  دنمدرخ  هراب  رد  ینخس 

تـسد اب  ناـنآ  هک  هنوگ  نیدـب  دـباییمن . رد  رگید  سک  تسا ، درخ  زا  هتـساخرب  ناـنآ  مولع  لاـمعا و  هک  یناـسک  زج  ِباـْبلَْألا  اُولوُأ  اَّلِإ 
زا هلمج  نیا  و  دش . نایب  نیا  زا  شیپ  نآ  حرـش  هکنانچ  دننکیم ) هدهاشم  ار  قیاقح  و   ) دننکیم لصّتم  تیالو  رب  ار  یهلا  رما  ادخ  يایلوا 

. تسا نینمؤم  دوخ  زا  هلمج  هکنیا  ای  دراد . نآ  زا  تیاکح  نینمؤم و  لوق  رب  فطع  یلاعت  يادخ  راتفگ 
راک و زا  تسین  حـضاو  رهاظ و  نآ ، دوصقم  دوشیم و  هداد  لامتحا  یفلتخم  هوجو  نآ  رد  هک  هباشتم  مالک  ندروآ  هک  دـناهدرک  لاکـشا 

: اریز دشابیمن ، حیحص  لاکشا  نیا  تسا . رود  هب  میکح  نأش 
مالک ّصن  هک  میروایب  مالک  رد  یظفل  دراد  ناکما  دننک ، كرد  ار  نآ  ماوع  هک  دـشاب  ییاهزیچ  زا  تاسوسحم و  سنج  زا  ینعم  رگا  - 1

دوصقم رد 
__________________________________________________

ص 295 ج 1 / یفاص : ( 1)
194 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نآ رد  رتشیب  ینعم  کی  لامتحا  هک  یظفل  ّصن و  ظفل  تسا  نکمم  هک  اجنآ  زا  اّما  دسرب . دوصقم  هب  هک  دـشاب  ینتم  نآ  هک  دوش  لصاح 
نخـس عون  نیا  یهاگ  تسا . لمتحم  نآ  رد  يدّدـعتم  هوجو  تسا و  هباشتم  هک  دوشیم  لامعتـسا  یظفل  یهاـگ  اذـل  دور ، راـک  هب  تسین 

. دناهدرمش مالک  تانّسحم  زا  ار  نآ  هک  ییاج  ات  دراد  رب  رد  ینالقع  حیحص  ضارغا  نتفگ 
همه تسا و  ینارون  شتادّرجم  تارّدـقم و  یبیغ  روما  نوچ  درادـن ، یهباـشم  ملاـع  نیا  رد  دـشاب ، یبـیغ  روما  زا  نخـس  عوضوم  رگا  - 2
دوش رهاظ  ینارون  دوجوم  رگا  هکلب  تسین  یناملظ  ینارون و  روما  نیب  یتبـسانم  هجو  چیه  هب  تسا و  یناملظ  تسا  ملاع  نیا  رد  هک  هچنآ 

اب هک  یتـقو  یناروـن  تادوـجوم  اریز  « 1  » ُْرمَأـْلا َیِـضَُقل  ًاـکَلَم  اـْنلَْزنَأ  َْول  َو  دوـمرف : یلاـعت  يادـخ  اذـل  دربیم و  نیب  زا  ار  یناـملظ  دوـجوم 
نکمم یناعم  نیا  زا  ریبعت  تروص  نیا  رد  دـنربیم ، نیب  زا  دراد  دوجو  ملاع  نیا  رد  هک  ار  هچ  ره  دـنوش  رهاـظ  ملاـع  نیا  رد  ناـشدوجو 

ریبعت هب  جاتحم  هک  یباوخ  دـننام  تسا . لیوأت  هب  جاتحم  هک  هباشتم  تارابع  اب  رگم  تسین  نکمم  اـهلثم  هب  ریوصت  و  اـهلثم ، اـب  رگم  تسین 
جاتحم امتح  باوخ  اذـل  دراد  دوجو  لثم  تروص  هب  يورخا  تاکاردا  دزن  ملاـع  نآ  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  ریوصت  زین  باوخ  هک  دـشاب ،

هاگآ تسا  لثم  دروم  هچنآ  لاثما و  نیب  تبـسانم  هوجو  هب  هک  اـنیب  صخـش  زا  رگم  تسین ، زیاـج  ریبعت  نیا  لـیوأت و  نآ  و  تسا ، ریبعت  هب 
. دشاب
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تسا هدرک  زاینیب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  ملع  رد  نیخسار  هک  نادب  دومرف : هک  تسا ، هدش  هداد  تبسن  ع )  ) نینمؤملا ریما  هب 
همه هب  تّقشم ) نیا  ياجب   ) نانآ دننزب و  رانک  دوشیم  هدیشک  تابیغم  رب  هک  ییاههدرپ  اهّدس و  هک  دنـشوکب  تّدش  یتخـس و  اب  هکنیا  زا 

، هدرک رارقا  دنتسنادیمن ، ار  شریسفت  هدوب و  هدیشوپ  ناشرظن  رد  بیغ  زا  هک  هچنآ 
__________________________________________________

هیآ 8 ماعنا : ( 1)
195 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هطاحا هک  يزیچ  هب  یـسرتسد  زا  ار  اهنآ  زجع  هب  فارتعا  دـنوادخ  سپ  تسام ، راگدرورپ  دزن  زا  همه  میدروآ و  نامیا  نآ  هب  اـم  دـنتفگ :
يراوتـسا و  ) خوـسر هدرکن  فـیلکت  ار  نآ  زا  واکودـنک  شهوژپ و  ادـخ  هک  ار  يزیچ  رد  نـتفرن  ورف  و  درک ، حدـم  درادـن  نآ  هـب  یملع 

. تسا هدیمان  یئاجرباپ )
«. 1  » يوشیم كاله  هک  ریگن  هزادنا  تدوخ  لقع  اب  ار  ادخ  تمظع  و  نک ، افتکا  ردق  نیمه  هب  سپ 

195 ص :  هیآ 8 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(8  ) ُباَّهَْولا َْتنَأ  َکَّنِإ  ًۀَمْحَر  َْکنَُدل  ْنِم  اَنل  ْبَه  َو  انَْتیَدَه  ْذِإ  َدَْعب  اَنبُوُلق  ْغُِزت  انَّبَر ال 

195 ص :  همجرت ..... :

رایـسب وت  هک  تسرف  تمحر  شیوخ  بناج  زا  ار  ام  يدرک و  تیادـه  ار  ام  هک  نآ  زا  دـعب  نکم  لیام  لطاب  هب  ار  اـم  ياـهلد  اراـگدرورپ 
. ياهدنشخب

195 ص :  ریسفت ..... :

ار نآ  هک  يزیچ  هب  تبـسن  تسا  زجع  هب  فارتعا  قیرط  رب  ینعم  نیا  یتسار ، تماقتـسا و  زا  نادرگن  رب  ار  ام  ياـهلد  اـَنبُوُلق  ْغُِزت  ـال  اـنَّبَر 
و تسا ، یلاـعت  يادـخ  دزن  زا  نآرق  هک  تسا  نیا  هب  رارقا  و  مـینادیمن ، ار  نآ  لـیوأت  هـک  تـسا  هباـشتم  رد  فّرـصت  كرت  و  مـینادیمن ،
زا هباشتم  لیوأت  یصخش و  يأر  قبط  نتفگ  نخس  رب  مینادیمن و  هک  يزیچ  رد  فّرصت  هب  ار  ام  ياهلد  اراگدرورپ  هک  تسا  نیا  دوصقم 

. نادرگم لیام  ار  ام  تسام ، ياهسوه  اهاوه و  قفاوم  هک  يزیچ  زا  يوریپ  دوخ و  شیپ 
ْنِم اَنل  ْبَه  َو  يدومن  تیادـه  ار  ام  ّصاخ ، تعیب  تیـالو و  لوبق  اـب  يأر و  هب  دادبتـسا  كرت  میلـست و  اـب  هک  نآ  زا  سپ  انَْتیَدَـه  ْذِإ  َدـَْعب 

َْکنَُدل
__________________________________________________

. دوش هعجارم  ریسفت  نیمه  رد  یسرکلا  ۀیآ  ریسفت  هب  زین  ح 41 و  ص 264 / ج 1 / نیلقثلا : رون  ( 1)
196 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

« هبه  » و ياهدنـشخب . رایـسب  وت  هک  شخبب  ام  رب  ار  ّیلوت  دایدزا  يّربت و  رب  ندـنام  یقاب  تمحر  دوخ  يوس  زا  ُباَّهَْولا و  َْتنَأ  َکَّنِإ  ًۀَـمْحَر 
. دشاب ییادخ  قالخا  هب  ّقلختم  هک  یسک  ای  تسادخ  هب  صوصخم  اتقیقح  ینعم  نیا  و  ضوع ، نودب  تسا  يزیچ  نداد  زا  تسا  ترابع 
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ْبَه َو  انَْتیَدَه  ْذِإ  َدَْعب  اَنبُوُلق  ْغُِزت  انَّبَر ال  دـنتفگ : اهنآ  هک  تسا  هدرک  تیاکح  نیحلاص  زا  یهورگ  زا  دـنوادخ  هک  تسا  ع )  ) مظاک ماما  زا 
سپاو یتسپ  يروک و  هب  هتفات و  رب  ور  ّقح  زا  اهبلق  هک  دـندیمهف  هک  دوب  یتقو  رد  راتفگ  نیا  ُباَّهَْولا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ًۀَـمْحَر  َْکنُدـَل  ْنِم  اـَنل 
تفرعم رب  شبلق  دشابن  دنبياپ  یهلا  تاروتـسد  هب  هک  یـسک  و  دسرتیمن ، ادخ  زا  دشابن ، دنبياپ  ادخ  هب  هک  یـسک  اریز  تسا . هدـییارگ 

رگم دـسریمن ) يدوهـش  تفرعم  هب   ) دوشیمن نینچ  نیا  سک  چـیه  دـبایب ، شبلق  رد  ار  شتقیقح  دـنیبب و  ارنآ  ات  دوشیمن  مکحم  یتباـث 
تلالد دشاب  ناهنپ  لقع  زا  هک  ینطاب  نآ  هب  دنوادخ  اریز  دشاب ، یکی  شراکشآ  اب  شناهنپ  دشاب و  شلعف  هدننک  قیدصت  شراتفگ  هکنیا 

«. 1  » دنکیم ییامنهار  تسا  لقع  يایوگ  هچنآ  رهاظ و  هب  هکلب  تسا  هدرکن 

196 ص :  هیآ 9 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(9  ) َداعیِْملا ُِفلُْخی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِهِیف  َْبیَر  ٍمْوَِیل ال  ِساَّنلا  ُعِماج  َکَّنِإ  انَّبَر 

196 ص :  همجرت ..... :

. درک دهاوخن  شیوخ  هدعو  ضقن  ادخ  زگره  ینکیم و  عمج  تسین  نآ  رد  ههبش  چیه  هک  يزور  رد  ار  مدرم  مامت  وت  اققحم  اراگدرورپ 

196 ص :  ریسفت ..... :

َهَّللا ال َّنِإ  ِهِیف  َْبیَر  هک ال  يزور ) باسح  يارب  ای   ) يزور رد  يروآیم  درگ  ار  مدرم  مامت  اققحم  اراگدرورپ  ٍمْوَِیل  ِساَّنلا  ُعِماج  َکَّنِإ  اـنَّبَر 
: تسا یلاعت  يادخ  لوق  لیلعت  تسین . نآ  رد  یّکش  چیه  َداعیِْملا  ُِفلُْخی 

__________________________________________________

ص 296 ج 1 / یفاص : ( 1)
197 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشابیم هدعو  ّلحم  ای  هدعو ، تقو  داعیم ، و  تسا . ِساَّنلا  ُعِماج  َکَّنِإ  لیلعت  ای  ِهِیف  َْبیَر  ال 

197 ص :  هیآ 10 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(10  ) ِراَّنلا ُدُوقَو  ْمُه  َِکئلوُأ  َو  ًاْئیَش  ِهَّللا  َنِم  ْمُهُدالْوَأ  َو ال  ْمُُهلاْومَأ  ْمُْهنَع  َِینُْغت  َْنل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 

197 ص :  همجرت ..... :

. دنمّنهج هنز  شتآ  دوخ  نانآ  دناهرن و  دنوادخ  باذع  زا  ناشنادنزرف  لام و  زگره  ار  نارفاک 

197 ص :  ریسفت ..... :
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هک دـشاب  نینمؤم  ياههتفگ  هلمج  زا  دـیاب  و  تسا ، عطقنم  قباـس  هلمج  زا  هک  تسا  یلاـعت  يادـخ  لوق  زا  مـالک  يادـتبا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
یلاعت يادـخ  لوق  تسا و  تّما  زا  رافک  هب  هیاـنک  هراـشا و  هیآ  و  تسا ، تیـالو  هب  رفک  رفک ، زا  دوصقم  قباـس و  هلمج  يارب  دـشاب  یتّلع 

. دنکیم تلالد  ینعم  نیا  رب  اِنتایِآب  اُوبَّذَک 
دیز زا  ار  باذـع  ینعی  دـیز ) نع  باذـعلا  ینغا   ) دومن و زاینیب  ورمع  هب  جایتحا  زا  ار  دـیز  ینعی  ورمع ،» نع  دـیز  ینغأ   » ْمُْهنَع َِینُْغت  َْنل 

. تسا باذع  عفد  زا  هیانک  درک  دیز  دورو  زا  زاینیب  ار  باذع  سپ  دوش  نآ  دراو  دیز  هکنیا  هب  دوب  دنمزاین  باذع  هک  یئوگ  درک  زاینیب 
- اهنآ نادـنزرف  هن  اهنآ و  لام  هن  ِهَّللا  َنِم  ْمُهُدالْوَأ  َو ال  ْمُُهلاْومَأ  ترابع  نیا  دـنکیمن و  عفد  نآ  زا  ار  باذـع  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  اذـل 
لام و و   ) دوشیم لزان  ادخ  بناج  زا  باذع  هک  یلاح  رد  دـنکیمن  عفد  ار  باذـع  زا  يزیچ  ینعی  ًاْئیَـش  یلاعت  يادـخ  لوق  زا  تسا  لاح 
صرح و بضغ و  هنز  شتآ  ایند  رد  هکنانچ  دنتـسه  هنز  شتآ  مّنهج  رد  ینعی  ِراَّنلا  ُدُوقَو  ْمُه  َِکئلوُأ  َو  درادـن ) ار  نآ  عفد  یئاناوت  دـالوا 

. دندوب اهنیا  ریغ  دسح و 

197 ص :  هیآ 11 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(11  ) ِباقِْعلا ُدیِدَش  ُهَّللا  َو  ْمِِهبُونُِذب  ُهَّللا  ُمُهَذَخَأَف  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َو  َنْوَعِْرف  ِلآ  ِْبأَدَک 
198 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

198 ص :  همجرت ..... :

درک و تازاجم  ناشناهانگ  رفیک  هب  ار  اهنآ  ادخ  هک  دندرک  بیذکت  ار  ادـخ  تایآ  شیک  رفاک  ناینیـشیپ  ناینوعرف و  دـننام  زین  هورگ  نیا 
. دناسر رفیک  هب  تخس  ار  تّما  ره  ناراکدب  ادخ 

198 ص :  ریسفت ..... :

يادـتبم ربـخ  اـی  تسا  راـّنلا » دوقو   » هب اـی  ینغت » نل   » هب قّلعتم  نآ  و  تسا ، نوعرف  لآ  دـننام  اـهنآ  مسر  نأـش و  ینعی  َنْوَعِْرف  ِلآ  ِْبأَدَـک 
. دشابیم فوذحم 

. دندرک بیذکت  ار  تایآ  ریاس  اهنآ و  يایصوا  نالوسر و  دندوب ، اهنآ  زا  شیپ  هک  اهنآ  اِنتایِآب و  اُوبَّذَک  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َو 
هک ذخا  تسا ، ملکتم  هک  تذخا ، ياجب  ینعی  تسا  تبیغ  هب  مّلکت  زا  تافتلا  ترابع  نیا  تفرگ ، اهنآ  رب  مه  ادخ  هجیتن  رد  ُهَّللا  ُمُهَذَخَأَف 

رابتعا هب  یلاعت  يادخ  هب  بوسنم  هک  تایآ  فالخ  هب  ادخ ، نیئاپ  هبترم  رهاظم  رد  رگم  دنوشیمن  هذـخاؤم  نانآ  اریز  هدروآ  تسا  بیاغ 
. دشابیم یلاع  ماقم 

هدـنهد تبوقع  تخـس  ادـخ  هک  یلاح ) رد   ) اریز تسا  هدوب  ناشناهانگ  ببـس  هب  ییادـخ  تفرگ  نیا  و   ) ِباـقِْعلا ُدـیِدَش  ُهَّللا  َو  ْمِِهبُونُذـِب 
(. تسا

198 ص :  هیآ 12 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا
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(12  ) ُداهِْملا َْسِئب  َو  َمَّنَهَج  یلِإ  َنوُرَشُْحت  َو  َنُوبَْلُغتَس  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ُْلق 

198 ص :  همجرت ..... :

. تسا يدب  هاگیاج  رایسب  هک  دیدرگ  روشحم  مّنهج  هب  دیوش و  بولغم  يدوز  هب  هک  وگب  دندش  رفاک  هک  نانآ  هب  ربمغیپ  يا 

198 ص :  ریسفت ..... :

رد اهخزرب و  رد  گرم ، لاح  رد  ایند ، رد  امش  دندش ، رفاک  هک  ییاهنآ  هب  َنُوبَْلُغتَس  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يا  وگب  ُْلق 
199 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  َْسِئب  َو  َمَّنَهَج  یلِإ  رشحم  هب  ندیسر  زا  دعب  َنوُرَشُْحت  َو  دیوشیم  بولغم  رشحم 

ُداهِْملا
گنج رد   ) هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  نآ  زا  سپ  هک  تسا ، هدش  تیاور  تسا . یهاگیاج  دب  نآ  دیوشیم و  راپـسهر  مّنهج  هب 

: تفگ درک و  عمج  عاقنیق  ینب  رازاب  رد  ار  دوهی  دمآ و  هنیدم  هب  درک  هزرابم  ههجاوم و  شیرق  اب  ردب )
دیآ شیپ  نامه  امـش  رب  هکنیا  زا  لبق  و  دمآ ، دیدپ  ردب  زور  رد  شیرق  رب  هک  دیآ  دورف  نامه  امـش  رب  هک  دیـسرتب  ادخ  زا  دوهی  هورگ  يا 

. دیباییم ناتباتک  رد  ار  بلطم  نیا  و  متسه ، لسرم  ّیبن  نم  هک  دیدیمهف  امش  دیروایب و  مالسا  دمآ  شیرق  رب  هک 
نیا یتشک ، ار  اهنآ  يدروآ و  تسد  هب  یتصرف  وت  دنتـشادن و  گنج  هب  ملع  هک  يدرک  گنج  قمحا  یهورگ  اب  دّـمحم  يا  دـنتفگ : دوهی 

. میتسه ام  رادیاپ ) يوق و  مدرم  ، ) مدرم هک  یمهفیم  تقو  نآ  ینک  گنج  ام  اب  رگا  مسق  ادخ  هب  دنکن ، رورغم  ارت  رما 
ریـضن ینب  و  دندش ، هتـشک  هظیرق  ینب  هک  بیترت  نیدب  درک  لمع  دوب  هداد  اهنآ  هب  هک  ياهدعو  هب  درک و  لزان  ار  هیآ  نیا  دـنوادخ ، سپ 
تّوبن ياهلیلد  زا  یکی  نیا  و  دندش . بولغم  نیکرـشم  دش و  هداهن  هیزج  دنام  یقاب  هک  یـسک  رب  و  دش ، حتف  ربیخ  دندومن و  نطو  كرت 

«. 1  » تسا

199 ص :  هیآ 13 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ِیف َّنِإ  ُءاشَی  ْنَم  ِهِرْـصَِنب  ُدِّیَُؤی  ُهَّللا  َو  ِْنیَْعلا  َْيأَر  ْمِْهیَْلثِم  ْمُهَنْوَرَی  ٌةَِرفاک  يرْخُأ  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُِلتاُقت  ٌۀَِـئف  اـتَقَْتلا  ِْنیَتَِئف  ِیف  ٌۀَـیآ  ْمَُکل  َناـک  ْدَـق 
(13  ) ِراْصبَْألا ِیلوُِأل  ًةَْربَِعل  َِکلذ 

199 ص :  همجرت ..... :

ار نمؤم  هورگ  رفاک ، هورگ  دـندش ، ورب  ور  رگیدـکی  اب  رفاک ) نمؤم و   ) هورگ ود  نوچ  هک  تسا  یتیآ  هناـشن و  بلطم  نیا  رد  امـش  يارب 
هک ره  هب  دـنوادخ ، و  دـنوش ) نازیرگ  ناسرت و  نامیا  لها  زا  راّفک  هک  تهج  نیدـب   ) دـننیبیم ربارب  ود  دـننکیم ، داـهج  ادـخ  هار  رد  هک 

یئاناوت و دهاوخب ،
__________________________________________________

ص 297 ج 1 / یفاص : ( 1)
200 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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. دنیوج رابتعا  یهلا  تایآ  نیدب  تریصب  لها  و  دهد . يرای 

200 ص :  ریسفت ..... :

قدص رب  تلالد  هک  تسا  یتمالع  رما ، نیا  امـش  يارب  ٌۀَیآ  نیملـسم  راّفک و  زا  مدرم  قلطم  ای  راّفک ، قلطم  ای  دوهی ، يا  ینعی  ْمَُکل  َناک  ْدَق 
. دنکیم شتلاسر  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 

ُِلتاُقت دندوب . رفن  هدزیـس  دصیـس و  هک  دوب  مک  ناشددع  هک  یهورگ  ۀئف »  » دنتفرگ رارق  مه  يورب  ور  ردب  رد  هک  هورگ  ود  اتَقَْتلا  ِْنیَتَِئف  ِیف 
. دندرک رازراک  دندوب ، هّکم  نیکرشم  زا  دوب و  رفن  رازه  کیدزن  ناشددع  دندوب و  دایز  هک  رگید  هتسد  اب  ٌةَِرفاک  يرْخُأ  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف 

تـسا نینچمه  و  نآ ، لباقم  هب  ای  ددرگیم  رب  لعاف  عجرم  هب  ای  لوعفم  ددرگیم و  رب  نیرفاک  هب  اـی  ناناملـسم  هورگ  هب  اـی  لـعاف  ْمُهَنْوَرَی 
حیحـص ظفل  ینعم و  بسح  هب  اهلامتحا  نیا  همه  ددرگیم ، رب  نآ  لباقم  هب  ای  لعاف  عجرم  هب  ای  مه »  » ریمـض ْمِْهیَْلثِم  ادـخ : لوق  رد  ریمض 

ار اهنآ  گنج  عورش  زا  لبق  دیاش  ای  و  دننکب ، هلمح  نانآ  رب  هدرک  ادیپ  تأرج  هکنیا  ات  دندید  كدنا  ار  نیکرشم  ناناملسم  ای  اریز  تسا ،
ات دندید  كدنا  ار  اهناملـسم  گنج  زا  لبق  نیکرـشم  فرط  نآ  زا  و  دـننکن ، لاّکتا  ناشیورین  ددـع و  رب  هدرب  هانپ  ادـخ  هب  ات  دـندید  دایز 

. دنروخب تسکش  دنسرتب و  ات  دندید  دایز  ار  اهنآ  گنج  نیح  رد  یلو  دننک ، گنج  رب  مادقا 
. لایخ دید  اب  هن  مشچ  دید  اب  ینعی  ِْنیَْعلا  َْيأَر 

ِراْصبَْألا ِیلوُِأل  ًةَْربَِعل  ندرک  هبلغ  رایسب  هّدع  رب  كدنا  هّدع  نداد و  ناشن  دایز  مک و  نیا  رد  ینعی  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ُءاشَی  ْنَم  ِهِرْصَِنب  ُدِّیَُؤی  ُهَّللا  َو 
ماـقم نیدـب  دیـسر  هک  اـجنیا  هب  نخـس  دـنریگیم . تربع  نآ  هب  هک  ار  یئاـهزیچ  ایـشا  زا  دـننکیم  كرد  هک  یناـسک  يارب  تسا  تربـع 

: دومرف داد و  باوج  یلاعت  يادخ  دوش . هدیسرپ  اههناشن  تایآ و  ندوب  حضاو  اب  لوبق  زا  مدرم  فّقوت  ببس  زا  هک  میسریم 
201 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

201 ص :  هیآ 14 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ُعاتَم َِکلذ  ِثْرَْحلا  َو  ِماْعنَْألا  َو  ِۀَـمَّوَسُْملا  ِْلیَْخلا  َو  ِۀَّضِْفلا  َو  ِبَهَّذـلا  َنِم  ِةَرَْطنَقُْملا  ِریِطاـنَْقلا  َو  َنِینَْبلا  َو  ِءاـسِّنلا  َنِم  ِتاوَهَّشلا  ُّبُح  ِساَّنِلل  َنِّیُز 
(14  ) ِبآَْملا ُنْسُح  ُهَْدنِع  ُهَّللا  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا 

201 ص :  همجرت ..... :

میـس و رز و  ياهنایمه  نادـنزرف و  اهنز و  هب  لیم  زا  ترابع  هک  یناسفن  تاوهـش  ّبح  شیارآ  ار  رظن  هتوک  تسرپ و  ایند  نیب  رهاظ  مدرم 
تسایند و یناف  یناگدنز  عاتم  همه  اهنیا  نکیل  دیآ  بیرف  لد  ابیز و  رظن  رد  تسا  كالما  عرازم و  نایاپراهچ و  وکین و  رادناشن  ياهبـسا 

. تسادخ دزن  طقف  تسا ) يدبا  یقاب  تمعن  یهلا و  ياقل  تشهب  هک   ) وکین تشگزاب  لزنم 

201 ص :  ریسفت ..... :

. ناسنا يارب  هن  هدش  هداد  تنیز  یشومارف  نایسن و  نابحاص  ینعی  سان  يارب  ِساَّنِلل  َنِّیُز 
ناشن زا  تسا  ترابع  يزیچ ، نییزت  و  تسا ، نآ  زا  ّمعا  ّبح  تسا و  یناسفن  ّتبحم  زا  ترابع  توهش  توهـش ) یتسود   ) ِتاوَهَّشلا ُّبُح 
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نییزت نّیزت و  هک  دراد  نیا  هب  هراـشا  ّبح ، رب  نییزت  قیلعت  و  دـنک ، هولج  بوغرم  هدـننیب  يارب  هک  يوـحن  هب  زیچ  نآ  نداد  هوـلج  نداد و 
یهلا ّبح  ای  دشاب ، توهـش  هکنیا  لیبق  زا  ّتبحم  تاّیـصوصخ  تهج  زا  هن  رگید ، زیچ  تهج  زا  هن  تسین ، ّبح  دوخ  تهج  زا  زج  يزیچ 

یتسود نآ  تسا  نتفرگ  تربع  زا  عنام  هک  هچ  نآ  هک  دراد  نیا  هب  هراشا  تاوهش  هب  ّبح  ندرک  هفاضا  و  دشاب . قوش  ای  قشع و  ای  دشاب ،
. دناهدش لامعتسا  يردصم  یناعم  رد  توهش  ّبح و  نیاربانب  دشاب . هدش  لصاح  توهش  نمض  رد  هک  تسا 

هک تسا  نیا  يارب  ترابع  رد  ءاسّنلا »  » ندـمآ ولج  تسا و  هّیئادـتبا  نم »  » ظفل تسا و  تاوهـش  زا  لاح »  » ِءاسِّنلا َنِم  یلاـعت  يادـخ  لوق  و 
202 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . رتلماک  رتشیب و  یناسفن  ياههتساوخ  ریاس  زا  اهنز  هب  تبسن  نتشاد  توهش 

ندش گرزب  ندمآ و  ایند  هب  زا  لبق  یضعب  و  دنراد ، تهارک  رتخد  زا  اقلطم  سوفن  یضعب  نوچ  یلو  دالوا ، قلطم  هکلب  نارـسپ  َنِینَْبلا و  َو 
. درکن رکذ  تایهتشم  ءزج  ار  رتخد  اذل  دنراد ، تهارک 

داتـشه ای  هرقن ، ای  الط  زا  لطر  دـص  کی  ای  رانید ، تسیود  رازه و  کی  ای  تسا ، ـالط  « 1  » هّیقو لهچ  نآ  تسا و  راـطنق  عمج  ِریِطاـنَْقلا  َو 
. هرقن ای  الط  زا  هدش  رپ  واگ  تسوپ  کی  ای  رانید ، رازه  داتفه  ای  هّیقا  تسیود  رازه و  کی  ای  مهرد ، رازه 

میلعت ای  هدش ، هدـیرچ  ياهبسا  هرقن و  الط و  زا  رپ  ریطانق  ِۀَـمَّوَسُْملا  ِْلیَْخلا  َو  ِۀَّضِْفلا  َو  ِبَهَّذـلا  َنِم  هدـننک . لیمکت  مامت و  ینعی  ِةَرَْطنَقُْملا 
. امیس رظن  زا  ابیز  ای  هدید ،

. تعارز ای  لام ، ندرک  عمج  ای  بسک ، ینعی  ِثْرَْحلا  َو  رتش  دنفسوگ و  واگ و  هناگهس  نایاپراهچ  ِماْعنَْألا  َو 
تـسا هنوگچ  تسا : هدش  هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  دنتـسه . يویند  تایح  ياهالاک  زا  اهنیا  همه  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ُعاتَم  َِکلذ 

؟ دیوگ كرت  ار  ایند  هک  یسک  يارب  تسا  زیچ  هچ  و  دوشیم ؟ هدرب  تّذل  ایند  زا  عقوم  هچ  و  ایند ؟ تایح  لاح 
. دراد یئوکین  هاگیاج  ادخ  دزن  رد  تشگزاب ، ماگنه  دنک ، كرت  ار  ایند  هک  یسک  ینعی  ِبآَْملا  ُنْسُح  ُهَْدنِع  ُهَّللا  َو 

202 ص :  هیآ 15 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ُهَّللا َو  ِهَّللا  َنِم  ٌناوْضِر  َو  ٌةَرَّهَطُم  ٌجاوْزَأ  َو  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٌتاَّنَج  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  اْوَقَّتا  َنیِذَِّلل  ْمُِکلذ  ْنِم  ٍْریَِخب  ْمُُکئِّبَنُأ  َأ  ُْلق 
(15  ) ِدابِْعلِاب ٌریَِصب 

__________________________________________________

ایاقو یقاوا و  قاوا و  نآ  عمج  تسا و  لاـقثم  تفه  زا  تراـبع  هّیقو  نینچمه  حوتفم و  ءاـی  دـیدشت  فاـق و  رـسک  فلا و  ّمض  اـب  هّیقا  ( 1)
. تسا

203 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

203 ص :  همجرت ..... :

ادخ دزن  دـننک ؟ هشیپ  يوقت  هک  نانآ  رب  تسایند  مدرم  امـش  بوبحم  هک  اهنیا  زا  رتهب  هب  منادرگ  هاگآ  ار  امـش  دـیهاوخیم  ربمایپ  يا  وگب 
همه زا  اّما   ) هتـسارآ هزیکاپ و  ناـنز  دنتـسه و  مّعنتم  دـیواج  نآ  رد  تسا و  يراـج  اـهرهن  نآ ، ناـتخرد  ریز  رد  هک  تسا  یتشهب  ياـهغاب 

. تسانیب ناگدنب ، لاح  هب  دنوادخ  تسادخ و  يدونشوخ  رتشوخ )

203 ص :  ریسفت ..... :
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ْمُِکلذ ْنِم  ٍْریَِخب  ْمُُکئِّبَنُأ  َأ  تسادخ  دزن  هک  هچنآ  هب  قیوشت  صیرحت و  ایند و  زا  ندنادرگ  ور  تهج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ای  وگب  ُْلق 
دننام هکنیا  ای  تسا ، هدرواین  لصو  تادا  اذل  و  يدایز ، اب  تسا  ریخ »  » نایب هلمج ، تسا و  مّدقم  ربخ  اوقتا » نیذّلل   » ْمِهِّبَر َدـْنِع  اْوَقَّتا  َنیِذَِّلل 

. تسا ریخ  هب  ّقلعتم  قباس  هلمج 
. فوذحم يادتبم  ربخ  تسا و  عوفرم  ٌتاَّنَج 

ار اههرظنم  نیرتهب  هک  يرهن  هقبط  ره  ریز  زا  و  شتاقبط . ریز  زا  ای  شیاهتخرد ، ریز  زا  ای  شتارامع ، ریز  زا  ینعی  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت 
. دوشیم يراج  دراد ،

. دوشن لیاز  هک  تسا  نیا  هب  تمعن  ندوب  لماک  مامت و  اهِیف  َنیِِدلاخ 
هک ییاهزیچ  زا  و  طالخا ، تافاثک  اهثبخ و  اهثدح و  زا  تسا  نانز  رد  هک  ییاهیدیلپ  زا  دنتسه  كاپ  هک  ینارـسمه  ینعی  ٌةَرَّهَطُم  ٌجاوْزَأ  َو 

. هلیذر قالخا  زا  تسا  ناسنا  دنیاشوخان 
مزلتسم نآ  تسین و  یتمعن  نآ  قوف  تساهتمعن و  هبترم  نیرخآ  ادخ ، ناوضر  و  تسا ، ردصم  هّمض  هرسک و  اب  ناوضر  ِهَّللا  َنِم  ٌناوْضِر  َو 

دابع رد  هک  ادخ  تافـص  ریاس  دننامه  نآ  رّخأت  ای  ادخ  زا  دبع  ياضر  رب  دبع  زا  ادخ  ياضر  مّدـقت  رد  و  تسادـخ . زا  دـبع  ندوب  یـضار 
اهتمعن بتارم  هب  دنوادخ  و  تشذـگ . بلطم  نیا  نایب  یلاعت ، يادـخ  يریذـپ  هبوت  نایب  رد  هرقب  هروس  لّوا  رد  تسا . لاکـشا  تسا ، رهاظ 

ص: ج3 ، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  نارـسمه  مّوس  تسا ، يروص  ياهتـشهب  مّود  تسایند ، تایح  عاتم  عاونا  اهنآ  لّوا  هک  تسا ، هدرک  هراشا 
204

. تسین یماقم  نآ  زا  رتالاب  رگید  هک  تسادخ  ناوضر  مراهچ  و  هزیکاپ ،
ماقم بسحب  ار  مادک  ره  سپ  دراد ، یهاگآ  شتداعـس  ای  تواقـش  هجرد  سک و  ره  ماقم  هب  دنیبیم و  دـنوادخ  سپ  ِدابِْعلِاب  ٌریَِـصب  ُهَّللا  َو 

. دهدیم شاداپ  شدوخ 

204 ص :  هیآ 16 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(16  ) ِراَّنلا َباذَع  اِنق  َو  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغاَف  اَّنَمآ  انَّنِإ  انَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا 

204 ص :  همجرت ..... :

. رادهاگن مّنهج  شتآ  زا  ار  ام  زرمایب و  ار  ام  ناهانگ  دوخ  مرک  هب  سپ  وت ، هب  میدیورگ  اراگدرورپ  دنراد : هضرع  ادخ  هاگرد  هب  هک  نانآ 

204 ص :  ریسفت ..... :

رارطـضا تسا و  هدرک  ادیپ  ادخ  هب  قّلعت  تیالو ، لوبق  ببـس  هب  یقّتم  صخـش  اریز  دـنیوگیم ، لاق  نابز  اب  ای  لاح  نابز  اب  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا 
هلمج زا  هک  تسا  نکمم  و  داد . رارق  اْوَقَّتا  َنیِذَِّلل  هلمج  نایب  ار  هلمج  نیا  اذـل  و  لاق ، ای  لاح  نابز  هب  انَّبَر  دـیوگب : امتح  هک  دـنکیم  ادـیپ 

نیا دـندرک  هشیپ  ار  اوقت  هک  یناسک  نأش  تروص  ره  رد  تسا و  هدـمآ  حدـم  يارب  هک  دـشاب  بوصنم  ای  عوفرم  دـشاب و  هتـسسگ  قباـس ،
یلاعت يادـخ  رب  ناشلاح  ضرع  نامیا  راهظا  زا  ناشدوصقم  هک  ایوگ  میدروآ ، نامیا  ام  اراگدرورپ  راـب  اَّنَمآ  اـنَّنِإ  اـنَّبَر  دـنیوگب : هک  تسا 

هورکم و لامعا ، ببـس  هب  ندراذگ  تّنم  هکنانچ  تسا ، بوغرم  ناگدنب  زا  لاح  ضرع  اریز  ناشلامعا ، ببـس  هب  نتـشاذگ  تّنم  هن  تسا 
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يارب مه  ام ، رب  ناهانگ  ندش  رهاظ  هک  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغاَف  تسا . شتآ  زا  ظفح  ترفغم و  تساوخرد  همّدقم  دیهمت و  هلمج  نیا  و  تسا . دـب 
. تسام اب  بحاصم  هارمه و  هک  یسک  يارب  مه  تسا ، تشز  حیبق و  ام 

. دشابیم زین  ام  تسود  نیشنمه و  جنر  درد و  ام ، ندیشک  درد  نوچ  نک  ظفح  شتآ  باذع  زا  ار  ام  ِراَّنلا  َباذَع  اِنق  َو 

204 ص :  هیآ 17 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(17  ) ِراحْسَْألِاب َنیِرِفْغَتْسُْملا  َو  َنیِقِْفنُْملا  َو  َنِیِتناْقلا  َو  َنِیقِداَّصلا  َو  َنیِِرباَّصلا 
205 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

205 ص :  همجرت ..... :

. دنناهاگرحس رد  ناگدننک  رافغتسا  ناگدننک و  قافنا  نارادربنامرف و  نایوگتسار و  نارباص و  نانآ 

205 ص :  ریسفت ..... :

. تسا نیقّتم  يارب  يرگید  فصو  َنیِِرباَّصلا 
نیب فـطع  فرح  هدـمآ و  تفـص  دـنچ  ياهلمج  رد  یتـقو  اـنعم  ظاـحل  زا  ِراحْـسَْألِاب  َنیِرِفْغَتْـسُْملا  َو  َنـیِقِْفنُْملا  َو  َنِیِتناـْقلا  َو  َنـِیقِداَّصلا  َو 

مادک و ره  لالقتـسا  هب  هراشا  هدوب و  دّدعتم  فاصوا  يدابم  هک  تسا  نیا  تهج  هب  فاصوا  نیب  فطع  فرح  ندـش  عقاو  طسو  تساهنآ 
تبـسن هک  تسا  هدش  دراو  اذل  تسا ، نامیا  تافـص  نیرتمیدق  ربص  و  دراد . يرگید  ياهفده  ای  هتـشاد ، ّمذ  ای  حدـم  رد  مادـک  ره  دارفنا 

ربص هلیـسو  هب  تسا  لاعفا  لاوقا و  رد  یتسار  تماقتـسا و  زا  ترابع  هک  یتسار  قدص و  و  تسا ، ندب  هب  رـس  تبـسن  دـننام  نامیا  هب  ربص 
هک قافنا  تعاط ، ندـش  لماک  اب  دوشیم و  لماک  تسا  يرادربنامرف  ناـمه  هک  تعاـط  روکذـم ، تماقتـسا  نیمه  اـب  و  دوشیم ، لـصاح 

ندـش هدیـشوپ  ازج و  زور  رحـس  رد  لوخد  ازج و  زور  هب  یکیدزن  لذـب ، نیا  اب  و  ددرگیم ، ناسآ  تسا ، سفن  تاـّیلعف  لذـب  زا  تراـبع 
. دریذپیم قّقحت  تعیبط ، بش  ياهیدب 

، تعیبط ياهبش  ياهرحس  رد  ینابز  رافغتـسا  هب  ار  ناگدنب  دنوادخ  نطاب ، ناونع  رهاظ ، تسا و  نیوکت  قباطم  فیلکت ، هک  اج  نآ  زا  و 
. تسا هدرک  فّلکم  رتو  زامن  رد  ای  زامن ، ره  رد  ای  اهنت  ای 

205 ص :  هیآ 18 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(18  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ِطْسِْقلِاب ال  ًاِمئاق  ِْملِْعلا  اُولوُأ  َو  ُۀَِکئالَْملا  َو  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهَّللا  َدِهَش 

205 ص :  تسین ..... . ییادخ  وا  زج  هکنیا  هب  ادخ  تداهش  یگنوگچ 

205 ص :  همجرت ..... :
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206 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  وا  سدقا  تاذ  زج  هک  دهد  یهاوگ  دوخ  یئاتکی  هب  ادخ 
وا زج  ییادخ  تسین  تسا ، یتسرد  لدع و  نابهگن  وا  هک  دـنهد  یهاوگ  تقیقح ) نیا  رب   ) زین ملع  نابحاص  ناگتـشرف و  تسین و  یئادـخ 

. تساناد شنیرفآ ، زیچ  همه  هب  اناوت و  ملاع  راک  رب  هک 

206 ص :  ریسفت ..... :

مکح رد  هک  هچنآ  ای  تسا  دوهـشم  هک  ياهّیـضق  ظـفح  زا  تسا  تراـبع  نداد  تداهـش  عطقنم . شلبق  اـم  زا  تسا  هک  یمـالک  ُهَّللا  َدِـهَش 
ار ایـشا  همه  دنوادخ  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  ایـشا  همه  يارب  دـیحوت  هب  ادـخ  نداد  ربخ  تسا و  هّیـضق  نآ  هب  نداد  ربخ  ای  تسا ، دوهـشم 

ربخ نیا ، و  تسا . هتفرگ  رارق  نآ  ترواجم  رد  هک  تسا  يزیچ  اب  تدـحو  دّـحوت و  یـضتقم  ءیـش  ره  تسا و  هدـیرفآ  دـیحوت  رب  اـترطف 
. وا تّیدحا  تدحو و  هب  ایشا و  عناص  دّحوت  هب  تسادخ  هیحان  زا  نداد 

لوقع هک  دـهدیم  رارق  ياهنوگ  هب  ار  اهنآ  دـنیرفآیم و  ار  یقافآ  تایآ  هک  تسا  نیا  هب  لقع ، ناـبحاص  يارب  دـیحوت ، هب  ادـخ  راـبخا  و 
دیحوت رب  تلالد  ناشلاق  لاح و  ياهنابز  اب  هک  گرزب  تایآ  اصوصخم  و  دهد ، رارق  اهنآ  قلاخ  تدـحو  لیلد  هدرک  كرد  ار  اهنآ  فاص 

يارب دیحوت  هب  ادخ  رابخا  زین  و  « 1  » ِقافْآلا ِیف  اِنتایآ  ْمِهیُِرنَـس  دیامرفیم : هک  اجنآ  تسا  هدومرف  هراشا  نآ  هب  یلاعت  يادخ  هک  دـننکیم ،
دنکب وا  تافص  ّقح و  دوجو  رب  تلالد  هک  دهدیم  رارق  ياهنوگ  هب  ار  نآ  دنکیم و  ءاشنا  ار  سفنا  تایآ  هک  تسا  نیا  هب  لقع  نابحاص 

راکـشآ ار  نانآ  هکنیا  ات  دوخ ---- رد  و  « ) 2  » ُّقَْحلا ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  َو  دـیامرفیم : هک  نانچ  تسا  هدـش  هراشا  نآ  هب  هک 
هدـش هراشا  نآ  هب  هک  هیاس  بحاص  زا  ندوب  هیاـس  زیچ و  ره  رد  یلاـعت  يادـخ  روهظ  ببـس  هب  هدـهاشم  ماـقم  رد  تسا ) ّقح  وا  هک  دوش 

تسا
__________________________________________________

هیآ 53. تلصف : ( 1)
هیآ 53 تلصف : ( 2)

207 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هاوگ  زیچ  ره  رب  وا  هک  تسین  یفاک  تراگدرورپ  ایآ  ینعی  « 1  » ٌدیِهَش ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنَأ  َکِّبَِرب  ِفْکَی  َْمل  َو  َأ  ادخ : لوق  رد 

ییادخ وا  زج  هک  تسا  نیا  ناشراتفگ  نابز  ناشلاح و  نابز  ملع ، نابحاص  هکئالم و  تاذ  ینعی  ِْملِْعلا  اُولوُأ  َو  ُۀَِکئالَْملا  َو  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال 
. دشابن ههلآ  دّدعت  مزلتسم  ای  دیحوت  یفانم  هک  يوحن  هب  دشاب  ینثتسم  رب  فطع  تسا  نکمم  و  تسین .

ال»  » مسا يارب  تفـص  بارعا  ثیح  زا  و  ادـخ ، هب  مئاق  ای  تسا  عومجم  هب  مئاق  لدـع  ینعم  ثیح  زا  ِطْـسِْقلِاب  ًاـِمئاق  یلاـعت : يادـخ  لوق  و 
هب تسا  قلخ  هدننک  تیافک  هک  یلاح  رد  ادخ  نداد  تداهش  تسا : نیا  هیآ  ینعم  تسا و  هنم  ینثتسم  ای  ینثتسم  زا  تسا  لاح  ای  دشابیم 

نانآ تسایـصوا و  ایبنا و  زا  ترابع  ملع  نابحاص  هک  دـیامرفیم : ع )  ) رقاب ماما  هک  نانچ  تسا . لدـع  هدـننک  هماقا  ای  لدـع  طسق و  ببس 
. تسا عومجم  هب  مایق  دّیؤم  «... 2  » دنتسه طسق  هب  مئاق 

نودـب َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ال  هک : دومن  دـیکأت  راتفگ  نیا  اب  ار  دـیحوت  ینثتـسم ، رب  هکئـالم  فطع  لاـمتحا  رباـنب  نایادـخ  دّدـعت  مّهوت  عفر  يارب  و 
: دومرف دنوادخ  سپ  تسا ، دیحوت  یفانم  نآ  و  دّدعتم ) نایادخ   ) ههلآ دّدعت  دیآیم  مزال  ینعم  نیا  زا  تسا : هدـش  هتفگ  هک  ایوگ  فطع ،

تّیهولا اب  ریاغم  اهنآ  ّتیهولا  و  ادـخ ، دوخ  يراگدـنوادخ  روهظ  هب  رگم  تسین  ملع  نابحاص  هکئـالم و  يارب  تّیهولا  اریز  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ـال 
. دیایب مزال  نایادخ  دّدعت  ات  تسین  هّللا 
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. تسین رگید  يادخ  يارب  یلاجم  وا  دوجو  اب  هک  بلاغ  دنوادخ  ینعی  ُزیِزَْعلا 
شدوخ ّتیهلا  رهظم  ار  يدوجوم  هک  تسا  یسک  نآ  وا  ُمیِکَْحلا 

__________________________________________________

هیآ 53. تلصف : ( 1)
ح 18. ص 165 / ج 1 / یشایع : ( 2)
208 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. اهتحلصم اهتمکح و  ببس  هب  رگم  دهدیمن  رارق 

208 ص :  هیآ 19 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ُعیِرَـس َهَّللا  َّنِإَف  ِهَّللا  ِتایِآب  ْرُفْکَی  ْنَم  َو  ْمُهَْنَیب  ًایَْغب  ُْملِْعلا  ُمُهَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  َّالِإ  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َفَلَتْخا  اَم  َو  ُمالْـسِْإلا  ِهَّللا  َْدنِع  َنیِّدـلا  َّنِإ 
(19  ) ِباسِْحلا

208 ص :  همجرت ..... :

هاگآ نآ  ّتیناقح  هب  هک  نآ  زا  سپ  رگم  دـندومیپن  تفلاخم  هار  نآ ، رد  باتک  لها  تسا و  مالـسا  نییآ  ادـخ  دزن  هدیدنـسپ ، نید  اـنامه 
دهاوخ دوز  ادخ  هبـساحم  هک  دسرتب ، دوش  رفاک  ادخ  تایآ  هب  سک  ره  دـندروآ ، نایم  هب  دـسح  کشر و  هار  زا  ار  فالخ  نیا  و  دـندش ،

. دوب

208 ص :  ریسفت ..... :

. تسادخ يوس  هب  ای  ترخآ ، يوس  هب  هار  اجنیا  رد  دوصقم  دراد و  يدایز  یناعم  نید ، َنیِّدلا  َّنِإ 
عطقنم دوب  نایدا  ریاس  رد  هک  یئاهّتیناقح  و  دیدرگ ، مالـسا  رد  رـصحنم  ادخ  يوس  هب  هار  مالـسا ، روهظ  زا  سپ  ینعی  ُمالْـسِْإلا  ِهَّللا  َْدنِع 

. دش هتفگ  نخس  نامیا  مالسا و  نوماریپ  هرقب  هروس  لّوا  رد  و  دش ،
، مالـسا رد  نید ، يراصحنا  ندوب  ّقح  ای  مالـسا  نید  ندوب  ّقح  رد  هک  يراصن  دوهی و  زا  باـتک  لـها  َباـتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َفَلَتْخا  اَـم  َو 

. دندرکن فالتخا 
هیلع و هّللا  یّلص  دّمحم  تثعب  تقیقح و  ندش  نشور  نآ  هک  دش  لصاح  شناد  اهنآ  يارب  هک  نآ  زا  دعب  رگم  ُْملِْعلا  ُمُهَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  اَّلِإ 

یّلص دّمحم  نید  رد  نید  ندوب  رصحنم  وا و  نید  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ّتیناقح  رب  دنتـشاد  قاّفتا  يراصن  دوهی و  ینعی  دوب . هلآ 
سپ تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  نامه  دوعوم  یّبن  هک  دـندرک  نیقی  دـش و  ثوعبم  ربماـیپ  هکنیا  اـت  ثعبم  زا  لـبق  هلآ  هیلع و  هّللا 

هّللا یّلـص  ربمایپ  تثعب  هب  اهنآ  همه  هک  نآ  زا  سپ  راکنا ، یـضعب  دندرک و  رارقا  یـضعب  هک  هنوگ  نیدـب  دـندرک  وا  تّیناقح  رد  فالتخا 
. دندوب هدرک  ادیپ  نیقی  هلآ  هیلع و 

209 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رطاخ  هب  ای  یبلط و  تسایر  يرگهطلس و  باب  زا  نآ  ْمُهَْنَیب و  ًایَْغب 
. تسا هدوب  ناشمدرم  نیب  رد  یگراب  مکش 
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هک لیجنا  تاروت و  تایآ  دننام  ینیوکت ، ینیودت و  تایآ  هب  ِهَّللا  ِتایِآب  دـیزرو  رفک  هک  یـسک  ینعی و  فطع ، ای  تسا  لاح  ْرُفْکَی  ْنَم  َو 
ّتیناقح ربمایپ و  تّیناقح  رب  تلالد  هک  نآرق  تایآ  دـننام  و  تسا ، قطاـن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  قدـص  مالـسا و  نید  ّتیناـقح  هب 

باذع دزروب  رفک  وا  تایآ  هب  هک  ار  یسک  دنوادخ  سپ  نانآ ، دالوا  و  ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  دننام  و  دنکیم ، وا  ّیصو 
. دوشیمن توف  وا  زا  زین  رفاک  رفک  و  دراذگیمن ، شاداپ  نودب  ار  یلمع  دنوادخ  اریز  دنکیم ،

يارب راّفک و  زا  دـندش  رفاک  هک  نانآ  يارب  تسا  دـیعو  دـنکیم ، یگدیـسر  باسح  هب  دوز  یلیخ  دـنوادخ  سپ  ِباسِْحلا  ُعیِرَـس  َهَّللا  َّنِإَف 
. دیزرو رفک  ع )  ) یلع هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تّما  زا  هک  یسک 

209 ص :  هیآ 20 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

امَّنِإَف اْوَّلَوَت  ْنِإ  َو  اْوَدَتْها  ِدَقَف  اوُمَلْسَأ  ْنِإَف  ُْمتْمَلْسَأ  َأ  َنیِّیِّمُْألا  َو  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَِّلل  ُْلق  َو  ِنَعَبَّتا  ِنَم  َو  ِهَِّلل  َیِهْجَو  ُتْمَلْـسَأ  ْلُقَف  َكوُّجاَح  ْنِإَف 
(20  ) ِدابِْعلِاب ٌریَِصب  ُهَّللا  َو  ُغالَْبلا  َْکیَلَع 

209 ص :  همجرت ..... :

ناّیّما هب  باتک و  لها  هب  میتسه و  ادـخ  رما  میلـست  مناوریپ  دوخ و  نم  وگب  دـننک  جاـجتحا  لـطاب  هب  ّقح  نید  اـب  تفلاـخم  يارب  رگا  سپ 
: وگب دنتسین ) ینامسآ  باتک  ملع  ياراد  هدوب و  ردام  زا  هداز  دننام  هک  اهنآ  )

مامتا ادخ و  نید  غیلبت  زج  يزیچ  وت  رب  دننادرگ  يور  رگا  دناهتفای و  تیادـه  دـنرآ  نامیا  رگا  دـیرآ ؟ نامیا  دوش  رادـیدپ  ّقح  نوچ  ایآ 
. تسا هاگآ  ناگدنب  لاح  رب  ادخ  تسین و  اهنآ  رب  تّجح 

209 ص :  ریسفت ..... :

يارب تسا  هجو  ندرک  صلاخ  مالسا ، وگب ، سپ  ْلُقَف  نآ  رد  نید  راصحنا  رد  ای  مالسا  تّیناقح  رد  دنتساخرب  لدج  هب  رگا  َكوُّجاَح  ْنِإَف 
210 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  مدرک  میلست  ای  بیرف ، كرش و  زا  مدینادرگ  صلاخ  ینعی  ُتْمَلْسَأ  ادخ 

نید رد  امـش  هک  درادن  یهجو  سپ  تسین  نآ  رکنم  سک  چیه  هک  تسا  یفـصو  نیا  و  مالـسا ، ببـس  هب  ادخ  هب  ار  دوخ  هجو  ِهَِّلل  َیِهْجَو 
. دیزیخرب لدج  هب  نم  اب  مالسا 

تّیلعف و  تسا ، نآ  رخآ  تّیلعف  يزیچ  ره  تروـص  و  هّداـم ، هب  هن  تسا  تروـص  هب  يزیچ  تّیئیـش  اریز  تـسا ، تاذ  هـجو »  » زا دوـصقم  و 
. دوشیم لصاح  هّجوت ، نآ  ببس  هب  هک  تسا  يزیچ  ندب  هجو  هکنانچ  دوشیم ، لصاح  هّجوت  نآ  ببس  هب  هک  تسا  يزیچ  رخآ ،

ای تسا ، هدش  عقاو  هلصاف  هیلع  فوطعم  نآ و  نیب  تهج  نیدب  دشن ، دیکأت  لصفنم  ریمـض  اب  تسا و  عوفرم  ریمـض  رب  فطع  ِنَعَبَّتا  ِنَم  َو 
هب ار  مدوخ  هجو  مدرک  میلست  ای  دیامن  يوریپ  نم  زا  هک  یسک  يارب  ادخ و  يارب  ار  مدوخ  هجو  مدرک  صلاخ  ینعی  تسا ، هّللا »  » رب فطع 

مالسا و  قلخ ، يوس  هب  دراد  ادخ  يوس  هب  ییور  تسا ، هجو  ود  ياراد  نمؤم  ناملسم و  هک  اریز  دنکب ، نم  زا  يوریپ  هک  یسک  هب  ادخ و 
يوس هب  هجو  میلـست  ادـخ و  قلخ  هب  هجو  صالخا  نینچمه  و  وا ، يوس  هب  هجو  میلـست  ادـخ و  يارب  هجو  صالخا  هک ، دراد  ارنآ  ياضتقا 

. دشاب هتشاد  ار  نانآ 
زج یناسنا  تالامک  زا  نانآ  يارب  هک  یناسک  ینعی  دـنرادن  ّیبن  باـتک و  هک  یناـسک  ینعی  نیّیّما »  » َنیِّیِّمُأـْلا َو  َباـتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَِّلل  ْلـُق  َو 
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. تسا هدشن  لصاح  يزیچ  ردام  هب  باستنا 
ره بولطم  هک  تسا  یفصو  نآ  و  تسادخ ، يارب  هجو  صالخا  یـضتقم  مالـسا  هک  درک  رکذ  نانآ  يارب  هک  نآ  زا  سپ  ینعی  ُْمتْمَلْـسَأ  َأ 
هب ار  ناتهّجوت  ای  دـیدش ، ناملـسم  ایآ  دومرف : اذـل  دوش  هدیـسرپ  مالـسا  هب  نانآ  فاّصتا  هراب  رد  هک  تشاد  نآ  ياج  نونکا  تسا ، یلقاع 

؟ دیداد رارق  ادخ  يوس  هب  صلاخ  روط 
تروص نیا  رد  اْوَدَتْها  ِدَـقَف  دـنروایب ، مالـسا  هک  تسا  نانآ  جـییهت  کیرحت و  نیا  و  دـندش ... صلخم  ای  ناملـسم  رگا  ینعی  اوُمَلْـسَأ  ْنِإَف 

211 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  اقّقحم 
تالامک يوس  هب  نتفای  تیاده  ادخ ، يارب  هجو  صالخا  و  تسا ، نامیا  قیرط  هب  لوصو  يریذپ و  تیادـه  مالـسا  اریز  دـناهتفای  تیادـه 

. تسا یناسنا 
تـسا غیلبت  طقف  وت  رب  ُغالَْبلا  َْکیَلَع  امَّنِإَف  تسین . وت  ندرگ  رب  نآ  هانگ  سپ  دندنادرگ  ور  هجو  صالخا  زا  ای  مالـسا  زا  رگا  اْوَّلََوت و  ْنِإ  َو 

ای غالبا  زا  تسا  ردصم  مسا  غالب »  » و دـشاب ، وت  هدـهع  رب  ندرکن  لوبق  هانگ  ات  تسین  وت  هدـهع  هب  نانآ  لوبق  يدرک ، غیلبت  هک  یماگنه  و 
. غیلبت

. تسا دیعو  دعو و  هب  هراشا  هیآ  سپ  دهدیم ، ازج  شلمع  قبط  ار  یسک  ره  ینعی  تسانیب  ناگدنب  هب  ادخ  ِدابِْعلِاب و  ٌریَِصب  ُهَّللا  َو 

211 ص :  هیآ 21 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(21  ) ٍمِیلَأ ٍباذَِعب  ْمُهْرِّشَبَف  ِساَّنلا  َنِم  ِطْسِْقلِاب  َنوُُرمْأَی  َنیِذَّلا  َنُوُلتْقَی  َو  ٍّقَح  ِْریَِغب  َنیِِّیبَّنلا  َنُوُلتْقَی  َو  ِهَّللا  ِتایِآب  َنوُرُفْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

211 ص :  همجرت ..... :

نمشد زین  دنناوخ  یتسرد  لدع و  هب  ار  قلخ  هک  یمدرم  نآ  اب  دنشکب و  قحان  هب  ار  ناربمایپ  دنوش و  رفاک  ادخ  تایآ  هب  هک  یناسک  انامه 
. هد تراشب  كاندرد  تخس و  باذع  هب  ار  نانآ  ربمایپ  يا  دنناسر ، لتق  هب  هدش 

211 ص :  ریسفت ..... :

. تسا رّدقم  لاؤس  باوج  ینایب و  فانیتسا  ِهَّللا  ِتایِآب  َنوُرُفْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(. ّقح ریغب  هملک  ندرب  راک  هب   ) دییقت يارب  هن  تسا  ندرک  نایب  يارب  ٍّقَح  ِْریَِغب  َنیِِّیبَّنلا  َنُوُلتْقَی  َو 

تعیب اب  هک  یناسک  زا  ایبنا و  زا  ندرک  يوریپ  هب  دـننکیم  رما  هک  ار  یناسک  دنـشکیم  ینعی و  ِساَّنلا  َنِم  ِطْسِْقلِاب  َنوُُرمْأَی  َنیِذَّلا  َنُوُلتْقَی  َو 
رارق شدوجو ، تکلمم  رد  رما  نیا  هچ  رگا  دنکیم  طسق  هب  رما  امتح  دنکیم  تعیب  ّصاخ  تعیب  اب  هک  یسک  اریز  دناهدرک ، تعیب  ّصاخ 

. دشاب هتشاد 
212 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هد ، تراشب  كاندرد  یباذع  هب  ارنانآ  سپ  ٍمِیلَأ  ٍباذَِعب  ْمُهْرِّشَبَف 

داّبع زا  رفن  هدزاود  دـص و  کی  سپ  دنتـشک ، ار  ربمایپ  هس  لهچ و  زور  لّوا  زا  تعاس  کی  رد  هک  تسا  هدـش  لزان  لیئارـسا  ینب  هراب  رد 
نامه رخآ  رد  زین  ار  هّدع  نیا  دندومن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دندوب ، هتـشک  ار  ناربمایپ  هک  ار  یناسک  دندش و  دـنلب  لیئارـسا  ینب 

مه نانآ و  لـثم  هک  یـسک  ره  دروم  رد  هیآ ، یلو  «(. 1  » تسا هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  نینچ  نیا  . ) دنتـشک زور 
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رد هچ  رگا  دوشیم  هیآ  نیا  لومـشم  دشکب ، ار  شناوریپ  ینطاب و  ربمایپ  هک  سک  ره  دروم  رد  نینچمه  و  دراد ، نایرج  دـشاب  اهنآ  خـنس 
هّمئا و لتق  ضّرعتم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  تافو  زا  دعب  هک  تسا  یناسک  زا  هیانک  نیا  و  دشاب . هتشکن  ار  ربمایپ  عبات  ای  ربمایپ ، جراخ 

. دندش اهنآ  ناوریپ 

212 ص :  هیآ 22 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(22  ) َنیِرِصان ْنِم  ْمَُهل  ام  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ْمُُهلامْعَأ  ْتَِطبَح  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 

212 ص :  همجرت ..... :

. دوب دهاوخن  يروای  هجنکش  زا  اهنآ  یئاهر  يارب  دیدرگ و  عیاض  هابت و  ترخآ  ایند و  رد  ناشلامعا  هک  دنیاهنآ 

212 ص :  ریسفت ..... :

ترابع نآ  تسا و  ملع  لباقم  رد  لمع  هک  نادـب  ْمُُهلاـمْعَأ  تسا ، هتفر  ردـه  هب  هدـش و  لـطاب  ناـشیاهلمع  ینعی  ْتَِطبَح  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ 
زا هک  يزیچ  ای  دـشاب  رادرک  ای  راتفگ  لمع  نآ  هاوخ  تسا ، هدـننک  لـمع  دـصق  هب  قوبـسم  دوشیم و  رهاـظ  اـضعا  رب  هک  يزیچ  زا  تسا 

تّیفیک کی  هب  سفن  یلو  دـنامیمن . یقاب  دوخ  يدوخ  هب  ود  نآ  زا  کی  ره  و  ینطاـب . تادـهاجم  لـیبق  زا  دوش ، رداـص  نطاـب  رد  سفن 
نآ و  دـهنیم ، ینوزف  هب  ور  سفن  لماع و  زا  ّتیفیک  نآ  سپـس  ددرگیم ، ود  نآ  ردـصم  هدـننک و  رداـص  هک  دوشیم  فصّتم  يرهوج ،

هرمث و  دنامیم ، یقاب  سفن  اب  ترخآ  ایند و  رد  تّیفیک 
__________________________________________________

ص 300. ج 1 / یفاص : ( 1)
213 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسادخ تاجانم  هب  يورخا و  روما  هب  ندرب  تّذل  ترخآ  رد  و  تسا ، هلیذر  فاصوا  باذع  زا  یئاهر  ایند  رد  نآ 
تهج تسا ، يورخا  يوـیند و  تهج  ود  ره  ياراد  هک  دوـشیم  یتـّیفیک  هب  فـصّتم  ینطاـب ، يرهاـظ و  لـمع  زا  سفن  رگید  تراـبع  هـب 
حاورا ملاـع  هب  تبـسن  هک  تسا  يزیچ  نآ  يورخا  تهج  و  دوـشیم ، لـصاح  قـلخ  هب  تبـسن  ناـسنا  يارب  هک  تـسا  يزیچ  نآ ، يوـیند 

. دوشیم لصاح 
تذل يورخا ، تهج  ّتیفیک  هرمث  و  تسا ، نآ  ياهیتخس  هب  تبسن  نآ  لئاذر  اهیتسپ و  زا  ندش  غراف  نآ ، يویند  تهج  ّتیفیک ، هرمث  و 

. تسادخ تاجانم  ببس  هب  يورخا و  روما  زا  هلصاح 
. تسا طبح  فرظ »  » ای تسا  ْمُُهلامْعَأ  زا  لاح »  » ِةَرِخْآلا َو  اْینُّدلا  ِیف  یلاعت  يادخ  لوق  نیاربانب 

. دننک عفد  یهدیم ! تراشب  هدعو و  اهنآ  هب  هک  ار  یباذع  ات  دنرادن  ینارای  ینعی  َنیِرِصان  ْنِم  ْمَُهل  ام  َو 

213 ص :  هیآ 23 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا
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(23  ) َنوُضِْرعُم ْمُه  َو  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  یَّلَوَتَی  َُّمث  ْمُهَْنَیب  َمُکْحَِیل  ِهَّللا  ِباتِک  یلِإ  َنْوَعُْدی  ِباتِْکلا  َنِم  ًابیِصَن  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل  َأ 

213 ص :  همجرت ..... :

دنک مکح  اهنآ  رب  ادـخ  باتک  ات  دـنوش  توعد  دـناهتفای  باتک  زا  ياهرهب  هک  دوهی  ياـملع  ینعی  اـهنآ  نوچ  هک  ار  یناـسک  يدـیدن  اـیآ 
. دننادرگ يور  ّقح  مکح  زا  نانآ  زا  یهورگ 

213 ص :  ریسفت ..... :

تهج مه  دوریم و  راـک  هب  هدـنیوگ  یتفگـش  يارب  مه  هک  تسا  یتراـبع  اذـک  یلا  رت  ملأ  ِباـتِْکلا  َنِم  ًابیِـصَن  اوـُتوُأ  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  ْمـَل  َأ 
دوهی ياملع  نادنمـشناد و  دروم  رد  رگا  هیآ ، لوزن  لد . شنیب  ای  تسا  مشچ  اب  رادـید  زا  ّمعا  تیؤر ، تسا . هدنونـش  ندرک  هدز  تفگش 

ص: ج3 ، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  شباتک  تعیرـش و  زا  سپـس  دنکیم و  رارقا  یباتک  یتعیرـش و  هب  هک  یـسک  ره  دروم  رد  دـشاب ، هک  مه 
214

ماکحا و نآ  تروص  ینامـسآ ، ینیودـت  بتک  و  تسا ، تّوبن  تلاسر و  ماـکحا  زا  تراـبع  باـتک  اریز  دراد . ناـیرج  دـیامنیم ، ضارعا 
زا وا  تافو  زا  سپ  دندرک و  وا  باتک  تعیرـش و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  رارقا  هک  تسا  تّما  نیقفانم  روظنم  و  تساهنآ . روهظ 

. دندومن ضارعا  وا  باتک 
. تسا هدش  هدناوخ  فاک  حتف  نآ و  ّمض  ءای و  حتف  اب  مکحی »  » ای مکحی »  » ْمُهَْنَیب َمُکْحَِیل 

مث  ) یخارت تادا  ندروآ  و  نوعدی »  » رب تسا  فطع  هلمج  دـننادرگیم . يور  ادـخ  باتک  زا  نانآ  زا  یهورگ  ینعی  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  یَّلَوَتَی  َُّمث 
قبط اریز  تسا ، هدوب  ياهلـصاف  تلهم و  ود  نآ  نیب  هدوب و  باتک  هب  توعد  زا  دعب  ندنادرگ  ور  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  سپـس ) يانعم  هب 

وت دنتفگ : سپ  دومن ، مالـسا  هب  توعد  ار  نانآ  دش و  نانآ  سرد ) لحم   ) سردم لخاد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هدش  هتفگ  هک  هچنآ 
. دشاب مکاح  تاروت  امش  ام و  نیب  دومرف : ربمایپ  دوب ، يدوهی  میهاربا  دنتفگ : ع )  ) میهاربا نید  رب  دومرف : یتسه ؟ ینید  هچ  رب 

«. 1  » دندرک ابا  تاروت  هب  هعجارم  زا  اهنآ  دش  عقاو  ربمایپ  اهنآ و  نیب  هک  یتاجاجتحا  لدج و  زا  دعب  و 
، هفیاط نیب  رد  هک  یلاح  رد  دـندرک ، اـنز  ربیخ  لـها  زا  ینز  درم و  «: 2  » تفگ هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  ساّبع  نبا  هب  ناـیبلا  عمجم  رد 

راسگنـس دندوب  دـنموربآ  فیرـش و  ود  نآ  نوچ  و  دوب ، ندرک  راسگنـس  ناشدوخ  باتک  رد  انز  مکح  و  دـندوب ، فرـش  وربآ و  بحاص 
سپ دوش ، لصاح  نانآ  راک  رد  یتصخر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دزن  هک  دـندوب  راودـیما  و  دنتـسناد ، شوخان  ار  ود  نآ  ندرک 

هب دّمحم  ای  دنتفگ : سپ  دومرف ، ندرک ) راسگنـس   ) مجر هب  مکح  ادخ  لوسر  دـندرب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  شیپ  ار  ناشراک 
. دشاب مکاح  تاروت  امش ، نم و  نیب  تفگ : دّمحم  سپ  تسین . اهنآ  رب  مجر  يدرک ! مکح  متس 

__________________________________________________

. ].....[ ص 300 ج 1 / یفاص : ( 1)

ص 300. ج 1 / یفاص : ( 2)
215 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لابند هب  سپ  كدف . نکاس  ایروص »  » دنزرف دنتفگ : تسا ؟ یسک  هچ  تاروت  هب  امش  نیرتملاع  دومرف : ربمایپ  ام . اب  يدرک  فاصنا  دنتفگ :
نآ تساوخ ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هکنیا ، ات  دوب ... هدومن  فصو  ربمایپ  يارب  ار  وا  لیئربج  یفرط  زا  و  دمآ ، هنیدـم  هب  داتـسرف و  وا 
دعب ام  تشاذگ و  نآ  يور  ار  شتـسد  دمآ  مجر  هیآ  هک  یتقو  دناوخب ، دوب ، هدـش  هتـشون  مجر  هب  مکح  نآ  رد  هک  ار  تاروت  زا  تمـسق 
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دش و دنلب  ایروص ،»  » نبا فرط  هب  مالس  نبا  تشذگ ، اجنآ  زا  دناوخن و  ار  رظن  دروم  بلطم  هّللا  لوسر  ای  تفگ ، مالس  نبا  دناوخ ، ار  نآ 
دننک انز  رادرسمه ، نز  درم و  رگا  هک  دوب  هدمآ  نآ  رد  دناوخ و  دوهی  رب  ادخ و  لوسر  رب  ار  نآ  تشادرب و  مجر  هیآ  يور  زا  ار  شتـسد 

. دنوش راسگنس  دیاب  دش  هماقا  تابثا  لیالد  و 
بیع ایروص » نبا   » رب دندش و  كانبضغ  دوهی  سپ  دندرک ، راسگنس  ار  ود  نآ  دومن و  رما  دوهی  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ 

«. 1  » دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  سپ  دنتفرگ ،
. تسا ّقح  زا  ضارعا  اقلطم  هشیمه و  نانآ  تداع  مسر و  هک  یلاح  رد  ینعی  َنوُضِْرعُم  ْمُه  َو 

215 ص :  هیآ 24 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(24  ) َنوُرَتْفَی اُوناک  ام  ْمِِهنیِد  ِیف  ْمُهَّرَغ  َو  ٍتادوُدْعَم  ًاماَّیَأ  َّالِإ  ُراَّنلا  اَنَّسَمَت  َْنل  اُولاق  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ 

215 ص :  همجرت ..... :

یتسرپ هلاسوگ  نامز  هک  زور  لهچ  ای  تفه   ) ینامز كدـنا  زج  شتآ  رد  زگره  ار  اـم  دـنیوگ  هک  دـنوشن  ادـخ  مکح  عیطم  ببـس  نیدـب 
. تسا هدینادرگ  رورغم  نید  رد  ار  اهنآ  دناهتخاس  غورد  هب  دوخ  هک  نانخس  نیا  دننکن و  باذع  تساهنآ )

__________________________________________________

ص 424. ج 1 و 2 / نایبلا : عمجم  ( 1)
216 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

216 ص :  ریسفت ..... :

ُراَّنلا اَنَّسَمَت  َْنل  اُولاق  و  دنتفرگ ، ناسآ  ناشدوخ  رب  ار  ترخآ  تبوقع  اهنآ  هک  تسا  ببـس  نیدـب  ْمُهَّنَِأب  ضارعا  ندـنادرگ و  ور  نیا  َِکلذ 
هلاسوگ ناگتـشذگ  هک  تسا  یماّیا  ددع  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  دسرن . شتآ  باذع  يزور  دنچ  زج  ار  ام  دـنتفگ : ٍتادوُدـْعَم  ًاماَّیَأ  اَّلِإ 

. تسا هدوب  مه  زا  هتسسگ  ادج و  ياهزور  دناهتفگ : یضعب  تسا . هدوب  زور  تفه  ای  زور  لهچ  دناهدرکیم  یتسرپ 
هکنیا ای  تسا  باذـع  عاطقنا  نامه  ارتفا  نآ  و  دوب ، هدرک  رورغم  ناشنید  رد  ار  اهنآ  ناـشئارتفا  ینعی  َنوُرَتْفَی  اُوناـک  اـم  ْمِِهنیِد  ِیف  ْمُهَّرَغ  َو 

هب دـنوادخ  هکنیا  ای  درک ، دـنهاوخ  ار  اهنآ  تعافـش  ناشربمایپ  ناردـپ  دـنتفگیم : هکنیا  ای  مییادـخ . ناتـسود  نادـنزرف و  اـم  دـنتفگیم :
. دنکن باذع  ار  شدالوا  هک  تسا  هداد  هدعو  بوقعی 

216 ص :  هیآ 25 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(25  ) َنوُمَلُْظی ْمُه ال  َو  ْتَبَسَک  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  ْتَیِّفُو  َو  ِهِیف  َْبیَر  ٍمْوَِیل ال  ْمُهانْعَمَج  اذِإ  َْفیَکَف 

216 ص :  همجرت ..... :
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کـش چیه  هک  يزور  رد  ار  اهنآ  هک  یماگنه  دسر ) نارورغم  نآ  هب  راب  ّتلذ  دیدش و  باذـع  هچ  و   ) اهنآ لاح  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  سپ 
. دیسر دهاوخ  دوخ  لامعا  يازج  مامت  هب  صخش  ره  هّتبلا  و  میروآ . درگ  تسین  نآ  رد 

216 ص :  ریسفت ..... :

ای يزور ، رد  ٍمْوَِیل  ْمُهانْعَمَج  اذِإ  تسا . نانآ  باذـع  نداد  ناشن  گرزب  اهنآ و  ندـناسرت  هلمج ، نیا  اهنآ ، لاح  تسا  هنوگچ  ینعی  َْفیَکَف 
. درک کش  دیدرت و  نآ  رد  دیابن  ِهِیف  َْبیَر  هک ال  يزور  تازاجم  يارب 

اهنآ دنکیم  اوسر  دنوادخ  سپ  تسا ، دوهی  مچرپ  راّفک  ياهمچرپ  زا  دوشیم  دنلب  تمایق  زور  رد  هک  یمچرپ  نیلّوا  تسا : هدـش  تیاور 
217 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رد  ار 

هب لامک  ماـمت و  هدرک  بسک  سفن  هک  هچ  ره  ْتَبَـسَک  اـم  ٍسْفَن  ُّلُـک  ْتَیِّفُو  َو  دـنکیم . شتآ  هب  رما  ار  اـهنآ  سپـس  رـشحم ، لـها  ناـیم 
صقن ببـس  هب  َنوُمَلُْظی  ْمُه ال  َو  دوشیم . هداد  تسا ، هدرک  بسک  هک  ار  هچنآ  مامت  شاداپ  اـی  دوشیم ، هداد  ازج  لاـمعا  مّسجت  تروص 

. دنوشیمن عقاو  ملظ  دروم  نانآ  باقع ، يدایز  ای  باوث 
یـضعب هچنآ  مغر  یلع  ّتیلعف  نآ  هک  دنکیم  بسک  ار  یتّیلعف  یـسفن  ياهتـضایر  یندب و  لامعا  زا  یتّیلعف  ره  اب  يرـشب  سوفن  هک  نادب 

نوؤش زا  ینأش  تسا  هدش  قیقحت  يرهوج  تاکرح  زا  هفـسلف  رد  هک  هچنآ  قبط  تّیفیک  نآ  هکلب  تسین ، یـضرع  تّیفیک  دناهدرک  نامگ 
ای يراـیتخا  گرم  ببـس  هب  تعیبـط ، ياـهباجح  ندـش  هتـشادرب  زا  سپ  هک  تسا  نیا  يرهوج ) تکرح   ) ّتیفیک نآ  نأـش  و  تسا . سفن 
هک یتروص  هلیـسو  هب  دنکیم  ادیپ  لّثمت  هدش ، رهاظ  مسجم  تروص  هب  ّتیفیک  نآ  هک  هنوگ  نیدب  دـنامیم ، یقاب  سفن  يارب  يرارطـضا 
رب تروص  نآ  قبط  رب  دشاب  کین  لامعا  نآ  هک  یتروص  رد  دنوادخ  و  تسا ، لامعا  مّسجت  ینعم  نیمه  و  دـشاب ، سفن  كولمم  قفاوم و 
قبط رب  رما  نیا  دنکیم و  ربارب  دنچ  ای  ود  ار  شباذـع  دـشاب ) دـب  رگا   ) تروص نآ  قبط  رب  هکنیا  ای  و  دـنکیم . لضفت  لامعا  نآ  بحاص 

يادـخ ور  نیا  زا  و  دـش . رکذ  هک  تسنامه  ناتنج )  ) تشهب ود  یناـعم  زا  یکی  اذـل  دراد . دوجو  وا  لاـمعا  بسک  رد  هک  تسا  یفـالتخا 
نآ رگید  ینعم  و  تسا .) تشهب  ود  دـسرتب ، شراگدرورپ  ماقم  زا  هک  یـسک  يارب  « ) 1  » ِناتَّنَج ِهِّبَر  َماقَم  َفاخ  ْنَِمل  َو  دـیامرفیم : یلاعت :

. تسا فیعض  الماک  دناهدرک  لقن  هک 
(. دینادیمن امش  اّما   ) َنوُمَْلعَت ْنِکل ال  َو  دیامرفیم : اذل 

نیاربانب و  دوش . ادا  تسا  هتـسیاش  هک  تسا  يزیچ  نآ  ماـمت  ندرک  ادا  ینعم  هب  تسا  هدـش  هتفرگ  هیفوّتلا »  » ردـصم زا  هک  تیّفو  هملک  اـّما 
تسرد
__________________________________________________

هیآ 46. نامحرلا : ( 1)
218 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

شاداپ ازج و  دـنوادخ  مییوگب ، هک  تسا  تسرد  و  دومن ، اطع  وا  هب  دوب  هدرک  بسک  وا  هک  ار  يزیچ  نآ  نیع  دـنوادخ  مییوگب  هک  تسا 
ندـش كاپ  تّیلعف و  نآ  نالطب  زا  ترابع  ناهانگ ، وحم  و  لامعا ) ندرک  دوبان   ) لامعا طبح  تسا و  هداد  وا  هب  هدرک  بسک  هک  ار  هچنآ 

هک نآ  زا  دعب  هلقاع ، هّوق  يارب  تسا ، تّیلعف  نآ  ندش  ریخست  زا  ترابع  تانـسح ، هب  ناهانگ  ندرک  لیدبت  و  تسا . سفن  هحفـص  زا  نآ ،
لّثمتم و  سردید ، زا  نآ  ندش  هدیشوپ  اب  تسا  ّتیلعف  نآ  ندنام  یقاب  زا  ترابع  اهنآ ، ندیـشخب  ناهانگ و  زا  وفع  و  دوب ، ناطیـش  رّخـسم 

رهاظ ار  ام  میتسه  هکنانچنآ  ناـهانگ  ندیـشوپ  يارب  هک  تسادـخ  وفع  زا   ) تسا نآ  بساـنم  هک  یتروص  هب  نآ  نتـشگن  رهاـظ  ندـشن و 
(. دزاسن
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218 ص :  هیآ 26 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ِّلُک یلَع  َکَّنِإ  ُْریَْخلا  َكِدَِـیب  ُءاشَت  ْنَم  ُّلِذـُت  َو  ُءاشَت  ْنَم  ُّزُِعت  َو  ُءاشَت  ْنَّمِم  َْکلُْملا  ُعِْزنَت  َو  ُءاشَت  ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِکـْلُْملا  َکـِلام  َّمُهَّللا  ِلـُق 
(26  ) ٌریِدَق ٍءْیَش 

218 ص :  همجرت ..... :

هک ره  هب  و  يریگب ، یهاوخب  هک  ره  زا  یـشخب و  تنطلـس  کلم و  یهاوخ  ار  هک  ره  وت  یتسه  کلم  هاشداپ  يا  ایادخ  راب  ربمایپ ، يا  وگب 
. یئاناوت زیچ  همه  رب  وت  اهنت  تسوت و  تسد  هب  ریخ  یئوکین و  ره  ینادرگ  راوخ  یهاوخ  ار  هک  ره  یشخب و  تّزع  یهاوخ 

218 ص :  ریسفت ..... :

نیا و  دشاب ، فوذحم  زا  ضوع  ات  تسا ، هدش  هدروآ  رخآ  رد  دّدـشم  میم  و  هدـش ، فذـح  ادـن  تادا  تسا ، هّللا  ای  مهّللا »  » لصا َّمُهَّللا  ُِلق 
تّبحم نتفرگ  تّدـش  هب  راعـشا  نآ ، ظـفل  ندرک  گرزب  یفرط  زا  و  دوشن ، هدروآ  ادـن  تروص  هب  اـت  تسادـخ  فیرـش  مسا  میظعت  يارب 

. دنکیم ار  ظفل  رد  تّدش  ياضتقا  بضغ  تّدش  دننام  ّبح  تّدش  اریز  تسا ،
نیا هب  شرگن  مدع  و  تسا . هدـش  فّفخم  عطق  هزمه  ءادـن و  فرح  فذـح  ببـس  هب  هک  هدوب  ریخب » ّمأ  هّللا  ای   » نآ لصا  دـناهتفگ : یخرب 

219 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  لصا و 
. تسا لّوا  لوق  لیلد  ادن  فرح  اب  میم  عامتجا  مدع 

«1  » تعارب باب  زا  مکح ، زا  لبق  نآ  ندروآ  و  تسا ، هدـش  فذـح  ادـن  فرح  هک  تسا  يدانم  اـی  تسا ، مهّللا »  » تفـص ِکـْلُْملا  َکـِلام 
ملاع هب  و  دریگیم . رارق  توکلم  لباقم  رد  هک  تسا  کلم  ملاع  کلم ، هب  دارم  و  تسا ، مکح  ّتلع  هب  رعشم  هک  تسا  نیا  يارب  و  تسا ،

تّیکلام ّتیثیح  ود  نآ  رد  هک  توربج  توکلم و  فـالخ  هب  تسین ، تّیکولمم  تّیثیح  زج  نآ  رد  نوچ  دـنیوگیم ، کـلم  ملاـع  تعیبط 
زا ترابع  مال  میم و  هّمـض  ود  اب  و  مال ، میم و  هحتف  ود  اـب  میم و  هّمـض  هرـسک و  هحتف و  اـب  کـلم »  » تسا و ّتیکولمم  ّتیثیح  زا  رترهاـظ 

توکلم و کـلم و  زا  تسا  ناـکما  ملاـع  قـلطم  نآ  زا  دوـصقم  اـی  دـشاب . هتـشاد  ار  نآ  رد  فّرـصت  تردـق  نآ  کـلام  هک  تسا  يزیچ 
لماش ار  نآ  ینیـشناج  تّوبن و  تلاسر و  تلود  بولق و  کلم  ات  دـشابیم  قلطم  روط  هب  ریبک  ریغـص و  ملاع  بتارم  دوصقم ، ای  توربج ،

. دوش
تـسا لوا  دننام  انیع  ای  مّود  کلم  زا  دوصقم  و  حدم ، يارب  تسا  فنأتـسم  ای  رّدقم ، لاؤس  باوج  فنأتـسم و  ای  تسا  لاح  َْکلُْملا  ِیتُْؤت 

. تسا لّوا  یناعم  زا  یضعب  دوصقم  ای  ددرگیم  مولعم  هفرعم  مسا  رارکت  زا  نآ  هکنانچ 
. زجع عنام و  نودب  یهدیم  یهاوخب  هک  سک  ره  هب  ُءاشَت  ْنَم 

تّزع ای  اـجنیا  رد  دارم  تسا و  يراوخ  ّتلذ و  لـباقم  رد  اـجنیا  رد  تّزع  ادـخ و  ندرک  زیزع  ُءاـشَت  ْنَم  ُّزُِعت  َو  ُءاـشَت  ْنَّمِم  َکـْلُْملا  ُعِْزنَت  َو 
نیا تروص  نیا  رد  هک  تسا  کـلم  همزـال  هک  تسا  یتّزع  زا  ریغ  اـی  دوشیم ، َکـْلُْملا  ِیتُْؤت  یلّوا  موهفم  ناـمه  دـیکأت  هک  تسا  کـلم 

(. دوشیم زاغآ  نآ  اب  هلمج   ) تسا هّیسیسأت  هلمج 
، وت ریغ  تسد  هب  هن  تسوت  تسد  هب  ینعی  َكِدَِیب  ُءاشَت  ْنَم  ُّلُِذت  َو 

__________________________________________________
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. تسا رظن  دروم  عوضوم  هدنهد  ناشن  هک  بلطم  لّوا  رد  تسا  یترابع  ندروآ  لالهتسا : تعارب  ( 1)
220 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رکذ و  تسا ، حدم  يارب  ای  رّدقم ، لاؤس  باوج  تسا و  فنأتـسم  ای  تسا  لاح  هلمج  نیا  و  ریخ ، دارفا  عاونا و  عیمج  ای  ریخ ، سنج  ُْریَْخلا 
« ریخ  » هملک ناـیب  نآ ، اـب  بساـنم  تسوا و  دزن  هک  تسا  يزیچ  نآ  هب  بیغرت  ماـقم  ماـقم ، هک  تسا  نیا  تهج  زا  اـی  ریخ »  » هـملک ندرک 

مکح و  تسین ) زیچ  چیه  ینعی   ) تسا ضحم  ءیـش  ال  مدع ، ددرگیم و  رب  مدع  هب  هک  تسا  یمدع  ّرـش  هک  تسا  نیا  باب  زا  ای  و  تسا ،
. دوشیمن يراج  نآ  رب  ءیش 

. تسا قباس  ياههلمج  دننام  بارعا  رد  هلمج  و  صیصخت ، زا  دعب  تسا  میمعت  ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ 

220 ص :  هیآ 27 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(27  ) ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَت  ْنَم  ُقُزَْرت  َو  ِّیَْحلا  َنِم  َتِّیَْملا  ُجِرُْخت  َو  ِتِّیَْملا  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخت  َو  ِْلیَّللا  ِیف  َراهَّنلا  ُِجلُوت  َو  ِراهَّنلا  ِیف  َْلیَّللا  ُِجلُوت 

220 ص :  همجرت ..... :

یهاوخ هک  ره  هب  يزیگنارب و  هدـنز  زا  ار  هدرم  هدرم و  زا  ار  هدـنز  ینادرگ ، دـیدپان  بش  هدرپ  رد  ار  زور  و  يزاس ، ناـهن  زور  رد  ار  بش 
. یئامرف اطع  باسحیب  يزور 

220 ص :  ریسفت ..... :

زا یتمـسق  ندرک  لخاد  زور ، رد  بش  ندرک  لخاد  زا  دوصقم  تسا . قباس  ياههلمج  دـننام  بارعا  رد  هلمج ، نیا  ِراهَّنلا  ِیف  َلـْیَّللا  ُجـِلُوت 
لخاد دوصقم  هک  نآ ، لابند  زور و  زا  دعب  تسا  بش  ندـمآ  دوصقم  هکنیا  ای  زور ، ندرک  دـنلب  بش و  ندرک  هاتوک  ببـس  هب  تسا  بش 

ثیبخ و حاورا  ملاع  لماش  مه  تسا و  لماش  ار  نآ  مه  هکلب  درادـن ، ینامز  بش  هب  یـصاصتخا  بش ، و  زور ، ياج  رد  تسا  بش  ندرک 
...، ناسنا لهج  رفک و  لئاذر و  ناسنا و  جنر  مغ و  ضرم و  ناسنا و  تعیبط  و  ناسنا ، هّدام  تعیبط و  ملاع 

. دوشیم دراوم  نیا  همه  لماش 
ریغ روما  زا  ایوگ  هک  تسا  تخـس  نانچ  نآ  زور  رد  بش  نتخاس  دراو  راـک  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  تردـق ، رکذ  زا  سپ  ینعم  نیا  رکذ 

221 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نکمم و 
. تسا دادضا  نیب  عمج  نآ ، اریز  تسا . هدش  هدرمش  رودقم  ریغ 

. دوشیم مولعم  یلبق  هلمج  هسیاقم  اب  هلمج  نیا  ینعم  ِْلیَّللا  ِیف  َراهَّنلا  ُِجلُوت  َو 
زا ملاـع  اـی  رفاـک ، زا  نمؤم  اـی  داـمج ، زا  ناوـیح  ندروآ  نوریب  دـننام  يروآیم ، نوریب  هدرم  زا  ار  هدـنز  ینعی  ِتِّیَْملا  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخت  َو 

تسوا و يارب  یقیقح  گرم  ناسنا  ءانف  هک  اریز  یناف ، زا  یقاب  ای  تّیم ، عبط  زا  هدـنز  سفن  اـی  یناویح ، سفن  زا  یناـسنا  سفن  اـی  لـهاج ،
نامه هب  تسا  هدرم  زا  هدـنز  نتفای  زایتما  دوصقم  ای  تسا . یلاعت  يادـخ  تایح  ببـس  هب  هک  تسا  یقیقح  تایح  ءانف ، زا  دـعب  ناسنا  ءاقب 

. تشذگ هک  یناعم 
(. تسا یلبق  موهفم  سکع  هک   ) دوشیم هتسناد  یلبق  ترابع  اب  هسیاقم  اب  هلمج  نیا  ینعم  ِّیَْحلا  َنِم  َتِّیَْملا  ُجِرُْخت  َو 
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، تسوا دزن  هک  يزیچ  رد  ندوـمن  بیغرت  هک  تـسا  نـیا  يارب  تردـق ، مـیمعت  زا  دـعب  نداد  يزور  رکذ  ٍباـسِح  ِْریَِغب  ُءاـشَت  ْنَـم  ُقُزْرَت  َو 
. دنک رارکت  دزرو و  دیکأت  نآ ، لاثما  رئاظن و  هب  هک  دراد ، نآ  ياضتقا 

221 ص :  هیآ 28 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ُهَّللا ُمُکُرِّذَُـحی  َو  ًةاُقت  ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  ْنَأ  َّالِإ  ٍءْیَـش  ِیف  ِهَّللا  َنِم  َْسیَلَف  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِنُود  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیِِرفاْکلا  َنُونِمْؤُْملا  ِذِـخَّتَی  ـال 
(28  ) ُریِصَْملا ِهَّللا  َیلِإ  َو  ُهَسْفَن 

221 ص :  همجرت ..... :

ناتـسود زا  يدروم  چیه  رد  دنک  نینچ  سک  ره  دنریگب . فّرـصت  بحاص  ای  تسود و  نارفاک  زا  هتـشاذگاو ، ار  نانمؤم  نامیا  لها  دـیابن 
. دوب دهاوخ  ادخ  يوسب  همه  تشگزاب  دناسرتیم و  دوخ  باقع  زا  ار  امش  ادخ  و  اهنآ . ّرش  زا  ندوب  رذح  رب  يارب  رگم  تسین  ادخ 

221 ص :  ریسفت ..... :

هن دـنریگ و  تسود  هن  ار  نارفاک  نانمؤم  ینعی   ) دـشابیم فّرـصت ، ایلوا  ای  یتسود  ایلوا  ینعم  هب  ایلوا  َءاِیلْوَأ  َنیِِرفاْکلا  َنُونِمْؤُْملا  ِذِـخَّتَی  ـال 
222 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

(. دنهد رارق  شیوخ  تالاح  ناج و  لام و  رد  فّرصتم 
، تسا ریغ  ینعم  هب  نود »  » هکنیا و  تشذگ ، ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمُکَءادَهُش  اوُعْدا  َو  هیآ  رد  هرقب  لّوا  رد  نود » نم   » ینعم نایب  َنِینِمْؤُْملا  ِنُود  ْنِم 

دنتـسه نمؤم  ریغ  اضعب  نارفاک  هک  يدوجو  اب  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  و  تسا ، لاـح  ّرقتـسم و  فرظ  و  تسا ، ضیعبت  يارب  نم »  » ظـفل و 
کیرحت ار  نانمؤم  تریغ  دـهد و  یمکح  هک  تسا  نآ  ّتلع  هب  تسا  هدرک  دـّیقم  ناـنمؤم ) ریغ   ) نینمؤملا نود  هب  ار  تراـبع  هکنیا  یلو 

. تسا هدش  هتفگ  زین  يرگید  ياهزیچ  دراوم  نیا  دننام  و  دنک ،
زا اه  یتسود  اهتبسن و  زا  کی  چیه  رد  ٍءْیَش  ِیف  ِهَّللا  َنِم  َْسیَلَف  دهد ، رارق  ایلوا  دوخ  يارب  نانآ  زا  یـسک ، رگا  ینعی ، َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو 
زا یـضعب  ای  تسین  ادخ  زا  اهنتفر  الاب  بتارم و  زا  کی  چیه  دوش ) روصت   ) هکنیا ای  دوشیم . یـشان  ادـخ  زا  اهنآ  هکیلاح  رد  تسین  ادـخ 

. تسا اهنتفر  الاب  جراعم و  مامت )  ) بحاص دنوادخ  هکیلاح  رد  دشابیمن ) حیحص   ) تسادخ زا  بتارم 
هکنیا يارب  رگم  تسا : نیا  نآ  ینعم  َِکلذ و  ْلَعْفَی  ْنَم  َو  ادـخ  لوق  زا  ای  َنُونِمْؤُْملا  ِذِـخَّتَی  ادـخ ال  لوق  زا  تسا  غّرفم  ءانثتـسا  اوُقَّتَت  ْنَأ  اَّلِإ 

. تسا باطخ  هب  بیغ  زا  تافتلا  مالک  رد  و  دیشاب . يوقت  رد  هکنیا  رگم  ای  دینک ، هشیپ  يوقت 
. امش هب  اهنآ  ندز  ررض  ّرش و  زا  ینعی  ْمُْهنِم 

ینعی تسا ، لوعفم  مسا  ینعم  رد  هب  لوعفم  ای  قلطم  لوعفم  نآ  و  تسا ، هدش  هدناوخ  فلا  فاق و  حتف  اب  دّدشم و  ءای  فاق و  رسک  اب  ًةاُقت 
زیاج تروص  نیا  رد  شنمؤم ، ناردارب  زا  یکی  رب  ای  شـسومان  ای  شلایع  ای  شلام  ای  شدوخ  رب  دیـسرت  نیرفاـک  زا  یکی  زا  ناملـسم  رگا 

هک ياهّیقت  اریز  دـشاب ، زیاج  اهنآ  یقیقح  یتسود  هکنیا  هن  تسا  شبلق  رد  هک  هچنآ  فالخ  رب  دـنکب  نارفاـک  اـب  یتسود  راـهظا  هک  تسا 
223 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  زا  هک  تسا  نیا  تسا ، هدش  نآ  هب  رما  تسا و  تسا  عورشم 

هچنآ فالخ  رب  ینک  تقفاوم  اهنآ  اب  ارهاظ  سپ  دنبای  یهاگآ  تسوت  بلق  رد  هچنآ  رب  هک  یسرتب  ینکیم ، ترـشاعم  اهنآ  اب  هک  یناسک 
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هدـش هّیقت  زا  يرکذ  نیـسحلا ، نب  یلع  دزن  هک  تسا  هدـمآ  یثیدـح  رد  درادـن ، رفاک  هب  یـصاصتخا  ینعم  نیا  و  درذـگیم ، تبلق  رد  هک 
. درکیم ریفکت  ار  وا  درذگیم  هچ  ناملس  بلق  رد  هک  تسنادیم  رذ  وبأ  رگا  دومرف : وا  سپ  تسا ،

دینکن زواجت  تصخر  عضوم  زا  نارفاـک  اـب  یتسود  رد  سپ  درادیم . رذـح  رب  دوخ  باذـع )  ) زا ار  امـش  دـنوادخ  ُهَسْفَن  ُهَّللا  ُمُکُرِّذَُـحی  َو 
. تشگزاب ّلحم  ُریِـصَْملا  ریغ  يوس  هب  هن  تسادخ  يوس  هب  ِهَّللا  َیلِإ  َو  دـینک ) لمع  تسا ، هداد  هزاجا  امـش  هب  دـنوادخ  هک  یئاج  ات  ینعی  )

. ادخ نذا  اب  رگم  دیسرت  وا  ریغ  زا  هن  درک و  یتسود  ادخ  ریغ  اب  دیابن  هکنیا  روظنم 

223 ص :  هیآ 29 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(29  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َو  ُهَّللا  ُهْمَْلعَی  ُهوُْدُبت  َْوأ  ْمُکِروُدُص  ِیف  ام  اوُفُْخت  ْنِإ  ُْلق 

223 ص :  همجرت ..... :

ادخ تسا و  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچ  ره  دنادیم  تسا و  هاگآ  همه  هب  ادخ  دینک  راکشآ  ای  هتـشاد  ناهنپ  لد  رد  ار  هچ  ره  ربمایپ  يا  وگب 
. تساناوت زیچ  همه  رب 

223 ص :  ریسفت ..... :

میمعت ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َو  ُهَّللا  ُهْمَْلعَی  ُهوُدـُْبت  َْوأ  نآ ، ریغ  نیرفاک و  اب  یتسود  لیبق  زا  ْمُکِروُدُـص  ِیف  ام  اوُفُْخت  ْنِإ  ْلـُق 
نانآ یتسود  اب  و  دنک ، زیزع  نارفاک  اب  یتسود  نودب  ار  امش  دراد  تردق  دنوادخ  سپ  ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  صیصخت  زا  دعب  تسا 

. دیوشن بکترم  دوشیم  لصاح  نآ  زا  امش  تّزع  هکنیا  نامگ  هب  دیدش  یهن  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  سپ  دیامن . لیلذ 

223 ص :  هیآ 30 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ٌفَُؤر ُهَّللا  َو  ُهَسْفَن  ُهَّللا  ُمُکُرِّذَُحی  َو  ًادـیَِعب  ًادَـمَأ  ُهَْنَیب  َو  اهَْنَیب  َّنَأ  َْول  ُّدََوت  ٍءوُس  ْنِم  ْتَلِمَع  ام  َو  ًارَـضُْحم  ٍْریَخ  ْنِم  ْتَلِمَع  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  ُدِـجَت  َمْوَی 
(30  ) ِدابِْعلِاب

224 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

224 ص :  همجرت ..... :

راک وا و  نایم  شاـک  يا  دـنک  وزرآ  تسا ، هدرک  دـب  هچنآ  دـنیب  رـضاح  دوخ  يور  شیپ  ار  همه  هدرک  وکین  راـک  ره  سک  ره  هک  يزور 
. تسا نابرهم  یسب  ناگدنب  ّقح  رد  وا  هک  دناسرتیم  دوخ  باقع  زا  ار  امش  دنوادخ  دوب و  یئادج  رود  یتفاسم  شدب 

224 ص :  ریسفت ..... :
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ُمَْلعَی فرظ  هکنیا  ای  زور ، نآ  رد  ادخ  تردق  روهظ  ینعم  هب  ریدـق »  » يارب تسا  فرظ  هکنیا  ای  ّدوت ،» ال   » لعف يارب  تسا  فرظ  ُدَِـجت  َمْوَی 
« رکذا  » يارب تسا  فرظ  هکنیا  ای  دـش  هتفگ  هک  تسا  ینعم  نامه  دـنکیمن  قرف  ینعم  تسا ، ُهَّللا  ُهْمَْلعَی  فرظ  ای  تسا ، ِتاوامَّسلا  ِیف  ام 

....( سفن ره  هک  ار  يزور  روایب  دای  هب  . ) دراد دوجو  اریدقت  هلمج  نیا  رد  هک  رآ ) دای  هب  )
وحن هب  تسا ، هدرک  لمع  هک  ار  هچنآ  تروص  دـباییم  ینعی  ْتَلِمَع  اـم  دـباییم  تماـیق  زور  ار  شّرـش  ار و  شریخ  یـسفن  ره  ٍسْفَن  ُّلُـک 
لمع همان  دوصقم  ای  دـباییم ، تسا  هدرک  لمع  هک  ار  هچنآ  شاداپ  ازج و  هکنیا  اـی  تشذـگ ، نآ  قیقحت  حرـش و  هکناـنچ  لاـمعا  مّسجت 

. تسا
عوفرم و  تسا ، نآ  ءازج  ّدوت »  » هلمج و  تسا ، هّیطرش  ام »  » ظفل ای  ٍْریَخ  ْنِم  ْتَلِمَع  ام  رب  تسا  فطع  ٍءوُس  ْنِم  ْتَلِمَع  ام  َو  ًارَـضُْحم  ٍْریَخ  ْنِم 

طرش ینعم  نّمضتم  تسا و  هلوصوم  ام »  » ظفل هکنیا  ای  تسین ، رهاظ  نآ  رد  مزج ، تسا و  یضام  لعف  طرش  هک  تسا  نیا  يارب  نآ  ندوب 
. تسا نآ  ربخ  ّدوت »  » هلمج تسا و  ءادتبم  و 

فوذحم نآ  لعف  هک  تسا  هّیردصم  ول »  » نیا ظفل  دوبیم و  دایز  تفاسم  شدب و  راک  وا و  نیب  شاک  يا  هک  ًادیَِعب  ًادَمَأ  ُهَْنَیب  َو  اهَْنَیب  َّنَأ  َْول 
تفاسم وا  نیب  لامعا و  نآ  نیب  دوش  تباث  رگا  تسا : نینچ  هیآ  ینعم  هک  تسا ، فوذـحم  نآ  باوج  لـعف و  هک  تسا  هّیطرـش  اـی  تسا ،

225 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تشاد . دهاوخ  تسود  ار  رود  هلصاف  نیا  تسا . يدایز 
. تسا دیدهت  ماقم  رد  نداد  لوط  يروآ و  دای  دیکأت و  تهج  نآ  رارکت  ُهَسْفَن  ُهَّللا  ُمُکُرِّذَُحی  َو 

رب نآ  زا  ار  نانآ  ینابرهم  باب  زا  دنکیمن و  باتـش  ناراکهانگ  تبوقع  رد  اذـل  تسا و  نابرهم  ناگدـنب  هب  دـنوادخ  ِدابِْعلِاب  ٌفَُؤر  ُهَّللا  َو 
. دشابیم قیوشت  بیغرت و  ندناسرت و  يارب  تسا  هدرک  عمج  رهق  فطل و  تفص  ود  نیب  هکنیا  درادیم ، رذح 

225 ص :  هیآ 31 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(31  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ْمَُکبُونُذ  ْمَُکل  ْرِفْغَی  َو  ُهَّللا  ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق 

225 ص :  همجرت ..... :

هدنزرمآ ادـخ  هک  دزرمایب  ار  ناتناهانگ  درادـب و  تسود  ار  امـش  ادـخ  ات  دـینک  يوریپ  نم  زا  دـیراد ، تسود  ار  ادـخ  رگا  ربمغیپ  يا  وگب 
. تسا نابرهم 

225 ص :  ریسفت ..... :

. باوص ّقح و  هب  تیاده  يارب  تسا  باطخ  ءادتبا  ُْلق 
تسادـخ و هب  نآ  باـستنا  هب  دـّیقم  هک  تسا  ناگدـنب  تّبحم  طرـش  متنک ) نا   ) طرـش لـعف  و  تسا ، هّیطرـش  هـلمج  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ْمـُْتنُک  ْنِإ 
دراد و رارمتسا  هب  هراشا  ماقم  نیا  لاثما  رد  ناک »  » ندروآ اریز  دوشیم ، هدافتسا  متنک »  » ینعم لالخ  زا  ینعم  نیا  و  تّبحم ، رد  وا  نیکمت 

تداع دننام  تسادخ  هب  قلعتم  هک  یتّبحم  هک  تسا  نیا  نآ  فلاخم  موهفم  و  دشابیم ، هّیجس  تداع و  لثم  لعف  نیا  هک  تسا  نآ  رگنایب 
زا دیتسه  یهلا  ّبح  هب  دّیقم  امش  رگا  ینعی  ، ) دیق ود  زا  کی  ره  یفن  ببس  هب  ای  تسا  دّیقم  یفن  ببس  هب  ای  نآ  نتفر  نیب  زا  هدش  هّیجس  و 

. تسا روکذم  طرش  ءازج  ِینوُِعبَّتاَف  و  تسا ) تلاح  نیا  هب  دّیقم  لمع  هک  دینک  يوریپ  نم 
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و تسا . ادخ ) هب  تبحم   ) روکذـم دـّیقم  ّتبحم ، همزال  هک  دوشیم  طابنتـسا  اجنآ  زا  بلطم  نیا  تسا و  رّدـقم  طرـش  يازج  ُهَّللا  ُمُْکِببُْحی 
226 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دوصقم 

سپ دوشیم . لصاح  ادخ  هب  تبسن  خسار  تباث و  تّبحم  زا  دعب  هک  تسا ، لوسر  زا  يوریپ  همزال  ادخ  يارب  امش  ّتیبوبحم  هک  تسا  نیا 
اهبرع اهدرک و  اهاتسور و  اههوک و  یلاها  رتشیب  دننام  دوب ) دهاوخن  ادخ  بوبحم   ) دشاب هتشادن  دوجو  یتّبحم  نینچ  وا  يارب  هک  یـسک 

طقف ناشتّبحم  یلو  دـنراد  ّتبحم  يّدـح  ات  هکنیا  ای  دـنمهفیمن ، عامج  یندـیماشآ و  یندروخ و  یتسود  زج  ّتبحم  زا  هک  اـهنآ  لاـثما  و 
نیا هب  دنراد و  تسود  مه  اب  ار  كاپان ) كاپ و  ياهناور   ) هثیبخ هبّیط و  حاورا  هکنیا  ای  تسا ، كاپان ) ياهناور   ) ثیبخ حاورا  هب  تبسن 

هک اهتسرپ ) هناگ  ود   ) نّویونث اهنهاک و  اهتسرپ و  ناطیش  دننام  دزرویم  ّتبحم  هثیبخ  حاورا  هب  وا  هک  دنادیم  ینعی  دراد  ملع  عوضوم 
. دنزرویم یتسود  هثیبخ  حاورا  هب  هک  دننادیم  اهنآ  نادنمشناد  نیفشاکم و  نیقّقحم و  هّتبلا  دنتسه ، ّرش  ریخ و  يادخ  دب و  لئاق 

هک دننکیم  نامگ  دراد و  تافانم  عرـش  اب  اهنآ  تضایر  هک  يدنه  ياهضاترم  دننام  دنرادن  یـساسحا  یهاگآ و  یتسود  نیا  هب  هکنیا  ای 
اب تفلاخم  قیرط  زا  ای  تسا ، رود  یهار  نیا  هک  تسا  یعرـش  مسارم  قیرط  زا  ای  نآ  هب  لوصو  قیرط  دـناهتفگ : تسا و  یکی  حاورا  ملاع 

. تسا هار  نیرت  کیدزن  نیا  هک  تسا  یعرش  ياهّتنس  سیماون و 
ّقح راثآ  هک  لطاب ، ياههلـسلس  ناوریپ  لثم  دناهتـشادن . ار  تعیب  تّیلها  هک  دناهدرک  تعیب  یناسک  اب  ّصاخ ، تعیب  اب  هک  یناسک  دـننام  و 

یقداص ّتبحم  تسخن  دـناهدرک  تعیب  لطاب  دارفا  اب  هک  یناسک  اجنیا  رد  هک  تسا  هدـنام  ّقح  هب  ناهّبـشتم  ای  ناراک  لطاب  تسد  رد  اهنآ 
هثیبخ و حاورا  هب  تبسن  اههقرف  نیا  مامت  تّبحم  و  دش ، یناطیش  تّبحم  عون  زا  نانآ  یتسود  اهلطاب  يوس  هب  شدرگ  زا  دعب  یلو  دنتـشاد 

وریپ رهاظ  رد  هاوخ  دنوشیمن  ادخ  بوبحم  دنرادن  ّتبحم  الصا  هک  یناسک  نانیا و  تسین . یهلا  ّتبحم  تسا و  دیدش  نآ  یناسنا  رهاظم 
همجرت دارفا  رتشیب  دننام  دشاب  هتـشادن  خسار  ّتبحم  نکیل  و  دشاب ، یهلا  وا  ّتبحم  هکنآ  و  دنـشابن . ای  دنـشاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 

227 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب 
یهاگ نانیا  تسا ، هدشن  کلهتسم  نآ  رد  هدماین و  رد  تنطیش  تّیعبس و  تّیناویح و  طّلـست  تحت  لماک  روط  هب  زونه  ناشترطف  هک  مدرم 

هک دنروخیم ، ترسح  ناشاهرمع ، ندش  عیاض  رب  دنربیم و  جنر  یهلا  رـضحم  زا  ندوب  رود  زا  دنریگیم و  دوخ  هب  ار  یهلا  تّبحم  نأش 
زا هک  یّقح  لوسر  يوریپ  زا  تّبحم  نیا  رد  هکنیا  رگم  دنوشیمن ، لئان  ّتیبوّبحم  هب  دارفا  نیا  دناهدرکن ، فرـص  یهلا  ترـضح  بلط  رد 

. دنوشیم لئان  تّیبوبحم  هب  تروص  نیا  رد  هک  دندرگ ، دنمهرهب  دشاب  ادخ  بناج 
هب یلو  دراد ، ار  تعیب  تّیلها  هک  یـسک  اب  ّصاخ  تعیب  هب  ناگدننک  تعیب  نیبوذجم و  دـننام  تسا  دـنمهرهب  یهلا  تّبحم  زا  هک  یـسک  و 
هچ رگا  دـنوشیمن  ادـخ  بوبحم  زین  نانیا  دـهدیمن ، ناشن  یتیانع  دراد  ار  ترثک  ماـکحا  ناـیب  ّتیلها  هک  یـسک  زا  يوریپ  هب  تعیرش و 

. دنتسین مه  ادخ  ضوغبم 
. تسا نیبّرقم  همه  هطبغ  دروم  یلاعت و  يادخ  بوبحم  وا  دشاب  تباث  تعیرش  يوریپ  رد  هدوب  نّکمتم  یهلا  تّبحم  رد  هک  یسک  و 

دندرک و تعیب  دنتشاد ، تعیب  ّتیلها  هک  یناسک  اب  ّصاخ  تعیب  اب  هک  تسا  نیکلاس  رتشیب  يارب  ادخ  بناج  زا  یبیدأت  قوف  بلاطم  انمض 
دننام و  «، 1  » هیآ رخآ  ات  انِدابِع ... ْنِم  اْنیَفَطْـصا  َنیِذَّلا  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث  هیآ  دننام  دندش ، هتفیرف  تسا ، رورغ  بجوم  هک  رابخا  تایآ و  هب 

اب هک  تسا  « 3 ( » هئیـس اهعم  رـضی  هنـسح ال  یلع  ّبح  : ) تیاور دننام  و  « 2  » ِروُّنلا َیلِإ  ِتاـُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهَّللا  هـیآ 
: دننام و  «. 4  » دروخیمن يزیچ  لالح  زج  یلع  تسود  دننام : و  دنزیمن ، ررض  یهانگ  چیه  نآ  دوجو 

ریخ هدب ، ماجنا  یهاوخیم  هک  ار  هچنآ  يدرک  ادیپ  ماما  هب  تفرعم  هک  هاگ  نآ 
__________________________________________________

هیآ 32 رطاف : ( 1)
هیآ 257 هرقب : ( 2)
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ص 35 یمزراوخلل ، بقانملا  ( 3)
ص 35 یمزراوخلل ، بقانملا  ( 4)

228 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نیا دننام  و  دیآ . رد  ادخ  نید  هب  تسین  ادخ  فرط  زا  هک  رگمتـس )  ) رئاج ماما  تیالو  اب  هک  یـسک  درادن  نید  دننام : و  «. 1  » ریثک ای  لیلق 

. دشاب هداهن  ندرگ  تسین  ادخ  فرط  زا  هک  رئاج  ماما  تیالو  هب  هک  ار  مالـسا  رد  یتّیعر  ره  منکیم  باذـع  هّتبلا  دـیامرفیم : هک  ثیدـح 
زا هک  یلداع  ماما  تیالو  هب  هک  ار  مالسا  رد  تّیعر  ره  منکیم  وفع  هّتبلا  و  دنشاب ، هزیکاپ  راکوکین و  ناشدوخ  لامعا  رد  ّتیعر ، هچ  رگا 

رورغ ههبـش  اهنآ  رد  هک  نیماضم  نیا  رئاظن  زا  اهنیا  ریغ  و  دشاب . راکهانگ  ملاظ و  شدوخ ، تّیعر  هچ  رگا  دشاب  هدیورگ  تسادـخ  بناج 
مامت دـیاب  کلاس  سپ  اجک !؟ یقیقح  نیبوبحم  نآ  اجک و  اهنیا  یلو  دنتـسین  ادـخ  ضوغبم  هک  دوش  ضرف  هچ  رگا  نانیا  هچ  دراد ، دوجو 

هب ات  دوشن  عناق  تّیضوغبم  مدع  هب  دراذگن و  مک  ار  ّبحتسم  بادآ  زا  کی  چیه  هک  يوحن  هب  دشاب  كاپ  تعیرـش  زا  يوریپ  هب  شمامتها 
. ددرگ زئاف  ّتیبوبحم  تاجرد 

يراک ره  هکلب  دنامن  یقاب  بوبحم  رد  یبیع ، صقن و  چیه  ّبحم  رظن  رد  هک  دنکیم  اضتقا  ندوب  بوبحم  هک  نادـب  ْمَُکبُونُذ  ْمَُکل  ْرِفْغَی  َو 
یلمع نیرتهب  لداعم  ار  يو  دنوادخ  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  و  دشاب ، ینتـشاد  تسود  بوبحم و  يو  رظن  رد  دـهد  ماجنا  تسود  هک 

فاصوا لاعفا و  نیرتهب  لثم  ّبحم ، رظن  رد  شقالخا  فاصوا و  عیمج  بیبح و  لاـعفا  ماـمت  اریز  دـهدیم ، شاداـپ  تسا  هداد  ماـجنا  هک 
. تسا اهیکین ) هب  اهيدب   ) تانسح هب  تّآیس  لیدبت  هوجو  زا  یکی  ینعم  نیا  دوشیم  رهاظ  شدوخ ،

. تسا ناهانگ  شزرمآ  یناعم  زا  یکی  نیا  و 
سپ دنک و  يوریپ  تعیب  ياهنامیپ  تّیعبت و  طئارش  قبط  لوسر  زا  دیاب  دشاب  ادخ  بوبحم  شفاصوا  لاعفا و  عیمج  دهاوخب  سک  ره  سپ 

، دنک يرود  تعیرش ، اب  تفلاخم  زا  دیاب  داتفا ، شبلق  رد  ّتبحم  هطقن  هک  نآ  زا 
__________________________________________________

ص 35 یمزراوخلل ، بقانملا  ( 1)
229 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشاب هتکن  کی  ای  هقیقد  کی  رگا  یّتح 
مـسر تداع و  زا  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و  دـناسریم . ار  شبوبحم  رب  ادـخ  شزرمآ  تّلع  تسا و  دّـکؤم  هیلاح  هلمج  ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو 

. دوشن لصاح  ترفغم  شبوبحم  هب  تبسن  هنوگچ  سپ  دشابیم  سک  ره  هب  تبسن  تمحر  ترفغم و  ادخ 

229 ص :  هیآ 32 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(32  ) َنیِِرفاْکلا ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإَف  اْوَّلََوت  ْنِإَف  َلوُسَّرلا  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  ُْلق 

229 ص :  همجرت ..... :

دهاوخن تسود  ار  نارفاک  ادخ  انامه  دیوش ) رفاک   ) دینادرگرب يور  نانآ  زا  رگا  سپ  ار  لوسر  ادخ و  دـینک  يرادربنامرف  ربمغیپ  يا  وگب 
. تشاد
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229 ص :  ریسفت ..... :

اوُعیِطَأ وگب : نانآ  هب  تسوت ، زا  يوریپ  ادخ ، ّتبحم  زا  دعب  و  ادخ ، تّیبوبحم  همزال  هک  یتفگ  نانآ  هب  هک  نآ  زا  دـعب  ینعی  َهَّللا  اوُعیِطَأ  ُْلق 
تعاطا زج  ادـخ ، یفیلکت  تعاطا  هک  دـشاب  نیا  هب  راعـشا  ات  درکن  رارکت  ار  اوعیطا   » ظـفل دـینک . تعاـطا  ار  لوسر  ادـخ و  َلوُسَّرلا  َو  َهَّللا 

. دشاب يرگید  تعاطا  اب  ریاغم  ّلقتسم و  مادک  ره  تعاطا  هکنیا  هن  تسین ، يرگید  زیچ  لوسر 
ُّبُِحی ـال  َهَّللا  َّنِإَـف  تروص  نآ  رد  دـینادرگ  ور  اـی  دـیدنادرگ  ور  رگا  ینعی  عراـضم  یـضام و  نیب  تسا  كرتشم  اّولوت »  » ظـفل اْوَّلََوت  ْنِإَـف 

و تسا ، تعاط  هب  رفک  اجنیا  رد  دوصقم  اریز  دـنزروب ، رفک  لوسر  تعاط  ادـخ و  تعاط  هب  هک  ار  یناسک  درادـن  تسود  ادـخ  َنیِِرفاْکلا 
رد یلو  تسا  نتـشادن  ای  نتـشاد  هنیک  زا  ّمعا  یتسود  سفن  هچ  رگا  دـهدیم ، رارق  بضغ  دروم  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم 

و تسا ، مکح  تّلع  هب  هراشا  تهج  ریمـض  ياج  هب  رهاظ  مسا  نتـشاذگ  و  دوشیم ، لامعتـسا  دروم  ود  زا  یکی  هراب  رد  دراوم  نیا  لاـثما 
. دوشیم بوسحم  رفک  تعاط  زا  ندنادرگ  ور  هکنیا 

230 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

230 ص :  هیآ 33 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(33  ) َنیَِملاْعلا یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمیِهاْربِإ  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  یفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ 

230 ص :  همجرت ..... :

. دیزگرب نایناهج  رب  ار  نارمع  هداوناخ  میهاربا و  نادناخ  حون و  مدآ و  دنوادخ ، تقیقح  هب  انامه 

230 ص :  ریسفت ..... :

هّللا یّلص  لوسر  هک  ایوگ  تسا ، تّیبوبحم  ببـس  لوسر  يوریپ  ارچ  هکنیا  تسا و  لوسر  تعاط  هب  رما  لیلعت  عضوم  رد  یفَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ 
: دشاب هتفگ  هلآ  هیلع و 

َلآ َو  َمیِهاْربِإ  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  تسا  هدیزگرب  دنوادخ  و  متسه ، وا  لآ  میهاربا و  هّیرذ  زا  يربمایپ  نم  اریز  دینکب  نم  زا  تعاطا  ّتیعبت و 
لآ دـناهدناوخ : نینچ  ار  هیآ  هک  تسا  هدـش  دراو  يداـیز  راـبخا  رد  ناـیناهج و  رب  َنیَِملاـْعلا  یَلَع  دنـشاب  ربماـیپ  ناـنیا  هکنیا  يارب  َنارْمِع 

ع)  ) ماما و  تسا . میهاربا  لآ  دّـمحم و  لآ  نارمع  لآ  ياج  هب  رابخا  زا  یـضعب  رد  و  « 1  » نیملاعلا یلع  دّـمحم  لآ  نارمع و  لآ  میهاربا و 
«. 2  » دنتشاذگیم رگید  مسا  ياج  ار  یمسا  دومرف :

دـشاب دارم  نیمه  دـیاش  و  تسا ، نارمع  رتخد  میرم  یـسیع و  دوصقم  ای  تسا  ود  نآ  دـالوا  نوراـه و  یـسوم و  نارمع ، لآ  زا  دوصقم  و 
. دنکیم قدص  همه  رب  نارمع  لآ  نوچ  دشاب  عومجم  دارم  هکنیا  ای  دمآ  دهاوخ  يدوز  هب  هکنانچ 

هکنانچ تسوا  لآ  میهاربا و  میهاربا ، لآ  زا  دوصقم  و  تسا ، هدوب  هلـصاف  لاس  دصتـشه  رازه و  کـی  نارمع  ود  نیب  دـناهتفگ : یـضعب  و 
همه اریز  دوش ، لماش  ظفل  کی  اب  ار  وا  زا  دعب  يایـصوا  ایبنا و  همه  هک  تسا  نیا  يارب  میهاربا  لآ  هب  میهاربا  زا  لودع  دش و  هراشا  اقباس 

دنتسه وا  هب  بوسنم  زین  یناحور  تبسن  اب  هکنانچ  دنوشیم  هداد  تبسن  وا  هب  ینامسج  تبسن  اب 
__________________________________________________
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ص 305 ج 1 / یفاص : ( 1)
ح 30 ص 168 / ج 1 / یشایع : ( 2)

231 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هک ایوگ  تسا ، ّصاخ  هب  مامتها  تهج  زا  نیا  تسا و  ّماع  زا  دعب  ّصاخ  رکذ  لیبق  زا  میهاربا  لآ  زا  دـعب  دّـمحم  لآ  نارمع و  لآ  رکذ  و 

: تسا هتفگ 
. ار دّمحم  لآ  نارمع و  لآ  دیزگرب  اهنآ  زا  ار و  میهاربا  لآ  دیزگرب  دنوادخ 

231 ص :  هیآ 34 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(34  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو  ٍضَْعب  ْنِم  اهُضَْعب  ًۀَّیِّرُذ 

231 ص :  همجرت ..... :

. تساناد اونش و  امش  لاوحا  هب  ادخ  رگید و  یخرب  لسن  زا  یخرب  دنتسه  ینادنزرف 

231 ص :  ریسفت ..... :

اب هّیرذ »  » و شلبق ، ام  زا  تسا  لدب  ای  حدم ، يارب  فوذحم  لعف  هب  تسا  بوصنم  ای  شدـعب ، ام  میهاربا و  لآ  حون و  زا  تسا  لاح »  » ًۀَّیِّرُذ
. دوشیم لامعتسا  عمج  درفم و  رد  تسا ، درم  دنزرف  رسک  ّمض و 

هب میهاربا  زا  هّیرذ  هک  درادن  نیا  اب  تافانم  رگید  یضعب  زا  یضعب  ندوب  و  تسا . رگید  یضعب  زا  یـشان  اهنآ  زا  یـضعب  ٍضَْعب  ْنِم  اهُـضَْعب 
. دوشب بعشنم  هبعش  ود 

زا کـی  ره  هب  سپ  راـتفگ ، ناـبز  هـب  هـچ  دـشاب و  لاـح  دادعتـسا و  ناـبز  هـب  هـچ  تـسا  شناگدـنب  لاوـقا  ياونـش  دـنوادخ  ٌعیِمَـس  ُهَّللا  َو 
. دنکیم اطع  ناشدادعتسا  بسح  رب  نانآ  ریغ  شناگدیزگرب و 

لعف زا  هک  ییاوق  هب  سپ  دنادیم  لعف ، هب  کیدزن  ياهدادعتسا  زا  ار  رود  ياهورین  تساناد و  ناگدنب  رارسا  تانونکم و  هب  دنوادخ  ٌمِیلَع 
باـب زا  تسا ، هدـیزگرب  هک  ار  ناـگرزب  نـیا  دـنکیمن و  عـنم  فازگ  روـط  هـب  دـنکیمن و  اـطع  فازگ  ار  يزیچ  دـنکیم و  رظن  دـنرود 

. تسا هدوب  نانآ  دادعتسا  قاقحتسا و 
. نانآ ندیزگرب  يارب  ندروآ  تّلع  ماقم  رد  ّنا ،»  » لومعم ود  رب  تسا  فطع  ای  یفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  هلمج  رب  فطع  ای  تسا  لاح » ، » هلمج ّلک 
ج3، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  میهاربا  لآ  حون و  مدآ و  ندـیزگرب  تّلع  هک  ایوگ  تسا . نارمع  لآ  ندـیزگرب  يارب  ندروآ  تّلع  ماقم  رد  ای 

232 ص :
تـسا ور  نیا  زا  دیزگرب  ار  نارمع  لآ  ادخ  هک  هتفگ  نیا  هجو  نایب  رد  و  تسین ) مولعم  هک   ) نارمع لآ  ندیزگرب  فالخ  رب  دشاب . مولعم 

. تسا هدوب  اناد  وا  قاقحتسا  هب  و  اونش ، نارمع  نز  ياههتفگ  هب  وا ، هک 

232 ص :  هیآ 35 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]
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هراشا

(35  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  یِّنِم  ْلَّبَقَتَف  ًارَّرَُحم  ِینَْطب  ِیف  ام  ََکل  ُتْرَذَن  یِّنِإ  ِّبَر  َنارْمِع  ُتَأَْرما  َِتلاق  ْذِإ 

232 ص :  همجرت ..... :

دازآ دوخ  يدـنزرف  زا  وت  تمدـخ  هار  رد  مراد  محر  رد  هک  يدـنزرف  مدرک ، رذـن  نم  اراگدرورپ  تفگ : نارمع  نز  هک  هاگ  نآ  نک  داـی 
. ییاناد همه  لاوحا  هب  يونشیم و  ار  ناگدنب  ياعد  وت  هک  ریذپب  نم  رذن  نیا  منک .

232 ص :  ریسفت ..... :

هب ّقلعتم  لاـح  هب  فصو  ریظن  دـشابیم  هیلا  فاـضم  راـبتعا  هب  ود ، نآ  هب  لوعفم  اـی  میلع  اـی  عیمـس  فرظ » «، » ذا  » َنارْمِع ُتَأَْرما  َِتلاـق  ْذِإ 
ٌمِیلَع ٌعیِمَـس  ُهَّللا  َو  ادـخ : لوق  لّوا  هجو  ربانب  تسا . هدـش  هتفگ  ریدـقت  هب  نارمع  لآ  زا  لبق  هک  یفطـصا »  » يارب تسا  فرظ  اـی  فوصوم ،

. ددرگیم عطقنم  شلبق  ام  زا  و  تسا ، ریدقت  هب  هک  رکذا »  » يارب تسا  لوعفم 
نب نامیلـس  دـالوا  زا  مهـشا  نب  نارمع  هجوز  تشاد  ماـن  هّنح  هک  ود  نآ  زا  یکی  هک  دـندوب  رهاوخ  ود  اـهنآ  دوب و  هّنح »  » نارمع نز  مسا 

وا مسا  دوب و  اـّیرکز  دزن  رگید  رهاوـخ  دـندوب . لیئارـسا  ینب  ياـسؤر  ناـثام  ینب  و  ناـثام ، نب  نارمع  دـناهتفگ : یـضعب  و  دوـب . ع )  ) دواد
ّنـس هب  ات  دـشن  راد  هچب  هّنح  و  «، 1  » شردام رهاوخ  هن  تسا ، هدوب  میرم  رهاوخ  اـّیرکز  نز  هک : تسا  هدـمآ  اـم  راـبخا  رد  و  دوب . عایـشا » »

. دش کیرحت  وا  رد  نتشاد  هچب  قوش  سپ  دهدیم ، هناد  دوخ  هّچب  هب  ياهدنرپ  یتخرد  ریز  هک  دید  تقو  کی  سپ  دیسر ، يریپ 
هلماح میرم  هب  دهدب و  دنزرف  وا  هب  هک  درک  اعد  دناوخ و  ار  ادخ  سپ 

__________________________________________________

ص 308 ج 1 / یفاص : ( 1)
233 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. درک رذن  سدقملا  تیب  تمدخ  يارب  ار  شدنزرف  دش و 
روک هک  دشاب  یکرابم  بیعیب و  دنزرف  هک  مشخبیم  وت  هب  رّکذم  يدنزرف  نم  هک  درک  یحو  نارمع  هب  دـنوادخ  هک  تسا ، هدـش  تیاور 
نیا نارمع  مهدیم . رارق  لوسر  لیئارـسا  ینب  رب  ار  وا  و  دنک ، هدنز  ادخ  نذا  هب  ار  ناگدرم  و  جالع ، ار  یـسیپ )  ) صرب هب  التبم  دازردام و 

. دومن لمح  عضو  هک  یتقو  یلو  تسا ، هدـیدرگ  هلماح  رـسپ  هب  هک  درک  نامگ  دـش  هلماح  هّنح  هک  یتقو  تفگ . هّنح  شنز  هب  ار  عوضوم 
. دشاب لوسر  دناوتیمن  رتخد  اریز  تسین  رتخد  لثم  رسپ  تسا و  رتخد  دنزرف  نیا  ایادخ  تفگ :

نامه درک ، اطع  س »)  ) میرم  » هب ار  ع )  ) یـسیع دنوادخ  هک  یتقو  سپ  تسا ! هداز  هچ  وا  هک  دنادیم  رتهب  ادـخ  دـیوگیم : یلاعت  يادـخ 
. تسویپ قّقحت  هب  دوب  هداد  نارمع  هب  دنوادخ  هک  یتراشب 

«. 1  » دینکن راکنا  ار  نآ  درک  ادیپ  قّقحت  شدنزرف  دنزرف  ای  شدنزرف  رد  دروم  نآ  دعب  میتفگ و  ار  یبلطم  یسک  دروم  رد  ام  رگا  سپ 
درک و رذن  سدقملا  تیب  هب  تمدخ  يارب  ار  وا  تسا  رادراب  رسپ  هب  نونکا  دش و  هداد  هدعو  يرـسپ  لمح  وا  هب  هک  درک  نامگ  هّنح  یتقو 

ینعی دوش ، هدرک  دازآ  وت  يارب  تسا  نم  مکـش  رد  هک  هچنآ  هک  ماهدرک  رذن  نم  ایادخ  ًارَّرَحُم  ِینَْطب  ِیف  ام  ََکل  ُتْرَذـَن  یِّنِإ  ِّبَر  تفگ :
. دنک تمدخ  ار  ایند  كرات  ناگدننک  تدابع  ات  دوش ، دازآ  ردام  ردپ و  هب  ندرک  تمدخ  زا 

نیا ینعم  هب  ای  تّیقر ، لباقم  رد  تسا  تّیرح  زا  رّرحم »  » دـشاب هدـنراد  هگن  تسار  هزیکاپ و  ای  دـشاب ، دازآ  راتخم و  ینعی  رّرحم  هکنیا  اـی 
. دشابیم باتک  شوقن  طوطخ و  ندرک  تسرد  ندرک و  تسار  ینعم  هب  باتک ، ریرحت  زا  هکنیا  ای  دشاب ، راتخم  يزیچ  هک  تسا 
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هسینک رد  ار  وا  دوشیم  دازآ  هک  یتقو  رّرحم »  » هک دناهدرک  رکذ  و 
__________________________________________________

ح 119 ص 278 / ج 1 / نیلقثلا : رون  ( 1)
234 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دسریم غولب  ّدح  هب  هکنیا  ات  دنیـشنیمن  دتـسیایمن و  راک  زا  دنکب و  تمدخ  وراج و  دشاب و  اجنآ  ياهراک  يّدصتم  هک  دـنهدیم ، رارق 
. دورب تساوخ  هک  اج  ره  تشادن  تسود  رگا  و  دنک ، راک  هدرک  تماقا  اج  نآ  رد  تشاد  تسود  رگا  هک  تسا  ّریخم  وا  سپس 

زج مرذن  زا  نم  هک  ینادیم  یهاگآ و  نم  ّتین  هب  ُمِیلَْعلا  یتسه . اونـش  ارم  رذن  لوق و  وت  ُعیِمَّسلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  نک  لوبق  ارم  رذـن  یِّنِم  ْلَّبَقَتَف 
. مهاوخیمن وت  ياضر 

234 ص :  هیآ 36 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

اهَتَّیِّرُذ َِکب َو  اهُذیِعُأ  یِّنِإ  َو  َمَیْرَم  اُهْتیَّمَس  یِّنِإ  َو  یْثنُْألاَک  ُرَکَّذلا  َْسَیل  َو  ْتَعَضَو  اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  یْثنُأ  اُهتْعَضَو  یِّنِإ  ِّبَر  َْتلاق  اْهتَعَـضَو  اَّمَلَف 
(36  ) ِمیِجَّرلا ِناْطیَّشلا  َنِم 

234 ص :  همجرت ..... :

رد اهتمکح  هچ  هک   ) تسا رتاناد  هدـییاز  هچنآ  رب  ادـخ  تسا و  رتخد  ماهداز  هک  يدـنزرف  ایادـخ  تفگ : تریح  يور  زا  دازب  دـنزرف  نوچ 
وا و مدرک و  مان  میرم  ار  وا  نم  و  دوب ، دنهاوخن  ناسکی  مرح ) تمدـخ  راک  رد   ) رتخد رـسپ و  ایادـخ  درک  ضرع  تسا .) رتخد  نآ  دوجو 

. مروآیم وت  هانپ  رد  میجر  ناطیش  ّرش  زا  ار  شنادنزرف 

234 ص :  ریسفت ..... :

شرس هک  یلاح  رد  َْتلاق  دش  هدنمرش  دیشک و  تلاجخ  دید ، رتخد  ار  نآ  هک  یلاح  رد  دشاب  رسپ  شدنزرف  هک  دوب  راودیما  اْهتَعَـضَو  اَّمَلَف 
ایند هب  رتخد  یتقو  هکنیا  ای  ماهدـییاز . رتخد  نم  ایادـخ  یْثنُأ  اُهتْعَـضَو  یِّنِإ  ِّبَر  تفگ : درکیم  رهاظ  ار  شتلاجخ  دوب و  هتخادـنا  نییاـپ  ار 
نم ایادخ  : » تفگ درکیم ، راهظا  ار  شدوخ  يدیماان  هک  یلاح  رد  تشگ ، دیماان  شاهتـساوخ  زا  تشاد و  رـسپ  دـیما  هک  یلاح  رد  دروآ 

ص: ج3 ، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  فیعـض  رتخد  هک  دـیمهف  تسا و  رتخد  دـید  دروآ و  ایند  هب  ار  رتخد  یتقو  هکنیا  ای  مدروآ » ایند  هب  رتخد 
235

ّرـش زا  رتخد  نآ  ظفح  يارب  سپ  تسا ، فیعـض  رتخد  و  مدروآ ، ایند  هب  رتخد  نم  ایادخ  تفگ : دومن و  هذاعتـسا  هدرب ، هانپ  ادخ  هب  تسا ،
. مهدیم رارق  وت  هانپ  رد  ار  وا  ناطیش 

: تفگ دشاب  شرذن  زا  نتشگرب  يارب  ياهمّدقم  تساوخ  هکنیا  ای 
. مرادن ار  رذن  هب  يافو  تردق  نم  سپ  درادن  ار  دباعم  تمدخ  ّتیحالص  رتخد  هکنیا  ینعی  مدروآ . رتخد  نم  ایادخ 

. دروآ ایند  هب  رتخد  نارمع  تافو  زا  دعب  درک و  توف  نارمع  دش  هلماح  یتقو  دناهتفگ : یضعب 
تسا هدمآ  ایند  هب  هک  هچنآ  نأش  هب  دنوادخ  ینعی  رتخد . تشاد  یمارگ  يارب  ادخ  بناج  زا  تسا  هضرتعم  هلمج  ْتَعَـضَو  اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو 
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« ءات  » ّمض اب  تعضو » . » تسنادیمن ار  وا  ماقم  هک  دوب  نآ  تهج  زا  ندوب  رتخد  رب  ردام  ندروخ  ترسح  و  تسا . رتاناد  وا  یلاع  ماقم  هب  و 
ربانب تسا  هدش  هدناوخ  زین  تعضو )  ) ات رسک  اب  دهد . یّلست  ار  دوخ  ات  دشاب  میرم  ردام  مالک  زا  هلمج ، هکنیا  ربانب  تسا ، هدش  هدناوخ  زین 

دـشاب ادخ  مالک  زا  هکنیا  ربانب  ای  دهدیم . رارق  باطخ  دروم  ار  نتـشیوخ  شدوخ ، نداد  یّلـست  يارب  هک  دشاب  میرم  ردام  هدـنیوگ  هکنیا 
. تسا هداد  رارق  باطخ  دروم  نداد  یّلست  تهج  ار  وا  هک 

، یتشاد ارنآ  نتـشاد  يوزرآ  وت  هک  يرـسپ  نآ  ینعی  دهدیم  یّلـست  ار  میرم  ردام  هک  تسا  یلاعت  يادخ  مالک  زا  یْثنُْألاَک  ُرَکَّذـلا  َْسَیل  َو 
. تسین رتخد  نیا  دننام  ماقم  فرش و  رد 

شروظنم دـنکیم و  رکذ  ار  ندروآ  رتخد  يارب  شیتحاران  نتـشاد و  رـسپ  يوزرآ  تّلع  هک  تسا  میرم  ردام  مالک  زا  هلمج ، نیا  هکنیا  ای 
ندوب ّثنؤم  هطـساو  هب  نآ ، تسا و  عونمم  دباعم  هب  تمدخ  تلاسر و  زا  رتخد  هچ  تسین ، ثنؤم  سنج  دننام  رّکذـم  سنج  هک  تسا  نیا 

236 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دوب  هدش  هداد  هدعو  رسپ  نم  هب  دیوگب  دهاوخیم  هکنیا  ای  دوشیم ، قّقحم  ندش  ضیح  و 
. تسا هدش  هتفگ  زین  نیا  زا  ریغ  ییاهزیچ  هلمج  نیا  ینعم  رد  تسین . رتخد  نیا  لثم  تّیعونمم  یتسپ و  رد  رسپ  و 

. تسا هدننک  تدابع  ینعم  هب  میرم  نوچ  تسا ، نتفرگ  کین  لاف  باب  زا  َمَیْرَم  اُهْتیَّمَس  یِّنِإ  َو 
رد هکنیا  رگم  تسین  يدولوم  چـیه  هک  هدـش  هداد  تبـسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  هب  ِمیِجَّرلا  ِناْطیَّشلا  َنِم  اهَتَّیِّرُذ  َو  َکـِب  اهُذـیِعُأ  یِّنِإ  َو 
هک شدنزرف  میرم و  رگم  دروآیم . رب  دایرف  ناطیـش  ّسم  زا  هک  یلاح  رد  دـنکیم  هیرگ  دازون  دـنکیم و  ّسم  ار  وا  ناطیـش  دـّلوت ، نیح 

«1  » دنتشادن ار  تلاح  نیا 

236 ص :  هیآ 37 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

اذه َِکل  یَّنَأ  ُمَیْرَم  ای  َلاق  ًاقْزِر  اهَْدنِع  َدَجَو  َبارْحِْملا  اَّیِرَکَز  اْهیَلَع  َلَخَد  امَّلُک  اَّیِرَکَز  اهَلَّفَک  َو  ًانَـسَح  ًاتابَن  اهَتَْبنَأ  َو  ٍنَسَح  ٍلُوبَِقب  اهُّبَر  اهَلَّبَقَتَف 
(37  ) ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاق 

236 ص :  همجرت ..... :

تلافک هب  ار  اّیرکز  داد و  شرورپ  وکین  یتیبرت  هب  ار  وا  دوش و  شهاگرد  نالوبقم  زا  هک  تفریذپ  ییوکین  هب  ار  وا  شهاوخ  دنوادخ  سپ 
يزور نیا  میرم  يا  تفگیم : تفاییم  يروآ  تفگـش  قزر  دمآیم ، میرم  تدابع  هعموص  هب  اّیرکز  تقو  ره  تشامگ . رب  وا  ینابهگن  و 

. دهد باسحیب  يزور  دهاوخ  یسک  ره  هب  ادخ  انامه  هک  تسادخ  بناج  زا  نیا  هک  دادیم  خساپ  دسریم  وت  يارب  اجک  زا 

236 ص :  ریسفت ..... :

لوبق ار  یّثنؤم  چـیه  نآ  زا  لـبق  درک و  لوبق  سدـقملا  تیب  هب  تمدـخ  يارب  ار  وا  دوب  رتـخد  دازون  هکنیا  اـب  دـنوادخ  ینعی  اـهُّبَر  اـهَلَّبَقَتَف 
ضراع وا  رب  یتّلع  هضراع و  چیه  هک  يوحن  هب  دش  شرما  لّفکتم  درک و  لوبق  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  هکنیا  ای  دوب ، هدرکن 

رد هن  دشن ،
__________________________________________________

 ].....[ ص 208 ج 1 / یفاص : ( 1)
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237 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تفریذپ ار  وا  وا ، هب  تبسن  شربمایپ  تلافک  اب  هکنیا  ای  بش . رد  هن  زور و  زا  یتعاس 

ناونع هب  ای  تسا ، یهارمه  تبحاصم و  يارب  ای  ءاب  سپ  تسا ، ِهِدْـمَِحب  َنُوبیِجَتْـسَتَف  ادـخ  لوق  رد  ءاـب »  » لـثم اـجنیا  رد  ءاـب »  » ٍنَسَح ٍلُوبَِقب 
هکنیا زا  لبق  ّدلوت  زا  سپ  ار  وا  و  دـنک ، ظفح  تافآ  زا  دـهد و  رارق  رکذ  ماقم  رد  ار  وا  هک  تسا  نیا  هب  رتخد  لوبق  نسح  و  تسا ، هلیـسو 

. درامگیم وا  تلافک  هب  ار  اّیرکز  و  دریگیم ، دوخ  تسد  هب  دنک ، ادیپ  ندرک  تمدخ  ّتیحالص  دوش و  گرزب 
نادنمـشناد شیپ  ار  وا  و  درک ، لمح  دجـسم  هب  دـیچیپ و  ياهچراپ  رد  ار  وا  دروآ ، اـیند  هب  ار  میرم  هک  یتقو  هّنح  هک ، تسا  هدـش  تیاور 

یلوا اوشیپ و  رتخد  وا ، نوچ  دندومن ، تباقر  وا  شریذپ  رد  سپ  دـنامب ، امـش  شیپ  دـیاب  تسا و  رذـن  رتخد  نیا  تفگ : تشاذـگ و  دوهی 
. دندوب لیئارسا  ینب  كولم  نارس و  زا  ناثام  ینب  اریز  دوب ، اهنآ  رمالا 

رفن هدفه  و  دندش ، یـضار  هعرق  هب  طقف  دـندرک و  ابا  سپ  تسا ، نم  شیپ  شاهلاخ  نوچ  مرت  راوازـس  رتخد  نآ  هب  نم  تفگ : اّیرکز  سپ 
سپ تفر . بآ  ریز  هب  نانآ  ياـهملق  دـمآ و  بآ  يور  اـّیرکز  ملق  دـنتخادنا ، نآ  رد  ار  ناـشیاهملق  دـنتفر و  يرهن  يوس  هب  سپ  دـندوب ،

«. 1  » تفرگ هدهعب  ار  میرم  تلافک  اّیرکز 
لاح ای  لعف ، ظفل  ریغ  زا  تسا  ردـصم  ای  ًاتابَن  درک . گرزب  داد و  وّمن  ار  وا  دوخ ، هکنیا  ای  دروآ ، نوریب  دـنایور و  هّنح  زا  ار  وا  اـهَتَْبنَأ و  َو 

، درک قلخ  بیع  یب  ار  وا  هک  وحن  نیا  هب  داد . شرورپ  ًانَـسَح  ياهتـسیاش  ابیز و  قیرط  هب  ار  وا  ینعی  فیـصوت ، هدننک  هدامآ  ینعم  هب  تسا 
نانچ لاس  کی  رد  وا  ریغ  هک  درکیم  دشر  ردق  نآ  زور  کی  رد  هک  داد  رارق  يروط  ار  وا  هکنیا  ای 

__________________________________________________

ص 308 ج 1 / یفاص : ( 1)
238 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

شندیورگ صالخا و  دیـسر  غولب  ّدح  هب  یتقو  درکیم ، تدابع  اهبش  دوب و  هزور  اهزور  هک  داد  رارق  يروط  ار  وا  ای  دنکیمن ، يدـشر 
. دمآ قئاف  نادنمشناد  مامت  رب  هک  دوب  ردق  نآ  ادخ  يوس  هب 

نامیلس دالوا  زا  اّیرکز  تسا . هدش  هدناوخ  ءای »  » فیفخت اب  ایرکز  تشذگ  هکنانچ  داد ، رارق  وا  لیفک  ار  ایرکز  ادخ  ینعی  اَّیِرَکَز  اهَلَّفَک  َو 
میرم ایرکز  هک  یتقو  ّيرکز ) اّیرکز - ایرکز -  ) فلا نودب  ءای »  » دیدشت رصق و  ّدم و  تسا . هدش  هدناوخ  عون  هس  اّیرکز  تغل  تسا . هدوب 

ّدح هب  دش و  ناوج  هک  یتقو  ات  داد  ییحی  ردام  شاهلاخ ، هب  ار  وا  ای  درک ، بلط  ياهیاد  وا  يارب  تخاس و  ياهناخ  وا  يارب  درک  تلافک  ار 
دننام تفر  اجنآ  هب  دشیم  نابدرن  اب  طقف  هک  تشاذگ  دجـسم  طسو  رد  ار  نآ  درک و  انب  دجـسم  رد  یبارحم  وا  يارب  هاگنآ  دیـسر . نانز 

. دربیم زور  ره  ار  شنغور  بارش و  اذغ و  وا  تفریمن و  میرم  شیپ  یسک  اّیرکز ، زا  ریغ  و  هبعک ، باب 
نوچ هدـش  هدـیمان  بارحم  میرم  هناخ   ) دـشیم تسا  بارحم  هک  میرم  هناخ  لخاد  هاگره  اّیرکز  ینعی  َبارْحِْملا  اَّیِرَکَز  اْهیَلَع  َلَخَد  امَّلُک 
اجنآ شلصف  ریغ  رد  هزات  توارط و  اب  باداش و  هویم  ینعی  ًاقْزِر  اهَْدنِع  َدَجَو  دوب ،) ناطیـش  اب  وا  هبراحم  ّلحم  تدابع و  ّلحم  وا  هناخ  هک 

. تسا امّلک »  » باوج هلمج  نیا  دیدیم 
یلاعت يادـخ  سپ  تفگیم ؟ هچ  دـیدیم  هزات  يزور  میرم  شیپ  تقو  ره  اـّیرکز  هدـش : هتفگ  هک  اـیوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  َلاـق 

: دومرف
: تفگیم اّیرکز 

. تسا بّجعت  يارب  هلمج  نیا  و  دیآیم ! وت  يارب  يزور  نیا  اجک  زا  ای  وت ، يارب  قزر  نیا  تسا  هنوگچ  اذه  َِکل  یَّنَأ  ُمَیْرَم  ای 
ادخ اریز  تسادخ  دزن  زا  تفگیم : وا  لیلعت . ماقم  رد  تسا  فانیتسا  هلمج  نیا  ٍباسِح  ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاق 

. دهدیم يزور  رامش  زا  نوزف  دهاوخب  هک  ره  هب 
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239 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

239 ص :  هیآ 38 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(38  ) ِءاعُّدلا ُعیِمَس  َکَّنِإ  ًۀَبِّیَط  ًۀَّیِّرُذ  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَه  ِّبَر  َلاق  ُهَّبَر  اَّیِرَکَز  اعَد  َِکلانُه 

239 ص :  همجرت ..... :

باجتسم یئوت  انامه  هک  امرف  اطع  تشرـس  كاپ  ینادنزرف  شیوخ  فطل  هب  ارم  اراگدرورپ  درک  ضرع  دید  ار  میرم  تمارک  اّیرکز  نوچ 
. اعد هدننک 

239 ص :  ریسفت ..... :

، درک هدـهاشم  میرم ، هب  تبـسن  ار  ادـخ  مارکا  نتـشاد و  یمارگ  هک  نآ  زا  سپ  ینعی  ُهَّبَر  اَّیِرَکَز  اعَد  نامز  نآ  رد  ای  ناکم  نآ  رد  َِکلانُه 
هب ِیل  ْبَه  ِّبَر  َلاق  دومن  اعد  ادخ  هاگرد  هب  سپ  دشاب  زیزع  میرم  دننامه  ادخ  شیپ  هک  دشاب  هتـشاد  يدنزرف  مه  وا  هک  درک  ادیپ  قایتشا 
زین شتـشگزاب  هکنیا  ات  نیطایـش ، ای  هکئالم  لیبق  زا  وت ، ریغ  شیپ  زا  هن  وت ، شیپ  زا  ینعی  َْکنَُدل  ْنِم  نم  يرو  هرهب  تهج  زا  نک  اطع  نم 

. دشاب وت  يوس  هب 
هک تسا  لیلد  نادب  ینعم  نیا  یتسه  اعد  هدننک  تباجتـسا  هدنهد و  باوج  وت  هک  نک ،) اطع   ) یکاپ لسن  ِءاعُّدلا  ُعیِمَـس  َکَّنِإ  ًۀَـبِّیَط  ًۀَّیِّرُذ 

تلاح نایب  يارب  ای  اعد ، تّلع  نایب  يارب  تسا  فنأتسم  هلمج  دوریم و  راک  هب  اعد  تباجا  تهج  عیمس )  ) عامس هملک  ماقم  نیا  لاثما  رد 
(. تسا هدنب  ياعد  ياونش  دنوادخ  هک  یتلاح  رد  ینعی   ) اعد ماقم  رد  یلاعت  يادخ 

239 ص :  هیآ 39 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(39  ) َنیِِحلاَّصلا َنِم  اِیبَن  َو  ًاروُصَح  َو  ًادِّیَس  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَِملَِکب  ًاقِّدَصُم  ییْحَِیب  َكُرِّشَُبی  َهَّللا  َّنَأ  ِبارْحِْملا  ِیف  یِّلَُصی  ٌِمئاق  َوُه  َو  ُۀَِکئالَْملا  ُْهتَدانَف 

239 ص :  همجرت ..... :

دهدیم هدژم  ییحی  تیالو  هب  تیادخ  اّیرکز  يا  هک  دوب  هداتـسیا  زامن  هب  بارحم  رد  وا  هک  یماگنه  دندرک  ادـن  ار  اّیرکز  ناگتـشرف  سپ 
. تسا ناگتسیاش  زا  يربمایپ  اسراپ و  اوشیپ و  ادخ  هار  رد  دوخ ، دهد و  یهاوگ  ادخ  هملک  یسیع ) تّوبن   ) هب وا  هک  یلاح  رد 

240 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

240 ص :  ریسفت ..... :

هک دوب  هداتـسیا  شدوخ  ياّلـصم  رد  ینعی  ِبارْحِْملا » ِیف  یِّلَُـصی  ٌِمئاق  َوُه  َو  ُۀَِـکئالَْملا  هتدان   » دومن تباجا  ار  وا  ياعد  دـنوادخ  سپ  «ف »
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. دندز ادص  ار  وا  ناگتشرف 
ّبیط و لیلد  ادـخ  هملک  هب  قیدـصت  اریز  تسا . یلاعت  يادـخ  زا  اّیرکز  ياعد  تباجا  نیا  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَِـملَِکب  ًاقِّدَـصُم  ییْحَِیب  َكُرِّشَُبی  َهَّللا  َّنَأ 

دننام شراگدرورپ  ببـس  هب  ياقب  شتاذ و  رد  ياـنف  ببـس  هب  وا  اریز  تسا ، حیـسم  ناـمه  ادـخ ) هملک   ) زا دوصقم  تسا و  ندوب  هزیکاـپ 
. تسا رادیاپ  مّلکتم  هب  درادن و  رارقتسا  لالقتسا و  هک  دش  ياهملک 

. دشاب اقآ  دّیس و  يو ، زا  يرادربنامرف  رد  شموق  يارب  و  فرش ، رد  قلخ  يارب  وا  ًادِّیَس  َو 
. دنکن یکیدزن  نانز  اب  هک  هدش  یسک  هب  ریسفت  روصح »  » اذل و  دنک ، هغلابم  تاوهش  زا  سفن  عنم  رد  ینعی  ًاروُصَح  َو 

. تساعد تباجا  رد  مرک  لضف و  باب  زا  هناگ  هس  فاصوا  هب  وا  فاّصتا  َنیِِحلاَّصلا  َنِم  اِیبَن  َو 

240 ص : هیآ 40 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(40  ) ُءاشَی ام  ُلَعْفَی  ُهَّللا  َِکلذَک  َلاق  ٌِرقاع  ِیتَأَْرما  َو  ُرَبِْکلا  َِینَغََلب  ْدَق  َو  ٌمالُغ  ِیل  ُنوُکَی  یَّنَأ  ِّبَر  َلاق 

240 ص :  همجرت ..... :

، دشاب ازان  يزوجع  زین  نم  لها  تسا و  هدیسر  ارف  يریپ  ّنس  ارم  هک  یلاح  رد  دوب  دناوت  يرـسپ  ارم  هنوگچ  اراگدرورپ  درک  ضرع  اّیرکز 
. دنکیم دهاوخب  هچ  ره  هک  ادخ  راک  تسا  نینچ  تفگ 

240 ص :  ریسفت ..... :

ياطعا هب  ادـخ  بناج  زا  تراشب  زا  سپ  اّیرکز  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا  رّدـقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  لاـثما  هک  تشذـگ  رّرکم  َلاـق 
241 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  َو  ٌمالُغ  ِیل  ُنوُکَی  هنوگچ  ایادخ  یَّنَأ  ِّبَر  تفگ : هک  دومرف  ادخ  تفگ ؟ هچ  دنزرف 

ُرَبِْکلا َِینَغََلب  ْدَق 
: دیوگب هک  دوب  نیا  رهاظ  درادن ، ار  دنزرف  داقعنا  تّیحالص  ریپ  صخش  هفطن  و  ماهدیسر ، يریپ  هب  هک  یلاح  رد  دیایب  ایند  هب  رسپ  نم  يارب 

ناسنا بلاط  هک  تسا  یسک  دننام  يریپ  هک  تسا  نیا  هب  راعشا  يارب  دیـسر ، ارم  يریپ  تفگ  وا  یلو  مدیـسر  يریپ  هب  ینعی  ربکلا ) تغلب  )
. دیآیم وا  ییوس  هب  تسا و 

بّجعت و نیا  و  تسا . هدـش  ریپ  هک  نآلا  هب  دـسر  هچ  اـت  تشادـن  ار  يریپ  زا  لـبق  دـنزرف ، داـقعنا  تّیحالـص  نم  نز  محر  ٌِرقاـع  ِیتَأَْرما  َو 
دـش لاحـشوخ  و  دروآ ، ار  یعیبط  بابـسا  عاطقنا ، نآ  زا  دعب  اذل  تسا ، یعیبط  بابـسا  بسح  رب  دنزرف ، هب  تبـسن  تساّیرکز  زا  داعبتـسا 

نودب ار  ادخ  راک  دـشاب ، هتـساوخ  هکنیا  هن  یعیبط ، بابـسا  نودـب  تسادـخ  مرک  لضف و  ببـس  هب  ندـش ، راد  دـنزرف  دـیمهف  هک  هاگنآ 
. دشاب ایبنا  ماقم  فلاخم  ات  دنک  راکنا  بابسا 

. تشاد لاس  تشه  دون و  شنز  دوب و  شلاس  تسیب  دص و  کی  دش  هداد  دنزرف  تراشب  اّیرکز  هب  هک  یتقو  دناهتفگ : یخرب 
هب ّقلعتم  ای  يداد ، تراشب  هک  تسا  روطنامه  بلطم  ینعی  تسا  فوذحم  يادتبم  ربخ  َِکلذَک  تفگ : هدننک  ادـن  هکئالم  ای  دـنوادخ  َلاق 

. یعیبط بابسا  دوجو  نودب  دنزرف  ندرک  اطع  لثم  ینعی  تسا  لعفی » »
يارب اّیرکز  ماهفتسا  دناهتفگ : یضعب  دشابن . ای  دشاب  دوجوم  نآ  بابسا  هاوخ  دهدیم  ماجنا  دهاوخب  ار  هچ  ره  دنوادخ  ُءاشَی  ام  ُلَعْفَی  ُهَّللا 
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!؟ دهدیم دنزرف  سپـس  دنکیم و  ناوج  ار  اهنآ  ای  دهدیم  دنزرف  اهنآ  هب  دنوادخ  شرـسمه ، وا و  يریپ  لاح  رد  ایآ  دـنادب  هک  هدوب ، نیا 
هک یناوج  رگید  نز  زا  اـی  دـشابیم  ازاـن  نزریپ  زا  دـنزرف  اـیآ  هک  دـشاب  هدـش  هبتـشم  وا  يارب  بلطم  هک  دراد  لاـمتحا  دـناهتفگ : یـضعب 

. ناطیش زا  ای  دوب  هکئالم  زا  دوب و  ّقح  تراشب  هک  دنادب  ات  درک  ار  لاؤس  نیا  دناهتفگ : یضعب  و  دشاب . هتـشاد  ار  ندروآ  دنزرف  ّتیحالص 
: تفگ تهج  نیمه  هب 

242 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

242 ص :  هیآ 41 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(41  ) ِراْکبِْإلا َو  ِّیِشَْعلِاب  ْحِّبَس  َو  ًارِیثَک  َکَّبَر  ْرُکْذا  َو  ًاْزمَر  َّالِإ  ٍماَّیَأ  َۀَثالَث  َساَّنلا  َمِّلَُکت  َّالَأ  َُکتَیآ  َلاق  ًۀَیآ  ِیل  ْلَعْجا  ِّبَر  َلاق 

242 ص :  همجرت ..... :

هب زج  ییوگن  نخـس  مدرم  اب  زور  هس  هک  تسا  نیا  تیآ  ارت  دومرف : امرف . رّرقم  یتدابع  تیآ و  تمعن  نیا  هنارکـش  هب  ایادـخ  درک  ضرع 
. يوگ حیبست  هاگحبص  هاگنابش و  ار  وا  شاب و  ادخ  دای  هب  هتسویپ  زمر و 

242 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

رب ات  دـمهفب  ار  لمح  تقو  ات  تفگ  ار  نیا  دـناهتفگ : یـضعب  هد . رارق  ياهناشن  یتمالع و  نم  يارب  ایادـخ  تفگ : ًۀَـیآ  ِیل  ْلَعْجا  ِّبَر  َلاق 
. دیامن هلجع  دنزرف  هب  ندش  لاحشوخ  رد  ای  دیازفیب  رکش  تدابع و 

يانثتـسا ًاْزمَر  اَّلِإ  یئوگن ، نخـس  زمر  اب  زج  زور  هس  تّدـم  هب  مدرم  اب  هک  تسا  نیا  وت  هناشن  ینعی  ٍماَّیَأ  َۀـَثالَث  َساَّنلا  َمِّلَُکت  اَّلَأ  َُکتَیآ  َلاـق 
انثتـسا تروص  نیا  رد  هک  دشاب  ندـنامهف  ماهفا و  مّلکت  زا  دوصقم  هکنیا  ای  ینک ، هراشا  اهنآ  يوس  هب  زمر  اب  ینعی  تسا  عطقنم  « 1  » غّرفم
میهفت ماـهفا  زا  يوحن  چـیه  هب  مدرم  هب  تسا  دوجوم  تریمـض  رد  هچنآ  هک  تسا  نیا  وت  هناـشن  هک : تسا  نیا  هیآ  ینعم  و  تسا ، لـصتم 

فرح صوصخ  زا  ار  شنابز  هکنیا  و  یـشاب . هتـشادن  هراشا  زمر و  تلاح  زج  اهنآ  اب  لاوحا  زا  یلاح  چیه  رد  ای  زمر ، قیرط  زا  رگم  ینکن 
هدرک ادا  ار  تمعن  ّقح  ات  دوش ، صلاخ  ادخ  رکذ  رکـش و  يارب  تّدـم  نآ  رد  هک  دوب  نیا  يارب  ادـخ ، رکذ  زا  هن  دومن  سبح  اهنآ  اب  ندز 

. دشخب ینوزف  ار  رکذ  رکش و  هکنیا  ات  تسا ، هدوب  لمح  تقو  نتخانش  تهج  هناشن ، هیآ و  بلط  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  نیا  و  دشاب ،
وا هب  و  نک ، دایز  ادخ  رکذ  ماّیا  نامه  رد  ینعی  ًارِیثَک  َکَّبَر  ْرُکْذا  َو 

__________________________________________________

هنم ینثتسم  سنج  زا  ینعی  تسا  غّرفم  يانثتـسا  نآ  عون  تسا و  ینثتـسم  ازمر  ءانثتـسا  فرح  ّالا  فرح  ازمر ، ّالا  ماّیا  ۀثالث  ترابع  رد  ( 1)
. تسا هدش  عطق  هنم ، ینثتسم  زا  اریز  تسا ، عطقنم  دشابیمن و 

243 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنک رایسب  ادخ  رکذ  تّدم  نآ  رد  هکنیا  ات  تسادخ  رکذ  زا  ریغ  مالک  زا  ندزن  فرح  هک  دنامهف 
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ردابتم و  درذگب ، بش  رس  زا  يرادقم  ات  تسا  رصع  زا  دناهتفگ : یضعب  و  بورغ ، ات  تسا  لاوز  زا  ّیشع  دناهتفگ : یضعب  ِّیِشَْعلِاب  ْحِّبَس  َو 
. دشاب هتشذگ  بش  رس  زا  هک  يرادقم  ات  تسا  بورغ  زا  دناهتفگ : یضعب  و  تسا ، ینعم  نیمه  نهذ  هب 

ادخ هک  تسنیا  روظنم  دوشیم  هداد  تبسن  ادخ  هب  هاگره  اّما  تسا  ریهطت  هیزنت و  يانعم  هب  حیبست  و  رهظ . ات  تسا  رجف  عولط  زا  ِراْکبِْإلا  َو 
، دریگ رارق  هظحالم  دروم  اهترثک  اب  اههفاضا  اهتبـسن و  هکنیا  ای  تافاضا ، اهتبـسن و  زا  هزنت  رابتعا  مدـع  اب  مینادـب  هّزنم  صیاـقن  زا  ار 
«1  » ََکل ُسِّدَُقن  َو  َكِدْمَِحب  ُحِّبَُسن  ُنَْحن  هیآ  هرقب ، هروس  لّوا  رد  زین  سیدقت  هیزنت و  نیب  قرف  قیقحت  و  تشذگ ، ینعم  نیا  قیقحت  هکنانچ 

. دش نایب 

243 ص :  ّبر .....  مسا  حیبست  ّبر و  حیبست  قیقحت 

دـنکیم و تیبرت  ار  وا  هفیطل ، نآ  هک  تسا  یهلا  هفیطل  کی  ملاـع  يازجا  زا  یئزج  ره  رد  هکلب  مدآ ، ینب  دارفا  زا  يدرف  ره  رد  هک  نادـب 
شیاهّتیلعف هب  جراخ و  تسا  هدـش  هداهن  تعیدو  هب  وا  رد  هک  یئاهدادعتـسا  اوق و  زا  درادیم و  او  تکرح  هب  يوناث  تـالامک  تهج  رد 

: تسا هفیطل  نیمه  هب  هراشا  رعاش  لوق  و  تسا . ّبر  مسا  یهجو  زا  تسا و  زیچ  نآ  ّبر  یتهج  زا  هفیطل  نآ  و  دوشیم ، نومنهر 
ینیب نایم  رد  شیباتفآ  یفاکشب  هک  ار  هّرذ  ره  لد 

__________________________________________________

هیآ 30 هرقب : هروس  ( 1)
244 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: رگید رعاش  لوق  و 
ّصاخ دصقم  ات  ار  هّرذ  دناشک  صاّقر  هّرذ  ره  اب  تسا  لیم  یکی 

نخلگب ات  ار  ینخلگ  دناود  نشلگب  ات  ار  ینشلگ  دناسر 
صئاقن و اهمدع و  زا  نآ  ندرک  كاپ  هفیطل  نآ  هیزنت  و  تسا ، هدش  هدیـشوپ  سفن  لئاذر  تعیبط و  ياهمدـع  ياههدرپ  ریز  هفیطل ، نیا  و 
اب ای  هطساو و  اب  ای  هطساو  یب  زاجم ، یـصخش  فرط  زا  هک  يرکذ  مه  نآ  رکذ ، ترثک  اب  رگم  دوشیمن  نکمم  ینعم  نیا  و  تسا ، لیاذر 

. تسا هدمآ  ریثک  رکذ  هب  رما  زا  دعب  هیزنت ، هب  رما  اذل  و  دشاب . هدش  هتفرگ  ادخ  فرط  زا  ییاههطساو 
نودب لوعفم  تروص  هب  دشاب  هّللا  هب  ای  ّبر  هب  ای  ّبر  مسا  هب  دّیقم  ای  قلطم  روط  هب  هچ  تسا  هدمآ  نایم  هب  حـیبست  زا  يرکذ  هک  اج  ره  و 

نآ اریز  تسا  هفیطل  نآ  ندرک  هّزنم  هیزنت و  حـیبست ، زا  دوصقم  لاح  ره  هب  تسا .... هدـمآ  نآ  هب  ّقلعتم  ءاب »  » اـی مـال  هلیـسو  هب  اـی  هطـساو 
نوچ تسا ، تاقوا  مامت  ای  راکبا ) یـشع و   ) زا دوصقم  و  تسا . هدـش  لزان  ادـخ  فرط  زا  هک  تسا ، ّبر  دوخ ، و  تسا ، ّبر  مسا  هفیطل ،
زور فرط  ود  هک  تسا ، زور  فرط  ود  صوصخ  ای  تسا  تاقوا  عیمج  قارغتـسا  دوصقم  دوشیم و  رکذ  فرع  رد  زور  فرط  ود  یهاـگ 

یتسس سفن و  یگتـسخ  تقو  ود  ره  هک  زور  طسو  بش و  طسو  فالخ  هب  شلـصا  هب  تسا  نآ  قوش  نتفرگ  تدش  سفن و  طاشن  تقو 
هداد روتـسد  تلاسک ، تقو  رد  زامن  دش  هتفگ  هک  روطنامه  . ) دیتسه لسک  هک  یلاح  رد  دیوشن  زامن  کیدزن  تسا : هدومرف  اذل  تساوق و 

(. تسا هدشن 

244 ص :  هیآ 42 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا
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(42  ) َنیَِملاْعلا ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْصا  َو  ِكَرَّهَط  َو  ِكافَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  ای  ُۀَِکئالَْملا  َِتلاق  ْذِإ  َو 
245 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

245 ص :  همجرت ..... :

. دیشخب يرترب  نایناهج  نانز  رب  دینادرگ و  هزیکاپ  دیزگرب و  ارت  دنوادخ  انامه  میرم  يا  دنتفگ  ناگتشرف  هاگنآ 

245 ص :  ریسفت ..... :

رآدای هب  ینعی  رّکذ »  » ای رکذا »  » ریدـقت هب  تسا  هّیفانیتسا  هلمج  اـی  َنارْمِع  ُتَأَْرما  َِتلاـق  ْذِإ  ادـخ  لوق  رب  تسا  فطع  ُۀَِـکئالَْملا  َِتلاـق  ْذِإ  َو 
میرم اریز  دـشاب - هدـیدن  ار  اهنآ  صخـش  ای  دـشاب  هدـید  ار  اـهنآ  هاوخ  دـنتفگ ، میرم  هب  ور  رد  ور  ههجاوم  روط  هب  ناگتـشرف  هک  ار  یتقو 

نیا هب  « 2  » امِهِعْفَن ْنِم  ُرَبْکَأ  امُهُْمثِإ  َو  یلاعت  يادـخ  لوق  رد  البق  هکنانچ  دـنیبیمن ، یهاگ  دـنیبیم و  یهاـگ  ثّدـحم  و  دوب ، « 1  » ثّدحم
. دش هراشا  بلطم 

. دینادرگ كاپ  یتّفع  یب  زا  ار  وت  ِكَرَّهَط و  َو  دیزگرب  ایبنا  هّیرذ  رد  ار  وت  ادخ  میرم ! يا  ِكافَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  ای 
يزیچ نومضم  ینعم  نیا  و  دیایب . ایند  هب  یسیع  هکنیا  ات  دیزگرب  وت  نامز  رد  ناهج  نانز  نایم  زا  ار  وت  َنیَِملاْعلا و  ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْـصا  َو 

. تسا هدش  هتفگ  زین  رگید  ياهزیچ  نآ  هراب  رد  و  «، 3  » تسا ربخ  رد  هک  تسا 
مّود ءافطصا  زا  دوصقم  و  تسا ، شدوخ  قاقحتسا  دادعتسا و  سفن و  هب  تبـسن  وا  ندیزگرب  لّوا  ءافطـصا  ندیزگرب و  زا  دوصقم  دیاش  و 

ار وت  درک و  هاگن  وت  هب  دنوادخ  میرم  يا  ینعی  درک ، رکذ  ود  نآ  نیب  ار  ریهطت  اذل  و  تسا ، يو  رصاعم  ملاع  نانز  هب  تبـسن  وا  ندیزگرب 
صیاقن زا  دیزگرب و  شتمدخ  هب  ار  وت  سپ  تفای ، بسانم  دوخ  هب  برق  تمدخ و  يارب 

__________________________________________________

زا لوقنم  یفاک ، رئاصب و  زا  لقن  هب  . ) دـنکیمن هدـهاشم  ار  توص  بحاص  نکیل  دونـشیم  ار  کلم  توص  هک  تسا  یـسک  ثّدـحم  ( 1)
(. نارمع لآ  زا  هیآ 60  حرش  نازیملا  ریسفت  ع -)  ) قداص ترضح 

. تساهنآ عفانم  زا  شیب  رامق ) بارش و   ) ود نآ  هانگ  هرّدخم :) داوم  لامعتسا  تمرح  هراب  رد   ) هرقب هروس  هیآ 219  زا  یتمسق  ( 2)
ص 311 یفاص ج 1 / ( 3)

246 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
شدوخ ياقب  اب  ار  وت  سپس  درک ، یناف  يوش  یناف  اهنآ  زا  دیاب  هک  ییاهزیچ  زا  ار  وت  و  درک ، کیدزن  دوخ  هب  ار  وت  و  دومن ، كاپ  اهترثک 

ات دـننامیم ، هدـنز  نآ  اب  انف  زا  دـعب  ناگدـنام  یقاب  هک  يزیچ  اب  درک  هدـنز  ار  وت  و  دـینادرگ ، هدـنز  شیوخ  تایح  اب  تشاد و  هگن  یقاب 
. دیزگرب داد و  يرترب  نانآ  رب  ار  وت  سپ  یتفای ، يرترب  ملاع  نانز  رب  هکنیا 

246 ص :  هیآ 43 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(43  ) َنیِعِکاَّرلا َعَم  یِعَکْرا  َو  يِدُجْسا  َو  ِکِّبَِرل  ِیُتْنقا  ُمَیْرَم  ای 

246 ص :  همجرت ..... :
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. رآ ياج  هب  تعاط  لها  اب  ار  زامن  شاب و  ادخ  رادربنامرف  میرم  يا 

246 ص :  ریسفت ..... :

عـضاخ تراگدرورپ  يارب  يِدُجْـسا  َو  ِکِّبَِرل  وش  تکاس  ای  نک  اعد  ای  هدـب ، همادا  ار  تدابع  هب  مایق  ای  نک . تعاـطا  ینعی ، ِیُتْنقا  ُمَیْرَم  اـی 
اریز تسین ، دوصقم  اعطق  یعرـش  عوکر  دوجـس و  تونق و  ینعم  اّما  زادـنیب و  ور  هب  ار  دوخ  ای  ناوخب ، زامن  یِعَکْرا  َو  نک . میظعت  شاـب و 

رد عوکر ، دوجس و  تونق و  الصا  نیا  رب  هوالع  قباس ، عیارش  رد  هن  تسا  هدش  تیبثت  ام  تعیرش  رد  شتوبث ، ضرف  رب  ولو  یعرـش  قیاقح 
ءازجا یـضعب  رد  ریخأت  میدـقت و  هب  یجایتحا  نینچمه  تسین و  تاهیجوت  یـضعب  هب  یجایتحا  نیارباـنب  تسا . هدـشن  تیبثت  میرم  تعیرش 

. دناهدرک نایب  اهیضعب  هک  تسین  مه  هیآ 
تفگن و  دـنک ، نآ  تاـبث  لـعف و  ماود  رب  تلـالد  هک  تسا  نآ  يارب  لـعاف  مسا  ندروآ  رازگ . زاـمن  نارازگ  زاـمن  اـب  ینعی  َنیِعِکاَّرلا  َعَـم 

دشاب هتـشاد  ار  رمتـسم  یهارمه  شلعف  اب  دهاوخب  هک  یـسک  تسا ، عوکر  ماود  هب  رما  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  بلطم  نیا  و  اوعکر » نیذلا  »
. تسا هدروآ  رامش  هب  نادرم  ءزج  ار  وا  هک  تسا  میرم  تشادگرزب  يارب  رّکذم  عمج  ندروآ  اّما  و  دشاب ، لعفلا  مئاد  زین  وا  دیاب  امتح 

247 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

247 ص :  هیآ 44 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(44  ) َنوُمِصَتْخَی ْذِإ  ْمِْهیََدل  َْتنُک  ام  َو  َمَیْرَم  ُلُفْکَی  ْمُهُّیَأ  ْمُهَمْالقَأ  َنوُْقُلی  ْذِإ  ْمِْهیََدل  َْتنُک  ام  َو  َْکَیلِإ  ِهیِحُون  ِْبیَْغلا  ِءاْبنَأ  ْنِم  َِکلذ 

247 ص :  همجرت ..... :

ناشراک راک ، نیا  رس  رب  دندزیم و  هعرق  مسارم  تلافک ، ینابهگن و  يارب  هک  نامز  نآ  میدرک و  یحو  وت  رب  هک  تسا  بیغ  رابخا  زا  نیا 
. يدوبن رضاح  وت  دیشکیم  عازن  هب 

247 ص :  ریسفت ..... :

رابخا زا  ای  دوب  بیاـغ  وت  زا  هک  تسا  یئاـهربخ  زا  ِْبیَْغلا  ِءاـْبنَأ  ْنِم  ع )  ) میرم و  ع )  ) اـّیرکز و  ع )  ) میرم رداـم  راـبخا  هب  نداد  ربخ  َکـِلذ 
. دندوب بیاغ  وت  زا  هک  تسا  یناسک 

لاؤس باوج  تسا و  فنأتـسم  ای  تسا ، ءادـتبم  ربخ  ای  تسا ، لاح »  » ای تسا ، ربخ  زا  دـعب  ربخ  میدومن ، یحو  وت  رب  ارنآ  هک  َْکَیلِإ  ِهیِحُون 
. رّدقم

رب ار  میرم  تلافک  مادک  هک  دنتخادنا  ار  ناشیاهملق  هعرق ، تهج  هک  یعقوم  رد  وت  َمَیْرَم  ُلُفْکَی  ْمُهُّیَأ  ْمُهَمْالقَأ  َنوُْقُلی  ْذِإ  ْمِْهیََدل  َْتنُک  ام  َو 
. دش نایب  نیا  زا  شیپ  تیاکح  نیا  حرش  يدوبن . دنریگب ، هدهع 

ياهچراپ رد  ار  وا  شردام  هک  تقو  نآ  دیشک  عازن  هب  میرم  تلافک  رد  ناشراک  هک  يدوبن  اهنآ  شیپ  وت  َنوُمِـصَتْخَی  ْذِإ  ْمِْهیََدل  َْتنُک  ام  َو 
و دـش . هتفگ  هکناـنچ  دوب  هدـش  زجاـع  وا  تیبرت  زا  اـّیرکز  دوب و  هدرک  گرزب  ار  وا  هک  دوب  یتقو  اـی  دروآ ، دوهی  ياـملع  شیپ  دـیچیپ و 

. دشاب ع )  ) یسیع تدالو  تقو  رد  عازن  دوصقم  تسا  نکمم 
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247 ص :  هیآ 45 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(45  ) َنِیبَّرَقُْملا َنِم  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ًاهیِجَو  َمَیْرَم  ُْنبا  یَسیِع  ُحیِسَْملا  ُهُمْسا  ُْهنِم  ٍۀَِملَِکب  ِكُرِّشَُبی  َهَّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  ای  ُۀَِکئالَْملا  َِتلاق  ْذِإ 

247 ص :  همجرت ..... :

ترخآ ایند و  رد  هک  دـهدیم  تراـشب  تسا  میرم  نب  یـسیع  حیـسم  شماـن  هک  ياهملک  هب  ارت  ادـخ  هک  دـنتفگ  میرم  هب  ناگتـشرف  نوچ 
. تسادخ هاگرد  نابّرقم  زا  دنموربآ و 

248 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

248 ص :  ریسفت ..... :

َْتنُک ام  َو  ادـخ  لوق  زا  ِكافَطْـصا و  َهَّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  ای  ُۀَِـکئالَْملا  َِتلاق  ْذِإ  ادـخ  لوق  زا  اـی  َنوُمِـصَتْخَی  ْذِإ  ادـخ  لوق  زا  تسا  لدـب  َِتلاـق  ْذِإ 
. َنوُمِصَتْخَی ْذِإ  ْمِْهیََدل  َْتنُک  ام  ْمُهَمْالقَأ و  َنوُْقُلی  ْذِإ  ْمِْهیََدل 

. دوب بیغ  تسنادیمن و  میرم  ار  رابخا  نیا  هک ) تسا  بلطم  نیا  لیلعت  ، ) دنتفگ هکئالم  هک  یتقو  ینعی  ُۀَِکئالَْملا 
. دش هتفگ  نیا  زا  شیپ  هّللا » ۀملک   » هب ع )  ) یسیع هیمست  هجو  ُْهنِم  ٍۀَِملَِکب  ِكُرِّشَُبی  َهَّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  ای 

یـضعب و  تسا ، مان  نآ  هب  یـسیع  هیمـست  بسانم  هک  دراد  زین  يرگید  یناـعم  و  تسا ، كراـبم  ینعم  هب  یبرع  رد  حیـسم  ُحیِـسَْملا  ُهُمْـسا 
. تسا كرابم  ینعم  هب  ینایرس  تغل  رد  هک  تسا  ییشم »  » بّرعم حیسم  دناهتفگ :

تعفر ندوب و  الاب  تهاجو ، و  هاـج ، و  ۀـملک »  » زا تسا  لاـح  ًاـهیِجَو  تسا  فوذـحم  يادـتبم  ربخ  اـی  ربخ ، زا  دـعب  ربخ  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع 
. تسا تلزنم 

. تسادخ هب  ناکیدزن  زا  ترخآ  ایند و  رد  ینعی  َنِیبَّرَقُْملا  َنِم  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف 

248 ص :  هیآ 46 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(46  ) َنیِِحلاَّصلا َنِم  َو  ًالْهَک  َو  ِدْهَْملا  ِیف  َساَّنلا  ُمِّلَُکی  َو 

248 ص :  همجرت ..... :

. تسا ناراکوکین  هلمج  زا  وا  و  یگرزب ، نینس  رد  هک  هنوگنادب  هراوهگ  رد  مدرم  اب  دیوگ  نخس  و 

248 ص :  ریسفت ..... :

(. هراوهگ  ) دننکیم هدامآ  كدوک  هاگباوخ  يارب  هک  تسا  يزیچ  دهم  ِدْهَْملا  ِیف  َساَّنلا  ُمِّلَُکی  َو 
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249 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هکنانچ  مه  دیوگیم ، نخس  شتّیلوفط  رد  مدرم  اب  ینعی  اًلْهَک  َو 
نخـس مدرم  اب  یکدوک  رد  هکنیا  ای  َباتِْکلا  َِیناتآ  ِهَّللا  ُْدبَع  یِّنِإ  تفگ : هک  اجنآ  دـهدیم . تداهـش  انز ، زا  شردام  یکاپ  دوخ و  هراب  رد 

هب هک  ینامز  رد  و  تسا ، هدـش  ثوعبم  یگلاس  تفه  رد  ای  یگلاس  جـنپ  رد  وا  هک  اریز  دـنکیم ، جاجتحا  اهنآ  اب  تلاـسر و  زا  دـیوگیم 
تفر نامـسآ  هب  وا  هک  یتـقو  تسا  هدـش  هتفگ  هک  ناـنچ  تسین . نآ  یفرح  ینعم  هب  يریپ  تلوهک ، نیا  دوب و  ناوج  دیـسر ، لاـمک  ّدـح 

. دوب ناوج 
«. 1  » دوب نامسآ  زا  شندش  لزان  نیح  رد  وا  مّلکت  يریپ ، لاح  رد  مّلکت  زا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب 

. تسا ناحلاص  زا  َنیِِحلاَّصلا و  َنِم  َو 

249 ص :  هیآ 47 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(47  ) ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  ُلوُقَی  امَّنِإَف  ًاْرمَأ  یضَق  اذِإ  ُءاشَی  ام  ُُقلْخَی  ُهَّللا  ِِکلذَک  َلاق  ٌرََشب  ِینْسَسْمَی  َْمل  َو  ٌَدلَو  ِیل  ُنوُکَی  یَّنَأ  ِّبَر  َْتلاق 

249 ص :  همجرت ..... :

هک ادخ  راک  تسا  نینچ  تفگ  تسا  هدـشن  کیدزن  نم  اب  يدرم  هک  نآ  لاح  دوب و  دـناوت  يدـنزرف  هنوگچ  ارم  ایادـخ  درک  ضرع  میرم 
دیوگ هکنیا  ضحم  هب  دریگ  رارق  يزیچ  تقلخ  هب  وا  ّتیـشم  نوچ  دنیرفآیم و  بابـسا  نودـب  دـهاوخ  هچ  ره  تسا . یببـس  ره  زا  زاینیب 

. دوش دوجوم  مد  رد  شاب  دوجوم 

249 ص :  ریسفت ..... :

: تفگ اذل  درکیم ، بّجعت  درمشیم و  بیرغ  ار  ندش  راد  دنزرف  تعیبط ، بابسا  بسح  رب  اّیرکز ، دننام  مه  وا  َْتلاق 
نیا رد  هک  تسا . هدرکن  سمل  ارم  يرـشب  هک  یلاح  رد  دشاب ؟ يدـنزرف  ارم  ٌرََـشب  ِینْـسَسْمَی  َْمل  َو  ٌدـَلَو  ِیل  ُنوُکَی  هنوگچ  ایادـخ ، یَّنَأ  ِّبَر 

ای دوشیم  رهوش  نودب  دنزرف  هک  دنادب  ات  تسا  یشسرپ  هلمج  تروص 
__________________________________________________

ص 312 ج 1 / یفاص : ( 1)
250 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشاب جاودزا  زا  دعب  دیاب 
ره ادخ  ًاْرمَأ  یضَق  اذِإ  ُءاشَی  ام  ُُقلْخَی  ُهَّللا  تسین  تفگش  ادخ  تردق  زا  رشب  سامت  نودب  دنزرف  تسا ، نینچ  نیا  تفگ ، ادخ  ِِکلذَک  َلاق 
هک ار  هچ  ره  ادخ  تقلخ  یگنوگچ  زا  هک  تسا  رّدقم  لاؤس  باوج  تسا و  هیفانیتسا  هلمج  دسر . ارف  شرما  رگا  دنیرفآیم ، دـهاوخب  هچ 

. تسا نآ  خساپ  بلطم  نیا  دسرپب ، دهاوخب 
يایشا هک  تسا ، هدش  يراج  روطنیا  ادخ  تنس  هچرگ  دوشیم ، هجیتن  رد  وشب  دیوگیم  هک  تسین  نیا  زج  سپ  ُنوُکَیَف  ْنُک  َُهل  ُلوُقَی  امَّنِإَف 

(. دناوتیم مه  بابسا  نودب  یلو  . ) دنک قلخ  بابسا  هلیسو  هب  اجیردت  ار  یعیبط 

250 ص :  هیآ 48 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]
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هراشا

(48  ) َلیِْجنِْإلا َو  َةارْوَّتلا  َو  َۀَمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  ُهُمِّلَُعی  َو 

250 ص :  همجرت ..... :

. دزومآیم لیجنا  تاروت و  تمکح و  دهدیم و  میلعت  ار  باتک  یسیع  هب  دنوادخ 

250 ص :  ریسفت ..... :

ِِکلذَک ای  قلخی » هّللا   » ای قلخی »  » رب تسا  فطع  نآ  هدش و  هدـناوخ  بیاغ ) رکذـم  درفم   ) تبیغ ءای  اب  و  ریغلا ) عم  مّلکتم   ) نون اب  ُهُمِّلَُعی  َو 
میلعت هکنیا  ات  تسا  هیانک  هضرتعم ، راتفگ  نیا  ٌدـَلَو و  ِیل  ُنوُکَی  یَّنَأ  ِّبَر  َْتلاق  زا  لبق  رب  دـشاب  فطع  تسا  نکمم  ُءاـشَی و  اـم  ُُقلْخَی  ُهَّللا 

ار وا  هک  ياهملک  هب  ارت  دهدیم  تراشب  دنوادخ  هک  تسا : نیا  هیآ  ینعم  و  تسا ، هدـش  هداد  نآ  هب  تراشب  هک  دـشاب  ییاهزیچ  زا  باتک 
. دهدیم میلعت  باتک )  ) َباتِْکلا

زا ءزج  هن  یـسیع ، هب  دنوادخ  هک  دناهتفگ  یـضعب  اریز  دشاب  نتـشون  اجنیا  دوصقم  تسا  نکمم  و  تشذگ ، ریـسفت  لّوا  رد  باتک  قیقحت 
. ءزج کی  مدرم  ریاس  هب  داد و  دای  ار  نتشون 

251 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تیالو . راثآ  ینعی  َۀَمْکِْحلا  َو 
. دناسرب هتشذگ  ياهباتک  ریاس  هب  تبسن  ار  ود  نآ  تفارش  ات  درک  رکذ  اصوصخ  ار  باتک  ود  لیجنا ، تاروت و  َلیِْجنِْإلا و  َو  َةارْوَّتلا  َو 

251 ص :  هیآ 49 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ُئِْربُأ َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  ًاْریَط  ُنوُکَیَف  ِهِیف  ُخُْفنَأَف  ِْریَّطلا  ِۀَْئیَهَک  ِنیِّطلا  َنِم  ْمَُکل  ُُقلْخَأ  یِّنَأ  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍۀَـیِآب  ْمُُکْتئِج  ْدَـق  یِّنَأ  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  یلِإ  ًالوُسَر  َو 
(49  ) َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ْمُِکتُوُیب  ِیف  َنوُرِخَّدَت  ام  َو  َنُولُکَْأت  اِمب  ْمُُکئِّبَنُأ  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  یتْوَْملا  ِیْحُأ  َو  َصَْربَْألا  َو  َهَمْکَْألا 

251 ص :  همجرت ..... :

لگ زا  هک  تسا  نیا  هزجعم  نآ  مدروآ و  ياهزجعم  ادخ  فرط  زا  نم  دیوگب  نانآ  هب  هک  داتـسرف  لیئارـسا  ینب  يوس  هب  تلاسر  هب  ار  وا  و 
. ددرگ یغرم  ادخ  رما  هب  ات  ممدب  یسدق  سفن  نآ  رب  هتخاس  یغرم  هّمسجم 

رد هک  مهد  ربـخ  بیغ  زا  امـش  هب  منک و  هدـنز  ادـخ  رما  هب  ار  ناـگدرم  مـهد و  افـش  ادـخ  رما  هـب  ار  یـسیپ  هـب  ـالتبم  دازرداـم و  روـک  و 
. دیتسه نامیا  لها  رگا  تسا  نم  ّتیناقح  هناشن  تّجح و  امش  يارب  تازجعم  نیا  دینکیم . هریخذ  هچ  دیروخیم و  هچ  ناتیاههناخ 

251 ص :  ریسفت ..... :

ای دشاب ، ٌَدلَو  ِیل  ُنوُکَی  یَّنَأ  ِّبَر  َْتلاق  لبق  ام  رب  فطع  نآ  هکنیا  ربانب  تسا  َباتِْکلا  ُهُمِّلَُعی  رب  فطع  الوسر  هداتسرف ، ناونع  هب  ًالوُسَر و  َو 
«. الوسر مّلکی   » ریدقت هب  ای  هلسری »  » ریدقت هب  تسا  َباتِْکلا  ُهُمِّلَُعی  رب  فطع 
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لیئارـسا ینب  هکنیا  ای  دوب ، نانآ  يارب  یلوسر  یـسیع  نوچ  درک  رکذ  اـصوصخ  ار  لیئارـسا  ینب  لیئارـسا ، ینب  يوس  هب  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  یلِإ 
. دوب هدش  هداتسرف  نانآ  يوس  هب  ع )  ) یسیع هک  دندوب  یناسک  نیرتفیرش 

دنمهرهب ایبنا  زا  هک  دنتـسه  اـهنآ  اریز  تسا ، هدـشن  عطق  اـیبنا  هب  اـهنآ  يرطف  تبـسن  هک  دنتـسه  یناـسک  لیئارـسا  ینب  زا  دوصقم  هکنیا  اـی 
. دنوشیم هداتسرف  اهنآ  يوس  هب  تقیقح  رد  ناربمایپ  دنوشیم و 

252 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  الوسر »  » زا لبق  هکنیا  ربانب  ماهدمآ ، نم  هکنیا  ینعی  ْمُُکْتئِج  ْدَق  یِّنَأ 
. دشاب قطن  ینعم  نّمضتم  الوسر »  » هکنیا ای  دوش ، هتفرگ  ریدقت  هب  قطن »  » مّلکت و

. تسا جراخ  رشب  هوق  زا  هناشن ، نآ  هک  دینکیمن  ّکش  و  دنکیم ، نم  تّوبن  تّحص  رب  تلالد  هک  مدمآ  ياهناشن  اب  ینعی  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍۀَیِآب 
. منکیم قلخ  نم  انامه  ینعی  تسا  فوذحم  يادتبم  ربخ  ای  تسا  ْمُُکْتئِج  ْدَق  یِّنَأ  زا  لدب  ای  تسا  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍۀَیِآب  زا  لدب  ُُقلْخَأ  یِّنَأ 

تأیه دـننامه  يزیچ  رد  ای  تسا ، هدـش  تسرد  لگ  زا  هک  هچنآ  رد  ای  ممدیم ، لـگ  نیا  رد  ینعی  ِهِیف  ُخـُْفنَأَف  ِْریَّطلا  ِۀَْـئیَهَک  ِنیِّطلا  َنِم  ْمَُکل 
. دشاب مسا  ۀئیهک »  » رد فاک  هک  تسا  یتقو  انعم  نیا  هدنرپ .

تشوگ و دنک و  رییغت  نوچ  ددرگیم و  زاورپ  تردق  ياراد  هدش و  لاب  ناوختـسا و  تشوگ و  ياراد  دوشیم و  هدـنز  ینعی  ًاْریَط  ُنوُکَیَف 
یلاعت يادخ  لوق  هب  دومن  دّیقم  ار  نآ  اذل  تسا  جراخ  رـشب  تردق  زا  هک  تسا  يزیچ  ددرگ ، تایح  بحاص  دروآ و  رد  لاب  ناوختـسا و 

(. تسادخ یسیع  هک   ) دنتـشادنپ یـسیع  ّقح  رد  يراصن  هک  ار  هچنآ  دنکن  مّهوت  یـسک  ات  دریگیم  تروص  ادخ  نذا  هب  نآ  هک  ِهَّللا  ِنْذِِإب 
. دوب شاّفخ  هدنرپ  نآ  هک  تسا  نیا  فورعم 

. ار یسیپ  هدیکشخ و  مشچ  ای  دازردام و  روک  ای  انیبان و  ای  مشخبیم و  دوبهب  َصَْربَْألا و  َو  َهَمْکَْألا  ُئِْربُأ  َو 
. منکیم هدنز  ار  ناگدرم  ادخ  نذا  هب  ِهَّللا و  ِنْذِِإب  یتْوَْملا  ِیْحُأ  َو 

دوب ّمهم  ناـمز  نآ  لـها  رظن  رد  هک  هچنآ  یـسیع و  ناـمز  رد  اـبلاغ  نوچ  و  تسا . مّهوت  نآ  عفد  هب  نداد  ّتیمها  يارب  هّللا » نذاـب   » رارکت
داد يزیچ  ع )  ) یـسیع هب  یلاعت  دنوادخ  اذل  دندوب ، زجاع  نآ  لاثما  هجلاعم  زا  ناکـشزپ  رثکا  هک  دوب  بیرغ  بیجع و  تاجلاعم  تبابط و 

تردق زا  هک  دننک  فارتعا  ّنف  فورعم  ناداتسا  ات  دشاب . جراخ  رشب  تردق  زا  مهم و  ربتعم و  نانآ  دزن  هک  دشاب  يزیچ  نامه  خنس  زا  هک 
253 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  يادخ  هدهع  زا  راک  نیا  و  تسا ، جراخ  نانآ 

. تسا هتخاس  یلاعت 
هک دینادب  ات  بئاغ ، نم  زا  تسا و  مولعم  امش  يارب  هک  امـش  تالاح  زا  مهدیم  ربخ  ینعی  ْمُِکتُوُیب  ِیف  َنوُرِخَّدَت  ام  َو  َنُولُکَْأت  اِمب  ْمُُکئِّبَنُأ  َو 

. منادیم ار  یبیغ  ياهزیچ  نم 
ْمَُکل تسا ، یگرزب  هناشن  ًۀَیَآل  نداد ، ربخ  نیا  رد  ای  َنوُرِخَّدَت  ام  ادخ  لوق  ات  لگ ،... زا  غرم ، ندـیرفآ  زا  دـش  رکذ  هکنیا  رد  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 

هتـشذگ ءایبنا  هب  نامیا  رگا  ای  دومن ، ناعذا  نآ  هب  دیاب  هک  دشاب  يزیچ  هب  قیدـصت  ناعذا و  امـش  تداع  رگا  امـش ، يارب  َنِینِمْؤُم  ُْمْتنُک  ْنِإ 
. دیراد

زا نم  و  متسه ، امش  يوس  هب  ادخ  هداتـسرف  نم  تفگیم : لیئارـسا  ینب  هب  ع )  ) یـسیع دومرف : هک  تسا  هدش  هداد  تبـسن  ع )  ) رقاب ماما  هب 
و  ) مهدیم افـش  ار  سیپ  دازردام و  روک  و  دوشیم ، هدـنرپ  ادـخ  نذا  هب  ممدیم  نآ  رد  منکیم و  تسرد  غرم  تأیه  لثم  امـش  يارب  لگ 
، یئوگیم تسار  وت  مینادـب  هک  روایب  ياهناشن  مینیبیمن ، يزیچ  يرگوداـج  زج  وت  ياـهراک  رد  اـم ، دـنتفگ : تسا .) روک  ینعم  هب  همکأ 

هناـخ زا  هکنیا  زا  لـبق  میوگب  هک  يوحن  هب  دـینکیم  هریخذ  ناـتیاههناخ  رد  هک  هچنآ  و  دـیروخیم ، هک  هچنآ  زا  مهدـب  ربـخ  اـیآ  تفگ :
: تفگیم یسیع  یلب ، دنتفگ : متسه ؟ وگتـسار  قداص و  نم  هک  دیمهفیم  تقو  نآ  دیدرک  هریخذ  هچ  بش  و  دیدروخ ، هچ  دیوش  جراخ 

رفاک یـضعب  و  دندروآیم ، نامیا  دندرکیم و  لوبق  یـضعب  سپ  يدرک . دنلب  زیچ  هچ  و  يدـیماشآ ، زیچ  هچ  يدروخ و  نانچ  نینچ و  وت 
. دوب هناشن  ناشیارب  اهزیچ  نیا  دندوب ، نامیا  لها  اهنآ  رگا  «. 1  » دندشیم
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253 ص :  هیآ 50 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(50  ) ِنوُعیِطَأ َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍۀَیِآب  ْمُُکْتئِج  َو  ْمُْکیَلَع  َمِّرُح  يِذَّلا  َضَْعب  ْمَُکل  َّلِحُِأل  َو  ِةارْوَّتلا  َنِم  َّيَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  َو 
__________________________________________________

ح 150 ص 286 / ج 1 / نیلقثلا : رون  ( 1)
254 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

254 ص :  همجرت ..... :

امـش يارب  دـنوادخ  فرط  زا  درک و  مارح  امـش  رب  هک  ار  یئاهزیچ  یـضعب  منادرگیم  لالح  منکیم و  قیدـصت  ار  امـش  تاروت  باـتک  و 
. دینک تعاطا  ارم  دیسرتب و  ادخ  زا  لیئارسا  ینب  يا  سپ  مدروآ  تّوبن  هناشن  هزجعم و 

254 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

هک وحن  نیدب  تئج ،»  » ای تنک »  » ریدقت هب  تسا  قلخا »  » رب فطع  ای  تئج »  » ریدقت هب  مکتئج » دق   » رب ای  تسا  الوسر »  » رب فطع  ًاقِّدَصُم  َو 
هدننک قیدصت  نم  و  مدروآ ، امـش  راگدرورپ  زا  ياهناشن  نم  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  و  دوش ، هداد  رارق  وا  قدص  هناشن  تاروت  هب  قیدصت 

. مدوب
هب تسا  اقّدـصم » تئج   » رب فطع  ای  تسا ، لیلعت  نآ  زا  دوصقم  اریز  ینعم ، راـبتعا  هب  تسا  اقّدـصم »  » رب فطع  ِةارْوَّتلا  َنِم  َّيَدَـی  َْنَیب  اـِمل 
َمِّرُح يِذَّلا  َضَْعب  امـش  رب  منک  لالح  ات  مدمآ  ینعی  ْمَُکل  َّلِحُِأل  تئج »  » ریدـقت هب  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍۀَـیِآب  ْمُُکْتئِج  رب  تسا  فطع  ای  تئج »  » ریدـقت

واگ و ياههیپ  و  نخان ، بحاص  ناویح  ره  تشوگ  دننام  امش ، ملظ  متـس و  ببـس  هب  دوب  هدش  مارح  امـش  رب  هک  یئاهزیچ  یـضعب  ْمُْکیَلَع 
. اهنیا ریغ  هبنش و  زور  رد  اهراک  زا  یضعب  و  دنفسوگ ،

یسیع تعیرش  و  دوب ، هلـصاف  لاس  دص  راهچ  ع )  ) میرم نب  یـسیع  و  ع )  ) دواد نیب  دومرف : هک  تسا  هدش  هداد  تبـسن  ع )  ) قداص ماما  هب 
یقاثیم نآ  رب  و  دش ، لزان  لیجنا  وا  رب  و  دندوب ، هدرک  تّیـصو  یـسوم  میهاربا و  حون و  هک  هچنآ  هب  دوب و  صالخا  دیحوت و  رب  دوب  ینتبم 

و مارح ، میرحت  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زاـمن و  هماـقا  وا  يارب  باـتک  رد  و  دوـب ، هدـش  هتفرگ  نیـشیپ  ناربماـیپ  زا  هک  دـش  هتفرگ 
ضرف دودـح و  ماکحا  صاصق و  نآ  رد  هک  دـش ، لزان  اهلثم  دودـح و  اههظعوم و  وا  رب  لیجنا  رد  و  دوب ، هدـش  عیرـشت  لـالح ، لـیلحت 
همجرت یـسیع  هک  اجنآ  رد  تسا  یلاعت  يادـخ  لوق  نآ  و  دـش ، لزاـن  وا  رب  دوب  تاروت  رد  یـسوم  يارب  هک  یفیفخت  نآ  و  دوبن ، ثیراوم 

255 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب 
زا یناـسک  هب  یـسیع  و  منکیم ، لـالح  ار  نآ  نم  دوـب  هدـش  مارح  امـش  رب  هک  اـهزیچ  یـضعب  دـیوگیم : لیئارـسا  ینب  هب  ع )  ) مـیرم نـب 

«. 1  » دنروایب نامیا  لیجنا  تاروت و  تعیرش  هب  هک  درک  رما  دندوب  وا  اب  هک  شناوریپ 
غورد مهوم  راکنا و  ّلحم  تسا  هدوب  قیدصت  دروم  تباث و  یتعیرـش  کی  رد  هک  تامّرحم  ندرک  لالح  نوچ  ْمُکِّبَر و  ْنِم  ٍۀَیِآب  ْمُُکْتئِج  َو 

عمج هک  تسا  هدروآ  يزیچ  نآ  زا  لبق  هک  دنکب  یـسوم )  ) یـسک تعاط  هب  رما  تسا  هتـساوخ  لاح  نیع  رد  و  تسا ، هدننک  لالح  نتفگ 
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. دننکن راکنا  ار  شرما  وا  دنروایب و  دایب  ار  وا  تازجعم  هکنیا  ات  درک  رارکت  ار  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍۀَیِآب  ْمُُکْتئِج  اذل  تسوا ، بذک  مهوم  ود  نیا 
بضغ زا  نم ، اب  تفلاخم  رد  سپ  دنکیم ، نم  تلاسر  رب  تلالد  هک  مراد  امـش  راگدرورپ  زا  ياهناشن  نم  دینیبیم  یتقو  ینعی  َهَّللا  اوُقَّتاَف 

. دیسرتب ادخ 
. دینک تعاطا  منکیم  یهن  رما و  نآ  هب  هک  هچنآ  رد  منکیم و  توعد  نآ  يوس  هب  هک  هچنآ  رد  ارم  ِنوُعیِطَأ و  َو 

255 ص :  دراد .....  ار  يرما  زا  يوریپ  ياضتقا  یگتسباو  نامه  تسا و  هدش  هدیرفآ  هتسباو  ةرطف  ناسنا  هکنیا  رد  قیقحت 

دننام دشاب  یضرع  هکنیا  هن  تسا ، ناسنا  یتاذ  یگتسباو ، هک  ینعم  نیدب  تسا . هدش  هدیرفآ  هتـسباو  اترطف  یناسنا  هراّیـس  هفیطل  هک  نادب 
هن نآ ، دـشاب ، ناسنا  هراّیـس  هفیطل  نآ  زا  ریغ  هک  يزیچ  ره  و  تسین ، يزیچ  یگتـسباو  قّلعت و  زج  وا ، تاذ  میئوگیم : هکلب  ضارعا  ریاس 
هب یکیدزن  دـشابیم ، شلامک  لصا و  هب  ندـش  کیدزن  عناـم  هدوب و  یتاذ  روهظ  عناـم  هک  تسا  یـضرع  هکلب  تسوا ، یتاذ  هن  وا و  تاذ 

هک تسا  نیا  هب  شلامک  لصا و 
__________________________________________________

ح 151 ص 286 / ج 1 / نیلقثلا : رون  ( 1)
256 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هّللا یّلـص  دّمحم  لامک  هک  یتقو  اذل  و  دوش ، رهاظ  دویق ، زا  يدیق  نودب  قّلعت ، دزادـنیب و  رود  دـنک و  ادـج  ار  یگتـسباو  ّقلعت و  ياوسام 
یئاج ات  دیـسر  رخآ  هب  شیکیدزن ، برق و  ینعی  یَّلَدَتَف  انَد  دومرف : لاعتم  يادخ  تفای ، تّیمامت  دوخ ، أدبم  هب  وا  برق  لامک  هلآ و  هیلع و 

. تسا هدوب  دوجوم  شدوجو  لّوا  زا  ربمایپ  يارب  یکیدزن  هن  رگ  تسوا و  تاذ  هک  هنوگنآ  هب  یگتسویپ  رگم  دنامن  چیه  هک 
وا هب  يدـیق  هکنیا  نودـب  تسا  ضحم  قّلعت  ناـسنا  تاذ  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  دـشاب  ادـخ  هب  هچ  رگا  تسا  رفک  دـیق  دـناهتفگ : هکنیا  و 

اضتقا ار  دوجو  رد  لالقتـسا  یگناگ و  ود  دوش  ّمضنم  ناسنا  هب  دشاب  ادخ  هب  دّیقت  دیق  نآ  ول  دویق و  زا  يدیق  هک  هزادنا  ره  و  دوش ، ّمضنم 
، تسا یناکما  تادوجوم  ریاس  فالخ  هب  نیا  و  دشابیم . شراگدرورپ  هدهاشم  زا  ادخ و  تاذ  زا  ندوب  بوجحم  یـضتقم  زین  دـنکیم و 

هاگفقوت فقاوم و  نآ  رد  و  دنـسرب ، دودح  نامه  هب  هک  تسا  نیا  رد  اهنآ  لامک  دنتـسه و  یّـصاخ  دودح  هب  دودـحم  ناشهمه  اهنآ  اریز 
رد قّلعت  یلو  تسا  ّقلعت  یضتقم  هچ  رگا  یناکما  تادوجوم  سپ  دنشاب . هتشاد  لالقتـسا  ناشدوخ  دودح  نامه  رد  دنتـسیاب و  ناشدودح 
ّبر تسا و  دودـحم  اهنآ  عوّنلا  ّبر  اریز  تسا ، ناسنا  عوّنلا  ّبر  تحت  اهنآ  عاونا  باـبرا  و  تسا ، یفخم  لالقتـسا  دودـح و  تحت  اـهنآ 

ندرک و يوریپ  مّلعت و  ادتقا و  هب  ناگدنب  اذل  دشابیم ، نیوکت  قباطم  فیلکت  قّلعت و  یضتقم  هفیطل ، نآ  تاذ  نوچ  و  قلطم . ناسنا  عّونلا 
. تسا اهیکین  همه  لصا  ماما  تعاطا  هک  دندرک  رکذ  و  دندیدرگ . رومأم  تعاطا ،

«: 1  » دومرف هک  تسا  هدش  هداد  تبسن  رقاب ) ماما  ( ) ع  ) رفعج یبا  هب 
زا سپ  ماما  تعاط  یلاـعت ، كراـبت و  ناـمحر  ياـضر  زیچ و  ره  هب  دورو  هار  لکـشم و  دـیلک  زیچ و  ره  میظع  نکر  رما و  دـح  نیرتـالاب 

. تسوا تخانش 
__________________________________________________

ح 1 ص 185 / ج 1 / یفاک : ( 1)
257 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

يدایز رابخا  نومـضم  نیا  هب  و  «، 1  » تسا هدرک  تعاطا  ار  ادخ  دـیامن  لوسر  تعاطا  هک  یـسک  دـیوگیم : یلاعت  يادـخ  دومرف : سپس 
. تسا هدمآ 
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تعاـطا نآ  ببـس  هب  دـنوادخ  هک  تسا  ینید  وا  يوریپ  ملاـع و  یهارمه  هک  دـینادب  دوـمرف  هـک  تـسا  هدـش  هداد  تبـسن  ع )  ) یلع هـب  و 
زا دعب  مکحم  نامسیر  ناشتایح و  رد  دنلب  هبترم  و  نینمؤم ، هریخذ  تآّیس و  ندش  كاپ  تانسح و  بسک  بجوم  ملاع  تعاط  و  دوشیم ،

«. 2  » تسا ناشگرم 
، تسین عیطم  يارب  مه  یهانگ  و  تسین ، عیطم  ریغ  يارب  ياهنسح  ریخ و  هک  تسا  هدش  دراو  هراشا  حیرص و  روط  هب  يدایز  رابخا  رد  هکلب 

ّرـش لامعا  عیمج  ماما  هب  عیطم  فراع  رگا  و  دشخبن ، يدوس  دـهد ، ماجنا  ار  ریخ  لامعا  عیمج  هچ  رگا  دـشابن ، ماما  تعاطا  هب  فراع  رگا 
. دشخبن ینایز  دهد ، ماجنا  ار 

نیا همه  «. 3  » تسا هدرم  رفک  گرم  هب  ای  ّتیلهاج  گرم  هب  دشاب  هتـشادن  یماما  دریمب و  سک  ره  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  هک  يرابخا  و 
رما يوقت  هب  ار  دوخ  تّما  مالـسا  هب  توعد  زا  شیپ  توعد و  لّوا  رد  ایبنا  عیمج  اذـل  و  دـنکیم ، زین  ماما  تعاطا  لضف  رب  تلالد  ثیداحا 

. دوخ تعاط  هب  سپس  دناهدرک ،
. یشاب تدوخ  سفن  تعاطا  تحت  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  یشاب  یشبح  هدنب  تعاط  تحت  رگا  دناهتفگ : هر )  ) خیاشم زا  ناگرزب  و 

لطاب دشاب ، مه  ادخ  مکح  قباطم  شلمع  هچرگ  دنک ، تعاطا  تقو  ملاع  زا  دیلقت  نودب  ار  شراگدرورپ  سک  ره  دـناهتفگ : هر )  ) اهقف و 
. دشاب رّصقم  دیلقت  كرت  رد  هک  یتروص  رد  هّتبلا  لوبقم ، ریغ  تسا و 

بلط : » دننام دنکیم ، ملع  بلط  بوجو  رب  تلالد  هک  يرابخا  و 
__________________________________________________

ح 1 ص 185 / ج 1 / یفاک : ( 1)
ح 14 ص 188 / ج 1 / یفاک : ( 2)

ح 3 ص 77 / ج 23 / راحب : ( 3)
258 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دنتسجیم ار  ملع  دنتـسنادیم ، تسا  ملع  بلط  رد  هک  ار  یئاهشزرا  مدرم  رگا   » دننام و  «« 1  » تسا هضیرف  ناملـسم  درم  نز و  ره  رب  ملع 
، ملاع : » دـناهنوگ هس  مدرم  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  هک  يرابخا  و  «« 2  » دـشاب ایرد  بآ  رد  نتفر  ورف  ناـشنوخ و  ندـش  هتخیر  هب  هچ  رگا 

««. 3  » تسپ هیامورف و  ای  قمحا  هیامورف و  مدرم  ای  بآ  فک  و  مّلعتم ،
تامولعم تانونظم و  تاسوسحم و  ياهشقن  هب  سوفن  يریذپ  شقن  اققحم  ملع ، اریز  دـنکیم ، تعاط  بوجو  رب  تلالد  رابخا  نیا  همه 

سفن رد  نآ  نوؤش  اهتّیلعف و  تاکردم و  شوقن  نتسب  شقن  اریز  تسا ، سفن  ياهتّیلعف  نوؤش و  زا  ناسنا  ریـسم  رد  ملع  هکلب  تسین ،
. تسا لهج  هّللا  لها  دزن  هکلب  تسین . ملع  دشاب  ناویح  ای  ناطیش  قیرط  رد  دشابن و  تّیناسنا  قیرط  رد  رگا 

بحاـص يوریپ  اـب  رگم  دوشیمن ، لـصاح  وا  يارب  تّیناـسنا  قیرط  رد  یتّیلعف  نادرم ، ّدـح  هب  ناـسنا  ندیـسر  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  ّقح  و 
دسریم فیلکت  ّدح  هب  هک  یماگنه  و  يدد ، یماد و  هب  رگم  درادن  یهّجوت  رایتخا  باب  زا  یکدوک  لّوا  زا  ناسنا  اریز  وا ، تعاط  قیرط و 

یهن نیا  یلو  دوـشیم ، ادـیپ  زین  یقـالخا ) نادـجو   ) یهلا هدـننکیهن  یهاـگ  ماـگنه ، نیا  رد  هچ  رگا  دوـشیم  هدوزفا  نآ  هب  زین  تنطیش 
نیا تموکح  زا  یصالخ  و  تّوق . تیاهن  رد  تنطیش ) یئوخ - هدنرد  ّتیناویح -  ) تلصخ هس  نآ  و  تسا ، فعـض  تیاهن  رد  یهلا  هدننک 

ندـیرب هک  تسا  یمکحم  هتـشر  نآ  هک  تیالو ، بحاص  تیالو  هب  کّسمت  اب  رگم  دوشیمن  لصاح  یناسنا  میقتـسم  قیرط  رب  ریـس  هس و 
«. 4  » درادن

: یلاعت يادخ  لوق  و 
__________________________________________________

 ].....[ ح 1 ص 30 / ج 1 / یفاک : ( 1)
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ح 5 ص 35 / ج 1 / یفاک : ( 2)
ح 5 ص 34 / ج 1 / یفاک : ( 3)

. تسا یسرکلا  تیآ  رد  روکذم  ترابع  ( 4)
259 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب ینیوـکت  تیـالو  ینعی  تسا  یهلا  عناـم  رجاز و  هب  هراـشا  « 1  » ِساَّنلا َنِم  ٍلـْبَح  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍلـْبَِحب  اَّلِإ  اوـُفُِقث  اـم  َْنیَأ  ُۀَّلِّذـلا  ُمِْهیَلَع  ْتـَبِرُض 
نآ دوش و  ّمضنم  نآ  هب  زین  مدرم  هیحان  زا  نامـسیر  هکنیا  رگم  دـنکیمن  تیافک  ادـخ  بناج  زا  نامـسیر  ینعی  یفیلکت . تیالو  مامـضنا 

. تسا رما  ّیلو  تعاط  تیالو و  زا  ترابع 
قیرط هب  هداد ، ار  وا  هب  ءادـتقا  هزاجا  ماما  هک  یـسک  ای  ماما  زا  يوریپ  اـب  رگم  دوشیمن  لـصاح  ناـسنا  قیرط  رد  اـهّتیلعف  مولع و  نوچ  و 

. دنتسه بآ  يور  فک  مدرم  ریاس  و  دنتسه ، مّلعتم  هدنریگدای و  ام  نایعیش  «، 2  » مینادنمشناد ءاملع و  ام  دناهتفگ : راصحنا 
هفرح ای  هدوب و  ناپوچ  ای  نابرتش  هکلب  دناهتخوماین ، ملع  هدناوخن و  سرد  لومعم ، هقیرط  هب  مه  تعاس  کی  یّتح  نانآ  زا  یضعب  دیاش  و 

. دناهتشاد يرگید 
تسا و هدـش  ریبعت  لـبح  نامـسیر و  هب  نآ  زا  هک  تسا  يونعم  لاـّصتا  ببـس  هب  ناـسنا  قیرط  رد  مولع ، اـهتّیلعف و  لوصح  هک  اـجنآ  زا  و 

تّیمها نامیا  دـقع  تعیب و  رما  هب  متاخ ، ات  مدآ  زا  نانآ  يایـصوا  اـیبنا و  اذـل  تسا  نآ  يارب  یلپ  يونعم و  لاـّصتا  ببـس  يروص  لاـّصتا 
كرت قاـثیم  دـهع و  تعیب و  نتفرگ  نودـب  ار  ناـشناوریپ  زا  کـی  چـیه  و  دـنتخادنایم ، جـنر  هب  دروم  نیا  رد  ار  ناـشدوخ  و  دـندادیم ،

. دندرکیمن

259 ص :  هیآ 51 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(51  ) ٌمیِقَتْسُم ٌطارِص  اذه  ُهوُُدبْعاَف  ْمُکُّبَر  َو  یِّبَر  َهَّللا  َّنِإ 

259 ص :  همجرت ..... :

. تسا نیمه  تسار  هار  هک  دیتسرپب  ار  وا  امش ، نم و  راگدرورپ  تسادخ  انامه 
__________________________________________________

. دننز گنچ  مدرم  نامسیر  یهلا و  نامسیر  هب  هکنیا  رگم  هدش  رّرقم  اهنآ  يارب  يراوخ  دنشاب  اجک  ره  ینعی : هیآ 108 . نارمع : لآ  ( 1)
ثیدح ذخأم  ( 2)

260 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

260 ص :  ریسفت ..... :

ندوب و لسرم  تّیهلا و  هب  لیلعت  ار  يوقت  هب  رما  نوچ  و  ادخ ، ياوقت  هب  رما  لیلعت  ماقم  رد  تسا  رّدـقم  لاؤس  باوج  ْمُکُّبَر  َو  یِّبَر  َهَّللا  َّنِإ 
نم راتفگ  یتسار  رب  تلالد  هک  مدمآ  امـش  راگدرورپ  زا  ياهناشن  اب  نم  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، هدروآ  ار  ترابع  نیا  هدومن  ّتیبوبر 

هب نم  نداتـسرف   » و امـش » رب  وا  تّیبوبر  «، » ادخ ّتیهلا   » زیچ هس  نیا  رد  نم  تفلاخم  هب  ادخ و  زا  دیـسرتب  سپ  دـنکیم  تلاسر  ياعّدا  رد 
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. داتسرف امش  يوس  هب  ارم  امش  راگدرورپ  و  تسامش ، راگدرورپ  نامه  تّیهلا  بحاص  اریز  دیزیخن ، رب  ادخ » فرط  زا  امش  يوس 
یگدـنب زا  دـیوش و  وا  ناگدـنب  هکنیا  ای  دـینک ، لمع  ناگدـنب  دـننام  وا  ربارب  رد  سپ  تسامـش  راـگدرورپ  دـنوادخ  یتقو  ینعی  ُهوُدـُبْعاَف 

. دیوش جراخ  ناتدوخ  ياهسفن 
تدابع و هک  تسا ، تسار  هار  ٌمیِقَتْـسُم  ٌطارِـص  ربمایپ ، تعاطا  يوقت و  زا  ای  ّتیبوبر ، داـقتعا  تداـبع و  زا  دـش  رکذ  هک  هچنآ  ینعی  اذـه 
هک يوقت ، نینچمه  و  تشذگ ، نیا  زا  شیپ  هکنانچ  دـشابیم . یناسنا  تسار  هار  نامه  یهلا  رمآ  رما  تحت  رد  لوخد  ّتینانا و  زا  جورخ 

میقتـسم طارـص  ناـمه  دـشابیم ، یهلا  رمآ  رما  تحت  رد  لوخد  هک  ندرک ، تعاـطا  دـشابیم و  يأر  هب  لالقتـسا  زا  ّتیناـنا و  زا  جورخ 
. تسا یناسنا 

260 ص :  هیآ 52 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(52  ) َنوُِملْسُم اَّنَِأب  ْدَهْشا  َو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  ِهَّللا  ُراْصنَأ  ُنَْحن  َنوُّیِراوَْحلا  َلاق  ِهَّللا  َیلِإ  يِراْصنَأ  ْنَم  َلاق  َْرفُْکلا  ُمُْهنِم  یسیِع  َّسَحَأ  اَّمَلَف 

260 ص :  همجرت ..... :

نید نم  اب  هک  تسیک  تفگ  دـندروآ  نامیا  هک  شنادرگاش  ناـمه  هب  دروآ  دـنهاوخن  ناـمیا  موق  هک  تفاـیرد  نیقی  هب  یـسیع  نوچ  سپ 
هک هد  یهاوگ  میاهدروآ  نامیا  ادخ  هب  میئادخ و  نید  ناگدننک  يرای  ام  دنتفگ  یـسیع ) نادرگاش  ّصاوخ   ) نیّیراوح دنک ، يرای  ار  ادخ 

. میئوا نامرف  میلست  ام 
261 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

261 ص :  ریسفت ..... :

زا دوـصقم  دوـمن ....، تّجح  ماـمتا  ناـنآ  رب  دـناوخارف و  ادـخ  يوـس  هب  ار  مدرم  نآ  هک  نآ  زا  سپ  ینعی  َْرفُْکلا  ُمُْـهنِم  یـسیِع  َّسَحَأ  اَّمَلَف 
یتقو هک  « 1  » تسا هدش  ریـسفت  نینچ  نیا  ماما  لوق  زا  هلـصاو  ربخ  رد  اذل  رفک . كاردا  نیلّوا  ضحم  هب  تسا  رفک  كاردا  رفک ، ساسحا 

. دندش رفاک  نانآ  هک  دید  دینش و 
: تفگ دناوخیم ، ارف  ار  دوخ  نیقفاوم  دوب و  هدروآ  يور  ادخ  هب  هدرک و  ضارعا  اهنآ  زا  هک  یلاح  رد  َلاق 

. دنوریم ادخ  يوس  هب  نم  کمک  هب  نم و  اب  یناسک  هچ  ینعی  تسا  نم »  » ینعم رابتعا  هب  نم »  » ظفل رب  عمج  ندرک  لمح  يِراْصنَأ  ْنَم 
رب ادـخ ، اب  دنتـسه  نم ، نارای  یناسک  هچ  اـی  دنـشابیم . نآ  نـالعا  نید و  راـهظا  يارب  نم  ناراـی  ادـخ  هار  رد  یناـسک  هچ  ینعی  ِهَّللا  َیلِإ 
هیآ دشاب ، ع ))  ) یـسیع  ) هدنوش يرای  ناگدننک و  يرای  اب  ادخ  یهارمه  تّیعم و  دوصقم  تسا  نکمم  و  اهنآ ؟ اب  گنج  راّفک و  ینمـشد 

زا درکیم  ینمشد  رفک و  ساسحا  یهورگ  زا  هاگره  تسا  هدش  لقن  هکنانچ  اریز  تسا ، دارم  لّوا  ینعم  یلو  تسا ، هدش  ریسفت  زین  نینچ 
. درکیم رارف  يرگید  هورگ  يوس  هب  درکیم و  ضارعا  اهنآ 

هدـش تیاور  دـندرکیم ، دیفـس  ار  اهسابل  دنتـسشیم و  سابل  نانآ  هک  تسورنیا  زا  نانآ  هیمـست  هجو  دـنتفگ ، نیّیراوح  َنوُّیِراوَْحلا  َلاـق 
شتسد وا  سپ  میدش ، هنـسرگ  هّللا  حور  ای  دنتفگیم  دندشیم  هنـسرگ  تقو  ره  دندوب و  رفن  هدزاود  دندوب و  یـسیع  وریپ  نانآ  هک  تسا 

. دندروخیم ار  نآ  دشیم و  جراخ  نیمز  زا  نان  ددع  ود  نانآ  زا  کی  ره  يارب  سپ  هوک ، ای  فاص  نیمز  هاوخ  دزیم ، نیمز  هب  ار 
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__________________________________________________

ص 315 ج 1 / یفاص : ( 1)
262 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

بآ اجنآ  زا  هوک و  ای  فاص  نیمز  رب  هچ  دزیم  نیمز  رب  ار  شتـسد  سپ  میدش ، هنـشت  ام  هّللا  حور  ای  دنتفگیم  دندشیم  هنـشت  هاگره  و 
. دندیشونیم دمآیم و  نوریب 

هب ام  و  یناشونیم ، ار  ام  مهاوخب  تقو  ره  یناروخیم و  ار  ام  میهاوخب  تقو  ره  هک  تسه ؟ یسک  مه  رترب  ام  زا  هّللا  حور  ای  دنتفگ : اهنآ 
هجیتن رد  دنروخیم ، ناشبسک  زا  دننکیم و  راک  دوخ  تسد  اب  هک  دنتسه  یناسک  امش  زا  رترب  تفگ : میدش ، وت  وریپ  میدروآ و  نامیا  وت 

ای دـندرکیم  دیفـس  سابل  هک  دـنتفگ  نّویراوح  تهج  نآ  زا  ای  و  دـنتفرگیم ، دزمتـسد  دنتـسشیم و  سابل  نانآ  سپ ، نآ  زا  نخـس ، نیا 
اهبلق هدـننک  دیفـس  نانآ  هکنیا  ای  دوشیم ، قالطا  ایبنا  هدـنهد  يراـی  رب  رـصان و  رب  ّيراوح  اریز  دـندوب ، وا  ناراـی  راـصنا و  ناـنآ  هکنیا 

. دندرکیم صلاخ  ناهانگ  يدیلپ  زا  زین  ار  نارگید  دندوب و  صلاخ  دنتشاد و  صالخا  ناشدوخ  و  دندوب ،
. تسا هدشن  لامعتسا  ءای  نودب  یناعم  نیا  رد  ایوگ  و  دش ، لصّتم  نآ  هب  هغلابم  تهج  زا  دّدشم  ءای  تسا و  راوح »  » نآ لصا  و 

راعـشا تهج  زا  دندرک  لودع  نآ  زا  یلو  ادخ » يوس  هب  میتسه  وت  راصنا  ام  : » دنیوگب هک  درکیم  اضتقا  باوج  رد  قفاوت  ِهَّللا  ُراْصنَأ  ُنَْحن 
. میئادخ ناگدننک  يرای  ام  دنتفگ  اذل  تسادخ و  ندرک  يرای  وا  ندرک  يرای  هکنیا  هب 

. تسا نانآ  لاح  ندرک  نایب  يارب  ای  لیلعت  ماقم  رد  تسا  ینایب  فانیتسا  ترابع  نیا  میدروآ ، نامیا  ادخ  هب  ِهَّللِاب  اَّنَمآ 
هّماع تعیب  مالسا  زا  دوصقم  ناعذا و  نامیا  زا  دوصقم  هکنیا  ای  میتسه ، عیطم  رادربنامرف و  ام  هک  هدب  تداهش  ینعی  َنوُِملْـسُم  اَّنَِأب  ْدَهْـشا  َو 

ار نخـس  ع )  ) یـسیع هب  باـطخ  زا  سپـس  تسا ، يرهاـظ  توعد  لوبق  يوـبن و  هّماـع  تعیب  ود  ره  مالـسا  ناـمیا و  زا  دوـصقم  اـی  تسا ،
: دنتفگ دندرک و  باطخ  ار  ادخ  هدنادرگ و 

263 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

263 ص :  هیآ 53 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(53  ) َنیِدِهاَّشلا َعَم  اْنُبتْکاَف  َلوُسَّرلا  اَنْعَبَّتا  َو  َْتلَْزنَأ  اِمب  اَّنَمآ  انَّبَر 

263 ص :  همجرت ..... :

. امرف تبث  نیقی  لها  هفیحص  رد  ار  ام  مان  سپ  میدرک . يوریپ  لوسر  زا  میدروآ و  نامیا  يداتسرف  هک  یباتک  هب  ام  اراگدرورپ 

263 ص :  ریسفت ..... :

. يدومرف لزان  هچنآ  همه  هب  ای  يدرک  لزان  یسیع  رب  هک  هچنآ  رب  میدروآ  نامیا  َْتلَْزنَأ  اِمب  اَّنَمآ  انَّبَر 
ّتینادـحو و دـهاش  هک  یناسک  ینعی  نادـهاش  اب  ار  ام  َنیِدِـهاَّشلا  َعَم  اْنُبتْکاَف  میدرک  يوریپ  ع )  ) یـسیع ینعی  لوسر  زا  َلوُسَّرلا و  اَنْعَبَّتا  َو 

یلاعت يادخ  هک  تسا  نیا  رب  ینتبم  هجو  نیا  سیونب ، دندوب ، مدرم  رب  نادـهاش  اهنآ  هک  وا  تّما  دّـمحم و  اب  ای  دنتـسه ، وت  لوسر  تلاسر 
: دومرف
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«1  » ًادیِهَش ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَی  َو  ِساَّنلا  یَلَع  َءادَهُش  اُونوُکَِتل 

263 ص :  هیآ 54 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(54  ) َنیِرِکاْملا ُْریَخ  ُهَّللا  َو  ُهَّللا  َرَکَم  َو  اوُرَکَم  َو 

263 ص :  همجرت ..... :

. درک دناوت  رکم  رتهب  ادخ  سک  ره  زا  درک و  رکم  اهنآ  اب  لباقم  رد  مه  ادخ  دندرک  رکم  ادخ  اب  دوهی 

263 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

هب دنـشکب  ار  ع )  ) یـسیع هک  دـندوب  هدرب  راـک  هب  هلیح  رکم و  دوب  ناـنآ  رفک  ساـسحا  ع )  ) یـسیع هک  یناـسک  نآ  دوـهی ، ینعی  اوُرَکَم  َو 
. تفگ میهاوخ  هک  یبیترت 

زجاع راکـشآ  تروص  هب  دوصقم  لوصح  زا  هک  نانآ  زا  رگید  يرما  نتخاس  رهاـظ  یلـصا و  دوصقم  ندرک  یفخم  زا  تسا  تراـبع  رکم 
. يدننامه یلکش و  مه  باب  زا  رگم  تسین  زیاج  ادخ  دروم  رد  رکم  قالطا  ینعم  نیا  هب  تسا ،

__________________________________________________

. دشاب دهاش  امش  رب  ربمایپ  مدرم و  رب  دهاش  امش  هکنیا  ات  ینعی : هیآ 143 . هرقب : ( 1)
264 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ادخ تسد  رد  ندومن  راکـشآ  ندرک و  ناهنپ  اریز  تسا  ناگدننک  رکم  نیرتهب  ادخ  رکم ، ثیح  زا  ینعی  َنیِرِکاْملا  ُْریَخ  ُهَّللا  َو  ُهَّللا  َرَکَم  َو 
هکنیا باب  زا  ای  ملظ ، ادـخ  ریغ  زا  تسا و  لدـع  ادـخ  زا  رکم  هکنیا  باب  زا  ای  ناگدـننک ، رکم  زا  ادـخ  ریغ  فـالخ  هب  تسوا  مکح  رد  و 

. تسین نینچ  ادخ  ریغ  زا  هک  یتروص  رد  دوشیم  عقاو  تسا و  ذفان  امتح  «. 1  » دنک ررقم  هک  یجاردتسا  ادخ و  رکم 

264 ص :  يو .....  ندومن  بولصم  ترضح و  نآ  نتفرگ  یسیع و  ترضح  لاح  لیصفت 

دایرف نانآ  نیب  رد  و  تشگزاب ، اهنآ  يوس  هب  نیّیراوح  اب  دـندنار  نوریب  ناشدوخ  نیب  زا  ار  وا  یـسیع ، موق  هکنآ  زا  سپ  تسا : هدـش  لقن 
و دندرب ، راکب  اهنآ  هک  دوب  يرکم  هلیح و  نیا  و  دندرک . وا  لتق  رب  ینابت  دـندرامگ و  تّمه  وا  نتـشک  هب  نانآ  سپ  دومن ، دـنلب  توعد  هب 

هتخیوآ راد  هب  دش و  هتـشک  هک  اجنآ  ات  دومن  ءاقلا  دـشکب  ار  وا  تساوخیم  هک  یـسک  رب  ار  یـسیع  هیبش  هک  دوب  نینچ  اهنآ  هب  ادـخ  رکم 
. دش هدرب  نامسآ  هب  یسیع  ترضح  دش و 

نامه زا  لیئربج  دوب ، نزور  کی  نآ  رد  هک  دش  شاهناخ  لخاد  دشکب  ار  یسیع  تساوخ  لیئارسا  ینب  هاشداپ  هک  یتقو  دناهتفگ : یـضعب 
هناخ لخاد  سپ  شکب ، ار  وا  وش و  لـخاد  هناـخ  نآ  رد  تفگ : لیئارـسا  ینب  زا  ثیبخ  يدرم  هب  هاـشداپ  درب ، نامـسآ  هب  ار  یـسیع  نزور 
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نآ سپ  تسین  هناخ  رد  یـسیع  هک  دهد  ربخ  شباحـصا  هب  ات  دمآ  نوریب  سپ  درک ، ءاقلا  وا  رب  ار  یـسیع  هیبش  دنوادخ  سپ  دـش ، یـسیع 
دندیشک و راد  هب  دنتشک و  ار  یسیع  هبش 

__________________________________________________

هطوغ رتشیب  هانگ  رد  دنباییم و  معنت  هجرد  هب  هجرد  اهنآ  دـهدیم و  یتامعن  ناهارمگ  هب  دـنوادخ  هک  نآ  زا  تسا  ترابع  جاردتـسا  ( 1)
هیآ َنوُمَْلعَی ، ُْثیَح ال  ْنِم  ْمُهُجِرْدَتْـسَنَس  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  َو  فارعا  هروس  هیآ 182  هب  هراشا   ) دوشیم رتنیگنـس  ناشراب  دنروخیم و 

. َنوُمَْلعَی ُْثیَح ال  ْنِم  ْمُهُجِرْدَتْسَنَس  ِثیِدَْحلا  اَذِهب  ُبِّذَُکی  ْنَم  َو  ِینْرَذَف  ملق  هروس   45
265 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

سپ دنزیوآ ، شرادب  ات  دندرک  بصن  یبوچ  وا  يارب  دندرک و  ریـسا  ار  یـسیع  دناهتفگ : یـضعب  تسا و  ع )  ) یـسیع وا  هک  دـندرک  نامگ 
دنتفرگ دشیم  هتفگ  ادوهی »  » وا هب  هک  ار  يدرم  سپ  دوش ، لئاح  اهنآ  نیب  یسیع و  نیب  ات  داتـسرف  ار  هکئالم  دنوادخ  دش و  کیرات  نیمز 

. درک ییامنهار  حیسم  يوس  هب  ار  لیئارسا  ینب  هک  دوب  یسک  نامه  وا  و 
هکنیا زا  لـبق  امـش  زا  یکی  تفگ : سپـس  دومن ، ّتیـصو  ار  ناـنآ  درک و  عمج  ار  نیّیراوـح  یـسیع  بش  نآ  هک  دوـب  رارق  نیا  زا  ناتـساد 

بلط ار  یـسیع  دوـهی  و  دـندش ، قرفتم  دـنتفر و  نوریب  سپ  دوـشیم . رفاـک  نـم  هـب  كدـنا ، مـهرد  دـنچ  لـباقم  رد  دـنک  ادـص  سورخ 
يارب مهرد  یس  سپ  دیهدیم ، ردقچ  نم  هب  مهد  ناشن  امش  هب  ار  یـسیع  نم  رگا  تفگ : دمآ و  دوهی  شیپ  نیّیراوح  زا  یکی  دندرکیم ،

. درک ییامنهار  یسیع  هب  ار  نانآ  تفرگ و  ار  نآ  سپ  دنتشاذگ ، رارق  وا 
هکنیا نامگ  هب  ار  درم  نآ  نانآ  اذـل  درب  نامـسآ  هب  ار  ع )  ) یـسیع دومن و  ع )  ) یـسیع هیبش  ار  وا  دـنوادخ  دـش  یـسیع  هناخ  لـخاد  یتقو 

رادب ار  وا  دـندرکن و  وا  راتفگ  هب  هّجوت  یلو  مدرک ، یئامنهار  یـسیع  هب  ار  امـش  نم  متـسین و  یـسیع  نم  تفگ  وا  دـنتفرگ ، تسا  یـسیع 
. تسا یسیع  نامه  وا  هک  دندرکیم  نامگ  دنتخیوآ و 

ار نیّیراوح  ات  يآ  دورف  میرم  رب  دومرف : یـسیع  هب  یلاعت  يادخ  تشذگ  هّیـضق  زا  زور  تفه  دش و  هتخیوآ  رادـب  یـسیع  هیبش  یتقو  سپ 
ع)  ) یـسیع درک . عمج  یـسیع  اب  تاقالم  تهج  ار  نیّیراوح  میرم  سپ  دیـشک ، هلعـش  رون  زا  هوک  و  درک ، طوبه  سپ  دنک ، عمج  وت  يارب 

. درب نامسآ  هب  ار  یسیع  دنوادخ  رگید  راب  سپس  داتسرف ، ادخ ، يوس  هب  مدرم ، توعد  يارب  درک و  هدنکارپ  نیمز  يور  رد  ار  اهنآ 
تفگیم و ار  هّیضق  يرگید  هب  مادک  ره  دندرک  حبص  نیّیراوح  هک  یتقو  دننکیم . هریخذ  بش  نآ  رد  يراصن  هک  تسا  یبش  بش  نآ  و 

266 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نابز  هب 
ُْریَخ ُهَّللا  َو  ُهَّللا  َرَکَم  َو  اوُرَکَم  َو  تسا : یلاـعت  يادـخ  لوق  ینعم  نیا  و  دـنتفگیم ، نخـس  دوب  هداتـسرف  اـهنآ  يوـس  هب  یـسیع  هک  یناـسک 

. َنیِرِکاْملا
ياهمهرد نآ  و  دش ، نامیـشپ  دوب . هدرک  هک  يراک  رب  دش  نومنهر  یـسیع  هاگیفخم )  ) هب ار  لیئارـسا  ینب  هک  ادوهی  هدش : رکذ  لیجنا  رد 

یسیع هبش  هک  هدش  دراو  ام  رابخا  رد  و  تشک . ار  شدوخ  و  دوب ، هرقن  زا  هعطق  یـس  نآ  تخادنا و  ناشدبعم  رد  دوب  هتفرگ  هک  ار  كدنا 
«. 1  » دش ع )  ) یسیع دننام  ماقم  هجرد و  رد  هکنیا  ات  تخادنا  یسیع  ناوریپ  زا  یناوج  رب  دنوادخ  ار 

تشگ و رفاک  یسیع  هب  وا  و  دوب ، نوعمـش  دنک  ادص  سورخ  هکنیا  زا  لبق  دش ، رفاک  هبترم  هس  بش  نآ  رد  هک  یـسک  تسا : لیجنا  رد  و 
«. 2  » درک راکنا  ار  وا  راب  هس 

وا هب  دنک ، نفد  ار  یـسیع  دـسج  هک  درک  تساوخرد  هاشداپ  زا  شناوریپ  زا  يدرم  و  دندیـشک ، راد  هب  ار  یـسیع  دوهی  تسا : لیجنا  رد  و 
گرم زا  دعب  سپس  تشاذگ ، نآ  برد  رب  ار  گنس  درک و  نفد  دوب  هدیشارت  شدوخ  يارب  هک  گنس  زا  يربق  رد  ار  یـسیع  و  داد . هزاجا 
. دندشیم هداتسرف  اهنآ  يوس  هب  هک  دنتخومآ  ار  یتّما  نابز  نانآ  زا  کی  ره  و  دندش ، عمج  وا  شیپ  نّویراوح  دش و  هدرب  الاب  ربق  زا 

مولع عیمج  ملع و  رون و  وا  هب  دوـمن و  ثوـعبم  ار  میرم  نب  یـسیع  دـنوادخ  دوـمرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبـن  زا 
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، دومن ثوعبم  لیئارسا  ینب  يوس  هب  سّدقملا  تیب  هب  ار  وا  و  دومن ، هفاضا  ار  لیجنا  و  داد ، ار  شلبق  يایبنا 
__________________________________________________

ص 316 ج 1 / یفاص : ( 1)
: هک تسا  هدروآ  سرطپ  هراب  رد  ار  بلطم  نیا  ددع 37  مهدزیس  باب  انحوی  لیجنا  رد  ( 2)

راـکنا ارم  هبترم  هس  اـت  میوگیم . وت  هب  نیمآ  نیمآ  یهدیم ، نم  هار  رد  ار  دوخ  ناـج  اـیآ  داد  باوج  وا  هب  یـسیع  تفگ ...: ودـب  سرطپ 
هس حرش  هدرک و  رکذ  سرطپ  هراب  رد  ار  بلطم  نیا  لیصفت  هب  مهدراهچ  باب  سقرم  لیجنا  رد  دز . دهاوخن  کناب  سورخ  یـشاب  هدرکن 

. تسا هتشاد  نایب  لیصفت  هب  ار  سورخ  ندناوخ  راکنا و  راب 
267 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اهنآ رب  رفک  نایغط و  زج  يزیچ  دـندرک و  اـبا  ناـنآ  رتشیب  سپ  دـنک ، توعد  لوسر  ادـخ و  هب  ناـمیا  تمکح و  باـتک و  هب  ار  ناـنآ  هک 
هک دشاب  ياهناشن  ات  درک  رود  اهنآ  زا  ار  نیطایش  دنوادخ  سپ  درک ، اعد  شراگدرورپ  هاگرد  هب  یسیع  دندرواین  نامیا  یتقو  سپ  دوزفین 

درکیم توعد  ار  لیئارسا  ینب  دنام و  اجنآ  دمآ و  سّدقملا  تیب  هب  سپ  دوزفین ، اهنآ  رب  يزیچ  رفک  نایغط و  زج  زاب  یلو  دنریگب ، تربع 
ار یسیع  هک  دندومن  اعّدا  هدرک و  بلط  ار  وا  دوهی  هکنیا  ات  دنام  اجنآ  لاس  هس  یـس و  و  تسادخ ، دزن  هک  درکیم  یئاهزیچ  هب  بیغرت  و 
رب طّلـسم  ار  اهنآ  دنوادخ  یلو  دنتخیوآ ، راد  هب  دنتـشک و  ار  وا  هک  دـندرک  اعّدا  دوهی  زا  یـضعب  و  دـناهدرک ، شنفد  هدـنز  هدرک  هجنکش 

«. 1  » دش هبتشم  اهنآ  رب  یسیع  و  درکن ، یسیع 
، دوب هتفرگ  هدعو  شنارای  زا  درب ، الاب  نامـسآ  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  یبش  نامه  ع )  ) یـسیع هک  « 2  » تسا هدـش  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  و 

لخاد زا  شدوخ  سپـس  دوـمن ، لـخاد  ياهناـخ  هب  ار  ناـنآ  سپ  دـندوب ، درم  هدزاود  اـهنآ  دـندش و  عـمج  وا  شیپ  بآ  يوـلج  همه  سپ 
: تفگ دزیرب ، نآ  بآ  ات  دادیم  ناکت  ار  شرس  هک  یلاح  رد  دمآ  نانآ  دزن  دوب  هناخ  هشوگ  رد  هک  ياهمشچ 

هک دنکیم  لوبق  امـش  زا  کی  مادـک  سپ  دـنکیم ، كاپ  دوهی  زا  ارم  دربیم و  نامـسآ  هب  نآلا  ارم  هک  تسا  هدرک  یحو  نم  هب  دـنوادخ 
، هّللا حور  اـی  نم ، تفگ : اـهنآ  زا  یناوج  سپ  دوش ؟ ربارب  هجرد  رد  نم  اـب  اـت  دوش ؟ هتخیوآ  راد  هب  هتـشک و  و  دوش ، ءاـقلا  وا  رب  نم  هیبش 

یسیع ناج  ظفح  هّیقت و  رظن  زا   ) رفاک نم  هب  امش  زا  یکی  هک  دیشاب  هاگآ  تفگ : نیّیراوح  هب  یسیع  سپ  یتسه . نامه  وت  تفگ : یـسیع 
یبن ای  منم  نآ  تفگ : اهنآ  زا  يدرم  دـنوش ، رفاک  نم  هب  حبـص  اـت  رفن  هدزاود  ره  هکنیا  زا  لـبق  دوشیم  دسانـشیمن ) ار  وا  دـیوگیم  (ع )

سپ ینکیم  ساسحا  تسفن  رد  بلطم  نیا  هب  ایآ  تفگ : یسیع  هّللا ،
__________________________________________________

ص 316 ج 1 / یفاص : ( 1)
ص 316 ج 1 / یفاص : ( 2)

268 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. شاب نامه 

هقرف کی  و  دنوشیم ، لخاد  شتآ  رد  هک  دندنبیم  ارتفا  ادخ  رب  هقرف  ود  دیوشیم ، هقرف  هس  نم  زا  سپ  امش  تفگ : نانآ  هب  یسیع  سپس 
الاب هناخ  نامه  هیواز  زا  ار  یسیع  دنوادخ  سپـس  دنوشیم ، تشهب  لخاد  هک  دنتـسه  قداص  ادخ  دروم  رد  دننکیم و  نوعمـش  زا  تیعبت 

. دندرکیم هاگن  اهنآ  هک  یلاح  رد  درب 
هک تسه  یسک  امش  زا  دوب : هتفگ  یـسیع  هک  دنتفرگ  ار  يدرم  نامه  دندمآ و  بش  نامه  رد  یـسیع  بلط  رد  دوهی  دومرف : ع )  ) رقاب ماما 
هب هتـشک و  وا  دنتفرگ و  دوب  هدش  اقلا  وا  هب  یـسیع  نامه  هک  ار  یناوج  نآ  و  دننک ، حبـص  رفاک  رفن  هدزاود  هکنیا  زا  لبق  دوش  رفاک  نم  هب 

يزرویم رفک  نم  هب  تبـسن  دنوش  رفاک  رفن  هدزاود  هکنیا  زا  لبق  وت  دوب  هتفگ  وا  هب  ع )  ) یـسیع هک  یـسک  نامه  نآ  و  دـش ، هتخیوآ  راد 
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«. 1»

268 ص :  هیآ 55 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ِۀَمایِْقلا ِمْوَی  یلِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َقْوَف  َكوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ُلِعاج  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنِم  َكُرِّهَطُم  َو  ََّیلِإ  َکُِعفار  َو  َکیِّفَوَتُم  یِّنِإ  یـسیِع  ای  ُهَّللا  َلاق  ْذِإ 
(55  ) َنوُِفلَتَْخت ِهِیف  ُْمْتنُک  امِیف  ْمُکَْنَیب  ُمُکْحَأَف  ْمُکُعِجْرَم  ََّیلِإ  َُّمث 

268 ص :  همجرت ..... :

ترـشاعم شیـالآ و  زا  هّزنم  كاـپ و  ارت  مرب و  ـالاب  نامـسآ  هب  هدرک  ضبق  ارت  حور  نم ، یـسیع  يا  دومرف : دـنوادخ  هک  یتقو  رآ  داـی  هب 
نایم ّقح  هب  هک  دوب  دـهاوخ  نم  يوس  هب  امـش  تشگزاب  هاگ  نآ  سپ  مهد . يرترب  نارفاک  رب  تمایق  زور  ات  ار  تناوریپ  منادرگ و  نارفاک 

. دیتساخیم رب  فالخ  عازن و  هب  رگیدکی  اب  نآ  رس  رب  هچنآ  رد  منک  مکح  امش 

268 ص :  ریسفت ..... :

منکیم ضبق  نیمز  زا  ار  وت  ینعی  َکیِّفَوَتُم  یِّنِإ  یسیِع  ای  ُهَّللا  َلاق  ْذِإ 
__________________________________________________

ح 154 ص 287 / ج 1 / نیلقثلا : رون  ( 1)
269 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

مناریمیم ار  وت  اـی  متفرگ ، ار  ملاـم  همه  ینعی  یلاـم » تیّفوـت   » زا دوـش . ضبق  وـت  حور  هکنیا  نودـب  دـسرن  ناشتـسد  وـت  هب  هک  يوـحن  هب 
: یلاعت يادخ  لوق  تسا  ینعم  نیا  ریظن  «، 1  » دش هدرب  الاب  هب  باوخ  لاح  رد  یسیع  تسا  هدش  تیاور  هچنآ  ربانب  باوخ ، دننام  یندناریم 

. دناباوخیم ار  امش  ینعی  بش » رد  دناریمیم  ار  امش  هک  یسک  »
هچنآ ربانب  ای  دناریم ، تعاس  هس  ار  وا  دـنوادخ  تسا ، هدـش  لقن  هک  هچنآ  ربانب  دـشاب  گرم  تروص  هب  ندـناریم  یّفوت و  دوصقم  هکنیا  ای 

اریز تسا ، ریخأت  میدقت و  هیآ  ینعم  رد  هکنیا  ای  دش ، نفد  دـش و  هتـشک  دـش و  هتخیوآ  راد  هب  ع )  ) یـسیع تسا  هدـش  لقن  لیجنا  رد  هک 
. مناریمیم سپس  مربیم  الاب  ار  وت  نم  ینعی : تسین  بیترت  دیفم  واو » »

تـسا نامـسآ  تشادگرزب  تهج  هب  هدیمان ، شدوخ  يوس  هب  ندرب  الاب  ار  نامـسآ  هب  ندرب  الاب  منامـسآ ، هب  مربیم  الاب  ََّیلِإ و  َکُِعفار  َو 
. تسا هدرک  باسح  شدوخ  روضح  هلزنم  هب  ار  نامسآ  هک 

هکنیا و  نانآ ، دـصق  تصقنم  زا  ای  نانآ  ترـشاعم  ترواـجم و  رثا  رد  ندـش  هدولآ  زا  منکیم  كاـپ  ار  وت  اوُرَفَک و  َنیِذَّلا  َنِم  َكُرِّهَطُم  َو 
. دنشکب ار  وت  دنهاوخیم 

نانآ ریغ  هدـننک و  بیذـکت  نایدوهی  زا  دـندش ، رفاـک  وت  هب  هک  یناـسک  زا  رترب  ار  تناوریپ  اوُرَفَک و  َنیِذَّلا  َقْوَف  َكوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ُلِـعاج  َو 
یـسیع وریپ  تقیقح  رد  هک  دـناهدوب  یناسک  نانآ  هکلب  دـندشن ، رفاک  وا  هب  دـندرکن و  بیذـکت  ار  یـسیع  ناناملـسم  اّـما  و  مهدیم . رارق 

هبلغ تّجح و  رد  زین  ناناملسم  سپ  دوب  هداد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تثعب  هراب  رد  هک  تسا  یسیع  رابخا  هب  نامیا  نآ  لیلد  دندش و 
. دنتسه نانآ  زا  رترب  نارفاک و  قوف  ترخآ  ایند و  رد 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 868 

http://www.ghaemiyeh.com


__________________________________________________

 ].....[ ص 449 ج 1 و 2 / نایبلا : عمجم  ( 1)
270 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

عقاو مّلکت  نیح  رد  فاصوا  هکنیا  هب  هراشا  تهج  دـنکیم  رارمتـسا  تابث و  رب  تلـالد  هک  هدروآ  لـعاف  مسا  روکذـم  فاـصوا  رد  هکنیا 
. تسا هدش 

. دشاب ّقلعتم  َكوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ُلِعاج  هب  طقف  هکنیا  هن  عزانت  لیبس  رب  دشاب  عیمج  هب  ّقلعتم  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  هک  تسا  نکمم  نیاربانب 
. تسوا ناگدننک  بیذکت  ناوریپ و  و  ع )  ) یسیع هب  باطخ  ْمُکُعِجْرَم  ََّیلِإ  َُّمث 

: دومرف درک و  نایب  ار  اهنآ  نیب  مکح  سپس  َنوُِفلَتْخَت  ِهِیف  ُْمْتنُک  امِیف  ْمُکَْنَیب  ُمُکْحَأَف 

270 ص :  هیآ 56 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(56  ) َنیِرِصان ْنِم  ْمَُهل  ام  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ًادیِدَش  ًاباذَع  ْمُُهبِّذَعُأَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَّمَأَف 

270 ص :  همجرت ..... :

. دوب دهاوخن  يروای  چیه  ناشتاجن  يارب  منادرگ و  بّذعم  ترخآ  ایند و  رد  یتخس  باذع  هب  دندش  رفاک  هک  ار  یهورگ  نآ  سپ 

270 ص :  ریسفت ..... :

ّبترت ْمُکَْنَیب و  ُمُکْحَأَف  دیامرفیم : هک  تسا  یلاعت  يادخ  لوق  لیـصفت  هک  هلمج  نیا  اْینُّدلا  ِیف  ًادـیِدَش  ًاباذَـع  ْمُُهبِّذَـعُأَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَّمَأَف 
اوُرَفَک َنیِذَّلا  َقْوَف  َكوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ُلِعاج  َو  هیآ  نیا  هب  نآ  بیقعت  ْمُکُعِجْرَم و  ََّیلِإ  َُّمث  دـیامرفیم : هک  یلاعت  يادـخ  لوق  رب  ْمُکَْنَیب  ُمُکْحَأَف 

هب تشگزاب  دـشابیم و  راّفک  رب  اهنآ  نداد  رارق  رترب  زا  دـعب  ادـخ  يوس  هب  تشگزاب  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  اهنیا  همه  ِۀَـمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ 
رب دنکیم  تلالد  ینعم  نیا  و  دوشیم ، عقاو  ادخ  هب  تشگزاب  زا  دعب  ایند  رد  بیذعت  و  تسا . تمایق  زور  هب  لوصو  ببـس  هب  ادـخ  يوس 
نآ هب  لئاق  افرع  املع و  نیقّقحم  هکنانچ  دنتـسه  ایند  یگدـنز  رد  اهنآ  هک  دوش  عقاو  یتقو  رد  تسا ، زیاج  ادـخ  يوس  هب  تشگزاـب  هکنیا 

271 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ادخ  يوس  هب  تشگزاب  هک  یتقو  ینعی  دنتسه .
ناشیاهمـشچ دنتـسه  ایند  یگدـنز  رد  هک  روطنامه  دـنباییم  يرترب  راّفک  رب  تمایق  زور  هب  نانآ  ندیـسر  ببـس  هب  نانمؤم  دیـسر  ناـیاپب 

راّفک هک  تسا  بیترت  نیدب  دنکیم  مکح  اهنآ  نیب  دنوادخ  هکنیا  و  دندرگیم ، زاب  ادـخ  يوس  هب  همه  هک  دـننیبیم  دوشیم و  نوگرگد 
نایز هب  دنونـشیم  هک  ار  ییادص  ره  هک  يوحن  هب  دنکیم  باذع  نآ  تافوخم  تادراو و  سفن و  ياهیدیلپ  اهیتسپ و  ببـس  هب  ایند  رد  ار 

. اهنیا دننام  تراغ و  تراسا و  لتق و  دننام  دوشیم  دراو  اهنآ  رب  راگزاسان  ياهزیچ  دننکیم و  رّوصت  شیوخ 
یندب راگزاسان  ثداوح  ندش  دراو  ببـس  هب  ایند  رد  باذـع  هکنیا  ای  دـنوشیم ، باذـع  مّنهج  باذـع  عاونا  هب  زین  ترخآ  رد  ِةَرِخْآلا و  َو 

. تسا یناور  راگزاسان  تادراو  فاصوا و  ترخآ  رد  تسا و 
. ترخآ رد  هن  ایند و  رد  هن  تسین  نانآ  يارب  ياهدننک  يرای  چیه  َنیِرِصان  ْنِم  ْمَُهل  ام  َو 

271 ص :  هیآ 57 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]
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هراشا

(57  ) َنیِِملاَّظلا ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو  ْمُهَروُجُأ  ْمِهیِّفَُویَف  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو 

271 ص :  همجرت ..... :

تـسود ار  ناراکمتـس  زگره  ادخ  دنک و  اطع  اهنآ  هب  لماک  مامت و  رجا  ادخ  دـنداد  ماجنا  کین  ياهراک  دـندروآ و  نامیا  هک  نانآ  اّما  و 
. درادن

271 ص :  ریسفت ..... :

شاداپ ترخآ  ایند و  رد  دندرک  هتـسیاش  رادرک  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  یلو  ْمُهَروُجُأ  ْمِهیِّفَُویَف  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو 
. تسا هداد  رارق  راّفک  لباقم  رد  ار  نامیا  لها  هک  تسا  قوف  هیآ  هنیرق  تهج  زا  موهفم  نیا  و  دنریگیم . لامک  مامت و  وحن  هب  ار  نآ 

. میدرک هراشا  نآ  هب  اهراب  هکنانچ  دهدیم ، رارق  زین  ضغب  دروم  هکلب  درادیمن  تسود  ار  ناملاظ  اهنت  هن  ادـخ  َنیِِملاَّظلا و  ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو 
272 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هک  دشابیم  راّفک  يارب  يرگید  ّمذ  هب  راعشا  دروآ  نیملاظ  نیرفاک  ضوع  هکنیا 

. دنشابیم نارگید ) دوخ و  رب   ) راکمتس نارفاک ،

272 ص :  هیآ 58 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(58  ) ِمیِکَْحلا ِرْکِّذلا  َو  ِتایْآلا  َنِم  َْکیَلَع  ُهُوْلتَن  َِکلذ 

272 ص :  همجرت ..... :

. تسا میکح  يادخ  ياهتمکح  رکذ  یهلا و  تایآ  زا  میناوخیم ، وت  رب  هک  نانخس  نیا 

272 ص :  ریسفت ..... :

هراشا مسا  اجنیا  َنیِِملاَّظلا و  ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو  ادخ  لوق  ات  ًاحُون  َو  َمَدآ  یفَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  یلاعت : يادخ  لوق  زا  دش  رکذ  هک  هچنآ  ینعی  َِکلذ 
. دشاب هتشاد  نآ  میظعت  هب  راعشا  ات  دروآ ، ار  رود  صوصخم 

هک ایبنا  لیبق  زا  گرزب  تایآ  اـی  تسا ، ینیودـت  تاـیآ  تاـیآ ، زا  دوصقم  تسا و  هّیناـیب  تاـیآلا » نم   » رد نم »  » ِتاـیْآلا َنِم  َکـْیَلَع  ُهُوْلتَن 
. دش نایب  نیا  زا  شیپ  هک  نانآ  نادنزرف  و  یسیع ، و  ییحی ، و  اّیرکز ، و  میرم ، و  میرم ، ردام  ای  دش و  روکذم 

. اهنآ ریغ  ای  دشاب  ناشدوخ  ياهسفن  يارب  هاوخ  دنتسه  ادخ  رکذ  تایآ  همه  اریز  رگید ، یفصو  اب  تسا  تایآ  زا  ریبعت  ِمیِکَْحلا  ِرْکِّذلا  َو 
. دباییمن هار  اهنآ  هب  داسفا  لاطبا و  تلفغ و  نایسن و  هک  يوحن  هب 

حول نیبـم و  باـتک  میکح و  رکذ  زا  تراـبع  هک  میریگیم  ماـظع  تاـیآ  زا  ار  اـهنآ  ینعی  تسا  هّیئادـتبا  تاـیآلا » نم   » رد نم »  » هکنیا اـی 
. دوب ناتهب  دیدرت و  بجوم  راکنا و  ّکش و  ّلحم  اراصن  دوهی و  يوس  زا  ردپ  نودب  یسیع - شنیرفآ  نوچ  دشابیم . یلعا  ملق  ظوفحم و 
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رگید فرط  زا  دناهتسناد ، دوب  ع )  ) میرم راگتساوخ  هک  راّجن  فسوی  زا  ار  نآ  یضعب  و  تسانز ، زا  یسیع  ّدلوت  هک  دنتفگ : اهنآ  زا  یضعب 
یسیع لاح  زا  لاؤس  بجوم  ینعم  نیا  و  دنتسناد ، ادخ  ار  یسیع  اهنآ  زا  یـضعب  هک  یئاج  ات  دوب  زین  ندوب  ادخ  ّولغ و  مهوم  یـسیع  ّدلوت 

. هن ای  دراد  يریظن  لثم و  وا  ایآ  هک  دوب 
: دومرف نآ  خساپ  رد  هدرک ، ّدر  ار  تامّهوت  نیا  همه  دنوادخ 

273 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

273 ص :  هیآ 59 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(59  ) ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلاق  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  ُهَقَلَخ  َمَدآ  ِلَثَمَک  ِهَّللا  َْدنِع  یسیِع  َلَثَم  َّنِإ 

273 ص :  همجرت ..... :

سپـس تخاسب  كاخ  زا  ار  وا  ادـخ  هک  تسا  رـشبلا  وبا  مدآ  تقلخ  دـننام  ادـخ  رما  هب  ندوب ) هداعلا  قراخ  رد   ) یـسیع تقلخ  لثم  انامه 
. دیدرگ نانچ  مدنامه  شاب  لامک  ّدح  هب  يرشب  تفگ  كاخ  نادب 

273 ص :  ریسفت ..... :

هدش قلخ  ردام  ردپ و  نودب  ع ،)  ) مدآ هک  اریز  ردپ ، نودب  ع )  ) یسیع شنیرفآ  رد  تسین  یبّجعت  سپ  َمَدآ  ِلَثَمَک  ِهَّللا  َْدنِع  یسیِع  َلَثَم  َّنِإ 
. تسا رتبیجع  هکنیا  اب  دنراد ، فارتعا  بلطم  نیا  هب  نانآ  تسا و 

ع)  ) یسیع قلخ  ینعی  تسا ، تهابـش  هجو  نایب  و  دق »  » ریدقت هب  تسا  لاح  ای  رّدقم ، لاؤس  باوج  تسا و  هّیفانیتسا  هلمج  ٍباُرت  ْنِم  ُهَقَلَخ 
دش قلخ  نآ  زا  مدآ  هک  یکاخ  هکنیا  هب  دراد  راعشا  ات  دروآ  هرکن  ار  بارت »  » ظفل و  كاخ . زا  تسا  مدآ  ندیرفآ  دننام  « 1  » یهلا هخفن  زا 

. تسین نکمم  نآ  ندناسانش  هدوب و  صوصخم  كاخ 
لامجا زا  دعب  هک  تسا  ياهبترم  لیـصفت  هک  اریز  تسا ، رابخا  ود  نیب  توافت  تهج  زا  ّمث »  » ندروآ تفگ ، مدآ  هب  ادخ  سپـس  َُهل  َلاق  َُّمث 

ار مدآ  شنیرفآ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  ای  تسا ) هتفای  شرتسگ  عوضوم  سپـس  هدش و  هتفگ  لمجم  روط  هب  بلطم  لّوا   ) دیآیم
. شاب لماک  رشب  تفگ  وا  هب  سپس  دومن  ریوصت  كاخ  زا  ار  شتروص  هکنیا  ای  شاب ، رشب  ینعی  ْنُک  تفگ : وا  هب  سپس  تخاس و  رّدقم 

: یلاعت يادخ  لوق  رد  نآ  نایب  هملک و  نیا  ُنوُکَیَف 
__________________________________________________

انْخَفَنَف اهَجْرَف  ْتَنَصْحَأ  ِیتَّلا  َنارْمِع  َتَْنبا  َمَیْرَم  َو  ءایبنا - هروس  هیآ 91  انِحوُر ،... ْنِم  اهِیف  انْخَفَنَف  اهَجْرَف  ْتَنَـصْحَأ  ِیتَّلا  َو  هیآ  هب  هراشا  ( 1)
. میرحت هروس  هیآ 12  َو ،... انِحوُر  ْنِم  ِهِیف 

274 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تشذگ هرقب  هروس  رد  ُنوُکَیَف  ْنُک  َُهل  ُلوُقَی  امَّنِإَف  ًاْرمَأ  یضَق  اذِإ  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُعیَِدب 

274 ص :  هیآ 60 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]
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هراشا

(60  ) َنیِرَتْمُْملا َنِم  ْنُکَت  الَف  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا 

274 ص :  همجرت ..... :

. ینک بیر  ّکش و  نآ  رد  هاگچیه  ادابم  دسر  وت  هب  ادخ  بناج  زا  هک  تسا  نامه  ّقح  نخس 

274 ص :  ریسفت ..... :

و يرگید ، هلا  هن  تسادخ  قولخم  وا  هکنیا  تسین و  ردپ  زا  انز و  زا  نآ  هکنیا  ردپ و  نودب  یـسیع  ندیرفآ  زا  دـش  رکذ  هکنیا  ینعی  ُّقَْحلا 
. تسادخ بناج  زا  ّقح 

و تسوت ، راگدرورپ  زا  ّقح  دارفا  عیمج  ای  ّقح  سنج  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و  تسا ، نآ  ربخ  ّکبر » نم   » تسادـتبم و ّقحلا »  » َکِّبَر ْنِم 
. دشابیم لطاب  تسوت  راگدرورپ  رما  ریاغم  هک  يزیچ  ره  و  دوشیمن ، دوجوم  ّقح  ادخ  ریغ  زا 

رد هن  و  تسا ، دـنوادخ  هس  زا  یمّوس  ادـخ  دـنتفگ  هک  شابن  دـننکیم  کش  ادـخ  دـیحوت  رد  هک  یناسک  زا  ینعی  َنیِرَتْمُْملا  َنِم  ْنُکَت  ـالَف 
هدوب انز  رثا  رب  ای  هتشاد ، ردپ  ای  هک  دنیوگیم  نیـضرغم  هک  یـسیع  رما  رد  هن  و  دننکیم ، راکنا  ار  وت  تلاسر  اهنآ  هک  نک  ّکش  تتلاسر 

(. تسا ّقح  سنج  زا  وا  و   ) تسا لطاب  هک  شاب  هتشادن  یّکش  چیه  نکم و  رواب  تسادخ ، دنزرف  ای  تسادخ ، وا  ای  تسا ،

274 ص :  هیآ 61 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ْلَعْجَنَف ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُْفنَأ  َو  انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف 
(61  ) َنِیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل 

274 ص :  همجرت ..... :

ام و دییایب  هک  وگب  دـمآرب  هلداجم  ماقم  رد  وت  اب  وا  هراب  رد  سک  ره  سپ  يدـش  هاگآ  ع )  ) یـسیع لاوحا  یهلا و  یحو  هب  هک  نآ  زا  دـعب 
275 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  امش 

مینک و رارـصا  ادـخ  هب  ءاجتلا  اعد و  رد  هدرک ) نیرفن  رگیدـکی  ّقح  رد  ینعی   ) میزیخرب هلهابم  هب  مه  اب  دوخ  نانز  نادـنزرف و  اـب  اـصخش 
. میزاس راتفرگ  ادخ  باذع  نعل و  هب  ار  نایوگغورد 

275 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

و دـیحوت ، لیبق  زا  تسوت  راگدرورپ  بناج  زا  هک  یّقح  رد  ای  دزیخرب ، لادـج  هب  وت  اب  یـسیع  دروم  رد  هک  یـسک  ینعی  ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف 
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. ادخ هن  تسا  هدنب  وا  هکنیا  رد  و  ردپ ، نودب  انز و  نودب  هدوب  ادخ  بناج  زا  حور  خفن  هلیسو  هب  وا  هکنیا  و  یسیع ، قلخ  و  وت ، تلاسر 
: تفگ هکلب  ، ] یتخومآ ار  ملع  ای  يدرک  ذـخا  هک  نآ  زا  دـعب  تفگن  تسا و  هّیـضیعبت  ای  تسا ، هینایب  نم »  » ِْملِْعلا َنِم  َكَءاـج  اـم  ِدـَْعب  ْنِم 

لـصاح بسک  اب  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  رتالاو و  ملع  دنامهفب  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  دـش .] نشور  تیارب  دـمآ و  وت  دزن  ملع  زا  هک  هچنآ 
ملع بجوم  هک  یتانّیب ) و   ) لیالد ندروآ  هب  ریسفت  «. 1  » دزادنایم دهاوخب  هک  یـسک  ره  بلق  رد  دنوادخ  هک  تسا  يرون  نآ  هکلب  دوش .

. تسا نآ  زا  زاینیب  هک  تسا  يریسفت  تسا - هدمآ  هّماع  زا  یضعب  ریسفت  رد  هک  روطنامه  ددرگیم -
يوس هب  دیئایب  اَْولاعَت  وگب  دشن ، اهنآ  رفک  عنام  عدار و  زین  ناهرب  نایب و  دیـشخبن و  هدـیاف  نانآ  نیب  رد  لیلد  تّجح و  هک  نآ  زا  سپ  ْلُقَف 
لیلد تّجح و  نآ  سک  ره  هک  يوحن  هب  دهن ، قرف  لطاب  ّقح و  نیب  هک  یتّجح  تهج  هب  مییایب  مه  ام  ات  مدرم  عامتجا  ّلحم  هب  دیئایب  ای  ام 

شـشوک نآ  و  تسا ، لاهتبا  زا  ترابع  لیلد  تّجح و  نآ  و  دنکن ، ندوب  لطاب  ای  ندوب  ّقح  رد  بولغم و  بلاغ و  رد  ّکش  رگید  دنیبب  ار 
. ددرگ رهاظ  وا  نالطب  تسا و  لطاب  هک  دشاب  یسک  لماش  یلاعت  يادخ  تبوقع  نعل و  هکنیا  ات  ّرش . ریخ و  هب  تساعد  رد  ندرک 

__________________________________________________

ءاشی نم  بلق  یف  هّللا  هفذقی  رون  ملعلا  ( 1)
276 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب نتـشاد  نیقی  وا  نمـشد  ياعد  ندوب  لطاب  هدـننک و  توعد  دوخ  یتسار  رب  ملع  اب  زج  يراک  نینچ  نیا  دـننام  هب  نمـشد  ندـناوخارف  و 
و دـنکیمن ، ادـیپ  ار  راک  نیا  لثم  تأرج  دـشاب  هتـشاد  ّکش  شرما  رد  هک  یـسک  اریز  تسین . نکمم  راـگدرورپ ، يوس  زا  اـعد ، تباـجا 

. ددرگ لطاب  وا  تساوخرد  اعد  تباجتسا  مدع  اب  هک  دسرتیم  دشاب  هتشاد  اعد  تباجا  رد  ّکش  هک  یسک 
چیه ناسنا  نوچ  دناوخ ، ارف  راک  نیا  يارب  ار  شاهناخ  لها  نیرتزیزع  تشاد  بلطم  هب  نیقی  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ترضح  نوچ  و 

اهالب و ضرعم  رد  ار  دوخ  و  دزادـنایم ، رطخ  هب  اهنآ  رطاـخ  يارب  ار  دوخ  هکلب  دـنکیمن ، شاهناـخ  لـها  ندومن  كـاله  هب  مادـقا  تقو 
اریز تخادنا ، ولج  دوب  رتمهم  هک  نازیزع  زا  مادک  ره  بیترت  هب  هیآ  نیا  رد  اذل  و  دنشاب ، ظوفحم  شاهداوناخ  ات  دهدیم  رارق  ندش  هتشک 

رد ناـسنا  ناـنآ  ظـفح  يارب  هک  دـنکیم  اـضتقا  سوماـن  تریغ  هک  دوـمن  رکذ  ار  اـهنز  سپـس  دنتـسه ، درف  ره  سک  نیرتزیزع  نادـنزرف 
. دنیامنب نازابرس  رارف  زا  يریگولج  ات  دنتخادنایم  ولج  ار  نز  ياهجدوه  اهگنج  رد  هک  تساج  نیمه  زا  و  دوش ، لخاد  اههکلهم 

276 ص :  دندوب ..... . ص )  ) دّمحم اب  هلهابم  رد  هک  یناسک  تفارش  قیقحت 

هک دش  رکذ  البق  هک  تسا  ياهلمج  دننام  هلمج  نیا  ار ، ناتنادنزرف  نامنادنزرف و  میناوخب  ات  دـیئایب  دومرف  دـنوادخ  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدـَن 
يرگید هب  تبـسن  ندرک  اعد  رد  ام ، زا  مادـک  ره  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُْفنَأ  َو  انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  يراصن » اـی  دیـشاب  دوهی   » دوب هدـمآ 

یَلَع تبوقع  زا  هیانک  نآ  و  ار ، وا  تمحر  زا  ندرک  رود  ادـخ و  درط  ینعی  ِهَّللا  َتَنَْعل  میهد  رارق  ناـمیاعد  اـب  سپ  ْلَـعْجَنَف  دـنک  شـشوک 
. تسا نایوگ  غورد  رب  َنِیبِذاْکلا 

، دروآ هلهابم  يارب  ار  اهنآ  ربمایپ  هک  تسا  یناسک  یگرزب  تفارـش و  رب  لیلد  تسا و  شتّوبن  رد  ّیبن  قدص  رب  اهلیلد  نیرتهب  زا  هیآ  نیا 
277 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هکنیا  و 

. دنشابیم ربمایپ  باحصا  تیب و  لها  نازیزع  نآ 
. درواین هلهابم  يارب  ار  یسک  ع )  ) یلع و  ع )  ) همطاف و  ع )  ) نیسح و  ع )  ) نسح زج  ربمایپ  هک  تسین  هعیش ) ینس و   ) هقرف ود  نیب  یفالخ  و 

مان دّیـس » بقاع و  متها و   » هک ناشگرزب  دندمآ  ادـخ  لوسر  تمدـخ  یتقو  نارجن  ياراصن  هک  هک  تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا 
، دندناوخ زامن  ناناملـسم  دـندش ، لوغـشم  سوقان  نتخاون  هب  اجنآ  رد  دـندش و  رـضاح  ناناملـسم  زامن  هب  نانآ  و  دـندوب ، اهنآ  اب  دنتـشاد 
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: دنتفگ ربمایپ  باحصا 
دـندمآ و ادـخ ، لوسر  کیدزن  دـندش  غراف  یتقو  دـیراذگاو ، دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  دومرف  دـننزیم ، سوقان  وت  دجـسم  رد  هّللا  لوسر  اـی 

تسا ياهدنب  یسیع  هکنیا  و  متسه ، ادخ  لوسر  نم  هکنیا  هّللا و  ّالا  هلا  تداهـش ال  هب  دومرف : ربمایپ  یناوخیمارف ؟ زیچ  هچ  هب  ار  ام  دنتفگ :
رد وگب : ناـنآ  هب  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  تسیک ، شردـپ  دـنتفگ : دزیم . فرح  دـیماشآیم و  دروخیم و  هک  قوـلخم 

اهنآ زا  زین  ربمایپ  درکیم ؟ حاکن  تفگیم و  نخـس  دیماشآیم و  دروخیم و  هک  دوبن  قولخم  هدنب  وا  ایآ  دـیئوگیم ؟ هچ  ع )  ) مدآ دروم 
دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  دندنام و  توهبم  دوب ؟ یـسک  هچ  مدآ  ردپ  سپ  دومرف : ربمایپ  یلب ، دـنداد : باوج  نانآ  دیـسرپ . ار  نیمه 

. َنِیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  دومرف : هک  اجنآ  ات  َمَدآ ... ِلَثَمَک  ِهَّللا  َْدنِع  یسیِع  َلَثَم  َّنِإ  هک 
نم رب  هک  مدوب  وگغورد  نم  رگا  دوشیم و  لزان  امـش  رب  تنعل  مدوب  وگتـسار  نم  رگا  دـییآرب  هلهاـبم  هب  نم  اـب  دومرف : ادـخ  لوسر  سپ 

هب رگا  دـنتفگ : يراصن  ياسؤر  دنتـشگرب  ناشیاههناخ  هب  یتقو  دنتـشاذگ ، ار  هلهابم  هدـعو  سپ  يدرک . فاـصنا  دـنتفگ : دوشیم ، لزاـن 
دمآ هلهابم  هب  شصوصخم  تیب  لها  اب  رگا  و  تسین ، ربمایپ  وا  تروص  نیا  رد  هک  مینکیم  هلهابم  ام  هک  درک  هلهابم  ام  اب  شتّما  یهارمه 

278 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دیآیمن . هلهابم  هب  دوخ  تیب  لها  اب  دشابن  وگتسار  ات  یسک  اریز  مینکیمن ، هلهابم  هک 
ترضح اب  ع )  ) نیسح نسح و  همطاف و  نینمؤملا ، ریما  هک  یلاح  رد  دندمآ ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تمدخ  دش  حبص  هک  یتقو 

نآ و  تسا ، بلاط  یبا  نب  ّیلع  ربمایپ  داماد  ّیـصو و  ومع و  رـسپ  نیا  دش : هداد  باوج  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  نانیا  دنتفگ ، يراصن  دندوب .
. دنشابیم نیسح  نسح و  شنادنزرف  ود  نآ  و  ع )  ) همطاف شرتخد 

اب زین  ادخ  لوسر  راد ، فاعم  مه ) هب  یئوگ  نیرفن   ) هلهابم زا  ار  ام  مینکیم و  یـضار  ار  وت  ام  دنتفگ  ادـخ  لوسر  هب  دـندش و  قرفتم  اهنآ 
«. 1  » دنتفر دومن و  هحلاصم  هیزج  هب  اهنآ 

هب دندش ، اهنت  دنتفر و  هک  یتقو  مینکیم ، رکف  میدرگیم و  رب  دنتفگ  دناوخارف  هلهابم  هب  ار  اهنآ  یتقو  ربمایپ  هک  هدـش  تیاور  فاّشک  رد 
: تفگ ینیبیم ؟ هچ  حیسم  هدنب  يا  دنتفگ : دوب  اهنآ  دنمدرخ  هک  بقاع » »

هب تسا ، هدمآ  هلصاف  اب  امش  رما  بحاص  بناج  زا  وا  تسا و  لسرم  ّیبن  دّمحم  هک  دیتسناد  دوخ  امـش  هک  مسق  ادخ  هب  يراصن  هورگ  يا 
رگا درکن ، لثم  دـیلوت  تفر و  نیب  زا  ناشکچوک  كـاله و  ناـشگرزب  هکنیا  رگم  درکن  هلهاـبم  يربماـیپ  اـب  یموق  چـیه  زگره  مسق  ادـخ 

. دیدرگرب ناتیاهرهش  هب  هدرک  یظفاحادخ  درم  نیا  اب  دینامب ، یقاب  دوخ  نید  رد  دیهاوخیم  امتح  رگا  میوشیم ، كاله  ام  دینک  هلهابم 
رـس تشپ  همطاف  دوب ، هتفرگ  ار  نسح  تسد  لغب و  هب  ار  نیـسح  ربمایپ  و  دوب ، هدش  حبـص  هک  یلاح  رد  دـندمآ  ادـخ  لوسر  تمدـخ  اذـل 

. دیئوگب نیمآ  امش  مدرک  اعد  تقو  ره  نم  تفگیم : ربمایپ  و  دنتفریم ، هار  همطاف  رس  تشپ  یلع  ربمایپ و 
دهاوخ دنکب ، شیاج  زا  ار  هوک  هک  دننک  تساوخرد  ادخ  زا  رگا  هک  منیبیم  ییاهتروص  نم  يراصن  هورگ  يا  تفگ : نارجن  فقسا  سپ 

سپ دنک ،
__________________________________________________

ص 318 ج 1 / یفاص : ( 1)
279 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رارق نیا  رب  ام  يأر  مساقلا  ابا  ای  دنتفگ  سپ  دنامیمن . یقاب  ینارـصن  تمایق  زور  ات  نیمز  يور  رد  و  دـیوشیم ، كاله  هک  دـینکن  هلهابم 
. مینامب دوخ  نید  رب  ام  مینک و  رارقا  تنید  رب  ار  وت  و  مینکن ، هلهابم  هک  تفرگ 

اهنآ یلو  دشاب ، مه  امـش  رب  تسا  ناناملـسم  رب  ررـض  عفن و  زا  هک  هچنآ  دـیروآ و  مالـسا  سپ  دـیراد  ابا  هلهابم  زا  هک  لاح  دومرف : ربمایپ 
. دندرک يراددوخ 

گنج ام  اب  وت  هک  مینکیم  هحلاصم  امـش  اب  یلو  میرادن ، ار  برع  گنج  تقاط  ام  دنتفگ : منکیم ، گنج  امـش  اب  نم  سپ  دومرف : ربمایپ 
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هرز ددع  یس  اب  هارمه  بجر  هام  رد  رازه  و  رفص ، هام  رد  رازه  هّلح ، رازه  ود  لاس  ره  مه  ام  ینادرگن و  رب  نامدوخ  نید  زا  ار  ام  ینکن و 
. میهدیم امش  هب  ینهآ 

کیدزن نارجن  لها  رب  يدوبان  كاله و  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  یـسک  هب  مسق  دومرف : دومن و  هحلاصم  هیزج  نیمه  رب  ناـنآ  اـب  ربماـیپ 
خیب و زا  همه  شلها  نارجن و  و  دـشیم ، شتآ  اهنآ  رب  نابایب  و  دـندشیم ، كوخ  هنیزوب و  تروص  هب  دـندرکیم  هلهابم  رگا  دوب و  هدـش 

. دنتفریم نیب  زا  ناتخرد  زارف  رب  اههدنرپ  یّتح  دندشیم  هدنکرب  نب 
سپ دوب ، هدـش  هتفاب  هایـس  يوم  زا  هک  ینامی ) ياسک   ) يرداچ ای  میلگ  وا  رب  هک  یلاح  رد  دـش  جراـخ  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هشیاـع  زا  و 
هاگنآ ع .)  ) یلع سپـس  همطاف ، سپـس  دومن ، رداچ  لخاد  مه  ار  وا  دمآ  ع )  ) نیـسح سپـس  درک ، شلخاد  رداچ  نآ  ریز  دـمآ  ع )  ) نسح

«. 1  » دربب ار  يدیلپ  تیب  لها  امش  زا  دهاوخیم  دنوادخ  تفگ :
يرما نیا  و  دوش ، مولعم  شمـصخ  وا و  نیب  وگغورد  هک  دوبن  نیا  يارب  زج  هلهاـبم  تهج  ار  يراـصن  ربماـیپ  ندـناوخارف  دوش : هتفگ  رگا 

نز و مامضنا  سپ  دندرکیم ، بیذکت  ار  وا  هک  دوب  یناسک  ربمایپ و  ّصتخم  هک  تسا 
__________________________________________________

ص 318 ج 1 / یفاص : ( 1)
280 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

؟ دراد ینعم  هچ  نادنزرف 
نازیزع و  هداد ، تأرج  دوخ  هب  نوچ  دراد . نآ  هدنیوگ  نخس  یتسار  هب  نیقی  لاح و  هب  نانیمطا  رب  يرتشیب  دیکأت  رما ، نیا  میئوگ : باوج 

نآ رب  هفاضا  تسا . هدرکن  شدوخ  هب  افتکا  هراب  نیا  رد  و  داد ، رارق  نیرفن  ضرعم  رد  ار  دوخ  هناخ  لها  نیرت  بوبحم  اههشوگ و  رگج  و 
نمـشد شناتـسود  نازیزع و  اب  یهارمه  هب  هلهابم  ندش  عقاو  تروص  رد  هک  دوب  تهج  نادب  نیا  و  تشاد ، نانیمطا  نمـشد  بذک  هب  هک 

اسب هچ  و  دنتسه ، هناخ  لها  نیرت  بسچلد  نیرتزیزع و  نانآ  اریز  دروآ  ار  نانز  نادنزرف و  اصوصخ  و  دنکرب . خیب  نب و  زا  هدرک  دوبان  ار 
اب ار  نانز  ياههواجک  اهگنج  رد  تهج  نیمه  زا  و  دوش ، هتـشک  ات  دنکیم  گنج  اهنآ  زا  عافد  يارب  دـنکیم و  اهنآ  يادـف  ار  دوخ  درم 

. دوش يریگولج  نازابرس  رارف  زا  ات  دندربیم  ناشدوخ 
نانآ هک  دـنک  مالعا  و  دـهد ، هّجوت  ناشتلزنم  برق  اهنآ و  ناکم  فطل  هب  ات  تشاد  مّدـقم  مکـسفنا ) انـسفنا و   ) دوخ رب  ار  اهنآ  رکذ  رد  و 

. دنوشیم اهنآ  يادف  ناشدوخ  دنتسه و  ناشدوخ  رب  مّدقم 
رب تسا  یحضاو  ناهرب  نآ  رد  و  ع )  ) ءاسک باحصا  تلیـضف  رب  دشاب - دناوتیمن  نیا  زا  رتيوق  یلیلد  چیه  و  تسا - لیلد  تیاور  نیا  و 

دوخ هک  دوش  هتـسناد  ات  میدرک  لقن  ار  نآ  همه  و  دیـسر .) نایاپ  هب  دش ، هتفگ  فاّشک  زا  هچنآ  . ) هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  تّوبن  تّحص 
زا رتزیزع  یسک  هکنیا  و  دنتسه ، ع )  ) نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  اسک ، باحـصا  هکنیا  و  دنراد ، فارتعا  اسک  باحـصا  لضف  هب  اهنآ 
وا هب  دنک و  ربمایپ  ّقح  عنم  هک  تسا  نیا  زا  رتدیدش  دـناسر  رازآ  اهنآ  هب  ای  دـنک  عنم  ار  نانآ  ّقح  سک  ره  هکنیا  دوبن و  ربمایپ  يارب  اهنیا 

. هّلل دمحلا  و  دناسر . رازآ 

280 ص :  هیآ 62 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(62  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َهَّللا  َّنِإ  َو  ُهَّللا  َّالِإ  ٍهلِإ  ْنِم  ام  َو  ُّقَْحلا  ُصَصَْقلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ 
281 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 875 

http://www.ghaemiyeh.com


281 ص :  همجرت ..... :

. تساناد روما  قیاقح  هب  اناوت و  راک  همه  رب  وا  تسین و  ییادخ  اتکی  يادخ  نآ  زج  تسا و  ّقح  نخس  تقیقح  هب  ناتساد  نیا 

281 ص :  ریسفت ..... :

. تسا ّقح  همه  رخآ ، ات  وا  ّدلوت  میرم و  لمح  یسیع و  رابخا  زا  دش  رکذ  هک  هچنآ  ینعی  اذه  َّنِإ 
نیعی تسا  يردصم  ینعم  هب  نآ  و  تسه ، هک  یتهج  رب  ار  نآ  مدرک  تیاور  ینعی  هتـصصقا » ثیدحلا و  تصـصق   » ردـصم ُصَـصَْقلا  َوَُهل 
ینعی تسا  یفاضا  رـصح  دوصقم  و  مّود ، يادتبم  دشاب و  مسا  ای  لصف  ریمـض  ریمـض ، هاوخ  تسا  رـصح  دـیفم  نیا  و  تسا ، هدـش  تیاور 

نآ هراب  رد   ] نآرق رد  هک  هچنآ  سکع ، رب  تسین - لطاب  هبئاش  زا  یلاـخ  ناـنآ  هتفگ  دـناهتفگ - یـسیع  ّقح  رد  ناـنآ  هک  هچنآ  هب  تبـسن 
یئاهزیچ زا  یـضعب  هب  حیرـصت  ُهَّللا  اَّلِإ  ٍهلِإ  ْنِم  ام  َو  تسین ، نآ  رد  لطاب  هبئاش  هک  تسا  ّقح  ّقحلا »  » ياههّصق تسا ، هدـش  رکذ  ترـضح ]

رد هک  یئاهزیچ  هلمج  زا  و  دناهتفگ ، یسیع  ّقح  رد  اهنآ  هک  هچنآ  هن  تسا  ّقح  طقف  نیا  ینعی  دوشیم ، هدافتسا  قباس  رـصح  زا  هک  تسا 
رد تسا ، مّوس  دشاب ) یسیع  هک  رسپ  سدقلا ، حور  ردپ ، ( ) میدق « 1  » مونقا  ) هس زا  وا  تسادخ و  یسیع  هک  تسا  نیا  دناهتفگ  یسیع  ّقح 

. تسین اتکی  يادخ  زج  ییادخ  هک  یلاح 
. دوشیمن عنم  یعنام  چیه  شدارم  زا  تسا و  بلاغ  هک  تسادخ  ینعی  ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َهَّللا  َّنِإ  َو 

ار روما  تایاغ  ات  دـشاب  میکح  زیزع و  دـیاب  ادـخ  هکنیا  ینعی  لـیلعت ، ینعم  رد  تسا  فطع  نآ  و  شلمع ، ملع و  رد  تسا  میکح  ُمیِکَْحلا 
هتشاد نّکمت  تسا  هتسیاش  هک  روط  نآ  لمع ، رد  و  دنادب ، تسا  هتسیاش  هک  روط  نآ 

__________________________________________________

تحت حیـسم  تاّیهلا  تسا و  هتـشاد  دوجو  ع )  ) حیـسم زا  شیپ  نایدا  زا  يرایـسب  رد  میدـق ) رهوگ  هس  اـی  دّرجم  رهوج  هن   ) مونقا هبنتا  ( 1)
. دناهتشاد رواب  میدق  رهظم  هس  رد  ار  دحاو  يادخ  و  تسا . هتفرگ  رارق  نآ  ریثأت 

282 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسادخ رد  ارصحنم  فاصوا ، نیا  و  ددرگن . بولغم  شدارم  رد  و  دشاب ،

. ادخ کیرش  هن  تسادخ و  هن  یسیع  تسین ، ییادخ  هّللا  زج  سپ 

282 ص :  هیآ 63 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(63  ) َنیِدِسْفُْملِاب ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإَف  اْوَّلََوت  ْنِإَف 

282 ص :  همجرت ..... :

. تسا هاگآ  ناراکهبت  راک  زا  ادخ  هک  دنسرتب  دننادرگب  ّقح  زا  يور  رگا  سپ 

282 ص :  ریسفت ..... :

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 876 

http://www.ghaemiyeh.com


دـش رکذ  هک  هچنآ  قبط  یـسیع ، ياهناتـساد  هراب  رد  ای  دناهتـساخرب ، تموصخ  لدـج و  هب  وت  نید  اب  ای  وت  اب  هک  یناسک  ینعی  اْوَّلَوَت  ْنِإَف 
هب  ) ریمض ياج  هب  رهاظ  مسا  نتشاذگ  و  دراد . یهاگآ  نادسفم  هب  تبسن  دنوادخ  َنیِدِسْفُْملِاب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإَف  هک : دنـسرتب  سپ  دننک  لدج 

. دناهدرک داسفا  ناشریبک ، ریغص و  ملاع  رد  ّقح  زا  ندینادرگ  ور  رد  اهنآ  هک  دراد  راعشا  رما  نیا  هب  هّللا ) ناف  هدش  هتفگ  هناف  ياج 

282 ص :  هیآ 64 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ْنِإَف ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ  ًاضَْعب  انُضَْعب  َذِخَّتَی  َو ال  ًاْئیَش  ِِهب  َكِرُْشن  َو ال  َهَّللا  َّالِإ  َُدبْعَن  َّالَأ  ْمُکَْنَیب  َو  انَْنَیب  ٍءاوَس  ٍۀَِملَک  یلِإ  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق 
(64  ) َنوُِملْسُم اَّنَِأب  اوُدَهْشا  اُولوُقَف  اْوَّلََوت 

282 ص :  همجرت ..... :

میتسرپن و ار  سک  چـیه  اتکی  يادـخ  زج  هب  هک  مینک  يوریپ  تسا  ناسکی  امـش  ام و  نایم  هک  ّقح  هملک  نآ  زا  دـییایب  باتک  لها  يا  وگب 
امـش دـییوگب  دـننادرگ  يور  قح  زا  رگا  سپ  مینکن  میظعت  تّیبوبر  هب  ادـخ  ياج  هب  ار  یخرب  یخرب ، میهدـن و  رارق  وا  کیرـش  ار  يزیچ 

. میدنوادخ نامرف  میلست  ام  هک  دیشاب  هاوگ 

282 ص :  ریسفت ..... :

هدنب ندوب و  قولخم  يدرک و  ریرقت  اهنآ  هب  ار  یـسیع  لاح  هک  هنوگ  نیدـب  يدرک  اهنآ  يارب  تّجح  مامتا  هک  نآ  زا  سپ  دّـمحم  يا  ُْلق 
283 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نید رب  دومنن و  رادربنامرف  ار  اهنآ  درکن و  هدـیاف  اهنآ  رد  ینایب  لیلد  يدـید  هک  نآ  زا  دـعب  يدومن و  تابثا  شلاوحا  ناـیب  زا  ار  وا  ندوب 
ارادـم جاجتحا و  رد  فطل  قیرط  هب  يراصن  دوهی و  زا  باتک  لها  مومع  هب  لاح  يدومن ، هلهابم  هب  مزلم  ار  نانآ  دـندنام و  یقاب  ناشدوخ 

هک هملک  کی  هب  دـیرادرب و  تسد  ییادـج  فالتخا و  زا  دـییایب  باتک  لها  يا  ٍۀَِـملَک  یلِإ  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلـْهَأ  اـی  وگب : لـیلد  رد  ندومن 
. تسا تعاطا  ّتیهولا و  تدابع و  رد  ادخ  دیحوت  نامه 

يارب لعاف  مسا  ینعم  هب  تسا  ردـصم  ءاوس »  » ظفل و  مینک . عامتجا  قاـّفتا و  تسا  ناـسکی  امـش  اـم و  نیب  نآ  لوبق  ْمُکَْنَیب و  َو  اـنَْنَیب  ٍءاوَس 
. هدنیآ نامز 

فالخ هب  و  تسادخ ، دنزرف  ریزع  دندقتعم  هک  دوهی  زا  ریزع  ناگدـننک  تدابع  فالخ  هب  مینکن  تدابع  ار  ادـخ  زج  هک  َهَّللا  اَّلِإ  َدـُبْعَن  اَّلَأ 
«. ۀملک  » زا لدب  ای  تسا  فوذحم  يادتبم  ربخ  ای  هلمج  نیا  و  تسادخ . دنزرف  ای  ادخ  وا  دندقتعم  هک  يراصن  زا  حیسم  ناگدننک  تدابع 

. تسا ات  هس  زا  یمّوس  ادخ  دنتفگ  هک  يراصن  فالخ  هب  میشاب ، هتشادن  ّتیهلا  رد  ادخ  هب  كرش  ًاْئیَش و  ِِهب  َكِرُْشن  َو ال 
اسؤر و دوهی و  نادنمشناد  هک  یناسک  فالخ  هب  مینادب  دوخ  ّبر  ار  ادخ  طقف  تعاط  رد  ینعی  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ  ًاضَْعب  انُضَْعب  َذِخَّتَی  َو ال 

اهنآ تّیبوبر  ای  دـنیادخ ، ریغ  زا  اهنآ  زا  یخرب  هک  یلاح  رد  دـننکیم  تعاطا  يربناـمرف و  اـهنآ  زا  هدرک و  ذاـختا  تّیبوبر  هب  ار  اـهبهار 
. تسادخ نذا  نودب  ای  تسادخ ، ریغ  زا  یشان 

ای تسوغل ، فرظ  تسا و  ادـتبا  يارب  نم »  » ظفل ای  ابابرا »  » يارب تسا  فصو  تسا و  ّرقتـسم  فرظ  و  تسا ، ضیعبت  يارب  نم »  » ظـفل سپ 
«. ابابرا  » تفص تسا و  رّقتسم 
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هچ رگا  دوشیم  بوسحم  هدـنهد  نامرف  هب  تبـسن  تداـبع  عون  کـی  وا  رما  نودـب  ادـخ و  هزاـجا  نودـب  نید  رد  قولخم  يرادربناـمرف  و 
284 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  اوُذَخَّتا  دومرف : هبوت  هروس  رد  اذل  دشاب و  هتشادن  ار  ساسحا  نیا  هدننک  تعاطا 

ًادِحاو ًاهلِإ  اوُُدبْعَِیل  اَّلِإ  اوُِرمُأ  ام  َو  َمَیْرَم  َْنبا  َحیِسَْملا  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ  ْمُهَنابْهُر  َو  ْمُهَرابْحَأ 
طقف هکنیا  رگم  دندشن  رما  اهنآ  تسا و  تدابع  نانآ  يارب  ادخ  رما  هزاجا و  هب  هّجوت  نودـب  ول  دوهی و  ياملع  زا  اهنآ  تعاطا  هکنیا  ینعی 

. دننک تدابع  ار  دحاو  يادخ 
تدابع ار  نانآ  هک  ام  تفگ : متاح  نب  ّيدع  دـش  لزان  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ  ْمُهَنابْهُر  َو  ْمُهَرابْحَأ  اوُذَـخَّتا  هیآ  هک  یتقو  تسا : هدـش  تیاور 

امـش دنتفگیم  نانآ  هچنآ  دـندرکیم و  مارح  دـندرکیم و  لالح  امـش  يارب  هک  دوبن  نینچ  ایآ  دومرف : ربمایپ  هّللا !؟ لوسر  ای  میدرکیمن 
«. 1  » تسا نامه  نیا  دومرف : یلب . تفگ : دیدادیم .)؟ ماجنا  و   ) دیتفرگیم

. دنتشاد قاّفتا  هملک  نآ  رد  اهنآ  نیشیپ  ياهتّما  ایبنا و  هکنیا  اب  دندینادرگ  يور  امش  اب  هملک  قاّفتا  زا  رگا  سپ  اْوَّلََوت  ْنِإَف 
مامتا زا  دـعب  تساهنآ  اب  عادو  هب  رما  مالک  نیا  اریز  دـناهتفرگ ، رارق  باطخ  دروم  اعومجم  ربماـیپ  اـب  تّما  اـجنیا  رد  دـیئوگب ، سپ  اُولوُقَف 

. نانآ مازلا  تّجح و 
هّجوتم قباس  باطخ  اذـل  دوب . ربمایپ ، نأش  رد  طقف  جاجتحا و  توعد و  هک  قباـس  تاـملک  فـالخ  هب  تسا  تّما  عیمج  يارب  ینعم  نیا  و 

. دوب وا  هب  صوصخم  ربمایپ و 
ام رب  دـییوگب  تسا  هدـینادرگ  ور  تعاطا  زا  هک  یـسک  هب  دـیتسه و  هملک  نآ  عیطم  هکنیا  هب  دـینک  راختفا  دیـشاب و  دـهاش  ینعی  اوُدَهْـشا 

. میتسه هملک  نآ  عیطم  رادربنامرف و  ام  َنوُِملْسُم  اَّنَِأب  هک  دیهدب  تداهش 

284 ص :  هیآ 65 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(65  ) َنُولِقْعَت الَف  َأ  ِهِدَْعب  ْنِم  َّالِإ  ُلیِْجنِْإلا  َو  ُةارْوَّتلا  َِتلِْزنُأ  ام  َو  َمیِهاْربِإ  ِیف  َنوُّجاَُحت  َِمل  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای 
__________________________________________________

ص 320 ج 1 / یفاص : ( 1)
285 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

285 ص :  همجرت ..... :

ایآ تسا ، هدـش  لزان  وا  زا  دـعب  امـش  لیجنا  تاروت و  هک  یتروص  رد  دـینکیم  هلداجم  رگیدـکی  اب  میهاربا  نییآ  رد  ارچ  باتک  لـها  يا 
. دینکیمن لّقعت 

285 ص :  ریسفت ..... :

ای دشابیم  وا  تما  دّمحم و  مالک  زا  زین  هلمج  نیا  دعب  ام  و  ینامداش . لیبس  رب  باتک  لها  هب  تسوا  تما  دّمحم و  زا  ادن ، ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای 
تلالد دیعب  ادن و  تادا  ندروآ  لاح  ره  هب  و  دنکیم . ادن  ار  باتک  لها  دـنوادخ  ای  تسا ، یلاعت  يادـخ  زا  مالک  هیفانیتسا و  هلمج  هکنیا 

. دیعب يادن  هب  اهنآ  جایتحا  باتک و  لها  تلفغ  لامک  رب  دنکیم 
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هچنآ ربانب  تسا  هدوب  ینید  هچ  رب  میهاربا  هکنیا  میهاربا و  تّلم  تعیرـش و  رد  دینکیم  هّجاحم  لدج و  ارچ  ینعی  َمیِهاْربِإ  ِیف  َنوُّجاَُحت  َِمل 
تفگیم دوهی  سپ  دندرکیم . عازن  میهاربا  هراب  رد  دندش و  عمج  ادخ  لوسر  دزن  نارجن  ياراصن  دوهی و  نادنمـشناد  هک  هدش  هتفگ  هک 

«. 1  » دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  سپ  دوب ، ینارصن  دنتفگیم  يراصن  دوب و  يدوهی  میهاربا 
تاروت و  دوب ، لـیجنا  زا  مه  يراـصن  تعیرـش  دوب و  تاروت  زا  شتعیرـش  دوـهی و  تّلم  ینعی  ِهِدـَْعب  ْنِم  اَّلِإ  ُلـیِْجنِْإلا  َو  ُةارْوَّتلا  َِتلِْزنُأ  اـم  َو 

. تسا هدش  لزان  وا  دعب  لاس  رازه  ود  لیجنا  هدش و  لزان  میهاربا  زا  دعب  لاس  رازه  ابیرقت 
. دنکیمن اعّدا  لقاع  ار  نآ  لثم  و  تسا ، شدوخ  اب  نآ  نالطب  لیلد  هک  تسا  ییاعّدا  امش  ياعّدا  هک  دینکیمن  هشیدنا  ایآ  َنُولِقْعَت  الَف  َأ 

285 ص :  هیآ 66 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(66  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ ال  َو  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ٌْملِع  ِِهب  ْمَُکل  َْسَیل  امِیف  َنوُّجاَُحت  َِملَف  ٌْملِع  ِِهب  ْمَُکل  امِیف  ُْمتْجَجاح  ِءالُؤه  ُْمْتنَأ  اه 
__________________________________________________

ص 320 ج 1 / یفاص : ( 1)
286 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

286 ص :  همجرت ..... :

ار زیچ  همه  ادـخ  دـیرآ و  نایم  هب  وگتفگ  لدـج و  زاـب  دـیتسین  ملاـع  هچنآ  رد  ارچ  دـشاب  اور  هلداـجم  ار  امـش  دـینادیم ، هچنآ  رد  مریگ 
. دینادیمن امش  دنادیم و 

286 ص :  ریسفت ..... :

قمحا و ردق  نآ  اهنآ  هک  تسا  رما  نیا  هب  راعشا  ترابع  نیا  هب  هیبنت ، فرح  ود  ندروآ  و  ربخ ، ای  تسا  لدب  ای  تسا  يدانم  ِءالُؤه  ُْمْتنَأ  اه 
دنک هب  حیرصت  دننام  ربخ  ای  دشاب  لدب  یتقو  ءالؤه »  » و دننکیمن . لصاح  یهاگآ  ادن  نودب  هیبنت و  رد  دیکأت  نودب  هک  دنتسه  نهذ  دنک 

شدوخ اب  نآ  نالطب  لیلد  هک  دـیدرک  ییاـعّدا  هک  دـیتسه  یناـقمحا  نیا  امـش  تسا : نیا  نآ  ینعم  اریز  دوشیم ، ناـنآ  یمهفاـن  ینهذ و 
. تسا

و دـیتشاد ، یلامجا  ملع  کی  دروم  نیا  رد  امـش  ینعی  شتعیرـش  یـسیع و  راک  و  وا ، تعیرـش  یـسوم و  رما  زا  ٌْملِع  ِِهب  ْمَُکل  امِیف  ُْمتْجَجاح 
. دیدش بولغم  نآ  رد  دیدرک و  جاجتحا  سپ  دشاب ، مولعم  امش  رب  بلطم  نیا  دیاب  اتداع 

یتقو لقاع  صخش  ینعی  دیرادن ، یهاگآ  نادب  هک  دینکیم  جاجتحا  شتعیرـش  میهاربا و  رما  رد  ارچ  ٌْملِع  ِِهب  ْمَُکل  َْسَیل  امِیف  َنوُّجاَُحت  َِملَف 
رد ندرک  لدـج  زا  دـیاب  رگید  دوشیم ، بولغم  لدـج  نیح  رد  دـشاب و  موـلعم  هک  تسا  نیا  نآ  نأـش  رد  اـی  تسا  موـلعم  هک  يزیچ  رد 

. لقاع ریغ  تسا و  هیفس  دنکن ، يرود  لدج  زا  ییاج  نینچ  رد  هک  یسک  دنک و  يرود  درادن  نآ  هب  ملع  هک  يزیچ 
لهاج لدج  ربمایپ  اب  امش  لدج  جاجتحا و  سپ  دینادیمن ، امـش  َنوُمَْلعَت و  ُْمْتنَأ ال  َو  دزومآیم  زین  ار  شربمایپ  دنادیم و  ادخ  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو 

. تسین لقاع  مدآ  راک  و  تسا ، ملاع  اب 
287 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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287 ص :  هیآ 67 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(67  ) َنیِکِرْشُْملا َنِم  َناک  ام  َو  ًاِملْسُم  ًافِینَح  َناک  ْنِکل  َو  اِینارْصَن  َو ال  ایِدوُهَی  ُمیِهاْربِإ  َناک  ام 

287 ص :  همجرت ..... :

. دوبن دنرآ  كرش  ادخ  هب  هک  نانآ  زا  زگره  و  دوب ، مالسا  دیحوت و  فینح  نید  هب  نکیل  دوبن و  يراصن  دوهی و  نییآ  هب  میهاربا 

287 ص :  ریسفت ..... :

يادتبا ای  دننک ،) لمع  دنتـسناوتن  ینعی   ) تسا هتـشاد  زاب  ار  ود  نآ  ام »  » ظفل عزانت و  لیبس  رب  تسا  نوملعت » ال   » و ملعی »  » هب ّقلعتم  َناک  ام 
هب ار  اهنآ  هک  نآ  زا  دـعب  یلاعت  يادـخ  نوچ  نانآ ، لطاب  ياهاعّدا  رد  نیکرـشم  يراـصن و  دوهی و  ّدر  يارب  ادـخ  بناـج  زا  تسا  مـالک 

اّینارصن اّیدوهی و ال  میهاربا   » دوبن دومرف : سپ  دومن ، لاطبا  ار  اهنآ  يوعد  درک و  حیرصت  یعّدم  هب  اجنیا  رد  دناوخ  هیفس  اراکشآ  ای  هراشا 
هب فینح  ینعم  ود  زا  یکی  تبـسانم  تهج  هب  لطاب . نایدا  نیب  زا  دوب  ّقح  نید  هب  لیام  ای  دوب  میقتـسم  میهاربا  ینعی  اـفینح » ناـک  نکل  و 

. تسا يراصن  دوهی و  هب  هیانک  هیآ  نیا  تسا . هدش  ریسفت  زین  صلاخ 
. تساهنآ هب  هیانک  زین  نآ  هک  تسا  هدش  صلخم »  » هب ریسفت  ینعم  نیا  هب  سفن و  بویع  زا  ملاس  هدننک و  ربص  ای  ادخ  عیطم  ینعی  ًاِملْسُم 

. تسا ع )  ) میهاربا نید  ناشنید  هک  دندرکیم  اعّدا  هّکم  نیکرشم  اریز  تسا ، نیکرشم  رب  ّدر  َنیِکِرْشُْملا  َنِم  َناک  ام  َو 
دوخ نآ  هک  دـشاب  نیا  هب  راعـشا  ات  دومن  رارکت  ار  ناک ) ام   ) لعف یفن و  دوب  لدـج  ثحب و  دروم  زا  جراخ  ندـیزرو  كرـش  یفن  نوچ  و 

. تسا يرگید  یفن 
هب هک  دوب  ینارـصن  هن  دـناوخب و  زاـمن  برغم  يوس  هب  هک  دوب  يدوهی  هن  میهاربا  دومرف : هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  ع )  ) نینمؤملا ریما  هب 

. دوب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نیئآ  رب  یملسم  يارگ  قح  یلو  دناوخب  زامن  قرشم 
288 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

288 ص :  هیآ 68 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(68  ) َنِینِمْؤُْملا ُِّیلَو  ُهَّللا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُِّیبَّنلا  اَذه  َو  ُهوُعَبَّتا  َنیِذََّلل  َمیِهاْربِِإب  ِساَّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ 

288 ص :  همجرت ..... :

نانمؤم رادتـسود  ادخ  دننامیا و  لها  هک  تسوا  تّما  ربمایپ و  نیا  دـننک و  يوریپ  وا  زا  هک  دنتـسه  یناسک  میهاربا  هب  مدرم  نیرت  کیدزن 
. تسا

288 ص :  ریسفت ..... :
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: تسا هدش  هتفگ  هک  ایوگ  تسا  رّدقم  لاؤس  باوج  ِساَّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ 
؟ تسا میهاربا  هب  قلخ  نیرت  کیدزن  یسک  هچ  سپ  تسین  میهاربا  هب  بوسنم  هّکم ،) ناکرـشم   ) كرـش ّتلم  تّینارـصن و  تّیدوهی و  رگا 

دندرک میهاربا  زا  يوریپ  هک  دنتسه  یناسک  میهاربا  هب  ُهوُعَبَّتا  َنیِذََّلل  َمیِهاْربِِإب  اهنآ  نیرت  راوازس  مدرم و  نیرت  کیدزن  دومرف : دنوادخ  سپ 
. شتّما ياقب  نامز  ات  نآ  زا  دعب  هچ  میهاربا و  نامز  رد  هچ 

اهنآ و هب  هیانک  نیا  دندروآ . مالـسا  یبن  تسد  هب  ّماع  تعیب  اب  ینعی  دندروآ  نامیا  هک  یناسک  ربمایپ و  نیا  اُونَمآ و  َنیِذَّلا  َو  ُِّیبَّنلا  اَذـه  َو 
: دومرف یلاعت  يادخ  سپ  یتهج  زا  مادک  ره  دندرک ، میهاربا  هب  ار  ناشدوخ  ّتیولوا  ياعّدا  نانآ  اریز  تسا ، میهاربا  هب  اهنآ  تّیولوا  یفن 
تّلم و هک  دنتـسه  اهنیا  اریز  دنتـسه ، وا  تّما  و  ص )  ) دّمحم نامز  نیا  رد  دشابیم و  وا  تّما  دراد  وا  هب  ّتیولوا  میهاربا  نامز  رد  هک  نآ 

. دندرکن تفلاخم  وا  اب  دئاقع  لوصا  رد  دندرک و  ایحا  ار  میهاربا  نید 
یناسک ناماما و  نانآ  هک  تسا  ع )  ) قداص ماما  زا  دناهدروآ ، ایبنا  هک  هچنآ  هب  تساهنآ  نیرت  هدننک  لمع  ایبنا  هب  مدرم  نیرتراوازـس  هّتبلا 

رب هک  ینامیا  نآ  تسا . هدرک  هدارا  ار  ّصاخ  نامیا  نامیا ، زا  ادخ  هک  دندروآ ، نامیا  هک  یناسک  ینعی  «، 1  » دنشاب ناماما  وریپ  هک  دنتسه 
يول و ّصاخ و  تعیب  رثا 

__________________________________________________

ص 292 ج 1 / ناهرب : ( 1)
289 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اهنآ رما  رد  لوخد  رما و  نیا  تخانـش  تفرعم و  ثعاب  بلق و  رد  ناـمیا  لوخد  بجوم  ناـمه  هک  ددرگیم  لـصاح  ینطاـب  توعد  لوبق 
(. دوشیم لصاح  ماما  ّبح  دراو و  لد  رد  نامیا  ماما ، هب  تعیب  رثا  رب  . ) دوشیم

ناشدوخ زا  موش  تیادف  متفگ  سپ  دـیتسه . دّـمحم  لآ  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  امـش  دومرف : هک  تسا  ع )  ) قداص ماما  زا  دـیزی  نب  رمع  زا  و 
؟ میتسه

رمع ای  دومرف  سپ  مدرک ، هاگن  وا  هب  نم  درک و  هاـگن  نم  هب  سپـس  تفگ  ار  هلمج  نیا  هبترم  هس  ناـشدوخ ، زا  مسق  ادـخ  هب  يرآ  دومرف :
«. 1  » هیآ رخآ  ات  ِساَّنلا ... َیلْوَأ  َّنِإ  دیامرفیم : شباتک  رد  دنوادخ 

هیآ نیا  سپس  دناهدروآ . ناربمایپ  هک  هچنآ  هب  تساهنآ  نیرت  هدننک  لمع  ایبنا  هب  صاخـشا  نیرتراوازـس  هک  تسا  ع )  ) نینمؤملا ریما  زا  و 
و دـشاب ، رود  یـشیوخ  تبارق و  رظن  زا  هچ  رگا  دـنک  تعاطا  ار  ادـخ  هک  تسا  یـسک  دّـمحم  رادتـسود  دومرف : هاگنآ  دومن و  توـالت  ار 

«. 2  » دشاب کیدزن  شیشیوخ  هچ  رگا  دنک  ادخ  ینامرفان  هک  تسا  یسک  دّمحم  نمشد 
ام دنتفگیم : هک  تسا  باتک  لها  هب  هیانک  نانمؤم و  يارب  تسا  تشادـگرزب  بلطم  نیا  تسا ، نانمؤم  ّیلو  ادـخ  َنِینِمْؤُْملا و  ُِّیلَو  ُهَّللا  َو 

. میتسه وا  ناتسود  ادخ و  نادنزرف 

289 ص :  هیآ 69 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(69  ) َنوُرُعْشَی ام  َو  ْمُهَسُْفنَأ  َّالِإ  َنوُّلُِضی  ام  َو  ْمُکَنوُّلُِضی  َْول  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌۀَِفئاط  ْتَّدَو 

289 ص :  همجرت ..... :

و دیـسر ) دنهاوخن  وزرآ  هب   ) دننکیمن هارمگ  ار  دوخ  زج  هدـننک و  هارمگ  ار  امـش  هک  دـنراد  نآ  يوزرآ  راظتنا و  باتک  لها  زا  یهورگ 
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. دننادیمن ار  نیا 
__________________________________________________

ح 61 ص 177 / ج 1 / یشایع : ( 1)
ص 221 ج 1 / یفاص : ( 2)

290 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

290 ص :  ریسفت ..... :

جییهت ار  نینمؤم  تساوخ  دنوادخ  نینمؤم ، تشادـگرزب  باتک و  لها  ندـناوخ  هیفـس  زا  سپ  هک  ایوگ  تسا  قباس  زا  عطقنم  مالک  ْتَّدَو 
. دنوشن رورغم  دنروخن و  بیرف  اهنآ  ندرک  هارمگ  يارب  باتک  لها  ششوک  ببس  هب  هکنیا  ات  دنک 

. دنمهفیمن ار  تیاده  ندرک و  هارمگ  یهارمگ و  الصا  نایاپ  راهچ  دننام  اهنآ  رتشیب  اریز  باتک ، لها  زا  یکدنا  هورگ  ٌۀَِفئاط 
اّما دننک  هارمگ  ار  نانمؤم  هک  دناهدرک  هدارا  هکنیا  اب  َنوُّلُِضی  ام  َو  دنراد  تسود  ار  امش  ندرک  هارمگ  ینعی  ْمُکَنوُّلُِضی  َْول  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم 

. دنناوتیمن
ادـیپ تّدـش  شدوخ  یهارمگ  دـنک  هارمگ  ار  يرگید  دـهاوخب  رگا  هارمگ  صخـش  نوچ  دـننکیم ، هارمگ  ار  ناشدوخ  رگم  ْمُهَـسُْفنَأ  اَّلِإ 

. دنکیم هارمگ  ار  شدوخ  نارگید  ندرک  هارمگ  اب  وا  سپ  دنکیم ،
عنم ریخ  زا  ار  دوـخ  ياهـسفن  دـننکیم و  هارمگ  ار  ناـشدوخ  ریخ  زا  نارگید  عـنم  نارگید و  ندرک  هارمگ  رد  اـهنآ  ینعی  َنوُرُعـْـشَی  اـم  َو 

اب دنشاب ، هتـشادن  راّفک  اب  تّیخنـس  هک  یناسک  نینمؤم  زا  اریز  ار ، ناشدوخ  خنـس  مه  رگم  نینمؤم ، زا  دننکیمن  هارمگ  هکنیا  ای  دننکیم ،
تساهنآ و دـننام  يرفاک  مه  وا  اریز  دوب ، دـهاوخ  نانآ  خنـس  زا  دوش  هارمگ  راّفک  ياوغا  اب  هک  یـسک  و  دـنوشیمن ، هارمگ  اهنآ ، ياوغا 

هارمگ نینمؤم  ندومن  هارمگ  اوغا و  اب  اهنآ  هک  تسا  نیا  ینعم  هکنیا  ای  تسا ، هدـش  اـهنآ  رب  ضراـع  هک  تسا  یـضرع  زیچ  کـی  ناـمیا 
ار نینمؤم  شدوخ  ریظن  یسک  هک  دونـشب  دنیبب و  یتقو  رفاک  اریز  ار ، دوخ  دننام  يراّفک  رگم  دننکیمن  دیدشت  ار  یهارمگ  ای  دننکیمن و 

. دوشیم دیدشت  شیهارمگ  دنکیم ، هارمگ 

290 ص :  هیآ 70 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(70  ) َنوُدَهْشَت ُْمْتنَأ  َو  ِهَّللا  ِتایِآب  َنوُرُفْکَت  َِمل  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای 
291 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

291 ص :  همجرت ..... :

؟ دیهدیم یهاوگ  نآ  قدص  هب  امش  هک  نآ  لاح  دیوشیم و  رفاک  ادخ  تایآ  هب  ارچ  باتک  لها  يا 

291 ص :  ریسفت ..... :

رب ندـناهاگآ  یهلا و  روضح  تحاس  زا  اهنآ  ندومن  رود  ندرمـش و  کچوک  تهج  هب  درک  ادـن  ار  نانآ  دـیعب  يادـن  اب  ِباتِْکلا  َلـْهَأ  اـی 
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. اهنآ تلفغ  لامک 
هیلع هّللا  یّلـص  دّمحم  فصو  رد  نآرق  لیجنا و  تاروت و  رد  تسا  تباث  هک  ینیودت  تایآ  هب  دیوشیم  رفاک  ارچ  ِهَّللا  ِتایِآب  َنوُرُفْکَت  َِمل 

؟ تسا هدش  عیرشت  ینیودت  تایآ  رد  امش  يارب  هک  یماکحا  رد  و  ع )  ) وا ّیصو  هلآ و  و 
رد تسا  تباث  ای  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  یسیع و  یسوم و  زا  تسا  تباث  ریبک ، ملاع  رد  هک  تسا  ینیوکت  تایآ  دوصقم ، هکنیا  ای 

هدننک بیغرت  ای  هدنهد  رازآ  هک  یتادراو  ای  رگتمالم ) یلمع  نادجو   ) تسا يوه  يوریپ  زا  عنام  هدنهد و  رازآ  هک  یلوقع  زا  ریغص ، ملاع 
. تسا

ای تسا ، رتدـیدش  ملع  زا  سپ  نامتک  رفک و  و  دـیتسه ، ادـخ  تایآ  هب  تداهـش  لماح  ای  ار ، ادـخ  تایآ  دـینادیم  ینعی  َنوُدَهْـشَت  ُْمْتنَأ  َو 
زا ار  اههناشن  دینیبیم  دـینکیم و  هدـهاشم  امـش  هکنیا  ای  تایآ ، قدـص  هب  دـیهدیم  تداهـش  دـیوشیم  اهنت  ناتلاثما  اب  یتقو  امـش  هکنیا 

. دنتسه یهلا  تایآ  اهنآ  هکنیا  تهج 
یلع تفالخ  لوبق  هب  هکنیا  اب  تسادـخ  ینیودـت  ینیوکت و  تایآ  هب  اهنآ  رفک  دّـمحم و  تّما  زا  هیانک  دـیآیم  هک  ياهیآ  دـننام  هیآ  نیا 

. دنداد تداهش  (ع )

291 ص :  هیآ 71 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(71  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ  َو  َّقَْحلا  َنوُُمتْکَت  َو  ِلِطاْبلِاب  َّقَْحلا  َنوُِسْبَلت  َِمل  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای 

291 ص :  همجرت ..... :

. دیهاگآ نآ  ّتیناّقح  هب  هک  یتروص  رد  دینک  شوماخ  تاهبش  داب  هب  ار  قح  غارچ  ات  دیزاس  هبتشم  لطاب  هب  ار  ّقح  ارچ  باتک  لها  يا 
292 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

292 ص :  ریسفت ..... :

. دش رکذ  دیعب  يادن  ندروآ  زا  هک  یتّلع  نامه  هب  درک  رارکت  ار  ادن  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای 
فیرحت لـیبق  زا  دـندادیم  ماـجنا  اـهنآ  هک  تسا  يراـک  دوصقم  لـطاب ، اـب  ار  قح  ِلِـطاْبلِاب  َّقَْحلا  دـینکیم  طولخم  ارچ  ینعی  َنوُِسْبَلت  َِمل 

لّوا رد  مالسا  راهظا  لیبق  زا  و  تسوا ، ّیصو  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تعن  زا  باتک  ود  نآ  رد  هک  هچنآ  نامتک  لیجنا و  تاروت و 
لد رد  دّـمحم و  هـب  رفک  راـهظا  لـیبق  زا  و  ناـنآ ، نتخادـنا  کـش  هـب  نینمؤـم و  رب  سیلدـت  باـب  زا  زور  رخآ  رد  نآ  زا  تـشگرب  زور و 
نآ رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هراب  رد  هک  هچنآ   ) نتـشاد هگن  لد  رد  یـسیع و  یـسوم و  قیدصت  راهظا  و  وا ، هب  قیدصت  نتـشادهگن 

(. تسا هدمآ  نانآ  ياهباتک  رد  هک   ) هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تعن  زا  راکنا ، و  تسا ) هدمآ  باتک  ود 
ای ّماع  تعیب  اب  دندروآ  مالسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تسد  هب  هک  یناسک  زا  باتک  لها  رد  ّقح  نامتک  لطاب و  ّقح و  شزیمآ  نیا  و 

ءارآ اب  ار  هّقح  دـئاقع  ارچ  دوشیم : هتفگ  زین  نانآ  هب  ایوگ  دراد . نایرج  ّصاخ ، تعیب  اب  دـندروآ  نامیا  ای  ّماع و  تعیب  اب  دـندروآ  نامیا 
یبلاق و تادابع  و  یناویح ، تاوهش  اب  ار  یکلم  ياههدنراد  زاب  و  یناطیـش ، ياهـسامت  اب  ار  یهلا  ياهـسامت  اهیکیدزن و  و  یناسفن ، دساف 

. دشاب وا  رب  ادخ  ماعنا  ای  دباع  زا  ادخ  تیاضر  ای  ادخ  یکیدزن  ضارغا ، نآ  هچ  رگا  دیناشوپیم  دساف  ضارغا  اب  ار  یبلق 
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دیناشوپیم ار  ّقح  دیتسه ، املع  زا  امش  هک  يدوجو  اب  هکنیا  ای  دینادیم ، ارنآ  نامتک  ّقح و  ندیشوپ  امش  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنَأ  َو  َّقَْحلا  َنوُُمتْکَت  َو 
. تسا رهاظ  تّما  نیا  هب  هیآ  ندز  هیانک  و 

292 ص :  هیآ 72 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(72  ) َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ُهَرِخآ  اوُرُفْکا  َو  ِراهَّنلا  َهْجَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  َلِْزنُأ  يِذَّلِاب  اُونِمآ  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌۀَِفئاط  َْتلاق  َو 
293 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

293 ص :  همجرت ..... :

رفاک زور  رخآ  دـیروآ و  ناـمیا  زور  لّوا  تسا ، هدـش  هداتـسرف  ناناملـسم  يارب  هک  یباـتک  نید و  هب  هک  دـنتفگ : باـتک  لـها  زا  یهورگ 
. دندرگ زاب  مالسا  زا  زین  اهنآ  هلیح  نیدب  دیاش  دیوش .

293 ص :  ریسفت ..... :

ياههلیح دنتـسه و  نایاپ  راهچ  دننام  نانآ  رتشیب  هک  دش  رکذ  قباس  رد  هورگ  ندوب  كدنا  تّلع  و  دنتفگ ، یکدنا  هورگ  ٌۀَِـفئاط و  َْتلاق  َو 
. دنتسین دلب  ار  یناطیش 

. دینک راهظا  ار  ناتنامیا  دنتفگ  ینعی  اُونِمآ  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم 
هک یسک  اریز  دیزادنیب ، نینمؤم  بولق  رد  ههبش  هدرک و  راکنا  دیناوتب  ات  دیروایب  نامیا  زور  لّوا  ِراهَّنلا  َهْجَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  َلِْزنُأ  يِذَّلِاب 

چیه زیچ ، نآ  زا  هک  یـسک  راکنا  زا  تسا ، رتدـیدش  نآ  ریثأت  رتیعقاو و  وا  راکنا  دـنک  راـکنا  ار  زیچ  نآ  هاـگره  دـنکیم  يزیچ  هب  رارقا 
. دنکیم راکنا  هک  تسا  هدید  نآ  رد  یصقن  للخ و  زیچ  نآ  رکنم  هک  دنکیم  نامگ  هدنونش  اریز  دنادیمن ،

. دیوش رفاک  زور  رخآ  ُهَرِخآ و  اوُرُفْکا  َو 
نیا دناوخیم و  زامن  سّدقملا  تیب  فرط  هب  دمآ  هنیدم  هب  یتقو  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور  نآ  لوزن  نأش  هراب  رد  َنوُعِجْرَی  ْمُهَّلََعل 

مارحلا هّللا  تیب  يوس  هب  سّدـقملا  تیب  زا  ار  ربماـیپ  دـنوادخ  هک  یتـقو  سپ  دـندیزرویم ، بجع  نادـب  دـمآ و  دنـسپ  ار  دوهی  موق  ینعم 
: دنتفگ دوهی  سپ  دوب . رهظ  زامن  رد  هلبق  ندنادرگ  رب  و  دندش ، تحاران  راک  نیا  زا  دنادرگرب 

زور لّوا  دّمحم  رب  هک  هچنآ  هب  دـیروایب  نامیا  سپ  دومن  يور  ام  هلبق  هب  هک  یلاح  رد  دـناوخ  ار  حبـص  زامن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم 
هب ور  هک  یلاح  رد  ادـخ  لوسر  ندـناوخ  زامن  هب  هک  تسا  نیا  زور  رخآ  زا  ناـشدوصقم  دـیوش . رفاـک  زور  رخآ  رد  و  تسا ، هدـش  لزاـن 

«. 1  » دندرگرب ام  هلبق  هب  ناناملسم  دیاشات  دنوش  رفاک  تسا  هدومن  مارحلا  دجسم 
294 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

294 ص :  هیآ 73 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ِهَّللا ِدَِـیب  َلْضَْفلا  َّنِإ  ُْلق  ْمُکِّبَر  َدـْنِع  ْمُکوُّجاُحی  َْوأ  ُْمتِیتوُأ  ام  َْلثِم  ٌدَـحَأ  یتُْؤی  ْنَأ  ِهَّللا  يَدُـه  يدُْـهلا  َّنِإ  ُْلق  ْمُکَنیِد  َِعبَت  ْنَِمل  ـَّالِإ  اُونِمُْؤت  ـال  َو 
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(73  ) ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی 

294 ص :  همجرت ..... :

ادـخ هک  تسا  یهار  تداعـس  هار  هک  يراصن ) دوهی و  اـب   ) ربمغیپ يا  وگب  دـشاب . امـش  نید  وریپ  هک  یـسک  نآ  هب  رگم  دـیرواین  ناـمیا  و 
هک ربمغیپ  يا  وگب  دننک . جاجتحا  راگدرورپ  دزن  امـش  اب  هک  نآ  هن  دنکیم  اطع  رگید  یتّما  هب  امـش  باتک  تعیرـش و  دـننام  و  دـیامنیم ،

. تساهتنمیب تمحر  لضف و  ار  ادخ  و  دنک . اطع  دهاوخ  هک  ره  هب  تسادخ  تسد  هب  تمحر  لضف و 

294 ص :  ریسفت ..... :

نتـشاد هگن  لد  رد  اب  ار  ینابز  يرهاظ و  نامیا  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  تسا و  اونمآ »  » رب فطع  تسا و  هفیاط  نامه  مالک  زا  اُونِمُْؤت  َو ال 
. دینکن راهظا  ّتینارصن  ای  تّیدوهی و 

زاـب اـهنآ  و  دـنرتکیدزن ، امـش  لوق  لوـبق  هب  اـهنآ  هک  دـشاب  امـش  نید  رب  شمالـسا  زا  لـبق  هک  یـسک  رب  رگم  ینعی  ْمُکَنیِد  َعـِبَت  ْنَِمل  اَّلِإ 
دندوبن امش  نید  هب  البق  هک  یناسک  فالخ  هب  دوشیم ، تیوقت  امـش  نید  لها  امـش و  نید  هلیـسو  نیدب  و  امـش ، نید  هب  رگم  دندرگیمن 

امش نید  رد  نوچ  دیوشیمن  دنمهرهب  امـش  مالـسا ، نید  زا  اهنآ  تشگرب  زا  دنک  رثا  مه  رگا  و  دنکن ، رثا  امـش  راکنا  لوبق و  نانآ  رد  هک 
. دنوشیمن لخاد 

دوش هداد  یـسک  هب  هکنیا  هب  ار  ناترارقا  دینکن  رهاظ  ای  دشاب  امـش  نید  عبات  هک  ار  یـسک  رگم  دـینکن  قیدـصت  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  ای 
هچنآ لثم 
__________________________________________________

ص 292 ج 1 / ناهرب : ( 1)
295 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشاب امش  نید  عبات  هک  یسک  هب  رگم  تاروت ،) یهلا  باتک   ) تسا هدش  هداد  امش  هب  هک 
راهظا ضحم  هب  باتک  لها  لوق  هب  دیوشن  هتفیرف  نینمؤم  يا  ینعی  نینمؤم  يارب  ادخ  زا  دشاب  باطخ  اُونِمُْؤت  َو ال  ادخ  لوق  تسا  نکمم  و 

. دوش رهاظ  شلعف  راثآ  ببس  هب  شراتفگ  یتسار  هک  ییاج  ات  دشاب  امش  نید  عبات  هکنیا  رگم  دینکن  ار  یسک  قیدصت  و  نامیا ،
« اونمؤت ال   » هب قّلعتم  یتؤی » نا  : » یلاعت يادـخ  لوق  تسا و  هضرتعم  هلمج  ِهَّللا  يَدُـه  يدُْـهلا  َّنِإ  ُْلق  یلاعت  يادـخ  لوق  ریدـقت  ره  هب  سپ 

بناج زا  تسا  مالک  يادـتبا  يدُْـهلا  َّنِإ  ُْلق  هکنیا  ای  دوش ، هداد  یـسک  هب  تسا  هدـش  هداد  امـش  هب  هک  هچنآ  لثم  دـینکن  رواب  ینعی  تسا 
ربخ زا  دـعب  ربخ  مّود  رظن  ربانب  تسا و  نآ  ربخ  یتؤی » نأ   » لّوا رظن  ربانب  تسا ، يدـه »  » ربخ ای  تسا  يدـه »  » زا لدـب  ِهَّللا  يَدُـه  و  ادـخ ،

باتک و زا  مه  رگید  یکی  هب  ُْمتِیتوُأ  ام  َْلثِم  ٌدَحَأ  یتُْؤی  ْنَأ  هک  دیـشاب  هتـشاد  داقتعا  هک  تسا  نآ  تیاده  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و  تسا ،
ریمـض و  دننک ، هّجاحم  امـش  اب  هکنیا  ات  ای  دننک  هّجاحم  امـش  اب  هکنیا  هب  ْمُکِّبَر  َدـْنِع  ْمُکوُّجاُحی  َْوأ  دـهدب  داد ، امـش  هب  هچنآ  لثم  تعیرش 

هدش هدناوخ  نأ »  » هزمه فیفخت  ماهفتـسا و  هزمه  ّدم و  اب  یتؤی » نأ   » و دراد ، تّیمومع  ینعم  رد  نوچ  ددرگیم  رب  دحا »  » هب مکوّجاحی » »
دزن امش  اب  هکنیا  ات  تسا  هدش  هداد  امـش  هب  هک  هچنآ  دننام  یـسک  هب  دوش  هداد  هک  دیروآیم ، دای  هب  ایآ  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و  تسا ،

. دهدیم یفن  ینعم  هک  تسا ، هدش  هدناوخ  نإ »  » هزمه رسک  اب  دننک و  جاجتحا  ناتراگدرورپ 
. دیوش عنام  ار  نآ  ندیسر  ای  دیناسرب  ار  نآ  هلیح  اب  ات  تسین  امش  تسد  هب  ادخ  مرک  لضف و  وگب  باتک  لها  هب  ُْلق 

تـسد هب  هک  تساـیند  ردـص و  هعـس  تیادـه و  تّوـبن و  تلاـسر و  تمکح و  باـتک و  زا  ّمعا  لـضف  زا  دوـصقم  ِهَّللا و  ِدَِـیب  َلْـضَْفلا  َّنِإ 
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296 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسادخ .
لضف یئوگب  ات  دوشیمن  مامت  ود  نآ  تّما  یسیع و  یسوم و  هب  ندرک  اطع  اب  درادن و  ندش  مامت  شلـضف  هک  ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی 

. دیدومن اعّدا  دیدرک و  نامگ  امش  هک  روطنآ  دوشیمن ، هداد  ود  نآ  ریغ  هب 
اطع وا  هب  دراد  ّتیلها  یـسک  هک  دـنیبب  ادـخ  هاگره  سپ  دـشاب ، ادـخ  لضف  لومـشم  هتـشاد  تّیلها  هک  یـسک  هب  تسا  هاـگآ  اـناد و  ٌمِیلَع 

. دیشاب هتشاد  شوخان  ار  نآ  امش  هچ  رگا  دنکیم 

296 ص :  هیآ 74 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(74  ) ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  ُوذ  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِِهتَمْحَِرب  ُّصَتْخَی 

296 ص :  همجرت ..... :

. تساهتنمیب تمحر  لضف و  ار  دنوادخ  هک  دنادرگ  دوخ  تمحر  لضف و  هب  صوصخم  دریگ  ّقلعت  وا  ّتیشم  هک  ار  هک  ره 

296 ص :  ریسفت ..... :

لوبق تلاسر و  زا  تسا  ترابع  لـضف  نوچ  و  دـهدیم ، زاـیتما  دـهاوخب  هک  ار  یـسک  شدوخ  تمحر  هب  ینعی  ُءاـشَی  ْنَم  ِِهتَمْحَِرب  ُّصَتْخَی 
لوبق يول و  ّصاـخ و  تعیب  اـب  تیـالو  لوبق  تیـالو و  زا  تسا  تراـبع  تمحر  و  يرهاـظ ، توعد  لوبق  يوبن و  هّماـع  تعیب  اـب  تلاـسر 

، تسا یمومع  نآ  لوبق  تلاسر و  توعد  نوچ  دـنکیم  اطعا  قلطم  رب  تلالد  هک  دروآ  ءاتیا »  » ظفل لضف  بناـج  رد  اذـل  ینطاـب ، توعد 
. تسا رایتخا  زایتما و  هب  رعشم  هک  دروآ  صاصتخا  ظفل  تمحر  بناج  رد  یلو 

. تسین وا  ياطعا  رد  لخب  دوشیمن و  مامت  وا  لضف  هک  يوحن  هب  ِمیِظَْعلا  ِلْضَْفلا  ُوذ  ُهَّللا  َو 

296 ص :  هیآ 75 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

اُولاق ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ًاِمئاق  ِْهیَلَع  َْتمُد  ام  َّالِإ  َْکَیلِإ  ِهِّدَُؤی  ٍرانیِدـِب ال  ُْهنَمَْأت  ْنِإ  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  َکـَْیلِإ  ِهِّدَُؤی  ٍراـْطنِِقب  ُْهنَمْأـَت  ْنِإ  ْنَم  ِباـتِْکلا  ِلـْهَأ  ْنِم  َو 
(75  ) َنوُمَْلعَی ْمُه  َو  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَی  َو  ٌلِیبَس  َنیِّیِّمُْألا  ِیف  اْنیَلَع  َْسَیل 

296 ص :  همجرت ..... :

( دوهی  ) باتک لها  رگید  یخرب  دننک و  تناما  ّدر  يراپـسب  تناما  اهنآ  هب  يرایـسب  لام  رگا  هک  دننانچ  يراصن ) زا   ) باتک لها  زا  یـضعب 
، ام يارب  دـنیوگ  هک  ور  نیا  زا  ینک  يریگ  تخـس  نآ  هبلاطم  رب  هک  نآ  زج  دـننکن  ّدر  یهد  تناـما  راـنید  کـی  اـهنآ  هب  رگا  هک  دـننانچ 

یتروص رد  دنهد  تبـسن  تاروت  باتک  هب  ار  نخـس  نیا  درادن و  یهانگ  تاروت  لها  ریغ  لام  ندروخ  هلیـسو  ره  هب  تاروت  باتک  ناوریپ 
. دنهدیم غورد  تبسن  ادخ  هب  هک  دننادیم  هک 
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297 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

297 ص :  ریسفت ..... :

: تسا هتفگ  هک  ایوگ  تسا  ینعم  رابتعا  هب  فطع  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  َو 
ماقم رد  باتک  لها  زا  و  دنملاس . يرگهلیح  زا  اهنآ  زا  یضعب  دننکیم و  يرگهلیح  یناطیش  ياههلیح  اب  هک  دنتسه  یناسک  باتک  لها  زا 

، واگ تسوپ  رادقم  هب  ای  رانید ، رازه  ای  تسا  هرقن  ای  الط  زا  هیقو  لهچ  راطنق  تسا و  يّدـعت  يارب  ءاب  ٍراْطنِِقب  ُْهنَمَْأت  ْنِإ  ْنَم  تنایخ  تناما و 
هب يرایـسب  لام  رگا  هک  تسا  باتک  لها  زا  یـضعب  حدـم  دوصقم  و  رانید ، رازه  داتفه  ای  هیقو ، تسیود  رازه و  کی  ای  هرقن ، ای  الط  زا  رپ 

. دنکیمن تنایخ  یهد  تناما  وا 
. دنشابیم يراصن  زا  یضعب  صاخشا  هنوگ  نیا  زا  دوصقم  دناهتفگ  یخرب  دنکیم ، ادا  ار  تناما  ینعی  َْکَیلِإ  ِهِّدَُؤی 

رد یّتح  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  تسا ، ریناند  نآ  عمج  هکنیا  لیلد  هب  تسا  رّاند »  » رانید لصا  ٍرانیِدـِب  ُْهنَمَْأت  ْنِإ  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 
. دنزرویم تنایخ  مه  كدنا  لام 

زا یـضعب  دوصقم  دـناهتفگ : یخرب  يوشن ، بیاغ  وا  رظن  زا  هکنیا  رگم  دـنادرگیمن  رب  وت  هب  ار  نآ  ًاِمئاق  ِْهیَلَع  َْتمُد  ام  اَّلِإ  َکـَْیلِإ  ِهِّدَُؤی  ـال 
. درادن هورگ  کی  هب  یصاصتخا  تنایخ  تناما و  زا  مادک  چیه  هک  تسا  نیا  ّقح  تسا و  نادوهی 

ام رب  باتک  لها  ریغ  ّقح  رد  دـنتفگ  هک  ٌلـِیبَس  َنیِّیِّمُأـْلا  ِیف  اـْنیَلَع  َْسَیل  اُولاـق  ْمُهَّنَأـِب  تسا  تهج  نآ  زا  تناـما  ندرکن  ادا  نآ  ینعی  َکـِلذ 
298 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  یتبوقع 

. میرادن یهانگ  مینک  یهاتوک  باتک  لها  ریغ  قوقح  رد  ام  رگا  ینعی  تسین 
دوصقم ای  هدـش ، ثوعبم  هّکم  زا  هک  تسا  دّـمحم  هب  بوسنم  مالـسا  هکنیا  باـب  زا  مالـسا  لـها  اـی  تسا  هّکم  لـها  اـی  نیّیما »  » زا دوصقم 

. دشاب هتشادن  یهلا  نید  تعیرش و  باتک و  هک  تسا  یسک  ره  دوصقم  ای  تسا ، هتـشونن  هدناوخن و  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم 
يارب تاروت  رد  دناهتفگ : دناهتسناد و  لالح  ار  ناشدوخ  نیفلاخم  هب  ندرک  ملظ  نانآ  هک  دوشیم  یشان  اجنآ  زا  باتک  لها  راتفگ  نیا  و 
يزیچ چیه  دناهتفگ  غورد  ادخ  نانمـشد  دومرف : دناوخ  ار  هیآ  نیا  یتقو  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا  و  تسا . هدـشن  مارح  اهنآ 

هاوخ دـشاب و  راکوکین  صخـش  لام  تناما  هاوخ  درک ، ادا  ار  نآ  دـیاب  هک  تناما  زج  تسا  نم  ياـپ  ریز  نآ  هکنیا  رگم  دوبن  ّتیلهاـج  رد 
«. 1  » راکدب رجاف و  لام 

هب هیانک  نیا  و  تسا . غورد  هک  دـننادیم  اهنآ  و  دـندنبیم ، غورد  ادـخ  رب  َنوُمَْلعَی  ْمُه  َو  َبِذَْـکلا  ِهَّللا  یَلَع  راـتفگ  نیا  اـب  ینعی  َنُولوُقَی  َو 
ره راکنا  فالتخا و  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  تافو  زا  دـعب  دـندروآ  دـیدپ  هک  هچنآ  هب  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تّما 

هّمئا تماـما  هب  هک  یناـسک  نیب  دـندنبیم و  هعیـش  هب  ار  دوـخ  هک  یناـسک  نیب  اـم ، ناـمز  رد  ینعم  نـیا  هکناـنچ  ار ، رگید  هورگ  یهورگ 
ار اهنآ  تفع  اب  نانز  نوخ و  اهلام و  و  دننکیم ، ریفکت  نعل و  ار  رگید  یـضعب  یـضعب ، هک  تسا  دوجوم  زین  دنراد  رارقا  ع )  ) هناگهدزاود
هن شلاـم و  هن  شدوـخ ، هن  درادـن  یتـمرح  اـم  فلاـخم  هک  دـنکیم  اـعّدا  لـباقتم ، ياـههورگ  زا  کـی  ره  دنرامـشیم و  لـالح  دوـخ  رب 

. شسومان

298 ص :  هیآ 76 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(76  ) َنیِقَّتُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإَف  یقَّتا  َو  ِهِدْهَِعب  یفْوَأ  ْنَم  یَلب 
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298 ص :  همجرت ..... :

. دراد تسود  ار  ناراکزیهرپ  ادخ  هک  تسادخ  بوبحم  دشاب  سرت  ادخ  دنک و  افو  دوخ  دهع  هب  سک  ره  يرآ 
__________________________________________________

ح 19 ص 294 / ج 1 / نیلقثلا : رون  ( 1)
299 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

299 ص :  ریسفت ..... :

. دراذگیمن او  ار  ناگدنب  یهاوخ  داد  دنوادخ  اریز  دنراکهانگ  اهنآ  یَلب 
هب هدـهعب »  » هک سک  ره  اریز  دـنراکهانگ ، اهنآ  ینعی  تسا ، نآ  نّمـضتم  یلب »  » هک تسا  ياهلمج  لیلعت  تسا و  مـالک  يادـتبا  یفْوَأ  ْنَم 

ذخا دهع  نیمه  زا  زین  اهدـهع  ریاس  هب  يافو  و  تسا ، هتـسب  ّصاخ  ای  ّماع  تعیب  اب  ّیبن  ّیـصو  ای  ّیبن  اب  هک  يدـهع  نآ  دـنک ، افو  شدـهع 
. ددرگیم بوسحم  دهع  نیمه  هب  يافو  زا  تسا و  هدش 

نآ هب  هک  تسا  ییاهزیچ  ءزج  يراد  تناما  تیاـعر  سپ  تسا ، هتـسب  دـهع  نآ  هب  شتعیب  رد  هک  هچنآ  تفلاـخم  زا  دزیهرپب  ینعی  یقَّتا  َو 
. باتک لها  زا  هاوخ  دشاب و  یّما  هاوخ  تسا  هتسب  دهع 

ناراکزیهرپ دنوادخ  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  سپ  تسا ، مکح  تّلع  هب  راعشا  تهج  ریمض  ياج  هب  رهاظ  مسا  نداهن  َنیِقَّتُْملا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإَف 
. دریگیم وا  زا  ار  شماقتنا  دنوادخ  دنک ، ملظ  ار  ادخ  بوبحم  هک  سک  ره  دراد و  تسود  ار 

هتـسب ناـمیپ  نمؤـم  رب  یلب  تسا : نیا  نآ  ینعم  دـشاب و  شدوـخ  رب  قباـس ، هلمج  ریرقت  یلب »  » نتـشاد حـیجرت  لاـمتحا  هب  تسا  نـکمم  و 
هب هک  یـسک  اریز  دـیامن . زیهرپ  هدومن  فصو  شنامیپ  دـهع و  رد  هچنآ  هب  تفلاخم  زا  هدرک  اـفو  دـهع  هب  هکنیا  طرـش  هب  تسین  یهاـنگ 

و دسریمن ، یتحاران  هورکم و  ّبحم  فرط  زا  ار  بوبحم  و  دوشیم ، ادخ  بوبحم  دـیامن  زیهرپ  دـهع  اب  تفلاخم  زا  دـنک و  افو  شدـهع 
. دنکیمن هذخاؤم  هدرک ، شنمشد  هب  هک  یطارفا  دروم  رد  ار  وا  ّبحم 

299 ص :  هیآ 77 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َو ال ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ْمِْهَیلِإ  ُرُْظنَی  َو ال  ُهَّللا  ُمُهُمِّلَُکی  َو ال  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهل  َقـالَخ  ـال  َکـِئلوُأ  ًـالِیلَق  ًاـنَمَث  ْمِِهناـْمیَأ  َو  ِهَّللا  ِدـْهَِعب  َنوُرَتْشَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(77  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ْمِهیِّکَُزی 

300 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

300 ص :  همجرت ..... :

نخس اهنآ  اب  ادخ  و  تسین ، ياهرهب  ّقح  تشهب  زا  ترخآ  رد  ار  نانیا  دنشورف  كدنا  ياهب  هب  ار  دوخ  دنگوس  ادخ و  دهع  هک  نانآ  انامه 
. دوب دهاوخ  كاندرد  باذع  مّنهج  رد  ار  نانآ  دنادرگن و  هزیکاپ  هانگ  يدیلپ  زا  درگنن و  اهنادب  تمایق  رد  تمحر  رظن  هب  دیوگن و 

300 ص :  ریسفت ..... :
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تسا دنوادخ  ضغب  دروم  دشابن  راکزیهرپ  دنکن و  افو  شدهع  هب  هک  یسک  دوش : هتفگ  نینچ  هک  درکیم  اضتقا  هلباقم  َنوُرَتْشَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
دّکؤم تادیکأت  اب  ار  نآ  و  دـتفیب . اج  رتهب  سوفن  رد  هکنیا  ات  دومن  زاربا  رّدـقم  لاؤس  باوج  تروص  رد  ار  ینعم  نیا  یلاعت  يادـخ  یلو 

هب هک  یـسک  لاح  تسا : هدش  هتفگ  هک  ایوگ  سپ  دـنکیم ، اضتقا  نینچ  بضغ  مشخ و  ماقم  نوچ  داد  لیـصفت  طسب و  مالک ، رد  دومن و 
دنوادخ سپ  دننکـشیم ؟ ار  نامیپ  هک  یناسک  دهع و  ناگدننک  ضقن  لاح  تسا  هنوگچ  دـش ، هتـسناد  دـشاب  راکزیهرپ  دـنک و  افو  دـهع 

و مسق . ینعم  هب  تسا  نیمی  عمج  ْمِِهناْمیَأ  َو  دناهتـسب  نامیپ  نآ  هب  تعیب ، رد  هک  ار  ادـخ  دـهع  ِهَّللا  ِدـْهَِعب  دنـشورفیم  هک  یناـسک  دومرف :
تعیب ياهدقع  دوصقم  ای  دندرکیم . دـقع  تسار  تسد  اب  ار  مسق  ندروخ ، مسق  نیح  رد  نانآ  هک  دـناهدیمان  تهج  نآ  زا  نیمی  ار  مسق 

. تسار تسد  اب  رگم  دوشیمن  هتسب  تعیب  اریز  تسا ،
، تسه نآ  رد  هک  هچ  ره  اب  ایند  اریز  تسا ، يویند  ياهضرع  ایند و  يرهاظ  ياههبنج  كدـنا  ياـهب  زا  روظنم  كدـنا ، ياـهب  اًـلِیلَق  ًاـنَمَث 
زا وا  سپ  ذّذـلتم ، نآ  ذـئاذل  هب  تسا و  ترخآ  هب  هّجوتم  هک  یـسک  اّما  و  تسا . يزیچان  نمث  تسا ، هداد  تیاضر  ایند  هب  هک  یـسک  يارب 
رد هک  تسا  یـسک  دـننام  دـنک  فـّقوت  ادـخ  رما  هب  اـیند  رد  رگا  یـسک  نینچ  و  تسا ، رجزنم  ـالماک  نآ  زا  دراد و  ار  ترفن  لاـمک  اـیند 

301 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دراد . دوجو  ناوارف  دیلپ ، يذوم و  تارشح  نآ  رد  تسا و  هدش  ینادنز  ياهلبزم 
هاگـشیپ زا  ندوب  رود  دنـسپان و  فاصوا  هب  راضحا  دـیکأت و  تهج  هب  تسادـتبم  رارکت  تّلع  هب  رود  هب  هراشا  مسا  ندرب  راـک  هب  َکـِئلوُأ 

. یهلا روضح 
. دنرادن ياهرهب  ْمَُهل  َقالَخ  ال 

. تساهنآ رب  یلاعت  يادخ  مشخ  زا  هیانک  ادخ  ندرکن  رظن  نتفگن و  نخس  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمِْهَیلِإ  ُرُْظنَی  َو ال  ُهَّللا  ُمُهُمِّلَُکی  َو ال  ِةَرِخْآلا  ِیف 
. دنکیمن هزیکاپ  ناشناهانگ  زا  هکنیا  ای  دنکیمن ، رکذ  یبوخ  ریخ و  هب  ار  اهنآ  دنکیمن و  انث  اهنآ  رب  ْمِهیِّکَُزی  َو ال 

، درک یفن  ناـنآ  زا  فرـش  تاـجرد  بیترت  هب  تسه  فرـش  تشادـگرزب و  اـهنآ  رد  هک  ار  یفاـصوا  هک  نآ  زا  سپ  ٌمـِیلَأ  ٌباذَـع  ْمَُـهل  َو 
. درک تابثا  اهنآ  يارب  ار  كاندرد  باذع  رارقتسا 

رد ار  ادخ  دنک  عطق  ار  شردارب  لام  هک  دنک  دـهع  يدـنگوس  اب  سک  ره  هک  «، 1  » تسا هدش  هداد  تبـسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب 
ات َنوُرَتْشَی ... َنیِذَّلا  َّنِإ  تسا : هدومرف  لزان  شباتک  رد  ار  بلطم  نیا  قیدصت  دنوادخ  و  تسا ، كانبـضغ  وا  رب  هک  دـنکیم  تاقالم  یلاح 

. هیآ رخآ 

301 ص :  هیآ 78 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َو ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  َوُه  ام  َو  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  َوُه  َنُولوُقَی  َو  ِباتِْکلا  َنِم  َوُه  ام  َو  ِباتِْکلا  َنِم  ُهُوبَـسْحَِتل  ِباتِْکلِاب  ْمُهَتَنِْـسلَأ  َنوُْولَی  ًاـقیِرََفل  ْمُْهنِم  َّنِإ  َو 
(78  ) َنوُمَْلعَی ْمُه  َو  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَی 

301 ص :  همجرت ..... :

ادخ باتک  زا  ارنآ  امـش  دناهدناوخ ، دوخ  شیپ  زا  هچنآ  ات  دنهدیم  لیدبت  رییغت و  ار  ینامـسآ  باتک  تئارق  باتک  لها  زا  یخرب  انامه  و 
رد تسا ، هدـش  لزان  ادـخ  بناج  زا  تایآ  نآ  دـنیوگ  دوب و  دـهاوخن  ادـخ  باـتک  زا  هدـش  فیرحت  بلطم  نآ  زگره  دـیراد و  بوسحم 

. دندنبیم غورد  ادخ  هب  هک  تساهنآ ) دوخ  فیرحت   ) دننادیم دوخ  هکیلاح  رد  تسین  ادخ  بناج  زا  هک  یتروص 
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__________________________________________________

ص 292 ج 1 / ناهرب : ( 1)
302 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

302 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

هدروآ دیکأت  تادا  ود  فوطعم  رد  ُْهنَمَْأت و  ْنِإ  ْنَم  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ادـخ : لوق  رب  تسا  فطع  ِباتِْکلِاب  ْمُهَتَنِْـسلَأ  َنوُْولَی  ًاقیِرََفل  ْمُْهنِم  َّنِإ  َو 
دوهی و یبهذم  ياهباتک  نتـشون  رد   ) نآ رد  راکنا  ّکش و  هار و  و  ّمذ ، رد  تسا  رتاسر  دیکأت ) ود   ) نیا ندروآ  اریز  ّنا ل ،) ، ) تسا هدـش 

هدش بلق )  ) نوگرگد نخس ، هک  دراد  نآ  هب  تهابـش  مالک  نیا  و  درک . الود  دیچیپ و  تفات و  ارنآ  ینعی  هاول »  » و دوشیم ، هتـسب  مهلاثما )
: تسا نینچ  هلمج  يریدقت  يانعم  دشاب و 

هتـشر ای  خـن   ) لوتفم هب  نابز  هک  تسا  نیا  ربانب  لصا  رد  هکنیا  اـی  تسا . داـیز  ینوگرگد )  ) بلق نیا  دـننام  و  مهتنـسلأب » باـتکلا  نوولی  »
. تسا هدش  هیبشت  لوتفم  تلآ  هب  باتک  و  دشاب ) هدش  هدیبات  هک  یکیراب  يزلف 

هب دـننکیم  فیرحت  ار  باتک  نانآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  باتک . اب  ار  ناشیاهنابز  دـنهدیم  تکرح  هک  تسا ، نیا  هیآ  ینعم  هکنیا  اـی 
دوـصقم ریغ  ینعم  رب  لـمح  هداد و  رییغت  یلـصا  ینعم  زا  ینعم ، بسح  هب  و  ندوـمن ، لیدـبت  ندرک و  مک  ندرک و  داـیز  اـب  ظـفل ، بسح 

ار ناشیاهنابز  هکنیا  ای  ادخ ، نابز  اب  هن  دنناچیپیم  دـنهدیم و  بات  ناشدوخ  ياهنابز  اب  ار ، باتک  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  ای  دـننکیم ،
. دنهد تکرح  ار  ادخ  نابز  هکنیا  هن  دنهدیم  تکرح  باتک  اب 

يزیچ نآ  هباشم  تروص ، رظن  زا  نوچ  تسا ، باتک  زا  ِباتِْکلا  َنِم  دوشیم  يراج  نانآ  نابز  رب  هچنآ  هک  دـینک  نامگ  امـش  ات  ُهُوبَـسْحَِتل 
یسوم و تعیرش  ماکحا  زا  يزیچ  ای  دنناوخیم  ار  لیجنا  تاروت و  زا  يزیچ  ناشیاهتّینانا  ءارآ و  اب  اهنآ  ینعی  تسا ، باتک  رد  هک  تسا 

يا دـینک  نامگ  امـش  ات  دـننکیم  رکذ  امـش  يارب  دـشاب ، هتـشادن  لیجنا  تاروت و  تروص  هب  یـصاصتخا  باـتک ، هکنیا  رباـنب  ار ، یـسیع 
. تسا یسیع  یسوم و  تعیرش  زا  هدش  رکذ  هک  هچنآ  ای  تسا  لیجنا  تاروت و  زا  هدش  هدناوخ  هک  هچنآ  هک  ناگدنونش 

303 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

303 ص :  تسا ..... . هدش  هداد  تبسن  سفن  هب  هک  ینابز  ببس  هب  باتک  ندیخرچ  ندروخ و  بات  قیقحت 

هتـشگ ادـخ  نابز  هک  ینابز  رب  هک  تسا  نآ  باتک ، اریز  تسین ، باتک  زا  دـننکیم  يراج  نابز  رب  اهنآ  هک  هچنآ  ِباـتِْکلا و  َنِم  َوُه  اـم  َو 
تالآ و وا  ياضعا  دوجو و  مامت  تسا و  هتـشگ  یلاخ  شدوخ  هب  دوجو  تبـسن  زا  نابز  نیا  بحاص  هک  تهج  نادـب  دوش ، يراـج  تسا 

. تسا هدش  ادخ  تاودا 
ادـخ وا و  نیب  یتبـسن  چـیه  هک  دراد  نایرج  یـسک  ناـبز  رب  یلو  تسا ، باـتک  تروص  هب  هچ  رگا  دـنناوخیم ، باـتک  لـها  هک  يزیچ  و 

، درادـن صوصخم  نابز  ندز  فرح  هب  صوصخم و  باـتک  شقن  هب  صاـصتخا  تسا و  یلک  هچ  رگا  باـتک ، فورح  شوقن و  و  تسین ،
دننام دـشاب ، ادـخ  هب  بوسنم  هک  ینابز  ای  دوش ، رداص  تسادـخ  هب  بوسنم  هک  یتسد  زا  هک  تسا  نیا  نآ ، رب  باـتک  قدـص  طرـش  یلو 

. تسا عوبتم  هک  ّیبن  تبسن  زا  تسا  رتفیعض  وریپ  عبات و  تبسن  هک  تسا  نیا  تیاهن  ایبنا ، نابز  تسد و 
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ناشدوخ ياهتـسد  اب  ار  باـتک  هک  ناـنآ  رب  ياو  ینعی  ْمِهیِدـْیَِأب  َباـتِْکلا  َنُوُبتْکَی  َنیِذَِّلل  ٌلـْیَوَف  یلاـعت : يادـخ  لوق  تسا ، هیآ  نیا  ریظن  و 
. ادخ تسد  اب  هن  دنسیونیم ،

نیح رد  هدنب  نابز  تسا ، هتـسیاش  هک  تسا  بلطم  نیا  هب  هراشا  هیآ  نیا  هیآ و  رخآ  ات  اًلِیلَق .... ًانَمَث  ِِهب  اوُرَتْشَِیل  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  اذه  َنُولوُقَی  َُّمث 
نیموصعم و  تسا ، هدرک  رما  نآرق  توالت  هب  ار  شناگدنب  دنوادخ  دشاب . ادخ  تسد  نابز و  نتـشون ، نیح  رد  شتـسد  باتک و  ندناوخ 

هروس تقو  ره  نینچمه  و  کیّبل . مهّللا  کیّبل  دـنیوگب  دـنناوخیم  نآرق  رد  ار  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  باطخ  هاـگره  هک  تسا ، هدرک  رما  ار 
304 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دنیوگب  دنناوخیم  ار  دیحوت 

هک یئاهزیچ  زا  اهنیا  ریظن  و  دنیامن ، ادخ  رافغتسا  ادخ و  دمح  حیبست و  دندناوخ  ار  ِهَّللا  ُرْصَن  َءاج  اذِإ  هروس  تقو  ره  و  یبر ) هللا  کلذک  )
ادخ نابز  شنابز ، هک   ) دش لمع  يراق  دروم  رد  هک  روط  نیمه  دوش ، ضرف  ادخ  نابز  يراق  نابز  تسا  هتـسیاش  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد 

و دشاب ) یهلا  نایب  مکح  رد  دیاب  مه  نآ  ینعی   ) دوشیم لمع  روط  نامه  زین  تسا ) هدش  هدـناوخ  هک  هچنآ   ) ءورقم دروم  رد  دوش ) ضرف 
. دیناوخب رایسب  ار  ادخ  تسا  هدش  هتفگ  هک  تسا  ياهلماعم  نآ  دننامه  نیا 

تسین ادخ  دزن  زا  نآ  هک  یلاح  رد  تسادخ ، دزن  زا  میناوخیم  ام  هک  ار  هچنآ  دنیوگیم ، ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  َوُه  ام  َو  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  َوُه  َنُولوُقَی  َو 
. تسا ناطیش  دزن  زا  ناشدوخ و  دزن  زا  هکلب 

ناشدوخ نانآ  ای  دنیوگیم . غورد  هک  دننادیم  َنوُمَْلعَی  ْمُه  َو  دندنبیم ، غورد  ادخ  رب  ناشراتفگ  نیا  اب  ینعی  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَی  َو 
تـسا نآ  زا  ریغ  دنراد  لد  رد  هچنآ  دنیوگیم و  غورد  ددـنبیم و  غورد  ادـخ  رب  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  ای  دـننکیم ، باسح  املع  زا  ار 

. تسا غورد  ناشیاههتفگ  هک  دننادیم  اهنآ  دخرچیم و  نآ  هب  ناشنابز  هک 

304 ص :  هیآ 79 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َنوُمِّلَُعت ُْمْتنُک  اِمب  َنیِِّیناَّبَر  اُونوُک  ْنِکل  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ِیل  ًادابِع  اُونوُک  ِساَّنِلل  َلوُقَی  َُّمث  َةَُّوبُّنلا  َو  َمْکُْحلا  َو  َباتِْکلا  ُهَّللا  ُهَِیتُْؤی  ْنَأ  ٍرَـشَِبل  َناک  ام 
(79  ) َنوُسُرْدَت ُْمْتنُک  اِمب  َو  َباتِْکلا 

304 ص :  همجرت ..... :

. دیتسرپ ادخ  ياج  هب  ارم  دیوگ  مدرم  هب  هک  دسرن  ار  وا  دشخب  تمکح  باتک و  وا  هب  دنیزگرب و  تلاسر  هب  ار  يو  ادخ ، هک  يرشب  چیه 
ار تقیقح  نیا  نارگید  هب  باتک ، رد  امـش  هکنانچ  دیـشاب  تسرپادخ  سانـشادخ و  دنیوگ  مدرم  هب  دوخ ، هفیظو  بسح  رب  ناربمغیپ  هکلب 

. دیناوخیم زین  دوخ  دیزومآیم و 
305 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

305 ص :  ریسفت ..... :

باوج ای  دـنکب ؟ شدوخ  هب  توعد  ار  مدرم  يربمایپ  هک ، تسا  زیاج  ایآ  تسا : هدـش  هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  َناـک  اـم 
ای دـنتفگ : ینارجن  دّیـس  ّیظرق و  عفار  ابا  هدـش : هتفگ  هک  هچنآ  قبط  تسا ، هدـشن  تیاکح  اـم  يارب  یلو  هدوب  هدـش  رکذ  هک  تسا  یلاؤس 

، رما مینک و  تدابع  ار  ادخ  ریغ  ام  هک  هّللا  ذاعم  دومرف : ربمایپ  مینادـب  دوخ  راگدرورپ  ار  وت  مینک و  تدابع  ار  وت  ام  یهاوخیم  ایآ  دّـمحم 
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لزان َناک .... اـم  هیآ  نیا  سپـس  «، 1  » تسا هدومرفن  ثوعبم  نآ  هب  ارم  هدادـن و  نامرف  راـک  نیا  هب  دـنوادخ  مییاـمن ، ادـخ  ریغ  تداـبع  هب 
. تسا هدش  رکذ  ربمایپ  يارب  تدابع  ندوب  تسردان  هک  دیدرگ 

دوصقم تسا و  نآ  تروص  ینیودـت  باتک  تسا و  نآ  ماکحا  تلاسر و  باتک ، زا  دوصقم  َةَُّوبُّنلا  َو  َمْکُْحلا  َو  َباتِْکلا  ُهَّللا  ُهَِیتُْؤی  ْنَأ  ٍرَـشَِبل 
. تخادنا ریخأت  ار  نآ  اذل  تسا و  ود  نآ  نیب  خزرب  تّوبن  تسا و  نآ  راثآ  تیالو و  مکح ، زا 

ّتینانا زا  هاگره  و  دوشیمن ، هداد  وا  هب  باتک  دشابن  ادخ  هب  یقاب ، دوشن و  جراخ  تّینانا  زا  هک  مادام  اریز  ِیل  ًادابِع  اُونوُک  ِساَّنِلل  َلوُقَی  َُّمث 
دیوگب مه  رگا  هکلب  ادخ ، ریغ  زا  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  دیوش . نم  هدنب  ِیل  ًادابِع  اُونوُک  دیوگب : ات  دـنامیمن  وا  يارب  يرگندوخ ، رگید  دـش  جراخ 

ادخ فرط  زا  دیوگب  نم » « » انأ  » تروص نیا  رد  وا  رگا  اریز  تسا ، دحّتم  یکی و  دیـشاب  ادخ  ناگدنب  دیوگب  هکنیا  ای  دیـشاب  نم  ناگدـنب 
: تسا هدرک  هراشا  نآ  هب  هر )  ) يولوم هکنانچ  شدوخ . زا  هن  تسا ، هدش  يراج  وا  نابز  رب  انأ »  » نیا

تسرب ّقحلا و  انا  يروصنم  تفگ  تسپ  تشگ  قحلا  انا  ینوعرف  تفگ 
__________________________________________________

 ].....[ ص 324 ج 1 / یفاص : ( 1)
306 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لولح هار  زن  رون  داّحتا  لوضف ز  يا  ّرس  رد  دوب  وه  انا  نیا 
روز نوعرف  بل  رد  هّللا  انا  دوب  رون  روصنم  بل  رد  قحلا  انا  دوب 

تسا تمحر  نتفگ  تقو  رد  انا  نیو  تسا  تنعل  نتفگ  تقویب  انا  نآ 
دروم هک  یـسک  رگا  نینچ  مه  دـنک  توعد  دوخ  هب  ار  مدرم  دـشاب ، هدـنام  یقاـب  یعاد  رد  يزیچ  تّیناـنا ، زا  رگا  تسین  زیاـج  هکناـنچ  و 

هب رگا  بوجحم ، صخـش  اریز  تسین ، زیاـج  وا  توعد  دـنیبن  شرهاـظم  رد  ار  یلاـعت  ّقح  هک  دـشاب  یباـجح  رد  تسا  هتفرگ  رارق  توعد 
. ینعم هن  تسا  مسا  هب  توعد  ندرک و  هارمگ  دوش  توعد  رهاظم  يوس 

رهاـظم رد  ار  ادـخ  هک  ار  ییاهدـیرم  باّـطخلا  وـبا  هک  نآ  زا  دـعب  درک  درط  ار  باّـطخلا  وـبا  ع )  ) قداـص ماـما  هک  تسا  تهج  نیمه  هـب 
توعد دنامب  یقاب  ادخ  ّتینانا  رد  دوش و  جراخ  شتّینانا  زا  هدـننک  توعد  رگا  و  درکیم ، ع )  ) قداص ندوب  ادـخ  هب  توعد  دـندیدیمن ،

رهظم رد  زین  هدش ) توعد   ) ّوعدـم رگا  و  یعاد ، نابز  هلیـسو  هب  تسادـخ ، فرط  زا  توعد  اریز  تسادـخ ، نامه  تروص  نیا  رد  هدـننک 
. دشاب هتشاد  ندوب  یّمسم  هبئاش  هکنیا  نودب  دوشیم ، ضحم  ّیبن  دنیبن  ادخ  زج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن 

هب طقف  وا  هّجوت  دـنیبن  ادـخ  زج  یعاد  رهظم  رد  ّوعدـم  رگا  و  دوشیم ، ادـخ  هب  توعد  درک ، شدوخ  هب  توعد  یعاد ، نیا  هک  یتقو  سپ 
هدـش هتفگ  یـسراف  رد  ینعم  نیمه  هب  و  وا ، رب  مسا  ندوب  قبطنم  ببـس  هب  تسا  یّمـسم  يارب  طقف  زین ، شتداـبع  و  مسا ، هن  تسا  یّمـسم 

: تسا
يدوب هارمگ  دوخ ، نید  رد  ارچ  يدوب  هاگآ ، تب  رفاک ز  رگا 

307 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تسا یتسرپ  تب  رد  نید ، هک  يدرک  نیقی  تسیچ  تب  هک  یتسنادب  نمؤم  رگا 

رد هغلابم  رب  دـنکیم  تلالد  يدایز  نیا  و  نون ، فلا و  ندـش  دایز  اب  تسا  ّبر  هب  بوسنم  نیّینّابر »  » َنیِِّیناَّبَر اُونوُک  دـیوگیم : اّما  ْنِکل  َو 
زا یناف  رهاظم  رد  اصوصخ  دـنیبن و  ار  یـسک  ّبر  زج  رهاظم ، رد  هک  تسا ، ّبر  هب  بستنم  هشیمه  هک  تسا  یـسک  نآ  و  ّبر ، هب  تبـسن 

هیلع و هّللا  یّلـص  ّیبن  سپ  دشاب ، شدوخ  هب  توعد  هکنیا  ات  درادن  يدوخ  هدننک ، توعد  رگید  تروص  نیا  رد  اریز  يدوجو . دوخ  لیبق 
. دینیبب رهاظم  همه  رد  ار  ادخ  ات  دیوش  جراخ  دوخ  ّتینانا  باجح  زا  دیوگیم  هلآ 

رطاخ هب  هکنیا  ات  دـیئوگیم ، سرد  دـیهدیم و  شزومآ  ار  باتک  ینعی  دـشاب ، دّدـشم ) مال  اـب  « ) نومّلعت  » رگا َباـتِْکلا  َنوُمِّلَُعت  ُْمْتنُک  اـِمب 
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. دیشاب نّوینّابر  هلمج  زا  دوخ ، لاثما  هب  شزومآ 
لاغتشا اریز  دیناوخیم ، ار  باتک  امش  هک  تسا  نآ  ینعم  هب  دشاب ، دیدشت ) نتـشادن   ) ءار فیفخت  اب  نوسردت »  » رگا َنوُسُرْدَت  ُْمْتنُک  اِمب  َو 

زورب تّیدوبع و  روهظ  رون  رد  جراخ و  تّینانا  ياـهیکیرات  زا  اجیردـت  ار  امـش  نآ ، رّکذـت  یهلا و  عیارـش  رد  ّربدـت  ینامـسآ و  بتک  هب 
. تسا هدش  هدناوخ  لاعفا ) باب  زا   ) زین نوسردت »  » و لیعفت ) باب  زا  « ) نوسّردت  » و مال ، فیفخت  اب  نوملعت » . » دنکیم لخاد  تّیبوبر 

307 ص :  هیآ 80 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(80  ) َنوُِملْسُم ُْمْتنَأ  ْذِإ  َدَْعب  ِْرفُْکلِاب  ْمُکُُرمْأَی  َأ  ًابابْرَأ  َنیِِّیبَّنلا  َو  َۀَِکئالَْملا  اوُذِخَّتَت  ْنَأ  ْمُکَُرمْأَی  َو ال 

307 ص :  همجرت ..... :

هکنآ زا  سپ  دناوخ ، رفک  هب  ار  امش  تسا  نکمم  هنوگچ  دیریگ ، دوخ  نایادخ  ار ، ناربمایپ  ناگتـشرف و  هک  دنکن  رما  امـش  هب  ادخ  زگره 
؟ دیشاب هدروآ  مالسا  هناگی  يادخ  هب 
308 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

308 ص :  ریسفت ..... :

عجرم هک   ) لعاف تروص  نیا  رد  هک  دنکیمن ، رما  امـش  هب  ادخ  هدـننک ، ادـتقا  صقان و  دارفا  يا  ینعی  رمأی »  » عفر تروص  رد  ْمُکَُرمْأَی  َو ال 
دنکیمن رما  ار  يرشب  دنوادخ  هک  تسا ، ینعم  نیا  هب  هیآ ، نآ  اریز  تسا . هدش  فطع  ٍرَشَِبل  َناک  ام  رب  هلمج  تسادخ و  تسا ) وه  ریمض 

. دناوخب ارف  شدوخ  تدابع  هب  ار  مدرم  هک 
دنکیمن رما  ادخ  هک  یلاح  رد  ینعی   ) تسین زیاج  واو » « » ال  » ببـس هب  یفنم ، عراضم  رد  نوچ  ادتبم ، ریدـقت  هب  دـشاب  لاح  تسا  نکمم  و 

(. امش هب 
(. امش هب  دنکیمن  رما  ربمایپ   ) میتفگ هک  بارعا  هجو  ود  نایرج  اب  دشاب . رشب »  » لعاف تسا  نکمم  و 

رب فطع  لعف  هک  ددرگیمرب  رـشب  هب  لعاف  ای  تسا ، عم »  » ینعم هب  واو »  » هک ددرگیم ، رب  ادـخ  هب  زاب ، ای  لعاف ، رمأـی )  ) بصن تروص  رد 
. تسا دئاز  قباس  یفن  دیکأت  يارب  ال ،»  » ظفل و  دوشیم ، لوقی » »

رما ار  ایبنا  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  زا  دوصقم  و  دـنکیمن . رما  ار  امـش  دـنوادخ  هکنیا  اب  ینعی  دـشاب  عم »  » ینعم هب  واو »  » تسا نکمم  و 
دوهی و زا  هیانک  دـننک ، تدابع  ار  هکئالم  ایبنا و  هک  دـنکیمن  رما  ار  ناگدـنب  و  دـننک ، توعد  ناشدوخ  تدابع  هب  ار  مدرم  هک  دـنکیمن 

. تسا هکئالم  تدابع  زا  هیانک  نینچمه  و  ع )  ) یسیع ریزع و  تدابع  رد  تسا  يراصن 
. دیهد رارق  ادخ  ار ، ناربمایپ  هکئالم و  هک  ًابابْرَأ  َنیِِّیبَّنلا  َو  َۀَِکئالَْملا  اوُذِخَّتَت  ْنَأ  دنکیمن  رما  امش  هب  دنوادخ  سپ 

یئاناوت  ) دـنرادن ار  رهاظم  رد  ادـخ  تیؤر  زا  نّکمت  و  دـننیبیمن ، يزیچ  رهاظم ، زج  رهاـظم ، زا  هک  تسا  صقاـن  اـهتّما  هب  باـطخ ، نوچ 
تهج زا  نآ  رکذ  مدـع  هکنیا  ای  دوبن ، نآ  رکذ  هب  جایتحا  نوچ  درواین ، ار  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  دـیق  رگید  دـننیبب .) شرهاـظم  رد  ار  ادـخ  دـنرادن 

309 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  قباس  هنیرق 
هب اهنآ  اب  تعیب  اـیبنا و  تّوبن  لوبق  زا  دـعب  ینعی  َنوُِملْـسُم  ُْمْتنَأ  ْذِإ  َدـَْعب  ِْرفُْکلاـِب  ْمُکُُرمْأَـی  َأ  دومرف : ادـخ  هک  دوب  هنیرق  نیا  ّتلع  هب  و  تسا ،
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!؟ دنکیم رفک  هب  رما  ار  امش  ادخ  ایآ  يوبن ، ّماع  تعیب 

309 ص :  هیآ 81 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َو ُْمتْرَْرقَأ  َأ  َلاق  ُهَّنُرُْـصنََتل  َو  ِِهب  َُّننِمُْؤَتل  ْمُکَعَم  اِمل  ٌقِّدَـصُم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  َُّمث  ٍۀَـمْکِح  َو  ٍباـتِک  ْنِم  ْمُُکْتیَتآ  اـَمل  َنیِِّیبَّنلا  َقاـثیِم  ُهَّللا  َذَـخَأ  ْذِإ  َو 
(81  ) َنیِدِهاَّشلا َنِم  ْمُکَعَم  اَنَأ  َو  اوُدَهْشاَف  َلاق  انْرَْرقَأ  اُولاق  يِرْصِإ  ْمُِکلذ  یلَع  ُْمتْذَخَأ 

309 ص :  همجرت ..... :

زا یلوسر  باتک ، لها  امش  تیاده  يارب  سپس  دیشخب  تمکح  باتک و  امش  هب  هاگ  نآ  تفرگ ، غیلبت  نامیپ  ناربمایپ  زا  دنوادخ  نوچ  و 
نم و لوسر  هب  ایآ  دومرف ، دنوادخ  دینک . يرای  ار  وا  هدروآ  نامیا  ات  دادیم  امش  تعیرش  باتک و  یتسار  هب  یهاوگ  هک  دمآ  ادخ  بناج 
رب امـش  دومرف  دنوادخ  میراد . رارقا  دـنتفگ  درک ؟ دـیهاوخ  يوریپ  نم  نامیپ  زا  هتـشاد  رارقا  مداتـسرف  نآرق  وا ، ینامـسآ  باتک  رد  هچنآ 

. دوب مهاوخ  هاوگ  نانآ  رب  امش  اب  مه  نم  دیشاب و  هاوگ  دوخ  ياهتّما  شیوخ و 

309 ص :  ریسفت ..... :

نآ ینعم  و  دشاب ، َنوُِملْـسُم  ُْمْتنَأ  ْذِإ  َدـَْعب  رد  ذا »  » رب فطع  ذا »  » هک تسا  نکمم  و  نکب ، نانآ  يروآدای  ای  رآ ، دای  هب  ینعی  ُهَّللا  َذَـخَأ  ْذِإ  َو 
َنیِِّیبَّنلا َقاثیِم  دنوادخ  هک  نآ  زا  دعب  دیتسه و  عیطم  ناملـسم و  امـش  هک  نآ  زا  دعب  دنکیم  رما  رفک  هب  دـنوادخ  ار  امـش  ایآ  هک  تسا  نیا 

هب همه  ای  هتـشاد ، نامیا  يرگید  هب  مادـک  ره  هک  تسا  هتفرگ  ّرذ  ملاع  رد  ای  ّیبن ، ّیـصو  اـی  قباـس ، ّیبن  تسد  هب  ار  همه  ناـمیپ  قاـثیم و 
. دنشاب هتشاد  نامیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 

هک يربمایپ  هب  یتّما  ره  هک  تفرگ  نامیپ  ّرذ  ملاع  رد  ای  تفرگ ، نامیپ  ناشناربمایپ  تسد  هب  ایبنا  ياـهتّما  زا  دـنوادخ  هک  نآ  زا  دـعب  اـی 
ناربمایپ زا  کی  ره  زا  هکنیا  ینعی  دننک ، كرد  ار  وا  نامز  رگا  دنروایب  دّـمحم  هب  نامیا  ای  دروآ ، نامیا  دـیاب  دـیآیم  اهنآ  ربمایپ  زا  دـعب 

310 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نامیا  رب  تسا  هتفرگ  نامیپ 
زا دهع  نامیپ و  نینچمه  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  ندرک  يرای  نامیا و  ای  دـیآیم ، وا  زا  دـعب  هک  يربمایپ  ندرک  يرای  ندروآ و 

. تسا هدش  هتفرگ  زین  اهتّما 
ره هب  دـنهد !؟ رارق  ّبر  ار  ناربمایپ  هک  دـهاوخیم  اهتّما  زا  دـنکیم و  رما  تّیبوبر  لالقتـسا و  هب  ار  ایبنا  هنوگچ  ادـخ  فصو  نیا  اـب  سپ 

. تسا هدش  هراشا  رابخا  رد  یناعم  نیا  زا  کی 
هک دـشیم  هتفگ  رگا  و  تسا ، دـیعب  یلیخ  لاـمتحا  نیا  تسا  ُۀَِـکئالَْملا  َِتلاـق  ْذِإ  ادـخ  لوق  رب  تسا  فـطع  ُهَّللا  َذَـخَأ  ْذِإ  دـناهتفگ  یخرب 

. دوب رتکیدزن  یسیِع  ای  ُهَّللا  َلاق  ْذِإ  رب  تسا  فطع 
باب زا  سپـس  نهر ، ببـس  هب  دهع  دـننام  دـندنبیم  دـهع  نآ  هب  هک  دریگیم  رارق  يزیچ  نآ  هقیثو  هک  تسا  يدـهع  زا  ترابع  قاثیم ، و 

و « 1  » یّلیخت هراعتسا 
__________________________________________________

ّتلع هب  دوش ، لامعتسا  یلصا  ینعم  ریغ  رد  هک  تسا  یظفل  حالطصا ، رد  و  تسا . تیراع  هب  يزیچ  بلط  ینعم  هب  تغل ، رد  هراعتـسا  ( 1)

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 894 

http://www.ghaemiyeh.com


هکنیا لثم  دشاب ، یلصا  ینعم  هدارا  زا  عنام  هک  ياهنیرق  ندوب  اب  دراد . دوجو  لامعتـسا  دروم  ینعم  یلـصا و  ینعم  نیب  هک  یتهباشم  هقالع 
تفص رد  ریش  عاجش و  نیب  هک  تسا  یتهابش  تّلع  هب  نآ  عاجش و  درم  زا  تسا  هراعتـسا  هک  تخادنایم ، ریت  هک  مدید  ار  يریـش  میئوگب 

یفلتخم ماسقا  هراعتـسا  تسا . هدـش  رکذ  هب  ههبـشم  طـقف  هک  تسا  یهیبشت  تسا و  هیبشت  رب  ینتبم  هراعتـسا  عقاو  رد  سپ  تسا . تعاـجش 
. بکرم هراعتسا  هیانک ، هب  هراعتسا  راکشآ ،)  ) هحّرصم هراعتسا  زا : دنترابع  هک  دراد 

درم ياج  هب  ریش  هراعتسا  لثم  دشاب  سنج  مسا  راعتسم ، ظفل  هک  تسا  نآ  هّیلـصا ، هّیعبت . هّیلـصا و  تسا : مسق  ود  رب  راعتـسم  رابتعا ، هب  اّما 
. دشاب لعف  تاّقتشم  زا  ای  لعف  راعتسم  ظفل  هک  تسا  نآ  هّیعبت  عاجش .

. هحّشرم هدّرجم ، هقلطم ، تسا : مسق  هس  رب  فرط ، ود  هنراقم  رابتعا  هب  هراعتسا  اّما 
. دوش رکذ  نآ  رد  هب  ههبشم  تابسانم )  ) تامیالم اهنت  هک  تسا  نانچ  نآ  هحّشرم  هراعتسا  هک 

. تسا هدش  هدروآ  هراعتسا  تسا ، شورف  دیرخ و  ینعم  هب  هک  ءارتشا  ْمُُهتَراِجت . ْتَِحبَر  امَف  يدُْهلِاب  ََۀلالَّضلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  لثم 
یتمسق هک  تسا  لّیخت  رد  اهنت  هّیّلیخت ، هراعتسا  دش . هداد  حیضوت  هحّشرم  هراعتسا 

311 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدش  لامعتسا  ذخأ  ینعم  رد  هراعتسا  « 1  » حیشرت

دروآ باطخ  و  تیتآ »  » مّلکتم تروص  هب  یلو  داد ) اهنآ  هب  هچنآ  مهاتآ » اـمل   » دـیوگب هک  دوب  نیا  ّقح  ٍۀَـمْکِح  َو  ٍباـتِک  ْنِم  ْمُُکْتیَتآ  اـَمل 
هلوصوم ای  هّیردصم  ام »  » و دشاب ، ُهَّللا  َذَخَأ  ْذِإ  ذخا  هلـص  ات  هدش  هدـناوخ  مال  رـسک  هب  امل »  » اّما دـشاب ، باطخ  تلاح  زا  تیاکح  ات  مک ،» »

رارکت هفوطعم  هلمج  رد  دـئاع  و  تسا ، هدـش  فذـح  هلـص  زا  ددرگیم .) رب  لوصوم  هب  هچنآ   ) دـئاع ندوب  هلوـصوم  تروـص  رد  تسا و 
. تسا هّینایب  نم »  » دشاب هلوصوم  رگا  هّیضیعبت و  نم »  » دشاب هّیردصم  ام »  » رگا لاح  و  تسا . هدمآ  مکعم » امل   » رد هک  تسا  لوصوم 

دننامه دئاع  دشاب ، هلوصوم  رگا  و  هلوصوم ، ای  تسا  هّیطرـش  ام  تسا و  هئّطوم  مال  تروص  نیا  رد  هک  هدش  هدناوخ  مال  حتف  هب  امل »  » زین و 
. تسا قباس 

. تسا تیالو  راثآ  تمکح  زا  دوصقم  و  تسا ، نآ  تروص  ینیودت  باتک  تسا و  تلاسر  ماکحا  باتک  زا  دوصقم  و 
دزن رد  تمکح  یبلاـق و  ماـکحا  باـتک و  زا  ار  هچنآ  هک  دـمآ ، امـش  يوس  هب  ياهداتـسرف  سپـس  ْمُکَعَم  اـِمل  ٌقِّدَـصُم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاـج  َُّمث 

. دیامنیم قیدصت  دوشیمن ، كرد  تریصب  مشچ  اب  هدهاشم  اب  زج  هک  تسا  یقیقد  هّقح  دیاقع  نامه  يواح  تسامش و 
« مکتیتآ اـمل   » مـال هرـسک  تئارق  رب  ار  اـنب  رگا  دـشابیم  شقباـس  زا  عطقنم ، هلمج  تسا و  مسق  يارب  مـال  دـیروآ ، ناـمیا  وا  هب  ِِهب  َُّننِمْؤـَُتل 

تئارق ربانب  اّما  تسا  مسق  هلزنم  هب  هک  دشابیم  َنیِِّیبَّنلا  َقاثیِم  ُهَّللا  َذَخَأ  ْذِإ  يارب  مسق  باوج  ینعم  هب  هلمج  نیا  و  دـش ) رکذ  هک   ) میراذـگب
تروص نآ  رد   ) هلوصوم ام  ندوب  و  مکتیتآ » امل   » مال هحتف 

__________________________________________________

القتسم هّیّلیخت  هراعتسا  تسا  نکمم  يو  هدیقع  هب  تسا . هتسنادن  هیانکلاب  هراعتسا  عبات  ار ، نآ  یکاکس  هتبلا  دشابیم . هیانکلاب  هراعتـسا  زا 
ود ره  رد  هک  دنادیم  ظافلا  ضراوع  لاوحا و  زا  يوغل و  زاجم  عون  زا  ار  ود  ره  هّیّلیخت ، هیانکلاب و  هراعتسا  وا  دیآ . مالک  رد  هیانک  نودب 
هب ههبشم  ظفل  هّیلّیخت ، هراعتسا  رد  هب و  هبشم  رد  ههبـشم  ظفل  هیانکلاب  هراعتـسا  رد  هکنیا  زج  هل . عوضوم  ریغ  رد  تسا  ظفل  لامعتـسا  ماقم 

( هغالبلا ملاعم  باتک  زا  ذوخأم   ) تسا هدش  لامعتسا  ههبشم  رد 
(. 1  ) یقرواپ هب  دوش  هعجارم  ( 1)

312 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هک يربمایپ  هب  ای  دّمحم  هب  ای  مکتیتآ » ام   » رد ام »  » هب رورجم  ریمـض  و  دشاب ، هّیطرـش  ام »  » هکنیا ربانب  تسا  طرـش  مسق و  باوج  ّننمؤتل ،» »

. ددرگیم رب  دیآیم ، لّوا  ّیبن  زا  دعب 
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زا دـنوادخ  دـشاب : نینچ  ریدـقت  هک  یتّما ، ره  ربمایپ  رب  اـی  تسا . هتفرگ  ناـمیپ  دـیآیم  وا  زا  دـعب  هک  یـسک  رب  ّیبن ، ره  زا  دـنوادخ  ینعی 
. دنک قیدصت  ار  شدوخ  ّیبن  یتّما  ره  هک  تسا ، هتفرگ  نامیپ  ناربمایپ  ياهتّما 

ناشیاهتّما هب  ار  اـم  ربماـیپ  تعن  هک  هتفرگ  قاـثیم  نیـشیپ  ياـیبنا  زا  دـنوادخ  دومرف : هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  ع )  ) نینمؤملا ریما  هب  و 
زا ینعی  رخآ ، لّوا و  رب  تفرگ  نامیپ  ایبنا  زا  دـنوادخ  هک  تسا  هدـش  لـقن  «. 1  » دنهد نامرف  ام  ربمایپ  قیدـصت  هب  ار  اهنآ  دـنهد و  تراشب 

. دروایب نامیا  وا  هب  دروآ  يرخآ  هچنآ  ره  هک  تفرگ  نامیپ  یلّوا 
ّیبن یتّما ، ره  هک  تفرگ  نامیپ  ناربمایپ  ياهتّما  زا  دـنوادخ  هک  هاگنآ  تسا : نیا  هیآ  ریدـقت  «: 2  » دومرف هک  تسا  ع )  ) قداص ماـما  زا  و 

و دندرکن ، افو  دوخ  دهع  هب  هدیزرو  تفلاخم  ایبنا  اب  اهدعب  نانآ  و  دیامن ، لمع  نآ  هب  تسا  هدروآ  هک  ار  هچنآ  دنک و  قیدصت  ار  شدوخ 
«. 3  » دندومن فیرحت  ار  يرایسب  و  كرت ، ار  ناشربمایپ  تعیرش  اهنآ ، زا  يرایسب 

هک یتیاور  قبط  ع )  ) نینمؤملا ریما  هب  ای  ددرگیم . رب  قباس  رورجم  ریمض  عجرم  هب  ار ) وا   ) لوعفم ریمض  دیهد . ترصن  ار  وا  ُهَّنُرُْـصنََتل و  َو 
هدرکن ثوعبم  رخآ ، ات  مدآ  نامز  زا  ار  يربمایپ  دـنوادخ  دومرف : هک  تسا  بوسنم  ع )  ) قداص ماـما  هب  ددرگیم و  رب  تسا  هدـش  اـهنآ  زا 

: دـیامرفیم هک  تسادـخ  لوق  ینعم  نایب  نیا  «. 4  » دـنکیم يراـی  ار  ع )  ) نینمؤـملا ریما  ددرگیمرب و  اـیند  هب  ربماـیپ  نآ  هکنیا  رگم  تسا 
رد ع )  ) رقاب ماما  زا  دننکیم و  يرای  وا  هب  دنروآیم و  نامیا  نینمؤملا  ریما  هب  هّتبلا  ینعی  ُهَّنُرُْصنََتل  َو  ِِهب  َُّننِمُْؤَتل 

__________________________________________________

ص 325 ج 1 / یفاص : ( 1)
ص 325 ج 1 / یفاص : ( 2)
ص 325 ج 1 / یفاص : ( 3)
ص 294 ج 1 / ناهرب : ( 4)

313 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نامیپ ایبنا ، زا  دنوادخ ، تسا : هدومرف  هک  هدش  لقن  نینمؤملا  ریما  زا  دنکیم  نایب  ار  ناشدوخ  شنیرفآ  قلخ و  ّتیفیک  هک  یلیوط  ثیدح 

َُّمث ٍۀَـمْکِح  َو  ٍباتِک  ْنِم  ْمُُکْتیَتآ  اَمل  َنیِِّیبَّنلا  َقاـثیِم  ُهَّللا  َذَـخَأ  ْذِإ  َو  یلاـعت : يادـخ  لوق  ینعم  نیا  اـم و  يارب  يراـی  ناـمیا و  هب  تسا  هتفرگ 
، يدوز هب  و  دینک ، يرای  ار  وا  ّیـصو  دـیروایب و  دّـمحم  هب  نامیا  ینعی  دـشابیم ، ُهَّنُرُْـصنََتل  َو  ِِهب  َُّننِمُْؤَتل  ْمُکَعَم  اِمل  ٌقِّدَـصُم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج 
ار رگید  یـضعب  ام ، زا  یـضعب  هک  هنوگ  نیدب  تسا ، هدرک  ذخا  دّمحم  قاثیم  اب  ارم  قاثیم  دنوادخ  انامه  و  درک ، دنهاوخ  يرای  ار  وا  همه 

يرای قاثیم و  دـهع و  نآ  هب  ادـخ  يارب  و  متـشک ، ار  شنمـشد  و  مدرک ، داهج  وا  نامرف  تحت  و  مدرک ، يرای  ار  دّـمحم  نم  دـنک ، يراـی 
يوس هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  نوچ  دـندرکن ، يرای  ارم  شنالوسر  ادـخ و  ياـیبنا  زا  کـی  چـیه  مدرک و  اـفو  دوب  هتفرگ  نم  زا  هک  دّـمحم 

ار نالوسر  ایبنا و  همه  دنوادخ  دشاب و  نم  هطلـس  رد  برغم  قرـشم و  نیب  ام  و  دننک ، يرای  ارم  هک  تسا  دوز  و  دوب ، هدرک  ضبق  شدوخ 
هک ثیدح  رخآ  ات  دننزیم ...، ریـشمش  ناگدنز  ناگدرم و  قرف  هب  نم  تسد  ریز  لسرم  يایبنا  هیلک  دّمحم  ات  مدآ  زا  دنازیگنایم  رب  هدنز 

«. 1  » تسا ینالوط 
. دیدرک رارقا  ایآ  اهتّما  يا  ای  اهتّما ، اب  ناربمایپ  يا  ای  ناربمایپ ، يا  ینعی  ُْمتْرَْرقَأ ، َأ  دومرف : ادخ  َلاق 

اجنیا رد  و  دـیآیم ، ینیگنـس  هانگ و  دـهع و  ینعم  هب  هحتف ، اب  یهاگ  هّمـض و  اب  یهاگ  هرـسک و  اب  رـصا »  » يِرْـصِإ ْمُِکلذ  یلَع  ُْمتْذَـخَأ  َو 
. تسا دهع  دوصقم 

ایبنا و رب  دیـشاب  دهاش  اوُدَهْـشاَف  تفگ : هکئالم  هب  دنوادخ  میدرک ، رارقا  َلاق  انْرَْرقَأ  دـنتفگ : اهتّما  ای  نانآ ، ياهتّما  ایبنا و  ای  ایبنا ، اُولاق 
. ناتیاهتّما رب  دیشاب  دهاش  تفگ : ایبنا  هب  دنوادخ  هکنیا  ای  نانآ ، ياهتّما 

__________________________________________________
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ص 294 ج 1 / ناهرب : ( 1)
314 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رب دیدرک و  رارقا  تفگ : اهنآ  هب  ّرذ ، ملاع  رد  دنوادخ  هک  تسا  ع )  ) قداص ماما  زا  منادـهاش ، زا  امـش  اب  نم  َنیِدِـهاَّشلا و  َنِم  ْمُکَعَم  اَنَأ  َو 
تـسا ع )  ) نینمؤملا ریما  زا  و  دیـشاب . هاوگ  سپ  تفگ : هکئالم  هب  دنوادخ  میدرک ، رارقا  ام  دنتفگ : دـیتسب ؟ نامیپ  دـهع و  نم  اب  رارقا  نآ 

«. 1  » دیشاب دهاش  ناتیاهتّما  رب  سپ  تفگ : ایبنا  هب  دنوادخ  هک 

314 ص :  هیآ 82 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(82  ) َنوُقِساْفلا ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  َدَْعب  یَّلََوت  ْنَمَف 

314 ص :  همجرت ..... :

. دوب دنهاوخ  ناقساف  هورگ  زا  نانآ  اققحم  دننادرگرب  يور  ّقح  زا  متاخ  ربمایپ  نیا  نالوسر و  نینچ  ندمآ  زا  دعب  هک  یناسک  سپ 

314 ص :  ریسفت ..... :

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ّقح  رد  شتّیـصو  وا و  تعیرـش  شربمایپ و  زا  سک  ره  نامیپ  دهع و  نآ  زا  دعب  ینعی  َِکلذ  َدَْعب  یَّلََوت  ْنَمَف 
رکذ هک  هچنآ  زا  دعب  ای  دنادرگب ، يور  دّمحم  هب  نامیا  زا  دهع ، نآ  زا  دعب  نارضاح  يا  امش  زا  یسک  هکنیا  ای  دوش ، نادرگ  ور  وا  ّیصو 
لوق هب  ّیکحم  هکنیا  ات  اودهـشاف »  » رب تسا  فطع  ترابع ، نیا  دـباترب .... ور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  نامیا  رب  ایبنا  قاثیم  زا  دـش 

نیدوجوم ینعی   ) دـشاب نیدوجوم »  » اب مالک  يادـتبا  هکنیا  ات  تسا  لاق »  » رب فطع  هکنیا  ای  دـنک ،) تیاکح  نآ  هراـب  رد  هتفگ  نآ   ) دـشاب
دعب هک  یناسک  سپ  ار  بلطم  نیا  دیتسناد  هک  یتقو  ینعی  تسا  فوذحم  طرش  ءازج  هکنیا  ای  دشاب ،) هدش  عقاو  ریدقت  هب  ترابع  زا  شیپ 

. دنجراخ ادخ  قاثیم  دهع و  زا  نانآ  َنوُقِساْفلا  ُمُه  َِکئلوُأَف  دننادرگب  يور  نیا  زا 

314 ص :  هیآ 83 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(83  ) َنوُعَجُْری ِْهَیلِإ  َو  ًاهْرَک  َو  ًاعْوَط  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  َمَلْسَأ  َُهل  َو  َنوُْغبَی  ِهَّللا  ِنیِد  َْریَغَف  َأ 
__________________________________________________

ص 326 ج 1 / یفاص : ( 1)
315 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

315 ص :  همجرت ..... :

هب همه  تسادخ و  رادربنامرف  هاوخان  هاوخ و  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  ره  هک  نآ  لاح  دنبلطیم و  ادخ ، نید  ریغ  ینید  نارفاک ، ایآ 
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. تشگ دنهاوخ  زاب  وا  يوس 

315 ص :  ریسفت ..... :

رب ناشیاهتّما  اب  زین  ایبنا  و  وا ، هب  نامیا  رب  هتـسب  نامیپ  ایبنا  همه  اب  ادخ  هک  دندش  روآدای  هک  نآ  زا  دعب  دّمحم  هب  دـنروآیمن  نامیا  ایآ  َأ 
ِنیِد َْریَغَف  اهنیا  همه  زا  دعب  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  نامیا  زا  ترابع  ادخ  نید  هک  دندیمهف  هک  نآ  زا  دعب  و  دنتـسب ، دهع  نآ 

رادربنامرف عیطم و  َمَلْسَأ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يارب  ای  ادخ  يارب  َُهل  هک  نآ  لاح  دنهاوخیم و  ار  ادخ  نید  زا  ریغ  سپ  َو  َنوُْغبَی  ِهَّللا 
، فیلکت بسح  هب  ای  نیوکت ، بسح  هب  ای  ّرذ ، ملاع  رد  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  سک  ره  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  تسا  هدـش 
و دناهدش ، رادربنامرف  وریپ و  دنتـسه ، لقاع  تقلخ و  دوصقم  هک  نانآ  هصالخ  هدـیزگ و  نیمز  مدرم  زا  تساهنامـسآ و  رد  هک  سک  ره 

تسا هدش  وا  داقنم  عیطم و  هکنیا  ای  دنبوسحم ، نایاپراهچ  رامش  رد  هک  دنتسه  هیامورف  تسپ و  دارفا  دناهدشن ، رادربنامرف  هک  اهنآ  ریغ  اّما 
رد هک  یسک  تسوا  عیطم  هکنیا  ای  دوشیم . رهاظ  جع )  ) مئاق روهظ  ببـس  هب  ّقح  تلود  هک  یتقو  رد  تسا  نیمز  يوس  رد  هک  هچنآ  همه 

. تسا یمتح  قّقحم و  نآ  عوقو  هک  تسا  نیا  تهج  زا  یضام  هب  ریبعت  و  گرم . نیح  رد  ای  گرم  زا  لبق  ایند  رد  تسا  نیمز 
فیلکت بسح  رب  ود ، ره  هک  تسا  هرک )  ) ریـشمش روز  هب  ای  عوط )  ) ینطاب تساوخ  لیم و  يور  زا  شریذـپ  ای  مالـسا  ینعم  ًاهْرَک  َو  ًاعْوَط 

، تسا روز  رابجا و  نامه  ناشـسوفن ، اهتعیبط و  اب  اهنآ  داّحتا  دیلاوم و  ماسجا و  يربنامرف  تعاطا و  نیوکت ، بسح  هب  اّما  و  تسا ، رهاظ 
. دشابیم دوجوم  ملاع  نامه  بسح  رب  زین  ّرذ ، ملاع  رد  رابجا  هارکا و  و 

316 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  يادخ  دیحوت  زا  ترابع  نانآ ، مالسا  هک  تسا  ع )  ) قداص ماما  زا 
ع)  ) قداص ماما  زا  يرگید  ربخ  رد  و  تسا . ّرذ  ملاع  رد  نانآ ، رارقا  هب  هراشا  ای  اهنآ ، ینیوکت  مالـسا  هب  هراـشا  نآ  و  « 1  » تسا ّلج  ّزع و 
: هک دومرف  و  دندروآ . مالـسا  ناشدوخ  یهورگ  و  دروآ ، مالـسا  هب  ربج  هارکا و  هب  ار  یهورگ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  هک  تسا ،
ع)  ) قداص ماـما  زا  زین  و  تسا . یفیلکت  مالـسا  هب  هراـشا  نیا  و  « 2  » دندروآ مالـسا  ریـشمش  اب  هک  دندوب  ياهقرف  دـندمآ  هارکا  اب  هک  نانآ 

ینیمز دنک  مایق  مئاق  هک  هاگ  نآ  دومرف : دـناوخ و  ار  هیآ  نیا  هک  تسا  یتیاور  رد  و  «، 3  » تسا هدش  لزان  مئاق  ماما  هراب  رد  هیآ  هک  تسا 
«. 4  » دوشیم هداد  ادن  هّللا  لوسر  دّمحم  هّللا و  الا  هلا  تداهش ال  نآ ، رد  هکنیا  رگم  دنامیمن 

يوس هب  همه  تشگزاب  تسا و  نانآ  أدـبم  قلاخ و  یلاعت  يادـخ  هکنیا  هب  اـهنآ  رارقا  زا  تراـبع  ناـنآ  مالـسا  هکنیا  ینعی  َنوُعَجُْری  ِْهَیلِإ  َو 
ار ادـخ  هار  طقف  هک  تسا  هتـسیاش  ینعی   ) دـننک باـختنا  تسا ، همه  داـعم  أدـبم و  هک  ار  یـسک  نید  زج  هک  تسین  هتـسیاش  سپ  تسوا ،

(. دننک باختنا 

316 ص :  هیآ 84 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ْنِم َنوُِّیبَّنلا  َو  یسیِع  َو  یسُوم  َِیتوُأ  ام  َو  ِطابْـسَْألا  َو  َبوُقْعَی  َو  َقاحْـسِإ  َو  َلیِعامْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  یلَع  َلِْزنُأ  ام  َو  اْنیَلَع  َلِْزنُأ  ام  َو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  ُْلق 
(84  ) َنوُِملْسُم َُهل  ُنَْحن  َو  ْمُْهنِم  ٍدَحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  ْمِهِّبَر ال 

316 ص :  همجرت ..... :

بوقعی و قاحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  هب  هچنآ  هدـش و  لزاـن  اـم  دوـخ  هب  هک  یتعیرـش  باـتک و  ملاـع و  يادـخ  هب  ربـمغیپ ، يا  وـگب 
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نایم یقرف  میاهدروآ . نامیا  همه  هب  دمآ  ناشراگدرورپ  بناج  زا  رگید  ناربمایپ  یسیع و  یـسوم و  هب  هچنآ  تسا و  هدش  لزان  شنادنزرف 
. میتسه ادخ  نامرف  میلست  هکیلاح  رد  میراذگن  ادخ  ناربمغیپ  زا  کی  چیه 

__________________________________________________

ح 220 ص 299 / ج 1 / نیلقثلا : رون  ( 1)
ح 220 ص 299 / ج 1 / نیلقثلا : رون  ( 2)

ح 82 ص 183 / ج 1 / یشایع : ( 3)
ح 229 ص 301 / ج 1 / نیلقثلا : رون  ( 4)

317 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

317 ص :  ریسفت ..... :

ام َو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  وگب : اهنآ  هب  مالک  نیرخآ  ناونع  هب  يدرک ، مامت  اـهنآ  رب  تتّما  دوخ و  بناـج  زا  ار  تّجح  هک  نآ  زا  سپ  دّـمحم  يا  ْلـُق 
َْنَیب ُقِّرَُفن  ْمِهِّبَر ال  ْنِم  َنوُِّیبَّنلا  َو  یسیِع  َو  یسُوم  َِیتوُأ  ام  َو  ِطابْسَْألا  َو  َبوُقْعَی  َو  َقاحْـسِإ  َو  َلیِعامْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  یلَع  َلِْزنُأ  ام  َو  اْنیَلَع  َلِْزنُأ 

. دیروآیمن دیتساوخن  رگا  دیروآیم و  مالسا  دیتساوخ  رگا  امش  میدروآ ، مالسا  میدروآ و  نامیا  ام  َنوُِملْسُم  َُهل  ُنَْحن  َو  ْمُْهنِم  ٍدَحَأ 

317 ص :  هیآ 85 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(85  ) َنیِرِساْخلا َنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُه  َو  ُْهنِم  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمالْسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو 

317 ص :  همجرت ..... :

. تسا ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  وا  تسین و  هتفریذپ  يو  زا  زگره  دنک  رایتخا  ینید  مالسا  زا  ریغ  سک  ره  و 

317 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

رگا دهاوخب و  ینید  دش  رکذ  هک  مالسا  نید  زا  ریغ  هک  یسک  تسنیا : نآ  ینعم  دشاب  يرکذ  دهع  يارب  لا »  » رگا ِمالْـسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو 
وا شـشوک  بلط و  ُْهنِم  َلَبُْقی  ْنَلَف  دهاوخب . یترخآ  هار  ای  ینید ، ًانیِد  مالـسا  زا  ریغ  هک  ره  تسنیا : نآ  ینعم  دـشاب  ینهذ  دـهع  يارب  لا » »

. دوشیمن هتفریذپ 
وا هب  هکلب  دـناسریمن  وا  هب  یعفن  اـهنت  هن  هک  يزیچ  بلط  رد  اریز  تسا ، ناراـکنایز  زا  ترخآ  رد  وا  َنیِرِـساْخلا و  َنِم  ِةَرِخآـْلا  ِیف  َوُـه  َو 

. تسا هدیناسر  نایاپ  هب  ار  شرمع  هدرک و  فرصم  تاکاردا  اوق و  ثیح  زا  ار  شییاراد  مامت  دروآیم  دراو  نایز 

317 ص :  نید ..... : زا  نتشگرب  دادترا و  بسح  رب  نآ و  رب  ياقب  نید و  بلط  بسح  رب  مدرم  فانصا  قیقحت 
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318 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هب  موهفم ، قوطنم و  بسح  رب  اههیآ ، نیا  رد  یلاعت  يادخ  هک  نادب 
رارق دوخ  نید  ار  مالـسا  ای  نید  بلاـط  تسین و  نید  بلاـط  اـی  تسا ، نید  بلاـط  اـی  ناـسنا  هچ  تسا  هدرک  هراـشا  مدرم  هناـگ  هن  ماـسقا 

زا ریغ  ینید  ای  دشابیم . ًانیِد  ِمالْـسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  فلاخم  موهفم  مسق  نیا  و  تسا ، ناگدـنرب  دوس  زا  لوبقم و  وا  شـشوک  هک  دـهدیم 
نید رد  لخاد  هاوخ  تسین ، ای  تسا  مالسا  رد  لخاد  ای  تسین ، نید  بلاط  هک  یـسک  و  تسا . هیآ  قوطنم  نآ  هک  دنکیم  بلط  ار  مالـسا 

هک راضتحا  لاح  رد  وا  و  تسا ، رفاک  تسین  مالـسا  نید  رد  لـخاد  هک  یـسک  و  دـشاب . هدومن  فّقوت  عبط  مّنهج  رد  هاوخ  دـشاب ، يرگید 
هراشا ٌراَّفُک  ْمُه  َو  اُوتام  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  ادخ : لوق  موهفم  قوطنم و  هک  رفک ، رب  ای  دریمیم  مالسا  نید  رب  ای  دوشیم ، رهاظ  وا  رب  تیالو 

رد هکنآ  نودب  دنامیم ، یقاب  مالـسا  نید  رد  ای  دوشیم  ّدـترم  مالـسا  نید  زا  ای  تسا  مالـسا  رد  لخاد  هک  یـسک  و  دراد . مسق  ود  نآ  هب 
هکنآ نودب  و  دنک ، هفاضا  يزیچ  نآ  رد  هکنآ  نودب  دنامیم ، یقاب  شدادترا  رب  ای  دـنکیم  هبوت  ای  یّلم  ّدـترم  و  دوش ، لصاح  ینوزف  نآ 
مـسق هس  نیا  هب  هراشا  اُوبات  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ادـخ : لوق  ات  ًامْوَق  ُهَّللا  يِدـْهَی  َْفیَک  ادـخ : لوق  موهفم  قوطنم و  اب  و  ددرگ ، يرطف  دادـترا  هب  رجنم 

هک یسک  اّما  تسین ، ریذپ  هبوت  دشاب  هدش  يرطف  دادترا  هب  رجنم  وا ، دادترا  هک  یلاح  رد  تسا  هدنام  یقاب  دادترا  رب  هک  یسک  هب  و  دومن ،
َنیِذَّلا َّنِإ  یلاعت : يادخ  لوق  موهفم  قوطنم و  هب  تسا  هدـش  نامیا  بتارم  هب  ّرجنم  هدرک و  لصاح  ینوزف  نآ  رد  هدـنام و  یقاب  مالـسا  رب 

. دشابیم دنوادخ  تیاده  لومشم  هیآ  رخآ  ات  ْمِِهنامیِإ ... َدَْعب  اوُرَفَک 
دادعتـسا و بجوم  لاـّصتا  نیا  و  تسا . يوـلع  ناردـپ  كاـپ و  حاورا  هب  لاـّصتا  ياراد  تقلخ  ترطف و  بسح  رب  ناـسنا  هک  نادـب  زین  و 

هدش رکذ  باتک  رد  هک  تسادخ  بناج  زا  نامـسیر  لبح و  نامه  نیا  و  تسوا ، نیزاغآ  ياهتّلع  يوس  هب  یقرت  اقترا و  يارب  وا  یگدامآ 
ص: ج3 ، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  اب  لاـح  نیا  اـب  رگا  سپ  تسا . هدومن  قلخ  ترطف  نآ  رب  ار  مدرم  دـنوادخ  هک  تسا  یترطف  نآ  و  تسا ،

319
مالسا هب  یبلق ، ای  یبلاق  یهلا ، ماکحا  تحت  لوخد  لاّصتا و  نیا  و  دوشیم ، نمؤم  ای  ملـسم  دش  لصّتم  ادخ  يافلخ  هب  ّصاخ  ای  ّماع  تعیب 

نیا اب  هک  یـسک  تسا ، هدـش  رکذ  باتک  رد  هک  تسا  مدرم  بناج  زا  نامـسیر  ناـمه  لاـّصتا  نیا  دوشیم . ریبعت  نید  ّتلم و  ناـمیا و  و 
هب شدادترا  و  دیامن ، عطق  یهلا  يافلخ  راکنا  ای  ادخ ، راکنا  ببسب  ار  لاّصتا  نیا  و  ددرگرب ، لاّصتا  نیا  زا  رگا  تسا ، هدش  لصّتم  لاّصتا 

مدرم بناج  زا  هک  ار  ینامسیر  و  تسا ، هدش  ّدترم  هتـشگرب و  نید  ّتلم و  زا  هک  ینعم  نیدب  دوشیم ، یّلم  ّدترم  دوشن ، رجنم  ترطف  عطق 
هبوت رگا  تسا ، هدـشن  عطق  ترطف  تسا و  یقاب  تسادـخ  بناـج  زا  هک  ینامـسیر  نوچ  و  ار ، ترطف  بناـج  زا  هن  تسا  هدرک  عطق  تسا ،
نامه نیا  و  دـنک ، ادـیپ  اقترا  حاورا  يوس  هب  دوش و  لصّتم  هرابود  هک  دراد  ار  نآ  یگدامآ  دادعتـسا و  اریز  دوشیم ، لوبق  شاهبوت  دـنک 

. تسا یّلم  ّدترم 
دوش هدیرب  ادخ  بناج  زا  نامـسیر  و  ددرگ ، نآ  لاطبا  ترطف و  عطق  هب  ّرجنم  هک  اجنآ  ات  دـبای  ینوزف  شدادـترا  رد  دوش و  ّدـترم  رگا  اّما 

وا دادعتسا  ببس  هک  شلاّصتا  ترطف و  نالطب  تهج  هب  ّدترم  نیا  و  تسا . هتشگرب  هدیرب و  يرطف  لاّصتا  زا  وا  هچ  ددرگیم ، يرطف  ّدترم 
: هک تسا  هدش  هتفگ  یسراف  رد  ور  نیا  زا  تسین ، هبوت  شریذپ  لباق  دوب  یفیلکت  لاّصتا  يارب 

( ضر  ) اهقف تسا و  هدش  دراو  رابخا  رد  هک  هچنآ  و  دنناوتن . دنیامن  حالصا  دنهاوخ  دنوش و  عمج  ملاع  خیاشم  مامت  رگا  ار  یخیش  دودرم 
لخاد مالسا  رد  سپـس  و  هدومن ، امن  وشن و  نآ  رب  هدش و  هداز  رفک  رب  هک  تسا  یـسک  یّلم  ّدترم  هکنیا  رب  ینبم  « 1  » دناهداد اوتف  نآ  قبط 

مالـسا رب  هک  یـسک  اریز  تسا ، دادترا  عون  ود  زا  فشاک  ود ، نآ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  تسا  هدش  ّدترم  هتـشگرب و  نآ  زا  سپ  و  هدـش ،
هدرک و امن  وشن و  نآ  رب  هدش و  ّدلوتم 

__________________________________________________

. ].....[ ص 961 و 962 ج 4 ، مالسالا : عیارش  ( 1)
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320 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
و دوش . جراخ  مالـسا  زا  هک  دتفایم  قاّفتا  مک  دـنکن ، عطق  ار  ترطف  هک  مادام  تسا ، تاّیتاذ  دـننام  شمالـسا  نوچ  هتـشگ  نآ  رد  لخاد 

قاّفتا دایز  تسا  تاّیـضرع  دـننام  شمالـسا  نوچ  تسا ، هتـشگ  مالـسا  لـخاد  هدومن و  اـمن  وشن و  نآ  رب  هدـش و  هداز  رفک  رب  هک  یـسک 
هبوت میئوگب  هک  میرادن  فّلکت  نیا  هب  جایتحا  ام  تروص  نیا  رد  و  دیامن . لاطبا  ار  ترطف  هکنآ  نودـب  دوش  جراخ  مالـسا  زا  هک  دـتفایم 

. دوشیمن لوبق  رهاظ  رد  دوشیم و  لوبق  انطاب  يرطف  ّدترم 

320 ص :  هیآ 86 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(86  ) َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  َو  ُتانِّیَْبلا  ُمُهَءاج  َو  ٌّقَح  َلوُسَّرلا  َّنَأ  اوُدِهَش  َو  ْمِِهنامیِإ  َدَْعب  اوُرَفَک  ًامْوَق  ُهَّللا  يِدْهَی  َْفیَک 

320 ص :  همجرت ..... :

زاب نشور  ّهلدا  زا  دـعب  لوسر و  یتسار  هب  نداد  یهاوگ  ادـخ و  هب  نامیا  زا  دـعب  یـشکرس  داـنع و  هار  زا  هک  ار  یهورگ  دـنوادخ  هنوگچ 
. درک دهاوخن  يرای  ار  ناراکمتس  هورگ  زگره  دنوادخ  دنک ، تیاده  تسار  هار  هب  دندش ، رفاک 

320 ص :  ریسفت ..... :

ای نآ  يوسب  امنهار  نامیا و  قیرط  مالسا ، هک  دنکیمن ، تیاده  نامیا  هب  ار  وا  دنوادخ  ینعی  تسا ، یّلم  ّدترم  هب  هراشا  ُهَّللا : يِدْهَی  َْفیَک 
. تسا نانج  ترخآ و  يوسب 

. دندش رفاک  شنیشناج  هفیلخ و  ّقح  رد  وا  لوق  هب  ای  تسا  هدروآ  لوسر  هک  یماکحا  هب  ای  لوسر  هب  ای  ادخ  هب  هک  یموق  اوُرَفَک : ًامْوَق 
. ّصاخ تعیب  اب  ّصاخ  نامیا  ای  ّماع  تعیب  اب  ّماع  نامیا  هچ  ناشنامیا ، زا  دعب  ْمِِهنامیِإ : َدَْعب 

. تسا دق »  » ظفل ریدقتب  لاح  ای  تسا ، اورفک »  » رب فطع  ای  ردصم ، تسا ، ّقح  ادخ  لوسر  هک  دنداد  تداهش  و  ٌّقَح : َلوُسَّرلا  َّنَأ  اوُدِهَش  َو 
321 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ندوب  ّقح  رب  هک  نشور  ياهلیلد  ای  تازجعم  اب  ُتانِّیَْبلا : ُمُهَءاج  َو 

. دیامن تابثا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر 
، دنکیمن تیاده  ار  ناراکمتـس  دنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و  تسا ، لیلعت  ماقم  رد  هّیلاح  هلمج  نیا  َنیِِملاَّظلا : َمْوَْقلا  يِدـْهَی  ُهَّللا ال  َو 

هراشا هلمج  نیا  نیا  ربانب  دندرک . متس  مالسا  بحاص  مالسا و  هب  مالسا  زا  جورخ  ببس  هب  و  دندرک ، ملظ  دوخ  ياوق  دوخ و  هب  اهنآ  نوچ 
دنوادخ ار  اهنآ  سپ  دنکیمن  تیاده  دنوادخ  ار  یملاظ  چیه  و  دنراکمتس ، ملاظ و  نانیا  نینچ : نیا  تسا  لّوا  لکـش  زا  ینارتقا  سایق  هب 

. دنکیمن تیاده 

321 ص :  هیآ 87 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(87  ) َنیِعَمْجَأ ِساَّنلا  َو  ِۀَِکئالَْملا  َو  ِهَّللا  َۀَنَْعل  ْمِْهیَلَع  َّنَأ  ْمُهُؤازَج  َِکئلوُأ 
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321 ص :  همجرت ..... :

. دننک تنعل  نامدرم  همه  ناگتشرف و  ادخ و  نانآ  رب  هک  تسا  نیا  رفاک  هورگ  نآ  رفیک 

321 ص :  ریسفت ..... :

. تساهنآ رب  تنعل  ببس  هب  اهنآ  رب  ادخ  نیرفن  ای  تسا ، نانآ  يازج  ادخ  بناج  زا  درط  ندرک و  رود  ینعی 

321 ص :  هیآ 88 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(88  ) َنوُرَْظُنی ْمُه  َو ال  ُباذَْعلا  ُمُْهنَع  ُفَّفَُخی  اهِیف ال  َنیِِدلاخ 

321 ص :  همجرت ..... :

. دوشیمن نانآ  يوس  هب  تمحر  رظن  زگره  دباین و  فیفخت  ادخ  باذع  اهنآ  رب  و  دننامب ، تسا  مّنهج  هک  تنعل  هاگیاج  رد  دیواج 

321 ص :  ریسفت ..... :

. دوشیم هدافتسا  مازتلا  تلالد  اب  مّنهج  هک  دنتسه  دیواج  مّنهج  رد  ای  دنراد ، دولخ  تنعل  رد  ینعی  اهِیف : َنیِِدلاخ 
نخـس و شرتسگ  راوازـس  مشخ  ماقم  نوچ  و  دـتفایمن . ریخأـت  هب  یتّدـم  اـهنآ  باذـع  ینعی  َنوُرَْظُنی : ْمُه  ـال  َو  ُباذَْـعلا  ُمُْهنَع  ُفَّفَُخی  ـال 

322 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . هتفرگ  تخس  اهنآ  رب  هدنارتسگ و  ار  نخس  دنوادخ  تسا . یشخب  تّدش  يریگتخس و 

322 ص :  هیآ 89 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(89  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اوُحَلْصَأ  َو  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  اُوبات  َنیِذَّلا  َّالِإ 

322 ص :  همجرت ..... :

. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  اهنآ  رب  ادخ  هک  دننک  حالصا  دناهدرک  هک  يدب  ره  دننک و  هبوت  يراکدب  نایصع و  زا  دعب  هکینانآ  رگم 

322 ص :  ریسفت ..... :

. دننک هبوت  مالسا  زا  دعب  رفک  زا  سپ  هکنآ  رگم  ینعی  َِکلذ : ِدَْعب  ْنِم  اُوبات  َنیِذَّلا  اَّلِإ 
لعاف زا  هن  تسا ، کئلوا »  » زا ای  اموق »  » زا ءانثتسا  هلمج  نیا  و  دنیامن ، حالـصا  دناهدرک  داسفا  رفک  نیح  رد  هک  ار  هچنآ  ینعی  اوُحَلْـصَأ : َو 

رب ادـخ  تنعل  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  تسا ، دوصقم  فالخ  اـهنیا  همه  هک  نورظنی »  » عوفرم زا  هن  و  مهنع »  » رد رورجم  زا  هن  و  نیدـلاخ » »
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، دندرکن عطق  تسا  هبوت  یگدامآ  یضتقم  هک  ار  ادخ  بناج  زا  نامـسیر  اهنآ  تشذگ  هکنانچ  اریز  دننک ، هبوت  هک  یناسک  رگم  تساهنآ 
. دنکیم لوبق  ار  نانآ  هبوت  دنوادخ  و 

. دشخبیم ار  اهنآ  ناهانگ  وا  يوسب  تشگزاب  زا  دعب  تسا و  هدنشخب  دنوادخ  هک  ٌروُفَغ : َهَّللا  َّنِإَف 
راـصنا زا  يدرم  هراـب  رد  هیآ  لوزن  « 1  » هک هدـش  تیاور  دـنکیم . محر  نانآ  هب  ندیـشخب  زا  سپ  دـنکیم و  لّضفت  اـهنآ  رب  ینعی  ٌمیِحَر :

وا دروم  رد  ات  داتسرف  مایپ  شموق  هب  دش و  نامیشپ  سپس  و  تفر ، هّکم  هب  و  تشگ ، ّدترم  دزرس  وا  زا  هک  نتشک  لتق و  هطـساوب  هک  تسا 
. دش وکین  شمالسا  تشگزاب و  هنیدم  هب  سپس  دش و  لزان  هیآ  نیا  هک  دننک  لاؤس  ادخ  لوسر  زا 

. دوشیم يراج  دوش  ّدترم  وا  لاوقا  ای  ماکحا  زا  یضعب  ای  لوسر  ای  ادخ  راکنا  اب  هک  سک  ره  هراب  رد  هیآ  نیا  نکیل  و 
__________________________________________________

ج 1 ص 297 ناهرب : ( 1)
323 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

323 ص :  هیآ 90 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(90  ) َنوُّلاَّضلا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ْمُُهَتبَْوت  َلَبُْقت  َْنل  ًاْرفُک  اوُدادْزا  َُّمث  ْمِِهنامیِإ  َدَْعب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 

323 ص :  همجرت ..... :

دنهاوخ نانآ  مه  ناهارمگ  تقیقح  هب  و  دوشن . هتفریذپ  اهنآ  هبوت  زگره  دندوزفا  شیوخ  رفک  رب  دندش و  رفاک  نامیا  زا  دعب  هکنانآ  انامه 
. دوب

323 ص :  ریسفت ..... :

. دندش يرطف  ّدترم  هکنانآ  اوُرَفَک : َنیِذَّلا  َّنِإ 
. ّصاخ ای  ّماع  نامیا  زا  دعب  ْمِِهنامیِإ : َدَْعب 

َْنل تشگ ، ادخ  بناج  زا  یهلا  نامسیر  عطق  ترطف و  لاطبا  هب  ّرجنم  هک  يوحن  هب  دندرک  لصاح  ینوزف  رفک  رد  سپس  ًاْرفُک : اوُدادْزا  َُّمث 
هبوت و قاقحتسا  هک  دراد  بلطم  نیا  هب  راعـشا  تسا ، دبا  یفن  يارب  هک  نل »  » ظفل ندروآ  دوشیمن . هتفریذپ  ناشهبوت  زگره  ْمُُهَتبْوَت : َلَبُْقت 

. تسا هدش  عطق  تسا  راوتسا  نآ  هیاپرب  دادعتسا  قاقحتسا و  هک  هچنآ  نوچ  تسا ، هدنامن  یقاب  اهنآ  يارب  نآ  لوبق 
ار ترطف  هک  تسا  یـسک  رد  رـصحنم  قلطم  روط  هب  تلالـض  یهارمگ و  هچ  دـنربیم ، رـس  هب  یهارمگ  رد  نانآ  َنوُّلاَّضلا : ُمُه  َِکئلوُأ  َو 

یقاب ینیوکت  تیاده  نوچ  تسین ، هارمگ  قلطم  روط  هب  دوش  ّدترم  مالـسا  زا  هچ  رگا  دشاب  هدیربن  ار  ترطف  هک  یـسک  یلو  تسا ، هدـیرب 
. دنامیم

323 ص :  هیآ 91 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا
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َنیِرِـصان ْنِم  ْمَُهل  ام  َو  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  ِِهب  يدَْتفا  َِول  َو  ًابَهَذ  ِضْرَْألا  ُءْلِم  ْمِهِدَحَأ  ْنِم  َلَبُْقی  ْنَلَف  ٌراَّفُک  ْمُه  َو  اُوتام  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(91)

323 ص :  همجرت ..... :

دنرآ ادف  هب  الط  نیمز  همه  ربارب  ادخ  باذع  زا  شیوخ  يدازآ  يارب  رگا  دندرم  دوخ  رفک  رد  دـندش و  رفاک  نامیا  زا  دـعب  هکنانآ  هتبلا  و 
. دوب دهاوخن  يرای  نیعم و  چیه  دشاب و  اّیهم  كاندرد  باذع  اهنآ  يارب  و  دوشن . هتفریذپ  ناشیا  زا  زگره 

324 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

324 ص :  ریسفت ..... :

رب تسا  نکمم  رفاک  هک  تسا  نیا  يارب  دـیق  نیا  هب  دـییقت  دـنریمب ، دـنرفاک  هک  یلاح  رد  هک  ینانآ  ٌراَّفُک : ْمُه  َو  اُوتاـم  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
زا سپ  وا  نعل  زین  و  تسین ، زیاـج  رفاـک  تاذ  تهج  زا  شتاـیح  رفک و  لاـح  رد  نتفرگ  لد  هب  ار  رفاـک  هـنیک  ضغب و  سپ  دریمب . مالـسا 

قداص و صخـش  زا  اـی  دریمیم ، رفک  رب  وا  هک  دـنادب  و  دـنادب ، شتاـیح  لاـح  رد  ار  وا  لاـح  هک  یـسک  يارب  رگم  تسین ، زیاـج  شگرم 
يولوم بلطم  نیمه  هب  هراشا  تهج  دریمیم . رفک  رب  ای  تسا ، هدرم  رفک  رب  رفاک  صخـش  هک  دونـشب  تسا  هاگآ  وا  لاـح  رب  هک  وگتـسار 

: تسا هتفگ  هر ) )
دیما دشاب  شندرم  ناملسم  هک  دیرگنم  يراوخب  ار  رفاک  چیه 

ور هرابکی  وا  زا  ینادرگب  ات  وا  رمع  متخ  يرادربخ ز  هچ 
باذـع زا  یئاهر  لباقم  رد  الط  نیمز  همه  ربارب  اهنآ  زا  ًابَهَذ  ِضْرَْألا  ُءْلِم  ْمِهِدَـحَأ  ْنِم  َلَـبُْقی  ْنَلَف  دـنریمب  رفک  رب  رگا  راّـفک ، نآ  نکیل  و 

. دوشیمن لوبق 
. تسا هدوب  بهذ » نم   » ینعی تسا . ضفاخ  عزن  هب  بوصنم  ای  لعاف  زا  لّوحم  هک  تسا  زیمت  ابهذ »  » ظفل

دیفم هاگره  لاعتفا  باب  نوچ  دناسرب ، العا  ّدح  هب  دـنک و  هغلابم  نداد  هیدـف  رد  هچ  رگا  دـنک  هیدـف  ار  شدوخ  رگا  ینعی  ِِهب : يدَْـتفا  َِول  َو 
رد ول »  » ظفل دعب  ام  اریز  تسین ، فّلکت  هب  جایتحا  اجنیا  رد  ظفل  نیا  ندروآ  هیجوت  رد  نیا  ربانب  دـنکیم . تلالد  هغلابم  رب  دـشابن  هعواطم 

. دشابیم طرش  دروم  دارفا  نیرت  یفخم  دراوم  نینچ 
ار طرـش  يارب  ءازج  ندوب  مزال  ات  لبقت ،) نلف   ) دروآ ءاف »  » ظفل لوصوم  ربخ  رد  اجنیا  رد  َنیِرِـصان : ْنِم  ْمَُهل  ام  َو  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئلوُأ 

325 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هلمج  رد  یلو  دیامن ، دیکأت 
باقع و نوچ  هتفای  ینوزف  شرفک  هک  يّدترم  اریز  دوب ، رتراوازـس  دـیدشت  ظیلغت و  طسب و  دـیکأت و  هب  هلمج  نآ  هکنیا  درواین  ءاف »  » یلبق

رکذ هب  اجنآ  رد  اذل  تسین ، طسب  ظیلغت و  دیکأت و  هب  جایتحا  رگید  تسا  تامّلـسم  زا  وا  باذـع  هک  یئوگ  تسا  حـضاو  شباذـع  تّدـش 
یلبق و هلمج  فالخ  هب  دروآ  نایم  هب  يرکذ  باقع  یگنوگچ  باذـع و  زا  هکنآ  نودـب  دومن ، افتکا  اهنآ  ندوب  هارمگ  هبوت و  لوبق  مدـع 

فرح َنوُّلاَّضلا  ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ادـخ : لوق  رد  اهنآ  باقع  نایب  هن  تساـهنآ  فاـصوا  زا  یهارمگ  هکنیا  تهج  هب  تهج و  نیمه  هب  يدـعب ،
. ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  يدعب : هلمج  فالخ  هب  هیآ و  رخآ  ات  ْمِْهیَلَع ... َّنَأ  ْمُهُؤازَج  َِکئلوُأ  یلبق  هلمج  فالخ  هب  دروآ  فطع 

ماقم ماقم ، و  دوشیم ، هدرمـش  اهنآ  مولعم  فاصوا  زا  تسا و  فوطعم  فطع  فرح  دـعب  ام  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  فطع  فرح  ندروآ 
. رخآ هرقف  ود  فالخب  دوش  هداد  رارق  رّدقم  لاؤس  باوج  ات  تسین  لاؤس 

مراهچ ءزج 
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325 ص :  هیآ 92 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(92  ) ٌمِیلَع ِِهب  َهَّللا  َّنِإَف  ٍءْیَش  ْنِم  اوُقِْفُنت  ام  َو  َنوُّبُِحت  اَّمِم  اوُقِْفُنت  یَّتَح  َِّرْبلا  اُولانَت  َْنل 

325 ص :  همجرت ..... :

نآ رب  ادخ  اقّقحم  دینک  قافنا  هچ  ره  و  دینک . قافنا  ادخ  هار  رد  دیرادیم  تسود  هچنآ  زا  رگم  دیسریمن  ناراکوکین  ماقم  هب  زگره  امش 
. تسا هاگآ 

325 ص :  ریسفت ..... :

زا سپ  ایوگ  دوشیم ، یـشان  شلبق  ام  زا  هک  تسا  یلاؤس  باوج  ای  تسا ، عطقنم  شلبق  ام  زا  ینعم  ظفل و  رظن  زا  هلمج  نیا  َِّرْبلا : اُولانَت  َْنل 
326 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  یلئاسم  دومن و  رکذ  ار  نیرفاک  نیّدترم و  نیفرحنم و  هناگراهچ  ماسقا  هکنآ 

ریخ و تشهب و  هب  امش  دومرف : سپ  میوشیم ؟ لئان  يزیچ  هچ  هب  میـسرب  ناسحا  ماقم  هب  میزرو و  تابث  نامیا ، نآ  رد  رگا  درک : لاؤس  ار 
دـش رکذ  هک  یناعم  نیا  همه  هچ  دـینک ، قافنا  هکنیا  رگم  دیـسریمن ، ریغ  هب  ناسحا  تلـصخ  ای  تعاط ، ای  قدـص ، ای  ناسحا  رد  تعـسو 

. تسا لاؤس  ماقم  بسانم  همه  و  تسا ، ّرب »  » ظفل یناعم 
. تشذگ هرقب  هروس  لّوا  رد  قافنا  ینعم  اوُقِْفُنت : یَّتَح 

رد لادـتعا  يور و  هناـیم  اـب  زج  ناـسنا  يارب  تّیبوـبحم ، ناـسحا و  اریز  دـیراد ، تسود  هک  دـینکب  یئاـهزیچ  زا  قاـفنا  ینعی  َنوُّبُِحت : اَّمِم 
بوبحم دیاش  و  تسا ، دوجوم  رگید  هبترم  رد  هک  هچنآ  زا  ریغ  تسا  يزیچ  هبترم  ره  رد  ناسنا  بوبحم  نوچ  دوشیمن و  لصاح  قالخا ،

يارب یهاگ  هکلب  دوشیمن ، بوبحم  دارفا  عیمج  هب  تبسن  ياهبترم  ره  بوبحم  و  دشاب . وا  ضوغبم  رگید ، هبترم  بسح  رب  ياهبترم ، رد  وا 
يرگید تلاـح  رد  تـسا و  بوـبحم  یتلاـح  رد  یـصخش  يارب  یهاـگ  و  دریگیم ، رارق  ضوـغبم  رگید  یـضعب  يارب  بوـبحم و  یـضعب 

: مییوگیم هکلب  دریگیمن ، رارق  یّصاخ  ّدح  رد  تسین و  يزیچ  صوصخم  قفنم  قافنا و  سپ  تسا ... ضوغبم 
نآ قافنا ، ره  رد  لـصا  تسا و  راـگزاس  سفن  اـب  هبترم ، نآ  رد  هک  تسا  ییاـهزیچ  سفن و  مزاول  سفن ، ياهبترم  ره  رد  ناـسنا  بوبحم 

دایدزا ای  ّتینانا  ياقبا  يارب  هاگره  هدننک  قافنا  اریز  دریگ ، رارق  لوبق  دروم  ات  دشاب ، شتّینانا  زا  يزیچ  قافنا  زا  بّبسم  ای  یـشان  هک  تسا 
ّرب بجوم  تسین و  لوبق  دروم  وا  قافنا  دیامن  قافنا  ّقح  لاطبا  ای  لطاب  ياقبا  يارب  ای  دنـسپدوخ  راکایر و  دننام  دیامن  قافنا  نآ  ینوزف  و 

. تسا یکین  ّرب و  زا  يرود  بجوم  دودرم و  قافنا  نآ  هکلب  دوشیمن  ناسحا  و 
ار نآ  ادخ  دوشیمن و  توف  دنوادخ  زا  دشاب  هک  مه  زیچ  نیرتکچوک  نیرت و  تسپ  ول  و  دینک ، قافنا  هچ  ره  ینعی  ٍءْیَـش : ْنِم  اوُقِْفُنت  ام  َو 

327 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دنادیم .
. دیسرتن نآ  توف  انف و  زا  سپ ، دهدیم . شاداپ  ربارب  دنچ  امش  هب  تسا و  هاگآ  نآ  هب  دنوادخ  ٌمِیلَع : ِِهب  َهَّللا  َّنِإَف 

327 ص :  هیآ 93 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا
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َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  اهُوْلتاَف  ِةارْوَّتلِاب  اُوتْأَف  ُْلق  ُةارْوَّتلا  َلَّزَُنت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ِهِسْفَن  یلَع  ُلِیئارْـسِإ  َمَّرَح  ام  ـَّالِإ  َلِیئارْـسِإ  ِینَِبل  ـالِح  َناـک  ِماـعَّطلا  ُّلُـک 
(93)

327 ص :  همجرت ..... :

ریـش رتـش و  تشوـگ  هک   ) درک مارح  دوـخ  رب  تاروـت  لوزن  زا  شیپ  بوـقعی  هک  ار  نآ  رگم  دوـب  لـالح  لیئارـسا  ینب  يارب  اـهماعط  همه 
نآ دـییوگیم ، تسار  رگا  تسا ) هدرک  مارح  امـش  رب  ار  یلـالح  تاروت  دـییوگیم  هکناـنچ  نادوهی  يا   ) وگب کـنیا  ربمغیپ  يا  تسنآ )

. دینک توالت  هدروآ  ار  تاروت  مکح 

327 ص :  ریسفت ..... :

ماعط میمعت  ماعط ، میمعت  زا  دوصقم  و  وج ، مدـنگ و  دـننام  هّوقلاب ، ای  لعفلاب  تسا  یندروخ  موعطم و  ینعم  هب  ماعّطلا »  » ظفل ِماـعَّطلا : ُّلُـک 
ماعط و تسا  نکمم  هک  يزیچ  ره  هب  تبـسن  هن  دوب ، مارح  قباس  يایبنا  رب  ماـعط  هکنیا  رب  ینبم  دـنتفگیم ، دوهی  هک  هچنآ  هب  تبـسن  تسا 

هتـشگ مارح  اهنآ  رب  اهنآ ، ملظ  ببـس  هب  تاـبّیط  ارچ  دـنتفگیم  هک  تساـهنآ  راـکنا  باوج  دوهی و  رب  ّدر  هیآ  نیا  و  دریگ . رارق  یندروخ 
یَلَع َو  یلاعت : يادـخ  لوق  ْمَُهل و  ْتَّلِحُأ  ٍتابِّیَط  ْمِْهیَلَع  اـْنمَّرَح  اوُداـه  َنیِذَّلا  َنِم  ٍْملُِظبَف  یلاـعت : يادـخ  لوق  لوزن  زا  سپ  دوهی  اریز  تسا ؟
َِکلذ ٍمْظَِعب  َطَلَتْخا  اَم  َْوأ  ایاوَْحلا  َِوأ  امُهُروُهُظ  ْتَلَمَح  ام  اَّلِإ  امُهَموُحُـش  ْمِْهیَلَع  اْنمَّرَح  ِمَنَْغلا  َو  ِرَقَْبلا  َنِم  َو  ٍرُفُظ  ِيذ  َّلُک  اـْنمَّرَح  اوُداـه  َنیِذَّلا 

نیا تسا ، هدش  مارح  نانآ  رب  اهزیچ  نیا  هک  میتسین  یناسک  نیلوا  ام  دـنتفگ : تایآ  نیا  ندینـش  زا  سپ  َنُوقِداَصل و  اَّنِإ  َو  ْمِِهیْغَِبب  ْمُهاْنیَزَج 
یلاعت يادخ  سپ  دش ، ام  هب  یهتنم  میرحت  نیا  هکنآ  ات  دوب  هدـش  مارح  نانآ  زا  دـعب  لیئارـسا  ینب  رب  و  ع )  ) میهاربا رب  و  ع )  ) حون رب  روما 

328 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ِماعَّطلا .... ُّلُک  دومرف : داد و  ار  اهنآ  باوج  درک و  بیذکت  ار  اهنآ  هتفگ  نیا 
. تسا هدوب  لالح  هکلب  تسا ، هدوب  مارح  حون  نامز  زا  تابّیط  هک  دنیوگیم  دوهی  هک  تسین  نینچ  َلِیئارْسِإ : ِینَِبل  الِح  َناک 

مارح شدوخ ، رب  ار  رتش  تشوگ  لیئارسا  دوب . هدرک  مارح  شدوخ  رب  ضرم  ببسب  لیئارـسا  هک  هچنآ  زج  ِهِسْفَن : یلَع  ُلِیئارْـسِإ  َمَّرَح  ام  اَّلِإ 
تّدـش درد  دروخیم ، رتـش  تشوـگ  تقو  ره  تشاد و  ءاـسّنلا  قرع  اـی  هرـصاخ  درد  تسا  هدـش  تیاور  هک  روطناـمه  نوـچ  دوـب ، هدرک 

«1 . » دوب هدرک  مارح  شدوخ  رب  ار  رتش  تشوگ  اذل  تفاییم و 
ینب يارب  اهیندروخ  همه  ینعی  عزانت ، لیبس  رب  ود  ره  هب  ای  مّرح »  » هب ای  اّلح » : » ادـخ لوق  هب  ّقلعتم  لبق » نم   » ظفل ُةارْوَّتلا : َلَّزَُنت  ْنَأ  ِلـْبَق  ْنِم 

ملظ و تاروت و  لوزن  زا  دـعب  و  دوب ، هدرک  مارح  شدوخ  رب  تاروت  لوزن  زا  لبق  ار  نآ  لیئارـسا  هک  رتش  تشوگ  زج  دوب  لـالح  لیئارـسا 
. دش مارح  اهنآ  رب  تابّیط  نانآ  متس 

جاجتحا ناشدوخ  باتک  هب  ار  اهنآ  دـیناوخب . دـیروایب و  ار  تاروت  دـییوگیم  تسار  رگا  وگب  َنِیقِداص : ُْمْتنُک  ْنِإ  اهُوْلتاَف  ِةارْوَّتلِاب  اُوتْأَف  ُْلق 
دندرکن تأرج  دـناهتفگ : یـضعب  دوش . نشور  رهاظ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  یتسار  قدـص و  اـهنآ و  ياـعدا  غورد  اـت  دومن 

. دیامن تابثا  ار  شیوخ  قدص  ات  هدومن ، کّسمت  مصخ  باتک  هب  هلیسو  نیا  هب  «. 2  » دندش توهبم  دنروایب و  ار  تاروت 

328 ص :  هیآ 94 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(94  ) َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَمَف 
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328 ص :  همجرت ..... :

. دوب دنهاوخ  اهنآ  مه  ناراکمتس  و  نارفاک )  ) هّتبلا دندنب  غورد  ادخ  رب  تّجح  نیا  زا  سپ  هک  یناسک  سپ 
__________________________________________________

ح 240. ص 302 ، ج 1 ، نیلقثلا : رون  ( 1)
ص 329. ج 1 ، یفاص : ( 2)

329 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

329 ص :  ریسفت ..... :

. تسا غورد  ارتفا و  تسا ، هدوب  مارح  حون  نامز  زا  تامّرحم  هکنیا  ياعّدا  َبِذَْکلا : ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَمَف 
َِکلذ ِدَْعب  ْنِم 

. تّجح لیلد و  مازلا  جاجتحا و  نآ  زا  دعب  ینعی  : 
َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف 

. تسا رارقا  قیدصت و  ياج  هب  ندرک  راکنا  زا  ترابع  اهنآ  متس  ملظ و  و  تسا ، هغلابم  ياعّدا  ندرک  رصحنم  دیکأت و  هلمج  نیا  : 

329 ص :  هیآ 95 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(95  ) َنیِکِرْشُْملا َنِم  َناک  ام  َو  ًافِینَح  َمیِهاْربِإ  َۀَِّلم  اوُِعبَّتاَف  ُهَّللا  َقَدَص  ُْلق 

329 ص :  همجرت ..... :

میهاربا تسا و  شیالآ  یب  كاپ و  ینید  هک  دینک  يوریپ  میهاربا  نییآ  زا  دیاب  امـش ) يوعد  هن   ) تسا تسار  ادـخ  نخـس  وگب  ربمغیپ  يا 
. تسا هدوبن  دندروآ  كرش  ادخ  هب  هک  نانآ  زا  زگره 

329 ص :  ریسفت ..... :

تبسن نوچ  یلو  دیشاب ، نم  نید  وریپ  عبات و  سپ  دش  راکـشآ  نم  یتسار  قدص و  دیوگب : هک  تسا  نیا  دوصقم  هک  ایوگ  ُهَّللا : َقَدَص  ُْلق 
زا شراتفگ  لاوقا و  هک  تسا  یعّدم  وا  اریز  دشابیم ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  قدص  مزلتـسم  اجنیا  رد  یلاعت  يادـخ  هب  قدـص 

هیانک نوچ  رگید  يوس  زا  و  دوشیم ، قداص  وا  دشاب ، قداص  ادخ  بناج  زا  هدش  اقلا  لاوقا  هاگره  و  تسا ، هدش  اقلا  یلاعت  يادخ  فرط 
هب رتکیدزن  جاجل و  بیرف و  زا  رترود  حیرـصت و  زا  رتاـسر  یلاـعت  يادـخ  قدـص  ببـس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  قدـص  زا 

ع)  ) میهاربا یتقو  اریز  میهاربا ، نید  زا  يوریپ  هب  رما  رد  بلطم  تسا  نینچمه  درب . راکب  هیانک  نینچ  یلاـعت  يادـخ  اذـل  تسا ... فاـصنا 
ّتلم نید و  زا  هیانک  میهاربا  ّتلم  نید و  زا  يوریپ  عاّبتا و  ببـس  هب  تسادخ  نید  میهاربا ، نید  میهاربا و  نید  ادـخ ، نید  هک  درک  نالعا 

330 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دومرف : و  دومن ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
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. دش هتفگ  لبق  یکدنا  ترابع  نیا  َنیِکِرْشُْملا : َنِم  َناک  ام  َو  ًافِینَح  َمیِهاْربِإ  َۀَِّلم  اوُِعبَّتاَف 

330 ص :  هیآ 96 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(96  ) َنیَِملاْعِلل ًيدُه  َو  ًاکَرابُم  َۀَّکَِبب  يِذََّلل  ِساَّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ 

330 ص :  همجرت ..... :

. تسا قیالخ  تیاده  تکرب و  نآ  رد  هک  تسا  هّکم  رد  تسا ، هدش  انب  قلخ  تدابع  ناکم  يارب  هک  ياهناخ  لوا 

330 ص :  ریسفت ..... :

اب تسادـخ ، هناخ  هدـش  هدـیرفآ  نیمز  رد  هک  ییاـج  نیلوا  تسا : هدـمآ  ربخ  رد  هکناـنچ  ناـمز ، ثیح  زا  هناـخ  نیلّوا  ینعی  ٍْتَیب : َلَّوَأ  َّنِإ 
یلاعت يادـخ  تسا : هدـمآ  رابخا  رد  نینچمه  و  تسا ، هدـش  هدرتسگ  نهپ و  اجنآ  زا  نیمز  سپـس  تسا ، رابخا  نومـضم  رد  هک  یفالتخا 

«1 . » دنام شاهیاپ  ساسا و  درب و  الاب  نامسآ  هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  دوب  يدیفـس  دیراورم  ّرد و  نآ  و  دومن ، لزان  مدآ  يارب  تشهب  زا  ارنآ 
رایتخا ار  زیچ  کی  يزیچ  ره  زا  دنوادخ  تسا : هدمآ  ربخ  رد  هکنانچ  دـشاب ، تفارـش  تهج  زا  لّوا  تیب ، نیلّوا  زا  دوصقم  تسا  نکمم  و 
هکنانچ هدرک ، رایتخا  شتـسرپ  تدابع و  يارب  ار  اجنآ  دنوادخ  ای  « 2 . » تسا هدومن  رایتخا  ار  هبعک  ياج  نیمز ، زا  تسا  هدومن  باـختنا  و 

. تشادن دوجو  یّصاخ  ناکم  تدابع  يارب  نآ  زا  لبق  دناهتفگ  یخرب 
، دندرگ دنمهرهب  اجنآ  زا  بسک  ببس  هب  اهبساک  ات  تسا ، هدیرفآ  مدرم  يارب  ار  اجنآ  ینعی  ِساَّنِلل : هدش  انب  ای  هدش ، هدیرفآ  ینعی  َعِضُو :
زا شتایآ ، هب  اجنآ و  هب  ناگدـننک  رظن  و  تحار ، نما و  زا  ناگدـنهانپ ، و  یلاـعت ، ّقح  شـشخب  نارفغ و  زا  دـنراد  هبعک  دـصق  هکناـنآ  و 

رد تیافک  زا  نآ ، نیرواجم  نینکاس و  و  دنربب ، هرهب  تیاده 
__________________________________________________

ص 331. ج 1 ، یفاص : ( 1)

ص 330. ج 1 ، یفاص : ( 2)
331 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ینعم نیا  و  دنوشن ، كاله  دننامب و  یقاب  مدرم  ات  دش  هدـیرفآ  تیب  نآ  ای  دنـشاب ، رفاک  هچ  رگا  دـندرگ  دـنمهرهب  یناگدـنز  شاعم و  رما 
. دندشیم كاله  ملاع  لها  تشگیم  كرت  ّجح  دشیم و  مدهنم  تیب  رگا  هکنیا  رب  ینبم  تسا  یتیاور  ربانب 

. تسا هدش  عقاو  هّکم  رد  هک  ياهناخ  تیب و  ینعی  يِذََّلل :
هک تسا  هدش  هدیمان  هّکب »  » تهج نآ  زا  و  تسا ، رهـش  همه  مسا  هّکم »  » و تسا ، تیب  ياج  هّکب »  » ای دنفدارتم ، هّکم »  » و هّکب »  » ظفل َۀَّکَِبب :

همه هب  دنزیم و  ار  ناراّبج  نارگمتـس و  ندرگ  هّکم  ای  دـننکیم ، هیرگ  اجنآ  فارطا  اجنآ و  رد  مدرم  ای  دـننکیم  ماحدزا  اجنآ  رد  مدرم 
ماحدزا رثا  رد  اجنآ  رد  نز  درم و  هک  دـناهدیمان  هّکب »  » ار هّکم  تهج  نآ  زا  تسا : هدـش  تیاور  تسا . هدـش  هراـشا  راـبخا  رد  یناـعم  نیا 

، هچ درادن ، یلاکشا  چیه  و  دناوخیم ، زامن  وت  هارمه  وت و  پچ  تسار و  وت و  يور  ولج  نز  و  دننزیم ، هنت  رگیدمه  هب  دنوشیم و  عمج 
. هّکم رد  هن  دراد ، تهارک  اهرهش  ریاس  رد  بلطم  نیا 
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ياهویم عون  چـیه  هّکم  رد  هک  یلاح  رد  دـنربیم  هرهب  ناتخرد  همه  ياههویم  زا  هچ  تسا ، تکرب  دوخ  نیرواجم  يارب  هّکم  ینعی  ًاکَرابُم :
دنوادخ نوچ  تسا  كرابم  زین  شیوخ  نیرئاز  يارب  رهـش  نیا  و  دوشیم . ریزارـس  بلج و  رهـش  نآ  يوس  هب  اههویم  تابوبح و  و  تسین ،

ضوع و  دنکیم ، لوبق  ار  اهنآ  هبوت  و  دزادنایم ، تمحر  رظن  اهنآ  يوس  هب  و  دـناهدش ، هداز  ردام  زا  هک  يزور  دـننام  دـشخبیم ، ار  اهنآ 
ناما رد  ندـش ، راکـش  زا  نوچ  تسا  كرابم  زین  تاناویح  ریاـس  ناگدـنرپ و  يارب  و  دـهدیم . دـناهدرک  قاـفنا  ادـخ  هار  رد  هک  ار  هچنآ 

ات اهنآ  نوچ  تسا  كراـبم  زین  مرح ، نیمز  ناـهایگ  ناـتخرد و  يارب  و  دـسریم . ناـشیزور  هدوب و  نمیا  زین  دجـسم  ناگدـنرپ  دنتـسه و 
، تسا هّکم  دوجو  ببـسب  ملاع  لها  قزر  اقب و  نوچ  تسا ، كرابم  ملاع  لها  يارب  و  دنتـسه . ناـما  رد  ندـیرب  ندرک و  عطق  زا  يدودـح 

332 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دش هراشا  هکنانچ 

دوجو هک  تسا  نیا  هب  ای  هّکم  تیادـه  ّتلع  هک  میدومن ، هیجوت  میتفگ و  اهراب  تاذ ، رب  ردـصم  ینعم و  لمح  هراب  رد  َنیَِملاْعِلل : ًيدُـه  َو 
يادخ هب  ادخ  هناخ  نیرئاز  یکیدزن  ببس  هک  تسا  نیا  هب  ای  تسا ، نآ  يوسب  نتفر  نآ و  هب  هّجوت  هب  سوفن  کیرحت  ناجیه و  ببس  نآ 

تاـیآ و ياراد  اـی  تسا  هدوـب  هاگـشتسرپ  هلبق و  ع )  ) مدآ ناـمز  زا  اـی  ع )  ) میهاربا ناـمز  زا  هّکم  هک  تسا  تهج  نیا  هب  اـی  تسا ، یلاـعت 
تلالد و  تسا ، یلاعت  يادخ  تیامح  رد  اجنآ  هک  دنکیم  نیا  رب  تلالد  زین  دـنکیم و  ادـخ  تشادـگرزب  رب  تلالد  هک  تسا  ییاههناشن 

دروم نیا  رد  ایبنا  قدص  و  دندوب ، اجنآ  رد  کسانم  ماجنا  تدابع و  نآ و  رود  فاوط  ادخ و  هناخ  میظنت  هب  رومأم  هک  دراد  ایبنا  قدص  رب 
. دوشیمن قّقحم  تدابع  دیحوت  أدبم و  دیحوت  داعم و  أدبم و  هب  رارقا  اب  زج  نانآ  تلاسر  قدص  و  دراد ، اهنآ  تلاسر  قدص  رب  تلالد 
دننام و  شنایرگـشل ، لیف و  بحاص  ههربا  دـننام  دنتـشاد  ار  هبعک  ندرک  بارخ  دـصق  هک  یناسک  يدوبان  زا  دـنترابع  اههناشن  تاـیآ و  و 

رجح نتفگ  دننام  و  دـندنادرگرب ، دوخ  ياج  هب  ار  نآ  هرابود  هک  ییاج  ات  دـندوب  هدرب  ار  دوسالا  رجح  هک  ییاههلیبق  نیب  رد  گرم  عویش 
ادـخ هناخ  نینچمه  و  هبعک ، تاذاحم  زا  ناگدـنرپ  ندرکن  زاورپ  دـننام  و  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  اب  هّیفنح  دّـمحم  جاجتحا  ماـگنه  دوسـالا 

گنـس رد  اپ  نتفر  ورف  هک  میهاربا  ماقم  دـننام  تسا ، دـیواج  یقاب و  هک  تساهنآ  ياههزجعم  اـیبنا و  راـثآ  زا  ییاـههناشن  تاـیآ و  ياراد 
نینچمه و  تسا ، جراخ  رـشب  تقاط  زا  هک  تسا  یهلا  يورین  ياراد  نآ  بحاص  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  هک  تسا  یتیآ  هناـشن و  تخس 

نآ وحم  ددص  رد  دـندوب و  دایز  شنانمـشد  هکنیا  اب  تسا  هتفرن  نیب  زا  هدـنام و  ظوفحم  اهنرق  لوط  رد  تایآ  اههناشن و  نآ  ادـخ و  هناخ 
333 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دنتسه . دیواج  یقاب و  اههناشن ، راثآ و  هک  تسا  لصا  نیمه  يور  و  دندوب ، راثآ 

: دیامرفیم دنوادخ  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  تسا  تیاده  دوخ  هّکم  هکنیا  اّما 

333 ص :  هیآ 97 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ِنَع ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَـف  َرَفَک  ْنَم  َو  ًـالِیبَس  ِْهَیلِإ  َعاطَتْـسا  ِنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِـح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَِّلل  َو  ًاـنِمآ  َناـک  ُهَلَخَد  ْنَم  َو  َمیِهاْربِإ  ُماـقَم  ٌتاـنَِّیب  ٌتاـیآ  ِهِیف 
(97  ) َنیَِملاْعلا

333 ص :  همجرت ..... :

نآ ترایز  ّجـح و  ار  مدرم  دـشاب و  نمیا  دوش  لخاد  اجنآ  رد  هک  ره  تسا  لیلخ  میهاربا  ماقم  تسادـیوه . تّیبوبر  تاـیآ  هناـخ ، نآ  رد 
دوخ هب  اهنت  دوش ، رفاک  هّللا ) تیب  ّجح  راکنا  ببـس  هب   ) هک ره  و  تفای . اجنادب  ندیـسر  يارب  ییاناوت  هک  یـسک  ره  رب  تسا ، بجاو  هناخ 

. تسا زاینیب  قلخ  تعاطا  زا  ادخ  هّتبلا  تسا ، هدیناسر  نایز 
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333 ص :  ریسفت ..... :

هدروآ لیلعت  تهج  هک  تسا  تفـص  ای  لخادتم  ای  فدارتم  لاح  ای  تیادـه ، ّتلع  زا  لاؤس  باوج  هفنأتـسم و  هلمج  نیا  ٌتانَِّیب : ٌتایآ  ِهِیف 
. میدومن هراشا  البق  اهنآ  ندوب  نشور  رهاظ و  تایآ و  دوخ  هب  تسا . ربخ  زا  دعب  ربخ  ای  تسا ، هدش 

نآ يادتبم  هک  تسا  ربخ  ای  فوذحم ، نآ  ربخ  هک  تسادـتبم  ای  تسا ، ّلک  زا  ضعب  لدـب  تروص  هب  تایآ »  » ظفل زا  لدـب  َمیِهاْربِإ : ُماقَم 
یقاب گنـس و  رد  میهاربا  ياـپ  نتفر  ورف  اریز  تسا ، میهاربا  ماـقم  اـههناشن  تاـیآ و  نآ  ینعی  میهاربا » ماـقم  یه   » ینعی تسا ، فوذـحم 

ع)  ) میهاربا ماقم  تیاـکح  ناـیب  رد  راـبخا  و  تسا ، يدّدـعتم  ياـههناشن  تاـیآ و  يداـمتم  نورق  رد  نآ  ندـنام  ظوفحم  اـپ و  رثا  ندـنام 
«1 . » دیامن هعجارم  ریسافت  بتک  رابخا و  هب  دهاوخب  سک  ره  تسا و  فلتخم 

يِذََّلل ِساَّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ  هلمج  رب  ای  ٌتانَِّیب  ٌتاـیآ  ِهِیف  هلمج  رب  فطع  اـی  َمیِهاْربِإ  ُماـقَم  رب  فطع  هلمج  نیا  ًاـنِمآ : َناـک  ُهَلَخَد  ْنَم  َو 
زا دوش  هّکم  لخاد  سک  ره  ینعی  تسا ، هّیطرش  ای  هّیلوصوم  نم »  » ظفل و  تسا ، لاح  ای  دشابیم ، َۀَّکَِبب 

__________________________________________________

ح 99. ص 187 ، ج 1 ، یشایع : ( 1)
334 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

و ددرگیم . نمیا  تیانج ، رب  هذخاؤم  زا  یهلا  داد  رارق  قبط  دوش  مرح  لخاد  سک  ره  و  دوشیم ، نمیا  نامیا  طرش  هب  تمایق  زور  باذع 
، تسا ع )  ) میهاربا ياپ  مدق و  رثا  نآ  رد  هک  تسا  یگنس  میهاربا  ماقم  زا  دوصقم  و  ددرگیم ، رب  میهاربا  ماقم  هب  ای  تیب  هب  هلخد »  » ریمض

یضعب هکنانچ  تسا  مرح  همه  دوصقم  ای  دجـسم  ای  تیب  نیب  اجنآ و  نیب  تسا  ییاج  ای  تساجنآ ، رد  نالا  گنـس ، نآ  هک  تسا  یئاج  ای 
. دناهتفگ

هک یناسک  ندـش  دوبان  نارگمتـس و  ترثک  دوجو  اب  نارگمتـس  ناراّبج و  ضّرعت  لباقم  رد  نانآ  تّینما  ندوب  نمیا  نما و  زا  دوصقم  رگا 
دوصقم رگا  یلو  تسا ، حـضاو  ندوب  یهلا  تیآ  هناشن و  تروص  نیا  رد  لیف ، باحـصا  دـننام  دـناهدش ، نآ  نارئاز  ادـخ و  هناخ  ضّرعتم 

تروص نیا  رد  تسا  نوفدم  اجنآ  هک  یـسک  هب  تبـسن  باذع  زا  ندوب  نمیا  ای  یهلا  باذع  زا  ندوب  نمیا  ای  یهلا  داد  رارق  اب  ندوب  نمیا 
. تسین نشور  حضاو و  ندوب  هناشن  تیآ و 

و تسادـخ ، يوس  هب  ربهار  هک  تسا  یناسنا  هفیطل  لامعا  ياـهتروص  یبلاـق  يرهاـظ  کـسانم  یعرف و  یعرـش  لاـمعا  عیمج  هک  نادـب 
ياههاگتـسیا فقاوم و  زا  يدومن  ناسنا و  ینطاب  دـباعم  ياـهتروص  ادـخ ، يروص  ياـههناخ  دـجاسم و  عیمج  یبلق و  ینطاـب  کـسانم 

اهنآ رد  نامیا  هک  تسادخ  يوس  هب  نیکلاس  ياهلد  نامه  هک  تسادـخ  یقیقح  ياههناخ  ياهتروص  و  دـشابیم ، شکولـس  رد  کلاس 
. ددرگیم زاتمم  ادج و  نآ  رد  نامیا  لوخد  ببس  هب  مالسا  هب  هدش  هدوشگ  ياههنیس  زا  و  دوشیم ، لخاد 

کـسانم و عیمج  اـب  تسا  یلاـعت  يادـخ  یقیقح  تیب  تسا و  هدرک  ادـیپ  قّـقحت  بلق  هلیـسوب  هک  تسا  ع )  ) میهاربا ياـنب  نوـچ  هبعک ، و 
نیلّوا نوچ  یتـشوگ  بلق  اریز  دوشیم ، يراـج  زین  هبعک  رب  دوشیم  يراـج  بلق  رب  هک  هچنآ  همه  اذـل  تسا  هتـشگ  بلق  رهظم  شدـباعم 

ص: ج3 ، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  ملاوع  همه  زا  لـبق  هک  تسا  يونعم  بلق  رهظم  نآ  و  تسا ، هدـش  هدـیرفآ  هک  تسا  ناـسنا  ندـب  زا  هطقن 
335

يراج هبعک  رب  ار  بلق  نآ  مکح  دـنوادخ  اذـل  تسا . هدـش  قلخ  تاقولخم ، همه  زا  لبق  عونلا  ّبر  هکنیا  باب  زا  هدـش ، هدـیرفآ  یناـحور 
: دناهتفگ یضعب  َۀَّکَِبب  يِذََّلل  ِساَّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  تسا : هدومرف  و  تسا ، هتخاس 

جایتحا لّوا  هلحرم  رد  ناسنا  ندب  و  تسا ، یتابن  سفن  شیور  لحم  دبک  نوچ  تسا ، دبک  هدش  هدـیرفآ  ناسنا  ندـب  زا  هک  ياهطقن  نیلّوا 
يارب هک  یتابن  ياوق  همه  زا  فیعـض  تروصب  محر  رد  نینج  رارقتـسا  لّوا  زا  هکنیا  زا  دـناهدرک  تلفغ  نانیا  یلو  درادـن ، یتاـبن  ياوق  هب 
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ّومن هیذغت و  تسا  ردام  رد  هک  یتابن  سفن  ریبدت  ببس  هب  محر  رد  شرارقتسا  يادتبا  نامه  زا  نینج  و  دنکیم ، هدافتسا  تسا  ردام  سفن 
رب دـیامن و  داجیا  ار  دوخ  دـننام  هک  تسا  صیرح  ردام  سفن  هچ  دوشیمن ، قّقحم  ردام  سفن  کمک  اب  زج  زین  اـضعا  ریوصت  و  دـنکیم ،
هن دـشاب ، شدوخ  لثم  ددـنویپیم  روهظ  هب  وا  زا  هچنآ  هک  اجنآ  رگم  دوشیمن  رّوصتم  رداـم  سفن  کـمک  نیا  تسا و  صیرح  نآ  ياـقب 

دیراورم دننام  ریغص  ملاع  نیمز  هب  شندمآ  نییاپ  لّزنت و  زا  لبق  بلق  نوچ  و  تسین . بلق  زج  نآ  شدوجو و  نایرکشل  نازابرـس و  رهظم 
و دش ، نآ  ریز  زا  ریغـص  ملاع  نیمز  شرتسگ  و  تشگ ، گنراگنر  ریغـص  ملاع  لها  اب  طالتخا  ندمآ و  نییاپ  لّزنت و  زا  دعب  وا  دوب  دیفس 
، تسا يواسم  ندب  يازجا  عیمج  هب  نآ  تبسن  اریز  تفرگ ، رارق  ملاع  نیا  طسو  رد  شتّیناحور  ثیح  زا  ندوب  يربونـص  تشوگ  ثیح  زا 
هک یناسک  نما  ّلحم  و  دـش ، ناشکـسانم  دـصاقم و  رد  ریغـص  ملاع  لها  عیمج  هّجوت  دروم  و  تفرگ ، رارق  تیالو  دـّلوت  لحم  دـلوم و  و 
زا هدنهد  يزور  تکرب و  و  تشگ ، اهنآ  مّوقم  دومن و  مایق  شتکلمم  لها  روما  هب  تبـسن  دیدرگ و  دـندش ، اجنآ  میرح  ای  اجنآ  رد  لخاد 

عیمج لـصا  دوخ  تکلمم  رد  و  تفرگ . رارق  مدرم  عجرم  و  دنـشابن . اـی  دنـشاب  تکلمم  نآ  لـها  زا  هک  یناـسک  يارب  دـش  اـههویم  عیمج 
نآ دزن  هدرک و  فاوط  نآ  رود  و  دننک ، رب  نت  زا  نآ  دزن  ار  ّتینانا  سابل  دننک و  عوجر  نآ  يوسب  هک  دش  مزال  همه  رب  و  دیدرگ ، اههیرق 

336 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ربخ نآ  دـننامب  زین  هبعک ، زا  دوب ، نینچ  نوچ  دـننک .... نابرق  دنـشکب و  ار  شیوخ  تّینانا  نآ ، هب  ندیـسر  زا  لبق  دـنیامن و  دّدرت  فّقوت و 

ماکحا عیمج  مکح  هب  الامجا  نایب ، نیا  اب  وت ، دیاش  و  داد . رارق  لامعا  کسانم و  بلق ، دـننامه  زین  هبعک  يارب  یلاعت  يادـخ  و  دـش ، هداد 
یسک درک ، میهاوخ  هراشا  هدنیآ  رد  رگید  یضعب  هب  میدرک و  هراشا  هتشذگ  رد  ماکحا  نآ  زا  یضعب  هب  یـشاب . هاگآ  نآ  کسانم  ّجح و 

لامعا رهاظ  تروص  هب  هک  یسک  زین  دنکیم و  هجوت  ادخ  هناخ  فاصوا  رد  رابخا  رهاظ  هب  اهنت  دشاب  هتـشاد  تلفغ  میتفگ  ام  هچنآ  زا  هک 
ای ادخ  زا  رگا  و  درادـنپیم ، وغل  غورد و  ار  اهنآ  هکلب  « 1 ، » دنیبیمن ینالقع  تمکح  تّحـص و  ياراد  ار  اهنآ  دنک ، هاگن  ّجح  کسانم  و 

. دننزیم هنعط  راّفک  هک  روطنامه  دنزیم  هنعط  اهنآ  رد  دسرتن  مالسا  لها  زا 
ینعمب ای  تسا  دصق  قلطم ، ینعمب  ّجـح »  » ردـصم ود  ره  هدـش و  هدـناوخ  ءاح  هرـسک  هحتف و  اب  ّجـح »  » ظفل ِْتیَْبلا : ُّجِـح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَِّلل  َو 

لها تشرس  ترطف و  نوچ  تسا و  ردصم  مسا  نآ ، هرـسک  اب  ردصم و  ءاح ، هحتف  اب  ای  صوصخم . کسانم  ماجنا  تهج  تسا  هّکم  دصق 
يوسب نانآ  تشگزاب  عوجر و  نوچ  رگید ، يوس  زا  و  تسا ، ناـنآ  رب  ادـخ  قوقح  زا  یّقح  نآ  و  تسا ، بلق  تیب  دـصق  رب  ریغـص  ملاـع 

ار فیلکت  نیا  و  تسا ، هناخ  نامه  رهظم  هک  دومن ، هبعک  ترایز  هب  فّلکم  ار  مدرم  یلاعت  يادخ  اذل  تسادـخ .... يوسب  تشگزاب  بلق ،
دننام و  تساهنآ ، ندرگ  رب  هک  تسا  هّللا  ّقح  نامه  اهنآ  ترطف  رد  ینعم  نیا  هک  دشاب  نیا  هب  راعشا  دیکأت و  ات  هدومن  ادا  ربخ  تروص  هب 

نیا رب  اـت  هدومن ، ادا  ربخ  تروص  هب  ار  رما  تسا 1 - هدش  دیکأت  لیذ ، دّدـعتم  هوجو  هب  هیآ  نیا  رد  اذـل  تسین . یهلا  یقلخ و  قوقح  ریاس 
یندش عقاو  امتح  هک  تسا  يروما  زا  بلطم  نیا  هک  دنک  تلالد  رما 

__________________________________________________

ح 97 ص 187 ، ج 1 ، یشایع : ( 1)
337 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هداد رارق  مدرم  ندرگ  رب  هک  درک  باـسح  هّللا  ّقـح  ار  نآ  - 3 دومن ، دیکأت  هلمج  ندوب  هّیمـسا  اب  ار  نآ  - 2 درادـن . رما  هب  جایتحا  تسا و 
نآ رد  ادخ  ریغ  هکنآ  نودب  دومن  رـصحنم  یلاعت  يادخ  رد  ار  ّقح  - 4 تسین . ددرگیم  رب  قلخ  هب  هک  یقوقح  ریاس  دننام  و  تسا ، هدـش 

. دشاب هتشاد  تکرش 
زا دـعب  صیـصخت  هک  تهج  نآ  زا  تسا  مکح  يارب  يرگید  دـیکأت  ندروآ  لدـب  نیا  و  تسا ، ساـّنلا »  » زا لدـب  هلمج  نیا  َعاطَتْـسا : ِنَـم 

مدرم هدهع  رب  ادخ  هناخ  ّجح  ادـخ ، يارب  تسا : هدومرف  و  هدومن ، رارکت  ار  بلطم  هک  ایوگ  سپ  تسا ، لامجا  زا  دـعب  حیـضوت  و  میمعت ،
. دشاب عیطتسم  هک  تسا  یسک  هدهع  هب  ادخ ، يارب  و  تسا ،
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ای دشاب ؟ لام  ندب و  اب  تعاطتسا  دیاب  ای  تسا  یفاک  یندب  تعاطتسا  ایآ  دورب ، ار  ّجح  هار  دناوتب  هک  تسا  یسک  عیطتسم  ینعی  اًلِیبَس : ِْهَیلِإ 
تفر و تّدـم  رد  تسا  بجاو  وا  رب  شاهقفن  هک  ار  یـسک  دوـخ و  هقفن  هـک  دـشاب  يروـط  وا  بـسک  ینعی  تـسا ؟ بـسک  هـب  تعاطتـسا 

. دوش هعجارم  یهقف  ياهباتک  هب  بلطم  نیا  قیقحت  يارب  دشاب . هتشاد  تشگرب 
زا دـنوادخ  هک  دـنادب  دزروب  رفک  ّجـح  كرت  رد  ادـخ  ماـکحا  هب  اـی  ّجـح  كرت  دروـم  رد  ادـخ  هب  اـی  ّجـح  هب  سک  ره  ینعی  َرَفَک : ْنَم  َو 
رد ّجـح  كرت  تسا : هدومرف  هک  ایوگ  سپ  تسا ، ّجـح  بوجو  يارب  يرگید  دـیکأت  ندـیمان  رفک  ار  ّجـح  كرت  و  تسا . زاینیب  نایناهج 

ار نآ  زا  رت  نیئاپ  و  دشخبیمن ، زین  ار  ّجح  كرات  دشخبیمن  ار  وا  هب  كرـش  دنوادخ  هک  روطنامه  سپ  تسادخ ، هب  كرـش  رفک و  ّدـح 
. دریگ رارق  انتعا  دروم  دیابن  دشاب  ّجح  كرات  هک  یسک  سپ  دشخبیم ،

يراوخ ّتلذ و  رب  تلـالد  اـهاجنیا  لاـثما  رد  يزاـینیب  رکذ  و  تسا ، ّجـح  كراـت  زا  زاـینیب  دـنوادخ  ینعی  َنیَِملاـْعلا : ِنَع  ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَـف 
زاینیب نایناهج  زا  دومرف  تسا  زاینیب  ّجح  كرات  زا  دنوادخ  دیامرفب  هکنیا  ياج  هب  تسا ، نایناهج  زا  زاینیب  دنوادخ  دومرف  و  دـنکیم ،

338 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هغلابم  ریبعت  نیا  تسا و 
ّجح نوچ  تساهنآ  ّجح  هب  دنمزاین  ادخ  دـنرادنپیم  هک  دـشاب  ینانآ  ّتلذـم  يراوخ و  رد  هغلابم  رب  تلالد  ات  تسا  يزاینیب  انغتـسا و  رد 

يراع ندش و  دّدجم  اهوزرآ و  زا  سفن  هقالع  عطق  سفن و  ّتینانا  نتـسکش  ندـب و  ياهیگتـسخ  نیب  عماج  هک  تسا  یتدابع  ادـخ  هناخ 
يوسب ار  ناسنا  یلاعت  يادخ  اذل  تسین ، نینچ  تادابع  ریاس  و  دراد ، دوجو  قافنا  لام و  لذب  نآ  رد  و  دشابیم ، شیاههتساوخ  زا  نتشگ 

رب ار  اهنآ  و  دهد ، رارق  باطخ  دروم  ار  باتک  لها  هک  درک  رما  شربمایپ  هب  سپـس  دومن ، دیکأت  اهدـیکأت  عاونا  اب  ار  نآ  و  دـناوخارف ، نآ 
. دشاب ع )  ) یلع هب  رفک  ّجح و  كرت  دروم  رد  ربمایپ  تّما  زا  هیانک  ات  دیامن  شنزرس  اههناشن  تایآ و  هب  رفک 

338 ص :  هیآ 98 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(98  ) َنُولَمْعَت ام  یلَع  ٌدیِهَش  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِتایِآب  َنوُرُفْکَت  َِمل  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق 

338 ص :  همجرت ..... :

لامعا هاوگ  ادخ  هک  دیـسرتب  دییارگیم ؟ تشز  لامعا  هب  هدـش  رفاک  متاخ ) ربمغیپ  تّوبن  هب  عجار   ) ادـخ تایآب  ارچ  باتک ، لها  يا  وگب 
. تسامش

338 ص :  ریسفت ..... :

، لیجنا ةاروت و  نآرق و  تایآ  زا  ینیودت  ياهباتک  هب  ارچ  ِهَّللا : ِتایِآب  َنوُرُفْکَت  َِمل  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  وگب  ُْلق :
؟ دیزرویم رفک  تعیرش ، هس  نیا  رد  تباث  یهلا  ماکحا  نیوکت و  باتک  و 

هنوگنیا هک  دهدیم  هزاجا  امش  هب  ایآ  سپ  دینکیم ، هک  هچنآ  رب  َنُولَمْعَت : ام  یلَع  تسا ، نابهگن  رضاح و  ادخ  هک  یلاح  رد  ٌدیِهَش : ُهَّللا  َو 
. دیربیمن يدوس  قیاقح  ندرک  ناهنپ  فیرحت و  زا  هک  یلاح  رد  دیراد !؟ اور  رفک  تایآ ، هب  تبسن 

339 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

339 ص :  هیآ 99 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]
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هراشا

(99  ) َنُولَمْعَت اَّمَع  ٍِلفاِغب  ُهَّللا  اَم  َو  ُءادَهُش  ُْمْتنَأ  َو  ًاجَوِع  اهَنوُْغبَت  َنَمآ  ْنَم  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُصَت  َِمل  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق 

339 ص :  همجرت ..... :

رد دیناوخیم  لطاب  هار  هب  ار  نامیا  لها  و  دینکیم ) راکنا  ار  ص )  ) دّـمحم تلاسر  ینعی   ) دـیدنبیم ار  ادـخ  هار  ارچ  باتک  لها  يا  وگب 
. دوب دهاوخن  لفاغ  امش  رادرک  زا  ادخ  هک  دیسرتب  دیهاگآ ، لمع  نیا  یتشز  هب  هک  یتروص 

339 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

تمالم شنزرس و  رد  ییاهنت  هب  کی  ره  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  تسا و  شنزرـس  رد  دیکأت  يارب  ادن  باطخ و  رارکت  ِباتِْکلا : َلْهَأ  ای  ُْلق 
. تسا یفاک 

. مالسا زا  ای  تیالو ، زا  ای  ریخ ، قلطم  زا  ای  داهج ، ّجح و  زا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  دینکیم  عنم  ارچ  َنوُّدُصَت : َِمل 
فالتئا و زا  ار  ناناملسم  هک  تسا : هدش  هتفگ  دهاوخب . ار  مالسا  هک  یسک  ای  دشاب ، هدش  لصاح  مالسا  وا  يارب  هک  یسک  ینعی  َنَمآ : ْنَم 
و دنتفر ، جرزخ  سوا و  شیپ  هک  اجنآ  ات  دندرکیم  داجیا  نانآ  نیب  فالتخا  دندرکیم و  کیرحت  ار  ناناملـسم  و  دـندرکیم ، عنم  قاّفتا 

«1 . » دندرگرب قباس  عضو  نامهب  هرابود  نانآ  ات  دندروآیم ، ناشدایب  دوب  اهنآ  نیب  ّتیلهاج  نامز  رد  گنج  ینمشد و  زا  هک  هچنآ 
فیرحت ار  اـهباتک  هک  هنوگ  نیدـب  دـینکیم  يریگولج  وا  زا  تسا  هدروآ  ناـمیا  هک  یـسک  ارچ  هک  دـشاب  نیا  دوـصقم  تسا  نکمم  و 

نامتک ار  نآ  تسا  هدرک  تلالد  مالـسا  تّیناقح  رب  احیرـص  هک  هچنآ  و  دـیهدیم ، رییغت  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  تفـص  دـینکیم و 
. دینکیم

فنأتسم ای  ود ، ره  زا  ای  هّللا » لیبس   » زا ای  تسا ، نوّدصت »  » لعاف زا  لاح  اهَنوُْغبَت :
__________________________________________________

ص 336. ج 1 ، یفاص : ( 1)
340 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

یجک تلاح  رد  ار  ادخ  هار  هکنیا  ای  دیهاوخیم ، ار  یجک  ًاجَوِع  ادخ  هار  يارب  امش  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  رّدقم و  لاؤس  باوج  تسا و 
ات دـیزادرپیم  سّـسجت  یـسوساج و  هب  ینعی  زیمت . اـی  لاـح ، اـی  دـشاب ، هب  لوعفم  هک  نیارباـنب  دـیهاوخیم  ار  نآ  یجک  اـی  دـیهاوخیم ،
رد ار  نآ  دیتسه و  جک  امـش  دوخ  نوچ  دیتسه  نآ  ندوب  جک  ناهاوخ  ای  دـینک ، نیهوت  فالتخا  لها  هب  ات  دـیبایب  ار  تاضقانت  فالتخا و 

. دیهاوخیمن یتسار  تماقتسا و  لاح 
رد یلّوا  اـی  ردـصم  مسا  یمّود  تسا و  ردـصم  یلّوا  اـی  حرف »  » دـننام تسا  ردـصم  لـعفلا ، نیع  هرـسک  اـب  اـجوع »  » و هحتف ، ود  اـب  ًاـجَوِع 
زیچ ره  رد  یجک  و  نید ، نیمز و  دننام  اهنآ  ریغ  رد  یمّود  و  یتسدـبوچ )  ) اصع راوید و  دـننام  دنـشاب  هداتـسیا  تسار  هک  تسا  یئاهزیچ 

زئمشم نآ  زا  میلـس  عبط  هک  يوحن  هب  دشاب  ضقانت  فالتخا و  نآ  ماکحا  رد  هک  تسا  نیا  نید ، رد  یجک  سپ  تسا ، زیچ  نامه  بسحب 
هک اریز  دناسرن ، تسا  بولطم  نآ  زا  هک  هچنآ  هب  الـصا  ای  تسا  بولطم  نآ  زا  هک  يزیچ  فده و  نآ  ّدض  هب  دوش  ّرجنم  هکنیا  ای  ددرگ ،
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راد هب  ناطیـش و  هب  هار ، نآ  رگا  سپ  دسرب ، وا  میعن  راد  هب  ادخ و  هب  نآ  هب  لّسوتم  هک  تسا  نیا  ادخ  نید  هب  نّیدت  ادخ و  هار  زا  بولطم 
. دوشیم بوسحم  جک  هار ، نآ  دناسرن  ادخ  هب  ای  دناسرب  میحج 

. تساناد ملاع و  ینعم  هب  ای  تداهش . رد  نیما  ای  نآ  هدننک  ادا  ای  تداهش  لماح  ینعمب  تسا  دیهش  عمج  ادهش  ُءادَهُش : ُْمْتنَأ  َو 
لها هک  دیتسه  یناسک  امش  ینعی  تسا  هدش  هتفرگ  تّین  رد  ای  هدش ) شومارف  « ) 1  » تسا هدشن  عقاو  هجوت  دروم  نآ  لوعفم  ای  لاح  ره  هب 

نیما ناشیاهتداهش  رد  ای  دننکیم  داهشتسا  امش  هب  ایاضق  رد  ناتدوخ  تّلم 
__________________________________________________

. تسا هدمآ  نیا  زا  شیپ  هدش ) تّین   ) ّيونم لوعفم  و  هدش ) شومارف   ) ّیسنم لوعفم  حیضوت  ( 1)
341 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تداهـش ای  تسادخ ، هار  هار ، هکنیا  هب  دیهدیم  تداهـش  امـش  ای  دیتسه ، دوخ  تّلم  ياملع  امـش  ای  دنراد . دامتعا  امـش  هب  اهنآ  دـیتسه و 
. دینکیم يریگولج  ادخ  هار  زا  امش  هکنیا  هب  دیهدیم 

دنتشاد هک  رفک  لّوا  هیآ  رد  هک  اجنآ  زا  تسا و  نانآ  رب  دیعو  هیآ  نیا  تسین ، لفاغ  دینکیم  هچنآ  زا  ادخ  و  َنُولَمْعَت : اَّمَع  ٍِلفاِغب  ُهَّللا  اَم  َو 
یفخم ار  نآ  هک  تسا  مالـسا  زا  ناناملـسم  يریگولج  رد  نانآ  هلیح  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  دـش ، هدرمـش  تشز  دـندرکیم ، ینلع  ار  نآ  و 

راـک ندرک  یفخم  اریز  درک ، رکذ  ار  ٍلـِفاِغب  ُهَّللا  اَـم  َو  هیآ  نیا  رد  َنُولَمْعَت و  اـم  یلَع  ٌدیِهَـش  ُهَّللا  َو  دوـمرف : لـبق  هیآ  رد  اذـل  دـندرکیم و 
. تسا لفاغ  اهنآ  هلیح  زا  ادخ  هک  تخیگنایم  رب  ار  نامگ  نیا  تشز ،

341 ص :  مخ .....  ریدغ  عادولا و  ۀّجح  ریسفت 

یلع ّقح  رد  ادخ  لوسر  هک  هچنآ  هب  و  ع )  ) یلع هب  نانآ  رفک  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تّما  زا  هیانک  قباس  هیآ  دـننام  هیآ  نیا 
و تسا ، هتفگ  نانآ  هب  یلع  ّقح  رد  ّتیـصو  زا  مخ  ریدغ  فیخ و  دجـسم  رد  عادولا  ۀّـجح  رد  هک  ار  هچنآ  تسا و  هدروآ  ادـخ  بناج  زا 
یلع و اب  تعیب  زا  اهنآ  يریگولج  زا  تسا  هیانک  نینچمه  اج و  هس  اـی  اـج ، هد  رد  ع )  ) ّیلع اـب  تعیب  دروم  رد  هدرک  رما  اـهنآ  هب  هک  هچنآ 
هدوب و نانآ  هب  نیهوت  ات  دـیامن  هبطاخم  اهنآ  اب  دوخ  هک  درک  رما  ربمایپ  هب  دوب  باتک  لـها  اـب  لّوا  هیآ  ود  رد  باـطخ  نوچ  و  وا . تعاـطا 

تهج تـسا - نینمؤـم  دوـخ  هـب  یهلا  باـطخ  دـمآ  دـهاوخ  هـک  يدـعب  هـیآ  رد  یلو  دـشاب . یهلا  باـطخ  فرـش  زا  ناـنآ  نتخاـس  رود 
: دومرف اذل  نانآ  تشادگرزب 

341 ص :  هیآ 100 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(100  ) َنیِِرفاک ْمُِکنامیِإ  َدَْعب  ْمُکوُّدُرَی  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ًاقیِرَف  اوُعیُِطت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
342 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

342 ص :  همجرت ..... :

. دننادرگیمرب رفک  هب  نامیا  زا  دعب  ار  امش  دینک  يوریپ  باتک  لها  زا  ياهّدع  زا  رگا  دیدیورگ  مالسا  نیدب  هک  یناسک  يا 
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342 ص :  ریسفت ..... :

: َباتِْکلا اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ًاقیِرَف  اوُعیُِطت  ْنِإ  دیاهدروآ ، مالسا  يرهاظ ، توعد  لوبق  يوبن و  ّماع  تعیب  اب  هک  یناسک  يا  اُونَمآ : َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
جک ادخ  هار  دـنهاوخیم  و  دـنرادیم ، زاب  ادـخ  هار  زا  ار  امـش  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  نوچ  دـینک  يوریپ  باتک  لها  زا  یهورگ  زا  رگا 

هب هک  یهار  زا  ناتنامیا و  زا  ار  امش  ْمُِکنامیِإ : َدَْعب  ْمُکوُّدُرَی  دیریذپیم ، ار  ناشتآارتفا  نیداد ، ارف  شوگ  اهنآ  هب  امش  هکنیا  ببس  هب  دشاب ،
. دننادرگیم رب  دناسریم ، ادخ 

نانآ زا  هک  دنکیم  هاگآ  ار  نینمؤم  نینمؤم ، هب  تبسن  ناشهعدخ  هلیح و  رب  باتک  لها  تمالم  زا  دعب  دیاهدش ، رفاک  هکیلاح  رد  َنیِِرفاک :
. دنروخن بیرف  ناشهدنبیرف  لاوقا  و 

زا دوهی  ناگرزب  زا  یکی  هک  دنتفگیم  ثیدح  مه  اب  دندوب و  هتسشن  هک  دش  لزان  جرزخ  سوا و  زا  یهورگ  هراب  رد  هیآ  دناهتفگ : یضعب 
اهنآ نیب  هک  هچنآ  دنیـشنب و  اهنآ  اب  هک  درک  رما  يدوهی  ناوج  کی  هب  سپ  دومن ، كانبـضغ  ار  وا  نانآ  عاـمتجا  تفلا و  تشذـگ ، اـجنآ 

. دناوخب تسا ، هدش  هتفگ  نآ  هراب  رد  هک  يراعشا  گنج و  زا  دروآ و  ناشدای  هب  دوب 
، هحلـسا دـنتفگ : دـندش و  كانبـضغ  دـنتخورف و  رخف  رگیدـمه  هب  دنتـساخرب و  عازن  هب  هورگ  نآ  سپ  داد ، ماـجنا  ار  راـک  يدوهی  ناوج 

نم هک  یلاح  رد  دیتسه  ّتیلهاج  یعّدم  ایآ  دومرف : دش و  نانآ  هّجوتم  ادخ  لوسر  سپ  دـندش ، عمج  یگرزب  هورگ  هلیبق  ود  زا  و  هحلـسا ،
ياهبلق نیب  درک و  عطق  امش  زا  ار  ّتیلهاج  رما  مالسا  اب  و  دیشخب ، تمارک  امش  هب  مالسا  ببس  هب  دنوادخ  هکنآ  زا  دعب  متـسه  امـش  نیب 

343 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دومن . رارقرب  تفلا  امش 
رگیدمه اب  رافغتـسا ، زا  دـعب  دـنتخادنا و  ار  حالـس  سپ  تسا ، هدوب  ناشنمـشد  زا  ياهلیح  ناطیـش و  بناج  زا  عازن  نآ  هک  دنتـسناد  سپ 

«. 1  » دندرک هقناعم 

343 ص :  هیآ 101 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(101  ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  َيِدُه  ْدَقَف  ِهَّللِاب  ْمِصَتْعَی  ْنَم  َو  ُُهلوُسَر  ْمُکِیف  َو  ِهَّللا  ُتایآ  ْمُْکیَلَع  یْلُتت  ُْمْتنَأ  َو  َنوُرُفْکَت  َْفیَک  َو 

343 ص :  همجرت ..... :

ادـخ نیدـب  سک  ره  تسامـش و  نایم  ادـخ  ربمغیپ  دوشیم و  توالت  ادـخ  تایآ  امـش  يارب  هک  یتروص  رد  دـش  دـیهاوخ  رفاـک  هنوگچ 
. تسا هتفای  تیاده  میقتسم  هارب  اقّقحم  دوش ، کّسمتم 

343 ص :  ریسفت ..... :

. دیوش رفاک  هک  تسین  امش  هتسیاش  ینعی  دیوشیم ، رفاک  ارچ  و  َنوُرُفْکَت : َْفیَک  َو 
رب ادخ  تایآ  هک  یتلاح  نینچ  رد  اصوصخم  تسا  حـیبق  لاوحا  عیمج  رد  رفک  هکنیا ، ینعی  ُُهلوُسَر : ْمُکِیف  َو  ِهَّللا  ُتایآ  ْمُْکیَلَع  یْلُتت  ُْمْتنَأ  َو 

ار نامیا  ترطف  دـناریم و  ار  رفک  ود  ره  لوسر ، دوجو  و  تایآ ، توـالت  هک  اریز  تسامـش  ناـیم  رد  شربمغیپ  دوشیم و  هدـناوخ  اـمش 
. دسرب شاهجرد  نیرخآ  هب  تواقش  رد  هک  یسک  رگم  دوشیمن  رفاک  تلاح ، نیا  لثم  رد  و  دنکیم ، هدنز 

وا زج  هک  یبولطم  دناسرب ، شبولطم  هب  ار  وا  هک  دوش  تیاده  تسار  هار  هب  هک  یسک  و  ٍمیِقَتْسُم : ٍطارِص  یلِإ  َيِدُه  ْدَقَف  ِهَّللِاب  ْمِصَتْعَی  ْنَم  َو 
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. ددرگیمنرب هار  نآ  زا  رگید  تسین ، یبولطم 
، تسادخ هب  کّسمت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  تعیب  هکنیا  ینعی  تسا ، رفک  هب  تشگزاب  ندرمش  دیعب  يارب  يرگید  هجو  نیا  و 

ّمات رهظم  وا  اریز 
__________________________________________________

ص 336. ج 1 ، یفاص : ( 1)
344 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هیلع هّللا  یّلص  لوسر  هار  نوچ  تسادخ ، هب  هدنناسر  هک  دوشیم  تیاده  تسار  هار  هب  دنزب  گنچ  لوسر  هب  هک  یـسک  و  تسا ، دنوادخ 
. دشاب هدیسر  يروک  هجرد  تیاهن  هب  هکنیا  رگم  دنکیمن ، تشگزاب  تفای  تیاده  نآ  هب  هک  سک  ره  و  تسا ، تسار  هار  نامه  هلآ  و 

344 ص :  هیآ 102 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(102  ) َنوُِملْسُم ُْمْتنَأ  َو  َّالِإ  َُّنتوُمَت  َو ال  ِِهتاُقت  َّقَح  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

344 ص :  همجرت ..... :

نید هب  زج  دیریمن  ات  دیرآ  اج  هب  شتمعن  رکش  دیشاب و  وا  دای  هب  هتسویپ  تسادخ ، زا  سرت  هتسیاش  هکنانچ  دیـسرتب  ادخ  زا  نامیا  لها  يا 
. مالسا

344 ص :  ریسفت ..... :

نیا يارب  زین  و  رفک ، زا  يراددوخ  نامیا و  رب  يرادـیاپ  يارب  تسا  نینمؤم  کیرحت  تشادـگرزب و  تهج  ادـن  رارکت  اُونَمآ : َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
. دوش ناربج  ادن  تّذل  اب  يوقت  رد  فیلکت  یتخس  هک  تسا 

و تشذگ ، هرقب  هروس  لّوا  رد  نآ  بتارم  يوقت و  ینعم  قیقحت  تسوا ، ياوقت  راوازس  هچنآ  رب  ِِهتاُقت : َّقَح  وا  بضغ  زا  دیـسرتب  َهَّللا : اوُقَّتا 
زا هک  دوش  یهتنم  ییاج  هب  دنک و  ّیط  ار  يوقت  بتارم  عیمج  هکنیا  هب  دنامن  يرثا  نیع و  یقّتم  زا  هک  تسا  نیا  قالطالا  یلع  ياوقت  ّقح 

، هک دـناهتفگ  كدـنا ، ياهّدـع  يارب  رگم  دوشیمن  رّـسیم  ینعم  نیا  هب  يوقت  نوچ  و  دزیهرپب ، ادـخ  تاذ  بنج  رد  دوخ  ياوقت  زا  تاذ و 
. تسا هدش  خسن  « 1 ( » دینک اوقت  دیراد  تعاطتسا  هک  ياهزادنا  هب   ) ُْمتْعَطَتْسا اَم  َهَّللا  اوُقَّتاَف  نباغت  هروس  رد  ادخ  لوق  هلیسو  هب  هیآ  نیا 

صاخشا و فالتخا  بسح  هب  يوقت  ّقح  هک  تسا  نیا  ّقح  یلو 
__________________________________________________

ح 121. ص 194 ، ج 1 ، یشایع : ( 1)
345 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد زونه  هک  یسک  هب  تبـسن  و  هراّما ، سفن  نابحاص  هب  تبـسن  يوقت  ّقح  اریز  دوشیم ، فلتخم  صخـش  کی  بتارم  فالتخا  بسح  رب 
هک دـیوج  ار  یـسک  و  دـنک ، طایتحا  شلمع  رد  هک  تسا  نیا  تسا ، هدرکن  تعیب  ّماع  تعیب  هب  وا  نیـشناج  ای  ّیبن  اب  هدـشن و  لخاد  ینید 

. دنک كرت  دراد  تافانم  وا  بلط  نیا  اب  هک  ار  هچ  ره  دریگ و  وا  زا  ار  شنید 
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كرت هدش  یهن  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  و  درب ، نامرف  هدـش  رما  هچنآ  رب  هک  تسا  نیا  دـشاب  ینید  رد  لخاد  هک  یـسک  هب  تبـسن  يوقت  ّقح  و 
. دزاس اهر  تسا  بلط  نیا  یفانم  هک  ار  يزیچ  و  دشاب ، نومنهر  شلامعا  حور  نید و  تقیقح  رب  ار  وا  هک  یسک  و  دیامن .

، هدش رومأم  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  هدش  لخاد  شبلق  رد  نامیا  رذب  تسا و  هدش  نامیا  لخاد  هک  یـسک  هب  تبـسن  يوقت  ّقح  و 
. دزرو يراددوخ  دراد  هک  ینامیا  بسح  رب  تسا  هدش  یهن  نآ  هب  تبسن  هک  هچنآ  زا  لاثتما و 

لّـصفم روط  هب  هکناـنچ  تسا  رایـسب  ناـنآ  تاـجرد  نینمؤـم و  بتارم  بسح  رب  تسا  ناـمیا  رد  لـخاد  هک  یـسک  يارب  يوـقت  بتارم  و 
يوقت زا  ریغ  تّیرشب  بسح  رب  يوقت  ّقح  هک  شیانف ، ات  تّیرشب  زا  دحاو  صخـش  بتارم  بسح  هب  يوقت  لاح  تسا  نینچمه  و  تشذگ .

ّقح ندروآ  هب  تسا  عیمج  رب  رما  هیآ  نیارباـنب  تسا ) نورد  یجورع  یلماـکت و  ریـس  هک  « ) 1 ... » حور و بلق و  ردـص و  بسح  رب  تـسا 
اریز تسوا ، یئاناوت  رادـقم  هب  سک  ره  زا  يوقت  ّقح  اریز  تسا ، قفاوم  ُْمتْعَطَتْـسا  اَـم  َهَّللا  اوُقَّتاَـف  یلاـعت  يادـخ  لوق  اـب  نآ  ینعم  يوقت و 

. دنکیمن فیلکت  وا ، یئاناوت  رادقم  هب  رگم  ار  یسفن  چیه  دنوادخ 
__________________________________________________

هب  ) بلقلا ۀجهم  ادیوس و  بلقلا ، ۀّبح  داؤف ، فاغـش ، بلق ، ردص ، زا  تسترابع  هک  دراد  هبترم   7 دنیوگ ، لد  راوطا  هک  ار  بتارم  نیا  ( 1)
(. دوش هعجارم  افرع  تاحلطصم  گنهرف 

346 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رکـش و  دوشیمن ، شومارف  دوشیم و  رکذ  و  دوشیمن ، نایـصع  دوشیم و  تعاطا  دومرف : دـش  لاؤس  هیآ  نیا  هراب  رد  ع )  ) قداص ماما  زا 

«. 1  » دوشیمن نارفک  دوشیم و 
بتارم بسح  رب  رفک  نایـسن و  نایـصع و  رکـش و  رکذ و  تعاط و  میمعت  تّحـص  هب  تناـطف  اـب  کـلاس ) يا  هدـنناوخ و  يا   ) وت دـیاش  و 

. يربب یپ  نینمؤم ،
تئارق رد  و  عومجم ، رب  هن  دّیقم و  رب  هن  تسا  دیق  رب  یهن  سپ  گرم ، لاح  ات  دیهد  همادا  ار  مالـسا  ینعی  َنوُِملْـسُم : ُْمْتنَأ  َو  اَّلِإ  َُّنتوُمَت  َو ال 

هب وا  زا  سپ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  امش  هکنیا  رگم  دسرن  امش  هب  گرم  ینعی  هدش ، هدناوخ  دیدشت  اب  نومّلسم »  » تیب لها 
: دومرف شباحصا  زا  یکی  هب  هک  تسا  هدش  هداد  تبسن  ع )  ) مظاک ماما  هب  و  دیشاب . هدش  میلست  ماما 

: تفگ یناوخیم ؟ هنوگچ  ار  متنأ » و   » زا دعب  ُْمْتنَأ  َو  اَّلِإ  َُّنتوُمَت  َو ال  ِِهتاُقت  َّقَح  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  یناوخیم ؟ ار  هیآ  نیا  هنوگچ 
لاؤس مالـسا  زا  سپـس  دـنمانیم و  نینمؤم  ار  اـهنآ  سپ  دوشیم  عقاو  اـهنآ  رب  ناـمیا  هّللا ، ناحبـس  دومرف : سپ  مـال  فیفخت  اـب  َنوُِملْـسُم 

؟ دنکیم
متنأ ّالا و  ( » ع  ) ّیلع تئارق  رد  دومرف : ماـما  تسا ، هدـش  هدـناوخ  نینچنیا  دـیز  تئارق  رد  تفگ : تسا !؟ مالـسا  قوف  ناـمیا  هک  یلاـح  رد 

و تسا ، هدرک  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  رب  ار  نآ  لیئربج  هک  تسا  یلیزنت  ناـمه  ع )  ) یلع تئارق  دـیدشت و  اـب  تسا  نومّلـسم »
«. 2  » دیشاب میلست  ماما  هب  وا  زا  سپ  ادخ و  لوسر  هب  امش  هک  تسا  نیا  ع )  ) یلع تئارق  قبط  هیآ  ینعم 

346 ص :  هیآ 103 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ُْمْتنُک َو  ًاناوْخِإ  ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْـصَأَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأَف  ًءادـْعَأ  ُْمْتنُک  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  َو  اُوقَّرَفَت  ـال  َو  ًاـعیِمَج  ِهَّللا  ِلـْبَِحب  اوُمِـصَتْعا  َو 
(103  ) َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  ِِهتایآ  ْمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک  اْهنِم  ْمُکَذَْقنَأَف  ِراَّنلا  َنِم  ٍةَْرفُح  افَش  یلَع 

346 ص :  مدرم .....  نامسیر )  ) لبح ادخ و  نامسیر )  ) لبح رد  قیقحت 
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هراشا

ح 299. ص 312 ، ج 1 ، نیلقثلا : رون  ( 1)
. ].....[ ص 305 ج 1 ، ناهرب : ( 2)

347 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

347 ص :  همجرت ..... :

، دیدوب نمـشد  مه  اب  امـش  هک  ار  ادخ  گرزب  تمعن  نیا  دیرآ  دایب  دـیورن و  قّرفتم  ياههار  هب  دـینز و  گنچ  یهلا  نامـسیر  هب  یگلمج 
دیدوب شتآ  هاگترپ  رد  هک  یتروص  رد  دیدش  رگیدکی  ینید  ردارب  ادـخ  فطل  هب  همه  تخادـنا و  ینابرهم  تفلا و  امـش  ياهلد  رد  ادـخ 

هک دشاب  دنکیم  نایب  امـش  یئامنهار  يارب  ار  شتایآ  دنوادخ  لامک  هیاپ  نیدب  حوضو و  هبترم  نیدب  يراب  داد . تاجن  ار  امـش  ادخ  سپ 
. دیوش تیاده  تداعس  ماقم  هب 

347 ص :  ریسفت ..... :

تسا هدش  هدیشک  هک  تسا  یسوسحم  نامسیر  دننام  نآ  اریز  دوشیم  قالطا  نآرق  رب  یهلا ) نامـسیر   ) ادخ لبح  ِهَّللا : ِْلبَِحب  اوُمِـصَتْعا  َو 
يوس تسا و  یلاـعت  يادـخ  تسد  هب  تسا  ع )  ) یلع تّیولع  ّتیـشم و  ماـقم  زا  تراـبع  هک  نآ  يوسکی  قـلخ ، يوـس  هب  ادـخ  بناـج  زا 

قالطا ّیـصو  ای  ّیبن  زا  لماک  صخـش  رب  لبح  زین  و  تسا . باـتک  تراـبع  ظـفل و  نتـشون و  شقن و  نآ  تسا و  مدرم  تسد  هب  شرگید 
فرط نآرق و  دـننام  تسا  ّتیـشم  نآ  فرط  کی  هک  هدـش  هدیـشک  قلخ  يوسب  ادـخ  بناـج  زا  هک  تسا  ینامـسیر  زین  وا  اریز  دوشیم ،

. تسوا ّتیرشب  شرگید 
تسا تّیشم  شفرط  کی  هک  هدش  هدیشک  تسا  ینامسیر  زین  نآ  هک  اریز  دوشیم  قالطا  یفیلکت  تیالو  ینیوکت و  تیالو  رب  لبح  زین  و 

لباق هنیـس  لـماک و  تّیرـشب  نآ  رگید  فرط  تسا و  قرف » « 1  » ملاع  » رد یگدـنکارپ  هقرفت و  و  دنتـسه ، یکی  ـالاب  تاـماقم  رد  همه  اریز 
تعیرش تلاسر و  تّوبن و  رد  بلطم  تسا  نینچمه  و  تسا ، نآ  بحاص  ّتیرشب  تیالو و 

__________________________________________________

. تسا تدحو  ترثک و  نیب  کلاس  هک  تسا  عمج  ماقم  ربارب  رد  قرف  ماقم  ( 1)
348 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. ددرگیم رّرقم  تلاسر  تّوبن و  زا  هک 
ای تسا ، تیالو  ود  هب  هراشا  ِساَّنلا  َنِم  ٍْلبَح  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍْلبَِحب  اَّلِإ  اوُفُِقث  ام  َْنیَأ  ُۀَّلِّذلا  ُمِْهیَلَع  َْتبِرُض  نیا : زا  دعب  یکدنا  یلاعت  يادخ  لوق  و 

«1 (. » ع  ) بلاط یبا  نب  ّیلع  مدرم  زا  لبح  و  تسا ، نآرق  ادـخ  زا  لبح  هک  تسا  ربخ  رد  هکنانچ  تسا ، یفیلکت  تیـالو  نآرق و  هب  هراـشا 
کی تسا ، هدـش  هدیـشک  نامـسیر  ود  دومرف : ترتع  باتک و  فصو  ماقم  رد  هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب 

«2 . » دنوشیمن ادج  مه  زا  زگره  ود  نآ  تسامش و  تسد  هب  رگید  يوس  کی  تسادخ و  تسد  هب  نآ  يوس 
زا تسا  یباـتک  ینیوکت  تیـالو  هک  دوشیم  مولعم  تشذـگ  نآ  میمعت  باـتک و  ینعم  قیقحت  زا  هرقب  هروس  لوا  رد  هکنآ  زا  سپ  نکل  و 
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ای تّوبن  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  اجنیا  رد  نآ  زا  دوصقم  و  ادـخ ، بناج  زا  تسا  یباتک  زین  یفیلکت  تیـالو  هکناـنچ  ادـخ  بناـج 
نوچ شتیالو ، اب  تسا  ع )  ) یلع دوصقم  ای  تسا . مالـسا  نامه  هک  تسوا  نید  تعیرـش و  دوصقم  هکنیا  ای  دـشابیم ، شتیالو  ای  تلاسر 

. تیالو زا  يوریپ  رد  تسا  تّما  زا  هیانک  تایآ  نآ  زا  دوصقم 
هک ایوگ  سپ  اومصتعا ،) بطاخم   ) قلخ هبترم  هب  تبسن  تسا  لبح  یناعم  عیمج  هب  ماصتعا  دوصقم  اومصتعا )  ) ماصتعا هب  رما  میمعت  ربانب 

. دینزب گنچ  شتیالو  و  ع )  ) ّیلع هب  نینمؤم  يا  و  دینزب ، گنچ  وا  باتک  تعیرش و  دّمحم و  هب  ناناملسم  يا  تسا : هتفگ 
. دینزب گنچ  ادخ  نامسیر  هب  مه  اب  یگمه  ینعی  ًاعیِمَج :

ناطیش لبح  هب  رگید  یضعب  دینک و  کّسمت  ادخ  لبح  هب  امـش  زا  یـضعب  هک  هنوگ  نیدب  دیوشن  هدنکارپ  ندز  گنچ  نیا  رد  اُوقَّرَفَت : َو ال 
. نیقفانم تیالو  لیبق  زا  لطاب و  خوسنم و  نایدا  لیبق  زا 

__________________________________________________

ح 131. ص 196 ، ج 1 ، یشایع : ( 1)
ص 338. ج 1 ، یفاص : ( 2)

349 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  هم 
رد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا  دـعب  نانآ  فالتخا  تّما و  زا  هیانک  هیآ  نیا  هکنیا  نایب  رد  هک ، تسا  هدـش  هداد  تبـسن  ع )  ) رقاـب ماـما  هب 

: دومرف دشابیم ، تیالو 
زا ارنانآ  سپ  دـننکیم ، فالتخا  دـنوشیم و  قّرفتم  ناشربمایپ  زا  دـعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تّما  هک  تسنادیم  یلاـعت  دـنوادخ 
لآ تیالو  رب  دـننک  عاـمتجا  هک  دومن  رما  سپ  دوب ، هدرک  یهن  دـندوب  ناـنآ  زا  لـبق  هک  زین  ار  نیقباـس  هکناـنچمه  درک  یهن  یگدـنکارپ 

«. 1  » دنوشن قّرفتم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 
. داد رارق  تفلا  امش  ياهلد  نیب  مالسا  ببس  هب  ینعی  ْمُِکبُوُلق : َْنَیب  َفَّلَأَف  ًءادْعَأ  ُْمْتنُک  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  َو 

يالب مدرم ، نیب  ینمـشد  هک  اجنآ  زا  دیتسه . قفّتم  دـیراد و  تسود  ار  رگیدـمه  هک  دـیدش  ینید  ناردارب  ینعی  ًاناوْخِإ : ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْـصَأَف 
هک یئاهتمعن  نیب  زا  دـنوادخ  تسا ، ترخآ  رد  تمعن  بجوم  تسا و  یگرزب  تمعن  اـیند  رد  یتسود  تفلا و  تسا و  ناـنآ  يارب  یگرزب 

. تسا هدرک  رکذ  تسا  تمعن  نیا  نداد  مزلتسم  هک  ار  الب  عفد  تسا ، هداد  نانآ  هب 
دـص و کی  اهنآ  نیب  گنج  و  داتفا ، ینمـشد  فـالتخا و  اـهنآ  دـالوا  نیب  و  دـندوب . ردـپ  ود  زا  ردارب  ود  جرزخ  سوا و  دـناهتفگ : یخرب 

«2 . » تخاس رارقرب  تفلا  اهنآ  نیب  درک و  شوماخ  مالسا  ببس  هب  ار  نآ  دنوادخ  هکنیا  ات  دیشک  لوط  لاس  تسیب 
وذ تباـث  نب  ۀـمیزخ  تفگ : دوب  سوا  هفیاـط  زا  هکنآ  سپ  دـندرک ، یـشورف  رخف  رگیدـمه  هب  جرزخ  سوا و  زا  درم  ود  دـناهتفگ : یخرب 

يارب نامحر  شرع  هک  ذاعم  نب  دعس  تسام و  زا  نیدلا  ّیمح  تباث  نب  مصاع  و  تسام ، زا  هکئالملا  لیسغ  هلظنح  تسام و  زا  نیتداهشلا 
. تسام زا  دش ، یضار  هظیرق  ینب  رد  وا  ّتیمکح  هب  دنوادخ  دمآ و  رد  هزرل  هب  وا 

ماکحتسا نآرق  هب  هک  دنتسه  رفن  راهچ  ام ، زا  تفگ : یجرزخ 
__________________________________________________

ح 308. ص 313 ، ج 1 ، نیلقثلا : رون  ( 1)
ص 338. ج 1 ، یفاص : ( 2)

350 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
زا راـصنا  سیئر  بیطخ و  هداـبع  نب  دعـس  زین  و  دـیز . وبأ  و  تباـث ، نب  دـیز  لـبج و  نب  ذاـعم  و  بعک ، نب  ّیبا  زا  دـنترابع  هک  دندیـشخب 

. تسام
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دش و قحلم  یـسوا  هب  سوا  دنداد و  رد  ادـن  دـندومن و  رخافت  دـندرک و  بضغ  رگیدـمه  هب  ات  درک  ادـیپ  نایرج  ود  نآ  نیب  وگتفگ  سپ 
. دوب هحلسا  اهنآ  اب  هک  یلاح  رد  تفر  یجرزخ  يوس  هب  جرزخ 

ربمایپ و  دومرف ، لزان  ار  تایآ  دنوادخ  سپ  دمآ  نانآ  شیپ  دش و  راوس  ار  یغالا  سپ  دیسر ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  عوضوم  نیا 
«1 . » دش رارقرب  اهنآ  نیب  حلص  هجیتن  رد  دناوخ و  نانآ  يارب  ار  تایآ 

يالب عفد  نآ  تسا و  هدومرف  رکذ  ار  يرگید  تمعن  اجنیا  رد  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  اـْهنِم : ْمُکَذَْـقنَأَف  ِراَّنلا  َنِم  ٍةَْرفُح  افَـش  یلَع  ُْمْتنُک  َو 
. تسا هدش  تفلا  هب  توادع  لیدبت  بجوم  مالسا  تمعن  هک  تسنیا  روظنم  تسا و  نآ  زا  تاجن  و  شتآ ، رد  عوقو 

زین و  تسا ، هدـش  رّرقم  هّللا  تیب  ّجـح  باب  رد  هک  ادـخ  ماکحا  ماقم و  و  ادـخ ، هناخ  رد  هک  ادـخ  تاـیآ  نییبت  تسا  نینچمه  و  َِکلذَـک :
. تسا هدش  رکذ  امش  ظعاوم  رد  هک  یتایآ 

هب ای  ناتّراضم ، حلاصم و  هب  ات  َنوُدَتْهَت : ْمُکَّلََعل  دـنکیم  نایب  امـش  يارب  ار  ینیوکت  یظعو و  و  یفیلکت ، رگید  تایآ  ِِهتایآ : ْمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی 
. تسا ياهیآ  ره  هراشا  حیولت و  تیاده و  تیاغ  نیا ، هتبلا  هک  دیوش ، یئامنهار  تسا  یتیاده  ره  تیاغ  نآ  هک  ناترما  ّیلو  تیالو 

350 ص :  هیآ 104 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(104  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَی  َو  ِْریَْخلا  َیلِإ  َنوُعْدَی  ٌۀَّمُأ  ْمُْکنِم  ْنُکَْتل  َو 
__________________________________________________

ص 336. ج 1 ، یفاص : ( 1)
351 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

351 ص :  همجرت ..... :

زا هدرک  رما  يراـکوکین  هب  ار  مدرم  دـننک و  توعد  حالـص  ریخ و  هب  ار  قلخ  دـنرت  يوـقت  اـب  اـناد و  هک  یخرب  ناناملـسم  امـش  زا  دـیاب  و 
. دوب دنهاوخ  يراگتسر  یتخب و  زوریپ  لامک  رد  دنتسه  قلخ  تیاده  هطساو  تقیقح  هب  هک  نانیا  دننک و  یهن  يراکدب 

351 ص :  ریسفت ..... :

زا یهورگ  ندوب  هک  تسا  نیا  دوصقم  اریز  تسا ، رما  ّیلو  زا  تباجا  تیالو و  بلط  هب  رما  زا  هیانک  ِْریَْخلا  َیلِإ  َنوُعْدَی  ٌۀَّمُأ  ْمُْکنِم  ْنُکَْتل  َو 
تیبلا لها  تئارق  رد  و  دـیئامن ، تباجا  ار  ناشتوعد  دـینک و  بلط  ار  اـهنآ  سپ  تسا ، یمتح  يرما  حالـص  ریخ و  هب  هدـننک  توعد  اـمش 

. تسا هدش  هدناوخ  ۀّمئأ » »
حالـص ریخ و  هب  ار  مدرم  هک  تسا  ناـنآ  ناوریپ  دّـمحم و  لآ  دروـم  رد  هیآ  نیا  دوـمرف : هیآ  نیا  هراـب  رد  هـک  تـسا  ع )  ) رقاـب ماـما  زا  و 

«1 . » دننکیم رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  توعد ،
: َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَی  َو 

نآ هک  دنامب  هّللا  هب  یقاب  هّللا  یف  يانف  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  هب  يراگتـسر  لامک  اریز  دـنالماک ، يراگتـسر  حالف و  رد  هک  یناسک  ینعی 
. تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ریخ و  هب  توعد  ماقم 
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يرای ار  ود  نآ  هک  یـسک  سپ  دنتـسه ، یلاعت  يادـخ  تاقولخم  زا  قولخم  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسا : ع )  ) قداـص ماـما  زا 
«2 . » دنادرگ راوخ  ار  وا  دنوادخ  دنک  راوخ  ار  ود  نآ  سک  ره  دنادرگ و  زیزع  ار  وا  دنوادخ  دناسر 

اهیکین یبوخ و  نتفای  ققحت  رد  دـننکیم و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مدرم  هک  مادام  دومرف : هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا 
رد دننکیم  يراکمه 

__________________________________________________

ص 309. ج 1 ، ناهرب : ( 1)
ح 321. ص 316 ، ج 1 ، نیلقثلا : رون  ( 2)

352 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
يارب و  دنوشیم ، طّلسم  رگید  یضعب  رب  یضعب  دوشیم و  هتشادرب  اهنآ  زا  تاکرب  دندادن  ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  و  دنتـسه ، حالـص  ریخ و 

«1 . » تشاد دهاوخن  دوجو  نامسآ  رد  نیمز و  رد  ياهدنهد  يرای  نانآ 
رارق يوریپ  دروم  راکایر  دارفا  نانآ  نیب  رد  هک  دوب  دـنهاوخ  یمدرم  نامّزلا  رخآ  رد  دومرف : هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  ع )  ) رقاـب ماـما  هب 

راهظا كاپان  ناهیفـس  نیا  دـننکیم ، تداـبع  و  دـنناوخیم ، نآرق  شوخ  يادـص  اـب  و  دـننکیم ،) يوریپ  ناراـکایر  زا  مدرم   ) دـنریگیم
اهرذع اههناهب و  ناشدوخ  يارب  و  دنشاب ، نمیا  ررـض  زا  هکنیا  رگم  دننکیمن  بجاو  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دننکیم و  تدابع 

هتـشادن اهنآ  رب  يررـض  لام  سفن و  رد  هک  يزیچ  هزور و  زامن و  رب  دننکیم ، يوریپ  ار  اهنآ  ملع  داسف  املع و  ياهـشزغل  دننکیم ، بلط 
هکنانچ درک ، دـنهاوخ  كرت  ار  نآ  دـناسرب ، ررـض  دوشیم  طوبرم  ناـشلام  ندـب و  اـب  هک  یئاـهزیچ  هب  زاـمن  رگا  و  دـنروآ . يور  دـشاب 

نآ هلیـسو  هب  تابجاو  ریاس  هک  تسا  یگرزب  بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  انامه  دـننکیم . كرت  ار  تابجاو  فرـشا  نیرتـالاب و 
. دوشیم رادیاپ  راوتسا و 

هناخ رد  افعـض  و  نادـب ، هناخ  رد  ناکین  نابوخ و  دریگیم ، رب  رد  ار  همه  شباقع  دوشیم و  مامت  اهنآ  رب  ادـخ  بضغ  هک  تسا  تقو  نآ 
هطساو هب  هک  تسا  یگرزب  هضیرف  تسا ، نیحلاص  شور  ایبنا و  هار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  انامه  دنسریم ، تکاله  هب  نادنمتردق 

دوشیم ّدر  شنابحاص  هب  ملاظم  دوشیم ، لالح  اهبسک  دریگیم ، رارق  نامیا  داـقتعا و  دروم  بهاذـم  دوشیم ، هماـقا  ضیارف  ریاـس  نآ 
اب دینک ، راکنا  ار  نانآ  ناتیاهبلق  اب  امش  سپ  دوشیم . میقتسم  هار و  هب  ور  اهراک  و  دوشیم ، هتفرگ  ناوات  نانمـشد  زا  دوشیم ، دابآ  نیمز 

ناشیاهیناشیپ دیئوگب ، نخس  ناتیاهنابز 
__________________________________________________

ص 339. ج 1 ، یفاص : ( 1)
353 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیسرتن ياهدننک  شنزرس  شنزرس  زا  ادخ  هار  رد  دیبوکب و  ار 
ِْریَِغب ِضْرَْألا  ِیف  َنوُْغبَی  َو  َساَّنلا  َنوُِملْظَی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُلِیبَّسلا  اَمَّنِإ  تسین ، ناـنآ  رب  یهاـنگ  رگید  دنتـشگرب  ّقح  هب  دـنتفرگ و  دـنپ  رگا  سپ 

ترارـش ّقحاـن  هب  نیمز  رد  دـننکیم و  ملظ  مدرم  هـب  هـک  تـسا  یناـسک  يارب  شهوـکن  هار  اـنامه  « ) 1  » ٌمِیلَأ ٌباذَـع  ْمَُهل  َکـِئلوُأ  ِّقَْـحلا 
ناتیاهلد اب  دینک و  داهج  اهنآ  اب  ناتیاهندب  اب  سپ  دنتـشگنرب ، قح  هب  دنتفرگن و  دنپ  رگا  و  تسا ). كاندرد  یباذع  اهنآ  يارب  دـنزرویم ،

هکنیا ات  دیبای  رفظ  اهنآ ، رب  متس  ملظ و  اب  هن  و  دینک ، زواجت  اهنآ  لام  هب  هن  دیئوج و  هطلـس  اهنآ  رب  دیهاوخب  هکنیا  هن  دیزرو ، هنیک  اهنآ  هب 
«2 . » دنریگ ندرگب  ار  وا  تعاط  دندرگرب و  ادخ  رما  هب 

. تشذگ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هراب  رد  ْمُکَسُْفنَأ  َنْوَْسنَت  َو  ِِّرْبلِاب  َساَّنلا  َنوُُرمَْأت  َأ  هیآ  رد  هرقب  هروس  لّوا  رد  یفاو  قیقحت 

353 ص :  هیآ 105 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]
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هراشا

(105  ) ٌمیِظَع ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  َو  ُتانِّیَْبلا  ُمُهَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  اوُفَلَتْخا  َو  اُوقَّرَفَت  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال 

353 ص :  همجرت ..... :

فالتخا هقرفت و  هار  زاب  دمآ  اهنآ  تیاده  يارب  ادخ  بناج  زا  نشور  ّهلدا  تایآ و  هکنآ  زا  سپ  هک  دیـشابن  یللم  دننام  ناناملـسم  امـش  و 
. دوب دهاوخ  تخس  باذع  یمدرم  نینچ  يارب  هّتبلا  هک  دندومیپ 

353 ص :  ریسفت ..... :

نانیشناج هب  کّسمت  هک  يراصن  دوهی و  دننام  اوُفَلَتْخا : َو  اُوقَّرَفَت  َنیِذَّلاَک  دیشابن  تّما و  نیا  هب  کّسمت  رب  دینک  عامتجا  ینعی  اُونوُکَت : َو ال 
. دندناسر تیاهن  هب  ار  یگدنکارپ  دندرب و  رس  هب  فالتخا  تیاهن  رد  دندرک و  كرت  ار  ع )  ) یسیع یسوم و 

__________________________________________________

هیآ 42. يروش : هروس  ( 1)
ح 340. ص 339 ، ج 1 ، یفاص : ( 2)
354 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

وا هب  دـیاب  هک  یـسک  نتخانـشرب  کّسمت و  بوجو  رب  تلالد  هک  ییاهلیلد  تانّیب و  اهنآ  يارب  هکنیا  زا  دـعب  ُتانِّیَْبلا : ُمُهَءاـج  اـم  ِدـَْعب  ْنِم 
. دمآ دننک ، کّسمت 

دیدـهت ناـیوج و  هقرفت  يارب  تسا  يدـیعو  نخـس ، نیا  تسا ، یگرزب  باذـع  ناـنآ  يارب  تروص  نیا  رد  ٌمیِظَع : ٌباذَـع  ْمَُهل  َکـِئلوُأ  َو 
رد هیمـسا  هلمج  ندروآ  اب  هک  تسا  غیلب  دـیدهت  نیا  رطاخ  هب  و  دـناهدرک ، اهنآ  هیبش  ار  دوخ  هک  تّما  نیا  زا  یناـسک  يارب  تسا  یئاـسر 

مـسا اب  تبـسن  رارکت  زا  هّوقلاب  باذع ، هب  دیدهت  هکنیا  یکی  تسا ، هجو  ود  ياراد  هّیمـسا ، هلمج  نیا  ندروآ  و  دومرف . دیکأت  اهنآ  باذع 
. تسا هدومرف  دیکأت  میظع »  » هب ار  باذع  هکنیا  رگید  هدروآ و  کئلوا )  ) رود هب  هراشا 

354 ص :  هیآ 106 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(106  ) َنوُرُفْکَت ُْمْتنُک  اِمب  َباذَْعلا  اُوقوُذَف  ْمُِکنامیِإ  َدَْعب  ُْمتْرَفَک  َأ  ْمُهُهوُجُو  ْتَّدَوْسا  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ٌهوُجُو  ُّدَوْسَت  َو  ٌهوُجُو  ُّضَْیبَت  َمْوَی 

354 ص :  همجرت ..... :

نامیا زا  دعب  ارچ  هک  دننک  شهوکن  ار  نایور  هایس  اّما  دنـشاب ، هایـس  ور  نارفاک )  ) یهورگ و  ور ، دیپس  نانمؤم )  ) یهورگ هک  دیایب  يزور 
. نایصع رفک و  رفیک  هب  ار  ادخ  باذع  دیشچب  نونکا  سپ  دیدش  رفاک  زاب 

354 ص :  ریسفت ..... :
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یگتسکش و تروص و  ندوب  هزات  رت و  ینامداش و  یئورشوخ و  زا  تسا  هیانک  نآ  یهایس  ور و  يدیفـس  ٌهوُجُو : ُّدَوْسَت  َو  ٌهوُجُو  ُّضَْیبَت  َمْوَی 
زور اریز  دوشیم  رهاظ  رگید  یضعب  رد  یهایس  اهتروص و  یضعب  رد  يدیفـس  اتقیقح  هکنیا  ای  تروص . یگهریت  سرت و  مغ و  یلاحدب و 

. دوشیم رادیدپ  ناشرهاظ  رد  نانآ  یکیرات  نانیا و  رون  سپ  تسا ، نطاب  روهظ  زور  تمایق 
355 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دوشیم : هتفگ  دناهایس  ور  هک  نانآ  هب  ْمُهُهوُجُو : ْتَّدَوْسا  َنیِذَّلا  اَّمَأَف 

ع)  ) ّیلع زا  هکنانچ  هیآ  لوزن  و  تسا . هدش  فذح  لوق »  » اب اّما »  » باوج ءاف  سپ  دیدش ، رفاک  ناتنامیا  زا  دعب  ایآ  ْمُِکنامیِإ : َدـَْعب  ُْمتْرَفَک  َأ 
بقع هب  ع )  ) یلع ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  نامیا  زا  دـعب  هک  تسا  تّما  نیقفانم  دروم  رد  هدـش  دراو  هّماع  هّصاـخ و  زا  وا  ریغ  و 

زا تسا  هتشذگ  ياههیآ  بسانم  ریسفت  نیا  «. 1  » دنتسه تّما  نیا  زا  سفن  ياوه  تعدب و  لها  نانآ  هک  تسا  هدش  تیاور  اریز  دنتشگرب ،
. تّما هب  ندز  هیانک  تهج 

. دیشچب ار  نآ  باذع  سپ  دیدش  رفاک  ناتنامیا  زا  سپ  ینعی  َنوُرُفْکَت : ُْمْتنُک  اِمب  َباذَْعلا  اُوقوُذَف 

355 ص :  هیآ 107 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(107  ) َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِهَّللا  ِتَمْحَر  یِفَف  ْمُهُهوُجُو  ْتَّضَْیبا  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو 

355 ص :  همجرت ..... :

. دنشاب مّعنتم  دیواج  نآ  رد  دنیآ و  رد  تسادخ  تمحر  ّلحم  هک  تشهب  رد  نانمؤم  ینعی  نادیفس  ور  اّما 

355 ص :  ریسفت .... :

: َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِهَّللا  ِتَمْحَر  یِفَف  ْمُهُهوُجُو  ْتَّضَْیبا  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو 
. دهدب مالک  رد  طسب  تمحر  ماقم  رد  و  دنک ، دیکأت  ار  تمحر  رد  نانآ  لوخد  تساوخ  اریز  نودلاخ » هّللا  ۀمحر  یفف   » دومرفن

لها تمحر و  اب  هیآ  متخ  ادتبا و  هک  تسا  تهج  نادب  تخادرپ  نایور  دیفس  هب  ادتبا  درواین و  ّبترم  رـشن  ّفل و  تروص  هب  ارچ  هکنیا  و 
. دشاب نآ 

مههوجو تضیبا  نیذـلا  اـما  و  : ) تفگیم نینچ  دـیاب  تراـبع  ود  ندوب  قفاوم  تروص  رد  نوـچ  تخادـنا ، یئادـج  تراـبع  هرقف  ود  نیب 
تـسا راکهانگ  يارب  تبوقع  نیرتدـب  هاـنگ  رب  تمـالم  شنزرـس و  نوچ  یلو  نونمؤت ) متنک  اـمب  ۀـمحرلا  اولخداـف  مکناـمیا  یلع  متیقبأ 

اهنآ هک  دنک  نایب  تساوخ  دنوادخ 
__________________________________________________

ح 325. ص 317 ، ج 1 ، نیلقثلا : رون  ( 1)
356 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیم ساسحا  ترخآ  رد  طقف  هک  تسا  يوحن  هب  مّنهج  باذع  نوچ  دندرگیم و  باذع  لخاد  سپـس  دـنوشیم و  شنزرـس  تسخن 
تسا تهج  نادب  نیا  ترخآ و  رد  رگم  دننکیمن  ّسح  ار  نآ  درد  دنوشیمن و  مّنهج  لخاد  یلو  تسا ، طیحم  نارفاک  رب  مّنهج  هچ  رگا 
جراخ رد  هک  يدنچ  ات  دنکیم  اضتقا  نانآ  هب  ادـخ  تمحر  زین  و  دراد ، یگتفر  باوخ  یتسـس و  عون  کی  ایند  رد  نانآ  ندـب  ياضعا  هک 
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هب اذل  دندرگرب ، دشاب ، هدشن  لطاب  اهنآ  یناسنا  ترطف  هک  مادام  دنوش و  هّبنتم  دیاش  هک  دنـشاب  یقاب  ادخ  تمحر  باوبا  رد  دنتـسه  مّنهج 
يادخ تاهج  نیا  يور  دناهدشن ... لخاد  مّنهج  ياهرد  هب  زونه  اهنآ  نوچ  دیوش  لخاد  مّنهج  ياهرد  زا  دوشیم : هتفگ  ترخآ  رد  نانآ 

«1 . » ار باذع  دیشچب  سپ  هدومرف : دشاب  ترخآ  رد  اهنآ  شنزرس  رب  يریگ  هجیتن  هک  یلاح  رد  نانآ  ّقح  رد  یلاعت 
رد لخاد  اـیند  رد  دوجو  نیح  زا  نینمؤم  تسین و  اـهنآ  شاداـپ  ازج و  هیبش  ناـمیا  رب  ندـنام  یقاـب  رب  تینهت  هک  اریز  نینمؤم ، فـالخ  هب 

دراد ار  نآ  رد  نینمؤم  لوخد  هب  راعـشا  هک  دروآ  ار  تمحر  و  دـشن ، روآدای  ار  نامیا  رب  ياقب  اهنآ  يازج  نایب  رد  اذـل  دنتـسه و  تمحر 
هب یهلا  فطل  لـضف و  ضحم  هب  رگم  تسین  تمحر  رد  لوـخد  اریز  نوـنمؤت ) متنک  اـمب  : ) دوـمرفن و  دنـشاب ، ترخآ  رظتنم  هکنیا  نودـب 

. تسا ناگدنب  لعف  ببس  هب  نآ  هک  باذع  رد  لوخد  فالخ 
و ع )  ) یلع نیفلاـخم  نینمؤم  نیرفاـک و  زا  دوصقم  هکنیا  رب  دـنکیم  تلـالد  هک  تسا  هدـش  تیاور  یبلطم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبـن  زا 

نیا هلاسوگ  اب  مچرپ  کی  دنوشیم ، دراو  نم  رب  مچرپ  جنپ  اب  تمایق  زور  نم  تّما  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دنتـسه ، وا  ناوریپ 
نیلقث اب  منکیم  لاؤس  اهنآ  زا  هک  « 2  » تسا تّما 

__________________________________________________

. دشابیم شلبق  ام  عرف  هجیتن و  ءاف ، دعب  ام  ینعی  تسا  عیرفت  ءاف  اوقوذف »  » رد ءاف  ظفل  ( 1)
. ].....[ نایدوهی يرماس و  هلاسوگ  هب  هیبشت  هراشا و  ( 2)

357 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نامرـس تشپ  ار  نآ  میدرک و  شفیرحت  هک  نآرق ،)  ) ربکا لقث  اّما  دنیوگیم : دیدرک ؟ هچ  نم  زا  دـعب  ترتع ) باتک و  اهبنارگ - زیچ  ود  )

رد دیوش  شتآ  دراو  میوگیم : نم  سپ  میداد ، رارق  ملظ  هنیک و  دروم  میدرک و  ینمـشد  اهنآ  اب  هک  ترتع )  ) رغـصا لقث  اّما  و  میتخادـنا ،
. دیتسه هایس  ور  هنشت و  هک  یلاح 

لقث اّما  دنیوگیم : دیدرک ؟ هچ  نم  زا  سپ  نیلقث  اب  میوگیم : اهنآ  هب  نم  دـنوشیم  دراو  تّما ، نیا  نوعرف  مچرپ  اب  نم  رب  یناسک  سپس 
، میدرک گنج  میدیزرو و  ینمشد  نآ  اب  سپ  رغصا ، لقث  اّما  و  میدومن . تفلاخم  نآ  اب  میدرک و  هراپ  میدرک و  فیرحت  ار  نآ  هک  ربکا ،

. هایس ور  هنشت و  دیوش  شتآ  دراو  میوگیم :
لقث اّما  دـنیوگیم : دـیدرک ؟ هچ  نم  زا  دـعب  نیلقث  اب  میوگیم : اهنآ  هب  تسا ، تّما  نیا  يرماس  اب  هک  دوشیم  دراو  یمچرپ  نم  رب  سپس 

ور هنـشت و  میوگیم : سپ  میتخاس . عیاض  میدرک و  شراوخ  هک  رغـصا  لقث  اّما  و  میدرک . شیاهر  میدـیزرو و  یناـمرفان  نادـب  هک  ربکا ،
. دیوش شتآ  دراو  هایس 

؟ نم زا  دـعب  نیلقث  اـب  دـیدرک  هچ  مـنکیم : لاؤـس  سپ  ناـشرخآ ، جراوـخ و  لّوا  اـب  دوـشیم  دراو  نـم  رب  « 1  » هیدـّثلا يذ  مـچرپ  سپس 
: میوگیم سپ  میتشک ، میدرک و  گنج  نآ  اب  هک  رغـصا  لقث  اّما  و  میتسج ، تئارب  نآ  زا  میدرک و  هراپ  ار  نآ  ربکا ، لقث  اـّما  دـنیوگیم :

. هایس ور  هنشت و  دیوش  شتآ  دراو 
اهنآ هب  سپ  نیملاـعلا ، ّبر  لوـسر  ّیـصو  و  « 2  » نیلّجحملا ةّرغ  دـئاق  نیملـسم و  دّیـس  نیقّتم و  ماـما  مـچرپ  نـم  رب  دوـشیم  دراو  سپس 

اب میوگیم :
__________________________________________________

. دندیگنج ع )  ) یلع اب  هک  یجراوخ  هتسد  رس  ( 1)
يوضو رون  زا  نانآ  ياهاپ  اهتسد و  یناشیپ و  هک  تسا  نینمؤم  زا  هیانک  دیفس و  اپ  تسد و  دیفـس و  یناشیپ  ياهبـسا  نیلّجحملا : ةّرغ  ( 2)

. دشابیم ع )  ) یلع نانآ  ياوشیپ  تسا و  ناشخرد  دیپس و  نانآ 
358 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 924 

http://www.ghaemiyeh.com


ار نآ  هک  رغـصا  لقث  اـّما  و  میدومن ، تعاـطا  میدرک و  نآ  زا  تّیعبت  هک  ربکا ، لـقث  اـّما  دـنیوگیم : سپ  دـیدرک ؟ هچ  نم  زا  سپ  نیلقث ،
: میوگیم سپ  دش ، هتخیر  ام  نوخ  ات  میدومن  ناشیرای  میدرک و  ّیلوت  اهنآ  هب  میتشاد و  تسود 

: ادخ لوق  ات  ٌهوُجُو ... ُّضَْیبَت  َمْوَی  درک : توالت  ار  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپس  دیفـس ، ور  باریـس و  دیوش  تشهب  دراو 
«1  » َنوُِدلاخ

358 ص :  هیآ 108 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(108  ) َنیَِملاْعِلل ًاْملُظ  ُدیُِری  ُهَّللا  اَم  َو  ِّقَْحلِاب  َْکیَلَع  اهُوْلتَن  ِهَّللا  ُتایآ  َْکِلت 

358 ص :  همجرت ..... :

. درک دهاوخن  سک  چیه  هب  متس  هدارا  زگره  دنوادخ  میناوخیم و  وت  يارب  یتسار  هب  هک  تسا  یهلا  تایآ  اهنیا 

358 ص :  ریسفت ..... :

فالتخا ادـخ ، لبح  هب  ماصتعا  رد  قّرفت  هدـش ، انب  مدرم  يارب  هک  ياهناخ  نیلّوا  هّللا  تیب  ندوب  لـیبق  زا  دـش : رکذ  هک  هچنآ  ینعی  َکـِْلت :
رد عامتجا  هکنیا  و  دوشیم ، باذع  رد  لوخد  هب  ّرجنم  هک  هرهچ  رهاظ  رد  نطاب  زا  یـشان  یکیرات  روهظ  اهتروص ، ندـش  هایـس  هب  ّرجنم 

. ددرگیم تمحر  رد  لوخد  ندش و  دیفس  ور  هب  ّرجنم  رما  ّیلو  ادخ و  نامسیر  هب  ندز  گنچ 
. دنکیم لامعا  رب  شتازاجم  وا و  ّتیناقح  رب  تلالد  هک  تسادخ  ياههناشن  ِهَّللا : ُتایآ 

رد ینعی  میناوخیم  وت  رب  ّقح  دنتـسه  ادخ  باتک  زا  ییاههیآ  هک  هدـش  هدـناوخ  تایآ  رد  ای  ینیودـت  تایآ  نیا  رد  ِّقَْحلِاب : َْکیَلَع  اهُوْلتَن 
. تسادخ قولخم  هک  ّقح  هطساو  هب  ای  تسا ، ّقح  هب  سّبلتم  هک  یلاح 

نایناهج رب  یمتس  ادخ  و  َنیَِملاْعِلل : ًاْملُظ  ُدیُِری  ُهَّللا  اَم  َو 
__________________________________________________

ص 341. ج 1 ، یفاص : ( 1)
359 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

و دوشیم . اهزیچ  نآ  هب  ّرجنم  هک  تسا  ناـشدوخ  لاـمعا  هجیتن  نآ  هکلب  دـناشچب  باذـع  هدرک  هایـس  ار  اـهتروص  هکنیا  هب  دـهاوخیمن ،
تـسا نیا  هلزنم  هب  مالک  اذل  تسا ، لعاف  ریغ  رب  لعف  تابثا  اب  لعاف  زا  لعف  یفن  دیفم  نآ  رب  یفن  ندرک  لخاد  لعاف و  ندروآ  شیپ  نوچ 

. دنهاوخیم ملظ  ملاع  همه  يارب  اهنآ  نکل  و  دهاوخیمن ، متس  یسک  چیه  هب  دنوادخ  دوش : هتفگ  هک 

359 ص :  هیآ 109 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(109  ) ُرُومُْألا ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإ  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  َو 
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359 ص :  همجرت ..... :

. تسا راگدیرفآ  يوس  هب  تادوجوم  همه  تشگزاب  تسادخ و  کلم  همه  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچ  ره 

359 ص :  ریسفت ..... :

ناگدـنب هب  اهنآ  رودـص  دـش و  رکذ  شیپ  تایآ  رد  هک  یلاعفا  نیا  تسا . هفوطعم  ای  هّیلاح  هلمج  ِضْرَْألا : ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  اـم  ِهَِّلل  َو 
نیب زا  ار  روبزم  مّهوت  هلمج ، نیا  اب  دنوادخ  دنراد و  لالقتـسا  لاعفا  رد  دوجو و  رد  ناگدـنب  هک  دروآ  شیپ  ار  مّهوت  نیا  دـیدرگ  دانتـسا 
تهج زا  ای  دنادیمن  ار  ملظ  یتشز  حبق و  ملاظ  هک  تسا  نیا  باب  زا  ای  ملظ  اریز  تسادـخ ، زا  ملظ  یفن  لیلعت  يارب  هلمج ، نیا  زین  و  درب ،

هب ار  نآ  دـهاوخیم  تسا و  جراـخ  ملاـظ  تّیکلم  زا  دریگیم  رارق  متـس  دروـم  تسوا و  تّیکلم  رد  هک  هچ  ره  موـلظم و  هـک  تـسا  نـیا 
. تسین قداص  ادخ  هراب  رد  دروم  ود  زا  کی  چیه  و  دروآ . رد  دوخ  ّتیکلم 

کلام رب  و  تساّنب ) نالف  لام  انب  نیا  « ) ینالفلا ءاّنبلل  ءانبلا  اذـه  : » دوش هتفگ  هکنیا  لثم  دوشیم  لـخاد  لـعاف  رب  يدراوم  نینچ  رد  مـال  و 
هتفگ هکنیا  لثم  دوشیم : زین  تیاغ  رب  لخاد  و  تسا ، ینالف  کلم  ینعی  نالفل » ناتـسبلا  اذـه  : » دوش هتفگ  هکنیا  لـثم  دوشیم  لـخاد  زین 

. تسا تدابع  يارب  انب  نیا  ةدابعلل » ءانبلا  اذه  : » دوش
360 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تیاهن  تساهتیاغ و  تیاغ  دنوادخ  اریز  ُرُومُْألا : ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإ  َو 

هک دوشب  یتّیلعف  هب  یهتنم  هکنیا  اـت  دوشیم  رگید  تّیلعف  هب  یهتنم  یتّیلعف  ره  و  دروآیم ، لاـبند  هب  ار  یتـّیلعف  یلعف  ره  اریز  تساـهبلط 
. ددرگ رخآ  تّیلعف  هب  یهتنم  يرهق  رهاظم  قیرط  رب  ای  یفطل  رهاظم  قیرط  رب  اهّتیلعف  هاوخ  تسا ، ّتیبوبر  نآ  تسین و  یتّیلعف  نآ  قوف 

هب ار  ایـشا  مدرک  قلخ  تسا : یـسدق  ثیدح  رد  هکنانچ  تسا ، ّتیبوبر  ناسنا  تیاغ  تسا و  ناسنا  تادوجوم  عیمج  يارب  تقلخ  تیاغ  و 
. عقاو رمالا و  سفن  هب  تشگرب  قیرط  هب  تسا  عوجر  تشگزاب و  ینعم  نیا  و  « 1  » مدوخ رطاخ  هب  مدیرفآ  ار  وت  و  وت ، رطاخ 

، تسا رداصم  ردصم  يدابم و  أدبم  دنوادخ  هکنیا  يارب  ددرگیم  رب  ادخ  هب  زیچ  همه  رومالا » عجرت  هیلا  : » تسا نینچ  نآ  يانعم  هکنیا  ای 
تسا يرگید  ردصم  ياراد  يردصم  ره  و  تسا ، ردصم  ياراد  یقولخم  ره  تسا و  قولخم  ضرع ، هچ  دشاب ، رهوج  هچ  يدوجوم  ره  و 

و تساهدنب ، باصعا و  تکرح  نآ  ردصم  و  تسا ، تسد  تکرح  نآ  ردصم  هک  ملق  تکرح  دننام  دوش ، یهتنم  رخآ  ردصم  هب  هکنیا  ات 
نآ ردصم  و  لقع ، نآ  ردصم  و  تسا ، سفن  نآ  ردصم  و  تسا ، هّیرکف  هّوق  تکرح  نآ  ردصم  و  تسا ، هکّرحم  هّوق  تکرح  نآ  ردـصم 

عوجر نآ  دنکیم و  ادخ  ندوب  أدبم  هب  هراشا  عوجر  نیا  و  رظن . قیرط  هب  تسا  عوجر  اهتنا و  نیا  و  تسا ، ّتیبوبر  نآ  ردـصم  و  ّتیـشم ،
. وا ندوب  رخآ  تّیئاهن و  رب  تلالد 

360 ص :  هیآ 110 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ُمُْهنِم ْمَُهل  ًاْریَخ  َناـَکل  ِباـتِْکلا  ُلـْهَأ  َنَمآ  ْوـَل  َو  ِهَّللاـِب  َنوـُنِمُْؤت  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنْوَْـهنَت  َو  ِفوُْرعَْملاـِب  َنوُُرمْأـَت  ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍۀَّمُأ  َْریَخ  ْمـُْتنُک 
(110  ) َنوُقِساْفلا ُمُهُرَثْکَأ  َو  َنُونِمْؤُْملا 

360 ص :  همجرت ..... :

مایق نآ  رب  هک  دیتسه  یتّما  نیرتوکین  یقیقح  ناناملسم  امش 
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__________________________________________________

. ثیدح ذخأم  ( 1)
361 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

باتک لها  همه  رگا  دنرآ و  ادخ  هب  نامیا  دـنراد و  زاب  يراکدـب  زا  دـننک و  راداو  يراکوکین  هب  ار  مدرم  رـشب ، حالـصا  يارب  هک  دـندرک 
. دنراکدب قساف و  رتشیب  نامیا و  اب  اهنآ  زا  یضعب  نکیل  دوبن  نآ  زا  رتهب  يزیچ  نانآ  يارب  ملاع  رد  دندروآیم  نامیا 

361 ص :  ریسفت ..... :

دیتسه امش  دومرف : سپ  دنتسه ؟ یناسک  هچ  نایور  دیفس  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  هیفانیتسا و  هلمج  ٍۀَّمُأ : َْریَخ  ُْمْتنُک 
هکنیا ای  درادـن ، نامز  رب  تلالد  تسا و  دـیکأت  ضحم  يارب  ناک »  » ظـفل و  دوش ، اـهنآ  يارب  زین  يرگید  فصو  هب  هراـشا  اـت  تّما  نیرتهب 

. دیدوب تّما  نیرتهب  قباس  ياههئشن  رد  امش  هک  تسا  نیا  دوصقم 
. تسا هدش  جراخ  تداهش  ملاع  هب  یبیغ  ياههدرپ  الاب و  ملاوع  زا  ای  هدمآ ، دوجو  هب  مدع  زا  ینعی  ْتَجِرْخُأ :

. مدرم يدنمهرهب  يارب  ِساَّنِلل :
ره هب  و  تسا . ربخ  زا  دعب  ربخ  ای  لاح  ای  تفـص  ای  رّدقم  لاؤس  باوج  ترابع  دـیهدیم ، نامرف  هدیدنـسپ  روما  هب  هک  ِفوُْرعَْملِاب : َنوُُرمْأَت 

. حدم دصق  يارب  دشاب  هیفانیتسا  هلمج  تسا  نکمم  و  تساهنآ ، ندوب  تّما  نیرتهب  لیلعت  دوصقم  ریدقت 
رایسب قرط  هب  نانآ  زا  هکنانچ  تسا  ع )  ) نیموصعم هّمئا  هلمج  نیا  نیبطاخم  هک  اجنآ  زا  دیرادیمزاب ، اهدنسپان  زا  و  ِرَْکنُْملا : ِنَع  َنْوَْهنَت  َو 
اترطف ار  ناشنایرگشل  اوق و  دناهدوب و  موصعم  ناشتّیلوفط  ناوا  صیخشت و  لوا  زا  نانیا  و  « 1  » تسا هدش  تیاور  فلتخم  قفاوم و  ظافلا  و 
نامیا رد  نانآ  لوخد  تعیب و  تقو  تفرگ و  ّقلعت  فیلکت  اهنآ  هب  رهاظ ، بسح  هب  هک  ینامز  ات  دندرکیم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

ناشتکلمم لها  هدننک  یهن  هدننک و  رما  تیالو ، روهظ  تمصع و  ياضتقا  هب  سپس  دش ،
__________________________________________________

ح 128. ص 195 ، ج 1 ، یشایع : ( 1)
362 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رارمتسا رب  تلالد  هک  هداد  ربخ  عراضم  اب  نانآ  زا  اذل  دوب  یعرش  یهن  رما و  یهلا و  فیلکت  بسح  هب  نآ  دندش و  ناشتکلمم  زا  جراخ  و 
. تسا هدوب  میدق  زا  ناشلغش  نأش و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  هک  تسا  ناک »  » ظفل هب  قوبسم  و  دنکیم ،

تـسا تهج  نیا  زا  ای  تسا ، هدوب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  دعب  روکذـم  نامیا  ثودـح  نوچ  تشاد  مّدـقم  نامیا  رب  ار  ود  نآ  و 
يرطف و ناـمیا  رب  يرطف ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  بیترت  نیدـب  دـنکیم ، ناـمیا  رب  تلـالد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هـک 

. دنکیم تلالد  یفیلکت  نامیا  رب  یفیلکت 
زور رد  هک  ياهجرد  زا  ریغ  دراد  نامیا  زا  ياهجرد  زور  ره  هّللا  یلا  کلاس  نمؤم  و  دراد ، یتاجرد  ادخ  هب  نامیا  نوچ  و  ِهَّللِاب : َنُونِمُْؤت  َو 

. دنکیم دّدجت  رب  تلالد  هک  دروآ  عراضم  ار  نامیا  اذل  تشاد ، هتشذگ 
رکذ زا  دوصقم  هک  تسا  تهج  نادب  دوش  هدروآ  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » رب مدقم  دیاب  اّقح  هّللاب ) نونمؤت   ) نامیا دـناهتفگ  هکنیا 

فورعم هب  رما  هب  رومأم  هک  تسوا  نید  راهظا  وا و  هب  قیدصت  ادخ و  هب  نامیا  ّتلع  هب  ناناملسم  هکنیا  رب  دنک  تلالد  هک  تسا  نیا  نامیا 
يرکذ بیترت  ياضتقم  هکلب  دوشیم ، هدافتـسا  ینعم  نیمه  زین  نامیا  میدقت  زا  اریز  تسین  تسرد  نخـس  نیا  اّما  دناهدش . رکنم  زا  یهن  و 
میدرک ناـیب  ار  نآ  هکناـنچ  دـننکیم ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هـک  اریز  دـناهدروآ  ناـمیا  ادـخ  هـب  اـهنآ  هـک  دراد  تلـالد  نـیا  رب 
بیترت هک  تسا  نینچ  بلغا  هکنیا  اب  تسا  بیترت  دـیفم  نآرق  رد  واو »  » هک تسا  هدـش  دراو  ع )  ) هّمئا زا  هک  هچنآ  هظحالم  اـب  اـصوصخم 
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: دومرف نینچ  دش  هدناوخ  ٍۀَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک  ترضح  روضح  رد  یتقو  هک  تسا  « 1 ( » ع  ) قداص ماما  زا  تسا . يونعم  بیترت  زا  یشان  يرکذ ،
__________________________________________________

ص 308. ج 1 ، ناهرب : ( 1)
363 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لزان هنوگچ  موش  تیادف  تفگ : يراق  سپ  دنشکیم !؟ ار  ع )  ) یلع نب  نیسح  و  ع )  ) نسح و  ع )  ) نینمؤملا ریما  هک  دنتـسه  تّما  نیرتهب 
ِفوُْرعَْملِاب َنوُُرمَْأت  دومرف : هدرک و  حدم  ار  اهنآ  ادخ  هک  ینیبیمن  ایآ  هدـش : لزان  ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍۀَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک  دومرف : ماما  تسا ؟ هدـش 

«. 1  » ِهَّللِاب َنُونِمُْؤت  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَت  َو 
رایـسب دنتـسه  وا  نانیـشناج  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  دوصقم  هکنیا  تسا و  ۀّمئا » ریخ   » هدـش لزان  ادـخ  زا  هک  هچنآ  هکنیا  رد  رابخا 

«. 2  » تسا
زا هک  دوشیم  زیاج  اذل  دنکیم  ادـتقا  يرگید  هب  هک  یـسک  رب  مه  و  دوشیم ، ادـتقا  وا  هب  هک  ددرگیم  قالطا  یـسک  رب  مه  تّما  نوچ  و 

. دوش هدارا  هّمئا  ینعم  تّما  تغل 
. دناهدرک مّهوت  هک  ینعم  نآ  هب  هن  تسا ، هدش  لزان  ینعم  نیا  هب  هیآ  هک  دشاب  نیا  ۀّمئا » ریخ   » زا ناشدوصقم  تسا  نکمم  و 

بسانم دیاش  و  دشاب ، فنأتسم  « 3  » هکنیا ربانب  نورمأت »  » ادـخ لوق  رب  ای  ٍۀَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک  ادـخ  لوق  رب  تسا  فطع  ِباتِْکلا : ُلـْهَأ  َنَمآ  َْول  َو 
رتهب نانآ  يارب  ْمَُهل : ًاْریَخ  َناَکل  دـنروایب ، نامیا  دـننکب و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باـتک ، لـها  رگا  و  دـیوگب : هک  دوب  نینچ  هلمج 

زا سپ  رگم  دوبن  فورعم  هب  رما  اهنآ ، فیلکت  زین  نامیا  زا  دعب  دوبن ، نامیا  زا  لبق  فورعم  هب  رما  ترطف  اهنآ ، ترطف  نوچ  یلو  دـشیم .
: دیوگب تساوخ  دنوادخ  اذل  نامیا . رد  لامک 

. درک افتکا  نامیا  لصا  رکذ  هب  اذل  دوب ، رتهب  ناشیا  يارب  دشیم  لصاح  نانآ  يارب  لامکتسا  هب  تافتلا  نودب  نامیا  لصا  رگا 
؟ درواین نامیا  اهنآ  زا  یسک  ایآ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  َنُونِمْؤُْملا : ُمُْهنِم 

هب دندروآ  نامیا  هک  دنتسه  یناسک  باتک  لها  زا  دومرف : باوج  رد  سپ 
__________________________________________________

ص 308. ج 1 ، ناهرب : ( 1)

ص 342. ج 1 ، یفاص : ( 2)

ص 342. ج 1 ، یفاص : ( 3)
364 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لها هشبح و  لها  زا  يراصن  زا  یـضعب  دننام  هنیدم و  نایدوهی  زا  راصنا ، دننام  تثعب ، زا  دعب  ثعبم و  زا  لبق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم 
. نمی

دنک هراشا  ینعم  نیا  هب  هکنیا  يارب  و  دندش ، جراخ  ناشربمایپ  تّیصو  باتک و  نید و  ياضتقم  زا  هک  یناسک  ینعی  َنوُقِساْفلا : ُمُهُرَثْکَأ  َو 
. دنرفاک نانآ  رثکا  دومرفن 

364 ص :  هیآ 111 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(111  ) َنوُرَْصُنی َُّمث ال  َرابْدَْألا  ُمُکوُّلَُوی  ْمُکُوِلتاُقی  ْنِإ  َو  ًيذَأ  َّالِإ  ْمُکوُّرُضَی  َْنل 
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364 ص :  همجرت ..... :

رازراک هب  رگا  دنرازایب و  یکدنا  ار  امش  یئارس ، هوای  شهوکن و  زا  هکنآ  رگم  دیناسر  دنناوتن  امش  هب  نایز  بیسآ و  چیه  نادوهج  زگره 
. دش دنهاوخن  يرای  هاگ  چیه  سپ  نیا  زا  تخیرگ  دنهاوخ  گنج  زا  دنیآ  امش 

364 ص :  ریسفت ..... :

ررض دنناوتیمن  دومرف : سپ  دنناسرب ؟ ررض  ام  هب  دنناوتیم  اهنآ  نیقساف  ایآ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا  رّدقم  لاؤس  باوج  ْمُکوُّرُضَی : َْنل 
. دنناسرب

تسا و لـعف  ظـفل  ریغ  زا  هک  تسا  یعون  قلطم  لوـعفم  يذا »  » ظـفل سپ  تسا ، تّیذا  رازآ و  زا  تراـبع  هک  كدـنا  ررـض  رگم  ًيذَأ : اَّلِإ 
. تسا غّرفم  ءانثتسا 

َُّمث ال َرابْدَْألا  ُمُکوُّلَُوی  دننک . گنج  امش  اب  اهنآ  رگا  اریز  تسامش ، دوس  هب  راک  تبقاع  دوش  ضرف  گنج  ررـض  رگا  ینعی  ْمُکُوِلتاُقی : ْنِإ  َو 
هلمج رب  ای  رخآ  ات  ْمُکوُّرُضَی ... َْنل  عومجم  رب  تسا  فطع  ترابع  نیا  دنوشیمن . يرای  و  دنزیرگیم )  ) دننکیم تشپ  امـش  هب  َنوُرَْـصُنی :
365 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دنوشیمن . يرای  گنج  زا  دعب  ای  دنوشیمن ، يرای  اهنآ  گنج  ررض و  زا  سپ  ینعی  ازج  طرش و 

هیآ و  تسا ، هدش  هدناوخ  دشاب - ءازج  رب  فطع  هک  موزجم - تروص  هب  اورـصنی » ال   » و دـشاب . رابخا  رد  بیترت  يارب  ّمث »  » تسا نکمم  و 
عقاو دوب  هدـش  هداد  ربخ  نآ  زا  هک  هچنآ  رابخا  زا  سپ  نوچ  دـنکیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  تّوبن  رب  تلالد  و  تسا ، هدـنیآ  راـبخا  زا 

. دش

365 ص :  هیآ 112 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

اُوناک ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ُۀَنَکْـسَْملا  ُمِْهیَلَع  َْتبِرُـض  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍبَضَِغب  ُؤاب  َو  ِساَّنلا  َنِم  ٍْلبَح  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍْلبَِحب  َّالِإ  اوُفُِقث  اـم  َْنیَأ  ُۀَّلِّذـلا  ُمِْهیَلَع  َْتبِرُض 
(112  ) َنوُدَتْعَی اُوناک  َو  اْوَصَع  اِمب  َِکلذ  ٍّقَح  ِْریَِغب  َءاِیْبنَْألا  َنُوُلتْقَی  َو  ِهَّللا  ِتایِآب  َنوُرُفْکَی 

365 ص :  همجرت ..... :

، دنیآرد ناناملسم  دهع  ادخ و  نید  هب  هکنیا  رگم  دنوش - لّسوتم  هک  سک  ره  ای  اجره و  هب  ول  و  دنتسه - ّتلذ  يراوخ و  هب  موکحم  اهنآ 
ینامرفان و نیا  هک  دنتـشک  ّقح  انب  ار  ّقح  ناربمایپ  دندش و  رفاک  ادخ  تایآ  هب  هک  ور  نیا  زا  دندش  ّتلذ  یتخبدـب و  ریـسا  هتـسویپ  نانآ  و 

. دوب دهاوخ  نانآ  هشیمه  راک  يرگمتس 

365 ص :  ریسفت ..... :

کچوک اب  ای  نانآ  يراوخ  هدومن و  هطاحا  ار  اهنآ  ایند  رد  هک  ياهناخ  دننام  تسا  هدرک  هطاحا  ار  اهنآ  يراوخ  ینعی  ُۀَّلِّذلا : ُمِْهیَلَع  َْتبِرُض 
دنوشیمن تفای  هک  دوهی  دننام  دـندش  راوخ  راظنا  رد  ای  دـندش ، هیزج  هب  یـضار  هک  يراصن  دوهی و  دـننام  تسا  نتفرگ  هیزج  ندرمش و 

نیا يارب  یـضام  ندروآ  و  ترخآ ، رد  ای  جاجتحا ، رد  ندـش  عقاو  بولغم  اب  ای  راظنا ، اهرهـش و  رد  ایند  رد  يراوخ  ّتلذ و  لاح  رد  رگم 
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. دشاب یمتح  نآ  عوقو  هک  تسا 
. دنوش تفای  هک  اجک  ره  ینعی  اوُفُِقث : امَْنیَأ 

366 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ار  مدرم  دنوادخ  هک  ترطف  زا  تسا  ترابع  نآ  و  ِهَّللا : َنِم  ٍْلبَِحب  اَّلِإ 
روهظ و ینیودـت  باتک  و  تسا ، یهلا  ینیوکت  باتک  نامه  هک  دوشیم  ریبعت  ینیوکت  تیـالو  هب  نآ  زا  هک  تسا  هداد  رارق  ترطف  نآ  رب 

. تسا نآ  نایب 
هب نآ  زا  هک  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  ع )  ) ّیلو هب  لاّصتا  ای  ّماع ، تعیب  اب  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  هب  لاّصتا  نآ  و  ِساَّنلا : َنِم  ٍلـْبَح  َو 

. دوشیم ریبعت  یفیلکت  تیالو 
یبا نب  ّیلع  مدرم  فرط  زا  نامـسیر  تسادـخ و  باتک  ادـخ ، فرط  زا  نامـسیر  دومرف : هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  ع )  ) قداـص ماـما  هب 

«1 . » تسا بلاط 
. تسا نآ  ندوب  عوقولا  قّقحم  هدنیآ و  هتشذگ و  لاعفا  اب  یلکش  مه  تهج  هب  یضام  هب  ریبعت  دندرگیم و  رب  ترخآ  هب  ینعی  وُءاب : َو 

. گرزب بضغ  ینعی  ٍبَضَِغب :
رد تکرح  زا  ار  وا  یتسدگنت  رقف و  هک  تسا  یـسک  نآ  و  تسا ، نیکـسم  زا  یلعج  ّقتـشم  تنکـسم  ُۀَنَکْـسَْملا : ُمِْهیَلَع  َْتبِرُـض  َو  ِهَّللا  َنِم 

و دنکب . ار  شجراخم  تیافک  هک  درادن  يزیچ  هک  تسا  یـسک  ریقف  نوچ  تسا ، ریقف  زا  رتدب  نیکـسم  لاح  دـشاب و  هدرک  نکاس  شاعم 
دوشیم ادـیپ  يدوهی  رتمک  اریز  دراد ، نایرج  اهرهـش  عیمج  رد  ام  نامز  ات  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  نامز  زا  دوهی  دروم  رد  فاصوا  نیا 
. دندرک ضارعا  ع )  ) ّیلع زا  هک  تسا  تّما  زا  هیانک  یلو  هدش  لزان  باتک  لها  دروم  رد  تایآ  نیا  و  « 2 . » دشابن راوخ  لیلذ و  هک 

. تسا هارمه  یهلا  گرزب  بضغ  اب  ترخآ  هب  تشگرب  تنکسم و  ّتلذ و  زا  دش  رکذ  هک  هچنآ  ینعی  َِکلذ :
هیلع هّللا  یّلص  دّمحم  زا  ینیوکت  تایآ  و  دوب ، نانآ  عیارش  باتک و  رد  هک  یهلا  ماکحا  ینیودت و  تایآ  ِهَّللا : ِتایِآب  َنوُرُفْکَی  اُوناک  ْمُهَّنَِأب 

و ع )  ) ّیلع هلآ و  و 
__________________________________________________

ص 309. ج 1 ، ناهرب : ( 1)
(. مجرتم  ) دنتسه تردق  تورث و  لامک  رد  رضاح  رصع  رد  دوهی  اریز  تسین  يّدام  يراوخ  دارم  ( 2)

367 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دوخ هب  رفک  ع )  ) ّیلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هراب  رد  ناشناربمایپ  ياههتفگ  هب  اهنآ  رفک  هک  اریز  ناشناربمایپ ، ود و  نآ  تازجعم 

ّرمتسم روط  هب  اهنآ  هدوب و  اهنآ  تداع  ینعم  نیا  هک  تسا  نیا  هب  راعشا  يارب  اوناک »  » نتفرگ رارق  هلـصاف  اب  عراضم  ندروآ  و  تسا ، نانآ 
. تسین نکمم  اهنآ  يارب  نآ  زا  كاکفنا  هک  يوحن  هب  دناهدوب  راک  نیا  هب 

يارب ای  تسا  بلطم  ندرک  نشور  يارب  ای  هدـش  دـّیقم  ّقح » ریغ   » هب هکنیا  دنـشکیم ، قح  ریغ  هب  ار  ناربمایپ  و  ٍّقَح : ِْریَِغب  َءاـِیْبنَْألا  َنُوُلتْقَی  َو 
زین ناشلمع  ندوب  ّقح  هب  و  نامگ ، هن  و  دندرکیم ، ّکش  هن  دوب ، ّقح  ریغ  هب  ایبنا  لتق  هک  دنتشاد  نیقی  ینعی  تساهنآ ، داقتعا  ندرک  دّیقم 

. دنتشادن نیقی 
رب رارـصا  اریز  دـندرکیم ، ینامرفان  يرگمتـس و  هک  دوب  ناشناهانگ  ببـس  هب  َنوُدَـتْعَی : اُوناک  َو  اْوَصَع  اـِمب  لـتق  رفک و  نیا  ینعی  َکـِلذ :

. ددرگیم رتگرزب  ناهانگ  هب  ّرجنم  نآ  هریبک و  ناهانگ  هب  ّرجنم  هریغص  ناهانگ 

367 ص :  هیآ 113 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا
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(113  ) َنوُدُجْسَی ْمُه  َو  ِْلیَّللا  َءانآ  ِهَّللا  ِتایآ  َنُوْلتَی  ٌۀَِمئاق  ٌۀَّمُأ  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ًءاوَس  اوُْسَیل 

367 ص :  همجرت ..... :

. دننکیم هدجس  دنلوغشم و  ّقح  تعاط  زامن و  ادخ و  تایآ  توالت  هب  بش  لد  رد  اهنآ  زا  ياهفیاط  دنتسین . ناسکی  باتک  لها  همه 

367 ص :  ریسفت ..... :

. دنتسین يواسم  ناشلامعا  لاوحا و  رد  دنقساف  هک  اهنآ  دندروآ و  نامیا  هک  اهنآ  باتک  لها  زا  ینعی  ًءاوَس : اوُْسَیل 
تلاح تسا : هدش  هتفگ  هک  ایوگ  يدعب ، هلمج  هتـشذگ و  ياههلمج  دننام  رّدقم ، لاؤس  باوج  تسا و  فنأتـسم  هلمج  ِباتِْکلا : ِلْهَأ  ْنِم 
368 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دنتسه . یناسک  اهنآ  زا  دومرف : سپ  تسین ؟ يواسم  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  اهنآ  يواستم  ریغ  فلتخم 

ءانآ  » ینعم هب  ۀمئاق  ۀّما  تروص  نیا  رد  دننکیم و  مایق  تدابع  يارب  هکنیا  ای  دنتـسه ، لدتعم  لامعا  لاوحا و  قالخا و  رد  هک  ٌۀَِـمئاق : ٌۀَّمُأ 
. دنرادیم اپ  رب  ار  يرادهدنز  بش  نانآ  ینعی  دشابیم  لیّللا »

. تسا فنأتسم  ای  لاح ، ای  تفص ، زا  دعب  تفص  َنُوْلتَی :
هداتـسرف نانآ  يارب  هک  یئاهباتک  زا  هچ  دنـشیدنایم  نآ  رد  دنرگنیم و  نادب  دـنزرویم و  تبغر  ادـخ  تایآ  كرد  رد  ینعی  ِهَّللا : ِتایآ 

. نآرق زا  هچ  تسا و  هدش 
. بش زا  یتعاس  ینعم  هب  نوکس  رسک و  اب  تسا  ونا »  » عمج ای  نون  نوکس  نآ و  رسک  ای  هزمه  حتف  اب  ینا »  » عمج ِْلیَّللا : َءانآ 

. تسا بش  زامن  ای  اشع  زامن  زا  هیانک  دوجس  تایآ و  توالت  ای  دننکیم ، عوضخ  قلخ  يارب  ادخ و  يارب  ینعی  َنوُدُجْسَی : ْمُه  َو 

368 ص :  هیآ 114 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(114  ) َنیِِحلاَّصلا َنِم  َِکئلوُأ  َو  ِتاْریَْخلا  ِیف  َنوُعِراُسی  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَی  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی 

368 ص :  همجرت ..... :

وکین یمدرم  دوخ  اهنآ  دنباتـشیم و  يراکوکین  رد  دننکیم و  يراکدب  زا  یهن  یئوکین و  هب  رما  دنروآیم و  نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب 
. دنراک

368 ص :  ریسفت ..... :

تسا نکمم  و  تسا ، لیلعت  ماقم  رد  لاح  ای  تفص ، زا  دعب  تفص  ای  تسا  هفنأتسم  هلمج  ِرِخْآلا : ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  یلاعت  يادخ  لوق  و 
هب دنروآیم  نامیا  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  و  تسا . ود  نآ  ّببـسم  ادـخ  هب  نامیا  هک  دـشاب  نیا  هب  راعـشا  دوجـس ، توالت و  زا  نآ  ریخأت 

. دوجس تایآ و  توالت  ببس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تسد  هب  ادخ 
رما و  دنتـسین ، موصعم  باتک  لها  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  فورعم  هب  رما  رب  ادخ  هب  نامیا  مّدـقت  ِرَْکنُْملا : ِنَع  َنْوَْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَی  َو 
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369 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هب 
قباس هیآ  فالخ  هب  دوشیم ... لصاح  ادـخ  هب  یفیلکت  نامیا  زا  دـعب  اـهنآ  يارب  ود  نآ  هکلب  تسین ، اـهنآ  يرطف  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

. تسا هدش  هداد  رارق  ناشترطف  رد  نامیا  زا  لبق  فورعم  هب  رما  هک  دوب  هّمئا  فصو  رد  نآ  هک 
. دننکیم باتش  ناگدنب ، هب  ناسحا  اهتدابع و  زا  تاریخ  رد  اهنآ  ِتاْریَْخلا : ِیف  َنوُعِراُسی  َو 

. دنناراکوکین نیحلاص و  زا  دنفاصوا  نآ  هب  فوصوم  هک  ناگرزب  نآ  ینعی  َنیِِحلاَّصلا : َنِم  َِکئلوُأ  َو 

369 ص :  هیآ 115 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(115  ) َنیِقَّتُْملِاب ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ُهوُرَفُْکی  ْنَلَف  ٍْریَخ  ْنِم  اُولَعْفَی  ام  َو 

369 ص :  همجرت ..... :

. تسا ناراک  زیهرپ  لاح  هب  اناد  ادخ  دش و  دنهاوخن  مورحم  نآ  باوث  زا  هتبلا  دننک  کین  راک  ره 

369 ص :  ریسفت ..... :

نمؤم هن  رگ  ترخآ و  رد  ینعی  دش ، دنهاوخن  مورحم  نآ  باوث  زا  دـنهد  ماجنا  هک  يریخ  راک  ره  ینعی  ُهوُرَفُْکی : ْنَلَف  ٍْریَخ  ْنِم  اُولَعْفَی  ام  َو 
، تسا روکشم  رفاک  یلو  دوشیمن ، رشتنم  مدرم  نیب  رد  و  دوریم ، الاب  نامـسآ  هب  نمؤم  کین  بوخ و  راک  هک  اریز  تسا  مورحم  ایند  رد 
هک تسا  نیا  باب  زا  ای  لوعفم  ود  هب  هورفکی »  » ندرک يّدعتم  و  دوریمن ، الاب  نامسآ  هب  دوشیم و  رشتنم  مدرم  نیب  رد  وا  کین  راک  اریز 

تروص هب  اولعفت »  » و هجو »  » بصن اب  هجولا » نسح  دیز   » دننام تسا ، هدـش  هیبشت  لوعفم  هب  مّود  بوصنم  ای  تسا ، نامرح  ینعم  نّمـضتم 
. تسا هدش  هدناوخ  زین  بیاغ  تروص  هب  هورفکی »  » بطاخم و

زا زج  ریخ  راک  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  تساهنآ و  يارب  يرگید  حدم  هب  راعشا  ریمـض ، ياج  هب  رهاظ  مسا  نتـشاذگ  َنیِقَّتُْملِاب : ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو 
370 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ملع  زا  ناشکین  لاعفا  هک  تسا  ینینمؤم  يارب  هدژم  نآ  و  دوشیمن ، یشان  يوقت 

. دهدیم ار  نآ  شاداپ  امتح  سپ  تسین ، یفخم  ادخ 

370 ص :  هیآ 116 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(116  ) َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  َو  ًاْئیَش  ِهَّللا  َنِم  ْمُهُدالْوَأ  َو ال  ْمُُهلاْومَأ  ْمُْهنَع  َِینُْغت  َْنل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 

370 ص :  همجرت ..... :

. دوب دنهاوخ  هنادواج  نآ  رد  هدوب و  مّنهج  لها  اهنآ  دیناهر و  دناوتن  ادخ  باذع  زا  ار  نارفاک  دالوا  لام و  يرایسب  زگره 

370 ص :  ریسفت ..... :
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لها زا  یهورگ  لاح  ام  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  باتک ، لها  زا  رگید  فنـص  لاح  زا  لاؤس  باوج  تسا و  فنأتـسم  هلمج  اوُرَفَک : َنیِذَّلا  َّنِإ 
مالک ارچ  تسا ؟ هنوگچ  دندش  رفاک  هک  اهنآ  زا  یهورگ  نآ  لاح  میتخانش ، دنتسه  يراد  هدنز  بش  زامن و  هب  مئاق  نمؤم و  هک  ار  باتک 

زا ینعی  هللااب ) نورفکی  ۀـجوعم  ۀـما  مهنم  و  : ) دـیوگب هک  دوب  نیا  تراـبع  ّقح  هکنیا  اـب  دومن  جارخا  رّدـقم  لاؤس  زا  باوج  تروص  هب  ار 
. دنوشیم رفاک  ادخ  هب  هک  دنتسه  جک  یهورگ  نانآ 

اب هک  دـشاب  ٌۀَِـمئاق  ٌۀَّمُأ  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  اب  نزاوت  دوش ، لـماک  نزاوت  لیدـعت و  هک  تسا  نیا  يارب  باوج  لاؤس و  تروص  هب  مـالک  يادا 
تّیمومع راصتخا - زاجیا و  هظحالم  اب  راّفک - عیمج  هب  تبـسن  مکح  یفرط  زا  و  دوش ، زاینیب  میـسقت  هب  حیرـصت  زا  اهنآ  لاح  ندرک  نایب 

. دنک ادیپ 
هدش نیمـضت  نتـشذگ  زواجت و  ینعم  ءانغا »  » رد هک  تشذـگ  اهنآ  زا  دالوا  لام و  هب  ندـش  ینغ  ببـس  هب  دوشیمن  ینعی  ْمُْهنَع : َِینُْغت  َْنل 

. تسا
اهزیچ نیرتزیزع  ود  نآ  نوچ  تسا ، دالوا  لام و  دزاسیم  رفاک  ادـخ  هب  رورغم و  ار  ناسنا  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  ْمُهُدـالْوَأ : ـال  َو  ْمُُهلاْومَأ 

. درک افتکا  دروم  ود  نیا  هب  اذل  تسا ، رگید  ياهزیچ  زا  رتدیدش  رتيوق و  ود  نآ  هب  ناسنا  یمرگ  تشپ  دامتعا و  و  تسا ، ناسنا  يارب 
371 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دهاکیمن . يزیچ  ادخ  مشخ  زا  ینعی  ًاْئیَش : ِهَّللا  َنِم 

« نم  » ظفل دشاب ، قلطم  لوعفم  ائیش »  » رگا دشابیم . هب  لوعفم  هک  تسا  فوصوم  نیشناج  ای  هب ، لوعفم  ائیـش »  » تسا مّدقم  لاح  هّللا » نم  »
. تسا ضیعبت  يارب 

لها مه  هک  . ) دروآ رایـسب  دیکأت  تّدش و  اب  ار  نآ  درتسگ و  ار  مالک  مشخ  ماقم  تبـسانم  هب  َنوُدـِلاخ : اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  َِکئلوُأ  َو 
(. دنشتآ رد  هشیمه  مه  دنشتآ و 

371 ص :  هیآ 117 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ْمُهَـسُْفنَأ ْنِکل  َو  ُهَّللا  ُمُهَمَلَظ  ام  َو  ُْهتَکَلْهَأَف  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ٍمْوَق  َثْرَح  َْتباصَأ  ٌّرِـص  اهِیف  ٍحـیِر  ِلَثَمَک  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ِهِذـه  ِیف  َنوُقِْفُنی  اـم  ُلَـثَم 
(117  ) َنوُِملْظَی

371 ص :  همجرت ..... :

يدیدش درس  داب  هک  دنام  نادب  دنباین  ياهرهب  چیه  نآ  زا  دننک و  فرص  دوخ  يویند  دصاقم  تفرـشیپ  يارب  هک  یلام  رد  نارفاک  ناتـساد 
دوخ رب  نانآ  نکیل  درکن و  یمتـس  اهنآ  رب  ادخ  دیاین و  تسد  هب  نآ  زا  یلـصاح  هک  دنک  دوبان  ار  همه  دـسرب و  يراکمتـس  موق  تشک  هب 

(. دنیازفیب ناشتواقش  رب  دننک و  فرص  لطاب  هار  رد  ار  ناشلام  هک   ) دننکیم متس 

371 ص :  ریسفت ..... :

تاکاردا و اوق و  لثم  تسا  نیا  نآ  ینعم  تسا و  رّدـقم  لاؤس  باوج  ترابع ، نیا  دـننکیم ، قافنا  هچنآ  رد  نارفاک  لثم  َنوُقِْفُنی : ام  ُلَثَم 
هب اهقافنا  نیا  هک  اجنآ  زا  دـشاب ، ناشترخآ  يارب  ددرگ و  بوسحم  اهنآ  هریخذ  ات  دـنهدیم  تسد  زا  دـنیاشخبیم و  راّفک  نیا  هک  لاوما 
.... هک تسا  يدیدش  داب  لثم  يروهرهب ، هب  ندیسر  زا  لبق  يدوبان  رد  نآ  لثم  اذل  دسریمن ، اهنآ  هب  شعفن  هک  هدوب  ییاج  رد  هدوبن و  اج 
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. رخآ ات 
اْینُّدلا ِةایَْحلا  ِهِذه 

. نآ اقبا  ای  ایند  ظفح  رد  ای  نامز  رد  ینعی  : 
ٌّرِص اهِیف  ٍحیِر  ِلَث  َ

. دشاب يدیدش  يامرس  نآ  رد  هک  تسا  يداب  دننامه  ینعی  : 
ْمُهَسُْفنَأ اوُمَلَظ  ٍمْوَق  َثْرَح  َْتبا 

372 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ییاج  رد  ار  عرز  تشک و  ینعی  : 
هتفرگ و تروص  شدوخ  لصف  ریغ  رد  تشک  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دوشیم ، دوبان  كاله و  يرادربهرهب  ندیـسر و  زا  لبق  هک  دندرک 

نیا ّررکم  و  تسا . هدرک  تباصا  نآ  هب  داب  هک  تسا  یتعارز  دـننام  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  و  تسا ، هدرک  شدوبان  هدیـسر و  نآ  هب  امرس 
هب هّبشم  رب  هیبشت  تادا  لوخد  نینچمه  و  تسین ، مزال  هب  هّبشم  هّبشم و  ءازجا  نیب  بیترت  یلیثمت  هیبشت  رد  هک  دش  هتفگ  هتشذگ  رد  بلطم 

. درادن یموزل  زین 
دـنزادرپیم و ال ایند  تایح  ظفح  يارب  ای  ایند  تاـیح  رد  هک  ییاوق  اـهرمع و  اـهلام و  زا  يزیچ  نآ  هک  دـشاب  نیا  هیآ  ینعم  تسا  نکمم 

نآ رد  هک  تسا  يداب  دننام  دنشوکیم ، تسا  هتـشاک  اهنآ  دوجو  رد  ار  شمخت  دنوادخ  هک  ینیوکت  يورخا  تشک  ندرک  دوبان  رد  مرج 
دوخ هب  تساز ) امرـس  داب  نامه  دـننام  هک   ) ندرک هانگ  اـب  ینعی  دـشاب ، هدرک  دروخرب  یموق  عرز  تشک و  هب  هک  تسا  يدـیدش  ياـمرس 

. تساهنآ تبوقع  تهج  هب  نیا  و  دندرک ، ملظ 
. تسا هتفرگن  ماجنا  بسانم  تقو  رد  ای  بسانم  ّلحم  رد  عرز  تشک و  هکنیا  ای 

ُْهتَکَلْه َ
ُهَّللا ُمُهَمَلَظ  ام  درک ، دوبان  كاله و  ار  نآ  ینعی  : 

. دوش دوبان  دوس  نودب  دناهدرک  قافنا  هچ  ره  هک  هدرکن  ملظ  اهنآ  هب  ادخ  ینعی  : 
َنوُِملْظَی ْمُهَسُْفنَأ  ْنِکل 

هک یهورگ  هب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  ای  دـسرن ، اهنآ  هب  شدوس  هک  دـندرک  یتّین  هب  ای  یهجو  رب  ای  یّلحم  رد  ار  قافنا  هکنیا  هب  : 
تقو ای  ّلحم  رد  تعارز  هک  هنوگ  نیدب  دندرک  متـس  ناشدوخ  هب  ناشدوخ  اهنآ  نکل  و  تسا ، هدرکن  ملظ  درک  دوبان  ار  اهنآ  تعارز  داب 

نیا ترابع  نیا  ّقح  و  دندرکن . یـضار  ار  وا  ناشتعاط  اب  دندروآ و  بضغ  هب  ار  ادخ  ناشیاهینامرفان  ببـس  هب  هکنیا  ای  دـندرکن ، بسانم 
373 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  اهنآ  نکل  درکن و  ملظ  اهنآ  هب  ادخ  ینعی  نوملظی ) مهنکل  مهملظ و  هللا  ام  و  : ) دیوگب هک  دوب 

یفن دروم  هک  هچنآ  لعاف  هک  تسا  هتسیاش  دنیامن  تابثا  لعاف  ریغ  يارب  دننک و  یفن  یلعاف  زا  ار  لعف  دنهاوخب  هاگره  اریز  دننکیم . ملظ 
دیوگب تساوخ  دنوادخ  یلو  دـیایب ، كاردتـسا  تادا  لابند  هب  دوشیم  تابثا  وا  يارب  لعف  هک  یلعاف  یفن و  تادا  لابند  هب  دوشیم  عقاو 

لخاد لعف  رب  ار  یفن  تادا  سپ  تسا ، هدشن  عقاو  یمتس  عرز  تشک و  نیا  ندرک  دوبان  رد  زین  تسین و  یمتس  ملظ و  قافنا  نیا  لاطبا  رد 
قوقح زا  ار  ناشیاوق  ناشیاهـسفن و  اهنآ  هکنیا  رابتعا  هب  دـشاب ، هدرک  تابثا  ار  ملظ  اهنآ  يارب  و  دـنک ، هدافا  ار  ینعم  نیا  ات  لـعاف  هن  درک 

. تسا ینعم  نیا  هب  رعشم  ناشیاهسفن  رب  ملظ  عوقو  رصح  و  دندرک ، عنم  ناشدوخ 

373 ص :  هیآ 118 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا
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ُرَبْکَأ ْمُهُروُدُص  یِفُْخت  ام  َو  ْمِهِهاْوفَأ  ْنِم  ُءاضْغَْبلا  ِتََدب  ْدَق  ْمُِّتنَع  ام  اوُّدَو  ًالابَخ  ْمُکَنُولْأَی  ْمُِکنوُد ال  ْنِم  ًۀـَناِطب  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
(118  ) َنُولِقْعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ِتایْآلا  ُمَُکل  اَّنََّیب  ْدَق 

373 ص :  همجرت ..... :

امـش راک  رد  داسف  للخ و  زا  دنمالـسا  نید  ریغ  هب  هک  اـهنآ  اریز  دـیریگن ، زارمه  یمیمـص  تسود  دوخ  نانیدـمه  ریغ  زا  ناـمیا  لـها  يا 
رد هچنآ  اقّقحم  هک  یتروص  رد  دنزاسیم ، راکشآ  مه  نابز  رب  دیشاب ، یتخـس  جنر و  رد  امـش  هک  دنلیام  اهنآ  دننکیمن ، یهاتوک  ياهّرذ 
راک هب  هشیدنا  درخ و  رگا  میدرک  نشور  امـش  رب  ار  دوخ  تایآ  ام  دوشیم  راکـشآ  ناشنابز  رب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  دـنرادیم  ناهنپ  لد 

. دیدنب

373 ص :  ریسفت ..... :

. دیتسه رهاظ  توعد  لوبق  يوبن و  ّماع  تعیب  ّماع و  نامیا  هب  نمؤم  هک  یناسک  يا  اُونَمآ : َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
رارق دوخ  دامتعا  دروم  ار  وا  هک  سک  ره  ای  نادرم ، زا  تسا  درم  صوصخم  ناتـسود  ءاب  هرـسک  اب  هناطب » ، » دیریگن هناطب  ًۀَناِطب : اوُذِخَّتَت  ال 

374 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  درفم  ریغ  درفم و  و  رّکذم ، درفم و  ظفل  نیا  رد  و  شاهناخ ، لها  ریغ  زا  دهد 
. تسا يواسم 

« نم  » ظفل تسا و  هناطب »  » تفـص اـی  تسا  هیئادـتبا  نم »  » ظـفل و  تسا ، اوُذِـخَّتَت  ـال  هب  قلعتم  هلمج  هبـش  نیا  ناـتدوخ ، ریغ  زا  ْمُِکنوُد : ْنِم 
. دیریگن دشاب ، امش  ریغ  زا  اضعب  هک  ار  یتسود  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و  تسا ، هّیضیعبت 

ریدـقت ره  هب  و  دـننکیمن ، یتسـس  امـش ، نیب  داسف  رد  هکنیا  ای  دـننکیمن ، یهاتوک  امـش  راک  رد  داسف  للخ و  زا  ینعی  ًالابَخ : ْمُکَنُولْأَی  ـال 
اب دنتـسه  لوعفم  ود  ره  هکنیا  ای  مّود ، ربانب  تسا  ضفاخ  عزن  هب  بوصنم  و  لّوا ، ربانب  تسا  هب  لوعفم  باطخ  ریمـض  تسا و  زیمت  ـالابخ  »

. نآ لثم  عنم و  ینعم  نیمضت 
. تسا تّقشم  ررض و  تّدش  نآ  ار و  امش  ّتنع )  ) دنراد تسود  ینعی  ْمُِّتنَع : ام  اوُّدَو 

دنناوتیمن ضغب  تّدـش  زا  اهنآ  نوچ  تسا ، مولعم  ناشنابز  زا  اهنآ  ینمـشد  ناـشمالک  نمـض  رد  ینعی  ْمِهِهاْوفَأ : ْنِم  ُءاـضْغَْبلا  ِتَدـَب  ْدَـق 
. دنهد ناشن  رهاظ  رد  ار  امش  اب  یتسود  دنهاوخیم  دنراد  هک  یقافن  اب  اهنآ  هکنیا  اب  دنرادهگن  ار  ناشدوخ 

« مکنود نم   » هلیـسو هب  هناطب »  » نوچ دنتـسه ، هناطب »  » زا لخادـتم  ای  فدارتم ، ياـهلاح  اـی  هناـطب »  » رب دنتـسه  یئاـهفصو  هلمج ، هس  ره 
. لیلعت ماقم  رد  تسا  فنأتسم  ای  ود ، ره  زا  ای  اوذّختت » ال   » لعاف زا  تسا  لاح  ای  هدروخ  صیصخت 

. تسا ناهنپ  ناشیاههنیس  رد  هک  امش  هنیک  ضغب و  ینعی  ْمُهُروُدُص : یِفُْخت  ام  َو 
. دوشیم رهاظ  ناشنابز  رب  هک  هچنآ  زا  تسا  رتگرزب  ُرَبْکَأ :

، میدرک نایب  دشاب ، امش  هب  تبـسن  نانآ  ینمـشد  تّدش  اهنآ و  هنیک  ضغب و  رب  تلالد  هک  یئاهتمالع  هناشن و  ینعی  ِتایْآلا : ُمَُکل  اَّنََّیب  ْدَق 
؟ دیهدیم رارق  دوخ  یمیمص  تسود  ار  اهنآ  ارچ  سپ 

. درک دیهاوخ  بانتجا  اهنآ  یتسود  زا  دینک  كرد  ار  اهتمالع  نآ  ناتیاهلقع  اب  ای  دیشاب  لقع  نابحاص  امش  رگا  َنُولِقْعَت : ُْمْتنُک  ْنِإ 
375 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

375 ص :  هیآ 119 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]
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هراشا

اُوتُوم ُْلق  ِْظیَْغلا  َنِم  َلِمانَْألا  ُمُْکیَلَع  اوُّضَع  اْوَلَخ  اذِإ  َو  اَّنَمآ  اُولاق  ْمُکوَُقل  اذِإ  َو  ِهِّلُک  ِباتِْکلِاب  َنُونِمُْؤت  َو  ْمُکَنوُّبُِحی  َو ال  ْمُهَنوُّبُِحت  ِءالوُأ  ُْمْتنَأ  اـه 
(119  ) ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکِْظیَِغب 

375 ص :  همجرت ..... :

هب دیراد  نامیا  ینامسآ  بتک  همه  هب  نوچ  امش  تشاد ، دنهاوخن  تسود  ار  امش  نانآ  دیرادیم  تسود  ار  اهنآ  امش  هکنانچ  دیشاب  هاگآ 
وگب دنریگ ، نادند  هب  مشخ  تشگنا  رس  هنیک  تّدش  زا  دنوش  اهنت  نوچ  دننک و  نامیا  راهظا  امش  عماجم  رد  اهنآ  اّما  دینکیم  تّبحم  اهنآ 

. تسا هاگآ  الماک  اهلد  نورد  زار  هب  ادخ  هک  دیریمب  مشخ  نیا  رد 

375 ص :  ریسفت ..... :

هکنیا ای  فنأتـسم ، ای  تسا  لاح  ای  تسا  ربخ  زا  دـعب  ربخ  مهنوّبحت »  » تسا و نآ  ربخ  ءالوا »  » و تسادـتبم ، متنأ » : » ْمُهَنوُّبُِحت ِءالوُأ  ُْمْتنَأ  اه 
و تسادتبم ، متنأ »  » ای تسا ، رّدقم  لعف  رّـسفم  مهنّوبحت »  » و تسا ، رّدقم  لعف  نآ  ربخ  لاغتـشا و  باب  زا  لوعفم  ءالوا »  » تسادتبم و متنأ » »

. تسا ءالوأ »  » هلص مهنّوبحت »  » نآ و ربخ  نیّذلا »  » ینعم هب  ءالوا »  » هکنیا ای  يدانم ، ای  تسا  لدب  ءالوأ »  » و نآ ، ربخ  مهنّوبحت » »
هب دـهاوخیم  نخـس  نیا  اب   ) تسا نارفاـک  زا  نتفرگ  تسود  رب  اـهنآ  تعناـمم  زا  تراـبع  هک  ار ، امـش  دـنرادن  تسود  و  ْمُکَنوُّبُِحی : ـال  َو 

(. دیریگن تسود  نانمؤم  ریغ  زا  هک  دیوگب  اهنآ  شوگ 
یتمـسق هب  دروآ و  نامیا  باتک  زا  یتمـسق  هب  هک  دیتسین  یـسک  لثم  امـش  و  هدـش ، لزان  امـش  رب  هک  یباتک  ینعی  ِهِّلُک : ِباتِْکلِاب  َنُونِمُْؤت  َو 

نانآ زا  مه  وا  دوخ  دریگب  تسود  ار  اهنآ  هک  یـسک  اریز  تسا ، هدـش  یهن  ارارک  نارفاک ، اب  یتسود  زا  یهلا  باتک  رد  دوش . رفاـک  رگید 
نیا زا  دیروآیمن و  نامیا  باتک  همه  هب  امـش  ارچ  سپ  میهد ، رارق  دوخ  ایلوا  تسود و  ار  نینمؤم  هکنیا  هب  هدش  رما  و  دوشیم ، بوسحم 

. یتسود كرت  رب  تساهنآ  جییهت  کیرحت و  نآ  سپ  دینکیمن ؟ يوریپ  رما  یهن و 
376 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  همه  هب  امش  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  هک  دناهتفگ : هّماع  نیرّسفم  هکنیا 

. تسا دیعب  ظفل  قایس  زا  دنروآیمن .... نامیا  امش  باتک  هب  اهنآ  یلو  دیروآیم  نامیا  ناتدوخ  باتک  اهنآ و  ياهباتک 
راّفک هک  تسا  نیا  نآ  و  دـنراد ، طالتخا  اهنآ  اب  هک  تسا  راّفک  یتسود  تالاوم و  زا  اهنآ  عنم  يارب  يرگید  هجو  اَّنَمآ : اُولاق  ْمُکوَُقل  اذِإ  َو 

. دنریگب تسود  تسا ، نابز  ود  ياراد  هک  ار  یقفانم  هک  تسین  نینمؤم  هتسیاش  و  دننکیم ، ترشاعم  امش  اب  یئورود  قافن و  اب 
. دنشاب اهنت  دنشاب و  رود  امش  زا  نوچ  و  اْوَلَخ : اذِإ  َو 

(. دنزگیم ار  ناشیاهتشگنا   ) دنراد ناشنید  رد  هک  یبّصعت  يارب  ِْظیَْغلا : َنِم  َلِمانَْألا  ُمُْکیَلَع  اوُّضَع 
. دیریمب دوخ  مشخ  اب  امش  ربمایپ  يا  وگب  ْمُکِْظیَِغب : اُوتُوم  ُْلق 

اهنآ بضغ  هک  تساهنآ  رب  نیرفن  نیا  و  دشاب . نکمم  وا  دروم  رد  باطخ  هک  سک  ره  هب  ای  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  باطخ 
هکنیا ای  دنک ، ادیپ  همادا  رمع  رخآ  ات  مشخ  نیا  دنـشاب و  كانبـضغ  هشیمه  مالـسا  تّوق  زا  هکنیا  ای  دندرگ ، كاله  ات  دوش  دایز  دیدش و 

. دننکن بضغ  رگید  هک  تسا  بضغ  زا  یهن 
، دوشیم رهاظ  اضعا  رب  تولخ  رد  هک  ار  هچنآ  دنادن  هنوگچ  سپ  تسا ، هارمه  اههنیـس  اب  هک  ار  هچنآ  ینعی  ِروُدُّصلا : ِتاذـِب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ 
هک تسا . هدش  اهنآ  نتفگ  هب  رومأم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  ینانخـس  همتت  هلمج  نیا  نتفرگ و  نادند  هب  تشگنا  دننام 

هتفگ هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  ادخ و  بناج  زا  هلمج  نآ  هکنیا  ای  تسا  هدـمآ  دـشاب  بضغ  زا  یـشان  هک  توم  لیلعت  ماقم  رد 
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هتفگ ای  تسا ، نآ  زا  رتیفخم  هک  ار  هچنآ  دنادیم  ادـخ  دومرف : سپ  ار ؟ اهنتفرگ  نادـند  هب  تشگنا  دـنادیم  ادـخ  هنوگچ  تسا : هدـش 
. دهدیم ربخ  نم  هب  سپ  تسا  نآ  زا  رتناهنپ  هک  ار  هچنآ  دنادیم  ادخ  دومرف : ربمایپ  دّمحم :؟ يا  یتسناد  هنوگچ  هدش :

376 ص :  هیآ 120 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(120  ) ٌطیُِحم َنُولَمْعَی  اِمب  َهَّللا  َّنِإ  ًاْئیَش  ْمُهُْدیَک  ْمُکُّرُضَی  اوُقَّتَت ال  َو  اوُِربْصَت  ْنِإ  َو  اِهب  اوُحَْرفَی  ٌۀَئِّیَس  ْمُْکبُِصت  ْنِإ  َو  ْمُهْؤُسَت  ٌۀَنَسَح  ْمُکْسَسْمَت  ْنِإ 
377 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

377 ص :  همجرت ..... :

اّما دنوش  لاحشوخ  نادب  دسر  يراوگان  هثداح  امش  هب  رگا  دنوش و  نیگمغ  لاحدب و  نآ  زا  دیآ  شیپ  یلاحشوخ  ار  ناناملـسم  امـش  رگا 
هاگآ و دننکیم  هچنآ  رب  دنوادخ  انامه  هک  دیسر  دهاوخن  یبیسآ  چیه  امـش  هب  نانآ  توادع  رکم و  زا  دیـشاب  راکزیهرپ  دینک و  ربص  رگا 

. تسا طیحم 

377 ص :  ریسفت ..... :

تحاران دـسر ، یکین  امـش  هب  رگا  دـیوگیم : هک  تسا . راّـفک  اـب  یتسود  زا  يریگولج  يارب  يرگید  هجو  ْمُهْؤُسَت : ٌۀَنَـسَح  ْمُکْـسَسْمَت  ْنِإ 
تسا و نمشد  يداع  تلاح  نیا  و  دنوشیم . لاحشوخ  دهد ، خر  امش  يارب  يدب  قاّفتا  رگا  و  اِهب : اوُحَْرفَی  ٌۀَئِّیَـس  ْمُْکبُِـصت  ْنِإ  َو  دنوشیم ،

. دنوشیم داش  دسر ، يدب  امش  هب  نوچ  هک  یتسود  هن  تسا  توادع  نآ  ّقح 
یتروص رد  دیناسرب  بیـسآ  اهنآ  هب  دیـسرتیم  هکنیا  ای  دیـسرتیم ، نانآ  رازآ  زا  هکنیا  اب  دینک ، ربص  اهنآ  اب  یتسود  زا  رگا  اوُِربْصَت : ْنِإ  َو 

رب نانآ  یتسود  زا  ینعی  دیـسرتب  راّفک  یتسود  زا  هکنیا  ای  راّفک ، اب  یتسود  دروم  رد  ادخ  زا  دیـسرتب  اوُقَّتَت : َو  دننک  ّتیذا  امـش  هب  اهنآ  هک 
. دسرن امش  هب  اهنآ  ياههلیح  رثا  ات  دیشاب  رذح 

. دیشابن یکّتم  اهنآ  یتسود  رب  راّفک و  ياهررض  عفد  رد  دیشاب  نئمطم  ادخ  هب  سپ  ًاْئیَش : ْمُهُْدیَک  ْمُکُّرُضَی  ال 
. تسا هدش  هدناوخ  زین  تبیغ  باطخ و  هب  و  تسا ، لیلعت  ماقم  رد  هلمج  ٌطیُِحم : َنُولَمْعَی  اِمب  َهَّللا  َّنِإ 

377 ص :  هیآ 121 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(121  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو  ِلاتِْقِلل  َدِعاقَم  َنِینِمْؤُْملا  ُئِّوَُبت  َِکلْهَأ  ْنِم  َتْوَدَغ  ْذِإ  َو 
378 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

378 ص :  همجرت ..... :

راتفگ و همه  رب  دـنوادخ  يدـش و  نوریب  گنج  يارب  ناـنمؤم  یئارآ  فص  تهج  هب  دوخ  هناـخ  زا  هک  ار  يدادـماب  ربماـیپ ، يا  رآداـی  هب 
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. تساناد اونش و  وت  رادرک 

378 ص :  ریسفت ..... :

ادخ و يرای  دّمحم ، يا  روایب  ناشدای  هب  هکنیا  ای  دّمحم ، تّما  يا  دّمحم و  يا  دیرآ  دای  هب  ینعی  تسا  اوُذِخَّتَت  رب ال  فطع  َتْوَدَـغ : ْذِإ  َو 
ینامز نیا  و  دندرگنرب ، بقع  هب  اهنآ  سرت  زا  دنـسرتن و  راّفک  زا  رگید  هک  يدرک  تیوقت  ار  اهنآ  هکنیا  ات  دّدـعتم  ياهاج  رد  ار  شدـییأت 

. يدش جراخ  حبص  هک  دوب 
ياهاج ینعی  َدِـعاقَم : يدادیم  رارق  دوخ  بسانم  ياج  رد  ار  کی  ره  يدرکیم و  یئارآ  فص  َنِینِمْؤُْملا : ُئِّوَُبت  دـحا  هوک  زا  َِکلْهَأ : ْنِم 

لامعتسا هاگیاج )  ) ماقم و  هاگ ) فقوت   ) فقوم ینعم  هب  یلو  هدش  هتفرگ  نتـسشن  ینعم  هب  دوعق »  » زا هچ  رگا  دعقم »  » نوچ ِلاتِْقِلل : بسانم 
رابتعا نآ  رد  نداتـسیا  مایق و  هکنیا  نودب  ناکم  فقوم و  قلطم  رد  ماقم  لامعتـسا  دننام  دوش ، رابتعا  نآ  رد  نتـسشن  هکنیا  نودب  دوشیم 

. دشاب هدش 
. دینشیم ار  امش  مالک  دیدرکیم  تروشم  مه  اب  امش  هک  یماگنه  دنوادخ  هک  یلاح  رد  ٌعیِمَس : ُهَّللا  َو 

امـش زا  یـضعب  دینک و  گنج  نآ  ياههار  هنیدم و  رد  دیدادیم  حـیجرت  امـش  زا  یـضعب  هک  یتقو  رد  تسا  هاگآ  امـش  ياهتّین  هب  ٌمِیلَع :
لاوحا و هب  و  رارف ، تسکـش و  تقو  رد  تساونـش  امـش  لاوقا  هب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  ای  دیورب ، هنیدـم  جراخ  هب  دـیتساوخیم 

. تسا نایوگتسار  يارب  هدعو  نیقفانم و  يارب  دیعو  نآ  و  تساناد ، امش  ياهّتین 
379 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  گنج  ببس  دومرف : هک  تسا  هدش  هداد  تبسن  ع )  ) قداص ماما  هب 

هتشک داتفه  نانآ  زا  نوچ  ریسا ، هتشک و  زا  دیسر  هک  هچنآ  اهنآ  هب  دیسر  و  دنتشگرب ، هّکم  هب  ردب  زا  شیرق  هک  یماگنه  هک  دوب  نیا  دحا 
کـشا اریز  دـیناوخن ، ارف  ناتیاههتـشک  رب  ندرک  هیرگ  يارب  ار  ناتیاهنز  شیرق  هورگ  يا  تفگ : نایفـس  وبأ  دـنام ، ياج  هب  ریـسا  داـتفه  و 

نانز اهنآ  اب  و  هدایپ ، رازه  ود  هراوس و  رازه  هس  اب  دندش  جراخ  هّکم  زا  و  دربیم ، نیب  زا  ار  دّمحم  توادع  نزح و  دـیایب  نوریب  هک  مشچ 
. دندروآ نوریب  زین  ار 

نب هّللا  دبع  سپ  دومن . قیوشت  گنج  رب  ار  اهنآ  درک و  عمج  ار  شباحـصا  دیـسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  عوضوم  نیا  یتقو 
دبع و نز و  فیعـض و  درم  دنک  گنج  دـیاب  سپ  نآ ، ياههچوک  رد  مینک  گنج  ات  میوشیمن  جراخ  هنیدـم  زا  هّللا  لوسر  ای  تفگ : ّیبا 

هدوب نامدوخ  ياههناخ  اهطایح و  رد  ام  هک  یلاح  رد  دوش  زوریپ  هک  هدرکن  گنج  ام  اب  یسک  زگره  اهماب  تشپ  رب  اههار و  هناهد  رب  زینک 
. میدش زوریپ  هکنیا  رگم  میتفرن  نوریب  ینمشد  اب  گنج  يارب  تقو  چیه  و  میشاب ،

چیه میدیتسرپیم  تب  میدوب و  كرـشم  هک  نامز  نآ  ام  هّللا  لوسر  ای  تفگ : دـش و  دـنلب  سوا  زا  يرگید  صخـش  ذاعم و  نب  دعـس  سپ 
يوس هب  دیاب  هن ، یتسه ، ام  نیب  رد  وت  هک  یلاح  رد  دنوشیم  زوریپ  ام  رب  هنوگچ  سپ  دـشن ، زوریپ  ام  رب  درکن و  عمط  ام  رد  برع  زا  کی 
سپ تسادخ . هار  رد  دهاجم  درک  ادیپ  تاجن  سک  ره  و  تسا ، دیهـش  دـش  هتـشک  ام  زا  هک  ره  مینک ، گنج  اهنآ  اب  میوش و  جراخ  اهنآ 

یلاعت يادخ  هکنانچ  دندرکیم ، یئارآ  فص  گنج  ّلحم  رد  دـش و  جراخ  شباحـصا  زا  ياهّدـع  اب  و  تفریذـپ ، ار  وا  يأر  ادـخ  لوسر 
. دندش وا  يأر  وریپ  جرزخ  زا  یهورگ  تفرن و  داهج  هب  ّیبا  نب  هّللا  دبع  َِکلْهَأ و  ْنِم  َتْوَدَغ  ْذِإ  َو  دومرف :

ج3، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  دندوب . درم  دصتفه  نانیا  و  دادیم ، ناماس  درکیم و  هدامآ  ار  شنارای  ادـخ  لوسر  دندیـسر و  دـحا  هب  شیرق 
380 ص :

سپ دـنریگب ، نیمک  رد ، نآ  زا  نانمـشد  هک  دیـسرتیم  نوچ  تشاذـگ ، هرد )  ) بعـش رد  رب  زادـناریت  هاـجنپ  اـب  ار  ریبج  نب  هّللا  دـبع  سپ 
میدرب و مه  هّکم  ات  ار  اهنآ  میداد و  تسکـش  ار  نمـشد  اـم  دـیدید  رگا  دومرف : شناراـی  هّللا و  دـبع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

ناکت مه  زاب  دـندروآ  هنیدـم  لخاد  ات  ار  ام  دـنداد و  تسکـش  ار  ام  اهنآ  هک  دـیدید  رگا  و  دـیروخن ، ناکت  اجنیا  زا  امـش  میدومن  لـخاد 
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. دیتسیاب دوخ  زکارم  رد  دیروخن و 
جراخ اهنآ  رب  اج  نیمه  زا  میتخیمآ  مه  هب  ام  هک  دیدید  هاگره  تفگ : داد و  رارق  نیمک  هراوس  تسیود  اب  ار  دیلو  نب  دلاخ  زین  نایفس  وبا 

«1 . » تیاور رخآ  ات  دیریگب ... رارق  اهنآ  رس  تشپ  ات  دیوش 

380 ص :  هیآ 122 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(122  ) َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  َو  امُهُِّیلَو  ُهَّللا  َو  الَشْفَت  ْنَأ  ْمُْکنِم  ِناتَِفئاط  ْتَّمَه  ْذِإ 

380 ص :  همجرت ..... :

لها دیاب  هشیمه  داد ، يرادـلد  ار  نانآ  دوب  اهنآ  رای  ادـخ  دـندوب . دربن  زا  زیرگ  هشیدـنا  رد  وسرت ) لد و  دـب   ) امـش زا  هفئاط  ود  هک  هاگنآ 
. دنشاب دنمورین  ریلد و  ات  دننک  لّکوت  ادخ  هب  نامیا 

380 ص :  ریسفت ..... :

. تسا ٌمِیلَع  ٌعیِمَس و  فرظ  ای  تسا  َتْوَدَغ  ْذِإ  زا  لدب  ْتَّمَه : ْذِإ 
. دندوب رگشل  حانج  ود  فرط و  ود  ود ، نآ  و  دندوب ، سوا  زا  هثراح  ونب  جرزخ و  زا  ۀملس  ونب  هفیاط  نآ  ْمُْکنِم : ِناتَِفئاط 

لولس نب  یبا  نب  هّللا  دبع  هک  دوب  نیا  اهنآ  سرت  یتسس و  ببس  دندوب و  نیرجاهم  زا  ياهفیاط  راصنا و  زا  ياهفیاط  اهنآ  دناهتفگ : یـضعب 
نیکرشم اب  تاقالم  زا  و  درکیم ، توعد  هنیدم  هب  تشگزاب  هب  دحا  زور  رد  ار  اهنآ 

__________________________________________________

ص 310. ج 1 ، ناهرب : ( 1)
381 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«1 . » دندادن ماجنا  المع  یلو  دندرک  رارف  هشیدنا  دنداد و  هار  دوخ  هب  یتسس  سپ  تخاسیم ، ناشفرصنم 
نآ و  دننک ، رارف  دنهدب و  هار  سرت  دوخ  هب  هک  دراذگیمن  ار  اهنآ  دنوادخ  ینعی  امُهُِّیلَو : ُهَّللا  َو  دیسرتب  دیوش و  فیعض  ینعی  الَـشْفَت : ْنَأ 

. دنهد هار  دوخ  هب  یتسس  دنسرتب و  هک  تسین  هتسیاش  سپ  تسا  نانآ  ّیلو  ادخ  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  ای  تسا ، هّیلاح  هلمج 
. دننکیم لّکوت  نینمؤم  َنُونِمْؤُْملا : ِلَّکَوَتَْیلَف  ّیبا  نب  هّللا  دبع  دننام  ادخ  ریغ  رب  هن  ادخ  رب  ینعی  ِهَّللا : یَلَع  َو 

381 ص :  هیآ 123 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(123  ) َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ٌۀَّلِذَأ  ُْمْتنَأ  َو  ٍرْدَِبب  ُهَّللا  ُمُکَرَصَن  ْدََقل  َو 

381 ص :  همجرت ..... :
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هار سپ  دیدوب ، فیعض  نمشد  لباقم  رد  تهج  ره  زا  امـش  هکنآ  اب  داد ، نمـشد  رب  هبلغ  درک و  يرای  ردب  رد  تقیقح  هب  ار  امـش  انامه  و 
. دیروآ اج  هب  ادخ  ياهتمعن  رکش  هک  دشاب  دیریگ ، شیپ  يوقت  یتسرپادخ و 

381 ص :  ریسفت ..... :

. تسادخ تیالو  لیلعت  لّکوت و  هب  رما  لیلعت  هب  هراشا  دوصقم  تسا و  لاح  ای  تسا  امُهُِّیلَو  ُهَّللا  َو  ادخ  لوق  رب  فطع  ُهَّللا : ُمُکَرَصَن  ْدََقل  َو 
. دش يراذگمان  شبحاص  مسا  هب  نیمز  نآ  دوب  ردب  شبحاص  مسا  نوچ  هّکم  هنیدم و  نیب  تسا  یئاج  ردب  ٍرْدَِبب :

دصیـس و دـیتسه ، كدـنا  ددـع  ثیح  زا  اریز  دـیدوب ، لیلذ  گرب  زاس و  تارفن و  رظن  زا  نارگاشامت  راظنا  رد  هک  یلاـح  رد  ٌۀَّلِذَأ : ُْمْتنَأ  َو 
. دیرادن یکدنا  زج  مه  بکرم  حالس و  و  دیتسه ، شوپهدنژ  هنهک و  سابل  ثیح  زا  و  درم . هدزیس 

__________________________________________________

ص 348. ج 1 ، یفاص : ( 1)
382 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیسرتب ادخ  زا  ریغ  زا  دادمتسا  ریغ و  رب  دامتعا  رد  َهَّللا : اوُقَّتاَف 
ترصن و زا  يرگید  تمعن  هب  مّعنتم  هکنیا  ای  دییوگ ، ساپس  ار  ادخ  يرای  تمعن  ای  دیوشب ، رکـش  ماقم  هب  فصّتم  ینعی  َنوُرُکْـشَت : ْمُکَّلََعل 

ياج ببس  ای  ببس  ياج  بّبسم  ندش  نیشناج  لیبق  زا  دشاب  نومّعنت »  » نیشناج نورکشت »  » هکنیا ربانب  دینکیم  رکـش  سپ  دیوشب  نآ  ریغ 
. ّببسم

382 ص :  هیآ 124 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(124  ) َنِیلَْزنُم ِۀَِکئالَْملا  َنِم  ٍفالآ  ِۀَثالَِثب  ْمُکُّبَر  ْمُکَّدُِمی  ْنَأ  ْمُکَیِفْکَی  َْنل  َأ  َنِینِمْؤُْمِلل  ُلوُقَت  ْذِإ 

382 ص :  همجرت ..... :

. داتسرف امش  يرای  هب  هتشرف  رازه  هس  هک  درکن  ددم  امش  هب  دنوادخ  ایآ  یتفگ  ار  نانمؤم  هک  هاگنآ  رآ  دای  هب  لوسر  يا 

382 ص :  ریسفت ..... :

دینـشیم دنوادخ  ینعی  تودغ » ذإ   » ادخ لوق  زا  تسا  مّود  لدب  ای  تّمه » ذإ   » ادخ لوق  زا  تسا  لدب  ای  تسا ، مکرـصن »  » فرظ ُلوُقَت : ْذِإ 
رب جاجتحا  ماقم  رد  ای  وا ، هدعو  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  قدـص  رب  لالدتـسا  ماقم  رد  ْمُکَیِفْکَی : َْنل  َأ  َنِینِمْؤُْمِلل  یتفگیم  هک  تقو  نآ 

بـسح هب  اهنآ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  دنکیم  دـبا  یفن  رب  تلالد  هک  نل »  » ندروآ و  نانمـشد ، اب  هلتاقم  گنج و  ماقم  رد  ای  تسا ، ءادـعا 
دنکیمن تیاـفک  ار  ناـنآ  زگره  دــنوادخ  هـک  دــندرک  ناـمگ  گرب  زاـس و  تارفن و  یمک  اـی  لاـقتنا  فعــض  رّکفت و  مدــع  تـلفغ و 

(. تسا مزال  تّدع  تلآ و  تسین و  یفاک  اهنت  ادخ  دنتشادنپیم  )
باطخ تسادخ  بناج  زا  مالک  ادتبا  ای  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا  تیاکح  َنِیلَْزنُم : ِۀَِکئالَْملا  َنِم  ٍفالآ  ِۀَثالَِثب  ْمُکُّبَر  ْمُکَّدُِمی  ْنَأ 

باـجیا هلمج  نیا  سپ  ار ، امـش  دـنکیم  تیاـفک  یلب  تسا : هدومرف  یلاـعت  يادـخ  هک  اـیوگ  وا ، تّما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب 
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383 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . نآ  لّمکم  دعب  هیآ  رد  یلاعت  يادخ  لوق  و  تسا . تیافک 

383 ص :  هیآ 125 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(125  ) َنیِمِّوَسُم ِۀَِکئالَْملا  َنِم  ٍفالآ  ِۀَسْمَِخب  ْمُکُّبَر  ْمُکْدِدُْمی  اذه  ْمِهِرْوَف  ْنِم  ْمُکُوتْأَی  َو  اوُقَّتَت  َو  اوُِربْصَت  ْنِإ  یَلب 

383 ص :  همجرت ..... :

يرای هدننک  ناشن  هتشرف  رازه  جنپ  اب  ار  امش  ادخ  گنج ، رد  شـشوج  تعرـس  ار  امـش  دیایب  و  دینک ، هشیپ  يوقت  دیزرو و  یئابیکـش  رگا 
. دنکیم

383 ص :  ریسفت ..... :

نآ زا  رتدایز  دادـما ، ترـصن و  هب  تهج  رد  نانآ  هب  تسا  ياهدـعو  نآ  هکلب  تسین ، یلب »  » دافم نایب  ترابع  نیا  اوُقَّتَت : َو  اوُِربْصَت  ْنِإ  یَلب 
. دنزیهرپب رارف  یتسس و  زا  هدوب و  مدق  تباث  هکنیا  رب  طورشم  ددع ،

سپس هدش ، هراعتـسا  تعرـس  يارب  هک  تسا  ندیـشوج  ینعم  هب  تسا  راف »  » ردصم روف ،» : » اذه ْمِهِرْوَف  ْنِم  ْمُکُوتْأَی  َو  دینک  ربص  رگا  سپ 
ناروف هب  دـیراد  اهنآ  رب  هک  یمـشخ  تّدـش  رطاخ  هب  امـش  هکنیا  ای  تسین . تلهم  ریخأت  نآ  رد  هک  تسا  هدـش  لامعتـسا  رـضاح  نامز  رد 

. دیئآ
دنراد ییاهتمالع  اههکئالم  دنکیم  يرای  ار  امش  رادهناشن  هتـشرف  رازه  اب 5  ادخ  َنیِمِّوَسُم : ِۀَِکئالَْملا  َنِم  ٍفالآ  ِۀَسْمَِخب  ْمُکُّبَر  ْمُکْدِدُْـمی 

زا و  موق . رب  درک  هلمح  ینعی  موقلا » یلع  مّوس   » زا هدش  هدناوخ  واو  رـسک  اب  نیمّوسم »  » و دـندرگیم ، زاتمم  ناشریغ  زا  اهنآ  هلیـسو  هب  هک 
کمک يارب  هک  یناگتشرف  هکنیا  و  دوب ، ردب  رد  زین  هدعو  نیا  دوب ، ردب  رد  يرای  ترـصن و  هک  روطنامه  دوشیم  هدافتـسا  رابخا  یـضعب 

«1 . » دندش قحلم  اهنآ  هب  رگید  رازه  ود  سپس  دندوب و  رازه  هس  تسخن  دندمآ  دورف 
__________________________________________________

. ].....[ ح 138 ص 197 ، ج 1 ، یشایع : ( 1)
384 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«1 . » تسا هدوب  دحا  هوزغ  رد  هدعو  نیا  هکنیا  هب  تسا  هراشا  رابخا  یضعب  رد 

384 ص :  هیآ 126 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(126  ) ِمیِکَْحلا ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  َّالِإ  ُرْصَّنلا  اَم  َو  ِِهب  ْمُُکبُوُلق  َِّنئَمْطَِتل  َو  ْمَُکل  يرُْشب  َّالِإ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  ام  َو 

384 ص :  همجرت ..... :
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يزوریف حتف و  و  دننک ، نئمطم  ادخ  ترـصن  هب  ار  امـش  لد  دنهد و  حـتف  هدژم  امـش  هب  هکنیا  يارب  رگم  داتـسرفن  ار  ناگتـشرف  نآ  ادـخ  و 
. اناد ياناوت  يادخ  بناج  زا  رگم  تشگن  امش  بیصن 

384 ص :  ریسفت ..... :

بلق دشاب و  امش  رب  یتراشب  هکنیا  رگم  ْمُُکبُوُلق : َِّنئَمْطَِتل  َو  ْمَُکل  يرُْشب  اَّلِإ  دادن  رارق  هکئالم  هب  ار  امش  دادما  دنوادخ  ینعی  ُهَّللا : ُهَلَعَج  ام  َو 
يزوریپ زا  لبق  ات  دـشاب  امـش  رب  تراشب  هکنیا  زج  دوبن  يزیچ  هکئـالم  هب  دادـما  زا  دوصقم  ینعی  دوش ، مارآ  نکاـس و  بارطـضا  زا  اـمش 

يرشب ياهرظن  اریز  ددرگ . نشور  لتق  هبلغ و  اب  امـش  ياهمـشچ  هکنیا  زا  شیپ  دوش  نئمطم  امـش  ياهلد  هکنیا  يارب  و  دیوش ، لاحـشوخ 
. تسا یّسح  بابسا  رب  ینبم 

. دنکیم يرای  ادخ  یگدامآ ، دادما و  هب  جایتحا  نودب  تالآ و  بابسا و  طّسوت  نودب  ِهَّللا : ِْدنِع  ْنِم  اَّلِإ  ُرْصَّنلا  اَم  َو 
. دنکیمن عنم  شدارم  قّقحت  زا  یعنام  چیه  هک  تسا  یسک  وا  اریز  ِزیِزَْعلا :

. ددرگیم رب  امش  هب  هک  یحلاصم  مکح و  يارب  رگم  دنکیمن  راوخ  دنکیمن و  يرای  هک  تسا  یسک  وا  ِمیِکَْحلا :
__________________________________________________

ص 310. ج 1 ، ناهرب : ( 1)
385 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

385 ص :  هیآ 127 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(127  ) َنِیِبئاخ اُوِبلَْقنَیَف  ْمُهَِتبْکَی  َْوأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنِم  ًافَرَط  َعَطْقَِیل 

385 ص :  همجرت ..... :

زاب دـیماان  تسا ، نیملـسم  مالـسا و  ندرب  نایم  زا  هک  دوخ  دوصقم  زا  هک  دـنک  راوخ  لیلذ و  ای  دـنادرگ ، كاله  ار  نارفاک  زا  یهورگ  ات 
. دندرگ

385 ص :  ریسفت ..... :

هب قّلعتم  اـی  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  اَّلِإ  ُرْـصَّنلا  اَـم  َو  ادـخ : لوق  رد  رـصن »  » هب اـی  ْمُکْدِدُْـمی  هب  اـی  ُهَّللا  ُمُکَرَـصَن  ْدََـقل  ادـخ : لوق  هب  تسا  ّقلعتم  َعَطْقَِیل :
: ینعی تسا  فوذحم 

...، دنک عطق  ات  داد  رارق  امش  يارب  ار  ترصن  نیا  عطقیل ) مکل  رصنلا  اذه  لعج  )
. داتفا قاّفتا  ردب  رد  هکنانچ  ندش  ریسا  ای  نتشک  هب  دنک  دوبان  ینعی  ار ، نارفاک  زا  یهورگ  اوُرَفَک : َنیِذَّلا  َنِم  ًافَرَط 

یناعم نیا  همه  درک ، ّدر  بضغ  اب  ار  وا  داد ، تسکـش  دـینادرگرب و  ار  وا  و  دـینادرگ ، راوخ  و  ار ، وا  دز  نیمز  رب  ینعی  هتبک » : » ْمُهَِتبْکَی َْوأ 
. تسا لمع  عون  نداد  ناشن  يارب  وأ »  » ظفل تسا و  بسانم 

. دنسرب ناشیاهوزرآ  هب  هکنیا  نودب  ینعی  َنِیِبئاخ : دنادرگ ، زاب  ینعی  اُوِبلَْقنَیَف :
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385 ص :  هیآ 128 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(128  ) َنوُِملاظ ْمُهَّنِإَف  ْمَُهبِّذَُعی  َْوأ  ْمِْهیَلَع  َبُوتَی  َْوأ  ٌءْیَش  ِْرمَْألا  َنِم  ََکل  َْسَیل 

385 ص :  همجرت ..... :

یمدرم نانآ  اریز  دنک  ناشباذع  ای  درذگرد و  دوخ  فطل  هب  دـهاوخب  رگا  تسین  يراک  وت  تسدـب  تسا ، قلطم  رایتخا  ار  ادـخ  ربمایپ  يا 
. دنرگمتس

385 ص :  ریسفت ..... :

رما هکنیا  رد  تسا  نینمؤم  نامگ  عطق  و  تسا ، هدـش  فطع  مه  هب  هک  ترابع  دـنچ  نیب  تسا  هضرتعم  هلمج  ٌءْیَـش : ِْرمَأـْلا  َنِم  َکـَل  َْسَیل 
386 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دراد . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  تساوخرد  هب  یگتسب  نانآ  ندرک  هدنز  ای  نیکرشم  ندرک  كاله 

: ادخ لوق  لبق  ام  رب  تسا  فطع  نآ  هک  تسا  نیا  رهاظ  ْمِْهیَلَع : َبُوتَی  َْوأ 
ریدـقت هب  یّتح »  » ینعم هب  وأ »  » تسا نکمم  و  نا »  » ریدـقت اب  ءیـش »  » رب ای  رما »  » رب دـشاب  فطع  تسا  نکمم  ٌءْیَـش و  ِْرمَْألا  َنِم  َکـَل  َْسَیل 

« ّالا  » ینعم هب  تسا  نکمم  و  دریذپب . ار  نانآ  هجوت  دنوادخ  وت  تساوخرد  هب  هکنیا  ات  يزیچ  نانآ  رما  زا  وت  يارب  تسین  ینعی  دـشاب ، نا » »
لاحـشوخ دنوادخ  هبوت  زا  وت  هک  دراد  هضرع  هبوت  اهنآ  رب  دـنوادخ  هکنیا  رگم  يزیچ  نانآ  رما  زا  وت  رب  تسین  ینعی  نا »  » ریدـقت هب  دـشاب 

. تسا رّدقم  لاؤس  باوج  لبق و  ام  زا  عطقنم  ِْرمَْألا  َنِم  ََکل  َْسَیل  ادخ  لوق  هناگراهچ  ياهتلاح  مامت  رد  و  يوش .
( مهبذعت وأ  مهیلع  بوتت  نأ   ) هک هدش  هداد  تبـسن  ع )  ) رقاب ماما  هب  دنملاظ ، نانآ  اریز  دنک ، ناشباذع  هکنیا  ای  َنوُِملاظ : ْمُهَّنِإَف  ْمَُهبِّذَُـعی  َْوأ 

«1 . » باطخ ظفل  و  نأ »  » راهظا اب  ینعی  تسا ، هدناوخ 
دـش تئارق  هیآ  نیا  وا  دزن  هک  تسا  ع )  ) رقاـب ماـما  زا  و  « 2 ( » مهبذعی وأ  مهیلع  بتی  نإ  : ) تسا هدـناوخ  هک  هدـش  هداد  تبـسن  وا  هب  زین  و 
نم یلو  يدرک  نامگ  وت  هک  تسین  نینچ  تسا و  ربمایپ  تسد  هب  اهراک  همه  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  يرآ  دومرف  ٌءْیَـش  ِْرمَْألا  َنِم  ََکل  َْسَیل 

ینمـشد رد  تفر  ورف  هشیدـنا  هب  ربمایپ  دزاـس  رهاـظ  ار  یلع  تیـالو  هک  داد  ربخ  شربماـیپ  هب  یتقو  یلاـعت  يادـخ  هک  ار  وت  مهدیم  ربخ 
ع)  ) یلع هـب  تبـسن  ار  ناـنآ  دـسح  تـسا و  هداد  يرترب  اهتلـصخ  عـیمج  رد  اـهنآ  رب  ار  وا  دـنوادخ  هـک  يزیچ  رد  ع )  ) یلع اـب  شموـق 

رما تسین و  يزیچ  بلطم  نیا  رد  وا  يارب  هک  داد  ربخ  وا  هب  دنوادخ  سپ  دـمآ  گنت  هب  ص )  ) ربمایپ لد  رکف  نیا  هجیتن  رد  و  تسنادیم ،
دوشیم هنوگچ  و  ادخ ، دوصقم  تسا  نیا  سپ  دشاب  وا  زا  دعب  رما  ّیلو  دـهد و  رارق  ربمایپ  ّیـصو  ار  یلع  هک  تسادـخ  هب  طوبرم  نآ  رد 

هدرک ضیوفت  وا  هب  ار  هزاجا  نیا  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دشابن  زیچ  چیه  ربمایپ  تسد  هب  هک 
__________________________________________________

ح 141. ص 198 ، ج 1 ، یشایع : ( 1)
ص 350. ج 1 ، یفاص : ( 2)

387 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هک ار  هچ  ره  دومرف : هک  تسا  یلاعت  يادـخ  لوق  دـشاب ، مارح  دـنادب ، اوران  هک  ار  هچنآ  دـشاب و  لـالح  دـنادب ، اور  وا  ار  هچ  ره  و  تسا .

«1 . » دینک يراددوخ  درک  یهن  نآ  زا  هک  ار  هچ  ره  دیریگب و  ار  نآ  دروآ  لوسر 
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هتـشاد تفالخ  مدرم  رب  وا  زا  دعب  ع )  ) یلع هک  دوب  صیرح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  زین  و 
ای تسین  وـت  تسد  هب  ع )  ) یلع هراـب  رد  راـک  دوـمرف : وا  هب  دـنوادخ  سپ  دوـب ، تساوـخیم  وا  هک  يزیچ  نآ  فـالخ  ادـخ  دزن  و  دـشاب ،

ُساَّنلا َبِسَح  َأ  ملا . مداتـسرفن ؟ وت  رب  مدرک : لزان  مباتک  زا  هک  ار  هچنآ  دّـمحم  يا  نم  ایآ  تسا ، نم  اب  یلع  ریغ  و  ع )  ) یلع راک  دّـمحم ،
رارق شیاـمزآ  دروـم  مـیاهدروآ  ناـمیا  دـنیوگب  هـکنیمه  دنتـشادنپ  مدرم  اـیآ  مـلا . ( ؟» 2  » َنوـُنَتُْفی ــال  ْمُـه  َو  اَّنَمآ  اوـُلوُقَی  ْنَأ  اوُکَْرتــُی  ْنَأ 

.)؟ دنریگیمن
«3 . » دومن ضیوفت  ادخ  هب  ار  رما  ادخ  لوسر  هک  دومرف  رقاب  ماما 

387 ص :  هیآ 129 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(129  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُبِّذَُعی  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  ُرِفْغَی  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  َو 

387 ص :  همجرت ..... :

تبـسن ادخ  دنک و  باذع  دهاوخ  ار  هک  ره  دشخب و  دهاوخ  ار  هک  ره  تسادخ ، کلم  همه  تسا  نیمز  رد  هچ  ره  اهنامـسآ و  رد  هچ  ره 
. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  قلخ  هب 

387 ص :  ریسفت ..... :

. ندوب کلام  ندوب و  تیاغ  ندوب و  لعاف  تهج  زا  ینعی  ِهَِّلل : َو 
ار و زیچ  همه  تّیکولمم  ّتیقولخم و  دـشاب ، ربمایپ  تسد  هب  راک  هک  دومن  یفن  دـنوادخ  هکنآ  زا  سپ  ِضْرَْألا : ِیف  ام  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم 

هکنیا
__________________________________________________

ص 350. ج 1 ، یفاص : ( 1)

هیآ 2. توبکنع : هروس  ( 2)
ح 140. ص 197 ، ج 1 ، یشایع : ( 3)
388 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. درک تابثا  تسوا ، يوس  هب  همه  تشگزاب 
. تسادخ تسد  هب  اهنآ  بیذعت  اهنآ و  ترفغم  رما  ُءاشَی : ْنَم  ُبِّذَُعی  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  ُرِفْغَی 

هبلغ و  نانآ ، نعل  نیرفن و  هب  تردابم  زا  تسا  نینمؤم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  عنم  تسا و  نارفغ  بناج  حیجرت  ٌمیِحَر : ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو 
. فوخ رب  تساجر  ندرک 

388 ص :  هیآ 130 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا
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(130  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ًۀَفَعاضُم  ًافاعْضَأ  اَوبِّرلا  اُولُکَْأت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

388 ص :  همجرت ..... :

لمع نیا  دیـسرتب و  ادخ  زا  دوش ، ربارب  دـنچ  ات  دـییازفیب  هیامرـس  رب  دوس  مئاد  هک  دـیروخن  ابر  دـیاهدیورگ  مالـسا  نید  هب  هک  یناسک  يا 
. دیبای يراگتسر  تداعس و  هک  دشاب  دینک  كرت  ار  تشز 

388 ص :  ریسفت ..... :

یهن یتخـس  هکنیا  يارب  درک  عورـش  ادن  اب  ار  نآ  هکنیا  تاسایـس و  ماکحا  زا  یمکح  نالعا  يارب  تسا  مالک  يادتبا  اُونَمآ : َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
. دنک ناربج  باطخ  ادن و  تّذل  اب  دناهدرک  تداع  نآ  هب  هک  ار  ابر  زا 

لکأ هکنیا  باـب  زا  اـی  تسا ، هدـش  عیاـش  فّرـصت  ذـخا و  قلطم  رد  ندروخ )  ) لـکا لامعتـسا  و  دـیریگن ، ار  اـبر  ینعی  اوـَبِّرلا : اُولُکْأـَت  ـال 
. دوشیم بوسحم  ندروخ  عون  کی  اهورین  زا  یئورین  ره  يارب  یفّرصت  ره  هکنیا  باب  زا  ای  و  دوریم ، راک  هب  دراوم  همه  رد  ندروخ ) )

. يزیچ ربارب  ود  ینعم  هب  تسا  فعض  عمج  ًافاعْضَأ :
نآ نأش  زا  هکنیا  ای  دیاهدومن ، نیعم  ار  نآ  لّوا  تّدـم  رد  هک  تسا  يزیچ  ربارب  دـنچ  نآ  ینعم  و  تسا ، ندـش  ربارب  ود  دـیکأت  ًۀَـفَعاضُم :
ابر یتّدـم  يارب  يدرم  قباس  رد  هکنانچ  دوشب ، لام  لصا  ربارب  دـنچ  لام  يداـیز  رارکت  تّدـم و  رارکت  اـب  هاـتوک  ناـمز  رد  هک  تسا  نیا 

389 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  مّود  راب  يارب  سپس  دادیم ،
هیآ نیا  سپ  دوبریم  ار  راکهدـب  لام  همه  مک  نامز  رد  كدـنا  زیچ  اب  هک  اجنآ  ات  نینچمه  و  بکرم ) حـبر  ... ) مّوس راب  و  درکیم ، دایز 

. دنک نایب  ار  نآ  ینأش  حبق  هکنیا  هب  تسابر ، قلطم  زا  یهن  ای  تسابر ، دراوم  نیرتحیبق  زا  یهن 
یفانم ای  تشذـگ . هرقب  هروس  رد  هک  دـشاب ، قلطم  ینمـض  یهن  یفانم  نآ  فلاخم  موهفم  ات  تسین  یهن  دـیق  و  دـشاب ، یهن  تّلع  هکنیا  ات 

. تسا هدش  حیرصت  نآ  هب  اسن  هروس  رد  هک  دشاب  قلطم  یهن 
. دیدش یهن  نآ  زا  هک  ابر  باکترا  رد  دیسرتب  ادخ  زا  َهَّللا : اوُقَّتا  َو 

. دیسرب يراگتسر  هب  دیاش  َنوُِحْلُفت : ْمُکَّلََعل 

389 ص :  هیآ 131 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(131  ) َنیِِرفاْکِلل ْتَّدِعُأ  ِیتَّلا  َراَّنلا  اوُقَّتا  َو 

389 ص :  همجرت ..... :

. دناهتخورفا نارفاک  رفیک  يارب  هک  یباذع  شتآ  زا  دیزیهرپب  و 

389 ص :  ریسفت ..... :

رد ابر  میرحت  هجو  و  نآ . ریغ  و  يراوخ ) ابر   ) لیبق زا  نانآ  لاعفا  لثم  زا  دینک  بانتجا  هک  هنوگ  نیدب  َنیِِرفاْکِلل : ْتَّدِعُأ  ِیتَّلا  َراَّنلا  اوُقَّتا  َو 
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. دش هتفگ  ابِّرلا ، َمَّرَح  َو  َْعیَْبلا  ُهَّللا  َّلَحَأ  َو  یلاعت : يادخ  لوق  رد  هرقب  هروس 
ریخ وا  هب  هک  يزیچ  يوـس  هب  دـعب  هـیآ  رد  درک ، یهن  دـناشکیم  شتآ  هـب  ار  وا  دـنزیم و  ررـض  ناـسنا  هـب  هـک  يزیچ  زا  هـکنآ  زا  دـعب 

: دیامرفیم دزیگنایمرب و  دناشکیم . تشهب  هب  دناسریم و 

389 ص :  هیآ 132 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(132  ) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  َلوُسَّرلا  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  َو 

389 ص :  همجرت ..... :

. دیوش ادخ  تمحر  لومشم  هک  دشاب  دیرب ، نامرف  لوسر  ادخ و  مکح  زا 

389 ص :  ریسفت ..... :

390 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  زا  تعاطا  هلیسو  هب  دینک  تعاطا  ار  ادخ  نامرف  َهَّللا : اوُعیِطَأ  َو 
: دومرف و  درکن ، رارکت  ار  اوعیطأ »  » ظفل ور  نیا  زا  و  تسا ، هدرک  یهن  نآ  زا  ار  امش  ای  رما ، نآ  هب  ار  امش  هک  يروما  دروم  رد  لوسر 
تادا ندروآ  هک  تشذگ  نیا  زا  شیپ  دـیریگ . رارق  تمحر  دروم  هک  دـشاب  ار ، ادـخ  هداتـسرف  دـیرب  نامرف  و  َنوُمَحُْرت : ْمُکَّلََعل  َلوُسَّرلا  َو 
عوقولا یمتح  ینعی  . ) تسین فّلخت  لباق  تسا و  بجاو  ادـخ  زا  ندومن ) راودـیما   ) یّجرت هکنیا  و  تسا ، ناگرزب  تداع  زا  ّلـعل )  ) یّجرت

(. تسا

390 ص :  هیآ 133 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(133  ) َنیِقَّتُْمِلل ْتَّدِعُأ  ُضْرَْألا  َو  ُتاوامَّسلا  اَهُضْرَع  ٍۀَّنَج  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍةَرِفْغَم  یلِإ  اوُعِراس  َو 

390 ص :  همجرت ..... :

ناراکزیهرپ يارب  تسا و  هتفرگ  ارف  ار  نیمز  اهنامـسآ و  شیاـنهپ  هک  یتشهب  يوس  هب  شیوخ و  راـگدرورپ  شزرمآ  يوس  هب  دیباتـشب  و 
. تساّیهم

390 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

. نآ هب  نداد  ّتیمها  لوسر و  تعاط  هب  دیباتشب  اوُعِراس : َو 
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: ُضْرَْألا َو  ُتاوامَّسلا  اَهُضْرَع  ٍۀَّنَج  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍةَرِفْغَم  یلِإ 

390 ص :  نیمز .....  اهنامسآ و  ضرع  هب  تشهب  ضرع  زا  ریبعت  هجو 

دادتما و نیرتهاتوک  زا  ترابع  تامّـسجم  رد  و  ود ، نآ  رثکا  دادتما و  ود  ّلقا  زا  تسا  ترابع  يوتـسم  حطـس  رد  لوط  ضرع و  هک  نادـب 
زا ترابع  اهنآ  رد  لوط  و  تساهنآ ، دعاوق  دادتما  زا  تسا  ترابع  تاّیطورخم  و  هناوتسا )  ) تاّیناوطـسا رد  ضرع  تسا . نآ  نیرتینالوط 

. تساهنآ طورخم ) هناوتسا و  عافترا  و  مره ، رد  اهثلثم  عافترا   ) ماهس دادتما 
تدـحو نآ  زا  ياهیاس  ّلظ و  رد  ترثک  هک  تسا  هّقح  تدـحو  زا  ترابع  نآ  هک  تسا  هدـش  زاغآ  ّتیـشم  زا  ناـکما  ملاوع  هک  اـجنآ  زا 

391 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دباییمن  هار  نآ  هب  ترثک  هکنیا  رد  تسا  هطقن  دننام  تدحو  نآ  دوشیم و  بوسحم 
هب یلوط  ملاوع  تسا  هدـش  هیبشت  اذـل  و  تسا ، طورخم  هدـعاق  دـننام  شترثک  رطاخ  هب  نآ  هک  تسا  ماسجا  ملاـع  هب  یهتنم  هک  یلاـح  رد 

. هدعاق هب  یهتنم  یگید  يوس  زا  تسا و  هطقن  هب  یهتنم  وس  کی  زا  هک  طورخم 
نآ هدعاق  رطق  زا  ترابع  طورخم  ضرع  هک  یتسناد  زین  ار  نیا  و  تسا ، نآ  ترثک  رد  طورخم  هدـعاق  لثم  شترثک  ببـس  هب  عبط  ملاع  و 

. دروایب هیبشت  تادا  هکنیا  نودب  تسا  نیمز  اهنامسآ و  دوخ  نآ  ضرع  هک  دومرف : دنوادخ  اذل  تسا ،
اهُـضْرَع ٍۀَّنَج  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍةَرِفْغَم  یلِإ  اوُِقباس  دومرف : دـیدح  هروس  رد  تسا  سوسحم  هب  لوقعم  هیبشت  قیرط  رب  تاـهیبشت  نیا  همه  نوچ  و 

. تسا هدروآ  ك )  ) هیبشت ةادا  نآ  طسو  رد  هک  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  ِضْرَعَک 
و تسا ، الاب  ملاوع  ياقب  نامز  فرظ  عبط  ملاع  نامز  هکنانچ  تسا  الاب  ملاوع  تعسو  فرظ  نآ  ياج  عبط و  ملاع  تعسو  هک  نادب  سپس 

هدش رکذ  لاس  رازه  هاجنپ  ای  رازه  هب  تسا  ربارب  نیدنچ  نامز  هب  تبسن  تسا  هیلاع  ملاوع  ياقب  دادتما  هک  راگزور )  ) رهد تعسو  هکنانچ 
دننام ای  لّوا  هبترم  رد  تسا  لاس  رازه  دننام  تسا  نامز  زا  زور  کی  شرهظم  و  فرظ )  ) ءاعو هک  راگزور )  ) رهد زا  زور  کی  اریز  تسا ،
فرظ هک  ناکم  هب  تبسن  تسا  عبط  ملاع  ناکم  هلزنم  هب  هک  الاب  ملاوع  فرظ  تعـسو  نینچمه  رگید  ياههبترم  رد  تسا  لاس  رازه  هاجنپ 

. رازه هاجنپ  ای  رازه  هب  تسا  نآ  ربارب  دنچ  تسالاب  ملاوع  فرظ  رهظم  و 
نآ اب  یتافانم  هطقن  هب  تدـحو  رد  ـالاب  ملاوع  هدـعاق و  هب  ترثک  رد  عبط  ملاـع  هیبشت  سپ  تسا ، ترثک  هب  تعـسو  زا  ریغ  تعـسو  نیا  و 

. درادن
تشهب نیا  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  رّدقم ، لاؤس  باوج  تسا و  فنأتـسم  ای  دق ، ریدقت  هب  تسا  لاح  ای  تسا ، تفـص  زا  دعب  تفـص  ْتَّدِعُأ :

؟ تسا یسک  هچ  يارب 
تسا . هدش  هدامآ  ناراگزیهرپ  يارب  َنیِقَّتُْمِلل  دومرف : ادخ  و 

392 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
يوقت نآ  هبترم  لّوا  دشاب و  نامیا  زا  دعب  هک  تسا  نآ  زا  ترابع  یقیقح  ياوقت  هک  اریز  تشذـگ ، يوقت  بتارم  نایب  هرقب  هروس  لّوا  رد 

تاذ وا  يارب  هک  يوحن  هب  تسا  دوخ  تاذ  زا  يوقت  نآ  هبترم  نیرخآ  شدوخ و  هب  تسا  لاعفا  لاوما و  زا  يزیچ  نداد  تبـسن  زا  زیهرپ  و 
. تسا ّتیبوبر  هبترم  نیلّوا  تّیدوبع و  هبترم  نیرخآ  نآ  و  دنامن ، یقاب  یتّینانا  و 

392 ص :  هیآ 134 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا
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(134  ) َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو  ِساَّنلا  ِنَع  َنِیفاْعلا  َو  َْظیَْغلا  َنیِمِظاْکلا  َو  ِءاَّرَّضلا  َو  ِءاَّرَّسلا  ِیف  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا 

392 ص :  همجرت ..... :

رادتسود ادخ  دنرذگرد و  مدرم  يدب  زا  دنناشن و  ورف  دوخ  مشخ  دننکیم و  قافنا  یتسدگنت ، تعـسو و  رد  ارقف  هب  دوخ  لام  زا  هک  نانآ 
. تسا ناراکوکین 

392 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

ِءاَّرَّسلا ِیف  اهیهاوخدوخ  اهتفص و  اهیئاناوت و  و  ندب ) هب  هتسباو  ياهزیچ   ) اهـضرع اهندب و  لاوما و  زا  دننک  قافنا  هک  نانآ  َنوُقِْفُنی : َنیِذَّلا 
اوقت زا  یفاصوا  رکذ  هلزنم  هب  افرـص  نایب  نیا  و  دـنکن ، عنم  قاـفنا  زا  ار  ناـنآ  یتلاـح  چـیه  هک  يروط  هب  لاوحا  عیمج  رد  ینعی  ِءاَّرَّضلا : َو 

. دش هتفگ  نیا  زا  شیپ  بلطم  نیا  و  دشاب . تافص  نیا  هب  ندرک  دّیقم  هکنیا  هن  تسا  ناگهشیپ 
. دننکیم سبح  ار  دوخ  مشخ  هک  یناسک  و  َْظیَْغلا : َنیِمِظاْکلا  َو 

بـضغ هّوق  تّدـش  زا  قافنا  تقیقح  رد  مشخ ) ندروخ  ورف   ) ظیغ مظک  اریز  تسا ، قافنا  بتارم  یـضعب  نایب  روکذـم ، هناگ  هس  فاصوا 
نانآ يدـب  ربارب  رد  نآ ، ياـجب  و  اـهنآ . هب  ندرک  يدـب  زا  نتـسج  يرازیب  اـهنآ و  هنیک  زا  بلق  تراـهط  مدرم و  ندوشخب  هکناـنچ  تسا ،

. دهاکیم سفن  ینیب  دوخ  يرادنپ و  گرزب  تدش  زا  هک  تسا  قافنا  عون  کی  ندرک  ناسحا 
393 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  اریز  تسا ، تشذگ  ینعم  هب  اجنیا  رد  وفع  ِساَّنلا : ِنَع  َنِیفاْعلا  َو 

. تسا هدننک  يدب  راکدب و  رب  هنیک  زا  ماقتنا  كرت  وفع و  ینعم  هب  ظیغ  مظک  نوچ  دنانیکاسم ، ارقف و  دننام  « 1  » حفص وفع و 

393 ص :  نآ .....  كرت  صاصق و  رد  مدرم  بتارم  قیقحت 

: دیوگب هک  تسا  نیا  ترابع  ّقح  َنِینِسْحُْملا  ُّبُِحی  ُهَّللا  َو 
و مسق . کی  هن  دـنامسق  دـنچ  نینـسحم  ینعی  تسا . ندوب  میـسق  هدافا  تهج  هب  نآ  دومن و  لودـع  تراـبع  نیا  هب  نکل  و  نینـسحملا » «و 

. دنک نایب  ظفل  نیرتهاتوک  اب  ار  نانآ  ندوب  بوبحم  هک  تساوخ 
تداع تعیبط و  زا  دـشاب و  تداع  تشرـس و  هک  تسا  نآ  تسا ، حودـمم  وفع ) مشخ و  ندروخ  ورف  قاـفنا ،  ) هس نیا  زا  هک  هچنآ  نوچ 

لام يدایز  ندروآ  نوریب  لعف و  ثودح  قافنا  زا  حودمم  دوصقم و  هک  قافنا ، فالخ  هب  دروآ  مسا  تروص  هب  ار  اهنآ  دشاب  هدش  رداص 
يادخ و  دناسرب . ار  رارمتـسا  هک  دروآ  یلعف  قافنا ، دروم  رد  اذل  دشاب  حودـمم  زین  قافنا  رب  تداع  هچ  رگا  تسا  ریغ  هب  ندـناسر  دوس  و 

زا یتحاران  راجزنا و  كولـس  يوقت و  بتارم  نیلّوا  اریز  دومن ، كولـس  لزانم  يوقت و  بتارم  هب  هراشا  رـصتخم  تراـبع  نیمه  اـب  یلاـعت 
اهيدایز و نتخادـنا  نوریب  قافنا  سپـس  تسا ، سفن  ياههتـساوخ  زا  قافنا  عون  کی  دوخ  نیا  و  تسا ، سفن  ياهیدـب  اـیند و  ياـهیدایز 

دـشاب يدب  رادقم  زا  رتشیب  هک  یـصاصق  زا  نکل  دوشیم و  حابم  وا  يارب  راکدب  زا  صاصق  هک  تسا  هبترم  نیا  رد  و  تسا ، سفن  تاوهش 
ینّیعم ّدح  کی  رد  راکدـب  تافاکم  ماقم  رد  بضغ  هّوق  اریز  تسا ، نآ  ياضما  بضغ و  هوق  زا  قافنا  يوقت و  زین  نآ  و  تسا ، هدـش  یهن 

يارب و  دتسیایمن ،
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__________________________________________________

دوخ هب  صوصخم  ینعم  ود  هب  دنوش  عمج  هلمج  کی  رد  ود  ره  هاگره  هک  دنتـسه  نیکـسم  ریقف و  ظفل  ود  دننام  حفـص  وفع و  ظفل  ( 1)
. دنهدیم ینعم  کی  ود  ره  دنوش  هدروآ  ادج  ادج  هاگره  دنوشیم و  لامعتسا 

394 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا يدّدعتم  تاجرد  هبترم  نیا 

. تسا یتاجرد  هبترم  نیا  يارب  و  تسا ، راکدب  رب  بضغ  يارجا )  ) ياضما كرت  مشخ و  ندناشن  ورف  يوقت  مّود  هبترم 
ناـیع دوهـش و  ماـقم  هب  کـلاس  هکنیا  رگم  دوشیمن  لـصاح  ینعم  نیا  تسوا و  هنیک  زا  بلق  ندرک  كاـپ  راکدـب و  زا  وفع  مّوس ، هبترم 

. دنک هدهاشم  شرهاظم  زا  يرهظم  رد  ار  یلاعت ،) يادخ   ) لوا ّقح  و  دسرب ،
هب دـنک و  ادـیپ  لیم  هک  سک  ره  و  تسا ، يدودـحم  ریغ  دـسافم  دّدـعتم و  کلاهم  هبترم  نیا  رد  و  تسا ، یتاجرد  زین  هبترم ، نیا  يارب  و 

ّتیدوـبع و هجرد  نیرخآ  هبترم  نیا  هجرد  نیرخآ  و  دوـشیم ، یـشان  هبترم  نـیمه  زا  وا  فارحنا  دوـش ، فرحنم  لـطاب  بهاذـم  زا  یکی 
. تسادخ يارب  تّیبوبحم  ماقم  ناسحا و  ماقم  نآ  تسا و  ّتیبوبر  هجرد  نیلوا 

394 ص :  هیآ 135 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ْمُه َو  اُولَعَف  ام  یلَع  اوُّرُِـصی  َْمل  َو  ُهَّللا  ـَّالِإ  َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  ْنَم  َو  ْمِِهبُونُذـِل  اوُرَفْغَتْـساَف  َهَّللا  اوُرَکَذ  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  َْوأ  ًۀَـشِحاف  اُولَعَف  اذِإ  َنیِذَّلا  َو 
(135  ) َنوُمَْلعَی

394 ص :  همجرت ..... :

هاگرد هب  دوخ  هانگ  زا  دنرآ و  دای  هب  ار  ادخ  دننک  شیوخ  سفن  هب  یملظ  دنزرـس و  ناشیا  زا  ياهتـسیاشان  هاگره  هک  دنتـسه  اهنآ  ناکین 
ماجنا هک  یتشز  راک  رد  هک  دنتـسه  اهنآ  دزرمایب و  ار  قلخ  هانگ  دـناوتیمن  سکچـیه  ادـخ  زج  دـننادیم  هک  دـننک  رافغتـسا  هبوت و  ادـخ 

. دنهاگآ تیصعم  یتشز  هب  دوخ  نوچ  دنزرویمن  رارصا  دناهداد ،

394 ص :  ریسفت ..... :

دیدـش نآ  حـبق  هک  يزیچ  ره  رب  اـنز و  صوصخ  رب  دوشیم  قـالطا  هشحاـف  و  تسا ، َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  رب  فطع  ًۀَـشِحاف : اوـُلَعَف  اذِإ  َنیِذَّلا  َو 
. تسا هدرک  یهن  نآ  زا  ادخ  هک  يزیچ  ره  رب  و  دشاب ،

395 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هشحاف  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  ردابتم  رهاظ  ْمُهَسُْفنَأ : اوُمَلَظ  َْوأ 
ای دوش ، ّصاخ  زا  دعب  ّماع  رکذ  لیبق  زا  هکنیا  ات  تسا ، حـیبق  راک  اقلطم  سفن ، هب  ملظ  زا  دوصقم  تسا و  دایز  نآ  یتشز  هک  دـشاب  يراک 

. دوشیم هشحاف  « 1  » میسق تروص  نیا  رد  هک  دشاب  كدنا  نآ  حبق  یتشز و  هک  تسا  يراک  سفن  هب  ملظ  زا  دوصقم  هکنیا 
و تسا ، هدرک  ریسفت  انز  زا  رتگرزب  هانگ  باکترا  هب  ار  سفن  هب  ملظ  انز و  هب  ار  هشحاف  هک  هدش  هداد  تبـسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  هب 

شنفک دومن و  شبن  ار  راصنا  نارتخد  زا  يزینک  ربق  هکنیا  ات  درکیم  ربق  شبن  لاس  تفه  هک  تسا  هدـش  لزان  یناوج  دروم  رد  هیآ  هکنیا 
هک يزور  نیّدلا ، موی  ناّید  زا  وت  رب  ياو  ناوج  يا  دیوگیم : وا  رـس  تشپ  زا  ياهدننک  ادـص  دینـش  سپ  درک ، تعماجم  وا  اب  تفرگ و  ار 
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نوریب ار  میاـهنفک  يدروآ و  نوریب  مربـق  زا  ارم  و  يدرک ، كرت  ناـیرع  اـههدرم  نایرگـشل  نیب  رد  ارم  هکناـنچ  دناتـسیایم ، ار  وت  نم و 
. شتآ زا  وت  یناوج  هب  ياو  سپ  موش ، دنلب  بنج  تلاح  اب  باسح  يارب  هک  یتشاذگ  ارم  و  يدرک ،

ار وا  لاح  ربمایپ  هک  یماگنه  و  درکیم ، يراز  هیرگ و  هک  یلاح  رد  دـمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  تمدـخ  و  دـش ، نامیـشپ  ناوج  سپ 
يراز و ادخ  يوس  هب  دش و  جراخ  اههوک  زا  یـضعب  هب  دش و  دـیماان  ناوج  سپ  دـنار ، شرـضحم  زا  ار  وا  دـش  هاگآ  وا  لاح  هب  دیـسرپ و 
هیلع و هّللا  یّلـص  ربمایپ  سپ  درک . لزان  شربمایپ  رب  ار  هیآ  نیا  دومرف و  لزان  ار  وا  هبوت  لوبق  دـنوادخ  هکنیا  ات  زور  لهچ  اـت  درک  عّرـضت 
ار شیاهتسد  دش و  کیدزن  وا  هب  دمآ و  وا  يوس  هب  سپ  دندرک  یئامنهار  وا  هب  ار  ربمایپ  و  دندمآ ، نوریب  وا  بلط  رد  شباحـصا  اب  هلآ 

: دومرف دیناکت و  شرس  زا  ار  كاخ  تخادنا و  وا  ندرگ  هب 
__________________________________________________

هب تبـسن  ماسقا  زا  کی  ره  دوشیم و  هدـیمان  مسقم  تسا  هدـش  میـسقت  هک  زیچ  نآ  دوخ  دـننکیم  میـسقت  یماسقا  هب  ار  يزیچ  یتقو  ( 1)
. دوشیم هدیمان  میسق  رگید  مسق  هب  تبسن  ماسقا  زا  کی  ره  دشابیم و  نآ  زا  یمسق  کی  مسقم 

396 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«2 . » یتسه شتآ  زا  ادخ  هدش  دازآ  وت  هک  هدب  هدژم  « 1  » لولهب يا 

ناگدـنب رب  هک  تسا  یئاهـشزغل  زا  هکلب  تسین  لـهج  رد  نتفرگ ) رارق  ندـش و  رقتـسم   ) نّکمت زا  سفن  ملظ  اـی  هشحاـف  ینعی  َهَّللا : اوُرَکَذ 
، دشاب هدش  رداص  توغاط  يوریپ  رد  نّکمت  زا  هک  تسا  نآ  هریبک  هانگ  اریز  تسین  هریبک  نوچ  دوشیم  هدیشخب  و  دوشیم ، لزان  ثداح 
، ناهانگ زا  اهـشزغل و  لیبق  زا  دوش  رداـص  وا  زا  اهیدـب  زا  هک  هچ  ره  سپ  دـشاب  وا  تیـالو  و  ع )  ) یلع يوریپ  رد  نّکمتم  ناـسنا  رگا  یلو 

. تسا هریغص 
نامیـشپ تسا ، هدرک  هک  یتشز  راک  زا  دروآیم و  دای  هب  ار  ادـخ  امتح  دـنک  راداو  یتشز  راـک  هب  ار  وا  ناطیـش  هک  تقو  ره  ناـسنا  نیا  و 

هانگ صخـش  هک  تسا  نیا  تسا ، هدش  دراو  رارـصا  دروم  رد  رابخا  رد  هک  هچنآ  و  دنکیم . یهاوخ  شزرمآ  شراگدرورپ  زا  و  دوشیم ،
«3 . » دزاسن هزات  ون و  ار  دوخ  سفن  هبوت  اب  و  دیامنن ، رافغتسا  دنک و 

رگا کچوک  رایـسب  ولو  هاـنگ  ره  « ) 4 . » ياهریبک رافغتـسا ، اب  تسین و  ياهریغـص  هاـنگ  رد  رارـصا  اـب  دومرف : هک  تسا  ع )  ) ماـما لوق  زا  و 
ّیبن لوق  لـیبق  زا  ددرگیمن .) یقلت  هریبک  دوش  عقاو  رافغتـسا  دروم  رگا  گرزب  رایـسب  ولو  هاـنگ  ره  دوشیمن و  یقلت  هریغـص  دوش  رّرکم 

«5 . » ددرگ زاب  هانگ  هب  هبترم  داتفه  زور  کی  رد  هچ  رگا  تسا  هدرکن  رارصا  دنک  رافغتسا  هک  یسک  تسا : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
. تسا هدش  دراو  رئاغص  رئابک و  نایب  رد  هک  یتایاور  زا  اهنیا  ریغ  و 

. میدرک رکذ  هک  تسا  یبلطم  نامه  هب  رعشم  اهنیا  همه 
دننک ادخ  رکذ  دنوش  بکترم  یهانگ ) ره   ) ار یهانگ  هاگ  ره  هک  دنتسه  یناسک  هریغص  نابحاص  سپ 

__________________________________________________

. تسا نآ  يوغل  يانعم  روظنم  اجنیا  رد  و  تسا . تاریخ  عماج  رتهم - هتسجخ - ورهدنخ - يانعم  هب  تغل  رد  لولهب  ( 1)
ص 316. ج 1 ، ناهرب : ( 2)

ح 144. ص 198 ، ج 1 ، یشایع : ( 3)
ص 352. ج 1 ، یفاص : ( 4)
ص 352. ج 1 ، یفاص : ( 5)

397 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دننک رافغتسا  ار  ناشناهانگ  و  ْمِِهبُونُِذل : اوُرَفْغَتْساَف 
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دراو هک  هچنآ  و  دنیامنن ، رافغتـسا  هانگ  زا  دنرواین و  دای  هب  ار  ادخ  دـنوش  بکترم  ار  یهانگ  هاگره  هک  دنتـسه  یناسک  هریبک  نابحاص  و 
یـضعب اب  ناهانگ  زا  یـضعب  هسیاقم  رد  ینعی  تسا  هریبک  ندوب  یبسن  هب  هراشا  رتشیب  اـی  تفه  رد  اـهنآ  رـصح  اـههریبک و  دادـعت  زا  هدـش 

. رگید
ریغ زا  رافغتـسا  یلاعت و  يادخ  ریغ  هب  هّجوت  زا  تسا  ناگدنب  ندرک  دیماان  دوصقم  و  هّیلاح ، ای  تسا  هضرتعم  ُهَّللا : اَّلِإ  َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  ْنَم  َو 

. یلاعت يادخ  رد  ترفغم  رصح  اب  ترفغم  تعسو  هب  یلاعت  يادخ  فیصوت  و  وا ،
سفن ندرک  هدامآ  دش  هتسناد  اقباس  هکنانچ  ّتیصعم  رب  رارصا  ْمِِهبُونُِذل و  اوُرَفْغَتْـساَف  ادخ  لوق  رب  تسا  فطع  اُولَعَف : ام  یلَع  اوُّرُِـصی  َْمل  َو 

لهج و رد  سفن  نیکمت  زا  هک  تسا  یهانگ  هریبک  هانگ  روطنامه  دشابن ، هاوخ  دشاب و  رّرکم  هاوخ  هبوت ، ثادحا  نودب  ّتیـصعم  رب  تسا 
. دوش رداص  توغاط  يوریپ 

قدـص طانم  هکنیا  ینعی  دـننادیم ، ار  دوخ  راک  یتشز  اهنآ  هک  یلاـح  رد  دـنکن ، سفن  هب  ملظ  اـی  هشحاـف  رب  رارـصا  ینعی  َنوُمَْلعَی : ْمُه  َو 
رب رگا  نیاربانب  دـشاب . لعف  نآ  رمالا  سفن  لمع  یتشز  هکنیا  هن  دـشاب  هاگآ  نآ  یتشز  هب  نآ  هدـننک  هک  تسا ، نآ  تشز  لمع  رب  رارـصا 

. دشابیمن حیبق  رب  رارصا  زین  نآ  رب  رارصا  و  تسین ، تیصعم  نز  رب  درک  وا  هب  یکیدزن  هب  رارصا  دش و  هبتشم  یبنجا  نز  يدرم 

397 ص :  هیآ 136 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(136  ) َنِیِلماْعلا ُرْجَأ  َمِْعن  َو  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٌتاَّنَج  َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ٌةَرِفْغَم  ْمُهُؤازَج  َِکئلوُأ 

397 ص :  همجرت ..... :

اهتشهب نآ  رد  هشیمه  تسا  يراج  اهرهن  نآ ، ناتخرد  ریز  زا  هک  یئاهغاب  تسا و  راگدرورپ  شزرمآ  ناشلمع  شاداپ  هک  دنتـسه  اـهنآ 
398 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. ملاع ناراکوکین  شاداپ  تسوکین  هچ  دوب و  دنهاوخ  مّعنتم 

398 ص :  ریسفت ..... :

. تساهنآ نأش  ندومن  گرزب  تهج  هب  ناشگرزب و  فاصوا  اب  اهنآ  يروآ  دای  تهج  هب  دیعب  هراشا  مسا  ندروآ  َِکئلوُأ :
نیا نآ  داـفم  اریز  دوـشیم ، هدافتـسا  َنیِقَّتُْمِلل  ْتَّدِـعُأ  ادـخ  لوـق  زا  تسا  يزیچ  نآ  دـیکأت  هلمج  نیا  ٌتاَّنَج : َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ٌةَرِفْغَم  ْمُهُؤازَج 

دیکأت ماـقم  رد  هیآ  نوچ  و  تساـهنآ ، شاداـپ  ازج و  تشهب  هک  نوچ  تسا  هدـش  هداد  رارق  نیقّتم  دورو  ّلـحم  ترفغم  ّتنج و  هک  تسا 
مالک و  يرغص ، و  يربک ، داد ، رارق  هجو  ود  ياراد  ار  نآ  هکنیا  هب  درک  رارکت  ار  تبـسن  و  درک ، دیکأت  هلمج  ندوب  هّیمـسا  اب  ار  نآ  تسا 

: یلاعت يادخ  لوق  هب  درک  فصو  ار  نآ  و  دروآ ، عمج  ار  ّتنج  و  درکن ، ّتنج  ترفغم و  رکذ  هب  افتکا  داد و  طسب  ار 
ّتنم اهنآ  رب  نآ  ياطعا  ماـقم  رد   ) تسا هدـش  هتـشادرب  وا  زا  تّنم  هکنیا  هب  دومن  حدـم  ار  نآ  و  اـهِیف : َنیِدـِلاخ  ُراـْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت 

: دومرف اذل  و  تساهنآ . لمع  شاداپ  تشهب  نآ  اریز  دراذگیمن )
نیا یتقو  هک  تسا  هدـش  تیاور  تسا . اهتشهب  ترفغم و  هک  ناگدـننک ، لمع  شاداپ  رجا و  تسا  بوخ  هچ  ینعی  َنِیِلماْعلا : ُرْجَأ  َمِْعن  َو 
ياقآ يا  دنتفگ : سپ  دندش ، عمج  وا  شیپ  همه  و  دز ، ادص  ار  شیاهتیرفع  دنلب  يادص  اب  سپ  تفر  الاب  یهوک  رب  سیلبا  دش  لزان  هیآ 
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دش دنلب  ناطیش  زا  یتیرفع  دروخیم ؟ نآ  درد  هب  امـش  زا  یـسک  هچ  سپ  تسا  هدش  لزان  هیآ  نیا  تفگ : يدناوخ ، ارف  ار  ام  هچ  يارب  ام 
: تفگ و 

یلّوا لثم  دش و  دـنلب  رگید  یکی  سپ  يروخیمن ، نآ  درد  هب  وت  تفگ : ناطیـش  منکیم ، نانچ  نینچ و  منک ، راک  هچ  هیآ  اب  منادیم  نم 
. يروخیمن نآ  درد  هب  زین  وت  تفگ : ناطیش  هک  تفگ ، نخس 

399 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  راک  هچ  نآ  اب  منادیم  نم  تفگ : دش و  دنلب  ساّنخ  ساوسو  مّوس  راب 
هانگ و رد  هکنیا  اـت  منکیم  ناشدـنموزرآ  مهدیم و  هدـعو  اـهنآ  هب  نم  تفگ : ینکیم ؟ راـک  هچ  زیچ و  هچ  اـب  وت  تفگ : ناطیـش  منک ،
وا سپس  يروخیم ، نآ  درد  هب  وت  تفگ  ناطیش  سپ  منکیم . ناشـشومارف  ار  رافغتـسا  دندش  عقاو  هانگ  رد  هک  یتقو  سپ  دنتفیب ، هئیطخ 

«. 1  » تمایق زور  ات  درک  هیآ  نآ  لّکوم  ار 

399 ص :  هیآ 137 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(137  ) َنِیبِّذَکُْملا ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  اورُْظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِسَف  ٌنَنُس  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق 

399 ص :  همجرت ..... :

. دندرک بیذکت  ار  ادخ  ياههدعو  هک  نانآ  دندش  كاله  هنوگچ  دینیبب  ات  نیمز  رد  دینک  شدرگ  سپ  دنتفر  دندوب و  یللم  امش  زا  شیپ 

399 ص :  ریسفت ..... :

: هدش هتفگ  هک  ایوگ  رّدقم  لاؤس  باوج  تسا و  فانیتسا  ْتَلَخ : ْدَق 
؟ تسا زیچ  هچ  نیقّتم  ریغ  يارب  سپ  تسا ، نیقّتم  يارب  دش  رکذ  هک  اهنیا 

. دنتفر امش  زا  لبق  یئاهتّلم  دومرف : دنوادخ  سپ 
زا نیشیپ  ياهتّما  هک  ییاههار  نآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  تقیرط  هریس و  ینعم  هب  نآ  تسا و  تّنس  عمج  ننس » : » ٌنَنُس ْمُِکْلبَق  ْنِم 

. دنتفر دنتشذگ و  دندوب و  اههار  نآ  رب  ناگدننک  بیذکت  نیقساف و  زا  نیقّدصم و  نیقّتم ،
لاح ات  دیدرگب  ناگدننک  بیذکت  ریس  ناگدننک و  قیدصت  ریس  زا  یهاگآ  يوجتسج  رد  ار  تعیبط  ملاع  نیمز  ینعی  ِضْرَْألا : ِیف  اوُریِـسَف 

دروم رد  ار  ادخ  عنـص  راثآ  هک  هنوگنیدب  دوش  مولعم  امـش  رب  ترخآ  ایند و  رد  ناشهدـنیآ  لسن  اهنآ و  هراب  رد  ادـخ  راک  اهنآ و  لمع  و 
سپس تسیچ ؟ ترخآ  رد  نانآ  تلاح  دروم  رد  ایبنا  رابخا  هک  دینیبب  دینک و  هدهاشم  اهنآ 

__________________________________________________

. ].....[ ح 464 ص 324 ، ج 1 ، نیلقثلا : رون  ( 1)
400 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دینک هشیدنا 
هب باکترا  زا  و  دیریگب ، تربع  اهنآ  لاح  زا  ات  تسا  هنوگچ  ناگدننک  بیذکت  تبقاع  دـینیبب  سپ  َنِیبِّذَـکُْملا : ُۀَِـبقاع  َناک  َْفیَک  اورُْظناَف 
هک دـینک ، ریـس  ناتریغـص  ملاـع  دوجو و  نیمز  رد  اـی  دـینک ، ریـس  ینامـسآ  بتک  نآرق و  نیمز  رد  هکنیا  اـی  دـینک ، باـنتجا  اـهنآ  لاـعفا 
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: تفگیم هک  ار  یـسک  راتفگ  ناشلاح  نابز  اب  و  دندوب ، لالقتـسا  ّتینانا و  یعّدم  ناشدوخ  ماقم  رد  کی  ره  امـش  ملاع  لها  ناگتـشذگ 
ادیپ تایح  اقب و  تسا  لمکا  فرشا و  هک  رگید  دوجو  اب  سپس  دیوش ، یناف  دوجو  نیا  زا  دیاب  دیتسه و  ایند  نیا  زا  تکاله  هار  رد  امش  »

. دندرکیم بیذکت  درک .» دیهاوخ 

400 ص :  هیآ 138 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(138  ) َنیِقَّتُْمِلل ٌۀَظِعْوَم  َو  ًيدُه  َو  ِساَّنِلل  ٌناَیب  اذه 

400 ص :  همجرت ..... :

. ناراکزیهرپ يارب  يدنپ  امنهار و  مدرم و  مومع  يارب  تسا  ینایب  تّجح و  روکذم  تایآ  ادخ و  باتک  نیا 

400 ص :  ریسفت ..... :

تبقاع هب  هراشا  ناگدننک و  بیذکت  رکذ  و  اهنآ ، تبقاع  نیقّتم و  لاح  رکذ  لیبق  زا  دـش  رکذ  هک  نیا  ای  شتایآ ، اب  نآرق  نیا  ینعی  اذـه :
. ناگدننک بیذکت  تبقاع  یئاوسر  ای  نیمز ، رد  ریس  ای  دش ، رکذ  هک  نیبّذکم ، نیقّتم و  زا  هتشذگ  ياهتّنس  ای  اهنآ ، یئاوسر 

. تسا ندرک  رهاظ  ای  هدننک ، رهاظ  ای  رهاظ ، ینعم  هب  ٌناَیب :
. تسا تیاده  ای  هدننک ، تیاده  ینعی  ًيدُه : َو  مدرم  مومع  يارب  ِساَّنِلل :

. تسا دنپ  ظعو و  ای  هدنهد ، دنپ  هدننک و  ظعو  ٌۀَظِعْوَم : َو 
. دنتسه یبسن  روما  زا  ود  نآ  اریز  تسا  لباق  ندرک  لوبق  ظعو ، تیاده و  طرش  اریز  تسا ، نیقّتم  صوصخم  َنیِقَّتُْمِلل :

401 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

401 ص :  هیآ 139 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(139  ) َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  َنْوَلْعَْألا  ُُمْتنَأ  َو  اُونَزَْحت  َو ال  اُونِهَت  َو ال 

401 ص :  همجرت ..... :

تباث و نامیا  رد  رگا  امـش  اریز  دیـشاب  كانهودـنا  ایند  عاتم  تمینغ و  توف  زا  هن  دـینک و  یتسـس  نید  راک  رد  زگره  هن  ناناملـسم  اـمش 
. دیتسه ایند  للم  نیرتهبترم  دنلب  و  مدرم ، نیرتدنمزوریپ  دیشاب  راوتسا 

401 ص :  ریسفت ..... :

هب هک  هچنآ  ببـس  هب  ندرک  داهج  زا  ینعی  تسا ، هیلع  فوطعم  تاـقّلعتم  زا  ود  نآ  نیب  لـصاف  اریز  تسا ، اوُعِراـس  رب  فطع  اُونِهَت : ـال  َو 
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. دیسر امش  هب  ردب  زور  رد  اهیتخس  نآ  ربارب  ود  هک  دینکن  یتسس  دیهدن و  ناشن  فعض  دیسر  دحا  زور  رد  امش 
دوخ نیعلا  روح  نارسمه  اب  دندیسر و  یتشهب  یلاع  تاماقم  هب  ندش  هتشک  اب  اهنآ  اریز  دیشابن ، ناتیاههتشک  رب  كانهودنا  و  اُونَزَْحت : َو ال 

. دش توف  امش  زا  اهتمینغ  زا  هک  هچنآ  رب  دیشابن  كانهودنا  زین  و  دندرک ، هقناعم 
رب امـش  نمـشد  دیّقح و  رب  امـش  نوچ  تسا  رتالاب  امـش  نأش  هکنیا  ای  دیتسه - رتالاب  اذـل  دـیاهدرک و  دوعـص  هوک  رب  امـش  َنْوَلْعَْألا : ُُمْتنَأ  َو 

یّلست و نآ  ریدقت  ره  هب  اهنآ و  رب  هبلغ  ببس  هب  دیتسه  الاب  امش  ای  شتآ ، رد  اهنآ  ياههتشک  دنتسه و  تشهب  رد  امش  ياههتشک  و  لطاب ،
. تسا يرادلد 

. دشاب نانمؤم  یّلست  ات  تسا  هدش  لزان  دحا  زور  رد  اهنآ  ندش  یمخز  هتشک و  دروم  رد  هیآ  دناهتفگ : یخرب 
ناناملسم رس  يالاب  هک  یهوک  هب  تساوخیم  نیکرشم  زا  يرگشل  اب  دیلو  نب  دلاخ  دندروخ  تسکـش  نیملـسم  هک  یتقو  دناهتفگ : یخرب 

رارق هوک  يـالاب  دنتـسج و  اهزادـناریت  زا  ياهّدـع  دـنریگ ، رارق  اـم  يـالاب  رب  دـیابن  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دورب ، تشاد  رارق 
. دش لزان  هیآ  نیا  و  دنتفرگ ، رارق  هوک  يالاب  ناناملسم  دنداد و  تسکش  ار  اهنآ  هکنیا  ات  دندرک  يزادناریت  نیکرـشم  هورگ  هب  و  دنتفرگ ،

402 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دناوخب داهج  هب  دنک و  بلط  ار  موق  هک  دومن  رما  ادخ  لوسر  هب  دنوادخ  هک  یتقو  رد  دش  لزان  دحا  زور  زا  دعب  هیآ  هک  دناهتفگ : یـضعب 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  و  دوب . هدیسر  دسر ، نانآ  هب  دیابن  هچنآ  دندوب و  هدش  یمخز  هتشک و  يرایسب  هّدع  هک  یلاح  رد 
. دش لزان  هیآ  اذل  دمآ ، نارگ  تخس  ناناملسم  رب  عوضوم  نیا  دنیآ  نوریب  رهش  زا  ام  اب  دندوب ، ام  اب  زورید  هک  یناسک 

. اُونِهَت ادخ ال  لوق  يارب  تسا  یجییهت  طرش  نآ  هکنیا  ای  دیرترب ، الاب و  امش  دیشاب  یقاب  ناتنامیا  رب  رگا  ینعی  َنِینِمُْؤم : ُْمْتنُک  ْنِإ  هک 

402 ص :  هیآ 140 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ُّبُِحی ُهَّللا ال  َو  َءادَهُش  ْمُْکنِم  َذِخَّتَی  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َمَْلعَِیل  َو  ِساَّنلا  َْنَیب  اُهلِواُدن  ُماَّیَْألا  َْکِلت  َو  ُُهْلثِم  ٌحْرَق  َمْوَْقلا  َّسَم  ْدَقَف  ٌحْرَق  ْمُکْسَسْمَی  ْنِإ 
(140  ) َنیِِملاَّظلا

402 ص :  همجرت ..... :

امش دندرک  تمواقم  اهنآ  هکنانچ  دیسر  تخس  بیسآ  تسکش و  ردب  رد  زین  امش  نانمـشد  هب  دیـسر  یبیـسآ  دحا  گنج  رد  امـش  هب  رگا 
هک ار  نآ  نانمؤم  امش  زا  ات  دوش  مولعم  نامیا  لها  ماقم  هک  مینادرگیم  قیالخ  نایم  لاوحا  فالتخا  هب  ار  راگزور  نیا  دینک  تمواقم  زین 

. درادن تسود  ار  ناراکمتس  دنوادخ  دنک و  نارگید  هاوگ  شنایعیش  و  ع )  ) یلع دننام  تسا  نید  رد  تباث 

402 ص :  ریسفت ..... :

ینعم هب  ردصم  مسا  ّمض  اب  و  تسا ، ردصم  حتف  اب  حرق »  » ای تسا ، ردصم  ود  ره  و  دناهدناوخ ، ّمض  حتف و  اب  ار  حرق » : » ٌحْرَق ْمُکْـسَسْمَی  ْنِإ 
. تسا مخز  جنر و  درد و 

. دیسر مه  موق  نآ  هب  جنر  درد و  نامه  لثم  گنج ، نامه  رد  ای  ردب  گنج  رد  ُُهْلثِم : ٌحْرَق  َمْوَْقلا  َّسَم  ْدَقَف 
403 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تمعن و  زا  نوچ  تمعن ، رورس و  هبلغ و  ماّیا  ینعی  ُماَّیَْألا : َْکِلت  َو 
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. تسوا تمعن  رورس و  تقو  ینعی  تسا  نالف  ماّیا  نیا  دوشیم : هتفگ  سپ  دننکیم ، هیانک  ماّیا  اب  رورس 
. مینادرگیم تبون  هب  ینعی  اُهلِواُدن :

ایند هب  ات  دـنوشن ، رورغم  نانمؤم  هکنیا  ات  نارفاـک ، هب  يزور  و  میهدیم ، ناـنمؤم  هب  يزور  ار  تمینغ  يزوریپ و  رورـس و  سپ  ِساَّنلا : َْنَیب 
رد هک  دنوشن  لخاد  مالـسا  رد  یئوجایند ، تهج  مه  ناقفانم  و  دنهدن ، رارق  دوخ  يایند  تحار  هلیـسو  ار  ناشنامیا  دـننک و  ادـیپ  شمارآ 

. دننکیم يرگهنتف  نینمؤم  نیب  دنوشیم و  ایبنا  محازم  تروص  نیا 
نامه هک  ادـخ  عماج  مسا  رهظم  هک  دوخ  ّیبن  هب  هکنیا  ای  دزاـس ، رهاـظ  یقیقح  ناناملـسم  هب  ار  شملع  هکنیا  اـت  اُونَمآ : َنیِذَّلا  ُهَّللا  َمَْلعَِیل  َو 

. درک ادیپ  تافتلا  مالک  رد  بیاغ  هب  مّلکتم  زا  تهج  نیا  هب  دزاس و  هاگآ  دشابیم  هّللا » »
ای دریگب ، تداهش  رد  نیما  ار  نانمؤم  هکنیا  ای  دریگب  هاوگ  مدرم  رب  ار  امـش  سانلا :) یلع   ) َءادَهُـش ناحتما  التبا و  تهج  هب  ْمُْکنِم : َذِخَّتَی  َو 

متـس نوچ  و  ادـخ ، هار  رد  ناگدـش  هتـشک  ای  ناـنمؤم ، اـی  اـیلوا ، ایـصوا و  دـننام  دوشیمن ، بیاـغ  يزیچ  ناـشلمع  زا  هک  دنتـسه  ینادرم 
نخـس نیمه  هب  تهج  نیمه  هب  و  دیتسه ، نآ  دـهاش  امـش  سپ  دوشیم ، رهاظ  نارفاک  امـش و  زا  ندـش  بولغم  بلاغ و  رثا  رب  ناراکمتس 

: هک دومرف  افتکا 
ار ناراکمتـس  دنوادخ  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  هکنآ  نمـض  نخـس  نیا  و  درادیمن ، تسود  ار  ناراکمتـس  ادخ  َنیِِملاَّظلا : ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو 

هکنانچ تساهنآ  رب  بضغ  تابثا  ماقم  لثم  رد  تّبحم  یفن  زا  دوصقم  اریز  دنکیم ، تلالد  زین  ینعم  نیا  رب  دیاز  يزیچ  رب  درادـن  تسود 
. میتفگ هتشذگ  رد  اهراب 

404 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

402 ص :  هیآ 141 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(141  ) َنیِِرفاْکلا َقَحْمَی  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َصِّحَُمِیل  َو 

404 ص :  همجرت ..... :

وحم يراکمتـس  رفیک  هب  ار  نارفاک  دنک و  لماک  كاپ و  صقن  بیع و  ره  زا  ار  نامیا  لها  راگزور ، دب  کین و  فالتخا  نیا  هب  هک  نآ  ات 
. دنادرگ دوبان  و 

404 ص :  ریسفت ..... :

كاپ ناهانگ  زا  تّیذا  لّمحت  ببس  هب  دساف و  ضارغا  اهاوه و  زا  ار  نینمؤم  تّیبولغم  ببس  هب  دنوادخ  ینعی  اُونَمآ : َنیِذَّلا  ُهَّللا  َصِّحَُمِیل  َو 
زیمت هدرک ، ادج  دـنهدیم  تبـسن  دوخ  هب  ار  مالـسا  دـندش و  رفاک  هک  نانآ  زا  دـندروآ ، نامیا  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  هکنیا  ای  دـنادرگ ،

. دنادرگ زاتمم  دهد و  زیمت  دندوب ، رفاک  نینمؤم  هملک  نالعا  هب  هک  یناسک  زا  ار  نینمؤم  ادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دهدیم .
لخاد اب  هکنیا  ای  دـنکیم ، دوبان  یـضعب  دـیعبت  یـضعب و  ندـش  ریـسا  یـضعب و  ندرک  كاله  اب  ار  نارفاک  تاذ  ینعی  َنیِِرفاْکلا : َقَحْمَی  َو 

. دربیم نیب  زا  ار  ناشرفک  رابجا ، روز و  هب  ای  تبغر  لیم و  هب  مالسا  رد  نانآ  ندرک 

404 ص :  هیآ 142 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]
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هراشا

(142  ) َنیِِرباَّصلا َمَْلعَی  َو  ْمُْکنِم  اوُدَهاج  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِمَْلعَی  اََّمل  َو  َۀَّنَْجلا  اُولُخْدَت  ْنَأ  ُْمْتبِسَح  ْمَأ 

404 ص :  همجرت ..... :

؟ دسانشیمن ار  نایابیکش  دناهدرک و  داهج  هک  ار  امش  زا  یناسک  دنوادخ  زونه  دیوشیم و  لخاد  تشهب  هب  دینکیم  نامگ 

404 ص :  ریسفت ..... :

دوشیم دافتسم  نداد  یلست  نیا  زا  هک  هچنآ  زا  تسا  « 1  » بارضا هک )... دیاهدرک  باسح  هدرک و  روصت  نینچ  ایآ   ) هلمج نیا  ُْمْتبِسَح : ْمَأ 
و
__________________________________________________

زا لاقتنا  ای  تسا و  یلبق  نخـس  لاطبا  ای  بارـضا  ینعم  دـنناد و  بارـضا  ار  نآ  دـشاب ، كاردتـسا  و  لـب »  » ینعم هب  ما »  » ظـفل هاـگره  ( 1)
، کلام نبا  دننام  اهیضعب  هک  رگید  نخس  هب  ینخس 

405 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ناـمیا و تسا : هدـش  هتفگ  هک  اـیوگ  میریگب  ییاـهنت  هب  هکلب ) « ) لـب ، » ینعم هب  اـی  هکلب ) اـیآ   ) هزمه هفاـضا  هب  لـب  ياـنعم  هب  ار  ما »  » هاوخ

. دیاهدرک داهج  دیتسه و  نمؤم  هک  دیدرک  نامگ  هکلب  دیدرکن ، تباث  دوخ  رب  يداهج 
رهاظم هولج  رد  دـنوادخ  زونه  ای  تسا ، هدـشن  رهاظ  زونه  امـش  زا  يداـهج  ینعی  ْمُْکنِم : اوُدَـهاج  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِمَْلعَی  اََّمل  َو  َۀَّنَْجلا  اُولُخْدـَت  ْنَأ 

« مل  » هک تسا  نیا  اّمل »  » و مل »  » نیب قرف  و  تسا ! هدـشن  هاگآ  هدـیدن و  يداهج  امـش  زا  شنانیـشناج ، ناربمایپ و  زا  تسا  ترابع  هک  دوخ 
« اّمل  » و دشاب ، عّقوتم  رضاح  نامز  زا  دعب  ار  یفنم  عوقو  هکنیا  نودب  رضاح ، نامز  ات  یفن  رارمتسا  هب  تافتلا  نودب  تسا  یـضام  یفن  يارب 

. تسا هیلاح  هلمج  نیا  و  رضاح . نامز  زا  دعب  یفنم  عوقو  راظتنا  عّقوت و  زین  رضاح و  نامز  ات  تسا  یضام  یفن  يارب 
هب هدش  هدناوخ  بصن  اب  ملعی » . » دسانـشیم ار  نآ  زا  هدننک  عانتما  ای  داهج  رب  هدـنزرو  تماقتـسا  هدـننک و  ربص  ادـخ  و  َنیِِرباَّصلا : َمَْلعَی  َو 
رب دشاب  فوطعم  هکنیا  ربانب  ای  ادتبم ، ریدقت  هب  دشاب  لاح  هلمج  هکنیا  ربانب  هدـش  هدـناوخ  عفر  هب  و  عم ،»  » ینعم هب  واو  زا  دـعب  نا »  » ریدـقت

. تسا هدشن  مولعم  امش  ندوب  دهاجم  زونه  دنادب و  ار  داهج  هار  رد  نایابیکش  دنوادخ  ات  دوشیم : نینچ  هیآ  ینعم  ُهَّللا و  ِمَْلعَی  اََّمل 

405 ص :  هیآ 143 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(143  ) َنوُرُْظنَت ُْمْتنَأ  َو  ُهوُُمْتیَأَر  ْدَقَف  ُهْوَْقَلت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َتْوَْملا  َنْوَّنَمَت  ُْمْتنُک  ْدََقل  َو 

405 ص :  همجرت ..... :

روتـسد نیملـسم  يارب  هکنآ  زا  شیپ  دـیدرکیم  نید  هار  رد  ندـش  هتـشک  داهج و  يوزرآ  قوش  لامک  اب  هک  دـیتسه  یناسک  نامه  اـمش 
. دیوشیم نارگن  گرم  زا  تخس  دیدش  رومأم  داهج  هب  هک  زورما  هنوگچ  سپ  دیایب  داهج 
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__________________________________________________

. تسا هدماین  ینعم  نیا  هب  زج  بارضا  نآرق  رد  هک  دناهدرک  نامگ  هیفاک  حرش  رد 
406 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

406 ص :  ریسفت ..... :

نینمؤم هب  دنوادخ  یتقو  هک  هدش  تیاور  تسا . هّیلاح  هلمج  نیا  دـیدرکیم ، تداهـش  ای  گرم  يوزرآ  امـش  َتْوَْملا : َنْوَّنَمَت  ُْمْتنُک  ْدََـقل  َو 
ام هب  ایادـخ  دـنتفگ : و  دـندش ، داهج  هب  بغار  لیام و  تسا  هدـش  هلماعم  تشهب  رد  ناشیاهلزنم  رد  ردـب  يادهـش  اب  هک  هچنآ  هب  داد  ربخ 

. دومن هئارا  نانآ  هب  ار  دحا  زور  دنوادخ  سپ  میسرب ، تداهش  هب  نآ  رد  هک  نک  هئارا  ار  یگنج 
دنوادخ سپ  دندرک . رارف  گرم  ندش و  هتشک  زا  دندروخ و  تسکـش  سپ  تساوخ ، دنوادخ  هک  ار  یـسک  رگم  دندنامن  مدق  تباث  سپ 

«1 . » دیدرکیم گرم  يوزرآ  ردب  گنج  رد  امش  دومرف :
گرم هب  هومتیأر »  » و هوقلت »  » ریمـض و  نمؤم ، ناردارب  زا  ناتناگتـشک  هدـهاشم  اب  دـیدید  ار  گرم  ینعی  ُهوُُمْتیَأَر : ْدَـقَف  ُهْوَْقَلت  ْنَأ  ِلـْبَق  ْنِم 

. تسا بابسا  نآ  تیؤر  گرم و  بابسا  اب  ندش  ورب  ور  رابتعا  هب  ریبعت  نیا  ددرگیمرب و 
هکنیا هب  لاـمتحا  هکنیا  اـت  دـشابیم  هوـمتیأر »  » دـیکأت ماـقم  رد  هلمج  نیا  و  دـینیبیم ، ناتنامـشچ  اـب  ار  گرم  امـش  ینعی  َنوُرُْظنَت  ُْمْتنَأ  َو 

. دوش عفترم  دشاب ، ندرک  لمأت  ای  ندرک  رکف  ای  بلق  تیؤر  دوصقم 

406 ص :  هیآ 144 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َو ًاْئیَـش  َهَّللا  َّرُـضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  َو  ْمُِکباقْعَأ  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  َْوأ  َتاـم  ْنِإَـف  َأ  ُلُـسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  ـَّالِإ  ٌدَّمَُحم  اـم  َو 
(144  ) َنیِرِکاَّشلا ُهَّللا  يِزْجَیَس 

406 ص :  همجرت ..... :

ای گرم  هب  زین  وا  رگا  دنتشذگ  رد  ناهج  نیا  زا  دندوب و  یناربمغیپ  زین  وا  زا  شیپ  هک  ادخ  فرط  زا  يربمغیپ  رگم  تسین  دّمحم  و 
__________________________________________________

خ 477. ص 328 ، ج 1 ، نیلقثلا : رون  ( 1)
407 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هکلب دیناسر  دهاوخن  يررـض  ادـخ  هب  دوش  ّدـترم  هک  ره  سپ  درک ، دـیهاوخ  عوجر  دوخ  تّیلهاج  نید  هب  امـش  زاب  تشذـگ  رد  تداهش 
نارازگرکش هب  ار  کین  لامعا  يازج  دنوادخ  دنام  رادیاپ  مالسا  رد  دراذگ و  نید  تمعن  رکش  سک  ره  تسا و  هتخادنا  نایز  هب  ار  دوخ 

. درک دهاوخ  اطع 

407 ص :  ریسفت ..... :

ینالوسر دنتـشذگ  رد  هک  ینالوسر  رگید  زج  تسین  یـسک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ُلُسُّرلا : ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو 
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. دنتفر هرخالاب  و  دنتشذگ ، رد  لتق  هب  ای  گرم  هب  ای  دندوب . وا  زا  لبق  هک 
دوشیم ردابتم  نهذ  رد  ینعم  نیمه  هب  گرم  هملک  اریز  هدنـشک ، تلآ  یجراخ و  بابـسا  نودـب  شدوخ  لجا  اب  دریمب ، رگا  َتام : ْنِإَف  َأ 

«. 1  » تسا لتق  زا  ریغ  توم  هک  تسا  هدمآ  حیرصت  ای  هراشا  روط  هب  رابخا  رد  و  دوش ، لامعتسا  لتق  لباقم  رد  هک  یتقو  اصوصخ 
؟ دیدرگیمرب نید  زا  دوش ، هتشک  ای  ُْمْتبَلَْقنا : َِلُتق  َْوأ 

؟ دیدرگیم رب  تّیلهاج  هب  ناتیاههتشذگ و  هب  ْمُِکباقْعَأ : یلَع 
هب هراشا  يارب  ْمُِکباـقْعَأ  یلَع  دومرف : هکنیا  هدرک و  هیبشت  تسا  رهاـظ  هک  یهار  زا  نتـشگرب  هب  تسا  سفن  قیرط  هک  ار  نید  زا  نتـشگرب 
هب یهار  زا  هک  یـسک  لـثم  دوشیم ، هار  زاـغآ  دـصقم و  هّجوتم  ترطف  بسح  هب  وا  تروـص  ددرگرب  شنید  زا  رگا  ناـسنا  هک  تسا  نیا 

. ددرگ هّجوتم  شلّوا  دصقم  يوس  هب  وا  تروص  هک  ددرگرب  بقع 
تـسا هدـش  هتـشک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هک  دـش  عیاش  مدرم  نیب  رد  دـحا  گنج  رد  یتقو  هک  تسا  هدـش  رکذ  هیآ  لوزن  هراب  رد 

. تفرگیم ناما  ام  يارب  نایفس  وبا  زا  میداتسرفیم و  ّیبا  نب  هّللا  دبع  يوس  هب  هک  دوب  یلوسر  ام  يارب  شاک  دنتفگ : اهناملـسم  زا  یـضعب 
و دنداهن ، نیمز  رب  حالس  دنتسشن و  اهنآ  زا  یضعب 

__________________________________________________

ح 153. ص 200 ، ج 1 ، یشایع : ( 1)
408 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیوش قحلم  دوخ  لّوا  نید  هب  امش  تسا ، هدش  هتشک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رگا  دنتفگ : قافن  لها  زا  ینامدرم 
زا دعب  یگدنز  و  تسا ، هدشن  هتشک  هک  دّمحم  يادخ  هدش  هتـشک  دّمحم  رگا  مدرم  يا  تفگ : کلام  نب  سنا  يومع  رـضن  نب  سنا  سپ 
رب دیریمب  و  دینک ، گنج  درکیم  گنج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  رطاخ  نامه  هب  سپ  دـیهاوخیم ، هچ  يارب  ار  ادـخ  لوسر 
ارف ار  مدرم  دـمآرب و  یگنـس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  سپـس  درم . نآ  يارب  هلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  هـک  هـچنآ 

. دوب کلام  نب  بعک  تخانش  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  یسک  لّوا  سپ  دناوخیم ،
نم هب  ربمایپ  سپ  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نیا  هک  دیهدب  تراشب  نیملسم  هورگ  يا  مداد : ادن  دنلب  يادص  اب  نم  هک  تفگ 

. دومن تمالم  رارف ، رب  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  و  دنتسویپ ، وا  هب  شباحصا  زا  یهورگ  شاب ، تکاس  هک  درک  هراشا 
. میتشگرب بقع  هب  دش و  ناسرت  ناساره و  ام  ياهلد  يدش ، هتـشک  وت  هک  دیـسر  ربخ  ام  هب  داب  وت  يادف  ام  ناردـپ  ناردام و  دـنتفگ : اهنآ 

ناناملسم تسکش  ببـس  هیآ و  رخآ  ات  ُلُسُّرلا ... ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو  دومرف : لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  نآ  زا  سپ 
رازه هس  اهنآ  و  دناهدرک ، عامتجا  وا  اب  گنج  يارب  نیکرـشم  هک  دینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  یتقو  هک  دوب  نیا  دـحا  زور  رد 

تخیگنارب داهج  رب  ار  اهنآ  درک و  عمج  ار  دوخ  باحـصا  دندوب  هدروآ  نوریب  دوخ  هارمه  زین  ار  ناشنانز  دندوب و  هدایپ  رازه  ود  هراوس و 
ار وا  يأر  ادخ  لوسر  میوریم ، نوریب  هنیدم  زا  دنتفگ : وا  لاثما  ذاعم و  نب  دعس  یلو  درک  عنم  جورخ  زا  ار  شباحـصا  ّیبا  نب  هّللا  دبع  و 
رد هک  دومن  دیکأت  تشاذگ و  هرد ) رـس  هّرد ، رد   ) بعّـشلا باب  رب  ار  ریبج  نب  هّللا  دبع  ادخ  لوسر  و  دندش ، جراخ  هنیدم  زا  درک و  لوبق 

. دنشاب یقاب  تباث و  دوخ  زکارم 
409 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تشاذگ و  نیمک  رد  هراوس  تسیود  اب  ار  دیلو  نب  دلاخ  نایفس ، وبا  و 

شباحصا ادخ  لوسر  و  دیریگب ، رارق  اهنآ  رـس  تشپ  هکنیا  ات  دیوش  جراخ  اهنآ  رب  هّرد  نیا  زا  میتخیمآ  مه  هب  گنج  رد  ام  هاگره  تفگ :
. داد ع )  ) نینمؤملا ریما  هب  ار  مچرپ  درک و  هدامآ  ار 

رد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  باحصا  و  یتخس - تسکش  دندروخ -، تسکش  نانآ  دندرب و  هلمح  شیرق  نیکرـشم  رب  راصنا  سپ 
و دش ، روهلمح  تفرگ و  تعرـس  ریبج  نب  هّللا  دـبع  رب  هراوس  تسیود  اب  دـیلو  نب  دـلاخ  فرط  نآ  زا  و  دـنتفرگ . رارق  راّفک  رکـشل  طسو 
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هک دندید  دندرک  ادخ  لوسر  باحصا  هب  هاگن  ریبج  هّللا  دبع  باحصا  تشگرب . دیلو  نب  دلاخ  سپ  دندرک ، لابقتسا  ار  نانیا  اهریت  اب  اهنآ 
. میدنام تمینغ  نودب  ام  دنتفرگ و  تمینغ  ام  نارای  باحصا و  دنتفگ : هّللا  دبع  هب  سپ  دننکیم ، تراغ  ار  موق  لام 

دندرکن و لوبق  اهنآ  یلو  میروخن  ناکت  ام  هک  هدرک  داهنـشیپ  ام  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دیـسرتب  ادخ  زا  تفگ : هّللا  دـبع 
نب دـلاخ  سپ  دـنام  یقاب  درم  هدزاود  اب  ریبج  نب  هّللا  دـبع  دـش و  یلاخ  نانآ  زکارم  هکنیا  ات  دـندرک  یلاخ  ار  اـجنآ  يرگید  زا  سپ  یکی 

. تشک هرد  رد  ّلحم  نامه  رد  ار  اهنآ  درک و  هلمح  شباحصا  ریبج و  نب  هّللا  دبع  رب  دیلو 
، تسا هتفر  الاب  مچرپ  هک  دندید  دندوب  تسکـش  هار  رد  دـنتخیرگیم ، هدروخ  تسکـش  هک  شیرق  دنتـشگرب و  بقع  هب  ناناملـسم  سپس 
ره زا  دـنتفریم و  الاب  اههوک  يوس  هب  دـندروخ و  یگرزب  تسکـش  ادـخ  لوسر  باحـصا  و  دـندرب ، هاـنپ  نآ  هب  هدـش  عمج  نآ  رود  سپ 

. دندرکیم رارف  فرط 
دنزیم و ررض  شدوخ  هب  هکلب  دنزیمن  ررض  ادخ  هب  ددرگرب  شدادجا  نید  هب  هک  یـسک  و  ًاْئیَـش : َهَّللا  َّرُـضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  َو 

. دنکیم دوبان  ار  شلسن  تعارز و 
دوز و  تسا ، هدنرب  دوس  هدـننک و  رکـش  دورب ، شیوخ  تسار  هار  رب  و  دـنامب ، تباث  شنید  رب  هک  یـسک  ینعی  َنیِرِکاَّشلا : ُهَّللا  يِزْجَیَـس  َو 

410 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هک  تسا 
رب دـیاز  دوصقم و  ظـفل  نیرترـصتخم  اـب  هک  تسا  تهج  نادـب  دومن  اـفتکا  هلمج  نیمه  رب  هکنیا  و  دـهدب ، ار  نیرکاـش  شاداـپ  دـنوادخ 

دننام ار  ادـخ  ياهتمعن  وا  هک  تسا  نیا  يارب  تسا  رکاش  دورب ، میقتـسم  هار  دـشاب و  تباث  نید  رد  رگا  هکنیا  و  دـنکیم . هدافا  ار  دوصقم 
دنکیم فرصم  تسا ، هدش  هدیرفآ  نآ  رطاخ  هب  هک  يزیچ  نامه  رد  ار  همه  روعـش و  ملع و  ندب و  ياضعا  ندب و  و  اوق ، كرد و  تالآ 

زیچ نآ  يارب  هک  دـنکیم  فرـص  يزیچ  نامه  رد  ار  شیاهتمعن  نوچ  دـنکیم ، ظـفح  شماـعنا  رد  ار  وا  تمظع  معنم و  ّقح  یفرط  زا  و 
. تسا هدش  قلخ 

یقاب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دزن  ناناملـسم  تسکـش  تقو  رد  هک  تسا  یکدنا  هّدع  و  ع )  ) یلع اجنیا  رد  نیرکاش  زا  دوصقم  و 
. دندنام

هب ار  شیور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دندروخ  تسکـش  دحا  زور  رد  ناناملـسم  هک  یتقو  تسا : هدش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا 
زا یکی  ماهدرم ، هن  و  ماهدش ، هتـشک  هن  متـسه ، ادخ  لوسر  نم  متـسه ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  نم  تفگ : دـینادرگرب و  اهنآ  فرط 

ربمایپ اب  لاح  نیا  رد  و  میدروخ ، تسکـش  ام  هک  یلاح  رد  دـینکیم  زین  هرخـسم  ار  ام  نـآلا  تفگ : دومن و  هجوت  ربماـیپ  يوس  هب  هباـحص 
زا وت  وش و  فرـصنم  هناجد  وبا  ای  تفگ : دناوخ و  ارف  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  سپ  دـنام ، هّللا ) ۀـمحر   ) هناجد وبا  و  ع )  ) یلع طقف 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  يولج  دـمآ  دـش و  دـنلب  هناـجد  وبا  سپ  متـسه ، وا  نم  منم و  وا  سپ  ع )  ) یلع اـّما  و  یتسه ، دازآ  نم  تعیب 
دازآ وت  تعیب  زا  ار  مدوخ  نم  هّللا  هن و  تفگ : درک و  دنلب  نامـسآ  هب  ور  ار  شرـس  دـنگوس و  ادـخ  هب  هن ، تفگ : درک و  هیرگ  تسـشن و 

؟ هّللا لوسر  ای  مدرگرب  یسک  هچ  يوس  هب  سپ  ماهدرک ، تعیب  وت  اب  نم  ماهدادن ، رارق 
کیدزن هک  یلجا  ای  و  دوشیم ؟ انف  هک  یلام  و  دوشیم ؟ بارخ  هک  ياهناخ  اـی  دریمیم ؟ هک  يدـنزرف  اـی  دریمیم ؟ هک  يرـسمه  يوس  هب 

؟ تسا هدش 
، دروآ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  تمدخ  ار  وا  ع )  ) یلع سپ  دـش ، هتـشک  ات  درک  گنج  روط  نیمه  وا  و  تخوس ، وا  لاح  هب  شلد  ربمایپ 

411 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ای  درک  ضرع  سپ 
. يدرک افو  بوخ  دومرف  و  یلب ، دومرف : مدرک ؟ افو  متعیب  هب  هّللا  لوسر 

هلمح پچ  هب  درکیم  عفد  هک  تسار  زا  و  درکیم ، عفد  ار  نآ  ع )  ) یلع دندرکیم  هلمح  تسار  فرط  زا  دـندربیم  هلمح  ربمایپ  رب  مدرم 
سپ دـش ، هعطق  هس  ع )  ) یلع ریـشمش  هکنیا  اـت  دوـب  روـط  نیمه  درکیم ، عـفد  ار  نمـشد  پـچ  فرط  زا  ع )  ) یلع تـقو  نآ  دـندرکیم ،
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نآ رد  تسا . هدش  هعطق  هعطق  هک  تسا  نم  ریـشمش  نیا  درک : ضرع  و  تشاذگ ، نیمز  رب  ربمایپ  يولج  ار  ریـشمش  و  دمآ ، ربمایپ  تمدخ 
رازراک گنج و  ترثک  زا  ار  یلع  قاس  ود  شزرل  ادـخ  لوسر  یتقو  داد . یلع  هب  ار  راـقفلا  وذ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  دوب  عقوم 

یهاوخب رگا  ینک و  رهاظ  ار  تنید  هک  يداد  هدـعو  اراگدرورپ  تفگ : درکیم  هیرگ  هک  یلاـح  رد  درک  دـنلب  نامـسآ  هب  ار  شرـس  دـید 
. یتسین زجاع  ناوتان و 

مادقا دیوگیم : هک  مونشیم  مونشیم و  يدیدش  يادص  نم  هّللا  لوسر  ای  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  تمدخ  ع )  ) یلع سپ 
ربماـیپ سپ  منزب . ار  وا  نم  هکنیا  زا  لـبق  دریمیم  دـتفایم و  هک  منیبیم  هـکنیا  رگم  مـنکیمن  ار  یـسک  ندز  دـصق  و  « 1  » موزیح يا  نـک 

جیاتن زا  نیا  دّـمحم  ای  تفگ : داتـسیا و  ربمایپ  رانک  رد  دـمآ و  لیئربج  سپـس  تسا ، هکئالم  لیفارـسا و  لیئاکیم و  لـیئربج و  نیا  دومرف :
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  سپ  تسا ، يردارب  تاساوم و  نامه 

نیرکاّشلا هّللا  يزجیس  و  دش : لزان  و  « 2  » ثیدح رخآ  ات  متسه ... امش  زا  نم  و  تفگ : لیئربج  سپ  یلع ، زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  انامه 
. تسا هدیسر  زین  ع )  ) قداص ماما  زا  هک  تسا  یتیاور  نومضم  ینعم  نیا  و 

نم دالوا  نم  زا  دعب  سپس  تسا ، رکـش  ربص و  هب  فوصوم  هک  تسا  نامه  ع )  ) یلع هک  دیـشاب  هاگآ  تسا : هدمآ  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  و 
بلص زا 
__________________________________________________

. تسا موزیح  لیئربج  بسا  مسا  ( 1)
.482 ص 329 ، ج 1 ، نیلقثلا : رون  ( 2)

412 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هک دوب  نیا  نآ  دندروآ و  دیدپ  ادخ  لوسر  زا  دعب  نیقفانم  هک  تسا  يزیچ  زا  هیانک  هیآ  هک  دوشیم  رهاظ  رابخا  زا  و  « 1  » تسا ع )  ) یلع

. دندرک كرت  ع )  ) یلع ّقح  رد  ار  ربمایپ  ّتیصو  دنتشگرب و  ع )  ) یلع زا 
تعرس و اب  نانچ  وا  زا  دعب  درب و  الاب  شدوخ  يوس  هب  دناوخ و  ارف  ار  شربمایپ  دنوادخ  هکنیا  ات  تسا : هدمآ  ع )  ) یلع زا  لقن  یثیدح  رد 
ار رکـشل  هبیتک  و  دـندرک ، بلط  ار  اهنوخ  و  دـندرک ، تشپ  زیچ  همه  رب  دنتـشگرب و  بقع  هب  قرب  زا  ياهقرج  ای  باوخ  زا  ياهظحل  دـننام 
، دندش نادرگ  ور  وا  ماکحا  زا  دنداد و  رییغت  ار  ادخ  لوسر  راثآ  دندومن و  ناریو  ار  اهرهـش  و  دندرک ، بارخ  ار  هزاورد  و  دندومن ، رهاظ 

«2 . » دندرک باختنا  دننامه  وا  يارب  دوب  هداد  رارق  نیشناج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  ار  نآ  دندش ، رود  وا  راونا  زا  و 
: دومرف دنتـسه ؟ یناسک  هچ  رفن  هس  نآ  دـش : هتفگ  رفن ، هس  زج  دنتـشگرب ، مدرم  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  هک  دومرف  هک  تسا  ع )  ) رقاب ماما  زا 

. یسراف ناملس  و  رذ ، وبأ  دادقم ،
ّتیریدم هک  تسا  نآ  روظنم   ) دـخرچیم اهنآ  اب  بایـسآ  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  دومرف :) سپ  ، ) دـندیمهف یکدـنا  زا  سپ  زین  ینامدرم 

زا ترـضح  هکیلاح  رد  دندیزگرب ) تفالخ  هب   ) دـندروآ ار  نینمؤملا  ریما  هکنیا  ات  دـندرک  ابا  تعیب  زا  و  دـنراد ،) ار  نآ  تسایر  هعماج و 
تیاور ع )  ) قداص ماـما  زا  و  « 3  » هیآ رخآ  ات  ٌلوُسَر ... اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو  تسادـخ : لوق  نیا  و  دـندرک . تعیب  وا  اـب  تشاد و  هارکا  راـک  نیا 

َأ دیامرفیم : یلاعت  يادخ  دش ، هتشک  ای  درم  ص )  ) ّیبن هک  دینادیم  ایآ  دومرف : وا  ندش  هتـشک  و  ص )  ) ّیبن گرم  هراب  رد  هک  تسا  هدش 
. ثیدحرخآ ات  « 4 ... » ْمُِکباقْعَأ یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  َْوأ  َتام  ْنِإَف 

__________________________________________________

ص 358. ج 1 ، یفاص : ( 1)

ص 359. ج 1 ، یفاص : ( 2)

ص 319. ج 1 ، ناهرب : ( 3)
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ح 152. ص 200 ، ج 1 ، یشایع : ( 4)
413 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

413 ص :  هیآ 145 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

يِزْجَنَـس َو  اـْهنِم  ِِهتُْؤن  ِةَرِخآـْلا  َباَوث  ْدُِری  ْنَم  َو  اـْهنِم  ِِهتُْؤن  اْینُّدـلا  َباَوث  ْدُِری  ْنَم  َو  ًـالَّجَُؤم  ًاـباتِک  ِهَّللا  ِنْذِإـِب  ـَّالِإ  َتوُمَت  ْنَأ  ٍسْفَِنل  َناـک  اـم  َو 
(145  ) َنیِرِکاَّشلا

413 ص :  همجرت ..... :

عاتم نتفای  يارب  هک  ره  تسا و  تبث  ینّیعم  تقو  هب  یهلا  ياضق  حول  رد  سک  ره  لـجا  هک  درم ، دـهاوخن  ادـخ  ناـمرف  هب  زج  سک  چـیه 
هّتبلا مینادرگ و  شرادروخرب  ترخآ  تمعن  زا  دـیامن ، یعـس  ترخآ  باوث  يارب  هک  ره  مینک و  شدـنمهرهب  اـیند  زا  دـنک ، شـشوک  اـیند 

. داد دهاوخ  کین  يازج  ار  نارازگساپس  دنوادخ 

413 ص :  ریسفت ..... :

. تسا لتق  زا  ّمعا  ییانعم  اجنیا  رد  توم  زا  دوصقم  هک  ایوگ  َتوُمَت : ْنَأ  ٍسْفَِنل  َناک  ام  َو 
زا دـسرب  اهنآ  هب  هچ  ره  هک  تسا  نانآ  هب  نداد  یّلـست  نینمؤم و  ياهلد  تیوقت  نیا  و  ادـخ ، نتـسناد ) زاجم   ) هحابا اب  ینعی  ِهَّللا : ِنْذِإـِب  اَّلِإ 

ببـس هب  اههتـشک  حاورا  رگا  و  حور ، جورخ  يارب  وا  صیخرت  ملع و  اب  رگم  دریذپیمن  قّقحت  هدنیآ  هتـشذگ و  ثداوح  زا  نآ  ریغ  لتق و 
ترـسح اههتـشک  رب  دنـسرتیم و  لتق  زا  دـننکیم و  یتسـس  داهج  زا  هک  تسا  هدـش  هچ  سپ  دوشیم ، جراخ  توم  اب  دوشن  جراـخ  لـتق 

. دنروخیم
. فوذحم لعف  يارب  قلطم  لوعفم  ای  تسا  توم  لیوأت  هب  نآ  اریز  َتوُمَت ، ْنَأ  زا  تسا  لاح  ًاباتِک :

. دتفایمن ولج  دنک  گنج  رگا  و  دتفایمن ، ریخأت  دنک  رارف  گرم  زا  رگا  و  دنکیمن ، فّلخت  شتقو  زا  هک  يوحن  هب  ّتقوم  ینعی  اًلَّجَُؤم :
هتشاد زاب  داهج  لاتق و  زا  ار  وا  ایند  هب  شایگتسباو  و  هدرک ، لوغـشم  ار  وا  ایند  هک  تسا  یـسک  زا  هیانک  اْهنِم : ِِهتُْؤن  اْینُّدلا  َباَوث  ْدُِری  ْنَم  َو 

414 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  زاب  رما  لاثتما  زا  ار  وا  دحا ، زور  ياهتمینغ  هک  تسا  یسک  زا  هیانک  زین  و  تسا ،
داهج زا  زور  نآ  هک  تسا  یسک  زا  هیانک  زین  و  راصنا ، زا  یضعب  دننام  هتشادزاب  داهج  زا  ای  ریبج ، نب  هّللا  دبع  باحصا  دننام  تسا ، هتشاد 

. دومن كرت  ار  ص )  ) لوسر درک و  رارف 
زا و  ریبج ، نب  هّللا  دـبع  باحـصا  زا  یـضعب  لثم  دـندنام  تباث  رما  لاثتما  رب  هک  تسا  یناسک  زا  هیانک  اْهنِم : ِِهتُْؤن  ِةَرِخآـْلا  َباَوث  ْدُِری  ْنَم  َو 

. دندرک ادیپ  تاجن  ای  دندش و  هتشک  ای  دندنام ، تباث  داهج  رد  هک  یناسک 
ششوک دهج و  هک  دنتـسه  یناسک  نیرکاش  زا  دوصقم  هکنیا  ای  تسا  ریمـض  ياج  هب  رهاظ  مسا  نتـشاذگ  لیبق  زا  َنیِرِکاَّشلا : يِزْجَنَـس  َو 

ادخ نید  زا  نالعا و  ار  ّقح  هملک  دننک و  لاثتما  ار  ادخ  رما  ات  دنداهن ، رـس  تشپ  ار  ترخآ  ایند و  و  دندرک ، لوذبم  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ 
(. ع  ) یلع دننام  دننک ، تیامح 

شاداپ ازج و  ار  نیرکاش  ام  و  تسا ، رکاش  وا  دـنک  اهر  ار  ترخآ  ایند و  باوث  دـهاوخب و  ار  ادـخ  هجو  هک  یـسک  تسا : هتفگ  هک  اـیوگ 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 961 

http://www.ghaemiyeh.com


. میهدیم
ّما هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبن  و  دیسر ، تحارج  تصش  ع )  ) یلع ترـضح  هب  دحا ، زور  رد  دومرف : هک  هدش  هداد  تبـسن  ع )  ) رقاب ماما  هب 

زاـب يرگید  مخز  هکنیا  رگم  مینکیمن  هجلاـعم  ار  اـهمخز  زا  یئاـج  اـم  دـنتفگ : اـهنآ  دـنیامن ، اوادـم  ار  وا  هک  درک  رما  هـّیطع  ّما  مـیلس و 
نآ شتـسد  اب  ربمایپ  و  دندمآیم ، وا  تدایع  هب  ناناملـسم  دش و  لخاد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  میدیـسرت و  وا  رب  ام  و  دوشیم ،
هک یمخز  ره  سپ  تسا ، روذعم  هدش و  شیامزآ  وا  دـنیبب ، مخز  ادـخ  هار  رد  هنوگ  نیا  هک  يدرم  تفگیم : درکیم و  حـسم  ار  اهمخز 

. درکیم ادیپ  مایتلا  دیشکیم  تسد  نآ  يور  ربمایپ 
نآ دومن و  رکـش  وا  يارب  نآرق  زا  اج  ود  رد  زین  دنوادخ  سپ  مدومنن ، تشپ  و  مدرکن ، رارف  نم  هک  ار  يادخ  دمح  دومرف : ع )  ) یلع سپ 

415 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  لوق 
. تسا « 1  » َنیِرِکاَّشلا يِزْجَنَس  َنیِرِکاَّشلا و  ُهَّللا  يِزْجَیَس  َو  ادخ :

415 ص :  هیآ 146 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(146  ) َنیِِرباَّصلا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو  اُوناکَتْسا  اَم  َو  اوُفُعَض  ام  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهباصَأ  اِمل  اُونَهَو  امَف  ٌرِیثَک  َنوُّیِّبِر  ُهَعَم  َلَتاق  ٍِّیبَن  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو 

415 ص :  همجرت ..... :

هار رد  هک  ییاهیتخـس  اب  نامیا  لها  لاح  نیا  اب  دناهدش و  هتـشک  گنج  رد  شناوریپ  زا  يدایز  ّتیعمج  يربمایپ  هک  هداد  خر  رایـسب  هچ 
دنتفرگ شیپ  تابث  ربص و  هار  دندرواین و  ورف  نمشد  راب  ریز  هب  رس  دندشن و  نوبز  كانمیب و  زگره  دندرک و  تمواقم  دیسر  اهنآ  هب  ادخ 

. درادیم تسود  ار  نارباص  دنوادخ  هک 

415 ص :  ریسفت ..... :

« نّیاک  » ربخ نآ  و  تسا . هدـش  هدـناوخ  هلعافم  باب  زا  لتاق »  » نینچ مه  لوهجم و  تروص  هب  لتق »  » تروص ود  هب  َلَتاق : ٍِّیبَن  ْنِم  ْنِّیَأَـک  َو 
ریمض و  هعوفرم )  ) تغل همجرت و  رد  اددجم  ددرگیمرب . ّیبن  هب  هک  تسا  وه  رتتسم  ریمـض  نآ » لعاف   » نآ عوفرم  و  ّیبن ، تفـص  ای  تسا ،

. دوش تّقد  (ه )
يادتبم ای  تسا ، ربخ  زا  هدـننک  زاینیب  هک  تسا  یعوفرم  و  هدـش ، نآ  عوفرم  هب  افتکا  تسادـتبم و  َنوُّیِّبِر : ُهَعَم  ادـخ  لوق  تروص  نیا  رد 

«: ریثک  » و تسادتبم ، ربخ  ای  ربخ ، زا  دعب  ربخ  ای  تسا ، تفص  زا  دعب  تفص  ای  تسا ، لاح  هلمج  و  تسا ، مّدقم  ربخ  رّخؤم و 
فوذـحم ربخ  دـنامیمن  یقاب  يربخ  نّیأک »  » يارب هک  هوجو  یـضعب  ربانب  و  تسادـتبم . ربخ  ای  ربخ ، زا  دـعب  ربخ  ای  تفـص  زا  دـعب  تفص 

تفـص ریثک »  » و تسا ، ربخ  ای  تفـص  هلمج  تسا و  لتاق »  » هب قّلعتم  هعم »  » تروص نیا  رد  و  تسا ، نویبر » « » لتاق  » عوفرم هکنیا  ای  تسا ،
. تسادتبم ربخ  ای  ربخ ، زا  دعب  ربخ  ای  تسا ، فوذحم  ماگنه  نیا  رد  نّیأک »  » ربخ و  تسا ، تفص  زا  دعب 

ءار حتف  هب  تسا و  تبسن  تارییغت  زا  ءار  رسک  تسا و  ّبر  هب  بوسنم  نوّیبر »  » و
__________________________________________________

ص 359. ج 1 ، یفاص : ( 1)
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416 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
« ّیبر  » عمج نّویبر »  » هک تسا  نکمم  و  دشابیم ، شدوخ  یلـصا  تأیه  زا  رییغت  هرـسک  دننام  ءار  ّمض  هب  و  تسا ، هدش  هدناوخ  لصا  قبط 
هد هب  ربخ  رد  دوشیم و  مومـضم  ّهبر »  » هاگ ینعم  نیمه  هب  و  رازههد . ینعم  هب  اـی  دـشاب ، ریثک  تعاـمج  ینعم  هب  هرـسک  اـب  ّهبر »  » بوسنم

«1 . » تسا هدش  ریسفت  رازه 
. دشابیم دحا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  لتق  هعیاش  ماگنه  رد  نانآ  یتسس  زا  هیانک  تسا و  نانآ  يرادلد  نینمؤم و  تّیوقت  زین  نیا  و 

. دندرکن ادیپ  ناشنید  رما  هب  مایق  زا  داهج و  زا  يأر  یتسس  ینعی  اُونَهَو : امَف 
ندـش و یمخز  ای  نانآ ، زا  یـضعب  ندـش  هتـشک  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  لتق  زا  تسا  هدیـسر  اهنآ  هب  هک  هچنآ  زا  ینعی  ْمَُهباصَأ : اِمل 

. لاوما تراغ 
«. مهباصا  » و اونهو »  » و لتاق »  » يارب تسا  هیف  عزانتم  ای  مهباصأ »  » فرظ ِهَّللا : ِلِیبَس  ِیف 

. تسا يأر  رد  یتسس  فعض  زا  دوصقم  اهندب و  رد  فعض  نهو  زا  دوصقم  هکنیا  ای  دندشن ، فیعض  ناشیاهندب  رد  اوُفُعَض : ام  َو 
هحتف تروص  نیا  رد  دندشن ، لیلذ  تنکـسم  زا  ینعی  تسا ، يراوخ  ّتلذ و  ینعم  هب  تنکـسم  زا  دشاب  لاعتفا  باب  زا  رگا  اُوناکَتْـسا : اَم  َو 

لتق هعیاش  ماگنه  رد  هک  تسا  يزیچ  زا  هیانک  نآ  و  دش ، وا  ربنامرف  عیطم و  ینعی  هل » ناک   » زا تسا  لاعفتسا  باب  زا  ای  هدش ، عابـشا  فاک 
هکنانچ دندرکن  یتسس  اهنآ  ینعی  دریگب ، ناما  ام  يارب  نایفس  وبا  زا  دیربب . ّیبا » نب  هّللا  دبع   » شیپ ار  ام  دنتفگ : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن 

لاتق و رب  هکلب  دیدرک ، ّللذت  امش  هکنانچ  دندزن  يراوخ  ّتلذ و  هب  ار  ناشدوخ  نمشد ، شیپ  و  دیدروخ ، تسکش  دیدرک و  یتسـس  امش 
. دندرک ربص  داهج 

دحا گنج  رد  هک  ینانآ  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  َنیِِرباَّصلا : ُّبُِحی  ُهَّللا  َو 
__________________________________________________

ص 360. ج 1 ، یفاص : ( 1)
417 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد دراد . تسود  ار  نانآ  ادخ  دندرک ، هشیپ  ربص  هک  ینانآ  دـناهتفرگ و  رارق  ضغب  دروم  تابث  مدـع  رارف و  تهج  هب  دـندرکن ، هشیپ  ربص 
کی اـب  دوشیم  هدافتـسا  قباـس  هیآ  زا  ینعم  نیا  اریز  درک  اـفتکا  َنیِِرباَّصلا  ُّبُِحی  ُهَّللا  َو  ناـیب  هب  رظن و  فرـص  اوربص » و   » نتفگ زا  اـجنیا 

. دناهدرک رارف  داهج  زا  هک  تسا  یناسک  هب  تبسن  وا  ضغب  زا  هیانک  و  نانآ ، هب  تبسن  ادخ  ّتبحم  تابثا  نآ  و  یفاضا ، بلطم 

417 ص :  هیآ 147 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(147  ) َنیِِرفاْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  انْرُْصنا  َو  انَماْدقَأ  ْتِّبَث  َو  انِْرمَأ  ِیف  انَفارْسِإ  َو  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغا  اَنَّبَر  اُولاق  ْنَأ  َّالِإ  ْمَُهلْوَق  َناک  ام  َو 

417 ص :  همجرت ..... :

هراب رد  هک  یمتـس  هانگ و  زا  دوخ  مرک  هب  اراگدرورپ  راب  هک  دنتفگیمن : نیا  زج  دـناهدشن و  هدـنهانپ  ادـخ  هب  زج  یتخـس ، چـیه  رد  اهنآ 
. نادرگ رّفظم  نارفاک  وحم  رب  ار  ام  راد و  مدق  تباث  ار  ام  رذگ و  رد  میاهدرک  دوخ 

417 ص :  ریسفت ..... :
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هکنیا زج  اُولاق : ْنَأ  اَّلِإ  دنتـشادن  ینخـس  رگید  ناشراگدرورپ  ياضر  تهج  رثکا  ّدح  دوخ و  نید  رد  ندوب  تباث  اب  ینعی  ْمَُهلْوَق : َناک  ام  َو 
: دنتفگیم لاق  ای  لاح  نابز  هب 

نید رد  يریگتخـس  اب  هک  دـندوب  یناسک  نانآ ، َنیِِرفاْکلا : ِمْوَْقلا  یَلَع  انْرُْـصنا  َو  انَمادـْقَأ  ْتِّبَث  َو  انِْرمَأ  ِیف  انَفارْـسِإ  َو  اـَنبُونُذ  اـَنل  ْرِفْغا  اَـنَّبَر 
بلط وا  زا  دندرب و  هانپ  وا  هب  و  دندومن ، رافغتسا  ار  ناشراگدرورپ  و  دندیسرت ، ناشناهانگ  زا  راگدرورپ  هار  رد  یعس  تیاهن  لذب  و  دوخ ،

دیتساوخ و  دیدرک ، شومارف  ار  ناتناهانگ  دیدش و  رورغم  هک  امش  فالخ  هب  دنوش . زوریپ  ادخ  نانمشد  ناشنانمشد و  رب  هک  دندرک  يرای 
. دیربب هانپ  ّیبا  نب  هّللا  دبع  نایفس و  یبا  دننام  ناتنانمشد  هب 

417 ص :  هیآ 148 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(148  ) َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو  ِةَرِخْآلا  ِباَوث  َنْسُح  َو  اْینُّدلا  َباَوث  ُهَّللا  ُمُهاتآَف 
418 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

418 ص :  همجرت ..... :

. درادیم تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  هک  دینادرگ  ناشبیصن  ار  ترخآ  رد  باوث  ایند و  رد  يزوریپ  حتف و  دنوادخ ، سپ 

418 ص :  ریسفت ..... :

اهنآ هب  زین  دنوادخ  وا ، زا  یهاوخ  يرای  رافغتـسا و  ادـخ و  هب  ناشندرب  هانپ  داهج و  رب  نانآ  تابث  ببـس  هب  ینعی  اْینُّدـلا : َباَوث  ُهَّللا  ُمُهاتآَف 
هملک ّولع  ببـس  هب  اهنیا  همه  داد . گنج  زا  یتحار  ترهـش و  هزاوآ و  نسح  و  نانمـشد ، بولق  رد  بعر  و  تبیه ، و  تمینغ ، و  يزوریپ ،

. تسوا اب  تاجانم  ادخ و  برق  زا  ندرب  تّذل  همه ، زا  رتالاب  و  اهنآ ، هب  ناشنانمشد  میلست  ناناملسم و 
هک یفاصوا  نآ  هاوخ  یتشهب ، ياهتمعن  و  ناوضر ، تشهب  و  ندـع ، تشهب  دـننام  هیلاـع  تاـّنج  زا  یلاـع  بتارم  و  ِةَرِخآـْلا : ِباَوث  َنْسُح  َو 

ار نسح »  » ظفل ترخآ  باوث  رد  تسا . هدرکن  روطخ  رـشب  بلق  رب  الـصا  هدـشن و  فیـصوت  هک  یفاصوا  هاوخ  هدـش و  فیـصوت  نونکاـت 
هب دنوادخ  تسا و  رتبوخ  یضعب  بوخ و  اههبترم  نآ  زا  یضعب  هک  تسا ، رایسب  بتارم  ياراد  ترخآ  باوث  هکنیا  هب  راعشا  يارب  دروآ 

روط هب   ) وکین هبـسّنلاب  اـهنآ  نسحا  دـشاب  بوخ  بتارم  همه  هک  دـشاب  یبتارم  ياراد  يزیچ  یتـقو  اریز  تسا ، هداد  ار  رتبوخ  ناناملـسم 
تفگ ناوتیم  نیرتوکین )  ) رتالاب بتارم  هب  تبـسن  دشابن  رتوکین  هک  یتما  هب  تروص  نیا  رد  اریز  دـشابیم . یلیـضفت ) تفـص  هن  قلطم و 

. درادن ینسح  هک 
هن تسا  هدـش  هدیجنـس  ترخآ  باوث  هب  تبـسن  هیآ  رد  یلو  تسا  بوخ  باوث  قلطم  و  دـشاب ، ترخآ  باوث  قلطم  دوـصقم  تسا  نکمم 

. درادن ینسح  ایند  باوث  هک  ایوگ  ایند ، باوث  هن  تسانتعا  دروم  ترخآ  باوث  هکنیا  يارب  ایند ، باوث 
راکوکین نانآ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ریمض ، ياج  هب  رهاظ  مسا  نتشاذگ  دراد ، تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  و  َنِینِـسْحُْملا : ُّبُِحی  ُهَّللا  َو 

. تسا ّتبحم  ّتلع  هب  هراشا  یفرط  زا  و  دنتسه ، نسحم  و 
419 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

419 ص :  هیآ 149 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]
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هراشا

(149  ) َنیِرِساخ اُوِبلَْقنَتَف  ْمُِکباقْعَأ  یلَع  ْمُکوُّدُرَی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اوُعیُِطت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

419 ص :  همجرت ..... :

. دیدرگیم راکنایز  دننادرگیمرب و  ّتیلهاج ) رفک و   ) بقع هب  ار  امش  دینک  يرادربنامرف  نارفاک  زا  رگا  دیاهدروآ . نامیا  هک  یناسک  يا 

419 ص :  ریسفت ..... :

دز هیانک  اهنآ  هب  هکنآ  زا  سپ  یلاعت  يادـخ  دـیدروآ . نامیا  يرهاظ  توعد  لوبق  هّماـع و  تعیب  اـب  هک  یناـسک  يا  اُونَمآ : َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
شتحیـصن و  دنریگ ، دنپ  شنخـس  زا  هکنیا  ات  دیامن  بذج  ار  نانآ  ياهلد  هدومن و  فطل  اهنآ  هب  ات  داد ، رارق  باطخ  ادـن و  دروم  ار  نانآ 

. دنریذپب ار 
هب نتـشگرب  هب  ریبـعت  هجو  دـننادرگیمرب . رفک  هب  ار  امـش  دـینک  يوریپ  ار  نارفاـک  رگا  ْمُِکباـقْعَأ : یلَع  ْمُکوُّدُرَی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اوـُعیُِطت  ْنِإ 

ددرگرب و قیرط  زا  هک  هنوگ  نیدـب  ترطف ، رب  ندـنام  یقاب  اـب  تسا  نید  زا  نتـشگرب  لـیثمت  ریبعت  نیا  هک  میتفگ  دـش و  رکذ  ناگتـشذگ 
. دشاب لّوا  دصقم  هب  تروص  هّجوت 

هدـش لزان  نیقفانم  دروم  رد  هیآ  دومرف : هک  تسا  بوسنم  ع ،)  ) نینمؤملا ریما  نمؤم ، نز  درم و  ره  يالوم  میالوم و  هب  َنیِرِـساخ : اُوِبلَْقنَتَف 
«1 . » دیدرگرب ناتنید  يوس  هب  ناتناردارب و  شیپ  دنتفگ : ناشیا  هب  ناناملسم  تسکش  ماگنه  دحا ، زور  رد  اهنآ  هک  هاگنآ  تسا ،

419 ص :  هیآ 150 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(150  ) َنیِرِصاَّنلا ُْریَخ  َوُه  َو  ْمُکالْوَم  ُهَّللا  َِلب 
__________________________________________________

ح 493. ص 339 ، ج 1 ، نیلقثلا : رون  ( 1)
420 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

420 ص :  همجرت ..... :

. تسا ناگدننک  يرای  نیرتهب  وا  تسامش و  رای  ادخ  هک  دیئوجم  يرای  نارفاک  زا  ناناملسم  يا 

420 ص :  ریسفت ..... :

. تسامش يالوم  هدننک و  يرای  دنوادخ  هکلب  دنتسین ، امش  يالوم  دننادرگیم  رب  ناتنید  زا  ار  امش  هک  نیقفانم  نیا  ینعی  ْمُکالْوَم : ُهَّللا  َِلب 
. دینکن يرای  تساوخرد  نایفس  وبا  ّیبا و  نب  هّللا  دبع  دننام  يدارفا ، زا  رگید  سپ  تسا ، هدننک  يرای  نیرتهب  وا  و  َنیِرِصاَّنلا : ُْریَخ  َوُه  َو 
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420 ص :  هیآ 151 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(151  ) َنیِِملاَّظلا يَْوثَم  َْسِئب  َو  ُراَّنلا  ُمُهاوْأَم  َو  ًاناْطلُس  ِِهب  ْلِّزَُنی  َْمل  ام  ِهَّللِاب  اوُکَرْشَأ  اِمب  َبْعُّرلا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِبُوُلق  ِیف  یِْقُلنَس 

420 ص :  همجرت ..... :

هاگلزنم دوبن و  یلیلد  یتقیقح و  نآ  رب  الـصا  هک  دنداد  رارق  کیرـش  ادخ  يارب  ار  يزیچ  هک  اریز  مینک  ناساره  كانمیب و  ار  نارفاک  لد 
. ناراکمتس هاگمارآ  هب  ادب  تسا و  خزود  شتآ  اهنآ 

420 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

ّتیوقت تساهنآ  روای  رای و  دنوادخ  هکنیا  هب  ار  اهنآ  و  دومن ، فطل  نانآ  هب  دنوادخ  هکنآ  زا  سپ  َبْعُّرلا : اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِبُوُلق  ِیف  یِْقُلنَس 
. دوش لیمکت  نیملسم  تیوقت  و  مامت ، ادخ  يرای  هکنیا  ات  دزادنیب  بعر  سرت و  ناشنانمشد  بولق  رد  هک  داد  هدعو  درک ،

سرت ناشنانمـشد  بولق  رد  درک و  يرای  ناشنانمـشد  رب  ار  اهنآ  درک و  افو  دـحا  رد  ناناملـسم  تسکـش  زا  دـعب  شاهدـعو  هب  دـنوادخ  و 
. دندرکن فقوت  هّکم  هب  ندیسر  ات  دننک  بیقعت  ار  اهنآ  ناناملسم  هکنیا  سرت  زا  دندرک و  رارف  اهنآ  هک  يوحن  هب  تخادنا 

دندروآ . كرش  وا  تعاطا  ادخ و  دوجو  رد  هکنیا  تلع  هب  ینعی  ِهَّللِاب : اوُکَرْشَأ  اِمب 
421 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب هک  یکیرش  دنداد  رارق  کیرش  ادخ  يارب  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  لاصتا . ای  ببـس ، ای  تسا ، فرظ  هب »  » رد ءاب » : » ًاناْطلُـس ِِهب  ْلِّزَُنی  َْمل  ام 
هک یلیلد  نینچمه  و  هدشن ، لزان  دشاب  هتشاد  تعاط  رد  ادخ  هب  كرـش  رب  تلالد  هک  یلیلد  ناهرب و  شندوب  کیرـش  تهج  زا  نآ  ببس 

. تسا هتشادن  دوجو  دیامن  کیرش  هب  رظن  هّجوت و  زاوج  رب  تلالد 

421 ص :  وا .....  ناهرب  نذا و  ببس  هب  ادخ  هب  ندروآ  كرش  قیقحت 

هاگنآ و  تسا . ضحم  رفاک  داقتعا  لاح و  رظن  زا  غولب  زیمت و  نس  لیاوا  ات  یکدوک  ناوا  زا  مالّـسلا  هیلع  نیموصعم  زا  ریغ  ناسنا  هک  نادب 
رظن زا  تروص  نیا  رد  دنک ، ادیپ  دیحوت  هب  داقتعا  هدش و  بذج  شتقو  ّیبن  زا  تعاطا  هب  دـنک و  کمک  ار  وا  قیفوت  رگا  دوشیم  غلاب  هک 

اهترثک زج  هک  تسا  سفن  ماقم  ترثک و  راد  رد  تلاح  نیا  رد  وا  اریز  تسا ، رفاـک  لاـح  رظن  زا  یلو  دوشیم ، دّـحوم  ناملـسم و  داـقتعا 
. تسین ینادحو  لعاف  هب  دقتعم  الوصا  هکلب  دوشیمن ، رّکذتم  ار  ینادحو  لعاف  کی  اهلعاف  رد  و  دنیبیمن ، يزیچ 

تروص نیا  رد  دش  بذج  تسا - نامیا  بلق و  راد  نامه  هک  دیـسر - تدحو  يارـس  هب  ترثک  راد  زا  درک و  يرای  ار  وا  قیفوت  رگا  سپ 
هک بلق  رهش  هب  تسا  رفک  راد  سفن و  راد  نامه  هک  برح  راد  زا  و  دیدرگ ، شبلق  لخاد  نامیا  و  دومن ، تعیب  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  رگا 

سپس يدوهش و  سپـس  یلاح ، كرـش  هب  هدش و  جراخ  یلاق  رفک  زا  ماگنه  نیا  رد  اسب  هچ  دومن ، ترجه  تسا  نامیا  ناما و  نما و  رهش 
و دنیبیمن ، يزیچ  ادخ  زج  دوجو  رد  هک  يوحن  هب  دوشیم . دراو  دیحوت  راد  هب  هدش و  جراخ  كرـش  راد  زا  هک  ییاج  ات  دسریم ، ینایع 
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دّحوم هدـش و  جراخ  كرـش  زا  هک  تساجنیا  رد  دـنکیم . لیـصحت  ار  هّللا » ّالا  هلا  ال   » ینعم سپـس  و  ار ، هّللاب » ّالا  ةّوق  لوح و ال  ال   » ینعم
وا رگا  اریز  دوشیمن ، جراـخ  تعاـط  دوجو و  رد  ادـخ  هب  ندروآ  كرـش  زا  تسا  كرـش  رفک و  راد  رد  هک  ماداـم  ناـسنا  سپ  دوشیم .

ار  یناسنا 
422 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنکیم يوریپ  ار  ناطیش  دوخ و  ياوه  دنکن ، تعاطا 
نآ رد  دشاب ، هدومرف  لزان  ناهرب  لیلد و  نداد  رارق  کیرش  تّحص  رد  دنوادخ  رگا  هدروآ  كرـش  ادخ  هب  نآ  ببـس  هب  هک  ار  هچنآ  سپ 

كرـش رد  رگا  یلو  «، 1  » رجا شاداپ و  ياراد  تسا و  نوذأـم  وا  ندروآ  كرـش  و  دوشیم ، دّـحوم  ندروآ  كرـش  هار  زا  كرـشم  لاـح 
. دوشیم يورخا  تبوقع  بجوم  یهن و  دروم  رفک و  وا  ندروآ ، كرش  دشاب ، هدرکن  لزان  ناهرب  لیلد و  دنوادخ  ندروآ ،

لیلد هیحان  زا  ادخ  هب  كرش  رگا  هک  تسا  ینعم  نیا  دیفم  ًاناْطلُس  ِِهب  ْلِّزَُنی  َْمل  ام  ِهَّللِاب  اوُکَرْـشَأ  اِمب  یلاعت : يادخ  لوق  فلاخم  موهفم  سپ 
. تسین مومذم  هدومرف  لزان  ار  نآ  دنوادخ  هک  دشاب  یناهرب  و 

اب تّیهولا  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  و  تسا ، هدش  ریسفت  ع )  ) یلع تیالو و  هب  ندروآ  كرـش  هب  تسا  رابخا ، رد  ندروآ  كرـش  هنوگنیا 
. دوشیم رهاظ  ع )  ) یلع ببس  هب  ادخ  و  رادومن ، تیالو 

ریمـض ياج  هب  رهاظ  مسا  نتـشاذگ  تسا . يدـب  هاگرارق  هچ  شتآ  تسا و  شتآ  نانآ  ياج  ینعی  َنیِِملاَّظلا : يَْوثَم  َْسِئب  َو  ُراَّنلا  ُمُهاوْأَم  َو 
. تسا مکح  ّتلع  هب  ندناهاگآ  رگید و  شهوکن  ندرک  راهظا 

422 ص :  هیآ 152 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ُدیُِری ْنَم  ْمُْکنِم  َنوُّبُِحت  ام  ْمُکارَأ  ام  ِدَْعب  ْنِم  ُْمْتیَـصَع  َو  ِْرمَْألا  ِیف  ُْمتْعَزانَت  َو  ُْمْتلِـشَف  اذِإ  یَّتَح  ِِهنْذِِإب  ْمُهَنوُّسَُحت  ْذِإ  ُهَدـْعَو  ُهَّللا  ُمُکَقَدَـص  ْدََـقل  َو 
(152  ) َنِینِمْؤُْملا یَلَع  ٍلْضَف  ُوذ  ُهَّللا  َو  ْمُْکنَع  افَع  ْدََقل  َو  ْمُکَِیلَْتبَِیل  ْمُْهنَع  ْمُکَفَرَص  َُّمث  َةَرِخْآلا  ُدیُِری  ْنَم  ْمُْکنِم  َو  اْینُّدلا 

__________________________________________________

: ظفاح لوق  هب  ( 1)
دننک نآ  مه  نیا و  مه  قشع  هاگ  هب  متفگ  زاسب  دمص  اب  وشم  تسرپ  منص  اتفگ 

: دیامرفیم هر )  ) يولوم و 
نکش تب  نآ  ینعم  تب ، شرهاظ  نم  رای  لایخ  دمآ  لیلخ  نوچ 

].....[
423 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

423 ص :  همجرت ..... :

هب ار  نارفاک  ادخ  نامرف  هب  دیدش و  بلاغ  هک  دیتفایرد  هاگنآ  دنادرگ ، بلاغ  نانمـشد  رب  ار  امـش  هک  ار  ادخ  هدعو  قدـص  تقیقح ، هب  و 
ینامرفان دـیتخیگنا و  فالتخا  هدرک  یتسـس  دـحا  گنج  راک  رد  هک  یتقو  ات  دـیدوب  بلاغ  نمـشد  رب  هشیمه  دـیدنکفا و  كـاله  كاـخ 

يارب یخرب  ایند و  يارب  یخرب  اـهتنم  دیدیـسر ، نآ  هب  دوب  امـش  يوزرآ  هچ  ره  هکنآ  زا  سپ  دـیدومن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  مکح 
لها اب  ار  دزیا  اریز  تشذگرد ، امش  ریصقت  زا  ادخ  دیامزایب و  ار  امش  ات  تشادزاب  ار  امش  هبلغ  تفرشیپ و  زا  سپس  دیدیشوکیم . ترخآ 
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. تسا تمحر  تیانع و  نامیا 

423 ص :  ریسفت ..... :

َو اوُقَّتَت  اوُِربْصَت َو  ْنِإ  یَلب  هک : تسادخ  هتفگ  نیا  هدعو ، نآ  دیتفایرد و  دوخ  دروم  رد  ار  ادخ  هدـعو  قدـص  ُهَدـْعَو : ُهَّللا  ُمُکَقَدَـص  ْدََـقل  َو 
باب زا  هک  َنیِرِـصاَّنلا  ُْریَخ  َوُه  َو  ْمُکالْوَم  ُهَّللا  َِلب  ادخ  هتفگ  نیا  ای  َنْوَلْعَْألا  ُُمْتنَأ  َو  ادخ  لوق  نیا  ای  ْمُکُّبَر  ْمُکْدِدُْمی  اذـه  ْمِهِرْوَف  ْنِم  ْمُکُوتْأَی 

زا هک  ریبج  نب  هّللا  دبع  باحـصا  هب  شربمایپ  لوق  ببـس  هب  ای  َبْعُّرلا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِبُوُلق  ِیف  یِْقُلنَـس  ادخ : لوق  ای  دوب ، هدـش  هتفگ  هیانک 
. تسام اب  هبلغ  يزوریپ و  دیتسه  تباث  دوخ  ياج  رد  امش  هک  مادام  دیروخن و  ناکت  اجنیا 

هک تقو  نآ  دیدرکیمن ، لوسر  رما  تفلاخم  هک  یماگنه  ات  دیدوب  بلاغ  زوریپ و  امـش  هک  ماگنه  نآ  رد  دش  تباث  ربمایپ  هدعو  قدص  و 
. دننامب یقاب  دوخ  زکارم  رد  ریبج  نب  هّللا  دبع  باحصا  هک  دوب  هداد  روتسد  ادخ  لوسر 

. لاصیتسا یگدنامرد و  ای  هلیح ، ای  نتشک ، ینعم  هب  تسا  ّسح »  » زا نوّسحت »  » دیشکیم ار  اهنآ  هک  یماگنه  ْمُهَنوُّسَُحت : ْذِإ 
. دوشیم ماجنا  فیلکت  تهج  زا  شربمایپ  نابز  رب  و  انیوکت ، ادخ  هحابا  صیخرت و  ینعی  وا  نذا  هب  ِِهنْذِِإب :

ناتیاهزکرم  رد  ندنام  تباث  داهج و  زا  هکنیا  ات  ُْمْتلِشَف : اذِإ  یَّتَح 
424 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیدش فیعض 
رگید یـضعب  هک  یلاح  رد  دندرب ، تمینغ  ام  نارای  دنتفگ : امـش  زا  یـضعب  هک  وحن  نیدـب  دـیدرک  عازن  فالتخا و  و  ِْرمَْألا : ِیف  ُْمتْعَزانَت  َو 

: دنتفگیم
. میروخن ناکت  هک  هتفگ  ادخ  لوسر  نوچ  میروخیمن ، ناکت  دوخ  ياج  زا 

. راّفک هچ  دنروخب و  تسکش  نیملسم  هچ  دیروخن  ناکت  دوخ  ياج  زا  دوب : هتفگ  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  رما  ینامرفان  ُْمْتیَصَع : َو 
« اذا  » باوـج و  تمینغ . يوریپ و  زا  دـیراد  تسود  هک  ار  هچنآ  َنوُّبُِحت : اـم  داد  ناـشن  امـش  هب  دـنوادخ  هکنآ  زا  سپ  ْمُکارَأ : اـم  ِدـَْعب  ْنـِم 

هدعو طرش  امش  نوچ  درک ، عنم  ار  امش  شاهدعو  قّقحت  زا  دنوادخ  ینعی  تسا  هدعو » زاجنا  مکعنم   » ای مکنحتما »  » نآ و  تسا ، فوذحم 
. تسا زکارم  رد  تابث  يوقت و  ربص  زا  ترابع  نآ  دیدرواین و  اج  هب  ار 

اریز دومرف : سپ  دوشیم ؟ عقاو  ام  نیب  فالتخا  عازن و  ارچ  تسا : هدش  هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  اْینُّدـلا : ُدـیُِری  ْنَم  ْمُْکنِم 
رب صرح  تهج  ار ، ناشزکارم  هک  ریبج  نب  هّللا  دبع  باحصا  زا  دندوب  یناسک  نامه  اهنآ  دنهاوخیم و  ار  ایند  هک  دنتسه  یناسک  امش  زا 

. دندرک كرت  تسا ، ضرع  هک  یهاوخ  ایند  و  تمینغ ،
. دندش هتشک  دندنام و  مدق  تباث  هک  نانآ  ینعی  َةَرِخْآلا : ُدیُِری  ْنَم  ْمُْکنِم  َو 

. دندرک هبلغ  امش  رب  راّفک  هکنیا  ات  رارف  سرت و  ببس  هب  دومن  فرصنم  گنج  زا  ار  امش  سپس  ْمُْهنَع : ْمُکَفَرَص  َُّمث 
. ایند هب  لیم  سفن و  ياوه  زا  ار  امش  دنادرگ  صلاخ  اهالب و  هب  ار  امش  دنک  شیامزآ  هکنیا  ات  ْمُکَِیلَْتبَِیل :

هبلغ راّفک  رب  ار  امش  مّود  راب  دیشخب و  ار  امش  دومن و  لّضفت  امش  رب  دنوادخ  دیدش  نامیـشپ  ناتتفلاخم  زا  هکنآ  زا  دعب  ْمُْکنَع : افَع  ْدََقل  َو 
رد  هّکم  ات  رگید  هک  دیدناسرت  ار  اهنآ  دیدرک و  هبلغ  اهنآ  رب  هک  يوحن  هب  داد 

425 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنتفر باتش  هب  دندنامن و  اج  چیه 

رد هکلب  دـنکیمن  رظن  اهنآ  قاقحتـسا  اهلمع و  هب  تسا و  مرک  لضف و  ياراد  نینمؤم  هب  تبـسن  دـنوادخ  َنِینِمْؤُْملا : یَلَع  ٍلْضَف  ُوذ  ُهَّللا  َو 
. تمعن هاوخ  دهد ، يراتفرگ  هاوخ  دهاوخیم ، ار  اهنآ  لامک  تالاح  مامت 
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425 ص :  هیآ 153 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ُهَّللا َو  ْمَُکباصَأ  ام  َو ال  ْمُکَتاف  ام  یلَع  اُونَزَْحت  ْالیَِکل  ٍّمَِغب  امَغ  ْمَُکباثَأَف  ْمُکارْخُأ  ِیف  ْمُکوُعْدَـی  ُلوُسَّرلا  َو  ٍدَـحَأ  یلَع  َنوُْوَلت  َو ال  َنوُدِعُْـصت  ْذِإ 
(153  ) َنُولَمْعَت اِمب  ٌرِیبَخ 

425 ص :  همجرت ..... :

مه ربمغیپ  هب  هک  اجنآ  ات  دیتشادن  يدحا  هب  هّجوت  هک  دیتخیرگیم  تشهد  هب  نانچ  هتـشاذگ و  تمیزه  هب  يور  هک  یماگنه  دـیرآ  دای  هب 
سپ نیا  زا  ات  دوزفا  امـش  مغ  رب  یمغ  یتابثیب ، نیا  يازا  هب  سپ  دیدرکن  هّجوت  دـناوخیم  رازراک  فص  رد  نارگید  يرای  هب  ار  امـش  هک 

. دوب دهاوخ  هاگآ  دینک  هچ  ره  هب  ادخ  دیوشن و  كانهودنا  یتبیصم  یتحاران و  درد و  ندیسر  هب  ای  يزیچ  نتفر  تسد  زا  يارب 

425 ص :  ریسفت ..... :

يور نتفر  ینعم  هب  داعـصا »  » هک اریز  دـیتفریم ، الاب  نیمز  يور  رب  ای  هوک  رب  دـیدوب و  هدرک  رارف  هک  ار  یتقو  دـیرآ  دای  هب  َنوُدِعُْـصت : ْذِإ 
نیا هک  تسا  مهرکذ »  » لوعفم ای  تسا ، مکیلتبی »  » هب ای  مکفرـص »  » هب قّلعتم  ذإ »  » فرظ و  تسا ، نتفر  ـالاب  ینعم  هب  دوعـص  و  تسا ، نیمز 

. تسادج شلبقام  زا  ریدقت و  رد  ترابع 
. دیدیسرتیم یلیخ  نوچ  دیدرکیمن  هاگن  رارف  ماگنه  رد  ناتیاهبقع  هب  ینعی  ٍدَحَأ : یلَع  َنوُْوَلت  َو ال 

یتعامج نآ  يراـی  هب  ار  امـش  ینعی  دـناوخیم ، ارف  ار  امـش  ْمُکارْخُأ : ِیف  ْمُکوُعْدَـی  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  هک  یلاـح  رد  ُلوُسَّرلا : َو 
ادخ لوسر  و  دندوب ، امش  رس  تشپ  هک  دناوخیم 

426 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. متسه ادخ  لوسر  نم  ادخ ، ناگدنب  يا  نم  يوس  هب  ادخ ، ناگدنب  يا  نم  يوس  هب  تفگیم : نینچ 

. داد ازج  شاداپ و  دنوادخ  ای  داد  ازج  امش  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ینعی  ْمَُکباثَأَف :
تسا لتق  رارف و  هک  یمغ  ای  دوب . رارف  ّتیبولغم و  زا  ترابع  نآ  دوب و  يرگید  مغ  هب  لصّتم  هک  یلاح  رد  ندش  هتشک  مغ  ینعی  ٍّمَِغب : امَغ 
تـسا مه  رـس  تشپ  یلاوتم و  ياهمغ  دوصقم  ای  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  لتق  نتخادنا  هعیاش  هک  دوشیم  یمغ  هب  لصّتم 
دنریگب رارق  مه  رـس  تشپ  هک  یترثک  رد  هملک  نیا  نوچ  ندـش . یمخز  هعیاـش و  رارف و  تسکـش و  ندـش و  هتـشک  زا  تسا  تراـبع  هک 

. دوشیم لامعتسا 
هک تسا  یمغ  ببس  هب  ای  ضوع  مغ  نآ  تسا و  لتق  هعیاش و  تسکش و  نامه  هک  دیسر  یمغ  امش  هب  هک  دشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم 

. دیدنامن تباث  ناتیاهزکرم  رد  دیدرک و  تفلاخم  وا  هتفگ  اب  امش  هک  دوب  یتقو  نآ  و  دیسر . ادخ  لوسر  هب 
تهج هب  مغ  ندیـسر  هکنیا  ینعی  دیوشن ، نوزحم  دوشیم  توف  امـش  زا  هک  يزیچ  رب  نآ  زا  دعب  رگید  ینعی  ْمُکَتاف : ام  یلَع  اُونَزَْحت  ْالیَِکل 

نیا زا  دعب  هک  دنامب  امش  دای  رد  بلطم  نیا  ات  تسا  نیا  يارب  لتق  تسکش و  یخلت  ندیشچ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رما  كرت 
، تسا هدـش  توف  امـش  زا  دـینکیم  رّوـصت  هک  یتـمینغ  يارب  و  دـینکن ، تفلاـخم  دیچیپنرـس و  ادـخ  لوـسر  ناـمرف  زا  یناـف  ياـیند  يارب 

. دیشابن كانهودنا 
رد هک  هاگ  ره  یتخس  الب و  اریز  ادخ ، هار  رد  ياهیتخس  زا  تسا  هدیـسر  امـش  هب  هک  يزیچ  رب  دیـشابن  كانهودنا  زین  و  ْمَُکباصَأ : ام  َو ال 
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. تسا شخب  تّذل  اهیضعب  يارب  هکلب  درادن  يروآ  جنر  ریثأت  دشاب  شلوسر  ادخ و  تعاط  هار 
هلیسو  نیدب  ات  درک ، هفاضا  امش  مغ  هب  ار  یمغ  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 

427 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
امش هودنا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دیوشن . كانهودنا  رگید  هدش  توف  امـش  زا  هک  هچنآ  رب  لامکتـسا  زا  دعب  سپ  دنک . شیامزآ  ار  امش 

. دیوشن نیگهودنا  هدش  توف  امش  زا  هچنآ  رب  ات  دراد  لوغشم  دوخ  هب  ار  امش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رما  تفلاخم  رب 
هب بیغرت  هلمج  نیا  رد  و  دهدیم . شاداپ  امش  حلاصم  قبط  امـش  لامعا  رب  سپ  امـش ، لامعا  رب  تسا  هاگآ  ادخ  َنُولَمْعَت : اِمب  ٌرِیبَخ  ُهَّللا  َو 

. تسا تیصعم  زا  ندناسرت  تعاط و 

427 ص :  هیآ 154 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ْلَه َنُولوُقَی  ِۀَِّیلِهاْجلا  َّنَظ  ِّقَْحلا  َْریَغ  ِهَّللِاب  َنوُّنُظَی  ْمُهُـسُْفنَأ  ْمُْهتَّمَهَأ  ْدَق  ٌۀَِفئاط  َو  ْمُْکنِم  ًۀَِفئاط  یـشْغَی  ًاساُعن  ًۀَنَمَأ  ِّمَْغلا  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُْکیَلَع  َلَْزنَأ  َُّمث 
َْول ُْلق  انُهاه  اْنِلُتق  ام  ٌءْیَـش  ِْرمَْألا  َنِم  اَنل  َناک  َْول  َنُولوُقَی  ََکل  َنوُدـُْبی  ام ال  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  َنوُفُْخی  ِهَِّلل  ُهَّلُک  َْرمَْألا  َّنِإ  ُْلق  ٍءْیَـش  ْنِم  ِْرمَأـْلا  َنِم  اـَنل 

ِتاِذب ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ْمُِکبُوُلق  ِیف  ام  َصِّحَُمِیل  َو  ْمُکِروُدُـص  ِیف  ام  ُهَّللا  َِیلَْتبَِیل  َو  ْمِهِعِجاضَم  یلِإ  ُْلتَْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  َنیِذَّلا  َزَرََبل  ْمُِکتُوُیب  ِیف  ُْمْتنُک 
(154  ) ِروُدُّصلا

427 ص :  همجرت ..... :

ترـصن هدعو  هک  یهورگ  تفرگارف ، ار  امـش  زا  یهورگ  شیاسآ ، باوخ  هک  دیـشخب  ینمیا  ار  امـش  دنوادخ  هشیدـنا ، مغ و  نآ  زا  سپ 
ار ام  تسا  نکمم  ایآ  دـنتفگیم  راکنا  يور  زا  دـندوب و  دوخ  ناج  مغ  رد  زونه  دنتـشادنپیمن و  تسار  ینادان  لـهج و  يور  زا  ار  ادـخ 
وت اب  ار  دوخ  لطاب  تالایخ  نامیا  تسـس  هورگ  نیا  تسادخ ، نامرف  هب  همه  تسه  هچ  ره  ربمغیپ  يا  وگب  دیآ  تسد  هب  ینامرف  تردـق و 

میدشیمن هتشک  اجنیا  رد  یهورگ  میدروخیمن و  تسکـش  دوب  ّقح  نیئآ  ادخ و  یحو  هب  ام  راک  رگا  دنیوگیم  دوخ  اب  دنرادیمن  راهظا 
هب هناخ  زا  دوخ  ياپ  هب  اعطق  تسا  ندش  هتـشک  ناشتـشونرس  یهلا  ياضق  رد  هکنانآ  زاب  دـیدوب  مه  دوخ  ياههناخ  رد  رگا  ربمغیپ  يا  وگب 

نورد زا  ادـخ  دـنادرگ و  صلاخ  كاپ و  دـنراد  لد  رد  هچ  ره  دـیامزایب و  دـنراد  ناهنپ  هنیـس  رد  هچنآ  ادـخ  ات  دـندمآیم  نوریب  هاـگلتق 
428 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . هاگآ  اههنیس 

428 ص :  ریسفت ..... :

ادـخ هب  ار  ناتروما  ات  تسادـخ  بناج  زا  ود  ره  يداع  ریغ  شیاسآ  يراتفرگ و  هک  دـینادب  اـت  ًاـساُعن : ًۀَـنَمَأ  ِّمَْغلا  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُْکیَلَع  َلَْزنَأ  َُّمث 
نیبطاخم زا  ای  اساعن »  » زا لاح  ۀـنمأ »  » ای تسا ، لامتـشا  لدـب  وحن  هب  نآ  زا  لدـب  اساعن »  » و تسا ، لزنأ »  » لوعفم ۀـنمأ »  » و دـینک . راذـگاو 

. تسا لوعفم  اساعن »  » و دشاب . نینمآ »  » ریدقت هب  ای  نمآ »  » عمج هکنیا  هب  تسا 
داتفایم ام  زا  یکی  تسد  زا  ریـشمش  هک  یئاج  ات  تفرگیم  ار  ام  باوخ  گنج  نیح  رد  تفگ : هک  هدش  لقن  دحا  نایوجگنج  زا  یکی  زا 

«1 . » تفرگیم ار  نآ  داتفایم و  هرابود  تفرگیم و  ار  نآ  و 
هتفرگ ریدقت  رد  تفص  نوچ  دنتـسه . نیقفانم  زا  ترابع  هک  يرگید  هورگ  و  ٌۀَِفئاط : َو  دنتـسه  صلاخ  نینمؤم  اهنآ  و  ْمُْکنِم : ًۀَِفئاط  یـشْغَی 
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. تسا هتشگ  زیاج  نآ  هب  ادتبا  هدش 
هّجوت هکنیا  نودب  داد  رارق  ناشیاهسفن  هب  مامتها  بحاص  ار  اهنآ  ای  تخاس  عقاو  اهجنر  رد  ار  اهنآ  ناشیاهسفن  ینعی  ْمُهُـسُْفنَأ : ْمُْهتَّمَهَأ  ْدَق 

. تسا نآ  تفص  ای  ۀفئاط »  » زا ربخ  هلمج  و  دنشاب ، هتشاد  ناناملسم  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ای  نید ، هب 
. رّدقم لاؤس  باوج  تسا و  فنأتسم  ای  لاح ، ای  ادتبم ، ربخ  ای  تفص ، زا  دعب  تفص  ای  ربخ  زا  دعب  ربخ  ِهَّللِاب : َنوُّنُظَی 

. دشاب لوعفم  ود  نیشناج  هکنیا  ربانب  ّقح  نونظم  زا  ریغ  ای  دشاب ، قلطم  لوعفم  نیشناج  هکنیا  ربانب  ّقح  ّنظ  ریغ  ینعی  ِّقَْحلا : َْریَغ 
زا لدب  هملک  نیا  ّتیلهاج  رصع  مدرم  نامگ  دننام  ِۀَِّیلِهاْجلا : دندرک ، نامگ  َّنَظ :

__________________________________________________

ص 362. ج 1 ، یفاص : ( 1)
429 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا قلطم  لوعفم  ای  ِّقَْحلا  َْریَغ 
هک یهوجو  همه  رد  دشاب  قباس  هلمج  دننام  ای  نوّنظی ،»  » زا لدب  تسا  نکمم  هلمج  دنیوگیم . ناشناتـسود  هب  ای  ناشدوخ ، شیپ  َنُولوُقَی :

. تسا لمتحم  نآ  يارب 
یهار يراتفرگ ، نیا  زا  ام  یـصالخ  ریبدـت  و  ناـمدوخ ، رما  زا  اـی  يزوریپ ، يراـی و  هدـعو  رما  زا  اـی  نید ، رما  زا  ینعی  ِْرمَأـْلا : َنِم  اـَنل  ْلَـه 

؟ میشاب ّطلسم  نامدوخ  رما  رب  هک  تسه  یتاجن  ام  يارب  ایآ  هکنیا  ای  تسه ؟
ناشدوخ ریغ  رب  ینابز  مالک  اب  ای  دـننکیم  رهاظ  دوخ  رب  یناسفن ، مالک  اـب  دّـمحم ، تّوبن  هب  ار  ناـشداقتعا  مدـع  بارطـضا و  ٍءْیَـش : ْنِم 

. دنزاسیم راکشآ 
رگا تسا  هضرتعم  هلمج ، و  تسادـخ . تسد  هب  همه  اضق ، رما و  ملاع  ای  ریبدـت ، رما  ای  ترـصن ، يزوریپ و  رما  ینعی  ِهَِّلل : ُهَّلُک  َْرمَْألا  َّنِإ  ْلـُق 

عطقنم ِهَِّلل  ُهَّلُک  َْرمَْألا  َّنِإ  ُْلق  ادخ  لوق  رّدقم  لاؤس  باوج  دشاب  فنأتسم  رگا  اّما  و  ربخ ، ای  تفـص  ای  دشاب  لاح  ْمِهِـسُْفنَأ : ِیف  َنوُفُْخی  هلمج 
هاگن ناهنپ  ار  راّفک  هب  ندـش  قحلم  دـصق  بیذـکت و  راکنا و  ناشیاهلد  رد  قفانم  هورگ  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و  دوشیم ، فنأتـسم 

. دنرادیم
دنناـم بارعا  هوـجو  رد  هلمج  نیا  دـنیامنیمن  راکـشآ  ار  نآ  هک  دـننکیم  ناـهنپ  ار  يزیچ  دوـخ  لد  رد  و  َنوـُلوُقَی : َکـَل  َنوُدـُْبی  ـال  اـم 

: دنیوگیم و  تسا . هتشذگ  ياههلمج 
نب هّللا  دـبع  يأر  هک  روط  نامه  رگا  دـشاب : نیا  نآ  ینعم  تسا  نکمم  و  دـش ، رکذ  هک  یناعم  نآ  زا  یکی  هب  ٌءْیَـش : ِْرمَْألا  َنِم  اَنل  َناک  َْول 

. دشیمن هتشک  ام  زا  یسک  میدشیمن و  بولغم  اْنِلُتق : ام  میدرکیمن  تکرح  هنیدم  زا  میدنامیم و  دوخ  رایتخا  هب  ام  رهش ، رد  دوب  ّیبا 
: وگب اهنآ  هب  ربمایپ  يا  دساف ، نامگ  لطاب و  لایخ  نیا  ّدر  تهج  ُْلق : انُهاه 

430 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ای هدش  هتـشون  ظوفحم  حول  رد  هک  هچنآ  دشیم  راکـشآ  َِبتُک : َنیِذَّلا  َزَرََبل  دـیدشیم ، نّصحتم  ناتیاههناخ  رد  رگا  ْمُِکتُوُیب : ِیف  ُْمْتنُک  َْول 

. تسا هدش  بجاو  هک  هچنآ 
هکنیا ای  درکیمن ، نانآ  لاح  هب  يدوس  ندـنام  هناخ  رد  دـنیایب و  اههاگلتق  هب  هک  دوب  هدـش  هتـشون  ناـنآ  رب  ْمِهِعِجاـضَم : یلِإ  ُلـْتَْقلا  ُمِْهیَلَع 

هک نینمؤم  دیشاب  ناتیاههناخ  رد  امـش  رگا  یّتح  دیتسه  ّکش  بارطـضا و  لاح  رد  هک  یناسک  يا  وگب  ربمایپ  يا  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم 
. تفر دنهاوخ  ناشیاههاگلتق  هب  دوخ  ياپ  اب  ناشدوخ  تسا  هدش  بجاو  اهنآ  رب  داهج 

. دشیم قّقحم  امش  دروم  رد  ّتیبولغم  ندش و  هتشک  لاتق و  جورخ و  نآ  َو :
راکـشآ تسین  ناتنابز  قفاوم  تسا و  دساف  هچنآ  ات  دنک  شیامزآ  تسامـش  هنیـس  رد  هک  هچنآ  اب  ار  امـش  ات  ْمُکِروُدُـص : ِیف  ام  ُهَّللا  َِیلَْتبَِیل 
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. دوش
تبـسن هاگره  و  دوشیم ، قالطا  نآ  رب  ردـص »  » ظفل دریگ  رارق  هظحـالم  دروم  سفن  يالفـس  تهج  هاـگ  ره  ْمُِکبُوُلق : ِیف  اـم  َصِّحَُمِیل  َو 

، ـالتبا هک  هاـگنآ  تهج  نیمه  هب  و  دوشیم ، قـالطا  بلق  دـشاب  هّجوت  دروـم  یقیقح  بلق  دوـش و  عـقاو  رظن  دروـم  یقیقح  بلق  هب  سفن 
هک اجنآ  اّما  و  دوشیم ، هداد  ردـص »  » هب شیامزآ  التبا و  تبـسن  دـشاب ، وا  يدـب  یتسپ و  راهظا  و  دـب ، صخـش  لاـح  مالعتـسا  زا  تراـبع 

يزیچ دساف  هدیقع  قافن و  زج  قفانم  هنیس  اریز  دنهدیم ، بلق  هب  ار  التبا  تبسن  دننک ، ادج  دساف ، زا  ار  حیحص  دب و  زا  ار  بوخ  دنهاوخب 
یلامجا ّقح  کی  هچ  رگا  دوشیمن ، یلاخ  ّقح  رما  زا  شبلق  دشابن  يرطف  ّدـترم  دوشن و  هدـیرب  وا  زا  یناسنا  ترطف  هک  مادام  یلو  درادـن ،

. دشاب
صخـش لاح  ندیمهف  يارب  دنوادخ  بناج  زا  ناحتما  سپ  تسا  هاگآ  تسا  اههنیـس  رد  هک  هچنآ  هب  دنوادخ  ِروُدُّصلا : ِتاذـِب  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو 

وا اب  هک  تسا  یناسک  يارب  وا  لاح  روهظ  ای  وا ، لامکتـسا  يارب  هکلب  تسین ، دـنکیم  عالطایب  صخـش  هک  یناحتما  دـننام  هدـش  ناحتما 
. دنروایب نیئاپ  ار  وا  هک  تسا  نیا  يارب  ای  دننادیمن ، ار  وا  لاح  دنراد و  ترشاعم 

431 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

431 ص :  هیآ 155 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(155  ) ٌمِیلَح ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ْمُْهنَع  ُهَّللا  اَفَع  ْدََقل  َو  اُوبَسَک  ام  ِضْعَِبب  ُناْطیَّشلا  ُمُهَّلَزَتْسا  اَمَّنِإ  ِناعْمَْجلا  یَقَْتلا  َمْوَی  ْمُْکنِم  اْوَّلََوت  َنیِذَّلا  َّنِإ 

431 ص :  همجرت ..... :

هب ناشیاهيراکدب  ینامرفان و  یضعب  ببس  هب  ار  اهنآ  ناطیش  دندش  مزهنم  هدرک و  تشپ  گنج  هب  دحا  گنج  رد  امـش  زا  هک  نانآ  انامه 
. تسا رابدرب  هدنزرمآ و  ادخ  هک  تشذگرد  اهنآ  زا  ادخ  دنکفا و  شزغل 

431 ص :  ریسفت ..... :

ترابع نیرتاسراب  ار  اهنآ  دـنوادخ  نوچ  و  دـندرک ، تشپ  گنج  هب  هک  یناسک  لاح  زا  تسا  رّدـقم  لاؤس  باوج  ْمُْکنِم : اْوَّلََوت  َنیِذَّلا  َّنِإ 
دومرف و نایب  یتادیکأت  اب  ار  باوج  دنوادخ  اذـل  دوب و  ّکش  ّلحم  ادـخ  وفع  ناطیـش و  ندـنکفا  شزغل  هب  اهنآ  ندروآ  رذـع  و  دومن ، ّمذ 

. دندرک تشپ  امش  هب  هک  یناسک  نآ  املسم )  ) انامه تفگ :
. دنتخادرپ هلباقم  هب  مه  اب  دحا ، گنج  رد  نیکرشم  عمج  نینمؤم و  عمج  هک  يزور  ِناعْمَْجلا : یَقَْتلا  َمْوَی 

. دنکفا شزغل  هب  ار  اهنآ  ای  دش  اهنآ  شزغل  راتساوخ  ناطیش  ُناْطیَّشلا : ُمُهَّلَزَتْسا  اَمَّنِإ 
تسا ربمایپ  لوق  اب  اهنآ  ندرک  تفلاخم  دوصقم  دناهتفگ : یخرب  دناهدرک . بسک  هک  ياهتشذگ  ناهانگ  یضعب  ببس  هب  اُوبَسَک : ام  ِضْعَِبب 

هب اذل  دندرک ، يروآدای  دندوب  هدرک  بسک  هک  ار  ناشناهانگ  زا  یـضعب  دناهتفگ : یـضعب  دـنتفگ : كرت  هدرک و  یلاخ  ار  ناشزکارم  هک 
. دنوش هتشک  هبوت  زا  لبق  دندیسرتیم  نوچ  دنتشادن  تسود  ار  نتفر  داهج 

دندوب نیقفانم  اههدـننک  رارف  رتشیب  هکنیا  و  دوب ، گنج  زا  همه  رارف  نآ  دـش و  عقاو  جراخ  رد  هک  هچنآ  اب  دراد  تافانم  راـتفگ  ود  ره  نیا 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  اب  دـحا  زور  رد  هک  تسا  هدـش  رکذ  و  دنتـسنادیمن . هانگ  ار  هانگ  الـصا  ای  دـندوب  لفاغ  ندرک  تیـصعم  زا  هک 
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فوع و نب  نمحرلا  دبع  هحلط و  رکب و  وبأ  و  ع )  ) یلع نیرجاهم  دندوب . راصنا  زا  رفن  نیرجاهم و 8  زا  رفن  جنپ  هک  رفن  هدزیس  رگم  دنامن 
«1 . » تسا فالتخا  اهنآ  همه  دروم  رد  هحلط  و  ع )  ) یلع زج  و  دندوب ، صاّقو  یبا  نب  دعس 

دوب هدرک  هک  يرارف  زا  ناـمثع  مداـتفایم و  هک  یلاـح  رد  متفریم  هوـک  يـالاب  مدوـخ  نم  تفگ : هک  هدـش  تیاور  باّـطخ  نب  رمع  زا  و 
وفع و رکذ  تشذگ و  اهنآ  زا  دندروآ ، رذع  دندرک و  هبوت  هک  یماگنه  دنوادخ  ْمُْهنَع : ُهَّللا  اَفَع  ْدََقل  َو  « 2  » زور هس  زا  سپ  رگم  تشگنرب 

هتـشاد کین  ناـمگ  هشیمه  دـنوشن و  سویأـم  یهلا  وفع  زا  اـهنآ  دـشاب و  وفع  هب  ناراـکهانگ  عیمطت  بیغرت و  اـت  درک  رارکت  ار  شـشخب 
. دنشاب

هدنب هبوت  رظتنم  و  دنکیمن ، هذـخاؤم  رد  لیجعت  ٌمِیلَح : دـشخبیم  دوش  نامیـشپ  دـنک و  هانگ  هب  فارتعا  هک  ار  یـسک  ادـخ  ٌروُفَغ : َهَّللا  َّنِإ 
. دوش مامت  وا  رب  تّجح  ات  دنامیم ،

432 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

432 ص :  هیآ 156 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

اُوِلُتق ام  َو  اُوتام  ام  انَدـْنِع  اُوناک  َْول  يزُغ  اُوناک  َْوأ  ِضْرَْألا  ِیف  اُوبَرَـض  اذِإ  ْمِِهناوْخِِإل  اُولاـق  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَـک  اُونوُکَت  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
(156  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی  ُهَّللا  َو  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ًةَرْسَح  َِکلذ  ُهَّللا  َلَعْجَِیل 

432 ص :  همجرت ..... :

هب ای  هتفرن و  رفس  هب  ام  ناشیوخ  ناردارب و  رگا  دنتفگ : هک  دیشابن  دندومیپ ، رفک  هار  هک  نانآ  دننامه  امـش  مالـسا  نید  هب  ناگدیورگ  يا 
هدنز هک  تسادـخ  درک  دـهاوخ  نانآ  لد  ترـسح  ادـخ  ار  لطاب  ياهوزرآ  نیا  دـنداتفایمن . گرم  گنچ  هب  دـندشیمن ، رـضاح  گنج 

. تسا هاگآ  دینک  هچ  ره  هب  دناریمیم و  دنادرگیم و 
__________________________________________________

ص 524. ، 2 ج 1 - نایبلا : عمجم  ( 1)

ص 524. ، 2 ح 1 - نایبلا : عمجم  ( 2)
433 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

433 ص :  ریسفت ..... :

. تسا رفک  قلطم  ای  قافن ، رفک  رفک  زا  روظنم  اوُرَفَک : َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
. دنتفگ ناشناردارب  ّقح  رد  ناشناردارب و  رطاخ  هب  ْمِِهناوْخِِإل : اُولاق  َو 

. تسا بسانم  نانآ  يارب  رفک  رد  ای  داقتعا  فعض  قافن و  رد  رگیدمه  اب  ندوب  ردارب  ینعم  و 
« اوبرض ذا   » هک نآ  تلع  و  دندرکیم . رفس  نیمز  رد  نآ  ریغ  تراجت و  يارب  هدیقع ) رد  ناردارب   ) ناشناردارب نوچ  ِضْرَْألا : ِیف  اُوبَرَض  اذِإ 

. دنک ریوصت  رضاح  لاح و  ار  هتشذگ  هک  تسا  نآ  يارب  هتفگن  تسا  یضام  يارب  هک  ذا »  » ظفل اب 
. دندوب ناگدننک  گنج  زا  هکنیا  ای  يزُغ : اُوناک  َْوأ 
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: ْمِِهبُوُلق ِیف  ًةَرْسَح  َِکلذ  ُهَّللا  َلَعْجَِیل  اُوِلُتق  ام  َو  اُوتام  ام  انَْدنِع  اُوناک  َْول 
. تسا اولاق »  » هب قلعتم  ترابع  نیا 

هکنیا هن  درادیم  هگن  وا  یگدـنز  نامز  رد  ار  تایح  نآ  و  درادـن ، تاـیح  هک  ياهفطن  رد  ار  تاـیح  دروآیم  دـیدپ  ادـخ  و  ِییُْحی : ُهَّللا  َو 
. دشاب امش  تایح  بجوم  اههناخ  رد  تماقا 

. تسانیب دینکیم  هچنآ  هب  ادخ  و  ٌریَِـصب : َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  دشاب  گرم  بجوم  گنج  ندرک و  رفـس  هکنیا  هن  دناریمیم ، ادخ  و  ُتیُِمی : َو 
. ندناسرت مه  تسا و  بیغرت  مه  ترابع 

433 ص :  هیآ 157 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(157  ) َنوُعَمْجَی اَّمِم  ٌْریَخ  ٌۀَمْحَر  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌةَرِفْغََمل  ْمُّتُم  َْوأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُْمْتِلُتق  ِْنَئل  َو 
434 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

434 ص :  همجرت ..... :

تایح رد  هک  تسا  يزیچ  ره  زا  رتهب  نآ  دیوش و  لیان  ادخ  تمحر  شزرمآ و  هب  ناهج  نآ  رد  دیریمب ، ای  دیوش  هتشک  ادخ  هار  رد  رگا  و 
. دروآ ناوت  مهارف  دوخ  يارب  ایند 

434 ص :  ریسفت ..... :

. تسا یگرزب  ترفغم  ٌةَرِفْغََمل : دیدرم  ای  دیدش  هتشک  ادخ  هار  رد  رگا  ْمُّتُم : َْوأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُْمْتِلُتق  ِْنَئل  َو 
، راّفک ای  نیقفانم ، نیا  هک  هچنآ  زا  تسا  رتهب  َنوُعَمْجَی : اَّمِم  ٌْریَخ  تسا  هدش  لصاح  امـش  يارب  هک  تسا  یگرزب  تمحر  ٌۀَمْحَر : َو  ِهَّللا  َنِم 

نیا و  تسا ، فوذـحم  طرـش  باوج  و  تسا ، مسق  باوج  هلمج  دوخ  اـیند . تسپ  شزرایب و  ياـهزیچ  زا  دـننکیم  عمج  مدرم  ریاـس  اـی 
. تسا داهج  هب  نانآ  بیغرت  تساهنآ و  رب  ندرم  ندش و  هتشک  ندرک  ناسآ  و  نانآ ، بولق  تّیوقت  نینمؤم و  يرادلد 

434 ص :  هیآ 158 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(158  ) َنوُرَشُْحت ِهَّللا  َیلَِإل  ُْمْتِلُتق  َْوأ  ْمُّتُم  ِْنَئل  َو 

434 ص :  همجرت ..... :

. دش دیهاوخ  روشحم  ادخ  يوس  هب  هتسویپ ، يدزیا  تمحر  هب  هک  دیرادم  مغ  دیوش  هتشک  ای  دیریمب  ادخ  هار  رد  رگا 

434 ص :  ریسفت ..... :
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. تسامش تساوخرد  بلط و  ياهتنم  اهلد و  بوبحم  امش و  رما  ّیلو  امش و  يالوم  هک  ییادخ  ِهَّللا : َیلَِإل  ُْمْتِلُتق  َْوأ  ْمُّتُم  ِْنَئل  َو 
. دینادیم دنسپان  ار  ادخ  هار  رد  ندش  هتشک  ای  گرم  ارچ  سپ  دیوشیم  روشحم  ادخ  يوس  هب  یتقو  َنوُرَشُْحت :

هتشک هک  مّود  هیآ  فالخ  هب  تشاد . مّدقم  تسا ، دوجوم  شاداپ  بیترت  رد  هک  یتّیمها  تّلع  هب  ار  ندش  هتـشک  لّوا  هیآ  رد  یلاعت  يادخ 
رب گرم  میدقت  هب  مامتها  اذل  تشاد . يرتشیب  شرتسگ  نآ  ّصاخ  طرـش  زا  درف  گرم  و  تشادن ، شاداپ  بیترت  رد  یّـصاخ  یگژیوندـش 

. تسا هدوب  لتق 
435 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

435 ص :  هیآ 159 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َْتمَزَع اذِإَف  ِْرمَْألا  ِیف  ْمُهْرِواش  َو  ْمَُهل  ْرِفْغَتْـسا  َو  ْمُْهنَع  ُفْعاَف  َِکلْوَح  ْنِم  اوُّضَْفنال  ِْبلَْقلا  َظِیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول  َو  ْمَُهل  َْتِنل  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَـمْحَر  اِمبَف 
(159  ) َنِیلِّکَوَتُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَف 

435 ص :  همجرت ..... :

نوچ سپ  دندشیم  هدنکارپ  وت  درگ  زا  مدرم  يدوب  لدتخس  يوخدنت و  رگا  دینادرگ  يوخ  شوخ  نابرهم و  قلخ  اب  ار  وت  ادخ  تمحر 
ناشیا اب  گنج  راک  رد  اهنآ  یئوجلد  يارب  و  نک ، شزرمآ  بلط  ادـخ  زا  اهنآ  يارب  رذـگرد و  نانآ  زا  دـننک  دـب  وت  هراب  رد  ینادانب  تّما 
يروای دراد و  تسود  دـننک  دامتعا  وا  رب  هک  ار  نانآ  ادـخ  هک  هد  ماجنا  ادـخ  رب  لّکوت  اب  یتفرگ ، میمـصت  هکیماگنه  نکیل  امن ، تروشم 

. دنک

435 ص :  ریسفت ..... :

میخفت و يارب  ۀمحر »  » ظفل ندروآ  هرکن  تسا و  هدـئاز  ام »  » تسا و هّیببـس  ءاب »  » تسا و رابخا  رد  بیترت  يارب  ءاف » : » ِهَّللا َنِم  ٍۀَـمْحَر  اِمبَف 
. تسا یگرزب 

. شاب وا  تمعن  رازگرکش  سپ  يدش ، وخشوخ  مرن و  مدرم  هب  تبسن  هدش  لزان  ادخ  فرط  زا  هک  یگرزب  تمحر  اب  ینعی  ْمَُهل : َْتِنل 
. دوبن نآ  رد  یتّقر  تفأر و  ینعی  ِْبلَْقلا : َظِیلَغ  يدوب  نشخ  قالخا و  دب  وت  رگا  اظَف : َْتنُک  َْول  َو 

. دندشیم قّرفتم  هنیآ  ره  اوُّضَْفنَال :
. دندرکیمن ادیپ  شمارآ  وت  اب  ترب و  رود و  زا  َِکلْوَح : ْنِم 

بلق تواسق  یقالخا و  دـب  هکنیا  تسادـخ و  بناج  زا  تمعن  تمحر و  مالک  یمرن  قالخا و  یمرن  هک  یتسناد  یتقو  ینعی  ْمُْهنَع : ُفْعاَف 
شخبب . تدوخ  هب  تبسن  ار  ناشیاهیدب  و  نک . ششوک  اهنآ  اب  ندرک  ارادم  رد  سپ  تساهنآ ، یگدنکارپ  قّرفت و  بجوم  اهنآ  هب  تبسن 

436 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنیامن لصاح  شمارآ  وت  هلیسو  هب  و  دننک ، تبغر  رتشیب  وت  رد  ات  نک  رافغتسا  اهنآ  نیب  نم و  نیب  ینعی  ْمَُهل : ْرِفْغَتْسا  َو 

هب نیا  و  تسا ، حیحـص  زیچ  نآ  رد  تروشم  هک  يزیچ  ره  رد  ای  نک ، تروشم  اهنآ  اب  گـنج  رد  اـصوصخم  ینعی  ِْرمَأـْلا : ِیف  ْمُهْرِواـش  َو 
تّما رد  تروشم  مسر  ندرک  ّتنـس  اهنآ و  يأر  زا  نتفرگ  کمک  وت و  اب  نانآ  ياهلد  ندرک  تسود  ناـنآ و  سفن  ندومن  هزیکاـپ  تهج 
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نآ سوفن  دارفنا  رد  هک  تسا  يرثا  سوفن  داّحتا  قاّفتا و  رد  نوچ  تسا ، تکرب  بلج  تمادـن و  تمالم و  عفر  تروشم  رد  اریز  تسوت ،
. تسین رثا 

سپ دـهدیم  رارق  ریخ  نآ  رد  اـمتح  دـنوادخ  دـشابن  يریخ  هدـش  سوفن  قاـّفتا  تروشم و  نآ  رد  هک  يزیچ  رگا  یّتـح  میئوگیم : هکلب 
. دوش كرت  روما  رد  تروشم  هک  تسین  هتسیاش 

حالـص و اریز  نکم ، دامتعا  ءارآ  قاّفتا  تروشم و  روش و  رب  یتفرگ  میمـصت  هاگ  ره  يرما ، رب  قاّفتا  تروشم و  زا  دـعب  رگا  َْتمَزَع : اذِإَف 
. تسادخ تسد  هب  روما  رد  داسف 

. ریگب لیک  نآ و  حالصا  شیوخ و  روما  رد  ار  وا  و  نک ، ادخ  رب  دامتعا  سپ  ِهَّللا : یَلَع  ْلَّکَوَتَف 
. تسا لّکوت  رد  بیغرت  تهج  هلمج  نیا  و  تسین ، ادخ  ّتبحم  قوف  یفرش  چیه  و  َنِیلِّکَوَتُْملا : ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ 

رد اـهنآ  نیب  قرف  و  دوشیم ، لامعتـسا  يرگید  ینعم  رد  مادـک  ره  دـنراد و  مه  هب  کـیدزن  یناـعم  ضیوفت  میلـست و  لّـکوت و  هک  نادـب 
ضیوفت و  تسادـخ ، رب  اهراک  ندرک  هضرع  میلـست  و  يریگب ، لیک  تیاهراک و  رد  ار  ادـخ  هک  تسا  نیا  لّکوت  اریز  تسا ، ّتقد  تیاهن 

، تسین لیکوت  رد  هک  تسا  یلاحشوخ  ینامداش و  عون  کی  میلست  رد  سپ  تسا  دوخب  تّینانا  تبسن  زا  هکلب  روما  تبـسن  زا  ندش  جراخ 
. دهدیمن زین  ار  ینامداش  هب  هّجوت  لاجم  ضّوفم  يارب  هک  تسا  ینامداش  عون  کی  ضیوفت  رد  و 

437 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

437 ص :  ص ..... : هیآ 160 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(160  ) َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  َو  ِهِدَْعب  ْنِم  ْمُکُرُْصنَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ْمُْکلُذْخَی  ْنِإ  َو  ْمَُکل  َِبلاغ  الَف  ُهَّللا  ُمُکْرُْصنَی  ْنِإ 

437 ص :  همجرت ..... :

امش نآ  زا  دعب  دناوتب  هک  تسیک  نآ  دراذگاو  يراوخ  هب  ار  امش  رگا  دیآ و  بلاغ  امش  رب  یسک  تسا  لاحم  دنک  يرای  ار  امـش  ادخ  رگا 
. دننک دامتعا  ادخ  هب  اهنت  دیاب  نامیا  لها  و  دنک ؟ يرای  ار 

437 ص :  ریسفت ..... :

ادـخ رگا  دوشیم  هداد  باوج  دـنکیم و  يرای  هنوگچ  یـسک و  هچ  دوشیم  هدیـسرپ  ایوگ   ) تسا رّدـقم  لاؤس  باوج  ُهَّللا : ُمُکْرُْـصنَی  ْنِإ 
دعب دوشیمن و  بلاغ  امش  رب  یـسک  ادخ ، يرای  زا  دعب  ینعی  ِهِدَْعب : ْنِم  ْمُکُرُْـصنَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ْمُْکلُذْخَی  ْنِإ  َو  ْمَُکل  َِبلاغ  الَف  دنک ) يرای 

؟ دنکیم يرای  ار  امش  یسک  هچ  ادخ  يوس  زا  يراوخ  زا 
بلط ترادـص  هلمج ] رد   ] ود نآ  هکنیا  اب  نینمؤم ) لومعم  هّللا ، لماع   ) لومعم لـماع و  نیب  ءاـف »  » ندـمآ َنُونِمْؤُْملا : ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  َو 
لاثما رد  ءاف »  » ظفل هکنیا  ای  نآ ، ینهذ  مّهوت  تهج  زا  ای  هّللا ) یلع  اّما و   ) تسا اّما »  » ظفل نتفرگ  ریدقت  تهج  هب  ای  دنیآیم ) لّوا   ) دنتسه

. تسا هدش  رکذ  هک  یلماع  ندوب  هنیرق  تهج  زا  تسا  فوذحم  لماع  هکنیا  ای  تسا ، يدایز  اجنیا 

437 ص :  هیآ 161 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]
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هراشا

(161  ) َنوُمَلُْظی ْمُه ال  َو  ْتَبَسَک  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  یَّفَُوت  َُّمث  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َّلَغ  اِمب  ِتْأَی  ُْلْلغَی  ْنَم  َو  َّلُغَی  ْنَأ  ٍِّیبَِنل  َناک  ام  َو 

437 ص :  همجرت ..... :

ره سک  ره  یّلک  روط  هب  دیـسر و  دـهاوخ  نآ  رفیک  هب  تمایق  زور  دـنک  تناـیخ  سک  ره  درک و  دـهاوخن  تناـیخ  هّتبلا  يربمغیپ  چـیه  و 
. دش دهاوخن  یمتس  سک  چیه  هب  دسرب و  نآ  يازج  هب  لماک  مامت و  تمایق  رد  دروآ  اجب  ایند  رد  دب  کین و  یلمع 

438 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

438 ص :  ریسفت ..... :

. تسا هتـشادن  دوجو  تنایخ  ناربمایپ  زا  کی  چـیه  يارب  ینعی  تسا ، یفن  دـیکأت  يارب  ناک »  » نتفرگ رارق  طسو  َّلُغَی : ْنَأ  ٍِّیبَِنل  َناـک  اـم  َو 
باب زا  ای  ّلغی )  ) لوهجم هغیـص  هب  و  ّلغی ،)  ) تسا هدـش  هدـناوخ  یثالث  زا  مولعم  تروص  هب  ّلغی »  » و دراد ، تافانم  تنایخ  اب  تّوبن  نوچ 

وا هب  تنایخ  تبسن  ینعی  هّلغأ »  » زا دوش  هداد  اهنآ  هب  تنایخ  تبسن  هک  ناربمایپ  زا  کی  چیه  يارب  تسین  هتـسیاش  ینعی  تسا  ّلغی )  ) لاعفا
. داد

. ار وا  درک  تنایخ  هّلغ »  » ینعم هب  هّلغا » ، » دوش هدرک  تنایخ  وا  اب  هک  تسین  يربمایپ  چیه  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  ای 
. تسا یثالث  زا  لوهجم  ای 

لزان دش  دوقفم  اهتمینغ  زا  ردـب  زور  هک  یگنر  زمرق  هماج  ای  رداچ  دروم  رد  هیآ  هکنیا  ربانب  تسا  عطقنم  هدـیرب و  قباس  هیآ  زا  ای  هلمج  و 
«1 . » تسا هدرب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دنتفگ : نانآ  زا  یضعب  هک  دشاب . هدش 

ردب زور  رد  ایآ  دوشیمن ، هتـشاد  هگن  ناشیاهنابز  و  تسین ، کّلمت  لباق  مدرم  تیاضر  هک  « 2  » تسا هدش  هداد  تبسن  ع )  ) قداص ماما  هب 
دوـمن و رهاـظ  ار  هفیطق  دـنوادخ  هکنیا  اـت  تسا  هتـشادرب  اـهتمینغ  زا  هتفرگ و  شدوـخ  يارب  ار  هفیطق  هک  دـندادن  تبـسن  ادـخ  لوـسر  هب 

«. 3  » َّلُغَی ْنَأ  ٍِّیبَِنل  َناک  ام  َو  دومرف : لزان  شباتک  رد  و  درک ، هئربت  تنایخ  زا  ار  شربمایپ 
. دش لزان  هیآ  نیا  سپ  درک  تنایخ  نزاوه  مئانغ  زا  یگرزب  ینهآ  نزوس  اب  يدرم  هدش  هک  یلقن  قبط  دشاب  نیا  دوصقم  ای 

نب هّللا  دبع  باحـصا  هک  اجنآ  دـشاب  هدـش  لزان  دـحا  مئانغ  رد  هیآ  هک  یـضعب  هتفگ  ربانب  دـشاب  شلبق  ام  هب  لصّتم  هلمج  تسا  نکمم  و 
نامگ ریبج 
__________________________________________________

ص 365. ج 1 ، یفاص : ( 1)

ص 365. ج 1 ، یفاص : ( 2)

ص 365. ج 1 ، یفاص : ( 3)
439 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

و دهدیمن ، يزیچ  اهنآ  هب  دنکیم و  میسقت  دنتفرگ  تمینغ  هک  یناسک  نامه  نیب  ار  تمینغ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دندرک 
ادخ لوسر  هک  رگید  یـضعب  هتفگ  ربانب  ای  دوب و  دهاوخ  نآ  کلام  وا  دریگب  ار  تمینغ  سک  ره  تفگ : دـهاوخ  ربمایپ  هک  دـندرک  نامگ 

رد دیاب  هک  دزاس  هاگآ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ات  دش  لزان  هیآ  نیا  سپ  دادن ، يزیچ  رگشل  نارادولج  هب  درک و  میـسقت  ار  تمینغ 
«1 . » تسا هدش  هدیمان  تنایخ  ّلغ و  رکشل  نارادولج )  ) نیب تمینغ  ندرکن  میسقت  و  دوش ، تیاعر  يواست  تمینغ 
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. تسا هدش  فطع  شلبق  ام  رب  هیآ  هجو ، ود  نیاربانب 
هک تسا  نیا  هیآ  ینعم  و  تبحاـصم ، یهارمه و  يارب  اـی  تسا ، لـعف  ندرک  يّدـعتم  يارب  ءاـب  ِۀَـمایِْقلا : َمْوَـی  َّلَـغ  اـِمب  ِتْأَـی  ْلـُْلغَی  ْنَـم  َو 

تبـسن ع )  ) رقاب ماما  هب  دوش . اوسر  همه  نیب  رد  ات  تسا  هدرک  تنایخ  وا  هک  دـنمهفیم  مدرم  همه  هک  دـیآیم  يروط  تمایق  رد  راکتنایخ 
: دومرف هک  تسا  هدش  هداد 

ار تنایخ  هدش و  شتآ  لخاد  هک  دننکیم  فّلکم  ار  وا  سپـس  دـنیبیم ، شتآ  رد  تمایق  زور  ار  نآ  دـنک  تنایخ  يزیچ  ره  رد  سک  ره 
«2 . » دروآ نوریب  اجنآ  زا 

، رتش نآ  تمایق  زور  هک  دنک  تنایخ  يرتش  هب  یّتح  یسک  ادابم  هک  دیشاب  هاگآ  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا  و 
، هدرک راوس  دوخ  تشپ  رب  ار  وا  تماـیق  زور  هک  دـنک ، تناـیخ  بسا  هب  یـسک  داـبم  و  دـیآیم ، هدرک و  راوس  شیوـخ  تشپ  رب  ار  نئاـخ 

: دیوگیم صخش  نآ  سپ  دیآیم ،
ینعی متـسین ، زیچ  چـیه  کلام  وت  يارب  ادـخ  زا  نم  و  مدرک . غالبا  ار ،) تنایخ  زا  یهن   ) نم هک  مهدیم : باوج  نم  دّـمحم ، ای  دّـمحم  ای 

(. منکب مناوتیمن  يراک  وت  يارب  و   ) تسین نم  تسد  يزیچ 
ره هکلب  درادن  لاوما  رد  تنایخ  هب  یصاصتخا  لولغ  تنایخ و  و 

__________________________________________________

ص 529. ، 2 ج 1 - نایبلا : عمجم  ( 1)
ص 365. ج 1 ، یفاص : ( 2)

440 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسادخ هب  ای  شدوخ  هب  تنایخ  عون  کی  هدننک  ّتیصعم  ره  زا  یتّیصعم 

همه هکنآ  زا  سپ  دوشیم و  هدروآ  وا  لباقم  تسا  هدرک  تنایخ  هک  هچنآ  هب  سک  ره  تمایق  رد  هکنآ  زا  سپ  ینعی  ٍسْفَن : ُّلُـک  یَّفَُوت  َُّمث 
. دوشیم هداد  وا  هب  تسا  هدرک  بسک  هک  ار  هچنآ  یصاع ، ای  دشاب  عیطم  یسفن  ره  دندش ، عمج 

: هیآ رد  هرقب  هروس  رد  بلطم  نیا  قیقحت  دوشیم . هداد  وا  هب  لاـمعا  مّسجت  تروـص  هب  تسا  هدرک  بسک  هک  ار  هچنآ  ینعی  ْتَبَـسَک : اـم 
. تشذگ ْتَبَسَک  ام  ءازج  رد  ای  اُوبَسَک  اَّمِم  ٌبیِصَن  ْمَُهل  َِکئلوُأ 

. دوشیمن یمتس  باقع  يدایز  ای  باوث  صقن  ببس  هب  نانآ  هب  و  َنوُمَلُْظی : ْمُه ال  َو 
ای ربنامرف  هک  ار  یـسفن  ره  مکح  داد  تّیمومع  دـنک  تنایخ  هک  یـسک  ره  يارب  ار  تنایخ  مکح  هکنآ  زا  سپ  هیآ  نیا  رد  یلاـعت  يادـخ 
رد هکنیا  ات  تسا  ربنامرفان  ربنامرف و  نیب  يواست  راکنا  نآ  درک و  فطع  ار  يرگید  بلطم  بلطم ، نآ  رب  اذـل  تشاد ، نایب  دـشاب ، نامرفان 

: دومرف اذل  دشاب ، رتاسر  تعاط  رد  بیغرت  تّیصعم و  زا  يراددوخ  رجز و 

440 ص :  هیآ 162 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(162  ) ُریِصَْملا َْسِئب  َو  ُمَّنَهَج  ُهاوْأَم  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍطَخَِسب  َءاب  ْنَمَک  ِهَّللا  َناوْضِر  َعَبَّتا  ِنَمَف  َأ 

440 ص :  همجرت ..... :

رایـسب تسا و  مّنهج  وا  هاگلزنم  هک  دیامیپ  ار  ادخ  مشخ  هار  رفک ، هب  هک  تسا  یـسک  دننام  درادرب  مدق  ادخ  ياضر  هار  رد  هک  یـسک  ایآ 
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. تسا یهاگیاج  دب 

440 ص :  ریسفت ..... :

« هیلع  » و هنع » یضر   » ردصم ود  ره  هّمض ، هرسک و  اب  رصق  تلاح  رد  یضر »  » و نآ ، ّمض  ءار و  رـسک  اب  ناوضر » : » ِهَّللا َناوْضِر  َعَبَّتا  ِنَمَف  َأ 
441 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . هاضار »  » ردصم دودمم  تلاح  رد  ءار  هرسک  اب  ءاضّرلا »  » و تسا ،

و درک ، يوریپ  ادـخ  یهن  رما و  زا  دنـسپان ) روما   ) كرت و  هدیدنـسپ ) روما   ) لعف اب  هکنیا  رگم  درک  يوریپ  دوشیمن  ادـخ ، يدونـشخ  زا  و 
. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  یهن  رما و  زا  يوریپ  اب  رگم  دوشیمن  قّقحم  ینعم  نیا 

هچنآ هب  نوچ  دـشاب ، ادـخ  بضغ  طخـس و  دروم  هک  یلاح  رد  ِهَّللا : َنِم  ٍطَخَِـسب  ددرگرب  ادـخ  يوس  هب  هک  یـسک  دـننام  ینعی  َءاـب : ْنَمَک 
تسا مّنهج  شهاگیاج  ُریِصَْملا : َْسِئب  َو  ُمَّنَهَج  ُهاوْأَم  َو  یصخش  نینچ  نیا  تسا . هداد  ماجنا  هدش ، یهن  هچنآ  زا  هدرک و  كرت  هدش  رومأم 

. تسا يدب  هاگیاج  هچ  و 
یلو دوـش ، لـصاح  يرییغت  زیچ  نآ  رد  هک  نیا  طرـش  هب  تسا  يزیچ  ره  هیلا  یهتنم  ریـصم »  » هک تسا  نـیا  عـجرم »  » و ریـصم »  » نـیب قرف 
هچنآ سپ  تسا  ع )  ) یلع دوشیم  قّقحم  ادـخ  يدونـشخ )  ) ناوضر هب  هک  هچنآ  نوچ  و  قلطم . روط  هب  تسا  زیچ  ره  هیلا  یهتنم  عـجرم » »

و مینادب ، ع )  ) یلع عبات  ار  ادخ  ناوضر  عبات  هک  تسا  حیحـص  اذل  تسا . ع )  ) یلع اب  تفلاخم  دوشیم ، قّقحم  ادخ  مشخ )  ) طخـس هب  هک 
. مینادب ع )  ) یلع نافلاخم  وریپ  ددرگیمرب ، شیوس  هب  ادخ  بضغ  اب  هک  یسک 

441 ص :  هیآ 163 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(163  ) َنُولَمْعَی اِمب  ٌریَِصب  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  َْدنِع  ٌتاجَرَد  ْمُه 

441 ص :  دنتسه ..... . تاجرد  بحاص  تاجرد و  نینمؤم  هکنیا  قیقحت 

441 ص :  همجرت ..... :

. تسا هاگآ  دننکیم  هچ  ره  هب  دنوادخ  تسا و  فلتخم  تاجرد  ادخ  دزن  رفک  نامیا و  بتارم  هب  ار  رفاک  نمؤم و  هورگ  ود  نیا 

441 ص :  ریسفت ..... :

مدرم شیپ  هچ  رگا  دنتـسه ، ادخ  دزن  یتاجرد  ياراد  ادخ  مشخ  هب  ناگدش  راتفرگ  ادخ و  يدونـشخ  ناوریپ  ینعی  ِهَّللا : َدـْنِع  ٌتاجَرَد  ْمُه 
. دنوش هدید  يواسم 

و تسا ، نآ  ياهجنر  مّنهج و  نآ  رد  هک  ثیبخ  حاورا  ملاع  نینچمه  و  تاجرد ، بتارم و  ياراد  تسا  یعیـسو  ملاع  كاـپ ، حاورا  ملاـع 
. تسا هدش  قّقحم  نآ  زا  ياهبترم  رد  دوش  لصّتم  ملاع  ود  نیا  زا  یکی  هب  هک  سک  ره 

442 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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دنتـسه لصّتم  كاپان  حاورا  ملاع  هب  هک  یناسک  هکنانچ  دنـشاب ، يواسم  هجرد  هبترم و  رد  كاپ  حاورا  ملاع  هب  نیلـصّتم  هک  تسین  نینچ 
، درادـن ار  هبترم  نأـش و  نآ  هک  يرگید  يارب  هجرد ، نآ  هک  تسا  ياهبترم  هجرد و  کـی  ره  يارب  هکلب  دنتـسین . يواـسم  هـجرد ، رد  زین 

. تسین دوجوم 
قفاوم زین  هبترم  هجرد و  رد  دنـشاب  يواسم  مه  اب  تاهج  عیمج  زا  تّیـصعم  تفلاـخم و  رد  اـی  كولـس ، تعاـط و  رد  یتعاـمج  رگا  یلب ،

. دنوشیم
لبق تاکرد  ای  تاجرد  هب  وا  ددرگ  لصّتم  بتارم  نیرتتسپ  زا  یبتارم  هب  اـی  دوش  هتـسویپ  تشهب  تاـجرد  زا  ياهجرد  هب  هک  سک  ره  و 

. دوشیم هجرد  نامه  هب  قّقحتم  دش  ياهجرد  هب  لصّتم  هک  سک  ره  تسا و  لصّتم  زین  دوخ  زا 
تـشهب زا  ياهجرد  اهنآ  زا  کی  ره  ینعی  دنتـسه  یتاـجرد  ياراد  ناـشدارفا  ددـع  هزادـنا  هب  نینمؤم  هک  مییوگب  تسا  حیحـص  ور  نیا  زا 

رد هک  ییاهنآ  دنتـسه و  تشهب  زا  یتاجرد  دوخ  يدوجو  هعـس  بسح  هب  اهنآ  زا  کی  ره  دوش : هتفگ  تسا  حیحـص  نینچ  مه  و  دنتـسه ،
شیوخ دوجو  بسح  هب  نانآ  زا  کی  ره  و  تاکرد )  ) دنـشتآ تاجرد  نیرتنیئاپ  ياراد  ناشدارفا  دادـعت  بسح  هب  دنتـسه  بّذـعم  شتآ 

. دنربیم رس  هب  شتآ  بتارم  نیرتتسپ  رد 
. تسین هیآ  رد  تالیوأت  تاریدقت و  یضعب  هب  یجایتحا  نیاربانب 

يارب دنگوس  ادخ  هب  مالّسلا ، مهیلع  هّمئا  زا  دنترابع  دندرک  يوریپ  ادخ  يدونشخ  زا  هک  یناسک  هک  تسا  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا 
رتالاب الاب و  تاجرد  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  دوشیم و  ربارب  دـنچ  اهنآ  لامعا  ام  تخانـش  تیالو و  اب  و  تسا . یتاجرد  ادـخ  دزن  رد  ناـنمؤم 

هّمئا  ّقح  و  ع )  ) یلع ّقح  هک  دندوب  ییاهنآ  دنتشگزاب  وا  يوس  هب  ادخ  مشخ  اب  هک  یناسک  و  دربیم ،
443 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«1 . » دنتشگزاب شتآ  هب  ادخ  مشخ  اب  تهج  نیمه  هب  سپ  دندرک ، راکنا  ار  تیب  لها 
ار وا  يازج  هجرد  ناـمه  بسح  رب  سپ  تسا ، هاـگآ  شلمع  بسح  رب  کـی  ره  هجرد  لـمع و  هـب  دـنوادخ  و  َنوـُلَمْعَی : اـِمب  ٌریَِـصب  ُهَّللا  َو 

. تسا دیدهت  بیغرت و  هلمج ، نیا  و  دهدیم .

443 ص :  هیآ 164 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ُْلبَق ْنِم  اُوناک  ْنِإ  َو  َۀَمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  ْمِهیِّکَُزی  َو  ِِهتایآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  ًالوُسَر  ْمِهِیف  َثََعب  ْذِإ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ُهَّللا  َّنَم  ْدََقل 
(164  ) ٍنِیبُم ٍلالَض  یَِفل 

443 ص :  همجرت ..... :

ناشـسوفن دنک و  توالت  ار  ادخ  تایآ  اهنآ  رب  هک  تخیگنارب  نانآ  نایم  رد  ناشدوخ  زا  یلوسر  هک  تشاذگ  ّتنم  نامیا  لها  رب  دنوادخ 
. دوب راکشآ  نانآ  یهارمگ  شیپ ، زا  دنچ  ره  دزومایب ، نانآ  هب  ار  تمکح  قیاقح  تعیرش و  ماکحا  دنادرگ و  كاپ  صقن  شیالآ و  زا  ار 

443 ص :  ریسفت ..... :

. داد تمعن  تشاذگ و  تّنم  نانآ  رب  ادخ  ینعی  ُهَّللا : َّنَم  ْدََقل 
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. تخیگنارب اهنآ ، خنس  زا  اهنآ و  لثم  يرشب  ینعی  ْمِهِسُْفنَأ : ْنِم  ًالوُسَر  ْمِهِیف  َثََعب  ْذِإ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع 
. دنتخانشیمن یتعیرش  باتک و  چیه  دندوب و  لهاج  هکنآ  زا  دعب  دناوخب  اهنآ  رب  ار  ادخ  باتک  تایآ  هک  ِِهتایآ : ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی 

. دنادرگ هزیکاپ  كاپ و  دوش ، هزیکاپ  اهنآ  زا  ناسنا  تسا  هتسیاش  هک  ییاهزیچ  ار  نانآ  ْمِهیِّکَُزی : َو 
هیکزت زا  میلعت  ریخأت  هجو  تمکح و  باتک و  میلعت  هیکزت و  هراب  رد  دزومایب ، تمکح  باتک و  نانآ  هب  و  َۀَـمْکِْحلا : َو  َباـتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو 

رد
__________________________________________________

ح 149. ص 205 ، ج 1 ، یشایع : ( 1)
444 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رخآ ات  « 2  » ًالوُسَر ْمِهِیف  َثََعب  ْذِإ  ادـخ : لوق  رد  هیکزت  رب  میلعت  میدـقت  هجو  زین  هیآ و  رخآ  ات  « 1  » ًالوُسَر ْمُکِیف  اْنلَـسْرَأ  امَک  هیآ  رد  اجنیا و 
. تشذگ هرقب  هروس  زا  هیآ 

تسا نانآ  رب  ادخ  تّنم  راهظا  نیا  و  دندوب . نشور ، راکـشآ و  یهارمگ  رد  نیا  زا  شیپ  هچ  رگا  و  ٍنِیبُم : ٍلالَـض  یَِفل  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  ْنِإ  َو 
رکـش ات  دنزرو  مامتها  لوسر  زا  يوریپ  هب  دـنوش و  هاگآ  تمعن  نیا  هب  هکنیا  ات  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دوجو  تمعن  ببـس  هب 

. دنشاب هدروآ  ياج  هب  ار  شدوجو  تمعن 

444 ص :  هیآ 165 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(165  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکِسُْفنَأ  ِْدنِع  ْنِم  َوُه  ُْلق  اذه  یَّنَأ  ُْمْتُلق  اْهیَْلثِم  ُْمْتبَصَأ  ْدَق  ٌۀَبیِصُم  ْمُْکَتباصَأ  اََّمل  َو  َأ 

444 ص :  همجرت ..... :

يور زا  زاب  ردب ) گنج  رد   ) دیـسر نانمـشد  هب  بیـسآ  نآ  ربارب  ود  هک  یتروص  رد  دحا ) گنج  رد   ) دیـسر امـش  هب  یتبیـصم  هاگره  ایآ 
دزیا هک  دیدرک  ینامرفان  هک  دیدیـشک  دوخ  تسد  زا  تبیـصم  نیا  ربمایپ  يا  وگب  دیـسر ؟ جـنر  مینامیا  لها  هک  ام  هب  ارچ  دـنیوگ  بّجعت 

. تساناوت زیچ  ره  رب  لاعتم 

444 ص :  ریسفت ..... :

دنوش عمج  مه  اب  فطع  تادا  ماهفتسا و  هزمه  هاگره  تسا  هدش  عمج  مه  اب  فطع ) « ) واو  » اب ماهفتـسا )  ) هیآ أ نیا  رد  ْمُْکَتباصَأ : اََّمل  َو  َأ 
ندوب يوق  يارب  اهتنم  دمآیم  واو  زا  دعب  هزمه  دیاب  هک  دناهتفگ : یخرب  تسا : هدمآ  حرش  نیا  هب  لوق  دنچ  دشاب  مّدقم  فطاع  رب  هزمه  و 

. تسا هدش  مّدقم  ترادص  رد  نآ 
رد ریدقت  رد  فوذحم  ترابع  نآ  تسا  هدش  لصّتم  فطاع  هب  هزمه  تسا  هدش  فذح  هک  هدوب ، یترابع  زا  شیپ  هزمه  دناهتفگ : یـضعب 

یتلا ۀیلبلا  مترکنأ  : ) تسا نینچ  اجنیا 
__________________________________________________

ص 151. هرقب ، ( 1)
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ص 129. هرقب ، ( 2)
445 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

راکنا هدـش  دراو  امـش  رب  ناتلامعا  رد  ندرک  یهاتوک  اب  هک  ار  ییاهالب  ایآ  ینعی  مکتباصأ ) امل  مکلامعا و  یف  مکریـصقتب  مکیلع  تدرو 
. رخآ ات  دینکیم ...

. دوب دحا  گنج  رد  امش  زا  درم  داتفه  ندش  هتشک  ببس  هب  نآ  هک  یتبیصم  ٌۀَبیِصُم :
. ریسا داتفه  هتشک و  داتفه  ببس  هب  دیسر  نمشد  هب  نآ  ربارب  ود  ینعی  اْهیَْلثِم : ُْمْتبَصَأ  ْدَق 

؟ نیا تسا  هنوگچ  ای  اجک ؟ زا  نیا  دیتفگ  اذه : یَّنَأ  ُْمْتُلق 
رد دیدرک  رایتخا  ار  اهریـسا  لباقم  رد  هیدف  ردب  زور  رد  امـش  نوچ  تسامـش  دوخ  زا  ریـصقت  هک  وگب  نانآ  هب  ْمُکِـسُْفنَأ : ِدـْنِع  ْنِم  َوُه  ُْلق 

رگم دریگب  ریـسا  هک  تسا  هدوبن  اور  يربمایپ  چیه  رب  و  تسا ، نتـشک  اهنآ  مکح  هک  دوب  هداد  ربخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  هک  یلاح 
طورشم دینادرگ  حابم  امش  يارب  ار  نتفرگ  ادف  دنوادخ  هکنیا  ات  نتشک  هن  دیدرک ، هیدف  رد  رارصا  امش  سپ  دشکب ، نیمز  رد  رایسب  هکنیا 

ادف ریـسا  داتفه  زا  دیدرک و  لوبق  ار  نیا  امـش  سپ  دوش ، هتـشک  دیریگیم  ادف  اهنآ  زا  هک  یناسک  ددع  هب  امـش  زا  هدنیآ  لاس  رد  هکنیا  رب 
. دیتفرگ

زا جراخ  تبیـصم  نیا  ایآ  هک  دمآ  شیپ  مّهوت  نیا  داد ، تبـسن  ناشدوخ  هب  ار  تبیـصم  الب و  تبـسن  یتقو  ٌریِدَـق : ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ 
رب ادخ  دومرف : دنوادخ  سپ  ادخ ؟ تردق  زا  جراخ  ای  هدوب  ادخ  تردق  اب  الب  تبیـصم و  ایآ  هک  دش  لاؤس  نیا  ياج  و  تسادخ ؟ تردـق 
رب امـش  سوفن  لامکتـسا  هب  هک  یحلاصم  تهج  هب  ار  امـش  و  دهدب ، تبیـصم  الب و  ناتنانمـشد  امـش و  هب  دـناوتیم  تساناوت و  يزیچ  ره 

. دیامن راوخ  ددرگیم 

445 ص :  هیآ 166 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(166  ) َنِینِمْؤُْملا َمَْلعَِیل  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإبَف  ِناعْمَْجلا  یَقَْتلا  َمْوَی  ْمَُکباصَأ  ام  َو 

445 ص :  همجرت ..... :

لاح دیامزایب و  ار  نامیا  لها  هکنآ  ات  دوب  وا  ذفان  تّیشم  ادخ و  ياضق  هب  دیسر  امش  هب  رازراک  فص  رد  هلباقم  ماگنه  دحا  زور  رد  هچنآ 
. دوش مولعم  دننامیا ، رد  مدق  تباث  هک  نانآ 

446 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

446 ص :  ریسفت ..... :

. یمخز هتشک و  تسکش و  زا  دیسر  دحا  زور  رد  امش  هب  هک  هچنآ  ینعی  ِناعْمَْجلا : یَقَْتلا  َمْوَی  ْمَُکباصَأ  ام  َو 
. دنک ناحتما  ار  امش  هکنیا  ات  دوب  ادخ  صیخرت  ینیوکت و  هحابا  ببس  هب  ِهَّللا : ِنْذِِإبَف 

. دننادب نینمؤم  ات  َنِینِمْؤُْملا : َمَْلعَِیل  َو 

446 ص :  هیآ 167 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]
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هراشا

ِنامیِْإِلل ْمُْهنِم  ُبَْرقَأ  ٍذـِئَمْوَی  ِْرفُْکِلل  ْمُه  ْمُکانْعَبَّتال  ًالاِتق  ُمَْلعَن  َْول  اُولاق  اوُعَفْدا  َِوأ  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  اُوِلتاـق  اَْولاـعَت  ْمَُهل  َلـِیق  َو  اوُقَفاـن  َنیِذَّلا  َمَْلعَِیل  َو 
(167  ) َنوُُمتْکَی اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َْسَیل  ام  ْمِهِهاْوفَِأب  َنُولوُقَی 

446 ص :  همجرت ..... :

، دـینک عافد  ای  داهج و  ادـخ  هار  رد  دـییایب  دـش  هتفگ  اهنآ  هب  نوچ  دـندرک و  ییورود  قافن و  نید  رد  هک  نانآ  لاح  دوش  مولعم  زین  اـت  و 
هب دنراد  یناملـسم  يوعد  هکنآ  اب  نانیا  میدمآیم  رازراک  هب  هدومن و  تّیعبت  امـش  زا  میدوب  اناد  یگنج  نونف  هب  ام  رگا  هک  دندروآ  رذـع 

دنرادیم ناهنپ  هچنآ  رب  ادـخ  دناهتـشاد و  ناهنپ  ار  نآ  فالخ  لد  رد  هک  دـننکیم  راهظا  يزیچ  نابز  هب  ناـمیا ، هب  اـت  دـنرتکیدزن  رفک 
. تسا رتهاگآ 

446 ص :  ریسفت ..... :

اهنآ يارب  نانآ و  لاح  هب  ادخ  ملع  سپ  دوش ، رهاظ  ناقفانم  قافن  نانمؤم و  نامیا  هکنیا  هب  دنوش  زیامتم  هورگ  ود  ات  اوُقَفان : َنیِذَّلا  َمَْلعَِیل  َو 
. تسادخ ملع  وا  ملع  تسادخ و  رهظم  هک  دنک  ادیپ  ملع  نانآ  لاح  هب  ربمایپ  ای  دوش ، رهاظ 

تسا نیا  يارب  زین  و  دوبن ، تباث  البق  دش و  ثداح  دحا  گنج  رد  نیقفانم  قافن  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  يارب  نیقفانملا ) ملعیل  : ) دومرفن و 
. دشاب بسانم  ْمَُهل  َلِیق  َو  یلاعت : يادخ  لوق  رد  فوطعماب  هک 

. تسا هلص  رد  لخاد  و  اوقفان »  » رب فطع  ْمَُهل : َلِیق  َو 
447 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. لامتشا لدب  وحن  هب  تسا  اولاعت »  » زا لدب  اولتاق » : » اُوِلتاق اَْولاعَت 
، ناتلاوما لایع و  دوخ و  زا  عافد  ای  اوُعَفْدا : َِوأ  شیوخ . هلئاع  اهـسفن و  ظفح  نودب  ناتیاهـسفن و  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  ینعی  ِهَّللا : ِلِیبَس  ِیف 

. دینک داهج  دییایب و  ادخ  هار  ادخ و  رما  هب  رظن  نودب 
ّتیعبت امـش  زا  تسا ، رازراـک  گـنج و  دـیتسه  نآ  رد  امـش  هک  هچنآ  هک  میتسنادیم  اـم  رگا  : » دـنیوگیم ْمُکاـنْعَبَّتَال : اـًلاِتق  ُمَْلعَن  َْول  اُولاـق 
بلطم دـشاب و  هبلغ  لامتحا  یهاگ ، ولو  نآ  رد  هک  تسا  نآ  لاتق  اریز  تسین ، لاتق  گـنج و  دـینکیم ، امـش  هک  يراـک  یلو  میدرکیم ،

هکلب تسین  یـضام  رد  یفن  يارب  ول »  » ظفل هکنیا  ای  تسین » يزیچ  تکاله  تّیبولغم و  زج  دینکیم  امـش  هک  يراک  رد  اریز  تسین ، نینچ 
، دنتفگ ءازهتسا  باب  زا  ای  ار  هلمج  نیا  میدرکیم . تّیعبت  امش  زا  میتشاد  گنج  نونف  هب  ملع  هاگره  ینعی  تسا ، لبقتـسم  رد  طرـش  يارب 

. دنیامن عفد  دوخ  زا  ار  اهنآ  العف  دننک  راکنا  احیرص  هکنیا  نودب  دنتساوخ  ای 
رهاظ اب  یلو  دندوب  مالـسا  نید  رب  نانآ  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و  تسا ، لاح  ای  رّدقم  لاؤس  باوج  ِنامیِْإِلل : ْمُْهنِم  ُبَْرقَأ  ٍِذئَمْوَی  ِْرفُْکِلل  ْمُه 

. دندیدرگ رتکیدزن  رفک  هب  دندش و  عقاو  نامیا  رفک و  نیب  هک  ایوگ  ناشقافن  ندش 
اب هن  دـنیوگیم  ناـشنابز  اـب  هکنیا  اـی  دـنیوگیم ، ناـشنابز  اـب  هکلب  لاـح ، راـتفر و  اـب  هن  هراـشا و  هیاـنک و  اـب  هن  ینعی  ْمِهِهاْوفَأـِب : َنُولوُقَی 

. ناشدوخ ریغ  نابز  هب  هن  دنیوگیم  ناشدوخ  نابز  هب  هکنیا  ای  ناشیاهلد ،
قباطم میدرکیم ، تقفاوم  امـش  اب  میدرکیم ، ادیپ  گنج  زا  عالّطا  میتسنادیم و  رگا  دـنیوگیم : هک  اهنآ  لوق  ینعی  ْمِِهبُوُلق : ِیف  َْسَیل  ام 

دنرادن . يداقتعا  نینچ  ناشیاهلد  رد  دننکیم ، راهظا  هک  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبن  تّوبن  هکنیا  ای  تسین ، اهنآ  لد  داقتعا و 
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448 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هیلع و هّللا  یّلـص  ّیبن  تّوبن  هب  ادخ و  هب  داقتعا  مدع  يرهاظ و  بابـسا  رب  دامتعا  زا  دننکیم  ناهنپ  ار  هچنآ  ادخ  َنوُُمتْکَی : اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو 

. دنادیم ار  همه  هلآ ،
فیعض شنیقی  هک  یسک  و  : » دومرف تسا  فیعض  ناشنیقی  داقتعا و  هک  یناسک  شنزرـس  ماقم  رد  هک  دش  هداد  تبـسن  ع )  ) قداص ماما  هب 
تاداع وریپ  دشاب ،) مکاح  وا  رب  لئاسو  بابسا و  ات  هداد  هزاجا   ) تسا هتشاد  اور  دوخ  يارب  ار  اهنآ  هدز و  گنچ  لیاسو  بابـسا و  هب  دش ،

چیه دـیوگیم : نابز  هب  تسا ، هدومن  ایند  شـشخب  رد  كاـسما  نآ و  عمج  اـیند و  روما  رد  یعـس  هدـش و  مدرم  یقیقح  ریغ  ياـههتفگ  و 
شـشوک و  دسریمن ، يرگید  زیچ  تسا  هدش  تمـسق  رّرقم و  يزور  زا  هدنب  هب  هک  هچنآ  زج  و  تسین ، ادخ  زج  ياهدننک  عنم  هدنـشخب و 

َْسَیل ام  ْمِهِهاْوفَِأب  َنُولوُقَی  تسا : هدومرف  یلاعت  يادخ  دنکیم .» راکنا  ار  اهنآ  همه  شبلق  لمع و  رد  یلو  دنکیمن ، دایز  ار  يزور  ندرک ،
«1 . » َنوُُمتْکَی اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  ْمِِهبُوُلق  ِیف 

448 ص :  هیآ 168 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(168  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  َتْوَْملا  ُمُکِسُْفنَأ  ْنَع  اُؤَرْداَف  ُْلق  اُوِلُتق  ام  انوُعاطَأ  َْول  اوُدَعَق  َو  ْمِِهناوْخِِإل  اُولاق  َنیِذَّلا 

448 ص :  همجرت ..... :

هتفرن دحا  گنج  هب  هدینـش و  ار  ام  نخـس  زین  ام  ناردارب  ناشیوخ و  رگا  دـنتفگ  هدرکن  یهارمه  مالـسا  هاپـس  اب  گنج  رد  هک  یناسک  نآ 
تـسار رگا  درک ، دـیناوت  هراچ  نارگید  تایح  ظفح  يارب  هک  امـش  سپ  وگب : قفاـنم  مدرم  نینچ  هب  ربمغیپ  يا  دـندشیمن . هتـشک  دـندوب 

. دینک رود  دوخ  ناج  زا  ار  گرم  دیئوگیم ،

448 ص :  ریسفت ..... :

ای تسا  فوذـحم  شیادـتبم  ای  رّدـقم  لاؤس  باوج  تسا و  فنأتـسم  هلمج  نیا  دـنتفگ ، ناشناردارب  ّقح  رد  ینعی  ْمِِهناوْخِِإل : اُولاـق  َنیِذَّلا 
نیا نآ  ینعم  و  شربخ ،

__________________________________________________

ص 367. ج 1 ، یفاص : ( 1)
449 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هکنیا ربانب  تسا  فوذحم  یلعف  لوعفم  ای  دنتسه ، نیقفانم  نامه  دنتفگ  یفرح  نینچ  هک  یناسک  ای  دنتفگ ، هک  دنتسه  یناسک  نانآ  تسا :
« رفکلل مه   » رد ریمـض  يارب  تسا  ربخ  زا  دعب  ربخ  ای  دشابیم  مهبولق »  » ریمـض زا  ای  نومتکی ،»  » لعاف زا  لدب  ای  دشاب ، شهوکن )  ) ّمذ لعف 

َْول دندوب ) هتـسشن  هک  یلاح  رد  « ) دق  » ریدقت هب  تسا  لاح  ای  دنتـسشن ) و   ) تسا اولاق »  » رب فطع  اودعق :» و   » تسا اوقفان » نیّذلا   » تفـص ای 
. رهش زا  ندشن  جراخ  نتسشن و  رد  دندرکیم  ام  تعاطا  رگا  انوُعاطَأ :

يرهاظ بابـسا  هب  لّسوت  داقتعا و  فعـض  رد  هک  دشابیم  ینادرم  مسر  زین  تسا و  نانز  مسر  تداع و  نیا  و  دـندشیمن . هتـشک  اُوِلُتق : ام 
دوب نینچ  رگا   » ریظن ییاهترابع  اب  ار  بلطم  دننکیم و  رارکت  ار  نآ  عوقو  مدع  بابسا  ياهّیضق  ندش  عقاو  زا  دعب  هک  دنتـسه ، نانز  دننام 
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. دناسریم ار  نانآ  ترسح  تّدش  نیا  و  دننکیم ، ادا  دشیم » نانچ 
ناتناردارب دراد و  هگن  ار  امش  تسا  هتـسناوت  ناتریبدت  ییوجهراچ و  رگا  َنِیقِداص : ُْمْتنُک  ْنِإ  َتْوَْملا  ُمُکِـسُْفنَأ  ْنَع  اُؤَرْداَف  نانآ  هب  وگب  ُْلق :

رود ناتدوخ  زا  ار  گرم  دییوگیم ) تسار  رگا   ) دیراد تردق  رگا  سپ  دندش  جراخ  امش  ریبدت  لوق و  زا  هک  دندش  كاله  تّلع  نیا  هب 
. دینک

449 ص :  هیآ 169 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(169  ) َنُوقَزُْری ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسَْحت  َو ال 

449 ص :  همجرت ..... :

. دوب دنهاوخ  مّعنتم  ناشراگدرورپ  دزن  رد  دندش و  يدبا  تایح  هب  هدنز  هکلب  دناهدرم  ادخ  هار  نادیهش  هک  دیرادنپم 

449 ص :  ریسفت ..... :

نکمم وا  دروم  رد  باطخ  هک  یسک  ره  هب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  باطخ  ای  تسا : اوؤرداف »  » رب ای  لق »  » رب فطع  َّنَبَـسَْحت : َو ال 
نامگ هک  یسک  ره  هب  ای  دوش ، هداد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  هب  لعف  تبسن  هکنیا  ّنبـسحی ) و ال   ) هدش هدناوخ  ءای  اب  و  دشابیم ، تسا 

: ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  هب  دوش  هداد  تبسن  ّنبسحی  ینعی ال  نآ ، زا  دعب  رهاظ  مسا  هب  هکنیا  ای  تسا ، نکمم  وا  زا  رادنپ  و 
. ار ناشدوخ  دننکن  نامگ  دندش  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  ینعی 

رگا و  دندرمیمن ، دندنامیم  ام  شیپ  رگا  دنتفگیم : هک  تسا  نیقفانم  رب  ّدر  نیا  و  دـشاب ، هدـش  فذـح  لّوا  لوعفم  هک  ناگدرم ، ًاتاْومَأ :
. دندشیمن هتشک  دندرکیم  ام  زا  تعاطا 

. تسپ یناگدنز  نیا  زا  رتالاب  رتفیرش و  رتلماک و  رتمامت ، یناگدنز  هب  دنتسه ، هدنز  ٌءایْحَأ : نانآ  هکلب  َْلب :
. دنروخیم يزور  دشاب ، ناشراگدرورپ  دزن  اهنآ  ماقم  بسانم  هک  یقزر  هب  َنُوقَزُْری : ْمِهِّبَر  َْدنِع 

450 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

450 ص :  هیآ 170 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(170  ) َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َّالَأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ْمِِهب  اوُقَْحلَی  َْمل  َنیِذَّلِاب  َنوُرِْشبَتْسَی  َو  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  اِمب  َنیِحِرَف 

450 ص :  همجرت ..... :

اهنآ هب  زوـنه  هک  ناـنمؤم  نآ  هب  دـنهد  هدژم  تراـشب و  دـننامداش ، تسا  هدـینادرگ  اـهنآ  بیـصن  دـنوادخ  هک  یتـمحر  لـضف و  هب  ناـنآ 
. دنروخن مغ  چیه  ایند  عاتم  توف  زا  دنسرتن و  چیه  ندرم  زا  هک  تفاتش  دنهاوخ  ترخآ  يارس  هب  اهنآ  یپ  رد  ادعب  دناهتسویپن و 
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450 ص :  ریسفت ..... :

دننام اهنآ ، ترثک  تهج  زا  دـنکیم  هضافا  ناگدـنب  رب  هک  شیاـهتمعن  رب  دوشیم  قـالطا  ادـخ  لـضف  ِِهلْـضَف : ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاـتآ  اـِمب  َنیِحِرَف 
هکنانچ دـهدیم ، ناگدـنب  هب  شاداپ  ناونع  هب  اهنآ  هب  لـمع  تلاـسر و  ماـکحا  لوبق  ببـس  هب  دـنوادخ  هک  ییاـهتمعن  تلاـسر و  ماـکحا 

هب نداد  ازج  نآ و  راثآ  تیالو و  دـننام  دـنکیم  هضافا  ناگدـنب  هب  تدـحو  تهج  زا  دـنوادخ  هک  ییاـهتمعن  رب  دوشیم  قـالطا  تمحر 
. تیالو

. دنهدیم تراشب  ار  دوخ  ریغ  ای  دوخ و  ای  دننکیم ، یلاحشوخ  بلط  ای  دنوشیم  لاحشوخ  َنوُرِْشبَتْسَی : َو 
هبتر بسح  رب  ای  دـندرمن ، ای  دـندشن  هتـشک  هک  نینمؤم  دـننام  نامز  بسح  رب  دـندشن  قحلم  اهنآ  هب  هک  یناسک  هب  ْمِِهب : اوُقَْحلَی  َْمل  َنیِذَّلِاب 

. دناهدشن قحلم  اهنآ  هجرد  هبتر و  هب  هک  نینمؤم  دننام 
. تشذگ هرقب  لّوا  رد  نزح ) فوخ و   ) ریظن ود  نیب  فالتخا  هجو  َنُونَزْحَی : ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  اَّلَأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم 

451 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

451 ص :  هیآ 171 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(171  ) َنِینِمْؤُْملا َرْجَأ  ُعیُِضی  َهَّللا ال  َّنَأ  َو  ٍلْضَف  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَمِْعِنب  َنوُرِْشبَتْسَی 

451 ص :  همجرت ..... :

. دراذگن عیاض  زگره  ار  نامیا  لها  رجا  دنوادخ  هکنیا  و  دنهد ، ادخ  لضف  تمعن و  هب  تراشب  ار  اهنآ  و 

451 ص :  ریسفت ..... :

. دشاب هدش  یهتنم  نآ  هب  ای  رداص و  تیالو  زا  هک  تسا  يزیچ  ره  و  تسا ، تیالو  تمحر  دننام  تمعن ، ِهَّللا : َنِم  ٍۀَمِْعِنب  َنوُرِْشبَتْسَی 
ریـسفت ع )  ) یلع هب  تمعن  اذل  و  نآ ، هب  نداد  شاداپ  نآ و  ماکحا  لوبق  تلاسر و  زا  تسا  ترابع  لضف  هک  تشذـگ  بلطم  نیا  ٍلْضَف : َو 

. تسا تشادگرزب  میخفت و  يارب  ود  ره  ندروآ  هرکن  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  لضف  تسا و  هدش 
ات هدش  هدناوخ  هزمه  رـسک  اب  و  دشاب ، ۀـمعن »  » رب فطع  ات  تسا  هدـش  هدـناوخ  هزمه  حـتف  اب  رجأ  هملک  َنِینِمْؤُْملا : َرْجَأ  ُعیُِـضی  َهَّللا ال  َّنَأ  َو 

. دشاب لاح  هک  نیا  يارب  ای  دشاب ، نورشبتسی »  » رب فطع 
452 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

452 ص :  هیآ 172 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(172  ) ٌمیِظَع ٌرْجَأ  اْوَقَّتا  َو  ْمُْهنِم  اُونَسْحَأ  َنیِذَِّلل  ُحْرَْقلا  ُمَُهباصَأ  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِلوُسَّرلا  َو  ِهَِّلل  اُوباجَتْسا  َنیِذَّلا 
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452 ص :  همجرت ..... :

رجا دـش  راکزیهرپ  راکوکین و  هک  ره  اهنآ  زا  دیـسر ، ملا  جـنر و  اهنآ  هب  هکنآ  زا  سپ  دـندرک  تباـجا  ار  لوسر  ادـخ و  توعد  هک  ناـنآ 
. تفای دهاوخ  میظع 

452 ص :  ریسفت ..... :

حدـم لعف  لوعفم  ای  تسا  فوذـحم  يادـتبم  ربخ  ای  نینمؤم  تفـص  هلمج  نیا  ُحْرَْقلا : ُمَُهباصَأ  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  ِلوُسَّرلا  َو  ِهَِّلل  اُوباجَتْـسا  َنیِذَّلا 
لاؤس باوج  تسا و  فنأتـسم  هلمج  و  تسا ، ٌمیِظَع : ٌرْجَأ  اْوَـقَّتا  َو  ْمُْهنِم  اُونَـسْحَأ  َنیِذَِّلل  هلمج  نآ ، ربـخ  تسادـتبم و  اـی  تسا ، فوذـحم 

. رّدقم
دّمحم ای  تفگ : دش و  لزان  وا  رب  لیئربج  دش  هنیدم  لخاد  دمآ و  دحا  هعقاو  زا  یتقو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  هک  تسا  هدـش  تیاور 
. دشاب یمخز  هکنیا  رگم  دوشیمن  جراخ  وت  اب  یسک  يوش و  جراخ  نانآ ) ریسم  رد   ) موق رس  تشپ  رد  هک  دنکیم  رما  وت  هب  دنوادخ 

ره دوش و  جراخ  دراد  ندـب  رد  یمخز  هک  سک  ره  راصنا : نیرجاـهم و  هورگ  يا  دـهد  رد  ادـن  هک  درک  رما  يداـنم  هب  ادـخ  لوسر  سپ 
. دندش جراخ  دنتشاد  هک  یمخز  درد و  نامه  اب  و  دنتخادرپ . اوادم  اهمخز و  نتسب  هب  سپ  دشاب ، میقم  رهش  رد  تسین  یمخز  هک  سک 

ۀمرکع دندمآ  دورف  ءاحور »  » رد شیرق  و  دیـسر ، دوب  هنیدم  یلیم  تشه  رد  هک  دـسالا  ءارمح  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  یتقو 
ام هک  یلاح  رد  میربیم  هلمح  هنیدـم  رب  میدرگیمرب و  دـنتفگ : دـیلو  نب  دـلاخ  و  صاع ، نب  ورمع  و  ماشه ، نب  ثراـح  و  لـهج ، یبا  نب 

دوب هدش  جراخ  هنیدم  زا  هک  يدرم  اب  سپ  دـنرادن ) هلباقم  تأرج  نانآ  رگید  و   ) میتشک دوب ) هزمح  ناشدوصقم   ) ار ناشناولهپ  ناگرزب و 
روط هب  هک  یلاح  رد  مدرک ، كرت  دسالا  ءارمح  رد  ار  شباحصا  دّمحم و  نم  تفگ : وا  دندیـسرپ ، هنیدم  هراب  رد  وا  زا  دندرک و  دروخرب 

. دنتسجیم ار  امش  دندوب و  امش  لابند  يّدج 
453 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زگره دـندرک  ملظ  هک  یهورگ  دـنگوس  ادـخ  هب  میدرک و  ملظ  میدـش و  زوریپ  موق  رب  اـم  تسا ، یـشکرس  ملظ و  نیا  تفگ : نایفـس  وـبا 
. دش دنهاوخن  راگتسر 

ماهداوناخ يارب  ات  موریم  هنیدم  هب  تفگ : يراد ؟ دصق  اجک  تفگ : وا  هب  نایفـس  وبا  دـندرک . دروخرب  یعجـشا  دوعـسم  نب  میعن  اب  سپس 
مه هک  ینک  مالعا  اهنآ  هب  ینک و  تاقالم  ار  دّمحم  باحـصا  يرذگب و  دسالا » ءارمح   » هب یناوتیم  ایآ  تفگ : نایفـس  وبا  مرخب ، یماعط 

ام اب  گنج  زا  هدش ) شّحوتم  ام  ترثک  زا   ) هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  باحصا  ات  دندیسر  ام  دزن  هشبح  نامدرم  زا  ام  ناتسود  نانامیپ و 
. موریم يرآ  تفگ : مهدیم ، زیوم  امرخ و  رتش  راب  هد  وت  هب  تروص  نیا  رد  دندرگرب ،

دیدرگرب تفگ : میراد ، شیرق  دصق  دنتفگ  دیراد ؟ دصق  اجک  تفگ : ادخ  لوسر  باحـصا  هب  دیـسر و  دسالا » ءارمح   » هب زور  نآ  يادرف 
. تسا هدیسر  دوب  هدنام  اج  هک  سک  ره  و  دندش ، عمج  همه  شیرق  نانامیپ  مه  هک 

. میرادن یکاب  ام  لیکولا ، معن  هّللا و  انبسح  دنتفگ : سپ  دوش . رهاظ  امش  رب  نآلا  نیمه  ناشرگشل  هعیلط  هک  منکیم  نامگ 
تـشپ دنتـشذگ و  تخادـنا و  شیرق  لد  رد  ساره  بعر و  یلاعت  يادـخ  دّـمحم ، ای  تفگ : دـش و  لزاـن  ادـخ  لوسر  رب  لـیئربج  هاـگنآ 

ات اُوباجَتْـسا ... َنیِذَّلا  دومرف : لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  تشگرب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  سپ  دـندرکیمن . هاگن  مه  ار  ناشرس 
«1 . » هیآ رخآ 

ای تفگ : ددرگرب  دحا  زا  تساوخ  نایفـس  وبا  یتقو  هک  دوب  نینچ  نآ  ناتـساد  و  تسا ، هدش  لزان  يرغـص  ردـب  رد  هیآ  دـناهتفگ : یـضعب 
هدنیآ لاس  هک  یماگنه  تسا ، هدنیآ  لاس  زا  يرغص  ردب  مسوم  ام  دعوم  دّمحم 
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__________________________________________________

ص 369. ج 1 ، یفاص : ( 1)
454 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نب میعن  سپ  دـش  نامیـشپ  دوخ  هدـعو  زا  تخادـنا و  وا  لد  رد  بعر  ساره و  دـنوادخ  سپ  دـش ، جراخ  هّکم  لها  اـب  نایفـس  وبا  دیـسر 
یلاسکـشخ لاسما  و  میریگب ، رارق  مه  يور  رد  ور  ردـب  مسوم  رد  هک  مداد  هدـعو  دّـمحم  هب  نم  تفگ : وا  هب  دـید و  ار  یعجـشا  دوعـسم 

هب وت ، سپ  دـنک ، دایز  ار  اـهنآ  تأرج  عوضوم  نیا  هک  مرادـن  تسود  موش و  جراـخ  وا  يوس  هب  دـیابن  هک  هدـش  رهاـظ  نم  يارب  و  تسا ،
. مهدیم وت  هب  ورمع  نب  لیهس  تسد  هب  رتش  هد  نم  ناسرتب و  ار  اهنآ  ورب و  هنیدم 

. تخادنا ساره  بعر و  نانآ  نیب  دناسرت و  ار  لوسر  باحـصا  وا  دـنوشیم ، زّهجم  گنج  يارب  هک  دـید  ار  مدرم  دـمآ و  هنیدـم  هب  میعن 
اهنت رگا  یّتح  موریم ، گنج  هب  موشیم و  جراخ  نم  تسوا  تسد  هب  مناج  هک  ییادخ  هب  مسق  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

: دومرف ربمایپ  هاگنآ  دندرک ، گنج  هدامآ  ار  دوخ  ناعاجش ، یلو  دندش  فرـصنم  گنج  زا  دندرک و  جک  ار  دوخ  هار  اهوسرت  سپ  مشاب ،
رد هک  دوب  یّلحم  نآ  دندیـسر و  يرغـص  ردـب  هب  هکنیا  ات  دـندش  جراخ  شباحـصا  اب  ادـخ  لوسر  نآ  زا  سپ  لـیکولا . معن  هّللا و  انبـسح 

. دندشیم عمج  اجنآ  زور  تشه  لاس  ره  رد  هک  دوب  اهنآ  رازاب  ياج  ّتیلهاج 
دندیمان « 1  » قیوس رگشل  ار  نانآ  هّکم  لها  و  دوب ، هدش  فرصنم  نایفس  وبا  هک  یلاح  رد  دنام  نایفس  وبا  رظتنم  دش و  میقم  اجنآ  رد  ربمایپ 

. دندیشونیم قیوس  هک  یلاح  رد  دندش  جراخ  نانآ  دنتفگ  و 
ود مهرد ، کی  ربارب  رد  دندرک و  شورف  دنداد و  ماجنا  ییاهتراجت  زین  اهنآ  و  دش ، اجنآ  رازاب  تراجت و  اب  فداصم  ادخ  لوسر  جورخ  و 

«2 . » دنتشگرب هنیدم  هب  ملاس  حیحص و  دش و  نانآ  بیصن  مهرد 
__________________________________________________

. ].....[ دنریگیم مان  نیمه  هب  یهایگ  زا  هک  وبدب  خلت و  تسا  ياهباشون  قیوس  ( 1)
ح 540. ص 341 ، ج 1 ، نیلقثلا : رون  ( 2)

455 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

455 ص :  هیآ 173 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(173  ) ُلیِکَْولا َمِْعن  َو  ُهَّللا  اَُنبْسَح  اُولاق  َو  ًانامیِإ  ْمُهَدازَف  ْمُهْوَشْخاَف  ْمَُکل  اوُعَمَج  ْدَق  َساَّنلا  َّنِإ  ُساَّنلا  ُمَُهل  َلاق  َنیِذَّلا 

455 ص :  همجرت ..... :

رب دیـشاب . رذـحرب  هشیدـنا و  رد  نانآ  زا  دـناهدش  قفّتم  امـش  هیلع  رب  يرایـسب  رگـشل  دـنتفگ  اهنآ  هب  قفانم )  ) یمدرم نوچ  هک  نانمؤم  نآ 
. دوب دهاوخ  يروای  وکین  وا  تسا و  تیافک  ار  ام  ادخ  اهنت  نانمشد  همه  لباقم  رد  دنتفگ : دوزفیب و  ناشنامیا 

455 ص :  ریسفت ..... :

لوخد تروص  نیا  رد  ًانامیِإ . ْمُهَدازَف  نآ  ربخ  تسادتبم و  ای  ْمُْهنِم  اُونَسْحَأ  َنیِذَِّلل  تفص  ای  اُوباجَتْسا  َنیِذَّلا  تفـص  ُساَّنلا : ُمَُهل  َلاق  َنیِذَّلا 
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فوذحم يادتبم  ربخ  ای  تسا ، ِهَّللا  َنِم  ٍۀَمِْعِنب  اُوبَلَْقناَف  نآ  ربخ  هکنیا  ای  تسا . طرـش  ینعم  نّمـضتم  ادتبم  هک  تسا  نیا  يارب  ربخ  رد  ءاف » »
. تسا فوذحم  هک  تسا  یحدم  لعف  لوعفم  ای  فوذحم  ربخ  يادتبم  ای 

سیقلا دـبع  هفیاط  زا  یناراوس  دوصقم  هکنیا  ای  تسا  دوعـسم  نب  میعن  تسا ، هدـش  لقن  شتیاکح  زا  هک  هچنآ  ربانب  ساـّنلا »  » زا دوصقم  و 
. دندوب

سیقلا دبع  زا  یناراوس  نآ  لابند  هب  تسا و  هدش  جراخ  هنیدم  زا  ص )  ) دّمحم هک  دـیمهف  نایفـس  وبا  یتقو  هک  هدـش  هتفگ  هک  هچنآ  قبط 
ات دیناسریم ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  ارم  مایپ  ایآ  تفگ : میراد ، ار  هنیدم  دصق  دنتفگ : دیراد ؟ دصق  اجک  تفگ : نانآ  هب  دـید  ار 

؟ منک زیوم  راب  مینیبیم  ار  رگیدمه  هک  ظاکع  رد  ادرف  ار  امش  ياهرتش  مه  نم 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  رب  هک  میدش  عمج  همه  ام  هک  دییوگب  دیدیـسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  هاگره  تفگ : یلب ، دنتفگ :

. میزاس هدنامرد  ار  شباحصا  هّیقب  میرب و  هلمح  شباحصا 
. دشاب ادخ  لوسر  باحصا  نیقفانم  ساّنلا »  » زا دوصقم  تسا  نکمم  و 

شنارای . نایفس و  وبا  ینعی  َساَّنلا : َّنِإ 
456 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نامیا ببس  هب  ادخ  نانیـشناج  هب  لاّصتا  زا  دعب  هک  یـسک  اریز  دیـشخب ، ینوزف  اهنآ  نامیا  ینعی  ًانامیِإ : ْمُهَدازَف  ْمُهْوَشْخاَف  ْمَُکل  اوُعَمَج  ْدَق 
: دیوگیم دوشیم و  يوق  شنامیا  لّسوت و  دایز و  شاینامیا  لاّصتا  دسرب  وا  هب  ییالب  هک  هاگره  تسا  لّسوتم  ادخ  هب 

. تسا ینابهگن  بوخ  هچ  تسا و  یفاک  ار  ام  ادخ  ُلیِکَْولا : َمِْعن  َو  ُهَّللا  اَُنبْسَح  اُولاق  َو 

456 ص :  هیآ 174 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(174  ) ٍمیِظَع ٍلْضَف  ُوذ  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  َناوْضِر  اوُعَبَّتا  َو  ٌءوُس  ْمُهْسَسْمَی  َْمل  ٍلْضَف  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَمِْعِنب  اُوبَلَْقناَف 

456 ص :  همجرت ..... :

دنوادخ دندش و  ادخ  ياضر  وریپ  دماین و  شیپ  یجنر  ملا و  چیه  نانآ  رب  دـندروآ و  يور  ادـخ  لضف  تمعن و  هب  نانمؤم  هورگ  نآ  سپ 
. تساهتنمیب تمحر  لضف و  بحاص 

456 ص :  ریسفت ..... :

. يرغص ردب  زا  ای  دسالا  ءارمح  زا  دنتشگرب  ینعی  اُوبَلَْقناَف :
نامیا بلق و  تّوق  و  دوب ، ناشندـب  رد  هک  یمخز  رثا  زا  دوبهب  گـنج و  زا  اـهنآ  یتمالـس  نآ  ادـخ و  بناـج  زا  یتمعن  اـب  ِهَّللا : َنِم  ٍۀَـمِْعِنب 

. تسا
رد هک  دشاب  یتراجت  تمعن  زا  دوصقم  تسا  نکمم  و  نانمشد ، ياهلد  رد  ندرک  داجیا  سرت  ترهش و  فرش و  زا  ترابع  لضف  ٍلْضَف : َو 

یّلـص دّمحم  لضف ، و  ع )  ) یلع تمعن ، هکنیا  ای  دش . اهنآ  دیاع  تراجت  زا  هک  دشاب  ربارب  ود  دوس  لضف  زا  دوصقم  دندیـسر و  نآ  هب  ردب 
. تسا هلآ  هیلع و  هّللا 
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. ناشیاهمخز زا  هن  ناشنانمشد و  زا  هن  دیسرن  اهنآ  هب  يدب  ٌءوُس : ْمُهْسَسْمَی  َْمل 
ٍلْـضَف ُوذ  ُهَّللا  َو  دندرک  تکرح  هنیدم  زا  دـندرب و  نامرف  ار  ادـخ  رما  دنتـشاد ، ندـب  رد  هک  ییاهمخز  دوجو  اب  نوچ  ِهَّللا : َناوْضِر  اوُعَبَّتا  َو 

دنکیم  لّضفت  ترخآ  رد  اهنآ  هب  دنوادخ  ٍمیِظَع :
457 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدید  ار  نآ  یمشچ  هن  دراد و  يّدح  هن  هک  يزیچ  هب 
. تسا داهج  هب  بیغرت  اهنآ و  هئطخت  دندرکن و  تکرش  گنج  رد  هک  تسا  یناسک  نتخادنا  ترسح  هب  هلمج  نیا  رد  و 

457 ص :  هیآ 175 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(175  ) َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ِنُوفاخ  َو  ْمُهُوفاَخت  الَف  ُهَءاِیلْوَأ  ُفِّوَُخی  ُناْطیَّشلا  ُمُِکلذ  امَّنِإ 

457 ص :  همجرت ..... :

رگا دیسرتب  نم  زا  دینکن و  هشیدنا  میب و  نآ  زا  ناناملـسم  امـش  ار ، شنارادتـسود  دناسرتیم  هلیـسو  نآ  هب  هک  تسا  ناطیـش  نانخـس  نیا 
. دیتسه نامیا  لها 

457 ص :  ریسفت ..... :

ار وا  ناطیـش  هک  سک  نآ  زا  دوـصقم  تـسا . نآ  ربـخ  ُهَءاـِیلْوَأ  ُفِّوَُـخی  نآ و  تفـص  اـی  مـکلذ »  » ربـخ ناطیّـشلا » : » ُناـْطیَّشلا ُمُِـکلذ  اـمَّنِإ 
دبع زا  یناراوس  ای  نایفس ، وبا  ای  دوب ، دوب ) گنج  زا  دّمحم  ترضح   ) هدنرادزاب دش ) نایب  هکنانچ   ) هک تسا  دوعـسم  نب  میعن  دناسرتیم ،

. تسا مّود  لوعفم  ای  لّوا  لوعفم  هءایلوأ »  » و دندوب . هدنراد  زاب  هک  سیقلا 
. ناطیش نارادتسود  ایلوا و  زا  ای  دیسرتن ، شناهارمه  ناطیش و  زا  ینعی  ْمُهُوفاخَت : الَف 

. نم هزاجا  اب  زج  دسریمن  یسک  هب  ياهدننز  ررض  ره  زا  ررض  نوچ  دیسرتب ، نم  زا  و  ِنُوفاخ : َو 
وا زا  زج  دشابن و  راودیما  ادخ  هب  زج  نمؤم  هک  تسا  نیا  ادـخ  دـیحوت  هب  داقتعا  نامیا و  نأش  نوچ  دـیتسه ، نمؤم  رگا  َنِینِمُْؤم : ُْمْتنُک  ْنِإ 

. دسرتن

457 ص :  هیآ 176 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(176  ) ٌمیِظَع ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ِةَرِخْآلا  ِیف  اظَح  ْمَُهل  َلَعْجَی  َّالَأ  ُهَّللا  ُدیُِری  ًاْئیَش  َهَّللا  اوُّرُضَی  َْنل  ْمُهَّنِإ  ِْرفُْکلا  ِیف  َنوُعِراُسی  َنیِذَّلا  َْکنُزْحَی  َو ال 
458 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

458 ص :  همجرت ..... :

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 990 

http://www.ghaemiyeh.com


چیه ار  نانآ  هک  دهاوخیم  ادخ  دنناسرن و  نایز  زگره  دنوادخ  هب  اهنآ  دنباتـشیم  رفک  هار  هب  یهورگ  هک  شابم  كانهودنا  وت  ربمایپ  يا 
. دوب دهاوخ  خزود  تخس  باذع  ناشبیصن  دشابن و  ترخآ  رد  یبیصن 

458 ص :  ریسفت ..... :

ببس هب  نینمؤم  هب  ای  وت  هب  اهنآ  هک  یسرتیم  نوچ  دندش ، رفاک  اهنآ  هکنیا  زا  شابم  كانهودنا  ِْرفُْکلا : ِیف  َنوُعِراُسی  َنیِذَّلا  َْکنُزْحَی  َو ال 
. دندرک فّلخت  داهج  زا  هک  دنشابیم  نیقفانم  دوصقم ، و  دنناسرب . نایز  نینمؤم  اب  گنج  ای  نیرفاک  ّتیوقت 

. دنناسر ینایز  نیمز  يور  رد  ادخ  رهاظم  ایلوا و  هب  دنناوتیمن  زگره  اهنآ  اریز  ینعی  تسا  لیلعت  ماقم  رد  َهَّللا : اوُّرُضَی  َْنل  ْمُهَّنِإ 
ریدقت هب  لامتـشا  لدب  وحن  هب  دشاب  هّللا »  » زا لدب  تسا  نکمم  و  دشاب ، ردصم  نیـشناج  ائیـش »  » هکنیا ربانب  يررـض ، عون  چـیه  ینعی  ًاْئیَش :

(. هللا نم  ءیشب   ) ینعی دشاب  ضفاخ  عزن  هب  بوصنم  تسا  نکمم  و  هنم » ائیش  هّللا  اوّرضی  نل  »
ياهرهب هک  ِةَرِخْآلا : ِیف  اظَح  ْمَُهل  َلَعْجَی  اَّلَأ  تسا ) هدرک  هدارا  ادخ  هک  یلاح  رد  ینعی  . ) تسا لاح  ای  تسا  رّدقم  لاؤس  باوج  ُهَّللا : ُدـیُِری 

اهنآ ندرک  باتش  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يرادلد  رب  هوالع  هک  تمسق  نیا  دشابن ، ناشیارب  ترخآ  رد 
يوس هب  یهاوخن  یهاوخ  دنراد و  يریذپ  رفک  تّیلباق  اریز   ) دشابن نآ  رد  وا  ياضر  هچ  رگا  دریگیم  تروص  ادـخ  هدارا  اب  رفک  يوس  هب 

یتوبث رارمتـسا  رب  تلالد  هک  هّیمـسا  هلمج  هب  ریبعت  تسا . ترخآ  ایند و  رد  یگرزب  باذع  اهنآ  يارب  ٌمیِظَع : ٌباذَع  ْمَُهل  َو  دنوریم ) رفک 
. دوشیم تباث  اهنآ  رب  مّلکت ، نیح  زا  باذع  هک  تسا  نیا  لیلد  دراد 

459 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

459 ص :  هیآ 177 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(177  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ًاْئیَش  َهَّللا  اوُّرُضَی  َْنل  ِناْمیِْإلِاب  َْرفُْکلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َّنِإ 

459 ص :  همجرت ..... :

. تسا كاندرد  یباذع  ار  نانآ  دنناسریمن و  ادخ  هب  ینایز  زگره  نامیا ، ضوع  هب  دندش  رفک  رادیرخ  هکنانآ 

459 ص :  ریسفت ..... :

هب تبـسن  تسا  مکح  میمعت  تسا و  نآ  لیلعت  اـی  لّوا  هیآ  دـیکأت  دـندیرخ ، ناـمیا  هب  ار  رفک  هک  ناـنآ  ِناـْمیِْإلِاب : َْرفُْکلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َّنِإ 
. دنتفرن گنج  هب  هک  ینیقفانم  هب  نآ  صیصخت  زا  دعب  راّفک  عیمج 

. دشابیم ناشیا  يارب  یکاندرد  باذع  دنناسریمن و  ادخ  هب  ینایز  ٌمِیلَأ : ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ًاْئیَش  َهَّللا  اوُّرُضَی  َْنل 

459 ص :  هیآ 178 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا
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(178  ) ٌنیِهُم ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ًاْمثِإ  اوُدادْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنِإ  ْمِهِسُْفنَِأل  ٌْریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَی  َو ال 

459 ص :  همجرت ..... :

يارب میهدیم  تلهم  هکلب  دوب  دـهاوخ  رتهب  اهنآ  لاح  هب  ار ، ناـشیا  اـم  نداد  تلهم  هک  دـنتفر  رفک  هار  هب  هک  ناـنآ  دـننکن  ناـمگ  هّتبلا  و 
. دنوش لیلذ  راوخ و  تخس  نآ  هب  هک  دسر  یباذع  ار  نانآ  دنیازفیب و  دوخ  نایغط  یشکرس و  رب  ات  ناحتما 

459 ص :  ریسفت ..... :

، میهدیم تلهم  اهنآ  هب  هک  يزیچ  نآ  ِیلُْمن : امَّنَأ  بیاغ  تروص  هب  ّنبسحی »  » و بطاخم ، تروص  هب  ّنبسحت » : » اوُرَفَک َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَی  َو ال 
لوعفم یلمن » اّمنا  و   » تسا یلمن »  » هب قّلعتم  مهل » ، » دراد نانآ  لاح  هب  يدوس  تساهنآ ، يارب  هک  ْمِهِـسُْفنَِأل : ٌْریَخ  ْمَُهل  نداد  تلهم  هکنیا  ای 
دـشاب لعاف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  هک  یتروص  رد  و  دشابیم . مّود  لوعفم  زا  هدـننک  زاینیب  هک  تسا  لّوا  لوعفم  زا  لدـب  ای  تسا ، ّنبـسحی »  » مّود

تسا . لوعفم  ود  ره  نیشناج  ِیلُْمن  امَّنَأ 
460 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا رمع  ندش  دایز  ای  نداد  تلهم  ءالما  ینعم 
. هلوصوم ای  ۀّیردصم  ای  تسا  هّفاک  ام »  » و تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  ًاْمثِإ : اوُدادْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنِإ 

هدننک لیلذ  راوخ و  هک  دـسریم  نانآ  هب  یباذـع  ترخآ ، ایند و  رد  دـیوگیم . نخـس  ربمایپ  هک  نونکا  مه  زا  ینعی  ٌنیِهُم : ٌباذَـع  ْمَُهل  َو 
. تسا

اب ار  باذع  توبث  ررض و  یفن  اذل  تسا و  ماقم  بسانم  رارکت ، یتشرد و  مالک و  شرتسگ  تسا ، مشخ  يدونـشخان و  ماقم  ماقم ، نوچ  و 
زا رتگرزب  رتدـیدش و  قفانم  باذـع  هک  دـشاب  نیا  هب  راعـشا  ات  دروآ  باذـع  يارب  ار  میظع  فصو  لّوا  هیآ  رد  و  دروآ ، فلتخم  فاصوا 

. تسا راّفک  باذع 

460 ص :  هیآ 179 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ِِهلُسُر ْنِم  ِیبَتْجَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  ِْبیَْغلا  یَلَع  ْمُکَِعلُْطِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  ِبِّیَّطلا  َنِم  َثِیبَْخلا  َزیِمَی  یَّتَح  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام  یلَع  َنِینِمْؤُْملا  َرَذَِیل  ُهَّللا  َناک  ام 
(179  ) ٌمیِظَع ٌرْجَأ  ْمُکَلَف  اوُقَّتَت  َو  اُونِمُْؤت  ْنِإ  َو  ِِهلُسُر  َو  ِهَّللِاب  اُونِمآَف  ُءاشَی  ْنَم 

460 ص :  همجرت ..... :

زا ار  تشرـسدب  شیامزآ ، هب  هکنآ  ات  دنهبتـشم  رگیدـکی  هب  قفانم  نمؤم و  هک  ینونک  لاـح  نیا  هب  دراذـگناو  ار  ناـنمؤم  زگره  دـنوادخ 
ّقلعت وا  ّتیـشم  ار  هک  ره  دوخ  ناربمایپ  زا  ماقم ، نیا  يارب  نکیل  دزاسن و  هاگآ  بیغ  ّرـس  زا  ار  امـش  همه  ادـخ  دـنک و  ادـج  رهوگ  كاـپ 

. دوب دهاوخ  میظع  رجا  ار  امش  دیوش  راکزیهرپ  دیرآ و  نامیا  هاگره  هک  دیورگب  شناربمایپ  ادخ و  هب  امش  سپ  دنیزگرب  تفرگ 

460 ص :  ریسفت ..... :
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و قفانم ، اب  صلخم  ندوب  صّخـشمان  زا  دـیتسه  لاح  نآ  رب  نالا  امـش  هک  یلاح  نآ  رب  ینعی  ِْهیَلَع : ُْمْتنَأ  ام  یلَع  َنِینِمْؤُْملا  َرَذَِـیل  ُهَّللا  َناک  ام 
ناحتما التبا و  دنوادخ ، یمئاد  ّتیشم  هکلب  دوب ، دیهاوخن  تسا  هتسب  دوخ  هب  ار  ندرک  قیقحت  هک  یسک  اب  تسا  هدننک  قیقحت  هک  یـسک 

تسا  یفیلاکت  اب 
461 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشاب سفن  ياوه  فلاخم  هک 
علطم قافن  صالخا و  زا  تساهلد  رد  هک  هچنآ  رب  ار  ام  ادخ  رگا  تسا : هدـش  هتفگ  هک  ایوگ  ُهَّللا : َناک  ام  َو  ِبِّیَّطلا  َنِم  َثِیبَْخلا  َزیِمَی  یَّتَح 

: هک تسین  نیا  ادخ  مسر  نأش و  دومرف : دنوادخ  سپ  مینکیم ، بانتجا  قفانم  زا  ام  دنک 
ره شنالوسر  زا  دنکیم  باختنا  ادخ  نکیل  و  دزاس . ربخ  اب  بیغ  زا  ار  امـش  ُءاشَی : ْنَم  ِِهلُـسُر  ْنِم  ِیبَتْجَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  ِْبیَْغلا  یَلَع  ْمُکَِعلُْطِیل 
هک یلاح  رد  دهاوخب  هک  ار  یـسک  دنکیم  رایتخا  دنوادخ  ینعی  تسا ، ءاشی » نم   » زا لاح  فرظ  و  تسا ، هّینایب » نم   » هک دـهاوخب . ار  هک 

. تسا ناهنپ  امش  زا  هک  یئاهزیچ  یبیغ و  روما  زا  عالّطا  تهج  دشاب ، شناگداتسرف  زا  وا 
طـسوت هب  ای  هطـساو  نودـب  دـهدیم  ربخ  شنالوسر  هب  تابیغم  نآ  زا  ای  دـهدیم ، ناشن  شنالوسر  هب  ار  تاـبیغم  نآ  اـی  هک  هنوگ  نیدـب 

. هکئالم
ّرش ریخ و  نداد  تبسن  لثم  دشیم و  نانچ  دوب  نینچ  رگا  دییوگب  هکنیا  لثم  دییوگن ، دوخ  يأر  اب  تسا  بیاغ  امـش  زا  هک  ار  يزیچ  سپ 

. ناگدنب هب 
توعد لوبق  ّصاخ و  تعیب  ّصاخ و  نامیا  ببـس  هب  هکنیا  ای  دیدروآ  مالـسا  ارهاظ  هکنانچ  دیروآ  مالـسا  اتقیقح  ای  دـینک ، ناعذا  اُونِمآَف :

. دیروایب نامیا  ینطاب 
. نانآ يایصوا  نالوسر و  زا  يو  يافلخ  ادخ و  هب  دیروایب  نامیا  ینعی  ِِهلُسُر : َو  ِهَّللِاب 

. ّصاخ تعیب  اب  دیروایب  نامیا  ای  ّماع  تعیب  اب  دیروآ  مالسا  ای  دینک  ناعذا  رگا  ینعی  اُونِمُْؤت : ْنِإ  َو 
هب هکنیا  ای  دیـسرتب ، دندرک  یهن  ای  رما  نآ  هب  هک  يزیچ  رد  شنانیـشناج ، يوریپ  مدع  زا  دیزیهرپب و  ادـخ  مشخ  يدونـشخان و  زا  اوُقَّتَت : َو 

قیرط نآ  زا  جورخ  زا  هّللا ) یلا  قـیرط   ) قـیرط رد  لوـخد  ّصاـخ و  تعیب  زا  دـعب  اـی  دـیزیهرپب ، قـیرط  زا  فارحنا  زا  ّصاـخ  تعیب  ببس 
دیزیهرپب .

462 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
و دشاب ، هتفریذپ  ار  ع )  ) یلع تیالو  ینطاب ، توعد  لوبق  ّصاخ و  تعیب  اب  هک  تسا  یسک  صوصخم  گرزب  رجا  نوچ  ٌمیِظَع : ٌرْجَأ  ْمُکَلَف 

. دوش ریسفت  دیاب  دشاب  ّصاخ  نامیا  لماش  هک  هچنآ  هب  هک  تسا  ياهنوگ  هب  طرش  ریزگان ،

462 ص :  هیآ 180 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ِتاوامَّسلا ُثاریِم  ِهَِّلل  َو  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ِِهب  اُولَِخب  ام  َنُوقَّوَُطیَس  ْمَُهل  ٌّرَش  َوُه  َْلب  ْمَُهل  ًاْریَخ  َوُه  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  اِمب  َنُولَْخبَی  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَی  َو ال 
(180  ) ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ِضْرَْألا  َو 

462 ص :  همجرت ..... :

تعفنم هب  لخب  نیا  دـننکیمن ، ادا  هداد  اهنآ  هب  شیوخ  لضف  هب  ادـخ  هک  یلام  زا  ار  ناریقف  قوقح  هدومن و  لخب  هک  نانآ  دـننکن  ناـمگ 
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زور نآ  هک  دـشاب  اهنآ  ندرگ  ریجنز  دـناهدیزرو  لخب  نآ  رد  هک  یلام  نآ  تمایق  زور  رد  اریز  تساهنآ ، ررـض  هب  هکلب  دوب  دـهاوخ  اهنآ 
. تسا هاگآ  امش  همه  رادرک  هب  ادخ  دوب و  دهاوخ  نیمز  اهنامسآ و  ثراو  ادخ  اهنت  تسین و  يزیچ  کلام  سک  چیه 

462 ص :  ریسفت ..... :

هک سک  ره  هب  ای  لوسر  هب  هک  تسا  يریمض  نآ  لعاف  سپ  تسا ، هدش  هدناوخ  بیاغ  تروص  هب  ّنبسحی » : » َنُولَْخبَی َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَی  َو ال 
َنیِذَّلا هکنیا  ای  دـشاب . مّود  لوعفم  قباطم  ات  فاـضم  ریدـقت  هب  تسا  َنُولَْخبَی  َنیِذَّلا  لّوا  لوعفم  و  ددرگیمرب ، دـشاب  حیحـص  وا  زا  ناـمگ 

. فوذحم لّوا  لوعفم  تسا و  لعاف  َنُولَْخبَی 
وا يارب  باطخ  هک  دـشاب  سک  ره  هب  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  هب  باطخ  هک  تسا ، هدـش  هدـناوخ  ّنبـسحت )  ) باـطخ تروص  هب  و 

اهنآ لاح  هب  دـنزرویم  لخب  هک  یناسک  نآ  لخب  نکن  ناـمگ  ینعی  فاـضم  ریدـقت  هب  تسا  لّوا  لوعفم  َنُولَْخبَی  َنیِذَّلا  و  تسا ، حـیحص 
. دراد ياهدیاف 

لخب  هکلب  ْمَُهل : ٌّرَش  َوُه  َْلب  ْمَُهل  ًاْریَخ  َوُه  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  اِمب 
463 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هکنیا ای  و  درادـهگن ، یقاب  ار  لام  كاسما ، هک  تسین  نینچ  و  دـنکیم ، نانآ  رب  باقع  بلج  لـخب  هک  اریز  ناـنآ ، يارب  تسا  ّرـش  ندرک 
. دربب نیب  زا  ار  لام  قافنا ،

: تسا ع )  ) رقاب قداص و  ماما  زا  ِۀَمایِْقلا : َمْوَی  ِِهب  اُولَِخب  ام  َنُوقَّوَُطیَس 
دچیپیم شندرگب  هک  دیآیم  رد  شتآ  زا  يرام  تروص  هب  تمایق  زور  رد  لام  نآ  هکنیا  رگم  دزادرپن  ار  شلام  تاکز  هک  تسین  یسک 

ار هچنآ  يدوزب  اُولَِخب  ام  َنُوقَّوَُطیَـس  تسا : یلاعت  يادخ  لوق  نآ  و  « 1  » دوش غراف  باسح  هب  یگدیـسر  زا  ات  دنزیم  شین  وا  تشوگ  هب  و 
. دوشیم یقوط  دندیزرو  لخب 

زا هک  روگنا  ای  تعارز  ای  لخن ، ای  لام  زا  یتاکز  بحاص  ره  هک : دـنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  ع )  ) قداـص ماـما 
«. 2  » تمایق زور  ات  دچیپیم  وا  ندرگ  هب  هک  دوشیم  دنب  ندرگ  ریجنز و  هقبط  تفه  ات  نیمز ، كاخ  دنک  يراددوخ  شلام  نداد  تاکز 

نآ هب  بلق  هک  يزیچ  ره  و  دزرویم ، لخب  نآ  دروم  رد  لیخب  هک  دشاب  يزیچ  هب  هتـسباو  بلق  هکنیا  رگم  دوشیمن  قّقحم  لخب  هک  نادـب 
دوشیم راکشآ  رارسا  هک  يزور  رد  دشاب  تباث  بلق  رد  هک  يزیچ  ره  و  دوشیم ، تباث  رضاح و  بلق  رد  شتوکلم  اب  دشاب ، هتـشاد  قّلعت 

. دنکیم ادیپ  لّثمت  بلق  دزن 
وحن هب  ای  ندـب ، عیمج  رب  سابل  وحن  هب  اـی  ندرگ ، رد  قوط  وحن  هب  ـالثم  دوشیم ، تواـفتم  زین  نآ  روضح  ّقلعت  یگتـسباو و  تواـفت  اـب  و 

رد هک  دشاب  یناسفن  مولع  ای  نادـبا  اوق و  زا  ای  دـشاب  لاوما  زا  دزرویم  لخب  نآ  هب  هک  يزیچ  نآ  هاوخ  روصح ، عاونا  زا  اهنیا  ریغ  هناخ و 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  فاصوا  راهظا  هب  هک  يراصن  دوهی و  دننام  دندرکن ، راهظا  شلها  هب  دندیزرو و  لخب  نآ 

__________________________________________________

ح 552. ص 344 ، ج 1 ، نیلقثلا : رون  ( 1)
ص 373. ج 1 ، یفاص : ( 2)

464 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، دنتـسنادیم هک  هچنآ  هب  دـندیزرو  لخب  هک  تّما  زا  نیقفانم  و  دـندیزرو . لخب  دوب ، ناشناگتـشذگ  رابخا  زا  نانآ  بتک  رد  هک  ع )  ) یلع

. دنزیم شتآ  زا  یماگل  وا  هب  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دنک  نامتک  ار  یملع  هک  یسک  نوچ 
راعـشا ات  درک  ادا  ثاریم »  » ظفل اب  ار  بلطم  و  تسا ، نیمز  نامـسآ و  رد  هک  هچنآ  تسادـخ  يارب  ینعی  ِضْرَْألا : َو  ِتاوامَّسلا  ُثاریِم  ِهَِّلل  َو 
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نامسآ نیمز و  لاح  دنربیم و  ثرا  هب  ار  نآ  رگید  یضعب  دنامیم و  یقاب  یـضعب  زا  تسا  نیمز  نامـسآ و  رد  هک  هچنآ  هک  دشاب  نیا  هب 
و دنکن ، اطع  شـشخب و  شدوخ  تسد  اب  دزروب و  لخب  نآ  دروم  رد  هک  تسین  هتـسیاش  لقاع  صخـش  يارب  رگید  دشاب ، نینچ  نیا  یتقو 

لیخب ریغ ، کلم  هب  تبـسن  لقاع  هک  تسین  هتـسیاش  سپ  تسادـخ . کلم  زیچ  همه  هکنیا  هب  دـشاب  هراشا  ات  هدومرف  ار  نآ  یلاـعت  يادـخ 
. دنکن قافنا  تسا  کلم  بحاص  هک  ادخ  رما  هب  دشاب و 

، ریغـص ریبک و  ملاع  زا  تساهنآ  رد  هک  هچنآ  تسا و  نیمز  اـهنآ و  رد  هک  هچنآ  اهنامـسآ و  ثاریم  هک  دـشاب  نیا  هیآ  ینعم  تسا  نکمم 
ارچ سپ  دشابیم ، تساهنآ  رد  هک  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  ثراو  راّهق ، دحاو و  يادخ  دنوشیم و  یناف  همه  ینعی  تسادـخ ، يارب  همه 

. دزرویم لخب  دوریم  دراذگیم و  ناسنا  هک  هچنآ  رد 
هب نولمعی »  » و تسا ، دیعو  هدعو و  هلمج  نیا  و  تسا ، هاگآ  ٌرِیبَخ : اطعا  لخب و  زا  دننکیم  لمع  هک  هچنآ  هب  دـنوادخ  َنُولَمْعَت : اِمب  ُهَّللا  َو 

. تسا هدش  هدناوخ  بطاخم )  ) باطخ هب  بیاغ )  ) تبیغ زا  تافتلا  قیرط  هب  باطخ  تروص 

464 ص :  هیآ 181 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(181  ) ِقیِرَْحلا َباذَع  اُوقوُذ  ُلوُقَن  َو  ٍّقَح  ِْریَِغب  َءاِیْبنَْألا  ُمُهَْلتَق  َو  اُولاق  ام  ُُبتْکَنَس  ُءاِینْغَأ  ُنَْحن  َو  ٌریِقَف  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َلْوَق  ُهَّللا  َعِمَس  ْدََقل 

464 ص :  همجرت ..... :

هانگ نیا  اب  درک  میهاوخ  تبث  ار  ناشراتفگ  ام  هّتبلا  اراد ، ام  تسا و  ریقف  ادخ  دنتفگ  هک  ار  یناسک  نآ  هنالهاج  نخس  دینـش  ادخ  هنیآ  ره 
. دیشچب ار  نازوس  شتآ  باذع  مییوگ  دنتشک و  ّقحان  هب  ار  ایبنا  هک  گرزب 

465 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

465 ص :  ریسفت ..... :

هک ایوگ  و  دراد ، زاین  اینغا  هب  ارقف  لاح  حالـصا  رد  دنوادخ  هک  دـمآ  شیپ  مّهوت  نیا  درک  ّمذ  ار  عنم  لخب و  ادـخ ، یتقو  ُهَّللا : َعِمَـس  ْدََـقل 
ُهَّللا َعِمَـس  ْدََقل  دومرف : لایخ  نیا  هار  نتـسب  مّهوت و  نیا  عفر  يارب  دنوادخ  دراد ؟ هدـننک  قافنا  هب  یجایتحا  دـنوادخ  ایآ  تسا : هدـش  هتفگ 

، دوهی ار  نخـس  نیا  اراد . ام  تسا و  ریقف  ادخ  دـنتفگیم : هک  ار  یناسک  هتفگ  دینـش  دـنوادخ  ُءاِینْغَأ : ُنَْحن  َو  ٌریِقَف  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َلْوَق 
. دندرک نایب  دندینش ، ار  « 1  » ًانَسَح ًاضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  هیآ  نیا  هک  یتقو 

تسا اهناملسم  رب  هک  هچنآ  مالسا و  هب  ار  اهنآ  و  « 2  » عاقنیق ینب  دوهی  هب  دنتشون  همان  رکب  وبا  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  دناهتفگ : یخرب 
دـش دراو  ناشیا  هرکاذم  سرد و  هناخ  هب  رکب  وبا  نآ  زا  سپ  دندناوخ . ارف  ادخ  هار  رد  هنـسحلا  ضرق  تاکز و  تخادرپ  زامن و  ییاپرب  زا 

هنـسحلا ضرق  ادخ  يارب  هکنیا  درک و  توعد  تاکز  زامن و  مالـسا و  هب  ار  اهنآ  سپ  دـناهدش ، عمج  يدرم  شیپ  يدایز  هّدـع  هک  دـید  و 
«3 . » دش لزان  هیآ  نیا  دز و  یلیس  وا  هب  رکب  وبا  سپ  تساوخیمن ، ضرق  ام  لاوما  زا  هن  رگ  تسا و  ریقف  ادخ  تفگ : درم  نآ  دنهدب ،

« بتکیس  » لوهجم هغیص  تروص  هب  بیاغ  هغیـص  هب  هدش و  هدناوخ  مّلکتم  هغیـص  هب  بتکنـس » : » ٍّقَح ِْریَِغب  َءاِیْبنَْألا  ُمُهَْلتَق  َو  اُولاق  ام  ُُبتْکَنَس 
. تسا هدش  هدناوخ  زین  مهلتق »  » عفر و  مهلتق »  » بصن اب  مهلتق »  » و دش ،) دهاوخ  هتشون  )

__________________________________________________
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هیآ 245. هرقب : هروس  ( 1)
(. حّحصم  ) تسا هنیدم  نادوهی  زا  ياهبعش  نون  ثیلثت  فاق و  حتف  اب  عاقنیق  ( 2)

ص 547. ، 2 ج 1 - نایبلا : عمجم  ( 3)
466 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیوگیم ای  مییوگیم  ینعم  هب  دش ، هدناوخ  بیاغ )  ) تبیغ و  مّلکتم )  ) مّلکت تروص  هب  ُلوُقَن : َو 
ار ناـنآ  راـتفگ  لوق و  هک  تسا  نآ  تهج  زا  تسا  تراـبع  رد  هک  دـیدهت  رد  دـیکأت  دیـشچب ، ار  نتخوس  باذـع  ِقیِرَْحلا : َباذَـع  اُوقوُذ 

يازهتـسا زا  ربخ  و  داد ، رارق  قیرح  باذـع  ار  ازج  سپـس  داد و  تبـسن  شدوخ  هب  دـنوادخ  ار  طبـض  نتـشون و  درک و  ایبنا  لتق  هب  نورقم 
. داد باذع  نیح  رد  نانآ 

لامعتـسا كاندرد ، هچ  دشاب و  شخب  تّذل  هچ  یکاردا  ره  رد  هدش و  هداد  هعـسوت  نآ  رد  سپـس  تسا ، ماعط  ندیـشچ  زا  ترابع  قوذ ،
. تسا هدش 

زین راتفگ  نیا  و  تساهنآ ، راتفگ  رب  ّبترتم  باذـع  هک  تسا  نیا  يارب  تسا  اهیندروخ  رد  قوذ  هکنیا  اـب  اـجنیا  رد  قوذ »  » هملک راـیتخا  و 
ندروخ هک  دوشیم  رایـسب  اذل  تسا ، یندروخ  هّیهت  يارب  لام  هب  ناسنا  تجاح  ابلاغ  و  تسا ، لام  يارب  زا  ندش  كاله  لخب و  زا  یـشان 

. دوشیم رکذ  لام  اب 

466 ص :  هیآ 182 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(182  ) ِدِیبَْعِلل ٍمَّالَِظب  َْسَیل  َهَّللا  َّنَأ  َو  ْمُکیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اِمب  َِکلذ 

466 ص :  همجرت ..... :

. درک دهاوخن  متس  دوخ  ناگدنب  ّقح  رد  زگره  دنوادخ  دیداتسرف و  شیپ  دوخ  تسد  هب  ار  باذع  نیا 

466 ص :  ریسفت ..... :

نیرتگرزب تسا  نیا  يارب  درک  رکذ  ار  اهتسد  صوصخ  هکنیا  دیداتـسرف ، شیپ  دوخ  تسد  هب  ْمُکیِْدیَأ : ْتَمَّدَق  اِمب  ار  باذع  نیا  َِکلذ :
. دوشیم رداص  اهتسد  زا  یندب  ياهراک 

تسا و ْمُکیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اِمب  رب  فطع  نآ  و  هغلابم ، يارب  هن  تسا  تبـسن  يارب  طاّیخ  راّمت و  دننام  ماّلظ »  » ظفل ِدِیبَْعِلل : ٍماَّلَِظب  َْسَیل  َهَّللا  َّنَأ  َو 
دنکیم اضتقا  لدع  و  تسا ، لضف  لدع و  مزلتـسم  ملظ ، یفن  هک  تسا  تهج  نآ  زا  باذـع ، يارب  یلاعت  يادـخ  زا  ملظ  یفن  ندوب  ببس 

دسرب . باوث  هب  راکوکین  هک  دنکیم  اضتقا  هکنانچ  دوش  تبوقعراکدب  هک 
467 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هک دوشیم  شاهدـننک  يدـب  هّوق  ناـمه  وا  ریخا  تّیلعف  دوش ، يدـب  زا  نّکمتم  یتقو  راکدـب  هک  دـشاب  نیا  رب  هیبنت  دوصقم  تسا  نکمم  و 
. تسه زین  تشهب  اب  یفانم  تسا  مّنهج  اب  بسانم  هک  روط  نامه  هّوق  نآ  و  تسا ، نآ  ياهدرد  مّنهج و  اب  بسانم 

رد لخاد  ناسنا  نیا  رگا  نیاربانب  تسین ، دوجوم  نآ  روهظ  يارب  یئاضتقا  هک  يوحن  هب  تسا . یفخم  بولغم و  ناسنا  نیا  رد  تّیناـسنا ، و 
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یفخم تّیناسنا  یلو  تسا ، باذع  وا  ّتیناسنا  يارب  مّنهج  هچ  رگا  تسا  شتآ  رد  لوخد  یضتقم  هک  تسا  ياهّوق  نآ  رب  ملظ  دوشن  مّنهج 
. درادن ار  يزیچ  ياضتقا  تسا و 

467 ص :  هیآ 183 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َِملَف ُْمْتُلق  يِذَّلِاب  َو  ِتانِّیَْبلِاب  ِیْلبَق  ْنِم  ٌلُسُر  ْمُکَءاج  ْدَـق  ُْلق  ُراَّنلا  ُُهلُکْأـَت  ٍناـبْرُِقب  اـنَِیتْأَی  یَّتَح  ٍلوُسَِرل  َنِمُْؤن  ـَّالَأ  اـْنَیلِإ  َدِـهَع  َهَّللا  َّنِإ  اُولاـق  َنیِذَّلا 
(183  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُهوُُمْتلَتَق 

467 ص :  همجرت ..... :

يا وگب  دزوسب . شتآ  رد  هک  دروآ  ینابرق  وا  هکنآ  ات  میرواین  نامیا  يربمغیپ  چـیه  هب  هک  هتفرگ  نامیپ  ام  زا  ادـخ  دـنتفگ  هک  یناسک  نآ 
تـسار رگا  سپ  دـندروآ  دـیتساوخ  هک  مه  ار  نـیا  دـناهدروآ و  هزجعم  هنوـگره  امـش  يارب  هدـمآ و  یناربماـیپ  نـم  زا  شیپ  هـک  ربـمغیپ 

. دیتشک ار  ناربمغیپ  نآ  هچ  يارب  دیروآیم ، نامیا  طرش  نیا  هب  دییوگیم و 

467 ص :  ریسفت ..... :

يارب هک  دشاب  شقباس  زا  عوطقم  فنأتسم و  هلمج  تسا  نکمم  هک  تسا  نآ  زا  لدب  ای  تسا  ٌریِقَف  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  تفـص  اُولاق : َنیِذَّلا 
. تسا فوذحم  شربخ  هک  تسادتبم  ای  فوذحم ، لعف  لوعفم  ای  تسا ، فوذحم  يادتبم  ربخ  تسا ، هدمآ  ّمذ 

هکنانچ دـندوب ، دوهی  زا  لّوا  لوق  نیلئاـق  نوچ  تفرگ ، ناـمیپ  اـم  زا  تاروت  رد  ادـخ  اـْنَیلِإ : َدِـهَع  َهَّللا  َّنِإ  اولاـق ) نیذـلا  دـنتفگ - هکناـنآ  )
ام اب  ادخ  ُراَّنلا : ُُهلُکَْأت  ٍنابْرُِقب  انَِیتْأَی  یَّتَح  ٍلوُسَِرل  َنِمُْؤن  اَّلَأ  هک  تسا  هتفرگ  تروص  وا  نانیـشناج  ّیبن و  نابز  رب  دهع  نیا  هکنیا  ای  تشذـگ ،
هب ّیبن  هک  دوب  نینچ  نآ  دوب و  لیئارـسا  ینب  يایبنا  يارب  هک  دروایب  ار  هزجعم  نیا  هک  یلوسر  هب  زج  میرواـین  ناـمیا  هک  تسا  هدرک  دـهع 

ببـس هب  ار  ینابرق  نآ  دـمآیم و  نامـسآ  زا  یـشتآ  درکیم و  اعد  دروآیم و  ینابرق  کی  و  درکیم ، ادـیپ  ادـخ  هب  بّرقت  یناـبرق  ببس 
. دنادرگیمرب شایلصا  عبط  هب  ندنازوس 

دیراد و ّتیخنـس  ناگتـشذگ  نآ  اب  امـش  و  دمآ ، ینالوسر  نم  زا  لبق  امـش  ناگتـشذگ  يارب  ِیْلبَق : ْنِم  ٌلُسُر  ْمُکَءاج  ْدَق  وگب  نانآ  هب  ُْلق :
. دیتسه نانآ  نوچ 

. دیتفگ امش  هک  هچنآ  زا  ریغ  دندروآ  يرایسب  تازجعم  نانآ  و  ِتانِّیَْبلِاب :
؟ دیتشک ار  اهنآ  ارچ  دیئوگیم  تسار  يوعد  نیا  رد  رگا  دیتفگ ، هچنآ  هب  و  َنِیقِداص : ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُهوُُمْتلَتَق  َِملَف  ُْمْتُلق  يِذَّلِاب  َو 

468 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

468 ص :  هیآ 184 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(184  ) ِرِینُْملا ِباتِْکلا  َو  ُِربُّزلا  َو  ِتانِّیَْبلِاب  ُؤاج  َِکْلبَق  ْنِم  ٌلُسُر  َبِّذُک  ْدَقَف  َكُوبَّذَک  ْنِإَف 
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468 ص :  همجرت ..... :

نـشور ینامـسآ  باتک  اهروبز و  تازجعم و  هک  مه  ار  وت  زا  شیپ  ناربمغیپ  هک  شابم  نیگمغ  دندرک  بذـکت  ار  وت  رگا  ربمغیپ  يا  سپ 
. دندرک بیذکت  زین  دندروآ 

468 ص :  ریسفت ..... :

. تسا يداع  يرما  ایبنا ، ندش  بیذکت  هک  شابم  نیگمغ  دندرک  بیذکت  ار  وت  رگا  سپ  َكُوبَّذَک : ْنِإَف 
تسا . فنأتسم  ای  دق »  » ریدقت هب  لاح  ای  تسا  تفص  اوُءاج : َِکْلبَق  ْنِم  ٌلُسُر  َبِّذُک  ْدَقَف 

469 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ییاهزیچ زا  تلاسر و  راثآ  زا  هک  هدننک  حضاو  ياههزجعم  ینعی  دنتسه  هدننک  حضاو  ای  دنتـسه ، حضاو  هک  ییاههزجعم ، ینعی  ِتانِّیَْبلِاب :

هک یبلاق  ماکحا  ای  دـنکیم ، ناربمایپ  تلاسر  قدـص  رب  تلالد  هک  یئاـهلیلد  تّجح و  اـی  دوشیم ، تلاـسر  هب  قیدـصت  بجوم  هک  تسا 
. دنکیم اهنآ  قدص  رب  تلالد 

. دنکیم ایبنا  قدص  ّتیناقح و  رب  تلالد  تسا و  تیالو  راثآ  هک  اهدنپ  اهتمکح و  ُِربُّزلا : َو 
ناشتلاسر رد  ار  نالوسر  قدـص  نینچمه  دزاسیم و  نشور  ار  نآ  هب  ناگدـننک  لمع  بولق  هک  تلاـسر  ماـکحا  ینعی  ِرِینُْملا : ِباـتِْکلا  َو 

مه تسا و  مزـال  مه  نآ  هک  تسا  راـنا »  » زا رینم »  » اریز تسا ، حـضاو  شدوـخ  هک  دـشاب  يزیچ  دوـصقم  تسا  نکمم  و  دـنکیم ، نشور 
. تسا ماکحا  نآ  تروص  ینیودت  باتک  و  يّدعتم ،

بناج زا  هکنیا  باب  زا  دوشیم ، قالطا  هزجعم  رب  تسا و  يدـعتم  مزال و  ندرک ، رهاظ  اـی  ندـش و  رهاـظ  ینعم  هب  ناـب »  » زا هنّیب  هک  نادـب 
. تسوگتسار زین  نآ  هدنروآ  هک  دنکیم  نشور  تسا و  حضاو  نآ  ندوب  ادخ 

تسا و نشور  رهاظ و  یّـسح  بحاـص  ره  رب  هک  تسا  یبلاـق  ماـکحا  اـهنآ  هکنیا  باـب  زا  دوشیم ، قـالطا  زین  تلاـسر  ماـکحا  رب  هنّیب ، و 
. دنک لمع  نآ  هب  هک  تسا  یسک  هب  هار  هدنهد  ناشن  و  تسا ، هدروآ  ار  اهنآ  هک  تسا  یسک  ییوگتسار  زا  ياهناشن 

ار يوعد  قدـص  شراتفگ  اب  هک  يدـهاش  رب  زین  و  دوشیم ، قالطا  دـنک  يوعد  قدـص  رب  تلالد  هک  اـهناهرب  اـهلیلد و  رب  هنّیب  نینچمه  و 
قـالطا فاـق )... اـت -... اـب -...  ) دـننام دـیآیم  ظـفلت  هب  فورح  ياـهمسا  زا  هک  یفورح  رب  روط  نیمه  و  دوشیم . هتفگ  دزاـسیم  رهاـظ 

زا هک  یفورح  رب  هک  تسا  ربز »  » لـباقم نآ  دـیآیم و  زین  دـش ) رکذ  هکناـنچ   ) فورح يامـسا  فورح  زا  لّوا  فرح  ریغ  رب  و  ددرگیم ،
. دوشیم هتفگ  « 1  » تسا هدش  هتشون  فورح  يامسا 

اهدـنپ و اههظعوم و  زا  تسا  تیالو  راثآ  یبلق و  ماکحا  اجنیا  رد  نآ  زا  دوصقم  یلو  باتک ، ینعم  هب  تسا  هحتف  اب  روبز »  » عمج ربّزلا »  » و
رد نتشون  تباتک و  هکنانچ  تسین ، هیانک  هراشا و  اب  زج  اهنیا  همه  زا  ریبعت  اریز  دوشیم ، رهاظ  تیالو  قیرط  رد  نیکلاس  يارب  هک  يراثآ 

. تسا یبلاق  هلاسر  ماکحا  اجنیا  رد  باتک  زا  دوصقم  و  هراشا ، زا  یعون  هب  تسا  بلق  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  ریبعت  تقیقح 
470 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

470 ص :  هیآ 185 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ِروُرُْغلا ُعاتَم  َّالِإ  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اَم  َو  َزاف  ْدَقَف  َۀَّنَْجلا  َلِخْدُأ  َو  ِراَّنلا  ِنَع  َحِزْحُز  ْنَمَف  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُکَروُجُأ  َنْوَّفَُوت  امَّنِإ  َو  ِتْوَْملا  ُۀَِـقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک 
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(185)

470 ص :  همجرت ..... :

زا ار  دوخ  سک  ره  سپ  دیسر  دیهاوخ  الماک  دوخ  لامعا  دزم  هب  امش  همه  تمایق  زور  اّققحم  دیشچ و  دهاوخ  ار  گرم  تبرش  یسفن  ره 
. دوب دهاوخن  هدنبیرف  یعاتم  زج  ایند  یناگدنز  هک  تفای  يدبا  تداعس  يزوریف و  دمآرد ، يدبا  تشهب  هب  تشاد و  رود  مّنهج  شتآ 

470 ص :  ریسفت ..... :

هک ایوگ  تسا ، ناگدننک  بیذکت  دیدهت  نینمؤم و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  يرادلد  ردقم و  لاؤس  باوج  ِتْوَْملا : ُۀَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک 
هنوگچ هدش : هتفگ 

__________________________________________________

لوا و .... دـنیوگ . ار  ابفلا ) فورح  زا  کـی  ره  ظـفلت  فورح   ) یفرح مسا  فورح  لوا  ربز : ص 175 : لّوا ، پاچ  ادـخهد  همان  تغل  ( 1)
م) ي -  ) هک ار  شفورح  یقاب  و  ریز ، تسا  م )  ) هک میم  ظفل  لوا  تسا و  میم  دّمحم ، فورح  لّوا  الثم  دـنمان  تانّیب  ار  یفرح  مسا  فورح 

نوچ الثم  دنیوگ  يرهاظ  طسب  ینطاب و  طسب  ای  ظفلت ، طسب  رفج ، حالطصا  رد  ار  تانّیب .... ریز و  فرح  ندرک  ظفلت  دنمان و  تانّیب  تسا 
م ي ح ا ، م ي م ،  ) تسا نیا  هلصحتسم ..... فورح  عومجم  دوشیم و  لاد ) میم - ءاح - میم -  ) میدرک ظفلت  فرح  هب  فرح  ار .... دّمحم 

(. لاد م ،
471 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشچیم ار  گرم  یسفن ، ره  دومرف : یلاعت  يادخ  سپ  مینیبیمن ؟ ناگدننک  بیذکت  ناگدننک و  قیدصت  نیب  یقرف  ام  هک  تسا 
. دوشیم هداد  صقن  چیه  نودب  امش  ياهرجا  مامت  ینعی  شئازجا  مامت  اب  تسا  يزیچ  نداد  هیفوت ، ْمُکَروُجُأ : َنْوَّفَُوت  امَّنِإ  َو 

، تسا هدش  دّیقم  همیقلا » موی   » هب اهرجا  لماک  ياطع  هکنیا  و  ناتیاهربق ، زا  امش  مایق  زور  ای  ادخ ، دزن  رد  امـش  مایق  زور  ینعی  ِۀَمایِْقلا : َمْوَی 
رجا ياراد  هک  یلامعا  رد  اریز  دوشیم ، هداد  ایند  تایح  رد  زین  تمایق و  زا  لبق  گرم و  زا  دـعب  اهرجا  زا  يرادـقم  هک  دراد  نیا  هب  هراشا 

رد رجا  زا  يرادـقم  لمع  زا  سپ  دـنکیم و  ادـیپ  دوجو  لمع ، دوخ  اب  نآ  رجا  زا  ياهنومن  دریگ  ماجنا  عراش  هدومرف  قبط  رب  رگا  دنتـسه 
. دوشیم هداد  تمایق  زور  رد  دیاین  مک  چیه  نآ  زا  هک  يوحن  هب  رجا  مامت  یلو  دسریم  هدننک  لمع  هب  ربق ، رد  ایند و 

. دوش رود  ینعی  شتآ  زا  هکیسک  ِراَّنلا : ِنَع  َحِزْحُز  ْنَمَف 
. تساهنآ نابحاص  رجا و  ماسقا  لیصفت  هک 

. دوشیم راگتسر  ترخآ  میعن  تاجن و  ببس  هب  دوش  لخاد  تشهب  هب  هکنآ  و  َزاف : ْدَقَف  َۀَّنَْجلا  َلِخْدُأ  َو 
رانلا و لخدأ  نم  : ) تسا هتـسشن  ریز  هلمج  ياج  هب  هلمج  نیا  و  تسا ، ردـصم  ای  ّراغ »  » عمج رورغلا » : » ِروُرُْغلا ُعاتَم  اَّلِإ  اْینُّدـلا  ُةاـیَْحلا  اَـم  َو 

درک نیشناج  هلمج  هب  افتکا  تسا و  هدش  كاله  ددرگ ، رود  تشهب  زا  دوش و  شتآ  لخاد  هک  یـسک  ینعی  کله ) دقف  ۀنجلا  نع  حزحز 
، دوش هتفیرف  ایند  تایح  هب  هک  یسک  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  سپ  تسا ، شتآ  رد  لوخد  هّدام  ایند  تایح  هب  رورغ  هک  دشاب  نیا  هب  راعشا  ات 

دنگوس مدوخ ، لالج  تّزع و  هب  تسا : یـسدق  ثیدح  رد  دوشیم . دوبان  كاله و  دوش ، شتآ  لخاد  هک  یـسک  دوشیم و  شتآ  لخاد 
، ةداعـسلا نایب  همجرت  لـخاد  منکیم و  رود  شتآ  زا  ار  وا  هکنیا  رگم  دریذـپیمن ، ار  ع )  ) یلع تیـالو  مناگدـنب  زا  ياهدـنب  هک  ماهدروخ 

472 ص : ج3 ،
«1 . » ددرگ عقاو  نم  هنیک  ضغب و  دروم  هکنیا  رگم  تسا ، هتفرگن  لد  هب  ار  یلع  هنیک  سک  چیه  و  منادرگیم ، تشهب 
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472 ص :  هیآ 186 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َّنِإَـف اوُقَّتَت  َو  اوُِربْصَت  ْنِإ  َو  ًارِیثَک  ًيذَأ  اوُکَرْـشَأ  َنیِذَّلا  َنِم  َو  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َباـتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  َّنُعَمْـسََتل  َو  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأ  ِیف  َّنُوَْلُبَتل 
(186  ) ِرُومُْألا ِمْزَع  ْنِم  َِکلذ 

472 ص :  همجرت ..... :

هدـش لزان  اهنآ  رب  ینامـسآ  باتک  امـش  زا  شیپ  هک  اهنآ  نابز  مخز  زا  امـش  رب  درک و  دـنهاوخ  شیامزآ  ناج  لاـم و  هب  ار  امـش  هنیآ  ره 
. تساهراک رد  هدارا  تّوق  يدنمورین و  ببس  يوقت  تابث و  نآ  دیوش ، راکزیهرپ  هدرک  هشیپ  ربص  رگا  دیسر و  دهاوخ  رایسب  رازآ  تسا ،

472 ص :  ریسفت ..... :

رد اهالب  هک  ام  رب  تسا  هدـش  هچ  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  ای  تسا ، عطقنم  شلبق  اـم  زا  فنأتـسم و  هلمج  َّنُوَْلُبَتل :
هک دـیکأت . نون  مسق و  مـال  مسق و  هب  بلطم  دـیکأت  لـیبس  رب  ادـخ ، هب  مروـخیم  مسق  دوـمرف : سپ  دوـشیم ؟ دراو  نامیاهـسفن  لاوـما و 
زا هدـش  طولخم  نآ  هب  هک  یئاهزیچ  زا  امـش  نامیا  جراخ و  امـش  دوجو  زا  تسا  نامیا  یفانم  هک  هچنآ  ات  دـیوشیم  ناـحتما  شیاـمزآ و 

. دوش صلاخ  یناسفن ، لطاب  ياهاوه  زا  یناطیش و  دساف  ضارغا 
ییاهزیچ زا  ار  امـش  هکنیا  ات  تسامـش  ياهناج  اهلام و  رد  ْمُکِـسُْفنَأ : َو  ْمُِکلاْومَأ  ِیف  ناحتما  التبا و  هکنیا  هب  درک  هراشا  ّنولبتل »  » ظفل اـب  و 

. دنادرگ صلاخ  دوش ، هتخیمآ  ناتنامیا  رد  تسین  هتسیاش  هک 
ماحرا هلـصو  قوقح  سوفن و  ظفح  مدرم و  جـئاوح  ندروآرب  هب  لاوما و  زا  قوقح  جارخا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هب  لاوما  رد  ناـحتما 

ار دارفا 
__________________________________________________

ص 375. ج 1 ، یفاص : ( 1)
473 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ّجـح و داهج و  هب  هک  تسا  نیا  هب  اهناج  رد  ناحتما  و  دوش . فلت  دورب و  نیب  زا  ینامـسآ  ینیمز و  تافآ  هب  لام  هکنیا  اـی  دزاـس ، فّلکم 
. دسرب ناسنا  هب  یناور  یندب و  ياهتفآ  ای  دنک ، فیلکت  تادابع  ریاس 

التبا و تّیذا ، رازآ و  ندینـش  نوچ  تسا  نآ  هب  نداد  ّتیمها  يارب  هدرک  رکذ  ّماع  زا  دـعب  ار  ّصاخ  هکنیا  دیونـشیم ، هّتبلا  و  َّنُعَمْـسََتل : َو 
. تسا اهناج  شیامزآ 

. يراصن دوهی و  ینعی  دش . هداد  باتک  اهنآ  هب  امش  زا  شیپ  هک  یناسک  زا  ْمُِکْلبَق : ْنِم  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم 
ندرک وجه  دننام  دسریم ، امش  هب  تسا  دایز  رازآ  تّیذا و  نآ  رد  هک  يراتفگ  نیکرشم ، زا  نینچ  مه  و  ًارِیثَک : ًيذَأ  اوُکَرْشَأ  َنیِذَّلا  َنِم  َو 

تتامش و لاوما و  تراغ  نتفرگ و  ریسا  نتشک و  هب  ندناسرت  و  نینمؤم ، ییوج  بیع  امـش و  نید  رد  نعط  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 
. اهنیا ریغ 

اهالب دورو  تقو  رد  ناشناج  دـننک و  هدامآ  نید  هار  رد  راّـفک  تّیذا  يارب  ار  ناـشدوخ  هکنیا  اـت  تسا  هدـمآ  دـیکأت  لـیبس  رب  راـبخا  نیا 
. دنشابن برطضم 
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تـسد نابز و  اـب  لـثم  هب  هلباـقم  هب  و  دـیوشن ، جراـخ  نید  رد  تاـبث  زا  یباـتیب  ببـس  هب  دـیوشن و  نید  رد  برطـضم  رگا  اوُِربْصَت : ْنِإ  َو 
. دییاینرب

ناـتنید رد  هک  تسا  تقو  نآ  دـینک  زیهرپ  تسادـخ  ياـضر  فلاـخم  هک  يزیچ  ره  زا  اـهنآ و  هـب  ندرک  يدـب  تازاـجم و  زا  و  اوـُقَّتَت : َو 
. دیوشیم فصّتم  تابث  و  نینهآ ) هدارا  نتشاد   ) تمیزع تفص  هب  هدش و  دنمتردق 

. تخاس هدامآ  نآ  رب  ار  سوفن  درک و  مزع  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  يروما  زا  ِرُومُْألا : ِمْزَع  ْنِم  يوقت  ربص و  نیا  هک  َِکلذ : َّنِإَف 

473 ص :  هیآ 187 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(187  ) َنوُرَتْشَی ام  َْسِئبَف  ًالِیلَق  ًانَمَث  ِِهب  اْوَرَتْشا  َو  ْمِهِروُهُظ  َءارَو  ُهوُذَبَنَف  ُهَنوُُمتْکَت  َو ال  ِساَّنِلل  ُهَُّننِّیَُبَتل  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َقاثیِم  ُهَّللا  َذَخَأ  ْذِإ  َو 
474 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

474 ص :  همجرت ..... :

سپ دننکن  نامتک  دـننک و  نایب  مدرم  يارب  ار  ینامـسآ  باتک  قیاقح  هک  تفرگ  نامیپ  دـش  هداد  اهنآ  هب  باتک  هک  نانآ  زا  ادـخ  نوچ  و 
. دندرک ياهلماعم  دب  هچ  دنتخورف و  كدنا  ییاهب  هب  ار  یهلا  تایآ  هتخادنا  رس  تشپ  ار  ادخ  دهع  اهنآ 

474 ص :  ریسفت ..... :

لثم دیروایب و  دای  هب  ار  نآ  امـش  هکنیا  ات  َباتِْکلا : اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َقاثیِم  ُهَّللا  َذَخَأ  ْذِإ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تّما  يا  دـیروآ  دای  هب  َو :
دوخ دهع  هب  دینک و  كرت  ار  نآ  دریگیم  امش  زا  ع )  ) یلع دروم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هک  ینامیپ  هک  هنوگ  نیدب  دیوشن ، اهنآ 
دینک نایب  دنتـسه  بیاغ  امـش  زا  هک  یناسک  هب  ار  ع )  ) یلع تیالو  هکنیا  تسا و  هتفرگ  نامیپ  ع )  ) یلع تیالو  هب  امـش  زا  و  دینکن ، لمع 

و دنتسین ، هیقف  یلو  دنتسه . هقف  لماح  هک  دنوشیم  ادیپ  يدارفا  اسب  هچ  دناسرب و  بیاغ  هب  امش  زا  رضاح  دیـشاب و  هاگآ  دومرف : ربمایپ  هک 
«1 . » دنشابیم رتهیقف  نانآ  دوخ  زا  هک  دنناسریم  یسک  هب  ار  نآ  دنتسه ، هقف  هدنراد  هک  يدارفا 

، دیوشیم تّیذا  رایـسب  باتک ، لها  زا  امـش  تسا : هدش  هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، ینعم  رابتعا  هب  قباس  رب  فطع  تّما و  زا  هیانک  هیآ  نیاربانب 
. دوب هتفرگ  نامیپ  دهع و  نانآ  نانیشناج  ناربمایپ و  تسد  هب  باتک  لها  زا  دنوادخ  هک  دیرآ  دای  هب  سپ 

ام رابخا  رد  و  ددرگیمرب ، قاثیم  هب  ای  باتک  هب  ءاه »  » ریمض مسق و  نیـشناج  نامیپ  دهع و  نتفرگ  اریز  تسا ، مسق  باوج  مال  مال ، ُهَُّننِّیَُبَتل :
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  دروم  رد  باتک  لها  زا  دـنوادخ  ینعی  ددرگیم ، رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  ریمـض  هک  تسا  هدـمآ 

نییبت مدرم  يارب  ار  وا  هک  تسا  هتفرگ  نامیپ 
__________________________________________________

ح 13. ص 186 ، دیفملا : یلاما  ( 1)
475 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«1 . » دننک
لاح رگنایب  میناوخب ، هنومتکت »  » بطاخم تروص  هب  رگا  اّما  تسا ، هدـش  هدـناوخ  بیاـغ  تروص  هب  هملک  ود  ره  و  ُهَنوُُمتْکَت : ـال  َو  ِساَّنِلل 
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. دوب دهاوخ  بطاخم 
. دناهتخادنا ناشرس  تشپ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نییبت  ای  قاثیم ، ای  باتک  ینعی  ُهوُذَبَنَف :

تـسا نیا  دوصقم  هدش و  لثم  مجع  برع و  نیب  رد  نتخادـنا » رـس  تشپ   » هملک نیا  و  دـندرکن ، ار  وا  لاح  تاعارم  ینعی  ْمِهِروُهُظ : َءارَو 
. دندرکن انتعا  نآ  هب  هک 

بارـضا و لیبق  زا  هلمج  نیا  و  دـنتخورف ، يویند  ضارغا  ضارعا و  هب  ینعی  كدـنا  ياهب  هب  ار  یهلا  نامیپ  دـهع و  اًلِیلَق : ًاـنَمَث  ِِهب  اْوَرَتْشا  َو 
اهنت نتخادـنا  رـس  تشپ  هب  اهنآ  دـشاب : هتفگ  نینچ  ایوگ  سپ  تسا ، رتاسر  ندرک  ّمذ  رد  هک  یترابع  هب  رتهداس  تراـبع  رثا  زا  تسا  یّقرت 

. دنداد رارق  ایند  تسپ  ياهزیچ  لّسوت  تلآ  ار  نآ  هکلب  دندرکن  افتکا 
نیا دوخ  سپ  دوشیم  مومذم  دشابن  ترخآ  هلیـسو  رگا  ایند  شزرایب  تسپ و  لام  اریز  دندرک ، ياهلماعم  دـب  هچ  سپ  َنوُرَتْشَی : ام  َْسِئبَف 

یتسپ زیچ  هب  ار  دوصقم  سیفن و  اهبنارگ و  زیچ  نوچ  تسا  مومذم  زین  هلدابم  شورف و  دـیرخ و  تهج  زا  تسا و  دنـسپان  هسفن  یف  هلماعم 
. دندرک لیدبت  تسین ، رظن  دروم  نآ  دوخ  هک 

475 ص :  هیآ 188 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(188  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ِباذَْعلا  َنِم  ٍةَزافَِمب  ْمُهَّنَبَسَْحت  الَف  اُولَعْفَی  َْمل  اِمب  اوُدَمُْحی  ْنَأ  َنوُّبُِحی  َو  اَْوتَأ  اِمب  َنوُحَْرفَی  َنیِذَّلا  َّنَبَسَْحت  ال 

475 ص :  همجرت ..... :

هک ياهدیدنـسپ  فاصوا  هب  مدرم  هک  دـنراد  تسود  و  دـننامداشدوخ ، تشز  رادرک  هب  هک  نانآ  رادـنپم ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  يا 
راظتنا رد  كاندرد  یباذـع  هکلب  دـنراد  یئاهر  ادـخ  باذـع  زا  هک  رادـم  نامگ  هّتبلا  دـننک ، شیاتـس  ار  اهنآ  درادـن  دوجو  نانآ  رد  چـیه 

. تساهنآ
__________________________________________________

ح 576. ص 349 ، ج 1 ، نیلقثلا : رون  ( 1)
476 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

476 ص :  ریسفت ..... :

نامگ دومرف : دنوادخ  تسا ؟ هنوگچ  نانیا  لاح  تسا : هدش  هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، یشان  قباس  هیآ  زا  هک  تسا  یلاؤس  باوج  َّنَبَـسْحَت : ال 
. تسا نانآ  يارب  كاندرد  یباذع  هکلب  دنراد ، یئاهر  باذع  زا  اهنآ  هک  نکن 

. دشاب اهنآ  يارب  يرگید ، لقتسم  ّمذ  هب  هراشا  ات  تسا  هدش  هتشاذگ  ریمض  ياج  باذع )  ) رهاظ مسا  تهج ، نیمه  زا  و 
لاعفا هب  و  نامز ، نیا  لها  دننام  دندیدنـسپیم ، ار  دوخ  دـساف  ياهلمع  اهنآ  دنلاحـشوخ ، شیوخ  رادرک  هب  ینعی  اَْوتَأ : اِمب  َنوُحَْرفَی  َنیِذَّلا 
ماجنا دـندوب  یعّدـم  هک  ییاهراک  رب  ار  نانآ  دـنراد و  يزیچ  اهنآ  دـندرکیم  نامگ  فیعـض  صاخـشا  و  دـندرکیم ، تاـهابم  ناـشلطاب 
باذع ناشیاهيدنسپ ، دوخ  اهراک و  ببس  هب  نانآ  يارب  و  عنم ، تشادرب  نیا  زا  ار  افعـض  یلاعت  يادخ  سپ  دندرکیم ، شیاتـس  دناهداد 

زا هک  تسا  تدابع  یتروص  رد  دـشاب  تادابع  لیبق  زا  رگا  دوشیم  رداـص  ناـسنا  زا  هک  یلاـمعا  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  درک و  تباـث 
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تاّیحابم لیبق  زا  رگا  تسا و  هانگ  لابو و  هکلب  تسین  تدابع  اهنت  هن  دـشخب  ینوزف  ای  دوشن  هتـساک  رگا  و  دوش ، هتـساک  نآ  لماع  ّتینانا 
هانگ لاـبو و  دوش  داـیز  تّیناـنا  هکناـنچ  دـنامیم و  یقاـب  ندوب  حاـبم  ناـمه  رب  دوشن  هدوزفا  تّیناـنا  هب  يزیچ  رگا  تروص  نیا  رد  دـشاب 

سفن و ندـید  تّینانا و  زج  لمع  هب  باجعا  و  تسا ، نایـصع  لابو و  اتاذ  دوخ  دـشاب ، مارح  ای  هورکم  احیجرت  لاـمعا  نآ  رگا  دوشیم و 
. درادن ياهدیاف  دوخ  هب  لمع  تبسن  سفن و  ندید  ّتینانا و  يدایز  زج  تسین و  نآ  لمع 

نآ هب  ندش  لاحشوخ  و  راختفا ، هن  دنک  رافغتسا  لمع  نآ  زا  تسا  بجاو  ددنسپیم  ار  شدوخ  لمع  هدوب و  دنسپ  دوخ  هک  یسک  رب  سپ 
. دشاب تدابع  تروص  هب  لمع  نآ  هچ  رگا  دناشکیم ، شتآ  هب  ار  وا  تسا  شدوخ  لمع  هکنیا  باب  زا  لمع 

تاعاط و لیبق  زا  دـنریگ  رارق  شیاتـس  دـمح و  دروم  دـناهدرکن  هک  يراک  هب  تبـسن  دـنراد  تسود  اُولَعْفَی : َْمل  اِمب  اوُدَـمُْحی  ْنَأ  َنوُّبُِحی  َو 
. ادخ تیاضر  دروم  ياهراک 

477 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
و دنشاب . هتـشاد  دوخ  لمع  دروم  رد  نانآ  هک  تسا  يرادنپ  عون  ره  زا  رتشیب  دیکأت  يارب  تسا  هدروآ  ار  ترابع  نیا  هکنیا  ْمُهَّنَبَـسْحَت : الَف 

یسک ره  هب  ای  دشاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  باطخ  هکنیا  ربانب  هدش  هدناوخ  دروم  ود  ره  رد  درفم  باطخ  تروص  هب  ّنبـسحت » «ال 
هّللا یّلـص  دّمحم  هب  باطخ  هکنیا  ربانب  تسا  هدش  هدـناوخ  بطاخم  عمج  تروص  هب  اج  ود  ره  رد  و  دـشاب . حیحـص  باطخ  دروم  رد  هک 

: یلاعت يادخ  لوق  مّود  لوعفم  تسا و  َنوُحَْرفَی  َنیِذَّلا  لّوا  لوعفم  نیا  ربانب  و  دشاب . نینمؤم  هلآ و  هیلع و 
هب یلّوا  رد  هدش . هدناوخ  مه  تبیغ  تروص  هب  ود ، ره  رد  و  تسا ، لّوا  هلمج  دیکأت  ْمُهَّنَبَسْحَت  الَف  ادخ : لوق  و  تسا ، ِباذَْعلا : َنِم  ٍةَزافَِمب 

لعاف عمج ، ریمـض  و  دـشاب ، یلّوا  لعاف  َنوُحَْرفَی  َنیِذَّلا  هکنیا  رباـنب  مهّنبـسحی )  ) عمج هغیـص  هب  یمّود  رد  و  ّنبـسحی ،) ـال  و   ) درفم هغیص 
. یمّود

باذـع زا  ای  دـشاب  یتاجن  ببـس  ار  ناـنآ  ربم  ناـمگ  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  یفنم و  هن  یفن ، ظاـحل  هب  تسا  هّیلاـح  هلمج  ٌباذَـع : ْمَُهل  َو 
. تسا تباث  یکاندرد  باذع  اهنآ  يارب  هک  یلاح  رد  دننک  ادیپ  تاجن 

. دشاب تدابع  رهاظ ، هب  لمع ، نآ  هچ  رگا  دندرک ، دنسپ  ار  ناشدودرم  دساف و  لامعا  اهنآ  هک  تسا  نیا  يارب  كاندرد  باذع  ٌمِیلَأ :

477 ص :  هیآ 189 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(189  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکلُم  ِهَِّلل  َو 

477 ص :  همجرت ..... :

. تساناوت زیچ  ره  رب  ادخ  دوب و  دهاوخ  نیمز  نامسآ و  کلم  کلام  ادخ 
478 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

478 ص :  ریسفت ..... :

. تسادخ نآ  زا  حاورا  ياهنامسآ  و  ِتاوامَّسلا : ُْکلُم  ِهَِّلل  َو 
لوـبق و تهج  رترهاـظ و  نآ  رد  تّیلعاـف  تهج  هک  يزیچ  ره  اریز  یناـملظ ، یناروـن و  حابـشا  نیمز  ینعی  زین ، نیمز  کـلم  و  ِضْرَأـْلا : َو 
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. تسا رتراوازس  نیمز  مسا  هب  دشاب  نآ  سکع  هب  هک  هچ  ره  و  تسا ، رتراوازس  رتقیال و  نامسآ  مسا  هب  دشاب  رتیفخم  شریذپ 
تسا و هضرتعم  هیآ  رخآ  ات  َنوُحَْرفَی ... َنیِذَّلا  َّنَبَـسَْحت  هلمج ال  و  تسا ، نآ  رب  فطع  ای  اًلِیلَق  ًانَمَث  ِِهب  اْوَرَتْشا  لعاف  زا  تسا  لاح  ای  هلمج  و 
اهنامـسآ و کلم  هک  یلاح  رد  دنتخورف  ایند  ضارعا  زا  كدنا  ياهب  هب  ار  ادخ  دهع  دندنادرگ و  ور  ادـخ  زا  اهنآ  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم 
، تسا هدرک  اطخ  شبلط  رد  دـنک  بلط  تسادـخ  کلم  رد  ار  هچنآ  هکنیا  يارب  دـنادرگ  يور  ادـخ  زا  هک  ره  سپ  تسادـخ . يارب  نیمز 

. تسادخ شیپ  ترخآ  ایند و  بسک  دهاوخیم و  ار  ایند  بسک  وا  اریز 
نآ شورف  نودب  دنروآ  تسد  هب  دنهاوخیم  یهلا  قاثیم  دهع و  شورف  اب  نانآ  هک  ار  هچنآ  دراد  تردق  سپ  ٌریِدَق : ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو 

. دربب نیب  زا  هدرک  فلت  دناهتشاد ، قاثیم ، نآ  شورف  لباقم  رد  هک  ار  هچنآ  دراد  تردق  زین  و  دنک ، اطع  اهنآ  هب  قاثیم ،

478 ص :  هیآ 190 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(190  ) ِباْبلَْألا ِیلوُِأل  ٍتایَآل  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللا  ِفالِتْخا  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ 

478 ص :  همجرت ..... :

. ار نادنمدرخ  تسا  یلئالد  نشور  زور ، بش و  دمآ  تفر و  نیمز و  نامسآ و  تقلخ  رد  اقّقحم 

478 ص :  ریسفت ..... :

، تسا یلاعت  يادـخ  تردـق  میمعت  تّیکلام و  رب  لیلعت  تهج  رّدـقم  لاؤس  باوج  تسا  هیفانیتسا  هلمج  ِضْرَْألا : َو  ِتاوامَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ 
479 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نیمز و  نامسآ و  رد  اریز 

اهنامسآ تاکرح  فالتخا  و  ود ، نآ  ندرک ) هقشاعم   ) قشاعت و  « 1 ( » نتفرگ لغب  رد  ار  رگیدمه  ندرک - هقناعم   ) قناعت ود و  نآ  مظن  رد 
«2  » فالتخا و  ِراهَّنلا : َو  ِْلیَّللا  ِفالِتْخا  َو  نیمز ، يور  رد  اهنآ  زا  فلتخم  ياهرثا  روهظ  اهنآ و  عاضوا  فالتخا  و  شناگراتـس ، عاـضوا  و 

لیبق زا  دوشیم  ّبترتم  زور  بش و  نآ  رب  هک  يراـثآ  ندوب و  هاـتوک  ینـالوط و  رد  ود  نآ  فلاـخت  ندوب و  مه  رـس  تشپ  هب  زور  بش و 
تمکح و ملع و  رب  تلالد  هک  تسا  ییاهلیلد  اههناشن و  ٍتایَآل : اـهنیا  همه  رد  صقاـن ... ّماـت و  تاـبیکرت  دـیلوت  نیمز و  لوصف  فـالتخا 

. دنکیم شتاقولخم  هب  وا  تیانع  لامک  یلاعت و  يادخ  ّتیکلام  تردق و  نتشاد  تّیمومع 
رارقا ع )  ) یلع تیـالو  هب  هتفریذـپ و  ار  ینطاـب  توـعد  هدرک ، تعیب  يوـلو  ّصاـخ  تعیب  اـب  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنآ  و  ِباـْبلَْألا : ِیلوُأـِل 

رگا هک  ییاج  ات  تسین . لوبق  ناشتدابع  دنـسرب  ییـالاب  ماـقم  هب  تداـبع  يوقت و  دـهز و  ملع و  رد  هچ  رگا  ناـنآ  ریغ  هک  اریز  دـناهدرک ،
دنکن رارقا  ع )  ) یلع تیالو  هب  دریگب و  هزور  اهزور  دنک و  تدابع  حبـص  ات  اهبـش  هک  يوحن  هب  دـنک ، تدابع  زیئاپ  داتفه  ار  ادـخ  یـسک 
. تسا هتشادن  شزرا  شلمع  و  هتشادن ، زغم  وا  تدابع  اریز  دزادنایم ، شتآ  رب  ینیب  رب  ور و  هب  ار  وا  دنوادخ  تسین و  لوبق  وا  تدابع 

ّتیکلام تردـق و  میمعت  رب  هک  دـننکیم  لالدتـسا  ییاهتمکح  قیاقد  رب  شنیرفآ  قیاقد  تاکن و  اب  هک  دنتـسه  یناـسک  باـبلالا » اولوا   » و
. دنکیم تلالد  یلاعت  يادخ 

__________________________________________________

. تسا هدش  لامعتسا  تارک ) هبذاج  هوق  ابر - نهآ  نهآ و   ) دنشاب مه  بوذجم  هک  یئیش  ود  دروم  رد  ازاجم  حالطصا  نیا  ( 1)
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. ءیش ود  نیب  توافت  يرگید 2 - لابند  هب  کی  ره  ندمآ و  مه  رس  تشپ  - 1 تسانعم : ود  هب  فالتخا  ( 2)
480 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

480 ص :  هیآ 191 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َباذَع انِقَف  َکَناْحبُـس  ًالِطاب  اذه  َْتقَلَخ  ام  انَّبَر  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َنوُرَّکَفَتَی  َو  ْمِِهبُونُج  یلَع  َو  ًادوُُعق  َو  ًاماِیق  َهَّللا  َنوُرُکْذَی  َنیِذَّلا 
(191  ) ِراَّنلا

480 ص :  همجرت ..... :

اراگدرورپ دنیوگ : هدرک ، رکف  نیمز  اهنامسآ و  تقلخ  رد  میاد  دننک و  دای  ار  ادخ  هتفخ ، هتـسشن و  هداتـسیا و  تلاح  ره  رد  هک  ییاهنآ 
. راد هاگن  خزود  شتآ  باذع  زا  دوخ  فطل  هب  ار  ام  یهّزنم  كاپ و  ياهدیرفاین . هدوهیب  ار  تمظع  اب  هاگتسد  نیا 

480 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

هدرک لوبق  ار  تیالو  هک  لقع  زغم و  بحاص  هک  اریز  دنروآیم  دای  هب  ناشلاوحا  عیمج  رد  ار  ادخ  هک  یناسک  ینعی  َهَّللا : َنوُرُکْذَـی  َنیِذَّلا 
وا دای  زا  ار  ادخ  رکذ  ناطیـش  انایحا  رگا  و  دوشیمن ، یلاخ  ادخ  رکذ  زا  یلاح  چیه  رد  تیالو  حیقلت  ببـس  هب  تسا ، هدش  زغم  بحاص  و 
ای هملک  ود  نیا  هک  تسا  زیاج  هتـسشن ، هچ  هداتـسیا و  هچ  ًادوُُعق : َو  ًاماِیق  دنکیم ، رافغتـسا  یلاح  ره  رب  دنکیم و  دای  ار  ادخ  هرابود  دربب ،

. دشاب عمج  تسا  نکمم  دشاب و  ردصم  ود  نآ  زا  کی  ره 
نآ هب  طوبرم  رابخا  زا  یـضعب  هب  دانتـسا  اب  نآ  ماسقا  رکذ و  يارب  ینایب  هک  دنـشابیم ) ادـخ  دای  هب  زین   ) ناشیاهولهپ رب  و  ْمِِهبُونُج : یلَع  َو 

. دش هتفگ  ْمُکْرُکْذَأ  ِینوُرُکْذاَف  دیامرفیم : دنوادخ  هرقب  هروس  لّوا  رد  هک 
. دوشب ادخ  رکذ  لاح  ره  رد  هک  تسا  هتسیاش  و  تسا ، بوخ  لاح  ره  رد  ادخ  رکذ  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  هیآ  نیا  و 

: تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبـن  زا  يربـخ  رد  و  ینکیم . لوب  هک  یلاـح  رد  ینکب  ادـخ  رکذ  هک  درادـن  یلاکـشا  هک  تسا  يربـخ  رد  و 
. دزادرپیم ّقح  رکذ  هب  هراومه  دخرچب  تشهب  ياهغاب  رد  دراد  تسود  هک  یسک 

تسادخ . نانمشد  اب  نایوجگنج  نیب  رد  يدهاجم  دننام  اهلفاغ ، نیب  رد  ادخ  هدننک  رکذ  تسا : يرگید  ربخ  رد 
481 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: دیوگیم یلاعت  دنوادخ  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبن  زا  يرگید  ربخ  رد  و 
«. متسه وا  اب  نم  دنک  تکرح  نم  رکذ  اب  شیاهبل  دیوگ و  ارم  رکذ  ماهدنب  هک  مادام  »

هار رد  داهج  یّتح  هّللا  لوسر  ای  دـنتفگ : دـشاب . ادـخ  رکذ  زا  رتهدـنهد  تاجن  هک  دادـن  ماجنا  یلمع  مدآ  دـنزرف  تسا : يرگید  ربخ  رد  و 
اب ردقنآ  ای  دوش ، هعطق  دنچ  ریـشمش  هک  ییاج  ات  ریـشمش  ندز  هن  و  دسریم ، رکذ  هب  ادخ  هار  رد  داهج  هن  دومرف : دسریمن ؟ رکذ  هب  ادخ 

. درک رارکت  راب  هس  ار  هلمج  نیا  دوش . درخ  ات  ینزب  ریشمش 
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رگید هفک  رد  هّللا » ّالا  هلا  ال   » و وزارت ، هفک  کی  رد  نیمز  تفه  نآ و  نینکاس  نامـسآ و  تفه  رگا  یـسوم  يا  تسا : یـسدق  ثیدـح  رد 
تّمه و دنک ، هبلغ  ماهدنب  رب  نم  هب  لاغتـشا  هاگ  ره  تسا : يرگید  یـسدق  ثیدح  رد  دوشیم . رتنیگنـس  هّللا » ّالا  هلا  ال   » هفک دریگب ، رارق 

نم هاگره  و  وا ، قشاع  نم  تسا و  نم  قشاع  وا  مداد  رارق  مرکذ  رد  ار  وا  تّذل  تّمه و  هاگره  و  مهدیم ، رارق  مدوخ  رکذ  رد  ار  وا  تّذل 
لادبا نانآ  تسایبنا ، مالک  نانآ  مالک  دننک ، وهـس  مدرم  هک  هاگنآ  دـنکیمن  وهـس  وا  مرادیم ، رب  ار  وا  نم و  نیب  باجح  مدـش  وا  قشاع 

ببس هب  منکیم و  يروآ  دای  ار  اهنآ  منک  هدارا  ار  یباذع  ای  تبوقع  نیمز  لها  هب  نم  هاگ  ره  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  و  دنتـسه ، یقیقح 
. منادرگیمرب اهنآ  زا  ار  باذع  نانآ  دوجو 

تسایس يّدصتم  تسا ، بلاغ  وا  رب  نم  رکذ  هب  کّسمت  هک  مدید  مدش و  علّطم  شبلق  رب  هک  ياهدنب  ره  تسا : يرگید  یـسدق  ثیدح  رد 
. موشیم وا  اب  نخس  مه  نیشنمه و  و  وا ،

دنکیم یّلجت  نآرق  توالت  تقو  رکذ ، تقو  رد  شرکاذ  ناگدـنب  رب  دـنوادخ  دومرف : هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  ع )  ) نینمؤملا ریما  هب  و 
تـسا نآ  زا  رتزیزع  دنوادخ  اریز  دنک ، یّلجت  نانآ  رب  هکنیا  نودب  دهدیم  ناشن  نانآ  هب  ار  شدوخ  دنوادخ  و  دـننیبب ، ار  وا  هکنیا  نودـب 

و  دوش . هدید  هک 
482 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هیآ نیا  دروم  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  هب  دیریگب . سنا  وا  رکذ  اب  دـیوش و  یلاعت  يادـخ  هب  دّرفتم  سپ  دوش . یفخم  هک  تسا  نآ  زا  رترهاظ 
زامن هدیباوخ  ولهپ  رب  یناسک  و  هتـسشن ، لاح  رد  ضیرم  و  دـناوخیم ، زامن  هداتـسیا  لاح  رد  ملاس  صخـش  دومرف : هک  هدـش  هداد  تبـسن 

«1 . » دناوخیم زامن  هتسشن  هک  دنشاب  یضیرم  زا  رتفیعض  هک  دنناوخیم 

482 ص :  نآ .....  بتارم  رکف و  نایب 

زا هک  تسا  ینید  ملع  زا  ترابع  هقف  ملع  هکناـنچ  تسا ، لوهجم  هب  رـضاح ، مولعم  زا  لاـقتنا  زا  تراـبع  رظن ، رّکفت و  رکف و  َنوُرَّکَفَتَی : َو 
ینعی تسا ، بولطم  ناـسنا  يارب  هک  يدـصاقم  هب  تسا  موـلعم  يداـبم  زا  ندرک  ریـس  ناـنآ  دزن  رکف  هکناـنچ  درادـن ، يرگید  ملع  هب  نآ 

. دهدب عفن  ترخآ  رد  هک  يدصاقم 
. تسا هدش  دراو  يدایز  رابخا  ینعم  نیا  هب  رکف  حدم  رد  تسادخ و  هب  یکیدزن  لماع  نیرتگرزب  تادابع و  نیرتالاو  زا  ینعم  نیا  هب  رکف 

. تسا لاس  تصش  تدابع  زا  رتهب  تعاس  کی  رّکفت  هک  تسا  نیا  رابخا  هلمج  زا 
. صاخشا تالاح  فالتخا  بسح  رب  تسا  یتاجرد  بتارم و  رکف  نیا  يارب 

، دوشیم لقتنم  نآ  نینکاس  هدنزاس و  ندش  یناف  هب  اجنآ  زا  و  دنک ، رّکفت  دـنیبیم  هک  ياهناریو  هراب  رد  هک  تسا  نیا  بتارم  نآ  زا  یکی 
یناسک نامه  دننامه  سفن  نیا  هک  دوشیم  رّکفتم  سفن  ندش  یناف  هب  هّجوتم  اجنآ  زا  و 

__________________________________________________

باب یفاک  لوصا  ح 174 و  ص 211 ، یشایع ج 1 ، ریسفت  زین  ص 151 و 321 و  ج 1 ، یفاص : ریـسفت  زا  تسا  ذوخأم  ثیداحا  مامت  ( 1)
. نایبلا عمجم  لاصخ و  رکذلا و 

483 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رکف نیا  هب  هّجوتم  اجنآ  زا  و  دوشیم ، لقتنم  انف  زا  دعب  ياقب  يارب  سفن  ندش  هدامآ  هب  نآ  زا  و  دناهدوب ، انب  نینکاس  هدـنزاس و  هک  تسا 

. دنک مالعتسا  وا  زا  ار  یگدامآ  نآ  تّیفیک  هک  دوش  یسک  هب  لّسوتم  تسا  مزال  هک  دوشیم 
ازجا و طاـبترا  یگنوـگچ  رد  رکف  تـسا ، حور  بـکرم  هـک  یندـب  دـشابیم ، ندـب  شنیرفآ  رد  ندرک  رکف  رّکفت ، بـتارم  زا  رگید  یکی 
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. دوش دنمهرهب  هجو  نیرتهب  هب  شندب  زا  ناسنا  هک  يوحن  هب  ندب  ناکرا  لاّصتا 
ریثأـت نآ  زا  دراذـگیم و  ریثأـت  شندـب  رد  هک  يوحن  هب  ندـب  هب  سفن  نآ  قّلعت  و  دـشابیم ، سفن  رد  رّکفت  رّکفت ، بتارم  زا  رگید  یکی 

ره ازجا ، اوق و  شندب و  سفن و  مظن  رد  هک  تسا  ییاهتمکح  حلاصم و  نآ  و  دوشیم ، يرگید  رّکفت  هب  لقتنم  رّکفت  نیا  زا  و  دریذـپیم .
نامـسآ و ود ، نآ  و  تسوا ، نت  ناج و  ندـش  لماک  نامه  هک  دـنکیم  تشگزاب  یتیاغ  هب  سفن  نآ  و  تسا ، هدـش  هداـهن  تعیدو  هب  ود 

هکنیا تسا و  ریبـک  ملاـع  رد  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِقـْلَخ  ِیف  ندرک  رکف  رّکفت  بتارم  زا  رگید  یکی  دنـشابیم . شریغـص  ملاـع  رد  نیمز 
و نیمز ، نامسآ و  عضو  رد  رّکفت  زین  و  تسا ، هنوگچ  اهنامسآ  زا  نیمز  يریذپ  ریثأت  و  نیمز ، رد  نامـسآ  ریثأت  نیمز و  نامـسآ و  طابترا 
زا قطانم  رد  تعرـس و  يدـنک و  تهج  زا  تکرح  رد  و  یئانـشور ، یگرزب و  یکچوک و  اهنآ و  فالتخا  نامـسآ و  ناگراتـس  عضو  رد 

يوحن هب  ناگراتس  قطانم  هب  تبـسن  نیمز  عضو  رد  رّکفت  زین  و  ندوب ، تباث  نتـشگزاب و  ندوب و  میقتـسم  و  ندوب ، یبرغ  یقرـش و  تهج 
لوصف بقاعت  و  يدنلب ، یهاتوک و  تهج  زا  تّیفیک  رد  ود  نآ  فلاخت  اهزور و  اهبش و  بقاعت  ناگراتس و  بورغ  عولط و  دوش  مزال  هک 

. تسا هناگراهچ 
. دیامن رّکفت  عاضوا  نیا  زا  يرادربهرهب  رد  یتسیاب  ناسنا  زین  و 

نایب همجرت  دـناسریم . عفن  وا  هب  ددرگیمرب و  ناـسنا  هب  نیمز  اهنامـسآ و  رد  عنـص  قیاـقد  اـهتمکح و  نیا  زا  کـی  ره  هکنیا  رد  رّکفت  و 
484 ص : ج3 ، ةداعسلا ،

هکنیا رد  رّکفت  و  تسا ، یندش  دوبان  شیناویح  تایح  درادـن و  اقب  ندـب  تهج  زا  تسا ، روما  نیا  همه  تیاغ  هک  ناسنا  هکنیا  رد  رّکفت  و 
. تسین رادیاپان  یناویح  یناگدنز  زا  ناسنا  يدنمهرهب  یگدنز ، زا  دوصقم  تیاغ و 

رتمامت و رتفیرـش ، هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  رگید  تایح  کی  یگدـنز  نیا  زا  سپ  دـیاب  و  دـشاب ، یگدـنز  نیا  زا  ریغ  دوصقم  دـیاب  سپ 
. دشاب باذع  نیا  زا  رتلماک  رتیقاب و  رتدیدش و  یباذع  ای  تسایند  یگدنز  نیا  زا  رتلماک 

وا هکنیا  و  دیامن ، ظفح  تایح  نیا  زا  دعب  باذع  زا  ار  وا  هک  دنکیم  تساوخرد  دربیم و  هانپ  وا  هب  دنکیم و  عّرـضت  ادخ  هاگرد  هب  سپ 
: دیوگیم هک  تسا  عقوم  نیمه  رد  دناسرب  رتلماک  تایح  هب  ار 

یتیاغ چـیه  هب  هک  يدـیرفاین  لطاب  اًلِطاب  تسا ، ود  نآ  رد  هک  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  زا  تاقولخم  نیا  اراگدرورپ  اذـه : َْتقَلَخ  ام  اـنَّبَر 
. دیوگیم ار  نآ  یعیبط  يرهد و  هکنانچ  دشاب ، هدشن  جرد  نآ  رد  یتحلصم  تمکح و  چیه  دوشن و  یهتنم 

ددرگیمرب یتیاغ  هچ  هب  هدش و  رداص  يردصم  هچ  زا  هک  دـنک  رکف  شلاوقا  لامعا و  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  رّکفت  بتارم  زا  رگید  یکی 
ياههشیدـنا رّکفت  رگید  یکی  دـنک . زارتحا  ددرگیم  رب  یناسنا  ریغ  تیاـغ  هب  اـی  دوشیم  رداـص  یهلا  ریغ  ردـصم  زا  هک  یئاـهراک  زا  اـت 

. تسا یتیاغ  هچ  يوس  هب  ردصم و  هچ  زا  هک  دشابیم  شتالایخ  ینهذ و 
تایآ و رد  رّکفت  رگید  تواقش .) ای  تداعس و  يارس   ) تسا ییارس  هچ  زا  هک  دشابیم  شدوخ  قالخا  تافـص و  رد  ندومن  رّکفت  رگید ،

. تسا ریبک  ریغص و  ملاع  رد  اهنیمز  اهنامسآ و  رد  دنوادخ  ياهتمعن 
رتهب هکنیا  رگم  دوشیمن  هتفرگ  ملاع  نیا  تادوجوم  زا  يزیچ  هکنیا  یلاعت و  يادـخ  ّتیراّبج  اصوصخ  یفاضا و  تافـص  رد  رّکفت  رگید 
دروم رد  هکنانچ  دوشیم ، هدروآ  نآ  لثم  ای  نآ  زا  رتهب  دوش  شومارف  اـی  خـسن  هک  ياهیآ  ره  هکنیا  و  دوشیم ، هداد  نآ  لـثم  اـی  نآ و  زا 

485 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هدهاشم  ناسنا  لاح 
یتروص دوشیم و  یلاخ  یتروص  یـسابل و  زا  نآ  ره  و  دـسریم ، تّیناسنا  هب  دوشیم و  لیکـشت  اذـغ  هّداـم  زا  لّوا  ناـمه  زا  هک  دوشیم 

. دسرب دشر  ّدح  هب  دوش و  غلاب  هک  تقو  نآ  ات  دریگیم  دوخ  هب  رتفیرش  رتلماک و 
، تاراصبتـسا تادراو ، دـننام  دراد  لاـبند  هب  رکذ  هک  یئاـهزیچ  و  دـشاب ، هدـش  هتفرگ  هزاـجا  بحاـص  زا  هـک  تـسا  رکذ  رد  رّکفت  رگید 

: تسا هدرک  هراشا  هر )  ) يولوم ینعم  نیا  هب  و  تادهاشم . تاّیقوذ و  تاّینادجو ،
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یهش دیآ  شیپ  هک  دشاب  نآ  هار  یهر  دیاشگب  هک  دشاب  نآ  رکف 
زا نآ  تسوا و  دزن  کلاس  خیش  لّثمت  زا  ترابع  نآ  تسا و  هّیفوص  حلطـصم  هک  تسا  يرکف  رد  ندرک  رکف  رّکفت  بتارم  زا  رگید  یکی 
وا تافّرصت  رب  اجیردت  هک  يوحن  هب  و  دنیبن ، ار  يزیچ  وا  زا  ریغ  دنیبیم  هک  هچنآ  رد  هک  يوحن  هب  دوشیم  یشان  وا  رکذ  هب  لاغتـشا  تّوق 

. دوشیم علّطم  ریبک  ملاع  کلم  رد  شکلم و  رد 
تشهب زا  هک  تسا  يداب  نآ  و  تسا ، دییأت  رصن و  هب  نیرق  هک  تسا  شمارآ  هنیکس و  نآ  و  تسا ، اهبلط  تیاهن  تایاغ و  تیاغ  رکف  نیا 

ِرُوِنب ُضْرَْألا  ِتَقَرْـشَأ  َو  تسا . هدـش  رهاظ  ریغـص  ملاع  رد  هک  تسا  یماما  نآ  و  ناـسنا ، تروص  دـننام  تسا  یتروص  نآ  يارب  دزویم و 
نیمز هب  نیمز  هک  يزور  و  « ) 2  » ِضْرَْألا َْریَغ  ُضْرَْألا  ُلَّدَُبت  َمْوَی  تسا ، نآ  هب  هراشا  هتخاس ) نشور  شراگدرورپ  رون  اب  ار  نیمز  «. ) 1  » اهِّبَر

تسا هدرک  هراشا  ینعم  نیمه  هب  هر )  ) لماک خیش  و  دراد ، تراشا  نآ  روهظ  هب  زین  دوش ) لیدبت  رگید 
رون هّللا  تیار  تشارفرب  نایم  دق ز  روهظ  لد  مرح  رد  قشع  هاشنهش  درک 

__________________________________________________

. ].....[ هیآ 69 رمز ، هروس  ( 1)
هیآ 148. میهاربا ، هروس  ( 2)

486 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
و تسا ، هلیـسو  نیمه  « 2  » َۀَلیِـسَْولا ِْهَیلِإ  اوـُغَْتبا  َو  تقیقح  و  تسا ، یهارمه )  ) ّتیعم نیمه  « 1  » َنِیقِداَّصلا َعَم  اُونوُک  ادـخ  لوق  زا  روـظنم  و 

: دیامرف يولوم  زین  و  تسا . هیاس )  ) ّلظ نیمه  « 3  » َّلِّظلا َّدَم  َْفیَک  نایب 
تسا ادخ  دیشروخ  رون  لیلد  وک  تسا  ایلوا  شقن  ّلظلا  ّدم  فیک 

نامز رخآ  تفآ  زا  یهر  ات  نامگیب  رتوز  ریگ  وا  نماد 
لیلخ نوچ  وگ  « 4  » نیلفآلا ّبحا  لیلد ال  نیا  یب  ورم  يداو  نیا  ردنا 

: دنیوگیم لاق  لاح و  نابز  اب  دنسرب  ناشخیش  هب  نیکلاس  هک  هاگنآ 
هک يزیچ  زا  یهّزنم  و  یتسه ، هّزنم  تلالج  تحاس  هب  ام  نوچ  يدارفا  ندیـسر  ام و  لاثما  هلیـسوب  ندـش  هتخانـش  زا  وت  ایادـخ  َکَناْحبُس :

تشهب و ياهتمعن  ياهتّذـل  رورغ و  هنتف و  راد  ياـهجنر  دوشیم ، رهاـظ  رون  تملظ و  ملاـع  ناـنآ  رب  و  دـننکیم ، رّوصت  ناگدـننک  رّوصت 
. تسا تشهب  مّنهج و  نیب  خزرب  ناسنا  هک  دنمهفیم  تقو  نآ  دننکیم ، هدهاشم  دنشچیم و  ار  رورس  راد  ياهیتحار 

: دنیوگیم شتآ و  زا  دنربیم  ادخ  هب  هانپ  سپ  «ف :»
: دنیوگیم دننکیم و  يراز  عّرضت و  ار و  ناشراگدرورپ  دننکیم  ادن  هک  یلاح  رد  امرف ، ظفح  شتآ  باذع  زا  ار  ام  ِراَّنلا :» َباذَع  انق  »

486 ص :  هیآ 192 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(192  ) ٍراْصنَأ ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  ام  َو  ُهَْتیَزْخَأ  ْدَقَف  َراَّنلا  ِلِخُْدت  ْنَم  َکَّنِإ  انَّبَر 

486 ص :  همجرت ..... :

يراـی سک  چـیه  ار  نارگمتـس  تسا و  هدوب  راکمتـس  وا  ياهدرک و  راوـخ  تخـس  ار  وا  ینکفا  شتآ  رد  وـت  ار  هک  ره  اـم  راـگدرورپ  يا 
. درک دهاوخن 
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__________________________________________________

هیآ 119. هبوت ، هروس  ( 1)
هیآ 35. هدئام ، هروس  ( 2)
هیآ 45. ناقرف ، هروس  ( 3)
هیآ 76. ماعنا ، هروس  ( 4)

487 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

487 ص :  ریسفت ..... :

. تسین ادخ  مکح  هب  زج  شتآ  رد  ندرک  لخاد  هک  تسا  نیا  هب  فارتعا  ُهَْتیَزْخَأ : ْدَقَف  َراَّنلا  ِلِخُْدت  ْنَم  َکَّنِإ  انَّبَر 
لعف هک  دـشاب  نیا  هب  راعـشا  ات  هتفرگ  رارق  ریمـض  ياج  هب  رهاظ  مسا  اجنیا  رد  تسین ، يرواـی  ناـملاظ  يارب  و  ٍراـْصنَأ : ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  اـم  َو 

ادخ يرای  هک  دوشیم  ببس  ملظ  نیمه  و  ناشملظ . تهج  هب  رگم  تسین  شتآ  هب  شتآ  لها  ندرک  لخاد  و  تسین ، فازگ  یلاعت  يادخ 
. نانآ راتفگ  لوق و  رب  تسا  فطع  ای  هدمآ و  هضرتعم  روط  هب  هک  دشاب  ادخ  مالک  زا  هلمج  نیا  تسا  نکمم  ددرگ و  بلس  اهنآ  زا 

دوخ نامیا  سپ  نآ ، مزاول  ّتینانا و  لیبق  زا  تساهنآ  تاذ  همزال  هک  ییاهیدب  دننکیم ، ادـیپ  ناشیاهیدـب  هب  یهاگآ  ییانیب و  نانآ  سپس 
یلاح رد  دننکیم  رکذ  ششخب  تساوخرد  همّدقم  باب  زا  ار  نآ  و  دوش ، هدیشوپ  هدیشخب و  ناهانگ  نامیا  ببـس  هب  ات  دننکیم  نایامن  ار 

: دنیوگیم دننکیم و  یسر  دایرف  کمک و  بلط  وا  زا  و  دنناوخیم ، ار  ناشراگدرورپ  هک 

487 ص :  هیآ 193 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(193  ) ِراْربَْألا َعَم  انَّفََوت  َو  اِنتائِّیَس  اَّنَع  ْرِّفَک  َو  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغاَف  انَّبَر  اَّنَمآَف  ْمُکِّبَِرب  اُونِمآ  ْنَأ  ِنامیِْإِلل  يِداُنی  ًایِدانُم  انْعِمَس  انَّنِإ  انَّبَر 

487 ص :  همجرت ..... :

ام ناهانگ  زا  اراگدرورپ  میدروآ . نامیا  میدرک و  تباجا  میدینـش ، دـناوخیم  نامیا  هب  ار  قلخ  هک  يدانم  يادـص  نوچ  اـم  اراـگدرورپ ،
. نادرگ روشحم  ناکین  اب  ار  ام  ندرپس  ناج  ماگنه  ناشوپب و  ار  ام  رادرک  یتشز  رذگرد و 

487 ص :  ریسفت ..... :

داـیقنا میلـست و  هـب  ار  اـم  هـک  تـسا  یلقع  نآ  ناـمدوخ و  دوـجو  زا  ار  يداـنم  يادـص  میدینـش  اـم  اراـگدرورپ  ًاـیِدانُم : انْعِمَـس  اـنَّنِإ  اـنَّبَر 
. میدینش دشابیم  وا  نیشناج  ای  ام و  رصع  ّیبن  زا  ترابع  هک  نامدوجو  جراخ  زا  ار  يدانم  يادص  و  دناوخیمارف ،

488 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. نامیا يوس  هب  ای  نامیا  رطاخ  يارب  ِنامیِْإِلل : دنزیم  ادن  ار  تناگدنب  ینعی  يِداُنی :

. دیروآ نامیا  ناتراگدرورپ  هب  هک  ْمُکِّبَِرب : اُونِمآ  ْنَأ 
زا تراـبع  هک  ار  شزرمآ  رهوگ  هکیلاـح  رد  میدرب ، هاـنپ  وت  يوس  هب  میدروآ و  ناـمیا  وـت  هب  اـنمآ :»  » و ار ، وا  میدرک  تباـجا  سپ  «ف :»
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. میدرک لیصحت  تسا  نامیا 
هدـهاشم و و  دراد ، تاعبت  راثآ و  هک  ار  یناهانگ  ام  ریغ  رب  اـم و  رب  ناـشوپب  و  شخبب ، ار  اـم  ناـهانگ  اراـگدرورپ  اـَنبُونُذ : اـَنل  ْرِفْغاَـف  اـنَّبَر 

. دراد لابند  هب  درد  جنر و  تبوقع و  اهنآ ، يروآدای 
هب بنذ  هئّیس و  نیب  قرف  و  تسا . یتشز  و  حبق »  » ینعم هب  ءاس »  » زا هئّیس »  » عمج تائّیس » ، » ار ام  تائّیس  ام  زا  اِنتائِّیَـس : اَّنَع  نک  لیاز  ْرِّفَک : َو 

یتبوقع رثا و  ياراد  زین  و  دنکیم ، تّیذا  ار  تّیناسنا  هسفن  یف  نآ  باکترا  هک  تسا  یهانگ  زا  ترابع  بنذ  اریز  تسا ، فعـض  تّدش و 
یتاعبت راثآ و  هکنیا  نودـب  دـنکیم  ّتیذا  ار  ّتیناسنا  شدوخ  هک  تسا  یهانگ  نآ  هئّیـس  یلو  دـناسریم ، رازآ  تّیذا و  زین  نآ  هک  تسا 

. دشاب هتشاد 
دراوـم نآ  زا  کـی  ره  و  تائیـس ، هب  تسا  ندرک  لـیاز  ینعم  هب  هک  ریفکت  تسا و  هدـش  هداد  تبـسن  بوـنذ  هب  نارفغ  تهج  نیمه  يور 

. دوشیم لامعتسا 
راربا اب  تاّیلعف  عیمج  هظحالم  اب  میدرک و  تساوخرد  هک  یفـصو  نیمه  هب  ار  ام  انَّفََوت : تائّیـس  ندرک  لیاز  ام و  ناهانگ  نارفغ  زا  دعب  َو :

ناریمب  ریگب و 
489 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب تبسن  راکوکین  ینعم  هب  تسا  ّرب »  » عمج راربا »  » و انّفوت .»  » هب قّلعتم  تسا  وغل  فرظ  ای  لوعفم ، زا  لاح  تسا و  ّرقتـسم  فرظ  ِراْربَْألا : َعَم 
هراشا نآ  هب  هکنانچ  تسا  ینعم  نیمه  اجنیا  رد  دوصقم  تسا و  راکوکین  شدوخ  لاـح  هب  تسا  نیا  ینعم  هب  اـی  راکدـب ، لـباقم  رد  مدرم 

ادن ار  ادخ  عّرـضت  لاح  رد  و  دندرک ، تساوخرد  ادخ  زا  ار  ّمات  نتـشگ  یناف  یّفوت و  هکنآ  زا  سپ  دندرب  ادخ  هب  هانپ  سپـس  دش . دـهاوخ 
: دنتفگ دندرک و  انف  زا  دعب  ّمات  ياقب  تساوخرد  و  دندز ،

489 ص :  هیآ 194 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(194  ) َداعیِْملا ُِفلُْخت  َکَّنِإ ال  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  انِزُْخت  َو ال  َِکلُسُر  یلَع  انَتْدَعَو  ام  اِنتآ  َو  انَّبَر 

489 ص :  همجرت ..... :

. درک یهاوخن  هدعو  فلخ  زگره  وت  نادرگن و  مورحم  امرف و  بیصن  يداد  هدعو  دوخ  نالوسر  رب  هچنآ  زا  ار  ام  اراگدرورپ 

489 ص :  ریسفت ..... :

یقاب و  نیمز ، رد  ندش  هفیلخ  زا  تسا  ترابع  نآ  و  هدب ، ام  هب  ياهداد  هدـعو  تنالوسر  هب  هک  ار  هچنآ  اراگدرورپ  انَتْدَـعَو : ام  اِنتآ  َو  انَّبَر 
ْمُْکنِم اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  يدومرف : هکنانچ  تسا  تّینما  هب  سرت  لیدبت  و  نید ، رد  ندرک  دـنمتردق  نّکمتم و  و  وت ، تفالخ  رد  ندـنام 

ِدَْعب ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُـبَیل  َو  ْمَُهل  یـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  َو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَمَک  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو 
راکوکین درآ و  نامیا  ع )  ) رصع تّجح  ادخ و  هب   ) ناگدنب امش  زا  هک  یناسک  هب  ادخ  و  «. 1 ( » ًاْئیَش ِیب   ) َنوُکِرُْشی ِینَنوُُدبْعَی ال  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ 

حلاص مما  هکنانچ  دشخب ) رادتقا  تموکح و  هتشذگ  مما  ياج  هب  و   ) دهد تفالخ  نیمز  رد  نامز ) ماما  روهظ  رد   ) هک دومرف  هدعو  ددرگ 
دندش دوخ  ناینیشیپ  نیشناج  فلس ، ناربمغیپ 
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__________________________________________________

هیآ 55. رون ، هروس  ( 1)
490 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا سپ  نانمؤم  همه  هب  دـنک و  اطع  طّلـست  نیکمت و  نایدا  همه  رب  تسا ) یعقاو  مالـسا  هک   ) ار نانآ  هدیدنـسپ  نید  تفـالخ ، رب  هوـالع  و 
رفاک هک  ره  نآ  زا  دعب  دننک و  شتـسرپ  ایر  كرـش و  هبئاش  چـیه  یب  یگناگی  هب  ارم  هک  دـهد  لماک  ینمیا  نانمـشد  زا  هشیدـنا  فوخ و 

(. دنوریم رفک  هار  هب  سفن  ترهش  یپ  زا  ّقح  تفرعم  یئاسانش و  اب  هک   ) تسا راکهبت  قساف  تقیقح  رد  دوش ،
. دنزرو كرش  نم  هب  دوهش  لاح و  راتفگ و  تهج  زا  دیابن ، ینعی 

یلع انتدـعو  ام  انتآ   ) ریدـقت هک  تسا  انتدـعو »  » هب قّلعتم  ای  نآ  دراد و  فاضم  ریدـقت  هب  جایتحا  تسا و  لمجم  هملک  نیا  َِکلُـسُر : یلَع 
ۀقیرط یلع  انتدعو  ام  انتآ   ) ریدقت هک  تسا  انتآ »  » هب ّقلعتم  ای  يداد . هدـعو  تنالوسر  نابز  هب  هک  ار  هچنآ  ینعی  دوشیم  کلـسر ) ۀنـسلا 

رد اقب  لامک  لیبق  زا  هد  رارق  اـم  يارب  يدرک ، اـطع  تنـالوسر  هب  هک  یهار  ناـمه  ینعی  رادـب . تنـالوسر  هار  رب  ینعی  دوشیم ، کلـسر )
زاب ریثکت  هبترم  زا  دیحوت  هبترم  رد  ندوب  هن  هک  يوحن  هب  دـیحوت  ظاحل  و  دوشن ، لمهم  تارثک  قوقح  زا  کی  چـیه  هک  يوحن  هب  تارثک 

هدـعو هکنیا  اـب  دـندرک  تساوخرد  لاؤس و  تسا  هداد  هدـعو  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  هکنیا  تّلع  دـیحوت و  نأـش  زا  ریثـکت  نأـش  هن  دراد و 
اهنآ هب  دنوادخ  هک  یطیارـش  نآ  رد  هک  دندیـسرتیم  هک  تسا  تهج  نادب  درادـن ، تساوخرد  هب  جایتحا  تسین و  ریذـپفّلخت  دـنوادخ 

ضحم هکنیا  هن  تسا ، ناشدوخ  یگدامآ  رد  یهاتوک  تهج  هب  تساوخرد  لاؤس و  سپ  دنشاب ، هدرک  ریصقت  یهاتوک و  دوب ، هداد  هدعو 
. دناهتفگ هّماع  نیرّسفم  هکنانچ  دشاب ، دّبعت 

ببـس نادـب  تمایق  رد  هکنیا  ات  دـنامب  یقاب  ام  رد  یـصقن  بیع و  هک  قیرط  نیا  هب  نکن  راوخ  اوسر و  ار  ام  ینعی  ِۀَـمایِْقلا : َمْوَی  انِزُْخت  ـال  َو 
. میوش حضتفم  اوسر و 

شور زا  تسا  لاؤس  باوج  ای  لـیلعت ، ماـقم  رد  تسا  فاـنیتسا  اـی  هلمج  ینکیمن ، فـالخ  ار  تاهدـعو  وت  هک  َداـعیِْملا : ُِفلُْخت  ـال  َکَّنِإ 
. ناگدنب اب  یلاعت  يادخ 

491 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
(، دروخن تیالو  دنویپ   ) دوشن تیالو  دراو  تیالو  شریذپ  ینطاب و  توعد  لوبق  يولو و  ّصاخ  تعیب  هبوت و  اب  هک  مادام  ناسنا  هک  نادـب 
رد هچ  رگا  درادـن ، یبرق  ادـخ  دزن  و  تسین ، انتعا  لباق  تسا و  زغم  زا  یلاخ  هک  تسا  ياهتـسپ  ودرگ و  ماداب و  دـننام  شلاـعفا  تاذ و  رد 
وا دنوادخ  دراداو  تضایر  شـشوک و  هب  ار  دوخ  سفن  رمع  لوط  مامت  رد  اهزور  ندوب  هزور  يرادهدنز و  بش  اب  دشوکب و  ادخ  تدابع 

. دزادنایم شتآ  رد  ور  هب  ار 
رّکفت دوخ  شنیرفآ  رد  دوشیم و  ادـخ  رکذ  هب  رّکذـتم  لاح  ره  رد  دـش ، زغم  بحاص  ینطاب  توعد  لوبق  تیالو و  لوبق  اـب  هک  هاـگنآ  و 

و دوشیم ، تربع  شرظن  دـنک ، رظن  نوچ  دزادرپیم و  رّکفت  هب  ینامـسآ  نامـسآ و  ینیمز و  نیمز و  زا  یناف  ياـهزیچ  رد  وا  و  دـنکیم ،
. تسا نامیا  هبترم  هزادنا  هب  نآ  دوشیم و  رکف  شتوکس  دوش  تکاس  نوچ  و  ددرگیم ، تمکح  شمالک  دنک  مّلکت  نوچ 

زا دربیم و  هانپ  ادخ  هب  دوشیم و  نآ  تّدش  ترخآ و  ياهجنر  هب  لقتنم  و  دریگیم ، تربع  دزادنایم و  ایند  ياهجنر  درد و  هب  رظن  الثم 
. دیوگن يزیچ  لاق  نابز  اب  هچ  رگا  دنکیم ، هبوت  لاح  نابز  بسح  رب  تسا  هدرک  هک  یناهانگ 

رافغتـسا شناـهانگ  يارب  دـبلطیم و  کـمک  وا  زا  و  دـشابیم ، شرما  ّیلو  هلزاـن  هبترم  نآ  هک  درگنیم  شیناـمیا  هفیطل  زغم و  هـب  سپس 
نامه دنک  لیاز  ار  شیاهیتشز  اهیدب و  دهاوخیم  ادـخ  زا  تسا و  هدـش  لصاح  شدوخ  هب  تافـص  نداد  تبـسن  زا  هک  یناهانگ  دـنکیم 

. تسا هدش  لصاح  شدوخ  هب  تافص  نداد  تبسن  زا  هک  ییاهیدب 
یقاب شتاذ  هب  یلعف  تبـسن  چـیه  هک  يوحن  هب  دریگب  وا  زا  ار  شیاهتّیلعف  عیمج  دـناریمب و  ار  وا  هک  دـنکیم  تساوخرد  ادـخ  زا  سپس 
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. دوش لصاح  مات  يانف  وا  يارب  شتاذ  تافص و  لاعفا و  هب  تبسن  ات  دنامن  یقاب  زین  شدوخ  تاذ  هب  تاذ ، تبسن  یّتح  و  دنامن ،
492 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نیع رد  ناربمایپ  هک  ییاقب  هنوگ  نآ  دـنکیم ، تساوخرد  ار  انف  زا  دـعب  ياـقب  دـنوادخ  زا  تسین  بوسنم  شدوخ  هب  هک  یناـبز  اـب  سپس 
. دنتشاد تدحو  ظفح  لاح  ترثک ،

نابز هب  نورقم  هاوخ  تسا  لاح  نابز  اـب  اـهنیا  همه  و  تسا ، ّتیدوبع  زا  دـعب  ّتیبوبر  هبترم  نآ  تسا و  کـلاس  هبترم  نیرخآ  هلحرم ، نیا 
. دشاب هتشادن  ای  دشاب  هتشاد  ار  ینعم  نیا  ساسحا  شدوخ  هاوخ  و  دشابن ، ای  دشاب  مه  لاق 

: یلاعت يادخ  لوق  زا  اریز  دنکیم ، ریس  بتارم  هب  هراشا  هیآ  نیاربانب 
تسا ّقح  هب  ّقح  زا  ریس  هب  هراشا  ِراْربَْألا  َعَم  انَّفَوَت  َو  ات  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغاَف  زا  و  تسا . ّقح  هب  قلخ  زا  ریـس  هب  هراشا  اَّنَمآَف  ات  َهَّللا  َنوُرُکْذَی  َنیِذَّلا 

. تسه زین  ّقح  رد  ریس  هب  هراشا  نینچمه  و  تاذ ، تافص و  لاعفا و  دیحوت  زا  دراد ، هک  یبتارم  اب 
. تسا قلخ  رد  ّقح  هب  ریس  هب  هراشا  َداعیِْملا  ُِفلُْخت  ات ال  انَتْدَعَو  ام  اِنتآ  زا 

رارکت ار  انبر »  » يادن کلاس  لاح  توافت  ّبر و  روهظ  توافت  بتارم و  بسح  رب  اذل  دراد ، ار  لامک  رد  ناسنا  بتارم  هب  هراشا  هیآ  نوچ 
هّللا یّلـص  ّیبن  زا  اذل  تسا ، هدوب  قباس  هلحرم  رد  هک  تسا  ياهدنوش  ادن  هدننک و  ادن  زا  ریغ  هبترم  ره  رد  هدنوش  ادن  هدننک و  ادـن  و  درک .

«. 1  » دنکیمن لّمأت  تسا  نآ  رد  هک  هچنآ  رد  دوجیم و  شّکف  ود  نیب  ار  ادخ ) مالک   ) نآ هک  یسک  رب  ياو  تسا : هدش  دراو  هلآ  هیلع و 
. دهدیم تاجن  دسرتیم  هک  يزیچ  زا  ار  وا  دنوادخ  اّنبر » : » دیوگب هبترم  جنپ  تسا و  كانهودـنا  يرما  زا  هک  یـسک  تسا : هدـش  تیاور 

«2»
__________________________________________________

ص 378. ج 1 ، یفاص : ( 1)

ص 378. ج 1 ، یفاص : ( 2)
493 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

493 ص :  هیآ 195 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

اُوذُوأ َو  ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجِرْخُأ  َو  اوُرَجاه  َنیِذَّلاَف  ٍضَْعب  ْنِم  ْمُکُـضَْعب  یْثنُأ  َْوأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُْکنِم  ٍلِماع  َلَمَع  ُعیِـضُأ  ـال  یِّنَأ  ْمُهُّبَر  ْمَُهل  َباجَتْـساَف 
ِباوَّثلا ُنْسُح  ُهَدـْنِع  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  ًاباَوث  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُهَّنَلِخْدَُأل  َو  ْمِِهتائِّیَـس  ْمُْهنَع  َّنَرِّفَکَُأل  اُوِلُتق  َو  اُوَلتاق  َو  ِیلِیبَس  ِیف 

(195)

493 ص :  همجرت ..... :

زا هک  نانآ  سپ  مراذـگن . دزمیب  ار  نز  درم و  زا  سک  چـیه  لمع  مراگدرورپ  هک  نم  هّتبلا  هک  درک ، تباجا  ار  ناشیا  ياهاعد  ادـخ  سپ 
نانآ ياهیدب  انامه  دندش  هتشک  دندرک و  داهج  دندیـشک و  جنر  ادخ  هار  رد  دندش و  نوریب  شیوخ  راید  زا  دندومن و  ترجه  دوخ  نطو 

تـسادخ دزن  دـنوادخ و  فرط  زا  تسا  یـشاداپ  نیا  تسا  يراج  اهرهن  شناتخرد  ریز  هک  مروآ  رد  ییاهتشهب  هب  ار  اهنآ  مناشوپب و  ار 
. یهلا ياقل  تشهب  ینعی  وکین  شاداپ 
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493 ص :  ریسفت ..... :

(: دیوگیم ادخ   ) هکنیا هب  درک  تباجا  ار  نانآ  ياعد  دنوادخ  یِّنَأ : ْمُهُّبَر  ْمَُهل  َباجَتْساَف 
ترفغم شتآ ، زا  ظفح  نوچ  دیتساوخ  هک  ار  هچنآ  منکیمن  عیاض  ار  نز  درم و  چـیه  لمع  یْثنُأ : َْوأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُْکنِم  ٍلِماع  َلَمَع  ُعیِـضُأ  ال 
. منکیم اطع  ار  همه  دیاهدرک ، لصاح  ناتلامعا  هجیتن  رد  هک  يدادعتسا  ردق  هب  ششخب  ناکین و  اب  ندناریم  و  ناهانگ ، ندناشوپ  و 

: هدش هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  ٍضَْعب : ْنِم  ْمُکُضَْعب 
حدـم نآ  ریغ  ترجه و  تباب  زا  ار  نادرم  ایند  رد  هک  تسا  هنوگچ  سپ  دـنادرگیمن  عیاض  ار  ياهدـننک  لـمع  چـیه  لـمع  دـنوادخ  رگا 

زین نانز  حدم  نادرم  حدم  ینعی  تسا  رگید  یـضعب  زا  امـش  زا  یـضعب  دومرف : دنوادخ  سپ  دـیامن ؟ حدـم  ار  نانز  هکنیا  نودـب  دـنکیم 
. تسه

رد نادرم  ترجه  هراـب  رد  هک  تسا  هنوگچ  هّللا  لوسر  اـی  تفگ : همّلـس  ّما  هدـش ، تیاور  هک  هچنآ  قبط  تسا . همّلـس  ّما  باوج  هکنیا  اـی 
رکذ نآرق 
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یضعب زا  یشان  یضعب  هک  تسا  نیا  تسا  رگید  یضعب  زا  یضعب  هکنیا  ینعم  و  « 1 « ؟ تسا هدماین  لمع  هب  يرکذ  نانز  هراب  رد  یلو  هدش 

ای تسا  رگید  یضعب  خنس  زا  یضعب  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  نادرم . زا  نانز  و  دنتـسه ، نانز  زا  یـشان  نادرم  دلاوت ، ببـس  هب  تسا  رگید 
. رگید یضعب  هّدام  زا 

. ضیعبت يارب  ای  تسا  هّیئادتبا  ای  نم »  » ظفل سپ 
: دومرف و  لامجا ، رب  لیصفت  فطع  قیرط  هب  داد  لیصفت  باوج ، رد  درکن و  افتکا  یلامجا  باوج  هب  یلاعت  يادخ  و 

هنیدـم يوس  هب  دـندرک  ترجه  دوب  نید  راهظا  تدابع و  نتـشاد  اپ  رب  زا  عنام  هک  يروص  ياهنطو  زا  هک  یناـسک  ینعی  اوُرَجاـه : َنیِذَّلاَـف 
هک يرهش  ره  دندرک - ترجه  يرهـش  هب  ای  دنـشاب ، تدابع  نید و  راهظا  زا  نّکمتم  ای  دننک  بلط  ار  نید  ات  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 

. دنراد اپ  هب  ار  نید  مسارم  هدومن  نید  راهظا  دنناوتب  اجنآ  رد  ای  دننک  بلط  نید  اجنآ  رد  هک  دشاب -
هک تآّیـس  زا  هک  تسا  یـسک  یقیقح  رجاهم  اریز  دندرک ، ترجه  تسا  هماّول  سپـس  هراّما و  سفن  نآ  هک  ینطاب  كرـش  راد  زا  هکنیا  ای 

. دشاب هدرک  ترجه  تسا  هراّما  سفن  نآ  لصا 
. لیلعت ینعم  رد  تسا  فطع  هکنیا  ای  تسا  وأ »  » ینعم هب  واو » : » اوُجِرْخُأ َو 

. دنیآیم لدابت  تروص  هب  انعم  رد  دنطبترم و  مه  هب  اوجرخأ »  » و اورجاه »  » نآ رد  هک  يونعم ، يروص و  راید  ینعی  ْمِهِرایِد : ْنِم 
نیا زا  نید ، لیـصحت  هار  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  شور  هار و  ای  هنیدم ، هار  ینعی  دندیـشک ، جـنر  نم  هار  رد  و  ِیلِیبَس : ِیف  اُوذُوأ  َو 
یّلص لوسر  ای  نید  دوخ  لیبس »  » زا دوصقم  تسا  نکمم  دناسرب و  ار  نآ  تشادگرزب  ات  تسا  هداد  تبسن  شدوخ  هب  ار  هار ) « ) لیبس  » ور

تیالو بلق و  قیرط  ای  دشاب ، هلآ  هیلع و  هّللا 
__________________________________________________

.379 ص 378 - ج 1 ، یفاص : ( 1)
495 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشابیم ادخ  هار  نامه  تقیقح  رد  هک 
دوخ تّینانا  زا  ای  دـندش و  هتـشک  يرهاظ  نانمـشد  ریـشمش  اب  ای  و  اُوِلُتق : َو  يونعم  داهج  اب  ای  يروص  داهج  اـب  دـندرک  هزراـبم  و  اُوَلتاـق : َو 

. دندش هتشک 
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. منکیم لیاز  یبلاق  ناهانگ  زا  ار  نآ  مزاول  ّتینانا و  ْمِِهتائِّیَس : ْمُْهنَع  َّنَرِّفَکَُأل 
ياج دـشاب ، يراج  اهرهن  شیاهترامع  ای  شناتخرد  ریز  هک  یئاهتـشهب  رد  ار  اـهنآ  اـعطق  و  ُراـْهنَْألا : اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُهَّنَلِخْدُأـَل  َو 

ره و  دوـشیم ، ریبـعت  راـهنا »  » هب نآ  زا  هک  تسا  یقارـشا  یقیقح  ياـههفاضا  هکلب  تسین  يراـبتعا  لّوا ، قـح  تاـفاضا  هک  نادـب  مهدیم 
نآ نینچمه  و  نآ . ریغ  هب  هبترم  نآ  زا  تسا  تافاضا  نآ  زورب  ّلحم  و  تسا ، هبترم  نآ  رد  ادـخ ، تافاضا  روهظ  ّلحم  اـهیلاع  زا  ياهبترم 

تـسا قلخ  لـماش  هک  یتـهج  رب  هدوب و  یلاـع  قح ) فرط  هب  تسا  لـصو   ) تسا یلاـعت  بجاو  ّقح  فرط  هب  هک  تاـفاضا  نیا  زا  یتـهج 
هک ییاهرهن  دوش : هتفگ  تسا  حیحـص  سپ  دنکیم ، يوریپ  نآ  زا  قلخ  هک  تسا  یتهج  نآ  زا  قلخ  هب  ادخ  تافاضا  زورب  و  دراد . هطاحا 

. تسا تشهب  نانج و  زا  ترابع  یهجو ، هب  هک  دوشیم  يراج  ییاههبترم  نآ  ریز  زا  دوشیم  يراج  قلخ  يوس  هب 
« باوث لاخدا   » ینعم هب  اریدقت  ای  تسا ، هل  لوعفم  ای  دشاب ، هتشاد  لعف  زا  یظفل  هکنیا  نودب  تسا  قلطم  لوعفم  شاداپ ، ازج و  ینعی  ًاباوَث :

. دنباییم ازج  اهنآ  هک  یلاح  رد  ینعی  لوعفم  زا  ای  لعاف  زا  تسا  لاح  ای  دوشیم ، ضفاخ  عزن  هب  بوصنم  هک  تسا 
تهج هب  ادـخ  دزن  زا  هک  هدـش  نییعت  هتـسیاش  وـکین و  یباوـث  نآ  رد  و  لاـح ، اـی  تـسا  فـطع  ِباوَّثلا : ُنْـسُح  ُهَدـْنِع  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنـِم 

هک یلاـح  رد  دومن  ترجه  هّکم  زا  هک  یتـقو  رد  تسا  هدـش  لزاـن  ع )  ) یلع دروم  رد  هیآ  هک  هدـش  تیاور  دـشابیم . ناـنآ  تشادـگرزب 
496 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دسا ، تنب  همطاف  دندوب ، وا  اب  اههمطاف 

روز هب  ات  دندوب  هدمآ  شلابند  هب  هک  شیرق  ناریلد  ناراوس و  ع )  ) وا ریبز . رتخد  همطاف  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  و 
رد دمآ و  دورف  نانجض »  » رد ات  داد  همادا  تردق ، هبلغ و  لاح  رد  ار  دوخ  رفس  ریس و  سپس  دیگنج و  ریشمش  اب  دننک ، عنم  رفـس  زا  ار  يو 

بـش نآ  دوب ، ادخ  لوسر  زینک  نمیا  ّما  نانآ  نیب  رد  دـندش و  قحلم  وا  هب  نینمؤم  يافعـض  زا  ياهّدـع  دـنام . بش  کی  زور و  کی  اجنآ 
درک عولط  رجف  ات  دندوب  نینچمه  سپ  دندرکیم ، ادخ  رکذ  هدیباوخ  ولهپ  رب  هتسشن و  هداتـسیا و  دندناوخیم و  زامن  اههمطاف  و  ع )  ) یلع

. داد همادا  شهار  هب  نانچمه  دناوخ و  اهنآ  اب  ار  رجف  زامن  و 
نیا دنتـشاد و  تبغر  وا  يوس  هب  اهنت  دـندرکیم و  تدابع  ار  ادـخ  دـندادیم و  ماجنا  لزنم  هب  لزنم  ار  راک  نیا  اـههمطاف  و  ع )  ) یلع سپ 
هدش لزان  یحو  نیا  دندادیم  ماجنا  هنیدم  هب  ندیـسر  زا  لبق  هک  يراک  نانآ و  نأش  رد  هک  یلاح  رد  دندیـسر ، هنیدم  هب  ات  دـندمآ  نینچ 

«1 . » دنتسه اههمطاف  نز )  ) یثنا زا  دوصقم  و  ع )  ) یلع درم )  ) رکذ زا  دوصقم  هک  یْثنُأ  َْوأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ات  َهَّللا  َنوُرُکْذَی  َنیِذَّلا  هک  دوب 
تافـص هب  فصّتم  هک  یـسک  ره  هراـب  رد  هیآ  مکح  یلو  دـشابیم  ّصاـخ  شلوزن  دروـم  هچ  رگا  نآرق  تاـیآ  عـیمج  هکلب  تاـیآ  نیا  و 

. دراد نایرج  دشاب  روکذم 

496 ص :  هیآ 196 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(196  ) ِدالِْبلا ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُبُّلَقَت  َکَّنَّرُغَی  ال 

496 ص :  همجرت ..... :

. دنرآ فّرصت  رد  ار  اهرهش  نارفاک  ینیبب  نوچ  دهدن ، بیرف  ار  وت  ایند 

496 ص :  ریسفت ..... :
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زا هک  تسا  یمّهوت  عفد  تسا و  عوطقم  قباس  هیآ  زا  َکَّنَّرُغَی : ال 
__________________________________________________

ص 379. ج 1 ، یفاص : ( 1)
497 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هک یلاح  رد  دوشیمن  عیاض  نیلماع  لمع  هنوگچ  هک  تسا  نیا  مّهوت  و  تسا ، هدـش  یـشان  ْمُْکنِم  ٍلـِماع  َلَـمَع  ُعیِـضُأ  ـال  یِّنَأ  ادـخ : لوق 
دننکیمن ادخ  تعاطا  هکنیا  اب  نیقفانم  نیرفاک و  و  دنتـسه ، التبم  ریثک  يالب  هب  یناگدنز و  يانگنت  رد  دنراد  هک  یتعاط  لامک  اب  نینمؤم 

. دناهدوسآ يراتفرگ  زا  دنتسه و  شیع  تعسو  رد 
«، 1  » زینک يا  ونشب  وت  یلو  منکیم  دصق  ار  وت  دیوگیم : هک  لثملا  برـض  هقیرط  هب  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبن  صوصخم  باطخ  و 

. تسا نکمم  وا  دروم  رد  باطخ  هک  سک  ره  هب  تبسن  تسا  ّماع  باطخ  هکنیا  ای 
هدروآ ناـبز  هب  ار  یمّهوت  نینچ  دنتـسه ، شیع  یخارف  یتحار و  رد  نیرفاـک  هک  دـندیدیم  هک  نآ  زا  دـعب  یخرب  هک  تسا  هدـش  تیاور 

: دنتفگیم
«2  » َکَّنَّرُغَی ال  هک : دـش  لزان  هیآ  نیا  تقو  نآ  میدـش ، كاله  یگنـسرگ  زا  اـم  هک  یلاـح  رد  دنتـسه  ریخ  رد  مینیبیم  ار  ادـخ  نانمـشد 
هک يزیچ  زا  اـهنآ  يدــنمتردق  و  اـهنآ ، روآ  دوـس  تراـجت  تـحار و  تعــسو و  زا  تـسا  هیاـنک  بـّلقت  ِدـالِْبلا : ِیف  اوُرَفَک  َنـیِذَّلا  ُبُّلَقَت 

. دنهاوخیم

497 ص :  هیآ 197 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(197  ) ُداهِْملا َْسِئب  َو  ُمَّنَهَج  ْمُهاوْأَم  َُّمث  ٌلِیلَق  ٌعاتَم 

497 ص :  همجرت ..... :

. تسا یهاگمارآ  دب  هچ  تسا و  مّنهج  نانآ  هاگلزنم  ناهج  نیا  زا  سپ  تسا و  كدنا  یعاتم  ایند 

497 ص :  ریسفت ..... :

ای تسا ، فوذحم  يادتبم  ربخ  و  لیلعت ، ماقم  رد  تسا  فوذحم  هک  تسا  یلاؤس  باوج  تسا ، كدـنا  یعاتم  بّلقت  نآ  ینعی  ٌلِیلَق : ٌعاتَم 
، فوذحم ربخ  يادتبم 

__________________________________________________

نیریاس تسا  نآ  روظنم  هک  نآ  لاح  دوشیم و  هتفگ  یسک  هب  یبلطم  هک  یتقو  هراج ) ای  یعمسا  ینعأ و  كاّیا   ) یبرع لثملا  برـض  ( 1)
(. دونشب راوید  هک  میوگیم  رد  هب   ) دنیوگیم یسراف  رد  دننک  هجوت  دنتسین  باطخ  دروم  ارهاظ  هک 

ص 370. ج 1 ، یفاص : ( 2)
498 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا كدنا  یعاتم  نآ  رد  ینعی 
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هب ای  عاتم  ندوب  كدنا  و  دوشیم ، لصاح  تّذل  عّتمت و  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  يزیچ  ینعم  هب  ای  دشابیم ، شیردصم  ینعم  هب  ای  عاتم »  » و
، ترخآ بنج  رد  ایند  همه  نوچ  تسا ، نآ  نامز  ندوب  كدنا  ینعم  هب  ای  دوشیم  لصاح  تّذل  نآ  اب  هک  تسا  يزیچ  ندوب  كدنا  ینعم 

هنوگ نیا  زج  راگزور  لباقم  رد  ایند  تّدـم  و  تسا . هدـمآ  ربخ  رد  هکنانچ  درب  ورف  اـیرد  رد  ار  شتـشگنا  هک  یـسک  هک  تسا  نیا  دـننام 
«1 . » دشابیمن ایرد ) رد  تشگنا  )

. تسین نآ  یتخس  لثم  یتخس  چیه  درادن و  یتیاهن  مّنهج  هک  ُمَّنَهَج : ْمُهاوْأَم  َُّمث 
هداـمآ وا  باوـخ  یتـحار و  كدوـک و  يارب  هک  تسا  يزیچ  هراوـهگ ، دـننام  داـهم »  » و مّنهج ، تسا  يدـب  هاـگمارآ  هچ  ُداـهِْملا : َْسِئب  َو 

. تسا مشخ  تهج  زا  اجنیا  رد  نآ  لامعتسا  و  دننکیم ،

498 ص :  هیآ 198 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(198  ) ِراْربَْأِلل ٌْریَخ  ِهَّللا  َْدنِع  ام  َو  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  ًالُُزن  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٌتاَّنَج  ْمَُهل  ْمُهَّبَر  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  ِنِکل 

498 ص :  همجرت ..... :

لزنم تشهب  تسا و  يراج  اهرهن  نآ  ناتخرد  ریز  رد  هک  تسا  یئاـهتشهب  ناـشهاگلزنم  دـندش  يوقت  اـب  سرت و  ادـخ  هک  ناـنآ  نکیل 
رتهب زیچ  ره  زا  ناکین  يارب  تسادـخ  دزن  هچنآ  تسا و  هدرتسگب  دوخ  ناسحا  ناوخ  اـهنآ  يارب  ادـخ  هک  یلاـح  رد  تساـهنآ ، ینادواـج 

. تسا

498 ص :  ریسفت ..... :

هک دـش  هدافتـسا  نینچ  نآ  زا  اریز  دـش ، هدافتـسا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُبُّلَقَت  زا  هک  هچنآ  زا  تسا  كاردتـسا  ٌتاَّنَج : ْمَُهل  ْمُهَّبَر  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  ِنِکل 
ییاهتشهب نینمؤم  يارب  نکل  دومرف : ادخ  سپ  نینمؤم ، هن  دنتسه  مّعنتم  راّفک 

__________________________________________________

ص 380. ج 1 ، یفاص : ( 1)
499 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا يراج  ییاهرهن  نآ  لیذ  زا  هک  لاوز . نودب  یتشهب  اهِیف : َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  هک  تسا 
. دوشیم یئاریذپ  اهنآ  زا  اهنآ  تشادگرزب  تهج  ینعی  ًالُُزن :

، وا دورو  ماگنه  ات  دـننکیم  هداـمآ  دوشیم  دراو  هک  یـسک  يارب  هک  هلـص ،)  ) هیدـه یندیـشون و  یکاروخ و  نآ  زا  تسا  تراـبع  لزن » »
. دشاب رضاح 

تحار تعـسو و  رد  نآ  هلیـسو  هب  راّجف  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتهب  تسادخ  دزن  هک  هچنآ  ینعی  ِراْربَْأِلل : ٌْریَخ  ِهَّللا  َدـْنِع  ام  َو  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم 
. تساهنآ يارب  يرگید  حدم  هب  هراشا  ریمض  ياج  هب  رهاظ  مسا  نتشاذگ  و  دنتسه ،

499 ص :  هیآ 199 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]
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هراشا

ْمُهُرْجَأ ْمَُهل  َِکئلوُأ  ًالِیلَق  ًانَمَث  ِهَّللا  ِتایِآب  َنوُرَتْشَی  ِهَِّلل ال  َنیِعِـشاخ  ْمِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َو  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  ْنََمل  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  َّنِإ  َو 
(199  ) ِباسِْحلا ُعیِرَس  َهَّللا  َّنِإ  ْمِهِّبَر  َْدنِع 

499 ص :  همجرت ..... :

یتلاح رد  دندروآ  نامیا  ناشدوخ  ینامسآ  باتک  هب  مه  امـش و  ینامـسآ  باتک  ادخ و  هب  هک  دنتـسه  یناسک  باتک  لها  زا  یخرب  انامه 
هب ناسآ  عیرـس و  ادـخ ، هّتبلا  تسوکین و  شاداپ  ادـخ  دزن  ار  اهنآ  دنـشورفن . كدـنا  ییاهب  هب  ار  ادـخ  تاـیآ  هدوب  ادـخ  ناـمرف  عیطم  هک 

. درک دهاوخ  یگدیسر  قلخ  باسح 

499 ص :  ریسفت ..... :

ناناملـسم هطبغ  دروم  رد  رخآ  ات  َکَّنَّرُغَی ».... هیآ ال  دـناهتفگ  یـضعب  هکنانچ  اریز  ینعم ، راـبتعا  هب  تسا  فطع  ِباـتِْکلا : ِلـْهَأ  ْنِم  َّنِإ  َو 
يارب هافر  هک  دنتـشادنپ  ناشدوخ  ندوب  فیعـض  زا  دننکیم و  یگدنز  تمعن  هافر و  رد  دوهی  هک  دندید  نوچ  دـش ، لزان  دوهی  هب  تبـسن 
يدب تبقاع  ياراد  تسا و  كدنا  یعاتم  ایند  یتحار  نآ  نوچ  دهدن ، بیرف  ار  امش  اهنآ  یتحار  : » دومرف دنوادخ  سپ  تسا ، بوخ  دوهی 

تسا : هتفگ  ایوگ  سپ  تسا .»
500 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

باتک و ادخ و  هب  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  ْنََمل  اهنآ  زا  یـضعب  و  تساهنآ ، يارب  مّنهج  دنتـسه و  رفاک  ادخ  هب  باتک  لها  زا  یـضعب  »
. دنروآیم نامیا  تسا  هدش  لزان  امش  هب  هک  یتعیرش 

. دنروآیم نامیا  تسا ، هدش  لزان  اهنآ  دوخ  هب  هک  یعیارش  اهباتک و  هب  و  ْمِْهَیلِإ : َلِْزنُأ  ام  َو 
دنتـسین دّـمحم  تّما  نیقفانم  لثم  باتک و  لها  زا  راّفک  لثم  هدوب و  عشاخ  دـنوادخ  ربارب  رد  اًلِیلَق : ًانَمَث  ِهَّللا  ِتایِآب  َنوُرَتْشَی  ِهَِّلل ال  َنیِعِـشاخ 

. تسا مالسا  لها  زا  نیقفانم  باتک و  لها  راّفک  هب  هیانک  هیآ ، نیا  سپ  دنشورفب . كدنا  ياهب  هب  ار  ادخ  تایآ  هک 
. اهنآ هب  نداد  تبسن  اب  رگم  تسین  نکمم  رجا  نتخانش  ایوگ  هک  تسا  رجا  تشادگرزب  اهنآ ، هب  رجا  نداد  تبسن  ْمُهُرْجَأ : ْمَُهل  َِکئلوُأ 

. تسا نیقفانم  راّفک و  هب  ياهیانک  تسا و  نانآ  زا  يرگید  تشادگرزب  ترابع  نیا  ناشراگدرورپ . دزن  يرجا  ْمِهِّبَر : َْدنِع 
رب ناشقاقحتـسا و  رادقم  هب  دوشیم  هداد  ءازج  راّفک  يارب  تسا : هدـش  هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، ردـقم  لاؤس  باوج  ِباسِْحلا : ُعیِرَـس  َهَّللا  َّنِإ 
نآ هنوگچ  سپ  تسین ، یهانتم  رشب  سوفن  یفرط  زا  و  دوشیم ، هداد  شاداپ  ناشلمع  دادعتـسا و  ردق  هب  زین  نینمؤم  هب  ناشلامعا و  بسح 

؟ دوشیم هبساحم  ششاداپ  لامعا و  سوفن و 
لمع زا  زیچ  چـیه  درادیمن و  زاـب  يرگید  هبــساحم  زا  ار  وا  یکی ، هبــساحم  و  تـسا ، باـسحلا  عیرــس  ادـخ  هـک  دوـمرف : دـنوادخ  سپ 
کی رد  دحاو  نآ  رد  ار  همه  سپ  ددرگیمن ، بیاغ  وا  زا  يزیچ  و  دوشیمن ، راذگورف  يزیچ  شلمع  زا  و  دـنکیمن ، رارف  وا  یـسرباسح 

. دنکیم هبساحم  ندز  مه  هب  مشچ  کی  رد  هعفد و 

500 ص :  هیآ 200 ..... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا
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(200  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  اوُِطبار  َو  اوُِرباص  َو  اوُِربْصا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
501 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

501 ص :  همجرت ..... :

نمـشد راک  بقارم  اّیهم و  هتـسویپ و  مه  هب  دینک و  شرافـس  تمواقم  ربص و  هب  ار  رگیدـکی  دیـشاب و  روبـص  نید  راک  رد  نامیا ، لها  يا 
. دیدرگ راگتسر  زوریف و  هک  دیشاب  سرت  ادخ  هدوب 

501 ص :  ریسفت ..... :

ینطاب توعد  لوبق  يولو و  ّصاخ  تعیب  ّصاخ و  نامیا  هب  ای  يوبن ، ّماع  تعیب  ّماع و  ناـمیا  هب  هک  ناـمیا ، لـها  يا  اُونَمآ : َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
. دنکیم اضتقا  هک  يزیچ  زا  نآ  عنم  سفن و  سبح  زا  تسا  ترابع  ربص  دینک ، هشیپ  ربص  اوُِربْصا : دیتسه ، نمؤم 

ّقلعت نآ  هب  سفن  هک  هچنآ  بسح  رب  زین  ربص  ماـسقا  تسا  فلتخم  شایجراـخ  تادراو  یلخاد و  ياوق  بسح  رب  سفن  تایـضتقم  نوچ 
: تسا هدش  هداد  رارق  مسق  هس  رابخا  رد  ربص  تسا و  هتشگ  فلتخم  دراد ،

بناج زا  ياهحاـبا  نذا و  هک  یتروص  رد  یناطیـش  یبضغ و  يوهـش و  ياوق  ياـضتقم  زا  تسا  سفن  سبح  نآ  اهتیـصعم و  زا  ربص  - 1
. دشابن نآ  هراب  رد  ادخ 

شیناطیـش يورین  ببـس  هب  سفن  نوچ  دایقنا ، میلـست و  ماقم  زا  جورخ  زا  تسا  سفن  سبح  يرادـهگن و  نآ  تساهتعاط و  رب  ربص  - 2
. دنکیم تّینانا  دادبتسا و  ياضتقا 

سفن اجنیا  رد  هک  دوش . دراو  نآ  رب  سفن  اب  راگزاسان  يرما  هک  هاـگ  نآ  یباـتیب ، زا  تسا  سفن  يرادهگن  نآ  اهتبیـصم و  رب  ربص  - 3
رب سفن  اب  یفانم  يزیچ  هک  یتقو  نینچمه  و  نآ ، عفد  يارب  سامتلا  دنکیم و  ار  شدوخ  ریغ  هب  ندرب  هانپ  بارطـضا و  یباتیب و  ياضتقا 

ج3، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  اب  یفانم  هچنآ  دـشاب و  هتـشادن  ماقتنا  ای  عفد  رب  تردـق  رگا  لاح  تسا . نآ  عفد  ناـهاوخ  سفن  دوش ، دراو  نآ 
502 ص :

هب تسا  یهوجو  ياراد  تاـیآ  نوچ  و  دوشیم . حرطم  ربـص  هلأـسم  تقو  نآ  تسا  يریگماـقتنا  لـباق  هک  دـشاب  یئاـهزیچ  زا  تسا  سفن 
، دناهدرکیم ریسفت  صاخشا  لاوحا  بسح  رب  دشاب  مالک  ماقم  بسانم  هک  یهوجو  اب  ار  تایآ  ع )  ) هّمئا و  ینعم ، بسح  هب  ظفل و  بسح 

. درک میهاوخ  هراشا  هکنانچ  دناهدرک  ریسفت  فلتخم  هوجو  هب  زین  ار  هیآ  نیا 
یـصاعم و زا  ربص  ای  اهتعاط  رب  ربص  رب  ای  اهتبیـصم  رب  ربص  رب  ار  يرگید  کی  ره  ندرک  راداو  ینعم  هب  تسا  هرباـصم »  » زا اوُِرباـص : َو 

. ناهانگ
ربص هب  اهنآ  زا  امش  نوچ  دیوش  هریچ  اهگنج ، رد  نمـشد  رب  تمواقم  ربص و  رد  ینعی  دشاب  ربص  رد  ندرک  هبلغ  ینعم  هب  تسا  نکمم  و 

. دنرادن دیما  اهنآ  هک  دیراد  دیما  ار  يزیچ  ادخ  زا  امش  اریز  دیرتراوازس ، داهج  رد  تابث  و 
هکنانچ تسا ، هدش  هراشا  رابخا  رد  یناعم  نیا  همه  هب  دیوش و  زوریپ  اهنآ  رب  ات  دینک  هبلغ  نانآ  رب  هنتف ، رب  ربص  ای  هّیقت ، رب  ربص  اب  هکنیا  ای 

فالتخا بسح  رب  نآ  تسا و  هدـش  ریـسفت  یـصاعم  زا  ربص  و  نید ، رب  ربص  و  اهتبیـصم ، رب  ربص  تابجاو و  رب  ربص  هب  ربخ  رد  اوربصا » »
هب هوجو  نآ  زا  کـی  ره  هدارا  و  تسا ، داـیز  میدرک  هراـشا  هکناـنچ  نآرق  هوجو  یفرط  زا  و  تسا . نیبطاـخم  ناگدـننک و  لاؤـس  لاوـحا 

. تسا زیاج  ماقم  ياضتقا  بسح 
نیمز ّدح  رس  رد  ار  ناشنابسا  هورگ  ود  زا  کی  ره  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  ای  تسا ، نمشد  نیمزرس  ندوب  مزالم  رهاظ  رد  هطبارم  اوُِطبار : َو 
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. دندنبب ناشدوخ 
تسا ماما  توکلم  هب  لاّصتا  دوصقم  ای  ماکحا ، رد  دایقنا  ّتیعبت و  هب  ای  يولو ، ّصاخ  تعیب  اب  دشاب  ماما  هب  لاّصتا  دوصقم  تسا  نکمم  و 

503 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . هدش  هراشا  رابخا  رد  یناعم  نیا  همه  هب  هکنانچ ، زامن  زا  دعب  تسا  زامن  راظتنا  دوصقم  ای  و 
لاثما هب  نایفوص  و  « 1  » ظفل رد  كدنا  فالتخا  اب  تسا  هدـش  ریـسفت  ندوب  ماما  مزالم  ینعی  ماما  اب  هطبارم  هب  يدایز ، رابخا  رد  هطبارم ، و 

تعیرش رد  هزاجا  بحاص  زا  هک  يرکف  رکذ و  تاضایر و  رد  دنک  هدهاجم  دیاب  کلاس  هک  دناهدرک  داهشتسا  ناشدوخ  هتفگ  رب  هیآ  نیا 
بیاغ وا  زا  دـنک و  یّلجت  شخیـش  تروص  نآ  رد  و  ددرگ ، فاص  تارثک  رابغ  زا  شبلق  هنیآ  هک  يوحن  هب  دـشاب  هدـش  ذـخا  تقیرط  اـی 

: دنیوگیم و  دنمانیم . هنیکس  ار  یّلجتم  نآ  و  دنمانیم ، رکف  روضح و  هطبارم و  ار  یّلجت  لاّصتا و  نیا  و  دوشن .
توکلم هب  لصّتم  هک  هاگ  نآ  و  ادخ ، يوس  هب  کلاس  هن  تسا  قیرط  هب  کلاس  دشاب ، هدشن  شخیـش  توکلم  هب  لصّتم  هک  مادام  کلاس 

. دریگیم رارق  قیرط  رب  هّللا ، یلا  کلاس  ددرگیم و  قیرط  هب  لصاو  دش  شخیش 
لیم يور  زا  یتحار و  تّذـل و  اب  تدابع  لوصو ، زا  دـعب  یلو  تسا  هارمه  هارکا  تمحز و  یتخـس و  اـب  وا  تداـبع  لاـّصتا  نیا  زا  لـبق  و 

: دیوگیم هک  هر )  ) يولوم لوق  و  دوشیم . ماجنا 
دوش ناسآ  تتمدخ  كولس و  ات  دوش  ناشخر  وت  رون  ات  نک  دهج 

. تسا یّلجت  روهظ و  نیمه  هب  ياهراشا 
و َنِیقِداَّصلا ، َعَم  اُونوُک  دیامرفیم : هک  اجنآ  رد  دنکیم  قدص  تسا ، هدرک  رما  نآ  هب  ادـخ  هک  نیقداص  اب  یهارمه  لاّصتا  نیا  قّقحت  اب  و 

. َۀَلیِسَْولا ِْهَیلِإ  اوُغَْتبا  تسا : هدومرف  هدرک و  نآ  بلط  هب  رما  دنوادخ  هک  تسا  ياهلیسو  نامه  رهاظ  نیا 
و دوشیم ، نشور  شراگدرورپ  رون  اب  نیمز  دوشیم و  نیمز  نیا  زا  ریغ  هب  لیدـبت  نیمز  هک  تسا  ینعم  نیمه  ببـس  هب  اج و  نیمه  رد  و 

نیب هک  تسا  يرون  نآ  رهاظ ، نیا  و  دزاسیم . راکـشآ  ار  شرارـسا  و  دـنکیم ، نایب  ار  شراـبخا  و  دروآیم ، نوریب  ار  شیاـهجنگ  نیمز 
فرط رد  اهتسد و 

__________________________________________________

. ].....[ ح 180 ص 212 ، ج 1 ، یشایع : ( 1)
504 ص : ج3 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. 1  » دنکیم تکرح  ناشتسار 
هک ياهطبار  یلو  تسا . هدش  لزان  ام  هراب  رد  و  ربمغیپ ) يومع   ) ساّبع هراب  رد  هیآ  نیا  هک  تسا : هدـش  تیاور  « 2 ( » ع  ) نیدجاس دّیس  زا 

. دمآ دهاوخ  دوجو  هب  قلخ ) ادخ و  نیب  طبار   ) طبارم وا  لسن  رد  ام و  لسن  رد  هدـنیآ  رد  یلو  دـشن ، قّقحم  درک  رما  نآ  هب  ار  ام  دـنوادخ 
«3»

كرت تسا . هدش  رما  هطبارم  ربص و  هب  شرافس  و  ربص ، هراب  رد  امش  هب  هک  هچنآ  زا  ادابم  هک  ادخ  باذع  مشخ و  زا  دیزیهرپب  َهَّللا : اوُقَّتا  َو 
نیا هب  هک  ره  هچ  دـیریگ ، رارق  یهلا  رون  هاگهولج  زا  يرود  تلفغ و  هب  هطبار  دـنویپ و  داجیا  زا  دـعب  هکنیا  زا  دیـسرتب  ادـخ  زا  و  دـییامن ،
. درک دهاوخن  باذع  نانچ  نآ  ار  نایناهج  زا  کی  چیه  هک  درک  دهاوخ  یباذع  شیادخ ، سپ  ضارعا ) تلفغ و  هب  ینعی   ) دسرب تلاح 

نآ تسا و  بجاو  ادخ  يارب  یلو  دهدیم  ینعم  تسا ، دیما  ّلعل ،»  » هک دش  هتفگ  نخـس  ترابع  نیا  هراب  رد  هتـشذگ  رد  َنوُِحْلُفت : ْمُکَّلََعل 
. دنربیم راک  هب  ّلعل )  ) دشاب ای  تسا  دیما  هملک  راتفگ  رد  هک  تسا  نینچ  زین  گرزب  نادرم  تداع  هکنانچ  دراد  نایرج  ادخ  هدعو  رد 

موس دلج  نایاپ  نیرهاطلا  نیبّیطلا  هلآ  دمحم و  یلع  هّللا  یّلص  و 
__________________________________________________

.... اَهلاْزلِز ُضْرَْألا  َِتلِْزلُز  اذِإ  لازلز - هروس  ( 1)

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1019 

http://www.ghaemiyeh.com


ح 601. ص 353 ، ج 1 ، نیلقثلا : رون  ( 2)

ح 601. ص 353 ، ج 1 ، نیلقثلا : رون  ( 3)

مراهچ دلج 

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

1 ص :  راتفگشیپ .....  ]

نیرهاّطلا هلا  دّمحم و  اندّیس  یلع  هّللا  یّلص  و 
ننوذن ربلد  زجب  ییاپ  رس و  ننوذن  رس  زا  اپ  هک  نانآ  اشوخ 
ننوذن رثوک  یقاس  زا  ریغب  مارآ  لد  دریگ  زک و  یمارآ  لد 

هارمه یسراف  همجرت  دلج ) هدراهچ  زا   ) مراهچ دلج  دریگیم  رارق  مرتحم  ناگدنناوخ  رایتخا  رد  نآ  یسراف  همجرت  اب  هک  یفیرـش  ریـسفت 
ناطلـس جاح  ياقآ  ترـضح  تسا ، هدمآ  لّوا  دـلج  همّدـقم  رد  هک  يروطنامه  تسین  انـشآان  نانآ  يارب  انیقی  دـشابیم ، نآ  یبرع  نتم  اب 

هک ار  نآرق  رخآ  رصتخم  هروس  شش  دمح و  هکرابم  هروس  ناشراوگرزب  ردپ  هراشا  هب  زیزعلا  هّرس  هّللا  سّدق  هاشیلع ) اضر   ) هدنبات نیـسح 
رارق زیزع  ناگدنناوخ  رایتخا  رد  تداعس  يامنهر  مانب  همجرت و  دشابیم ، صالخا  رصن - ردق - حارشنا - یحض - یلعا - ياههروس  لماش 

یسوم ترضح  ناتساد  رب  لمتشم  فهک  هروس  ياهناتـساد  همجرت  ناتـساد - هس  باتک  نافرع  ملع و  نیبلاط  ياعدتـسا  هب  انب  زین  و  دنداد .
رهوگ هس  باتک  لاـس 1365  رد  سپـس  ریـسفت و  نیمه  رب  ینتبم  یناـفرع و  هویـش  هب  ار  نینرقلا  وذ  فهک و  باحـصا  ع ،)  ) رـضخ و  (ع )

. تسا هدیسر  عبط  هب  هدش  فیلأت  همجرت و  ترضح  نآ  طّسوت  دشابیم  رون  هیآ  یسرکلا و  ۀیآ  هّیجارعم و  تایآ  حرش  هک  كانبات 
ناطلـس ارنآ  ریـسافّتلا » ناطلـس  ناطلّـسلا  ریـسفّتلا   » ترابع اب  مالعا  ياملع  زا  یـضعب  هک  ةدابعلا  تاماقم  یف  هداعّـسلا  نایب  فیرـش  ریـسفت 

نافرع و نید و  تقیقح  شور  هار و  ندیناسانـش  رـشب و  يانبا  تداعـس  هک  تسا  دـلج  راّهچ  لماش  یناـفرع  يریـسفت  دـناهدیمان  ریـسافّتلا 
رد نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالـس  نیموصعم  رابخا  ثیداحا و  هب  دانتـسا  اب  رهّدلا  دـبا  ات  ار  شمارک  يایـصوا  و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  تیالو 

. تفای دیاب  فیرش  ریسفت  نیا  ریظن  یئاهریسفت 
ّیلع نایقّتم  يالوم  ینعی  رهد  هناگی  نآ  تیالو  تخانش  تهج  زا  اجبان  ياهشزغل  زا  دوش و  انشآ  نافرع  نید و  تقیقح  هب  دهاوخب  هک  ره 

. ددرگ نشور  وا  يارب  یهلا  ياربک  تیالو  قیاقح  ات  درگنب ، فیرش  ریسفت  نیا  رد  دشاب  ناما  رد  (ع )
هدـش لزان  ع )  ) بلاط یبا  نب  ّیلع  تیالو  دروم  رد  هک  ار  دـیجم  هّللا  مالک  زیگنا  باجعا  تایآ  تقیقح  تسا  هدومن  یعـس  مرتحم  رّـسفم 

ّتیونعم تیادـه و  لالز  همـشچ  رـس  هب  ار  تیالو  تقیقح  نیبلاط  ع )  ) نیموصعم رابخا  هب  هّجوت  اب  ینافرع و  نیماضم  نیرتیلاع  اـب  تسا 
. دزاس نومنهر 

قیاقح ریسفت ، نمض  دشابیم - هدئام  ءاسن و  ياههروس  ریسفت  لماش  هک  دّلجم  نیا  رد  صوصخلا  یلع  هاش - یلع  ناطلـس  ياقآ  ترـضح 
رارـسا زا  يرایـسب  رب  هکنیا  ای  تسا و  هدربیم  رـسب  نامز  نآ  رد  دوخ  یئوگ  هک  دـنکیم  فصو  نانچ  ار  ع )  ) بلاط یبا  نب  ّیلع  تیـالو 

. تسا هتشاد  یهاگآ  دشاب  تقیقح  ّقح و  نافراع  تیالو و  هار  ناگدنیوپ  قشمرس  دیاب  هک  ترضحنآ 
: دشابیم قداص  زین  فیرش  ریسفت  نیا  مراهچ  دلج  هراب  رد  يونثم  مراهچ  دلج  تبسانم  هب  نیدلا  لالج  انالوم  شیامرف 

زیخ درک  مراچ  خرچ  زا  باتفاک  زیرب  مراهچ  رتفد  رب  ینشور 
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راید رب  دالب و  رب  دباتب  ات  راو  دیشروخ  هد  رون  مراچ  نیه ز 
يافرع زا  اصوصخ  میئامن  همجرت  دایز  مک و  نودب  ار  ریسفت  تالمج  بلاطم و  نیع  میدومن  یعس  رودقملا  یّتح  راسکنا  زجع و  لامک  اب 

ات دنیامن  يروآ  دای  دننادیم  حالـص  هک  يوحن  ره  هب  دنهن و  تّنم  ناریقف  نیا  رب  میراد  اعدتـسا  رادقمیلاع  نادنمـشناد  املع و  راوگرزب و 
. میئامن مادقا  نامیاهشزغل  حالصا  رد  نانآ  زا  يرازگساپس  تیاهن  اب  دومرف  تیانع  یتصرف  يرمع و  ناّنم  دنوادخ  رگا 

ناکامک هادف  انحاورأ  هاشیلعبوذجم )  ) هدنبات یلع  رون  رتکد  ياقآ  بانج  نامراوگرزب  دنمـشناد و  يالوم  زین  دـّلجم  نیا  نتخاس  هدامآ  رد 
دّیـس رتکد  ياقآ  بانج  دـنمجرا  قّقحم  دنمـشناد و  داتـسا و  نینچمه  دـناهداد و  يرای  ار  ام  لاح  همه  رد  ّصاخ  هّجوت  یلاـع و  تّمه  اـب 

یلوـم ّتیدـحا و  ترـضح  زا  يرازگـساپس  يدـنمزاین و  لاـمک  اـب  دنـشابیم . اـم  قّوـشم  يراوـگرزب  ّتبحم و  لاـمک  اـب  يدیهـش  رفعج 
. میراد تلأسم  نانآ  يارب  لیزج  رجا  نایقّتم  يالوم  نیدّحوملا 

هب هک  یتدارا  ادـخ و  ياضر  يارب  هناـصلاخ و  دـّلجم  نیا  راـشتنا  پاـچ و  رد  يراوگرزب  تیاـهن  اـب  زین  ناـنآ  هک  يرگید  نازیزع  همه  زا 
هنامیمـص تسین  رودـقم  اج  نیا  رد  نانآ  همه  مان  رکذ  هک  دـناهدرک و  تقو  فرـص  اههام  اـهبش و  اـهزور و  دناهتـشاد  ناـیقّتم  يـالوم 

. میناهاوخ ترخآ  ایند و  تداعس  قیفوت و  نانآ  يارب  دنوادخ  زا  میرازگساپس و 
: تسا یمازلا  ناتسود  زا  یضعب  ریگیپ  هناصلاخ و  ياهششوک  يراکمه و  هبئاشیب و  تامحز  يروآ  دای  ریز و  تاکن  يروآدای  اّما 

درگ مق  راوگرزب  ياملع  زا  رگید  نت  دـنچ  یمامـس و  هّللا  ۀـیآ  ترـضح  شـشوک  یعـس و  اب  ع )  ) نیموصعم راـبخا  ثیداـحا و  عباـنم  - 1
. تسا هدیدرگ  جرد  اهیقرواپ  رد  هک  هدش  يروآ 

. دناهدش فیرش  ریسفت  نیا  یفاحص  پاچ و  یفارگوتیل ، رادهدهع  هک  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  نامزاس و  - 2
ریـسفت نیا  رـشن  رد  تناما  تقادـص و  يرابدرب و  اب  یهارمه  تیاهن  هک  نسحم »  » تاراـشتنا مرتحم  ریدـم  لاـهن  نسحم  ياـقآ  باـنج  - 3

. دناهدومن فیرش 
باتک مود  تمـسق  ینف  یملع و  يراتـساریو  ّتقد  هلـصوح و  اب  تّبحم و  لامک  اب  رهوگ  كاـپ  هّللا  بیبح  ياـقآ  باـنج  مّرکم  ردارب  - 4

. دناهدوب رادهدهع  ار  دّلجم  نیا  همجرت  شخب  ینعی 
هدـهع رب  ار  باـتک  ییارآهحفـص  همجرت و  تمـسق  يرتویپماـک  پیاـت  روما  تقادـص  يزوـسلد و  اـب  هک  عاعـش  هنازرف  مناـخ  راکرـس  - 5

. دناهتشاد
. دناهتشاد هدهع  هب  ار  دّلجم  نیا  یبرع  تمسق  يرتویپماک  پیات  تّبحم  لامک  اب  نایرظن  دنومرآ  ياقآ  - 6

پاچ نتم  اب  یبرع  نتم  هلباقم  رد  هقـالع  لاـمک  اـب  ناـشراوگرزب  ردـپ  قاـّفتا  هب  يراـصنا  اـضر  دّـمحم  ياـقآ  باـنج  راوگرزب  ردارب  - 7
. دناهدومن یهارمه  یهاگشناد 

، دوـش رکذ  همّدـقم  نیا  رد  اـهنآ  ماـن  دـناهدادن  هزاـجا  هک  یقداـص  دنمـشناد و  راوـگرزب و  رایـسب  دارفا  نازیزع و  نارورـس و  نیا  هـمه  زا 
. میئامنیم تلئسم  نانآ  يارب  نیراد  رجا  ترخآ و  ایند و  تداعس  ملاع  راگدرورپ  زا  يرازگساپس و  هنامیمص 

رکذ اب  ریـسفت  نم  همجرت  زا  لبق  راوگرزب  ریپ  هزاجا  بسک  اب  هک  میهد  حیـضوت  مرتحم  ناگدنناوخ  عالطا  تهج  مینادیم  مزال  همتاخ  رد 
هفاـضا ریـسفت  نتم  هب  ار  اـههیآ  هریغ  روپناـیواک و  تیآ ، رتـکد  ياهشمق ، یهلا  ریظن  فورعم  ياـههمجرت  هب  هّجوـت  اـب  هـیآ و  ره  هراـمش 

رتهب يارب  دّدـجم  همجرت  هب  اههیآ  زا  یتمـسق  اج  ره  ریـسفت  نتم  رد  میاهتخادرپ و  ریـسفت  لصا  همجرت  هب  اههیآ  همجرت  زا  سپ  میاهدرک و 
. میاهدومن همجرت  زین  ار  نآ  تسا ، هدرکیم  کمک  نانابز  یسراف  يارب  بلطم  ندش  موهفم 

. میراد اعد  سامتلا  زین  مرتحم  ناگدنناوخ  زا  یهلا  يایلوا  زا  تعافش  دیما  يدنمزاین و  لامک  اب 
لاس 1377 ناتسمز  نیرهاّطلا  نیبیّطلا  هلا  دّمحم و  ّقحب  نیع  ۀفرط  انسفنا  یلا  انلکت  اّنبر ال 

هدئام هروس  رخآ  ات  ءآسن  هروس  لّوا  زا  یسراف  همجرت  وه 121 
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1 ص :  ءاسن .....  هروس 

1 ص :  هیآ 1 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ِِهب َنُوَلئاسَت  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ًءاِسن  َو  ًارِیثَک  ًالاجِر  امُْهنِم  ََّثب  َو  اهَجْوَز  اْهنِم  َقَلَخ  َو  ٍةَدِحاو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُمُکَّبَر  اوُقَّتا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 

(1  ) ًابِیقَر ْمُْکیَلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  َماحْرَْألا  َو 

1 ص :  همجرت ..... :

ود نآ  زا  درک و  قلخ  ار  وا  تفج  نآ ، زا  مه  و  دیرفایب ، نت  کی  زا  ار  امش  همه  هک  یئادخ  نآ  دیسرتب  ناتراگدرورپ  مشخ )  ) زا مدرم  يا 
تساوخرد تلأسم و  رگیدکی  زا  وا  مان  هب  هک  یئادخ  نآ  مشخ )  ) زا دیسرتب  و  تخیگنارب ، ملاع  فارطا  رد  نز  درم و  زا  رایـسب  یقلخ  نت 

. تسا امش  لامعا  بقارم  ادخ  انامه  هک  دینکن ، یهاتوک  ماحرا  هراب  رد  و  دیهاوخیم ) وا  زا  ار  رگیدکی  زا  راهنز  داد و  هک   ) دینکیم

1 ص :  ریسفت ..... :

تیاکح و نیا  هک  اجنآ  زا  ًءاِسن  َو  ًارِیثَک  ًالاجِر  امُْهنِم  ََّثب  َو  اهَجْوَز  اْهنِم  َقَلَخ  َو  ٍةَدِـحاو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُمُکَّبَر  اوُقَّتا  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی 
شرهاظ رب  ار  تایاکح  نآ  ماوع  مدرم  و  تساـهنآ ، وریپ  ءاـمکح  نیتسخن و  ياـیلوا  اـیبنا و  هب  طوبرم  هدـیچیپ  روما  رارـسا و  زا  شرئاـظن 

نیا و  تسا . هدـش  دراو  نآ  تقیقح  ندوـب  تسـس  اـی  ناـیب ، هوـحن  بیذـکت و  قیدـصت و  تـهج  زا  یفلتخم  راـبخا  اذـل  دـناهدرک ، لـمح 
تورام و توراـه و  هّصق  اـت  هتفرگ  ناـشدالوا  حـکانت  اـهنآ و  حـکانت  لـسانت و  و  اّوح ، مدآ و  شنیرفآ  زا  دراد  یعیـسو  هنماد  تاـفالتخا 
( دیدرت  ) بارطضا تریح و  بجوم  هک  يوحن  هب  دوشیم . هدید  هدراو ، رابخا  رد  یگتفشآ   ) بارطضا فالتخا و  نآ  ریغ  دواد و  ناتـساد 

. دوشیم جراخ  نید  زا  هک  دناسریم  یئاج  هب  ار  وا  ددرگیم و  تسین  هربخ  هک  یسک 
2 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

( يدیدرت  ) یبارطـضا فالتخا و  تسا و  هدش  رداص  یحو  ياهلحم  تّوبن و  نداعم  زا  رابخا  نآ  همه  هک  دـننادیم  ملع  رد  ناخـسار  نکل 
. تسا قیفوت  ّیلو  ادخ  و  دهد ، رارق  نانآ  زا  ار  ام  دنوادخ  دننیبیمن ، اهنآ  رد 

هدرک و دـیکأت  ندرک ، رارکت  اب  ار  يوقت  هب  رما  تساـهنآ  لوصا  اـهنآ و  هب  ماـمتها  ناـمیتی و  رما  رد  شرافـس  هیآ و  لوزن  نأـش  نوچ  اـّما 
: تسا هدومرف 

ّتیبوبر زین  و  تسوا ، اب  تفلاخم  زا  زیهرپ  یضتقم  هک  دومن  تّیبوبر  فصو  رب  قّلعم  الّوا  ار  يوقت  َماحْرَْألا  َو  ِِهب  َنُوَلئاسَت  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتا  َو 
هک دومن  يزیچ  هب  فیـصوت  زین  ار  تّیهلا  درک و  ّتیهلا  فصو  رب  ّقلعم  ارنآ  ایناث  و  تسا ، يوقت  ياـضتقم  هک  يزیچ  هب  درک  فیـصوت  ار 

، هدش ماحرا  ظفح  رد  هغلابم  ات  تخاس ، نورقم  هّللا »  » ظفل رب  رورجم  ریمض  رب  فطع  ببس  هب  زین  ار  ماحرا »  » ظفل و  تسا ، میظعت  یضتقم 
. تسا محر  بحاص  داروم  رتشیب  رد  ماتیا  ظفاح  اریز  دشاب ، تسا  نامیتی  ظفح  زا  ترابع  هک  دوصقم  راهظا  يارب  ياهمّدقم 

دروم رد  تعیرـش ، رد  و  دـنکیم . مکح  نآ  هب  فرع  لقع و  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  میظعت  تظفاـحم و  نآ ، میظعت  محر و  زا  تظفاـحم  و 
. درک ناوتن  نآ ، رامش  حرش  هک  تسا  هدش  دراو  رابخا  يّدح  هب  نآ ، هب  نداد  ّتیمها 
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ارنآ هک  تسا  هداد  رارق  یعورف  لوصا و  نآ  يارب  هئـشن  ره  بسح  رب  تسا و  هدرک  قلخ  هئـشن  ود  ياراد  ار  ناسنا  یلاعت ، يادخ  هک  نادب 
. دنمانیم ناسنا  عورف  لوصا و 

يرترب و  تسا . هدش  هدیمان  دـنواشیوخ )  ) محر دوشیم ، محر  کی  هب  یهتنم  نوچ  دوش ، یهتنم  لصا  کی  هب  درف  کی  اب  هک  یـسک  ره  و 
يرترب دـننام  ینامـسج  رب  یناحور  ياهمحر  هلـص  يرترب  نینچمه  و  تسا ، مسج  رب  حور  يرترب  دـننام  ینامـسج  رب  یناحور  ياـهمحر 

3 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . مسج  رب  حور 
ناطیـش هب  بستنم  تسا و  ناطیـش  هب  وا  یناحور  تبـسن  دشاب  ناطیـش  هب  بستنم  یـسک  رگا  دـش ، نایب  هک  هچنآ  رب  انب  تفگ : دـیابن  هّتبلا 

هک یلاح  رد  دیآیم . مزال  دشابیم  ناطیش  دوصقم  اجنیا  رد  هک  یمحر  هلـص  تاعارم  تروص ، نیا  رد  اریز  دوشیم ، ناطیـش  دنواشیوخ 
: میئوگیم ام  اریز  دنکب ، محر  عطق  وا  اب  هداد و  رارق  ضغب  دروم  ار  ناطیش  هک  تسا  رومأم  ناسنا 

لوصا نآ  رب  ینتبم  تبسن  هک  تسا . هداد  رارق  یلوصا  تعیرش و  ّتلم  ره  رد  یمسج  باستنا  تّحص  تهج  یلاعت ، دنوادخ  هک  روطنامه 
یبنجا لاح  دـننام  عورف  لوصا و  رد  یـصخش  نینچ  اب  وا  لاح  و  تسا ، رابتعایب  وغل و  دـشابن  لوصا  نآ  رب  ینتبم  هک  یتبـسن  ره  و  تسا ،

. دشابن دنواشیوخ  الصا  هک  تسا  یسک  لاح  دننام  تسا و 
هاگ ره  و  دشاب . لوصا  نآ  رب  ینتبم  تبسن  دیاب  هک  تسا . هداد  رارق  یلوصا  یناحور ، تبـسن  باستنا  تّحـص  يارب  یلاعت  يادخ  نینچمه 

. دوب دهاوخ  رابتعایب  وغل و  تبسن  نآ  دشابن  ینّیعم  لوصا  رب  تبسن  هک 
وغل لطاب و  باستنا  نیا  و  دش ، بستنم  ایبنا  هب  ناوتیمن  تسا ، هداهن  انب  ادخ  هک  یلوصا  نودب  هک  دیوگب  یسک  رگا  الاب ، هتفگ  قبط  لاح 

هکنیا نودب  ایبنا  هب  باستنا  میئوگیم : باوج  رد  اریز  تسین ، تسرد  ضارتعا  نیا  درب و  هانپ  ادخ  هب  یتسیاب  دوخ  راتفگ  نآ  زا  دـشابیم ،
اهنآ هب  ار  شدوخ  یلو  دنک  ادتقا  وا  هب  هک  دـشاب  هتـشادن  ادـخ  فرط  زا  ار  یماما  هک  یـسک  تسا و  لاحم  دـشاب  باستنا  لوصا  رب  ینتبم 

هنوگنیا هّتبلا  تسا . نانآ  تعیرـش  لوبق  هب  رومأم  و  دـشابیم ، بسن  رد  لخاد  هک  تسا  یناسک  زا  وا  دـنکیم  بستنم  ناـنآ  هب  ددـنبیم و 
. تعیرش دوخ  هن  تسا ، تعیرش  نتسب  دوخ  هب  هلحن و  نید ، شریذپ 

تّما نیا  زا  سک  ره  هک  « 1  » تسا هدش  دراو  ع )  ) نیموصعم رابخا  رد  اذل 
__________________________________________________

ۀّجحلا باتک  یفاک ج 1  لوصا  ( 1)
4 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

يدایز تایاور  نومضم  نیا  هب  تسا و  هدرک  زاغآ  ار  ینادرگرس  یهارمگ و  وا  دشاب  هتشادن  ادخ  فرط  زا  یلداع  رهاظ  ماما  دنک و  حبص 
زا رگید  سک  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  تسا  نینچمه  تسا ، نوعلم  ینامـسج  تبـسن  رد  بسّنلا  لخاد  هکناـنچ  و  تسا . هدـش  دراو  ناـنآ  زا 
زین صخش  نآ  تروص  نیا  رد  دیامن ، حیحصت  ار  تبسن  هک  دشاب  يزیچ  رب  ینتبم  تبـسن  نآ  هکنیا  نودب  دهدیم  تبـسن  یناحور  تهج 

دـسج هب  حور  تبـسن  دـننام  بسّنلا  لـخاد  هب  بسّنلا  لـخاد  تبـسن  تسا و  لـطاب  هب  لـطاب  وغل و  هب  وغل  تبـسن  لـیبق  زا  و  تسا . نوـعلم 
. تسین نآ  هب  ّقلعتم  هک  دشابیم 

رب تسامـش و  بقارم  دنوادخ  دـیاهدش  رما  نامیتی  لاوما  ظفح  ماحرا و  تاعارم  يوقت و  هب  هک  یناسک  يا  ینعی  ًابِیقَر  ْمُْکیَلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ 
. دراد عالّطا  امش  ناهن  راکشآ و  تنایخ 

4 ص :  هیآ 2 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا
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(2  ) ًارِیبَک ًابوُح  َناک  ُهَّنِإ  ْمُِکلاْومَأ  یلِإ  ْمَُهلاْومَأ  اُولُکَْأت  َو ال  ِبِّیَّطلِاب  َثِیبَْخلا  اُولَّدَبَتَت  َو ال  ْمَُهلاْومَأ  یماتَْیلا  اُوتآ  َو 

4 ص :  همجرت ..... :

لام همیمـض  هب  ار  نانآ  لاوما  دینکن و  لیدبت  اهنآ  بوغرم  بوخ و  لام  اب  ار  دوخ  بوغرمان  دـب و  لام  دـیهدب و  ار  ناشلاوما  نامیتی  هب  و 
. تسا گرزب  سب  یهانگ  نیا  هک  دیروخم  دوخ 

4 ص :  ریسفت ..... :

. دیهدب اهنآ  هب  ار  ناشلاوما  نامیتی ، دشر  لام و  ظفح  زا  سپ  ینعی  ْمَُهلاْومَأ  یماتَْیلا  اُوتآ  َو 
امـش هب  هک  یلالح  لام  هکنیا  ای  دینکن . اهنآ  بوغرم  بوخ و  لام  هب  ِبِّیَّطلِاب  لیدبت  ار  ناتدوخ  بوغرمان  دـب و  لام  َثِیبَْخلا  اُولَّدَـبَتَت  َو ال 
تسا هدش  رّدقم  وا  يارب  هک  لالح  يزور  زا  دنک ، قازترا  مارح  اب  هک  یـسک  اریز  دینکن ، ضوع  اهنآ  مارح  لام  اب  تسا  هدش  هداد  يزور 

5 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  یلاعت : يادخ  لوق  اریز  تسا ، دوصقم  اجنیا  رد  لّوا  ینعم  نکل  و  ددرگیم . مورحم 
. دینکن فرصم  طولخم و  دوخ  لاوما  اب  ار  اهنآ  لاوما  دیوگیم : دناسریم و  ار  مّود  ینعم  ْمُِکلاْومَأ  یلِإ  ْمَُهلاْومَأ  اُولُکَْأت  َو ال 

و دوش ، عطقنم  شاینامسج  ردپ  زا  یلاسدرخ  ّنس  رد  هک  تسا  یسک  ینامسج  میتی  تسا . ینامسج  یناحور و  محر  دننام  میتی  هک  نادب 
زا ندش  میتی  و  تسا . هدش  دراو  اتراشا  احیرـص و  هکنانچ  دوش ، عطقنم  تسوا  یناحور  ردـپ  هک  شماما  زا  هک  تسا  یـسک  یناحور  میتی 

دادعتسا هک  هنوگ  نیدب  ددرگ  بیاغ  تریصب  دوهش  زا  ای  دوش ، بیاغ  نآ  ریغ  گرم و  ببـس  هب  یّـسح  دوهـش  زا  هک  تسا  نیا  هب  ای  ماما 
اب ار  وا  یلاثم  تروص  دوشن و  لّثمثم  خیـش  لاثم  شاهنیـس  رد  هک  یـسک  اریز  دشاب ، هدـشن  لصاح  هّیفوص  حلطـصم  رکف  ای  دـشابن  روضح 

. دوشیم عطقنم  شماما  زا  دنکن  هدهاشم  تریصب  مشچ 
. تسا هدش  دّهعتم  اهنآ  هب  تبسن  رب  هک  تسا  ندرک  تحیصن  تّبحم و  تاساوم و  ندرک و  تمدخ  زا  ترابع  یمیتی  نینچ  ّقح  و 

. تسا ریبک  ملاع  رد  یناحور  میتی  نامه  نیا  و 
خیش دوجو  ندید  زا  یشان  ندرب  تّذل  عّتمت و  ماقم  هب  هدوب  سفن  زا  ّتیعبت  رد  هک  مادام  يرشب  یناویح و  ياوق  سپ  ریغـص  ملاع  رد  اّما  و 

رد تسا  سفن  ندرب  تّذـل  زا  تراـبع  تسا ) هدـش  رکذ  نآ  تیاـعر  هیآ  رد  هک   ) وا ّقح  لاـم و  دـنوشیم و  بوسحم  میتی  دـندرگن  لـئان 
هدش رکذ  تاّرک  هب  داعم ، يارب  نتخودنا  هشوت  و  داز ، زا  يریگهرهب  و  لالح ، زا  ذّذلت  رابخا ، رد  اریز  سفن ، لالح  تاّیضتقم  تاّیهتـشم و 

. تسا
، دنـشابیم مّحرت  ّقحتـسم  نانآ  هکیلاح  رد  تسا  مولظم  رب  ملظ  دـشاب  هک  ینعم  ره  هب  ناشدوخ ، ّقح  زا  نامیتی ، ندرک  عنم  هک  اـجنآ  زا  و 

: تسا هدومرف  هدرک و  باسح  گرزب  ار  ملظ  نیا  هانگ  یلاعت  يادخ 
. تسا یگرزب  هانگ  نآ  ینعی  ًارِیبَک  ًابوُح  َناک  ُهَّنِإ 

6 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

6 ص :  هیآ 3 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ْتَکَلَم ام  َْوأ  ًةَدِـحاوَف  اُولِدـْعَت  َّالَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإَف  َعابُر  َو  َثُالث  َو  یْنثَم  ِءاسِّنلا  َنِم  ْمَُکل  َباـط  اـم  اوُحِْکناَـف  یماـتَْیلا  ِیف  اوُطِـسُْقت  ـَّالَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإ  َو 
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(3  ) اُولوُعَت َّالَأ  ینْدَأ  َِکلذ  ْمُُکناْمیَأ 

6 ص :  همجرت ..... :

وکین و ار  امـش  رم  هک  دـیرآرد  دوخ  حاکن  هب  ار  نانز  زا  سکنآ  سپ  دـینکن  داد  لدـع و  تاعارم  نامیتی  هراـب  رد  اداـبم  هک  دیـسرتب  رگا 
دینک متس  اهنآ  هب  هدومیپن و  تلادع  هار  دیریگ  دّدعتم  نانز  نوچ  هک  دیـسرتب  رگا  و  رتشیب ،) هن   ) راهچ ای  هس  ای  ود  تسا  تلادع  اب  بسانم 

. تسا رتکیدزن  يراکمتس  كرت  تلادع و  هب  نیا  هک  دینک  افتکا  نآ  هب  دیراد  يزینک  هکنانچ  ای  دینک و  رایتخا  نز  کی  اهنت  سپ 

6 ص :  ریسفت ..... :

اَّلَأ هک  دیـسرتب  و  دـینک . حاکن  نانآ  اب  اهنآ ، لاوما  هب  عمط  باب  زا  دـیتساوخ  رگا  دـیراد  نامیتی  رما  رد  تراظن  هک  یناسک  يا  ُْمتْفِخ  ْنِإ  َو 
هک ینانز  اب  ِءاسِّنلا و  َنِم  ْمَُکل  َباط  ام  اوحکنا  سپ  ف »  » دـینکن راتفر  تلادـع  هب  هدرک  یهاتوک  اـهنآ  ّقح  رد  اداـبم  یماـتَْیلا  ِیف  اوُطِـسُْقت 
زا دوب  هدرک  لاؤس  ماما  زا  اهزیچ  یضعب  زا  هک  یقیدنز  تالاؤس  باوج  رد  هک  تسا  لقن  ع )  ) نینمؤملا ریما  زا  دینک . جاودزا  دیدنـسپیم 

. تسا هتخادنا  ار  نآ  موس  کی  زا  شیب  رادقم  هب  هیآ  فرط  ود  زا  قیدنز  نآ  هک  دومرف : ماما  هیآ ، تمسق  نیا  هلمج ،
تلالد نزو  نیا  نوچ  تسا . نانآ  ینیزگیاج  رد  نتشاد  رایتخا  ینعم  هب  زین  و  تسا ، راهچ  ات  کی  نیب  ندومن  رایتخا  َعابُر  َو  َثُالث  َو  یْنثَم 

. دنکیم رارکت  رب 
اهنز هک  یتروص  رد  دینکن  راتفر  تلادع  هب  اهنآ  نیب  هک  دیدیـسرت  رگا  اُولِدـْعَت  اَّلَأ  دـیتسه  لیام  ندرک  حاکن  هب  هک  یناسک  يا  ُْمتْفِخ  ْنِإَف 
رگا ینعی  دـیتسه  اـهنآ  کـلام  هچنآ  اـی  ار ، یکی  ْمُُکناـْمیَأ » ْتَکَلَم  اـم  َْوأ  ةدـحاو   » دـیروآ رد  حاـکن  هب  سپ  ف » . » دنـشاب یکی  زا  رتشیب 

. دینک افتکا  دوخ  نازینک  هب  دیزرو  یهاتوک  دازآ  نز  ّقح  رد  هک  دیدیسرت 
هب هجیتن  رد  هک  دینکن  دایز  ار  لایع  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دـیوشن  نادرگ  ور  ّقح  زا  ات  تسا ، رتهب )  ) رتکیدزن نیا  اُولوُعَت  اَّلَأ  ینْدَأ  َِکلذ 

. تسا يدنسرخ  بجوم  هک  تسا  يدراوم  زا  یکی  لایع  یمک  تسا : ربخ  رد  هک  دیآ . شیپ  یتخس  جرح و  رسع و  دیتفا و  جرح 
7 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

7 ص :  هیآ 4 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(4  ) ًائیِرَم ًائِینَه  ُهُولُکَف  ًاسْفَن  ُْهنِم  ٍءْیَش  ْنَع  ْمَُکل  َْنبِط  ْنِإَف  ًۀَلِْحن  َّنِِهتاقُدَص  َءاسِّنلا  اُوتآ  َو 

7 ص :  همجرت ..... :

امـش هب  يدونـشخ  اـضر و  يور  زا  ار  دوـخ  رهم  زا  يزیچ  رگا  سپ  دـیزادرپب ، اـهنآ  هب  رطاـخ  بیط  تیاـضر و  لاـمک  رد  ار  ناـنز  رهم  و 
. دوب دهاوخ  اراوگ  لالح و  ناتیارب  هک  دیوش  رادروخرب  دندیشخب ،

7 ص :  ریسفت ..... :

اریز تسا ، نادرم  هّیحور  تیوقت  ضیرحت و  هیآ  نیا  دیزادرپب  رطاخ  بیط  اب  ارنانآ  ياهرهم  ًۀَـلِْحن  َّنِِهتاقُدَـص  نارـسمه  هب  َءاسِّنلا و  اُوتآ  َو 
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ناـشدوخ يارب  ار  نز  رهم  اـهنآ  نوچ  تسا ، حاـکن  ياـیلوا  هب  باـطخ  رتشیب  نیا  تسا و  یتـشز  تیاـهن  رد  شـشخب  هّیطع و  نتفرگ  سپ 
. تسا موسرم  اهدرک  یضعب  اهبرع و  زا  یضعب  نیب  رد  نونکا  هکنانچ  دنتفرگیم ،

هک تسین  امـش  لام  و  نانز ، يارب  تسا  ياهّیدـه  نآ  هک  دـیهدب ، ناشدوخ  هب  ار  نانز  رهم  حاکن ، ياـیلوا  يا  تسا : نینچ  هیآ  ینعم  سپ 
. دیریگب ار  نآ 

. دیروخب یئاراوگ  هب  ارنآ  ًائیِرَم  ًائِینَه  ُهُولُکَف  دنداد  امش  هب  تبغر  اب  ار  دوخ  رهم  زا  يرادقم  رگا  ینعی  ًاسْفَن  ُْهنِم  ٍءْیَش  ْنَع  ْمَُکل  َْنبِط  ْنِإَف 

7 ص :  هیآ 5 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(5  ) ًافوُْرعَم ًالْوَق  ْمَُهل  اُولُوق  َو  ْمُهوُسْکا  َو  اهِیف  ْمُهُوقُزْرا  َو  ًاماِیق  ْمَُکل  ُهَّللا  َلَعَج  ِیتَّلا  ُمَُکلاْومَأ  َءاهَفُّسلا  اُوتُْؤت  َو ال 
8 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

8 ص :  همجرت ..... :

هب سابل  هقفن و  موزل ) ردقب   ) ناشلام زا  و  دیهدم . ناهیفـس  فّرـصت  هب  تسا ، هداد  رارق  نآ  هب  ار  امـش  یناگدـنز  ماوق  ادـخ ، هک  ار  یلاوما 
. دیزاس ناشدنسرخ  شوخ  راتفگ  اب  دیهد و  اهنآ 

8 ص :  ریسفت ..... :

رب و  تسا ، سوسحم  ریغ  هئـشن  کی  سوسحم و  هئـشن  کی  ياراد  ناسنا  هک  نادـب  ًاماِیق  ْمَُکل  ُهَّللا  َلَعَج  ِیتَّلا  ُمَُکلاْومَأ  َءاـهَفُّسلا  اُوتُْؤت  ـال  َو 
دناوتب دـهدب و  زیمت  ار  ّرـضم  عفان و  نیب  هک  سک  ره  و  دـنزیم ، ررـض  وا  هب  یئاهزیچ  دـناسریم و  عفن  وا  هب  یئاـهزیچ  هئـشن ، ره  بسح 
هدیمان هیفـس  دناوتن ، ار  ررـض  عفد  عفن و  بلج  ای  و  دهدن ، زیمت  هک  سک  ره  و  دنمانیم . دیـشر  لقاع و  ار  وا  دنکب  ررـض  عفد  عفن و  بلج 

، لقاع ترخآ  رد  دشاب و  هیفس  ایند  رد  يدرف  اسب  هچ  هک  تسین  ترخآ  رد  تهافـس  ایند و  رد  ندوب  هیفـس  نیب  ياهمزالم  نکل  دوشیم و 
. هیفس ترخآ  رد  دنالقاع و  ایند  رد  يدارفا  اسب  هچ  سکع  رب  و 

لقاع دوب ، نونجم  ارهاظ  هکنیا  اب  لولهب  و  هیفس ، دندوب ، هداد  بقل  شدوخ  نامز  درف  نیرتلقاع  مدرم  ار  هیواعم  هک  يدوجو  اب  نیا ، رب  انب 
. تسا

تیاضر قبط  ار  شلام  رد  فّرصت  هک  دناهدرک  ریسفت  یسک  هب  ار  هیفـس  رابخا ، زا  یـضعب  تسا . فلتخم  رابخا  هیفـس ،)  ) هملک ریـسفت  رد 
هک یسک  ای  تسا ، رمخ  براش  هک  یسک  ای  دسانـشیمن ، ار  ّقح  هک  دناهدرک  ریـسفت  یـسک  هب  ارنآ  رگید  یـضعب  و  دهدیمن . ماجنا  لقع 

. تسا هئشن  ود  فالتخا  بسح  رب  رابخا  رد  تافالتخا  نیا  مامت  «. 1  » تسین رما  نیا  رد  لخاد 
ّصاخ و تعیب  اب  و  دوش ، لخاد  رّرقم  هجو  رب  وا  تیالو  رد  دسانـشب و  ار  شماما  هک  تسا  یـسک  ترخآ ، هئـشن  بسح  رب  لقاع ، هک  اریز 

زا و  دوش . لخاد  وا  بلق  رد  نامیا  دریذپب و  ار  وا  تعیب  ینطاب  توعد  لوبق 
__________________________________________________

. تسا تیالو  رما  دوصقم  ارهاظ  ( 1)
9 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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نانآ ندوب  لـقاع  رب  تلـالد  هک  یئاـهزیچ  زا  ار  اـهنیا  ریغ  ناـفرع و  مّلعت و  ملع و  لـقع و  ناشنایعیـش ، هب  ع )  ) هّمئا هک  تسا  تهج  نیمه 
باسح هب  اهفـس  نیناجم و  ایند  لها  رظن  زا  هکلب  دـندوبن ، يویند  لوقع  یمـسر و  مولع  لها  زا  ناـشرتشیب  هکنیا  اـب  دـناهداد  تبـسن  تسا 

ِِهب ْمَأ  دـنتفگ : و  میروآ ) نامیا  ناهیفـس  نیا  لثم  ایآ   ) ُءاهَفُّسلا َنَمآ  امَک  ُنِمُْؤن  َأ  دـنتفگ : نانمؤم  نیا  هراب  رد  نیقفانم  هکناـنچ  دـندمآیم .
(. تسا نونجم  هکنآ  هب  ای   ) ٌۀَّنِج

لام هک  نانآ  ریغ  ای  دنتسه  امش  تیبرت  تحت  هک  ینامیتی  نارسمه و  دالوا و  زا  هیفس ، هب  ار  ایند  لام  ندیـشخب  عرـش ، لقع و  هک  روطنامه 
نآ لها  هک  یـسک  هب  تمکح  ملع و  زا  يورخا ، لام  ياطعا  حـبق  هب  دـنکیم ، مکح  یتشز  هب  دنـسانشیمن  ار  ّقح  اـی  دـننکیم  عیاـض  ار 
هک دینکن  عنم  شلها  زا  ینعی  دیناسرب . ناشنابحاص  هب  ار  اهتناما  هک  دنکیم  رما  دنوادخ  اریز  دنکیم . مکح  زین  دسانشن  ار  ّقح  دشابن و 

یـسک دـننام  و  دـیاهدرک ، ملظ  اهتناما  ّقح  رد  تروص  نیا  رد  هک  دـیهدن  شلها  ریغ  هب  و  دیاهتـشاد ، اور  متـس  اـهنآ  هب  تروص  نیا  رد 
. دنک نازیوآ  اهكوخ  ندرگ  رب  ار  دیراورم  هک  دیوشیم 

لیـصحت كاشوپ  كاروخ و  لاوما ، يور  ندرک  راک  اـب  هک  ياهنوگب  دـینکب  لاوما  رد  نّکمتم  ار  اـهنآ  ینعی  ْمُهوُسْکا  َو  اـهِیف  ْمُهُوقُزْرا  َو 
. دوشن هفاضا  هاوخ  ددرگ و  هفاضا  يزیچ  نآ  هب  هاوخ  دوشن  مک  يزیچ  هیامرس  لصا  زا  و  دنیامن .

لام لصا  زا  اجنآ  رد  هک  تسا  تهج  نادـب  دـیهدب  لام  زا  اهنآ  هب  ینعی  اهِیف  ْمُهُوقُزْرا  َو  تسا : هتفگ  دـیآیم  ادـعب  هک  ياهیآ  رد  هکنیا  و 
. دوشیم هداد 

. دیئوگب نخس  نانآ  اب  دشابن  نآ  رد  شنزرس  يدنت و  هک  شوخ  راتفگ  اب  ینعی  ًافوُْرعَم  ًالْوَق  ْمَُهل  اُولُوق  َو 
10 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

10 ص :  هیآ 6 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

اِینَغ َناک  ْنَم  َو  اوُرَبْکَی  ْنَأ  ًاراِدب  َو  ًافارْسِإ  اهُولُکْأَت  َو ال  ْمَُهلاْومَأ  ْمِْهَیلِإ  اوُعَفْداَف  ًادْشُر  ْمُْهنِم  ُْمتْـسَنآ  ْنِإَف  َحاکِّنلا  اوُغََلب  اذِإ  یَّتَح  یماتَْیلا  اُولَْتبا  َو 
(6  ) ًابیِسَح ِهَّللِاب  یفَک  َو  ْمِْهیَلَع  اوُدِهْشَأَف  ْمَُهلاْومَأ  ْمِْهَیلِإ  ُْمتْعَفَد  اذِإَف  ِفوُْرعَْملِاب  ْلُکْأَْیلَف  ًاریِقَف  َناک  ْنَم  َو  ْفِفْعَتْسَْیلَف 

10 ص :  همجرت ..... :

دیتفای دیـشر )  ) دوخ یناگدـنز  حـلاصم  هب  اناد  ار  اهنآ  رگا  دـننک . ادـیپ  حاکن  هب  لیامت  هدـش  دیـشر  هک  یماگنه  اـت  دـییامزایب  ار  ناـمیتی 
زا ار  ناشلاوما  و   ) دنوش ریبک  ادابم  هک  هشیدنا  نیدب  دـینکن  لیم  فیح و  ار  اهنآ  لام  هلجع  فارـسا و  هب  و  دـیهد . زاب  اهنآ  هب  ار  ناشلاوما 

لباقم رد  تسا  ریقف  هک  ره  و  دـنک . يراددوخ  میتی  لام  رد  فّرـصت  مسق  ره  زا  یّلک  هب  تساراد  میتی  يایلوا  زا  سک  ره  و  دـنریگب ) امش 
يارب اهنآ  لام  ّدر  رب  دیدرک  ّدر  ار  ناشلام  دندش و  دیـشر  نامیتی  هک  هاگنآ  سپ  دـنک . قازترا  فراعتم ، ردـقب  میتی  لام  زا  دوخ  ینابهگن 

. تسا یفاک  قلخ  هبساحم  يارب  ادخ  یهاوگ  تسا و  هاوگ  ّقح  ملع  نطاب  رد  هچ  دیریگ ، هاوگ  دیاب  رهاظ  مکح 

10 ص :  ریسفت ..... :

. دینک ناحتما  ناشیلاسدرخ  نامز  زیمت و  لّوا  زا  ار  اهنآ  لاوحا  ینعی  دینک ، شیامزآ  ار  اهنآ  یماتَْیلا  اُولَْتبا  سپ  نامیتی ، لاوما  اّما  َو و 
ْمِْهَیلِإ اوُعَفْداَف  دـننکیمن ، عیاض  ار  لام  هک  دـیدیمهف  دـیدید و  دـشر  اـهنآ ، رد  رگا  ینعی  ًادْـشُر  ْمُْهنِم  ُْمتْـسَنآ  ْنِإَـف  َحاـکِّنلا  اوُغََلب  اذِإ  یَّتَح 
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، دـنکیم هیآ  لیوأت  هوجو  زا  یهجو  هب  هراشا  هک  یلاح  رد  تسا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـینک . ّدر  نانآ  هب  ار  ناشلاوما  سپ  ْمَُهلاْومَأ 
دّمحم لآ  نامیتی  ناّیبرم  يا  ینعی  دیهدب ، هجرد  اهنآ  هب  دـنراد ، تسود  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  اهنآ  هک  دـیدید  رگا  دومرف :
تادراو یهلا و  دـهاوش  ببـس  هب  هک  یئاج  ات  دـیروآ ، لمع  هب  تبقارم  اهنآ  تیبرت  رد  و  دـینک ، شیاـمزآ  ار  اـهنآ  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص 

سفن ياوه  هلیـسو  هب  رارـسا ، نتخاسن  شاـف  و  تّبحم ، رد  تاـبث  دـشر و  اـهنآ  زا  رگا  سپ  دنـسرب . یناـّبر  جاودزا  هبترم  ماـقم و  هب  یبیغ 
لافطا تیبرت  رد  ع ،)  ) خـیاشم هّمئا و  نأش  هکنانچ  دـیهدب . هجرد  رتالاب  ياهبترم  هب  دـنراد  هک  يرتنیئاپ  ماقم  زا  ار  اهنآ  دـیدرک  ساسحا 

(. دنتسه میتی  هلزنم  هب  كولس  رد  و  لفط ، هلزنم  هب  قیرط  رد  هک  اهنآ   ) تسا نیمه  كولس  نامیتی  قیرط و 
11 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دینکن زواجت  فراعتم  ّدح  زا  ینعی  ًافارْسِإ  اهُولُکَْأت  َو ال 
. دنوش گرزب  اوُرَبْکَی  ْنَأ  هکنیا  سرت  زا  دینکن  هلجع  تعرس و  نانآ  لاوما  ندروخ  رد  ینعی  ًاراِدب  َو 

ار اهنآ  لاوما  اب  ندرک  راک  هب  جایتحا ، شاعم ، رارما  تشیعم و  يارب  هکنیا ، هب  دشاب  ینغتـسم  نامیتی  لاوما  زا  هک  یـسک  اِینَغ و  َناک  ْنَم  َو 
. دشاب هتشادن  نآ  هب  جایتحا  سفن  رد  يزاینیب  تهج  هب  هکنیا  ای  دشاب ، هتشادن 

حالـصا هطـساوب  دـنکیم و  راک  میتی  لام  اب  دـشاب و  ریقف  تهج  نیا  زا  هک  سک  ره  دزرو و  تّفع  هک  دـیاب  ًاریِقَف  َناـک  ْنَم  َو  ْفِفْعَتْـسَْیلَف 
، دروخب دناوتیم  لام  نآ  اب  ندرک  راک  ترجا  رادقم  هب  ِفوُْرعَْملِاب  ْلُکْأَْیلَف  دشاب ، ریقف  عقاو  رد  هکنیا  ای  دنکیم ، شاعم  رارما  اهنآ ، لاوما 
زا هکنیا  هن  تسا ، هداد  ماجنا  شتـشیعم  حالـصا  دروم  رد  هک  تسا  يراک  ترجا  رادـقم  لـقع  عرـش و  دزن  فراـعتم  رادـقم  ندروخ  اریز 

. دشاب شلمع  دزم  ربارب  دنچ  وا  یگدنز  نارذگ  هک  دنچ  ره  دیامن ، دوخ  تشیعم  حالصا  اهنآ ، لاوما 
رد هکرابم ، هروس  نیا  رتشیب  هک  درادیم  مولعم  میدرک  ریـسفت  ام  هک  هچنآ  اـب  تسا  هدـش  دراو  ماـقم  نیا  رد  هک  فلتخم  راـبخا  نیب  عمج 

زیهرپ ینمشد و  زا  رود  هک  تسا  نیا  ترشاعم  رد  طایتحا  یشیدنا و  رود  هلمج  زا  و  تسا . ندم  تسایس  لزنم و  ریبدت  ترشاعم و  بادآ 
نیدـب ینیزگ ، يرود  تسا  شنزرـس  تمالم و  بجوم  هک  يزیچ  زا  ینک و  ظـفح  مدرم  هاوفا  زا  ار  تسوماـن  و  یـشاب ، تمهت  عضاوم  زا 

نیب وت و  نیب  یمّوس  صخـش  هکنیا  رگم  تسین  نکمم  هلماعم  تمالـس  و  دـشاب ، ملاس  لطاب  ياعّدا  ههبـش و  زا  ریغ ، اب  تاهلماـعم  هک  وحن 
، ةداعسلا نایب  همجرت  هاگ  ره  ات  دشاب  عّلطم  هلماعم  زا  و  هدش ، وا  لطاب  ياعّدا  عنام  هکنیا  ات  دشاب  هتشاد  دوجو  ینکیم  هلماعم  وا  اب  هکیسک 

12 ص : ج4 ،
: دومرف سپ  تخومآ ، شناگدنب  هب  ار  عوضوم  نیا  یلاعت  يادخ  تهج  نیمه  يور  دزاس . فرطرب  ار  نآ  دش  عقاو  ياههبش 

رب وا  ریغ  دهاش و  هک  يزیچ  رد  و  دیریگب . دهاش  نآ  رب  دیدرک  ّدر  اهنآ  هب  ار  ناشلاوما  هک  یتقو  ْمِْهیَلَع  اوُدِهْشَأَف  ْمَُهلاْومَأ  ْمِْهَیلِإ  ُْمتْعَفَد  اذِإَف 
رارق هبـساحم  دروم  ار  امـش  گرزب  کـچوک و  لاـمعا  تسا و  هاوـگ  امـش  رب  دـنوادخ  هک  دـینکن  تناـیخ  تسا ، هدرکن  ادـیپ  عـالّطا  نآ 

. دهدیم
هتفگ نینچ  سپ  لیوأت ، بسح  رب  اّما  و  دوب . لـیزنت  بسح  رب  ینعم  نیا  دـشاب . رگباـسح  دـنوادخ  هک  تسا  یفاـک  ًابیِـسَح و  ِهَّللاـِب  یفَک  َو 

: دوشیم
نانآ رب  ار  شاهکئالم  ادخ و  سپ  دیداد  عیفرت  دنتشاد  ارنآ  قاقحتـسا  هک  ياهجرد  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  نامیتی  هک  یتقو 

دشاب و ادخ  تسد  اب  ادخ و  دید  اب  هکلب  ادخ  هزاجا  اب  زین  امش  نداد  هجرد  دنـسرب و  هکئالم  ادخ و  تیؤر  هب  نانآ  هکنیا  ات  دیریگب  دهاش 
. تسا یفاک  هک  دشاب ، یلاعت  يادخ  اهنت  هدننک  باسح  و  دشابن . ادخ  اهنآ و  نیب  هطساو  امش  ياهسفن 

12 ص :  هیآ 7 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا
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(7  ) ًاضوُْرفَم ًابیِصَن  َُرثَک  َْوأ  ُْهنِم  َّلَق  اَّمِم  َنُوبَْرقَْألا  َو  ِناِدلاْولا  َكََرت  اَّمِم  ٌبیِصَن  ِءاسِّنِلل  َو  َنُوبَْرقَْألا  َو  ِناِدلاْولا  َكََرت  اَّمِم  ٌبیِصَن  ِلاجِّرِلل 

12 ص :  همجرت ..... :

لام هچ  تسا . ياهرهب  ناشیوخ  نیوبا و  هکرت  زا  زین  ثانا  نادنزرف  يارب  و  تسا ، ناشیوخ  نیوبا و  هکرت  زا  یمهـس  روکذ  نادـنزرف  يارب 
. تسا هدیدرگ  نّیعم  نانآ  زا  کی  ره  بیصن  رایسب ، هک  ای  دشاب  كدنا 

12 ص :  ریسفت ..... :

. دندرکیم عنم  ثرا  زا  ار  نانز  هک  تسا  تّیلهاج  موسر  زا  یهن  ثرا و  بادآ  هیآ  نیا 

12 ص :  هیآ 8 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(8  ) ًافوُْرعَم ًالْوَق  ْمَُهل  اُولُوق  َو  ُْهنِم  ْمُهُوقُزْراَف  ُنیِکاسَْملا  َو  یماتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  اُولوُأ  َۀَمْسِْقلا  َرَضَح  اذِإ  َو 
13 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

13 ص :  همجرت ..... :

اب دینک و  يزور  ار  ناشیا  لام ، نآ  زا  يزیچ  هب  دنیآ ، رضاح  یصاخشا  ناریقف  نامیتی و  تّیم و  ناشیوخ  زا  ّتیم ، هکرت  میسقت  رد  نوچ  و 
. دیئوگب دنسپلد  وکین و  نخس  نانآ 

13 ص :  ریسفت ..... :

َو یماتَْیلا  َو  دـنبای ، روضح  ثرا  ندرک  تمـسق  عقوم  رد  دنتـسین  ثراو  هک  ناـشیوخ  زا  یـضعب  نوچ  یبْرُْقلا و  اُولوُأ  َۀَمْـسِْقلا  َرَـضَح  اذِإ  َو 
هک اریز  دیهد ، يزیچ  ناشـسوفن  شمارآ  نانآ و  رب  قّدصت  باب  زا  ُْهنِم  ْمُهُوقُزْراَف  دنـشابن  دـنواشیوخ  هک  ناگراچیب  نامیتی و  ُنیِکاسَْملا و 

. دینکن ّتیذا  ناتنابز  تسد و  اب  ار  اهنآ  تسا و  ثراو  لام  تکرب  و  ثرا ) هدننک  تخادرپ   ) ثّروم یتحار  بجوم  راک  نیا 
نانآ مارتحا  دوش و  هدروآ  لمع  هب  یهاوخ  رذع  دوش و  هداد  ناشن  لالقتسا  هّیطع  شـشخب و  رد  هک  بیترت  نیدب  ًافوُْرعَم  ًالْوَق  ْمَُهل  اُولُوق  َو 
نیا دروم  رد  اذل  بوجو  هن  تسا  بابحتـسا  هیآ  زا  دوصقم  هکنآ  لاح  دناسریم و  ار  بوجو  رما ، رهاظ  اّما  و  دشاب . اهتقو  ریاس  زا  شیب 

ار بوجو  هک  تسا  یـسک  اهنآ  بطاخم  تسا  خـسن  دـیفم  هک  يرابخا  تسا . هدیـسر  فلتخم  راـبخا  تسین ، اـی  تسا  خوسنم  اـیا  هک  هیآ 
. دناهدیمهف ار  بابحتسا  هک  دناهداد  رارق  بطاخم  ار  یناسک  تسا  خسن  مدع  ءاقب و  دیفم  هک  رابخا  تسا و  هدیمهف 

نیب یئاوسر  سرت  تهج  هب  ای  یهن ، دروم  روما  مارح و  لـعف  زا  يراددوخ  و  دنتـسه . تواـفتم  تاـّیهنم  باـکترا  زا  يراددوخ  رد  دارفا  و 
دالوا ندرک  عیاض  تهج  زا  ای  تکرب ، ندـش  هتـشادرب  ای  ملاظ ، طّلـست  تهج  زا  ای  و  هانگ ، نآ  رب  نارگید  عالّطا  تهج  هب  اـی  تسا ، مدرم 

نامیتی و رما  رد  دـیکأت  ماقم  رد  یلاعت  دـنوادخ  اذـل  دـشابیم . ترخآ  رد  باذـع  تبقاع و  ءوس  اـی  و  لـمع ، تاـفاکم  ببـس  هب  دارفا  نآ 
: دومرف سپ  دومن ، رکذ  ار  تاروتسد  نیا  زا  یضعب  اهنآ ، لام  تظفاحم  تاعارم و  رد  یتسس ، تنایخ و  زا  دیدهت 
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14 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

14 ص :  هیآ 9 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(9  ) ًادیِدَس ًالْوَق  اُولوُقَْیل  َو  َهَّللا  اوُقَّتَْیلَف  ْمِْهیَلَع  اُوفاخ  ًافاعِض  ًۀَّیِّرُذ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  اوُکََرت  َْول  َنیِذَّلا  َشْخَْیل  َو 

14 ص :  همجرت ..... :

ادـخ زا  دـیاب  سپ  دـنوش  مدرم  تسد  ریز  هدـنام  یقاب  اهنآ  زا  ناوتان ، ناکدوک  ادابم  هک  دنـسرتب  دوخ  لـمع  تاـفاکم  زا  ناگدـنب  دـیاب  و 
. دنیوپ تلادع  هار  دنیوگ و  یتسرد  حالصاب و  نخس  دنسرتب و 

14 ص :  ریسفت ..... :

رد هک  هچنآ  تسا و  تاـفاکم  راد  ناـهج  نیا  هک  تسورنآ  زا  نخـس  نیا  ْمِْهیَلَع  اُوفاـخ  ًافاعِـض  ًۀَّیِّرُذ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  اوُکََرت  َْول  َنیِذَّلا  َشْخَْیل  َو 
. دش دهاوخ  هداد  ماجنا  ناشدوخ  نامیتی  دروم  رد  دنهدیم  ماجنا  ریغ  نامیتی  دروم 

. دنسرتب ادخ  زا  اهنآ  اب  راتفگ  رد  تنوشخ  ناشتیبرت و  رد  یتسس  نانآ و  ّقح  رد  تنایخ  زا  یتسیاب  سپ  َهَّللا  اوُقَّتَْیلَف 
هب ناشتیبرت  رادقم  زا  شیب  و  دننکن ، يرج  تعاطا  مدع  رب  ار  اهنآ  ات  دنیوگب  شوخ  مکحم و  راتفگ  ًادـیِدَس  ًالْوَق  اهنآ  هب  دـیاب  اُولوُقَْیل و  َو 

. تسا دالوا  ّقح  رد  تافاکم  زا  دیدهت  نیا  دنهدن و  رجز  اهنآ 

14 ص :  هیآ 10 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(10  ) ًاریِعَس َنْوَلْصَیَس  َو  ًاران  ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَی  امَّنِإ  ًاْملُظ  یماتَْیلا  َلاْومَأ  َنُولُکْأَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

14 ص :  همجرت ..... :

نازادـگ شتآ  رد  يدوزب  دـنربیم و  ورف  دوخ  مکـش  هب  ار  مّنهج  شتآ  تقیقح  رد  دـنروخب  متـس  روز و  هب  ار ، ناـمیتی  لاوـما  هک  ناـنآ 
. داتفا دنهاوخ  خزود 

14 ص :  ریسفت ..... :

، دننکیم لخاد  ار  شتآ  دوخ  مکـش  هب  ًاران  ْمِِهنوُُطب  ِیف  نامیتی ، لاوما  ندروخ  اب  ینعی  َنُولُکْأَی  امَّنِإ  ًاْملُظ  یماتَْیلا  َلاْومَأ  َنُولُکْأَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
. شتآ رد  لوخد  ای  تسا  شتآ  ندروخ  هب  ّرجنم  هک  يزیچ  ینعی 

. ترخآ باذع  تبقاع و  ءوس  هب  تسا  دیدهت  نیا  ًاریِعَس  َنْوَلْصَیَس  َو 
15 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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15 ص :  هیآ 11 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ِْهیََوبَِأل َو  ُفْصِّنلا  اَهَلَف  ًةَدِحاو  َْتناک  ْنِإ  َو  َكَرَت  ام  اُثُلث  َّنُهَلَف  ِْنیَتَْنثا  َقْوَف  ًءاِسن  َّنُک  ْنِإَف  ِْنیَیَْثنُْألا  ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذـِلل  ْمُکِدالْوَأ  ِیف  ُهَّللا  ُمُکیِـصُوی 
ِدَْعب ْنِم  ُسُدُّسلا  ِهِّمُِألَف  ٌةَوْخِإ  َُهل  َناک  ْنِإَف  ُُثلُّثلا  ِهِّمُِألَف  ُهاَوبَأ  ُهَثِرَو  َو  ٌَدلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإَف  ٌَدلَو  َُهل  َناک  ْنِإ  َكََرت  اَّمِم  ُسُدُّسلا  اَمُْهنِم  ٍدِحاو  ِّلُِکل 

(11  ) ًامیِکَح ًامِیلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  َنِم  ًۀَضیِرَف  ًاعْفَن  ْمَُکل  ُبَْرقَأ  ْمُهُّیَأ  َنوُرْدَت  ْمُکُؤاْنبَأ ال  َو  ْمُکُؤابآ  ٍْنیَد  َْوأ  اِهب  یِصُوی  ٍۀَّیِصَو 

15 ص :  همجرت ..... :

ود همه  مهس  دنشاب  رفن  ود  زا  شیب  نارتخد  رگا  سپ  دنرب . ثرا  نارتخد  ربارب  ود  نارسپ ، هک  تسا ، نیا  امش  نادنزرف  ّقح  رد  ادخ  مکح 
دـشاب دنزرف  ار  ّتیم  هک  یتروص  رد  تسا ، هکرت  مشـش  کی  ردام  ردپ و  زا  کی  ره  ضرف  فصن و  دشاب ، رفنکی  رگا  و  تسا . هکرت  ثلث 

ار تّیم  رگا  دسریم و  ردپ  هب  یقاب  دربیم و  ثلث  کی  ردام  تروص ، نیا  رد  دشاب  ردام  ردپ و  هب  رـصحنم  ثراو  دـشابن و  دـنزرف  رگا  و 
امش دوش . ادج  تسا  هتفرگ  ّقلعت  ّتیم  لام  هب  هک  نید  تّیصو و  ّقح  هکنآ  زا  سپ  درب  دهاوخ  مشش  کی  ردام  ضرف  نیا  رد  دشاب ، ردارب 

ياهضیرف نیا  دینادیمن . تسا  رتکیدزن  امـش  هب  ندرب  ثرا  حالـص  ریخ و  هب  کی  مادـک  ناشیوخ  نادـنزرف و  ای  ناردـپ  هک  ار  بلطم  نیا 
. تسا هاگآ  قلخ  حلاصم  همه  هب  اناد و  زیچ  ره  هب  دنوادخ  اریز  دیامرفیم ، نّیعم  ادخ  هک  تسا 

15 ص :  ریسفت ...... :

دراد يرایسب  للع  هوجو و  روکذ  ثرا  ندوب  ربارب  ود  ناتدالوا و  ِْنیَیَْثنُْألا  ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِلل  ْمُکِدالْوَأ  ندرب  ثرا  رد  ینعی  ِیف  ُهَّللا  ُمُکیِـصُوی 
تسا . هدش  رکذ  نآ  ریغ  رابخا و  رد  هک 

16 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ٌَدلَو َُهل  َناک  ْنِإ  َكََرت  اَّمِم  ُسُدُّسلا  اَمُْهنِم  ٍدِحاو  ِّلُِکل  ِْهیََوبَِأل  َو  ُفْصِّنلا  اَهَلَف  ًةَدِحاو  َْتناک  ْنِإ  َو  َكََرت  ام  اُثُلث  َّنُهَلَف  ِْنیَتَْنثا  َقْوَف  ًءاِسن  َّنُک  ْنِإَف 
کی شردام  تشاد  ردارب  رگا  ُسُدُّسلا  ِهِّمُِألَف  ٌةَوْخِإ  َُهل  َناک  ْنِإَف  هدرک  كرت  هک  یئاهزیچ  زا  ُُثلُّثلا  ِهِّمُِألَف  ُهاَوبَأ  ُهَثِرَو  َو  ٌدـَلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإَف 
عنام رتالاب  بیصن  زا  ار  ردام  ردارب ، کی  دوجو  هّتبلا  تسا . ردارب  دوجو  یناصقن ) بجح  « ) 1  » بجح عضاوم  زا  یکی  دربیم . ثرا  مشش 

ردارب کی  رب  ةوخا »  » ظفل اریز  دنکیم ، نآ  رب  تلالد  زین  ةوخا »  » ظفل تسا و  ود  نآ ، لقا  دح  هک  دنـشاب  دّدـعتم  ناردارب  رگم  ددرگیمن 
. دنشابیم ردارب  کی  هلزنمب  رهاوخ  ود  مکح  نیا  رد  و  دوشیمن ، قالطا 

دینکیم و فّرـصت  سفن  ياوه  اب  ناتلاوما  رد  سپ  ًاعْفَن  ْمَُکل  ُبَْرقَأ  ْمُهُّیَأ  َنوُرْدَت  ْمُکُؤاْنبَأ ال  َو  ْمُکُؤابآ  ٍْنیَد  َْوأ  اِهب  یِـصُوی  ٍۀَّیِـصَو  ِدَْعب  ْنِم 
دیوش و عناق  هدومن  تمسق  ادخ  هچنآ  هب  هک  تسا  نیا  تسا  امـش  عفنب  هک  هچنآ  هکلب  دیزاسیم ، مورحم  ار  یـضعب  دیهدیم و  یـضعب  هب 
ره مهس  يادا  دّکؤم  تسا و  هضرتعم  هلمج  ترابع  نیا  تسا . رتدنمدوس  امش  دالوا  ناردپ و  امـش و  رب  نآ  هک  دینک  لاّکتا  ادخ  مکح  هب 

. یلاعت يادخ  مکح  هب  تسا  سک 
، یلاعت يادخ  زا  تسا  ياهضیرف  میسقت  هنوگ  نیا  بوجو  ضرف  هکنیا  ای  ِهَّللا  َنِم  ًۀَضیِرَف  دنکیم  تّیـصو  تمـسق  نیا  هب  ار  امـش  دنوادخ 

. دینکن زواجت  وا  ّتیصو  مکح و  زا  سپ 
. دنهد رییغت  ار  وا  رما  هدرک و  ادخ  تفلاخم  زجاع ، لهاج  دارفا  نیا  دیابن  سپ  تسا . میکح  اناد و  ادخ  هک  ًامیِکَح  ًامِیلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ 

__________________________________________________
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دالوا یلو  تشاد  ردارب  رگا  دـسریم و  ردـپ  هب  ثلث  ود  ردام و  هب  موس ) کـی   ) ثلث کـی  تشادـن  ياهّچب  درک و  تاـفو  یـسک  رگا  ( 1)
یناـصقن بجح  ارنآ  دربـب  ثلث  رداـم  هک  تسا  نآ  زا  عناـم  ردارب  هکنیا  دربیم  مشـش ) کـی   ) سدـس هکلب  دربیمن ، ثـلث  رداـم  تشادـن 

. دنیوگ
17 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

17 ص :  هیآ 12 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َّنَُهل َو  ٍْنیَد  َْوأ  اِهب  َنیِصُوی  ٍۀَّیِـصَو  ِدَْعب  ْنِم  َنْکَرَت  اَّمِم  ُُعبُّرلا  ُمُکَلَف  ٌَدلَو  َّنَُهل  َناک  ْنِإَف  ٌَدلَو  َّنَُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  ْمُکُجاوْزَأ  َكََرت  ام  ُفِْصن  ْمَُکل  َو 
ٌلُجَر َناـک  ْنِإ  َو  ٍْنیَد  َْوأ  اـِهب  َنوُصُوت  ٍۀَّیِـصَو  ِدـَْعب  ْنِم  ُْمتْکََرت  اَّمِم  ُنُمُّثلا  َّنُهَلَف  ٌدـَلَو  ْمَُکل  َناـک  ْنِإَـف  ٌدـَلَو  ْمَُکل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  ُْمتْکََرت  اَّمِم  ُُعبُّرلا 

یصُوی ٍۀَّیِصَو  ِدَْعب  ْنِم  ُِثلُّثلا  ِیف  ُءاکَرُش  ْمُهَف  َِکلذ  ْنِم  َرَثْکَأ  اُوناک  ْنِإَف  ُسُدُّسلا  اَمُْهنِم  ٍدِحاو  ِّلُِکلَف  ٌتْخُأ  َْوأ  ٌَخأ  َُهل  َو  ٌةَأَْرما  َِوأ  ًَۀلالَک  ُثَرُوی 
(12  ) ٌمِیلَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  َنِم  ًۀَّیِصَو  ٍّراَضُم  َْریَغ  ٍْنیَد  َْوأ  اِهب 

17 ص :  همجرت ..... :

هب هک  ینید  ّتیـصو و  ّقح  ندرک  جراخ  زا  سپ  دشاب  دنزرف  رگا  و  تسا . فصن  دـشابن  دـنزرف  ار  اهنآ  رگا  نانز ، هکرت  زا  نادرم  مهـس  و 
دیـشاب و هتـشادن  دـنزرف  رگا  تسا  نادرم  امـش  هکرت  مراهچ ) کی   ) عبر نانز  ثرا  مهـس  و  دوب . دـهاوخ  عبر  دریگیم ، قّلعت  اهنآ  یئاراد 

کی شثراو  دریمب و  يدرم  رگا  و  دوب . دهاوخ  متشه ) کی   ) نمث امـش ، نید  تّیـصو و  ّقح  يادا  زا  سپ  دیـشاب و  هتـشاد  دنزرف  هکنانچ 
همه دنـشاب  رفن  کی  زا  شیب  رگا  دوب و  دهاوخ  مشـش ) کی   ) سدس اهنآ  زا  رفن  کی  ثرا  مهـس  ضرف  نیا  رد  دشاب  وا  رهاوخ  ای  ردارب و 
لاح هب  تّیصو  هک  یتروص  رد  تّیصو  ّقح  نید و  ندرک  جراخ  زا  سپ  هّتبلا  دنربیم ، ثرا  هب  كارتشا  هب  ار  هکرت  موس ) کی   ) ثلث اهنآ 

اناد و ناگدنب  لاوحا  همه  هب  ادخ  هدومرف و  شرافـس  ادخ  هک  تسا  یمکح  نیا  دشابن ) ثلث  رب  دیاز  ینعی   ) دـشابن روآ  نایز  رایـسب  هثرو 
. تسا رابدرب  دننک  هچ  ره  هب 

17 ص :  ریسفت ..... :

َّنَُهل َو  ٍْنیَد  َْوأ  اِهب  َنیِصُوی  ٍۀَّیِـصَو  ِدَْعب  ْنِم  َنْکَرَت  اَّمِم  ُُعبُّرلا  ُمُکَلَف  ٌَدلَو  َّنَُهل  َناک  ْنِإَف  ٌَدلَو  َّنَُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  ْمُکُجاوْزَأ  َكََرت  ام  ُفِْصن  ْمَُکل  َو 
ٌلُجَر َناـک  ْنِإ  َو  ٍْنیَد  َْوأ  اـِهب  َنوُصُوت  ٍۀَّیِـصَو  ِدـَْعب  ْنِم  ُْمتْکََرت  اَّمِم  ُنُمُّثلا  َّنُهَلَف  ٌدـَلَو  ْمَُکل  َناـک  ْنِإَـف  ٌدـَلَو  ْمَُکل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  ُْمتْکََرت  اَّمِم  ُُعبُّرلا 

نآ اب  هک  دراد  یهوجو  ینعم  بارعا و  بسح  رب  هیآ  و  تسا ، ردام  فرط  زا  نارهاوخ  ناردارب و  اجنیا  رد  هلالک  زا  دوصقم  ًَۀلالَک  ُثَرُوی 
دنکیمن . رییغت  دوصقم  هوجو ،

18 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ٍْنیَد َْوأ  اِهب  یـصُوی  ٍۀَّیِـصَو  ِدَْعب  ْنِم  ُِثلُّثلا  ِیف  ُءاکَرُـش  ْمُهَف  َِکلذ  ْنِم  َرَثْکَأ  اُوناک  ْنِإَف  ُسُدُّسلا  اَمُْهنِم  ٍدِحاو  ِّلُِکلَف  ٌتْخُأ  َْوأ  ٌَخأ  َُهل  َو  ٌةَأَْرما  َِوأ 

. دشابن دیامن ، ثراو  ررض  رب  رارقا  هک  ياهنوگب  ندز  ررض  دصقب  ای  ثلث  رب  دیاز  ینعی  ٍّراَضُم  َْریَغ 
. دینکن ار  وا  تفلاخم  سپ  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  َنِم  ًۀَّیِصَو  دنکیم  ّتیصو  ار  امش  دنوادخ 

. دیسرتب ادخ  باقع  ماجنا  رس  زا  دیوشن و  رورغم  دنکیمن  هلجع  تبوقع ، رد  هکنیا  زا  امش  تسا و  رابدرب  ٌمِیلَح 
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18 ص :  هیآ 13 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(13  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلذ  َو  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ُْهلِخُْدی  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو  ِهَّللا  ُدوُدُح  َْکِلت 

18 ص :  همجرت ..... :

اهرهن نآ  ناـتخرد  ریز  رد  هک  دـنروآ  رد  یئاـهتشهب  هب  ار  وا  تـسوا  لوـسر  ادـخ و  رما  وریپ  سک  ره  تسادـخ و  رماوا  ماـکحا و  نـیا 
. میظع تداعس  يزوریپ و  تسا  نیا  دوب و  دهاوخ  ناعیطم  يدبا  لزنم  اجنآ  تسا و  يراج 

18 ص :  ریسفت ..... :

نآ زا  سک  ره  هک  تسادخ  دودح  ِهَّللا  ُدوُدُـح  ثراوت ، نارـسمه و  نامیتی و  ّقح  رد  ترـشاعم  بادآ  زا  میدرک  رما  هک  هچنآ  ینعی  َْکِلت 
. دوب دهاوخ  نمیا  دوش  نآ  لخاد  سک  ره  دنردیم و  ار  وا  اهریش  دنک ، زواجت  هتشاذگ  نوریب  اپ  دودح 

ادخ ّصاوخ  زا  هک  سک  ره  و  دوشیم ، ادخ  ّصاخ  ناگدـنب  زا  دـنک ، تظفاحم  ار  ادـخ  دودـح  هک  یـسک  ینعی  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو 
 ... هک دننکیم  دراو  یئاهتشهب  هب  ار  وا  ُمیِظَْعلا  ُزْوَْفلا  َِکلذ  َو  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ُْهلِخُْدی  دوش ،

19 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

19 ص :  هیآ 14 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(14  ) ٌنیِهُم ٌباذَع  َُهل  َو  اهِیف  ًاِدلاخ  ًاران  ُْهلِخُْدی  ُهَدوُدُح  َّدَعَتَی  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِصْعَی  ْنَم  َو 

19 ص :  همجرت ..... :

دهاوخ نآ  رد  هشیمه  هک  دـنکیم  یـشتآ  لخاد  ار  وا  دـیامن ، زواجت  وا  تارّرقم  دودـح  زا  دـنک و  ینامرفان  ار  وا  ربمایپ  ادـخ و  هک  ره  و 
. تسوا راظتنا  رد  هدننک  درخ  یباذع  و  دنام ،

19 ص :  ریسفت ..... :

رد یعرـش  دودح  تیاعر  بوجو  هراب  رد  هک  یتایآ  ٌنیِهُم  ٌباذَع  َُهل  َو  اهِیف  ًادـِلاخ  ًاران  ُْهلِخْدـُی  ُهَدوُدُـح  َّدَـعَتَی  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِصْعَی  ْنَم  َو 
نینچمه و  تسین ، یعرـش  دودح  بوجو و  مامت  هب  یفاو  تسا و  لمجم  هچ  رگا  تسا . هدمآ  ناثراو  زا  کی  ره  هرهب  ثرالا و  مهـس  هراب 

نایم رد  نآرق  نیا  هک  یئاهنآ  ینعی  تیب ) لها   ) باتک لـها  یلو  تسا  هدرکن  ناـیب  زین  ار  نآ  زا  رتمک  تسا و  بجاو  هک  هچنآ  زا  رتداـیز 
هک بیصعت  و  « 1  » لوع هلأسم  و  تسین . ام  صقان  لوقع  تاسایق  هب  یجایتحا  رگید  سپ  دناهدرک ، نایب  ام  يارب  تسا  هدش  لزان  اهنآ 

__________________________________________________

دریمب و ینز  رگا  الثم  دوشب ، رتداـیز  تسا  هدـش  ضرف  نآرق  رد  هکرت  يارب  هک  یئاـههّصح  زا  هثرو  ماهـس  هاـگ  ره  بیـصعت : لوع و  ( 1)
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دریمب و ینز  رگا  الثم  دوشب ، رتداـیز  تسا  هدـش  ضرف  نآرق  رد  هکرت  يارب  هک  یئاـههّصح  زا  هثرو  ماهـس  هاـگ  ره  بیـصعت : لوع و  ( 1)
لام زا  هک  تسین  لوقعم  تسا و  موس  ود  يردپ  رهاوخ  ود  مهـس  فصن و  رهوش  مهـس  اجنیا  رد  دـشاب ، يردـپ  رهاوخ  ود  رهوش و  ياراد 

ینعی الوع  لوعی ، لاع ، و  هتفر ، الاب  هدـش و  رتشیب  ماهـس  ینعی  دوشیم ، رتمک  ماهـس  زا  هکرت  ریزگان  سپ  دوش ، هتـشادرب  ثلث  ود  فصن و 
شـش ياج  هب  هکرت  دـیآیم و  دراو  هفیاـط  ود  ره  هب  صقن  دوبمک و  نیا  هک  تسا  نیا  هّماـع  بهذـم  تروص  نیا  رد  تفر . ـالاب  عفترا » »

دیاب ار  دوبمک  صقن و  هّیماما  ام  بهذم  رب  انب  اّما  و  رهاوخ . ود  تمـسق  راهچ  دربیم و  جوز  تمـسق  هس  دوشیم و  تمـسق  تفه  تمـسق 
جوز و اّما  و  يردـپ . ای  يردام  ردـپ و  نارهاوخ  نارتخد و  رتخد و  ردـپ و  زا  دـنترابع  اهنآ  هک  دربیم  ار  هفاـضا  هک  دـنکب  لّـمحت  یـسک 

. تسا لوع  هلئسم  نیا  لاح  رهب  دوشیمن . دراو  اهنآ  مهس  هب  صقن  سپ  هجوز 
هب هّیماما  اـم  دزن  و  دـینادرگرب . ضورف  ناـبحاص  هب  دـیاب  ار  يداـیز  اـجنیا  رد  دـشاب ، هضورفم  ماهـس  زا  رتداـیز  ّتیم  هکرت  رگا  بیـصعت :
زا هک  تسا  نیا  زا  یشان  تسا  هّصاخ  هّماع و  نیب  فالتخا  دروم  هک  تسا  یلئاسم  تاهّما  زا  هبـصع  و  دوشیمن ، هداد  يردپ  نادنواشیوخ 

. دناهدز هیکت  دوخ  صقان  لوقع  رب  باب  ره  رد  هدرک و  ضارعا  نآرق  لها 
20 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

20 ص :  هیآ 15 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َلَعْجَی َْوأ  ُتْوَْملا  َّنُهاَّفَوَتَی  یَّتَح  ِتُوُیْبلا  ِیف  َّنُهوُکِْـسمَأَف  اوُدِهَـش  ْنِإَف  ْمُْکنِم  ًۀََعبْرَأ  َّنِْهیَلَع  اوُدِهْـشَتْساَف  ْمُِکئاِسن  ْنِم  َۀَـشِحاْفلا  َنِیتْأَی  ِیتَّاللا  َو 
(15  ) ًالِیبَس َّنَُهل  ُهَّللا 

20 ص :  همجرت ..... :

ات دیرادهگن  هناخ  رد  ارنانآ  تروص  نیا  رد  دنداد ، یهاوگ  هکنانچ  دیهاوخب  اهنآ  رب  ناملسم  هاوگ  راهچ  دننک ، هتـسیاشان  لمع  هک  ینانز 
(. دوش رّرقم  ّدح  ای  دننک  هبوت  ینعی   ) دنادرگ رادیدپ  نانآ  رب  ار  یهار  ادخ  ای  دسر  نایاپب  ناشرمع 

20 ص :  ریسفت ..... :

. دناهدش جراخ  دنوادخ  دودح  زا  هک  تسا  یناسک  ندرک  بدا  ّتیفیک  رد  هیآ  نیا  ْمُِکئاِسن  ْنِم  َۀَشِحاْفلا  َنِیتْأَی  ِیتاَّللا  َو 
دهدیم انز  تبسن  هک  یسک  زا  سپ  ْمُْکنِم  ًۀََعبْرَأ  َّنِْهیَلَع  اوُدِهْشَتْساَف 

__________________________________________________

ضرف ـالثم  تسا ، لـطاب  هّیماـما  اـم  شیپ  دنتـسه  نآ  هب  لـئاق  هّماـع  تسا و  تّیم  ناردارب  يردـپ و  نادـنواشیوخ  ینعم  هب  هک  بیـصعت  و 
کی هجوز و  هب  متـشه  کی  ردپ و  هب  هکرت  زا  مشـش  کی  تروص  نیا  رد  دشاب ، هدنام  رتخد  کی  رـسمه و  کی  ردپ و  ّتیم  زا  مینکیم 

. دسریمن يزیچ  دنتسه  تّیم  ناردارب  هک  هبصع ، هب  دسریم و  رتخد  ردپ و  هب  دنامیم  هفاضا  هک  هچنآ  و  دسریم ، رتخد  هب  مود 
ترابع یهقف  حالطصا  بسح  رب  مسق  و  تسا ، اههجوز  نیب  اهبش  ندرک  تمسق  افرع  نآ  و  تسا ، مسق   » اجنیا رد  هماسق  زا  دوصقم  هماسق :

. تسا بیصن  ّظح و  ینعم  هب  تغل  رد  مسق »  » نیا و  نیجوز ، زا  کی  ره  يارب  تسا  یّقح  زا 
. دنریگیم رارق  ثرا  زا  ياهقبط  يدراوم  رد  ّیلو  ّیبن و  هک  تسا  ع )  ) ّیلع اب  ای  ص )  ) ّیبن اب  تعیب  دقع  زا  ترابع  نامیا : مالسا و  دقع 

21 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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ار نانز  نآ  دنداد ، تداهش  تسا  ربتعم  انز  رب  تداهـش  رد  هک  یتّیفیک  اب  رگا  سپ  اوُدِهَـش  ْنِإَف  دیهاوخب  ار  نینمؤم  زا  درم ، راهچ  تداهش 
. دیرادهگن اههناخ  رد 

بیدأت و رد  اذـل  دوب  تاسایـس  ماـکحا و  لّوا  رد  هیآ  نیا  نوچ  اًـلِیبَس و  َّنَُهل  ُهَّللا  َلَـعْجَی  َْوأ  ُتْوَْملا  َّنُهاَّفَوَتَی  یَّتَح  ِتُوُیْبلا  ِیف  َّنُهوُکِْـسمَأَف 
هیناز یناز و  يارب  مجر  ّدح و  رون ، هروس  رد  تشگ . يوق  تفای و  شرتسگ  مالسا  هک  هاگنآ  و  تسا ، هدادن  جرخ  هب  لمع  تّدش  تسایس 

هب هراشا  لیبس )  ) و تسا . هدمآ  رون  هروس  رد  هک  هچنآ  ببـس  هب  تسا  هدش  خسن  هیآ  نیا  دـناهتفگ  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  و  دـش ، لزان 
. تسا مجر  ّدح و 

21 ص :  هیآ 16 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(16  ) ًامیِحَر ًاباََّوت  َناک  َهَّللا  َّنِإ  امُْهنَع  اوُضِرْعَأَف  احَلْصَأ  َو  ابات  ْنِإَف  امُهوُذآَف  ْمُْکنِم  اِهناِیتْأَی  ِناذَّلا  َو 

21 ص :  همجرت ...... :

هک دـیوشن  اهنآ  ضّرعتم  دـندرک  هبوت  هکناـنچ  دـیرازایب  ار  اـهنآ  درم ، هچ  نز و  هچ  دوش  بکترم  هتـسیاشان  لـمع  ناناملـسم  زا  سک  ره 
. تسا نابرهم  اهنآ  هب  تبسن  دریذپیم و  ار  قلخ  هبوت  دنوادخ 

21 ص :  ریسفت ..... :

. دیرازایب ندرک  سبح  اب  ار  نز  هجنکش و  اب  ار  درم  ینعی  امُهوُذآَف  ْمُْکنِم  اِهناِیتْأَی  ِناذَّلا  َو 
. دیرذگ رد  نانآ  زا  دنداد  ماجنا  هتسیاش  لامعا  دندرک و  هبوت  رگا  سپ  امُْهنَع  اوُضِرْعَأَف  احَلْصَأ  َو  ابات  ْنِإَف 

. دنکیم محر  دوش  نامیشپ  هک  یسک  رب  دریذپیم و  ار  هدننک  هبوت  هبوت  ًامیِحَر  ًاباََّوت  َناک  َهَّللا  َّنِإ 
، دریذپیم ار  يراکهانگ  ره  هبوت  دـنوادخ  هک  دـمآ  شیپ  مّهوت  نیا  یلاعت  يادـخ  يوس  هب  تمحر  هب  وت  فصو  نداد  تبـسن  زا  نوچ  و 

: دومرف نانآ  كرد  تهج  یلاعت  يادخ 
22 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

22 ص :  هیآ 17 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(17  ) ًامیِکَح ًامِیلَع  ُهَّللا  َناک  َو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  ُبُوتَی  َِکئلوُأَف  ٍبیِرَق  ْنِم  َنُوبُوتَی  َُّمث  ٍَۀلاهَِجب  َءوُّسلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَِّلل  ِهَّللا  یَلَع  َُۀبْوَّتلا  اَمَّنِإ 

22 ص :  همجرت ..... :

هب دنتـسناد  ار  لمع  نآ  یتشز  هکنآ  زا  سپ  دـنوش ، بکترم  ینادان  يور  زا  ار  هتـسیاشان  راک  هک  دریذـپیم  ار  یناسک  هبوت  ادـخ  اـققحم 
. تسا هاگآ  مدرم  حلاصم  هب  اناد و  ملاع  روما  هب  ادخ  دشخبیم و  ار  اهنآ  ادخ  سپ  دننک  هبوت  يدوز 
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22 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

َنُولَمْعَی َنیِذَِّلل  زا  رگم  دوشیمن  لوبق  یلو  تسا  بجاو  ادخ  رب  دنوادخ  باجیا  هدعو و  قبط  هبوت  لوبق  هکنیا  اب  ینعی  ِهَّللا  یَلَع  َُۀبْوَّتلا  اَمَّنِإ 
. دشاب ربخ  هّللا » یلع   » هک تسا  نکمم  و  دوش . هانگ  بکترم  ینادان  اب  هک  یسک  ٍَۀلاهَِجب  َءوُّسلا 

22 ص :  تسا .....  تلاهج  ینادان و  يور  زا  ناهانگ  همه  هکنیا  قیقحت 

ریغ نیبم و  باتک  نیبّرقم و  هکئالم و  ملق و  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  دوب  یّلک  لوقع  ملاع  دومرف ، قلخ  هک  يزیچ  لّوا  یلاـعت  يادـخ  هک  نادـب 
. دوشیم نآ  بسانم  قیال و  ءامسا  زا  اهنیا 

هک دیرفآ  ار  یّلک  سوفن  ملاع  سپـس  دومن و  قلخ  ار  افَـص  ِتاَّفاَّصلا  نامـسآ  رد  هدز  فص  ناگتـشرف  ینعی  لوقع  ملاع  دـنوادخ  سپس ،
یملع و ردـق  لاب و  نابحاص  هکئالم  هک  درک  قلخ  ار  یئزج  سوفن  ملاع  نآ ، زا  دـعب  و  دـنوشیم ، هدـیمان  رما ) تاربدـم   ) ظوفحم و حول 

. دنوشیم هدیمان  يرون  حابشا  لاثم و  ملاع  الاب و  توکلم  ملاع  تابثا و  وحم و  حول 
هک دـیرفآ  نآ  ناسنا ) ناویح و  تابن و  زا : دـنترابع  هناگ  هس  دـیلاوم   ) دـیلاوم رـصانع و  زا  ّیلفـس  هچ  ّيولع و  هچ  ار  ماـسجا  ملاـع  سپس 

. دوشیم هدیمان  ینیع  ردق  یناملظ و  حابشا 
یلفـس توکلم  ملاع  نآ  و  دوشیم ، قحلم  اهنآ  هب  هک  يرـشب  حاورا  هّنجا و  نیطایـش و  زا  تراـبع  هک  دـیرفآ  ار  هثیبخ  حاورا  ملاـع  سپس 

تسا . عبط  ملاع  قوف  يرون  لاثم  ملاع  هکنانچ  تسا  عبط  ملاع  تحت  دوجو  هبتر  بسح  رب  ملاع  نیا  و  دوشیم ، هدیمان 
23 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لاثم ملاع  ناشدوخ  دزن  ارنآ  و  دنتـسه ، دّرجم  ماسجا  يرون و  حابـشا  هب  لئاق  هک  ییامکح  دناهدرک ، راکنا  امکح  زا  يرایـسب  ار  ملاع  نیا 
. دنشابیم قارشا  بحاص  ناوریپ  نانیا  و  دنمانیم ،

و صلاخ ، يّدام  ای  تسا  صلاخ  دّرجم  ای  نکمم ، دوجوم  دناهتفگ : و  یناملظ ، لاثم  هب  دسرب  هچ  ات  دناهدرک  راکنا  ار  يرون  لاثم  نیئاّشم ،
. درادن دوجو  الصا  هّدام ، زا  دّرجم  رّدقتم  دوجوم  اّما 

. تسین بلاطم  نیا  لاثما  زا  ثحب  اهنآ  نأش  هک  اهقف  نیمّلکتم و  اّما 
ینید دـیاقع  مالک  عوضوم  و  یعرـش ، داسف  تّحـص و  تهج  زا  تسا  ناگدـنب  لاعفا  هقف  عوضوم  اریز  دـنزادرپیم ، هقف  مـالک و  هب  اـهنآ 

. دشاب هدش  هتفرگ  تامّلسم  زا  هک  تسا 
ياهزیچ باوخ  رد  هک  تسا  مدرم  هّماع  ياهباوخ  ملاع و  ود  رب  دوهـش  لـها  تداهـش  یناـملظ ،) يرون و  لاـثم   ) ملاـع ود  دوجو  رب  لـیلد 

. دراد تقباطم  عقاو  اب  تاقوا  یضعب  رد  ناشیاهباوخ  دننیبیم و  روآ  جنر  شخب و  تّذل 
يرون لاثم  زا  يرون  ءیـش  هکنیا  و  دـشیمن . عقاو  اب  قباطم  ناشباوخ  دوبن ، ملاع  نیا  هب  طیحم  قباطم و  یملاع  رد  اـهنآ  دوهـش  رگا  لاـح 

لاثم دوجو  رب  دهاش  دـنراد  فّرـصت  ریخ  لها  لثم  ملاع ، نیا  رد  ّرـش  لها  هکنانچمه  و  تسا . یناملظ  لاثم  دوجو  رب  لیلد  ددرگیم  یهت 
دهاش ریخ ، لها  عالّطا  دننام  اهنهذ  اهرطاخ و  رب  نانآ  فارشا  یبیغ و  روما  رب  ّرـش  لها  عالّطا  و  تسا ، ملاع  نیا  هب  نآ  هطاحا  یناملظ و 

. تسا یعّدم  نیا 
. تسا هدرک  زاب  نآ  هب  ار  ام  مشچ  دنوادخ  هک  تسا  رایسب  ملاع ، نیا  دوجو  رب  ّتنس  دهاوش  نآرق و  ياههراشا  و 
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حاورا و اب  يرون  ملاوع  اذـل  تسوا  هّیرهق  ءامـسا  زا  رتولج  دـنوادخ  هفیطل  ءامـسا  تسا و  یلاعت  يادـخ  زا  تاـّیلجت  ملاوع  هک  اـجنآ  زا  و 
اب تشگ  مامت  يرون  لاثم  ملاع  رد  وا  صلاخ  يرون  تاّیلجت  هک  هاگنآ  تسا و  هدش  هدـیرفآ  دـنوادخ  صلاخ  یفطل  تاّیلجت  زا  شحابـشا 

بولغم رهق  تحت  فطل  هک  يوحن  هب  دومن  یلجت  هّیرهق  ءامسا  اب  سپـس  تشگ ، دوجوم  عبط  ملاع  سپ  دومن  یّلجت  يرهق  یفطل و  ءامـسا 
دمآ . دوجو  هب  یلفس  لاثم  ملاع  اجنیا  زا  دش و 

24 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
درکن و ذوفن  نآ  رد  دوب ، کـیرات  میخـض و  یلیخ  نوچ  تشگ  عبط  ملاـع  هب  یهتنم  یلاـعت  يادـخ  تاـّیلجت  هک  یتـقو  رگید : تراـبع  هب 

لباقم رد  دوریم  الاب  هک  يرون  لاثم  نیا  اذل  تشگ ، ملاع  نیا  لاثم  ساکعنا  سکع و  نآ  سپ  هنیآ ، زا  رون  ساکعنا  دننام  دش ، سکعنم 
. دیآیم نیئاپ  هک  يرون  لاثم  نآ 

نیطایـش و ّلحم  یناملظ  لاثم  نیا  و  تسا ، یناملظ  لاثم  نآ  هک  دوشیم  لصاح  نآ  ریز  یناملظ  هیاس  کـی  ملاـع  نیا  تماخـض  تّلع  هب 
. تسا اهتیرفع  هّنجا و  اهسیلبا و 

نیمز و ملاع  نیمه  اب  و  دوش . قالطا  نآ  ياهيذوم  عیمج  اـهرام و  میمح و  نآ و  تاـکرد  مّنهج و  ملاـع ، نیا  هب  هک  تسا  حیحـص  اذـل 
ناّینج و ینامـسج و  داعم  لیبق  زا  تسا  هدـمآ  هرّهطم  تعیرـش  رد  هک  یئاهزیچ  میرادـن  یجایتحا  اـم  ورنیا  زا  دوشیم . ماـمت  نآ  تاـقبط 

. مینک لیوأت  نییقارشا  نیئاشم و  دننام  ار  اهنآ  ریغ  نیطایش و 
سیئرلا خیـش  هکنانچ  مینکیمن ، افتکا  هدش  دراو  هک  هچنآ  هب  تقیقح ، زا  شیتفت  قیقحت و  نودـب  قداص  ربخم  زا  ندینـش  ضحم  هب  زین  و 

شیتفت و ناشنأش  الصا  هک  اهدّلقم  هک  هنوگ  نامه  تسا  هدرک  راکنا  ار  ملاع  ود  تهج  نآ  زا  تسا و  هدش  عناق  نآ  هب  ینامـسج  داعم  رد 
تریـصب قیقحت و  لها  يارب  رد  رازه  نآ  زا  هک  تسا  ملع  زا  یباب  دوخ  هلأسم  نیا  میئوگیم : ام  هکلب  دـناهدش ، عناـق  نآ  هب  تسین  قیقحت 

. دوشیم زاب 
دناهدرک . افتکا  اههراشا  هب  باب  نیا  نایب  رد  هفشاکم  لها  زا  هّللا  لها 

25 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ادتقا باتک ، هریـس  تّنـس و  مسر  هب  هک  تسا  هدوب  تهج  نادـب  نیا  و  دـنرادرب ، هدرپ  نآ  يور  زا  دـننک و  فشک  ار  باجح  هکنیا  نودـب 

. دنشاب هدرک  لیزنت  یحو و  باحصا  زا  يوریپ  ات  دشاب  لیصفت  قیقحت و  نآ  رد  هک  دناهدرواین  يزیچ  نانآ  زا  کی  چیه  و  دناهدرک ،
هک تسا  تاّیرصنع  رـصنع و  ءازجا  رد  فّرـصت  تردق و  یعون  هّدام  زا  ناشدّرجت  تّلع  هب  الاب  ملاع  لها  دننام  یلفـس  ملاع  لها  يارب  اّما 

ابا و نودب  هک  تسه ، لوبق  شریذپ و  ّتیصاخ  کی  ناشندوب  يّدام  تهج  زا  تاّیرصنع  يارب  درک و  دنناوت  دنهاوخب  هک  یفّرصت  عون  ره 
. دننانآ ياریذپ  عانتما 

ملاع رد  ار  ملاع  ود  نآ  لها  فّرـصت  دـندرک و  فشک  ار  ملاـع  ود  اـهنآ  ياـسؤر  نوچ  دـنداتفا و  هابتـشا  هب  نّویونث  هک  تساـج  نیمه  زا 
. نمیرها نادزی و  ای  تملظ  رون و  دراد و  أدبم  ود  ملاع  هک  دنتفگ : دندومن ، هدهاشم  رصانع 

هب دندید  رصانع  ملاع  رد  ار  ملاع  نآ  لها  فّرـصت  و  دندرک ، فشک  ار  توکلم  زا  یلفـس  ملاع  یتقو  يدنه  ياهقیدنز  ياسؤر  نینچمه 
هک تسه  یـضرع  تّینارون  عون  کی  هبّیط  حاورا  دننام  هثیبخ  حاورا  يارب  اریز  دنتـشاذگن ، هبّیط  هثیبخ و  حاورا  نیب  یقرف  دنداتفا و  هابتـشا 

. دشابیم نآ  تملظ  روهظ  زا  عنام  دنکن  هدهاشم  ار  هبّیط  حاورا  هک  یسک  يارب 
نیا هک  تسا  یعرـش  لامعا  ماجنا  قیرط  زا  ندیـشک  تضایر  ایبنا و  قیرط  یکی  تسا ، دّدعتم  حاورا  ملاع  هب  لاّصتا  قیرط  اهنآ : هدیقع  هب 

. تسا نیرتکیدزن  هار  نیا  تسا و  یهلا  عیارش  اب  تفلاخم  هار  زا  ندیشک  تضایر  یمّود  و  تسا ، نیرترود  هار 
ندرک انز  ناسنا و  نوخ  اصوصخم  نآ و  ندروخ  نتخیر و  نوخ  باـب  نیا  رد  اـهلمع  نیرتگرزب  هک  دـندقتعم  اـهنآ  رّکفت  نیا  هجیتن  رد 

. تسا مراحم  اب  اصوصخم 
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نانز اب  و  دـنناروخیم ، دوش  لخاد  نانآ  قیرط  رد  هک  سک  ره  هب  دـنروخیم و  نآ  زا  دـنزیریم و  هرمخ  رد  ارنآ  دـنزیریم و  نوخ  سپ 
نیا لاثما  و  دـننکیم ، نازیوآ  اههلبزم  رد  و  دـننکیم ، تمرح  کته  ینامـسآ  بتک  زا  و  دـننکیم ، انز  ناشنارهوش  روضح  رد  راد  رهوش 

تشز . ياهراک 
26 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هطلاغم عقاو ، رد  یلو  تسا . اهراک  نیرتگرزب  زا  یئاـهراک  نینچ  حاورا  هب  ندیـسر  يارب  هک  دـنیوگیم  هک  تسا  تسرد  اـهنآ  هدـیقع  هب 
حاورا نآ  هب  لاّصتا  هک  دننادیمن  و  دننادیم . هثیبخ  حاورا  رد  رـصحنم  ار  حاورا  و  دناهتـشاذگن ، قرف  هبّیط  هثیبخ و  حاورا  نیب  دناهدرک و 

ار يراک  نیرتتشز  هک  تسا  ناوارف  نایدا  للم و  باحـصا  يارب  اههطلاغم  نیا  لاثما  تسا و  رارـشا  اـب  مّنهج  لوخد  شتآ و  رد  نتخوس 
. دیامن ظفح  یتسپ  تهافس و  زا  درادهگن و  يروک  ینادرگرس و  زا  ار  ام  دنوادخ  دنتسه ، نآ  یبوخ  دقتعم  دنهدیم  ماجنا  هک 

ملاع رد  مکاح  و  تسا ، كاردا  لّقعت و  نیع  شتقیقح  و  قّقحتم ، تباث و  تسا  یتقیقح  هک  تسا  لـقع  ناـمه  ـالاب  ملاـع  رد  مکاـح  اذـل 
. تسا لهج  نیع  وا  تقیقح  تباث و  تسا  یتقیقح  مهنآ  هک  تسا  سیلبا  نامه  یلفس 

هن تسا ، ینعم  ود  نیمه  هب  هراشا  تسا  هدش  تیاور  یفاک  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  هک  شنایرگـشل  لهج و  و  شنایرگـشل ، لقع و  ثیدح 
مدع يانعم  هب  لهج  سپ  دشاب ) هدشن  اجرباپ  هکلم و  وا  يارب  ملع   ) دشاب ملع  هکلم  مدـع  هک  یلهج  هکلب  ملع  مدـع  يانعم  هب  قلطم  لهج 

لهج و لقع و  ملاع  ود  نیا  هنومن  هک  تشرـس  ود  جازتما  هب  تسا  هدیـسر  ناسنا  تقلخ  هراب  رد  هک  يرابخا  و  درادن . یتقیقح  الـصا  ملع 
. دراد هراشا  دشابیم ، ود  ره  فّرصت  شریذپ  یگنوگچ 

لـهج و زا  تسا  تراـبع  نآ  تـسا و  سیلبا  تموـکح  ندوـب و  یناـملظ  تـهج  زا  دـهد  ماـجنا  ار  یتـشز  راـک  هـک  سک  ره  نـیا  رب  اـنب 
27 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تموکح  ندوب و  ینارون  تهج  زا  دهد  ماجنا  ار  یبوخ  راک  سک  ره  و  تسا . نآ  زا  يرادربنامرف 

. لقع هطساو  هب  رگم  تسین  یکین  ریخ و  چیه  لهج و  ببس  هب  رگم  تسین  يدب  ّرش و  چیه  سپ  تسا  لقع 
و دریذپیمن ، قّقحت  دشابن  لهج  رّخـسم  لعاف  هکنیا  نودب  تلاهج و  نودب  تشز  راک  هک  تسا  نیا  نایب  ٍَۀلاهَِجب ، یلاعت : يادخ  لوق  سپ 

. دشاب تشز  راک  ندرک  دّیقم  يارب  ٍَۀلاهَِجب  ظفل  هک  تسا  یتقو  نآ 
هدمآ دشابیم  وا  یـسدق  سافنا  زا  ام  حاورا  ياهقرو  و  تسام ، ياهندـب  رد  حور  دـننام  هک  ع )  ) قداص رفعج  ماما  ام  يادـتقم  الوم و  زا 
دوباـن شراـگدرورپ  تیـصعم  هار  رد  ار  شدوخ  هک  یتـقو  نآ  رد  دوـشیم ، بکترم  دـشاب - ملاـع  هچ  رگا  هدـنب - هک  یهاـنگ  ره  تسا :

. ثیدح رخآ  ات  تسا ...  لهاج  دنکیم 
لطاب ار  شترطف  هک  یـسک  هکنیا  هب  تسا  یفیطل  ياههراشا  دومن  دّیقم  نآ  هب  ار  تلاهج  و  هغلابم ، نودب  دروآ  درفم  ار  ءوس »  » ظفل هکنیا 
هکنیا و  تسا ، كدنا  دـنکیم  وحم  ار  نآ  هک  یترطف  بنج  رد  یلو  دـشاب  دایز  هچ  رگا  وا  ياهیدـب  دراد  ار  هبوت  دادعتـسا  تسا و  هدرکن 

زین و  تسا . یضرع  تلاهج  اهیدب  ردصم  اریز  دسریمن . الاب  ّدح  هب  تسا و  فیعض  اهیدب  نآ  یلو  دسرب  یئالاب  ّدح  هب  یتشز  رد  هچ  رگا 
. تسا سفن  اب  ریاغم  هک  تسا  لهج  نآ  ببس  یلو  تسا  ناسنا  سفن  هچ  رگا  اهیدب  ردصم  هکنیا  هب  دراد  هراشا 

. دیآیم يدعب  هیآ  رد  هکنانچ  دشاب  هتشادن  هبوت  دادعتسا  هک  تسا  یسک  فالخ  هب  دراوم  نیا  همه  و 
نیا هب  ملع  راد  زا  ندـش  رود  و  دـننکیم ، هبوـت  دـنوش  رود  دوـخ  یلـصا  هاـگیاج  ملع و  راد  زا  هکنیا  نودـب  ینعی  ٍبیِرَق  ْنـِم  َنوـُبُوتَی  َّمـُث 
ّمعا دننکیم  لطاب  ار  ترطف  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  دوشیم و  هتـسب  نآ  اب  اهنآ  هرهوج  هدش و  نّکمتم  لهج  راد  رد  هک  تسا  تروص 
نیب دنکن و  ادیپ  تافانم  تسا  هبوت  نامز  تعـسو  زا  یکاح  هک  يرابخا  اب  ریـسفت  نیا  هکنیا  ات  دـیعب ، ای  دـشاب  بیرق  نامز  رظن  زا  هکنیا  زا 

28 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دنامن . یقاب  ياهطساو  تسا  هدش  رکذ  هیآ  ود  رد  هک  یناسک 
يارب هّللا »  » ظفل رارکت  دنـسم و  رب  نآ  میدـقت  هراشا و  مسا  اب  بلطم  يادا  ریمـض و  ياج  رهاـظ  مسا  نتـشاذگ  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  ُبُوتَی  َکـِئلوُأَف 

. تسین یفخم  اههراشا  نیا  هک  يوحن  هب  تسا  مکح  دیکأت  اهنآ و  نأش  تشادگرزب 
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روما تبقارم  زا  تسا  ترابع  دـنوادخ  تمکح  اریز  تسا . هبوت  شریذـپ  لیلعت  نآ  رد  تسا و  فطع  هلمج  نیا  ًامیِکَح  ًامِیلَع  ُهَّللا  َناـک  َو 
رد ناگدنب  قاقحتسا  دادعتـسا و  هب  دنوادخ  رگید  يوس  زا  و  کچوک . هچ  دشاب و  گرزب  هچ  یّقح ، بحاص  ره  ّقح  ندرک  اطع  قیقد و 

لوبق هدنب  هبوت  هک  دنکیم  اضتقا  ادخ  ملع  تمکح و  لحارم  نیا  همه  رد  دراد و  یهاگآ  شیلصا  يارـس  هب  وا  یکیدزن  هدنب و  هبوت  نیح 
. دوش

28 ص :  هیآ 18 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

انْدَتْعَأ َِکئلوُأ  ٌراَّفُک  ْمُه  َو  َنُوتوُمَی  َنیِذَّلا  َو ال  َنْآلا  ُْتُبت  یِّنِإ  َلاق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَـحَأ  َرَـضَح  اذِإ  یَّتَح  ِتائِّیَّسلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَِّلل  ُۀـَبْوَّتلا  ِتَْسَیل  َو 
(18  ) ًامِیلَأ ًاباذَع  ْمَُهل 

28 ص :  همجرت ..... :

نونکا هک ، دیوگ  هدش ، نامیشپ  تعاس  نآ  رد  دنک ، گرم  هدهاشم  هک  هاگنآ  ات  دزرو  لاغتشا  تشز  لامعا  هب  رمع ، مامت  رد  هک  یسک  و 
سب یباذـع  هورگ  نیا  يارب  دوشن . لوبق  شاهبوت  زین  دریمب ، رفک  لاح  هب  هک  یـسک  ره  زین  و  دـش . دـهاوخن  هتفریذـپ  شاهبوت  مدرک ، هبوت 

. میتخاس اّیهم  كاندرد 

28 ص :  ریسفت ..... :

نانآ هب  رـصحنم  طقف  هبوت  دشاب : هتفگ  یلاعت  يادخ  هک  ایوگ  تسا ، لبق  هیآ  موهفم  دیکأت  نایب و  ِتائِّیَّسلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَِّلل  ُۀـَبْوَّتلا  ِتَْسَیل  َو 
. تسین هبوت  اهنآ  ریغ  رد  تسا و 

َنُولَمْعَی یلبق  هیآ   ) لهج هب  دییقت  نودب  تسا  نیرق  مال  فلا و  هب  هک  عمج  هغیص  تسنآ و  رد  هغلابم  لامتحا  تائیّـسلا »  » ظفل ندروآ  رد  و 
لطاـب ار  ترطف  دـنزادنا ، ریخأـت  هب  ارنآ  هدرک ، ادرف  زورما و  يراـگنا و  لهـس  هبوـت  رد  هک  یناـسک  هکنیا  هب  تسا  هراـشا  ٍۀـَلاهَِجب ) َءوُّسلا 
هدنامن یقاب  اهنآ  تاوذ  لهج و  نیب  یگناگود  یئادج و  و  تسا ، هدش  لهج  نانآ  هرهوج  دـننک ، لطاب  ار  ترطف  هک  یناسک  و  دـناهدرک ،

، دشاب كدـنا  اهراک  نآ  یتشز  هچ  رگا  تسا  لهج  رب  ینتبم  ناشدوجو  هرهوج  هکنیا  باب  زا  نانآ  تشز  ياهراک  اهیدـب و  هکنیا  تسا و 
، تسا اهیتشز  عیمج  ردصم  هک  تسا  لهج  ناشرهوج  اریز  دنتـسه ، اهیتشز  عیمج  هدنروآ  اجب  نانآ  هکنیا  و  دـسریم . یتشز  تیاهن  هب 

یناسک يارب  هبوت  دـشاب : هدومرف  دـنوادخ  هک  ایوگ  تسا ، تشز  هانگ و  نآ  دـهدیم  ماجنا  یلمع  ره  دـشاب  لـهج  شرهوج  هک  یـسک  و 
دنهدیم . ماجنا  ار  ناهانگ  یتشز و  همه  هک  تسین 

29 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدمآ  رابخا  رد  هکنانچ  دنیبب  ار  گرم  هک  هاگنآ  ات  ینعی  ُتْوَْملا  ُمُهَدَحَأ  َرَضَح  اذِإ  یَّتَح 

چیه رب  هک  تسا  يّدـحب  ریقحت  دـیکأت و  هیآ  نیا  رد  ًامِیلَأ و  ًاباذَـع  ْمَُهل  انْدَـتْعَأ  َِکئلوُأ  ٌراَّفُک  ْمُه  َو  َنُوتوُمَی  َنیِذَّلا  َال  َو  َنْآلا  ُْتُبت  یِّنِإ  َلاق 
. هبوت رکذ  هب  تشگزاب  تهج  ترشاعم  بادآ  تایآ  نیب  تسا  هضرتعم  هیآ  نیا  هک  ایوگ  تسین و  یفخم  سک 

29 ص :  هیآ 19 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]
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هراشا

َّنُهوُرِشاع َو  ٍۀَنِّیَبُم  ٍۀَشِحاِفب  َنِیتْأَی  ْنَأ  َّالِإ  َّنُهوُُمْتیَتآ  ام  ِضْعَِبب  اُوبَهْذَِتل  َّنُهُولُضْعَت  َو ال  ًاهْرَک  َءاسِّنلا  اُوثَِرت  ْنَأ  ْمَُکل  ُّلِحَی  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
(19  ) ًارِیثَک ًاْریَخ  ِهِیف  ُهَّللا  َلَعْجَی  َو  ًاْئیَش  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یسَعَف  َّنُهوُُمتْهِرَک  ْنِإَف  ِفوُْرعَْملِاب 

29 ص :  همجرت ..... :

یتمسق هک  دینکن  یئوج  هناهب  يریگتخس و  نانز  رب  دیریگ و  ثاریم  هب  ربج  هارکا و  هب  ار  نانز  هک  تسین  لالح  امـش  يارب  نامیا  لها  يا 
فاصنا و اب  یناگدنز  رد  اهنآ  اب  دوش و  راکـشآ  اهنآ  زا  یتفلاخم  یتشز و  لمع  هکنآ  رگم  دـیریگب . روج  هب  دـیاهدرک  اهنآ  رهم  هچنآ  زا 

ریخ ادـخ  هک  یلاح  رد  تسا  امـش  دنـسپان  هک  اهزیچ  اسب  هک  دـینکن ، تهارک  راهظا  دـشابن  امـش  دنـسپلد  هکنانچ  و  دیـشاب ، راـتفر  شوخ 
. تسا هتشاد  رّرقم  نآ  رد  يرایسب 

30 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

30 ص :  ریسفت ..... :

نییعت البق  هک  يرهم  نامه  اب  ار  تّیم  نارـسمه  حاکن ، ناثراو  تّیلهاج  رد  نوچ  ًاهْرَک  َءاسِّنلا  اُوثَِرت  ْنَأ  ْمَُکل  ُّلِحَی  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
(. دناسریم ار  یهن  نامه  هیآ  نیا   ) دندش یهن  راک  نیا  زا  مالسا  رد  دندربیم ، ثرا  هب  دوب  هدش 

زا یتمـسق  َّنُهوُُمْتیَتآ  ام  ِضْعَِبب  اُوبَهْذَِتل  دیناوتب  دینزب و  ررـض  اهنآ  هب  هکنیا  يارب  دـینکن  عنم  ندرک  حاکن  زا  ار  اهنآ  ینعی  َّنُهُولُـضْعَت  َو ال 
. تسا عیاش  ام  نامز  رد  نآلا  هکنانچ  دیریگب ، اهنآ  زا  ار  رهم 

زا نتفرگ  هیدف  تروص  نیا  رد  هک  دوش  نارسمه  نیب  فالتخا  قاقـش و  بجوم  هک  دنوش  بکترم  يزیچ  رگم  ٍۀَنِّیَبُم  ٍۀَشِحاِفب  َنِیتْأَی  ْنَأ  اَّلِإ 
. تسا زیاج  نادرم  يارب  علخ ، قالط  لوبق  نآ و  ریغ  رهم و 

یناسک اب  اصوصخم  تسا  حودمم  دشاب  هک  سک  ره  اب  ددنسپب ، ار  نآ  عرش  لقع و  هک  يوحن  هب  ترشاعم  نسح  ِفوُْرعَْملِاب  َّنُهوُرِشاع  َو 
. تسا هدش  وت  كولمم  رهم  ببس  هب  هک  يدازآ  نز  اب  اصوصخم  دنشاب و  صخش  تسد  ریز  هک 

30 ص :  هیآ 20 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(20  ) ًانِیبُم ًاْمثِإ  َو  ًاناتُْهب  ُهَنوُذُخَْأت  َأ  ًاْئیَش  ُْهنِم  اوُذُخَْأت  الَف  ًاراْطِنق  َّنُهادْحِإ  ُْمْتیَتآ  َو  ٍْجَوز  َناکَم  ٍْجَوز  َلاْدِبتْسا  ُُمتْدَرَأ  ْنِإ  َو 

30 ص :  همجرت ..... :

زاب وا  رهم  زا  يزیچ  دـیابن  هّتبلا  دـیاهدرک  رهم  وا  رب  يرایـسب  لام  دـینک و  رایتخا  رگید  ینز  وا  ياـج  هب  هدرک  اـهر  ار  ینز  دـیهاوخ  رگا  و 
. تسا راکشآ  راک  نیا  یتشز  شحاف و  یهانگ  نیا  و  دیریگیم ؟ ار  وا  رهم  وا ، هب  ندز  تمهت  هلیسو  هب  ایآ  دیریگ .

30 ص :  ریسفت ..... :
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نز يارب  دریگب و  هیدـف  وا  زا  اـت  دزیم  ناـتهب  غورد و  یلبق  نز  هب  دریگب  يدـیدج  نز  تساوـخیم  يدرم  هاـگ  ره  هک  تسا  هدـش  هـتفگ 
درک . عنم  راک  نیا  زا  ار  اهنآ  یلاعت  يادخ  سپ  دنک ، فرص  دیدج 

31 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

31 ص :  هیآ 21 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(21  ) ًاظِیلَغ ًاقاثیِم  ْمُْکنِم  َنْذَخَأ  َو  ٍضَْعب  یلِإ  ْمُکُضَْعب  یْضفَأ  ْدَق  َو  ُهَنوُذُخَْأت  َْفیَک  َو 

31 ص :  همجرت ..... :

یمکحم دهع  تّیجوز و  دقع  لباقم  رد  نانز  نآ  تسا و  هدیسر  ّقح  هب  یـسک  ره  هک  یتروص  رد  تفرگ  دیهاوخ  ار  نانآ  رهم  هنوگچ  و 
. دناهتفرگ هّیرهم  امش  زا  دناهتسب  هک 

31 ص :  ریسفت ..... :

هک يرهم  اب  و  دیاهدش ، دنمهرهب  رگیدکی  زا  هک  یلاح  رد  دیریگیم  سپ  زاب  هنوگچ  ٍضَْعب  یلِإ  ْمُکُـضَْعب  یـْضفَأ  ْدَـق  َو  ُهَنوُذُـخَْأت  َْفیَک  َو 
. دیاهتخاس لالح  دوخ  يارب  ار  وا  محر  دیاهداد 

مکحم ماکحا  نآ  رب  هداد و  رارق  نارـسمه  نیب  دـیکا  قاثیم  ارنآ  دـنوادخ  هک  تسا  ياهملک  زا  ترابع  نآ  ًاظِیلَغ و  ًاـقاثیِم  ْمُْکنِم  َنْذَـخَأ  َو 
. تسا تباث  جوز  ندرگ  رب  هجوز  يارب  ای  تسا  هجوز  ندرگ  رب  جوز  يارب  هک  تسا  یماکحا  نآ  تسا و  هتخاس  ّبترتم  ار  يرایسب 

31 ص :  هیآ 22 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(22  ) ًالِیبَس َءاس  َو  ًاتْقَم  َو  ًۀَشِحاف  َناک  ُهَّنِإ  َفَلَس  ْدَق  ام  َّالِإ  ِءاسِّنلا  َنِم  ْمُکُؤابآ  َحَکَن  ام  اوُحِْکنَت  َو ال 

31 ص :  همجرت ..... :

يراک نیا  اریز  تشذگ . رد  نآ  زا  ادخ  دـیاهدرک ، ّتیلهاج  نامز  رد  نیا  زا  شیپ  هچنآ  اّما  دـیرآ  حاکن  رد  دـیابن  ار  ردـپ  نز  سپ  نیا  زا 
. تسا حیبق  یلمع  ادخ و  ضوغبم  تشز و  تسا 

31 ص :  ریسفت ..... :

حاکن هب  ار  رتالاب ) دـج و  ای   ) ردـپ نز  رگا  هک  تسا  ءابآ  دوریم  الاب  ّدـج  ردـپ و  زا  هک  هچ  ره  ِءاسِّنلا  َنِم  ْمُکُؤابآ  َحَـکَن  ام  اوُحِْکنَت  ـال  َو 
دش . دیهاوخ  تبوقع  ّقحتسم  دیرآ 
32 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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ندومن دّیقم  هن  تسا  بلطم  نایب  ءاسّنلا » نم   » رکذ تسین و  نآ  رب  یتبوقع  هک  دـیاهداد  ماجنا  هتـشذگ  رد  هک  هچنآ  رگم  َفَلَـس  ْدَـق  ام  اَّلِإ 
. نآ

ضوغبم حاـکن  ینعی  تقم  حاـکن »  » ار جاودزا  عون  نیا  تّورم  ناـبحاص  نوچ  تسا  یتـقم  تشز و  راـک  نیا  هک  ًاـتْقَم  َو  ًۀَـشِحاف  َناـک  ُهَّنِإ 
. دنتفگیم هدش  بضغ  دنزرف  ار  حاکن  نآ  دنزرف  و  دندیمانیم ،

. دناشکیم شتآ  هب  تبقاع  تسا و  لهج  لها  هار  هک  تسا  يدب  هار  هچ  هار  نیا  اًلِیبَس و  َءاس  َو 
هک دوب  راوازـس  ُمُِکئاْنبَأ  ُِلئالَح  َو  دومرف : دنوادخ  یتقو  هک  یلاح  رد  دادـن  رارق  دـیآیم  ادـعب  هک  یتاّمرحم  نمـض  رد  دـنوادخ  ار  نیا  و 

عیاش ردـپ  نز  دـننام  اهنآ  نیب  تسا  مارح  ناشحاکن  هک  یئاهنز  ریاس  حاکن  هک  اریز  درک ، رکذ  اهنت  ار  نآ  و  مکئاـبآ ) لـئالح  و   ) دـیوگب
. تسا بولطم  نآ  میرحت  دیکأت  نآ و  ندرک  رکذ  اهنت  دوب  عیاش  یلیخ  یکی  نیا  نوچ  و  دوبن ،

32 ص :  هیآ 23 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َو ْمُکَنْعَـضْرَأ  ِیتَّـاللا  ُمُُکتاـهَّمُأ  َو  ِتْخُأـْلا  ُتاـَنب  َو  ِخَأـْلا  ُتاـَنب  َو  ْمُُکتـالاخ  َو  ْمُُکتاَّمَع  َو  ْمُُکتاوَـخَأ  َو  ْمُُکتاـَنب  َو  ْمُُکتاـهَّمُأ  ْمُْکیَلَع  ْتَـمِّرُح 
الَف َّنِِهب  ُْمْتلَخَد  اُونوُکَت  َْمل  ْنِإَف  َّنِِهب  ُْمْتلَخَد  ِیتَّاللا  ُمُِکئاِسن  ْنِم  ْمُکِروُجُح  ِیف  ِیتَّاللا  ُمُُکِبئابَر  َو  ْمُِکئاـِسن  ُتاـهَّمُأ  َو  ِۀَـعاضَّرلا  َنِم  ْمُُکتاوَخَأ 

(23  ) ًامیِحَر ًاروُفَغ  َناک  َهَّللا  َّنِإ  َفَلَس  ْدَق  ام  َّالِإ  ِْنیَتْخُْألا  َْنَیب  اوُعَمَْجت  ْنَأ  َو  ْمُِکبالْصَأ  ْنِم  َنیِذَّلا  ُمُِکئاْنبَأ  ُِلئالَح  َو  ْمُْکیَلَع  َحانُج 

32 ص :  همجرت ..... :

یعاضر و نارهاوخ  یعاضر و  ناردام  رهاوخ و  رتخد  ردارب و  رتخد  هلاخ و  هّمع و  رهاوخ و  رتخد و  ردام و  اب  جاودزا  امـش  رب  دـش  مارح 
یکاب دیهد  قالط  هدرکن  نز  اب  لوخد  رگا  سپ  دیشاب  هدرک  ترشابم  نز  اب  رگا  دناهدش  تیبرت  امش  نماد  رد  هک  نز  نارتخد  نز و  ردام 

رگم رهاوخ  ود  نایم  عمج  دش  مارح  زین  امش و  هدناوخ  رسپ  نز  هن  یبلص  نادنزرف  نز  دش  مارح  زین  و  دینک ، جاودزا  شرتخد  اب  هک  تسین 
هدنـشخب و ناگدنب  ّقح  رد  دنوادخ  اریز  تشذگ  رد  نآ  زا  ادخ  هک  دـشاب  هتفرگ  ماجنا  تّیلهاج  رـصع  رد  مکح  نیا  لوزن  زا  شیپ  هکنآ 

. تسا نابرهم 
33 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

33 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

. دوش مارح  امش  رب  هک  دوشیم  مولعم  ماقم  لاح و  هنیرق  هب  ناردام  اب  حاکن  ْمُُکتاهَّمُأ  ْمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح 
تانب میمعت  اهگرزب و  ردام  اههّدـج و  هب  تبـسن  تاهّما  میمعت  ِتْخُْألا  ُتاَنب  َو  ِخَْألا  ُتاَنب  َو  ْمُُکتالاخ  َو  ْمُُکتاَّمَع  َو  ْمُُکتاوَخَأ  َو  ْمُُکتاـَنب  َو 

و تسین ، یفالتخا  نیقیرف  نیب  رتنیئاپ  ای  دـنور  الاب  هچ  ره  ود  نآ  تمرح  رد  دـنکیم و  هدافا  ظفل  رهاظ  هک  تسا  يزیچ  اههون  هب  تبـسن 
زا هک  یعورف  و  عورف ، لوصا و  همه  هک  تسا  نیا  كالم  تسا و  یبسن  تامّرحم  نایب  نیا  دور و  ـالاب  هچ  ره  هلاـخ  هّمع و  تسا  نینچمه 
هب ای  تسا  ریش  عاضر و  ببس  هب  ای  دوشیم  مارح  ببس  اب  هک  هچنآ  و  تسا . هدش  مارح  بسن  ببس  هب  دوشیم ، یشان  یلصا  نادنواشیوخ 
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: دومرف درک و  نایب  یلاعت  يادخ  هک  عنام  دوجو  ببس  هب  ای  يداماد و  ببس 
. دناهدرک نایب  ام  يارب  باتک  لها  ارنآ  لیصفت  هک  یعاضر  تامّرحم  یلامجا  نایب  ِۀَعاضَّرلا  َنِم  ْمُُکتاوَخَأ  َو  ْمُکَنْعَضْرَأ  ِیتاَّللا  ُمُُکتاهَّمُأ  َو 
. تسا هدش  مارح  يداماد  ّتلع  هب  هک  تسا  يدراوم  نایب  رد  دعب ، هب  اجنیا  زا  تسا ، مارح  امش  رب  ناتنارسمه  ناردام  ْمُِکئاِسن و  ُتاهَّمُأ  َو 
نآ ردام  دشاب  قداص  وا  رب  يرسمه  هملک  افرع  هک  ینز  ره  سپ  تسا  یفرع  قیداصم  عبات  اهناونع  تساهناونع و  عبات  ماکحا ، هک  نادب 
رظن و  تسین . مارح  وا  اب  حاکن  هیآ ، رهاـظ  قبط  دـشابن  قداـص  وا  دروم  رد  اـفرع  يرـسمه  هملک  هک  یـسک  و  تسا ، مارح  درم  نآ  رب  نز ،

. تسین لالح  حاکن ) نودب   ) وا هب  ندرک 
قّقحت نیفرط  زا  یتمدـخ  طالتخا و  ای  دـشاب ، درم  نیا  تسد  ریز  نز  نآ  لالح ، دـقع  زا  سپ  هک  تسا  وحن  نیا  هب  اـی  تبـسن  نیا  قدـص 

، دـشاب هعتم  دـقع  طقف  رگا  اّما  و  دوشب . تبـسن  نیا  قدـص  بجوم  هک  ییاهزیچ  زا  اهنیا  ریغ  ای  دریگ ، تروص  تعماجم  عّتمت و  ای  دریذـپ 
. دشاب عاتمتسا  لباق  ریغ  ریغص و  هدش ، دقع  رتخد  رگا  اصوصخم  ددرگ ، اهتبسن  نیا  قدص  بجوم  هک  تسا  لکشم 

ندوب حیحـص  هراب  رد  هک  هچنآ  هب  دراد  تافانم  هیآ  رهاظ  اب  هکنیا  اب  تسا ، هدـش  ناونع  لوخد ، هب  جایتحا  اهنآ  رد  هک  يرابخا  لمح  اذـل 
ددرگ . لالح  مارح  رظن  دوش و  مارح  لالح ، جرف  هک ، دوشن  مزال  ات  مینک  هّیقت  رب  لمح  ارنآ  هک  تسا  رتهب  میتفگ ، تبسن  نیا  قدص 

34 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا قدص  نیا  بابسا  زا  یکی  لوخد  دنک و  قدص  تبسن  نیا  تمرح ، هب  مکح  رد  دیاب  دنشاب : هتفگ  ع )  ) هّمئا هک  ایوگ 

هک تسا  یگرزب  لاکـشا  راک  نیا  رد  ناردام  هب  رظن  ندـش  لالح  تهج  ریغـص ، نارتخد  دـقع  زا  تسا ، هدـش  عیاش  هک  هچنآ  نیا ، رب  اـنب 
، تسا هدش  ءانثتـسا  هک  یئاهاج  نا  ریغ  زا  ندرک  هاگن  زا  هک  تسا  وحن  نیدب  زا  تسا و  هدش  طایتحا  تیاعر  دروم  نیا  رد  حیحـص  شور 
، دیامن بانتجا  زین  وا  « 1  » عضب لیلحت  زا  هکنیا  و  دنک ). هاگن  دناوتیم  ندب  زاجم  ياهاج  هب  طقف  ینعی   ) دیامن بانتجا  ریغص ، رتخد  ردام  زا 

. ددرگن تاهبش  نیا  رود  الصا  هکنیا  ای 

34 ص :  سکعلاب .....  رسپ و  رب  ردپ  زینک  تمرح  قیقحت 

رد هک  دشاب  ینارتخد  ندرک  دّیقم  هکنیا  هن  تسا ، تمرح  تّلع  نایب  يارب  ْمُکِروُجُح  ِیف  نانز  رتخد  رکذ  ْمُکِروُجُح  ِیف  ِیتاَّللا  ُمُُکِبئابَر  َو 
__________________________________________________

تخادرپ هک  یلام  ای  لوپ  و  زینک ، ندیرخ  ای  ّتقوم  ای  دشاب  مئاد  دقع  اب  هچ  لاح  ندرک ، لالح  دوخ  يارب  ار  ینز  ینعی  عضب ، لیلحت  ( 1)
. دنیوگ عضبلا  ّقح  دوشیم 

35 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنشاب هتفای  شرورپ  امش  رانک 

نایب ار  نآ  موهفم  درکن و  افتکا  نآ  هب  اذل  و  تسا . هتفرگ  تروص  لوخد  اهنآ  رب  هک  تسا  ینانز  رب  دـییقت  َّنِِهب  ُْمْتلَخَد  ِیتاَّللا  ُمُِکئاِسن  ْنِم 
: دومرف درک و 

نآ هن  دـنورب ، نیئاپ  هک  هچ  ره  امـش  نادـنزرف  نانز  ْمُِکبالْـصَأ  ْنِم  َنیِذَّلا  ُمُِکئاْنبَأ  ُِلئالَح  َو  ْمُْکیَلَع  َحانُج  ـالَف  َّنِِهب  ُْمْتلَخَد  اُونوُکَت  َْمل  ْنِإَـف 
. دنناوخیم امش  نادنزرف  مدرم  هک  ار  یناسک 

، دقع دّرجم  هب  هچ  رگا  زینک  ینعی  نیمی  کلم  اّما  و  تسا . لالح  درم  رب  نز  دناسرب  ار  ندوب  لالح  هک  يدقع  هغیص  ندناوخ  ضحم  هب  و 
تمدخ ضحم  یهاگ  زینک  دـیرخ  کلم و  دـقع  اریز  دوشیمن ، مارح  يرگید  رب  رـسپ  ای  ردـپ  زا  دـقع  نیا  ضحم  هب  یلو  دوشیم  لالح 

زا دش  رهاظ  دقع  نیا  رد  عّتمت  ياههناشن  رگا  دش  عقاو  کلم  دقع  هاگ  ره  و  تسا . ود  ره  يارب  یهاگ  و  تسا ، عّتمت  يارب  یهاگ  و  تسا ،
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. سکعلاب دنکیم و  مارح  ردپ  رب  ار  رسپ  كولمم  هک  تسا  حاکن  دقع  هلزنم  هب  نامه  سپ  زیمآ ، توهش  هاگن  هسوب و  سمل و  لیبق 
تمرح دننام  و  دنک ، فّرـصت  دهاوخب  هک  وحن  ره  هب  وا  رد  دناوتیم  تسا و  تاکولمم  ریاس  دننام  زینک  نآ  دشن  رهاظ  اههناشن  نآ  رگا  و 

تسا و مارح  دـنزرف  رب  تسا  هدرک  سمل  توهـش  اب  ار  وا  ای  هدرک و  هاگن  توهـش  اب  ردـپ  هک  ار  يزینک  نیا  رب  انب  دوشیمن  مارح  يداماد 
. سکعلاب

. تسا هدیسرن  ع )  ) هّمئا زا  ّیصن  نآ  رب  تسا و  قرافلا  عم  سایق  زینک  هب  دازآ  نز  قاحلا  اّما  و 
تلاهج و زا  یشان  نوچ  تسین  امش  رب  یتبوقع  هدوب ) مه  اب  رهاوخ  ود  حاکن  هک   ) هتشذگ يارب  َفَلَـس  ْدَق  ام  اَّلِإ  ِْنیَتْخُْألا  َْنَیب  اوُعَمَْجت  ْنَأ  َو 

. دراد لاکشا  مه  اب  رهاوخ  ود  حاکن  دعب  هب  نیا  زا  و  تسا ، هدوب  ینادان 
دوش  عقاو  ینادان  لهج و  هیحان  زا  هک  ار  هچنآ  ًاروُفَغ  َناک  َهَّللا  َّنِإ 

36 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دنکیمن . هذخاؤم  دنکن  ادخ  تفلاخم  ادمع  هک  ار  یسک  ًامیِحَر و  دشخبیم  دنوادخ 

37 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
مجنپ ءزج 

37 ص :  هیآ 24 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َنیِِحفاسُم َْریَغ  َنِینِـصُْحم  ْمُِکلاْومَِأب  اوُغَْتبَت  ْنَأ  ْمُِکلذ  َءارَو  ام  ْمَُکل  َّلِحُأ  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َباتِک  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  َّالِإ  ِءاـسِّنلا  َنِم  ُتانَـصْحُْملا  َو 
(24  ) ًامیِکَح ًامِیلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ِۀَضیِرَْفلا  ِدَْعب  ْنِم  ِِهب  ُْمْتیَضاَرت  امِیف  ْمُْکیَلَع  َحانُج  َو ال  ًۀَضیِرَف  َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآَف  َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْسا  اَمَف 

37 ص :  همجرت ..... :

امـش رب  دیاهدش . کلام  فّرـصتم و  ادخ » مکح  هب  راّفک  ياهگنج  رد   » هک ار  نانز  نآ  رگم  دـش  مارح  امـش  رب  زین  رادرهوش  نانز  حاکن  و 
دوخ لام  هب  هک  تسا  لالح  دش  رکذ  هک  نآ  زا  ریغ  ینز  ره  و  دینکن ) حاکن  دش  دای  تمرح  هب  هک  یئاهنز  اب  و   ) دیشاب ادخ  وریپ  هک  تسا 

دیزادرپب نانآ  هب  تساهنآ  دزم  هک  ار  نّیعم  رهم  نآ  دـیوش ، دـنمهرهب  اهنآ  زا  هکنانچ  سپ  دـینک ، انز  هکنآ  هن  دـیریگب  یئوشاـنز  قیرط  هب 
. تسا هاگآ  روما  قیاقح  هب  اناد و  ادخ  هّتبلا  دینک  یضارت  مه  اب  يزیچ  هب  مه  رهم  نییعت  زا  دعب  هک  امش  رب  تسین  یکاب 

37 ص :  ریسفت ..... :

. درک جاودزا  اهنآ  اب  ناوتیمن  تسا  ریغ  كولمم  اهنآ  عضب  نوچ  رادرهوش  نانز  ِءاسِّنلا  َنِم  ُتانَصْحُْملا  َو 
ياهدرب رایتخا  تحت  هک  ینازینک  و  تسا ، لالح  امـش  رب  اهنآ  حاکن  دـناهدوب ، رفاک  اهنآ  نارـسمه  هک  يریـسا  نانز  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  اَّلِإ 

. تسا قالط  هلزنم  هب  اهنآ ، نتخورف  زین  تسا و  هدش  نازینک  نآ  زا  يریگ  هرانک  هب  رما  هک  دنتسه ،
(. تسا هدرک  بجاو   ) تسا هتشون  امش  رب  ار  ماکحا  نآ  دنوادخ  ینعی  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َباتِک 

نز و نیب  عمج  یعاضر و  تامّرحم  ریاس  اریز  دـناهدرک ، نایب  ام  يارب  ارنآ  نآرق  لها  تسا و  لـمجم  زین  نیا  ْمُِکلذ  َءارَو  اـم  ْمَُکل  َّلِـحُأ  َو 
دشابیمن . لالح  هک  یلاح  رد  تسین ، روکذم  هیآ ، رد  اهنآ  هزاجا  نودب  شاهلاخ  ای  هّمع 
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38 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دینکن نانز  دینک و  ظفح  یعرش  حاکن  اب  ار  ناتدوخ  ینعی  َنیِِحفاسُم  َْریَغ  َنِینِصُْحم  ْمُِکلاْومَِأب  اوُغَْتبَت  ْنَأ 

ار اهنآ  رجا  سپ  تسا . نارـسمه  هلمج  زا  دیدرک  عاتمتـسا  دـیدرب و  هرهب  اهنآ  زا  هک  ینانز  سپ  َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآَف  َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْـسا  اَمَف 
. تسا ریمض  ياجب  روجا »  » ظفل ینعم  نیا  رب  انب  دیهدب . نانآ  دوخ  هب  دیدش  دنمهرهب  نانز  زا  هک  ار  یلام  هکنیا  ای  دیهدب ،

. تسا لالح  هعتم  هکنیا  رب  تسا  حضاو  یلیلد  لجا » یلا   » تئارق رب  انب  تّدم  رکذ  و  روجا »  » رکذ عاتمتسا و  ظفل  و 
. تسا هدش  بجاو  امش  رب  دقع  ببس  هب  هک  یلاح  رد  ای  یندش  بجاو  تسا  هدش  بجاو  ینعی  ًۀَضیِرَف 

. دنریگن ار  هضیرف  زا  يزیچ  دنناوتیم  زین  نانز  و  دیهدب ، هضیرف  زا  رتدایز  دیناوتیم  نادرم ، امش  ینعی  ِِهب  ُْمْتیَضاَرت  امِیف  ْمُْکیَلَع  َحانُج  َو ال 
. تسا هدیقع  نیمه  رب  عّتمت  دقع  هب  لئاق  هکنانچ  تسا  عّتمت  دقع  ناکرا  زا  رجا  هک  دراد  نیا  هب  راعشا  هلمج  نیا  ِۀَضیِرَْفلا  ِدَْعب  ْنِم 

امـش نیب  تّدم  هاگ  ره  دنک  دایز  ار  تّدم  وا  ینک و  دایز  وت  ار  رهم  هک  تسین  یکاب  «: 1  » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  و 
هکنیا رگم  تسین  لـالح  وـت  ریغ  رب  و  دـشاب ، ود  ره  تیاـضر  دـیاب  هّتبلا  هک  مدرک  لـالح  يرگید  تّدـم  اـت  ارت  نم  یئوـگیم : دـش  ماـمت 

. تسا ضیح  ودنآ  هّدع  دوش و  یضقنم  شاهّدع 
__________________________________________________

اهتّدع و   ) ردصملا یف  دری  مل  ح 77  ص 268 / ج 7 / بیذهتلا : ناتضیح ،) اهتّدع  و   ) ردصملا یف  دری  مل  ح 1  ص 10 / ج 5 / یفاکلا : ( 1)
ج راونالا : راحب  ص 439 ، ج 1 / یفاّصلا : ریسفت  ح 9 ، ص 360 / ج 1 / ناهربلا : ریسفت  ح 86 ، ص 233 / ج 1 / یشایعلا : ریسفت  ناتضیح ،)

ح 16. ص 314 / / 103
39 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

یگتـسب مکح  حـلاصم و  هب  هک  تفرگ  رظن  رد  یتاـیاغ  نآ  رد  دوـمن و  لـالح  یهاـگآ  يور  زا  ار  هعتم  سپ  ًاـمیِکَح  ًاـمِیلَع  َناـک  َهَّللا  َّنِإ 
. تشاد

39 ص :  هیآ 25 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ْمُکُضَْعب ْمُِکنامیِِإب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  ِتانِمْؤُْملا  ُمُِکتایَتَف  ْنِم  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  ْنِمَف  ِتانِمْؤُْملا  ِتانَصْحُْملا  َحِْکنَی  ْنَأ  ًالْوَط  ْمُْکنِم  ْعِطَتْسَی  َْمل  ْنَم  َو 
َْنیَتَأ ْنِإَف  َّنِصْحُأ  اذِإَف  ٍنادْـخَأ  ِتاذِـخَّتُم  َو ال  ٍتاِحفاسُم  َْریَغ  ٍتانَـصُْحم  ِفوُْرعَْملِاب  َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآ  َو  َّنِِهلْهَأ  ِنْذِِإب  َّنُهوُحِْکناَـف  ٍضَْعب  ْنِم 
(25  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ْمَُکل  ٌْریَخ  اوُِربْصَت  ْنَأ  َو  ْمُْکنِم  َتَنَْعلا  َیِشَخ  ْنَِمل  َِکلذ  ِباذَْعلا  َنِم  ِتانَصْحُْملا  یَلَع  ام  ُفِْصن  َّنِْهیَلَعَف  ٍۀَشِحاِفب 

39 ص :  همجرت ..... :

رایتخا ینز  هب  دـیدش ، نآ  کلام  هک  هنمؤم  نازینک  سپ  دریگ ، نامیا  اب  ياسراپ  دازآ  ناـنز  هک  دـشابن  نآ  یئاـناوت  تعـسو و  ار  هک  ره  و 
هنمؤم نازینک  اب  سپ  دنناسکی  هبتر  رد  رگید و  یضعب  سنج  زا  یضعب  همه  نامیا  لها  هک  تسا ، هاگآ  امـش  نامیا  بتارم  هب  ادخ  دینک و 

سپ زابقیفر ، هن  راکانز و  هن  دنشاب ، فیفع  هک  یناکزینک  نآ  دیهدب ، تسا  هدش  نّیعم  هچنادب  ار  اهنآ  رهم  دینک و  جاودزا  شکلام  نذا  اب 
ینز هب  ار  زینک   ) مکح نیا  تسا ، دازآ  ياـسراپ  ناـنز  باذـع  فصن  اـهنآ  رب  دنزرـس  اـهنآ  زا  یتـشز  لـمع  هکناـنچ  دـندرک  رهوش  نوچ 

تیبرت هناخ و  مظن   ) يارب دیریگب ) دازآ  ینز  هتفای  تعسو  ات   ) دینک ربص  رگا  دتفیب و  جنر  هب  ادابم  دسرتب  هک  تسا  یـسک  هراب  رد  نتفرگ )
. تسا نابرهم  هدنشخب و  ادخ  تسا و  رتهب  امش ) نادنزرف 
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39 ص :  ریسفت ..... :

فیلاکت نانآ  حاکن  رد  هک  ور  نآ  زا  دریگ ، اسراپ  دازآ  نانز  دناوتن  یـسک  ِتانِمْؤُْملا  ِتانَـصْحُْملا  َحِْـکنَی  ْنَأ  ًالْوَط  ْمُْکنِم  ْعِطَتْـسَی  َْمل  ْنَم  َو 
ُمَلْعَأ ُهَّللا  َو  ِتانِمْؤُْملا ، ُمُِکتاـیَتَف  ْنِم  ْمُُکناـْمیَأ  ْتَکَلَم  اـم  ْنِمَف  دراد ، دوجو  «، 1  » هماسق نکـسم و  كاـشوپ و  هقفن و  لـیبق  زا  تسا  یتخس 

هک يزینک  اسب  هچ  تسا ، هاگآ  رارـسا  هب  دنوادخ  هک  اریز  دینک  افتکا  نامیا  رهاظ  هب  و  دینک ، حاکن  نامیا  اب  نازینک  اب  دیاب  سپ  ْمُِکنامیِِإب 
. تسا رتکبس  امش  رب  جرخ  شاعم و  بسح  هب  زینک  و  دشاب . دازآ  زا  رترب  نامیا  رد 

اهنآ اب  ناشنابحاص  نذا  هب  دیاب  َّنِِهلْهَأ و  ِنْذِِإب  َّنُهوُحِْکناَف  دیتسه  مه  دننام  همه  مالـسا  و  ع )  ) مدآ هب  تبـسن  رد  ینعی  ٍضَْعب  ْنِم  ْمُکُـضَْعب 
دوشیم . انز  نذا  نودب  و  دینک ، حاکن 

40 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنشابن راک  انز  ٍتاِحفاسُم  َْریَغ  رگا  دیهد ، یکین  هب  ار  ناشرهم  فیفع  نانز  هب  ینعی  ٍتانَصُْحم  ِفوُْرعَْملِاب  َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآ  َو 

. دنشاب هتشادن  یناهنپ  یناتسود  ٍنادْخَأ و  ِتاذِخَّتُم  َو ال 
. دندمآ رد  يرسمه  هب  جیوزت  ببس  هب  نوچ  َّنِصْحُأ  اذِإَف 

. دندرک انز  رگا  ٍۀَشِحاِفب  َْنیَتَأ  ْنِإَف 
هزادـنا هب  ار  نازینک  ناگدـنب و  هیآ  قبط  رب  تساهنآ . رب  اسراپ  دازآ  ناـنز  باذـع  فصن  ِباذَْـعلا  َنِم  ِتانَـصْحُْملا  یَلَع  اـم  ُفِْصن  َّنِْهیَلَعَف 

هک تسا  متـشه  هبترم  رد  دوب و  دهاوخ  بیترت  نامه  هب  اهنآ  ّدح  هبترم  تشه  ات  دنتـشگرب  رگا  سپ  دننزیم ، ّدـح  دازآ  نانز  ّدـح  فصن 
. دنوشیم هتشک  رگید 

ّدح یگدرب و  هک  تسا  هدرک  محر  وا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  يارب  دوشیم  هتـشک  متـشه  هبترم  رد  هکنیا  «: 2  » تسا ع )  ) رقاب ماـما  زا  و 
(. دازآ ازج  رظن  زا  یلو  دشاب  هدرب  قوقح  رظن  زا  هک   ) دهد رارق  اجکی  ار  دازآ  نانز 

__________________________________________________

. دش رکذ  شیپ  تاحفص  یقرواپ  رد  هماسق  حیضوت  ( 1)
ص 136. ج 1 / یمقلا : ریسفت  ص 442 و  ج 1 / یفاّصلا : ریسفت  ( 2)

41 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ای دشاب  هتشاد  جوز  هچ  دوشیم ، هدز  هنایزات  دازآ  نز  ّدح  فصن  هزادنا  هب  دومرف : دنکیم  انز  هک  يزینک  دروم  رد  « 1 ( » ع  ) رقاب ماما  زا  و 

. دشاب هتشادن 
. تسین ناشیا  رب  دیعبت  مجر و  هک  تسا  يرگید  تیاور  رد  و 

. دتفیب تمحز  جنر و  هب  تبوزع  دّرجت و  زا  هک  تسا  یسک  يارب  ْمُْکنِم  َتَنَْعلا  َیِشَخ  ْنَِمل  نازینک  حاکن  صیخرت  ینعی  َِکلذ 
نـشخ ناشعبط  دنتـسین و  لیـصا  ابلاغ  نازینک  اریز  تسا  رتهب  امـش  يارب  ْمَُکل  ٌْریَخ  دـینک . ربص  دـیناوتب  نازینک  حاـکن  زا  رگا  اوُِربْصَت  ْنَأ  َو 

و دـنوشیم ، اهنآ  لثم  اهنآ  دالوا  و  دراذـگیم ، رثا  امـش  ياهجازم  سوفن و  رد  و  تسا ، ّرثؤم  امـش  هیحور  رد  اـهنآ  اـب  یباوخمه  تسا و 
. دوش ّدلوتم  تسین ، امش  قیال  هک  يزیچ  امش  يارب  اهنآ  زا  و  دریگب ، رارق  نانآ  ياهمحر  رد  هک  تسین  امش  ياههفطن  هتسیاش 

. دشخبیم دیآیم  مزال  نانآ  حاکن  زا  هک  ار  يدب  نآ  دنوادخ  ٌروُفَغ و  ُهَّللا  َو 
هک اجنآ  ات  ار  اهنآ  حاکن  زا  يراددوخ  یلو  دـهدیم ، یتخـس  جـنر و  تروص  رد  ار  نازینک  حاکن  هزاجا  امـش  هب  هک  تسا  ناـبرهم  ٌمیِحَر 

. دوشن لصاح  يارب  یتشز  يراسمرش و  اهنآ  اب  یباوخمه  زا  هکنیا  ات  دهدیم . حیجرت  تسا  نکمم 
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41 ص :  هیآ 26 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(26  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ْمُْکیَلَع  َبُوتَی  َو  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َنَنُس  ْمُکَیِدْهَی  َو  ْمَُکل  َنِّیَُبِیل  ُهَّللا  ُدیُِری 

41 ص :  همجرت ..... :

ناربمایپ ینعی   ) دـندوب امـش  زا  شیپ  هکنانآ  هدوتـس ) قالخا  و   ) بادآ هب  ار  امـش  دـنک و  نایب  امـش  يارب  ار  تداعـس  هار  دـهاوخیم  ادـخ 
. تسا هاگآ  قیاقح  هب  اناد و  قلخ  لاوحا  هب  ادخ  دیاشخبب و  مرک  فطل و  زا  امش  رب  دنک و  يربهر  هتشذگ ) ياهتّما  ناکینو 

__________________________________________________

442 ج 1 / یفاّصلا / ریسفت  ( 1)
42 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

42 ص :  ریسفت ..... :

زا ماکحا  نایب  اب  دنک ، نایب  ناتیارب  داعم  رد  هچ  شاعم و  رد  هچ  تسا  امـش  حالـص  هک  ار  هچنآ  دـهاوخیم  دـنوادخ  ْمَُکل  َنِّیَُبِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری 
رد نازینک  حاکن  زا  تاهورکم  رد  ندوب  زاجم  نانز و  زا  یباـیهرهب  نداد  رارق  ّتنـس  اـهلالح و  ندوب  لـالح  اههدـش و  مارح  میرحت  تّلع 

. تسا نکمم  هک  اجنآ  ات  نانآ  اب  جاودزا  زا  يراددوخ  جایتحا و  تقو 
هب ات  دنکیم ، تیاده  هتـشذگ  ناربمایپ  ینعی  دناهدوب  امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  ياهتّنـس  هب  ار  امـش  ْمُِکْلبَق و  ْنِم  َنیِذَّلا  َنَنُـس  ْمُکَیِدْهَی  َو 

. دینک ادتقا  اهنآ 
هـضرع امـش  رب  ار  هبوت  وا ، یهاون  رماوا و  لاثتما  ادخ و  رما  تحت  ندـش  لخاد  ناتیاهـسفن و  تاّیهتـشم  زا  جورخ  لیلد  هب  ْمُْکیَلَع  َبُوتَی  َو 

. درادیم
. تسا امش  لاح  حالص  هب  هک  هچنآ  هب  تسا  هاگآ  دنادیم و  دنوادخ  سپ  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو 

. دنکیمن رما  تسین  نآ  رد  امش  حالص  هک  يزیچ  هب  ٌمیِکَح 

42 ص :  هیآ 27 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(27  ) ًامیِظَع ًْالیَم  اُولیِمَت  ْنَأ  ِتاوَهَّشلا  َنوُِعبَّتَی  َنیِذَّلا  ُدیُِری  َو  ْمُْکیَلَع  َبُوتَی  ْنَأ  ُدیُِری  ُهَّللا  َو 

42 ص :  همجرت ..... :

ّقح و هار  زا  ار  ناناملسم  امش  هک  دنهاوخیم  تاوهش  وریپ  زابسوه و  مدرم  دیامرف و  تشگزاب  امش  شزرمآ  تمحر و  هب  دهاوخیم  ادخ 
. دننادرگ فرحنم  رود و  رایسب  تمحر ،
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42 ص :  ریسفت ..... :

. تسا لباقت  تعنـص  ندروآ  دیکأت و  تهج  هب  دومن  رارکت  ارنآ  هکنیا  دینک و  هبوت  امـش  هک  دهاوخیم  ادخ  ْمُْکیَلَع  َبُوتَی  ْنَأ  ُدـیُِری  ُهَّللا  َو 
دیامن . اهنآ  تفلاخم  زا  بانتجا  رماوا و  عاّبتا  رد  بیغرت  هکنیا  ات 

43 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنیامنیم عنم  ار  هعتم  هک  یئاهنآ  لیبق  زا  دننکیم  يوریپ  ار  تاوهش  هک  یناسک  ِتاوَهَّشلا  َنوُِعبَّتَی  َنیِذَّلا  ُدیُِری  َو 

. دیوش فرحنم  دوشیم  رجنم  امش  تاجن  يوس  هب  هک  یهار  زا  دنهاوخیم  اُولیِمَت  ْنَأ 
. دنتسه بانتجا  راوازس  نانآ  تسا و  يوریپ  راوازس  دنوادخ  هک  دینادب  سپ  ًامیِظَع  اًْلیَم 

43 ص :  هیآ 28 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(28  ) ًافیِعَض ُناْسنِْإلا  َِقلُخ  َو  ْمُْکنَع  َفِّفَُخی  ْنَأ  ُهَّللا  ُدیُِری 

43 ص :  همجرت ..... :

. تسا هدش  قلخ  فیعض  ناسنا  هچ  دنک  ناسآ  امش  رب  ار  راک  هک  دهاوخیم  ادخ 

43 ص :  ریسفت ..... :

تبوزع و دـهاوخیم  نازینک  حاکن  صیخرت  هعتم و  عیرـشت  اب  اذـل  دوش ، ناسآ  ناـتراک  هک  دـهاوخیم  ادـخ  ْمُْکنَع  َفِّفَُخی  ْنَأ  ُهَّللا  ُدـیُِری 
يوریپ تاوهش  زا  هک  دنتسه  یناسک  زا  نانیا  هکنیا  دننکیم و  عنم  هعتم  زا  تسا  یناسک  زا  هیانک  هیآ  نیا  دوشن ، نیگنس  امش  يارب  یئاهنت 

. دیوش لخاد  انز  رد  دوش و  نیگنس  امش  رب  تبوزع  هکنیا  ات  دننک  نوریب  ایبنا  ياهّتنس  زا  ار  امش  دنهاوخیم  دننکیم و 
هک انز  رد  تسا  نکمم  هک  یئاج  ات  دنک  ربص  تمواقم و  توهش  لباقم  رد  دناوتیمن  هدش و  قلخ  فیعض  ناسنا  ًافیِعَض و  ُناْسنِْإلا  َِقلُخ  َو 

انمـض دومن ، صیخرت  تمحز  جنر و  رد  عوقو  زا  سرت  عقاوم  رد  ار  نازینک  حاکن  هعتم و  وا  يارب  اذـل  و  دوش . لخاد  تسوا  لاح  هب  ّرـضم 
تفـص سنج و  هب  شندوب ، فیعـض  تهج  زا  یباوخمه  اـب  هکنیا  اـت  دـنک  يراددوخ  نازینک  اـب  حاـکن  زا  ناـکمالا  یّتح  هک  داد  حـیجرت 

. دیاینرد نازینک 
44 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

44 ص :  هیآ 29 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ًامیِحَر ْمُِکب  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکَـسُْفنَأ  اُوُلتْقَت  َو ال  ْمُْکنِم  ٍضاَرت  ْنَع  ًةَراِجت  َنوُکَت  ْنَأ  َّالِإ  ِلِطاْبلِاب  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَأ  اُولُکَْأت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
(29)
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44 ص :  همجرت ..... :

دیـشکن ار  رگیدکی  و  دـیرب ، يدوس  هدرک و  تبغر  اضر و  يور  زا  یتراجت  هکنآ  رگم  دـیروخن  ّقح  انب  ار  رگیدـکی  لاوما  نامیا  لها  يا 
(. تسین یضار  رگیدکی  هراب  رد  امش  ملظ  لتق و  هب  زگره  و   ) تسا نابرهم  رایسب  امش  هب  ادخ  هّتبلا  هک 

44 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

. تسا سفنا  لاوما و  رد  بیدأت  ِلِطاْبلِاب  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَأ  اُولُکَْأت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

44 ص :  نآ .....  نالطب  لکا و  میمعت  قیقحت 

تاّیـصوصخ زا  یتّیـصوصخ  رابتعا  نودـب  قلطم ، نیوانع  رابتعا  هب  تسا  هدـش  عضو  قیاقح  نایب  يارب  تشذـگ ، هکنانچ  ظافلا  هک  نادـب 
زا یتّیـصوصخ  تلاح و  رابتعا  نودـب  تسا ، دـیز  صوصخم  تاذ  يارب  دـیز  ظفل  الثم  یئزج . ای  دـشاب  یّلک  هکنیا  زا  ّمعا  اهنآ ، قیداصم 

. وا تاّیصوصخ  تالاح و 
يرـشب هّدام  اب  هک  یلاح  رد  شدّرجت ، مّسجت و  بسح  رب  نینچمه  تسا و  دـیز  زین  يریپ  لاح  رد  تسا و  دـیز  یکدوک  لاح  رد  دـیز  هچ 

رّدقت زا  دّرجم  تسا و  دیز  یّمک ) هزادنا  عضو و   ) رّدقت لاح  رد  تسا و  دیز  زین  هّدام  زا  غارف  لاح  رد  تسا و  دیز  دـشاب  دوجوم  شیوخ 
. تسین ربتعم  دیز  ظفل  قالطا  عضو و  رد  اههئشن  تاّیصوصخ  ای  لاوحا و  تاّیصوصخ  زا  کی  چیه  سپ  تسا . دیز  زین 

قیداصم رد  ار ، میهافم  اهنآ ، ندرک  رـصح  دـنکیمن و  زواـجت  ّسح  ملاوع  زا  ناـشکاردا  هک  یناـسک  ندرمـش  بیرغ  ندرک و  بّجعت  و 
كرد ار  اههئـشن  ریاـس  قیداـصم  دنتـسه  نآ  رد  هک  ياهئـشن  بسح  رب  اـهنآ  نوـچ  اـم  يارب  هن  تسا  ناـشدوخ  رب  لـیلد  تّجح و  یّـسح 

. دراد دوجو  میدرک  رکذ  ام  هک  هچنآ  هب  یتاراشا  تاحیرـصت و  رابخا  رد  و  تسین ، ریذـپ  ناکما  اهنآ  يارب  میهافم  میمعت  سپ  دـننکیمن ،
تاّیـصوصخ زا  یتّیـصوصخ  چیه  تسا و  قلطم  ندروخ  ینعم  هب  لکا »  » نیا رب  انب  دزاس . انیب  اهنآ  هب  تبـسن  ار  ام  دنوادخ  هک  تسا  دـیما 

و مکـش ، رد  نآ  لاخدا  ندرب و  ورف  نادـند و  اب  نآ  ندـیوج  و  ناهد ، رد  يزیچ  ندرک  لخاد  لیبق  زا  هدـشن  راـبتعا  نآ  رد  یناویح  لـکا 
تسا . هدشن  رابتعا  نآ  رد  اههئشن  زا  کی  چیه  تاّیصوصخ  لوکأم و  تاّیصوصخ  ای  لکا و  تاّیصوصخ  نینچمه 

45 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ره رد  و  دـنک ، ادـیپ  دوجو  لـکا  هک  يوحن  ره  هب  تسا  لـعاف  تّوق  ماوق و  داـیدزا  بجوـم  لـمع »  » نآ هک  تسا  یلمع »  » مسا لـکا  سپ 

و تسا ، يزاب  یناویح  لاـیخ  ناـمه  هک  لـکا  زا  یعون  بسح  رب  ناـنآ  يارب  تسا  لـکا  لاـفطا  ندرک  يزاـب  سپ  دوش . عقاو  هک  ياهئـشن 
یلعاف ره  لعف  هکلب  دوشیم . باسح  لکا  نانآ  ياهورین  زا  یئورین  بسح  رب  اههدـننک  حاکن  حاکن  اهزرواشک و  تعارز  راّجت و  تراجت 

رتهب لام  مسا  قدص  دشاب  رتيوق  نآ  رد  ّتیکلم  هک  هزادـنا  ره  تسا و  كولمم  مسا  لام  و  تسا . وا  يارب  لکا  دـشاب  هک  ياهئـشن  ره  رد 
. تسا

رد هک  هچ  ره  الثم  تسین ، اـهنآ  رد  تّیکولمم  تّیثیح  چـیه  تسا ، هدرک  راـبتعا  فرع  اـی  عراـش ، هک  هچنآ  زج  يویند  ضارعا  نیا  رب  اـنب 
. تسا لام  دننکیم ، باسح  لام  ار  نآ  دشاب و  درم  يالیتسا  تحت 

و تسا . رتراوازـس  لام  قدـص  هب  درادـن  سفن  يارب  ّتیکولمم  ّتیثیح  رج  یتّیثیح  چـیه  تسا و  سفن  فّرـصت  تحت  هک  یناسفن  ياوق  و 
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. دنوشیم بوسحم  لام  زین  دنتسه ، تباث  لقع  هنیزخ  رد  یلو  دناهدشن  هکلم  ای  و  دناهدش ، هکلم  هک  یعیانص  مولع و  تسا  نینچمه 
ریغ رد  ای  دنـشاب و  عبط  هئـشن  رد  یناسنا ، ریغـص  ملاع  رد  ای  دنـشاب ، ریبک  ملاع  رد  هاوخ  تسا  روکذ  تعاـمج  يارب  مکنیب »  » رد باـطخ  و 

دوشیم . لماش  زین  ار  نانز  ّثنؤم ) رب  رّکذم  مسا  هبلغ   ) بیلغت باب  زا  و  نآ .
46 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. درادن یضرع  یلقع و  تیاغ  ای  درادن  یتیاغ  هک  دوشیم  هتفگ  یلعف  هب  لطاب  و 
هدشن انب  یهلا  ساسا  رب  هک  یتّنس  هب  و  دشاب ، هدشن  انب  مکحتسم  ساسا  رب  هک  ياهقیرط  ّتنس و  هب  و  هدیسرن ، دوخ  تیاغ  هب  هک  یلعف  هب  و 

، عقاو رمالا و  سفن  رد  هک  يزیچ  ای  اهمدـع  دـننام  دوشیم  هتفگ  لطاب  درادـن  یتقیقح  الـصا  هک  مه  يزیچ  هب  و  دـنیوگ . لـطاب  زین  دـشاب 
هب و  تاّیهام . دننام  تسا  یـضرع  نآ  قّقحت  هکلب  درادن  یتاذ  قّقحت  هک  دوشیم  هتفگ  لطاب  يزیچ  هب  زین  و  بارـس . دننام  درادـن  تقیقح 

يوحن هب  دشاب ، یفخم  نآ  قّقحت  هک  يزیچ  هب  یناکما و  تادوجو  دننام  دوشیم  قّقحم  تّلع  اب  هکلب  درادن و  یقّقحت  شدوخ  هک  يزیچ 
نآ رب  زین  لطاب  یناعم  ریاس  هچ  رگا  دراد ، هبلغ  نآ  رب  مدع  نوچ  تسا ، لطاب  مه  نآ  هک  یلفس  توکلم  دننام  دشاب  بلاغ  نآ  رب  مدع  هک 

. تسا قداص 
. تسا رگید  یضعب  زا  رتالاب  یضعب  هک  تسا  يدّدعتم  هوجو  ياراد  شقیداصم  بسح  رب  هفیرش  هیآ  سپ 

. دوشیم قّقحتم  علب  ندیوج و  اب  هک  تسا  فورعم  ندروخ  نامه  تسا  رتکیدزن  ماوع  مهف  هب  هک  هیآ  قیداصم  نیتسخن  سپ 
ببس هب  ای  تسا ، هتسنادن  حابم  هدرکن و  ّتنس  ارنآ  عراش  هک  لطاب  هار  ببـس  هب  ناتدوخ  نیب  ار  يویند  ضارعا  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  و 

لقع و ای  تسا ، ناطیـش  سفن و  ای  لعف ، كّرحم  مکاح و  هک  اریز  دـیروخن . ندـیوج  اب  تسا  ناطیـش  سفن و  زا  ترابع  هک  یلطاب  أدـبم 
. تسا لطاب  وا  رب  اهمدع  ندوب  بلاغ  تهج  هب  ناطیش  هک  یتسناد  و  نامحر .

مهف هب  کیدزن  زین  نآ  هک  ینعم  ود  ره  هب  دـینکن ، فرـص  لـطاب  هب  ناـتدوخ  نیب  ار  دوخ  يویند  لاوما  هک  تسا  نیا  هیآ  قادـصم  نیمود 
. تسا مدرم  مومع 

دینکن . لطاب  رکّذلا ، قوف  ینعم  ود  ره  هب  ار  ناتدوخ  لاعفا  هکنیا  مّوس 
47 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیهدن ماجنا  لطاب  ضرغ  اب  ای  لطاب  أدبم  بسح  هب  ار  يوبن  یبلاق  یفیلکت  لاعفا  مراهچ :
. دیهدن ماجنا  ینعم  ود  ره  هب  لطاب  ببس  هب  ار  ناتدوخ  نیب  يول  یبلق و  یفیلکت  لاعفا  مجنپ :

. دینکن فرص  لطاب  هار  رد  ناتدوخ  نیب  ار  ناتدوخ  ياوق  مشش :
. دینکن فرص  لطاب  هار  رد  دینکن و  ذخا  لطاب  هار  زا  ار  ناتدوخ  مولع  متفه :

. دینکن فرص  لطاب  هب  ار  دوخ  یناگدنز  هّدام  تایح و  ددم  متشه :
. دیریگن لطاب  قیرط  زا  ار  ناتدوخ  تادوهشم  تادهاشم و  مهن :

سپ  ) دراد میمعت  ناـکما  تشذـگ و  هک  دـشاب  امـش  تیاـضر  دروم  هک  دـشاب  یتراـجت  هکنیا  رگم  ْمُْکنِم  ٍضاَرت  ْنَع  ًةَراـِجت  َنوُکَت  ْنَأ  اَّلِإ 
(. دوشیم تراجت  عون  ره  لماش 

نازیم رایعم و  نودب  لاوما  ندرک  فرص  هکنیا  باب  زا  تسا  هیلع  فوطعم  هب  طوبرم  ای  ترابع  دیشکم ، ار  ناتدوخ  ْمُکَسُْفنَأ و  اُوُلتْقَت  َو ال 
، تسا لّقتسم  مکح  هکنیا  ای  تسا  لاوما ) فرص   ) هیلع فوطعم  زا  یهن  تّلع  ندرک  رکذ  دننام  نآ  زا  یهن  و  دوشیم ، سفنا  لتق  بجوم 

. تسا نشور  هکلب  تسین ، یفخم  نآ  میمعت  و 
، فیلاکت ریاس  دـننامه  دـنوادخ  تمحر  نوچ  سفنا ، لتق  لطاب و  هب  لاوما  فرـص  زا  یلاعت  يادـخ  یهن  تّلع  ًاـمیِحَر  ْمُِکب  َناـک  َهَّللا  َّنِإ 

. تسا یهن  نیا  هب  هدننک  توعد 
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47 ص :  ات 31 ..... ] تایآ 30  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ْمُْکنَع ْرِّفَُکن  ُْهنَع  َنْوَْهُنت  اـم  َِرئاـبَک  اوـُِبنَتْجَت  ْنِإ  ( 30  ) ًاریِـسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َناک  َو  ًاراـن  ِهِیلُْـصن  َفْوَسَف  ًاـْملُظ  َو  ًاناوْدُـع  َکـِلذ  ْلَـعْفَی  ْنَم  َو 
(31  ) ًامیِرَک ًالَخْدُم  ْمُْکلِخُْدن  َو  ْمُِکتائِّیَس 

47 ص :  همجرت ..... :

خزود شتآ  رد  يور  رب  ار  وا  سپ  دنک ، زارد  ملظ  تسد  يرگمتـس  ینمـشد و  يور  زا  مدرم  لام  ناج و  هب  ینعی  دنک ، نینچ  سک  ره  و 
تسا . ناسآ  ادخ  يارب  راک  نیا  میروآ و  رد 

48 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ماقم هب  ملاع  رد  ار  امش  میرذگرد و  امـش  رگید  ناهانگ  زا  ام  دینیزگ ، يرود  دناهدرک  یهن  نآ  زا  ار  امـش  هک  یگرزب  ناهانگ  زا  هکنانچ 

. میناسر دنلب  وکین و 

48 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

يرگمتس ینمشد و  ّتلع  هب  ای  زواجت ، ینمشد و  سفن  رطاخ  هب  ای  متس ، ینمشد و  ّتلع  هب  هک  ره  ینعی  ًاْملُظ  َو  ًاناوْدُع  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو 
زا وا  ینمشد  هکنیا  هصالخ  و  « 1  » دهدیم ماجنا  ار  راک  نیا  زواجت  ینمـشد و  ظاحل  زا  تسا ، رگزواجت  نمـشد و  هک  یلاح  رد  ای  دیدش 

ْمُْکنَع ْرِّفَُکن  ُْهنَع  َنْوَْهُنت  ام  َِرئابَک  اُوِبنَتَْجت  ْنِإ  ًاریِـسَی . ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َناک  َو  ًاران  ِهِیلُْـصن  َفْوَسَف  دـشاب ، یهلا  دودـح  زا  زواـجت  دـمع و  يور 
 ... مینکفایم و شتآ  رد  يور  رب  ار  وا  سپ  ْمُِکتائِّیَس 

یـضار نداد و  یّلـست  يارب  دـنوادخ  سپ  دوشیم ، هدـیزرمآ  لطاب  ببـس  هب  لام  فرـص  زا  ام ، زا  یـسک  هچ  تسا : هدـش  هتفگ  هک  ایوگ 
. دشخبیم ار  امش  ناهانگ  هیقب  دنوادخ  دیزرو  بانتجا  هریبک  ناهانگ  زا  رگا  دومرف : شناگدنب  ندرک 

48 ص :  هریغص .....  هریبک و  هانگ  قیقحت 

نایب رد  و  رتشیب ، یضعب  رد  تسا و  ات  تفه  هریبک  هانگ  هک  تسا  هدمآ  رابخا  زا  یـضعب  رد  و  تسا ، فلتخم  هریبک  نایب  رد  لاوقا  رابخا و 
سپ ددرگ . عمج  لاوقا  راـبخا و  نیب  دـنوش و  نزو  هلیـسو  نادـب  لاـمعا  هک  دـشاب  تسد  رد  ینازیم  دـیاب  و  تسا ، فـالتخا  زین  نآ  عاونا 

: میئوگیم
__________________________________________________

مجنپ تلاح  رد  لاح و  مراهچ  تلاح  رد  قلطم و  لوعفم  مّوس  تلاح  رد  هب و  لوعفم  مّود  تلاح  رد  هل ، لوعفم  اناودع  لّوا  تلاح  رد  ( 1)
. ].....[ دشابیم زیمت 
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نوکـس تکرح و  ّتیثـیح  رد  لاـعفا  همه  نوـچ  دوـشیمن ، حـبق  نسح و  هـب  فـصّتم  تـسا  تانکـس  تاـکرح و  هـکنیا  تـهج  زا  لاـعفا 
ّتیثیح نیا  رد  تانکس  تاکرح و  همه  نوچ  دوشیمن ، حبق  نسح و  هب  فصّتم  زین  ناسنا  هب  لاعفا  تبـسن  تهج  زا  نینچمه  و  دنکرتشم ،
فصّتم داسف  تراغ و  لتق و  داهج و  هزور و  زامن و  دننام  تسا  صوصخم  عاونا  ياراد  لاعفا  هکنیا  ثیح  زا  نینچمه  و  دنتسه ، كرتشم 

. حبق هب  فصّتم  یهاگ  تسا و  نسح  هب  فصّتم  یهاگ  لاعفا  نیا  اریز  تسین ، حبق  نسح و  هب 
تموکح ببـس  هب  ناسنا  زا  هک  یلمع  ره  سپ  دوشیم . هداد  تبـسن  لامعا  هب  لهج  لـقع و  هب  اـهنآ  تبـسن  ثیح  زا  حـبق  نسح و  هکلب 

نانآ هک  دـشاب  ایلوا  ایبنا و  لـقع  رگا  اـصوصخم  دـشاب  هک  یتروص  ره  رد  تسا  وکین  نسح و  لـمع  نآ  دوش  رداـص  نآ  تعاـط  لـقع و 
رد زین  یئوکین  یبوخ و  تاجرد  تموکح ، لوبق  تعاط و  تاـجرد  بسح  رب  و  دنتـسه . طـیحم  روما  نآ  قیاـقح  رب  و  یّلک ، لـقع  ياراد 
نآ تسا  ناطیـش  هک  یّلک  لهج  اصوصخم  دوش  رداص  نآ  تعاط  لهج و  تموکح  زا  هک  يزیچ  ره  دوشیم و  توافتم  فعـض  تّدش و 
رد زین  یتشز  هانگ و  تاجرد  نآ ، تموکح  لوبق  تعاط و  تاجرد  توافت  بسح  رب  و  دـشاب . هک  یتروص  ره  رد  تسا ، هانگ  دـب و  راـک 
وا زا  هچ  ره  دـنک ، هدارا  ار  وا  رماوا  يوریپ  ادـخ و  تعاط  هک  سک  ره  سپ  دوشیم . تواـفتم  ندوب  هریبک  هریغـص و  فعـض و  تّدـش و 

رماوا هک  لـقع  رماوا  دـیمهف  هک  هاـگنآ  و  تسا . فیعـض  نآ  ییوـکین  نسح و  یلو  دوـب ، دـهاوخ  وـکین  هدارا ، نـیا  قـبط  رب  دوـش  رداـص 
لـصّتم هک  دهاوخیم  كریز ، بلق  بحاص  داّقن و  يانیب  هاگآ و  کی  هکلب  دوشیمن  ادج  تسا  ناطیـش  رماوا  هک  لهج  رماوا  زا  تسادخ 

نآ و  ددرگ ، حـضاو  دوش و  ادـج  ناطیـش  رماوا  زا  لقع ، رماوا  هکنیا  ات  دارد ، تفایرد  ادـخ  زا  ار  لامعا  حـبق  نسح و  هدوب و  ّلک  لقع  هب 
تسا . ع )  ) ّیلو ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  زا  ترابع  داّقن 
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، دوش رداص  وا  زا  مزع  نیا  بسح  هب  هک  یلعف  ره  سپ  دنک  ذـخا  ار  قیاقح  نیا  وا  زا  دـسرب و  ّیلو  ای  ّیبن  هب  هک  دومن  مزع  رگا  اج  نیا  رد 

. تسا لّوا  زا  رتيوق  لعف ، نآ  یئوکین  نسح و 
ماکحا و  دش ، وا  میلـست  عیطم و  دومن و  تعیب  وا  تسد  هب  و  تسب ، دـهع  وا  اب  و  دـش ، ّیلو ) ای  ّیبن   ) ملاع نیا  هب  لصّتم  صخـش  هک  یتقو 

نآ یئوکین  نسح و  دوش ، رداص  ذـخا  میلـست و  نیا  بسح  رب  هک  یلعف  ره  و  تسا . مالـسا  نامه  تعیب  ذـخا و  نیا  تفرگ  وا  زا  ار  یبلاق 
هب ندیـسر  و  دنتـسه ، نطاب  ماکحا  يارب  ییاهبلاق  یبلاـق ، ماـکحا  مالـسا و  هک  دـیمهف  هک  هاـگنآ  و  دوب . دـهاوخ  یلبق  هلحرم  زا  رتيوق 

باکترا عنام و  عفر  ببـس  هب  رگم  تسین  نکمم  لقع  روضح  هب  نطاب  قیرط  زا  كولـس  و  نطاـب ، هار  زا  رگم  تسین  نکمم  لـقع  روضح 
مزع و  میکح ، يانیب  زا  ذخا  ببس  هب  رگم  تسین  نکمم  ثعاب  عنام و  نتخانـش  هک  تسناد  یفرط  زا  تسنآ و  یـضتقم  ثعاب و  هک  يزیچ 

. تسا رتيوق  دوش  رداص  مزع  نیا  تهج  زا  هک  یلعف  نسح  یتلاح  نینچ  رد  وا ، زا  ماکحا  نتفرگ  وا و  هب  ندیسر  رب 
زا ترابع  تعیب  ذـخا و  نآ  هک  تفرگ  وا  زا  ار  نطاب  ماکحا  دومن و  تعیب  وا  اب  ینطاب  ماکحا  لوبق  رب  دیـسر و  میکح  نآ  هب  هک  هاـگنآ  و 

لحارم زا  رتيوق  دوشیم  رداـص  تهج  نیا  زا  هک  شلاـعفا  یئوکین  نسح و  و  تسا ، هدـش  نمؤم  صخـش  تروـص  نیا  رد  تسا ، ناـمیا 
. تسا یلبق 

وا هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  و  دوشیم ، دوجوم  قّقحم و  نآ  ببـس  هب  دـسریم و  لقع  هب  هکنیا  اـت  دراد  یتاـجرد  مه  ناـمیا  نیا  زا  دـعب  و 
نآ رخآ  لّوا و  عرف و  لصا و  امش  دوش  يرکذ  ریخ  زا  هاگ  ره  : » تسا هدش  رکذ  هکنانچ  دوشیم ، نآ  رخآ  لّوا و  تانـسح و  عرف  لصا و 

.« دیتسه
ره و  دوشیم . نآ  رخآ  لّوا و  هانگ و  عرف و  لصا و  وا  سپ  دوش  قّقحم  وا  هلیسو  هب  لهج  هک  تسا  یسک  دروم  رد  زین  بلطم  نیا  سکع 

قّقحم و لقع ، هلیـسو  هب  هک  هچنآ  هکنانچ  تسا ، لهج  دوخ  زا  رتيوق  یتشز  يدب و  رد  دـشاب ، لهج  ببـس  هب  شدوجو  قّقحت  هک  سک 
تسا . لقع  دوخ  زا  رتيوق  دوشیم ، دوجوم 
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هک یئاج  ات  تسا  يدب  بحاص  ره  ناطیـش و  رب  مّدقم  ّیلع ، نمـشد  و  تسا . لیئربج  لقع و  رب  مّدقم  ع ،)  ) ّیلع هک  تسا  تهج  نیمه  زا 
. دوشیم راب  وا  رب  ياهدننک ، هانگ  ره  هانگ  تیصعم و 

، دـهد ماجنا  هک  يراک  ره  دـنامن ، وا  رد  لقع  تعاط  زا  يرثا  چـیه  هک  يوحن  هب  دوش ، اـناوت  نّکمتم و  لـهج ، تعاـط  رد  هک  سک  ره  و 
. تسا هریبک  هانگ 

ره دشاب ، هدنام  یقاب  وا  رد  لقع  تعاطا  هدارا  زا  يرثا  ای  لقع  تعاطا  زا  يرثا  هکلب  دشاب ، هدـشن  نّکمتم  لهج  تعاط  رد  هک  سک  ره  و 
ای لقع  تعاطا  هک  یـسک  ره  و  دوشیم ، هدیـشخب  دـهاوخب  ادـخ  رگا  هک  تسا  یهانگ  دوش  رداص  وا  زا  لهج  تعاـط  تهج  زا  هک  یلعف 
نآ دوش  رداص  وا  زا  ینادان ، تهج  زا  هک  یلعف  ره  سپ  دوش ، ضراع  وا  رب  یهاگ  لهج  تعاط  و  دشاب ، هدش  بلاغ  وا  رب  وا  تعاطا  هدارا 

طقف فعض ، تّدش و  بسح  رب  هک  تسا ، یتاجرد  تائّیس  تانسح و  رد  روکذم  بتارم  نیب  و  هّللا . ءاشنا  دوشیم  وحم  هک  تسا  یـشزغل 
لعاف هب  دـب  بوخ و  راـک  تبـسن  هک  راـبتعا  نیا  هب  و  تسا . تاـجرد  نآ  تاـهّما  دـش  رکذ  هک  هچنآ  و  دوشیمن . رـصحنم  دروم  دـنچ  هب 

. دشابیم هریبک  هانگ  اه  « 2  » یبصان ندناوخ  زامن  و  تسا ، هریغص  هانگ  « 1  » لبعد ندروخ  بارش  ددرگیمرب ،
ره هک  يوحن  هب  لهج  تعاط  رد  نّکمت  اب  ینعی  تسین . هریغص  یهانگ  چیه  رگید  هانگ  رب  رارصا  اب  هک  تسا  هدش  دراو  تهج  نیمه  هب  و 

رد تشاد  نآ  رب  تردق  دوش و  مهارف  تیصعم  ماجنا  هب  ناکما  تقو 
__________________________________________________

(. ش 239 ه - - 143  ) تسا هدورس  رایسب  راعشا  تیب  لها  حدم  رد  هک  یعیش  رعاش  یعازخ  لبعد  ( 1)
. دنتسنادیم زیاج  ار  ع )  ) یلع ّبص  هدوب و  ع )  ) ّیلع نمشد  هک  ياهقرف  ( 2)
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ار وا  هک  يروط  هب  لقع ، تعاطا  رد  ندنام  یقاب  اب  ینعی  تسین  ياهریبک  هانگ  رافغتسا ، اب  هک  تسا  هدش  دراو  زین  ددرگیم . عقاو  تیصعم 

. دنامیمن یقاب  ياهریبک  هانگ  دنک ، رافغتسا  هب  راداو 
رتوکین تانسح  زا  یضعب  هک  دیآیم  لمع  هب  هسیاقم  دحاو  لعاف  هظحالم  اب  ای  لعاف  زا  رظن  عطق  اههئّیس  اههنسح و  عاونا  دوخ  نیب  یهاگ 

، دوش رداص  لعاف  کی  زا  هک  مارح  یطو  دننام  دوشیم . بوسحم  رگید  یضعب  زا  رتتشز  رتظیلغ و  ناهانگ  زا  یضعب  رگید و  یـضعب  زا 
رتتشز و هنـصحم  ریغ  نز  یطو  تسا . هنـصحم  ریغ  اـب  یطو  زا  رتظیلغ  رتتشز و  دـشاب  روکذ  اـب  اـی  هنـصحم و  نز  اـب  رگا  یطو  نآ  هک 

. تسا مارح  هاگن  زا  رتظیلغ  مارح  یطو  و  نایاپ ، راهچ  یطو  زا  رتظیلغ 
زا لـهج ،) زا  تعاـط  رد  نّکمت  زا  باـنتجا   ) دـینک باـنتجا  دـیاهدش  یهن  نآ  زا  هک  هریبـک  ناـهانگ  زا  رگا  هک  تسا  نیا  هـیآ  ینعم  سپ 

وحم دوشیم  ضراع  امـش  رب  هک  ار  امـش  ياهشزغل  میرذـگیم و  دوشیم  رداص  امـش  زا  لهج  تعاط  ببـس  هب  هک  امـش  رگید  ناـهانگ 
. مینکیم

دنلب ماـقم  هب  ار  امـش  ًاـمیِرَک  اًلَخْدـُم  ْمُْکلِخْدـُن  دوـشیم ، تـهارک  راد  رد  لوـخد  عناـم  لـهج  نآ  هـک  لـهج  رثا  ندرک  لـیاز  زا  سپ  َو و 
. مینکیم لخاد  یتمظع  اب  ناکم  رد  ای  میناسریم ،

52 ص :  هیآ 32 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َناک َهَّللا  َّنِإ  ِِهلْضَف  ْنِم  َهَّللا  اُولَئْس  َو  َْنبَسَتْکا  اَّمِم  ٌبیِصَن  ِءاسِّنِلل  َو  اُوبَسَتْکا  اَّمِم  ٌبیِصَن  ِلاجِّرِلل  ٍضَْعب  یلَع  ْمُکَضَْعب  ِِهب  ُهَّللا  َلَّضَف  ام  اْوَّنَمَتَت  َو ال 
(32  ) ًامِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب 
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52 ص :  همجرت ..... :

شنابحاص رب  و  دیـشاب . هتـشادن  اـجیب  عقوت  وزرآ و  تسا  هداد  يرترب  رگید  یـضعب  رب  ار  یـضعب  نآ  هب  دـنوادخ  هک  یتّیزم  تلیـضف و  رد 
رب ادخ  هک  دینک  تساوخرد  ادخ  لضف  زا  دیهاوخ  هچ  ره  دنوش و  دنمهرهب  دننک  باستکا  هچنآ  زا  نز  درم و  زا  هچ  ره  هک  دیزروم  دسح 

. تسا اناد  زیچ  همه 
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53 ص :  ریسفت ..... :

هدـید هّیهت  نآ  هب  لوصو  بابـسا  هک  تسا  يزیچ  بلط  ای  لاـحم  رما  ندرک  بلط  یّنمت ، ٍضَْعب  یلَع  ْمُکَـضَْعب  ِِهب  ُهَّللا  َلَّضَف  اـم  اْوَّنَمَتَت  ـال  َو 
. دشاب ینعم  ود  ره  دوصقم  هک  تسا  نکمم  و  دشاب ، هدشن 

تردق تّحص ، تّینما ، شیع ، تعسو  لیبق  زا  تسا  يروص  ياهتمعن  ای  و  تسا ، هداد  يرترب  نآ  هب  هک  تسا  یئاهزیچ  لضف  زا  دوصقم 
، ریبدت نسح  تمکح ، ملع ، قالخا ، لیبق  زا  تسا  ینطاب  ياهتمعن  ای  اهنیا ، ریغ  حراوج و  اوق ، جوز ، نکـسم ، هاج ، مسج ، رد  تمظع  و 
رد اـّنمت و  زا  یهن  تّلع  هب  هراـشا  يارب  تسا  هداد  يرترب  دـنوادخ  هک  هـچنآ  هـب  اـهتمعن  زا  ریبـعت  و  نآ . لاـثما  تعاـط و  دـهز ، تـفلا ،
رما نیا  هب  هک  یلاح  رد  بابـسا ، لوصح  نودـب  تسا  بلط  زا  ترابع  هدـش  دراو  یّنمت  رب  یهن  نوچ  و  تسا . دـنوادخ  لـضف  زا  تساوخ 

لیاسو و هکیلاح  رد   ) تسا هدرک  لّضفت  دارفا  یضعب  رب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  تسا  یئاهتمعن  اّنمت ، دروم  بولطم و  هک  تسا  هدش  دقتعم 
ایوگ دشابیم ، اهنآ  دیق  اهاّنمت  زا  کی  ره  یهن  زا  دوصقم  اذـل  تسین ... ) دوجوم  يو  رد  تیالو  ای  تّوبن و  دـننام  لّضفت  لوصح  بابـسا 

: هک اریز  دینکن ، بلط  نآ  لوصح  هلیسو  نودب  ار  يزیچ  تسا : هتفگ  هک 
، دنربیم هرهب  دندرک ، بسک  هچنآ  زا  نانز  زین  دندرک و  بسک  هچنآ  زا  نادرم  َْنبَسَتْکا  اَّمِم  ٌبیِصَن  ِءاسِّنِلل  َو  اُوبَـسَتْکا  اَّمِم  ٌبیِـصَن  ِلاجِّرِلل 

ادخ هب  امـش  هّجوت  سپ  تسا ، دنوادخ  لضف  زا  اهتمعن  نآ  اریز  دینکن ، بلط  ار  اهتمعن  یـضعب  دیوشب و  بابـسا  هب  لّسوتم  دـیاب  سپ 
. دشاب

هدـش هراشا  راصتخا  روط  هب  اهنآ  فلاخم  موهفم  یهن و  ود  ره  تّلع  هب  نخـس  نیا  رد  دـیهاوخب ، ادـخ  لـضف  زا  ِِهلْـضَف و  ْنِم  َهَّللا  اُولَئْـس  َو 
. تسا

ای و  تسا . دادعتـسا  ردق  هب  مدرم  رب  وا  لضف  یهلا و  خساپ  اریز  دوشیمن ، ییانتعا  نآ  هب  هک ، تسا  لاق  نابز  اب  ای  تساوخرد ، لاؤس و  اّما 
. تسین یفخم  قاقحتسا  يایافخ  دادعتسا و  رادقم  دنوادخ  رب  هک  اریز  دشابن  ای  دشاب  هارمه  لاق  نابز  هب  هاوخ  تسا ، لاح  نابز  اب 

فّقوت هب  درک  هراشا  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  نوچ  دنامیم . یفخم  ادخ  رب  امـش  قاقحتـسا  رادقم  هنوگچ  سپ  ًامِیلَع  ٍءْیَـش  ِّلُِکب  َناک  َهَّللا  َّنِإ 
یلاعت يادخ  یهاگ  هک  دوش ، هتفگ  هک  دیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  ياج  دوشیم ، لصاح  بسک  ببس  هب  هک  قاقحتسا  دادعتـسا و  رب  لّضفت 

تسین . بسک  ببس  هب  اجنیا  رد  اهنآ  دادعتسا  هکیلاح  رد  ثراو  لام  هب  هثرو  رب  دنکیم  لّضفت 
54 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ای دشاب  رایتخا  اب  هک  تسا  نیا  زا  ّمعا  بسک  دادعتسا و  هک  اریز  دراد ، دوجو  بسک  دادعتـسا و  مه  اجنآ  رد  هک  درک  هراشا  یلاعت  يادخ 
ثاّرو و زا  کی  ره  تبسن  نیمه  هب  و  دشاب ، بسانتم  ینامسج  تبسن  رد  هک  يزیچ  ود  نیب  رگم  دوشیمن  قّقحم  ثراوت  نوچ  نیوکت ، هب 
رب یکی  لام  هب  دنوادخ  لّضفت  ّقحتـسم  نآ  ببـس  هب  هک  دـنکیم  ادـیپ  نآ  اب  یتّیخنـس  دـنکیم و  بسک  يرگید  زا  ار  یتّیفیک  رازگثرا 

. دوشیم يرگید 
يرگید بسک  هلزنم  هب  راـیتخا ، هب  ود  نآ  زا  یکی  ندرک  بسک  سپ  تسا ، نآ  لـثم  اـی  يرگید  تشوـگ  هراـپ  ود ، نآ  زا  کـی  ره  زین  و 
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. تسا
دقع و  هدـش ، دازآ  هدـنب  دروم  رد  « 1  » کلم دـقع  دـننام  دـشاب . بسانتم  يرایتخا  یبسک  تبـسن  اـب  هک  تسا  رفن  ود  نیب  ثراوت  هکنیا  اـی 

نامیا دقع  هریرج و  نماض  رد  « 2  » هریرج نامض 
__________________________________________________

. تسا زینک  ای  هدنب  ندیرخ  نامه  زا  ترابع  کلم  دقع  ( 1)
زا ار  شاهدنب  الوم  رگا  هک  هنوگ  نیدب  ددنبیم ، يرگید  صخـش  اب  هدش ، دازآ  هدنب  هک  تسا  ینامیپ  زا  ترابع  هریرج : نامـض  دـقع  ( 2)

الوم زا  ریغ  يرگید  صخـش  اب  دـناوتیم  هدـنب  هک  تسا  تروص  نیا  رد  و  دربیمن ، ثرا  هدـنب  نآ  زا  یلوم  رگید  درک  دازآ  هراّفک  تباـب 
ار هید  غلبم  دشاب و  نماض  صخـش  نآ  درک ، ادیپ  هید  هب  جایتحا  هدش و  رداص  دبع  زا  یمرج  تیانج و  رگا  هک  بیترت  نیا  هب  ددنبب  نامیپ 

: دومرف سپ  ع ،)  ) ماما ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  رد  « 1  » مالسا هریرج و  مرج و  نماض  صخش  نآ  رگید  ترابع  هب  دنک ، ادا 
55 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

55 ص :  هیآ 33 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(33  ) ًادیِهَش ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهَبیِصَن  ْمُهُوتآَف  ْمُُکناْمیَأ  ْتَدَقَع  َنیِذَّلا  َو  َنُوبَْرقَْألا  َو  ِناِدلاْولا  َكََرت  اَّمِم  َِیلاوَم  اْنلَعَج  ٍّلُِکل  َو 

55 ص :  همجرت ..... :

ار نانآ  هرهب  دیاهتـسب ، یقوقح  نامیپ  دهع و  هک  ره  اب  میاهداد و  رارق  یّقح  ناشیوخ  ردام و  ردپ و  لیبق  زا  اهرب  ثرا  زا  مادـک  ره  يارب  و 
. تسا هاوگ  زیچ  ره  رب  ادخ  هک  دیهدب 

55 ص :  ریسفت ..... :

اْنلَعَج ٍّلُِکل  هکلب  دنشاب ، هتشادن  ای  دنشاب  هتـشاد  مه  اب  یتبـسن  هچ  دنربب  ثرا  دنناوتب  يرگید  زا  مادک  ره  نانز  نادرم و  هک  تسین  نینچ  َو 
هب مینکیم و  لّضفت  نانآ  رب  هک  دنتسه  یصوصخم  اهتبـسن ، نابحاص  ای  تسا  صوصخم  ناشیوخ  اههدنرب  ثرا  زا  کی  ره  يارب  َِیلاوَم 

. دنربیم ثرا  دقع ، رد  تبسن  ای  تبارق  رد  قاقحتسا  ببس 
یشیوخ هک  یتقو  ینعی  نامیا ، مالسا و  دقع  ای  هریرج ، نامض  دقع  ای  کلم ، دقع  ْمُُکناْمیَأ  ْتَدَقَع  َنیِذَّلا  َو  َنُوبَْرقَْألا  َو  ِناِدلاْولا  َكَرَت  اَّمِم 

ثراو هریرج  نماـض  دـشابن  مه  نآ  رگا  و  تسا ، هدـش  رکذ  هقف  رد  هک  یلیـصفت  قبط  دـسریم  هدـننک  دازآ  يـالوم  تبون  دـشابن ، یبسن 
. تسا ثراو  ع )  ) ماما ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  دوبن  رگا  و  تسا ،

نامیپ دقع و  يرگید  اب  يدرم  هک  دـناهتفگ ، یـضعب  هکنانچ  تسین  هیآ  رد  خـسن  لوق  شریذـپ  هب  یجایتحا  میدرک  نایب  هک  هچنآ  رب  انب  و 
، تسبیم

__________________________________________________

هریرج نامـض  دقع  ار  ینامیپ  دـهع و  نینچ  دـشاب . دـبع  ثراو  صخـش  نآ  درم  دـبع  هک  تقو  ره  تنامـض ، نیا  لباقم  رد  دـشاب و  دـبع 
. دنمانیم
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و هزور ، هراّـفک  لـیبق  زا  بجاو  هراّـفک  تهج  زا  هن  دـشاب  هدرک  دازآ  ادـخ  هار  رد  ار  هدـنب  هک  دربب  ثرا  دـناوتیم  ـالوم  یتروص  رد  ( 1)
. اهنآ دننام  ءاذیا و  نیمی و  هراّفک 

56 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ْمُهُـضَْعب ِماحْرَْألا  اُولوُأ  َو  یلاعت : يادخ  لوق  اب  نآ  هک  دنامب  نامیپ  مه  يارب  يرگید  ثاریم  زا  مشـش  کی  هک  هریرج  نامـض  دـقع  وحن  هب 

. تسا هدش  خسن  ٍضْعَِبب  یلْوَأ 
. دنراد ار  ثرا  ندروآ  تسد  هب  یگتسیاش  هدوب ، قاقحتسا  ياراد  اهنآ  هک  دیهدب  ار  اهنآ  رّرقم  بیصن  ینعی  ْمُهَبیِصَن  ْمُهُوتآَف 

و دروآ ، ار  ًادیِهَش  ظفل  اجنیا  رد  دنکیم . هدهاشم  ار  بسن  بسح  رب  قاقحتسا  قیاقد  دنوادخ  هک  اریز  ًادیِهَش  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ 
ملع هک  اریز  تسین ، نکمم  هدـهاشم  اب  زج  نآ  زیمت  هک  يروط  هب  تسا  قیقد  تسا  لـصاح  بسن  زا  هک  یتّیفیک  نوچ  اـمیلع ،»  » اـجنآ رد 

. يروضح ملع  یئزج و  روما  رد  دوهش  و  دوشیم ، لامعتسا  یلوصح  ملع  یّلک و  روما  رد  ابلاغ 

56 ص :  هیآ 34 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َو ُهَّللا  َظِفَح  اِمب  ِْبیَْغِلل  ٌتاِظفاح  ٌتاِتناق  ُتاِحلاَّصلاَف  ْمِِهلاْومَأ  ْنِم  اوُقَْفنَأ  اِمب  َو  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهَضَْعب  ُهَّللا  َلَّضَف  اِمب  ِءاسِّنلا  یَلَع  َنُوماَّوَق  ُلاجِّرلا 
(34  ) ًارِیبَک اِیلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ًالِیبَس  َّنِْهیَلَع  اوُْغبَت  الَف  ْمُکَنْعَطَأ  ْنِإَف  َّنُهُوبِرْضا  َو  ِعِجاضَْملا  ِیف  َّنُهوُرُجْها  َو  َّنُهوُظِعَف  َّنُهَزوُُشن  َنُوفاَخت  ِیتَّاللا 

56 ص :  همجرت ..... :

هکنآ هطساوب  مه  تسا و  هتشاد  رّرقم  یضعب  رب  ار  یضعب  دنوادخ  هک  يرترب  نآ  هطساو  هب  تسا  ینابهگن  ّقح  ّطلـست و  نانز  رب  ار  نادرم 
، دنوادخ هک  ار  هچنآ  و  دنـشاب . نارهوش  قوقح  ظفاح  نادرم  تبیغ  رد  عیطم  هتـسیاش و  نانز  سپ  دـنهد  هقفن  نانز  هب  دوخ  لام  زا  نادرم 
زا دـیهد و  دـنپ  ار  اـهنآ  تـسخن  دـیاب  دـیکانمیب  اـهنآ  یناـمرفان  تفلاـخم و  زا  هـک  یناـنز  دـنرادهگن و  تـسا  هدوـمرف  رما  نآ  ظـفح  هـب 
رب متـس  هنوگ  چـیه  ّقح  رگید  دـندرک  تعاطا  هکنانچ  دـینک و  هیبنت  ندز ، هب  ار  اهنآ  ینامرفان ، تروص  رد  دـیئوج و  يرود  ناشهاگباوخ 

(. دیشک دهاوخ  ماقتنا  ملاظ  زا  مولظم  ملظ  رب  و   ) تسا نأّشلا  میظع  راوگرزب و  دنوادخ  انامه  هک  دیرادن  اهنآ 
57 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

57 ص :  ریسفت ..... :

بقارم نادرم  و  ناشیاهّتیعر ، رب  اهیلاو  ینابهگن  ّطلـست و  دننام  دنراد  ینابهگن  ّقح  طّلـست و  نانز  رب  نادرم  ِءاسِّنلا  یَلَع  َنُوماَّوَق  ُلاجِّرلا 
و دوش ، نایب  رهوش  نز و  نیب  ثراوت  قاقحتـسا  هجو  هک  دوب  نیا  روظنم  هک  ایوگ  دننکیم . تسار  ار  نانآ  ياهیجک  هدوب و  نانز  لاوحا 

نکمم تشذگ و  هک  تسا  هناگ  هس  ياهدهع  نآ  رد  رهاظ  نامیا  دقع  نوچ  یلو  دوشیم  هدافتـسا  نامیا  دـقع  رکذ  زا  ینعم  نیا  هچ  رگا 
. دومن نایب  ار  نارسمه  نیب  ترشاعم  بادآ  نآ  لابند  هب  دومن و  رکذ  اّلقتسم  ارنآ  اذل  دشاب ، یفخم  مسق  نیا  دوب 

. تسا هداد  يرترب  نانز  رب  لقع  لامک  و  ریبدت ، نسح  و  كاردا ، و  ورین ، هّثج و  رد  ار  نادرم  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهَضَْعب  ُهَّللا  َلَّضَف  اِمب 
، دنتسه طّلست  يرترب و  ّقحتـسم  اهنآ  زا  مادک  ره  اب  هک  یـضرع  تلیـضف  ای  دنراد ، یتاذ  تلیـضف  ای  نادرم  ینعی  ْمِِهلاْومَأ  ْنِم  اوُقَْفنَأ  اِمب  َو 

ظفح نارهوش و  تحیـصن  لوبق  میلـست و  تسا  نانز  رب  و  نانآ . تجاح  ندروآرب  یگنـسرگ و  عفر  نانز و  زا  تبقارم  تسا  ناـنآ  رب  سپ 
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. نانآ ندوب  بیاغ  تروص  رد  ناشقوقح 
ظفح ار  ناشنارـسمه  لاوما  دوخ و  ٌتاِظفاح  ٌتاِتناق  اـهنآ  هکلب  دـنوشیمن ، جراـخ  ناـشدوخ  مکح  نأـش و  زا  حـلاص  ناـنز  ُتاـِحلاَّصلاَف 

. دننکیم
هکنیا ای  دـشاب ، یف »  » ینعم هب  مال  هکنیا  رب  انب  دـنوش ، بیاغ  اهنآ  زا  ناشنارهوش  ای  دنـشاب  بیاغ  نارـسمه  زا  هک  یتروص  رد  ینعی  ِْبیَْغِلل 

. دننکیم ظفح  ناشیاهسفن  لاوما و  لیبق  زا  تسا ، بیاغ  ناشنارسمه  رظن  زا  هک  ار  ییاهزیچ  حلاص  ياهنز  هک  تسا  نیا  دوصقم 
ره هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  ات  داد  تبـسن  شدوخ  هب  دنوادخ  اجنآ  رد  ار  يرترب  اجنیا و  رد  ار  ظفح  درک ، ظفح  ادخ  هچنآ  هب  ُهَّللا  َظِفَح  اِمب 

شدوخ . زا  هن  تسادخ  بناج  زا  دشاب  یلامک  تفص  هب  فصّتم  سک 
58 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیسرتیم هک  َّنُهَزوُُشن  َنُوفاَخت  ِیتاَّللا  حلاص  ریغ  ياهنز  اّما  َو و 
زا دیاب  درکن  هدیاف  رگا  دوش و  ارادم  زردنا  دنپ و  هلیسوب  اهنآ  اب  هک  تسا  نیا  اهنآ  اب  ترـشاعم  بادآ  سپ  دنوش ، جراخ  امـش  تعاطا  زا 
زا یتشوگ  هن  هک  يوحن  هب  دینزب  ار  اهنآ  درکن  رثا  مه  نآ  رگا  دشاب و  هتشادن  تافانم  اهنآ  هماسق  اب  هک  دینیزگ  يرود  كدنا  تّدمب  اهنآ 

. دنکشب یناوختسا  هن  دوش و  عطق  ناشندب 
. دیهد زردنا  دنپ و  ار  اهنآ  راتفگ ، اب  سپ  َّنُهوُظِعَف 

. دینک كرت  ار  اهنآ  دینکب و  اهنآ  هب  تشپ  باوختخر  رد  ِعِجاضَْملا  ِیف  َّنُهوُرُجْها  َو 
. درک لمع  بیترت  هب  دیاب  دراوم  نیا  نیب  دینزب  ار  اهنآ  داتفین  دیفم  یلبق  لحارم  رگا  َّنُهُوبِرْضا  َو 

. دیرادن اور  تسا  هدادن  هزاجا  عراش ، هک  يزیچ  هب  مّکحت  تّیذا و  رگید  ینعی  اًلِیبَس  َّنِْهیَلَع  اوُْغبَت  الَف  ْمُکَنْعَطَأ  ْنِإَف 
تلفغ تسا  دـنوادخ  زین  امـش  زا  رتالاب  هک  بلطم  نیا  زا  دـیتسه  نانز  زا  رترب  رتالاب و  امـش  هکنیا  يارجا  رد  سپ  ًارِیبَک  اِیلَع  َناـک  َهَّللا  َّنِإ 

. دشاب نانز  رب  زواجت ، يّدعت و  بجوم  امش  تلفغ  هک  ادابم  دینکن 

58 ص :  هیآ 35 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(35  ) ًارِیبَخ ًامِیلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  امُهَْنَیب  ُهَّللا  ِقِّفَُوی  ًاحالْصِإ  ادیُِری  ْنِإ  اِهلْهَأ  ْنِم  ًامَکَح  َو  ِِهلْهَأ  ْنِم  ًامَکَح  اُوثَْعباَف  امِِهْنَیب  َقاقِش  ُْمتْفِخ  ْنِإ  َو 

58 ص :  همجرت ..... :

نز و نآ  رگا  دننیزگرب و  يرواد  نز  ناسک  درم و  ناسک  فرط  زا  دیآ  دـیدپ  اهنآ  نیب  تخـس  فالخ  عازن و  هک  دـیراد  نآ  میب  هکنانچ 
. تسا هاگآ  اهزار  همه  زا  اناد و  زیچ  همه  رب  هک  دشخب  قیفوت  ار  ناشیا  ادخ  دنشاب  هتشاد  حالصا  هدارا  رهوش 

59 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

59 ص :  ریسفت ..... :

ره هک  تسا  نیا  قاقش » . » دوش عقاو  اهنآ  نیب  عازن  فالتخا و  دیدیسرت  رگا  امِِهْنَیب  َقاقِش  ماّکح  يا  رهوش و  نز و  يایلوا  يا  ُْمتْفِخ : ْنِإ  َو 
زا نآ  هک  دینک  حالـصا  ار  ود  نآ  نیب  سپ  ف » (، » دـنور یئوس  هب  مادـک  ره   ) دـشاب و رگید  ّقش  زا  ریغ  یّقـش  رد  عازن  فرط  ود  زا  کی 
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زا يرواد  اِهلْهَأ  ْنِم  ًامَکَح  َو  ِِهلْهَأ  ْنِم  ًامَکَح  اوثعبا  سپ  دـیراذگناو . ناـشدوخ  هب  ار  ود  نآ  و  تسا ، تموکح  یـشیوخ و  ناـمیا و  مزاول 
دنشاب هتشاد  حالصا  هدارا  دینیزگرب و  دنشاب  زوسلد  نابرهم و  اهنآ  هب  تبسن  یـشیوخ  بسح  رب  هک  نز  هداوناخ  زا  يرواد  درم و  هداوناخ 
لاوحا زا  ابلاغ  تسا و  گنهامه  ضرم  تّحـص و  رد  ناشیوخ  ياهجازم  هکنانچمه  اریز  دشاب ، ّرثؤم  رهوش  نز و  رد  ناشحالـصا  هدارا  و 

. دنریذپیم ریثأت  رگیدمه  زا  دوز  هدوب  گنهامه  ابلاغ  هک  اهنآ  سوفن  تسا  نینچمه  دنریذپیم  ریثأت  دوز  رگیدمه 
دراذـگیم و رثا  نیجوز  سوفن  رد  اهنآ  هدارا  دـنهاوخب ، ار  ود  نآ  نیب  حالـصا  رگا  ًاحالْـصِإ  ادـیُِری  ْنِإ  ناشیوخ  زا  رواد  رفن  ود  نآ  سپ 

ُهَّللا ِقِّفَُوی  دـندش  شریذـپ  هدامآ  رگا  و  دـیامن . هضافا  اهنآ  هب  ار  قفاوت  دـنوادخ  فرط  زا  ات  دزاسیم . يریذـپرثا  هداـمآ  ّدعتـسم و  ار  اـهنآ 
. دنکیم رما  نآ  هب  درادیم و  ّقفوم  ار  اهنآ  سپ  تسا . هاگآ  قفاوت  يارب  اهنآ  یگدامآ  هب  دنوادخ  ًامِیلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  امُهَْنَیب 

. تسا حالصا  ناهاوخ  هاگآ و  روما  قیاقح  هب  وا  تسا و  ریبخ  قفاوت  یگنوگچ  هب  دنوادخ  ًارِیبَخ و 

59 ص :  هیآ 36 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َو ُِبنُْجلا  ِراـْجلا  َو  یبْرُْقلا  ِيذ  ِراـْجلا  َو  ِنیِکاـسَْملا  َو  یماـتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  يِذـِب  َو  ًاـناسْحِإ  ِْنیَدـِلاْولِاب  َو  ًاْئیَـش  ِهـِب  اوُکِرُْـشت  ـال  َو  َهَّللا  اوُدـُبْعا  َو 
(36  ) ًاروُخَف ًالاتُْخم  َناک  ْنَم  ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  َو  ِلِیبَّسلا  ِْنبا  َو  ِْبنَْجلِاب  ِبِحاَّصلا 

60 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

60 ص :  همجرت ..... :

کیدزن ناگیاسمه  ناریقف و  نامیتی و  ناشیوخ و  ردام و  ردپ و  هب  تبسن  دیهدم و  رارق  کیرـش  وا  رب  ار  يزیچ  دیتسرپب و  ار  اتکی  يادخ 
دنـسپ و دوخ  مدرم  ادخ  هک  دینک  ینابرهم  یکین و  دنیامـش  تسد  ریز  هک  ناراتـسرپ  ناگدنب و  نارذگهر و  قفاوم و  ناتـسود  هناگیب و  و 

. درادن تسود  ار  رّبکتم 

60 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

ترشاعم تبحص و  نسح  تّبحم و  راوازس  هک  یناسک  هب  ار  تبسن  نسح  ات  دومن  هدارا  دنوادخ  نوچ  ًاْئیَـش  ِِهب  اوُکِرُْـشت  َو ال  َهَّللا  اوُُدبْعا  َو 
تبسن نسح  هار  و  تسا ، تمدخ  لذب  تبسن و  نسح  هب  سک  نیرتراوازس  یلاعت  يادخ  هک  اریز  دومن  مّدقم  ار  شدوخ  دنک ، نایب  دنتسه 

هب رـصحنم  اجنیا  رد  هار  اریز  دیامن . یفن  ار  تّیدوبع  رد  كرـش  دـنادرگ و  صلاخ  ار  دوخ  يارب  یگدـنب  هکنیا  ات  دومن  نایب  ار  شدوخ  اب 
. تسا زیچ  ود  نامه 

تمدـخ ّقحتـسم  هک  یناسک  تسین و  یـصوصخم  رما  رد  رـصحنم  نآ  هار  نوچ  تشاذـگ  قلطم  ار  ادـخ  ریغ  اب  تبـسن  نسح  قیرط  اّما  و 
. دومرف رکذ  ار  ناشمان  قاقحتسا ، رد  اهنآ  ّبترت  بسح  رب  دنتسه ،

هّجوت نانآ  هب  القتسم  هک  دنتسه  نیا  ّقحتـسم  یناحور  نیدلاو  دوشیم و  هداد  میمعت  یناحور  ینامـسج و  ردام  ردپ و  هب  نیدلاو  نوچ  و 
نیموصعم ریسافت  رد  تایآ و  رد  كرش  رفک و  هک  تسا  میمعت  نیمه  تهج  هب  دوشن و  هداد  رارق  کیرـش  اهنآ  اب  مکح  رد  يزیچ  دوش و 
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و دومن ، رکذ  شدوخ  هب  نورقم  دنوادخ  ار  ردام  ردپ و  اذل  و  تسا ...  هدش  ریسفت  تیالو  هب  ای  ع )  ) یلع هب  ندروآ  كرـش  رفک و  هب  (ع ،)
نیا هیآ  ینعم  هکنیا  تسا و  رورجم  راج  رب  فطع  ِْنیَدـِلاْولِاب  ادـخ  لوق  هک  دـشاب  نیا  مهوم  ات  درک  رّخؤم  ار  ردـصم  تخادـنا و  ار  لـعف 

هب نـینچمه  یبْرُْقلا و  يِذـِب  َو  دـینک  ناـسحا  ياهتــسیاش  قـیرط  هـب  ًاـناسْحِإ  رداـم  ردـپ و  هـب  ِْنیَدـِلاْولِاب و  َو  دـیرواین  كرــش  هـک  تـسا :
نادنواشیوخ .

61 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

61 ص :  نانآ .....  میمعت  ابرقا و  ریاس  نیدلاو و  قیقحت 

هّدام لصا  هفطن و  دـنوادخ  اهنآ ، صوصخم  لامعا  ماجنا  ندـش و  روراب  ندرک و  روراب  تّیلباق  ببـس  هب  هک  دنتـسه  یناسک  ردام  ردـپ و 
لدروک مدرم  هچ  رگا  تسا ، رتراوازس  ردپ  مسا  قالطا  هب  دشاب  رتيوق  يزیچ  رد  هزادنا  ره  تّیببـس  نیا  و  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  ار  رـشب 

. دنتسه لفاغ  وت  یناحور  ّدلوت  تّیفیک  زا  دنکیم و  هدامآ  ار  وت  ینامسج  هفطن  هک  دننادیم  یسک  صوصخم  ار  مسا  نیا 
ياهتکرح هلیـسوب  كالفا  اریز  دنتـسه ، عبط  ملاع  ردام  ردپ و  یّلک ، سفن  لقع و  دنتـسه و  دیلاوم  ناردـپ  رـصانع ، كالفا و  نیا  رب  انب 

زا نانز  رثأت  دـننام  راثآ ، نآ  رـصانع  ندرک  لوبق  دـنکیم و  اقلا  رـصانع  رب  ار  راثآ  تسا  یناسنا  ياوق  دـننام  اـهنآ  هک  ناگراتـس  يرود و 
نآ و  دـننامیم ، یقاب  دـننکیم و  ّومن  دـنباییم و  دـّلوت  دـیلاوم  تروص  نیا  رد  تسا ، نادرم  ياههفطن  زا  ناـنآ  ياـهمحر  لوبق  نادرم و 

تسا نآ  هب  هّدام  ماوق  هک  هچنآ  لوصح  هّدام و  لوصح  زا  دعب  هک  ناویح  فالخ  رب  دنتـسه . ناردپ  نآ  هب  جاتحم  زین  ّومن  اقب و  رد  دیلاوم 
. درادن ناردپ  هب  جایتحا  تسا  محر  رد  هک  یتّدم  رد  رگید 

ياقب رد  عبط  ملاع  دـنکیم و  ادـیپ  دوجو  عبط  ملاع  تسا  رذـب  دـننام  نآ  هک  یّلک ، سفن  حول  رب  ار ، ملاع  شوقن  یّلک ، لـقع  ياـقلا  اـب  و 
. تسا ردام  ردپ و  ینعی  ود ، نآ  هب  جاتحم  دوخ 

سفن لقع و  جاودزا  ببس  هب  يرغص  ياّوح  ریغص و  مدآ  نآ ، هیوست  زا  دعب  یناسنا ، ریغص  ملاع  رد  اّما  و  دوب ، ریبک  ملاع  رد  میتفگ  هچنآ 
ّنج و نادـنزرف  هراّما  سفن  ناطیـش و  جاودزا  ببـس  هب  و  دـنوشیم . دـّلوتم  اهنآ  هّیرذ  مدآ و  ینب  ود ، نآ  جاودزا  اب  دـنیآیم و  دوجو  هب 

. دندرگیم ّدلوتم  ناطیش  هّیرذ 
يراج نینچ  یهلا  تّنس  تسا  فیعـض  ناسنا  هب  ّصتخم  نآ  هک  فیلکت ، رایتخا و  بسح  هب  اّما  تسا و  ملاع  ود  رد  نیوکت  بسح  هب  نیا 

زا نوذأم  هک  سفن  ود  کمک  اب  دشاب ، نآ  ینایع  یملع و  یقلخ و  نایرگشل  نآ و  بتارم  بلق و  زا  يرایتخا  دیلاوم  دیلوت  هک  تسا  هدش 
رماوا هک  اریز  دنوش ، مه  قباطم  نیوکت  فیلکت و  ود ، نآ  کمک  هب  ات  فّلکم  هب  ار  یهلا  رما  ود ، نآ  ندـناسر  دنتـسه و  دـنوادخ  فرط 

نیوکت هب  ملع  اریز  مینکیمن  كرد  ار  قفاوت  تّیفیک  اهنآ  زا  یضعب  رد  ام ، هچ  رگا  تسا . نآ  اب  قفاوم  ینیوکت و  رماوا  زا  یشان  یفیلکت ،
میرادن .

62 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دوشن نآ  زا  يربخ  رکذ و  هّماع  نیب  هچ  رگا  دوب . دهاوخ  يراج  ملاع  ضارقنا  ات  تسا و  هدوب  يراج  ام  نامز  ات  مدآ  نامز  زا  ّتنس  نیا  و 

. دنامن يرثا  ای  و 
یّلک و لقع  رهظم  یکی  هک  صخش  ود  یگنهامه  کمک و  اب  رگم  دوشیمن  قّقحم  بلق  رد  نامیا  لوخد  هنیس و  رد  مالـسا  تّحـص  هّتبلا 
، صخـش ود  نآ  صوصخم  نامیپ  صوصخم و  ّتیفیک  اب  ار ، يولو  ّصاخ  تعیب  ای  ّيوبن و  هّماع  تعیب  و  دشاب . یّلک  سفن  رهظم  يرگید 

. تفرگ دیاب 
يدهاش هدنرب و  هار  یـسفن  ره  اب  « » 2  » هیآ دـشاب و  وت  ياـمنهار  میتسه » تّما  نیا  نیوبا  یلع  نم و  « » 1  » ثیدح تخانـش ، نیا  رد  دیاب  و 
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. دشاب وت  يارب  یفاک  لیلد  « 3 « » مدوخ لها  زا  يریزو  نم  يارب  هدب  رارق   » هیآ و  دهاش ، تسه »
ّدلوتم لقع  يرایتخا  نایرگشل  اهنآ ، تسد  هب  تعیب  اب  و  دنتسه ، یّلک  سفن  لقع و  رهظم  ود  ع )  ) ّیلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  سپ 

نانمـشد نآ  تسد  هب  تعیب  اب  و  دنتـسه ، یّلک  هراّما  سفن  لهج و  رهاـظم  ع )  ) ّیلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  نانمـشد  دـنوشیم و 
. دنوشیم ّدلوتم  لهج  يرایتخا  نایرگشل 

. دناهدرک ریسفت  ع)  ) ّیلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  نآرق  رد  ار  نیدلاو » ( » ع  ) نیموصعم و 
__________________________________________________

. تسا هدمآ  ًاناسْحِإ ) ِْنیَِدلاْولِاب   ) هرقب هیآ 83  ریسفت  رد  مّود  دلج  رد  ذخأم  ( 1)
هیآ 21 ق »  » هروس ( 2)

.29 هط : ( 3)
63 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دناهدرک توغاط  تبج و  هب  ریسفت  ار  « 1  » ٌْملِع ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ِیب  َكِرُْشت  ْنَأ  یلَع  َكادَهاج  ْنِإ  یلاعت : يادخ  لوق  و 
. دننکیم ریبعت  لیلد  ریپ  داشرا و  ریپ  هب  یسراف  نابز  رد  و  دنمانیم ، لیلد  ار  سفن  رهظم  دشرم و  ار  لقع  رهظم  اهیفوص 

و دشابیم . نامحر  مسا  رهظم  يرگید  تسا و  میحر  ای  هّللا  مسا  رهظم  ود ، نآ  زا  یکی  ود ، نآ  فّرصت  ندوب و  رهظم  توافت  بسح  هب  و 
ظفل ود  راـبتعا  هب  دـیدرت  رییخت و  هک  اریز  َنمْحَّرلا ، اوُعْدا  َِوأ  َهَّللا  اوُـعْدا  ِلـُق  تسا : هدوـمرف  دـنوادخ  هک  تسا  ّتیرهظم  ود  نیا  راـبتعا  هب 

. دشاب ادخ  هک  ّوعدم  هن  دنتسه  اعد  هلیسو  ظفل ، ود  نآ  هچ ، تسین .
هن دشاب  یقیقح  رما  کی  دیاب  دبال  هدش  هدناوخ  و  دنتـسه ، ّوعدم  يارب  یناونع  موهفم  ود  نآ  نوچ  تسین ، مه  ظفل  ود  موهفم  رابتعا  هب  و 

هدناوخ هک  هچنآ  تروص  نیا  رد  هک  دناهدرک  ههبـش  هکنیا  سپ  درادن ، يرّثکت  تسا  ظفل  ود  ره  قادصم  هک  تّیدـحا  تاذ  و  ینهذ ، رما 
. تسین حیحص  دشابیم  مسا  ود  نیا  موهفم و  ود  نیا  رهظم  دشابیم و  رما  ود  تسا ، هدش 

ظفل رهاظ  دوشیم : هتفگ  نوچ  دـیناوخب . نامحر  ظفل  اب  ای  هّللا  ظفل  اـب  ار  ّتیدـحا  تاذ  هک  تسا  نیا  دوصقم  هک  دوش : هتفگ  دـیابن  زین  و 
هتفگ نآ  اب  تافانم  زین  اوعدا »  » ظفل رارکت  تسا و  تحاـصف  یفاـنم  تسا و  رداـن  دروم  نیا  لـثم  رد  لاـصیا  فذـح و  تسا و  نیا  زا  ریغ 
رهظم هک  دشاب  نیا  دوصقم  دیاب  سپ  تسا ، دـیعب  نداد  رارق  دـیمانب ،) « ) اوّمـس  » ینعم هب  ار  دـینک  اعد  دـیناوخب و  ینعم  هب  وعدا »  » و دراد .

. دیناوخب ار  نامحر  مسا  رهظم  ای  دیناوخب  ار  ادخ  مسا 
ّوعدم هکنآ  ات  تسا ، یسک  ندرک  بلط  زا  ترابع  ندناوخ  توعد و  و 

__________________________________________________

 ... يزروب كرش  نم  هب  ینادان  يور  زا  دننک  ششوک  ود  نآ  رگا  ینعی   8 توبکنع : ( 1)
64 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا ریغ  بولطم  هکنیا  اـی  یعاد ، دزن  تسا  ّوعدـم  تاذ  روضح  یلـصا  بولطم  هکنیا  تهج  زا  اـی  دوـش ، رـضاح  وا  دزن  هدـش  دراو  یعاد  رب 
دشاب رـضاح  هچ  دوش  تساوخرد  يزیچ  ّوعدم  زا  هک  تسین  نیا  اعد  ینعم  و  دوشیم . لصاح  بولطم  تاذ ، روضح  اب  یلو  تسا  وا  تاذ 
ّوعدم ندش  رـضاح  ادخ  رهاظم  ياعد  ای  ادخ  ياعد  زا  بولطم  هکنیا  رب  دناهدرک  داهـشتسا  اهیفوص  نآ  لاثما  هیآ و  نیا  هب  و  بئاغ ، هچ 

. دنمانیم رکف  روضح و  ارنآ  هک  یعاد  دزن  تسا 

64 ص :  کلاس .....  دزن  خیش  تروص  لّثمت  قیقحت 
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دـنمانیم و روضح  ار  ریوصت  نداد و  رارق  نیا  دـهد و  رارق  دوخ  نیعلا  بصن  ار  خیـش  تروص  کلاس  دـیاب  دـنیوگیم : اهنآ  زا  یـضعب  و 
هّمئا زا  یکی  ای  روآ و  دای  هب  ار  ادخ  لوسر  مارحالا  ةریبکت  تقو  هک  ع )  ) ماما لوق  زا  تسا  هدش  دراو  هک  هچنآ  لثم  هب  دننکیم  داهـشتسا 

خیـش و تّیناـحور  هب  لاـّصتا  زا  تسا  تراـبع  روضح  هک  اریز  تسا ، رود  هب  تسار  هار  زا  بلطم  نیا  یلو  هدـب  رارق  دوخ  نیعلا  بصن  ار 
ددرگیم رب  تدوخ  هب  ینعم  نیا  هک  نآ  نداد  رارق  نیعلا  بصن  خیـش و  تروص  لثم  یتروص  ریوصت  هن  دـشابیم ، وت  دزن  وا  یلاثم  روهظ 

. تسا كرش  رفک و  یعون  و 
: تسا هتفگ  هر )  ) يولوم هکنانچ  نامیا  رفک و  قوف  تسا  يرفک  نآ  دنیوگیم  تسا ، رفک  نآ  دوشیم  هتفگ  هکنآ  زا  سپ 

نکش تب  وا  ینعم  تب ، شرهاظ  نم  رای  لایخ  دمآ  لیلخ  نوچ 
ناگدننک تدابع  هب  هّبـشت  یّمـسم و  هن  تسا  مسا  تدابع  لیبق  زا  نآ ، هب  لایخ  دییقت  رایتخا و  هب  خیـش  تروص  ریوصت  میئوگیم : ام  یلو 
65 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هتفگ : هر )  ) يولوم هکنانچ  درذگب و  نآ  زا  لقاع  تسا  هتسیاش  هک  تسا  لجاع  مّنهج  اهتب و 

تسا خزود  يرایتخا  رکف  رکذ و  تسا  « 1  » خف یتسه  نیا  هک  یتسناد  هلمج 
نیا زا  دینک ، یکین  نادنواشیوخ  هب  ردام  ردپ و  دنوادخ و  زا  دعب  هب  تسا  هدمآ  هیآ  رد  هکنیا  و  دـیامن . روبع  نآ  رب  کلاس  دـیاب  نکیل  و 

رد ای  دنشاب و  ریبک  ملاع  رد  یناحور  هچ  دنشاب و  ینامـسج  هچ  دنتـسه ، نادنواشیوخ  ناسحا ، هب  ّقح  نابحاص  نیرتراوازـس  هک  تسا  ور 
. ریغص ملاع 

. تشذگ ود  نآ  میمعت  ریسفت و  ِنیِکاسَْملا  َو  یماتَْیلا  َو 
. یناکم یکیدزن  ای  یشیوخ  هن  تسا ، ندوب  هیاسمه  ظاحل  هب  نآ  ریخأت  و  یبسن ، کیدزن  ینعی  یبْرُْقلا  ِيذ  ِراْجلا  َو 

. تسا بناج  ره  زا  ای  بناج  راهچ  زا  هناخ  لهچ  ات  تسا  رابخا  رد  هکنانچ  یگیاسمه  ّقح  و  یناکم ، ای  یبسن  رود  ینعی  ُِبنُْجلا  ِراْجلا  َو 
. رفس رد  ای  هفرح  رد  ای  مّلعت  رد  قیفر  دننام  ِْبنَْجلِاب  ِبِحاَّصلا  َو 

تسد ریز  هک  یسک  ره  راکتمدخ و  نز  درم و  و  نازینک ، ناگدنب و  و  ناگدنام ) هار  رد   ) لیبسلا نبا  ْمُُکناْمیَأ و  ْتَکَلَم  ام  َو  ِلِیبَّسلا  ِْنبا  َو 
. دینکب ناسحا  هّجوت و  اهنآ  هب  دیهاوخیم  ار  ادخ  تّبحم  رگا  دیزرون و  ربک  نانآ  لاح  دّهعت  زا  سپ  ریغص ، ای  ریبک  ملاع  رد  دشاب  امش 

دزروب و ّربکت  دـنز و  زاب  رـس  ریغ  هب  هّجوت  زا  هک  تسا  یـسک  لاتخم »  » لیلعت و عضوم  رد  تسا  فانیتسا  ًالاتُْخم  َناک  ْنَم  ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ 
نیدـلاو تعاطا  میلـست و  زا  هک  یـسک  و  یناحور ، ردام  ردـپ و  هب  یّتح  دوشیمن  یـسک  میلـست  و  یناحور ، رداـم  ردـپ و  هب  تبـسن  یّتح 

هب تبـسن  دشاب  عیطم  عضاوتم و  یناحور  نیدلاو  هب  تبـسن  هک  یـسک  دنزیم و  زاب  رـس  شدوخ  زج  يزیچ  ره  زا  وا  دنز  زاب  رـس  یناحور 
. دوشیم عضاوتم  زین  ود  نآ  ریغ 

__________________________________________________

ماد خف : ( 1)
66 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنکن عضاوت  شایناحور  نیدلاو  يارب  هک  تسا  یسک  یقیقح  لاتخم  سپ 
شایناحور نیدلاو  یّتح  ریقح  ار  شدوخ  ریغ  درامـشیم و  گرزب  ار  شدوخ  دنک ، هّجوت  شدوخ  ریغ  هب  هاگ  ره  هک  یـسک  ینعی  ًاروُخَف 

هرهب هکنیا  رگم  تخورف ، دهاوخ  رخف  شدوخ  زج  یسک  ره  رب  دشورفب  رخف  شایناحور  نیدلاو  رب  هک  سک  ره  درامشیم و  کچوک  ار 
. تسا عضاوت  نآ  هک  دنکیم  نامگ  هچ  رگا  دنکیم  ّقلمت  ماگنه  نیا  رد  هک  دنیبب  شدوخ  ریغ  زا  ار  شدوخ  ّظح  و 

اهرّبکت و لصا  تیالو  رب  رخف  رّبکت و  تساهعضاوت و  لصا  نآ ، هب  تبـسن  عضاوت  و  تسا ، تابارق  تاریخ و  لصا  تیـالو  هک  اـجنآ  زا  و 
زا روظنم  هک  دوش  هتفگ  هک  تسا  حیحص  اذل  تسا ، اهّربکت  رورش و  لصا  وا  نمـشد  تایالو و  لصا  ع )  ) ّیلع و  تسا ، نآ  هّدام  اهرخف و 

دنسپ دوخ  رّبکتم  نوچ  و  تسا . نآ  ریغ  هب  تیالو و  هب  تبسن  نمشد  ریغ  رّبکت  سپـس  و  ع )  ) ّیلع هب  وا  یـشورف  رخف  نمـشد و  ّربکت  هیآ ،
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ول وا و  عافتنا  رطاخب  رگم  تسا  هدشن  هدیرفآ  وا  ریغ  ایوگ  هک  يوحن  هب  درامشیمن  شدوخ  يدنمهرهب  عافتنا و  بابسا  زج  ار  شدوخ  ریغ 
ناـمگ فـالخ  رب  نآ  اریز  دـنکیمن ، قاـفنا  شدوخ  ریغ  رب  تسوا  تسد  رد  هک  هچنآ  زا  یـصخش  نینچ  دـشاب ، وا  ریغ  ندـش  كـاله  هب 

دوخ و وا  هک  یئاـج  اـت  دـنکیم  عنم  قاـفنا  نیا  زا  ار  وا  دـنیب ، هب  ریغ  قاـفنا  هب  لـیام  ياهبترم  هب  زین  ار  يرگید  رگا  یّتح  تسا و  شدوخ 
راهظا رد  هک  ار  یئاهتمعن  و  دنکیم ، عنم  شرما  ّیلو  تیالو  شماما و  قیرط  رد  اهتّینانا  نتساک  تاکردم و  اوق و  قافنا  زا  ار  نارگید 

عفن هرهب و  زج  دنکب ، یقافنا  ای  تامعن  راهظا  رگا  و  دنکیم ، نامتک  نارگید  زا  دنیبیمن  شدوخ  يارب  هرهب  بلج  حدـم و  ترهـش و  اهنآ 
. دشاب دناوتیمن  شدوخ 

: دیامرفیم سپس  دومن  ریسفت  ینایب  فصو  تروص  هب  هدیمان و  روخف » لاتخم   » ار نانآ  دنوادخ ، هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
67 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

67 ص :  هیآ 37 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(37  ) ًانیِهُم ًاباذَع  َنیِِرفاْکِلل  انْدَتْعَأ  َو  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  َنوُُمتْکَی  َو  ِلُْخْبلِاب  َساَّنلا  َنوُُرمْأَی  َو  َنُولَْخبَی  َنیِذَّلا 

67 ص :  همجرت ..... :

تایآ و زا  اهنآ  هب  دوخ  لـضف  زا  ادـخ  هک  ار  هچنآ  دـنراودیما و  لـخب و  هب  ار  مدرم  دـنزرویم و  لـخب  هک  يراـصن  دوهی و  زا  هورگ  نآ 
اّیهم هدـننک  راوخ  یباذـع  نارفاک  يارب  ام  و  دیـسر ) دـنهاوخ  دوخ  رفک  رفیک  هب  هّتبلا  . ) دـننکیم نامتک  تسا ، هدیـشخب  ینامـسآ  ماـکحا 

. میاهتشاد

67 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

يادتبم ربخ  ای  تسا ، ود  نآ  زا  یکی  يارب  نایب  « 2  » فطع ای  ًالاتْخُم ، زا  لدب  ای  ًالاتُْخم  َناک  ْنَم  زا  « 1  » تسا لدب  ای  تفص  َنُولَْخبَی  َنیِذَّلا 
. تسا فوذحم  لعف  لوعفم  ای  تسا ، فوذحم  شربخ  ادتبم و  ای  فوذحم ،

67 ص :  ریذبت .....  ریتقت و  لخب و  ینعم  قیقحت 

درادیمنرب تسد  نآ  زا  دـنکیم و  عنم  تسا ، وا  رایتخا  تحت  رد  هک  هچنآ  ندرک  جراخ  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  یتداـع  تلـصخ و  لـخب ،
هکنانچ هدیـسر و  شتقو  هک  ینوید  بجاو و  ياههقفن  دننام  دـشاب  یقلخ  قوقح  ای  سمخ و  تاکز و  دـننام  دـشاب ، یهلا  قوقح  زا  هاوخ 
دنـسپ دروم  فورعم و  ياهراک  ّبحتـسم و  تاقدص  ریاس  تاکز و  دننام  تسا  ّبحتـسم  قوقح  ای  تسا . هدش  بجاو  نآ  يادا  دش  رکذ 

. شناگیاسمه ناشیوخ و  لایع و  شدوخ و  يارب  ّبحتسم  ياهقافنا  دننام 
قافنا يارب  هک  ار  یلام  و  دـنک ، ادا  ار  شلام  بجاو  تاکز  هک  یـسک  «: 3  » تسا هدش  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  ورنیا  زا 
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شلها هب  تسا ، هدرک  ادج 
__________________________________________________

 ... دنک و لخب  هب  رما  دزرو و  لخب  هک  یشورف  رخف  نآ  ینعی  دشاب  الاتخم  زا  لدب  رگا  ( 1)
. تسا لیخب  رّبکتم  ینعی  دشاب  نایب  فطع  رگا  ( 2)

 ].....[ ح 1714 ص 62 / ج 2 / هیقفلا : ص 450 ، ج 1 / یفاّصلا : ریسفت  ( 3)
68 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب هدرک  ادـج  قافنا  يارب  هک  ار  یلام  دـهدن و  ار  شلام  بجاو  تاـکز  هک  تسا  یـسک  طـقف  لـیخب  عقاو  رد  سپ  تسین  لـیخب  دـناسرب ،
. دزادرپن شلها 

دوشیم هداد  تبسن  ناسنا  هب  هک  يزیچ  ره  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هدش و  هدیمان  هدش ) ادج   ) هنئاب هدننک  قافنا  هب  تبسن  هدش  قافنا  لام  و 
ضارعا زا  رگا  دوشیم  قافنا  هک  یلام  اریز  دـنامیم ، هک  ادـخ  هجو  زج  تسا  ناسنا  زا  تقرافم  یئادـج و  نآ  نأـش  شدوخ  دوجو  یّتح 

نامز تشذـگ  تارییغت و  اب  ای  یعرـش  تالاقتنا  ببـس  هب  ای  گرم  ببـس  هب  زین  ناسنا  هب  نآ  تبـسن  طابترا و  هدوب  ازجم  شدوخ  تسایند 
ببـس هب  ای  يرارطـضا  ای  يراـیتخا  گرم  اـب  زین  نآ  دـشاب  ماـقم  هاـج و  ضارعا و  حراوج و  اوق و  لـیبق  زا  رگا  و  دوشیم ، عطقنم  ادـج و 

. دوشیم ادج  ناسنا  زا  دوشیم ، ضراع  هک  یثداوح 
(: تسا نیا  وا  رعش  همجرت   ) تسا هتفگ  یبرع ) هب   ) يرعاش هکنانچ 

نادـب دزرویم »؟ لخب  دورب  دراذـگب و  دـهاوخیم  هک  یلام  هب  ناسنا  ارچ  سپ  تسا  نتفر  نتـشاذگ و  يارب  لاوما  يروآعمج  رگا  سپ  »
ریتـقت و  تسا . هدـش  هدـیمان  ریتـقت  ریذـبت و  فرط  ود  نآ  هک  دراد ، رارق  طـیرفت  طارفا و  فرط  ود  نیب  هک  تسا  ياهضیرف  تواخـس  هـک 

، دشابیم ناسنا  رایتخا  رد  هک  هچنآ  ندرک  كاسما  زا  تسا  ترابع  لخب  دوشیم و  هدیمان  لخب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دراد  يدّدعتم  بتارم 
. دنک فرص  حابم  ّبحتسم و  بجاو و  هوجو  رد  دناوتن  هک  يوحن  هب 

هک هچنآ  هکنیا  ندرک  وزرآ  تسوا و  تسد  رد  هک  هچنآ  ندرک  كاسما  زا  تراـبع  نآ  دوشیم و  هدـیمان  ّحـش )  ) بتارم نآ  زا  یـضعب  و 
شدوـخ تسد  رد  هک  هچنآ  هب  لـیخب ، : » تسا هدـش  دراو  ع )  ) قداـص ماـما  زا  هکناـنچ  دریگ . رارق  وا  تسد  رد  تسا ، نارگید  تـسد  رد 

لخب تسا  شدوخ  تسد  رد  هک  هچنآ  رب  تسا و  نارگید  تسد  رد  هک  هچنآ  هب  تبـسن  هک  تسا  یـسک  حیحـش  و  تسا ، لیخب  دـشابیم 
ج4، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  هار  زا  هاوخ  دشاب  وا  لام  هک  دـنکیم  وزرآ  هکنیا  رگم  دـنیبیمن  يزیچ  مدرم  تسد  رد  هک  یئاج  ات  دزرویم .

69 ص :
«. 1  » دشابیمن عناق  تسا ، هدرک  يزور  ار  وا  دنوادخ  هک  هچنآ  هب  تبسن  و  مارح ، ای  دشاب  لالح 

رد نیخـسار  ادخ و  زج  ارنآ  لیوأت  هک  تسا  تاهباشتم  زا  ناسنا  لاوحا  قالخا و  لاوقا و  لاعفا و  رهاظ  نوچ  و  دراد ، یبتارم  زین  ریذـبت  و 
رداص ناسنا  زا  هک  اهنآ  تاّیئزج  صیخشت  تخانش و  بسح  هب  اهنآ  نیب  بتارم  ریتقت و  ریذبت و  تواخـس و  نیب  زییمت  اذل  دننادیمن ، ملع 

ارنآ قـالخا  ياـملع  هک  يروط  هب  دـشاب ، حـضاو  نآ  تاـّیلک  ملع و  بسح  رب  هچ  رگا  تساـفخ ، تیاـغ  رد  لـعاف  دوخ  رب  یّتح  دوشیم 
و دوشیم . ّبترتـم  نآ  رب  هک  یتیاـغ  قفنم و  دـصق  بسح  رب  نآ  مسا  قاـفنا و  لاـح  اـقّقحم  دـناهدرک  ناـیب  ار  نآ  بتارم  هداد و  لیـصفت 
رتهب و رتوکین و  قافنا  زا  هک  یکاسما  اسب  هچ  سپ  دشابیم ، فلتخم  دـسریم  نآ  هب  هک  یـصخش  ددرگیم و  فرـص  نآ  رد  هک  یهجو 

(. هر  ) يولوم تسا  هتفگ  بوخ  هچ  و  دشاب ، هدننک  قافنا  رب  لابو  هک  یقافنا  اسب  هچ 
دوشیم ّرثؤم  دشاب ، ّلحم  نوچ  دوب  هب  نیب ، ّلحم  کسمم ، قفنم و 

هدم ّقح  رما  هب  زج  ار  ّقح  لام  هب  قافنا  زک  كاسما  اسب  يا 
لوسر نآ  تفگ  حلاص » لام  معن   » لومح یشاب  ّقح  رهب  زک  ار  لام 
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لصا شدوخ و  هب  تسا  دوجو  نداد  تبسن  نآ  تسوا و  تّینانا  دوشیم  هداد  تبسن  ناسنا  هب  هک  يزیچ  ره  لصا  دوش : هتفگ  هک  تساجب 
سپ تسا ، تیالو  دوشیم  قافنا  نآ  رب  هک  هچنآ  عیمج  لصا  و  تسا ، تّینانا  زا  ندرک  قافنا  اهنآ ، یئاـغ  تّلع  تیاـغ و  اـهقافنا و  همه 

میلست ینطاب  توعد  لوبق  يولو و  ّصاخ  تعیب  اب  شرما  ّیلو  هب  ارنآ  هک  هنوگ  نیدب  دنک  قافنا  تیالو  قیرط  رد  ار  دوخ  ّتینانا  سک  ره 
هب هک  یئاهزیچ  ریاس  زا  دنک و 

__________________________________________________

ص 450 ج 1 / یفاّصلا : ریسفت  ( 1)
70 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

قافنا هحابا  ای  بابحتـسا  ای  بوجو  قیرط  هب  اهنآ  ریغ  رب  ای  دنتـسه  وا  رایتخا  تحت  رد  هک  یناسک  رب  ای  شدوخ  رب  دوشیم  هداد  تبـسن  وا 
تیـالو تهج  هب  ینعی  تهج ، نیمه  زا  رگا  دوـشیم و  بوـسحم  تواخـس  دـشاب ، تیـالو  هب  شباـستنا  تـهج  زا  رگا  قاـفنا  نـیا  دـنک ،

. دیآیمن باسح  هب  لخب  تسا و  حودمم  زین  وا  كاسما  نیا  دنک ، كاسما 
دنک قافنا  رگا  و  تسا . لخب  وا  كاسما  دـنک ، كاسما  رگا  دـنکن ، قافنا  تیـالو  قیرط  رد  ار  نآ  دزرو و  لـخب  شتّیناـنا  هب  هک  یـسک  و 

ریذـبت لخب و  مسا  زا  قافنا  كاسما و  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  تیـالو  بلط  رد  وا  قاـفنا  اـی  كاـسما  هکنیا  رگم  تسا  ریذـبت  وا  قاـفنا 
یلع تیالو  قیرط  رد  ناشتّینانا  فرـص  هب  تبـسن  هک  دنتـسه  یناسک  اهلاتخم » : » دوش هتفگ  هک  تسا  حیحـص  نیا  رب  انب  دنوشیم ، جراخ 

. دنزرویم لخب  (ع )
و دننکیم ، ضارعا  تیالو  زا  هک  دنتسه  یناسک  ینعی  دننکیم ، عانتما  تیالو  قیرط  رد  ناشتّینانا  فرص  زا  ینعی  ِلُْخْبلِاب  َساَّنلا  َنوُُرمْأَی  َو 

. دنرادیم زاب  زین  مدرم  زا  ارنآ 
ضارعا ع )  ) ّیلع زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  زا  دـعب  هک  تسا  تّما  نیقفانم  ياسؤر  زا  هیانک  هیآ ، هک  دوش  هتفگ  هک  تسا  حیحـص  و 

. دنتشادیم زاب  وا  هب  عوجر  زا  ار  مدرم  دندرکیم و 
قافنا هک  دنرادن  يزیچ  هک  دـنروآیم  هناهب  رذـع و  قافنا ، مدـع  كاسما و  تّلع  هب  هک  یناسک  ینعی  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  َنوُُمتْکَی  َو 

. دننکیم نامتک  ار  همه  ناشفراعم  مولع و  هاج و  مشح و  ناشیاوق و  تّوق  زا  دنراد  ینطاب  يرهاظ و  تمعن  زا  هک  هچنآ  و  دننک ،
ضراع لاح  رد  هک  دوشیم  ضراع  یهلا  قالخا  لاوحا و  زا  ناسنا  يارب  هک  تسا  يزیچ  نآ  ینطاـب  يرهاـظ و  ياـهتمعن  نیرتفیرـش  و 

یفرط زا  و  تسا ، نآ  تخانـش  تیالو و  تمعن  اهنآ  همه  لصا  و  دهدیم ، رارق  تّذـل  طاسبنا و  یتحار و  رد  ار  ناسنا  تالاح ، نآ  ندـش 
زا تیالو و  تخانـش  زا  لفاغ  ناسنا ، هک  هنوگ  نیدب  تسا . شدوخ  زا  تخانـش  نیا  لاوحا و  نیا  ندرک  یفخم  نامتک ، ماسقا  نیرتتشز 

تسا و نآ  هب  فصّتم  هک  تسا  یـسک  تّوبن  لیلد  نیرتهب  لیلد ، نیمه  و  دنک . یـشوپ  مشچ  ود ، ره  زا  ای  دـشاب  لفاغ  دوخ  لاوحا  تّذـل 
دشابیم . وا  تیالو  لیلد  نیرتهب  دنکیم و  نآ  هب  رما 

71 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تیالو ّهلدأ  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تّوبن  ّهلدا  زا  تسا  هداد  اهنآ  هب  ادخ  هک  هچنآ  نامتک  هب  دوش  ریسفت  هیآ  هک  تسا  حیحـص  اذل 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  رابخا  نآرق و  زا  دـناهداد و  ربخ  نآ  هب  نانآ ، يایبنا  و  دـناهدیمهف ، ناشیاهباتک  زا  هک  یئاهزیچ  زا  ع )  ) ّیلع
. دناهتفای دوخ  سوفن  رد  تسا ، تیالو  تّوبن و  لاوحا  قالخا و  هنومن  هک  يورخا  قالخا  زا  هک  ییاهزیچ  زا 

. تسا هدنونش  هب  نداد  طاشن  يارب  مّلکت ، هب  تبیغ  زا  تافتلا  انْدَتْعَأ  َو 
یکی تمعن  راهظا  اریز  دندرواین . اجب  اهتمعن  راهظا  هلیـسو  هب  ار  نآ  رکـش  هدرک ، نامتک  ار  ادـخ  ياهتمعن  هک  یناسک  ینعی  َنیِِرفاْکِلل 

. تسا نآ  نارفک  ماسقا  زا  یکی  تمعن  نامتک  هک  نانچمه  تسا ، رکش  ماسقا  زا 
. دنوشیم بوسحم  راّفک  زا  یلاعت  يادخ  ياهتمعن  ناگدننک  نامتک  هک  تسا  نیا  هب  راعشا  يارب  ریمض  ياج  هب  رهاظ  مسا  ندروآ  و 
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اهنآ يارب  ياهدننک  راوخ  باذع  اذل  دندرک ، تناها  اهتمعن  نآ  هب  ام ، ياهتمعن  راهظا  مدـع  نامتک و  ببـس  هب  اهنآ  هکنانچ  ًانیِهُم  ًاباذَـع 
اب نآ  ندرک  نایامن  تمعن و  ندرک  لذب  و  دنیبب . شاهدـنب  رب  ارنآ  هک  دراد  تسود  داد  یتمعن  ياهدـنب  هب  یتقو  دـنوادخ  هچ  میدرک . اّیهم 

. دنزیم راسفا  شتآ  زا  یماجل  اب  ار  وا  دنوادخ  دیامن  نامتک  ار  یملع  هک  یسک  و  تسا ، نابز  اب  نآ  لذب  زا  رتهب  لمع ،

71 ص :  هیآ 38 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(38  ) ًانیِرَق َءاسَف  ًانیِرَق  َُهل  ُناْطیَّشلا  ِنُکَی  ْنَم  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلِاب  َو ال  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  َو ال  ِساَّنلا  َءائِر  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  َو 
72 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

72 ص :  همجرت ..... :

رای ناطیـش  ار  هک  ره  دنناطیـش و  نارای  دنورگیمن ، تمایق  زور  ادخ و  هب  دنـشخبیم و  یئامندوخ  ایر و  دـصق  هب  ار  دوخ  لاوما  هک  نانآ 
. تفای دهاوخ  يدب  رایسب  رای  دشاب 

72 ص :  ریسفت ..... :

شورف و رخف   ) یلاتخم نامه  ینعی  دـننکیم ، قافنا  مدرم  نیب  رد  ایر  يارب  ار  ناشیاهلام  هک  یناـسک  ِساَّنلا  َءاـئِر  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  َو 
قوقح ندرک  ادا  زا  یفرط  زا  وا  نوچ  دراد . رارق  تسا ، فارسا ) كاسما و   ) ریذبت ریتقت و  زا  ترابع  هک  تواخـس  فرط  ود  هک  شکرس )

هرهب نآ  زا  اـیند  رد  هک  دـنکیم  رّوصت  هک  دـنکیم  يزیچ  رد  فرـص  ار  شلاوما  یفرط  زا  دـنکیم و  عاـنتما  شدوـخ  ّبحتـسم  بجاو و 
. تسا نوعلم  ریذبت  یمّود ، مومذم و  لخب  یلّوا ، هک  نآ . ریغ  مدرم و  میظعت  ترهش و  دننام  دربیم .

ّتلع نینچمه  تسا و  ناطیش  هار  رد  قافنا  ّتلع  نامیا ، مدع  اریز  تسا  لولعم  رب  ّتلع  فطع  لیبق  زا  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلِاب  َو ال  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  َو ال 
. تسا لخب  ادخ  هار  رد  قافنا  مدع 

تـسا نیا  رب  ندـناهاگآ  نیا  زا  دوصقم  تسا و  هّیلاح  هلمج  ای  تسا  ًاروُخَف  ًالاتُْخم  َناک  ْنَم  ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  رب  فطع  ُناْطیَّشلا  ِنُکَی  ْنَم  َو 
يدب رای  هارمه و  دشاب  وا  نیرق  ًانیِرَق  َءاسَف  ًانیِرَق  َُهل  ناطیـش  هک  یـسک  ره  تسا و  ناطیـش  نیرق  رّذبم  تسا و  رّذبم  قافنا  رد  هدننک  ایر  هک 

. دناشکیم نیطایش  کلم  نیّجس و  نجس و  هب  ار  صخش  ناطیش  یکیدزن  هکنیا  يارب  دراد ،
. تسا هناگ  هس  « 1  » ياهسایق هب  هراشا  نآ  سپ 

__________________________________________________

هک ود  نآ  نیب  تکرـش  عماج و  ّتلع  هلیـسو  هب  لصا  رب  عرف  ّدر  دـناهتفگ : سایق  فیرعت  رد  اهقف  تسا و  لوصا  ملع  رد  سایق  روظنم  ( 1)
مـسق ود  رب  لوصا  رظن  زا  ار  سایق  زین  و  ۀـّلعلا . طبنتـسم  سایق  ۀـّلعلا و  صوصنم  سایق  تسا : مسق  ود  رب  دراد و  مان  ّتلع  سایق  احالطـصا 

تسا و نآ  سکع  هب  یفخ  سایق  اّما  دریذپب  دبایرد و  یناسآ  هب  ارنآ  مهف  هک  تسا  نآ  یلج  سایق  یفخ و  سایق  یلج و  سایق  دناهتسناد :
لقع فّرصت  ّلحم  تسا و  هدش  هدیرفآ  يربنامرف  یگتسباو و  رب  ترطف  ثیح  زا  ناسنا  هک  نادبزا  رگید  دوشیم . هدرمش  ناسحتـسا  وزج 

ناطیش ياههکبش  تاسوسحم  دنکیمن و  زواجت  تاسوسحم  زا  و  دشابیم ، فیعض  شتقلخ  يادتبا  رد  ناسنا  نوچ  و  دشابیم ، ناطیش  و 
. دشابیم رتمامت  رتيوق و  وا  رد  ناطیش  فّرصت  تسا 
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73 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نّکمت یسرتسد و  وا  هب  ناطیش  دیامنب ، داشرا  شتاجن  هار  رد  ادخ  بناج  زا  ار  وا  هک  دسرن  یخیـش  هب  دوشن و  وا  رای  قیفوت  هک  مادام  سپ 

زا دنک . تموکح  وا  رب  هک  دنکیمن  ادیپ  یهار  مه  لقع  و  دـنامیمن ، یقاب  لقع  تموکح  يارب  یهار  رگید ، هک  يروط  هب  دـنکیم  ادـیپ 
بلاغ و ماما  هکیلاح  رد  دـناسر  زورب  ار  بش  هک  تّما  نیا  زا  یـسک  ره  دومرف : یثیدـح  نمـض  رد  ع )  ) رقاب ماـما  « 1  » لّوا رفعج  وـبا  ورنیا 
رفک و تلاح  هب  دریمب  تلاح  نیمه  رب  رگا  و  تسا ، نادرگرس  هدشمگ و  هک  یلاح  رد  دنکیم  حبـص  دشاب  هتـشادن  ادخ  بناج  زا  یلداع 

تلالد ادـخ  بناـج  زا  صوصنم  ماـما  هب  يادـتقا  يربناـمرف و  بوجو  رب  هک  تسا  یتاراـشا  تاحیرـصت و  تاـیآ  رد  و  تسا ، هدرم  قاـفن 
رب ار  لوضفم  هک  تسا  هدـش  هدیـشک  ياهدرپ  اهنآ  نامـشچ  اهشوگ و  رب  یلو  تسه ، بلطم  نیا  رب  یتاحیرـصت  تاـیاور  رد  و  دـنکیم ،

. دیدیم رتهب  ار  ربص  ع )  ) ّیلع اذل  و  دنهدیم ، حیجرت  لضاف 

73 ص :  هیآ 39 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(39  ) ًامِیلَع ْمِِهب  ُهَّللا  َناک  َو  ُهَّللا  ُمُهَقَزَر  اَّمِم  اوُقَْفنَأ  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َْول  ْمِْهیَلَع  اذ  ام  َو 

73 ص :  همجرت ..... :

نامیا تمایق  زور  ادخ و  هب  رگا  دسریم  اهنآ  هب  نایز  هچ  و 
__________________________________________________

زا ذوخأم  . ) دـشاب ّتلع  سایق  نامه  هک  یعطق  ساـیق  یّنظ و  ساـیق  هبـش - ساـیق  ّتیولوا - ساـیق  زا : تسا  تراـبع  یلوصا  ساـیق  ماـسقا 
(. ادخهد گنهرف 

ح 47 ص 92 / نساحملا : ح 29 ، ص 68 / / 23 راونالا : راحب  ( 1)
74 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لاوحا و هب  ادخ  دشاب و  ادخ  دزن  اهنآ  ترخآ  هریخذ  ات  دـندرکیم  قافنا  يزیچ  ادـخ  يارب  تسا  هداد  نانآ  هب  ادـخ  هک  ياهرهب  زا  هدروآ 
. تسا هاگآ  نانآ  تاّین 

74 ص :  ریسفت ..... :

هچ سپ  . ) درادـن دوجو  يورخا  تبوقع  يویند و  تمحز  داعم ، ادـخ و  هب  ناـمیا  رد  اـمتح  ینعی  تسا ، يراـکنا  ماهفتـسا  ْمِْهیَلَع  اذ  اـم  َو 
دننک ادـیپ  نیقی  هک  اجنآ  ات  دـنروآ  نامیا  داعم  أدـبم و  هب  رگا  ُهَّللا  ُمُهَقَزَر  اَّمِم  اوُقَْفنَأ  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َْول  دراد )؟ ناشیارب  ینایز 

مّدـقم قافنا  رب  ار  نامیا  اجنیا  رد  دوشیم . هداد  ناشیا  لامعا  شاداپ  دوشیمن . مامت  قافنا  اب  ادـخ  نئازخ  هکنیا  تسادـخ و  زا  تمعن  هک 
. تسادخ هار  رد  قافنا  ثعاب  ادخ  هب  نامیا  هک  اریز  تخادنا ، رّخؤم  یئایر  قافنا  زا  ار  نامیا  مدع  قباس  هیآ  رد  تشاد و 

نیدـب اذـل  دراذـگیمن ، یقاب  ارنآ  كاسما  دـنکیمن و  مامت  ار  وا  لام  قاـفنا ، تسادـخ و  زا  زیچ  همه  هک  دراد  ملع  ادـخ  هب  نمؤم ، نوچ 
هب ناـمیا  مدـع  لـیلد  ادـخ  هار  رد  قاـفنا  مدـع  نوـچ  فرطنآ  زا  ُهَّللا و  ُمُهَقَزَر  اَّمِم  دوـمرف : اـجنیا  رد  اـهنآ  تشادـگرزب  يارب  زین  ببس و 

قافنا ار  دوخ  لاوما  هک  اهنآ   ) ْمَُهلاْومَأ َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  َو  دومرف : ورنیا  زا  تسادخ ، تمعن  نارفک  لیلد  ریذـبت  كاسما و  نوچ  و  تسادـخ ،
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. تسا هدومن  هفاضا  هداد و  تبسن  ناشدوخ  هب  ار  لاوما  هک  دننکیم )
فطع ای  تسا ، « 2  » رّدقم دق »  » هکنیا ای  تسین  نیب  رد  یـضام  دصق  نوچ  هدماین  دـق »  » ظفل هکنیا  تسا و  « 1  » لاح ًامِیلَع  ْمِِهب  ُهَّللا  َناـک  َو 

. تسا لیلعت  دصق  رب  « 3»
__________________________________________________

. تسا هاگآ  نانآ  لاح  عضو و  هب  دنوادخ  هکیلاح  رد  ینعی  دشاب ،) هیلاح  واو  واو »  ) » دشاب لاح »  » هلمج رگا  ( 1)
. تسا هدوب  هاگآ  نانآ  عضو  هب  دنوادخ  ینعی  ناک )...  دق  و   ) دشاب رّدقم  دق »  » رگا ( 2)

. تسناد ار  نانآ  لاح  عضو و  ادخ  ینعی  دشاب  فطع  واو  رگا  ( 3)
75 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشابن نانآ  رب  یهانگ  هک  دنکیم  اضتقا  رما ، نیا  دنتسه و  ادخ  ياضر  قیرط  رد  نانآ  تسناد و  ار  اهنآ  راک  دنوادخ  ینعی 

75 ص :  هیآ 40 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(40  ) ًامیِظَع ًارْجَأ  ُْهنَُدل  ْنِم  ِتُْؤی  َو  اهْفِعاُضی  ًۀَنَسَح  ُکَت  ْنِإ  َو  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ُِملْظَی  َهَّللا ال  َّنِإ 

75 ص :  همجرت ..... :

. دنکیم اطع  گرزب  یشاداپ  ناکین ، هب  دوخ  بناج  زا  دنادرگ و  دایز  ار  یکین  لمع  ره  دنکن و  متس  یسک  رب  ياهّرذ  رادقم  هب  ادخ  انامه 

75 ص :  ریسفت ..... :

. دنکیمن متس  دشاب ، رابغ  ءازجا  زا  یئزج  ای  هچروم  زا  رتکچوک  هک  ياهّرذ  رادقم  هب  دنوادخ  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ُِملْظَی  َهَّللا ال  َّنِإ 
. دشاب ّمات  لعف  ای  صقان و  لعف  کت »  » هکنیا ضرف  اب  هدش  هدناوخ  بصن  عفر و  اب  ۀنسح »  » ًۀَنَسَح ُکَت  ْنِإ  َو 

لیلعت ماقم  رد  تسا  « 2  » لاح ای  « 1  » فنأتـسم هیآ » رخآ  ات  ُِملْظَی ...  َهَّللا ال  َّنِإ  یلاعت : يادـخ  لوق  ًامیِظَع  ًارْجَأ  ُْهنُدـَل  ْنِم  ِتُْؤی  َو  اهْفِعاُضی 
: ادخ لوق 

یتبوقع رزو و  دشاب : هتفگ  هک  ایوگ  سپ  تسه ، زین  رجا  زا  هیانک  و  دوشیم ، لامعتـسا  تبوقع  رزو و  یفن  يارب  لثم  رد  اریز  ْمِْهیَلَع  اذ  ام 
رجا یّتح  دـنک ، باقع  ار  راکوکین  هک  دـنکیمن  ملظ  ادـخ  هک  اریز  دـنروایب  ادـخ  هب  نامیا  رگا  تسا  رجا  نانآ  يارب  یّتح  تسین  اهنآ  رب 

یگرزب شاداـپ  رجا و  شدوـخ  شیپ  زا  ار  راـکوکین  هکلب  دـنکیم . فعاـضم  دراد ، رجا  هب  تبـسن  هک  یقاقحتـسا  بسح  رب  ار  راـکوکین 
دنوادخ هک  ار  هچنآ  رب  نتشاذگ  رجا  مان  و  دشاب ، هتشاد  ار ) رجا  زا  هزادنا  نآ   ) قاقحتسا هکنیا  نودب  دهدیم 

. دنکیم یفن  ادخ  زا  ار  ملظ  یّلک  روط  هب  هک  تسا  ماع  درادن ، شلبق  ام  هب  یطبر  و  تسا ، هلمج  عورش  نوچ  دشاب : فنأتسم  رگا  ( 1)
. دنکیم نایب  اهنآ  رب  ار  ادخ  شیاشخب  تّلع  هک  دنکیمن  ملظ  ياهرذ  هزادنا  هب  ادخ  هکیلاح  رد  ینعی  دشاب : لاح  رگا  ( 2)

76 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هنسح دوخ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  دیآیم . هنسح  لامعا  لابند  هب  شاداپ  رجا و  هک  تسا  نیا  تهج  هب  دهدیم ، قاقحتسا  نودب 

قبط دـهدیم  سفن  زا  جراـخ  يورخا  رجا  شدوخ  شیپ  زا  سفن و  رد  « 1  » هماّلع هلاّمع و  سفن  تهج  ود  رابتعا  هب  دـنکیم  فعاـضم  ار 
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. دراد لابندب  ار  يورخا  رجا  دوخ  سفن  رد  لامعا  مّسجت  هکنیا  تشذگ و  لامعا  مّسجت  قیقحت  زا  هک  هچنآ 

76 ص :  هیآ 41 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(41  ) ًادیِهَش ِءالُؤه  یلَع  َِکب  اْنئِج  َو  ٍدیِهَِشب  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف 

76 ص :  همجرت ..... :

. میروآ هاوگ  تّما  نیا  رب  ربمایپ  يا  ارت  میروآ و  یهاوگ  ياهفیاط  ره  زا  هک  هاگنآ  لاح ؟ تسا  هنوگچ 

77 ص :  ریسفت ..... :

. دنتسه قباس  فاصوا  هب  فوصوم  هک  تبوقع  سرت و  تّدش  زا  ناگدننک  ّربکت  نیا  لاح  دوشیم  هنوگچ  فیکف » »
ياههقرف زا  هقرف  ره  زا  ای  تسا ، ناشربمایپ  نامه  هک  میروایب  یهاوگ  ینعی  دیهـشب »  » هتـشذگ ناربمایپ  ياـهتّما  زا  ٍۀَّمُأ  ِّلُـک  ْنِم  اـْنئِج  اذِإ 

نآ زا  دوصقم  نوچ  یلو  تسا  هدـش  هراشا  رابخا  رد  اـهنیا  همه  هب  و  تسا . ناـشماما  ّیبن و  ّیـصو  اـی  ّیبن  نآ  هک  میروآ  یهاوگ  وت  تّما 
زا دـعب  يایـصوا  و  ع )  ) یلع اـب  تفلاـخم  زا  تسا  دنـشاب ) ادـخ  تمحر  دروم  هک  مالـسا  تّما   ) هموـحرم تّما  زا  نیقفاـنم  تشاد  رذـحرب 

. تسا هدش  لزان  دّمحم  تّما  صوصخ  رد  رصح  قیرطب  هیآ  نآ  هک  هدش  دراو  ع )  ) قداص ماما  زا  اذل  تسوا .
اهتّما نیا  رب  ِءالُؤه  یلَع  هک  میروآیم  ارت  دّمحم  يا  َِکب  اْنئِج  َو 

__________________________________________________

. تسا هدش  رکذ  یبلاطم  تسا  يرظن  یلمع و  لقع  هک  هماّلع  هلاّمع و  سفن  هراب  رد  باتک  لّوا  دلج  رد  ( 1)
77 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. اهدهاش اههورگ و  اهتّما و  نیا  رب  ای  اهدهاش  نیا  رب  ای  اههورگ ، و 
ررض هب  و  دناهدرک ، اهنآ  هب  رارقا  هک  دنتسه  یناسک  ایصوا و  ایبنا و  نانآ  و  یضعب ، عفنب  ای  یهد ، تداهش  اهنآ  ررـض  هب  ای  عفن و  هب  ًادیِهَش 

. دناهدرکن فارتعا  رارقا و  اهنآ  هب  هدوب و  ایصوا  ایبنا و  رکنم  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  و  رگید ، یضعب 

77 ص :  هیآ 42 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(42  ) ًاثیِدَح َهَّللا  َنوُُمتْکَی  َو ال  ُضْرَْألا  ُمِِهب  يَّوَُست  َْول  َلوُسَّرلا  اُوَصَع  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّدَوَی  ٍِذئَمْوَی 

77 ص :  همجرت ..... :

دندوب و ناسکی  نیمز  كاخ  اب  شاک  يا  هک  دننک  وزرآ  باذـع  یتخـس  زا  دـندرک  لوسر  ینامرفان  هتفر و  رفک  هارب  هک  نانآ  زور  نآ  رد 
. درک دنناوتن  ناهنپ  ار  ناشلامعا  زا  يزیچ  ادخ  زا 
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77 ص :  ریسفت ..... :

رذـحرب دوصقم  نوچ  یلو  دـندش ، رفاک  نانآ  يایـصوا  تیالو  ایـصوا و  نالوسر و  هب  ای  ادـخ  هب  هک  اـهنآ  ینعی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّدَوَی  ٍذـِئَمْوَی 
. دندش رفاک  ع )  ) یلع تیالو  و  ع )  ) یلع هب  هک  نانآ  ینعی  تسا  تّما  نیقفانم  نتشاد 

. نآ ریغ  مخ و  ریدغ  رد  ع )  ) یلع تیالو  هب  وا  رما  رد  دندرک  لوسر  ینامرفان  َلوُسَّرلا و  اُوَصَع  َو 
و تسا ، فوذحم  نآ  ءات  هک  تسا  « 2  » عراضم ای  « 1  » یضام هدش  هدناوخ  لّعفت  باب  زا  نیـس  فیفخت  ءات و  حتف  اب  ُضْرَْألا  ُمِِهب  يَّوَُست  َْول 

لوهجم هغیصب  لیعفت  باب  زا  ءات  ّمض  اب  و  «، 3  » دشاب هدش  ماغدا  نیس  رد  ءات  هک  لّعفت  باب  زا  دّدشم  نیس  ءات و  حتف  اب 
__________________________________________________

. دندشیمن قلخ  دندوب و  يواسم  نیمز  اب  شاک  يا  ینعی  یضام  تلاح  رد  يّوست : ( 1)
. دنوشب يواسم  نیمز  اب  شاک  يا  ینعی  لّعفت : باب  عراضم  رد  ءات »  » فذح يّوست ، ای  يّوست  ( 2)

: تسا هدمآ  رد  يّوّست  تروص  هب  هدش  ماغدا  نیس  رد  لادبا و  نیس  هب  ءات » : » يّوستت ( 3)
. دنوش يواسم  نیمز  اب  هک  دنراد  تسوا  ینعی و 

78 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ای تسا  هّیردـصم  ول »  » ظفل و  دـش . كـاله  ینعی  لوهجم  تروصب  ّتیوس  تّوست و  ضرـالا و  هب  توتـسا  و  «، 1  » تسا هدش  هدـناوخ  زین 

«. 2  » تسا هیدعت  يارب  ءاب  یّنمت و  يارب 
بـصغ زور  رد  اـی  دـنوش  نفد  زور  نآ  رد  هک  هنوگ  نیدـب  دـنوش  يواـسم  نیمز  اـب  زور  نآ  رد  دـنراد  تسود  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  و 

رد تّیلعف  هب  دـندوب و  ضحم  ّتیلباـق  الـصا  اـی  دـندشیمن ، هدـیرفآ  دـندوب و  كاـخ  اـی  دـندشیمن  هتخیگنارب  الـصا  هـکنیا  اـی  تفـالخ ،
. دندمآیمن

يافلخ زا  هکنانچ  دننکیمن  نامتک  ادخ  زا  ار  یثیدح  زور  نآ  رد  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  تسا و  ّدوی »  » رب فطع  ًاثیِدَح  َهَّللا  َنوُُمتْکَی  َو ال 
. دندرکیمن نامتک  ادخ  زا  ار  یثیدح  ایند  رد  شاک  هک  دندرکیم  وزرآ  ینعی  تسا  يّوست »  » رب فطع  ای  دندرکیم . نامتک  ایند  رد  ادخ 

دیعلبیم تفالخ  بصغ  زور  رد  ار  اهنآ  نیمز ، شاک  يا  هک  دننکیم  وزرآ  هک  تسا  تّما  نیقفانم  دوصقم  میدرک  نایب  ام  هک  هچنآ  رب  انب 
ادخ هب  نامیا  موزل  البق  نوچ  تسا و  هدش  هراشا  رابخا  رد  ینعم  ود  زا  کی  ره  هب  و  دندرکیمن ، نامتک  ار  یلع  ّقح  رد  لوسر  ثیدـح  و 

لوسر و اب  ترشاعم  یگنوگچ  ات  تساوخ  نونکا  درک ، رکذ  ار  هورگ  ره  يارب  نامز و  ره  رد  ادهـش  يوریپ  موزل  لوسر و  تعاط  موزل  و 
تـسا زامن  ماسقا  ریاس  راکذا و  ناکرا و  زامن و  زا  ترابع  هک  اهتدابع  نیرتگرزب  اصوصخم  دـنک ، نایب  تادابع  رد  شدوخ  اـب  ار  ادـهش 

ناربج ءادن  تّذـل  اب  ار  یهن  یتخـس  داد و  رارق  ادـن  دروم  فطل  باب  زا  ار  نانآ  و  دـشابیم . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  ّتنـس  هک 
: دومرف سپ  دومن ،

__________________________________________________

. ].....[ دنشاب هدش  نفد  دندرگ و  هدش  يواسم  نیمز  اب  ینعی  عراضم : لوهجم  هغیص  هب  يّوست : ( 1)
. دنوش ناسکی  كاخ  اب  شاک  يا  ینعی  دشاب  یّنمت  ول »  » رگا دنراد - تسود  ار  كاخ  اب  ندش  يواسم  ینعی  دـشاب  هیردـصم  ول »  » رگا ( 2)

. دنوش ناسکی  كاخ  اب  دریگ و  ارف  كاخ  ار  نانآ  هک  دیاب  ینعی  دشاب  هیدعت  ینعم  هب  رگا  و 
79 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

79 ص :  هیآ 43 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]
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هراشا

َْوأ یضْرَم  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو  اُولِسَتْغَت  یَّتَح  ٍلِیبَس  يِِرباع  َّالِإ  ًاُبنُج  َو ال  َنُولوُقَت  ام  اوُمَْلعَت  یَّتَح  يراکُـس  ُْمْتنَأ  َو  َةالَّصلا  اُوبَْرقَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
َناک َهَّللا  َّنِإ  ْمُکیِْدیَأ  َو  ْمُکِهوُجُِوب  اوُحَْسماَف  ًابِّیَط  ًادیِعَص  اوُمَّمَیَتَف  ًءام  اوُدَِجت  ْمَلَف  َءاسِّنلا  ُُمتْـسَمال  َْوأ  ِِطئاْغلا  َنِم  ْمُْکنِم  ٌدَحَأ  َءاج  َْوأ  ٍرَفَـس  یلَع 

(43  ) ًاروُفَغ اوُفَع 

79 ص :  همجرت ..... :

ات دیـشاب  رفاسم  هکنآ  رگم  تبانج ، لاح  رد  هن  و  دـیئوگیم ، هچ  دـینادب  ات  دـیوشن ، کیدزن  زامن  هب  یتسم  لاح  اـب  زگره  ناـمیا  لـها  يا 
نانز اب  ای  دشاب ، هداد  تسد  یتجاح  ياضق  ای  دیـشاب ، رفـس  رد  هکنآ  ای  دینک  لسغ  دـیتسناوتن  دـیدوب و  رامیب  رگا  دـینک و  لسغ  هک  یتقو 
هاگنآ دینک  مّمیت  كاپ  كاخ  هب  تروص  نیا  رد  دیدوب  روذـعم  بآ  لامعتـسا  زا  ای  دـیاهتفاین ، لسغ  ریهطت و  يارب  بآ  هدرک و  ترـشابم 

. تسا هدنزرمآ  هدنشخب و  ادخ  هک  دینک  حسم  نادب  ار  اهتسد  تروص و 

79 ص :  ریسفت ..... :

دّمحم تسد  هب  دنتـساوخ  هکنیا  ای  دندرک ، ناعذا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ادـخ و  هب  هک  تسا  ییاهنآ  هب  باطخ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
توعد لوبق  يولو و  ّصاخ  تعیب  ای  دـندروآ  نامیا  اـی  يرهاـظ ، توعد  لوبق  يوبن و  ّماـع  تعیب  اـب  دـنروایب  ناـمیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

. دنزاس راوتسا  ار  دوخ  نامیا  ینطاب ،
و هدـش ، عضو  تعیرـش  رد  هک  راکذا  لاعفا و  رب  عرـش  رد  رافغتـسا و  تمحر و  اعد و  رب  دوشیم  قالطا  تغل  رد  ةالـص  َةالَّصلا  اُوبَْرقَت  ال 

یهلا هزاجا  بحاص  زا  هک  یبلق  رکذ  رب  دوشیم  قالطا  و  هدش ، رّرقم  یعرـش  زامن  يارب  هک  یعـضاوم  رب  دوشیم  قالطا  ازاجم  ای  ۀـقیقح 
ره رب  و  «، 1  » دراد روضح  کلاس  بلق  رد  هزاجا  بحاص  فرط  زا  هک  یلاثم  تروص  رب  و  یهلا ، هزاـجا  بحاـص  رب  و  دـشاب ، هدـش  هتفرگ 

یبلق و یلاثم و  يرشب و  بتارم  زا  کی 
__________________________________________________

: دراد تلالد  یناعم  نامه  رب  تایبا  نیا  ( 1)
80 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هکنیا نودـب  تسا ، هدـش  عضو  یّمـسم  يارب  ءامـسا  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  و  دوشیم . قالطا  زاـمن  یحور  فلتخم  بتارم  اـب  یحور 
ادیپ ادـخ  هب  هّجوت  نآ  ببـس  هب  هک  دوشیم  قالطا  يزیچ  هب  ةالـص »  » نیا رب  انب  دـشاب . ربتعم  نآ  رد  بتارم  تاّیـصوصخ  زا  یتّیـصوصخ 
تسا يزیچ  مسا  تاکز  هکنانچ  دشاب ، یلاعت  يادخ  بناج  زا  هزاجا  عضو و  هب  طونم  هک  ددرگیم  لصاح  ادخ  يوس  هب  كولـس  دشاب و 

. ادخ زا  هزاجا  عضو و  اب  هّتبلا  دوشیم  لصاح  فارصنا  ادخ  ریغ  زا  نآ  هلیسو  هب  هک 
ْمِِهتالَـص یلَع  ْمُه  َنیِذَّلا  ادـخ : لوق  صوصخم و  تأیه  نیا  هب  هن  یلو  تسا  هدوب  یتعیرـش  ره  رد  زامن  هک  تسا ، نآ  رگناـیب  فیرعت  نیا 

َو ال ٌةَراِجت  ْمِهیِْهُلت  ٌلاجِر ال  یلاعت : يادخ  لوق  نینچمه  و  درادن ، ناکما  یبلاق  ةالص  همادا  نوچ  دنکیم ، ّتیمومع  رب  تلالد  « 1  » َنوُِمئاد
. متسه زامن  نم  هدومرف : هک  یبلاطم  نمض  رد  ع )  ) یلع لوق  نینچمه  و  « 2  » ِةالَّصلا ِماقِإ  َو  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیب 

نمؤم جارعم  نآ  و  دوشیم ، لوبق  اهتدابع  ریاس  دوش  لوبق  رگا  تسا و  نید  دومع  هک  تسا  زامن  نامه  شتیـالو ، و  ع )  ) ّیلع بلق  سپ 
ْمُکَتَنیِز اوُذُخ  تسا : هدومرف  یلاعت  يادخ  هک  تسا  دجـسم  نآ  و  تسا ، هبعک  نآ  و  تسا ، تعفر  هب  زاجم  هک  تسادخ  هناخ  نآ  و  تسا ،

و « 3  » ٍدِجْسَم ِّلُک  َْدنِع 
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__________________________________________________

دمآ دایرف  هب  بارحم  هک  تفر  یتلاح  دمآ  دای  اب  وت  يوربا  مخ  مزامن  رد 
دشاب زامن  ارم  هک  يراذگیمن  منص  وت  یشاب  لایخ  رد  وت  هک  ارنآ  دشاب  زامن  هچ 

مراذگن زامن  باسح  زامن  نیا  نم  مراد  مربارب  رد  ار  وت  يور  هن  رگ  و 
23 جراعملا : ( 1)

37 رون : ( 2)
31 فارعا : ( 3)

81 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نآ دوشیم و  لـخاد  بلق  رد  ع )  ) ّیلع هخفن : زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  زاـمن  و  « 1  » ًادَحَأ ِهَّللا  َعَم  اوُعْدَت  الَف  ِهَِّلل  َدِـجاسَْملا  َّنَأ  تسا : هدومرف 

لیبـق زا  و  ّیفخ ، ّیلج و  رکذ  لـیبق  زا  دوـشیم  هتفرگ  یهلا  هزاـجا  بحاـص  زا  هک  تسا  يزیچ  و  تسا ، بلق  رد  لـخاد  هک  تـسا  ناـمیا 
ثیح زا  هک  تسا  هدش  زامن  هب  فصّتم  شبلق  هک  دنکیم  نایب  ارنآ  بلق  بحاص  هک  هچنآ  و  تسا . زامن  یناعم ، نیا  همه  یبلاق ، ياهزامن 

. تسه زین  ادخ  هناخ  لد  نآ  هکنانچ  تسا  زامن  زین  نآ  تسا و  دجاسم  دننام  فاّصتا ، نآ 
دـشاب هدرک  دیلقت  زاجم  ملاع  زا  هکنیا  نودـب  دـنکب  ذـخا  شنیمّلعم  ناردـپ و  زا  ای  شدوخ  نارقا  لاثما و  زا  ار  یبلاق  زامن  هک  یـسک  سپ 

. دشاب عقاو  قفاوم  هچ  رگا  تسین  لوبقم  شلمع 
نیا رد  هک  دریگب  هزاجا  زاجم  خیش  زا  هکنیا  نودب  دیامن  باتش  یبلق  رکذ  هب  تبسن  ای  داروا و  راکذا و  رد  هک  یـسک  لاح  تسا  نینچمه 

. دوب دهاوخن  یقیقح  تدابع  شتدابع  تسین و  یقیقح  زامن  شزامن ، و  درب ، دهاوخن  نآ  زا  ياهرهب  چیه  تروص 
تـسا يزیچ  زا  ترابع  نآ ، لوبق  تیالو و  و  تسا ، دودرم  تسین و  لوبق  تیالو  نودب  تدابع  هکنیا  رد  تسا  هدـش  دراو  يدایز  رابخا  و 

مومع لثم  هب  تسا  هدومن  هدارا  ار  نآ  یناعم  عیمج  زاـمن ، زا  دـنوادخ ، هک  اـیوگ  و  دوشیم ، لـصاح  تداـبع  رد  هزاـجا  نآ  ببـس  هب  هک 
زا یـضعب  هک  دوشن  مّهوت  دـشاب و  هتـشاد  تبـسانم  یناعم  همه  اب  ات  اولخدـت » ال  : » دومرفن اُوبَْرقَت و  ـال  دومرف : اذـل  و  « 2  » كارتشا زاـجم و 

دوشیمن و قالطا  اهنآ  زا  یکی  هب  ارـصحنم  هدوب  « 3  » تهازن تهارک و  تمرح و  زا  ّمعا  یهن  و  تسا ، هدـش  هدارا  نآ  زا  رتنیئاـپ  یناـعم 
رد نئارق  بسح  رب  صوصخم ، دراوم  رد  نآ  لامعتسا 

__________________________________________________

18 ّنج : ( 1)
. نایب یناعم و  رد  تسا  یحالطصا  ( 2)

. حالصا تناما ، یتسرد ، یتسار ، تهازن : ( 3)
82 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. درادن نآ  یمومع  موهفم  اب  یتافانم  تهارک  ای  تمرح 
عمج و رظن  زا  تسا  یکله »  » دننام و  دشاب ، عمج  هک  تسا  هدـش  هدـناوخ  نآ  حـتف  نیـس و  ّمض  اب  يراکـس » ای  يراکـس   » يراکُـس ُْمْتنَأ  َو 

. تسا ندوب  درفم  لاح  رد  یلبج »  » دننام و  تسا ، هدش  هتفرگ  ریدقت  رد  هک  تعامج »  » يارب زا  دشاب  تفص  هک  نیا  رب  انب  ندوب  درفم 
ياههار نوچ  دـناهدیمان ، رکـس »  » دوشیم لصاح  تارکـسم  لامعتـسا  زا  هک  ار  یتلاـح  نآ  نتـسب و  ینعم  هب  تسا  رکـس »  » زا رکّـسلا »  » و

. ددنبیم ار  لقع  زا  اوق  تعاطا  ياههار  اوق و  رد  لقع  فّرصت 
، دوش لصاح  فورعم  یتسم  تلاح  نآ ، زا  هک  تسا  يزیچ  ره  هکلب  درادـن . دـنریگیم  روگنا  زا  هک  فورعم  رمخ  هب  صاـصتخا  رکـس  و 
عاّـقف و دـننام  دوـش ، لـصاح  نآ  زا  فورعم  یتـسم  هاوـخ  تسا ، سفن  رمخ  نآ  سپ  دـشاب . یندیـشک  اـی  یندروـخ و  اـی  یندیـشون  هـچ 
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ّبح و وزرآ و  صرح و  دـننام  دوشن  لـصاح  یتـسم  هاوـخ  نوـیفا و  رهز و  گـنب و  دـننام  دوـشیم  هتفرگ  روـگنا  ریغ  زا  هک  یئاهریـصع 
، لقع ياضتقم  رب  تلاسک  نآ ، ياضتقا  هب  هک  هک  يوحن  هب  دوش  تلاسک  هبلغ  ثعاب  هک  يداش  مغ و  لخب و  دـسح و  بضغ و  توهش و 

. دنک هبلغ 
هک زیچ  ره  زا  تسا  سفن  یتسم  نامه  ددرگ  نآ  ریبدـت  لقع و  مکح  ذـیفنت  زا  عنام  دـهدب و  تسد  ناسنا  هب  هک  یتلاح  ره  یّلک ، روط  هب 

. ددرگ لصاح  هک  یببس  ره  زا  دوش و  یشان 
باوخ هتـسخ و  وت  هک  یلاح  رد  نکن  هماقا  ار  زامن  تسا : هدمآ  هیآ  نایب  رد  يربخ  رد  سپ  تسا ، هدش  هراشا  یتسم  میمعت  هب  رابخا  رد  و 

. تسا قافن  هب  لیم  زا  زامن  نآ  هک  یتسه  نیگنس  دولآ و 
هک توهـش  ندـنارذگ  يارب  زج  باوخ  تسم  هک  تسا ، توهـش  یتسم  باوخ و  یتـسم  اـهیتسم ، هلمج  زا  هک  تسا  يرگید  ربـخ  رد  و 

دزیخیمنرب . باوخ  زا  تسا  يرگید  یتسم  دوخ 
83 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب نآ  ندش  ردک  توهـش و  يدیلپ  ببـس  هب  سفن  یکاپان  یگدولآ و  لیبق  زا  دوشیم  لصاح  توهـش  ياضق  زا  دـعب  هک  ار  یتلاح  نآ  و 
. درادن صوصخم  توهش  ای  تلاح  نآ  هب  صاصتخا  نآ  و  دناهدیمان . تبانج  نایاپ ...  راهچ  تافص  رد  نآ  نتفر  ورف  یناویح و  تارودک 

. تسا سفن  تبانج  درب  ورف  یعبس  ای  یمیهب  تّیناویح  رد  ار  وا  هتخاس و  هدولآ  ار  ناسنا  هک  يزیچ  ره  هکلب 
هچ هک  دـینادب  اـت  َنُولوُقَت  اـم  اوُمَْلعَت  یَّتَـح  دـیوش  رایـشه  دوخ ، یتـسم  زا  هکنیا  اـت  دـیرادن  اـپرب  زاـمن  رکـس  لاـح  رد  تسا : هدومرف  اذـل 

شدوخ عضاوم  زا  ار  اههملک  دـیئوگیم و  هک  ار  هچنآ  دـینادب  اـت  ینعی  تسا  هفوصوم  اـی  هلوصوم ، اـی  هّیماهفتـسا ، اـم »  » ظـفل دـیئوگیم ،
هک تسا  هدش  لزان  یتقو  رد  هیآ  دـناهتفگ ، یـضعب  هکنانچ  دـیهدن  شرییغت  تسا  هدـش  لزان  نآ  رب  هک  یتروص  نآ  زا  دـینکن و  فیرحت 

. دناوخ ار  « 1  » َنوُُدبْعَت ام  ُُدبْعَأ  ترابع  زامن ، رد  یتسم  تلاح  رد  هباحص  زا  یکی 
اب ندناوخ  زامن  اهنت  هک  دوشیم ، دافتـسم  زامن  ریغ  رد  یتسم  نیا  زاوج  هیآ  نیا  زا  اذل  دـیآیم ، رطاخ  هب  رمخ  یتسم  یتسم ، نایب  زا  نوچ 

. تسا هدیدرگ  خسن  دوشیم ، هدافتسا  نآ  زا  هک  زاوج  نیا  تهج  زا  هیآ  نیا  تسا : هدش  دراو  ربخ  رد  ورنیا  زا  تسین . زیاج  نآ 
حابم بجوم  دناوخ و  زامن  ناوتیمن  دورب  نیب  زا  نآ  يدیلپ  یگدولآ و  رثا  هکنیا  نودب  سفن ، یتسم  زا  ندش  رادـیب  دّرجم  هب  هک  اجنآ  زا 

رد ندش  لخاد  اریز  دـیوشن ، کیدزن  اهدجـسم  هب  دـیتسه  بنج  هک  یتقو  ًاُبنُج و  َو ال  دومن : هفاضا  سپ  دوشیمن ، زامن  هب  یکیدزن  ندوب 
ینعم نیدب  نآ  دیوشن و  لخاد  مه  یبلاق  زامن  رد  هک  دیاب  و  دشابیم . هورکم  ای  مارح  اهنآ 

__________________________________________________

. َنوُُدبْعَت ام  ُُدبْعَأ  نورفاکلا ال  هکرابم ، هروس  مّود  هیآ  ياج  هب  ( 1)
84 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دـشابیم یلاثم  راکذا  یبلق و  راکذا  هک  یقیقح  زامن  هب  هک  تسا  نیا  روظنم  زین  و  دوشیمن ، صلاخ  امـش  زاـمن  تروص  نیا  رد  هک  تسا 
يارب رگا  دیوشن ، کیدزن  تسامـش  زامن  ادخ و  هب  امـش  هدننک  کیدزن  نامه  هک  ناتلوقع  بولق و  هب  زین  و  دیوشن ، کیدزن  خیاشم  دننام 
يور رد  ادـخ  نانیـشناج  هک  یقیقح  ياهزامن  هب  دـیتسه  بنج  هک  یلاح  رد  و  دـنک . كرد  ار  عوضوم  نیا  هک  تسه  یلقع  بلق و  اـمش 

تاعبت رد  هک  یتلاح  رد  دیتسه و  سوفن  ياهبضغ  تاوهش و  ياهيدیلپ  هب  هدولآ  امش  هک  یلاح  رد  ینعی  دیوشن ، کیدزن  دنتسه  نیمز 
. دینکن هدولآ  ناتسوفن  يدیلپ  یگدولآ و  اب  ار  اهزامن  هک  تسا  نیا  يارب  اهندشن  کیدزن  نیا  دیاهتفر . ورف  اهتوهش  نآ  تابقع  و 

رد لوخد  تهج  مّمیت  طرش  هب  ای  يروص ، دجسم  رد  قلطم  روطب  دیشاب ، رفاسم  هکنآ  رگم  دیوشن ) کیدزن  اهدجـسم  هب   ) ٍلِیبَس يِِرباع  اَّلِإ 
. يونعم ياهزامن  رد  لوخد  يارب  سفن ) ياهدیلپ  سواسو و  زا   ) يونعم مّمیت  طرش  هب  ای  یبلاق  زامن 

زا ار  ناتیاهندـب  رهاـظ  ياـهتساجن  يدـیلپ و  اـت  دـیرب  ورف  بآ  رد  ار  ناتیاهندـب  هک  هنوگ  نیدـب  دـینک ، لـسغ  هکنیا  رگم  اُولِـسَتْغَت  یَّتَح 
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امش یناویح  حاورا  یتحار  بجوم  هک  ندب  ياهذفنم  ات  دینک ، لیاز  تسا  هدش  لصاح  امش  تسوپ  رد  هک  ظیلغ  هدیدنگ  تسپ  ياهراخب 
ياهضرم هب  هک  تسا  نیا  لامتحا  دـنامب  یقاب  امـش  ياهندـب  رب  اهراخب  اـهتساجن و  نآ  رگا  اریز  دوش . زاـب  تسا ، هدـش  هتـسب  تسا و 

زا ناتیاهسفن  يوشتسش  موزل  هب  دیوش و  هّبنتم  يرهاظ  يوشتـسش  نیا  زا  امـش  هکنیا  ات  هک  تسا  نآ  يارب  لسغ  سپ  دیوش ، التبم  دّدعتم 
همـشچ زا  هک  یبآ  دیرب ، ورف  روهط  بآ  رد  ار  ناتیاهسفن  سپ  دیوش ، لقتنم  ناتراگدرورپ  هب  تشگزاب  هبوت و  بآ  اب  لئاذر  ياهيدیلپ 

. دوشیم يراج  امش  رب  یفیلکت  ینیوکت و  تیالو 
میمعت تباـنج ، میمعت  زا  سپ  و  دوـشیم ، ناـسآ  تباـنج  میمعت  دـش ، هتـسناد  راـبخا  زا  یتـسم  مـیمعت  هـکنآ  زا  سپ  یـضْرَم  ْمـُْتنُک  ْنِإ  َو 

ددرگیم . ناسآ  هیآ  رگید  ياههرقف 
85 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دیوشن کیدزن  زامن  هب  دیدوب  تسم  رگا  نامیا  لها  يا  تسا : نیا  نآ  ینعم  هک  اریز  ینعم ، رابتعا  هب  تسا  فوطعم  ءازج  طرش و  هلمج  و 
زامن هب  یکیدزن  هدارا  تقو  رد  ینعی  دیدوب  ضیرم  رگا  و  دینک ، لسغ  ات  دیورن  زامن  کیدزن  دیدوب  بنج  رگا  و  دیئوگیم ، هچ  دـینادب  ات 

هیآ ياههرقف  زا  مومع  دـصق  رب  تلالد  ردابت  نیا  و  تسا ، ردابتم  ریخا  ینعم  نیا  ترابع ، قایـس  زا  هک  لاستغا  هدارا  تبانج و  تقو  رد  اـی 
التبم رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکنیا  و  تسا . بلطم  نتـشاد  ّتیمومع  دصق  لیلد  زین  ینعم  ود  زا  کی  ره  هب  دییقت  مدع  هکنانچ  دنکیم ،
عنام هک  دیتسه  یناسفن  ضارما  هب  التبم  ای  تسا و  نآ  لیصحت  بلط و  زا  عنام  ای  يروص  بآ  لامعتسا  زا  عنام  هک  دیتسه  یندب  ضارما  هب 

ّتلذم و كاخ  هب  دنوادخ  لباقم  رد  ینعی  دینک . مّمیت  تروص  نیا  رد  تسا  نآ  لیصحت  بلط و  زا  عنام  ای  تیالو  بآ  اب  ندرک  لسغ  زا 
لمع نیا  اب  دینک و  مّمیت  نیمز  يور  كاپ  كاخ  هب  دیروآ و  يور  دشابیم  ياهزیکاپ  ره  زا  رتهزیکاپ  تیالو  بآ  زا  دعب  نآ  هک  تنکسم ،

رثا دـیزاس و  نایامن  ناتراگدرورپ  دزن  رد  ار  یلاـح  ناـشیرپ  عوشخ و  عّرـضت و  رهاـظ و  دوخ  يونعم  ياـهتروص  رب  ار  ّتلذ  كاـخ  رثا 
هدنوش نایامن  شیپ  ياضعا  هک  اهیناشیپ  ناونع  تحت  ود  ره  هک  تسد  یناشیپ و   ) ناتیاهندـب اهیناشیپ )  ) میداقم رب  ار  يروص  نیمز  كاخ 

. دینک رادومن  دنتسه )
رد رفس  ای  يروص  نیمز  رد  امش  رفس  هکنیا  زا  ّمعا  دشاب  رّذعتم  امش  رب  بآ  لیصحت  ای  لامعتسا  هک  دیتسه  يرفس  رد  رگا  ای  ٍرَفَس  یلَع  َْوأ 

باب زا  ای  دیتسه  رّیحتم  سفن  ياههار  رد  هک  مادام  امش  اریز  تسا ، سفن  راید  نامه  هک  دشاب ، كرش  راید  زا  جورخ  يارب  سفن  ياههار 
نایز زج  دیاهدرکن ، ادیپ  ارنآ  هب  لاستغا  تقایل  زونه  هکنیا  ای  دینکیمن  ادیپ  ار  نآ  لیصحت  یئاناوت  دیوشیمن و  تیالو  بآ  رّکذتم  هکنیا 

تفای . دیهاوخن  ياهرهب 
86 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

سپ دندروآیم ، ور  اهناکم  نآ  هب  تجاح  ياضق  يارب  مدرم  هک  تسا  نیمز  زا  دوگ  تسپ و  ياهاج  طئاغ  ِِطئاْغلا  َنِم  ْمُْکنِم  ٌدَحَأ  َءاج  َْوأ 
اریز دشاب ، رترـصتخم  رتقفاوم و  شقباس  اب  هکنیا  ات  طئاغلا » یلع  وأ  : » تفگن و  دشابیم . ناسنا  عوفدـم  زا  هیانک  تسا  ّلحم  مان  هک  طئاغ 

ظاحل هب  ینعم  نیا  اریز  طئاغلا » نم  ءیجملا  یلع  وأ  : » تفگن تسین و  حیحـص  وا  زا  يزامن  الـصا  طئاغلا » یلع   » دشاب طئاغ  رب  هک  یـسک 
«، دحا  » ظفل زا  ناوتب  دننک و  قفاوت  ندوب  عوفرم  رد  قح ، قباس و ال  ات  طئاغلا » نم  متئج  وأ  : » تفگن تسا و  رفـسلا » یلع   » رد لخاد  لیوأت 

. دشاب حیحص  لیزنت  بسح  رب  مکح  هکنیا  ات  درک  هدارا  ار  لامتشا  لدب 
امـش و ياوق  زا  ای  امـش  زا  یکی  هاـگ  ره  دـیتسه و  نارازگ  زاـمن  تعاـمج  رد  هکیلاـح  رد  امـش  زا  کـی  ره  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  زین  و 

الـصا هک  تسا  یتسم  مدآ  لاح  امـش  لاح  دـیاهدنام  یقاب  لادوگ  نآ  رد  هک  مادام  دیـشاب  هداتفا  سفن  لادوگ  یتسپ و  رد  امـش  نازاـبرس 
. تسین زامن  هب  ندش  کیدزن  قیال 

بآ لامعتسا  تقایل  زونه  یلو  هدرک  ادیپ  هقافا  جرف  توهـش  زا  هک  تسا  یبنج  لاح  امـش  لاح  دیدش ، فرـصنم  سفن  مّنهج  زا  هاگ  ره  و 
. دسریمن نآ  هب  ای  تسا . هدرکن  ادیپ  ار  تیالو 
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نآ میسق  طرش  ءزج  دیاین  مزال  هکنیا  ات  دوشیم  هداد  رارق  واو »  » ینعم هب  اجنیا  رد  وا »  » دوش حیحصت  لیزنت  رهاظ  هک  دوش  هتـساوخ  رگا  و 
(. دشاب طرش  دراوم  زا  یکی   ) دریگ رارق 

ْمَلَف دـیتخیمآ ، نانآ  اب  سفن  تایـضتقم  زا  يوریپ  ببـس  هب  دـیدرک و  عامج  نانز  اب  رگا  ینعی  تسا  تعماجم  زا  هیاـنک  َءاـسِّنلا  ُُمتْـسَمال  َْوأ 
مدع دوصقم ، هکنیا  ای  دینک . مّمیت  دیدوبن ، نّکمتم  نآ  لامعتسا  زا  یلو  دیدرک  ادیپ  بآ  ای  دیدرکن ، ادیپ  لامعتسا  يارب  بآ  ًءام و  اوُدَِجت 

87 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . هدشن  رکذ  هیآ  رد  نآرق ، تالمجم  ریاس  دننام  بآ  لامعتسا  رّذعت  تسا و  بآ  نادجو 
. دینک دصق  سپ  ینعی  تسا  دصق  ینعم  هب  ّمأ »  » و ّمی »  » اوُمَّمَیَتَف

. تسا نآ  يوغل  ینعم  رد  هک  یفالتخا  رب  انب  نیمز ، يور  ای  كاخ  هب  ًادیِعَص 
رگا تسا . هدـش  عقاو  فالتخا  زین  لگ  گنـس و  رب  مّمیت  زاوج  رد  تسه  فالتخا  دیعـص »  » ریـسفت رد  نوچ  و  حابم ، اـی  رهاـط  ینعی  ًاـبِّیَط 
رابغ نآ  رد  هک  يزیچ  رب  مّمیت  زاوج  مدـع  رب  دـنکیم  تلالد  هدـئام  هروس  رد  هدـنیآ  هیآ  سپ  دـشاب  نیمز  يور  قلطم  دیعـص  زا  دوصقم 

«. دیئامن حسم  نآ  اب  ار  ناتیاهتسد  اهتروص و  : » هدومرف اجنآ  رد  یلاعت  يادخ  نوچ  لگ . تخس و  گنس  دننام  درادن  دوجو 
، ود نآ  ریغ  بسا و  نامسیر و  مشپ و  دننام  دراد  دوجو  رابغ  نآ  رد  هک  يزیچ  هب  سپـس  كاخ ، هب  مّمیت  زاوج  رب  دنکیم  تلالد  رابخا  و 

. تسا رارطضا  باب  زا  كاخ  ریغ  هب  مّمیت  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  رابخا  نکل  و  گنس ، هب  سپس  لگ ، هب  سپس 
نشور و ام  يارب  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  هدوب  تالمجم  زا  حـسم  عوضوم  و  ار ، تروص  زا  یتمـسق  دـینک  حـسم  ینعی  ْمُکِهوُجُِوب  اوُحَْـسماَف 

. تسا هدش  نایب  حضاو 
اهر نادرگرـس  رّیحتم و  ار  اـم  دـناهدرک و  ناـیب  ار  دوصقم  اـم  يارب  ناتیاهتـسد و  زا  یتمـسق  ینعی  تسا  مکهوجو »  » رب فطع  ْمُکیِدـْیَأ  َو 
دوخ يادخ  ار  نامسفن  ياوه  مینک و  زاربا  یـصاخ  رظن  ام  زا  کی  ره  هک  تسین  یجایتحا  و  مینک . حسم  دیاب  ار  اجک  مینادن  هک  دناهدرکن 

(. تسا نایناهج  راگدرورپ  صوصخم  ساپس  و  ، ) نیملاعلا ّبر  هّلل  دمحلا  میهد و  رارق 
، سوفن تعیبط و  تاساجن  اهيدـیلپ و  هب  ندـش  هدولآ  دوجو  اب  ار  زامن  هب  ندـش  کیدزن  هزاجا  امـش  هب  دـنوادخ  ینعی  اوُفَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ 

كاخ هکنیا ، رب  طورشم  تسا  هداد  دیئوشب  يونعم  بآ  اب  ار  ناتیاهسفن  هکنیا  نودب  و  دیئوشب ، يروص  بآ  اب  ار  ناتندب  هکنیا  نودب  یّتح 
سپ تسا ، هدنشخب  ناگدنب  تاروصق  تاریصقت و  هب  تبسن  دنوادخ  هک  اریز  دوش ، رهاظ  امش  سوفن  اهندب و  میداقم  رب  تنکـسم  ّتلذ و 

دنکیمن . هذخاؤم  يوه  عبط و  سفن و  يدیلپ  هب  ندش  هدولآ  ببس  هب  ار  امش 
88 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

شروضح زا  ناـتناهانگ  ببـس  هب  ار  امـش  تسا و  هدـنام  یقاـب  سفن  ياوه  یکاـپان  يدـیلپ و  رثا  زا  هک  هچنآ  امـش  رب  دـناشوپیم  ًاروـُفَغ 
. دناریمن

88 ص :  هیآ 44 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(44  ) َلِیبَّسلا اوُّلِضَت  ْنَأ  َنوُدیُِری  َو  ََۀلالَّضلا  َنوُرَتْشَی  ِباتِْکلا  َنِم  ًابیِصَن  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل  َأ 

88 ص :  همجرت ..... :

هک دنهاوخیم  دنتـسه و  تلالـض  رادیرخ  هک  يراصن ) دوهی و  ءاملع  ینعی   ) دـنتفای باتک  ملع  زا  ياهرهب  كدـنا  هک  نانآ  لاح  يدـیدن 
. دنزادنا تلالض  هب  ار  نامیا  لها  امش 
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88 ص :  ریسفت ..... :

یتعیرـش رد  هک  هنوگ  نیدـب  دـندرب ، تّوبن  باتک  زا  ِباتِْکلا  َنِم  یکدـنا  هرهب  هک  ار  ییاهنآ  يدـیدن  اـیآ  ًابیِـصَن  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل  َأ 
ّماع تعیب  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  اب  هک  نیملـسم  و  يراصن ، دوهی و  دننام  دندرک  لوبق  ار  يربمایپ  يرهاظ  توعد  دندش و  لخاد 

دوهی ياملع  دروم  رد  هچ  رگا  هیآ  لوزن  دـنیامن . تعاطا  ار  وا  یهن  رما و  دـننکن و  تفلاخم  ار  وا  لوق  هک  وحن  نیدـب  دـندرک  تعیب  يوبن 
زا بّجعت  هیآ ، دـندرک و  عنم  نآ  زا  زین  ار  نارگید  دـندش و  فرحنم  تیـالو  قیرط  زا  هک  ناـنآ  تسا ، تّما  نیقفاـنم  زا  هیاـنک  یلو  تسا 

تیالو لوبق  اهنآ و  اب  تعیب  باتک و  نابحاص  هب  هک  دـنکیم  اضتقا  نتـشاد  باتک  زا  ياهرهب  اریز  دـندوب ، لاح  نآ  رب  هک  تساـهنآ  لاـح 
: دومرف دنوادخ  اذل  و  دنباییم ، تیاده  نامیا  هب  مالسا  اب  تسا و  نامیا  يوس  هب  قیرط  مالسا  هک  اریز  دنبای ، هار  اهنآ 

لـصاح ناشمالـسا  رهاظ  زا  اهنآ  يارب  هک  یتیادـه  لباقم  رد  ار  بلق  قیرط  تیـالو و  قیرط  زا  جورخ  یهارمگ و  ینعی  َۀـَلالَّضلا  َنوُرَتْشَی 
تساهنآ و ترطف  هک  یتیاده  هب  ینعی  يدهلاب »  » و دناهدرک ، بسک  ناشمالـسا  زا  هک  تساهنآ  تعاضب  نامه  نوچ  دنرخیم ، تسا  هدش 

دنوشیمن . عناق  نآ  هب 
89 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ّیلع تیالو   ) دـیتسه نآ  رب  هک  ار  یهار  دـیوش و  هارمگ  هار  زا  امـش  هک  دـنهاوخیم  اهنآ  نینمؤم  يا  ینعی  َلـِیبَّسلا  اوُّلِـضَت  ْنَأ  َنوُدـیُِری  َو 
. دینک مگ  (ع ))

89 ص :  هیآ 45 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(45  ) ًاریِصَن ِهَّللِاب  یفَک  َو  اِیلَو  ِهَّللِاب  یفَک  َو  ْمُِکئادْعَِأب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو 

89 ص :  همجرت ..... :

. تسا سب  ار  امش  وا  يرای  ادخ و  یتسود  تسا و  رتهاگآ  امش  نانمشد  هب  دنوادخ  و 

89 ص :  ریسفت ..... :

ار وا  درک  راهظا  ار  امـش  یتسود  تّبحم و  شنابز  اب  هک  سک  ره  سپ  امـش  نانمـشد  هب  ْمُِکئادـْعَِأب  تسا  امـش  زا  رتاـناد  ادـخ  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو 
دوخ ّیلو  یتسود و  تسا ، هدرک  رما  دنوادخ  هک  ار  یناسک  دـینک و  افتکا  ادـخ  يایلوا  رهاظم  رد  ادـخ  تیالو  هب  هکلب  دـیریگن  یتسودـب 

. دیهد رارق 
هک یـسک  ریغ  زا  يرای  یتسود و  سپ  دـشاب ، امـش  رای  تسود و  هک  ًاریِـصَن  ِهَّللِاب  یفَک  َو  اِیلَو  تسیفاک  شرهاظم  رد  ادـخ  ِهَّللاـِب و  یفَک  َو 

هدرک یهن  دنوادخ  هک  یـسک  زا  ار  ناتیاهلد  يور  هکلب  تسا  ع )  ) ّیلع نآ  دینکن و  بلط  دـندرک  وا  تیالو  لوبق  هب  رما  شلوسر  ادـخ و 
. دیباترب تسا ،

89 ص :  هیآ 46 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]
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هراشا

ْمُهَّنَأ َْول  َو  ِنیِّدلا  ِیف  ًانْعَط  َو  ْمِِهتَنِْسلَِأب  اَیل  انِعار  َو  ٍعَمْسُم  َْریَغ  ْعَمْسا  َو  اْنیَصَع  َو  انْعِمَس  َنُولوُقَی  َو  ِهِعِضاوَم  ْنَع  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی  اوُداه  َنیِذَّلا  َنِم 
(46  ) ًالِیلَق َّالِإ  َنُونِمُْؤی  الَف  ْمِهِْرفُِکب  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  ْنِکل  َو  َمَْوقَأ  َو  ْمَُهل  ًاْریَخ  َناَکل  انْرُْظنا  َو  ْعَمْسا  َو  انْعَطَأ  َو  انْعِمَس  اُولاق 

89 ص :  همجرت ..... :

وت اب  تراسج  نابز  هب   ) میچیپیم و رـس  نآ  زا  هدینـش  ار  ادخ  نامرف  دنیوگ : هداد و  رییغت  دوخ  ياج  زا  ار  ادـخ  تاملک  دوهی ، زا  یهورگ 
هب رگا  تسا و  نید  هب  رخسمت  يزاب و  نابز  ناشراتفگ  نک و  تیاعر  ار  ام  دنیوگ  و  یشابن ! اونـش  شاک  يا  ونـشب و  دنیوگ  دننک ) باطخ 

باوص هب  رتوکین و  ار  نانآ  رگنب ، ام  لاح  هب  ونـشب و  ار  اـم  نخـس  وت  مینک و  تعاـطا  ارت  هدینـش ، ار  ّقح  ناـمرف  اـم  هک  دـنتفگیم  مارتحا 
(. دنتسین ادخ  تمحر  قیال   ) اهنآ زا  یکدنا  زج  هب  هک  درک  تنعل  دندش ، رفاک  نوچ  ار  اهنآ  ادخ  دوب . رتکیدزن 

. دنروآیمن نامیا 
90 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

90 ص :  ریسفت ..... :

دوخ تسا و  هّیـضیعبت  نم »  » اـی ِباـتِْکلا  َنِم  ًابیِـصَن  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  تسا  لاـح  فرظ  تسا و  هّیناـیب  نم » ، » دوهی زا  یهورگ  اوُداـه  َنیِذَّلا  َنِم 
فوصوم نیـشناج  فرظ  هکنیا  ای  فرح . ای  دوش  هداد  رارق  مسا  هاوخ  هّیـضیعبت  نم »  » رد ّتیـضعب  ینعم  ندوب  يوق  يارب  تسادتبم  فرظ 

. تسادتبم نآ  هک  تسا  فوذحم 
دوخ قیداصم  ریغ  هب  ای  دننکیم ، فذح  ار  اههملک  زا  یـضعب  ای  دـننکیم ، لیدـبت  رگید  هملک  اب  ار  ياهملک  ِهِعِـضاوَم  ْنَع  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی 

دوصقم ار ، دوصقم  ریغ  دـننادرگیمرب و  تسا ، دارم  هک  يدـصاقم  زا  ای  دـنهدیم ، هولج  نآ  قیداصم  بیرف ، اب  ار  اـهنآ  دـننادرگیمرب و 
زا تّما و  نیقفانم  زا  هیاـنک  نیا  و  نآ ، هب  لـهج  زا  اـی  دریگب  تروص  دوصقم  قادـصم و  هب  ملع  زا  راـک  نیا  هکنیا  زا  ّمعا  دـنهدیم  هولج 

دناهدرک و لیدـبت  ار  یـضعب  هدومن و  نامتک  ار  یـضعب  هک  اجنآ  دـناهداد  ماجنا  تّنـس  باتک و  ياههملک  هب  تبـسن  اهنآ  هک  تسا  يراک 
زا دراذگب و  اههملک  نایب  ياج  ار  شدوخ  هک  یـسک  دروم  رد  بلطم  نیا  و  دناهدنادرگرب . دوصقم  زا  ار  یـضعب  قادـصم و  زا  ار  یـضعب 

. دنشابیم نینچ  هک  مدرم  هّماع  رتشیب  لثم  تسا  قداص  دنادرگرب  یقیقح  دوصقم  قادصم و  زا  ارنآ  دراد  نآ  هب  هک  یلهج  تهج 
نوچ میدرک . ینامرفان  دـنیوگیم  ناشلد  رد  اْنیَـصَع و  َو  میدینـش ، دـنیوگیم  ناشنابز  اـب  انْعِمَـس  َنُولوُقَی  هک  تسا  نیا  فیرحت  ناـیب  «و »

هب تسا  تهارک  اب  ندینـشن  هک  یلـصا  دوصقم  زا  ار  عمـسم » ریغ   » ینعم ٍعَمْـسُم  َْریَغ  ْعَمْـسا  دنیوگیم  و  و »  » دننکیمن نایـصع  هب  حیرـصت 
نآ یبرع  موهفم  ینعم و  زا  ار  انعار »  » هک نک  تیاعر  ار  ام  انعار »  » دنیوگیم و  و »  » دننکیم لیدبت  گرم  ای  یئاونشان  تلاح  رد  ندینـشن 

دننادرگیمرب . تسا  ناشدوخ  نابز  رد  هک  ازسان  ینعم  هب 
91 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

فورعم ینعم  زا  ار  اههملک  هکنیا  ای  دننک ، دصق  ارنآ  فورعم  ینعم  هکنیا  نودب  دـنناخرچیم  ناشیاهنابز  اب  ار  فورح  ینعی  ْمِِهتَنِْـسلَِأب  اَیل 
. دنناخرچیم تسا ، ناشدوخ  تغل  رد  هک  ازسان  فورعم  ینعم  هب  یحدم 

لعف نیشناج  تسا  قلطم  لوعفم  انعط  دنریگیم . هرخسم  هب  ار  نید  دنراد ، لد  رد  فورعم  فالخ  زا  هک  هچنآ  ببـس  هب  ِنیِّدلا  ِیف  ًانْعَط  َو 
«. اّیل  » تسا نینچمه  و  لاح ، ای  تسا  هل  لوعفم  ای  شدوخ 

نیمه ای  دننک ، لیدبت  میدرب » نامرف  میدینـش و   » هک نخـس  نیا  هب  ار  انعار »  » هک اهنآ  رگا  انْرُْظنا  َو  ْعَمْـسا  َو  انْعَطَأ  َو  انْعِمَـس  اُولاق  ْمُهَّنَأ  َْول  َو 
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. دننک قیدصت  ار  رما 
«. 1  » تسا رتلدتعم  رتهب و  نانآ  يارب  َمَْوقَأ  َو  ْمَُهل  ًاْریَخ  َناَکل 

. تخاس رود  حالص  ریخ و  زا  ار  اهنآ  ادخ  نکیل  ُهَّللا و  ُمُهَنََعل  ْنِکل  َو 
یـضعب هب  ندروآ  نامیا  نآ  دنروآیم و  نامیا  یمک  دادعت  اهنت  اهنآ  زا  سپ  اًلِیلَق  اَّلِإ  َنُونِمُْؤی  الَف  وت  هب  تبـسن  ناشرفک  ببـس  هب  ْمِهِْرفُِکب 
ینثتسم هکنیا  رب  انب  نانآ  زا  یکدنا  زج  ینعی  ْمُْهنِم  اًلِیلَق  اَّلِإ  هکنیا  ای  دروآ . نامیا  نالوسر  باتک و  تایآ  زا  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  یئاهزیچ 

ّلک زا  یکدنا  ینعی   ) دشاب بوصنم  ّمات  یفنم  مالک  رد 
__________________________________________________

دوهی تغل  رد  هک  انعار » عمسم و  ریغ  عمسا   » دنیوگب هکنیا  هن  هّللا » کعمسا  عمسا   » دنیوگب دوب  راوازس  عمسا )  ) هملک رد  نینچ  مه  ( ... 1)
. هیآ نیا  لیذ  نازیملا  ریسفت  دراد - ار  يونشن » شاک  ونشب و  ینعی  عمسم - ریغ  عمسا   » ینعم

اهنآ .)
92 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

92 ص :  هیآ 47 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َباحْـصَأ اَّنََعل  امَک  ْمُهَنَْعَلن  َْوأ  اهِرابْدَأ  یلَع  اهَّدُرَنَف  ًاهوُجُو  َسِمْطَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ْمُکَعَم  اِمل  ًاقِّدَـصُم  اْنلََّزن  اِمب  اُونِمآ  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
(47  ) ًالوُعْفَم ِهَّللا  ُْرمَأ  َناک  َو  ِْتبَّسلا 

92 ص :  همجرت ..... :

زا شیپ  تسامش  لیجنا  تاروت و  قّدصم  هک  دیروآ  نامیا  میداتسرف  هک  ینآرق  هب  دش  هداتسرف  ینامسآ  باتک  امـش  يارب  هک  یناسک  يا 
ار امـش  یناسنا  حور  و   ) مینک نوگژاو  ار  اههنوگ  ای  میـشک ، نالذـخ  وحم و  ّطخ  تلالـض  رثا  زا  ناتیورب  دـیوش و  باذـع  ّقحتـسم  هکنآ 

. تسا یندش  عقاو  هّتبلا  ادخ  ياضق  هک  دیسرتب  میتسرف و  باذع  تنعل و  هبنش )  ) تبس باحصا  دننام  هب  امش  رب  هکنآ  ای  مینک ) خسم 

92 ص :  ریسفت ..... :

ای تساهنآ ، دـیدهت  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تّما  زا  هیانک  يراصن و  دوهی و  زا  باتک  لها  هب  باطخ  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی 
رترهاظ لّوا  لامتحا  و  دـشاب ، اهنآ  يارب  ءادـتبا  باطخ  هکنیا  رب  انب  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تّما  باـتک  لـها  زا  دوصقم  هکنیا 

(. دشاب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تّما  يراصن و  دوهی و  هک   ) تسا
. دیروآ نامیا  میدرک ، لزان  امش  رب  ع )  ) ّیلع تیالو  زا  نآرق و  زا  هچنآ  هب  اْنلََّزن  اِمب  اُونِمآ 

ار هچنآ  هک  دشاب  نیا  هیآ  ینعم  تسا  نکمم  تسا . لیجنا  تاروت و  یتسار  قدص و  ْمُکَعَم  اِمل  هدننک  تباث  هدننک و  قیدـصت  هک  ًاقِّدَـصُم 
رگا دیروایب . نامیا  دزاسیم ، جراخ  یجک  انحنا و  زا  ار  امش  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  تعاط  لوبق  تّوبن و  ماکحا  زا  تسامـش  اب  هک 

. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تّما  دوصقم  هیانک  باب  زا  یلو  تسا  يراصن  دوهی و  ظفل  رهاظ  زا  دوصقم  هچ 
مینک . وحم  ار  اهتروص  یبسک  يرطف و  ياهلکش  اهیئابیز و  هکنیا  زا  شیپ  ًاهوُجُو  َسِمْطَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم 
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93 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب 
. میهد رییغت  ار  اهنآ  ندب  ياضعا  مامت  تروص  اهِرابْدَأ و  یلَع  اهَّدُرَنَف 

. ار هبنش  باحصا  ِْتبَّسلا  َباحْصَأ  میدرک  خسم  هکنانچ  مینک  خسم  ار  اهنآ  اَّنََعل و  امَک  ْمُهَنَْعَلن  َْوأ 
تسا و نکمم  وا  يارب  یئاجباج  لاقتنا و  هک  تسا  هدش  هدیرفآ  تأیه  نیرتهب  رد  تسار و  تماق  اب  شرهاظ  دـننام  ناسنا  نطاب  هک  نادـب 

رـس تماق و  و  دشابن ، نکمم  نآ  يارب  شیاج  زا  لاقتنا  دشاب و  هتفر  ورف  نیمز  رد  هک  تسین  تاتابن  دـننام  تسادـج و  نیمز  زا  شیاپ  ود 
ره سپ  دراد ، ار  یبسک  ياهیئابیز  عاونا  ّتیلباق  تسابیز و  يرطف  ياهیئابیز  عاونا  اب  شتروص  و  فاص ، شتسوپ  تسا و  میقتسم  ناسنا 

نآ و لاکـشا  طوطخ و  ببـس  هب  شندب  تروص و  یئابیز  و  دوشیم ، نوزفا  شلامج  نسح و  دنکب  رتشیب  ارنآ  نییزت  هیفـصت و  هک  هزادنا 
تـسا نیا  هب  نآ  نییزت  یباداش و  توارط و  ییابیز  یگدنـشخرد و  و  دـشابیم . شدوخ  بسانم  ياج  رد  اوق  زا  کی  ره  ّلحم  نداد  رارق 

. دیازفیب نآ  هب  دهدیم  تنیز  ارنآ  هک  ییاهزیچ  زین  و  دوش ، فاص  تسا  هدش  قحلم  نآ  هب  هک  یگدولآ  یکرچ و  زا  هک 
زا هداد و  هّجوت  رون  ملاع  هب  ارنآ  دزاس و  نشور  نامیا  رون  اب  دـیامن و  دیفـس  مالـسا  رون  هب  ارنآ  هک  تسا  نیا  هب  نطاـب  تروص  یئاـبیز  و 

. دنک لصفنم  لطاب  تملظ و  ملاع 
، شقالخا هک  یـسک  زا  تعباتم  هلیـسو  هب  ار  شقالخا  و  دنک . دایز  ار  شملع  هدرک و  هیفـصت  ارنآ  هک  تسا  نیا  هب  نطاب  تروص  نییزت  و 

. دزاس وکین  تسا ، نایناحور  قالخا 
ملع يور  زا  وا  ضارعا  رگا  و  ددرگن ، لـصاح  نطاـب  تروص  نییزت  دوش  نادرگ  ور  تیـالو  زا  لـهج  اـی  تلفغ  يور  زا  ناـسنا  رگا  سپ 
يور شیپ  هک  وا  تروص  دش  دنمناوت  نّکمتم و  ضارعا  نیا  رد  هک  هاگنآ  و  تسا . هدرک  هّجوت  شتـشپ  هب  هک  دوشیم  یـسک  دننام  دشاب 

، دوشیم خسم  یتوکلم  ببس  هب  دش  مکحتسم  نّکمت  نیا  رد  رگا  و  تسا ، هدش  هدیرفآ  روطنامه  هک  راگنا  ددرگیمرب ، شتـشپ  هب  دوب  وا 
وا یکلم  تروص  و  ددرگ ، هریچ  يّدام ) یناهج و  نیا   ) یکلم تروص  رب  هک  دسریم  یئاج  ات  دوش  مکحتسم  یتوکلم ، خسم  نیا  نوچ  و 

هچنآ لیوأت  اذل  دناهدرمش ، تالاحم  زا  ار  دوش ) خسم  تاناویح  لکش  هب  رهاظ  تروص   ) یکلم خسم  هفسالف  زا  یضعب  دوشیم ، خسم  زین 
تسین . تسرد  اجب و  دندش ) نومیم  هب  لیدبت  ینامسج  تروص  رد  دوهی  هکنیا  دننام   ) تسا هدش  عقاو  عرش  رهاوظ  نآ  زا  هک 

94 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
امـش هب  دّرمت ، نیا  ربارب  رد  هک  هچنآ  زا  دیـسرتب  سپ  دـشابیمن  نآ  ذوفن  زا  یعنام  تسا و  یندـش  ادـخ  رما  اضق و  ًالوُعْفَم  ِهَّللا  ُْرمَأ  َناـک  َو 

. تسا هدش  هداد  هدعو 
دّمحم رب  هک  هچنآ  هب  هک  هدرک  رما  ار  اهنآ  دنوادخ  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تّما  ۀلاصا  ای  هیانک  قباس  هیآ  زا  دوصقم  نوچ  و 

ع)  ) یلع تیالو  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  هک  يزیچ  زا  دوصقم  و  دـنروایب ، نامیا  تسا  هدـش  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
: دومرف دومن و  لیلعت  ار  نآ  دنوادخ  تسا ... 

94 ص :  هیآ 48 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(48  ) ًامیِظَع ًاْمثِإ  يرَْتفا  ِدَقَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْشی  ْنَم  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  َِکلذ  َنُود  ام  ُرِفْغَی  َو  ِِهب  َكَرُْشی  ْنَأ  ُرِفْغَی  َهَّللا ال  َّنِإ 

94 ص :  همجرت ..... :

هب هک  سکنآ  دشخبیم و  دـهاوخ  ار  هک  ره  كرـشم  ياوس  دیـشخب و  دـهاوخن  دروآ  كرـش  وا  هب  هک  ار  سک  ره  ادـخ  هک  تسا  قّقحم 
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. تسا هدش  بکترم  ار  یگرزب  هانگ  هتفاب  هک  یغورد  هب  دروآ  كرش  ادخ 

94 ص :  ریسفت ..... :

ع)  ) ّیلع تیـالو  هب  كرـش  رفک و  هب  هیآ ، تسا ، ع )  ) ّیلع زا  تراـبع  هک  ادـخ  رهظم  نیرتماـمت  راـبتعا  هب  ِِهب  َكَرُْـشی  ْنَأ  ُرِفْغَی  ـال  َهَّللا  َّنِإ 
ایوگ سپ  تسادخ ،. هب  كرش  ادخ  رهاظم  هب  كرش  سپ  شرهاظم ، رد  رگم  دوشیمن  كرد  هتخانـش و  دنوادخ  اریز  تسا . هدش  ریـسفت 

هک یلاح  رد  میدرک  لزان  ار  تیالو  نآ  ام  هک  دـیروایب  ناـمیا  ع )  ) ّیلع تیـالو  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تّما  يا  تسا : هتفگ  هک 
هب هک  ار  یـسک  مشخبیمن  نم  اریز  دیـسرتب ، نم  تبوقع  زا  نآ  اب  تفلاـخم  رد  و  تسامـش ، اـب  هک  تسا  مالـسا  ماـکحا  هدـننک  قیدـصت 

دوش . رفاک  یلع  تیالو  هب  هکنیا  هب  دسرب  هچ  ات  دزروب  كرش  ع )  ) ّیلع تیالو 
95 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هک ره  ُءاشَی  ْنَِمل  دیاشخبیم . یلاعت  يادخ  کچوک ، هچ  دشاب و  گرزب  هچ  دـشاب  هچ  ره  ار  كرـش  زا  رتمک  ینعی  َِکلذ  َنُود  ام  ُرِفْغَی  َو 
نآ هب  راـبخا  رد  تسا و  ع )  ) ّیلع تیـالو  هب  تّما  نیقفاـنم  هب  عـجار  دـش  رکذ  تاـیآ  ریـسفت  زا  هچنآ  و  ع .)  ) ّیلع نایعیـش  زا  دـهاوخب  ار 

نینچ نیا  ار  هیآ  نیا  ات  تسا  راوازـس  اذل  تسا ، یفاک  رما  نیا  تابثا  يارب  دوخ  تاراشا  رابخا و  رتشیب  هکنیا  دوجو  اب  تسا  هدش  حیرـصت 
(. درذگیم ّیلع  نایعیش  زا  یلاعت  يادخ  هک   ) مینک ریسفت 

. تساهنآ ياوس  ام  هریبک و  ناهانگ  دوصقم  تسا : هدومرف  َِکلذ  َنُود  ام  ریسفت  رد  « 1 ( » ع  ) قداص ماما 
نآ هراّـفک  گرم  دـشاب  نیمز  لـها  ناـهانگ  لـثم  وا ، رب  دوش و  جراـخ  اـیند  زا  نمؤم  رگا  تسا : هدـمآ  « 2  » ادـخ لوسر  زا  یثیدـح  رد  و 

. دوشیم ناهانگ 
. دشاب هدرک  لوبق  ار  تیالو  هک  تسا  یسک  نمؤم  زا  دارم  و 

ّیلع ای  وت  نارادتسود  نایعیش و  زا  سک  ره  يارب  ار  نآ  زا  رتمک  دشخبیمن و  ار  وا  هب  كرش  دنوادخ  تسا : هدمآ  ثیدح  نیا  رخآ  رد  و 
. دشخبیم دهاوخب ، هک  (ع )

__________________________________________________

ح 18. / 2 یفاکلا : ص 457 و  / 1 یفاّصلا : ریسفت  ( 1)
ح 5896 ص 411 / / 4 هیقفلا : ح 4 و  ص 374 / / 1 ناهربلا : ریسفت  ص 458 و  / 1 یفاّصلا : ریسفت  ( 2)

96 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رادتـسود هک  یـسک  يارب  نآ  زا  رتمک  دوش و  رفاک  ع )  ) ّیلع تیالو  هب  هک  ار  یـسک  دشخبیمن  دنوادخ  هک  تسا  « 1 ( » ع  ) رقاب ماـما  زا  و 

. دشخبیم دشاب ، ع )  ) ّیلع
. تسین رتبوبحم  هیآ  نیا  زا  نم  يارب  ياهیآ  چیه  هک  تسا  ع )  ) ّیلع زا  و 

. دیزرو كرش  وا  رهاظم  ّمتا  هب  هکنیا  رابتعا  هب  ادخ  هب  هک  یسک  ِهَّللِاب و  ْكِرُْشی  ْنَم  َو 
لعف و هب  دوشیم  قّقحم  ءارتفا و  لیلعت و  ینعم  رد  تسا  فطع  ترابع  نیا  تسا ، هتـسب  گرزب  یهاـنگ  دوخ  رب  ًاـمیِظَع  ًاـْمثِإ  يرَْتفا  ِدَـقَف 

«. 2  » لوق

96 ص :  هیآ 49 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا
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(49  ) ًالِیتَف َنوُمَلُْظی  َو ال  ُءاشَی  ْنَم  یِّکَُزی  ُهَّللا  َِلب  ْمُهَسُْفنَأ  َنوُّکَُزی  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل  َأ 

96 ص :  همجرت ..... :

كاپ و لئاذر  زا  دهاوخب  ار  هک  ره  هک  تسادخ  دنکاپان ) ردقچ  لمع  عقوم  رد   ) دننک یسفن  کین  یلدکاپ و  هب ) رهاظت   ) هکنانآ ینیبیمن 
. دوشن متس  یسک  هب  یهلا ، ياضق  رد  یئامرخ ) هتشر   ) یلیتف ردق  هب  و  دراد ، هّزنم 

96 ص :  ریسفت ...... :

زین دـش و  مولعم  هتـشذگ  رد  اهنآ  لاح  هکنآ  دوجو  اـب  دـننادیم  كاـپ  ار  دوخ  هک  تسنیا  رد  بّجعت  ْمُهَـسُْفنَأ  َنوُّکَُزی  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ 
اهسفن نآ  اهسفن و  هب  تسا  تراهط  تبسن  ینعم  هب  ای  هیکزت  و  تساهنآ . دیدهت 

__________________________________________________

 ].....[ ح 5 ص 375 / / 1 ناهربلا : ریسفت  ح 149 و  ص 245 / / 1 یشایعلا : ریسفت  ص 458 و  / 1 یفاّصلا : ریسفت  ( 1)
ح 8 ص 409 / دیحوتلا : ج 3 و  ص 374 / / 1 ناهربلا : ریسفت  و  ص 458 ، / 1 یفاّصلا : ریسفت  ( 2)

97 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
- تسا راتفگ  لوق و  هب  ای  کی  ره  و  تسا . یبلق  لاعفا  راکذا و  اب  اهلد ، زا  كرچ  ندرک  لیاز  ینعم  هب  ای  تسا . ندرمـش  رهاط  كاـپ و  ار 

شدوخ هکنیا  لثم  ای  نآ ، ریغ  و  منکیم ، قاـفنا  ناـنچ  و  مناوخیم ، زاـمن  نینچ  و  مریگیم ، هزور  ماهدرکن ، هاـنگ  نم  دـیوگب  هکنیا  لـثم 
ایر هکنیا  نودب  دشاب  اهبیع  صیاقن و  زا  نآ  ریهطت  سفن و  لامک  لیصحت  شدصق  و  دیامن - تموادم  ینابز  رکذ  رب  هزاجا  نذا و  نودب 

دهاز وا  هک  دـنک  راهظا  مدرم  هب  ات  دـهد  ماجنا  يراک  ایر  اب  ار  وکین  ياهراک  هکنیا  لثم  تسا  لـعف  لـمع و  ببـس  هب  اـی  و  دـشاب . نیب  رد 
لیـصحت شدوصقم  دـهد و  ماجنا  ایر  نودـب  شدوخ  بناج  زا  ار  اـهتضایر  بوخ و  ياـهراک  هکنیا  لـثم  اـی  بغار ، ترخآ  هب  تسا و 

ایر اریز  تسا  لطاب  لایخ  اهنیا  همه  هک  یلاح  رد  دنکیم  هیکزت  ار  شسفن  وا  لاعفا  هکنیا  نامگ  هب  دشاب  نآ  ندرک  هزیکاپ  سفن و  لامک 
رب زج  دـشاب ، ایر  نودـب  ول  سفن و  هیکزت  يارب  دوخ  بناج  زا  ندرک  لمع  و  تسا ، ناهانگ  نیرتگرزب  زا  راتفگ  ای  دـشاب  لـمع  اـب  ندرک 

. دیازفایمن تواقش 
هکنیا ای  دشاب ، نآ  راهظا  هب  جایتحا  هکنیا  نودب  دوشیم  رهاظ  دوخ  هب  دوخ  دهاوخب  ادـخ  هک  ار  یـسک  یگزیکاپ  ُءاشَی  ْنَم  یِّکَُزی  ُهَّللا  َِلب 
كاپ شیوخ  لمع  اب  ار  دوخ  دناوتیم  دهاوخب  یـسک  ره  هکنیا  هن  دنادرگیم . كاپ  اهتلاذر  اهيدیلپ و  زا  دـهاوخب  ار  هک  ره  دـنوادخ 

ادـخ نانیـشناج  رما  هب  انب  لمع  رگا  هکلب  تسین ، نکمم  لمع  اب  نآ  باـستکا  هک  دـنوادخ  بناـج  زا  تسا  یلـضف  هیکزت ، هک  اریز  دـنک ،
. دوشیم یهلا  لضف  نآ  لوبق  هدامآ  سفن  دشاب ،

: دنتفگ هک  تسا  هدش  لزان  يراصن  دوهی و  دروم  رد  هچ  رگا  هیآ  نیا 
زا هیانک  یلو  « 2  » يراصَن َْوأ  ًادوُه  َناک  ْنَم  اَّلِإ  َۀَّنَْجلا  َلُخْدَی  َْنل  و  « 1  » ِهَّللا ُءاْنبَأ  ُنَْحن 

__________________________________________________

. میتسه ادخ  نادنزرف  ام  : 18 هدئام : ( 1)
. دشاب ینارصن  ای  دوهی و  هک  یسک  رگم  دوشیمن  تشهب  لخاد  : 111 هرقب : ( 2)

98 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
اهتضایر و و  دـنهدیم ، تبـسن  ناشدوخ  هب  راتفگ  اب  ار  یکاپ  تراـهط و  دـننکیم و  اـیر  ناـشلاعفا  لاوقا و  رد  هک  تسا ، تّما  نیقفاـنم 
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. دننک ادیپ  يرترب  قّوفت و  لامک ، رد  ناشنارقا  رب  دنهاوخیم  هلیسو  نیدب  دنهدیم و  ماجنا  دوخ  بناج  زا  ار  اسرف  تقاط  لامعا 
هیکزت دهاوخب  ادخ  هک  ار  سک  ره  درادـن و  سفن  ندرک  هزیکاپ  رد  يرثا  هدـیاف و  لمع  هک  دـیآیم  شیپ  مّهوت  نیا  نوچ  راتفگ ، نیا  زا 

: دومرف هک  دومن  عفر  نینچ  ار  مّهوت  نیا  دنکیمن . هیکزت  دهاوخن  هک  ار  هک  ره  دنکیم و 
تبوقع و  دـنکیمن ، تبوقع  ار  وا  دوش  عقاو  شدوخ  هجو  قبط  لمع  هاگ  ره  دـنکیمن و  مک  ار  هدـننک  لمع  رجا  ینعی  اًلِیتَف  َنوُمَلُْظی  َو ال 

. دنکیمن هزادنا  زا  رتدایز  ار  یصاع 

98 ص :  هیآ 50 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(50  ) ًانِیبُم ًاْمثِإ  ِِهب  یفَک  َو  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع  َنوُرَتْفَی  َْفیَک  ْرُْظنا 

98 ص :  همجرت ..... :

. تسا نانآ ) كاله  سفن و  يدیلپ  رب   ) راکشآ یهانگ  ادخ  هب  يارتفا  نیمه  دندنبیم ، غورد  ادخ  رب  هنوگچ  رگنب 

98 ص :  ریسفت ..... :

نامگ هب  دننکیم  تراهط  لیصحت  دوخ  لعف  اب  ای  دنهدیم ، ناشدوخ  هب  ار  تراهط  تبـسن  هکنیا  رد  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع  َنوُرَتْفَی  َْفیَک  ْرُْظنا 
ره يارب  تسا  جردـنم  ناشیاهـسفن  یئامن  هیکزت  رد  هک  یلاعت ، يادـخ  رب  يارتفا  نوچ  و  تسادـخ . نذا  تیاـضر و  ناـنآ  لـعف  رد  هکنیا 
هب دراد  تلالد  كاردا  رد  یتخـس  لـمع و  یگنوگچ  لـّمأت و  رب  هک  دروآ  رظنا »  » ظـفل تسین  حـضاو  رهاـظ و  ياهدـننک  كرد  هدـننیب و 

. دنیبیم هدننیب  ره  ارنآ  هک  توغاط  تب و  هب  اهنآ  نامیا  یئامن و  دهز  فالخ 
. دشاب راکشآ  یهانگ  هک  تسا  یفاک  دوخ ، نیمه ، ًانِیبُم و  ًاْمثِإ  ِِهب  یفَک  َو 

98 ص :  هیآ 51 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(51  ) ًالِیبَس اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  يدْهَأ  ِءالُؤه  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َنُولوُقَی  َو  ِتوُغاَّطلا  َو  ِْتبِْجلِاب  َنُونِمُْؤی  ِباتِْکلا  َنِم  ًابیِصَن  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل  َأ 
99 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

99 ص :  همجرت ..... :

هب دندیورگ و  توغاط  تبج و  ناتب  هب  هنوگچ  زاب  دنتـشاد  مه  ینامـسآ  باتک  زا  ياهرهب  هک  نانآ  لاح  زا  یتشادـن  بجع  يدـیدن و  ایآ 
. تسا نامیا  لها  هقیرط  زا  رتکیدزن  باوص  هب  امش  هار  هک  دنیوگیم  كرشم  نارفاک 

99 ص :  ریسفت ..... :
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رد هیآ  لوزن  هچ  رگا  دندش . دنمهرهب  باتک  زا  یکدنا  وت ، تّما  نیقفانم  دـننام  هک  یئاهنآ  ایآ  ِباتِْکلا  َنِم  ًابیِـصَن  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ 
. دننکیم كرت  ار  وت  ّیصو  هک  دشابیم  زین  نیقفانم  زا  هیانک  یلو  تسا  باتک  لها  دروم 

. تسا هدیدرگ  قالطا  دوش ، تدابع  ادخ  زج  هک  يزیچ  ره  هب  سپس  تسا و  تب  مسا  تبج »  » ِْتبِْجلِاب َنُونِمُْؤی 
رد هک  سک  ره  هراب  رد  سپـس  تسا و  هدـش  هدـیمان  مان  نیا  هب  ناطیـش  و  یغاط ،»  » رد هغلابم  باـب  زا  تسا  توغیط »  » بولقم ِتوُغاَّطلا  َو 

. تسا هتفر  راک  هب  دسرب ، هجرد  نیرخآ  هب  نایغط  یشکرس و 
: دنیوگیم اهنآ  ّقح  رد  ینعی  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َنُولوُقَی  َو 

. دنشابیم ناشنایعیش  وا و  زا  دعب  هّمئا  سپس  ع )  ) ّیلع دناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  لصا  اًلِیبَس  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  يدْهَأ  ِءالُؤه 

99 ص :  هیآ 52 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(52  ) ًاریِصَن َُهل  َدَِجت  ْنَلَف  ُهَّللا  ِنَْعلَی  ْنَم  َو  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 

99 ص :  همجرت ..... :

. درک دناوتن  وا  يرای  ددم و  یسک  زگره  رگید  دنک  تنعل  ادخ  ار  هک  ره  درک و  تنعل  ار  نانآ  ادخ  هک  دنهورگ  نآ 

99 ص :  ریسفت ..... :

، تسا دـنوادخ  هدـنیامن  هلزنم  هب  هک  یـسک  يوریپ  زا  تیالو و  زا  هدرک و  درط  دوخ  هاگرد  زا  ار  نانآ  دـنوادخ  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 
تسا . هدینادرگرب 

100 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تسا ترابع  ترصن  يرای و  اریز  تفای  دهاوخن  يروای  ًاریِصَن  َُهل  َدَِجت  ْنَلَف  دنک  درط  تیالو  باب  زا  ار  ادخ  هار  هک  یـسک  ُهَّللا  ِنَْعلَی  ْنَم  َو 

اهررض و اهتعفنم و  تخانـش  رب  فوقوم  نآ  و  وا ، رب  مّحرت  لیبس  رب  ررـض  عفد  تعفنم و  بلج  رد  تسا  هدش  يرای  هب  ندرک  کمک  زا 
وا هب  دروم  نیا  رد  دماشایب و  ّمس  ای  دـشکب ، ار  شبوبحم  ات  دـنکیم ، کمک  يدرم  هب  هک  یـسک  سپ  تسا . نآ  ّلحم  تمحر و  تخانش 

يایـشا یعقاو  كاردا  زا  هک  اهنآ  هچ  رگا  تسا  بضغ  ینمـشد و  هکلب  تسین ، مّحرت  وا  مّحرت  و  دیآیمن ، باسح  هب  يرای  دنکیم  محر 
. دنروآیم باسح  هب  ترصن  ارنآ  دنتسه  بوجحم 

نیمز و رد  يراکددم  رای و  وا  يارب  دوش  هدـنار  اهنآ  زا  هک  یـسک  و  دنتـسه ، يایلوا  يایبنا و  نامه  دـننادیم  ار  يایـشا  قیاقح  هکنانآ  و 
زا یـضعب  هک  دوـشیم  رهاـظ  تماـیق  زور  رد  اذـل  و  دنتـسه ، وا  نانمـشد  تقیقح  رد  تهج  نیا  زا  وا  ناگدـننک  يراـی  و  تسین ، نامـسآ 
هب نانآ  برق  بجوم  ناشنامیا  تهج  زا  اهنآ  يرای  یتسود و  هک  دناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  رگم  دـناهدوب  نمـشد  ایند ، رد  ناتـسود 

. دوشیم تیالو  باب 
: دومرف دینادرگرب و  نیعوبتم  هب  نیعبات  زا  ار  راتفگ  سپس 

100 ص :  هیآ 53 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]
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هراشا

(53  ) ًاریِقَن َساَّنلا  َنُوتُْؤی  ًاذِإَف ال  ِْکلُْملا  َنِم  ٌبیِصَن  ْمَُهل  ْمَأ 

100 ص :  همجرت ..... :

؟ تفای دنهاوخ  تنطلس  کلم و  زا  ياهرهب  دنزرویم ، لخب  یئامرخ  هتسه  هب  ادخ  قلخ  هب  ناسحا  زا  هک  نانآ  ایآ 

100 ص :  ریسفت ..... :

دوش ضرف  رگا  و  دنـشاب ، يوریپ  ّقحتـسم  هلیـسو  نادب  هکنیا  ات  تسا  کلم  زا  ياهرهب  ِْکلُْملا  َنِم  ٌبیِـصَن  نیعوبتم  يارب  ایآ  ینعی  ْمَُهل  ْمَأ 
ار تّیناسنا  هک  یمدرم  هب  ینعی  دنهدیمن  يزیچ  مدرم  هب  لخب  تّدش  زا  اهنآ  َساَّنلا  َنُوتُْؤی  ًاذِإَف ال  دنراد  ار  کلم  زا  ياهرهب  یبیـصن و  هک 

اهسانسن . مدرم و  هابشا  هب  دسر  هچ  ات  دنزادرپیمن  یّقح  تسا ، ع )  ) ّیلع نانآ  لصا  هک  دنشاب - یهلا  يایلوا  هک  دناهدیشخب  قّقحت 
101 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ناـنآ هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  و  دـننزیم ، لاـثم  تراـقح  یکچوـک و  رد  ارنآ  تساـمرخ و  هتـسه  طـسو  رد  هک  تـسا  ياهـطقن  ریفن  ًاریِقَن 
کلم زا  ياهرهب  رگا  یّتح  هک  تسا  نینچ  اهنآ  لاح  و  دنـشاب ، اهنآ  وریپ  و  دننک ، عمط  نآ  رد  مدرم  ات  دنرادن  تنطلـس  کلم و  زا  ياهرهب 

نانآ تنطلـس  کلم و  هن  سپ  دنتـسه . سانـسن  هک  اهنآ  هب  دسرب  هچ  ات  دندادیمن  مه  ار  ریقح  تسپ و  زیچ  نآ  مدرم  هب  دـندوب  اراد  زین  ار 
: دومرف دینادرگرب و  اعیمج  نیعوبتم  عابتا و  هب  ار  مالک  سپس  اهنآ . لاح  هن  تساهنآ و  زا  يوریپ  راوازس 

101 ص :  هیآ 54 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(54  ) ًامیِظَع ًاْکُلم  ْمُهاْنیَتآ  َو  َۀَمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  َمیِهاْربِإ  َلآ  اْنیَتآ  ْدَقَف  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساَّنلا  َنوُدُسْحَی  ْمَأ 

101 ص :  همجرت ..... :

ترـضح  ) میهاربا لآ  رب  ام  هّتبلا  هک  دومرف  رادروخرب  دوخ  لضف  هب  ادـخ  ار  اهنآ  نوچ  ناناملـسم )  ) مدرم اب  دوهی )  ) دـنزرویم دـسح  ایآ 
. میدرک اطع  گرزب  یتنطلس  کلم و  اهنآ  هب  میداتسرف و  تمکح  باتک و  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 

101 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

و دـناهدرک ، يوریپ  تلالـض  یهارمگ و  ياـسؤر  ینعی  مدرم ) ریغ   ) ساـن ریغ  زا  تداـسح ، تّلع  هب  ناوریپ  نیا  ینعی  َساَّنلا  َنوُدُـسْحَی  ْمَأ 
همه دـناهدرک ، اعّدا  ناشدوخ  سفن  يارب  ار  ّتیعوبتم  دـندرک و  كرت  تسا ، ع )  ) ّیلع اهنآ  لصا  دـنیادخ و  ياـیلوا  هک  ار  یقیقح  عوبتم 

دّمحم زا  دـعب  سان »  » زا روظنم  و  تسا . نانآ  دـسح  ندرک  نایب  بلطم ، نیا  زا  دوصقم  دوش . لئاز  مدرم  زا  ادـخ  لضف  دـنهاوخیم ، اـهنیا 
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102 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دنتسه . وا  نانیشناج  و  ع )  ) ّیلع هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص 
مـشچ يروک  هب  َمیِهاْربِإ  َلآ  اْنیَتآ  ْدَقَف  داد  اهنآ  هب  دشاب  تفالخ  تماما و  نامه  هک  دوخ  لضف  زا  ادخ  هچنآ  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع 

هب ار  اهنآ  و  میدیشخب . تمکح  باتک و  دنتسه ، وا  نانیشناج  و  ع )  ) ّیلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هک  میهاربا  لآ  هب  اهنآ ، نانمـشد 
. دوش دایز  اهنآ  نانمشد  هنیک  ظیغ و  دشاب و  اهنآ  يارب  يرگید  تلیضف  هب  هراشا  ات  درک  هفاضا  میهاربا 

هب ریبـعت  نآ  زا  دراد ، ار  تیـالو  هبترم  زا  یهلا  ماـکحا  يریذـپ  شقن  تّیلباـق  هک  تهج  نآ  زا  تّوبن  هبترم  هک  اریز  تّوـبن ، ینعی  َباـتِْکلا 
لّوا رد  و  تسا ، باتک  نامه  میظع  کلم  زا  دوصقم  هک  تفگ  مهاوخ  يدوز  هب  و  تسا ، روطنیمه  زین  تلاـسر  هکناـنچ  دوشیم ، باـتک 

. دوشیم هدارا  نآ  زا  انعم  کی  ماقم ، ياضتقا  بسح  رب  یئاج  ره  رد  سپ  تشذگ . باتک »  » تغل قالطا  میمعت  ریسفت  نیا 

102 ص :  تمکح .....  ینعم  قیقحت 

ادـیپ تردـق  عونـصم  ياـیافخ  روـما و  قیاـقد  كاردا  رب  ناـسنا  نآ ، ببـس  هب  هک  ییورین  تردـق و  زا  تسا  تراـبع  تمکح  َۀَـمْکِْحلا  َو 
. دشاب عنص  قیاقد  رب  لمتشم  هک  دنیرفایب  ار  یتاعونصم  دناوتیم  نینچمه  و  دنکیم .

هک یلمع  ءزج  کـی  دوـشیم و  هدـیمان  يرظن  تمکح  هک  یملع  ءزج  کـی  تسا ، ءزج  ود  زا  بّـکرم  شقّلعتم  راـبتعا  هـب  تـمکح  سپ 
. دوشیم ریبعت  يراک » هدرخ  ینیبهدرخ و   » هب ود ، نآ  زا  یسراف  نابز  رد  و  دوشیم ، هدیمان  یلمع  تمکح 

. دوشیم ریبعت  لمع  رد  یتسرد ) ّتقد و   ) ناقتا هب  تمکح  زا  یهاگ 
هب یهاگ  و  تسا ، رگید  ءزج  هب  هراشا  نآ  دوشیم و  ریبعت  ملع  رد  ناقتا  لامک و  هب  یهاگ  و  دـشاب ، تمکح  ءزج  ود  زا  یکی  هب  هراشا  ات 
نآ زا  ترابع  دوشیم  رکذ  یکابیب )  ) هزبرج لباقم  رد  هک  تمکح  دـشاب و  ءزج  ود  رهب  هراشا  هک  دوشیم  ریـسفت  لمع  ملع و  رد  ناـقتا 

تسا . نآ  طارفا  هزبرج  دشاب و  ساسا  ماوق و  لمع  ملع و  تهج  زا  تشیعم  ریبدت  رد  هک  تسا 
103 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

وا زا  يزیچ  دسانشب  دهاوخب  رگا  و  دسانشب ، ار  ءایشا  قیاقد  دناوتیم  شدّرجت  اب  ّیلو  هک  اریز  تسا ، تیالو  هبترم  جیاتن  زا  تمکح  نیا  و 
نآ داجیا  زا  تسین و  عنتمم  وا  زا  يزیچ  اریز  دـنک ، قلخ  دزاسب و  شدوخ  ار  تاعونـصم  قیاـقد  دـناوتیم  نینچمه  و  دـنامیمن ، هدیـشوپ 

. دنکیمن يراددوخ 
هب هک  اهنآ  سپس  اهنآ و  نانیـشناج  افلخ و  سپـس  ناشتیالو ، تهج  زا  نالوسر  ءایبنا و  سپـس  تسا ، یلاعت  يادخ  تسخن  قلطم  میکح  و 
وت هک  یمهفب  و  ینک ، كرد  تندب  تدوخ و  رد  ار  ادخ  عنص  قیاقد  هک  تسا  نیا  تمکح  هبترم  نیلوا  و  دنراد . تهابـش  ناراوگرزب  نآ 

. تسا هدش  هدـیرفآ  ضحم  تّیلباق  تلاح  رد  توکلم  رد  فّرـصت  تهج  سفن  هکنیا  ياهدـش و  هدـیرفآ  ایلع  یلفـس و  ملاع  نیب  خزرب  رد 
نجـس و يوس  هب  ار  سفن  یلفـس  توکلم  رد  فّرـصت  هکنیا  و  درادن ، یلفـس ) ایلع و  توکلم   ) ود نآ  رب  فّرـصت  زا  یئابآ  سفن  هک  اریز 
نتـسناد و ملع و  قیرط  رب  هن  تسا  تخانـش  تفرعم و  لیبس  رب  اهنیا  همه  دـناشکیم . یلعا  ـألم  فّرـصت  هب  ارنآ  اـیلع ، فّرـصت  و  نیّجس ،
زا سپ  دنتـسه ، لفاغ  دوخ  یئزج  سوفن  زا  هک  یلاح  رد  دننکیم ، تعانق  یّلک  ملع  هب  نانیا  اریز  تسا ، قالخا  يامکح  قیرط  هک  نامگ 

ياههار و  دـندنبب . ار  یلفـس  توکلم  فّرـصت  ياههار  ات  دـنباییم  تردـق  لمع  قیاـقد  رب  تفرعم ، لـها  اـّما  دـنربیمن . ياهرهب  ناـشملع 
تفای و رفظ  نمـشد  هب  هک  ینیح  رد  نمـشد ، هب  هلمح  كرت  رب  گـنج ، رد  ع )  ) ّیلع تردـق  دـننام  دـننک ، زاـب  ار  اـیلع  توکلم  فّرـصت 
هک اریز  درک ، اـهر  ار  ندز  ریـشمش  ع )  ) ّیلع هک  تخادـنا ، نهد  بآ  ع )  ) ّیلع يور  رب  نمـشد  و  درک ، دـنلب  نمـشد  يور  رب  ار  ریـشمش 

. دوب هدمآ  ناجیه  هب  ندز  ریشمش  يارب  وا  سفن 
درک و  ادیپ  تردق  تخانش و  دش  رکذ  هک  ار  هچنآ  یتقو  ناسنا  سپ 
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104 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تلاسر تّوبن و  تعلخ  وا  هب  دنادرگیمرب و  شتّیرشب  هب  ار  وا  دراد  دوجو  ریغ  حالصا  دادعتسا  وا  رد  هک  تسناد  دنوادخ  هک  یتقو  سپس 

عیمج دزاسیم و  رداق  ایـشا  رد  فّرـصت  قیاقد  رب  ار  وا  و  دزاسیم ، هاگآ  توکلم  کلم و  رد  عنـص  قیاقد  هب  ار  وا  و  دـهدیم ، تفالخ  ای 
. تسا تمکح  هبترم  نیرخآ  نآ  دهدیم و  رارق  وا  تمدخ  رد  ار  تادوجوم 

تاریـسفت و  تسا ، نآ  قیقحت  تمکح و  ناـیب  نیا  تسا و  تمکح  جـیاتن  زا  تیـالو  نوـچ  تسا  تیـالو  اـجنیا ، رد  تمکح  زا  دوـصقم 
نانچ نآ  تسا  ءایشا  قیاقح  نتخانش  تمکح  دوش : هتفگ  هکنیا  دننام  ددرگیمرب . ینعم  نیمه  هب  تسا  هدمآ  اهنآ  نانخس  رد  هک  فلتخم 
ادتقا ای  دراد ، ياهدیدنـسپ  ماجنا  رـس  هک  تسا  یلعف  نداد  ماجنا  ای  تسا ، حـلاص  لمع  اهیکین و  هب  ملع  زا  ترابع  تمکح  ای  تسه ، هک 

. يرشب تقاط  ردق  هب  لمع  ملع و  رد  تسا  هلا  هب  هّبشت  ای  رشب ، تقاط  ردق  هب  تسا  قلاخ  هب  ندرک 
رب اصوصخم  دوشیم ، قالطا  یکولمم  ره  رب  و  دوشیم ، ناسنا  کلم  هک  يزیچ  ینعم  هب  تسا  ردـصم  مسا  کلم ، ًامیِظَع  ًاْکُلم  ْمُهاْنیَتآ  َو 

. تسا تّیکلام  رد  هغلابم  نآ  هک  توکلم  فالخ  رب  تسین  نآ  رد  تّیکولمم  زج  یتهج  چیه  نوچ  عبط . ملاع 
هب تبـسن  توربج  تّیکلام  دـننام  تسا ، تباث  نآ  يارب  کلم  تیکلاـم  عون  کـی  یلو  تسا  كولمم  یهجو  زا  هچ  رگا  توکلم  هک  اریز 

. شدوخ ياوسام  هب  تبسن  توهال  تیکلام  شدوخ و  زا  رتنیئاپ 
تهج زا  تلاسر  نآ  هک  تسا  تلاسر  ینیـشناج  تلاسر و  زا  ترابع  تسا  تمکح  باتک و  لباقم  هک  اجنیا  رد  میظع ، کـلم  زا  دوصقم 

تلاسر همزال  هک  بجاو  تعاط  هب  ربخ ، رد  درادـن . دوجو  نآ  زا  رتگرزب  هک  تسا  یکلم  تسا ، لماک  ترثک  تدـحو و  نیب  عماج  هکنیا 
هب هراشا  يارب  انیتآ »  » رارکت تسا . هدـش  ریـسفت  اهلد  کلم  هب  زین  و  تسا ، تیالو  همزال  هک  تادوجوم  عیمج  ینیوکت  تعاـط  هب  و  تسا ،

تسا . ماعنا  نانتما و  دروم  القتسم  دوخ  میظع ، کلم  هک  تسا  نیا 
105 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

105 ص :  هیآ 55 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(55  ) ًاریِعَس َمَّنَهَِجب  یفَک  َو  ُْهنَع  َّدَص  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ِِهب  َنَمآ  ْنَم  ْمُْهنِمَف 

105 ص :  همجرت ..... :

نانآ رفک  رفیک  يارب  خزود  هتخورفا  شتآ  دندش و  وا  هب  نامیا  عنام  نید و  نزهار  ناسک ، یخرب  و  دـندیورگ ، ودـب  ناسک ، یخرب  هاگنآ 
. تسا سب 

105 ص :  ریسفت ..... :

ار ع )  ) ّیلع دـناهتفرگ  رارق  دـسح  دروم  هک  سان  زا  هکنآ  زا  دـعب  یلاعت  يادـخ  هک  ایوگ  ینعم ، راـبتعا  هب  تسا  فطع  ِِهب  َنَمآ  ْنَم  ْمُْهنِمَف 
میظع کلم  تمکح و  باتک و  تاـملک  اـب  یحیولت و  رکذ  تسا و  هدومن  اـطع  شلـضف  زا  ار  وا  هکنیا  حیرـص  رکذ  زا  دـعب  و  درک ، هدارا 

. دنتشگ فلتخم  هدنکارپ و  اهنآ  یلو  دنوشن ، جراخ  وا  تعاط  زا  و  دنروایب ، نامیا  وا  هب  مدرم  هک  تسا  هتسیاش  دشاب : هدومرف 
سپ دندرک ؟ هچ  ع )  ) ّیلع هب  تبـسن  هک : تسا  هدش  هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  هک  دشاب  فوذـحم  رب  فطع  تسا  نکمم 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1085 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف
. دندروآ نامیا  وا  هب  شنارقا  ناملس و  دننام  مه ، یضعب  دندروآ . دیدپ  فالتخا  وا  ّتیناقح  هراب  رد 

. دندرک عنم  وا  هب  ندیورگ  زا  زین  ار  ناشدوخ  ریغ  ای  و  دندرک ، ضارعا  وا  زا  یضعب  ُْهنَع و  َّدَص  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 
زا ُْهنَع  َّدَـص  ْنَم  ْمُْهنِم  رب  تسا  فطع  هلمج  و  تسا . یفاک  ار  اهنآ  ترخآ ، مّنهج  مینکن  ناشباقع  ایند  رد  رگا  ینعی  ًاریِعَـس  َمَّنَهَِجب  یفَک  َو 

: تسا هتفگ  هک  ایوگ  نآ ، ینعم  مزال  رابتعا  هب  ای  ربخ ، رب  ءاشنا  فطع  لیبق 
. تساهنآ يازج  شتآ  دندرک و  يریگولج  ع )  ) ّیلع هب  ندیورگ  زا  اهنآ  زا  یضعب 

106 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

106 ص :  هیآ 56 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(56  ) ًامیِکَح ًازیِزَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  َباذَْعلا  اُوقوُذَِیل  اهَْریَغ  ًادُولُج  ْمُهاْنلََّدب  ْمُهُدُولُج  ْتَجِضَن  امَّلُک  ًاران  ْمِهِیلُْصن  َفْوَس  اِنتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 

106 ص :  همجرت ..... :

شلّدـبم رگید  تسوپ  هب  دزوسب ، اهنآ  نت  تسوپ  هچ  ره  هک  مینکفا  رد  ناشخزود  شتآ  رد  يدوزب  دـندش  رفاک  ادـخ  تاـیآ  هب  هک  ناـنآ 
. تسا تمکح  يور  زا  شراک  ردتقم و  ادخ  انامه  هک  دنشچب  ار  باذع  یتخس  ات  میزاس 

106 ص :  ریسفت ..... :

ضارعا لاح  و  تسوا ، زا  ناگدـننک  ضارعا  و  ع )  ) ّیلع هب  ناگدـنروآ  نامیا  لاح  لیـصفت  ًاراـن  ْمِهِیلُْـصن  َفْوَس  اـِنتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
اّما و  وا ...  زا  دـندرک  ضارعا  هک  یناسک  اّما  : » تسا هتفگ  هک  ایوگ  دـشاب ، نینمؤم  لاـحب  ماـتتخا  حاـتتفا و  اـت  تشاد  مّدـقم  ار  ناگدـننک 

هراشا زین  و  دشاب ، ًاریِعَـس  َمَّنَهَِجب  یفَک  ادـخ  لوق  لیلعت  هب  هراشا  ات  دومن  ادا  نینچ  نیا  ار  ترابع  یلو  وا »...  هب  دـندروآ  نامیا  هک  یناسک 
. تسا تایآ  عیمج  هب  رفاک  یلع ، هب  رفاک  هکنیا  و  تسا ، تایآ  نیرتگرزب  ع )  ) ّیلع هکنیا  دنتسه و  رفاک  اهنآ  هک  دشاب  نیا  هب 

اهنآ یمئاد  باذع  شتآ و  لها  دولخ  ّتیفیک  رد  هّیفوص  امکح و  تاملک  َباذَْعلا  اُوقوُذَِـیل  اهَْریَغ  ًادُولُج  ْمُهاْنلَّدـَب  ْمُهُدُولُج  ْتَجِـضَن  امَّلُک 
( شاهناخ  ) ناکم نآ  زا  تسا  نیّجـس  لها  هب  موکحم  هک  یـسک  دـنراد و  اـهنآ  دولخ  رب  قاـّفتا  یگمه  عیارـش  باحـصا  و  تسا . فلتخم 
. دنوشیمن جراخ  اجنآ  زا  زگره  هک  دنتـسه  هناخ  نآ  لها  اهنآ  هک  تسا ، یناگدننک  دابآ  ياهناخ  ره  يارب  هکنیا  و  دنکیمن ، ادیپ  تاجن 
عورف و زا  تسپ  تاکلم  نآ  اریز  دریگیم ، تروص  اهنآ  دـساف  لطاب و  دـئاقع  قالخا و  تسپ و  تاکلم  بسح  رب  ناشیاهتـسوپ  لیدـبت  و 

107 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا  ثیبخ  تخرد  ياههخاش 
ياهتسوپ ای  تسا  ياهندب  ياهتـسوپ  ای  اهتـسوپ ، زا  دوصقم ، دشابن و  نآ  يارب  يرارق  رارقتـسا و  دشاب و  هدش  هدـیرب  نیمز  يور  زا  هک 

. درادن باوج  تسا و  طقاس  لصا  زا  تسا ، هدرک  هانگ  هک  تسا  یسک  زا  ریغ  بقاعم  هکنیا  لاؤس  و  تساهنآ . ثیبخ  ياهندب  حاورا و 
. دنکیمن باقع  قاقحتسا  نودب  ًامیِکَح  تسین ، وا  ندرک  تبوقع  مکح و  زا  یعنام  چیه  ًازیِزَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ 

107 ص :  هیآ 57 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]
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هراشا

الِظ ْمُُهلِخْدـُن  َو  ٌةَرَّهَطُم  ٌجاوْزَأ  اهِیف  ْمَُهل  ًادـَبَأ  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراـْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُُهلِخُْدنَـس  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 
(57  ) ًالِیلَظ

107 ص :  همجرت ..... :

نآ رد  و  تسا ، يراـج  اـهرهن  نآ  ناـتخرد  ریز  زا  هک  مـیروآ  رد  یتـشهب  رد  يدوز  هـب  دـندش ، راـکوکین  دـندروآ و  ناـمیا  هـک  ناـنآ  و 
. میروآ رد  دوخ  يدبا  تمحر  هیاس  هب  ار  نانآ  تسا و  هزیکاپ  یئاهتفج  اهنآ  يارب  تشهب  رد  دننک و  دیواج  یناگدنز 

107 ص :  ریسفت ..... :

ات ترابع  نیا  دندرک . بسک  یبوخ  ریخ و  ناشنامیا  رد  هکنیا  ِتاِحلاَّصلا و  اُولِمَع  َو  دندروآ  نامیا  ع )  ) ّیلع هب  هک  یناسک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 
. تسا ینینمؤم  نینچ  شاداپ  يراودیما و  يارب  هیآ  رخآ 

: دومرف داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  اهنآ  دینادرگرب و  دناهتفرگ  رارق  دسح  دروم  هک  یمدرم  هب  ار  راتفگ  سپس 

107 ص :  هیآ 58 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ًاعیِمَـس َناـک  َهَّللا  َّنِإ  ِِهب  ْمُکُظِعَی  اَّمِِعن  َهَّللا  َّنِإ  ِلْدَْـعلِاب  اوُمُکَْحت  ْنَأ  ِساَّنلا  َْنَیب  ُْمتْمَکَح  اذِإ  َو  اـِهلْهَأ  یلِإ  ِتاـنامَْألا  اوُّدَؤـُت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَـی  َهَّللا  َّنِإ 
(58  ) ًاریَِصب

107 ص :  همجرت ..... :

ادخ انامه  دینک  يرواد  تلادع  هب  دینک  مکح  مدرم  نایم  نوچ  دیهد و  زاب  نآ  نابحاص  هب  ار  اهتناما  هّتبلا  هک  دـنکیم  رما  امـش  هب  ادـخ 
. تسا ریصب  هاگآ و  زیچ  ره  هب  ادخ  دهدیم و  وکین  دنپ  ار  امش 

108 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

108 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

کلم تمکح و  باتک و  امـش  هب  درک و  اطع  دوخ  لضف  زا  امـش  هب  دـنوادخ  دـیتفرگ و  رارق  دـسح  دروم  هک  یمدرم  يا  ْمُکُُرمْأَـی  َهَّللا  َّنِإ 
. داد میظع 

هب ار  تناما  و  دیشاب ، هدروآ  اجب  هداد  امش  هب  ادخ  هک  ار  یتمعن  رکش  ات  دینادرگرب  شنابحاص  هب  ار  اهتناما  اِهلْهَأ  یلِإ  ِتانامَْألا  اوُّدَُؤت  ْنَأ 
. دیاهدرک ملظ  اهنآ  هب  هک  دینکن  عنم  شنابحاص  زا  دیاهتشاد و  اور  متس  تناما  هب  هک  دیهدن  شنابحاص  ریغ 
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هب یّسأت  هب  رومأم  نارگید  نوچ  دوشیم ، لماش  زین  ار  اهنآ  ریغ  دراد و  ّتیمومع  بلطم  یلو  تسا  نانآ  صوصخم  باطخ  هک  يدوجو  اب 
. دناهداد میمعت  زین  رابخا  رد  ار  هیآ  اذل  دنتسه  اهنآ 

108 ص :  تاناما .....  ینعم  قیقحت 

دزن ادخ  ياهتناما  و  دشاب . امن  لباق  رگا  نآ  ي  ندرک ) دایز  ومن و   ) امن ظفح و  دصق  هب  دوشیم  هتـشاذگ  نیما  دزن  هک  تسا  يزیچ  تناما 
فرشا و ساسا و  لصا و  تناما  نآ  تشاد و  هضرع  نیمز  نامسآ و  رب  ارنآ  دنوادخ  هک  تسا  یتناما  هلمج  نآ  زا  هک  تسا ، رایـسب  ناسنا 

. تسین یلاعت  يادخ  نئازخ  رد  نآ  زا  رتفیرش  يرهوگ  هک  تسا  یناسنا  هراّیس  هفیطل  نآ  و  تسا ، اهتناما  نیرتّومن  اب 
زا نآ  يارب  تشاد . يدایز  نانمـشد  دوب ، یئاهبنارگ  تناما  نوچ  دروایب ، نوریب  دوخ  نئازخ  زا  ار  تناما  نآ  تساوخ ، دنوادخ  هک  هاگنآ 

توکلم ود  زا  حابـشا  ياهنیمز  رب  ارنآ  سپـس  دوبن ، نآ  ندراذگ  هعیدو  يارب  ینما  ّلحم  چیه  سپ  درک . بلط  ینما  ّلحم  حاورا  تاوامس 
. درکن ادیپ  نیما  ّلحم  زاب  دومن و  هضرع  عبط  ملاع  هلمج  و  یلفس ) ایلع و  )

ناسنا ملاع  رب  ارنآ  سپـس  دنتـشادن ، ار  تناما  نآ  ظفح  ذـخا و  تّیلها  زین  اهنآ  دومن  هضرع  ناویح  تابن و  داـمج و  دـیلاوم  رب  ارنآ  سپس 
هب دـش  تناما  ياریذـپ  ناسنا  هک  هاگنآ  و  درک . لوبق  ارنآ  ناسنا  تشاذـگ و  تعیدو  هب  وا  دزن  ار  تناما  تفای و  لها  ار  وا  هک  درک  هضرع 

بحاص زا  دادما  نودب  دشاب و  ناوارف  یلفس  ملاع  لها  زا  نآ ، نادزد  نادساح و  هک  دشیم  بجوم  تناما ، تفارش  ندوب و  اهبنارگ  تّلع 
دـشر تناما و  ظفح  هب  رما  ار  اهنآ  داد و  رارق  يولع  ملاع  زا  ینایرکـشل  ناسنا  يارب  دنوادخ  اذل  دشابن ...  نکمم  ناسنا  يارب  عافد  تناما 

دوش . هدنادرگرب  وا  هب  هدنلاب  ملاس و  دهاوخب  ار  تناما  نآ  ادخ  هک  تقو  ره  ات  درک  یگدنلاب  و 
109 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب دیامن و  ظفح  نادزد  تسد  زا  ارنآ  و  دنک ، داهج  تناما  ياهدزد  قاقحتـسا و  نودب  نیبلاط  اب  درب ، نامرف  ار  ادخ  رما  هک  سک  ره  سپ 
هاگیاج رد  سولج  تفالخ و  تلاسر و  تّوبن و  تیالو و  یلاع  بصنم  اهبنارگ و  رخاف  تعلخ  ّقحتـسم  دشخبب ، ینوزف  ّومن و  دـشر و  نآ 

. دوشیم « 1  » ردتقم ياورنامرف  تمحر  راوج  رد  یتسار ، قدص و 
. دوشیم تابوقع  نادنز و  ّقحتسم  دنیابرب  ارنآ  نادزد  ات  دزرو  لامها  تناما  نآ  تاعارم  رد  هک  یسک  ره  و 

ظفح ار  یلصا  تناما  نآ  ات  تسا ، هتشاذگ  تعیدو  هب  ناسنا  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  تسه  زین  يرگید  ياهتناما  تناما ، نآ  زا  دعب  سپس 
نآ و  دننک . کمک  ناسنا  هب  یلـصا  تناما  ظفح  رد  هک  تسا ، هدرک  هدامآ  ار  اهنآ  ادـخ  هک  دنتـسه  يولع  نازابرـس  زا  ریغ  اهنآ  و  دـنک ،

نابلاط زین  اهنآ  هچ  تسا . هدرک  اهنآ  ظفح  هب  رما  دنوادخ ، هک  تسا  ینطاب  يرهاظ و  ياضعا  هکردم و  ياوق  زا  ترابع  يدـعب ، ياهتناما 
. مینادرگرب تسا  لقع  هک  شبحاص  هب  زین  ار  اهنآ  هک  تسا ، هدرک  رما  و  دنراد ، یلفس  ملاع  زا  ینادزد  و 

، دوش هدـنادرگرب  تسا  يرـشب  رهاظم  رد  لقع  هک  شبحاص  هب  زین  ار  نآ  هک  تسا  هدرک  رما  دـنوادخ  هک  تسا  فیلاـکت  لوبق  هّوق  سپس 
هک وحن  نیدب 

__________________________________________________

ٍرِدَتْقُم ٍکِیلَم  َْدنِع  ٍقْدِص  ِدَعْقَم  ِیف  دیامرفیم : هک  رمقلا »  » هروس هیآ 55  هب  هراشا  ( 1)
110 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هتخاس  وا  یهن  رما و  میلست  و  هدرک ، هضرع  لقع  رب  ارنآ 
شبحاص هب  اهنآ  ّومن  ندوزفا و  ظفح و  زا  دـعب  هک  تسا  هدرک  رما  دوشیم و  لصاح  هّماع  تعیب  اب  هک  تسا  يوبن  یبلاـق  فیلاـکت  سپس 

. دوش هضرع  وا  هب  ّومن  تمالس و  لاح  رد  تناما  هک  هنوگ  نیدب  دوش  هدنادرگرب  تسا  یبلق  فیلاکت  بحاص  هک 
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تسا هدرک  رما  و  تسا ، هتفرگ  ّصاخ  توعد  لوبق  يولو و  ّصاخ  تعیب  اب  ینطاب  توعد  بحاص  زا  هک  تسا  ینطاب  یبلق  فیلاکت  سپس 
. تسا ع )  ) یلع قلطم ، تیالو  ّمات و  توعد  بحاص  نآ  هک  دنادرگرب  شلها  هب  ار  تناما 

نآ شریذـپ  زا  زین  اهنآ  دـینادرگرب و  شنابحاص  هب  دیـشخب و  ینوزف  درک و  ظفح  ار  اهنآ  دـش و  لماک  وا  يارب  اـهتناما  نیا  هک  یتقو  و 
ياههعیدو نامه  هک  دراذگیم  تعیدو  هب  ناشدزن  يرگید ، ياهبنارگ  فیرـش و  تاناما  دنوادخ  تشگ  یـضار  زین  وا  و  دـندش ، دونـشخ 

اهتناما نیرتفیرـش  لّوا ، تناما  زا  دـعب  نآ  هک  تسا  تماما  ای  تفالخ  ای  تلاسر  ای  تّوبن ، سابل  رد  هک  تسا ، ریبک  ملاع  رد  یهلا  تفالخ 
نآ هب  لمع  لوبق و  هدامآ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  لها  هک  دنفیلاکت  لیبق  زا  اهنآ  زا  مسق  کی  دنتـسه ، فلتخم ، زین  اهتناما  نآ  و  تسا .

. دنشابیم فیلاکت 
. دنراد ار  غیلبت  قلخ و  حالصا  ّتیلباق  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  دراد و  یـصوصخم  نابحاص  تسا ، تفالخ  نامه  هک  تناما  نآ  رگید  مسق 

یناسک نآ  لها  هک  تسا  یهلا  تفالخ  لصا  زا  تراـبع  تناـما  رگید  مسق  و  دـناهدوب . اـیلوا  اـیبنا و  نانیـشناج  هک  باّون  خـیاشم و  دـننام 
تسا و قداص  تناما  زین  تسا ، يویند  ضارعا  زا  هک  مدرم  ياهتناما  رب  و  دنشابیم . اهنآ  نیشناج  ایلوا ، ایبنا و  تلحر  زا  دعب  هک  دنتسه 

. دنشابیم اهتناما  نابحاص  نامه  هک  دنراد  یلها  زین  اهنآ 
یلو دـیتسه  راتخم  بلطم  نیا  رد  امـش  تسین و  یمتح  امـش  يارب  مدرم  نیب  تموکح  ینعی  ِلْدَْـعلِاب  اوُمُکَْحت  ْنَأ  ِساَّنلا  َْنَیب  ُْمتْمَکَح  اذِإ  َو 

زا تسامـش  تسد  رد  هک  لدع  ببـس  هب  ینعی  دینک ، يرواد  لدـع  هب  هک  دـنکیم  رما  امـش  هب  دـنوادخ  دـیدرک ، يرواد  تموکح و  رگا 
رد ای  تسا ، یهلا  ياهتسایـس  نامه  هک  دینک ، مکح  لدع  تلآ  اب  ای  تسا ، هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  رب  هک  یئاهتسایس 

ناطیـش تلاخد  زا  هک  یجک  جاجوعا و  زا  هدوب  تماقتـسا  لدع و  هب  سّبلتم  ای  دـیتسه ، مصخ  ود  نیب  هیوست  لدـع و  هب  سّبلتم  هک  یلاح 
دینک . يرواد  تسا ، تاواسم  لدع و  هب  سّبلتم  امش  مکح  هک  یلاح  رد  ای  و  دیتسه . جراخ  دوشیم  یشان 

111 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هّجوـت و باـطخ و  رد  عورـش  دونـش و  تـفگ و  رد  نتـسشن و  ياـج  رد  ود ، نآ  نـیب  تاواـسم  زا  تـسا  تراـبع  مـصخ  ود  نـیب  لدـع  و 

نوچ دنـشاب ، ناملـسم  ود  ره  هک  یتروص  رد  تسا  يرثک  زا  جورخ  روما  نیا  رد  تاواـسم  هک  اریز  تسا ، یبلق  لـیم  رد  هکلب  یئورـشوخ 
زا ینطاب  یبلق و  لیم  رد  رگا  نینچمه  و  ییآیم ، باسح  هب  راکمتس  يدرکن  رارقرب  تاواسم  ود ، نآ  نیب  وت  دندوب و  ناملـسم  ود  ره  رگا 

. ياهدش جراخ  لدع  زا  هدش و  جک  ناطیش  فّرصت  اب  وت  یتشاذگ  قرف  ود  نآ  نیب  تموکح  تهج 
هلمج نیا  دـنکیم ، هظعوم  هیـصوت و  امـش  هب  ادـخ  هک  تسا  يرما  نیرتـهب  هک  دـینک ، لوـبق  ار  ادـخ  هظعوـم  سپ  ِِهب  ْمُکُظِعَی  اَّمِِعن  َهَّللا  َّنِإ 

. تسا هضرتعم 
. تسا تفلاخم  زا  نتشاد  رذحرب  تسا و  لدع  هب  مکح  شلها و  هب  تناما  يادا  لیلعت  ًاریَِصب  ًاعیِمَس  َناک  َهَّللا  َّنِإ 

111 ص :  هیآ 59 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ِهَّللِاب َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِلوُسَّرلا  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءْیَش  ِیف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَف  ْمُْکنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
(59  ) ًالیِوَْأت ُنَسْحَأ  َو  ٌْریَخ  َِکلذ  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو 

111 ص :  همجرت ..... :

دـشک عازن  وگتفگ و  هب  ناتراک  يرما  رد  نوچ  دینک و  تعاطا  ار ، لوسر  ادخ و  فرط  زا  نامرف  نابحاص  لوسر و  ادخ و  نامیا ، لها  يا 
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شوخ رتهب و  دـینک  رّوصت  هچ  ره  زا  امـش  يارب  راـک  نیا  دـیراد . ناـمیا  تماـیق  زور  ادـخ و  هب  رگا  دـیدرگ ، زاـب  لوسر  ادـخ و  مکح  هب 
دوب . دهاوخ  رتتبقاع 

112 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

112 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

تـسا يزیچ  نآ  هدش و  لزان  هک  هچنآ  هدمع  اصوصخم  و  هدـش ، لزان  هک  هچنآ  رد  دـینک  تعاطا  ار  ادـخ  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
يویند و روما  همه  رد  هک  تسا  یسک  نییعت  زا  تسا  ترابع  رما  نآ  و  تسا ، هتسب  نآ  هب  امـش  فالخ  ّدر  عازن و  عفر  امـش و  حالـص  هک 
َو ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ   » تسا یلاعت  يادـخ  لوق  نآ  و  دـینکیم . هعجارم  وا  هب  دوش  هبتـشم  امـش  رب  هک  يزیچ  ره  رد  نینچمه  و  دوخ ، يورخا 

. تسا ع )  ) یلع دروم  رد  نآ  هک  تسین  ناناملسم  نیب  یفالخ  رخآ » ات  اُونَمآ ...  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر 
ُمُکاتآ ام  َو  تسا . هدرک  یهن  نآ  زا  ار  امـش  هک  يزیچ  رد  تسا و  هدروآ  امـش  يارب  هک  يزیچ  رد  دینکب  لوسر  تعاطا  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو 

اصوصخم و  دیـشاب » رود  تسا  هدرک  یهن  هچنآ  زا  دیریگب و  تسا  هدروآ  امـش  يارب  ربمغیپ  هچنآ  اوُهَْتناَف  ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  َو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا 
: تفگ هکنآ  زا  دعب  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  لوق  نآ  تسا و  هدروآ  امش  يارب  هک  يزیچ  نآ  مّهم  هدمع و 

نیب و  هالوم » ع )  ) یلع اذهف  هالوم  تنک  نم  الأ و  : » دومرف متسین ،؟ رترب  ناتدوخ  زا  امش  هب  تبسن  نم  ایآ  مکسفنا ) نم  مکب  یلوا  تسل  (ا 
. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  مالک  نیا  هک  تسین  یفالتخا  مدرم 

112 ص :  رمألا .....  اولوا  ینعم  قیقحت 

، لوسر نأش  شنأش  هک  تسا  یـسک  رمالا ، ولوا  هکنیا  دـشاب و  رمالا  ولوا  نییعت  هب  هراشا  ات  درکن  رارکت  ار  اوُعیِطَأ  ظفل  ْمُْکنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو 
تعاط  کی ، ره  يارب  هکنیا  ات  دشاب . لوسر  تعاط  وا  تعاط  لوسر و  رما  وا  رما  و 

113 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نآ و خسن  مازتلا  ای  هیآ  ردص  ضقن  یمالسا  يروص  ناهاشداپ  اهرگشل و  ناهدنامرف  هب  رمالا  یلوا  ریسفت  و  دشابن . يرگید  تعاط  زا  ریغ 

رکذ هک  هچنآ  دـیآیم  مزال  نآ  زا  مینکب و  اهنآ  زا  تعاـطا  هّیقت ، نودـب  نید ، رما  رد  هک  تسا  نیا  رد  عازن  تسین ، یعازن  هّیقت ، مازتلا  اـی 
تسا و شلوسر  ادـخ و  رما  فالخ  رب  یهاگ  اهنآ  رما  هک  دنتـسه  قساف  نیطالـس  زا  یـضعب  تسا و  عمج  يارب  فطع  واو  هک  اریز  دـش ،
هب مزتلم  ای  دـشاب  لوسر  تعاطا  بوجو  ضقان  دـیاب  اـی  نیطالـس  زا  تعاـطا  بوجو  سپ  تسین ، نکمم  هناـگ  هس  ياـهتعاطا  نیب  عمج 

، تسا یلاعت  يادخ  یهن  اب  ضقانتم  اهنآ  رما  دننکیم ، رما  یمرتحم  سفن  لتق  هب  هک  یتقو  روج  نیطالس  هک  اریز  میشاب . نیـضیقن  عامتجا 
. تسا هدرک  یهن  نآ  زا  یلاعت  يادخ  هکنیا  اب  رمخ  برش  دروم  رد  ناشنامیدن  هب  رما  رد  اهنآ  لاح  تسا  نینچمه  و 

تعاـط هک  هیآ ، حیرـص  قـبط  هک  دـیآیم  مزـال  ناـنآ ، معز  هب  دـشاب  نیطالـس  رمـالا ، یلوا  زا  دوـصقم  رگا  هک  تسا  نیا  بلطم  ریرقت  و 
. تسا بجاو  دشابن ، عرش  فالخ  دننکیم و  یهن  رما و  هک  ییاهزیچ  رد  يوریپ  طقف  درادن  اهنآ  هب  صاصتخا 

هک تسا  نیا  دیفم  ناطلـس  تعاط  زا  لبق  لوسر  ادـخ و  تعاط  هب  رما  اریز  تسا ، هیآ  ردـص  زا  ترابع  صوصخم  تعاطا  هک  دوشن  داریا 
هب رما  ماگنه  نیا  رد  هک  میئوگیم : باوج  رد  تسا . بجاو  دـشاب ، هتـشادن  تافانم  لوسر  ادـخ و  تعاط  اب  هک  ییاج  رد  ناطلـس  تعاط 
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هب جایتحا  تسا و  یفاک  لوسر  ادخ و  تعاطا  هب  رما  هک  دشاب  لوسر  ادـخ و  رما  قباطم  ناطلـس  رما  رگا  اریز  دوشیم  وغل  ناطلـس ، تعاط 
ناطلـس تعاط  بوجو  مدع  دـیفم  لوسر  ادـخ و  تعاط  بوجو  دـشاب  لوسر  ادـخ و  رما  یفانم  ناطلـس  رما  رگا  تسین و  ناطلـس  تعاط 

. تسا
ای تقباطم و  صیخـشت  هب  رومأم  ام  ای  تروص ، نیا  رد  دشابن  مولعم  نآ  تقباطم  مدـع  لوسر و  ادـخ و  رما  اب  ناطلـس  رما  تقباطم  رگا  و 

و دیآیم . شیپ  یلبق  تلاح  ود  نامه  صیخـشت  زا  دعب  هک  دوشیم  بجاو  تعاط  مدع  ای  تعاط و  صیخـشت ، زا  دـعب  میتسه و  نآ  مدـع 
نآ اب  قباطم  لوسر و  ادـخ و  رما  نّیبم  ناطلـس  رما  هک  میتسه  نیا  هب  مزتلم  ای  تروص  نیا  رد  میـشابن ، تقباطم  صیخـشت  هب  رومأم  ام  رگا 
رد و  دشاب . لوسر  ادخ و  رما  قباطم  نّیبم و  ناطلس  رما  هک  میتسین  مزتلم  هکنیا  ای  تسا ، مصخ  بهذم  مازتلا  ضرف و  فالخ  نیا  هک  تسا 

تسا . لطاب  یلاوت  مزاول و  زا  اهنیا  همه  و  تسادخ ، بناج  زا  مارح  هب  کیرحت  قیوشت و  ناطلس  زا  تعاطا  همزال  تروص  نیا 
114 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هکیئاج رد  دشاب  بجاو  اهنآ  تعاط  هک  دیآیم  مزال  دوش ، بجاو  دننکیم ، یهن  رما و  هک  هچنآ  عیمج  رد  نیطالـس  تعاطا  هک  اج  ره  و 
تسادخ تعاط  دوجو  رب  مّدقم  نیطالـس  تعاط  بوجو  هک  تسا  نیا  ای  تروص  نیا  رد  تسا ، ود  نآ  ضقانم  ادخ و  یهن  رما و  فلاخم 
نتفریذـپ نایاپ  نایب  ادـخ و  تعاـط  بوجو  عفار  هکنیا  اـی  دـیآیم ، مزـال  ضقن  هک  تسا  یقاـب  دوخ  لاـح  هب  مه  ادـخ  تعاـط  بوجو  و 

عامتجا دیآیم  مزال  هک  میوشیم  تعاط  بوجو  ود  ره  ياقب  هب  مزتلم  ای  دیآیم . مزال  خسن  تروص  نیا  رد  هک  تسادخ  تعاط  بوجو 
دشاب و زیاج  هّیضق  نآ  بلس  باجیا و  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  دحاو  نامز  رد  هّیـضق  کی  هب  یهن  رما و  ّقلعت  هک  اریز  دشاب ، زیاج  نیـضیقن 

. تسا ضقانت  نآ 
یلوا زا  دوصقم  هک  یتقو  فالخ  هب  تسا . هیآ  ردـص  اب  ضقاـنتم  دنـشاب  نیطالـس  رمـالا  یلوا  زا  روظنم  رگا  هک  تسا  نیا  بلطم  لـصاح 

موصعم شزغل  اطخ و  زا  شدوخ  دـشاب و  وا  لمع  شلمع ، وا و  رما  شرما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  نأش  شنأش  هک  دـشاب  یـسک  رمالا 
. دوشیم لوسر  رما  نّیبم  قفاوم و  وا ، رما  تروص  نیا  رد  هک  دشاب 

یلقع و دّدـعتم  ياهلیلد  هکنیا  اب  دوبن . نآ  ریغ  هب  جایتحا  دوب و  یفاـک  هیآ  نیمه  دوبن  هعیـش  ياعّدـم  تاـبثا  رد  هیآ  نیا  زج  يزیچ  رگا  و 
دناهدرک . نیودت  ناشیاهباتک  رد  ارنآ  موق ، هک  دراد  دوجو  هعیش  ياعّدم  رب  یلقن 

115 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
عمج روضح  رد  ادخ  ربمایپ  هک  ریدغ  ثیدح  و  « 1  » هریخ هیآ  ار ، دنکیمن » عامتجا  اطخ  رب  نم  تّما  : » ثیدـح عامجا و  هب  هّماع  لّسوت  و 

. تسین نکمم  ناشیا  رب  نآ  راکنا  هک  تسا  يوحن  هب  رابخا  ترثک  دومرف و  داریا  يریثک 
و دندشن ، رضاح  هفیقس  رد  زین  اهیلیخ  دندش و  جراخ  تعیب  زا  هباحص  زا  یضعب  نوچ  تسا  ارتفا  اعّدا و  کی  اهنت  عامجا ، رگید  يوس  زا 
، زامن يارب  ادخ  لوسر  تایح  لاح  رد  رکب  یبا  ندش  تعامج  ماما  هب  نانآ  ندش  لّسوتم  یفرط  زا  دندرک . در  ار  رکب  یبا  تفالخ  یعمج 

ماما مدرم  يارب  رکب  ابا  هک  دـیمهف  تفای و  دوبهب  دـش و  بوخ  هکنیا  زا  دـعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اریز  تساـهنآ ، هیلع  یلیلد  دوخ 
مدرم تماما  دوخ  درک و  رانکرب  دوخ  ياج  زا  ةالـص  مامتا  زا  لبق  ار  رکب  ابا  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  دوب ، فیعـض  زونه  هکنیا  اب  تسا  هدش 
لوسر ریرقت  هن  رگ  و  دوبن ، وا  راوازـس  تماما  دوب و  هدـشن  ماما  ربمایپ  رما  هب  رکب  ابا  هک  تسا  نیا  لـیلد  بلطم  نیا  و  تفرگ ، هدـهع  هب  ار 

. دشیم بجاو  شدوخ  تایح  لاح  رد  رکب  یبا  تماما  رب  ادخ 
هک یناوج ، تلاح  رب  تشهب  لها  اریز  تسین ، لوبق  دروم  لقن  لقع و  تهج  زا  دنتسه  تشهب  نادرم  ریپ  ياقآ  رفن  ود  نآ  هکنیا  ثیدح  و 

. دنتسه لاس  هزات  ناناوجون  نس  رد  تشهب  لها  هک  تسا  هدش  دراو  هکنانچ  دنشابیم . تسا ، تالاح  نیرتفیرش 
بیذـکت ار  هماسا  رکـشل  زا  نیفّلختم  ّقح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  لوق  دـشیم » ثوعبم  رمع  مدـشیمن  ثوعبم  نم  رگا  : » ثیدـح و 

، دومرف ربمایپ  هک  دنکیم ،
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هچنآ تراگدرورپ  ینعی  ُةَرَیِْخلا . ُمَُهل  َناک  ام  ُراـتْخَی  َو  ُءاـشَی  اـم  ُُقلْخَی  َکُّبَر  َو  دـیامرفیم : هک  تسا  صـصق  هروس  هیآ 68  هب  هراـشا  ( 1)
. بازحا هروس  هیآ 36  زین  دنیزگیمرب و  اهنآ  يارب  دشاب  رتهب  هک  ار  هچنآ  دنیرفآیم و  دهاوخب 

116 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: ربمایپ هراب  رد  رمع  لوق  عازن و  عفر  يارب  تاود  ملق و  راضحا  هب  دنک .) فلخت  هماسا  رکـشل  هب  نتـسویپ  زا  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادـخ 

. دنکیم بیذکت  ار  الاب  ثیدح  دیوگیم ، نایذه  درم ، نیا  هک 
رد و  رمع ، اب  هن  هتـسب  يردارب  دـقع  ع )  ) ّیلع اب  ربمایپ  و  تسا ، لـصف  ـالب  هفیلخ  رکب  وبا  ناـشدوخ  ناـمگ  معز و  هب  یّتح  رگید  يوس  زا 

: تسا هتفگ  وا  هب  و  تسا ، هدرک  لّوحم  ع )  ) ّیلع هب  ار  شیاههدـعو  زاجنا  و  تسا ، هداد  رارق  ّیـصو  ار  ع )  ) ّیلع شنوید  يادا  هب  ّتیـصو 
، رمع هک  دناسریم  اهنیا  همه  تسا  ربمایپ  دوخ  هلزنم  هب  ءاسک  ریز  رد  ع )  ) ّیلع هکنیا  یتسه و  یسوم  هب  نوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبـسن  وت 
رد هک  دوب ، نارگید  زا  رتراوازس  ءاسک  باحـصا  همه  هب  دوب ، تثعب  ّقحتـسم  رگا  اریز  تسین ، حیحـص  الاب  ثیدح  و  دوبن ، تثعب  ّقحتـسم 

. دریگ رارق  ءاسک  ریز 
هب یّسأت  هک  بلطم  نیا  و  تسین ، حیحص  زین  وا  زا  ادخ  تساوخ  تیاضر  مشپ و  ندیشوپ  رد  رکب  وبا  هب  لیئربج  يادتقا  یّسأت و  ثیدح  و 

لوکوم هدـنیآ  هب  ار  ربمایپ  نتخاس  یـضار  دـنوادخ  هکنیا  اـب  دـنکیم . بیذـکت  ارنآ  تسا  رتراوازـس  ربماـیپ  تیاـضر  بلط  رتهب و  ربماـیپ 
رد رمع  ندرک  رارف  و  دنکیم ، بیذکت  ار  رمع  تبیه  زا  ناطیـش  رارف  ثیدح  یـضْرَتَف و  َکُّبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسل  َو  دیامرفیم : هک  دـنکیم 

. تسا هدش  لزان  دحا  گنج  ناگدننک  رارف  دروم  رد  اُوبَسَک  ام  ِضْعَِبب  ُناْطیَّشلا  ُمُهَّلَزَتْسا  اَمَّنِإ  هیآ  دحا و  گنج 
دنیوگیم لاق  لاح و  نابز  اب  اهنآ  هک  اریز  تسا . ّلتخم  هاگآدوخان  ای  هاگآ  دوخ  دـندرک  میظنت  اهنآ  هک  یتامّدـقم  هکنیا  بلطم  لـصاح 

: هک
لوسر هفیلخ  هک  تسا  نکمم  رکب  وبا  سپ  دشاب ، لوسر  هفیلخ  هک  درادـن  یلاکـشا  دـشابن ، موصعم  هک  سک  ره  و  دوبن ، موصعم  رکب  وبا 

هفیلخ رکب  وبا  سپ  تسا ، لوسر  هفیلخ  وا  دنـشاب  هدرک  وا  تفـالخ  رب  عاـمجا  تّما  دـشاب و  نکمم  وا  ندوـب  هفیلخ  هک  سک  ره  و  دـشاب ،
تسا 
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و تسا ، لطاب  دناهدرک  عامجا  نآ  رب  تّما  دـشاب و  هفیلخ  تسا  نکمم  رکب  وبا  تفگیم  هک  مّود  سایق  رد  يرغـص  میئوگیم : باوج  رد 

هیآ ببـس  هب  تسا  لطاب  زین  نآ  ياربک  و  یتسناد . هکنانچ  تّما ، عامجا  مه  و  دـیآیم ، هکنانچ  تسا  لـطاب  رکب  یبا  تفـالخ  ناـکما  مه 
شیج زا  رمع  دـننام  زین  رکب  اـبا  میئوگیم : هکلب  تسا ، مّلـسم  لّوا  ساـیق  رد  يرغـص  یلب ، دراد . يرترب  موصعم  ریغ  هب  موـصعم  هک  هریخ 

. شندوب موصعم  هب  دسرب  هچ  ات  درک  فّلخت  هماسا 
دنکیم اضتقا  ینعم  نیا  دوب و  یهلا  تفالخ  تلاسر و  ياراد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  هک  اریز  تسا ، دـساف  زین  لّوا  سایق  ياربک  اـّما 

نابز دادعتـسا و  بسح  رب  ار  يزیچ  ره  ّقح  دـنک و  هاـگن  شدوخ  ماـقم  رد  کـی ، ره  هب  دـنوادخ  دـننام  تفـالخ  تلاـسر و  بحاـص  هک 
هتـشاد دناوتیم  تنطلـس  طقف  دشاب و  دناوتیمن  ادخ  هفیلخ  هن  رگ  و  دنک ، ظفح  شظفح ، بابـسا  اب  ار  يزیچ  ره  و  دـهدب ، شقاقحتـسا ،

روما بسح  رب  هک  دـنکیم  اضتقا  تنطلـس  نیا  و  دوشب ، وا  تسد  ریز  رد  لـخاد  هک  دـشاب  یـسک  ره  هب  تبـسن  هطلـس  بحاـص  هک  دـشاب 
. دشاب هتشاد  فّرصت  اهنآ  رب  دهاوخب  هک  وحن  ره  هب  هدوب و  ّطلسم  مدرم  رب  يویند ،

یلاح نینچ  رد  هک  تسا  مّلـسم  دشاب ، ایند  رد  هبلغ  تنطلـس و  ندوب و  هفیلخ  وا ، تمـصع  مدع  ناکما  ندوب و  هفیلخ  زا  دوصقم  رگا  سپ 
دنکیم اضتقا  فصو  نیا  تسا و  یهلا  تسایـس  تلاسر و  تفالخ  رد  مالک  ثحب و  یلو  تسا ، زیاج  وا  قسف  هکلب  تسین ، مزال  تمـصع 

قلخ و نیب  هطـساو  خزرب و  و  دشاب ، نآ  يدوجو  هاگتـساوخ  دادعتـسا و  کی و  ره  هبترم  هب  ملاع  دـقان و  انیب و  لوسر  دـننام  شبحاص  هک 
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. دوشیم لسن  ثرح و  هدننک  دوبان  نیمز و  رد  دسفم  هن  رگ  دناسرب و  شتیاغ  لامک و  هب  ار  کی  ره  هدوب و  ّقح 
رب و  تسا ، هاگآ  اهنآ  ياهیراکـشآ  تادوجوم و  تاّیفخ  هب  و  تسا ، ریـصب  ادخ  بناج  زا  وا  هک  دـنکن  قیدـصت  قلخ  رگا  رگید ، يوس  زا 

عقاو بلق  میمـص  زا  وا ، زا  قلخ  تعاـطا  دـهدب ، ار  یـسک  ره  ّقـح  هک  دراد  ار  نیا  ناوـت  و  تساـناوت ، شدوـخ  هبترم  رد  کـی  ره  ظـفح 
دنربیمن . يورخا  عفن  وا  زا  هجیتن ، رد  و  دندرگیمن . وا  میلست  مدرم  انطاب  و  دوشیمن .
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. دنوشیم وا  میلست  هنوگچ  دنک ، اطخ  تسا  نکمم  دنکیم  اقلا  اهنآ  هب  هک  هچنآ  رد  تسین و  موصعم  وا  هک  دننادب  رگا  سپ 

زا هک  تسین  يزیچ  روما ، نطاب  هب  ملع  تریـصب و  تمـصع و  نوچ  تسا ، هدرک  اضتقا  وا  ّقح  رد  ّصن  هک  تسا  يزیچ  تمـصع  هلأسم  و 
كرد ارنآ  هک  تسا  یفخ  رما  تمـصع  هکلب  دـشاب ، نکمم  نآ  نتخانـش  مدرم  يارب  ات  دوش  كرد  ندـید  اب  دـشاب و  مولعم  يرـشب  رهاظ 
نکمم وا  تفالخ  دشابن  وا  رب  یّصن  هک  یسک  نیا  رب  انب  دشاب . وا  تاّیفخ  رئارس و  هب  ملاع  هتـشاد و  نآ  هب  هطاحا  هک  یـسک  رگم  دنکیمن 

: دناهتفگ هّیفوص  اذل  تسه . فّقوت  نیا  هب  هراشا  ادخ ، نذا  هب  تعافش  ندوب  فوقوم  تایآ ، رد  و  تسین .
طبـضنم اهنآ  هزاجا  هلـسلس  و  تسا ، نآ  ندوب  يرورـض  هب  کیدزن  ای  بهذم  تاّیرورـض  زا  هزاجا ، نذا و  رب  یهلا  تسایر  ندوب  لوکوم 

. دسریم موصعم  هب  سفن  هب  سفن  تسد و  هب  تسد  تسا و 
نخـس هزاجا  یکی  يارب  رگا  هک  دـندوب  نینچ  لّوا  ردـص  رد  هکلب  تسا ، طوبـضم  ناشیا  هزاجا  هلـسلس  دنتـسه و  نآ  هب  لئاق  زین  اـهقف ، و 
تیاور ار  نیموصعم  ثیداحا  زا  یثیدـح  دزیمن و  فرح  نید  رما  رد  يدـحا  اب  دـشیمن  لـصاح  موصعم  زا  تیاور  نانمـشد و  اـب  نتفگ 
نودب تلاسر  تباین  تفالخ و  ياعّدا  سک  ره  مالـسا  ردـص  دـننام  مه  نونکا  سپ  تسا ، فورعم  زین  تیاور  خـیاشم  هزاجا  و  درکیمن .

زا مدرم  زا  تسا و  یبلاق  تادابع  یسایس و  ماکحا  سّسؤم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  نوچ  درادن و  یئاهر  باذع  زا  دنکب  هزاجا  نذا و 
هدننک  حالصا  هدننک و  تیاده  بلق ، تهج  زا  ربمایپ  زین  و  دنمان ، مالسا  تهج  نیا  زا  ار  تعیب  نیا  ذخا  اذل  تسا  هتفرگ  تعیب  تهج  نیا 

119 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
اذـل دوشیم .... ، هدـیمان  نامیا  تعیب ، نیا  و  تسا ، هتفرگ  تعیب  مدرم  زا  زین  تهج  نیا  زا  تسا و  یبلق  بادآ  هدـننک  نایب  نطاـب و  لاوحا 
ظفاح دشاب  فرط  ود  ره  عماج  هک  یسک  ره  وا و  نیموصعم  دالوا  و  ع )  ) ّیلع دننام  دشاب  وا  نیشناج  تهج  ود  ره  زا  دیاب  ای  ربمایپ  هفیلخ 

ماکحا يّدـصتم  هک  تعیرـش  ياـملع  اـهقف و  دـننام  دوشیم  ربماـیپ  نیـشناج  لّوا  تهج  زا  هکنیا  اـی  و  دوشیم . بناـج  ود  ره  ناـبهگن  و 
ماـمت هـک  هعیـش  زا  زار  بحاـص  یفاـص  هّیفوـص  دـننام  دنتـسه  وا  نیـشناج  مّود  تـهج  زا  هـکنیا  اـی  و  دنتـسه ، تسایـس  بادآ  يرهاـظ و 

هب لهج  زا  یـشان  دـنکیم ، راـکنا  ار  يرگید  کـی  ره  هک  هورگ  ود  لاّـهج  نیب  عازن  و  تسا . بلق  ماـکحا  نطاـب و  لاوحا  هب  ناـشمامتها 
هدوب بیان  شدوخ  هبترم  رد  دوش  لصاح  وا  يارب  هزاجا  نذا و  رگا  اهنآ  زا  کی  ره  اریز  تسا ، تباین  ّتیفیک  زا  تلفغ  تلاسر و  تقیقح 

. دنتسه وا  زا  ذخا  وا و  هب  عوجر  هب  موکحم  مدرم  و  تسا ، بجاو  شتعاط  روجأم و  شراک  رد  و 
رد عازن  سپ  دوشیم . دودرم  هدوب و  ناطیـش  ساّنخ و  هکلب  دوشیم ، سانـسن  دوشن  لصاح  هزاجا  وا  يارب  رگا  هورگ  ود  نآ  زا  کی  ره  و 

ار يزیچ  ددرگرب و  لباقم  هورگ  هب  هورگ  ره  و  دوش ، لیدـبت  قافو  هب  قافن  هک  تسا  نیا  ّقح  هکلب  تسا ) درومیب  و   ) هدـشن عقاو  شّلحم 
لماک رهاظ  نودـب  نطاب  تسین و  نطاب  زا  زاینیب  رهاـظ  هک  اریز  دـننک ، حلـص  رگیدـمه  اـب  دـنک و  ذـخا  يرگید  زا  تسا  وا  نأـش  رد  هک 

. دوشیمن
تسا زیاج  هک  تسا  نیا  لیلد  تسا  رضخ  زا  رتالاب  لضفا و  بتارم  هب  رهاظ ) ماکحا  رد   ) یسوم هکنیا  اب  رضخ  زا  یسوم  يوریپ  ناتساد  و 

هب يرهاظ  ماکحا  رد  نطاب  بحاص  دیاب  سپ  دـنک  هعجارم  تسوا  زا  رترب  يرگید  تهج  رد  هک  یـسک  هب  تسا  رترب  یتهج  رد  هک  یـسک 
، دندومن قفاوت  دـندرک و  هحلاصم  هاگ  ره  سپ  دـنک . هعجارم  تقیرط  ملاع  هب  ینطاب  ماکحا  رد  عرـش  بحاص  و  دـنک ، عوجر  عرـش  ملاع 

رهاظ ار  اعّدا  نآ  نالطب  و  دـنیامن . عفد  دـنکیم  كولـس  اوتف و  ياعّدا  هک  ار  وگغورد  قفانم  ره  ياـعّدا  مه  کـمک  هب  هک  تسا  نیا  رتهب 
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دنیامن . ظفح  نایوگغورد  نیطایش و  ياههلئاغ  زا  ار  نید  دنزاس و 
120 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

و دـناهدمآ ، رد  اهنآ  سابل  هب  هتـسب ، هّیفوص  هب  ار  دوخ  هک  ماوع  زا  یناـسک  سّبلت  نینچمه  و  هّیفوص ، ساـبل  هب  هقداـنز  زا  یـضعب  سّبلت  و 
بقارم الماک  نانآ  اریز  درک ، شنزرس  ار  هعیـش  یفوص  هک  دوشیمن  بجوم  لمع ، لوق و  تهج  زا  اهنآ  زا  تعیرـش  یفانم  لامعا  رودص 

هب دـّیقم  ناـسنا  هک  تسا  نیا  دـیق  كرت  دـنیوگیم  هکلب  دـنهدن ، ماـجنا  لـعف  هچ  لوق و  رظن  زا  هچ  تعیرـش  فلاـخم  يزیچ  هک  دنتـسه 
داقتعا لعف و  هب  دسرب  هچ  ات  دوشن  يراج  تسا ، هدش  يراج  تعیرـش  نابز  رب  هک  هچنآ  زج  ناشنابز  رب  هک  دنتـسه  بقارم  دوش و  تعیرش 

. نانآ
، دشاب تفالخ  زا  ترابع  هک  گرزب ) ربخ   ) میظع أبن  اصوصخم  گرزب و  زیچ  هب  دسرب  هچ  ات  کچوک  زیچ  رد  رگا  ٍءْیَـش  ِیف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَف 
هک تسا  نیا  یلـصا  دوصقم  اریز  رمالا » یلوا  یلا  و  : » دومرفن دینک ، هعجارم  لوسر  ادخ و  هب  ِلوُسَّرلا  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  دـیتشاد  عازن  مه  اب 

دندومن نییعت  ار  رما  ّیلو  امـش  يارب  رگا  و  دـینک ، ّدر  لوسر  ادـخ و  هب  ار  نآ  سپ  دـش ، عقاو  رما  ّیلو  نییعت  رد  عزاـنت  امـش  نیب  هاـگ  ره 
یلا لوسرلا و  یلا  هللا و  یلا  هودرف  ءیـش  یف  متعزانت  ناف  هدوب : نینچ  هیآ  هک  تسا  راـبخا  ضعب  رد  دـینادرگرب و  وا  هب  ار  ناـتروما  عیمج 
همه لوسر  ادخ و  نوچ  دـینک ؟ هعجارم  لوسر  ادـخ و  لوق  هب  دـینک  عازن  اهنآ  رد  دیدیـسرت  هک  یئاهزیچنآ  عیمج  ینعی  مکنم  رمألا  یلوا 

تـسوا دزن  باتک  ملع  هک  ار  یـسک  و  دـناهدومن ، نایب  تّنـس  باتک و  رد  ارنآ  هکنیا  هب  دـناهدرک ، نایب  دـیراد  جاـیتحا  نآ  هب  هک  ار  هچنآ 
دّمحم لوق  و  تسا ، ع )  ) ّیلع هراب  رد  هیآ » رخآ  ات  ُهَّللا ...  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  ادـخ  لوق  و  رخآ » ات  َهَّللا ...  اوُعیِطَأ  ادـخ  لوق  اریز  دـناهدومن ، نییعت 

زا وا  هب  میلست  وا و  زا  ذخا  وا و  هب  ندرک  عوجر  هب  هک  یسک  هک  میدرک  نایب  ار  ثیدح » رخآ  ات  هالوم ..  تنک  نم  : » هلآ هیلع و  هّللا  یّلص 
تسا . ع )  ) ّیلع نامه  تسا  رتقیال  همه  زا  رتراوازس و  امش  هب  امش  دوخ 

121 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ّدر لوـسر  باـتک و  هب  ار  یّلک  عازن  هـکنآ  زا  دـعب  دـینادرگرب  ع )  ) ّیلع هـب  دوـش  عـقاو  نآ  رد  عازن  دیدیـسرت  هـک  يزیچ  ره  رد  رگا  سپ 

يدروم چـیه  رد  یعازن  دـیدرت و  ّکش و  چـیه  امـش  يارب  رگید  دـیدرک  عوجر  تّنـس  باـتک و  لوق  هب  زین  ع )  ) ّیلع هراـب  رد  و  دـیدرک ،
تسرد هویش  دشر و  قیرط  زا  دیهد  رارق  رواد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  راتفگ  باتک و  نتفرگ  رظن  رد  نودب  ار  مدرم  رگا  و  دنامیمن .

. تسا ریبک  ملاع  رد  مکح  نیا  دیوشیم و  جراخ  تریح  ّکش و  يوس  هب 
هـضرع لقع  حور و  رب  ارنآ  دـندرک  عزانت  امـش  اب  ءایـشا  زا  یئیـش  رد  شیاوق  اب  تعیبط  شیاوه و  اب  سفن  رگا  سپ  ریغـص ، ملاع  رد  اّما  و 

هچ رگا  درکن  قیدصت  لقع  هک  ار  يزیچ  ره  و  دیریگب ، درک  قیدـصت  ار  نآ  حور  دـش و  یـضار  نآ  هب  لقع  هک  ار  يزیچ  ره  سپ  دـینک ،
. دینک كرت  ار  نآ  دشاب  یضار  نآ  هب  سفن 

هب تّنس و  باتک و  هب  دوش  هبتشم  امش  رب  هک  ار  هچ  ره  هک  دنکیم  اضتقا  تمایق  ادخ و  هب  نامیا  ینعی  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک  ْنِإ 
. دیرادن ودنآ  هب  نامیا  هک  تسا  نآ  هدننک  نایب  ّتنس ، باتک و  هب  عوجر  كرت  و  دینک ، عوجر  تسوا  دزن  تّنس  باتک و  ملع  هک  یسک 
هب ار  هالوم »  » ّبحم و هب  ار  مکّیلو »  » و نیطالـس ، هب  ار  رمالا  یلوا  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دش ، هتفگ  هک  نیا  ینعی  اًلیِوَْأت  ُنَسْحَأ  َو  ٌْریَخ  َِکلذ 

. دیهد هولج  تسرد  ار  دوخ  لطاب  يأر  دینک و  فیرحت  هدنراد  تسود  ّبحم و 

121 ص :  هیآ 60 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ِِهب اوُرُفْکَی  ْنَأ  اوُِرمُأ  ْدَق  َو  ِتوُغاَّطلا  َیلِإ  اوُمَکاحَتَی  ْنَأ  َنوُدیُِری  َِکْلبَق  ْنِم  َلِْزنُأ  ام  َو  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اِمب  اُونَمآ  ْمُهَّنَأ  َنوُمُعْزَی  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ 
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(60  ) ًادیَِعب ًالالَض  ْمُهَّلُِضی  ْنَأ  ُناْطیَّشلا  ُدیُِری  َو 
122 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

122 ص :  همجرت ..... :

هنوگچ دناهدروآ  نامیا  دش  هداتسرف  وت  زا  شیپ  هک  یبتک  نآرق و  هب  دوخ  يوعد  نامگ و  هب  هک  نانآ  لاح  زا  يرادن  بجع  يرگنن و  ایآ 
هک دهاوخ  ناطیـش  دـنوش و  رفاک  توغاط  هب  هک  دـندوب  رومأم  هک  یتروص  رد  دـننک  عوجر  توغاط  هب  تافالتخا  رد  هک  دـنهاوخیم  زاب 

. دنشاب رود  شیاسآ  تداعس و  ره  زا  هک  يایهارمگ  دنک ، ناشهارمگ 

122 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

زا جراخ  ینعی  توغاط  ِتوُغاَّطلا  َیلِإ  اوُمَکاحَتَی  ْنَأ  َنوُدـیُِری  َِکْلبَق  ْنِم  َلِْزنُأ  ام  َو  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اـِمب  اُونَمآ  ْمُهَّنَأ  َنوُمُعْزَی  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ 
هتـشاد اور  ار  نایغط  یـشکرس و  تیاهن  ع )  ) ّیلع رب  هک  تسا  یـسک  توغاط  سپ  تسا  ع )  ) ّیلع لقع ، تموکح  نوچ  لقع و  تموکح 

. تسا
رفاک تسا ، هدش  جراخ  ادخ  لقع و  تموکح  زا  هک  یـسک  هب  تبـسن  هک  تسا  هدش  رما  اهنآ  هب  هک  یتروص  رد  ِِهب  اوُرُفْکَی  ْنَأ  اوُِرمُأ  ْدَق  َو 

. دنوش
هک هچنآ  رد  ار  لوسر  تعاط  هدرک و  لزان  هک  هچنآ  رد  ار  ادـخ  تعاط  بوجو  هکنآ  زا  دـعب  ًادـیَِعب  ًالالَـض  ْمُهَّلُِـضی  ْنَأ  ُناْطیَّشلا  ُدـیُِری  َو 

لاـح دومن ، ناـیب  قـلخ  ملاـع  لـباقم  رد  ار  رما  ملاـع  بحاـص  ینطاـب و  تراـما  بحاـص  ینعی  ار  رما  ّیلو  تعاـط  و  تسا ، هدوـمن  مکح 
نبا يرواد  هب  تفگ : ریبز  دـندرک . عازن  ياهچغاب  هراب  رد  يدوهی  درم  کی  اب  ریبز  هک ، دوب  نیا  نآ  لوزن  نأش  تشاد و  نایب  ار  ناهارمگ 

تمرح دروـم  رد  ورنیا  زا  میوـشیم  یـضار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يرواد  هـب  تـفگ : يدوـهی  و  میوـشیم ، یـضار  يدوـهی  هـبیش 
دوش هتفرگ  اهنآ  مکح  قبط  هک  هچ  ره  هک  دش  رّرقم  دش و  لزان  هیآ  نانآ  تواضق  روج و  نیطالس  توغاط و  هب  ندرب  يرواد  همکاحم و 

«. 1  » تسا مارح 
__________________________________________________

1 ص 141 یمقلا : ریسفت  ص 466 ، / 1 یفاّصلا : ریسفت  ( 1)
123 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هدش دراو  هیآ  میمعت  هراب  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  هلمج  زا  ع ،)  ) نیموصعم هّمئا  زا  یلو  هدش  لزان  یّصاخ  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  يدوجو  اب 
زا یکی  هک  دـهاوخب  وا  زا  يوعد  فرط  و  دوش ، عـقاو  یلادـج  وـگتفگ و  یّقح  دروـم  رد  شناملـسم  ردارب  اـی  یـسک  نیب  رگا  «: 1  » تسا

یناـسک هلزنم  هب  دـنرب ، يرواد  توغاـط ) لـها   ) ناـنیا زا  یکی  هب  اـمتح  دـیوگب  دزرو و  يراددوخ  رما  نیا  زا  وا  دـشاب و  رواد  شناردارب 
 ... َنوُمُعْزَی َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ  تسا : هدومرف  نانآ  ّقح  رد  دنوادخ  هک  دوشیم 

ناطلس هب  يرواد  سپ  دوشیم  عقاو  عازن  ثاریم  ای  نید  رد  ام  باحـصا  زا  رفن  ود  نیب  هک  دش  لاؤس  یتقو  « 2  » تسا ع )  ) قداص ماما  زا  و 
هچ ره  دوش  رداـص  مکح  وا  عفن  هب  درب و  توغاـط  هب  يرواد  سک  ره  دوـمرف : تسا ؟ لـالح  نیا  اـیآ  دـنربیم  ناطلـس  ياهیـضاق  هب  اـی 

هدرک رما  دـنوادخ  هک  یلاـح  رد  تسا  هتفرگ  توغاـط  مکح  هب  ار  نآ  اریز  دـشاب ، وا  تباـث  ّقـح  لاـم ، نآ  هچ  رگا  تـسا  مارح  دریگیم 
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. دزروب رفک  توغاط  هب  هک  تسا ،
امـش زا  یـسک  هب  دینک  رظن  انثیدح »...  يور  دق  مکنم  ناک  نم  یلا  اورظنا  : » دومرف دننک ؟ راک  هچ  هدننک  عازن  رفن  ود  نآ  سپ  دـش : هتفگ 

ار وا  نم  هک  دیـشاب  یـضار  وا  يرواد  هب  سپ  دسانـشب ، ار  ام  ماکحا  دـیامن و  رظن  ام  لـالح  مارح و  رد  دـنک و  تیاور  ار  اـم  ثیدـح  هک 
ّدر ام  رب  هدرمـش و  کبـس  ار  ادخ  مکح  درکن  لوبق  ار  وا  مکح  سک  ره  درک ، مکح  ام  مکح  هب  رواد  هک  هاگنآ  سپ  ماهداد ، رارق  مکاح 

. تسادخ هب  كرش  ّدح  رد  نآ  و  تسادخ ، رب  هدننک  ّدر  ام  رب  هدننک  ّدر  هک  تسا  هدرک 
__________________________________________________

ح 2 ص 41 / / 7 یفاکلا : ح 3 ، ص 387 / / 1 ناهربلا : ریسفت  ص 466 ، / 1 یفاّصلا : ریسفت  ( 1)
ح 5 ص 412 / / 7 یفاکلا : ص 466 ، / 1 یفاّصلا : ریسفت  ( 2)

124 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

124 ص :  « ..... 1 « » مکنم ناک  نم  یلا  اورظنا   » ثیدح قیقحت 

رما نیا  رد  لخاد  هک  تسا  یـسک  مکنم » ناک  نم  یلا   » ماما لوق  زا  دوصقم  اّما  تسا . هدـش  تیاور  كدـنا  رییغت  اب  یفاک  رد  ثیدـح  نیا 
ار مالسا  هک  یسک  هکنیا  هن  دشاب ، هدرک  تعیب  يولو  ّصاخ  تعیب  هب  ام  اب  هتفریذپ و  ار  ینطاب  توعد  دشاب و  هتخانش  ار  ام  تیالو  دشاب و 

. دشاب هدرک  تعیب  روج ، يافلخ  دننام  تسین  زیاج  وا  تسد  رب  تعیب  هک  یسک  تسد  اب  ای  هّماع ، رثکا  دننام  دشاب  هتسب  دوخ  هب 
هکنیا رگم  دنکیمن  ثیدـح  تیاور  هب  رومأم  زاجم و  ار  شدوخ  رما ، نیا  هب  فراع  هک  تسا  نیا  انثیدـح » يور  دـق   » ماما لوق  زا  دوصقم 

. دوش هداد  هزاجا  وا  هب  شقاقحتسا  دادعتسا و  بسح  رب 
لالح رد  رظن  ّدعتسم  هک  دوشیم  لخاد  ام ) مارح  لالح و  رما   ) رما نیا  رد  یـسک  ینعی  انمارح » انلالح و  یف  رظن  : » ماما لوق  نیا  زا  روظنم 

فصّتم لئاذر و  زا  ندش  یلاخ  زا  شدادعتسا  رادقم  هب  شسفن  حالـصا  ببـس  هب  ناطیـش  سفن و  تموکح  زا  جورخ  ببـس  هب  ام  مارح  و 
 ... لئاضف هب  ندش 

لمع هب  رومأم  دوشیم و  اقلا  وا  هب  تسوا  فیلکت  هک  هچنآ  طقف  هکلب  دنک  رظن  شسفن  زا  جراخ  هب  هک  دوشیمن  هداد  هزاجا  وا  هب  دشاب و 
هداد شـسفن  جراخ  هب  رظن  هزاجا  تفای ، یئاهر  هک  هاگنآ  سپ  دـبای ، یئاهر  شـسفن  ياههلئاغ  زا  هکنیا  ات  تسا ، فیلکت  نامه  هب  ندرک 

. دوشیم
، دـنک قبطنم  تاّیئزج  رب  هدینـش و  ار  تاّیلک  ای  دـشاب ، هدینـش  ام  زا  ار  ماکحا  تاّیئزج  اب  ینعی  انماکحا » فرع  : » ماما راتفگ  نیا  زا  فدـه 

. دوریم راک  هب  دوشیم  لصاح  یئزج  كرادم  زا  هک  یئزج  مولع  رد  فرعم ، هک  اریز 
هدش رکذ  فاصوا  هک  تسا  نیا  امکح » هب  اوضراف  : » ماما نایب  نیا  ّتلع 

__________________________________________________

قوف ثیدح  نامه  ( 1)
125 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

بوصنم ام  بناج  زا  هک  سک  ره  و  تسا ، نوذأم  ام  بناج  زا  هدوب و  بوصنم  ام  فرط  زا  فاصوا  نآ  بحاص  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد 
. دشابیم ام  تموکح  نامه  تقیقح  رد  ام و  هزاجا  اب  وا  تموکح  هک  اریز  دوب ، یضار  وا  تموکح  هب  دیاب  دشاب 

هیلا دنـسم  میدقت  ببـس  هب  تبـسن  و  تسا ، هّیمـسا  هلمج  هدش و  دـیکأت  ّنا »  » هب هک  امکاح » مکیلع  هتلعج  دـق  ّیناف  : » ماما شیامرف  نیا  اّما 
زا البق  بصن  لعج و  هکنیا ، رب  دـنکیم  تلالد  قباس  هلمج  دـننامه  دنـسم  ندوب  یـضام  و  دـق »  » ظفل هب  نآ  ندوب  نورقم  و  هدـش ، رارکت 
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. تسا هتفرگ  تروص  ماما  فرط 
فاـصوا نیا  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  ددرگیم و  لـصاح  فاـصوا  نـیا  هـب  فوـصوم  يارب  هـک  تـسا  ّصاـخ  نذا  رب  لـیلد  ثیدـح ، سپ 

لایخ و هب  ندرب  يرواد  توغاط  هب  ندرب  يرواد  زا  دوصقم  ریغص ، ملاع  رد  اّما  و  تسا ، ریبک  ملاع  رد  رما  نیا  و  تسا . نذا  نیا  ياهتمالع 
ناطیش توغاط و  رهظم  ود ، نآ  و  دوشیم ، قّقحم  وا  هلیح  مهو و  ناطیش ، هلیسو  هب  ندش  هارمگ  ببس  هب  هک  تسا ، لایخ  تموکح  لوبق 

مارح هدـنروخ  وا  دـیامن  عمج  لام  دـنک و  حاکن  دـشوپب و  دروخب و  لایخ ، تموکح  ببـس  هب  هک  سک  ره  سپ  دنتـسه  ریغـص  ملاـع  رد 
. تسا نآ  هب  هراشا  ِدالْوَْألا  َو  ِلاْومَْألا  ِیف  ْمُهْکِراش  و  تسا ،

لقع لوسر  بلق و  باتک  هب  دنـشاب و  رفاک  لایخ  تموکح  هب  هک  هدش  هداد  نامرف  اقّقحم  نانآ  هب  هک  یلاح  رد  ِِهب  اوُرُفْکَی  ْنَأ  اوُِرمُأ  ْدَـق  َو 
عوجر تسا ، تباث  بلق  باتک  رد  يراـج و  لـقع  لوسر  ناـسل  رب  هک  حور  ّیلع  تموکح  هب  هک  یـسک  سپ  دـننک ، هعجارم  حور  ّیلع  و 

دهد ماجنا  لایخ  تموکح  اب  هک  يراک  ره  و  دوش ، هدـید  فالخ  رهاظ  تروص  رد  هچ  رگا  تسا  لالح  دـهد  ماجنا  هک  يراک  ره  دـیامن 
ج4، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  مارح و  ناطیـش  ناوریپ  زا  داهج  ّجح و  هزور و  زامن و  سپ  دوش . نایامن  قفاوم  تروص  هب  هچ  رگا  تسا  مارح 

126 ص :
. تسا ناسحا  تعاط و  ع )  ) ّیلع ناوریپ  زا  حازم  ندروخ و  حاکن و  باوخ و  و  تسا ، نایصع 

(: هر  ) يولوم تسا  هتفگ  بوخ  هچ  و 
یند نآ  فالخ  نک  دیوگ ، هچ  ره  ینکیم  رگ  دوخ  سفن  اب  تروشم 

تدیاز يرکم  تسا  راّکم  سفن  تدیامرفیم  هزور  زامن و  رگ 
و تسا . ینعم  نیمه  هب  هراشا  « 1  » ِْهیَلَع ِهَّللا  ُمْسا  َرِکُذ  اَّمِم  اُولُکَْأت  اَّلَأ  ْمَُکل  ام  و  ِْهیَلَع ، ِهَّللا  ُمْسا  ِرَکُْذی  َْمل  اَّمِم  اُولُکَْأت  َو ال  یلاعت : يادخ  لوق  و 

: تسا هتفگ  هر )  ) يولوم
دوش ّتلم  یلماک  دریگ  رفک  دوش  تّلع  یتّلع  درگ  هچ  ره 

یتلآ ار  ضرم  وت  يریگ  هچ  ره  یتّلع  اب  نوچ  سفن  مومس  زا 

126 ص :  هیآ 61 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(61  ) ًادوُدُص َْکنَع  َنوُّدُصَی  َنیِِقفانُْملا  َْتیَأَر  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  َو  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  یلِإ  اَْولاعَت  ْمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو 

126 ص :  همجرت ..... :

. دنرادیم زاب  وتب  ندیورگ  زا  ار  مدرم  تخس  هک  ینیب  ار  قفانم  هورگ  دییآ  زاب  لوسر  ادخ و  مکح  هب  هک  دوش  هتفگ  ناشیا  هب  نوچ  و 

126 ص :  ریسفت ..... :

نیب شنارای و  و  ع )  ) ّیلع نیب  هدـنیآ  رد  هک  یتاعزانم  هدـنیآ و  ياـیاضق  وت ، هب  اـم  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  َو  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اـم  یلِإ  اَْولاـعَت  ْمَُهل  َلـِیق  اذِإ  َو 
هب ادـخ  باتک  هب  ار  نیقفانم  شناراـی  و  ع )  ) ّیلع ندـناوخ  ارف  تاـعزانم ، تاـجاجتحا و  زا  دـش و  دـهاوخ  عقاو  ناـشیاهبزح  نیقفاـنم و 

وا ّقح  رد  وت  هک  یئاهزیچ 
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__________________________________________________

« دیروخن تسا  هدش  هدرب  نآ  رب  ادخ  مان  هچنآ  زا  هک  دوشیم  هچ  ار  امش  و   » و دیروخن ،» تسا  هدشن  هدرب  نآ  رب  ادخ  مان  هک  هچنآ  زا  ( 1)
118 و 119. ماعنا :

127 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. میهدب رارق  رواد  مکح و  ار  لوسر  ّتنس  باتک و  دیئایب  دش  هتفگ  اهنآ  هب  هک  يدوجو  اب  میداد . ناشن  ار ) هباشم  دراوم  ریاس  و  ، ) ياهتفگ

ضارعا وا  زا  ینعی  ادودص » هنع  ّدص   » دننکیم يریگولج  وت  هب  ندیورگ  زا  نیقفانم  هک  ینیبیم  ًادوُدُـص  َْکنَع  َنوُّدُـصَی  َنیِِقفانُْملا  َْتیَأَر 
یّلص دّمحم  هیآ ، نیا  رد  دننکیم . ضارعا  ع )  ) ّیلع زا  اهنآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  درک ، يریگولج  عنم و  ینعی  اّدص » هنع  ّدص   » و درک ،

ندیورگ زا  يریگولج  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  ای  دشاب  ع )  ) ّیلع زا  هیانک  هک  تسا  نکمم  هکنیا  ای  داد  رارق  باطخ  دروم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا 
دوخ هلزنم  هب  و  ربمایپ ، زا  دعب  تسا  ربمایپ  روهظ  ع )  ) ّیلع اریز  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  زا  ضارعا  وا  زا  ضارعا  و  ع )  ) ّیلع هب 

. تسا هدش  هراشا  ینعم  نیا  هب  ربخ  رد  و  دنکیم ، تلالد  نآ  رب  « 1  » انَسُْفنَأ هیآ  هکنانچ  تسا  ربمایپ 

127 ص :  هیآ 62 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(62  ) ًاقِیفَْوت َو  ًاناسْحِإ  َّالِإ  انْدَرَأ  ْنِإ  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَی  َكُؤاج  َُّمث  ْمِهیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اِمب  ٌۀَبیِصُم  ْمُْهَتباصَأ  اذِإ  َْفیَکَف 

127 ص :  همجرت ..... :

دنگوس ادـخ  هب  دـنیآ و  وت  دزن  هاگنآ  دـسر  اهنآ  هب  دوخ  تشز  رادرک  زا  یتبیـصم  جـنر و  نوچ  هک  نانآ  لاـح  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  سپ 
. میتشادن ناناملسم  اب  تقفاوم  یئوکین و  زج  يدصق  دوخ  راک  رد  هک  دنروخ 

127 ص :  ریسفت ..... :

دـنیآیم و وت  دزن  دـسرب و  نانآ  هب  ادـخ  بناج  زا  یتبوقع  ناشتـشز  رادرک  تّلع  هب  هک  تقونآ  اهنآ  اب  وت  لاـح  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  سپ 
. میراد ار  ناناملسم  اب  تقفاوم  وت و  تّما  وت و  هب  ناسحا  دصق  ام  هک  دننکیم  دای  مسق  ادخ  هب  و  دننکیم . یغورد  یهاوخرذع 

__________________________________________________

. تسا هلهابم  هیآ  هب  هراشا  ( 1)
128 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

128 ص :  هیآ 63 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(63  ) ًاغِیَلب ًالْوَق  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  ْمَُهل  ُْلق  َو  ْمُهْظِع  َو  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ام  ُهَّللا  ُمَْلعَی  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 

128 ص :  همجرت ..... :
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نیـشنلد و راتفگ  هب  هدب و  دنپ  نانآ  هب  یلو  نادرگب  ور  اهنآ  زا  لوسر  يا  وت  سپ  تسا  هاگآ  اهنآ  كاپان )  ) بلق زا  ادخ  هک  دنتـسه  نانیا 
. يوگ نخس  اهنآ  اب  ّرثؤم 

128 ص :  ریسفت ..... :

. دناشوپیم دشکیم و  هدرپ  نآ  رب  یلو  تساهنآ  بلق  رد  قافن  هک  دنادیم  ادخ  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ام  ُهَّللا  ُمَْلعَی  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 
هب تبـسن  ندرک  ارادـم  رد  هک  نک  ارادـم  اهنآ  اب  نک و  رظن  فرـص  اهنآ  بیقعت  ندرک و  اوسر  زا  یلو  نادرگب  ور  نانآ  زا  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف 

. تسا یّلک  ماظن  یّلک و  تحلصم  نانآ 
. نک تحیصن  ار  اهنآ  دشاب  مک  نانآ  قافن  راهظا  هکنیا  يارب  تّجح و  مامتا  يارب  ْمُهْظِع  َو 

ره ناور  رد  ع )  ) ّیلع نأـش  هک  اریز  وـگب ، ناـنآ  هب  تسه  ع )  ) ّیلع نأـش  رد  اـهنآ  سفن  رد  هک  هچنآ  ًاـغِیَلب  اـًلْوَق  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  ْمَُـهل  ْلـُق  َو 
ناشقافن راهظا  زا  عنام  دـنک و  رثا  اهنآ  رد  هک  وگب  یئاسر  راتفگ  اب  دراد  دوجو  ناشیاهسفن  نأش  رد  اـی  تولخ ، رد  اـی  یناور و  بحاـص 

هتـشک ار  اهنآ  نادنواشیوخ  زا  يدادعت  ع )  ) ّیلع هکنیا  باب  زا  اهنآ  رتشیب  نوچ  دنوشن ، قفاوم  اهنآ  اب  وت  تّما  زا  يرایـسب  هکنیا  ات  ددرگ ،
. دنوشیم قفاوم  وا  اب  تسا  ع )  ) ّیلع اب  قفانم  دناعم و  هک  دننیبب  ار  یسک  هاگ  ره  و  دنزرویم ، ینمشد  ع )  ) ّیلع اب  تسا 

دنـشاب و هتـشادن  تأرج  دوخ  ریغ  اب  قافن  راهظا  رب  رگید  هک  دـشاب  يوحن  هب  نانآ  ندـیناسرت  هظعاوم و  نیقفانم و  نیا  اـب  ندرک  ارادـم  و 
. تسا رتهتسیاش  رتدیفم و  قافن  زا  وت  تّما  ظفح  يارب 

128 ص :  هیآ 64 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ًاباََّوت َهَّللا  اوُدَـجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْـسا  َو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكُؤاج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  َعاُطِیل  ـَّالِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  اـم  َو 
(64  ) ًامیِحَر

129 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

129 ص :  همجرت ..... :

متـس هانگ  هب  دوخ  رب  قفانم  هورگ  هک  یماـگنه  رگا  دـننک و  وا  تعاـطا  ادـخ ، رما  هب  قلخ  هک  دوصقم  نیا  هب  رگم  میداتـسرفن  یلوسر  اـم 
لاح نیا  رد  هّتبلا  یهاوخ ، شزرمآ  ادخ  زا  ینک و  رافغتـسا  اهنآ  رب  هک  دندرکیم  عوجر  وت  هب  هدرک  هبوت  ادـخ  هب  دوخ  رادرک  زا  دـندرک 

. دنتفاییم نابرهم  ریذپ و  هبوت  ار  ادخ 

129 ص :  ریسفت ..... :

زا يراددوخ  تّلع  هب  نانآ  تواقـش  تیاهن  رب  هیبنت  ْمَُهل و  َلـِیق  اذِإ  ادـخ  لوق  رب  تسا  فطع  ِهَّللا  ِنْذِإـِب  َعاـُطِیل  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  اـم  َو 
. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ندرک  عوجر 

. وا ّقح  بصغ  رب  دندش  قفّتم  و  ع )  ) ّیلع اب  دانع  رب  دنتسب  دهع  مه  اب  هکنیا  هب  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو 
رهظم ع )  ) ّیلع هکنیا  باب  زا  ای  تسا . ع )  ) ّیلع شیپ  ندمآ  زا  هیانک  هک  دندمآ ، وت  شیپ  َكُؤاج  دندش و  نامیـشپ  دـندرک و  هبوت  رگا  و 
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. تسا ربمایپ 
(. تسادخ زا  یهاوخ  شزرمآ  ع )  ) ّیلع هب  تبسن  صولخ   ) دندینادرگ صلاخ  ع )  ) ّیلع دزن  ار  دوخ  َهَّللا و  اوُرَفْغَتْساَف 

. دوش راتساوخ  ارنانآ  شزرمآ  دشاب ، ع )  ) ّیلع زا  ترابع  هک  لوسر  سفن  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْسا  َو 
هبوت ع )  ) ّیلع دزن  سک  ره  سپ  تسا ، هداد  رارق  دوخ  تمحر  رهظم  هبوت و  باب  ار  ع )  ) ّیلع یلاعت  يادخ  نوچ  ًامیِحَر  ًاباََّوت  َهَّللا  اوُدَـجََول 

. دوش راگتسر  ادخ  تمحر  هبوت و  هلیسو  هب  دنک 

129 ص :  هیآ 65 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(65  ) ًامِیلْسَت اوُمِّلَُسی  َو  َْتیَضَق  اَّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اوُدِجَی  َُّمث ال  ْمُهَْنَیب  َرَجَش  امِیف  َكوُمِّکَُحی  یَّتَح  َنُونِمُْؤی  َکِّبَر ال  َو  الَف 
130 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

130 ص :  همجرت ..... :

دـننک و مکاح  ارت  اهنت  ناشعازن  تموصخ و  رد  هکنآ  رگم  دـنوشیمن  نامیا  لـها  تقیقح ، هب  ناـنیا  هک  وت  يادـخ  هب  مسق  تسا  نینچ  هن 
. دنشاب وت  نامرف  میلست  ناج  لد و  زا  الماک  هتشادن  نآ  رد  یضارتعا  هنوگ  چیه  ینک  یمکح  ره  هاگنآ 

130 ص :  ریسفت ..... :

. دنوشیمن ّماع  نامیا  مالسا و  هب  فصّتم  اهنآ  هک  تیادخ  هب  مسق  تسا ، نینچ  هن  َنُونِمُْؤی  َکِّبَر ال  َو  الَف 
. دننیزگرب يرواد  هب  ار  ع )  ) ّیلع ای  ار  وت  هکنیا  رگم  َكوُمِّکَُحی  یَّتَح 

(، دـش عقاو  عازن  اهنآ  نیب  رد  « ) مهنیب رمالا  رجـش   » يانعم هب  ْمُهَْنَیب  َرَجَـش  تراـبع  هک  دـندرک  عزاـنت  نآ  رد  هک  هچنآ  رد  ْمُهَْنَیب  َرَجَـش  اـمِیف 
. دشابیم

. دنشاب هتشادن  یضارتعا  ینک  مکح  نانآ  هراب  رد  هچ  ره  ع )  ) ّیلع ای  وت  هاگنآ  َْتیَضَق و  اَّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اوُدِجَی  َُّمث ال 
نینمؤملا ریما  دنوادخ  هک  تسا  ع )  ) رقاب ماما  زا  یفاک  رد  یندرک - میلست  ًامِیلْسَت  دننک . میلست  ع )  ) ّیلع هب  ای  وت  هب  ار  ناشدوخ  اوُمِّلَُـسی  َو 

ْمُهَْنَیب َرَجَـش  امِیف  ادخ : لوق  هب  دیـسر  ات  دناوخ  ار  هیآ  اوُمَلَظ و  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  ادخ : لوق  رد  تسا  هداد  رارق  باطخ  دروم  شباتک  رد  ار  (ع )
، ار تفالخ  رما  درب  ایند  زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  دنوادخ ، رگا  هک  دوب  نیا  دناهتـسب  نامیپ  نآ  رب  هک  یئاهزیچ  نمـض  رد  دومرف :

.- دنامب هک  دنراذگن  مشاه  ینب  رد 
«. 1  » دنوش وت  مکح  میلست  دنباین و  يداریا  ناشیاهلد  رد  وفع ، ای  یهد  لتق  هب  مکح  هچ  يزادرپ  تواضق  هب  اهنآ  نیب  وت  رگا  سپس 

__________________________________________________

ح 7 1 ص 391 / یفاکلا : 1 ص 461 ، یفاّصلا : ریسفت  ح 6 ، 1 ص 390 / ناهربلا : ریسفت  ( 1)
131 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا شاهمه  دنیوگیم  ملع  رد  نیخسار  و  تسا ، هدش  باطخ  وا  هب  هک  یسک  رگم  درادن  نآ  هب  ملع  هک  تسا  باتک  رارسا  زا  نیا ، لاثما  و 
. میدرک نایب  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يارب  باطخ  رهاظ  هکنیا  اب  ارنآ  تّحص  هجو  تسا و  راگدرورپ  بناج 
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131 ص :  هیآ 66 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َو ْمَُهل  ًاْریَخ  َناَکل  ِِهب  َنوُظَعُوی  ام  اُولَعَف  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  ْمُْهنِم  ٌلـِیلَق  ـَّالِإ  ُهُولَعَف  اـم  ْمُکِراـیِد  ْنِم  اوُجُرْخا  َِوأ  ْمُکَـسُْفنَأ  اُوُلْتقا  ِنَأ  ْمِْهیَلَع  اـْنبَتَک  اَّنَأ  َْول  َو 
(66  ) ًاتِیْبثَت َّدَشَأ 

131 ص :  همجرت ..... :

تعاـطا لـماک ) ناـنمؤم   ) یکدـنا زج  هب  دـیور  نوریب  داـهج ) يارب   ) دوـخ راـید  زا  اـی  دیـشکب  ار  دوـخ  هک  میدرکیم  رما  اـهنآ  هب  رگا  و 
نید رما  رد  رتیساسا  رتمکحم و  يراک  رتوکین و  هّتبلا  دندرکیم  لمع  دنهدیم  ناشدنپ  هچنآ  هب  ّقح و  مکح  هب  مدرم  رگا  دندرکیمن و 

. دوب نانآ  يایند  و 

131 ص :  ریسفت ..... :

ینب رب  هکنانچ  دیـشکب ، ار  ناتدوخ  ناتناهانگ  هراّـفک  يارب  هک  ناـشیا  رب  ْمُکَـسُْفنَأ  اُوُلْتقا  ِنَأ  ْمِْهیَلَع  میدرکیم  بجاو  رگا  اـْنبَتَک و  اَّنَأ  َْول  َو 
. میدرک بجاو  هلاسوگ  تدابع  زا  دعب  لیئارسا 

یئاوسر اهنآ  يارب  نخـس  نیا  دندرکیمن . ار  راک  نیا  یمک  هّدع  زج  ْمُْهنِم  ٌلِیلَق  اَّلِإ  ُهُولَعَف  ام  دینک ، نطو  يالج  ای  ْمُکِرایِد  ْنِم  اوُجُرْخا  َِوأ 
رتحـیبق و دـندروخ  يرماس  بیرف  دـندرک و  هلاسوگ  تدابع  هک  ع )  ) یـسوم موق  زا  تواقـش  رد  اهنآ  لاـح  هکنیا  تهج  زا  تسا  یئاـسر 
دنوشیمن و نامیشپ  اهنیا  و  میدرک ، بجاو  اهنآ  رب  ار  لتق  اهنآ  ینامیشپ  زا  دعب  دندرک و  هبوت  دندش و  نامیشپ  اهنآ  هک  اریز  تسا  رتيوق 

. دنهدیمن ماجنا  میدرک  بجاو  اهنآ  رب  هک  ار  هچنآ  دنوش ، نامیشپ  مه  رگا 
ترـضح و نآ  هب  عوجر  و  ع )  ) ّیلع هراب  رد  تنانخـس  باتک و  هب  عوجر  هراب  رد  تیاهدـنپ  هب  اهنآ  رگا  ِِهب و  َنوُظَعُوی  اـم  اُولَعَف  ْمُهَّنَأ  َْول  َو 

. دندنب راک  هب  دنهد و  ارف  شوگ  يو ، زا  رافغتسا  بلط  ینامیشپ و  زا  دعب  وا  هب  ندوب  میلست  وا و  تموکح  هب  نداد  تیاضر 
. دناهدیورگ مالسا  هب  نوچ  تسا  رترادیاپ  رتهب و  ناشیا  رب  ًاتِیْبثَت  َّدَشَأ  َو  ْمَُهل  ًاْریَخ  َناَکل 

132 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

132 ص :  هیآ 67 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(67  ) ًامیِظَع ًارْجَأ  اَّنَُدل  ْنِم  ْمُهاْنیَتَآل  ًاذِإ  َو 

132 ص :  همجرت ..... :

. میدرکیم اطع  اهنآ  هب  دوخ ، بناج  زا  گرزب  يدرم  تعاطا ، شاداپ  هب  تروص  نآ  رد  اققحم  و 

132 ص :  ریسفت ..... :
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. مینادرگیمنرب شدیماان  دیایب  وا  يوس  هب  هک  یسک  سپ  تسام  تمحر  باب  وا ، اریز 

132 ص :  هیآ 68 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(68  ) ًامیِقَتْسُم ًاطارِص  ْمُهاْنیَدََهل  َو 

132 ص :  همجرت ..... :

. میدرکیم یئامنهار  تسار  هار  هب  ار  نانآ  و 

132 ص :  ریسفت ..... :

هبوت ّقحتسم  ام  تمحر  لومـش  اب  و  دوشیم ، اهنآ  هب  ام  تمحر  لومـش  بجوم  وا  زا  ترفغم  بلط  ناشفالخ و  راک  زا  ینامیـشپ  هک  اریز 
ّصاخ تعیب  اهنآ  زا  و  دـنکیم ، هضرع  هبوت  نانآ  رب  دـنکیم و  لوبق  ار  اهنآ  ادـخ  ماـگنه  نیا  رد  و  دـنوشیم ، ربماـیپ  تسدـب  صوصخم 
نامه هک  تسوا  دزن  ندـش  رـضاح  هار  هکلب  تسا ، بلق  هار  ناـمه  هک  دـنکیم  زاـب  تسار  هار  يوس  هب  يرد  ناـنآ  رب  و  دریگیم ، يولو 

. تسادخ دزن  روضح 

132 ص :  هیآ 69 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(69  ) ًاقِیفَر َِکئلوُأ  َنُسَح  َو  َنیِِحلاَّصلا  َو  ِءادَهُّشلا  َو  َنیِقیِّدِّصلا  َو  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َِکئلوُأَف  َلوُسَّرلا  َو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو 

132 ص :  همجرت ..... :

ناقیّدـص و ناربمایپ و  اب  ینعی  هدومرف  لماک  تیانع  فطل و  اهنآ  هب  ادـخ  هک  یناسک  اب  هّتبلا  دـننک  تعاـطا  ار  لوسر  ادـخ و  هک  ناـنآ  و 
. دنتسه یئوکین  ناقیفر  ردقچ  تشهب  رد  نانیا  دش و  دنهاوخ  روشحم  ناراکوکین  نادیهش و 

133 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

133 ص :  ریسفت ...... :

هراب رد  لوسر  ادـخ و  هک  ار  هچنآ  لوبق  زا  سپ  و  دـنک ، لوبق  ع )  ) ّیلع هراب  رد  ار  لوسر  ادـخ و  رما  هک  یـسک  َلوُسَّرلا  َو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو 
ره دش و  دهاوخ  لوبقم  وا  دزن  درب ، هانپ  وا  هب  یتسار  رد  زا  هک  یـسک  و  درب ، هانپ  وا  هب  دـنک و  تشگزاب  وا  هب  هتفریذـپ  دـناهتفگ  ع )  ) ّیلع

لخاد شدوخ  تیالو  رد  ار  وا  و  ددـنبیم ، وا  اـب  ار  ادـخ  قاـثیم  دـهع و  و  دوشیم ، شلاـح  لـماش  وا  محر  دـشاب  لوبقم  وا  دزن  هک  سک 
. دنک لخاد  شتیالو  رد  ع )  ) ّیلع هک  ار  هک  ره  و  دنکیم ،

نامه یقیقح  تمعن  هک  هّتبلا  تسا  هداد  تمعن  اهنآ  هب  ادخ  هک  دوب  دهاوخ  قیفر  هارمه و  یناسک  اب  وا  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َِکئلوُأَف 
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یـسک اهنآ  زا  و  ع )  ) ّیلع تیالو  اب  رگم  دیـسرن  نآ  هب  دیـسر ، نآ  تالامک  تّوبن و  هب  هک  سک  ره  سپ  دـشابیم ، وا  تیالو  و  ع )  ) ّیلع
. تفریذپن ار  ع )  ) ّیلع تیالو  هکنیا  رگم  دشن  راتفرگ 

قیّدـص و  تسا ، هدـش  یحو  يزیچ  وا  هب  هک  تسا  یناـسنا  ّیبن  ًاـقِیفَر و  َکـِئلوُأ  َنُسَح  َو  َنیِِحلاَّصلا  َو  ِءادَـهُّشلا  َو  َنیِقیِّدِّصلا  َو  َنیِِّیبَّنلا  َنِم 
و دـنامن ، یقاب  وا  رد  يژک  چـیه  هک  يوحن  هب  دـشاب ، هدـش  جراخ  جاـجوعا  زا  قـالخا  هدـیقع و  لـعف و  لوق و  تهج  زا  هک  تسا  یـسک 

. دنکیم اضتقا  ار  ینعم  نیا  هغلابم  اریز  دزاس  جراخ  یتساران  زا  زین  ار  نارگید 
ای كولس  هلیسو  هب  هک  دنتسه  یناسک  ادهـش  و  دننکیم . لماک  مه  ار  نارگید  دنلماک و  ناشدوخ  هک  دنتـسه  ایـصوا  نیقیّدص  زا  دوصقم 

رـضاح تسا ، ع )  ) ّیلع زا  تراـبع  هک  یتیـالو  رد  ناـشراگدرورپ  دزن  دناهدیـسر و  بلق  ماـقم  هـب  و  دـناهدرک ، هدـهاشم  ار  بـیغ  بذـج 
دناهدش .

134 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
لّـسوتم تیالو  هب  هک  دنتـسه  یناسک  اجنیا  رد  نیحلاص  و  دندیـسر ، تداهـش  هب  داهج  رد  هک  دنتـسه  یناسک  ادهـش  زا  دوصقم  هکنیا  اـی 

. دندومیپ قدص  رد  زا  ار  هار  نآ  اّما  دندیسرن  نآ  رد  یماقم  هب  یلو  دندش ،

134 ص :  هیآ 70 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(70  ) ًامِیلَع ِهَّللِاب  یفَک  َو  ِهَّللا  َنِم  ُلْضَْفلا  َِکلذ 

134 ص :  همجرت ..... :

. دنکیم تیافک  قلخ ) تاجاح  لاوحا و  هب   ) ادخ یلزا  ملع  ادخ و  ششخب  لضف و  تسا  نیا 

134 ص :  ریسفت ..... :

تباقر نآ  رد  دـیاب  هک  يرترب  لضف و  هکنیا  هب  تسا  نینمؤم  رب  تراشب  تیـالو و  رب  تسا  ناـنآ  قیوشت  بیغرت و  ِهَّللا  َنِم  ُلْـضَْفلا  َکـِلذ 
اب دیامن و  ّیلوت  ع )  ) ّیلع هب  دیاب  دنکیم  بلط  ار  يرترب  نیا  هک  یسک  سپ  دشابیمن . نآ  زج  یلـضف  هک  تسارادم  تقافر و  نامه  دوش 

. دوش لخاد  وا  تیالو  رد  وا  اب  تعیب 
لّضفت امش  رب  امش  كولس  تعاط و  هزادنا  هب  دنادیم و  ار  تیالو  قیرط  رد  امـش  كولـس  قاقحتـسا و  رادقم  دنوادخ  ًامِیلَع  ِهَّللِاب  یفَک  َو 

بلط ار  الاب  هجرد  و  لضف ، يدایز  دـنکن و  افتکا  تعیب  هب  اهنت  هک  دـیاب  تسا  هدرک  تعیب  ع )  ) ّیلع اب  يولو  تعیب  اب  هک  یـسک  دـنکیم .
. دنک

134 ص :  هیآ 71 ...... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(71  ) ًاعیِمَج اوُرِْفنا  َِوأ  ٍتاُبث  اوُرِْفناَف  ْمُکَرْذِح  اوُذُخ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
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134 ص :  همجرت ..... :

. دیور نوریب  داهج  يارب  راب  کیب  همه  ای  هتسد و  هتسد  هاگنآ  دیریگب ، گنج  حالس  نامیا  لها  يا 

134 ص :  ریسفت ..... :

تقفـش و باب  زا  درک  رکذ  ار  اهنآ  لآم  لاح و  نیقفاوم و  اهنآ و  لآم  لاح و  نیقفانم و  هکنآ  زا  سپ  ْمُکَرْذِح  اوُذُـخ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
زا نینمؤم  هک  درک  رما  تشاد و  رذـح  رب  نیقفانم  يریگولج  عنم و  زا  ار  اهنآ  و  داد ، رارق  باطخ  ادـن و  دروم  ار  نانآ  نینمؤم ، اب  ینابرهم 

دوشیم لامعتسا  زین  هحلسا  رب  رذح »  » یهاگ دنشاب . هتشاد  ار  نمشد  اب  هلباقم  يارب  یگدامآ  يرادیب و  ینعی  دنشاب . رذح  رب  نیقفانم  هلیح 
ددرگیم . لصاح  یگدامآ  يرادیب و  نآ  هلیسو  هب  هک 

135 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تسا هحلسا  رهاظ ، رذح  زا  دوصقم  سپ  تسا  مالـسا  نامه  هک  دندرک  تعیب  ّماع  تعیب  اب  هک  دنـشاب  یناسک  نینمؤم  زا  دوصقم  رگا  سپ 

وا يروآدای  و  ع )  ) ّیلع هراب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لوق  هب  کّسمت  نطاب ، رذح  زا  دوصقم  دوریم و  راکب  يروص  داهج  رد  هک 
. تسا مئاد  روط  هب 

ار يدرم  دنک  تمحر  ادخ  دومرف : اهنآ  هب  هیصوت  باب  زا  ع )  ) ّیلع تیالو  ياقلا  زا  لبق  شاهبطخ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هکنانچ 
. دومن هیصوت  يرادهگن  ظفح و  هب  ار  نانآ  سپ  دش ، رادیب  هدینش  هک 

هک دـش  لخاد  ناشبولق  رد  ناـمیا  وا ، هخفن  اـب  دـندومن و  هبوت  وا  تسد  اـب  دـندرک و  تعیب  ع )  ) ّیلع اـب  هک  تسا  یناـسک  دوصقم ، رگا  و 
هب ع )  ) ّیلع هک  تسا  يزامن  ینطاب  رذـح  زا  دوصقم  تسا و  حالـس  يروص ، رذـح  زا  دوصقم  تروص  نیا  رد  تسا  یقیقح  نامیا  نامه 

تیالو هک  ادخ  رد  زا  ار  سنا  ّنج و  نیطایش  هک  تسا  یحالس  نآ  دنکیم و  یهن  رکنم  ءاشحف و  زا  هّتبلا  زامن  نآ  هک  تسا  هداد  دای  اهنآ 
. دناریم تسا 

، ینطاب نانمشد  اب  ینطاب  داهج  هب  ای  لبنت ، تسس و  نیقفانم  اب  یفخ  يروص  داهج  ای  راّفک ، اب  راکـشآ  یلج و  داهج  هب  دینک  چوک  اوُرِْفناَف 
. دنکیم دنک  تسس و  بلق  هناخ  رد  ع )  ) ّیلع دزن  روضح  بلق و  باب  هب  تشگزاب  كولس و  زا  ار  امش  هک 

نأش نآ  هکنانچ  دینک ، چوک  جیردت  هب  هتـسد و  هتـسد  داهج ، يارب  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  تعامج و  ینعم  هب  ءاث  ّمضب  ۀـبث »  » عمج ٍتاُبث 
. دننکیم كولس  سفن  اب  داهج  رد  هک  تسا  یناسک  نأش  دنوریم و  يرهاظ  گنج  هب  هک  تسا  یناسک 

136 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نأش دـنهدیم و  جرخ  هب  تأرج  يروص  گنج  رد  هک  تسا  گنرز  دارفا  نأش  نآ  هکنانچ  مه ، اـب  همه  اـعمتجم و  ینعی  ًاـعیِمَج  اوُرِْفنا  َِوأ 

. دناهدش بذج  ینطاب  چوک  رد  هک  تسا  یناسک 
: دومرف یلاعت  يادخ  اذل  نآ ، يدنک  یتسس و  نآ و  هب  بیغرت  كولس و  تهج  زا  دنک  نایب  ار  اهنآ  لاح  هک  دوب  نیا  بسانم  نوچ  و 

136 ص :  هیآ 72 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(72  ) ًادیِهَش ْمُهَعَم  ْنُکَأ  َْمل  ْذِإ  َّیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  ْدَق  َلاق  ٌۀَبیِصُم  ْمُْکَتباصَأ  ْنِإَف  َّنَئِّطَُبَیل  ْنََمل  ْمُْکنِم  َّنِإ  َو 

136 ص :  همجرت ..... :
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دـنرادیم و زاب  داهج  زا  هتخاس  ناسرت  ار  امـش  زیگنالوه  لوعجم  ياهربخ  هب  تسود ،) رهاظ  هب  دـنقفانم و  هک   ) امـش زا  یهورگ  اـنامه  و 
هب ار  اهنآ  هک  هثداح  نیا  زا  داد و  رارق  فطل  دروم  ار  ام  ادخ  دنیوگ  تتامـش  قیرط  هب  مدرم  قفانم  نآ  دسر  يراوگان  هثداح  امـش  هب  رگا 

. تشاد ظوفحم  ار  ام  داد ، نتشک 

136 ص :  ریسفت ..... :

داهج هب  نتفر  رد  هک  دنتسه  یناسک  امش  زا  ینعی  دهدیم . ناشن  ار  هورگ  زا  یمـسق  هک  تسا  فوذحم  رب  فطع  َّنَئِّطَُبَیل  ْنََمل  ْمُْکنِم  َّنِإ  َو 
هداد لیصفت  ار  اهوردنک  لاوحا  درک و  افتکا  هزادنا  نیمه  هب  اجنیا  رد  دنوریم ، دنک  هک  دنتـسه  مه  یناسک  و  دنهدیم ، جرخ  هب  تعرس 

. تسا هدومن  نایب  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ِْلتاُقی  ْنَم  َو  هیآ : رد  دنوشیم ، هتشک  ای  دنشکیم  هک  ار  ناگتفای  تعرس  لاح  و 
اهتضایر و دننام  ییاهدادخر  نآ  نطاب  تسا و  تحارج  تسکش و  لتق و  دننام  ییاهدماشیپ  رد  ارهاظ  تبیـصم »  » ٌۀَبیِـصُم ْمُْکَتباصَأ  ْنِإَف 

دیآیم . شیپ  داهج  هار  رد  هک  تسا  ییاهیراتفرگ 
137 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نیا  ) الب راد  رد  تمالـس  وا  مدوبن  اهنآ  اب  هک  داد  رارق  تمعن  دروم  ارم  ادخ  دـیوگ : قفانم  ًادیِهَـش  ْمُهَعَم  ْنُکَأ  َْمل  ْذِإ  َّیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  ْدَـق  َلاق 
رفیک ازج و  ترخآ  قیرط  رد  رما  نامه  هک  یلاح  رد  دـنیبیم ، تمعن  ترخآ ،)  ) تمحر راد  قیرط  رد  ءالتبا  اب  هسیاـقم  ماـقم  رد  ار  اـیند )

. دوشیم بوسحم  ازج  مه  نآ  دوش ، نادرگ  ور  تیالو  زا  رگا  تسا  نینچمه  و  تمعن ، هن  دوشیم  بوسحم 
ببـس هب  دـنوادخ  نکل ، دـنوشیم و  جراـخ  ناـمیا  زا  دـنیوگب  برغ  قرـش و  لـها  ار  هملک  نیا  رگا  هـک  «: 1  » تسا ع )  ) قداـص ماـما  زا 

نیا بلطم  ّرـس  و  تسین . نانآ  يارب  یتمارک  دنتـسین و  نمؤم  نانآ  هک  تسا  يرگید  تیاور  رد  تسا و  هدـیمان  نینمؤم  ار  اـهنآ  ناـشرارقا 
نامیا زا  ياهرهب  دنک  رایتخا  ار  ایند  هک  یسک  و  دنیبیمن ، تمعن  ار  نآ  رد  تمالس  دنکن  رایتخا  ار  سفن  ياوه  ایند و  هک  مادام  هک ، تسا 

اب تعیب  ینطاب و  توعد  لوبق  نامه  هک  تسا  نامیا  زا  یـشان  تمارک  هکلب  دوشیمن ، لـصاح  ناـمیا  مسا  اـب  تمارک  و  دوشیمن ، اراد  ار 
. دوشیم ایند  رب  ترخآ  حیجرت  هب  ّرجنم  هک  نآ ، رد  ریخ  بسک  اب  و  دراد ، هک  یطئارش  اب  دشاب ، نآ  بحاص ،

137 ص :  هیآ 73 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(73  ) ًامیِظَع ًازْوَف  َزُوفَأَف  ْمُهَعَم  ُْتنُک  ِینَْتَیل  ای  ٌةَّدَوَم  ُهَْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  ْنُکَت  َْمل  ْنَأَک  ََّنلوُقََیل  ِهَّللا  َنِم  ٌلْضَف  ْمَُکباصَأ  ِْنَئل  َو 

137 ص :  همجرت ..... :

ام شاک  يا  دنیوگ  دنناد ) دوخ  عفن  ار  امش  عفن  ات   ) تسین یتسود  ادبا  نانآ  امـش و  نایم  یئوگ  ددرگ ، امـش  لاح  لماش  ادخ  لضف  رگا  و 
. میدربیم ناوارف  هرهب  دش  اهنآ  بیصن  هک  يرایسب  تمینغ  حتف و  تمعن  هب  ات  میدوب  هتفر  داهج  هب  اهنآ  اب  زین 

__________________________________________________

1 ص 143 یمقلا : ریسفت  ح 72  ص 393 / ، 1 ناهربلا : ریسفت  ، 191 ح / ص 257 / ، 1 یشایعلا : ریسفت  ص 4700 ، ، 1 یفاّصلا : ریسفت  ( 1)
138 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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138 ص :  ریسفت ..... :

( لبق هیآ   ) لوا هّیـضق  رد  هک  تسور  نیا  زا  ٌۀَبیِـصُم  ْمُْکَتباصَأ  ْنِإَف  لبق  هیآ  رد  نآ  ندرواین  ْمَُکباصَأ و  ِْنَئل  هیآ  لّوا  رد  دـیکأت  مـال  ندروآ 
نوچ الاب ) هیآ   ) هّیـضق نیا  رد  اّما  تسا . رتهب  ندرکن  دیکأت  اذل  تسا  راکنا  لاؤس و  مکح  زا  یلاخ  شنهذ  هک  تسا  یـسک  بطاخم  ایوگ 

مال ناسحتسا  باب  زا  ور  نیا  زا  دوشیم ؟ هچ  رگید  عضو  ود  لاح  هک  تسا ، ندرک  لاؤس  هدامآ  بطاخم  تسا و  هدمآ  لوا  هّیـضق  زا  دعب 
. تسا هدروآ  ََّنلوُقََیل  رد  دیکأت  نون  مسق و  مال  هیآ و  لّوا  رد  نهذ  ندرک  هدامآ  يارب  دیکأت 

یتسود چیه  نانآ  امـش و  نیب  هک  ناس  نآ  دنیوگیم -: هنیآ  ره  دسرب ، امـش  هب  ینطاب  هچ  يرهاظ و  هچ  ادـخ ، فرط  زا  یلـضف  رگا  ینعی 
. میدیسریم تمینغ  حتف و  تمعن  هب  ات  میدوب  اهنآ  اب  زین  ام  شاک  يا  درادن - دوجو 

. ددرگ كانهودنا  امش  تبیصم  اب  و  دوش ، لاحـشوخ  صخـش ) نآ  ، ) امـش ندش  مّعنتم  زا  هک  دنکیم  اضتقا  ینامیا  لاّصتا  تلـصو و  اریز 
دیـسرن ياهرهب  وا  هب  دـش و  لّضفت  امـش  هب  رگا  تسا و  هدیـسرن  تبیـصم  وا  هب  هک  دـش  لاحـشوخ  وا  دیـسر و  امـش  هب  یتبیـصم  رگا  سپ 

هب و  دشاب . قفاوم  شلوق  رهاظ  اب  هچ  رگا  تسا  امـش  زا  وا  یئادـج  تنیابم و  لیلد  نیا  تسا ، هدـشن  یلّـضفت  وا  هب  ارچ  هک  دروخ  ترـسح 
. تسا هدروآ  هضرتعم  هلمج  لوقم  لوق و  نیب  تهج  نیمه 

. دنورب داهج  هب  دیاب  نینمؤم  سپ  دش  رکذ  هک  دشاب  نینچ  وردنک  لبنت و  نیقفانم  لاح  رگا  سپ 

138 ص :  هیآ 74 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(74  ) ًامیِظَع ًارْجَأ  ِهِیتُْؤن  َفْوَسَف  ِْبْلغَی  َْوأ  ْلَتُْقیَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ِْلتاُقی  ْنَم  َو  ِةَرِخْآلِاب  اْینُّدلا  َةایَْحلا  َنوُرْشَی  َنیِذَّلا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ِْلتاُقْیلَف 

138 ص :  همجرت ..... :

ای دش  هتـشک  ادـخ  هار  رب  داهج  رد  سک  ره  دـننک و  داهج  دـندیزگ  ترخآ  رب  ار  ایند  يّدام  تایح  هک  نانآ  اب  ادـخ ، هار  رد  دـیاب  نانمؤم 
. میهد میظع  يرجا  يدبا  تشهب  رد  ار  وا  هک  دشاب  دوز  دیدرگ  حتاف 

139 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

139 ص :  ریسفت ..... :

. دننک لاتق  ادخ  هار  رد  دیاب  نینمؤم  سپ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ِْلتاُقْیلَف 
یّلص دّمحم  تسد  اب  هک  یناسک  ینعی  ِةَرِخْآلِاب  اْینُّدلا  َةایَْحلا  دنـشورفیم  ار  يویند  یگدنز  هک  دنتـسه  یناسک  نانمؤم  نیا  َنوُرْـشَی  َنیِذَّلا 

هک تسا  هدش  نینچ  نانآ  لاح  سپ  دنشورفیم ، دشاب  اهنآ  يارب  تشهب  هکنیا  لباقم  رد  ار  ناشلاوما  اهـسفن و  ع )  ) ّیلع ای  هلآ  هیلع و  هّللا 
. دنریگیم اهب  زا  نآ  بسح  رب  دنهدیم و  الاک  زا  اجیردت 

اهتسس هب  قحلم  وا  سپ  دنکن  لاتق  هک  یسک  تسا : نیا  نآ  ریدقت  تسا و  رّدقم  لاؤس  باوج  هک  فوذحم  رب  تسا  فطع  ِْلتاُقی  ْنَم  َو 
. َنوُرْشَی َنیِذَّلا  زا  تسا  لاح  ای  تساهلبنت ، و 

. ادخ هار  ظفح  رد  ای  دنک ، لاتق  ادخ  هار  رد  وا  هک  یلاح  رد  ینعی  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف 
رب یگریچ  داهج  زا  شروظنم  دـیابن  سپ  تسوا ، عفن  هب  ود  ره  نتفای  هبلغ  ای  ندـش  هتـشک  ینعی  ًامیِظَع  ًارْجَأ  ِهِیتُْؤن  َفْوَسَف  ِْبْلغَی  َْوأ  ْلَـتُْقیَف 
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. دیامن بلط  نید  تّزع  ای  ینید و  هبلغ  سفن ، لذب  اب  دیوج و  سفن  تّزع  رما ، لاثتما  ببس  هب  دیاب  هکلب  دشاب ، نمشد 
ياهرطق ره  اب  هکنیا  لّوا  تسا  یلاعت  يادخ  بناج  زا  تلصخ  تفه  دیهـشيارب  «: 1  » دومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا 

كاپ وا  تروص  زا  ار  رابغ  دوشیم و  عقاو  نیعلا  روح  زا  شرـسمه  ود  نماد  رد  شرـس  هکنیا  مّود  دوشیم . هدیـشخب  وا  زا  یهانگ  نوخ ،
هـضرع يارب  تشهب  نینزاخ  هکنیا  مراهچ  دوشیم . هدناشوپ  وا  هب  یتشهب  ياهكاشوپ  زا  هک  تسا  نیا  مّوس  دومرف : هکنیا  ات  دـننکیم ... 
دوشیم هتفگ  شحور  هب  مشـش : دـنیبیم ، ار  شلزنم  هکنیا  مجنپ  دریگیم . ار  اـهنآ  زا  کیمادـک  وا  اـت  دـنریگیم  یـشیپ  شوـخ  ياـهوب 

. تسا يدیهش  ای  ّیبن  ره  يارب  یتحار  نآ  و  ادخ ، هجو  رد  دنکیم  رظن  متفه  ریگ . ياج  یهاوخ  هک  اج  ره  تشهب  رد  ریگ و  تعرس 
__________________________________________________

 ].....[ ص 470 ، 1 یفاّصلا : ریسفت  ( 1)
140 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

140 ص :  هیآ 75 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

اُهلْهَأ ِِملاَّظلا  ِۀَیْرَْقلا  ِهِذه  ْنِم  انْجِرْخَأ  انَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  ِنادـْلِْولا  َو  ِءاسِّنلا  َو  ِلاجِّرلا  َنِم  َنیِفَعْـضَتْسُْملا  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقت  ْمَُکل ال  ام  َو 
(75  ) ًاریِصَن َْکنَُدل  ْنِم  اَنل  ْلَعْجا  َو  اِیلَو  َْکنَُدل  ْنِم  اَنل  ْلَعْجا  َو 

140 ص :  همجرت ..... :

مئاد اـهنآ  دـنراّفک  ملظ  ریـسا  هّـکم  رد  امـش  كدوـک  نز و  درم و  زا  ناوتاـن  یعمج  هـک  یتروـص  رد  دـینکیمن  داـهج  ادـخ  هار  رد  ارچ 
يروای هدـنرادهگن و  ناگراچیب ، ام  يارب  دوخ  بناج  زا  رآ و  نوریب  دنراکمتـس  شمدرم  هک  يرهـش  نیا  زا  ار  اـم  ایادـخ  راـب  دـنیوگیم 

. تسرف

140 ص :  ریسفت ..... :

فوطعم ای  تسا ، لاح  ای  لتاقیل » ، » ادـخ لوق  رب  تسا  فطع  هلمج  و  تسامـش ، يارب  یعناـم  هچ  تسامـش و  يارب  یتعفنم  هچ  ْمَُکل  اـم  َو 
؟ ار امش  تسا  هدش  هچ  و  دینکیمن ؟ نآ  رد  تبغر  ارچ  سپ  تسا  امش  لام  اقلطم  داهج  رگا  تسا : نیا  شریدقت  هک  رّدقم  رب  تسا 

. تسا رورجم  زا  لاح  ای  رّدقم  لاؤس  باوج  تسا و  فانیتسا  ترابع  نیا  دینکیمن ، رازراک  هک  َنُوِلتاُقت  ال 
تیالو عبت  هب  هک  یهار  ره  و  تسادخ . هار  تقیقح ، رد  تیالو  نوچ  تسا ، تیالو  نآ  و  نآ ، ظفح  ای  ادـخ  هار  ِهَّللا  ِلِیبَس  تیوقت  رد  ِیف 

. تسادخ هار  دوش ، لصّتم  نآ  هب  ای  دوش  بعشنم  نآ  زا 
هابـشا هک  دـشاب  نانآ  دالوا  ناوریپ و  هّمئا و  نیفعـضتسم ، هب  دوصقم  هکنیا  زا  ّمعا  تسا  هّللا » لیبس   » رب اـی  هّللا »  » رب فطع  َنیِفَعْـضَتْسُْملا  َو 

ای دنتشک ، ار  ناشنارای  دندرک و  عنم  ار  اهنآ  تمینغ  هک  وحن  نیدب  دناهداد  رارق  افعض  ار  اهنآ  ای  دنروآیم  باسحیب  افعـض  ار  اهنآ  مدرم 
تساهنآ . ریغ  هعیش و  زا  لوقع  يافعض  نیفعضتسم ، زا  دوصقم  هکنیا 

141 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
داهج ببـس  هب  ای  دینکیمن ؟ گنج  نآ  نالعا  نآ و  ندرب  الاب  تیالو و  تیوقت  هار  رد  تیالو  رهاظ  نانمـشد  اب  ارچ  تسا : نیا  هیآ  ینعم 
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یـسک هب  ار  ناتیاهلام  اـی  دـینکیمن ؟ تکاـس  ار  اـهنآ  دـینک  لذـب  نانمـشد  زا  عاـفد  يارب  ارنآ  هک  ناـتلاوما  اـهنابز و  اهتـسد و  اـب  ندرک ،
روآدای هک  ناتیاهنابز  اب  تیالو  ینطاب  نانمشد  اب  ارچ  و  دنک !؟ تکاس  ار  اهنآ  هتخاس و  رود  امش  زا  ار  نانمـشد  دناوتیم  هک  دیـشخبیمن 

نآ زا  ار  تیالو  نانمشد  ات  دینک  لذب  ار  لاوما  هک  وحن  نیدب  دینکیمن ؟ داهج  دوخ  ینطاب  لاوما  اوق و  تانسح و  ماجنا  اب  دشاب و  تیالو 
زا هک  ارنانآ  ای  دناهداد ، رارق  ای  هدرمش  ناشناوریپ  هّمئا و  زا  افعض  ارنانآ  نانمشد ، هک  دیـشاب  یناسک  يرای  تیوقت و  هار  رد  و  دیزاس ، رود 

، افعـض زا  دوصقم  و  دـینک . عفد  دوشیم  دراو  اهنآ  رب  نانمـشد ، بناج  زا  هک  یتاهبـش  هکنیا  هب  دـیئامن . تیوقت  دـنوشیم  هدرمـش  اـفعض 
دناهداد رارق  ای  هدرمـش  فیعـض  ار  اهنآ  شنایرگـشل  ناطیـش و  هک  ار ، تدوجو  نازابرـس  يافعـض  هکنیا  اـی  دنتـسه ، يدـه  هّمئا  ناـیعیش 

. دینک ظفح  نتفر ، نیب  زا  ندش و  دوبان  زا  دناهدش  هدرمش  لوقع  يافعض  زا  هک  ارنانآ  ای  و  تیوقت ،
. دنرادن ار  نانمشد  عفد  تردق  هک  ینادنزرف  نانز و  نادرم و  زا  ینعی  َنیِذَّلا  ِناْدلِْولا  َو  ِءاسِّنلا  َو  ِلاجِّرلا  َنِم 

درادـن اهنآ  هب  صاصتخا  مکح ، یلو  تسا  هّکم  يافعـض  دروم  رد  هچ  رگا  هیآ  لوزن  اُهلْهَأ  ِِملاَّظلا  ِۀَـیْرَْقلا  ِهِذـه  ْنِم  اـنْجِرْخَأ  اـنَّبَر  َنُولوُقَی 
ره و  دـنکیمن ، ادـیپ  ناشخیاشم  ماما و  زا  یّیلو  اـجنآ  رد  هعیـش  هک  تسا  ياهیرق  ره  هّکم و  هیرق ، زا  دوصقم  سپ  تسا ، ربخ  رد  هکناـنچ 

ادـیپ ياّیلو  اجنآ  رد  یناـسنا  نازابرـس  هک  یناویح ، سفن  هیرق  و  دنـشاب ، هتفرگ  رارق  تّما  نیقفاـنم  نیب  اـجنآ  رد  ع )  ) ناـماما هک  ياهیرق 
ای ماـما  دزن  هب  روـضح  تساوـخرد  لد  هناـخ  رد  و  دنـسرب ، بلق  رهـش  هنیـس و  هیرق  هـب  دـنوش و  جراـخ  اـجنآ  زا  هـک  دـنلیام  دـننکیمن و 

دنیوگیم : و  دشاب ، یلاخ  رایغا  تمحازم  زا  هک  دنراد  ار  ناشخیاشم 
142 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لیوطت و بسانم  لاهتبا  عّرـضت و  ماقم  هک  تسا  نیا  يارب  لعجا »  » ظفل رارکت  ًاریِـصَن  َْکنُدـَل  ْنِم  اَنل  ْلَعْجا  َو  اِیلَو  َْکنُدـَل  ْنِم  اَنل  ْلَـعْجا  َو 
صخـش کی  مه  رگا  تسین و  صخـش  کی  تسا ) هتفرگ  رارق  لاؤس  دروم  هکیـسک   ) لوؤسم رگید  فرط  زا  و  دراد ، ار  لاؤس  رد  رارـصا 

تهج زا  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ای  تسا  ع )  ) ّیلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لوؤسم  هکلب  تسین ، تهج  کـی  زا  دـشاب 
. تسا تهج  ود  ره  زا  ع )  ) ّیلع لوؤسم  ای  و  يرای ، تهج  زا  تیاده و 

يداه و صخـش  ود  نآ  زا  یکی  هک  دـشاب  قفاوتم  سفن  ود  کمک  دـیاب  نیقلت  میلعت و  هک  تسا  هدـنام  یقاب  بلطم  نیا  ناـیفوص  نیب  رد 
خیـش دنک و  بذـج  ار  وا  دـناسر و  عفن  وا  هب  هک  تسا  يزیچ  رد  کلاس ، روما  يّالوت  تیادـه و  يارب  يداه  خیـش  و  تسا ، لیلد  يرگید 

. دزاسیم جراخ  یتسپ  لهج و  زا  تیاده ، خیش  هب  لّسوت  قیرط  هب  شیئامنهار  ببس  هب  دنکیم و  يرای  نانمشد  عفد  رد  ار  وا  لیلد 
بلط شردـص  ماقم  تّینارون و  ماقم  بسح  رب  ار  شخیـش  روضح  اـمئاد  کـلاس  هک  تسا  هتـسیاش  هکنیا  هب  تسا  هراـشا  هیآ  نیا  رد  اذـل 

تسین حیحص  کلاس  تّیرشب  رب  شتّیرشب  بسح  رب  خیش  روهظ  اّما  و  دشابیم ، شریغـص  ملاع  رد  خیـش  روهظ  راظتنا  ینعم  نیمه  و  دنک ،
. تسادخ دزن  زا  روای  ّیلو و  اجنآ  دوش  رهاظ  ّتینارون  بسح  رب  خیش  هک  هاگنآ  هکلب  تسادخ  بناج  زا  دوش  هتفگ  هک 

142 ص :  هیآ 76 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(76  ) ًافیِعَض َناک  ِناْطیَّشلا  َْدیَک  َّنِإ  ِناْطیَّشلا  َءاِیلْوَأ  اُوِلتاقَف  ِتوُغاَّطلا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

142 ص :  همجرت ..... :

هشیدنا مهو و  اهنآ  زا  و   ) دینک دربن  ناطیش  ناتسود  اب  نانمؤم  امـش  سپ  دننکیم  گنج  ناطیـش  هار  رد  نارفاک  ادخ و  هار  رد  نامیا ، لها 
تسا . فیعض  تسس و  رایسب  ناطیش  تسایس  رکم و  هک  دیشاب ) هتشادن 
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143 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

143 ص :  ریسفت ..... :

كرت ار  رازراک  امـش  هک  تسین  هتـسیاش  تسا : نیا  نآ  ینعم  لیلعت و  ماقم  رد  فنأتـسم  ای  تسا  لاح  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاـُقی  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
. دینک

تبـسن هورگ  ود  هب  تسا و  هدروآ  ناسنا  رد  رارمتـسا  مومع و  قیرط  هب  ار  رازراک  ورنیا  زا  دوشیمن . زاینیب  غراف و  رازراک  زا  ناـسنا  اریز 
زا شیپ  هکنانچ  دننک  رازراک  ادـخ  هار  رد  نینمؤم  نوچ  دـنک و  يدّدـجم  رارمتـسا  رب  تلالد  ات  تسا  هدروآ  لعف  تروص  هب  تسا و  هداد 
نآ زا  يزوریپ  سپ  بولغم  هچ  دوش و  بلاـغ  هچ  تسوا ، نآ  زا  يزوریپ  تبقاـع  دـنک ، رازراـک  ادـخ  هار  رد  سک  ره  هک : دـش  ناـیب  نیا 

. تسا دهاجم  نانمؤم 
هکناـنچ دوشیمن . ادـیپ  وا  يارب  يرواـی  راـی و  دـنک  گـنج  توغاـط  هار  رد  هک  سک  ره  ِتوُغاَّطلا و  ِلـِیبَس  ِیف  َنُوِلتاـُقی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو 

يراکددم رای و  دنک  تنعل  ادخ  هک  ار  یـسک  و  تسا . هدرک  تنعل  دناهدروآ ، نامیا  توغاط  تبج و  هب  هک  ار  یناسک  دنوادخ  تشذـگ ،
هک يزیچ  رد  ار  ناـنآ  و  دـهدیمن ، هدـعو  بیرف  هب  زج  ناطیـش  دـهدیم و  هدـعو  اـهنآ  هب  هک  تسا  ناطیـش  اریز  ینکیمن ، ادـیپ  وا  يارب 

. دنکیم رارف  اهنآ  زا  شدوخ  نآ  زا  سپ  دزادنایم و  دهاوخیم 
تعاجـش و دـننام  تسا  تاریخ  زا  يرایـسب  أدـبم  هک  بلق  تّوق  زا  رگم  دوشیمن  قّـقحم  نانمـشد  اـب  هضراـعم  گـنج و  دوـخ  هک  نادـب 

دـشاب ادـخ  بناج  زا  رما  نذا و  اب  رگا  تسا و  بلق  تّوق  بجوم  نانمـشد  اب  گنج  و  اهنآ ، ریغ  تماهـش و  تأرج و  تّفع و  تواـخس و 
حدم داهج و  رما  رد  دیکأت  اذل  دوشیم ، ادیپ  راکددم  رای و  ادـخ  بناج  زا  هزرابم  يارب  و  ددرگیم ، هدیدنـسپ  تبقاع  ّمات و  لّکوت  ثعاب 

. تسا هدمآ  تایاور  زا  يرایسب  رد  رذع ، نودب  دنوریمن ) داهج  هب  هکیناسک   ) نیدعاق ّمذ  نیدهاجم و 
رازراـک ادـخ  هار  رد  نینمؤـم  رگا  تسا : نیا  نآ  ریدـقت  دوـشیم ، هدافتـسا  قباـس  هلمج  زا  هک  تسا  فوذـحم  طرـش  ءازج  هلمج  اُوِلتاـقَف 

دروآ ار  ناطیـش  نارای  نیرفاک »  » ظفل ضوع  ِناْطیَّشلا  َءاِیلْوَأ  دینک ، رازراک  نینمؤم  يا  سپ  دنگنجیم  ناطیـش  هار  رد  نیرفاک  دـننکیم و 
دشاب . اهنآ  يارب  يرگید  شهوکن  رگنایامن  هکنیا  ات 

144 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشابیم نینمؤم  هب  نداد  تأرج  بیغرت و  يارب  نخس  نیا  تسا ، فیعض  ناطیش  بیرف  رکم و  هک  دینادب  ًافیِعَض و  َناک  ِناْطیَّشلا  َْدیَک  َّنِإ 

144 ص :  هیآ 77 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ِۀَیْـشَخَک َساَّنلا  َنْوَشْخَی  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  اذِإ  ُلاتِْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  اَّمَلَف  َةاـکَّزلا  اُوتآ  َو  َةـالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو  ْمُکَیِدـْیَأ  اوُّفُک  ْمَُهل  َلـِیق  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل  َأ 
َو ال یقَّتا  ِنَِمل  ٌْریَخ  ُةَرِخْآلا  َو  ٌلِیلَق  اْینُّدـلا  ُعاتَم  ْلـُق  ٍبیِرَق  ٍلَـجَأ  یلِإ  اـنَتْرَّخَأ  ـال  َْول  َلاـتِْقلا  اَْـنیَلَع  َْتبَتَک  َِمل  اـنَّبَر  اُولاـق  َو  ًۀَیْـشَخ  َّدَـشَأ  َْوأ  ِهَّللا 

(77  ) ًالِیتَف َنوُمَلُْظت 

144 ص :  همجرت ..... :

هب هدرک  يراددوخ  دربن  زا  نونکا  دـشیم  هتفگ  اهنآ  هب  هد و  گنج  هزاجا  ام  هب  دـنتفگ  هک  یمدرم  لاـح  زا  يرادـن ؟ بجع  يرگنیمن و 
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نآ رد  ردـب ،) گنج   ) دـمآ گنج  مکح  اهنآ  رب  هک  هاگنآ  يدـید  میتسین ) گنج  هب  رومأـم  زونه  هک   ) دـینک ماـیق  تاـکز  زاـمن و  هفیظو 
ار ام  رمع  ارچ  يدرک و  ضرف  ار  گنج  مکح  ام  رب  ارچ  ادخ  يا  دنتفگ : دندیسرت و  مدرم  زا  دنسرتب  ادخ  زا  دیاب  هک  هچنآ  زا  شیب  ماگنه 

يارب ترخآ  ناهج  تسا و  كدـنا  یعاتم  ایند  یناگدـنز  هک  وگب  نانآ  هب  لوسر  يا  ینکفین ؟ ریخأت  هب  یعیبط  گرم  لجا و  ماگنه  هب  اـت 
. دش دهاوخن  یسک  هراب  رد  یمتس  نیرتمک  اجنآ  تسا و  رتهب  دشاب  سرت  ادخ  هک  سک  ره 

144 ص :  ریسفت ..... :

ناگتسشن لاح  رب  هیبنت  دوصقم  و  دشاب ، نکمم  وا  دروم  رد  باطخ  هک  سک  ره  هب  ای  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  باطخ  َرَت  َْمل  َأ 
گنج زا  فّلخت  زا  نتشاد  رذح  رب  گنج و  رد  بیغرت  هکنیا  ات  دنتسه ، نانز  دننام  بلق  فعض  سرت و  رد  نانآ  هکنیا  و  تسا ، گنج  زا 

نک : رظن  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  دشاب ،
145 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، دیرادزاب ثحب  لادـج و  زا  ار  ناتنابز  گنج و  زا  ار  ناتتـسد  تسا : هدـش  هتفگ  اهنآ  هب  هک  یناسک  هب  ْمُکَیِدـْیَأ  اوُّفُک  ْمَُهل  َلِیق  َنیِذَّلا  َیلِإ 
. تسا هدش  هراشا  نآ  هب  ربخ  رد  هکنانچ 

چیه دننکیم  فّلخت  ینطاب  يرهاظ و  نانمشد  اب  گنج  زا  هک  یناسک  هکنیا  و  دینادب ، ار  گنج  تلیضف  ات  َةاکَّزلا  اُوتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو 
راکـشآ زا  سرت  ندنام و  یقاب  یبلط و  تحار  رد  تسا  نانز  لاح  دننام  اهنآ  لاح  هکلب  دنرادن ، ار  نادرم  تافـص  زا  کی  چیه  رد  یناوت 
نینمؤم هراب  رد  هچ  رگا  هیآ  لوزن  و  تسا ، تّما  زا  هیانک  یلو  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  هب  هچ  رگا  هیآ  رد  باطخ  و  نانمشد . ندش 

. دراد نایرج  ماما  ره  نامز  نامز و  ره  رد  هیآ  یلو  تسا ، لوسر  ترجه  زا  دعب  نانآ  ترجه  زا  لبق  ای  لوسر  ترجه  زا  لبق  هّکم 
زاب ار  ناتنابز  ینعی  دیراد  زاب  ار  ناتتسد  تسا : ع )  ) قداص ماما  زا  و  دیتسه . هیآ  نیا  لها  دنگوس  ادخ  هب  امـش  «: 1  » تسا ع )  ) رقاب ماما  زا 

«2 . » دیراد
یهاتوک تدم  زا  دعب  هک  اریز  دیرادزاب . گنج  زا  ار  ناتتـسد  ع )  ) نسح ماما  زا  تیامح  یهارمه و  هب  « 3 : » تسا هدمآ  ع )  ) رقاب ماما  زا  و 

اب رفظ  هک  دراد ، همادا  دیامن  جورخ  جع )  ) مئاق ترضح  هک  یتقو  ات  مکح  نیا  تسا و  هدش  رّرقم  ع )  ) نیسح ماما  اب  هارمه  گنج  امش  هب 
. تسوا

یهورگ دنتسین  دنمهرهب  نادرم  تافص  زا  دندرکن و  يرادیاپ  تماقتسا و  نیرمت  رازراک ، رد  نوچ  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  اذِإ  ُلاتِْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  اَّمَلَف 
ادخ زا  نوچ  مدرم  زا  اُولاق  َو  ًۀَیْشَخ  َّدَشَأ  َْوأ  ِهَّللا  ِۀَیْشَخَک  َساَّنلا  َنْوَشْخَی  اهنآ  زا 

__________________________________________________

ص 471 ، 1 یفاّصلا : ریسفت  ( 1)
ح 1 ص 394 ، ، 1 ناهرب : ح 197 ، ص 258 ، ، 1 یشایع : ص 471 ، ، 1 یفاّصلا : ریسفت  ( 2)

ح 195 ص 257 ، ، 1 یشایع : ح 4 ، ص 394 ، ، 1 ناهرب : ص 472 ، ، 1 یفاص : ( 3)
146 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: دنیوگیم دوشیم  گنت  نانمشد  لباقم  رد  ندش  راکشآ  زا  ناشیاههنیس  نوچ  دنسرتیم و  رتشیب  ای 
. نینمؤم تلود  نامز  ات  ار  رازراک  مکح  يزادنایمن  ریخأت  ارچ  اراگدرورپ  ٍبیِرَق  ٍلَجَأ  یلِإ  انَتْرَّخَأ  َْول ال  َلاتِْقلا  اَْنیَلَع  َْتبَتَک  َِمل  انَّبَر 

، دوشیم يرورض  ریغ  هملاکم  هلداجم و  زا  توکس  قلخ و  زا  يریگهرانک  هب  رومأم  سپ  دوشیم ، ضراع  کلاس  رب  یهاگ  تالاح  نیا  و 
شدوـخ کـلام  دـیآیم و  گـنت  هب  شاهنیـس  سپ  ددرگیم ، اـهنآ  جـئاوح  ندروآرب  شناردارب و  زا  عاـفد  ترـشاعم و  هـب  رومأـم  سپس 

لیلد دوخ  دـنتفریمن  گنج  هب  هک  یناـسک  زا  اـهراتفگ  هنوگنیا  رودـص  و  ددرگیم . رداـص  اـهراتفگ  نیا  دـننام  وا  زا  هکنیا  اـت  دوشیمن 
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. تسا مدرم  اب  دمآ  تفر و  ترشاعم و  تفارش  رازراک و  يرترب  تلیضف و 
كدنا ءاقب  ّتیفیک و  رادقم و  بسح  رب  ینعی  ٌلِیلَق  دننکیم  تبغر  نآ  هب  نانز  هک  ایند  ضارعا  اهتّذل و  ینعی  اْینُّدـلا  ُعاتَم  وگب  نانآ  هب  ُْلق 

. تسا
اب گنج  رد  دزیهرپب و  اـیند  عاـتم  هب  یگتـسباو  زا  دـیاب  تسا و  رتهب  دـنک  هشیپ  يوقت  هک  یـسک  يارب  ترخآ  یقَّتا و  ِنَِمل  ٌْریَخ  ُةَرِخآـْلا  َو 

. دنک باتش  نانمشد 
دینادب دیـسرتیم  ایند  یئادج  گرم و  زا  نانز  دـننام  رگا  سپ  دوشن ، هداد  رجا  امـش  تامحز  رب  ادابم  هک  دیـسرتب  ینعی  اًلِیتَف  َنوُمَلُْظت  َو ال 

رد هن ؟ ای  تسا  ایند  رد  ياقب  بجوم  ایآ  گنج  زا  رارف  هک  دیسرپب  رگا  و  تسا ، رتهب  امـش  يارب  دینکیم  رارف  نآ  زا  امـش  هک  ترخآ  هک ،
: دوشیم هتفگ  امش  هب  باوج 

146 ص :  هیآ 78 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ْنِم ِهِذه  اُولوُقَی  ٌۀَئِّیَس  ْمُْهبُِصت  ْنِإ  َو  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  ِهِذه  اُولوُقَی  ٌۀَنَسَح  ْمُْهبُِصت  ْنِإ  َو  ٍةَدَّیَـشُم  ٍجوُُرب  ِیف  ُْمْتنُک  َْول  َو  ُتْوَْملا  ُمُکْکِرُْدی  اُونوُکَت  امَْنیَأ 
(78  ) ًاثیِدَح َنوُهَقْفَی  َنوُداکَی  ِمْوَْقلا ال  ِءالُؤِهل  امَف  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  ٌّلُک  ُْلق  َكِْدنِع 

147 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

147 ص :  همجرت ..... :

هورگ  » نانآ و  دـیباین ) یئاهر  ياهراچ  چـیه  هب  گرم  زا  و   ) دـسر ارف  ار  امـش  گرم  مکحم ، رایـسب  ياهخاک  رد  هچ  رگا  دیـشاب  اـجک  ره 
نانآ هب  لوسر ، يا  دنهد . تبسن  وت  هب  دیآ  شیپ  یتمحز  رگا  تسادخ و  بناج  زا  نیا  دنیوگ : دسر  ارف  یتمعن  یشوخ و  رگا  ار  ناقفانم »

!؟ دنرودب نخس  ره  مهف  زا  لهاج  موق  نیا  ارچ  تسادخ  بناج  زا  زیچ  همه  هک  وگب 

147 ص :  ریسفت ..... :

باوج هدوب ، فنأتسم  هلمج  سپ  دنلب ، عفترم و  ياهرصق  ینعی  ةدّیشم » جورب   » ٍةَدَّیَـشُم ٍجوُُرب  ِیف  ُْمْتنُک  َْول  َو  ُتْوَْملا  ُمُکْکِرُْدی  اُونوُکَت  امَْنیَأ 
امـش گرم  دیـشاب  مه  عفترم  روصق  رد  رگا  دیوگیم  دوشیم ؟ هچ  میزیرگب  داهج  زا  رگا  هک  تسا  نیا  رّدقم  لاؤس  . ) تسا رّدـقم  لاؤس 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  اهنآ  زا  ار  باـطخ  سپـس  تسا ، لوسر  هتفگ  ناـیب  تروص  هب  ادـخ  بناـج  زا  تراـبع  نیا  دـیابریم ) ار 
. دننکن نخس  مهف  ینک  هظعوم  يدنپ  ره  اب  ار  اهنآ  رگا  تسا : هدومرف  هدنادرگرب و 

بجاو گنج  ام  رب  ارچ  : » هک ناشراتفگ  نآ  دننام  َكِْدنِع  ْنِم  ِهِذه  اُولوُقَی  ٌۀَئِّیَس  ْمُْهبُِصت  ْنِإ  َو  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  ِهِذه  اُولوُقَی  ٌۀَنَسَح  ْمُْهبُِـصت  ْنِإ  َو 
«. هیآ رخآ  ات  هدش ... 

تسین امش  بناج  زا  و  تسا ، یلاعت  يادخ  يدوجوم  ره  رد  لعاف  اریز  تسادخ ، بناج  زا  زیچ  همه  هک  وگب  نانآ  هب  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  ٌّلُک  ُْلق 
تبسن دوش ، هداد  تبسن  هک  ادخ  هب  و  تسا ، لباق  هب  ءیش  تبسن  دوشیم ، هداد  تبسن  امـش  هب  هک  دب  بوخ و  راک  و  لوبق ، دادعتـسا  رگم 
يوحن هب  تسا  فیعـض  اهنآ  رد  دوجو  و  دنتـسه ، یمدع  رما  بجوم  ای  مدع  مکح  رد  ناهانگ  دب و  ياهراک  نکل  و  تسا . لعاف  هب  ءیش 

لعاف هب  تبسن  تسا و  فیعض  اهنآ  رد  دوجو  اریز  تسا ، فیعض  لعاف  هب  اهنآ  تبـسن  اذل  دناهتـسناد و  فرـص  مدع  ار  اهنآ  یـضعب ، هک 
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رد دنکیم . ّتیعبت  لباق ، ياهمدع  زا  هک  تهج  نادـب  تسا  رتيوق  لباق  هب  نآ  تبـسن  هک  یلاح  رد  دوجو ، هیحان  زا  رگم  دوشیمن  قّقحم 
سپ تسا  رتيوق  لعاف  هب  تبسن  تسا  يوق  اهنآ  رد  دوجو  نوچ  بوخ  ياهراک  تانسح و  رد  یلو  دوشیم . نآ  هب  رتراوازـس  لباق  هجیتن 

. تسا رتراوازس  نآ  هب  لعاف 
دنیوگیم . نخس  مه  رب  مه  رد  مظنیب و  دنمهفیمن و  ار  نانخس  مدرم  زا  هورگ  نیا  ارچ  ًاثیِدَح  َنوُهَقْفَی  َنوُداکَی  ِمْوَْقلا ال  ِءالُؤِهل  امَف 

148 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

148 ص :  هیآ 79 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(79  ) ًادیِهَش ِهَّللِاب  یفَک  َو  ًالوُسَر  ِساَّنِلل  َكاْنلَسْرَأ  َو  َکِسْفَن  ْنِمَف  ٍۀَئِّیَس  ْنِم  ََکباصَأ  ام  َو  ِهَّللا  َنِمَف  ٍۀَنَسَح  ْنِم  ََکباصَأ  ام 

148 ص :  همجرت ..... :

میداتـسرف و یئامنهار  تلاسر و  هب  ارت  ام  تسا و  وت  سفن  زا  دـسر  يدـب  زا  هچنآ  تسادـخ و  بناج  زا  دـسر  وت  هب  ییوکین  عاونا  هچ  ره 
. تسا یفاک  وت  تلاسر  تهج  ادخ  یهاوگ  اهنت 

148 ص :  ریسفت ..... :

همه رگا  دیوگیم : یسک  هک  ایوگ  دوشیم ، یـشان  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  ٌّلُک  ادخ  لوق  زا  هک  تسا  یلاؤس  باوج  ِهَّللا  َنِمَف  ٍۀَنَـسَح  ْنِم  ََکباصَأ  ام 
ار زیچ  همه  تبسن  دنکیمن و  یتوافت  هدیدنسپان  هدیدنـسپ و  داد و  دوشیمن  مدرم  هب  ار  لاعفا  تبـسن  رگید  سپ  دشاب  ادخ  فرط  زا  زیچ 

. تسا تدوخ  بناج  زا  دنسپان  دب و  راک  تسادخ و  بناج  زا  دسرب  وت  هب  هک  یبوخ  راک  ره  دومرف : دنوادخ  سپ  داد . ادخ  هب  دیاب 
دّمحم هب  باطخ  ای  تسین و  مولعم  ای  بطاخم  هک  تسوت ، نتـشیوخ  زا  دـسر  وت  رب  يدـب  زا  هچ  ره  َکِسْفَن  ْنِمَف  ٍۀَئِّیَـس  ْنِم  ََکباصَأ  اـم  َو 

بوخ و راک  تبسن  ود  فالتخا  ّرس  دونشب ». راوید  هک  دنیوگیم  رد  هب   » هکنیا باب  زا  دنتسه  نارگید  روظنم  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
. دش نایب  نیا  زا  شیپ  لباق )  ) سفن هب  دب  دوشیم و  هداد  تبسن  لعاف )  ) ادخ هب  بوخ  هک  ار  دب 

. تسین وت  هب  ّریطت )  ) ندز دب  لاف  يارب  یهجو  سپ  ّرش  ریخ و  لعاف  هن  میداتسرف ، لوسر  مدرم ، يارب  ار  وت  ام  ًالوُسَر  ِساَّنِلل  َكاْنلَسْرَأ  َو 
. دناسریمن وت  هب  يررض  وت  تلاسر  هب  اهنآ  ندرکن  رارقا  سپ  ًادیِهَش  ِهَّللِاب  یفَک  َو 

149 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

149 ص :  هیآ 80 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(80  ) ًاظیِفَح ْمِْهیَلَع  َكاْنلَسْرَأ  امَف  یَّلََوت  ْنَم  َو  َهَّللا  َعاطَأ  ْدَقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم 

149 ص :  همجرت ..... :
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اهنآ یناـبهگن  هب  ارت  اـم  و  تسادـخ ) اـب  شرفیک   ) دـنک تفلاـخم  هک  ره  تـسا و  هدرک  تعاـطا  ار  ادـخ  دـنک  تعاـطا  ار  لوـسر  هـک  ره 
. میداتسرفن

149 ص :  ریسفت ..... :

. تسا لیلعت  هب  هراشا  يارب  نتشاذگ  ریمض  ياج  ار  رهاظ  مسا  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم 
ای تسا . هدرک  تعاطا  ار  ادخ  دنک ، تعاطا  ار  لوسر  هک  یـسک  دینک » تعاطا  ار  لوسر  : » دیامرفیم هک  ار  ادـخ  لوق  رگا  َهَّللا  َعاطَأ  ْدَـقَف 

تبـسن هاگنآ  دنام ، یقاب  ادخ  هب  دش و  یناف  شدوخ  زا  ربمایپ  نوچ  هکنیا  باب  زا  ای  تسادخ  هدـننک  یهن  رما و  تسا و  غّلبم  ربمغیپ  هکنیا 
ار قح  دنیبب ، ارم  هک  ره  دومرف : هکنانچ  تسا  وا  تّیرشب  زا  رتّمات  وا  رد  ادخ  روهظ  و  دشابیم ، شتّیرـشب  هب  وا  تبـسن  زا  رتيوق  ادخ  هب  وا 

هدومن تعاطا  شتّیرـشب  تّیثیح  زا  لـبق  ار  ادـخ  هک  دـنادیم  شندوب  رـشب  روهظ  تهج  زا  دـنک  تعاـطا  ار  وا  سک  ره  سپ  تسا . هدـید 
رب وا  رد  ادـخ  روهظ  ادـخ و  هب  وا  تبـسن  نوچ  دـنکب ، شندوب  یـضام  رب  تلالد  ات  دروآ  دـق »  » ظفل اب  هارمه  ار  یـضام  لعف  اذـل  و  تسا ،

. تسا مّدقم  شتّیرشب ، هب  وا  تبسن 
، تعاطا هک  تسا  نیا  يارب  تسا  لبقتـسم  هیلع  فوطعم  رد  لـعف  هکنیا  اـب  یـضام  لـعف  ندروآ  دـنادرگ ... ، ور  هک  یـسک  یَّلَوَت و  ْنَم  َو 

150 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هک  یلاح  رد  تسا ، هدوبن  دّدجت  لیبس  رب  البق  دوشیم و  ثداح  هک  تسا  يرما 
تفلاخم وا  اب  دنوش و  نادرگ  ور  ادخ  زا  هک  یناسک  هب  تبـسن  ینعی  تسین ، نآ  رد  يدّدـجت  دـنامیم و  یقاب  هک  يرطف  تسا  يرما  ّیلوت 

. دنوشیم نادرگ  ور  زین  وت  زا  اهنآ  هک  روخن  ار  اهنآ  ترسح  شابن و  تحاران  دننک ،
. يدرکن ظفح  ار  اهنآ  هک  يروخب  ترسح  ات  میداتسرفن  اهنآ  ینابهگن  هب  ار  وت  ًاظیِفَح  ْمِْهیَلَع  َكاْنلَسْرَأ  امَف 

150 ص :  هیآ 81 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

یفَک َو  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَت  َو  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف  َنُوتِّیَُبی  ام  ُُبتْکَی  ُهَّللا  َو  ُلوُقَت  يِذَّلا  َْریَغ  ْمُْهنِم  ٌۀَِـفئاط  َتََّیب  َكِدـْنِع  ْنِم  اوُزََرب  اذِإَـف  ٌۀَـعاط  َنُولوُقَی  َو 
(81  ) ًالیِکَو ِهَّللِاب 

150 ص :  همجرت ..... :

دنوادخ و  دنریگ . لد  رد  ار  وت  هتفگ  فالخ  یهورگ  دـنوش ، رود  وت  روضح  زا  نوچ  بش  دـننک و  نامیا  راهظا  نابز  هب  وت  دزن  ناقفانم  و 
یفاک نابهگن  روای و  ارت  ادخ  اهنت  هک  نک  دامتعا  ادخ  هب  نادرگب و  يور  اهنآ  زا  ربمایپ  يا  وت  سپ  تشون . دهاوخ  ار  اهنآ  هنابـش  هشیدـنا 

. تسا

150 ص :  ریسفت ..... :

ناشیاهنابز اب  اـهنآ  نکل  تسا : هتفگ  هک  اـیوگ  تسا ، ع )  ) ّیلع هراـب  رد  وت  تعاـطا  ٌۀَـعاط  اـم  نأـش  هک  دـنیوگیم  ناـشنابز  اـب  َنُولوُقَی  َو 
: دنیوگیم ناشیاهنابز  اب  اهنت  و  دننکیم ، ضارعا  ناشیاهلد  اب  دننکیم و  تعاطا 

. تسا ندرک  تعاطا  ام  نأش 
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رد هک  هچنآ  زا  ریغ  هب  ُلوُقَت  يِذَّلا  َْریَغ  دـننکیم  هسیـسد  دنـشکیم و  هشقن  بش  اهنآ  زا  یهورگ  ْمُْهنِم  ٌۀَِـفئاط  َتََّیب  َكِدـْنِع  ْنِم  اوُزََرب  اذِإَف 
رد یلو  مینکیم ، وت  تعاطا  ع )  ) ّیلع هراب  رد  ام  هک  دـنیوگیم  هفئاط  نآ  ای  یئوگیم ) ع )  ) ّیلع هراب  رد  وت   ) ای دـنیوگیم  ع )  ) ّیلع هراب 

. دننک عنم  تفالخ  زا  ار  ع )  ) ّیلع هک  دندنبیم  نامیپ  مه  اب  رگید  فرط  زا  لاح  نامه 
دیدهت هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يارب  يرادلد  نخـس  نیا  دسیونیم و  دنـشیدنایم ، هنابـش  هک  ار  هچنآ  ادخ  َنُوتِّیَُبی و  ام  ُُبتْکَی  ُهَّللا  َو 

تسا . نانآ  يارب 
 151 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنتفین هنتف  هب  وت  تّما  ات  تسا ، رتهتسیاش  امش  يارب  نآ  هک  نکن  هذخاؤم  ار  اهنآ  نک و  يرود  اهنآ  زا  سپ  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف 
(. ع  ) ّیلع تفالخ  دننام  یهدیم  ّتیمها  نآ  هب  هک  يزیچ  رد  اصوصخم  نک . لّکوت  ادخ  هب  تروما  همه  رد  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکََوت  َو 

. درادن رما  مالعتسا  رد  رواشم  هب  یجایتحا  رما و  ذیفنت  رد  نواعم  هب  یجایتحا  دنوادخ  هک  اًلیِکَو  ِهَّللِاب  یفَک  َو 

151 ص :  هیآ 82 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(82  ) ًارِیثَک ًافالِتْخا  ِهِیف  اوُدَجََول  ِهَّللا  ِْریَغ  ِْدنِع  ْنِم  َناک  َْول  َو  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَی  الَف  َأ 

151 ص :  همجرت ..... :

. دنتفاییم فالتخا  رایسب  ینعم  ظفل و  ثیح  زا  نآ  رد  دوب  ادخ  ریغ  بناج  زا  رگا  هک  دنرگنیمن  لّمأت  رکف و  يور  زا  نآرق  رد  ایآ 

151 ص :  ریسفت ..... :

وت تعاطا  فالخ  و  دننادب ؟ ار  وت  تلاسر  قدـص و  ات  دـننکیمن  رّکفت  ّربدـت و  ایآ  تسادـخ  دزن  زا  نآرق  هکنیا  َنآْرُْقلا و  َنوُرَّبَدَـتَی  الَف  َأ 
. دنشیدنین

. تسا رّکفت  دننام  ّربدت 
هلمج هب  تبـسن  ّقلعتم  ّربدت  هکنیا  رابتعا  هب  تسا  نآرق »  » رب فطع  هلمج ، نیا  دوب ) ادخ  ریغ  بناج  زا  رگا  هک   ) ِهَّللا ِْریَغ  ِْدنِع  ْنِم  َناک  َْول  َو 

. تسا هّیلاح  هلمج  ای  رگا »)  ) ول  » هب ّقلعتم  لعف  یلو  تسا 
نوچ یلو  تشاد  دوجو  ضقانت  فلاخت و  نآ  تروص  رهاظ و  رد  اریز  دشیم ، تفای  نآ  رد  يرایـسب  فالتخا  ًارِیثَک  ًافالِتْخا  ِهِیف  اوُدَـجََول 
تهج رب  ای  ملاع  کی  رب  مه  فلاخم  فرط  ود  زا  کی  ره  هک  تسا  یتاهج  اهنطب و  ياراد  دّدعتم  ملاوع  بسح  رب  تسادـخ و  بناج  زا 
میلعت رـشب  ار  ربمایپ  و  دوب ، ادـخ  ریغ  بناج  زا  دـنتفگیم ، هکناـنچ  نآرق  رگا  هک  تسا : نیا  هیآ  ینعم  اـی  تسا ، هدـش  لزاـن  یـصوصخم 

نآ ءازجا  نیب  تسین  يدوهـش  ای  یلـصا  رب  ینتبم  هک  اجنآ  زا  غورد  اریز  دـشیم ، عقاو  فلاـخت  نآ  رد  دوب ، ارتفا  نآرق  هکنیا  اـی  دادیم و 
. درادن دوجو  یقیقح  فلاخت  نآرق  رد  هک  یلاح  رد  ددنویپیمن ، عوقو  هب  قفاوت 

152 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

152 ص :  هیآ 83 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]
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هراشا

ُلْضَف َْول ال  َو  ْمُْهنِم  ُهَنوُِطْبنَتْسَی  َنیِذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  یلِإ  َو  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  ُهوُّدَر  َْول  َو  ِِهب  اوُعاذَأ  ِفْوَْخلا  َِوأ  ِْنمَْألا  َنِم  ٌْرمَأ  ْمُهَءاج  اذِإ  َو 
(83  ) ًالِیلَق َّالِإ  َناْطیَّشلا  ُُمتْعَبَّتال  ُُهتَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا 

152 ص :  همجرت ..... :

ناهنپ دـیاب  تسا و  ناناملـسم  سرت  ای  ینمیا  ثعاب  هک  يرما  نوچ  و  دـننکیم ، شاف  ار  مالـسا  یگنج  رارـسا  دنناملـسم  رگا  ناقفانم  ارچ 
ار راک  ریبدت  انامه  دـندرکیم  عوجر  مکح  نابحاص  لوسر و  هب  رگا  هک  یتروص  رد  دـنوش ) هاگآ  نانمـشد  ات   ) دـنزاسیم رـشتنم  تشاد 

يوریپ ناطیش  زا  همه  یکدنا  زج  هب  انامه  تسامـش  لاح  لماش  ادخ  لضف  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دنتـسنادیم و  دنتـسه ، تریـصب  لها  نوچ 
. دیدرکیم

152 ص :  ریسفت ..... :

تـسا فطع  ای  ۀفئاط » تّیب   » ینعی نآ  يازج  رب  ای  تسا  َكِدـْنِع  ْنِم  اوُزََرب  اذِإَف  رب  فطع  ِِهب  اوُعاذَأ  ِفْوَْخلا  َِوأ  ِْنمَْألا  َنِم  ٌْرمَأ  ْمُهَءاج  اذِإ  َو 
ای وت  « 1  » يایارس زا  يربخ  هک  هاگ  ره  ینعی  تسا . لاح  ای  دوصقم ، رابتعا  هب  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَی  الَف  َأ  عومجم  رب  ای  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَی  الَف  َأ  رب 

، دنتشادن نامیا  رد  تابث  لّکوت و  نوچ  دندرکیم  شاف  دیـسریم  نانآ  هب  ودع ...  زا  دیعو  ای  حتف  هدعو  هب  وت  لوق  زا  ای  نمـشد  بناج  زا 
شاف ارنآ  دـشیم ، راکـشآ  اهنآ  رب  هدـنهد ، میب  ای  هدـنهد  هدژم  تاروطخ  ای  تالایخ ، ای  تالاح ، ای  اهباوخ ، زا  ینطاـب  رما  رگا  نینچمه  و 

. دنتخاسیم
__________________________________________________

یگدرکرس هب  ار  باحصا  زا  یکی  هکلب  تشادن  تکرش  نآ  رد  اصخش  ص )  ) ربمغیپ هک  دوب  یگنج  نآ  دشابیم و  هّیرس  عمج  ایارس  ( 1)
هتشاد تکرش  نآ  رد  ص )  ) ربمغیپ دوخ  هک  ییاهگنج  اّما  تسا . هدش  تبث  ادخ  لوسر  یگدنز  رد  هّیرـس  اعمج 37  دومرفیم . نییعت  هاپس 

. دناهدیمان هوزغ  تسا 
153 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

مّلکت يزیچ  هـب  نآ  دروـم  رد  دـندرکیم و  راذـگاو  رمـالا  یلوا  لوـسر و  هـب  رگا  ینعی  ْمُْـهنِم  ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  یلِإ  َو  ِلوُـسَّرلا  َیلِإ  ُهوُّدَر  ْوـَل  َو 
. ناشدوخ ریغ  رب  هن  دندرکیم  راهظا  ناشدوخ  رب  هکنیا  ای  دندرکیمن 

هک دشاب  هتشاد  نیا  هب  راعشا  ات  تسا  نآ  يارب  َنیِذَّلا  هملک  ندروآ  دنتسنادیم ، طابنتـسا  لها  تروصنآ  رد  ْمُْهنِم  ُهَنوُِطْبنَتْـسَی  َنیِذَّلا  ُهَِملََعل 
وا يایصوا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  نوطبنتسم  و  تساهرگشل . ناهدنامرف  زا  ّمعا  رمالا  یلوا  زا  دوصقم  ای  دنتسه ، طابنتسا  لها  اهنآ 

. دنتسه
یلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  ندوب  یلیفط  لّضفت و  باب  زا  ار  اهنآ  ادـخ  هیآ ، تمـسق  نیا  رد  ُُهتَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  َْول ال  َو 
نیا دیدرکیم . يوریپ  ناطیـش  زا  هیقب  امـش ، زا  یکدـنا  زج  دوبن ، امـش  رب  ادـخ  تمحر  لضف و  رگا  دومرف : و  داد ، رارق  باطخ  دروم  (ع )

و تسا . تلاسر  نامه  ادخ  لضف  اّما  دوب . هداد  رارق  شهوکن  دروم  ناشدب  راک  هدیقع و  فعض  تهج  هب  ارنانآ  هک  تسا  نآ  زا  دعب  هدژم 
رد نآ  و  دوشیم ، حیحص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  هب  لضف  ریـسفت  تسا  وا  اب  دّحتم  وا و  ردص  هعـس  لوسر و  نوؤش  زا  تلاسر  نوچ 

. تسا تیالو  نامه  هک  تسا  وا  تمحر  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  اجنیا 
رابخا رد  تمحر  لضف و  ورنیا  زا  تسا . ع )  ) ّیلع اجنیا  رد  هک  تسا  حیحص  زین  ّیلو  هب  تیالو  ریـسفت  سپ  تسا  دّحتم  ّیلو  اب  زین  تیالو 
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وگ تسا  تیالو  لصا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  رد  هک  اجنآ  زا  و  تسا . هدـش  ریـسفت  ع )  ) ّیلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  اـم 
و ع )  ) ّیلع هب  لـضف  ریـسفت  تسا . رترهاـظ  وا  رد  تیـالو  هچ  رگ  تسا  هفیلخ  تلاـسر  رد  ع )  ) ّیلع تسا و  رترهاـظ  وا  رد  تلاـسر  هکنیا 

. دشابیم حیحص  تسا  هدمآ  ربخ  رد  هکنانچ  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  تمحر 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هطـساو  هب  نآ  هک  مینکیمن  راوخ  ار  امـش  دیراد ، هک  يدب  ياهراک  دوجو  اب  ینعی  اًلِیلَق  اَّلِإ  َناْطیَّشلا  ُُمتْعَبَّتَال 

دیدرکیم . يوریپ  ناطیش  زا  هّیقب  امش ، زا  یکدنا  زج  دندوبن ، امش  نابهگن  ع )  ) ّیلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رگا  تسا و  ع )  ) ّیلع
154 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

154 ص :  هیآ 84 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(84  ) ًالیِْکنَت ُّدَشَأ  َو  ًاسَْأب  ُّدَشَأ  ُهَّللا  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َسَْأب  َّفُکَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَسَع  َنِینِمْؤُْملا  ِضِّرَح  َو  َکَسْفَن  َّالِإ  ُفَّلَُکت  ِهَّللا ال  ِلِیبَس  ِیف  ِْلتاقَف 

154 ص :  همجرت ..... :

زا دـنوادخ  هک  دـشاب  نک ، قیوشت  داهج  رب  ار  نانمؤم  یتسه . مکح  نیا  يارجا  رب  فّلکم  وت  صخـش  نک ، راکیپ  ادـخ  هار  رد  ربمایپ ) ای  )
. تسا رتدیدش  شتازاجم  رتشیب و  شتردق  دنوادخ  دهاکب . نارفاک  يورین 

154 ص :  ریسفت ..... :

هک ار  يراـبخا  ندرک  اـشفا  وت و  تعاـطا  فـالخ  رب  تّین  تسکـش  ندوب ، وـسرت  زا  ار  تموـق  لاـح  هک  یتـقو  ینعی  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  ْلـِتاقَف 
ندرب الاب  ادخ و  هار  ظفح  رد  سپ  یتسناد  ار  تدوخ  هب  تبـسن  ادخ  ندرک  تیافک  يدرک و  ادخ  رب  لّکوت  ربارب ، رد  یتسناد و  دـناهدینش 

تـسادخ هار  زین  ع )  ) ّیلع دوخ  و  تسادخ ، هار  مهنآ  هک  ع )  ) ّیلع تیالو  رد  ای  یتسه  ادـخ  هار  رد  وت  هک  یلاح  رد  ای  نک ، رازراک  نآ ،
. شاب هتشادن  یکاب  دننکن  ای  دننکب  کمک  وت  موق  هکنیا  زا 

ماجنا هب  فّلکم  رگید  سک  تسا  وت  سفن  مه  وا  هک  ع )  ) ّیلع حالـصا  ای  دوخ  سفن  حالـصا  ای  تدوخ  لعف  رگم  َکَـسْفَن  اَّلِإ  ُفَّلَُکت  ـال 
. لاح نایب  ماقم  رد  ای  لیلعت  ماقم  رد  تسا  رّدقم  لاؤس  باوج  فنأتسم و  ای  تسا  لاح  هلمج  تسین و  نآ 

اهنآ وت  هک  دنراد  جایتحا  وت  هب  اهنآ  یلو  یـشاب  هتـشادن  اهنآ  هب  جایتحا  وت  رگا  اریز  نک ، رازراک  هب  بیغرت  ار  نینمؤم  َنِینِمْؤُْملا  ِضِّرَح  َو 
. دوشیم لّکوت  تابث و  تردق و  تعاجش و  ثعاب  نوچ  تساهنآ  حالصا  هلیسو  رازراک  گنج و  و  ینک ، حالصا  ار 

ردب دعوم  رد  هیآ  نیا  و  دشابیم ، شیرق  تسا  هدش  تیاور  هک  هچنآ  رب  انب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  زا  روظنم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َسَْأب  َّفُکَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَسَع 
نوریب دـندوب  درم  داتفه  وا  اب  طقف  هک  یلاح  رد  ربمایپ  یلو  دنداتـسیا ، زاب  گنج  يارب  ندـش  جراخ  زا  مدرم  هک  تسا  هدـش  لزاـن  يرغص 

دمآ .
155 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

راّفک سأب »  » رکذ زا  هک  تسا  یئانعم  رب  فطع  تسا  رتدـیدش  راّفک  زا  سأب )  ) بیذـعت رد  دـنوادخ  ینعی  اًلیِْکنَت  ُّدَـشَأ  َو  ًاـسَْأب  ُّدَـشَأ  ُهَّللا  َو 
. دشابیم اورفک » نیّذلا   » زا ای  هّللا »  » زا لاح  ای  تسا ، رتدیدش  ادخ  باذع  دنراد و  باذع  سرت و  راّفک  ینعی  دوشیم  هدافتسا 

ار نینمؤم  دـنک و  رازراک  اهنت  هک  درک  رما  وا  هب  ربمایپ ، رب  ادـخ  فطل  نتـسناد  یفاک  و  ریغ ، زا  ربماـیپ  يزاـینیب  ناـیب  زا  سپ  هیآ  نیا  رد 
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ریخ رب  ار  راّفک  ایآ  دوش : هتفگ  هکنیا  ای  نینمؤم ؟ بیغرت  هب  يدومن  رما  ارچ  دوش : هتفگ  هک  دـش  نآ  بساـنم  تیعقوم  اذـل  دـیامن ، بیغرت 
هتـسیاش يراک  هچ  و  دشاب ؟ هدرک  تحیـصن  ار  وا  ربمایپ  هک  یـسک  لاح  تسا  هنوگچ  و  مهدـب ؟ زردـنا  دـنپ و  ار  اهنآ  ایآ  و  منک ؟ تلالد 

: دومرف داد و  ار  اهنیا  همه  باوج  دنوادخ  هک  دنهد ؟ ماجنا  وا  لباقم  رد  نینمؤم  هک  تسا 

155 ص :  هیآ 85 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(85  ) ًاتیِقُم ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َناک  َو  اْهنِم  ٌلْفِک  َُهل  ْنُکَی  ًۀَئِّیَس  ًۀَعافَش  ْعَفْشَی  ْنَم  َو  اْهنِم  ٌبیِصَن  َُهل  ْنُکَی  ًۀَنَسَح  ًۀَعافَش  ْعَفْشَی  ْنَم 

155 ص :  همجرت ..... :

رب ادخ  تفای و  دـهاوخ  ازـسب  یمهـس  نآ  زا  ددرگ ، یتشز  راک  هلیـسو  هک  ره  دربیم و  نآ  زا  لماک  هرهب  دوش ، يراکوکین  ببـس  هک  ره 
. تسا بقارم  لامعا  دب ) کین و   ) همه

155 ص :  ریسفت ..... :

و لاح ، نایب  ماقم  رد  ای  تسا . هتسشن  لیلعت )  ) تّلع نایب  ماقم  رد  هک  تسا  رّدقم  لاؤس  باوج  فانیتسا و  هلمج  ًۀَنَـسَح  ًۀَعافَـش  ْعَفْـشَی  ْنَم 
وا کین  لمع  رد  دوش و  ّمضنم  شقیفر  هب  هک  یـسک  ای  دـنک ، ّمضنم  رگید  کین  لمع  هب  ار  یکین  لـمع  سک  ره  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم 

هاوخ دنکب ، تبوقع  كرت  ررض و  عفد  ای  ریخ  تساوخرد  نارگید  يارب  هک  یسک  ای  دنک ، حلص  رفن  ود  نیب  هک  یـسک  ای  دنک ، تکراشم 
تفای . دهاوخ  ياهرهب  نآ  زا  دنک ، ریخ  ياعد  شتسود  يارب  هک  یسک  ای  ادخ  زا  ای  دشاب  قلخ  زا  تساوخرد 

156 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
راک رب  ای  دناوخ ، ارف  یکین  راک  هب  ار  شتسود  هک  تسا  یسک  دوصقم  ای  وا ، ررض  هب  ای  عفن  هب  درک  اعد  ینعم  هب  تسا  عفـش »  » زا تعافش 

حیحـص اهنآ  همه  دوشیم و  هدافتـسا  ترابع  نیا  زا  یناعم  نیا  همه  دنک . یئامنهار  کین  راک  هب  ار  وا  ای  دنک ، کمک  ار  شتـسود  یکین 
. تسا

يزیچ رد  بیـصن  لامعتـسا  یلو  دوشیم ، هداد  یـسک  هب  تمـسق  زا  هک  تسا  يزیچ  هرهب و  ینعم  هب  لفک  بیـصن و  اْهنِم  ٌبیِـصَن  َُهل  ْنُکَی 
. تسا نآ  سکع  لفک  دشاب و  هتشاد  تمحز  جنر و  هک  تسا ، یئاج  رد  نآ  لامعتسا  زا  رتشیب  شبحاص  عفن  هرهب و  هک  تسا 

هب دب ، بوخ و  هب  تعافش  فیصوت  درب  دهاوخ  ار  نآ  هرهب  ددرگ ، یتشز  راک  هلیسو  هک  ره  اْهنِم و  ٌلْفِک  َُهل  ْنُکَی  ًۀَئِّیَس  ًۀَعافَش  ْعَفْشَی  ْنَم  َو 
. تسا نآ  ّقلعتم  رابتعا 

شرادقم ّتیفیک و  نینچمه  ياهدننک و  تعافش  چیه  تعافش  تسا و  نابهگن  دنمتردق و  دنوادخ  ینعی  ًاتیِقُم  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َناک  َو 
. دوشیمن توف  وا  زا 

156 ص :  هیآ 86 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(86  ) ًابیِسَح ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  اهوُّدُر  َْوأ  اْهنِم  َنَسْحَِأب  اوُّیَحَف  ٍۀَّیِحَِتب  ُْمتیِّیُح  اذِإ  َو 
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156 ص :  همجرت ..... :

، دـب کین و  ره  باسح  هب  ادـخ  هک  دـیهد  خـساپ  رتهب  ای  نآ  لثم  يدورد  هب  ار  وا  لباقم ، رد  دـیاب  دتـسرف  يدورد  امـش  هب  یـسک  هاگ  ره 
. دیسر دهاوخ  الماک 

156 ص :  ریسفت ..... :

ْعَفْشَی  ْنَم  رب  فطع  اهوُّدُر  َْوأ  اْهنِم  َنَسْحَِأب  اوُّیَحَف  ٍۀَّیِحَِتب  ُْمتیِّیُح  اذِإ  َو 
157 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ناـنآ هب  ربماـیپ  هک  یناـسک  هب  تبـسن  نینمؤـم  هک  دوـب  نیا  لاؤـس  نآ  تسا و  قباـس  لاؤـس  يارب  يرگید  باوـج  و  تسا ، هـیآ » رخآ  اـت 
. تسا هداد  باوج  هک  دننک ؟ راتفر  هنوگچ  تسا  هدرک  تحیصن ،

هکنیا اـت  دـشاب  طـبترم  لـبق  هلمج  هب  هک  درک ، ادا  يروط  ار  نآ  یلو  تسا ، ناـیب  هب  جاـتحم  هک  تسا  یّمهم  بادآ  زا  بلطم  نیا  هچ  رگا 
نآ و  تسا ، میلـست  زا  ّمعا  هک  تسا  یئانعم  نآ  زا  دوصقم  یلو  تسا  میلـست  زا  ترابع  فرع  رد  ّتیحت  دنک . لاؤس  ریدقت  هب  دیکأت  هدافا 

میظعت و نآ  رد  هک  ياهتشون  و  هیده ، میظعت و  انث و  اعد و  میلست و  لیبق  زا  میظعت  ینابرهم و  وحن  هب  ریغ  هب  تسا  ریخ  ندناسر  زا  ترابع 
دیاب یلو  دیامن ، هدنیوگ  تّیحت  بلق  رد  هدـنوش  تّیحت  تّیبوبحم  تمظع و  رب  تلالد  هک  یئاهزیچ  زا  دـشاب  اهنیا  ریغ  ترایز و  تقفش و 
دنلب صخش  هک  یئاج  ات  تسا . هدش  عیاش  اهتدابع  مسر و  لها  نیب  هک  ییاهضرغ  يارب  هن  دشاب ، تّبحم  تقفش و  يارب  طقف  تّیحت  نیا 

هب ءادتبا  هک  دروخیم  رب  شغامد  هب  زین  و  دنامیم ، وا  مالـس  رظتنم  دـنک و  مالـس  شدوخ  زا  رتنیئاپ  هب  هک  دروخیم  رب  شغامد  هب  هبترم 
. ود نآ  ریغ  رد  لاح ، تسا  نینچمه  و  دشاب ، دیدزاب  تروص  هب  هکنیا  رگم  دورب  وا  ترایز 

هبئاش هکنیا  طرـش  هب  تسا ، حیحـص  بجاو » دـیدزاب  ّبحتـسم و  ندـید   » دـنیوگیم هک  تسا  هدـش  فورعم  اـهسراف  نیب  هک  هچنآ  سپ 
دوخ نمؤم  ردارب  هک  یـسک  تسا : هدش  دراو  تهج ، نیمه  هب  و  تسا . مومذم  ود  ره  دیدزاب  دید و  هن  رگ  و  دشابن . نآ  رد  دـساف  ضارغا 
ایند لها  لامعا  صولخ  و  «، 1  » دشاب هدرک  ترایز  شرع  رد  ار  ادخ  تسا  یسک  دننام  ضرغ ، ضوع و  نودب  دنک  ترایز  شاهناخ  رد  ار 

دراذگیم رثا  فیعض  سوفن  رد  اهنآ  اب  طالتخاو  تسا  لاحم  دساف  ضارغا  زا 
__________________________________________________

ح 1 ص 140 / ، 2 یفاک : ح 15 و  ص 350 / ، 74 راونالا : راحب  رد  نومضم  نیا  هب  بیرق  ( 1)
158 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رود اهنآ  ضارغا  بذـج  يوریپ و  زا  ار  دوخ  ات  دـنکن  شزیمآ  ایند  لها  اب  تسا  نکمم  هک  یئاج  ات  هک  تسا  نیا  رتهب  کلاس ، يارب  سپ 
نیا رد  هک  دهد . جرخ  هب  ینابرهم  یسک ، لاح  حالـصا  تهج  هب  ای  دشاب  سفن  ای  لام  ای  سومان  ظفح  يارب  ياهّیقت  هکنیا  رگم  درادهگن ،

. دهد لامتحا  ار  ندش  بذج  هچ  رگا  دوشیم  بجاو  ترشاعم  طالتخا و  تروص 
ّدر یـسک  رامح ،»  » غـالا زج  ار  ناـسحا  هک  اریز  تسین . نآ  نیع  ّدر  دـشاب ، هیدـه ) لاـم و   ) يویند ضارغا  زا  رگا  تّیحت  ّدر  زا  دوصقم  و 

(. درک ناسحا  يو  هب  یتسیاب  تسا  هدرک  ناسحا  وا  هک  هزادنا  نامه  ینعی  . ) دنادرگ رب  وا  هب  ار  ناسحا  نآ  دننامه  دیاب  هکلب  دنکیمن ،!
ّدر نآ  هّللا ، ۀـمحر  کیلع و  مالـس  تفگ : رگا  و  تسا ، تّیحت  نیع  ّدر  نیا  کیلع  مالـس  داد : باوج  و  کـیلع ، مالـس  تفگ : رگا  ـالثم 
هب ارنآ  تأـیه  اـی  دـننک  داـیز  نآ  رب  يزیچ  هک  تسا  نیا  زا  ّمعا  نداد  باوج  وـکین  ندرک و  ّدر  رتـهب  و  تسا ، شدوـخ  زا  رتـهب  هب  ّتیحت 

باوج رد  بصن ، تروص  هب  امالـس »  » دـنتفگ وا  هب  اههکئالم  هک  یتقو  ع )  ) میهاربا ترـضح  هکنانچ  دـنهد ، رییغت  رتوکین  رتهب و  تروص 
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يداع و موسر  دهد  قیفوت  نم  هب  ادـخ  رگا  هک  دـنکیم  روطخ  منهذ  هب  دـنکیم . ماود  رب  تلالد  هک  عفر  تروص  هب  مالـس » : » تفگ اهنآ 
. دنوشن نآ  بکترم  فرص ، تداع  يروک و  يور  زا  و  دنشاب ، هاگآ  اهنآ  زا  نیکلاس  هکنیا  ات  میامن  نیودت  ار  ّبحتسم  بادآ 

ضارغا باسح  هب  نینچمه  دنکیم و  یگدیـسر  اهنآ  ياهـشزرا  اهتّیحت و  باسح  هب  دـنوادخ  سپ  ًابیِـسَح  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ 
. دیزیماین ضارغا  اب  ار  اهنآ  سپ  دسریم  اهّتیحت  نآ  رد  امش 

158 ص :  هیآ 87 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(87  ) ًاثیِدَح ِهَّللا  َنِم  ُقَدْصَأ  ْنَم  َو  ِهِیف  َْبیَر  ِۀَمایِْقلا ال  ِمْوَی  یلِإ  ْمُکَّنَعَمْجََیل  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال 
159 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

159 ص :  همجرت ..... :

ادخ زا  رتتسار  هک  تسیک  دروآ و  عمج  تسین  نآ  رد  ّکش  چیه  هک  تمایق  زور  رد  ار  همه  هّتبلا  تسین  وا  زج  ییادـخ  هک  اتکی  يادـخ 
. دیوگ نخس 

159 ص :  ریسفت ..... :

هداـمآ يدـعب  همّدـقم  يارب  ار  نهذ  دـنکیم و  هراـشا  قباـس  تاـیآ  ندروآ ) تّلع  هب   ) لـیلعت هب  تسا و  فاـنیتسا  هلمج  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ـال  ُهَّللا 
. دنکیم

درگ تسین ، زور  نآ  رد  امـش  ندرک  عمج  رد  یّکـش  هنوـگ  چـیه  هک  زیخاتـسر  زور  رد  ار  امـش  ِهِیف  َْبیَر  ـال  ِۀَـمایِْقلا  ِمْوَـی  یلِإ  ْمُکَّنَعَمْجََیل 
. دشابیم موی »  » زا لاح  ای  تسا  فانیتسا  هیف » بیر  ال  ، » دروآیم

: ینعی  ) تسا يراکنا  ماهفتسا  ًاثیِدَح  ِهَّللا  َنِم  ُقَدْصَأ  ْنَم  َو 
. تسا هدنیآ  راکنا  همّدقم  تسا و  هیلاح  هلمج  ای  تسا ، هیلع  مسقم  مسق و  هلمج  رب  فوطعم  هلمج  و  تسا )!؟ رتوگتسار  ادخ  زا  یسک  هچ 

159 ص :  هیآ 88 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(88  ) ًالِیبَس َُهل  َدَِجت  ْنَلَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  َو  ُهَّللا  َّلَضَأ  ْنَم  اوُدْهَت  ْنَأ  َنوُدیُِرت  َأ  اُوبَسَک  اِمب  ْمُهَسَکْرَأ  ُهَّللا  َو  ِْنیَتَِئف  َنیِِقفانُْملا  ِیف  ْمَُکل  امَف 

159 ص :  همجرت ..... :

هب ادـخ  و  دـنرفاک ، نطاب  رد  اهنآ  هچ ، دـیدش ، لئاق  ناشرفک  هب  یهورگ  مالـسا و  هب  یهورگ   ) دـیدش هقرف  ود  نیقفانم  هراـب  رد  امـش  ارچ 
ار هک  ره  ادخ  هک  یتروص  رد  دینک  تیاده  تسا  هدرک  هارمگ  ادخ  هک  ار  یـسک  دـیهاوخیم  امـش  ایآ  دـنادرگزاب  ناشتـشز  لامعا  رفیک 

. تفای یهاوخن  یهار  وا  تیاده  رب  وت  دنک  هارمگ 
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159 ص :  ریسفت ..... :

هک یناـسک  هراـب  رد  دـیوش  قّرفتم  هورگ  ود  هب  امـش  هک  تسین  هتـسیاش  ینعی  رورجم  ریمـض  زا  تسا  لاـح  ِْنیَتَِئف  َنیِِقفاـنُْملا  ِیف  ْمَُکل  اـمَف 
مالسا راهظا  دندمآ و  هّکم  زا  هک  تسا  هدش  لزان  یهورگ  هراب  رد  هیآ  هک  تسا  ع )  ) رقاب ماما  زا  تسا . هدرک  نانآ  رفک  هب  مکح  دنوادخ 

160 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هّکم  هب  سپس  دندرک ،
كرش مالـسا و  رد  اریز  دندرک  فالتخا  اهنآ  اب  گنج  رد  ناناملـسم  و  دندرک ، رفـس  همامی  هب  سپـس  دندومن ، كرـش  راهظا  دنتـشگرب و 

. دنتشاد فالتخا  نانآ ،
. دینادرگزاب ناشتشز  لامعا  رفیک  رفک و  هب  ار  اهنآ  ادخ  ْمُهَسَکْرَأ  ُهَّللا  َو 

. تسا ناشدوخ  درواتسد  لیلد  هب  نآ  اًلِیبَس و  َُهل  َدَِجت  ْنَلَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  َو  ُهَّللا  َّلَضَأ  ْنَم  اوُدْهَت  ْنَأ  َنوُدیُِرت  َأ  اُوبَسَک  اِمب 

160 ص :  هیآ 89 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ُْثیَح ْمُهُوُلْتقا  َو  ْمُهوُذُـخَف  اْوَّلََوت  ْنِإَف  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  اوُرِجاـُهی  یَّتَح  َءاـِیلْوَأ  ْمُْهنِم  اوُذِـخَّتَت  ـالَف  ًءاوَس  َنُونوُکَتَف  اوُرَفَک  اـمَک  َنوُرُفْکَت  َْول  اوُّدَو 
(89  ) ًاریِصَن َو ال  اِیلَو  ْمُْهنِم  اوُذِخَّتَت  َو ال  ْمُهوُُمتْدَجَو 

160 ص :  همجرت ..... :

ادـخ هار  رد  ات  سپ  دیـشاب  رفک  رد  يواسم  ربارب و  همه  ات  دـیوش  رفاک  اهنآ  دـننام  مه  ناناملـسم  امـش  هک  دـننک  وزرآ  نارفاک  ناـقفانم و 
. دینک رایتخا  دیابن  یتسود ، روای و  اهنآ  زا  دیشکب و  هتفرگ  دیتفای  اجک  ره  ار  اهنآ  دیریگن و  تسود  ار  نانآ  دننکن ، ترجه 

160 ص :  ریسفت ..... :

مـسر تداع و  هکنانچ  دیـشاب  يواسم  نانآ  اب  ات  دیوش  رفاک  زین  امـش  هک  دـنهاوخیم  نارفاک  ًءاوَس  َنُونوُکَتَف  اوُرَفَک  امَک  َنوُرُفْکَت  َْول  اوُّدَو 
ریغـص ملاـع  رد  بلطم  نیا  دنـشاب ، وا  قـیرط  رب  زین  مدرم  هک  دراد  تسود  صوـصخم  قـیرط  بهذـم و  بحاـص  ره  هک  اریز  تسا ، مدرم 

هّللا یّلـص  دّمحم  زا  دعب  نوچ  یلو  دشاب ، هدـشن  لزان  اهنآ  دروم  رد  مه  رگا  تسا  تّما  نیقفانم  زا  هیانک  انمـض  تسا ، يراج  زین  ناسنا ) )
، دندرکن ترجه  يولو  يولع و  نامیا  مالسا و  راد  هب  یناسفن  كرش  راد  زا  و  دندش ، ّدترم  ع )  ) ّیلع هراب  رد  وا  راتفگ  راکنا  اب  هلآ  هیلع و 

 ... دراد هراشا  اهنآ  هب 
دیریگن . تسود  نانآ  زا  رگید  درک  مکح  یهارمگ  هب  نانآ  رب  ادخ  هکنیا  زا  دعب  َءاِیلْوَأ  ْمُْهنِم  اوُذِخَّتَت  الَف 

161 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دننک ترجه  ادخ  هار  رد  امش  يوس  هب  نیکرشم  ياهنطو  زا  هکنیا  ات  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُرِجاُهی  یَّتَح 

ای دشاب ، ناطیـش  هب  لیامتم  هک  یئاهتّین  اب  هن  دننک ، ترجه  قداص  ياهتّین  اب  ینعی  تسا ، لعاف  زا  لاح  ای  اوُرِجاُهی  فرظ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف 
. دندرگرب ع )  ) ّیلع يوس  هب  دنوش و  دراو  ع )  ) ّیلع تیالو  رد  دنیآ و  نوریب  كرش  يارس  زا  هک  تسا  نیا  دوصقم 

. دندرک ضارعا  دریگیم ، تروص  ع )  ) ّیلع يوس  هب  نطاب  رد  وت و  يوس  هب  تروص  رد  هک  حیحص  ترجاهم  زا  رگا  اْوَّلََوت و  ْنِإَف 
رد ار  راکنیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هکنانچ  دیـشکب . دـیتفای  اج  ره  دـیریگب و  ار  اهنآ  سپ  ْمُهوُُمتْدَـجَو  ُْثیَح  ْمُهُوُلْتقا  َو  ْمُهوُذُـخَف 
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نیا ناورهن  نیّفص و  لمج و  باحصا  دننام  شنامز  نیّدترم  هب  تبسن  زین  ع )  ) ّیلع دروم  رد  سپ  داد ، ماجنا  شدوخ  نامز  نیّدترم  دروم 
. تسا يراج  مکح 

هک  ) يدّـمحم ّماع  تعیب  اب  دـینکن  تعیب  اهنآ  اب  ینعی  نطاب  رد  هن  دـیریگ و  تسود  ار  اهنآ  رهاظ  هب  هن  ًاریِـصَن  َو ال  اِیلَو  ْمُْهنِم  اوُذِـخَّتَت  َو ال 
. دیریگن يروای  تسود و  نانآ  زا  هکنیا  ای  تسا ،) نطاب  میلست  هک   ) يولع ّصاخ  تعیب  اب  هن  و  تسا ) رهاظ  میلست 

161 ص :  هیآ 90 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ْمُهَطَّلََـسل ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  ْمُهَمْوَق  اُوِلتاُقی  َْوأ  ْمُکُوِلتاـُقی  ْنَأ  ْمُهُروُدُـص  ْتَرِـصَح  ْمُکُؤاـج  َْوأ  ٌقاـثیِم  ْمُهَْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  ٍمْوَق  یلِإ  َنُولِـصَی  َنیِذَّلا  ـَّالِإ 
(90  ) ًالِیبَس ْمِْهیَلَع  ْمَُکل  ُهَّللا  َلَعَج  امَف  َمَلَّسلا  ُمُْکَیلِإ  اْوَْقلَأ  َو  ْمُکُوِلتاُقی  ْمَلَف  ْمُکُولَزَتْعا  ِنِإَف  ْمُکُوَلتاقَلَف  ْمُْکیَلَع 

161 ص :  همجرت ..... :

ای امش  اب  گنج  زا  هک  دنیآ  امش  دزن  دهع  نیا  رب  هک  ای  دنشاب  هتسویپ  رد  تسا  ینامیپ  دهع و  اهنآ  اب  امش  نایم  هک  یموق  هب  هک  نانآ  رگم 
162 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  گنج  زا  دننک و  يراددوخ  ود  ره  دنتسه  امش  نانمشد  هک  ناشدوخ  موق 

امش رب  ار  اهنآ  تساوخیم  ادخ  رگا  دینک . رازراک  دیابن  دناهدش  هدنهانپ  امش  هب  تقیقح  رد  هک  نارفاک  زا  هفیاط  ود  نیا  اب  دنشاب  گنتلد 
يارب ادخ  تروص  نیا  رد  دندش ، میلست  دنتفرگ و  هرانک  امش  اب  گنج  زا  هاگ  ره  سپ  دندرکیم  دربن  امش  اب  ات  درکیم ، طّلسم  ناناملسم 

. تسا هدرکن  حابم  امش  رب  ار  ناشناج  لام و  تسا و  هدوشگن  اهنآ  هیلع  یهار  امش 

162 ص :  ریسفت ..... :

هن دنتسه و  امش  لباقم  رد  هن  اهنآ  دیشاب . هدرک  ظفح  هوجو  عیمج  زا  ار  نامیپ  ات  دیشکب  ار  اهنآ  هن  و  دیریگب ، دوخ  يایلوا  ار  اهنآ  هن  سپ 
تسا و دوجوم  اهریـسفت  رد  هیآ  لوزن  و  لتق . ذخا و  هن  دنتـسه  ارادـم  ّقحتـسم  گنج ، زا  دوخ  یگنتلد  تهج  هب  هکلب  دنـشابیم ، امـش  اب 

. تسا ناسآ  انیب  صخش  يارب  نآ  میمعت 

162 ص :  هیآ 91 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

اوُّفُکَی َمَلَّسلا َو  ُمُْکَیلِإ  اوُْقُلی  َو  ْمُکُولِزَتْعَی  َْمل  ْنِإَف  اهِیف  اوُسِکْرُأ  ِۀَْنتِْفلا  َیلِإ  اوُّدُر  امَّلُک  ْمُهَمْوَق  اُونَمْأَی  َو  ْمُکُونَمْأَی  ْنَأ  َنوُدـیُِری  َنیِرَخآ  َنوُدِـجَتَس 
(91  ) ًانِیبُم ًاناْطلُس  ْمِْهیَلَع  ْمَُکل  اْنلَعَج  ْمُِکئلوُأ  َو  ْمُهوُُمتْفِقَث  ُْثیَح  ْمُهُوُلْتقا  َو  ْمُهوُذُخَف  ْمُهَیِْدیَأ 

162 ص :  همجرت ..... :

هار هاـگ  ره  و  دـنبای ، ینمیا  رفک  راـهظا  هب  دوخ و  موـق  زا  و  مالـسا ) راـهظا  هب   ) امـش زا  دـنهاوخیم  هک  تفاـی  دـیهاوخ  ار  رگید  یهورگ 
زا دـندشن و  امـش  میلـست  هتفرگن  هرانک  امـش  قافن  يزیگناهنتف و  زا  رگا  سپ  دـندرگزاب  دوخ  رفک  هب  دوش  زاب  اـهنآ  رب  كرـش  يرگهنتف و 
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لماک یطّلـست  هورگ  نیا  لام  ناج و  رب  ار  امـش  دیـشکب و  دـیریگب و  دـیتفای  اـجک  ره  ار  اـهنآ  تروص  نیا  رد  دندیـشکن  تسد  ناـترازآ 
. میدیشخب

162 ص :  ریسفت ..... :

163 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . نانآ  مکح  نایب  ناگدنهد و  بیرف  لاح  رب  هیبنت  تسا و  فانیتسا  َنیِرَخآ  َنوُدِجَتَس 
. دنبای ینمیا  امش  زا  دنهاوخیم  هلیح  هعدخ و  هار  زا  ْمُکُونَمْأَی  ْنَأ  َنوُدیُِری 

. دنشاب نمیا  اهنآ  زا  هک  دنوشیم  قفاوم  ناشدوخ  موق  اب  ْمُهَمْوَق  اُونَمْأَی  َو 
. دشابیم رّدقم  لاؤس  باوج  تسا و  فانیتسا  ای  لاح  هلمج  دنتخادرپ ، امش  اب  گنج  هب  نانآ  هاگ  ره  ِۀَْنتِْفلا  َیلِإ  اوُّدُر  امَّلُک 

. دنتساخرب امش  اب  گنج  هب  هدز ، زاب  رس  قافو  راهظا  زا  اهِیف  اوُسِکْرُأ 
هب امش  رب  هدشن و  میلـست  هداتـسیانزاب ، گنج  زا  رگا  ینعی  . ) تسا ینعم  رب  فطع  ْمُهَیِْدیَأ  اوُّفُکَی  َو  َمَلَّسلا  ُمُْکَیلِإ  اوُْقُلی  َو  ْمُکُولِزَتْعَی  َْمل  ْنِإَف 

، دـیتفای اج  ره  ار  اهنآ  سپ  ًانِیبُم  ًاناْطلُـس  ْمِْهیَلَع  ْمَُکل  اْنلَعَج  ْمُِکئلوُأ  َو  ْمُهوُُمتْفِقَث  ُْثیَح  ْمُهُوُلْتقا  َو  ْمُهوُذُـخَف  دـندرک ) يزارد  تسد  گـنج 
. میداد رارق  اهنآ  بیرف  هلیح و  يارب  یتّجح  لیلد و  ای  میداد ، الیتسا  طلست و  اهنآ  رب  ار  امش  هک  دیشکب  دیریگب و 

163 ص :  هیآ 92 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ٍمْوَق ْنِم  َناک  ْنِإَف  اُوقَّدَّصَی  ْنَأ  َّالِإ  ِِهلْهَأ  یلِإ  ٌۀَمَّلَـسُم  ٌۀَیِد  َو  ٍۀَنِمُْؤم  ٍۀَبَقَر  ُریِرْحَتَف  ًأَطَخ  ًانِمُْؤم  َلَتَق  ْنَم  َو  ًأَطَخ  َّالِإ  ًانِمُْؤم  َُلتْقَی  ْنَأ  ٍنِمْؤُِمل  َناک  ام  َو 
ْدِجَی َْمل  ْنَمَف  ٍۀَنِمُْؤم  ٍۀَبَقَر  ُریِرَْحت  َو  ِِهلْهَأ  یلِإ  ٌۀَمَّلَـسُم  ٌۀَیِدَف  ٌقاثیِم  ْمُهَْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  ٍمْوَق  ْنِم  َناک  ْنِإ  َو  ٍۀَنِمُْؤم  ٍۀَبَقَر  ُریِرْحَتَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  َو  ْمَُکل  ٍّوُدَع 

(92  ) ًامیِکَح ًامِیلَع  ُهَّللا  َناک  َو  ِهَّللا  َنِم  ًَۀبَْوت  ِْنیَِعباتَتُم  ِْنیَرْهَش  ُمایِصَف 

163 ص :  همجرت ..... :

هب دـیاب  تشک  ار  ینمؤم  مه  اـطخ  هب  هک  یتروص  رد  دوش  نآ  بکترم  اـطخ  هب  رگم  دـناسر  لـتق  هب  ار  ینمؤم  هک  دـسرن  ار  ینمؤـم  چـیه 
نیا دـشخبب و  لتاق  هب  ار  هید  هثرو ، هکنآ  رگم  دزادرپب  نوخ  بحاص  هب  ار  لوتقم  ياهبنوخ  دـنک و  دازآ  ار  ینمؤم  هدـنب  اطخ  نیا  هراّـفک 
هدنب هک  تسوا  رب  نکیل  دـهدن ) هید  ) لتاق تروص  نیا  رد  دـنبراحم  نمـشد و  امـش  اب  هک  دـشاب  یموق  زا  تسا  نمؤم  هکنآ  اب  رگا  لوتقم 
نوخ بحاص  هب  ار  اهبنوخ  سپ  تسا  هدوب  رارقرب  نامیپ  دهع و  موق  نآ  امـش و  نایم  هک  تسا  یموق  زا  لوتقم  رگا  دنک و  دازآ  ار  ینمؤم 

هتفریذپ ادخ  فرط  زا  هبوت  نیا  درادب . هزور  یلاوتم  هام  ود  یتسیاب  دـباین  ياهدـنب  رگا  دـنک و  دازآ  هراّفک  هب  زین  ار  ینمؤم  هدـنب  هتخادرپ ،
. تسا میکح  اناد و  روما  همه  هب  ریصب و  هاگآ و  نآ  يازج  قلخ و  لامعا  هب  ادخ  تسا و  هدش 

164 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

164 ص :  ریسفت ..... :

. دشابیمن وا  لاح  بسانم  تسین و  حیحص  نمؤم  يارب  ٍنِمْؤُِمل  َناک  ام  َو 
لاح ره  رب  لتاق  ینعی  تسا  لتق  همزـال  زا  ءانثتـسا  هابتـشا . اـطخ و  يور  زا  رگم  ًأَـطَخ  اَّلِإ  دـشکب  ار  ینمؤم  ّقح  نودـب  هک  ًاـنِمُْؤم  َلـُتْقَی  ْنَأ 
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. دشاب اطخ  يور  زا  لتق  هکنیا  رگم  دوشیم  باذع 
َو دشاب  وا  هّرافک  ات  تسوا  هدهع  هب  نمؤم  ياهدنب  يدازآ  تشک ، اطخ  هب  ار  ینمؤم  هک  یـسک  ٍۀَنِمُْؤم و  ٍۀَـبَقَر  ُریِرْحَتَف  ًأَطَخ  ًانِمُْؤم  َلَتَق  ْنَم  َو 

. دورن رده  ناملسم  نوخ  ات  دهد  هید  دیاب  ِِهلْهَأ و  یلِإ  ٌۀَمَّلَسُم  ٌۀَیِد 
. دوشیم قالطا  یبوخ  راک  ره  رب  قّدصت  هک  اریز  وفع ، ببس  هب  دننک  قّدصت  هکنیا  رگم  اُوقَّدَّصَی  ْنَأ  اَّلِإ 

لوتقم دنتـسه ، امـش  نمـشد  هک  یموق  زا  رگا  لاح  یفن . لامجا  رب  تسا  لیـصفت  فطع  لیبق  زا  ٌنِمْؤُم  َوُه  َو  ْمَُکل  ٍّوُدَـع  ٍمْوَق  ْنِم  َناک  ْنِإَف 
. درادن ناملسم  رب  یطّلست  رفاک  اریز  هید ، نودب  ار  ینمؤم  هدنب  ندرک  دازآ  تسا ، لتاق  ندرگ  رب  سپ  ٍۀَنِمُْؤم  ٍۀَبَقَر  ُریِرْحَتَف  دشاب ، نمؤم 
ندرگ رب  نامیپ  ظفح  يارب  دوب  ینامیپ  امش  نیب  رگا  ٍۀَنِمُْؤم و  ٍۀَبَقَر  ُریِرَْحت  َو  ِِهلْهَأ  یلِإ  ٌۀَمَّلَـسُم  ٌۀَیِدَف  ٌقاثیِم  ْمُهَْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  ٍمْوَق  ْنِم  َناک  ْنِإ  َو 

، تسا نآ  نایب  هب  مامتها  تهج  هب  تخادـنا  مّدـقم  ار  هید »  » اجنیا رد  هکنیا  ّتلع  دـنک ، دازآ  ار  ینمؤم  هدـنب  دزادرپب و  هید  هک  تسا  لتاق 
165 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هک  دمآیم  رظن  هب  اریز 

. تسا هّللا  ّقح  هدنب  ندرک  دازآ  ساّنلا و  ّقح  هید  نوچ  تخادنا  ریخأت  قباس  هیآ  رد  و  دشابن ، هتشادن  ياهید  دنتسه  راّفک  اهنآ  نوچ 
هزور دیاب  یپایپ  هام  ود  ادخ ، بناج  زا  هبوت  تهج  ِهَّللا  َنِم  ًَۀبَْوت  ِْنیَِعباتَتُم  ِْنیَرْهَـش  ُمایِـصَف  درکن  ادـیپ  ارنآ  تمیق  هدـنب و  رگا  ْدِـجَی  َْمل  ْنَمَف 

. دریگب
. دنکیم عضو  مکحم  تایاغ  قبط  ار  ماکحا  ًامیِکَح و  تسا  ملاع  ماکحا  عضو  هب  ادخ  ًامِیلَع و  ُهَّللا  َناک  َو 

165 ص :  هیآ 93 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(93  ) ًامیِظَع ًاباذَع  َُهل  َّدَعَأ  َو  ُهَنََعل  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َبِضَغ  َو  اهِیف  ًاِدلاخ  ُمَّنَهَج  ُهُؤازَجَف  ًادِّمَعَتُم  ًانِمُْؤم  ُْلتْقَی  ْنَم  َو 

165 ص :  همجرت ..... :

دنک و نعل  مشخ و  وا  رب  ادخ  دوب . دهاوخ  بّذـعم  دـیواج  نآ  رد  هک  تسا  مّنهج  شتآ  شتازاجم  دـشکب  دـمع  هب  ار  ینمؤم  سک  ره  و 
. دزاس اّیهم  دیدش  رایسب  یباذع 

165 ص :  ریسفت ..... :

دیدش دیعو  بجوم  هک  يدّمعت  تسا و  هدرکن  دیدهت  نآ  هب  ار  هریبک  ناهانگ  نابحاص  زا  کی  چـیه  هک  تسا  يزیچ  هب  دـیدهت  قوف  هیآ 
دشکب ار  وا  هکنیا  هن  دشکب ، دراد  نآ  هب  ملع  هک  یلاح  رد  شندوب و  نمؤم  تهج  زا  ار  نمؤم  هک  تسا  نیا  هدمآ  رابخا  رد  هکنانچ  تسا 
يدـمع لتق  هچ  رگا  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  وا  هنیک  ای  نامیا ) زا  ریغ   ) يرگید تهج  زا  هکنیا  اـی  لدـج  اـی  بضغ ، تهج  زا 

. تسا نآ  رد  اطخ  هبئاش  یفخ ، یهجو  زا  یلو  تسا 
تـسا ماما  هک  ار  شبحاص  هک  یـسک  و  دشاب ، هتـشک  ار  شبحاص  هک  تسا  یـسک  دننام  دشکب ، شنامیا  تهج  زا  ار  ینمؤم  هک  یـسک  و 

دوشیمن  هبوت  هب  ّقفوم  هکنیا  ای  تسین ، هتفریذپ  وا  هبوت  درادن و  شتآ  زا  یئاهر  دشکب 
166 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد و  هبعک ، تحت  يانز  داتفه  زا  ای  انز ، داتفه  زا  اـی  تسا ، اـنز  زا  رتدـیدش  نمؤم  تبیغ  هک  « 1  » هدش دراو  اذـل  و  تسا ، رابخا  رد  هکنانچ 
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تهج زا  ندرک  رکذ  ار  نمؤم  يدب  اریز  میدرک ، رکذ  ارنآ  ام  هک  تسا  يزیچ  بلطم  ّرس  و  تسا . رتدیدش  مراحم  اب  يانز  زا  رابخا  یضعب 
. تسا هریبک  ناهانگ  نیرتگرزب  زا  يدب  هب  ار  ماما  ندرک  رکذ  و  تسا ، شبحاص  يدب  ندرک  رکذ  وا  نامیا 

166 ص :  هیآ 94 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ِهَّللا َدـْنِعَف  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  َضَرَع  َنوُغَْتبَت  ًانِمُْؤم  َتَْسل  َمالَّسلا  ُمُْکَیلِإ  یْقلَأ  ْنَِمل  اُولوُقَت  َو ال  اُونَّیَبَتَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُْمْتبَرَـض  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
(94  ) ًارِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  َناک  َهَّللا  َّنِإ  اُونَّیَبَتَف  ْمُْکیَلَع  ُهَّللا  َّنَمَف  ُْلبَق  ْنِم  ُْمْتنُک  َِکلذَک  ٌةَرِیثَک  ُِمناغَم 

166 ص :  همجرت ..... :

مالـسا راهظا  هک  سک  نآ  رب  و  دـینک ، وجتـسج  قیقحت و  تسود ) نمـشد و  راک  رد   ) دـیور نوریب  ادـخ  نید  هار  رد  نوچ  نامیا  لها  يا 
عاتم زا  دینک و  لالح  دوخ  رب  ار  شناج  لام و  ياهناهب  هب  ات  دیهدن ، رفک  تبسن  دیوگ ) مالس  امش  رب   ) درآ دورف  میلست  رس  امـش  هب  دنک و 
یتقو ات  دوبن  شیب  یمیلـست  راهظا و  نینچمه  رما ، لّوا  مه  امـش  مالـسا  تسادخ . دزن  رامـشیب  مئانغ  هک  دیرب ، تمینغ  هب  يزیچ  ایند  زیچان 
الماک دینک  هچ  ره  هب  ادخ  هک  دینک  قیقحت  دیاب  نونکا  سپ  دیدیسر  نامیا  تقیقح  هب  مالـسا  راهظا  زا  ات  تشاذگ  تّنم  امـش  رب  ادخ  هک 

. تسا هاگآ 

166 ص :  ریسفت ..... :

ار دوخ  ّتین  هک  تسا  نیدهاجم  بیدأت  دیدرک ، رفس  داهج  يارب  ینعی  دیدز  نیمز  هب  ار  ناتیاهاپ  متبرض »  » ُْمْتبَرَض اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
. دنکن هبلغ  ادخ  رما  رب  سفن ، اهنآ  ّتین  رد  هک  يوحن  هب  دننک  حالصا 

__________________________________________________

تبیغ ثحبم  راحبلا ، ۀنیفس  ( 1)
167 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تیاهن دـینکیم  تاـقالم  ار  اـهنآ  هک  یناـسک  دروم  رد  ناـمیا  رفک و  زا  بلطم  ندـش  نشور  روهظ و  بلط  رد  سپ  اُونَّیَبَتَف  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف 
رفک هب  ندرک  ادیپ  نیقی  زا  لبق  ینعی  تسا  یکی  دوصقم  و  تسا ، هدش  هدناوخ  لّمأت  ّینأت و  ینعم  هب  اُونَّیَبَتَف  و  دیهد ، جرخ  هب  ار  شـشوک 

. دینکن لتق  رد  هلجع  نانآ ،
دایقنا و ینعم  هب  هدش  هدناوخ  ملّسلا »  » مالّسلا دیوگ ، مالس  امـش  رب  دروآ و  دورف  میلـست  رـس  هکنآ  رب  َمالَّسلا  ُمُْکَیلِإ  یْقلَأ  ْنَِمل  اُولوُقَت  َو ال 

. دیامن رهاظ  مالسا  راعش  هلیسو  هب  ار  شمالسا  ات  تسا  مالسا  ّتیحت  دوصقم  ای  میلست ،
نشور وا  رما  رد  هکلب  دیسرب ، شلام  هب  ات  دیـشکب  ار  وا  هکنیا  يارب  دینکن  راکنا  ار  وا  مالـسا  ینعی  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  َضَرَع  َنوُغَْتبَت  ًانِمُْؤم  َتَْسل 

. دیشکن ار  وا  یتسین و  نم  وت  هک  دییوگن  وا  هب  دش  رهاظ  ادیپ و  وا  رد  یتسار  راثآ  رگا  سپ  دینک ، وجتسج  يرگ و 
ادخ دزن  سپ  تسوا . تمینغ  زا  رتشیب  هک  دیوشیم  ادخ  بناج  زا  يدایز  ياهتمینغ  ّقحتسم  امـش  تروص  نیا  رد  ٌةَرِیثَک  ُِمناغَم  ِهَّللا  َْدنِعَف 

. تسا هدش  باوج  نیشناج  رما ، ببس  رکذ  و  دوشیم ، هداد  درب  نامرف  ار  وا  یهن  رما و  هک  یسک  هب  هک  تسا  يدایز  ياهتمینغ 
راهظا ناتیاهنابز  اب  ناتیاهلد  ندوب  یکی  هب  ملع  نودـب  ناتیاهنابز  اب  ار  مالـسا  لزلزتم و  دـیدوب و  رفاک  نیا  زا  لـبق  ُلـْبَق  ْنِم  ُْمْتنُک  َِکلذَـک 
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. دیدرکیم
. دیوش روهشم  نامیا  هب  هک  داهن  ّتنم  امش  رب  ادخ  سپ  ْمُْکیَلَع  ُهَّللا  َّنَمَف 

یـضتقم زین  ناتیاهـسفن  هب  هسیاقم  و  تسا ، يرگنـشور  یـضتقم  ادـخ  رما  لاثتما  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  دـیکأت و  يارب  نّیبت  رارکت  اُونَّیَبَتَف 
. تسا يرگنشور 

هک تسا  هدـش  لزان  دـیز  نب  ۀـماسا  دروم  رد  هچ  رگا  هیآ  نیا  دـینک . طایتحا  ناتیاهتّین  لاعفا و  رد  سپ  ًارِیبَخ  َنُولَمْعَت  اـِمب  َناـک  َهَّللا  َّنِإ 
درادن . رفس  هب  لتق و  هب  یصاصتخا  دراد و  تّیمومع  یلو  درکن ، وا  نیتداهش  راهظا  هب  انتعا  تشک و  ار  يدوهی 

168 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

168 ص :  هیآ 95 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َو ْمِِهلاْومَِأب  َنیِدِـهاجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَف  ْمِهِـسُْفنَأ  َو  ْمِِهلاْومَِأب  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنوُدِـهاجُْملا  َو  ِرَرَّضلا  ِیلوُأ  ُْریَغ  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َنوُدِـعاْقلا  يِوَتْـسَی  ـال 
(95  ) ًامیِظَع ًارْجَأ  َنیِدِعاْقلا  یَلَع  َنیِدِهاجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَف  َو  ینْسُْحلا  ُهَّللا  َدَعَو  الُک  َو  ًۀَجَرَد  َنیِدِعاْقلا  یَلَع  ْمِهِسُْفنَأ 

168 ص :  همجرت ..... :

ادخ هار  رد  ناج  لام و  اب  هک  نانآ  اب  دننیـشنزاب  داهج  راک و  زا  هریغ  رقف و  ضرم و  ییانیبان و  دـننام  يرذـع ، چـیهیب  هک  ینانمؤم  زگره 
ماقم هبتر و  ثیح  زا  ناگتـسشن ، رب  ار  لام  ناج و  هب  راکادف  نادـهاجم  دـنوادخ  دوب . دـنهاوخن  ناسکی  نامیا  بتارم  رد  دـننک ، شـشوک 

گرزب یباوث  رجا و  هب  ناگتـسشن ، رب  ار  نادهاجم  تسا و  هدومرف  وکین  هدعو  ار  نامیا  لها  همه  و  تسا . هدیـشخب  يرترب  هبترم و  يدـنلب 
. تسا هداد  يرترب 

168 ص :  ریسفت ..... :

و دوشیم . یشان  اطخ ، لتق  رب  هراّفک  هید و  نمؤم و  يدمع  لتق  رب  دیدهت  زا  هک  تسا  رّدقم  لاؤس  باوج  فنأتسم و  َنوُدِعاْقلا  يِوَتْسَی  ال 
هکنانچ تسا  مولعم  شلاح  هک  اجنآ  زا  و  دوشیم . یشان  تسین ، مولعم  وا  لاح  هک  یسک  اب  تاقالم  ماگنه  نییبت  هب  رما  زا  لاؤس  نینچمه 

نآ هک  هنوگ  نیدب  تشک ، ار  كدف  لها  يدوهی  کی  هک  تسا  دـیز  نب  ۀـماسا  هیآ  لوزن  دروم  اریز  تسا . نینچ  نیا  هیآ  لوزن  دروم  رد 
. دور یناتسهوک  هیحان  هب  ات  دناریم  ار  شنادنفسوگ  هدرک ، عمج  ار  شلام  لایع و  دوب و  هدروآ  مالسا  يدوهی 

یتقو درک ، وا  نتـشک  هب  تردابم  هماسا  هّللا ، لوسر  دّمحم  هّللا  الا  هلا  ال  امـش ، رب  مالـس  تفگ : دید  ار  هماسا  رگـشل  هکنآ  زا  سپ  يدوهی 
دروآ شنابز  رب  هک  ار  هچنآ  هن  یتشادرب ،؟ شلد  زا  هدرپ  یتفاکـش و  ار  وا  لد  ایآ  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تشگرب 

دش . لزان  هیآ  نیا  سپ  یتسناد ، تشذگ  شلد  رد  هک  ار  هچنآ  هن  و  يدرک ، لوبق 
169 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

( جراوخ اب  گنج  رد  ( ) ع  ) ّیلع زا  رذـع  نیمه  اب  دـشکن و  دـیوگب  هّللا  الا  هلا  ـال  هک  ار  یـسک  هک  دروخ  دـنگوس  نآ  زا  دـعب  هماـسا  سپ 
. دومن فّلخت 

هدنامرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  یئاهگنج   ) اههّیرـس زا  یکی  رد  هک  تسا  هدش  لزان  رگید  يدرم  هراب  رد  هیآ  دناهتفگ : یـضعب  و 
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تمدـخ هب  تشک و  ار  وا  درم  نیا  یلو  تفگ  تّیحت  مالـسا ، ّتیحت  اـب  درم  نآ  دوـب ، هنیک  ود  نآ  نیب  هک  دـید  ار  يدرم  درکیم .) نییعت 
. دشخبب ار  وت  ادخ  دومرف : ادخ  لوسر  دشخبب ، ارم  ادخ  هک  نک  رافغتسا  نم  يارب  تفگ : دمآ و  ادخ  لوسر 

نتفرن داهج  هب  نتـسشن و  دـتفایم  قاّفتا  داهج  رد  یهاگ  هک  یتافآ  هب  هّجوت  اب  ایآ  هک  دـیآیم  شیپ  اجنیا  لاؤس  نیا  ياـج  لاـح  ره  هب  و 
. دنتسین يواسم  دننکیم  داهج  هک  یناسک  اب  دنوریمن  داهج  گنج و  هب  هک  یناسک  دومرف : ادخ  سپ  تسین ؟ رتهب 

هدرک و تعیب  ّصاخ  تعیب  اب  هتفریذپ و  زین  ار  ینطاب  توعد  هکنیا  زا  معا  دناهدرک  لوبق  ار  يرهاظ  توعد  هک  یناسک  ینعی  َنِینِمْؤُْملا  َنِم 
رتتسم ریمض  زا  ای  نودعاق »  » زا لاح  تسا و  ّرقتـسم  فرظ  و  دنـشاب ، هدومن  فقوت  یمالـسا  ّماع  تعیب  لوبق  يرهاظ و  توعد  نامه  رد  ای 

. نآ رد 
نوچ دوشیمن  هفرعم  هفاـضا  اـب  هچ  رگا  ریغ »  » ظـفل اریز  دـشاب ، نودـعاق »  » تفـص هک  هدـش  هدـناوخ  عفر  اـب  ریغ »  » ظـفل ِرَرَّضلا  ِیلوُأ  ُْریَغ 

ای سنج  مـال  اـب  هفرعم  نآ  هک  یتروص  رد  دریگیم  رارق  هفرعم  تفـص  هفرعم  مسا  هب  دوش  هفاـضا  یتقو  یلو  دراد  ار  ماـهبا  هجرد  نیرخآ 
هدناوخ بصن  هب  دریگ . رارق  ضیقن  ود  نیب  ریغ »  » ظفل رگا  تسا  نینچمه  و  دنتـسه ، ریغ  دـننام  زین  ود  نآ  هک  دـشاب  هدـش  هفرعم  لوصوم 

« نینمؤم  » تفص هک  تسا  هدش  هدناوخ  ّرج  هب  ءانثتسا و  رب  انب  تسا  بوصنم  ای  نآ ، رد  رتتسم  ریمض  زا  ای  دشاب  نودعاق »  » زا لاح  هک  هدش 
دشاب .

170 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نبا سپ  دوبن ، اجنآ  یسک  ررض  رذع و  نابحاص  زج  دندرک و  فّلخت  كوبت  هوزغ  زا  هک  هدش  لزان  یتعامج  هراب  رد  هیآ  دناهتفگ : یخرب 

، یحو سپ  درادن ؟ داهج  رب  تعاطتسا  هک  یسک  دنک  هچ  هّللا  لوسر  ای  تفگ : دمآ و  درکیم  هیرگ  هک  یلاح  رد  دوب ، انیبان  هک  موتکم  ّما 
هک یـسک  هب  مسق  نک ، قحلم  هیآ  هب  ارنآ  و  ررّـضلا » یلوا  ریغ   » ناوخب دومرف : دـش  فرط  رب  یحو  یتقو  تفرگ  ارف  مّود  راب  يارب  ار  ربمایپ 

. منکیم رظن  هیآ  قحلم  هب  هناش  یگتسکش  ماگنه  نم  تسوا . تسد  رد  مناج 
فرـص تاریخ  هار  رد  ارنآ  دنـشخبیم و  نیدـهاجم  رب  ار  ناشلاوما  هک  ادـخ  هار  رد  نارگراکیپ  ْمِِهلاْومَِأب و  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنوُدِـهاجُْملا  َو 

ناشفاصوا لاعفا و  نینچمه  و  دننکیم ، فرـص  تسا  اهنآ  یقیقح  لاوما  هک  ار  ناشیاوق  و  دـنیامنیم ، قافنا  ناشدوخ  رب  داهج ، رد  هدرک 
. دنهدیمن تبسن  ناشدوخ  هب  ار 

دهاجم جـییهت  ینعم  نیا  و  دـهد ، رارق  اهتضایر  تاریخ و  رد  ار  اهنآ  داهج  دـننک و  هتـسخ  داـهج  رد  ناـشیاهسفن  هکنیا  هب  ْمِهِـسُْفنَأ  َو 
. درادرب تسد  نتسشن  زا  ات  دوریمن ، داهج  هک  تسا  یسک  بیغرت  شداهج و  رد  تسا 

هداد يرترب  ار  نیدهاجم  دنوادخ  دومرف : سپ  ود ؟ نآ  نیب  تسا  قرف  هچ  تسا : هدش  هتفگ  هک  ایوگ  تسا  رّدـقم  لاؤس  باوج  ُهَّللا  َلَّضَف 
. تسا

نآ فصو  رارکت  مکح و  ّتلع  هب  راعـشا  ات  دروآ  رهاظ  مسا  اب  ار  نیدـعاق  نیدـهاجم و  َنیِدِـعاْقلا  یَلَع  ْمِهِـسُْفنَأ  َو  ْمِِهلاْومَِأب  َنیِدِـهاجُْملا 
تساوخ یلاعت  يادخ  نوچ  دروآ  رهاظ  مسا  ار  سفنا  لاوما و  دشاب و  ود  ره  بیغرت  جییهت و  هکنیا  ات  تسا  هدش  يرترب  بجوم  هک  دشاب 

نیب قرف  هکنیا  ات  دـهد  يرترب  نیدـعاق  رب  هجرد  کی  طقف  ار  اهنآ  تساهنآ  دوخب  باـستنا  ماـقم  رد  زونه  سفنا  لاوما و  هک  یتروص  رد 
171 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رب  ار  نیدهاجم  يرترب  اجنآ  رد  اریز  دوش ، رهاظ  يدعب  هیآ  رد  روکذم  نیدهاجم  نیدهاجم و  نیا 

هب ود  نآ  هفاضا  ود و  نآ  هب  حیرـصت  اـب  رگم  دوبن  نکمم  سفنا  لاوما و  تبـسن  ياـقب  هب  هراـشا  تسا و  هدرک  رکذ  تاـجرد  اـب  نیدـعاق 
لاـم اـب  داـهج  تسخن   ) درادیم مّدـقم  شدوخ  رب  ار  لاوما  داـهج ، رد  دـهاجم  نوچ  تسا ، هتـشاد  مّدـقم  سفنا  رب  ار  لاوـما  ناـشدوخ و 
اجنیا رد  و  دروآ ، مّدقم  لّوا  ار  نیدعاق  هکنیا  تّلع  دوشیمن . قّقحم  زین  سفنا  تبـسن  دـشابن ، لاوما  تبـسن  لّوا  ات  یفرط  زا  و  دـنکیم ،)

فـالخ هب  هن ، اـی  دنـسریم  نیدـهاجم  هجرد  هب  اـهنآ  هکنیا  دوـب و  نیدـعاق  لاـح  زا  لاؤـس  هک  اـیوگ  اـجنآ  رد  هک  تـسورنیا  زا  رّخؤـم ،
. دوب مولعم  اهنآ  يرترب  هک  نیدهاجم 
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يواسم ناشدوخ  هب  سفنا  لاوما و  تبـسن  رد  ود  ره  اریز  هجرد ، کی  هب  رگم  تسین  سفنا  لاوما و  هب  دهاجم  دعاق و  نیب  یقرف  هک  نادب 
كرت ار  ناج  لام و  رد  یتحار  نوچ  دـهاجم  اّما  تسا ، هدرکن  كرت  تسا  ناج  لاـم و  ببـس  هب  هک  ار  یتح  ار  نآ  دـعاق  نکل  دنتـسه و 

: هب دـّیقم  ار  يرترب  اجنیا  رد  اذـل  دـشابیم ، هدـنیآ  هیآ  رد  نیدـهاجم  فـالخ  رب  ود  ره  نیا  تسا و  رتـالاب  وا  زا  هجرد  کـی  تسا ، هدرک 
نیرتهب هدعو  ادخ  ینْـسُْحلا  ُهَّللا  َدَعَو  ار  ود  نآ  زا  کی  ره  الُک  َو  تسا . هدرک  رکذ  قلطم  روط  هب  هدنیآ  هیآ  رد  دومن و  هجرد  کی  ًۀَـجَرَد 

. دشابن يرذع  هیحان  زا  نتفرن  گنج  هک  یتروص  رد  داد  ار  باوث 
هتسشن شمالسا  راد  یحاون  رد  نورد  رد  وا  هک  تسا  قداص  زین  نمؤم  هراب  رد  هکلب  درادن  يروص  دهاجم  دعاق و  هب  یـصاصتخا  هیآ  نیا 

نمؤم هراب  رد  زین  و  دشاب . هداتسیا  اجنآ  رد  هدیـسر و  تسا  هنیـس  زا  ترابع  هک  شمالـسا  راد  هب  هکنیا  ای  دشاب ، هتخادرپ  داهج  هب  ای  دشاب 
تبـسن هدیـسر  بلق  هب  هکنیا  ای  دشاب  تباث  وا  رب  سفن  لام و  تبـسن  هدنام  یقاب  سفن  دودح  نامه  رد  هک  یلاح  رد  هّللا  لیبس  یف  دهاجم 

هب دزادنایم و  نوریب  زین  دوخ  زا  ار  دوخ  ناج  لام و  تبسن  هک  یئاج  ات  دنکیم  داهج  ردقنآ  وا  تسا ، هتسسگ  شـسفن  زا  ار  سفن  لام و 
رد دهاجم  يارب  هّتبلا  دنیبیمن . يزیچ  شخیش  زا  ریغ  شدوجو  تکلمم  رد  سپ  دوشیم ، هتشک  ماما  روضح  رد  دوخ  خیش  رد  يانف  ببس 

دیامن . يزور  نینمؤم  عیمج  ام و  هب  ارنآ  دنوادخ  تسا  یتاجرد  بتارم و  شیانف 
172 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا انف  تبسن و  نآ  حرط  ببـس  هب  سفنا  لاوما و  تبـسن  زا  هک  یناسک  ینعی  ار  نیدهاجم  دنوادخ  َنیِدِعاْقلا  یَلَع  َنیِدِهاجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَف  َو 
تسا یگرزب  شاداپ  ًامیِظَع  ًارْجَأ  نآ  داد و  يرترب  ناگتـسشن ، هناخ  رب  ینعی  نیدعاق »  » رب دنتـسه ، دّرجم  سفنا  تافـص و  لاوما و  تبـسن 

. دناهدش جراخ  يّدام  دودح  زا  نیدهاجم  نیا  هک  اریز  دوشیمن ، دودحم  يّدح  هب  هک 

172 ص :  هیآ 96 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(96  ) ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو  ًۀَمْحَر  َو  ًةَرِفْغَم  َو  ُْهنِم  ٍتاجَرَد 

172 ص :  همجرت ..... :

. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  قلخ  هراب  رد  ادخ  هک  تسا  تمحر  شیاشخب و  رظن  زا  تاجرد  نیا 

172 ص :  ریسفت ..... :

. یگرزب ياههبترم  اههجرد و  ٍتاجَرَد 
لخاد تمحر  هار  رد  و  جراـخ ، مـشخ  طخـس و  راد  زا  ناـنآ  هـک  اریز  تـسا ، وا  زا  گرزب  شیاـشخب  نـینچمه  ًۀَـمْحَر و  َو  ًةَرِفْغَم  َو  ُهـْنِم 

. دش هتسناد  نیا  زا  شیپ  درواین ، اجنیا  رد  ار  سفنا  لاوما و  هکنیا  دندش . تمحر  ناشدوخ  دندیدرگ و 
نیدـهاجم صوصخم  ترفغم  تمحر و  هب  یـصاصتخا  تسا و  تمحر  ترفغم و  دـنوادخ  تاذ  تعیبط و  ینعی  ًامیِحَر  ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو 

نآ رد  و  دوشیم ، زین  ّقحتـسم  ریغ  هتفرن ) گنج  هب  هتـسشن و   ) دـعاق لماش  ادـخ  ترفغم  تمحر و  هکلب  درادـن ، دنتـسه  نآ  ّقحتـسم  هک 
. تسا نیدعاق  نتخادنا  عمط  هب  جییهت و 

172 ص :  هیآ 97 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]
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هراشا

اهِیف اوُرِجاُهتَف  ًۀَعِساو  ِهَّللا  ُضْرَأ  ْنُکَت  َْمل  َأ  اُولاق  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِفَعْضَتْسُم  اَّنُک  اُولاق  ُْمْتنُک  َمِیف  اُولاق  ْمِهِسُْفنَأ  یِِملاظ  ُۀَِکئالَْملا  ُمُهاَّفََوت  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(97  ) ًاریِصَم ْتَءاس  َو  ُمَّنَهَج  ْمُهاوْأَم  َِکئلوُأَف 

173 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

173 ص :  همجرت ..... :

دیدوب راک  هچ  رد  هک  دنـسرپ  زاب  ناشیا  زا  ناگتـشرف  نآ  دـنریگ ، ار  ناشناج  ناگتـشرف  نوچ  دـناهدرک ، متـس  دوخ  رب  هک  نانآ  یتسار  هب 
اهنآ زا  دینک ، رفس  نآ  رد  هک  دوبن  روانهپ  ادخ  نیمز  ایآ  دنیوگ  ناگتشرف  میدوب . ناوتان  فیعض و  یمدرم  نیمز  يور  رد  هک  دنهد  خساپ 

. تسا يدب  رایسب  هاگیاج  اهنآ  تشگزاب  تسا و  منهج  ناشیا  ياوأم  دنریذپن و  رذع 

173 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

مّهوت نیا  دینـش  دعاق  يارب  ار  تمحر  ترفغم و  یتقو  هدنونـش  هک  ایوگ  ردقم ، لاؤس  باوج  تسا  فنأتـسم  ُۀَِـکئالَْملا  ُمُهاَّفََوت  َنیِذَّلا  َّنِإ 
سپ تسا ، دعاق  باذع  رکنم  هک  ایوگ  درک  لاؤس  ار  بلطم  نیا  و  دوشیم ، دـعاق  ماسقا  همه  لماش  ادـخ  تمحر  هک  دـمآ  شیپ  وا  يارب 

ْمِهِسُْفنَأ یِِملاظ  ُۀَِکئالَْملا  ُمُهاَّفََوت  َنیِذَّلا  َّنِإ  دومرف : مّهوت  نیا  عفر  يارب  دومن  دیکأت  هّیمـسا  هلمج  و  ّنا »  » ظفل اب  هک  یلاح  رد  یلاعت  يادخ 
راک نیا  رد  هک  دنکیمن  یقرف  و  دندشن ، جراخ  تساهنآ  یناویح  سوفن  هک  كرش  راد  زا  هک  وحن  نیدب  دناهدرک  متـس  ناشدوخ  ّقح  رد 

دنوادخ هک  یناسک  دننام  دنـشاب  رـصاق  ای  دنتـسه ، شتآ  باحـصا  هک  تسا  هداد  هدعو  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  یناسک  دننام  دنـشاب ، رّـصقم 
. تسا هدرک  انثتسا  ار  اهنآ 

اذل دنک ، نایب  نیدهاجم  نیدعاق و  رکذ  زا  دعب  نآ  مدع  تّیدوبع و  رد  ار  ناگدـنب  ماسقا  اجنیا  رد  تسا  هتـساوخ  یلاعت  يادـخ  هک  نادـب 
كرـش راد  رد  هاوخ  تسا  ناـنآ  هراـّما  ياهـسفن  نآ  دـناهدرک و  فّقوت  كرـش  راد  رد  اـی  ناگدـنب  هک ، دومن  حرطم  وحن  نیدـب  ار  بلطم 

ناشیاههناخ زا  ای  هیآ » رخآ  ات  ُۀَِکئالَْملا  ُمُهاَّفََوت  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » دومن هراشا  اهنآ  هب  یلاعت  يادـخ  هک  يروص  مالـسا  راد  رد  ای  دنـشاب  يروص 
یسک بلط  رد  هدروآ و  مالسا  وا  تسد  هب  هک  دنتسه  یسک  بلط  رد  دناهدش و  جراخ  تساهنآ  هراّما  سوفن  عیابط و  ياههناخ  نامه  هک 

نوچ و  هیآ » رخآ  ات  ًارِجاهُم ...  ِِهْتَیب  ْنِم  ْجُرْخَی  ْنَم  َو  : » دومرف درک و  هراشا  اهنآ  هب  دـنوادخ  دـناهتفرگ و  وا  زا  ار  یبلاق  ماـکحا  هک  دنتـسه 
ادـخ هار  رب  زونه  وا  هک  اریز  درواـین ، ار  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  رگید  تسا  مالـسا  هدـننک  بلط  دوشیم  جراـخ  شاهناـخ  زا  هک  یـسک  زا  دوصقم 

تسا . هدیسرن  لوسر  هب  زونه  نوچ  دروآ  ار  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ظفل  و  تسین ،
174 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

سوفن زا  هکنآ  زا  سپ  تیالو  هب  لّسوت  ببـس  هب  نامیا  بتارم  يوس  هب  ادـخ  هار  رب  دـننکیم  ترجه  هک  تسا  یناـسک  دوصقم  هکنیا  اـی 
، دنتسه دهاجم  ای  نانیا  و  دناهدش . جراخ  دوخ  هراّما  سوفن  زا  يوبن  ّماع  تعیب  اب  مالـسا  لوبق  يرهاظ و  توعد  لوبق  ببـس  هب  دوخ  هراّما 

ِلِیبَس ِیف  ْرِجاُهی  ْنَم  َو  دومرف : درک و  اهنآ  هب  هراشا  َنوُدِعاْقلا و  يِوَتْسَی  ال  دومرف : هک  درک  هراشا  اقباس  ود ، نآ  هب  و  دناهتسشن ، داهج  زا  ای 
تـسا نیا  ضرف  اریز  هلوسر » هّللا و  یلا   » دومرفن و  دندش ، جراخ  مالـسا  لوبق  اب  اهنآ  هک  تسا  نیا  ضرف  اریز  جرخی » نم  : » دومرفن ِهَّللا و 
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ادخ هار  رد  مالسا  لوبق  اب  اهنآ  اریز  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  دومرف : دندرک و  لوبق  ار  يرهاظ  توعد  دندش و  جراخ  لوسر  ادخ و  يوس  هب  اهنآ  هک 
. تسا نامیا  قیرط  مالسا  اریز  دندوب ،

174 ص :  ناگداتسرف .....  هکئالم و  يوس  زا  نتفرگ  ناج  دروم  رد  قیقحت 

صخـش رب  نالوسر ، هکئالم و  ای  توملا  کلم  ای  دنوادخ  يوس  زا  اهناسنا  ندناریم  نتفرگ و  ناج  دروم  رد  فلتخم  تایآ  نیب  عمج  هجو 
نارای و نازابرـس و  ياراد  لقع  هک  دوش  هظحالم  هاگ  ره  و  تسا ، ریبک  ملاع  رد  ّقح  دننام  ریغـص  ملاع  رد  لقع  اریز  تسین ، یفخم  هاگآ 
اوق و هب  لقع  رما  هکنیا  و  دـننکیم ، لمع  لـقع  رما  هب  اـهنآ  و  دـننکیمن ، یناـمرفان  دـنک  رما  اـهنآ  هب  لـقع  هچنآ  هک  تسا  هکردـم  ياوق 

تبـسن یقیقح  روط  هب  اهنآ  دوخ  هب  هک  روطنامه  رعاشم  اوق و  نآ  لعف  و  تسا . لقع  زا  يراددوخ  تلهم و  نودـب  اـهنآ  لاـثتما  رعاـشم و 
دوشیم  هداد  تبسن  زاجم  نودب  یقیقح و  روط  هب  زین  لقع  هب  دوشیم  هداد 

175 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دّدـعت ای  یگناگود و  هکنیا  نودـب  دـشاب و  یقیقح  ریغ  يزاجم و  لقع ») هب  تبـسن  اوق - هب  تبـسن   ) باـستنا ود  نیا  زا  یکی  هکنیا  نودـب 

ّسح راک  لعف و  تیؤر ، الثم  دـشابیم ، لقع  لعف  دـشاب  يدّدـعت  زین  تّیثیح  رد  هکنیا  نودـب  اوق  لـعف  هکلب  دـشاب . هتـشاد  دوجو  تبـسن ،
رد هکلب  هیلاع ، هبترم  رد  هن  هرصاب ، هّوق  هبترم  رد  نکل  دشابیم  زین  لقع  لعف  تسا  هرصاب  لعف  هکنیا  تهج  زا  ندید  نامه  تسا و  هرـصاب 

هزادـنا و هّدام و  ياهشـشوپ  زا  دّرجم  ءایـشا ، كرد  ینعی  تسا  لّقعت  زا  ترابع  هیلاع  هبترم  اریز  تسا  لقع  ّصاخ  لعف . شاهیلاـع  هبترم 
. دشابیم نتشاد  لکش  دودح و 

رـشابم یلعف  ره  يارب  نکل  تسا ، یلاعت  يادخ  یناد  ای  دـشاب  یلاع  یلعف ، ره  رد  لعاف  هک  دوشیم  هتـسناد  شنازابرـس  لقع و  هظحالم  اب 
مه دـنوادخ  هب  صّخـشم  لعاف  کی  هلیـسو  هب  لعف  روهظ  نأـشت و  راـبتعا  هب  زین  و  دوشیم ، هداد  تبـسن  وا  هب  لـعف  هک  تسا  یـصوصخم 
هداد تبـسن  وا  ریغ  هب  هک  تسا  یـصوصخم  لـعف  وا  دوخ  هب  صوصخم  هبترم  راـبتعا  رب  صّخـشم  لـعاف  نیا  يارب  دوشیم و  هداد  تبـسن 

نالوسر هکئالم و  رهاظم  رعاشم  اوق و  و  توملا ، کلم  رهظم  سفن  و  صوصخم ، هبترم  رد  تسا  یلاعت  يادخ  رهظم  لقع  سپ  دوشیمن ،
ياهتروص هک  تسا  توملا  کـلم  دـننام  سفن  و  تسا ، ّداوم  زا  اـهتروص  ندروآ  نوریب  رـشابم  هتـشرف ، دـننام  هرـصاب  هّوق  سپ  تسا .

. دروآ نوریب  ّداوم  زا  نآ  هزادنا  رادقم و  اب  ار  صاخ  ياهلّکشت  دودح و  زا  دّرجم 
لعف ریخا  عازتنا  هرـصاب و  هطـساو  هب  تسا  لـقع  لـعف  زین  هیلّوا  عازتنا  هکنیا  اـب  دـنکیم  عازتنا  اـهتروص  زا  ار  تاـّیلک  ادـخ  دـننام  لـقع  و 

یَّفَوَتَی ُهَّللا  ادخ  لوق  رد  راصحنا  تسا و  بتارم  فالتخا  رـشابم و  فالتخا  رابتعا  هب  رابخا  تایآ و  فالتخا  سپ  هطـساو ، نودب  تسادخ 
تسا . حیحص  زین  َسُْفنَْألا 

176 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
زین یناسنا  سوفن  رد  و  دریگیم ، ار  یناسنا  یناویح و  یتابن و  سوفن  هک  يرـشابم  دننام  تسا  سوفن  فالتخا  رابتعا  هب  رـشابم  فالتخا  و 

ضبق توملا  کـلم  ار  اهـسفن  یـضعب  و  دـنکیم ، حور  ضبق  هطـساوالب  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هک  تساـهسفن  زا  یـضعب  سپ  تسا  یبـتارم 
توملا کلم  ضوبقم  تسادخ و  توملا و  کلم  ضوبقم  هکئالم  هدش ) حور  ضبق   ) ضوبقم و  نالوسر . هکئالم و  ار  یـضعب  دـنکیم و 

. تسادخ ضوبقم 
ناشدوخ هب  هک  یناسک  اریز  تسا ، ِهِسْفَِنل  ٌِملاظ  ْمُْهنِمَف  یلاعت : يادـخ  لوق  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  ریغ  اجنیا  رد  سفن  ملظ  زا  دوصقم  و 

. دنشابیم تشهب  هب  موکحم  اجنآ  رد  یلو  دنتسه ، مّنهج  شتآ  هب  موکحم  اجنیا  رد  دناهدرک  ملظ 
جراخ لوسر  ادخ و  يوس  هب  كرـش  هناخ  زا  هدـش و  ناشکرـش  راد  مزالم  هک  دنتـسه  یناسک  اجنیا  رد  سفن  هب  هدـننک  ملظ  زا  دارم  سپ 
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هار رد  هداتـسیا و  اجنآ  رد  نکل  هدـش و  جراخ  لوسر  ادـخ و  يوس  هب  شکرـش  هناخ  زا  هک  تسا  یـسک  اجنآ  رد  دوصقم  یلو  دـناهدشن .
یـسک ریغـص  ملاع  رد  اجنیا  رد  ملاظ  رگید : ترابع  هب  و  تسا . ترجه  داهج و  زا  مورحم  ینیـشن و  هناـخ  موکحم  هدرکن و  ترجه  ادـخ 

سپ دسرب ، مالـسا  لوبق  لوسر و  هب  ات  تسا ، هدشن  جراخ  ردص )  ) شاهنیـس کلم  هب  اجنآ  زا  هدش و  شاهراّما  سفن  هناخ  مزالم  هک  تسا 
. دوشیم دّلخم  ترخآ  مّنهج  رد  گرم  زا  دعب  تسا و  دّلخم  شعبط  مّنهج  رد  وا 

تسا هدرک  لوبق  ار  مالسا  هدیسر و  لوسر  هب  هدش و  جراخ  شاهنیـس  رهـش  هب  شاهراّما  سفن  هناخ  زا  هک  تسا  یـسک  اجنآ  رد  ملاظ  یلو 
داهج هب  شاهنیـس  رهـش  زا  هدرک و  لوبق  ار  تلاسر  ماکحا  هکنیا  تهج  زا  یلو  تسا  هدـش  تّوبن  باتک  ینعی  باتک  ثراو  هکنیا  لیلد  هب 

. درادن ار  تیالو  لیصحت  رد  نیدهاجم  هجرد  یلو  تسا  تشهب  لوخد  هب  موکحم  وا  سپ  تسا ، هدرکن  ترجه  تیالو  لیصحت  رد  ربکا 
177 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دنزیم رود  دـخرچیم و  شدوخ  رود  هب  هک  تسا  سک  نآ  تسا ، هدـش  تیاور  سفن  هب  ملاظ  ریـسفت  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  هک  هچنآ  و 
. میدرک رکذ  ام  هک  تسا  یئانعم  هب  رعشم  و  ... 

ارچ دـیدش و  جراخ  اهيدـیلپ  نیا  اب  هکنیا  ات  دـیدوب  یلاح  هچ  رد  ینعی  دـیدوب  اجک  اهيدـیلپ  اهتفاثک و  نیا  اب  دـنیوگ  ُْمْتنُک  َمِیف  اُولاـق 
. دیدرکن هزیکاپ  دوخ  یناگدنز  رد  ار  ناتسوفن 

ام رب  كرـش  لها  میدوب و  نیمز  يور  فعـضتسم  ام  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِفَعْـضَتْسُم  اَّنُک  دنیوگیم )  ) دـنتفگ دـنروآیم  رذـع  هک  یلاح  رد  اُولاق 
. تشادن ناکما  ام  يارب  ام  لاح  رییغت  هک  يوحن  هب  دندرک  هبلغ 

، دینک ترجاهم  ات  دوبن  عیـسو  ادـخ  نیمز  رگم  اهِیف  اوُرِجاُهتَف  ًۀَعِـساو  ِهَّللا  ُضْرَأ  ْنُکَت  َْمل  َأ  دـنیوگیم  ناشیا  هب  اهنآ  رذـع  ّدر  باب  زا  اُولاق 
ریغص ملاع  نیمز  ریبک و  ملاع  نیمز  زا  تسا  معا  نیمز  و  دوب ، نکمم  هک  اجنآ  زا  ترجاهم  دوبن  نکمم  ناتدوخ  نیمز  رد  رییغت  رگا  ینعی 

. میقتسم ریغ  میقتسم و  زا  اهنآ  زییمت  و  فلتخم ، ياهّتلم  ماکحا  نیمز  اهنآ و  لاوحا  ریس  ایبنا و  بتک  نیمز  و 
لوزن ّتیـصوصخ  نیب  یتافانم  نخـس  نیا  تسا ، یهاگیاج  دب  نآ  تسا و  خزود  نانآ  ياج  سپ  ًاریِـصَم  ْتَءاس  َو  ُمَّنَهَج  ْمُهاوْأَم  َِکئلوُأَف 

. تسا هدش  هراشا  نآ  هب  رابخا  رد  هک  تسا  يزیچ  اب  قفاوم  نآ  و  درادن ، میدرک  رکذ  هک  نآ  میمعت  هیآ و 

177 ص :  هیآ 98 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(98  ) ًالِیبَس َنوُدَتْهَی  َو ال  ًۀَلیِح  َنوُعیِطَتْسَی  ِناْدلِْولا ال  َو  ِءاسِّنلا  َو  ِلاجِّرلا  َنِم  َنیِفَعْضَتْسُْملا  َّالِإ 

177 ص :  همجرت ..... :

نآ زا  دوخ  تاجن  يارب  یهار  دوبن و  اهنآ  رب  ياهراچ  زیرگ و  هک  دـندوب  ناوتان  یتسار  هب  هک  ناکدوک  نانز و  نادرم و  زا  هورگ  نآ  رگم 
. دنتفاییمن رفک  زا  و 

178 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

178 ص :  ریسفت ..... :

زا ّمعا  رگا  تسا و  عطقنم  ءانثتسا  دنتسه  رّـصقم  هک  دنـشاب  یناسک  سفن ، هب  نیملاظ  رگا  ِناْدلِْولا  َو  ِءاسِّنلا  َو  ِلاجِّرلا  َنِم  َنیِفَعْـضَتْسُْملا  اَّلِإ 
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هب تردق  یلمع  يرظن و  هّوق  بسح  رب  تسا  میقم  هدنام و  سفن  كرش  راد  رد  هک  یسک  اریز  تسا . لصّتم  ءانثتـسا  دشاب  رـصاق  رّـصقم و 
. تسا رصاق  یمّود  رّصقم و  یلّوا  دناوتیمن  ای  تسا  هتشادن  ای  تسا و  هتشاد  ارنآ  زا  جورخ 

دوشیم دـنوادخ  تاضافا  عنام  هک  يزیچ  نآ  زا  ار  شبلق  هک  درادـن  یلامعا  رب  تردـق  یلمع ، هّوق  بسح  رب  هک  تسا  یـسک  فعـضتسم 
هراشا ار  ًۀَلیِح  َنوُعیِطَتْسَی  ال  ترابع : نآرق ، نیرـسفم  اذل  درادن ، ار  لطاب  ّقح و  نیب  زییمت  رب  تردق  يرظن ، هّوق  بسح  رب  و  دنادرگ ، كاپ 

هک دننادیم  یناسک  نآ  هب  هراشا  ار  اًلِیبَس  َنوُدَتْهَی  َو ال  ترابع  و  دنرادن - ار  لمع  بسح  رب  یشیدنا  هراچ  یئاناوت  هک  دننادیم  یناسک  هب 
نامه هب  نآ  و  دوشیم ، ریـسفت  تسا ، هدینـشن  ار  یبهذم  نید و  هک  یـسک  هب  فعـضتسم  زین  یهاگ  دـنرادن . ییاناوت  يرظن  هّوق  تهج  زا 

. هدنناهاگآ دوجو  مدع  تهج  زا  ای  تسا ، ترطف  لصا  تهج  زا  ای  زجع  هک  اریز  ددرگیم ، رب  لّوا  ینعم 

178 ص :  هیآ 99 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(99  ) ًاروُفَغ اوُفَع  ُهَّللا  َناک  َو  ْمُْهنَع  َوُفْعَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَسَع  َِکئلوُأَف 

178 ص :  همجرت ..... :

. تسا ناگدنب  هدنزرمآ  هدنشخب و  دنوادخ  دنشابیم ، ناشناهانگ  زا  دنوادخ  شیاشخب  هب  راودیما  اهنآ 

178 ص :  ریسفت ..... :

، كرـش راد  رد  نانآ  ندوب  میقم  زا  دـنوادخ  هک  دـشاب  ْمُْهنَع  َوُفْعَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَـسَع  دـناهدشن  جراخ  ناشکرـش  راد  زا  هکنیا  اب  اهنآ  َکـِئلوُأَف 
. درذگرد

تسا . ّتلع  فطع  لیبق  زا  نایب  نیا  تسا ، راگزرمآ  هدنیاشخب و  ادخ  هک  ًاروُفَغ  اوُفَع  ُهَّللا  َناک  َو 
179 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

179 ص :  هیآ 100 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َعَقَو ْدَقَف  ُتْوَْملا  ُهْکِرُْدی  َُّمث  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ًارِجاهُم  ِِهْتَیب  ْنِم  ْجُرْخَی  ْنَم  َو  ًۀَعَس  َو  ًارِیثَک  ًامَغاُرم  ِضْرَْألا  ِیف  ْدِجَی  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْرِجاُهی  ْنَم  َو 
(100  ) ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو  ِهَّللا  یَلَع  ُهُرْجَأ 

179 ص :  همجرت ..... :

هاگیاج شیاهراک  شیاشگ  شیاسآ و  يارب  نیمز  رد  دشیدنین  تبرغ  یگراوآ و  زا  دنک و  ترجه  دوخ  نطو  زا  ادخ  هار  رد  یسک  ره  و 
رد دیآ و  نوریب  نامیا  ماقم  ظفح  لوسر و  ادخ و  يوس  هب  ترجه  يارب  دوخ » رهش   » شیوخ هناخ  زا  یسک  هاگ  ره  تفای و  دهاوخ  رایسب 
رب هتسویپ  ادخ  درک و  دهاوخ  لّضفت  تمحر و  وا  رب  ادخ  نیقی  هب  ینعی  تسادخ  رب  یسک  نینچ  باوث  رجا و  دسر  ارف  ار  يو  گرم  رفس ،
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. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  قلخ 

179 ص :  ریسفت ..... :

هناخ زا  هک  ار  یسک  لاح  تساوخ  دش  غراف  دنتسه  نّطوتم  كرش  راد  رد  هک  رصاق  رّصقم و  لاح  نایب  زا  یتقو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْرِجاُهی  ْنَم  َو 
بلط رد  شاهراّما  سفن  هناخ  زا  نطاب  رد  ای  و  دوشیم ، جراخ  شیروص  نطو  هناخ  زا  رهاظ  رد  ای  وا  و  دـنک ، نایب  دوشیم  جراـخ  كرش 

. تسا ماما  ای  ّیبن  نذا  اب  نانمشد  نتخانش  مالسا و  لوبق  زا  دعب  داهج  نوچ  تسین  وا  يارب  يداهج  دوشیم و  جراخ  مالسا 
اب داهج  رجاهم ، نیا  يارب  و  دیامن ، ترجاهم  شايونعم  ای  يروص  هناخ  زا  نامیا  بلط  رد  شمالسا  زا  دعب  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکنیا  ای 
ای رما ، ریغ  هب  رطاخ  یگتـسباو  نودـب  رما  ضحم  هب  دـشاب  سفنا  لاوما و  زا  یناف  ای  سفنا ، لاوما و  اـب  اـی  دوشیم  رّوصت  دراد  هک  یبتارم 

رکذ دوشیم  جراخ  كرش  راد  يوس  هب  شنامیا  راد  ای  مالـسا  راد  زا  هک  ار  یـسک  و  دنک . داهج  ادخ  يارب  طقف  دشاب و  یناف  رما  زا  یّتح 
هراشا هیآ  نیا  هب  هّللا  لیبس  یف  مالـسا  زا  دعب  رجاهم  هب  و  دوشیم ، هدافتـسا  فلاخم  موهفم  زا  نآ ) مکح   ) درکن و انتعا  نآ  هب  نوچ  درکن 

ِهَّللا . ِلِیبَس  ِیف  ْرِجاُهی  ْنَم  َو  هک  دومن 
180 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دش هتفگ  نیا  زا  شیپ  نآ  يارب  هک  تسا  یناعم  نآ  همه  ضرا »  » زا روظنم  ِضْرَْألا ...  ِیف  ْدِجَی 
رد هک  نیمز  زا  تسا  یّلحم  نآ  زا  دوصقم  و  تسا ، رارف  ّلحم  نتفر و  ّلـحم  ینعم  هب  تسا و  كاـخ  نآ  تسا و  ماـغر »  » زا ًارِیثَک  ًاـمَغارُم 

. دوش هدیلام  كاخ  هب  نانمشد  غامد  هک  يوحن  هب  دنزادرپیم  حیرفت  جّرفت و  هب  اجنآ 
مّدـقم ار  مالـسا  زا  دـعب  رجاهم  لاح  نایب  و  ینطاب ، يرهاظ و  ریـس  رد  ای  شتـشیعم ، رد  اـی  شدوخ ، رد  اـی  نیمز  رد  هعـسوت  ینعی  ًۀَعَـس  َو 
مالسا يوس  هب  هک  یسک  هب  و  تسا . رّخؤم  هبتر  رد  هچ  رگا  نآ ، تفارش  تهج  زا  مالسا  يوس  هب  دوشیم و  جراخ  هک  یـسک  رب  تخادنا 

: یلاعت يادخ  لوق  هب  دومن  هراشا  دوشیم  جراخ 
. دوش جراخ  انطاب  ارهاظ و  شاهناخ  زا  هک  یسک  ِِهْتَیب و  ْنِم  ْجُرْخَی  ْنَم  َو 

یسک هک  دنکب  نیا  هب  هراشا  ات  دومن  رکذ  ار  هّللا » یلا   » ظفل دشاب  وا  لوسر  ادخ و  يوس  هب  رجاهم  هک  یلاح  رد  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ًارِجاهُم 
هب یهتنم  نوچ  دوریم . ادخ  يوس  هب  یصخش  نینچ  دوریم  تلاسر  يوس  هب  مالسا  بلط  رد  هک  یلاح  رد  دوش  جراخ  كرش  تیب  زا  هک 

. درکن رارکت  ار  یلا »  » ظفل اذل  تسادخ ، رهظم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  هکنیا  يارب  زین  و  دوشیم ، ادخ 
. دیابر رد  ار  وا  ینطاب ، يرهاظ و  لیبس  رد  رارطضا  هب  ای  یهلا و  هبذج  اب  ارایتخا  هچ  گرم  سپس  ُتْوَْملا و  ُهْکِرُْدی  َُّمث 

. تسا نانآ  يارب  یّمات  تراشب  نآ  رد  و  دوش ، لّفکتم  ار  وا  رجا  ادخ  ریغ  هک  تسین  هتسیاش  ینعی  ِهَّللا  یَلَع  ُهُرْجَأ  َعَقَو  ْدَقَف 
نودب ار  شرجا  هکنیا  هب  دنکیم ، محر  وا  هب  و  تسا ، هدشن  لیاز  وا  زا  هک  ار  ییاهیدب  دیاشخبیم  دـنوادخ  سپ  ًامیِحَر  ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو 

ای درم . هار  رد  دش و  جراخ  هنیدـم  يوس  هب  هّکم  زا  هک  یتقو  رد  تسا  هزمح  نب  بدـنج  هراب  رد  هچ  رگا  هیآ  لوزن  و  دـیامن . اطع  هطـساو 
درادن . نآ  میمعت  اب  تافانم  ّتیصوصخ  نیا  یلو  درم . هار  رد  دش و  جراخ  هنیدم  يوس  هب  هک  تسا  یشاجن  هراب  رد 

181 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: دومرف سپ  دنک ، نایب  تدابع  رد  ار  نانآ  مکح  تساوخ  دومن  رکذ  ار  نارجاهم  نادهاجم و  یتقو 

181 ص :  هیآ 101 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا
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ًانِیبُم اوُدَع  ْمَُکل  اُوناک  َنیِِرفاْکلا  َّنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمُکَِنتْفَی  ْنَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإ  ِةالَّصلا  َنِم  اوُرُصْقَت  ْنَأ  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسیَلَف  ِضْرَْألا  ِیف  ُْمْتبَرَض  اذِإ  َو 
(101)

181 ص :  همجرت ..... :

جنر هب  ار  امش  نارفاک  هک  دیشاب  هتشاد  ارنآ  میب  هاگ  ره  دیرآ  ياجب  هاتوک  ار  زامن  هک  تسین  امش  رب  یکاب  دیـشاب  رفـس  رد  هک  یماگنه  و 
. تسا راکشآ  الماک  امش  اب  راّفک  ینمشد  هک  دنزادنا . تکاله  و 

181 ص : ریسفت ..... :

حانج یفن  و  درادـن ، ناـیب  هب  جاـیتحا  نآ  تّیفیک  رـصق و  طیارـش  ِةـالَّصلا  َنِم  اوُرُـصْقَت  ْنَأ  ٌحاـنُج  ْمُْکیَلَع  َْسیَلَف  ِضْرَأـْلا  ِیف  ُْمْتبَرَـض  اذِإ  َو 
زا جرح  سأب و  یفن  هک  دـیوگیم  نخـس  كولم  بادآ  فرع و  تابطاخم  قیرط  رب  یلاعت  يادـخ  اریز  درادـن ، رـصق  بوجو  اـب  یتاـفانم 

و دوشیم ، لصاح  ادخ  هب  هّجوت  نآ  ببـس  هب  هک  تسا  يزیچ  زامن  هک  یتسناد  هکنآ  زا  سپ  و  دنکیم . هدارا  رما  نآ  زا  دنکیم و  يزیچ 
ود نآ  زا  هک  یبلاق  یبلق و  لامعا  سپـس  دشابیم ، شتفالخ  و  ع )  ) ّیلع سپـس  وا ، تیالو  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  زامن ، رد  لصا 

. یهدب میمعت  ار  رصق  ةالص و  رفس و  يانعم  یناوتیم  رگید  دوشیم ...  یلاعت  يادخ  هب  هّجوت  ببس  تسا و  هدش  هتفرگ 
لاح رد  رصق  بوجو  اب  یتافانم  سپ  دشاب  مکح  دییقت  هکنیا  هن  تسا  رصق  عیرشت  رد  تمکح  هب  هراشا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمُکَِنتْفَی  ْنَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإ 

رابتعا مدع  رابتعا و  و  تسا ، تالمجم  ریاس  دننام  موهفم  بسح  رب  نآ  هکلب  تسین ، مّلسم  طرش ، موهفم  تّیجح  نآ  رب  هوالع  درادن ، نما 
ناـیب هیآ  نیا  زا  دـعب  فوخ  زاـمن  هکنیا  لـیلد  هب  دـشاب  نآ  رـصق  فوخ و  زاـمن  دوـصقم  هک  تسا  لـمتحم  و  تسا . هنیرق  هب  جاـتحم  نآ 

. دناهدرک نایب  ام  يارب  هک  دوشیم  تالمجم  لیبق  زا  رفس  رد  زامن  قلطم  رصق  و  دوشیم ،
. لیلعت عضوم  رد  تسا  فانیتسا  ًانِیبُم  اوُدَع  ْمَُکل  اُوناک  َنیِِرفاْکلا  َّنِإ 

182 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

182 ص :  هیآ 102 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

يرْخُأ ٌۀَِفئاط  ِتْأَْتل  َو  ْمُِکئارَو  ْنِم  اُونوُکَْیلَف  اوُدَجَس  اذِإَف  ْمُهَتَِحلْـسَأ  اوُذُخْأَْیل  َو  َکَعَم  ْمُْهنِم  ٌۀَِفئاط  ْمُقَْتلَف  َةالَّصلا  ُمَُهل  َتْمَقَأَف  ْمِهِیف  َْتنُک  اذِإ  َو 
ًةَدِحاو ًۀَْلیَم  ْمُْکیَلَع  َنُولیِمَیَف  ْمُِکتَِعْتمَأ  َو  ْمُِکتَِحلْسَأ  ْنَع  َنُولُفْغَت  َْول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّدَو  ْمُهَتَِحلْسَأ  َو  ْمُهَرْذِح  اوُذُخْأَْیل  َو  َکَعَم  اوُّلَُصْیلَف  اوُّلَُصی  َْمل 

ًانیِهُم ًاباذَع  َنیِِرفاْکِلل  َّدَعَأ  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکَرْذِـح  اوُذُـخ  َو  ْمُکَتَِحلْـسَأ  اوُعَـضَت  ْنَأ  یـضْرَم  ُْمْتنُک  َْوأ  ٍرَطَم  ْنِم  ًيذَأ  ْمُِکب  َناک  ْنِإ  ْمُْکیَلَع  َحانُج  َو ال 
(102)

182 ص :  همجرت ..... :

نوچ دنتسیا و  زامن  هب  حّلـسم  وت  اب  یهاپـس  دیاب  يراد ، اپب  نانآ  رب  زامن  یـشاب و  هاپـس  نایم  رد  وت  صخـش  داهج ، ياهرفـس  رد  هاگ  ره  و 
اریز هحلـسا  اب  گنج و  سابل  اب  هّتبلا  دـنیآ . زامن  هب  دـناهدناوخن  زامن  هک  یهورگ  هتفر  ینابهگن  يارب  هاپـس  نیا  دـنرآ  ياجب  زامن  هدـجس 

یناراب هکنانچ  دنوش . روهلمح  امش  رب  رابکی  هب  ناهگان  هک  دینک  تلفغ  دوخ  بابسا  هحلسا و  زا  امش  هک  دنراد  راظتنا  زور  نآ  رد  نارفاک 
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يارب ادخ  هک  دیـشاب  رذح  رب  نمـشد  زا  هّتبلا  یلو  دیراذگ  ورف  هحلـسا  تسین  یکاب  دزادنا  جـنر  هب  حالـس  نتفرگرب  زا  ار  امـش  یـضرم  ای 
. تسا هتخاس  اّیهم  هدننک  راوخ  تخس  یباذع  نارفاک 

182 ص :  ریسفت ..... :

ْمُقَْتلَف یتفرگ ، هدـهعب  ار  اهنآ  زامن  تماما  َةالَّصلا و  ُمَُهل  َتْمَقَأَـف  يدوب  اـهنآ  ناـیم  رد  فوخ  ترفاـسم و  نیح  رد  رگا  ْمِهِیف و  َْتنُک  اذِإ  َو 
هدافتـسا مازتلا  هب  هک  هدـننک  گنج  هفیاط  نآ  وت و  اب  ْمُهَتَِحلْـسَأ  اوُذُـخْأَْیل  َو  َکَعَم  دنتـسیا ، اپ  رب  اهنآ  زا  ياهفئاـط  زاـمن  يارب  ْمُْهنِم  ٌۀَِـفئاط 

. دنریگرب شیوخ  ياههحلسا  دنناوخیم ، زامن  هک  یهورگ  ای  دوشیم ،
دنناوخیم . زامن  هک  اهنآ  ینعی  اوُدَجَس  اذِإَف 

183 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنشاب هدننک ، گنج  هورگ  اُونوُکَْیلَف 

. ناوخ زامن  هورگ  درگ  رب  ْمُِکئارَو  ْنِم 
هب و  دـندرک ، مامت  وت  اب  ار  ناشزامن  هدـنرازگزامن  هورگ  و  مّود ، مایق  رد  يدـش  نانآ  رظتنم  هکنآ  زا  سپ  اوُّلَُـصی  َْمل  يرْخُأ  ٌۀَِـفئاط  ِتْأَْتل  َو 

. دنتفر دوخ  فقوت  ياهلحم 
کی هک  وحن  نیدب  دننک  مامت  ارناشزامن  ات  ینامب  اهنآ  رظتنم  وت  نتـسشن  دوعق و  رد  دـننک و  ءادـتقا  وت  هب  مایق  رد  هکنیا  هب  َکَعَم  اوُّلَُـصْیلَف 

. دندش قحلم  وت  هب  دوعق  رد  هکنآ  زا  دعب  یهد  مالس  اهنآ  اب  سپس  دنناوخب ، رگید  تعکر 
زامن هب  لوغـشم  هک  یهورگ  ای  دناهدناوخن ، زامن  هک  یناسک  فقوم  رد  دنداتـسیا  دندناوخ و  زامن  هک  یهورگ  ینعی  ْمُهَرْذِـح  اوُذُـخْأَْیل  َو 

. دنریگرب ار  دوخ  هحلسا  دنتسه ،
. لیلعت عضوم  رد  تسا  فانیتسا  ًةَدِحاو  ًۀَْلیَم  ْمُْکیَلَع  َنُولیِمَیَف  ْمُِکتَِعْتمَأ  َو  ْمُِکتَِحلْسَأ  ْنَع  َنُولُفْغَت  َْول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّدَو  ْمُهَتَِحلْسَأ  َو 

. حالس ینیگنس  يارب  ٍرَطَم  ْنِم  ًيذَأ  ْمُِکب  َناک  ْنِإ  ْمُْکیَلَع  َحانُج  َو ال 
. دیدش فیعض  حالس  ندرک  لمح  زا  ای  یضْرَم  ُْمْتنُک  َْوأ 

نتشاذگ نیمز  هک  دمآ  شیپ  مّهوت  نیا  دومن  هغلابم  لاح  ره  رد  هحلسا  نتفرگ  ندوب و  رذح  رب  يرادیب و  رد  نوچ  ْمُکَتَِحلْـسَأ  اوُعَـضَت  ْنَأ 
: دومرف دومن و  عفر  ار  مّهوت  نآ  سپ  تسین ، تسرد  یلاح  چیه  رد  حالس 

دیریگرب . ار  دوخ  هحلسا  و  دیوشن ، جراخ  طایتحا  قیرط  زا  لاح  نیا  اب  یلو  ْمُکَرْذِح  اوُذُخ  َو 
184 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

حالـس نتفرگ  طایتحا و  هب  رما  اذل  و  دوشیم ، هدامآ  نارفاک  يارب  امـش  تسد  اب  ياهدننک  راوخ  باذع  ًانیِهُم  ًاباذَع  َنیِِرفاْکِلل  َّدَـعَأ  َهَّللا  َّنِإ 
رگا هیآ  و  دشاب ، لیلعت  هلزنم  هب  دناوتیم  نیا  رب  انب  و  دنک ، باذع  ار  اهنآ  امش  هلیسو  هب  دنوادخ  ات  دیوشن  هدنامرد  لصأتسم و  ات  دنکیم 

. درادن شمکح  میمعت  اب  یتافانم  یلو  تسا  هدش  لزان  عاقّرلا  تاذ  ای  هّیبیدح  هوزغ  رد  هچ 

184 ص :  هیآ 103 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ًاتُوقْوَم ًاباتِک  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َْتناک  َةالَّصلا  َّنِإ  َةالَّصلا  اوُمِیقَأَف  ُْمْتنَنْأَمْطا  اَذِإَف  ْمُِکبُونُج  یلَع  َو  ًادوُُعق  َو  ًاماِیق  َهَّللا  اوُرُکْذاَف  َةـالَّصلا  ُُمْتیَـضَق  اذِإَـف 
(103)
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184 ص :  همجرت ..... :

دای ار  ادخ  دیناوت  هک  لاح  ره  رد  و  هدیباوخ )  ) ولهپ رب  هتـسشن و  هداتـسیا و  لاح  همه  رد  زاب  دـینک  لصاح  تغارف  زامن  زا  هک  هاگنآ  سپ 
. تسا مزال  بجاو و  یمکح  نامیا  لها  يارب  زامن  هک  دیرآ  ياجب  لماک  زامن  لاح  نآ  رد  دیدش  نمیا  نمشد  بیسآ  زا  هک  سپس  دینک ،

184 ص :  ریسفت ..... :

گنج نیح  رد  دیوشن و  لفاغ  ادـخ  رکذ  زا  دـیدرک  ادا  ار  زامن  یتقو  ینعی  ْمُِکبُونُج  یلَع  َو  ًادوُُعق  َو  ًاماِیق  َهَّللا  اوُرُکْذاَف  َةالَّصلا  ُُمْتیَـضَق  اذِإَف 
هک هاگ  ره  هکنیا  ای  دینک ، دای  ار  ادخ  لاوحا  عیمج  رد  هکلب  دیروآ  ياجب  گنج  زا  دعب  شبادآ  بدا و  اب  ار  ادـخ  رکذ  هک  دـیوشن  رظتنم 

دیتسناوت هک  یلاح  ره  رب  دیناوخب  زامن  سپ  دیهد ، ماجنا  ار  زامن  تارّرقم  همه  دیتسناوتن  دیناوخب و  زامن  فوخ  تّدش  تقو  رد  دـیتساوخ 
: دیامرفیم هک  ادخ  لوق  هنیرق  هب 

ره ای  دینک ، مامت  رفـس  رد  نآ  رّرقم  بادآ  طیارـش و  اب  ار  زامن  ینعی  َةالَّصلا  اوُمِیقَأَف  دیدش  نمیا  فوخ  تّدـش  زا  هک  هاگنآ  ُْمْتنَنْأَمْطا  اَذِإَف 
دینک . مامت  نآ  تاعکر  مامتا  اب  ار  زامن  دیدش  نئمطم  ناتتماقا  لحم  رد  ای  ناتیاهنطو  رد  هک  تقو 

185 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ینعم تسا و  تاقوا  رد  ضورفم  ینعم  هب  توقوم  اریز  تسا ، اباتک »  » دـیکأت توقوم »  » ظفل ًاتُوقْوَم  ًاباتِک  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َْتناک  َةـالَّصلا  َّنِإ 

اریز لاوحا ، زا  یلاح  ره  رد  نآ  كرت  مدـع  زامن و  ظفح  رد  میدرک  دـیکأت  ام  ینعی  یندـش ، بجاو  تسا  هدـش  بجاو  هک  تسا  نیا  نآ 
. تسا هدیسر  بوجو  رد  لامک  ّدح  ات  نآ 

185 ص :  هیآ 104 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(104  ) ًامیِکَح ًامِیلَع  ُهَّللا  َناک  َو  َنوُجْرَی  ام ال  ِهَّللا  َنِم  َنوُجْرَت  َو  َنوَُملَْأت  امَک  َنوَُملْأَی  ْمُهَّنِإَف  َنوَُملَْأت  اُونوُکَت  ْنِإ  ِمْوَْقلا  ِءاِغْتبا  ِیف  اُونِهَت  َو ال 

185 ص :  همجرت ..... :

امـش تسد  زا  زین  اهنآ  دیتفایم  تمحز  جنر و  هب  نانآ  زا  امـش  رگا  هک  دینک  یلهاک  یتسـس و  نانمـشد  راک  رد  ندرک  بیقعت  زا  دـیابن  و 
. تسا میکح  اناد و  ادخ  دنرادن و  يدیما  اهنآ  دیراودیما و  ادخ  فطل  هب  امش  هکنیا  زج  دنشکیم  جنر 

185 ص :  ریسفت ..... :

موق نآ  رب  طّلـست  دروم  رد  دینک  تظفاحم  زامن  رب  ینعی  دوشیم  هدیمهف  زامن  بوجو  دیکأت  زا  هک  هچنآ  رابتعا  هب  تسا  فطع  اُونِهَت  َو ال 
. دیهدن جرخب  یتسس  و 

. دنوش میلست  ای  دینک  ریسا  ای  دیشکب  ار  اهنآ  هکنیا  ات  ِمْوَْقلا  ِءاِغْتبا  ِیف 
جـنر و هک  ببـس  نادـب  داهج  رب  تسا  نانآ  عیجـشت  تسا و  یهن  لیلعت  ياج  رد  فانیتسا و  َنوَُملْأَت  امَک  َنوَُملْأَی  ْمُهَّنِإَف  َنوَُملَْأت  اُونوُکَت  ْنِإ 

. دنراد شاداپ  دیما  ادخ  زا  نادهاجم  نوچ  تسا ، رتشیب  نارفاک  جنر  هکلب  تسین . نارفاک  تمحز  جنر و  زا  رتشیب  ناناملسم  تمحز 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1135 

http://www.ghaemiyeh.com


مدـع نامیا و  رب  امـش  تابث  امـش و  لاح  هب  هک  ار  هچنآ  دـنادیم  دـنوادخ  سپ  ًامیِکَح  ًامِیلَع  ُهَّللا  َناـک  َو  َنوُجْرَی  ـال  اـم  ِهَّللا  َنِم  َنوُجْرَت  َو 
رب هک  حلاصم  قیاقد  هب  شملع  تمکح و  قفو  رب  ار  امـش  و  تسا ، داهج  انامه  تسا  حلـصا  دیفم و  نانز ،) دـننام   ) ایند هب  امـش  یگتـسباو 

دوشیمن  رهاظ  امش 
186 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دزاس نّکمتم  تالامک  رتشیب  رد  ار  امش  ات  دنکیم  ریبدت  عنص  نیرتنقتم  هجو و  نیرتقیقد  اب  دنوادخ  و  دنکیم ، داهج  هب  بیغرت 

186 ص :  هیآ 105 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(105  ) ًامیِصَخ َنِیِنئاْخِلل  ْنُکَت  َو ال  ُهَّللا  َكارَأ  اِمب  ِساَّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِتل  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  اَّنِإ 

186 ص :  همجرت ..... :

عفن هب  دیابن  ینک و  مکح  مدرم  نایم  درآ  دیدپ  وت  رب  دوخ  یحو  هب  ادـخ  هچنآ  هب  ات  میداتـسرف  ّقح  هب  ار  نآرق  وت  يوس  هب  ربمایپ  يا  ام  و 
. يزیخرب ناحلاص  تموصخ  هب  ناراکتنایخ 

186 ص :  ریسفت ..... :

ندوب ببـس  هب  تّما  بیدأت  تهج  تسا  فانیتسا  هلمج  تسا ، نآرق  هلیـسو  هب  نآ  روهظ  هک  تّوبن  باتک  ینعی  َباـتِْکلا  َکـَْیلِإ  اـْنلَْزنَأ  اَّنِإ 
. عبّتلاب تسوا  تّما  بیدأت  ۀلاصا و  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  بیدأت  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  باطخ 

قلطم ّقح  ببـس  هب  هک  دوشیم  هدـیمان  قولخم  ّقح  هک  تسادـخ  ّتیـشم  فاـضم ، ّقح  تسا و  یلاـعت  يادـخ  ناـمه  قلطم ، ّقح  ِّقَْحلاـِب 
روهظ ّتیفورعم و  و  ع )  ) ّیلع تّیولع  هک  تسا  هقلطم  تیـالو  نآ  تسا و  يدّـمحم  تقیقح  یقارـشا و  هفاـضا  نآ  تسا و  هدـش  هدـیرفآ 

. تسا ینعم  نیمه  هب  هراشا  شدوخ  ببس  هب  ّتیشم  دناهدش و  قلخ  ّتیشم  ببس  هب  تاقولخم  هکنیا  و  تسادخ .
روهظ تسا  یموـس  رما  « 1  » روهظ هک  يزیچ  روهظ  و  تسا ، تلاـسر  تّوبن و  روهظ  نیودـت  باـتک  تسا و  تیـالو  روهظ  تّوـبن  نوـچ  و 

رهاظ
__________________________________________________

باتک تّوبن - یلع -) ّتیولع  هقلطم  تیالو  هّیدمحم  تقیقح  هّیفارشا  هفاضا   ) تّیشم ای  قولخم  قح  ای  فاضم  قح  ادخ -)  ) قلطم قح  ( 1)
مراهچ قح  مّوس ، ّقح  و  ار ، تّوبن  ینعی  مّوس  قح  مّود  ّقح  دنکیم ، رهاظ  ار  تیالو  ینعی  مّود  قح  ادـخ )  ) لوا ّقح  سپ  نآرق .)  ) نیودـت

. دنتسه فاضم  قح  بیترت  هب  نآرق  تّوبن و  تیالو و  قلطم و  ّقح  ادخ  سپ  دزاسیم  رهاظ  ار  نآرق )  ) نیودت باتک  ینعی 
187 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

یّقح و ره  تقیقح  اریز  دوـشیم ، حیحـص  زین  ندوـب  فاـضم  ّقـح  هب  سّبلتم  دوـشیم و  حیحـص  ّقـح  طّـسوت  هب  باـتک  لازنا  تـسا  لّوا 
. تسا حیحص  زین  ّقح  اب  و  تسا ، نیمه  یتقیقح  بحاص  ره  تقیقح 

زا نآ و  زا  ّمعا  هک  تسا  يزیچ  اـی  دـشابیم . تاـعزانم  عطق  دروـم  رد  هک  تسا  فورعم  تموـکح  مکح ، زا  دوـصقم  ِساَّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِتل 
حالصا لماش  اهنیا  همه  رب  هوالع  ای  دوشیم ، زین  بادآ  حیاصن و  اب  مدرم  حالصا  دراوم و  نآ  لماش  ای  تسا ، تادابع  تاسایس و  سیسأت 
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. دوشیم زین  ّرس  نابز  اب  مدرم  نطاب  لیمکت  و 
اب شبحاص  سپ  توکلم ، زا  باب  حـتف  اب  رگم  دوشیمن  تّوبن  ببـس  هب  تیالو  روهظ  اریز  تسا ، مشچ  اـب  ندـید  دوصقم  ُهَّللا  َكارَأ  اـِمب 

، دـنیبیم هک  هچنآ  ببـس  هب  حالـصا  مکح و  وا  يارب  هجیتن  رد  دـنیبیم و  ار ، اهنآ  یناـهنپ  لاوحا  ناگدـنب و  روما  قیاـقد  تریـصب ، مشچ 
. دوشیم نکمم 

نوچ ینکیمن ، ادیپ  ریغ  يأر  هب  جایتحا  هک  هداد  رارق  يأر  بحاص  ار  وت  دنوادخ  هکنیا  تهج  هب  ینعی  دـشاب  يأر »  » زا کیرا »  » هکنیا ای 
يأر هب  ضیوـفت  هکنیا  و  دراد ، دوـجو  ریخا  ینعم  نـیا  هـب  هراـشا  ربـخ  رد  و  دوـشیم ، زاـب  باـتک  لازنا  ببـس  هـب  زین  وـت  تریـصب  مـشچ 
باتک لازنا  رگا  سپ  تسا ، هدش  ضیوفت  وا  نانیشناج  هب  وا  زا  دعب  و  تسین ، وا  ریغ  يارب  و  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  صوصخم 

. نک مکح  تدوخ ، ندید  اب  ای  تدوخ  يأر  هب  اهنآ  نیب  سپ  دشاب  وت  يأر  اب  وت  تموکح  تهج  هب 
، تدوخ ریغ  يأر  لوبق  اب  دنشاب ) ناحلاص  نانمؤم و  هک   ) اهنآ نانمـشد  ررـض  هب  ناراکتنایخ و  عفن  هب  دیابن  ًامیِـصَخ و  َنِیِنئاْخِلل  ْنُکَت  َو ال 

. ینک تموصخ 

187 ص :  هیآ 106 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(106  ) ًامیِحَر ًاروُفَغ  َناک  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  ِرِفْغَتْسا  َو 

187 ص :  همجرت ..... :

. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  هّتبلا  دنوادخ  هک  نک  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  و 
188 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

188 ص :  ریسفت ..... :

ماجنا ناحلاص  هب  تبـسن  ناراکتنایخ  بناج  زا  هک  یتموصخ  اـی  يدومن ، ماـمتها  نآ  هب  هک  يزیچ  زا  نک  رافغتـسا  ار  ادـخ  َهَّللا  ِرِفْغَتْـسا  َو 
. يداد

يومع هناخ  هب  قریبا  نارـسپ  زا  ردارب  هس  هک  هدش  لقن  هیآ  لوزن  رد  و  تسا . نابرهم  هدـنزرمآ و  دـنوادخ  اریز  ًامیِحَر  ًاروُفَغ  َناک  َهَّللا  َّنِإ 
. درک تیاکش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  دمآ  هداتق  دندروآ ، نوریب  هرز  ریشمش و  ماعط و  اجنآ  زا  دندز و  بقن  نامعن  نب  ةداتق 
وا دنتفر و  دوب  اهنآ  هفیاط  زا  هک  هورع  نب  دیـسا  شیپ  قریبا  ینب  دوب ، ینمؤم  درم  دیبل  تسا و  دیبل  لمع  راک و  نیا  دـنتفگ : قریبا  نارـسپ 

بسح و فرش و  لها  هک  ام  تیب  لها  هب  هداتق  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تمدخ  دیـسا ، سپ  دوب ، یبوخ  يوگنخس 
هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تمدخ  هداتق  دش و  كانهودنا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپ  تسا ، هداد  يدزد  تبسن  دنتـسه  بسن 
ار وا  و  ياهداد ؟ تقرـس  تبـسن  بسن  بسح و  فرـش و  تیب  لـها  هب  وـت  دوـمرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  و  دیـسر ، هـلآ 

رخآ ات  َباتِْکلا ...  َْکَیلِإ  اـْنلَْزنَأ  اَّنِإ  : » دومن لزاـن  ار  هیآ  نیا  یلاـعت  يادـخ  سپ  دـش ، كانهودـنا  تهج  نیمه  هب  هداـتق  و  دومن ، شنزرس 
راکهانگ ار  دیبل  يزیخرب و  ناحلاص  تموصخ  هب  قریبا - ینب  ناراکتنایخ - عفن  هب  دیابن  وت  هک  دیامنیم  باطخ  ربمغیپ  هب  هک  « ) 1 « » تایآ

هّماع هک  تسا  ییاهزیچ  زا  هّیـضق  نیا  مینادیم  هکنیا  اب  دش  رکذ  هک  هدوب  نینچ  نیا  هیآ  لوزن  هک  میریذـپب  رگا  میئوگیم : ام  سپ  یناد )
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هچنآ زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تّما  يا  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، تّما  زا  هیانک  هک  میئوگیم  لاح  نیع  رد  دـناهدرک  لعج  ارنآ 
یمکح هب  هاگ  ره  سپ  دـینکن ، تلفغ  تسا ، هدرک  مالعا  امـش  هب  ارنآ  دـنوادخ  هتفگ و  امـش  هب  ماکحا  ریاس  و  ع )  ) ّیلع تیـالو  هراـب  رد 

دعب و  دینکن ، تموصخ  نیحلاص  اب  ناراکتنایخ  عفن  هب  دیهدب و  زییمت  وا  ریغ  نئاخ و  نیب  دشاب و  ادـخ  مکح  قباطم  یتسیاب  دـیدرک  مکح 
هدرک و مالعا  امـش  هب  ارنآ  دـنوادخ  هک  دـینک  يزیچ  هب  يرواد  دـش  عقاو  عازن  امـش  نیب  تقو  ره  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تاـفو  زا 

. تسا هدومن  نایب  شلوسر 
__________________________________________________

ص 150 و 151 ، 1 یمق : ریسفت  ح 3 ، ص 413 / ، 1 ناهرب : ص 496 ، ، 1 یفاص : ( 1)
189 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

189 ص :  هیآ 107 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(107  ) ًامِیثَأ ًاناَّوَخ  َناک  ْنَم  ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  ْمُهَسُْفنَأ  َنُوناتْخَی  َنیِذَّلا  ِنَع  ْلِداُجت  َو ال 

189 ص :  همجرت ..... :

دب راکتنایخ و  هک  ار  یـسک  نآ  دـنوادخ  انامه  هک  نکم  لادـج  نامیا  لها  اـب  دـننکیم  تناـیخ  دوخ  سوفن  هب  هک  یمدرم  رطاـخب  زگره 
. درادیمن تسود  تسا  لمع 

189 ص :  ریسفت ..... :

هّمئا و  ع )  ) ّیلع هب  مهسفنا »  » ظفل رگا  و  دننکیم ، تنایخ  ناشدوخ  هب  یـصاعم  باکترا  اب  ینعی  ْمُهَـسُْفنَأ  َنُوناتْخَی  َنیِذَّلا  ِنَع  ْلِداُجت  َو ال 
. تسا یسفن  بحاص  ره  ّتیناسفن  تقیقح و  بحاص  ره  تقیقح  هقلطم  تیالو  هک  اریز  تسین ، دیعب  چیه  دوش  ریسفت  (ع )

ًامِیثَأ ًاناَّوَخ  َناک  ْنَم  ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ 
ینعی تسا  ضغب  دـیفم  ماقم  نیا  لـثم  رد  تّبحم  یفن  و  تسا ، لـیلعت  عضوم  رد  هلمج  و  تسا ، هغلاـبم  يارب  میثا »  » و ناّوخ »  » ظـفل ود  ره 

. دشاب لمعدب  راکتنایخ و  هک  ار  یسک  درادیم  ضوغبم  دنوادخ 

189 ص :  هیآ 108 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(108  ) ًاطیُِحم َنُولَمْعَی  اِمب  ُهَّللا  َناک  َو  ِلْوَْقلا  َنِم  یضْرَی  ام ال  َنُوتِّیَُبی  ْذِإ  ْمُهَعَم  َوُه  َو  ِهَّللا  َنِم  َنوُفْخَتْسَی  َو ال  ِساَّنلا  َنِم  َنوُفْخَتْسَی 

189 ص :  همجرت ..... :

قلخ ماّهتا  يارب  دنسپان  تسردان و  ینانخس  هاگنابش  دننکیمن و  مرـش  ادخ  زا  یلو  دنرادیم  مرـش  قلخ  زا  تنایخ  راک  رد  راکتنایخ  مدرم 
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. تسا هاگآ  دننک  هچ  ره  تساهنآ و  اب  زین  لاح  نآ  رد  ادخ  دنشیدنایم 
190 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

190 ص :  ریسفت ..... :

رابتعاب ریمض  عمج  و  تسا ، لاح  ای  رّدقم ، لاؤس  باوج  تسا  فانیتسا  هلمج  ای  تسا  تفص  زا  دعب  تفـص  ای  ربخ  زا  دعب  ربخ  َنوُفْخَتْـسَی 
ِساَّنلا َنِم  ینعی  تسا ، نم »  » ینعم

. دنسرتیم مدرم  زا  تسین  یضار  ادخ  هک  دنیوگیم  يزیچ  بش  یتقو  هکنیا  ای  ایح ، مرش و  تهج  زا  دننکیم  یفخم  مدرم  زا  و 
ِهَّللا َنِم  َنوُفْخَتْسَی  َو ال 

هّللا یّلص  لوسر  اب  ناشیاوق و  ناشدوخ و  ادخ و  اب  هک  تسا  یفاک  نیمه  تنایخ  رد  تسا و  اهنآ  تنایخ  نایب  دننکیمن ، یفخم  ادخ  زا  و 
. دننکیم تنایخ  هلآ  هیلع و 

َنُوتِّیَُبی ْذِإ  ْمُهَعَم  َوُه  َو 
. تساهنآ اب  ادخ  دنشکیم  هشقن  دننکیم و  ریبدت  هک  مه  یتقو  و 

ِلْوَْقلا َنِم  یضْرَی  ام ال 
ریبدت و هکنیا  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  نآ  لعف  نابز  راتفگ ، هکنانچ  تساهنآ . لاوقا  ياضعا  لعف  اریز  تسا  لعف  زا  ّمعا  اجنیا  رد  لوق 

هراب رد  هک  هچنآ  قبط  دـنهد ، قراس  ریغ  هب  ار  تقرـس  تبـسن  ات  دنـشکب  هشقن  هکنیا  ای  دـننک  عنم  شّقح  زا  ار  ع )  ) ّیلع اـت  دـننک  هشیدـنا 
. دش رکذ  نآ  لیزنت 

ًاطیُِحم َنُولَمْعَی  اِمب  ُهَّللا  َناک  َو 
. تسا نانآ  يارب  دیدهت  نیا  و  دنامیمن ، یفخم  ادخ  زا  نانآ  یناهن  لاوقا  لامعا و 

190 ص :  هیآ 109 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(109  ) ًالیِکَو ْمِْهیَلَع  ُنوُکَی  ْنَم  ْمَأ  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُْهنَع  َهَّللا  ُلِداُجی  ْنَمَف  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ْمُْهنَع  ُْمْتلَداج  ِءالُؤه  ُْمْتنَأ  اه 

190 ص :  همجرت ..... :

هک درک و  دناوت  يرادـفرط  تمایق  زور  رد  سک  مادـک  سپ  درک  دـیناوت  عافد  ایند  یناگدـنز  يارب  اهنآ  فرط  زا  دوخ  امـش  هک  ضرف  رب 
. تساخ دناوت  اهنآ  تلاکو  تلافک و  هب  سک  هچ  ای  و  داد ؟ دناوت  تاجن  ادخ  باقع  زا  ار  اهنآ 

191 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

191 ص :  ریسفت ..... :

لدـب ای  ربخ  تسا  هراشا  مسا  ءالؤه  و  تسا ، ءادـتبم  متنا »  » و تساهنآ ، ندوب  قمحا  رب  هیبنت  تسا  هیبنت  فرح  اه »  » ُْمْتلَداج ِءـالُؤه  ُْمْتنَأ  اـه 
ای ریخا ، لامتحا  ود  رب  انب  تسا  ربخ  لّوا و  رب  انب  تسا  لاح  ای  تسا ، فنأتـسم  ای  تسا ، ربخ  زا  دـعب  ربخ  متلداج »  » و تسا ، يدانم  ای  نآ ،
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. تسا لوصوم  هلص  ایندلا » ةویحلا  یف  مهنع  متلداج  و  متنا »  » ربخ تسا  لوصوم  ءالؤه »  » هکنیا
اْینُّدلا ِةایَْحلا  ِیف  ْمُْهنَع 

هدـش و لزان  قریبا  ینب  هراب  رد  هیآ  هکنیا  رب  انب  هورع  نب  دیـسا  دـننام  دـننکیم  تیامح  نیقراس  زا  هک  تسا  یناسک  يارب  عمج  باطخ  و 
. دشاب هدرک  تیامح  اهنآ  زا  هورع  نب  دیسا 

ِۀَمایِْقلا َمْوَی  ْمُْهنَع  َهَّللا  ُلِداُجی  ْنَمَف 
. تسادخ دزن  تمایق  زور  و  تسا ، ّیبن  دزن  هلداجم  هکنیا  ینعی 

اًلیِکَو ْمِْهیَلَع  ُنوُکَی  ْنَم  ْمَأ 
تسا و تبقارم  ینعم  نیمـضت  تهج  هب  یلع »  » هلیـسو هب  ندش  يّدعتم  و  دشاب ، نآ  نابهگن  لّکوم و  روما  بقارم  هک  تسا  یـسک  لیک  و 

. تسا اههدنوش  عافد  اههدننک و  عافد  همه  هب  دیدهت  تیاهن  نیا 

191 ص :  ات 111 ..... ] تایآ 110  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ًامِیلَع ُهَّللا  َناک  َو  ِهِسْفَن  یلَع  ُُهبِسْکَی  امَّنِإَف  ًاْمثِإ  ْبِسْکَی  ْنَم  َو  ( 110  ) ًامیِحَر ًاروُفَغ  َهَّللا  ِدِجَی  َهَّللا  ِرِفْغَتْسَی  َُّمث  ُهَسْفَن  ِْملْظَی  َْوأ  ًاءوُس  ْلَمْعَی  ْنَم  َو 
(111  ) ًامیِکَح

191 ص :  همجرت ..... :

تفای دهاوخ  نابرهم  هدنزرمآ و  ار  ادخ  دنک  وفع  شزرمآ و  بلط  ادخ  زا  سپس  دنک  متس  دوخ  هب  ای  دنز  رس  وا  زا  یتشز  راک  یسک  ره 
لمع تمکح  يور  زا  ازج ، رد  هچ  راک و  رد  هچ  و  تسا ، قلخ  لامعا  هب  اناد  ادـخ  تسا و  هدـیناسر  نایز  دوخ  هب  دـنک  یهاـنگ  هک  ره  و 

. دنکیم

191 ص :  ریسفت ..... :

تسین . یضار  نآ  هب  عرش  لقع و  هک  ار  يزیچ  دوش  بکترم  هکنیا  هب  ًاءوُس  ْلَمْعَی  ْنَم  َو 
192 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ُهَسْفَن ِْملْظَی  َْوأ 
تشز ياهراک  بکترم  هک  تسا  یسک  ءوس  لماع  زا  دارم  هک  اریز  دنک  كرت  ارنآ  تسا  یضار  نآ  هب  عرش  لقع و  هک  ار  هچنآ  هکنیا  هب 

دنکیم کـیدزن  لـقع  روضح  هب  ار  وا  هک  يزیچ  زا  هک  تسا  یـسک  سفن  هب  ملاـظ  و  دزاـس ، رود  ّبر  لـقع و  روضح  زا  ار  وا  هک  دوـش 
بلق يوس  هب  هکنیا  نودـب  دـنزیم  خرچ  سفن )  ) فارطا رد  هک  تسا  هدـش  ریـسفت  یـسک  هب  سفن  هب  ملاـظ  ربـخ ، رد  و  دـنک ، يراددوخ 

. دیامن تکرح 
ًامیِحَر ًاروُفَغ  َهَّللا  ِدِجَی  َهَّللا  ِرِفْغَتْسَی  َُّمث 

و تساهنآ . رب  باقع  كرت  ناهانگ و  ندیـشوپ  ترفغم ، و  دریذـپب ، ار  وا  هبوت  هبوت ، تروص  رد  هک  داد  هدـعو  نآ  عفادـم  راـکتنایخ و  هب 
. تسوا رب  لّضفت  تمحر  باقع  كرت  رب  هوالع 
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ًامِیلَع ُهَّللا  َناک  َو  ِهِسْفَن  یلَع  ُُهبِسْکَی  امَّنِإَف  ًاْمثِإ  ْبِسْکَی  ْنَم  َو 
. تساناد شناهانگ  هب  ادخ  تسا و  نایز  وا  درواتسد  دنک ، هشیپ  هانگ  هک  ره  و 

ًامیِکَح
نداد تبـسن  سپ  دنادرگرب ، شدوخ  ریغ  هب  ار  یـسک  هانگ  لاب  دشاب و  نکمم  هکنیا  ات  دهدیمن  ماجنا  وغل  راک  ینعی  تسا  میکح  ادـخ  و 

. دناسریم نایز  وا  دوخ  هب  هکلب  درادن  صخش  لاح  هب  يدوس  ریغ ، هب  هانگ 

192 ص :  هیآ 112 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(112  ) ًانِیبُم ًاْمثِإ  َو  ًاناتُْهب  َلَمَتْحا  ِدَقَف  ًائیَِرب  ِِهب  ِمْرَی  َُّمث  ًاْمثِإ  َْوأ  ًۀَئیِطَخ  ْبِسْکَی  ْنَم  َو 

192 ص :  همجرت ..... :

هانگ ناتهب و  بکترم  دـنز ، تمهت  يرگید  هب  دـهد و  تبـسن  یهانگیب  هب  ار  هانگ  نآ  باکترا  هاگنآ  دـنز و  رـس  وا  زا  یهاـنگ  سک  ره 
. تسا هدش  يراکشآ  گرزب و 

192 ص :  ریسفت ..... :

هک ایوگ  تسا ، هارمه  سفن  یتحاران  راجزنا و  اب  دوشیم و  رداص  صخـش  زا  هک  تسا  یـشزغل  دننام  ۀئیطخ  ًاْمثِإ  َْوأ  ًۀَئیِطَخ  ْبِسْکَی  ْنَم  َو 
. دشاب سفن  یتحاران  راجزنا و  نودب  هک  تسا  یهانگ  مثا ، و  تسا ، هتشادن  ار  راک  نآ  دصق 

ًاناتُْهب َلَمَتْحا  ِدَقَف  ًائیَِرب  ِِهب  ِمْرَی  َُّمث 
193 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ًانِیبُم ًاْمثِإ  َو  دشابیم ، يرب  نآ  زا  وا  هک  یسک  هب  تشز  راک  تبسن  ببس  هب 
یـسک هب  تبـسن  ار  هانگ  هتخاس و  هّزنم  ار  راکهانگ  ای  راک  اطخ  صخـش  هک  اریز  تسا ، هدـش  بکترم  يرگید  هانگ  لّوا ، هاـنگ  رب  هوـالع 

. تسا يّربم  نآ  زا  هک  هداد 

193 ص :  هیآ 113 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َْکیَلَع ُهَّللا  َلَْزنَأ  َو  ٍءْیَش  ْنِم  َکَنوُّرُضَی  ام  َو  ْمُهَـسُْفنَأ  َّالِإ  َنوُّلُِـضی  ام  َو  َكوُّلُِـضی  ْنَأ  ْمُْهنِم  ٌۀَِفئاط  ْتَّمََهل  ُُهتَمْحَر  َو  َْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  َْول ال  َو 
(113  ) ًامیِظَع َْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  َناک  َو  ُمَْلعَت  ْنُکَت  َْمل  ام  َکَمَّلَع  َو  َۀَمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا 

193 ص :  همجرت ..... :

باوص هار  زا  ارت  هک  دندوب  هتـشامگ  نآ  رب  تّمه  مالـسا ) نانمـشد   ) نانآ زا  یهورگ  دوبیمن  وت  لاح  لماش  ادـخ  تمحر  لضف و  رگا  و 
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ماقم باتک و  نیا  وت  رب  ادخ ، و  دیناسر . دنناوتن  ینایز  چیه  وت  هب  هتخاس  رود  باوص  هار  زا  ار  دوخ  اهنآ  ادخ ، فطل  هب  یلو  دـنزاس ، رود 
. تسا هزادنایب  تیانع  فطل و  وت  اب  ار  ادخ  هک  اریز  داد  دای  یتسنادیمن  ار  هچنآ  درک و  اطع  ار  تّوبن  تمکح و 

193 ص :  ریسفت ..... :

هک تسا  یسک  هب  تبـسن  دشابن  لوسر  ّیبن و  رگا  و  تسا ، هدش  نآ  هب  بطاخم  هک  ّیبن  هب  تبـسن  تلاسر  تّوبن و  ینعی  ِهَّللا  ُلْضَف  َْول ال  َو 
. تسا وا  زا  هیانک  هیآ 

َْکیَلَع
. وت نابهگن  ای  وت  رب  دراو  ینعی 

ُُهتَمْحَر َو 
. دش رکذ  هک  تبسن  ود  نامه  اب  ع )  ) ّیلع ای  تیالو  ینعی 

ْمُْهنِم ٌۀَِفئاط  ْتَّمََهل 
دوش . نیمضت  تّرثا »  » ینعم تّمه »  » رد هکنیا  رب  انب  تساهنآ  تّمه  ریثأت  زا  عنام  ای  اهنآ ، تّمه  زا  عنام  تمحر  لضف و  تبیه  هکنیا  ینعی 

194 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
َكوُّلُِضی ْنَأ 

ّیلع ّیبن و  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  میدرک  نایب  ام  هک  هچنآ  قبط  و  وت . باوص  دـید  زا  اـی  دـننک  هارمگ  وت  باوص  يأر  زا  ار  وت  ینعی 
تلالد نآ  هب  ع )  ) ّیلع تیالو  زا  مالسا  هک  یهار  ای  باوص ، هار  زا  ار  امـش  هک  دندوب  هتـشامگ  تّمه  تّما  نیقفانم  دندوبن ، امـش  نابهگن 

. دننک هارمگ  تسا ، هدرک 
ْمُهَسُْفنَأ اَّلِإ  َنوُّلُِضی  ام  َو 

. دنزاسیم هارمگ  ار  ناشدوخ  طقف  دننکیم  هک  یتّمه  اب  ینعی 
ٍءْیَش ْنِم  َکَنوُّرُضَی  ام  َو 

. دز دنناوتن  ررض  وت  هب  دنرامگب  تّمه  هکنیا  ضرف  رب 
َباتِْکلا َْکیَلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  َو 

َۀَمْکِْحلا َو  تّوبن ) ینعی   ) باتک وت  هب  ادخ  و 
. داد تیالو ) ینعی   ) تمکح و 

ُمَْلعَت ْنُکَت  َْمل  ام  َکَمَّلَع  َو 
. داد میلعت  ارت  تسا  تلاسر  همزال  هک  نآ  ماکحا  قیاقد  ترثک و  قیاقد  زا  تیالو  نداتسرف  اب  و 

ِهَّللا ُلْضَف  َناک  َو 
ًامیِظَع َْکیَلَع  ادخ ، ياهتمعن  قلطم  ای  تلاسر  و 

. تسا رارضا  مدع  لیلعت  هب  هراشا  نانتما  نیا  ندرک  لصو  رد  و  دوب ، گرزب  وت  رب 

194 ص :  هیآ 114 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا
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ًارْجَأ ِهِیتُْؤن  َفْوَسَف  ِهَّللا  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو  ِساَّنلا  َْنَیب  ٍحالْصِإ  َْوأ  ٍفوُْرعَم  َْوأ  ٍۀَقَدَِصب  َرَمَأ  ْنَم  َّالِإ  ْمُهاوَْجن  ْنِم  ٍرِیثَک  ِیف  َْریَخ  ال 
(114  ) ًامیِظَع

194 ص :  همجرت ..... :

يّرـس نخـس  مدرم  نایم  حالـصا  ندرک و  یئوکین  نداد و  هقدص  رد  یـسک  هکنآ  رگم  تسین  اهنآ  يّرـس  نانخـس  رد  يریخ  هدیاف و  چیه 
. دیامرف تمارک  گرزب  رجا  ار  وا  ادخ  يدوز  هب  دنک  نینچ  ادخ  ياضر  بلط  رد  هک  ره  دیوگ و 

195 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

195 ص :  ریسفت ..... :

نیا نآ  ینعم  تسا و  هّیلیلعت  ای  هّیئادـتبا  نم »  » ای تسا ، ریثک  نایب  نآ  دـعب  ام  تسا و  هّینایب  اـی  هّیـضیعبت  نم »  » ْمُهاوَْجن ْنِم  ٍرِیثَک  ِیف  َْریَخ  ـال 
نیا رد  و  تسین ، يریخ  اهنآ  يارب  نانآ  ياوجن  رطاخ  هب  هکنیا  ای  تسین ، دـشاب  ناـنآ  ياوجن  زا  یـشان  هک  يریخ  مدرم  رتشیب  رد  هک  تسا 

. تسا هدش  عوفرم  یفن  هلیسو  هب  هک  یلاح  رد  یفنم  ای  تسا  یفن  دیق  مهیوجن » نم   » تروص
ود رب  اـنب  ریدـقت  نودـب  و  لّوا ، رب  اـنب  ۀـقدصب » رما  نم  يوجن   » ریدـقت هب  تسا  ریثک »  » زا ءانثتـسا  ٍۀَـقَدَِصب  َرَمَأ  ْنَم  اَّلِإ  یلاـعت  يادـخ  لوق  و 

. لّوا هجو  رب  انب  تسا  عطقنم  ءانثتسا  هکنیا  ای  رخآ  لامتحا 
زا دـنک  هقدـص  هب  رما  دوخ  ياوجن  ّرـس و  رد  هک  یـسک  سپ  تسا ، هدـش  ریـسفت  ضرق  هب  فورعم »  » ِساَّنلا و َْنَیب  ٍحالْـصِإ  َْوأ  ٍفوُْرعَم  َْوأ 

، وا ریغ  رومأم  دشاب و  شریغ  اب  وا  ياوجن  هکنیا  زا  ّمعا  تسا ، ریخ  هل  رومأم  رومأم و  يارب  وا و  يارب  اوجن  تسا  هقدص  هب  رما  هکنیا  تهج 
رد هک  تسا  هدـمآ  ع )  ) هّمئا زا  و  دـشاب ، شدوخ  زین  رومأـم  تـالایخ و  ینهذ و  تاروطخ  ببـس  هب  دـشاب  شدوخ  اـب  وا  ياوجن  هکنیا  اـی 

شّوشم ياهباوخ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  نیا  و  هیآ » رخآ  اـت  ِناـْطیَّشلا ...  َنِم  يوْجَّنلا  اَـمَّنِإ   » دـیناوخب ار  هیآ  نیا  شّوشم  ياـهباوخ  ماـگنه 
. تسا ناطیش  ياوجن 

؟ تسیچ لّـمجت  دـش : لاؤـس  سپ  تسا . هدرک  بجاو  نآرق  رد  ار  « 1  » لّمجت یلاعت  يادـخ  هک  تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) قداص ماـما  زا  و 
: دومرف

یهد ماجنا  ار  وا  ریخ  راک  ینک و  هشیدنا  ریبدت و  وا  يارب  هکنیا  ات  دشاب  تردارب  « 2  » تروص زا  رتنهپ  وت  تروص  هک  تسا  يزیچ  لّمجت 
«. 3»

بئاصم رب  ندرک ، تنیز  شیارآ و  لّمجت : نتفگ ، نخـس  تبحم  فطل و  اب  ندرک و  هشیپ  شمرن  نتفگ  نخـس  رد  مـالک : رد  لّـمجت  ( 1)
(. بالّطلا دجنم   ) ندرک تماقتسا  رهد 

. تسا ندوب  رتوربآاب  رتهیجو و  زا  هیانک  ( 2)
ح 1 ص 415 / / 1 ناهرب : ریسفت  ص 152 ، ، 1 یمق : ریسفت  ص 499 ، / 1 یفاص : ریسفت  ( 3)

196 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
وا يارب  یمیظع  رجا  دـهد  ماجنا  ار  راک  نیا  هک  یـسک  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسا  لاـمجا  رب  لیـصفت  فطع  لـیبق  زا  َکـِلذ  ْلَـعْفَی  ْنَم  َو 

تفلاخم زین  لوسر  اب  دنکن و  هقدص  هب  رما  هک  یـسک  تسا و  وا  يارب  یگرزب  باذع  دـنکب  لوسر  تفلاخم  رد  یئاوجن  سک  ره  و  تسا .
دنک و بلط  ار  ادخ  ياضر  ِهَّللا و  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  دنک  يوجن  هک  سک  ره  نیا  رب  انب  درادن و  مه  یباذع  تسین و  وا  يارب  لماک  رجا  دنکن 

نوچ ًاـمیِظَع  ًارْجَأ  ِهِیتُْؤن  َفْوَـسَف  دـشاب ، صلاـخ  ود  نآ  ریغ  هل و  رومأـم  رومأـم و  هب  تبـسن  تعفر  تمظع و  و  « 1  » هعمـس ایر و  هبئاـش  زا 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1143 

http://www.ghaemiyeh.com


. داد میهاوخ  یگرزب  شاداپ  وا  هب  تسا ، هدش  لّمحتم  ار  حالصا  یتخس  هدرک و  فرص  هار  نیا  رد  ار  شیوربآ 

196 ص :  هیآ 115 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(115  ) ًاریِصَم ْتَءاس  َو  َمَّنَهَج  ِِهلُْصن  َو  یَّلََوت  ام  ِهِّلَُون  َنِینِمْؤُْملا  ِلِیبَس  َْریَغ  ِْعبَّتَی  َو  يدُْهلا  َُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  َلوُسَّرلا  ِِققاُشی  ْنَم  َو 

196 ص :  همجرت ..... :

هب ار  يو  دریگ ، شیپ  ناـمیا  لـها  قیرط  ریغ  یهار  دزیخرب و  تفلاـخم  هب  ادـخ  لوسر  اـب  وا ، رب  ّقح  هار  ندـش  نشور  زا  سپ  سک  ره  و 
. تسا يدب  رایسب  هاگلزنم  ناکم ، نآ  هک  مینکفا  رد  مّنهج  هب  ار  وا  میراذگیم و  او  تسا  هدیزگرب  هک  تلالض  هار  لطاب و  قیرط  نامه 

196 ص :  ریسفت ..... :

یهن دـشابن و  یـضار  وا  لوق  هب  دـنک و  يوجن  لوسر  فالخ  رب  هکنیا  هب  دزرو ، فلاخم  ادـخ  لوسر  اـب  سک  ره  َلوُسَّرلا و  ِِققاـُشی  ْنَم  َو 
و دـنراذگن ، مشاه  ینب  رد  ار  تفالخ  رما  هک  دـندش  ناـمیپ  مه  هّکم  رد  هک  یناـسک  دـننام  دـنکیم ، رما  نآ  هب  لوسر  هک  يزیچ  زا  دـنک 

. دندومن فّلخت  هماسا  رگشل  زا  هک  یناسک  دننام 
ینتبم تیالو  هک  اریز  تسا ، تیالو  نامه  هک  تسا  تیاده  تقیقح  دوصقمای  دشر ، ینعم  هب  داشر  ینعی  يده  يدُْهلا  َُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم 

. تسا تیاده  نامه  شلوسر ، لوق  ادخ و  لوق  رب 
__________________________________________________

( بالّطلا دجنم   ) کین مان  ( 1)
197 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رذابا و ناملس و  هار  دننام  يولو  ّصاخ  تعیب  رابتعا  هب  نینمؤم  هار  دریگ - شیپ  نینمؤم  هار  زج  یهار  هک  ره  َنِینِمْؤُْملا و  ِلِیبَس  َْریَغ  ِْعبَّتَی  َو 
- دوشیم یهتنم  تیالو  هب  هک  تسا  یهار  نامه  مالـسا  تهج  زا  اهنآ  هار  نوچ  ناشمالـسا ، تهج  زا  ناناملـسم  هار  ریغ  ای  ود ، نآ  رئاظن 
تسا و هتخاس  دوخ  هّجوتم  شدوخ  رایتخا  هب  يو  هک  میزاسیم  هّجوتم  یهار  نامه  هب  ار  وا  تقلخ  نیوکت و  ظاحل  زا  ینعی  یَّلََوت  ام  ِهِّلَُون 

. تسا مّنهج  لیبس  نآ 
. تسا يدب  هاگیاج  هک  ًاریِصَم  ْتَءاس  َو  ددرگیم . یهتنم  مّنهج  هب  شهار  نوچ  میناسریم  مّنهج  هب  ار  وا  َمَّنَهَج  ِِهلُْصن  َو 

197 ص :  هیآ 116 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(116  ) ًادیَِعب ًالالَض  َّلَض  ْدَقَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْشی  ْنَم  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  َِکلذ  َنُود  ام  ُرِفْغَی  َو  ِِهب  َكَرُْشی  ْنَأ  ُرِفْغَی  َهَّللا ال  َّنِإ 

197 ص :  همجرت ..... :
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ادخ هب  هک  ره  دشخبیم و  دریگ  قّلعت  وا  تّیشم  هک  سک  ره  يارب  ار  كرـش  نودام  دیـشخب و  دهاوخن  دروآ  كرـش  وا  هب  ار  هک  ره  ادخ 
. تسا هداتفا  رود  تداعس  تاجن و  هار  زا  هدش و  هارمگ  تخس  درآ  كرش 

197 ص :  ریسفت ..... :

نیا راهظا  دشاب و  مکح  لیلعت  ات  لیلعت  عضوم  رد  تسا  فانیتسا  ع ،)  ) ّیلع رد  دـنوادخ  تّیرهظم  رابتعا  هب  ِِهب  َكَرُْـشی  ْنَأ  ُرِفْغَی  َهَّللا ال  َّنِإ 
. تسادخ هب  كرش  وا  هب  كرش  و  ع )  ) ّیلع هراب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  اب  تفلاخم  هک 

. تشذگ اقباس  شئازجا  مامت  اب  هیآ  نیا  حرش  ُءاشَی  ْنَِمل  َِکلذ  َنُود  ام  ُرِفْغَی  َو 
، تسا هدش  راچد  یتخس  یهارمگ  هب  ًادیَِعب  ًالالَض  َّلَض  ْدَقَف  دزرو  كرـش  تیالو  هب  كرـش  رابتعا  هب  ادخ  هب  هک  ره  ِهَّللِاب و  ْكِرُْـشی  ْنَم  َو 

. شبحاص زا  يرود  رابتعا  هب  هغلابم  باب  زا  درک  فیصوت  يرود  دعب و  هب  ار  یهارمگ 
198 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

198 ص :  هیآ 117 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(117  ) ًادیِرَم ًاناْطیَش  َّالِإ  َنوُعْدَی  ْنِإ  َو  ًاثانِإ  َّالِإ  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَی  ْنِإ 

198 ص :  همجرت ..... :

هدنبیرف شکرـس و  ناطیـش  ای  يّزع ) تانم و  تال و  ياهتب  دننام  ، ) دشابیم ّثنؤم  ياهتب  ای  دنناوخب  ار  هچ  ره  ملاع  يادـخ  ریغ  ناکرـشم 
. تسا

198 ص :  ریسفت ..... :

ار اهّثنؤم  زج  ًاـثانِإ  اَّلِإ  دـنناوخب ، ار  ع ،)  ) ّیلع زا  ریغ  اـی  ادـخ ، زا  ریغ  هک  ِِهنوُد  ْنِم  ع )  ) ّیلع هب  اـی  ادـخ ، هب  نیکرـشم  نیا  رگا  َنوُعْدَـی  ْنِإ 
سفن اـهنآ  هکنیا  اـی  نـالف ، ینب  یثنا  و  نـالف ، ینب  یثنا  دـنتفگیم : دـندیمانیم و  ثنؤم  ار  ناـشیاهتب  اـهنآ  هکنیا  تهج  زا  دنتـسرپیمن 

رما ار  ناسنا  تسا و  دنمتردق  ملاع  نآ  رد  ناطیش  هک  تسا  یملاع  نآ  و  تسا ، ریغص  ملاع  ثانا  نآ  هک  دننکیم  تدابع  ار  ناشیاههراّما 
ياهتّیلعف ناـشیاهّتیلعف  هکنیا  تهج  زا  تلالـض  ناـیاوشیپ  و  دـننکیم ، تعاـطا  ار  یهارمگ  ناـیاوشیپ  اـهنآ  هکنیا  اـی  دـنکیم ، یهن  و 

. ةّوقلاب هن  لعفلاب و  هن  تسا ، هدنامن  یقاب  اهنآ  يارب  یگنادرم ، تهج  تسا  هراّما  ياهسفن 
- وید  ) رام و  نامرفان ) شک - ندرگ   ) دیرم و  ناشهراّما ، ياهسفن  ببس  هب  رهاظ  ناطیـش  ای  یجراخ  ناطیـش  ًادیِرَم  ًاناْطیَـش  اَّلِإ  َنوُعْدَی  ْنِإ  َو 

. تسین وا  رد  يریخ  دشاب و  جراخ  تعاطا  زا  هک  تسا  یسک  و  لوغ )

198 ص :  هیآ 118 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا
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(118  ) ًاضوُْرفَم ًابیِصَن  َكِدابِع  ْنِم  َّنَذِخَّتََأل  َلاق  َو  ُهَّللا  ُهَنََعل 

198 ص :  همجرت ..... :

. دیشک مهاوخ  تعاطا  راب  ریز  ار  وت  ناگدنب  زا  یتمسق  نم  تفگ  وا  اریز  هدرک  رود  دوخ  تمحر  هاگرد  زا  ار  ناطیش  ادخ 
199 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

199 ص :  ریسفت ..... :

. تسا لاح  ای  تفص ، ای  فانیتسا ، هلمج  تسا ، وا  لاح  رابخا  هلمج ، نیا  داب ، وا  رب  ادخ  نیرفن  ُهَّللا  ُهَنََعل 
دـیکأت و يارب  دـیکأت  نون  مسق و  مال  ندروآ  و  وت ، ناگدـنب  عومجم  زا  اـی  وت  ناگدـنب  زا  يدرف  ره  زا  ینعی  َكِداـبِع  ْنِم  َّنَذِـخَّتََأل  َلاـق  َو 

. تسا نآ  عوقو  رد  هغلابم 
لها ای  تسا  هدنب  ره  زا  یمّنهج )  ) ینیّجـس ءزج  نآ  هدش و  نییعت  نم  يارب  ای  هدش ، بجاو  نم  يارب  هک  ینّیعم  هرهب  ینعی  ًاضوُْرفَم  ًابیِـصَن 

رفن رازه  ره  زا  هک  هدش  تیاور  و  تشهب . رد  مسق  کی  تسا و  شتآ  رد  مسق  هن  دون و  مدآ  ینب  زا  هک  هدـش  تیاور  و  ناگدـنب ، زا  مّنهج 
«. 1  » تسا سیلبا  شتآ و  يارب  همه  هّیقب  ادخ و  يارب  رفن  کی 

199 ص :  هیآ 119 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َرِـسَخ ْدَـقَف  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اِیلَو  َناـْطیَّشلا  ِذِـخَّتَی  ْنَم  َو  ِهَّللا  َقـْلَخ  َّنُرِّیَُغیَلَف  ْمُهَّنَُرمآـَل  َو  ِماـْعنَْألا  َناذآ  َّنُکِّتَُبیَلَف  ْمُهَّنَُرمآـَل  َو  ْمُهَّنَیِّنَمُأـَل  َو  ْمُهَّنَّلِـضَُأل  َو 
(119  ) ًانِیبُم ًانارْسُخ 

199 ص :  همجرت ..... :

هک دـشاب  تمالع  ات   ) دـنربب ار  تاناویح  شوگ  ات  مهد  روتـسد  اهنآ  هب  منکفارد و  زارد  رود و  ياهوزرآ  هب  منک و  هارمگ  تخـس  ار  اهنآ 
يا دـننک ، لـیوأت  دوخ  هاوخلد  هب  ار  ادـخ  ماـکحا ) باـتک و   ) دـنهد و رییغت  ار  ادـخ  تقلخ  اـت  منک  رما  و  تسا ) اـهتب  بیـصن  ناویح  نیا 

. تسا راکشآ  الماک  یلقاع  ره  رب  هک  ینایز  تسا ، هدرک  نایز  تخس  ار ، ادخ  هن  دراد  تسود  ار  ناطیش  سک  ره  هک  دینادب  ناگدنب 

199 ص :  ریسفت ..... :

. منکیم هارمگ  تیاده ، تسار و  هار  زا  ینعی  ْمُهَّنَّلِضَُأل  َو 
__________________________________________________

ص 113 ، 2 نایبلا : عمجم  ص 501 ، ، 1 یفاص : ریسفت  ( 1)
200 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. اهنیا ریغ  لاوما و  يدایز  تمشح و  تعفر و  رمع و  لوط  دننام  منکیم  التبم  لطاب  زارد  رود و  ياهوزرآ  هب  ار  اهنآ  ینعی  ْمُهَّنَیِّنَمَُأل  َو 
ادـخ زا  نذا  نودـب  تسا  نآ  يرهاظ  تروص  رییغت  ببـس  هب  ادـخ  قلخ  رییغت  ِهَّللا  َْقلَخ  َّنُرِّیَُغیَلَف  ْمُهَّنَُرمَآل  َو  ِماْعنَْألا  َناذآ  َّنُکِّتَُبیَلَف  ْمُهَّنَُرمَآل  َو 
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، ادخ هزاجا  نودب  تسا  يرهاظ  تفـص  رییغت  دوصقم  ای  تسا ، هلثم  اهنیا  همه  اهنآ و  ندرک  هتخا  ناسنا و  ناویح و  زا  شوگ  ندیرب  دـننام 
ياهتروص هب  اهنآ  یناسنا  ياهتروص  ندرک  لیدـبت  انحنا و  هب  تماقتـسا  زا  ّتیناسنا  تروص  رییغت  دـننام  تسا  ینطاب  تروص  رییغت  ای 

. دنروخیم ناطیش  زا  هک  یبیرف  ببس  هب  اهسرخ  اههنیزوب و 
رییغت و  فرحنم ، ناـیدا  هب  وا  میقتـسم  نید  رییغت  جاـجوعا و  یجک و  هب  یهلا  قیرط  زا  وا  تماقتـسا  رییغت  دـننام  دـشاب  وا  تفـص  رییغت  اـی 
رییغت هک  تسا  هدمآ  ربخ  رد  هک  هچنآ  تسا  حیحـص  سپ  تسادـخ ، یهاون  رماوا و  رییغت  نآ  همزال  راّفک و  ترطف  هب  مالـسا  زا  وا  ترطف 

. تسا هدش  ریسفت  وا ، یهاون  رماوا و  رییغت  هب  ادخ  نید 
يرایتخا بحاص  ای  ًانِیبُم  ًانارْسُخ  َرِسَخ  ْدَقَف  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  دهد  رارق  رادتـسود  اِیلَو  ار  سنا  ای  ّنج  ناطیـش  هک  یـسک  َناْطیَّشلا و  ِذِخَّتَی  ْنَم  َو 

. تسا هداتفا  راکشآ  نارسخ  هب  تسا ، یناسنا  هفیطل  نامه  هک  شاهیامرس  فالتا  ببس  هب  دنیزگرب ، ادخ  زا  ریغ  هب 

200 ص :  هیآ 120 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(120  ) ًاروُرُغ َّالِإ  ُناْطیَّشلا  ُمُهُدِعَی  ام  َو  ْمِهیِّنَُمی  َو  ْمُهُدِعَی 

200 ص :  همجرت ..... :

ناطیـش دیون  هدعو و  یلو  دنک  راودـیما  دـنموزرآ و  تالایخ ، ماهوا و  هب  ار  مدرم  دـهد و  رایـسب  هدـعو  ناسنا  ندرک  هارمگ  يارب  ناطیش 
. تسین قلخ  بیرف  زج  هب  يزیچ 

200 ص :  ریسفت ..... :

. اهوزرآ هدعو و  ّتلع  هب  ینعی  لیلعت . عضوم  رد  تسا  فانیتسا  ْمِهیِّنَُمی  َو  ْمُهُدِعَی 
201 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ار وا  لطاب  هب  داد و  بیرف  ار  وا  ینعی  هّرغ » . » دوشیمن ناشدـیاع  بیرف  زج  دـنکیم  اقلا  نج  ناطیـش  هک  ًاروُرُغ  اَّلِإ  ُناـْطیَّشلا  ُمُهُدـِعَی  اـم  َو 
عمط هب  گـنرین و  ارورغ »  » زا دوصقم  اـی  دوشیم ، هب  لوعفم  نیا  رب  اـنب  دوش  رورغم  نآ  هب  ناـسنا  هک  تسا  يزیچ  دوصقم  و  درک ، عـیمطت 

. تسا لعف  ظفل  نودب  قلطم  لوعفم  ای  قلطم ، لوعفم  نیشناج  هک  تسا  نتخادنا 

201 ص :  هیآ 121 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(121  ) ًاصیِحَم اْهنَع  َنوُدِجَی  َو ال  ُمَّنَهَج  ْمُهاوْأَم  َِکئلوُأ 

201 ص :  همجرت ..... :

. تفای دنهاوخن  یهاگزیرگ  ّرفم و  نآ  زا  تسا و  مّنهج  هاگلزنم ، ار  شناوریپ  ناطیش و  ینعی  ناشیا 
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201 ص :  ریسفت ..... :

. تسا طّلسم  اهنآ  رب  ناطیش  هک  نانآ  َِکئلوُأ 
راد یلفـس و  ملاع  قیرط  رد  نانآ  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  و  دـنرادن ، يرارف  ياج  ّرفم و  ینعی  ًاصیِحَم  اْهنَع  َنوُدِـجَی  َو ال  ُمَّنَهَج  ْمُهاوْأَم 

. تسین نکمم  نانآ  يارب  عوجر  هک  دندش  نّکمتم  نیطایش 

201 ص :  هیآ 122 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ًالِیق ِهَّللا  َنِم  ُقَدْـصَأ  ْنَم  َو  اقَح  ِهَّللا  َدـْعَو  ًادـَبَأ  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُُهلِخُْدنَـس  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 
(122)

201 ص :  همجرت ..... :

اهرهن شناتخرد  ریز  زا  هک  میروآ  رد  یتشهب  رد  ار  اهنآ  يدوز  هب  دندرک  قلخ  دوخ و  حالـصا  هب  اهراک  دندیورگ و  ادـخ  هب  هک  ار  نانآ 
؟ دشاب ادخ  زا  رتوگتسار  راتفگ  رد  هک  تسیک  تسا و  ّقح  ادخ  هدعو  دشاب  يدبا  هاگلزنم  ات  تسا  يراج 

201 ص :  ریسفت ..... :

ّصاخ نامیا  هب  هراشا  ِتاِحلاَّصلا ، اُولِمَع  َو  یلاعت : يادـخ  لوق  نیا  دـیاب  نیا  رب  انب  دـندروآ ، نامیا  ّماع  تعیب  اـب  هکیناـسک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 
تعیب اب  هک  تسا  یناسک  دوصقم  ای  دوشیمن . حـلاص  لمع  دوشن  رداص  يولع  نامیپ  یبلق و  نامیا  زا  هک  مادام  لـمع ، اریز  دـشاب ، يولو 

هک مادام  نامیا  نوچ   ) دندش نّکمتم  نامیا  رد  هکنیا  ات  دنداد  ماجنا  حـلاص  لمع  تاریخ  بسک  هلیـسو  هب  دـندروآ و  نامیا  يولو  ّصاخ 
دوریم .) نآ  رد  لاوز  لامتحا  هک  تسا  یتناما  هعیدو و  دوشن  نّکمتم  نآ  رد  ناسنا 

202 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
قیرط اریز  تسا ، يراج  اهرهن  شناتخرد  ریز  زا  هک  مینکیم  یئاهتشهب  لخاد  ار  اهنآ  يدوز  هب  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُُهلِخُْدنَس 

. تسا تاّنج  ملاع  نآ  رد  دناسریم و  يولع  ملاع  هب  هک  تسا  تیالو  قیرط  بلق و  قیرط  نانآ 
. ینداد هدعو  دنوادخ  تسا  هداد  هدعو  اقَح  ِهَّللا  َدْعَو  ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  و 

لاح نایب  زا  ار  مالک  سپـس  درک ، دیکأت  ار  بلطم  نیا  دّدعتم  تادیکأت  اب  تسین ، ادخ  هدعو  يارب  یفالخ  سپ  اًلِیق  ِهَّللا  َنِم  ُقَدْـصَأ  ْنَم  َو 
: دومرف سپ  دینادرگرب ، ناطیش  وریپ  نیقفانم  اب  باطخ  هب  نینمؤم 

202 ص :  هیآ 123 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(123  ) ًاریِصَن َو ال  اِیلَو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َُهل  ْدِجَی  َو ال  ِِهب  َزُْجی  ًاءوُس  ْلَمْعَی  ْنَم  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ِِّینامَأ  َو ال  ْمُکِِّینامَِأب  َْسَیل 
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202 ص :  همجرت ..... :

زج ار  يدحا  دـید و  دـهاوخ  ار  نآ  رفیک  دـنک  دـب  راک  هکنآ  ره  دوشن  تسرد  يراصن  دوهی و  يوزرآ  امـش و  ياهوزرآ  لامآ و  هب  راک 
. تفای دناوتن  دوخ  روای  رای و  ادخ 

202 ص :  ریسفت ..... :

هچ ره  ار  امش  ناهانگ  ادخ  هک  دینکیم  وزرآ  ار  باتک  ّیبن و  هب  باستنا  باتک  لها  امـش و  ینعی  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ِِّینامَأ  َو ال  ْمُکِِّینامَِأب  َْسَیل 
لها ياهوزرآ  اهوزرآ و  هب  یگتـسب  بلطم  هک  یلاح  رد  دهد ، ماجنا  ار  شدالوا  نیرتزیزع  اب  ردـپ  هلماعم  امـش  اب  و  دـیاشخبب . دـشاب  هک 
نیا اریز  ددرگ ، هنسح  هب  لیدبت  ای  وحم و  ای  دوش  هدیشخب  شناهانگ  هک  دیتسین  یناسک  زا  امش  ِِهب  َزُْجی  ًاءوُس  ْلَمْعَی  ْنَم  هکلب  درادن ، باتک 

تبسن نتسب و  دوخ  هب  دیدش ، فرحنم  تیالو  تّوبن و  زا  هک  امش  و  دشاب ، هتشاد  روای  رای و  ینعی  ماما  ّیبن و  هک  تسا  یسک  يارب  اهراک 
دنیبیم . ار  نآ  رفیک  دهد  ماجنا  دب  راک  سک  ره  سپ  دناسریمن ، امش  لاح  هب  يدوس  تّوبن  ماکحا  نداد 

203 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
لیبق زا  دوش ، ّیلوتم  ار  وا  روما  هک  يرایتخا  بحاص  روای و  ادخ ، رهاظم  نودب  اِیلَو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  شدوخ  يارب  دباییمن  ینعی  َُهل  ْدِجَی  َو ال 

. دشاب تیالو  بحاص  هدش و  بوصنم  ادخ  بناج  زا  هک  یماما 
. دنک يرای  دنزیم ، ررض  هک  یئاهزیچ  لباقم  رد  ار  وا  هک  یّقح  هب  ّیبن  هن  ًاریِصَن و  َو ال 

: دومرف سپ  ام ؟ ریغ  زا  ام و  زا  راـکهانگ  رد  یئوگیم  هچ  ردـپ  يا  «: 1  » درک ضرع  ع )  ) قداص ماما  هب  لیعامـسا  هک  تسا  هدـش  تیاور 
نیقفانم هب  باطخ  صیصخت  اب  یتافانم  تسا و  مکح  میمعت  هب  هراشا  نآ  ِِهب و  َزُْجی  ًاءوُس  ْلَمْعَی  ْنَم  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ِِّینامَأ  َو ال  ْمُکِِّینامَِأب  َْسَیل 

. درادن دناهتسب  دوخ  هب  ار  نید  هک 

203 ص :  هیآ 124 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(124  ) ًاریِقَن َنوُمَلُْظی  َو ال  َۀَّنَْجلا  َنُولُخْدَی  َِکئلوُأَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  َو  یْثنُأ  َْوأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ِتاِحلاَّصلا  َنِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو 

203 ص :  همجرت ..... :

يو هب  یئامرخ ) هتسه  يور  هتسوپ   ) يریقن ردقب  دیآ و  رد  تشهب  هب  سک  نآ  دنک  هتسیاش  يراک  ادخ ، هب  نامیا  اب  درم  نز و  زا  هک  ره  و 
. دوشن متس 

203 ص :  ریسفت ..... :

ینعی تسا ، ع )  ) ّیلع تسد  هب  تعیب  ّصاخ و  نامیا  لمع ، لوبق  طرـش  هک  اریز  ٌنِمُْؤم  َوُه  َو  یْثنُأ  َْوأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ِتاِحلاَّصلا  َنِم  ْلَـمْعَی  ْنَم  َو 
، لمع رهاظ  هچ  رگا  دوشیمن  حـلاص  لمع  هن  رگ  و  ددرگ ، زاب  وا  هب  دوش و  یـشان  نامیا  زا  هک  دوشیم  حـلاص  یتقو  حـلاص  لـمع  هکنیا 

. دشاب حلاص 
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__________________________________________________

 ].....[ ح 5 ص 234 / ، 2 اضّرلا : رابخا  نویع  ص 502 ، ، 1 یفاص : ریسفت  ( 1)
204 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ره دـشاب و  دـهاوخیم  هک  هچ  ره  تسا  حـلاص  نآ  دوش  رداص  يولو  ههجو  زا  هک  یلعف  ره  تسا و  ع )  ) ّیلع تیالو  حالـص ، لـصا  اریز 
. تسا دساف  دوشن  رداص  تهج  نآ  زا  یلعف 

ود نیب  فالتخا  تّلع  و  تسامرخ . هتسه  طسو  هطقن  زا  ترابع  ریقن  و  كدنا ، زیچ  ینعی  ریقن »  » ًاریِقَن َنوُمَلُْظی  َو ال  َۀَّنَْجلا  َنُولُخْدَی  َِکئلوُأَف 
اب ّردصم  هّیمسا  ار  هلمج  هداد و  طرش  رد  لیصفت  یمّود  رد  تسا و  ءاف  نودب  عراضم  ءازج  تسا و  لمجم  طرش  یلّوا  رد  هک  هیآ  زا  هرقف 

هدعو بناج  رد  لامجا و  هب  دیعو  بناج  رد  هک  تسا  مرک  ایح و  نابحاص  تداع  زا  نتفگ  نخس  عون  نیا  هک  تسا  نیا  تسا ، هدروآ  ءاف 
. دنیوگیم نخس  دیکأت  لیصفت و  اب 

204 ص :  هیآ 125 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(125  ) ًالِیلَخ َمیِهاْربِإ  ُهَّللا  َذَخَّتا  َو  ًافِینَح  َمیِهاْربِإ  َۀَِّلم  َعَبَّتا  َو  ٌنِسُْحم  َوُه  َو  ِهَِّلل  ُهَهْجَو  َمَلْسَأ  ْنَّمِم  ًانیِد  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو 

204 ص :  همجرت ..... :

دنـشاب و راکوکین  مه  دنروآ و  ّقح  نامرف  راب  ریز  رـس  هدومن و  ادخ  مکح  میلـست  ار  دوخ  مدرم  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  نید  مادـک  ملاع  رد 
. تسا هدیزگرب  دوخ  یتسود  ماقم  هب  ار  وا  ادخ  هک  یمیهاربا  دننک  میهاربا  فینح  نیئآ  زا  يوریپ 

204 ص :  ریسفت ..... :

َنِم ْلَـمْعَی  ْنَم  رب  تسا  فطع  تسا ، بّجعت  ینعم  نآ  رد  تسا و  يراـکنا  ماهفتـسا  ٌنِسْحُم  َوُه  َو  ِهَِّلل  ُهَهْجَو  َمَلْـسَأ  ْنَّمِم  ًاـنیِد  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو 
فـصو هب  مکح و  تّلع  هب  هراشا  و  تسین ، نید  تهج  زا  میهاربا  زا  رتهب  یـسک  چـیه  هک  تسا  نیا  نآ  مالک و  مزال  رابتعا  هب  ِتاِحلاَّصلا 

یـسک نسحم »  » زا دوصقم  و  تسا ، نمؤـم  زا  تراـبع  ِهَِّلل  ُهَهْجَو  َمَلْـسَأ  ْنَّمِم  زا  دوـصقم  هک  اریز  تسا ، حدـم  هب  رعـشم  هک  تسا  يرگید 
وا تسد  هب  هک  یـسک  هب  نآ  ندـینادرگ  صلاخ  ینطاب و  هجو  میلـست  زا  تسا  ترابع  نامیا  هک  نوچ  دـهد ، ماجنا  حـلاص  لمع  هک  تسا 

يارب صالخا  وا ، يارب  هجو  صالخا  ادخ . نیب  وت و  نیب  تسا  هطساو  يدرک  تعیب  ّقح  تعیب  هب  وا  اب  وت  هک  یـسک  نوچ  و  يدرک ، تعیب 
. تسوا نانیشناج  و  ع )  ) ّیلع نآ  و  تسادخ ،

رد هکنانچ  تسوا  نانیـشناج  و  ع )  ) ّیلع نآ  دـشاب و  یئوکین  نسح و  لصا  وا  هک  دـشاب  یـسک  رما  يارجا  لماع  هک  تسا  نیا  ناـسحا  و 
رد نآ  تسا و  لمع  اب  ای  نید  نسح  هک  اریز  تسین ، نانآ  زا  رتهب  نید  تهج  زا  يدحا  دشاب : هتفگ  هک  ایوگ  تشذـگ . حـلاص  لمع  نایب 
هب هک  تسا  یتروص  رد  نآ  تسا و  یبلق  لمع  داقتعا و  اب  ای  و  دـشاب ، هدـش  رداـص  یقیقح  نسح  رما  تعاـطا  زا  لـمع  هک  تسا  یتروص 

یناسک اذـل  دروآ . تسد  هب  تسا ، یقیقح  نسح  نامه  هک  ار  شیوخ  یناحور  ههجو  وا ، اب  ندرک  تعیب  اب  هدوب  فراـع  دوخ  ناـمز  ماـما 
فـصّتم یقیقح  نسح  نآ  هب  داقتعا  زا  یـشان  تعاطا  داـیقنا و  هب  و  یقیقح ، نسح  زا  رداـص  هجو  هب  هک  دنتـسه  یلمع  فصو  هب  فصّتم 

. دنشاب
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وت هک  تسا  نآ  ناسحا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دراد  هراشا  يوبن  ثیدـح  نیا  هب  دـش  نایب  هک  نسحم »  » ریـسفت هنوگ  نیا 
اب لمع  هک  تسا  قداص  یماگنه  ناسحا  ینعی  دـنیبیم ،» ار  وت  وا  ینیبیمن  ار  وا  وت  رگا  و  ینیبیم ، ار  وا  هک  اـیوگ  ینک  تداـبع  ار  ادـخ 

. دشاب ادخ  رما  لعف  ردصم  هکنیا  ات  دوش  ماجنا  تسا  ادخ  رما  هدهاشم  نامه  هک  ادخ  هدهاشم 
هک ناسحا )  ) ندروآ رّخؤم  و  لامعا ، ءازج  لامعا و  بلطم ، ناونع  هک  تسا  هدروآ  مّدقم  تهج  نآ  زا  لولعم  بناج  رد  ار  حلاص ) لمع  )

تسا . مّدقم  حلاص  لمع  رب  اتاذ  نامیا  هک  تسا  نیا  يارب  تسا ، ّتلع  بناج  رد  حلاص ، لمع  ینعم  هب  نآ 
206 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا شـسفن  دـهد و  ماجنا  ار  يولو  یبلق  لامعا  هک  تسا  یـسک  نسحم »  » زا دوصقم  هکنیا  هب  تسا  هراشا  نآ  رد  ًاـفِینَح  َمیِهاْربِإ  َۀَِّلم  َعَبَّتا  َو 
. دشاب هتسارآ  تانیاعم  تادهاشم و  نتفگ و  نخس  تاماهلا و  بوخ و  ياهتلصخ  رویز  هب  هدوب ، یلاخ  اههسوسو  اهيدیلپ و  لئاذر و 

كرت ار  تاّیهنم  دـنک و  لـمع  تاّبحتـسم  تاـبجاو و  زا  يوبن  ماـکحا  یبلاـق و  لاـمعا  هب  هک  تسا  یـسک  میهاربا  ّتلم  وریپ  زا  دوصقم  و 
نوچ دنک ، لمع  یبلاق  ماکحا  هب  دیاب  دریگب  وا  زا  ار  بلق  ماکحا  كولـس و  بادآ  دنک و  هبوت  ع )  ) ّیلع تسد  هب  هک  یـسک  اریز  دـیامن ،

. دوشیمن ظفح  زغم  دوشن  ظفح  هتسوپ  هک  مادام  و  دنتسه ، یبلق  ماکحا  يارب  هتسوپ  دننام  یبلاق  ماکحا 
هیبشت لوعفم  ینعم  هب  لیعف  هب  فینح  هک  تسا  نیا  باب  زا  ای  ثینأت  تیاعر  مدـع  و  تسا ، میهاربا »  » ای ّتلم ،»  » ای عّبتا » و   » زا لاح  ًافِینَح  و 

اریز تسا ، هدومن  بسک  ار  ندوب  رکذـم  دوخ  هیلا  فاضم  زا  میهاربا  هب  ندـش  هفاـضا  ّتلع  هب  َۀَِّلم  هک  تسا  نیا  باـب  زا  اـی  تسا و  هدـش 
شیارگ مالسا  هب  هک  تسا  یـسک  ای  تسا ، رگید  ياهنید  زا  نادرگ  ور  ای  صلاخ  ینعم  هب  فینح »  » و تسا . حیحـص  هیلا  فاضم  فذح 

. تسا تباث  نآ  رب  دراد و 
دوجو نآ  رد  هک  یفالتخا  رب  انب  ریدقت  نودب  ای  دـق »  » ریدـقت هب  تسا  تّلع ) رکذ   ) لیلعت هب  رعـشم  تسا  فطع  اًلِیلَخ  َمیِهاْربِإ  ُهَّللا  َذَـخَّتا  َو 

. دراد
ار وا  و  دنیزگرب ، تّوبن  هب  ار  وا  هکنآ  زا  شیپ  تفرگ  یگدنب  هب  ار  میهاربا  یلاعت  يادـخ  «: 1  » تسا هدـمآ  رقاب  قداص و  ماما  زا  ربخ  رد  و 
وا دریگ و  دوخ  تسود  ناونع  هب  ار  وا  هکنیا  زا  لبق  درک  ثوعبم  تلاسر  هب  ار  وا  و  دریگب ، تلاسر  هب  ار  وا  هکنیا  زا  لـبق  تفرگ  تّوبن  هب 

. دزاس رارقرب  تماما  هب  ار  وا  هکنآ  زا  لبق  تفرگرب  یتسود  هب  ار 
__________________________________________________

ح 2 و 4. ص 175 / / 1 یفاک : لوصا  ص 503 - / 1 یفاص : ریسفت  ( 1)
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تحت تسا و  یهلا  تفالخ  بتارم  تاهّما  هک  دومن  هراشا  ياهناگ  راـهچ  یّلک  بتارم  هب  ّتیدوبع ، ياـهتنا  هب  هراـشا  زا  سپ  دـعب ، هیآ  رد 
. دراد دوجو  زین  تیاهنیب  یئزج  بتارم  نآ ، زا  ياهبترم  ره 

نیا ددرگن ، وگتفگ  لادـج و  لاجنج و  ببـس  دوشن و  هتـسخ  رازیب و  نآ  زا  مدرم  تعیبط  هک  يوحن  هب  لاـمجا  لـیبس  رب  بتارم  نآ  حرش 
: تسا

نوؤش و  دوشیم ، ضراع  وا  رب  هک  تسا  یفلتخم  تالاح  ياراد  درادـن  یتیاهن  هک  شدوجو  بتارم  نیرخآ  اـت  شتقلخ  يادـتبا  زا  ناـسنا 
. تسا ینأش  ياراد  زور  ره  رد  ایوگ  هک  دریگیم  دوخ  هب  ار  يّداضتم 

و دسریم ، تابن  هبترم  هب  ات  دـنکیم  تکرح  ّتیدامج  راوطا  رد  مک  مک  سپـس  ّرقتـسم ، نّیعم  ناکم  رد  تسا  ياهفطن  شتقلخ  زاغآ  رد 
هک دسریم  ّدح  نآ  هب  اجیردت  هکنیا  ات  دوشیم  هدیمد  نآ  رد  یناویح  حور  هک  دـسریم  ییاج  هب  دـنکیم  تکرح  هک  اجنآ  رد  اجیردـت 

دیآیم ایند  هب  دوشب  وا  هب  اوه  ندیسر  هدامآ  هک  يوحن  هب  وا  تسوپ  ءاضعا و  ماکحتسا  زا  دعب  سپس  دوشیم ، هدیمد  نآ  رد  یغامد  حور 
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هب وا  ینطاب  تاکردم  هک  دـسریم  یئاج  هب  جـیردت  هب  هکنیا  ات  دراد  دوجو  تسا  رهاظ  لعفلاب  هک  یناویح  تاکردـم  وا  رد  هک  یلاح  رد 
. دوشیم هدیمان  یئالویه  لقع  هک  تسا  دوجوم  هّوقلاب  لقع  وا  رد  دسریم و  تّیلعف 

قفاوم ات  تسا  هدش  ریش  هب  لیدبت  هک  تسا  ینوخ  ّدلوت  زا  دعب  دشاب و  وا  ياذغ  دراد  ّتیحالص  هک  تسا  هزات  نوخ  محر ، رد  وا  ياذغ  و 
هتفرگ ریش  زا  دناسرن  ررض  وا  هب  ریش  زا  ریغ  یئاذغ  رگید  هک  شناوختسا  تظلغ  ندش و  تفس  ءاضعا و  ماکحتـسا  زا  سپ  و  دشاب . شندب 

الامجا هک  دسریم  زیمت )  ) هقهارم نارود  هب  ات  دسانـشیمن  دراد  نآ  هب  اهتـشا  هک  ار  هچنآ  زج  و  دوشیم ، هیذغت  رگید  ذیذل  ياهاذغ  اب  و 
وا لقع  هک  تسا  عقوم  نیا  رد  و  دسریم ، ینطاب  ّرـش  ریخ و  نیب  زیمت  دادعتـسا  دـشر و  نامز  هب  اجیردـت  و  دـهدیم ، زیمت  ّرـش  ریخ و  نیب 

. ددرگیم یفیلکت  یهاون  رماوا و  كرد  هدامآ  هدش و  لعفلاب 
208 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب امتح  دشاب ، قدص  يور  زا  وا  بلط  دیوجب و  دنکیم ، یهن  رما و  وا  هب  ادخ  بناج  زا  هک  ار  یـسک  ات  داد  قیفوت  وا  هب  دنوادخ  رگا  سپ 
. دریذپیم ار  وا  تفالخ  تلاسر و  دسریم و  لوسر  نیشناج  ای  ادخ  بناج  زا  یلوسر 

تعیب و زا  دـعب  ددـنبیم و  ناـمیپ  هدرک ، تعیب  مه  وا  و  دزوـمآیم ، وا  هب  ار  دـهع  تعیب و  لـصو و  بادآ  درک  لوـبق  ار  وا  هـک  هاـگنآ  و 
هدرک یهن  ار  وا  لطاب  ياهاوه  زا  و  درادیم ، شرذـح  رب  هراـّما  سفن  اـب  نتفرگ  سنا  زا  و  دـنکیم ، نیقلت  وا  هب  ار  یبلاـق  ماـکحا  ناـمیپ ،

. دناسرتیم
نیا یتقو  دنک ، هیذغت  وا  ياذغ  زا  هتفرگ و  سنا  وا  اب  هک  دوشیم  یسک  بلاط  دش  هدیرب  هّراما  سفن  اهاوه و  ریش  زا  دیـسرت و  نوچ  سپ 
لوبق ار  وا  تیـالو  دـسریم و  مّود  هلحرم  رد  وا  نیـشناج  ادـخ و  بناـج  زا  لوسر  هب  اـمتح  تفرگ  تروـص  تّیدـج  یتـسار و  هب  بلطم 
تعیب اب  وا  اب  و  دزومآیم ، وا  هب  ار  ّصاخ  ناـمیپ  تعیب و  لـصو و  بادآ  تفریذـپ  ار  وا  ینطاـب  ّطلـست  تیـالو و  تقو  ره  سپ  دـنکیم ،

وا دیرب ، سفن  ردام  زا  هکنآ  زا  سپ  و  دنکیم ، نیقلت  وا  هب  ار  بلق  ماکحا  و  ددـنبیم ، نامیپ  هدرک و  تعیب  صوصخم ، یبلق  ینطاب  يولو 
. دنکیم ماعطا  وا  هب  شلقع  ردپ  ياذغ  زا  دزاسیم و  سونأم  لقع ، ینعی  شردپ  اب  ار 

قیرط رب  ای  دور  ادخ  يوس  هب  شمالـسا  تهج  زا  اهنت  ناملـسم  هک  درادـن  ناکما  و  دـنمانیم ، نامیا  ار  مّود  تعیب  و  مالـسا ، ار  لّوا  تعیب 
ادیپ نآ  رد  هار  راثآ  چـیه  هک  دـشاب  هدـش  مگ  یگرزب  نابایب  رد  هک  تسا  یـسک  هلزنم  هب  شمالـسا  زا  لبق  ناملـسم  اریز  درپس . هر  ادـخ ،

رد ای  هار  رد  دـنکیم  نامگ  تسا و  لفاغ  ناگدـنرد  زا  شدوخ و  ندـش  مگ  زا  وا  دـشاب و  نآ  رد  يدایز  نانزهار  ناگدـنرد و  دـشابن و 
. دشابیم ناما  رد  ياهدننک  ّتیذا  ره  زا  تسا و  دوخ  رارق  لحم  نطوم و 

رازآ زا  درادیم و  زاـب  شندـش  مگ  زا  دـنکیم و  رادـیب  شتلفغزا  ار  وا  هک  تـسا  یـسک  هـلزنم  هـب  وا  نیـشناج  اـی  لوـسر  هـک  یلاـح  رد 
. دیامن هر  ار  وا  هک  دشاب  یئامنهار  دـهد و  شتاجن  هک  دـنکیم  بلط  ار  یهار  دـنکیم و  تشحو  وا  سپ  دـنکیم . راد  ربخ  شناگدـنهد 
زا هدـنهد  میب  نم  دـیوگیم : لوسر  هاگنآ  دـنکیم . قیرط  راـثآ  رب  تلـالد  یئاـمنهار و  تساوخرد  وا  زا  دوشیم و  وا  لوق  میلـست  سپس 

نایب تسا ، هدـننک  تیادـه  هک  ار  یـسک  تمالع  سپ  مشابیم ، هار  هدـننک  تیادـه  تلفغ و  زا  هدـننک  رادـیب  متـسه و  كانـسرت  ياهاج 
راذنا رد  رـصحنم  ّیبن  راک  نأش و  اذـل  و  تسا ،» وا  يالوم  ع )  ) ّیلع نیا  سپ  متـسه  وا  يالوم  نم  هک  سک  ره  : » دـیوگیم الثم  دـنکیم .

سپ ٍداه ، ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِذـْنُم  َْتنَأ  امَّنِإ  تسا  هدرک  نییعت  تریـصب  نابحاص  يارب  ار  وا  ربماـیپ  هک  تسا  یـسک  هب  لوکوم  تیادـه  و  تسا ،
وا زا  ار  هار  راثآ  دنکیم و  باتش  وا  يوس  هب  امتح  هدش  مگ  ناسنا  دهد  ناشن  ار  هار  هک  درک  نییعت  ار  یـسک  وا  نیـشناج  ای  ّیبن  هک  یتقو 
دای وا  هب  تسا  نامیا  زا  تراـبع  هک  ار  قیرط  راـثآ  سپـس  دریگیم  وا  زا  دـهع  تعیب و  تهج  دّـکؤم  ياـهنامیپ  و  دـیامنیم . تساوخرد 

«. 1  » دهدیم
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هدش قیرط  يوس  هب  کلاس  تفر  قیرط  نآ  يوس  هب  درک و  باتـش  شمئالع  راثآ و  هب  رگا  تسناد ، ار  قیرط  راثآ  دـش و  نمیا  هک  هاگنآ 
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و دزادنایم ، جنر  هب  دنکیم و  هتسخ  تکرح  ریس و  رد  ار  دوخ  سپ  دسرتیم ، زین  هار  هب  ندیـسرن  زا  دسرتیم و  ناگدنرد  اهيذوم و  زا 
، دزاسیم رود  ار  اهنآ  دنکیم و  عافد  شدوخ  زا  وا  و  دنزادرپیم ، هضراعم  هب  وا  اب  اهيذوم  نانزهار و  ناگدنرد و  اهریش و  تاقوا  رتشیب 

، تسا هتفرگ  يداه  زا  هک  یحالس  اب  ایناث  هداد و  وا  هب  هدنهد ) میب  ربمایپ   ) رذنم هک  ياهحلسا  اب  الّوا 
__________________________________________________

، ام ربمایپ  دندوب و  هبنج  ود  ره  ياراد  ایبنا  تیاده . شنأش  تیالو )  ) ناونع تسا و  راذنا  شنأش  توبن )  ) ناونع هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ( 1)
دراد و يرتشیب  روهظ  تّوبن  هبنج  نوچ  اهتنم  ّیبن . مه  دوب و  ّیلو  مه  وا ، دوخ  يو ، تاـیح  ناـمز  رد  دوب . ناـنآ  دـمآ  رـس  هبنج  ود  ره  رد 

. دوشیم قالطا  وا  هب  نییبّنلا ) متاخ   ) ناونع تسا  مدرم  هّماع  رب  ثوعبم 
210 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

وا يارب  و  تسا ، ع )  ) ّیلع زا  ترابع  هک  دسریم  یهار  هب  هجیتن  رد  و  دنکیم . ادیپ  تاجن  اهنآ  زا  دـهاوخب  ادـخ  رگا  هحلـسا  روز  اب  سپ 
. دنمانیم روضح  رکف و  ار  هبترم  نآ  هک  دوشیم  لصاح  ع )  ) ّیلع دزن  روضح 

. دهدیم تسد  وا  هب  ملا ، زا  دعب  تّذل  و  فوخ ، زا  دعب  تراشب  و  هودنا ، زا  سپ  رورـس  دوشیم و  لصاح  یتحار  وا  يارب  جنر ، زا  دـعب  و 
، قیرط رب  تلـالد  زا  سپ  و  تسا ، ناـسرت  هدز و  تشحو  ناریح و  راذـنا  زا  سپ  وا  هک  اریز  دوشیم ، ادـخ  يوس  هب  کـلاس  نآ  زا  سپ  و 

یقیرط هب  ندیـسر  زا  سپ  و  دزادـنایم ، جـنر  تمحز و  هب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  تسا و  راودـیما  ناسرت و  هک  تسا  قیرط  يوس  هب  کلاس 
تیذا هدننک و  دوبان  زا  سرت  رگید  وا  سرت  یلو  تسا ، ناسرت  راودیما و  هلحرم  نیا  رد  هک  دوشیم  هّللا  یلا  کلاس  دناسریم  ادخ  هب  هک 

، تسین دوشیم  هدـیمان  تیـشخ  هک  ادـخ  هب  ملاع  سفن  سرت  تسین و  دراد  ماـن  فوخ  هک  هراّـما  سفن  زا  سرت  نینچمه  تسین و  هدـننک 
. دراد مان  تبیه  هک  تسا  بلق  سرت  هکلب 

لاعفا رد  ع )  ) ّیلع اب  یهاگ  و  دـنیبیم ، ع )  ) ّیلع زا  ار  لاعفا  دوشیم و  یناف  شدوخ  هب  لاعفا  تبـسن  زا  یهاـگ  تلاـح  نیا  رد  کـلاس  و 
. دوشیم هدیمان  یلعف  يانف  لاعفا ، زا  يانف  و  دوشیم . دّحتم  وا  اب  یهاگ  و  دنکیم ، تکراشم 

زا ار  تافص  هکلب  دادن ، تبسن  شدوخ  هب  ار  تافـص  هک  يّدح  ات  دیـسر  يدنلب  هجرد  هب  و  دومن ، كولـس  درک و  ریـس  هک  تقو  ره  سپ ،
تافـص زا  يانف  ار  نیا  دـنیبیمن و  ار  شدوخ  هک  دوشیم  کیدزن  يوحن  هب  و  دوشیم . يوق  هنیاعم  فیعـض و  یگناـگود  دـید  ع )  ) ّیلع

و دوشیم ، لفاغ  ساسحا  زا  ءاجر  فوخ و  ببـس  هب  هچ  رگا  دراد  سرت  دیما و  شدوخ  هب  روعـش  ساسحا و  رادـقم  هب  نکیل  دـنمانیم و 
دزن شروضح  تقو  رد  دیدن و  ار  شدوخ  هک  یئاج  ات  درک  ریـس  لاح  نامه  اب  هک  یتقو  و  دـنمانیم . توطـس »  » عقوم نیا  رد  ار  وا  فوخ 
نیا رد  و  دـشاب ، فوخ  ءاجر و  ات  تسین  یتّیناسفن  وا  يارب  ماگنه  نیا  رد  و  دوشیم ، هتـشادرب  یگناگود  دـش  بیاغ  شدوخ  زا  ع )  ) ّیلع

: دومرف هک  دوشیم  ع )  ) ماما لوق  قادصم  عقوم 
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قحم وحم و  اهانف  نیا  همه  و  دنمانیم . یتاذ  يانف  ار  نیا  و  دنامیمن ، شبیبح  وا و  نیب  یقرف  رگید  و  دـندش ،» لصّتم  دندیـسر  هک  هاگنآ  »
هدیمان بلاط  ناملـسم و  مالـسا  زا  دعب  دراد و  مان  نادرگرـس  هدـش و  مگ  ندروآ  مالـسا  زا  لبق  صخـش  و  دوشیم . هدـیمان  « 1  » سمط و 

. دوشیم
هدش ناملـسم  وا  تسد  هب  هک  یـسک  زا  عاطقنا  زا  دعب  اصوصخم  درکن ، بلط  دـنک  تیادـه  هار ، هب  ار  وا  هک  ار  یـسک  داتـسیا و  رگا  سپ 
ادـخ بناج  زا  یماما  دـنک و  حبـص  تّما  نیا  زا  هک  یـسک  تسا : هدـش  دراو  رابخا  رد  اذـل  دوشیم . هدـیمان  هدـش  مگ  هارمگ و  زاب  تسا ،

. تسا هدرم  قافن  رفک و  گرم  اب  دریمب  تلاح  نیمه  رب  رگا  و  تسا . نادرگرس  هدش و  مگ  دشاب  هتشادن 
، ادخ هب  هدـننک  ریـس  هن  تسا  قیرط  هب  هدـننک  ریـس  عقاو ، رد  کلاس  وا ، اب  نتـسب  نامیپ  تعیب و  شرما و  ّیلو  ماما و  هب  ندیـسر  زا  دـعب  و 

کلاس قیرط ، هب  وا  ندیسر  زا  سپ  اّما  دوشیم ، هدیمان  ّقح  هب  قلخ  زا  رفس  ریس ، نیا  و  دشاب ، ادخ  يوس  هب  ریـس  قیرط ، هب  وا  ریـس  هچرگ 
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. دوشیم هدیمان  ّقح  يوس  هب  ّقح  ببس  هب  ّقح ، زا  رفس  وا  ریس  نیا  هک  دوشیم  هّللا  یلا 
و دوشیم . هدیمان  هّللا  یف  رئاس  درک ، ریس  شتاذ  يانف  رد  لاصو ، ببس  هب  تشگ و  یناف  شتافـص  لاعفا و  زا  دش و  لصاو  هک  هاگنآ  سپ 

یقاب يرثا  تاذ و  وا  زا  و  دوشیم ، مامت  وا  يارب  يانف  تّیدوبع و  ریس ، نیمه  هب  و  دوشیم . هدیمان  ّقح  رد  ّقح  ببـس  هب  رفـس  وا  ریـس  نیا 
. دوشیم ياقب  وا ، يانف  و  دوشیم ، لقتنم  ّتیبوبر  هب  وا  ّتیدوبع  نآ  زا  سپ  و  دوشیم ، لاّصتا  وا  لاصو  و  دنامیمن ،

، تسادخ نآ  سپ  دوش  لماک  ّمات و  رقف  هک  یتقو  دناهتفگ  هک  هچنآ  و 
__________________________________________________

. تسا هدمآ  لّوا  دلج  رد  نآ  حیضوت  ( 1)
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ادخ هفیلخ  ادخ و  مکح  هب  مکاح  ادخ و  ياقب  هب  یقاب  و  ادـخ ، دوجو  هب  دوجوم  شوحـص  زا  سپ  وا  هک  اریز  تسا . ینعم  نیمه  هب  هراشا 
رب دوـب ، هدرک  دوـع  نآ  زا  هک  هچنآ  هب  ار  وا  تسناد  ار  وا  تّیدوـبع  یتـسار  دـنوادخ  دـش و  ادـخ  يارب  دـبع  وا  هـک  یتـقو  اریز  دوـشیم ،
وا هک  هاگنآ  و  دنادرگیم ، فّرشم  تیب  تفالخ  تفارـش  هب  ار  وا  و  دنکیم ، راذگاو  وا  هب  تسوا  بلق  هک  ار  شاهناخ  روما  و  دنادرگیم .

، دنادرگیم فّرـشم  تکلمم  تفالخ  تفارـش  هب  دنکیم و  راذگاو  وا  هب  ار  شتکلمم  روما  دید ، لماک  نیما و  انیب و  تیب ، حالـصا  رد  ار 
. دوشیم هدیمان  ّقح  ببس  هب  قلخ  هب  ّقح  زا  رفس  لوصو  زا  دعب  تشگزاب  نیا 

ارف سنا  ماقم  هب  ار  وا  مّود  راب  يارب  تسا  غلاب  نیما و  هاگآ و  نآ ، دابع  ریثکت  دالب و  ریمعت  تکلمم و  حالـصا  رد  وا  هک  دـنیبب  هاـگ  ره  و 
هقاف رقف و  ینادرگرـس و  سرت و  یلّوا  روضح  اریز  تسا ، لّوا  روضح  زا  ریغ  روضح  نیا  یلو  دنادرگیم . سونأم  شدوخ  اب  دـناوخیم و 

. تسا هدش  لصاح  ادخ  يزاینیب  تمشح و  سنا و  ببس  هب  هک  تسا  يزاینیب  تمشح و  سنا و  روضح  نیا  تسا و 
نامهم مّنهج و  شتآ  نادـنز و  نازابرـس و  ناگدـنب و  روما  لیبق  زا  ار  شیاـهراک  همه  دـش  یـضار  وا  زا  تفرگ و  سنا  وا  اـب  ادـخ  یتقو 

هک ار  سک  ره  و  دنکیم ، شنادنز  دـهاوخب  هک  ار  سک  ره  سپ  دـنکیم . راذـگاو  وا  هب  اهنآ ، ریغ  عنم و  اطعا و  يرادـنامهم و  ندرک و 
هک سک  ره  رد  فّرـصت  طّلـست و  وا  يارب  سپ  دنکیم ، عنم  دهاوخب  ار  هک  ره  اطع و  دـهاوخب  ار  هک  ره  و  دـیامنیم ، شنامهم  دـهاوخب 

. دوشیم ادیپ  دهاوخب  هک  روط  ره  دهاوخب و 
مّود روضح  رد  و  لوسر »  » تکلمم حالـصا  لاح  رد  و  ّیبن ،»  » تیب حالـصا  لاـح  رد  و  دـبع »  » ّماـت ياـنف  لّوا و  روضح  رد  ار  ماـقم  نیا  و 

. دنمانیم ماما » ، » ضیوفت لاح  رد  و  تسود ،» لیلخ و  »
دوشیم  قالطا  روج  هّمئا  رب  هک  تسا  یئانعم  نآ  زا  ریغ  تماما  نیا  و 
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نآ هکلب  دوشیم ، قالطا  یئزج  يایلوا  رب  هک  تسا  یئانعم  نآ  زا  ریغ  و  دوشیم ، قـالطا  تعاـمج  هّمئا  رب  هک  تسا  یئاـنعم  نآ  زا  ریغ  و 

. دوشیمن رّوصت  نآ  زا  رتالاب  ياهبترم  هک  تسا  ياهبترم 
مه ّصاخ  تعیب  ماقم  هب  درک ، تعیب  ّماـع  تعیب  اـب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  اـب  هک  سک  ره  هک  دـیآیمن  مزـال  دـش  رکذ  هک  هچنآ  زا  و 

دیآیمن مزال  و  نایعیـش . رتشیب  دننام  دسرب  قیرط  هب  دومن  تعیب  ّصاخ  تعیب  اب  سک  ره  هک  دیآیمن  مزال  زین  و  هّماع ، رتشیب  دننام  دـسرب 
هن لوسر و  ّیبن ، ره  هن  و  دوش ، ّیبن  دش  دبع  سک  ره  هن  و  دوش ، دبع  دیـسر  ّقح  هب  سک  ره  هن  و  دـسرب ، ّقح  هب  دیـسر  قیرط  هب  سک  ره 

. دشاب ماما  لیلخ ، ره  هن  و  لیلخ ، لوسر ، ره 
دیمهف درک و  ساسحا  ار  بلطم  نیا  زین  لیلخ  میهاربا  و  تسا ، بتارم  عیمج  تیاـهن  هّیلک و  هقلطم  تفـالخ  ینعم ، نیا  هب  تماـما  نوچ  و 

رارق ماما  زین  نم  نادـنزرف  لسن و  زا   ) ِیتَّیِّرُذ ْنِم  َو  تفگ : یلاحـشوخ  زا  دـش و  لاحـشوخ  تسا  یناـسنا  تـالامک  بتارم  نیرخآ  نآ  هک 
(. هد
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213 ص :  هیآ 126 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(126  ) ًاطیُِحم ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َناک  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  َو 

213 ص :  همجرت ..... :

. دراد یهاگآ  هطاحا و  زیچ  همه  هب  ادخ  تسادخ و  کلم  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچ  ره 

213 ص :  ریسفت ..... :

و تیاغ ، رابتعا  هب  یهاگ  دوشیم و  لامعتـسا  أدـبم  رابتعا  هب  یهاگ  تسا و  صاصتخا  يارب  مال  ِضْرَْألا  ِیف  اـم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  ِهَِّلل  َو 
هتفگ ای  وا . ریغ  هن  تسا  ینالف  نآ  ءانب  ردـصم  هدـننک و  انب  ینعی  نالفل » تیبلا  اذـه  : » دوشیم هتفگ  هکنانچ  تّیکولمم ، راـبتعا  هب  یهاـگ 
تیاغ رابتعا  هب  هک  تسا  یناتـسبات  ای  یناتـسمز  تنوکـس  يارب  هناخ  نیا  ینعی  فیّـصلا » ینکـسل  وا  ءاتـشلا  ینکـسل  تیبلا  اذـه  : » دوشیم

تسین . کیرش  وا  اب  یسک  تسا و  نآ  کلام  ینالف  ینعی  نالفل » تیبلا  اذه  : » دوشیم هتفگ  ای  تسا ،
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ادـتبا و ثیح  زا  تسا  نیمز  نامـسآ و  رد  هک  هچنآ  ینعی  دوشیم  ینعم  هس  ره  لماش  هک  تسا  ّماـع  ینعم  نآ  لاـثما  اـجنیا و  رد  دوصقم 
ُهَّللا َناک  َو  یلاعت  يادـخ  لوق  تسا  نینچمه  تسا و  لیلعت  هب  راعـشا  نآ  رد  لاح و  ای  تسا  فطع  نآ  و  تسادـخ . يارب  کلم  تیاـغ و 

. ًاطیُِحم ٍءْیَش  ِّلُِکب 
هچ ره  هک  اریز  دشاب ، وا  لیلخ  وریپ و  دنک و  میلـست  ادـخ  يارب  ار  شهجو  هک  تسین  سک  نآ  زا  رتهب  يدـحا  لاح  تسا : هتفگ  هک  ایوگ 

تسا و هدرک  میلست  وا  يارب  ار  شهجو  یسک  هچ  دنادیم  سپ  دراد ، ملع  يزیچ  ره  هب  وا  تسادخ و  كولمم  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد 
. دنکیمن كاسما  وا  زا  تسا  ّقحتسم  وا  هک  ار  هچنآ  سپ  دنادیم ، مه  ار  وا  قاقحتسا  رادقم  هبترم و 

214 ص :  هیآ 127 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ْنَأ َنُوبَغْرَت  َو  َّنَُهل  َِبتُک  ام  َّنُهَنُوتُْؤت  ِیتَّاللا ال  ِءاسِّنلا  یَماتَی  ِیف  ِباتِْکلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  یْلُتی  ام  َو  َّنِهِیف  ْمُکِیتُْفی  ُهَّللا  ُِلق  ِءاسِّنلا  ِیف  َکَنُوتْفَتْسَی  َو 
(127  ) ًامِیلَع ِِهب  َناک  َهَّللا  َّنِإَف  ٍْریَخ  ْنِم  اُولَعْفَت  ام  َو  ِطْسِْقلِاب  یماتَْیِلل  اُوموُقَت  ْنَأ  َو  ِناْدلِْولا  َنِم  َنیِفَعْضَتْسُْملا  َو  َّنُهوُحِْکنَت 

214 ص :  همجرت ..... :

میتی نارتخد  نانز و  ّقح  رد  دوش  توالت  امـش  يارب  ادـخ  باتک  تایآ  زا  هچنآ  ادـخ و  وگب  دـنهاوخ  يوتف  وت  زا  نانز  هراب  رد  ربماـیپ  يا 
روتـسد داد و  دـهاوخ  يوتف  ناوتان  نادـنزرف  ّقح  رد  مه  دـیتسین و  نانآ  حاکن  هب  لیام  هدرکن  ادا  ار  اـهنآ  همزـال  قوقح  رهم و  هک  ناـشیا 

. تسا هاگآ  نآ  رب  ادخ  دیرآ  ياجب  کین  راک  ره  هک  دیشوک  یکین  رد  دینک و  هشیپ  تلادع  نامیتی  هراب  رد  هک  دهدیم 
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214 ص :  ریسفت ..... :

ات اِهْلَعب ...  ْنِم  ْتَفاخ  ٌةَأَْرما  ِنِإ  َو  ، » دعب هیآ  هنیرق  هب  دنهاوخیم  يوتف  یئادـج  تفلا و  زا  ناشنانز  مکح  رد  ینعی  ِءاسِّنلا  ِیف  َکَنُوتْفَتْـسَی  َو 
بسح رب  نانز  مکح  رد  ای  َّنَُهل  َِبتُک  ام  َّنُهَنُوتُْؤت  ِیتاَّللا ال  ِءاسِّنلا  یَماتَی  ِیف  هنیرق  هب  دنـسرپیم  ثرا  زا  نانز  قلطم  مکح  رد  ای  هیآ » رخآ 

. دیآیم هکنانچ  ترشاعم  ببس  هب  ای  تشذگ ، هکنانچ  ناشیوخ  زا  ای  تشذگ ، شمکح  هکنانچ  دنسرپیم ، وت  زا  نارسمه  زا  ثرا 
اب دیوگیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هک  ار  هچنآ  هکنیا  هب  تسا  هراشا  باوج ، رد  ادخ  هب  نداد  اوتف  تبـسن  رد  َّنِهِیف و  ْمُکِیتُْفی  ُهَّللا  ُِلق 

ربمایپ نابز  رب  هک  تسادخ  ياوتف  نآ ، هکلب  تفگ ، دنهاوخ  ینخس  نینچ  يدوز  هب  هکنانچ  تسین  شدوخ  نیمخت  ّنظ و  داهتجا و  يأر و 
. تسا یحو  تهج  زا  ای  شدوخ و  زا  يانف  تهج  هب  ای  تسا  هدش  يراج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

215 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هب هکنیا  ای  تسا . هدرک  زیاج  ار  طابنتسا  نیا  ندش ، عقاو  هلـصاف  و  مکیتفی »  » رد رتتـسم  ریمـض  رب  ای  تسا  هّللا »  » رب فطع  ْمُْکیَلَع  یْلُتی  ام  َو 

ینعم ادتبم و  ریدـقت  هب  تسا  هّیلاح  هلمج  ای  مکیتفی » هّللا   » هلمج رب  تسا  فطع  هلمج  تسا و  هیفان  ام »  » هکنیا ای  تسا ، نّیبی »  » لعف ریدـقت 
. تسا هدشن  توالت  امش  رب  زونه  وا  نداد  يوتف  تسا : نیا  نآ 

«. ّنهیف  » ادخ لوق  زا  تسا  لدب  ای  تسا  یلتی »  » هب ّقلعتم  ِءاسِّنلا  یَماتَی  ِیف  ِباتِْکلا  ِیف 
ار هچنآ  هروس  لّوا  رد  و  تسه ، یضورفم  ثاریم  نانز  يارب  هکنیا  هب  درک  هراشا  َّنَُهل » َِبتُک  ام   » رکذ اب  َّنَُهل و  َِبتُک  ام  َّنُهَنُوتُْؤت  ِیتاَّللا ال 

ثرا نز  ریغـص و  هب  تّیلهاج  نامز  رد  هک  تسا  نآ  لاؤس  ّتلع  درک . ناـیب  تسا ، تباـث  ناـشیوخ  نارـسمه و  زا  ثرا  زا  ناـنز  يارب  هک 
. دشاب اناوت  تمینغ  زا  يرادهگن  ظفح و  میرح و  زا  عافد  گنج و  زا  هک  تسا  یسک  يارب  ثرا  دنتفگیم  و  دندادیمن ،

. دینکیم ضارعا  اهنآ  زا  امش  دنشاب ، هتشادن  زین  یلاوما  دنشابن و  لامج  بحاص  اهنآ  هک  یتروص  رد  َّنُهوُحِْکنَت  ْنَأ  َنُوبَغْرَت  َو 
. تسا ِءاسِّنلا » یَماتَی   » رب فطع  َنیِفَعْضَتْسُْملا  َو 

. تشذگ هروس  لّوا  رد  همه  لام  ظفح  ثرا و  بسح  رب  نانآ  مکح  تسا و  دیلو  عمج  نادلو »  » ِناْدلِْولا َنِم 
216 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رب انب  تسا  مکیتفی » هّللا   » رب ای  کنوتفتـسی »  » رب فطع  ٍْریَخ  ْنِم  اُولَعْفَت  اـم  َو  ِطْـسِْقلِاب  یماـتَْیِلل  اُوموُقَت  ْنَأ  دـهدیم  اوتف  زین  امـش  يارب  و  «و »
نامیتی و ظفح  رد  اهنآ و  هماسق  نانز و  ثرا  رد  دیهدیم  ماجنا  ریخ  راک  زا  هک  هچنآ  وگب  نانآ  هب  ینعی  دـشاب ، لوق  لوقم  هلمج  زا  هکنیا 

. تساناد نآ  هب  دنوادخ  اریز  ًامِیلَع  ِِهب  َناک  َهَّللا  َّنِإَف  دنکیمن  عیاض  ار  امش  لمع  نانآ ، لاوما 

216 ص :  هیآ 128 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ْنِإ َو  َّحُّشلا  ُسُْفنَْألا  ِتَرِـضْحُأ  َو  ٌْریَخ  ُحـْلُّصلا  َو  ًاْحلُـص  امُهَْنَیب  اِحلُْـصی  ْنَأ  امِْهیَلَع  َحانُج  الَف  ًاـضارْعِإ  َْوأ  ًازوُُشن  اـِهْلَعب  ْنِم  ْتَفاـخ  ٌةَأَْرما  ِنِإ  َو 
(128  ) ًارِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  َناک  َهَّللا  َّنِإَف  اوُقَّتَت  َو  اُونِسُْحت 

216 ص :  همجرت ..... :

زاب شزاس  حلص و  هار  هب  نت  ود  ره  هک  تسین  یکاب  دنیزگ ، يرود  وا  زا  ای  دنک  یکولسدب  يو  اب  شرهوش  هک  تشاد  نآ  میب  ینز  رگا  و 
هراب رد  رگا  دنـشوکیم و  مه  رازآ  هب  هک  هتفرگ  ارف  صرح  لخب و  ار  سوفن  تسا . شکمـشک  عازن و  زا  رتهب  لاح  ره  هب  حلـص  هک  دنیآ 
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. تسا هاگآ  دینک  هچ  ره  هب  ادخ  هک  دیسریم  دوخ  یکین  رجا  هب  دیشاب ، راکزیهرپ  هدرک  یئوکین  رگیدکی 

216 ص :  ریسفت ..... :

البق ار  نز  يراتفردـب  زوشن و  فوخ  نوچ  ناشقوقح ، زا  اهنآ  عنم  ناـنز و  اـب  يراتفردـب  ینعی  زوشن »  » ًازوُُشن اـِهْلَعب  ْنِم  ْتَفاـخ  ٌةَأَْرما  ِنِإ  َو 
. دومن رکذ  ار  درم  زوشن  فوخ  زین  اجنیا  رد  درک  رکذ 

نانز نیب  دوخ ، تقو  ندرک  میـسقت   ) هماسق كاشوپ و  هقفن و  لیبق  زا  دهدیم  ار  شقوقح  هک  یلاح  رد  دنکن  هّجوت  وا  هب  ینعی  ًاضارْعِإ  َْوأ 
، تسا هدش  رکذ  زوشن  لباقم  رد  ضارعا  نوچ  و  دـنکن ، مایق  نآ  هب  تسا  بجاو  وا  رب  هک  هچنآ  هک  تسا  نآ  زوشن  اریز  شیوخ ،) دّدـعتم 

دشاب . نآ  زا  ریغ  يزیچ  دیاب 
217 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ینعی دـشاب  هب  لوعفم  احلـص »  » تسا نکمم  نیا  رب  انب  هدـش و  هدـناوخ  لاعفا  باب  زا  احلـصی »  » ًاْحلُـص امُهَْنَیب  اِحلُْـصی  ْنَأ  امِْهیَلَع  َحانُج  الَف 
فوذـحم هب  لوعفم  هک  تسا  نکمم  و  دـشاب ، هب  لوـعفم  ددرگ و  دّرجم  تّیفرظ  زا  اـمهنیب »  » ظـفل تسا  نکمم  و  دـنزاس ، عـقاو  ار  حـلص 

. دشاب
درم دننک و  حلـص  هک  تسین  یکاب  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  « 1 . » دشابیم حلطصا »  » و حلاصت »  » زا داص  دیدشت  اب  احلّـصی »  » و احلاّصی »  » و

هب دـننک  قفاوت  هکنیا  ای  دروآ ، تسد  هب  ار  وا  لد  ات  دوش  لّمحتم  وا  يارب  ار  یتمدـخ  هکنیا  ای  دـنک ، اـطع  نآ  ریغ  اـی  رهم  زا  يزیچ  نز  هب 
. نآ قوقح  ریاس  هماسق و  رد  لداعت  داجیا 

وا هب  سپ  درادـن . شوخ  ار  وا  درم  دـنکیم و  یگدـنز  يدرم  دزن  هک  تسا  نز  هب  طوـبرم  ّقـح  هماـسق  هک  « 2  » تسا ع )  ) قداص ماـما  زا 
: دیوگیم

نک هاگن  نم  بش  تبون  رد  نکل  و  دوش ، تتامـش  نم  هب  مرادن  تسود  نم  نکن  ار  راک  نیا  دـیوگیم : نز  مهد ، قالط  ار  وت  مهاوخیم 
َحانُج الَف  تسا : یلاعت  يادخ  لوق  نآ  و  راذگاو . مدوخ  لاح  هب  ارم  و  دشاب . وت  يارب  دوب  هچ  ره  نآ  زج  هدب و  ماجنا  یتساوخ  هک  هچ  ره 

، ّقح طاقـسا  لباقم  رد  هک  تسا  زیاج  سپ  دـنک ، طاقـسا  ضوع  نودـب  ار  شّقح  نز  هک  درادـن  نیا  هب  یـصاصتخا  اِحلُْـصی و  ْنَأ  امِْهیَلَع 
. دوش هداد  رارق  ضوع 

. تسا يراتفردب  قالط و  یئادج و  زا  رتهب  حلص  ٌْریَخ و  ُْحلُّصلا  َو 
، دنکن جراخ  شتسد  زا  ارنآ  دنک و  بذج  تسا  وا  عفن  ریخ و  هب  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  سوفن  عبط  هک  اریز  َّحُّشلا  ُسُْفنَْألا  ِتَرِضْحُأ  َو 

هک ایوگ 
__________________________________________________

حلطـصی یـضام )  ) حلطـصا احلاّصی ...  ای  حـلاّصی  دوشیم  ماغدا  و  ص »  » هب ءات »  » لادـبا زا  سپ  عراضم )  ) حـلاصتی یـضام )  ) حـلاصت ( 1)
احلاّصی حلّصی ، دوشیم ، ماغدا  و  ص »  » هب ءات »  » لادبا زا  سپ  عراضم ) )

ح 2 ص 145 ، ، 6 یفاک : ح 2 ، ص 419 / ، 1 ناهرب : ریسفت  ح 284 ، ص 279 ، ، 1 یشایع : ریسفت  ص 507 ، ، 1 یفاص : ریسفت  ( 2)
218 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

و دزادرپب ، ار  اهنآ  قوقح  درادهگن و  درادـن  تسود  هک  ار  ینز  دـناوتیمن  نادرم  سوفن  ایوگ  هکنانچنآ  دنـشابیم  لخب  هب  روبجم  سوفن 
. دنک كرت  ار  شدوخ  ّظح  هرهب و  دیامن و  طاقسا  ار  دوخ  ّقح  دناوتیمن  نانز  سوفن  نینچمه 

. تسا حلص  زا  فرط  ود  لخب  هناهب  هناهب و  رذع و  هیجوت  مّود  هلمج  و  تسا ، حلص  رب  بیغرت  لّوا  هلمج 
و نانز ، يارب  تتامـش  باب  حتف  یئادج و  زا  ای  نانآ ، قوقح  صقن  زا  دیزیهرپب  اوُقَّتَت و  َو  دیـشاب  بوخ  ترـشاعم  رد  رگا  اُونِـسُْحت و  ْنِإ  َو 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1157 

http://www.ghaemiyeh.com


. دهدیم ترفغم ، اب  ار  امش  ياوقت  شاداپ  و  ناسحا ، اب  ار  امش  ناسحا  شاداپ  دنوادخ  دیرادهگن  دیرادن ، تسود  هکنیا  اب  ار  اهنآ 
. تسا هدمآ  هلمج ) يازج   ) ياج هب  ببس  هلمج  نیا  رد  هک  تسا . هدوب  هاگآ  دینکیم  هچنآ  هب  ادخ  اریز  ًارِیبَخ  َنُولَمْعَت  اِمب  َناک  َهَّللا  َّنِإَف 

218 ص :  هیآ 129 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ًاروُفَغ َناک  َهَّللا  َّنِإَف  اوُقَّتَت  َو  اوُِحلُْـصت  ْنِإ  َو  ِۀَـقَّلَعُْملاَک  اهوُرَذَـتَف  ِْلیَْملا  َّلُک  اُولیِمَت  الَف  ُْمتْـصَرَح  َْول  َو  ِءاـسِّنلا  َْنَیب  اُولِدـْعَت  ْنَأ  اوُعیِطَتْـسَت  َْنل  َو 
(129  ) ًامیِحَر

218 ص :  همجرت ..... :

ار یکی  دوخ ، لیم  مامت  هب  سپ  دیـشاب  یتسار  لدع و  هب  صیرح  بغار و  دنچ  ره  دینک و  راتفر  تلادـع  هب  نانز  نایم  دـیناوتن  زگره  امش 
هدنـشخب و دـنوادخ  انامه  دیـشاب  راکزیهرپ  دـینک و  شزاس  رگا  دـنامب و  فیلکت  ـالب  قّلعم و  وا  اـت  دـینکن  مورحم  ار  يرگید  دـنمهرهب و 

. تسا نابرهم 

218 ص :  ریسفت ..... :

. تسا لاحم  دننام  بلطم  نیا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  تسا و  دبا  یفن  يارب  نل »  » ظفل اوُعیِطَتْسَت  َْنل  َو 
یبلق لیم  بسح  هب  یلو  تسا  نکمم  رهاظ ، ببـس  هب  هچ  رگا  نآ  و  دـینک ، رارقرب  ناـنز  نیب  تاواـسم  لدـع و  هک  ِءاـسِّنلا  َْنَیب  اُولِدـْعَت  ْنَأ 

. تسین رودقم 
219 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

شناـنز نیب  ار  تقو  وا  هک  تسا  « 1  » تسا لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  دیـشاب . صیرح  ناـنز  نیب  لدـع  رب  هچ  رگا  ُْمتْـصَرَح  َْول  َو 
: تفگیم درکیم و  میسقت 

نآ کلام  نم  یتسه و  نآ  کلام  وت  هک  هچنآ  رد  نکن  تمالم  ارم  سپ  متـسه ، نآ  کلام  نم  هک  هچنآ  رد  تسا  نم  میـسقت  نیا  ایادـخ 
. متسین

هجیتن رد  ددرگ و  نایامن  رهاظ  هب  يرگید  نتـشاد  یـشوخان  اهنآ و  زا  یکی  هب  ینطاب  لـیم  هکنیا  هب  دـینکن  يراـک  ِلـْیَْملا  َّلُـک  اُولیِمَت  ـالَف 
. دیهد رارق  ناتدوخ  ینطاب  لیم  قبط  رب  ار  نآ  ریغ  هماسق و 

. درادن شدوخ  يارب  يرایتخا  دشاب و  هتشادن  رهوش  هک  ینز  دننام  ِۀَقَّلَعُْملاَک  دیراذگماو  دیرادن  تسود  هک  ار  ینز  ینعی  اهوُرَذَتَف 
هکنیا هب  دسر  هچ  ات  ، ) تفرگیمن مه  وضو  يرگید  هناخ  رد  یّتح  مادک  ره  زور  رد  تشاد و  نز  ود  « 2 ( » ع  ) ّیلع هک  تسا  هدش  تیاور 

اوُِحلُْصت و ْنِإ  َو  ناشتلادع ! دراوم  ریاس  دننام  ناشنارسمه  نیب  نانآ  میسقت  ام و  نامز  ياهلداع  رب  اترسح  او  سپ  دشاب ) هتـشاد  یتلادعیب 
هب دینک  يواسم  ار  اهنآ  رب  مّحرت  دینک و  مک  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  ار  یبلق  لیم  توافت  هک  هنوگ  نیدـب  دـینک  حالـصا  ار  ناتدوخ  رگا 

مـشچ اب  دـیرادن  تسود  ار  اهنآ  هک  یناسک  هب  تبـسن  یبلق  راجزنا  زا  اوُقَّتَت و  َو  تسادـخ ، تافـص  زا  هک  تمحر  هب  امـش  فاـّصتا  ببس 
ّقحتـسم ادـخ و  قالخا  هب  ّقلختم  تروص  نیا  رد  هک  تسا  ناـنآ  ندیـشخب  عقاو  رد  هک  دـینک ، زیهرپ  ناـنآ  ياـهبیع  صیاـقن و  زا  یـشوپ 

. دیوشیم وا  ترفغم  تمحر و 
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نابرهم هدنزرمآ و  رایسب  دنوادخ  اریز  ًامیِحَر  ًاروُفَغ  َناک  َهَّللا  َّنِإَف 
__________________________________________________

ص 121 ، 2 نایبلا : عمجم  ص 508 ، ، 1 یفاص : ریسفت  ( 1)
ص 121 ، 2 نایبلا : عمجم  ص 508 ، ، 1 یفاص : ریسفت  ( 2)

220 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
حالصا دیاهدرک  دساف  مامت  لیم  اب  هک  ار  هچنآ  رگا  هک  تسا  نیا  نآ ، ینعم  ای  تسا ، هدش  بّبسم  نیشناج  تسا و  ببس  هلمج  نیا  تسا ،

لوق يدعب  هلمج  هنیرق  هب  لباقم و  رد  ای  دش . دیهاوخ  ادخ  ترفغم  تمحر و  ّقحتـسم  امـش  دیئامن  يراددوخ  داسفا  زا  هدـنیآ  رد  دـینک و 
 ... اقَّرَفَتَی ْنِإ  َو  یلاعت  يادخ 

. دیوشیم ادخ  تمحر  ّقحتسم  امش  دینک  يراددوخ  ییادج  زا  نانز  رب  ششخب  محر و  اب  دیراد و  حلص  عّقوت  رگا  تسا . نیا  ینعم 

220 ص :  هیآ 130 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(130  ) ًامیِکَح ًاعِساو  ُهَّللا  َناک  َو  ِِهتَعَس  ْنِم  الُک  ُهَّللا  ِنُْغی  اقَّرَفَتَی  ْنِإ  َو 

220 ص :  همجرت ..... :

. دزاسیم دنمهرهب  شیوخ ، نایاپیب  تمحر  لضف و  زا  ار  مادک  ره  دنوادخ  دنوش ، ادج  مه  زا  شزاس ) ناکما  مدع  تروص  رد   ) هاگ ره 
. تسا تمکح  اب  شخب  تعسو  ادخ 

220 ص :  ریسفت ..... :

زا ار  کی  ره  دنوادخ  ِِهتَعَـس  ْنِم  الُک  ُهَّللا  ِنُْغی  دـنوش  ادـج  رگا  نارهوش  ناسحا  مدـع  حلـص و  هب  ندـشن  یـضار  زا  دـعب  ینعی  اقَّرَفَتَی  ْنِإ  َو 
هکئالم و تافص  ببس  هب  ای  دنبای ، تعسو  نانز ، نادرم و  دوشیم ، بجوم  هک  تسا  جاودزا  ببـس  هب  نآ  دنکیم و  زاینیب  دوخ  تعـسو 
یباوخمه و زا  تعیبط  نتخاس  شومارف  لیلد  هب  نآ  دزاسیم و  ناشـشومارف  دربیم و  دای  زا  ار  اهنآ  زا  کی  ره  تسا ، ناـنآ  ياهتلـصخ 

هکنیا و  دـنک . زاینیب  ار  اهنآ  هک  دـهدیم  يزیچ  کی  ره  هب  هک  تسا  يویند  لاوما  ببـس  هب  مه  یهاگ  تسا ، حاـکن  توهـش  ندرک  مک 
، تفرگ تّدش  یتعاضبیب  رقف و  هک  یتقو  حاکن  زا  دعب  درک و  رما  حاکن  هب  درکیم  تیاکـش  رقف  زا  هک  ار  یـصخش  « 1 ( » ع  ) قداص ماما 

يزاینیب لوصح  و  درک ، رما  یئادج  هب  هراب  ود 
__________________________________________________

ح 6 ص 431 ، ، 5 یفاک : لوصا  ح 1 ، ص 420 ، ، 1 ناهرب : ریسفت  ص 508 ، ، 1 یفاص : ریسفت  ( 1)
221 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. درادن نآ  میمعت  اب  یتافانم  و  دنکیم ، ریخا  ینعم  رب  تلالد  یئادج ، زا  دعب 
لاوما رد  ای  لاصخ ، رد  ای  جاودزا ، رد  هعسوت  رب  تردق  دنوادخ  ینعی  تسا ، لیلعت  ینعم  نآ  رد  تسا و  فطع  ًامیِکَح  ًاعِـساو  ُهَّللا  َناک  َو 

دنکیم یـشوپ  مشچ  ناتیاطخ  زا  رما و  ناسحا  هب  ار  امـش  دراد و  تعـسو  يزیچ  ره  ببـس  هب  دنوادخ  هک  اریز  دراد ، ییادـج  ضرف  رب  ار 
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. دنکیم رما  نآ  هب  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  رد  امش  حالص  تسا و  میکح  ادخ  اریز 

221 ص :  هیآ 131 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ِیف ام  ِهَِّلل  َّنِإَف  اوُرُفْکَت  ْنِإ  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  ِنَأ  ْمُکاَّیِإ  َو  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َباـتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  اَْـنیَّصَو  ْدََـقل  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  اـم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  ِهَِّلل  َو 
(131  ) ًادیِمَح اِینَغ  ُهَّللا  َناک  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا 

221 ص :  همجرت ..... :

هک میدرک  دیکا  شرافس  دش  هداتسرف  باتک  اهنآ  هب  امش  زا  شیپ  هک  نانآ  هب  مه  ام  تسادخ و  کلم  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچ  ره  و 
تاذ هب  دـنوادخ  هک  تسین  جاتحم  امـش  تعاـط  هب  تسار  وا  نیمز  نامـسآ و  کـلم  هک  ادـخ  دـیوش  رفاـک  همه  رگا  دیـشاب و  راـکزیهرپ 

. تسا تافص  هدوتس  زاینیب و  شیوخ 

221 ص :  ریسفت ..... :

. تسادخ نآ  زا  تّیکلم  تشگزاب و  رودص و  تهج  زا  زیچ  همه  ِهَِّلل  َو 
دوشیم هدـید  لیلعت  ینعم  هیآ  تمـسق  نیا  رد  تسادـخ . نآ  زا  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  هچنآ  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم 

رد َهَّللا  اوُقَّتا  ِنَأ  ْمُکاَّیِإ  َو  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  اَْنیَّصَو  ْدََقل  َو  دیامرفیم ) نینچ  وا  تسادـخ ، زا  تسه  هچنآ  هکنآ  تّلع  هب  ینعی  )
یئادج دب و  ترشاعم  زا  هک  دش  رکذ  ناتنارـسمه  اب  امـش  يارادم  قیرط  رب  هچنآ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  تسا  يوقت  يارب  دیکا  دیکأت  نآ 
دیوشیم . یهتنم  یئادج  هب  ناتنارسمه  رما  رد  دینکیمن و  زیهرپ  يراتفردب  زا  ارچ  سپ  تسا . دیدج  میدق و  شرافس  کی  دیزیهرپب 

222 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ياوقت هک  اریز  تسا . هدرک  شرافـس  دوش ، هیـصوت  وا  هب  تسا  هتـسیاش  هک  ار  یئاـهزیچ  عیمج  لاـمجا ، روط  هب  عوضوم  نیا  رد  دـنوادخ 

. تسا ّبحتسم  بجاو و  ره  لعف  طانم  هورکم و  مارح و  ره  كرت  كالم  تسین ، یضار  هک  يزیچ  زا  ادخ 
تیـصعم كرـش و  ّلحم  هک  یلفـس ) ماقم   ) نیمز يوس  هب  تسا  تعاـط  ّلـحم  هک  يولع ) ماـقم   ) ینامـسآ زا  مه  رگا  ینعی  اوُرُفْکَت  ْنِإ  َو 

امـش ياوقت  تعاط و  هب  یجایتحا  دنوادخ  و  دـیآ ، دـیدپ  یـصقن  نآ  رد  هکنیا  ات  دـیوشیمن  جراخ  ادـخ  تکلمم  زا  دـیوش ، جراخ  تسا 
تعاط هب  شهوکن  نآ  عفر  رد  ات  دوش ، قحلم  وا  هب  یـشهوکن  امـش  رفک  هطـساو  هب  و  دوشن ، هدروآ  رب  وا  تجاح  امـش  كرت  اب  اـت  درادـن 

ظوفحم ود  نآ  امـش  تعاط  كرت  اب  هکنیا  ات  دنک  ظفح  ار  امـش  شیوخ  تکلمم  دوجو و  يارب  هک  درادن  یجایتحا  و  دشاب ، دنمزاین  امش 
. دنشابن

هلمج يازج  نیـشناج  هک  دـنکیم  نایب  ار  قوف  عوضوم  ّتلع  هلمج ، نیا  ًادـیِمَح  اِینَغ  ُهَّللا  َناک  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  َّنِإَف 
. تسا هدش  هّیطرش 

222 ص :  ات 133 ..... ] تایآ 132  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا
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َِکلذ یلَع  ُهَّللا  َناک  َو  َنیِرَخِآب  ِتْأَی  َو  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  ْمُْکبِهْذـُی  ْأَـشَی  ْنِإ  ( 132  ) ًالیِکَو ِهَّللِاب  یفَک  َو  ِضْرَْألا  ِیف  اـم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  ِهَِّلل  َو 
(133  ) ًاریِدَق

222 ص :  همجرت ..... :

. تسا یفاک  ار  قلخ  ینابهگن  یئاهنت  هب  ادخ  تسادخ و  کلم  همه  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  و 
. تسا اناوت  ردتقم و  راک  نیا  رب  ادخ  هّتبلا  دروآیم و  رگید  یموق  دربیم و  ایند  زا  ار  امش  همه  دهاوخب  رگا  ادخ  مدرم ! يا 

222 ص :  ریسفت ..... :

ره رد  فّرصت  يارب  وا  نتشاد  تردق  زیچ و  ره  رب  ادخ  ندوب  لیک  لیلعت و  دیهمت و  قباس و  دیکأت  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  َو 
. دشابیم دهاوخب  هک  روط  ره  زیچ و 

. درادن امش  تعاط  هب  یجایتحا  ظفح ، رد  وا  سپ  اًلیِکَو  ِهَّللِاب  یفَک  َو 
223 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیوش جراخ  دیناوتیمن  ادخ  فّرصت  تردق و  تحت  زا  ناتندش  رفاک  اب  سپ  َنیِرَخِآب  ِتْأَی  َو  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ْمُْکبِهُْذی  ْأَشَی  ْنِإ 
تفگ دز و  ناملـس  تشپ  هب  ار  شتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دش  لزان  هیآ  نیا  یتقو  هک  هدش  تیاور  ًاریِدَق  َِکلذ  یلَع  ُهَّللا  َناک  َو 

نآ ياـج  هب  ار  رگید  یموق  دربب و  ار  یموق  تسا  هتـساوخ  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  سراـف ، مجع  ینعی  دنتـسه  ناـشیا  موق  ناـنآ 
. تسا ناملس  موق  موق ، نآ  هک  دروایب 

223 ص :  هیآ 134 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(134  ) ًاریَِصب ًاعیِمَس  ُهَّللا  َناک  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ُباَوث  ِهَّللا  َْدنِعَف  اْینُّدلا  َباَوث  ُدیُِری  َناک  ْنَم 

223 ص :  همجرت ..... :

. تسانیب ناشلاوحا  هب  اونش و  قلخ  ياعد  هب  ادخ  هک  تسادخ  دزن  ود  ره  ترخآ  ایند و  باوث  تسا  بلاط  ار  ایند  تمعن  باوث و  هک  ره 

223 ص :  ریسفت ..... :

ار ادخ  تعاط  يوقت و  تسا  بوخ  دیوجب ، ار  ایند  ادـخ  هب  ندـش  رفاک  يوقت و  كرت  اب  دـهاوخیم  سک  ره  اْینُّدـلا  َباَوث  ُدـیُِری  َناک  ْنَم 
ار وا  ییایند  تّمه  ادخ  دشاب  ترخآ  وا  تّمه  هک  یسک  اریز  دوش ، لصاح  وا  يارب  ود  ره  ترخآ  باوث  اب  ایند  باوث  هکنیا  ات  دنک ، بلط 

. دنکیم تیافک 
هب تفتلم  نآ  كرت  تعاـط و  رد  يوقت  كراـت  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هک  تسا  یلاؤس  باوج  نیا  ِةَرِخآـْلا  َو  اْینُّدـلا  ُباَوث  ِهَّللا  َدـْنِعَف 

نیا اذل  دوشیمن ، لصاح  يوقت  اب  هک  دـنکیم  نامگ  دـهاوخیم و  ار  ایند  باوث  وا  هکلب  تسین . دـش  رکذ  هک  یئاهزیچ  رد  ادـخ  تجاح 
. درکن لصّتم  ارنآ  فطع  اب  و  دروآ ، ادج  ّلقتسم و  تروص  هب  ار  هلمج 
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باوج اهنآ  هب  دونـشیم و  ادـخ  دـننک ، بلط  لاح  لاق و  ناـبز  اـب  دـننک و  هشیپ  يوقت  تعاـطا و  هاـگ  ره  سپ  ًاریَِـصب  ًاعیِمَـس  ُهَّللا  َناـک  َو 
اهـضرغ و دنوادخ  دنـشاب  هتـشاد  نآ  هب  جایتحا  یلو  دشابن  نآ  ناشـضرغ  هکنیا  ای  دشاب ، نآ  ناشـضرغ  یلو  دننکن  بلط  رگا  و  دهدیم ،

. دهدیم اهنآ  هب  ار  ایند  باوث  سپ  دنادیم ، ار  اهنآ  تاجاح  رادقم 
224 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

224 ص :  هیآ 135 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

الَف امِِهب  یلْوَأ  ُهَّللاَف  ًاریِقَف  َْوأ  اِینَغ  ْنُکَی  ْنِإ  َنِیبَْرقَْألا  َو  ِْنیَِدلاْولا  َِوأ  ْمُکِـسُْفنَأ  یلَع  َْول  َو  ِهَِّلل  َءادَهُـش  ِطْسِْقلِاب  َنیِماَّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
(135  ) ًارِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  َناک  َهَّللا  َّنِإَف  اوُضِرُْعت  َْوأ  اوُْوَلت  ْنِإ  َو  اُولِدْعَت  ْنَأ  يوَْهلا  اوُِعبَّتَت 

224 ص :  همجرت ..... :

يارب دشاب و  امش  ناشیوخ  ردام و  ردپ و  ای  دوخ  ررـض  هب  هک  دنچ  ره  دیهد ، تداهـش  ادخ  يارب  دیـشاب و  تلادع  رادهگن  نامیا  لها  يا 
دیئامن لودع  ّقح  زا  هدرک  يرادفرط  اهنآ  مادک  چیه  زا  تداهـش  مکح  رد  دیابن  امـش  ریقف ، ای  دشاب  ینغ  هچ  دیهد  تداهـش  هک  سک  ره 

رد ار  نابز  رگا  دیرادهاگن و  ار  تلادع  ات  دینکن  سفن  ياوه  يوریپ  تداهـش  مکح  رد  سپ  تسا ، یلوا  اهنآ  قوقح  تیاعر  هب  ادـخ  هک 
. تسا هاگآ  دینک  هچ  ره  هب  ادخ  دینک ، يراددوخ  ّقح  نایب  زا  ای  دوش و  مهبم  لمجم و  امش  عفن  رب  نخس  هک  دینادرگب  تداهش 

224 ص :  ریسفت ..... :

، دـیاهدومن لوبق  ار  يرهاظ  توعد  هدرک و  ّماـع  تعیب  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تسد  اـب  هک  یناـسک  يا  ینعی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
جراخ جاجوعا  زا  هک  تسا  یـسک  ماّوق » ، » دنکیم ماود  تابث و  رب  تلالد  نوک »  » ظفل هک  اریز  دینامب ، تباث  فصو  نیا  رب  َنیِماَّوَق  اُونوُک 

دوشیم هدافتـسا  ریغ  هب  تیارـس  ماّوق )  ) هغلاـبم هغیـص  زا  هک  اریز  دـنک ، جراـخ  نآ  زا  زین  ار  دوخ  ریغ  شیاوق و  شدوـخ و  دـشاب و  هدـش 
. درک حالصا  ارنآ  ینعی  دشاب  هدش  ذخا  هرماب » هیلع و  ماق   » زا تسا  نکمم  و  تسا . نینچ  رهاظ  ظفل  رد  هکنانچ 

225 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یجراخ هعزانم  رد  زین  سفن و  نآ  رد  طیرفت  طارفا و  فرط  ود  نیب  لداعت  اب  جاجوعا  زا  جارخا  جورخ و  نوچ  تلادـع . هب  ینعی  ِطْسِْقلِاب 

یلاح رد  ینعی  دـشاب  َءادَهُـش  یلاعت  يادـخ  لوق  هب  قّلعتم  تسا  نکمم  و  دوشیم . نکمم  هعزانم  فرط  ود  نیب  لداعت  يواست و  ببـس  هب 
. لاح ای  تسا ، لّوا  ربخ  ریسفت  مکح  رد  ربخ و  زا  دعب  ربخ  دیشاب ، تداهش  هدننک  ادا  هدننک و  لّمحت  هک 

رد ّقح  بحاص  هکنیا  باب  زا  دیآ . رظن  رد  ار  يادخ  دیآ  شیپ  نآ  بسح  رب  هک  ییاهتداهش  رد  ای  ادخ  تیاضر  بلط  يارب  ینعی  هّللا » »
هیلع هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  زا  دعب  ادخ  رهظم  نیرتلماک  اصوصخم  شنانیـشناج و  رهاظم و  رابتعا  هب  ادخ  يارب  ای  تسا ، یلاعت  يادخ  اهنآ 

تداهش لّمحت  تهج  همّدقم  شرافس و  هیآ  هک  اریز  تسا ، نیمه  ّمهم  دوصقم و  یلو  دراد  تّیمومع  هیآ ، و  تسا . ع )  ) ّیلع وا  هک  هلآ  و 
عمـس ءرما  هّللا  محر  : » دومرف دومن و  تساوخرد  ناـنآ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  هک  یتـقو  تسا  ع )  ) ّیلع يارب  تداهـش ) يادا   ) نداد
ناـنآ زا  ربماـیپ  هک  یتـقو  رد  ع )  ) ّیلع هب  تبـسن  تداهـش  يادا  تهج  و  تشادـهگن . دینـش و  هک  ار  یـصخش  دـنک  تمحر  ادـخ  یعوف »

هّللا یّلـص  ّیبن  زا  دعب  ع )  ) ّیلع هک  یتقو  رد  و  دناسرب . بیاغ  هب  دـهاش  ینعی  بئاغلا » مکنم  دـهاشلا  غّلبیلف  الأ  : » دومرف درک و  تساوخرد 
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. دندرک يراددوخ  تداهش  يادا  زا  دندرکن و  افو  ّتیصو  نیا  هب  مدرم  دننک ، ادا  دناهدینش  هک  ار  هچنآ  هک  درک  تساوخرد  هلآ  هیلع و 
. تسامش رظن  رد  يزیچ  نیرتبوبحم  امش  ياهسفن  نوچ  دشاب ، امش  دوخ  ررض  رب  رگا  یّتح  ْمُکِسُْفنَأ  یلَع  َْول  َو 

. دنتسه نارگید  زا  رتبوبحم  صخش ، دوخ  زا  دعب  ناشیوخ ، ردام و  ردپ و  َنِیبَْرقَْألا  َو  ِْنیَِدلاْولا  َِوأ 
هک هنوگ  نیدـب  دـیوشن  جراـخ  یتـسار  تماقتـسا و  زا  سپ  دـنمزاین ، اـی  زاـینیب  ًاریِقَف  َْوأ  اِینَغ  فرط ، ود  زا  کـی  ره  دنـشاب  رگا  ْنُکَی  ْنِإ 
ای دسرن ، شدوخ  لام  هب  وا  هیلع  روز  تداهـش  اب  هکنیا  ضرف  رب  ینغ  و  ندرکن ، ررـض  ندرب و  عفن  هب  تسا  رتراوازـس  ریقف  دـینک  هظحالم 
. دینکن انتعا  ریقف  هب  دیهاوخب  دینیبن  ررض  وا  هیحان  زا  دیربب و  هرهب  ّینغ  زا  هکنیا  لایخ  هب  ای  دوشیمن ، رّرضتم  دربب ، هرهب  وا  لام  زا  يرگید 

226 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیشیدنین دوشیمن  رّرضتم  ینغ  ای  دوشیم و  رّرضتم  ریقف  هکنیا  هب  دینک و  لاثتما  ار  ادخ  رما  سپ  امِِهب  یلْوَأ  ُهَّللاَف 

زا دینادیم ، دنـسپان  هورکم و  ار  تداهـش  رد  لدع  هکنیا  يارب  ای  لودع ، ببـس  هب  ای  ّقح ، زا  لودع  رد  ینعی  اُولِدـْعَت  ْنَأ  يوَْهلا  اوُِعبَّتَت  الَف 
. دینکن يوریپ  سفن  ياوه 

هّجوت ینعم  هب  یلو »  » زا اولت »  » و دیهد ، رییغت  ارنآ  ناتیاهنابز  اب  هک  وحن  نیدب  دیناخرچن  ار  ناتنابز  تداهش  يادا  نیح  رد  ینعی  اوُْوَلت  ْنِإ  َو 
. تسا هدش  هدناوخ  زین  ندرک 

. دهدیم يازج  نآ  ببس  هب  دنوادخ  هک  دینک  ضارعا  نآ  زا  تداهش  نامتک  ببس  هب  ای  اوُضِْرُعت و  َْوأ 
، زین هلمج  نیا  رد  دـینکب .) نانچ  نینچ و  دـیاب  تسا  هاگآ  دـینکیم ، هچنآ  هب  ادـخ  هکنیا  ببـس  هب  ینعی   ) ًارِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  َناک  َهَّللا  َّنِإَـف 

. تسا هدش  ازج  نیشناج  ببس 

226 ص :  هیآ 136 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ِِهُبتُک َو  ِِهتَِکئالَم  َو  ِهَّللِاب  ْرُفْکَی  ْنَم  َو  ُْلبَق  ْنِم  َلَْزنَأ  يِذَّلا  ِباتِْکلا  َو  ِِهلوُسَر  یلَع  َلََّزن  يِذَّلا  ِباتِْکلا  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اُونِمآ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
(136  ) ًادیَِعب ًالالَض  َّلَض  ْدَقَف  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِِهلُسُر  َو 

226 ص :  همجرت ..... :

یباتک هب  و  نآرق ) ینعی   ) داتسرف شلوسر  هب  هک  یباتک  لوسر و  ادخ و  هب  مه  لد  زا  تقیقح و  هب  دیاهدروآ  نامیا  نابز  هب  هک  یناسک  يا 
نالوسر ینامسآ و  ياهباتک  ناگتـشرف و  ادخ و  هب  هک  ره  و  دیروآ . نامیا  هریغ ) لیجنا و  تاروت و   ) تسا هدش  هداتـسرف  نیا  زا  شیپ  هک 

. تسا هداتفا  رود  تداعس  هار  زا  هدنام و  ورف  یهارمگ  رد  تخس  دوش ، رفاک  تمایق  زور  و 
227 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

227 ص :  ریسفت ..... :

. دیاهدروآ نامیا  يرهاظ  توعد  لوبق  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تسد  اب  تعیب  ّماع و  نامیا  اب  هک  یناسک  يا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
نتفرگ يوبن و  ّماع  تعیب  زا  تسا  ترابع  هک  مالسا  هک  اریز  دیروایب ، نامیا  زین  ینطاب  توعد  لوبق  يولو و  تعیب  ّصاخ و  نامیا  اب  اُونَمآ 
نامیا يوس  هب  قیرط  مالسا  نوچ  دوشیم ، هدیمان  نامیا  یهاگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تسد  هب  هبوت  یبلاق و  ماکحا  ياطعا  رب  قاثیم 
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تهج زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تسد  هب  اـی  ع )  ) ّیلع تسد  هب  هبوت  يولو و  تعیب  نآ  یقیقح  ناـمیا  تسا و  نآ  لوصح  ببـس  و 
: دومرف دنتـسه  نامیا  یعّدم  هک  یناسک  نامیا  راکنا  رد  اذل  تسا ، بلق  رد  نامیا  لاخدا  بلق و  ماکحا  ياطعا  رب  قاثیم  ذـخا  وا و  ّتیولو 

(. تسا هدشن  لخاد  امش  بلق  رد  نامیا  زونه  و   ) ْمُِکبُوُلق ِیف  ُنامیِْإلا  ِلُخْدَی  اََّمل  َو 
. تسین دناهدش ، نآ  بکترم  نیرّسفم  هک  رود  تافّلکت  هب  یجایتحا  هیآ  نیا  ریسفت  يارب  نیا  رب  انب 

لوبق اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  نامیا  هکنیا  ینعی  ُْلبَق  ْنِم  َلَْزنَأ  يِذَّلا  ِباـتِْکلا  َو  ِِهلوُسَر  یلَع  َلََّزن  يِذَّلا  ِباـتِْکلا  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللاـِب 
لصاح بلق  قیرط  زا  طقف  تفرعم  و  تسین ، نآ  رد  یقیقحت  تخانـش و  هک  تسا  ضحم  دیلقت  تسوا و  تعاطا  مالـسا و  يرهاظ  توعد 

هب امـش  بولق  ياهرد  دوش و  لخاد  امـش  ياهلد  رد  نامیا  هکنیا  ات  دیروایب ، نامیا  ع )  ) ّیلع هب  ینطاب  توعد  ندرک  لوبق  اب  سپ  دوشیم 
دّمحم نطاب )  ) رد باتک  نآ  لماک  هک  دیسانشب  تسا  تّوبن  نامه  هک  ار  وا  عماج  باتک  و  شلوسر ، ادخ و  هجیتن  رد  و  دوش ، زاب  توکلم 

فحـص و لیجنا و  تاروت و  نآ  تروص  تسا و  هتـشذگ  ناربمایپ  رد  نآ  صقان  و  تسا . نآرق  نآ  تروص  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
تسا . نآ  ریغ  روبز و 

228 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هدروآ لیعفت  باب  زا  ار  لّزن »  » یلّوا رد  فعـض ، لامک و  هب  وا  ریغ  تّوبن  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تّوبن  نیب  قرف  هب  هراـشا  يارب  و 

هدش هدـناوخ  زین  لوهجم  تروص  هب  ود  ره  و  تسا ، لّمعت  زا  یلاخ  هک  تسا  لزنأ »  » مّود رد  تسا و  « 1 « » لّمعت  » یعون نآ  رد  هک  تسا ،
. تسا

لوقع و هکئالم )  ) زا دوصقم  هک  اریز  دومن ، رکذ  بیترت  هب  یهتنم  ات  أدـبم  زا  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلا  َو  ِِهلُـسُر  َو  ِِهُبتُک  َو  ِِهتَِکئـالَم  َو  ِهَّللاـِب  ْرُفْکَی  ْنَم  َو 
و تسا ، تّوبن  زا  دـعب  تلاسر  و  تساههکئالم ، زا  دـعب  لوزن  تهج  زا  اـهتّوبن  هک  اریز  تساـهنآ ، ماـکحا  اـهتّوبن و  بتک )  ) زا روظنم 
، دوشن لخاد  بلق  هب  نامیا  ع )  ) ّیلع تسد  هب  تعیب  اب  هک  مادام  اریز  تسا ، ینطاب  توعد  لوبق  مدع  تیالو و  هب  رفک  ببـس  اهنآ  هب  رفک 
دـش و مولعم  نیا  زا  شیپ  هکنانچ  دوشیمن . هتخانـش  اهنآ  زا  يزیچ  دوشن  زاب  توکلم  يوس  هب  بلق  رد  هک  مادام  و  دوشیمن . زاب  بلق  رد 

. تسا هدروآ  ع )  ) ّیلع هب  تبسن  نامیا  هب  رما  زا  دعب  ارنآ  ورنیا  زا 
ار ع )  ) ّیلع تسد  هب  نامیا  هک  یناسک  تیالو و  زا  نیفرحنم  يارب  یئاسر  دـیدهت  تسا و  قّلعتم  لاـح  هب  فصو  ًادـیَِعب  ًالالَـض  َّلَـض  ْدَـقَف 

. دشابیم دناهدرکن ، لوبق 

228 ص :  هیآ 137 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(137  ) ًالِیبَس ْمُهَیِدْهَِیل  َو ال  ْمَُهل  َرِفْغَِیل  ُهَّللا  ِنُکَی  َْمل  ًاْرفُک  اوُدادْزا  َُّمث  اوُرَفَک  َُّمث  اُونَمآ  َُّمث  اوُرَفَک  َُّمث  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 

228 ص :  همجرت ..... :

ادخ ار  نانیا  دندوزفا  دوخ  رفک  رب  سپـس  دندیزرو  رفک  راب  رگد  هدروآ و  نامیا  زاب  دندش  رفاک  سپـس  دندروآ و  نامیا  تسخن  هک  نانآ 
. دومرف دهاوخن  تیاده  یهار  هب  دیشخب و  دهاوخن 

__________________________________________________

. تسا ینامسآ  بتک  رد  هک  لمع  شریذپ و  رد  جیردت  ّتیلماع و  ( 1)
229 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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229 ص :  ریسفت ..... :

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  ناـمیا  هک  تسا  نیقفاـنم  نآ  زا  دوصقم  اریز  ّصاـخ ، نآ  لـیزنت  تسا و  ّماـع  هیآ  موهفم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
. دندروآ مالسا  ینعی  دندروآ 

. دندش رفاک  دنتسب ، دهع  وا  فالخ  رب  هّکم ، رد  هکنیا  هب  سپس  اوُرَفَک و  َُّمث 
. دندرک تعیب  تفالخ  هب  ع )  ) ّیلع اب  دندرک و  لوبق  ریدغ  رد  ار  ربمایپ  لوق  هک  یتقو  اُونَمآ  َُّمث 

. دندرک فّلخت  هماسا  رکشل  زا  ادخ  لوسر  تایح  لاح  رد  سپس  اوُرَفَک  َُّمث 
. دندوزفا دوخ  رفک  رب  دنتفرگ ، تخس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  رب  نوچ  ًاْرفُک  اوُدادْزا  َُّمث 

ترطف هکنیا  هب  دـندش  ّدـترم  ترطف  زا  اهنآ  هک  اریز  دیـشخب و ،...  دـهاوخن  ار  اهنآ  دـنوادخ  اًلِیبَس  ْمُهَیِدـْهَِیل  ـال  َو  ْمَُهل  َرِفْغَِیل  ُهَّللا  ِنُکَی  َْمل 
تـسا یناسنا  ترطف  نوچ  دنرادن ، تحار  شمارآ و  يارب  یهار  دننک و  تشگزاب  هبوت  هب  دـنناوتیمن  رگید  سپ  دـندرک ، عطق  ار  یناسنا 

هب هکنانچ  تسین  ياهبوت  يرطف  ّدترم  يارب  اریز  دوشیمن ، رّوصت  یتیادـه  ترفغم و  اهنآ  يارب  رگید  سپ  تسا . تحار  يارـس  هب  هار  هک 
: دناهتفگ یسراف 

. تسا هدرک  عطق  ار  شترطف  تسا و  يرطف  ّدترم  وا  هک  اریز  دنیامن » حالصا  دنناوتن  دنوش  عمج  ملاع  خیاشم  مامت  رگا  ار  یخیش  دودرم  »

229 ص :  ات 139 ..... ] تایآ 138  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ًاعیِمَج ِهَِّلل  َةَّزِْعلا  َّنِإَف  َةَّزِْعلا  ُمُهَدـْنِع  َنوُغَْتبَی  َأ  َنِینِمْؤُْملا  ِنُود  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیِِرفاـْکلا  َنوُذِـخَّتَی  َنیِذَّلا  ( 138  ) ًامِیلَأ ًاباذَـع  ْمَُهل  َّنَِأب  َنیِِقفانُْملا  ِرَِّشب 
(139)

229 ص :  همجرت ..... :

دوب دهاوخ  كاندرد  تخس و  باذع  نانآ  يارب  هک  هد  تراشب  ار  ناقفانم 
230 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دزن همه  تّزع  هک  دـنبلطیم !؟ تّزع  نارفاـک  دزن  اـیآ  دـنتفگ  كرت  ار  ناـنمؤم  هدـیزگرب و  دوـخ  یتسرپرـس  هب  ار  نارفاـک  هـک  هورگ  نآ 
. تسادخ

230 ص :  ریسفت ..... :

تسا و ناگدـننک  يوریپ  لاح  نایب  هیآ  نیا  دنتـسه و  عوبتم  هدـش و  يوریپ  اهنآ  زا  هک  تسا  یئاسؤر  لاـح  ناـیب  لـبق  هیآ  َنیِِقفاـنُْملا  ِرَِّشب 
. دراد ناکما  زین  میمعت 

. تسا ءازهتسا  تهج  هب  باذع  رد  تراشب  لامعتسا  ًامِیلَأ  ًاباذَع  ْمَُهل  َّنَِأب 
نارفاک و زا  يوریپ  اب  َءاِیلْوَأ  تشذـگ  نانآ  رکذ  دنتـسه و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  نانمـشد  هک  ارنانآ  َنیِِرفاْکلا  َنوُذِـخَّتَی  َنیِذَّلا 

. دنریگیم شیوخ  ّیلو  ار  اهنآ  اهنآ ، اب  تعیب  توعد و  لوبق 
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يارب تسا  يراـکنا  ماهفتـسا  َةَّزِْعلا  ُمُهَدـْنِع  َنوـُغَْتبَی  َأ  دـنریذپیمن  تیـالو  هب  ار  شناوریپ  و  ع )  ) ّیلع ینعی  ناـنمؤم  َنِینِمْؤُْـملا و  ِنُود  ْنـِم 
. دننک بلط  تّزع  راّفک  زا  هک  تسین  هتسیاش  ینعی  خیبوت .

و دـننکیمن ، يوریپ  ادـخ  يایلوا  زا  دـننکیم و  وا  رما  تفلاخم  اهنآ  ارچ  سپ  تسا ، عمج  ادـخ  شیپ  اـهتّزع  همه  ًاـعیِمَج  ِهَِّلل  َةَّزِْعلا  َّنِإَـف 
. دننکیم بلط  ادخ  ریغ  زا  ار  تّزع 

230 ص :  هیآ 140 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ًاذِإ ْمُکَّنِإ  ِهِْریَغ  ٍثیِدَح  ِیف  اوُضوُخَی  یَّتَح  ْمُهَعَم  اوُدُعْقَت  الَف  اِهب  ُأَزْهَتُْـسی  َو  اِهب  ُرَفُْکی  ِهَّللا  ِتایآ  ُْمتْعِمَـس  اذِإ  ْنَأ  ِباتِْکلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَّزَن  ْدَق  َو 
(140  ) ًاعیِمَج َمَّنَهَج  ِیف  َنیِِرفاْکلا  َو  َنیِِقفانُْملا  ُعِماج  َهَّللا  َّنِإ  ْمُُهْلثِم 

230 ص :  همجرت ..... :

نآ رد  دننکیم ، ءازهتسا  دنزرویم و  رفک  یهلا  تایآ  هب  تبسن  ناقفانم ، هک  دیدینش  یتقو  هک  دش  هداتسرف  امـش  رب  مکح  یهلا  باتک  رد 
ار یناملسم  نآرق و  هک  یماگنه  رگا  دنوش . لخاد  يرگید  بلطم  رد  هدرک  ضوع  ار  مالک  دندرگ و  زاب  نخـس  نآ  زا  ات  دینیـشنن  سلجم 
. درک دهاوخ  عمج  مّنهج  رد  ار  نارفاک  ناقفانم و  ادخ  دیتسه و  قفانم  اهنآ  دننام  تقیقح  هب  مه  امش  دیوش  نیشنمه  اهنآ  اب  دننک  ءازهتسا 

231 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

231 ص :  ریسفت ..... :

و هّللا »  » زا ای  نوغتبی »  » لعاف زا  لاـح  اـی  تسا . هضرتعم  نوغتبی » أ   » هلمج تسا و  نوذـّختی »  » لـعاف زا  لاـح  ِباـتِْکلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَّزَن  ْدَـق  َو 
. ود ره  ای  نآرق  ای  تسا  تّوبن  ماکحا  ای  باتک  زا  دوصقم  و  تسا . مال  ببس  هب  رورجم 

. هفّفخم ای  تسا  هّیریسفت  نأ »  » ُْمتْعِمَس اذِإ  ْنَأ 
(. دندش رفاک  نآ  هب  دندینش ، ع )  ) ّیلع هراب  رد  یتقو  ینعی   ) تسا ع )  ) ّیلع ادخ  تیآ  نیرتگرزب  ِهَّللا و  ِتایآ 

. دیشاب تسود  اهنآ  اب  هکنیا  هب  دسرب  هچ  ات  دینیشنن  اهنآ  اب  سپ  ْمُهَعَم  اوُدُعْقَت  الَف  اِهب  ُأَزْهَتُْسی  َو  اِهب  ُرَفُْکی 
نانآ میظعت  كرت  رد  هغلابم  تیاغ  ای  تساهنآ ، اب  نامیپ  زا  یهن  رد  دـیکأت  یلعا و  دـح  رد  هغلاـبم  روظنم  ِهِْریَغ  ٍثیِدَـح  ِیف  اوُضوُخَی  یَّتَح 

هدنمرش لعفنم و  ات  دینیشنن  اهنآ  اب  ینعی  دوشیم ، هدافتسا  اهنآ  اب  ینیـشن  مه  یهن  زا  اّلک  یناعم  نیا  هک  تساهنآ  ءازهتـسا  تیاغ  ای  تسا ،
. دندرگنرب نآ  لثم  هب  و  دنوش ،

. دیوش اهنآ  لثم  رفک ، رد  ای  هدرک  یتسود  اهنآ  اب  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دـیوشیم  اهنآ  لثم  امـش  اهنآ  اب  نتـسشن  ضحم  هب  ْمُُهْلثِم  ًاذِإ  ْمُکَّنِإ 
. دیتفا هانگ  رد  دیوشن ، یضار  اهنآ  لوق  هب  هک  یتروص  رد  و  رفک ، رد  دیوش ، یضار  اهنآ  لوق  هب  رگا  هک  هنوگ  نیدب 

شنانمشد وریپ  سپـس  دندوب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  اب  ارهاظ  هک  یناسک  ناقفانم  دنوادخ  ینعی  َنیِِرفاْکلا  َو  َنیِِقفانُْملا  ُعِماج  َهَّللا  َّنِإ 
دروآیم . درگ  مّنهج  رد  یگمه  ًاعیِمَج  َمَّنَهَج  ِیف  ار  نیعوبتم  ینعی  نارفاک  و  دندش .

232 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

232 ص :  هیآ 141 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]
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هراشا

ْمُکْعَنْمَن َو  ْمُْکیَلَع  ْذِوْحَتْـسَن  َْمل  َأ  اُولاق  ٌبیِـصَن  َنیِِرفاْکِلل  َناک  ْنِإ  َو  ْمُکَعَم  ْنُکَن  َْمل  َأ  اُولاق  ِهَّللا  َنِم  ٌحـْتَف  ْمَُکل  َناک  ْنِإَـف  ْمُِکب  َنوُصَّبَرَتَی  َنیِذَّلا 
(141  ) ًالِیبَس َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنیِِرفاْکِلل  ُهَّللا  َلَعْجَی  َْنل  َو  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُکَْنَیب  ُمُکْحَی  ُهَّللاَف  َنِینِمْؤُْملا  َنِم 

232 ص :  همجرت ..... :

؟ میدوب امش  اب  ام  رخآ  هن  دنیوگ  تمینغ  ذخا  يارب  دیآ  شیپ  یحتف  يزوریپ و  امش  يارب  رگا  هک  دنتسه  امش  لاح  بقارم  هتسویپ  ناقفانم 
يرادهگن نانمؤم  بیسآ  زا  ار  امـش  میدرک و  هاگآ  ناناملـسم  لاوحا  رارـسا و  هب  ار  امـش  ام  هن  رخآ  دنیوگ  دننیبب  زوریپ  ار  نارفاک  رگا  و 

؟ میدرک
چیه ادخ  دزاس و  موکحم  خزود  هب  ار  نانآ  تشهب و  هب  ار  امش  دنک و  مکح  قفانم  هورگ  نآ  نانمؤم و  امـش  نایم  تمایق  يادرف  ادخ  سپ 

. تسا هدرکن  زاب  طّلست  هار  نامیا  لها  هب  تبسن  نارفاک  يارب  هاگ 

232 ص :  ریسفت ..... :

اهنآ راظتنا  ببس  امش  دوجو  هک  ایوگ  دنتـسه  امـش  يارب  يّرـش  ای  ریخ  رما  عوقو  رظتنم  ینعی  دنرظتنم  امـش  ببـس  هب  ْمُِکب  َنوُصَّبَرَتَی  َنیِذَّلا 
. تسا هدش 

نایب دـنتفگ و  قّلمت  نآ  يارب  دـنتفای  ار  ایند  هک  اج  ره  دـندوب ، ایند  بلاـط  اـهنآ  نوچ  ْمُکَعَم  ْنُکَن  َْمل  َأ  اُولاـق  ِهَّللا  َنِم  ٌحـْتَف  ْمَُکل  َناـک  ْنِإَـف 
. دنرادن نامیا  رفک و  هب  یطبر  چیه  میئامش و  اب  ام  دنتشاد 

نیا هب  هراشا  دروآ  بیصن »  » نارفاک يارب  و  حتف »  » نانمؤم يارب  هکنیا  تّلع  دشاب ، یبیصن  نارفاک  يارب  رگا  ٌبیِـصَن و  َنیِِرفاْکِلل  َناک  ْنِإ  َو 
. دنرادن يدصق  ایند  هرهب  زج  نیرفاک  یلو  تسا  نید  زازعا  يارب  طقف  يزوریپ  زا  نینمؤم  دوصقم  هک  تسا 

ام اب  سپ  میدومن  كرت  ار  امش  اب  گنج  یلو  میدش  ّطلسم  امش  رب  رگا  امش و  رب  ْمُْکیَلَع  میدشن  یلوتسم  ام  ایآ  دنیوگ  ْذِوْحَتْـسَن  َْمل  َأ  اُولاق 
تسا . هدشن  « 1  » لالعا هدمآ و  لصا  قبط  هک  تسا  یتاملک  زا  ذاوحتسا »  » ظفل دینکن . ار  ام  ینمشد  دیشاب و  قفاوم 

233 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. میدرکن عنم  ار  امش  ام  ایآ  ْمُکْعَنْمَن  َو 

زا ار  وا  هک  دـسالا » نم  هتعنم   » دوـشیم هتفگ  یتـقو  یلو  میدرکن ، عـنم  امـش  زا  ار  نینمؤـم  دوـش : هـتفگ  هـک  دـیآیم  رظنب  َنِینِمْؤُْـملا  َنـِم 
. دنکیم عنم  ریش  ضّرعت  زا  عنام ، هک  ایوگ  یشاب  هدرک  ظفح  ریش  یگدنرد 

اهنآ نیب  امـش و  نیب  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسین ، دیدهت  زا  یلاخ  تسا و  رابخا  ای  تسا ، اهنآ  رب  نیرفن  ای  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ْمُکَْنَیب  ُمُکْحَی  ُهَّللاَف 
. دشابیم نیرفاک  نینمؤم و  همه  يارب  باطخ  هک  دنکیم  يرواد  ادخ  مهنیب )»  » ریدقت هب  )

هک تسا  نیا  دوصقم  و  رابخا ، تساعد و  نآ  و  دـنرادن ، نینمؤم  رب  یطّلـست  نیرفاک  ینعی  اًلِیبَس  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنیِِرفاْکِلل  ُهَّللا  َلَـعْجَی  َْنل  َو 
هبلغ ایند  رد  نینمؤم  رب  راّفک  هکنیا  تسایند و  رد  هبلغ  دوصقم  هکنیا  ای  دنرادن ، نینمؤم  رب  یطّلست  رافک  لیلد ، تّجح و  رد  ای  ترخآ ، رد 
اهنیا همه  نانآ  لاوما  ندـش  تراغ  ندـش و  ریـسا  نرفاـک و  تسد  هب  نینمؤم  ندـش  هتـشک  نوچ  تساـهنآ ، ندوب  نمؤم  تهج  زا  دـنرادن 

نیرفاک بیـصن  هب  تبـسن  اهنآ  راظتنا  ّدر  نیا  ناشنامیا و  هفیطل  هب  تبـسن  هن  تساهنآ  يارب  نادنز  هلزنم  هب  هک  تسا  ناشیاهندب  هب  تبـسن 
. تسا
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233 ص :  هیآ 142 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(142  ) ًالِیلَق َّالِإ  َهَّللا  َنوُرُکْذَی  َو ال  َساَّنلا  َنُؤاُری  یلاسُک  اُوماق  ِةالَّصلا  َیلِإ  اُوماق  اذِإ  َو  ْمُهُعِداخ  َوُه  َو  َهَّللا  َنوُعِداُخی  َنیِِقفانُْملا  َّنِإ 

233 ص :  همجرت ..... :

تبسن زین  ادخ  دننکیم و  هلیح  رکم و  ادخ  اب  ناقفانم  انامه 
__________________________________________________

. تسا هدشن  نینچ  یلو  دشیم  بلق  ذاحتسا »  » هب ذوحتسا  دیاب  لالعا  هدعاق  قبط  ( 1)
234 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لاح اب  دـنیآ  زامن  هب  نوچ  درک و  دـهاوخ  زین  ناشتازاجم  قاـفن  رکم و  نآ  رب  دزاـسیم و  لـطاب  ار  ناـشرکم  ینعی  دـنکیم  رکم  اـهنآ  هب 
. دننکیمن دای  ار  ادخ  یمک  دادعت  زج  دنیآیم و  يراک  ایر  يارب  تلاسک و  یلیمیب و 

234 ص :  ریسفت ..... :

لاـح نآ  و  دوشیم ، لاؤـس  نآ  زا  هک  دـشاب  يزیچ  نآ  باوـج  هک  دـیآیم  رظن  هب  هیآ  نیا  ْمُهُعِداـخ  َوُـه  َو  َهَّللا  َنوُعِداـُخی  َنیِِقفاـنُْملا  َّنِإ 
رکم و ادخ ، هب  تبـسن  اهنآ  هلیح  رکم و  زا  دوصقم  درواین و  لصو  تادا  اجنیا  رد  تهج  نیا  زا  تسادخ ، اب  تدابع  رد  و  ادخ ، اب  نیقفانم 

. تسا ع )  ) ّیلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رهاظم ، نآ  ّمتا  هک  تسا  یلاعت  يادخ  رهاظم  هب  تبسن  نانآ  هلیح 
. دوشیم یـشان  أدبم  نآ  زا  یهن  رما و  هک  میراد  یئدبم  ام  دنیوگیم  دنروآیم و  ناشیاهنابز  هب  هک  دننکیم  هلیح  ادخ  هب  رابتعا  نیا  هب  ای 

. دننک هلیح  هعدخ و  وا  هب  تبسن  ات  دنسانشیمن  ار  ادخ  اهنآ  هن  رگ  و 
: هک تسا  نیا  نانآ  تدابع  هار  و  «و »

َساَّنلا َنُؤاُری  یلاسُک  اُوماق  ِةالَّصلا  َیلِإ  اوُماق  اذِإ 
هب رابجا  هارکا و  يور  زا  اهنآ  هک  ایوگ  تسین ، تدابع  قوش  هزیگنا و  نانآ  دوجو  رد  ینعی  تساهنآ ، هعدخ  هلیح و  نایب  هیآ  تمـسق  نیا 

. تسا مدرم  هب  نداد  ناشن  ادخ و  اب  هلیح  هعدخ و  يارب  اهنآ  تدابع  هکلب  ادخ ، تدابع  يارب  هن  دننکیم ، مایق  زامن 
اًلِیلَق اَّلِإ  َهَّللا  َنوُرُکْذَی  تهج ال  نیمه  هب  «و »

رکذ یناهنپ  رد  سک  ره  هک  تسا  ع )  ) نینمؤملا ریما  زا  دنتـسین و  ادـخ  دای  هب  یکدـنا  عمج  زج  ای  دـنروآیمن  دای  هب  یکدـنا  زج  ار  ادـخ 
يادخ سپ  دندرکیمن ، رکذ  ناهنپ  رد  و  دندرکیم ، رکذ  اراکـشآ  ار  ادخ  نیقفانم  انامه  تسا ، هدرک  رکذ  رایـسب  ار  ادـخ  وا  دـنک ، ادـخ 

اًلِیلَق اَّلِإ  َهَّللا  َنوُرُکْذَی  َو ال  َساَّنلا  َنُؤاُری  دومرف : یلاعت 

234 ص :  هیآ 143 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(143  ) ًالِیبَس َُهل  َدَِجت  ْنَلَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  َو  ِءالُؤه  یلِإ  َو ال  ِءالُؤه  یلِإ  َِکلذ ال  َْنَیب  َنِیبَْذبَذُم 
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235 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

235 ص :  همجرت ..... :

یهار وا  يارب  زگره  سپ  دـنک  هارمگ  ادـخ  ار  هک  ره  نارفاک و  بناج  هب  هن  دـنوریم و  لدـکی  ناـنمؤم  يوسب  هن  دنـشاب ، دّدرم  لد و  ود 
. تفای یهاوخن 

235 ص :  ریسفت ..... :

لعاف هغیـص  تروص  هب  و  تسا ، ّبذ »  » نآ لصا  ندش و  برطـضم  ینعم  هب  هبذـبذ »  » دنتـسه دّدرم  رفک  نامیا و  نیب  َِکلذ  َْنَیب  َنِیبَذـْبَذُم 
. دنزادنایم دیدرت  ناشبولق  هب  ینعی  تسا ، هدش  هدناوخ 

مهو فیعـض و  نانآ  لقع  نوچ  دـنرادن ، زیچ  کی  رب  یتباث  يأر  ناکدوک  و  نانز ) زا  یـضعب   ) دـننام اهنآ  ِءالُؤه  یلِإ  َو ال  ِءـالُؤه  یلِإ  ـال 
. تسا هدرک  هارمگ  ار  اهنآ  دنوادخ  اریز  تسا  ناشلقع  رب  ّطلسم  نانآ 

هک یماگنه  و  دشاب ، میقتـسم  هار  نآ  رب  هک  یباییمن  یهار  وا  يارب  دنک ، هارمگ  ادخ  هک  ار  یـسک  اًلِیبَس و  َُهل  َدَِـجت  ْنَلَف  ُهَّللا  ِِللُْـضی  ْنَم  َو 
ینعی دنتـسه  نیئاپ  هجرد  رد  هک  ار  یناسک  لاح  زین  و  دومن ، رکذ  دناهدیـسر  قافن  رفک و  هجرد  رخآ  هب  هک  ار  تّما  نیا  زا  یناـسک  لاـح 
دومن یهن  نیقفانم  قیرط  زا  ار  اهنآ  داد و  رارق  باطخ  ادـن و  دروم  ار  نینمؤم  فطل ، لیبس  رب  دومن ، رکذ  دنتـسه  نیرفاک  وریپ  هک  نیقفانم 

: دومرف سپ  درک ، ناشدیدهت  نیقفانم  لاح  رکذ  اب  و 

235 ص :  هیآ 144 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(144  ) ًانِیبُم ًاناْطلُس  ْمُْکیَلَع  ِهَِّلل  اُولَعْجَت  ْنَأ  َنوُدیُِرت  َأ  َنِینِمْؤُْملا  ِنُود  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیِِرفاْکلا  اوُذِخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

235 ص :  همجرت ..... :

یلیلد دوخ  نایصع  رفک و  باقع  رب  ادخ  هاگـشیپ  رد  دیهاوخیم  ایآ  دینک  اهر  ار  نانمؤم  هتفرگ  یتسود  هب  ار  نارفاک  ادابم  نامیا  لها  يا 
. دیشاب هتشاد  راکشآ 

236 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

236 ص :  ریسفت ..... :

َأ َنِینِمْؤُْملا  ِنُود  ْنِم  دـیریگ ) تسود  ار  نارفاک  هک   ) دیـشابن نیقفانم  دـننام  ناـنمؤم  يا  َءاـِیلْوَأ  َنیِِرفاـْکلا  اوُذِـخَّتَت  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
دنشابیم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  نانمـشد  هک  نیقفانم ، نیرفاک و  نتفرگ  تسود  اریز  ًانِیبُم  ًاناْطلُـس  ْمُْکیَلَع  ِهَِّلل  اُولَعَْجت  ْنَأ  َنوُدیُِرت 

بجوم دناهدومن  حیرـصت  شتیالو  هب  لوسر  ادخ و  هک  یـسک  اب  اهنآ  ینمـشد  دناهتخادرپ ، ّیلو  نییعت  هب  شلوسر  ادـخ و  هکنیا  دوجو  اب 
. تسا هدمآ  امش  رب  ادخ  بناج  زا  هک  تسا  ینشور  رهاظ و  لیلد  تّجح و  روهظ 
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236 ص :  هیآ 145 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(145  ) ًاریِصَن ْمَُهل  َدَِجت  َْنل  َو  ِراَّنلا  َنِم  ِلَفْسَْألا  ِكْرَّدلا  ِیف  َنیِِقفانُْملا  َّنِإ 

236 ص :  همجرت ..... :

. تفای یهاوخن  يروای  زگره  نانآ  يارب  تسا و  هاگیاج  مّنهج ، تمسق  نیرتتسپ  ار  ناقفانم  هّتبلا 

236 ص :  ریسفت ..... :

ياراد يولع  ملاع  دـننام  یلفـس  ملاع  هک  تسناد  دـیاب  یهن . لیلعت  عضوم  رد  تسا  فاـنیتسا  ِراَّنلا  َنِم  ِلَفْـسَْألا  ِكْرَّدـلا  ِیف  َنیِِقفاـنُْملا  َّنِإ 
نوچ و  دوشیم ، هدـیمان  تاکرد  تاقبط و  نآ  تسا و  ناـمه  هب  هراـشا  هناـگتفه  یـضارا  تسا و  هبترم  تفه  نآ  تاـّیلک  تسا و  یبتارم 
شتآ زا  تمـسق ) نیرتنیئاپ  نیرتتسپ و   ) لفـسا كرد  هب  نآ  بحاص  هک  دـش  ببـس  تسا  قافن  اهنآ  نیرتتشز  رفک و  ماسقا  نیرتدـب 

. دورب
دوشیمن قّقحم  ّیلو  و  دندش . عقاو  لفـسا  كرد  رد  ایند  رد  نیقفانم  اریز  اریـصن » اّیلو و ال  مهل  دـجت  نل  : » دومرفن ًاریِـصَن  ْمَُهل  َدِـجَت  َْنل  َو 

هک یـسک  يارب  تمحر  رد  ندش  زاب  دنکیم و  زاب  ناگدنب  رب  ار  ادـخ  تمحر  باب  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تیالو  باب  زا  رگم 
تلاسر زا  نآ  هک  ریـصن  فالخ  هب  دوش . یفن  احیرـص  اـهنآ  زا  تیـالو  هک  دـشاب  نیا  هب  جاـتحم  اـت  تسین  رّوصتم  تسا  لفـسا  كرد  رد 

نیا اب  و  تسا ، رّوصتم  سک  ره  هب  نآ  قّلعت  تسادخ  ینامحر  تمحر  روهظ  تلاسر  نوچ  و  دوشیم ، یشان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم 
تسین . يروای  ریصن و  قفانم  يارب  لاح 

237 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تلاـسر و تّیرهظم  راـبتعا  هب  دـننکیم ، کـمک  رگیدـکی  هب  نیقلت  هبوت و  نیح  رد  نت  ود  هک  تسا  هدـنام  یقاـب  هّیفوـص  نیب  هک  هچنآ  و 

. تسا تیالو  ترصن و  رابتعا  هب  تیالو و 

237 ص :  هیآ 146 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(146  ) ًامیِظَع ًارْجَأ  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  ِتُْؤی  َفْوَس  َو  َنِینِمْؤُْملا  َعَم  َِکئلوُأَف  ِهَِّلل  ْمُهَنیِد  اوُصَلْخَأ  َو  ِهَّللِاب  اوُمَصَتْعا  َو  اوُحَلْصَأ  َو  اُوبات  َنیِذَّلا  َّالِإ 

237 ص :  همجرت ..... :

دوخ نید  دندش و  لّسوتم  ّقح  باتک  هب  دنتخیوآ و  رد  ادخ  نید  ادخ و  هب  دندرک و  حالـصا  ار  دوخ  يراکهابت  هدش  بئات  هک  نانآ  رگم 
. داد دهاوخ  گرزب  يرجا  ار  نانمؤم  ادخ  دننانمؤم ، هرمز  رد  هورگ  نیا  سپ  دندینادرگ  صلاخ  ادخ  يارب  ار 

237 ص :  ریسفت ..... :
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هک هنوگ  نیدب  دندرک ، حالـصا  دندوب  هدرک  دساف  قافناب  هک  ار  هچنآ  اوُحَلْـصَأ و  َو  دندرک  هبوت  ناشقافن  زا  هکیناسک  رگم  اُوبات  َنیِذَّلا  اَّلِإ 
. دندومن يرای  ار  وا  رهظم  ای  لوسر و  تلاسر و 

(. دندرک تعیب  وا  اب  دندش و  لّسوتم  ، ) تسا ع )  ) ّیلع نآ  تسا و  داشرا  خیش  زا  ترابع  هک  ادخ  رهظم  هب  ینعی  ِهَّللِاب  اوُمَصَتْعا  َو 
تّیلها و هک  تیـالو  رد  ار  یـسک  ینکن  کیرـش  هک  تسا  نیا  نآ  صـالخا  تسا و  تیـالو  زا  تسا  تراـبع  نید  ِهَِّلل  ْمُـهَنیِد  اوُـصَلْخَأ  َو 

. دشاب هدشن  طولخم  دساف  ضارغا  اب  هکنیا  و  درادن ، ار  تیالو  تّیلباق 
زا و  دنتشگ ، نمؤم  ناشقافن  زا  سپ  يولو  ّصاخ  تعیب  هب  ناشندز  گنچ  و  ع )  ) ّیلع تسد  هب  ناشهبوت  اب  اهنآ  اریز  َنِینِمْؤُْملا  َعَم  َِکئلوُأَف 

. درک لوبق  ار  اهنآ  ع )  ) ّیلع اذل  دندش و  كاپ  هبوت  اب  قافن  يدیلپ 
238 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

(. تسا ناقفانم  رب  نانمؤم  هبلغ  گرزب  رجا   ) دنوشیم بلاغ  نانآ  رب  سپ  ًامیِظَع  ًارْجَأ  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  ِتُْؤی  َفْوَس  َو 

238 ص :  هیآ 147 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(147  ) ًامِیلَع ًارِکاش  ُهَّللا  َناک  َو  ُْمْتنَمآ  َو  ُْمتْرَکَش  ْنِإ  ْمُِکباذَِعب  ُهَّللا  ُلَعْفَی  ام 

238 ص :  همجرت ..... :

رکش تمعن ، لباقم  رد  ادخ  هک  دنک  باذع  ار  امش  هک  دراد  یضرغ  هچ  ادخ  دیروآ  نامیا  وا  هب  هدوب  رازگـساپس  ادخ  فطل  زا  امـش  رگا 
. تسا طیحم  قلخ  حالص  هب  شملع  دریذپیم و  ار  امش 

238 ص :  ریسفت ..... :

میظعت اـجنیا  رد  دوـصقم  نیا  رب  اـنب  دوـشیم . ریـسفت  تمعن  رطاـخ  هب  معنم  میظعت  هـب  یهاـگ  رکـش ، ُْمتْرَکَـش  ْنِإ  ْمُِکباذَِـعب  ُهَّللا  ُلَـعْفَی  اـم 
. دشابیم زین  اهنآ  عرف  هکلب  اهتمعن  لصا  وا  اریز  تسا  ع )  ) ّیلع نآ  هک  یتمعن  رطاخ  هب  تسادخ ،

: یلاعت يادخ  لوق  نیا  هب  تسا  مالک  بیقعت  ع )  ) ّیلع هب  تمعن  صیصخت  هنیرق  و  درادن ، دوجو  نآ  زا  ریغ  یتمعن  سپ 
. دریذپ ماجنا  ع )  ) ّیلع تسد  اب  هک  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  رگم  دوشیمن  لصاح  نامیا  هک  یتسناد  اریز  ُْمْتنَمآ  َو 

. تساهنآ نانمشد  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  هراب  رد  مالک  الصا  نیا ، رب  هوالع 
رد هک  یتمعن  زا  دوصقم  نیا  رب  انب  تسا . هدـش  قلخ  نآ  رطاخ  هب  هک  يزیچ  رد  تمعن  ندرک  فرـصم  هب  دوشیم  ریـسفت  رکـش  یهاـگ  و 

رتگرزب یتمعن  ریغـص  ملاع  رد  و  تسا ، توکلم  هب  جورع  يارب  ندش  هدامآ  يولو و  تعیب  تیالو و  لوبق  دادعتـسا  تسا ، هدش  ذخا  رکش 
. تسین ع )  ) ّیلع زا  رتگرزب  یتمعن  زین  ریبک  ملاع  رد  هکنانچ  تسین  نآ  زا 

وا هب  ع )  ) ّیلع تسا  نآ  ّقحتسم  هک  ار  هچنآ  ات  دنک  میلست  ع )  ) ّیلع هب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  شدوخ ، هجو  رد  تمعن  نآ  ندرک  فرـص  و 
لوصح رب  مّدـقم  نآ  هک  تسا  نیا  يارب  رکـش  ریدـقت  ُْمْتنَمآ و  َو  دـیامرفیم : هک  تسا  یلاـعت  يادـخ  لوق  نیا  زین  نآ  هنیرق  ،و  دـنک اـطعا 
نابحاص رب  تمعن  رکش و  ره  هب  تبـسن  هیآ  میمعت  و  میلـست ، میظعت و  زا  دعب  رگم  دوشیمن  قّقحم  تیالو  لوبق  تعیب و  اریز  تسا ، نامیا 

. تسین یفخم  تیارد 
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239 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنک باذع  ار  رکاش  هنوگچ  سپ  دهدیم  رارق  تمعن  ینوزف  یتدایز و  ار  رکش  يازج  ًارِکاش  ُهَّللا  َناک  َو 

. دنک باذع  ناترکش  هب  یهاگآ  مدع  باب  زا  ار  امش  ات  دوشیمن  توف  وا  زا  امش  رکش  ًامِیلَع 
240 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

مشش ءزج 

240 ص :  هیآ 148 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(148  ) ًامِیلَع ًاعیِمَس  ُهَّللا  َناک  َو  َِملُظ  ْنَم  َّالِإ  ِلْوَْقلا  َنِم  ِءوُّسلِاب  َرْهَْجلا  ُهَّللا  ُّبُِحی  ال 

240 ص :  همجرت ..... :

لاوحا هب  اناد  لاوقا و  هب  اونـش  ادخ  هک  دشاب . هدیـسر  وا  هب  یمتـس  هکنآ  رگم  دنک ، دنلب  ادص  قلخ  بیع  هب  یـسک  هک  درادن  تسود  ادخ 
. تسا ناگدنب 

240 ص :  ریسفت ..... :

ال  » ریدـقت هب  تسا  غّرفم  ءانثتـسا  ای  ملظ » نم  رهج  ّالا   » ریدـقت هب  تسا  لوعفم  زا  ءانثتـسا  َِملُظ  ْنَم  اَّلِإ  ِلْوَْقلا  َنِم  ِءوُّسلِاب  َرْهَْجلا  ُهَّللا  ُّبُِحی  ـال 
همه زا  اـیآ  یلو  تسا ، بوـبحم  موـلظم  زا  يدـب  ندرک  راکـشآ  تلاـح ، ود  نیا  رب  اـنب  ملظ » نّمم  اـّلا  دـحا  نم  ءوّسلاـب  رهجلا  هّللا  ّبـحی 

ای تسا  دوصقم  یتشز  يدب و  ره  و  اهنآ ، زا  یضعب  رد  ای  تسا  ملظ  ماسقا  همه  رد  ایآ  و  تسا ، بوبحم  مه  اهنآ  زا  یضعب  زا  ای  نیمولظم 
. دراد نایب  هب  جایتحا  تسا و  لمجم  هیآ  اهنیا  همه  دروم  رد  صوصخم ؟ يدب 

هدش ملظ  وا  هب  هک  یـسک  نکل  درادن ،» تسود  ار  يدب  ندرک  اراکـشآ  دـنوادخ  : » تسا نیا  نآ  ریدـقت  تسا و  عطقنم  يانثتـسم  هکنیا  ای 
رتقفاوم مولعم  تروص  هب  ملظ »  » تئارق اب  ینعم  نیا  و  دوشیم . حاـبم  وا  يارب  راـک  نیا  هکنیا  اـی  دـنکیم  دـنلب  يدـب  یتشز و  هب  ار  ادـص 

، تسا هدش  هتفگ  دنلب  يادص  اب  هک  يزیچ  درادـن  تسود  ادـخ  تسا : نینچ  دوش  رهاظ  نآ  رد  اهدـیق  هک  يوحن  هب  هیآ  مظن  نایب  و  تسا ،
دوشیم رداص  نابز  زا  هک  يزیچ  نینچمه  و  درادن ، ار  مکح  نیا  دوشیم  رداص  اضعا  ریاس  زا  نابز  ریغ  زا  يزیچ  ینعی  دشاب ، تشز  دب و 
. درادن ار  مکح  ماسقا  نیا  زا  مادکچیه  لماش  دشابن ، دب  یلو  دوش  رداص  دنلب  يادص  اب  هک  يزیچ  زین  و  تسین ، دنلب  يادص  اب  یلو 

241 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تکاس اهنآ  هراب  رد  هیآ  هکلب  دنـشاب ، بوبحم  ماسقا  نیا  هک  تسین  مزـال  تسین  ربتعم  دـیق  موهفم  فلاـخم و  موهفم  نوچ  رگید  يوس  زا 

. دوش نایب  ماکحا  هب  طوبرم  رابخا  رگید و  تایآ  اب  دیاب  تسا و 
ینهذ و تاروطخ  اّما  و  تسا . تعیرـش  رهاظ  ماکحا  بلاق و  ماکحا  زا  تسا  یتشز  يدب و  هب  ندرک  دنلب  ادص  مکح  نایب  رد  هک  هیآ  نیا 
زا و  تسین ، اهنآ  رب  ياهذخاؤم  تعیرـش  رد  یلو  بوخ ، اهنآ  بوخ  تسا و  دـب  اهنآ  دـب  تسا و  سفن  لاوقا  زین  اهنآ  هک  هچ  رگا  تالایخ 
زا هک  یـسک  باوج  رد  دـناهدرک و  هراـشا  نآ  هب  هکناـنچ  دـشابیم ، هذـخاؤم  نآ  رب  تقیرط  رد  اّـما  تسا ، هدـش  عـفر  « 1  » هموـحرم تّما 

دراد و شاداپ  شوخ  يوب  ینعی  دنتـسه ، يواسم  ود  ره  شوخ  يوب  هدـیدنگ و  يوب  اـیآ  دـناهدومرف : تسا ، هدرک  لاؤس  ینهذ  تاروطخ 
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. هذخاؤم دب  يوب 
يزیچ تبیغ  قدـص و  ای  تسین ، زیاج  هک  دـشاب  يزیچ  هراب  رد  تبیغ  هک  یتسار  اـی  ارتفا و  اـی  غورد و  هک  تسا  نیا  زا  ّمعا  راـتفگ  يدـب 

ریغ ندناونش  اب  ای  دشابن ، تبیغ  هکنیا  ات  دنهدیم ، تبسن  وا  هب  ار  يدب  هک  یـسک  هب  ندناونـش  نودب  دشاب  قدص  ای  تسا ، زیاج  هک  دشاب 
زا يدـب  نتفگ  دـنلب  اهنت  تسین و  ادـخ  بوبحم  دراوم  یناعم و  نیا  زا  کی  چـیه  دوشیم ، هداد  وا  هب  يدـب  تبـسن  هک  یـسک  روضح  رد 

ار زیاج  دراوم  و  تسین . زیاج  نآ  قوقش  همه  اعطق  اریز  دراد ، نایب  هب  جایتحا  تسا و  لمجم  ینعم  نیا  نکل  و  تسا . تسرد  مولظم  هیحان 
و دـشابن ، بوخ  وا  ینامهم  رگا  نامهم ، ّطسوت  ینامهم  رد  نابزیم  ياهیدـب  نایب  دـننام  و  تبیغ ، زاوج  دراوم  لثم  دـناهدرک ، نایب  ام  يارب 

. دنک حدم  ارت  تسین ، وت  رد  هک  يزیچ  هب  هک  یسک  ندرک  بیذکت  لثم 
__________________________________________________

. دناهتفرگ رارق  دنوادخ  تیانع  تمحر و  دروم  هک  تسا  مالسا  تما  هموحرم ، تّما  زا  روظنم  ( 1)
242 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هتفرگ  هابتشا  هب  ار  اههلاچ  ناشیاهدعقم  دومرف : هک  تسا  هدش  هداد  تبسن  ع )  ) ّیلع هب 
. دشاب وت  دعقم  زا  رتگنت  « 1  » شدعقم هک  دهدیم  ماجنا  یسک  ار  راک  نیا  دومرف : دلاخ  هب  و 

سپ تسین . مومذم  افرص  هکنیا  ای  دهدیم  ناشن  انثتـسا  رهاظ  هکنانچ  تسا  بوبحم  نآ  ایآ  هک  دنامیم  یقاب  لاؤس  نیا  بلطم و  نیا  یلو 
اجنآ تسا ، هدرک  قّلعم  يدـب  لباقم  رد  ناـسحا  هب  ار ، دوخ  تّبحم  دـنوادخ  اریز  تسین ، ادـخ  بوبحم  ءوس  هب  رهج  قلطم  هک  میئوگیم :

«. 2  » َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو  ِساَّنلا  ِنَع  َنِیفاْعلا  َو  َْظیَْغلا  َنیِمِظاْکلا  َو  هدومرف : هک 
ّدح ای  تسا  بوبحم  يدب  ربارب  رد  ربص ، هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دنکیم  يدـب  هئاسا و  ماگنه  رد  ربص  هب  رما  هک  يرگید  تایآ  هیآ و  نیا 

. تسین ضوغبم  هوجو ، ضعب  رب  انب  لقا 
کی مکح  سپ  دراد ، ار  دوخ  هب  صوصخم  مکح  ياهبترم  ره  و  دراد ، یتاجرد  بتارم و  لماک ، نامیا  ات  شمالسا  لّوا  زا  ناسنا  هک  اریز 

. تسا رابخا  تایآ و  رد  خسن  ینعم  ود  زا  یکی  بلطم  نیا  و  درادن . نایرج  رگید  هبترم  رد  هبترم 
رگا دوشیمن  هتـسکش  يدب  دص  اب  زج  شبـضغ  يدنت  هدشن و  عناق  يدب  هد  هب  يدـب  کی  لباقم  رد  هک  مالـسا  زا  لّوا  هبترم  بحاص  سپ 
نیمه بحاص  دروم  رد  دنوادخ  و  تسادخ ، بوبحم  وا  راک  نیا  دومن  افتکا  يدب  کی  هب  يدـب  کی  لباقم  رد  درک و  لاثتما  ار  ادـخ  رما 

: تسا هدومرف  هبترم 
مّود هجرد  بحاص  زا  راک  نیمه  یلو  ْمُْکیَلَع  يدَتْعا  اَم  ِْلثِِمب  ِْهیَلَع  اوُدَتْعاَف 

__________________________________________________

. دراد يرتشیب  یگدامآ  دهدیم  ماجنا  ار  راک  نآ  هک  یسک  هک  تسا  نیا  روظنم  ( 1)
هیآ 134 (، 3  ) نارمع لآ  هروس  ( 2)
243 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. بیترت نیمه  هب  و  تسا ...  مومذم 
بلق ریهطت  وفع و  و  تسا ، مّود  هجرد  بحاص  يارب  ظـیغ  مظک  ربص و  و  تسا » نیبّرقم  تائّیـس  راربا  تانـسح   » هک تسا  هدـش  دراو  اذـل 

. دشاب اراد  ار  نامیا  هجرد  نیرخآ  هک  تسا  یسک  يارب  راکدب  هب  ناسحا  تسا و  مّوس  هجرد  بحاص  يارب 
هک ایوگ  دوشیم ، هدافتسا  يدب  ندومن  اراکـشآ  زا  هک  تّیبوبحم  یفن  زا  تسا  يزیچ  نآ  و  دشاب ، هیآ  مزال  زا  ءانثتـسا  هک  تسا  نکمم  و 

. تسا هدش  متس  وا  هب  هک  یسک  زج  تسا  مومذم  دنک  نینچ  هک  سک  ره  تسا : هدش  هتفگ 
رب لاّکتا  دینکن ، دنلب  ار  ادص  دب ، راتفگ  هب  و  دیراذگاو ، ادخ  هب  تسا ، هدرک  ملظ  امش  هب  هک  ار  یـسک  راک  سپ  ًامِیلَع  ًاعیِمَـس  ُهَّللا  َناک  َو 
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هک یسک  هب  تبسن  ینعی  تسا . هدش  ملظ  وا  هب  هک  يرادقم  زا  رتدایز  زا  تسا  مولظم  عنم  دوصقم  هکنیا  ای  دیشاب ، هتشاد  وا  زا  مرش  ادخ و 
ار موـلظم  ملاـظ و  لوـق  و  تساونـش ، ادـخ  هک  اریز  دـیوشیم ، ملاـظ  امـش  تروـص  نیا  رد  هک  دـینکن . زواـجت  تسا ، هدرک  ملظ  امـش  هب 

. تسا ملاع  کی  ره  رادقم  هب  و  دونشیم ،

243 ص :  هیآ 149 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(149  ) ًاریِدَق اوُفَع  َناک  َهَّللا  َّنِإَف  ٍءوُس  ْنَع  اوُفْعَت  َْوأ  ُهوُفُْخت  َْوأ  ًاْریَخ  اوُْدُبت  ْنِإ 

243 ص :  همجرت ..... :

ماقتنا رب  هکنآ  اب  هشیمه  ادخ  هک  تسادخ  بوبحم  رایـسب  دیرذگ  رد  نارگید  يدب  زا  ای  دـینک  یکین  ناهنپ  ای  اراکـشآ  مدرم  هراب  رد  رگا 
. درذگیم رد  اهیدب  زا  تسا ، اناوت  اهیدب 

243 ص :  ریسفت ..... :

. دینک یکین  اراکشآ  تسا ، هدرک  ملظ  امش  هب  هک  یسک  هب  تبسن  ینعی  ًاْریَخ  اوُْدُبت  ْنِإ 
هک دـینکب  يدـب  زا  وفع  دـشن  رّـسیم  ناهنپ ) ای  اراکـشآ  ندرک  یکین   ) یلّوا ياـت  ود  نآ  امـش  يارب  رگا  ینعی  ٍءوُس  ْنَع  اوُفْعَت  َْوأ  ُهوُفُْخت  َْوأ 

هنیک زا  تسا  بلق  ندرک  هزیکاپ  نآ  تسا و  شیاـشخب )  ) حفـص تشذـگ و  زا  ّمعا  وفع  زا  دوصقم  و  تسین ، وفع  ماـقم  زا  رتـالاب  یماـقم 
هجیتن رد  و  دیوشیم ، وا  تافـص  هب  فصّتم  ادخ و  قالخا  هب  ّقلختم  دیهد  ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  هک  درکن  رکذ  ارنآ  اذـل  و  هدـننک ، يدـب 

. دیدرگیم وا  ناسحا  وفع و  ّقحتسم 
244 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد تشاد و  مّدقم  ار  ناسحا  اجنیا  رد  و  تسا ، هدش  ازج  نیشناج  ببس  تسا ، ناسحا  هب  اناوت  ادخ  هکنآ  ببس  هب  ًاریِدَق  اوُفَع  َناک  َهَّللا  َّنِإَف 
نیئاـپ هب  ـالاب  زا  بیترت  نآ  بساـنم  دروآ و  یلّوا  رد  ضرف  طرـش و  تروص  هب  ار  ناـسحا  اـجنیا  رد  اریز  دومن ، رّخؤم  ار  ظـیغ  مظک  هیآ 
تافـص بیترت  لیبس  رب  ًاریِدَـق  اوُفَع  یلاعت  يادـخ  لوق  هکنانچ  هدرک ، رکذ  لاجر  بتارم  قّقحت  لیبس  رب  ار  ناـسحا  اـجنآ  رد  یلو  تسا ،

. تسا وا  دب  راک  زا  ندرک  وفع  زا  دعب  ءیسم  هب  ناسحا  تسا و  هدننک ) دب   ) ءیسم هب  ناسحا  رب  تردق  تردق ، زا  دارم  اریز  تسا ،
دراد ماقتنا  رب  تردـق  هک  یلاح  رد  دـنوادخ  هک  دوشیم  نیا  هیآ  ینعم  تروص  نیا  رد  و  دـشاب ، ماقتنا  رب  تردـق  دوصقم  تسا  نکمم  و 

. دشاب وفع  رد  بیغرت  هکنیا  ات  تسا  هدننک  وفع 

244 ص :  هیآ 150 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َْنَیب اوُذِـخَّتَی  ْنَأ  َنوُدـیُِری  َو  ٍضْعَِبب  ُرُفْکَن  َو  ٍضْعَِبب  ُنِمُْؤن  َنُولوُقَی  َو  ِِهلُـسُر  َو  ِهَّللا  َْنَیب  اُوقِّرَُفی  ْنَأ  َنوُدـیُِری  َو  ِِهلُـسُر  َو  ِهَّللاـِب  َنوُرُفْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(150  ) ًالِیبَس َِکلذ 
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244 ص :  همجرت ..... :

هدیورگ ایبنا  زا  یخرب  هب  ام  هک  دنیوگ  دنزادنا و  یئادج  شناربمایپ  ادخ و  نایم  هک  دنهاوخ  و  دنوش ، رفاک  وا  ناربمایپ  ادـخ و  هب  هک  نانآ 
. دننک رایتخا  یهار  نامیا  رفک و  نایم  هک  دنهاوخ  میوش و  رفاک  رگید  ياهراپ  هب  و 

244 ص :  ریسفت ..... :

: هک دومن  دیدجت  ار  شبوبحم  نانمشد  بوبحم و  رکذ  درک ، رکذ  ار  بادآ  زا  یبدا  هکنآ  زا  دعب  َنوُرُفْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
تسا . رتشوخ  تسود  نخس  دوریم  هچ  ره  زا 

 245 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا نینچ  یلاعت  يادخ  ّتنس  شور و  هکنانچ  دومن  ادا  مومع  قیرط  هب  ار  نآ  هک  هنوگ  نیدب  داد  میمعت  ار  نآ  و 

نارگید ثیدح  رد  دیآ  هتفگ  ناربلد  ّرس  هک  دشاب  نآ  رتشوخ 
لوسر هب  دندروآ و  نامیا  ادخ  هب  هک  نانآ  هنوگ ، نیدب  ِِهلُسُر  َو  ِهَّللا  َْنَیب  اُوقِّرَُفی  ْنَأ  َنوُدیُِری  َو  ِِهلُسُر  َو  ِهَّللِاب  َنوُرُفْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  دومرف : سپ 

. دندش رفاک  ادخ 
هکنیا ای  میدش ، رفاک  نالوسر ، دننام  یـضعب  هب  ٍضْعَِبب و  ُرُفْکَن  َو  میدروآ  نامیا  ادخ ) دننام   ) یـضعب هب  دـنیوگیم  ٍضْعَِبب  ُنِمُْؤن  َنُولوُقَی  َو 

نانیـشناج ءایـصوا و  دـننام  میوشیم  رفاک  رگید  یـضعب  هب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  دـننام  میروآیم  نامیا  نـالوسر  زا  یـضعب  هب 
. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 

نکمم دنریگ و  شیپ  یهار  اًلِیبَس  شنانیـشناج  هب  رفک  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  نامیا  نیب  ینعی  َِکلذ  َْنَیب  اوُذِخَّتَی  ْنَأ  َنوُدـیُِری  َو 
ناگدنب و رب  ادخ  روهظ  نآ  و  تسا ، تّیشم  هبترم  شتّیولع  اب  ع )  ) ّیلع هبترم  اریز  ع )  ) ّیلع دننام  دشاب  وا  رهاظم  لیبس »  » زا دوصقم  تسا 
، قلخ هب  هبترم  نآ  تبسن  رابتعا  هب  تسا  هبترم  نآ  مسا  ع )  ) ّیلع هکنیا  تیاهن  دشابیم  شیالاو  دنلب و  مسا  اب  ادخ  یّلجت  ّتیفورعم و  ماقم 

: تسا هدمآ  یمق » ریسفت   » رد و 
«. 1  » دندومن راکنا  ار  ع )  ) نینمؤملا ریما  و  دندرک ، رارقا  ادخ  لوسر  هب  هک  دنتسه  یناسک  نانآ 

245 ص :  هیآ 151 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(151  ) ًانیِهُم ًاباذَع  َنیِِرفاْکِلل  انْدَتْعَأ  َو  اقَح  َنوُِرفاْکلا  ُمُه  َِکئلوُأ 
__________________________________________________

 ].....[ ص 157 ، 1 یمق : ریسفت  ص 516 ، ، 1 یفاص : ریسفت  ( 1)
246 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

246 ص :  همجرت ..... :

. میاهتشاد اّیهم  هدننک  راوخ  یباذع  نارفاک  يارب  ام  دنیاهنیا و  مه  رفاک  تقیقح  هب 
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246 ص :  ریسفت ..... :

نامیا زا  ار  يرایسب  مالسا ، راهظا  اب  دناهدرک و  ّمضنم  ناشرفک  هب  ار  قافن  هک  دنتـسه  لماک  رفک  رد  نانآ  اریز  اقَح  َنوُِرفاْکلا  ُمُه  َِکئلوُأ 
، ... دندرک عنم 

246 ص :  هیآ 152 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(152  ) ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو  ْمُهَروُجُأ  ْمِهِیتُْؤی  َفْوَس  َِکئلوُأ  ْمُْهنِم  ٍدَحَأ  َْنَیب  اُوقِّرَُفی  َْمل  َو  ِِهلُسُر  َو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 

246 ص :  همجرت ..... :

ادـخ دـنک و  اطع  رجا  يدوز  هب  دـنتخادنین  هقرفت  ناربمایپ  زا  کی  چـیه  نایم  دـندروآ و  نامیا  وا  نـالوسر  ادـخ و  هب  هک  ار  ناـنآ  ادـخ  و 
. تسا نابرهم  هدنشخب و  ناگدنب  ّقح  رد  هتسویپ 

246 ص :  ریسفت ..... :

. وا ریاظن  ناملس و  دننام  ْمُْهنِم  ٍدَحَأ  َْنَیب  اُوقِّرَُفی  َْمل  َو  ِِهلُسُر  َو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 
میهدیم و ناشلمع  بسح  رب  ار  نانآ  رجا  ام  ینعی  تسا ، هدـش  هدـناوخ  ود  ره  تبیغ  مّلکت و  تروص  هب  ْمُهَروُجُأ  ْمِهِیتُْؤی  َفْوَس  َکـِئلوُأ 
زا دعب  دـنوادخ  اذـل  و  مینکیم . لّضفت  تمحر  ترفغم و  زا  ام  نأش  بسح  رب  ّصاخ  تمحر  اب  اهنآ  رب  و  میـشخبیم ، ار  نانآ  ياهشزغل 

: دومرف اهنآ  هب  شاداپ  نداد  رکذ 
. تسا میحر  روفغ و  دنوادخ  ًامیِحَر  ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو 

246 ص :  هیآ 153 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ْمِهِْملُِظب ُۀَقِعاَّصلا  ُمُْهتَذَخَأَف  ًةَرْهَج  َهَّللا  اَنِرَأ  اُولاقَف  َِکلذ  ْنِم  َرَبْکَأ  یـسُوم  اُولَأَس  ْدَقَف  ِءامَّسلا  َنِم  ًاباتِک  ْمِْهیَلَع  َلِّزَُنت  ْنَأ  ِباتِْکلا  ُلْهَأ  َُکلَئْـسَی 
(153  ) ًانِیبُم ًاناْطلُس  یسُوم  اْنیَتآ  َو  َِکلذ  ْنَع  انْوَفَعَف  ُتانِّیَْبلا  ُمُْهتَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  َلْجِْعلا  اوُذَخَّتا  َُّمث 

247 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

247 ص :  همجرت ..... :

هنالهاج تداع  اجیب و  ياضاقت  زا   ) يرآ دورف  نانآ  رب  هعفد ) کی   ) یباتک نامـسآ  زا  هک  دـننک  تساوخرد  وت  زا  باتک  لـها  ربماـیپ ، يا 
نیا ببـس  هب  ار  اهنآ  سپ  امن  راکـشآ  ام  مشچ  هب  ار  ادخ  دـنتفگ  هک  دـندرک  نیا  زا  رتالاب  یتساوخرد  زین  یـسوم  زا  شابم ،) گنتلد  اهنآ 

یتسرپ هلاسوگ  زاب  یـسوم ، تازجعم  تایآ و  همه  نآ  زا  سپ  تفرگرد و  نازوس  هقعاص  دـندرک  یـشکرس  لـهج و  يور  زا  هک  اـضاقت 
. میدیشخب راکشآ  یناهرب  تّجح و  یسوم  رب  میتشذگرد و  زین  اهنآ  تشز  راک  نیا  زا  دوخ  فطل  هب  ام  زاب  دندرک  رایتخا 
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247 ص :  ریسفت ..... :

تادا اذـل  تسا و  عطقنم  شقباس  زا  ینعم  ظفل و  تهج  زا  تسا و  هّیفانیتسا  هلمج  ِءامَّسلا  َنِم  ًاباتِک  ْمِْهیَلَع  َلِّزَُنت  ْنَأ  ِباتِْکلا  ُلـْهَأ  َُکلَئْـسَی 
یتسه ّیبن  وت  رگا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  دـنتفگ : دوهی  زا  یتعامج  فرـشا و  نب  بعک  هک  هدـش  تیاور  تسا ، هدرواین  لـصو 

يرادلد تهج  دنوادخ  و  دش ، لزان  هیآ  نیا  سپ  دروآ ، هعفد  کی  ار  تاروت  یسوم  هکنانچ  روایب ، ام  يارب  هبترم  کی  نامـسآ  زا  یباتک 
«. 1  » تسا نانآ  تداع  نیا  هک  رامشن  گرزب  ارنآ  نکن و  بّجعت  نانآ  تساوخرد  زا  دومرف : شلوسر 

. دندرک ار  يرتگرزب  تساوخ  رد  ع )  ) یسوم زا  دندوب ، نانیا  خنس  زا  هک  اهنآ  ناردپ  ینعی  َِکلذ  ْنِم  َرَبْکَأ  یسُوم  اُولَأَس  ْدَقَف 
هک تسا  يزیچ  تساوخرد  نآ  ْمِهِْملُِظب و  ُۀَقِعاَّصلا  ُمُْهتَذَخَأَف  هدب  ناشن  ام  هب  ار  ادخ  راکـشآ  نایع و  هب  دنتفگ : سپ  ًةَرْهَج  َهَّللا  اَنِرَأ  اُولاقَف 

(. دوبر رد  ار  اهنآ  مه  هقعاص  دندرک و  ملظ  اذل  ، ) تسا ناشدوخ  ّدح  زا  زواجت  تسین و  اهنآ  ّقح 
__________________________________________________

ص 133 ، 2 نایبلا : عمجم  ص 516 ، ، 1 یفاص : ریسفت  ( 1)
248 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنداد رارق  دوخ  دوبعم  ار  هلاسوگ  سپس  َلْجِْعلا  اوُذَخَّتا  َُّمث 
ار اـهنآ  اـم  تمحر ، ضحم  نیا  دوـجو  اـی  َکـِلذ  ْنَع  اـنْوَفَعَف  دـمآ  یـسوم  بناـج  زا  هک  یتازجعم  زا  سپ  ُتاـنِّیَْبلا  ُمُْهتَءاـج  اـم  ِدـَْعب  ْنِم 

. میدیشخب
تنطلـس و یـسوم  هب  هکنیا  ای  میداد ، یـسوم  هب  تسوا  یتسار  هدـننک  نشور  هک  یلیلد  ای  نشور  لیلد  ینعی  ًانِیبُم  ًاناْطلُـس  یـسُوم  اـْنیَتآ  َو 

. دوبن نکمم  نآ  زا  فّلخت  اهنآ  يارب  هک  میداد  يرهاظ  ّطلست 

248 ص :  هیآ 154 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(154  ) ًاظِیلَغ ًاقاثیِم  ْمُْهنِم  انْذَخَأ  َو  ِْتبَّسلا  ِیف  اوُدْعَت  ْمَُهل ال  اْنُلق  َو  ًادَّجُس  َباْبلا  اُولُخْدا  ُمَُهل  اْنُلق  َو  ْمِِهقاثیِِمب  َروُّطلا  ُمُهَقْوَف  انْعَفَر  َو 

248 ص :  همجرت ..... :

دیئآ رد  هاگرد  نیدب  هدجس  لاح  هب  هک  میتفگ  ار  اهنآ  میدینادرگ و  دنلب  اهنآ  رـس  زارف  رب  نامیپ  ذخا  تّجح و  مامتا  يارب  ار  روط  هوک  و 
. میتفرگ تخس  ینامیپ  اهنآ  زا  دینکن و  يّدعت  هبنش  زور  مکح  زا  هک  میتفگ  زین  و 

248 ص :  ریسفت ..... :

. دشاب هک  ینعم  رهب  تسا  تنطلس  نایب  َروُّطلا  ُمُهَقْوَف  انْعَفَر  َو 
. نانآ زا  دهع  نامیپ و  لیصحت  ببس  هب  ینعی  ْمِِهقاثیِِمب 

. میتفگ اهنآ  هب  ام  هفیلخ  رهظم و  نابز  رب  ُمَُهل  اْنُلق  َو 
. دیوش لخاد  رد  زا  نانک  هدجس  ناهانگ  نتخیر  تهج  ًادَّجُس  َباْبلا  اُولُخْدا 
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هدرک حابم  رگید  ياهزور  رد  هک  یئاهزیچ  ضعب  زا  زور  نآ  رد  و  میداد ، رارق  مرتحم  اهنآ  يارب  ار  هبنـش  ِْتبَّسلا  ِیف  اوُدـْعَت  ْمَُهل ال  اـْنُلق  َو 
. میدرک عنم  دیص ، دننام  میدوب ،

بیغرت و  ع )  ) ّیلع رکذ  تیاکح  ناتـساد و  ره  زا  یلاعت  يادخ  دوصقم  نوچ  و  میتفرگ ، اهنآ  زا  مکحم  نامیپ  ًاظِیلَغ  ًاقاثیِم  ْمُْهنِم  انْذَـخَأ  َو 
نامیپ تیالو  هب  امـش  زا  اـم  دّـمحم  تّما  يا  تسا : هتفگ  هک  اـیوگ  دومن ، راـهظا  ار  ع )  ) ّیلع رکذ  تیاـکح  نیا  زا  دـعب  تسا  تیـالو  رد 

. دیریگن رارق  تبوقع  دروم  اهنآ ، دننام  نامیپ  نیا  ضقن  ببس  هب  ات  ار  یسوم  تّما  دیرآ  دایب  سپ  میتفرگ ،
249 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

249 ص :  هیآ 155 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ًالِیلَق َّالِإ  َنُونِمُْؤی  الَف  ْمِهِْرفُِکب  اْهیَلَع  ُهَّللا  َعَبَط  َْلب  ٌْفلُغ  اُنبُوُلق  ْمِِهلْوَق  َو  ٍّقَح  ِْریَِغب  َءاِیْبنَْألا  ُمِِهْلتَق  َو  ِهَّللا  ِتاـیِآب  ْمِهِْرفُک  َو  ْمُهَقاـثیِم  ْمِهِـضْقَن  اـِمبَف 
(155)

249 ص :  همجرت ..... :

نیا همه  تسا  هدرپ  رد  ام ، ياهلد  هک  رذع : نیدب  دنتـشک و  ّقح  انب  ار  ناربمایپ  دندش و  رفاک  ادـخ  تایآ  هب  دنتـسکش و  نامیپ  نوچ  سپ 
. داهن نانآ  لد  رب  رهم  اهنآ ، رفک  ببس  هب  ادخ  اذل  دندروآ  ياجب  ار  حیابق 

249 ص :  ریسفت ..... :

هب جایتحا  تسا و  روهشم  هدوب و  لثم  امش  نابز  هب  امـش و  نایم  رد  نونکا  هک  میدرک  راتفر  روطنامه  اهنآ  هب  تبـسن  ْمُهَقاثیِم  ْمِهِـضْقَن  اِمبَف 
. نانآ رگید  ياهتبوقع  خسم و  لیبق  زا  تسین  نآ  رکذ 

. دیوشن رفاک  ع )  ) ّیلع هب  هکنیا  ات  دیشاب  هاگآ  هّبنتم و  امش  سپ  ِهَّللا  ِتایِآب  ْمِهِْرفُک  َو 
تـسا رتالاب  هکلب  ایبنا  نأش  اهنآ  نأش  نوچ  دیـشکب  ار  ع )  ) نیـسح و  ع )  ) نسح و  ع )  ) ّیلع هکنیا  زا  دیـسرتب  سپ  ٍّقَح  ِْریَِغب  َءاِیْبنَْألا  ُمِِهْلتَق  َو 

. تسا هدرک  ثیدح  امش  يارب  امش  ّیبن  هکنانچ 
هب ءازهتسا  باب  زا  نآ  تسا و  هدرپ  رد  ای  تسا ، مولع  ياهفرظ  ام  ياهلد  دنتفگ  يدنسپ  دوخ  رابکتـسا و  باب  زا  ٌْفلُغ و  اُنبُوُلق  ْمِِهلْوَق  َو 

. دیشاب يأر  دوخ  نانآ  لباقم  رد  هکنیا  زا  دیسرتب  سپ  تسایبنا .
يارب دـناهتفگ و  هک  تسا  يزیچ  لاطبا  نانآ  تهج  داهن  رهم  ناشرفک  ّتلع  هب  نانآ  ياهلد  رب  دـنوادخ  هکنیا  ْمِهِْرفُِکب  اْهیَلَع  ُهَّللا  َعَبَط  ْلـَب 

تسا . هدز  رهم  ناشیاهلد  رب  دنوادخ  هکلب  تسین  هدرپ  رد  ناشیاهلد  ای  تسین ، ملع  ناشیاهلد  رد  ینعی  تسا ، نآ  ّدض  تابثا 
 250 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا يوبن  ّماع  نامیا  نآ  دنروآیمن و  نامیا  كدنا  يدادعت  زج  اًلِیلَق و  اَّلِإ  َنُونِمُْؤی  الَف 

250 ص :  ات 157 ..... ] تایآ 156  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا
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َهِّبُش ْنِکل  َو  ُهُوبَلَص  ام  َو  ُهُولَتَق  ام  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  َمَیْرَم  َْنبا  یَسیِع  َحیِسَْملا  اَْنلَتَق  اَّنِإ  ْمِِهلْوَق  َو  ( 156  ) ًامیِظَع ًاناتُْهب  َمَیْرَم  یلَع  ْمِِهلْوَق  َو  ْمِهِْرفُِکب  َو 
(157  ) ًانیِقَی ُهُولَتَق  ام  َو  ِّنَّظلا  َعابِّتا  َّالِإ  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  ْمَُهل  ام  ُْهنِم  ٍّکَش  یَِفل  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  َنیِذَّلا  َّنِإ  َو  ْمَُهل 

250 ص :  همجرت ..... :

میرم رب  ناشگرزب  ناتهب  ناشرفک و  ببس  هب  مه  و 
رما نکل  دندیشک  راد  هب  هن  دنتـشک و  ار  وا  هن  هک  یتروص  رد  میتشک  ار  ادخ  لوسر  یـسیع  میرم  نب  حیـسم  ام  دنتفگ  هک  ور  نیا  زا  مه  و 

زج دندوبن  نآ  هب  ملاع  دنتفگ و  ینخـس  دیدرت  ّکش و  يور  زا  دنتـشاد  راهظا  فلتخم  دیاقع  هراب  رد  هک  نانآ  انامه  دش و  هبتـشم  اهنآ  رب 
. دنتشکن ار  حیسم  هک  دینادب  نانمؤم  امش  نیقی  روط  هب  دنتفریم و  دوخ  نامگ  یپ  زا  هکنآ 

250 ص :  ریسفت ..... :

یثیدح دینزب و  ناتهب  تّما ، نیا  میرم  رب  هک  دیسرتب  امش  سپ  ًامیِظَع  ًاناتُْهب  َمَیْرَم  یلَع  ْمِِهلْوَق  َو  ع )  ) یسیع هب  ناشرفک  ببـس  هب  ْمِهِْرفُِکب  َو 
. دیریگب وا  زا  ار  كدف  هک  دینکن  عضو 

، دنتـشادن وا  تلاسر  هب  داـقتعا  هن  رگ  دـندرک و  رکذ  ازهتـسا  باـب  زا  ار  هّللا  لوسر  ِهَّللا  َلوُسَر  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِع  َحیِـسَْملا  اَْـنلَتَق  اَّنِإ  ْمِِهلْوَق  َو 
ار اهنآ  ناشراتفگ ، نیا  ببس  هب  دنهدیم و  تبسن  ناشدوخ  هب  ار  ع )  ) یسیع نتـشک  هکنیا  رب  نانآ  يّرجت  ببـس  هب  هک  تسا  نیا  دوصقم 
رد یسیع  تّما  هک  ار  هچنآ  دیروآ  ياجب  هکنیا  و  دیشکب ، ار  تّما  نیا  حیـسم  هک  دیـشاب  رذح  رب  سپ  میدرک . ناشباقع  میدومن و  نعل  ام 

. دنتشاد ار  وا  لتق  ياعّدا  طقف  هکلب  دندرواین  اجب  تقیقح  رد  دنتفگ و  یسیع  ّقح 
251 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا لاح  ای  ینعم  رابتعا  هب  فطع  ُهُولَتَق  ام  َو 
راد لـتق و  یـسیع و  ناتـساد  َنیِرِکاـْملا  ُْریَخ  ُهَّللا  َو  ُهَّللا  َرَکَم  َو  اوُرَکَم  َو  ادـخ : لوق  رد  نارمع  لآ  هروس  رد  ْمَُهل  َهِّبُـش  ْنِکل  َو  ُهُوبَلَـص  اـم  َو 

. تشذگ وا  ندیشک 
«. هولتق ام   » لعاف زا  ای  رورجم ، ریمض  زا  تسا  لاح  ای  تسا ، هّبش هللا »  » رب ای  هولتق » ام   » رب فطع  ُْهنِم  ٍّکَش  یَِفل  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  َنیِذَّلا  َّنِإ  َو 

یخرب و  میتشک ، ار  وا  ام  دوب و  وگغورد  یسیع  دنتفگ : یضعب  دندرک و  فالتخا  يراصن  دوهی و  هّیضق  نیا  عوقو  زا  دعب  دناهتفگ : یضعب 
و تسا ،؟ اجک  دهدب ) ول  ار  ع )  ) یسیع تساوخیم  هک  تسا ) یطویرخـسا  ادوهی  دوصقم   ) ام تسود  سپ  دوب  یـسیع  لوتقم  رگا  دنتفگ :

. دوب ام  تسود  ندب  ندب ، دوب و  ع )  ) یسیع تروص  تروص ، دنتفگ : یضعب 
. دنربیم الاب  نامسآ  هب  ار  يو  هک  دوب  هداد  ربخ  وا  دوخ  نوچ  دش ، هدرب  الاب  نامسآ  هب  ع :)  ) یسیع دنتفگ  یضعب  و 

. دش هتخیوآ  راد  هب  وا ، توسان  دش و  هدرب  الاب  وا  توکلم  دناهتفگ : یضعب 
همه دندرک  هطاحا  اهنآ  هب  دوهی  هک  یماگنه  و  دندوب ، ياهناخ  رد  رفن  هدفه  نانآ  دش و  ءاقلا  نّویراوح  عیمج  رب  وا  هیبش  دناهتفگ : یـضعب 

میهاوخ ار  امـش  همه  هن  رگ  دوش و  جراخ  ام  يوس  هب  یـسیع  دیاهدرک ، وداج  رحـس و  ار  ام  امـش  دنتفگ : و  دندید ، ع )  ) یـسیع لاثم  رب  ار 
. دندرک فالتخا  سپ  دش ، هبتشم  اهنآ  رب  بلطم  تسا و  یسیع  نیا  دنتفگ : دنتفرگ و  ار  اهنآ  زا  یکی  سپ  تشک 

یسرتسد نآ  هب  دنتشاذگن  ار  یسک  دنتخیوآ و  رادب  يدنلب  ياج  رد  دنتشک و  ار  وا  دنتفرگ و  ار  یصخش  دوهی  ياسؤر  دناهتفگ : یضعب  و 
هطاحا ار  هناخ  نآ  اهنآ ، یتقو  اریز  دوش ، هبتـشم  ماوع  رب  بلطم  ات  میتفرگ  ار  حیـسم  ام  دنتفگ : سپ  درک ، رییغت  وا  رکیپ  هکنیا  ات  دنک  ادیپ 

. دنروآ نامیا  وا  هب  مدرم  هّماع  هک  دندیسرت  درب ، الاب  ار  یسیع  دنوادخ  و  دندرک .
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252 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هدـننک دـیکأت  لاح  نیع  رد  هدوب  قلطم  لوعفم  هلمج  ًاـنیِقَی  ُهُولَتَق  اـم  َو  تسا  عطقنم  ءانثتـسا  هلمج  نیا  ِّنَّظلا و  َعاـبِّتا  اَّلِإ  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  ْمَُهل  اـم 

هک فوذحم  قلطم  لوعفم  يارب  هیلا  فاضم  ای  ارنآ  هکنیا  اّما  یندرک و  ادیپ  نیقی  ندـشن  هتـشک  هب  دـندرک  ادـیپ  نیقی  ینعی  رگید ، بلطم 
تلاح رد  نآ  تاـبثا  نیقی و  تلاـح  رد  لـتق  یفن  دـیفم  ینعم  نیا  اریز  تسا ، دـیعب  ینعم  رظن  زا  مینک  ضرف  دـشاب  نیقی » لـتق   » شریدـقت

. تسین دوصقم  ینعم  نیا  تسا و  ّکش 

252 ص :  ات 159 ..... ] تایآ 158  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(159  ) ًادیِهَش ْمِْهیَلَع  ُنوُکَی  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َو  ِِهتْوَم  َْلبَق  ِِهب  َّنَنِمُْؤَیل  َّالِإ  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ْنِإ  َو  ( 158  ) ًامیِکَح ًازیِزَع  ُهَّللا  َناک  َو  ِْهَیلِإ  ُهَّللا  ُهَعَفَر  َْلب 

252 ص :  همجرت ..... :

. تسا تمکح  يور  زا  همه  شراک  ردتقم و  ادخ  هتسویپ  درب و  الاب  دوخ  يوس  هب  ار  وا  ادخ  هکلب 
دب کین و  رب  وا  تمایق  زور  دروآ و  دـهاوخ  نامیا  هّللا ) حور  یـسیع  هب   ) وا هب  گرم ، زا  شیپ  هکنآ  رگم  تسین  باتک  لـها  زا  سکچیه 

. دوب دهاوخ  هاوگ  نانآ 

252 ص :  ریسفت ..... :

زا وا  ندمآ  نیئاپ  نامـسآ و  هب  ندرب  الاب  نتخیوآ و  راد  هب  نتـشک و  رد  و  ع )  ) یـسیع دلوم  رد  يراصن  دوهی و  فالتخا  ِْهَیلِإ  ُهَّللا  ُهَعَفَر  َْلب 
. تسا هدش  تبث  خیراوت  رد  فورعم و  دش  رکذ  نارمع  لآ  هروس  رد  اجنیا و  رد  هک  هچنآ  رب  هوالع  نامسآ 

یعیبط یفـسلف و  راکنا  و  دنکیم ، هبلغ  کلم  رب  توکلم  هک  اریز  تسین ، ع )  ) یـسیع يرـصنع  ندب  ندرب  الاب  رد  یبّجعت  تبارغ و  چیه  و 
زا نکل  تسا و  ترـضح  نآ  يویند  ندب  نامه  بولـصم  لوتقم و  هکنیا  هب  لیوأت  و  تسین ، عومـسم  دوشیم  هدهاشم  هک  هچنآ  لباقم  رد 

یـسیع حور  یتوکلم و  ندب  هدش  هدرب  الاب  هک  هچنآ  درادن . یتبارغ  زین  دشاب  وا  هب  هّبـشتم  هکلب  دشابن  ع )  ) یـسیع ندـب  نآ  هک  تهج  نآ 
دروم رد  ياهناگادـج  مکح  هک  لیوأت ، نیا  هب  یجایتحا  کلم  رب  توکلم  هبلغ  ناکما  زا  دـعب  یلو  تسا  فورعم  ناـنآ  نیب  رد  دـشاب  (ع )

. مینکیم افتکا  تسا  هدمآ  رابخا  رد  هدش و  لزان  نآرق  رد  هک  هچنآ  هب  هکلب  میرادن ، دوش  هداد  ترضح  نآ  یکلم  ندب  ندرب  الاب 
253 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دوخ يافلخ  رهاظم  رد  اـی  دوش ، هتـشک  وا  هدارا  فـالخ  رب  شربماـیپ  اـت  دوشیمن  عقاو  بولغم  تسا و  زیزع  ادـخ  ینعی  ًازیِزَع  ُهَّللا  َناـک  َو 
نادنز هلزنم  هب  اهنآ  يارب  هک  تسا ، نانآ  يرـصنع  ندـب  هب  تبـسن  ناربمایپ  تّیذا  لتق و  زا  دـسریم  رظن  هب  هک  هچنآ  و  دوشیمن . بولغم 

رگا ینعی  تسا ، ینعم  ناـمه  هب  هراـشا  ًاـمیِکَح  یلاـعت : يادـخ  لوق  و  تسا . هدـش  هدـناشوپ  اـهنآ  حور  رب  هک  تسا  یـسابل  نوچ  هدوـب و 
. تسادخ تمکح  ببس  هب  زین  نآ  دوش  عقاو  ناشیاهناور  سابل  نادنز و  هب  تبسن  نانمشد  زا  یفّرصت 

نیح رد  شگرم و  زا  لبق  ع )  ) یـسیع هب  هکنیا  رگم  تسین  باتک  لها  زا  کی  چـیه  ینعی  ِِهتْوَم  َلـْبَق  ِِهب  َّنَنِمُْؤَیل  اَّلِإ  ِباـتِْکلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ْنِإ  َو 
تّما نیا  يدـهم  اب  نامـسآ  زا  ع )  ) یـسیع لوزن  نیح  رد  شدوخ  گرم  زا  لبق  ای  ع ،)  ) یـسیع گرم  زا  لبق  ای  دروآیم ، نامیا  راضتحا ،

. دروآیم نامیا 
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یلـصا دوصقم  هب  دـینادرگرب و  باتک  لها  لاح  تیاکح  زا  ار  نخـس  یلاعت  يادـخ  میئوگیم : تسا  دوصقم  هک  هچنآ  نایب  رد  ام  نکل  و 
: دومرف دشاب و  ربمایپ  يرادلد  ات  تخاس  بطاخم  ع )  ) ّیلع شبیبح  دروم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  شبیبح  تخاس و  هّجوتم 

زا لبق  نیمز  يور  دارفا  همه  باتک و  لها  همه  نوچ  شابم ، كانهودـنا  وت  دـنروآ ، ياـج  هب  دـنناوتیم  هک  ار  هچ  ره  دـنروآ  ياـجب  رگا 
ای یتحار و  ع )  ) ّیلع ندـید  و  دـنیبیم ، شگرم  نیح  رد  ار  ع )  ) ّیلع هکنیا  رگم  دریمیمن  یـسک  نوچ  دـنروآیم ، نامیا  وا  هب  ناـشگرم 

دومرف : هک  تسا  هدش  هداد  تبسن  ع )  ) ّیلع هب  تسا و  نانآ  يارب  تمقن 
254 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ره مسانشیم و  مسا  صخش و  هب  ار  وا  نم  دسانـشیم و  ارم  شمـشچ  قفانم و  ای  دشاب  نمؤم  دنیبیم ، ارم  دریمب  سک  ره  نادمه  راح  يا 
«. 1  » مهاگآ نآ  هب  تسا ، هداد  ماجنا  هک  ار  هچ 

زا هک  يزیچ  نیلّوا  و  دـنکیم ، هدـهاشم  ار  توـکلم  رـضتحم  دوـشیم و  هتـشادرب  باـجح  راـضتحا  لاـح  رد  هک  تسا  نیا  بـلطم  ّرـس  و 
ایلوا ایبنا و  همه  تسا و  ع )  ) ّیلع نآ  رد  لصا  تسا و  ءایـشا  همه  مّوقم  دراد و  نایرـس  هک  تسا  تیالو  زا  ترابع  دوشیم  رهاظ  توکلم 

، دنروآیم نامیا  نآ  هب  همه  هک  تسا  هقلطم  تیالو  زا  ترابع  دوشیم  رهاظ  هک  يزیچ  لّوا  سپ  دنشابیم . وا  ياههیاس  هدنیآ  هتشذگ و 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  شگرم  زا  لبق  هکنیا  رگم  تسین  باتک  لها  زا  کی  چیه  هک  تسا  نیا  هیآ  زا  دوصقم  هک  نیا  رد  رابخا  و 

. تسا ناوارف  دروآ ، نامیا  ع )  ) ّیلع و 
رگم دریمیمن  یـسک  همطاف  دالوا  زا  هک  تسا  نیا  ربخ  نآ  لصاح  و  تسا ، هدـش  لزان  اـم  صوصخ  رد  هیآ  نیا  تسا : يرگید  ربخ  رد  و 

. دنکیم رارقا  ماما  تماما  هب  هکنیا 
نامیا هب  اهنآ  همه  تسا ، هدش  دراو  ع )  ) يدهم هب  ای  ع )  ) یسیع هب  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  نامیا  زا  هیآ ، ریـسفت  رد  هک  هچنآ  و 

. دوشیم قّقحم  تیالو  ببس  هب  اهنآ  همه  تسا و  یّلک  تیالو  روهظ  اهنآ  همه  هک  اریز  ددرگیم ، رب  ع )  ) ّیلع هب 
هیلع هّللا  یّلص  دّمحم  يارب  يرگید  يرادلد  نآ  زا  روظنم  هکنیا  ای  تسا  دهاش  اهنآ  رب  ع )  ) یسیع ینعی  ًادیِهَش  ْمِْهیَلَع  ُنوُکَی  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َو 

. تسا تّما  نیقفانم  رب  باتک و  لها  رب  دهاش  تمایق  زور  ع )  ) ّیلع هک  وحن  نیدب  تسا  هلآ  و 
. دناهداد ماجنا  هک  هچنآ  هب  اهنآ  رب  دهدیم  تداهش  سپ 

__________________________________________________

(1)
البق قفانم  وا  نمؤم  نم  ینری  تمی  نم  نادمه  راح  ای 

العف ام  همسا و  هنیعب و  هفرعا  هفرط و  ینفرعی 
255 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

255 ص :  ات 161 ..... ] تایآ 160  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ْمِِهلْکَأ ُْهنَع َو  اوُُهن  ْدَـق  َو  اَوبِّرلا  ُمِهِذْـخَأ  َو  ( 160  ) ًارِیثَک ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  ْمِهِّدَِـصب  َو  ْمَُهل  ْتَّلِحُأ  ٍتابِّیَط  ْمِْهیَلَع  اـْنمَّرَح  اوُداـه  َنیِذَّلا  َنِم  ٍْملُِظبَف 
(161  ) ًامِیلَأ ًاباذَع  ْمُْهنِم  َنیِِرفاْکِلل  انْدَتْعَأ  َو  ِلِطاْبلِاب  ِساَّنلا  َلاْومَأ 

255 ص :  همجرت ..... :
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ادخ هار  زا  ار  مدرم  زا  يرایـسب  هک  تهج  نیدـب  مه  دـندرک و  دوخ ) ّقح  رد  یـسیع و  ناربمایپ و  هراب  رد   ) دوهی هک  یملظ  تهج  هب  سپ 
میدرک مارح  دوب  لالح  نانآ  رب  هک  ار  دوخ  هزیکاپ  ياهتمعن  ام  دندومن ، عنم 

، هوشر دـننام   ) لـطاب هب  ار  مدرم  لاوما  هک  ور  نیا  زا  زین  و  دـندوب ، هدـش  یهن  نآ  زا  هک  یلاـح  رد  دـنتفرگیم  اـبر  هک  تهج  نیدـب  مه  و 
. میاهتخاس اّیهم  كاندرد  یباذع  دندرک ) هبوت  هک  یئاهنآ  هن   ) اهنآ نارفاک  يارب  دندروخیم ، تقرس ) تنایخ و 

255 ص :  ریسفت ..... :

لیبق زا  تسا  یناسنا  حور  قزر  نآ  هک  یگرزب  تابّیط  ای  يروص ، قزر  تاـبّیط  ْمَُهل  ْتَّلِحُأ  ٍتاـبِّیَط  ْمِْهیَلَع  اـْنمَّرَح  اوُداـه  َنیِذَّلا  َنِم  ٍْملُِظبَف 
عنام نادرگ و  ور  تیالو  زا  هک  تسا  تّما  نیقفانم  زا  هیاـنک  شئازجا  ماـمت  اـب  « 1  » هیآ و  تانیاعم . تادـهاشم و  و  ّیندـل ، ای  یبسک  مولع 

. دنتسه نینچ  نیا  هک  تّما  نیقفانم  زا  ریغ  نیریاس  زین  دنروخیم و  هوشر  ابر و  دنمدرم و 
ببس هب  اهنآ  يارب  زین  لالح  تابّیط  میرحت  هک  تسناد  یهاوخ  دوب  ناشدب  لامعا  ببـس  هب  دیـسر  دوهی  هب  هچ  ره  هک  یتسناد  یتقو  ینعی 

ملظ ببـس  هب  میرحت  نآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دـیهدن ، ماجنا  اهنآ  ياهراک  دـننام  دیـشاب و  رذـح  رب  سپ  دوب ، دـب  لاـمعا  نآ  زا  یکی 
هار ِهَّللا و  ِلِیبَس  ْنَع  ْمِهِّدَِصب  َو  یلاعت  يادـخ  لوق  هنیرق  هب  دـندرک ، ضارعا  تیالو  زا  هک  دوب  نیا  نآ  و  ناشیاهملظ ، عاونا  زا  دوب  یگرزب 
وت هک  یلمع  ره  و  دنکیم ، ریس  ادخ  يوس  هب  نآ ، هب  لّسوت  ببـس  هب  کلاس  سپ  دنکیم ، زاب  ار  بلق  رد  هک  تسا  یماما  زا  ترابع  ادخ 

. تسا هار  هلزنم  هب  دوخ  ماما )  ) هار يوس  هب  هار  هک  اریز  تسادخ ، هار  دنک  یئامنهار  ماما  نیا  هب  ار 
__________________________________________________

 .... َنیِذَّلا َنِم  ٍْملُِظبَف  دناهدومرف  ریسفت  هک  تسا  هکرابم  هیآ  نیمه  روظنم  هیآ : ( 1)
256 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دایز عمج  ای  دایز ، ندرک  عنم  ینعی  ًارِیثَک 
. تشذگ تسا  نآ  لباقم  رد  هک  ّقح  لطاب و  ینعم  ِلِطاْبلِاب  ِساَّنلا  َلاْومَأ  ْمِِهلْکَأ  َو  ُْهنَع  اوُُهن  ْدَق  َو  اَوبِّرلا  ُمِهِذْخَأ  َو 

. دندومن فارتعا  ناشهانگ  هب  دندرک و  هانگ  هک  یئاهنآ  هن  دندرک و  هبوت  هک  یئاهنآ  هن  ینعی  ْمُْهنِم  َنیِِرفاْکِلل  انْدَتْعَأ  َو 
يارب مومع  تروص  هب  اهنیا  ریغ  ادخ و  هار  زا  مدرم  يریگولج  و  قاثیم ، ضقن  یـسوم و  زا  باتک  تساوخرد  تبـسن  زا  نوچ  ًامِیلَأ  ًاباذَـع 
دومن عفر  ار  مّهوت  نیا  یلاعت  يادخ  دنتشادن  نامیا  وا  هب  دندوب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  فلاخم  همه  هک  دمآ  شیپ  مّهوت  نیا  نانآ 

: دومرف و 

256 ص :  هیآ 162 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َنُونِمْؤُْملا َو  َةاکَّزلا  َنُوتْؤُْملا  َو  َةالَّصلا  َنیِمیِقُْملا  َو  َِکْلبَق  ْنِم  َلِْزنُأ  ام  َو  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اِمب  َنُونِمُْؤی  َنُونِمْؤُْملا  َو  ْمُْهنِم  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِساَّرلا  ِنِکل 
(162  ) ًامیِظَع ًارْجَأ  ْمِهِیتُْؤنَس  َِکئلوُأ  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب 

256 ص :  همجرت ..... :

هدـش لزان  وت  زا  شیپ  ناربمغیپ  وت و  هب  هچنآ  هب  دنتـسه و  نامیا  اب  دـنراد  قیمع  يرظن  تباث و  یمدـق  ملع ، رد  هک  اهنآ  زا  یناـسک  نکیل 
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باوث رجا و  ار  نانآ  ادخ  يدوز  هب  دنروآیم  نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب  دـنهدیم و  تاکز  دـنرادیم و  اپب  زامن  دـنروآ و  نامیا  تسا ،
. درک دهاوخ  اطع  میظع 

256 ص :  ریسفت ..... :

اـیبنا و میلـست  عیطم و  هک  ناـنآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  سپ  اـهنآ ، زا  ناگدـنروآ  ناـمیا  ینعی  َنُونِمْؤُْملا  َو  ْمُْهنِم  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِـساَّرلا  ِنِکل 
باتک و لها  زا  ای  وت ، تّما  زا  هک  یناسک  تسا : نیا  هیآ  ینعم  سپ  وت ، تّما  زا  نینمؤم  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دـناهدش ، اهنآ  نانیـشناج 

. دنتسه وت  میلست  عیطم و  وت  تّما 
رکذ هک  اج  ره  اریز  تسا ، ع )  ) ّیلع تیالو  اهنت  دوصقم  ای  تسا  نآ  زا  یئزج  تیالو ، هک  مومع  تروص  هب  ینعی  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اِمب  َنُونِمُْؤی 

تسا . ع )  ) ّیلع تیالو  طقف  دوصقم  َِکْلبَق  ْنِم  َلِْزنُأ  ام  َو  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اِمب  دوش 
257 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. مومع روطب  ای  تسا ، ع )  ) ّیلع دروم  رد  َِکْلبَق  ْنِم  َلِْزنُأ  ام  َو 
دیمان ةوکّزلا  یتؤم  ةولّـصلا و  میقم  ار  ع )  ) ّیلع یلاعت  يادخ  یتقو  دنروآیم ، نامیا  زامن  ناگدنراداپ  هب  تبـسن  ینعی  َةالَّصلا  َنیِمیِقُْملا  َو 

َنُوتْؤُْملا َةالَّصلا و  َنیِمیِقُْملا  ظفلاب  اـجنیا  رد  درک و  راکـشآ  ارنآ  َنوُعِکار  ْمُه  َو  َةاـکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةـالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  دومرف : هک  اـجنآ 
ار راک  نیا  دراوم ، ریاس  رد  هکنانچ  دـننکن ، طاقـسا  ار  مسا  نآ  اـت  دـشاب  ع )  ) ّیلع زا  يرگید  دومن  شیاـمن و  اـت  دروآ  عفر  اـب  ار  َةاـکَّزلا 

. دناهدرک
دنتـسه و دوهعم  هدش و  هتخانـش  نانآ  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، فوذحم  يادتبم  ربخ  َةاکَّزلا  َنُوتْؤُْملا  َو  یلاعت : يادخ  لوق  نیا ، رب  انب 

ياهدـیاف اـهنآ  ناـیب  رد  نوچ  اـّما  دـناهدرک ، رکذ  هیآ  بارعا  يارب  یهوجو  هّماـع  هچ  رگ  دـنهدیم . عوکر  رد  تاـکز  هکنیا  هب  دـنفورعم 
. تسا لمتحم  ظفل  بسح  رب  هچ  رگا  دش ، رظن  فرص  تسین ،

. دنتسه نمؤم  مدق و  تباث  هک  یناسک  نآ  ِرِخْآلا و  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمْؤُْملا  َو 
. داد میهاوخ  اهنآ  هب  یگرزب  شاداپ  تسا ، هدش  لزان  ع )  ) ّیلع هراب  رد  هک  هچنآ  هب  تبسن  اهنآ  نامیا  تهج  ًامیِظَع  ًارْجَأ  ْمِهِیتُْؤنَس  َِکئلوُأ 

257 ص :  هیآ 163 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َو یـسیِع  َو  ِطابْـسَْألا  َو  َبوُقْعَی  َو  َقاحْـسِإ  َو  َلیِعامْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو  ِهِدـَْعب  ْنِم  َنیِِّیبَّنلا  َو  ٍحُون  یلِإ  اْنیَحْوَأ  امَک  َکـَْیلِإ  اـْنیَحْوَأ  اَّنِإ 
(163  ) ًارُوبَز َدُواد  اْنیَتآ  َو  َناْمیَلُس  َو  َنوُراه  َو  َُسنُوی  َو  َبوُّیَأ 

257 ص :  همجرت ..... :

نادـنزرف  ) طابـسا بوقعی و  قاحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  نینچمه  وا و  زا  دـعب  ناربماـیپ  حون و  هب  هکناـنچ  میداتـسرف  یحو  وت  رب  اـم 
. میدرک اطع  ار  روبز  مه  دواد  هب  میداتسرف و  یحو  نامیلس  نوراه و  سنوی و  بوّیا و  و  دندوب ) طبس  هدزاود  هک  بوقعی 

258 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

258 ص :  ریسفت ..... :
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هراب رد  وا  هب  یحو  هکنیا  ای  دوش ، هدافتسا  تیالو  رد  وا  قدص  هکنیا  ات  ربمایپ  تلاسر  ندرک  مکحم  يارب  تسا  فانیتسا  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  اَّنِإ 
تیوقت يارب  تسا ، هدش  عورش  ّنا »  » ظفلاب تسا و  ریمض  هک  یلاح  رد  هیلا  دنسم  میدقت  و  درواین . لصو  تادا  اذل  و  دوش ، مکحم  تیالو 

. رصح هب  يرصتخم  هراشا  اب  تسا  مکح 
، دوـشیم نینچ  ینعم  دـشاب ، دوـشیم ، یحو  وا  هب  هک  یـسک  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  هدـنوش  یحو  هـب  یحو  ریرقت  دوـخ  دوـصقم  رگا  سپ 

یکاب سپ  دـننک ، تشحو  وت  ياعّدا  زا  زین  اهنآ  ینک و  تشحو  نانآ ، لوبق  مدـع  زا  هکنیا  ات  تسین  وت  هب  یحو  رد  ياهزاـت  زیچ  بّجعت و 
. شاب هتشادن  نانآ  لوبق  ّدر و  زا 

تـسا نآ  ریـسفت  نیا  دّیؤم  میدرک و  یحو  ار  تفالخ  وت  هب  ام  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  سپ  تسا  تفالخ  هب  یحو  ریرقت  دوصقم  مه  رگا 
. دوب رترثؤم  رتهب و  انیحوأ »  » ياجب انلسرأ »  » نتفگ دوب  تلاسر  ریرقت  دوصقم  رگا  هک 

رکذ ِلُـسُّرلا  َدـَْعب  ٌۀَّجُح  ِهَّللا  یَلَع  ِساَّنِلل  َنوُکَی  اَّلَِئل  ادـخ  لوق  رد  دـعب 164 ) هیآ  « ) لسّرلا دـعب   » ظفل دوب  تلاـسر  ریرقت  دوصقم  رگا  زین  و 
رد تیاغ  مال »  » هکنیا زا  ینعم  نیا  و  دوشیم ، لسرلا » دـعب   » نالوسر لاسرا  زا  دـعب  تجح  مامتا  تروص  نیا  رد  نآ  ینعم  اریز  دـشیمن ،

دـشاب تفالخ  هب  یحو  رما ، تیاغ  زا  روظنم  رگا  دراوم  نیا  فالخ  رب  رگا  لاح  دوشیم و  هدافتـسا  تسا  هدـمآ  لسر  لاـسرا  يارب  اـّلئل » »
ینعی ِهِدـَْعب  ْنِم  َنیِِّیبَّنلا  َو  ٍحُون  یلِإ  اْنیَحْوَأ  امَک  دـشابن  تّجح  زا  یلاـخ  نـالوسر  نتـشذگ  زا  دـعب  نیمز  هکنیا  اـت  دوشیم : نینچ  نآ  ینعم 

شاب . هتشادن  اهنآ  زا  یکاب  سپ  دننک ، تشحو  اهنآ  هک  تسین  یتعدب  هزات و  زیچ  تفالخ  هب  یحو  سپ  میدرک ، تفالخ  هب  یحو 
259 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

فطع ًارُوبَز  َدُواد  اْنیَتآ  َو  َناْمیَلُس  َو  َنوُراه  َو  َُسنُوی  َو  َبوُّیَأ  َو  یسیِع  َو  ِطابْسَْألا  َو  َبوُقْعَی  َو  َقاحْسِإ  َو  َلیِعامْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو 
نانآ هب  مامتها  تفارش و  تهج  هب  دوب ، هدش  رکذ  نیّیبنلا »  » رد مومع  روط  هب  هکنآ  زا  سپ  نانیا  صوصخم  رکذ  و  «، 1  » هب هّبشم  هّبشم و  رب 

. تسا

259 ص :  ات 165 ..... ] تایآ 164  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َنوُکَی َّالَِئل  َنیِرِْذنُم  َو  َنیِرِّشَبُم  ًالُسُر  ( 164  ) ًامِیلْکَت یسوُم  ُهَّللا  َمَّلَک  َو  َْکیَلَع  ْمُهْصُصْقَن  َْمل  ًالُسُر  َو  ُْلبَق  ْنِم  َْکیَلَع  ْمُهانْـصَصَق  ْدَق  ًالُـسُر  َو 
(165  ) ًامیِکَح ًازیِزَع  ُهَّللا  َناک  َو  ِلُسُّرلا  َدَْعب  ٌۀَّجُح  ِهَّللا  یَلَع  ِساَّنِلل 

259 ص :  همجرت ..... :

اب ادخ  داتـسرف و  یحو  ادخ  همه  هب  میدومنن ، تیاکح  هک  اهنآ  میدرک و  تیاکح  وت  رب  نیا  زا  شیپ  ار  ناشلاح  حرـش  هک  مه  ینالوسر  و 
تفگ نخس  نشور  راکشآ و  روط  هب  یسوم 

مدرم نالوسر  همه  نیا  نداتسرف  زا  سپ  هکنآ  ات  دنناسرتب ، ار  نادب  دنهد و  هدژم  ادخ  يدبا  تمحر  هب  ار  ناکین  هک  داتـسرف  ار  نالوسر  و 
. تسا تمکح  قفو  رب  شراک  ردتقم و  هشیمه  ادخ  دشابن و  یتّجح  ادخ  رب  ار 

259 ص :  ریسفت ..... :

زورما زا  لبق  ینعی  ُْلبَق  ْنِم  َْکیَلَع  ْمُهانْصَصَق  ْدَق  السر ) انلسرا  و  « ) انلسرا  » ریدقت هب  ای  هنع ) لوغشم  السر   ) تسا لاغتشا  باب  زا  ای  اًلُسُر  َو 
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. میدرک نایب  وت  يارب  ار  اهنآ  لاح  حرش  هروس  نیا  زا  لبق  ای 
هچ ات   ) درک تبحص  یسوم  اب  دنوادخ  میدناوخن و  وت  رب  ار  ناشمان  هک  ینالوسر  ًامِیلْکَت و  یسُوم  ُهَّللا  َمَّلَک  َو  َْکیَلَع  ْمُهْصُصْقَن  َْمل  اًلُـسُر  َو 

َنوُکَی اَّلَِئل  َنیِرِْذنُم  َو  َنیِرِّشَبُم  تسا  هدننک  هدامآ  لاح  اًلُسُر  یحو .) هب  دسرب 
__________________________________________________

. دشابیم هب  هّبشم  حون و ...  هیبشت . تادا  دننام )  ) ك امک - هّبشم . وت )  ) ك کیلا ، انیحوا  رد  ( 1)
260 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نیا دوصقم  ای  دوشیم ، هدافتـسا  مال »  » زا ینعم  نیا  هک  دـش  نایب  البق  و  نـالوسر ، لاـسرا  زا  دـعب  ینعی  ِلُـسُّرلا  َدـَْعب  ٌۀَّجُح  ِهَّللا  یَلَع  ِساَّنِلل 
ینامز رد  ام  دـنیوگب  هک  وحن  نیدـب  نالوسر  نتـشذگ  زا  سپ  دـشابن  یتّجح  ادـخ  رب  مدرم  يارب  ات  میدرک  یحو  تفالخ  هب  اـم  هک  تسا 

. تشادن دوجو  دهدب  دای  ام  هب  ار  ام  نید  ملاعم  هک  یسک  زین  دوبن و  نامز  نآ  رد  ینالوسر  هک  میدوب 
. دوبن نانآ  يارب  هفیلخ  بصن  نالوسر و  لاسرا  زا  ادخ  يارب  یعنام  چیه  ینعی  ًازیِزَع  ُهَّللا  َناک  َو 

. تسا مکحم  نقتم و  تایاغ  یّلک و  حلاصم  تهج  هب  ادخ  بناج  زا  تفالخ  بصن  نالوسر و  لاسرا  ًامیِکَح 

260 ص :  هیآ 166 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(166  ) ًادیِهَش ِهَّللِاب  یفَک  َو  َنوُدَهْشَی  ُۀَِکئالَْملا  َو  ِهِْملِِعب  َُهلَْزنَأ  َْکَیلِإ  َلَْزنَأ  اِمب  ُدَهْشَی  ُهَّللا  ِنِکل 

260 ص :  همجرت ..... :

ار وت  ادخ  یهاوگ  دنهد و  یهاوگ  زین  ناگتـشرف  هداتـسرف و  دوخ  یلزا  ملع  هب  ارنآ  هک  دهد  یهاوگ  داتـسرف  وت  يارب  هچنآ  هب  ادـخ  نکیل 
. تسا تیافک 

260 ص :  ریسفت ..... :

یهاوگ رما  نیا  هب  تّما  تایآ  هک  دنکیم  یلاؤس  یلئاس  ایوگ  تسا ، ماقم  بسانم  هک  تسا  یلاؤس  باوج  زا  كاردتـسا  ُدَهْـشَی  ُهَّللا  ِنِکل 
؟ دهدیم

. دهدیم یهاوگ  ادخ  یلو  دنهدیمن  یهاوگ  تّما  هک  دش  هداد  باوج  سپ 
هدش دراو  ع )  ) هّمئا زا  و  تسین ، نارگید  تداهـش  هب  یجایتحا  سپ  ًادیِهَـش  ِهَّللِاب  یفَک  َو  َنوُدَهْـشَی  ُۀَِکئالَْملا  َو  ِهِْملِِعب  َُهلَْزنَأ  َْکَیلِإ  َلَْزنَأ  اِمب 

«. 1 (( » ع  ) یلع یف  کیلا  لزنا  امب  دهشی  هللا  نکل  : ) تسا هدش  لزان  نینچ  هیآ  هک 
__________________________________________________

ح 1 ص 428 ، ، 1 ناهرب : ریسفت  ص 159 - ، 1 یمق : ریسفت  ص 523 - ، 1 یفاص : ریسفت  ( 1)
261 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

261 ص :  ات 168 ..... ] تایآ 167  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]
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هراشا

ًاقیِرَط ْمُهَیِدْهَِیل  َو ال  ْمَُهل  َرِفْغَِیل  ُهَّللا  ِنُکَی  َْمل  اوُمَلَظ  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 167  ) ًادیَِعب ًالالَض  اوُّلَض  ْدَق  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدَص  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(168)

261 ص :  همجرت ..... :

. دنداتفا رود  تاجن  تداعس و  هار  زا  هتفر و  ورف  یهارمگ  هب  تخس  انامه  دنتشاد  زاب  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  هدش و  رفاک  هک  نانآ 

261 ص :  ریسفت ..... :

تـسا هدـش  لزاـن  وا  هب  هک  يزیچ  نآ  زا  ار  رفاـک  لاـح  ناـیب  هدرک و  یـشسرپ  هدنونـش  هک  اـیوگ  تسا ، فاـنیتسا  هلمج  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
ع)  ) ّیلع هراب  رد  ربمایپ  هب  هک  تسا  يزیچ  هب  رفک  رفک ، نیا  زا  دوصقم  و  دـهدیم ، نآ  هب  یهاوگ  ادـخ  هکنیا  اـب  تسا . هدرک  تساوخرد 

عزانتم مه  اب  هک  هدمآ  رفک  هیآ  نیا  رد  نامیا و  هب  تداهـش  لبق  هیآ  رد   ) عزانت وحن  هب  تسادخ  لیبس  هب  رفک  دوصقم  ای  تسا ، هدش  لزان 
(. دنفلاختم و 

. دنتشاد زاب  ع )  ) ّیلع تیالو  زا  ینعی  ار  مدرم  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدَص  َو 
اب رگم  دوشیمن  لصاح  تسا و  ع )  ) ّیلع زا  ترابع  قیرط  هک  یتسناد  وت  اریز  يدیدش  یهارمگ  ًادیَِعب  ًالالَض  دندش ، مگ  هار  زا  اوُّلَـض  ْدَق 

نیب رد  ار  اهنآ  لاح  یلاعت  يادـخ  یتقو  دـندرک  يریگولج  نآ  زا  ار  نارگید  و  دـندش ، رفاک  ع )  ) ّیلع هب  نانآ  هکنیا  و  ع ،)  ) ّیلع تلـالد 
اهنآ هب  تبـسن  ار  ادـخ  تیادـه  ترفغم و  تبـسن  دـهدیم و  رارق  لاؤس  دروم  ادـخ  اب  ار  اهنآ  لاـح  عماـس  هک  اـیوگ  درک  رکذ  ناـشدوخ 

: دومرف اهنآ  باوج  رد  سپ  دسرپیم ،
هب تساهنآ ، ملظ  زا  یشان  هک  يرگید  شهوکن  هدرک و  راهظا  ار  اهنآ  لاح  یتشز  ات  تسا ، هدمآ  ریمض  ياج  رهاظ  مسا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 

. دیامن زاربا  ار  ترفغم  مدع  ببس  دوش و  روآ  دای  نانآ 
(. تسا هدش  دراو  ع )  ) هّمئا زا  نینچنیا  ، ) دندرک ملظ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  هب  اوُمَلَظ و  َو 

هک یتسناد  و  تسا ، تیالو  زا  ترابع  دوشیم  لـصاح  ترفغم  نآ  ببـس  هب  هک  يزیچ  اریز  ًاـقیِرَط  ْمُهَیِدـْهَِیل  ـال  َو  ْمَُهل  َرِفْغَِیل  ُهَّللا  ِنُکَی  َْمل 
. تسا راذنا  تّوبن  نأش  اریز  تسا  تیالو  هب  صوصخم  تشهب ، هار  هب  تیاده 

262 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

262 ص :  هیآ 169 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(169  ) ًاریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َناک  َو  ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  َمَّنَهَج  َقیِرَط  َّالِإ 

262 ص :  همجرت ..... :

. تسا ناسآ  رایسب  ادخ  رب  راک  نیا  دوب و  دنهاوخ  یگشیمه  نآ  رد  هک  خزود  هار  هب  رگم 
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262 ص :  ریسفت ..... :

و اهنآ ، هب  فطل  باب  زا  ار  مدرم  دـناسرت  دـیدهت  نیرتاسر  اب  ار  تیالو  نیرفاک  درک و  دـیکأت  ار  تیالو  رما  هکنآ  زا  سپ  دـنوادخ  سپس 
: دومرف و  داد ، رارق  ادن  دروم  نانآ  یهاگآ  هیبنت و 

262 ص :  هیآ 170 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ًامِیلَع ُهَّللا  َناک  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  َّنِإَـف  اوُرُفْکَت  ْنِإ  َو  ْمَُکل  ًاْریَخ  اُونِمآَـف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ِّقَْحلاـِب  ُلوُسَّرلا  ُمُکَءاـج  ْدَـق  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی 
(170  ) ًامیِکَح

262 ص :  همجرت ..... :

هب سپ  دیوش  رفاک  رگا  تسا و  رتهب  امـش  يارب  دیرآ  نامیا  هکنانچ  دمآ  ادخ  بناج  زا  امـش  تیاده  يارب  ّقح  ربمغیپ  نآ  انامه  مدرم  يا 
ياهراک اناد و  ادخ  تسادخ و  کلم  همه  تسا  نیمز  نامسآ و  رد  هچ  ره  اریز  تسا  زاینیب  امش  تعاط  زا  ادخ  دیاهدناسر و  نایز  دوخ 

. تسا تمکح  يور  زا  وا 

262 ص :  ریسفت ..... :

يزیچ ره  تسا و  ّقح  نآ  هک  ار  ع )  ) ّیلع تیالو  ینعی  دروآ ، امـش  يارب  ار  ّقح  ربمایپ ، مدرم  يا  ِّقَْحلِاب  ُلوُسَّرلا  ُمُکَءاج  ْدَق  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
. دش هداد  یفاک  حرش  بلطم  نیا  هراب  رد  هتشذگ  رد  هکنانچ  دوشیم  ّقح  نآ  ببس  هب  نآ  زج 

. دینکن يوریپ  نانآ  زا  و  دندیزرو ، رفک  نآ  هب  هک  یناسک  زا  دیشاب  هتشادن  یکاب  سپ  ْمُکِّبَر  ْنِم 
دیئامن . نآ  يوریپ  دیروآ و  نامیا  تسا ، هتفگ  ّقح  نیا  هراب  رد  هک  هچ  نآ  رد  لوسر  هب  ای  دیروآ ، نامیا  ّقح  نیا  هب  سپ  اُونِمآَف 

263 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشابیم رتهب  امش  يارب  هکنیا  ای  تسا  رتهب  امش  يارب  هک  یلاح  رد  ای  امش ، يارب  تسا  رتهب  هک  ینامیا  ینعی  ْمَُکل  ًاْریَخ 

ادـخ فّرـصت  تردـق و  هطیح  زا  دـیوش  رفاک  ّقح  نیا  هب  رگا  ًامیِکَح  ًامِیلَع  ُهَّللا  َناک  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  ِهَِّلل  َّنِإَـف  اوُرُفْکَت  ْنِإ  َو 
ازج دـنکیم  اضتقا  شتمکح  هک  يزیچ  هب  ار  امـش  دراذـگیمن و  لمهم  شاداپ  تبوقع و  نودـب  ار  امـش  دـنوادخ  و  دـش ، دـیناوتن  جراخ 

. دهدیم

263 ص :  هیآ 171 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َو َمَیْرَم  یلِإ  اهاْقلَأ  ُُهتَِملَک  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  ُحیِـسَْملا  اَمَّنِإ  َّقَْحلا  َّالِإ  ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَت  َو ال  ْمُِکنیِد  ِیف  اُوْلغَت  ـال  ِباـتِْکلا  َلـْهَأ  اـی 
ِیف ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  ٌَدلَو  َُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ُهَناْحبُـس  ٌدِـحاو  ٌهلِإ  ُهَّللا  اَمَّنِإ  ْمَُکل  ًاْریَخ  اوُهَْتنا  ٌۀـَثالَث  اُولوُقَت  َو ال  ِِهلُـسُر  َو  ِهَّللِاب  اُونِمآَف  ُْهنِم  ٌحُور 

(171  ) ًالیِکَو ِهَّللِاب  یفَک  َو  ِضْرَْألا 
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263 ص :  همجرت ..... :

میرم نب  یـسیع  حیـسم  ّقح  رد  دیئوگن ، نخـس  یتسار  هب  زج  ادخ  هراب  رد  و  دینکن ) ولغ   ) دـیرادهگن هزادـنا  دوخ  نید  رد  باتک  لها  يا 
همه ادـخ و  هب  سپ  داتـسرف ، میرم  هب  هک  تسا  تّیهوـلا  ملاـع  زا  یحو ، رد  یهلا  هملک  تسادـخ و  لوـسر  وا  هـک  تـفگ  دـیاشن  نـیا  زج 

تـسین یئادخ  اتکی  يادخ  زج  هک  دـیتسیا ، زاب  كرـش  راتفگ  نیا  زا  هک  تسا  رتهب  دـیوشن و  لئاق  ثیلثت  هب  دـیرآ و  نامیا  شناگداتـسرف 
ملاع همه  ینابهگن  يارب  اهنت  ادخ  تسوا و  کلم  همه  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچ  ره  دـشاب  يدـنزرف  ار  وا  هکنآ  زا  تسا  رتهّزنم  ادـخ 

. تسا یفاک 

263 ص :  ریسفت ..... :

رارق هداز  انز  ار  وا  دیدروآ و  رتنیئاپ  شاهبترم  زا  ار  یسیع  هکنیا  هب  دینکن  ّولغ  نید  رد  باتک  لها  يا  ْمُِکنیِد  ِیف  اُوْلغَت  ِباتِْکلا ال  َلْهَأ  ای 
بحاص یلو  تسا  رترهاظ  طارفا  فرط  رد  هچرگا  ّولغ  و  دیهد ، رارق  ادخ  رـسپ  ای  ادخ  ار  وا  هک  دیربب  الاب  شاهبترم  زا  ردـقنآ  ای  دـیهد و 

رد و  دنتسنادیم ، هداز  انز  ار  وا  هک  دندروآیم  نیئاپ  ردقنآ  ار  یسیع  هک  دنتسه  دوهی  نانآ  و  تسا ، هدرک  ّولغ  زین  یـسیع  ّقح  رد  طیرفت 
بوسحم یلاغ  دنتـسنادیم  یقاب  ار  وا  نید  زونه  مالـسا ) ربمایپ  تثعب   ) وا نید  خـسن  زا  دـعب  هک  اهنآ  زین  دـندرکیم و  زواـجت  شنید  ّقح 

. دنوشیم
264 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا تّما  نیا  زا  ع )  ) ّیلع ّقح  رد  هدننک  طیرفت  هدننک و  طارفا  زا  هیانک  هیآ  نیا  و 
. دینادن ات  هس  زا  یمّوس  ای  ردپ  ار  ادخ  َّقَْحلا  اَّلِإ  ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَت  َو ال 

رـسپ هن  و  دـناهدرک ، نامگ  دوهی  هکنانچ  تسین  هداز  انز  ُْهنِم  ٌحُور  َو  َمَیْرَم  یلِإ  اـهاْقلَأ  ُُهتَِملَک  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  ُحیِـسَْملا  اَـمَّنِإ 
. دناهدرک نامگ  يراصن  هکنانچ  ادخ  هن  تسادخ و 

تسا نانآ  زا  یضعب  هدیقع  نایب  نیا  و  میرم ، حیسم و  ادخ و  ینعی  دیوشن ، لئاق  هناگ  هس  میناقا  هب  ٌۀَثالَث و  اُولوُقَت  َو ال  ِِهلُـسُر  َو  ِهَّللِاب  اُونِمآَف 
لئاق لوق  نیا  هب  نانآ  رتشیب  هن  رگ  ِْنیَهلِإ و  یِّمُأ  َو  ِینوُذِـخَّتا  ِساَّنِلل  َْتُلق  َْتنَأ  َأ  دومرف : هک  اجنآ  دومن  هراشا  نآ  هب  یلاعت  يادـخ  هکناـنچ 

. دمآ دهاوخ  هدئام  هروس  رد  نآ  قیقحت  دنتسین و 
. دش نایب  هتشذگ  رد  ترابع  نیا  ریظن  حرش  امش ، يارب  تسا  رتهب  هک  ْمَُکل  ًاْریَخ  دینک  يراد  دوخ  ثیلثت  زا  اوُهَْتنا 

هب لوق  یفن  بسانم  هک  دوش  نامگ  نینچ  تسا  نکمم  درادن . یکیرش  ّتیهولا  رد  دنوادخ  دیدومن  مّهوت  امـش  هکنانچ  ٌدِحاو  ٌهلِإ  ُهَّللا  اَمَّنِإ 
تـسا ینعم  نآ  دیفم  نوچ  ترابع ، نیا  هب  درک  لودع  یلاعت  يادخ  نکل  و  دحاو » هلالا  امنا  : » دوش هتفگ  هک  تسا  نیا  هناگ  هس  نایادـخ 
هکنیا لباقم  رد   ) تسا یکی  ءیـش  نیا  هک  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  اریز  تسا  هّللا )  ) دـحاو هلا  نآ  ندرک  نییعت  ینعی  هفاضا  زیچ  کی  اـب 

زا دوصقم  تسا  یکی  نیا  دوشیم : هتفگ  هک  یهاگ  و  تسا ، نینچ  یتاذ  ره  ینعم  نیا  هب  تسا و  یکی  ات  ود  لباقم  رد  نیا  تسین ) اـت  ود 
یکیرش تسا و  دحاو  هلا  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  نوچ  تسا ، دارم  ینعم  نیمه  اجنیا  رد  و  تسا ، نیرق  ریظن و  کیرـش و  یفن  نآ 

تسا . یلاعت  يادخ  نامه  دحاو  نآ  تسا و  دحاو  هلا  سنج  هک  دناسریم  ینعم  نیا  درادن و  مه  نیرق  ریظن و  درادن و  ّتیهلا  رد 
265 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

يارب ات  تسین  وا  يواسم  لثم و  يزیچ  تسادـخ و  كولمم  زیچ  همه  ینعی  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  ٌدـَلَو  َُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ُهَناْحبُس 
. دشاب يدنزرف  وا 

. تسین دشاب  وا  لیک  هک و  يدنزرف  هب  جاتحم  تسا و  زاینیب  لیک  ذخا و  زا  ادخ  ینعی  اًلیِکَو  ِهَّللِاب  یفَک  َو 
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265 ص :  هیآ 172 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(172  ) ًاعیِمَج ِْهَیلِإ  ْمُهُرُشْحَیَسَف  ِْربْکَتْسَی  َو  ِِهتَدابِع  ْنَع  ْفِْکنَتْسَی  ْنَم  َو  َنُوبَّرَقُْملا  ُۀَِکئالَْملا  َو ال  ِهَِّلل  ًاْدبَع  َنوُکَی  ْنَأ  ُحیِسَْملا  َفِْکنَتْسَی  َْنل 

265 ص :  همجرت ..... :

دچیپب و رـس  ادخ  یگدنب  زا  سک  ره  دنفرتعم و  وا  یگدـنب  هب  زین  بّرقم  ناگتـشرف  درادـن و  فاکنتـسا  ادـخ  ندوب  هدـنب  زا  حیـسم  زگره 
. دنادرگ روشحم  دوخ  يوس  هب  ادخ  ار  همه  هک  دشاب  دوز  دنک  يربارب  يوعد 

265 ص :  ریسفت ..... :

یّلص دّمحم  تّما  زا  یناسک  زا  هیانک  هّمدقم  ناشطارفا و  رد  يراصن  يارب  تسا  يرگید  باوج  ِهَِّلل  ًاْدبَع  َنوُکَی  ْنَأ  ُحیِـسَْملا  َفِْکنَتْـسَی  َْنل 
. دننکیم فاکنتسا  ع )  ) ّیلع تیالو  هب  وا  رما  رد  ادخ  تدابع  زا  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا 

ِْربْکَتْسَی َو  ِِهتَدابِع  ْنَع  ْفِْکنَتْسَی  ْنَم  َو  َنُوبَّرَقُْملا  ُۀَِکئالَْملا  َال 
رب دوخ  نتفرگ  رتالاب  رترب و  رابکتسا  تسه و  یناصقن  زیچ  نآ  رد  هکنیا  رّوصت  هب  تسا  يزیچ  زا  نتسناد  رتالاب  رترب و  ار  دوخ  فاکنتسا ،

. دراد يرترب  ربکتسم  اعقاو  هکنیا  رّوصت  هب  تسا  يزیچ 
ًاعیِمَج ِْهَیلِإ  ْمُهُرُشْحَی  َ

هب تبسن  ياهیانک  نآ  رد  و  دنوشیم . روشحم  وا  يوس  هب  یگمه  دنزرویم  فاکنتسا  هک  یناسک  هچ  و  دننکیم ، تدابع  هک  یناسک  هچ 
. دننکیم فاکنتسا  ع )  ) ّیلع تیالو  رد  ادخ  لوق  زا  هک  تسا  یناسک 

266 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

266 ص :  هیآ 173 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َو ال ًامِیلَأ  ًاباذَع  ْمُُهبِّذَُـعیَف  اوُرَبْکَتْـسا  َو  اوُفَْکنَتْـسا  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  ْمُهُدـیِزَی  َو  ْمُهَروُجُأ  ْمِهیِّفَُویَف  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَف 
(173  ) ًاریِصَن َو ال  اِیلَو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُهل  َنوُدِجَی 

266 ص :  همجرت ..... :

زا سک  ره  اّما  دـیازفایم و  نآ  رب  دوخ  لـضف  هب  دـهدیم و  لـماک  ماـمت و  ار  وا  باوث  رجا و  دـش  راـکوکین  هدروآ و  ناـمیا  هک  ره  سپ 
دنهاوخن وا  روای  رای و  ار  سک  چـیه  قلخ  دومرف و  دـهاوخ  بّذـعم  كاندرد  یباذـع  هب  ار  وا  درک ، یـشکرس  یچیپ و  رـس  ادـخ  یگدـنب 

. تفای

266 ص :  ریسفت ..... :
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، تسا نآ  هب  قّلعتم  هک  یلامعا  ّصاخ و  تعیب  هب  ِتاِحلاَّصلا و  اُولِمَع  َو  دـندروآ ، ناـمیا  ّماـع ، تعیب  اـب  هک  یناـسک  اـّما  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَـف 
رد هک  هچنآ  هک  یتسناد  تسا و  نآ  هب  قّلعتم  هک  ار  یئاهلمع  دـنداد  ماجنا  صاخ و  تعیب  ببـس  هب  دـندروآ  نامیا  هکنیا  اـی  دـنتخادرپ ،

قّلعتم هک  هچ  ره  و  دنکیم ، ادیپ  تیحالـص  تّیعرف  باب  زا  دشاب  نآ  هب  ّقلعتم  هک  يزیچ  ره  تسا و  تیالو  زا  ترابع  تسا  حـلاص  لصا 
. دشاب حلاص  تروص  هب  هچ  رگا  تسین  حلاص  دشابن  تیالو  هب 

. لامک مامت و  هب  تسا  رجا  ياطعا  زا  ترابع  هیفوت »  » ْمُهَروُجُأ ْمِهیِّفَُویَف 
تسا و ّیلو  تیالو و  زا  ترابع  ّیلو  تسا و  ّیبن  تّوبن و  زا  ترابع  ریصن  هک  دش  هتفگ  نیا  زا  شیپ  ًاریِصَن  َو ال  َو ...  ِِهلْضَف  ْنِم  ْمُهُدیِزَی  َو 

. دنشابیم نانآ ، يافلخ  ود  نآ  نیشناج 

266 ص :  ات 175 ..... ] تایآ 174  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َو ُْهنِم  ٍۀَمْحَر  ِیف  ْمُُهلِخُْدیَسَف  ِِهب  اوُمَصَتْعا  َو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ( 174  ) ًانِیبُم ًارُون  ْمُْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌناهُْرب  ْمُکَءاج  ْدَق  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
(175  ) ًامیِقَتْسُم ًاطارِص  ِْهَیلِإ  ْمِهیِدْهَی  َو  ٍلْضَف 

267 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

267 ص :  همجرت ..... :

امـش يارب  ناـبات  يرون  دـش و  هداتـسرف  تازجعم  تاـیآ و  اـب  یلوـسر  دـمآ  مکحم  یناـهرب  ادـخ  بناـج  زا  امـش  تیادـه  يارب  مدرم  يا 
میداتسرف

دروآ و رد  يدبا ) تشهب  ینعی   ) دوخ تمحر  لضف و  هاگیاج  هب  ار  اهنآ  يدوز  هب  دنتـسج  لّسوت  وا  هب  دندیورگ و  ادـخ  هب  هک  نانآ  سپ 
. دیامرف يربهر  تسار  هار  هب  ار  نانآ 

267 ص :  ریسفت ..... :

رون و  دـنک ، نآ  رب  تلالد  هک  تسا  يزیچ  زا  ترابع  يزیچ  ناهرب  ًانِیبُم  ًارُون  ْمُْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌناـهُْرب  ْمُکَءاـج  ْدَـق  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی 
رب ییامنهار  تلالد و  تسا و  ینادان  تلفغ و  زا  يرادیب  تلاسر  هک  تشذـگ  اقباس  و  دوشیم ، هدـید  ایـشا  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  يزیچ 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ناهرب  سپ  دوشیم ، هدید  هار  نآ  ببـس  هب  هک  تسا  يزیچ  تیالو  و  دـهد ، ناشن  ار  هار  هک  دـنکیم  یـسک 
رد اهیـضعب  هک  هچنآ  هب  رگید  يدـناسر  قیقحت  هب  ار  ینعم  نیا  یتـقو  و  تیـالو ، تهج  زا  تسا  ع )  ) ّیلع رون  تلاـسر و  تهج  زا  تسا 

. میدرک رکذ  ام  هک  روطنامه  دناهدرک  ع )  ) هّمئا هک  يریسفت  زا  دعب  اصوصخم  درک  انتعا  دیابن  دناهتفگ  هیآ  ریسفت 
رد مّلکتم  ریمـض  اب  لازنا »  » ظفل و  ناهرب ، بناج  رد  مّکبر » نم   » و ءاج »  » رکذ رد  و  تسا ، هدننک  نشور  ای  نشور  رهاظ و  ینعم  هب  نیبم  و 
هّللا یّلص  دّمحم  تیالو  زا  فرشا  ع )  ) ّیلع تیالو  میوگیمن  ناهرب ،»  » تلاسر هب  تبسن  تسا  رون »  » تیالو تفارـش  هب  هراشا  رون  بناج 
دوخ تلاسر  زا  فرـشا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تیـالو  میوگیم  هکلب  دـنک ، اـجبان  مّهوت  یمّهوتم  اـت  تسوا  تلاـسر  هلآ و  هیلع و 

. تسوا
لوق سپ  دـشاب ، تعیب  ود  ره  هب  هراشا  هک  تسا  نیا  رتهب  سپ  دوب  رون  ناهرب و  زا  دـعب  اجنیا  رد  ناـمیا  رکذ  نوچ  ِهَّللاـِب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَـف 
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تسا . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تسد  هب  ّماع  تعیب  هب  هراشا  ِهَّللِاب  اُونَمآ  ادخ 
268 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا ع )  ) ّیلع تسد  هب  ّصاخ  تعیب  هب  هراشا  ِِهب  اوُمَصَتْعا  َو 
ياههدـئام  ) هرفـس رـس  رب  زین  ٍلْـضَف و  َو  تسا ) تیـالو  ياههدـئام  روظنم  هک   ) دوـخ تمحر  رد  ار  ناـنآ  سپ  ُْهنِم  ٍۀَـمْحَر  ِیف  ْمُُهلِخُْدیَـسَف 

. تلاسر لضف  تسا و  تیالو  تمحر  تشذگ  هکنانچ  دنکیم . لخاد  تلاسر ،)
تـسا ّصاخ  تعیب  رب  مّدقم  ماع  تعیب  نوچ  و  تیالو ، تاجرد  ینعی  ًامیِقَتْـسُم  ًاطارِـص  ِْهَیلِإ  دـنکیم  تیادـه  دربیم و  ار  اهنآ  ْمِهیِدـْهَی  َو 
لـصاح رب  تسا  انف  زا  ترابع  هک  تیـالو  هرمث  نوچ  و  تشاد ، مّدـقم  ع )  ) ّیلع تیـالو »  » هب ندز » گـنچ   » ماـصتعا رب  ار  ادـخ  هب  ناـمیا 

هار هب  تیادـه  مّدـقم و  لضف  رد  لاخدا  رب  ار  تمحر  رد  لاـخدا  و  دومن ، سکع  ازج  رد  تسا  مّدـقم  تساـنف  زا  دـعب  ياـقب  هک  تلاـسر 
. دوشیم قّقحم  اقب  انف و  عومجم  اب  نآ  اریز  درک ، رّخؤم  ار  تسار 

268 ص :  هیآ 176 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ْنِإَف ٌدـَلَو  اَهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  اُهثِرَی  َوُه  َو  َكََرت  ام  ُفِْصن  اهَلَف  ٌتْخُأ  َُهل  َو  ٌدـَلَو  َُهل  َْسَیل  َکَلَه  ٌؤُْرما  ِنِإ  ِۀـَلالَْکلا  ِیف  ْمُکِیتُْفی  ُهَّللا  ُِلق  َکَنُوتْفَتْـسَی 
ٍءْیَـش ِّلُِکب  ُهَّللا  َو  اوُّلِـضَت  ْنَأ  ْمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  ِْنیَیَْثنُْألا  ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذـِللَف  ًءاِسن  َو  ًالاجِر  ًةَوْخِإ  اُوناک  ْنِإ  َو  َكََرت  اَّمِم  ِناـُثلُّثلا  اَـمُهَلَف  ِْنیَتَْنثا  اَـتَناک 

(176  ) ٌمِیلَع

268 ص :  همجرت ..... :

دریمب یسک  هاگ  ره  هک  دهدیم  يوتف  نینچ  ادخ  وگب  دنهاوخ  يوتف  ینیوبا ) ای  يردپ  رهاوخ  ردارب  ثرا   ) هلالک هراب  رد  وت  زا  ربمغیپ  يا 
دشاب و هتـشادن  يدنزرف  رهاوخ  رگا  دربیم  ثرا  رهاوخ  زا  زین  وا  تسا و  هکرت  فصن  ار  يو  دوب  يرهاوخ  ار  وا  دشاب و  هتـشادن  دـنزرف  و 

ثانا ربارب  ود  روکذ  تروص  نیا  رد  تسا  رهاوخ  ردارب و  نیدنچ  ار  ّتیم  رگا  تسا و  هکرت  ثلث  ود  ار  اهنآ  دشاب  رهاوخ  ود  ار  ّتیم  رگا 
. تساناد قلخ  حلاصم  همه  هب  ادخ  دیوش و  هارمگ  ادابم  هک  دنک  نایب  امش  تیاده )  ) يارب ار  ماکحا  ادخ  دنرب  ثرا 

269 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

269 ص :  ریسفت ..... :

. تسا ناردارب  اجنیا  رد  هلالک  زا  دوصقم  نوچ  دننکیم ، لاؤس  وت  زا  اهنآ  ثاریم  ناردارب و  هلالک و  رد  ینعی  َکَنُوتْفَتْسَی 
زین وا  و  دربیم . ثرا  هب  ار  شلام  مامت  اُهثِرَی  َوُه  َو  َكََرت  ام  ُفِْصن  اهَلَف  ٌتْخُأ  َُهل  َو  ٌَدلَو  َُهل  َْسَیل  َکَلَه  ٌؤُْرما  ِنِإ  ِۀـَلالَْکلا  ِیف  ْمُکِیتُْفی  ُهَّللا  ُِلق 

. دربیم ثرا  رهاوخ  زا 
. دندوب رهاوخ  ود  ردارب  نیا  ثراو  رگا  تشادن . دنزرف  رهاوخ  نآ  هک  یتروص  رد  ِْنیَتَْنثا  اَتَناک  ْنِإَف  ٌَدلَو  اَهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ 

ردارب و رگا  اما  تسا . ضرف  ثلث  ود  رهاوخ  ود  نآ  يارب  ِْنیَیَْثنُْألا  ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذـِللَف  ًءاِسن  َو  ًالاجِر  ًةَوْخِإ  اُوناک  ْنِإ  َو  َكََرت  اَّمِم  ِناُثلُّثلا  اَمُهَلَف 
(« ع  ) رقاب ماما  زا  دریگیم . رهاوخ  ربارب  ود  ردارب  دندوب  شثرا  رهاوخ و 

فصن بیترت  نیمه  هب  تشاد  رتخد  هکنانچ  دریگیم  هیآ  بجوم  هب  ار  ثاریم  فصن  دشاب  هتـشاد  رهاوخ  کی  دریمب و  درم  رگا  هک  تسا 
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همه دـشاب  ردارب  رهاوخ  ياج  رگا  دـشاب ، هتـشادن  نآ  زا  رتکیدزن  یثراو  چـیه  ّتیم  رگا  دـسریم  رهاوخ  هب  یـشیوخ  ببـس  هب  هدـنامیقاب 
هیآ و ببـس  هب  ثلث  ود  دـشاب  رهاوخ  ود  ثراو  رگا  ٌدـَلَو  اَهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  اـُهثِرَی  َوُه  َو  دـیامرفیم : ادـخ  نوچ  دریگیم  هیآ  قبط  ار  ثاریم 

نیا دربیم و  ثنؤم  ربارب  ود  رّکذم  دنـشاب  ردارب  رهاوخ و  دنچ  رگا  و  دسریم ، اهنآ  هب  يدـنواشیوخ  تّیمرحم و  ببـس  هب  هّیقب  ثلث  کی 
. دشابن رسمه  ای  ردام  ردپ و  دنزرف و  ياراد  ّتیم  هک  تسا  یئاج  رد 

هارمگ ات  دـنکیم  نایب  ای  ار ، امـش  یهارمگ  دـنکیم  نایب  ادـخ  اـی  دـیوش ، هارمگ  هک  اوُّلِـضَت  ْنَأ  درادـن  تسود  ادـخ  نوچ  ْمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی 
حیـضوت نایب و  هب  جایتحا  شنتفر  نیب  زا  ندش و  عفترم  يارب  یهارمگ  اریز  تسا ، لصاح  هک  یهارمگ  تهج  هب  دـنکیم  نایب  ای  دـیوشن ،

. دراد
__________________________________________________

ح 1 ص 429 ، ، 1 ناهرب : ریسفت  ص 159 - ، 1 یمق : ریسفت  ص 526 - ، 1 یفاص : ریسفت  ( 1)
270 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تساناد يزیچ  ره  هب  دنکیم و  حیرشت  ارنآ  امش  حلاصم  بسح  رب  دنوادخ  سپ  ٌمِیلَع  ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َو 
« ءاسن هروس  نایاپ  »

271 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

271 ص :  هدئام .....  هروس 

هراشا

یندـم تسا ، هدـش  لزان  عادولا  ۀـجح  رد  نوچ  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  دـناهتفگ  نارّـسفم  زا  یـضعب  اـهنت  تسا  یندـم  هروس  نیا  همه 
(. تسا هدوب  هّکم  کیدزن  نوچ   ) دشابیمن

271 ص :  هیآ 1 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(1  ) ُدیُِری ام  ُمُکْحَی  َهَّللا  َّنِإ  ٌمُرُح  ُْمْتنَأ  َو  ِْدیَّصلا  یِّلُِحم  َْریَغ  ْمُْکیَلَع  یْلُتی  ام  َّالِإ  ِماْعنَْألا  ُۀَمیَِهب  ْمَُکل  ْتَّلِحُأ  ِدوُقُْعلِاب  اُوفْوَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

271 ص :  همجرت ..... :

ادعب هچنآ  زج  دیدرگ  لالح  امـش  يارب  راوخفلع ) تاناویح   ) نابز هتـسب  مئاهب  هک  دینادب  دینک و  افو  دوخ  نامیپ  دـهع و  هب  نامیا  لها  يا 
. دنک مکح  دهاوخ  هچ  ره  دنوادخ  انامه  تسین . لالح  امش  رب  مارحا  لاح  رد  هک  يدیص  نآ  زج  دش و  دهاوخ  توالت  ناتیارب 

271 ص :  ریسفت ..... :

تـسا مدرم  مومع  يارب  باطخ  اریز  ود ، ره  زا  ّمعا  ینعم  هب  ای  ّصاخ  ای  ّماع  نامیا  اب  دـیاهدروآ ، نامیا  هکیناسک  يا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
. دشاب هدش  تیالو  رما  هب  صیرحت  هکنیا  يارب 
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هب بیغرت  تسا و  هدـش  لزان  ع )  ) ّیلع تفالخ  هراب  رد  ءاسن  هروس  هروس و  نیا  هک  نادـب  دـینک ، افو  دوخ  نامیپ  دـهع و  هب  ِدوُقُْعلِاب  اُوفْوَأ 
باـقع و رجا و  مارح و  لـالح و  یهن و  رما و  زا  هروـس ، ود  نآ  رد  هک  هچ  ره  سپ  تـسا ، نآ  تفلاـخم  هـب  دـیدهت  و  ع )  ) ّیلع تفـالخ 

رکذ هک  مییوگب  هاوخ  تسا  تیالو  هب  هراشا  اهنیا  همه  زا  دوصقم  تسا ، هدـش  رکذ  دـّیقم  قلطم و  صوصخ ، مومع و  تیاکح ، ناتـساد و 
. دناهدیمهفن ارنآ  هک  تسا  هدوب  ناهنپ  هدیشوپ و  تروصب  ای  دناهدرک ، فذح  ارنآ  هدوب و  حیرصت  تروص  هب  ع )  ) ّیلع

272 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دناهدرک فذح  ارنآ  دوب و  هدش  رکذ  احیرص  عضاوم  زا  يرایسب  رد  ع )  ) ّیلع مان  هکنیا  هب  تسا  یتاحیرصت  ام  رابخا  رد  و 

ود نآ  نانیـشناج  ای  ماما ، ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  تسد  هب  تعیب  ببـس  هب  زج  ّصاـخ ، هچ  دـشاب ، ماـع  هچ  ناـمیا  هک  یتسناد  اـقباس 
دهع و نآ  ّتیفیک  یلو  دوشیم ، هتسب  هدننک  تعیب  اب  هک  تسا  دوجوم  یطورـش  اهنامیپ و  دهع و  تعیب  نآ  رد  هکنیا  دوشیمن و  لصاح 

. دراد دوجو  يرگید  رد  هک  یتّیفیک  زا  ریغ  تسا  یتّیفیک  اهنآ  زا  مادک  ره  رد  و  دنکیم ، قرف  ّصاخ  ای  ماع  تعیب  زا  کی  ره  رد  نامیپ 
رما و رد  دنکن و  تفلاخم  يرتشم  هک  تسا  نیا  ّماع  تعیب  طورـش  هلمج  زا  تسا و  هدش  هراشا  نانز  تعیب  هیآ  رد  طورـش  زا  یـضعب  هب  و 

لوادـتم تالماعم  رد  مدرم  نیب  زورما  هکنانچ  يرتشم  دـنگوس  رب  عیاب  دـنگوس  دـقع  اب  رگم  دوشیمن  لصاح  تعیب  و  دـنک ، تعاطا  یهن 
تـسد دـقع  هب  اـهنآ  رد  نوچ  دوشیم  هدـیمان  دوقع  تسه  لوبق  باـجیا و  اـهنآ  رد  هک  تـالماعم  ریاـس  ندرک و  تعیب  قلطم  اذـل  تسا .

نینچ هیآ  ینعم  سپ  دشابیم ، نآ  تادهاعم  طیارـش و  مامت  دقع و  لصا  ياضتقم  ندروآ  زا  ترابع  دـقع  هب  يافو  دوشیم . هداد  ّتیمها 
: دوشیم

ادخ اب  تعیب  ناتدوخ و  نیب  تالماعم  لیبق  زا  اهدـقع  همه  هب  دـیدرک  تعیب  ع )  ) ّیلع اب  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  اب  هک  یناسک  يا 
. دیراذگم او  ار  نآ  دوهع  طیارش و  زا  يزیچ  دینک و  افو 

يافو هب  رما  هدومن و  رکذ  مومع  روط  هب  ار  دوقع  همه  نآ  لابند  هب  تسا و  هدرک  رکذ  ار  یّصاخ  دقع  اونمآ »  » نمض رد  هک  مالک  قایس  و 
یّلـص دّمحم  اب  هک  یناسک  يا  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  دشاب ، ّصاخ  دـقع  نیا  هب  ندرک  افو  دوصقم  هک  دـنکیم  اضتقا  تسا ، هدرک  اهنآ  هب 

. دـینک افودـقع  نیمه  هب  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکنیا  ای  دـقع . نیمه  هب  اـصوصخ  دـینک  اـفو  اهدـقع  همه  هب  دـیتسب  ناـمیپ  هلآ  هیلع و  هّللا 
. دشابیم اج  هس  رد  ای  اج  هد  رد  دقع  نیا  عوقو  دّدعت  رابتعا  هب  ای  تساههدننک ، دقع  دّدعت  رابتعا  هب  عمج  تروص  هب  دوقع  ندروآ 
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هیلع و هّللا  یّلـص  ّیبن  اب  لد  تفلاخم  اب  دینکن و  زاب  ناتندرگ  زا  ار  ناتدوخ  تعیب  نامیا ، ای  مالـسا  زا  دادترا  اب  هک  تسا  نیا  دوصقم  سپ 

. دینکن كرت  ارنآ  طیارش  تیالو  هب  رما  رد  هلآ 
سپـس تسا ، هتـسب  ناـمیپ  اـج  هد  رد  تفـالخ  دروم  رد  ع )  ) یلع يارب  ناـنآ  اـب  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) داوـج ماـما  زا  و 

هدش هتسب  امش  اب  ع )  ) نینمؤملا ریما  يارب  هک  ییاهنامیپ  دهع و  هب  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  هک : تسا  هدرک  لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ 
، هیآ لّوا  هجو  رد  هک  هچنآ  قبط  قوطنم و  بسح  رب  تسا  تیـالو  ياـهنامیپ  هب  ياـفو  هب  رما  هیآ  زا  دوصقم  نیا  رب  اـنب  دـینک . اـفو  تسا 

. دشابیم مازتلا  باب  زا  نآ  هک  تسا  تیالو  نامیپ  هب  يافو  هب  رما  دوصقم  دش  رکذ  اقباس 
تـسا ناویح  تّیذا  كرت  ینامیا  یمالـسا و  تعیب  طئارـش  هلمج  زا  نوچ  دش ، لالح  امـش  رب  راوخفلع  تاناویح  ِماْعنَْألا  ُۀَمیَِهب  ْمَُکل  ْتَّلِحُأ 

هظحالم اب  اصوصخم  تسا ؟ هنوگچ  تّیلهاج  ناناملـسم و  نیب  دوب ، عیاش  اهنآ  نیب  هک  نایاپ  راهچ  حبذ  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  ياج 
اهنآ ندروخ  نایاپ و  راهچ  حبذ  هک  داد  باوج  یلاعت  يادخ  سپ  دوب ، روهـشم  مجع  عابتا  نیب  رد  هک  نآ  ندروخ  ناویح و  حـبذ  تمرح 

. تسا لالح  امش  يارب 
دهدن زیمت  هک  ياهدـنز  ره  ای  دـنک ، یگدـنز  بآ  رد  هچ  رگا  دـشاب  اپ  راهچ  هک  یتاذ  ره  زا  تسا  ترابع  همیهب  تسا : هدـمآ  سوماق  رد 

. تسا اپ ، راهچ 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1193 

http://www.ghaemiyeh.com


«1  » ياهتفج ماعنا  و  تسا . ّصاخ  هب  ّماـع  هفاـضا  لـیبق  زا  ماـعنا  هب  همیهب  هفاـضا  نیا  رب  اـنب  تسا . واـگ  زب و  دنفـسوگ و  دـالوا  ۀـمیهب  و 
. تسا هناگتشه 

هدش ریسفت  نینج  تلاح  رد  نایاپ  راهچ  هب  ماعنالا » ۀمیهب   » رابخا رد  و 
__________________________________________________

. دوشیم ات  اهنآ 8  هدام  رن و  هک  رتش  واگ ، شیم ، زب ، ( 1)
274 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رب همیهب  مسا  هک  تسا  نآ  قادصم  و  هتخانـشان )  ) یفخ درف  نایب  ریـسفت ، نآ  زا  دوصقم  اریز  درادن ، میمعت  اب  یتافانم  ریـسفت  نیا  و  تسا ،
تـسا نآ  ناویح ، همیهب  هک  رّوصت  نیا  اب  تسا  هیآ  هوجو  زا  یکی  نآ  هک  تسا  نیا  ریـسفت  نیا  زا  دوصقم  هکنیا  ای  دوشیمن ، قـالطا  نآ 

نینج زا  ترابع  نآ  و  دـشاب ، هتـشادن  زیمت  قطن و  نایاپ  راهچ  هب  تبـسن  هک  تسا  نآ  نایاپ ، راهچ  همیهب  و  دـشابن ، زیمت  قطن و  ياراد  هک 
. تسا نایاپ  راهچ 

رهاظ لامتحا  بسح  رب  میداد  رارق  ردقم  لاؤس  باوج  فنأتـسم و  ار  ِماْعنَْألا  ُۀَمیَِهب  ْمَُکل  ْتَّلِحُأ  ادخ  لوق  هک  دـش  رکذ  هک  هچنآ  هک  نادـب 
َّلِحُأ َمْوَْیلا  ادخ  لوق  رد  قیلعت  نیا  هب  تسا ، تیالو  دقع  هب  يافو  رب  همیهب  ّتیلح  قیلعت  دوصقم  هن  رگ  و  دوب ، رّهطم  تعیرـش  رهاظ  ظفل و 

رب ّقلعم  یلالح  ره  ّتیلح  هک  دوشیم  هدافتـسا  رابخا  تاحیرـصت  تاراشا و  زا  دـمآ . دـهاوخ  هکنانچ  تسا ، هدـش  حیرـصت  ُتابِّیَّطلا  ُمَُکل 
هن دوشیم و  وا  رب  يزیچ  ندوب  لـالح  هب  مکح  هن  دـنکن  مه  ضارعا  نآ  زا  دـنکن و  لوبق  ار  تیـالو  سک  ره  هکنیا  تسا و  تیـالو  لوبق 

دقع هب  دـنک و  لوبق  ار  تیـالو  هک  سک  ره  و  دوشیم ، مارح  وا  يارب  يزیچ  ره  دـنک  ضارعا  تیـالو  زا  رگا  یلو  نآ ، ندوب  مارح  مکح 
. دروخیمن مارح  زج  ع )  ) یلع نمشد  دروخیمن و  لالح  زج  ع )  ) یلع تسود  دوشیم ، لالح  وا  رب  لالح  ياهزیچ  همه  دیامن  افو  نآ 

لالح ّالا  ادخ  درم  دروخ  یک  لام  لام  ارناهج  نوخ  دریگب  رگ 
هب يافو  رب  مئاهب  ندرک  لالح  قیلعت  هب  حیرصت  ات  درک  ادا  یضام  هب  ارنآ  مزج و  ّلحم  رد  تسا ، رما  باوج  هیآ  نیا  رد  ّتلحا »  » نیا رب  انب 

. تسا هدش  حیرصت  ع )  ) ّیلع بقانم  زا  هک  یئاهاج  ریاس  لثم  دننکن  طاقسا  ارنآ  هکنیا  ات  دشابن  دقع 
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. دوشیم توالت  هدنیآ  هیآ  رد  امش  رب  هک  هچنآ  زج  ْمُْکیَلَع  یْلُتی  ام  اَّلِإ 
هب دـقتعم  هک  یلاح  رد  ماعنا  همیهب  تسا  هدـش  لالح  امـش  رب  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  تسا و  مکل »  » رد رورجم  زا  لاح  ِدـْیَّصلا  یِّلُِحم  َْریَغ 

. دنتسین دیص  ندوب  لالح 
امش رب  اهلالح  دیدش ، مارحا  تقو  رد  دیـص  ندوب  لالح  هب  دقتعم  رگا  ینعی  تسا  دیّـصلا » یّلحم   » رد رتتـسم  ریمـض  زا  لاح  ٌمُرُح  ُْمْتنَأ  َو 

لـصا رد  هاوخ  تسا  هرمع  ای  ّجـح  مرحم  ینعم  هب  مارح  عمج  مرح » . » دـیدرکن ناتنامیپ  دـقع و  طورـش  هب  اـفو  امـش  نوچ  دوشیم ، مارح 
. تسا هدش  جراخ  مارحا  زا  هک  یسک  ینعم  هب  لالح  دننام  ردصم  ای  دشاب  فصو 

هب دیوشن و  هدز  تفگـش  تسا ، هدیدرگ  تیالو  دقعب  يافو  رب  لوکوم  لالح  ياهاذغ  ندومن  لالح  هکنیا  زا  سپ  ُدـیُِری  ام  ُمُکْحَی  َهَّللا  َّنِإ 
. دیتفین يراوشد  هب  اهنآ  ندروخ  نایاپ و  راهچ  حبذ  زا  تسا ، هتفای  هار  امش  نهذ  هب  هک  اهمجع  زا  ياههبش  ببس 

275 ص :  هیآ 2 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َو ْمِهِّبَر  ْنِم  ًالْـضَف  َنوُغَْتبَی  َمارَْحلا  َْتیَْبلا  َنیِّمآ  َو ال  َدـِئالَْقلا  َو ال  َيْدَْـهلا  ـال  َو  َمارَْحلا  َرْهَّشلا  ـال  َو  ِهَّللا  َِرئاعَـش  اوُّلُِحت  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
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َو ال يْوقَّتلا  َو  ِِّرْبلا  یَلَع  اُونَواعَت  َو  اوُدَـتْعَت  ْنَأ  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  ِنَع  ْمُکوُّدَـص  ْنَأ  ٍمْوَق  ُنآَنَـش  ْمُکَّنَمِرْجَی  َو ال  اوُداطْـصاَف  ُْمْتلَلَح  اذِإ  َو  ًاـناوْضِر 
(2  ) ِباقِْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ِناوْدُْعلا  َو  ِْمثِْإلا  یَلَع  اُونَواعَت 

275 ص :  همجرت ..... :

ندرگب ینابرق  تمالع  هچ  نایجاح  ياهینابرق   ) دئالق يدـه و  ضّرعتم  زین  دـیرادهگن و  ار  مارح  هام  ادـخ و  رئاعـش  تمرح  نامیا  لها  يا 
ارنآ دـیوشن و  دـناهدمآ  وا  يدونـشخ  ادـخ و  لضف  بلط  رد  هک  ار  هبعک  مرتحم  هناخ  نارئاز  ضّرعتم  زین  دـیوشن و  دـشاب ) ای  دـشابن  اـهنآ 

متـس و رب  ار  امـش  دـندرک  ناـتعنم  مارح  دجـسم  زا  هک  یهورگ  توادـع  دـینک و  دیـص  دـیدش  نوریب  مارحا  زا  نوـچ  دیرامـشم و  لـالح 
باقع هک  دیسرتب  ادخ  زا  و  يراکمتـس ، هانگ و  رب  هن  دینک  کمک  رگیدکی  هب  يوقت  يراکوکین و  رد  امـش  دیاب  دنکن و  راداو  يرگدادیب 

. تسا تخس  ادخ 
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276 ص :  ریسفت ..... :

دننام نامیا  زا  دوصقم  و  دـنکب . لاثتما  رب  جـییهت  ات  یهن ، ّتلع  يروآ  دای  اهنآ و  هب  فطل  تهج  زا  درک  رارکت  ار  ادـن  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
. تسا ود  ره  زا  ّمعا  ای  ّصاخ  ای  ّماع  نامیا  ای  قباس 

لامعتـسا مارح ) كرت   ) تمرح كرت  تهج  رد  ددرگ و  ّقلعتم  گرزب  روما  هب  هک  نتـشاذگ ) مارتحا   ) نداهن تمرح  ِهَّللا  َِرئاعَـش  اوُّلُِحت  ـال 
. دـشاب ناشنأش  فالخ  رب  هک  یلاح  رد  دوریم  راک  هب  اـهنآ  اـب  ندرک  هلماـعم  تمرح و  كرت  تّیلح و  هب  داـقتعا  دروم  رد  زین  و  دوشیم ،
هب تبـسن  هکنیا  ات  دیوشن  اهنآ  ندوبن  مارح  ّتیلح و  هب  دقتعم  دینکن و  كرت  ار  ادـخ  رئاعـش  هب  نداهن  مارتحا  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  سپ 

نید تمالع  اهتدابع  زا  کی  ره  نوچ  و  تسا ، تمالع  ینعم  هب  راعـش ، ای  هراعـش  ای  ةریعـش  عمج  رئاعـش  اّما  دیهد . جرخ  هب  یتسـس  اهنآ 
مالـسا رئاعـش  نیرتگرزب  نوچ  و  دوشیم ، هدیمان  ادخ  رئاعـش  مالـسا و  رئاعـش  و  نید ، رئاعـش  تسادخ  ّتیهولا  لوبق  ّتیدوبع و  مالـسا و 

دوب تیالو  دـقع و  هب  يافو  زین  دوقع  هب  يافو  زا  دوصقم  تساهنآ و  نیرتدـنلب  هناگجنپ و  ناکرا  نیرتگرزب  اریز  تسا  تیالو  زا  تراـبع 
زا تیالو  نوچ  و  تسا ) مزال  تیالو  رما  مارتحا  ینعی   ) تسا تیـالو  تمرح  ندرک  لـالح  زا  یهن  زین  اـجنیا  رد  دوصقم  یتسناد  هکناـنچ 

. دیهدن جرخب  یتسس  ع )  ) یلع هراب  رد  هک  دوشیم  نیا  دوصقم  تسا  ع )  ) ّیلع تیالو - رد  لصا  تسا و - ّیلو  نوؤش 
نم هک  تسا  ع )  ) ّیلع زا  تسادخ و  رئاعـش  زا  شتمرح  تهج  زا  مارح  رهـش  اریز  تسا ، ّماع  زا  دعب  ّصاخ  رکذ  لیبق  زا  َمارَْحلا  َرْهَّشلا  َال  َو 

متسه . اههام  اهزور و  اهراگزور و  اهلاس و 
277 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد وا  رفک  تهج  هب  دنتـساوخ  ناناملـسم  دـمآ ، هّکم  هب  ّجـح  يارب  هک  تسا  هعیبر  ینب  زا  يدرم  هراـب  رد  تسا  ربخ  رد  هکناـنچ  هیآ  لوزن 
. دوب هدرب  تراغ  هب  زین  ار  هنیدم  ياهرتش  وا  یفرط  زا  دنشکب ، ار  وا  مارح  ياههام 

. دینکشن تسا ، هدش  هیده  تیب  هب  هک  هچنآ  تمرح  َيْدَْهلا  َال  َو 
لیبق زا  دوشیم  يراذـگ  تمالع  نآ  اب  ینابرق  هک  تسا  يزیچ  نآ  هداّلق و  عمج  دـئالق  دینکـشن . ار  هداّلق  نابحاص  تمرح  َدـِئالَْقلا و  َال  َو 

نکمم دـنوشن . نآ  ضرعتم  ات  تسا  تیب  ینابرق  نآ  هکنیا  هب  دـشاب  تمالع  ات  نآ  ریغ  ای  تخرد  تسوپ  ای  هدـناوخ  زامن  نآ  رد  هک  یلعن 
. تسا ّماع  رب  ّصاخ  فطع  لیبق  زا  لّوا  ینعم  رب  انب  دشاب . اههدالق  دوخ  ندومن  لالح  دوصقم  تسا 

سپـس هک  تسادخ  لوق  هنیرق  هب  ینعم  نیا  دـیوشن ، دـناهدمآ  ترایز  تهج  هک  هناخ  ناگدـننک  دـصق  ضّرعتم  َمارَْحلا و  َْتیَْبلا  َنیِّمآ  َال  َو 
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. دنراتساوخ ادخ  زا  ار  ایند  رد  یگدنز  تعسو  ترایز  ببس  هب  هک  ْمِهِّبَر  ْنِم  اًلْضَف  َنوُغَْتبَی  دیامرفیم :
. دننکیم بلط  ار  ادخ  تیاضر  ترخآ  رد  ًاناوْضِر و  َو 

درک انب  میهاربا  هک  ياهناخ  و  تسا ، ریبک  ملاع  رد  بلق  بحاص  ریغص و  ملاع  رد  بلق  نامه  ادخ ، یقیقح  تیب  هک  يدیمهف  هکنآ  زا  سپ 
هب تیب  نامه  هک  نتفایرد  زین  و  تسا ، هدش  هدـیمان  ادـخ  هناخ  ورنآ  زا  تسادـخ و  یقیقح  هناخ  هک  تسا  بلق  روهظ  هناخ و  نیا  تروص 

تیب نآ  یلاثم  تروص  تسا و  مارحلا  هّللا  تیب  هّدام  ملاع  رد  يدامن  تروص   ) تسا مراهچ  نامـسآ  رد  نآ  تسا و  رومعم  تیب  تاذاـحم 
. مینکیم نایب  ریز  حرش  هب  ارنآ  تلالد  نونکا  دشابیم .) مراهچ  نامسآ  رد  هک  تسا  رومعم 

دنوادخ هک  تسا  يزیچنآ  تروص  فقاوم ، کسانم و  لیبق  زا  تسا ، هداد  رارق  تّنـس  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  ییاهزیچ  عیمج  هک  نادب : سپ 
. ریبک ریغص و  ملاع  رد  یقیقح  ّجح  کسانم  لیبق  زا  تسا  هدومن  ّتنس  افیلکت  انیوکت و  ارنآ 
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دنکیم و ادیپ  نّوکت  هک  تسا  يوضع  نیلوا  نآ  اریز  تسا ، بلق  زا  ترابع  دش  عضو  ریغـص  کلم  رد  مدرم  يارب  هک  ياهناخ  نیلوا  سپ 

. دنکیم ادیپ  شرتسگ  ندب  نیمز  نآ  ریز  زا 
هفیلخ تسا ، هدـش  عضو  ریبک  ملاع  رد  هک  ياهناخ  نیلوا  و  تسا ، یتوکلم  بلق  تسا  هدـش  عضو  ریغـص  توکلم  رد  هک  ياهناخ  نیلوا  و 

نیع دراد  ناـیرج  بلق  رد  هک  يزیچ  ره  سپ  تسا ، نیـشناج  هفیلخ و  نآ  بلق  روـهظ  اهگنـس  هناـخ  نوـچ  و  تسا ، نـیمز  يور  رد  ادـخ 
. تشذگ بلطم  لیصفت  ِساَّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ  یلاعت  يادخ  لوق  رد  نارمع  لآ  هروس  رد  و  دوشیم ، يراج  زین  هناخ  نیا  رد  نامه 

. تارابتعا توافت  هب  تسا  مارح  هام  مرح و  دجسم و  دوش  نشور  بلق  رون  اب  هک  ياهنیس  تسادخ و  هناخ  نامه  بلق  سپ 
هّللا یّلص  ایبنا  تویب  زا  و  تسا ، مرح  مارح و  رهـش  زین  دراد  ار  اهنآ  ماکحا  نایب  رابخا و  لقن  قلخ و  مّلکت ، هزاجا  هک  هنیـس  نیا  بحاص  و 

. تسا هکرابم  ياههیرق  قلخ و  نیب  هطساو  هک  رهاظ  ياههیرق  زا  هّلحم و  دجسم  هلآ و  هیلع و 
يوس هب  ای  دـناهدرک ، عنم  هتـشاد و  زاب  بلق  روضح  زا  ار  دوخ  هک  تباث  دنتـسه  یئاوق  ریغـص  ملاع  رد  هدالق  ناـبحاص  يدـه و  همیهب و  و 

. تسا هتسب  بلق  رون  هدالق  هب  ار  دوخ  یلو  تسا  نشور  ای  تسین ، نشور  بلق  رون  هب  هک  یناسنا  هفیطل  زا  يوریپ  هب  دناهدرک  تکرح  بلق 
هّللا تیب  يوس  هب  تکرح  تهج  رد  مه  یـشبنج  شزیگنا و  دـنرادن و  اـبا  ندرک  تعاـط  زا  هک  تسا  ناـسنا  دارفا  روظنم  ریبک  ملاـع  رد  و 
ادخ هناخ  دصق  هب  تسا ، نآ  ياهتمالع  نید و  هداّلق  مکح  رد  نامه  هک  نید  تامالع  زا  يزیچ  نتفرگ  دای  نودـب  ای  دـنرادن ، ار  مارحلا 

. دناهتسب دوخ  هب  ارنآ  هدالق  هتفرگ و  دای  ار  نید  تمالع  زا  يرادقم  هکنیا  ای  دنکیم . تکرح 
تسا ناسنا  دارفا  زا  اوق و  زا  هدننک  عنم  هدننک و  رارف  زا  ترابع  دیص 
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ضّرعت نآ  هب  تسین  زیاج  تسا ، هدادن  ماجنا  ار  نآ  کسانم  هدرکن و  بلق  فاوط  هک  مادام  هتسب  بلق  روضح  هب  مارحا  هک  یـسک  يارب  و 

، دـنکیم لوغـشم  درادـیم و  زاب  دوصقم  يوس  هب  تکرح  زا  ار  وا  نوچ  تسا ، وا  مارحا  هب  ّرـضم  وا  دـصق  فالخ  ضّرعت  هک  اریز  دـیامن ،
هب دـش  نشور  بلق  رون  هب  شاهنیـس  تشگرب و  ردـص  ماـقم  هب  هک  نونکا  ترجه ، زا  سپ  دـش و  نّکمتم  بلق  فاوـط  زا  هک  هاـگنآ  سپ 

دیـص هب  ندرک  ریـسا  ای  نتفرگ و  نتـشک ، اب  دناوتیم  تقونآ  دیدرگ ، ناهنپ  ای  دشن و  شوماخ  دیـص  راک  هب  نتخادرپ  اب  رون  نآ  هک  يوحن 
. دزادرپ

تّدـش رون  ود  نیا  هک  ماد  ام  تسا ، حور  رون  هب  بلق  ندـش  نشور  ناوضر  و  تسا ، بلق  رون  هب  هنیـس  ندـش  نشور  زا  ترابع  لضف  اـّما 
جاتحم ود  نآ  بحاص  دندش و  بلق  هنیس و  هرهوج  و  هدرک ، ادیپ  تّدش  هک  یماگنه  تسا ، دّلقم  عبات و  لباق و  رون  ود  نآ  بحاص  دنباین 

نودب ادخ  زا  دـندش و  زاینیب  هطـساو  زا  هاگ  ره  و  دوشیم ، تیالو  تلاسر و  نیـشناج  ود  نآ  دـش  ادـخ  وا و  نیب  هطـساو  زا  دادمتـسا  هب 
، تسا ّیلو  لوسر و  نوؤش  زا  یتسناد  هکنانچ  تیالو ) تلاسر و   ) ود نآ  و  دنوشیم ، تیالو  تلاسر و  دوخ  دندرک  کمک  بلط  هطساو 
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هیلع و هّللا  یّلص  دّمحم  ایلوا ، نالوسر و  همه  رد  تیالو ) تلاسر و   ) لصا و  دندّحتم ، ع )  ) ّیلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ود  نآ  اب  و 
تسا و حیحص  ود  نیا  رد  ود  نآ  ندرک  رصحنم  و  ع )  ) ّیلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  ود  نآ  ریـسفت  سپ  دنتـسه  ع )  ) ّیلع هلآ و 

تسا هدش  یهن  اهنآ  رد  یتسس  هک  ییاهزیچ  نمـض  هدشن و  نآ  ضّرعتم  و  تسا ، لمجم  ِْدیَّصلا  یِّلُِحم  َْریَغ  ادخ  لوق  رد  دیـص  رکذ  نوچ 
: دومرف نایب  باوج و  ماقم  رد  یلاعت  يادخ  دش ، نآ  لاح  زا  باوج  لاؤس و  بسانم  ماقم  نیا  نوچ  تسا ، هدروآ 

هب و  یبلاق ، فیلاـکت  بسح  رب  هحاـبا  ینعم  هب  تسا  رما  تراـبع  نیا  دـننک ، دیـص  دـیدش ، نوریب  مارحا  زا  نوچ  اوُداطْـصاَف و  ُْمْتلَلَح  اذِإ  َو 
ردـص ماقم  هب  تشگزاب  هک  لیوأت  رظن  زا  یلو  تسا  حاـبم  دیـص  یبلاـق  فیلاـکت  بسح  رب  ینعی  . ) لـیوأت بسح  رب  تسا  ناـحجر  ینعم 

(. تسا ناحجر  دشاب ،
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ار تلاح  نیا  امش ، اب  یموق  توادع  ضغب و  ای  یموق ، اب  امش  توادع  ضغب و  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  ِنَع  ْمُکوُّدَص  ْنَأ  ٍمْوَق  ُنآَنَـش  ْمُکَّنَمِرْجَی  َو ال 
نون نوکس  هب  ای  ردصم ، تلاح  هب  نون  هحتف  اب  ناّتش  دراد . ناتزاب  مارحلا  دجسم  زا  هک  دنکن  راداو  ار  امـش  ای  درواین و  دوجو  هب  امـش  رد 

و نا ،) یلع  ناب - نال -  ) تسا هدش  هدناوخ  یلع  ای  ءاب ، ای  مال ، ریدقت  هب  هزمه  حـتف  اب  نا  تسا . هدـش  هدـناوخ  فصو  ای  ردـصم  تلاح  هب 
رـسک اب  و  دشاب ، مکّنمرجی »  » مود لوعفم  ای  لامتـشا  لدب  وحن  هب  دشاب  موق » ناّتـش   » زا لدب  هکنیا  و  دشاب ، یف »  » ریدقت هب  هک  تسا  نکمم 

. تسا هدش  هدناوخ  زین  هزمه 
هب تسا  مکوّدص »  » زا ای  موق » ناّنش   » زا لدب  ای  تسا ، یف »  » ای یلع »  » ای ءاب ،»  » ای مال »  » ریدقت هب  ای  تسا  مکّنمرجی »  » مّود لوعفم  اوُدَتْعَت  ْنَأ 
امش يارب  تعیرـش  رد  دنوادخ  هک  هچنآ  زا  هک  هنوگ  نیدب  دنکن  ملظ  زواجت و  هب  راداو  ار  امـش  یموق ، ینمـشد  ینعی  لامتـشا . لدب  وحن 

زاب و مالـسا  ببـس  هب  هک  هنیـس  ماقم  زا  هک  ریزگاـن  هک  دـیور ، نوریب  تسا  هدرک  نّیعم  امـش  يارب  تقیرط  رد  هک  هچنآ  زا  هدرمـش و  اور 
، دنوشیم عنام  بلق  دزن  رد  روضح  زا  ار  امـش  هک  ار  یئاهورین  سپ  دیوشیم  هراّما  سفن  ربنامرف  و  دینکیم ، ادـیپ  لّزنت  هدـیدرگ  هدرتسگ 
، تسا هراّما  سفن  لاثتما  اهنیا  همه  هک  دیـشکب ، دـنوشیم  عنام  بلق  بحاـص  دزن  رد  روضح  زا  ار  امـش  هک  ار  یناـسک  دـینکرب و  هشیر  زا 
زا ترابع  مثا  يْوقَّتلا  َو  ِِّرْبلا  یَلَع  اُونَواعَت  َو  دینک . اطع  ار  یّقح  بحاص  ره  ّقح  دـینک و  راتفر  ارادـم  تقفارم و  یمرن و  اب  امـش  دـیاب  هکلب 
ود ره  ِناوْدُْعلا  َو  ِْمثِْإلا  یَلَع  اُونَواعَت  َو ال  دوش و  يّدعت  ریغ  هب  هک  تسا  ندرک  يدـب  ناودـع  دوشن و  يّدـعت  ریغ  هب  هک  تسا  ندرک  يدـب 

. دینکن کمک  ندرک ، يدب  عون  ود  ره  رب  ینعی  تسا ، دّحتم  زواجتم  راکهانگ و  اب  ندرک  يدب 
. ندرک يدب  عون  ود  ره  هب  کمک  دادتعا و  رد  ادخ  زا  دیزیهرپب  ِباقِْعلا  ُدیِدَش  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو 
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281 ص :  هیآ 3 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ام َّالِإ  ُُعبَّسلا  َلَکَأ  ام  َو  ُۀَـحیِطَّنلا  َو  ُۀَـیِّدَرَتُْملا  َو  ُةَذُوقْوَْملا  َو  ُۀَِـقنَْخنُْملا  َو  ِِهب  ِهَّللا  ِْریَِغل  َّلِـهُأ  اـم  َو  ِریِْزنِْخلا  ُمَْحل  َو  ُمَّدـلا  َو  ُۀَْـتیَْملا  ُمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح 
َمْوَْیلا ِنْوَـشْخا  َو  ْمُهْوَـشْخَت  ـالَف  ْمُِکنیِد  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َسِئَی  َمْوَْـیلا  ٌقِْـسف  ْمُِکلذ  ِمـالْزَْألِاب  اوُمِـسْقَتْسَت  ْنَأ  َو  ِبُصُّنلا  یَلَع  َحـِبُذ  اـم  َو  ُْمْتیَّکَذ 
ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  ٍْمثِِإل  ٍِفناجَتُم  َْریَغ  ٍۀَصَمْخَم  ِیف  َّرُطْضا  ِنَمَف  ًانیِد  َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ 

(3)
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مارح زین  و  دـنمارح . همه  دـشاب  هدـشن  هتـشک  ادـخ  مان  هب  هک  ياهحیبذ  نآ  كوخ و  تشوگ  نوخ و  رادرم و  تشوگ  ناـنمؤم  امـش  يارب 
شحبذ البق  هکنآ  زج  ناگدـنرد  هدروخ  مین  زین  دـنریمیم و  مهب  ندز  خاـش  اـی  ندـنکفا  يدـنلب  زا  ندرک و  هفخ  هب  هک  یناویح  ره  تسا 

زا نارفاک  زورما  تسا . قسف  راک  نیا  هک  دینکیم  تمسق  اهریت  هب  هک  ار  نآ  دیتشکیم و  ناتب  يارب  هک  ارنآ  زین  تسا و  مارح  دیشاب  هدرک 
مخ و ریدغ  زور   ) زورما دیسرتب و  نم  زا  هتشگن  كانمیب  نانآ  زا  امـش  سپ  دندیرب  عمط  دنناسر  لالتخا  دننز و  دربتـسد  امـش  نیدب  هکنیا 
مدیزگرب و ناتیارب  تسا  مالـسا  هک  ار  نیئآ  نیرتهب  مدرک و  مامت  ار  متمعن  امـش  رب  مدناسر و  لامک  ّدحب  ار  امـش  نید  ع ))  ) ّیلع تفالخ 

هدـش مارح  هچنآ  زا   » يزیچ هاـنگ  دـصقب  هن  رارطـضا  يور  زا  یتخـس  یگنـسرگ و  ماـّیا  رد  یـسک  هاـگ  ره  سپ  متفرگ  ناـسآ  ار  فیلکت 
. تسا نابرهم  هدنشخب و  رایسب  ادخ  هک  دریگن  تخس  وا  رب  ادخ  دوش » بکترم 

281 ص :  ریسفت ..... :

رکذ رظتنم  دنکیم و  ارنآ  نایب  تساوخرد  هدنونـش و  هک  ایوگ  تشذگ ، البق  هک  ینثتـسم  نایب  تهج  تسا  فانیتسا  ُۀَْتیَْملا  ُمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح 
دش ، مارح  رادرم  امش  رب  تسا ، هدرواین  لصو  تادا  اذل  و  تسا ، نآ 
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و دننک ، دنلب  ادخ  ریغ  يارب  ار  ادص  شنتشک ) ماگنه  هک  ناویح  ره   ) كوخ و تشوگ  نوخ و  ِهَّللا و  ِْریَِغل  َّلِهُأ  ام  َو  ِریِْزنِْخلا  ُمَْحل  َو  ُمَّدلا  َو 
هب سفن  يادـص  هک  تسا  یلعف  ره  دوصقم  لیوأت  تهج  زا  و  دوش ، رکذ  نآ  رب  ادـخ  مسا  ریغ  هک  تسا  ياهحیبذ  لیزنت  تهج  زا  دوصقم 
اَّلَأ ْمَُکل  ام  َو  ادخ  لوق  هکنانچ  تسادخ  ریغ  يارب  امتح  سفن  يادص  هک  دوش  دنلب  نآ  يادص  سفن  ياوه  رما  هب  هک  دوش  دـنلب  نآ  هب  رما 

امـش رب  زین  ریز  دراوم  و   ) تسادـخ يارب  امتح  وا  رما  هک  دـنک  رما  نآ  هب  لقع  هک  تسا  يراک  ره  هب  هراشا  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُمْسا  َرِکُذ  اَّمِم  اُولُکْأـَت 
:(. تسا مارح 

. دندروخیم ارنآ  دشیم  هفخ  هاگ  ره  دندرکیم و  هفخ  تّیلهاج  رد  ار  دنفسوگ  واگ  ُۀَِقنَْخنُْملا  َو 
. دندروخیم ارنآ  تشوگ  تقونآ  درمیم و  ات  دندزیم  ردقنآ  دنتسبیم و  ار  اپ  راهچ  ياهاپ  ُةَذُوقْوَْملا  َو 

. دندروخیم ارنآ  سپس  دنتخادنایم و  ماب  تشپ  زا  دنتسبیم و  ار  ناویح  ياهمشچ  ُۀَیِّدَرَتُْملا  َو 
. دندروخیم درمیم  اهنآ  زا  یکی  هک  هاگ  ره  دنتشادیماو و  ندز  خاش  هب  رگیدمه  اب  ار  اهچوق  ُۀَحیِطَّنلا  َو 

. دندروخیم ار  ناگدنرد  هدروخ  مین  اهنآ  ینعی  ُْمْتیَّکَذ  ام  اَّلِإ  ُُعبَّسلا  َلَکَأ  ام  َو 
يارب دندرکیم و  تدابع  ار  اهتب  گنـس و  تخرد و  و  دندرکیم ، ینابرق  هدکـشتآ )  ) شتآ ياههناخ  يارب  اهنآ  ِبُصُّنلا  یَلَع  َِحبُذ  ام  َو 

. دندرکیم حبذ  ینابرق  اهنآ 
راـمق نآ  اـب  هک  تسا  ریت  تسا ، لـعفلا  نیع  نوکـس  اـب  درـص »  » دـننام اـی  تسا  تکرح  اـب  مـلز »  » عـمج مـال  زا  ِمـالْزَْألِاب  اوُمِـسْقَتْسَت  ْنَأ  َو 

نآ زا  ياـت  تفه  هک  دـندادیم  رارق  مهـس  هد  ارنآ  دـندرکیم و  تمیق  ناـشدوخ  نیب  دـندروآیم و  ار  رتش  هک  بیترت  نیدـب  دـندرکیم ،
ار اهریت  سپ  دوبن ، بیصن  ياراد  هک  دنتـشاذگیم  ات  هس  نآ  هدهع  هب  ار  رتش  تمیق  تشادن و  بیـصن  ات  هس  دوب و  بیـصن  مهـس و  ياراد 

ياراد هک  ریت  تفه  نآ  دـنتفرگیم و  وا  زا  ار  رتـش  تمیق  دـمآیم  رد  سک  ره  مسا  هـب  تشادـن  بیـصن  هـک  ریت  هـس  نآ  دـندروآیم و  رد 
: دومرف و  درک ، مارح  ار  اهنیا  همه  دنوادخ  دروخیم . تفم  اهب ، نودب  ار  رتش  تشوگ  دمآیم  رد  سک  ره  مسا  هب  دوب  بیصن 
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. تسا قسف  همه  هک  تساهریت ، اب  میسقت  هب  ای  عومجم  هب  هراشا  ٌقِْسف  ْمُِکلذ 

تفالخ هب  ع )  ) ّیلع بصن  زور  هب  هراشا  دـندش . سویأم  امـش  نید  رد  ندرک  لالخا  زا  نارفاک  زورما  ْمُِکنیِد  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َسِئَی  َمْوَْیلا 
، دننک هبلغ  امش  نید  رب  هتشگ و  قّرفتم  امـش  هملک  هک  دندوب  رظتنم  دندوب و  وا  نتـشک  ای  ّیبن  گرم  رظتنم  نیقفانم  نیرفاک و  ینعی  تسا ،
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نید رب  هبلغ  زا  ع )  ) ّیلع بصن  ببس  هب  زین  نیقفانم  و  دندش ، سویأم  هملک  قّرفت  ندرک و  هبلغ  زا  راّفک  امش ، يارب  يریما  بصن  زا  سپ  و 
. دندش سویأم  ناشقافن  راهظا  لطاب و  جیورت  امش و 

زا هدشن  لماک  امش  نامیا  نوچ  و  دیـسرتب . نم  زا  هکلب  دیـسرتن ، اهنآ  زا  سپ  ِنْوَشْخا ، َو  ْمُهْوَشَْخت  الَف  دندش  سویأم  راّفک  هک  هاگنآ  سپ 
. دیشابن نمیا  نم  تبوقع 

. مخ ریدغ  رد  ع )  ) یلع بصن  زور  زورما ، َمْوَْیلا 
هب عون  ندش  لماک  دـننام  دوریم  راک  هب  يزیچ  تاذ  مامتا  ینعم  هب  یهاگ  لامکا  مدرک ، لماک  امـش  يارب  ار  ناتنید  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ 

لامعتسا شتاذ  رب  دیاز  تاّممتم  تانّسحم و  ببس  هب  يزیچ  مامتا  رد  یهاگ  فقـس ، اهنوتـس و  هلیـسو  هب  هناخ  ندش  لماک  لصف و  ببس 
. نآ ندرک  شرف  تانیئزت و  هب  هناخ  ندش  لماک  عیانص و  مولع و  رد  وا  تراهم  ببس  هب  ناسنا  ندش  لماک  دننام  دوشیم ،

ندـش لماک  زا  دوصقم  و  دوشیم . لصاح  يوبن  ماکحا  لوبق  يوبن و  ّماع  تعیب  اب  هک  تسا  مالـسا  زا  ترابع  اـجنیا  رد  نید  زا  دوصقم  و 
، تماما هب  تسا  ع )  ) ّیلع اب  تعیب  نآ  تسا و  تیالو  رخآ  نکر  هک  تسا  هدش  انب  نکر  جنپ  رب  مالسا  هک  اریز  تسا . نآ  یتاذ  مامتا  نآ ،

تامّمتم مالـسا و  ناکرا  زا  دـناوتیمن  سپ  تسا  یمالـسا  یبلاق  لامعا  زا  جراخ  ع )  ) ّیلع تیالو  داقتعا  ای  ّتبحم ، ینعم  هب  تیـالو  اریز 
و تسا ، تیالو  هّدام  دـننام  مالـسا  هک  اریز  دـشاب ، مالـسا  مّمتم  دـناوتیم  مالـسا  تاذ  جراخ  رد  رابتعا ، کی  هب  یلو  دـشاب ، بلاق  ماکحا 

هلیـسو هب  هدش ، لخاد  بلق  رد  هک  تسا  ینامیا  زا  ترابع  نآ  و  دشاب ، مالـسا  ناکرا  زا  هک  میریگب  ینعم  نآ  هب  مه  ار  تیالو  دـیاب  نوچ 
هچ رگا  تیالو )  ) تروص و  دوشیم ، مالـسا  يارب  تروص  هلزنم  هب  تیـالو  تروص  نیا  رد  دوشیم ، لـصاح  هّللا  یلا  ریـس  تکرح و  نآ 

. تسا جراخ  هّدام  تاذ  زا  یلو  تسا  نآ  هب  هّدام  ياقب  ماوق و  هک  يدوجو  اب  دشابیم و  مالسا  هّدام  زا  لصاح 
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و تسا ، هناگجنپ  ناکرا  زا  بّکرم  نآ  نکل  تسادخ و  زا  یتمعن  مالـسا  هک  اریز  مدرک  مامت  امـش  رب  ار  متمعن  ِیتَمِْعن و  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو 
ییاقب ماوق و  هّداـم  تسا و  رگید  ینعم  هب  تیـالو  هداـم  مالـسا  زین  و  نآ ، ءازجا  عیمج  ندـش  ماـمت  اـب  رگم  دوشیمن  ماـمت  يزیچ  عومجم 

. دوشیم مامت  مالسا  تمعن  تیالو  اب  سپ  تروص ، هلیسو  هب  رگم  درادن 
نودب دوب و  صقان  شناکرا  هکنیا  باب  زا  مالـسا  نوچ  مدیزگرب ، ناتیارب  تسا  مالـسا  هک  ار  نییآ  نیرتهب  ًانیِد و  َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَر  َو 

. تسه نونکا  و  دوبن ، ادخ  ياضر  دروم  اذل  تشگیمن ، لصاح  نآ  زا  ياهجیتن  تیالو 
مدرم يارب  مخ  ریدـغ  زور  رد  ار  ع )  ) یلع هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هکنآ  زا  سپ  «: 1  » تسا مالـسلا ) امهیلع   ) رقاب قداص و  ماـما  زا  و 

نیرخآ رما  نیا  دندومرف ، ماما  ود  نآ  دش . لزان  هیآ  نیا  ددرگرب . عادولا  ۀّجح  زا  تساوخیم  هک  تقو  نآ  درک . بوصنم 
__________________________________________________
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نومـضم نیا  هب  کیدزن  يدایز  رابخا  ع )  ) هّمئا زا  و  تسا . هدـشن  لزاـن  ياهضیرف  نآ  زا  دـعب  هدرک و  لزاـن  دـنوادخ  هک  تسا  ياهضیرف 
. تسا هدش  دراو 

نیا هک  تسا  هّماع  ریسافت  رد  دوشیم ، لامعتـسا  یگنت  تّدش و  ره  رد  یلو  تسا ، یگنـسرگ  یطحق و  هصمخم  ٍۀَصَمْخَم  ِیف  َّرُطْـضا  ِنَمَف 
. تسا هضرتعم  هلمج  ود ، نآ  نیب  ام  تسا و  تامّرحم  هب  طوبرم  هلمج 

صوصخم و زور  هب  قّلعم  دّیقم و  ار  مدرم  مالـسا ، نید  هب  ادـخ  ندـش  یـضار  تمعن و  مامتا  نید و  لامکا  و  نید ، زا  راّفک  سأی  نوچ  و 
عطق ار  راّـفک  عمط  هک  دوش  عقاو  زور  نآ  رد  یمیظع  ّمهم و  رما  کـی  هکنیا  رگم  دوـشیمن  بلطم  نیا  هک  دـش  هتـسناد  درک ، نّیعم  تقو 

زا سپ  هک  ییاههنخر  ندش  هتـسب  يارب  رگم  تسین  نیا  و  درادن ، یهجو  زور  نآ  هب  ندش  دّیقم  هن  رگ  و  ددرگ ، نید  لامکا  ببـس  دنک و 
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و دـیآ . شیپ  دـنکیم ، ظفح  فالتخا  قارتفا و  زا  ار  شلها  هدرک و  تیامح  نید  زا  هک  یـسک  بصن  ببـس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن 
زا دـعب  مخ  ریدـغ  رد  هیآ  لوزن  هک  دـناهدومن  نایب  اـم  يارب  اـم  هّمئا  هک  يزیچ  هب  دـسر  هچ  اـت  درادـن و  دوجو  ینعم  نیا  زا  رتگرزب  يرما 

. تسا هدوب  مدرم  يارب  ملع  ع ،)  ) یلع بصن 
، دوشیم ناسآ  نآ  رد  بیغرت  یلع و  بصن  اب  نید  میمتت  تامّرحم و  میرحت  زا  شلبق  ام  همه  هب  هیآ  نیا  طبر  دـش  مولعم  ینعم  نیا  یتقو 
؟ وا زا  يوریپ  و  ع )  ) ّیلع هب  لّسوت  كرت  هب  ای  تامّرحم  ندروخ  هب  میدرک  ادیپ  رارطـضا  رگا  مینکب  راک  هچ  دـندرک : لاؤس  اهنآ  هک  ایوگ 

. تسا رارطضا  هجو  نایب  ٍۀَصَمْخَم  ِیف  َّرُطْضا  ِنَمَف  دومرف : یلاعت  يادخ  سپ 
رد هکنانچ  دنکن ، زواجت  ترورـض  رادقم  زا  ای  دشاب  هتـشادن  هانگ  هب  لیامت  ٍْمثِِإل  ٍِفناجَتُم  َْریَغ  هک  دشاب  یلاح  رد  دـیاب  رارطـضا  نیا  هّتبلا 

یبیع تسا  ع )  ) یلع زا  يوریپ  كرت  هیواعم و  زا  يوریپ  هب  ندـش  روبجم  رارطـضا  زا  دوصقم  نوچ  و  تسا . ٍداع  ـال  َو  ٍغاـب  َْریَغ  ادـخ : لوق 
رارطـضا زا  یـشان  ع )  ) ّیلع ریغ  زا  يوریپ  ای  مارح  لکا  رگا  هک  داردن ، هیواعم  هب  لیم  نطاب  رد  ینعی  دوش  ریـسفت  هیواعم  هب  مثا  هک  درادن 

. درادن تبوقع  هذخاؤم و  دشاب  یبلق  لیم  نودب 
. تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  هک  ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف 

286 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

286 ص :  هیآ 4 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َو ْمُْکیَلَع  َنْکَْسمَأ  اَّمِم  اُولُکَف  ُهَّللا  ُمُکَمَّلَع  اَّمِم  َّنُهَنوُمِّلَُعت  َنِیبِّلَکُم  ِحِراوَْجلا  َنِم  ُْمتْمَّلَع  ام  َو  ُتابِّیَّطلا  ُمَُکل  َّلِحُأ  ُْلق  ْمَُهل  َّلِحُأ  اذ  ام  َکَنُولَئْـسَی 
(4  ) ِباسِْحلا ُعیِرَس  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ِْهیَلَع  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذا 

286 ص :  همجرت ..... :

يدیـص تسا  هدش  لالح  تسا  هزیکاپ  هچ  ره  امـش  يارب  وگب ، تسا ؟ هدیدرگ  لالح  زیچ  هچ  اهنآ  رب  هک  دیـسرپ  دنهاوخ  وت  زا  ربمایپ  يا 
دیروخب و دنرادهاگن  امش  يارب  هک  يدیص  زا  سپ ، دیزومآیم . هداد  دای  امش  هب  ادخ  هچنآ  اهنآ  هب  هک  دیاهتخومآ  يراکش  ناگس  هب  هک 

. دسریم قلخ  باسح  هب  دوز  ادخ  هک  دیسرتب  ادخ  زا  دینک و  دای  دیص  نآ  رب  ار  ادخ  مان 

286 ص :  ریسفت ..... :

زا اجنیا  رد  تسا ، هدـش  لـالح  اـهنآ  يارب  هک  يزیچ  نآ  تسیچ  اـی  هدـیدرگ ، لـالح  ناـنآ  رب  زیچ  هچ  ینعی  ْمَُهل  َّلِـحُأ  اذ  اـم  َکَنُولَئْـسَی 
. دناهدرک لاؤس  تامّرحم  رکذ  زا  دعب  تاّللحم 

هکنانچ درادـن  ثیبخ  ریغ  هزیکاپ و  ياهاذـغ  هب  یـصاصتخا  تسا و  هدـش  لالح  امـش  رب  هزیکاـپ  ياـهزیچ  وگب : ُتاـبِّیَّطلا  ُمَُکل  َّلِـحُأ  ْلـُق 
رد نآ  زا  هک  هچنآ  هب  ندرک  لمع  سپـس  يولو ، تعیب  اب  وا  تیالو  سپـس  تسا ، ع )  ) ّیلع تابّیط  لـصا  هکلب  دـناهدرک  ریـسفت  نیرّـسفم 

لمع سپس  وا ، زا  ملع  نتفرگ  سپـس  تسا ، هدش  هتفرگ  نآ  هب  تبـسن  نامیپ  دهع و  هک  هچنآ  هب  ندرک  لمع  سپـس  دوشیم ، لخاد  بلق 
يراوس و ياهبکرم  و  هناخ ، ثاثا  و  نکـسم ، نارـسمه و  و  اهسابل ، اهیندیماشآ و  اهاذـغ و  زا  تسا  حابم  هچنآ  سپـس  نآ ، هب  ندرک 

. دیآیم تسد  هب  لالح  هار  زا  هک  يویند  ضارعا  همه 
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287 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
و يراکـش ، ياهگـس  میلعت  تسا  هدـش  لـالح  امـش  رب  ینعی  میلعت ، تهج  زا  دـیتخومآ  هک  ار  هچنآ  دوخ  ینعی  ِحِراوَْـجلا  َنِم  ُْمتْمَّلَع  اـم  َو 

ناـشدای ندرک  راکـش  هک  یئاهگـس  راکـش  تسا  لـالح  هکنیا  اـی  دوشیم ، هدافتـسا  دـیآیم  ادـعب  هک  هچنآ  زا  اهگـس  نآ  لوـتقم  تّیلح 
نامگ يراکش  ياهگس  هدش  هتشک  دروم  رد  نوچ  و  دشاب ، نآ  يازج  َنْکَْسمَأ  اَّمِم  اُولُکَف  دشاب و  هّیطرـش  ام »  » هک تسا  نکمم  و  دیاهداد ،

. درک رکذ  القتسم  ار  اهنآ  تفریم  يدیلپ 
ياههدنرد زا  نآ  ریغ  هن  هدـید  میلعت  يراکـش  گس  هدـش  هتـشک  هب  ای  اهگـس  ندـید  میلعت  هب  ندوب  لالح  تهج  رد  تسا  يدـیق  َنِیبِّلَکُم 

. دشابیم گس  ینعم  هب  بلک  زا  قتشم  تسا و  گس  مّلعم  لعاف  مسا  هغیص  هب  ّبلکم  هک  اریز  هدید ، میلعت 
دای ادخ  هک  روطنآ  ینیوکت  روط  هب  ای  دیـشاب ، هداد  میلعت  تسا  هتخومآ  ناتیادخ  هک  ناس  نادب  ار  اهنآ  هاگ  ره  ُهَّللا  ُمُکَمَّلَع  اَّمِم  َّنُهَنوُمِّلَُعت 

. تسا هتخومآ  ار  شبحاص  رب  راکش  طبض  عنم و  لاسرا و  رد  تعاطا  راکش و  بادآ  هدرک و  لیصحت  يرگید  رشب  طّسوت  هب  ای  هداد ،
مان هک  یلاح  رد  دـیروخب ، دناهتـشادهگن  امـش  يارب  هتفاـی  میلعت  ناگـس  نآ  هچنآ  سپ  ِْهیَلَع  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذا  َو  ْمُْکیَلَع  َنْکَْـسمَأ  اَّمِم  اُولُکَف 
ادـخ رکذ  میدـقت  بوجو  اب  تافانم  ظـفل  رد  ادـخ ، مسا  رکذ  هب  رما  ریخأـت  تسین  بیترت  يارب  واو »  » نوچ دـیاهدرک ، رکذ  نآ  رب  ار  ادـخ 

. درادن گس  نداتسرف  تقو 
. دیسرتب ادخ  زا  تسین  لالح  امش  رب  هک  يزیچ  رد  َهَّللا  اوُقَّتا  َو 

. دنکیم هبساحم  گرزب  کچوک و  زیچ  رب  اعیرس  دنوادخ  ِباسِْحلا  ُعیِرَس  َهَّللا  َّنِإ 

287 ص :  هیآ 5 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َنیِذَّلا َنِم  ُتانَـصْحُْملا  َو  ِتانِمْؤُْملا  َنِم  ُتانَـصْحُْملا  َو  ْمَُهل  ٌّلِح  ْمُکُماعَط  َو  ْمَُکل  ٌّلِح  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ُماعَط  َو  ُتابِّیَّطلا  ُمَُکل  َّلِحُأ  َمْوَْیلا 
َوُه َو  ُُهلَمَع  َِطبَح  ْدَقَف  ِنامیِْإلِاب  ْرُفْکَی  ْنَم  َو  ٍنادْـخَأ  يِذِـخَّتُم  َو ال  َنیِِحفاسُم  َْریَغ  َنِینِـصُْحم  َّنُهَروُجُأ  َّنُهوُُمْتیَتآ  اذِإ  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  اُوتوُأ 

(5  ) َنیِرِساْخلا َنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف 
288 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

288 ص :  همجرت ..... :

نانز حاکن  دش  لالح  زین  تسا و  لالح  اهنآ  رب  امـش  ماعط  امـش و  يارب  باتک  لها  ماعط  دش و  لالح  امـش  رب  تسا  هزیکاپ  هچ  ره  زورما 
تـسود قیفر و  دنـشابن و  راکانز  مه  اهنآ  دـیهدب و  ار  اهنآ  رهم  ترجا و  امـش  هک  یتروص  رد  باتک  لها  ياسراپ  نانز  هنمؤم و  ياسراپ 

. دوب دهاوخ  ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  هدرک  هابت  ار  دوخ  لمع  دوش  رفاک  مالسا  نیدب  سک  ره  دنریگن و 

288 ص :  ریسفت ..... :

ع)  ) ّیلع بصن  زور  نآ  درک و  صوصخم  زور  هب  دّیقم  ار  تابّیط  ندوب  لالح  قلطم ، روط  هب  تابّیط  رکذ  زا  دعب  ُتابِّیَّطلا  ُمَُکل  َّلِحُأ  َمْوَْیلا 
مارح اهنآ  همه  دوبن  تیالو  رگا  تسا و  تیالو  رب  فوقوم  تاـبّیط  ّتیلح  هکنیا  هب  تسا  یفیطل  هراـشا  ریـسفت  نیا  رد  تسا و  تفـالخ  هب 

رد تّیلح  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  رما  تیاهن  و  دشاب ، هدمآ  تسد  هب  لالح  هار  زا  دشاب و  شدوخ  دروآ  تسد  هزیکاپ و  هچ  رگا  دـشیم 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1201 

http://www.ghaemiyeh.com


. تعیرش رهاظ  بسح  رب  هن  دشابیم  تقیرط  بسح  رب  رمالا و  سفن  عقاو  بسح  هب  ّتیلح  اجنیا 
هب رعـشم  اهنآ  رثکا  و  تسا ، فلتخم  باتک  لها  تساجن  تراهط و  رد  رابخا  ْمَُهل  ٌّلِح  ْمُکُماعَط  َو  ْمَُکل  ٌّلِـح  َباـتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ُماـعَط  َو 

نانآ ياـهفرظ  رد  هکنیا  و  دـننکیمن ، باـنتجا  كوخ  تشوگ  رمخ و  زا  اـهنآ  هکنیا  تهج  زا  تسا  یـضرع  اـهنآ  تساـجن  هک  تسا  نیا 
هدش ریسفت  اهنآ ). دننام  القاب و  ایبول و  دوخن و  سدع و  ياههناد  تاتابن  ياههناد   ) بوبح هب  ماعط  یهاگ  و  تسا . كوخ  تشوگ  رمخ و 

. میئوگیم سپ  دنشاب ، هدرب  نآ  رب  ار  ادخ  مان  اهنآ  هک  میتسین  نمیا  هحیبذ  دروم  رد  نوچ  نانآ ، ياههحیبذ  هن  تسا ،
باتک لها  تساجن  اب  تافانم  ماعط  نآ  تّیلح  ات  دشاب  هدـش  هتخاس  اهنآ  تسد  هب  هک  تسین  یماعط  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ُماعَط  زا  دوصقم 

زا هدش  هداد  تبسن  اهنآ  هب  هک  یماعط  تسا : نیا  دوصقم  هکلب  دیآ ، باسح  هب  نیکرـشم  دننام  اهنآ  تساجن  هک  یتروص  رد  دشاب  هتـشاد 
نآ نوچ  تسین  يداریا  امـش  رب  تبـسن  نیا  تهج  زا  باتک  لها  ماعط  رد  ینعی  تسین  مارح  تسا  هدش  هداد  تبـسن  نانآ ، هب  هکنیا  تهج 
اذل تسین و  سجن  دـشابن ، يرگید  تثابخ  هجو  نآ  رد  رگا  تسا و  تساجن  یـضراع  رما  هکلب  دـنکیم  دـیلپ  ار  ماعط  هک  تسین ، تبـسن 

دیـشاب و جرح  رد  باتک  لها  ماعطا  زا  امـش  هک  دوشیمن  بجوم  امـش  هب  ماعط  تبـسن  هکنیا  ینعی  تسا  لالح  نانآ  يارب  مه  امـش  ماعط 
. تسا هدرک  رکذ  تابّیط  ندرمش  لالح  زا  دعب  ارنآ  دوب  تثابخ  يدیلپ و  نامگ  اهنآ  ماعط  رد  نوچ  هتبلا  درادیمن . زاب  ندروخ  زا  ار  اهنآ 

289 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هب ّتیلح  دـییقت  هب  هراشا  ات  درک  ع )  ) ّیلع بصن  نامز  هب  دـّیقم  ار  تابّیط  ندومن  لـالح  دـناوخ و  ارف  ع )  ) ّیلع تیـالو  رب  نوچ  یفرط  زا 

دـشابن لالح  ناشماعطا  ماعط و  دشاب و  مارح  اهنآ  اب  طالتخا  هک  دمآ  شیپ  نامگ  نیا  دوبن  یتیالو  باتک  لها  يارب  نوچ  دـشاب و  تیالو 
ناملـسم دننکیم  لوبق  ار  يرهاظ  توعد  دنهدیم و  تبـسن  دوخ  هب  ار  یهلا  نید  کی  یتقو  باتک  لها  اریز  درک ، یفن  ار  مهو  نیا  سپ 

ّتیلح نوچ  و  دنوشیم ، تیاده  دّعتسم  نانآ  ماعطا  ماعط و  لکا  اهنآ و  طالتخا  اب  و  دنوشیمن ، جراخ  مالسا  زا  رهاظ  بسح  هب  دنتسه و 
هلمج و  داد . رییغت  ار  بولـسا  تسا  رمالا  سفن  بسح  رب  تیالو و  رب  فّقوتم  هک  تابّیط  ّتیلح  تسا و  رهاظ  بسح  هب  اهنآ  ماعطا  ماعط و 

. دشابن تیالو  هب  دّیقم  هکنیا  ات  دشاب  دّیقم  دیق و  عومجم  رب  فطع  ات  دروآ  هّیمسا 
ّیلع تیالو  هب  دّیقم  شندوب  لالح  هک  تسا  تابّیط  رب  فطع  دندرک ، ظفح  اهیگتـسیاشان  زا  ار  ناشدوخ  هک  ینانز  ینعی  ُتانَـصْحُْملا  َو 
ّتیلح هب  هنصحم  نانز  هنوگنآ  زورما  ینعی  دومن ، دّیقم  نامیا  و  اهیگتـسیاشان ) زا  يراددوخ   ) ناصحا فصو  هب  ار  نانآ  اذل  تسا و  (ع )

290 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . هدش  لالح  امش  رب  یعقاو 
تـسیاشان ياـهراک  رب  مادـقا  هک  یناـنز  نازینک و  زا  ناـنآ  زا  ریغ  اریز  تسین ، هتـسیاش  امـش  رب  هنمؤـم ، ناـنز  زا  ریغ  ینعی  ِتاـنِمْؤُْملا  َنِم 

. دنتسین لالح  عقاو  رمالا و  سفن  یف  نامیا و  تبسن  بسح  رب  یلو  دنتسه  لالح  مالسا ، رهاظ  بسح  رب  هچ  رگا  دننکیم 
. دندرک ظفح  تسیاشان  ياهراک  زا  ار  ناشدوخ  هک  ینانز  ینعی  ُتانَصْحُْملا  َو 

تمرح هیآ  اب  هیآ  نیا  هکنیا  رد  نینچمه  و  تسا ، فلتخم  باتک  لها  زا  نانز  حاکن  رد  لاوقا  رابخا و  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َباـتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم 
ای مئاد  دقع  دروم  رد  زین  تسا و  دوجوم  فالتخا  نآ  ندوبن  خسن  ای  هیآ ، ندوب  خـسان  ای  رفاک  نانز  نتفرگ  تمرح  كرـشم و  نانز  حاکن 

. دراد دوجو  رظن  فالتخا  عّتمت  دقع 
مارح ارنآ  مارح  دینادب و  لالح  ارنآ  لالح  سپ  تسا ، نآرق  رخآ  لوزن  تهج  زا  هدـئام  هروس  هک  « 1  » هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  لوق  هّتبلا 
اریز تسا ، عّتمت  لاحب  ّتیلح  دییقت  هب  رعـشم  َّنُهَروُجُأ  َّنُهوُُمْتیَتآ  اذِإ  یلاعت : يادخ  لوق  و  دـنکیم . یفن  ار  هیآ  نآ  ندوب  خوسنم  دـینادب 

. تسا رتروهشم  رتشیب و  هعتم  ياهنز  رهم  رد  دزم  رجا و  لامعتسا 
عقاو رابتعا  هب  تسا  نآ  دییقت  ای  تسا  ندوب  لالح  هجو  نایب  ای  دننک  ظفح  ناهنپ  اراکـشآ و  يانز  زا  ار  ناشدوخ  هک  یلاح  رد  َنِینِـصُْحم 

. مالسا رهاظ  رابتعا  هب  هن 
. دننکیم انز  اراکشآ  هک  یناسک  زا  ریغ  ینعی  تسا  لاح  زا  دعب  لاح  َنیِِحفاسُم  َْریَغ 
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. تسا ناسکی  ثنؤم  رّکذم و  رد  تسا و  تسود  ینعم  هب  ندخ  عمج  نادخا  دنریگن . قیفر  یناهنپ  ینعی  ٍنادْخَأ  يِذِخَّتُم  َو ال 
لالحا نید و  لامکا  دناوخ و  ارف  تیالو  رب  ار  مدرم  دنوادخ  نوچ  و 

__________________________________________________

ص 13. یفاصلا 1 : ریسفت  ( 1)
291 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: دومرف سپ  دنک ، رکذ  ار  تیالو  فلاخم  لاح  هک  دش  نیا  بسانم  ماقم  تخاس  ّقلعم  نآ  رب  ار  تابّیط 
هدش دراو  رابخا  رد  هک  هچنآ  و  دزروب . رفک  دنک و  يراددوخ  يولو  ّصاخ  تعیب  و  ع )  ) ّیلع تیالو  لوبق  زا  هک  ره  ِنامیِْإلِاب  ْرُفْکَی  ْنَم  َو 

فالخ رب  يرما  ندروآ  ای  اـهلمع ، همه  كرت  اـی  تسا ، هدرک  رارقا  نآ  هب  شتعیب  رد  هک  یلمع  كرت  اـی  زاـمن ، كرت  هب  ریـسفت  زا  تسا 
. تسا رابخا  ضعب  رد  هکنانچ  درادن  دشاب  تیالو  دوصقم  هکنیا  اب  یتافانم  تسا و  تیالو  عورف  ریسفت  اهنیا  همه  ّقح ،

. تسا تیالو  نامه  تسا  لوبق  بجوم  هک  هچنآ  نوچ  دوشیم ، هابت  هداد  ماجنا  مالسا  رد  هک  ار  یلمع  ُُهلَمَع  َِطبَح  ْدَقَف 
. درادن شزرا  هک  تسا ، هدرک  فرص  يزیچ  رد  ار  شتعاضب  اریز  تسا ، ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  وا  َنیِرِساْخلا و  َنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُه  َو 

291 ص :  هیآ 6 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ْنِإ َو  ِْنیَبْعَْکلا  َیلِإ  ْمُکَلُجْرَأ  َو  ْمُکِـسُؤُِرب  اوُحَْـسما  َو  ِِقفارَْملا  َیلِإ  ْمُکَیِدـْیَأ  َو  ْمُکَهوُجُو  اُولِـسْغاَف  ِةـالَّصلا  َیلِإ  ُْمتُْمق  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
ًابِّیَط ًادیِعَـص  اوُمَّمَیَتَف  ًءام  اوُدَِجت  ْمَلَف  َءاسِّنلا  ُُمتْـسَمال  َْوأ  ِِطئاْغلا  َنِم  ْمُْکنِم  ٌدَـحَأ  َءاج  َْوأ  ٍرَفَـس  یلَع  َْوأ  یـضْرَم  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو  اوُرَّهَّطاَف  ًاُبنُج  ُْمْتنُک 
(6  ) َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ْمُْکیَلَع  ُهَتَمِْعن  َِّمُتِیل  َو  ْمُکَرِّهَُطِیل  ُدیُِری  ْنِکل  َو  ٍجَرَح  ْنِم  ْمُْکیَلَع  َلَعْجَِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  ام  ُْهنِم  ْمُکیِْدیَأ  َو  ْمُکِهوُجُِوب  اوُحَْسماَف 

291 ص :  همجرت ..... :

دینک و حسم  اپ  یگدمآرب  ات  ار  اهاپ  رس و  دییوشب و  جنرآ )  ) قفرم ات  ار  اهتسد  تروص و  دیزیخرب  زامن  يارب  دیهاوخ  نوچ  نامیا  لها  يا 
ترـشابم نانز  اب  ای  دـشاب  هداد  تسد  یتجاح  ياضق  ار  امـش  زا  یکی  اـی  دیـشاب  رفاـسم  اـی  راـمیب  رگا  دـیوش و  هزیکاـپ  دـیتسه  بنج  رگا 
هنوگچیه ادخ  دینک  حسم  ار  اهتـسد  تروص و  كاخ  نآ  هب  دـینک  مّمیت  هزیکاپ  كاپ و  كاخ  هب  تروص  نیا  رد  دـیباین  بآ  دـیاهدرک و 

ياجب وا  رکـش  هک  دشاب  دنادرگ . مامت  امـش  رب  ار  تمعن  دنک و  هزیکاپ  ار  امـش  ات  دـهاوخیم  نکل  داد و  دـهاوخن  رارق  امـش  يارب  یتخس 
. دیروآ

292 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

292 ص :  ریسفت ..... :

. دیراد ّصاخ  ای  ّماع  نامیا  هک  یناسک  يا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
. دیراد اپرب  ار  زامن  هک  دیدرک  هدارا  رگا  ای  تسا ، ربخ  رد  هکنانچ  دیتساخرب  باوخ  زا  هاگ  ره  ینعی  ِةالَّصلا  َیلِإ  ُْمتُْمق  اذِإ 

هک دش  هداد  حیـضوت  هراب  نیا  رد  ءاسن  هروس  رد  ِْنیَبْعَْکلا  َیلِإ  ْمُکَلُجْرَأ  َو  ْمُکِـسُؤُِرب  اوُحَْـسما  َو  ِِقفارَْملا  َیلِإ  ْمُکَیِْدیَأ  َو  ْمُکَهوُجُو  اُولِـسْغاَف 
. داد میمعت  نطاب  رهاظ و  نورب و  نورد و  هب  ار  هیآ  ءازجا  ریاس  لسغ و  ةالص و  دیاب 
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تـشگنا هک  رادـقم  نآ  هناچ و  رخآ  اـت  تسا  یناـشیپ  رد  وم  هاگنتـسر  زا  نآ  دوشیم و  ورب  ور  نآ  اـب  ناـسنا  هک  تسا  يزیچ  هجو »  » اـّما
. تسین تروص  زا  نآ  زا  رتدایز  و  دنزیم ، رود  نآ  هب  یطسو  تصش و 

هک يرادقم  نآ  اریز  درک ، طابنتسا  تروص  ناونع  دوخ  زا  تسا  نکمم  دیناسر  تروص  ياهوم  ریزب  وضو  رد  اربآ  تسین  بجاو  هکنیا  و 
هک تسا  صوصخم  وضع  مسا  دـی »  » تسا و هدـش  هدیـشوپ  وم  ریز  رد  هک  یتسوپ  هن  وم  رهاظ  دوشیم  لصاح  ههجاوم  یئورب و  ور  نآ  اب 
ارنآ اذل  دراد و  نایب  دـیدحت و  هب  جایتحا  نیا  رب  انب  تسد ، دـنب  زا  رتنیئاپ  رب  و  جـنرآ ، زا  رتنیئاپ  رب  فتک و  زا  رتنیئاپ  رب  دوشیم  قالطا 
نیا هب  هیآ  نیا  هب  کّسمت  سپ  نتـسش ، ياهتنا  هن  تسا  وشتـسش  ّلـحم  ياـهتنا  يارب  یلا »  » ظـفل سپ  ِِقفارَْملا  َیلِإ  دومرف : دومن و  دـیدحت 

دناهداد ماجنا  ۀـماع  هکنانچ  نتـسش  ياهتنا  رب  لالدتـسا  دروم  رد  یلو  تسا  تسرد  تسا  وشتـسش  لـحم  ياـهتنا  يارب  یلا »  » هک لاـمتحا 
. تسا لالدتسا  قیرط  زا  جراخ 

دناهدرک . تباث  ار  ضیعبت  ۀماع  زا  يرایسب  و  تسا ، هدیسر  امب  باتک  لها  زا  هکنانچ  تسا  ضیعبت  يارب  ءاب »  » و
293 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رب فطع  زاوج  اب  مکهوجو »  » رب نآ  فطع  و  تسا ، مکـسوءر »  » ّلحم رب  فطع  بصن  اب  تسا و  مکـسوءر »  » رب فطع  ّرج  اـب  ْمُکَلُجْرَأ  َو 
. تسا نایب  هب  جاتحم  هیآ  يازجا  ریاس  دننام  تسا  لمجم  لمتحم و  فطع  نیا  رد  هک  تسا  نیا  تیاهن  تسا . دعب  تیاهن  رد  مکسوءر » »
وا بصن  رب  لوسر  ادـخ و  هک  تسا  یـسک  نآرق  نّیبم  هکلب  تسا ، حّـجرم  الب  حـیجرت  مزلتـسم  نوچ  تسین  نآرق  هدـننک  ناـیب  اـم  يأر  و 

رتمک نامحر  تفالخ  نآرق و  نایب  يارب  یناسنا  صخش  ندرک  بصن  اریز  دنـشاب ، هدرک  بصن  ارنآ  ۀماع  هک  یـسک  هن  دناهدرک ، حیرـصت 
. تسین ماوع  تسد  هب  هدش  هتخاس  هلاسوگ  زا  رتمک  ای  تسین  مدرم  تدابع  يارب  اهتب  بصن  زا 

لوسر ادـخ و  بناج  زا  هک  نانآ  تسا ، هدـش  نایب  ام  هّمئا  بناج  زا  تسا و  هدیـسر  امب  لیـصفت  روط  هب  نآ  تیفیک  و  ءوضو »  » لیـصفت و 
. تسین اجنیا  رد  لیصفت  هب  یجایتحا  دناهداد و  لیصفت  ارنآ  اهقف  تسا و  هدش  نانآ  تفالخ  رب  ّصن 

ًادیِعَـص اوُمَّمَیَتَف  ًءام  اوُدَِجت  ْمَلَف  َءاسِّنلا  ُُمتْـسَمال  َْوأ  ِِطئاْغلا  َنِم  ْمُْکنِم  ٌدَحَأ  َءاج  َْوأ  ٍرَفَـس  یلَع  َْوأ  یـضْرَم  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو  اوُرَّهَّطاَف  ًاُبنُج  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو 
سپ تشذـگ  ءاـسن  هروس  رد  لیـصفت  روط  هب  هیآ  حرـش  و  دـینک ، مّمیت  كاـپ  كاـخ  زا  ینعی  ُْهنِم  ْمُکیِدـْیَأ  َو  ْمُکِهوُـجُِوب  اوُحَْـسماَف  ًاـبِّیَط 

. تسین رارکت  هب  یجایتحا 
نید رد  امش  رب  ات  دنکب  مّمیت  لسغ و  هب  رما  دهاوخیمن  دنوادخ  ینعی  تسا  فوذحم  دیری »  » لوعفم ٍجَرَح  ْنِم  ْمُْکیَلَع  َلَعْجَِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  ام 

. مّمیت حیرشت  هجو  نایب  يارب  تسا  فانیتسا  نآ  تسا و  لوعفم  نآ  دعب  ام  تسا و  تیوقت  يارب  لعجیل »  » مال ای  دهد  رارق  جرح 
ار امـش  بآ ، هلیـسو  هب  يرهاظ  ياضعا  لسغ  اب  و  شلها ، دزن  هبوت  اب  ینطاب  ياضعا  لـسغ  اـب  دـهاوخیم  نکیل  ْمُکَرِّهَُطِیل و  ُدـیُِری  ْنِکل  َو 
سوفن و میداقم  رب  ّتلذ  كاخ  ندرک  دنلب  زجع و  تنکـسم و  يراوخ و  راهظا  ببـس  هب  دشن  رّـسیم  امـش  يارب  رگا  سپ  دـنادرگ . هزیکاپ 

294 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رب  هک  ار  هچنآ   ) ناتنادبا
هدامآ تسا ، مالـسا  تمعن  لامک  مامت و  نآ  هک  يولو  تعیب  هبوت و  لوبق  يارب  ار  امـش  هکنیا  يارب  و  دشابیم .) مّدقم  ناتیاهندب  سوفن و 

. تشذگ هکنانچ  دنک .
مامت امـش  رب  تسا ، ع )  ) ّیلع اب  تعیب  تیالو و  هک  نآ  مّمتم  ببـس  هب  تسا ، مالـسا  زا  ترابع  هک  ار  تمعن  هکنیا  اـت  ْمُْکیَلَع  ُهَتَمِْعن  َِّمُتِیل  َو 

. دنادرگ
مالسا یبلاق  ماکحا  زا  ترابع  هک  ار  تمعن  هک  هنوگ  نیدب  دیروآ  ياجب  ار  معنم  رکـش  تمعن ، ندش  مامت  زا  سپ  دیاش  َنوُرُکْـشَت  ْمُکَّلََعل 

هک هّتبلا  و  دنکیم ، تشگزاب  زین  وا  هب  تسا و  هدش  رداص  لقع  ترـضح  زا  هک  دینک  فرـص  شدوخ  هجو  رد  تسا  نامیا  یبلق  ماکحا  و 
. توکلم يوس  هب  نآ  رد  ندرک  زاب  بلق و  رد  نامیا  لوخد  ببس  هب  رگم  دوشیمن  لصاح  شدوخ  هجو  رد  نآ  فرص  تمعن و  رکش 

294 ص :  هیآ 7 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]
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هراشا

(7  ) ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  انْعَطَأ  َو  انْعِمَس  ُْمْتُلق  ْذِإ  ِِهب  ْمُکَقَثاو  يِذَّلا  ُهَقاثیِم  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َۀَمِْعن  اوُرُکْذا  َو 

294 ص :  همجرت ..... :

وت رما  دیتفگ  هک  هاگنآ  دینک ) وا  رما  تعاطا  هک   ) درک راوتسا  امش  اب  هک  ار  وا  دهع  تشاد و  ینازرا  امش  هب  هک  ار  ادخ  تمعن  دینک  دای  و 
. تسا هاگآ  امش  ینورد  ياههشیدنا  یبلق و  تاّین  هب  ادخ  هک  دیسرتب  ادخ  زا  سپ  میتفرگ  شیپ  وت  تعاطا  میدینش و  ار 

294 ص :  ریسفت ..... :

هک ار  مالـسا  ای  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  دیرآ  دایب  ناتیگزیکاپ  نیح  رد  ینعی  تسا  اومّمیت »  » رب فطع  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َۀَـمِْعن  اوُرُکْذا  َو 
نآ طورـش  هکنیا  ات  دوشیم  لصاح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تعیب  اب  هک  ار  مالـسا  ای  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  اب  تعیب  نآ 

ینعم نیا  دیـشاب . دنکیم ، یهن  رما و  هک  يزیچ  ره  رد  وا  تاشیامرف  وریپ  دیاب  دینک و  ربمایپ  تفلاخم  دیابن  هک  دـشاب  امـش  دای  رد  تمعن 
295 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رد 

هّللا یّلـص  دّمحم  اب  تعیب  دوصقم  رگا  یلو  دـش ، هتفرگ  اهنآ  زا  مخ  ریدـغ  رد  هک  دـشاب  ینامیپ  نامه  قاثیم  زا  دوصقم  هک  تسا  یتروص 
لصا وا  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  دارم  ای  تسا  هدش  لصاح  تعیب  ببس  هب  هک  دوشیم  مالسا  تمعن  زا  دارم  دشاب  هلآ  هیلع و 

. تسا نامیا  تمعن  لصا  ع )  ) ّیلع هکنانچ  تسا  مالسا  تمعن 
ع)  ) ّیلع اب  و  دـینکن ، شومارف  تسب  امـش  اب  مخ  ریدـغ  رد  ع )  ) ّیلع دروم  رد  هک  ار  یمکحم  نامیپ  دـهع و  نآ  ِِهب  ْمُکَقَثاو  يِذَّلا  ُهَقاثیِم  َو 
رد وا  لوق  هب  دـینکن و  شومارف  ات  دـینکن  ربمایپ  لوق  تفلاخم  هک  دـیتسب  مکحم  قیثو و  دـهع  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دـیزرون ، تفلاخم 

. تسا هدش  تیاور  دهع ) اب  تفلاخم   ) لّوا ینعم  دیزرون . تفلاخم  ع )  ) ّیلع هراب 
تسا نیا  مّود  ینعم  رب  انب  یلو  تسا ، لّوا  ینعم  رب  انب  موهفم  نیا  میدینش ، ع )  ) ّیلع هراب  رد  ار  وت  لوق  دیتفگ  هک  یماگنه  انْعِمَـس  ُْمْتُلق  ْذِإ 

. میدینش مینکن ، تفلاخم  هک  يدوب  هدرک  ام  اب  هک  یطرش  هک 
. میدرک تعاطا  ار  وت  ای  و  ع )  ) ّیلع انْعَطَأ  َو 

. دیسرتب ادخ  زا  ع ،)  ) ّیلع اب  تفلاخم  ببس  هب  وا  نامیپ  ضقن  تمعن و  ندرک  شومارف  دروم  رد  َهَّللا  اوُقَّتا  َو 
. امش ياهراک  هب  دسرب  هچ  ات  دنادیم  ار  امش  ياهضرغ  اهتّین و  ادخ  هک  ِروُدُّصلا  ِتاِذب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ 

295 ص :  هیآ 8 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َهَّللا َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  يْوقَّتِلل  ُبَْرقَأ  َوُه  اُولِدْعا  اُولِدْعَت  َّالَأ  یلَع  ٍمْوَق  ُنآَنَش  ْمُکَّنَمِرْجَی  َو ال  ِطْسِْقلِاب  َءادَهُش  ِهَِّلل  َنیِماَّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
(8  ) َنُولَمْعَت اِمب  ٌرِیبَخ 

295 ص :  همجرت ..... :

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1205 

http://www.ghaemiyeh.com


زا هک  درادب  نآ  رب  یهورگ  توادع  دیابن  ار  امش  هّتبلا  دیـشاب و  یتسرد  تلادع و  یتسار و  هاوگ  هدوب ، راوتـسا  ادخ  هار  رد  نامیا  لها  يا 
تسا  رتکیدزن  يوقت  هب  لدع  هک  دینک  تلادع  دیور  نوریب  لدع  قیرط 

296 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هاگآ  دینکیم  هچ  ره  هب  هّتبلا  ادخ  هک  دیسرتب  ادخ  زا  و 

296 ص :  ریسفت ..... :

یجک زا  زین  ار  نارگید  دنـشاب و  میقتـسم  هک  تسا  ناگدـنروآ  نامیا  هب  شرافـس  ِطْسِْقلِاب  َءادَهُـش  ِهَِّلل  َنیِماَّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
تداهش لمح  ظفح و  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هک  تقونآ  صوصخب  دش . نایب  احورـشم  نداد  یهاوگ  دروم  رد  هکنانچ  دنروآرد 

. تسا نیمه  دوصقم  نوچ  دبلطیم ، یهاوگ  اهنآ  زا  ع )  ) ّیلع هک  یتقو  اصوصخ  دنکیم  شرافس  هیصوت و  تداهش  يادا  نیح  و 
. امش اب  یهورگ  ینمشد  ای  یهورگ ، اب  امش  ینمشد  ینعی  ٍمْوَق  ُنآَنَش  ْمُکَّنَمِرْجَی  َو ال 

ّیلع نیفلاخم  زا  سرت  تهج  زا  دینک  نامتک  ای  دیهد  رییغت  ارنآ  هکنیا  هب  دینکن  تلادع  تداهـش  يادا  رد  ات  دوشن  بجوم  اُولِدـْعَت  اَّلَأ  یلَع 
(. ع  ) ّیلع نیقفاوم  اب  هنیک  تهج  زا  ای  (ع )

. دیهدن رییغت  دینکن و  نامتک  ار  نآ  دیسرتب و  ادخ  زا  تاداهش  رد  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  يْوقَّتِلل  ُبَْرقَأ  َوُه  اُولِدْعا 
. دهدیم ازج  امش  هب  ناتلمع  بسح  رب  تسا و  هاگآ  دینکیم  لمع  هچنآ  هب  ادخ  هک  َنُولَمْعَت  اِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا  َّنِإ 

296 ص :  هیآ 9 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(9  ) ٌمیِظَع ٌرْجَأ  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو 

296 ص :  همجرت ..... :

. تسا هدومرف  میظع  رجا  شزرمآ و  هدعو  دندش  راکوکین  دناهدروآ و  نامیا  هک  نانآ  هب  ادخ 

296 ص :  ریسفت ..... :

هّللا یّلـص  دّـمحم  اب  تعیب  هک  تسا  یتلاح  نآ  ناـمیا  زا  دوصقم  تسا ، لوق  ینعم  هب  نآ  اریز  تسا ، دـعو »  » يارب لوعفم  ّلـحم  رد  هلمج 
تسا و ع )  ) ّیلع اب  تعیب  نامیا  زا  دوصقم  هکنیا  اـی  تسا ، ع )  ) ّیلع اـب  تعیب  حـلاص  لـمع  زا  دوصقم  و  دـشاب ، هدـش  لـصاح  هلآ  هیلع و 

. تسا تعیب  قبط  رب  ندرک  لمع  حلاص  لمع  زا  دوصقم 
297 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

297 ص :  هیآ 10 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا
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(10  ) ِمیِحَْجلا ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو 

297 ص :  همجرت ..... :

. دوب دنهاوخ  مّنهج  لها  اهنآ  دندرک  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  دندش و  رفاک  هک  نانآ  و 

297 ص :  ریسفت ..... :

. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تعیب  هب  ای  دندش  رفاک  ع )  ) ّیلع تعیب  هب  هکیناسک  اوُرَفَک و  َنیِذَّلا  َو 
. دندرک بیذکت  تسا ، ع )  ) ّیلع هک  ار  تایآ  نآ  لصا  اِنتایِآب و  اُوبَّذَک  َو 

نیا هب  هراشا  يارب  تسادخ و  نأش  نآ  هکنانچ  درک  عمج  دیعو  هدعو و  نیب  هیآ  ود  نیا  رد  دنخزود ، لها  نانآ  ِمیِحَْجلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ 
هّیمسا هلمج  داد و  رییغت  ار  بولسا  تسا  ضرعلاب  دوصقم  راکدب  يازج  و  تسا ، تاّذلاب  دوصقم  میقتسم و  نمؤم  يارب  رجا  ترفغم و  هک 

. تساهنآ راکدب  تاذ  مزاول  زا  هک  ایوگ  ناراکدب  يارب  ازج  هک  دنکب  نیا  رب  تلالد  ات  دروآ 

297 ص :  هیآ 11 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ِلَّکَوَتَْیلَف ِهَّللا  یَلَع  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ْمُْکنَع  ْمُهَیِدـْیَأ  َّفَکَف  ْمُهَیِدـْیَأ  ْمُْکَیلِإ  اوُطُْـسبَی  ْنَأ  ٌمْوَق  َّمَه  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
(11  ) َنُونِمْؤُْملا

297 ص :  همجرت ..... :

امـش زا  ار  اهنآ  متـس  تسد  ادـخ  دـنبای و  تسد  امـش  رب  هک  دنتـشامگ  تّمه  یهورگ  هک  هاگنآ  دـیرآ  دایب  ار  ادـخ  تمعن  نامیا  لها  يا 
. دننک لّکوت  ادخ  رب  اهنت  نامیا  لها  هک  دیاب  قلخ و  زا  هن  دیسرتب  ادخ  زا  سپ  درک  هاتوک 

298 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

298 ص :  ریسفت ..... :

ینایرکشل هکئالم و  ددم  لیبق  زا  داد  امـش  هب  مالـسا  ببـس  هب  ادخ  هک  ار  یتمعن  نانمؤم  يا  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
. دیرآ دای  هب  ار  شریشمش ، و  ع )  ) ّیلع تردق  ای  دیدیدیمن ، ار  اهنآ  هک 

لبق هّکم  رد  هک  ار  یتمعن  نامه  ینعی  هّللا » ۀمعن   » هملک رابتعاب  تسا  نآ  فرظ  ای  هّللا » ۀمعن   » زا لدب  ْمُهَیِْدیَأ  ْمُْکَیلِإ  اوُطُْسبَی  ْنَأ  ٌمْوَق  َّمَه  ْذِإ 
. دندوشگ امش  رب  متس  تهج  ار  ناشیاهتسد  هک  میداد  امش  هب  قدنخ ، رد  ای  دحا ، رد  ای  ردب ، رد  ای  ترجه ، زا 

ات ار  مالسا  فرش  دیروآ  دایب  سپ  درک  هاتوک  امش  زا  ار  ناشیاهتسد  ادخ  ع )  ) ّیلع ببس  هب  ای  امش ، مالسا  ببـس  هب  ْمُْکنَع  ْمُهَیِْدیَأ  َّفَکَف 
زا دعب  سپ  دیرآ  دایب  ار  ع )  ) ّیلع نأش  هکنیا  ای  دـیزرون  تفلاخم  وا  اب  ع )  ) ّیلع هراب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لوق  كرت  اب  هکنیا 

. دینکن تفلاخم  وا  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تافو 
. دیسرتن وا  ریغ  زا  و  دیسرتب ، ادخ  زا  ع )  ) ّیلع اب  تفلاخم  تمعن و  نایسن  رد  َهَّللا و  اوُقَّتا  َو 
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تافتلا تهج  هب  ریمـض  ياج  رهاظ  مسا  ندروآ  دنـسرتن  وا  زا  زج  و  دننکن ، ادخ  ریغ  رب  دامتعا  نانمؤم  سپ  َنُونِمْؤُْملا  ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  َو 
. تسا وا  هب  لّکوت  هک  دشاب  يزیچ  نایب  ات  تسا  تبیغ  هب  « 1  » باطخ زا 

298 ص :  هیآ 12 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َو ِیلُـسُِرب  ُْمْتنَمآ  َو  َةاکَّزلا  ُُمْتیَتآ  َو  َةالَّصلا  ُُمتْمَقَأ  ِْنَئل  ْمُکَعَم  یِّنِإ  ُهَّللا  َلاق  َو  ًابیِقَن  َرَـشَع  ْیَْنثا  ُمُْهنِم  اْنثََعب  َو  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  َقاثیِم  ُهَّللا  َذَخَأ  ْدََقل  َو 
ْدَقَف ْمُْکنِم  َِکلذ  َدَْعب  َرَفَک  ْنَمَف  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُکَّنَلِخْدَُأل  َو  ْمُِکتائِّیَس  ْمُْکنَع  َّنَرِّفَکَُأل  ًانَسَح  ًاضْرَق  َهَّللا  ُُمتْضَْرقَأ  َو  ْمُهوُُمتْرَّزَع 

(12  ) ِلِیبَّسلا َءاوَس  َّلَض 
__________________________________________________

هک اولّکوتی  لعف  نونمؤم و  رهاظ  مسا  ددرگ  مولعم  نآ  تّلع  لّکوت و  عوضوم  هکنیا  رطاخ  هب  یلو  اولّکوت . هّللا  یلع  و  تفگ : ناوتیم  ( 1)
. تسا هدمآ  تسا ، بیاغ  عراضم 

299 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

299 ص :  همجرت ..... :

ینب هب  ادـخ  و  دنـشاب ) یطبـس  ره  ياوشیپ  هک   ) میتخیگنارب اهنآ  نایم  زا  تسرپرـس ، هدزاود  تفرگ و  دـهع  لیئارـسا  ینب  زا  ادـخ  اـنامه  و 
يرای ار  نانآ  دیروآ و  نامیا  نم  ناگداتسرف  رب  دیهدب و  تاکز  دیراد و  ياپب  زامن  هاگ  ره  میامـش  اب  لاح  ره  رد  نم  هک  تفگ  لیئارـسا 
اهرهن شناتخرد  ریز  هک  منادرگ  لخاد  یتشهب  رد  ار  امـش  مزرمایب و  ار  امـش  ناهانگ  تروص  نیا  رد  دـیهد  وکین  ضرق  ار  ادـخ  دـینک و 

. تسا هداتفا  رود  تسار  هار  زا  تخس  دوش  رفاک  ادخ  دهع  زا  سپ  امش  زا  سک  ره  سپ  تسا  يراج 

299 ص :  ریسفت ..... :

گرزب و يارب  اـهنآ  زا  نتفرگ  ناـمیپ  تهج  زا  تسا  هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلـص  دّـمحم  تـّما  زا  هیاـنک  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  َقاـثیِم  ُهَّللا  َذَـخَأ  ْدََـقل  َو 
. تسا ع )  ) ّیلع هک  ناشرتمهم 

. میتخیگنارب اهنآ  زا  اوشیپ  گرزب و  هدزاود  ًابیِقَن و  َرَشَع  ْیَْنثا  ُمُْهنِم  اْنثََعب  َو 
. منکیم هدهاشم  دیهدیم ، ماجنا  هک  ار  يراک  ره  نم  تفگ  ادخ  ْمُکَعَم و  یِّنِإ  ُهَّللا  َلاق  َو 

. ددرگ هماقا  ناتزامن  ع )  ) ۀّمئا ناگرزب و  هب  نآ  لصو  ببس  هب  رگا  َةالَّصلا  ُُمتْمَقَأ  ِْنَئل 
. دیزاس هیکزت  ار  دوخ  ع )  ) ناراوگرزب نآ  يرادربنامرف  زا  تفلاخم  هب  ناتیاوق  لیم  زا  یّتح  زیچ  ره  زا  رگا  َةاکَّزلا و  ُُمْتیَتآ  َو 

. تساهنآ زا  ع )  ) ءابقن هک  ینالوسر  دیرآ . نامیا  مناربمایپ  هب  ِیلُسُِرب و  ُْمْتنَمآ  َو 
. دینک تیوقت  يرای و  ار  نانآ  ْمُهوُُمتْرَّزَع و  َو 

هلیـسو هب  هکنیا  هب  اوق  لصا  زا  ادـخ و  هار  رد  نآ  ندرک  قافنا  ببـس  هب  لام  لصا  زا  دـیزادرپب  وکین  ضرق  ًانَـسَح و  ًاـضْرَق  َهَّللا  ُُمتْـضَْرقَأ  َو 
تسا . لام  لصا  زا  ضرق  و  تسا ، ریغ  ّقح  هک  تسا  لام  يدایز  تاکز  نوچ  دینک ، فیعضت  ارنآ  تاضایر  تادابع و 

300 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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. مناشوپیم هتبلا  ار  امش  ياهیدب  امش ، نداد  ضرق  امش و  نداد  تاکز  ببس  هب  ْمُِکتائِّیَس  ْمُْکنَع  َّنَرِّفَکَُأل 
يراج شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  یئاهتشهب  رد  ار  امـش  يرای ، نامیا و  زامن و  ببـس  هب  ُراْهنَْألا و  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُکَّنَلِخْدُأـَل  َو 

. منکیم دراو  تسا ،
. دزروب رفک  زاب  هداد ، نآ  رب  هدعو  هتسب و  ناگرزب )  ) ابقن اب  هک  يدهع  نامیپ و  زا  دعب  هک  ره  َِکلذ و  َدَْعب  َرَفَک  ْنَمَف 

اب هک  يدـهع  هب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تّما  يا  دـیروآ  دایب  سپ  تسا ، هدـش  هارمگ  تسار  هار  زا  ِلِیبَّسلا  َءاوَس  َّلَض  ْدَـقَف  ْمُْکنِم 
. دیوشن رفاک  دهع  نامیپ و  زا  دعب  دینک و  افو  دیتسب ، یلع 

300 ص :  هیآ 13 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ْمُْهنِم ٍۀَِنئاخ  یلَع  ُِعلَّطَت  ُلاَزت  َو ال  ِِهب  اوُرِّکُذ  اَّمِم  اظَح  اوُسَن  َو  ِهِعِضاوَم  ْنَع  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی  ًۀَیِساق  ْمَُهبُوُلق  اْنلَعَج  َو  ْمُهاَّنََعل  ْمُهَقاثیِم  ْمِهِـضْقَن  اِمبَف 
(13  ) َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ْحَفْصا  َو  ْمُْهنَع  ُفْعاَف  ْمُْهنِم  ًالِیلَق  َّالِإ 

300 ص :  همجرت ..... :

تاملک درکن  رثا  اهنآ  رد  هظعوم  هک  میدـینادرگ  تخـس  ار  ناـشیاهلد  میدرک و  تنعل  ار  ناـنآ  دنتـسکش  ناـمیپ  لیئارـسا  ینب  نوچ  سپ 
مئاد دنداد و  تسد  زا  ار  یگرزب  بیـصن  تاروت ) رد   ) دش هداد  اهنآ  هب  هک  تاملک  نآ  هرهب  زا  دـندادیم و  رییغت  دوخ  ياج  زا  ار  يادـخ 
وفع ار  ناشدـب  راک  رذـگرد و  اهنآ  زا  وت  دـنراکوکین ، نامیا و  اب  هک  اهنآ  زا  یلیلق  زج  يوشیم  عّلطم  موق  نآ  یتسردان  يراـکتنایخ و  رب 

. دراد تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  هک  نک 

300 ص :  ریسفت ..... :

. دینکن ضقن  ارنآ  دیروآ و  دایب  ار  دوخ  نامیپ  امش  سپ  میدرک ، ناشتنعل  نامیپ  نتسکش  تّلع  هب  ْمُهاَّنََعل  ْمُهَقاثیِم  ْمِهِضْقَن  اِمبَف 
301 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  درکیمن . رثا  اهنآ  رد  هظعوم  هک  يوحن  هب  میداد  رارق  لد  تخس  ار  اهنآ  ًۀَیِساق و  ْمَُهبُوُلق  اْنلَعَج  َو 
تّما يا  زین  امـش  هکنانچ  دـنزاسیم ، فرحنم  دوخ  ینعم  زا  ار  تاـملک  رّدـقم ، لاؤس  باوج  اـی  تسا  لاـح  ِهِعِـضاوَم  ْنَع  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی 
بیرف درادن ، لقع  هک  ار  یـسک  ات  یئاوسر ، تالیوأت  اب  مه  نآ  درک  دـیهاوخ  فیرحت  ار  تاملک  يدوز  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم 

(. دنتفر نوریب  ع )  ) ّیلع تیالو  زا  دندروخ و  بیرف  دندوب ، نولقعی  اهنآ ال  رثکا  هک  مه  قحلا  . ) دیهد
هک یفالتخا  و  نوفّرحی »  » رب تسا  فطع  نخـس  نیا  دـندرک ، شومارف  نآ  رب  هدـعو  ناـمیپ و  زا  ار  دوخ  هرهب  ِِهب و  اوُرِّکُذ  اَّمِم  اظَح  اوُسَن  َو 

. دیدرگ عقاو  فیرحت )  ) لوا رما  رب  نانآ  رارمتسا  ببس  هب  مّود  رما  هک  تسا  بلطم  نیا  هب  هراشا  يارب  تسا  عراضم  یضام و  رد 
، تساهتنایخ لصا  نآ  هک  تسا  ینکـش  نامیپ  هطـساو  هب  تنایخ  یهاگآ ، نانئاخ  هورگ  هب  هشیمه  وت  ْمُْهنِم و  ٍۀَِنئاخ  یلَع  ُِعلَّطَت  ُلاَزت  َو ال 

هکنیا رب  انب  نئاخ - صخش  ای  راکتنایخ ، هورگ  ینعم  هب  تسا  فصو  ای  ردصم  هنئاخ »  » و تساهتناما . هب  يافو  لصا  نآ  هب  يافو  هکنانچ 
. دشاب هغلابم  يارب  ءات » »

ای مهبولق »  » زا انثتـسا  هک  دراد  لامتحا  و  اهنآ ، زا  یکدنا  زج  دـنراکتنایخ  نانآ  همه  تسا : هتفگ  ایوگ  تسا  موهفم  زا  انثتـسا  ْمُْهنِم  اًلِیلَق  اَّلِإ 
و مهنم » ۀنئاخ   » تفـص دشاب  ریغ »  » ینعم هب  ّالا »  » تسا نکمم  و  اوسن .»  » لعاف زا  ای  نوفّرحی »  » لعاف زا  ای  دشاب ، مهبولق »  » رد هیلا  فاضم  زا 
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ار هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  اذـل  و  دـشاب ، تّما  نیقفانم  لاح  نایب  هدـنادرگرب و  لیئارـسا  ینب  لاح  نایب  زا  ار  مـالک  هک  تسا  لـمتحم 
اهتیاکح اههّصق و  همه  هقیرط  هکنانچ  تّما  زا  دشاب  هیانک  دشاب و  لیئارـسا  ینب  لاح  نایب  دوصقم  هک  تسا  نکمم  و  داد ، رارق  بطاخم 

. تسا نیمه 
حفص ماقتنا و  كرت  وفع  اّما ، دشاب ، نانئاخ  هورگ  روظنم  هک  دنکیم  دییأت  ار  لّوا  ینعم  مه »  » عمج ریمـض  ندروآ  ْحَفْـصا  َو  ْمُْهنَع  ُفْعاَف 

. دوشیم لامعتسا  ینعم  ود  ره  رد  کی  ره  يرگید و  ینعم  رد  کی  ره  یهاگ  تسا ، بلق  زا  نآ  نتخاس  جراخ  اهیدب و  يروآ  دای  كرت 
. دراد تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  َنِینِسْحُْملا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  هک  نکب  ناسحا  اهنآ  هب  هکلب  نکن  فّقوت  حفص  وفع و  رد  تسا  نیا  روظنم  و 

302 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

302 ص :  هیآ 14 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ُهَّللا ُمُُهئِّبَُنی  َفْوَس  َو  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  َءاضْغَْبلا  َو  َةَوادَْعلا  ُمُهَْنَیب  اْنیَرْغَأَف  ِِهب  اوُرِّکُذ  اَّمِم  اظَح  اوُسَنَف  ْمُهَقاثیِم  انْذَـخَأ  يراصَن  اَّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َنِم  َو 
(14  ) َنوُعَنْصَی اُوناک  اِمب 

302 ص :  همجرت ..... :

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  باتک و  وریپ  هک  میتفرگ  نامیپ  دـهع و  اهنآ  زا  میتسه . ع )  ) یـسیع شیک  هب  ام  دـنتفگ  نانآ  زا  یـضعب 
رفیک هب  مه  ام  دـندرپس ) یـشومارف  تسد  هب   ) دـناهداد تسد  زا  ار  یگرزب  بیـصن  دـندش  هداد  دـنپ  لـیجنا  رد  هچنآ  زا  ناـنآ  یلو  دنـشاب 

. میتخورفارب اهنآ  نایم  تمایق  ات  ار  ینمشد  گنج و  شتآ  ناشرادرک 

302 ص :  ریسفت ..... :

هب تّینارـصن  هک  اریز  میتسه  اراصن  دنتفگ  اهنآ  تفگ  هکلب  اراصن ) زا  « ) يراصّنلا نم  و  : » دومرفن هیآ  نیا  رد  يراصَن  اَّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َنِم  َو 
. دنشاب هدرک  تعیب  ّتینارصن  رب  اعقاو  هکنیا  هن  دنتسب  دوخ  هب  ار  تّینارصن  نانیا  دوشیم و  لصاح  ع )  ) یسیع نانیشناج  اب  تعیب  ببس 

ناشناگتشذگ زا  ینعی  دشاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تّما  زا  هیانک  ات  درک  نایب  ار  يراصن  لاح  دوهی  لاح  نایب  زا  سپ  ْمُهَقاثیِم  انْذَخَأ 
. میتفرگ نامیپ  ع ،)  ) یسیع نانیشناج  يارب 

. دندرک شومارف  دوهی  دننام  زین  نانآ  سپ  اوُسَنَف 
. دش ناشفالتخا  ببس  نایسن  سپ  ِِهب  اوُرِّکُذ  اَّمِم  اظَح 

. داد خر  ناشنیب  ینمشد  لاعفا  نآ  ببس  هب  َةَوادَْعلا  ُمُهَْنَیب  اْنیَرْغَأَف 
دوب . ایند  رد  اهنآ  يراوخ  نیمه  هنیک ، رپ  ياهلد  نآ  ببس  هب  َءاضْغَْبلا و  َو 

303 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ناشباذع نامه  هب  و  دهدیم ، ربخ  اهنآ  هب  ادـخ  يدوزب  دراد ، همادا  ترخآ  ات  هک  َنوُعَنْـصَی  اُوناک  اِمب  ُهَّللا  ُمُُهئِّبَُنی  َفْوَس  َو  ِۀَـمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ 

هک دینک ، شومارف  ار  ع )  ) ّیلع اب  نامیپ  هکنیا  رد  دیوش  اهنآ  لثم  هک  دیـشاب  رذح  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تّما  يا  سپ  دـنکیم ،
. دنکیم هذخاؤم  نآ  رب  ار  امش  دنوادخ  مه  ترخآ  رد  دوشیم و  عقاو  ضغب  ینمشد و  امش  نیب  هجیتن  رد 
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303 ص :  هیآ 15 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ٌنِیبُم ٌباتِک  َو  ٌرُون  ِهَّللا  َنِم  ْمُکَءاج  ْدَـق  ٍرِیثَک  ْنَع  اوُفْعَی  َو  ِباتِْکلا  َنِم  َنوُفُْخت  ُْمْتنُک  اَّمِم  ًارِیثَک  ْمَُکل  ُنِّیَُبی  اُنلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدَـق  ِباتِْکلا  َلْهَأ  اـی 
(15)

303 ص :  همجرت ..... :

نایب امش  يارب  دیرادیم  ناهنپ  ار ) لیجنا  تاروت و   ) ینامسآ باتک  زا  هچنآ  زا  يرایـسب  ماکحا  قیاقح و  ات  دمآ  ام  لوسر  باتک  لها  يا 
هب یباتک  گرزب و  یلوسر  میظع و  يرون  امـش  تیاده  يارب  ادـخ  بناج  زا  انامه  درذـگ و  رد  امـش  ياهاطخ  زا  يرایـسب  رـس  زا  دـنک و 

. دمآ راکشآ  تّیناّقح 

303 ص :  ریسفت ..... :

تروص هب  هک  تسا  تّوبن  باتک  باـتک ، زا  روظنم  ِباـتِْکلا  َنِم  َنوُفُْخت  ُْمْتنُک  اَّمِم  ًارِیثَک  ْمَُکل  ُنِّیَُبی  اـُنلوُسَر  ْمُکَءاـج  ْدَـق  ِباـتِْکلا  َلـْهَأ  اـی 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  زا  دـعب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تّما  زا  هیانک  و  تسا ، هدـیدرگ  رهاظ  لیجنا  تاروت و  باتک 

. دندرکیم یفخم  اهنآ  هک  ار  يزیچ  ع )  ) ّیلع ندرک  نایب  زا  تسا  هیانک  و  دنتشاد ، ناهنپ  ار  باتک  زا  يرایسب 
راسگنس نانآ  و  تسا ، هدش  لزان  دوهی  فارشا  زا  هنـصحم  راکانز  نز  درم و  هراب  رد  هیآ ، نیا  هک  تسا  هدش  رکذ  هیآ  لوزن  نأش  هراب  رد 

( راسگنـس  ) مجر ود  نآ  مکح  دومرف : سپ  دندرک ، لاؤس  دروم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  زا  سپ ، دنتـشادن ، تسود  ار  ود  نآ 
زا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  سپ  دوب ، دوهی  ملعا  وا  دنک و  يرواد  ایروص » نبا   » هک دندش  یـضار  دندرک و  عانتما  دوهی  تسا ،

دجـسم رد  يولج  دومن  ود  نآ  مجر  هب  رما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  سپ  تسا ، مجر  نامه  ود  نآ  مکح  یلب  تفگ : وا  درک و  لاؤس  وا 
دندرک . راسگنس  ار  اهنآ  وا 

304 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنکیمن رهاظ  ارنآ  دنکیم و  ضارعا  نآ  زا  ینعی  ٍرِیثَک  ْنَع  اوُفْعَی  َو 

ترـضح ادـخ  ربمایپ  ینعی  درواین ، فطع  تادا  اذـل  و  تسا ، لّوا  هلمج  دـیکأت  يارب  دـق »  » فرح ٌنِیبُم  ٌباـتِک  َو  ٌرُون  ِهَّللا  َنِم  ْمُکَءاـج  ْدَـق 
حـضاو تّوبن  باتک  زا  دوصقم  دـشاب و  تیالو  رون  زا  دوصقم  هک  یتروص  رد  تسا و  نشور  باـتک  رون و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم 

ع)  ) نینمؤملا ریما  رون  زا  دوصقم  رگا  تسا و  تّوبن  تیالو و  بحاص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  اریز  تسا ، دـیکأت  هلمج  نیا  هک  تسا 
دوشیم قّقحم  نآ  ببـس  هب  تلاسر  هک  تسا  يزیچ  مزلتـسم  تلاسر  اریز  تسا ، رهاظ  هلمج  ندوب  دـیکأت  مه  زاب  دـشاب  نآرق  باتک  زا  و 

ّیلو نوؤش  زا  تیالو  هک  یتسناد  اقباس  تسا و  تیالو  نآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  تلاسر  هک  تسا  يزیچ  مزلتـسم  تسا و  باـتک  نآ  هک 
. تسا دحّتم  ع )  ) ّیلع اب  تسا و 

304 ص :  هیآ 16 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا
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(16  ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ْمِهیِدْهَی  َو  ِِهنْذِِإب  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  َو  ِمالَّسلا  َُلبُس  ُهَناوْضِر  َعَبَّتا  ِنَم  ُهَّللا  ِِهب  يِدْهَی 

304 ص :  همجرت ..... :

دروآ و نوریب  هانگ  لهج و  یکیرات  زا  ار  وا  دنک و  تیاده  دیوپ  تمالس  هار  وا  يدونـشخ  اضر و  یپ  زا  هک  ار  سک  ره  باتک  نادب  ادخ 
. دنک يربهر  تسار  هار  هب  دنادرگ و  لخاد  رون  ملع  هب 

304 ص :  ریسفت ..... :

تسا و رهاظ  ددرگیم  رون  هب  ای  باتک  هب  هک  یتروص  رد  ریمـض  ندروآ  درفم  دنکیم . تیادـه  ادـخ  رون ، ای  باتک  نآ  اب  ُهَّللا  ِِهب  يِدـْهَی 
تسین . يزیچ  رون  روهظ  زج  باتک  هک  تسا  نیا  رابتعا  هب  ددرگرب  ود  ره  رون  باتک و  هب  رگا 

305 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: ادخ لوق  رد  نآ  هب  هکنانچ  دنک ، يوریپ  تسا  وا  اب  تعیب  و  ع )  ) ّیلع تیالو  هک  وا  ناوضر  زا  هک  دـنکیم  تیادـه  ارنآ  ُهَناوْضِر  َعَبَّتا  ِنَم 

. دنکیم تیاده  دنک ، تعیب  يولو  تعیب  اب  ع )  ) ّیلع اب  هک  یسک  باتک  ببس  هب  ینعی  تسا  هدش  هراشا  ًانیِد  َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  َو 
. درادیم ینازرا  نانآ  هب  ار  تمالس  ياههار  ای  ادخ ، ياههار  ِمالَّسلا و  َُلبُس 

ملاع یخارف  هک  رون  ملاع  هب  هدرب و  نوریب  تسا ، سفن  هبترم  رد  هک  مکارتم  ياهیکیرات  زا  ار  اهنآ  ِروُّنلا و  َیلِإ  ِتاـُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  َو 
. دناسریم تسا ، حور 

دنکیم تیاده  تسا  ع )  ) ّیلع ینارون  بتارم  نامه  هک  میقتـسم  طارـص  هب  هک  تسوا  نذا  هب  نآ  ٍمیِقَتْـسُم و  ٍطارِـص  یلِإ  ْمِهیِدْهَی  َو  ِِهنْذِِإب 
. تسا یلاعت  يادخ  تخانش  وا  ّتینارون  تخانش  هک 

305 ص :  هیآ 17 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ِیف ْنَم  ُهَّمُأ َو  َو  َمَیْرَم  َْنبا  َحیِـسَْملا  َکـِلُْهی  ْنَأ  َدارَأ  ْنِإ  ًاْئیَـش  ِهَّللا  َنِم  ُکـِلْمَی  ْنَمَف  ْلـُق  َمَیْرَم  ُْنبا  ُحیِـسَْملا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  اُولاـق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدََـقل 
(17  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ام  ُُقلْخَی  امُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  ِهَِّلل  َو  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا 

305 ص :  همجرت ..... :

تردق رهق و  زا  ار  یسک  دناوتیم  تردق  مادک  ربمایپ  يا  وگب  دندش ، رفاک  تسا  میرم  نب  حیسم  نامه  اقّقحم  ادخ  دنتفگ  هک  نانآ  انامه 
ریذپ انف  هچ  ره  هک  دینادب  سپ   ) دنادرگ كاله  ار  همه  تسا  نیمز  يور  رد  هک  ره  میرم و  میرم و  نب  یسیع  دهاوخب  رگا  درادهگن  ادخ 

. تسادخ کلم  همه  تساهنآ  نیب  رد  هچ  ره  نیمز و  اهنامسآ و  هک  تسین ) ادخ  تسا 
. تساناوت زیچ  همه  رب  وا  دنیرفآیم و  دهاوخب  ار  هچ  ره 

305 ص :  ریسفت ..... :

هک دنـشابیم  هّیبوقعی  نانآ  و  دنتـسه ، لیئارـسا  ینب  زا  یهورگ  نانآ  دناهتفگ : یـضعب  َمَیْرَم  ُْنبا  ُحیِـسَْملا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدََـقل 
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میئوگیم : یلو  دنتسه ، ع )  ) یسیع اب  یلاعت  يادخ  داّحتا  هب  لئاق 
306 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ع)  ) یـسیع هک  دـنیوگیم  یهلا  رهوج  نآ  راـبتعا  هب  هک  تسا  یمدآ  رهوـج  یهلا و  رهوـج  ع )  ) یـسیع رد  هک  تسا  نیا  يراـصن  داـقتعا 
رهوج راـبتعا  هب  ع )  ) یـسیع دـنیوگیم : و  شایهلا . رهوـج  راـبتعا  هب  تسا  ع )  ) یـسیع اـب  ادـخ  داـّحتا  دـیکأت  ناـشدوصقم  و  تسادـخ ،
یسیع ّتیرشب  ماقم  زج  ناشناوریپ  اّما  و  تساهنآ ، نیققحم  داقتعا  ینعم  نیا  تسا ، بولصم  لوتقم و  مسج و  دولوم و  دنزرف و  شایمدآ 

. تسوا تّیرشب  ماقم  ناشدوصقم  تسادخ و  نامه  دنیوگیم  دننادیمن و  يزیچ  (ع )
. دیئوگیم امش  هک  تسا  روطنامه  بلطم  رگا  اهنآ : رب  ّدر  يارب  دّمحم  يا  وگب  ُْلق 

هک تسا  نیا  نآ  ینعم  و  نآ ، رب  مّدـقم  تسا و  لوعفم  زا  لاح  هّللا » نم   » و تسا ، کلمی »  » لوعفم ائیـش »  » ظفل ًاْئیَـش  ِهَّللا  َنِم  ُکـِلْمَی  ْنَمَف 
هک تسا  كولمم  رد  فّرصت  یئاناوت  زا  ترابع  کلم  هک  اریز  دنک ، عفد  ای  دهد  رییغت  تسا  کلام  ادخ  هک  ار  هچنآ  درادن  تردق  یـسک 

. تشاد عفد  رییغت و  رب  تردق  هک  دوب  یهلا  رهوج  ع )  ) یسیع رد  هچ  رگا 
زا هیانک  تساهنآ و  یتسـس  نایب و  تسا و  يراصن  لاق  لاح و  نایب  ًاعیِمَج  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْنَم  َو  ُهَّمُأ  َو  َمَیْرَم  َْنبا  َحیِـسَْملا  َکـِلُْهی  ْنَأ  َدارَأ  ْنِإ 

: دوش هتفگ  هک  تسا  نیا  ترابع  قح  و  دندش ، لولح  داّحتا و  هب  لئاق  دندرک و  ّولغ  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تّما  زا  یناسک 
ادا لبقتسم  طرش  تروص  هب  ار  نآ  یلاعت  يادخ  یلو  دناهدوب ، یضام  نامز  رد  شردام  حیـسم و  نوچ  هما » حیـسملا و  کلهی  نا  دارا  ول  »

تسار تسد  رب  تسا و  هدنز  نامسآ  رد  ع )  ) یسیع هک  دندوب  دقتعم  اهنآ  هکنیا  تهج  هب  ای  دنک ، ضرف  رضاح  ار  هتـشذگ  تلاح  ات  درک 
هدـنز مراهچ  نامـسآ  رد  یعیبط  تایح  اب  ع )  ) یـسیع هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  ای  شرداـم  دروم  رد  نینچمه  و  تسا ، هتـسشن  شردـپ 

تسا .
307 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هکنیا يارب  ادـخ و  رما  ذوفن  هدارا و  زا  عنام  مدـع  نایب  يارب  تسا  لاح  اـی  تسا  فاـنیتسا  اـمُهَْنَیب  اـم  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُکـُْلم  ِهَِّلل  َو 
. دشاب کلام  دنزرف  ای  ادخ  دناوتیمن  كولمم  تسا و  كولمم  حیسم  هک  دنک  تلالد 

نبا ای  ندوب  ادخ  رب  یلیلد  هّیـضق  نیا  رد  و  دـشاب ، هدـش  هدـیرفآ  رّکذـم  نودـب  ثنؤم  زا  ع )  ) یـسیع هک  تسین  یبّجعت  سپ  ُءاشَی  ام  ُُقلْخَی 
ضقن ات  دیرفآ  ردپ  نودب  ار  ع )  ) یـسیع هک  تسا  قلاخ  تّیهولا  رب  لیلد  نآ  رد  هکلب  دناهدرک . کّسمت  نآ  هب  اهنآ  هکنانچ  تسین ، ندوب 

. دشاب یعیبط  راتفگ 
دوبان دنتسه  نیمز  يور  رد  هک  ار  یناسک  مامت  دنک و  قلخ  ردپ  نودب  ار  ناسنا  هک  دراد  تردق  دنوادخ  سپ  ٌریِدَق  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو 

(. ع  ) یسیع ندوب  ادخ  رب  هن  دنکیم  ادخ  تردق  تّیمومع  رب  تلالد  ردپ  نودب  ع )  ) یسیع ندیرفآ  و  دنک ،

307 ص :  هیآ 18 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َو ُءاشَی  ْنَم  ُبِّذَُعی  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  ُرِفْغَی  َقَلَخ  ْنَّمِم  ٌرََـشب  ُْمْتنَأ  َْلب  ْمُِکبُونُِذب  ْمُُکبِّذَُـعی  َِملَف  ُْلق  ُهُؤاَّبِحَأ  َو  ِهَّللا  ُءاْنبَأ  ُنَْحن  يراصَّنلا  َو  ُدوُهَْیلا  َِتلاق  َو 
(18  ) ُریِصَْملا ِْهَیلِإ  َو  امُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکلُم  ِهَِّلل 

307 ص :  همجرت ..... :

دنکیم باذع  ناتناهانگ  هب  ار  امـش  ارچ  وا  سپ  تسا  نینچ  رگا  ربمایپ  يا  وگب  میئوا . ناتـسود  ادـخ و  نارـسپ  ام  دـنتفگ  يراصن  دوهی و 
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اهنامسآ و دنکیم  باذع  دهاوخب  ار  هک  ره  دشخبیم و  دهاوخب  ار  هک  ره  وا  هک  دیتسین  شیب  يرـشب  هدرک  قلخ  ادخ  هچنآ  زا  امـش  هکلب 
. تسوا يوسب  تمایق  رد  همه  تشگزاب  تسادخ و  کلم  همه  تساهنآ  نایم  هچ  ره  نیمز و 

307 ص :  ریسفت ..... :

اهنآ هک  تسا  نیا  اعّدا  نیا  هجو  و  تساهنآ ، ياوسر  راتفگ  هورگ و  ود  ره  لاح  نایب  ُهُؤاَّبِحَأ  َو  ِهَّللا  ُءاْنبَأ  ُنَْحن  يراـصَّنلا  َو  ُدوُهَْیلا  َِتلاـق  َو 
تسادخ . یناحور  دنزرف  وا  دوش  کیدزن  وا  هب  و  دنک ، رارقا  یلاعت  يادخ  هب  سک  ره  دنتفگ :

308 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا دیعب  ینعم  نیا  دنتسه . ع )  ) ریزع و  ع )  ) حیسم ادخ ، دنزرف  ود  ناوریپ  اهنآ  هک  تسا  نیا  راتفگ  نیا  زا  ناشدوصقم  دناهتفگ : یضعب 

كدنا يزور  دنچ  ای  دیواج ، یگـشیمه و  شتآ  هب  ترخآ  رد  تّیبولغم و  هب  ایند  رد  ارچ  سپ  ْمُِکبُونُِذب  ْمُُکبِّذَُعی  َِملَف  وگب  اهنآ  ّدر  رد  ُْلق 
؟ دیوشیم راتفرگ  امش ، نامگ  رب  انب 

دهاوخب هک  ار  امـش  زا  مادـک  ره  تسا ، هدـیرفآ  ادـخ  هک  ییاـهنآ  زا  دـیتسه  يرـشب  امـش  هکلب  ُءاـشَی  ْنَِمل  ُرِفْغَی  َقَـلَخ  ْنَّمِم  ٌرََـشب  ُْمْتنَأ  ْلـَب 
. دنکیم باذع  ناتدادعتسا  فالتخا  بسح  رب  دهاوخب  هک  ار  امش  زا  مادک  ره  ُءاشَی و  ْنَم  ُبِّذَُعی  َو  دیاشخبیم 

نیا رارکت  و  دنتـسه ، يواسم  یلاعت  يادـخ  هب  تبـسن  رد  نارگید  اهنآ و  هک  تسا  نیا  نایب  امُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُکـُْلم  ِهَِّلل  َو 
یّـصاخ ماقم  ياضتقم  اهنآ  زا  کی  ره  هکنیا  يارب  و  دـتفیب ، اج  یبوخ  هب  هدنونـش  لد  رد  هک  تسا  نیا  يارب  اـجنیا  ریغ  اـجنیا و  رد  ینعم 

. تسا
. دنتسه يواسم  همه  نارگید  نانآ و  ادخ  لباقم  رد  اهتنا  رد  هک  تسا  بلطم  نیا  نایب  ُریِصَْملا  ِْهَیلِإ  َو 

308 ص :  هیآ 19 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ُهَّللا َو  ٌریِذَن  َو  ٌریَِـشب  ْمُکَءاج  ْدَقَف  ٍریِذـَن  َو ال  ٍریَِـشب  ْنِم  انَءاج  ام  اُولوُقَت  ْنَأ  ِلُسُّرلا  َنِم  ٍةَْرتَف  یلَع  ْمَُکل  ُنِّیَُبی  اُنلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدَـق  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای 
(19  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع 

308 ص :  همجرت ..... :

تراشب و هک  لوسر  ام  يارب  دیئوگن  ات  دوبن  ربمغیپ  هک  يراگزور  رد  دنک  نایب  ار  نید  قیاقح  امـش  يارب  ات  دمآ  ام  لوسر  باتک  لها  يا 
. تساناوت زیچ  ره  رب  ادخ  دمآ و  امش  يوسب  روآ  میب  تراشب و  لوسر  نآ  سپ  دماین  دهد  باقع  باوث و  هب  میب 

309 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

309 ص :  ریسفت ..... :

. شنیفلاخم ندناسرت  نآ و  تشادگرزب  تهج  داد  شدوخ  هب  تبسن  اج  ود  ره  رد  ار  لوسر  اُنلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدَق  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای 
«. 1  » تسا هدش  شومارف  لوعفم  هکنیا  ای  دیراد ، نآ  هب  جایتحا  هک  ار  هچنآ  امش  رب  دنک  نایب  ْمَُکل  ُنِّیَُبی 

انب نّیبی »  » هب ای  تسا  مکءاج »  » هب قلعتم  ای  مکل »  » رد ریمض  زا  ای  تسا  نّیبی »  » رد رتتـسم  ریمـض  زا  ای  انلوسر »  » زا لاح  ِلُسُّرلا  َنِم  ٍةَْرتَف  یلَع 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1214 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسا هدوبن  تقو  نآ  رد  نالوسر  ماکحا  هک  تسا  نامز  زا  ترتف  نارود  نآ  دوصقم  و  دشاب ، هدش  نیمـضت  نآ  رد  دروی »  » ینعم هکنیا  رب 
هک اریز  تسا ، هّماع  بهذم  هکنانچ  دشاب  عطقنم  تّجح  یحو و  هکنیا  هن  دـندوب ، یفخم  زین  اهنآ  نانیـشناج  دـندوبن و  رهاظ  هکنیا  باب  زا 

تیاهن رد  وا  نید  و  دندوبن ، رهاظ  دندوب و  یفخم  اهنآ  رتشیب  هک  دندوب  ییایصوا  ناربمایپ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  و  ع )  ) یسیع نیب 
دصناپ و هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  و  ع )  ) یـسیع دالیم  نیب  هک  تسا ، هدش  هتفگ  دوب و  بلاغ  يوق و  شتلم  هچ  رگا  دوب  یناهنپ  افخ و 

یکی نیا  و  تسا ، هدوب  ترتف  نامز  هّیقب  و  هدوب ، نالوسر  روهظ  نامز  لاس  راهچ  یـس و  دصکی و  تّدـم  نیا  زا  و  هدوب ، لاس  هن  تصش و 
و يدنا ، تصش و  دصراهچ و  ياهّدع  تصش و  دصناپ و  ارنآ  یخرب  و  هدوب ، لاس  دصـشش  ترتف  تّدم  دناهتفگ : یخرب  و  تسا ، لاوقا  زا 

. دننادیم يدنا  دصناپ و  یتعامج 
. دیئوگن هکنیا  يارب  ای  دیئوگب ، هک  ادابم  اُولوُقَت  ْنَأ 

هدژم هک  دیرواین  هناهب  رذع و  نخـس  نیا  اب  هک  تسا  نیا  ریدقت  نوچ  تسا ، تّیببـس  يارب  ءاف »  » ْمُکَءاج ْدَقَف  ٍریِذـَن  َو ال  ٍریَِـشب  ْنِم  انَءاج  ام 
. دمآ امش  يارب  ریذن  ریشب و  هکنیا  تسا  هدشن  ثوعبم  ام  رب  ياهدنهد  میب  هدنهد و 

رب تردق  دنوادخ  سپ  ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ٌریِذَن  َو  ٌریَِشب 
__________________________________________________

هلمج دننام  دوشیمن . رکذ  لوعفم  مالک  ياضتقا  بسح  رب  هک  دش  هداد  حیـضوت  لوا  دلج  رد  هدش ) شومارف   ) یّـسنم لوعفم  هراب  ود  ( 1)
. تسا هدشن  رکذ  لوعفم  مکل ؟...  نّیبی  نتم 

310 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
غیلبت لوسر و  ندمآ  امـش  رگا  دروایب  رد  قطن  هب  ار  امـش  حراوج  هک  دراد  تردق  دنوادخ  هکنیا  ای  دراد ، ار  ترتف  نیح  رد  لوسر  لاسرا 

. دینکن رارقا  وا  هب  دینک و  راکنا  ار  وا  لوسر  رگا  دراد  امش  باذع  رب  تردق  دنوادخ  هکنیا  ای  دینک ، راکنا  ار  وا 

310 ص :  هیآ 20 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َنیَِملاْعلا َنِم  ًادَـحَأ  ِتُْؤی  َْمل  ام  ْمُکاتآ  َو  ًاـکُوُلم  ْمُکَلَعَج  َو  َءاـِیْبنَأ  ْمُکِیف  َلَـعَج  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  ِمْوَق  اـی  ِهِمْوَِقل  یـسُوم  َلاـق  ْذِإ  َو 
(20)

310 ص :  همجرت ..... :

داتـسرف و ناربمغیپ  امـش  نایم  رد  هک  هاگنآ  دیرآ  رطاخ  هب  ار  ادـخ  تمعن  موق  يا  تفگ  شدوخ  موق  هب  یـسوم  هک  ار  ماگنه  نآ  نک  دای 
. درک اطع  دادن  ملاع  لها  زا  کی  چیه  هب  هک  ار  هچنآ  امش  هب  داد و  یهاشداپ  ار  امش 

310 ص :  ریسفت ..... :

یظفل نامه  نیا  و  تفگن ) ام  هب  ع )  ) یـسوم هک  دیرواین  رذع  ینعی   ) دشاب اورذتعت » ال   » هک تسا  رّدـقم  رب  فطع  ِهِمْوَِقل  یـسُوم  َلاق  ْذِإ  َو 
، تفگ شموق  هب  ع )  ) یـسوم هک  ار  هچنآ  دیروآ  دایب  دیرواین و  رذع  هناهب و  ینعی  دوب  هدش  هتفرگ  ریدـقت  هب  زین  قباس  تایآ  رد  هک  تسا 
هیلع و هّللا  یّلص  دّمحم  تّما  زا  هیانک  دوصقم  دینکن . تفلاخم  وا  لوق  رب  دیروآ و  دایب  تسامش  نیب  رد  هک  یلوسر  دوجو  تمعن  هکنیا  ات 
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یـسوم و رما  لیبق  زا  دوب  هداد  ناشناردپ  اهنآ و  هب  دـنوادخ  هک  ار  یئاهتمعن  دـیرآ و  دایب  ار  ع )  ) یـسوم تّما  لاح  هک  نیا  هب  تسا  هلآ 
اهنآ هب  دنوادخ  هک  یئاهتمعن  هب  تبسن  دنوش  هّبنتم  رادیب و  هکنیا  ات  لاس ، لهچ  تدم  هب  هیت »  » يداو رد  ناشندوب  نادرگرس  ندش و  مگ 

هکنانچ دـنوشن  هارمگ  سپ  دـنوشن  جراخ  ع )  ) ّیلع هراب  رد  وا  رما  زا  دـننکن و  تفلاخم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  لوق  و  تسا ، هداد 
. دندش هارمگ  ع )  ) یسوم موق 

دیرواـیب داـی  موق  يا  َنیَِملاـْعلا  َنِم  ًادَـحَأ  ِتُْؤی  َْمل  اـم  ْمُکاـتآ  َو  ًاـکُوُلم  ْمُکَلَعَج  َو  َءاـِیْبنَأ  ْمُکِیف  َلَـعَج  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  ِمْوَـق  اـی 
هب هک  هریغ  ناهاشداپ و  ایبنا و  و  اهنیا ، ریغ  يولـس و  ّنم و  نداتـسرف  ربا و  نتخادنا  هیاس  ایرد و  ندش  هتفاکـش  لیبق  زا  ار  ادـخ  ياهتمعن 

. میدوب هدادن  ناهج  مدرم  زا  کی  چیه  هب  میداد و  امش 
311 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

311 ص :  هیآ 21 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(21  ) َنیِرِساخ اُوِبلَْقنَتَف  ْمُکِرابْدَأ  یلَع  اوُّدَتَْرت  َو ال  ْمَُکل  ُهَّللا  َبَتَک  ِیتَّلا  َۀَسَّدَقُْملا  َضْرَْألا  اُولُخْدا  ِمْوَق  ای 

311 ص :  همجرت ..... :

. دیوش راکنایز  هک  دینکن  ادخ  مکح  هب  تشپ  دیوش و  لخاد  دینادرگ  رّرقم  امش  يارب  ادخ  هک  یسّدقم  نیمزرس  هب  موق  يا 

311 ص :  ریسفت ..... :

امـش نکـسم  اجنآ  هک  تسا  هتـشون  امـش  يارب  دـنوادخ  هک  ماش  نیمزرـس  هب  موق  يا  ْمَُکل  ُهَّللا  َبَتَک  ِیتَّلا  َۀَـسَّدَقُْملا  َضْرَْألا  اُولُخْدا  ِمْوَق  ای 
. دندش لخاد  ناشنادنزرف  نادنزرف  یلو  دندش  مورحم  دندرک و  تفلاخم  نانآ  هدش ، لقن  هکنانچ  اّما  دیوش  لخاد  دشاب ،

. دیدرگن رب  بلق  نیمزرس  زا  ای  تسا  ماش  هک  سّدقم  نیمزرس  قیرط  زا  ینعی  اوُّدَتْرَت  َو ال 
رد ار  نخس  نیمه  شتّما  هب  ام  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  هکنانچ  دیدرگیم ، راکنایز  هک  ناترس ، بقع  رب  َنیِرِـساخ  اُوِبلَْقنَتَف  ْمُکِرابْدَأ  یلَع 

. دندرکن لوبق  ار  يزیچ  دادترا  زج  اهنآ  سپ  تسا ، هتفگ  ع )  ) ّیلع هراب 

311 ص :  هیآ 22 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(22  ) َنُولِخاد اَّنِإَف  اْهنِم  اوُجُرْخَی  ْنِإَف  اْهنِم  اوُجُرْخَی  یَّتَح  اهَلُخْدَن  َْنل  اَّنِإ  َو  َنیِراَّبَج  ًامْوَق  اهِیف  َّنِإ  یسوُم  ای  اُولاق 

311 ص :  همجرت ...... :

لخاد ام  دنوشن  نوریب  اجنآ  زا  ار  اهنآ  ات  زگره  دنتـسه و  راکمتـس  رهاق و  ردتقم و  یهورگ  سّدـقم  نیمزرـس  نآ  رد  دـنتفگ  یـسوم  موق 
. میوشیم لخاد  ام  دندش  نوریب  نانآ  هاگ  ره  دش  میهاوخن 
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312 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

312 ص :  ریسفت ..... :

. میوشیم لخاد  ام  دندش ، جراخ  نانآ  هاگ  ره  میرادن ، ار  اهنآ  تمواقم  تقاط  ام  نوچ  دنتفگ :

312 ص :  هیآ 23 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  اُولَّکَوَتَف  ِهَّللا  یَلَع  َو  َنُوِبلاغ  ْمُکَّنِإَـف  ُهوُُمْتلَخَد  اذِإَـف  َباـْبلا  ُمِْهیَلَع  اُولُخْدا  اَـمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنُوفاـخَی  َنیِذَّلا  َنِم  ِنـالُجَر  َلاـق 
(23)

312 ص :  همجرت ..... :

اققحم هاگنآ  دیدمآ  رد  نوچ  دییآ  رد  رد  نیا  زا  اهنآ  رب  امـش  دنتفگ  دندوب  ادخ  فطل  دروم  هک  بلاک ) عشوی و   ) سرت ادـخ  درم  رفن  ود 
. دینک لّکوت  ادخ  رب  دیاهدیورگ  وا  هب  رگا  دیسرتن و  دش و  دیهاوخ  بلاغ  اهنآ  رب 

312 ص :  ریسفت ..... ::

دندوب ماش  لها  زا  درم  ود  دناهتفگ : ضعب  و  دنتفگ ، دندوب  یسوم  يومع  رسپ  ود  اّنفوی  نب  بلاک  نون و  نب  عشوی  هک  درم  ود  ِنالُجَر  َلاق 
. دندوب هدروآ  مالسا  یسوم  تسد  هب  هک 

. دنسرتیم ادخ  مشخ  زا  ای  دنتسه ، فوخ  هب  فصّتم  هک  يدرم  ود  نآ  ینعی  َنُوفاخَی  َنیِذَّلا  َنِم 
. دوب هداد  تمعن  اهنآ  هب  ادخ  هک  لاح ، ای  تسا  هضرتعم  هلمج  اَمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ 

هثج یگرزب  هب  دینک و  يوق  ار  ناتیاهلد  ای  دنوش ، راکـشآ  دنناوتن  ات  دینک  ناشریگلفاغ  ینعی  دـیوش ، لخاد  رد  نیا  زا  َباْبلا  ُمِْهیَلَع  اُولُخْدا 
. دنتسه تعاجش  تأرج و  زا  یلاخ  ياهمسج  اهنآ  هک  دینکن  هاگن  اهنآ 

رب لّکوت  یـضتقم  نامیا  ینعی  دـیدرگ  بلاغ  دـیوش ، لـخاد  نوچ  هک  َنِینِمُْؤم  ُْمْتنُک  ْنِإ  اُولَّکَوَتَف  ِهَّللا  یَلَع  َو  َنُوِبلاـغ  ْمُکَّنِإَـف  ُهوُُمْتلَخَد  اذِإَـف 
. تسادخ

. تسا یجییهت  طرش  نآ  سپ 

312 ص :  هیآ 24 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(24  ) َنوُدِعاق انُهاه  اَّنِإ  ِالتاقَف  َکُّبَر  َو  َْتنَأ  ْبَهْذاَف  اهِیف  اوُماد  ام  ًاَدبَأ  اهَلُخْدَن  َْنل  اَّنِإ  یسُوم  ای  اُولاق 
313 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

313 ص :  همجرت ..... :
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ام دینک  لاتق  اهنآ  اب  تراگدرورپ  قافتا  هب  ورب  وت  سپ  میئاین  رد  ادبا  دنـشاب  اهنآ  هک  یمادام  اجنآ  رد  ام  زگره  یـسوم  يا  دنتفگ  موق  زاب 
. تسشن میهاوخ  اجنیا 

313 ص :  ریسفت ..... :

هک يزیچ  رب  دراد  تردق  ادخ  یهتنم  تساهنآ  لثم  یکی  مه  ادخ  هک  دـندقتعم  اهنآ  هکنیا  دـناسریم و  ار  اهنآ  تقامح  تیاهن  مالک  نیا 
يازهتـسا تهج  نانآ  هتفگ  نیا  دناهتفگ : یـضعب  ورب و  تراگدرورپ  اب  وت  دنتفگ : نارگمتـس  سرت  زا  سپ  دنرادن ، ار  نآ  رب  تردـق  اهنآ 

. تساهنآ هب  ندادن  ّتیمها  لوسر و  ادخ و 

313 ص :  هیآ 25 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(25  ) َنیِقِساْفلا ِمْوَْقلا  َْنَیب  َو  انَْنَیب  ْقُْرفاَف  یِخَأ  َو  یِسْفَن  َّالِإ  ُِکْلمَأ  یِّنِإ ال  ِّبَر  َلاق 

313 ص :  همجرت ..... :

. زادنا یئادج  قساف  موق  نیا  ام و  نایم  وت  متسین  اورنامرف  کلام و  دوخ  ردارب  دوخ و  رب  زج  نم  ایادخ  تفگ  یسوم 

313 ص :  ریسفت ..... :

وا تسود  عیطم و  هک  تسا  سک  ره  دوصقم  ای  تسا ، نوراـه  اـی  مردارب ) « ) یخأ  » زا دوصقم  یِخَأ  َو  یِـسْفَن  اَّلِإ  ُکـِْلمَأ  ـال  یِّنِإ  ِّبَر  َلاـق 
ای ردارب  دوخ و  کلام  زج  اراگدرورپ  تفگ : ع )  ) یـسوم ینعی   ) دشابیم مومع  يارب  مال  هب  فّرعم  دننام  فاضم  درفم  هکنیا  رب  انب  دـشاب 

تسا و کلما » ال   » رد رتتسم  ریمض  رب  فطع  ای  تسا  ّنا »  » مسا ّلحم  رب  فوطعم  تسا و  عفر  ّلحم  رد  یخا »  » و متـسین .) نینمؤم  زا  معبات 
ّرج ّلحم  رد  ای  یـسفن »  » رب ای  ّنا »  » مسا رب  دشاب  فطع  هک  تسا  بصن  ّلحم  رد  ای  تسا . هدرک  زیاج  ارنآ  نتفرگ  رارق  هلـصاف  رما و  نیمه 

فیعض . لوق  رب  انب  ّرج  فرح  هداعا  نودب  تسا  سفن  هیلا  فاضم  هک  هدش  ءای »  » رب فطع  هک  تسا 
314 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تفگ ترسح  نیرفن و  باب  زا  ار  مالک  نیا  نکفا ، ییادج  قساف  نامدرم  نیب  ام و  نیب  وت  سپ  َنیِقِساْفلا  ِمْوَْقلا  َْنَیب  َو  انَْنَیب  ْقُْرفاَف 

314 ص :  هیآ 26 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(26  ) َنیِقِساْفلا ِمْوَْقلا  یَلَع  َسَْأت  الَف  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُهِیتَی  ًۀَنَس  َنیَِعبْرَأ  ْمِْهیَلَع  ٌۀَمَّرَُحم  اهَّنِإَف  َلاق 

314 ص :  همجرت ..... :
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هورگ نیا  رب  وت  سپ  دنـشاب  نادرگرـس  نابایب  رد  یتسیاب  لاس  لهچ  ات  هدرک  مارح  نانآ  رب  ار  رهـش  دندرک  رما  تفلاخم  نوچ  تفگ  ادـخ 
. شابم فّسأتم  قساف 

314 ص :  ریسفت ..... :

. دندرک ینامرفان  نایصع و  هکنیا  ببس  هب  دنوشن  نآ  کلام  دنوشن و  رهش  لخاد  سپ  اهنآ ، تبوقع  تهج  هب  ْمِْهیَلَع  ٌۀَمَّرَُحم  اهَّنِإَف  َلاق 
. دشابیم ِضْرَْألا  ِیف  َنوُهِیتَی  یلاعت  يادخ  لوق  فرظ  ای  ۀمّرحم »  » فرظ لاس ، لهچ  ًۀَنَس  َنیَِعبْرَأ 

. دننیبیمن جورخ  يارب  یهار  دنوشیم و  نادرگرس  رّیحتم و  ینعی  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُهِیتَی 
هدروخ نانآ  رب  ترسح  دوب و  هدرک  اهنآ  رب  هک  ینیرفن  رب  هک  ایوگ  شابم  فّسأتم  قساف  هورگ  نیا  رب  ینعی  َنیِقِـساْفلا  ِمْوَْقلا  یَلَع  َسَْأت  الَف 

امش تسوا  تسد  هب  نم  ناج  هک  ییادخ  هب  مسق  «: 1  » تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  ع )  ) رقاب ماما  زا  دوب ، هتشگ  نامیـشپ  دوب 
دینکیمن یّطخت  نانآ  هار  زا  هک  اجنآ  ات  دایز  ای  مک  هّرذ  کی  نودب  دناهداد  ماجنا  امـش  زا  لبق  هک  ار  یئاهراک  نامه  دـیهدیم  ماجنا  مه 

سّدقم نیمزرـس  لخاد  موق  يا  تفگ : شموق  هب  یـسوم  دومرف : ع )  ) رقاب ماما  سپـس  دـنکیمن  یّطخت  امـش  زا  مه  لیئارـسا  ینب  تّنـس  و 
ّدر ار  یسوم  نخس  سپ  تسا ، هتشاد  رّرقم  امش  رب  ادخ  هک  دیوشب 

__________________________________________________

ح 68  ص 303 / یشایعلا 1 : ریسفت  ح 3 - ص 456 / ناهربلا 1 : ریسفت  ص 26 - یفاصلا 2 : ریسفت  ( 1)
315 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

درک و ینامرفان  رفن  رازه  لهچ  دومرف : تایآ  رخآ  ات  َنیِراَّبَج ...  ًامْوَق  اهِیف  َّنِإ  یـسُوم  ای  دـنتفگ : سپ  دـندوب ، رفن  رازه  دصـشش  دـندرک و 
ِمْوَْقلا یَلَع  َسْأَت  الَف  دومرف : دـیمان و  نیقـساف  ار  نانآ  ادـخ  سپ  دـندنام ، ملاس  اّنفوی  نب  بلاـک  نون و  نب  عشوی  شدـنزرف و  ود  نوراـه و 

. دندرک هانگ  نوچ  دندش  مگ  لاس  لهچ  سپ  َنیِقِساْفلا 
و ع )  ) ّیلع زج  هب  ادخ  رما  رب  دش ، حور  ضبق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  هاگنآ  دـندرک ، تکرح  ّتنـس  نامه  قبط  زین  نانیا  و 
اب درک و  مایق  ع )  ) ّیلع ات  دـندرک  ثکم  لاس  لـهچ  سپ  دـندوبن ، ادـخ  رما  رب  هر )  ) رذ وبا  دادـقم و  ناملـس و  و  ع )  ) نیـسح و  ع )  ) نسح

. دومن گنج  دوخ  نیفلاخم 

315 ص :  هیآ 27 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(27  ) َنیِقَّتُْملا َنِم  ُهَّللا  ُلَّبَقَتَی  امَّنِإ  َلاق  َکَّنَُلْتقََأل  َلاق  ِرَخْآلا  َنِم  ْلَّبَقَُتی  َْمل  َو  امِهِدَحَأ  ْنِم  َلِّبُُقتَف  ًانابُْرق  ابَّرَق  ْذِإ  ِّقَْحلِاب  َمَدآ  ْیَْنبا  َأَبَن  ْمِْهیَلَع  ُْلتا  َو 

315 ص :  همجرت ..... :

دش و هتفریذپ  یکی  زا  دنتـسج  ینابرق  هب  بّرقت  هک  ار  لیباق ) لیباه و   ) مدآ رـسپ  ود  تیاکح  یتسار  تقیقح و  اهنآ  رب  ناوخب  ربمایپ » يا  »
ادخ هک  تسین  یهانگ  ارم  تفگ  لیباه  تشک  مهاوخ  ارت  تفگ  دـش  لوبق  شینابرق  هک  لیباه  شردارب  هب  لیباق  دـشن  هتفریذـپ  يرگید  زا 

. دریذپیم ار  ناراکزیهرپ  ینابرق 

315 ص :  ریسفت ..... :
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دیشک شیپ  ینابرق  ود  نآ  زا  کی  ره  ًانابُْرق  ابَّرَق  ْذِإ  ِّقَْحلِاب  ناوخ  رب  اهنآ  رب  ار  لیباه  لیباق و  مدآ ، دنزرف  ود  ربخ  َمَدآ  ْیَْنبا  َأَبَن  ْمِْهیَلَع  ُْلتا  َو 
. نآ ریغ  ای  دشاب  هحیبذ  هچ  دوشیم ، لصاح  بّرقت  نآ  ببس  هب  هک  تسا  يزیچ  نابرق  و  درک ، هضرع  ادخ  رب  و 

دـصق دروآ و  شیالوم  رما  هب  ار  ینابرق  دش و  جراخ  سفن  ياوه  سفن و  زا  وا  هک  اریز  دش ، هتفریذپ  ناشیا  زا  یکی  زا  امِهِدَحَأ  ْنِم  َلِّبُُقتَف 
دوب . وا  دزن  هک  درک  ار  يزیچ  نیرتهب 
316 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دوـب و سفن  ياوـه  سفن و  بناـج  زا  شایناـبرق  تفرگ و  مشخ  هب  ار  ادـخ  مکح  نوـچ  دـشن  هتفریذـپ  يرگید  زا  ِرَخآـْلا  َنِم  ْلَّبَقَُتی  َْمل  َو 
. دوب لیباق  وا  و  دروآ . ار  شدوخ  دزن  زیچ  نیرتتسپ 

. دوب هدش  لوبق  وا  ینابرق  نوچ  تشاد  وا  هب  هک  يدسح  يدایز  تهج  زا  تشک  مهاوخ  ارت  َکَّنَُلْتقََأل  تفگ : لیباه  هب  لیباق  َلاق 
لوبق ینعی  دـننکیم  مرتحم  سفن  لتق  رب  مادـقا  هک  نیزواـجتم  زا  هن  دـنکیم  لوبق  نیقّتم  زا  ادـخ  تفگ : َنیِقَّتُْملا  َنِم  ُهَّللا  ُلَّبَقَتَی  اـمَّنِإ  َلاـق 

. وا ياوقت  تهج  هب  ریغ  لتق  و  ریغ ، رب  دسح  زا  هن  دوشیم ، لصاح  سفن  ياوه  سفن و  زا  ياوقت  ببس  هب  ینابرق 

316 ص :  هیآ 28 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(28  ) َنیَِملاْعلا َّبَر  َهَّللا  ُفاخَأ  یِّنِإ  َکَُلْتقَِأل  َْکَیلِإ  َيِدَی  ٍطِساِبب  اَنَأ  ام  ِینَُلتْقَِتل  َكَدَی  ََّیلِإ  َتْطََسب  ِْنَئل 

316 ص :  همجرت ..... :

. مسرتیم نایناهج  يادخ  زا  نم  هک  درک  مهاوخن  زارد  تسد  وت  نتشکب  زگره  نم  يروآ  رب  تسد  نم  نتشک  هب  وت  رگا 

316 ص :  ریسفت ..... :

( تسا هدرواین  نآ  يارب  ار  يریسفت  مظعم  رّسفم  )

316 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 29  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َنِم َحَبْـصَأَف  ُهَلَتَقَف  ِهیِخَأ  َْلتَق  ُهُسْفَن  َُهل  ْتَعَّوَطَف  ( 29  ) َنیِِملاَّظلا ُءازَج  َِکلذ  َو  ِراَّنلا  ِباحْـصَأ  ْنِم  َنوُکَتَف  َکِْمثِإ  َو  یِْمثِإـِب  َءُوبَت  ْنَأ  ُدـیِرُأ  یِّنِإ 
(30  ) َنیِرِساْخلا

316 ص :  همجرت ..... :

ناراکمتـس يازج  شتآ  نآ  هک  يوش  منهج  شتآ  لها  وت  اـت  ددرگ  زاـب  وتب  ود  ره  وت  تفلاـخم  هاـنگ  نم و  نتـشک  هاـنگ  هک  مهاوخ  نم 
. تسا

(30
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. دیدرگ ملاع  ناراکنایز  زا  ببس  نیدب  تشک و  ار  وا  ات  درک  بیغرت  شردارب  نتشک  هب  ار  وا  سفن  ياوه  وگتفگ  نیا  زا  سپ 
317 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

317 ص :  ریسفت ..... :

ناطیـش هکنیا  ات  دشکب  هنوگچ  تسنادیمن  دـشکب  ار  وا  تساوخ  یتقو  هک  تسا  هدـش  تیاور  دـش . ناراکنایز  زا  ترخآ  ایند و  رد  ینعی 
. دنک هچ  هزانج  اب  تسنادیمن  نتشک  زا  دعب  و  داد . میلعت  ار  وا  دمآ و 

317 ص :  هیآ 31 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

یِخَأ َةَأْوَس  َيِراوُأَف  ِبارُْغلا  اَذـه  َْلثِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتْزَجَع  َأ  یتَْلیَو  اـی  َلاـق  ِهیِخَأ  َةَأْوَس  يِراُوی  َْفیَک  ُهَیُِرِیل  ِضْرَأـْلا  ِیف  ُثَْحبَی  ًاـبارُغ  ُهَّللا  َثَعَبَف 
(31  ) َنیِمِداَّنلا َنِم  َحَبْصَأَف 

317 ص :  همجرت ..... :

ریز ردارب  ندرک  ناهنپ  يارب  ار  نیمز  هنوگچ  هک  دـیامنب  وا  هب  ات  دـنک  دوگ  دوخ  لاگنچ  هب  نیمز  هک  تخیگنارب  ار  یغـالک  ادـخ  هاـگنآ 
مزاس ناهنپ  كاخ  ریز  ار  ردارب  دسج  ات  مشاب  غالک  نیا  دننام  هک  مرتزجاع  نآ  زا  نم  ایآ  نم  رب  ياو  يا  تفگ  دوخ  اب  لیباق  دنکب  كاخ 

. دیدرگ نامیشپ  تخس  راک  نیا  زا  درپس و  كاخ  هب  ار  ردارب  سپ 

317 ص :  ریسفت ..... :

لوتقم دسج  سپ  تشک ، ار  يرگید  یکی  دندرک و  لاتق  مه  اب  دـندمآ و  غالک  ود  هک  تسا  هدـش  لقن  ِضْرَْألا  ِیف  ُثَْحبَی  ًابارُغ  ُهَّللا  َثَعَبَف 
. درک ناهنپ  كاخ  ریز  ار 

. داد ناشن  وا  هب  غالک  هلیسو  هب  ادخ  ینعی  ُهَیُِرِیل 
هک تسورنیا  زا  هیخأ » ةأوـس   » هتفگ هکنیا  تسا و  حـیبق  نآ  ندرب  ماـن  هک  تسا  يزیچ  جرف و  ینعم  هب  ةأوـس »  » ِهیِخَأ َةَأْوَـس  يِراوـُی  َفـْیَک 

. دوشیم دیلپ  ددنگیم و  دراد و  حبق  لوتقم  دسج 
ماقم رد  هک  تسا  ياهملک  نآ  و  تسا ، یئاوسر  تیاهن  ّرـش و  دوخ  اـی  ّرـش  لولح  لـیو  و  تسا ، مّلکتم  ءاـی  زا  لدـب  فلا »  » یتَْلیَو اـی  َلاـق 

. دوشیم هدرب  راکب  يراز  هیرگ و  هحون و  تبیصم و 
َنیِمِداَّنلا َنِم  َحَبْصَأَف  یِخَأ  َةَأْوَس  َيِراوُأَف  ِبارُْغلا  اَذه  َْلثِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتْزَجَع  َأ 

318 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هبوت هّدام  نآ  نوچ  تسا ، هبوت  تاجن و  نآ  هک  لقع  تمادن  هن  دشاب  ترـسح  تبوقع و  نآ  هک  تسا  سفن  تمادن  ندش ، مدان  زا  روظنم 

. دنکیم عطق  ار 
ای باّنع  ای  روگنا  ای  مدـنگ  تخرد  زا  ود  نآ  یهن  و  اـیند ، تشهب  رد  ود  نآ  ندـش  نکاـس  ءاّوح و  مدآ و  قلخ  تیاـکح  لاـثما  هک  نادـب 

ندش ادیپ  ندب و  زا  ناشـسابل  ندش  هدنک  هدش و  یهن  تخرد  زا  ناشندروخ  ار و  اهنآ  ناطیـش  ندرک  هسوسو  اهنیا و  ریغ  ای  ملع  ای  دسح ،
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ءاوح ندش  هلماح  ناشندیـسر و  مهب  لصو و  سپـس  قارف ، رب  اهنآ  هیرگ  ود و  نآ  یئادـج  اهلاس  و  نیمز ، رب  نانآ  طوبه  ود و  نآ  تروع 
رما و  رگید ، مکـش  رد  اذویل  نآ  مأوت  لیباه و  ّدلوت  لّوا و  مکـش  رد  امیلقا  نآ  مأوت  لیباق و  دـّلوت  رتخد و  کی  رـسپ و  کی  مکـش  ره  رد 

زا رتابیز  شرهاوخ  هکنیا  تهج  زا  لیباه  رب  لیباق  دـسح  دـنک و  جاودزا  لیباق  رهاوخ  اب  لیباه  لـیباه و  رهاوخ  اـب  لـیباق  هک  مدآ  هب  ادـخ 
لوبق لیباق  زا  دوش و  لوبق  لـیباه  زا  یناـبرق  دـنروایب و  یناـبرق  هک  ود  نآ  هب  مدآ  رما  جاودزا و  هب  شندـشن  یـضار  و  دوب ، لـیباه  رهاوخ 

. تشذگ هکنانچ  تسا  ناگتشذگ  تازومرم  زا  هدیچیپ و  روما  زا  اهنیا  همه  وا ...  نتشک  لیباه و  رب  لیباق  دسح  نتفرگ  تدش  و  دوشن ،
دواد و تیاکح  شرتشگنا و  ندیدزد  زا  دعب  نامیلس  تخت  رب  ناطیش  نتسشن  شرتشگنا و  نامیلـس و  تیاکح  رد  بلطم  تسا  نینچمه  و 

تشپ هب  دنکیم و  عطق  ار  زامن  هدنرپ  نآ  بلط  رد  و  دوب ، زامن  رد  دواد  هک  یلاح  رد  ایند  هدنرپ  نیرتابیز  تروص  هب  ناطیش  ندش  مّسجم 
هتشک ات  دنربب  توبات  ولج  ار  وا  هک  دسیونیم  رگشل  هدنامرف  هب  دزرویم و  قشع  وا  هجوز  هب  هدش و  فرـشم  ایروا »  » هناخ رب  دوریم و  ماب 

. دوش
تب و هدجس  رمخ و  برش  هب  ود  نآ  يالتبا  ینز و  هب  ناشندش  قشاع  نیمز و  يور  هب  ود  نآ  ندمآ  دورف  تورام و  توراه و  تیاکح  و 

. دهدیمن قفو  هکئالم  ءایبنا و  نأش  اب  هک  تسا ، یئاهناتساد  زا  اهنیا  ریغ  و  سفن ، لتق 
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ماوع و  بئاغ ، نارگید  راظنا  زا  هدوب و  دوهـشم  اهنآ  دوخ  يارب  هک  دـنهد  یهاگآ  یبیغ  یناعم  رب  دناهتـساوخ  هک  تسا  تهج  نادـب  اهنیا 
كرد يزیچ  دوشیم  كرد  یناویح  تاکردـم  اب  هک  رهاظ  یناعم  زج  اهنآ  زا  و  دـندرک ، لوادـتم  هناسفا  تروص  هب  ناشدوخ  نیب  ار  اهنآ 
. دشاب ایاضق  نآ  لاثما  زا  نانآ  تحاس  ریهطت  تمصع و  یضتقم  هک  يوحن  هب  دنداد  تبسن  هکئالم  ایبنا و  هب  تهج  نیمهب  و  دندرکن ،
راکنا یفرط  زا  ام  رابخا  رد  تسا  حیحـص  هدوب  دوصقم  امکح  ایبنا و  يارب  هک  یناعم  نآ  هب  و  لطاب ، ناـشرهاظ  هب  اـیاضق  عون  نیا  نوچ  و 

بیذـکت و نیا  رد  و  تسا ، هدـمآ  لمعب  اـهنآ  هب  تبـسن  قیدـصت ، ریرقت و  رگید  فرط  زا  و  دـناهدرک ، فیعـضت  ار  نآ  هب  نیلئاـق  هدـش و 
. تسا هدوب  فلتخم  تهج  ود  هب  رظن  قیدصت 

ریغـص ملاع  زا  ياهنومن  ریبک  ملاع  هک  تسا  نیا  قیقحت  هکلب  تسه ، ریغـص  ملاع  رد  نآ  هنومن  دشاب  ریبک  ملاع  رد  هک  هچ  ره  نادب  سپس 
. دشاب هّیموی  ثداوح  يرایتخا و  لاعفا  لیبق  زا  رگا  اصوصخم  تسا 

هب ناراب  سبح  و  ندوب ، بوخ  هیاسمه  ماحرا و  هلص  ببـس  هب  اهرمع  دالوا و  لاوما و  تکرب  لیبق  زا  تسا ، هدش  دراو  رابخا  رد  هک  هچنآ 
. دنکیم ینعم  نیمه  رب  تلالد  نانز  ترثک  ببس  هب  اب  راشتنا و  و  تاکز ، عنم  ببس 

دجـسم کیدزن  افـص  هوک  رب  مدآ  دندرک ، طوبه  نیمز  هب  دـندش و  هدـیرفآ  ریبک  ملاع  رد  رـشبلا  ّما  ءاّوح  رـشبلا و  وبا  مدآ  هک  روطنامه  و 
رترود تیب  مارحلا و  دجـسم  زا  هک  دمآ  دورف  هورم  رب  ءاّوح  و  دوشیم ، هدـهاشم  افـص  اب  يزاوم  دجـسم  برد  زا  اجنآ  زا  تیب  هک  مارحلا 
رابخا زا  یضعب  رد  و  شمأوت . اب  دوب  لیباه  مّود  مکش  و  شمأوت ، اب  دوب  لیباق  ءاّوح  مکـش  لّوا  و  دوشیمن ، هدهاشم  اجنآ  زا  تیب  تسا و 

دـندروآ و ّنج  زا  يرگید  يارب  دـمآ و  تشهب  زا  ياهّیروح  ود  نآ  زا  یکی  يارب  هک  تشادـن  دـالوا  ود  زج  مدآ  هک  تسه  نیا  هب  هراـشا 
نآ و يـالاب  رب  سفن و  يافـص  رب  ود  نآ  زا  یکی  هک  ریغـص  ملاـع  رد  اّوـح  مدآ و  طوـبه  دوـب  نینچمه  دـش . رایـسب  ود  نآ  زا  مدآ  لـسن 

فارطا نیرتردـک  هریت و  نیرتنیئاـپ و  سفن و  هورم  رب  يرگید  و  دـمآ ، دورف  یقیقح  هّللا  تیب  هب  شنیرتکیدزن  نآ و  فارطا  نیرتفاـص 
نآ یفاـص  سفن و  اـب  طـالتخا  ببـس  هب  هـک  تـسا  هدـش  هدـیمان  مدآ  مدآ ، تـهج  نـیمه  هـب  و  دـمآ ، دورف  بـلق  زا  نآ  نـیرترود  نآ و 
هب لیام  زمرق  ای  زبس  گنر  نآ  تسا و  هدش  ءاّوح  سفن  نیئاپ  بتارم  اب  طالتخا  ببـس  هب  دناهتفگ  ءاّوح  ار  ءاّوح  و  تسا ، هدش  نوگمدنگ 

. تسا هایس 
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ّبح ینمـشد و  هنیک و  دسح و  لخب و  ّتینانا و  لیبق  زا  سفن  تافـص  هک  تسا  یعون  لیباق  مدآ ، اب  جاودزا  زا  دـعب  ءاّوح  مکـش  نیلوا  و 
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بلاغ وا  رب  لقع  تافص  هک  تسا  لیباه  وا  مّود  مکش  و  تسا . هدش  بلاغ  وا  رب  یناسفن  تافص  تّوق  سفن و  هبلغ  ببس  هب  ءایربک  هاج و 
. دوشیم بلاغ  لقع  تافص  فیعض و  یناسفن  تافص  لیمکت و  سفن  ءاّوح  و  ع )  ) مدآ ترواجم  اب  نوچ  تسا ،

نآ یناسفن  تافـص  هدرک و  بذج  لقع  برق  هب  ار  شرهاوخ  لیباق و  تساوخ  یعون  مدآ  دـندوب و  مأوت  يرهاوخ  اب  ود  نآ  زا  کی  ره  و 
اب ات  دـهدب  لیباق  هب  زین  ار  لیباه  رهاوخ  دروآ و  رد  لیباه  حاکن  هب  ار  لیباق  رهاوخ  تساوخ  سپ  دـنک ، لیدـبت  ینـالقع  تافـص  هب  ار  ود 
رد درب و  دـسح  شردارب  هب  و  درک ، عانتما  لقع  ماقم  هب  دوعـص  زا  لیدـبت و  زا  لیباق  اّما  دـنک ، ادـیپ  لیدـبت  رییغت و  اهنآ  تافـص  راک  نیا 

دوب لقع  ماقم  هب  دوعص  دادعتـسا  هک  ار  شاهیامرـس  تعاضب و  نوچ  تشگ ، ناراکنایز  زا  تشکب و  ار  ردارب  سپ  تشگ ، دّبتـسم  شیأر 
هک اریز  دـنوشیم ، انف  ملاع  نیا  رد  مدرم  همه  دوشیم و  عطقنم  ریغـص  ملاع  زا  تّیناسنا  لقع  لیباه ، لتق  اب  اریز  داد  ردـه  هب  درک و  لطاب 

، ادـخ صلاخ  دـبع  ینعی  تسا  یعون  لیئارـسا  هک  دنتـسه  لقع  نادـنزرف  ملاع  نیا  مدرم  و  دـندوب ، لیباه  لسن  زا  ملاع  نیا  رد  مدرم  همه 
دنشابیم . ملاع  نیا  رد  نیطایش  هّنجا و  شاهّیرذ  لیباق و  هکنانچ 
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اهنآ هّجوتم  ادـخ  بناج  زا  باطخ  دـنامیم و  یقاب  فیلکت  دوشیم و  يراج  اهنآ  رب  ادـخ  مکح  دوشن ، هتـشک  ریغـص  ملاـع  لـیباه  رگا  و 

زامن و و  دنامیمن ، یقاب  فیلکت  باطخ و  مکح و  ادـخ  بناج  زا  رگید  تشگ  عطقنم  تّیناسنا  دـش و  هتـشک  لیباه  یتقو  یلو  ددرگیم ،
تسا و هتشک  شدوجو  رد  ار  مدرم  همه  دشکب  ار  شدوجو  لیباه  شدوجو  لیباق  سک  ره  کلم  رد  سپ  دوشیم ، يواسم  نانآ  يارب  انز 

. دوشیمن هّجوتم  یفیلکت  باطخ و  اهنآ  هب  رگید 

321 ص :  هیآ 32 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

اَیْحَأ امَّنَأَکَف  اهایْحَأ  ْنَم  َو  ًاعیِمَج  َساَّنلا  َلَتَق  امَّنَأَکَف  ِضْرَْألا  ِیف  ٍداسَف  َْوأ  ٍسْفَن  ِْریَِغب  ًاسْفَن  َلَتَق  ْنَم  ُهَّنَأ  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  یلَع  اْنبَتَک  َِکلذ  ِلْجَأ  ْنِم 
(32  ) َنُوفِرْسَُمل ِضْرَْألا  ِیف  َِکلذ  َدَْعب  ْمُْهنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  َُّمث  ِتانِّیَْبلِاب  اُنلُسُر  ْمُْهتَءاج  ْدََقل  َو  ًاعیِمَج  َساَّنلا 

321 ص :  همجرت ..... :

دنکب نیمز  رد  يداـسف  هنتف و  هکنآیب  اـی  صاـصق و  ّقح  نودـب  ار  یـسفن  سک  ره  هک  میدرک  مکح  نینچ  لیئارـسا  ینب  رب  ببـس  نیدـب 
مدرم مامت  هک  تسا  نآ  لثم  دهد  تاجن  گرم  زا  دشخب و  تایح  ار  یـسفن  سک  ره  و  تسا ، هتـشک  ار  مدرم  همه  هک  دشاب  نانچ  دشکب 

زاب لوسر  نداتسرف  زا  دعب  مدرم  زا  يرایسب  سپس  دندمآ  تازجعم  ّهلدأ و  اب  قلخ  يوس  هب  ام  نالوسر  هنیآ  ره  تسا و  هدیـشخب  تایح  ار 
. دنتشاذگ یشکرس  داسفا و  يانب  نیمز  يور  رد 

321 ص :  ریسفت ..... :

تـسد هب  ریغـص  ملاع  لیباه  ندـش  هتـشک  لیلد  نآ  هک  تشک ، ار  ریبک  ملاع  لیباه  ریبک ، ملاع  لیباق  هکنآ  رطاخ  هب  ینعی  َِکلذ  ِلْـجَأ  ْنِم 
. تسا ریغص  ملاع  لیباق 

میدرک . مازلا  تابثا و  نیوکت  تهج  زا  اْنبَتَک 
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لیئارسا ینب  نوچ  و  دشاب ، لیئارسا  نآ  هک  دنالقع  نادنزرف  نانآ  اریز  دناهدنام ، یقاب  ّتیناسنا  دوجو  رد  هک  یناسک  رب  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  یلَع 
هب ریسفت  تسا ...  رتشیب  نانآ  رد  مکح  نیا  روهظ  دندوب و  ایبنا  نانآ  رتشیب  و  دندوب ، ّقح  قیرط  رب  ناشرتشیب  ای  ناشهمه  ریبک  ملاع  رد  اتاذ 

. دشابیم حیحص  بوقعی  نادنزرف 
. دشکب ریبک  ملاع  رد  هک  ره  َلَتَق  ْنَم  ُهَّنَأ 

هدرک و توعد  یهارمگ  هب  ار  وا  هکنیا  هب  نآ  یناسنا  حور  عطق  ای  شایناویح  حور  ندرب  نوریب  میقتسم )  ) هار زا  ببـس  هب  ار  یـسفن  ًاسْفَن 
. دشاب نتخاس  مهارف  یهارمگ  بابسا  لیاسو و  ای  دشاب  ترشابم  هب  لتق  نآ  هچ  دیامن  يریگولج  تیاده  هار  زا 

. صاصق نودب  ِْریَِغب 
. لوتقم بناج  زا  داسف  ینعی  داسف »  » نودب ای  َْوأ  ٍسْفَن 

لمح ارنآ  بش  رد  ای  دروآ  نوریب  فالغ  زا  ار  ریشمش  هکنیا  هب  ناناملـسم  ندناسرت  لام و  تراغ  ینزهار و  لیبق  زا  نیمز ، رد  ِضْرَْألا  ِیف 
(. دنکن ّکش  نآ  هب  یسک  هکنیا  رگم   ) دنک

دنکن عطق  ار  تّیناسنا  دـشکن و  ار  شدوجو  لیباه  شدوجو  لیباق  هک  مادام  اریز  تسا  هتـشک  ار  مدرم  همه  ایوگ  ًاعیِمَج  َساَّنلا  َلَتَق  امَّنَأَکَف 
رد ار  یـسفن  نآ  زا  دعب  تسا و  هتـشک  شدوجو  رد  ار  مدرم  همه  لتاق ، سپ  دوشیمن . سفن  لتق  هب  یـضار  دنکن  انف  ار  شدوجو  مدرم  و 

. دشاب هتشک  جراخ  رد  ار  مدرم  همه  هک  تسا  یسک  دننام  دشکب  شدوجو  رد  ار  مدرم  همه  هک  یسک  تسا و  هتشک  جراخ 
هک دشابیم  یسک  لثم  دشکب  ار  عونلا  ّبر  سک  ره  و  تسا . هدرک  عطق  هتشک و  ار  شدوجو  عّونلا  ّبر  دشکب  ار  یـسفن  هک  یـسک  زین  و 

. تسا هتشک  ار  مدرم  همه 
عیمج سک  ره  و  دوـشیم ، نآ  هب  یهتنم  دـشکب  ار  سفن  سک  ره  هک  تسا  يداو  منهج  رد  هک  هدـش  هراـشا  يرگید  هجو  هـب  ربـخ  رد  و 

. دنکیمن زواجت  نآ  زا  دشکب  ار  مدرم 
تایح اب  هدرک و  تیادـه  هب  توعد  اـی  دـهد  تاـجن  یعیبط  گرم  كـاله و  زا  ار ) دوخ  هیلاـع  ياوق  اـی   ) ار مدرم  هک  ره  اـهایْحَأ و  ْنَم  َو 

. دنک ءایحا  ارنآ  ینامیا  یناسنا و 
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رگم دوشیمن  قّقحم  مدرم  يایحا  هک  اریز  تسا ، هتخاس  هدـنز  ار  دوخ ) هیلاـع  ياوق  اـی   ) مدرم همه  هک  اـیوگ  ًاـعیِمَج  َساَّنلا  اَـیْحَأ  اـمَّنَأَکَف 
. دنوش ایحا  لقع  تایح  اب  شنازابرس  عیمج  دوش و  لّدبم  شدوجو  رد  شدوجو  لیباق  هکنیا 

نیا رب  تلالد  هک  یلقع  یعمس و  لئالد  ای  تعیرش ، یبلاق  ماکحا  ای  تازجعم ، اب  ام  ناگداتـسرف  کشیب  ِتانِّیَْبلِاب و  اُنلُـسُر  ْمُْهتَءاج  ْدََقل  َو 
. دندمآ اهنآ  يوس  هب  دنکیم ، نآ  رد  تّدش )  ) ظیلغت مکح و 

. ود ره  زا  دعب  ای  مکح ، نیا  زا  دعب  ای  تانّیب ، اب  نالوسر  ندمآ  زا  دعب  َِکلذ  َدَْعب  لیئارسا  ینب  زا  يرایسب  سپس  ْمُْهنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  َُّمث 
. ریبک ای  ریغص  ملاع  نیمز  رد  ِضْرَْألا  ِیف 

رکذ ار  لتق  هک  یتقو  دننکیم ، زواجت  تسا ) ربخ  رد  هکنانچ   ) نآ ریغ  مراحم و  ندرمـش  لالح  يزیرنوخ و  اب  ادـخ  دودـح  زا  َنُوفِرْـسَُمل 
سپ دـنک ، گنج  ادـخ  يایلوا  اب  هک  یـسک  لاح  تسا  هنوگچ  دـیآیم : شیپ  لاؤس  نیا  دومن ، ار  ّمذ  تیاهن  نآ  بکترم  هراـب  رد  درک و 

: دومرف لاؤس  نیا  باوج  رد  یلاعت  يادخ 

323 ص :  هیآ 33 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا
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اْوَْفُنی َْوأ  ٍفالِخ  ْنِم  ْمُُهلُجْرَأ  َو  ْمِهیِدـْیَأ  َعَّطَُقت  َْوأ  اُوبَّلَُـصی  َْوأ  اُولَّتَُقی  ْنَأ  ًاداسَف  ِضْرَْألا  ِیف  َنْوَعْـسَی  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنُوبِراُحی  َنیِذَّلا  ُءازَج  امَّنِإ 
(33  ) ٌمیِظَع ٌباذَع  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهل  َو  اْینُّدلا  ِیف  ٌيْزِخ  ْمَُهل  َِکلذ  ِضْرَْألا  َنِم 

323 ص :  همجرت ..... :

رادـب ای  هتـشک  ار  اهنآ  هک  دـشابن  نیا  زج  دنـشوک  داسف  هب  نیمز  يور  رد  دـنزیخرب و  گنج  هب  وا  لوسر  ادـخ و  اب  هک  ناـنآ  رفیک  اـنامه 
يراوخ ّتلذ و  نیا  دننک  رود  ناحلاص  نیمزرـس  زا  دیعبت  دلب و  یفن  اب  ای  دنربب  فالخ  هب  ار  ناشیاپ  تسد و  ای  دـنوش و  هتخیوآ  تازاجم 

. دوب دنهاوخ  بّذعم  گرزب  یباذع  هب  خزود  رد  زاب  ترخآ  رد  اّما  تسا و  اهنآ  يویند  باذع 
324 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

324 ص :  ریسفت ..... :

. ادخ نمؤم  ناگدنب  ایلوا و  اب  گنج  هبراحم و  يازج  تسا  نیا  َهَّللا  َنُوبِراُحی  َنیِذَّلا  ُءازَج 
هیلع هّللا  یّلص  لوسر  هک  یسک  قیرط  عطق  ای  نانآ  قیرط  عطق  ببـس  هب  نینمؤم ، ای  وا ، نیـشناج  ای  لوسر  دوخ  اب  گنج  يازج  َُهلوُسَر و  َو 

( دزادنا راک  هب  و   ) دنک هنهرب  نمؤم  ندیناسرت  يارب  ياهحلسا ) ره  ای   ) ریشمش هک  تسا  نیا  ازج  نآ  ّلقا  و  دهاوخیم . ار  ع )  ) ماما ای  هلآ  و 
. دشابن ّکش  لها  زا  هکنیا  رگم  دنک . لمح  بش  رد  ار  ریشمش  و 

رد داسفا  و  یعـس »  » زا ردصم  ریدـقتب  ای  درادـن  لعف  شدوخ  ظفل  زا  هک  تسا  نوعـسی »  » قلطم لوعفم  اداسف »  » ًاداسَف ِضْرَْألا  ِیف  َنْوَعْـسَی  َو 
. دوشیم قّقحم  سفن ، لتق  و  لام ، تراغ  و  ینزهار ، اب  نیمز 

ناشیاپ تسد و  ای  دنزاس ، بولصم  ای  دنشکب و  ارنانآ  هک  ِضْرَْألا  َنِم  اْوَْفُنی  َْوأ  ٍفالِخ  ْنِم  ْمُُهلُجْرَأ  َو  ْمِهیِْدیَأ  َعَّطَُقت  َْوأ  اُوبَّلَُصی  َْوأ  اُولَّتَُقی  ْنَأ 
ای دـنک . لمع  دـهاوخب  هک  روط  ره  هک  تسا  ماما  يأر  هب  طونم  ای  تسا ، يرایتخا  وحن  هب  تاـبوقع  دـننک ، دـیعبت  اـی  دـنربب  فـالخ  هب  ار 

تسا و فلتخم  رابخا  دـنک  راـیتخا  تیاـنج  رادـقمب  ار  تبوقع  هکنیا  نآ و  رادـقم  تیاـنج و  هظحـالم  اـب  یلو  تسا  شدوخ  يأرب  طونم 
رب هوالع  هکنیا  اـی  رگید ، رهـش  هب  دـنکیم  یگدـنز  نآ  رد  هک  تسا  يرهـش  زا  جارخا  نآ  اـیآ  هک  تسا  فـالتخا  زین  دـیعبت  رد  نینچمه 

ندروخ و دـیئامنن و  حاکن  دـینکن و  هلماعم  و  دینیـشنن ، لاس  کی  اـت  وا  اـب  تسا و  هدـش  دـیعبت  وا  هک  تشون  مه  رهـش  نآ  هب  دـیاب  جارخا 
تسا . سبح  رد  نتشاذگ  ای  تسا ، ایرد  رد  ندرک  قرغ  دیعبت  زا  دوصقم  هکنیا  ای  دیشاب . هتشادن  وا  اب  ندیماشآ 

325 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

325 ص :  هیآ 34 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(34  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَف  ْمِْهیَلَع  اوُرِدْقَت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  اُوبات  َنیِذَّلا  َّالِإ 

325 ص :  همجرت ..... :

. تسا نابرهم  هدنشخب و  دنوادخ  هک  دینادب  سپ  دننک  هبوت  دیبای  تسد  اهنآ  هب  هکنآ  زا  شیپ  هک  نانآ  رگم 
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325 ص :  ریسفت ..... :

نیا دنکیم ، يراج  نابز  رب  ار  هبوت  ظفل  هدش و  نامیشپ  تیصعم  رب  هک  دوشیم  قّقحم  هدنب  ادخ و  نیب  هک  تسین  نآ  هبوت  نیا  زا  دوصقم 
. تسا ذفان  شدوخ  هیلع  رارقا  هکلب  تسین ، ذفان  شدوخ  عفنب  صخش  رارقا  و  هدننک ، هبوت  رارقا  اب  رگم  دوشیمن  هتسناد  هبوت 

ادـخ و نیب  رما  اهنت  نآ  هک  ینطاب  توعد  ای  يرهاظ  توعد  لوبق  ببـس  هب  تسا  نامیا  مالـسا و  طاـنم  هک  تسا  نآ  هبوت  زا  دوصقم  هکلب 
ماما ای  لوسر  هک  سک  ره  و  دریگب ، وا  زا  نامیپ  و  دنک ، رافغتـسا  وا  يارب  دـنک و  لوبق  ار  وا  هبوت  زین  ماما  ای  لوسر  دـیاب  هکلب  تسین  دـبع 

( ناهانگ  ) مالسا هک  اریز  تسا ، هاوگ  دهاش و  ياراد  لوبق و  شاهبوت  هدش و  هدیـشخب  وا  هانگ  دریذپب ، ار  شاهبوت  دنک و  رافغتـسا  وا  يارب 
. دناشوپیم ار  شلبق  ام 

هب سک  ره  هکنیا  و  تسا ، اهتبوقع  نیرتدـیدش  ترخآ  اـیند و  رد  اـهنآ  تبوقع  هکنیا  درک و  رکذ  ار  نیدـسفم  نیبراـحم و  لاـح  یتقو 
ناگدـننک هبوت  هک  دـش  نیا  ماقم  بسانم  دوشیم ...  طقاس  وا  زا  میظع  تبوقع  نآ  دوش  لّسوتم  نانآ  هب  دـنک و  هبوت  ماما  ای  لوسر  تسد 

ار اـهنآ  دراد و  رذـح  رب  تسا  تبوقع  نآ  بجوم  هک  يزیچ  زا  ار  اـهنآ  دـهد و  رارق  ادـن  دروم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تسد  هب 
: دومرف سپ  دزاس ، طقاس  ار  تبوقع  هک  دنکب  يزیچ  هب  بیغرت 

326 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

326 ص :  هیآ 35 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(35  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ِِهلِیبَس  ِیف  اوُدِهاج  َو  َۀَلیِسَْولا  ِْهَیلِإ  اوُغَْتبا  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

326 ص :  همجرت ..... :

راگتـسر هک  دشاب  دینک ، داهج  وا  هار  رد  دیئوج و  لّسوت  ادخ  هب  ّقح  يایلوا  زا  يوریپ  نامیا و  هلیـسو  هب  دیـسرتب و  ادخ  زا  نامیا  لها  يا 
. دیوش

326 ص :  ریسفت ..... :

. تسا تبوقع  نآ  بجوم  هک  يزیچ  زا  ادخ  زا  دیسرتب  َهَّللا  اوُقَّتا  دیاهدروآ ، نامیا  ماع ، تعیب  اب  هک  یناسک  يا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
فلا اب  هک  هلیسو »  » زا دوصقم  تسا  نینمؤم  هب  باطخ  نوچ  دییوجب . دنک ، طقاس  ار  تبوقع  نآ  دناوتب  هک  ياهلیـسو  َۀَلیِـسَْولا  ِْهَیلِإ  اوُغَْتبا  َو 

نیا دشاب و  وا  تسد  هب  هبوت  دنک و  لوبق  ار  هبوت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  هب  نامیا  زا  دعب  هک  دشاب  دیاب  یـسک  تسا  هدش  هفرعم  مال  و 
. دناهدرک ریسفت  ناشدوخ  هب  ارنآ  ع )  ) يده ۀّمئا  اذل  دنکیم ، توعد  يولو  ینطاب  توعد  هب  هک  ماما  رگم  تسین 

اّما و  تسا ، هلیسو  هب  لّسوت  زا  دعب  داهج  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  هلیـسو )  ) نآ رد  هک  ایوگ  دینک  داهج  ادخ  هار  رد  ِِهلِیبَس و  ِیف  اوُدِهاج  َو 
. دوش داهج  هار  نآ  رد  هک  تسین  یهار  هلیسو  زا  لبق 

326 ص :  هیآ 36 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا
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(36  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ْمُْهنِم  َلِّبُُقت  ام  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  ِباذَع  ْنِم  ِِهب  اوُدَتْفَِیل  ُهَعَم  ُهَْلثِم  َو  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ام  ْمَُهل  َّنَأ  َْول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 

326 ص :  همجرت ..... :

دوشن و لوبق  اهنآ  زا  زگره  دنناهرب  تمایق  زور  باذع  زا  ار  دوخ  ات  دنرآ  ادف  تسا  نیمز  رد  هک  هچنآ  ربارب  ود  رگا  دـندش  رفاک  هک  نانآ 
. دیسر دنهاوخ  كاندرد  باذع  خزود  هب  نانآ 

326 ص :  ریسفت ..... :

تسا . هلیسو  بلط  يارب  لیلعت  عضوم  رد  نآ  و  دندش ، رفاک  هلیسو  نیا  هب  هک  یناسک  ینعی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
327 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تّدش باذع و  موزل  لیثمت  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ْمُْهنِم  َلِّبُُقت  ام  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  ِباذَـع  ْنِم  ِِهب  اوُدَـتْفَِیل  ُهَعَم  ُهَْلثِم  َو  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ام  ْمَُهل  َّنَأ  َْول 
. درادن یئاهر  دوش  التبم  نآ  هب  سک  ره  هکنیا  تسا و  نآ 

327 ص :  هیآ 37 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(37  ) ٌمیِقُم ٌباذَع  ْمَُهل  َو  اْهنِم  َنیِجِراِخب  ْمُه  ام  َو  ِراَّنلا  َنِم  اوُجُرْخَی  ْنَأ  َنوُدیُِری 

327 ص :  همجرت ..... :

. تسا رادیاپ  مئاد و  اهنآ  باذع  هک  دش  دنهاوخن  ردب  زگره  دنوش و  نوریب  خزود  شتآ  زا  هک  دننک  نآ  يوزرآ  مئاد  هک  اهنآ 

327 ص :  ریسفت ..... :

. درادن یجورخ  هار  دوش  رفاک  نآ  هب  سک  ره  تسا و  روکذم  هلیسو  هب  لّسوت  رد  رصحنم  شتآ  زا  جورخ  قیرط  هک  اریز 

327 ص :  هیآ 38 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(38  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  َنِم  ًالاکَن  ابَسَک  اِمب  ًءازَج  امُهَیِْدیَأ  اوُعَْطقاَف  ُۀَقِراَّسلا  َو  ُقِراَّسلا  َو 

327 ص :  همجرت ..... :

هب ردتقم و  راک  ره  رب  ادـخ  تسا و  هتـشاد  رّرقم  نانآ  يارب  ادـخ  هک  تسا  یتبوقع  نیا  دـیربب  ناشلامعا  رفیک  هب  ار  دزد  درم  نز و  تسد 
. تساناد قلخ  حلاصم 
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327 ص :  ریسفت ..... :

درک و رکذ  زین  لتق  ّدحب  هن  یلو  تسا  دـسفم  مه  وا  هک  ار  قراس  مکح  درک  رکذ  ار  رفاک  ضرالا و  یف  دـسفم  براحم و  مکح  هک  یتقو 
و دسرب ، رانید  عبر  هب  قورسم  لام  تمیق  و  دشاب ، هدیشوپ  ظوفحم و  ییاج  زا  تقرـس  هکنیا  لیبق  زا  دوش  ّدح  هب  رّجنم  هک  تقرـس  طیارش 
زا تسار ، تسد  زا  تشگنا  راهچ  رگم  دوشیمن  عطق  هکنیا  تسد و  هب  ادـتبا  لیبق  زا  عطق  طیارـش  دـشابن و  یطحق  یگنـسرگ و  عقاوم  رد 

لّصفم روط  هب  یهقف  بتک  رد  اهنیا  همه  اپ  هنـشاپ  هن  دوشیم  عطق  پچ  ياپ  هکنیا  و  دوشیمن ، هدیرب  ماهبا  تشگنا  ناتـشگنا و  ياههشیر 
. ادخ بناج  زا  تسا  یتبوقع  نیا  و  تسین ، شلیصفت  قیقحت و  ياج  اجنیا  و  تسا ، هدش  رکذ 

328 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

328 ص :  هیآ 39 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(39  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ِْهیَلَع  ُبُوتَی  َهَّللا  َّنِإَف  َحَلْصَأ  َو  ِهِْملُظ  ِدَْعب  ْنِم  َبات  ْنَمَف 

328 ص :  همجرت ..... :

دنوادـخ هک  دیـشخب  دـهاوخ  ار  وا  ادـخ  سپ  نآ  زا  دـیامن  حالـصا  ار  دوخ  راـک  هدرک ، هبوـت  تسا  هدرک  هک  یمتـس  زا  دـعب  هک  ره  سپ 
. تسا نابرهم  هدنشخب 

328 ص :  ریسفت ..... :

ناـیب قباـس و  هنیرق  هب  اـنب  . ) دـیامن هبوت  ماـما  تردـق  بناـج  زا  يولو  اـی  يوبن  صوصخم  هبوت  ببـس  هب  هک  ره  ِهِْملُظ  ِدـَْعب  ْنِم  َباـت  ْنَمَف 
((. ع  ) نیموصعم

. دوشیمن لمع  براحم  دننام  تسین و  وا  يارب  يّدح  رگید  دنادرگرب ، شبحاص  هب  ار  يدزد  لام  هک  هنوگ  نیدب  َحَلْصَأ  َو 
. شلبق ام  يارب  تسا  لیلعت  ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ِْهیَلَع  ُبُوتَی  َهَّللا  َّنِإَف 

. تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  هک  دریذپیم  ار  شاهبوت  ادخ  تّلع  نامه  هب  ینعی 

328 ص :  هیآ 40 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(40  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  ُرِفْغَی  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُبِّذَُعی  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  َُهل  َهَّللا  َّنَأ  ْمَْلعَت  َْمل  َأ 

328 ص :  همجرت ..... :

. تساناوت زیچ  ره  رب  وا  درذگرد و  دهاوخ  هک  ره  زا  دنک و  باذع  دهاوخ  ار  هک  ره  تسار  ادخ  نیمز  نامسآ و  کلم  هک  یتسنادن  ایآ 
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328 ص :  ریسفت ..... :

سپ دوش ، طقاس  هبوت  دّرجم  رب  تقرـس  ای  براحم  ّدح  تسین  هتـسیاش  هک  دنکیم  روطخ  نهذ  رد  بلطم  نیا  هک  تسا  یماقم  ماقم  نوچ 
صوصخم ای  دشاب  حیحـص  وا  دروم  رد  باطخ  هک  سک  ره  يارب  تسا  ّماع  ای  باطخ  ْمَْلعَت و  َْمل  َأ  دیامرفیم : دهدیم و  باوج  دـنوادخ 

. دونشب يرگید  ات  میوگیم  وتب  لیبق  زا  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 
329 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

329 ص :  هیآ 41 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َنوُعاَّمَـس اوُداـه  َنیِذَّلا  َنِم  َو  ْمُُهبُوُلق  ْنِمُْؤت  َْمل  َو  ْمِهِهاْوفَأـِب  اَّنَمآ  اُولاـق  َنیِذَّلا  َنِم  ِْرفُْکلا  ِیف  َنوُعِراـُسی  َنیِذَّلا  َکـْنُزْحَی  ـال  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ  اـی 
ْنَم َو  اوُرَذْحاَف  ُهَْوتُْؤت  َْمل  ْنِإ  َو  ُهوُذُخَف  اذه  ُْمتِیتوُأ  ْنِإ  َنُولوُقَی  ِهِعِـضاوَم  ِدَْعب  ْنِم  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی  َكُوتْأَی  َْمل  َنیِرَخآ  ٍمْوَِقل  َنوُعاَّمَـس  ِبِذَْـکِلل 

ٌمیِظَع ٌباذَـع  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهل  َو  ٌيْزِخ  اْینُّدـلا  ِیف  ْمَُهل  ْمَُهبُوُلق  َرِّهَُطی  ْنَأ  ُهَّللا  ِدُِری  َْمل  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ًاْئیَـش  ِهَّللا  َنِم  َُهل  َکـِلْمَت  ْنَلَف  ُهَتَْنِتف  ُهَّللا  ِدُِری 
(41)

329 ص :  همجرت ..... :

زین دنباتـشیم و  رفک  هارب  دـنرواین و  نامیا  لد  هب  دـننک و  نامیا  راهظا  ناـبز  رب  هک  ناـنآ  زا  یهورگ  هک  شاـبم  نآ  زا  نیگمغ  ربماـیپ  يا 
دنیاین وت  دزن  ربک  زا  هک  یموق  نآ  هب  وت ، ّقح  تاملک  ياج  هب  زیخ  هنتف  نانخس  دننکیم  یسوساج  هک  ینادوهی  هکنآ  زا  شابم  نیگهودنا 

( شیوخ لیم  هب   ) تشگ رّرقم  دوخ  ياج  هب  هکنآ  زا  دعب  ار  ّقح  تاملک  مالسا ) اب  ینمـشد  دانع و  زا  اهنآ   ) ربیخ نادوهی  دننام  دنناسریم 
هدروآ میهاوخیم  ام  هک  هنوگ  نیا  نآرق  مکح  رگا  دنیوگ  و  دننک ) مارح  ار  لالح  لالح و  ار  مارح  سفن  ياوه  غورد و  هب   ) دـنهد رییغت 

رهق زا  ار  اهنآ  وت  زگره  دنکفا  یئاوسر  شیامزآ و  هب  ادخ  ار  سک  ره  و  دیریذپن ) ادبا  ار  ربمایپ  مکح   ) دـینیزگ يرود  ّالا  دـیریذپب و  دـش 
ّتلذ و ایند  رد  ار  نانآ  دـنادرگ . كاپ  لهج  رفک و  يدـیلپ  زا  ار  ناـشاهلد  هتـساوخن  ادـخ  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  دـیناهر  یناوتن  ادـخ 

. تسا اّیهم  یگرزب  باذع  ترخآ  رد  تسا و  بیصن  يراوخ 

329 ص :  ریسفت ..... :

هچنآ درک و  رکذ  ار  نانآ  تبوقع  ملاع و  ود  رد  ار  قراس  لاح  ریغـص و  ملاع  ریبک و  ملاع  رد  دسفم  براحم و  لاح  یتقو  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای 
شتّما نیقفانم  رب  تسا  تمحر  نیملاع  يارب  نوچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  دومن  رکذ  دنکیم  طقاس  نانآ  زا  ار  تبوقع  هلیـسو  زا  هک 

زا ار  اههملک  دننکیم و  تقرس  ار  مالسا  تروص  اهنآ  هک  ایوگ  دندیزرو  رفک  نآ  هب  دندش و  فرصنم  هلیسو  زا  هک  نانآ  تشگ ، نوزحم 
نارگید يارب  ات  دـندیدزدیم  ار  راتفگ  دـندرکیم و  یـسوساج  هک  نانآ  دـش  كانهودـنا  دوهی  رب  نینچمه  و  دـندزدیم ، شدوخ  ّلـحم 
ضرالا یف  دـسفم  یعون  کی  مادـک  ره  هکنیا  رب  دـشیم  كانهودـنا  زین  و  دـندیدزدیم ، شدوخ  ياـج  زا  ار  اـههملک  دـننک و  تیاـکح 

. دنتسه
330 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: دومرف داد و  رارق  باطخ  ادن و  دروم  ار  وا  ربمایپ  يرادلد  يارب  دنوادخ  سپ 
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. دننادرگن تکانهودنا  دنباتشیم ، رفک  يوس  هب  هلیسو  نیا  هب  هک  یئاهنآ  ِْرفُْکلا  ِیف  َنوُعِراُسی  َنیِذَّلا  َْکنُزْحَی  ال 
. دندرک راهظا  ارنآ  ناشن  اب  زاب  دندیدزد و  ار  مالسا  نانآ  هک  ایوگ  ْمُُهبُوُلق  ْنِمُْؤت  َْمل  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  اَّنَمآ  اُولاق  َنیِذَّلا  َنِم 

، تسا نآ  ندینش  مزلتسم  نتفگ  غورد  اریز  دنونشیم ، غورد  دایز  دندش  يدوهی  هک  یناسک  نآ  زا  ِبِذَْکِلل و  َنوُعاَّمَس  اوُداه  َنیِذَّلا  َنِم  َو 
. دنراد غورد  اب  ّتیخنس  نوچ  تسار  هن  دنونشیم  غورد  اهنآ  هکنیا  ای  دندنب ، غورد  وت  رب  ات  دنونشیم  ار  وت  لوق  هکنیا  ای 

بـضغ هنیک و  تهج  زا  ای  تعانم و  رّبکت و  تهج  زا  هک  يرگید  موق  يارب  ارنآ  ات  دنونـشیم  ارت  مالک  َكُوتْأَی  َْمل  َنیِرَخآ  ٍمْوَِقل  َنوُعاَّمَس 
. دننک لقن  دندماین ، وت  شیپ 

دوهی لاح  دننکیم و  تعرـس  رفک  رد  هک  یناسک  لاح  نایب  تهج  رّدقم  لاؤس  باوج  تسا و  فانیتسا  ِهِعِـضاوَم  ِدـَْعب  ْنِم  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی 
تسا . رتلماش  رتقفاوم و  یلّوا  یلو  تسا . رگید  یهورگ  تفص  ای  دنونشیم ، غورد  هک 

331 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
زا ندـنادرگرب  ای  هدـش  تیاور  تایآ  زا  يرایـسب  هراب  رد  هکنانچ  ندرک ، مک  دایز و  هب  تسا  ظفل  رد  رییغت  اـی  اـههملک  رییغت  زا  دوصقم  و 

دعب ار  اههملک  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و  دناهدرک ، عضو  نآ  يارب  لوسر  ای  دنوادخ  هک  تسا  یقادصم  زا  ندـنادرگرب  ای  تسا  شموهفم 
هک اجنآ  تسا  ادـخ  بناج  زا  هک  تسا  يدـهع  تیالو  هملک  ظفل  نیا  زا  روظنم  هک  اـیوگ  و  دـنهدیم ، رییغت  شدوخ  عضاوم  رد  توبث  زا 

لوسر بناج  زا  اـی  دوب ، ع )  ) ّیلع يدـهع  تیـالو  نآ  عضوم  هک  دوبن  یفـالخ  هک  اریز  هیآ » رخآ  اـت  ُُهلوُسَر ...  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِإ  دومرف :
. تسا ع )  ) ّیلع يارب  تسا و  دهع  تیالو  تیالو ، نآ  هکنیا  رد  دوبن  یفالخ  نوچ  هالوم ، ّیلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : هک  اجنآ  تسا 

. رگید هورگ  ای  دننکیم ، باتش  رفک  رد  هک  یناسک  ینعی  َنُولوُقَی 
. دیریگب دنداد  امش  هب  میئوگیم  ام  هک  ار  نیمه  رگا  دیقفاوم . ام  اب  هار  رد  هک  یناسک  يا  ینعی  ُهوُذُخَف  اذه  ُْمتِیتوُأ  ْنِإ 

. دیشاب رذح  رب  نآ  لوبق  زا  اوُرَذْحاَف  دش ، هضرع  امش  رب  میهاوخیم  ام  هک  هچنآ  زا  ریغ  رگا  ُهَْوتُْؤت  َْمل  ْنِإ  َو 
« ایروص نبا   » ندرک يرواد  رد  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ربیخ  دوهی  ندرب  يرواد  دروم  رد  نآ  هک  هدش  رکذ  هیآ  لوزن  ببـس  رد  و 

. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ترضح  نآ  يارب 
ار ریـضّنلا  ینب  زا  يدرم  هظیرق  ینب  زا  يدرم  رگا  هکنیا  رب  ینبم  دوـب  يدـهع  هتـشون و  ریـضّنلا  ینب  هظیرق و  ینب  نـیب  هـک  هدـش  رکذ  زین  و 

رتشیب هظیرق  ینب  زا  زین  ناشلام  دندوب و  رتيوق  ریـضّنلا  ینب  نوچ  دـشاب ، لماک  مه  هید  و  دوش ، هتـشک  ات  دـنهدب  اهنآ  هب  ار  لتاق  تشکیم 
ار شتروص  هک  دننک  راوس  يرتش  رب  ارنآ  ات  دندادیم  اهنآ  هب  دیاب  ار  لتاق  تشکیم  ار  هظیرق  ینب  زا  يدرم  ریضّنلا  ینب  زا  يدرم  رگا  دوب 

. دوش هداد  اهنآ  هب  هید  فصن  دنک و  هدولآ  هایس  لگ  اب  ار  شتروصو  دنادرگرب  شهانگ  يوس  هب 
332 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

بلط ار  هید  لتاق و  دوب  نانآ  نیب  هک  يدـهع  نامه  قبط  سپ  تشک ، ار  ریـضّنلا  ینب  زا  يدرم  هظیرق ، ینب  زا  يدرم  ربماـیپ  ندـمآ  زا  سپ 
، میربب وا  يوس  هب  ار  يرواد  دییایب  سپ  امـش ، ام و  نیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  نیا  دنتفگ : دندرک و  يراد  دوخ  هظیرق  ینب  دـندرک ،
هک نک  تساوخ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  زا  دنتفگ : وا  هب  دوب و  ریـضّنلا  ینب  اب  نامیپ  مه  هک  دـنتفر  ّیبا  نب  هّللا  دـبع  يوس  هب  سپ 

سپ تفگ ، دندوب  هتفگ  هک  روطنامه  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تمدخ  ّیبا  نب  هّللا  دبع  دنکن ، ضقن  هظیرق  ینب  اب  ار  ام  نامیپ 
: تفگ دش و  لزان  لیئربج 

. دننکیم فیرحت  دوخ  عضاوم  زا  نانیا  تسا  تاروت  رد  هک  ییاههملک 
. درادن نآ  حالصا  هنتف و  عنم  هب  تردق  دهاوخب  ار  شباذع  ادخ  هک  ار  هک  ره  ًاْئیَش و  ِهَّللا  َنِم  َُهل  َِکلْمَت  ْنَلَف  ُهَتَْنِتف  ُهَّللا  ِدُِری  ْنَم  َو 

رفک و بجوم  هک  یئاـهتساجن  زا  ار  ناـشیاهلد  دـهاوخیمن  ادـخ  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنآ  ْمَُهبُوُلق  َرِّهَُطی  ْنَأ  ُهَّللا  ِدُِری  َْمل  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ 
. دنک كاپ  دوشیم ، تبوقع 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1230 

http://www.ghaemiyeh.com


نینمؤم و زا  یگمه  نانآ  ندیـسرت  وا و  یئاوسر  قفانم و  قافن  راهظا  نطو و  زا  يرود  هیزج و  تراسا و  نتـشک و  اب  ٌيْزِخ  اْینُّدـلا  ِیف  ْمَُهل 
. تسا يراوخ  ایند  رد  نانآ  يارب  يراوخ 

. تسا گرزب  یباذع  زین  ترخآ  رد  ٌمیِظَع و  ٌباذَع  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهل  َو 

332 ص :  هیآ 42 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َتْمَکَح ْنِإ  َو  ًاْئیَـش  َكوُّرُـضَی  ْنَلَف  ْمُْهنَع  ْضِْرُعت  ْنِإ  َو  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأ  َْوأ  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحاَـف  َكُؤاـج  ْنِإَـف  ِتْـحُّسِلل  َنوـُلاَّکَأ  ِبِذَْـکِلل  َنوُـعاَّمَس 
(42  ) َنیِطِسْقُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ِطْسِْقلِاب  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحاَف 

332 ص :  همجرت ..... :

زا يور  هچنانچ  نادرگب و  نانآ  زا  يور  ای  نک  مکح  اهنآ  نایم  دـندمآ  وت  دزن  رگا  دـنمارح  لام  ناگدـنروخ  نزغورد و  ناسوساج  اهنآ 
هب ناگدـننک  مکح  ادـخ  نک  مکح  تلادـع  هب  اهنآ  نایم  يدرک  مکح  رگا  دـیناسر و  دـنناوتن  وتب  نایز  نیرتکچوک  زگره  ینادرگب  نانآ 

. دراد تسود  ار  لدع 
333 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

333 ص :  ریسفت ..... :

زا هک  تسا  یمارح  ره  تحـس »  » و تسا ، باذـع  يزخ و  تّلع  ندرک  رهاظ  يارب  غورد  عاّمـس  رارکت  ِتْحُّسِلل  َنُولاَّکَأ  ِبِذَْـکِلل  َنوُعاَّمَس 
اـنز و ترجا  رمخ و  رادرم و  نمث  لـیبق  زا  هدادـن  ارنآ  لیـصحت  قیرط  هزاـجا  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  ره  دوش ، لـصاح  مکح  رد  هوشر 

. هنّیب زا  دعب  ابر  میتی و  لام  ندروخ  يریگلاف و  ترجا 
مکح رد  هوشر  هلمج  زا  تسا : رابخا  یـضعب  رد  و  تسا ، گرزب  يادـخ  هب  رفک  مکح  رد  هوشر  اّما  و  تسا : هدـمآ  رابخا  زا  یـضعب  رد  و 
هتفرگ توغاط  يرواد  هلیـسو  هب  هک  ار  هچنآ  رگید  رابخا  زا  یـضعب  رد  و  دشابیم ، شنمؤم  ردارب  تجاح  ندروآ  رب  رب  هیده  ندرک  لوبق 

. تسا هدش  هدرمش  مارح  دشاب  ّقح  هچ  رگا  دوشیم 
نانآ زا  ای  ینک  لوبق  ار  نانآ  همکاحم  هکنیا  نیب  وت  دـندمآ  يرواد  همکاحم و  يارب  دوهی  رگا  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأ  َْوأ  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحاَف  َكُؤاج  ْنِإَف 

. یتسه ّریخم  یئامن ، ضارعا 
ینک ضارعا  اـهنآ  زا  وت  رگا  اریز  دـشابن ، اـهنآ  لـیم  بلج  سرت و  زا  يدرک  مکح  اـهنآ  نیب  رگا  ًاْئیَـش  َكوُّرُـضَی  ْنَلَف  ْمُْهنَع  ْضِْرُعت  ْنِإ  َو 

. دشاب اهنآ  ررض  سرت  زا  دیابن  زین  نانآ  يوس  هب  وت  ندروآ  ور  سپ  دنناسرب  يررض  وتب  دنناوتیمن 
يزیچ قبط  هن  دـشاب . تسا ، هدرک  رما  نآ  هب  ادـخ  هک  تلادـع  هب  وت ، مکح  هک  تسا  هتـسیاش  ینعی  ِطْـسِْقلِاب  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحاَـف  َتْمَکَح  ْنِإ  َو 

. تمرح مدع  رفک و  دننام  دنراوتسا ، نآ  رب  اهنآ  هک  دشاب 
. رفاک دروم  رد  هچ  دشاب  نمؤم  دروم  رد  هچ  دراد  تسود  ار  لدع  هب  ناگدننک  مکح  ادخ  َنیِطِسْقُْملا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ 

334 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

334 ص :  هیآ 43 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]
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هراشا

(43  ) َنِینِمْؤُْملِاب َِکئلوُأ  ام  َو  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  َنْوَّلَوَتَی  َُّمث  ِهَّللا  ُمْکُح  اهِیف  ُةارْوَّتلا  ُمُهَْدنِع  َو  َکَنوُمِّکَُحی  َْفیَک  َو 

334 ص :  همجرت ..... :

يور نآ  زا  تسا و  روکذـم  ادـخ  مکح  نآ  رد  تـسا و  اـهنآ  دزن  تاروـت  هـک  یتروـص  رد  دـنرآ  دورف  رـس  وـن  مـکح  هـب  اـهنآ  هنوـگچ 
. دناهدرواین نامیا  ادخ  هب  نانیا  هچ  تفریذپ  دنهاوخن  ینک  مکح  تاروت  زا  زین  وت  هچنانچ  و  دناهدینادرگ ،

334 ص :  ریسفت ..... :

. دنتسه ادخ  باتک  لها  اهنآ  اریز  دنروآیمن ، هانپ  وت  مکح  هب  دنوش ، یضار  ادخ  مکح  هب  رگا  نانآ  هکنیا  ینعی  َکَنوُمِّکَُحی  َْفیَک  َو 
رب وت  مکح  زا  ینکیم  مکح  وت  هکنآ  زا  دعب  تساهنآ ، دزن  تاروت  هکیلاح  رد  َِکلذ  ِدـَْعب  ْنِم  َنْوَّلَوَتَی  َُّمث  ِهَّللا  ُمْکُح  اهِیف  ُةارْوَّتلا  ُمُهَدـْنِع  َو 
رب يور  تسا  نآ  رد  هک  ادـخ  مکح  زا  تاروت و  زا  هکنیا  ای  دـشاب . ناشمکح  اب  قفاوم  هچ  رگا  تسین  ناشیأر  اـب  قفاوم  نوچ  دـندرگیم 

. دننادرگیم
ع)  ) ّیلع هراب  رد  ربماـیپ  مکح  زا  هک  تسا  یناـسک  زا  هیاـنک  نیا  و  دـنروآیمن ، ناـمیا  وتب  ناـشباتک و  هب  اـهنآ  َنِینِمْؤُْملاـِب  َکـِئلوُأ  اـم  َو 

. دندرک لصاح  فارحنا 

334 ص :  هیآ 44 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

اُوناک َو  ِهَّللا  ِباتِک  ْنِم  اوُظِفُْحتْسا  اَِمب  ُرابْحَْألا  َو  َنوُِّیناَّبَّرلا  َو  اوُداه  َنیِذَِّلل  اوُمَلْـسَأ  َنیِذَّلا  َنوُِّیبَّنلا  اَِهب  ُمُکْحَی  ٌرُون  َو  ًيدُه  اهِیف  َةارْوَّتلا  اَْنلَْزنَأ  اَّنِإ 
(44  ) َنوُِرفاْکلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  ًالِیلَق  ًانَمَث  ِیتایِآب  اوُرَتْشَت  َو ال  ِنْوَشْخا  َو  َساَّنلا  اُوَشَْخت  الَف  َءادَهُش  ِْهیَلَع 

334 ص :  همجرت ..... :

دننک و مکح  نادوهی  رب  باتک  نادب  دنتسه  ادخ  رما  میلست  هک  ناربمایپ  ات  میداتسرف  تساهلد  ییانـشور  تیاده و  نآ  رد  هک  ار  تاروت  و 
سک چـیه  زا  سپ  دـننک  غیلبت  دـنراد  یهاوگ  نآ  قدـص  رب  دنتـسه و  ادـخ  باتک  ماکحا  ینابهگن  رومأم  هک  یناملاع  ناسانـشادخ و  زین 
نینچ دـنک  مکح  دومرف  مکح  ادـخ  هچنآ  فالخ  رب  سک  ره  هک  دیـشورفم  كدـنا  ياهب  هب  ارم  تایآ  دیـسرتب و  نم  ماـقتنا  زا  دیـسرتن و 

. دوب دهاوخ  نارفاک  زا  سک 
335 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

335 ص :  ریسفت ..... :

. دنوش تیاده  قح  هب  نآ  هلیسو  هب  ات  میداتسرف  ورف  ار  تاروت  ام  ًيدُه  اهِیف  َةارْوَّتلا  اَْنلَْزنَأ  اَّنِإ 
یناسک زا  هیانک  تساهنآ و  نامیا  مدع  نایب  ندروآ  ّتلع  عوضوم ، نیا  دوشیم ، فشک  تامهبم  نآ  هلیـسوب  هک  تسا  يرون  نآ  ٌرُون و  َو 
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. تسا ع )  ) ّیلع تیالو  زا  نآ  فشک  ّقح و  نایب  نآ  رد  هک  دناهدرک  ضارعا  نآرق  زا  هک  تسا 
زا هیانک  اهنآ و  لاح  نایب  تفـص  ترابع  نیا  دـندرک ، مکح  نآ  هب  دـندوب  ناـمرف  میلـست  هک  یناربماـیپ  اوُمَلْـسَأ  َنیِذَّلا  َنوُِّیبَّنلا  اَِـهب  ُمُکْحَی 

. تسا هتشگن  ادخ  عیطم  میلست و  هدشن و  یضار  نآرق  ّتیمکح  هب  هک  تسا  یسک 
هب دندرک  بلط  ار  ّقح  هک  یناسک  َنوُِّیناَّبَّرلا و  َو  دنکیم  مکح  انبم  نیمه  رب  زین  تاروت  دـننکیم ، مکح  زین  نایدوهی  يارب  اوُداه و  َنیِذَِّلل 

. دنراد ار  مکح  نیمه  زین  اهتدهاجم  اهتضایر و  ببس 
. دناهنوگنیا زین  دندرک  بلط  ثحب  قیرط  ملع و  ببس  هب  ار  ّقح  هک  یناسک  ُرابْحَْألا و  َو 

هلوصوم ام »  » ظفل و  داد . رارق  يزیچ  نابهگن  ار  وا  هکنیا  ای  درک ، بلط  ار  يزیچ  يرادهگن  ظفح و  وا  زا  ینعی  هظفحتـسا »  » اوُظِفُْحتْـسا اَِمب 
ظفح ناشیاههنیـس  رد  ارنآ  هکنیا  ای  دـندوب ، رییغت  زا  ادـخ  باتک  نابهگن  ظفاح و  ناـنآ  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  نآ  رد  تسا  هّیردـصم  اـی 

. دننکیم
. تّوبن ماکحا  ای  ینیودت  باتک  ِهَّللا  ِباتِک  ْنِم 

: تسا هدمآ  هیآ  نیا  ندوب  هیانک  نایب  رد  ع )  ) هّمئا زا  دهد . رییغت  ار  ادخ  باتک  هک  یسک  ررض  هب  دنهدیم  تداهـش  َءادَهُـش  ِْهیَلَع  اُوناک  َو 
املع زا  ترابع  رابحا »  » و دننکیم ، تیبرت  ناشملع  اب  ار  مدرم  اهنآ  هک  ایبنا  هن  دنتـسه  هّمئا  نّوینّابر »  » تسا و هدش  لزان  ام  هرابرد  هیآ  نیا 

و ع )  ) هّمئا نآرق  هب  مکاح  هکنیا  و  تسا ، نآرق  ندـش  لزاـن  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تّما  زا  هیاـنک  دوصقم  هک  نیا  ینعی  دنتـسه .
. دناهداد ار  نآرق  هب  مکح  هزاجا  اهنآ  هب  هک  دنتسه  نانآ  خیاشم 
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هیلع و هّللا  یّلص  دّمحم  هب  باطخ  و  دینکن ، ضارعا  میدرک  رّرقم  هک  یماکحا  زا  دیـسرتن و  مدرم  زا  ناتیاهتموکح  رد  َساَّنلا  اُوَشَْخت  الَف 

. درک عمج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  اب  ار  تّما  باطخ  رد  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تّما  زا  هیانک  دوصقم  نوچ  تسا و  هلآ 
. متسه نآ  هب  رتراوازس  نم  هک  دیسرتب  نم  زا  ِنْوَشْخا  َو 

هیلع و هّللا  یّلص  ّیبن  هک  ار  ینیوکت  تایآ  هن  و  دیشورفم ، لیدبت  رییغت و  اب  ار  ینیودت  تایآ  ینعی  دیشورفم  ارم  تایآ  ِیتایِآب  اوُرَتْشَت  َو ال 
. دنشاب ةاده  هّمئا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  لوق  هلآ و 

تایآ نتخورف  لماک  لیـصفت  هیآ  نیا  ریظن  رد  هرقب  هروس  لّوا  رد  دیـشورفن )  ) نآ ضارغا  يویند و  ضارعا  زا  كدـنا ، ياهب  هب  اًلِیلَق  ًانَمَث 
. دش هتفگ  زیچان  كدنا و  ياهب  هب  ادخ 

هـس هک  نادـب  تسا  رفاک  دـنکن ، مکح  تسا ، هدرک  لزان  ادـخ  هک  هچنآ  هب  هک  ره  َنوُِرفاْکلا و  ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اـِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو 
هدش هدومرف  لزان  ارنآ  ادخ  هک  هچنآ  هب  مکح  مدـع  رب  ّبترتم  قسف  ملظ و  رفک و  هک  تسا  تروص  نیا  هب  دـش ، رکذ  اجنیا  رد  هک  ياهیآ 
اهنآ لومـشم  اههیآ و  نیا  تحت  لخاد  هکنیا  ات  دـشاب  هّللا  لزنا  امب  مکاح  ناسنا  دارفا  زا  يدرف  ره  هک  دـیآیم  مزال  ینعم  نیا  زا  و  تسا ،
نیب رد  مکح  هزاجا  دـنادب  ار  ادـخ  مکح  سک  ره  هک  تسین  نینچ  و  دـننادیمن ، ار  ادـخ  مکح  ـالوصا  مدرم  رتشیب  هک  یلاـح  رد  دـشابن ،
تسا  نیا  هب  ای  هدومرف  لزان  ادخ  هک  هچنآ  ریغ  هب  هک  یسک  هب  دندرک  ریسفت  ار  هیآ  هک  تسا  اج  نیمه  زا  و  دوشیم ، هداد  وا  هب  مدرم 
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. دیامن مکح  تسا ، هدرک  لزان  ادخ  هچنآ  ریغ  هب  ای  دنکن و  یمکح  الصا  هک 

زا ّمعا  هکلب  تسین  ینیودـت  ماکحا  هب  ّصتخم  تسا  هدرک  لزان  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  هک  دوش  هتفگ  هک  تسا  نیا  ماـقم  نیا  رد  قیقحت  و 
اـهتّوبن و زا  ریبک  ملاـع  رد  ینیوکت  زا  ّمعا  نینچمه  و  دـناهدروآ ، حاولا  اههفیحـص و  رد  هتـشون  تروص  هب  ارنآ  اـیبنا  هک  تسا  ینیودـت 

اهتسایـس لیبق  زا  تسا ، هدش  لزان  قلخ  يوس  هب  اجنآ  زا  و  ناشیاههنیـس ، هب  اجنآ  زا  و  ایبنا ، ياهلد  هب  حور  ماقم  زا  هک  تسا  نآ  ماکحا 
. یبلاق ياهتدابع  و 
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قلخ ياههنیـس  هب  ات  هدـش  لزان  غولب  لیاوا  رد  لقع  ماقم  زا  هک  یلقع  ماـکحا  ریغـص و  ملاـع  رد  ینیوکت  ماـکحا  زا  تسا  ّمعا  نینچمه  و 
. تسا هدیسر 

نیا و  تسا ، تموـکح  ياراد  اـمتح  یناـسنا  ره  و  دـهدب ، بیرف  ار  وا  هک  ناطیـش  کـی  دراد و  یهلا  عناـم  رجاز و  کـی  یناـسنا  ره  سپ 
ندروخ و رد  ول  دشاب و  دناوتیمن  نوکـس  تکرح و  زا  یلاخ  هرخالاب  ناسنا  اریز  تسا ، شریغـص  ملاع  رد  دوخ و  دوجو  رد  ای  تموکح 
مشح و مدخ و  ياراد  رگا  و  تسا ، نینچ  زین  شاهناخ  لها  رد  سپ  دشاب  هناخ  لایع و  بحاص  رگا  و  دشاب ، تاّیرورـض  ریاس  ندیماشآ و 

. دشابیم نینچ  زین  اهنآ  رد  دشاب  لاوما 
تکرح و رد  وا  سپ  دـشاب  یهلا  ثعاـب  یعاد و  رگا  سپ  دـشاب ، ياهزیگنا  كّرحم و  ياراد  ناـسنا  يراـیتخا  نوکـس  تـکرح و  دـیاب  و 

رگا و  تسا . هدومن  يوریپ  دنکیم ، شاهنیـس  رب  لقع  هک  یمکح  زا  و  تسا . هدومرف  لزان  ادـخ  هچنآ  هب  هک  تسا  هدـننک  مکح  شنوکس 
. دیامنیم مکح  تسا ، هدومرف  لزان  ادخ  هچنآ  ریغ  هب  دشاب ، یناطیش  نآ  بجوم  هزیگنا و 

لزنا ام  ریغ  هب  مکاح  دـشاب  یناطیـش  رگا  تسا و  هّللا  لزنا  امب  مکاح  دـشاب  یهلا  شتموکح  هزیگنا  رگا  مدرم  نیب  هدـننک  تموکح  نیا  و 
زا مکح  ماگنه  رد  یلو  تسا  هدومرف  لزان  ارنآ  ادخ  هک  دشاب  یمکح  مکح  تروص  رگا  تسا و  هدرکن  هّللا  لزنا  ام  هب  مکح  تسا و  هّللا 
رد هّللا ، لزنا  ام  تروص  هب  شمکح  هچ  رگا  نانآ ، يایصوا  دننام  هطساو  اب  هن  و  ع )  ) ایبنا دننام  هطساو  نودب  هن  هتـشادن  هزاجا  ادخ  فرط 

تسا . توغاط  مکح  هّللا و  لزنا  ام  ریغ  یسک  نینچ  مکح  دشاب ، اهتّوبن  رد  ای  نیودت 
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نیمه رب  تلالد  ّیقـش  ای  ّیـصو  ای  ّیبن  رگم  دنیـشنیمن  اـجنآ  رد  هک  تسا  ییاـج  سلجم  نیا  هک  تسا  هدـش  دراو  راـبخا  رد  هک  هچنآ  و 
و هّللا » لزنا  ام  ریغب   » هکلب دشاب  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  دناوتیمن  شمکح  سولج و  دنیشنب ، اجنآ  رد  تیاصو  نودب  هک  یسک  اریز  دنکیم ، بلطم 

. تسا ناطیش  مکح  هب 
. تسا هدرک  نذا  رب  قّلعم  دّدعتم  تایآ  رد  تسا  مأوت  تموکح  اب  هک  ار  تعافش  اذل  و 

دشاب نآ  زا  معا  هکنیا  هن  تسا  هّللا » لزنا  ام  ریغب   » مکح يواسم  مزال و  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  مکح  مدع  هک  تشگ  نشور  دش  رکذ  هک  هچنآ  زا  و 
دنکن ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  مکح  رگا  دشابن  تموکح  زا  یلاخ  هک  یـسک  و  دـشاب ، دـناوتیمن  تموکح  عون  کی  زا  یلاخ  تقو  چـیه  ناسنا  اریز 

. دراد دوجو  ود  نآ  نیب  هک  تسا  یمزالت  تهج  هب  نیا  تسا و  هدرک  هّللا » لزنا  ام  ریغ   » هب مکح  ارهق 
هک هدـش  تیاور  ع )  ) نینمؤملا ریما  زا  تسا . حیحـص  هدـش ، دراو  هّللا  لزنا  ام  ریغ  هب  مکح  هب  رابخا  رد  هیآ  ریـسفت  هراب  رد  هک  هچنآ  سپ 

«. 1  » درک دهاوخ  مکح  ّتیلهاج  مکح  هب  دنک  اطخ  ادخ  مکح  رد  سک  ره  تّیلهاج و  مکح  ادخ و  مکح  تسا ، مکح  ود  مکح 
. میتفگ ام  هک  تسا  يزیچ  نامه  رب  لیلد  نآ  و 

338 ص :  هیآ 45 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َوُهَف ِِهب  َقَّدَصَت  ْنَمَف  ٌصاِصق  َحوُرُْجلا  َو  ِّنِّسلِاب  َّنِّسلا  َو  ِنُذُْألِاب  َنُذُْألا  َو  ِْفنَْألِاب  َْفنَْألا  َو  ِْنیَْعلِاب  َْنیَْعلا  َو  ِسْفَّنلِاب  َسْفَّنلا  َّنَأ  اهِیف  ْمِْهیَلَع  اْنبَتَک  َو 
(45  ) َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  َُهل  ٌةَراَّفَک 

__________________________________________________

ح 2 ص 478 / ناهربلا 1 : ریسفت  ص 46 - یفاصلا 2 : ریسفت  ( 1)
339 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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339 ص :  همجرت ..... :

ینیب و هب  ار  ینیب  مشچ و  لـباقم  رد  ار  مشچ  دـننک و  صاـصق  سفن  لـباقم  رد  ار  سفن  هک  مـیدرک  مـکح  لیئارـسا  ینب  رب  تاروـت  رد  و 
یـضار هید )  ) هقدص هب  صاصق  ياج  هب  یـسک  هاگ  ره  سپ  دوب  دهاوخ  صاصق  ار  یمخز  ره  نادند و  هب  ار  نادند  شوگ و  هب  ار  شوگ 
دهاوخ ناراکمتـس  زا  یـسک  نینچ  دنک  مکح  هداتـسرف  ادـخ  هچنآ  فالخ  رب  سک  ره  دـش و  دـهاوخ  وا  هانگ  هراّفک  هدرک و  یکین  دوش 

. دوب

339 ص :  ریسفت ..... :

هب هکنیا  و  تسادـخ ، مکح  هب  نانآ  تیاضر  مدـع  ریرقت  بلطم  نیا  راهظا  هک ...  میتشون  ار  مکح  عون  نیا  تاروت  رد  اهِیف  ْمِْهیَلَع  اـْنبَتَک  َو 
. دننک رارف  تاروت  مکح  زا  هک  تسا  هدوب  نیا  يارب  میتفگ ) هکنانچ   ) دندش یضار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  يرواد 

ای تسا ، ّثنؤم  لباقم  رد  ّثنؤم  دبع و  لباقم  رد  دبع  درم و  لباقم  رد  درم  سفن  ینعی »  » نایب هب  جاتحم  تسا و  لمجم  ِسْفَّنلِاب  َسْفَّنلا  َّنَأ 
َنُذُْألا َو  ِْفنَْألِاب  َْفنَأـْلا  َو  ِْنیَْعلاـِب  َْنیَْعلا  َو  دوش ) هتـشک  دـیاب  تشک  ار  یـسک  هک  ره  درادـن  یتواـفت  ینعی   ) تسا ّماـع  تاروت  مکح  هکنیا 

نیا نآ  تسه و  زین  يرگید  ریدقت  هب  جاتحم  هیآ  زا  هرقف  ره  هتبلا  دوش . ماجنا  صاصق  دـیاب  ینعی  ٌصاِصق  َحوُرُْجلا  َو  ِّنِّسلِاب  َّنِّسلا  َو  ِنُذُْألِاب 
 .... اذکه دوشیم و  هدروآ  رد  مشچ  لباقم  رد  مشچ  دوشیم و  هتشک  سفن  لباقم  رد  سفن  هک  تسا 

. دوش یضار  هید )  ) هقدص هب  درذگب و  صاصق  زا  ینعی  دنک  قّدصت  صاصق  هب  هکیسک  سپ  ِِهب  َقَّدَصَت  ْنَمَف 
. دشابیم شناهانگ  هّرافک  هید  نآ  هک  َُهل  ٌةَراَّفَک  َوُهَف 

. دوب دـهاوخ  ناراکمتـس  زا  دـنکن  مکح  تسا  هدرک  لزان  ادـخ  هک  هچنآ  هب  هک  ره  َنوُِملاَّظلا و  ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو 
ماـمت راـیعم  یتـسناد  هکناـنچ  هّللا  لزنا  اـم  هب  مکح  اریز  دـناسرب  ار  نآ  ّتیمها  لاـمک  هکنیا  يارب  دوـمن  رارکت  هبترم  هس  ار  عوـضوم  نیا 

هک تسا  نیا  يارب  رارکت  زین  و  دوشیم ، راوتـسا  داعم  شاعم و  نآ  هلیـسو  هب  تسا و  تاسایـس  تارابع و  حّحـصم  تانکـس و  تاـکرح و 
دّمحم تّما  هب  هیآ » رخآ  ات  َساَّنلا  اُوَشْخَت  ـالَف  ادـخ : لوق  رد  باـطخ  هک  اریز  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تّما  هب  رظاـن  لّوا  هلمج 

. تسا نآ  لها  لیجنا و  ماکحا  هب  رظان  مّوس  هلمج  و  تسا ، نآ  لها  تاروت و  ماکحا  هب  رظان  مّود  هلمج  و  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
340 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

340 ص :  هیآ 46 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ِةارْوَّتلا َنِم  ِْهیَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  َو  ٌرُون  َو  ًيدُه  ِهِیف  َلیِْجنِْإلا  ُهاْنیَتآ  َو  ِةارْوَّتلا  َنِم  ِْهیَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَـصُم  َمَیْرَم  ِْنبا  یَـسیِِعب  ْمِهِراثآ  یلَع  اْنیَّفَق  َو 
(46  ) َنیِقَّتُْمِلل ًۀَظِعْوَم  َو  ًيدُه  َو 

340 ص :  همجرت ..... :

وا رب  زین  ار  لیجنا  تشاد و  دوب  وا  تسد  رد  هک  یتاروت  یتسرد  هب  قیدـصت  هک  میداتـسرف  ار  میرم  رـسپ  یـسیع  زاب  نالوسر ، نآ  یپ  زا  و 
. دوب ناراکزیهرپ  يارب  زردنا  مدرم و  یئامنهار  تاروت و  یتسرد  هب  هدننک  قیدصت  اهلد و  ینشور  تیاده و  نآ  رد  هک  میداتسرف 
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340 ص :  ریسفت ..... :

. میداتسرف نآ  یپ  زا  دندرکیم ، تاروت  هب  مکح  هک  رابحا  نیّینابر و  نییبن و  راثآ  ینعی  ْمِهِراثآ  یلَع  اْنیَّفَق  َو 
نوچ رون » يده و  هیف   » هلمج رب  تسا  فطع  ًاقِّدَصُم  َو  ٌرُون  َو  ًيدُه  ِهِیف  َلیِْجنِْإلا  ُهاْنیَتآ  َو  ِةارْوَّتلا  َنِم  ِْهیَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  َمَیْرَم  ِْنبا  یَـسیِِعب 

. لیجنا زا  یمّود  تسا و  ع )  ) یسیع زا  لاح »  » یلّوا نوچ  دومن  رارکت  ار  نآ  و  بوصنم ، الحم  تسا و  لاح  هلمج  نآ 
فـصو یلّوا  زین  و  عومجم ، رابتعا  هب  یمّود  تسا و  ءازجا  رابتعا  هب  یلّوا  هک  تسا  تهج  نادـب  رارکت  ًيدُـه  َو  ِةارْوَّتلا  َنِم  ِْهیَدَـی  َْنَیب  اـِمل 
بولطم زین  دـیکأت  تسا و  یناعم  رابتعا  هب  زاب  مه  اجنیا  هچ  رگا  نآ  ظفل  رابتعا  هب  تسا  فصو  یمّود  فوصوم و  یناـعم  راـبتعا  هب  تسا 

تسا .
341 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هک یـسک  هدنریگ و  دنپ  هدنهد و  دنپ  نیب  تسا  تبـسن  یعون  دنپ )  ) ظعو هک  اریز  ناراگزیهرپ  يارب  تسا  يدنپ  نیا  َنیِقَّتُْمِلل و  ًۀَظِعْوَم  َو 
. تسا دنپ  نانآ  يارب  زردنا  هک  دنتسه  یناسک  نیقّتم  و  تسین ، دنپ  وا  يارب  زردنا  دریگن  دنپ 

341 ص :  هیآ 47 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(47  ) َنوُقِساْفلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  ِهِیف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ِلیِْجنِْإلا  ُلْهَأ  ْمُکْحَْیل  َو 

341 ص :  همجرت ..... :

نینچ دنک  مکح  تسا  هداتـسرف  ادخ  هچنآ  فالخ  هب  سک  ره  دـننک و  مکح  داتـسرف  باتک  نآ  رد  ادـخ  هک  هچنآ  رب  دـیاب  لیجنا  لها  و 
. دوب دهاوخ  ناقساف  زا  سک 

341 ص :  ریسفت ..... :

. تسا هدش  هدناوخ  زین  میم  حتف  مال و  رسک  اب  و  رما ، تروص  هب  ْمُکْحَْیل  َو 
مدـع نآ  تسا و  رفک  هب  یهاگ  نانآ  ندرک  فصو  َنوُقِـساْفلا  ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  ِهِیف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اـِمب  ِلـیِْجنِْإلا  ُلـْهَأ 

هب یهاگ  و  ّقحتـسم ، زا  ّقح  ندرک  عنم  ّقحتـسم و  ریغ  هب  تسا  ّقح  نداد  نآ  تسا و  ملظ  هب  یهاگ  و  تسادـخ ، نید  هب  اـی  ادـخ  هب  رارقا 
فصّتم اهنآ  هب  دنراد و  ار  فصو  هس  ره  اهنآ  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  و  دشابیم . عرـش  لقع و  قیرط  زا  ندش  جراخ  نآ  و  تسا ، قسف 

نوچ تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تّما  هب  تبـسن  یلّوا  هکنیا  يارب  دنتـسه و  اوسر  یئاوسر ، تیاهن  رد  اهنآ  هکنیا  يارب  و  دنتـسه ،
نیا هب  رعـشم  ات  تسا ، هدـش  هدـیمان  رفاک  ماکحا  نآ  ریغ  هب  مکاح  وا و  ماکحا  زا  فرحنم  تسا  رتفیرـش  وا  ماکحا  باـتک و  تلاـسر و 

رد ترثک  نوچ  و  تسا ، دوهی  هب  تبـسن  یمود  و  تسا ، رتدـب  همه  زا  شلاح  دراد  هک  یتفارـش  تهج  زا  وا  ماـکحا  زا  فرحنم  هک  دـشاب 
اهنآ رد  تدـحو  نوچ  تسا و  يراصن  هب  تبـسن  یموس  و  تسا . رتنشور  رترهاظ و  اهنآ  رد  تسا  ریغ  هب  هفاـضا  هک  ملظ  دراد  هبلغ  اـهنآ 

تسا . رتبسانم  اهنآ  لاحب  تسا  قسف  نامه  هک  تدحو  قیرط  زا  جورخ  تسا  رترهاظ 
342 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هّللا یّلص  دّمحم  هلیـسو  هب  ود  نآ  اریز  تسین ، تادابع  تاسایـس و  قلطم  رد  مکح  لیجنا  هب  مکح  تاروت و  هب  مکح  زا  دوصقم  هک  نادب 
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لیبق زا  تسا  هدـش  تبث  ود  نآ  رد  هک  هچنآ  رابتعا  هب  تسا  لـیجنا  باـتک و  هب  مکح  دوصقم  هکلب  دـناهدش ، خـسن  شباـتک  هلآ و  هیلع و 
ع)  ) ّیلع تفالخ  هراب  رد  نآرق  هب  مکح  رد  تسا  تّما  زا  هیانک  دوصقم  نیرتمهم  و  شتامالع . راـثآ و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  تثعب 

. نکم تلفغ  سپ 

342 ص :  هیآ 48 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َكَءاج اَّمَع  ْمُهَءاوْهَأ  ِْعبَّتَت  َو ال  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحاَف  ِْهیَلَع  ًانِْمیَهُم  َو  ِباتِْکلا  َنِم  ِْهیَدَـی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَـصُم  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  َکـَْیلِإ  اـْنلَْزنَأ  َو 
ِهَّللا َیلِإ  ِتاْریَْخلا  اوُِقبَتْـساَف  ْمُکاتآ  ام  ِیف  ْمُکَُوْلبَِیل  ْنِکل  َو  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  ْمُکَلَعََجل  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  ًاـجاْهنِم  َو  ًۀَعْرِـش  ْمُْکنِم  اـْنلَعَج  ٍّلُِـکل  ِّقَْحلا  َنِم 

(48  ) َنوُِفلَتَْخت ِهِیف  ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ًاعیِمَج  ْمُکُعِجْرَم 

342 ص :  همجرت ..... :

تقیقح هب  تسا و  هدرک  قیدـصت  تسوا  ربارب  رد  هک  یئاهباتک  همه  یتسرد  یتسار و  هک  میداتـسرف  ّقح  هب  وت  رب  ار  نآرق )  ) باـتک نیا  و 
مکح ناشیا  ياهشهاوخ  زا  يوریپ  رثا  رد  نک و  مکح  تسا  هداتسرف  ادخ  هچنآ  هب  اهنآ  نایم  سپ  دهدیم  یهاوگ  نیـشیپ  ینامـسآ  بتک 

دینادرگیم و تّما  کی  ار  همه  تساوخیم  ادخ  رگا  میتشاد و  رّرقم  یشور  تعیرـش و  یموق  ره  يارب  ام  راذگماو . هدمآ  وت  رب  هک  یّقح 
همه تشگزاب  هک  دیریگ  یشیپ  کین  ياهراک  رد  سپ  دیامزایب . تسا ، هداتـسرف  دوخ  باتک  رد  هک  یماکحا  هب  ار  امـش  ات  تساوخ  نکل 

. تخاس دهاوخ  هاگآ  نآ  يازج  هب  ار  امش  دیراد  فالتخا  هچنآ  رد  تسادخ و  يوس  هب 

342 ص :  ریسفت ..... :

رد ّقح  هک  دش  نایب  هتشذگ  رد  میداتسرف . ورف  ّقح  هارمه  ای  ّقح ، هب  سّبلتم  ای  ّقح ، ببس  هب  ار  باتک  نیا  ِّقَْحلِاب و  َباتِْکلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو 
سنج زا  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  همه  هدـننک  قیدـصت  هک  ِباتِْکلا  َنِم  ِْهیَدَـی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَـصُم  تسا  يربک  تیالو  زا  ترابع  اهاجنیا  لاـثما 

تسا . هتشذگ  ياهتّوبن  هدش و  لزان  ياهباتک 
343 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ياهتّوبن دزاس و  رهاظ  دـنرادیم  ناهنپ  باتک  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  و  دـنک ، ظفح  رییغت  زا  ات  تسا  باـتک  نآ  بقارم  ینعی  ِْهیَلَع  ًاـنِْمیَهُم  َو 
. تسا دهاش  نیما و  رادتناما و  ظفاح و  بیقر و  ینعم  هب  تسا و  یلاعت  يادخ  ءامسا  زا  نمیهم »  » و دیامن ، قیدصت  ار  هتشذگ 

مکح تّما و  زا  هیانک  دوصقم  نک . مکح  يدرک - رایتخا  ار  اهنآ  نیب  مکح  رگا  باـتک - لـها  نیب  اـی  دوخ ، تّما  نیب  سپ  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحاَـف 
. تسا نانآ 

. تسا هدرک  لزان  ع )  ) ّیلع هراب  رد  دنوادخ  هک  هچنآ  هب  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب 
ود نآ  هک  تسا  هدـمآ  وت  يارب  تّوبن  باـتک و  هک  یلاـح  رد  نکم ، يوریپ  اـهنآ  سوه  زا  ِّقَْـحلا و  َنِم  َكَءاـج  اَّمَع  ْمُهَءاوـْهَأ  ْعـِبَّتَت  ـال  َو 

. تسا تیالو  زا  ترابع  ّقح  و  تسا ، ّقح  تروص 
تسا نیا  هب  هراشا  يارب  مکنم »  » ریخأت و  میداد ، رارق  بلاق  بسح  رب  یتعیرش  امـش  زا  یتّما  هقرف و  ره  يارب  ینعی  ًۀَعْرِـش  ْمُْکنِم  اْنلَعَج  ٍّلُِکل 

. تسا هدش  یشان  اهنآ  دادعتسا  فالتخا  زا  یتّما  ره  صوصخم  تعیرش  هک 
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رد یبلاق  ماکحا  و  دنوشیم ، نآ  دراو  يواسم  روط  هب  قلخ  عیمج  هک  تسا  بآ  هار  ۀعرـش »  » و بلق ، بسح  هب  حـضاو  هار  ینعی  ًاجاْهنِم  َو 
دارم و  دـشاب ، حـضاو  هک  یتقو  رمالا  جـهن  زا  جاهنم »  » تسا و يواـسم  نآ  رد  تّما  عیمج  و  تسا ، تاـیح  بآ  هب  هار  تعیرـش  تّما و  ره 

زواجت نانآ  عیارـش  هطـساو  هب  تدوخ  صوصخم  تعیرـش  زا  ینعی  تسا ، قباس  لـیلعت  هلزنم  هب  نآ  و  تسا ، ّقح  هب  بلق  زا  حـضاو  قیرط 
. تسا تدوخ  صوصخم  تعیرش  وت  يارب  دوب و  اهنآ  دوخ  صوصخم  نانآ  عیارش  اریز  نکن ،

تعیرـش ددرگ و  خـسن  یتعیرـش  هکنیا  نودـب  قیرط  کی  رب  قفّتم  تّما  کی  تساوخیم  ادـخ  رگا  هک  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  ْمُکَلَعََجل  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو 
دادیم . رارق  دوش ، دیدجت  يرگید 

344 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هک اریز  دیامزایب  تسا ، هداد  امـش  هب  دیدج  عیارـش  زا  هچنادب  ات  ْمُکاتآ  ام  ِیف  ْمُکَُوْلبَِیل  داد  رارق  فلتخم  ياهتّما  ار  امـش  نکیل  ْنِکل و  َو 
نآ فالخ  هب  دوشیمن . رهاظ  نامیا  قدص  نآ  ببـس  هب  و  تسا ، رتناسآ  سفن  يارب  تسا . هدش  ادـیپ  وا  هب  تفلا  تداع و  هک  هچنآ  لوبق 

ار نید  نآ  هک  یسک  هب  نامیا  قدص  زا  رگم  دوشیمن  یتعیرـش  نینچ  لوبق  هک  تسا . هدشن  ادیپ  نآ  هب  تداع  تسا و  فولأم  ریغ  هک  هچ 
. تسا هدروآ 

هک یئاهراک  دـیریگب و  تقبـس  ریخ  ياهراک  هب  سپ  تسامـش  ناحتما  يارب  اهتّما  فـالتخا  هک  دـیتسناد  یتقو  ینعی  ِتاْریَْخلا  اوُِقبَتْـساَف 
دیریگب ار  ریخ  ياهراک  ینعی  دیتفرگ ، ناتناگتـشذگ  زا  هک  یئاهتداع  هن  دیهد . ماجنا  تسا  هدرک  رما  اهنآ  هب  شربمایپ  نابز  رب  دـنوادخ 

يوگ ات  دـیریگب  تقبـس  ناتناتـسود  رب  ای  دـنکیم ، رما  اهتداع  هب  ار  امـش  ناتیاهـسفن  اریز  دـیریگیم ، تقبـس  ناتـسوفن  رب  هک  یلاح  رد 
. دیربب ار  تقبس 

یسک هچ  هتفرگ و  ار  ادخ  رما  هک  یسک  هچ  ناگدنیآ ، هچ  ناینیشیپ و  هچ  تسوا  هب  امـش  یگلمج  تشگزاب  هک  ًاعیِمَج  ْمُکُعِجْرَم  ِهَّللا  َیلِإ 
هورگ ود  ره  يارب  دیعو  دعو و  ِتاْریَْخلا و  اوُِقبَتْـساَف  دیامرفیم : هک  تسادخ  لوق  لیلعت  ترابع  نیا  دـشاب . هدرک  ذـخا  ارنآ  تداع  هب  هک 

. تسا
زین نیا  و  دـنکیم ، هاگآ  دـیتشاد  فالتخا  نآ  رد  تداع  رما و  لـطاب و  ّقح و  زا  هک  هچنآ  هب  ار  امـش  سپ  َنوُِفلَتَْخت  ِهِیف  ُْمْتنُک  اـِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف 

. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  زا  دعب  تیالو  رد  اهنآ  فالتخا  تیالو و  زا  هیانک 

344 ص :  هیآ 49 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ْنَأ ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنَأ  ْمَلْعاَف  اْوَّلََوت  ْنِإَف  َْکَیلِإ  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  ِضَْعب  ْنَع  َكُوِنتْفَی  ْنَأ  ْمُهْرَذْحا  َو  ْمُهَءاوْهَأ  ِْعبَّتَت  َو ال  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحا  ِنَأ  َو 
(49  ) َنوُقِساَفل ِساَّنلا  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  َو  ْمِِهبُونُذ  ِضْعَِبب  ْمُهَبیُِصی 

345 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

345 ص :  همجرت ..... :

رد دنهد و  بیرف  ارت  ادابم  هک  شیدـنیب  شابم و  نانآ  ياهـشهاوخ  وریپ  نک و  مکح  مدرم  نایم  هداتـسرف  وتب  ادـخ  هچنادـب  ربمایپ  يا  وت  و 
يادخ هکنادب  رادم  كاب  دـندینادرگ  يور  ادـخ  مکح  زا  هاگ  ره  سپ  دـننک  رییغت  ياضاقت  تسا  هداتـسرف  وت  هب  ادـخ  هک  ماکحا  یـضعب 

. دنراکدب قساف و  مدرم  زا  يرایسب  انامه  دزاس و  راتفرگ  ناشناهانگ  ضعب  تبوقع  هب  دهاوخ 
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345 ص :  ریسفت ..... :

لوخد و  میهد ، رارق  هّیردصم  ار  نأ »  » هک وحن  نیا  هب  تسا ، قح »  » رب ای  باتک »  » رب فطع  دناهتفگ  یضعب  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحا  ِنَأ  َو 
رارق ياهملک  زا  دـعب  رگا  اصوصخم  دـیآیم  ریـسفت  يارب  دراوم  بلغا  رد  نأ »  » هکلب حیـصف ، ریغ  تسا و  ردان  رما  لـعف  رب  هّیردـصم  نا » »

. دوریم راک  هب  عیاش  دایز و  ینعم  رب  فطع  ناونع و  هب  ءاحصف  مالک  رد  دشاب و  لوق  ینعم  نآ  رد  هک  دریگب 
نم مکح  وت و  ربارب  رد  هچنآ  هکنیا  ات  میداتـسرف  ورف  ار  باتک  وت  رب  ینعی  دشاب ، نآ  ینعم  رابتعا  هب  اقّدـصم »  » رب فطع  دـیاب  ای  نیا  رب  انب 
هداد تبـسن  ظفل  هب  هاگ  ره  لازنا  لعف  هکنوچ  دراد ، دوجو  لوق  ینعم  نآ  رد  اریز  هدمآ  لازنا  ریـسفت  يارب  نا »  » سپ ییامن  قیدصت  تسا 

. دشابیم لوق  ینعم  هب  دوش 
امب مکح  هب  رما  رارکت  و  دوشیم ، هّیریـسفت  نأ »  » زاب دوشب و  انلزنأ »  » رب فطع  هک  دـشاب  انرمأ »  » ریدـقت هب  مکحا » نا  و   » هک تسا  لمتحم 
عقاو اهنآ  نیب  هک  تسا  یلتق  هراب  رد  يرگید  هنصحم و  يانز  دروم  رد  ود  نآ  زا  یکی  هک  تسا  نیا  يارب  ای  تسا و  دیکأت  يارب  هّللا  لزنا 
مکح ود  ود ، نآ  هک  تسا  هدـش  رارکت  تهج  نادـب  اهنآ  نیب  مکح  هب  رما  هک  تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) رقاـب ماـما  زا  هکناـنچ  تسا ، هدـش 

رد دنتـساوخ و  يرواد  دوخ  باتک  ربمایپ و  زا  هنـصحم  درم  نز و  يانز  دروم  رد  اهنآ  هک  اریز  تسا ، هدـش  رما  اهنآ  يود  ره  هب  دنتـسه و 
. دندرک هعجارم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  دوب  هدش  عقاو  اهنآ  نیب  هک  یلتق  دروم 

َلَْزنَأ ام  ِضَْعب  ْنَع  دننکن  فرصنم  ار  وت  هک  شاب  بظاوم  نکم و  يوریپ  ناشیا  ياهـشهاوخ  زا  َكُوِنتْفَی  ْنَأ  ْمُهْرَذْحا  َو  ْمُهَءاوْهَأ  ِْعبَّتَت  َو ال 
ْمِِهبُونُذ  ِضْعَِبب  ْمُهَبیُِصی  ْنَأ  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنَأ  ْمَلْعاَف  اْوَّلََوت  ْنِإَف  َْکَیلِإ  ُهَّللا 

346 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تبوقع ار  اهنآ  ناهانگ  زا  یـضعب  تبـسن  هب  دهاوخیم  دنوادخ  هک  نادب  دندرگرب  رگا  سپ  تسا  هدرک  لزان  وت  رب  ادخ  هچنآ  زا  یخرب  زا 

تسا نیا  لیلد  وت  زا  ندینادرگ  يور  تسا و  نانآ  تبوقع  طوقـس  بجوم  وت  هب  ندروآ  يور  دنراد و  يدایز  ناهانگ  اهنآ  هک  اریز  دنک ،
. تسا هدرک  هدارا  ناشناهانگ  زا  یضعب  ببس  هب  ار  اهنآ  تبوقع  دنوادخ  هک 

رما زا  هک  تسا  تّما  زا  هیانک  نآ  دنتسه و  ّقح  قیرط  زا  جراخ  ینعی  دنتسه ، قساف  مدرم  زا  يرایسب  انامه  َنوُقِساَفل  ِساَّنلا  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  َو 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  يرادلد  تهج  دشاب ، باتک  لها  هراب  رد  هیآ  لوزن  رگا  اّما  دـندرک  یچیپرـس  ع )  ) یلع تیالو  هراب  رد  ربمایپ 

. دوشن كانهودنا  اهنآ  ینامرفان  تهج  زا  دروخن و  فّسأت  نانآ  ندینادرگ  يور  زا  هک  تسا 

346 ص :  هیآ 50 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(50  ) َنُوِنقُوی ٍمْوَِقل  ًامْکُح  ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو  َنوُْغبَی  ِۀَِّیلِهاْجلا  َمْکُحَف  َأ 

346 ص :  همجرت ..... :

لها يارب  ادخ  مکح  زا  مکح  مادک  و  دنراد ، تیلهاج  مکح  دیدجت  ياضاقت  زاب  ینامسآ ) مکحم  نیناوق  لماک و  نید  نیا  دوجو  اب   ) ایآ
. دوب دهاوخ  رتوکین  نیقی 

346 ص :  ریسفت ..... :
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اریز تسا ، هیانک  هجو  دـّیؤم  نخـس  نیا  دـنهاوخیم ؟ ار  تّیلهاج  مکح  مه  زاـب  لـماک ، نید  نیا  دوجو  اـب  اـیآ  َنوُْغبَی  ِۀَِّیلِهاـْجلا  َمْکُحَف  َأ 
. درادن اج  دناهدرکن  قیدصت  الصا  یناسک  خیبوت  یلو  دراد  اج  ّتیلهاج  مکح  بلط  رب  لوسر  قیدصت  زا  دعب  تّما  خیبوت 

راکنا يارب  ماهفتـسا  تسا و  نسحا »  » هب ای  امکح »  » هب قلعتم  فرظ  تسا و  صاصتخا  مال  مال »  » َنُوِنقُوی ٍمْوَِقل  ًاـمْکُح  ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو 
درادن . دوجو  دنشاب ، هتشاد  نیقی  هک  یموق  يارب  مکح  تهج  زا  ادخ  زا  رتهب  یسک  ینعی  تسا 

347 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ماقم نیا  رد  نآ  لامعتـسا  یلو  تسا  ّمعا  موهفم  بسح  رب  هچ  رگا  نآ  هک  اریز  مکح ، تهج  زا  تسا  رتهب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم 

ریغ زا  ندوب  نسحأ  یفن  و  ادـخ ) مکح   ) تسا دوصقم  نآ  ندوب  رترب  هک  تسا  يزیچ  يارب  ندوب  نسحا  ندوب و  رتـهب  ندرک  تباـث  يارب 
. تسا نآ 

رد دـنراد  نیقی  هک  تسا  وکین  یهورگ  يارب  شتموکح  دـنوادخ  تسا : نینچ  دوش  رهاظ  مه  مـال  قّلعت  هک  يوحن  هب  ینعم  نیا  زا  ریبعت  و 
. دنشاب هتشاد  نیقی  دنوادخ  مکح  هب  هک  یهورگ  يارب  تسوکین  ادخ  تموکح  هکنیا  ای  یئوکین ، نیرتدیدش 

قفاوـم تموـکح  نآ  هکنیا  يارب  تسا ، موـلعم  ناـنآ  يارب  ندوـب  رتـهب  هک  تسا  نیا  يارب  نینقوـم  هب  تموـکح  ندوـب  رتـهب  صیـصخت  و 
. دنتسه اهنامگ  اهاوه و  نابحاص  هک  اهنآ  ریغ  هن  تساهنآ 

قّلعتم نایب  ینعی  تسا  نایب  يارب  مال  دناهتفگ : یضعب  و  دوشیم ، نسحا »  » هب قّلعتم  نیا  رب  انب  تسا و  دنع »  » ینعم هب  مال » : » دناهتفگ یخرب 
. دنشاب هتشاد  نیقی  هک  تسا  یموق  يارب  ماهفتسا  نیا  ینعی  ماهفتسا ، هب 

347 ص :  هیآ 51 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ْمُْهنِم  ُهَّنِإَف  ْمُْکنِم  ْمُهَّلَوَتَی  ْنَم  َو  ٍضَْعب  ُءاِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  َءاِیلْوَأ  يراصَّنلا  َو  َدوُهَْیلا  اوُذِخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
(51)

347 ص :  همجرت ..... :

اب نانمؤم  امش  زا  هک  ره  دنرگید و  یضعب  رادتسود  یضعب  نانآ  دیریگن  یتسود  هب  دنمالسا  نمشد  هک  ار  يراصن  دوهی و  نامیا ، لها  يا 
. درک دهاوخن  تیاده  ار  ناراکمتس  ادخ  انامه  دوب و  دهاوخ  اهنآ  زا  تقیقح  هب  دنک  یتسود  اهنآ 

347 ص :  ریسفت ..... :

دننام اهنآ  زا  دـینکیم و  ترـشاعم  اهنآ  اب  هک  تسا  یناتـسود  ءایلوا »  » زا روظنم  َءاِیلْوَأ  يراصَّنلا  َو  َدوُهَْیلا  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
دیراد . اهالب  رد  يرای  عّقوت  ناتسود  ترشاعم 

348 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
عازن مه  اب  رگید  تهج  زا  هچ  رگا  دنتـسه  نید  کی  رب  نوچ  اهنآ  اریز  دیـشاب  هتـشادن  یتسود  عقوت و  اـهنآ  زا  سپ  ٍضَْعب  ُءاـِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب 

. دنتسود مه  اب  زاب  دنشاب ، هتشاد 
اضتقا ّتیخنـس  تسا و  دوجوم  ناتـسود  نیب  هک  یتّیخنـس  تهج  زا  رگم  دوشیمن  یتسود  ندرک و  ور  اریز  ْمُْهنِم  ُهَّنِإَف  ْمُْکنِم  ْمُهَّلَوَتَی  ْنَم  َو 
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. دشاب شدوخ  خنس  لخاد  سک  ره  هک  دنکیم 
هک هچنآ  ببس  هب  درادب  مّدقم  مدرم  عیمج  رب  ار  اهنآ  دشاب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  تسود  هک  یـسک  تسا  ع )  ) قداص ماما  زا 

هیلع و هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  هلزنم  هب  یسک  نینچ  سپ  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  یـشیوخ  نآ  هتـشاد و  مّدقم  اتقیقح  ار  اهنآ 
تـسا نینچمه  و  دنکیم . يوریپ  اهنآ  زا  دراد و  تسود  ار  اهنآ  هک  تسا  نآ  تهج  هب  نیا  و  تسا ، موق  نامه  دوخ  زا  وا  اریز  تسا ، هلآ 

. یِّنِم ُهَّنِإَف  ِینَِعبَت  ْنَمَف  میهاربا : لوق  ْمُْهنِم و  ُهَّنِإَف  ْمُْکنِم  ْمُهَّلَوَتَی  ْنَم  َو  دومرف : هک  شباتک  رد  ادخ  مکح 
موق دنوادخ  دندرکن و  لوبق  ار  مالسا  هکنیا  تهج  هب  دنراکمتس  اهنآ  اریز  دیریگن  یناتسود  اهنآ  زا  ینعی  َنیِِملاَّظلا  َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ 

ضارعا اهنآ و  اب  یتسود  ببـس  هب  امـش  تروص  نیا  رد  هک  دیریگن  تسود  ناتدوخ  يارب  ار  اهنآ  هکنیا  ای  دنکیمن ، تیاده  ار  نارگمتس 
. دنکیمن تیاده  ار  رگمتس  موق  ادخ  نوچ  دنکیمن ، تیاده  قح ، يوس  هب  ار  امش  دنوادخ  تقونآ ، دیوشیم ، راکمتس  نینمؤم  زا 

348 ص :  هیآ 52 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ام یلَع  اوُِحبُْصیَف  ِهِْدنِع  ْنِم  ٍْرمَأ  َْوأ  ِْحتَْفلِاب  َِیتْأَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَسَعَف  ٌةَِرئاد  انَبیُِصت  ْنَأ  یشْخَن  َنُولوُقَی  ْمِهِیف  َنوُعِراُسی  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  يَرَتَف 
(52  ) َنیِمِدان ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اوُّرَسَأ 

348 ص :  همجرت ..... :

ام دنیوگیم  دنباتشیم و  يراصن ) دوهی و   ) ناشیا یتسود  هار  رد  هک  دید  یهاوخ  تسا  شوخان  كاپان و  ناشیاهلد  هک  قفانم  زا  یهورگ 
يرگید رما  ای  درآ  شیپ  يايزوریپ  ناناملسم  يارب  ادخ  هک  دشاب  دسر  امب  اهنآ  زا  یبیسآ  راگزور  شدرگ  رد  ادابم  هک  میسرتیم  نیا  زا 

. دنوش نامیشپ  تخس  دناهدرک  ناهن  لد  رد  هچنآ  زا  ناقفانم  ات  دبای  تّوق  تسا ، نیملسم  تلود  تّزع و  هک  دوخ  فرط  زا 
349 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب 

349 ص :  ریسفت ..... :

. تسا يرامیب  ناشاهلد  رد  هک  ینیبیم  ار  شناتسدمه  ّیبا و  نبا  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  يَرَتَف 
. دننکیم باتش  اهنآ  یتسود  رد  هک  ْمِهِیف  َنوُعِراُسی 

زا ترابع  هرئاد »  » و دـسر . یبیـسآ  ام  هب  هک  میـسرتیم  دـنیوگیم  هک  تساهنآ  اـب  یتسود  ندروآ  رذـع  ٌةَِرئاد  انَبیُِـصت  ْنَأ  یـشَْخن  َنُولوُقَی 
. دراد نارود  مدرم  نیب  رد  هک  تسا  راگزور  ياهتبیصم  ثداوح و 

: تفگ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  تماص  نب  ةدابع  هک  تسا  هدش  تیاور 
ار شلوسر  ادـخ و  تیالو  نم  مربیم و  هانپ  لوسر  ادـخ و  هب  مرازیب و  اهنآ  اب  یتسود  زا  نم  تسا و  دوهی  زا  یناوارف  « 1  » یلاوم نم  يارب 

سپ میوجیمن . يرازیب  مدوخ  ناگدنب  اب  یتسود  زا  نم  مسرتیم و  اهیراتفرگ  اهتبیـصم و  زا  هک  متـسه  يدرم  نم  تفگ : یبا  نبا  مراد .
. درآ شیپ  يزوریپ  نینمؤم  يارب  شلوسر و  يارب  ادخ  هک  دشاب  ِْحتَْفلِاب  َِیتْأَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَسَعَف  دش ، لزان  هیآ  نیا 

هب میـسرتیم  دـنتفگیم  هک  یناسک  ندرک  كاله  ای  نمـشد ، ندرک  كاله  ای  تمینغ ، لـیبق  زا  حـتف  زا  ریغ  يرما  ینعی  ِهِدـْنِع  ْنِم  ٍْرمَأ  َْوأ 
. دوشیم رهاظ  ناشناتسود  نیرفاک و  ّتلذ  نآ  هلیسو  هب  تسا و  نینمؤم  تّزع  رما  نآ  رد  هک  میوش  راتفرگ  الب  تبیصم و 
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نینمؤم و اب  قافن  زا  دناهدرک  ناهنپ  ناشلد  رد  هک  يراک  رب  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اوُّرَسَأ  ام  یلَع  ترخآ  رد  ای  ایند  رد  نیقفانم  نیا  ینعی  اوُِحبُْصیَف 
__________________________________________________

. ].....[ تسا هدنب  دوصقم  ارهاظ  ( 1)
350 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هیآ لوزن  میئوگیم : سپ  تسا ، هّیما  ینب  دروم  رد  هیآ  لیوأت  هک  تسا  هدـش  دراو  « 1  » رابخا رد  دنوش ، نامیشپ  َنیِمِدان  نارفاک  اب  یتسود 
ع)  ) هّمئا فلاخم  هک  سک  ره  دروم  رد  تسا و  ع )  ) ّیلع نیفلاخم  زا  هیانک  یلو  تسا ، هدوب  شباحصا  ّیبا و  نب  هّللا  دبع  هراب  رد  هچ  رگا 

. تسا يراج  رما  نیا  جع )  ) مئاق روهظ  ات  دنوشیم و  بوسحم  هّیما  ینب  زا  نانآ  همه  دشاب 

350 ص :  هیآ 53 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(53  ) َنیِرِساخ اوُحَبْصَأَف  ْمُُهلامْعَأ  ْتَِطبَح  ْمُکَعََمل  ْمُهَّنِإ  ْمِِهناْمیَأ  َدْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْسقَأ  َنیِذَّلا  ِءالُؤه  َأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َو 

350 ص :  همجرت ..... :

دای دنگوس  ادـخ  هب  رایـسب  هغلابم  تّیدـج و  اب  هک  دنتـسه  نانیا  ایآ  دـنیوگ  دـنوش  هاگآ  نانآ  تشز  تریـس  قافن و  زا  نوچ  نامیا  لها  و 
. دندش راکنایز  تخس  دیدرگ و  لطاب  ناشلامعا  دش ! ادیپ  اهنآ  يراک  ایر  هنوگچ  نونکا  میتسه ؟ امش  زا  ام  هک  دندرکیم 

350 ص :  ریسفت ..... :

زا سپ  ترخآ  رد  ای  دننیبیم ، نیرفاک  هرمز  رد  ار  نیقفانم  نیقفانم ، رب  ای  راّفک  رب  رما  نتشگرب  زا  دعب  ایند  رد  نانمؤم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َو 
رب فطع  هک  تسا  هدش  هدناوخ  زین  رّدقم ) نآ  اب   ) حتف هب  لوقی »  » انمـض دنیوگیم ... : دـننکیم ، هدـهاشم  نارفاک  قیرط  رد  ار  اهنآ  هکنآ 

. دشاب اوحبصیف »  » رب ای  یئای » نا  »
. تسا نیقفانم  هب  هراشا  ْمِِهناْمیَأ  َدْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْسقَأ  َنیِذَّلا  ِءالُؤه  َأ 

هب يداش  یلاحـشوخ و  باب  زا  تسا  وکین  نینمؤم  لاح  هک  دنتـسیرگن  و  دـندید ، نارفاـک  هرمز  رد  ار  ناـقفانم  هکنآ  زا  سپ  نینمؤم  ینعی 
ْمُهَّنِإ دنراد ! نامیا  هک  دندروخیم  دیدش  دنگوس  هک  دنتـسین  یناسک  نامه  نانیا  ایآ  دنیوگیم : تسا  هدیـسر  نینمؤم  هب  هک  يزیچ  ببس 

. دنتـسهامش اب  هک  دنتفگیم  هک  دنتـسین  یئاهنامه  نانیا  هک  دنیوگیم  بجعت  قیرط  هب  اذـل  َنیِرِـساخ  اوُحَبْـصَأَف  ْمُُهلامْعَأ  ْتَِطبَح  ْمُکَعََمل 
. دندش راکنایز  تخس  دیدرگ و  لطاب  ناشلامعا  تسین ) نینچ  نیا  ریخ  )

__________________________________________________

ص 47 یفاصلا 2 : ریسفت  ( 1)
351 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

351 ص :  هیآ 54 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا
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ِیف َنوُدِهاُجی  َنیِِرفاْکلا  یَلَع  ٍةَّزِعَأ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ٍۀَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحی  َو  ْمُهُّبُِحی  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  َّدَتْرَی  ْنَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
(54  ) ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  ٍِمئال  َۀَمَْول  َنُوفاخَی  َو ال  ِهَّللا  ِلِیبَس 

351 ص :  همجرت ..... :

هب تبسن  دنراد و  تسود  ار  ادخ  زین  اهنآ  دراد و  تسود  هک  ار  یموق  ادخ  يدوز  هب  دوش  ّدترم  دوخ  نید  زا  امش  زا  هک  ره  نامیا  لها  يا 
دننک و داهج  ادخ  هار  رد  هک  دزیگنایم  رب  مالسا  ترصن  هب  شنایعیـش ) و  ع )  ) ّیلع دننام   ) دنردتقم زارفرـس و  نارفاک  هب  نتورف و  نانمؤم 
عیـسو و تمحر  ار  ادـخ  دـنک و  اطع  دـهاوخ  ار  هک  ره  هک  ادـخ  لضف  تسا  نیا  دـنرادن  كاب  يدـحا  شهوکن  تمالم و  زا  نید  هار  رد 

. تساناد دراد  ار  اهنآ  قاقحتسا  هک  ره  لاوحا  هب  تسا و  یهتنمان 

351 ص :  ریسفت ..... :

. دناسرب ررض  ادخ  نید  هب  دناوتیمن  زگره  نید ، زا  امش  دادترا  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  َّدَتْرَی  ْنَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
یموق هب  دوصقم  و  تسا ، ع )  ) ّیلع تیالو  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لوق  زا  دادترا  دوصقم  ُهَنوُّبُِحی  َو  ْمُهُّبُِحی  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف 

نوچ تسا ، هدش  هتفرگ  ع )  ) ّیلع ناشیاقآ  دّیـس و  زا  نانآ  يارب  فصو  نیا  اریز  تسا ، ع )  ) ّیلع باحـصا  دراد ، تسود  ار  اهنآ  ادخ  هک 
ادـخ و دراد و  تسود  ار  شلوسر  ادـخ و  هک  مهدیم  یـسک  تسد  هب  ار  مچرپ  ادرف  دومرف : ربیخ  گنج  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 
زا کی  ره  سپ  دراد  نایرج  تماـیق  زور  اـت  هیآ  نوچ  و  دوب ، ع )  ) ّیلع صخـش  نآ  هک  تسین  یفـالخ  و  دـنراد ، تسود  ار  وا  مه  لوسر 

دنتسه . هیآ  نیا  لومشم  ع )  ) يدهم ات  هّمئا  باحصا 
352 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لها اب  دومرف : لمج  زور  رد  ع )  ) ّیلع تسا . هدش  زین  ع )  ) ّیلع باحـصا  هب  ریـسفت  و  تسا ، هدـش  شباحـصا  و  ع )  ) ّیلع هب  ریـسفت  یهاگ 
. تسا هدشن  گنج  زورما  ات  هیآ  نیا 

. دندرک گنج  « 2  » نیقرام نیثکان و  اب  هک  دنتسه  وا  باحصا  نینمؤملا و  ریما  نانآ  هک  « 1  » تسا ع )  ) قداص ماما  زا  و 
هک تسا  نیا  نآ  ینعم  يراوخ و  ینعم  هب  لاذ  ّمض  اـب  تسا  ّلذ »  » زا اـی  یمرن  ینعم  هب  لاذ  هرـسک  اـب  ّلذ »  » زا ۀـّلذا »  » َنِینِمْؤُْـملا یَلَع  ٍۀَّلِذَأ 

لیلذ ار  اهنآ  نینمؤم  اریز  دنرادیم ، یمارگ  ار  نینمؤم  دـننکیم و  ریقحت  ار  دوخ  هکنیا  هب  دـننکیم  باسح  لیلذ  نینمؤم  دزن  ار  ناشدوخ 
. دننکیم باسح 

نیرفاک هک  دنتسه  نیرفاک  هب  تبسن  تّزع  تعانم و  بحاص  اهنآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  دنتسه و  دیدش  ظیلغ و  ینعی  َنیِِرفاْکلا  یَلَع  ٍةَّزِعَأ 
. دندرکیمن باسح  يزیچ  ار  اهنآ 

. ناطیش سفن و  هار  رد  هن  دننکیم  داهج  ادخ  هار  رد  نانآ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِهاُجی 
حدم رطاخ  هب  هن  دنتـسه ، ادخ  رما  هب  رظان  اهنت  دنـسرتیمن و  یـسک  زا  دنهدیم و  ماجنا  ادـخ  رما  هب  ار  يراک  ره  ٍِمئال  َۀَـمَْول  َنُوفاخَی  َو ال 

. ياهدننک شنزرس  شنزرس  رطاخ  هب  هن  ياهدننک و  حدم 
دش و رکذ  هک  تسا  یتافـص  نآ  هب  تبـسن  میظعت  تیاهن  تهج  دیعب  هراشا  مسا  ندروآ  ٌمِیلَع  ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ 

نینچمه
__________________________________________________
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ماجنا رـس  هک  دـندرک  داجیا  ار  لـمج  گـنج  هشیاـع  اـب  هارمه  هک  تساـهنآ  ناراـی  ریبز و  هحلط و  روظنم  نانکـش و  ناـمیپ  نیثکاـن : ( 2)
. دندش هتشک  ریبز  هحلط و  دندروخ و  تسکش 

. دیشک تّیمکح  هب  ماجنا  رس  هک  دندرک  داجیا  ار  نیّفص  گنج  هک  دندوب  شنارای  هیواعم و  طسق ، ناگدننک  دوبان  نیطساق :
رد اهنآ  رثکا  هک  دنتخادرپ  يو  گنج  هب  دندرک و  ضارتعا  ع )  ) ّیلع هب  نآ  حیحصان  هجیتن  ّتیمکح و  زا  سپ  هک  دنتسه  جراوخ  نیقرام :

. دوب اهنآ  زا  ع )  ) ّیلع لتاق  يدارم  مجلم  نبا  دندش و  هتشک  ناورهن  گنج 
353 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا روظنم  نامه  هب  مه  نآ  هک  ادخ  هب  لضف  نداد  تبسن  تسا 

353 ص :  هیآ 55 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(55  ) َنوُعِکار ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ 

353 ص :  همجرت ..... :

تاکز عوکر  لاح  رد  ار  ناریقف  هتشاد و  اپب  زامن  هک  دنتسه  ینانمؤم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ادخ و  اهنت  امـش  روای  رما و  ّیلو 
. دنهدیم

353 ص :  ریسفت ..... :

هیآ هک  هدـش  دراو  هّصاخ  هّماع و  قیرط  زا  َنوُعِکار  ْمُه  َو  َةاـکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةـالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِإ 
، دوب رانید  رازه  نآ  تمیق  هک  ار  شاهماج  ای  ار ، شرتشگنا  زاـمن  عوکر  رد  دجـسم  رد  هک  یتقو  رد  تسا ، هدـش  لزاـن  ع )  ) ّیلع دروم  رد 
هب ناـشدوخ  ياـهيوار  زا  دـنکیم و  ع )  ) ّیلع هراـب  رد  هـیآ  لوزن  رب  تلـالد  راـبخا  هـک  دـننکیمن  راـکنا  هّماـع  نیرّـسفم  و  داد . هقدـص 

دعب هیآ  نوچ  هک  دنیوگیم  هیآ  ریـسفت  رد  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ، هدش  لزان  ع )  ) ّیلع هراب  رد  هیآ  هک  دـناهدرک  لقن  دّدـعتم  ياهقیرط 
يایلوا هن  تسا  ترـشاعم  رد  ناتـسود  ءایلوا و  اجنآ  رد  ءایلوا  زا  دوصقم  هک  تسین  یّکـش  تسا و  باـتک  لـها  نتفرگ  تسود  زا  یهن  زا 

ع)  ) نینمؤملا ریما  دوصقم  رگا  و  دشاب ، ترـشاعم  ءایلوا  دوصقم  دیاب  نینمؤم »  » ندمآ عمج  هلباقم و  هنیرق  هب  زین  اجنیا  رد  سپ  فّرـصت ... 
نانیا تفگیم . درفم  تروص  هب  ار  نمآ » يّذلا  و   » هکنیا ای  دـشیم . حیرـصت  وا  مسا  هب  دوب  فّرـصت  تیالو  مه ، تیالو  زا  دوصقم  دوب و 

ّیلع هراب  رد  هیآ  نیا  هکنیا  رد  قاّفتا  هظحالم  اب  دروآیم  درفم  ار  نمؤم »  » ای دشیم  حیرـصت  ع )  ) ّیلع مسا  هب  رگا  هکنیا  زا  دنتـسه  لفاغ 
: میئوگیم سپ  دنزاس . هبتشم  ع )  ) ّیلع نیفلاخم  رب  ار  بلطم  ات  دندرکیم  فذح  ار  یلع  مسا  تسا ، هدش  لزان  (ع )

354 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  یناسک  هب  سپس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  شلوسر  هب  سپس  ادخ ، هب  الّوا  تیالو  تبسن 
ْنِم َنِینِمْؤُْملاـِب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  ادـخ : لوق  رد  هک  تسا  فّرـصت  تیـالو  تیـالو ، زا  دوصقم  هک  دـنکیم  نیا  رب  تلـالد  دـناهدروآ  ناـمیا  هک 

زا بلطم  نیا  هکنیا  هب  فطع و  هنیرق  هب  تسین  نینچ  مه  لوسر  تیالو  و  تسین ، ترـشاعم  تیالو  ادخ  تیالو  اریز  تسا ، هدمآ  ْمِهِـسُْفنَأ 
تیالو هک  تسا  نیا  دوصقم  اریز  ّیلو ، رارکت  مدع  هنیرق  هب  فطع و  هنیرق  هب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  تیالو  تسا  نینچمه  سپ  تسا . مولعم  جراخ 
لوسر تیالو  اـب  ادـخ  تیـالو  تسین و  ادـخ  تیـالو  زج  يزیچ  لوسر  تیـالو  نوچ  دراد ، ّبترت  روهظ  رد  هک  تسا  رما  کـی  اـجنیا  رد 
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تیالو رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  تیالو  نآ  هک  دـناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  تیـالو  تسا  نینچمه  سپ  دوشیم ، قّقحم 
و دوبیم . رتهب  عمج  ظفل  هب  مکءایلوا »  » دوب ترـشاعم  تیـالو  دوصقم  رگا  و  دوشیم . رهاـظ  تسا ، دـقتعم  هعیـش  هک  هچنآ  رب  اـنب  نینمؤم 

همه هن  رگ  تسین و  دوصقم  ترـشاعم  تیالو  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  عوکر  لاـح  رد  تاـکز  نداد  زاـمن و  هماـقا  هب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  دـییقت 
. دنشاب فصّتم  دش  رکذ  هک  یتافص  نآ  هب  نینمؤم  هک  تسین  نینچ  هک  یلاح  رد  دندوب ، يواسم  نآ  رد  نینمؤم 

. تسوا صوصخم  فاصوا  تروص  تسا و  هدش  لزان  ع )  ) ّیلع هراب  رد  هیآ  نیا  هک  تسین  یئانتعا  لباق  فالخ  رگید  يوس  زا 
هشیمه نانآ  لاح  ینعی  دراد ، رارمتـسا  اهنآ  يارب  فصو  نیا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  عراضم  تروص  هب  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  ادخ  لوق  و 

هک ار  ییاهراک  نانآ  اریز  دـنهدب ، تاکز  سفن  رورـس  تجهب و  لاح  رد  هن  ادـخ  يارب  عوضخ  لاح  رد  دـنراد و  اپب  زامن  هک  تسا  نینچ 
. دندرگیم زاب  ادخ  يوس  هب  هکنیا  تسا و  كانسرت  ناشیاهلد  هک  تسا  یلاح  رد  دنهدیم  ماجنا 

وا لعف  رب  يرگید  دراد  عّقوت  دشابیم و  شراک  زا  نتـشگ  دونـشخ  وا  نأش  هک  دهدیم  ماجنا  سفن  هیحان  زا  ار  یلعف  هک  یـسک  فالخ  هب 
و  دنلاحشوخ ، تساهنآ  دزن  هک  هچنآ  هب  سفن  بازحا  زا  یبزح  ره  اریز  دنک ، حدم 

355 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دناهداد ماجنا  هک  يراک  هب  دسرب  هچ  ات  دنوش  دمح  يرازگساپس و  دناهدرکن  هک  يراک  رب  دنراد  تسود 

بسح هب  هّصاخ  هّماع و  لقن  هب  انب  تسا ، ناشنانمشد  تداهـش  هب  وا  نیموصعم  دالوا  و  ع )  ) ّیلع يارب  ینعم  بسح  رب  تافـص  رارمتـسا  و 
هدـش عقاو  ع )  ) هّمئا زا  کی  ره  يارب  عوکر  لاـح  رد  تاـکز  رودـص  هّتبلا  تسا . هدوبن  هیآ  نیا  قادـصم  یـسک  ع )  ) ّیلع زج  زین  تروص 

. تسا هدش  دراو  هّصاخ  قیرط  زا  هکنانچ 
تسا يرما  نآ  و  تسا ، فّرـصت  تیالو  دوصقم  هکنیا  رب  تسا  یلماک  لیلد  رـصح  تادا  ندروآ  نیبطاخم و  هب  هن  ادخ  هب  تیالو  تبـسن 

تکارش ّقح  یسک  چیه  يارب  و  دراد . قّقحت  دنتسه  ادخ  رهظم  هکنیا  رابتعا  هب  شنانیشناج  لوسر و  يارب  تسا و  تباث  اتاذ  ادخ  يارب  هک 
هب ندرک  رـصحنم  هن  رگ  و  دوش ، تسرد  ذاـّختا  داد و  رارق  عضو و  اـب  هک  تسین  ترـشاعم  تیـالو  زا  دوـصقم  اـّما  درادـن ، دوـجو  نآ  رد 

ادخ و هکلب  دیوگب : ای  رخآ . ات  دیتسه ...  ادخ  يایلوا  امش  هکلب  دیوگب : هک  درکیم  اضتقا  هلباقم  تشادن و  یهجو  هیآ  رد  روکذم  تافص 
نآ سکع  دروم  رد  تسا  تباث  ادـخ  يارب  تاّذـلاب  هک  تسا  فّرـصت  تیالو  دوصقم  نوچ  دـنریگب و  ادـخ  يایلوا  ار  نینمؤم  شلوسر و 

: تسا هدومرف 

355 ص :  هیآ 56 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(56  ) َنُوِبلاْغلا ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإَف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َّلَوَتَی  ْنَم  َو 

355 ص :  همجرت ..... :

. دوب دهاوخ  بلاغ  حتاف و  ادخ  رگشل  اهنت  هک  تسا  زوریپ  دنشاب ، نامیا  لها  لوسر و  ادخ و  وا  ّیلو  سک  ره  و 

355 ص :  ریسفت ..... :

شنانیـشناج ادـخ و  ریغ  يارب  تسا و  فّرـصت  تیالو  قباس ، تیالو  هک  تسا  نآ  رگناـیب  هیآ  نیا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َّلَوَتَی  ْنَم  َو 
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دـشاب هتـشاد  ار  شدوخ  رد  تیالو  روهظ  دادعتـسا  هک  وحن  نیدب  دـنک  لوبق  ار  تیالو  نآ  مدرم  زا  سک  ره  تسین و  يزیچ  نآ  لوبق  زج 
بلاغ دوش  هّللا  بزح  زا  سک  ره  دوشیم و  هّللا  بزح  زا  تشگ  ادـخ  اـب  طـبترم  هک  سک  ره  و  دوشیم ، وا  نانیـشناج  ادـخ و  هب  طـبترم 

ددرگیم .
356 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. هّلل اّیلو  راص  نم   » ای هّللا » ذّختی  نم  و   » دیوگب هک  دوب  نیا  رتهب  دوب  ترشاعم  تیالو  دوصقم  رگا  َنُوِبلاْغلا و  ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإَف 
لوسر زا  دـعب  تیالو  نآ  هکنیا  و  تسا ، فّرـصت  تیالو  تیالو ، زا  دوصقم  هکنیا  رب  تسا  یحـضاو  تالالد  هیآ  ظـفل  رد  هکنیا  لـصاح 

ای دنـشاب  رفن  دـنچ  دـشاب  دـهاوخیم  سک  ره  دنـشاب  صوصخم  تافـص  هب  فصّتم  هک  تسا  یناسک  يارب  هکلب  تسین ، نینمؤم  همه  يارب 
یسک رد  ع )  ) ّیلع رد  زج  فاصوا  نیا  نیقیرف  قافتا  هب  یلو  میئوگن . ای  تسا  هدش  لزان  ع )  ) ّیلع هراب  رد  هیآ  هک  میئوگب  هاوخ  رفن . کی 

. تسا هدش  لزان  ع )  ) ّیلع ّقح  رد  هیآ  دوشیمن و  تفای 
هدش تباث  ّنف  لها  دزن  نوچ  دناهدش ، فوصوم  قباس  هیآ  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  اجنیا  رد  دناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  زا  دوصقم  و 

. دوشیم یلّوا  نیع  دوش  رارکت  هفرعم  یتقو  هک  تسا ،

356 ص :  هیآ 57 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ُْمْتنُک ْنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  َءاِیلْوَأ  َراَّفُْکلا  َو  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ًابَِعل  َو  ًاوُزُه  ْمُکَنیِد  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
(57  ) َنِینِمُْؤم

356 ص :  همجرت ..... :

رگا دیـسرتب  ادـخ  زا  دـینکن و  یتسود  دـنتفرگ  هچیزاب  سوسف و  هب  ار  امـش  نید  هک  نارفاک  باتک و  لها  زا  هورگ  نآ  اـب  ناـمیا  لـها  يا 
. دیاهدروآ نامیا 

356 ص :  ریسفت ..... :

َراَّفُْکلا  َو  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ًابَِعل  َو  ًاوُزُه  ْمُکَنیِد  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  اوُذِخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
357 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ینعم نیا  و  دیهدن ، رارق  دوخ  تسود  ّیلو و  ار  راّفک  باتک و  لها  دیدش  وا  اب  یتسود  تیالو و  هب  رومأم  هک  یسک  تیالو  ببس  هب  ینعی 
ّتلع هب  راعـشا  تهج  فصو  نیا  رب  یهن  قیلعت  و  تسا ، هدمآ  ادخ  تیالو  لوبق  ادخ و  تیالو  هیآ  زا  دـعب  هیآ  نیا  هک  تسا  نیا  هنیرق  هب 

. تسا یهن 
. دینک ذاّختا  ار  اهنآ  یتسود  هک  تسین  هتسیاش  امش  يارب  سپ  دنتسه  امش  اب  ینمشد  یئادج و  رد  اهنآ  اریز  َءاِیلْوَأ 

. دیهد رارق  دوخ  ّیلو  ار  باتک  لها  راّفک و  هکنیا  زا  دیسرتب  ادخ  زا  َهَّللا  اوُقَّتا  َو 
هن دـنکیم ، ار  اهنآ  زا  يرود  ياضتقا  نامیا  نوچ  دـیریگن  تسود  ار  اـهنآ  دـیراد  ار  يوقت  هنوگنیا  دـیتسه و  نمؤم  رگا  َنِینِمْؤُم  ُْمْتنُک  ْنِإ 

. اهنآ اب  یتسود  یکیدزن و 
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357 ص :  هیآ 58 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(58  ) َنُولِقْعَی ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ًابَِعل  َو  ًاوُزُه  اهوُذَخَّتا  ِةالَّصلا  َیلِإ  ُْمْتیَدان  اذِإ  َو 

357 ص :  همجرت ..... :

. دننادان درخیب و  یمدرم  موق  نآ  دنراگنا  يزاب  هرخسم و  ارنآ  دینک  دنلب  زامن  يادن  امش  نوچ  و 

357 ص :  ریسفت ..... :

. تسا لاح  ای  و  ْمُکَنیِد » اوُذَخَّتا   » ادخ لوق  رب  تسا  فطع  ُْمْتیَدان  اذِإ  َو 
اهنآ هب  ءازهتـسا  هن  دـنکیم ، اضتقا  ار  وا  تادابع  قح و  میظعت  لقع  هک  اریز  َنُولِقْعَی  ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ًابَِعل  َو  ًاوُزُه  اهوُذَـخَّتا  ِةالَّصلا  َیلِإ 

. ار

357 ص :  هیآ 59 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(59  ) َنوُقِساف ْمُکَرَثْکَأ  َّنَأ  َو  ُْلبَق  ْنِم  َلِْزنُأ  ام  َو  اْنَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  ْنَأ  َّالِإ  اَّنِم  َنوُمِْقنَت  ْلَه  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق 

357 ص :  همجرت ..... :

، دیقساف ارثکا  هدرواین  نامیا  امش  میدروآ و  نامیا  امـش  باتک  نامدوخ و  باتک  ادخ و  هب  ناناملـسم  ام  هکنآ  زج  ایآ  باتک  لها  يا  وگب 
( تسین هتبلا  ( ؟ دشابیم ام  رب  امش  راکنا  هنیک و  بجوم  يرگید  زیچ 

358 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

358 ص :  ریسفت ..... :

ار ام  ای  دـیراد  هارکا  ام  زا  هکنیا  ای  تافاکم ، باب  زا  دـینکیم  شنزرـس  ار  ام  ایآ  باتک  لها  يا  وگب : اَّنِم  َنوُمِْقنَت  ْلَه  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ْلـُق 
؟ دیهدیم هجنکش  رازآ و 

هطـساو نودـب  تسا  هب  لوعفم  ای  تسا ، ءاب » ای  مال   » ریدـقتب ینثتـسم  ّالا  زا  دـعب  ترابع  میاهدروآ ، نامیا  ادـخ  هب  هکنیا  زا  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  ْنَأ  اَّلِإ 
. فرح

نانآ وریپ  باحـصا  و  ع )  ) نیموصعم دالوا  و  ع )  ) ّیلع زا  هک  ياهنیک  رد  تسا  تّما  نیقفانم  زا  هیاـنک  ُلـْبَق  ْنِم  َلِْزنُأ  اـم  َو  اـْنَیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  َو 
. دنراد

رب ای  اّنمآ » نأ   » رب فطع  نآ  و  دیتسه ، جراخ  لقع  قح و  قیرط  زا  ینعی  دیتسه . نامرفان  راکدب و  امـش  رثکا  انامه  َنوُقِـساف  ْمُکَرَثْکَأ  َّنَأ  َو 
. دیتسه قساف  امش  رتشیب  هک  میروایب  نامیا  ام  هکنیا  رگم  ینعی  تسا  هّللا » »
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. دیتسه قساف  امش  رتشیب  هک  میروایب  نامیا  ام  هکنیا  رگم  ینعی  تسا  هّللا » »

358 ص :  هیآ 60 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ًاناکَم ٌّرَش  َِکئلوُأ  َتوُغاَّطلا  َدَبَع  َو  َریِزانَْخلا  َو  َةَدَرِْقلا  ُمُْهنِم  َلَعَج  َو  ِْهیَلَع  َبِضَغ  َو  ُهَّللا  ُهَنََعل  ْنَم  ِهَّللا  َْدنِع  ًَۀبُوثَم  َِکلذ  ْنِم  ٍّرَِشب  ْمُُکئِّبَنُأ  ْلَه  ُْلق 
(60  ) ِلِیبَّسلا ِءاوَس  ْنَع  ُّلَضَأ  َو 

358 ص :  همجرت ..... :

درک و بضغ  نعل و  اهنآ  رب  ادخ  هک  ار  یناسک  تسا ؟ شاداپ  نیرتدب  ادخ  دزن  ار  موق  مادـک  هک  مزاس  هاگآ  ار  امـش  ایآ  ربمغیپ ، يا  وگب 
. دنتسار هار  زا  قلخ  نیرتهارمگ  نیرتدب و  ادخ  دزن  هورگ  نیا  درک  ناطیش  یگدنب  هک  سکنآ  دومن و  خسم  كوخ  هنیزوب و  هب  ار  نانآ 

358 ص :  ریسفت ..... :

هب راک  نیا  رگا  ینعی  هنیک ، نآ  زا  ای  قسف ، نآ  زا  ای  دـیریگیم ، ماقتنا  نآ  رطاخ  هب  هک  یناـمیا  نآ  ینعی  َکـِلذ  ْنِم  ٍّرَِـشب  ْمُُکئِّبَنُأ  ْلَـه  ْلـُق 
359 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  مهدب ؟ ربخ  نآ  زا  رتدب  هب  ار  امش  ایآ  دشاب  دب  عقاو  رد  ای  امش  داقتعا 

. تسادخ دزن  هک  یشاداپ  ءازج و  باب  زا  ًَۀبُوثَم 
: تسا نینچ  نآ  ریدقت  تسا  فوذحم  يادتبم  ربخ  ُهَّللا  ُهَنََعل  ْنَم  ِهَّللا  َْدنِع 

تسا لدب  ای  تسا ، هتفرگ  رارق  ادخ  نعل  دروم  هک  تسا  یسک  تفص  ّرش  نیا  ای  هدرک ، تنعل  ار  وا  ادخ  هک  تسا  یـسک  ّرـش  نیا  بحاص 
. تسا نآ  ربخ  ًاناکَم  ٌّرَش  َِکئلوُأ  هلمج  تسا و  ادتبم  نآ  و  دشابیم ، نآ  یگنوگچ  تنعل و  زا  یتفص  نایب  نآ  ریدقت  هک  فاضم  ریدقت  هب 

هدـینادرگ كوخ  هنیزوب و  ار  اهنآ  زا  یـضعب  تسا و  هتفرگ  مشخ  وا  رب  َتوُغاَّطلا و  َدَـبَع  َو  َریِزانَْخلا  َو  َةَدَرِْقلا  ُمُْهنِم  َلَـعَج  َو  ِْهیَلَع  َبِضَغ  َو 
ةدبع و  توغاّطلا ، دـباع  مهیف ،»  » ریدـقت هب  لوهجم  مولعم ، تروص  هب  تسا ، تئارق  دـنچ  دـبع »  » ظفل رد  دـناهدش . تب  هدـنب  دوخ  تسا و 

اهتئارق همه  قبط  نآ  فطع  اّما  و  دشاب ، فصو  هک  ءاب  ّمضب  توغاطلا  دـبع  مدـخ و  دـننام  عمج  تروص  هب  توغاّطلا  دـبع  و  توغاّطلا ،
(. دش نایب  یسرکلا  هیآ  رد  یّلصفم  حرش  البق  توغاط  ریسفت  دروم و  رد  ، ) تسا حضاو 

هب هک  تسا  یهار  روظنم  و  ءاوس ، لیبس  ینعی  تسا  فوصوم  هب  تفـص  هفاضا  لیبسلا » ءاوس   » ِلِیبَّسلا ِءاوَس  ْنَع  ُّلَضَأ  َو  ًاناکَم  ٌّرَـش  َِکئلوُأ 
. دشابن لیام  يراصن  دوهی و  طیرفت  طارفا و  فرط  ود  زا  کی  چیه 

ای اهرادهنیک و  هب  تبسن  ای  نینمؤم  هب  تبسن  هن  تسا  يدایز  قلطم  تسا ) یلیـصفت  تفـص  لاعفا  نزو  رب  ّلضا   ) لیـضفت هغیـص  زا  دوصقم 
. نانآ يازهتسا  لیبس  رب  تسا  نینمؤم  هب  تبسن  ای  اهنآ ، داقتعا  رب  انب  تسا . نینمؤم  هب  تبسن  ای  نیقساف  هب  تبسن 

359 ص :  هیآ 61 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(61  ) َنوُُمتْکَی اُوناک  اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  ِِهب  اوُجَرَخ  ْدَق  ْمُه  َو  ِْرفُْکلِاب  اُولَخَد  ْدَق  َو  اَّنَمآ  اُولاق  ْمُکُؤاج  اذِإ  َو 

359 ص :  همجرت ..... :
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نوریب مالسا  زا  زاب  دندش  دراو  مالـسا  هب  هک  راکنا  رفک و  نامه  اب  اهنآ  هکنآ  لاح  دننک و  نامیا  راهظا  دنیآ  نینمؤم  امـش  دزن  نانآ  نوچ 
. تسا رتهاگآ  دنراد  ناهنپ  لد  رد  هک  یقافن  هب  ادخ  دنتفر و 

360 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

360 ص :  ریسفت ..... :

هّللا یّلـص  دّـمحم  تّما  زا  نیقفانم  زا  هیانک  دنـشاب و  دارفا  هنوگنیا  لاح  بقارم  هک  تسا  نینمؤم  بیدأت  هیآ  نیا  اَّنَمآ  اُولاـق  ْمُکُؤاـج  اذِإ  َو 
. تسا هلآ  هیلع و 

. دندش لخاد  وت  نید  رد  ای  وت  سلجم  رد  اُولَخَد  ْدَق  َو 
وت تنطلـس  لباقم  رد  ندـش  میلـست  عیطم و  تهج  زا  هکلب  تسا  رفک  زا  یئاـهر  يارب  هن  وت  نید  اـی  سلجم  رد  اـهنآ  لوخد  ینعی  ِْرفُْکلاـِب 

. تسا
. دنکب يرثا  اهنآ  رد  وت  مالک  هکنیا  نودب  دندش  جراخ  وت  نید  زا  ای  وت  دزن  زا  ِِهب  اوُجَرَخ  ْدَق  ْمُه  َو 

. تساهنآ دیدهت  تسا ، رتهاگآ  دنراد  ناهنپ  لد  رد  هک  یقافن  اب  ادخ  ینعی  َنوُُمتْکَی  اُوناک  اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو 

360 ص :  ات 63 ..... ] تایآ 62  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ْنَع ُرابْحَْألا  َو  َنوُِّیناَّبَّرلا  ُمُهاـْهنَی  ـال  َْول  ( 62  ) َنُولَمْعَی اُوناـک  اـم  َْسِئَبل  َتْحُّسلا  ُمِِهلْکَأ  َو  ِناوْدـُْعلا  َو  ِْمثِإـْلا  ِیف  َنوُعِراـُسی  ْمُْهنِم  ًارِیثَک  يَرت  َو 
(63  ) َنوُعَنْصَی اُوناک  ام  َْسِئَبل  َتْحُّسلا  ُمِِهلْکَأ  َو  َْمثِْإلا  ُمِِهلْوَق 

360 ص :  همجرت ..... :

. دنتخاس دوخ  هشیپ  ار  يدب  راک  رایسب  هک  دنباتشیم  مارح  ندروخ  يراکمتس و  هانگ و  رد  هک  يرگنب  ار  اهنآ  زا  يرایسب 
اهنآ دننک ) تکرش  هوشر  مارح و  لام  ندروخ  رد  اهنآ  اب  هکلب   ) دنرادن زاب  مارح  ندروخ  تشز و  راتفگ  زا  ار  اهنآ  نیّیناحور  املع و  رگا 

. دننکیم تشز  رایسب  راک  مه 

360 ص :  ریسفت ..... :

. دنکن يّدعت  ریغ  هب  هک  یهانگ  دنباتشیم ، هانگ  يوس  هب  هک  ینیبیم  ار  نانآ  زا  يرایسب  ِْمثِْإلا و  ِیف  َنوُعِراُسی  ْمُْهنِم  ًارِیثَک  يَرت  َو 
تسا . تّما  هب  هیانک  باتک  زا  لها  دوصقم  و  ریغ ، هب  ندرک  يدب  ینعی  ِناوْدُْعلا  َو 

361 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا نانآ  لعف  زا  شهوکن  نایب  بلطم ، نیا  نانآ ، یگراوخ  مارح  َنُولَمْعَی و  اُوناک  ام  َْسِئَبل  َتْحُّسلا  ُمِِهلْکَأ  َو 

. دنتسه املع  یمود  اهضاترم و  یلّوا  هک  میتفگ  نیا  زا  شیپ  رابحا  نّوینابر و  هراب  رد  ُرابْحَْألا  َو  َنوُِّیناَّبَّرلا  ُمُهاْهنَی  َْول ال 
. تشذگ نآ  قیقحت  هچنانچ  تسا  رادرک  راتفگ و  زا  معا  لوق  َْمثِْإلا  ُمِِهلْوَق  ْنَع 

هیآ رد  اریز  تسا ، نیقباس  زا  رتاسر  نانیا  ّمذ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  اجنیا  رد  َنوُعَنْـصَی  هب  ریبعت  َنوُعَنْـصَی  اُوناک  ام  َْسِئَبل  َتْحُّسلا  ُمِِهلْکَأ  َو 
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اریز دـننکیم ، كرت  ار  ادـخ  رما  یهاگآ  ملع و  يور  زا  اجنیا  رد  یلو  نولمعی )  ) دـندرکیم لـمع  دوخ  یناداـن  لـهج و  ببـس  هب  قباـس 
. دریگ ماجنا  رکف  تردق و  اب  لمع  هک  تسا  ییاج  رد  ابلاغ  نتخاس ، ینعم  هب  عنص  لامعتسا 

. تسا نآرق  رد  هیآ  نیرتدیدش  هیآ  نیا  هک  تسا : سابع  نبا  زا 

361 ص :  هیآ 64 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ْنِم َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْمُْهنِم  ًارِیثَک  َّنَدیِزََیل  َو  ُءاشَی  َْفیَک  ُقِْفُنی  ِناتَطوُْسبَم  ُهادَی  َْلب  اُولاق  اِمب  اُونُِعل  َو  ْمِهیِدـْیَأ  ْتَّلُغ  ٌۀـَلُوْلغَم  ِهَّللا  ُدَـی  ُدوُهَْیلا  َِتلاق  َو 
َو ًاداسَف  ِضْرَْألا  ِیف  َنْوَعْـسَی  َو  ُهَّللا  اَهَأَفْطَأ  ِبْرَْحِلل  ًاران  اوُدَقْوَأ  امَّلُک  ِۀَـمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  َءاضْغَْبلا  َو  َةَوادَْـعلا  ُمُهَْنَیب  اْنیَْقلَأ  َو  ًاْرفُک  َو  ًانایْغُط  َکِّبَر 

(64  ) َنیِدِسْفُْملا ُّبُِحی  ُهَّللا ال 

361 ص :  همجرت ..... :

راتفگ نیا  هطـساو  هب  دمآ ) دـهاوخن  دوجو  هب  مدـع  زا  يزیچ  دـهدیمن و  تقلخ  رد  يرییغت  رگید   ) تسا هتـسب  ادـخ  تسد  دـنتفگ  دوهی 
قافنا دهاوخب  هنوگ  ره  تسا . هداشگ  وا  تمحر ) تردق و   ) تسد ود  هکلب  دندیدرگ  راتفرگ  ادـخ  نعل  هب  دـش و  هتـسب  اهنآ  تسد  غورد 

هنیک و شتآ  تمایق  اـت  نآ  رفیک  هب  اـم  دوزفیب و  باـتک  لـها  زا  يرایـسب  ناـیغط  رفک و  رب  تشگ  لزاـن  وتب  هک  ینآرق  اـنامه  و  دـنکیم ،
يور رد  اهنآ  دزاس و  شوماخ  ار  شتآ  نآ  ادخ  دنزورفارب  یشتآ  ناناملـسم  اب  گنج  يارب  هاگ  ره  میتخورفارب ، اهنآ  نایم  رد  ار  ینمـشد 

. درادیمن تسود  ار  دسفم  راکمتس و  مدرم  زگره  ادخ  دنشوکیم و  يراک  داسف  هب  نیمز 
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362 ص :  ریسفت ..... :

. تسا ششخب  دوج و  زا  هیانک  تسد  ندش  زاب  تسا و  لخب  كاسما و  زا  هیانک  تسد  ندش  هتسب  ٌَۀلُوْلغَم  ِهَّللا  ُدَی  ُدوُهَْیلا  َِتلاق  َو 
هکنیا تسا و  مسج  ادخ  هکنیا  هب  داقتعا  تساهنآ  هلمج  زا  هک  دنراد  یعدـتبم  يارآ  فلتخم و  بهاذـم  تّتـشم و  دـئاقع  دوهی  هک  نادـب 

وا پچ  بناج  زا  دوب و  مدآ  رخآ  زور  رد  تاـقولخم  رخآ  و  دـیرفآ ، زور  شـش  رد  ار  نآ  رد  دوجوم  دـیلاوم  نیمز و  نامـسآ و  دـنوادخ 
رام ناطیـش و  بیرف  اب  ءاّوح  و  دومن ، عنم  یتخرد  ندروخ  زا  و  دوب ، ندع  رد  هک  داد  ياج  تشهب  رد  ار  وا  دنوادخ  و  دـش ، هدـیرفآ  ءاّوح 

غراـف دـنوادخ  و  دـش ، نامیـشپ  مدآ  ینب  مدآ و  ندـیرفآ  زا  دـنوادخ  هکنیا  و  دومن ، ندروخ  هب  راداو  مه  ار  مدآ  دروـخ و  تخرد  نآ  زا 
یلاعت يادخ  سپ  دوب . هدش  تحار  هدش و  مامت  شراک  هک  یلاح  رد  درک  تحارتسا  ار  هبنش  زور  هعمج و  زور  شنیرفآ  قلخ و  زا  تشگ 

. تسا هدرک  نیرفن  اهنآ  هب  هدومن و  ّدر  هدرک و  لقن  ار  اهنآ  لطاب  راتفگ 
تسین یـصوصخم  وضع  هب  ّصتخم  تشذگ  نآ  لاثما  رد  هکنانچ  دی »  » ُءاشَی َْفیَک  ُقِْفُنی  ِناتَطوُْسبَم  ُهادَی  َْلب  اُولاق  اِمب  اُونُِعل  َو  ْمِهیِْدیَأ  ْتَّلُغ 

قوف اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  یّبترتم  ناوارف  ياهقادـصم  ياراد  هک  تسا  ّماع  ینعم  مسا  دـی  هکلب  تسا  یناویح  تایح  نابحاص  يارب  هک 
. تسا رگید  یضعب 

تردق نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  يزیچ  و  جرخ ، لخد و  عفد و  بذج و  رد  دوشیم  تکرح  هب  فّرصت  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  یئانعم  نآ  و 
. فّرصت مزاول  زا  اهنیا  ریغ  مادعا و  داجیا و  كاسما و  قافنا و  رد  دوشیم  لصاح 
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تسا و يرگید  تلآ  یکلم  ناسنا  رد  و  تسا ، هدـش  بّکرم  فلتخم  ماسجا  زا  هک  تسا  یـصوصخم  وضع )  ) تلآ ناویح  رد  دـی »  » نآ و 
رد
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، دیدحت هن  بیکرت و  هن  دـیآ و  مزال  ریثکت  هن  نآ  زا  هک  يوحن  هب  تسا  لباقتم  تافـص  امـسا و  عیمج  قادـصم  شتّیدـحا  تاذ  هب  وا  سپ 

هیزجت هب  دـنک  هناـگ  ود  ار  وا  هک  ره  و  تسا ، هدرک  تباـث  یمود  وا  يارب  هدرمـش و  ار  وا  دـیامن  دودـحم  يزیچ  هـب  ار  وا  هـک  یـسک  اریز 
لالدتـسا وا  بیکرت  مدـع  رب  شدوـجو  بوـجو  زا  سپ  تسا . هتخانـشن  ار  وا  هدـش و  لـهاج  وا  هب  دـنک  هیزجت  ار  وا  سک  ره  هـتخادرپ و 

. دراد هطاحا  يزیچ  ره  رب  اذل  درادن ، يّدح  سپ  تسین  بّکرم  نوچ  دوشیم و 
اهلیلد همه  تسا و  همه  لصا  ناهرب  نیا  هکلب  دـناهدرک  هماقا  وا  هطاحا  رب  امکح  هک  تسا  ینیهارب  نیرتلماک  نیرتمامت و  زا  ناهرب  نیا  و 
قادصم تسا و  هفاضا  ياراد  یقیقح  تافـص  قادـصم  تسا و  ضحم  یقیقح  تافـص  قادـصم  شتّیدـحا  اب  وا  سپ  ددرگیم ، رب  نآ  هب 

و قلاخ ، تسا و  نابرهم  هدنشخب و  و  مّلکتم ، دیرم و  و  اناوت ، و  كردم ، و  انیب ، اونـش و  اناد و  ّیح  وا  سپ  تسا ، اهبلـس  اههفاضا و  همه 
حّوبـس و هدنریگ ، ماقتنا  هدننک ، هارمگ  هدننک ، لّضفت  و  امنهار ، هدننک و  فّرـصت  و  تسا ، هدننک  هداعا  و  هدـننک ، ادـتبا  و  هدـنهد ، يزور 
، یمسر هن  تسوا و  يارب  یمسا  هن  اجنآ  تسا ، بیغ  هبترم  هبترم ، نآ  هک  تسین ، رهاظ  شتّیدحا  هبترم  رد  امسا  نیا  نکل  و  تسا . سوّدق 

364 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رد  وا  هکلب  يرثا ، هن  تسه و  وا  زا  يربخ  هن  و 
هب قولخم  قح  تّیـشم و  و  هقلطم ، تیالو  نمحر و  شرع  هّیقارـشا و  هفاضا  هّیدّمحم و  تقیقح  نامحر و  سفن  مان  هب  هک  ّتیفورعم ، ماقم 

يادخ نأش  اریز  تسا  یلاعت  يادخ  مسا  رازه  رازه  زا  ریغ  نیا  و  دشابیم . ادخ  ءامـسا  زا  اهنآ  همه  هک  تسا ، هدیدرگ  رهاظ  مهلاثما  وا و 
تسا و هّللا  دی  یتّیثیح ، چیه  هب  رابتعا  نودب  شدوخ  رابتعا  هب  ءامـسا  نآ  و  دشاب ، روهظ  ماقم  رد  ءامـسا  نآ  قادـصم  هک  تسا  نیا  یلاعت 
هب و  یلفـس ، ایلع و  توکلم  هب  اهنآ  یگتـسویپ  رابتعا  هب  و  قلخ ، يوس  هب  یهجو  دنراد و  ادـخ  يوس  هب  یهجو  ءامـسا  نآ  هکنیا  رابتعا  هب 

بناج شتـسد  ود  ره  هک  هدـش  هتفگ  ورنیا  زا  ددرگیم . قّقحم  دوشیم و  هدـیمان  ادـخ  تسد  ود  ءامـسا  نآ  رد  رهق  فطل و  روهظ  رابتعا 
هب ءامـسا  نآ  نوچ  و  تسا ، ماقم  نیمه  رد  ینکیم ) زاب  تمحر  هب  ار  تتـسد  ود  هک  یئادخ  يا  : ) هدش هتفگ  نیا  و  تسا . تسار  نیمی و 
زا یفنص  ره  يارب  نینچمه  دوشیم . رهاظ  مقتنم ، میحر و  رهاق و  فیطل و  نوچ  لباقتم  ءامسا  اهنآ  رد  ددنویپیم ، هتباث  نایعا  اهّتیهام و 

تـسا تاّیکلف  لاثم و  ملاـع  هک  يرون  حابـشا  حاورا و  ملاـع  سپ  تسا . فنـص  نآ  روهظ  ّلـحم  هک  تسا  یملاـع  یلاـعت  يادـخ  ءامـسا 
نآ شتآ  مّنهج و  اجنامه  رد  هک  هثیبخ  حاورا  ّرقم  هّنجا و  نیطایـش و  ملاع  هک  یلفـس  ملاع  و  تسا ، دنوادخ  هفیطل  ءامـسا  رهاظم  شاهمه 

. دشابیم دنوادخ  هّیرهق  ءامسا  رهاظم  تسا ،
زین رابتعا  نیمهب  و  تسادخ ، تسد  ود  یلاعت  يادخ  يرهق  یفطل و  ءامـسا  سپ  تسا . رهق  فطل و  رهاظم  مامت  شدـیلاوم  اب  رـصانع  ملاع 

ٌتاَّیِوْطَم ُتاوامَّسلا  ادـخ : لوق  و  تسا . وا  تسار  بناج  تاوامـس  حاورا و  ملاع  لیبق  زا  یفطل  ءامـسا  رهاظم  و  تسا ، تسار  شتـسد  ود 
دوخ رابتعا  هب  لامـش  نیمی و  ملاع  ود  نآ  ندوب  نکل  و  تسا ، ملاع  ود  نیا  لها  هب  هراشا  لامـشلا ) باحـصا  نیمیلا و  باحـصا   ) ِِهنیِمَِیب و

، تسا نیمی  یلاعت  يادخ  هب  تبسن  ملاع  ود  ره  هک  اریز  یلاعت ، يادخ  هب  تبسن  هن  تسا ، ود  نآ 
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. تسا هدمآ  ادخ  هب  تبسن  نودب  همئشم  باحصا  لامش و  باحصا  هکلب  تسا ، هدشن  دراو  هّللا  لامش  یلاعت  يادخ  مالک  رد  اذل 
َو لـباقم  رد  هک  تسا  نیا  بساـنم  هکنیا  اـب  تسادـخ ،) لامـش  رد  نیمز  همه  هلامـش :» یف  اـعیمج  ضرـالا  و   ) » دوـمرفن یلاـعت  يادـخ  و 

: دومرف هکلب  هلامش » هب  ۀضوبقم  ضرالا  و   » دیامرفب ِِهنیِمَِیب  ٌتاَّیِوْطَم  ُتاوامَّسلا 
تمحر تمحر ، زا  هاـگ  ره  و  تسا ، نیمی  زین  شتـسد  ود  ره  وا  هب  نیملاـع  هفاـضا  ببـس  هب  سپ  نیمی . هن  دروآ و  لامـش  مسا  هن  ُُهتَْـضبَق 

نیمی و همزال  هک  دوش  هدارا  هفاضا  راهظا  رگا  و  تسا ، ملاع  ود  ره  رد  تمحر  هب  شتـسد  ود  ره  هدـننک  زاـب  وا  سپ  دوش  هدارا  یناـمحر 
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. ملاع لامش  ملاع و  نیمی  دوشیم  هتفگ  تسا . لامش 
ببـس هب  ایـشا  ياقب  لّصحت و  هک  تسا  نیا  شندوب  موّیق  ینعم  تسا و  موّیق  یلاعت  يادـخ  هک  نادـب  سپ  دـش  مولعم  بلطم  نیا  هک  لاح 

ای دیامرفیم : یلاعت  يادخ  هکنانچ  شاهدنرادهگن  ببس  هب  رگم  دنـشاب  یقاب  دنناوتیمن  ناشدوخ  ایـشا  هک  تسا  ینعم  نادب  نیا  تسوا و 
ایشا لاثم  تسا .) هدوتـس  زاینیب و  ادخ ، اهنت  دییادخ و  هب  دنمزاین  امـش  مدرم  يا   ) ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ 

حوطـس رب  هک  تسا  باتفآ  ییانـشور  لاثم  تسا . نآ  مدع  ّتلع  هب  اهنآ  يانف  نآ و  هدنرادهگن  هدـنهد و  اقب  ببـس  هب  ناشندـنام  یقاب  رد 
رب ییانـشور  هک  يوحن  هب  دوشیم  یناف  نآ  هب  نآ  زیچ  ره  رد  حوطـس  هب  شتبـسن  تهج  زا  ییانـشور  نآ  هک  تسا  هدـش  هدرتسگ  نهپ و 

. دنامیمن یقاب  هظحل  ود  رد  حطس  کی  يور 
هنزور حطـس و  نآ  نیب  هک  ياهنزور  زا  یحطـس  يور  رب  هک  ییانـشور  هب  نک  هاـگن  دوش  مولعم  ّسح  قـیرط  زا  بلطم  نیا  یهاوـخب  رگا 

يریخأت هنوگ  چیه  نودب  هتشگ و  یناف  زین  ییانشور  نآ  دوشیم  هتـسب  هنزور  نآ  هک  هاگنآ  هک  تسا ، هدش  هدرتسگ  تسا  يرود  تفاسم 
نامه  هک  شاهدنرادهگن  هلیسو  هب  نآ  ياقب  شدوخ و  تاذ  رد  ییانشور  يانف  رگا  دوریم  نیب  زا 
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. دنامیم ییانشور  دیاب  هنزور  نتسب  زا  دعب  نآ  کی  دوبن  تسا  دیشروخ 
. تسا باتفآ  هب  تبسن  ییانشور  لاح  یلاعت ، يادخ  هب  تبسن  ءایشا  لاح 

لاح رد  هشیمه  یلاعت  يادخ  سپ  دـندرگیم . یناف  همه  ایـشا ، دوش ، عطق  تاّیهام  حوطـس  رب  یقیقح  ییانـشور  هضافا  نآ  کی  رگا  سپ 
هب یگتـسب  وا  قافنا  تّیفیک  و  دناهدش . زاب  قافنا  يارب  هشیمه  یتسناد  هک  یناعم  نآ  اب  دنوادخ  تسد  ود  سپ  تسا  ءادبا  قلخ و  هضافا و 

. دراد وا  تّیشم 
نعل و شتخانش  تهج  زا  تسا و  هتسب  ادخ  رب  غورد  هداد و  جرخ  هب  ینادان  تسا » هدش  غراف  راک  زا  دنوادخ  : » تسا هتفگ  هک  یسک  سپ 

. تسا هدش  هتسب  شندرگ  هب  وا  یلمع  یملع و  تسد  ود  ره  تسا و  هدش  درط 
. دراد دوجو  زین  ریغص  ملاع  رد  تسا  ریبک  ملاع  رد  هک  هلأسم  نیمه  نیع 

( ریغص ملاع  رد   ) هراّما سفن  سپ  تسا . ریغص  ریغـص ، هک  مادام  دشاب ، ملاع  یکچوک  یگرزب و  هیحان  زا  توافت  هکنیا  رگم  توافت  نودب 
ملاع رد   ) هّنئمطم سفن  و  ریبک ،) ملاع  رد   ) تسا رـصانع  ملاع  دننام  ناسنا  ندب  هماّول و  سفن  و  ریبک ،) ملاع  رد   ) تسا یلفـس  ملاع  دـننام 

حور و و  تسا . هدش  عقاو  يولع  ملاع  یلفس و  ملاع  نیب  هک  تسا  ناسنا  دوخ  دننام  بلق  و  ریبک ،) ملاع  رد   ) تسا تاوامـس  دننام  ریغص )
تـسا يولع  یلفـس و  ملاع  هب  هراشا  تسا ،» نامحر  تشگنا  ود  نیب  نمؤم  بلق  : » تسا هدش  هتفگ  هکنیا  و  تسا ، حاورا  ملاع  دـننام  لقع 

یلفـس و ملاع  نیب  ناسنا  بلق  ینعی   ) تسا هدرک  ریبعت  تشگنا  ود  هب  ود ، نآ  زا  هدوب  ریغـص  ملاع  نوچ  و  ریبک ، ملاع  رد  تسد  ود  دـننام 
(. تسا يولع 

و تسا ، مسق  باوج  ّندیزی »  » و مالک ، ندرک  هدامآ  همّدقم و  نایب  يارب  ل »  » ًاْرفُک َو  ًانایْغُط  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْمُْهنِم  ًارِیثَک  َّنَدـیِزََیل  َو 
زازئمـشا رّفنت و  دیـسر  رتشیب  اهنآ  شوگ  هب  ّقح  هملک  هزادـنا  ره  دـندش ، دـنمتردق  نّکمتم و  رفک  رد  اهنآ  نوچ  هک  تسا  نیا  بلطم  ّرس 

دش . نوزفا  ناشرفک  مشخ و  دنتشادن  قح  اب  ّتیخنس  نوچ  داهن و  ینوزف  هب  ور  وت  زا  ّقح و  زا  اهنآ 
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. اهنآ بولق  رد  ینمشد  ینعی  میاهدنکفا  هنیک  ینمشد و  ناشنایم  رد  ام  َةَوادَْعلا و  ُمُهَْنَیب  اْنیَْقلَأ  َو 
دوشیم لصاح  تّبحم  قاّفتا و  نآ  هلیـسو  هب  هک  هچنآ  اریز  لاعفا ، رد  ُهَّللا  اَهَأَفْطَأ  ِبْرَْحِلل  ًاراـن  اوُدَـقْوَأ  اـمَّلُک  ِۀَـمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  َءاـضْغَْبلا  َو 

تسا گرزب  نانآ  ياهندب  داسجا و  سپ  دنرادن ، قافو  داّحتا و  دنتـسه . يرب  نآ  زا  نانآ  هک  تسا  یتسود  قافو و  ملاع  هب  هّجوت  نامیا و 
. تسا هدنکارپ  فیعض و  ناشیاهلد  و  عمتجم ، و 
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ینعم هب  نوعسی »  » هک تسا  یتقو  نآ  دشاب و  هتشاد  لعف  زا  یظفل  هکنیا  نودب  تسا  « 1  » قلطم لوعفم  اداسف »  » ًاداسَف ِضْرَْألا  ِیف  َنْوَعْسَی  َو 
ار شلها  حالـصا  هک  تسا  نیا  ناشریغـص  ملاع  نیمز  رد  نانآ  داسف  اّما  « 2  » تسا هل  لوعفم  هن  رگ  دشاب و  دـننکیم  داسف  ینعی  نودـسفی 
. دنراد زاب  نامیا  قیرط  زا  ار  ملاع  نآ  لها  هک  تسا  نیا  هب  ریبک  ملاع  رد  داسفا  و  دنیامن ، يریگولج  اهنآ  زا  بلق  قیرط  زا  دننک و  كرت 

یمور سرطپ  سپس  درک ، ناشهدنامرد  هراچیب و  سپ  دومن ، ّطلسم  نانآ  رب  ار  رصّنلا » تخب   » دنوادخ دندرک  داسفا  نوچ  دناهتفگ  یـضعب 
. دندش ّطلسم  ناناملسم  هاگنآ  سوجم و  سپس  دش ، طّلسم  اهنآ  رب 

. دنرادن ادخ  دزن  یشزرا  سپ  َنیِدِسْفُْملا  ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو 

367 ص :  ات 66 ..... ] تایآ 65  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َلِْزنُأ ام  َو  َلـیِْجنِْإلا  َو  َةارْوَّتلا  اُوماـقَأ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  ( 65  ) ِمیِعَّنلا ِتاَّنَج  ْمُهاْنلَخْدََأل  َو  ْمِِهتائِّیَـس  ْمُْهنَع  انْرَّفََکل  اْوَقَّتا  َو  اُونَمآ  ِباـتِْکلا  َلـْهَأ  َّنَأ  َْول  َو 
(66  ) َنُولَمْعَی ام  َءاس  ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  َو  ٌةَدِصَتْقُم  ٌۀَّمُأ  ْمُْهنِم  ْمِِهلُجْرَأ  ِتَْحت  ْنِم  َو  ْمِِهقْوَف  ْنِم  اُولَکََأل  ْمِهِّبَر  ْنِم  ْمِْهَیلِإ 

367 ص :  همجرت ..... :

هّتبلا دننک  هشیپ  يوقت  دنرآ و  نامیا  باتک  لها  هچنانچ  و 
__________________________________________________

«. اداسف ضرالا  یف  نودسفی  و   » دننام هدمآ  نآ  زا  شیپ  شلعف  هک  دیکأت  تهج  تسا  يردصم  قلطم  لوعفم  ( 1)
تـسا نیا  ًاداسَف  ِضْرَْألا  ِیف  َنْوَعْـسَی  َو  ینعم  سپ  هدش  ماجنا  نآ ) رطاخ  هب   ) نآ يارب  نآ  زا  شیپ  لعف  هک  تسا  يردـصم  هل : لوعفم  ( 2)

. دنشوکیم نیمز  رد  داسف  يارب  اهنآ  و  هک :
368 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

مینادرگ لخاد  تمعن  رپ  تشهب  رد  ار  اهنآ  اقّقحم  میزاسیم و  روتسم  ار  ناشناهانگ 
ریز الاب و  زا  تمعن  هنوگ  ره  هب  هّتبلا  دـندرکیم  مایق  هدـش  لزان  وت  هب  هک  ینآرق  ناـشدوخ و  لـیجنا  تاروت و  روتـسد  هب  اـهنآ  هچناـنچ  و 

. دنراکدب اهنآ  زا  يرایسب  ور و  هنایم  یمدرم  نانآ  زا  یخرب  دندشیم  رادروخرب  نیمز ) نامسآ و  ياهتمعن  )

368 ص :  ریسفت ..... :

. دنروآیم نامیا  ناشباتک  ّیبن و  هب  باتک  لها  رگا  اُونَمآ  ِباتِْکلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْول  َو 
هچ رگا  ینعم  نیا  و  ، ) دندیـسرتیم تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  فصو  زا  نآ  رد  هک  یماکحا  ناشباتک و  اب  تفلاخم  زا  اْوَقَّتا و  َو 

.( تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تّما  باتک  لها  زا  هیانک  نکل  تسا و  يراصن  دوهی و  زا  باتک  لها  يارب 
لاعفا ببـس  هک  ار  یناهانگ  و  دـشابیم ، نانآ  حراوج  لاعفا  لصاح  هدـش و  اهنآ  سوفن  مزالم  هک  یناـهانگ  ینعی  ْمِِهتائِّیَـس  ْمُْهنَع  اـنْرَّفََکل 

. میدناشوپیم تسا ، هدش  اهنآ  حراوج 
تسا و تشهب  لوخد  هدـننک  هداـمآ  ناـمیا ، هک  اریز  میدرکیم  لـخاد  تمعن  رپ  تشهب  رد  ار  اـهنآ  اـقّقحم  ِمیِعَّنلا و  ِتاَّنَج  ْمُهاـْنلَخْدََأل  َو 

. دنکیم كاپ  ار  ناهانگ  زین  يوقت 
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زا هیانک  هیآ  هک  اریز  دـندرکیم ، نآرق  تاروتـسد  هب  مایق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تّما  رگا  ینعی  َلیِْجنِْإلا  َو  َةارْوَّتلا  اوُماقَأ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو 
رماوا و ندرک  لاثتما  باتک ، هب  مایق  و  تسا . مالک  یلـصا  دوصقم  هدـش  هیانک  نآ  زا  هک  هچنآ  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تّما 

. تسا هدیدرگ  لزان  شاهراب  رد  هیآ  هک  تسا  يزیچ  نامه  يرادهگن  یهاون و  زا  ندرک  يراددوخ 
هدـید تایآ  هنوگنیا  رد  هک  تسا . هیاـنک  ناـمه  بساـنم  نیا  هدـش و  ریـسفت  تیـالو  هب  ربخ ، رد  لازنا  عوضوم  ْمِهِّبَر  ْنِم  ْمِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  َو 

، هدیسر اهنآ  هب  ناشناربمایپ  زا  هک  تسا  یئاهزیچ  ریاس  یلـصا  دوصقم  اّما  تسا . هدش  اهنآ  زا  هیانک  هک  تسا  یناسک  هب  تبـسن  دوشیم و 
ود . نآ  دودح  لیجنا و  تاروت و  رب  تظفاحم  لیبق  زا  دناهدرک  شرافس  تّیصو و  اهنآ  هب  نانآ ، يایصوا  ناربمایپ و  ای 

369 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دندشیم رادروخرب  یحور  يورخا  ینامسآ  قازرا  زا  ْمِِهقْوَف  ْنِم  اُولَکََأل 

نوچ دـشاب ، حور  ياذـغ  اـی  ود  ره  زا  دوصقم  تسا  نکمم  دـندشیم . دـنمهرهب  یندـب  يویند  ینیمز  ياـهيزور  زا  ْمِِهلُجْرَأ  ِتْحَت  ْنِم  َو 
قازرا زا  دوش  لـصاح  وا  يارب  هک  هچ  ره  دـش  زاـب  بلق  رد  هک  هاـگنآ  دوشیم ، زاـب  شبلق  رد  تیـالو  لوبق  يولو و  تعیب  زا  سپ  نمؤم 

وا يارب  دراد ، ماـن  ّیندـل  مولع  هک  یهلا  هضاـفا  ببـس  هب  هک  یمولع  نینچمه  دنتـسه و  نیئاـپ  ملاـع  زا  هک  یبسک  یّـسح و  مولع  یناـبن و 
ریخا ياهّتیلعف  ءامـسا  ایـشا  ءامـسا  هک  تشذگ  اقباس  نوچ  ناطیـش ، سفن و  ياذغ  هن  دوشیم  حور  ياذـغ  اهنیا  همه  دوشیم و  لصاح 

هّللا یّلـص  دّمحم  هب  سک  ره  و  تسا . هدرک  رارقا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  دـیامن  هماقا  ار  لیجنا  تاروت و  هک  سک  ره  تساهنآ و 
هک سک  ره  و  دوشیم ، تیالو  تّیلعف  شرخآ  ّتیلعف  دـنک  رارقا  تیالو  هب  سک  ره  و  تسا ، هدرک  رارقا  تیالو  هب  دـنک  رارقا  هلآ  هیلع و 

. ددرگیم تیالو  ّتیلعف  ياذغ  دوش  لصاح  لامعا  مولع و  زا  وا  يارب  هک  هچ  ره  دشاب  تیالو  ّتیلعف  وا  رخآ  ّتیلعف 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  يدّـمحم  هناـیم  هقیرط  رد  لـخاد  هدوـب و  جراـخ  يراـصن  طارفا  دوـهی و  طـیرفت  زا  ناـنآ  ینعی  ٌةَدِـصَتْقُم  ٌۀَّمُأ  ْمُْـهنِم 

. دنوشیم
طیرفت طارفا و  فرط  ود  زا  یکی  هب  هدـش  نوریب  هناـیم  لدـتعم و  هار  زا  اریز  دـنناراکدب  اـهنآ  زا  يرایـسب  َنُولَمْعَی و  اـم  َءاـس  ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  َو 

. دننکیم ادیپ  شیارگ 

369 ص :  هیآ 67 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َنیِِرفاْکلا َمْوَْقلا  يِدـْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  اـی 
(67)

370 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

370 ص :  همجرت ..... :

هاگن مدرم  رازآ  زا  ارت  ادخ  ياهدرکن و  هفیظو  ءادا  تلاسر و  غیلبت  یناسرن  رگا  هک  ناسرب  قلخ  هب  دش  لزان  وت  رب  ادـخ  زا  هچنآ  ربمغیپ  يا 
(. تسا ع )  ) ّیلع تفالخ  مخ و  ریدغ  هب  عجار  هیآ   ) درک دهاوخن  یئامنهار  یتّیقفوم  هار  چیه  هب  ار  نارفاک  هورگ  ادخ  هک  تشاد  دهاوخ 

370 ص :  ریسفت ..... :
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ظفل هیآ  رد  هک  تسا  ع )  ) هّمئأ زا  و  نک . غیلبت  مدرم  هب  تسا ، هدـش  لزان  وت  هب  هچ  ره  ینعی  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ  اـی 
. دناهتخادنا ارنآ  هک  هدوب  ّیلع » یف  »

. ینکن غیلبت  اهنآ ، هبوت  يالتبا  سرت  زا  ّتتما و  يرگهنتف  سرت  زا  رگا  ینعی  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو 
هدـشن لصاح  تلاسر  هک  ایوگ  دوشن  لصاح  رگا  هک  تسا  تلاسر  تیاغ  تیـالو  اریز  ياهدرکن ! غـالبا  ار  وا  تلاـسر  ُهََتلاـسِر  َْتغََّلب  اـمَف 

. تسا
. دنکیم ظفح  مدرم  رازآ  زا  ارت  دنوادخ  اریز  دوشن ، وت  غیلبت  عنام  اهنآ  يرگهنتف  زا  وت  سرت  ینعی  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِصْعَی  ُهَّللا  َو 

ناشدارم نیب  اهنآ و  نیب  ینعی  دـناسریمن  تسا  وت  هب  يدـب  هک  ناشدوصقم  هب  ار  اـهنآ  دـنوادخ  ینعی  َنیِِرفاـْکلا  َمْوَْقلا  يِدـْهَی  ـال  َهَّللا  َّنِإ 
. دزادنایم هلصاف 

لوزن و  تسا ، ع )  ) ّیلع تیالو  هراـب  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور  يداـیز  قرط  هب  هّصاـخ  قیرط  زا  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  هیآ  هیآ و  نیا 
هک تسا  ياهروس  نیرخآ  شیاههیآ  مامت  اب  هروس  نیا  و  تسا ، نآ  زا  دـعب  ای  مخ  ریدـغ  زا  تشگزاب  زا  لبق  عادولا  ۀّـجح  رد  هیآ  ود  نآ 

دجـسم هّکم و  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یئاهینارنخـس  هّتبلا  تسا . هدیدرگن  لزان  نآرق  زا  يزیچ  نآ  زا  سپ  هدش و  لزان 
. تسا هدش  رکذ  نآ  ریغ  ریسافت و  زا  لّصفم  ياهباتک  رد  هدمآ و  هّماع  قیرط  زا  درک  داریا  مخ  ریدغ  فیخ و 

: دناهدرک ریسفت  نینچ  هدومن ، افتکا  ظفل  رهاظ  هب  هیآ  نیا  ریسفت  رد  هّماع  نیرّسفم  زا  نیرّخأتم  اّما 
371 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ار ادـخ  تلاسر  زا  يزیچ  ینکن  غیلبت  ار  اههدـش  لزان  همه  رگا  هک  ناسرب ، تسا  هدـش  لزاـن  وت  رب  تراـگدرورپ  زا  هک  هچ  ره  لوسر  يا 
هب تالاسر »  » هکنیا رب  انب  ياهدرکن  غیلبت  ار  ادخ  ياهتلاسر  عیمج  هکنیا  ای  دوش ، هدناوخ  درفم  هتلاسر »  » ظفل هکنیا  رب  انب  ياهدرکن ، غیلبت 

. دوش هدناوخ  عمج  تروص 
نآ رب  هعیـش  داقتعا  هچناـنچ  تسا  غیلبت  رخآ  رد  هیآ  لوزن  نوچ  یلو  تشاد ، یهجو  ریـسفت  نیا  دوب  ربماـیپ  غیلبت  لّوا  رد  رگا  هیآ  لوزن  و 

مدرم هب  ار  فیلاـکت  رثـکا  هیآ  لوزن  زا  لـبق  اریز  درادـن ، اـج  ریـسفت  نیا  رگید  تسا  همه  داـقتعا  هکناـنچ  تسا  ترجه  زا  دـعب  اـی  تسا ،
هتـشاد غیلبت  زا  سرت  دیابن  رگید  دوب  قباس  یبلاق  ماکحا  دننام  ماکحا  هدنام  یقاب  رگا  سپ  دوب  هدنام  یقاب  ماکحا  زا  یـضعب  دوب و  هدناسر 

نیکرـشم هبلغ  یتخـس و  نیح  رد  ار  ماکحا  رثکا  اریز  دوش ، تمالم  غیلبت  كرت  هب  هکنیا  ات  دنکب  یلّمأت  كدنا  نآ  غیلبت  رد  دیابن  و  دـشاب ،
هنوگچ دـننکیم ، لوبق  ار  وا  ماـکحا  مدرم  تسا و  هدـش  رهاـظ  وا  تنطلـس  هک  یعقوم  ـالاح  تسا ، هدیـسرتن  اـهنآ  زا  تسا و  هدرک  غـیلبت 

؟ دسرتیم
رما کی  تسا  هدش  نآ  غیلبت  هب  رومأم  هک  يرما  نآ  هک  یتقو  رگم  دوشیمن  نیا  دشاب و  شناوریپ  يرگهنتف  شتّما و  زا  وا  سرت  دـیاب  سپ 
لتق ّتیذا و  زا  شدوخ  هب  تبـسن  و  دـسرتب ، اـهنآ  دادـترا  ندرکن و  لوـبق  زا  دـنک و  ینیگنـس  تّما  ياهـشوگ  رب  هک  دـشاب  ّمهم  گرزب و 

و دوشیم ، حیحص  ادخ  بناج  زا  یمتح  رما  تّیعطاق و  تمیزع و  هک  تسا  تقو  نیا  رد  دشاب . هتشاد  لّمأت  دّدرت و  نآ  غیلبت  رد  و  دسرتب ،
. دوشیم حیحص  مکح  غیلبت  عقوم  رد  مدرم  زا  ظفح  هدعو  غیلبت و  كرت  رب  دیدهت  باتع و  زین 

دوقع و ریاس  داهج و  سمخ و  تاکز و  ّجح و  زامن و  هزور و  سنج  زا  رما  نیا  هک  دمهفیم  دهد  جرخ  هب  فاصنا  شدوخ  زا  سک  ره  و 
بـصن رما  نآ  هکنیا  رگم  دوشیمن  رّوصت  دروم  نیا  رد  زیچ  چـیه  و  دـشاب ، ماکحا  نآ  سنج  زا  جراخ  يرما  دـیاب  هکلب  تسین . تالماعم 

مـشخ ضغب و  دروم  هک  دربب  یـسک  نامرف  ریز  ار  مدرم  دـهاوخیم  هکنیا  دـشاب و  شدوخ  زا  دـعب  اـهنآ  رب  تراـما  يارب  یـصخش  ندرک 
. تسا هدشن  اعّدا  ع )  ) ّیلع زج  سک  چیه  دروم  رد  ینعم  نیا  و  تساهنآ .
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لیوأـت ندوـب  یلع  رادتـسود  هب  طـقف  ار  تیاور  نیا  هکنیا  زا  و  هـالوم » ّیلعف  هـالوم  تنک  نم  : » دوـمرف ربماـیپ  هّصاـخ  هّماـع و  قاـّفتا  هب  و 
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یفرح هن  وا  اب  هک  فرحنم  بّصعتم  اـب  هن  تسا  فصنم  مدآ  اـب  اـم  نخـس  و  يرود ! تیاـهن  رد  مه  نآ  تسا  رود  هب  فاـصنا  زا  دـناهدرک 
. دنکیم لّضفت  ار  باوص  هار  قیفوت و  هک  تسادخ  ياهتشون و  هن  میراد و 

تلالد اهنآ  همه  و  تسا ، هدـش  دراو  ع )  ) ّیلع ّقح  رد  هّماـع  هّصاـخ و  قیرط  هب  هک  تسا  يراـبخا  زا  رظن  عطق  دـش  هتفگ  هک  بلاـطم  نیا 
چیه هدیزرون و  كرـش  ادـخ  هب  ندز  مهب  مشچ  کی  یّتح  ع )  ) یلع اریز  یلع . زا  ریغ  هن  ربمایپ ، ینیـشناج  هب  ع )  ) ّیلع قاقحتـسا  رب  دراد 

. دوب هدرکن  تدابع  ار  یتب 
هکیلاح رد  دومن  تباجا  ع )  ) ّیلع دومن و  ار  ربمایپ  اب  تعیب  فیلکت  وا  هب  دناوخ و  ارف  مالـسا  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  هکنیا  و 

هب هبوت  تّیلباق  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  توعد  ّقحتـسم  دوب ، فیلکت  ّقلعت  دّعتـسم  رگا  نامز  نآ  رد  ع )  ) ّیلع هک  اریز  دوب ، هلاس  هن 
اب هک  دوب  یسک  لّوا  ع )  ) ّیلع هک  تسین  یفالخ  اریز  تسا ، یفاک  وا  تفارـش  رد  هزادنا  نیمه  و  تشاد . زین  ار  وا  اب  تعیب  لوسر و  تسد 

. دوب هلاس  هن  تعیب  نیح  رد  درک و  تعیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 
توعد وا  اـب  تعیب  مالـسا و  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لاـح  نیع  رد  دوبن و  تعیب  توعد و  نیا  لـها  هک  دوـش » هتفگ   » رگا و 

هک یلماک  تمکح  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تسا و  هدـش  وغل  يراـک  بکترم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تروص  نیا  رد  درک ،
دهدیم ): ناشن  ار  ع )  ) ّیلع ماقم  زین  ریز  دراوم  نآ  رب  هوالع   ) دهد ماجنا  وغل  راک  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  دراد 

373 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«. تیبملا ۀلیل   » بش نآ  رد  شدوخ  ندرک  ادف  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رتسب  رب  ع )  ) ّیلع ندیباوخ  - 1

. دراد رارق  دوخ  نیشناج  مدرم ، ياهتناما  ّدر  شلها و  هراب  رد  هّکم  رد  ار  وا  ربمغیپ  - 2
زین ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  اهنآ  نیب  رد  هک  درب  هنیدم  هب  دوخ  اب  ترـضح  نآ  روتـسد  هب  انب  ار  اههمطاف  هنیدـم  هب  ربمایپ  نتفر  زا  دـعب  - 3

. دوب
نیح رد  هک  میدرک  لقن  ار  هّماع  هّصاخ و  قاّفتا  اجنآ  رد  و  تشذگ ، هلهابم  هیآ  رد  هکنانچ  تفرگ  رارق  ربمایپ  سفن  هلزنم  هب  ع )  ) ّیلع - 4
لقن هّماـع  تاور  نیرّـسفم و  یـضعب  زا  اـجنآ  رد  و  دوبن ، ع )  ) ّیلع و  س )  ) همطاـف و  ع )  ) نینـسح زج  هباحـص  زا  یـسک  هلهاـبم  هب  جورخ 

و تسا . هدوبن  اـهنیا  زا  رتزیزع  ربماـیپ  يارب  یـسک  هکنیا  رب  دـنکیم  تلـالد  نیا  و  دوبن . ربماـیپ  اـب  یـسک  ناـنیا  زا  ریغ  تفگ : هک  میدرک 
. دهد یهاوگ  نآ  هب  نمشد  هک  تسا  يزیچ  تلیضف 

فرش لضف و  يارب  نیمه  و  دوب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  نیلسرم  دّیس  تعاطا  نید و  تیامح  تهج  هب  برع  ناناولهپ  هدنشک  ع )  ) ّیلع - 5
زا کی  چـیه  هک  درک ، يراک  رب  مادـقا  درک و  كاله  شراگدرورپ  رما  رطاخ  يارب  ار  شتّینانا  درک و  لذـب  ار  شناج  هک  تسا  یفاـک  وا 

تعفنم بلج  ناشتّینانا و  نتشادهگن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  نیلسرم  دّیس  اب  تعیب  نید و  زا  ناشـضرغ  هک  اهنآ  دندرکن  مادقا  نآ  هب  شنارقا 
. دوب ناشدوخ  يارب 

ادخ و دراد و  تسود  ار  شلوسر  ادخ و  هک  مهدیم  یسک  تسدب  ار  مچرپ  ادرف  دومرف : ع )  ) ّیلع قح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  - 6
«. 1  » دنراد تسود  ار  وا  زین  لوسر 

ادـج مه  زا  ود  نآ  هکنیا  و  متیب ) لها   ) مترتع ادـخ و  باتک  مراذـگیم  ار  نیگنـس  اـهبنارگ و  زیچ  ود  امـش  نیب  رد  نم  دومرف : ربماـیپ  - 7
تفالخ نایعّدم  زا  کی  چیه  و  دنوش ، دراو  نم  رب  ضوح  رد  ات  دنوشیمن 

__________________________________________________

ص 36 اداشرا :...  ح 230 - ص 151 / فئارطلا : ( 1)
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«. 1  » دنشاب ربمایپ  ترتع  تیب و  لها  زا  هک  دندرکن  اعّدا 
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«. 2  » تسا نآ  رد  یلع  مملع و  رهش  نم  دومرف : مرکا  ربمایپ  - 8
. دوب هباحص  درف  نیرتاناد  تواضق  رد  نیرتوجگنج و  نیرتعاجش ، نیرتملاع و  ع )  ) ّیلع - 9

« دشابن اجنآ  نسحلا  وبا  هک  دهدن  خر  ياهیـضق  : » دنتفگیم دروم  نیمه  رد  و  دندرکیم ، هعجارم  ع )  ) ّیلع هب  ناشتالکـشم  رد  افلخ  - 10
. دوب هدش  اهنآ  نیب  رد  لثملا  برض  کی  دوخ  نیا  و 

رد تسا ، هدـش  رکذ  هّصاخ  هّماع و  نیب  هک  ع )  ) ّیلع روهـشم  بقاـنم  لـئاضف و  هن  رگ  مدرک و  رکذ  ار  اـهنیا  كّربت  نّمیت و  باـب  زا  نم  و 
قرش هک  تسا  ياهزادنا  هب  يدایز  رد  تسا و  زاینیب  راهظا  فصو و  زا  زور  طسو  رد  باتفآ  دننام  هک  تسا  يّدح  هب  ینـشور  حوضو و 

شناتسود ملظ و  دسح و  تهج  زا  ار  اهشیاتس  نآ  ترضح  نآ  نانمـشد  هکنیا  اب  تسین ، نکمم  نآ  شرامـش  تسا و  هدرک  رپ  ار  برغ  و 
. دندرک نامتک  سرت  لخب و  زا 

، يرایـسب دوجو  اب  تسا و  هدومن  زاینیب  ع )  ) ّیلع بقانم  رکذ  زا  ار  هعیـش  هدرک ، رکذ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  هک  هچنآ  اب  دیدحلا  یبا  نبا 
رکذ ناشفاصوا  نمـض  رد  ار  هّماع  صقن  بیع و  هراشا  اـی  حیرـص  تروص  هب  يو  تسا . هتـشاد  ناـیب  ار  وا  بقاـنم  ياـیرد  زا  ياهرطق  زاـب 

: تسا نیا  شنومضم  هک  هدرک  رکذ  يزیچ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  و  دوب ، هّماع  ياملع  خیاشم و  زا  دیدحلا  یبا  نبا  و  تسا ، هدرک 
ضفر ار  هباحـص  یـضعب  افلخ و  هک  دینـش  اهیـضفار  زا  دوب و  ع )  ) ّیلع تداهـش ) لحم   ) دهـشم رد  ریدـغ  زور  رد  هرـصب  لـها  زا  يدرم 

دننکیم و
__________________________________________________

ح 44. ص 234 / نیّدلا : لامکا  ح 69 - ص 133 / راونلا 23 : راحب  ح 259 - ص 62 / اضرلا 2 : رابخا  نویع  ( 1)
ح 298 ص 66 / اضّرلا 2 : رابخا  نویع  ح 4 - ص 201 / راونالا 40 : راحب  ( 2)
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یبیجع زیچ  ع )  ) ّیلع مرح  رد  تفگ : تفر و  هرصب  یضاق  شیپ  تشگرب و  هرـصب  هب  سپ  دننکیم ، ّبس  ار  نانآ  هدرک  رکذ  ار  اهنآ  بیع 

: تفگ یضاق  دننکیم ، ّبس  ار  افلخ  هعیش  مدید  تفگ : يدید ؟ هچ  تفگ : یضاق  مدید ،
؟ ار افلخ  مه  میراد و  تسود  ار  ع )  ) ّیلع مه  ام  ارچ  سپ  تفگ : درم  نآ  تسا  هداد  ناشدای  ربق  بحاص  هک  تسا  يزیچ  نآ 

ود نیا  باوج  رگا  ار  هداز  انز  راک  انز  دـنک  تنعل  ادـخ  تفگ : دـش و  جراخ  تشاد  رارق  شاهناـخ  تشپ  هک  يرد  زا  دـش و  دـنلب  یـضاق 
. دنادیم ار  هلئسم 

یلع رادتـسود  وت  رگا  سپ  تساهنآ ، نمـشد  دننک ، « 1  » ّبس ار  اـفلخ  هک  دـشاب ، هداد  داـی  شنایعیـش  هب  ع )  ) ّیلع اـهنآ  رارقا  هب  رگا  سپ 
ضغب ع )  ) ّیلع اب  هک  دنکیم  اضتقا  نانآ  تّبحم  یتسه  افلخ  رادتـسود  رگا  دنـشاب و  وت  ضوغبم  افلخ  هک  دـنکیم  اضتقا  شتّبحم  یتسه ،

؟ ار افلخ  مه  يراد و  تسود  ار  ع )  ) ّیلع مه  هک  تسا  هنوگچ  سپ  یشاب ، هتشاد 
. ریگب هرهب  تترخآ  يارب  تیایند  زا  زادنیب و  رظن  ّتتلم  ناگرزب  راثآ  هب  وش و  جراخ  دوخ  بّصعت  زا  سپ ،

رد ربمایپ  ياهینارنخس  زا  ياهّمـش  ع )  ) شاهفیلخ تفالخ  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  لوق  هب  كربت  نّمیت و  يارب  اجنیا  رد 
: دناهتفگ هک  تسا ، هدش  هداد  تبسن  هّماع  زا  ود  نآ  ریغ  یبلعث و  ساّبع و  نبا  هب  میئوگیم : سپ  مینکیم ، رکذ  ار  عادولا  ۀّجح 

هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  دهد ، ربخ  نانآ  هب  ار  وا  تیالو  دنک و  بوصنم  مدرم  يارب  اراکـشآ  ار  ع )  ) ّیلع هک  دومن  رما  ار  شربمایپ  دنوادخ 
هک دیسرت  هلآ 

__________________________________________________

نأش زا  رود  تسین و  تسرد  نارفاک  یّتح  نداد  مانـشد  اـی  ندرک و  ّبس  ماـعنا ) هروس  هیآ 108  َنیِذَّلا ...  اوُّبُـسَت  ـال  َو  نآرق  هیآ  قبط  ( 1)
تبـسن اهیبصان ) زج  هب   ) تّنـس لها  یتسود  اّما  و  تسا . بلطم  نیا  دّیؤم  هغالبلا  جهن  دشاب و  هدرک  لمع  هیآ  فالخ  هک  تسا  ع )  ) ّیلع
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تـسود ینعم  هب  ار  یلوم »  » هملک هالوم ) ّیلع  اذـهف  هالوم  تنک  نم   ) مخ ریدـغ  ثیدـح  رد  نانآ  ـالّوا  نوچ  تسا  یعیبط  رما  ع )  ) ّیلع هب 
يدارفا یـضاق و  نآ  تبحـص  نیا  رب  انب  دـننادیم . بجاو  ار  وا  مارتحا  یتسود و  و  هناگ ، راهچ  يافلخ  وزج  ار  ع )  ) ّیلع اـیناث  دـناهتفرگ ،

. تسا ینادان  يور  زا  درومیب و  وا  ریظن 
376 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دش لزان  هیآ  نیا  سپ  دیایب ، تخس  شباحصا  زا  یتعامج  رب  ینعم  نیا  دنکیم و  ار  شیومع  رسپ  يرادفرط  دنیوگب 
. دناوخ ار  هیآ  و  هالوم » ّیلعف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف تفرگ و  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  ع )  ) ّیلع تسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  سپ 

زج ار  عیارـش  عیمج  دوخ  موق  هب  هک  یلاح  رد  درک  زاغآ  هنیدم  زا  ار  ّجح  ادخ  لوسر  دومرف : هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  ع )  ) رقاب ماما  هب 
دـناسریم و مالـس  وـت  هب  یلاـعت  يادـخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  تفگ : دـمآ و  لـیئربج  سپ  دوـب ، هدرک  غـیلبت  تیـالو  ّجـح و 
. مدرک دیکأت  ار  متّجح  لماک و  ار  منید  هکنآ  زا  سپ  رگم  مدرکن  ار  منالوسر  زا  یلوسر  مناربمایپ و  زا  يربمایپ  حور  ضبق  نم  دیوگیم :
و وت ، زا  دعب  تفالخ  تیالو و  هضیرف  يرگید  ّجح و  هضیرف  یکی  یناسرب  تموق  هب  ار  اهنآ  دیاب  هک  تسا ، هدنام  بجاو  ود  وت  هدهع  هب  و 

غیلبت ار  ّجـح  تموق  هب  هک  دـنکیم  رما  دـنوادخ  سپ  تشاذـگ . مهاوخن  یلاـخ  زگره  ماهتـشاذگن و  یلاـخ  متّجح  زا  ار  مدوـخ  نیمز  نم 
هب ار  ّجح  و  دنهد ، ماجنا  ّجح  هضیرف  وت  اب  بارعا  فارطا و  نیرضاح و  زا  دراد  تعاطتسا  هک  یـسک  ره  یهد و  ماجنا  ّجح  تدوخ  ینک ،
هک ار  هچنآ  همه  هک  روطنامه  یتخاس  فقاو  بلطم  نیا  رب  ار  اهنآ  و  یتخومآ ، نانآ  هب  هزور  ةوکز و  زامن و  هک  روطنامه  يزوماـیب  اـهنآ 

. يدرک غالبا  اهنآ  هب  دوب  عیارش  زا 
: هک داد  رس  ادن  مدرم  نیب  رد  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  یچراج  يدانم و  سپ 

رب ار  امـش  داد ، دای  امـش  هب  ار  نید  عیارـش  هک  روطنامه  دهاوخیم  دراد و  ّجـح  دـصق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  دیـشاب  هاگآ 
جراخ وا  اب  زین  مدرم  دش و  جراخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ  تخاس . فقاو  نآ  ریغ  رب  هک  روطنامه  دزاس ، فقاو  ّجح  لئاسم 

. دنهد ماجنا  وا  لثم  زین  اهنآ  هک  دنکیم  هچ  دننیبب  ات  دندادیم  شوگ  وا  هب  دندش و 
هب بارعا  فارطا و  هنیدم و  لها  زا  دـندرک  ّجـح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  اب  هک  یناسک  داد و  ماجنا  ار  ّجـح  هضیرف  اهنآ  اب  سپ 

تفرگ و تعیب  نوراه  يارب  اهنآ  زا  هک  دـندوب  رفن  رازه  داتفه  هک  ع )  ) یـسوم باحـصا  ددـع  نامه  رب  دیـسر  رتشیب  ای  ناسنا  رازه  داتفه 
. دندش يرماس  هلاسوگ و  وریپ  دنتسکش و  ار  دهع  تعیب و  اهنآ 
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زین نانیا  یسوم ، باحصا  ددع  رادقم  هب  تفرگ  تعیب  ع )  ) بلاط یبأ  نب  ّیلع  تفالخ  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نینچمه  و 

. رییغت نودب  اپ  هب  اپ  مدق و  هب  مدق  دندش ، هلاسوگ  وریپ  دنتسکش و  ار  تعیب 
یهارمه وا  اـب  دـنداد و  تبثم  باوج  هنیدـم  هّکم و  نیب  مدرم  تساوخ  تعیب  ع )  ) ّیلع تهج  مدرم  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  نوـچ 

هّللا یّلـص  دّمحم  ای  درک : ضرع  دیـسر و  وا  تمدخ  یلاعت  يادخ  بناج  زا  لیئربج  اجنآ  رد  داتـسیا و  هفرع  رد  ترـضح  هکنیا  ات  دندرک 
هک منکیم  اهنـشیپ  يزیچ  رب  ار  وت  نم  و  تسا ، هدش  کیدزن  وت  تّدم  لجا و  دـیوگیم : وت  هب  دـناسریم و  مالـس  ار  وت  ادـخ  هلآ  هیلع و 

و وت ، زا  لـبق  ناربماـیپ  موـلع  ثاریم  ملع و  زا  هک  هچنآ  رآ و  شیپ  ار  تتّیـصو  هد ، ماـجنا  ار  تدـهع  سپ  تسین ، نآ  زا  يزیرگ  هراـچ و 
وت ّیـصو  نک ، میلـست  تدوخ  زا  دـعب  هفیلخ  ّیـصو و  هب  روایب و  ار  همه  تسا ، وت  دزن  ایبنا ، تاـیآ  زا  هک  هچنآ  عیمج  توباـت و  حـالس و 

مدرم دایب  و  امن ، دیدجت  ار  وا  تعیب  قاثیم و  دـهع و  نک و  ملع  مدرم  يارب  ار  وا  تسا ، ع )  ) بلاط یبا  نب  ّیلع  مقلخ ، رب  نم  هغلاب  تّجح 
نب ّیلع  نمؤم ، نز  درم و  ره  يالوم  نم و  ّیلو  تیالو  دروم  رد  مدومن  مکحم  ارنآ  متفرگ و  اهنآ  زا  هک  ارم  نامیپ  قاثیم و  تعیب و  رواـیب 

تیالو ببـس  هب  متمعن  ماـمتا  منید و  ندرک  لـماک  زا  دـعب  رگم  مدرکن  ار  ناربماـیپ  زا  يربماـیپ  چـیه  حور  ضبق  نم  هک  ع .)  ) بلاـط یبا 
نم و ّیلو  زا  يوریپ  ببـس  هب  مقلخ  رب  نم  تمعن  مامتا  تسا و  نم  نید  نم و  دـیحوت  لامک  نیا  و  نم . نانمـشد  اب  ینمـشد  نم و  يایلوا 
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مقلخ رب  نم  تّجح  هکنیا  ات  مرادیم  راوتـسا  ار  نآ  منکیمن و  اـهر  مّیق  نودـب  ار  منیمز  نم  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  و  تسوا . تعاـطا 
. دشاب

ّیلو  تیالو  ببس  هب  هیآ » رخآ  ات  مدرک  لماک  ار  امش  نید  زورما  سپ  »
378 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رب نم  ياسر  تّجح  وا و  زا  دـعب  هفیلخ  نیـشناج و  نم و  ّیبن  ّیـصو  نم و  دـبع  بلاط - یبا  نب  ّیلع  نمؤم  درم  نز و  ره  يالوم  مدوخ و 
نورقم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تعاط  اب  وا  تعاط  تسا و  نم  ّیبن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تعاط  هب  نورقم  وا  تعاط  هک  مقلخ 

ملع ار  وا  و  تسا . هدرک  ارم  ینامرفان  دـنک  وا  ینامرفان  هک  ره  و  تسا ، هدرک  تعاطا  ارم  دـنک  تعاطا  ار  وا  سک  ره  تسا ، نم  تعاط  هب 
تعیب هب  سک  ره  و  تسا ، رفاک  دنک  راکنا  ار  وا  سک  ره  تسا و  نمؤم  دسانشب  ار  وا  سک  ره  مداد ، رارق  مقلخ  نیب  مدوخ و  نیب  هناشن  و 

تاقالم ارم  وا  توادع  اب  سک  ره  و  دوشیم ، تشهب  لخاد  دـنک  تاقالم  ارم  وا  تیالو  اب  سک  ره  و  تسا ، كرـشم  وا  دروآ ، كرـش  وا 
هک ارم  قاثیم  دهع و  ریگب و  تعیب  مدرم  زا  هدب و  رارق  ملع  ار  ع )  ) ّیلع هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  سپ  ددرگیم ، شتآ  لخاد  دیامن 

موق زا  ربماـیپ  سپ  مناوخیم . ارف  دوخ  يوس  هب  منکیم و  حور  ضبق  مدوخ  يوس  هب  ار  وـت  نم  سپ  نک  دـیدجت  ماهتـسب  مکحم  اـهنآ  اـب 
و تسنادیم ، ّیلع  اب  ار  اهنآ  توادـع  نوچ  دیـسرت ، دـندرگرب  تّیلهاج  هب  دـنوش و  هدـنکارپ  قرفتم و  هکنیا  زا  قافن  قاقـش و  لها  دوخ و 

مدرم زا  ار  شربمایپ  هک  دـهاوخب  ادـخ  زا  هک  تساوخ  لیئربج  زا  و  دـنراد . هنیک  ضغب و  ع )  ) ّیلع اـب  ناـشنورد  رد  ردـقچ  هک  تسنادـیم 
عوضوم نیا  سپ  دروایب . ادخ  يوس  زا  مدرم  بناج  زا  ظفح  و  وا ، تظفاحم  رب ) ّلاد  ياهیآ  و   ) دیایب لیئربج  هک  دش  رظتنم  و  دـنک ، ظفح 

. دیسر فیخ  دجسم  هب  ربمایپ  هکنیا  ات  داتفا  ریخأت  هب 
نتـشادهگن یلو  دـهد  رارق  مّیق  مدرم  يارب  ار  ع )  ) ّیلع دـنک و  افو  شدـهع  هب  ربماـیپ  هک  درک  رما  دـمآ و  فیخ  دجـسم  رد  لـیئربج  سپ 

عارک  » مان هب  یّلحم  هب  دـندرک و  تکرح  هکنیا  ات  دوب ، هدرواین  تساوخیم  ربماـیپ  هک  ار  مدرم  زا  وا  ظـفح  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 
ظفح و هراـب  رد  هکنیا  نودـب  داد  ناـمرف  وا  هب  دوب  هدروآ  ـالبق  هک  ار  ناـمه  دـمآ و  لـیئربج  سپ  دندیـسر  هنیدـم  هّکم و  نیب  رد  میمغلا »

دروآ . نایم  هب  يرکذ  مدرم  زا  وا  ینابهگن 
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هار هب  سپ  دـننکن ، لوبق  ع )  ) ّیلع ّقح  رد  ارم  لوق  دـننک و  بیذـکت  ارم  مموق  هک  مسرتیم  نم  لیئربج  يا  دومرف : لیئربج  هب  ربماـیپ  سپ 
و درک ، یهن  ندرکن  غیلبت  زا  ار  وا  دوب و  هتشذگ  زور  زا  تعاس  جنپ  دوب ، هدنام  هفحج  هب  لیم  هس  هک  دیسر  مخ  ریدغ  هب  ات  داد  همادا  دوخ 
ای دیوگیم : دناسریم و  مالـس  وت  هب  ادـخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ای  تفگ  دروآ و  ار  مدرم  زا  ظفح  تمـصع و  و  دز ، بیهن  وا  هب 

کیدزن تّیعمج  ولج  ِساَّنلا و  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَـعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  یلع  یف  َکِّبَر  ْنِم  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ 
ار ع )  ) ّیلع هکنیا  ات  داد ، ناکم  نآ  رد  ار  فّقوت  روتـسد  دـندوب  بقع  رد  هک  نانآ  هب  دومن و  نتـشگرب  هب  رما  ار  اـهنآ  دوب  هدیـسر  هفحج 
هک داد  ربخ  ربمایپ  هب  لیئربج  تسا و  هدش  لزان  ادخ  بناج  زا  ع )  ) ّیلع قح  رد  هک  ار  هچنآ  دـنک  غیلبت  مدرم  هب  دـیامن و  هماقا  مدرم  يارب 
رس ادن  مدرم  نیب  رد  هک  داد  روتـسد  ار  يدانم  دمآ  ادخ  فرط  زا  ربمایپ  ظفح  ینابهگن و  یتقو  درک ، دهاوخ  ظفح  مدرم  زا  ار  وا  دنوادخ 

. دننک فقوت  اجنامه  دنتسه  بقع  هک  یئاهنآ  دندرگرب و  دناهتفر  ولج  هک  یئاهنآ  و  دنوش ، عمج  زامن  يارب  هک  دهد 
ادـخ فرط  زا  لیئربج  ار  راـک  نیا  و  دیـشک ، يوسنآ  هب  ار  دوخ  دـش و  لـیام  ریدـغ  دجـسم  فرط  هب  يرادـقم  هار  تسار  بناـج  زا  سپ 

هب اهگنـس  زا  و  دـننک ، وراج  ار  اهتخرد  نآ  ریز  اـت  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  دوب  تخرد  ود  اـجنآ  رد  و  دوب ، هداد  روتـسد 
ربمایپ سپ  دـندنام  اجنامه  ّتیعمج  رخاوا  دنتـشگرب و  دـندوب  ولج  هک  یمدرم  سپ  دـشاب ، مدرم  رب  فرـشم  هک  دـننک  تسرد  ربنم  لـکش 

اـهباتک و ادـخ و  هب  نم  تفگ : هک  اـجنآ  اـت  تـفگ ...  اـنث  وا  رب  دروآ و  ياـج  هـب  یلاـعت  يادـخ  دـمح  سپـس  داتـسیا ، اهگنـس  نآ  يور 
مزرویم و تردابم  دـشاب ، نآ  رد  ادـخ  ياضر  هک  يراک  ره  هب  منکیم و  تعاطا  مونـشیم و  ار  شرما  مروآیم و  نامیا  شیاـههکئالم 
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380 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هب  فارتعا  رارقا و  و  مراد ، وا  تبوقع  زا  سرت  وا و  تعاط  رد  تبغر  متسه و  وا  ياضق  میلست 
ماـجنا رگا  هکنیا  سرت  زا  منکیم  ادا  دوـشیم  یحو  نم  هب  هک  ار  هچنآ  و  مهدیم ، وا  تّیبوـبر  هـب  تداهـش  و  مراد ، ادـخ  يارب  ّتیدوـبع 

زج دشاب ، میظع  وا  تردق  ییاناوت و  هچ  رگا  دیامن  عفد  نم  زا  ارنآ  دناوتن  سک  چیه  هک  دسرب  نمب  ییالب  مناسرن  ار  ادـخ  یحو  مهدـن و 
دنوادـخ و  ماهدـناسرن ، ار  ادـخ  تلاسر  مناـسرن  هدـش  لزاـن  هک  ار  هچنآ  رگا  هک  تسا  هدومن  مـالعا  نم  هب  وا  هک  اریز  تسین ، ییادـخ  وا 
ِنمْحَّرلا ِهَّللا  ِمِْسب  تسا  هدرک  یحو  نینچ  نم  هب  سپ  میرک ، هدـنک و  تیافک  يادـخ  تسوا  و  دـنک ، ظفح  ارم  هک  تسا  هدـش  نم  نماض 

. ِساَّنلا َنِم  َکُمِصْعَی  ُهَّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  یلع  یف  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  ِمیِحَّرلا ،
نیا نآ  و  منکیم ، نایب  ار  هیآ  نیا  ببـس  امـش  يارب  نم  ماهدرکن و  یهاتوک  دومرف  لزاـن  دـنوادخ  هک  هچنآ  غیلبت  رد  نم  مدرم  هورگ  يا 
همه روضح  دهشم  نیمه  رد  نم  هک  تسا  نیا  وا  مالـس  دناسر و  مالـس  مراگدرورپ  زا  نم  هب  دمآ و  دورف  راب  هس  نم  رب  لیئربج  هک  تسا 

هک تسا  نم  زا  دـعب  ماما  و  نم ، هفیلخ  و  نم ، ّیـصو  و  نم ، ردارب  ع )  ) بلاط یبا  نب  ّیلع  هک  منک  نـالعا  دیفـس  هایـس و  ره  هب  متـسیاب و 
ادـخ و زا  دـعب  امـش  ّیلو  وا  و  تسین ، يربمایپ  نم  زا  دـعب  هکنیا  زج  تسا  ع )  ) یـسوم هب  تبـسن  نوراه  هاگیاج  دـننام  نم  دزن  وا  هاگیاج 

َنیِذَّلا َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  تسا : نیا  هیآ  نآ  و  هدومن ، لزان  نم  رب  شنآرق  زا  ياهیآ  دروم  نیا  رد  یلاعت  يادخ  و  تسا ، شلوسر 
عکار هک  یلاح  رد  هداد  تاکز  هتشاد و  اپب  زامن  ع )  ) بلاط یبا  نب  ّیلع  و  « 1  » َنوُعِکار ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ 

هک مدرک  تساوخرد  لیئربج  زا  نم  مدرم  يا  و  دریذـپ ، ماجنا  تّیرومأم  نیا  هک  دـهاوخیم  لاح  ره  رد  ّلـج  ّزع و  يادـخ  و  تسا ، هدوب 
و ناراـکهانگ ، تناـیخ  نیقفاـنم و  ترثـک  نیقّتم و  ندوب  كدـنا  هب  مراد  ملع  نم  نوچ  درادـب  فاـعم  امـش  هب  عوـضوم  نیا  غـیلبت  زا  ارم 

مالسا هک  یناسک  ياههلیح 
__________________________________________________

هیآ 55. (، 5  ) هدئام هروس  ( 1)
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ناشیاهلد رد  هک  ار  هچنآ  دـنیوگیم  نابز  هب  هک  تسا : هدومن  فصو  شباـتک  رد  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هک  یناـسک  دـنریگیم ، ازهتـسا  هب  ار 
رد هک  نم  هب  تبـسن  اهنآ  ياـهتّیذا  ترثک  و  تسا ، گرزب  ادـخ  دزن  هک  یلاـح  رد  دـننکیم  باـسح  کـچوک  ناـسآ و  ارنآ  و  تسین ،

تهج نآ  زا  نیا  متسه و  نینچ  نم  هک  دندرک  نامگ  و  دناهدیمان ، شوگ  ینعی  نذا »  » ارم هک  یئاج  ات  تسا  هتفرگ  تروص  دّدعتم  تاعفد 
. مدروآیم يور  وا  هب  نم  دوب و  نم  مزالم  دایز  ع )  ) ّیلع هک  دوب 

نذا هنا  نومعزی  نیذلا  یلع  ُنُذُأ  ُْلق  ٌنُذُأ  َوُه  َنُولوُقَی  َو  َِّیبَّنلا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  ُمُْهنِم  َو  دومرف : لزان  ار  هیآ  نیا  دروم  نیا  رد  دنوادخ  هکنیا  ات 
، منکب هراـشا  صاخـشا  نآ  هب  متـساوخیم  رگا  و  متفگیم ، میوـگب  ار  اـهنآ  ياهمـسا  متـساوخیم  رگا  و  «« 1  » هـیآ رخآ  اـت  مـکل ...  ریخ 
اب و  مداد . جرخب  يراوـگرزب  اـهنآ  روـما  رد  مسق  ادـخ  هب  نم  نکل  مدرکیم و  یفرعم  منک ، یفرعم  ار  اـهنآ  متـساوخیم  رگا  و  مدرکیم ،

ُلوُسَّرلا اَهُّیَأ  ای  دناوخ : ار  هیآ  نیا  سپـس  منک ، غیلبت  هدـش  لزان  نم  هب  هک  ار  هچنآ  هکنیا  رگم  دوشیمن  یـضار  نم  زا  دـنوادخ  اهنیا  همه 
ار یلع  دنوادخ  هک  دینادب  مدرم  يا  سپ  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِصْعَی  ُهَّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  یلع  یف  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب 
و تسا . هدرک  بجاو  یکین  ناسحا و  هب  نانآ ، نیعبات  رب  راصنا و  نیرجاهم و  رب  ار  وا  تعاط  و  تسا ، هدرک  بصن  ماـما  یلو و  امـش  يارب 
يرجم و وا  مکح  يدوـجوم ، ره  رب  هایـس و  دیفـس و  رب  گرزب و  کـچوک و  هدـنب و  دازآ و  برع و  مـجع و  رب  يرهـش و  یئاتـسور و  رب 
ار وا  ادـخ  دـنک  قیدـصت  ار  وا  سک  ره  تسا . هدـش  تـمحر  وا  قـفاوم  هدـش و  نـیرفن  وا  فلاـخم  و  تـسا ، ذـفان  شرما  زیاـج و  شلوـق 

. دشخبیم دنک ، تعاطا  دونشب و  ع )  ) ّیلع زا  هک  ار  یسک  زین  و  دشخبیم ،
نخس متسیایم و  نم  هک  تسا  ییاج  نیرخآ  اجنیا  هتبلا  مدرم  يا 
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هیآ 61. (، 9  ) هبوت هروس  ( 1)
382 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

سپـس تسامـش ، دوبعم  ّیلو و  راگدرورپ و  یلاعت  يادخ  نوچ  دیـشاب ، ناتراگدرورپ  رما  عیطم  دینک و  تعاطا  دیونـشب و  سپ  میوگیم 
ّیلو ع )  ) ّیلع نم  زا  دعب  سپس  دیوگیم ، نخس  امش  اب  هداتسیا و  نآلا  هک  تسامـش  ّیلو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  شلوسر  وا  زا  دعب 

هک يزور  تمایق ، زور  ات  تسا  ع )  ) ّیلع نادنزرف  زا  نم  هّیرذ  رد  تماما  سپـس  دشابیم ، امـش  ّیبرم  ادخ ، رما  ببـس  هب  امـش  ماما  امش و 
مارح ارنآ  ادـخ  هک  هچنآ  زج  تسین  یمارح  و  هدرک ، لـالح  ارنآ  ادـخ  هچنآ  زج  تسین  یلـالح  دـننک ، تاـقالم  ار  شلوسر  ادـخ و  مدرم 

هب زین  نم  دوب  هداد  نمب  شمارح  لـالح و  باـتک و  زا  نم  راـگدرورپ  هک  ار  هچنآ  دناسانـش و  نم  هب  ار  مارح  لـالح و  دـنوادخ  و  هدرک ،
. مداد ع )  ) ّیلع

ّیلع رد  ارنآ  متفرگ  دای  نم  هک  یملع  ره  و  دومن ، يرادـهگن  ظفح و  نم  رد  ارنآ  دـنوادخ  هکنیا  رگم  تسین  یملع  چـیه  مدرم  هورگ  يا 
هورگ يا  تسا . نیبم  ماما  نآ  و  متخومآ ، ع )  ) ّیلع هب  ارنآ  نم  هکنیا  رگم  تسین  یملع  چیه  و  مدرک ، يرادـهگن  ظفح و  نیقّتم  ماما  (ع )

ار لطاب  و  دـنکیم ، لمع  نآ  هب  تسامنهار و  ّقح  هب  وا  دـیزرون ، يراددوخ  وا  تیـالو  زا  دـینکن و  ترفن  وا  زا  و  دـینکن ، مگ  ار  وا  مدرم 
ادخ و هب  هک  تسا  یـسک  لّوا  وا  دریگیمن . ار  وا  يولج  ياهدننک  شنزرـس  چـیه  شنزرـس  ادـخ  هار  رد  و  دـنکیم ، یهن  نآ  زا  دربیم و 

یّلص ادخ  لوسر  اب  هک  تسا  یسک  و  درک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يادف  ار  شناج  هک  تسا  یـسک  وا  و  دروآ ، نامیا  شلوسر 
. درکیمن ار  ادخ  تدابع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  وا  زج  نادرم  زا  یسک  دوب و  هلآ  هیلع و  هّللا 

. تسا هدرک  بصن  ار  وا  ادخ  هک  دیروایب  يور  وا  هب  هداد و  يرترب  ار  وا  ادخ  هک  دینادب  رترب  ار  وا  مدرم  هورگ  يا 
رب دـنوادخ  ار  راک  نیا  دـشخبیمن و  ار  وا  دریذـپیمن و  ار  وا  تیالو  رکنم  هبوت  زگره  دـنوادخ  و  تسا ، ماما  ادـخ  بناج  زا  وا  مدرم  يا 

383 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هک  دیامن  باذع  یتخس  هجنکش  هب  ار  وا  رما  نافلاخم  هک  تسا  هدومن  متح  شدوخ 
مزیه و هک  دیسریم  یشتآ  هب  تروص  نیا  رد  هک  دیزرو  تفلاخم  ّیلع  هب  تبسن  هکنیا  زا  دیشاب  رذح  رب  سپ  دنـشاب ، باذع  رد  هنادواج 

«. 1  » َنیِِرفاْکِلل ْتَّدِعُأ  ُةَراجِْحلا  َو  ُساَّنلا  اَهُدُوقَو  تسا  نارفاک  يارب  هدامآ  هک  تسا  گنس  مدرم و  شاهنز  شتآ 
زا ناگدیرفآ  عیمج  رب  تّجح  متـسه و  نیلـسرم  ایبنا و  متاخ  نم  دناهداد و  هدژم  نم  هب  هتـشذگ  نالوسر  ناربمایپ و  مسق  ادخ  هب  مدرم  يا 

راتفگ زا  يزیچ  رد  سک  ره  و  لّوا ، تّیلهاج  رفک  هب  تسا  رفاک  دـنک  ّکش  راتفگ  نیا  رد  سک  ره  سپ  متـسه . اهنیمز  اهنامـسآ و  لها 
. تسا اّیهم )  ) مّنهج شتآ  وا  يارب  دنک  ّکش  نم  راتفگ  همه  رد  سک  ره  هدرک ، ّکش  اهنآ  همه  رد  دنک  ّکش  نم 

نم تسین و  یئادـخ  وا  زج  تسا ، هدرک  ناـسحا  هتـشاذگ و  تّنم  نم  رب  تسا ، هدیـشخب  نم  هـب  ار  تلیـضف  نـیا  دـنوادخ  مدرم  هورگ  يا 
. میاتسیم ار  وا  لاح  ره  رب  راگزور و  هشیمه 

قلخ ام  هطـساو  هب  هداتـسرف و  يزور  ام  هلیـسو  هب  دنوادخ  تسا ، نز  درم و  ره  زا  رترب  نم  زا  سپ  وا  هک  دینادب  رترب  ار  ع )  ) ّیلع مدرم  يا 
. بوضغم تسا ، بوضغم  نوعلم و  تسا ، نوعلم  دشابن  ّدر )  ) نآ قفاوم  انطاب )  ) هچ رگا  دنک  ّدر  ارم  لوق  نیا  هک  یـسک  تسا ، هدنام  یقاب 
وا تیالو  دنک و  ینمـشد  ع )  ) ّیلع اب  سک  ره  دیوگیم : تسا و  هداد  ربخ  نم  هب  ار  بلطم  نیا  یلاعت  يادخ  زا  لیئربج  هک  دیـشاب  هاگآ ،

تفلاخم هک  دیسرتب  ادخ  زا  و  تسا ، هداتسرف  شیپ  هچ  ادرف  يارب  هک  دنک  رظن  سک  ره  سپ  داب . وا  رب  نم  بضع  تنعل و  دشابن ، اریذپ  ار 
. تسا هاگآ  دینکیم ، لمع  هک  هچنآ  هب  ادخ  دزرلب و  شتوبث  زا  دعب  یمدق  دانکن  سپ  دینکب ، یلع 

«2  » ِهَّللا ِْبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  ام  یلَع  یتَرْـسَح  ای  هدومرف : لزان  شباتک  رد  اریز  تسا  ادخ ) رانک  ولهپ و  رد   ) ادـخ بنج  رد  ع )  ) ّیلع مدرم  يا 
ینعی
__________________________________________________

هیآ 24 (، 2  ) هرقب هروس  ( 1)
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هیآ 56. (، 39  ) رمز هروس  ( 2)
384 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. ماهدرک طارفا  هداد و  تسد  زا  ادخ  بنج  رد  هک  یئاهزیچ  رب  اترسح  او 
مـسق ادـخ  هب  سپ  دـینکن ، يوریپ  ار  شهباشتم  دـیزادنا و  رظن  شتامکحم  هب  و  دـیمهفب ، ار  نآ  تاـیآ  و  دـینک ، ّربدـت  نآرق  رد  مدرم  يا 
متفرگ ار  وا  تسد  نم  هک  یسک  رگم  دنکیمن  نشور  امش  يارب  ار  شریسفت  دنکیمن و  نایب  ارنآ  ياههدنرادزاب  امـش  يارب  یـسک  زگره 

نیا مشاب  وا  يالوم  نم  هک  سک  ره  هک  منکیم  نالعا  مهدـیم و  دای  امـش  هب  نم  و  ماهتفرگ ، ار  وا  يوزاب  مدروآ و  ـالاب  مدوخ  اـب  ار  وا  و 
. تسا هدش  لزان  نم  رب  ادخ  بناج  زا  وا  یتسود  و  تسا ، نم  ّیصو  ردارب و  « 1 ( » ع  ) بلاط یبا  نب  ّیلع  وا  تسا و  وا  يالوم  یلع 

دهدیم و ربخ  يرگید  زا  ود  نآ  زا  کی  ره  سپ  تسا ، ربکا  لقث  نآرق  و  دنارغـصا . لقث  نم  نادـنزرف  زا  ناگزیکاپ  و  ع )  ) ّیلع مدرم  يا 
رد دـنوادخ  ماّکح  شقلخ  نایم  رد  ادـخ  ياهنیما  ود  نآ  دـنوش ، دراو  ضوح  رد  نم  رب  اـت  دـنوشیمن  ادـج  مه  زا  تسا و  نآ  اـب  قفاوم 

حضاو و نم  هک  دیشاب  هاگآ  مدناونش ، نم  هک  دیـشاب  هاگآ  مدناسر ، نم  هک  دیـشاب  هاگآ  مدرک ، ادا  نم  هک  دیـشاب  هاگآ  دنتـسه ، شنیمز 
مردارب نیا  زج  نانمؤم  ریما  هک  دیشاب  هاگآ  متفگ ، ادخ  بناج  زا  زین  نم  دومرف و  نم  هب  ّلج  ّزع و  يادخ  هک  دیـشاب  هاگآ  متخاس . نشور 

. تسین لالح  یلع  زج  یسک  يارب  نم  زا  دعب  نینمؤم  تراما  و  تسین ،
يالاب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  ینارنخس  لّوا  زا  و  درک ، دنلب  ار  وا  دز و  یلع  يوزاب  هب  ار  شتسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  سپس 
: دومرف سپس  دوب ، هدش  يواسم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يوناز  اب  ع )  ) ّیلع ياپ  هک  ییاج  ات  دوب  هدرک  دنلب  ار  یلع  دوب  هتفر  ربنم 

هب هدننک  توعد  ادـخ و  باتک  ریـسفت  یلع  تسا ، متّما  رب  نم  هفیلخ  و  نم ، ملع  نابهگن  و  نم ، ّیـصو  نم و  ردارب  ع )  ) ّیلع نیا  مدرم  يا 
گنج تسا و  یضار  ادخ  هک  تسا  يزیچ  هب  هدننک  لمع  و  تسادخ ، يوس 

__________________________________________________

، ... ].....[ بلاط یبأ  نب  یلع  وه  هالوم و  یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  ( 1)
385 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هفیلخ  تسوا ، تیصعم  زا  هدننک  یهن  ادخ و  تعاط  لوغشم  یپ  رد  یپ  هشیمه و  تسادخ و  نانمـشد  اب  هدننک 
راتفگ نم  دزن  میوگیم ، ادـخ  رما  هب  تسا  نیطـساق  نیقرام و  نیثکان و  لـتاق  و  ع ،)  ) اـمنهار يداـه و  ماـما  و  ع ،)  ) ناـنمؤم ریما  و  هلآ ، و 

ار یسک  رادب  نمـشد  و  دشاب ، هتـشاد  تسود  ار  وا  هک  ار  یـسک  رادب  تسود  ایادخ  میوگیم : مراگدرورپ ، ادخ ، رما  هب  دوشیمن . لیدبت 
نم رب  وت  ایادخ  دنک ، راکنا  ار  وا  ّقح  هک  یسک  رب  نک  بضغ  و  دنک ، راکنا  ار  وا  هک  یسک  رب  نک  تنعل  و  دشاب ، هتشاد  نمـشد  ار  وا  هک 

تهج ع )  ) ّیلع بصن  عوـضوم و  نیا  ندرک  ناـیب  تقو  ادـخ  يا  وـت  و  تسا . وـت  ّیلو  ع )  ) ّیلع نآ  زا  تماـما  هک  يدوـمرف  لزاـن  نـینچ 
َْریَغ ِغَْتبَی  ْنَم  َو  يدومرف : سپ  دـشاب . اهنآ  نید  مالـسا  هک  يدـش  یـضار  يدرک و  ماـمت  اـهنآ  رب  ار  تتمعن  لـماک و  ار  ناـشنید  تفـالخ ،

. مدرک غالبا  نم  هک  مریگیم  هاوگ  ار  وت  نم  ایادخ  راب  « 1  » َنیِرِساْخلا َنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُه  َو  ُْهنِم  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمالْسِْإلا 
ع)  ) ّیلع بلص  زا  نم  نادنزرف  زا  وا  نیشناج  هب  وا و  هب  هک  سک  ره  سپ  درک ، لماک  ع )  ) ّیلع تماما  اب  ار  امـش  نید  دنوادخ  مدرم ، يا 

هداد فیفخت  وا  باذـع  دوب و  دـهاوخ  دـیواج  شتآ  رد  هدـش ، هابت  شلامعا  دـنکن  ادـتقا  یلاعت  يادـخ  ربارب  رد  روضح  تمایق و  زور  اـت 
امش نیرتکیدزن  نم و  هب  امش  نیرتراوازـس  نم و  رب  امـش  نیرتهدننک  يرای  تسا  ع )  ) ّیلع نیا  مدرم  يا  تسین . شیارب  یتلهم  دوشیمن و 
ّیلع هکنیا  رگم  دشن ، لزان  يادـخ  تیاضر  هیآ  میتسه و  یـضار  وا  زا  نم  یلاعت و  يادـخ  و  تسا ، نم  رب  امـش  نیرتزیزع  نم و  يوس  هب 
ّیلع هکنیا  رگم  دشن  لزان  یحدم  هیآ  نآرق  رد  و  درک . ادتبا  یلع  هب  هکنیا  رگم  درکن  باطخ  ار  نینمؤم  دنوادخ  و  تسا ، هیآ  نآ  رد  (ع )

ع)  ) ّیلع ریغ  هراب  رد  ار  هروس  نیا  و  ع ،)  ) ّیلع يارب  رگم  دادـن  ِناْسنِْإلا  یَلَع  یتَأ  ْلَـه  رد  تشهب  هب  تداهـش  دـنوادخ  و  دوب ، نآ  رد  (ع )
. دومنن حدم  ار  ع )  ) ّیلع ریغ  نآ  اب  و  درکن ، لزان 
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زا هدننک ، عافد  تسادخ و  نید  هدننک  يرای  ع )  ) ّیلع مدرم ، هورگ  يا 
__________________________________________________

هیآ 85. (، 3  ) نارمع لآ  هروس  ( 1)
386 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

امـش ّیـصو  ناربمایپ و  نیرتهب  امـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  و  تسا ، هدش  تیاده  هدننک و  تیاده  كاپ و  سرت و  ادخ  ادـخ و  لوسر 
ّیلع بلص  زا  نم  هّیرذ  یلو  تسا ، ربمایپ  نامه  بلـص  زا  ربمایپ  ره  هّیرذ  مدرم  يا  دنتـسه . ایـصوا  نیرتهب  شنادنزرف  و  اهّیـصو ، نیرتهب 

. تسا (ع )
هب ناتیاهمدق  دوشیم و  هابت  ناتلامعا  هک  دیئامنن  ار  یلع  تداسح  سپ  درک  جراخ  دسح  ببس  هب  تشهب  زا  ار  مدآ  ناطیش  انامه  مدرم  يا 
هچ ار  امـش  سپ  دوب  یلاعت  يادخ  صلاخ  هدیزگرب  وا  هک  یلاح  رد  اطخ  کی  ببـس  هب  دـمآ  دورف  نیمز  هب  مدآ  هک  اریز  دـتفایم ، شزغل 

رگم درادیمن  ضوغبم  ار  ع )  ) ّیلع هک  دیـشاب  هاگآ  دراد . دوجو  ادـخ  نانمـشد  ناتنیب  رد  هک  دـیتسه  یناسک  زا  امـش  هکیلاح  رد  دوشیم ،
. صلخم نمؤم  رگم  دروآیمن  وا  هب  نامیا  و  راکزیهرپ ، رگم  درادیمن  تسود  ار  یلع  و  ّیقش ،

«. هروس رخآ  ات  « ... 1  » ِرْصَْعلا َو  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » تسا هدش  لزان  رصع  هروس  ع )  ) ّیلع هراب  رد  مسق  ادخ  هب 
اَّلِإ ِلوُسَّرلا  یَلَع  اـم  َو  تسین  يزیچ  نشور  يرما  ندـناسر  زج  لوـسر  رب  و  مدرک ، غـیلبت  ار  متلاـسر  و  متفرگ ، هاوـگ  ار  ادـخ  نم  مدرم  يا 

«. 2  » ُنِیبُْملا ُغالَْبلا 
. دیشاب هدرم  ناملسم  هکنیا  رگم  دیریمن  دشاب و  يراگزیهرپ  هتسیاش  هک  نانچنآ  ادخ  زا  دیسرتب  دیزیهرپب و  مدرم  يا 

اهِرابْدَأ یلَع  اهَّدُرَنَف  ًاهوُجُو  َسِمْطَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  دیدنویپب  تسا  هدـش  لزان  وا  اب  هک  يرون  هب  دـیروآ و  نامیا  شلوسر  ادـخ و  هب  مدرم  يا 
. مینادرگرب تشپ  هب  ار  اهنآ  مینک و  نوگژاب  ار  اهيور  هکنآ  زا  شیپ  « 3»

ّقح هک  يدـهم  مئاق  ات  وا  لسن  رد  سپـس  تسا ، هدـش  لخاد  ع )  ) ّیلع رد  سپـس  تسا ، نم  رد  ّلج  ّزع و  يادـخ  بناـج  زا  رون  مدرم  يا 
ره ار و  ادخ 

__________________________________________________

(. 103  ) رصع هروس  ( 1)
هیآ 18. (، 29  ) توبکنع هروس  هیآ 54 ، (، 24  ) رون هروس  ( 2)

هیآ 47 (، 4  ) ءاسن هروس  ( 3)
387 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اهراکهانگ و اهدـیماان و  نیفلاخم و  نیدـناعم و  نیرّـصقم و  رب  تّجح  ار  ام  ّلج  ّزع و  يادـخ  هک  اریز  تسام  يارب  وا  دریگیم ، ار  یّقح 
. تسا هداد  رارق  ملاع ، عیمج  زا  اهرگمتس 

دناهتفر هتشذگ و  نم  زا  لبق  نالوسر  هک  متسه  امش  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نم  هک  منکیم  راذنا  امـش  هب  نم  مدرم  يا 
ادـخ دز و  دـناوتن  ررـض  ادـخ  هب  ددرگرب  شنیـشیپ  نییآ  هب  سک  ره  و  دـیدرگیم ؟ رب  ناتباقعا  هب  امـش  موش  هتـشک  اـی  مریمب  نم  رگا  اـیآ 

«1 . » َنیِرِکاَّشلا ُهَّللا  يِزْجَیَس  َو  ًاْئیَش  َهَّللا  َّرُضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  َو  داد  دهاوخ  شاداپ  ار  نیرکاش 
. وا بلص  زا  نم  نادنزرف  وا  زا  سپ  تسا ، رکش  ربص و  هب  فوصوم  ع )  ) ّیلع هک  دیشاب  هاگآ 

رد وا  هک  دسریم  امش  هب  ادخ  بناج  زا  یباذع  امـش و  رب  دنکیم  بضغ  ادخ  سپ  دیاهدروآ ، مالـسا  هک  دیراذگن  ّتنم  ادخ  رب  مدرم  يا 
. تسا نیمک 

نانآ زا  نم  ادخ و  مدرم  هورگ  يا  دـنوشیمن . يرای  تمایق  زور  دـننکیم و  شتآ  هب  توعد  هک  دـنیآیم  ینایاوشیپ  نم  زا  سپ  مدرم  يا 
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مه هک  دیـشاب  هاگآ  نیرّبکتم ، ياج  تسا  دب  هچ  دنتـسه و  شتآ  زا  لفـسا  كرد  رد  ناشنارای  ناشناوریپ و  اهنآ و  مدرم  يا  میتسه ، رازیب 
روطخ هفیحـص  ینعم و  نیا  مدرم  نهذ  رب  دومرف : و  ، ) دـنک هاگن  شاهفیحـص  هب  امـش  زا  سک  ره  سپ  دنتـسه  « 2  » هفیحص باحـصا  نانآ 

ات دوخ  زا  سپ  دوخ ، كرت  ام  اوشیپ و  ار  نآرق »  » باتک نم  مدرم  يا  دندوب ) هفیحـص  هدنـسیون  هدنزاس و  هک  یکدنا  تعامج  رگم  درکن 
غیلبت هب  هک  ار  هچنآ  مدرک  غیلبت  نم  متشاذگ و  تمایق  زور  ات  دوخ  رومأم  نآ  غیلبت  هب  هک  ار  هچنآ  مدرک  غیلبت  نم  متـشاذگ و  تمایق  زور 

ایند هب  دشابن ، ای  دشاب  دهاش  هک  سک  ره  رب  یبیاغ و  رضاح و  ره  رب  ات  مدوب  رومأم  نآ 
__________________________________________________

هیآ 44. (، 3  ) نارمع لآ  هروس  ( 1)
یّلک هطاحا  مادکچیه  یلو  دنتشونیم  لماک  ای  صقان  روط  هب  ار  یحو  تایآ  هک  دندوب  یحو  نابتاک  زا  هتسد  نآ  هفیحـص : باحـصا  ( 2)

ار عوضوم  نیا  مدآ » قلخ  تفـص  رد   » هبطخ هغالبلا ، جـهن  رد  دوخ  هکنانچ  دنتـشادن  ع )  ) ّیلع دـننام  نطاب ، رهاظ و  رظن  زا  یحو  ماـمت  رب 
. تسا هدومرف  حیرصت 

388 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یبصغ کلم  ار  تفالخ  یخرب  يدوز  هب  و  تمایق ، زور  ات  دنزرف  هب  ردپ  دناسرب و  بیاغ  هب  رضاح  سپ  دشاب . تّجح  دشابن  ای  دشاب  هدمآ 
ُغُْرفَنَس هک  تسا  تقونآ  و  دندش ، یـضار  دندرک و  لوبق  ار  بصغ  نیا  هک  ار  یناسک  نیبصاغ و  دنک  تنعل  ادخ  ناه  دنهدیم ، رارق  دوخ 

ود يا  امـش  رب  مزادرپیم و  هیامنارگ  ود  يا  امـش  هب  يدوز  هب  « ) 1  » ِنارِـصَْتنَت الَف  ٌساُحن  َو  ٍران  ْنِم  ٌظاوُش  امُْکیَلَع  ُلَسُْری  ِنـالَقَّثلا  َهُّیَأ  ْمَُکل 
(. تسین ار  امش  نم  يرای  دوب و  دهاوخ  هتخادگ  سم  شتآ و  هرارـش  دیدرک ،) تشپ  ترتع  باتک و  ینعی  هیامنارگ  ود  نآ  رب  هک   ) هورگ

كرابت و دنوادخ  هکنیا  يارب  دنوش  هداد  زیمت  كاپان  زا  كاپ  هکنیا  ات  دراذگیمناو  ناتدوخ  لاح  هب  ار  امـش  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  مدرم  يا 
هلیـسو هب  فطل  هدعاق  ياضتقم  هب  ملاع  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  روظنم   ) دـنک هاگآ  بیع  رب  ار  امـش  هک  تسین  نینچ  فطل ) هار  زا   ) یلاعت
يادـخ رگا  دـیامرفیم  ءایلوا  تاکرح  ماکحا و  ینامـسآ و  بتک  هلیـسو  هب  رـشب  تداعـس  هراب  رد  ار  ییامنهار  عاونا  شیایلوا  ناربماـیپ و 

(. دراذگیماو ناشدوخ  لاحب  ارنانآ  تقونآ  دندشن  رادیب  هدرکن 
ملاظ و هک  ار  اـههیرق  نینچمه  درک و  دـهاوخ  دوباـن  ار  نآ  هیرق  نآ  بیذـکت  ببـس  هب  دـنوادخ  هکنیا  رگم  تسین  ياهیرق  چـیه  مدرم  يا 

ياههدعو هک  تسادخ  ياههدعو  وا  مه  امـش و  ّیلو  ماما و  نیا  و  تسا ، هدرک  رکذ  یلاعت  يادخ  هکنانچ  دنکیم  كاله  دنـشاب  رگمتس 
. تسا تسار  ادخ 

كـاله زین  ار  نارگید  وا  مه  تخاـس و  كـاله  ار  اـهنآ  دـنوادخ  دـندش و  هارمگ  ناگتـشذگ  رتشیب  امـش  زا  لـبق  هک  قیقحت  هب  مدرم  يا 
. دزاسیم

، تخومآ شراگدرورپ  زا  ار  یهاون  رماوا و  سپ  مدرک ، یهن  رما و  ار  ع )  ) ّیلع زین  نم  و  تسا ، هدرک  یهن  رما و  نم  هب  دـنوادخ  مدرم  يا 
و دیبای ، دشر  ات  دینک  يراددوخ  تسا  هدومرف  یهن  هچنآ  زا  دیبای و  تیاده  ات  ار  دینک ا  تعاطا  دینامب و  ملاس  ات  ار  ادخ  رما  دیونـشب  سپ 

دوصقم يوس  هب 
__________________________________________________

هیآ 35. هیآ 31 و  (، 55  ) نمحّرلا هروس  ( 1)
389 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ار امش  دنوادخ  هک  متسه  ادخ  میقتـسم  طارـص  نم  دزاسن . هدنکارپ  رود و  ادخ  هار  زا  ار  امـش  فلتخم  ياههار  ات  دینک  تکرح  وا  دارم  و 
هب دننکیم و  تیاده  ّقح  هب  هک  ياهّمئا  ع )  ) ّیلع بلـص  زا  منادـنزرف  سپـس  تسا ، ع )  ) ّیلع نم  زا  دـعب  تسا  هدرک  رما  نم  زا  يوریپ  هب 

. دنیارگیم ّقح 
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هدرک و ادیپ  ّتیمومع  اهنآ  يارب  هدش و  لزان  نانآ  نم و  هراب  رد  دومرف  و  هروس . رخآ  ات  َنیَِملاْعلا ...  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  دومرف : تئارق  سپس 
بزح هک  دیـشاب  هاگآ  دنوشیم ، كانهودنا  هن  تسه و  نانآ  يارب  یـسرت  هن  هک  دنتـسه  ادخ  يایلوا  نانیا  تسا . هتـشگ  نانآ  صوصخم 
بیرف باب  زا  هک  دنناطیش  ناردارب  و  دنتسه ، زواجت  فاکش و  ییادج و  لها  ع )  ) ّیلع نانمشد  هک  دیـشاب  هاگآ  تسا ، بلاغ  هشیمه  ادخ 
شباتک رد  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دنتسه  ینینمؤم  ادخ  يایلوا  هک  دیشاب  هاگآ  دننکیم . اقلا  ار  چوپ  هدوهیب و  يراتفگ  رگید  ضعب  هب  یضعب 

یباییمن ار  یموق  « 1 «. » هیآ رخآ  ات  َُهلوُسَر ...  َو  َهَّللا  َّداَح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  ًامْوَق  ُدَِـجت  ال  : » تسا هدومرف  هدرک و  رکذ 
 ... دننک یتسود  دننمشد  شلوسر  ادخ و  اب  هک  یسک  اب  دنشاب و  هتشاد  نامیا  نیسپاو  زور  ادخ و  هب  هک 

َِکئلوُأ ٍْملُِظب  ْمُهَنامیِإ  اوُِسْبلَی  َْمل  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  تسا : هدومرف  هدومن و  فصو  ار  نانآ  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  ادخ  يایلوا  هک  دیشاب  هاگآ 
(. دنتسه هدش  تیاده  اهنآ  تسا و  ّتینما  ار  اهنآ  دندولاین ، متس  هب  ار  ناشنامیا  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  « ) 2  » َنوُدَتْهُم ْمُه  َو  ُْنمَْألا  ُمَُهل 

دننکیم تاقالم  مالس  اب  ار  اهنآ  هکئالم  دنوشیم و  تشهب  لخاد  شمارآ  نما و  لاح  رد  هک  دنتسه  یناسک  ادخ  يایلوا  هک  دیشاب  هاگآ 
. دیشاب تشهب  رد  یگشیمه  دیواج و  هکیلاح  رد  دیوش  تشهب  لخاد  سپ  دیدوب  هزیکاپ  هکنیا  و 

لخاد : » هدومرف ادخ  هک  دنتسه  یناسک  ادخ  ءایلوا  هک  دیشاب  هاگآ 
__________________________________________________

هیآ 58 (، 58  ) هلداجم هروس  ( 1)
هیآ 82. (، 6  ) ماعنا هروس  ( 2)

390 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«. باسح نودب  دنوشیم  تشهب 

. دنزوسیم شتآ  رد  هک  دنایناسک  اهنآ  نانمشد  هک  دیشاب  هاگآ  و 
نآ يارب  و  دنونـشیم ، دشوجیم  هک  یلاح  رد  ار  مّنهج » ( » كانتـشحو يادص   ) ههیـش هک  دنتـسه  یناسک  ادخ  نانمـشد  هک  دیـشاب  هاگآ 

. دنکیم تنعل  ار  رگید  تما  دوشیم  اجنآ  لخاد  یتّما  ره  هک  تسا  ياهلان 
ات ْمُِکتْأَی  َْمل  َأ  اُهتَنَزَخ  ْمَُهلَأَس  ٌجْوَف  اهِیف  َیِْقلُأ  امَّلُک  : » هتفگ اهنآ  هراب  رد  ّلج  ّزع و  يادـخ  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  ءادـعا  هک  دیـشاب  هاـگآ 

«. هیآ رخآ 
. تسا یگرزب  رجا  ترفغم و  نانآ  يارب  دنسرتیم و  ناشراگدرورپ  زا  هک  دنتسه  یناسک  ادخ  ءایلوا  هک  دیشاب  هاگآ 

هک تسا  یسک  ام  تسود  و  هدرک ، نعل  ّمذ و  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  یـسک  ام  نمـشد  تسا ، ردقچ  تشهب  مّنهج و  نیب  هلـصاف  مدرم  يا 
. تسا هدرک  حدم  دراد و  تسود  ار  وا  ادخ 

. تسامنهار ع )  ) ّیلع متسه و  هدننک  راذنا  نم  هک  دیشاب  هاگآ 
رهاظ و وا  هک  دیـشاب  هاگآ  تسا ، يدـهم  مئاق  ام ، زا  ناماما  متاخ  هک  دیـشاب  هاـگآ  تسا ، نم  ّیـصو  ع )  ) ّیلع متـسه و  ّیبن  نم  مدرم  يا 
. تساهنآ هدـننک  ناریو  اههعلق و  هدـننک  حـتف  وا  هک  دیـشاب  هاگآ  تسا ، ناملاظ  زا  هدـنریگ  ماقتنا  وا  هک  دیـشاب  هاگآ  تسا ، نید  رب  بلاغ 

يایلوا هب  تبـسن  هاوخنوخ  ره  هدـننک  كرد  وا  هک  دیـشاب  هاگآ  دـشاب ، كرـش  لـها  زا  هک  تسا  ياهلیبق  ره  هدنـشک  وا  هک  دیـشاب  هاـگآ 
همشچ رس  قیمع  يایرد  زا  هک  تسا  یبآ  رپ  رهن  وا  هک  دیشاب  هاگآ  تسا ، ّلج  ّزع و  يادخ  نید  هدننک  يرای  وا  هک  دیشاب  هاگآ  تسادخ ،

ادخ هدیزگرب  وا  هک  دیشاب  هاگآ  شلهج . هب  ار  یلهج  بحاص  ره  دمانیم و  شلضف  هب  ار  یلضف  بحاص  ره  وا  هک  دیشاب  هاگآ  دریگیم ،
رما هب  و  دـهدیم ، ربـخ  شراـگدرورپ  زا  وا  هک  دیـشاب  هاـگآ  تسا ، نآ  هب  طـیحم  ملع و  ره  ثراو  وا  هک  دیـشاب  هاـگآ  تـسوا . راـتخم  و 
391 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دیشاب  هاگآ  تسا . راوتسا ) مکحم و   ) دیدس دیشر و  وا  هک  دیشاب  هاگآ  تسا ، هدننک  رادیب  شنامیا 
وا زا  سپ  دنامیم و  یقاب  تّجح  وا  هک  دیـشاب  هاگآ  دناهداد . تراشب  وا  هب  ناگتـشذگ  هک  دیـشاب  هاگآ  دوشیم ، راذگاو  وا  هب  اهراک  هک 
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يراـی وا  هیلع  یـسک  دـنکیمن و  هبلغ  وا  رب  یـسک  هک  دیـشاب  هاـگآ  وا ، دزن  رگم  تسین  يروـن  وا و  اـب  زج  تسین  یّقح  و  تسین ، یتّـجح 
. دشابیم شراکشآ ، ناهن و  رد  ادخ  نیما  شقلخ و  رد  ادخ  مکح  و  شنیمز ، رد  ادخ  ّیلو  وا  هک  دیشاب  هاگآ  دوشیمن .

هک یتقو  دیشاب  هاگآ  دنامهفب ، ار  امش  دیاب  نم  زا  سپ  هک  تسا  ع )  ) ّیلع نیا  و  مدنامهف ، ار  بلطم  مدرک و  نایب  امـش  يارب  نم  مدرم  يا 
. دینامب یقاب  تعیب  نآ  رب  نم  زا  دعب  سپس  مناوخیم ، ارف  وا  هب  رارقا  و  ع )  ) ّیلع تعیب  رب  ار  امش  دش  مامت  نم  ینارنخس 

، مریگیم تعیب  ّلج  ّزع و  يادخ  بناج  زا  امش  زا  ع )  ) ّیلع يارب  نم  هدرک و  تعیب  نم  اب  ع )  ) ّیلع مدرک و  تعیب  ادخ  اب  نم  دیشاب  هاگآ 
. تسا هدرک  راک  شدوخ  نایز  ررض و  رب  دنکش  دهع  دنک و  تعیب  ضقن  هک  سک  ره 

«. 1  » هیآ رخآ  ات  دنک ...  هرمع  ای  تیب  ّجح  سک  ره  سپ  تسادخ ، رئاعش  زا  هورم  افص و  ّجح و  انامه  مدرم  يا 
. دندش جاتحم  ریقف و  هکنیا  رگم  دندرکن  فّلخت  و  دنتشگ ، زاینیب  هکنیا  رگم  دندشن  نآ  دراو  یهورگ  چیه  هک  دیئامن  تیب  ّجح  مدرم  يا 

دـش مامت  وا  رب  تّجح  هکنآ  زا  سپ  رگم  دیـشخب ، ار  تقو  نآ  ات  شاهتـشذگ  ناهانگ  ادخ  هکنیا  رگم  داتـسیان ، هفرع  رد  ینمؤم  مدرم  يا 
. دریگب رس  زا  ار  شناهانگ 

. دنکیمن عیاض  ار  ناراکوکین  رجا  ادخ  دوشیم و  رپ  اهنآ  هقفن  ياج  دنوشیم و  يرای  جاّجح  مدرم  يا 
زاب هبوت و  اب  رگم  دـیدرگنرب  دـهاشم  زا  دـیروآ و  اـجب  لـماک ) یهاـگآ  شنیب و   ) هّقفت نید و  هب  لـماک  داـقتعا  اـب  ار  تیب  ّجـح  مدرم  يا 

. هانگ زا  نداتسیا 
__________________________________________________
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شومارف ای  دـیدرک  یهاتوک  دـش و  ینالوط  تّدـم  رگا  سپ  دـیهدب ، تاکز  دـیراد و  اپب  زامن  تسا ، هدومرف  رما  ادـخ  هکنانچنآ  مدرم  يا 
تسا و هدرک  بصن  ار  وا  نم  زا  دعب  ّلج  ّزع و  يادخ  هک  تسا  یسک  ع )  ) ّیلع تسامـش ، يارب  هدننک  نایب  امـش و  ّیلو  ع )  ) ّیلع دیدرک 
ار هچنآ  دنکیم  نایب  دینک و  لاؤس  وا  زا  هک  ار  هچنآ  دهدیم  ربخ  تسا ، هداد  رارق  شدوخ  نم و  هفیلخ  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  یـسک  وا 

. دینادیمن هک 
مارح زا  یهن  لـالح و  هب  رما  سپ  منک  یفّرعم  امـش  هب  مرامـش و  هب  ار  ود  نآ  نم  هک  تسا  نآ  زا  رتـشیب  مارح  لـالح و  هـک  دیـشاب  هاـگآ 

رد نم  هک  يزیچ  دینک  لوبق  هکنیا  هب  مریگب  امـش  زا  تعیب  تسد  مدنبب و  دـهع  امـش  اب  هک  ماهدـش  رومأم  نم  سپ  ماقم ، کی  رد  منکیم 
هک یتّما  دنتـسه ، ع )  ) ّیلع زا  نم و  زا  اهنآ  هک  یناسک  ع ،)  ) ّیلع زا  دعب  هّمئا  دروم  رد  نینچمه  و  ماهدروآ ، ادـخ  بناج  زا  ع )  ) ّیلع هراب 

. دنکیم تواضق  قح  هب  هک  تمایق  زور  ات  يدهم  تساهنآ  زا  و  دنتماما ، هب  مئاق 
لیدـبت ارنآ  مدرگیمن و  زاب  نآ  زا  مدرک  یهن  نآ  زا  ار  امـش  هک  یمارح  ره  مدرک و  یئامنهار  نآ  هب  ار  امـش  نم  هک  یلالح  ره  مدرم  يا 
. دیهدن رییغت  لیدبت و  ارنآ  دینک و  هیصوت  رگیدمه  هب  دینک و  ظفح  ارنآ  دیراپسب و  دای  هب  ار  عوضوم  نیا  هک  دیشاب  هاگآ  منکیمن ،

زا دـینک و  رما  نآ  لوبق  هب  دـیناسرب و  نیبیاـغ  هب  ارنآ  امـش  دیـسرب و  نم  راـتفگ  هب  هک  تسا  نیمه  فورعم  هب  رما  سأر  هک  دیـشاب  هاـگآ 
دوشیمن قّقحم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  نم ، زا  ّلج و  ّزع و  يادخ  بناج  زا  تسا  يرما  نآ  هکنیا  دـینک و  يراددوخ  شتفلاخم 

. ماما اب  رگم 
زا نم و  زا  اهنآ  هک  مدناسانش  امش  هب  زین  نم  دنتـسه و  ع )  ) ّیلع نادنزرف  ع )  ) ّیلع زا  دعب  هّمئا  هک  دنکیم  یفّرعم  امـش  هب  نآرق  مدرم  يا 

نیا و  « ... ) 1  » ِِهبِقَع ِیف  ًۀَِیقاب  ًۀَِملَک  اهَلَعَج  َو  دیامرفیم : ادخ  هک  اجنآ  دنتسه  یلع 
__________________________________________________

28 (: 43  ) فرخز هروس  ( 1)
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 ...(. دینادرگ یقاب  تمایق » ات   » دوخ تّیرذ  همه  رد  ار  یتسرپادخ 

و يوقت ، يوقت ، داب  امـش  رب  دـیوشیمن ، هارمگ  زگره  تیب ) لها  نآرق و   ) دـینکب ود  نآ  هب  کّـسمت  هک  ماداـم  مدرم  يا  میوگیم : نم  و 
نیب هک  ياهبـساحم  نیزاوم و  باسح و  گرم و  « 1  » ٌمیِظَع ٌءْیَش  ِۀَعاَّسلا  ََۀلَْزلَز  َّنِإ  تسا : دومرف  ادخ  هکنانچ  تمایق  زور  زا  دیـشاب  رذحرب 

باوث هب  دـهد  ماـجنا  بوخ  راـک  سک  ره  سپ  دـیروآ ، داـی  هب  ار  باـقع  باوـث و  زین  و  تسا ، ناـیملاع  راـگدرورپ  ربارب ) رد   ) تسد ود 
. دوب دهاوخن  ياهرهب  وا  يارب  تشهب  رد  دنک  هانگ  سک  ره  دسریم و 

مریگب رارقا  امش  ياهنابز  زا  هک  هدرک  رما  نمب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  دینک و  تعیب  نم  هب  تسد  کی  اب  هک  دیتسه  نآ  زا  رتشیب  امش  مدرم  يا 
قبط دنتسه و  ّیلع  زا  نم و  زا  دنیآیم  وا  زا  دعب  هکیاهّمئا  و  تسا ، نانمؤم  رب  وا  ندوب  ریما  نآ  ماهتسب و  دقع  ع )  ) ّیلع يارب  هک  يزیچ  هب 

يدناسر ام  هب  هچنآ  هب  میدینش و  ام  دیئوگب : مه  اب  یگمه  سپ  تسا ، یلع  بلص  زا  نم  لسن  هّیرذ و  ماهدرک ، نالعا  امش  يارب  هک  هچنآ 
اب ام  ع ،)  ) هّمئا زا  ع )  ) ّیلع بلص  زا  شنادنزرف  رما  و  ع )  ) ّیلع رما  رد  تراگدرورپ  راگدرورپ و  بناج  زا  میتسه  میلست  یضار و  عیطم و 

ثوـعبم میریمیم و  میاهدـنز و  رارقا  تعیب و  نیا  رب  نامیاهتـسد و  اـهنابز و  ناـمیاهناج و  اـهلد و  اـب  مینکیم  تـعیب  عوـضوم  نـیا  رب  وـت 
مینکـشیمن و ار  ناـمیپ  دـهع و  میدرگیمنرب و  نامدـهع  زا  و  میهدیمن ، هار  دوـخب  بیر  ّکـش و  و  مـیهدیمن ، رییغت  ارنآ  و  میوـشیم ،

هّیرذ زا  نانآ  هک  یتفگ  يدرک و  رکذ  هک  یناسک  مینکیم ، لوبق  ار  هّمئا  وا ، نادـنزرف  ار و  نینمؤملا  ریما  ع )  ) ّیلع ار و  وت  ادـخ و  تعاـطا 
. دنتسه ع )  ) نیسح و  ع )  ) نسح زا  دعب  ع )  ) ّیلع بلص  زا  وت 

لحم و مدوخ و  زا  ار  اهنآ  ناکم  نم  هک  دنتسه  یناسک  هّمئا  نآ 
__________________________________________________

. دوب دهاوخ  یتخس  هعقاو  گرزب و  هثداح  رایسب  تمایق  زور  هلزلز  انامه  هیآ 1 ... : ( 22  ) ّجح ( 1)
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ادا و زین  امـش  هب  ار  عوضوم  نیا  و  مدناسانـش ، مدرک و  نایب  امـش  يارب  ّلج  ّزع و  يادـخ  دزن  ار  اهنآ  تلزنم  مدوخ و  دزن  ار  اهنآ  ّتیعقوم 
ود نآ  ردپ  نم  یلع  زا  لبق  دنتـسه و  ماما  ود  نآ  ناشردپ  یلع  زا  سپ  دنتـشهب و  لها  ناناوج  ياقآ  نیـسح  نسح و  هکنیا  و  مدرک ، نایب 

. متسه
و يدرک ، رکذ  هک  ار  ياهّمئا  تنیـسح و  نسح و  یلع و  ار و  وت  میدرک  تعاطا  زین  و  میدرک ، تعاطا  ار  ادخ  ام  دروم  نیا  رد  دـیئوگب : و 

تـسام ياهنابز  اهناور و  اهلد و  زا  هتـساخرب  تعاطا  نیا  هک  تسا  هدش  هتفرگ  نینمؤملا  ریما  يارب  هک  میدرک  تعاطا  ار  ینامیپ  دهع و  ام 
ام و  دندومن . رارقا  نابز  اب  ود  نآ  هب  دندرک و  كرد  ار  ع )  ) ّیلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هک  تسا  یـسک  تسد  رد  ام  ياهتـسد  و 

. مینیبیمن یلوحت  رییغت و  تقوچیه  نامدوخ  زا  و  میهاوخیمن ، یضوع  لدب و  تعیب  نیا  لباقم  رد 
ناهنپ هچ  دشاب و  رهاظ  هچ  دنک  تعاطا  هک  سک  ره  و  شاب ، هاوگ  ام  رب  زین  وت  تسا و  یفاک  ادخ  یهاوگ  هک  میریگیم  دهاش  ار  ادـخ  و 

. تسا هاوگ  ره  زا  رتگرزب  دنوادخ  دنتسه و  هراب  نیا  رد  ام  هاوگ  شناگدنب  شنایرگشل و  ادخ و  هکئالم  و 
و دشابیم ، شدوخ  دوس  هب  دبای  تیاده  یسک  ره  سپ  دنادیم ، ار  یسفن  ره  ناهن  راکـشآ و  يادص  ره  دنوادخ  دیئوگیم  هچ  مدرم  يا 

يالاب ادـخ  تسد  هک  تسا  هدرک  تعیب  ّلج  ّزع و  يادـخ  اـب  دـنک  تعیب  سک  ره  و  دـسریم ، شدوخ  هب  نآ  ناـیز  دوش  هارمگ  سک  ره 
. تساهنآ تسد 

هک ار  یـسک  دنوادخ ، و  دینک . تعیب  دیواج  یقاب و  هملک  نآ  هّمئا  نیـسح و  نسح و  نینمؤملا و  ریما  یلع  اب  دیـسرتب و  ادـخ  زا  مدرم  يا 
ارنآ شدوخ  نایز  ررـض و  هب  دنکـشب  ار  نامیپ  سک  ره  دیاشخبیم و  دـنک  افو  دـهع  هب  هک  ار  یـسک  دزاسیم و  دوبان  دـنک  هلیح  رکم و 

. تسا هتسکش 
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ییادـخ دـمح  دـیئوگب : و  تسا ، وت  يوس  هب  ام  تشگزاب  زرمایب و  تشزرمآ  هب  ار  ام  میدرک  تعاطا  میدینـش و  ام  اراگدرورپ  دـیئوگب : و 
. میتفاییمن هار  نآ  هب  ام  درکیمن ، تیاده  ادخ  رگا  درک و  یئامنهار  عوضوم  نیا  هب  ار  ام  هک  تسار 
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ار نآ  نم  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  تسا  هدرک  لزان  نآرق  رد  ار  نآ  هک  یلاح  رد  ّلـج  ّزع و  ادـخ  دزن  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  لـئاضف  مدرم  يا 

. دینک شقیدصت  دناسانش  امش  هب  ار  لئاضف  نآ  داد و  ربخ  امش  هب  اهنآ  زا  سک  ره  سپ  مرامشب ، اجکی  رد 
. تسا هدیسر  ینشور  يراگتسر  هب  هدش و  راگتسر  مدرک  رکذ  هک  ار  ياهّمئا  یلع و  شلوسر و  ادخ و  دنک  تعاطا  سک  ره  مدرم  يا 
نانآ دـندش ، نانمؤم  روما  رب  وا  ییاورناـمرف  ياریذـپ  دـندش و  وا  میلـست  رادتـسود و  دـنتفرگ و  تقبـس  وا  اـب  تعیب  هب  هک  ناـنآ  مدرم  يا 

. تسا میعن  تاّنج  رد  اهنآ  ياج  دندیدرگ و  راگتسر 
ررض ادخ  هب  ياهّرذ  دنناوتیمن  زگره  دنوش  رفاک  نیمز  لها  همه  امش و  رگا  دشاب ، یضار  امش  راتفگ  زا  ادخ  هک  دیئوگب  يزیچ  مدرم  يا 

. دننزب
. نیملاعلا ّبر  هّلل  دمحلا  و  نک ، بضغ  تارفاک  نیرفاک و  رب  شخبب و  ار  تانمؤم  نینمؤم و  اهلا  راب 

اهلد و اب  شلوسر  رما  ادخ و  رما  رب  میدرک  تعاطا  میدینـش و  یلب  دنتفگ : دندز و  ادص  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  موق  نآ  سپ 
هب تعیب  تسد  هک  یـسک  لّوا  سپ  دـنداد ، اـهنآ  هب  تعیب  تسد  و  ع )  ) ّیلع رب  ادـخ و  لوسر  رب  دـندروآ  موـجه  نامیاهتـسد و  اـهنابز و 
قبط رب  مدرم  هّیقب  راصنا و  نیرجاهم و  یقاب  و  «، 1  » دوب یمجنپ  یمراهچ و  یمّوس و  یمّود و  یلّوا و  داد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

تعیب نانچمه  و  دـش ، هدـناوخ  تقو  کـی  رد  ءاـشع  برغم و  زاـمن  هکنیا  اـت  دـندرکیم  تعیب  دـندمآیم و  ناـشتلزنم  رادـقم  تاـقبط و 
دمح دوـمرفیم : دـندرکیم  تعیب  یهورگ  هک  راـب  ره  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  هبترم و  هـس  دـندادیم  تـسد  دـندرکیم و 

و داد ، يرترب  ملاع  عیمج  رب  ار  ام  هک  ار  یئادخ 
__________________________________________________
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چیه تعیب  تفالخ و  يارب  الـصا  هک  دـناهدرک  لامعتـسا  ار  نآ  یناسک  هک  نانچنآ  دـش  مسر  ّتنـس و  تعیب  يارب  نداد  تسد  اجنامه  زا 
. دناهتشادن یّقح 

396 ص :  هیآ 68 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ْنِم َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْمُْهنِم  ًارِیثَک  َّنَدـیِزََیل  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َو  َلیِْجنِْإلا  َو  َةارْوَّتلا  اوُمیُِقت  یَّتَح  ٍءْیَـش  یلَع  ُْمتَْـسل  ِباتِْکلا  َلـْهَأ  اـی  ْلـُق 
(68  ) َنیِِرفاْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  َسَْأت  الَف  ًاْرفُک  َو  ًانایْغُط  َکِّبَر 

396 ص :  همجرت ..... :

زا امـش  هب  هک  ینآرق  لیجنا و  تاروت و  تاروتـسد  هب  هکنیا  ات  دـیرادن  یـشزرا  امـش  يراصن  دوهی و  يا  هک  وگب  باتک  لها  هب  ربمایپ  يا 
يرایسب یشکرس  رفک و  رب  دنرآ ) نامیا  هکنآ  ياج  هب   ) هدش لزان  نیملسم  امش  هب  هک  ینآرق  نامه  و  دینک . مایق  دش  هداتسرف  ادخ  بناج 

. يروخب فسأت  دیابن  نارفاک  هورگ  لاح  رب  ربمایپ  يا  وت  تساهنآ و  رب  ناشرفک  نایز  تروص  نیا  رد  دوزفا  دهاوخ  نانآ  زا 
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396 ص :  ریسفت ..... :

ای هدش  هدیمان  ءیـش »  » هکنیا و  دیـشاب ، شزرا  انتعا و  لباق  هک  دـیتسین  يزیچ  نید  رظن  زا  امـش  ینعی  ٍءْیَـش  یلَع  ُْمتَْـسل  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق 
تیالو هراب  رد  هک  هچنآ  هکنیا  هب  تسا  تّما  باطخ  دوصقم  تسا و  مومع  قیرط  هب  باتک  لها  اهنآ و  هب  باـطخ  اـی  تسا  تّما  زا  هیاـنک 

. دنراد اپب  هدش  لزان  اهنآ  هب 
. دیراد اپب  ار  لیجنا ) تاروت و   ) ود نآ  یهاون  رماوا و  هکنیا  هب  َلیِْجنِْإلا  َو  َةارْوَّتلا  اوُمیُِقت  یَّتَح 

نامه هک  تسا  تیالو  هب  رما  نآرق  دودـح  هلمج  زا  دـیئامن و  هماـقا  ارنآ  دودـح  هک  هنوگ  نیدـب  نآرق ، ینعی  ْمُکِّبَر  ْنِم  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  َو 
رابخا رد  هیانک  روط  هب  هک  تسا ، هدـش  لزان  امـش  رب  تیالو  هراب  رد  ناتراگدرورپ  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  دوصقم  ای  تسا ، مّهم  هدـمع و 

. تسا هدمآ  ام 
دّمحم هب  جرف  راظتنا  نامیپ و  دهع و  نتفرگ  زا  اهنآ  نانیـشناج  ناربمایپ و  نابز  هب  ناتراگدرورپ  زا  هک  هچنآ  و  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  و 

تسا . هدش  لزان  امش  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
397 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ای تسا  قلطم  روط  هب  ای  رفک  نایغط و  يرایسب  َنیِِرفاْکلا  ِمْوَْقلا  یَلَع  َسَْأت  الَف  ًاْرفُک  َو  ًانایْغُط  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْمُْهنِم  ًارِیثَک  َّنَدیِزََیل  َو 
. هیانک وحنب  تسا ، هدش  لزان  تیالو  هراب  رد  هک  تسا  يزیچ  اجنیا  رد  دوصقم  هتبلا  تسا . ع )  ) ّیلع هراب  رد  هکنیا 

ناشفارحنا اـب  و  يروخب ، فّسأـت  اـهنآ  رب  هک  تسا  هدـنامن  یقاـب  اـهنآ  رد  يزیچ  رگید  دـندش  فرحنم  تیـالو  زا  هک  یتقو  نارفاـک  اریز 
. يروخب فّسأت  نآ  رب  وت  ات  دنناسرب  يررض  ع )  ) ّیلع وت و  هب  دنناوتیمن 

397 ص :  هیآ 69 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ـالَف  ًاـِحلاص  َلِـمَع  َو  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللاـِب  َنَمآ  ْنَم  يراـصَّنلا  َو  َنُوِئباَّصلا  َو  اوُداـه  َنیِذَّلا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(69)

397 ص :  همجرت ..... :

دوش راکوکین  دروآ و  نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  هک  يراصن  ناتـسرپ و  هراتـس  نادوهی و  هقرف  مالـسا و  هب  ناگدـنورگ  زا  سک  ره  هتبلا 
. دوب دهاوخن  دوش  توف  هچنآ  رب  یهودنا  یسرت و  ار  وا  زگره 

397 ص :  ریسفت ..... :

. يوبن ّماع  تعیب  اب  يرهاظ و  توعد  لوبق  ببس  هب  دندروآ  نامیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  هک  یناسک  ینعی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
نابئاص نادوهی و  هقرف  زا  ینعی  نآ . مسا  ّنا و  ّلحم  رب  ای  فیعـض ، لوق  رب  اـنب  ّنا »  » مسا ّلـحم  رب  تسا  فطع  َنُوِئباَّصلا  َو  اوُداـه  َنیِذَّلا  َو 

ینطاب و توعد  ندرک  لوبق  اب  دندروآ ، نامیا  هک  یناسک  يراصن  َنَمآ و  ْنَم  يراصَّنلا  َو  دندش ) لیامتم  ادـخ  نید  هب  هک  ناتـسرپهراتس  )
، نآ ندـش  زاب  اب  دوشیم و  زاب  بلق  رد  تعیب  نیا  ببـس  هب  هک  ناـنآ  بولق  رد  ناـمیا  لوخد  يولو و  ّصاـخ  تعیب  اـب  ع )  ) ّیلع اـب  تعیب 
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. دوشیم هداد  ماجنا  حلاص  لمع  نآ  ببس  هب  و  دوشیم ، ادیپ  ترخآ  زور  هب  نیقی  و  دوشیم . هتشادرب  نزح  فوخ و 
398 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نامیا هب  طبترم  هک  یلامعا  دـنهد ، ماجنا  حـلاص  لمع  دـنروآ و  نامیا  ترخآ  زور  ادـخ و  یگناگی  هب  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللاـِب 
. دوشیم حلاص  لمع  نامیا  نآ  طّسوت  هب  نآ  ریغ  و  تسا ، حلاص  لمع  ره  لصا  نامیا  نآ  دراد و  ياج  بلق  رد  هک  تسا 

نانیا تسا و  سفن  تافص  زا  هودنا  فوخ و  هک  اریز  دنوشیمن  نیگهودنا  تسین و  یمیب  چیه  نانآ  رب  َنُونَزْحَی  ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  الَف 
ضبق هب  ناشهودنا  دش و  لیدبت  ادخ  زا  تیـشخ  هب  اهنآ  فوخ  سپ  دندیدرگ ، لخاد  لد  هناخ  دودح  رد  دندش و  جراخ  سفن  يارـس  زا 

. یگتفرگ و 
قـالطا هک  اریز  دـناهداد ، تبـسن  ّصاـخ  نمؤم  هب  ار  فوخ  نزح و  تاّرک  هب  تاـیآ  راـبخا و  رد  هک  هچنآ  اـب  درادـن  تاـفانم  ینعم  نیا  و 

لقع و دونج  زا  حرف  یهاگ  و  تسا . نزح  فوخ و  ّماـع  ینعم  راـبتعا  هب  دوشیم  هداد  تبـسن  ّصاـخ  نمؤم  هب  هک  هچنآ  رب  نزح  فوخ و 
يواسم نازیم ، هّفک  ود  دـننام  نمؤم  ياـجر  فوخ و  هک  تسا  هدـش  دراو  هک  هچنآ  و  تسا ، هدـش  هدرمـش  لـهج  دونج  زا  نزح  هودـنا و 

. تسا ترخآ  رد  نزح  فوخ و  یفن  دارم  هک  تسا  هدش  دراو  و  تسا . ّماع  ینعم  نآ  زا  دوصقم  تسا 

398 ص :  هیآ 70 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(70  ) َنُوُلتْقَی ًاقیِرَف  َو  اُوبَّذَک  ًاقیِرَف  ْمُهُسُْفنَأ  يوْهَت  اِمب ال  ٌلوُسَر  ْمُهَءاج  امَّلُک  ًالُسُر  ْمِْهَیلِإ  اْنلَسْرَأ  َو  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  َقاثیِم  انْذَخَأ  ْدََقل 

398 ص :  همجرت ..... :

یلوسر ره  دنزومایب ) ار  ادـخ  ماکحا  هک  میداتـسرف  اهنآ  رب  یناربمایپ  دـننک و  تعاطا  ار  ادـخ  هک   ) میتفرگ نامیپ  لیئارـسا  ینب  زا  هنیآ  ره 
. دنتشک ار  یهورگ  هدرک  بیذکت  ار  یهورگ  تفگ  نخس  اهنآ  سفن  ياوه  فالخ  رب  نوچ  دمآ 

398 ص :  ریسفت ..... :

لیئارسا  ینب  زا  روطنامه  ینعی  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  َقاثیِم  انْذَخَأ  ْدََقل 
399 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

یهورگ دینک و  بیذکت  ار  یهورگ  هک  دیوش  اهنآ  دننام  ادابم  هک  دیسرتب  سپ  میتفرگ  دهع  ع )  ) ّیلع تیالو  هب  زین  امش  زا  میتفرگ  نامیپ 
. دندرک نینچ  ع )  ) نیسح نسح و  یلع و  هب  تبسن  هکنانچ  دیشکب ، ار 

لاح راضحتسا  تهج  لبقتسم  عراضم  ندروآ  َنُوُلتْقَی  ًاقیِرَف  َو  اُوبَّذَک  ًاقیِرَف  ْمُهُسُْفنَأ  يوْهَت  اِمب ال  ٌلوُسَر  ْمُهَءاج  امَّلُک  اًلُسُر  ْمِْهَیلِإ  اْنلَـسْرَأ  َو 
. تساههیآ سوؤر  رب  تظفاحم  يارب  زین  و  دیامن ، رضاح  نهذ  رد  ار  اهنآ  تالاح  نیرتعینش  دنک و  اوسر  ار  اهنآ  ات  تسا  هتشذگ 

399 ص :  هیآ 71 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(71  ) َنُولَمْعَی اِمب  ٌریَِصب  ُهَّللا  َو  ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  اوُّمَص  َو  اوُمَع  َُّمث  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبات  َُّمث  اوُّمَص  َو  اوُمَعَف  ٌۀَْنِتف  َنوُکَت  َّالَأ  اُوبِسَح  َو 
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399 ص :  همجرت ..... :

ناحتما زا  و   ) دندش رک  روک و  ادـخ ) رما  ندینـش  قح و  تایآ  ندـید  زا   ) سپ دوب ، دـنهاوخن  یناحتما  هنتف و  اهنآ  رب  هک  دـندرک  نامگ  و 
ار ادخ  تایآ  دندش و  رک  روک و  رگید  يرایـسب  مه  زاب  تفریذپ  ار  اهنآ  هبوت  ادخ  زاب  تشز ، لامعا  همه  نآ  زا  سپ  دندنام ) لفاغ  ادـخ 

. تسا هاگآ  دننکیم  هچ  ره  هب  ادخ  هک ) دنسرتب   ) دندینشن دندیدن و 

399 ص :  ریسفت ..... :

. دندرک نامگ  نینچ  ضارعا  تلفغ و  رد  ناشندنام  دایز  زا  ینعی  اُوبِسَح  َو 
کچوک ار  گرزب  هانگ  هک  وحن  نیدـب  دـش  دـهاوخن  لتق ، بیذـکت و  نیا  ببـس  هب  ادـخ  بناج  زا  یناحتما  باذـع و  هک  ٌۀَْـنِتف  َنوُکَت  اَّلَأ 

. دندرمش
. دندش روک  هتشذگ  هب  نتفرگ  تربع  زا  ینعی  اوُمَعَف 

. دندش رک  ّقح  ندینش  نانآ و  تایاکح  ندینش  هب  تبسن  اوُّمَص  َو 
. تفریذپ ار  اهنآ  هبوت  زین  ادخ  دندرک  لوبق  ار  ناشنانیشناج  ءایبنا و  دنپ  دندرک و  هبوت  اهنآ  نوچ  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبات  َُّمث 

دندش . رک  روک و  رگید  رابکی  ینعی  اوُّمَص  َو  اوُمَع  َُّمث 
400 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا ّلک  زا  ضعب  لدب  ترابع  نیا  اهنآ ، زا  يرایسب  ْمُْهنِم  ٌرِیثَک 
دوصقم تسا و  هدش  عقاو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تّما  رد  ینعم  نیا  دننکیم  هچ  اهنآ  هک  تسا  هاگآ  ادخ  َنُولَمْعَی و  اِمب  ٌریَِصب  ُهَّللا  َو 

. تساهنآ زا  هیانک  هیآ  زا 
روک رک و  دوب  نانآ  نایم  رد  ربمایپ  ات  دومرف : ۀنتف » نوکت  نأ ال  اوبـسح  و  : » تسا هدـمآ  هیانک  دوجو  نایب  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  یفاک  رد 
روک درک و  زاب  دومن  مایق  ع )  ) ّیلع نینمؤملا  ریما  هکنیا  ات  تفریذـپ  ار  اهنآ  هبوت  دـنوادخ  سپـس  دـش ، حور  ضبق  ربمایپ  هکنیا  اـت  دـندش 

. نآلا ات  دندش 
: دوش هتفگ  هکنیا  نآ  دشاب و  رگید  یهجو  هب  هیانک  نایب  تسا  نکمم  و 

سپـس دندش ، رک  روک و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  قدص  لئالد  زا  دنتـسب و  دهع  هّکم  رد  نوچ  دش ، دـنهاوخن  ناحتما  دـندرک  نامگ 
ار تعیب  دـهع و  دـندش و  رک  روک و  نآ  زا  دـعب  زاـب  تفریذـپ و  ار  ناـنآ  هبوت  دـنوادخ  دـندرک  تعیب  تفـالخ  هب  ع )  ) ّیلع اـب  هک  یتـقو 

. دنتسکش

400 ص :  هیآ 72 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َمَّرَح ْدَقَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْـشی  ْنَم  ُهَّنِإ  ْمُکَّبَر  َو  یِّبَر  َهَّللا  اوُُدبْعا  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ای  ُحیِـسَْملا  َلاق  َو  َمَیْرَم  ُْنبا  ُحیِـسَْملا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدََقل 
(72  ) ٍراْصنَأ ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  ام  َو  ُراَّنلا  ُهاوْأَم  َو  َۀَّنَْجلا  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

400 ص :  همجرت ..... :
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هک ار  یئادـخ  تفگ  لیئارـسا  ینب  هب  حیـسم  هک  یتروص  رد  دـندش  رفاـک  یتـسار  هب  دـندش  لـئاق  میرم  رـسپ  حیـسم  یئادـخ  هب  هک  ناـنآ 
دشاب و خزود  شتآ  رد  شهاگیاج  دزاس و  مارح  وا  رب  ار  تشهب  ادخ  دروآ  كرـش  وا  هب  هک  سک  ره  دیتسرپب  تسامـش ، نم و  هدننیرفآ 

. درک دهاوخن  يرای  سک  چیه  ار  ملاع  ناراکمتس 

400 ص :  ریسفت ..... :

داّحتا  هب  ای  دندرک  رصح  یسیع  رد  ار  ّتیهلا  دندش و  ع )  ) یسیع ّتیهولا  هب  لئاق  نوچ  َمَیْرَم  ُْنبا  ُحیِسَْملا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدََقل 
401 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دشاب و یقاب  ادخ  هب  یناف و  شدوخ  زا  هک  وحن  نیا  هب  ای  تسا ، رگید  یضعب  نامگ  هکنانچ  لولح  هب  ای  تسا  نینچ  یـضعب  نامگ  هکنانچ 
جایتحا دشچب  دیحوت  صلاخ  بارش  زا  هک  یسک  يارب  لولح  داّحتا و  نالطب  و  تسا ، رگید  یـضعب  نامگ  هکنانچ  دشاب  وا  رد  ادخ  روهظ 

و تسا ، یلاعت  ّقح  يارب  ندرک  ضرف  مود  یگناگود و  مزلتـسم  لولح  داّحتا و  هک  اریز  درادن  دوجو  نآ  كرد  يارب  دوخ  نداد  جـنر  هب 
: تسا هدش  هتفگ  هراب  نیا  رد  و  تسا . لاحم  نآ 

جایتحا تسا  نآ  رد  هک  يرصح  رابتعا  هب  زین  موس  نالطب  و  « 1  » تسا لالـض  نیع  ییود  تدحو  رد  هک  تسا  لاحم  اجنیا  داّحتا  لولح و 
هب لئاق  دوشیم  مّهوت  ناشمالک  رهاظ  زا  هک  روطنآ  دناهتفگ و  قّمعت  قیقحت و  نودب  ار  نخس  نیا  يراصن  ناوریپ  نوچ  درادن ، تمحز  هب 
مان هّیبوقعی »  » هک تسا  نانآ  زا  یهورگ  بهذـم  نیا  میتفگ  هتـشذگ  رد  هکنانچ  هدرک و  اهنآ  رفک  هب  مکح  یلاـعت  يادـخ  دـندش ، مّسجت 
ياج اجنیا  و  یمدآ ، رهوج  کی  تسا و  یهلا  رهوج  کی  یـسیع  رد  هک  دـناهتفگ  اهنآ  نیقّقحم  دـش  نایب  هکناـنچ  هک  یلاـح  رد  دـنراد ،

. تسین بلطم  نیا  قیقحت  لیصفت و 
هیلع رب  جاجتحا  هکنیا  دـشاب و  رتاسر  اهنآ  ندرک  اوسر  رد  هکنیا  ات  دـق »  » ریدـقتب دـشاب  لاح  هلمج  هک  تسا  نیا  رتبسانم  ُحیِـسَْملا  َلاق  َو 

هدیرفآ و امـش  دننام  زین  نم  دومرف : ع )  ) حیـسم ینعی  ْمُکَّبَر  َو  یِّبَر  َهَّللا  اوُُدبْعا  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ای  یلاعت : يادخ  لوق  ببـس  هب  هن  دـشاب  نانآ 
. تسه زین  امش  راگدرورپ  هکنانچ  دینک  تدابع  تسا  نم  راگدرورپ  وا  هک  ار  یسک  سپ  متسه  ادخ  هدرورپ 

ادخ هب  هک  یسک  ینعی  َۀَّنَْجلا  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَّرَح  ْدَقَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْشی  ْنَم  ُهَّنِإ 
__________________________________________________

. ].....[ تسا هر )  ) يرتسبش دومحم  خیش  زا  رعش  ( 1)
402 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ادـخ بناج  زا  هک  تسا  مالک  يادـتبا  اـی  تسا ، ع )  ) یـسیع لوق  ناـیب  اـی  نآ  و  تسا ، هدرک  مارح  وا  رب  ار  تشهب  دـنوادخ  دزروب  كرش 
. تسا هتفر  اطخ  هب  دشابیم  دیحوت  هک  تشهب  هار  زا  كرش  رثا  رب  هک  دشابیم 

ناسنا تسین و  ياهطساو  نوچ  دیامیپیم  ار  مّنهج  هار  امتح  دنک  اطخ  ار  تشهب  هار  هک  یسک  اریز  تسا ، شتآ  وا  هاگیاج  ُراَّنلا و  ُهاوْأَم  َو 
. دوشیم جراخ  اهّتیلعف  هب  اههّوق  زا  دنکیم و  تکرح  تاهج  زا  تهج  کی  هب  هرخألاب 

ّتلع هب  وا و  ملظ  هب  رعـشم  ریمـض  ياج  هب  نیملاظ )  ) رهاظ مسا  ندروآ  دوب ، دهاوخن  يروای  ناراکمتـس  يارب  ٍراْصنَأ و  ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  ام  َو 
ياهدننک يرای  وا  يارب  نینچمه  دنک  تیبرت  ار  وا  هدوب  وا  روما  یلّوتم  هک  دوشیمن  رّوصت  ّیلو  ملاظ  يارب  هک  روطنامه  اریز  تسا ، مکح 

ترابع ملظ  و  تسا ، ود  نآ  نانیشناج  ّیلو و  ّیبن و  زا  ترابع  ّیلو  ریـصن و  هک  اریز  دهد ، تاجن  ادخ  باذع  زا  ار  وا  هک  دوشیمن  رّوصت 
لوبقم سک  ره  و  تسین ، نید  رد  هارکا  نوچ  درادن  لوبق  قاقحتـسا  هدننک  ضارعا  و  تسا ، دیحوت  زا  ود و  نآ  زا  ضارعا  فارـصنا و  زا 

یلوا قیرط  هب  دشابن  هدننک  يرای  رصان و  یتقو  نوچ  درک  افتکا  راصنا »  » رکذ هب  و  دوشیمن ، قّقحم  وا  يارب  تیالو  ترـصن و  دشابن  ادخ 
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هیانک نیا  تسا  نکمم  و  دشابیم . ود  نآ  زا  ّمعا  دوش  لامعتـسا  اهنت  هک  هاگنآ  ّیلو  ریـصن و  زا  کی  ره  هکنیا  باب  زا  ای  درادـن ، مه  ّیلو 
. دندوب هتفگ  حیسم  هراب  رد  هک  دنتفگ  ار  ینانخس  نامه  ع )  ) هّمئا هراب  رد  نآ  زا  دعب  هک  دشاب  یناسک  زا 

402 ص :  هیآ 73 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(73  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمُْهنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَّسَمََیل  َنُولوُقَی  اَّمَع  اوُهَْتنَی  َْمل  ْنِإ  َو  ٌدِحاو  ٌهلِإ  َّالِإ  ٍهلِإ  ْنِم  ام  َو  ٍۀَثالَث  ُِثلاث  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدََقل 

402 ص :  همجرت ..... :

ییادخ هناگی  يادخ  زج  هکنآ  لاح  دندیدرگ و  رفاک  دنتفگ ) ادخ  ار  سدقلا  حور  نبا و  با و   ) دـندش لئاق  ار  ادـخ  هس  هک  یناسک  هّتبلا 
. دیسر دهاوخ  كاندرد  یباذع  ار  نارفاک  هّتبلا  دندنبن  نابز  راتفگ  نیا  زا  رگا  دوب و  دهاوخن 

403 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

403 ص :  ریسفت ..... :

ناشلوصا عورف و  رد  یفلتخم  بهاذـم  ياراد  ناناملـسم  دـننام  دوهی و  دـننام  يراصن  هک  نادـب  ٍۀـَثالَث  ُِثلاث  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدََـقل 
يراصن مظعم  نانیا  تسا و  لصا  ینعمب  مونقا  و  سدقلا ،» حور  نبا و  با و   » لماش دندش  هثالث  میناقا  هب  لئاق  اهنآ  زا  یضعب  سپ  دنتسه .

کی تسا و  يرـسپ  يردپ و  نأش  ود  هک  تسا  نأش  هس  ياراد  نآ  تسین و  نآ  رد  یترثک  تسا و  تاذ  کی  ادخ  دنیوگیم : هک  دنتـسه 
ادخ هکنیا  هب  دننکیم و  عنم  دنتـسه  هس  نایادخ  هکنیا  هب  لوق  زا  نانیا  و  دوریمن ، نیب  زا  نأش  دّدعت  اب  ادخ  تدحو  و  سدقلا ، حور  نأش 

: هدش هتفگ  یسراف  هب  و  تسا ، ات  هس  نآ  زا  موس 
دنکفا كانبات  يور  زا  وترپ  یلزا  دهاش  هنییآ ، هس  رد 

دنرپ ریرح و  یناوخ و  ناینرپ  ار  وا  را  مشی  رب  ددرگن  هس 
هـس نایادخ  زج  نآ  زا  دنیوگیم  نخـس  اهراتفگ  نیا  لثم  هب  یتقو  دـننکیمن  زواجت  اهترثک  تاسوسحم و  زا  نوچ  دـّلقم  ماوع  نکیل  و 
اهنآ نیقّقحم  هک  ار  هچنآ  و  تسا ، اـت  هس  نآ  زا  یکی  تـسا  ردـپ  اـهنآ  داـقتعا  هـب  هـک  دـنوادخ  هـکنیا  و  دـننکیمن ، كرد  يزیچ  هناـگ 

اهرهظم زا  یـضعب  صاصتخا  و  دنکیم ، يرهظم  ره  رد  یّلجت  تسا و  نکمم  ره  مّوقم  تسا و  تقیقح  کی  یلاعت  يادخ  هک  دـنیوگیم 
رهظم نیرتمامت  ود  نآ  زا  کی  ره  نوچ  سدـقلا  حور  و  ع )  ) یـسیع هکنیا  تسا و  نآ  رد  یلاـعت  يادـخ  روهظ  تّدـش  يارب  ّتیرهظم  هب 

. دناهدناوخ میناقا  مسا  هب  ار  اهنآ  تسا  هدش  هدیمان  ردپ  مسا  هب  هک  هچنآ  نینچمه  دننکیمن و  كرد  ماوع  دنتسه  یلاعت  يادخ 
404 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هک هدش  دراو  تایاور  رد  هک  هچنآ  درک و  ّدر  دیآیم  مزال  یلاعت  يادخ  هیبشت  دیدحت و  نآ  زا  هک  ار  نانآ  راتفگ  نیا  یلاعت  يادـخ  سپ 
روهظ يرهظم  ره  اب  دـنوادخ  دراد و  يزیچ  ره  يارب  ّتیمویق  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  تسا  ات  هس  مراهچ  یلاعت  يادـخ 

. يزیچ رد  يزیچ  لوخد  لثم  هن  تجزامم و  روط  هب  هن  تسا  زیچ  ره  رد  لخاد  دراد و 
. تسا رهاظ  اهرهظم  مامت  رد  هک  تسا  یبیغ  تقیقح  نآ  ٌدِحاو و  ٌهلِإ  اَّلِإ  ٍهلِإ  ْنِم  ام  َو 

نایادخ هب  دوخ  ياملع  نیعوبتم و  زا  دیلقت  ببـس  هب  ناوریپ  هکنیا  ات  دـنیوگیم  هک  يزیچ  زا  دنتـسیانزاب  رگا  َنُولوُقَی  اَّمَع  اوُهَْتنَی  َْمل  ْنِإ  َو 
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. دننادب ناشدوخ  هکنیا  نودب  دنوش  رفاک  هجیتن  رد  دنوش  لئاق  هناگ  هس 
. تسات هس  زا  یموس  ادخ  دنتفگ  هک  نانآ  تسا و  حیسم  ادخ  دنتفگ  هک  یناسک  ینعی  ْمُْهنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَّسَمََیل 

اب دـنوش  لئاق  تسین  زیاج  وا  ّقح  رد  هک  ار  يزیچ  ادـخ  رب  ناشراتفگ  اب  نانآ  هکنیا  ینعی  دـنوشیم . كاندرد  یباذـع  راـچد  ٌمِیلَأ  ٌباذَـع 
نیا زا  دندشن  رفاک  ناشناوریپ  دننام  دشابن و  زیاج  ادخ  قح  رد  هک  دنتفگن  يزیچ  هک  نانآ  ياسؤر  اّما  و  دنوشیم ، زاتمم  كاندرد  باذع 

زا دوصقم  ناشناوریپ  هک  دندرک  اقلا  ار  ياهملک  دندرک و  راکنا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تّوبن  نوچ  دنراد  باذـع  زین  نانآ  تهج 
. دندرکن كرد  ار  نآ 

. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ُهَنوُرِفْغَتْسَی  َو  ِهَّللا  َیلِإ  َنُوبُوتَی  الَف  َأ  ( 74

404 ص :  ات 75 ..... ] تایآ 74  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

اناک ٌۀَـقیِّدِص  ُهُّمُأ  َو  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  َّالِإ  َمَیْرَم  ُْنبا  ُحیِـسَْملا  اَم  ( 74  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ُهَنوُرِفْغَتْـسَی  َو  ِهَّللا  َیلِإ  َنُوبُوتَی  ـالَف  َأ 
(75  ) َنوُکَفُْؤی یَّنَأ  ْرُْظنا  َُّمث  ِتایْآلا  ُمَُهل  ُنِّیَُبن  َْفیَک  ْرُْظنا  َماعَّطلا  ِنالُکْأَی 

404 ص :  همجرت ..... :

حیسم تسا ، نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  هک  دنهاوخب  شزرمآ  وا  زا  دننک و  هبوت  هتشگزاب  ادخ  يوس  هب  كرش  رفک و  نیا  زا  یتسیابن  ایآ 
ّتیرـشب مکح  هب  ود  ره  دوب و  نامیا  اب  وگتـسار و  ینز  مه  شردام  دـناهدمآ و  یناربمایپ  زین  وا  زا  شیپ  هک  دوبن  شیب  يربمایپ  میرم  رـسپ 

(( ع  ) حیسم تّیرشب  دروم  رد   ) ار دوخ  تایآ  ام  رگنب  دندشیمن ) جاتحم  اذغ  هب  دوخ  یناگدنز  رد  دندوب  ادخ  رگا  . ) دندرکیم لوانت  اذغ 
( دننادیم ادخ  ار  حیسم   ) دندنبیم غورد  ادخ  هب  هنوگچ  نانآ  هک  رگنب  هاگنآ  مینکیم  نایب  نشور 

405 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

405 ص :  ریسفت ..... :

زاب دنوادخ  يوس  هب  دننکیمن و  هبوت  ایآ  تسا ، ریغ  نداد  بیرف  رفک و  هملک ، نیا  هک  دـندیمهف  هکنآ  زا  دـعب  ینعی  ِهَّللا  َیلِإ  َنُوبُوتَی  الَف  َأ 
. دندرگیمن

. تسا هدمآ  لیلعت  تهج  تسا و  لاح  ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ُهَنوُرِفْغَتْسَی  َو 
. تسا نابرهم  هدنزرمآ  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دننکیمن  شزرمآ  بلط  وا  زا  و 

مود هورگ  هکنانچ  تسا  هناگ  هس  نایادخ  زا  یکی  هن  و  دـناهتفگ ، لّوا  هورگ  هکنانچ  دـشاب  ادـخ  هکنیا  هن  ٌلوُسَر  اَّلِإ  َمَیْرَم  ُْنبا  ُحیِـسَْملا  اَم 
. دناهتفگ

هب شراگدرورپ و  تاملک  هب  و  درادن ، جاجوعا  تسا و  تسار  لاح  لعف و  لوق و  تهج  زا  ینعی  ٌۀَـقیِّدِص  ُهُّمُأ  َو  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق 
ِنالُکْأَی اناک  ع ))  ) شردام و  ع )  ) حیـسم  ) ود نآ  هک  تسا  نیا  دنتـسین  ادخ  ود  نآ  هکنیا  رب  لیلد  تسا و  هدرک  قیدـصت  وا  نالوسر  بتک 
جایتحا زا  هیانک  نیا  و  تسا ، ندروخ  هب  جایتحا  نآ  امش و  تالاح  نیرتتسپ  رد  دنوشیم  کیرـش  امـش  اب  سپ  دندروخیم ، اذغ  َماعَّطلا 

. دشاب ادخ  و  ماقم ، نیرتالاب  رد  دناوتیمن  رگید  دشاب  التبم  جاتحم و  اهتلاح  نیرتتسپ  هب  هک  یسک  تسا و  ندرک  هیلخت  هب 
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مهف اب  بسانم  ار  شردام  یـسیع و  لاح  هنوگچ  نیبب  نک  هاگن  نآرق  تایآ  دروم  رد  ام  بیجع  نایب  هب  ینعی  ِتاـیْآلا  ُمَُهل  ُنِّیَُبن  َْفیَک  ْرُْظنا 
406 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نایب  هب  رظن  ای  دننک ، راکنا  دنناوتیمن  رگید  هک  يوحن  هب  میدرک  نایب  اهنآ  نأش  و 

. دنامیمن یقاب  نآ  رد  یّکش  دننکیم و  كرد  همه  هک  يوحن  هب  تسا  ع )  ) شردام و  ع )  ) یسیع تایآ  نآ  هلمج  زا  هک  زادنیب  ام  تایآ 
. دننادرگیم يور  ّقح  زا  هنوگچ  هک  رگنب  زاب  َنوُکَفُْؤی  یَّنَأ  ْرُْظنا  َُّمث 

ع)  ) شرداـم و  ع )  ) یـسیع دروـم  رد  ّقـح  زا  ناـیب  نیا  زا  دـعب  اـهنآ  ینعی  تسا ، بّـجعت  ود  نـیب  تواـفت  يارب  ّمـث »  » نـتفرگ رارق  طـسو 
. دنتشگ زاب  قح  زا  زاب  دنتسناد ، دندید و  تسا ، بیجع  ره  زا  رتبیجع  هک  ار  تسپ  تلاح  نآ  اهنآ  زا  هکنآ  زا  دعب  ای  دنتشگرب ،

406 ص :  هیآ 76 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(76  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّللا  َو  ًاعْفَن  َو ال  ارَض  ْمَُکل  ُِکلْمَی  ام ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَت  َأ  ُْلق 

406 ص :  همجرت ..... :

ار وا  هک  ره   ) تسادـخ دوب . دـهاوخن  امـش  هراب  رد  ینایز  دوس و  چـیه  کلام  هک  دـیتسرپیم  ادـخ  ياج  هب  ار  یـسک  امـش  ربمایپ  يا  وگب 
. تساناد همه  لاوحا  هب  دونشیم و  دناوخب )

406 ص :  ریسفت ..... :

هب ع )  ) حیـسم جایتحا  هکنآ  زا  دـعب  اریز  دـینکیم ، ع )  ) حیـسم تدابع  ینعی  ًاعْفَن  َو ال  ارَـض  ْمَُکل  ُِکلْمَی  ام ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَت  َأ  ْلـُق 
ررض عفن و  کلام  ع )  ) حیسم هک  دوشیم  مولعم  دش ، هتسناد  شدوخ  زا  جایتحا  نآ  ررض  عفد  يارب  وا  ییاناوت  مدع  اهتلاح و  نیرتتسپ 

دناوتیمن هک  یسک  زا  اهنآ  ندرک  تعاطا  رد  تسا  تّما  زا  هیانک  دوصقم  و  درادن ، ار  نتفرگ  رارق  دوبعم  تّیلها  سپ  تسین ، شدوخ  ریغ 
. دنک عفد  شدوخ  زا  ار  ررض 

. تسین ادخ  ریغ  يارب  تسادخ و  رد  رصحنم  اهنآ  ندروآ  رب  اهتجاح و  ندینش  هکنآ  لاح  ُعیِمَّسلا و  َوُه  ُهَّللا  َو 
. تسادخ رد  رصحنم  زین  عفانم  بلج  اهررض و  عفد  تّیفیک  اهتجاح و  رادقم  هب  ملع  ُمِیلَْعلا و 

407 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

407 ص :  هیآ 77 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(77  ) ِلِیبَّسلا ِءاوَس  ْنَع  اوُّلَض  َو  ًارِیثَک  اوُّلَضَأ  َو  ُْلبَق  ْنِم  اوُّلَض  ْدَق  ٍمْوَق  َءاوْهَأ  اوُِعبَّتَت  َو ال  ِّقَْحلا  َْریَغ  ْمُِکنیِد  ِیف  اُوْلغَت  ِباتِْکلا ال  َلْهَأ  ای  ُْلق 

407 ص :  همجرت ..... :

دندرک و هارمگ  زین  ار  يرایـسب  دندش و  هارمگ  هک  یموق  نآ  ياهـشهاوخ  یپ  زا  دینکن و  ّولغ  قحان ، هب  دوخ  نید  رد  باتک  لها  يا  وگب :
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. دیورن دنداتفا ، رود  تسار  هار  زا 

407 ص :  ریسفت ..... :

زا رتشیب  تسا  ع )  ) ناربمایپ هراب  رد  داقتعا  راتفگ و  نآ  دـینکن و  ّقح  زا  ریغ  يّولغ  ینعی  ِّقَْحلا  َْریَغ  ْمُِکنیِد  ِیف  اُوْلغَت  ِباتِْکلا ال  َلْهَأ  ای  ْلـُق 
. دوشیم قّقحم  نیعوبتم  اسؤر و  رد  ینعم  نیا  هک  ناربمایپ  هبترم  زا  رتشیب  ای  امش  مهف  هبترم 

هارمگ دناهدوب ، لاح  هتـشذگ و  ناراذـگتعدب  هک  يأر  رد  دادبتـسا  ببـس  هب  امـش  زا  لبق  ینعی  ُْلبَق  ْنِم  اوُّلَـض  ْدَـق  ٍمْوَق  َءاوْهَأ  اوُِعبَّتَت  َو ال 
. تسا دّلقم  ناوریپ  رد  ینعم  نیا  و  دندش ،

. دندناشک دوخ  لابند  هب  ار  مدرم  دوخ  يأر  اب  هک  دوب  نآ  ببس  هب  نآ  دندرک و  هارمگ  ار  يرایسب  ًارِیثَک و  اوُّلَضَأ  َو 
یلّوا هک  تسا  تهج  نآ  زا  رارکت  دـندش ، هارمگ  دـشابن ، نآ  رد  طیرفت  طارفا و  هک  يوتـسم  طسو و  هار  زا  ِلـِیبَّسلا و  ِءاوَس  ْنَع  اوُّلَـض  َو 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تّما  زا  هیانک  نیا  و  تسا ، یبلق  تیالو  ماـکحا  زا  یهارمگ  یمّود  تسا و  تّوبن  یبلاـق  ماـکحا  زا  یهارمگ 
. تسوا زا  يوریپ  و  ع )  ) ّیلع تیالو  زا  اهنآ  ندشمگ  وا و  لاوقا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ماکحا  زا  اهنآ  ندشمگ  رد  تسا 

407 ص :  هیآ 78 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(78  ) َنوُدَتْعَی اُوناک  َو  اْوَصَع  اِمب  َِکلذ  َمَیْرَم  ِْنبا  یَسیِع  َو  َدُواد  ِناِسل  یلَع  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنُِعل 

407 ص :  همجرت ..... :

ّقح مکح  زا  هدرک  ادـخ  مکح  یناـمرفان  هک  دـندش  هدرک  تنعل  تهج )  ) نآ زا  مـیرم  نـب  یـسیع  دواد و  ناـبز  هـب  لیئارـسا  ینب  نارفاـک 
. دندرک یشکرس 

408 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

408 ص :  ریسفت ..... :

ماما زا  عمجم  رد  و  تسا ، هتسشن  لیلعت  ياج  رد  تسا و  فانیتسا  َمَیْرَم  ِْنبا  یَـسیِع  َو  َدُواد  ِناِسل  یلَع  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنُِعل 
: تفگ سپ  دوب ، دواد  نامز  رد  اهنآ  زواجت  و  دندرک ، زواجت  ناشهبنـش  زور  رد  نوچ  درک  نعل  ار  هلیا »  » لها ع )  ) دواد اّما  تسا : ع )  ) رقاب

تروص هب  ار  اهنآ  ادـخ  سپ  رمک ، رود  رب  دـنبرمک  لثم  دـتفایم و  هناش  ود  يور  رب  هک  ییادر  لـثم  ناـشوپب  اـهنآ  هب  تنعل  ساـبل  ایادـخ 
هب نانآ  درک و  نعل  دـندش  رفاک  نآ  زا  دـعب  اهنآ  یلو  دـشیم ، لزان  اـهنآ  يارب  اذـغ  هک  ار  یناـسک  ع )  ) یـسیع اـّما  و  درک . خـسم  هنیزوب 

«. 1  » دنتشگ كوخ  تروص 
دـیرادن و اور  متـس  ملظ و  و  دـینکن ، ینامرفان  امـش  سپ  دوب ، نانآ  یـشکرس  ینامرفان و  تّلع  هب  نآ  َنوُدَـتْعَی و  اُوناک  َو  اْوَصَع  اِمب  َکـِلذ 

. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تّما  يا  دیونشب 

408 ص :  ات 80 ..... ] تایآ 79  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]
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هراشا

ْنَأ ْمُهُـسُْفنَأ  ْمَُهل  ْتَمَّدَـق  اـم  َْسِئَبل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنْوَّلَوَتَی  ْمُْهنِم  ًارِیثَـک  يَرت  ( 79  ) َنُولَعْفَی اُوناک  ام  َْسِئَبل  ُهُولَعَف  ٍرَکنُم  ْنَع  َنْوَهاـنَتَی  ـال  اُوناـک 
(80  ) َنوُِدلاخ ْمُه  ِباذَْعلا  ِیف  َو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َطِخَس 

408 ص :  همجرت ..... :

، تسا هتسیاشان  تشز و  دننکیم  هچنآ  ردقچ  دنتشادن و  رب  تسد  دوخ  تشز  راک  زا  هاگچیه  اهنآ 
زا دوخ  يارب  هک  ياهریخذ  دـننکیم و  یتسود  نارفاک  اب  هک  دـید  یهاوخ  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  زاب  دـننامیا  یعّدـم  باتک و  لها  هکنآ  اب  و 

. دوب دهاوخ  دیواج  باذع  خزود  رد  ار  اهنآ  و  تسا ، يدب  هریخذ  رایسب  هک  تسادخ  بضغ  نآ  دنتسرفیم و  شیپ 
__________________________________________________

ص 231. نایبلا 2 : عمجم  ح 4 - ص 492 / ناهربلا 1 : ریسفت  ص 74 - یفاّصلا 2 : ریسفت  ( 1)
409 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

409 ص :  ریسفت ..... :

یتقو هک  تسا  ع )  ) ّیلع زا  و  دنتسیایمنزاب . هکنیا  ای  دننکیمن  یهن  رگید  یضعب  زا  اهنآ  زا  یضعب  ینعی  ُهُولَعَف  ٍرَکنُم  ْنَع  َنْوَهانَتَی  اُوناک ال 
یلو درکیم  یهن  ار  وا  دیدیم  هانگ  باکترا  لاح  رد  ار  شردارب  يدرم  رگا  هک  دش  نینچنیا  دش  عقاو  لیئارـسا  ینب  رد  یهاتوک  ریـصقت و 

دنوادخ هکنیا  ات  دنماشایب  دننیـشنب و  دنروخب و  رگیدمه  اب  هک  تشادیمن  زاب  نآ  زا  ار  هدننک  یهن  راک  نیا  و  داتـسیایمن ، زاب  لمع  زا  وا 
ات اوُرَفَک ...  َنیِذَّلا  َنُِعل  دـیامرفیم : ّلج  ّزع و  يادـخ  هک  اجنآ  دـش  لزان  اهنآ  هراب  رد  نآرق  تخیمآ و  رگید  یـضعب  هب  ار  یـضعب  ياهلد 

. تیصعم لها  اب  ترشاعم  نتفرگ و  سنا  ّمذ  رب  دنکیم  تلالد  نیا  و  هیآ » رخآ 
تهج زا  رگید  ضعب  یـضعب ، هک  تسا  تهج  نآ  زا  يدـب  نیا  تسا و  دـب  رایـسب  دـنهدیم  ماجنا  هک  ار  هچنآ  َنُولَعْفَی و  اُوناـک  اـم  َْسِئَبل 

. دنتشادیمن زاب  دب  راک  زا  ار  اهنآ  هکنیا  ای  و  دندرکیمن ، یهن  ار  رگیدکی  ابلق  ای  العف و  راتفگ ،
هیلع هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  باطخ  و  تّما ، زا  هیانک  باتک و  لها  لاح  نایب  ای  تسا  تّما  لاح  نایب  ای  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنْوَّلَوَتَی  ْمُْهنِم  ًارِیثَک  يَرت 

. دنروآیم يور  نارفاک  هب  هک  ینیبیم  ار  نانآ  زا  يرایسب  هک  تسا  ّماع  ای  هلآ  و 
زا قیرط  نیا  زا  هک  ار  هچنآ  و  تسا ، دب  نارفاک  نتفرگ  تسود  ینعی  تسا  فوذحم  ّمذ  هب  صوصخم  لعف  ْمُهُـسُْفنَأ  ْمَُهل  ْتَمَّدَـق  ام  َْسِئَبل 

. تسا دب  رایسب  دنتسرفیم  دوخ  يارب  شیپ 
. تسا صوصخم  لعف  نامه  هکنیا  ای  ءاب ،»  » ای مال »  » ریدقت هب  تسا . نانآ  رب  ادخ  مشخ  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َطِخَس  ْنَأ 

تسود ار  رگمتـس  ناهاشداپ  تسا  ع )  ) رقاب ماما  زا  دوب ، دنهاوخ  دیواج  باذع  رد  نارفاک  اب  یتسود  ببـس  هب  َنوُِدلاخ  ْمُه  ِباذَْعلا  ِیف  َو 
«. 1  » دنسرب دوخ  يویند  عفانم  هب  ات  دنهدیم  تنیز  دننکیم و  دیجمت  ار  نانآ  سوه  يوه و  و  دنهدیم ، رارق  دوخ 

410 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

410 ص :  هیآ 81 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا
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(81  ) َنوُقِساف ْمُْهنِم  ًارِیثَک  َّنِکل  َو  َءاِیلْوَأ  ْمُهوُذَخَّتا  اَم  ِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َو  ِِّیبَّنلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  اُوناک  َْول  َو 

410 ص :  همجرت ..... :

دوخ تسود  ار  نارفاک  هّتبلا  دـندروآیم  نامیا  تسا  هدـش  لزان  وا  رب  هک  یباتک  ربمایپ و  ادـخ و  هب  دوهی  صوصخ  هب  باـتک  لـها  رگا  و 
(. دننکیم يرای  یتسود و  اهنآ  اب  هک   ) دنرادرکدب راکهبت و  اهنآ  زا  يرایسب  نکیل  دنتفرگیمن و 

410 ص :  ریسفت ..... :

ربمایپ ات  دشاب ، تّما  لاح  نایب  هکنیا  رب  انب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ینعی  رـضاح  ربمایپ  ادـخ و  هب  رگا  ِِّیبَّنلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  اُوناک  َْول  َو 
. تسا رتهب  لوا  هجو  تسا  درفم  ّیبن »  » ظفل نوچ  هّتبلا  دندروآیم . نامیا  دشاب ، باتک  لها  لاح  نایب  هکنیا  رب  انب  نانآ 

نامیا هدش ، لزان  ع )  ) ّیلع هراب  رد  هک  تسا  يزیچ  دوصقم  و  تسا ، هدش  لزان  هک  هچنآ  قلطم  ای  ع )  ) ّیلع هراب  رد  هچنآ  ِْهَیلِإ و  َلِْزنُأ  ام  َو 
. دنتشاد

ینیـشنمه و شاهمزال  راّفک  اب  یتسود  دـنرود  مه  زا  مه و  لباقم  رفک  اب  نامیا  نوچ  دـنتفرگیمن  تسود  ار  نارفاک  َءاِیلْوَأ  ْمُهوُذَـخَّتا  اَـم 
. تسا نانآ  اب  یهارمه 

. دنتسه جراخ  تسا  نامیا  زا  ترابع  هک  ّقح  زا  اهنآ  رثکا  نکیل  َنوُقِساف و  ْمُْهنِم  ًارِیثَک  َّنِکل  َو 
__________________________________________________

رطس 2 ص 232  نایبلا 2 : عمجم  ص 75 - یفاصلا 2 : ریسفت  ( 1)
411 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

متفه ءزج 

411 ص :  هیآ 82 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ْمُْهنِم َّنَِأب  َِکلذ  يراصَن  اَّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ًةَّدَوَم  ْمَُهبَْرقَأ  َّنَدِجََتل  َو  اوُکَرْشَأ  َنیِذَّلا  َو  َدوُهَْیلا  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ًةَوادَع  ِساَّنلا  َّدَشَأ  َّنَدِجََتل 
(82  ) َنوُِربْکَتْسَی ْمُهَّنَأ ال  َو  ًانابْهُر  َو  َنیِسیِِّسق 

411 ص :  همجرت ..... :

دنیوگ هک  دننانآ  نامیا  لها  اب  سک  همه  زا  رتتّبحم  اب  تفای و  یهاوخ  ار  ناکرشم  دوهی و  ناناملـسم  هب  تبـسن  مدرم  نیرتنمـشد  انامه 
ادخ مکح  رب  اهنآ  دنتـسه و  اسراپ  دنمـشناد و  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  ببـس  نیدـب  ناناملـسم  اب  يراصن  یتسود  نیا  میتسه . ینارـصن  ام 

. دننکیمن یشکندرگ  ّربکت و 

411 ص :  ریسفت ..... :

ببـس هب  دـندرکن  ترخآ  هب  هّجوت  هتفر و  ورف  اـیند  رد  نوچ  دوهی  اریز  اوُکَرْـشَأ  َنیِذَّلا  َو  َدوُهَْیلا  اوـُنَمآ  َنیِذَِّلل  ًةَوادَـع  ِساَّنلا  َّدَـشَأ  َّنَدِـجََتل 
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هب نینمؤم  نوچ  تسا ، هدـش  رود  نینمؤم  لاوحا  زا  ناشلاوحا  نآ ، ماـکحا  لادبتـسا  ناشتعیرـش و  ندـش  هنهک  ناـشربمایپ و  ناـمز  يرود 
زا توادع  و  دنامیمن . یقاب  هجو  چیه  هب  اهنآ  نیب  تّیخنس  تسناجم و  نیا  رب  انب  دندش ، سّبلتم  یعرـش  ماکحا  هب  دندرک و  هّجوت  ترخآ 

. ددرگیم یشان  تسناجم  زا  تّبحم  هکنانچ  دوشیم ، یشان  تسناجم  مدع 
كالم هک  دشاب  نیا  هب  حیرصت  هک  تسا  نیا  يارب  ریمـض  ياج  هب  اونمآ ) نیّذلا   ) رهاظ مسا  نتـشاذگ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ًةَّدَوَم  ْمَُهبَْرقَأ  َّنَدِجََتل  َو 

. تسا نامیا  طقف  نانیا  ّتبحم  نانآ و  توادع 
و دنتـسه ، ادخ  راصنا  اهنآ  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  تسا  قتـشم  ترـصن  زا  نوچ  مسا  نیا  اریز  يراصّنلا »  » دومرفن يراصَن  اَّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا 

هتفگ  نینچ  نیا  اذل  دندشیم ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ناوریپ  دندوب  ادخ  راصنا  نانآ  رگا 
412 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اب دـشاب  نّیدـتم  ع )  ) یـسیع نید  هب  هک  تسا  نیا  هب  یقیقح  تّینارـصن  هکنیا  يارب  ای  میناگدـننک  يرای  اـم  دـنتفگ : اـهنآ  هک  تسا ، هدـش 
عّیشت نتسب  دوخ  هب  دننام  دناهتسب  دوخب  ار  تّینارصن  هک  نانآ  زا  اهنآ ، زا  نتفرگ  نامیپ  و  وا ، نانیـشناج  اب  تعیب  لیبق  زا  دراد  هک  یطیارش 

. دنتسین هناگ  هدزاود  هّمئا  تماما  هب  لئاق  الصا  هک  یناسک  زا  نایعیش  رثکا  دروم  رد  تسا 
نیب رد  تّوبن  هک  دنتـسه  وا  دالوا  ناوریپ  زا  ای  بوقعی  نب  دوهی  نادـنزرف  اـهنآ  هک  دوشیم  دوهی  رب  قـالطا  تهج  نآ  زا  دوهی  مسا  اـّما  و 

. دناهدیورگ ع )  ) یسوم نید  هب  اقافتا  هچ  رگا  تساهنآ 
. دننکیم رما  یعرف  ماکحا  دیاقع و  زا  لیجنا  ماکحا  هب  ار  اهنآ  هک  یئاملع  ینعی  َنیِسیِِّسق  ْمُْهنِم  َّنَِأب  َِکلذ 

. دناهدش لوغشم  ترخآ  لیصحت  تدابع و  هب  هدرک و  كرت  ار  ایند  هک  ینادهاز  ینعی  ًانابْهُر  َو 
کی ره  يارب  تسا و  هدوب  یبلق  تابیذهت  تادابع و  یبلاق و  تادابع  تاسایس و  رب  لمتشم  نآلا  ات  ع )  ) مدآ نامز  زا  یتعیرش  ره  هک  نادب 

مه یناوریپ  دندرکیم و  نایب  ار  ماکحا  نآ  دوش ، ماکحا  نآ  هب  لّسوتم  تساوخیم  هک  سک  ره  يارب  هک  دناهدوب  ییاسؤر  لها و  اهنآ  زا 
. دندرکیم لمع  نآ  هب  هک  دنتشاد 

و مجع ، ّتلم  رد  دبره  دبوم و  و  يراصن ، ّتلم  رد  نابهر  رابحا و  دـننام  دراد ، یّـصاخ  مسا  یتّلم  ره  رد  ماکحا  نآ  زا  کی  ره  ياسؤر  و 
. مالسا تّلم  رد  ّیقت  ملاع و  ای  فراع ، ملاع و  ای  یفوص ، دهتجم و 

رما راتفگ  نابز  هب  هک  ناشئاملع  هدـشن و  هنهک  ناشماکحا  هدوبن و  رود  ناشربمایپ  نامز  هکنیا  هطـساو  هب  يراـصن  هک  تسا  نیا  دوصقم  و 
رد دوب ...  هدـشن  عطقنم  زونه  دـندومنیم  ترخآ  بلط  لاـح  ناـبز  هب  هک  ناـشیاهضاترم  و  دوب ، هدـشن  عطقنم  دـندرکیم  ترخآ  بلطب 

. دنتشاد تسود  ار  نینمؤم  ناشتسناجم  باب  زا  اهنآ  سپ  دنتفرگیم ، سنا  دندوب و  سنج  مه  نینمؤم  اب  نانیا  هجیتن 
413 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنزرویمن ّربکت  ّقح  تعاطا  زا  َنوُِربْکَتْسَی و  ْمُهَّنَأ ال  َو 

413 ص :  ات 85 ..... ] تایآ 83  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

اَنل ام  َو  ( 83  ) َنیِدِهاَّشلا َعَم  اْنُبتْکاَف  اَّنَمآ  انَّبَر  َنُولوُقَی  ِّقَْحلا  َنِم  اُوفَرَع  اَّمِم  ِْعمَّدـلا  َنِم  ُضیِفَت  ْمُهَُنیْعَأ  يَرت  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  َلِْزنُأ  ام  اوُعِمَـس  اذِإ  َو 
ُراْهنَْألا اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  اُولاق  اِمب  ُهَّللا  ُمَُهباـثَأَف  ( 84  ) َنیِِحلاَّصلا ِمْوَْقلا  َعَم  انُّبَر  انَلِخْدـُی  ْنَأ  ُعَمْطَن  َو  ِّقَْحلا  َنِم  انَءاج  ام  َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤن  ـال 

(85  ) َنِینِسْحُْملا ُءازَج  َِکلذ  َو  اهِیف  َنیِِدلاخ 

413 ص :  همجرت ..... :
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هب ام  اهلا  راب  دـنیوگ  هتخانـش  ارنآ  ّتیناّقح  اریز  دوشیم  يراج  اهنآ  هدـید  زا  گشا  دنونـشب  دـش  هداتـسرف  لوسر  هب  هک  ار  یتایآ  نوچ  و 
سیونب وا  قیدص  ناهاوگ  هرمز  رد  ار  ام  میدروآ  نامیا  نآرق  وا  ینامسآ  باتک  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  وت  لوسر 

دنادرگ لخاد  ناحلاص  هرمز  رد  ار  ام  تمایق  زور  هک  میراد  نآ  دیما  هک  یتروص  رد  میرواین  ّقح  باتک  ادخ و  هب  نامیا  ارچ  ام  دنیوگ  و 
یگدنز تشهب  نآ  رد  تسا و  يراج  اهرهن  شناتخرد  ریز  زا  هک  تسا ، یتشهب  نآ  داد و  اهنآ  هب  وکین  شاداپ  دـنتفگ  هچنآ  هب  ادـخ  سپ 

. تسا ناراکوکین  شاداپ  هنادواج  تمعن  نیا  تفای و  دنهاوخ  دیواج 

413 ص :  ریسفت ..... :

ارنآ دنتفاییم  هک  اج  ره  دندوب  ّقح  بلاط  نانآ  نوچ  ِّقَْحلا  َنِم  اُوفَرَع  اَّمِم  ِْعمَّدلا  َنِم  ُضیِفَت  ْمُهَُنیْعَأ  يَرت  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  َلِْزنُأ  ام  اوُعِمَس  اذِإ  َو 
میدروآ نامیا  تسا  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  هب  هک  هچنآ  هب  اَّنَمآ  انَّبَر  دنیوگیم  ّقح  هب  میلست  باب  زا  َنُولوُقَی  دنتخانـشیم .
تخانـش زا  دعب  هک  ار  ام  تسیچ  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤن  اَنل ال  ام  دنیوگیم : و »  » هد رارق  نآ  تقیقح  ناهاوگ  نادهاش و  زا  ار  ام  َنیِدِـهاَّشلا  َعَم  اْنُبتْکاَف 

ُعَمْطَن ام  هکنآ  لاح  و  و » . » میتفای ارنآ  میدوب و  قح  بلاط  ام  هک  یلاح  رد  ِّقَْحلا  َنِم  اـنَءاج  اـم  َو  میروآیمن ؟ ناـمیا  ادـخ  نآ  بلط  قح و 
اُولاق  اِمب  ُهَّللا  ُمَُهباثَأَف  َنیِِحلاَّصلا  ِمْوَْقلا  َعَم  انُّبَر  انَلِخُْدی  ْنَأ 

414 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
داد و شاداپ  دنتفگ  هچنآ  هب  تبـسن  دنوادخ  سپ  دنک  لخاد  ناحلاص  هورگ  اب  هارمه  شرـضحم  ای  شتـشهب  هب  ار  ام  ادخ  هک  میراد  عمط 

تـسا نابز  رارقا  ببـس  هب  نامیا  لامک  و  تسا ، ینابز  تدابع  نآ  اریز  تسا  هدوب  داقتعا  هب  نورقم  لاق  نابز  هب  ای  لاح  لاق و  نابز  هب  نآ 
. دهد ربخ  بلق  نورد و  زا  نآ  هک  یلاح  رد 

تسا و يراج  اهرهن  نآ  ریز  رد  هک  تسا  ییاهتـشهب  شاداپ  نآ  َنِینِـسْحُْملا و  ُءازَج  َِکلذ  َو  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج 
ماـگنه بلاـط  یبا  نب  رفعج  هک  یتـقو  رد  تسوا  هیرگ  یـشاجن و  هراـب  رد  هیآ  لوزن  هک  تسا  هدـش  لـقن  تسا . ناراـکوکین  شاداـپ  نآ 

. دناوخ وا  يارب  ار  نآرق  زا  یئاههیآ  هشبح  هب  شترجه 

414 ص :  ات 87 ..... ] تایآ 86  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َهَّللا َّنِإ  اوُدَـتْعَت  َو ال  ْمَُکل  ُهَّللا  َّلَحَأ  ام  ِتابِّیَط  اُومِّرَُحت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( 86  ) ِمیِحَْجلا ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو 
(87  ) َنیِدَتْعُْملا ُّبُِحی  ال 

414 ص :  همجرت ..... :

، دوب دنهاوخ  مّنهج  لها  ناشیا  دندرک  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هدیزرو  رفک  هک  نانآ  و 
تـسود ار  ناراکمتـس  ادخ  هک  دـینکم  متـس  دـینکن و  مارح  تسا ، هدرک  لالح  امـش  رب  ادـخ  هک  ار  ياهزیکاپ  ياهیندروخ  نامیا  لها  يا 

. درادن

414 ص :  ریسفت ..... :
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دـندروآ و نامیا  هک  نانآ  تسا : هتفگ  هک  اـیوگ  ینعم  راـبتعا  هب  تسا  فطع  ِمیِحَْجلا  ُباحْـصَأ  َکـِئلوُأ  اـِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو 
. دنخزود نارای  اهنآ  دندرک  بیذکت  ار  ام  تایآ  دندش و  رفاک  هک  نانآ  و  دناتشهب ، باحصا  نانآ  دندرک  قیدصت  ار  ام  تایآ 

ص: ج4 ، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  تساهتیآ . نیرتگرزب  زا  ع )  ) ّیلع هچ  تساهنآ ، زا  هیانک  ای  تسا  تّما  نیقفانم  لاح  ناـیب  يارب  هیآ  نیا 
415

لزان اهنآ  هراب  رد  هیآ  هک  دشاب  یناسک  هب  هیآ  رظن  هکنیا  رب  انب  دـیاهدروآ ، نامیا  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  هک  یناسک  يا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
رگم دوشیمن  یـسک  قیفر  هارمه و  ارادم  شمرن و  رد  ع )  ) ّیلع و  دوب ، نینمؤملا  ریما  ناشیکی  هک  دـندوب  رفن  هس  اهنآ  نوچ  تسا ، هدـش 

انب تسا  يوبن  ّماع  تعیب  دوصقم  ای  دشاب . وا  قیفر  قیرط  رد  دشاب و  هّللا  یلا  کلاس  لخاد و  شبلق  رد  نامیا  هک  دـشاب  شدوخ  لثم  هکنآ 
. نیملسم همه  يارب  تسا  ّماع  یهن  نوچ  تسا ، ّصاخ  لوزن  هچ  رگا  دشاب  میمعت  هب  رظن  هکنیا  رب 

ياههبترم ياراد  ناسنا  هک  نادـب  َنیِدَـتْعُْملا  ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  اوُدَـتْعَت  ـال  َو  ْمَُکل  ُهَّللا  َّلَـحَأ  اـم  ِتاـبِّیَط  دـینکن  مارح  ناـتدوخ  رب  اُومِّرَُحت  ـال 
يارب دوشیم  دراو  وا  رب  هک  یهلا  فیلاکت  و  دراد ، همادا  تیاـهنیب  اـت  نیا  تسا و  رگید  یـضعب  قوف  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  يدّدـعتم 
بتارم دّدـعتب  تسا  يدّدـعتم  قیداصم  فیلاکت  دروم  رد  هدراو  میهافم  يارب  یتسناد  اقباس  هکناـنچ  هکلب  تسین ، وا  زا  یـصوصخم  هبترم 

عیمج اهنآ  ّماع  میهافم  تهج  زا  تسا  هدـش  دراو  ظافلا  زا  رّهطم  تعیرـش  رد  هک  هچ  ره  سپ  تسا ، رگید  یـضعب  قوف  یـضعب  هک  ناسنا 
. دوشن مک  نآ  زا  قیداصم  زا  یقادصم  چیه  هک  يوحن  هب  تسا  دوصقم  ظافلا  نآ  قیداصم 

بـسح رب  و  تاّللحم ، زا  يرگید  عون  شایناویح  بتارم  بسح  رب  دراد و  یهلا  تاّللحم  عون  کی  دوخ  یتابن  هبترم  بسح  رب  ناـسنا  سپ 
. رگید عون  حور  بسح  رب  و  رگید ، عون  بلق  بسح  رب  و  رگید ، عون  هنیس 

. شسفن رب  ناسنا  میرحت  تسا  نینچمه  و  تسا ، هبترم  نامه  بسح  رب  ياهبترم  ره  رد  زین  یهلا  میرحت  و 
، یندـیماشآ یندروـخ ، لـیبق  زا  تسا  هتخاـس  حاـبم  ارنآ  دـنوادخ  هک  تـسا  يزیچ  نآ  یتاـبن  یناوـیح و  هـبترم  بـسح  رب  تـالّلحم  سپ 

حابم هنیـس  يارب  ارنآ  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  هنیـس  بسح  رب  و  اهیندرک . هاـگن  و  نکـسم ، و  حاـکن ، و  يراوس ، بوکرم  و  یندیـشوپ ،
يدارا و  لاعفا  لیبق  زا  هدرک 

416 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ارنآ دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  بلق  بسح  رب  يروص و  تافـشاکم  ابیز و  قالخا  شاعم و  داـعم و  هب  طوبرم  ياهریبدـت  یعرـش و  لاـمعا 
ریاـس رد  تسا  نینچمه  و  یّلک . يونعم  تادـهاشم  ّیندـل و  موـلع  یهلا و  تادراو  و  یبـلق ، لاـمعا  لـیبق  زا  تسا  هدرک  حاـبم  بلق  يارب 

. دربیم تّذل  هبترم  نامه  صوصخم  هکردم  ياوق  هک  تسا  يزیچنآ  ياهبترم  ره  رد  تالّلحم  نیا  زا  تابّیط  بتارم و 
ذخا وا  ياهتصخر  هزاجا و  هب  هک  دراد  تسود  یلاعت  يادـخ  و  تسا ، بّیط  رتنیئاپ  هبترم  حابم  هب  تبـسن  ياهبترم  ره  رد  حابم  قلطم  و 

هب ّرجنم  هک  يوحن  هب  شیاهتصخر  رد  زواجت  صرح و  زآ و  درادـن  تسود  و  دوش ، ذـخا  شتابجاو  هب  دراد  تسود  هک  روطناـمه  دوش 
نهپ ردق  نآ  ار  حابم  هک  وحن  نیدب  شدوب  حابم  نتشگ  مارح  بجوم  هک  يوحن  هب  ای  تسا ، عونمم  عرش  لصا  اب  هک  دوشب  مارح  هب  لاقتنا 

. دوش يراددوخ  شیاهتصخر  زا  درادن  تسود  ادخ  هکنانچ  میرذگب ، صیخرت  ّدح  زا  يور  هدایز  ببس  هب  هک  میریگب  ضیرع  و 
تلاسک هب  ای  ههبـش و  مسق و  هلیـسو  هب  و  دینکن ، عانتما  اهتصخر  زا  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دوشیم : نینچ  هیآ  ینعم  نیا  رب  انب 

ار اهنآ  دنوادخ  هک  ییاهزیچ  زا  دینکن  مارح  دوخ  رب  دنربیم  تّذل  نآ  زا  ياهّوق  هبترم و  ره  بسح  رب  هکردم  ياوق  هک  ار  هچنآ  دننام  نآ 
هدرب و تّذـل  هدرک  حابم  وا  يارب  هک  یئاهزیچ  زا  هک  دـنیبب  یلاح  رد  ار  شاهدـنب  دراد  تسود  دـنوادخ  اریز  هدـینادرگ ، حاـبم  امـش  يارب 

ياهتّذل زا  هک  وحن  نیدب  دینکن  يراددوخ  و  دربیم ، تّذل  ادـخ  اب  تاجانم  تادابع و  زا  دـنیبب  دراد  تسود  هکنانچ  دوشیم ، دـنمهرهب 
رارصا یلاع  هبترم  ياهتّذل  بلط  رب  هک  دنیبب  ار  شاهدنب  دراد  تسود  ادخ  اریز  دینک ، افتکا  نیئاپ  یناد و  هبترم  ياهتّذل  هب  یلاع  هبترم 

هب طقف  هدرک و  ضارعا  نیئاپ  هبترم  تاجانم  زا  هک  دنیبب  ار  شاهدنب  دراد  تسود  تلاح  نیا  رد  هکنانچ  دنکیم ،
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417 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
عنم ّدح  هب  حابم  رد  ای  تسا ، هدرک  عونمم  هک  هچنآ  هب  ادخ  تاحابم  زا  دینکن  زواجت  و  دنک ، افتکا  دراد  حیجرت  هک  هچنآ  ای  تاّیرورض و 
ریس دیاقع و  قالخا و  تاعاط و  لاعفا و  زا  تساهزیچ ، همه  رد  طارفا  طیرفت و  نیب  طّسوتم  لدتعم و  ّدح  هب  هراشا  هیآ  و  دیـسرب . رطخ  و 

. دریگب رارق  كولس  طیرفت  بذج و  طارفا  نیب  هک  تسا  نیا  دنکیم  هّللا  یلا  ریس  هک  یسک  زا  بولطم  هک  اریز  هّللا ، یلا 

417 ص :  هیآ 88 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(88  ) َنُونِمُْؤم ِِهب  ُْمْتنَأ  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ًابِّیَط  ًالالَح  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اُولُک  َو 

417 ص :  همجرت ..... :

. دیسرتب دیاهدیورگ ، وا  هب  هک  یئادخ  نآ  زا  دیروخب و  تسا ، هدرک  امش  يزور  ادخ  هک  ياهزیکاپ  لالح و  زیچ  ره  زا  و 

417 ص :  ریسفت ..... :

( زاجم  ) تصخر ّدح  زا  دیـسرتب و  ادخ  زا  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  دیروخب  تسا  هزیکاپ  لالح و  هچنآ  هبترم  ره  رد  ًابِّیَط  ًالالَح  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اُولُک  َو 
رد طیرفت  بذـج و  رد  طارفا   ) قباس هرقف  ود  قباطم  عنم ) تصخر و   ) هرقف ود  ره  دـیاب  اریز  دیـسرن ، عنم )  ) رظح هبترم  هب  دـینکن و  زواجت 

ادـتعا ای  میرحت و  دروم  رد  هکنیا  زا  ّمعا  دیـشاب  هتـسباو  يوقت  هب  ادـخ  ياهتصخر  میرحت  رد  زواـجت و  ادـتعا و  رد  اـی  دنـشاب ، كولس )
(. دشاب كولس  رد  طیرفت  بذج و  رد  طارفا  نیب  دیاب  کلاس  هّللا  یلا  ریس  ینعی   ) دشابیم

. تسا جییهت  يارب  فصو  نیا  هب  یلاعت  يادخ  فیصوت  َنُونِمُْؤم  ِِهب  ُْمْتنَأ  يِذَّلا 
هک هدـش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  ًابِّیَط  ًالالَح  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اُولُک  یلاعت  يادـخ  لوق  رد  نوعظم  نب  نامثع  لالب و  و  ع )  ) ّیلع تیاکح 

ام  يالوم  هراب  رد  هیآ  نیا 
418 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لالب دـباوخن و  ار  بش  هک  درک  دای  دـنگوس  سپ  ع )  ) نینمؤملا ریما  اّما  تسا . هدـش  لزان  نوعظم  نب  نامثع  لـالب و  و  ع )  ) نینمؤملا ریما 
نب نامثع  اّما  و  دـنکن ، تاجانم  شراگدرورپ  اب  درک  دای  دـنگوس  هک  تسا  هدـش  لقن  و  دـنکن ، راطفا  ادـبا  زور  رد  هک  درک  داـی  دـنگوس 

. دنکن حاکن  تقوچیه  هک  درک  دای  دنگوس  نوعظم 
هشیاع سپ  دوب ، یئابیز  نز  نامثع  نز  و  دش ، لخاد  هیشاع  رب  نامثع  نز  هک  تشذگ  هّیضق  نیا  زا  یتّدم  «، 1  » تسا هدش  هک  یلقن  قبط  و 

: تفگ
نم اب  مرـسمه  هک  دنگوس  ادخ  هب  سپ  منک ؟ شیارآ  یـسک  هچ  يارب  تفگ : يدرکن ؟ شیارآ  يدرک و  لیطعت  هک  منیبیم  تسا  هنوگچ 

هک یماگنه  تسا . هدـش  ایند  رد  دـهاز  و  هدیـشوپ ، سالپ  و  هدرک ، رایتخا  تیناـبهر  وا  اریز  تسا ، هدرکن  یکیدزن  نونکاـت  تقو  نـالف  زا 
زاـمن يادـن  دـش و  جراـخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  سپ  داد ، وا  هب  ار  ربـخ  نیا  هشیاـع  دـش  لـخاد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
يارب ار  تابّیط  یماوقا  هچ  يارب  تفگ : سپس  دروآ و  ياج  هب  ار  ادخ  يانث  دمح و  تفر و  ربنم  يالاب  دندش و  عمج  مدرم  داد و  تعامج 

نم زا  دنادرگب  يور  نم  تّنـس  زا  سک  ره  سپ  منکیم ، راطفا  زور  رد  و  منکیم ، حاکن  مباوخیم و  بش  نم  دننکیم !؟ مارح  ناشدوخ 
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. تسین
دنگوس تایآ  دنوادخ  سپ  بلطم ، نیا  رب  میدرک  دای  دنگوس  ام  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ  دندش و  دنلب  رفن  هس  نیا  سپ 

. دومرف لزان  دیآیم  هک  ار 
مـسق وغل  زیهرپ و  زواجت و  میرحت و  تبـسن  و  اهشنزرـس ، باتع و  هنوگنیا  لاثم  الّوا  هک  تسا  نیا  هدـش  دراو  هیـضق  نیا  هب  هک  یلاکـشا 

ول تسا و  یهارمگ  تعدب و  دـشاب  يأر  دادبتـسا  اب  رگا  لالح  میرحت  هک  دوب  نیا  هب  ملاع  ای  ع )  ) ّیلع ایناث  تسین . ع )  ) ّیلع ماقم  بسانم 
نآ رد  ادخ  ياضر  تسا و  حوجرم  هک  درک  تلالد  نآ  هب  ربخ  هکنانچ   ) دشاب رذن  هبش  رذن و  اب 

__________________________________________________

ص 79 یفاصلا 2 : ریسفت  ص 179 - یمقلا 1 : ریسفت  - 18 ص 494 / ناهربلا 1 : ریسفت  ( 1)
419 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسین ع )  ) ّیلع ماقم  بسانم  هجو  ود  ره  هک  تسا  روما  نیا  هب  لهاج  ای  و  تسا ) هدرک  مارح  شدوخ  رب  لاحنیا  اب  تسین و 
ُهَّللا َّلَحَأ  ام  ُمِّرَُحت  َِمل  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  شلوسر  قح  رد  هک  تسا  یلاعت  يادخ  لوق  لاکـشا  نیا  ضقن  رب  باوج 

ار تنانز  تیاضر  اـت  ینکیم  مارح  تسا  هداد  رارق  لـالح  وت  يارب  هک  ادـخ  ار  هچنآ  ارچ  ربماـیپ  يا  « ) 1  » َکِجاوْزَأ َتاضْرَم  یِغَْتبَت  َکـَل 
اب دناهدرک و  تعیب  تیالو  هب  ع )  ) ّیلع اب  هک  هّللا  یلا  نیکلاس  ترخآ و  نیبلاط  يارب  نآ ) دـح  ندوب  اور   ) هیـضق ّتیلح  باوج  و  ییوجب )

: دوش هتفگ  هک  تسا  نیا  دناهدومن ...  مامشتسا  كولس  لاح  رد  وا  هئشن  تاخفن  زا  دناهدش و  وا  وریپ  یتسار  قدص و  مدق 
نیب طّسوتم  لدتعم و  هک  ینعم  نیدـب  دـشاب  هدرک  عمج  ار  كولـس  بذـج و  هئـشن  نیب  هک  دوشیم  مامت  یتقو  شکولـس  هّللا  یلا  کلاس 

كولس يدرـس  ببـس  هب  دشاب  كولـس  هئـشن  رد  طقف  رگا  نوچ  دشاب ، هدوب  فرـص  بذج  طارفا  نیب  صلاخ و  ضحم و  كولـس  طیرفت 
هب دوشیم  یناف  شتاذ  تافص و  لاعفا و  زا  بذج  ترارح  اب  دشاب  بذج  هئشن  رد  طقف  رگا  و  دتسیایم ، ریـس  زا  دوشیم و  دماج  شعبط 

هچنآ نوچ  صقن  لامک  رد  تسا  صقاـن  یلو  تسا  یتحار  رد  هچ  رگا  ماـگنه  نیا  رد  وا  و  يربخ ، هن  دـنامیم و  يرثا  هن  وا  زا  هک  يوحن 
یتسه و لک  زا  ندش  ادـج  نآ  و  دـشابیم ، شمـشح  ناوریپ و  مدـخ و  نازابرـس و  اب  شراگدرورپ  دزن  نتـشگرب  تسا  بولطم  وا  زا  هک 

. تسوا تدحو  تهج  رد  باتش 
شکولس يدرس  تدورب و  كولس ، بذج و  رد  هک  دراد  نیا  هب  یگتسب  ددرگ ، لیمکت  شکولـس  دهاوخب  رگا  ادخ  يوس  هب  کلاس  سپ 

. دوش هتسکش  شبذج  ترارح  هلیسو  هب 
دنراد هک  يّداـضت  ببـس  هب  ود  نآ  هک  تهج  نآ  زا  تسا ، ناتـسمز  ناتـسبات و  دـننام  اـی  تسا  زور  بش و  دـننام  كولـس  بذـج و  سپ 

ار دیلاوم 
__________________________________________________

هیآ 1 (، 66  ) میرحت هروس  ( 1)
420 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

بذج هئـشن  رد  یتقو  کلاس  هک  نادب  یتسناد  ار  بلطم  نیا  هک  هاگنآ  دنقفاوتم . دنراد و  تفلا  اوعد  عزانت و  نیع  رد  و  دـننکیم ، تیبرت 
بوبحم هب  تمدـخ  زج  شرظن  رد  هک  يوحن  هب  دـهدیم  تسد  وا  هب  دـجو ، برط و  یتـسم و  دـشونب  یلیبـجنز  قوش  بارـش  زا  دـشاب و 
دریگیم میمـصت  سپ  دنیبیم ، شیالوم  دنیاشوخان  شدوخ و  رب  لابو  نیگنـس و  دشاب  تمدخ  نآ  یفانم  هک  يزیچ  ره  دیآیمن و  يزیچ 

دناهدرک نامگ  یـضعب  هکنانچ  هکنیا  هن  تسا  تعاط  لامک  زا  نآ  و  دنک ، كرت  ار  نآ  هب  لاغتـشا  هک  دـنکیم  مزع  دزادـنا و  رود  ار  نآ 
. دشاب تعاط  كرت 

دراد زاب  تمدخ  زا  ار  وا  هک  ار  يزیچ  ره  شدوخ  رب  هدش و  عقاو  هئشن  نآ  رد  شکولـس  لاح  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  هک  درادن  یعنام  سپ 
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دـشیمن قّقحم  هئـشن  ود  نیب  عمج  اب  زج  ّمات  لاـمک  لیـصحت  نوچ  و  تسا . هدادیم  تعاـط  هب  ار  تّیمها  لاـمک  اریز  دـشاب ، هدرک  مارح 
لّمکم و ترضح  نآ  نوچ  دینادرگرب ، كولس  هئشن  هب  ار  وا  درک و  باریس  يروفاک  كولس  بارش  زا  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم 

. دوب نارگید  و  ع )  ) ّیلع ّیبرم 
چیه و  دـتفیب . کلهم  ياههطرو  رد  هک  دوشیم  کیدزن  هن  رگ  دـشاب و  یخیـش  کلاس  يارب  دـیاب  امتح  دـناهتفگ  هک  تساـج  نیمه  زا  و 

. تسین یفخم  هک  تسا  تمدخ  رد  بیغرت  فطل و  یعون  اهنآ  رد  هکلب  تسین  ناتسود  رب  اهشنزرس  نیا  لاثما  رد  یصقن 
زا ار  وا  هک  يزیچ  ره  هک  دنیبیم  بذج  نیح  رد  وا  نکل  و  هئشن ، ود  ره  ببـس  هب  رگم  دوشیمن  لصاح  لامک  هک  تسنادیم  ع )  ) ّیلع و 

. دنکیم دای  شکرت  رب  دنگوس  دهدیم و  حیجرت  ار  نآ  كرت  اذل  تسا و  بوبحم  دنیاشوخان  نآ  دراد  زاب  تمدخ 
هّللا یّلـص  ترـضح  نآ  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  کیرـش  هّللا  یلا  نیکلاس  لیمکت  رد  نوچ  ع )  ) ّیلع دوشیم : هتفگ  هکنیا  اـی 

تلالد و  نأش  ياراد  وا  و  یتسه ،» ع )  ) یسوم هب  تبسن  نوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبسن  وت  : » دوب هدومرف  هلآ  هیلع و 
421 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تسا كولس  هئشن  بسح  رب  کلاس  لیمکت  شنأش  يوبن  هئشن  اب  دشرم  و  داشرا ، نأش  ياراد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  دوب و  یئامنهار 
. دشابیم ندرک  لماک  بذج  بسح  هب  شنأش  دشابیم  داشرا  نأش  يولو و  هئشن  اب  رگا  و 

ندوب لیلد »  » نأش دشاب ، شايوبن  هئشن  اب  رگا  تسا و  بذج  هئـشن  بسح  هب  ندرک  لیمکت  شنأش  شايولو  هئـشن  اب  زین  امنهار  لیلد و  و 
. دشابیم كولس  بسح  هب  لیمکت  وا 

هب تافتلا  هک  يروط  هب  دزومآیم  ار  تّیدوبع  قیرط  روضح و  بادآ  وا  هب  دـنکیم و  کیدزن  روضح  هب  ار  کلاس  شتیالو  اب  لـیلد  سپ 
دنکیم شکیدزن  كولـس  هب  دزاسیم و  رود  روضح  زا  ار  وا  شتّوبن  اب  دشرم  درادرب و  شهار  زا  ار  اهعنام  عیمج  دنکن و  دوبعم  ياوسام 

ریما اذل  دوب  نینچ  نوچ  و  دناقفاوتم ...  ّداضتم و  هئـشن  ود  دـننام  ناشراک  رد  لیلد  دـشرم و  ود ، ره  سپ  دـنکیم ، بیغرت  نآ  رد  ار  وا  و 
هک هنوگ  نیدب  درک  بیغرت  هئـشن  نآ  هب  ار  اهنآ  دنتـسه ، بذج  هئـشن  هدامآ  هک  دـید  ار  نوعظم ،) نب   ) نامثع لالب و  یتقو  ع )  ) نینمؤملا

لیمکت ار  ود  نآ  قوش  ات  دش  کیرـش  ود  نآ  اب  زین  دوخ  دننک و  كرت  دـناهتفرگ  سنا  نآ  هب  هک  ياهداتفا  اپ  شیپ  روآ و  تّذـل  ياهزیچ 
كولـس هب  اهنآ  نتـشگرب  هک  دـید  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  تشذـگ و  یتّدـم  نوچ  و  ددرگ ، لـماک  ماـمت و  ود  نآ  بذـج  اـت  دـنک 

و داد ، رارق  باتع  دروم  ار  اهنآ  شنزرـس  باتع و  نیرتفیطل  اب  دینادرگرب و  كولـس  هئـشن  هب  ار  اهنآ  تساهنآ  لاح  هب  رتعفان  رتقفاوم و 
میدرک و دای  دنگوس  ام  دنتفگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  تمالم  زا  دعب  اهنآ  نوچ  دیآیمن و  دراو  ع )  ) نینمؤملا ریما  رب  یـصقن  چـیه 

: هک دش  لزان  هیآ  نیا 

421 ص :  هیآ 89 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ْمُکِیلْهَأ َنوُمِعُْطت  ام  ِطَسْوَأ  ْنِم  َنیِکاسَم  ِةَرَـشَع  ُماعْطِإ  ُُهتَراَّفَکَف  َناْمیَْألا  ُُمتْدَّقَع  اِمب  ْمُکُذِـخاُؤی  ْنِکل  َو  ْمُِکناْمیَأ  ِیف  ِْوغَّللِاب  ُهَّللا  ُمُکُذِـخاُؤی  ال 
ْمَُکل ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَـک  ْمُکَناْمیَأ  اوُظَفْحا  َو  ُْمتْفَلَح  اذِإ  ْمُِکناْمیَأ  ُةَراَّفَک  َکـِلذ  ٍماَّیَأ  ِۀـَثالَث  ُمایِـصَف  ْدِـجَی  َْمل  ْنَمَف  ٍۀَـبَقَر  ُریِرَْحت  َْوأ  ْمُُهتَوْسِک  َْوأ 

(89  ) َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ِِهتایآ 
422 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

422 ص :  همجرت ..... :
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درک دهاوخ  هذخاؤم  دینک  دای  یبلق  هدیقع  يور  زا  هک  یمسق  نآ  هب  نکل  درک و  دهاوخن  هذخاؤم  ار  امـش  هدوهیب  وغل و  ياهمـسق  هب  ادخ 
ای دـیناشوپب  نانآ  رب  هماج  ای  دـیزاسیم  هدامآ  دوخ  لها  يارب  ابلاغ  هک  طّـسوتم  ماـعط  نآ  زا  تسا  ریقف  هدرب  نداد  ماـعط  مسق  نآ  هراّـفک 

يادا هب  دیاب  دینکیم و  دای  هک  یئاهدـنگوس  هراّفک  تسا  نیا  دریگب . هزور  زور  هس  درادـن  نآ  یئاناوت  سک  ره  دـینک و  دازآ  هدـنب  کی 
هب ار  وا  رکـش  هک  دیاش  دنکیم  نایب  نشور  امـش  يارب  هنوگ  نیدب  ار  دوخ  تایآ  ادـخ  دـیراد . هاگن  ار  دوخ  ياهدـنگوس  تمرح  هراّفک ،

. دیرآ ياج 

422 ص :  ریسفت ..... :

يارب تسا  ماوع  تداع  هکنانچ  یمـسق  نآ  دـنکیمن ، تساوخزاب  هدوهیب  ياهمـسق  هب  ار  امـش  ادـخ  ْمُِکناْمیَأ  ِیف  ِْوغَّللِاب  ُهَّللا  ُمُکُذِـخاُؤی  ال 
. دوشیم هدروآ  مالک  رد  دیکأت 

تسا و هلوصوم  ای  تسا ، ْمُِکناْمیَأ  ِیف  ِْوغَّللِاب  ادخ  لوق  قفاوم  نآ  تسا و  هّیردصم  متدقع ) امب  « ) ام  » َناْمیَْألا ُُمتْدَّقَع  اِمب  ْمُکُذِخاُؤی  ْنِکل  َو 
: تسا نیا  نآ  ینعم 

دنکیم هذخاؤم  ار  امش  دیتسکش  ار  دنگوس  رگا  اهنآ ، رب  ندروخ  دنگوس  تهج  زا  دیدرک  دای  مسق  ناشهراب  رد  هک  یئاهزیچ  نآ  هب  یلو 
. تسا مولعم  نوچ  هدش  فذح  دیتسکش ) ار  دنگوس  رگا  ( ) متثنح اذإ  )

. تسا هداد  رارق  مّحرت  باب  زا  یکدنا  هّراّفک  امش  يارب  هذخاؤم  عفر  يارب  دنوادخ  یلو 
. دربب نیب  زا  ای  دناشوپب  ار  شهانگ  هک  ياهراّفک  ینعی  ُُهتَراَّفَکَف 

ناصقن دـیدرک  ماعطا  دـناهلئاع  بحاص  هک  یئاهنآ  زا  ار  نیکـسم  هد  هاگ  ره  سپ  ْمُکِیلْهَأ  َنوُمِعُْطت  ام  ِطَـسْوَأ  ْنِم  َنیِکاـسَم  ِةَرَـشَع  ُماـعْطِإ 
. دیوشیم نم  تمحر  قّحتسم  تقونآ  دیاهدرک ، ناربج  ارم  مسا  میظعت 

ندناشوپ ای  ٍماَّیَأ  ِۀَثالَث  ُمایِصَف  ْدِجَی  َْمل  ْنَمَف  ٍۀَبَقَر  ُریِرَْحت  َْوأ  ْمُُهتَوْسِک  َْوأ 
423 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اریز دیرادب  هزور  زور  هس  دشاب  هتـشادن  زین  ار  اهنآ  تمیق  دیـشابن و  هدـنب  كاشوپ و  ماعط و  کلام  رگا  اّما  ندرک  دازآ  هدرب  کی  ای  اهنآ 
. درادیمن اور  ار  یتخس  دهاوخیم و  ار  یناسآ  امش  رب  دنوادخ 

. دیتسکش ار  مسق  هک  یتقو  نآ  هراّفک  تسا  نیا  ُْمتْفَلَح  اذِإ  ْمُِکناْمیَأ  ُةَراَّفَک  َِکلذ 
دینک و میظعت  ار  ادخ  مسا  هک  هنوگ  نیدـب  دـینکن  لذـب  يراک  ره  يارب  ارنآ  دـینک و  ظفح  ار  دوخ  ياهدـنگوس  سپ  ْمُکَناْمیَأ  اوُظَفْحا  َو 

. دیهدب هراّفک  دیتسکش  ار  دنگوس  ندرک  فالخ  اب  رگا  و  دینکن ، لمع  ارنآ  فالخ  دیدرک  دای  دنگوس  رگا 
. دنکیم نایب  امش  يارب  ار  شعیارش  دودح و  تایآ  دنوادخ  قیرط  نیدب  ِِهتایآ  ْمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک 

. دیرآ ياج  هب  ار  اهراک  ندرک  ناسآ  میلعت و  تمعن  رکش  امش  هک  دشاب  َنوُرُکْشَت  ْمُکَّلََعل 
بوخ راک  كرت  رب  ای  نآ  تسا و  نیمی  ّتین  دـصق و  اب  اـی  و  دوشیم ، هدـیمان  وغل  مسق  نآ  هک  تسا  مـالک  تادّـکؤم  زا  اـی  مسق  هکنادـب 

. تسا دب  راک  كرت  بوخ و  راک  ندروآ  اجب  نآ  هراّفک  هک  اریز  تسا  وغل  مه  نآ  هک  دب  راک  ندروآ  اجب  رب  ای  تسا 
دیابن ینعی  دوش  ظفح  نآ  ّقلعتم  رب  دیاب  هک  تسا  ياهدارا  مزع و  نآ  و  تسا ، دـب  راک  كرت  بوخ و  راک  نداد  ماجنا  يارب  مسق  هکنیا  ای 
مسق هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  سومغ  دنگوس  ای  و  دش . رکذ  هک  هچنآ  هب  دهدب  هراّفک  دیاب  تسکش  رگا  دوش و  تفلاخم  دنکـشب و  مسق 
ندرک دای  دـنگوس  اّما  و  تسا . شتآ  بجوم  هک  تسا  يدـنگوس  نآ  دریگب و  ّقحانب  ار  وا  ّقح  ای  دـنک  عنم  ار  یناملـسم  ّقح  ات  دـنک  دای 
تّمه مسق و  نیا  تهارک  نکل  تسا و  عورـشم  اـهتموصخ  عـطق  تهج  هب  دـنگوس  نآ  سپ  ّقـح . قاـقحا  اـی  لـطاب  ياـعّدا  عـفد  تهج 

424 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  زا  دنکن  دای  يدنگوس  نینچ  هکنیا  هب  ندرامگ 
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. دوشیم طابنتسا  رابخا 

424 ص :  ات 91 ..... ] تایآ 90  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ُناْطیَّشلا ُدیُِری  امَّنِإ  ( 90  ) َنوُِحلُْفت ْمُکَّلََعل  ُهُوِبنَتْجاَف  ِناْطیَّشلا  ِلَمَع  ْنِم  ٌسْجِر  ُمالْزَْألا  َو  ُباْصنَْألا  َو  ُرِْـسیَْملا  َو  ُرْمَْخلا  اَمَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی 
(91  ) َنوُهَْتنُم ُْمْتنَأ  ْلَهَف  ِةالَّصلا  ِنَع  َو  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنَع  ْمُکَّدُصَی  َو  ِرِْسیَْملا  َو  ِرْمَْخلا  ِیف  َءاضْغَْبلا  َو  َةَوادَْعلا  ُمُکَْنَیب  َِعقُوی  ْنَأ 

424 ص :  همجرت ..... :

ات دینک  يرود  نآ  زا  هّتبلا  تسا  ناطیـش  لمع  زا  دـیلپ و  اهنیا  همه  يدـنبورگ  ياهریت  یتسرپ و  تب  رامق و  بارـش و  انامه  نامیا  لها  يا 
. دیوش راگتسر 

ایآ سپ  دراد  زاب  زامن  ادخ و  رکذ  زا  ار  امش  دزیگنا و  رب  هنیک  توادع و  امـش  هنایم  رامق  بارـش و  هلیـسو  هب  هک  دراد  دصق  ناطیـش  انامه 
(. دیوشن التبم  ناطیش  هنتف  هب  ات  ( ؟ دیرادیم رب  تسد  نآ  زا  امش 

424 ص :  ریسفت ..... :

. دوشیم هتفگ  دوش ، يزاب  رامق  نآ  هلیسوب  هک  يزیچ  ره  هب  رسیم  ُرِْسیَْملا  َو  ُرْمَْخلا  اَمَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
(. هدئام هروس  زا  هیآ 3  ریسفت  لیذ  ، ) دش هداد  حرش  هروس  لّوا  رد  ود  ره  ُمالْزَْألا  َو  ُباْصنَْألا  َو 

. تسین اهلقع  دنیاشوخ  هک  تسا  يدیلپ  یعون  ٌسْجِر 
ناطیش لمع  زا  نآ و  رب  سجر  قالطا  و  رصح ، تادا  ببـس  هب  درک  دیکأت  ار  اهنآ  ندوب  مارح  َنوُِحلُْفت  ْمُکَّلََعل  ُهُوِبنَتْجاَف  ِناْطیَّشلا  ِلَمَع  ْنِم 

تسا و رامق ) بارـش و   ) رـسیم رمخ و  زا  یهن  اجنیا  رد  دوصقم  تسا و  دیکأت  دیفم  لعف ، زا  یهن  هب  تبـسن  هک  بانتجا  هب  رما  نآ و  ندوب 
زا سپ  هکنیا  و  درکن ، رکذ  يزیچ  رـسیم  رمخ و  زج  تیاغ  نایب  رد  اذل  تخاس . نورقم  مالزا  باصنا و  هب  ار  اهنآ  تمرح ، رد  هغلابم  يارب 

: دومرف سپ  دشابیم . ود  نآ  تمرح  رد  يرگید  هغلابم  رگنایب  درک  رکذ  تسا  ّبترتم  نآ  رب  هک  ياهدسفم  ود و  نآ  تیاغ  نآ 
تسایند . بسح  هب  ناطیش  نتخیگنا  رب  هنیک  توادع و  ِرِْسیَْملا  َو  ِرْمَْخلا  ِیف  َءاضْغَْبلا  َو  َةَوادَْعلا  ُمُکَْنَیب  َِعقُوی  ْنَأ  ُناْطیَّشلا  ُدیُِری  امَّنِإ 

425 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رکذ لـیبق  زا  رکذ  زا  دـعب  زاـمن  رکذ  تسا و  ترخآ  بسح  هب  زاـمن  ادـخ و  رکذ  زا  يریگولج  ِةـالَّصلا و  ِنَع  َو  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنَع  ْمُکَّدُـصَی  َو 
عنم رد  هکنیا  ات  تسا ، نید  نوتـس  دامع و  هک  دـننکیم  يزیچ  زا  يریگولج  رامق  رمخ و  هکنیا  هب  هراـشا  يارب  تسا  ّماـع  زا  دـعب  ّصاـخ 

. دشاب رتاسر 
رـسیم رمخ و  رد  فاصوا  دـسافم و  هکنآ  زا  سپ  ینعی  تساهنآ  هب  فطل  باب  زا  مکح  هن  ماهفتـسا  تروص  هب  رما  يادا  َنوُهَْتنُم  ُْمْتنَأ  ْلَهَف 

. دیشاب هدرک  لّمأت  تسرد  اهنآ  دسافم  رد  رگا  دینک ، يراددوخ  اهنآ  زا  امش  دوخ  هک  تسا  هتسیاش  درک  رکذ  ار 

425 ص :  ات 93 ..... ] تایآ 92  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا
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اوـُلِمَع َو  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  یَلَع  َْسَیل  ( 92  ) ُنِیبُْـملا ُغـالَْبلا  اَِـنلوُسَر  یلَع  اـمَّنَأ  اوُمَلْعاَـف  ُْمْتیَّلََوت  ْنِإَـف  اوُرَذْـحا  َو  َلوُسَّرلا  اوـُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوـُعیِطَأ  َو 
(93  ) َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو  اُونَسْحَأ  َو  اْوَقَّتا  َُّمث  اُونَمآ  َو  اْوَقَّتا  َُّمث  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َو  اْوَقَّتا  اَم  اذِإ  اوُمِعَط  امِیف  ٌحانُج  ِتاِحلاَّصلا 

425 ص :  همجرت ..... :

زج لوسر  رب  دینادب  سپ  دینادرگب  ادخ  تعاطا  زا  يور  هکنیا  زا  هک  دیسرتب  و  دینک ، تعاطا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ادخ و  و 
. دوب دهاوخن  یفیلکت  دنک  غالبا  ار  ادخ  مکح  اراکشآ  هب  هکنآ 

دـنرآ و ناـمیا  هتفرگ  هشیپ  يوقت  هاـگ  ره  دـندروخ  تـالوکأم  زا  هچنآ  رد  تسین  یکاـب  دـندش  راـکوکین  دـندروآ و  ناـمیا  هک  ناـنآ  رب 
راکزیهرپ زاب  دندرک ) شزغل  راب  رگید  رگا  و   ) دنروآ نامیا  دنوش و  راکزیهرپ  زاب  دنداتفا ) یهانگ  بیر و  هب  رگا  و   ) دـننک کین  ياهراک 

. درادیم تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  هک  دنوش  راکوکین  و 

425 ص :  ریسفت ..... :

، دیدش یهن  نآ  زا  ای  دـیدش  رما  نآ  هب  هک  يزیچ  ره  رد  ای  دـش  رکذ  هک  يزیچ  راهچ  زا  یهن  صوصخ  رد  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  َو 
تسا تیالو  هب  رما  رد  ای  تیالو  هب  رما  اهنآ  همه  تیاغ  همه و  زا  رتهدمع  یلک  روط  هب  و 
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. تساهتعاط همه  مزلتسم  اهتعاط و  همه  تیاغ  تیالو  رد  تعاطا  نوچ  اصوصخم 

. دیشاب رذح  رب  لوسر  ادخ و  اب  تفلاخم  تبوقع  زا  اوُرَذْحا و  َو 
. دیدینادرگ ور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ادخ و  زا  رگا  ُْمْتیَّلَوَت  ْنِإَف 

یلاح رد  دیآیمن  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  رب  یصقن  امش  ندنادرگ  ور  زا  هک  دینادب  سپ  ُنِیبُْملا  ُغالَْبلا  اَِنلوُسَر  یلَع  امَّنَأ  اوُمَلْعاَف 
. تسا هدرک  غیلبت  هدوب  نآ  غیلبت  هب  رومأم  هک  ار  هچنآ  وا  هک 

اُونَـسْحَأ َو  اْوَقَّتا  َُّمث  اُونَمآ  َو  اْوَقَّتا  َُّمث  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َو  اْوَقَّتا  اَم  اذِإ  اوُمِعَط  امِیف  ٌحانُج  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  َْسَیل 
ناوا زا  ناـسنا  يارب  هک  نادـب  تسا ، تعاـط  باـنتجا و  هب  رما  تّلع ) لـیلد و  رکذ   ) لـیلعت ماـقم  رد  اـههلمج  نیا  َنِینِـسْحُْملا  ُّبُِحی  ُهَّللا  َو 

یئاهیبوخ اهیدـب و  و  اههدارا ، و  لامعا ، وا  يارب  هئـشن  ره  بسح  رب  و  تسا ، یتأشن  تالّوحت و  تارّوطت و  ياراد  شبتارم  رخآ  ات  شزیمت 
. تسا

. تسا یلزانم  اهرفس و  لحارم و  تاماقم و  شتیاهنیب  بتارم  نیرخآ  ات  ادخ  يوس  هب  کلاس  يارب  و 
نیا و  تبقاع ،)  ) لآم رد  هچ  لاح و  رد  هچ  دوشیم  قـالطا  دراد  ررـض  ناـسنا  يارب  هک  يزیچ  ره  زا  يراددوخ  ظـفح و  رب  یهاـگ  يوقت 
. دبای قّقحت  ود  نآ  زا  دعب  نامیا و  مالسا و  اب  نامیا و  زا  لبق  مالسا و  زا  لبق  دناوتیم  ینعم  نیا  هب  يوقت  و  تسا ، يوقت  يوغل  يانعم 

مالـسا اب  دناوتیم  ینعم  نیا  هب  يوقت  ددرگیم ، قالطا  دـنادرگیم  رب  نامیا  زا  ار  ناسنا  هّجوت  هک  يزیچ  زا  يراددوخ  رب  يوقت  یهاگ  و 
دنک هّجوت  نامیا  هب  دناوتب  هک  دوشیمن  رّوصت  درواین  مالسا  هک  مادام  نوچ  دشاب ، مالسا  هبترم  رد  یلو  نامیا  اب  ای  دشاب و  نامیا  زا  لبق  و 

ینعم نیا  هب  يوقت  و  مینک . تبحـص  زیچ  نآ  زا  يراددوخ  هراب  رد  دنادرگرب و  نامیا  زا  ار  وا  يزیچ  دوش  رّوصت  هکنیا  ات  دبای  هار  نادب  و 
زا تسا  سفن  يراددوخ  زا  ترابع 
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هب هک  یهار  هب  ار  وا  دـنادرگرب و  دـناسریم  شتیاغ  هب  هک  یهار  زا  ار  وا  هک  يزیچ  رب  دوشیم  قالطا  یهاـگ  یعرـش و  ياـهتفلاخم  همه 
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اب يوقت  هکلب  تسا ، هدوبن  هار  رد  تروص  نیا  رد  اریز  دـشاب  نامیا  زا  لبق  دـناوتیمن  يوقت  ینعم  نیا  هب  و  دـنک ، لخاد  دـناسریم  مّنهج 
. دریذپیم قّقحت  قیرط  هب  ندیسر  نآ  هلیسو  هب  هک  دوشیم  قّقحم  یصوصخم  نامیا 

لـصاح ّماع  تعیب  اـب  هک  يزیچ  رب  دوشیم  قـالطا  یهاـگ  تسا و  ناـمیا  يوغل  ینعم  نآ  هک  دوشیم  ناـعذا  رب  قـالطا  یهاـگ  ناـمیا  و 
دوشیم و لصاح  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  هک  يزیچ  رب  دوشیم  قالطا  یهاگ  و  دوشیم ، هدـیمان  مالـسا  هک  تسا  ّماع  نامیا  نآ  دوشیم و 

. تسا یقیقح  نامیا  نآ 
يارب یلیصفت  قیقحت و  هرقب  هروس  لّوا  رد  و  تسا ، يدوهـش  نامیا  نآ  و  دراد ، نآ  هب  نیقی  هک  يزیچ  دوهـش  رب  دوشیم  قالطا  یهاگ  و 

. تشذگ نامیا 
نیا هب  لمع  داسف  و  دوش ، لخاد  یهلا  رمآ  رما  تحت  رد  هدش  جراخ  لمع  رد  شـسفن  رما  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  لمع  حالـص  يوقت و 

. دوش لخاد  شدوخ  سفن  رما  تحت  ناسنا  هک  تسا 
قلطم لـعف و  قلطم  رب  نینچمه  دوشیم ، قـالطا  يرهاـظ  ندـیماشآ  ندروخ و  رب  هک  روطناـمه  معط  و  تسا . هاـنگ  جرح و  ینعمب  حاـنج 

یّلک یئزج و  ياـهتفایرد  كاردا  و  تسا ، اـههّوق  نآ  ندروخ )  ) لـکا كّرحم  ياوق  لـعف  سپ  ددرگیم . قـالطا  یلک  یئزج و  كاردا 
هدـننک لمع  ياوق  يزاس  هدامآ  تهج  تسا و  نتـسناد  ملع و  هب  طوبرم  هک  هماـّلع  ياوق  تافّرـصت  نینچمه  و  تسا ، هکردـم  ياوق  لـکا 

. دشابیم اوق  نآ  لکا  تسا 
دب ار  يزیچ  و  دنک ، اضتقا  یناویح  ياوق  هک  ار  هچنآ  رگم  دنادیمن  بوخ  راک  ار  يزیچ  تسا  ناویح  هئـشن  شزیمت  لّوا  زا  ناسنا  هئـشن  و 

. دوشیمن رّوصت  يوغل  ياوقت  زج  هب  يوقت  ناسنا  يارب  هلحرم  نیا  رد  و  دشاب ، دنیاشوخان  ار  یناویح  ياوق  هکنیا  رگم  دنادیمن 
الامجا دسریم  یناوج ) زاغآ  غولب و  ّنس   ) هقهارم ماقم  هب  هک  هاگنآ 
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یهن زا  یهن  رما و  لوبق  دّعتسم  هک  يوحن  هب  دریگیم  ّقلعت  ینطاب  یهلا  عنام  کی  وا  هب  دوشیم و  لصاح  وا  يارب  یناسنا  ّرـش  ریخ و  زیمت 
هکنیا تهج  زا  نیرمت  باـب  زا  طـقف  دوـشیمن ، فـیلکت  وا  هب  دراد  هلحرم  نیا  رد  هـک  یفعـض  رطاـخ  يارب  یلو  دوـشیم ، يرـشب  هدـننک 

ریخ و زا  هک  يزیمت  رادـقم  هب  مود  لّوا و  ینعم  هب  يوقت  وا  يارب  ماقم  نیا  رد  و  دـهدیم ، ماجنا  ار  فیلاکت  دراد  ینطاب  رجاز  دادعتـسا و 
زا فیلکت  تشگ  يوق  وا  رد  یهلا  رجاز  دادعتـسا و  زیمت و  دیـسر و  فیلکت  ناوا  هب  هک  هاگنآ  سپ  تسا  رّوصت  لباق  دـهدیم  یناسنا  ّرش 

لـصاح مالـسا  وا  يارب  دهع  تعیب و  ببـس  هب  فیلکت  لوبق  اب  دریگیم و  ّقلعت  وا  هب  شنالوسر  اههدـننک و  راذـنا  هطـساو  هب  ادـخ  بناج 
نوچ دوشیمن ، رّوصت  وا  يارب  موس  ینعم  هب  يوقت  یلو  تسا ، رّوصتم  وا  دروـم  رد  مود  لّوا و  ینعم  هب  يوـقت  زین  اـجنیا  رد  هک  دوـشیم 
يارب هک  دـنکیم  هاگآ  ار  وا  دـنکیم و  فّلکم  یبلاق  فیلاکت  هب  ار  وا  یهلا  هدـننک  فیلکت  ماقم  نیا  رد  و  تسا ، هدیـسرن  قیرط  هب  زونه 

نوـمنهر یـسک  هب  ار  وا  یهلا  هدـننک  فـیلکت  نآ  تسه و  يرگید  فیلاـکت  قـیرط  نیا  بسح  هب  وا  يارب  تسه و  بیغ  هب  یهار  ناـسنا 
شدوخ یهلا  هدننک  فیلکت  هکنیا  ای  دراذگ ، وا  هدهع  هب  ار  يرگید  ياهفیلکت  حیرصت  ای  هراشا  باب  زا  دهد و  ناشن  ار  هار  هک  دوشیم 

. دهدیم ناشن  وا  هب  ار  هار 
یبلق تافیلکت  نامیپ  تعیب و  هب  فیلکت  درک و  لوبق  ار  وا  هکنیا  ات  تسج ، کّسمت  قیرط  بحاص  هب  دـش و  وا  راـی  قیفوت  هک  هاـگنآ  سپ 

. ددرگیم هّللا  یلا  کلاس  دوشیم و  موس  ینعم  هب  يوقت  هب  فصّتم  و  قیرط ، هب  کّسمتم  هدش و  ّصاخ  نامیا  هب  نمؤم  اجنیا  دومن 
. تسا ییاهانف  كرت و  زامن و  هزور و  ةوکز و  تاماقم و  لحارم و  شکولس  نیا  رد  وا  يارب  و 

. دنیبیم شسفن  زا  ار  شتافص  همه  كرت و  لعف و  لّوا  هبترم  رد  سپ 
تخادنا  رود  تسین ، وا  لام  هک  ار  یئاهزیچ  زا  یضعب  درک و  یّقرت  یتقو 
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. دنامیم یقاب  ّقح  لعف  هب  هدش ، یناف  شلعف  زا  تسین ، ادخ  هلیسو  هب  زج  ياهّوق  لوح و  چیه  هک  دید  نوچ  دنیبیم و  ادخ  زا  ار  لعف 
زا دـیدن ، ار  یتفـص  چـیه  شـسفن  زا  هک  يوحن  هب  تخادـنا  رود  تسین  وا  لام  هک  ار  رگید  ياهزیچ  یـضعب  درک و  یّقرت  هک  هاگنآ  سپ 
رد مه  ار  شدوخ  هک  يوحن  هب  تخادنا  رود  ار  زیچ  همه  درک و  یّقرت  هک  هاگنآ  سپ  دنامیم . یقاب  ادخ  تفص  هب  هتـشگ و  یناف  شتفص 

يارب كولـس  و  دنامیم ، یقاب  ادخ  ياقب  هب  انف  زا  دعب  دراذگب  یقاب  ار  وا  ادخ  رگا  ماقم  نیا  رد  و  دوشیم ، یناف  شتاذ  زا  دـیدن  نایم  نیا 
. ددرگیم ترثک  تدحو و  عمج و  قرف و  نیب  عماج  دوشیم و  لماک  مامت و  وا 

. دندیمان هعبرا  رافسا  ار  اهنآ  دناهداد و  رارق  هلحرم  راهچ  ار ، کلاس  رفس  ریس و  اهرفس ، هدمع  تاهّما و  بسح  هب  ماقم  یلاع  يافرع 
و دنمانیم ، ّقح  هب  قلخ  زا  رفس  ار  نآ  دنکیم و  ریس  قیرط  ریغ  رب  تسا و  مالـسا  رد  وا  ریـس  نآ  بلق و  دودح  هب  سفن  زا  ریـس  لّوا  رفس 
هس ياهانف  ریس  نیا  رد  و  تسا ، دشرم  خیش  یئامنهار  اب  قیرط و  رب  نامیا و  رد  وا  ریس  نآ  تسادخ و  يوس  هب  بلق  دودح  زا  وا  ریس  مود 

. دنمانیم ّقح  يوس  هب  ّقح  رد  ّقح  زا  رفس  ار  نآ  دوشیم و  لصاح  هناگ 
. دنمانیم ّقح  رد  ّقح  ببس  هب  رفس  ارنآ  تاذ و  هب  ساسحا  تاذ و  نودب  تسا  یهلا  بتارم  رد  يانف  زا  دعب  وا  ریس  موس  و 

هب رفـس  ارنآ  و  دوشیم ، لصاح  ادخ  هب  وا  ياقب  وا و  يرایـشه ) يرادیب و   ) وحـص زا  دعب  هک  تسا ، قلخ  رد  ّقح  ببـس  هب  وا  ریـس  مراهچ 
. دنمانیم قلخ  رد  ّقح  ببس 

لوـبق ار  يرهاـظ  توـعد  هدرک و  تعیب  يوـبن  ّماـع  تعیب  اـب  هک  یناـسک  تسا : نیا  هیآ  ینعم  مییوـگیم : یتـسناد  ار  بلاـطم  نیا  یتـقو 
هّجوت دشابیم  ناشیاهبلق  هک  نامیا  راید  هب  تسا  ناشیاههنیـس  هک  مالـسا  راید  زا  و  دـناهدروآ ، مالـسا  یبلاق  ماکحا  لوبق  اب  دـناهدرک و 

هک  ار  یلامعا  نآ  و  دناهدومن ،
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. تسین یکاب  دناهدرک ، لیصحت  هداد و  ماجنا  مولع  لاعفا و  زا  هچنآ  رد  یناسک  نینچ  رب  دناهدرک ، لمع  دناهتفرگ ، ناشمالسا  بحاص  زا 
دندرک و هشیپ  يوقت  نآ  رد  هک  یئاهنآ  : » دومرفن یلاعت  يادـخ  رگید  لّوا ، ینعم  هن  تسا  موس  مود و  ینعم  عرـش  ناسل  رد  يوقت  نوچ  و 

هّجوت هک  ییاهزیچ  زا  هک  دومن  یفن  طرـش  نیا  هب  ار  داریا  هانگ و  یلو  درک  افتکا  حلاص  لمع  نامیا و  هبترم  نآ  رد  هکلب  دـندروآ ، نامیا 
هک یعرـش  ياهتفلاخم  هنوگ  ره  زا  و  دـننک ، چوک  قیرط  هب  لوصو  مود و  رفـس  هب  و  دـنیامن ، يراگزیهرپ  دـنادرگیم  رب  نامیا  زا  ار  اهنآ 

. دننک يرود  درادیم ، زاب  هّجوت  نیا  زا  ار  اهنآ 
هتفرگ قیرط  بحاص  زا  هک  دنهد  ماجنا  حلاص  لمع  دنروآ و  نامیا  ینطاب  توعد  لوبق  يولو و  ّصاخ  تعیب  اب  هک  تسا  نیا  رگید  طرش 

. دنروایب يدوهش  نامیا  دنتشاد ، یبایغ  نامیا  هک  يزیچ  نآ  هب  دنزیهرپب و  ناشدوخ  هب  تافص  لاعفا و  نداد  تبسن  زا  سپس  دنشاب ،
رب تضایر  ناطیـش و  تدابع  ندوب و  ییادـخ  ود  زا  هقدـنز  عاونا  ریاس  داحلا و  داّحتا و  لولح و  هطرو  رد  کلاس  هک  تسا  ماقم  نیا  رد  و 

یهانتم و ریغ  بتارم  نآ  تحت  هک  تسا  یماقم  ماقم  نیا  هک  اریز  دتفایم ، هبّیط ، حاورا  هب  هثیبخ  حاورا  ندش  هبتشم  یهلا و  عیارش  فالخ 
. تسا ماقم  نیمه  زا  یشان  تسا ، هدش  شاف  لامعا  دئاقع و  زا  یگشیپردنلق  رد  هک  يزیچ  نیرتشیب  تسا و  روصحم  ریغ  ياههلاچ  هاچ و 
زا رذگ  زا  سپ  تسا . هدرکن  نایب  هدومن و  فذـح  ار  حـلاص  لمع  اذـل  دـنیبیمن  شدوخ  زا  ار  یلعف  تفـص و  هبترم  نیا  رد  کلاس  نوچ 

اهنآ يارب  يوقت  زا  دعب  ماقم  نیا  رد  تسا . یتاذ  يانف  ّمات و  يانف  نامه  نیا  هک  دنیامنیم  زیهرپ  زین  ناشدوخ  تاوذ  ندـید  زا  هلحرم  نیا 
. دوش رّوصت  نانآ  يارب  لمع  ای  نامیا  هک  دنامیمن  یقاب  یتاذ 

يارب  یتّیسفن  نّیعت و  تسین و  یتیاهن  رفس  نیا  رد  کلاس  ریس  يارب  و 
431 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

و دوشیم ، رداص  وا  زا  تاّیحطـش  زین  یلبق  ماقم  رد  هکنانچ  تسین  حیحـص  وا  ریغ  زا  هک  دوشیم  رهاـظ  یتاّیحطـش  وا  زا  تسین ، شدوجو 
. دنیبیمن يرثا  نیع و  زین  شدوخ  ریغ  يارب  دنیبیمن ، يرثا  نیع و  شدوخ  سفن  يارب  ماقم  نیا  رد  کلاس  هکنانچ 
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سپ دوشیم . یـشان  دوشیم  ّبترتم  نآ  رب  يدـساف  لامعا  لطاب و  دـئاقع  تسا و  عونمم  هک  یتدـحو  نآ  شقباس  ماقم  ماـقم و  نیا  زا  و 
نـسحم لاعفا  تافـص و  تاذ و  بسح  رب  دـش  ادـخ  ياقب  هب  یقاب  دومن و  لصاح  هقافا  شیانف  زا  دـش و  وا  لاح  لـماش  یهلا  تیاـنع  رگا 

تاذ هّللاب  ياقب  یتاذ و  يانف  زا  دعب  اریز  هتخادنا ، ار  ود  ره  لمع  نامیا و  هک  اُونَسْحَأ  َو  دومرف : يوقت  رکذ  زا  دعب  دنوادخ  اذل  و  دوشیم ،
شیاـنف زا  لـبق  هک  يرادـقم  هب  هئاـسا  يدـب و  هب  ندوب  بوشم  زا  نیا  زا  لـبق  یلو  دوشیم ، یقیقح  وا  ناـسحا  وکین و  شلعف  تفـص و  و 

یلع بوبحم  هن  تسا ، ضوغبم  شـسفن  هب  دوجو  تبـسن  رادـقم  هب  اـنف  زا  لـبق  زین  و  دوـبن ، یلاـخ  دـشیم  هداد  شـسفن  هب  دوـجو  تبـسن 
ياقب زا  دـعب  دوش و  مکح  ّتیـضوغبم  ّتیبوبحم و  هب  وا  رب  ات  تسین  وا  يارب  یتّیعوضوم  رگید  هّللاب  ياقب  زا  لبق  انف و  زا  دـعب  و  قـالطالا .

. َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو  دومرف : هیآ  رخآ  رد  اذل  و  ددرگیم ، قالطالا  یلع  بوبحم  هّللاب 

431 ص :  هیآ 94 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ٌباذَع ُهَلَف  َِکلذ  َدَْعب  يدَتْعا  ِنَمَف  ِْبیَْغلِاب  ُُهفاخَی  ْنَم  ُهَّللا  َمَْلعَِیل  ْمُکُحامِر  َو  ْمُکیِْدیَأ  ُُهلانَت  ِْدیَّصلا  َنِم  ٍءْیَِشب  ُهَّللا  ُمُکَّنَُوْلبََیل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
(94  ) ٌمِیلَأ

431 ص :  همجرت ..... :

ادخ زا  نطاب  رد  یسک  هچ  هک  دنادب  ات  دنیآ  امش  ياهریت  امش و  سرتسد  رد  هک  دیامزآیم  راکش  زا  يزیچ  هب  ار  امش  ادخ  نامیا  لها  يا 
كاندرد یباذع  ار  وا  دنک  زواجت  ادخ  دودح  زا  نیا ، زا  دعب  هک  ره  سپ  دنکیم ) راکـش  ار  راکـش  تمرح  هب  موکحم  دیـص  و   ) دسرتیم

. دوب دهاوخ 
432 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

432 ص :  ریسفت ..... :

. دیدروآ مالسا  يرهاظ  توعد  لوبق  اب  هک  یناسک  يا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
. دنکیم شیامزآ  دیص  تهج  زا  ار  امش  ناتمارحا  عقوم  رد  ْمُکُحامِر  َو  ْمُکیِْدیَأ  ُُهلانَت  ِْدیَّصلا  َنِم  ٍءْیَِشب  ُهَّللا  ُمُکَّنَُوْلبََیل 

: تسا هدش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  درک و  عمج  ار  دیص  اهنآ  فارطا  رب  دنوادخ  هک  تسا  هدش  لزان  هّیبیدح  هوزغ  رد  دناهتفگ  یـضعب 
. دیسر اهنآ  هب  کیدزن  ات  دش  روشحم  اهنآ  رب  دیص  اج  ره  رد 

و دنکیم ، كرت  نآ  زا  یهن  ضحم  هب  ار  دیـص  هکنیا  هب  دسرتیم و  ادخ  زا  نطاب  رد  یـسک  هچ  دنادب  ادخ  ات  ِْبیَْغلِاب  ُُهفاخَی  ْنَم  ُهَّللا  َمَْلعَِیل 
. تسا یناسآ  لهس و  راک  نیا 

یکاندرد باذع  وا  يارب  سپ  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  ُهَلَف  دیامن  زواجت  هدامآ  ار  دوخ  هک  یـسک  یهن  ناحتما و  زا  دـعب  ینعی  َِکلذ  َدـَْعب  يدَـتْعا  ِنَمَف 
. تسا

432 ص :  هیآ 95 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا
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َِغلاب ًایْدَـه  ْمُْکنِم  ٍلْدَـع  اَوذ  ِِهب  ُمُکْحَی  ِمَعَّنلا  َنِم  َلَتَق  ام  ُْلثِم  ٌءازَجَف  ًادِّمَعَتُم  ْمُْکنِم  ُهَلَتَق  ْنَم  َو  ٌمُرُح  ُْمْتنَأ  َو  َدـْیَّصلا  اُوُلتْقَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
ٍماِقْتنا وُذ  ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو  ُْهنِم  ُهَّللا  ُمِقَْتنَیَف  َداع  ْنَم  َو  َفَلَـس  اَّمَع  ُهَّللا  اَفَع  ِهِْرمَأ  َلابَو  َقوُذَِیل  ًامایِـص  َِکلذ  ُلْدَع  َْوأ  َنیِکاسَم  ُماعَط  ٌةَراَّفَک  َْوأ  ِۀَبْعَْکلا 

(95)

432 ص :  همجرت ..... :

هک یئاهتمعن  زا  ار  دیـص  نآ  لثم  هک  تسا  نآ  وا  يازج  تشک  ار  نآ  هتـسناد  سک  ره  دیـشکن و  ار  راکـش  مارحا  لاح  رد  نامیا  لها  يا 
ار نیکـسم  دنچ  ای  دـناسرب ، هبعک  هب  ینابرق )  ) يدـه ناونع  هب  ار  نآ  دـنک و  مکح  لداع  نمؤم  رفن  ود  نآ ، ندوب  لثم  هب  دزادرپب و  دراد ،
هب راب  رگید  هک  ره  یلو  تشذگ  رد  هتـشذگ  زا  ادخ  ار ، شتفلاخم  تبوقع  دـشچب  ات  دریگب  هزور  نآ  ضوع  هب  درادـن  رگا  ای  دـهد  ماعط 

. دیشک دناوت  ماقتنا  همه  زا  تسا و  ردتقم  ادخ  دشک . ماقتنا  يو  زا  ادخ  ددرگ  زاب  تفلاخم 
433 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

433 ص :  ریسفت ..... :

رگم نک  زیهرپ  ياهدنبنج  ره  نتـشک  زا  یتسب  مارحا  هاگ  ره  تسا  « 1 ( » ع  ) قداص ماما  زا  ٌمُرُح  ُْمْتنَأ  َو  َدـْیَّصلا  اُوُلتْقَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
عمج اـی  تسا  مرحم  ینعمب  مارح  عـمج  مرح »  » و تسا ، هقف  هـب  لوـکوم  بـلطم  لیـصفت  کـی و  ره  هـجو  رکذ  شوـم و  برقع و  یعفا و 
هجو ود  ره  و  تسا ، مرح  رد  لخاد  ینعم  هب  و  تسا ، هرمع  ای  ّجـح  هب  مرحم  ینعم  هب  میرح »  » عمج ای  ءار ، نوکـس  ءاح و  رـسک  هب  مرح » »

. تسا حیحص  انعم  اظفل و 
« لدـع اوذ   » زا دوصقم  هک  تسا  هدـمآ  يدایز  راـبخا  رد  ْمُْکنِم  ٍلْدَـع  اَوذ  ِِهب  ُمُکْحَی  ِمَعَّنلا  َنِم  َلَـتَق  اـم  ُلـْثِم  ٌءازَجَف  ًادِّمَعَتُم  ْمُْکنِم  ُهَلَتَق  ْنَم  َو 
زا تسا  یهابتـشا  دـناهتفگ  لدـع  اوذ  هکنیا  و  ماـما ، هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  لوـسر  زا  تـسا  یهلا  لدـع  نآ  تـسا و  تلادـع  بحاـص 
هب تسا  لدع  وذ  هملک  نیا  تسین  زیاج  سایق  یهلا  تعیرش  رد  نوچ  و  فلا ، نودب  تسا  لدع  وذ  نآ  باتک  حیحص  ظّفلت  ناگدنسیون و 
هب لئاق  دوبن  نینچ  رگا  ددـنبب  یّلک  هب  ار  سایق  باب  هکنیا  ات  تسا  یهلا  مکاـح  هب  ّصتخم  لدـع  بحاـص  ینعی  لدـع  وذ  درفم و  تروص 

. دنک کّسمت  هیآ  نیا  هب  شسایق  زاوج  رد  تسناوتیم  سایق ، زاوج 
. تسا هقف  هب  لوکوم  هبعک  هب  يده  ندیسر  ّتیفیک  ِۀَبْعَْکلا  َِغلاب  ًایْدَه 

. تسا هدش  هداد  لیصفت  هقف  رد  هکنانچ  ًامایِص  َِکلذ  ُلْدَع  َْوأ  َنیِکاسَم  ُماعَط  ٌةَراَّفَک  َْوأ 
. دنک ّسح  ار  مرح  تمرح  کته  ینیگنس  ینعی  ِهِْرمَأ  َلابَو  َقوُذَِیل 

. دشاب دیص  تمرح  هب  مکح  نامز  زا  لبق  هک  هچنآ  ینعی  َفَلَس  اَّمَع  ُهَّللا  اَفَع 
ع) « ) 2  » قداص ماما  زا  ٍماِقْتنا  ُوذ  ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو  ُْهنِم  ُهَّللا  ُمِقَْتنَیَف  َداع  ْنَم  َو 

__________________________________________________

ح 2 ص 363 / یفاکلا 4 : ص 87 - یفاصلا 2 : ریسفت  ( 1)
ح 7 ص 503 / ناهربلا 1 : ریسفت  ص 89 - یفاصلا 2 : ریسفت  ( 2)

434 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رگا دومرف : دشاب ؟ هتشک  ار  يرگید  دیـص  رگا  دش : هتفگ  تسا ، بجاو  وا  رب  هراّفک  دومرف : تسا ، هتـشک  ار  يدیـص  هک  یمرحم  رد  تسا 

هکیسک و   ) ُهَّللا ُمِقَْتنَیَف  َداع  ْنَم  َو  هدومرف : نآ  ّقح  رد  ادخ  هک  دوشیم  یناسک  زا  وا  و  درادن ، هراّفک  رگید  دشاب  هتشک  زین  ار  يرگید  دیص 
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. تسه زین  يرگید  رابخا  ینعم  نیا  هب  و  دریگیم ) ماقتنا  دنوادخ  دنک  زواجت  دح  نآ  زا 
اطخ تهج  زا  مود  راب  رگا  تسا و  بجاو  هراّفک  وا  رب  سپ  دـشکب  اـطخ  باـب  زا  ار  يدیـص  مرحم  رگا  هک  « 1  » تسا ع )  ) قداص ماـما  زا 

تـسا یناسک  زا  وا  سپ  دشکب  ادمع  مود  راب  رگا  و  دراد ، هراّفک  دشکب  ادـمع  رگا  یلو  دـشاب ، اطخ  رگا  دراد  هراّفک  هشیمه  سپ  دـشکب 
. درادن هراّفک  رگید  دریگیم و  ماقتنا  وا  زا  ادخ  هک 

. درذگیم تسا  مود  راب  زا  لبق  هک  لّوا  راب  زا  ادخ  ینعی  َفَلَس  اَّمَع  ُهَّللا  اَفَع  ینعم  نیا  رب  انب 

434 ص :  هیآ 96 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(96  ) َنوُرَشُْحت ِْهَیلِإ  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ًامُرُح  ُْمْتمُد  ام  ِّرَْبلا  ُْدیَص  ْمُْکیَلَع  َمِّرُح  َو  ِةَراَّیَّسِلل  َو  ْمَُکل  ًاعاتَم  ُهُماعَط  َو  ِرْحَْبلا  ُْدیَص  ْمَُکل  َّلِحُأ 

434 ص :  همجرت ..... :

مرحم هک  ینامز  ات  نابایب  دیص  دیوش و  دنمهرهب  نآ  هب  نایناوراک  امش و  ات  دیدرگ  لالح  اهیهام  عاونا  زا  نآ  ماعط  ایرد و  دیـص  امـش  رب 
. تسوا يوس  هب  امش  تشگزاب  هک  ییادخ  زا  دیسرتب  تسا و  مارح  دیتسه 

434 ص :  ریسفت ..... :

« هماعط  » رد ریمض  و  تسا ) لالح  ایرد  دیص   ) نآ ریغ  مارحا و  لاح  رد  قلطم  روط  هب  ِةَراَّیَّسِلل  َو  ْمَُکل  ًاعاتَم  ُهُماعَط  َو  ِرْحَْبلا  ُْدیَـص  ْمَُکل  َّلِحُأ 
. ددرگیم رب  رحب »  » هب ای  دیص »  » هب

ِْهَیلِإ يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ًامُرُح  ُْمْتمُد  ام  ِّرَْبلا  ُْدیَص  ْمُْکیَلَع  َمِّرُح  َو 
__________________________________________________

ح 4 ص 211 / راصبتسالا 2 : ح 211 - ص 372 / بیذهّتلا 5 : ص 89 - یفاصلا 2 : ریسفت  ( 1)
435 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تشگزاب رشح و  نوچ  دیسرتب  وا  زا  دنوادخ  یهن  رما و  تفلاخم  رد  سپ  تسا  مارح  امش  رب  مارحا  تلاح  رد  یکـشخ  دیـص  َنوُرَـشُْحت و 
. تسوا يوسب  امش 

435 ص :  هیآ 97 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ِضْرَْألا ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَِتل  َِکلذ  َِدئالَْقلا  َو  َيْدَْهلا  َو  َمارَْحلا  َرْهَّشلا  َو  ِساَّنِلل  ًاماِیق  َمارَْحلا  َْتیَْبلا  َۀَبْعَْکلا  ُهَّللا  َلَعَج 
(97  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنَأ  َو 

435 ص :  همجرت ..... :
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بجاو ناناملـسم  يایند  نید و  حلاصم  ظفح  مالـسا و  نامیا و  ینابهگن  يارب  ار  نآ  تمرح  داد و  رارق  مارحا  هناخ  ار  هبعک  هناخ  دنوادخ 
ات داد  رارق  هناشنیب ) رادهناشن و  ینابرق   ) ار دـئالق  يدـه و  زین  و  رازراک ) گـنج و  زا  شیاـسآ  يارب   ) داد تمرح  ار  مارح  هاـم  زین  درک و 

. تسا هاگآ  زیچ  همه  رب  ادخ  دنادیم و  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  ار  هچ  ره  دنوادخ  هک  دینادب 

435 ص :  ریسفت ..... :

میرح هک  مرح  لوخد  تقو  رد  ای  تیب  ترایز  يارب  مارحا  تقو  رد  یکـشخ  دیـص  يارب  تسا  لیلعت  لباقم  رد  فنأتـسم  هلمج  ُهَّللا  َلَـعَج 
. تسا دیرفآ » « » قلخ  » ینعم هب  ای  دنادرگرب  ّریص »  » ینعمب لعج »  » و تسا ، تیب 

. دنمانیم هبعک  بعک و  ار  هدیمخ  عبرم و  ره  برع  و  تسا ، بعکم  دننام  هک  دناهتفگ  هبعک  تهج  نآ  زا  ار  هبعک  َۀَبْعَْکلا 
نآ تمرح  کته  ندوب  مارح  تّلع  هب  تسا  هدش  فیصوت  مارحلا  تیب  هب  هکنیا  زا  تسا و  هبعک  زا  لدب  ای  تسا  مود  لوعفم  َمارَْحلا  َْتیَْبلا 

تسا مدرم  مایق  يارب  یمرح  نآ  تسا و  هتسج  هانپ  مرح  هب  هک  تسا  یسک  نداد  رارق  صاصق  دروم  ناشفارطا و  رد  دیص  ندرک  راکـش  اب 
ببس ار  هبعک  ینعی  تسا  لادتعا  ینعم  هب  ماق »  » زا لاح  ای  مود  لوعفم  ساّنلل ) امایق   ) و

436 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
شدوخ رما  درک و  مایق  شنأش  هب  نز  ینعی  ةأرملا » ماق   » زا ای  دندرگ ، دنمهرهب  مدرم  ات  داد  رارق  لدـتعم  ار  هبعک  ای  داد ، رارق  مدرم  لادـتعا 

يزیچ نآ  ینعم  هب  تسا  ماوق  ینعم  هب  ای  داد  رارق  هدـننک  تیافک  مدرم  يارب  ار  هبعک  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و  درک ، تیاـفک  ار 
داـعم و رد  مدرم  روما  همه  هاـگهیکت  ارنآ  دـنوادخ  ینعی  نآ  هاـگهیکت  راـک و  كـالم  ینعم  هب  اـی  تسا  راوتـسا  نآ  هب  مدرم  یگدـنز  هک 

. داد رارق  ناششاعم 
هام دوصقم  ای  بجر ، و  مّرحم ، و  هّجحلا ، يذ  و  هدعقلا ، يذ  تسا  راهچ  سنج  نآ  دارفا  مارح و  هام  سنج  ینعی  مارح  هام  َمارَْحلا  َرْهَّشلا  َو 

ای تسا ، مدرم  يارب  مایق  هکنیا  هب  دوش  ضرف  نآ  فیـصوت  هاوخ  تسا  ۀـبعک »  » رب فطع  نآ  و  دـشاب ، ّجـح  هاـم  هک  تسا  رظن  دروم  مارح 
. دوشن ضرف 

. تشذگ هروس  لّوا  رد  نآ  رکذ  و  دئالق ، دوخ  ای  دئالق  نابحاص  ینعی  َِدئالَْقلا  َو  َيْدَْهلا  َو 
بجوـم هک  ریغـص  ملاـع  رد  نآ  ماـقم  دوـشیم و  مدرم  لادـتعا  ببـس  ناـمه  هک  مارحلا  هّللا  تیب  بلق  هلزنم  هب  هبعک  نداد  رارق  هک  نادـب 

زین مارح  هام  زا  روظنم  دشابیم و  نشور  حـضاو و  تسا  هتـسباو  نآ  هب  نانآ  یگدـنز  نوتـس  راک و  كالم  ددرگیم و  نانآ  روما  تیافک 
دنناشنیب یضعب  رادناشن و  اراکـشآ و  یـضعب  هک  تسا  یناور  ياوق  دئالق » يده و   » زا روظنم  هدش و  عقاو  نآ  رد  بلق  هک  تسا  ياهنیس 

هدوب و حضاو  هک  تسا  مدرم  يارب  مایق  تهج  اهنیا  همه  هنیس ...  بلق و  هب  لوصو  ناگدننک  بلط  هنیس و  بحاص  بلق و  بحاص  ندوب  و 
. تسین نآ  رد  یئافخ  چیه 

. دش نآ  لیوأت  هب  هراشا  نارمع  لآ  هروس  رد  ًانِمآ  َناک  ُهَلَخَد  ْنَم  یلاعت : يادخ  لوق  رد  هروس و  لّوا  رد 
ره نآ  رد  و  تسا ، بلق  روهظ  هبعک  نآ  هک  دوشیم  رهاظ  میتفگ  البق  هک  هچنآ  زا  دـشاب  مدرم  يارب  ماـیق  اهگنـس  هبعک  زا  روظنم  هکنیا  و 

راجحا  هبعک  ياهرجات  نیا  رب  هوالع  تسا . يراج  دراد ، نایرج  بلق  رد  هک  يزیچ 
437 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

و دوشیم ، رپ  اجنآ  نیرئاز  جراخم  هقفن و  ياج  دنوشیم و  نمیا  اجنآ  هب  ناگدنهانپ  و  دـنروخیم ، يزور  اجنآ  نینکاس  دـنربیم و  دوس 
تساهنآ و نیب  رد  هبعک  هک  تسا  نیا  هب  نیمز  لها  همه  ياقب  و  دوشیم ، باجتـسم  شاعم  داعم و  تهج  اجنآ  رد  ناگدـننک  اـعد  ياـعد 

. تسا هدش  هراشا  نآ  هب  ربخ  رد  هکنانچ  دننکیم ، ترایز  ار  اجنآ  مدرم  زا  یضعب 
نآ رد  هک  هچ  ره  تسا و  هنیس  بحاص  رهظم  هنیـس و  رهظم  نآ  هک  تسا  تهج  نادب  تسا ، هدروآ  مدرم  يارب  مایق  ار  مارح  هام  هکنیا  اما 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1293 

http://www.ghaemiyeh.com


ندوب و  تسا ، داعم  شاعم و  تّمرم  هب  لاغتـشا  هام  و  لاـتق ، زا  تغارف  هاـم  مارح  هاـم  نآ  رب  هوـالع  دراد . ناـیرج  زین  نیا  رد  دراد  ناـیرج 
نیا رب  هوالع  دنتـسه ، نیمز  لها  تاکرب  ملع  نیبلاط  تسا و  ملع  نیبلاط  رهاظم  ود  نآ  هک  تسا  نیا  يارب  مدرم  يارب  مایق  دئالق  يدـه و 

. دنوشیم دنمهرهب  ناشتشوگ  ندروخ  اب  نآ  ناگدننک  هبه  دنربیم و  هرهب  نآ  تمیق  زا  اهینابرق  ناگدنشورف 
یحاون دشاب و  یلاخ  ایرد  یگشخ و  عفانم  همه  زا  اهتراجت و  بابـسا  اهتعارز و  زا  هک  دریگب  رارق  يرهـش  رد  هک  ياهبعک  ینعی  َِکلذ 
ياهدوس مدرم و  شّیعت  ببـس  یلاعت  يادـخ  ار  يرهـش  نینچ  لاح  نیع  رد  و  دـشاب ، یلاخ  تاراجت  تاعارز و  زا  زین  نآ  رود  کـیدزن و 

هلیـسو نیدب  ات  ینعی  تسا  اوُمَْلعَِتل  یلاعت : يادخ  لوق  نآ  ربخ  تسادتبم و  کلذ »  » ظفل و  تسا . هداد  رارق  اهنآ  هرظتنم  ریغ  عفانم  يویند و 
. دینادب

. دنادیم تسا ، يولع  ینامسآ  رود  بابسا  و  یناحور ، یبیغ  بابسا  زا  هچنآ  ادخ  هک  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ 
یلاخ رهش  نیا  لها  هنوگچ  دیدید  هکنآ  زا  سپ  امـش  اریز  تسا ، کیدزن  ّیـسح  یعیبط  بابـسا  لیبق  زا  هچنآ  دنادیم  ِضْرَْألا و  ِیف  ام  َو 

بابـسا و اـب  زج  ینعم  نیا  هک  دـیمهفیم  دـنربیم  یناوارف  ياـهدوس  تسا  عاـفتنا  يروهرهب و  لـباق  هـک  يزیچ  ره  زا  دـننکیم و  قازترا 
هکنیا فالخ  هب  دنرادن  لالقتسا  یعیبط  بابسا  دروم  نیا  رد  تسین و  رّسیم  یهلا  تادییأت 

438 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یهلا بابـسا  اب  اجنآ  لـها  يزور  هک  دوشیمن  مولعم  تروص  نیا  رد  هک  دریگ  رارق  تعارز  تراـجت و  ياراد  داـبآ و  ياهرهـش  رد  هبعک 

نآ هب  نّویرهد  نّویعیبـط و  ّسح و  باحـصا  هکناـنچ  تسا  یعیبـط  بابـسا  اـب  هک  دوـشیم  نیا  رب  داـقتعا  هکلب  یعیبـط ، بابـسا  اـی  تسا 
. دندقتعم

بابسا عیمج  هب  ملاع  یلاعت  يادخ  هک  دیمهفیم  تسین  رّسیم  یهلا  بابـسا  اب  زج  ناشیاهدوس  مدرم و  ياهیزور  هک  دیدیمهف  هک  هاگنآ  و 
و دراد ، تردق  بّبسم  نیا  يوس  هب  بابسا  هیجوت  رب  یلاعت  يادخ  هکنیا  تسا و  یلفـس  يولع و  ینامـسج و  یناحور و  رود و  کیدزن و 

: دومرفن
دیعب ببس  هک   ) ملع فالخ  رب  تسا  بیرق  ببس  بّبسم ، هب  تبـسن  تردق  اریز  درکن ، هدافتـسا  تردق  هملک  زا  ینعی  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَِتل 

«. 1  » دوشیم هدافتسا  ّببسم  لوصح  زا  تردق  هک  ایوگ  سپ  تسا ،)
يوس هب  بابسا  نیا  هیجوت  ینامسج و  ّیلج  و  یناحور ، یفخ  بابـسا  هب  دشاب  ملاع  هک  یـسک  اریز  ٌمِیلَع  ٍءْیَـش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنَأ  دینادب  ات  «و »
. صیصخت قالطا و  زا  سپ  تسا  میمعت  دیکأت و  نآ  و  دوشیم ، کچوک  گرزب و  زا  زیچ  ره  هب  ملاع  تسا  لوصحلا  دیعب  هک  بّبسم 

438 ص :  ات 99 ..... ] تایآ 98  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(99  ) َنوُُمتْکَت ام  َو  َنوُْدُبت  ام  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ُغالَْبلا  َّالِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  ( 98  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنَأ  َو  ِباقِْعلا  ُدیِدَش  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا 

438 ص :  همجرت ..... :

تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  ادخ  مه  تسا و  راوشد  تخس و  رایسب  ادخ  باقع  مه  هک  دینادب  مدرم  يا 
. دنادیم دیراد ، ناهنپ  ای  دیزاس  راکشآ  ار  هچ  ره  ادخ  تسین و  ياهفیظو  ادخ  ماکحا  ندناسر  زج  ناربمایپ  رب 

__________________________________________________

رکذ هب  یموزل  دشاب و  هتـشاد  تردق  دیاب  هک  تسا  یهیدب  اذل  دشابیم  تردق  ینعی  بیرق  ببـس  زا  هدافتـسا  شاهمزال  بّبـسم  نوچ  ( 1)
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هلأـسم نیا  هب  مدرم  یملع  هّجوـت  بلج  عـقاو  رد  هک  دریگیم  رارق  دـعب  هلحرم  رد  تردـق  نیا  هـب  نتـشاد  مـلع  هـک  یلاـح  رد  تـسین  نآ 
. دشابیم

439 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

439 ص :  ریسفت ..... :

و دنک ، بیغرت  هبوت  هب  ار  ع )  ) ّیلع زا  نیفرحنم  هک  درک  اضتقا  ماقم  درک  رکذ  يزیچ  ره  هب  تبـسن  ار  شملع  لومـش  هکنآ  زا  دـعب  اوُمَلْعا 
«1  » رئارـس رب  ادخ  عالّطا  باقع و  تّدش  ببـس  هب  ار  ع )  ) ّیلع زا  نیفرحنم  و  دـندرگ ، زاب  وا  يوس  هب  شتمحر  نارفغ و  لومـش  ببـس  هب 

دیدش ادخ  باقع  هک  دینادب  سپ  رئامض ، ناهن و  راکـشآ و  زا  تسا  هاگآ  يزیچ  رهب  ادخ  هک  دیتسناد  هک  لاح  دومرف  سپ  دناسرتب ، ناش 
. تسا

، دشاب هتـشاد  لد  هب  میتفگ  هک  هچنآ  فالخ  رب  ع )  ) ّیلع ّقح  رد  و  دنک ، یتسـس  ادـخ  تامرح  رد  هک  یـسک  يارب  ِباقِْعلا  ُدـیِدَش  َهَّللا  َّنَأ 
. تسا تبوقع  تخس  ادخ 

، رگا هدرک  تفلاخم  ع )  ) ّیلع اب  هک  ار  یسک  ياهشزغل  هدرک و  یتسس  تامرح  رد  هک  ار  یسک  ياهشزغل  ادخ  ٌمیِحَر و  ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنَأ  َو 
ار وا  دـنکیم و  لّـضفت  وا  رب  شتمحر  ببـس  هب  دـنوادخ  ددرگ ، زاـب  ع )  ) ّیلع يوـس  هـب  دـنک و  هبوـت  تـسا  هدرک  یتسـس  هـک  هـچنآ  زا 

. دشخبیم
: تسا هدش  هتفگ  هک  ایوگ  تسا  رّدقم  لاؤس  باوج  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام 

تمحر قاقحتسا  تعاط و  هب  راداو  ار  ام  دناوتیمن  لوسر  ایآ  هدش : هتفگ  ای  دنک ؟ عفد  ار  باقع  دناوتیمن  تسام  نیب  رد  هک  یلوسر  ایآ 
وا هدـهعب  شغیلبت  هک  هچنآ  و  تعاط ، رب  ندرک  راداو  هن  و  باقع ، زا  ظـفح  هن  غیلبت ، رگم  ُغـالَْبلا  اَّلِإ  تسین  لوسر  رب  دومرف : سپ  دـنکب ؟

. درک غالبا  ارنآ  نادهاش ، زا  رفن  رازه  داتفه  ابیرقت  روضح  رد  هک  دوب  تیالو  هک  نآ  ساسا  فرشا و  مظعا و  و  درک ، غیلبت  دوب 
همه دنوادخ  دینک  راکـشآ  هک  ار  هچنآ  وا  زا  ضارعا  و  ع )  ) ّیلع یتسود  و  تفلاخم ، تعاط و  زا  لاعفا ، و  لاوقا ، زا  َنوُْدُبت  ام  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو 

اهنآ هک  ناتسوفن  ياهیناهنپ  زا  هچنآ ، َنوُُمتْکَت  ام  َو  نینچمه  و  دنادیم ، ار 
__________________________________________________

زار ّتین ، هریرس : عمج  رئارس : ( 1)
440 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ناتلاعفا لاوقا و  زا  دنادیمن و  یـسک  ناتدوخ  زج  هک  ییاهمزع  اهتّین و  اههدیقع و  زا  و  دـینکیمن ، نآ  هب  ساسحا  دـینادیمن و  امـش  ار 
هک ار  هچنآ  سپ  دنادیم ، ادـخ  ار  همه  دـینکیم ... ، یفخم  ناتناتـسود  ریغ  زا  ار  اهنآ  ای  دـینکیم ، یفخم  رگید  ياهناسنا  زا  ار  اهنآ  هک 

ماجنا ای  دییوگب  نآ  فالخ  رب  هکنیا  زا  هتشاد  نایب  ع )  ) ّیلع ّقح  رد  ارنآ  ای  تسا ، هتفگ  امش  هب  ناتنید  رما  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 
. دیشیدنیب دیهد ،

440 ص :  ات 101 ..... ] تایآ 100  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

اُولَئْسَت اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( 100  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ِباْبلَْألا  ِیلوُأ  ای  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ِثِیبَْخلا  ُةَْرثَک  َکَبَجْعَأ  َْول  َو  ُبِّیَّطلا  َو  ُثِیبَْخلا  يِوَتْسَی  ُْلق ال 
(101  ) ٌمِیلَح ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  اْهنَع  ُهَّللا  اَفَع  ْمَُکل  َْدُبت  ُنآْرُْقلا  ُلَّزَُنی  َنیِح  اْهنَع  اُولَئْسَت  ْنِإ  َو  ْمُکْؤُسَت  ْمَُکل  َْدُبت  ْنِإ  َءایْشَأ  ْنَع 
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440 ص :  همجرت ..... :

يا سپ  دـنرآ . تفگـش  هب  ار  امـش  نادـیلپ  يرایـسب  ناهج  رد  دـنچ  ره  دوب  دـنهاوخن  ناسکی  كاپان  كاپ و  مدرم  زگره  ربماـیپ  يا  وگب 
. دیوش راگتسر  هک  دشاب  دیسرتب ، ادخ  زا  نادنمدرخ 

نآرق تاـیآ  لوزن  ماـگنه  هـب  ارنآ  شـسرپ  رگا  دـیآیم و  دـب  ار  امـش  ددرگ  شاـف  رگا  هـک  دیـسرپم  ییاـهزیچ  زا  زگره  ناـمیا  لـها  يا 
رابدرب هدنزرمآ و  ادخ  هک  تشذگرد  امـش  ياجیب  تالاؤس  باقع  زا  ادخ  دنکیم  نایب  دشاب  تحلـصم  هچنآ  امـش  يارب  نآرق  دیراذگاو 

. تسا

440 ص :  ریسفت ..... :

ياربک نیا  ینعی  دنتسین ، يواسم  زگره  كاپ  كاپان و  هک  ُبِّیَّطلا  َو  ُثِیبَْخلا  يِوَتْـسَی  تتّما ال  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  نیا  وگب  ُْلق 
ای ّبیط  هک  یتقو  رد  دـننک  تبغر  ّبیط  رد  دنـشاب و  رذـح  رب  ثیبخ  زا  و  دـشاب ، ناشدایب  هکنیا  ات  نک  يروآدای  اـهنآ  هب  ار  یهیدـب  یّلک 

: دیئوگب هک  بیترت  نیدب  ناسنا ...  ناویح و  فاصوا و  قالخا و  لامعا و  زا  دیایب  شیپ  ددرگ و  ضراع  اهنآ  رب  ثیبخ 
یبّیط  ره  تسا و  هورکم  دب و  یثیبخ  ره  تسا و  بّیط  ای  تسا  ثیبخ  نیا 

441 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یلع نانمـشد  تیـالو  و  ع )  ) ّیلع تیـالو  نآ  تسا و  دوصقم  ياهدـش  دـصق  ره  زا  نآ  هک  تسا  يزیچ  روظنم  و  تسا ، بوغرم  بوخ و 

. دنکیمن راکنا  یسک  ار  ع )  ) ّیلع ندوب  ّبیط  هک  اریز  تسا ، (ع )
نانآ هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يا  ینعی  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  باطخ  ادـخ و  بناج  زا  تسا  یمالک  َکَبَجْعَأ  َْول  َو 

نکمم دروآ . تفگـش  هب  ارت  اهدـیلپ  يدایز  ِثِیبَْخلا  ُةَْرثَک  رگا  اـی  درواـین و  تفگـش  هب  ار  وت  رگا  دنتـسین  ناـسکی  ّبیط  ثیبخ و  هک  وگب 
یناوارف و رگا  و  دنتـسین ، يواـسم  ود  نآ  هک  ناـنآ  هب  وگب  ینعی  تسا ، نّیعم  ریغ  هب  باـطخ  نیا  رب  اـنب  و  دـشاب ، لوـق  لوـعفم  ءزج  تسا 

یناوارف ياـضتقا  دراد  هبلغ  مدرم  رتشیب  دوجو  رد  هک  ثیبـخ  اـب  ّتیخنـس  هک  تسا  نیا  تهج  زا  دراد  او  یتفگـش  هب  ار  وت  ثیبـخ  يداـیز 
رارق بّیط  بناج  رد  تّلق  دشاب و  هتشادن  یناوریپ  هک  تسا  نیا  یضتقم  ّبیط  مدرم و  نیب  ّتیخنـس  مدع  دنکیم و  ار  نآ  يوریپ  ثیبخ و 

. دریگ
. دیوشن لفاغ  یکاپ  زا  دینکن و  هاگن  ترثک  هب  سپ  «ف »

. دیسرتب ادخ  زا  ثیبخ  ذاّختا  ّبیط و  كرت  رد  َهَّللا و  اوُقَّتاَف 
زا ار  ّبیط  دـنناوتیمن  امـش  ریغ  هک  امـش ، ریغ  هن  دـیریگیم  رارق  انتعا  دروم  هک  دـیتسه  بطاخم  امـش  درخ  نابحاص  زا  ِباـْبلَْألا  ِیلوُأ  اـی 

. دنوش ثیبخ  كرت  هب  باطخ  ّقحتسم  ات  دنهد  زیمت  ثیبخ 
لزان نآرق  هک  یتقو  سپ  دیسرپب  نآ  زا  دیهاوخیم  امتح  رگا  ینعی  ْمَُکل  َْدُبت  ْنِإ  َءایْـشَأ  ْنَع  اُولَئْـسَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  َنوُِحلُْفت . ْمُکَّلََعل 
لوسر هک  « 1  » تسا ع )  ) نینمؤملا ریما  زا  تسا  لیدبت  هب  ّقلعتم  ُنآْرُْقلا » ُلَّزَُنی  َنیِح   » ادخ لوق  سپ  مینکیم ، رهاظ  ار  نآ  امـش  رب  دوشیم 

: دومرف درک و  ینارنخس  ادخ 
ای تسا  بجاو  لاس  ره  رد  ایآ  هدرک ) تیاور  کلام  نب  ۀقارـس  : ) تفگ نصحم  نب  ۀـشاکع  سپ  هدرک ، بجاو  ار  ّجـح  امـش  رب  دـنوادخ 

رارکت راب  هس  ای  راب  ود  ار  شلاؤس  هکنیا  ات  دینادرگ  يور  وا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر 
__________________________________________________

ص 250 نایبلا 2 : عمجم  ص 91 - یفاّصلا 2 : ریسفت  ( 1)
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442 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رگا دنگوس  ادخ  هب  یلب ، میوگب : نم  هک  تسا  هدرک  نمیا  ار  وت  زیچ  هچ  وت ، رب  ياو  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هاگنآ  درک .

هک ار  هچنآ  سپ  دیدشیم ، رفاک  دیدرکیم ، كرت  رگا  دیهد و  ماجنا  دیتسناوتیمن  دـشیم  بجاو  رگا  و  دـشیم ، بجاو  یلب ، متفگیم 
كاله دوخ  دـهع  ناربماـیپ  رب  ناـشفالتخا  ناـشلاؤس و  ترثک  ببـس  هب  امـش  زا  شیپ  ناگتـشذگ  دـینک ، كرت  مه  امـش  مدرک  كرت  نم 
بانتجا نآ  زا  مدرک  یهن  يزیچ  زا  هاگ  ره  و  دیروایب ، ناتدوخ  ییاناوت  رادـقم  هب  نآ  زا  مدرک  رما  امـش  هب  ار  يزیچ  هاگ  ره  سپ  دـندش ،

. دینک
هب هک  يزیچ  رد  تسا  تّقد  لاؤس و  يدایز  دـنکیم ،» ناـتتحاران  دوش  رهاـظ  نشور و  رگا  هک  تسا ، یئاـهزیچ  زا  لاؤس   » زا دوصقم  سپ 

. دناهدش فّلکم  نآ 
، دنتفرگ تخس  دوخ  رب  دندش  نآ  حبذ  هب  رما  هک  ياهدام  واگ  زا  لاؤس  ترثک  ببـس  هب  لیئارـسا  ینب  هک  «، 1  » تسا هدـش  دراو  ربخ  رد  و 

. تفرگ تخس  اهنآ  رب  دنوادخ  سپ 
یـشیوخ هک  ناشوپب  ار  تاهراوشوگ  تفگ : هّیفـص  هب  دمآ و  ولج  رمع  تشذگرد  بّلطملا  دبع  رتخد  هّیفـص  دنزرف  نوچ  هک  هدش  تیاور 

، نّفعتم نز  دنزرف  يا  يدید  وت  نم  رد  ياهراوشوگ  الـصا  تفگ : هّیفـص  دناسریمن ، وت  هب  یعفن  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  وت 
هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  دومنیم ، تیاکـش  درکیم و  هیرگ  هک  یلاح  رد  دش  لخاد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رب  هّیفـص  نآ  زا  سپ 

هک یماوقا  تسا  هنوگچ  دومرف : ادخ  لوسر  دندش ، عمج  مدرم  دنوش ، رضاح  تعامج  زامن  يارب  هک  داد  رـس  ادن  دش و  جراخ  هلآ  هیلع و 
، درک مناوتیم  تعافش  ار  امش  ياههدش  جراخ  نید  زا  یتح  متسیاب  دومحم  ماقم  رد  رگا  نم  درادن ، يدوس  نم  یـشیوخ  دننکیم  نامگ 

يا تفگ : دمآ و  يدرم  سپ  مهدیم ، ربخ  وا  هب  هکنیا  رگم  تسیک  شردپ  دسرپیمن  نم  زا  یسک  زورما 
__________________________________________________

ح 405 ص 681 / نیلقثلا 1 : رون  ریسفت  ص 188 - یمقلا 1 : ریسفت  ح 1 - ص 506 / ناهربلا 1 : ریسفت  ص 91 - یفاّصلا 2 : ریسفت  ( 1)
443 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

يرگید سپ  دوشیم  هدناوخ  وت  ردپ  نآلا  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  یـسک  وت  ردپ  دومرف : تسیک ؟ نم  ردـپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
. دوشیم هدناوخ  ردپ  نآلا  هک  تسا  یسک  وت  ردپ  دومرف : ادخ ؟ لوسر  ای  تسیک  نم  ردپ  تفگ : دش و  دنلب 

لاؤس شردپ  زا  چیه  درادن  یعفن  نم  یشیوخ  دنکیم  نامگ  هک  یـسک  دنکیم  رکف  هچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپس 
یّلـص ادخ  لوسر  مشخ  ادخ و  بضغ  زا  مربیم  ادخ  هب  هانپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : دش و  دنلب  رمع  سپ  دـنکیمن ،

. دش لزان  هیآ  نیا  سپ  درذگب ، وت  زا  ادخ  رذگب  نم  زا  هلآ . هیلع و  هّللا 
رهاظ رگا  هک  دینکن  لاؤس  امـش  ياهبسن  دـننام  تسا ، هدیـشوپ  امـش  رب  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  یئاهزیچ  زا  تسا : نیا  هیآ  ینعم  نیا  رب  انب 

. دیوشیم تحاران  دوش 
قالخا ناسنا و  فیلاکت و  لیبق  زا  دوش  یتحاران  ببس  نآ  ندش  نشور  روهظ و  هک  يزیچ  ره  هب  تبـسن  داد  میمعت  ار  نآ  تسا  نکمم  و 

. نآ ریغ  هدننک و  لاؤس  فرط  زا  لامعا  فاصوا و  و 
. تسا هدرکن  نایب  امش  يارب  هدرک و  اهر  ار  ایشا  نآ  ادخ  هک  دینکن  لاؤس  ییایشا  زا  ینعی  تسا  ءایشا »  » رگید تفص  اْهنَع  ُهَّللا  اَفَع 

. تسا رابدرب  هدنزرمآ و  دنوادخ  ٌمِیلَح و  ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو 

443 ص :  ات 103 ..... ] تایآ 102  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا
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اوُرَفَک َنیِذَّلا  َّنِکل  َو  ٍماح  َو ال  ٍۀَلیِـصَو  ـال  َو  ٍۀَِـبئاس  ـال  َو  ٍةَریَِحب  ْنِم  ُهَّللا  َلَـعَج  اـم  ( 102  ) َنیِِرفاک اِهب  اوُحَبْـصَأ  َُّمث  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ٌمْوَق  اـَهلَأَس  ْدَـق 
(103  ) َنُولِقْعَی ْمُهُرَثْکَأ ال  َو  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع  َنوُرَتْفَی 

443 ص :  همجرت ..... :

. دندیدرگ رفاک  نادب  دش  نایب  ناشیا  رب  هک  هاگنآ  دندیسرپ . روما  نآ  زا  امش  زا  لبق  یموق 
متفه هّچب  - 3 دنزاس ، نانعلا  قلطم  زدن ، هب  رتش  - 2 دننک ، دازآ  هتفاکش  شوگ  ار  رتش  ینعی 1 -  ) ماح هبئاس و  هلیصو و  هریحب و  يارب  ادخ 

نیا لعج  رد  نارفاک  نکل  دومرفن و  رّرقم  یمکح  دنوشن ) راوس  دیازب  مکـش  هد  هک  ار  يرتش  - 4 دننک ، اهتب  رذن  دشاب  رن  هک  ار  دنفـسوگ 
. دندنبیمن راکب  ار  درخ  نانآ  رتشیب  هکنآ  هچ  دنتسب  غورد  ادخ  رب  ماکحا 

444 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

444 ص :  ریسفت ..... :

تهج زا  ای  سپس  تسا  دب  امش  يارب  هک  تسا  ییاهزیچ  هچ  دندیسرپ  امش  زا  لبق  یموق  َنیِِرفاک  اِهب  اوُحَبْـصَأ  َُّمث  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ٌمْوَق  اَهلَأَس  ْدَق 
. دندیزرو رفک  دوخ  ناربمایپ  هب  تبسن  روما  نیا  هطساوب  هکنیا  ای  دندش و  رفاک  دندرکن  لوبق  دنتسناد و  دب  ار  روما  نآ  هکنیا 

. تسا هدومنن  تنس  هدرکن و  عیرشت  دنوادخ  ارنآ  هک  ناشدودرم  ياهّتنس  رد  راّفک  لاح  نایب  يارب  تسا  فانیتسا  ُهَّللا  َلَعَج  ام 
دیئازیم ات  ود  مکـش  کی  رد  رتش  هاـگ  ره  ّتیلهاـج  لـها  هک  « 1  » تسا ع )  ) قداص ماما  زا  ٍماح  ـال  َو  ٍۀَلیِـصَو  ـال  َو  ٍۀَِـبئاس  ـال  َو  ٍةَریَِحب  ْنِم 

دندادیم و رارق  هبئاس  ارنآ  دیئازیم  مکش  هد  رگا  و  دنتـسنادیمن ، لالح  ارنآ  تشوگ  حبذ و  تسا و  هدش  لصو  ینعی  هلیـصو  دنتفگیم :
. دنتسنادیمن لالح  ارنآ  الصا  هک  تسا  رن  رتش  ماح »  » و دنتسنادیمن ، لالح  ارنآ  ندروخ  ندش و  راوس 

نادرم ناـنز و  دـندرکیم و  رحن  ارنآ  دوـب  رّکذـم  مجنپ  مکـش  رگا  دـشاب ، هدـیئاز  مکـش  جـنپ  هک  تسا  يرتـش  هریحب  هک  هدـش  تیاور  و 
کی چیه  هک  دومرف  لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  سپ  دشیم . مارح  اهنز  رب  دنتفاکشیم و  ار  شـشوگ  دوب  ّثنؤم  یمجنپ  رگا  دندروخیم و 

. تسا هدش  رکذ  زین  ینعم  نیا  زا  ریغ  هیآ  نیا  ریسفت  رد  و  تسا ، هدرکن  مارح  دنوادخ  ار  اهنآ  زا 
. دنهدیم وا  هب  ار  میرحت  تبسن  هکنیا  هب  دندنبیم  غورد  ادخ  رب  نارفاک  نکیل  َبِذَْکلا و  ِهَّللا  یَلَع  َنوُرَتْفَی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِکل  َو 

نیا هک  دـنوش  هّبنتم  ات  دـننکیمن  لّـقعت  ار  شریغ  ارتفا و  داـسف و  تّحـص و  زا  يزیچ  نیدـّلقم  ناوریپ و  هکنیا  ینعی  َنُولِقْعَی  ـال  ْمُهُرَثْکَأ  َو 
. دننک دیلقت  اهنآ  زا  دیابن  سپ  تسادخرب ، يارتفا 

__________________________________________________

ح 1 ص 148 / رابخالا : نیاغم  ح 1 - ص 506 / ناهربلا 1 : ریسفت  ص 95 - یفاّصلا 2 : ریسفت  ( 1)
445 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

445 ص :  ات 105 ..... ] تایآ 104  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َنوُدَـتْهَی َو ال  ًاْئیَـش  َنوُمَْلعَی  ْمُهُؤابآ ال  َناک  َْول  َو  َأ  انَءابآ  ِْهیَلَع  انْدَـجَو  ام  اُنبْـسَح  اُولاق  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  َو  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  یلِإ  اَْولاـعَت  ْمَُهل  َلـِیق  اذِإ  َو 
(105  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ًاعیِمَج  ْمُکُعِجْرَم  ِهَّللا  َیلِإ  ُْمْتیَدَتْها  اَذِإ  َّلَض  ْنَم  ْمُکُّرُضَی  ْمُکَسُْفنَأ ال  ْمُْکیَلَع  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( 104)
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445 ص :  همجرت ..... :

نآ رب  ار  دوخ  ناردپ  هک  ینید  نآ  دنتفگ : دینک  يوریپ  وا  لوسر  روتـسد  زا  داتـسرف و  ادخ  هک  یباتک  مکح  زا  دـش  هتفگ  اهنآ  هب  نوچ  و 
؟ دننک يوریپ  زاب  دنشاب  هتفاین  هار  ّقح  هب  هدوب و  یلهاج  مدرم  اهنآ  هک  یتروص  رد  دوخ  ناردپ  زا  دیاب  ایآ  تسا  تیافک  ار  ام  میتفای 

امش هب  اهنآ  رفک  زا  ینایز  دیـشاب  تیاده  هارب  امـش  دنوش و  هارمگ  ملاع  همه  رگا  دیراد و  هاگن  مکحم  ار  دوخ  نامیا  امـش  نامیا  لها  يا 
ناتلامعا شاداپ  هب  دزاسیم و  هاگآ  دـیاهدرک  هچنادـب  تماـیق  رد  ار  امـش  همه  تسادـخ و  يوس  هب  قلخ  همه  تشگزاـب  دیـسر  دـهاوخن 

دناسریم

445 ص :  ریسفت ..... :

دیئایب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ادـخ و  باتک  يوس  هب  هک  دوش  هتفگ  اهنآ  هب  نوچ  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  َو  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  یلِإ  اَْولاعَت  ْمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو 
. دینکن زواجت  عرش  دودح  زا  و 

: دنتفگ لّقعت  نودب  دندرک ، دیلقت  ار  نامه  و  هدرک ، افتکا  دندوب  هدرک  تداع  نآ  هب  هک  هچنآ  هب  هکنیا  باب  زا  اُولاق 
نداد تبـسن  و  دنرادن ، ناشناردپ  لعف  زج  لیلد  ینعی  تسا . یفاک  ام  يارب  میتفای  ار  نامناردپ  هک  هنوگنامه  انَءابآ  ِْهیَلَع  انْدَـجَو  ام  اُنبْـسَح 

. دشابیم ناشئاملع  هب  نداد  تبسن  زا  رتاوسر  ناشناردپ  هب 
دیریگب ینعی  اومزلا »  » ینعمب تسا  لعف  مسا  مکیلع »  » ْمُکَسُْفنَأ ْمُْکیَلَع  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  َنوُدَتْهَی  َو ال  ًاْئیَش  َنوُمَْلعَی  ْمُهُؤابآ ال  َناک  َْول  َو  َأ 

مزلم  و 
446 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ياهـسفن هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و  مکـسفنا »  » ربخ تسا و  فرظ  مکیلع »  » تروص نیا  رد  هک  هدش  هدناوخ  زین  عفر  هب  مکـسفنا » ، » دـیوش
دوخ حالـصا  زا  لبق  ریغ  هب  لاغتـشا  اریز  دـیناسرن ، ناتدوخ  ریغ  هب  دـیاهدرکن  حالـصا  ار  دوخ  ياهسفن  هک  مادام  دـیریگب و  ار  ناـتدوخ 

سفن تاـملظ  تقونآ  دوـشیم و  داـسف  ماکحتـسا  ببـس  تسا و  هدـش  هتفرگ  ریغ  زا  هک  ددرگیم  يرگید  داـسف  ببـس  تسا و  تهاـفس 
. دوشیم مکارتم  مکحتسم و 

عّلطم شدسافم  ضارما و  رب  هک  دنک  بلط  ار  یـسک  هک  تسا  هتـسیاش  تسالتبم  ضرم  داسف و  هب  شدوخ  سفن  رد  ناسنا  هک  مادام  سپ 
. دنک هجلاعم  ار  شضارما  دنک و  حالصا  ار  شداسف  نآ  اب  هک  دزومایب  يزیچ  وا  زا  دیاب  تفای  ار  وا  هاگ  ره  سپ  دشاب ،

دوخ سفن  حالـصا  زا  دراد و  زاـب  دزاـس  لوغـشم  شدوخ  سفن  هب  ار  يو  هک  يزیچ  ره  زا  ار  دوخ  تسا  هتـسیاش  تفرگ  داـی  ار  نآ  یتقو 
. دتسیان زاب  تسا ، یقاب  نآ  رد  داسف  هک  مادام 

تـسد هب  هک  اـهنآ  ینعی  اونمآ »  » تروـص نیا  رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبـن  اـی  دـیاهدش  تیادـه  وا  تسد  هب  هک  صخـش  نآ  و 
. دوشیم ع )  ) ّیلع تسد  هب  ندرک  تعیب  ینعم  هب  هک  تسا  ّیلو  ای  دندرک ، تعیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 

. دوشیم ّماع  زین  اونمآ »  » تروص نیا  رد  هک  دشاب  ّیلو  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  زا  ّمعا  تسا  لمتحم  و 
ع)  ) ّیلع هب  نامیا  هک  یـسک  يارب  ینعم  نیا   ) تسا یـسفن  بحاص  ره  تّیـسفن  تقیقح و  بحاـص  ره  تقیقح  تیـالو  هک  یتسناد  یتقو 

نیرتنیئاپ هکنیا  اب  شّیلو  توکلم  هک  دـنیبیم  تروص  نیا  رد  وا  اریز  دوشیم  رهاـظ  دـشاب  هدـش  دوخ  ّیلو  توکلم  هب  لـصّتم  و  هدروآ ،
یئوگب هکنیا  هب  دوشیم ، ناسآ  وت  يارب  هیآ  ریـسفت  تسا )...  تیـالو  نآ  رهظم  وا  هکنیا  تسوا و  سفن  وا و  تقیقح  تسا  تیـالو  هبترم 

هدننک  تعیب  ّماع  تعیب  رد  نوچ  دیروایب ، نامیا  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  ینعی  اونمآ »  » و ناتماما : داب  امش  رب 
447 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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، دوشیمن رّسیم  وا  يارب  شماما  دزن  رد  روضح  دوشن  شبلق  هّجوتم  هک  مادام  تسین و  بلق  هب  لصّتم  اریز  دوشیمن ، شسفن  بلق و  هّجوتم 
لصاح يورخا  يویند و  تاریخ  عیمج  هک  تسا  تمزالم  اب  و  دوشیمن ، تمزالم  هب  رومأم  دشابن  نکمم  وا  يارب  روضح  نیا  هک  مادام  و 

. دمآ مزال  نانآ  رب  همه  زا  ضارعا  دندش و  رما  تمزالم  نآ  هب  اذل  دوشیم ،
ادخ لوسر  زا  هیآ  نیا  زا  هبلغت  ابأ  هک  تسا  هدش  تیاور  عمجم  رد  دراد ، هراشا  ینعم  نیمه  هب  تسا  هدش  « 1  » تیاور عمجم  رد  هک  هچنآ 

ياهدرک و رایتخا  ار  ایند  هک  يدید  هاگ  ره  سپ  دییامن ، يراددوخ  رکنم  زا  دینک و  لمع  فورعم  هب  دومرف : ادخ  لوسر  سپ  دومن ، لاؤس 
داب وت  رب  يدید ، ار  دوخ  يأر  زا  ندـمآ  شوخ  يدنـسپ و  دوخ  باجعا و  و  ياهدومن ، يوریپ  سفن  ياوه  زا  تعاطا و  لخب  كاسما و  زا 

یّکـش و  تسا ، یناحور  ياهتبـسن  هکلب  تسین  يروص  ياهتبـسن  تیـصوصخ  نیا  زا  دارم  اریز  تسفن ، ياهیگژیو  تیـصوصخ و  هب 
. تسا ّصاوخ  نیا  نیرتصاخ  زا  شماما  هک  تسین 

یناـیز ررـض و  امـش  هب  دـندش ، هارمگ  هک  یناـسک  یهارمگ  دـیتفای  تیادـه  امـش  هک  یماـگنه  ینعی  ُْمْتیَدَـتْها  اَذِإ  َّلَـض  ْنَـم  ْمُکُّرُـضَی  ـال 
دیراد و اهنآ  اب  هک  یتّیخنس  تهج  هب  دناسریم  ررض  امش  هب  هدش  هارمگ  هک  یسک  یهارمگ  دیوشن  تیاده  رگا  سکعلاب )  ) دناسریمن و

. دینکیم سابتقا  اهنآ  زا  هک  يداسف 
هاگآ دیدادیم  ماجنا  هک  هچنآ  هب  تبسن  ار  امش  وا  تسادخ و  يوس  هب  امش  تشگزاب  َنُولَمْعَت  ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ًاعیِمَج  ْمُکُعِجْرَم  ِهَّللا  َیلِإ 
نانآ ياهيدب  هب  دشاب و  مدرم  بقارم  سک  ره  و  تسازج ، شاداپ و  ياراد  دـشاب  شـسفن  ای  شاما  مزالم  سک  ره  سپ  تخاس  دـهاوخ 

. دوشیم تباث  وا  يارب  نآ  يازجدنکب  رظن 
__________________________________________________

ص 18 و 19. هعیرشلا : حابصم  ح  ص 507 / ناهربلا 1 : ریسفت  نایبلا 2 ص 254 - عمجم  ص 94 - یفاصلا 2 : ریسفت  ( 1)
448 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

448 ص :  هیآ 106 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ِیف ُْمْتبَرَض  ُْمْتنَأ  ْنِإ  ْمُکِْریَغ  ْنِم  ِنارَخآ  َْوأ  ْمُْکنِم  ٍلْدَع  اَوذ  ِناْنثا  ِۀَّیِـصَْولا  َنیِح  ُتْوَْملا  ُمُکَدَحَأ  َرَـضَح  اذِإ  ْمُِکْنَیب  ُةَداهَـش  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
ُُمتْکَن َو ال  یبُْرق  اذ  َناک  َْول  َو  ًانَمَث  ِِهب  يِرَتْشَن  ُْمْتبَتْرا ال  ِنِإ  ِهَّللاـِب  ِنامِـسُْقیَف  ِةـالَّصلا  ِدـَْعب  ْنِم  اـمُهَنوُِسبَْحت  ِتْوَْملا  ُۀَبیِـصُم  ْمُْکَتباـصَأَف  ِضْرَأـْلا 

(106  ) َنیِِمثْآلا َنَِمل  ًاذِإ  اَّنِإ  ِهَّللا  َةَداهَش 

448 ص :  همجرت ..... :

ریغ زا  ای  دنـشاب  ناتدوخ  زا  هچ  دـیریگ  هاوگ  لداع  دـهاش  ود  تّیـصو  يارب  دـسر  ارف  گرم  ماگنه  ار  امـش  زا  یکی  نوچ  نامیا  لـها  يا 
ار اهنآ  زامن  زا  دعب  ات  دیـشاب  نامگ  دب  اهنآ  زا  رگا  دیراد  هاگن  ار  دـهاش  ود  نآ  دـسر  گرم  تبیـصم  امـش  هب  رفـس  رد  رگا  هک  ناتدوخ ،

ناشیوخ دروم  رد  تداهش  هچ  رگا  میشورفب  يزیچ  ربارب  رد  ار  یـسک  قح  میتسین  رـضاح  میهدیم ) تداهـش  ّقح  هب   ) ام هک  دیهد  دنگوس 
. دوب میهاوخ  ناراکهانگ  زا  هّتبلا  تروص  نیا  رد  هک  درک  میهاوخن  نامتک  ادخ  يارب  ار  دوخ  یهاوگ  و  دشاب . ام  دوخ 

448 ص :  ریسفت ..... :
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. تسا مالسا  ماکحا  زا  دیآیم  هک  یمکح  نوچ  دنشابیم  دندروآ  مالسا  ینعی  اوملسا  ینعم  هب  اونمآ  اجنیا  رد  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
. دیهدیم ماجنا  هک  یتداهش  لّمحت  تهج  زا  ینعی  ْمُِکْنَیب  ُةَداهَش 

. ناناملسم امش  زا  لداع  ْمُْکنِم  ٍلْدَع  اَوذ  رفن  ود  تداهش  دیسر  ارف  ناتگرم  رگا  ِناْنثا  ِۀَّیِصَْولا  َنیِح  ُتْوَْملا  ُمُکَدَحَأ  َرَضَح  اذِإ 
(. تسا يرورض   ) باتک لها  زا  ای  ناتدوخ  ریغ  زا  ای  ْمُکِْریَغ  ْنِم  ِنارَخآ  َْوأ 

تداهش لّمحتم  هک  ار  یسک  دش و  کیدزن  امش  لجا  ِتْوَْملا و  ُۀَبیِصُم  ْمُْکَتباصَأَف  دیدرک ، رفـس  نیمز  رد  رگا  ِضْرَْألا  ِیف  ُْمْتبَرَـض  ُْمْتنَأ  ْنِإ 
دیدرک ، ادیپ  تسا 

449 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دننک ربص  دنتسیاب و  هک  دینک  راداو  ار  رفن  ود  نآ  ینعی  ءادا  تقو  امُهَنوُِسبْحَت 

هک دنـسرتیم  مدرم  نیب  ییاوسر  زا  هکنیا  تهج  زا  و  تقو ، فرـش  ببـس  هب  دـنگوس  ظیلغت  تهج  زا  زاـمن ، زا  دـعب  اـت  ِةـالَّصلا  ِدـَْعب  ْنِم 
. دندرک عامتجا  زامن  يارب  مدرم  نوچ  دننک  فیرحت 

. تسا دنگوس  ّتلع  هب  يرادهگن  سبح و  نیا  و  دنروخیم ، مسق  امش  زا  ریغ  رگید  يات  ود  نآ  سپ  ِهَّللِاب  ِنامِسُْقیَف 
. تسین زامن  زا  دعب  ات  دهاش  ود  نتشادهگن  هب  یجایتحا  هن  رگ  دیدش و  نامگدب  دیدرک و  کش  رگا  ُْمْتبَتْرا  ِنِإ 

، دشاب طرش  مسق و  فدارتم  لیبق  زا  هدوب و  ناگدنروخ  مسق  لوق  زا  هک  تسا  نکمم  و  هیلع ، مسقم  مسق و  نیب  تسا  هضرتعم  هلمج  نآ  و 
. تسا هدشن  موزجم  مه  تهج  نیمه  هب  هدش و  مدقم  نوچ  دشاب  مسق  باوج  تسا  نکمم  و 

. مینکیمن نوگرگد  ار  تداهش  ایند  لام  زا  یتمیق  چیه  هب  هک  ًانَمَث  ِِهب  يِرَتْشَن  ال 
دـشاب هتـشاد  یـشیوخ  ام  اب  هچرگ  دوشیم  هدروخ  وا  يارب  مسق  هک  یـسک  َنیِِمثْآلا  َنَِمل  ًاذِإ  اَّنِإ  ِهَّللا  َةَداهَـش  ُُمتْکَن  ـال  َو  یبُْرق  اذ  َناـک  َْول  َو 

. دوب میهاوخ  ناراکهانگ  زا  تروص  نیا  رد  هک  درک ، میهاوخن  نامتک  ار  دوخ  یهاوگ 

449 ص :  ات 108 ..... ] تایآ 107  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

اَم َو  امِِهتَداهَش  ْنِم  ُّقَحَأ  اُنتَداهََشل  ِهَّللِاب  ِنامِسُْقیَف  ِناَیلْوَْألا  ُمِْهیَلَع  َّقَحَتْسا  َنیِذَّلا  َنِم  امُهَماقَم  ِناموُقَی  ِنارَخآَف  ًاْمثِإ  اَّقَحَتْسا  اَمُهَّنَأ  یلَع  َِرثُع  ْنِإَف 
اوُعَمْسا َو  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ْمِِهناْمیَأ  َدَْعب  ٌناْمیَأ  َّدَُرت  ْنَأ  اُوفاخَی  ْوَأ  اهِهْجَو  یلَع  ِةَداهَّشلِاب  اُوتْأَی  ْنَأ  ینْدَأ  َِکلذ  ( 107  ) َنیِِملاَّظلا َنَِمل  ًاذِإ  اَّنِإ  اْنیَدَتْعا 

(108  ) َنیِقِساْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  َو 

449 ص :  همجرت ..... :

دننک مایق  اهنآ  ياج  هب  دنـشاب  ّقحا  هک  رگید  دـهاش  ود  دـناهدش  یهانگ  بجوتـسم  هک  دـش  لصاح  یعالطا  دـهاش  ود  نآ  لاوحا  رب  رگا 
راکمتـس ات  میدرکن  زواجت  قح  زا  الـصا  ام  تسا و  نیـشیپ  دهاش  ود  تداهـش  زا  رتتسار  ام  تداهـش  هک  دننک  دای  دنگوس  ادـخ  هب  سپ 

میشاب ،
450 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ّدر ار  مسق  هثرو ) رب  يایـصوا   ) زاب هکنیا  زا  مه  دننک و  ادا  دوخ  هجو  رب  ار  دوخ  تداهـش  مه  هکنآ  هب  تسا  رتکیدزن  دش  نایب  هک  هنوگنیا 
. درک دهاوخن  تیاده  ار  راکدب  مدرم  ادخ  هک  دیونشب  ّقح  نخس  دیسرتب و  ادخ  زا  دنشابن و  كانمیب  دننک 
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450 ص :  ریسفت ..... :

یهانگ بجوتـسم  تنایخ  فیرحت و  ببـس  هب  تسامـش  ریغ  زا  هک  دهاش  ود  نآ  دش  لصاح  عالطا  رگا  ًاْمثِإ  اَّقَحَتْـسا  اَمُهَّنَأ  یلَع  َِرثُع  ْنِإَف 
. دناهدش

دنشاب رتراوازس  تداهش  ثرا و  هب  هک  رگید  دهاش  ود  دوشیم  هداد  اهنآ  ررـض  هب  تداهـش  هک  هثرو  رما  هب  ینعی  امُهَماقَم  ِناموُقَی  ِنارَخآَف 
بناج زا  ینعی  تسا ، ینعم  نیمه  نایب  هک  ِناَیلْوَْألا  ُمِْهیَلَع  َّقَحَتْـسا  َنیِذَّلا  َنِم  دـیامرفیم : نآ  لابند  هب  هکناـنچ  دـننک ، ماـیق  اـهنآ  ياـج  هب 

باختنا دنشاب  رتراوازس  تداهش  هب  هک  رگید  رفن  ود  تسا  هدش  تیانج  تنایخ  فیرحت و  اب  هانگ  قاقحتـسا  هلیـسو  هب  اهنآ  هب  هک  یناسک 
. دنوشیم

حاضتفا و لامتحا  تقو  ظیلغ  نداد  دنگوس  نیا  ینعی  َِکلذ  َنیِِملاَّظلا  َنَِمل  ًاذِإ  اَّنِإ  اْنیَدَتْعا  اَم  َو  امِِهتَداهَش  ْنِم  ُّقَحَأ  اُنتَداهََشل  ِهَّللِاب  ِنامِـسُْقیَف 
. لّوا رفن  ود  ياج  هب  رگید  رفن  ود  ندش  نیشناج  ببس  هب  تسا  یئاوسر 

دننک لوبق  دـننادرگرب و  هثرو  دوهـش  رب  ار  مسق  هک  تسا  رتهب  ْمِِهناْمیَأ  َدـَْعب  ٌناْمیَأ  َّدَُرت  ْنَأ  اُوفاخَی  َْوأ  اهِهْجَو  یلَع  ِةَداهَّشلِاب  اُوتْأَـی  ْنَأ  ینْدَأ 
میمعت يارب  اهریمـض  عمج  و  دندش . اوسر  اهنآ  هب  تنایخ  تبـسن  غورد  مسق  هطـساو  هب  دوش و  بیذـکت  نانآ  مسق  ار و  هثرو  دوهـش  مسق 

. تسا هدش  رکذ  نآ  ریغ  یفاص و  ریسفت  رد  يرابخا  نآ  لوزن  هیآ و  ریسفت  رد  و  تسا . دوهش 
دینک . ّدر  تنایخ  نودب  ار  تداهش  دیسرتب و  ادخ  زا  تساهنآ  هیلع  تداهش  هک  یناسک  تداهش و  فیرحت  رد  دوهش  يا  َهَّللا  اوُقَّتا  َو 

451 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیونشب لوبق  تباجا و  تلاح  اب  دیوشیم  هداد  دنپ  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  اوُعَمْسا  َو 

. دنکیمن تیاده  ادخ  دناهدش ، جراخ  ادخ  رما  زا  هک  ار  یموق  اریز  َنیِقِساْفلا  َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  َو 

451 ص :  ات 110 ..... ] تایآ 109  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ِیتَمِْعن ْرُکْذا  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِع  اـی  ُهَّللا  َلاـق  ْذِإ  ( 109  ) ِبُویُْغلا ُمَّـالَع  َْتنَأ  َکَّنِإ  اـَنل  َْملِع  ـال  اُولاـق  ُْمْتبِجُأ  اذ  اـم  ُلوُقَیَف  َلُـسُّرلا  ُهَّللا  ُعَمْجَی  َمْوَی 
َو َلیِْجنِْإلا  َو  َةارْوَّتلا  َو  َۀَمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  َُکتْمَّلَع  ْذِإ  َو  ًالْهَک  َو  ِدـْهَْملا  ِیف  َساَّنلا  ُمِّلَُکت  ِسُدـُْقلا  ِحوُِرب  َُکتْدَّیَأ  ْذِإ  َِکتَدـِلاو  یلَع  َو  َْکیَلَع 
ْذِإ َو  ِینْذِِإب  یتْوَْملا  ُجِرُْخت  ْذِإ  َو  ِینْذِإـِب  َصَْربَأـْلا  َو  َهَمْکَأـْلا  ُئِْرُبت  َو  ِینْذِإـِب  ًاْریَط  ُنوُکَتَف  اـهِیف  ُخـُْفنَتَف  ِینْذِإـِب  ِْریَّطلا  ِۀَْـئیَهَک  ِنیِّطلا  َنِم  ُُقلْخَت  ْذِإ 

(110  ) ٌنِیبُم ٌرْحِس  َّالِإ  اذه  ْنِإ  ْمُْهنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاقَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُهَْتئِج  ْذِإ  َْکنَع  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  ُْتفَفَک 

451 ص :  همجرت ..... :

ای دندروآ  نامیا  ( ؟ دندرک تباجا  امـش  توعد  زا  تّما  هنوگچ  هک  دیوگ  ار  نانآ  هاگنآ  دـنادرگ و  عمج  ار  ناربمایپ  همه  ادـخ  هک  يزور 
. یئاناد الماک  تادوجوم  همه  نطاب  هب  هک  ییوت  مینادیمن  ایادخ  دنیوگ : ناربمایپ  دندرک )؟ نایصع 

هب ارت  هک  هاگنآ  میدرک  اطع  تردام  وتب و  ام  هک  ار  یتمعن  رآ  رطاخ  هب  تفگ  ار  میرم  یـسیع  ادـخ  هک  نادرگ  رّکذـتم  ار  مدرم  ربمغیپ  يا 
ملع وتب  مداد و  دای  تمکح  باتک و  ارت  هکنآ  یتفگ و  نخـس  مدرم  اب  یگرزب  ماگنه  هراوهگ و  رد  هک  میتخاس  اناوت  سدـقلا  حور  دـییأت 

هک هاگنآ  دـیدرگ و  یغرم  نم  رما  هب  يدـیمد  نآ  رد  هتخاس  نم  رما  هب  ار  یغرم  لکـش  لـگ  زا  هک  یماـگنه  متخومآ و  لـیجنا  تاروت و 
رس زا  ار  لیئارسا  ینب  متس  تسد  هک  هاگنآ  يدروآ و  نوریب  ربق  زا  نم  رما  هب  ار  ناگدرم  يداد و  افـش  نم  رما  هب  ار  سیپ  داز و  ردام  روک 
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زیگناتریح تازجعم  نیا  دنتفگ  وت  هب  زاب  لیئارـسا  ینب  نارفاک  يدـمآ و  اهنآ  تیادـه  هب  نشور  تازجعم  اب  وت  هک  یتقو  مدرک  هاتوک  وت 
. دوب دهاوخن  راکشآ  يرحس  زج 

452 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

452 ص :  ریسفت ..... :

هک تسا  یسک  زا  هیانک  دوصقم  هکنیا  ای  تسا ، رّدقم  رّکذ »  » فرظ ای  تسا  رکذ » ال   » ای يدهی » ال   » ادخ لوق  فرظ  َلُسُّرلا  ُهَّللا  ُعَمْجَی  َمْوَی 
. تسا هدرکن  تباجا  ع )  ) نینمؤملا ریما  تیالو  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 

ع)  ) رقاب ماما  زا  سپ  تسا . هدـش  ریـسفت  نیمه  هب  ربخ  رد  و  ناتنانیـشناج ، يوس  هب  ّصاخ  توعد  رد  ای  ّماع  توعد  رد  ُْمْتبِجُأ  اذ  ام  ُلوُقَیَف 
رارق ناـتیاهتّما  رب  دوـخ  هفیلخ  هک  ناتنانیـشناج  هراـب  رد  دـیدش  هداد  باوـج  هچ  دـیوگیم : تسا ، یلیوأـت  هیآ  نیا  يارب  هـک  تـسا  « 1»

ِبُویُْغلا ُماَّلَع  َْتنَأ  َکَّنِإ  اَنل  َْملِع  اُولاق ال  یلاعت : يادخ  لوق  و  دنداد . ماجنا  ام  زا  دـعب  هک  هچنآ  هب  میرادـن  ملع  ام  دـنیوگیم  سپ  دـیداد ؟
درک و تباجا  یـسک  هچ  دننادیم  دوخ  ناشتایح  نامز  رد  هچ  تسا  حیحـص  اهنآ  تایح  زا  دـعب  ملع  یفن  اریز  دراد ، ینعم  نیمه  هب  هراشا 

. دندرک تباجا  هنوگچ  و  درکن ، تباجا  یسک  هچ 
ْرُکْذا َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِع  ای  هّللا » عمجی  موی   » زا تسا  لدـب  هکنیا  ای  روایب ، ناشدایب  ینعی  ْرِّکَذ  ای  روآ ، دایب  ْرُکْذا  دومرف : دـنوادخ  ُهَّللا  َلاـق  ْذِإ 

ادخ تمعن  تلاوحا  عیمج  رد  یـسیع ) يا   ) ینعی اًلْهَک  َو  ِدْهَْملا  ِیف  َساَّنلا  ُمِّلَُکت  ِسُدـُْقلا  ِحوُِرب  َُکتْدَّیَأ  ْذِإ  َِکتَدـِلاو  یلَع  َو  َْکیَلَع  ِیتَمِْعن 
. روآ دای  هب  ار 

يارب ینذاب »  » رارکت میتخومآ و  وت  هب  ار  تّوبن  تروص  ود  تیالو و  تّوبن ، ینعی  َلیِْجنِْإلا ...  َو  َةارْوَّتلا  َو  َۀَـمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  َُکتْمَّلَع  ْذِإ  َو 
عفر يارب  ینذاب »  » رارکت ادـخ ...  ندوب  یکی  ّتیهلا و  تهج  زا  رگم  تسین  قّقحم  راـک  نیا  اریز  تسا ، دّدـعتم  نایادـخ  دوجو  مّهوت  عفر 

. ادخ ندوب  یکیو  تّیهلا  تهج  زا  رگم  تسین  قّقحم  راک  نیا  اریز  تسا ، دّدعتم  نایادخ  دوجو  مّهوت 
__________________________________________________
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453 ص :  ات 112 ..... ] تایآ 111  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ْلَه َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِع  ای  َنوُّیِراوَْحلا  َلاـق  ْذِإ  ( 111  ) َنوُِملْـسُم اـنَّنَِأب  ْدَهْـشا  َو  اَّنَمآ  اُولاـق  ِیلوُسَِرب  َو  ِیب  اُونِمآ  ْنَأ  َنیِّیِراوَْحلا  َیلِإ  ُْتیَحْوَأ  ْذِإ  َو 
(112  ) َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َلاق  ِءامَّسلا  َنِم  ًةَِدئام  اْنیَلَع  َلِّزَُنی  ْنَأ  َکُّبَر  ُعیِطَتْسَی 

453 ص :  همجرت ..... :

ام هک  شاب  هاوگ  ایادـخ  میدروآ  ناـمیا  دـنتفگ  دـیروآ  ناـمیا  نم  لوسر  نم و  هب  هک  میدرک  یحو  نوّیراوح  هب  هک  یماـگنه  نک  داـی  و 
، میئوت رما  میلست 

تفگ باوج  رد  یـسیع  دتـسرفب  هدئام  ام  يارب  نامـسآ  زا  هک  دناوت  وت  يادخ  ایآ  میرم  یـسیع  يا  دـنتفگ  نوّیراوح  هک  یماگنه  رآ  دای 
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(. دینکن ّکش  ادخ  ربمغیپ  ياعد  تباجا  ای  ادخ  تردق  رد  زگره   ) دیسرتب ادخ  زا  دیاهدروآ  نامیا  رگا 

453 ص :  ریسفت ..... :

. لاسرا یحو  هن  تسا  ماهلا  یحو  تیحوا »  » زا روظنم  ُْتیَحْوَأ  ْذِإ  َو 
رب تسا  تّما  هیبنت  هیآ  تمـسق  نیا  زا  دوصقم  َنوُّیِراوَْحلا  َلاق  ْذِإ  َنوُِملْـسُم  انَّنَِأب  ْدَهْـشا  َو  اَّنَمآ  اُولاق  ِیلوُسَِرب  َو  ِیب  اُونِمآ  ْنَأ  َنیِّیِراوَْحلا  َیلِإ 
زا اـقباس  هک  هچنآ  و  ع ،)  ) نینمؤـملا ریما  زا  اـی  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  زا  تاـیآ  ندرک  بلط  دـننام  تسین  اـهنآ  هتـسیاش  هک  يزیچ 

، دندرک هدئام  تساوخرد  سفن  ياوه  ضحم  طقف  اهنآ  هک  دوب  نیا  هب  هراشا  دوب و  دصقم  نیمه  همّدقم  دـش  رکذ  ع )  ) یـسیع ياهتمعن 
ار نآ  داد و  رییغت  ار  بولـسا  دـنوادخ  اذـل  درکیم ، زاینیب  رگید  تایآ  زا  ار  اـهنآ  دوب  هداد  یـسیع  هب  دـنوادخ  هک  یئاـهتمعن  هن  رگ  و 

. تسا قباس  ياهتمعن  دننام  نآ  هک  دوشن  مّهوت  ات  دروآ  فطع  نودب 
ّیلع زا  و  دندش ، رفاک  دروآ  ار  تازجعم )  ) تایآ هکنآ  زا  دعب  و  دندرک ، تایآ  تساوخرد  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  نانآ 

. تسا هدمآ  رابخا  اهخیرات و  رد  هکنانچ  دندش  رفاک  زاب  تامارک ، نآ  ندروآ  زا  دعب  دندرک و  تساوخرد  زین  (ع )
هک  تسا  نیا  زا  لبق  لاؤس  هک  ایوگ  َکُّبَر  ُعیِطَتْسَی  ْلَه  َمَیْرَم  َْنبا  یَسیِع  ای 

454 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، تسا هدش  هدناوخ  زین  باطخ  تروص  هب  عیطتست » له   » و دشاب ، تمکح  اب  قباطم  هک  تسا  یتعاطتسا  دوصقم  ای  دنسانشب ، الماک  ار  ادخ 

. ینک تساوخرد  تراگدرورپ  زا  یناوتیم  ایآ  ینعی 
« دام  » زا دوشیم  هتشاذگ  نآ  يور  ماعط  هک  تسیاهرفس  هدئام  دتـسرف . ورف  ياهدئام  يارب ، نامـسآ  زا  هک  ِءامَّسلا  َنِم  ًةَِدئام  اْنیَلَع  َلِّزَُنی  ْنَأ 

. دوش هدیشخب  هک  یماگنه  ةدام »  » زا ای  كّرحت  ینعمب 
. ادخ رب  نداد  داهنشیپ  زا  دیزیهرپب  َهَّللا  اوُقَّتا  َلاق 

. دیراد نامیا  وا  تردق  هب  ادخ و  هب  رگا  َنِینِمُْؤم  ُْمْتنُک  ْنِإ 

454 ص :  ات 115 ..... ] تایآ 113  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ْلِْزنَأ انَّبَر  َّمُهَّللا  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  َلاق  ( 113  ) َنیِدِهاَّشلا َنِم  اْهیَلَع  َنوُکَن  َو  انَْتقَدَـص  ْدَـق  ْنَأ  َمَْلعَن  َو  اُنبُوُلق  َِّنئَمْطَت  َو  اْهنِم  َلُکَْأن  ْنَأ  ُدـیُِرن  اُولاق 
ْنَمَف ْمُْکیَلَع  اُهلِّزَنُم  یِّنِإ  ُهَّللا  َلاـق  ( 114  ) َنِیقِزاَّرلا ُْریَخ  َْتنَأ  َو  اْنقُزْرا  َو  َْکنِم  ًۀَـیآ  َو  انِرِخآ  َو  اِنلَّوَِأل  ًادـیِع  اَنل  ُنوُکَت  ِءاـمَّسلا  َنِم  ًةَدـِئام  اـْنیَلَع 

(115  ) َنیَِملاْعلا َنِم  ًادَحَأ  ُُهبِّذَعُأ  ًاباذَع ال  ُُهبِّذَعُأ  یِّنِإَف  ْمُْکنِم  ُدَْعب  ْرُفْکَی 

454 ص :  همجرت ..... :

و دیازفیب ) ام  نیقی  رب  و   ) دوش نئمطم  ام  ياهلد  ات  مینک  لوانت  ینامـسآ  هدئام  نآ  زا  میهاوخیم  نکیل  میدرکن  ّکش  ام  دـنتفگ  نّویراوح 
میشاب هاوگ  نآ  رب  میربب و  یپ  وت  ياهدهع  یتسارب  ات 

دنیآیم ام  زا  دعب  هک  یناسک  يارب  ام و  يارب  زور  نیا  ات  تسرف  ياهدـئام  نامـسآ  زا  ام  رب  وت  راگدرورپ ، يا  اهلا ، راب  تفگ  میرم  یـسیع 
، یناگدنهد يزور  نیرتهب  وت  هک  دشاب  ام  يارب  وت  بناج  زا  یّتجح  تیآ و  ددرگ و  یکرابم  دیع  زور 
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نایناهج زا  کی  چیه  هک  منک  یباذع  ار  يو  دوش  رفاک  هدئام  لوزن  زا  دعب  هک  ره  یلو  متـسرفیم  امـش  يارب  ار  هدئام  نآ  نم  دومرف  ادـخ 
. مشاب هدرکن  یباذع  نینچ  نیا  ار 

454 ص :  ریسفت ..... :

میهاوخیم  میرادن ) یئوس  رظن   ) ام دنتفگ : اْهنِم  َلُکَْأن  ْنَأ  ُدیُِرن  اُولاق 
455 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لثم هن  ددرگ ، نئمطم  ناـمبلق  اـُنبُوُلق و  َِّنئَمْطَت  َو  تسا  لاؤس  تساوخرد و  رذـع  تهج  نینچ ، ياهمّدـقم  میروـخب  ینامـسآ  هدـئام  نآ  زا 
، ینکیم قیدـصت  ار  ام  تّوبن  ياـعّدا  رد  وت  هک  مینادـب  اـت  ینعی  انَْتقَدَـص  ْدَـق  ْنَأ  َمَْلعَن  َو  هنیرق  هب  درکیم ، بلط  میهاربا  هک  یبلق  ناـنیمطا 

نیقی زا  دعب  ع )  ) میهاربا دننام  تسا  دوهـش  ببـس  هب  نانیمطا  ناشدوصقم  هکنیا  ای  دـشاب . غیلب  اسر و  شتردـق  هک  يرداق  زا  تّوبن  ياعّدا 
. تسا يدوهش  ملع  انَْتقَدَص  ْدَق  ْنَأ  َمَْلعَن  َو  ادخ : لوق  زا  دوصقم  یملع و 

. میشاب دندوب ، رضاح  ندروخ  رب  ای  دنتسه ، بیاغ  هک  یناسک  يارب  هدئام  لوزن  دهاش  ام  ات  َنیِدِهاَّشلا  َنِم  اْهیَلَع  َنوُکَن  َو 
. تساههدننک اعد  هفیظو  نآ  ندرک و  اعد  تقو  رد  تسادن و  رارکت  انَّبَر  َّمُهَّللا  انَّبَر  َّمُهَّللا  َمَیْرَم  ُْنبا  یَسیِع  َلاق 

اریز دشاب ، یلاحشوخ  رورس و  ام  يارب  هکنیا  ای  دشاب ، دیع  زور  ام  يارب  هدئام  لوزن  زور  ینعی  ًادیِع  اَنل  ُنوُکَت  ِءامَّسلا  َنِم  ًةَِدئام  اْنیَلَع  ْلِْزنَأ 
. ددرگیم رب  یهاگهاگ  ینامداش  رورس و  تسا و  تشگزاب  ینعم  هب  دیع 

. ام عیمج  يارب  ای  دناهدماین ، تمایق  زور  ات  هک  یناسک  يارب  نیرضاح و  يارب  ینعی  تسا  یلیصفت  لدب  انِرِخآ  َو  اِنلَّوَِأل 
نآ هک  یتاـبن  ياوق  زا  و  ینیمز ، يوـلع و  بابـسا  زا  و  ناـسنا ، دارفا  زا  يزور  ياههطـساو  زا  َنِیقِزاَّرلا  ُْریَخ  َْتنَأ  َو  اـْنقُزْرا  َو  َکـْنِم  ًۀَـیآ  َو 
زا و  فطل ، رهق و  ببس  هب  دندوب  ناگدنب  لامک  بابسا  هک  ناتسود  نانمشد و  زا  ناسنا  دارفا  زا  و  تسا ، يروص  قزر  هطساو  نیرتکیدزن 

قزر تهج  یناسنا  یناویح و  ینطاب  يرهاظ و  تاکردـم  زا  یناحور و  یقیقح  میلعت  ای  سوفن  نیلّمکم  زا  اهتعنـص و  اههفرح و  نیمّلعم 
. یناحور یقیقح 

: دومرف اهنآ  باوج  رد  دنوادخ  ُهَّللا  َلاق 
ُُهبِّذَعُأ  ًاباذَع ال  ُُهبِّذَعُأ  یِّنِإَف  ْمُْکنِم  ُدَْعب  ْرُفْکَی  ْنَمَف  ْمُْکیَلَع  اُهلِّزَنُم  یِّنِإ 

456 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
زا يدحا  هک  منک  یتازاجم  نانچ  ار  وا  دزروب ، رفک  نآ  زا  دعب  امـش  زا  سک  ره  یلو  متـسرفیم  امـش  يارب  ار  نآ  نم  َنیَِملاْعلا  َنِم  ًادَـحَأ 

، تایاور رد  فالتخا  اب  لّصفم  ياهباتک  رد  اهنآ  ندروخ  ّتیفیک  هدئام و  ّتیفیک  هیآ و  لوزن  مشاب . هدرکن  تازاجم  ناسنادـب  ار  نایناهج 
. تسا روکذم 

456 ص :  ات 117 ..... ] تایآ 116  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ِیل َْسَیل  ام  َلُوقَأ  ْنَأ  ِیل  ُنوُکَی  ام  َکَناْحبُـس  َلاق  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ِْنیَهلِإ  یِّمُأ  َو  ِینوُذِخَّتا  ِساَّنِلل  َْتُلق  َْتنَأ  َأ  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِع  ای  ُهَّللا  َلاق  ْذِإ  َو 
ِنَأ ِِهب  ِینَتْرَمَأ  ام  َّالِإ  ْمَُهل  ُْتُلق  ام  ( 116  ) ِبُویُْغلا ُمَّالَع  َْتنَأ  َکَّنِإ  َکِسْفَن  ِیف  ام  ُمَلْعَأ  َو ال  یِسْفَن  ِیف  ام  ُمَْلعَت  ُهَتِْملَع  ْدَقَف  ُُهْتُلق  ُْتنُک  ْنِإ  ٍّقَِحب 
(117  ) ٌدیِهَش ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َْتنَأ  َو  ْمِْهیَلَع  َبِیقَّرلا  َْتنَأ  َْتنُک  ِینَْتیَّفََوت  اَّمَلَف  ْمِهِیف  ُْتمُد  ام  ًادیِهَش  ْمِْهیَلَع  ُْتنُک  َو  ْمُکَّبَر  َو  یِّبَر  َهَّللا  اوُُدبْعا 
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456 ص :  همجرت ..... :

رایتخا ملاع  يادـخ  ياوس  رگید  يادـخ  ود  ار  مردام  نم و  هک  یتفگ  مدرم  هب  وت  ایآ  تفگ  میرم  نب  یـسیع  هب  ادـخ  هک  هاگنآ  نک  دای  و 
وت هک  یتسنادیم  وت  مدوب  هتفگ  ار  نیا  نم  هکنانچ  میوگ  ّقحانب  ینخس  نینچ  هک  دسرن  ارم  زگره  یهّزنم و  وت  ایادخ  تفگ  یسیع  دینک ؟

یهاگآ نایناهج  رارسا  همه  هب  هک  ییوت  انامه  متسین  هاگآ  وت  ّرس  زا  نم  یهاگآ و  نم  رارسا  زا 
نم و راـگدرورپ  هک  دـیتسرپب  ار  اـتکی  يادـخ  هک ) دوب  نیا  متفگ  وت  رما  ربارب  هچنآ  و   ) متفگن يدرک  رما  وت  هکنآ  زج  يزیچ  اـهنآ  هب  نم 

نابهگن دوخ  وت  يدرک  فّرـصت  ارم  حور  نوچ  مدوب و  اهنآ  نایم  رد  هک  مادام  یمدوب  لامعا  رظان  هاوگ و  مدرم  نآ  رب  دوخ  نم  تسامش .
. یهاوگ ملاع  قلخ  همه  رب  يدوب و  اهنآ  لامعا  رظان  و 

456 ص :  ریسفت ..... :

هک هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هب  تبسن  ناتساد  نآ  هکنیا  ای  تسا ، قّقحم  نآ  عوقو  هکنیا  يارب  دروآ  یـضام  لعف  ُهَّللا  َلاق  ْذِإ  َو 
. تسا هدش  ماجنا  هتشذگ  نامز  رد  تسا ، بطاخم 

457 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رد تسا . اهنآ  شنزرس  وا و  تما  ندرک  تمالم  دوصقم  یسیع و  هب  باطخ  ِْنیَهلِإ  یِّمُأ  َو  ِینوُذِخَّتا  ِساَّنِلل  َْتُلق  َْتنَأ  َأ  َمَیْرَم  َْنبا  یَسیِع  ای 

. دندش لئاق  ع )  ) هّمئا تّیهلا  هب  هک  نانآ  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تّما  زا  هیانک  لاح  نیع 
رارق هک  تسا  نیا  تسا  هدروآ  زین  هیآ  نیا  لاثما  زا  يرایسب  رد  هتخاس و  دّیقم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اب  ار  عوضوم  هک  بلطم  نیا  ّرـس  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم 
يِذَّلا َوُه  ادخ  لوق  نیا  ریـسفت  رد  ع )  ) هّمئا زا  هکنانچ  ادخ  تّیهولا  ببـس  هب  نانآ  نداد  رارق  هلا  ادخ و  ّتیهلا  رهاظم  ناونع  هب  افلخ  نداد 

، دنرادن باقع  نآ  هب  نیلئاق  و  تسادخ ،...  يافلخ  طّلـست  زا  هیانک  هیآ  نیا  اریز  درادن  يداریا  هدـش  دراو  ٌهلِإ  ِضْرَْألا  ِیف  َو  ٌهلِإ  ِءامَّسلا  ِیف 
. تسا نآ  نیلئاق  شنزرس  باتع و  ثعاب  تسا و  رفک  ادخ ، اب  ریاغم  ادخ و  لباقم  رد  اهنآ  ریغ  اهنآ و  نداد  رارق  اّما 

دوجو اب  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  عراضم  هب  ریبعت  و  مهد ؟ ماـجنا  نم  هک  تسا  رتراوازـس  زیچ  هچ  تفگ  ِیل  ُنوُکَی  اـم  َکَناْحبُـس  َلاـق 
رد وا  هکنیا  هب  دسرب  هچ  ات  دیاشگب  ناهد  ینخس  نینچ  هب  هک  تسین  وا  لاح  بسانم  قیال و  تسا  تالاح  نیرتفیرش  رد  ع )  ) یـسیع هکنیا 

. دشاب اهتلاح  نیرتتسپ 
: هک تسا  نیا  بوخ  تلاح  نیا  رد  وت  تعاط  رد  صولخ  وت و  تّیدوبع  هب  نم  رارقا  نم و  لاح  هب  قیال  تسا  هتفگ  هک  ایوگ 

. مشاب هتفگ  لاوحا  نیرتتسپ  رد  ار  نخس  نآ  هنوگچ  سپ  میوگن  قحان  هب  ینخس  ٍّقَِحب  ِیل  َْسَیل  ام  َلُوقَأ  ْنَأ 
نورد رد  هک  هچنآ  ینادیم  َکِسْفَن  ِیف  ام  ُمَلْعَأ  َو ال  یِـسْفَن  ِیف  ام  ُمَْلعَت  وت  هک  اریز  ياهتـسناد  وت  مدوب  هتفگ  رگا  ُهَتِْملَع  ْدَقَف  ُُهْتُلق  ُْتنُک  ْنِإ 

ملع نم  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  اـی  تسا ، يدـننامه )  ) هلکاـشم باـب  زا  نخـس  نیا  تسا  وـت  تاذ  رد  هک  هچنآ  منادیمن  نم  تسا و  نـم 
ریغ  زا  ارنآ  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  زا  هیانک  هملک  نیا  هکنیا  ای  تسا ، وت  تاذ  رد  هک  هچنآ  هب  مرادن 

458 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. حور سفن و  هظحالم  نودب  دنکیم  یفخم 

. شموهفم قوطنم و  اب  تسا  هلمج  ود  ره  ّتلع  نایب  ترابع  نیا  یهاگآ ، ناهن  رارسا  زا  وت  طقف  انامه  ِبُویُْغلا  ُماَّلَع  َْتنَأ  َکَّنِإ 
و ای ) « ) يا  » ظـفل هلزنم  هب  تسا  هّیریـسفت  نأ »  » َهَّللا اوُدـُبْعا  ِنَأ  تراـبع  رد  نا »  » ْمُکَّبَر َو  یِّبَر  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِنَأ  ِِهب  ِینَتْرَمَأ  اـم  اَّلِإ  ْمَُهل  ُْتُلق  اـم 

رما ینعی  « ) نأ  » زا دـعب  لوق  زا  رما  ریدـقت  هب  تسا  ینترمأ »  » ریـسفت اـی  میهد ، رارق  رما  ینعم  هب  ار  لوق  هکنیا  هب  تسا  لوـق »  » هملک ریـسفت 
لق نأ  هب  ینترمأ  اـم  اـّلا  مهل  تلق  اـم  : » تسا نینچ  ریدـقت  و  دراد ) دوـجو  ینعم  رد  یلو  تسین  رهاـظ  رد  میوـگب  میوـگب ، هک  ارم  يدرک 
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نا رد  « ) نأ  » هکنیا اـی  تسین ، هّللا » اودـبعا   » زا دـعب  مّکبر » یبر و   » رکذ رد  تمحز  فـّلکت و  هب  جاـیتحا  رگید  نـیا  رب  اـنب  و  هـّللا » اودـبعا 
لدب رد  و  دشاب ، رورجم  ریمـض  نایب  هکنیا  ای  دـشابیم ، رما  ینعم  هب  لوق  و  ام »  » يارب دـشاب  نایب  ای  لدـب  هک  تسا  هّیردـصم  هّللا ) اودـبعا 

. دیاع نودب  تسا  لوصوم  ندنام  یقاب  نخس  نآ  همزال  دوش  هتفگ  هکنیا  ات  دشاب  زیاج  هنم  لدبم  فذح  حرط و  تسین  مزال 
شیپ زا  اهنآ  هب  یـسیع  هک  تسا  يزیچ  تیاکح  مّکبر » ّیبر و   » رکذ ریدقت و  نودب  تسا  ینترما »  » ریـسفت تسا و  هّیریـسفت  نا »  » هکنیا ای 
سفن يارب  درک  تداـبع  هب  رما  ار  اـهنآ  یتـقو  هک  دـشاب  نیا  هب  راعـشا  اـت  تسا ، هتـسویپ  هدـش  تیاـکح  عوضوم  هب  ارنآ  هتفگ و  شدوـخ 

ياههبـش هیحان  زا  هن  تسا ، هدوب  سوه  يوه و  زا  يوریپ  تهج  زا  ادـخ  تّیبوبر  هب  نانآ  رارقا  هکنیا  و  درک ، ّتیدوبع  هب  رارقا  زین  شدوخ 
. فوذحم لعف  لوعفم  ای  دشاب  فوذحم  يادتبم  ربخ  تسا  نکمم  و  دشاب . هدش  یشان  یسیع  لوق  زا  هک 

. مدوب اهنآ  لامعا  بقارم  نم  ینعی  ًادیِهَش  ْمِْهیَلَع  ُْتنُک  َو 
زا دـعب  میمعت  نوـچ  مدوـب و  اـهنآ  نیب  هک  اـجنآ  اـت  ٌدیِهَـش  ٍءْیَـش  ِّلُـک  یلَع  َْتنَأ  َو  ْمِْهیَلَع  َبِیقَّرلا  َْتنَأ  َْتنُک  ِینَْتیَّفَوـَت  اَّمَلَف  ْمِهِیف  ُْتمُد  اـم 

. تسا هدمآ  صیصخت  مّهوت  عفد  يارب  تسا  صیصخت 
459 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

459 ص :  ات 120 ..... ] تایآ 118  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

يِرَْجت ٌتاَّنَج  ْمَُهل  ْمُُهقْدِص  َنِیقِداَّصلا  ُعَْفنَی  ُمْوَی  اذـه  ُهَّللا  َلاق  ( 118  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإَف  ْمَُهل  ْرِفْغَت  ْنِإ  َو  َكُدابِع  ْمُهَّنِإَـف  ْمُْهبِّذَُـعت  ْنِإ 
َوُه َو  َّنِهِیف  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  ِهَِّلل  ( 119  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلذ  ُْهنَع  اوُضَر  َو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم 

(120  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع 

459 ص :  همجرت ..... :

. يرادرک تسرد  اناوت و  زاب  يرذگرد  اهنآ  زا  رگا  و  درک ) دناوتن  عنم  نآ  زا  ارت  یسک   ) دنتسه وت  ناگدنب  ینک  باذع  ار  اهنآ  رگا 
ریز زا  هک  تسا  ییاهتـشهب  اهنآ  يارب  دـنوشیم  دـنمهرهب  دوخ  یتسار  زا  ناقداص  هک  تسا  يزور  تمایق ) زور   ) زور نیا  هک  تفگ  ادـخ 

يزوریپ و تسا  نیا  دندونـشخ و  ادـخ  زا  اهنآ  یـضار و  اهنآ  زا  ادـخ  دـنمّعنتم  يدـبا  تمعن  هب  نآ  رد  هک  تسا  يراج  اهرهن  شناـتخرد 
. گرزب تداعس 

. تساناوت زیچ  ره  رب  وا  تسادخ و  کلم  همه  تساهنآ  رد  هچ  ره  نیمز و  اهنامسآ و  کلم 

459 ص :  ریسفت ..... :

. هجو نیرتهب  هب  تسا  تعافش  رد  َكُدابِع  ْمُهَّنِإَف  ْمُْهبِّذَُعت  ْنِإ 
. تسین ترفغم  زا  وت  يارب  یعنام  چیه  ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإَف  ْمَُهل  ْرِفْغَت  ْنِإ  َو 

. ینادیم ار  ناشقاقحتسا  رادقم  ترفغم و  رد  ار  نانآ  قاقحتسا  تدوخ  ملع  فطل و  اب  ُمیِکَْحلا 
ُعَْفنَی ُمْوَی  اذه  اریز  مشخبیم . دنکن ، زواجت  یـسیع  ّدح  زا  شدوخ و  ّدح  زا  دشاب و  قداص  هک  ار  نانآ  زا  یـسک  نم  تفگ : ادـخ  ُهَّللا  َلاق 

، زور نیا  ُمیِظَْعلا  ُزْوَْفلا  َکـِلذ  ُْهنَع  اوُـضَر  َو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ًادـَبَأ  اـهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراـْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٌتاَّنَج  ْمَُهل  ْمُُهقْدِـص  َنِیقِداَّصلا 
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ادخ يدونـشخ  رب  هدنب  ياضر  ایآ  هک  ُْهنَع  اوُضَر  َو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  هراب  رد  دـنوشیم و  دـنمهرهب  دوخ  یتسار  زا  ناقداص  هک  تسا  يزور 
و « 1  » ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِْهیَلَع  َباتَف  ادخ : لوق  ریسفت  رد  هدنب ، يدونشوخ  رب  ادخ  ياضر  ای  دراد  یشیپ 

__________________________________________________

هیآ 37 هرقب  ( 1)
460 ص : ج4 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تشذگ هرقب  هروس  رد  « 1  » ْمُکْرُکْذَأ ِینوُرُکْذاَف  ادخ  لوق  رد 
نآرق تاـیآ  زا  یـضعب  دومرف : هک  تسا  ع ) « ) 2  » نینمؤملا ریما  زا  ٌریِدَـق  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  َّنِهِیف  ام  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُکـُْلم  ِهَِّلل 
هروس دش  لزان  وا  رب  هک  يزیچ  نیرخآ  و  درک ، ذخا  ار  ترـضح  نآ  رما  نیرخآ  دیاب  ادخ  لوسر  رما  زا  دنکیم و  خـسن  ار  رگید  یـضعب 
دیفـس یناشیپ  رطاق  رب  راوس  وا  هکیلاح  رد  دش  لزان  ربمایپ  رب  هدئام  و  درکن . خسن  يزیچ  ار  نآ  و  درک ، خـسن  ار  شلبق  ام  سپ  دوب ، هدـئام 

هب و  دیدرگ ، نیمز  کیدزن  شفان  مدـید  هکنیا  ات  دـمآ  دورف  نیئاپ  فرط  هب  شمکـش  داتـسیا و  هکنیا  ات  درک  ینیگنـس  وا  رب  یحو  و  دوب ،
زا تلاح  نیا  سپـس  داهن ، بهو  نب  ۀبیـش  ریـشمش  دـنب  رب  ار  شتـسد  هکنیا  ات  داد  تسد  ءامغا  تلاـح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

. میدرک لمع  نآ  هب  ام  درک و  لمع  نآ  هب  ادخ  لوسر  و  دناوخ ، ام  رب  ار  هدئام  هروس  سپ  دش ، فرط  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
. دش لزان  هکئالم  رازه  رازه  داتفه  نآ  اب  و  دش ، لزان  لماک  شاهمه  هدئام  هروس  هک  تسا  ع )  ) قداص ماما  زا  و 

( هدئام هروس  نایاپ   ) مراهچ دلج  نایاپ 
__________________________________________________

152 هرقب : ( 1)
ص 104 یفاصلا 2 : ریسفت  ( 2)

مجنپ دلج 

هراشا

فارعا ماعنا و  هروس  یسراف  همجرت  وه 121 

1 ص :  ماعنالا .....  ةروس 

هراشا

ُْلق زا  رگید  هیآ  هس  و  هیآ ، هـس  رخآ  اـت  « 1  » دوشیم عورـش  ِهِرْدَـق  َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَـق  اـم  َو  زا  نآ  هیآ  هس  تسا ، یّکم  هّیقب  هیآ  شـش  زا  ریغ 
. تسا یّکم  همه  ریخا  يات  هس  زا  ریغ  هکنیا  ای  هیآ . هس  رخآ  ات  « 2  » دوشیم زاغآ  اَْولاعَت 

1 تایآ 5 - ریسفت  همجرت و 

1 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
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َُّمث ٍنیِط  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  َوُـه  ( 1  ) َنُولِدـْعَی ْمِهِّبَِرب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َُّمث  َروُّنلا  َو  ِتاُملُّظلا  َلَعَج  َو  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 
(3  ) َنُوبِسْکَت ام  ُمَْلعَی  َو  ْمُکَرْهَج  َو  ْمُکَّرِس  ُمَْلعَی  ِضْرَْألا  ِیف  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ُهَّللا  َوُه  َو  ( 2  ) َنوُرَتْمَت ُْمْتنَأ  َُّمث  ُهَْدنِع  یمَسُم  ٌلَجَأ  َو  ًالَجَأ  یضَق 

(4  ) َنیِضِْرعُم اْهنَع  اُوناک  َّالِإ  ْمِهِّبَر  ِتایآ  ْنِم  ٍۀَیآ  ْنِم  ْمِهِیتَْأت  ام  َو 
(5  ) َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  ام  ُءاْبنَأ  ْمِهِیتْأَی  َفْوَسَف  ْمُهَءاج  اََّمل  ِّقَْحلِاب  اُوبَّذَک  ْدَقَف 

1 ص :  همجرت ..... :

ییاتکی لیلد  نیمز  نامـسآ و  مظن  هکنآ  اـب   ) تشاد رّرقم  ار  یکیراـت  ینـشور و  دـیرفآ و  ار  نیمز  نامـسآ و  هک  تسار  يادـخ  شیاـتس 
. دنروآیم كرشدوخ  يادخ  هب  نارفاک  زاب  تسا ) هدننیرفآ 

__________________________________________________

91 - 93 ماعنا : ( 1)
151 - 153 ماعنا : ( 2)

2 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نّیعم و وا  دزن  یلزا ) ملق  هب   ) هک یلجا  درک . ّطلسم  سک  همه  رب  ار  گرم  لجا و  نامرف  سپ  دیرفایب . كاخ  زا  ار  امش  هک  ییادخ  تسوا 

؟ درک دیهاوخ  ادخ  تایآ  رد  ّکش  زاب  ایآ  سپ  تسا . مولعم 
. دشابیم ربخ  اب  دینکیم  هچنآ  زا  تسا و  هاگآ  امش  راکشآ  ناهن و  زا  هک  نیمز  اهنامسآ و  همه  رد  ادخ  تسوا 

دندینادرگ يور  نآ  زا  دانع  لهج و  زا  هکنآ  زج  دماین  نانیا  رب  یهلا  تایآ  زا  یتیآ  چیه  و 
هک  ) دیسر دهاوخ  امش  هب  دنتفرگ  هّیرخـس  سوسف و  هب  ار  ّقح  هک  نانآ  ربخ  يدوز  هب  سپـس  دندرک  بیذکت  اّدج  دمآ  اهنآ  رب  هک  ار  ّقح 

(. تشاد دنهاوخ  یتخس  راگزور  هچ 

2 ص :  ریسفت ..... 

. تشذگ نآ  ریسفت  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
هب قلخ  نآ  هک  دـشاب  هّدام  تّدـم و  هب  قوبـسم  هکنیا  زا  ّمعا  دوشیم ، قالطا  داجیا  قلطم  رب  یهاگ  قلخ  َضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا 

فوج رد  هک  يرـصانع  كـالفا و  قلخ  دـننام  تسا  عارتـخا  نآ  تّدـم و  هن  دـشاب  هّداـم  هب  قوبـسم  اـی  دـیلاوم ، دـننام  تسا  ّصخا  ینعم 
یگتسباو و ای  و  سوفن ، دننام  تسا  ءاشنا  نآ  دشاب و  هتشاد  هّدام  هب  یگتسباو  یلو  دشابن  اهنآ  زا  کی  چیه  هب  قوبـسم  هکنیا  ای  تساهنآ ،

. لوقع دننام  تسا  عادبا  نآ  و  دشاب ، هتشادن  مه  هّدام  هب  ّقلعت 
هچ دشاب ، يرگید  زیچ  هب  قّلعتم  ای  ّلحم  هب  قّلعتم  هک  يزیچ  رد  بلغا  یلو  تسا ، قلخ  ینعم  هب  دـشاب  لوعفم  کی  هب  يّدـعتم  هک  َلَعَج  َو 

ادخ : لوق  دننام  دوشیم ، لامعتسا  رهوج  هچ  ضرع 
3 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هک تملظ  رون و  يارب  تسا و  ندـینادرگ  ینعم  هب  َلَعَج  قوف  هیآ  رد  هک  « 1 « » َةَدـِْئفَْألا َو  َراْصبَْألا  َو  َعْمَّسلا  ُمَُکل  َلَعَج  َو  ْمُکَأَْشنَأ  يِذَّلا  َوُه  »
. درک رکذ  ضرا  تاوامس و  داجیا  رد  ّمعا  ینعم  هب  ار  قلخ »  » دروآ و دنتسه  ّلحم  هب  قّلعتم  یضرع و 

یکی یعیبط  كالفا  و  دشاب . هتشاد  ریثأت  شدوخ  زا  رتنیئاپ  رد  هدوب و  يدنلب  عافترا و  ياراد  هک  تسا  يزیچ  مسا  نامـسآ ) « ) ءامـس  » اّما
. دننکیمن هاگن  فرط  چیه  هب  دناهداتسیا و  تدابع  هب  هک  نیبّرقم  هکئالم  ینعی  یلوط  لوقع  هک  اریز  تسا  ءامس »  » قیداصم زا 
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ناگدننک و عوکر  هک  یئزج  سوفن  و  دننکیم ، رما  ریبدت  هک  یّلک  سوفن  دناهدرک و  یئارآفص  هک  یئاههکئالم  ینعی  یـضرع  لوقع  و 
. دنشابیم تاوامس  اهنیا  همه  دنتسه  اهلاب  نابحاص  هک  یلاثم  حابشا  و  دنناگدننک ، هدجس 

حابـشا و  شنیمز ، نامـسآ و  اـب  عبط  ملاـع  یکاـخ و  نیمز  سپ  تسا  ریغ  زا  لوبق  ندوـب و  نیئاـپ  نآ ، رد  هک  تسا  يزیچ  مسا  ضرا »  » و
. دنتسه نیمز  حاورا  ملاع  هب  تبسن  اهنیا  همه  يرون  حابشا  هکلب  نیطایش ، ّنج و  ملاع  ینعی  یناملظ 

. دنشابیم اهنآ  زا  ّرثأتم  حاورا و  ملاع  زا  رتنیئاپ  اهنیا  اریز 
مشش تابن و  مجنپ  دامج و  مراهچ  دراد و  مان  رصنع  هک  مّوس  هّدام  تسا و  مسج  هک  مّود  هّدام  و  دراد ، مان  یلویه  هک  لّوا  هّدام  و 

__________________________________________________

مّوس تسیب و  هیآ  کلملا  هروس  ( 1)
4 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. رشب متفه  ناویح و 
دوجو رد  هدروخ  دـنویپ  تاکرد  هدرـشف و  مکارتم و  تاقبط  اـهنآ  همه  و  دنتـسه ، اـهنیمز )  ) یـضارا سوفن ، روص و  هب  تبـسن  اـهنیا  همه 

راد مّنهج و  تاکرد  تسا و  نیطایـش  ّنج و  نآ  رد  هک  یلفـس  یناملظ  ملاع  تاکرد  كالفا و  هب  تبـسن  یکاـخ  نیمز  و  دنتـسه ، ناـسنا 
تـسا يّداوم  بتارم  ای  یلفـس  ملاع  بتارم  هب  هراشا  َّنُهَْلثِم  ِضْرَْألا  َنِم  دوشیم و  بوسحم  نیمز )  ) ضرا لاثم ، ملاع  هب  تبـسن  نیبّذـعم ،

. دش رکذ  هک 
نآ ندوب  طاحم  رابتعا و  هب  نامسآ  تاقبط  و  تسا ، هدش  قالطا  دش  رکذ  قالخا  تافص و  زا  هک  هچنآ  ریغ  رب  ضرا  ءامـس و  رابخا  رد  و 

: تسا هدش  هتفگ  یسراف  هب  و  ددرگیمرب ، دش  رکذ  نیمز  نامسآ و  يارب  هک  یموهفم  نآ  هب  یناعم  نیا  همه  و  تسا ،
ناهج نامسآ  يامرفراک  ناج  تیالو  رد  تساهنامسآ 

، دراد مّدقت  نیمز  رب  ّتیّلع  هبتر و  دوجو و  فرـش و  تهج  زا  تاوامـس  نوچ  و  دنکیم ، حاورا  ملاع  رد  اهنامـسآ  دّدعت  رب  تلالد  رابخا  و 
ترثـک هب  هراـشا  يارب  تاـیآ  رتـشیب  رد  اـجنیا و  رد  ضرا ،»  » ندوب درفم  و  تاوامـس »  » عـمج و  تشاد ، مّدـقم  نیمز  رب  ارنآ  دـنوادخ  اذـل 

مکارتم و نیمز  تاـقبط  دوشیم ، باـسح  رما  کـی  تسا  طاـحم  نوچ  دراد  هک  یترثک  دّدـعت و  اـب  نیمز  و  تسا ، نیمز  ّتلق  اهنامـسآ و 
. تسین نینچ  تاوامس  یلو  تسا . نآ  اب  دّحتم  یناف و  یلاع  هبترم  رد  نییاپ  هبترم  هک  يوحن  هب  تسا ، هدرشف 

5 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رد  یگدرشف  مکارت و  تسا و  لقتسم  طیحم و  ریثک و  اریز 
. دراد دوجو  يدایز  تفاسم  رگید  نامسآ  نامسآ و  ره  نیب  و  تسین ، نآ 

، تقیقح رد  ینعم  نیا  و  تسا ، هدـننک  نشور  رهظم و  شدوخ  ریغ  هب  تبـسن  هدوب و  رهاـظ  شدوخ  تاذ  هب  هک  تسا  يزیچ  مسا  روـن »  » و
نـشور رهاظ و  ار  نآ  هک  یلعاف  ّتلع و  نودـب  دوخ  تاذ  رد  وا  هک  تسا ، هنأش  یلاعت  لّوا  ّقح  تقیقح  نآ  هک  تسا  دوجو  تقیقح  ّقح 
صیاقن دودـح و  اهتّیهام و  ياـهیکیرات  تاـملظ و  تسا و  یـضرع  یقیقح و  راونا  زا  شدوخ  ریغ  هدـننک  نشور  تسا و  رهاـظ  دزاـس 

ریغ اجنیا  رد  دوصقم  و  تسا ، رون  قیداصم  زا  یکی  یلاـعت ، لّوا  ّقح  سپ  تسا ، نیطایـش  ّنج و  ملاـع  عبط و  ملاـع  ياـهمسلط  اهمدـع و 
. تسین لوعجم  یلاعت  يادخ  تسا و  هتفرگ  قّلعت  نآ  هب  لعج  نوچ  تسا  یلاعت  يادخ 

و وا ، یقارـشا  هفاـضا  و  وا ، هملک  یلاـعت و  لّوا  لـعف  نآ  هک  تسا  فاـضم  ّقح  تسا  ندوـب  یناروـن  راوازـس  لّوا  ّقـح  زا  دـعب  هک  هچنآ  و 
نآ و  تسا ، تقیقح  کی  لّوا  ّقح  تدحو  ببس  هب  زین  نآ  و  تسا ، هدش  قلخ  نآ  هلیـسو  هب  ءایـشا  هک  تسا  ّتیـشم  و  هّیدّمحم ، تقیقح 

، تسا طرشب  فاضم ال  ّقح  نوچ  و  تسا . ءایـشا  رب  یلاعت  يادخ  یّلجت  نآ  و  تسوا ، مظعا  مسا  و  وا ، یلعف  یّلجت  یلاعت و  يادخ  روهظ 
دّیؤم مّدقم و  تسا و  هدوب  رهاظ  اهنآ  رد  فاضم  ّقح  نآ  هک  یئایشا  اب  تشگ ، دّحتم  ءایشا  اب  اذل  دوشیم ، عمج  طرش  رازه  اب  طرشب  و ال 

6 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . فاضم  ّقح  عقاو  رد  شتّیلعاف  ثیح  زا  لّوا  قح  تسین و  نآ  نودب  ءایشا  تساهنآ و 
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نیع تّیلعاف  هکنیا  تهج  زا  تسا  تالعفنم  نیع  ییاهنت  هب  لعف  و  دوبن ، تّیلعاف  دوبن  لعف  رگا  و  تسا ، لعف  دوخ  نامه  ّتیلعاـف ، هک  اریز 
. تسا تالعفنم 

تـسا حیحـص  و  نآ ، تقیقح )  ) ّتیلعف تهج  زا  ینعی  تسا ، ءایـشا  ّلک  ۀقیقحلا  طیـسب  هک  تسا  هدش  هتفگ  هچنآ  تسا  حیحـص  نیاربانب 
: تسا هتفگ  هک  هدش  هداد  تبسن  « 1  » تاحوتف هب  هک  هچنآ 

اب هک  تسا  سفن  لاـثم  نآ  و  تسا . ءایـشا  نیع  دوـخ  تّیلعف ، تهج  زا  هکیلاـح  رد  تـسا ، هدرک  رهاـظ  ار  ءایـشا  هـک  ییادـخ  تـسا  هّزنم 
رد تسا  نینچمه  و  تسا ، شوگ  نیع  ندینـش  رد  تسا و  مشچ  نیع  ندـید  رد  سفن  هک  اریز  تساـههّوق ، همه  لـماش  دراد  هک  یتدـحو 

. شوگ مشچ و  ریغ 
اوق لعف  تبـسن  دوبن ، تّینیع  داّحتا و  نیا  رگا  و  دنکیمن ، ادیپ  لّزنت  یبیغ  یلاع  هبترم  زا  دوشیمن و  هتـسکش  نآ  تدـحو  لاح  نیع  رد  و 
نآ رد  دـشیمن ، حیحـص  اتقیقح  نآ ، هب  ءایـشا  لاعفا  تبـسن  دوبن  ءایـشا  اـب  لّوا  ّقح  ّتینیع  رگا  هکناـنچ  دوبیمن ، حیحـص  قیاـقح  نآ  هب 

. دشیم ّقح  هّیونث  لوق  تشگیم و  حیحص  هّیردق  لوق  تروص 
ندش ضراع  ببـس  هب  دیآیم  رظن  هب  هک  یترثک  و  دزاسیم ، نشور  ار  دودح  اهتّیهام و  حوطـس  هک  تسا  یّلظ  دـحاو  تقیقح  رون  نیا 

ار وا  یتاذ  تدحو  راک  نیا  اب  و  تسا ، تاّیهام 
__________________________________________________

. تسا متفه  نرق  فورعم  فراع  یبرع  نبا  ياهباتک  زا  یکی  هیّکم  تاحوتف  ( 1)
7 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دسریمن يررض  نآ  تدحو  هب  تسا و  حوطس  رّثکت  ببس  هب  نآ  رّثکت  و  تسا ، تقیقح  کی  باتفآ  یضرع  رون  هکنانچ  دنکشیمن ،
دودح اهتّیهام و  نأش  نیا  و  دـنکیم ، یفخم  زین  ار  شریغ  و  تسا ، یفخم  اتاذ  شدوخ  تملظ  سپ  تسا  رون  مدـع  زا  ترابع  تملظ  و 

افخ و اهّتیهام و  دودح و  دوش  دایز  فعـض  لّزنت و  هک  هزادـنا  ره  و  تسا ، هدـش  یـشان  نآ  فعـض  دوجو و  لّزنت  زا  هک  تساهمدـع  و 
. تسا یفخم  نآ  رد  دوجو  تافص  هک  دسریم  عبط  ملاع  هب  ات  دوشیم  دایز  افخا 

هداد زیمت  یـضرع  رون  حوطـس  هلیـسو  هب  هکنانچ  دوشیم  زّیمتم  دوجو  دودـح  ببـس  هب  و  تسا ، دودـح  هب  قّلعتم  اـتاذ  ترثک  هک  یتسناد 
سکع ات  دروآ  رّخؤم  درفم ، تروص  هب  ار  رون  مّدقم و  عمج ، تروص  هب  ار  تاملظ  اذل  و  دشیمن ، رهاظ  رون  دوبن  حوطس  رگا  و  دوشیم ،

: دومرف سپ  دشاب ، لّوا  تلاح 
میدـق هب  دـحلم  ياههقرف  زا  اهنآ  ریغ  يّزجتی و  يازجا ال  هب  نیلئاق  قاـّفتا و  تخب و  هب  نیلئاـق  یعیبط و  يرهد و  نوچ  َروُّنلا و  َو  ِتاـُملُّظلا 

. ددرگیمرب اهنآ  ياعّدا  عنم  هب  هیآ  زا  لّوا  هرقف  اذل  دناهدوب و  لئاق  طقف  هّدام  هب  ای  هّدام  تروص و  اب  ملاع  ندوب 
رد ءاسن » هروس   » لّوا رد  نانآ  هطلاغم  هجو  دنملاع و  أدـبم  ود  نآ  هکنیا  دنتـسه و  تملظ  رون و  ندوب  میدـق  هب  لئاق  اهيونث  رتشیب  نوچ  و 

: ادخ لوق 
8 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . نانآ  ياعّدا  عنم  هیآ  مّود  هرقف  اذل  و  تشذگ . ٍَۀلاهَِجب  َءوُّسلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَِّلل  ِهَّللا  یَلَع  َُۀبْوَّتلا  اَمَّنِإ 

هکنیا اـب  تسا  هیوـست  داعبتـسا  هب  هراـشا  يارب  ّمث »  » نتفرگ رارق  طـسو  رد  تـسا ، بّـجعت  ینعم  نآ  رد  َنُولِدـْعَی  ْمِـهِّبَِرب  اوُرَفَک  َنـیِذَّلا  َّمـُث 
ادخ و هب  نیقی  بلق ، رد  ندش  زاب  اب  و  دوشیم ، زاب  بلق  رد  نامیا  ببس  هب  نوچ  و  تسا ، رون  تاملظ و  نیمز و  اهنامسآ و  قلاخ  دنوادخ 

یـسک صوصخم  نامیا  اذـل  و  تسین ، نکمم  ادـخ  هب  نامیا  شیاشگ  نیا  نودـب  و  دوشیم ، ادـیپ  وا  نالوسر  بتک و  هکئالم و  تافص و 
زاـب توکلم  هب  بلق  رد  نآ  ببـس  هب  هک  يزیچ  دوش ، لـخاد  وا  بلق  رد  تعیب  و  دـنک ، تعیب  وا  ياـفلخ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  اـب  هک  تسا 

. دوشیم
يول ّصاخ و  تعیب  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  هک  تسا  یسک  رفاک  سپ  دوشن ، زاب  تعیب  اب  هک  تسا  یبلق  رد  يارب  يرتس  یششوپ و  رفک  اذل 
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. تسا هدش  ریسفت  فاضم  ّبر  هب  رفک  زین  مالّسلا و  هیلع  یلع  هب  رفک  تیالو و  هب  رفک  هب  تایآ  رتشیب  رد  رفک  اذل  و  دنکن . تعیب 
ّبر قلطم  ّبر  و  تسا ، تیالو  رد  ّبر  نآ  هک  تسا ، هدـش  دراو  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  ًاریِهَظ  ِهِّبَر  یلَع  ُِرفاْکلا  َناـک  َو  ریـسفت  رد  هکناـنچ 

. تسا بابرالا 
: دوشیم نینچ  دوصقم  بسح  رب  هیآ  ینعم  سپ  تسا ، قلخ  هب  ادخ  یقارشا  هفاضا  تیالو  هک  تسا  نیا  بلطم  هجو  و 

كرت ار  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  هکنیا  تّلع  هب  دندش ، رفاک  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  بلق  هجو  شـشوپ  باجح و  ببـس  هب  هک  یناسک  سپ 
هب ّقلعتم  مّهبرب »  » تسا نکمم  و  دـننادیم ، يواسم  ار  رـشب  دارفا  ریاس  دـشن  لخاد  ناـنآ  بولق  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ناـمیا  و  دـندرک ،

9 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشاب دنوشیم » جراخ  ّقح  زا   » ینعم هب  ای  دننکیم » يواسم   » ینعم هب  نولدعی »  » و دشاب ، اورفک » »

ار مالـسا  دندرک و  كرت  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تعیب  هکنیا  ّتلع  هب  هک  یناسک  سپـس  تسا : نیا  هیآ  ینعم  لیزنت ، بسح  رب  و 
تـسا بابرالا  ّبر  هک  ار  وا  تّینادحو  ای  ادخ  هب  رارقا  هکنیا  ّتلع  هب  دندش  رفاک  ادخ  هب  هک  یناسک  ای  دندش ، رفاک  ادخ  هب  دندرکن  لوبق 

. دننادیم يواسم  ادخ  اب  ار  اهتب  دندرک ، كرت 
، لیوأت بسح  رب  و  تسا ، ود  نآ  ریغ  هلاسوگ و  تب و  ناگدـننک  تدابع  زا  اهنآ  ریغ  برع و  نیکرـشم  رب  ّدر  رهاـظ  بسح  هب  هرقف  نیا  و 

. تسا هدش  فرحنم  تیالو  زا  هک  تسا  یسک  رب  ّدر 
هک تسا  یسک  ّدر  ّتیرـشب و  تقلخ  لّوا  هّدام  رابتعا  هب  بلطم  نیا  دیرفآ ، لگ  زا  ار  امـش  هک  تسا  ییادخ  وا  ٍنیِط  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  َوُه 

. دنکیم تّیهلا  ياعّدا  رشب  دارفا  زا  شریغ  ای  دوخ  يارب 
. تسین نآ  زا  یفّلخت  چیه  هک  درک  رّرقم  یمتح  لجا  سپس  اًلَجَأ  یضَق  َُّمث 

. دنرادن نآ  زا  یعالّطا  شنالوسر  هکئالم و  زا  کی  چیه  ُهَْدنِع و  یمَسُم  ٌلَجَأ  َو 
و دروآیم ، ریخأت  اب  ای  دزادنایم  ولج  دهاوخیم  ار  هچنآ  و  تسا ، هدرک  رایتخا  شدوخ  يارب  دنوادخ  هک  تسا  یملع  گرم  لجا و  ملع 

دنکیمن . بیذکت  ار  شنالوسر  هکئالم و  هک  تسا  یمتح  ملع  دنوشیم  علّطم  نآ  زا  شنالوسر  هکئالم و  هک  یملع  اّما 
10 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هداهن نآ  رد  هک  یتمکح  تابثا و  وحم و  ءادب و  هلأسم  قیقحت  و  تسا . شدوخ  دزن  شملع  هک  تسا  یلجا  نآ  رد  تابثا  وحم و  ءادب و  و 
زا یلاع  يریذپریثأت  مدع  اب  اهاعد  تباجتسا  ّرس  و  تادابع ، ریاس  اههقدص و  اهعّرـضت و  اهاعد و  اهمحر و  هلـص  رد  بیغرت  زا  تسا  هدش 

. تسا باتک  نیا  زا  يرگید  ّلحم  هب  لوکوم  یناد 
. تسا قلاخ  هب  تبسن  ّکش  داعبتسا  بّجعت و  ینعم  نآ  رد  هک  دینکیم  کش  تایآ  نآ  رد  امش  زاب  َنوُرَتْمَت و  ُْمْتنَأ  َُّمث 

قلاخ زا  هک  یئاههفاضا  عیمج  هکلب  دراد ، دوجو  فّرـصت  تّیهولا و  ینعم  اهنت  هن  ُهَّللا  رد  هک  نادـب  ِضْرَْألا  ِیف  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ُهَّللا  َوُه  َو 
. دشابیم دوجوم  نآ  رد  تسا  نکمم  قولخم  هب  تبسن 

. تسا هدش  زیاج  نآ  هب  فرظ  قّلعت  تهج  نیمه  هب  ربتعم و  نآ  رد  فصو  ینعم  سپ  تسا ، ءامسا  همه  عماج  مسا  نآ  هک  اریز 
« هّللا  » هب قّلعتم  تسا و  وغل  فرظ  تاومّـسلا » یف   » و تسا ، نآ  ربخ  ای  نآ  لدب  هّللا »  » تسادـتبم و وه »  » ظفل هک  تسا  نیا  هیآ  بارعا  نایب 

لاح ای  ربخ ، زا  دعب  ربخ  ای  ربخ  دیآیم  ادعب  هک  ملعی »  » ظفل و  تسا ، لاح  ای  ربخ ، زا  دعب  ربخ  ای  تسا ، ربخ  ّرقتسم و  فرظ  ای  ملعی »  » هب ای 
. دشابیم لاح  ای  و  ْمُکَقَلَخ » يِذَّلا  َوُه   » هلمج رب  فطع  هّللا » وه   » هلمج و  تسا . فنأتسم  ای 

. دوشیم مولعم  زین  نیمز  نامـسآ و  رد  ندوب  هلا  ینعم  دش  مولعم  ءایـشا  رب  ادخ  هطاحا  ّتیمّویق و  یهارمه و  ّتیعم و  ینعم  هکنآ  زا  دعب  و 
ار  ادخ  ریغ  ادخ ، اب  هک  تسا  یسک  رب  ّدر  نیا  و 

11 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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رورش همه  تسا و  کیرش  ادخ  اب  داجیا  رد  دنیوگیم  یلو  دننادیم  ادخ  قولخم  ار  تملظ  ای  نمیرها  هک  نوّیونث  دننام  دنادیم ، کیرش 
دنمانیم ءامـسا )  ) ار اهنآ  و  تسا ، هکئالم  هب  لوکوم  روما  همه  هکنیا  هب  دندقتعم  هک  اهيدنه  مومع  دننام  و  دـننادیم ، نآ  هب  بوسنم  ار 

هک نیکرـشم  یـضعب  دـننام  و  ادـخ ، هن  دـنملاع  ّربدـم  اـهنآ  یلو  دنتـسه ، ادـخ  قولخم  اههراتـس  دـنیوگیم  هک  نیئباـص  یـضعب  دـننام  و 
. تساهنآ يارب  فّرصت  ریبدت و  دنتسه و  ادخ  دزن  ییاهعیفش  ود ، نآ  ریغ  تب و  هلاسوگ و  دنیوگیم :

هدـشن رهاظ  امـش  دوجو  رد  زونه  هک  ار  ناهن  ياهزیچ  همه  ار و  امـش  دـیاقع  اهتّین و  اهتداع و  اهيوخ و  همه  ْمُکَرْهَج  َو  ْمُکَّرِـس  ُمَْلعَی 
. دراد یهاگآ  دینکیمن  ساسحا  ار  نآ  تسا و 

. لاوما اهتبسن و  اهلکش و  اهگنر و  لاوحا و  لاوقا و  زا  ْمُکَرْهَج و  َو 
لمع ناتحراوج  اضعا و  اب  هک  امـش  لامعا  تاعبت  جیاتن و  زا  دینکیم  بسک  ناتیاهـسفن  يارب  هک  ار  هچنآ  دـنادیم  َنُوبِـسْکَت و  ام  ُمَْلعَی  َو 

. تسا راکدب  راکوکین و  مدرم  يارب  دیعو  هدعو و  تسادخ و  تّیهلا  ریرقت  دینکیم ،
، تسا لاح  ءادـتبا »  » نآ هکنیا  ای  لاح ، ای  دـشاب  فنأتـسم  هکنیا  ربانب  مکّرـس » ملعی   » رب تسا  فطع  ْمِهِّبَر  ِتایآ  ْنِم  ٍۀَـیآ  ْنِم  ْمِهِیتْأـَت  اـم  َو 

؟ وا اب  مدرم  لاح  تسا  هنوگچ  و  مدرم ؟ اب  وا  لاح  تسا  هنوگچ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ 
12 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  باطخ  زا  تافتلا  نآ  رد  ریدقت  ره  هب  و  نورتمت » متنا   » رب تسا  فطع  ای 

ینیوـکت و تاـیآ  زا  ّمعا  اـجنیا  رد  تاـیآ  زا  دوـصقم  تسا و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  تاـیآ  مظعا  تسا و  صخـش ) مّوـس   ) تبیغ هب 
. تسا یسفنا  یقافآ و  ینیودت و 

بیذکت و  تشذگ ، هکنانچ  تسا  تیالو  نآ  و  تسادـخ ، تایآ  نیرتگرزب  زا  نآ  هک  يزیچ  ِّقَْحلِاب  اُوبَّذَـک  ْدَـقَف  َنیِـضِْرعُم  اْهنَع  اُوناک  اَّلِإ 
. دنراد قلطم  روط  هب  تایآ  بیذکت  رب  تداع  هک  تسا  نیا  يارب  نانآ  بناج  زا  ّقح 

نآ اب  ازهتسا ، اب  هک  يربخ  نامه   ) دیسر دهاوخ  نانآ  هب  تیالو  هب  طوبرم  ربخ  ینعی  َنُؤِزْهَتْـسَی  ِِهب  اُوناک  ام  ُءاْبنَأ  ْمِهِیتْأَی  َفْوَسَف  ْمُهَءاج  اََّمل 
.( دنریگیم هچیزاب  هب  ار  نآ  دنوشیم و  ورب  ور 

6 تایآ 11 - ریسفت  همجرت و 

12 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 6  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ْنِم يِرَْجت  َراْهنَْألا  اَْنلَعَج  َو  ًارارْدـِم  ْمِْهیَلَع  َءامَّسلا  اَْنلَـسْرَأ  َو  ْمَُکل  ْنِّکَُمن  َْمل  اـم  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمُهاَّنَّکَم  ٍنْرَق  ْنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  اـنْکَلْهَأ  ْمَک  اْوَرَی  َْمل  َأ 
ْنِإ اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاَقل  ْمِهیِْدیَِأب  ُهوُسَمَلَف  ٍساطِْرق  ِیف  ًاباتِک  َْکیَلَع  اْنلََّزن  َْول  َو  ( 6  ) َنیِرَخآ ًانْرَق  ْمِهِدَْعب  ْنِم  انْأَْشنَأ  َو  ْمِِهبُونُِذب  ْمُهانْکَلْهَأَف  ْمِِهتَْحت 

َو ًالُجَر  ُهاْنلَعََجل  ًاکَلَم  ُهاـْنلَعَج  َْول  َو  ( 8  ) َنوُرَْظُنی َُّمث ال  ُْرمَْألا  َیِـضَُقل  ًاکَلَم  اْنلَْزنَأ  َْول  َو  ٌکَلَم  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  ـال  َْول  اُولاـق  َو  ( 7  ) ٌنِیبُم ٌرْحِـس  َّالِإ  اذه 
(10  ) َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  ام  ْمُْهنِم  اوُرِخَس  َنیِذَّلِاب  َقاحَف  َِکْلبَق  ْنِم  ٍلُسُِرب  َئِزُْهتْسا  ِدََقل  َو  ( 9  ) َنوُِسْبلَی ام  ْمِْهیَلَع  انْسَبََلل 

(11  ) َنِیبِّذَکُْملا ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظنا  َُّمث  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِس  ُْلق 
13 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

13 ص :  همجرت ..... :

ار امش  هک  میدوب  هداد  نّکمت  تردق و  اهنآ  هب  نیمز  رد  هکنآ  لاح  میتخاس و  كاله  ار  یهورگ  رایـسب  هچ  نانآ  زا  شیپ  هک  يدیدن  ایآ 
ار اهنآ  دندرک  ینامرفان  نوچ  سپ  میدرک  يراج  نانآ  رب  نیمز  رد  اهرهن  میداتسرف و  هتسویپ  تمحر  ناراب  اهنآ  رب  نامـسآ  زا  میاهدادن و 
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. میتخیگنارب اهنآ  زا  دعب  ار  يرگید  هورگ  میتخاس و  كاله 
. راکشآ يرحس  رگم  تسین  نیا  هک  دنیوگ  نارفاک  زاب  دننک  سمل  دوخ  تسد  هب  ار  نآ  هک  يذغاک  رد  میتسرف  وت  رب  یباتک  ام  رگا  و 
رگید دوش و  مامت  راک  میتسرفب ، هتـشرف  هچنانچ  دوشیمن ؟ لزان  هتـشرف  وا  رب  ارچ  تسا  لوسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  رگا  دـنتفگ  و 

. تفای دنهاوخن  تلهم  اهنآ  ياهظحل 
. میناشوپیم دنشوپب  نامدرم  هک  یسابل  نامه  نانآ  رب  میروآ و  رد  يرشب  تروص  هب  ار  وا  مه  میتسرف  تلاسر  هب  زین  ياهتشرف  هچنانچ 

ریگنماد لمع  نیا  رفیک  لابو و  ار  نانآ  سپس  دندرکیم ، ازهتسا  سوسف و  تخس  ار  دوخ  ناربمایپ  هتشذگ ، مما  مه ، وت  زا  شیپ  ربمایپ  يا 
. دش

. دینک هدهاشم  دندرک  وا ) نالوسر  ادخ و  تایآ   ) بیذکت هک  اهنآ  تخس  تبقاع  ات  دیدرگب  نیمز  يور  رد  ربمغیپ  يا  وگب 

13 ص :  ریسفت ..... 

زا دنتـشگ و  ّدبتـسم  ناشدساف ، ءارآ  رد  و  دندرک ، یناف  نیکرچ  یناگدنز  رب  لاّکتا  دامتعا و  سپ  ٍنْرَق  ْنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  انْکَلْهَأ  ْمَک  اْوَرَی  َْمل  َأ 
ای  داتفه ، ای  تصش ، ای  هاجنپ ، ای  لهچ ، ای  یس  ای  تسیب  ای  هد  تّدم  ای  تسا ، نامز  زا  يدایز  ههرب  نرق  و  دندرک . ضارعا  ام  تایآ 

14 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یتّما ره  ای  و  رگید ، تّما  کی  زا  دعب  تسا  لسن  تّما و  کی  ای  تسا ، نامز  کی  لها  ای  تسا ، لاس  تسیب  دص و  ای  دص ، ای  لاس ، داتشه 

. دنامن یقاب  یسک  اهنآ  زا  دوش و  كاله  هک  تسا 
.( میاهدادن امش  هب  هک   ) میداد اهنآ  دالوا  لاوما و  رد  هعسوت  اهمسج و  رد  تّوق  تّحص و  هکنیا  رب  ْمَُکل  ْنِّکَُمن  َْمل  ام  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهاَّنَّکَم 

. میداتسرف ورف  نامسآ  زا  ار  ربا  ناراب و  ینعی  َءامَّسلا  اَْنلَسْرَأ  َو 
هدامآ حـیرفت  تعـسو و  هافر و  بابـسا  نیمز  رد  نّکمت  تردـق و  رب  هوـالع  اـهنآ  يارب  ْمِِهتْحَت  ْنِم  يِرَْجت  َراـْهنَْألا  اَْـنلَعَج  َو  ًارارْدـِم  ْمِْهیَلَع 

. میدرک
هدـیاف اهنآ  هب  ام  نداد  هبترم  یّقرت و  هن  دادـما و  هن  درادـهگن و  ام  باذـع  زا  ار  اهنآ  تسناوتن  نانآ  نّکمت  تردـق و  ْمِِهبُونُذـِب  ْمُهانْکَلْهَأَف 

. میدرک دوبان  ناشناهانگ  تّلع  هب  ار  نانآ  درک و 
. تساهنآ يارب  ییاسر  دیدهت  بلطم  نیا  میدروآ ، دوجو  هب  اهنآ  زا  دعب  رگید  یهورگ  َنیِرَخآ و  ًانْرَق  ْمِهِدَْعب  ْنِم  انْأَْشنَأ  َو 

دنیوگن ات  دـننیبب  مشچ  اب  هکنآ  ياـج  هب  دـندرکیم  سمل  تسد  اـب  ار  اـهنآ  ینعی  ْمِهیِدـْیَِأب  ُهوُسَمَلَف  ٍساـطِْرق  ِیف  ًاـباتِک  َکـْیَلَع  اـْنلََّزن  َْول  َو 
. یتسب ار  ام  ياهمشچ 

. دندش رفاک  وت  هب  ایادخ  هب  ینعی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاَقل 
. دنتشادنپ رحس  ار  نآ  دنتشاد  هک  راکنا  رب  تداع  ینامرفان و  یشکرس و  تیاهن  تهج  زا  ٌنِیبُم  ٌرْحِس  اَّلِإ  اذه  ْنِإ 

15 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنتفگ جاجل  دانع و  باب  زا  اُولاق  َو 

؟ دوشیمن لزان  وا  رب  هکئالم  ارچ  سپ  تسا  لوسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رگا  ینعی  ٌکَلَم  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال 
اهنآ ینعی  دوشیم ، اهنآ  حاورا  ضبق  هب  رما  ای  دوشیم ، مامت  یناگدـنز  رما  مینک  لزان  اهنآ  رب  کـلم  رگا  ُْرمَأـْلا  َیِـضَُقل  ًاـکَلَم  اـْنلَْزنَأ  َْول  َو 
مشچ هن  دنک  كرد  دناوتیم  يورخا  ینطاب  تریـصب  طقف  ار  هکئالم  هچ  دنرادن ، ار  فرط  ود  نیب  عمج  تردق  تسا و  فیعـض  ناشدید 

بلقنم ترخآ  هب  ایند  دـندشیم و  خلـسنم  يرـشب  رهاوظ  زا  دـننیبب  ار  نآ  دـنناوتب  اهنآ  هک  میداتـسرفیم  هکئالم  رگا  سپ  يویند ، يرهاظ 
. دننیبب دنناوتب  اهنآ  ات  میداتسرفن  هکئالم  اهنآ  فعض  روصق و  تهج  هب  سپ  دشیم ، گرم  یناگدنز  و  دشیم ،
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هدـهاشم تّیفیک  نآ و  قیقحت  هکنانچ  دـناهدرک ، عمج  ار  ترخآ  ایند و  نیب  اهنآ  نوچ  درادـن ، نالوسر  رب  هکئالم  لوزن  اب  یتاـفانم  نیا  و 
: دومرف هک  ادخ  لوق  رد  نیثّدحم  ایبنا و  نیا  رب  هکئالم  لوق  ندینش  نالوسر و  يارب  يرادیب  باوخ و  رد  هکئالم 

. دش هتفگ  هرقب  هروس  رد  امِهِعْفَن  ْنِم  ُرَبْکَأ  امُهُْمثِإ  َو 
رابکی اهنآ  نوچ  تساـهنآ ، مّود  داهنـشیپ  باوج  اـی  تسا  مّود  باوج  هیآ  تمـسق  نیا  اًـلُجَر  ُهاـْنلَعََجل  ًاـکَلَم  ُهاـْنلَعَج  َْول  َو  َنوُرَْظُنی  ـال  َُّمث 

؟ دوشیمن لزان  هکئالم  ربمایپ  رب  ارچ  دنتفگ :
هب میداتسرفیم  مه  رگا  تسا ، هدمآ  باوج  رد  هک   ) داتسرفیم هکئالم  دتـسرفب ، یلوسر  ام  يارب  تساوخیم  ادخ  رگا  دنتفگ : رگید  راب  و 

(. دوب رشب  تروص 
16 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ای دنتـشادن ، نآ  كاردا  رب  تردق  میدادیم ، رارق  هکئالم  تروص  هب  ارنآ  ای  میداتـسرفیم  هکئالم  ام  رگا  ینعی  َنوُِسْبلَی  ام  ْمِْهیَلَع  انْـسَبََلل  َو 
ار ناـمه  وا  ّقـح  رد  هک  یئاـج  اـت  دـنداتفایم  ّکـش  هابتـشا و  رد  زین  تروـص  نیا  رد  میدادیم ، رارق  یمدرم  تروـص  هب  ار  وا  رگا  هکنیا 

. دنتفگ يرشب  لوسر  ّقح  رد  هک  دنتفگیم 
کی باوج  نآ  ّقش  ود  ره  هک  یتروص  رد  تسا  عوـفرم  یلاـت  ّقـش  ود  ره  هک  تسا  « 1  » لصفنم ییانثتسا  یـسایق  کی  هب  هراشا  هیآ  سپ 

. دشاب اهنآ  لاؤس  يارب  باوج  ود  رگا  تسا  ییانثتسا  سایق  ود  هب  هراشا  ای  دشاب ، لاؤس 
. تسا هدوب  ناربمایپ  رب  ءازهتسا  مه  وا  زا  شیپ  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يرادلد  َِکْلبَق  ْنِم  ٍلُسُِرب  َئِزُْهتْسا  ِدََقل  َو 

لابو و ای  تسا  هدرک  هطاحا  تخـس  یباذع  ناشدنخـشیر  ّتلع  هب  ناگدننک  هرخـسم  هب  َنُؤِزْهَتْـسَی  ِِهب  اُوناک  ام  ْمُْهنِم  اوُرِخَـس  َنیِذَّلِاب  َقاحَف 
. دوشیم ناشدیاع  ءازهتسا ، نآ  ببس  هب  هک  يراتفرگ 

و  ) ناتیاهمـشچ اب  نیـشیپ ، ياهتّما  خـیراوت  نآرق و  نیمز  رد  دـینک و  ریـس  ناتیاهمدـق  اب  يرهاـظ  نیمز  رد  ینعی  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُریِـس  ْلـُق 
. دیزادرپ تحایس  ریس و  هب  ناتتریصب  ياهمشچ  اب  ریغص  ملاع  نیمز  رد  و  ناتکاردا ،)

__________________________________________________

. تسا هدش  هداد  حیضوت  لّوا  دلج  رد  لصّتم  لصفنم و  ییانثتسا  سایق  ( 1)
17 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

جیاتن هب  اهنآ  زا  لاـقتنا  تامّدـقم و  بیترت  زا  تراـبع  رّکفت  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ّمث »  » ندـمآ و  دـینک ، هشیدـنا  رّکفت و  ینعی  اوُرُْظنا  َُّمث 
. دوشیم نکمم  رّکفت  تامّدقم  لوصح  زا  دعب  تامّدقم و  رد  ندرک  ریس  اب  تسا و 

هک یناسک  تبقاع  ای  نانآ ، يایـصوا  نأش  رد  ای  نالوسر  دوخ  نأش  رد  نالوسر ، ناگدـننک  بیذـکت  تبقاع  َنِیبِّذَـکُْملا  ُۀَِـبقاع  َناک  َْفیَک 
؟ تسا هنوگچ  دندرک  بیذکت  ار  ناربمایپ  يایصوا 

12 تایآ 17 - ریسفت  همجرت و 

17 ص :  ات 17 ..... ] تایآ 12  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ْمُهَف ال ْمُهَـسُْفنَأ  اوُرِـسَخ  َنیِذَّلا  ِهِیف  َْبیَر  ِۀَمایِْقلا ال  ِمْوَی  یلِإ  ْمُکَّنَعَمْجََیل  َۀَمْحَّرلا  ِهِسْفَن  یلَع  َبَتَک  ِهَِّلل  ُْلق  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ْنَِمل  ُْلق 
َو ال ُمِعُْطی  َوُه  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِرِطاف  اِیلَو  ُذِخَّتَأ  ِهَّللا  َْریَغ  َأ  ُْلق  ( 13  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللا  ِیف  َنَکَس  ام  َُهل  َو  ( 12  ) َنُونِمُْؤی

ْنَم ( 15  ) ٍمیِظَع ٍمْوَی  َباذَع  یِّبَر  ُْتیَصَع  ْنِإ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ُْلق  ( 14  ) َنیِکِرْشُْملا َنِم  َّنَنوُکَت  َو ال  َمَلْسَأ  ْنَم  َلَّوَأ  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  یِّنِإ  ُْلق  ُمَعُْطی 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1315 

http://www.ghaemiyeh.com


(16  ) ُنِیبُْملا ُزْوَْفلا  َِکلذ  َو  ُهَمِحَر  ْدَقَف  ٍِذئَمْوَی  ُْهنَع  ْفَرُْصی 
(17  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُهَف  ٍْریَِخب  َکْسَسْمَی  ْنِإ  َو  َوُه  َّالِإ  َُهل  َفِشاک  الَف  ٍّرُِضب  ُهَّللا  َکْسَسْمَی  ْنِإ  َو 

17 ص :  همجرت ..... :

شیوخ  رب  هک  تسادخ  کلم  وگب  تسیک ؟ کلم  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچ  ره  هک  سرپب  ناکرشم  نیا  زا  ربمایپ  يا 
18 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ایند بیرف  هب  ار  دوخ  هک  یناسک  یلو  دنادرگیم  عمج  دمآ  دهاوخ  کش  نودب  هک  تمایق  زور  رد  ار  امـش  هّتبلا  هدرک و  ضرف  ار  تمحر 
. دنروآیمن نامیا  زور  نآ  هب  دندنکفا  نایز  و 

، تسا روما  همه  ياناد  اونش و  وا  تسادخ و  کلم  همه  تسا  هتفای  شمارآ  زور  بش و  رد  هچ  ره 
ماعط و قلخ  هب  وا  تسادـخ . نیمز  اهنامـسآ و  هدـننیرفآ  هک  یتروص  رد  منیزگرب ؟ یتسود  يرای و  هب  ار  ادـخ  زا  ریغ  اـیآ  ربماـیپ  يا  وگب 

. تسا زاینیب  ماعط  زا  دوخ  دناروخیم و  يزور 
. مشابن دنروآیم  كرش  ادخ  هب  هک  یهورگ  زا  هّتبلا  مشاب و  تسادخ  مکح  میلست  هک  یسک  لّوا  مرومأم  نم  لوسر  يا  وگب 

مسرتیم تخس  گرزب  زور  نآ  باذع  زا  منک  ادخ  ینامرفان  رگا  نم  وگب 
، تسا راکشآ  تداعس  يزوریپ و  نیا  ددرگ و  لئان  ادخ  تمحر  هب  انامه  دهرب  ادخ  باذع  زا  زور  نآ  رد  سک  ره 

. تساناوت زیچ  همه  هب  وا  دسر  وت  هب  يزیچ  وا  زا  رگا  دناهرن و  ررض  نآ  زا  ارت  ادخ  زج  یسک  دسر  يررض  وت  هب  ادخ  زا  رگا  و 

18 ص :  ریسفت ..... 

. وگب ناگدنهد  داهنشیپ  ناگدننک و  بیذکت  هب  ُْلق 
دهاوخب هچ  ره  وا  دنرادن و  ار  کلام  رب  داهنـشیپ  ّقح  اهنآ  هک  دنوش  هّبنتم  ات  ینک  رارقا  هب  مزلم  ار  اهنآ  ات  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ْنَِمل 

. دتسرفیم دهاوخب  هک  ار  سک  ره  دنکیم و 
دنرادن . نآ  زج  یباوج  هک  شابن  اهنآ  باوج  رظتنم  و  تسادخ ، کلم  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  هک  وگب  اهنآ  هب  ِهَِّلل  ُْلق 

19 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
شتعاط هب  ار  امـش  و  دتـسرفیم ، ینالوسر  امـش  يوس  هب  دراذـگیمن و  لـمهم  ار  امـش  شتمحر  ببـس  هب  سپ  َۀَـمْحَّرلا  ِهِسْفَن  یلَع  َبَتَک 

. دهدیم تلهم  شاینامرفان  تیصعم و  رد  درادیم و  رذح  رب  شتفلاخم  زا  بیغرت و 
. دنکیم عمج  تمایق  زور  يارب  ار  امش  نرق  زا  سپ  ینرق  ینعی  ْمُکَّنَعَمْجََیل 

لّوا هلمج  دشاب و  فنأتـسم  هلمج  نیا  هک  تسا  لمتحم  و  تسادخ ، بناج  زا  فانیتسا  ای  تسا ، لوق  لوقم  ءزج  ای  هلمج  نیا  لّوا و  هلمج 
. دشاب هلمج  هب  قّلعتم  بتک »  » هک تسا  زیاج  نوچ  دشاب ، ۀمحّرلا »  » زا لدب  هلمج  نیا  هک  تسا  لمتحم  و  لوق ، لوقم 

. دش نایب  نیا  زا  شیپ  هلمج  نیا  ریظن  ریسفت  ِهِیف  َْبیَر  ِۀَمایِْقلا ال  ِمْوَی  یلِإ 
رب یسک  تسین  هتسیاش  بلطم  ندش  نشور  زا  دعب  هک  مّهوت  نیا  كاردتسا  تهج  تسا  فنأتـسم  َنُونِمُْؤی  ْمُهَف ال  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُرِـسَخ  َنیِذَّلا 

. دنروآیمن نامیا  دندنکفا  نایز  هب  ار  دوخ  هکنانآ  نکل  تسا و  هدومرف  دنوادخ  هک  ایوگ  دنامب ، یقاب  رفک 
« نیذـّلا  » لـحم دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا . دـیکأت  رـصح و  تیببـس و  رب  تلـالد  تهج  طـسو  رد  ریمـض  ندروآ  ربـخ و  هب  ءاـف »  » لوخد و 

. دیاهتخادنا نایز  هب  ار  ناتدوخ  هک  دیتسه  امش  ینعی  ندوب  ربخ  ربانب  تسا  عوفرم  ای  ّمذ  ربانب  تسا  بوصنم 
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هچنآ  یتفگ  هکنآ  زا  دعب  وگب ، اهنیا  هب  ینعی  فنأتسم ، دشاب و  لوق  لوقم  هک  تسا  لمتحم  زین  هلمج  نیا  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللا  ِیف  َنَکَس  ام  َُهل  َو 
20 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

شمارآ ینعم  هب  نوکـس  زا  ای  ندـش ، نکاس  ینعم  هب  ینکـس  زا  نکـس »  )» تسا نکاس  وا  يارب  تساهنامز  رد  هک  هچنآ  اـهناکم و  رد  هک 
.( تسا

زور بش و  رد  هک  هچنآ  دوشیم  هتفگ  یتـقو  اذـل  تسا ، ناـکم  جاـتحم  هک  تسا  تاـیعیبط  صاوخ  زا  ناـمز  رب  قاـبطنا  دّدـجت و  نوچ  و 
. تسا نکاس  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیع  تسا  لخاد  نامز  تحت  هچنآ  هک : تسا  ینعم  نیا  هب  تسا ، نکاس 

. تسا قبطنم  ناکم  رب  هک  هچنآ  ینعی 
. دوشیم هداد  میمعت  زین  زور  بش و  هب  میهد  میمعت  حابشا  حاورا و  قلطم  هب  ار  نیمز  اهنامسآ و  رگا 

زور بش و  رد  هچنآ   ) یمّود اـب  تسا ) نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  هیآ 12 -  ) یلّوا تسا  مامتها  دروم  ادـخ  يارب  ءایـشا  ّتیکولمم  نوچ  و 
. دوش نیزگیاج  نانآ  سوفن  رد  هکنیا  ات  دش  دّکؤم  ترابع  رد  رییغت  اب  نامز ) ینعی  تسا ، نکاس 

. وا ملع  اب  رگم  تسین  یملع  چیه  و  وا ، ییاونش  اب  رگم  تسین  یئاونش  چیه  ینعی  ُمِیلَْعلا  ُعیِمَّسلا  َوُه  َو 
رد ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِرِطاـف  مریگ !؟ شیوخ  یلو  ار  ادـخ  زا  ریغ  تسا ، همه  کـلام  وا  هکنآ  دوـجو  اـب  وـگب  اِیلَو  ُذِـخَّتَأ  ِهَّللا  َْریَغ  َأ  ْلـُق 

. تسا مکح  تّلع  هب  راعشا  يارب  تفص  نآ  هب  فیصوت  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  هدننیرفآ  وا  هک  یتروص 
دناروخیم و  وا  هک  یلاح  رد  ُمَعُْطی  َو ال  ُمِعُْطی  َوُه  َو 

21 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا مکح  رگید  تّلع  زین  ترابع  نیا  تسا . ماعط  زا  زاینیب  دوخ 

فیلکت و هیحان  زا  نم  اریز  دریگیمن ، تقبـس  نم  رب  شنطاب ، رد  مالـسا و  رهاظ  رد  یـسک  ینعی  َمَلْـسَأ  ْنَم  َلَّوَأ  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  یِّنِإ  ُْلق 
. مشاب رتولج  همه  زا  مشاب و  نالوسر  متاخ  هک  مدش  رومأم  نیوکت 

: هک تسا  هدش  هتفگ  نم  هب  َو 
.( تسا لق »  » رب فطع  هلمج ، نیا   ) مشابن نیکرشم  زا  َنیِکِرْشُْملا  َنِم  َّنَنوُکَت  ال 

و تسا ، رتاسر  فاصنا  رد  نتفگ  نخس  عون  نیا  نوچ  تسا . ناکرـشم )  ) نانآ زا  هیانک  ٍمیِظَع  ٍمْوَی  َباذَع  یِّبَر  ُْتیَـصَع  ْنِإ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ُْلق 
هّللا یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  « 1  » مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  دیامن . عطق  ربمایپ  ندرک  هارمگ  زا  ار  ناکرـشم  عمط  هک  تسا  نیا  دوصقم 

مـالک نآ  هب  رگید  سپ  نآ  زا  دـش . لزاـن  حـتف  هروس  هکنیا  اـت  درکن  كرت  ار  ٍمیِظَع  ٍمْوَی  َباذَـع  یِّبَر  ُْتیَـصَع  ْنِإ  ُفاـخَأ  یِّنِإ  هلآ  هیلع و 
. تشگنرب

: تسا « 2  » هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  یبن  زا  ُهَمِحَر  ْدَقَف  ٍِذئَمْوَی  ُْهنَع  ْفَرُْصی  ْنَم 
؟ هّللا لوسر  ای  مه  وت  یتح  دنتفگ : دوشیمن ، تشهب  لخاد  شلمع  ببس  هب  مدرم  زا  سک  چیه  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  یسک  هب  مسق 

. دوشب نم  لماش  ادخ  لضف  تمحر و  رگم  نم ، یّتح  دومرف :
زا تسا  فنأتسم  ای  تسا  لوق  لوقم  ُنِیبُْملا  ُزْوَْفلا  َِکلذ  َو 

__________________________________________________

ج 25 ص 705 / نیلقّثلا 1 : رون  ریسفت  ص 111  یفاّصلا 2 : ریسفت  ( 1)
ص 280 نایبلا 2 : ریسفت  ص 111  یفاّصلا 2 : ریسفت  ( 2)

22 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا راکشآ  يزوریپ  نآ  دوش ، یسک  لاح  لماش  ادخ  تمحر  رگا  ادخ . بناج 
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باذع ادخ  رگا  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  هیآ » رخآ  ات  فرـصی  نم   » ادخ لوق  رب  تسا  فطع  َوُه  اَّلِإ  َُهل  َفِشاک  الَف  ٍّرُِـضب  ُهَّللا  َکْسَـسْمَی  ْنِإ  َو 
. تسا هدرک  محر  وت  هب  دنادرگرب  وت  زا  زور  نآ  رد  ار 

شیپ تیارب  ریخ  رگا  ینعی  . ) درادن یعنام  و  تسازج ، ياج  هب  ببس  ندش  نیشناج  لیبق  زا  ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُهَف  ٍْریَِخب  َکْسَسْمَی  ْنِإ  َو 
(. تساناوت زیچ  ره  رب  وا  هک  تسوا ، تمحر  تساوخ و  مه  زاب  دروآ 

18 تایآ 25 - ریسفت  همجرت و 

22 ص :  ات 25 ..... ] تایآ 18  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ُنآْرُْقلا اَذـه  ََّیلِإ  َیِحوُأ  َو  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ٌدیِهَـش  ُهَّللا  ِلـُق  ًةَداهَـش  ُرَبْـکَأ  ٍءْیَـش  ُّيَأ  ْلـُق  ( 18  ) ُرِیبَْـخلا ُمیِکَْحلا  َوُه  َو  ِهِداـبِع  َقْوَف  ُرِهاـْقلا  َوُـه  َو 
َنیِذَّلا ( 19  ) َنوُکِرُْشت اَّمِم  ٌءيَِرب  ِینَّنِإ  َو  ٌدِحاو  ٌهلِإ  َوُه  امَّنِإ  ُْلق  ُدَهْشَأ  ُْلق ال  يرْخُأ  ًۀَِهلآ  ِهَّللا  َعَم  َّنَأ  َنوُدَهْـشََتل  ْمُکَّنِإ  َأ  َغََلب  ْنَم  َو  ِِهب  ْمُکَرِْذنُِأل 

َبَّذَک َْوأ  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو  ( 20  ) َنُونِمُْؤی ْمُهَف ال  ْمُهَسُْفنَأ  اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  ُمُهَءاْنبَأ  َنُوفِْرعَی  امَک  ُهَنُوفِْرعَی  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ 
(22  ) َنوُمُعَْزت ُْمْتنُک  َنیِذَّلا  ُمُکُؤاکَرُش  َْنیَأ  اوُکَرْشَأ  َنیِذَِّلل  ُلوُقَن  َُّمث  ًاعیِمَج  ْمُهُرُشَْحن  َمْوَی  َو  ( 21  ) َنوُِملاَّظلا ُِحْلُفی  ُهَّنِإ ال  ِِهتایِآب 

َو ( 24  ) َنوُرَتْفَی اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َّلَـض  َو  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  اُوبَذَـک  َْفیَک  ْرُْظنا  ( 23  ) َنیِکِرْـشُم اَّنُک  ام  انِّبَر  ِهَّللا  َو  اُولاـق  ْنَأ  ـَّالِإ  ْمُُهتَْنِتف  ْنُکَت  َْمل  َُّمث 
َكُؤاـج اذِإ  یَّتَـح  اـِهب  اوـُنِمُْؤی  ـال  ٍۀَـیآ  َّلُـک  اْوَرَی  ْنِإ  َو  ًاْرقَو  ْمِِهناذآ  ِیف  َو  ُهوُـهَقْفَی  ْنَأ  ًۀَّنِکَأ  ْمِِهبوـُُلق  یلَع  اـْنلَعَج  َو  َکـَْیلِإ  ُعِمَتْـسَی  ْنَم  ْمُْهنِم 

(25  ) َنِیلَّوَْألا ُریِطاسَأ  َّالِإ  اذه  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َکَنُولِداُجی 
23 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

23 ص :  همجرت ..... :

. تسا هاگآ  روما  همه  رب  راکتسرد و  وا  هشیمه  دراد و  ناگدنب  رب  ار  رادتقا  ییاناوت و  لامک  ادخ  و 
ات دنکیم  یحو  ار  نآرق  نیا  تایآ  نم  رب  تسا  هاوگ  امـش  نم و  نایم  ادخ  وگب  تسادخ ، یهاوگ  زا  رتگرزب  یهاوگ  هچ  ربمایپ ، يا  وگب 

اتکی يادخ  اب  هک  دیهدیم  یهاوگ  امش  ایآ  مناسرتب . مهد و  دنپ  دسر  وا  هب  نآرق  نیا  ربخ  هک  ار  رشب  دارفا  زا  سک  ره  امش و  نآ ، هلیسوب 
امـش هک  هچنآ  زا  نم  تسین و  ییادخ  اتکی  يادخ  زج  اقّقحم  وگب  مهدن . یهاوگ  عوضوم  نیا  هب  نم  وگب  دنراد ؟ دوجو  يرگید  نایادـخ 

. مرازیب دیهدیم  رارق  ادخ  کیرش 
اهنآ مه  دنـسانشیم ، دوخ  نادنزرف  دننام  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هکنآ  اب  میداتـسرف  اهنآ  رب  ار  لیجنا  تاروت و  باتک  هک  نانآ 

( دنروآیمن نامیا  دنتفگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  دسح  يور  زا  و   ) دناهتخادنا نایز  هب  ار  دوخ  هک  دنتسه 
دهاوخن يراگتسر  ملاع  ود  رد  ار  ناراکمتس  زگره  دنک ؟ بیذکت  ار  ادخ  تایآ  ای  ددنب  غورد  ادخ  رب  هک  سک  نآ  زا  رتراکمتس  تسیک 

. دوب
ادخ کیرـش  امـش  نامگ  هب  هک  اهنآ  دندش ، اجک  میئوگ  دندروآ  كرـش  ادـخ  هب  هک  اهنآ  هب  سپ  میدروآ  درگ  ار  اهنآ  همه  هک  يزور  و 

؟ دندوب
میدرواین  كرش  ادخ  هب  زگره  ام  هک  دنیوگ  غورد  هب  هکنآ  زج  دنباین  يرذع  ادخ  هاگشیپ  رد  ار  ناتب  هب  یگتفیرف  هکنآ  زا  سپ 

24 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دندش دوبان  وحم و  همه  دنداد  رارق  ّقح  کیرش  هتسب  غورد  ادخ  هب  هچنآ  دندرک و  بیذکت  ار  دوخ  هنوگچ  هک  رگنب 
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درک و دـنناوتن  نآ  مـهف  هـک  میاهداـهن  ناـشیاهلد  رب  هدرپ  یلو  دــنراد  ارف  شوـگ  وـت  نخــس  هـب  ناکرــشم ) نارفاـک و   ) ناـنآ زا  یخرب  و 
وت دزن  نوچ  هک  اجنآ  ات  دنروآیمن  نامیا  نادب  زاب  دننک  هدهاشم  ار  ادـخ  تایآ  همه  رگا  هک  تسا  نیگنـس  ّقح  ندینـش  زا  ناشیاهـشوگ 

. تسین ناینیشیپ  ياههناسفا  زج  تایآ  نیا  دنیوگ  هدمآرب  هلداجم  ماقم  رد  دنیآ 

24 ص :  ریسفت ..... 

. دوشیم هدافتسا  تشذگ  هک  هچنآ  زا  وا ، تردق  توطس و  تحت  همه  يانف  ببس  هب  ناگدنب  اب  ادخ  رهق  ّتیفیک  ِهِدابِع  َقْوَف  ُرِهاْقلا  َوُه  َو 
. تسین تحلصم  تمکح و  اب  زج  دروآیم ، ياجب  هک  ار  هچنآ  و  تسا ، میکح  شراک  رد  ُمیِکَْحلا  َوُه  َو 

. تسا هاگآ  دنکیم ، اضتقا  ناگدنب  رد  فّرصت  عاونا  ریبدت و  فالتخا  هک  هچنآ  هب  ُرِیبَْخلا 
، تسا ياهدنهد  تداهش  ره  زا  رتوگتسار  رتگرزب و  ادخ  هک  دنکیم  رارقا  ینعی  تسادخ ، نداد  تداهش  همّدقم  ًةَداهَش  ُرَبْکَأ  ٍءْیَش  ُّيَأ  ُْلق 

: دومرف سپس  دهدیم ، ربخ  بلطم  نیا  رب  ار  اهنآ  ادخ  سپ 
تسا فوذحم  شربخ  هک  دشاب  ادتبم  هّللا »  » هک تسا  لمتحم  َغََلب  ْنَم  َو  ِِهب  ْمُکَرِْذنُِأل  ُنآْرُْقلا  اَذه  ََّیلِإ  َیِحوُأ  َو  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ٌدیِهَـش  ُهَّللا  ُِلق 

. دوصقم نایب  يارب  تسا  فنأتسم  هلمج  و  تسا ، فوذحم  نآ  يادتبم  هک  تسا  ربخ  ادیهش »  » و دشاب ، نانآ  بناج  زا  باوج  ات 
25 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نیا ربخ  هک  ار  رـشب  دارفا  زا  کی  ره  امـش و  ات  دـنکیم  یحو  ار  نآرق  تایآ  نم  هب  هک  تسا ، هاوگ  امـش  نم و  نایم  ادـخ  هک  وگب  ینعی :
وا هب  نآرق  هک  ار  یـسک  ار و  امـش  نم  ات  ینعی  مزاس . هاگآ  تمایق  زور  اـت  دـشاب  هک  یناـمز  ره  رد  یناـکم و  ره  رد  دـسریم  وا  هب  نآرق 

. مراد زاب  ادخ  رما  زا  دّرمت  زا  مهد و  میب  تسا ، هدیسر  نادرم ) دننام   ) غولب ّدح  هب  هک  یسک  ای  هدیسر ،
تسا هدرواین  دییأت  ناونع  هب  نتفرگ  رارق  هلصاف  تهج  زا  ار  لصفنم  ریمض  اما  مکرذنا »  » رد وه »  » رتتسم ریمض  رب  تسا  فوطعم  غلب » نم  »
دننام نخس  نیا  و  دشاب ، هدیسر  تماما  دح  هب  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  زا  سک  ره  نم و  منکیم  راذنا  تسا : نیا  نآ  ینعم  و 

: دیامرفیم هک  تسا  یلاعت  يادخ  لوق 
نتـشاد اـب  ادـخ  يوس  هب  یناوـخیم  هک  تسا ، نم  هار  نیا  هک  وـگب  و  « ) 1  » ِینَعَبَّتا ِنَم  َو  اـَنَأ  ٍةَریَِـصب  یلَع  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعْدَأ  ِیلِیبَس  ِهِذـه  ْلـُق 

اب هکنیا  رب  ناشتداهش  رب  ار  اهنآ  ُدَهْـشَأ  ُْلق ال  يرْخُأ  ًۀَِهلآ  ِهَّللا  َعَم  َّنَأ  َنوُدَهْـشََتل  ْمُکَّنِإ  َأ  « 2 ( » دنک يوریپ  نم  زا  هکیسک  نم و  هب  تریـصب 
. تسا هدرک  خیبوت  تسه ، يرگید  نایادخ  قح ، هب  يادخ 

__________________________________________________

هیآ 108 فسوی  هروس  ( 1)
قادصم مالّـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  مالّـسلا و  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  یفاک  لوصا  تیاور  قبط  رب  ّقحلا  جهن  رد  یّلح  هماّلع  زا  لقن  هب  ( 2)

. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ینعّبتا » نم  »
26 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

(. مرازیب دیروآیم  كرش  هچنآ  زا  نم  تساتکی و  يادخ  وا  یلاح  رد   ) َنوُکِرُْشت اَّمِم  ٌءيَِرب  ِینَّنِإ  َو  ٌدِحاو  ٌهلِإ  َوُه  امَّنِإ  ُْلق 
. میداد باتک  اهنآ  هب  هک  يراصن  دوهی و  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا 

هکنیا ای  تسا ، هدـش  رکذ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  فاصوا  زا  ناشیاهباتک  رد  هک  هچنآ  ببـس  هب  دنـسانشیم  ار  ادـخ  لوسر  ُهَنُوفِْرعَی 
تیـالو رما  رد  ییوگتـسار  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  میداد ، اـهنآ  هب  باـتک  هک  هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلـص  دّـمحم  تـّما  زا  یناـسک 

. دناهدرک هدهاشم  وا  تناما  قدص و  ملع و  لضف و  زا  هک  هچنآ  هب  دنسانشیم  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ای  دنسانشیم ،
. تساهنآ نتخانش  تابثا  رد  هغلابم  نآ  و  دنسانشیم ، ار  دوخ  نادنزرف  هکنیا  دننام  ُمُهَءاْنبَأ  َنُوفِْرعَی  امَک 
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: تسا هدش  هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّوصتم  مّهوت  كاردتسا  ای  رّدقم  لاؤس  باوج  تسا ، فانیتسا  َنُونِمُْؤی  ْمُهَف ال  ْمُهَسُْفنَأ  اوُرِسَخ  َنیِذَّلا 
.( دنروآیمن نامیا  دندیناسر  نایز  دوخ  هب  هک  نانآ  اریز  ( ؟ دندروآ نامیا  لوسر  نآ  هب  ایآ 

ای تسا  باوـج  ود  نآ  زا  کـی  ره  هک  تسا  نیا  يارب  لوـصوم  رارکت  و  تسا ، هدـنامن  یقاـب  يرفاـک  اـهنآ  زا  هـک  تـسا  هدـش  مّهوـت  اـی 
يادـتبم يارب  ربخ  ای  فوذـحم  لعف  يارب  لوعفم  ای  دـشاب  لدـب  یمّود  هک  تسا  لمتحم  و  تواـفتم . أـشنم  ود  اـب  تسا  يزیچ  كاردتـسا 

. فوذحم
؟ تسیک ددنب  غورد  ادخ  رب  هک  یسک  نآ  زا  رتراکمتس  ًابِذَک و  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو 

ینیشناج غورد  هب  هک  دهدیم  ّقح  دوخ  هب  یسک  هچ  ینعی 
27 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

موسر و هک  دـنک  مّهوت  نینچ  ای  دـهد . تبـسن  ادـخ  هب  تسا  هداد  ماجنا  شدوخ  يأر  هب  هک  ار  ییاهسایق  هکنیا  هب  ای  دـنک ، اعّدا  ار  ادـخ 
تـسا قلخ  يارب  ادخ  دزن  تعافـش  ماما ، زا  تباین  هک  نیا  زا  لفاغ  دنک ، اعّدا  هزاجا  نذا و  نودب  ار  ماما  زا  تباین  ای  تسادخ ، زا  اهتداع 
تبـسن ادـخ  هب  ار  نآ  دنتـشونیم و  ناشدوخ  تسد  اـب  ار  نآرق  تروص  اـی  تّوبن و  باـتک  هکنیا  اـی  دوشیمن ، ادـخ  هزاـجا  نودـب  نیا  و 

. دندادیم
هیلع یلع  ینعی  لماک  ناسنا  تقیقح  همه ، لصا  هکلب  همه ، زا  رتگرزب  و  ار ، یـسفنا  یقافآ و  ینیودت ، ینیوکت و  تایآ  ای  ِِهتایِآب  َبَّذَک  َْوأ 
ادخ مه   ) دنفـصو ود  ره  عماج  نانآ  رتشیب  هک  اریز  تسا ، « 1  » ّولخ عنم  يارب  اجنیا  رد  وا »  » ظفل و  دنک ، بیذـکت  ار  نینمؤملا  ریما  مالّـسلا 

هک درکیم  تیاـفک  دوبن ، فـصو  ود  نآ  زا  یکی  زج  رگا  هکنیا  اـب  دـننکیم ،) بیذـکت  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ینعی  ادـخ  تاـیآ  مه  ار و 
. دشاب رما  نیا  لومشم 

؟ تسا هنوگچ  ملاظ  لاح  سپ  تسا : هدش  هتفگ  هک  ایوگ  دنکیمن ، راگتسر  ار  ناراکمتس  دنوادخ  هک  َنوُِملاَّظلا  ُِحْلُفی  ُهَّنِإ ال 
باب زا  اذل  و  دنوشیمن ، راگتسر  نیملاظ  هک  دومرف  باوج  سپ  دشاب ؟ رتدیدش  شلاح  تسا ، رتملاظ  هک  یسک  هکنیا  ات 

__________________________________________________

ندرک بیذکت  نداد و  تداهـش  هیآ  نیمه  رد  هکنانچ  دیاشن  ود ) ره  نداهن  رانک   ) ود ره  عفر  هک  تسا  هّیـضق  ود  ّولخلا  ۀعنام  ای  ّولخ  ( 1)
. تسا بیذکت  مدع  تداهش  همزال  اریز  دننکیم  بیذکت  هن  دنهدیم و  تداهش  هن  تفگ  دوشیمن  هک  تسا  هدمآ 

28 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
(. دوشیمن راگتسر  هک  تسا  ملاظ  زا  رتمیخو  رایسب  شلاح  رتملاظ  سپ  . ) درک دیکأت  ارنآ  ناسحتسا 

. میروآیم درگ  ار  اهنآ  همه  هک  ار  يزور  نکب ، اهنآ  يروآدای  ای  روآ  دایب  ًاعیِمَج  ْمُهُرُشَْحن  َمْوَی  َو 
. دندروآ كرش  ادخ  هب  نایادخ  دّدعت  رد  هکنانآ  هب  ینعی  دندیزرو  كرش  هک  یناسک  هب  سپس  اوُکَرْشَأ  َنیِذَِّلل  ُلوُقَن  َُّمث 

رد اجنیا و  رد  مالّسلا  هیلع  هّمئا  زا  و  مییوگیم ، دنداد  رارق  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  کیرش  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ریغ  تیالو ، رد  هکنیا  ای 
تـشذگ اهراب  هکنانچ  بلطم  ّرـس  تسا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  كرـش  هدمآ ، لمع  هب  يرکذ  كرـش  رفک و  زا  هک  يدراوم  رتشیب 

تعیب تیالو و  رب  فوقوم  بلق  باب  حـتف  و  تسا ، بلق  باب  حـتف  رب  فوقوم  نوچ  وا  هب  نامیا  وا و  تافـص  ادـخ و  تفرعم  هک  تسا  نیا 
. دوشیم زاب  بلق  باب  دوشیم و  بلق  رد  لخاد  نامیا  تیالو  هلیسو  هب  دشابیم و  نامیا  نامه  هک  تسا  يولو 

هب یـسانشب  ار  تنامز  ماما  هک  تسا  نیا  هب  ادخ  تفرعم  و  دوشیم ، هتخانـش  ادخ  ام  ببـس  هب  هک  تسا  هدش  دراو  مالّـسلا  هیلع  همئا  زا  اذل 
(. مالّسلا هیلع  ماما  هلیسو  هب  ادخ  تخانش  رصح  ینعی   ) رصح قیرط 

رفک هک  تلاسر  هب  رفک  و  ماما ، هب  ندروآ  كرش  رفک و  ای  ماما ، تفرعم  مدع  ای  بلق ، باب  حتف  مدع  زا  تسا  ترابع  كرـش  رفک و  اذل  و 
. دوشیم رفک  ردنا 
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دنتسه ؟ اجک  دیداد  رارق  ادخ  يارب  ییاهکیرش  ناتدوخ  دادرارق  اب  ار  اهنآ  هک  اهتب  ریغ  امش و  ياهتب  ُمُکُؤاکَرُش  َْنیَأ 
29 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیم هتفگ  نانآ  يازهتسا  باب  زا  نیا  و 
. دنتسه مالّسلا  هیلع  یلع  يارب  یناکیرش  ای  ادخ  يارب  ییاهکیرش  اهنآ  هک  دیدرکیم  نامگ  َنوُمُعَْزت  ُْمْتنُک  َنیِذَّلا 

اهر الط  ریغ  زا  هدرک ، صلاخ  ار  الط  هک  یتقو  تسا  ربخ  رد  هچنانچ  دنرادن  يرذع  ییاهر  یصالخ و  يارب  اهنآ  ینعی  ْمُُهتَْنِتف  ْنُکَت  َْمل  َُّمث 
«. بهّذلا تنتف  : » دنیوگیم دنشاب  هدرک 

دای دنگوس  مدرم  يارب  ایند  رد  هکنانچ  دننکیم . دای  دنگوس  دناهتسب ، ادخ  هب  هک  ناشغورد  رب  اهنآ  َنیِکِرْشُم  اَّنُک  ام  انِّبَر  ِهَّللا  َو  اُولاق  ْنَأ  اَّلِإ 
. دندرکیم

رد ناشیاکرـش  ای  ناشنایادخ  دـندرک و  بیذـکت  ار  دوخ  هنوگچ  هک  رگنب  َنوُرَتْفَی  اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َّلَض  َو  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  اُوبَذَـک  َْفیَک  ْرُْظنا 
. دندش دوبان  وحم و  دندوب ، هداد  رارق  ّقح  کیرش  غورد  هب  هک  اهنآ  زا  تیالو 

زا ّمعأ  تسا ، هدـش  عقاو  ود  ره  هک  ایوگ  تسا ، قّقحم  ود  نآ  عوقو  هک  تسا  نیا  تهج  هب  لـض ) اوبذـک و   ) لـعف ود  ره  ندروآ  یـضام 
تهج زا  دـشاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ینعی  ّصاخ  بطاخم  هب  تبـسن  ندروآ ، یـضام  هکنیا  ای  ّصاخ ، ای  دـشاب  ّماع  باطخ  هکنیا 

. دنیبیم تسا ، هدماین  نامز  هلسلس  رد  زونه  هک  ار  هچنآ  دنکیم و  رظن  وا  هکنیا 
. یناوخیم ار  دوخ  ّیصو  بقانم  ای  نآرق  تایآ  نانآ  رب  هک  یتقو  ینعی  َْکَیلِإ  ُعِمَتْسَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 

نانک  عمج  ۀّنکا »  » ُهوُهَقْفَی ْنَأ  ًۀَّنِکَأ  ْمِِهبُوُلق  یلَع  اْنلَعَج  َو 
30 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنمهفن هکنیا  يارب  ای  دنراد  هارکا  دنمهفب  هوهقفی » نا   » هکنیا تهج  زا  دناشوپیم ، ار  رگید  زیچ  هک  تسا  يزیچ  نآ  تسا و 
تفالخ ای  تتلاسر  ياههیآ  ماـمت  وت  رگا  سپ  دنونـشب ، دـنرادن  تسود  هک  تسا  ینیگنـس  ناـشلد  ياهـشوگ  رد  ینعی  ًاْرقَو  ْمِِهناذآ  ِیف  َو 

. دنونشیمن یناوخب  اهنآ  يارب  ار  تنیشناج 
. دننیبب هک  ار  وت  ياههزجعم  ام و  گرزب  تایآ  زا  ياهیآ  ره  ینعی  ٍۀَیآ  َّلُک  اْوَرَی  ْنِإ  َو 

هک یلاح  رد  دـنروایب  نامیا  وت  ّیـصو  هب  ای  وت  هب  هنوگچ  سپ  دـنروآیمن  نامیا  نآ  هب  ناشدانع  تواسق و  ینوزف  ببـس  هب  اِهب  اُونِمُْؤی  ـال 
. تسا هدش  دایز  نانآ  تواسق 

. دننکیم هلداجم  وت  اب  وت  ّیصو  تفالخ  ای  وت  تّوبن  رد  دنیآ  وت  شیپ  هک  یتقو  اذل  َکَنُولِداُجی  َكُؤاج  اذِإ  یَّتَح 
: دنیوگیم دندش  رفاک  وت  ّیصو  هب  ای  وت  هب  هک  اهنآ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَی 

. یئوگیم تیومع  رسپ  هراب  رد  هک  یئاهفرح  نیا  ای  یمانیم ، ادخ  لوق  ارنآ  هک  راتفگ  نیا  اذه  ْنِإ 
تافارخ هناسفا و  زا  هیانک  تسا  هروطـسا  عمج  ای  رطـس ، عمج  ای  راطـسا »  » عمج ریطاسا  تسین ، نیـشیپ  ياههناسفا  زج  َنِیلَّوَأـْلا  ُریِطاـسَأ  اَّلِإ 

. تساهنآ
26 تایآ 34 - ریسفت  همجرت و 

30 ص :  ات 34 ..... ] تایآ 26  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

َبِّذَُـکن َو ال  ُّدَُرن  انَْتَیل  ای  اُولاـقَف  ِراَّنلا  یَلَع  اوُِفقُو  ْذِإ  يَرت  َْول  َو  ( 26  ) َنوُرُعْـشَی ام  َو  ْمُهَـسُْفنَأ  َّالِإ  َنوُِکلُْهی  ْنِإ  َو  ُْهنَع  َنْوَْأنَی  َو  ُْهنَع  َنْوَْهنَی  ْمُه  َو 
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اُولاق َو  ( 28  ) َنُوبِذاَکل ْمُهَّنِإ  َو  ُْهنَع  اوُُهن  اِمل  اوُداَعل  اوُّدُر  َْول  َو  ُْلبَق  ْنِم  َنوُفُْخی  اُوناک  ام  ْمَُهل  ادـَب  ْلـَب  ( 27  ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  َنوُکَن  َو  انِّبَر  ِتاـیِآب 
َباذَْعلا اُوقوُذَف  َلاق  انِّبَر  َو  یَلب  اُولاق  ِّقَْحلِاب  اذه  َْسَیل  َأ  َلاق  ْمِهِّبَر  یلَع  اوُِفقُو  ْذِإ  يَرت  َْول  َو  ( 29  ) َنِیثوُْعبَِمب ُنَْحن  ام  َو  اْینُّدلا  اَُنتایَح  َّالِإ  َیِه  ْنِإ 

(30  ) َنوُرُفْکَت ُْمْتنُک  اِمب 
الَأ ْمِهِروُهُظ  یلَع  ْمُهَرازْوَأ  َنُولِمْحَی  ْمُه  َو  اهِیف  انْطَّرَف  ام  یلَع  انَتَرْسَح  ای  اُولاق  ًۀَتَْغب  ُۀَعاَّسلا  ُمُْهتَءاج  اذِإ  یَّتَح  ِهَّللا  ِءاِقِلب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َرِسَخ  ْدَق 

يِذَّلا َُکنُزْحََیل  ُهَّنِإ  ُمَْلعَن  ْدَـق  ( 32  ) َنُولِقْعَت الَف  َأ  َنوُقَّتَی  َنیِذَِّلل  ٌْریَخ  ُةَرِخْآلا  ُراَّدـَلل  َو  ٌوَْهل  َو  ٌبَِعل  َّالِإ  اْینُّدـلا  ُةاـیَْحلا  اَـم  َو  ( 31  ) َنوُرِزَی ام  َءاس 
اُوذُوأ َو  اُوبِّذُک  ام  یلَع  اوُرَبَصَف  َِکْلبَق  ْنِم  ٌلُسُر  َْتبِّذُـک  ْدََـقل  َو  ( 33  ) َنوُدَـحْجَی ِهَّللا  ِتایِآب  َنیِِملاَّظلا  َّنِکل  َو  َکَنُوبِّذَُـکی  ْمُهَّنِإَف ال  َنُولوُقَی 

(34  ) َنِیلَسْرُْملا ِإَبَن  ْنِم  َكَءاج  ْدََقل  َو  ِهَّللا  ِتاِملَِکل  َلِّدَبُم  َو ال  انُرْصَن  ْمُهاتَأ  یَّتَح 
31 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

31 ص :  همجرت ..... :

هب ار  دوخ  اهنت  هک  دننآ  زا  لفاغ  و  دـننکیم . مورحم  نآ  زا  ار  دوخ  مه  دـنرادیم و  زاب  ادـخ ) تایآ   ) ضیف زا  ار  مدرم  مه  هک  دـنیاهنیا  و 
. دننکفایم تکاله 

ار ام  شاک  يا  دنیوگ  ترـسح  تیاهن  اب  لاح  نآ  رد  هک  ینکیم  هدهاشم  دـنراد  زاب  ناشخزود  شتآ  رب  هک  یماگنه  ار  اهنآ  لاح  رگا  و 
. میدروآیم نامیا  نادب  میدرکیمن و  بیذکت  ار  دوخ  يادخ  تایآ  رگید  ات  دندینادرگیم  زاب  ایند  هب 

راکشآ  دندرکیم  ناهنپ  نیا  زا  شیپ  هک  اهنآ  قافن  هکلب 
32 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنیوگیم غورد  اهنآ  اریز  تشگ  دنهاوخ  زاب  دندش  یهن  نآ  زا  هک  یتشز  لامعا  نامه  هب  زاب  دندرگرب  ایند  هب  رگید  راب  رگا  دش 
. میوشیمن هتخیگنارب  ام  درادن و  دوجو  ایند  یگدنز  زج  دنتفگیم  و 

باذع ایآ  هک  دنک  باطخ  اهنآ  هب  ادخ  هک  ینک  هدهاشم  دـنوش  هتـشاد  زاب  ادـخ  لدـع  هاگـشیپ  رد  هک  هاگنآ  ار  اهنآ  لاح  یتخـس  رگا  و 
. دیشچب ار  رفک  رفیک  باذع  کنیا  هک  دنک  باتع  ادخ  سپ  دوب  ّقح  همه  وت ، تاذ  هب  مسق  اراگدرورپ  دنیوگ  دوبن ؟ قح  تمایق 

تداعـس هک  ام  رب  ياو  دنیوگ  دسر  ارف  ناهگان  تمایق  تعاس  هک  هاگنآ  سپ  دندش ، راکنایز  هّتبلا  دـندرک  بیذـکت  ار  ادـخ  ياقل  هکنانآ 
، دنریگ شود  هب  ینارگراب  دب  يرآ  دنریگ ، تشپ  رب  ار  دوخ  ناهانگ  راب  سپ  میداد  تسد  زا  ار  دوخ  زور  نیا 

رد هشیدـنا  لّقعت و  ایآ  تسا . رتوکین  ار  ناراگزیهرپ  رگید  يارـس  انامه  و  تسین ، چـیه  نادرخیب  ینارـسوه  هناکدوک و  هچیزاب  زجب  ایند 
. دیدنبیمن راک  هب  راتفگ  نیا 

ارت اهنت  هن  ناراکمتس  نآ  هک  رادداش ) لد  ، ) دزاسیم نیگمغ  هدرسفا و  ارت  هک  دنیوگیم  ینانخـس  وت  بیذکت  رد  نارفاک  هک  مینادیم  ام 
، دننکیم راکنا  ار  ادخ  نالوسر  تایآ و  همه  هکلب 

ام يرای  تیانع و  هک  هاگنآ  ات  دـندرک  لّمحت  ربص و  نارکنم  ياهتّیذا  همه  اـب  اـهنآ  هک  دـندرک  بیذـکت  مه  ارت  زا  شیپ  ناربماـیپ  ردـقچ 
وت هب  دندرک ) هچ  اهنآ  اب  تّما  هک   ) نیـشیپ ناربمایپ  رابخا  داد و  دـناوتن  رییغت  ار  ادـخ  تاملک  یـسک  راد ) يوق  لد  . ) دـش اهنآ  لاح  لماش 

. دیسر
33 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

33 ص :  ریسفت ..... 
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. دنرادیم زاب  تاروت  ياههروطسا  هب  نانآ  نداد  هّجوت  قیرط  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  ای  وت  زا  ای  ادخ  زا  ار  مدرم  نانیا  ُْهنَع  َنْوَْهنَی  ْمُه  َو 
. دنوشیم مورحم  رود و  تقیقح  نآ  زا  دننکیم و  عنم  نآ  زا  ار  مدرم  ینعی  ُْهنَع  َنْوَْأنَی  َو 

. تسا یهلا  تایآ  زا  يرود  ببس  هب  نآ  دننکیمن و  كاله  ار  دوخ  زج  هک  یلاح  رد  ْمُهَسُْفنَأ  اَّلِإ  َنوُِکلُْهی  ْنِإ  َو 
ای داتـسیا  ینعم  هب  تسا  فقو »  » زا تسا و  هدـش  هدـناوخ  مولعم  لوهجم و  تروص  هب  اوفقو »  » ِراَّنلا یَلَع  اوُِفقُو  ْذِإ  يَرت  َْول  َو  َنوُرُعْـشَی  ام  َو 

یهاوخ نانآ  دروم  رد  ار  یبیجع  تبیـصم  تقونآ  دنوش  شتآ  رب  علّطم  ای  دنوش  هداتـسیا  هک  یتقو  ینیبب  رگا  ینعی  دش ، علّطم  ای  دنداتـسیا 
. تسا هدش  فذح  طرش  باوج  هک  دید ،

تایآ میدشیم و  هدنادرگرب  شاک  يا  دنیوگیم  دـننیبیم ، ار  وت  ءایـصوا  ماقم  وت و  ماقم  نوچ  انِّبَر  ِتایِآب  َبِّذَُـکن  َو ال  ُّدَُرن  انَْتَیل  ای  اُولاقَف 
. میدرکیمن بیذکت  ار  نامراگدرورپ 

يارب نانآ  زا  وزرآ  نخس و  نیا  و  میدروآیم ، نامیا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  َنِینِمْؤُْملا و  َنِم  َنوُکَن  َو 
نیا هکنیا  اـی  دـشیمن  هداد  دـبا ، یفن  ینعم  هب  اـّلک »  » هب باوج  دـنتفاییم و  ییاـهر  هن  رگ  و  قوـش ، شـشک  زا  هن  تسا ، سرت  زا  تشحو 

شتآ  نآ  زا  دنتساوخیم  هاگره  دیامرفیم : یلاعت  يادخ  هکنانچ  دنروآیم  نابز  هب  طقف  اهنآ  لاثما  اهنآ و  هک  تسا  ینخس 
34 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دنیایب نوریب  نآ  زا  قوش  تهج  زا  دنتـساوخیم  رگا  ینعی  دـندشیم  هدـنادرگرب  عضو  نامهب  هراـبود  دـنیایب  نوریب  هودـنا  مغ و  تهج  زا 
. دندشیمن هدنادرگرب 

بلطم رب  لیلد  هیآ  زا  تمـسق  نیا  دـش و  راکـشآ  دـندرکیم  ناهنپ  نیا  زا  شیپ  هک  اهنآ  قافن  هکلب  ُْلبَق  ْنِم  َنوُفُْخی  اُوناک  ام  ْمَُهل  ادـَب  َْلب 
ترطف اهنآ  ترطف  اریز  دـشن ، لصاح  مالّـسلا  هیلع  یلع  قوش  ّبح و  نانآ  يارب  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  اریز  تسا ، لـبق  هیآ  رد  روکذـم 
ییاهر يوزرآ  هک  یلاح  رد  دنداتفا ، ساره  هب  سرت  تیاهن  رد  سپ  دـش ، رهاظ  ناشقافن  لابو  اهنآ  رب  هکلب  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ضغب 

. ار قوش  زا  هتساخرب  لاصو  يوزرآ  هن  دندرکیم  ار  سرت  زا 
یتاذ تشز ، لمع  اریز  دندرگیم ، رب  دـناهدش  یهن  هک  یئاهراک  نامه  هب  زاب  دـنوش  هدـینادرگ  زاب  رگا  هک  ُْهنَع  اوُُهن  اِمل  اوُداَعل  اوُّدُر  َْول  َو 
تقو ره  ددرگیم و  یفخم  دوـشیم  ضراـع  نآ  هب  هک  یـضرع  رما  کـی  ببـس  هب  یهاـگ  هکلب  تسین ، ریذـپ  فـّلخت  یتاذ  تساـهنآ و 

. دوشیم رهاظ  مه  نآ  دوش ، لیاز  عنام  ضراع و 
. دنیوگیم غورد  دنروآیم ، نامیا  دننکیمن و  بیذکت  دنوش  هدینادرگ  زاب  ایند  هب  رگا  هک  دنیوگیم  هک  هچنآ  رد  ینعی  َنُوبِذاَکل  ْمُهَّنِإ  َو 

نیب زا  مه  وزرآ  نآ  ضرع ، نآ  لاوز  اب  هک  تسا  هدـش  یـشان  یـضرع  رما  زا  هکلب  هدـشن  یـشان  یتاذ  قوش  زا  وزرآ  نیا  یتسناد  هکنانچ 
. دوریم

َنِیثوُْعبَِمب و  ُنَْحن  ام  َو  اْینُّدلا  اَُنتایَح  اَّلِإ  َیِه  ْنِإ  اُولاق  َو 
35 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اوُرَفَک َنیِذَّلا  ُلوُقَی  رب  تسا  فطع  ای  اوداع »  » رب تسا  فطع  اولاق ،» . » میوشیمن هتخیگنارب  و  درادن ، دوجو  یگدنز  زج  يزیچ  هک  دـنتفگ 
رگید و ّمذ  دـیدجت )  ) فانیتسا ای  تساهنآ ، دـیدج  میدـق و  هتفگ  نخـس  نیا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  عراضم  یـضام و  هب  فالتخا  و 

. تساهنآ يارب  يرگید  تبوقع  نایب 
اب ادـخ  دزن  اهنآ  راضحا  یـضتقم  زیخاتـسر  زا  اهنآ  بیذـکت  ینعی  تسا ، رتبسانم  اوُِفقُو  ْذِإ  يرَت  َْول  َو  دـیوگیم : هک  شدـعب  ام  اـب  نآ  و 

. تسا باذع  نیرتدیدش  اب  شتآ  رد  ناشلوخد  یضتقم  تایآ  هب  اهنآ  بیذکت  و  دشابیم ، لاح  نیرتاوسر  نیرتدب و 
هذـخاؤم يارب  شیالوم  شیپ  راکتیانج  دـبع  هک  ناـنچنآ  ناـشراگدرورپ  هاـگرد  رب  هک  ینیب  ار  ناـنآ  نوچ  ْمِهِّبَر  یلَع  اوُِفقُو  ْذِإ  يَرت  َْول  َو 
شتاملک یضعب  رد  وا  و  تسا ، مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نآ  تسا و  تیالو  رد  اهنآ  ّبر  زا  ترابع  فاضم  ّبر  و  دنتسیایم . دتسیایم ،
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تیالو هک  تشذـگ  بلطم  نیا  نایب  قباس  تاـملک  ياـنثا  رد  و  تسا ، نم  اـب  ناـنآ  باـسح  نم و  يوس  هب  مدرم  تشگزاـب  تسا : هدومرف 
. تسا همه  ياهتنم  همه و  أدبم  تیالو ، نآ  هکنیا  تّیشم و  زا  تسا  قلخ  زواجت  مدع  زا  ترابع 

؟ تسین قح  نیا  ایآ  دیامرفیم : دنوادخ  ندش ) هتخیگنارب   ) ثعب بیذکت  رب  اهنآ  شنزرس  باب  زا  ِّقَْحلِاب  اذه  َْسَیل  َأ  َلاق 
دیکأت  مسق  اب  ار  باوج  بلطم ، روهظ  حوضو و  تهج  زا  تسا . ّقح  همه  وت  تاذ  هب  مسق  دنیوگیم  انِّبَر  َو  یَلب  اُولاق 

36 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوش دیکأت  تسا  مکح  هب  اهنآ  ملع  زا  ترابع  هک  مکح  همزال  ات  دندرک 

مالّـسلا هیلع  یلع  زا  دیدیزرو و  رفک  ناتراگدرورپ  هب  هک  ورنیا  زا  دیـشچب  ار  باذع  سپ  دومرف  َنوُرُفْکَت و  ُْمْتنُک  اِمب  َباذَْعلا  اُوقوُذَـف  َلاق 
. دیدرکن يوریپ 

تسا یتبسن  هفاضا و  یلاعت  يادخ  ياقل  هک  اریز  دندرک  بیذکت  نآ  يولو  رهاظم  رد  ار  ادخ  ياقل  ینعی  ِهَّللا  ِءاِقِلب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َرِـسَخ  ْدَق 
مالّـسلا هیلع  یلع  نآ  تسا و  هقلطم  تیالو  نآ  هک  تسا  ادخ  یقارـشا  هفاضا  زا  ترابع  یلاعت  يادخ  تافاضا  تقیقح  شدبع و  وا و  نیب 

. دشابیم شتّیولع  اب 
و گرم ، تعاس  ندیسر  عقوم  ماما ، روهظ  ینعی  مالّـسلا  هیلع  مئاق  روهظ  ای  تمایق ، تعاس  ای  گرم  تعاس  ینعی  ُۀَعاَّسلا  ُمُْهتَءاج  اذِإ  یَّتَح 

. تسا يرابتعا  اهنآ  نیب  توافت  و  ددرگیم ، رب  ینعم  کی  هب  اهنآ  همه  و  تسا ، هدش  ریسفت  یناعم  نیا  همه  هب  رابخا  رد 
. مالّسلا هیلع  مئاق  روهظ  اب  ای  مالّسلا  هیلع  یلع  روهظ  اب  دننکیم  تاقالم  ار  ادخ  ناهگان  ًۀَتَْغب 

. تسوت روضح  لّوا  نیا  هک  ایب  هودنا  ترسح و  يا  دنیوگیم  انَتَرْسَح  ای  اُولاق 
. میدرک یهاتوک  هک  هچنآ  رب  انْطَّرَف  ام  یلَع 

. تقو نآ  رد  راگدرورپ  ياقل  تمایق و  رد  ینعی  اهِیف 
. ماگنه نآ  رد  نانآ  ْمُه و  َو 

هانگ  نیگنس  ياهراب  ْمِهِروُهُظ  یلَع  ْمُهَرازْوَأ  َنُولِمْحَی 
37 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دننکیمن لمح  رگید  یسک  رب  ار  یسک  هانگ  راب  زور  نآ  رد  نوچ  دنشکیم ، دوخ  تشپ  رب  دندرک ، بسک  ایند  رد  هک  ار  دوخ 
ار ایند  یناگدـنز  لثم  هک  تسین  میکح  بسانم  نوچ  ٌوَْهل  َو  ٌبَِعل  اَّلِإ  اْینُّدـلا  ُةایَْحلا  اَم  َو  دـننکیم ! لمح  ار  يراب  دـب  هچ  َنوُرِزَی  ام  َءاس  الَأ 

: دیامرفیم دهد ، رارق  شلعف  تیاغ 
هتـشادن تیاغ  الـصا  هک  تسا  يزیچ  وهل »  » و دشاب ، یلایخ  تیاغ  کی  ياراد  هک  تسا  يزیچ  بعل » . » تسین بعل  وهل و  زج  ایند  یگدنز 

. دشاب
َنیِذَّلا َرِـسَخ  ْدَـق  رب  ای  َباذَْـعلا  اُوقوُذَـف  رب  ای  انِّبَر  َو  یَلب  رب  ای  ِّقَْحلِاب  اذـه  َْسَیل  َأ  رب  ای  اْینُّدـلا  اَُنتایَح  اَّلِإ  َیِه  ْنِإ  اُولاق  َو  رب  تسا  فطع  نآ  و 

. قباس ياههلمج  زا  یکی  هب  ّقلعتم  تسا  لاح  ای  ْمُهَرازْوَأ  َنُولِمْحَی  ْمُه  رب  ای  انَتَرْسَح  ای  رب  ای  اُوبَّذَک 
زا هناخ  نیرتدیدش  سپ  دنسرتن  ادخ  زا  هک  یناسک  اّما  تسا  نیرتهب  ناگشیپ  اوقت  يارب  نیسپ  زاب  يارـس  َنوُقَّتَی  َنیِذَِّلل  ٌْریَخ  ُةَرِخْآلا  ُراَّدَلل  َو 

. تساهنآ يارب  باذع  ثیح 
رارق تیاغ  ار  ترخآ  هک  تسا  نیا  وا  قیال  هکلب  دـهد  رارق  تیاغ  ار  ایند  هک  تسین  میکح  بسانم  هک  دـینکیمن ؟ لّقعت  ایآ  َنُولِقْعَت  الَف  َأ 

. دینک بلط  ار  ترخآ  سپ  دهد ،
رما هک  دـنیوگیم  تاهفیلخ  ّقح  رد  ای  تساهنیا ، ریغ  ای  نونجم  ای  رحاس  وا  هک  دـنیوگیم  وت  ّقح  رد  َنُولوُقَی  يِذَّلا  َُکنُزْحََیل  ُهَّنِإ  ُمَْلعَن  ْدَـق 

يوش . كانهودنا  وت  هک  تسین  هتسیاش  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  يرادلد  يروآ و  دای  نآ  و  دننادرگن ، رب  وا  هب  ار  تفالخ 
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38 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
يدرک و یگدنز  اهنآ  نیب  رد  یتسه ، اهنآ  دننام  يرـشب  زین  وت  هک  تهج  نآ  زا  دننک  بیذکت  دنناوتیمن  ار  وت  ینعی  َکَنُوبِّذَُکی  ْمُهَّنِإَف ال 

هّللا یّلـص  دّـمحم  هب  بّقلم  هک  اجنآ  ات  يدوب  تناما  قدـص و  هب  فورعم  اـهنآ  نیب  رد  وت  و  دـنتفگن ، يزیچ  یبوخ  ریخ و  زج  وت  هراـب  رد 
. يدش نیما  هلآ  هیلع و 

. دندومن بیذکت  ار  راگدرورپ  ياقل  ترخآ و  هک  تهج  نآ  زا  دندرک  ملظ  ناشدوخ  هب  اهنآ  یلو  َنیِِملاَّظلا  َّنِکل  َو 
نیا زا  اهنآ  بیذکت  و  دندرک ، بیذکت  ار  وت  تّیثیح  تهج و  نیمه  زا  يدـش  تیآ  لوسر و  ام ، يارب  هکنآ  زا  سپ  َنوُدَـحْجَی  ِهَّللا  ِتایِآب 
ادخ بناج  زا  یلوسر  وت  هک  تهج  نآ  زا  دننکیمن  بیذـکت  ار  وت  اهنآ  هکنیا  ای  وت ، بیذـکت  هب  هن  ددرگیم  رب  ادـخ  بیذـکت  هب  تهج 

هب یتفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ّقح  رد  هک  هچنآ  هراـب  رد  وت  ندرک  بیذـکت  و  دـننکیم ، بیذـکت  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناـنآ  نکل  یتـسه و 
. ددرگیم رب  مالّسلا  هیلع  یلع  بیذکت 

وگغورد بذاک و  ار  وت  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  و  دینادرگ ، بذاک  ار  وا  ای  داد ، تبسن  وا  هب  ار  بذک  ای  تفای  بذاک  ار  وا  ینعی  هبّذکا » »
. دنباییمن

. تسا هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  هّمئا  زا  ینومضم  نینچ  نیا  دیامن و  بذک  ار  وت  قدص  هک  دنروایب  يزیچ  دنناوتیمن  هکنیا  ای 
بیذـکت زین  ار  وت  زا  لبق  ناربمغیپ  هنیآ  ره  ربمایپ  يا  انُرْـصَن  ْمُهاتَأ  یَّتَح  اُوذُوأ  َو  اُوبِّذُـک  ام  یلَع  اوُرَبَصَف  َکـِْلبَق  ْنِم  ٌلُـسُر  َْتبِّذُـک  ْدََـقل  َو 

ربص و  اهنآ  رازآ  بیذکت و  هب  تبسن  نانآ  دندرک و 
39 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. شابم كانهودنا  نک و  ربص  مه  وت  سپ  دیسر  نانآ  هب  ام  يرای  هکنیا  ات  دندیزرو  ییابیکش 
هک ایوگ  تسا  هّیلاح  هلمج  ای  تسا ، ینعم  رابتعا  هب  فطع  ترابع  نیا  داد ، رییغت  دناوتن  ار  ادخ  تاملک  یـسک  ِهَّللا و  ِتاِملَِکل  َلِّدَـبُم  َو ال 

هیلع اهنآ  يایـصوا  نالوسر و  لیبق  زا  ادـخ  گرزب  تایآ  دـیعاوم و  ینعی  ادـخ  تاملک  و  تسین ، ادـخ  يرای  زا  یعناـم  تسا : هدـش  هتفگ 
زیچ هب  دنتـسه  هک  هچنآ  زا  ار  اهنآ  هک  درادـن  تردـق  سک  چـیه  تسین و  ياهدـننک  لیدـبت  ار  رورـش  رهاظم  زا  وا  رهق  تاـیآ  اـی  مالّـسلا 

. دنک لّدبم  يرگید 
بلاغ ناشماوقا  رب  ناربمایپ  هرخالاب  هکنیا  تسا و  هدیـسر  وت  هب  ناشیاهّتلم  نیـشیپ و  ناربمایپ  ربخ  ینعی  َنِیلَـسْرُْملا  ِإَبَن  ْنِم  َكَءاج  ْدََقل  َو 

. دننک هبلغ  اهنآ  رب  ناشیاهّتلم  هکنیا  هن  دندش ،
35 تایآ 41 - ریسفت  همجرت و 

39 ص :  ات 41 ..... ] تایآ 35  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

یَلَع ْمُهَعَمََجل  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  ٍۀَـیِآب  ْمُهَِیتْأَتَف  ِءامَّسلا  ِیف  ًامَّلُـس  َْوأ  ِضْرَْألا  ِیف  ًاقَفَن  َیِغَْتبَت  ْنَأ  َْتعَطَتْـسا  ِنِإَـف  ْمُهُـضارْعِإ  َکـْیَلَع  َُربَک  َناـک  ْنِإ  َو 
ِْهیَلَع َلُِّزن  َْول ال  اُولاـق  َو  ( 36  ) َنوُعَجُْری ِْهَیلِإ  َُّمث  ُهَّللا  ُمُُهثَْعبَی  یتْوَْملا  َو  َنوُعَمْـسَی  َنیِذَّلا  ُبیِجَتْـسَی  امَّنِإ  ( 35  ) َنِیلِهاْجلا َنِم  َّنَنوُکَت  الَف  يدُْـهلا 
ٌمَمُأ َّالِإ  ِْهیَحانَِجب  ُریِطَی  ٍِرئاط  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  ٍۀَّباَد  ْنِم  اـم  َو  ( 37  ) َنوُمَْلعَی ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  َو  ًۀَـیآ  َلِّزَُنی  ْنَأ  یلَع  ٌرِداق  َهَّللا  َّنِإ  ُْلق  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَـیآ 

َو ُْهِللُْـضی  ُهَّللا  ِأَشَی  ْنَم  ِتاُملُّظلا  ِیف  ٌمُْکب  َو  ٌّمُص  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َو  ( 38  ) َنوُرَشُْحی ْمِهِّبَر  یلِإ  َُّمث  ٍءْیَـش  ْنِم  ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَف  ام  ْمُُکلاْثمَأ 
(39  ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  ُْهلَعْجَی  ْأَشَی  ْنَم 

ْنِإ ِْهَیلِإ  َنوُعْدَت  ام  ُفِشْکَیَف  َنوُعْدَت  ُهاَّیِإ  َْلب  ( 40  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  َنوُعْدَت  ِهَّللا  َْریَغ  َأ  ُۀَعاَّسلا  ُمُْکتَتَأ  َْوأ  ِهَّللا  ُباذَـع  ْمُکاتَأ  ْنِإ  ْمُکَْتیَأَر  َأ  ُْلق 
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(41  ) َنوُکِرُْشت ام  َنْوَْسنَت  َو  َءاش 
40 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

40 ص :  همجرت ..... :

. يروآ اهنآ  رب  یتیآ  ات  زارفا  نامـسآ  رب  ینابدرن  ای  زاسب  نیمز  رد  یبقن  یناوت  رگا  دـیآیم  تخـس  ارت  اهنآ  ضارتعا  هچناـنچ  ربماـیپ ) يا  )
(، دنتسین ّقح  ّتیشم  هب  یضار  هک   ) شابم نالهاج  نآ  زا  هّتبلا  وت  سپ  درکیم  تیاده  رب  عمتجم  ار  همه  تساوخیم  ادخ  رگا 

ار ناشلمع  يازج  و   ) دـندرگزاب وا  يوسب  ات  دزیگنارب  ار  ناگدرم  ادـخ  هک  دـننکیم  تباجا  ملاـع  نـالد  هدـنز  اـهنت  ارت  توعد  لوسر  يا 
(. دننیبب

مدرم رثکا  نکیل  تسا و  رداق  دتـسرف  یتیآ  هکنیا  رب  ادخ  ربمغیپ  يا  وگب  دماین ؟ دورف  ادخ  زا  یتّجح  هزجعم و  وا  رب  ارچ  دـنتفگ  نارفاک  و 
./ دنربخیب ادخ  تردق  زا 

، رـشب عون  امـش ، دـننام  ياهفیاط  یگمه  دـنکیم  زاورپ  اوه  رد  لاب  ود  هب  هک  ياهدـنرپ  ره  نیمز و  رد  ياهدـنبنج  ره  هک  دـینادب  اـقّقحم  و 
. دنوشیم روشحم  دوخ  يادخ  يوسب  همه  هاگنآ  میدرکن  راذگ  ورف  ار  زیچ  چیه  نایب  شنیرفآ  باتک  رد  ام  دنتسه .

دزاسیم و هارمگ  دهاوخ  ار  هک  ره  ادخ  ّتیـشم  دنربیم  رـس  هب  ینادان  یکیرات  رد  گنگ  رک و  دندرک  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  نانآ  و 
. دنک تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخ  ار  هک  ره 

ای  ادخ  باذع  رگا  ربمایپ  يا  وگب 
41 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

؟ دیناوخیم ار  ادخ  ریغ  تخس ، تعاس  نآ  رد  ایآ  دییوگیم  تسار  رگا  درک ؟ دیهاوخ  هچ  دسر  ارف  امش  گرم  تعاس 
هب دینادیم  کیرش  ادخ  هب  ار  هچنآ  دناهرب و  یتخـس  زا  ار  امـش  تفرگ  رارق  وا  ّتیـشم  رگا  ات  دیناوخیم  ار  ادخ  اهنت  ماگنه  نآ  رد  هکلب 

. دینکیم شومارف  یّلک 

41 ص :  ریسفت ..... 

. دشاب تخس  وت  يارب  مالّسلا ، هیلع  یلع  زا  ای  وت  زا  اهنآ  ضارعا  هچ  رگ  ْمُهُضارْعِإ  َْکیَلَع  َُربَک  َناک  ْنِإ  َو 
. روایب اهنآ  يارب  نیمز  ریز  زا  یتیآ  ینعی  نک  داجیا  نیمز  رد  يذفنم  ای  یخاروس  یناوت  رگا  ِضْرَْألا  ِیف  ًاقَفَن  َیِغَْتبَت  ْنَأ  َْتعَطَتْسا  ِنِإَف 

زا هیانک  دوصقم  هدـب و  ماجنا  ار  راک  نیا  ینعی  تسا ، فوذـحم  نآ  باوج  روایب و  یتیآ  نامـسآ  زا  ای  ٍۀَـیِآب  ْمُهَِیتْأَتَف  ِءاـمَّسلا  ِیف  ًامَّلُـس  َْوأ 
یلع زا  وا و  زا  موق  ندـینادرگ  ور  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  وا  هک  تسا  نیا  راهظا  و  تساهنآ ، هب  شنزرـس  باتع و  ربمایپ و  تّما  نیقفاـنم 

. دشابن كانهودنا  مالّسلا  هیلع 
. دنصیرح ناگدننکداهنشیپ  يارب  هزجعم  ندروآ  رب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تّما  نیقفاوم  هتسد  نآ  زا  هیانک  ای 

ببس هب  هک  هچنآ  زا  ندوب  یضار  تسا و  یلاعت  يادخ  تّیـشم  هب  اهنآ  تلالـض  تیاده و  هکنیا  ینعی  يدُْهلا  یَلَع  ْمُهَعَمََجل  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو 
. تسا نآ  رب  ندش  كانهودنا  زا  رتهب  تسادخ  ّتیشم 
اریز  شابم  نالهاج  زا  سپ  َنِیلِهاْجلا  َنِم  َّنَنوُکَت  الَف 

42 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تیاده یهارمگ و  رد  و  دنتـسه ، روبجم  ناشلاعفا  رد  مدرم  هک  دیآیم  شیپ  مّهوت  نیا  مالک  نیا  زا  نوچ  تسادخ و  تّیـشم  اب  زیچ  همه 
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: دومرف سپ  تسا ، ّتیشم  نآ  یضتقم  نانآ  قاقحتسا  دادعتسا و  هک  درک  فرط  رب  هنوگ  نیدب  ار  مّهوت  نیا  دنرادن  یتلاخد  چیه 
ّتلع لمع  رد  ّتیلباـق  رادـقم  هب  ناـشدوخ  سپ  دنونـشیم  ارت  توعد  دنتـسه ، لوبق  ّدعتـسم  هک  یناـسک  َنوُعَمْـسَی  َنیِذَّلا  ُبیِجَتْـسَی  اـمَّنِإ 

تـسین دعتـسم  هکنآ  دـنکیم و  تباجا  دراد ، دادعتـسا  یگدامآ و  هک  سک  ره  هک  راـتفگ  نیا  زا  نوچ  و  دنـشیوخ ، تیادـه  یهارمگ و 
هّجوتم یتمالم  ّمذ و  و  دریگ . رارق  یهن  رما و  توعد و  دروم  هک  تسین  هتـسیاش  دعتـسم ، ریغ  هک  دیآیم  شیپ  مّهوت  نیا  دنکیمن  تباجا 

: دومرف داد و  باوج  ارنآ  دنوادخ  سپ  تسین ، وا 
ار اهنآ  دنوادخ  ُهَّللا  ُمُُهثَْعبَی  دنتسه ، فّقوتم  ناشعبط  ياههاگمارآ  دقارم و  رد  هدوبن و  دادعتسا  ياراد  الـصا  هک  یناگدرم  ینعی  یتْوَْملا  َو 

. دزیگنایم رب  ناشعبط  هاگمارآ  زا 
هدـنز و  ناگدرم ، يارب  گرم  سپ  دـننکیم ، تباجا  ندینـش  زا  دـعب  دنونـشیم و  ادـخ  هب  هّجوت  زا  دـعب  سپ  َنوُعَجُْری  ِْهَیلِإ  َُّمث  ُهَّللا  ُمُُهثَْعبَی 

. تسین یمتح  ناگدنز  يارب  مه  ندوب 
رـشب رب  ادـخ  يوس  زا  ارچ  دـنتفگ : نانآ  َنوُمَْلعَی  ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  َو  ًۀَـیآ  َلِّزَُنی  ْنَأ  یلَع  ٌرِداق  َهَّللا  َّنِإ  ُْلق  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَـیآ  ِْهیَلَع  َلُِّزن  َْول ال  اُولاق  َو 

نتسنادن و  دوش ، داهنشیپ  يزیچ  وا  رب  هک  تسا  نآ  زا  رترب  دنوادخ  دننکیمن ، سح  ار  اههزجعم  ناشیا  عقاو  رد  دیآیمن ؟ دورف  ياهزجعم 
دنناگدرم . نانآ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  اهنآ  ندرکن  سح  و 

43 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
زا یـسنج  ره  ینعی   ) تسا سنج  هدارا  هب  هراشا  يارب  شدـعب  اـم  رد  نینچمه  سنج و  فصو  ۀـّباد »  » فیـصوت ِضْرَأـْلا  ِیف  ٍۀَّباَد  ْنِم  اـم  َو 

(. نیمز ناگدنبنج 
نوچ و  دنتـسه . هدیرورپ  راوخ و  يزور  هدـیرفآ ، زین  دـنکیم  زاورپ  لاب  ود  اب  هک  ياهدـنرپ  ره  ْمُُکلاْثمَأ و  ٌمَمُأ  اَّلِإ  ِْهیَحانَِجب  ُریِطَی  ٍِرئاط  َو ال 

تاناویح هک  دوشیم  روآ  داـی  هنوگ  نیا  ار  ناـنآ  یهاـگآ  اـن  دـنوشیم ، لّـسوتم  هیآ  نیا  لاـثما  هب  ناشبهذـم  جاور  رد  خـسانت  هب  نیلئاـق 
یتوافت زیامت و  رگید  دینادیمن  امش  یتقو  تسا ، نآ  تّدش  ملع و  رد  اهنآ  اب  امـش  توافت  اهنت  دنتـسه و  امـش  دننام  تهج  ره  زا  نابزیب 

. دنامیمن یقاب  تاناویح  امش و  نیب 
و تسا ، هدشن  راذـگورف  زیچ  چـیه  زا  تسا ، نآ  لماک  مات و  تروص  نآرق  نیا  هک  ظوفحم  حول  رد  ینعی  ٍءْیَـش  ْنِم  ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَف  ام 

. تساهنآ خسان  ّلک و  رب  ّطلسم  ریگ و  ارف  نآرق  اذل  تسا . ظوفحم  حول  صقان  تروص  اهباتک  ریاس 
« باـتکلا یف   » هک يوحن  هب  ینعم  ناـمه  هب  ءییـشلا » یف  طّرف   » زا هن  ارنآ ، درک  لاـمها  عیاـض و  ینعم  هب  تسا  ءییـشلا  طّرف  زا  اـنطّرف »  » و
ندرکن و لاـمها  دوـصقم  اریز  هب ، لوـعفم  ءیـش » نم   » و تسا ، فرظ  باـتکلا » یف   » هکلب قـلطم ، لوـعفم  ءیـش » نم   » دـشاب و شلوـعفم 
« ءیش نم   » رگا دوشیم  هدافتسا  حیرص  تروص  هب  نیا  و  دشابن ، باتک  رد  زیچ  نآ  تبث  هکنیا  هب  تسا  باتک  رد  يزیچ  ندرکن  راذگورف 
، ةداعـسلا نایب  همجرت  مازتلا . تلـالد  اـب  رگم  دوشیمن  هدافتـسا  بلطم  نآ  رگید  دوش  هداد  رارق  قلطم  لوعفم  رگا  اـّما  و  دـشاب ، هب  لوعفم 

44 ص : ج5 ،
یقرف و  میدرک ، هرامش  زین  ار  اهنآ  روطنیمه  میدرک . هرامش  ار  امش  ياهلجا  اهيزور و  امـش  باتک  رد  هک  روطنامه  تسا  نیا  دوصقم  و 

. ملع مدع  ملع و  ببس  هب  رگم  تسین  تادوجوم  نآ  امش و  نیب 
. دنوشیم روشحم  زین  اهنآ  دیوشیم  روشحم  امش  هچنانچ  َنوُرَشُْحی  ْمِهِّبَر  یلِإ  َُّمث 

يرک یگنگ و  زا  دـندرک ، قیدـصت  ارنآ  دـندروآ و  نامیا  ام  تایآ  هب  هک  یناسک  ینعی  تسا ، فوذـحم  رب  فطع  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  َو 
ینیودـت و تاـیآ  هک  یناـسک  و  دـندرک ، بسک  ملع  ببـس  هب  هک  تسا  يزاـیتما  تهج  زا  نآ  و  دـندش . جراـخ  نآ  تاـملظ  تّیناوـیح و 

رهظم مالّـسلا  هیلع  یلع  اهنآ و  نیرتگرزب  لقع  هک  ار  یـسفنا  تایآ  زین  تسا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  اهنآ  نیرتگرزب  هک  ار  ام  یقافآ  ینیوکت 
. دندرک بیذکت  تسا ، نآ 
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. ملع نامیا و  هب  رگم  تسین  اهنآ  نیب  یقرف  و  دنتسه ، اههدنبنج  ریاس  دننام  رک ، گنگ و  ٌمُْکب  َو  ٌّمُص 
جراخ الـصا  دوخ  فیعـض  سوفن  راونا  زا  اههدنبنج  اریز  دنتـسه ، زین  ینادان  یکیرات  رد  اههدنبنج  ریاس  رب  هوالع  اهنآ  ینعی  ِتاُملُّظلا  ِیف 

هب دوشیم و  جراخ  تسا  نامیا  ملع و  تهج  هب  هک  تّیناسنا  سفن  رون  نامه  هک  يوق  رون  زا  وا  هک  تیالو ، هب  رفاـک  فـالخ  هب  دـناهدشن 
راتفرگ عبط  تاملظ  رد  سپس  دنـسریم و  دساف  ياهاوه  تاملظ  هب  دعب  بّکرم و  لهج  تاملظ  هب  هتـشادرب  ماگ  هداس  ياهیکیرات  يوس 

مّهوت  نیا  عفر  يارب  اّما  دنوشیم ،
45 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: دومرف دشابن ، وا  ّتیشم  اب  قبطنم  هک  تسه  يزیچ  ادخ  کلم  رد  هنوگچ  هک 
. دهدیم رارق  تاملظ  رد  هدومن  لال  رک و  ار  وا  دنکیم و  هارمگ  دهاوخب  ار  هک  ره  ادخ  ُْهِللُْضی  ُهَّللا  ِأَشَی  ْنَم 

قیرط تشذـگ  قباس  رد  هکنانچ  تسار ) هار   ) طارـص درادیم . تسار  هار  هب  دـهاوخب  ار  هک  ره  ٍمیِقَتْـسُم و  ٍطارِـص  یلَع  ُْهلَعْجَی  ْأَشَی  ْنَم  َو 
یهتنم ادـخ  هب  نآ  هک  دراد  هک  یبـتارم  اـب  زین  تیـالو  بحاـص  و  تسا ، ینیوکت  تیـالو  نآ  تسادـخ و  يوـس  هب  بلق  قـیرط  تیـالو و 
دّحتم تیالو  بحاص  تیالو و  قیرط  بلق و  قیرط  و  تسا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  تیـالو  ناـبحاص  رد  لـصا  و  تسا . قیرط »  » دوخ دوشیم ،

دوش عقاو  هک  اج  ره  تسا و  تسرد  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  تیالو و  هب  میقتـسم  قیرط  ریـسفت  سپ  تسا ، يرابتعا  فالتخا )  ) ریاغت و  تسا ،
ادـخ ار  سک  ره  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  سپ  دـناهدرک ، ریـسفت  هنوـگ  نیا  اـم  يارب  ناراوـگرزب  نآ  دوـخ  هکناـنچ  تسا . ینعم  نیمه  هب 

. دهدیم رارق  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  رب  ار  وا  دهاوخب  ار  سک  ره  و  دنکیم ، شهارمگ  تیالو  زا  دهاوخب 
رییغت بطاخم  لاح  بسح  رب  عوفرم  ریمض  هک  تسا  هدش  لثم  دننام  شلامعتسا  ترثک  تهج  زا  ظفل  نیا  دینیبیم ؟ ایآ  وگب  ْمُکَْتیَأَر  َأ  ُْلق 

بطاـخم لاـح  رتشیب  دوش  قحلم  هک  هاـگره  و  دوشیمن ، یهاـگ  دوشیم و  قحلم  نآ  هب  بوصنم  ریمـض  تروص  یهاـگ  دـنکیمن ، ادـیپ 
باطخ فرح  هاگره  و  تیأر ،»  » لّوا لوعفم  ای  تسا  عوفرم  ریمض  دیکأت  هک  بصن  ریمض  ای  تسا  باطخ  فرح  نآ  و  دوشیم ، هظحالم 

لوعفم  ود  سپ  دشاب  عوفرم  ریمض  دیکأت  ای 
46 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هدـش ّقلعم  هلمج ، نآ  رد  لمع  زا  تیأر »  » و تسا ، هدـش  لوعفم  ود  نیـشناج  ءازج  طرـش و  هلمج  هکنیا  ای  دنـشابیم ، فوذـحم  تیأر » »
هکنیا ای  تسا ، فوذحم  مّود  لوعفم  سپ  دشاب  لّوا  لوعفم  هلمج  نیا  رگا  و  هدـش ، قلعم  نآ  زا  لماع  هک  َنوُعْدـَت  ِهَّللا  َْریَغ  هلمج  ای  تسا ،

. تسا هدش  قّلعم  نآ ، رد  لمع  زا  لماع  هک  تسا  َنوُعْدَت  ِهَّللا  َْریَغ  هلمج  ای  تسازج ، طرش و  هلمج  مّود ، لوعفم 
نومضم زا  ربخ  بلط  دوصقم  تسا . هدنامن  یقاب  شایلصا  يانعم  تروص و  رب  هملک  نیا  تسا و  ربخ ) بلط   ) رابختـسا ماهفتـسا ، نوچ  و 

. دیهدب ربخ  ارم  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  سپ  دشاب ، روظنم  شدوخ  نومضم  هکنیا  نودب  تسا  هلمج  نیا  دعب  ام 
ُۀَعاَّسلا ظفل  ار  ترخآ  باذـع  نوچ   ) ایند باذـع  طـقف  اـی  تفرگ  رد  ار  امـش  ترخآ  اـیند و  رد  ادـخ  باذـع  رگا  ِهَّللا  ُباذَـع  ْمُکاـتَأ  ْنِإ 

. دمآ شیپ  ناتیارب  دنامهفیم )
حیحـص همه  و  تسا ، هدش  ریـسفت  تمایق  تعاس  و  جع )  ) مئاق روهظ  تعاس  گرم ، تعاس  هب  هک  دیـسر ، ارف  تعاس  ای  ُۀَـعاَّسلا  ُمُْکتَتَأ  َْوأ 

سک ره  رد  تلاح  نیا  دـننک و  رارف  اهوزرآ  سوه و  و  دـشابن ، تباث  لایخ  تلاـح  نآ  رد  هک  تسا  یتلاـح  ندروآ  دوصقم ، نوچ  تسا ،
. دوشیم قّقحم 

لایخ هب  هک  ییاهزیچ  زا  وا  ریغ  يزیچ  ره  هظحل  نآ  رد  اریز  دـیناوخیم ؟ ار  یـسک  لاعتم  يادـخ  زج  لاح  نیا  رد  اـیآ  َنوُعْدـَت  ِهَّللا  َْریَغ  َأ 
تـسا هدش  انب  ادخ  ندناوخ  رب  هک  یناسنا  ترطف  زج  تلاح  نآ  رد  و  دوشیم ، شومارف  دـنک ، دامتعا  اهوزرآ  يوه و  هب  هدرک و  کّسمت 

دنامیمن . یقاب 
47 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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. تسا هدش  فذح  نآ  ءاف »  » هک تسا  طرش  باوج  ِهَّللا  َْریَغ  َأ  هلمج  ای  تسا ، فوذحم  طرش  باوج  انمض 
؟ دیتسه وگتسار  ندوب ، ادخ  رد  اههراتس  ای  اهتب  نداد  رارق  کیرش  رد  رگا  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ 

ار ادـخ  ریغ  لاح  نآ  رد  دـیتسه  وگتـسار  امـش  رگا  تسا : نیا  نآ  ریدـقت  تسا و  فوذـحم  طرـش  باوج  هضرتعم و  هلمج  ترابع و  نیا 
. دیناوخب

نآ زا  شیپ  هک   ) تسا َنوُعْدَت  ِهَّللا  َْریَغ  َأ  فلاخم  موهفم  هب  حیرـصت  نخـس  نیا  دیناوخیم  ار  ادخ  اهنت  ماگنه  نآ  رد  هکلب  َنوُعْدَت  ُهاَّیِإ  َْلب 
(. تسا

یمتح ار  امـش  ندناوخرم  ادخ  تباجا  ینعی  دناهریم  یتخـس  زا  ار  امـش  تفرگیم  قّلعت  ادـخ  تّیـشم  رگا  سپ  ِْهَیلِإ  َنوُعْدـَت  ام  ُفِشْکَیَف 
. تسین

مّدقم ار  نایسن  هک  دوب  نیا  بسانم  هک  تفریم  نامگ  نینچ  دینکیم  شومارف  ار  دوخ  كرش  هک  یلاح  رد  َنوُکِرُْـشت  ام  َنْوَْسنَت  َو  َءاش  ْنِإ 
. تخادنا رّخؤم  ار  نایسن  نکل  درادب و 

. تسا هدرواین  رظن  رد  ار  نانآ  يزرو  كرش  ادخ  هبترم  نآ  رد  هک  تسا  بلطم  نیا  هب  راعشا  تهج  درک ، فذح  ار  نوعدت »  » لوعفم و 
هب هک  ییادـخ  زج  اهنآ  رظن  رد  هک  يوحن  هب  تسا  یتخـس  زا  یـصالخ  اهنآ  مامتها  مامت  و  تسین ، مّلکتم  داـی  رد  اـهنآ  نایـسن  هک  راـگنا 

. دنامیمن یقاب  يزیچ  دنناوخیم  ارف  وا  يوس 
48 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

42 تایآ 50 - ریسفت  همجرت و 

48 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 42  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ْمُُهبُوُلق ْتَسَق  ْنِکل  َو  اوُعَّرَضَت  انُسَْأب  ْمُهَءاج  ْذِإ  ْوَلَف ال  ( 42  ) َنوُعَّرَضَتَی ْمُهَّلََعل  ِءاَّرَّضلا  َو  ِءاسْأَْبلِاب  ْمُهانْذَخَأَف  َِکْلبَق  ْنِم  ٍمَمُأ  یلِإ  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  َو 
ًۀَتَْغب ْمُهانْذَـخَأ  اُوتوُأ  اِمب  اوُحِرَف  اذِإ  یَّتَح  ٍءْیَـش  ِّلُک  َباْوبَأ  ْمِْهیَلَع  انْحَتَف  ِِهب  اوُرِّکُذ  ام  اوُسَن  اَّمَلَف  ( 43  ) َنُولَمْعَی اُوناک  ام  ُناـْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  َو 

َمَتَخ َو  ْمُکَراْصبَأ  َو  ْمُکَعْمَس  ُهَّللا  َذَخَأ  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق  ( 45  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُِرباد  َعِطُقَف  ( 44  ) َنوُِسْلبُم ْمُه  اذِإَف 
(46  ) َنُوفِدْصَی ْمُه  َُّمث  ِتایْآلا  ُفِّرَُصن  َْفیَک  ْرُْظنا  ِِهب  ْمُکِیتْأَی  ِهَّللا  ُْریَغ  ٌهلِإ  ْنَم  ْمُِکبُوُلق  یلَع 

ْنَمَف َنیِرِْذنُم  َو  َنیِرِّشَبُم  َّالِإ  َنِیلَـسْرُْملا  ُلِسُْرن  ام  َو  ( 47  ) َنوُِملاَّظلا ُمْوَْقلا  َّالِإ  ُکَلُْهی  ْلَه  ًةَرْهَج  َْوأ  ًۀَـتَْغب  ِهَّللا  ُباذَـع  ْمُکاتَأ  ْنِإ  ْمُکَْتیَأَر  َأ  ْلـُق 
ْمَُکل ُلُوقَأ  ُْلق ال  ( 49  ) َنوُقُـسْفَی اُوناک  اِمب  ُباذَْعلا  ُمُهُّسَمَی  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  َو  ( 48  ) َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ـالَف  َحَلْـصَأ  َو  َنَمآ 

َنوُرَّکَفَتَت الَف  َأ  ُریِـصَْبلا  َو  یمْعَْألا  يِوَتْـسَی  ْلَه  ُْلق  ََّیلِإ  یحُوی  ام  َّالِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  ٌکَلَم  یِّنِإ  ْمَُکل  ُلُوقَأ  َو ال  َْبیَْغلا  ُمَلْعَأ  ـال  َو  ِهَّللا  ُِنئازَخ  يِدـْنِع 
(50)

48 ص :  همجرت ..... :

هب دـیاش  ات  میتخاس ، ناشراتفرگ  تبیـصم  الب و  هب  دـندرکن ) تعاـطا  نوچ   ) میاهداتـسرف وت  زا  شیپ  ياـهتّما  يوس  هب  یناربماـیپ  اـنامه  : 
(. دنوش تمحر  وفع و  قیال  و   ) دننک يراز  هبوت و  ادخ  هاگرد 

دندرکن ؟ يراز  هبوت و  دیسر ، اهنآ  هب  الب  هک  یتقو  ارچ  سپ 
49 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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. دوب هتسارآ  ناشرظن  رد  ار  نانآ  تشز  راک  ناطیش  هتفرگ و  ارف  تواسق  ار  ناشیاهلد  هک  اریز 
هنوگنیا هب  میدوشگ و  اهنآ  يور  هب  ار  تمعن  ره  ياهرد  اـم  دـندرک ، شومارف  دـش  هداد  اـهنآ  هب  هک  یهلا  ياـهتمعن  زا  هچنآ  نوچ  سپ 

. دندش دیما  ان  راوخ و  هک  میدرک  راتفرگ  ناشلامعا  رفیک  هب  ار  اهنآ  هاگان  سپ  دندش ، داش  اهتمعن 
. تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  تسادخ  صوصخم  شیاتس  و  دش ، هدنک  ناملاظ  هورگ  هشیر  يرگمتس ، رفیک  هب  سپ 

هب ار  اهتمعن  نیا  هک  تسه  ییادخ  ادخ  ریغ  ایآ  داهن  امـش  ياهلد  رب  رهم  تفرگ و  ار  امـش  ياهمـشچ  شوگ و  ادخ  رگا  ربمغیپ  يا  وگب 
، دننکیم ضارعا  هنوگچ  اهنآ  زاب  مینادرگ و  نشور  نایب ) عاونا  هب   ) ار تایآ  هنوگچ  رگنب  دهد ؟ زاب  امش 

كاله راکمتـس  هورگ  زج  هب  یـسک  ایآ  دسر ، رد  اراکـشآ  ای  ناهنپ  هاگان  هب  ار  امـش  ادخ ، باذـع  رگا  درک  دـیهاوخ  هچ  ربمغیپ  يا  وگب 
؟ دش دهاوخ 

، درک هتـسیاش  راک  دروآ و  نامیا  سک  ره  سپ  میداتـسرفن . دـنناسرتب  ار ) نادـب   ) دـنهد و هدژم  ار ) نابوخ   ) هکنآ يارب  زج  ار  ناربماـیپ  و 
دوب دهاوخن  نیگهودنا  ادبا  و  تسین ، یمیب  وا  رب  زگره 

. دیسر دهاوخ  باذع  يراکتشز  قسف و  رثا  رد  اهنآ  هب  دندرک ، بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  نانآ  و 
، ماهتـشرف نم  هک  میوگیمن  و  مهاـگآ ، یهلا  بیغ  زا  هکنآ  هن  تسا و  نم  دزن  ادـخ  ياـهجنگ  هک  میوگیمن  امـش  هب  نم  ربماـیپ  يا  وـگب 

هـشیدنا ایآ  دـنربارب ؟ انیب  روک و  ایآ  وگب  دـسریم ، یحو  نم  هب  هک  ار  هچنآ  زج  منکیمن  يوریپ  نم  هک ) تسنیا  اهنت  امـش  اب  نم  يوعد  )
؟) دنتسین ناسکی  لهاج  ملاع و  هک   ) دننکیمن

50 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

50 ص :  ریسفت ..... 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  يرادلد  تهج  نخـس  نیا  نایب  میداتـسرف . الب  وت  زا  شیپ  ياهتّما  هب  َِکْلبَق  ْنِم  ٍمَمُأ  یلِإ  اْنلَـسْرَأ  ْدََـقل  َو 
. تسا تّما  دیدهت 

. گنج ریغ  رد  ای  دشاب  گنج  رد  هاوخ  تسالب  ءاسأب  ِءاسْأَْبلِاب  ْمُهانْذَخَأَف 
هّوـق ناـشلایخ و  تّدـش  هکنیا  اـت  میداد  یتخـس  ـالب و  نـالوسر  لاـسرا  يادـتبا  رد  اـهنآ  هب  ینعی  تساـهلام ، اـهناج و  رد  صقن  ِءاَّرَّضلا  َو 

میتخاس ناشیالتبم  یتخس  الب و  هب  ناشدانع  تّدش  نالوسر و  بیذکت  زا  دعب  ای  دننک ، لوبق  ار  ایبنا  یناسآ  هب  ات  دوش  هتـسکش  ناشیاهاوه 
. دننک هبوت  دندرگرب و  ات 

. دنربب هانپ  نالوسر  هب  هدومن و  عّرضت  اهنآ  دیاش  ات  َنوُعَّرَضَتَی  ْمُهَّلََعل 
زا ار  شدوخ  یناویح ، ياوق  یباداش  یناوج و  تقو  رد  صوصخ  هب  یگدنز  شیع و  تعسو  تّحص و  ّتینما و  ماگنه  رد  ناسنا  هک  نادب 
قلخ نیرتـهب  هشیدـنا  تهج  زا  وا  هک  دراد  ناـمگ  و  دروآیمن ، باـسح  هب  يزیچ  ار  شدوخ  ریغ  و  دروآیم ، باـسح  هب  مدرم  نیرتزیزع 

. دزاسیم هدنکارپ  دنکیم و  شخپ  نوگانوگ  ياهاوه  اهوزرآ و  رب  ار  شدوخ  ناور  تسا و 
هب هانپ  و  دیامنیم ، عّرـضت  راگدرورپ  يوس  هب  و  دوشیم ، هتـسکش  شتّینانا  تّدش  دش ، التبم  ییالب  هب  لام  ای  ناج  ای  لها  رد  هک  هاگنآ  و 

51 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  راگدرورپ  هیحان  زا  وا  دنکیم  نامگ  هک  دربیم  یسک 
اهنآ زا  دـنرب و  هانپ  نالوسر  هب  ات  درکیم  راتفرگ  ییـالب  هب  ار  مدرم  داتـسرفیم  یلوسر  هاـگره  دـنوادخ  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  و  تسا ،

. دنریذپب ار  ّقح  نخس 
. دننکیمن يراز  هیرگ و  دسریم  اهنآ  هب  ام  باذع  الب و  هک  یتقو  ارچ  سپ  اوُعَّرَضَت  انُسَْأب  ْمُهَءاج  ْذِإ  ْوَلَف ال 

يرذع اهنآ  يارب  رگید  ینعی  تسا  كاردتـسا  ینعم  رابتعا  هب  هیآ  تمـسق  نیا  َنُولَمْعَی  اُوناک  ام  ُناْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  َو  ْمُُهبُوُلق  ْتَسَق  ْنِکل  َو 
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. تسا هتفرگ  تواسق  ار  ناشیاهلد  نکل  تسین و  عّرضت  كرت  رد 
. دنتفرگن دنپ  نآ  زا  دندرک و  شومارف  ار  یتخس  الب و  نوچ  سپ  ِِهب  اوُرِّکُذ  ام  اوُسَن  اَّمَلَف 

یتلهم اهنآ  هب  ات  میدوشگ  اهنآ  رب  ار  اهاوه  اهوزرآ و  ياهرد  ینعی  میدوشگ ، ناشیارب  ار  زیچ  ره  ياهرد  ٍءْیَـش  ِّلُـک  َباْوبَأ  ْمِْهیَلَع  اـنْحَتَف 
. میشاب هداد 

. دنوش داش  دننیبیم ، تمعن  ار  نآ  هک  ییاهزیچ  زا  هکنیا  ات  اُوتوُأ  اِمب  اوُحِرَف  اذِإ  یَّتَح 
و تسا ، قتـشم  نآ  زا  سیلبا ) : ) دـناهتفگ مه  یخرب  و  تسا ، رّیحت  يدـیماان و  ینعم  هب  سالبا  زا  نوسلبم  َنوُِسْلبُم  ْمُه  اذِإَف  ًۀَـتَْغب  ْمُهانْذَـخَأ 

: ینعی تسین . یبرع  ظفل  نیا  هک  دناهتفگ  یضعب 
. دنوش دیماان  راوخ و  ات  میدرک  راتفرگ  ناشلامعا  رفیک  هب  ار  اهنآ  هاگان 

َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُِرباد  َعِطُقَف 
52 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نینمؤملا ریما  تیالو  هک  دنتسه  یناسک  موق  نیا  هک  تسا  هدش  ریسفت  نینچ  ربخ  رد  دش . هدنک  ناراکمتـس  هشیر  يرگمتـس  رفیک  هب  سپ 
. تسا هدمآ  ربخ  نیا  زین  سابع  دالوا  دروم  رد  هچ  رگ  دناهدرک  شومارف  ار  مالّسلا  هیلع 

تسا فطع  ای  رکش ، دمح و  ياشنا  يارب  تسا  ياهلمج  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  تسا ، نآ  تّلع  هب  راعشا  ریمـض  ياجب  موقلا »  » رهاظ مسا  نتـشاذگ 
. دنام یقاب  یهلا  ّتیبوبر  هک  ار  يادخ  ساپس  ینعم  هب  عطق »  » رب ای  موقلا » رباد   » رب

دنناـم تقوـنآ  دریگب  ار  امـش  لـقع  زیمت و  هّوـق  دـنوادخ  رگا  ینعی  ْمُِکبوـُُلق  یلَع  َمَتَخ  َو  ْمُکَراـْصبَأ  َو  ْمُکَعْمَـس  ُهَّللا  َذَـخَأ  ْنِإ  ْمـُْتیَأَر  َأ  ْلـُق 
. دیوشیم اههناوید 

هک رگنب  ام  دهاوش  تردـق و  تایآ  سپ  دـهدیم  امـش  هب  ادـخ  ریغ  یـسک  هچ  سپ  ِتایْآلا  ُفِّرَُـصن  َْفیَک  ْرُْظنا  ِِهب  ْمُکِیتْأَی  ِهَّللا  ُْریَغ  ٌهلِإ  ْنَم 
. مینکیم نایب  نشور  هنوگچ 

. دننکیمن لّمأت  نآ  رد  دننکیم و  ضارعا  نیا  دوجو  اب  َنُوفِدْصَی  ْمُه  َُّمث 
؟ دینکیم هچ  دسر  رد  باذع  نآ  دوش ، مّدقم  ادخ  باذع  رب  یتمالع  هکنیا  نودب  هاگره  وگب  ًۀَتَْغب  ِهَّللا  ُباذَع  ْمُکاتَأ  ْنِإ  ْمُکَْتیَأَر  َأ  ُْلق 

دش ؟ دهاوخ  كاله  یسک  ناراکمتس  هورگ  زج  ایآ  دینکیم ؟ هچ  باذع ، رب  تمالع  میدقت  اب  ای  َنوُِملاَّظلا  ُمْوَْقلا  اَّلِإ  ُکَلُْهی  ْلَه  ًةَرْهَج  َْوأ 
53 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدش  هداد  تراشب  هک  نانآ  يول  نأش و  اب  رگم  میداتسرفن  ياهداتسرف  ام  َنیِرِّشَبُم و  اَّلِإ  َنِیلَسْرُْملا  ُلِسُْرن  ام  َو 
. تسا راذنا  هک  نانآ  يوبن  نأش  اب  َنیِرِْذنُم و  َو 

نامیا مالّـسلا ، هیلع  یلع  تسد  هب  تعیب  اب  هک  یـسک  ای  دروآ ، نامیا  صاـخ  ناـمیا  هب  اـی  ماـع ، ناـمیا  هب  هک  ره  سپ  َحَلْـصَأ  َو  َنَمآ  ْنَمَف 
حالصا دش ، هتفگ  هکنانچ  ، ) دنک حالصا  ار  شدوخ  تسا  هدش  هتفرگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  رب  هک  یطیارـش  هب  ندرک  افو  اب  و  دروآ ،

(. تسا صاخ  نامیا  هک  بلق  هب  نامیا  لوخد  ببس  هب  زج  تسین  نکمم 
هدومن و رفس  سفن  دودح  زا  حلـصم  نمؤم  و  تسا ، سفن  تافـص  زا  هودنا  فوخ و  تشذگ ، هکنانچ  َنُونَزْحَی  ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  الَف 

لیدـبت قایتشا  هب  شهودـنا  نزح و  تّیـشخ و  هب  شفوخ  و  دوشیم ، نمیا  دوش  نآ  لخاد  سک  ره  هک  تسا  هدـش  لخاد  بلق  دودـح  هب 
: تسا هدش  هتفگ  هچنانچ  دوشیم ، ریبعت  درد »  » هب نآ  زا  یسراف  رد  هک  ددرگیم ،

تسین دروخ  رد  یمدآ  زج  ار  درد  تسین  درد  تسه و  قشع  ار  نایسدق 
نآ هک  تسا  بلق  نزح  أشنم  و  تسا ، سفن  ضراوع  زا  نآ  ایوگ  هک  تسا  یجراخ  رما  فوخ  أشنم  اریز  داد ، رییغت  ار  بولـسا  دنوادخ  و 

. تشذگ هرقب  هروس  لّوا  رد  هیآ  نیا  لیصفت  قیقحت و  و  تسا ، هدش  هظحالم  اههیآ  سوؤر  قفاوت  یفرط  زا  تسا  سفن  تافص  زا 
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ام  تایآ  لاق  ای  لاح  نابز  اب  هک  اهنآ  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َو 
54 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیم رجنم  رگید  تایآ  بیذکت  هب  هک  تسا  تیالو  بیذکت  زا  و  تسا ، تیالو  تایآ ، نآ  نیرتگرزب  دندرک و  بیذکت  ار 
یّلـص یبن  هک  نآ  رهظم  لقع و  مکح  زا  اریز  دیـسر . دهاوخ  باذع  يراکتـشز  قسف و  رثا  رد  اهنآ  هب  َنوُقُـسْفَی  اُوناک  اِمب  ُباذَْعلا  ُمُهُّسَمَی 

. دنوشیم جراخ  تسا  ّیصو  ای  هلآ  هیلع و  هّللا 
تسا ّتیرشب  همزال  هک  هچنآ  و  امن ، ارادم  ّتیرشب  بسح  رب  اهنآ  اب  و  نک ، ّتیرشب  ماقم  هب  لّزنت  ینعی  ِهَّللا  ُِنئازَخ  يِْدنِع  ْمَُکل  ُلُوقَأ  ُْلق ال 

بلط ناوارف  لام  نم  زا  ات  تسین  نم  دزن  ادـخ  نئازخ  وگب : سپ  دـننکن ، ترفن  وت  زا  و  دـننیبب ، ناـشدوخ  لـثم  ار  وت  هکنیا  اـت  نک ، رهاـظ 
. دینک

. دینکب یبیغ  رابخا  هبلاطم  هک  منادیمن  بیغ  َْبیَْغلا و  ُمَلْعَأ  َو ال 
هب دوعـص  لیبق  زا  دراد ، تردـق  نآ  رب  هکئـالم  هک  دـینک  بلط  يزیچ  اـت  متـسه  هکئـالم  هک  میوگیمن  نم  ٌکَـلَم و  یِّنِإ  ْمَُکل  ُلُوقَأ  ـال  َو 

. نآ لاثما  اجنآ و  زا  یباتک  ندروآ  نامسآ و 
رب ار  اهنآ  دنوادخ  هک  یتایآ  ماکحا و  زا  یباب  ره  رد  ینعی  دسریم ، یحو  نم  هب  هکنآ  زج  منکیمن  يوریپ  نم  ََّیلِإ  یحُوی  ام  اَّلِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ 

. منکیم يوریپ  موشیم ، علّطم  دنکیم  راکشآ  نم  رب  ار  اهنآ  ادخ  هک  یبیغ  رابخا  نینچمه  و  دزاسیم ، رهاظ  نم 
ناسکی تسانیب  روما  نآ  هب  تبسن  هک  یسک  اب  تسا ، روک  اهنآ  تّیفیک  اهتّوبن و  زا  هک  یسک  ایآ  ینعی  ُریِصَْبلا  َو  یمْعَْألا  يِوَتْسَی  ْلَه  ُْلق 

55 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ریغ  یسک  ربمایپ ، هک  تسین  زیاج  هکنیا  و  تسا ؟
هک تسادخ  میلعت  ببس  هب  وا  ملع  هکنیا  زج  دوشیم  يراج  مه  ربمایپ  رب  دوشیم  يراج  رشب  دارفا  ریاس  رب  هک  يزیچ  ره  و  دشاب ، رـشب  زا 

. دوشیمن یحو  وا  ریغ  هب  هک  یتروص  رد  دوشیم  یحو  وا  هب  دنادیمن و  وا  ریغ 
؟ دیسرب تریصب  یئانیب و  رون  هب  يروک  یکیرات  تملظ و  زا  ات  دنتسین ؟ ناسکی  انیب  روک و  هک  دینکیمن  هشیدنا  ایآ  َنوُرَّکَفَتَت  الَف  َأ 

51 تایآ 59 - ریسفت  همجرت و 

55 ص :  ات 59 ..... ] تایآ 51  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ْمُهَّبَر َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  ِدُرْطَت  َو ال  ( 51  ) َنوـُقَّتَی ْمُهَّلََعل  ٌعیِفَـش  ـال  َو  ٌِّیلَو  ِِهنوُد  ْنِم  ْمَُهل  َْسَیل  ْمِهِّبَر  یلِإ  اوُرَـشُْحی  ْنَأ  َنُوفاـخَی  َنیِذَّلا  ِِهب  ْرِذـْنَأ  َو 
َو ( 52  ) َنیِِملاَّظلا َنِم  َنوُکَتَف  ْمُهَدُرْطَتَف  ٍءْیَش  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َِکباسِح  ْنِم  ام  َو  ٍءْیَش  ْنِم  ْمِِهباسِح  ْنِم  َْکیَلَع  ام  ُهَهْجَو  َنوُدیُِری  ِّیِشَْعلا  َو  ِةادَْغلِاب 

اِنتایِآب َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َكَءاج  اذِإ  َو  ( 53  ) َنیِرِکاَّشلِاب َمَلْعَِأب  ُهَّللا  َْسَیل  َأ  اِنْنَیب  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َّنَم  ِءالُؤه  َأ  اُولوُقَِیل  ٍضْعَِبب  ْمُهَـضَْعب  اَّنَتَف  َِکلذَـک 
َو ( 54  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّنَأَف  َحَلْـصَأ  َو  ِهِدـَْعب  ْنِم  َبات  َُّمث  ٍۀـَلاهَِجب  ًاءوُس  ْمُْکنِم  َلِمَع  ْنَم  ُهَّنَأ  َۀَـمْحَّرلا  ِهِسْفَن  یلَع  ْمُکُّبَر  َبَتَک  ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  ْلـُقَف 

(55  ) َنیِمِرْجُْملا ُلِیبَس  َنِیبَتْسَِتل  َو  ِتایْآلا  ُلِّصَُفن  َِکلذَک 
ْنِم ٍۀَنَِّیب  یلَع  یِّنِإ  ُْلق  ( 56  ) َنیِدَتْهُْملا َنِم  اَنَأ  ام  َو  ًاذِإ  ُْتلَلَـض  ْدَق  ْمُکَءاوْهَأ  ُِعبَّتَأ  ُْلق ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیِذَّلا  َدـُبْعَأ  ْنَأ  ُتیُِهن  یِّنِإ  ُْلق 

ِِهب َنُولِْجعَتْـسَت  ام  يِْدنِع  َّنَأ  َْول  ُْلق  ( 57  ) َنِیلِـصاْفلا ُْریَخ  َوُه  َو  َّقَْحلا  ُّصُقَی  ِهَِّلل  َّالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  ِِهب  َنُولِْجعَتْـسَت  ام  يِدـْنِع  اـم  ِِهب  ُْمْتبَّذَـک  َو  یِّبَر 
ْنِم ُطُقْـسَت  ام  َو  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َو  َوُه  َّالِإ  اهُمَْلعَی  ـال  ِْبیَْغلا  ُحـِتافَم  ُهَدـْنِع  َو  ( 58  ) َنیِِملاَّظلِاب ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ُْرمَأـْلا  َیِـضَُقل 

(59  ) ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  َّالِإ  ٍِسبای  َو ال  ٍبْطَر  َو ال  ِضْرَْألا  ِتاُملُظ  ِیف  ٍۀَّبَح  َو ال  اهُمَْلعَی  َّالِإ  ٍۀَقَرَو 
56 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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56 ص :  همجرت ..... :

، تسین یعیفـش  روای و  ار  اهنآ  ادخ  زج  هک  ناسرتب ، زاس و  هّبنتم  نآرق  تایآ  هب  دنناساره  ادـخ  لدـع  هاگـشیپ  رد  روضح  زا  هک  ار  نانآ  و 
. دنوش راکزیهرپ  هک  دشاب 

( لامعا  ) باسح زا  يزیچ  هن  هک  نارم  دوخ ، زا  تسادخ  طقف  ناشیا  دـصقم  دارم و  دـنناوخیم و  ار  ادـخ  ماش  حبـص و  هک  ار  نانآ  راهنز 
. دوب یهاوخ  ناراکمتس  زا  ینارب  دوخ  زا  ار  اهنآ  رگا  سپ  تساهنآ  رب  وت  باسح  زا  يزیچ  هن  وت و  رب  نانآ 

هب  ) ام نایم  رد  ادـخ  ار  ناریقف  نیا  دـنیوگ  راکنا ) نعط و  هب   ) هکنآ ات  میدومزایب  اینغا ) هب  ار  ارقف   ) رگید یخرب  هب  ار  یخرب  اـم  نینچمه  و 
؟ تسین رتاناد  نارازگساپس  لاوحا  هب  ادخ  ایآ  داد . يرترب  مالسا ) تمعن 

زا سک  ره  هک  درک  ضرف  ار  ینابرهم  تمحر و  دوخ  رب  ادخ  داب  امش  رب  مالس  وگب  دنیآ  وت  دزن  دنورگیم  ام  تایآ  هب  هک  نانآ  هاگره  و 
. تسا نابرهم  هدنشخب و  دنوادخ  هّتبلا  دیامن  حالصا  دنک و  هبوت  نآ  زا  دعب  دهد و  ماجنا  ینادان  هب  یتشز  راک  امش 

. ددرگ راکشآ  نامرجم  مسر  هار و  ات  مینکیم ، نایب  لیصفت  هب  ار  تایآ  نینچ  نیا  و 
وگب تسا  هتشاد  زاب  دیتسرپیم  امش  هک  لطاب  نایادخ  نآ  شتسرپ  زا  ارم  ادخ  هک  ربمغیپ  يا  وگب 

57 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، مباین تیاده  هار  هدش  هارمگ  ادابم  ات  منکن  يوریپ  امش  ياهسوه  زا  نم 

هب دیراد  لیجعت  نادـب  امـش  هک  یباذـع  دـینکیم  نآ  بیذـکت  تلاهج  زا  امـش  تسا و  ناهرب  هنّیب و  اب  میوگیم  ادـخ  زا  هچ  ره  نم  وگب 
. تسا نایامرفمکح  نیرتهب  وا  دهد و  روتسد  ّقح  هب  قلخ ) شیاسآ  يارب  وا   ) دوب دهاوخن  ار  ادخ  زج  نامرف  تسین  نم  تسد 

ناراکمتـس هب  ادـخ  تشذـگیم و  امـش  نم و  شیپ  راک  انامه  دوب ، نم  دزن  رگا  دـیهاوخیم  باتـش  هب  هک  ار  یباذـع )  ) هچنآ هب  رگا  وگب 
راک نیا  منک  كاله  ار  امـش  هکنیا  هب  امـش  نم و  نیب  عازن  عفر  يارب  دوب ، نم  دزن  دینکیم  باتـش  نآ  هب  هک  یباذع  رگا  اریز  تسا  رتاناد 
هّمئا زا  تسا ، رتاناد  نیملاظ  هب  وا  تسا و  ادـخ  هب  لوکوم  رما  نکل  ینعی و  دوشیم  موهفم  كاردتـسا  ینعم  ترابع  نیا  رد  مدرکیم ، ار 

. تسا تیالو  دروم  رد  تایآ  لوزن  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع 
. دـنادیم ار  همه  تساـیرد  یکـشخ و  رد  هک  هچنآ  زین  و  تسین ، هاـگآ  نآ  رب  ادـخ  زج  یـسک  تسادـخ . تسد  رد  بیغ  نئازخ  دـیلک  و 

تـسین يرت  کشخ و  چیه  و  دنادیم . ارنآ  ادخ  هکنآ  رگم  دریگیمن ، رارق  نیمز  ياهیکیرات  ریز  رد  ياهناد  دـتفایمن و  تخرد  زا  یگرب 
. تسا روطسم  نآرق )  ) نیبم باتک  رد  هکنآ  زج 

57 ص :  ریسفت ..... 

. دشابیم تیالو  رد  نانآ  ّبر  هک  تسا  فاضم  ّبر  بر ، زا  روظنم  ْمِهِّبَر  یلِإ  اوُرَشُْحی  ْنَأ  َنُوفاخَی  َنیِذَّلا  ِِهب  ْرِْذنَأ  َو 
خیش زا  ترابع  ّیلو  ٌعیِفَش  َو ال  ٌِّیلَو  ِِهنوُد  ْنِم  ْمَُهل  َْسَیل 

58 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
مّلعم عیفـش  تسا و  بلق  ماکحا  مّلعم  ّیلو  رگید  ترابع  هب  و  تسا ، ییامنهار  تلالد و  رد  خیـش  ریـصن ، دـننام  عیفـش  تسا و  تیـالو  رد 

تیالو ياراد  هلاحم  یبن ال  ره  تسا و  تیالو  تروص  تّوبن  نوچ  و  تّوبن ، نأش  یمّود  تسا و  تیالو  نأـش  ياراد  یلّوا  بلاـق ، ماـکحا 
زا کی  ره  سپ  تسا  تّوبن  ینیشناج  ماقم  ياراد  ّیلو  یّبن و  زا  کی  ره  سپ  تسا  تّوبن  ینیـشناج  ماقم  ياراد  ّیلو  ره  نینچمه  تسا و 

. ددرگیم رب  ْمِهِّبَر  هب  ِِهنوُد  ْنِم  رد  ریمض  و  عیفش ، مه  دشاب و  ّیلو  مه  هک  تسا  حیحص  ّیلو  یّبن و 
. دنکیم فرصنم  ناشراگدرورپ  زا  ار  اهنآ  هک  يزیچ  زا  دنزیهرپب  ینعی  َنوُقَّتَی  ْمُهَّلََعل 
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یـسک هب  یگتـسباو  بلط  دنکیم و  يراددوخ  شلها  ایند و  هب  قّلعت  زا  هزادنا  ره  و  تسا ، یگتـسباو  ّقلعت و  ياراد  اترطف  ناسنا  هک  نادب 
. دوشیم رتشیب  ددرگ  وا  میلست  ترخآ  تهج  زا  دوش و  مارآ  وا  هب  شلد  هک  دنک 

رما نیا  زا  ار  وا  اـت  دـنوشیم ، کـیرحت  جـییهت و  سنا  نج و  نیطایـش  دـنک ، بلط  ار  دـیلقت  هدارا و  قـلعت و  هنوـگ  نـیا  هـک  هزادـنا  ره  و 
. دنناسرتیم ار  وا  دنریگیم و  ار  وا  ولج  نیطایش  دنکیم ، جییهت  بلط  يارب  ار  وا  مزع  قوش  هک  تقو  ره  سپ  دنراد ، زاب  دنناسرتب و 

: تسا هدش  هتفگ  یسراف  هب  دروم  نیا  رد 
داهن ردنا  دنزرب  تگناب  وید  داهتجا  اب  ینک  نید  مزع  نوچ  وت 

يوش یشیورد  جنر و  ریسا  هک  يوغ  يا  شیدنیب  وس  نیز  ورم  هک 
59 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ياهدنز وت  ات  تسا  نیا  وا  راک  ياهدنب  یگناب  هب  ار  وا  اهلاس 
قّقحم تیالو  وا  اب  هک  یسک  نآ و  لصا  تسا و  تیالو  تروص  نآ  هک  نک ، راذنا  ناسرتب و  نآرق  هلیسو  هب  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  سپ 

تـسوا هفیلخ  ای  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  ار  ناشراگدرورپ  دزن  روضح  هک  نک  راذـنا  ار  یناـسک  تسا و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دوشیم 
هک یبادآ  ببس  هب  تسا  یّبن  دننام  هک  لیلد  خیش  هک  وحن  نیدب  دننکب  دیلقت  وا  زا  دنشاب و  هتـشاد  وا  هب  ّقلعت  دنهاوخیم  دننکیم و  بلط 

. دنسرتیم وا  هب  ّقلعت  ّیلو و  دزن  روضح  زا  ّنج  سنا و  نیطایش  تافیوخت  اب  اهنآ  و  دنادرگرب ، ّیلو  يوس  هب  ار  وا  تسا  هدش  تّنس 
. تسا فیعض  ناطیش  دیک  اریز  دوشیم ، عفترم  ناطیش  هلیح  رکم و  وت  راذنا  ضحم  هب  و  دننیشنیم ، ناطیش  هلیح  دیک و  اب  اهنآ  اریز 

، دنک تعافـش  اهنآ  ناهانگ  زا  ادخ  دزن  هک  دنرادن  یعیفـش  و  دشاب ، اهنآ  روما  يّدصتم  هک  دنرادن  یّیلو  ادخ  زج  هک  نک  راذـنا  ار  اهنآ  و 
. تسا تیبرت  تیالو و  نأش  تعافش و  تّوبن و  نأش  ياراد  تیالو  رد  ناشراگدرورپ  هک  نک  راذنا  ار  اهنآ  ینعی 

زا دنشاب و  رذح  رب  نیطایش  ندناسرت  زا  اهنآ  دیاش  هک  دنسرتن  وا  هب  هّجوت  زا  دنسرتب و  وا  هب  ندرک  تشپ  زا  هک  تسه  نیا  راوازـس  وا  سپ 
دوشیم هتفگ  وا  هراب  رد  هک  هچنآ  زا  الصا  هک  یقشاع  دننام  و  دنربب ، ار  اهنآ  تادیدهت  ياهریجنز  دنشاب و  هتـشادن  یکاب  اهنآ  تادیدهت 

دزن  درادن ، یسک  اب  دوشیم  ضراع  وا  رب  ای 
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. دنوش رضاح  ناشراگدرورپ 
یلع تیالو  هک  ار  نانآ  ینعی  دنتسه ، نید  بلاط  دنناوخیم و  تیالو  رد  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  ار  ییاهنآ  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  ِدُرْطَت  َو ال 

مالّـسلا هیلع  یلع  زا  اـهنآ  ندـنار  يارب  هن  قلخ  توعد  يارب  وت  نوچ  نکن ، درط  دوخ  زا  دـناهدرک ، لوـبق  ار  يوـل  تعیب و  مالّـسلا و  هیلع 
. نکم رود  دوخ  زا  دنناوخیم ، ار  ناشتیالو  رد  راگدرورپ  هک  ار  یناسک  ای  يدش  ثوعبم 

وا توکلم  هب  دندیسر ، دنوادخ  کلم  هب  هکنآ  زا  دعب  دنهاوخیم  و  دنناوخیم ، ار  وا  تاذ  زور  بش و  هک  یناسک  ینعی  ِّیِـشَْعلا  َو  ِةادَْغلِاب 
اعد رد  یهاگ  دوریم و  راک  هب  اهنیا  ریغ  کمک و  يراـی و  لـیبق  زا  رگید  يرما  يارب  يزیچ  ندـناوخ  تهج  یهاـگ  اـعد  دـنوش ، لـصّتم 

رد و  تسا ، نیمه  دوش  لامعتسا  قلطم  روط  هب  هک  یتروص  رد  اعد  ینعم  و  تسا ، بلط  رظن و  دروم  رگید  يرما  هدارا  نودب  يزیچ ، تاذ 
: دیامرفیم دوصقم  نیا  نایب  رد  دنوادخ  ایناث  تسا ، هدش  لامعتسا  قلطم  الّوا  نوچ  تسا ، دارم  ینعم  نامه  زین  اجنیا 

يرگید يزیچ  هب  نآ  ببـس  هب  هک  تسا  نآ  يزیچ  ره  هجو  و  دـنهاوخیمن ، ّبر  هـجو  زج  يزیچ  ّبر  ندـناوخ  زا  ینعی  ُهَـهْجَو  َنوُدـیُِری 
یلاـثم توکلم  دوشیم  ادـخ  هب  هّجوت  نآ  ببـس  هک  هچنآ  سپ  تسا  هّجوتم  ادـخ  يوس  هب  زیچ  همه  نیوکت  بسح  هب  نوچ  دـننک ، هّجوت 

اّما و  تسا . هدنوش  تیبرت  دروم  رد  رما  نیا  و  هدننک ) اعد   ) یعاد هبترم  بسح  رب  تسا  نآ  قوفام  ای  اهنآ 
61 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

قلخ يوس  هب  هّجوت  نآ  ببـس  هب  هک  دوشیم  يزیچ  نآ  قلخ  يوـس  هب  ّبر  هجو  تسا  قـلخ  هب  هّجوـتم  لـیمکت  تهج  وا  نوـچ  سپ  ّبر 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1334 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا ّبر  توکلم  زا  ترابع  زین  نآ  و  دوش ، لصاح 
. دشاب رکّذلا  مئاد  تسا  هتسیاش  کلاس  هک  دناهتفگ  ماظع  يافرع  هک  تسا  زیچ  لیلد  ینعم  نیا  و 

هدمآ رکذ  هک  اهاج  رتشیب  رد  هکلب  درکن ، افتکا  قالطا  هب  رکذ  رد  دنوادخ  اذل  و  تساهنامز ، همه  قارغتسا  یـشعلا ) ةودغ و   ) زا دارم  اریز 
. تسا هدرک  ترثک  هب  دّیقم  ارنآ 

دزن روضح  ّبر و  توکلم  رد  رّکفت  اـهنآ  ناـبز  رد  روضح  رکف و  نوـچ  دـشاب ، روـضحلا  مئاد  رکفلا و  مئاد  کـلاس  هک  تسا  هتـسیاش  و 
. تسا دیرم  يارب  ّبر  هجو  لوصح  زا  ترابع  ذوخأم  رکذ  اب  دیرم  يارب  رکذ  نیقلت  زا  خیش  تیاغ  و  تسوا ،

. شاب رّکذتم  سپ  تسا ، هدرک  هراشا  ینعم  نیمه  هب  هیآ  و 
همئا زا  یکی  روایب و  دایب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  مارحالا  ةریبکت  ماـگنه  هک  تسا  هدـش  لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  و 

. دوبن اهنآ  دصقم  نایب  ام  دصق  و  دنراد ، یلقن  یلقع و  دایز  دهاوش  دوخ  مارم  رب  نانآ  و  هدب ، رارق  دوخ  نیعلا  بصن  ار  مالّسلا  مهیلع 
. تسا ناشراگدرورپ  رب  اهنآ  باسح  هکلب  تسین  وت  رب  اهنآ  باسح  زا  يزیچ  وت ، تّوبن  تهج  زا  ینعی  ٍءْیَش  ْنِم  ْمِِهباسِح  ْنِم  َْکیَلَع  ام 

ار  اهنآ  رگا  سپ  تساهنآ ، رب  وت  باسح  زا  يزیچ  هن  َنیِِملاَّظلا و  َنِم  َنوُکَتَف  ْمُهَدُرْطَتَف  ٍءْیَش  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َِکباسِح  ْنِم  ام  َو 
62 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا یهن  باوج  ای  ْمُهَدُرْطَتَف  رب  فطع  ترابع  نیا  دوب . یهاوخ  ناراکمتس  زا  ینارب  دوخ  زا 
يول نأش و  هب  طوبرم  اهنآ  ياقبا  درط و  تسا و  هدش  تیالو  رد  لخاد  هک  یسک  باسح  هکنیا  ینعی  تسا ، یفن  باوج  ْمُهَدُرْطَتَف  هکنانچ 
هبترم رد  ار  کی  ره  و  دـنکیم ، تاـعارم  ار  ترثک  يوبن  نأـش  هک  نکن  درط  دوخ  زا  ار  ناـنآ  يوبن  نأـش  اـب  سپ  يوبن ، نأـش  هن  تسوت ،

. درادیم هگن  وا  هجو  هب  لاّصتا  ّبر و  دوهش  هدارا  زا  ارنآ  دیامنیم و  ظفح  ار  شنأش  ینأش ، بحاص  ره  يارب  و  دنکیم ، تیبرت  شدوخ 
دنراتـساوخ و ار  اهنآ  درط  مدرم  هکنیا  تّلع  هب  نکم ، درط  دوخ  زا  ینکیم  ظفح  ار  تروص  هک  ینأش  ای  تروص ، بسح  رب  ار  اهنآ  زین  و 

يوبن ماع  سلجم  رد  ار  اـهنآ  ینادرگن ، کـیدزن  تدوخ  هب  دـنرادن  ینأـش  اـیند  لـها  دزن  رد  هک  ار  یئارقف  دـنکیم  اـضتقا  وت  يوبن  نأـش 
ریغ و  راّمع ، و  لالب ، و  باّبخ ، و  بیهص ، دننام  ناناملسم ، زا  یموق  هراب  رد  هیآ  نآ  هک  تسا  هدش  رکذ  هیآ  لوزن  نأش  رد  يزاس . رـضاح 
نیب زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ای  دـنتفگ : دنتـشذگ و  اجنآ  زا  شیرق  زا  یتعامج  دـندوب ، ادـخ  لوسر  دزن  هک  تسا  هدـش  لزان  اهنآ 

؟ میشاب اهنآ  وریپ  عبات و  ام  ایآ  ياهدش !؟ یضار  صاخشا  نیا  زا  اهنت  دوخ ، مدرم 
وت وریپ  اـم  دـیاش  تروص  نیا  رد  هک  نک  درط  نارب و  تدوـخ  زا  ار  ناـنیا  تسا !؟ هدراذـگ  تّنم  اـهنآ  رب  دـنوادخ  هک  دنتـسه  اـهنیا  اـیآ 

. میدرگ
63 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

و دـنک ، درط  ار  اـهنآ  موق  زا  یئاههتـسد  اـهتأیه و  ندـمآ  نیح  رد  هک  درک  لوبق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـناهتفگ : یـضعب  و 
ریغ لّصفم  ياهباتک  رد  و  تخادنا ، رود  ار  هتـشون  دش و  لزان  هیآ  سپ  ددنبب ، دهع  نآ  هب  دـسیونب و  مه  ياهتـشون  دروم  نیا  رد  تساوخ 

. تسا هدش  رکذ  زین  نیا  زا 
لاق لاـح و  ناـبز  هب  اـت  مینکیم  شیاـمزآ  ناـنآ  يارقف  اـب  هطبار  رد  ار  تموق  ياـینغا  نینچ  نیا  اُولوُقَِیل و  ٍضْعَِبب  ْمُهَـضَْعب  اَّنَتَف  َِکلذَـک  َو 

. دنیوگ نخس  هنوگنیا 
: دنیوگیم مینادرگرب ، تیالو  زا  ای  وت  زا  ار  نانآ  میتساوخ  ام  تسین و  اهنآ  يارب  نید  قاقحتسا  هک  یناسک  ینعی 

رد هکنیا  ات  دنیوگیم  نانآ  زا  رّفنت  نانآ و  هب  ازهتسا  باب  زا  ار  نانخس  نیا  دنتفای !؟ يرترب  ام  نیب  اهنیا  ایآ  اِنْنَیب  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َّنَم  ِءالُؤه  َأ 
. دننک ّتیذا  يویند  ضارغا  زا  یشان  تمحازم  اب  ار  نید  بحاص  و  دننکن ، تبغر  تیالو  رد  ای  مالسا 

. تبقاع يارب  هن  تسا ، تیاغ  يارب  اُولوُقَِیل  رد  مال »  » سپ
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؟ تسین رتاناد  نارازگساپس  لاوحا  هب  ادخ  ایآ  َنیِرِکاَّشلِاب  َمَلْعَِأب  ُهَّللا  َْسَیل  َأ 
اهنآ يارب  ار  رکـش  ماقم  یلاعت  يادخ  و  دنیامنیم ، ار  اهنآ  درط  تساوخرد  دـننکیم و  ازهتـسا  اهنآ  ارچ  ینکیم و  درط  ار  اهنآ  ارچ  سپ 

فطل راهظا  یکیدزن و  هب  رما  اهنآ  درط  زا  یهن  زا  دعب  سپس  تسا ، ناشراگدرورپ  هجو  بلط  ببس  هب  نآ  هک  دنکیم  رکذ 
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. دهد تراشب  اهنآ  هب  تبسن  ار  ادخ  تمحر  نارفغ و  هتفگ و  تّیحت  اهنآ  هب  هک  هنوگ  نیدب  دیامنیم  اهنآ  هب 
نامیا يول  ّصاخ و  نامیا  اب  دنهاوخب  ینعی  دنیآ ، وت  دزن  دنراد  نامیا  ام  تایآ  هب  هک  ینانآ  هاگره  هچ  اِنتایِآب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َكَءاج  اذِإ  َو 
دنتـسه یناسک  نانآ  دراد و  نامیا  تایآ  همه  هب  تسا  هدرک  تعیب  يول  تعیب و  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  هک  یـسک  اریز  وش ، اریذپ  دنروایب 
لاّصتا زج  ناشیاعد  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  دناهدنهد و  همادا  ناشزامن  رب  نانآ  و  دـنناوخیم ، تاقوا  عیمج  رد  ار  ناشراگدرورپ  هک 

. دنیوجیمن ار  يرگید  زیچ  وا  هجو  ياقل  وا و  دزن  رد  روضح  ناشراگدرورپ و  توکلم  هب 
: وگب نانآ  هب  نک و  مالس  اهنآ  هب  فطل  ّتیحت و  باب  زا  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس  ْلُقَف 

داجیا سفن و  بیط  اهنآ و  هب  تراشب  تهج  زا  نخـس  نیا  هدومن ، ضرف  دوخ  رب  ار  امـش  رب  تمحر  ادـخ  َۀَـمْحَّرلا  ِهِسْفَن  یلَع  ْمُکُّبَر  َبَتَک 
. تسا هدش  نایب  ناشراگدرورپ ، اب  نتفرگ  سنا 

نیدب دهد  ماجنا  تشز  لمع  هک  امش  زا  یسک  ینعی  دشاب ، نآ  دّیقت  هکنیا  هن  تسا ، تشز  راک  أشنم  نایب  ٍَۀلاهَِجب  ًاءوُس  ْمُْکنِم  َلِمَع  ْنَم  ُهَّنَأ 
(. تسین نیا  زج  مه  بلطم  عقاو   ) دیامن لوبق  ار  لهج  تموکح  دنک و  لّزنت  لهج  راد  هب  ملع  راد  زا  هک  هنوگ 

. ددرگرب لهج  راد  زا  سپس  ِهِدَْعب  ْنِم  َبات  َُّمث 
. دنک حالصا  ملع  راد  رد  لوخد  اب  ار  دوخ  َحَلْصَأ و  َو 
محر  وا  هب  دیاشخبیم و  ار  وت  ادخ  ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  ُهَّنَأَف 
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. تسازج ياج  هب  ببس  ندش  نیشناج  لیبق  زا  نیا  و  تسا ، نابرهم  هدنشخب و  وا  اریز  دنکیم .

ناوریپ ایقشا و  ایلوا و  زا  ینیوکت  باتک  تایآ  و  اهنآ ، فانصا  قلخ و  لاوحا  نایب  رد  ینیودت  باتک  تایآ  ینعی  ِتایْآلا  ُلِّصَُفن  َِکلذَک  َو 
. دوش نشور  حضاو و  ناگدننک  تعاطا  هار  هکنیا  ات  میدرتسگ  ینیودت  باتک  تایآ  ببس  هب  ار  اهنآ 

. تسا نیمه  ماکحا  همه  زا  دوصقم  نوچ  درادن ، نایب  هب  جایتحا  ایوگ  هک  تسا  نآ  روهظ  ياعّدا  تهج  هب  هلمج  نیا  فذح 
. دوش حضاو  نشور و  نیمرجم  هار  ات  َنیِمِرْجُْملا  ُلِیبَس  َنِیبَتْسَِتل  َو 

اهنآ تدابع  أـشنم  هک  تسا  بلطم  نیا  رب  ندـناهاگآ  هیآ  نیا  ْمُکَءاوْهَأ  ُِعبَّتَأ  ـال  ْلـُق  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیِذَّلا  َدـُبْعَأ  ْنَأ  ُتیُِهن  یِّنِإ  ْلـُق 
. دوش عطق  اهنآ  ياهعمط  ات  تساهنآ  یهارمگ  دیکأت  ناشیاهاوه و 

زا دش و  مهاوخ  هارمگ  متـسرپب  دیتسرپیم  امـش  هک  ار  هچنآ  منک و  يوریپ  امـش  ياهاوه  زا  نم  رگا  َنیِدَتْهُْملا  َنِم  اَنَأ  ام  َو  ًاذِإ  ُْتلَلَـض  ْدَق 
. دوب مهاوخن  ناگتفای  تیاده 

و تساهنآ ، يأر  تهافـس  نداد  ناشن  تهج  نخـس  نیا  منکیم ، لمع  مراگدرورپ  راکـشآ  لـیلد  رب  نم  وگب  یِّبَر  ْنِم  ٍۀَـنَِّیب  یلَع  یِّنِإ  ْلـُق 
نید قیرط و  رد  لقاع  هک  تسا  هتسیاش  و  دنتسین ، لیلد  هنّیب و  چیه  ياراد  دنتـسه و  تباث  ناشدیلقت  اهيوه و  رب  اهنآ  هک  تسنیا  زا  هیانک 

66 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دشاب . لیلد  هنّیب و  ياراد  شیاهراک  همه  و 
. دندرک بیذکت  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ای  نآرق ، ینعی  ِِهب  ُْمْتبَّذَک  َو 

تقو رد  هک  تسا  یناسک  راتفگ  نآ  هب  هراشا  دناهتفگ  یخرب  تسین ، نم  دزن  دیراد  لیجعت  نآ  هب  هک  یباذـع  ِِهب  َنُولِْجعَتْـسَت  ام  يِدـْنِع  ام 
. هدب یکاندرد  باذع  ام  هب  ای  تسرفب  گنس  زا  یناراب  ام  رب  دنتفگیم : تفالخ  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  بصن 
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. تسوا زا  مکح  اهنت  اریز  مرادن ، دینکیم  هلجع  نآ  هب  هک  هچنآ  رد  ینامرف  مکح و  نم  ِهَِّلل  اَّلِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ 
ّقح تقیقح  رد  هک  هچنآ  تشذـگ  هکناـنچ  اریز  دـهدیم ، لیـصفت  دـنکیم  اـضتقا  مکح  تمکح و  هک  روطنآ  ار  تیـالو  وا  َّقَْحلا  ُّصُقَی 

. تسا تیالو  ندوب  ّقح  ببس  هب  اهزیچ  ریاس  ندوب  ّقح  تسا و  تیالو  تسا 
، تسا لطاب  هب  لـصّتم  هک  یـسک  لـطاب و  نیب  تسا و  ّقح  هب  لـصّتم  هک  یـسک  ّقح و  نیب  هدـننک  ادـج  نیرتهب  وا  َنِیلِـصاْفلا و  ُْریَخ  َوُه  َو 

. دشابیم
دیهاوخیم باتش  هب  هک  ار  یباذع )  ) هچنآ هب  رگا  وگب  َنیِِملاَّظلِاب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ُْرمَْألا  َیِـضَُقل  ِِهب  َنُولِْجعَتْـسَت  ام  يِْدنِع  َّنَأ  َْول  ُْلق 

دزن دینکیم  باتش  نآ  هب  هک  یباذع  رگا  اریز  تسا  رتاناد  ناراکمتـس  هب  ادخ  تشذگیم و  امـش  نم و  شیپ  راک  انامه  دوب ، نم  دزن  رگا 
دوشیم موهفم  كاردتسا  ینعم  ترابع  نیا  رد  مدرکیم ، ار  راک  نیا  منک  كاله  ار  امش  هکنیا  هب  امش  نم و  نیب  عازن  عفر  يارب  دوب ، نم 

تیالو دروم  رد  تایآ  لوزن  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  تسا ، رتاناد  نیملاـظ  هب  وا  تسا و  ادـخ  هب  لوکوم  رما  نکل  ینعی و 
. تسا

67 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسادخ دزن  طقف  یبیغ  روما  شیاشگ  هلیسو  اهدیلک و  هدنع ،» و   » ِْبیَْغلا ُِحتافَم  ُهَْدنِع  َو 

. فطع ای  دشاب  لاح  هچ  تسا  لوق  لوعفم  ءزج  ای  تسادخ ، زا  مالک  يادتبا 
بیغ و ملع  شدوخ  زا  ربمغیپ )  ) هک یتقو  دـیلک ، ینعم  هب  تسا ، رـسک  اـب  حـتفم )  ) اـی نزخم  ینعم  هب  تسا  حـتف  اـب  حـتفم )  ) عمج ُحـِتافَم 

قیرط هب  یلاعت  يادخ  يارب  ار  نآ  رد  فّرـصت  نآ و  هب  ملع  بابـسا  ای  بیغ  نزاخم  دومن  یفن  دندرک  هلجع  نآ  هب  هک  یباذـع  رب  تردـق 
. درک نایب  رصح 

دیکأت دیلک ) يانعم  هب  حتفم   ) مّود هجو  ربانب  و  نیزاغآ ) هلمج   ) سیسأت َوُه  اَّلِإ  اهُمَْلعَی  تسا و ال  نزخم ) يانعم  هب  حتفم   ) لّوا هجو  ربانب  و 
. دوشیم

: دومرف سپ  داد ، میمعت  تسا  نوریب  شرامش  دح  زا  هک  تاسوسحم  همه  هب  ار  شملع  یلاعت  يادخ  درک ، رصح  ار  بیغ  ملع  هک  یتقو 
تخرد ياهگرب  زا  ای  مسج ، تخرد  ياهگرب  زا  ایرد و  یکـشخ و  رد  هچنآ  اـهُمَْلعَی  اَّلِإ  ٍۀَـقَرَو  ْنِم  ُطُقْـسَت  اـم  َو  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف  اـم  ُمَْلعَی  َو 

لامک هب  هکنیا  زا  لبق  سپـس  دوشیم ، عقاو  محر  رد  هک  یئاههفطن  زا  تّیناسنا  تخرد  ياهگرب  زا  ای  تیالو ، تخرد  ياهگرب  زا  ای  ملع ،
. دنادیم ار  همه  ددرگیم ، طقاس  دسرب 

ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ  ٍِسبای  َو ال  ٍبْطَر  َو ال  ِضْرَْألا  ِتاُملُظ  ِیف  ٍۀَّبَح  َو ال 
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. تسا روطسم  نآرق )  ) نیبم باتک  رد  هکنیا  رگم  تسین  يرت  کشخ و  چیه  نیمز و  ياهیکیرات  ریز  رد  ياهناد  چیه  دروم  رد 
مولعم شیپ  ترابع  رد  هریغ ) تیالو و  رما  یناحور و  ای  يّدام  هّبح  . ) تسا ناـسآ  وت  رب  نآ  میمعت  و  تسا ، هدـش  هداد  میمعت  ربخ  رد  ٍۀَّبَح 

. تشاد نایب  تسا  نآ  همزال  نداتفا  هک  گرب  يارب  ار  ندوب - تباث  هن  ملعی -»  » ندوب
هک تسا  بلطم  نیا  هب  راعـشا  تهج  تباث ، يایـشا  يارب  باتک  رد  توبث  تبـسن  دراد و  نایب  تسا  تباث  هک  ار  هچنآ  دهاوخیم  اجنیا  رد 
رد هک  اهتباث  اهتباث و  ریغ  هب  ادخ  هکنیا  هصالخ   ) تسا تباث  باتک  رد  تسا  تباث  هک  هچنآ  تسا و  طقاس  باتک  زا  تسا  طقاس  هک  هچنآ 

نآرق تّوبن  تروص  و  تسا ، تّوبن  نآ  تروص  تسا و  ظوفحم  حول  زا  ترابع  نیبم  باتک  و  دراد .) یهاـگآ  تسا  دوجوم  نیبم  باـتک 
نینمؤملا ریما  نآ  بحاص  لصا و  هک  تسا  تیالو  تروص  اهنیا  همه  و  تسا . هداد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  ارنآ  دنوادخ  هک  تسا 

. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  دزن  دشاب ، تباث  نآ  رد  هکنیا  رگم  تسین  يرت  کشخ و  چیه  هک  یباتک  ملع  سپ  تسا ، مالّسلا  هیلع 
60 تایآ 70 - ریسفت  همجرت و 
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68 ص :  ات 70 ..... ] تایآ 60  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنی  َُّمث  ْمُکُعِجْرَم  ِْهَیلِإ  َُّمث  یمَـسُم  ٌلَجَأ  یـضُْقِیل  ِهِیف  ْمُُکثَْعبَی  َُّمث  ِراـهَّنلِاب  ُْمتْحَرَج  اـم  ُمَْلعَی  َو  ِلـْیَّللِاب  ْمُکاَّفَوَتَی  يِذَّلا  َوُه  َو 
ِهَّللا َیلِإ  اوُّدُر  َُّمث  ( 61  ) َنوُطِّرَُفی ْمُه ال  َو  اُنلُـسُر  ُْهتَّفََوت  ُتْوَْملا  ُمُکَدَـحَأ  َءاج  اذِإ  یَّتَح  ًۀَـظَفَح  ْمُْکیَلَع  ُلِسُْری  َو  ِهِدابِع  َقْوَف  ُرِهاـْقلا  َوُه  َو  ( 60)
ْنِم اناْجنَأ  ِْنَئل  ًۀَـیْفُخ  َو  ًاعُّرَـضَت  ُهَنوُعْدـَت  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِتاُملُظ  ْنِم  ْمُکیِّجَُنی  ْنَم  ُْلق  ( 62  ) َنِیبِساْحلا ُعَرْـسَأ  َوُه  َو  ُمْکُْحلا  َُهل  الَأ  ِّقَْحلا  ُمُهـالْوَم 

(64  ) َنوُکِرُْشت ُْمْتنَأ  َُّمث  ٍبْرَک  ِّلُک  ْنِم  َو  اْهنِم  ْمُکیِّجَُنی  ُهَّللا  ُِلق  ( 63  ) َنیِرِکاَّشلا َنِم  َّنَنوُکََنل  ِهِذه 
َْفیَک ْرُْظنا  ٍضَْعب  َسَْأب  ْمُکَـضَْعب  َقیِذـُی  َو  ًاعَیِـش  ْمُکَِـسْبلَی  َْوأ  ْمُِکلُجْرَأ  ِتَْحت  ْنِم  َْوأ  ْمُِکقْوَف  ْنِم  ًاباذَـع  ْمُْکیَلَع  َثَْعبَی  ْنَأ  یلَع  ُرِداـْقلا  َوُه  ْلـُق 

َو ( 67  ) َنوُمَْلعَت َفْوَس  َو  ٌّرَقَتْسُم  ٍإَبَن  ِّلُِکل  ( 66  ) ٍلیِکَِوب ْمُْکیَلَع  ُتَْسل  ُْلق  ُّقَْحلا  َوُه  َو  َکُمْوَق  ِِهب  َبَّذَک  َو  ( 65  ) َنوُهَقْفَی ْمُهَّلََعل  ِتایْآلا  ُفِّرَُصن 
َعَم يرْکِّذـلا  َدـَْعب  ْدـُعْقَت  الَف  ُناْطیَّشلا  َکَّنَیِْـسُنی  اَّمِإ  َو  ِهِْریَغ  ٍثیِدَـح  ِیف  اوُضوُخَی  یَّتَح  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف  اـِنتایآ  ِیف  َنوُضوُخَی  َنیِذَّلا  َْتیَأَر  اذِإ 

(69  ) َنوُقَّتَی ْمُهَّلََعل  يرْکِذ  ْنِکل  َو  ٍءْیَش  ْنِم  ْمِِهباسِح  ْنِم  َنوُقَّتَی  َنیِذَّلا  یَلَع  ام  َو  ( 68  ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا 
َو ٌعیِفَـش  َو ال  ٌِّیلَو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اَهل  َْسَیل  ْتَبَـسَک  اِمب  ٌسْفَن  َلَْسُبت  ْنَأ  ِِهب  ْرِّکَذ  َو  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  ُمُْهتَّرَغ  َو  ًاوَْهل  َو  ًابَِعل  ْمُهَنیِد  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  ِرَذ  َو 

(70  ) َنوُرُفْکَی اُوناک  اِمب  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  َو  ٍمیِمَح  ْنِم  ٌبارَش  ْمَُهل  اُوبَسَک  اِمب  اُولِْسبُأ  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  اْهنِم  ْذَخُْؤی  ٍلْدَع ال  َّلُک  ْلِدْعَت  ْنِإ 
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69 ص :  همجرت ..... :

سپ دنادیم . زور  رد  ار  امش  رادرک  و  دناریمیم ، ار  امش  هدرب و  دوخ  دزن  ار  امش  ناج  دیوریم  باوخ  هب  بش  نوچ  هک  ییادخ  تسوا  و 
ات  دنازیگنایم  رب  ار  امش  باوخ ، تّقوم  گرم  نآ  زا 
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، دزاس ناتهاگآ  دیاهدرک  هچنآ  هجیتن  هب  ات  دیدرگیم  زاب  وا  يوس  هب  گرم  ماگنه  سپس  دیسرب  تسا  نّیعم  ردق  اضق و  رد  هک  یلجا  هب 
امش زا  یکی  گرم  هک  هاگنآ  ات  دتـسرفیم  ار  ناگتـشرف  امـش  ینابهگن  يارب  تسا و  ناگدنب  قوف  ام  شرادتقا  رهق و  هک  ییادخ  تسوا  و 

. دنریگب ار  وا  ناج  یتشذگ  یهاتوک و  چیه  یب  ام  ناگداتسرف  دسر  ارف 
ره زا  رتدوز  ار  وا  تسادخ و  اب  قلخ  مکح  هک  دیـشاب  هاگآ  دندرگیم . زاب  تسا  ناگدـنب  يالوم  قح  هب  هک  ملاع  يادـخ  يوس  هب  سپس 

. درک دناوت  یگدیسر  قلخ  باسح  هب  یبساحم 
دیناوخیم بلق  نطاب  زا  يراز و  هب  ار  وا  هک  دـهدیم  تاجن  ایرد  نابایب و  ياهیتخـس  اهیکیرات و  زا  ار  امـش  هک  تسیک  نآ  ربمایپ  يا  وگب 

، میتسه وا  رازگرکش  هتسویپ  داد  تاجن  هکلهم  نیا  زا  ار  ام  رگا  هک 
، دیروآیم كرش  وا  هب  مه  زاب  دهدیم  تاجن  هودنا  زا  دناهریم و  اهیتخس  نآ  زا  ار  امش  هک  تسادخ  وگب 

دنکفا و رد  تفلاخم  یگدنکارپ و  هملک و  تافالتخا  هب  ار  امش  ای  دتسرف  نیمز  ای  نامـسآ  زا  یباذع  ییالب و  امـش  رب  هک  تساناوت  وا  وگب 
يزیچ مدرم  هک  دـشاب  مینکیم  نایب  نوگانوگ  ياههار  هب  ار  دوخ  تایآ  هنوگچ  رگنب  دزاـس ، راـتفرگ  رگید  یـضعب  باذـع  هب  ار  یـضعب 

. دنمهفب
متـسین امـش  نابهگن  نم  ربمایپ  يا  وگب  تسا . تقیقح  قح و  امامت  اهنآ  هک  یتروص  رد  دندرک  بیذکت  ار  نآرق  ادخ و  تایآ  نآ  وت  موق 

( مراد زاب  راکنا  رفک و  زا  ربج ، هب  ار  امش  هک  )
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. دیوش هاگآ  نآ  قدص  رب  يدوز  هب  تسا و  ینّیعم  تقو  دنداد  امش  هب  ناربمایپ  هک  ار  يربخ  ره 
دراو رگید  یتخس  رد  ات  نیزگ  يرود  اهنآ  زا  دننکیم ، وگتفگ  ام  تایآ  رد  ندز  نعط  يریگ و  هدرخ  يارب  يدید  ار  یهورگ  نوچ 

71 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. نکم تسلاجم  رگمتس ، هورگ  اب  رگید  يدش  ادخ  مالک  رّکذتم  هکنآ  زا  دعب  تخاس  تشومارف  هّتبلا  ناطیش  هکنانچ  و  دنوش ،

. دوب دهاوخن  ناراکدب  باسح  تبوقع  دنراکزیهرپ ، هک  یناسک  رب 
. دننک زیهرپ  دوخ  راک  زا  دیاش  دنزاس  رّکذتم  هداد  دنپ  ار  نادب  هک  تساهنآ  رب  طقف  نکیل 

هب ردق  نیمه  راذگاو  دوخ  لاح  هب  داد ، بیرف  ار  اهنآ  ایند  یناگدنز  دـنتفرگ و  ینارـسوه  هچیزاب و  هب  ار  دوخ  نید  هک  ار  نانآ  لوسر  يا 
دوب و دهاوخن  یعیفـش  سرداد و  ملاع ) ود  رد   ) ادخ زج  ار  یـسک  دوشیم و  راتفرگ  دوخ  لمع  هب  سک  ره  ماجنا ، رـس  هک  هد  رّکذت  اهنآ 
هک دنتـسه  یناسک  نامه  اهنآ  هک ) رادم  مغ  دنتفرگن  دنپ  زاب  رگا   ) دنریذپن وا  زا  دهد  هیدـف  تمایق  باذـع  زا  دوخ  شیاسآ  نیا  رب  هچ  ره 

. دنوشیم راتفرگ  كاندرد  یباذع  مّنهج و  ياههتخادگ )  ) میمح زا  یبارش  هب  ناشرفک  رفیک  هب  دنسریم و  تکاله  هب  تبقاع 

71 ص :  ریسفت ..... 

هکنآ زا  سپ  و  تسا . نتفرگ  قلطم  اجنیا  رد  دوصقم  شئازجا و  مامت  اـب  تسا  يزیچ  نتفرگ  زا  تراـبع  یّفوت  ِلـْیَّللِاب  ْمُکاَّفَوَتَی  يِذَّلا  َوُه  َو 
: دومرف دنک ، رکذ  ار  شتّیهلا  ّتیبوبر و  هطاحا  تساوخ  درک  رکذ  ار  شلمع  هطاحا 

. دیدرک بسک  زور  رد  هک  ار  هچنآ  دنادیم  ادخ  ِراهَّنلِاب  ُْمتْحَرَج  ام  ُمَْلعَی  َو 
دزیگنایم . رب  زور  نآ  رد  ناتباوخ  زا  سپس  ِهِیف  ْمُُکثَْعبَی  َُّمث 

72 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دسرب همتاخ  هب  امش  رمع  ات  ای  درذگب ، امش  رمع  تّدم  ات  ینعی  یمَسُم  ٌلَجَأ  یضُْقِیل 

رهق و هب  و  دنکیم . مکح  عنام  نودب  دـهاوخب  هچنآ  هب  اهنآ  نیب  رد  ِهِدابِع  َقْوَف  ُرِهاْقلا  َوُه  َو  َنُولَمْعَت  ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنی  َُّمث  ْمُکُعِجْرَم  ِْهَیلِإ  َُّمث 
. دنکیمن افتکا  شاهطاحا  طّلست و 

زین دنراد و  ظوفحم  تافآ  ریاس  نیمز و  ناریش  شکرس و  نیطایش  ّرش  زا  ار  امـش  هک  دتـسرفیم  ینانابهگن  امـش  رب  ًۀَظَفَح  ْمُْکیَلَع  ُلِسُْری  َو 
. دنیامن ظفح  ندرک  تبث  نتشون و  اب  ار  امش  لامعا 

. تشذگ ءاسن »  » هروس رد  توملا  کلم  هکئالم و  نالوسر و  ادخ و  ندناریم  یّفوت و  نایب  اُنلُسُر و  ُْهتَّفََوت  ُتْوَْملا  ُمُکَدَحَأ  َءاج  اذِإ  یَّتَح 
. تسا ینعم  بسح  هب  هتّفوت »  » موهفم دیکأت  هلمج  نیا  دوشیمن و  مک  بیاغ و  اهنآ  زا  یّفوتم  دونج  اوق و  زا  يزیچ  ینعی  َنوُطِّرَُفی  ْمُه ال  َو 

زاب تسا ، ناگدـنب  يالوم  ّقح  هب  هک  وا  يوس  هب  اـقلطم  اـی  زور  نآ  رد  دـندمآ  وا  فرط  زا  هک  روطناـمه  ِّقَْحلا  ُمُهـالْوَم  ِهَّللا  َیلِإ  اوُّدُر  َُّمث 
. دندرگیم

دناوت یگدیـسر  قلخ  باسح  هب  یبساحم  ره  زا  رتدوز  وا  تسادـخ و  اب  قلخ  مکح  هک  دیـشاب  هاگآ  َنِیبِساْحلا  ُعَرْـسَأ  َوُه  َو  ُمْکُْحلا  َُهل  ـالَأ 
. درک

ًۀَیْفُخ  َو  ًاعُّرَضَت  ُهَنوُعْدَت  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِتاُملُظ  ْنِم  ْمُکیِّجَُنی  ْنَم  ُْلق 
73 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ینعی دیناوخیم . ناهن  رد  يراز و  اب  ار  وا  هک  دهدیم  تاجن  ایرد  نابایب و  ياهیتخس  اهیکیرات و  زا  ار  امـش  هک  تسیک  نآ  ربمایپ  يا  وگب 
: دیئوگیم هک  یلاح  رد  دیناوخیم ، نطاب  زا  يراز و  هب  ار  وا  هک  تسا  نامه  امش  يادخ  هک  دریگب  رارقا  اهنآ  زا  هلیسونیدب 

. دوب میهاوخ  نارازگ  رکش  زا  دهد  تاجن  هکلهم  نیا  زا  ار  ام  رگا  هک  َنیِرِکاَّشلا  َنِم  َّنَنوُکََنل  ِهِذه  ْنِم  اناْجنَأ  ِْنَئل 
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یلو دهدیم  تاجن  هودنا  زا  دناهریم و  اهیتخس  نآ  زا  ار  امش  هک  تسادخ  وگب  َنوُکِرُْـشت  ُْمْتنَأ  َُّمث  ٍبْرَک  ِّلُک  ْنِم  َو  اْهنِم  ْمُکیِّجَُنی  ُهَّللا  ُِلق 
. تسا دیدهت  باب  زا  نخس  نیا  دیزرویم . كرش  وا  هب  مه  زاب  امش 

زا یناراب  طول  موق  رب  هکناـنچ  دتـسرف  ناترـس  يـالاب  زا  یباذـع  هک  تسا  رداـق  وا  ْمُِکقْوَف  ْنِم  ًاباذَـع  ْمُْکیَلَع  َثَْعبَی  ْنَأ  یلَع  ُرِداـْقلا  َوُه  ْلـُق 
. داتسرف گنس 

. نیمز ریز  هب  نوراق  ندرب  ورف  شموق و  نوعرف و  قرغ  دننام  ناتیاپ  ریز  زا  ای  ْمُِکلُجْرَأ  ِتْحَت  ْنِم  َْوأ 
ره اریز  دزیمآ  رد  امـش  ياههشیدنا  اب  تسا ، فلتخم  ناشیاهتـساوخ  اهاوه و  هک  ییاهکلـسم  ای  ییاههقرف  راکفا  ینعی  ًاعَیِـش  ْمُکَِـسْبلَی  َْوأ 

. تسا دوخ  ياوشیپ  وریپ  یهورگ 
رگید یخرب  رب  یخرب  بناج  زا  یتخبدب  یتخـس و  ینزهار ، تقرـس و  رگیدـمه و  عفد  ندـنار و  لاتق و  اب  ٍضَْعب و  َسَْأب  ْمُکَـضَْعب  َقیِذـُی  َو 

دناشچیم .
74 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رب تردق  اریز  دنمهفب ، ار  ام  تردق  تایآ  دـیاش  مینکیم ، فّرـصت  تایآ  رد  هنوگچ  هک  رگنب  َنوُهَقْفَی  ْمُهَّلََعل  ِتایْآلا  ُفِّرَُـصن  َْفیَک  ْرُْظنا 
. میراد ار  نیرفاک  زا  نتفرگ  ماقتنا  نینمؤم و  رب  ندرک  لّضفت 

یناسک ناگدنب و  دنتـسه  امـش  ياپ  ریز  هک  یناسک  و  دـنملاظ ، ناهاشداپ  دنتـسه  امـش  قوف  هک  یناسک  تسا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
امـش نیب  هک  يوحن  هب  دزیمآیم  رگید  یـضعب  ار  امـش  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  ًاعَیِـش  ْمُکَِـسْبلَی  ینعم  و  تسین ، نانآ  رد  يریخ  هک  دنتـسه 

وت هب  ربخ  نیا  لاثما  تسا و  یگیاسمه  يدب  نآ  دناشچیم و  ار  رگید  یـضعب  باذع  امـش ، زا  یـضعب  هب  و  دوش ، اقلا  تّیبصع  ینمـشد و 
. دهدیم میمعت  ظفل  تعسو  نکمم و  رادقم  هب  ار  ظافلا  تایآ و  دنوادخ ، هنوگچ  هک  دهدیم  ناشن 

. دندرک بیذکت  تسا ، باذع  رکذ  نآ  رد  هک  ار  نآرق  ای  باذع ، ای  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ای  ادخ ، ندوب  رداق  ینعی  َکُمْوَق  ِِهب  َبَّذَک  َو 
. تسا هدش  تباث  قّقحم و  هک  یّقح  تسا ، قح  نآ  هک  یلاح  رد  ُّقَْحلا  َوُه  َو 

. تسا غیلبت  طقف  نم  هدهع  رب  هکلب  منک ، عنم  بیذکت  زا  ار  امش  ات  متسین  اهنآ  لیک  نم و  وگب  ٍلیِکَِوب  ْمُْکیَلَع  ُتَْسل  ُْلق 
. تسا لثم  کی  دننام  برع  نیب  رد  نآ  و  تسا . یّصاخ  تقو  ربخ ، ره  يارب  ینعی  ٌّرَقَتْسُم  ٍإَبَن  ِّلُِکل 

تسناد . دیهاوخ  يدوز  هب  ار  نآ  عوقو  تقو  َنوُمَْلعَت  َفْوَس  َو 
75 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد دوصقم  و  دوشیم ، لامعتـسا  بآ  رد  رتشیب  و  ایرد ، اـی  دـشاب  یکـشخ  رد  تسا ، ریـس  رد  تّقد  ضوخ )  ) َنوُضوُخَی َنیِذَّلا  َْتیَأَر  اذِإ  َو 
. تسا رکف  رظن و  ریس  رد  تّقد  اجنیا 

، ادخ هراب  رد  مالک  دومرف : هیآ  نیا  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  و  تسا ، تیالو  اهنآ  نیرتگرزب  هک  ینیوکت ، ینیودت و  تایآ  اِنتایآ  ِیف 
. تسا مدرم  نیب  رد  نایوگهصق  نخس  دننام  نآرق ، هراب  رد  لادج  ثحب و  و 

اب نتسشن  زا  یهن  هّیلّوا  تمـسق  نیا  دنوش  دراو  رگید  ینخـس  رد  ات  نک  يرود  اهنآ  زا  سپ  ِهِْریَغ  ٍثیِدَح  ِیف  اوُضوُخَی  یَّتَح  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف 
. تساهنآ

رگید يروآ  دایب  ار  ادخ  هکنآ  زا  دعب  تخاس  تشومارف  ناطیش  هچنانچ  َنیِِملاَّظلا  ِمْوَْقلا  َعَم  يرْکِّذلا  َدَْعب  ْدُعْقَت  الَف  ُناْطیَّشلا  َکَّنَیِْسُنی  اَّمِإ  َو 
ره دوشیم و  هتـشادزاب  شدوخ  زا  دنک  ضوخ  دور و  ورف  تایآ  رد  سک  ره  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  نکم  تسلاجم  رگمتـس  هورگ  نآ  اب 

. تسا ملاظ  وا  دوشن ، هتشاد  زاب  شدوخ  زا  سک 
. تسا يرگید  ملظ  دوخ  نآ  تسوا و  يرادرب  نامرف  مدع  لیلد  تایآ ، رد  ندرک  لدج  داقتنا و  رگید  يوس  زا 

رد لدـج  زا  ندرک  لدـج  زا  تسین و  ناراکزیهرپ  هدـهع  رب  ناراکمتـس  باسح  زا  يزیچ  ٍءْیَـش  ْنِم  ْمِِهباـسِح  ْنِم  َنوُقَّتَی  َنیِذَّلا  یَلَع  اـم  َو 
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76 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دننیشنب . نانآ  اب  دننک و  شومارف  هک  دتفیب  قاّفتا  هچ  رگا  دنزیهرپیم  تایآ 
حیابق هب  ار  اهنآ  ناکما  ّدـح  ات  لدـج و  ثحب و  روآداـی  ناـنآ  هب  ار  تاـیآ  رد  داـقتنا  ثحب و  حـبق  هک  تساـهنآ  رب  نکل  يرْکِذ و  ْنِکل  َو 

. دنزاس هّجوتم  ناشلامعا 
رد و  دـشاب ، ءازهتـسا  نآ  رد  هک  دـننکن  رکذ  يوـحن  هب  ار  تاـیآ  و  دـنزیهرپب ، تاـیآ  رد  لدـج  ثحب و  زا  هک  دـیاش  ینعی  َنوـُقَّتَی  ْمُـهَّلََعل 

. دنوشن عقاو  شتبوقع  یهارمگ و 
: هک دش  لزان  هیآ  یتقو  دومرف : هک  تسا  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

؟ مینکب راک  هچ  دنتفگ : ناناملسم  نیشنن ، ناراکمتس  موق  اب  نم ، دای  رکذ و  زا  سپ  رگید 
تیب هب  دـیابن  رگید  و  میوشب ، مارحلا  دجـسم  لخاد  دـیابن  رگید  میورب ، مینک و  اهر  ار  اهنآ  میوش و  دـنلب  دـننکب  ازهتـسا  نیکرـشم  هاگره 

یهاگآ يروآدای و  هب  هک  ٍءْیَـش  ْنِم  ْمِِهباسِح  ْنِم  َنوُقَّتَی  َنیِذَّلا  یَلَع  ام  َو  دومرف : لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  سپ  مینکب ، فاوط  مارحلا 
. داد نامرف  ناکما  ّدح  رد  یئانیب  و 

ندرک يزاب  دننام  دشاب ، هتـشاد  یلایخ  تیاغ  یلو  دـشابن  یلقع  تیاغ  ياراد  هک  تسا  يزیچ  بعل  ًاوَْهل  َو  ًابَِعل  ْمُهَنیِد  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا  ِرَذ  َو 
و تداع ، کی  ندنارذگ  دننام  دشاب  هتشاد  یفخم  تیاغ  کی  هچ  رگا  یلایخ  تیاغ  هن  دراد و  یلقع  تیاغ  هن  هک  تسا  نآ  وهل  و  لافطا ،

رّوصت نآ  يارب  يویند  لایخ  ياهتیاغ  زج  یتیاغ  و  تسا ، هدرک  ذخا  شلایخ  ببس  هب  ار  شنید  هک  تسا  یـسک  هب  ضّرعت  مدع  دوصقم 
ص: ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  شدوخ ، لاثما  رب  يرترب  ای  ناتسود ، اب  قفاوت  ای  هعـسوت  تّحـص و  ای  بصانم و  هاج و  لیبق  زا  تسا  هدرکن 

77
ندوب صوصخم  ادـخ و  هب  یکیدزن  ای  تشهب ، رد  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  هّمئا و  اب  یکیدزن  ای  نآ ، رد  تبوقع  زا  تاجن  ترخآ و  رد  مّعنت  ای 

رارق دوخ  يایند  يارب  يرازبا  ار  نید  دناهتفرگ و  ایند  يارب  ار  نید  تروص  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  و  شناتسود ، نیب  زا  یکیدزن  نیا  هب 
: دیامرفیم یلاعت  يادخ  هکنیا  و  دناهداد ) رارق  كرش  تلآ  ایند  رطاخ  هب  ار  نید   ) دناهداد

. تسا نیمه  هب  هراشا  تفیرف ) ار  نانآ  ایند  یگدنز  و   ) اْینُّدلا ُةایَْحلا  ُمُْهتَّرَغ  َو 
هیلع یلع  هب  ای  مالّـسلا  هیلع  یلع  یتسود  هب  ای  نک ، يروآ  دای  تیالو  هب  نآرق ، هلیـسو  هب  ار  اهنآ  ْتَبَـسَک و  اِمب  ٌسْفَن  َلَْـسُبت  ْنَأ  ِِهب  ْرِّکَذ  َو 

. دوش عنم  تسا  هدرک  بسک  هک  یلامعا  ببس  هب  ترخآ  ياهتمعن  زا  یسفن  ادابم  ات  هدب  رّکذت  مالّسلا 
. دندش مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رادتسود  هک  نانآ  رگم  تسا  هدرک  بسک  هک  تسا  یلامعا  ورگ  رد  یسفن  ره  اریز 

« سفن  » ینایب تفص  هلمج  نیا  دراد . دوجو  ياهدننک  تعافش  هن  یتسرپرس و  هن  ادخ  زا  ریغ  وا  يارب  ٌعیِفَش  َو ال  ٌِّیلَو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اَهل  َْسَیل 
هدـش هداد  حیـضوت  البق  عیفـش  یلو و  دروم  رد  لیلعت ، عضوم  رد  تسا  فانیتسا  ای  درادـن ) یجناـیم  راـی و  ادـخ  ریغ  هب  هک  یـسفن  . ) تسا

. تسا
. یهدب ادف  عون  ره  رگا  ٍلْدَع و  َّلُک  ْلِدْعَت  ْنِإ  َو 

78 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسین . هتفریذپ  دناهتفرگ  وهل  هچیزاب و  ار  ناشنید  هک  یناسک  زا  َِکئلوُأ  اْهنِم  ْذَخُْؤی  ال 
هتفر راک  هب  لیلعت  عضوم  رد  هک  تسا  فانیتسا  نخس  نیا  دندش ، هدنکفا  رس  دندروآ  تسد  هب  هچنآ  زا  اهنآ  اریز  اُوبَسَک  اِمب  اُولِْسبُأ  َنیِذَّلا 

(. دندش هدنکفا  رس  دندرک  نینچ  هکنآ  لیلد  هب  )
. تساهنآ اب  ندرک  ارادم  نانآ و  زا  هیانک  باب  زا  َنوُرُفْکَی  اُوناک  اِمب  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  َو  ٍمیِمَح  ْنِم  ٌبارَش  ْمَُهل 

71 تایآ 80 - ریسفت  همجرت و 

78 ص :  ات 80 ..... ] تایآ 71  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]
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هراشا

َُهل َناْریَح  ِضْرَْألا  ِیف  ُنیِطایَّشلا  ُْهتَوْهَتْـسا  يِذَّلاَک  ُهَّللا  اَنادَـه  ْذِإ  َدـَْعب  اِنباقْعَأ  یلَع  ُّدَُرن  َو  انُّرُـضَی  َو ال  اـنُعَْفنَی  ـال  اـم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُعْدـَن  َأ  ْلـُق 
يِذَّلا َوُه  َو  ُهوُقَّتا  َو  َةـالَّصلا  اوُمِیقَأ  ْنَأ  َو  ( 71  ) َنیَِملاْعلا ِّبَِرل  َِملُْـسِنل  انِْرمُأ  َو  يدُْهلا  َوُه  ِهَّللا  يَدُه  َّنِإ  ُْلق  اِنْتئا  يَدُْهلا  َیلِإ  ُهَنوُعْدَی  ٌباحْـصَأ 
ِروُّصلا ِیف  ُخَْـفُنی  َمْوَی  ُکـْلُْملا  َُهل  َو  ُّقَْحلا  ُُهلْوَق  ُنوُکَیَف  ْنُک  ُلوُقَی  َمْوَی  َو  ِّقَْحلاـِب  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُـه  َو  ( 72  ) َنوُرَشُْحت ِْهَیلِإ 

ٍنِیبُم ٍلالَـض  ِیف  َکَمْوَق  َو  َكارَأ  یِّنِإ  ًۀَِهلآ  ًامانْـصَأ  ُذِـخَّتَت  َأ  َرَزآ  ِهِیبَِأل  ُمیِهاْربِإ  َلاق  ْذِإ  َو  ( 73  ) ُرِیبَْخلا ُمیِکَْحلا  َوُه  َو  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ُِملاـع 
(75  ) َنِیِنقوُْملا َنِم  َنوُکَِیل  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َتوُکَلَم  َمیِهاْربِإ  يُِرن  َِکلذَک  َو  ( 74)

َْمل ِْنَئل  َلاق  َلَفَأ  اَّمَلَف  یِّبَر  اذه  َلاق  ًاغِزاب  َرَمَْقلا  َيأَر  اَّمَلَف  ( 76  ) َنِیِلفْآلا ُّبِحُأ  َلاق ال  َلَفَأ  اَّمَلَف  یِّبَر  اذه  َلاق  ًابَکْوَک  يأَر  ُْلیَّللا  ِْهیَلَع  َّنَج  اَّمَلَف 
اَّمِم ٌءيَِرب  یِّنِإ  ِمْوَـق  اـی  َلاـق  ْتَلَفَأ  اَّمَلَف  ُرَبْـکَأ  اذـه  یِّبَر  اذـه  َلاـق  ًۀَـغِزاب  َسْمَّشلا  َيأَر  اَّمَلَف  ( 77  ) َنیِّلاَّضلا ِمْوَْـقلا  َنِم  َّنَنوُکَأـَل  یِّبَر  ِینِدـْهَی 
ِیف یِّنوُّجاُحت  َأ  َلاق  ُهُمْوَق  ُهَّجاح  َو  ( 79  ) َنیِکِرْـشُْملا َنِم  اَنَأ  ام  َو  ًافِینَح  َضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  یِّنِإ  ( 78  ) َنوُکِرُْشت

(80  ) َنوُرَّکَذَتَت الَف  َأ  ًاْملِع  ٍءْیَش  َّلُک  یِّبَر  َعِسَو  ًاْئیَش  یِّبَر  َءاشَی  ْنَأ  َّالِإ  ِِهب  َنوُکِرُْشت  ام  ُفاخَأ  َو ال  ِنادَه  ْدَق  َو  ِهَّللا 
79 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

79 ص :  همجرت ..... :

هب زاب  و  میناوخب ؟ یئادخ  هب  دنـشابیمن  ام  نایز  دوس و  رب  رداق  چیه  هک  ناتب  دـننام  ار  يزیچ  هدرک و  اهر  ار  ادـخ  ام  ارچ  ربمغیپ ، يا  وگب 
نیمزرـس رد  ار  وا  ناطیـش ، ياوغا  بیرف و  هک  میوش  یـسک  دـننام  اـت  میدرگرب ؟ درک  تیادـه  ار  اـم  ادـخ  هکنآ  زا  دـعب  تّیلهاـج  يوـخ 

تقیقح رد  ادـخ ، تیادـه  وگب  دـننکیم . تیادـه  دوخ  يوـس  هب  ار  یـصخش  هک  تسا  یناراـی  ار  هدـشمگ  نآ  تسا ؟ هدوـمن  نادرگرس 
، میشاب ناهج  يادخ  نامرف  میلست  هک  میرومأم  ام  تسا و  تیاده 

. دیوشیم هدروآ  درگ  وا  يوس  هب  هکنآ  تسوا  دیزرو و  يراکزیهرپ  وا  هب  تبسن  دیراد و  اپ  رب  ار  زامن  هکنآ  و 
دوجوم هک  دـنک  باطخ  زیچ ) ره  هب  مدـع  هاگباوخ  رد  قح  يادـن   ) هک يزور  دـیرفآ و  ّقح  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  ییادـخ  تسوا  و 

ناهن و ياناد  تسوا و  اب  اـهنت  دـنمدب  روص  رد  هک  ملاـع  یهاـشداپ  تسا و  قح  وا  نخـس  دـش  دـهاوخ  دوجوم  گـنردیب  زیچ  نآ  شاـب 
. تسا هاگآ  ملاع  زیچ  همه  رب  اناد و  قلخ  ریبدت  هب  مه  تسوا و  قلخ ، راکشآ 

ییادـخ هب  ار  اـهتب  اـیآ  تفگ  دـننکیم ) قـالطا  ردـپ  نآ  رب  برع  هک  شّیبرم  وـمع و   ) رزآ شردـپ  هب  مـیهاربا  هـک  ار  یتـقو  نـک  داـی  و 
، منیبیم راکشآ  یهارمگ  رد  ار  تناوریپ  وت و  یتسارب  نم  ياهدیزگرب و 

. دیسر نیقی  لها  ماقم  هب  ات  میداد  هئارا  ار  نیمز  اهنامسآ و  نطاب  توکلم  میهاربا  رب  ام  نینچمهو 
80 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هراتـس نآ  نوچ  سپ  تسا  نم  راگدرورپ  نیا  تفگ : ناکرـشم ) تیاده  يارب   ) دید ار  یناشخرد  هراتـس  دمآ  رد  کیرات  بش  نوچ  سپ 
. تفرگ مهاوخن  یئادخ  هب  ار  هدنوش  دوبان  زیچ  نم  تفگ : درک  بورغ 

ار ناتـسرپ  هام  دش  دوبان  مه  نآ  هک  یتقو  تسا و  نم  يادخ  نیا  تفگ  دوخ  موق  تیاده  يارب  زاب  دید  ار  نابات  هام  دش و  بش  نوچ  سپ 
. دشابن يادخ  زین  نآ  هک  دش  رّکذتم 

، دوب مهاوخ  ملاع  ناهارمگ  هورگ  زا  نم  انامه  دنکن  تیاده  ارم  رگا  نم  يادخ  تفگ 
رتتمظع و اب  هام  هراتـس و  نآ  زا  نیا  تسا  نم  يادـخ  نیا  تفگ  موق  داشرا  يارب  زاـب  دـید  ار  ناـشخرد  دیـشروخ  هاگحبـص  نوچ  سپ 

. مرازیب دیهدیم  رارق  ادخ  کیرش  هچنآ  زا  نم  ناکرشم  هورگ  يا  تفگ  دیدرگ ، دوبان  زین  نآ  نوچ  سپ  تسا  رتنشور 
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مهاوخن قفاوم  ناکرـشم  هنالهاج  هدیقع  اب  زگره  نم  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  هدننیرفآ  هک  مدروآ  ییادـخ  يوس  هب  ار  صلاخ  نامیا  نم 
. دوب

ارم ادخ  هکنآ  لاح  و  دـینکیم ؟ هلداجم  ادـخ  هراب  رد  نم  اب  ایآ  تفگ : میهاربا  دـندمآ  رب  جاجتحا  تموصخ و  ماقم  رد  وا  اب  میهاربا  موق 
نم راگدرورپ  مکح  دهاوخب ، كانمیب  يزیچ  نم  رب  ادخ  هکنآ  رگم  مرادن  یمیب  دیناوخیم  ادخ  کیرـش  هک  اهنآ  زا  چیه  درک و  تیاده 

؟ دیوشیمن تقیقح  نیا  رّکذتم  ایآ  تسا  طیحم  تادوجوم  همه  هب 
81 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

81 ص :  ریسفت ..... 

تیاده تسار  هار  هب  ار  ام  ادخ  هکنآ  زا  سپ  ینعی  ُهَّللا  اَنادَـه  ْذِإ  َدـَْعب  اِنباقْعَأ  یلَع  ُّدَُرن  َو  انُّرُـضَی  َو ال  انُعَْفنَی  ام ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُعْدـَن  َأ  ُْلق 
. میدروآ ور  دنرادن  ینایز  دوس و  هک  ییاهزیچ  نآ  هب  هچ  يارب  وگب  تسا ، تیالو  نآ  هک  درک 

تسا و نادرگرـس  نیمز  رد  َناْریَح  ِضْرَْألا  ِیف  هدرب ، تسار  هار  ریغ  رب  ار  وا  ّنج  ناطیـش و  هک  یـسک  دـننام  ُنیِطاـیَّشلا  ُْهتَوْهَتْـسا  يِذَّلاَـک 
. دنربیم اجک  ار  وا  دوریم و  اجک  دنادیمن 

. دننکیم محر  وا  هب  هک  دراد  ینارای  نادرگرس  هدشمگ و  نیا  ینعی  ٌباحْصَأ  َُهل 
وا و  ایب ، اـم  يوس  هب  اـِنْتئا  دـنیوگیم  وا  هب  مّحرت  باـب  زا  هک  یلاـح  رد  دـننکیم  توعد  قیرط  هب  ار  هدـشمگ  نآ  يَدُْـهلا و  َیلِإ  ُهَنوُعْدَـی 

. تسا هدش  هدز  ّنج  نوچ  دنکیمن ، تباجا 
نم نارای  نم و  و  تسا ، هدرک  بلس  ار  امش  لوقع  هدرک و  هبلغ  امش  رب  نیطایش  هک  تسا  هدشمگ  نیا  دننام  امش  لثم  هک  وگب  نانآ  هب  ُْلق 

هک میئوگیم  امـش  هب  میناوخیم و  ارف  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  نآ  هک  تسار  هار  هب  ار  امـش  هک  میتسه  هدـشمگ  نآ  ياقفر  دـننام 
. تسادخ تیاده  زا  ترابع  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو 

. تسین ادخ  زج  یتیاده  تسادخ و  تیاده  تیاده ، تقیقح  يدُْهلا  َوُه  ِهَّللا  يَدُه  َّنِإ 
نایملاع  راگدرورپ  میلست  هک  میاهدش  رومأم  ام  وگب  ینعی  تسا ، لوق  لقن  کی  هلمج  نیا  َنیَِملاْعلا  ِّبَِرل  َِملُْسِنل  انِْرمُأ  َو 

82 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. یهد فاصنا  يوعد  راهظا  رد  اهنآ  هب  ای  ینک ، ضارعا  اهنآ  زا  تّجح  مامتا  زا  دعب  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  میوش و 

رب مال  لوخد  ریدقت  هب  ملسن »  » تسا فطع  دناهتفگ : یـضعب  و  تسا ، هّیریـسفت  نا »  » فرح و ملـسنل »  » رب تسا  فطع  َةالَّصلا  اوُمِیقَأ  ْنَأ  َو 
ادخ لوق  رد  باطخ  و  تسا ، كدنا  لیلق و  ندروآ  دیدپ  ءاشنا و  تهج  رب  هّیردصم  نا »  » لوخد نکل  تسا و  هّیردـصم  نا »  » ای نال »  » نآ

. تسا نا »  » ندوب هّیردصم  عنام  اومیقا » »
. يدُْهلا َوُه  ِهَّللا  يَدُه  َّنِإ  هلمج  رب  تسا  فوطعم  ای  تسا  هیلاح  هلمج  َنوُرَشُْحت  ِْهَیلِإ  يِذَّلا  َوُه  َو  ُهوُقَّتا  َو 

تّیـشم و نآ  هک  یّقح  ببـس  هب  ار  حابـشا  نیمز  حاورا و  ياهنامـسآ  هک  تسا  یـسک  نآ  وا  ِّقَْحلِاب  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو 
همه تسا و  همه  اب  تیالو  هک  تسا  قح  هب  سّبلتم  هک  یلاح  رد  ای  تشذـگ . نآ  قیقحت  هکنانچ  دـنیرفایب  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو 

. دوشیمن یلاخ  تیالو  زا  زیچ  چیه  تسا و  رادیاپ  تیالو  هب  زیچ 
« ّقحلا  » ادـخ لوق  ربخ  ای  رکذ »  » ای رکذ »  » ریدـقت هب  ِهَّللا  يَدُـه  َّنِإ  ُْلق  رب  اـی  تاوامـس »  » رب اـی  هوّقتا »  » بوصنم رب  تسا  فطع  ُلوُقَی  َمْوَی  َو 
هک تسا  نیا  نآ  ینعم  و  بیغلا » ملاع   » هب ای  ّقحلا »  » هب قّلعتم  تسا  فرظ  اـی  َنوُرَـشُْحت  ِْهَیلِإ  يِذَّلا  َوُه  هلمج  رب  تسا  فطع  هلمج  و  تسا ،

دـصق تهج  ار  بیغلا »...  ملاـع  هلمج  نیا  دـنک و  شداـجیا  دـهاوخیم  هک  يزیچ  هب  هک  يزور  تسا  بیغ  هب  ملاـع  اـی  تسا  ّقح  وا  لوق 
. درک فذح  راصتخا ، زاجیا و  میمعت و 
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(. نک ادیپ  دوجو  « ) نک  » دیوگب هکنیا  ضحمب  دروآ  دوجوب  دهاوخیم  هک  يزیچ  نآ  هب  ینعی : ْنُک 

. دوشیم داجیا  گنرد  نودب  يراددوخ و  نودب  ینعی  دنکیم  ادیپ  دوجو  زیچ  نآ  سپ  ُنوُکَیَف 
زا کی  ره  نوچ  ددرگیم ، قالطا  زین  ملاع  بتارم  زا  کی  ره  رب  روط  نیمه  دوشیم ، قالطا  عبط ، ملاع  زور  هب  هک  روطنامه  َمْوَی  هکنادـب 

. تسا بش  الاب  هبترم  هب  تبسن  رتنیئاپ  هبترم  و  تسا ، زور  شرتنیئاپ  هبترم  هب  تبسن  بتارم  نآ 
دنک داجیا  بابسا  هطـساوب  ار  ایـشا  هک  تسا  هدش  يراج  نیا  هب  یلاعت  يادخ  تّنـس  هک  ینعم  نیدب  تسا  بابـسا  ملاع  عبط  ملاع  نوچ  و 

ابا وا  لوق  زا  زین  اهفّلکم  و  دنراد ، ابا  ندرک  ادیپ  دوجو  زا  بابـسا  ندش  هدامآ  نودب  ادـخ  لوق  ضحم  هب  عبط  ملاع  تادوجوم  هک  ایوگ 
. دنراد

مئاق ادخ  لوق  ضحم  هب  نآ  تادوجوم  تسین  بابسا  ریاس  هب  قوبـسم  تّدم  هّدام و  زا  ّمعا  شتادوجوم  مامت  اب  ترخآ  بتارم  نوچ  یلو 
. تسا ترخآ  ياهزور  هب  صتخم  ُنوُکَیَف  ْنُک ، دیوگیم  دنوادخ  هک  يزور  نیا  ربانب  دوشیم ، دوجوم  ادخ  رما  هب  و  تسا ،

لوق هکنیا  ای  تسا  قلخ  يوس  هب  ادخ  تافاضا  همه  تّیشم  اریز  تسا ، قح  تسا  تّیـشم  نآ  هک  ادخ  لوق  تسا : نیا  نآ  ینعم  ُّقَْحلا  ُُهلْوَق 
. دوش هدینش  هک  تسین  ظفل  و  دروخب ، شوگ  هب  هک  تسین  ادص  نآ  و  دشابیم ، ادخ  لعف  نیع  نآ  هک  تسا  تباث  تقیقح  ادخ 

84 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
همه لماش  هک  دوشیم  قالطا  يزیچ  رب  یهاگ  و  توربج ، توکلم و  لباقم  رد  دوشیم  قـالطا  عبط  ملاـع  رب  یهاـگ  کـلم  ُکـْلُْملا  َُهل  َو 

رباـنب دـشاب  لّوا  ینعم  دوصقم  تسا  نکمم  و  تسا ، دوصقم  اـجنیا  رد  ینعم  نیمه  و  تسا ، یلاـعت  يادـخ  كولمم  هک  تسا  تادوـجوم 
ناـمگ زور  نآ  ریغ  رد  و  تسادـخ ، يارب  صلاـخ  دوشیم  هدـیمد  روص  رد  هک  يزور  کـلم ، هک  دـشاب  نیا  ُکـْلُْملا  َُهل  زا  دوصقم  هکنیا 

نمیرها ای  تسا ، رون  لباقم  رد  تملظ  دنتفگ : دنداتفا و  مّهوت  هب  اهيونث  تهج  نیمه  يور  و  دراد ، کلم  رد  فّرصت  وا  ریغ  هک  دوشیم 
. تسا کلم  رد  فّرصت  ياراد  ود  نآ  زا  کی  ره  و  نادزی ، لباقم  رد 

ای هلوق »  » يارب تسا  ربخ  زا  دـعب  ربخ  اـی  تسا ، ّقحلا » هلوق   » ربـخ تسا ، رقتـسم  فرظ  اـی  لوقی » موی   » زا تسا  لدـب  ِروُّصلا  ِیف  ُخَْـفُنی  َمْوَی 
زا دوشیم  هدـیمد  نآ  رد  هک  تسا  یخاش  روص »  » و بیغلا .» ملاع   » هب ای  کلملا » هل   » فرظ هب  اـی  قحلاـب »  » اـی هلوق »  » هب قّلعتم  تسا  فرظ 

. دشابیم ندروآ  رد  ادص  ینعم  هب  راص » »
نیا هک  تسهاگآ  ملاع  زیچ  همه  رب  اناد و  قلخ  ریبدـت  هب  تسوا و  قلخ  راکـشآ  ناهن و  ياناد  ُرِیبَْخلا  ُمیِکَْحلا  َوُه  َو  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ُِملاع 

. تسا هتشذگ  تالمج  هجیتن  دننام  هلمج 
اب قفاوم  نآ  تسا و  هدوب  خرات »  » میهاربا ردپ  مسا  هکنیا  رد  تسین  یفالتخا  بسن  ناملاع  نیب  دناهتفگ : یضعب  َرَزآ  ِهِیبَِأل  ُمیِهاْربِإ  َلاق  ْذِإ  َو 

ایبنا ناردپ  هک  دندقتعم  هک  تسا  هعیش  بهذم 
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. تسا هدوب  میهاربا  يومع  ای  يردام  ّدج  رزآ »  » هکنیا و  دنتسه ، كاپ  كرش  زا 
هب هکنیا  دـننام  ینعی  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َتوُکَلَم  َمیِهاْربِإ  يُِرن  َِکلذَـک  َو  ٍنِیبُم  ٍلالَـض  ِیف  َکَـمْوَق  َو  َكارَأ  یِّنِإ  ًۀَِـهلآ  ًامانْـصَأ  ُذِـخَّتَت  َأ 

نتخاس رضاح  يارب  لبقتسم  هب  رییغت  و  میداد ، ناشن  ار  اهنامسآ  توکلم  روطنامه  میداد  ناشن  ار  شموق  یهارمگ  اهتب و  نالطب  میهاربا 
عبط ملاـع  نوچ  یغاـط . رد  توغاـط  و  رباـج ، رد  توربـج  دـننام  تسا  کـلام  رد  هغلاـبم  توکلم  و  تسا ، هبیرغ  روما  زا  نوچ  تسا  نآ 
. تسا هدش  هدیمان  کلم  هکلب  هدشن  هدیمان  توکلم  اذل  دشابیمن ، يزیچ  فرص  تّیکولمم  زج  نآ  رد  تسین و  رّوصتم  نآ  رد  یتّیکلام 

کلم یهاگ  و  دراد ، فّرصت  تّیکلام و  دوخ  نودام  هب  تبـسن  نوچ  دوشیم ، هدیمان  توکلم  نآ  قوفام  لاثم و  ملاع  زا  عبط  ملع  نطاب  و 
. دنتسه یلاعت  لّوا  قح  كولمم  اهنآ  هکنیا  رابتعا  هب  اهنیا  ریغ  تلاسر و  رب  و  لاثم ، رب  هّللا و  يوس  ام  رب  دوشیم  قالطا 
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يروص فشک  زا  معا  نداد  ناـشن  هئارا و  زا  دوصقم  رگا  تسا  نآ  قوف  اـم  لاـثم و  ملاـع  اـی  لاـثم ، ملاـع  اـجنیا  رد  توکلم  زا  دوصقم  و 
. تسا یعیبط  نیمز  اهنامسآ و  نیمز  اهنامسآ و  زا  دوصقم  و  دشاب ،

دشاب . ناگدننک  نیقی  زا  ات  دوش  کیدزن  ام  هب  دنک و  ادیپ  سنا  هکنیا  ات  ینعی  َنِیِنقوُْملا  َنِم  َنوُکَِیل  َو 
86 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هنهرب دـنکرب و  ار  نیمز  لها  نیمز و  هک  تسا  هدوب  نانچ  میهاربا  یتوکلم  تیؤر  هک  تسا  هدرک  لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یمق 
رب دنکیم  تلالد  ینعم  نیا  و  تسا ، شرع  رب  هک  یسک  شرع و  دنکیم و  لمح  ار  نامسآ  هک  کلم  و  ار ، نآ  لها  نامسآ و  زین  و  درک ،

. تسا هدوبن  يروص  فشک  طقف  هکنیا 
. دیناشوپ ار  اج  همه  بش  یکیرات  هک  یتقو  ینعی  ُْلیَّللا  ِْهیَلَع  َّنَج  اَّمَلَف 
. تسا هدوب  صاخ  هراتس  هک  تسا  ربخ  رد  دید . ياهراتس  ًابَکْوَک  يأَر 

راهظا ار  اهنآ  نید  رد  لوخد  هکنیا  هب  دـشاب  موق  اب  ندـمآ  رانک  تاشامم و  لیبس  رب  هک  تسا  لمتحم  میهاربا  زا  مالک  نیا  یِّبَر  اذـه  َلاـق 
ههاریب بیرف و  زا  و  رتکیدزن ، فاصنا  توعد و  هب  هکنیا  ات  دنکب  نآ  یلالقتـسا  تیبرت  مدع  رب  لاوز  بورغ و  هب  لالدتـسا  سپـس  دیامنب ،

. دشاب رترود ، نتفر 
ریثأت تیبرت و  دـننام  تسا ، هتـشاد  ار  اهنآ  تیبرت  دـصق  ای  هدوب ، حالـصا  ماقم  رد  وا  هک  اریز  دـیآیمن ، مزال  مارح  غورد  مـالک ، نیا  زا  و 

دوش نامگ  هک  يوحن  هب  تسا  هدرک  هّیقت ) تهج  رد  تقیقح  فالخ  رب  يرما  نایب   ) هیروت اجنیا  ادخ و  نذا  هب  دـیلاوم  هب  تبـسن  بکاوک 
هیروت نکل  دشاب و  ادخ  دناوتیمن  نآ  هکنیا  هتـشاد و  راکنا  دصق  هکنیا  ای  تسین ) نینچ  هکیلاح  رد   ) تسا هراتـس  نامه  ّبر  زا  وا  روظنم 

تسا . هدرک  ادا  رابخا  تروص  هب  ار  بلطم  هدرک و 
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شموق رب  راکنا  يارب  يراکنا  ماهفتسا  لیبس  رب  هک  تسا  لمتحم  و  تسا ، هدوب  يراکنا  ماهفتسا  هدوب  هتفرگ  ریدقت  شسفن  رد  هک  هچنآ  و 
سپ ار ، باتفآ  مّوس  فنـص  ار ، هام  مّود  فنـص  و  دـندرکیم ، تدابع  ار  ناگراتـس  فنـص  کـی  دـندوب ، فنـص  هس  وا  موق  نوچ  دـشاب ،

. درک راکنا  ار  هفیاط  هس  ره  تدابع 
رظن رد  ار  یلامتحا  هاگن  نیتسخن  رد  هک  تسا  حیحـص  ياهدننک  لالدتـسا  ره  يارب  هک  دـشاب  یلامتحا  رابخا  لیبس  رب  هک  تسا  لمتحم  و 
اجنآ رد  ار  وا  شردام  هک  دوخ  هاگیفخم  زا  هزات  هک  تسا  هدوب  یتقو  رد  میهاربا  لالدتسا  نوچ  لّوا  رظن  رد  هک  دنادب  لیلد  ار  نآ  دریگ و 

. دوب تقیقح  نتفای  یپ  رد  دوب و  هدش  جراخ  دوب  هدرک  یفخم 
: تفگ هدرک ، راکنا  ارنآ  تسا  هدوبن  یحیحص  هجیتن  لیلد و  هدیـسر  نآ  هب  لّوا  هلهو  رد  هک  یلیلد  هب  دش  مولعم  ّتقد  زا  دعب  هک  هاگنآ  و 

تسا هدیدنسپ  دوش  جراخ  دیلقت  زا  هتشاد و  قیقحت  هدارا  هک  یسک  ره  زا  راک  نیا  دننام  و  دشاب . دناوتیمن  هجیتن  نیا  دیفم  حیحص ، لیلد 
. تسین كرش  نیا  و 

ار هجو  نآ  ندوب  دساف  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  هک  مادام  و  تسا . دّدعتم  هوجو  ياراد  نآرق  نوچ  تسا ، هدش  تیاور  اهنآ  زا  یناعم  نیا  همه  و 
: میئوگیم لیوأت  بسح  رب  اّما  و  تسا ، لیزنت  یضتقم  هک  تسا  يزیچ  ینعم  نیا  و  دوشیم ، هوجو  عیمج  رب  لمح  دنشاب  هدرکن  رکذ 

شدوخ  سفن  کیرات  هاگیفخم  رد  هک  مادام  کلاس 
88 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، تساجک رد  اجک و  يوس  هب  اجک و  زا  دنادیمن  دشابیم و  رّیحتم  تسا  هدشن  جراخ  توکلم  ملاع  يانخارف  هب  مّود  دـّلوت  اب  و  دـشابیم ،
اهرون و اهیکیرات و  راوطا و  تالاح و  وا  رب  دمآ  نوریب  شـسفن  هاگیفخم  رعق  زا  یکدنا  درک و  كرد  ار  وا  یهلا  تیانع  هک  یتقو  سپس 
اـههام و ناگراتـس و  اـسب  هچ  و  دـنیبیم ، فـلتخم  ياـهگنر  اـب  ار  یگنراـگنر  بیجع  راوـنا  اـسب  سپ  دوـشیم  ضراـع  اههدـننک  نشور 
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باتفآ ای  هاـم  اـی  هراتـس  دـنکیم  ناـمگ  دوخ  تیاور  يادـتبا  رد  سپ  دوشیم  لـفاغ  تامّدـقم  لامعتـسا  رّکفت و  زا  دـنیبیم و  یئاـهباتفآ 
نتفر و نیب  زا  هب  رظن  و  دوشیم ، لصاح  یتفرـشیپ  وا  رد  لّوا  تلاح  زا  وحم  زا  سپ  دـنزیم و  هحیـص  وا  هب  لقع  لـیئربج  سپ  تسادـخ ،

شجورخ يادتبا  رد  میهاربا  لاح  هک  درادن  یعنام  سپ  تسا ، هدوبن  ادخ  نآ  هک  دمهفیم  سپ  دنکیم  هدـید  هک  ار  هچنآ  بورغ  رییغت و 
نآ رییغت  لاوز و  هب  شلقع  اب  سپـس  دنک ، نامگ  ادخ  ار  هراتـس  شتیؤر  يادتبا  رد  هک  دـشاب  نیکلاس  ریاس  لاح  دـننام  سفن  هاگیفخم  زا 

راونالا رون  ياهروهظ  اهرون  نآ  همه  اریز  رفک ، هن  دیآیم و  مزال  كرـش  هن  هّیـضق  نیا  زا  و  تسین ، ادخ  نآ  هک  دنیبیم  سپ  دنکیم  رظن 
. تسا رهاظ  نامه  رهظم  هک  دوشیم  نامگ  هک  يوحن  هب  دنکیم . هبلغ  رهظم  رب  رهاظ  مکح  یهاگ  و  تسا ،

شدوخ زا  دوب  موق  اب  ندـمآ  رانک  شـضرغ  تّیبوبر و  یفن  يّربت و  رب  يوق  هزیگنا  شدوخ  سفن  رد  نوچ  َنِیِلفْآلا  ُّبِحُأ  َلاـق ال  َلَـفَأ  اَّمَلَف 
لیاز  هدننک و  بورغ  نتشاد  تسود  اذل  ددرگ  دراو  ییوکین  ثحب  هلداجم و  رد  ات  تسا  هتخاس  رهاظ  فاصنا 

89 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هدرواین دـیکأت  تهج  ار  دـیکأت  تادا  زا  کی  چـیه  ورنیا  زا  دـشاب  اـهنآ  تّیبوبر  یفن  زا  یفخم  هیاـنک  اـت  درک ، یفن  شدوخ  زا  ار  هدـنوش 

. تسا
وا سفن  رد  تّیبوبر  یفن  هزیگنا  نوچ  َنیِّلاَّضلا  ِمْوَْقلا  َنِم  َّنَنوُکََأل  یِّبَر  ِینِدـْهَی  َْمل  ِْنَئل  َلاـق  َلَـفَأ  اَّمَلَف  یِّبَر  اذـه  َلاـق  ًاـغِزاب  َرَمَْقلا  َيأَر  اَّمَلَف 

. درک نایب  لّوا  زا  رتنشور  ار  هیانک  هعفد  نیا  درک ، هاگآ  ار  هام  لثم  ّتیبوبر  یفن  رب  یفخم  هیانک  اب  ار  موق  و  دش ، يوق 
: تفگ دشاب و  رتکیدزن  هیانک  رد  فاصنا  هب  هکنیا  ات  داد  شدوخ  هب  الّوا  ار  یهارمگ  تبسن  هک  هنوگ  نیدب 

دوـخ هب  ار  یهارمگ  تلالـض و  رد  نّکمت  حیرـص  روـط  هب  مّود  هلحرم  رد  درکیمن ) تیادـه  ارم  مراـگدرورپ  رگا   ) یِّبَر ِینِدـْهَی  َْمل  ْنـَِئل 
: دومرف داد و  تبسن 

. درک دیکأت  دّدعتم  تادّکؤم  اب  ار  مکح  و  مشابیم ) ناهارمگ  هورگ  زا  امتح  تروص  نیا  رد   ) َنیِّلاَّضلا ِمْوَْقلا  َنِم  َّنَنوُکََأل 
هناشن زا  ار  ّبر  هک  تسا  نیا  يارب  زین  تسا و  ربخ  رابتعا  اب  هراشا  مسا  ندروآ  رّکذـم  ُرَبْکَأ  اذـه  یِّبَر  اذـه  َلاـق  ًۀَـغِزاب  َسْمَّشلا  َيأَر  اَّمَلَف 

. دزاس هّزنم  ثینأت 
داد و رارق  ادـن  دروم  احیرـص  ار  موق  تشگ  مامت  تّجح  دـش و  يوق  هزیگنا  هکنآ  زا  سپ  َنوُکِرُْـشت  اَّمِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  ِمْوَق  اـی  َلاـق  ْتَلَفَأ  اَّمَلَف 

ّتیبوبر هدرکن و  افتکا  مه  نآ  هب  سپس  درک ، دیکأت  هّیمسا  هلمج  و  ّنا »  » هلیسو هب  ار  مکح  دومن و  راهظا  احیرـص  ار  ّتیبوبر  یفن  يّربت و 
دیکأت ارنآ  هکیلاحرد  درک  كرـش  یفن  هب  حیرـصت  دینادرگ و  صلاخ  وا  يارب  ار  هجو  هکنیا  هب  تسا  ّلک  قلاخ  وا  هک  درک  راهظا  ار  ادـخ 

: دومرف سپ  دومن ،
90 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. متسه ادخ  يارب  صلاخ  نم  ینعی  ًافِینَح  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  یِّنِإ 
جاجتحا نم  اب  امش  هک  تسین  هتسیاش  سپ  متسین  ناکرـشم  زا  ِنادَه و  ْدَق  َو  ِهَّللا  ِیف  یِّنوُّجاُحت  َأ  َلاق  ُهُمْوَق  ُهَّجاح  َو  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  اَنَأ  ام  َو 

. دیتسه یهارمگ  يروک و  رب  امش  متسه و  هنّیب  تیاده و  ياراد  نم  نوچ  دینک  لدج  و 
اهنآ هب  ناطیـش  هک  يداع  ریغ  ياهزیچ  زا  اهنآ و  نایادخ  زا  هکنیا  هب  دندرکیم  هّجاحم  لدج و  اهنآ  هک  ایوگ  ِِهب  َنوُکِرُْـشت  ام  ُفاخَأ  َو ال 

. دندیناسرتیم ار  وا  درکیم  هئارا 
. تسا مدوخ  راگدرورپ  زا  هکلب  تسین  اهنآ  زا  نم  سرت  ماگنه  نیا  رد  ًاْئیَش و  یِّبَر  َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ 

. دشاب هتشاد  ملع  نآ  هب  مراگدرورپ  هکنیا  نودب  دسرب  نم  هب  یهورکم  هکنیا  زا  مسرتیمن  نم  سپ  ًاْملِع  ٍءْیَش  َّلُک  یِّبَر  َعِسَو 
هکنیا و  تسامـش ، نایادخ  هدننیرفآ  نم ، راگدرورپ  هکنیا  زا  میوگیم !؟ امـش  هب  نم  هک  ار  هچنآ  دـیوشیمن  رّکذـتم  ایآ  َنوُرَّکَذَـتَت  الَف  َأ 

. تسا لماک  ملع  لماک و  تردق  نم ، راگدرورپ  يارب  هکنانچ  تسین ، امش  نایادخ  يارب  یملع  تردق و  و  تسا ، همه  هب  طیحم  ادخ  ملع 
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81 تایآ 90 - ریسفت  همجرت و 

90 ص :  ات 90 ..... ] تایآ 81  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

(81  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ِْنمَْألِاب  ُّقَحَأ  ِْنیَقیِرَْفلا  ُّيَأَف  ًاناْطلُس  ْمُْکیَلَع  ِِهب  ْلِّزَُنی  َْمل  ام  ِهَّللِاب  ُْمتْکَرْشَأ  ْمُکَّنَأ  َنُوفاَخت  َو ال  ُْمتْکَرْشَأ  ام  ُفاخَأ  َْفیَک  َو 
ْنَم ٍتاجَرَد  ُعَفَْرن  ِهِمْوَق  یلَع  َمیِهاْربِإ  اهاْنیَتآ  اُنتَّجُح  َْکِلت  َو  ( 82  ) َنوُدَـتْهُم ْمُه  َو  ُْنمَْألا  ُمَُهل  َِکئلوُأ  ٍْملُِظب  ْمُهَنامیِإ  اوُِسْبلَی  َْمل  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

َو َبوُّیَأ  َو  َناْمیَلُـس  َو  َدُواد  ِِهتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  ُْلبَق  ْنِم  اْنیَدَـه  ًاحُون  َو  اْنیَدَـه  الُک  َبوُقْعَی  َو  َقاحْـسِإ  َُهل  اْنبَهَو  َو  ( 83  ) ٌمِیلَع ٌمیِکَح  َکَّبَر  َّنِإ  ُءاـشَن 
(85  ) َنیِِحلاَّصلا َنِم  ٌّلُک  َساْیلِإ  َو  یسیِع  َو  ییْحَی  َو  اَّیِرَکَز  َو  ( 84  ) َنِینِسْحُْملا يِزَْجن  َِکلذَک  َو  َنوُراه  َو  یسُوم  َو  َفُسُوی 

یلِإ ْمُهاْنیَدَـه  َو  ْمُهاْنیَبَتْجا  َو  ْمِِهناوْخِإ  َو  ْمِِهتاَّیِّرُذ  َو  ْمِِهئاـبآ  ْنِم  َو  ( 86  ) َنیَِملاْعلا یَلَع  اْنلَّضَف  ـالک  َو  ًاـطُول  َو  َُسنُوی  َو  َعَسَْیلا  َو  َلیِعامْـسِإ  َو 
َنیِذَّلا َکـِئلوُأ  ( 88  ) َنُولَمْعَی اُوناـک  اـم  ْمُْهنَع  َطـِبََحل  اوُکَرْـشَأ  َْول  َو  ِهِداـبِع  ْنِم  ُءاـشَی  ْنَم  ِِهب  يِدـْهَی  ِهَّللا  يَدُـه  َکـِلذ  ( 87  ) ٍمیِقَتْـسُم ٍطارِص 

ُمُهادُِهبَف ُهَّللا  يَدَـه  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ( 89  ) َنیِِرفاِکب اِهب  اوُْسَیل  ًامْوَق  اِهب  اْنلَّکَو  ْدَـقَف  ِءالُؤه  اـِهب  ْرُفْکَی  ْنِإَـف  َةَُّوبُّنلا  َو  َمْکُْحلا  َو  َباـتِْکلا  ُمُهاـْنیَتآ 
(90  ) َنیَِملاْعِلل يرْکِذ  َّالِإ  َوُه  ْنِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  ْهِدَْتقا 

91 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

91 ص :  همجرت ..... :

ناهرب و هکنیا  اب  دیسرتیمن ، ادخ  هب  ندروآ  كرش  زا  امش  هک  یتروص  رد  مسرتب  دیهدیم  رارق  ادخ  کیرـش  امـش  هچنآ  زا  هنوگچ  سپ 
ای دیسرت  دیاب  امش  لطاب  رثایب  نایادخ  زا  میرتراوازس ؟ سرت ) هب  کی  مادک   ) ینمیا و هب  ام  زا  کی  مادک  ایآ  دیرادن  كرش  نآ  رب  یلیلد 

دینکیم ؟ نخس  مهف  امش  رگا  نم ، ياناوت  يادخ  زا 
92 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تیاده تداعس  لزنم  رـس  هب  تقیقح  هب  اهنآ  مه  تساهنآ و  نآ  زا  ینمیا  دندولاین  متـس  هب  ار  دوخ  نامیا  هدروآ و  نامیا  ادخ  هب  هک  نانآ 
، دناهتفای

نایملاع ماظن  حالـص و  هب  وت  يادخ  هک  مینادرگیم  دـنلب  میهاوخب  ار  هک  ره  ماقم  ام  میداد  شموق  رب  ار  میهاربا  هک  یتّجح  هک  تسا  نیا 
. تساناد میکح و 

دواد و شنادـنزرف  میهاربا و  زا  شیپ  زین  ار  حوـن  میتشادـب و  تسار  هار  هب  ار  همه  میدرک و  اـطع  ار  بوـقعی  قاحـسا و  مـیهاربا ، هـب  اـم  و 
. داد میهاوخ  کین  شاداپ  ار  ناراکوکین  نینچمه  میدرک و  تیاده  نوراه  یسوم و  فسوی و  بوّیا و  نامیلس و 

، دنناراکوکین زا  همه  سایلا  یسیع و  ییحی و  اّیرکز و 
میداد يرترب  نایملاع  رب  ار  ناربمایپ  نآ  همه  ام  دنناگتسیاش و  زا  طول  سنوی و  عسی و  لیعمسا و  و 

، میدرک تیاده  تسار  هار  هب  میدیزگرب و  نارگید  رب  ار  نانآ  هداد و  تلیضف  ار  اهنآ  ناردارب  نادنزرف و  ناردپ و  زا  یخرب  زین  و 
دوبان ار  اهنآ  لامعا  دنروآ  كرـش  ادخ  رب  رگا  دنکیم و  تیاده  دهاوخ  هک  ار  شناگدنب  زا  کی  ره  نآ  هب  هک  ادـخ  یئامنهار  تسا  نیا 

. دزاسیم
میدرک نابهاگن  نآ  هب  ار  یهورگ  دندیزرو  رفک  نادـب  نانآ  رگا  سپ  میداد . يربمایپ  مکح و  باتک و  ناشیا  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ 

. دنزرویمن رفک  نادب  هک 
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تلاـسر دزم  امـش  زا  نم  هک  وـگب  ار  تّما  نک و  يوریپ  اـهنآ  هار  زا  زین  وـت  درک ، تیادـه  ار  اـهنآ  دوـخ ، ادـخ  هـک  دـندوب  یناـسک  اـهنآ 
. دنوش رّکذتم  ادخ  دای  هب  ملاع  لها  مهاوخیم  هکنیا  زج  مهاوخیمن 

93 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

93 ص :  ریسفت ..... 

زجاع و ناگدنروآ  كرش  هک  دش  حضاو  هکنآ  زا  سپ  مسرتب  امش  كرش  زا  نم  هک  تسین ، نم  هتسیاش  ینعی  ُْمتْکَرْشَأ  ام  ُفاخَأ  َْفیَک  َو 
. تسا ملاع  رداق و  نم  راگدرورپ  هکنیا  دنتسه و  لهاج 

اناوت ملاع  اب  ار  ناوتان  لهاج  هک  دیـسرتیمن  دوخ  یلو  دـیناسرتیم  لهاج  يزجاـع  زا  ارم  هک  اتفگـش  ِهَّللاـِب  ُْمتْکَرْـشَأ  ْمُکَّنَأ  َنُوفاـَخت  ـال  َو 
. دینک کیرش 

دّیقم ای  كارشا  دیق  هکنیا  هن  تساکرش ، لاح  نایب  مالک ، نیا  دیرادن . كرش  نیا  رب  یلیلد  چیه  هک  یلاح  رد  ًاناْطلُس  ْمُْکیَلَع  ِِهب  ْلِّزَُنی  َْمل  ام 
، تسین نکمم  وا  يارب  كرـش  زا  جورخ  دوشن  جراخ  شعبط  نادنز  سفن و  تیب  زا  هک  مادام  صخـش  هکنیا  رابتعا  هب  دـشاب ، نآ  هب  ندوب 

تسا هنوگ  نآ  ندروآ  كرـش  نیا  یلو  تسین ، ندید  هناگود  ادخ و  يارب  نداد  رارق  کیرـش  زج  ایلوا  ایبنا و  زا  وا  تّیعبت  تعاط و  هکلب 
. تسا هداد  رارق  تقیقح  يوس  هب  یلپ  هاگرذگ و  دیحوت و  هب  قیرط  هدرک و  لزان  ناهرب  لیلد و  نآ  هب  دنوادخ  هک 

. دش نایب  نیا  زا  شیپ  بلطم  نیا  قیقحت 
نما و نیب  دشاب  ملع  ياراد  هک  یـسک  هک  وحن  نیدـب  تساهنآ ، یمهف  دـنک  یمهفن و  رب  هیبنت  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِْنمَْألِاب  ُّقَحَأ  ِْنیَقیِرَْفلا  ُّيَأَف 

. تساهنآ روعش  مدع  ّتلع  هب  دنهدیمن  زیمت  هک  نانیا  و  دهدیم ، زیمت  نآ  ریغ 
َنوُدَتْهُم ْمُه  َو  ُْنمَْألا  ُمَُهل  َِکئلوُأ  ٍْملُِظب  ْمُهَنامیِإ  اوُِسْبلَی  َْمل  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

94 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
و دشاب ، مکح  دیکأت  اهنآ و  نأش  تمظع  هب  راعـشا  هتخاس ، رـضاح  نهذ  رد  ار  نانآ  هکنیا  ات  درک  رارکت  دـیعب  هراشا  مسا  اب  ار  هیلا  دنـسم 

كرـش هب  ار  ناشنامیا  دـندروآ و  نامیا  هک  ییاهنآ  اهنت  دـیوگب : دزاـس و  ادـج  زاـتمم و  ناـنآ  زا  يدـتها  نما و  رـصح  ببـس  هب  ار  اـهنآ 
. دناهدش تیاده  هدیسر و  نما  ماقم  هب  دندناشوپن 

بناج زا  هیفانیتسا و  هلمج  هک  تسا  لمتحم  ظفل  بسح  رب  و  تسا ، میهاربا  لوق  هّمتت  زا  مالک  نیا  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
: تفگ حلاص  هدنب  هک  تسا  يزیچ  ملظ  زا  دوصقم  هک  تسا  هدش  لقن  ادخ  لوسر  زا  و  دشاب . ادخ 

. تسا یگرزب  ملظ  كرش  انامه  هک  رواین  ادخ  هب  كرش  دنزرف  يا  ٌمیِظَع  ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  ِهَّللِاب  ْكِرُْشت  َّیَُنب ال  ای 
و دوشیم ، لصاح  ینطاب  توعد  لوبق  ّصاخ و  تعیب  اب  هک  تسا  يول  ّصاخ و  نامیا  نامیا ، زا  دوصقم  هک  دوشیم  هدافتـسا  ربخ  نیا  زا 

قایـس رد  هرکن  لـیبق  زا  تسا و  هدـش  دراو  نآ  تماـخف  یگرزب و  رب  زین  یفن  و  تسا . نآ  ندرمـش  گرزب  يارب  ٍْملُِظب  ندروآ  هرکن  هکنیا 
. دشاب مومع  دیفم  هک  تسین  یفن 

تادوبعم نالطب  رب  لیلد  ار  روعـش  تردـق و  مدـع  یگدوسرف و  لاوز و  هکنیا  زا  میدرک  رکذ  میهاربا  لالدتـسا  زا  هک  هچنآ  ینعی  َْکِلت  َو 
. میداد میهاربا  هب  هک  تسام  تّجح  میداد  رارق  میهاربا  دوبعم  ندوب  ّقح  رب  لیلد  ار  بلطم  سکع  اهنآ و 

. دوب وا  ّتیسدق  سفن و  تّوق  لالدتسا و  ببس  هب  میدرک  ماهلا  میهاربا  هب  هک  ار  لیلد  تّجح و  نآ  ینعی  ِهِمْوَق  یلَع  َمیِهاْربِإ  اهاْنیَتآ  اُنتَّجُح 
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. میربیم الاب  میهاوخب  ار  هک  ره  تاجرد  لیلد  نیمه  هب  ُءاشَن  ْنَم  ٍتاجَرَد  ُعَفَْرن 
یلاعت يادخ  دشابن ، هاوخ  دشاب و  قاقحتـسا  اب  هاوخ  دربیم  الاب  دهاوخب  هک  ار  سک  ره  تاجرد  دنوادخ  هک  هدمآ  شیپ  مّهوت  نیا  نوچ 
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: دومرف و  ددرگ ، هّزنم  دشابن  تحلصم  تمکح و  هب  قوبسم  هک  فازگ  هدارا  زا  ات  دومن  عفر  ار  نآ 
. دوشیمن یشان  لعف  قاّفتا  تمکح و  زا  زج  وا  لعف  ینعی  ٌمیِکَح  َکَّبَر  َّنِإ 

. تسا هاگآ  دنکیم  اضتقا  نآ  هک  هچنآ  نآ و  ّتیفیک  زیچ و  ره  قاقحتسا  رادقم  هب  ینعی  ٌمِیلَع 
. تسا هتشاذگ  ّتنم  نآ  رب  دنوادخ  هک  يزیچ  ندرک  نایب  ببس  هب  تسا  تشادگرزب  میظعت و  َبوُقْعَی  َو  َقاحْسِإ  َُهل  اْنبَهَو  َو 

هیلع شدوخ  نامز  ات  مالّـسلا  هیلع  مدآ  نامز  زا  تّیـصو  لاّصتا  نایب  رد  تسا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ُلـْبَق  ْنِم  اْنیَدَـه  ًاـحُون  َو  اْنیَدَـه  الُک 
نانآ تیادـه  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  ینعم  نیا  رد  و  میهد ، رارق  اهنآ  تیب  لها  رد  ار  تّیـصو  ات  میدرک  تیادـه  ار  اـهنآ  اـم  هک : مالّـسلا 
اهنیا ناردـپ  دالوا  ای  اـهنیا  ناردـپ  ناگتـشذگ  نآ  هک  اریز  وا ، تیب  لـها  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  رب  ادـخ  بناـج  زا  تسا  یناـنتما 

. تسا میهاربا  ّدج  حون  نوچ  میهاربا ، رب  ادخ  بناج  زا  تسا  ینانتما  حون  تیاده  هکنانچ  دنتسه ،
نیا  نآ  ریدقت  و  میهاربا »  » رب تسا  فطع  ِِهتَّیِّرُذ  ْنِم  َو 
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رب ای  اـحون »  » رب فطع  اـی  تسا ، بوقعی »  » و قحـسا »  » رب فطع  اـی  وا ، هّیرذ  زا  یـضعب  هب  میداد و  میهاربا  هب  هک  تساـم  تّجح  نآ  تسا :

«. انلسرا  » ریدقت هب  انیده »  » ای انبهو » »
تروص نیا  رد  و  دوشیم ، يوق  نآ  رد  تّیضعب  ینعم  هکنیا  يارب  دشاب ، هتسشن  صاخ  مسا  ياج  هّیـضیعبت  نم »  » هک تسا  نیاربانب  نیا ، و 
فطع رد  هک  یهوجو  ماگنه  نیا  رد  تسا و  نامیلس » دواد و   » زا لاح  نآ  هن  رگ  دوشیم و  یلیـصفت  لدب  رخآ  ات  نامیلـس .... »  » و دواد » »

. ددرگیم رب  بوقعی  ای  قاحسا  ای  میهاربا  هب  هیلا  فاضم  ریمض  و  دنکیم ، ادیپ  نایرج  نامیلس » دواد و   » رد دش  رکذ  هتّیّرذ » نم  »
هیآ رد  هک  یناسک  نینچمه  و  تسین ، میهاربا  هّیرذ  زا  طول  نوچ  دـنوشیم  حون  رب  فطع  دـناهدش  رکذ  مّوس  هیآ  رد  هک  یناسک  نیا  ربانب 

رب فطع  مّود  هیآ  رد  نم »  » رگید ددرگرب  حون  هب  ریمـض  رگا  نیا  ربانب  دشاب ، حون  ّدج  سیردا  نامه  سایلا  هکنیا  ربانب  دناهدش ، رکذ  مّود 
. دوشیمن دواد » »

هک تسا  نیا  يارب  هدرک  تیادـه  ار  شاهّیرذ  هک  میهاربا  رب  ناـنتما  تسا ، رتکیدزن  وا  نوچ  ددرگرب و  حون  هب  ریمـض  هک  تسا  لـمتحم  و 
. دندوب شناردپ  هّیرذ  دندوبن  وا  هّیرذ  زا  هک  مه  یناسک  و  دندوب ، میهاربا  هّیرذ  زا  اهنآ  رتشیب 
. دناهتفگ قاحسا  نب  وسیع )  ) اصیع طابسا  زا  ار  صوما  دنزرف  بوّیا  َبوُّیَأ  َو  َناْمیَلُس  َو  َدُواد 

يواسم همه  تیادـه  لصا  تهج  زا  نوچ   ) تسا هدـشن  تاـعارم  یفرـش  اـی  يدوجو  بیترت  اـیبنا ، رکذ  رد  َنوُراـه  َو  یـسوُم  َو  َفُسُوی  َو 
(. دندوب
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هّیّرذ و رد  ایبنا  نداد  رارق  تاجرد و  ندرب ) الاب   ) عفر و  تّجح ، نداد  لیبق  زا  میداد ، میهاربا  هب  هک  ار  ییازج  تسا  نینچ  نیا  َِکلذَک و  َو 

. وا ياههّیرذ  ناردپ و  زا  يرایسب  تیاده  و  وا ، ناردپ  عورف  زا 
فصّتم ناسحا  تفـص  هب  هک  یـسک  ره  سپ  میداد  شاداپ  دوب  راکوکین  نسحم و  هک  ورنآ  زا  میهاربا  هب  ام  هکنیا  ینعی  َنِینِـسْحُْملا  يِزَْجن 

. میهدیم شاداپ  میهاربا  دننام  وا  هب  ام  دوش 
. دننادیم یسوم  ردارب  نوراه  طابسا  زا  ار  وا  یضعب  تسا و  سیردا  سایلا  دناهتفگ  یخرب  َساْیلِإ  َو  یسیِع  َو  ییْحَی  َو  اَّیِرَکَز  َو 

هن تسا  لباق  فرط  زا  دادعتـسا  هب  طونم  ادـخ  تیادـه  هکنیا  تسا و  نانآ  قاقحتـسا  دادعتـسا و  هب  هراشا  فانیتسا و  َنیِِحلاَّصلا  َنِم  ٌّلُـک 
. دشاب هتشاد  فازگ  هدارا  دنوادخ  هکنیا 

یـضعب رد  هکنانچ  تسا ، هدش  لخاد  نآ  رب  مال  هک  تسا  یبرع  ریغ  صاخ ) مسا   ) ملع و  تسا ، بوطخا  دـنزرف  عسی  َعَسَْیلا  َو  َلیِعامْـسِإ  َو 
. دوشیم لخاد  مال  اهملع  زا 
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. میداد يرترب  نایناهج  رب  ناشدوخ ، نامز  رد  ار  نانآ  زا  کی  ره  ینعی  َنیَِملاْعلا  یَلَع  اْنلَّضَف  الک  َو  ًاطُول  َو  َُسنُوی  َو 
مـسا هلزنمب  هک  تسا  ضعب )  ) هملک ندوب  يوق  تهج  هب  هّیـضیعبت  ْنِم  ًاحُون و  ای  اّلک »  » رب تسا  فطع  ْمِِهناوْخِإ  َو  ْمِِهتاَّیِّرُذ  َو  ْمِِهئابآ  ْنِم  َو 

تسا . هدمآ 
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. میدیزگرب ار  نانآ  و  انیده »  » ای انلّضف »  » رب تسا  فطع  ْمُهاْنیَبَتْجا  َو 
یلّوا زا  دوصقم  هکنیا  ای  تسا ، هدش  تیاده  تسار  هار  هب  هک  تسا  یـسک  نییعت  يارب  ْمُهاْنیَدَـه  رارکت  ٍمیِقَتْـسُم  ٍطارِـص  یلِإ  ْمُهاْنیَدَـه  َو 

تیاده یمّود  و  تسا ، تّوبن  قیرط  هب  تیاده  یلّوا  هکنیا  ای  تسا ، لاصیا  یمّود  زا  دوصقم  و  تسا ، نداد  ناشن  هئارا و  نیـشیپ ) هیآ  رد  )
. دشابیم تیالو  قیرط  هب 

نیب عماج  هک  تسا  تیالو  دوصقم  یهاـگ  و  دـشاب ، قّقحم  اـی  لوبق و  هاوخ  دوشیم ، هدارا  تیـالو  اـقلطم ، میقتـسم ، طارـص  زا  یهاـگ  و 
یلع اب  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  ّلک ، رد  لصا  و  تسا ، دوصقم  اجنیا  رد  ینعم  نیمه  و  دشاب ، قرف  عمج و  تدـحو و  ترثک و 

: یلاعت يادخ  لوق  اذل  و  تسا ، دّحتم  مالّسلا  هیلع 
. ددرگیم رب  حون  هب  ریمض  هک  تسا  نیا  رهاظ  هکنیا  اب  تسا  هدش  ریسفت  مالّسلا  هیلع  یلع  هعیش  هب  َمیِهاْربَِإل  ِِهتَعیِش  ْنِم  َّنِإ  َو 

. تسا تدحو  ترثک و  فرط  ود  نیب  عماج  هک  تسار  هار  هب  تیاده  نآ  ینعی  َِکلذ 
نآ تسا : نیا  دوصقم  هکنیا  ای  تسا ، نآ  تشادـگرزب  هب  راعـشا  تهج  هب  هّللا »  » هب يدـه »  » هفاـضا دـیعب و  هراـشا  مسا  ندروآ  ِهَّللا  يَدُـه 

. ادخ ریغ  تیاده  هن  تسادخ ، تیاده  دنتسه  نآ  رب  ءایبنا  هک  یتیاده 
. دوشیم دوبان  ناشلمع  دنروآ  ادخ  هب  كرش  رگا  ناشدنلب  هبترم  نأش و  ّولع  اب  نانیا  رگا  ینعی  اوُکَرْشَأ  َْول  َو  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  ِِهب  يِدْهَی 
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یلع تیالو  هب  هکنیا  هب  دسرب  هچ  ات  دوشیم  لیاز  میدرک  لّضفت  اهنآ  هب  هک  هچنآ  ناشکرـش  ببـس  هب  ینعی  َنُولَمْعَی  اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َِطبََحل 

. دنروایب كرش  مالّسلا  هیلع 
نآ زا  یهاگ  و  تسا ، یهلا  ماـکحا  هب  بلق  يریذـپ  شقن  نآ  هک  دوشیم  هدارا  تّوبن  باـتک  زا  یهاـگ  َباـتِْکلا  ُمُهاـْنیَتآ  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ 
مّود ینعم  اجنیا  رد  دوصقم  و  تسا ، نآ  تروص  ینیودت  باتک  و  تسا ، یهلا  ماکحا  هب  هنیس  يریذپ  شقن  نآ  هک  دوشیم  هدارا  تلاسر 

. تسا
و تسا ، تیـالو  زا  بّبـسم  نآ  دروآیم و  لاـبند  هب  ار  لـمع  رد  قاـّفتا  هک  تسا  ملع  رد  تـّقد  زا  تراـبع  هـک  تـمکح  ینعی  َمْـکُْحلا  َو 

. تسا تیالو  نامه  اجنیا  رد  دوصقم 
. تسین نآ  زا  رتمامت  یلامک  چیه  هک  تّوبن  باتک ، مکح ، هناگ  هس  بتارم  هب  میدرک  لّضفت  اهنآ  هب  ام  ینعی  َةَُّوبُّنلا  َو 

رارقا رگا  سپ  دـنراد ، رارقا  دـش  رکذ  هک  هچنآ  هب  اهنآ  هکنیا  ینعی  ِءالُؤه  اـِهب  دزرو ، رفک  هناـگ  هس  بتارم  نیا  هب  هک  ره  سپ  ْرُفْکَی  ْنِإَـف 
رگا و  یتسه ، بتارم  نآ  هب  فصّتم  زین  وت  نوچ  دننک ، رارقا  زین  وت  هب  دیاب  سپ  دشاب  تافـص  بتارم و  نآ  هب  اهنآ  فاّصتا  تهج  زا  اهنآ 

يررض بتارم  نآ  هب  دنناوتیمن  دندش و  رفاک  مه  وت  هب  ورنآ  زا  دنشاب و  رفاک  بتارم  نآ  هب  دشاب و  اهنآ  يرشب  شنم  تهج  هب  نانآ  رارقا 
. دننزب

نآ  هب  سپ  َنیِِرفاِکب  اِهب  اوُْسَیل  ًامْوَق  اِهب  اْنلَّکَو  ْدَقَف 
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یهاگ و  دـندوب ، نانآ  ناوریپ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تیب  لها  نانآ  میدرک و  نابهگن  دـندوبن  رفاک  هک  ار  یموق  هناـگ  هس  بتارم 
. دنشابیم نید  نابهگن  هک  دنتسه  نایناریا  ینعی  سراف  نادنزرف  اهنآ  هک  تسا  هدش  هتفگ 
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91 تایآ 98 - ریسفت  همجرت و 

100 ص :  ات 98 ..... ] تایآ 91  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ُهَنُولَعَْجت ِساَّنِلل  ًيدُه  َو  ًارُون  یـسُوم  ِِهب  َءاج  يِذَّلا  َباتِْکلا  َلَْزنَأ  ْنَم  ُْلق  ٍءْیَـش  ْنِم  ٍرََـشب  یلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  اُولاق  ْذِإ  ِهِرْدَق  َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَق  ام  َو 
ُهاْنلَْزنَأ ٌباتِک  اذه  َو  ( 91  ) َنُوبَْعلَی ْمِهِـضْوَخ  ِیف  ْمُهْرَذ  َُّمث  ُهَّللا  ُِلق  ْمُکُؤابآ  َو ال  ُْمْتنَأ  اوُمَْلعَت  َْمل  ام  ُْمتْمِّلُع  َو  ًارِیثَک  َنوُفُْخت  َو  اهَنوُْدُبت  َسیِطارَق 

َو ( 92  ) َنوُِظفاُحی ْمِِهتالَـص  یلَع  ْمُه  َو  ِِهب  َنُونِمُْؤی  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َو  اَهلْوَح  ْنَم  َو  يرُْقلا  َّمُأ  َرِْذُنِتل  َو  ِْهیَدَی  َْنَیب  يِذَّلا  ُقِّدَـصُم  ٌكَرابُم 
ِیف َنوُِملاَّظلا  ِذِإ  يَرت  َْول  َو  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  َْلثِم  ُلِْزنُأَس  َلاق  ْنَم  َو  ٌءْیَـش  ِْهَیلِإ  َحُوی  َْمل  َو  ََّیلِإ  َیِحوُأ  َلاق  َْوأ  ًابِذَـک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم 
ْنَع ُْمْتنُک  َو  ِّقَْحلا  َْریَغ  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَت  ُْمْتنُک  اِمب  ِنوُْهلا  َباذَع  َنْوَزُْجت  َمْوَْیلا  ُمُکَسُْفنَأ  اوُجِرْخَأ  ْمِهیِْدیَأ  اوُطِـساب  ُۀَِکئالَْملا  َو  ِتْوَْملا  ِتارَمَغ 

ُمُکَءاعَفُـش ْمُکَعَم  يَرن  ام  َو  ْمُکِروُهُظ  َءارَو  ْمُکاـْنلَّوَخ  اـم  ُْمتْکََرت  َو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکاـنْقَلَخ  اـمَک  يداُرف  اـنوُُمْتئِج  ْدََـقل  َو  ( 93  ) َنوُِربْکَتْـسَت ِِهتایآ 
َنِم َّیَْحلا  ُجِرُْخی  يوَّنلا  َو  ِّبَْـحلا  ُِقلاــف  َهَّللا  َّنِإ  ( 94  ) َنوُـمُعْزَت ُْمْتنُک  اـم  ْمُْکنَع  َّلَـض  َو  ْمُکَْنَیب  َعَّطَقَت  ْدََـقل  ُءاکَرُـش  ْمُکِیف  ْمُهَّنَأ  ُْمتْمَعَز  َنیِذَّلا 

(95  ) َنوُکَفُْؤت یَّنَأَف  ُهَّللا  ُمُِکلذ  ِّیَْحلا  َنِم  ِتِّیَْملا  ُجِرُْخم  َو  ِتِّیَْملا 
ِیف اِهب  اوُدَتْهَِتل  َموُجُّنلا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه  َو  ( 96  ) ِمِیلَْعلا ِزیِزَْعلا  ُریِدْقَت  َِکلذ  ًانابْسُح  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َو  ًانَکَس  َْلیَّللا  َلَعَج  َو  ِحابْـصِْإلا  ُِقلاف 

ٍمْوَِقل ِتایْآلا  اَْنلَّصَف  ْدَق  ٌعَدْوَتْـسُم  َو  ٌّرَقَتْـسُمَف  ٍةَدِحاو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَأَْشنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو  ( 97  ) َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  اَْنلَّصَف  ْدَـق  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِتاُملُظ 
(98  ) َنوُهَقْفَی

101 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

101 ص :  همجرت ..... :

باتک هک  هد  خساپ  اهنآ  هب  ربمغیپ  يا  دنتخانشن ، ار  ادخ  تسا  هداتسرفن  یباتک  رشب  دارفا  زا  کی  چیه  رب  ادخ  هک  دنتفگ  هک  یماگنه  اهنآ 
راکشآ ار  یخرب  هتشاگن  ارنآ  تایآ  امـش  هک  داتـسرف ؟ وا  رب  یـسک  هچ  دوب  قلخ  تیاده  ملع و  رون  نآ  رد  دروآ و  یـسوم  هک  ار  یتاروت 
دتسرف لوسر  باتک و  هکنآ  وگب  دیتخومایب ، باتک  نآ  زا  دیتسنادیمن  امـش  ناردپ  امـش و  ار  هچنآ  دیتشاد و  ناهنپ  ار  يرایـسب  دیدرک و 

. دنور ورف  دوخ  هچیزاب  هب  هک  راذگب  ار  نانآ  مامتا  زا  سپ  هاگنآ  تسادخ 
مدرم دشاب و  تساهنآ ، تسد  لباقم  رد  هک  ینامسآ  بتک  ریاس  قدص  هاوگ  ات  میداتـسرف  رایـسب  تکرب  اب  ام  هک  تسا  یباتک  نآرق  نیا  و 

زین باتک  نیا  هب  دـندروآ  نامیا  ترخآ  ملاع  هب  هک  ناـنآ  هّتبلا  دزاـس و  هّبنتم  دوخ  ياهدـنپ  هب  تسا  نآ  فارطا  هک  ره  هّکم و  لـها  زا  ار 
. درک دنهاوخ  تظفاحم  ار  ناشزامن  اهنآ  دروآ و  دنهاوخ  نامیا 

نآ دننام  اقّقحم  نم  دیوگ  زین  دـسریم و  نم  هب  یحو  دـیوگ  هدیـسرن  وا  هب  یحو  ای  ددـنب و  غورد  ادـخ  رب  هکنآ  زا  رتراکمتـس  تسیک  و 
دروآ  مهاوخ  هداتسرف  ادخ  هک  باتک 

102 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رب تردق  رهق و  تسد  اهنآ  حور  ضبق  يارب  ناگتشرف  هک ) هاگنآ   ) ینیبب توم  تارکس  رد  ار  ناراکمتـس  لاح  یتخـس  تحاضف و  رگا  و 

مکح و زا  دیتفگیم و  قح  انب  نخـس  ادخ  رب  نوچ  دیـشکیم ، يراوخ  باذع و  رفیک  زورما  دینک ، رد  هب  نت  زا  ناج  هک  دنیوگ  دنروآ و 
. درب یهاوخ  یپ  ناراکهبت  يزورهریت  نازیم  هب  سپ  دیدرکیم ، ّربکت  یشکندرگ و  وا  تایآ 

ببس هک   ) میدوب هداد  امـش  هب  هاج  لام و  زا  هچنآ  میدیرفآ و  ار  امـش  راب  لّوا  هک  هنوگ  نادب  دییآ  زاب  ام  يوس  هب  کیاکی  امـش  اقّقحم  و 
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اهنآ امش و  نایم  دنوش و  دوبان  همه  دیتشادنپیم  دوخ  دوس  هب  لطاب  لایخ  هب  هک  ناعیفـش  نآ  دینکفا و  رـس  تشپ  ار  همه  دوب ) امـش  رورغ 
دتفا ییادج 

هب مهف  لها  يارب  ار  دوخ  تایآ  انامه  هتـشاد  نشور  ایرد  نابایب و  ياهیکیرات  رد  امـش  یئامنهار  يارب  ار  ناگراتـس  غارچ  هک  تسوا  زین  و 
. میدرک نایب  لیصفت 

، تریـصب لها  يارب  ار  دوخ  تایآ  ام  دـیرفایب  بلـص ) محر و   ) هاگتعیدو هاگمارآ و  رد  نت  کی  زا  ار  امـش  همه  هک  ییادـخ  تسوا  مه  و 
. میدرک نایب  لّصفم  هنوگنیا 

102 ص :  ریسفت ..... 

هب تبسن  ار  وا  ینابرهم  تمکح و  لامک  تمحر و  تعسو  ات  دنتخانشن  ردق  تسوا  راوازس  هک  هنوگنآ  ار  ادخ  ِهِرْدَق و  َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَق  ام  َو 
. تسا قلخ  هب  ادخ  بناج  زا  فطل  تیاهن  تلاسر  هکنیا  و  دننادب ، شقلخ 

. دندرک راکنا  لوسر  نداتسرف  رد  ار  وا  تمکح  فطل و  ٍءْیَش و  ْنِم  ٍرََشب  یلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  اُولاق  ْذِإ 
103 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: هک وگب  اهنآ  هب  اهنآ  رب  ضقن  باب  زا  ُْلق 
هکت هکت  هیزجت و  دوب  تیادـه  رون و  هک  ار  یـسوم  باتک  َسیِطارَق  ُهَنُولَعَْجت  ِساَّنِلل  ًيدُـه  َو  ًارُون  یـسُوم  ِِهب  َءاـج  يِذَّلا  َباـتِْکلا  َلَْزنَأ  ْنَم 

. دینکیم
دنرادیم و ناهنپ  تسا  نآ  رد  وت  تلاسر  هک  ار  يزیچ  دننکیم و  راکـشآ  تسین  نآ  رد  وت  تلاسر  هک  ار  يزیچ  ًارِیثَک  َنوُفُْخت  َو  اهَنوُْدُبت 

دّمحم تّما  زا  هیانک  نآ  دنرادیم و  یفخم  تسین ، اهنآ  ياوه  قفاوم  هک  ار  هچنآ  رهاظ و  دـشاب  اهنآ  ياهاوه  قفاوم  هک  ار  هچنآ  نینچمه 
یفخم تسین  قـفاوم  هک  ار  هچنآ  و  رهاـظ ، تسا  ناـنآ  ياـهاوه  قـفاوم  هک  ار  هچنآ  باـتک  زا  وا  زا  دـعب  هک  تسا  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلص 

. دنرادیم
. دنتخومآ باتک  نآ  ببس  هب  ینعی  ُْمتْمِّلُع  َو 

. دیتسنادیمن داعم  شاعم و  بادآ  ماکحا و  زا  ناتناردپ  ناتدوخ و  هک  ار  يزیچ  ْمُکُؤابآ  َو ال  ُْمْتنَأ  اوُمَْلعَت  َْمل  ام 
لمتحم و  دتسرف . لوسر  باتک و  هک  تسادخ  وگب  هاگنآ  دنرادن ، نآ  زج  یباوج  نوچ  دندش ، توهبم  دندادن و  وت  هب  باوج  رگا  ُهَّللا  ُِلق 
تموادم هب  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  رما  نآ  زا  دوصقم  و  دنشاب ، هتشادن  لاؤس  هب  طابترا  دشاب و  فنأتسم  هلمج  نیا  هک  تسا 

. نانآ زا  ضارعا  لاح و  لاق و  نابز  اب  ادخ  رکذ  رب 
وت قیدـصت  دـنناوتن  هک  يوحن  هب  راذـگاو  ناشیاهوزرآ  جاوما  رد  ناشیاهاوه و  یکیرات  رد  ار  اـهنآ  ینعی  َنُوبَْعلَی  ْمِهِـضْوَخ  ِیف  ْمُهْرَذ  َُّمث 

. دنهد همادا  ار  وت  بیذکت  دننک و 
104 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دزومایب ار  نآ  هک  یـسک  يارب  میداد ، رارق  تکرب  نآ  رد  یـسوم  باتک  دننام  میدرک ، لزان  هک  یباتک  نیا  ٌكَرابُم و  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتِک  اذه  َو 
. دهد همادا  نآ  تئارق  رب  دنکب و  لمع  نآ  هب  و 

. يوش نآ  رّکذتم  ات  دنکیم  قیدصت  نآرق  ار  همه  تسا  هدوب  نآ  زا  لبق  هک  یئاهباتک  ینعی  ِْهیَدَی  َْنَیب  يِذَّلا  ُقِّدَصُم 
رهظم هبعک  تسا و  ردـص  رهظم  هّکم   ) ردـص ماقم  رد  هک  ار  ینانآ  ینافرع ) رظن  زا   ) يزاس هّبنتم  ار  هّکم  مدرم  هکنیا  اـت  يرُْقلا  َّمُأ  َرِذـُْنِتل  َو 

. یناشکب بلق ) ای  هبعک   ) نامیا هلحرم  هب  دوخ  تیاده  اب  دنتسه  بلق )
زین و  تسا . نکاس  ایند  رد  هک  تسا  یـسک  ره  اَهلْوَح  ْنَم  زا  دوصقم  نوچ  و  ریبک ، ریغـص و  ملاع  رد  برغ  قرـش و  لـها  زا  اـَهلْوَح  ْنَم  َو 
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. تسا حیحص  دشاب  نیمز  رد  نکاس  هک  سک  ره  هب  ایلع و  یلفس و  توکلم  ود  هب  نآ  ریسفت 
. دنراد ناعذا  ترخآ  هب  یناسک  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َو 

ره و  تسا ، ترخآ  تروص  نآ  اریز  تسا ، قدـص  ّقح و  تسادـخ و  بناج  زا  نآ  هکنیا  دـنراد و  ناعذا  زین  نآرق )  ) باتک هب  ِِهب  َنُونِمُْؤی 
قیدصت ناعذا و  دشاب  ترخآ  رکذ  نآ  رد  هک  ار  يزیچ  ره  دش  نآ  قاتشم  سک  ره  و  دوشیم ، نآ  قاتـشم  دیامن  ناعذا  ترخآ  هب  سک 
مالّـسلا هیلع  یلع  هب  نامیا  دـشاب  هتـشاد  ناـعذا  باـتک  ترخآ و  هب  هک  سک  ره  و  تسین ، ترخآ  رکذ  زج  يزیچ  باـتک  رد  و  دـنکیم ،

دنتسه مالّسلا  هیلع  یلع  تروص  ود ، ره  باتک  ترخآ و  اریز  دروآیم ،
105 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زامن اـتقیقح  سک  ره  و  دوشیم ، رازگزاـمن  اـتقیقح  دروآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ناـمیا  سک  ره  و  تسوا ، تروص  یلع  ّتیرـشب  هکناـنچ 
. دنوشیمن ادج  زامن  زا  نانآ  سپ  درادیم ، زاب  رگید  یتّذل  ره  زا  ار  وا  زامن  تّذل  دشاب  رازگ 

نآ هک  دـناهدوب  صوصخم  زامن  ياراد  نانآ  زا  کی  ره  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  ْمُه  هب  ةالـص )  ) هفاضا َنوُِظفاُحی  ْمِِهتالَـص  یلَع  ْمُه  َو 
. تسا كرتشم  همه  نیب  هک  تسا  یبلاق  زامن  حور 

هیآ لوزن  دروم  رد  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اـم  َلـْثِم  ُلِْزنُأَـس  َلاـق  ْنَم  َو  ٌءْیَـش  ِْهَیلِإ  َحوـُی  َْمل  َو  ََّیلِإ  َیِحوُأ  َلاـق  َْوأ  ًابِذَـک  ِهَّللا  یَلَع  يرَتـْفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو 
یبوخ ّطخ  و  دروآ ، مالسا  هدمآ و  هنیدم  هب  هک  دشابیم  حرس  یبا  نب  هّللا  دبع  دروم  رد  تسا  روهشم  هدش و  هتشون  ریسافت  رد  هکنانچنآ 

اب ار  ياهملک  و  تشونیم ، درکیم  ءالما  ادخ  لوسر  هچ  ره  وا  سپ  دناوخیم ، ار  وا  دشیم  لزان  یحو  ادخ  لوسر  هب  تقو  ره  و  تشاد ،
. تسا یکی  نآ  ینعم  تفگیم  ادخ  لوسر  هب  و  درکیم ، ضوع  دنتشاد  ینعم  کی  هک  رگید  ياهملک 

ار وا  هک  تخاس  رده  ار  شنوخ  ادخ  لوسر  هّکم  حتف  زور  رد  هدش  قحلم  هّکم  مدرم  هب  هدیدرگ  رفاک  ّدترم و  حرس ، یبا  نب  هّللا  دبع  سپ 
. دیدرگ اهر  هدش ، دازآ  هّللا  دبع  و  دومن ، وفع  تساوخرد  ادخ  لوسر  زا  نامثع  دنشکب و 

ره هراب  رد  هّتبلا  دـندرک  تفالخ  ياـعّدا  دوخ  هراـب  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمـشد  دروم  رد  هیآ  لـیوأت  نآ و  زا  دوصقم  نکل  و 
يوتف و  يارب  ای  مدرم  نیب  نداد  رارق  مکح  يارب  ار  دوخ  هک  سک 

106 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نایب 
نیا ندرک  مکح  تسا و  قداص  هطـساو  اب  ای  هطـساو  نودـب  دـنک ، بصن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  زا  هزاجا  ّصن و  نودـب  اهنآ  ماکحا 

هچ دوشیم ، رپ  شتآ  زا  شهاگنمیـشن  تسا و  هدرک  اطخ  دسرب  مه  عقاو  ّقح و  هب  رگا  و  تسادـخ ، رب  يارتفا  وا  ياوتف  یـصخش و  نینچ 
هدـش دراو  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  اذـل  دوشیم و  عقاو  نارگنوسفا  ياهنوسفا  اهاعد و  رادـم  هک  تسین  یناطیـش  هزاجا  زا  رتمک  یهلا  هزاجا 

ّیـصو دـنکیم و  تواضق  سلجم  هب  هراشا  و  ّیقـش ، ای  ّیـصو  ّیبن و  رگم  دنیـشنیمن  اجنآ  رد  هک  تسا  ییاج  اضق  سلجم  نیا  هک  تسا 
. دشاب هدش  وا  تیاصو  رب  حیرصت  هک  یسک  دروم  رد  رگم  دوشیمن  قّقحم 

رایـسب تّیمها  نآ  ظفح  هزاجا و  هب  نانآ  و  تسا ، ظوفحم  طوبـضم و  هر )  ) افرع و  دنک ) دایز  ار  ناشلاثما  ادـخ   ) اهقف نیب  هزاجا  هلـسلس  و 
رگم دندناوخیمن  ار  داروا  هیعدا و  زا  کی  چیه  هکلب  دندرکیمن  یمکح  یـسک  رب  مّلکت و  ماکحا  زا  کی  چیه  هب  هک  ییاج  ات  دندادیم 

. دنشاب هتشاد  هزاجا  هکنیا 
: دومرف هک  هدرک  لقن  هیآ  ریسفت  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یشایع 

. دنکب تماما  ياعّدا  ماما  هزاجا  نودب  هک  تسا  یسک  دروم  رد  هیآ  نیا 
: دیآیم ادخ  لوق  زا  هک  هچنآ  هنیرق  هب  دنتسب  ارتفا  ادخ  رب  هکنیا  هب  دندرک  ملظ  ناشدوخ  هب  ای  ماما  هب  ینعی  َنوُِملاَّظلا  ِذِإ  يَرت  َْول  َو 

، تسارتفا هب  هراشا  هک  ِّقَْحلا  َْریَغ  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَت  ُْمْتنُک  اِمب 
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. تساهنآ هب  ملظ  ایصوا و  زا  فارحنا  هب  هراشا  هک  َنوُِربْکَتْسَت  ِِهتایآ  ْنَع  ُْمْتنُک  هنیرق  هب  و 
ای تماـما  ياـعّدا  هب  قلخ ، هب  اـی  ناـشدوخ ، هب  اـی  شناوریپ ، اـی  ماـما ، هب  ناگدـننک  ملظ  ماـگنه ، نآ  رد  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  سپ 

. ینیبب هزاجا  نودب  ار  اهنآ  هب  نداد  اوتف  و  مدرم ، نیب  تموکح 
تـسد اهنآ  هب  اـمغا  تلاـح  هتفر و  لاـح  زا  هک  يوحن  هب  دـنکیم  شوهدـم  ار  اـهنآ  لوقع  هک  گرم  ياهیتخـس  رد  ِتْوَْملا  ِتارَمَغ  ِیف 

. دهدیم
: دنیوگیم هک  یلاح  رد  دننک ، ضبق  ار  نانآ  حاورا  هکنیا  ات  دناهداشگ  شیوخ  ياهتسد  هک  یناگتشرف  ْمِهیِْدیَأ و  اوُطِساب  ُۀَِکئالَْملا  َو 

. تساهنآ رب  بضغ  ظیغ و  تهج  زا  نخس  نیا  دینک و  رد  هب  نت  زا  ناج  ُمُکَسُْفنَأ  اوُجِرْخَأ 
لوسر زا  ار  باطخ  هک  ایوگ  تسادـخ ، هیحان  زا  فاـنیتسا  اـی  هکئـالم ، لوقم  ءزج  هلمج  تسا و  نوزجت »  » هب اـی  اوجرخا »  » هب قّلعتم  َمْوَْیلا 

: زورما هک  تسا  هدومرف  هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  اهنآ  دوخ  هدنادرگرب و 
، دنتفگ ّقحان  هب  نخـس  ادـخ ، رب  هک  نانآ  يازج  َنوُِربْکَتْـسَت  ِِهتایآ  ْنَع  ُْمْتنُک  َو  ِّقَْحلا  َْریَغ  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَت  ُْمْتنُک  اِمب  ِنوُْهلا  َباذَـع  َنْوَزُْجت 

دوخ يارب  دندرک و  ضارعا  تسا ، هدـش  حیرـصت  اهنآ  تماما  هب  هک  نانآ  زا  هک  یناسک  لاح  هب  ياو  سپ  تسا ، ياهدـننک  راوخ  باذـع 
108 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  فرط  زا  هکنیا  نودب  دندومن  يوتف  يأر و  ياعّدا 

. دشاب اهنآ  دروم  رد  یّصن  نیصوصنم ،
زا دارم  هکئالم و  زا  ای  دشاب  ادـخ  زا  لّوا  هلمج  هکنیا  زا  ّمعا  تسادـخ ، لوق  زا  ای  تسا  هکئالم  لوق  ءزج  ای  زین  نآ  يداُرف  انوُُمْتئِج  ْدََـقل  َو 
هک يزیچ  ره  زا  اهّتیلعف و  اوق و  زا  لاوما و  لایع و  زا  دشاب  وا  لام  دوریم  نامگ  هک  تسا  يزیچ  ره  زا  ندش  ادج  ندش و  اهنت  يدارف » »

. تسا هداد  رارق  ادخ  نانیشناج  ياکرش  ای  ادخ  ياکرش  هک  ییاهزیچ  زا  تسادخ  دزن  وا  عیفش  دوریم  نامگ 
يزیچ رب  تلالد  نیا  و  دـیدوب . اهنت  یلاخ و  دـش  هتفگ  هچنآ  همه  زا  هک  میدـیرفآ  ار  امـش  راب  لّوا  هک  روطناـمه  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکاـنْقَلَخ  اـمَک 

. دنکیم قلخ  دّدعت  رب  تلالد  هیآ  نوچ  و  تسا ، لاثما  دّدجت  نآ  و  دنتسه ، نآ  هب  لئاق  افرع  هک  دنکیم  هک  تسا 
. اهّتیلعف اوق و  لایع و  لاوما و  زا  میداد  ایند  رد  هک  هچنآ  ْمُکاْنلَّوَخ  ام  ُْمتْکََرت  َو 

لطاب و ياهدوبعم  زا  اهنآ  ریغ  ناگراتس و  اهتب و  لیبق  زا  ناعیفش  نآ  و  دیتخادنا ، رـس  تشپ  هب  ُمُکَءاعَفُـش  ْمُکَعَم  يَرن  ام  َو  ْمُکِروُهُظ  َءارَو 
. دیدیزگرب دنکیم  تفالخ  ياعّدا  هزاجا  نذا و  نودب  هک  یسک  لیبق  زا 

. دیدادیم رارق  کیرش  مالّسلا  هیلع  یلع  يارب  ای  ادخ ، يارب  دوخ  لطاب  لایخ  هب  هک  ار  یناسک  نآ  ُءاکَرُش  ْمُکِیف  ْمُهَّنَأ  ُْمتْمَعَز  َنیِذَّلا 
دش . هدیرب  امش  نیب  لاّصتا  لصو و  ْمُکَْنَیب  َعَّطَقَت  ْدََقل 
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. تسا فرظ  نیب »  » تسا و ریمض  لعاف  بصن  تئارق  ربانب  و  تسا ، دادضا  زا  نیب » ( » عفر تئارق  رب 

ماما زا  دندش . دوبان  دنتـسه  ادخ  ياکرـش  ای  تفالخ و  تیالو و  ياکرـش  دـیدرکیم  نامگ  هک  اهنآ  ینعی  َنوُمُعَْزت  ُْمْتنُک  ام  ْمُْکنَع  َّلَض  َو 
لاح هک  یتقو  سپـس  تسا ، هدـش  لزان  دـندوب  ناشنایاوشیپ  هک  نانآ  ياکرـش  هّیما و  ینب  هراـب  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  قداـص 

ندوب مزال  يارب  ّتلع  دـننام  ات  دومن  رکذ  ار  شملع  تردـق و  تاـیآ  ملاـع و  ریبدـت  ّتیفیک  درک  رکذ  ار  اـهنآ  تبوقع  ملظ و  نیفرحنم و 
: تسا هدش  هراشا  ادخ  لوق  نیا  رد  نآ  هب  هک  دشاب  ادخ  بناج  زا  تفالخ 

. دناهتشگ فرحنم  تفالخ  زا  هک  یناسک  رب  دشاب  تّجح  و  هیآ . رخآ  ات  َموُجُّنلا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه  َو 
: دومرف سپ 

نامیا ای  كاپ ، تشرس  زا  مالسا  ای  تخرد ، هراتس ، هتسه » هناد و   » زا روظنم  تسا  هتـسه  هناد و  هدنفاکـش  ادخ  يوَّنلا  َو  ِّبَْحلا  ُِقلاف  َهَّللا  َّنِإ 
زا هک  یبلق  نینچمه  و  هدش ، زاب  مالسا  هب  كاپ  تشرس  ببس  هب  هک  ياهنیس  ای  كاپان ، ثیبخ و  تشرـس  زا  رفک  زین  و  دشابیم ، مالـسا  زا 
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. تسا هدییارگ  رفک  هب  كاپان  تشرس  هطساو  هب  هک  ياهنیس  ینعی  تسا ) تسرد  زین  نآ  سکع  و   ) دیآ لصاح  كاپ  هنیس  نآ 
وا رب  الاب  ملاع  زا  هک  هچنآ  زا  تسا  رفاک  تشرـس  و  دروآیم ، نوریب  نت  نادنز  زا  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  نمؤم  تشرـس  دوصقم  هکنیا  ای 

. دوشیم ضراع 
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هدـیمان يوَّنلا  َو  ِّبَْحلا  اهنیا  همه  هک  هدـننک  کیرات  لماع  زا  تملظ  هدـننک و  نشور  لماع  زا  رون  ای  ناـنادان ، زا  لـهج  اـملع و  زا  ملع  اـی 
هکنانچ دناسریم  دوخ  تّیلعف  لامک  هب  ینعی  دفاکشیم  ار  اهنآ  دنوادخ  ریخ ، زا  شندوب  رود  و  نآ ، تّیبوبحم  رابتعا  هب  همه  هک  دوشیم 

. تسا هدش  هراشا  نآ  هب  رابخا  رد 
رد ار  فطع ) فرح   ) فطاع و  تسا ، ربخ  زا  دـعب  ربخ  تراـبع  نیا  دروآیم ، نوریب  هدرم  زا  ار  هدـنز  دـنوادخ )  ) ِتِّیَْملا َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی 

دروآ کی  ره  میـسق  رد  ار  فطع  فرح  یلو  تسا  هتخادـنا  ار  واو »  » زین حابـصالا » قلاف   » دـعب ترابع  رد  هکنانچ  تسا و  هتخادـنا  اـجنیا 
ملع و لماک و  تردـق  رب  تلالد  هک  تسا  یفاک  شیوخ  مهـس  هب  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يّونلا » و   » ادـخ ناـیب  نینچمه  و  يّونلا » ّبح و  »

: ادخ لوق  زا  مادک  ره  اریز  دنکب ، شناگدنب  روما  رب  دنوادخ  ریبدت  تمکح و 
زا دشاب  هتشاد  ّومن  هک  تسا  يزیچ  َّیَْحلا  نآ  دارم  و  تسین ، شلبق  ام  هب  طوبرم  تسا و  مالک  زاغآ  هک  ایوگ  ِحابْصِْإلا  ُِقلاف  َّیَْحلا و  ُجِرُْخی 

. تسا نآ  ریغ  ِتِّیَْملا  و  ناویح . دننام  دشاب  تکرح  ّسح و  ياراد  هک  تسا  يزیچ  دوصقم  هکنیا  ای  تاناویح ، تاتابن و  لیبق 
. تسا نآ  لباقم  تّیم  تسا و  ملاع  نمؤم و  ناملسم و  ّیح  زا  دوصقم  هکنیا  ای 

هب دوشیم  لصاح  مک  هدرم  زا  هدـنز  ندرک  جراخ  ایوگ  تسا  كدـنا  هدـنز  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  عراـضم  لـعف  هب  مسا  زا  لودـع 
. تسا ّرمتسم  نآ  جارخا  هک  ایوگ  تسا  دایز  نوچ  هک  ّتیم  فالخ 
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. تسا هدنز  زا  هدرم  هدنروآ  نوریب  دنوادخ )  ) ُمُِکلذ ِّیَْحلا  َنِم  ِتِّیَْملا  ُجِرُْخم  َو 

ّمهم تمظع و  اب  دشاب  هتـشاد  یتفـص  نینچ  سک  ره  هک  دشاب  هتـشاد  نیا  هب  هراشا  هک  تسا  تهج  نیدـب  ُمُِکلذ  دـیعب  هراشا  مسا  ندروآ 
. تسا

. دیهدیم رارق  ادخ  ار  وا  امش  هکنآ  هن  تسا  ّتیهلا  ّقحتسم  هک  یسک  ینعی  َهَّللا 
« ّنا  » يارب ربخ  زا  دـعب  ربـخ  حابـصالا » قلاـف   » هک یتروص  رد  تسا  هضرتـعم  ُهَّللا  ُمُِکلذ  هلمج  و  دـینادرگیم ، رب  اـجک  سپ  َنوُکَفُْؤت  یَّنَأَـف 

. دشاب مکلذ »  » يارب ربخ  ای  دش ، فنأتسم ، نآ  رگا  تسا  فنأتسم  ای  دشاب ،
( لیللا لعاج   ) و تکرح ، زا  نوکـس  تقو  ای  دـش ، مارآ  تفرگ و  وا  هب  سنا  ینعی  هیلا » نکـس   » زا یتحار ، تقو  ینعی  ًانَکَـس  َْلیَّللا  َلَعَج  َو 
نوکـس و بش  ياضتقا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  ایوگ  و  تسا ، لـعف  مسا و  هب  طـقف  فـالتخا  َلَـعَج  تئارق  اـب  و  تسا ، هدـش  هدـناوخ 

. دشاب لعج  دیدجت  هب  جاتحم  لیلد  دّدجت  اب  هک  یضرع ، هن  تسا  بش  یتاذ  رما  شمارآ 
و عبط ، ملاع  بش  و  زور ، بش  زا  تسا  ّمعا  بش  حبص و  نتفاکـش  فالخ  هب  تسا  بش  هّیلّوا  تقلخ  همزال  بش  نداد  رارق  شمارآ  هکلب 

ریغ ضارما و  ترثک  تراغ و  لتق و  ترثک  اههلزلز و  یطحق و  زا  راگزور  شدرگ  ثداوح و  بش  و  تشهب ، ملاع  بش 
112 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

عبط بش  و  تسا ، ریبک  ملاع  رد  نیا  تسا و  بش  رتالاب  تهج  هب  تبـسن  رتنیئاپ  تهج  ریغـص ، ای  ریبک  ملاع  بتارم  زا  ياهبترم  ره  اهنآ و 
. تسا ریغص  ملاع  رد  اههودنا  ایالب و  ضارما و  تاوهش و  لهج و  سفن و  و 

و تسامش ، ياههدعو  نوید و  اهتعارز و  اهتراجت و  يارب  تاقوا  هبـساحم  ببـس  ود  ره  هام  باتفآ و  ینعی  ًانابْـسُح  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َو 
باـسح نازیم  اـی  هدـننک  باـسح  ینعم  هب  نابـسح »  » نیارباـنب دوشیم . ریبعت  رمق  سمـش و  هب  ّیبن  ّیلو و  زا  تّوبن و  تیـالو و  زا  یهاـگ 
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. دیآیم
رد نوچ  دننکیم ، لیلد  خیش  و  دشرم ، خیش  هب  ریبعت  ود  نآ  زا  هّیفوص  دنتسه و  کچوک  گرزب و  هدننک  باسح  دهاش و  ود  ره  هک  اریز 

رون بسک  دننام  دنکیم  رون  بسک  تیالو  زا  هام ، دننام  تّوبن  و  دنشابیم ، ود  نآ  نانیشناج  ّیلو و  ّیبن و  زا  ّمعا  ود  نآ  نانآ ، حالطـصا 
ای بلق  ای  یئزج ، سفن  یئزج و  لقع  زا  یهاگ  و  دوشیم ، ریبعت  هام  دیشروخ و  هب  یّلک  سفن  یّلک و  لقع  زا  زین  یهاگ  و  دشرم ، زا  لیلد 

. دوشیم ریبعت  هام  دیشروخ و  هب  اّوح  مدآ و 
. تسا باسح  نازیم  ای  هدننک  باسح  ینعم  هب  نابسح »  » ریداقت عیمج  ربانب  و  تسا . ریغص  ملاع  رد  اهنیا  همه 

جاـتحی اـم  زا  يزیچ  هک  يوحن  هب  تسا  قلخ  شاـعم  يارب  یلاـعت  يادـخ  ریبدـت  ریوصت  تامّدـقم  نیا  زا  دارم  ِمِیلَْعلا  ِزیِزَْعلا  ُریِدـْقَت  َکـِلذ 
یعطاق ناهرب  ینعم  نیا  هکنیا  ات  دیآیمن  مک  اهنآ  یگدنز 
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رد تسا  هدرک  هراشا  ینعم  نیا  هب  و  دراذـگیمن ، لمهم  دنتـسه  جاتحم  نآ  هب  داعم  رد  هک  ییاهزیچ  رد  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هکنیا  رب  دـشاب 

: دومرف هک  هیآ  نیا 
رضاح ارنآ  کلذ »  » هراشا مسا  ندروآ  اب  یلاعت  يادخ  لبق  هیآ  رخآ  رد  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِتاُملُظ  ِیف  اِهب  اوُدَتْهَِتل  َموُجُّنلا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه  َو 

. دوش یقلت  هدهاشم  دننام  هدنونش  يارب  هکنیا  ات  تخاس 
: دومرف دنوادخ  تهج  نیا  زا  و 

. دوش زاینیب  لیلد  تّجح و  زا  ات  تخاس » نشور  ایرد  نابایب و  ياهیکیرات  رد  امش  ییامنهار  يارب  غارچ  نوچ  ار  ناگراتس  هک  تسوا  »
هب اجنیا  رد  تسا و  يرگباـسح  هدـننک و  باـسح  ناـشن  تهج  هب  اـجنآ  رد  ود  نآ  رکذ  سپ  دـشاب  رمق  سمـش و  زا  ّمعا  رگا  موجن »  » اـّما

. تسا تلالد  و  ییامنهار ، ناشن  تهج 
و راکذا ، و  یبلق ، تاماهلا  یبیغ و  تادراو  یئزج و  تاکردـم  اوق و  زا  تسا  ترابع  ریغـص  ملاع  رد  تسا و  مولعم  نوک  ملاع  رد  موجن  و 
سفن و ياهیکیرات  لیبق  زا  تسا  يونعم  يروص و  ياهیکیرات  تاملظ  زا  دوصقم  تسا و  نانآ  يافلخ  مالّسلا و  مهیلع  هّمئا  ریبک  ملاع  رد 

. تسا هدش  ریسفت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  هب  یهاگ  موجن  و  نآ ، ياهیهارمگ  اهشزغل و  نآ و  تاهبش 
سیئر  بصن  دننامه  میداد . لیصفت  ایشا  هب  تبسن  ار  دوخ  ریبدت  تردق و  ملع و  تایآ  تمکح  قبط  ِتایْآلا  اَْنلَّصَف  ْدَق 

114 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
يازجا فرشا  رد  ام  زا  یسیئر  دوجو  بوجو  رب  یسفنا  یقافآ و  ینیوکت و  ینیودت و  باتک  رد  ریغـص  ریبک و  ملاع  بتارم  زا  کی  ره  رد 

ناسنا يارب  هکلب  تسین  يروعـش  بحاص  ره  يارب  میداد  تایآ  رد  ام  هک  یلیـصفت  هّتبلا  دیامنیم ، تلالد  تسا ، ناسنا  نآ  هک  ریبک  ملاع 
لیـصفت ریثأـت  تحت  اـهنآ  ریغ  هک  اریز  دـننادب ، هک  تسا  یهورگ  َنوُـمَْلعَی  ٍمْوَِـقل  يارب  هکلب  تسین  مه  اـهنآ  زا  یهورگ  ره  يارب  و  تسا ،

اْهیَلَع َنوُّرُمَی  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٍۀَیآ  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو  هیآ  رد  هکنانچ  دشخبیمن  ياهدیاف  اهنآ  رد  تایآ  لیـصفت  دنریگیمن و  رارق  تایآ 
هدـش رکذ  زین  دـینادرگیمرب ) ور  نآ  زا  دـیرذگیم و  نآ  رب  هک  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  ياهیآ  اـسب  هـچ  و  « ) 1  » َنوُضِْرعُم اـْهنَع  ْمُه  َو 

. تسا
رّوصت نآ  دوشیم و  قـالطا  ناـفرع  ینعم  رب  یهاـگ  و  قیدـصت ، اـب  دـشاب  رّوصت  هاوخ  دوشیم  قـالطا  كاردا  قلطم  رب  یهاـگ  ملع  اریز 

ای يدـیلقت  ملع  ای  يداع  ملع  ای  ّنظ  ای  ّکش  اـی  دـشاب  مه  هکنیا و  زا  ّمعا  دوشیم  قـالطا  تبـسن  كاردا  ینعم  هب  یهاـگ  و  تسا ، یئزج 
. یقیقحت نیقی 

لباقم هک  يزیچ  رب  ینعم  هس  نیا  زا  یهاگ  و  نیقی . ای  دیلقت  ای  يداع  ملع  ای  دشاب  ّنظ  دوشیم  قالطا  رترب )  ) حجار رد  داقتعا  رب  یهاگ  و 
. تسین دوصقم  ینعم  نیا  هک  تسا  حضاو  دوشیم و  قالطا  تسا  ّنظ 
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شاعم و روما  هب  رگا  نیقی  دوشیم ، قالطا  نیقی  رب  یهاگ  و 
__________________________________________________

 ].....[ هیآ 105 فسوی  هروس  ( 1)
115 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: تسا هدومرف  یلاعت  يادخ  هکنانچ  دشاب ، ترخآ  اب  طابترا  هّجوت و  نودب  یگدنز 
لیـصفت سپ  دنراد ) تلفغ  ترخآ  زا  دننادیم و  ار  ایند  یگدنز  رهاظ  « ) 1  » َنُوِلفاغ ْمُه  ِةَرِخْآلا  ِنَع  ْمُه  َو  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  َنِم  ًارِهاظ  َنوُمَْلعَی 

یفن وا  زا  ملع  هکلب  دـنکیمن  كرد  تایآ  نیب  زا  ار  هیآ  نآ  دراد  هک  یتلفغ  تهج  هب  وا  اریز  دوشیمن ، ّققحم  ملاع  نیا  هب  تبـسن  تایآ 
. دوشیم

هک شاعم  هب  طوبرم  لامعا  یبلاق و  تادابع  یـسفن ، قالخا  و  یبلق ، لامعا  و  یلقع ، دیاقع  لیبق  زا  دـشاب  يورخا  روما  هب  قّلعتم  نیقی  رگا 
رد ار  لاـیخ  هکلب  دوـشیمن ، مادختـسا  لاـیخ  تسین و  لـمع  نورقم  نیقی  هک  تسا  نـیا  اـی  تروـصنیا  رد  دوـش ، رجنم  داـعم  حالـصا  هـب 

تروص نراقم  لایخ  هکنیا  زا  ّمعا  دهدیم ، رارق  کیرـش  ایند  يارب  ار  نید  تلآ  دنکیم و  مادختـسا  شدساف  دصاقم  لطاب و  ياهضرغ 
هچنآ زا  و  دناهدرک ، لمع  هک  هچنآ  زا  هک  راکدـب  نایاورپیب  هکنانچ  دـشابن  ای  تسا و  راک  ایر  ناگدـننک  تدابع  رد  هکنانچ  دـشاب  لمع 

دادتـشا و ملع  نآ  رد  نوچ  دوشیمن ، باسح  ملع  هّللا  لها  دزن  زین  نیقی  عون  نیا  دنرادن  یکاب  دناهتفگ  ای  دوشیم  هتفگ  اهنآ  هراب  رد  هک 
َو ٍقالَخ  ْنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َُهل  ام  ُهارَتْشا  ِنََمل  اوُِملَع  ْدََقل  َو  ار  یلاعت  يادخ  لوق  ینیبیمن  ایآ  تسین ، مولعم  هب  هّجوت  الـصا  هکلب  مولعم  هب  انتعا 

رد درخب  ارنآ  سک  ره  هک  دندوب  هتسناد  انامه  « ) 2  » َنوُمَْلعَی اُوناک  َْول  ْمُهَسُْفنَأ  ِِهب  اْوَرَش  ام  َْسِئَبل 
__________________________________________________

هیآ 7 مور  هروس  ( 1)
هیآ 102 (، 2  ) هرقب هروس  ( 2)

116 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تابثا اهنآ  يارب  ار  ملع  تسخن  هنوگچ  هک  دنتـسنادیم ) رگا  دنتخورف  نادب  ار  دوخ  هچنآ  تسا  تشز  هچ  و  تسین ، ياهرهب  ار  وا  ترخآ 

. دندرکن لمع  ملع  ياضتقم  هب  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  نآ  تسا و  هدومن  یفن  اهنآ  زا  سپس  هدرک و 
مه درادن  لمع  هب  قّلعت  هک  يزیچ  رد  لمع و  رد  دادتشا  نراقم  و  دوشیم ، لمع  هب  طوبرم  هک  ییاج  رد  دشاب  لمع  نراقم  ملع  رگا  اّما  و 

. دوشیمن یفن  ملع  نآ  دشاب 
جوا هب  عانتما  ابا و  ضیضح  زا  اضعا  اوق و  و  دشاب ، اضعا  سپس  اوق و  تاکردم و  عبات  یلقع  دصاقم  رد  دنک و  مادختسا  ار  لایخ  رگا  هچ 

یضتقم ملع  هک  اریز  تسا ، هدیسر  ملع  نآ  هب  دسرب  روضح  ماقم  هب  مولعم ، تروص  لوصح  ماقم  زا  و  دنک ، یّقرت  لقع  میلـست و  دایقنا و 
و دوش ، قّقحم  مولعم  ببس  هب  ملاع  هکنیا  ات  دنکیمن  فّقوت  دنکیم و  ادیپ  دادتشا  دشاب  شدوخ  ياضتقم  نراقم  هک  یتقو  و  تسا ، لمع 

. ددرگ دّحتم  مولعم  ملاع و  ملع و 
نتفاکـش زا  تایآ  لیـصفت  یلاعت  يادخ  اذل  و  دنیبیم ، رودقم  زیچ  ره  رد  ار  وا  تمکح  ملع و  ادخ و  تردـق  ملاع  نیا  هک  تساجنیا  رد 

: یلاعت يادخ  لوق  رد  هرقب  هروس  رد  نآ  بتارم  ملع و  قّقحت  و  تسا . هداد  رارق  ملاع  نیا  تیاده  ببس  ار  موجن  ات  هناد 
. تشذگ َنوُمَْلعَی  اُوناک  َْول  ْمُهَسُْفنَأ  ِِهب  اْوَرَش  ام  َْسِئَبل 

سفن ای  مالسا ، ّبح  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  سفن  ای  مسج  ّبح  هب  مالّسلا  هیلع  مدآ  سفن  ینعی  ٍةَدِحاو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَأَْشنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو 
. یناسنا تایح  ّبح  هب  یناویح و  تایح  عونلا  ّبر  ای  یّلک  سفن  ای  نامیا ، ّبح  هب  مالّسلا  هیلع  ّیلو 

117 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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. دیرفایب محر ) ناهج و   ) هاگتعیدو هاگمارآ و  رد  ٌعَدْوَتْسُم  َو  ٌّرَقَتْسُمَف 
. تسا هباشتم  لمجم و  بارعا ، ینعم و  ظفل و  تهج  زا  هملک  نیا 

رد ینعی  تسا  هیف  ّرقتسم  ینعم  هب  ّرقتسا »  » زا ای  نکاس ، تباث و  ینعم  هب  تسا ، هدش  هدناوخ  هّرقتسا »  » زا لوعفم  مسا  فاق  حتف  اب  ّرقتـسم » »
زین فاق  رسک  اب  ّرقتسم »  » ظفل و  عدوتسم »  » ظفل رد  بلطم  تسا  نینچمه  و  تسا ، یمیم  ردصم  ای  و  ناکم ، مسا  ای  تسا  هتفرگ  رارق  اجنآ 

. دشاب ّرق »  » ینعم هب  ّرقتسا »  » زا لعاف  مسا  هک  تسا  هدش  هدناوخ 
ای داد ، رارق  تباث  ریغ  ّتیعقوم  رد  ار  یضعب  تباث و  ّتیعقوم  رد  ار  امش  زا  یـضعب  درک ، داجیا  ار  امـش  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  و 

تسا رارق  ّلحم  امش  يارب  ای  تسا ، يرارقیب  ای  رارق و  امش  يارب  هکنیا  ای  دیدش ، عقاو  رارق  مدع  ّلحم  رد  یضعب  و  رارق ، ّلحم  رد  یـضعب 
هکنیا ای  تسین  رارق  ّلحم  تسا و  رارق  ّلحم  امـش  رد  ای  تسین ، رارقتـسا  تسا و  رارقتـسا  امـش  رد  ای  تسا . رارق  مدـع  ّلـحم  امـش  يارب  و 

. دشابیم تباث  ریغ  تباث و  ینعم  هب  هک  ّراق  ریغ  ّراق و  ینعی  دشاب  لعاف  مسا  تروص  هب  ینعم 
مدـع ّلحم  هجو  کی  زا  تسا و  رارق  ّلحم  هجو  کی  زا  اهندـب  سوفن و  اههفطن و  يارب  اهخزرب  اـیند و  اهندـب و  اـهمحر و  اهبلـص و  و 

یناویح و تایح  رارق  ّلحم  تهج  کی  زا  اهلد  اههنیـس و  اهسفن و  اهندـب و  و  دوشیم ، رارق  ّلحم  قلطم  روط  هب  تماـیق  زا  دـعب  و  رارق ،
. تسا رارق  مدع  ّلحم  رگید  تهج  زا  و  تسا ، مولع  نامیا و  مالسا و  یناسنا و 
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رد رارقتـسا  سفن و  کی  زا  داجیا  هب  لالدتـسا  نوچ  میدینارتسگ  ناگدننک  مهف  يارب  ار  تایآ  نیا  اقّقحم  َنوُهَقْفَی  ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  اَْنلَّصَف  ْدَق 

. تسا ملع  زا  رتالاب  هک  تسا  ناسنا  یکریز  تناطف و  یعون  دربراک  هب  جاتحم  تسا ، یلاعت  يادخ  تمکح  ریبدت و  مزلتسم  هک  محر 
. دروایب تسا ، مهف  ینعم  هب  هک  َنوُهَقْفَی  هملک  ملع »  » هملک ندروآ  رب  هوالع  اذل 

99 تایآ 105 - ریسفت  همجرت و 

118 ص :  ات 105 ..... ] تایآ 99  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ٌۀَِیناد ٌناْوِنق  اهِْعلَط  ْنِم  ِلْخَّنلا  َنِم  َو  ًابِکارَتُم  ابَح  ُْهنِم  ُجِرُْخن  ًارِضَخ  ُْهنِم  انْجَرْخَأَف  ٍءْیَـش  ِّلُک  َتابَن  ِِهب  انْجَرْخَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو 
َو ( 99  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ٍتاـیَآل  ْمُِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِهِْعنَی  َو  َرَْمثَأ  اذِإ  ِهِرَمَث  یلِإ  اوُرُْظنا  ٍِهباـشَتُم  َْریَغ  َو  ًاِهبَتْـشُم  َناَّمُّرلا  َو  َنُوْتیَّزلا  َو  ٍباـنْعَأ  ْنِم  ٍتاَّنَج  َو 

یَّنَأ ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُعیِدـَب  ( 100  ) َنوُفِـصَی اَّمَع  یلاعَت  َو  ُهَناْحبُـس  ٍْملِع  ِْریَِغب  ٍتاـَنب  َو  َنِیَنب  َُهل  اُوقَرَخ  َو  ْمُهَقَلَخ  َو  َّنِْجلا  َءاکَرُـش  ِهَِّلل  اُولَعَج 
ُهوُُدبْعاَف ٍءْیَش  ِّلُک  ُِقلاخ  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ْمُکُّبَر ال  ُهَّللا  ُمُِکلذ  ( 101  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َوُه  َو  ٍءْیَش  َّلُک  َقَلَخ  َو  ٌۀَبِحاص  َُهل  ْنُکَت  َْمل  َو  ٌَدلَو  َُهل  ُنوُکَی 

(103  ) ُرِیبَْخلا ُفیِطَّللا  َوُه  َو  َراْصبَْألا  ُكِرُْدی  َوُه  َو  ُراْصبَْألا  ُهُکِرُْدت  ال  ( 102  ) ٌلیِکَو ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو 
اُولوُقَِیل ِتایْآلا َو  ُفِّرَُـصن  َِکلذَـک  َو  ( 104  ) ٍظیِفَِحب ْمُْکیَلَع  اـَنَأ  اـم  َو  اـْهیَلَعَف  َیِمَع  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنلَف  َرَْـصبَأ  ْنَمَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ُِرئاـَصب  ْمُکَءاـج  ْدَـق 

(105  ) َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  ُهَنِّیَُبِنل  َو  َتْسَرَد 
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119 ص :  همجرت ..... :

مه يور  رب  ياههناد  میرآ  نوریب  نیمز  زا  ار  اههزبس  مینایورب و  نادب  ار  تابن  ره  ات  دراب  ورف  ار  ناراب  نامـسآ  زا  هک  ییادخ  تسوا  مه  و 
یخرب هیبش و  یخرب  هک  رانا  نوتیز و  روگنا و  ياـهغاب  میزیگنارب و  مه  هب  هتـسویپ  ياـههشوخ  اـمرخ  لـخن  زا  میرآ و  دـیدپ  هدـش  هدـیچ 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1358 

http://www.ghaemiyeh.com


نامیا لها  يارب  ادخ  تردق  تایآ  نآ  رد  هک  دیرگنب  درخ  مشچ  هب  دسرب  دیآ و  دیدپ  هویم  هک  یئاهغاب  رد  امش  مینک  قلخ  تسا  هباشمان 
. تسادیوه

. دنتسه ادخ  هدیرفآ  اهنآ  هک  یتروص  رد  دندرمش  ادخ  کیرش  ار  نانمیرها  یهورگ ،
، تسا هّزنم  رترب و  دننک  فصو  وا  رب  هک  اهتبسن  همه  نیا  زا  ادخ  هک  یتروص  رد  دنتشادنپ  نارتخد  نارسپ و  ادخ  يارب  یهورگ  و 

هدـیرفآ ار  زیچ  همه  وا  تسین و  یتـفج  ار  وا  هک  یتروص  رد  دوب  دـناوت  يدـنزرف  ار  يو  هنوگچ  نیمز . اهنامـسآ و  هدـنروآ  دـیدپ  تسوا 
. تساناد ملاع و  یئزج  یّلک و  روما  همه  هب  تسا و 

تادوجوم همه  نابهگن  وا  هک  دـیتسرپب  ار  وا  سپ  تسوا  زیچ  ره  هدـننیرفآ  وا و  زج  تسین  یئادـخ  هک  امـش  راـگدرورپ  فصو  تسا  نیا 
. تسا

. تسا هاگآ  زیچ  همه  هب  یئرمان و  وا  دنکیم و  هدهاشم  ار  ناگدننیب  وا  هکنآ  لاح  دنکیمن و  كرد  یمشچ  چیه  ار  وا 
دش دنمتداعس  دوخ ، تفای  تریصب  سک  ره  سپ  تسا  هدمآ  ادخ  بناج  زا  هّتبلا  تسامش  تریصب  ببس  هک  ینامسآ  بتک  یهلا و  تایآ 

. متسین ادخ  باذع  زا  امش  نابهگن  نم  داتفا و  نایز  هب  دوخ ، دنامب  روک  هکنآ 
120 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

120 ص :  ریسفت ..... 

زا تافتلا  مینایورب ، ات  داتـسرف  ورف  ار  بآ  تیالو  تّوبن و  حاورا و  نامـسآ  و  عبط ، نامـسآ  زا  اـنْجَرْخَأَف  ًءاـم  ِءاـمَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو 
فالخ هب  تسین و  يزاین  رایمه  رگید  و  تسا ، یفاک  نامـسآ  زا  بآ  لوزن  یعیبط  بابـسا  هک  دـشاب  نیا  هب  راعـشا  ات  تسا  مّلکت  هب  بیغ 

. دراد زاین  اناوت  میکح و  يّربدم  یهارمه  هب  یعیبط  بابسا  زا  ریغ  هک  کشخ  دماج  هناد  زا  هزات  زبس  هایگ  ندروآ  نوریب 
عاونا زا  عون  ره  بسانم  هک  تسا  یهایگ  تابن و  دوصقم  ای  دـیآ . دـیدپ  ناویح  هاـیگ و  زا  هدـنیور  عون  ره  نآ  اـب  اـت  ٍءْیَـش  ِّلُـک  َتاـبَن  ِِهب 

. دشاب اهتجاح  عاونا  زا  تجاح  ره  عفر  بجوم  ناویح و 
. میتخاس جراخ  هخاش  رب و  تابن  زا  ینعی  ُْهنِم  انْجَرْخَأَف 

فطع لیبق  زا  نیاربانب  و  میتخاس ، جراخ  زبس  هایگ  عرز و  بآ ، دوجو  ببس  هب  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  رضخا »  » لثم تسا  فصو  ًارِضَخ 
. دوشیم لامجا  رب  لیصفت 

. میروآیم نوریب  نآ  زا  بآ  دوجو  تهج  زا  ای  يزبس  زا  ای  تابن  زا  ینعی  ُْهنِم  ُجِرُْخن 
ای تسا ، لدـب  اهِْعلَط  ْنِم  رخؤم ) يادـتبم  ناونق  . ) تسا مّدـقم  ربخ  لخّنلا » نم   » امرخ تخرد  زا  ار و  مکارتم  هناد  ِلْخَّنلا  َنِم  َو  ًابِکارَتُم  ابَح 

رب  تسا  فطع  ای  دشاب ، مسا  نیشناج  هّیضیعبت  نم »  » هکنیا هب  تسا  ٍءْیَش » ِّلُک  َتابَن   » رب فطع  لّخنلا » نم   » هکنیا
121 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. فنأتسم ای  تسا  لاح  هلمج  و  تسا ، مّدقم  ربخ  اهعلط » نم   » و هنم » »
(. ونص  ) عمج ٌناْونِص  دننام  تسا  ونق )  ) عمج ٌناْوِنق  دشاب  کیدزن  نآ  هب  یسرتسد  هک  امرخ  ياههشوخ  ٌۀَِیناد  ٌناْوِنق 

. نآ زا  میزاسیم  جراخ  ای  نآ ، زا  ای  نآ ، ببس  هب  ام  میدرک  جراخ  َو 
. دنراد تهابش  مه  هب  گنر ، معط و  لکش و  رد  یخرب  هک  رانا  نوتیز و  روگنا  زا  ییاهغاب  ًاِهبَتْشُم  َناَّمُّرلا  َو  َنُوْتیَّزلا  َو  ٍبانْعَأ  ْنِم  ٍتاَّنَج 

. کی ره  هویم  هب  دیرگنب  دنتسه ، هباشمان  یخرب  ِهِرَمَث و  یلِإ  اوُرُْظنا  ٍِهباشَتُم  َْریَغ 
لاح دـننام  امـش  لاح  هکنیا  و  تسه ، اناوت  میکح و  ّربدـم  نآ  يارب  هک  دـینادب  ات  دـینکفا  رظن  هویم  نآ  ندیـسر  هب  ینعی  هعنی ) رمثا و  اذا  )

. تسا هویم  نامه 
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رد ییاهنت  هب  نامیا  نوچ  ّصاـخ ، اـی  ّماـع  ناـمیا  هب  دـنّرثؤم  هک  ناـنآ  يارب  تسا  ییاـههناشن  اـهنآ  رد  َنُونِمُْؤی  ٍمْوَِقل  ٍتاـیَآل  ْمُِکلذ  ِیف  َّنِإ 
. دشابن مه  هقف  ملع و  هچ  رگا  تسا  یفاک  دش  رکذ  هک  هچنآ  هب  لالدتسا 

تهج نادـب  نیا  و  تسا ، ءاکرـش »  » زا لاح  هّلل »  » و تسا ، لّوا  لوعفم  اـی  تسا ، ءاکرـش »  » زا لدـب  ّنجلا »  » ظـفل َّنِْجلا  َءاکَرُـش  ِهَِّلل  اُولَعَج  َو 
هّنجا و  راد  زا  هیانک  ناشدوصقم  دناهدش و  تملظ  هب  لئاق  یضعب  و  دنهدیم ، رارق  نایادخ  زا  ار  سیلبا  یضعب  هک  تسا 

122 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دنتسه نامگ  نیا  هب  نانآ  تسا ، نیطایـش  هّنجا و  زا  ترابع  هک  دننکیم  تدابع  ار  هثیبخ  حاورا  نیکرـشم  نآ  زا  یـضعب  و  تسا ، نیطایش 

هک دـننک  حیرـصت  هکنیا  زا  ّمعا  دنـشابیم  هطـساو  نیکرـشم )  ) ناـشدوخ قـلخ و  نیب  ادـخ و  نیب  هـک  دنتـسه  ییاـهحور  حاورا ، نآ  هـک 
شتـسرپ رد  هک  ار  اهنیا  هریغ  هراتـس و  تخرد و  تب و  دننکیم  تدابع  هکلب  دننکن ، حیرـصت  ای  دنتـسه ، هّنجا  نیطایـش و  نانآ  ياهدوبعم 

: هدومرف یلاعت  يادخ  هچنانچ  دننکن  تدابع  ار  یسک  ّنج  زج  لطاب  ياهدوبعم 
َّنِْجلا َنوُدـُبْعَی  اُوناک  َْلب  ْمِِهنوُد  ْنِم  انُِّیلَو  َْتنَأ  َکَناْحبُـس  اُولاق  َنوُدـُبْعَی  اُوناـک  ْمُکاَّیِإ  ِءـالُؤه  َأ  ِۀَِـکئالَْمِلل  ُلوُقَی  َُّمث  ًاـعیِمَج  ْمُهُرُـشْحَی  َمْوَی  َو 
دنیوگ اهنآ  دندیتسرپیم . ار  امش  هک  دندوب  اهنیا  ایآ  دیوگ : ناگتشرف  هب  سپـس  میروآ  درگ  ار  همه  هک  يزور  « ) 1  » َنُونِمْؤُم ْمِِهب  ْمُهُرَثْکَأ 

(. دنتشاد نامیا  نآ  هب  اهنآ  رتشیب  دندیتسرپیم و  ار  نایّنج  نانآ  هکلب  نانآ ، هن  یتسه  ام  رایتخا  بحاص  وت  نوچ  یهّزنم . وت 
رد دـننکیم و  تعاطا  اهنآ  سپ  دـهدیم ، تنیز  اـهنآ  يارب  ار  لـطاب  ياـهدوبعم  تسا  سیلبا  ناوریپ  زا  هک  ّنج  هک  تسا  نیا  بلطم  ّرس 

. دننک كرد  ناشدوخ  هکنیا  نودب  دننکیم  تدابع  ار  ّنج  هجیتن 
حیـصف هدرتسگ و  تروص  هب  قلخ )  ) یـضام نوچ  تسین  دـق »  » ظفل هب  جایتحا  الـصا  هکنیا  ای  دـق »  » ریدـقت هب  تسا  هیلاح  هلمج  ْمُهَقَلَخ  َو 

«، دق  » نودب
__________________________________________________

تایآ 40 و 41 أبس : هروس  ( 1)
123 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ریمـض عاجرا  تسا  لمتحم  و  دشاب ، دوبعم  قلاخ  دننام  دناوتیمن  قولخم  و  تسا ، هدرک  قلخ  ار  ّنج  دنوادخ  ینعی  تسا ، هدش  عقاو  لاح 
. دنامیمن قلاخ  هب  زگره  تسا ، قلخ  دوخ  هک  ّنج )  ) یسک ینعی  دشاب ، دناهداد  رارق  دوبعم  ار  ّنج  هک  یناسک  هب  ینعی  نیلعاج )  ) هب

ام دـنتفگ  سپ  دـناهداد . رارق  رتخد  رـسپ و  نادـنزرف  ناهرب  تقیقح و  نودـب  ناـشدوخ  شیپ  زا  ادـخ  يارب  ینعی  ٍتاـَنب  َو  َنِیَنب  َُهل  اُوقَرَخ  َو 
رارق بسن  اهّنج  ادخ و  نیب  و  دنتـسه ، ادـخ  نارتخد  اههکئالم  و  تسادـخ ، دـنزرف  ریزع  تسادـخ و  دـنزرف  حیـسم  مییادـخ و  نادـنزرف 

. دناهداد
. دنشاب هتشاد  یملع  نآ  هب  هکنیا  نودب  ینعی  ٍْملِع  ِْریَِغب 

، دشاب قوبسم  تّدم  هّدام و  هب  هکنیا  نودب  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  هدننیرفآ  ینعی  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُعیَِدب  َنوُفِـصَی  اَّمَع  یلاعَت  َو  ُهَناْحبُس 
ینعم هب  عیدب »  » و هعدتبا »  » دننام درک و  داجیا  ار  نآ  ینعی  هعدب » . » تسا هدوب  نآ  يارب  لثم  هنومن و  هن  تسا و  هدش  هدـیرفآ  یلـصا  زا  هن 

. دنتسه ادخ  قولخم  همه  حابشا  ياهنیمز  حاورا و  ياهنامسآ  سپ  يّدعتم ، مه  تسا و  مزال  مه  تسا ، ثداح 
. دشاب دنزرف  وا  يارب  هک  دوشیم  هنوگچ  َُهل  ُنوُکَی  یَّنَأ 

. دشاب وا  کیرش  دشابن و  ادخ  قولخم  هک  تسین  يدوجوم  تسین و  وا  يارب  يریظن  ینعی  ٌۀَبِحاص  َُهل  ْنُکَت  َْمل  َو  ٌَدلَو 
و  وا ، تسود  هارمه و  يزیچ  هن  سپ  ٍءْیَش  َّلُک  َقَلَخ  َو 

124 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنتسه وا  قولخم  همه  هکلب  تسا ، هدوب  وا  دنزرف  هن 
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. درادن ءایشا  یضعب  لاح  مالعتسا  رد  لیک  دنزرف و و  هب  یجایتحا  سپ  ٌمِیلَع  ٍءْیَش  ِّلُِکب  َوُه  َو 
هک یسک  هب  هک  دیعب  هراشا  مسا  ندروآ  و  اجنیا . ات  ِّبَْحلا ....  ُِقلاف  َهَّللا  َّنِإ  ادخ : لوق  زا  تسا  هدش  رکذ  فاصوا  ياراد  هکنآ  ینعی  ُمُِکلذ 

ّتّینا ّتلع  هب  هراـشا  يارب  زین  تسا و  نهذ  رد  فاـصوا  نآ  روـضح  يارب  میلعت و  يارب  دـنکیم ، هراـشا  تسا  فاـصوا  نآ  هب  فوـصوم 
. تساهنهذ رد  ندش  نیزگیاج  يارب  رارکت  و  تسا ، نا )  ) ناهرب قیرط  هب  یلاعت  يادخ 

يدوجو تقیقح  کی  تسا  فوصوم  فاصوا  نیا  هب  هک  نآ  و  دنزیم ، رود  امـش  ياهنابز  رب  دوشیم و  هدـیمان  هّللا »  » هک هچنآ  ینعی  ُهَّللا 
. هتفای قّقحت  تباث و  تسا  یتقیقح  دوشیم  هدیمان  هّللا »  » هک هچنآ  سپ  تسا ،

. دشابیم ناسنا  عون  هب  صوصخم  و  تسادخ ، ّتیبوبر  ّتیمّویق و  هب  هراشا  ْمُکُّبَر 
. ندوب ادخ  رد  تسادخ  يارب  کیرش  یفن  َهلِإ  ْمُکُّبَر ال  ُهَّللا 

دوجو ببـس  هب  یلاعت و  يادخ  قولخم  دوشیم  هدـیمان  ءیـش  هک  يزیچ  ره  اریز  تسا ، یلاعت  يادـخ  زا  یمّود  یفن  ٍءْیَـش  ِّلُک  ُِقلاخ  َوُه 
. درک رّوصت  ناوتیمن  ار  يرگید  دوجو  سپ  تسا  یکی  دوجو  نوچ  و  تسا ، هتفای  ّتیدوجوم  هک  تسادخ 

دش و  تباث  ّتیبوبر  تّینا و  هکنآ  زا  سپ  ینعی  ُهوُُدبْعاَف 
125 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دینک تدابع  ار  وا  سپ  دشاب ، وا  يارب  تدابع  هک  تسا  هتسیاش  سپ  تسین  وا  يارب  ییاتمه )  ) یمّود هکنیا 
هب نوچ  درادن ، نآ  ریغ  دنزرف و  لیبق  زا  هطساو  لیک و  هب و  جایتحا  ءایشا  ریبدت  رد  تسا و  زیچ  ره  نابهگن  وا  ٌلیِکَو  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو 

. دراد هطاحا  همه 
: دومرف باوج  ماقم  رد  دنوادخ  سپ  دوشیم ؟ كرد  ایآ  دراد  دنوادخ  هک  ياهطاحا  اب  هک  دنکیم  روطخ  نهذ  هب  لاؤس  نیا  اجنیا  رد 
طاحم تسا و  طیحم  یلاعت  يادخ  نوچ  اهلد ، ياهمشچ  هن  اهندب و  ياهمـشچ  هن  دننکیمن  كرد  ار  وا  اهمـشچ  ینعی  ُراْصبَْألا  ُهُکِرْدـُت  ال 

. دنیامن كرد  ار  وا  نامیا  تقیقح  اب  دنناوتیم  اهلد  نکل  و  دنک ، كرد  ار  طیحم  دناوتیمن 

. تسا طاحم  كاردا  طیحم ، نأش  اریز  دنکیم  كرد  ار  اهمشچ  ادخ  َراْصبَْألا  ُكِرُْدی  َوُه  َو 
. دنرصاق نآ  كرد  زا  ناشروصق ، تهج  زا  اههدید  هک  تسا  فیطل  ردقنآ  دنوادخ  ُفیِطَّللا  َوُه  َو 

. دنمانیم فارطا » هباشت   » عیدب ملع  رد  ار  نخس  نیا  دننام  و  تسا ، ندید  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  ءایشا  هب  هاگآ  ُرِیبَْخلا 
؟ تسا نکمم  وا  كاردا  ایآ  دننکن  كرد  ار  وا  اههدید  هک  یتقو  تسا : هدش  هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  ْمُکَءاج  ْدَق 

: دومرف
دننام تسا  تریصب  عمج  رئاصب  دمآ ، ُِرئاَصب  امش  يارب 

126 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رب و  دوشیم ، كرد  تالوقعم  نآ  هلیسو  هب  هک  ياهّوق  رب  تسا و  ندب  يارب  مشچ  دننام  بلق  يارب  تریصب  و  تسا ، رـصب  عمج  هک  راصبا 

ینعم نیمه  اجنیا  رد  رئاصب »  » زا دوصقم  ددرگیم و  قالطا  دـنوشیم  كاردا  نآ  بجوم  هک  ییاهتّجح  لیلد و  رب  تـالوقعم و  كاردا 
اهتربع و تادراو و  اهالب و  زا  ّمعا  تساهنآ و  عیارش  بتک و  قالخا و  هریس و  تامارک و  تازجعم و  ایلوا و  ءایبنا و  زا  ّمعا  نآ  و  تسا ،

. دوب قافآ  رد  رئاصب  ینعم  نیا  تسا . ناگدنب  مومع  يارب  ای  ّصاخ  دارفا  يارب  هک  تسا  یتایآ 
نآ هک  قداص ، ياهباوخ  اصوصخ  اهباوخ  تاماهلا و  تاروطخ و  سوفن و  اههدنراد و  زاب  لوقع و  زا  تسا  ترابع  نآ  و  سفنا ، رد  اّما  و 

، ترخآ رد  عـبط  ملاـع  يازجا  زا  یئزج  ره  دوـجو  لـیلد  نیرتـهب  و  تـسا ، نآ  ياـقب  ترخآ و  دوـجو  رب  ریغـص  ملاـع  رد  لـیلد  نیرتـهب 
. دنامیم یقاب  اهندب  يانف  زا  دعب  اهسفن  هکنیا  رب  تسا  تریـصب  بحاص  ره  يارب  یفاو  لیلد  نیا  و  دشابیم ، شیاههدـنیآ  اههتـشذگ و 

. دوشیم بوسحم  رئاصب »  » اهنیا همه  سپ 
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. دنیبب ترخآ  روما  زا  ادخ و  تافص  امـسا و  زا  ار  اهتریـصب  نآ  سک  ره  سپ  تسا  امـش  راگدرورپ  فرط  زا  هک  َرَْـصبَأ  ْنَمَف  ْمُکِّبَر  ْنِم 
. دشابیم شدوخ  يوس  هب  ِهِسْفَِنلَف 

. دوب دهاوخ  شدوخ  ررض  هب  سپ  اْهیَلَعَف  دنیبن  دنامب و  روک  سک  ره  َیِمَع و  ْنَم  َو 
بناج  زا  ای  لوق ، ریدقت  هب  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  لوق  تیاکح  هلمج  نیا  متسین . امش  ظفاحم  نم  ٍظیِفَِحب و  ْمُْکیَلَع  اَنَأ  ام  َو 

127 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تسا دنوادخ  تیانع  رب  قاقحتسا  دادعتسا و  ندوب  شیپ  هب  لوکوم  ناگدنب  رب  ادخ  ریبدت  ظفح و  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  نکل  تسادخ و 

. دننکن جاجتحا  وا  رب  ناگدنب  هکنیا  ات 
فیطل دیعو و  هدعو و  تراشب و  عاونا  هب   ) نآرق تایآ  رد  ام  نینچمه  َنوُمَْلعَی و  ٍمْوَِقل  ُهَنِّیَُبِنل  َو  َتْسَرَد  اُولوُقَِیل  َو  ِتایْآلا  ُفِّرَُصن  َِکلذَک  َو 

يارب ار  تایآ  ام  ياهتخومآ و  سرد  هب  وت  ار  اهنیا  دنیوگ : هدرواین  نامیا  نادان  نارفاک  زاب  دوش  تیاده  هلیـسو  ات  مینک  فّرـصت  یناعم ) و 
. مینکیم نایب  دنشناد  لها  هک  نانآ 

نآ هب  یـسرتسد  هک  میدروآ  یظافلا  بلاق  رد  ینعم  بسح  رب  ار  اهنآ  هک  اـهتّجح  تاـیآ و  رد  فّرـصت  تسا  نینچمه  ینعی  َِکلذَـک  َو 
. دشاب ناسآ 

. مینکیم فّرصت  مه  رس  تشپ  ینعی  ُفِّرَُصن 
. دندرگ ریصب  انیب و  یهورگ  و  دنوش ، روک  یهورگ  ات  ظافلا  رد  سوفن و  رد  ملاع و  رد  یسفنا  یقافآ و  تایآ  ِتایْآلا 

. دنیوگب ماوع  هورگ  ات  اُولوُقَِیل  َو 
. تسا تبقاع  نایب  يارب  مال » »

و یتخومآ ، يدومن و  هرکاذـم  يدـناوخ و  ینعی  تسا ، هدـش  هدـناوخ  باـطخ  ءاـت »  » اـب مولعم  تروص  هب  تسراد »  » و تسرد » « » تسرد »
نون اب  نسرد »  » و ثینأت ، ءات  اب  لوهجم و  تروص  هب  تسرد »  » و ثینأت ، ءات  اب  تسراد »  » و نآ ، ّمض  ءار و  حـتف  اب  ثینأـت  ءاـت  اـب  تسرد » »

. تسا ساردنالا »  » ینعمب سورّدلا »  » زا اهنیا  همه  و  تسا ، هدش  هدناوخ  لعاف  مسا  عمج  تروص  هب  تاسراد »  » و ّثنؤم ، عمج 
128 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نیا هب  تسا ، هدـش  هدـناوخ  بیاـغ  مولعم  تروص  هب  سرد »  » و دـشاب ، تئرق »  » ینعم هب  لوـهجم  تروـص  هب  تسرد »  » هک تسا  نکمم  و 
. دشابیم يّدعتم  مه  مزال و  مه  ینعم ، ود  زا  کی  ره  هب  سرد »  » و تسا . هتفرگ  دای  ار  تایآ  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هک  ینعم 

. میزاسیم نشور  دنراد  مهف  شناد و  هک  یناسک  يارب  ار  تایآ  نآ  هلیسو  نیدب  َنوُمَْلعَی و  ٍمْوَِقل  ُهَنِّیَُبِنل  َو 
106 تایآ 112 - ریسفت  همجرت و 

128 ص :  ات 112 ..... ] تایآ 106  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ام َو  ًاظیِفَح  ْمِْهیَلَع  َكاْنلَعَج  ام  اوُکَرْـشَأ َو  ام  ُهَّللا  َءاـش  َْول  َو  ( 106  ) َنیِکِرْـشُْملا ِنَع  ْضِرْعَأ  َو  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  َکِّبَر ال  ْنِم  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  اـم  ِْعبَّتا 
ْمِهِّبَر یلِإ  َُّمث  ْمُهَلَمَع  ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل  اَّنَّیَز  َِکلذَک  ٍْملِع  ِْریَِغب  ًاوْدَـع  َهَّللا  اوُّبُـسَیَف  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  اوُّبُـسَت  َو ال  ( 107  ) ٍلیِکَِوب ْمِْهیَلَع  َْتنَأ 

ْمُکُرِعُْشی ام  َو  ِهَّللا  َْدنِع  ُتایْآلا  اَمَّنِإ  ُْلق  اِهب  َُّننِمُْؤَیل  ٌۀَیآ  ْمُْهتَءاج  ِْنَئل  ْمِِهناْمیَأ  َدْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْسقَأ  َو  ( 108  ) َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ْمُُهئِّبَُنیَف  ْمُهُعِجْرَم 
(110  ) َنوُهَمْعَی ْمِِهنایْغُط  ِیف  ْمُهُرَذَن  َو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ِِهب  اُونِمُْؤی  َْمل  امَک  ْمُهَراْصبَأ  َو  ْمُهَتَِدْئفَأ  ُبِّلَُقن  َو  ( 109  ) َنُونِمُْؤی ْتَءاج ال  اذِإ  اهَّنَأ 

َنُولَهْجَی ْمُهَرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ُهَّللا  َءاشَی  ْنَأ  َّالِإ  اُونِمُْؤِیل  اُوناک  ام  ًالُُبق  ٍءْیَـش  َّلُک  ْمِْهیَلَع  انْرَـشَح  َو  یتْوَْملا  ُمُهَمَّلَک  َو  َۀَِـکئالَْملا  ُمِْهَیلِإ  اْنلََّزن  انَّنَأ  َْول  َو 
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ُهُولَعَف ام  َکُّبَر  َءاش  َْول  َو  ًاروُرُغ  ِلْوَْقلا  َفُرْخُز  ٍضَْعب  یلِإ  ْمُهُـضَْعب  یِحُوی  ِّنِْجلا  َو  ِْسنِْإلا  َنیِطایَـش  اوُدَـع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  اْنلَعَج  َِکلذَـک  َو  ( 111)
(112  ) َنوُرَتْفَی ام  َو  ْمُهْرَذَف 

129 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

129 ص :  همجرت ..... :

يور ناکرـشم  زا  تسین و  هناگی  يادخ  زج  ییادـخ  هک  نک  يوریپ  دوشیم  یحو  وت  هب  ادـخ  زا  هچ  ره  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا 
. نادرگب

، دوب یهاوخن  اهنآ  لیک  وت و  میدرکن و  ناشیا  نابهگن  ار  وت  ام  تشادیم و  زاب  كرش  زا  ار  اهنآ  تساوخیم  ادخ  رگا  و 
دنهد و مانشد  ار  ادخ  ینادان  ینمشد و  يور  زا  مه  اهنآ  ادابم  ات  دیهدم  مانشد  دنناوخیم  ار  ادخ  ریغ  هک  ار  یناسک  نادوبعم  نانمؤم  امش 

هاگآ ناـشرادرک  هب  ار  ناـنآ  ادـخ  و  تسادـخ . يوس  هب  اـهنآ  تشگزاـب  سپ  میاهداد . تنیز  ناـشرظن  رد  ار  یموق  ره  لـمع  اـم  نینچمه 
. دنادرگیم

رایتخا رد  و   ) تسادخ فرط  زا  تایآ  ربمغیپ  يا  وگب  دنروآ  نامیا  دیایب  یتیآ  رگا  هّتبلا  هک  دندرک  دای  دـنگوس  نیرتتخـس  هب  ادـخ  هب  و 
نامیا نادب  زگره  دیآ  یتیآ  رگا  هک  دـندناعم  مدرم  نامه  اهنآ  دـیوشیم . نئمطم  نارفاک  نیا  هتفگ  هب  نانمؤم  امـش  هنوگچ  و  تسین ) نم 

. دنروآیمن
هب ات  میراذگیم  او  نایغط  یشکرس و  لاح  هب  ار  اهنآ  مینادرگب و  نامیا  زا  نونکا  دندرواین ، نامیا  راب  لّوا  نوچ  ار  نانآ  هدید  لد و  ام ، و 

. دننام ورف  یهارمگ  هطرو 
ادخ و تّیـشم  هب  رگم  دروآ  دنهاوخن  نامیا  زاب  مینازیگنارب  اهنآ  رب  ار  ناگدرم  میتسرف و  اهنآ  رب  ار  ناگتـشرف  رگا  دـنتباث  رفک  رد  نوچ  و 

. دننادیمن مدرم  رثکا  نکل 
یخرب اب  یخرب  اهنآ  هک  میداد  رارق  ّنج  سنا و  ياهناطیـش  زا  ینانمـشد  يربماـیپ  ره  ربارب  رد  اـم  ییـالتبم ) نمـشد  هب  وت  هک   ) نینچمه و 

. راذگاو ناشغورد  اب  ار  اهنآ  سپ  دوبن ، نینچ  تساوخیم  ادخ  رگا  دننک و  راهظا  هدنبیرف  رهاظ و  هتسارآ  نانخس  رگید 
130 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

130 ص :  ریسفت ..... 

. نیکرشم ياهاوه  زا  هن  نکب  یحو  زا  يوریپ  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  ام  ِْعبَّتا 
. لیلعت يارب  تسا  هضرتعم  هلمج  ای  تسا ، هدش  یحو  هک  تسا  يزیچ  نانآ  نایب  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ال 

و دنکرـشم ، اهنآ  نوچ  شابم  كانهودـنا  اهنآ  رب  و  شابن ، اهنآ  ياهاوه  وریپ  و  شاـب ، هتـشادن  یکاـب  اـهنآ  زا  َنیِکِرْـشُْملا و  ِنَع  ْضِرْعَأ  َو 
. تسا تیالو  هب  نیکرشم  هدمع ، دوصقم 

وت هکلب  يوش ، كانهودـنا  نانآ  رب  ات  یتسین  اهنآ  لیک  وت و  ٍلیِکَِوب  ْمِْهیَلَع  َْتنَأ  ام  َو  ًاظیِفَح  ْمِْهیَلَع  َكاْنلَعَج  ام  َو  اوُکَرْـشَأ  ام  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو 
. ياهدنهد میب  طقف 

و ددرگیم ، رب  نیکرـشم  هب  هک  تسا  ریمـض  نوعدـی »  » لـعاف و  تسا ، فوذـحم  لوصوم  دـیاع  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  اوُّبُـسَت  ـال  َو 
ار اهنآ  راّفک  هک  یناسک  لیبق  زا  دـنناوخیم  ارف  ار  نانآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  نیفرحنم  هک  ار  یناسک  دـیهدن  مانـشد  هک  تسا  نیا  دوصقم 
ای دراد ، نایرج  ملاع  ضارقنا  ات  نینمؤم  هراب  رد  یهن  نیا  و  دنتـسه . ادـخ  ریغ  زا  یـضعب  اـهنآ  هکیلاـح  رد  دـندرک  بصن  ماـما  دوخ  يارب 
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. تسا لوعفم  نیشناج  هّیضیعبت  نم »  » هکنیا ای  تسا ، فوذحم  نآ  لوعفم  و  تسا ، نوعدی »  » لعاف دیاع  ریمض  هکنیا 
وا رهاظم  رد  زج  ادخ  مانشد  و  تسادخ ، هب  مانشد  وا  هب  مانـشد  و  تسادخ ، رهظم  وا  اریز  دنهدب ، مانـشد  ار  یلع  مه  اهنآ  سپ  َهَّللا  اوُّبُـسَیَف 

. تسین رّوصتم 
131 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هک تسا  نیا  هب  یهاگآ  مدـع  لیلد  هب  ٍْملِع  ِْریَِغب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نداد  مانـشد  رد  ّقح  زا  زواجت  ای  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ملظ  ینعی  ًاوْدَـع 
هب هک  ار  یـسک  يدید  ایآ  دومرف : دش  لاؤس  هیآ  نیا  زا  وا  زا  هک  هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسادـخ ، رهظم  مالّـسلا  هیلع  یلع 

؟ دوشیم هنوگچ  هن ، دش : هتفگ  سپ  دهدب ؟ مانشد  ادخ 
هدش دراو  نومضم  نیمه  هب  يدایز  رابخا  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  زا  و  تسا ، هداد  مانشد  ار  ادخ  دهد  مانـشد  ار  ادخ  یلو  هک  سک  ره  دومرف :

. تسا
يارب ّیصو و  یبن و  ره  يارب  ادخ ، زج  يّوعدم  ره  كرـشم و  ره  هب  تبـسن  نآ  میمعت  و  دوب ، دوصقم  هصالخ  میدرک  رکذ  ام  هک  هچنآ  و 

. تسین یفخم  نمؤم  ره 
. دنناوخیم نارگید  هک  هچنآ  هب  ندشن  یضار  دیناوخیم و  امش  زا  کی  ره  هچنآ  هب  امش  ندوب  یضار  تسا  نینچنیا  َِکلذَک 

، لـطاب رب  اـی  دنـشاب  ّقح  رب  هچ  فـلتخم  ياـههقرف  زا  یهورگ  یتـّما و  ره  يارب  نـآلا  اـت  مالّـسلا  هیلع  مدآ  ناـمز  زا  ْمُهَلَمَع  ٍۀَّمُأ  ِّلُِـکل  اَّنَّیَز 
. میداد تنیز  ار  ناشلمع 

تادوجوم زا  و  تسا ، یلاعت  يادخ  اهنت  قلطم  تروص  هب  دوجو  رد  لعاف  هک  تشذگ  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  ٌّلُک  ُْلق  یلاعت  يادـخ  لوق  نمـض  رد 
زا یلاعت  يادخ  رهق  رهاظم  هکنیا  و  اههطـساو ، اب  ای  تسا  هطـساو  نودـب  ای  یلاعت  يادـخ  لعف  هکنیا  و  تسین ، يزیچ  لوبق  دادعتـسا و  زج 

132 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  زا  ناطیش  هکنیا  و  تسوا ، ياههطساو  هلمج 
کیدزن رشابم  ناطیش  هکنیا  باب  زا  تسا  تسرد  ناطیـش  هب  و  دب ، لامعا  رد  یلاعت  يادخ  هب  نییزت  نداد  تبـسن  سپ  تسوا ، رهق  رهاظم 

. تسا هدننک  فّرصت  هب  تبسن  ّدعتسم  ءیش  هطبار  هطبار ، نیا  و  تسا ، بیرق  ّتلع  و 
تسا و هقلطم  تیالو  زا  ترابع  فاضم  ّبر  هک  دـش  نایب  هتـشذگ  رد  تساهنآ ، ّبر  يوس  هب  اهنآ  تشگزاب  سپ  ْمُهُعِجْرَم  ْمِهِّبَر  یلِإ  َُّمث 

هکنیا هن  تسوا ، روهظ  یلاعت و  يادـخ  لعف  نآ  هک  تسا  تیـالو  هب  همه  تشگزاـب  هکنیا  و  تسا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  نآ  ّمتا  رهظم  هکنیا 
. یتشگزاب هن  تسه و  ياهدننک  عوجر  هن  اجنآ  رد  هک  دشاب  قلطم  بیغ  هب  تشگزاب 

. دهدیم ربخ  ّرش ، ریخ و  زا  دندرکیم  لمع  هک  هچنآ  زا  اهنآ  هب  دنوادخ  سپ  َنُولَمْعَی  اُوناک  اِمب  ْمُُهئِّبَُنیَف 
. دناهدرک داهنشیپ  اهنآ  هک  دیایب  یتیآ  ینعی  ٌۀَیآ  ْمُْهتَءاج  ِْنَئل  ْمِِهناْمیَأ  َدْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْسقَأ  َو 

دّمحم هب  دنروآیم  نامیا  هکنیا  اب  تسادـخ ، فرط  زا  تیآ  نآ  هکنیا  دوشیم و  هدروآ  هک  یتیآ  هب  دـنروآیم  نامیا  هّتبلا  هک  اِهب  َُّننِمُْؤَیل 
نز دننامه  سفن  هک  اریز  تسا ، سفن  ياههلیح  زا  یشان  هک  تساهنآ  لطاب  لوق  تیاکح  نیا  و  تیآ ، نآ  ببـس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

. دنکیم مهّتم  ار  يرگید  دوخ  ناهانگ  اب  و  تسا ، رسمه  مکح  لوبق  زا  رارف  دساف و  ياههناهب  لابند  امئاد  هک  تسا  یثیبخ 
اهنآ  نامیا  رد  عمط  هک  نینمؤم  هب  ای  نانآ  هب  دّمحم  يا  ُْلق 

133 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: وگب يروایب ، ارنانآ  ياهداهنشیپ  دنهاوخیم  وت  زا  دنراد و 

. تسین نم  رایتخا  هب  تسادخ و  دزن  اهتیآ  ِهَّللا  َْدنِع  ُتایْآلا  اَمَّنِإ 
اهنآ ناـمیا ، رد  عـمط  صرح و  باـب  زا  هک  تـسا  ینینمؤـم  يارب  باـطخ  و  يراـکنا ، ماهفتـسا  يارب  تـسا  هّیماهفتـسا  اـم  ْمُکُرِعُْـشی  اـم  َو 

هکنیا ای  باطخ ، هب  تبیغ  زا  تافتلا  قیرطب  دـناهدرک  دای  دـنگوس  هک  تسا  نیرفاک  هب  باطخ  ای  يروایب . ار  اهنآ  تاداهنـشیپ  دـنهاوخیم 
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« هّللا دنع   » لومعم تسا و  لاح  ای  تسا ، تایالا » اّمنا   » رب فطع  نآ  و  ددرگیم ، رب  ادخ  هب  هک  تسا  يریمض  مکرعشی »  » لعاف هیفان و  ام » »
دش هدناوخ  ّنا »  » هزمه حتف  اب  ْتَءاج » اذِإ  اهَّنَأ   » تسادخ لوق  زا  و  اومسقا »  » رب فطع  ای  تسا ، لوق  نایب  هلمج  زا  و  تسا ) لماع  هّللا  دنع  )

هدناوخ هزمه  رـسک  اب  و  تسا ، ّلعل »  » ینعم هب  ّنا »  » هکنیا ای  ءاب »  » ریدقت هب  ای  فرح  هطـساو  نودب  دشاب  مکرعـشی »  » لومعم شدعب  ام  اب  ات 
. دوشیم فنأتسم  هلمج  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هدش 

. تسا لصا  ای  هدیاز  ال »  » ظفل و  هدش ، هدناوخ  ود  ره  باطخ  تبیغ و  تروص  هب  َنُونِمُْؤی  ال 
. ببس رب  بّبسم  فطع  ای  ّببسم  رب  ببس  فطع  لیبق  زا  نونمؤی » ال   » رب تسا  فطع  ْمُهَراْصبَأ  َو  ْمُهَتَِدْئفَأ  ُبِّلَُقن  َو 

رب ناـسنا و  بتارم  زا  ياهبترم  نآ  هک  بلق  رب  و  یناـسنا ، هراّیـس  هفیطل  رب  و  یناـسنا ، سفن  رب  یتـشوگ و  بلق  رب  دوـشیم  قـالطا  داؤـف  و 
. تسا ناسنا  تّیناحور  تهج 

بلق ینعی  ناسنا  تّیناحور  هک  نادب  یتسناد ، ار  نیا  یتقو 
134 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تایهتشم هب  شایگتـسباو  تّلع  هب  بلق  ندوب  هنوراو  اّما  تسا . هتفرگ  رارق  مئاق  روط  هب  تسا و  هدش  هدیرفآ  تماق  تسار  شندب  دننام  وا 
زا تسا  ترابع  اهدـید )  ) راصبا ندوب  تسار  و  دـشابیم . ناسنا  تّیناـسنا  ياـضتقا  هب  شایگتـسباو ، تّلع  هب  نآ  ندوب  تسار  و  یناویح ،

كاردا ببـس  نآ  ندوب  هنوراو )  ) بیلقت و  دـنکیم ، كرد  ار  نآ  تریـصب ، اـی  رـصب  هک  يزیچ  ره  زا  تسا  ترخآ  قـفاوم  هچنآ  كاردا 
. تسا تاکردم  هب  نتفرگ  تربع  زا  باجتحا  و  یناویح ، تایضتقم 

. دندرواین نامیا  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  هب  ای  نآرق ، هب  ای  تایآ ، زا  تسا  هدش  لزان  هک  هچنآ  هب  ینعی  ِِهب  اُونِمُْؤی  َْمل  امَک 
. توعد لّوا  ای  رذ ، ملاع  رد  ای  دش ، لزان  هیآ  هک  راب  نیلّوا  ای  دننک ، داهنشیپ  اهنآ  هکنیا  زا  لبق  ینعی  ٍةَّرَم  َلَّوَأ 

و بّلقن » ، » دـنوشیم نادرگرـس  هدرک ، دّدرت  یهارمگ  رد  ینعی  تسا ، َنوُهَمْعَی  ادـخ  لوق  هب  ای  مهرذـن »  » هب ّقلعتم  ْمِِهناـیْغُط  ِیف  ْمُهُرَذـَن  َو 
. تسا هدش  هدناوخ  زین  لوهجم  تروص  هب  ثینأت  ءات  اب  ّبلقت »  » و هدش ، هدناوخ  بیاغ  مّلکتم و  تروص  هب  مهرذن » »

نآ زا  يزیچ  هب  ندروآ  زا  تسا  نینمؤم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  عـنم  تساـهنآ و  تاداهنـشیپ  ّدر  َۀَِـکئالَْملا  ُمِْهَیلِإ  اـْنلََّزن  اـنَّنَأ  ْوـَل  َو 
ربمایپ سپ  دندوب ، یتایآ  ياراد  هتـشذگ  ناربمایپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يا  دنتفگ : تسا  هدـش  لقن  هکنانچ  اهنآ  نوچ  اهداهنـشیپ ،

: دومرف
زا  وت  هراب  رد  ات  زیگنارب  ار  ام  ناگدرم  زا  یضعب  و  نک ، الط  ام  يارب  ار  افص  هوک  دنتفگ : مروایب ، ارنآ  مه  نم  هک  دیراد  تسود  یتیآ  هچ 

135 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
لوسر زا  زین  یناناملسم  و  روایب ، ام  شیپ  اراکـشآ  ار  هکئالم  ادخ و  ای  دنهد ، یهاوگ  وت  هب  هک  هد  ناشن  ام  هب  ار  هکئالم  مینک ، لاؤس  اهنآ 

. دنک لمع  نانآ  داهنشیپ  هب  هک  دندرک  تساوخرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 
تباجا ادخ  ینک  تساوخرد  وت  رگا  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  هک  دـهد  باوج  اهنآ  هب  تساوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  سپ 

هبوت اهنآ  زا  ياهدننک  هبوت  ات  منکیم  اهر  ار  اهنآ  یتساوخ  رگا  منکیم و  باذع  ار  اهنآ  یتساوخ  رگا  دنرواین  نامیا  رگا  نکل  و  دنکیم ،
. دنک هبوت  نانآ  زا  ياهدننک  هبوت  هکلب  دومرف : ادخ  لوسر  دنک ،

. میتسرفب اهنآ  يوس  هب  مه  ار  هکئالم  ام  رگا  هک  دومرف : لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  سپ 
. دنیوگب نخس  نانآ  اب  وت  تلاسر  هراب  رد  زین  ناگدرم  یتْوَْملا و  ُمُهَمَّلَک  َو 

هب هلیبق  عمج  هک  لیبق  عمج  ای  لیفک ، ینعم  هب  لیبق  عمج  لبق  مینک ، عمج  اـهنآ  لـباقم  رد  ار  زیچ  همه  اًُـلُبق و  ٍءْیَـش  َّلُـک  ْمِْهیَلَع  انْرَـشَح  َو 
ره اهنآ  رب  مینک  عمج  ام  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  هلباقم و  هنیاعم و  ینعم  هب  تسا  ردـصم  نآ  هکنیا  اـی  تسا ، مدرم  زا  تعاـمج  ینعم 
هب هک  دنـشاب  يزیچ  لیفک  هک  اهنآ  ریغ  هکئالم و  ادخ و  زا  ار  يزیچ  ره  مینک  عمج  رگا  ای  دننیبب ، هک  میهد  رارق  اهنآ  لباقم  رد  ار و  یتیآ 
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رابتعا هب  ٍءْیَـش  َّلُک  رب  عمج  لمح  و  دـشاب ، اههورگ  اهتعامج و  ینعم  هب  لبق )  ) هکنیا ای  دناهتـشذگ ، راذـنا  ای  دـناهدش  هداد  تراـشب  نآ 
. تسا نآ  مومع 

دنهاوخن  نامیا  اهنآ  ُهَّللا  َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  اُونِمُْؤِیل  اُوناک  ام 
136 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نینمؤم و ندرک  رظن  عنم  و  تسا ، نآ  يارب  ّتیشم  ّتیببس  تابثا  نامیا و  يارب  يرهاظ  بابـسا  تّیببـس  ّدر  دهاوخب . ادخ  هکنیا  رگم  دروآ 
هک بیترت  نیدـب  اـهنآ ، ندوـمن  هزجعم  يوزرآ  داهنـشیپ و  و  تّیـشم ، تّیببـس  زا  ناـنآ  تلفغ  هطـساو و  هب  ندرک  رظن  زا  تـسا  نیکرـشم 

ار یسفن  ره  دهاوخب  ادخ  رگا  هک  تسا  تّیشم  نامه  یبّبسم  ره  ببس  و  دنتـسه ، ادخ  تّیـشم  رهاظم  اهنآ  هکلب  دنتـسین  بابـسا  اههطـساو 
. دنکیمن تیاده  ددرگ  مهارف  تیاده  يارب  ياهطساو  ره  هچ  رگا  دهاوخن ، رگا  و  دنکیم ، تیاده  هطساو  نودب 

. نانآ همه  ای  نیکرشم ، ای  نینمؤم ، رثکا  ینعی  ْمُهَرَثْکَأ  َّنِکل  َو 
نآ يوزرآ  هزجعم و  داهنـشیپ  دـننادیمن  نوچ  و  یتـساوخرد ، يداهنـشیپ و  هزجعم  هن  تسا  ناـمیا  ببـس  ّتیـشم  هک  دـننادیمن  َنُولَهْجَی 

. دننادان لهاج و  نانآ  رتشیب  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دشاب و  یبسن  لعف  لوعفم  تسا  نکمم  و  دننکیم .
. میداد رارق  تدوخ  موق  زا  ینمشد  وت  يارب  هکنانچ  َِکلذَک  َو 

ام تمکح  قبط  ام  ّتنس  هک  شابم  كانهودنا  وت ، اب  تموق  ینمشد  رب  ینعی  میداد ، رارق  ینمـشد  زین  ربمایپ  ره  يارب  اوُدَع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  اْنلَعَج 
زا قفانم  ییادـج  ببـس  و  دـشاب ، اهنآ  تّما  حالـصا  نانآ و  لیمکت  ات  میهد ، رارق  ینمـشد  يربمایپ  ره  يارب  هک  تسا  هدـش  يراج  نیا  رب 

یناسک  نابز  رب  نانآ  لیاضف  و  هتشگ ، قفاوم 
137 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دننکیم يدوسح  اهنآ  هب  هک  ددرگ  رهاظ 
نید نیبلاط  رب  نیدـناعم  ینمـشد  ببـس  هب  هکنیا  ات  دوشیم ، رهاـظ  هدـننک  دـسح  ناـبز  رب  تاـقوا  رتشیب  دوسحم  يرترب  لـضف و  هک  اریز 

هک اریز  دـنکیمن ، راـهظا  ترخآ  هب  ندرک و  تشپ  اـیند و  هدارا  يوه و  يوریپ  زج  ینمـشد  ببـس  هب  اـیبنا  دـناعم  نوچ  ددرگ ، جاـجتحا 
لوسر يرادلد  نخس  نیا  دننکیم . توعد  ترخآ  هب  يزوسلد  لامک  رد  ار  مدرم  هکلب  دننکیمن ، هضراعم  یسک  اب  ایند  روما  رد  ناربمایپ 

. تسا نینمؤم  ریاس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
لدب عمج  نآ  زا  اذل  و  تسا ، يواسم  نآ  رد  ّثنؤم  رّکذم و  و  ریثک ، دحاو و  و  تسا ، تسود  ّدض  نمـشد  ینعی  قیدص )  ) ّدـض ودـع )  ) و

: یلاعت يادخ  لوق  نیا  دننام  تسا ، هدش  هدروآ 
ملاع ود  ره  لها  و  تشذگ ، هکنانچ  تسا  هدش  عقاو  یلفس  يولع و  ملاع  ود  نیب  عبط  ملاع  همه  ناسنا و  هک  نادب  ِّنِْجلا  َو  ِْسنِْإلا  َنیِطایَش 
ملاع و  تساهنآ ، میحج  ایقشا و  راد  ّنج و  نیطایش و  هتساوخ  یلفس  ملاع  عبط و  ملاع  و  دنراد ، ار  ناسنا  رد  فّرصت  ّطلـست و  تهج  کی 

. تسا نیا  زا  رتالاب  اهنآ  ملاع  هک  نیبّرقم  هکئالم  هن  تسا  لاب  اب  نابحاص  هکئالم  ّرقم  عبط  ملاع  هب  کیدزن  يولع 
هب دوخ  رایتخا  ءوس  اب  هک  یسک  سپ  دراد ، دوجو  اهنآ  يود  ره  هب  هّجوت  ناکما  وا  يارب  و  تسا ، لماع  ود  ره  لها  فّرـصت  لباق  ناسنا  و 

فّرصت  لوبق  دادعتسا  دش ، نّکمتم  لوبق  نیا  رد  و  درک ، لوبق  ار  ّنج  نیطایش و  فّرصت  درک و  هّجوت  یلفس  ملاع 
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قّقحم يزیچ  نیطایش  زج  شدوجو  رد  هک  يوحن  هب  ددرگیم  نیطایش  قّقحت  ّلحم  و  دوشیم ، نیطایـش  رهظم  دنامن و  یقاب  وا  رد  هکئالم 
. تسا هدش  هتفگ  یسراف  رد  هکنانچ  دوشیم ، ناطیش  قالخا  وا  قالخا  و  ناطیش ، رما  وا  رما  و  ناطیش ، لعف  وا  لعف  و  دوشیمن ،

یمدرم فصو  درم  زا  دوش  مگ  یمدآ  رب  دوش  بلاغ  يرپ  نوچ 
دوب هتفگ  يرس ، ناز  هن ، يرس  نیز  دوب  هتفگ  يرپ  وا ، دیوگ  هچ  ره 
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هک تسا  لمتحم  و  دوشیم . ّنج  ناطیش  هن  رگ  تسا و  سنا  ناطیـش  دشاب  یقاب  وا  رد  ناسنا  فاصوا  زا  یـضعب  رگا  لاحنیا  اب  و  يولوم » »
زا هیانک  تسا ، هدمآ  ربخ  رد  هکنانچ  دوصقم  ریدقت  ره  رب  و  دنناسریم ، تّیذا  نطاب  قیرط  زا  هک  دنشاب  ییاهّنج  ّنج ، ناطیش  زا  دوصقم 

نّکمتم دروم  نیا  رد  دنک و  لوبق  ار  ملاع  نآ  لها  فّرصت  دنک و  ادیپ  يولع  ملاع  هب  هّجوت  ادخ  قیفوت  اب  هک  یسک  و  تسا . قیرز  رتبح و 
روهظ وا  قالخا  لوق و  لعف و  و  دوشیم ، ادـخ  رهظم  هکلب  هکئالم  رهظم  دـنامن  یقاـب  وا  رد  ناطیـش  فّرـصت  دادعتـسا  هک  يوحن  هب  دوش 

. دوشیم هکئالم  قالخا  لاوقا و  لاعفا و 
: تسا هدش  هتفگ  هکنانچ 

دوب نوچ  دوخ  يرپ ، نآ  راگدرک  دوب  نوناق  مد و  نیا  ار  يرپ  نوچ 
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یمک رخآ  وا  دشاب  یک  يرپ  زا  یمدآ  يرپ و  دنوادخ  سپ 
. دنتسه ّنج  سنا و  نیطایش  زا  نانآ  دهدن ، رارق  ّقح  تفص  لها  زا  دنوادخ  هک  ار  یناسک  تسا : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و  يولوم » »

. دننکیم یحو  سنا  نیطایش  هب  ّنج  نیطایش  نطاب ، قیرط  زا  ای  دنکیم ، اقلا  ینعی  یِحُوی 
. دنهدیم ناشن  ابیز  رکم ، بیرف و  اب  ار  غورد  بذاک و  راتفگ  ینعی  ِلْوَْقلا  َفُرْخُز  ٍضَْعب  یلِإ  ْمُهُضَْعب 

. رورغ لاح  رد  ای  رورغ ، يارب  ای  رورغ ، یحو  ینعی  ًاروُرُغ 
حـلاصم و نآ  رد  و  تسا ، هدوب  ام  ّتیـشم  ببـس  هب  نآ  هک  شابن  تحاراـن  دـناهدرک  هک  يراـک  هب  تبـسن  سپ  ُهُولَعَف  اـم  َکُّبَر  َءاـش  َْول  َو 

. تسامش يارب  ییاهتمکح 
. یشاب اهنآ  لوبق  ّدر و  ضّرعتم  هکنیا  نودب  راذگاو  ار  نانآ  سپ  ْمُهْرَذَف 

. دنک ادیپ  نایرج  ام  ياهتحلصم  اهتمکح و  ات  دنیوگب  دنهاوخیم  هک  ار  هچنآ  ات  راذگاو  َنوُرَتْفَی  ام  َو 
113 تایآ 121 - ریسفت  همجرت و 

139 ص :  ات 121 ..... ] تایآ 113  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ُمُْکَیلِإ َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو  ًامَکَح  یِغَْتبَأ  ِهَّللا  َْریَغَف  َأ  ( 113  ) َنُوفِرَتْقُم ْمُه  ام  اُوفِرَتْقَِیل  َو  ُهْوَضْرَِیل  َو  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  ُةَِدْئفَأ  ِْهَیلِإ  یغْـصَِتل  َو 
َو ًاقْدِص  َکِّبَر  ُۀَِملَک  ْتَّمَت  َو  ( 114  ) َنیِرَتْمُْملا َنِم  َّنَنوُکَت  الَف  ِّقَْحلِاب  َکِّبَر  ْنِم  ٌلَّزَنُم  ُهَّنَأ  َنوُمَْلعَی  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا  َو  ًالَّصَفُم  َباـتِْکلا 

َّالِإ ْمُه  ْنِإ  َو  َّنَّظلا  َّالِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َكوُّلُِضی  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َرَثْکَأ  ْعُِطت  ْنِإ  َو  ( 115  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ِِهتاِملَِکل  َلِّدَبُم  ًالْدَع ال 
(117  ) َنیِدَتْهُْملِاب ُمَلْعَأ  َوُه  َو  ِِهلِیبَس  ْنَع  ُّلِضَی  ْنَم  ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ( 116  ) َنوُصُرْخَی

ْمُْکیَلَع َمَّرَح  ام  ْمَُکل  َلَّصَف  ْدَـق  َو  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُمْسا  َرِکُذ  اَّمِم  اُولُکْأَت  َّالَأ  ْمَُکل  اـم  َو  ( 118  ) َنِینِمْؤُم ِِهتاـیِآب  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُمْسا  َرِکُذ  اَّمِم  اُولُکَف 
َنیِذَّلا َّنِإ  ُهَنِطاب  َو  ِْمثِإـْلا  َرِهاـظ  اُورَذ  َو  ( 119  ) َنیِدَـتْعُْملِاب ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ٍْملِع  ِْریَِغب  ْمِِهئاوْهَِأب  َنوُّلُِـضَیل  ًارِیثَک  َّنِإ  َو  ِْهَیلِإ  ُْمتْرِرُطْـضا  اَم  ـَّالِإ 

یلِإ َنوُـحُوَیل  َنیِطاـیَّشلا  َّنِإ  َو  ٌقْـسَِفل  ُهَّنِإ  َو  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُمْـسا  ِرَکْذـُی  ْمـَل  اَّمِم  اُولُکْأـَت  ـال  َو  ( 120  ) َنُوفِرَتْقَی اُوناک  اِمب  َنْوَزُْجیَـس  َْمثِإـْلا  َنُوبِـسْکَی 
(121  ) َنوُکِرْشَُمل ْمُکَّنِإ  ْمُهوُُمتْعَطَأ  ْنِإ  َو  ْمُکُولِداُجِیل  ْمِِهئاِیلْوَأ 

140 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

140 ص :  همجرت ..... :
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نانیا ات  دنشاب  دونشخ  نادب  و  دنرپس ) لد  نادب  و   ) دنهد ارف  شوگ  دندرواین ، نامیا  ترخآ  هب  هک  نانآ  نانمیرها ، نآ  هدنبیرف  راتفگ  هب  ات 
. دنتفارد تسار  نانمیرها  هک  دب  تبقاع  نآ  رد  زین  دننمیرها ) وریپ  هک  )

داتـسرف و امـش  هب  تسا  هدش  نایب  نآ  رد  زیچ  همه  هک  یباتک  هک  تسا  ییادـخ  وا  هکنآ  لاح  میوجب و  يرواد  مکاح و  ادـخ  ریغ  نم  ایآ 
هّتبلا نآ  رد  سپ  تسا ، هدش  هداتسرف  ّقح  هب  وت  رب  وت  يادخ  زا  نآرق  نیا  هک  دننادیم  يراصن ) دوهی و   ) میداتسرف باتک  اهنآ  هب  هک  نانآ 

هدم هار  دوخب  دیدرت  کش و 
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هب هک  تسا  ییادخ  وا  داد ، دناوتن  لیدبت  رییغت و  نآ  تاملک  رد  یـسک  دیـسر و  لامک  ّدح  هب  تلادـع  یتسار و  يور  زا  وت  يادـخ  مالک 
. تساناد اونش و  قلخ  رادرک  راتفگ و 

لطاب هشیدنا  زج  دنوریمن و  نامگ  یپ  زا  زج  نانیا  هک  درک ، دنهاوخ  هارمگ  ادـخ  هار  زا  ارت  ینک  يوریپ  نیمز  يور  مدرم  رثکا  زا  رگا  و 
. دنرادن تسد  رد  يزیچ  غورد  و 

. تسا رتاناد  دناهتفای ، تیاده  وا  هار  هب  هکنانآ  لاح  هب  تسا و  هدش  هارمگ  وا  هار  زا  هک  سک  نآ  لاح  هب  وت  يادخ  انامه 
، دینک لوانت  هدش  رکذ  نآ  رب  ادخ  مان  هچنآ  زا  دیراد  نامیا  ادخ  تایآ  هب  هچنانچ  نانمؤم  امش  سپ 

زا هک  تسا  هتـشاد  نایب  الّـصفم  هدرک  مارح  امـش  رب  ادخ  هک  ار  هچنآ  هک  یتروص  رد  دیروخیمن  هدش  رکذ  نآ  رب  ادـخ  مان  هچنآ  زا  ارچ 
هب دـنوادخ  انامه  دـنوریم  یهارمگ  هب  ینادان  يور  زا  دوخ  سفن  ياوه  هب  يرایـسب  تسا و  لالح  زاـب  دـیوش  راـچان  هچ  ره  هب  مه  اـهنآ 

. تسا رتاناد  اهنآ ) باقع  و   ) وا دودح  زا  ناگدننکزواجت 
دیسر دهاوخ  نآ  رفیک  هب  يدوز  هب  دنک  هانگ  بسک  سک  ره  اقّقحم  هک  دیزاس  كرت  نطاب  رهاظ و  رد  ار  تشز  راک  هانگ و  ره 

دننک هسوسو  دوخ  ناتـسود  هب  تخـس  نانمیرها  هک  دینادب  تسا و  يراکهابت  نآ  هک  دیروخم  تسا  هدشن  رکذ  نآ  رب  ادخ  مان  هچنآ  زا  و 
. دش دیهاوخ  كرشم  نانآ  دننام  دینک  يوریپ  اهنآ  زا  رگا  دیزیخرب و  هعزانم  لدج و  هب  امش  ات 
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142 ص :  ریسفت ..... 

و تسا . ارورغ »  » رب فطع  ای  میدرک ، رکذ  هکنانچ  تسا  یحو ) هملک   ) فوذحم رب  فطع  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  ُةَدـِْئفَأ  ِْهَیلِإ  یغْـصَِتل  َو 
. دنرادن نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک  ياهلد  هجیتن  رد 

. دننکیم باستکا  ینعی  دنهدیم  ماجنا  دنهاوخب  یهانگ  ره  دنوشیم و  یضار  نآ  هب  ددرگیم و  لیامتم  اهنآ  هب  اُوفِرَتْقَِیل  َو  ُهْوَضْرَِیل  َو 
. دنزاس صلاخ  اهنآ ، ياذیا  ببس  هب  ار  نینمؤم  نامیا  و  دنوش ، ادج  ینینمؤم  زا  ات  َنُوفِرَتْقُم  ْمُه  ام 

يرواد هب  ار  ادـخ  ریغ  اـیآ  تسا . رّدـقم  لاؤس  باوج  لاـقی »  » اـی لوـقی »  » اـی لاـق »  » ریدـقت هب  اـی  لـق »  » ریدـقت هب  ًاـمَکَح  یِغَْتبَأ  ِهَّللا  َْریَغَف  َأ 
. تّوبن ای  نآرق  ینعی  باتک  َباتِْکلا  ُمُْکَیلِإ  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو  مهاوخب !؟

لوبق تّوبن و  ماکحا  میلست  ببـس  هب  میداد  اهنآ  هب  ار  تّوبن  هک  یناسک  ینعی  َکِّبَر  ْنِم  ٌلَّزَنُم  ُهَّنَأ  َنوُمَْلعَی  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا  َو  اًلَّصَفُم 
باتک ای  نآرق  هک  دـننادیم  لیجنا ، تاروت و  باتک  ود  لها  دـننام  میداد ، ینامـسآ  باتک  تروص  هب  ار  تّوبن  باتک  هک  اـهنآ  هب  و  نآ ،

. تسا نآرق  حور  تیالو  تّوبن و  نوچ  تسا  هدش  لزان  تراگدرورپ  بناج  زا  وت ، تیالو  باتک  ای  تّوبن و 
تیالو  نآ  هک  تسا  ّقح  هب  سّبلتم  هکیلاح  رد  ِّقَْحلِاب و 
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(. نآ هارمه  و   ) ّقح اب  ای  ّقح ، ببس  هب  ای  تسا ،
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لثم نیا  لیبق  زا  نآ  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هن   ) دـننارگید روظنم  یـشابن ، ناگدـننک  کش  زا  ات  َنیِرَتْمُْملا  َنِم  َّنَنوُکَت  ـالَف 
(. یسراف لثم  دونشب - راوید  هک  میوگیم  رد  هب   ) دونشب زینک  ات  میوگیم  وت  هب  دیوگیم  هک  تسا 

هقلطم تیالو  روهظ  ببـس  هب  ّبر  هملک  ّتیمامت  و  تسا ، هقلطم  تیالو  نآ  هک  تسا  تّیـشم  زا  تراـبع  ّبر  هملک  َکِّبَر  ُتَِملَک  ْتَّمَت  َو 
رگا اریز  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ببـس  هب  رگم  دوشیمن  قّقحم  قالطا  وحن  هب  تیالو  روهظ  و  تسا ، ملاعنیا  رد 

. تسا هدش  سابتقا  تسا  یلک  هقلطم  تیالو  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  زا  تسا ، یئزج  دّیقم و  ایلوا  ایبنا و  ریاس  تیالو 
شدوخ ّقح  زا  ّقحتـسم  ندرک  عنم  ملظ  روج و  هکنانچ  تسا ، یّقح  بحاص  ره  رب  ّقح  نداد  نآ  و  تسا ، ملظ  ّدض  لدـع  ًالْدَـع  َو  ًاقْدِـص 

زا کی  ره  هب  لدـع »  » رابتعا و  تسا ، روما  رد  طـسو  دـح  ینعم  هب  و  تسا ، یجک  جاـجوعا و  ّدـض  تماقتـسا  ینعم  هب  لدـع  و  دـشابیم ،
. تسا حیحص  یناعم 

. دنیوگیم هک  یغورد  هب  شابن  تحاران  و  دنیوگیم ، هچنآ  هب  شاب  هتشادن  یکاب  سپ  ِِهتاِملَِکل  َلِّدَبُم  ال 
هک هچنآ  راهظا  زا  دـنیوگیم و  هچنآ  نایرج  زا  دـناوتیم  و  دوشیم ، دـنیوگیم ، مالّـسلا  هیلع  یلع  هراـب  رد  هک  ار  هچنآ  وا  ُعیِمَّسلا  َوُه  َو 

. دنک عنم  دنهاوخیم ،
. دنادیم ار  اهنآ  قاقحتسا  کی و  ره  لاح  ُمِیلَْعلا و 
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اریز دننادرگ ، هارمگ  ادخ  هار  زا  ارت  ینک ، يوریپ  نیمز  يور  مدرم  رثکا  زا  رگا  ِهَّللا و  ِلِیبَس  ْنَع  َكوُّلُِـضی  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َرَثْکَأ  ْعُِطت  ْنِإ  َو 
هثیبخ حاورا  نیطایش و  ملاع  هک  نییاپ  ملاع  هب  دنفرحنم و  تسادخ  هار  هک  تیالو  زا  و  تسا ، هنوراو  نییاپ و  هب  ور  ناشیاهرـس  مدرم  رثکا 

. دناهدرک هّجوت  وا  هب  هک  تسا  يزیچ  هب  فارحنا  روظنم  هّتبلا  دنراد  هّجوت  دناشکیم  فارحنا  هب  ار  صخش  اهنآ  زا  تعاطا  تسا و 
: تسا فنص  هس  ناسنا  هک  تسا  تهج  نادب  نیمز  يور  مدرم  رتشیب  تفگ : هکنیا  و  تسا ، تّما  زا  هیانک  نآ  و 

یّلک تیالو  تلاسر و  بحاص  هب  میلـست  تعاطا و  اـهنآ  نأـش  دـناهدرک و  جورع  حاورا  نامـسآ  يوس  هب  تعیبط  نیمز  زا  هک  یفنـص  - 1
. ندوب عاطم  لالقتسا و  هن  تسا ،

عبط نیمز  رد  هچ  رگا  ناـنیا  دـنراد ، ار  حاورا  ملاـع  هب  جورع  دادعتـسا  یگداـمآ و  یلو  دـناهدرک  فّقوت  تعیبط  نیمز  رد  هک  یفنـص  - 2
. دوشیمن حاورا  ملاع  هب  هّجوت  زا  ندش  مگ  یهارمگ و  بجوم  اهنآ  اب  تقفاوم  یلو  دنتسه 

نامدرم رتشیب  نانیا  و  دنـشابیم ، نیطایـش  ملاـع  هّجوتم  تسا و  نییاـپ  فرط  هب  ناشیاهرـس  هک  دـناهدرک  فّقوت  عبط  نیمز  رد  یفنـص  - 3
. تسا تیالو  زا  فارحنا  بجوم  نانآ  تقفاوم  تعاط و  هک  دنتسه  نیمز  يور 

نآ  یلو  دشابن ، یّنظ  شتاکاردا  هدوب و  ینیقی  هچ  رگا  سفن  مولع  هک  اریز  تسا ، سفن  تافص  زا  ّنظ  َّنَّظلا  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ 
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هک تسا  يزیچ  نآ  ملع  هک  میتفگ  هتشذگ  رد  اهراب  ار  بلطم  نیا  اریز  مولع ، هن  تسا  نامگ  رب  ینتبم  دوشیم و  بوسحم  نونظ  زا  مولع 
. دشابیم لزلزت  رد  هدوب و  نییاپ  يوس  هب  دشابن  عیطم  هک  سفن  ملع  هجو  هکیلاح  رد  دشاب ، دادتشا  رد  دشاب و  الاب  يوس  هب  نآ  هجو 

. تسا ثیبخ  ياهاوه  تسپ و  يارآ  يدابم  هک  ار  یناسفن  تاکاردا  رگم  دننکیمن  يوریپ  اهنآ  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  سپ 
كاکفنا اذـل  دراد ، توافت  ینهذ ) ياهیهاگآ   ) سفن تامولعم  اـب  ناور ) حور و  هب  طوبرم  ياهـشناد   ) سفّنلا ملع  نوچ  رگید  يوس  زا  و 

. تساور رگیدکی  زا  ود  نآ  كاکفنا  و  تسا ، تانونظم  اب  نونظ  تریاغم  رد  مکح ، رد  مولع ، نآ  مکح  و  تسا ، زیاج  ود  نآ 
، دننکیمن يوریپ  ّنظ  زا  زج  ینعی  تسا ، ّنظ  دوصقم  اجنیا  رد  و  ّنظ ، بذک و  نیمخت و  زا  تسا  ترابع  صرخ »  » َنوُصُرْخَی اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  َو 

. دشاب رّوصت  لباق  اهنآ  هراب  رد  ملع  زا  يوریپ  ناکما  هک  دنرادن  یملع  اهنآ  الصا  و 
. دوشیمن قّقحم  ملع  اهنآ  يارب  و  دننکیمن ، زواجت  نونظ  زا  نییاپ  هب  ور  سفن  هبترم  رد  نانآ  هک  اریز 
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هن دـشاب ، هتفگ  ّبر  هک  تسا  يزیچ  تسا  تعباـتم  لـباق  هک  هچنآ  سپ  َنیِدَـتْهُْملِاب  ُمَلْعَأ  َوُـه  َو  ِِهلِیبَـس  ْنَع  ُّلِـضَی  ْنَم  ُمَـلْعَأ  َوُـه  َکَّبَر  َّنِإ 
هک  هچنآ  زا  دیشاب  هتشادن  یکاب  سپ  دناهتفگ ، ناشیاهنامگ  ببس  هب  مدرم  هب  تیاده  یهارمگ و  تبسن  زا  اهنآ  هک  يزیچ 
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. دیرب نامرف  ار  ناتراگدرورپ  ياهنامرف  امش  و  دناهدرک ، لالح  مارح و  هک  هچنآ  زا  هن  دناهتفگ و 

هک ار  ییاـهزیچ  امـش  هک  دـنیوگیم  هـچنآ  زا  و  دـیروخب ، هدـش  هدرب  نآ  رب  ادـخ  ماـن  هـک  هـچنآ  زا  سپ  ِهـْیَلَع  ِهَّللا  ُمْـسا  َرِکُذ  اَّمِم  اوـُلُکَف 
. دیشاب هتشادن  یکاب  دیروخیمن  تسا  هتشک  تاناویح  زا  دنوادخ  ار  هچنآ  و  دیاهتشک ، ارنآ  دوخ  تسد  اب  هک  دیروخیم 

دیاقع ینطاب و  يرهاظ و  ياهتفایرد )  ) تاکردـم كاردا  و  سفن ، تافـص  اـضعا و  اوق و  لـعف  زا  ّمعأ  لـکا »  » هک یتسناد  هکنآ  زا  سپ  و 
رگم تسین  یمـسا  چیه  هکنیا  و  تسا ، مظعا  مسا  تیالو  نآ  هکنیا  و  تسا ، تیالو  زا  ترابع  ادـخ  مسا  رد  لصا  هکنیا  و  تسا ، ینالقع 

یمـسا چـیه  هک  هدـش  دراو  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  اذـل  تسا و  مظعا  مسا  ّمتأ  رهظم  مالّـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  دـشاب و  مظعا  مسا  هیاس  هکنیا 
. تسین نم  زا  رتگرزب 

ملع و رطاخ و  كاردا و  برش و  لکا و  لوق و  لعف و  ره  هب  تبـسن  ار  ندروخ ) « ) لکا  » هک دوشیم  نکمم  وت  يارب  یتسناد  ار  نیا  یتقو 
. دوشیم باسح  لکا »  » تسا نآ  أدبم  هک  ییاوق  هب  تبسن  اهنیا  همه  هک  اریز  یهدب ، میمعت  نایع ، دوهش و  فشک و  داقتعا و  تفرعم و 
نابز رد  ار  نآ  هدش و  مظعا  مسا  یتوکلم  تروص  هب  لصّتم  هک  یبلق  یلوق و  مسا  هب  ار  ادـخ  مسا  هک  دوشیم  نکمم  وت  يارب  نینچمه  و 
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اب یلابو  رزو و  تسا و  لالح  ددرگ  رّکذـتم  شایتوکلم  تروص  اب  ار  نآ  و  دریگب ، ماجنا  مظعا  مسا  دزن  رد  روضح  اب  هک  يراک  ره  سپ 

مظعا مسا  هورکم  و  دوـشیمن ، عـقاو  تسا  مظعا  مسا  دنـسپان  هک  هچنآ  رگید  میتـفگ  اـم  هک  یبـیترت  هب  مظعا  مسا  رّکذـت  اـب  تسین و  نآ 
: تسا هدش  هتفگ  اذل  و  دوشیمن ، عقاو  دشاب  ّتنس  جراخ  هک  یمارح  وا  زا  سپ  تسادخ ، هورکم  دنیاشوخان و 

. دوش ّتلم  یتّلم  دریگ  رفک 
. دوش یم  مارح  دـشاب  حابم  هچ  رگا  دـهد ، ماجنا  هک  يراک  ره  رکف ، اب  هچ  بلق و  اـب  هچ  لوق ، اـب  هچ  دـشابن  ادـخ  رکذ  هک  یتروص  رد  و 

: تسا هدش  هتفگ  هکنانچ 
. دوش ّتلع  یتّلع  دریگ  هچ  ره 

هچنآ و  تسام ، لام  دنک  باریس  دوش و  باریس  هک  هچنآ  دندومرف : هک  تسا  هدمآ  راهنا )  ) رکذ ثیدح  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 
و  ) طّلست هکنیا  و  دننک . لیصحت  ارنآ  بصغ  اب  هکنآ  رگم  تسین ، نآ  زا  ياهرهب  ام  نانمـشد  يارب  و  تسام ، نایعیـش  يارب  تسام  لام  هک 

: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  درکیم ، نیمز  نامسآ و  هب  هراشا  هک  یلاح  رد  تسا ، رتعیسو  نیا  نآ و  نیب  ام  زا  ام  تلود )
. تساهنآ يارب  بصغ  نودب  صلاخ و  تمایق  رد  یلو  دناهدرک ، بصغ  نانآ  زا  ایند  رد  هک  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َیِه  ُْلق 

تسا : هدش  هتفگ  هکنانچ  دروخیمن . ار  يزیچ  الح  زج  مالّسلا  هیلع  یلع  رادتسود  تسا : هدش  دراو  ربخ  رد  و 
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لالح ّالا  ادخ  درم  دروخ  یک  لام  لام  ار  ناهج  نوخ ، دریگب  رگ 
نآ و  تسا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تاـیآ  نیرتگرزب  دـیتسه و  نمؤم  وا  تاـیآ  هب  رگا  َنِینِمُْؤم  ِِهتاـیِآب  ُْمْتنُک  ْنِإ 
درک انتعا  ّنظ  نیمخت و  باحـصا  لوق  هب  دیابن  هکنیا  و  تسا ، هدش  هدرب  نآ  رب  ادخ  مسا  هک  تسا  یلعف  زا  جرح  یفن  يارب  یجییهت  طرش 

. تسا هدش  هدرب  نآ  رب  ادخ  مسا  هک  تسا  يزیچ  ندوب  حابم  هب  دّیقم  ای 
. دیروخن تسا  هدش  هدرب  نآ  رب  ادخ  مسا  هک  هچنآ  زا  هک  تسا  نیا  رد  امش  يارب  ياهدیاف  هچ  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُمْسا  َرِکُذ  اَّمِم  اُولُکَْأت  اَّلَأ  ْمَُکل  ام  َو 

. تسا هتخاس  لالح  امش  يارب  ارنآ  دنوادخ  هکیلاح  رد  ْدَق  َو 
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مد و میرحت  هیآ  رد  هدئام  هروس  لّوا  رد  هک  تسا  مارح  اتاذ  امـش  رب  هک  ار  هچنآ  درک  نایب  لیـصفت  هب  دنوادخ  ْمُْکیَلَع  َمَّرَح  ام  ْمَُکل  َلَّصَف 
. تشذگ هیآ ) رخآ  ات   ) هتیم

هچنآ هدشن و  هدرب  نآ  رب  ادخ  مسا  هک  هچنآ  و  مارحا ، نیح  رد  دیص  لیبق  زا  تسا  یضرع  مارح  هک  ار  هچنآ  درک  نایب  امـش  رب  نینچمه  و 
ره مولعم و  ود  ره  و  هدش ، هدناوخ  لوهجم  تروص  هب  مّرح »  » مولعم و تروص  هب  لّصف »  » ظفل و  تسا ، هدش  رکذ  نآ  رب  ادخ  ریغ  مسا  هک 

. تسا هدش  هدناوخ  زین  لوهجم  ود 
رّدقم  نآ  زا  دعب  هک  يریمض  زا  ای  مّرح »  » رد رتتسم  ریمض  زا  تسانثتسا  ترابع  نیا  دیشاب ، راچان  نآ  رب  هکنیا  رگم  ِْهَیلِإ  ُْمتْرِرُطْضا  اَم  اَّلِإ 
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. ددرگیم رب  لوصوم  هب  هدش و 

فطع دنوشیم . هارمگ  هتسنادن  یناسفن  ياهـشهاوخ  رطاخ  هب  سوه و  يوه و  يور  زا  مدرم  رثکا  ٍْملِع  ِْریَِغب  ْمِِهئاوْهَِأب  َنوُّلُِـضَیل  ًارِیثَک  َّنِإ  َو 
ْمَُکل ام  هلمج  ءازجا  هب  قّلعتم  تسا و  لاح  ای  ملع ) ریغب   ) ینعم هب  لّصف »  » نیمضت ای  یبلق ، ریغ  لعف  قیلعت  زاوج  رابتعا  هب  تسا  مّرح » ام   » رب

. هیآ رخآ  ات  لّصف » دق   » ءازجا هب  ای  هیآ  رخآ  ات  اُولُکْأَت  اَّلَأ 
هب یلاعت  يادخ  ملع  زا  لاؤس  باوج  فانیتسا و  هلمج  دسانشیم . رتهب  ار  ناراکزواجت  وت  راگدرورپ  امّلسم  َنیِدَتْعُْملِاب  ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ 

و دنراکزواجت ، رگمتس و  ناشندرک  هارمگ  رد  اهنآ  هک  تسا  نیا  هب  راعشا  يارب  ریمض  ياج  هب  رهاظ  مسا  نتشاذگ  و  تسا ، ناراکزواجت 
ار اهنآ  زواجت  زین  امـش  هب  و  دراد ، ملع  زین  ادخ  دودح  زا  ناشزواجت  ءادتعا و  هب  دراد ، ملع  اهنآ  دوخ  هب  هک  روطنامه  یلاعت  يادخ  هکنیا 

لاـثتما ار  ادـخ  رما  امـش  و  دـناهتفگ ، ود  نآ  تّیلح  رادرم و  هحیبذ و  تمرح  رد  هک  هچنآ  زا  دیـشاب  هتـشادن  یکاـب  سپ  تـسا ، هداد  ربـخ 
. دینکب

هفاضا ای  تسا ، عون  هب  فنـص  هفاضا ، لیبق  زا  مثالا » رهاظ   » رد هفاضا  عون  ارنآ  نطاب  هانگ و  رهاظ  دـیراذگ  او  ُهَنِطاب  َو  ِْمثِإـْلا  َرِهاـظ  اُورَذ  َو 
. ءیش نآ  هب  تسا  بّکرم  ءیش  ءزج  ود  هفاضا  ای  ءیش ، نآ  هب  تسا  ءیش  کی  تهج  ود 

هدش عقاو  ّنج  هکئالم و  و  ترثک ، تدحو و  دـّیقت ، قالطا و  تملظ و  رون و  ملاع  ود  نیب  یناسنا  هراّیـس  هفیطل  نآ  ینعی  ناسنا  هک  نادـب 
لاح  رد  امئاد  تانئاک  ریاس  دننام  وا  دوجو  تسا ،
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(. تسا یّقرت  رد  نوک   ) هک تسا  نیا  نانآ  راتفگ  ینعم  تسا و  لعف  هب  هّوق  زا  جورخ 

دـشاب هّجوت  نآ  نراقم  ای  دـشاب  رون  ملاع  هب  وا  هّجوت  زا  یـشان  وا  تـالایخ  ینهذ و  تاروطخ  دـیاقع و  مولع و  لاوقا و  لاـعفا و  رگا  سپ 
ياضر دروم  تعاطا و  تدابع و  جورخ ، نیا  و  دوشیم ، قّقحم  رون ، هب  تملظ  زا  و  قالطا ، هب  دـّیقت  زا  رون و  ّتیلعف  هب  هّوق  زا  نآ  جورخ 

. دوشیم بوسحم  ادخ 
جورخ دشاب ، رون  ملاع  زا  تلفغ  ای  یلاعت و  يادخ  زا  تلفغ  هب  نورقم  ای  دشاب  تملظ  ملاع  هب  هّجوت  زا  یشان  لاوقا ، لاعفا و  نآ  رگا  یلو 

هب هاوخ  دوشیم  باـسح  تیـصعم  هاـنگ و  جورخ  نیا  و  دـباییم ، قّقحت  تملظ  هب  رون  زا  دـّیقت و  هب  قـالطا  زا  تملظ و  ّتیلعف  هب  هّوق  زا 
. دشابن ای  دشاب  تعاط  تروص 

سک ره  و  تسا ، عیطم  وا  دشاب ، ادـخ  رکاذ  تقیقح ، هب  سک  ره  دومرف : هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا  هدرک  هراشا  ینعم  نیمه  هب  و 
رکذ و زا  یهارمگ  تیاده و  لصا  یهارمگ و  تمالع  تیصعم  تسا و  تیاده  تمالع  تعاط  و  تسا ، راکهانگ  دشاب ، ادخ  زا  لفاغ  هک 

. دوشیم یشان  تلفغ 
هب هّجوت  یـضتقم  نامیا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  هیآ  رخآ  اـت  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاـُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهَّللا  یلاـعت : يادـخ  لوق  و 

ناـسنا هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  زین  و  تسا ، نآ  سکع  رب  رفک  و  تسا ، رون  ّتیلعف  هب  هّوق  زا  جورخ  یـضتقم  هّجوت  نآ  و  تسا ، روـن  ملاـع 
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اناوت  نّکمتم و  تملظ ، ملاع  هب  هّجوت  رد  رگا 
151 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیم ناهانگ  همه  لصا  قّقحم و  وا  هب  هانگ  و  ددرگیم ، اهیکیرات  همه  لصا  دوشیم و  یکیرات  تملظ و  وا  هرهوج  دیدرگ 
هّللا یّلـص  دّمحم  اذل  و  دوشیم ، راونالا  رون  زا  دعب  اهرون  همه  لصا  هتـشگ و  رون  وا  هرهوج  دـش ، رون  ملاع  هب  نّکمتم  هّجوت  رد  رگا  یلو 

نّکمتم ود  نآ  زا  کی  چیه  رد  رگا  و  ددرگیمرب ، ود  نآ  هب  وکین  ره  ییوکین  دنتسه و  ییوکین  همه  لصا  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و 
ّمـضنم ای  دوشیم  ّمضنم  يراـیتخا  هّجوت  هب  دـساف  اـی  حیحـص  ّصاـخ ، اـی  ّماـع  تعیب  ببـس  هب  وا  يرطف  هّجوت  هک  تسا  نیا  اـی  سپ  دـشن 

باوث وکین و  رون  ملاـع  هب  يراـیتخا  اـی  يرطف ، هّجوت  تهج  زا  دوشیم  رداـص  وا  زا  هک  هچنآ  هناـگ  هس  ماـسقا  زا  کـی  ره  رد  دوشیمن و 
. دوشیم ّتیصعم  هانگ و  دوش  رداص  تملظ  ملاع  هب  هّجوت  تهج  زا  هک  هچنآ  دوب و  دهاوخ 

رهاظ و يانز  هب  نینچمه  و  تسوا ، اب  قافن  هب  هانگ  نطاب  مالّـسلا و  هیلع  یلع  اب  تفلاخم  هب  هانگ  رهاظ  ریـسفت  یتسناد  ار  بلطم  نیا  یتقو 
تالایخ و اهتلیذر و  دـیاقع و  حراوج و  اضعا و  دـب  لامعا  هب  نآ  ریـسفت  و  انز ، ردـپ و  هجوز  حاکن  هب  نآ  و  دوشیم ، قالطا  یفخ  ياـنز 

ناـهانگ نیقفاـنم و  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نیفلاـخم  زا  يوریپ  هب  ریـسفت  نینچمه  تسا و  هدـش  ریبـعت  زین  اـهتّین  اـهمزع و  ینهذ و  تاروطخ 
. تسا تسرد  دساف ، یعرش  تانسح  تروص  و  یعرش ،

دشابیم : دوشیم  یشان  ود  نآ  يوریپ  زا  هک  هچنآ  باکترا  زا  نیقفانم و  نیفلاخم و  زا  يوریپ  زا  یهن  نآ  زا  دوصقم 
152 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد تسا  هدش  هراشا  نآ  هب  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تعباتم  هب  رما  دـیآیم  هک  هچنآ  زا  دوصقم  هکنانچ 
«1 . » هیآ رخآ  ات  ُهاْنیَیْحَأَف ...  ًاْتیَم  َناک  ْنَم  َو  َأ  یلاعت : يادخ  لوق 

. دوشیم یشان  نیقفانم  نیفلاخم و  تعباتم  زا  هک  دننکیم  لیصحت  ار  یهانگ  یناسک  َْمثِْإلا  َنُوبِسْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
لّوا بلطم  يارب  ندروآ  لـیلد  ّتلع و  هلزنم  هب  نیا  تسا و  هاـنگ  نداد  ماـجنا  اـی  باـستکا  ینعم  هب  فارتقا  َنُوفِرَتْقَی  اُوناـک  اـِمب  َنْوَزُْجیَس 

. دیسر دنهاوخ  رفیک  هب  هانگ  باستکا  لیلد  هب  ینعی  تسا ،
. دیکأت تیبثت و  تهج  زا  تسا  موهفم  هب  حیرصت  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُمْسا  ِرَکُْذی  َْمل  اَّمِم  اُولُکْأَت  َو ال 

و تسا ، فوذحم  رب  فطع  نآ  و  دشاب ، دهاوخیم  هک  هچ  ره  تسا  جراخ  ّقح  زا  دوشن  هدرب  نآ  رب  ادخ  مسا  هک  مادام  ینعی  ٌقْسَِفل  ُهَّنِإ  َو 
. تسا قسف  لاح  رد  ای  قسف  نآ  هک  یناعم  نیا  هیبش  يزیچ  ای  مارح ، ای  تسا  هانگ  نآ  هک  تسا  نیا  ریدقت 

. دننکیم هسوسو )  ) یحو دوخ  ناتسود  هب  نیطایش  هکنیا  ینعی  ْمِِهئاِیلْوَأ  یلِإ  َنوُحُوَیل  َنیِطایَّشلا  َّنِإ  َو 
ناتدوخ تسد  اب  هک  ار  هچنآ  امـش  دنیوگیم  هک  نیرفاک  راتفگ  نیا  رد  رگا  هک  دنزیخرب  لدـج  هب  امـش  اب  ات  ْمُهوُُمتْعَطَأ  ْنِإ  َو  ْمُکُولِداُجِیل 

تسا هتشک  ادخ  هک  ار  هچنآ  زا  دیروخیم و  دیشکیم ،
__________________________________________________

. مینادرگ هدنز  ار  وا  دوب ، هدرم  هک  یسک  سپ  ماعنا ، هروس  ( 1)
153 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دـشابیم بوخ  زیاج و  ءاف  فذـح  هکنیا  تسا و  ریدـقت  رد  ءاف  ْمُکَّنِإ  دـینک  تعاطا  نآ  ریغ  راتفگ و  نیا  رد  ار  نانآ  رگا  و  دـیروخیمن ،
. دنکیم فیعضت  ار  هّیطرش  هّیضق  مکح  یضام و  لعف  هدعاق  طرش  هک  تسا  نیا  يارب 

دنوادخ هک  یسک  نآ  ریغ  تعاطا  زا  تسا  ترابع  ندروآ  كرش  نوچ  دیوشیم ، كرشم  امـش  دینکب  نانآ  تعاطا  رگا  سپ  َنوُکِرْـشَُمل 
مالّـسلا هیلع  یلع  دروم  رد  ات  دننکیم  هسوسو  ناشناتـسود  هب  ّنج  نیطایـش  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  هدرک  بصن  تعاطا  يارب  ار  وا 

هک هنوگ  نیدب  دنزیخرب  هلداجم  هب  امـش  اب  ات  دـننکیم  هسوسو  ناشناتـسود  هب  سنا  نیطایـش  هکنیا  ای  دـنراداو ، ثحب  لادـج و  هب  ار  امش 
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هطـساو هب  دـینک  تعاطا  اهنآ  زا  امـش  رگا  و  دوشیم . باسح  صقن  بیع و  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  نانآ  رظن  هب  هک  دـننک  ناـیب  ار  يزیچ 
. دیوشیم كرشم  ادخ  هب  تیالو  رد  كرش 

122 تایآ 130 - ریسفت  همجرت و 

153 ص :  ات 130 ..... ] تایآ 122  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

اُوناک ام  َنیِِرفاْکِلل  َنِّیُز  َِکلذَـک  اْهنِم  ٍجِراِخب  َْسَیل  ِتاُملُّظلا  ِیف  ُُهلَثَم  ْنَمَک  ِساَّنلا  ِیف  ِِهب  یِـشْمَی  ًارُون  َُهل  اْنلَعَج  َو  ُهاْنیَیْحَأَف  ًاـْتیَم  َناـک  ْنَم  َو  َأ 
ْمُْهتَءاج اذِإ  َو  ( 123  ) َنوُرُعْـشَی ام  َو  ْمِهِـسُْفنَِأب  َّالِإ  َنوُرُکْمَی  ام  َو  اهِیف  اوُرُکْمَِیل  اهیِمِرُْجم  َِرباکَأ  ٍۀَیْرَق  ِّلُک  ِیف  اْنلَعَج  َِکلذَک  َو  ( 122  ) َنُولَمْعَی

ٌدیِدَش ٌباذَع  َو  ِهَّللا  َْدنِع  ٌراغَص  اُومَرْجَأ  َنیِذَّلا  ُبیُِصیَس  ُهََتلاسِر  ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  ِهَّللا  ُلُسُر  َِیتوُأ  ام  َْلثِم  یتُْؤن  یَّتَح  َنِمُْؤن  َْنل  اُولاق  ٌۀَیآ 
ِیف ُدَّعَّصَی  امَّنَأَک  ًاجَرَح  ًاقِّیَض  ُهَرْدَص  ْلَعْجَی  ُهَّلُِـضی  ْنَأ  ْدُِری  ْنَم  َو  ِمالْـسِْإِلل  ُهَرْدَص  ْحَرْـشَی  ُهَیِدْهَی  ْنَأ  ُهَّللا  ِدُِری  ْنَمَف  ( 124  ) َنوُرُکْمَی اُوناک  اِمب 

(126  ) َنوُرَّکَّذَی ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  اَْنلَّصَف  ْدَق  ًامیِقَتْسُم  َکِّبَر  ُطارِص  اذه  َو  ( 125  ) َنُونِمُْؤی َنیِذَّلا ال  یَلَع  َسْجِّرلا  ُهَّللا  ُلَعْجَی  َِکلذَک  ِءامَّسلا 
َلاق َو  ِْسنِْإلا  َنِم  ُْمتْرَثْکَتْـسا  ِدَـق  ِّنِْجلا  َرَـشْعَم  ای  ًاعیِمَج  ْمُهُرُـشْحَی  َمْوَی  َو  ( 127  ) َنُولَمْعَی اُوناک  اـِمب  ْمُهُِّیلَو  َوُه  َو  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ِمـالَّسلا  ُراد  ْمَُهل 

ٌمیِکَح َکَّبَر  َّنِإ  ُهَّللا  َءاش  ام  َّالِإ  اهِیف  َنیِِدلاخ  ْمُکاْوثَم  ُراَّنلا  َلاق  اَنل  َْتلَّجَأ  يِذَّلا  اَنَلَجَأ  انْغََلب  َو  ٍضْعَِبب  انُضَْعب  َعَتْمَتْـسا  اَنَّبَر  ِْسنِْإلا  َنِم  ْمُهُؤاِیلْوَأ 
َنوُّصُقَی ْمُْکنِم  ٌلُسُر  ْمُِکتْأَی  َْمل  َأ  ِْسنِإـْلا  َو  ِّنِْجلا  َرَـشْعَم  اـی  ( 129  ) َنُوبِـسْکَی اُوناک  اِمب  ًاـضَْعب  َنیِِملاَّظلا  َضَْعب  یِّلَُون  َِکلذَـک  َو  ( 128  ) ٌمِیلَع

َنیِِرفاک اُوناک  ْمُهَّنَأ  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  اوُدِهَـش  َو  اْینُّدـلا  ُةایَْحلا  ُمُْهتَّرَغ  َو  انِـسُْفنَأ  یلَع  انْدِهَـش  اُولاق  اذـه  ْمُکِمْوَی  َءاِقل  ْمُکَنوُرِذـُْنی  َو  ِیتایآ  ْمُْکیَلَع 
(130)

154 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

154 ص :  همجرت ..... :

رس مدرم  نایم  ینشور  نآ  هب  ات  میداد  تناید ) شناد و   ) ینشور وا  هب  میدرک و  هدنز  ار  وا  ام  دوب  تلاهج ) تلالض و   ) هدرم هک  یسک  ایآ 
رد نارفاک  دب  رادرک  يرآ  دـش . دـناوتن  ردـب  نآ  زا  هدـش  ورف  یهارمگ ) لهج و   ) ياهیکیرات رد  هک  تسا  یـسک  دـننام  وا  لثم  دور  زارفا 

( دننیب ابیز  ار  دوخ  تشز  لامعا  هک   ) تسا هدش  رگهولج  نینچ  ناشرظن 
نتـشیوخ اـب  زج  رکم  تقیقح  رد  دنـشیدنا  رکم  اـجنآ  مدرم  اـب  رگمتـس  راکدـب و  ياـسؤر  يراـید  ره  رد  هک  مـیداد  رارق  اـم  نـینچمه  و 

. دنتسین هاگآ  ار ) نارگید  هن  دندنکفا  نایز  هب  ار  دوخ  رکم  نآ  زا  هک   ) مه نیا  هب  دننکیمن و 
155 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دنادیم رتهب  ادخ  دوش  لزان  ام  هب  هدش  لزان  نالوسر  هب  هکنآ  دننام  ات  میرواین  نامیا  ام  دنتفگ  دش  لزان  اهنآ  تیاده  يارب  یتایآ  نوچ  و 
هب تخـس  یباذـع  دزاس و  راوخ  ادـخ  ار  ناراکهانگ  يدوز  هب  دـشخب ) دـنلب  ماـقم  نیا  ار  هک  و   ) دراد رّرقم  ار  دوخ  تلاـسر  اـجک  رد  هک 

، دتسرف ورف  نانآ  رب  دنشیدنایم  هک  يرکم  هطساو 
زا ار  وا  لد  دزاـس و  هارمگ  دـهاوخ  ار  هک  ره  دـنادرگ و  هداـشگ  نشور و  مالـسا  روـن  هب  ار  شلد  دـهاوخ ، ار  هک  ره  تیادـه  ادـخ  سپ 
ّقح هب  هک  ار  یناـسک  ادـخ  هـک  تـسا  نـیا  دور  نامـسآ  زارف  رب  ینیمز  زا  دـهاوخیم  هـک  یئوـگ  دـنک  تخـس  گـنت و  ناـمیا  نتفریذـپ 

. دنادرگیم دیلپ  دودرم و  دنورگیمن 
، میتخاس نشور  دنریگیم  دنپ  نادب  هک  ناگدنب  زا  یهورگ  يارب  ار  دوخ  تایآ  ام  تسا  تسار  هک  تسوت  يادخ  هار  نیا  و 
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. دندوب راکوکین  هکنآ  يارب  تساهنآ  رادتسود  ادخ  تسا و  تمالس  هناخ  شیاسآ و  راد  ادخ  دزن  ار  اهنآ 
لاـح نآ  رد  دـیتفای  ینوزف  ناـسنا  رب  امـش  ّنج  هورگ  يا  هک  دوـش  باـطخ  نیطایـش  هب  دـنوش و  روـشحم  مدرم  هـمه  هـک  يزور  رآداـی  و 

ياهدرک نّیعم  وت  هک  یلجا  هب  میدش و  دنمهرهب  رگید  یضعب  لالضا  زا  یـضعب  ام  اراگدرورپ  دنیوگ  رـشب  سنج  زا  نیطایـش  نارادتـسود 
نوریب  ) دهاوخب ادـخ  هکنآ  رگم  دوب  دـیهاوخ  نآ  رد  هشیمه  تسامـش و  هاگلزنم  شتآ  نونکا  دـیامرف  نیطایـش  خـساپ  رد  ادـخ  میدیـسر 

تساناد زیچ  همه  هب  رادرک و  تسرد  اهراک  همه  رد  وت  راگدرورپ  هّتبلا  هک  دییآ )
دننکیم بسک  مه  رازآ  رب  هک  رکم  ملظ و  ّدح و  زا  هچنآ  ببـس  هب  میرامگرب . رگید  یـضعب  ربارب  رد  ار  ناراکمتـس  یخرب  ام  نینچمه  و 

( هک دنک  باطخ  ادخ  هاگنآ  )
156 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هجاوم زا  ار  امـش  دـنناوخب و  امـش  يارب  ارم  تایآ  هک  دـندماین  ینالوسر  ناتدوخ  سنج  زا  امـش  تیادـه  يارب  اـیآ  سنا  ّنج و  هورگ  يا 
اهنآ ایند  یناگدنز  میهد و  یهاوگ  دوخ  يدب  تلاهج و  هب  ام  هک  دنهد  باوج  ینامیـشپ  تیاهن  اب  اهنآ  دنناسرتب  تخـس  زور  نیا  اب  ندش 

. دنتفریم رفک  هار  هب  هک  دنهدیم  یهاوگ  دوخ  رب  دنمهفیم و  لاح  نآ  رد  تخاس و  رورغم  ار 

156 ص :  ریسفت ..... 

. دشاب هدنز  یناویح  تایح  اب  هچ  رگا  دشاب  هدرم  یناسنا  تایح  زا  هک  یسک  ینعی  ًاْتیَم  َناک  ْنَم  َو  َأ 
قاقحتـسا تیالو و  لوبق  دادعتـسا  ببـس  هب  ای  ماع ، تعیب  يوبن و  توعد  لوبق  ببـس  هب  میدرک  هدـنز  یناسنا  تایح  اب  ار  وا  سپ  ُهاْنیَیْحَأَف 

. ّصاخ تعیب 
. میداد رارق  شیارب  ار  نامدوخ  زا  یماما  هب  ندرک  ادتقا  ای  میداد ، رارق  ماما  وا  يارب  ًارُون  َُهل  اْنلَعَج  َو 

. دوریم هار  رون  نآ  اب  ای  رون  نآ  ببس  هب  ینعی  ِِهب  یِشْمَی 
و ثیدح ، و  تّجح ، ینعم  هب  تکرح  اب  لثم  و  تسا ، هیبش  ینعم  هب  ریما  دننام  لیثم  هرسک و  اب  لثم  تکرح و  اب  لثم  ُُهلَثَم  ْنَمَک  ِساَّنلا  ِیف 
تاملظ و رد  وا  هکیلاـح  رد  میدـینادرگ  هدـنز  ار  وا  اـم  هک  تسا  یـسک  دـننام  هیبش و  وا  اـیآ  تسا  نیا  هیآ  ینعم  تسا ، هدـمآ  زین  تفص 

. تسا یکیرات 
رد وا  هیبش  هک  تسا  یسک  دننام  هکنیا  ای  ِتاُملُّظلا  ِیف 

157 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تایح اب  هک  درادن  یتوافت  وا  يارب  و  تسا ، هدش  وا  هصیـصخ  تفـص و  تملظ ، رد  ندـنام  هک  تسا  یـسک  دـننام  ای  تسا ، تباث  تاملظ 

. دبای ینوزفا  يوبن  رون  هلیسو  هب  هک  دشابن  هدنز  الصا  هکنیا  ای  دشابن ، رون  ياراد  یلو  دشاب  هدنز  يوبن  توعد  لوبق  یناسنا و 
ار رما  نیا  ینعی  نأش  نیا  هک  تسا  یتّیم  زا  ترابع  نآ  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تسین ، جراخ  تاملظ  زا  ینعی  اْهنِم  ٍجِراِخب  َْسَیل 

: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  نآ و  اب  تعیب  نآ و  لوبق  ینطاب و  توعد  ینعی  تسا  تیالو  دوصقم  دسانشیمن و 
اب ِتاُملُّظلا  ِیف  ُُهلَثَم  ْنَمَک  دروم  رد  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ینعی  دنک  ادتقا  وا  هب  هک  میداد  رارق  ماما  وا  يارب  ینعی  ًارُون  َُهل  اْنلَعَج 

: دومرف درک و  هراشا  شتسد 
دوصقم هک  دوشیم  هدافتـسا  ربخ  نیا  زا  و  تسا ، هدش  دراو  نومـضم  نیا  هب  يدایز  رابخا  و  دننادیمن . يزیچ  هک  تسا  قلخ  نیا  دوصقم 

. دشابن ای  دشاب  تّوبن  رما  هب  فراع  هکنیا  زا  ّمعا  دشابن  تیالو  رما  هب  فراع  هک  تسا  یسک  ّتیم  زا 
يول و ّصاخ و  تعیب  اب  رگم  دوشیمن  رّوصت  رما  نیا  نتخانـش  هک  اریز  ینطاب  توعد  لوبق  ببـس  هب  تسا  تیالو  رما  نتخانـش  تایح ، و 

. يول توعد و  لوبق 
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هک تسا  يرما  رون  زا  دوصقم  هکنیا  ای  تسا ، رهاظ  وا  رب  شتّیرـشب  هک  تسا  یماما  ای  تسا  تعیب  توعد و  لوبق  دوخ  ای  رون  زا  دوصقم  و 
ای ّصاخ  تعیب  ببس  هب  دوشیم  لخاد  بلق  رد 

158 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوشیم لصاح  ّتینارون  هب  ماما  تفرعم  هلیسو  نیدب  هک  دوشیم  رهاظ  کلاس  رب  هک  تسا  ماما  توکلم  دوصقم 

رما زا  هک  دـندرکیم  لمع  ناشتلاهج  ياـهیکیرات  رد  هک  ار  هچنآ  نیرفاـک  يارب  هدـش  هداد  تنیز  ینعی  َنُولَمْعَی  اُوناـک  اـم  َنیِِرفاـْکِلل  َنِّیُز 
. دندوب هدشمگ  نآ  زا  دندوب و  بوجحم  تیالو 

. میداد رارق  ار  گرزب  ياهمرجم  وت  هیرق  رد  هک  روطنامه  ینعی  َِکلذَک  َو 
اهنآ زا  نیقفانم  دـندرگ و  صلاخ  نینمؤم  ات  میتشاذـگ  ار  راکدـب  ياسؤر  ياهیرق  ره  رد  اهِیف  اوُرُکْمَِیل  اهیِمِرْجُم  َِرباکَأ  ٍۀَـیْرَق  ِّلُک  ِیف  اـْنلَعَج 

. دنوش ادج 
الّوا ناـشرکم  رد  اـهنآ  اریز  ار ، ناـشدوخ  رگم  ْمِهـِـسُْفنَِأب  اَّلِإ  دــنهد  بـیرف  ار  نینمؤـم  اـیبنا و  رکم ، رد  دــنناوتیمن  ینعی  َنوُرُکْمَی  اــم  َو 

. دنوریم شیپ  سفن  هب  هّجوت  طیرفت و  يوس  هب  دنزاسیم و  جراخ  ناشلامک  هب  هّجوت  لادتعا و  ّدح  زا  ار  ناشیاهسفن 
. ددرگیم رب  ناشدوخ  هب  رکم  تقیقح  رد  هک  دنربیمن  یپ  یلو  َنوُرُعْشَی  ام  َو 

: دنیوگ يرسهریخ  یتخسرس و  رکم و  اب  دوش  لزان  ناشیارب  یتیآ  نوچ  اُولاق و  ٌۀَیآ  ْمُْهتَءاج  اذِإ  َو 
هداتـسرف ام  هب  نالوسر  دـننامه  هکنیا  رگم  میروآیمن  نامیا  ام  ُهََتلاسِر  ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  ِهَّللا  ُلُسُر  َِیتوُأ  ام  َْلثِم  یتُْؤن  یَّتَح  َنِمُْؤن  َْنل 

هک  اریز  تساهنآ  رب  ّدر  هیآ  نیا  دوش .
159 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ّتیحالص تلاسر و  ّلحم  تقادص  تلاسر و  ّلحم  هب  ادخ  ملع  ببس  هب  هکلب  تسین ، لام  بسن و  بسح و  هب  ای  هزجعم  تیآ و  اب  تلاسر 
. تسادخ تّیشم  نآ و  ّلحم 

لعفا ندـش  يّدـعتم  اریز  دوش  ضرف  لعاف  مسا  ینعم  هب  لیـضفت  لعفا  هکنیا  ای  تسا  ریدـقت  رد  هک  ملعی »  » يارب تسا  هب  لوعفم  ثیح »  » و
. تسین زیاج  هب  لوعفم  هب  لیضفت 

. دیسر هّکم  حتف  زور  ردب و  زور  رد  هکنانچ  دسریم  ّتلذ  يراوخ و  ایند  رد  ار  نیمرجم  ینعی  ٌراغَص  اُومَرْجَأ  َنیِذَّلا  ُبیُِصیَس 
. ترخآ رد  ادخ  دزن  ای  ادخ  رهاظم  دزن  ینعی  ِهَّللا  َْدنِع 

. تسا دیدش  باذع  ترخآ  رد  ٌدیِدَش  ٌباذَع  َو 
دهاوخب اجره  وا  هک  دنکیم  ییامنهار  یتلاسر  هب  دهاوخب  ادـخ  ار  هک  ره  سپ  ناشرکم  يارب  ُهَیِدـْهَی  ْنَأ  ُهَّللا  ِدُِری  ْنَمَف  َنوُرُکْمَی  اُوناک  اِمب 

. دهدیم رارق  ارنآ 
تسا نآ  ماکحا  تلاسر و  لوبق  ّلحم  مالسا و  ّلحم  مه  هنیس  ینعم  هب  ردصلا )  ) ُهَرْدَص ْلَعْجَی  ُهَّلُِضی  ْنَأ  ْدُِری  ْنَم  َو  ِمالْـسِْإِلل  ُهَرْدَص  ْحَرْـشَی 

ّتیناویح و يوس  هب  نآ  هجو  هکنیا  راـبتعا  هب  تسا  ناطیـش  ماـکحا  لوبق  رفک و  ّلـحم  مه  تسا و  بلق  يوس  هب  نآ  هجو  هکنیا  راـبتعا  هب 
ردص حرش  سپ  دشابیم و  شتهج  ود  ره  اب  فرط  ود  زا  کی  ره  ماکحا  لوبق  يارب  هنیس  دادعتسا  زا  ترابع  ردص  حرش  و  تسا ، تعیبط 

هک  یئاهزیچ  زا  دشابیم . دوشیم  دراو  نآ  رب  هک  هچنآ  لوبق  يارب  هنیس  دادعتسا  لامک  مالسا  يارب 
160 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هب 

. دنکیم شهیجوت  بلق  يوس 
ناطیش و يوس  هب  هک  یئاهزیچ  زا  دوشیم  دراو  نآ  رب  هک  هچنآ  لوبق  يارب  تسا  هنیس  دادعتسا  لامک  زا  ترابع  رفک  يارب  ردص  حرـش  و 

. دنکیم شهیجوت  نآ  ياهتساوخ 
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نیب رد  يربج  سپ  وا ، رایتخا  دادعتسا و  ءوس  ای  تسا ، دبع  دادعتـسا  رایتخا و  نسح  هب  قوبـسم  یهارمگ  تیاده و  دروم  رد  ادخ  هدارا  و 
. تشذگ ُدیُِری  ام  ُلَعْفَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  ادخ  لوق  رد  هرقب  هروس  رد  بلطم  نیا  قیقحت  و  تسین ، ضیوفت  هکنانچ  تسین 

. ایند تهج  زا  نآ  فارصنا  بلق و  هب  تسا  سفن  هّجوت  زا  ترابع  مالسا  يارب  ردص  حرش  و 
؟ دوش مولعم  هتخانش و  نآ  اب  هک  دراد  یتمالع  رما  نیا  ایآ  دش ، لاؤس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  هک  یتقو 

: یگنادواج يارس  هب  تشگزاب  نآ  تمالع  یلب ، دومرف :
. تسا گرم  لوزن  زا  لبق  گرم  يارب  یگدامآ  دادعتسا و  رورغ و  يارس  زا  ندش  نوریب 

رارق تخس  گنت و  دنک  هیجوت  ارنآ  بلق  تمـس  هب  دیاب  هک  يزیچ  لوبق  زا  شاهنیـس  دزاس  هارمگ  دهاوخب  ادخ  هک  ار  یـسک  ًاجَرَح  ًاقِّیَض 
رد يذفنم  چیه  هک  تسنآ  هدش  هدناوخ  ءاح  هرـسک  هب  هک  جرح )  ) تسا و هدنام  یقاب  نآ  يارب  يذـفنم  هک  تسا  نآ  قیـض )  ) دـهدیم و

تسا . هدش  دراو  هنوگ  نیدب  ربخ  رد  هکنانچ  دشابن ، نآ 
161 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دور نامسآ  زارف  رب  نیمز  زا  مالسا  تلاسر و  لوبق  رد  دهاوخیم  هک  یئوگ  ِءامَّسلا  ِیف  ُدَّعَّصَی  امَّنَأَک 
هک یناسک  رب  نینچمه  دهدیم  رارق  ار  هنیس  یگنت  ّکش و  دنک  شهارمگ  دهاوخیم  هک  یسک  يارب  دنوادخ  هک  روطنامه  ینعی  َِکلذَک 

یلمع ره  هانگ و  يدیلپ و  ینعم  هب  تکرح  اب  و  میج ، رـسک  نآ و  حتف  ءار و  رـسک  اب  سجّرلا »  » دهدیم رارق  ار  يدـیلپ  دـنروآیمن  نامیا 
. تسا هدمآ  باقع  ّکش و  دشاب و  دیلپ  هک 

(. دنرادن نامیا  هک  تسا  یناسک  يارب  اهنیا  همه   ) َنُونِمُْؤی َنیِذَّلا ال  یَلَع  َسْجِّرلا  ُهَّللا  ُلَعْجَی  َِکلذَک 
. گنت ار  یضعب  میداد و  رارق  زاب  مالسا  يارب  ار  یضعب  هنیس  هک  دش  رکذ  هک  نیا  اذه و  َو 

. تسوت ّبر  تّنس  َکِّبَر  ُطارِص 
رادقم هب  هدارا  ود  ره  نوچ  تسا  هدشن  لصاح  دادعتسا  ود  نازیم  زا  یفارحنا  تلالض  ای  تیاده  هدارا  ود  نیا  زا  کی  چیه  رد  ًامیِقَتْـسُم و 

تلاـسر تّوبن و  حور  نآ  هک  تیـالو  زا  یتسه  نآ  رب  وت  هک  هچنآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکنیا  اـی  تسا . هفیاـط  ود  قاقحتـسا  دادعتـسا و 
.( تسا حجرا  ّحصا و  دعب  تایآ  هب  هّجوت  اب  مّود  هجو  . ) طیرفت هن  تسا و  طارفا  هن  نآ  رد  هک  تسوت  راگدرورپ  تسار  هار  تسوت 

ياهدادعتـسا بسح  رب  مدرم  هنیـس  رد  هک  تسا  ینیوـکت  تاـیآ  ناـیب  رد  هک  مـیداد  لیـصفت  ار  ینیودـت  تاـیآ  ینعی  ِتاـیْآلا  اَْـنلَّصَف  ْدَـق 
دوشیم . دراو  ناشفلتخم 

162 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. میداد لیضفت  ینیودت  تایآ  هلیسو  هب  ار  قلطم  ینیوکت  تایآ  هکنیا  ای 

هب ایوگ  هکلب  دوشن ، هاگآ  تایآ  هب  نابز  هب  هدـنرآ  دای  اهنت  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  دـنناوخ ، رب  ار  ادـخ  مان  هک  یموق  ینعی  َنوُرَّکَّذَـی  ٍمْوَِقل 
. دوشیم تایآ  نآ  هّبنتم  بلق  هب  هدننک  عوجر  نابز و 

حرـش ردـص و  قیـض  نیب  یقرف  دـنکن  رظن  دوشیم  دراو  وا  رب  هک  یتالاح  هب  تریـصب  مشچ  اب  ددرگنرب و  شنطاب  هب  هک  مادام  ناسنا  اریز 
ره و  دراذگیمن ، قرف  یلفـس  يولع و  تایآ  قلطم  نیب  ای  دراذگیمن ، يرظن ) دنلب  يرظن و  گنت  ای  هنیـس  يداشگ  هنیـس و  یگنت   ) ردـص

. دراذگیم قرف  تادراو  نیب  دنک  عوجر  شسفن  هب  سک 
. ددرگیم رب  دشاب  هتشاد  عفن  وا  لاح  هب  هک  يزیچ  هب  هدرک و  هبوت  دنک  ّتیذا  ار  وا  هک  يزیچ  زا  سپ 

، تسا هدرک  اطعا  نآ  هب  ادـخ  هک  ياهناخ  ای  تافآ  زا  رود  ملاس و  هناخ  هک  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ِمالَّسلا  ُراد  ْمَُهل  دوشیم  قّقحم  اهنآ  يارب  نیارباـنب 
(. تساهنآ يارب  تافآ  زا  رود  ملاس و  ياهناخ  یهلا ، هاگشیپ  رد  روضح  ینعی   ) تسا ناشراگدرورپ  دزن 

. دناهدش لّسوتم  يو  هب  هتشگ و  عطقنم  ادخ  ریغ  زا  نوچ  تساهنآ  یلو  وا  ْمُهُِّیلَو و  َوُه  َو 
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هک يزیچ  هب  لمع  تخاسیم و  رود  ادـخ  زا  ار  اهنآ  هک  دوب  يزیچ  زا  رارف  نآ  دـنهدیم و  ماجنا  هک  یلامعا  ببـس  هب  َنُولَمْعَی  اُوناـک  اـِمب 
تخاسیم . کیدزن  ادخ  هب  ار  نانآ 

163 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. ددرگیم رب  نیلقث  هب  مه »  » ریمض و  میئوگیم »  » ای نک  يروآ  دای  ای  روآ  دای  هب  ریدقت  هب  ًاعیِمَج  ْمُهُرُشْحَی  َمْوَی  َو 

زیچ نآ  زا  يرایسب  رد  ینعی  ءیشلا ) نم  رثکتسا   ) و تساوخ ، دایز  بآ  وا  زا  ینعی  ءاملا » هرثکتسا   » ِْسنِْإلا َنِم  ُْمتْرَثْکَتْسا  ِدَق  ِّنِْجلا  َرَشْعَم  ای 
، دیدش بغار  اهنآ  زا  يرایسب  رد  ای  دیدرک ، یهاوخ  هدایز  اهناسنا  زا  يرایـسب  زا  ّنج  هورگ  امـش  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  تشگ و  بغار 

. دیداد رارق  دوخ  ناوریپ  دوخ و  خنس  زا  ار  اهنآ  سپ 
دنک يوریپ  اهنآ  زا  توهش  هب  ندرب  تّذل  رد  هک  تسا  نیا  هب  ّنج  زا  ناسنا  عاتمتسا  ٍضْعَِبب  انُضَْعب  َعَتْمَتْـسا  اَنَّبَر  ِْسنِْإلا  َنِم  ْمُهُؤاِیلْوَأ  َلاق  َو 
رما رد  اهنآ  زا  ندش  دنمهرهب  اهناسنا و  نداد  بیرف  لیبق  زا  دوش  لصاح  اهناسنا  زا  اهنآ  تساوخ  هک  تسا  نیا  هب  ناسنا  زا  ّنج  عاتمتـسا  و 

. دناهتفگ فارتعا  ترسح و  باب  زا  ار  مالک  نیا  یهن ، و 
. تسا یناگدنز  تّدم  ای  تمایق  دوصقم  هک  تسا  هدیسر  رس  ام  نّیعم  لجا  ینعی  اَنل  َْتلَّجَأ  يِذَّلا  اَنَلَجَأ  انْغََلب  َو 

: تفگ اهنآ  هب  ادخ  َلاق 
دهاوخب ادخ  شتآ ، لوخد  زا  لبق  ینعی  دهاوخب ، ادخ  هکنیا  رگم  تسا  يدبا  شتآ  امش  هاگلزنم  ُهَّللا  َءاش  ام  اَّلِإ  اهِیف  َنیِِدلاخ  ْمُکاْوثَم  ُراَّنلا 

زا هک  دهاوخب  ار  یناسک  ادخ  رگم  دشاب : نیا  نآ  ینعم  هکنیا  ای  دـشابن . شتآ  هّدام  یگدـنزوس  لمع  یفانم  ات  دـیوشن  لخاد  شتآ  هب  هک 
هب  هک  یناسک  زا  یضعب  و  دناهرب . شتآ 
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. دناهدرک کّسمت  هیآ  نیا  لاثما  هب  تاّیلقن  رد  تاّیلقع  هب  لّسوت  زا  دعب  دناهدش  لئاق  همه  يارب  باذع  عاطقنا 

. دنکیمن ملظ  يدحا  هب  دوشیم  باقع  هک  یسک  تبوقع  رد  تسا و  میکح  وت  راگدرورپ  ٌمیِکَح  َکَّبَر  َّنِإ 
. دنادیم ار  سک  ره  قاقحتسا  رادقم  ٌمِیلَع 

. میرامگیم رب  ترخآ  رد  ای  ایند  رد  ّنج  زا  یضعب  لباقم  رد  ار  اهناسنا  زا  یضعب  هک  روطنامه  ینعی  َِکلذَک  َو 
ياهتروص هک  دوشیم  بجوم  دننکیم  بسک  هک  یتّیخنـس  ناشدـب  لامعا  ببـس  هب  ینعی  َنُوبِـسْکَی  اُوناک  اِمب  ًاضَْعب  َنیِِملاَّظلا  َضَْعب  یِّلَُون 

زا یـضعب  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  ای  مینادرگرب ، ار  ناشیاهتروص  دوخ  يایلوا  زا  مینک و  اهر  اـجنآ  مینادرگرب و  رگید  يوس  هب  ار  یـضعب 
. تسا هدش  هراشا  نآ  هب  ربخ  رد  هکنانچ  دنریگب ، ماقتنا  نانآ  زا  ات  میدرامگ  رگید  ضعب  رب  ار  نیملاظ 

ِْسنِْإلا َو  ِّنِْجلا  َرَشْعَم 
. فانیتسا ای  دشاب  لاح  لوق ، ریدقت  هب 

ْمُْکنِم ٌلُسُر  ْمُِکتْأَی  َْمل 
نآ و  تسا . هدـماین  ریبک  ملاع  رد  ناتدوخ  خنـس  زا  ینالوسر  ای  تسا ، هدـماین  ناتریغـص  ملاع  رد  ناتدوخ  دوجو  زا  ینالوسر  ار  امـش  ایآ 

. تساهنآ خیبوت  يارب 
هدوب ّنج  سنا و  يوس  هب  ام  لوسر  تلاـسر  و  تسا ، هدومن  ثوعبم  ناـنآ  يارب  ار  یلوسر  ّنج  هفیاـط  زا  دـنوادخ  هک  تسا  هدـش  دراو  و 

. تسا هدش  دراو  رابخا  رد  هکنانچ 
ْمُکَنوُرِْذُنی َو  ِیتایآ  ْمُْکیَلَع  َنوُّص  ُ

: دنیوگیم ناشریصقت  هب  فارتعا  باب  زا 
165 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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انِسُْفنَأ یلَع  انْد  ِ
. دندومن فارتعا  رارقا و  دندرکن  ادیپ  يرارف  هار  نوچ  میهدیم ، دوخ  ررض  رب  یهاوگ  ام 

َنیِِرفاک اُوناک  ْمُهَّنَأ  ْمِهِسُْفنَأ  یلَع  اوُدِهَش  َو  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  ُمُْهتَّرَغ 
. دشابیم اولاق »  » رب فطع  ترابع  نیا  و  دندوب . رفاک  هک  دنهدیم  یهاوگ  ناشدوخ  هیلع  رب  هاگنآ  داد ، بیرف  ار  اهنآ  ایند  یگدنز  و 

131 تایآ 141 - ریسفت  همجرت و 

165 ص :  ات 141 ..... ] تایآ 131  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

َو ( 132  ) َنُولَمْعَی اَّمَع  ٍِلفاِغب  َکُّبَر  ام  َو  اُولِمَع  اَّمِم  ٌتاـجَرَد  ٍّلُِـکل  َو  ( 131  ) َنُوِلفاغ اُهلْهَأ  َو  ٍْملُِظب  يرُْقلا  َکـِلْهُم  َکُّبَر  ْنُکَی  َْمل  ْنَأ  َکـِلذ 
َو ٍتَآل  َنوُدَعُوت  ام  َّنِإ  ( 133  ) َنیِرَخآ ٍمْوَق  ِۀَّیِّرُذ  ْنِم  ْمُکَأَْشنَأ  امَک  ُءاشَی  ام  ْمُکِدَْعب  ْنِم  ِْفلْخَتْسَی  َو  ْمُْکبِهُْذی  ْأَشَی  ْنِإ  ِۀَمْحَّرلا  ُوذ  ُِّینَْغلا  َکُّبَر 
(135  ) َنوُِملاَّظلا ُِحْلُفی  ُهَّنِإ ال  ِراَّدلا  ُۀَِبقاع  َُهل  ُنوُکَت  ْنَم  َنوُمَْلعَت  َفْوَسَف  ٌلِماع  یِّنِإ  ْمُِکتَناکَم  یلَع  اُولَمْعا  ِمْوَق  ای  ُْلق  ( 134  ) َنیِزِْجعُِمب ُْمْتنَأ  ام 

ِهَِّلل َناک  ام  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُلِصَی  الَف  ْمِِهئاکَرُِشل  َناک  امَف  اِنئاکَرُِشل  اذه  َو  ْمِهِمْعَِزب  ِهَِّلل  اذه  اُولاقَف  ًابیِصَن  ِماْعنَْألا  َو  ِثْرَْحلا  َنِم  َأَرَذ  اَّمِم  ِهَِّلل  اُولَعَج  َو 
ْمِْهیَلَع اوُِسْبلَِیل  َو  ْمُهوُدُْرِیل  ْمُهُؤاکَرُش  ْمِهِدالْوَأ  َْلتَق  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  ٍرِیثَِکل  َنَّیَز  َِکلذَک  َو  ( 136  ) َنوُمُکْحَی ام  َءاس  ْمِِهئاکَرُـش  یلِإ  ُلِصَی  َوُهَف 
ْتَمِّرُح ٌماْعنَأ  َو  ْمِهِمْعَِزب  ُءاشَن  ْنَم  َّالِإ  اهُمَعْطَی  ٌرْجِح ال  ٌثْرَح  َو  ٌماْعنَأ  ِهِذـه  اُولاق  َو  ( 137  ) َنوُرَتْفَی ام  َو  ْمُهْرَذَـف  ُهُولَعَف  ام  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  ْمُهَنیِد 

انِروُکُِذل ٌۀَِصلاخ  ِماْعنَْألا  ِهِذه  ِنوُُطب  ِیف  ام  اُولاق  َو  ( 138  ) َنوُرَتْفَی اُوناک  اِمب  ْمِهیِزْجَیَس  ِْهیَلَع  ًءاِرْتفا  اَْهیَلَع  ِهَّللا  َمْسا  َنوُرُکْذَی  ٌماْعنَأ ال  َو  اهُروُهُظ 
ِْریَِغب ًاهَفَس  ْمُهَدالْوَأ  اُولَتَق  َنیِذَّلا  َرِسَخ  ْدَق  ( 139  ) ٌمِیلَع ٌمیِکَح  ُهَّنِإ  ْمُهَفْصَو  ْمِهیِزْجَیَـس  ُءاکَرُـش  ِهِیف  ْمُهَف  ًۀَْتیَم  ْنُکَی  ْنِإ  َو  انِجاوْزَأ  یلَع  ٌمَّرَُحم  َو 

(140  ) َنیِدَتْهُم اُوناک  ام  َو  اوُّلَض  ْدَق  ِهَّللا  یَلَع  ًءاِرْتفا  ُهَّللا  ُمُهَقَزَر  ام  اُومَّرَح  َو  ٍْملِع 
ِهِرَمَث ْنِم  اُولُک  ٍِهباشَتُم  َْریَغ  َو  ًاِهباشَتُم  َناَّمُّرلا  َو  َنُوْتیَّزلا  َو  ُُهلُکُأ  ًاِفلَتُْخم  َعْرَّزلا  َو  َلْخَّنلا  َو  ٍتاشوُْرعَم  َْریَغ  َو  ٍتاشوُْرعَم  ٍتاَّنَج  َأَْـشنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو 

(141  ) َنِیفِرْسُْملا ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  اُوفِرُْست  َو ال  ِهِداصَح  َمْوَی  ُهَّقَح  اُوتآ  َو  َرَْمثَأ  اذِإ 
166 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

166 ص :  همجرت ..... :

ناشیاهیراکمتـس هب  دنـشاب  لهاج  لفاغ و  اهنآ  هدرکن و  تّجح  مامتا  اـت  ار  يراـید  لـها  ادـخ  هک  تسا  نیا  يارب  نـالوسر  نداتـسرف  نیا 
، دنادرگن كاله 

، دوب دهاوخن  لفاغ  یسک  لمع  زا  ادخ  تفای و  دهاوخ  هبتر  ّقح  دزن  تسا  هدرک  هک  یلمع  هب  ناگدنب  زا  سک  ره  و 
ار هک  ره  هاگنآ  دنادرگیم  یناف  دربیم و  ار  امـش  همه  نیمز  يور  زا  دـهاوخب  رگا  تسا و  نابرهم  همه  هب  زاینیب و  قلخ  زا  وت  يادـخ  و 

. دروآ دیدپ  رگید  یهورگ  هّیرذ  زا  ار  امش  هکنانچ  دنک  امش  نیشناج  دهاوخ 
. دش دیهاوخن  بلاغ  ادخ  تردق  رب  امش  دمآ و  دهاوخ  هّتبلا  تسا  هداد  هدعو  امش  هب  هچ  ره 

يدوزب منکیم و  لمع  شیوخ  روخ  رد  زین  نم  دـینک و  لمع  دیـشابیم  اناوت  نآ  هب  تسا و  روخ  رد  هچ  ره  ار  امـش  ناداـن  هورگ  يا  وگب 
167 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هک  تسیک ، دراد  شوخ  هگلزنم  تبقاع  هک  سک  نآ  دش ، دیهاوخ  هاگآ 

، تسین يراگتسر  ار  ناراکمتس 
مهس نیا  ادخ و  يارب  مهـس  نیا  دنتفگ  ناشدوخ  نامگ  هب  و  تسا . هدرک  نّیعم  یبیـصن  هدیرفآ  هک  تاناویح  اهیندیئور و  زا  ادخ  يارب  و 
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ینعی  ) دیـسریم ناکیرـش  هب  دوب  ادخ  يارب  هکنآ  دسریمن و  ادـخ  هب  دوب . ار  ناکیرـش  هک  یمهـس  نآ  سپ  ار ، ام  ناتب )  ) ناکیرـش رگید 
، دندرکیم هتسیاشان  هنالهاج و  تخس  یمکح  و  دندرکیمن ) فرص  ادخ  ياضر  يارب  چیه  ار  ناتب 

دزاس و كاله  تشز  راک  نیدب  ار  نانآ  هکنآ  ات  هدومن  وکین  ناشیا  ياهتب  ار  نادنزرف  نتشک  لمع  ناکرشم  زا  یضعب  رظن  رد  نینچمه  و 
. راذگاو دنفابیم  تافارخ  زا  هچنآ  هب  ار  اهنآ  سپ  دندرکیمن  نینچ  تساوخیم  ادخ  رگا  دزادنا و  هابتشا  طلغ و  هب  ناشنید  رد 

یتسرپ تب  شیک  رد   ) هک سک  نآ  رگم  دروخب  نآ  زا  دـیابن  تسا  ناتب  صوصخم  عونمم و  همه  رب  اـهتعارز  ناـیاپراهچ و  نیا  دـنتفگ  و 
رکذ نودب  زین  ار  ینایاپراهچ  دوب و  مارح  اهنآ  رب  نایاپراهچ  زا  یـضعب  يراوس  و  نانز ) نادرم و  زا  تب  نامداخ  دـننام   ) مینک نّیعم  دوخ )

، درک دهاوخ  تازاجم  ار  نانآ  غورد  نادب  ادخ  يدوز  هب  دنتسب  غورد  ادخ  هب  ماگنه  نیا  رد  نوچ  دندرکیم و  حبذ  ادخ  مان 
نادرم نانز و  دنشاب  هدرم  رگا  و  دوب ، دهاوخ  مارح  ام  نانز  رب  تسا و  نادرم  هب  صوصخم  تسا  نایاپراهچ  نیا  مکـش  رد  هچنآ  دنتفگ  و 

رادرک و تسرد  قلخ  رفیک  هب  ادـخ  هک  دنـسریم  لطاب  تافیـصوت  تشز و  راتفگ  نیا  تازاجم  هب  يدوز  هب  اهنآ  دنـشاب  کیرـش  نآ  رد 
. تساناد

ادخ هب  ءارتفا  نوچ  دندنام  هرهب  یب  درک  ناشیزور  ادخ  هچنآ  زا  دنراکنایز و  دنتـشک  ینادان  تهافـس و  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  هک  اهنآ  هّتبلا 
، دنتفاین تیاده  دندش و  هارمگ  تخس  دنتسب 

168 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
امرخ و ياهتخرد  و  ناتخرد ، ریاس  نوچ  دازآ  ناـتخرد  و  روگنا ) دـننام   ) یتسبراد تخرد  زا  اهناتـسب  امـش  يارب  هک  تسا  ییادـخ  نآ  وا 

دسرب هاگره  نآ  زا  امش  هک  دنایورب  هباشمان ، رگیدکی و  هباشم  ياههویم  رانا و  نوتیز و  دنراد و  نوگانوگ  ياههناد  هویم و  هک  اهتعارز 
. درادن تسود  ار  نافرسم  ادخ  هک  دینکن  فارسا  دیهدب و  ندرک  ورد  زور  هب  ار  ناریقف  تاکز  دینک و  لوانت 

168 ص :  ریسفت ..... 

. تمایق زور  زا  ندناسرت  تایآ و  هّصق  نالوسر و  نداتسرف  نیا  ینعی  َِکلذ 
ریغ ای  ناشیاهـسفن  هب  هک  یملظ  ببـس  هب  ای  تّجح  مامتا  نودـب  دـنکیمن  كاله  ار  ياهیرق  ینعی  ٍْملُِظب  يرُْقلا  َکـِلْهُم  َکُّبَر  ْنُکَی  َْمل  ْنَأ 

. دندرک ناشدوخ 
. دنتسین باقع  باوث و  رّکذتم  هیرق  نآ  لها  هکیلاح  رد  َنُوِلفاغ  اُهلْهَأ  َو 

کی ره  يارب  ای  راکدب ، راکوکین و  فانـصا  زا  کی  ره  يارب  ای  راکدب ، ای  دشاب  راکوکین  هک  سنا  ّنج و  دارفا  زا  کی  ره  يارب  ٍّلُِکل و  َو 
. دراکدب سنج  راکوکین و  سنج  زا 

« هزمه  » نزو رب  تکرح  اب  هجرد »  » و نوکس ، هّمض و  اب  هجرد »  » و یلفس ، ملاع  نییاپ و  رد  يولع و  ملاع  الاب و  رد  تسا  یتاجرد  ٌتاجَرَد 
نآ  رد  نتفر  الاب  اقترا و  هک  یتقو  تسا  یّقرت  نتفر و  الاب  هلیسو  هک  نابدرن  ای  ناکلپ  ینعی  هاقرم »  » ینعم هب 
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تاکرد تاجرد »  » هملک ینعم  یگریچ )  ) بیلغت باب  زا  تاکرد »  » هملک سپ  ناراکهانگ  تسپ  بتارم  رد  تاجرد »  » ندروآ دوش . رابتعا 

هب رتنیئاپ  هجرد  کی  شدوخ  زا  رتالاب  هب  تبـسن  لفـسا  تروص  نیا  رد  هک  دـننک  باسح  لفـسا  رتنیئاپ و  زا  ار  تاکرد  هکنیا  ای  تسا ،
. دیآیم باسح 

ای هفوصوم ، ای  هلوصوم ، ام »  » و تسا . نانآ  لمع  زا  یـشان  هکنیا  ای  لامعا ، مّسجت  ربانب  تسا  ناـشیاهلمع  زا  تراـبع  تاـجرد  اُولِمَع  اَّمِم 
. تسا هّیردصم 

ادخ دزن  رد  ناگدنب  لامعا  تاجرد  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  هدش  هدناوخ  تبیغ  باطخ و  تروص  هب  َنُولَمْعَی  اَّمَع  ٍِلفاِغب  َکُّبَر  ام  َو 
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. دروآیم نیئاپ  دربیم و  الاب  لامعا  تاکرد  تاجرد و  رادقم  هب  ار  کی  ره  سپ  تسین ، اهنآ  زا  لفاغ  وا  تسا و  نشور 
هیزنت و فطل و  رهق و  لیبق  زا  ار  ادخ  تافص  زا  لباقتم  تفـص  ود  نیب  تسا ) نابرهم  زاینیب و  وت  راگدرورپ  و   ) ِۀَمْحَّرلا ُوذ  ُِّینَْغلا  َکُّبَر  َو 

. درک عمج  دیعو  دعو و  هیبشت و 
ایند رد  ات  دراذگیم  یقاب  یتّدم  ار  امش  یلو  دربیم ، نیب  زا  ار  امـش  شجایتحا  مدع  يزاینیب و  ياضتقم  هب  دهاوخب  رگا  ْمُْکبِهُْذی  ْأَشَی  ْنِإ 

. دیوش لیمکت  شتمحر  ياضتقم  هب 
هب تسوا  تردق  لامک  هب  هراشا  يارب  ام »  » ظفل ندروآ  دهاوخب . هک  ار  هچ  ره  دـنکیم  امـش  نیـشناج  ُءاشَی و  ام  ْمُکِدـَْعب  ْنِم  ِْفلْخَتْـسَی  َو 

خنس زا  هک  یناسک  هب  دسرب  هچ  ات  دناوتیم ، دزاس  امش  نیشناج  ار  ناسنا  لقع و  نابحاص  زا  ریغ  دهاوخب  رگا  هک  يوحن 
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. تسا ناسنا  تروص  لوبق  يارب  اهنآ  ياههّدام  اههفطن و  ندرک  هدامآ  هب  طوبرم  ینیشناج  نیا  و  تسامش ،
راک نیا  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  ۀـّیّرذ »  » ظـفل رد  درک و  داـجیا  رگید  یموق  هیّرذ  زا  ار  امـش  هکناـنچ  َنیِرَخآ  ٍمْوَق  ِۀَّیِّرُذ  ْنِم  ْمُکَأَْـشنَأ  اـمَک 

. تسا هتشاد  رارمتسا 
ای دهاوخیم  هک  دشن  مولعم   ) درکن ار  مّدقم  عضو  ياضتقا  دربیم )....  نیب  زا  ار  امش  دهاوخب  ادخ  رگا   ) طرـش نوچ  ٍتَآل  َنوُدَعُوت  ام  َّنِإ 

.( دهاوخیمن
هداد هدـعو  هک  هچنآ  داد : باوج  سپ  دـهاوخیمن )؟ اـی  دـهاوخیم  ( ؟ هن اـی  تسا  یندـش  عقاو  مّدـقم  اـیآ  هک  دـمآ  شیپ  لاؤس  نیا  سپ 

. دوب دهاوخ  هدوب و  هراومه  نتخاس  نیشناج  ندرب و  نیب  زا  اریز : تسا ، ّتیشم  هجیتن  نآ  تسا و  یعطق  دوشیم 
. دیئامن زجاع  راک  نیا  زا  ار  ادخ  دیناوتیمن  امش  َنیِزِْجعُِمب  ُْمْتنَأ  ام  َو 

: وگب نانآ ، دیدهت  باب  زا  ُْلق 
ماقم و رب  امـش  هکیلاح  رد  ینعی  تسا ، هدش  هدـناوخ  مکتناکم »  » تسا هدـش  عقاو  هک  اج  ره  مکتناکم »  » ظفل ْمُِکتَناکَم  یلَع  اُولَمْعا  ِمْوَق  ای 

تعاطتسا ینعم  هب  نّکمت  دننام  ای  ماقم  ینعم  هب  ناکم  دننام  ۀناکم  دیتسه . نّکمت  تیاهن  رب  لمتشم  امش  ای  دیتسه ، تباث  رفک  رد  ناتناکم 
. تسا ییاناوت  و 

منکیم . لمع  مراد  مالسا  دیحوت و  رد  هک  ياهبترم  قبط  نم  ینعی  ٌلِماع  یِّنِإ 
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شقباس زا  هک  تسا  ماهفتـسا  ای  هدـش ، ّقلعم  نآ  زا  لعف  لمع  هک  تسا  هّیماهفتـسا  ای  نم »  » ظفل ِراَّدـلا  ُۀَِـبقاع  َُهل  ُنوُکَت  ْنَم  َنوُمَْلعَت  َفْوَسَف 
. تسا نولمعت »  » لوعفم لوصوم و  ای  دشابیم ، عطقنم 

نآ زا  شوـخ  هاـگلزنم  ماـجنا  رـس  تبقاـع و  هک  تسناد  دـیهاوخ  يدوز  هب  هک  تسا  نیا  دوـصقم  ینعم  ماـقم و  هنیرق  هـب  ریدـقت  ره  هـب  و 
: دومرف هکنیا  هب  درک  لیلعت  ارنآ  اذل  و  تسیک ،

. تسین ملاظ  يارب  ياهدیدنسپ  تبقاع  دیتسه ، ملاظ  امش  هکنیا  تهج  زا  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  َنوُِملاَّظلا  ُِحْلُفی  ُهَّنِإ ال 
راگتـسر رایـسب  لیالد  هب  ملاظ  و  دنتـسه ، ملاظ  اهنآ  نوچ  وگب ، اهنآ  هب  ینعی  دریگ  رارق  رما  ّتلع  هک  دشاب  ادخ  لوق  زا  هلمج  نآ  هکنیا  ای 

. دش دهاوخن 
. دنداد رارق  یناکیرش  ادخ  يارب  و  دندرک ، ملظ  اهنآ  ینعی  تسا ، ینعم  رابتعا  هب  فطع  اهنآ و  ملظ  نایب  ِهَِّلل  اُولَعَج  َو 

. تسادخ قولخم  هک  یئاهزیچ  زا  َأَرَذ  اَّمِم 
. دندادیم رارق  ادخ  يارب  لیلد  نودب  شیوخ و  رادنپ  قبط  ار  یمهس  اپراهچ  هتشک و  زا  ْمِهِمْعَِزب  ِهَِّلل  اذه  اُولاقَف  ًابیِصَن  ِماْعنَْألا  َو  ِثْرَْحلا  َنِم 

. دندادیم صاصتخا  ناشیاهتب  يارب  ار  یمهس  اِنئاکَرُِشل و  اذه  َو 
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دوشیمن قّقحم  ادخ  هب  لوصو  نوچ  دیـسریمن ، ادخ  هب  دندادیم  رارق  ناشیاهتب  يارب  هک  هچنآ  ِهَّللا  َیلِإ  ُلِصَی  الَف  ْمِِهئاکَرُِـشل  َناک  امَف 
و دشاب ، ادخ  بناج  زا  زین  رودص  هکنیا  رگم 
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. دشاب ادخ  هیحان  زا  رودص  هک  دشاب  نیا  ببس  هک  دنتسین  یهلا  هفیطل  ياراد  نانآ 

. دش رکذ  هک  ّتلع  نامه  هب  دیسریم ، نانآ  ياهتب  هب  دندادیم  رارق  ادخ  يارب  هک  هچنآ  ْمِِهئاکَرُش  یلِإ  ُلِصَی  َوُهَف  ِهَِّلل  َناک  ام  َو 
يارب ادخ  زا  يرما  نودـب  ار  قولخم  زا  یبیـصن  دـننکیم و  کیرـش  قلاخ  اب  ار  قولخم  هکنیا  هب  دـننکیم  مکح  دـب  هچ  َنوُمُکْحَی  ام  َءاس 

. دنراذگیم قلاخ 
جرخ اـهتب  همدـخ  راد و  هدرپ  رب  ارنآ  و  دـندادیم ، رارق  ادـخ  يارب  ار  اـههرهب  ناوـیح و  تشک و  زا  يرادـقم  اـهنآ  هک  تسا  هدـش  تیاور 

تـسا رتهب  رتهزیکاپ و  دـندرک  نییعت  ادـخ  يارب  هک  ار  هچنآ  هک  دـندیدیم  رگا  سپـس  دـندرکیم ، حـبذ  اجنآ  رد  ار  ناویح  دـندرکیم و 
رتهب رتهزیکاپ و  دناهداد  رارق  دوخ  نایادخ  يارب  هک  ار  هچنآ  دندیدیم  رگا  و  دندادیم ، رارق  دوخ  نایادخ  يارب  ارنآ  دـندرکیم و  ضوع 

زاینیب دـنوادخ  هک  دـندروآیم  رذـع  ناشراک  نیا  يارب  و  دنتـشاد ، تسود  ار  دوخ  نایادـخ  نوچ  دنتـشاذگیم  دوخ  لاح  هب  ارنآ  تسا 
. تسا

رد ادـخ  بناج  زا  لقع  نآ  تسا و  لقع  نامه  زا  ياهعیلط  شاعم  لقع  دوشیم و  هدـیمان  لـقع  هک  تسا  یهلا  هفیطل  ناـسنا  رد  هک  نادـب 
رد ادخ  نامه  یلّوا  و  دنکیم ، مکح  وا  رب  دنکیم و  فّرصت  ناسنا  رد  هک  تسا  یناطیش  هفیطل  ناسنا  رد  زین  و  تسا ، مکاح  ناسنا  دوجو 

تسا . هدش  عقاو  مکاح  ود  نیب  ناسنا  تسا و  ریغص  ملاع  رد  ناطیش  یمّود  تسا و  ریغص  ملاع 
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سک ره  سپ  تسادـخ ، تموکح  تحت  وا  لوخد  ناطیـش و  تموکح  زا  وا  ندـش  صالخ  یعرـش  لاـمعا  هب  ناـسنا  فیلکت  زا  ضرغ  و 
دنادرگ صلاخ  ناطیـش  تموکح  يارب  ار  شدوخ  سک  ره  و  تسا ، دّحوم  نمؤم و  دنادرگ  صلاخ  ادـخ  تموکح  لوبق  يارب  ار  شدوخ 

نیب ار  شبساکم  لامعا و  هک  تسا  كرشم  وا  سپ  دروایب  كرـش  تموکح  ود  نیب  سک  ره  و  تسا ، شکرـس  ناطیـش  هکلب  تسا ، رفاک 
. تسا هدرک  عیزوت  ود  نآ 

ادخ يارب  هک  هچنآ  و  دسریمن ، ادخ  هب  دوش  هداد  رارق  وا  کیرـش  يارب  هک  هچنآ  سپ  تساهکیرـش  نیرتزاینیب  یلاعت  يادـخ  نوچ  و 
دنکب ادخ  يارب  ناسنا  هک  یلمع  ره  دراد  ناسنا  دوجو  رد  تموکح  عون  کی  هک  مادام  ناطیش  اریز  دسریم ، شکیرش  هب  دوش  هداد  رارق 
هفیطل کیرـش  ار  دوخ  هک  ییاج  ات  یفخم  ياههلخادم  هنوگ  هب  دنکیم  هلخادم  نآ  رد  لمع  زا  دـعب  ای  لمع  نیح  ای  لمع  زا  لبق  ناطیش 

کیرـش هب  تسا  هدش  هداد  رارق  ادخ  يارب  ادخ  ریغ  تکارـش  هب  هک  ار  هچنآ  تساهکیرـش  نیرتزاینیب  ادخ  نوچ  و  دـهدیم ، رارق  یهلا 
. دراذگیماو کیرش  هب  ادخ  تسادخ  يارب  هک  مه  ار  هچنآ  دوشیم و  وا  لام  تسا  کیرش  دوخ  لام  هک  هچنآ  سپ  دنکیم  راذگاو 

رب يوقا  قلاخ  تردق  هک  یلاح  رد  دنداد ، رارق  یبیـصن  ادـخ  يارب  ادـخ  قولخم  زا  هک  تساهنآ  تهافـس  لامک  هب  هراشا  أرذ »  » ظفل رد  و 
. دشابیم شدوخ  كولمم 

يارب  قولخم  نداد  رارق  بیصن  هکنانچمه  َِکلذَک و  َو 
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. تسا هدرک  نییزت  هدومن و  وکین  نانآ  مشچ  رد  ار  نادنزرف  نتشک  اهتب ، نینچمه  تسا  هداد  تنیز  ناطیش  ار  ادخ 
روگ هب  هدنز  ار  اهنآ  ای  دندشیم  ناشنادـنزرف  لتق  بکترم  هک  دـندوب  یناسک  نانآ  ْمُهُؤاکَرُـش و  ْمِهِدالْوَأ  َْلتَق  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  ٍرِیثَِکل  َنَّیَز 

. دوب اهتب  تهج  زا  ای  ندش و  دنملایع  سرت  زا  ای  دوب  دنزرف  نتشاد  زا  گنن  راع و  تّلع  هب  ای  راک  نیا  ّتلع  و  دندرکیم ،
نیب لوعفم  هکنیا  ربانب  تسا  هدش  هدـناوخ  زین  ّرج  اب  مهؤاکرـش »  » بصن و اب  مهدالوا »  » عفر و اب  لتق »  » لوهجم و تروص  هب  نّیز »  » ظفل و 
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هدـش هدـناوخ  عفر  اب  مهؤاکرـش »  » و ّرج ، اب  مهدالوا »  » عفر و اب  لتق »  » و لوهجم ، تروص  هب  نّیز »  » و دوش . هطـساو  هیلا  فاضم  فاضم و 
لعاف مهؤاکرـش »  » هکنیا ای  تسا ، ردـصم  لعاف  مهؤاکرـش »  » و ددرگیم ، رب  هّللا »  » هب هک  تسا  يریمـض  نّیز »  » لـعاف تروص  نیا  رد  هک 

. تسا ردصم  و  نّیز »  » نیب عازن  دروم  مهؤاکرش »  » هکنیا ای  نیکرشملا »  » ینعی تسا  فوذحم  ردصم  لعاف  تسا و  نّیز » »
عزانتم ای  ردصم  لعاف  مهؤاکرـش »  » هک تسا  نیا  بسانم  تسا  ریبک  ریغـص و  ملاع  رد  هک  هچنآ  هب  تبـسن  ءاکرـش  دالوا و  لتق و  میمعت  و 

. دشاب هیف 
. دننک دوبان  دنربب و  یناسنا  تایح  زا  ار  اهنآ  ءاوغا  بیرف و  ببس  هب  هکنیا  ات  ْمُهوُدُْرِیل 

. دزادنیب هابتشا  هب  ار  اهنآ  ات  ْمِْهیَلَع  اوُِسْبلَِیل  َو 
نآ رب  هک  تقیرط  هار و  نآ  اـی  دـیحوت ، ترخآ و  هـب  هّجوـت  زا  دـناهدوب  نـید  نآ  رب  ترطف  بـسح  رب  هـک  ار  اـهنآ  يرطف  نـید  ْمُـهَنیِد و 

دشابن . میقتسم  دناهدیمان  نید  ارنآ  دنتسه و  هک  ياهقیرط  نآ  رد  هکنیا  ات  دراد . زاب  یناطیش  ای  یهلا  هچ  دناهدوب ،
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، دیامن هّجوت  یلصا  ببس  هب  دنک و  رظن  فرص  اهنآ  لاعفا  تروص  زا  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  يرادلد  ُهُولَعَف  ام  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو 
. دروخن ترسح  اهنآ  رب  و  دوشن ، گنت  اهنآ  راک  زا  شاهنیس  هکنیا  ات 

عینـش و ياـهراک  زا  اـهنآ  عنم  هب  ماـمتها  توعد و  یگتـسخ  جـنر و  زا  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  نیکـست  َنوُرَتـْفَی  اـم  َو  ْمُهْرَذَـف 
. ناشتشز

. تسا نانآ  رگید  ملظ  نایب  اُولاق  َو 
. اهتعارز نایاپراهچ و  ِهِذه 

. تسا مارح  عنم و  ینعم  هب  ءاح  هناگهس  تاکرح  اب  رجحلا »  » ٌرْجِح ٌثْرَح  َو  ٌماْعنَأ 
هب زج  اهنآ  مکح  هکنیا  هب  تسا  نانآ  شنزرس  نآ  رد  تسام و  نیب  هک  يدادرارق  قبط  میهاوخب  هک  ار  یسک  ینعی  ُءاشَن  ْنَم  اَّلِإ  اهُمَعْطَی  ال 

. دندرکیم عنم  نایاپ  راهچ  ندروخ  زا  ار  هّیقب  اهتب  همدخ  زا  ریغ  اهنآ  و  تسین ، ناشیاهاوه  ياضتقم 
. دنشاب هتشاد  نآ  رب  یتّجح  هکنیا  نودب  دنتفگ  ناشدوخ  معزب  ار  نآ  ینعی  تسا ، اُولاق  هب  ّقلعتم  ْمِهِمْعَِزب 

. دنتسنادیم « 1  » مارح ار  ماح  هلیصو و  هبئاس و  هریحب و  تشپ  رب  ندش  راوس  اهُروُهُظ و  ْتَمِّرُح  ٌماْعنَأ  َو 
زا مالک  ءادتبا  ای  دوش ، رکذ  ادخ  مسا  هک  نایاپ  راهچ  نیا  رب  هک  تسین  هتسیاش  دنتفگ : ینعی  تسا ، ماعنا »  » رب فطع  ٌماْعنَأ  َو 

__________________________________________________

. دش نایب  البق  هدئام  هروس  هیآ 103  ریسفت  رد  ماح » هلیصو و  هبئاس ، هریحب ،  » یناعم ( 1)
176 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا يرگید  نایاپ  راهچ  ای  تسا ، ینایاپراهچ  اهنآ  يارب  ینعی  اُولاق  رب  تسا  فوطعم  هلمج  و  تسا ، ادخ  بناج 
هیبلت اب  ار  ادـخ  مان  رکذ  دـننکیمن و  جـح  نآ  رب  هکنیا  ای  دـننکیمن  رکذ  نآ  رب  ار  ادـخ  مسا  رحن ، حـبذ و  رد  اَْهیَلَع  ِهَّللا  َمْسا  َنوُرُکْذَـی  ال 

. دننادیم مارح  نآ  رب  نتفگ 
ّقح و زا  فارحنا  ملظ و  ناـیب  يارب  يرگید  هجو  ناـیب  نیا  اـب  دـندنبیم ......  ارتفا  ادـخ  رب  اـهنآ  َنوُرَتْفَی  اُوناـک  اـِمب  ْمِهیِزْجَیَـس  ِْهیَلَع  ًءاِرْتفا 

. تسا لیلد  تّجح و  نودب  ناشدوخ  يارب  دادبتسا 
( اهنینج  ) هّنجا هب  هک  تسا  هچنآ ) « ) ام  » ینعم رابتعا  هب  ّثنؤم  رّکذم و  تروص  هب  هصلاخ »  » ظفل ٌۀَِـصلاخ  ِماْعنَْألا  ِهِذـه  ِنوُُطب  ِیف  ام  اُولاق  َو 

«. هیفاع  » دننام تسا  ردصم  ای  تسا ، هغلابم  يارب  ءات  هکنیا  ای  ددرگیم  رب 
جراخ نایاپ  راهچ  مکـش  زا  هک  ار  ینینج  دش  هداد  لیـصفت  اقباس  هکنانچ  ُءاکَرُـش  ِهِیف  ْمُهَف  ًۀَْتیَم  ْنُکَی  ْنِإ  َو  انِجاوْزَأ  یلَع  ٌمَّرَُحم  َو  انِروُکُذـِل 
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یخرب دـندوب ، يواسم  همه  نادرم  نانز و  دـمآیم  نوریب  هدرم  رگا  و  دـندرکیم ، مارح  نانز  رب  ار  نآ  ندروخ  دوب  هدـنز  رگا  دـندرکیم 
. تسا ود  ره  اهنآ  ياههچب  اهریش و  دوصقم  دناهتفگ  یضعب  تساهنآ و  ریش  نایاپ  راهچ  مکش  رد  دوجوم  زا  دوصقم  دناهتفگ 

ج5، ةداعسلا ، نایب  همجرت  اهنآ  رب  لامعا ، مّسجت  ربانب  اهنآ  فصو  دوخ  ای  نانآ ، ياهراتفگ  تافیصوت و  نیا  زج  ینعی  ْمُهَفْصَو  ْمِهیِزْجَیَس 
177 ص :

. دمآ دهاوخ  شیپ 
. دهدیم ّرش  ریخ و  زا  ار  یّقح  بحاص  ره  ّقح  ٌمیِکَح  ُهَّنِإ 

. تساناد اهنآ  قاقحتسا  رادقم  هب  ٌمِیلَع 
ار نارـسپ  دناهتفگ  یخرب  دشابیم . اهنآ  ییاوسر  رب  دیکأت  حیولت ، زا  دـعب  یهارمگ  نارـسخ و  هب  حیرـصت  ْمُهَدالْوَأ  اُولَتَق  َنیِذَّلا  َرِـسَخ  ْدَـق 

. دنتشکیم يدنملایع  تراسا و  گنن و  سرت  زا  ار  نارتخد  و  اهتب ، يارب 
. تسا هدیرفآ  ماظن  تحلصم  يارب  ار  اهنآ  دنوادخ  هکنیا  تساهنآ و  نادنزرف  هدنهديزور  دنوادخ  هک  دنتسنادیمن  ٍْملِع  ِْریَِغب  ًاهَفَس 

هدوب هداد  رارق  ناشیا  يزور  ار  اهنآ  دنوادخ  هکیلاح  رد  تشذگ ، هک  ار  ینایاپ  راهچ  ناشدوخ  رب  دـندرک  مارح  ُهَّللا و  ُمُهَقَزَر  ام  اُومَّرَح  َو 
اریز تسا ، هدرک  يزور  اهنآ  هب  ار  نادنزرف  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دندوب ، هدرک  مارح  ار  اهنآ  نانز  زا  ناشدوخ  ریغ  رب  ای  تسا ،

. تسا هداد  يزور  ادخ  هک  دنتسه  یتمعن  زین  نادنزرف 
. دشاب هتشذگ  دیکأت  ات  درک  ارتفا  هب  حیرصت  اجنیا  ِهَّللا  یَلَع  ًءاِرْتفا 

. دنتفاین تیاده  وا  تیاضر  بلط  یلاعت و  ّقح  رما  هب  ینعی  َنیِدَتْهُم  اُوناک  ام  َو  اوُّلَض  ْدَق 
ییاهناتسب هک  تسا  ییادخ  وا  ٍتاَّنَج  َأَْشنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو 

178 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا نآ  ریغ  روگنا و  تخرد  زا  هویم  ناتخرد  رب  لمتشم  هک  درک  داجیا 

دننام تسا ، هدرک  لمح  ار  ناتخرد  نیا  هک  دناهداتـسیا  يزیچ  رب  اـی  رادهیاـپ  ناـتخرد  دـننام  دناهداتـسیا  ناـشیاههیاپ  رب  ینعی  ٍتاـشوُْرعَم 
. روگنا ياهتسبراد 

. روگنا تخرد  زا  دوشیم  هتخادنا  نیمز  يور  هک  یناتخرد  دننام  ٍتاشوُْرعَم  َْریَغ  َو 
وب و معط و  گنر و  لکـش و  رد  تالوقب  و  تابوبح ، اههویم و  لـیبق  زا  تسا  فلتخم  اـهنآ  ندروخ  ینعی  ُُهلُکُأ  ًاـِفلَتُْخم  َعْرَّزلا  َو  َلْـخَّنلا  َو 

. دنتسه قفّتم  بآ  نیمز و  رد  اهنآ  همه  هکنیا  اب  سنج  عون و 
. دنشاب مه  هباشم  هک  ییاههویم  دش و  رکذ  هک  هچنآ  رد  رانا  نوتیز و  ًاِهباشَتُم و  َناَّمُّرلا  َو  َنُوْتیَّزلا  َو 

: دیوگیم هکیلاح  رد  هباشمان ، ياههویم  ٍِهباشَتُم و  َْریَغ  َو 
فّرـصت هزاجا  امـش  هب  دـیزاس  جراخ  ارنآ  قوقح  هکنیا  زا  لبق  دـیروخب و  نآ  هویم  زا  دـیوگیم  ایلوا  ایبنا و  ناـبز  هب  ینعی  ِهِرَمَث  ْنِم  اُولُک 

. تسا هدرک  حابم  ار  نآ  امش  يارب  نوچ  دیروخب ، دیوگیم  امش  هب  لاح  نابز  هب  ای  هداد ،
دوش . لماش  زین  ار  تعارز  لصاح  رمث و  ات  دوشیم  لصاح  تعارز  زا  هک  تسا  یعفانم  قلطم  روط  هب  رمث  زا  دوصقم  َرَْمثَأ  اذِإ 

179 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ای دراد ، بوجو  ناکما  تقو  لّوا  رد  ّقح  ءادا  هکنیا  ربانب  دـیهدب ، ورد  ندـیچ و  زور  رد  ار  نآ  بجاو  ّقح  ینعی  ِهِداصَح  َمْوَی  ُهَّقَح  اُوتآ  َو 

. تسا هدش  ریسفت  هنوگنیا  رابخا  رد  هک  دیهدب  ار  نیلئاس  رب  هقدص  لیبق  زا  ّبحتسم  ّقح 
اّما یهدیم ، ارنآ  تدوخ  هک  یّقح  و  يوشیم ، هذخاؤم  نآ  اب  وت  هک  یّقح  تسا  ّقح  ود  تعارز  رد  هک : تسا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

: تسا یلاعت  يادخ  لوق  نامه  یهدیم  ار  نآ  وت  هک  یّقح  اّما  و  تسا ، رشع  فصن  رشع و  سپ  يوشیم  هذخاؤم  نآ  هب  هک  یّقح 
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یهدیم دراد  دوجو  هاک  هقاس و  لیبق  زا  هشوخ  ندیچ  زا  دـعب  هک  ار  هچنآ  هشوخ  زا  سپ  یهدیم  ار  هشوخ  سپ  ِهِداصَح  َمْوَی  ُهَّقَح  اُوتآ  َو 
. ینک مامت  ار  ورد  ندیچ و  راک  يوش و  غراف  ات 

: دومرف هک  دنکیم  دییأت  ار  نآ  یلاعت  يادخ  لوق  دشاب  ّبحتسم  ّقح  دوصقم  هکنیا  و 
ینعم اُوفِرُْـست  ـال  زا  بوجو و  ینعم  هداـصح ) اوتأ   ) زا . ) ّبحتـسم فـالخ  هب  دوشیمن  رّوصت  فارـسا  بجاو  ّقح  رد  نوـچ  اُوفِرُْـست  ـال  َو 

(. دوشیم طابنتسا  باجتسا 
: دومرف دش ، لاؤس  هیآ  نیا  هراب  رد  وا  زا  یتقو  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  َنِیفِرْسُْملا  ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال 

دشیم و رـضاح  عقاوم  نیا  رد  یتقو  مردپ  دهدب ، قّدصت  تسد  ود  ره  اب  درم  هک  تسا  نیا  ندیرب  ورد و  رد  فارـسا  زا  تفگیم : مردـپ 
. هدب تسد  کی  اب  تفگیم  درکیم ، ادص  ار  وا  دهدیم  هقدص  شتسد  ود  اب  هک  دیدیم  ار  شنامالغ  زا  یکی 

180 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
142 تایآ 150 - ریسفت  همجرت و 

180 ص :  ات 150 ..... ] تایآ 142  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

َو ِْنیَْنثا  ِنْأَّضلا  َنِم  ٍجاوْزَأ  َۀَِینامَث  ( 142  ) ٌنِیبُم ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َو ال  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اُولُک  ًاشْرَف  َو  ًۀـَلوُمَح  ِماْعنَْألا  َنِم  َو 
َو ِْنیَْنثا  ِلـِبِْإلا  َنِم  َو  ( 143  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ٍْملِِعب  ِینُوئِّبَن  ِْنیَیَْثنُْألا  ُماحْرَأ  ِْهیَلَع  ْتَلَمَتْـشا  اَّمَأ  ِْنیَیَْثنُْألا  ِمَأ  َمَّرَح  ِْنیَرَکَّذـلآ  ْلـُق  ِْنیَْنثا  ِْزعَْملا  َنِم 

يرَْتفا ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف  اذِهب  ُهَّللا  ُمُکاَّصَو  ْذِإ  َءادَهُـش  ُْمْتنُک  ْمَأ  ِْنیَیَْثنُْألا  ُماحْرَأ  ِْهیَلَع  ْتَلَمَتْـشا  اَّمَأ  ِْنیَیَْثنُْألا  ِمَأ  َمَّرَح  ِْنیَرَکَّذلآ  ُْلق  ِْنیَْنثا  ِرَقَْبلا  َنِم 
َّالِإ ُهُمَعْطَی  ٍمِعاط  یلَع  ًامَّرَُحم  ََّیلِإ  َیِحوُأ  ام  ِیف  ُدِـجَأ  ُْلق ال  ( 144  ) َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدـْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ٍْملِع  ِْریَِغب  َساَّنلا  َّلُِضِیل  ًابِذَـک  ِهَّللا  یَلَع 

ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َکَّبَر  َّنِإَف  ٍداع  َو ال  ٍغاب  َْریَغ  َّرُطْـضا  ِنَمَف  ِِهب  ِهَّللا  ِْریَِغل  َّلِهُأ  ًاقِْـسف  َْوأ  ٌسْجِر  ُهَّنِإَف  ٍریِزنِخ  َمَْحل  َْوأ  ًاحوُفْـسَم  ًاـمَد  َْوأ  ًۀَْـتیَم  َنوُکَی  ْنَأ 
َطَلَتْخا اَم  َْوأ  ایاوَْحلا  َِوأ  امُهُروُهُظ  ْتَلَمَح  ام  َّالِإ  امُهَموُحُش  ْمِْهیَلَع  اْنمَّرَح  ِمَنَْغلا  َو  ِرَقَْبلا  َنِم  َو  ٍرُفُظ  ِيذ  َّلُک  اْنمَّرَح  اوُداه  َنیِذَّلا  یَلَع  َو  ( 145)

(146  ) َنُوقِداَصل اَّنِإ  َو  ْمِِهیْغَِبب  ْمُهاْنیَزَج  َِکلذ  ٍمْظَِعب 
َو ال انْکَرْشَأ  ام  ُهَّللا  َءاش  َْول  اوُکَرْـشَأ  َنیِذَّلا  ُلوُقَیَـس  ( 147  ) َنیِمِرْجُْملا ِمْوَْقلا  ِنَع  ُهُسَْأب  ُّدَُری  َو ال  ٍۀَعِـساو  ٍۀَـمْحَر  ُوذ  ْمُکُّبَر  ْلُقَف  َكُوبَّذَـک  ْنِإَف 
َو َّنَّظلا  َّالِإ  َنوُِعبَّتَت  ْنِإ  اَنل  ُهوُجِرُْختَف  ٍْملِع  ْنِم  ْمُکَْدنِع  ْلَه  ُْلق  انَـسَْأب  اُوقاذ  یَّتَح  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َبَّذَک  َِکلذَـک  ٍءْیَـش  ْنِم  اْنمَّرَح  َو ال  انُؤابآ 

اذه َمَّرَح  َهَّللا  َّنَأ  َنوُدَهْشَی  َنیِذَّلا  ُمُکَءادَهُش  َُّملَه  ُْلق  ( 149  ) َنیِعَمْجَأ ْمُکادََهل  َءاش  ْوَلَف  ُۀَِغلاْبلا  ُۀَّجُْحلا  ِهَِّللَف  ُْلق  ( 148  ) َنوُصُرْخَت َّالِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ 
(150  ) َنُولِدْعَی ْمِهِّبَِرب  ْمُه  ِةَرِخْآلِاب َو  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َو  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َءاوْهَأ  ِْعبَّتَت  َو ال  ْمُهَعَم  ْدَهْشَت  الَف  اوُدِهَش  ْنِإَف 

181 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

181 ص :  همجرت ..... :

وا هک  دیورن  ناطیش  ياوغا  یپ  زا  دیروخب و  هدرک  امش  يزور  ادخ  هچنآ  زا  دینک و  يراوس  يربراب و  ياههدافتـسا  تاناویح  یـضعب  زا  و 
، تسا يراکشآ  نمشد  ار  امش 

مدرم يارب  هدام ) رن و   ) زب سنج  زا  و  هدام ) رن و   ) سنج ود  ره  هّرب  سنج  زا  تسا : لالح  دوشیم  نایب  هک  ناـیاپ ) راـهچ  زا   ) تفج تشه 
تـسار رگا  تسا  هدـش  مارح  ادـخ  مکح  هب  کی  مادـک  تساهردام  مکـش  رد  هک  ياهّچب  ای  هّدام  رن و  سنج  ود  نیا  ایآ  وگب  تسا  لالح 

، دیهد هئارا  یعطق  كردم  نم  هب  امش  دیئوگیم 
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ای هّدام  رن و  سنج  ود  نیا  زا  ایآ  وگب  اهنآ  هب  هدـش  لالح  ود  ره  هدام ) رن و   ) مه واگ  سنج  زا  هّدام و  رن و  فنـص  ود  رتش  سنج  زا  زین  و 
تـسیک يراـب  تسا . هدرک  هیـصوت  تمرح  نیا  رب  ادـخ  هک  دـیتسه  دـهاش  امـش  اـی  تسا ؟ مارح  مادـک  تساـههدام  مکـش  رد  هک  ياهّچب 

. درک دهاوخن  تیاده  ار  ناراکمتس  ادخ  هّتبلا  دنک  هارمگ  ار  مدرم  دوخ  لهج  هب  ات  ددنب  غورد  ادخ  هب  هکنآ  زا  رترگمتس 
( هدرم ناویح   ) هتیم هکنآ  زج  مباییمن  دـشاب  مارح  ماـعط  ناگدـنروخ  يارب  هک  يزیچ  هدـش  یحو  نم  هب  هک  یماـکحا  رد  ربماـیپ  يا  وگب 

زا ادخ  مان  رکذ  نودب  هک  یناویح  ای  تسا  دیلپ  هک  كوخ  تشوگ  ای  هتخیر  نوخ  ای  دشاب 
182 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ردـق هب  ادـخ  نامرف  زا  زواجت  نودـب  ددرگ  ّرطـضم  اهنآ  ندروخب  یـسک  هاـگره  زین  تسا  مارح  هک  اـهنیمه  رد  دـننک و  حـبذ  قسف  يور 
، تسا نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  هک  دیشخب  دهاوخ  ادخ  زاب  دنک  فرص  ترورض 

ای تساهنآ  تشپ  رد  هچنآ  رگم  میدرک  مارح  ار  هیپ  زین  دنفسوگ  واگ و  سنج  زا  و  هریغ ) رویط و  دننام   ) رادنخان ناویح  ره  نادوهی  رب  و 
اههدـعو و همه  هّتبلا  میدرک  تازاجم  ار  اهنآ  مکح  نیدـب  ام  دـندرک  متـس  نوچ  اهنآ  تسا و  هتخیمآ  اهناوختـسا  هب  ای  اـههدور  یـضعب  هب 

. دوب دهاوخ  تسار  ام  نانخس 
دهاوخن زاب  ناراکدـب  هقرف  زا  ار  شباذـع  تساهتنمیب  تمحر  ياراد  هکنآ  اب  امـش  يادـخ  وگب  دـننک  بیذـکت  ار  وت  ربمغیپ  يا  رگا  سپ 

، تشاد
نیدب میدرکیمن . مارح  ار  يزیچ  میدشیمن و  كرـشم  ام  ناردپ  ام و  تساوخیم  يادخ  رگا  هک  تفگ  دـنهاوخ  دـنروآ  كرـش  هکنانآ 

. دندیشچ ار  ام  باذع  معط  هکنآ  ات  دندرکیم  بیذکت  ار  نالوسر  نانآ ، ناینیشیپ  نایربج ،) هنالهاج   ) راتفگ
فازگ و هب  زج  دینکیمن و  يوریپ  لطاب  تالایخ  زا  زج  امـش  هن  رگ  و  دـیهد ؟ هئارا  ات  دـیراد  یعطق  كردـم  نخـس  نیا  رب  امـش  ایآ  وگب 

. دیئوگیمن نخس  غورد 
، درکیم تیاده  ار  امش  همه  تفرگیم  رارق  شتّیشم  رگا  سپ  تسا  هغلاب  تّجح  ادخ  يارب  ربمایپ  نیا  وگب 

هدـم و یهاوگ  اهنآ  اب  وت  دـنداد ، غورد  یهاوگ  هاگره  سپ  دـیروایب . هدرک  مارح  ار  نآ  نیا و  ادـخ  دـنیوگیم  هکنیا  رب  ار  دوخ  ناهاوگ 
رب ناتب  يوس  هب  دوخ  يادـخ  زا  و  دـنروآیمن ، نامیا  تمایق  هب  هدرک  بیذـکت  ار  ادـخ  تایآ  اهنآ  هک  نکم ، اـهنآ  سفن  ياوه  زا  يوریپ 

هّیلک تعاط و  زامن و  ربمغیپ : يا  وگب  دندرگیم .
183 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نامرف ارم  لماک  صالخا  نیمه  هب  تسین و  کیرـش  ار  وا  تساهناهج . راگدرورپ  هک  تسادـخ . يارب  همه  نم  گرم  یگدـنز و  لامعا و 
ادخ هک  یتروص  رد  منیزگرب  تّیبوبر  هب  ار  ادخ  زا  ریغ  نم  ایآ  وگب  مشابیم . ادـخ  رما  میلـست  هک  مشابیم  یـسک  نیلّوا  نم  تسا و  هداد 

سپـس دریگن . شود  رب  ار  يرگید  هاـنگ  راـب  یـسفن  چـیه  دوـخ و  رب  رگم  تخودـنین  يزیچ  یـسک  تـسا و  تادوـجوم  هـمه  راـگدرورپ 
ار امش  هک  تسا  ییادخ  وا  و  تخاس . دهاوخ  هاگآ  دیدرکیم  فالتخا  نآ  رد  هچنآ  هب  ار  امش  وا  تسادخ . يوس  هب  امـش  همه  تشگزاب 
هک دیامزایب  اههبتر  توافت  نیا  رد  ار  امش  ات  دینادرگ  يرگید  زا  رتالاب  ار  امـش  زا  یـضعب  هبتر  داد و  رارق  نیمز  لها  ناگتـشذگ  نیـشناج 

. تسا نابرهم  هدنشخب و  رایسب  رفیک و  دوز  تخس  ادخ  انامه 

183 ص :  ریسفت ..... 

. دننک لمح  راب  هک  ار  یضعب  نایاپ  راهچ  زا  ًَۀلوُمَح  ِماْعنَْألا  َنِم  َو  درک  داجیا  َو 
(. دیوش دنمهرهب   ) نانآ ياهكرک  اهمشپ و  اهوم و  زا  ینعی  ًاشْرَف  َو 

امـش يارب  دنوادخ  هک  ار  يزیچ  و  دـیروخب ، تسا  هدرک  يزور  امـش  رب  ادـخ  هک  یتاناویح  ریـش  تشوگ و  زا  ینعی  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اُولُک 
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. دینکم مارح  دوخ  رب  تسا  هدرک  لالح 
حابم  امش  يارب  ادخ  هک  هچنآ  رد  هکنیا  هب  دیورن  ناطیش  ياوغا  یپ  زا  ٌنِیبُم و  ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َو ال 

184 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
يارب یلیـصفت  قیقحت و  هرقب  هروـس  رد  دـیئامنب . زواـجت  وا  مارح  ندرک ) لـالح   ) لـیلحت ادـخ و  لـالح  میرحت  هب  دـینک و  فارـسا  هدرک 

. دنکیم هراشا  طیرفت  طارفا و  نیب  طسو  ّدح  هب  شلبقام  دننام  هیآ  و  تشذگ ، ناطیش  تاوطخ 
. یشحو لها و  هّرب  زا  تفج : تشه  ِْنیَْنثا  ِنْأَّضلا  َنِم  ٍجاوْزَأ  َۀَِینامَث 

. یشحو یلها و  زین  زب  زا  نینچمه  ِْنیَْنثا  ِْزعَْملا  َنِم  َو 
. سنج ود  ره  زا  هّدام  رن و  ِْنیَرَکَّذلآ  ُْلق 

. تسا هدرک  مارح  ادخ  َمَّرَح 
. سنج ود  ره  زا  ثنؤم  ای  ِْنیَیَْثنُْألا  ِمَأ 

. هدام ای  دشاب  رن  یشحو  یلها و  سنج  ود  زا  نینج  ینعی  ِْنیَیَْثنُْألا  ُماحْرَأ  ِْهیَلَع  ْتَلَمَتْشا  اَّمَأ 
دوش لصاح  ملع  نآ  هب  هک  دیهد  ربخ  يزیچ  ببس  هب  ای  سفن ، بیرف  يوه و  ّنظ و  هلیـسو  هب  هن  دیهد  ربخ  ملع  ببـس  هب  ارم  ٍْملِِعب  ِینُوئِّبَن 

. دوش لصاح  عطق  امش  يارب  هک  مولعم  رما  ببس  هب  ای  تسا  هدرک  مارح  ار  اهنیا  زا  يزیچ  دنوادخ  هکنیا  هب 
. دیتسه وگتسار  اهزیچ  نیا  تمرح  ياعّدا  رد  رگا  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ 

. هناهوک ود  يوق  رتش  هناهوک و  کی  يزات  رتش  زا  ِْنیَْنثا و  ِِلبِْإلا  َنِم  َو 
یشحو . یلها و  واگ  زا  ِْنیَْنثا و  ِرَقَْبلا  َنِم  َو 

185 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هکنیا هب  اهنآ  نتخاس  مزلم  و  تساهنآ ، زا  يزیچ  میرحت  راـکنا  دوصقم  ِْنیَیَْثنُأـْلا  ُماـحْرَأ  ِْهیَلَع  ْتَلَمَتْـشا  اَّمَأ  ِْنیَیَْثنُأـْلا  ِمَأ  َمَّرَح  ِْنیَرَکَّذـلآ  ْلـُق 

زا اهنیا  زا  مادک  چیه  ردام  مکش  رد  دوجوم  ياهنینج  تمرح  ای  رگید ، یهاگ  ّثنؤم  تاناویح  تمرح  و  یهاگ ، روکذ  تاناویح  تمرح 
. تسا ناشدوخ  شیپ  زا  ّنظ  نیمخت و  ضحم  هکلب  تسین ، تّجح  ملع و  يور 
. درک مارح  ار  اهنیا  ادخ  هک  دیدوب  رضاح  دهاش و  امش  هکنیا  ای  َءادَهُش  ُْمْتنُک  ْمَأ 

درک مالعا  ریغ  هب  ار  مکح  دوشیم  نکمم  تروص  نیا  رد  هک  دوشیم  هتسناد  ناهرب  هلیسو  هب  ایاضق  نیا  لاثما  ینعی  اذِهب  ُهَّللا  ُمُکاَّصَو  ْذِإ 
یلو دـنکیم  ادـیپ  هّیـضق  هب  ملع  تروص  نیا  رد  هک  دوشیم  هتـسناد  عامـس  هدـهاشم و  هلیـسو  هب  هک  تسا  نیا  ای  ناهرب ، نامه  ببـس  هب 

. درادن ناهرب  نوچ  دوشیمن  ریغ  هب  مالعا 
یلو تسا  عطقنم  هچ  رگا  ما »  » ظفل نیا  ربانب  تسین  يزیچ  ادخ  رب  ضحم  يارتفا  زج  امـش  مکح  سپ  دوهـش  هن  دـیراد و  ناهرب  هن  نوچ  و 

. دیاهدوب هّیضق  دهاش  ای  تسه  یناهرب  امش  يارب  ایآ  ینعی  تسا  ٍْملِِعب  ِینُوئِّبَن  لداعم  ینعم  بسح  هب 
نیمه هب  تسا  رّدـقم  طرـش  يازج  ای  ارتفا ، توبث  رابتعا  هب  تسا  هتـشذگ  رب  زیمآتمالم  یتشگزاـب  ًابِذَـک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف 

ُْمْتنُک ْمَأ  هکنانچ  دـیدوبن  مه  هّیـضق  دـهاش  و  دـنکیم ، تلالد  نآ  رب  ٍْملِِعب  ِینُوئِّبَن  هکنانچ  دـیرادن  یملع  ناهرب و  امـش  یتقو  ینعی  راـبتعا ،
، دراد تلالد  نآ  رب  َءادَهُش 

186 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: درادن دوجو  ددنب  ادخ  هب  يارتفا  هک  یسک  زا  رتراکمتس  و  دیدنبیم ، ارتفا  امش  سپ 

: تروص نیدب  تسا  جتنم  رگید  سایق  کی  هب  هراشا  دوشیم و  هدافتسا  قباس  زا  هک  تسا  یسایقم  هب  هراشا  نآ  سپ 
ددنبب ارتفا  هک  سک  ره  و  تسا . هدننز  ارتفا  وا  دوهـش ، هن  دشاب و  هتـشاد  ملع  هن  شراتفگ  رد  هک  سک  ره  و  دـیرادن ، يدوهـش  ملع و  امش 
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. درادن دوجو  امش  زا  رتراکمتس  سپ  درادن ، دوجو  وا  زا  رتراکمتس 
دراو رابخا  رد  هک  تسا  يریـسفت  میدرک  اهتفج  دروم  رد  ام  هک  يریـسفت  نیا  َنیِِملاَّظلا و  َمْوَْقلا  يِدـْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ٍْملِع  ِْریَِغب  َساَّنلا  َّلُِضِیل 

رما وا  هب  دنک  لاؤس  زین  ار  تمرح  دوهش  ناهرب و  دسرپب و  مدرم  زا  اهتفج  تمرح  زا  هک  درک  رما  شربمایپ  هب  دنوادخ  یتقو  تسا ، هدش 
هب هک  تسا  یحو  ای  و  تشذگ ، هچنانچ  دیرادن  امش  ار  مادک  چیه  دوهـش و  ای  تسا  ناهرب  ای  ملع  قیرط  هک  دهدب  باوج  نینچ  هک  دومن 

دیتسه و دیلقت  لها  امـش  ددرگ و  مولعم  یحو  بحاص  زا  دیلقت  طسوت  هب  يزیچ  تمرح  دـیاب  ای  و  دـسریم ، ادـخ  هکئالم  ارفـس و  طسوت 
. تسین امش  رد  یحو  ّتیلها  تّیحالص و  هک  دیراد  فارتعا  دیرادن و  یحو  ياعّدا  امش  نوچ  امش  هن  متسه  نآ  یعّدم  یحو و  لها  نم 

«: دومرف سپ  »
. وگب اهنآ  هب  ُْلق 

یحو  نم  هب  هک  هچنآ  رد  ًامَّرَُحم  ََّیلِإ  َیِحوُأ  ام  ِیف  ُدِجَأ  ال 
187 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تسا مارح  دارفا  یـضعب  رب  تاناویح  نآ  زا  یـضعب  هک  دیدرک  نامگ  امـش  هک  روطنآ  مباییمن  یمارح  دش  رکذ  هک  یئاهتفج  نیا  زا  هدش 
. تشذگ هکنانچ 

عفترم تسا  كدنا  رایـسب  هدـش  رکذ  هیآ  نیا  رد  هچنآ  تسا و  رایـسب  تامّرحم  هک  هیآ  نیا  هب  لاکـشا  ریـسفت  نیا  اب  ُهُمَعْطَی و  ٍمِعاط  یلَع 
. تخاسیم فرطرب  هیآ  ود  ره  زا  ار  لاکشا  هک  دوب  یبلطم  تشذگ  هرقب  هروس  رد  هک  هچنآ  اّما  و  دوشیم ،

زا دیـص  تلآ  اب  هدش  هتـشک  يراکـش و  ياهگـس  هدـش  هتـشک  هّتبلا  دـشاب  هدرم  تشوگ  زا  ماعط  هکیلاح  رد  رگم  ینعی  ًۀَْـتیَم  َنوُکَی  ْنَأ  اَّلِإ 
. تسا یعرش  حبذ  مکح  رد  نآ  هدش  رکذ  هقف  رد  هک  یلیصفت  قبط  اریز  دوشیم  جراخ  هدرم  مکح 

نآ لیـصفت  تسا و  لمجم  نیا  و  دـنامیم . اههحیبذ  تشوگ  لخاد  رد  هک  ینوخ  رادـقم  نآ  هن  هدـش  هتخیر  نوخ  ینعی  ًاحوُفْـسَم  ًاـمَد  َْوأ 
. تسا هدش  هداد  لیصفت  هقف  رد  هک  تساهقف  نایب  هب  لوکوم 

ياههدـنروخ رب  كوخ  تشوگ  ندوب  دـیلپ  اریز  درک  نایب  ارنآ  تمرح  هجو  تسا  دـیلپ  هک  كوخ  تشوگ  ای  ٌسْجِر  ُهَّنِإَـف  ٍریِزنِخ  َمَْحل  َْوأ 
ریمض ندوب  درفم  دنتـسه و  دیلپ  اهنآ  همه  ینعی  هک  ددرگرب . عومجم  هب  ریمـض  تسا  نکمم  و  نوخ ، رادرم و  فالخ  هب  تسا  یفخم  نآ 

. تسا روکذم »  » ظفل رابتعا  هب 
هچنآ  ینعی  دشاب ، هدش  هدرب  نآ  رب  ادخ  ریغ  مان  ندیرب ، رس  ماگنه  هب  هانگ  قیرط  رد  هک  یناویح  ای  ِِهب  ِهَّللا  ِْریَِغل  َّلِهُأ  ًاقِْسف  َْوأ 
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. تسا نآ  ندوب  قسف  ّتلع  نایب  ِِهب  ِهَّللا  ِْریَِغل  َّلِهُأ  ادخ  لوق  و  تسا ، هدش  هدیمان  قسف  هغلابم  باب  زا  هدش  حبذ  اهتب  يارب  هک 

هتـشادن یغاب )  ) ناونع هک  یتروص  رد  ٍغاـب  َْریَغ  دوش  تاـمّرحم  نیا  زا  يزیچ  ندروخ  هب  روبجم  رّطـضم و  هک  یـسک  ٍغاـب  َْریَغ  َّرُطْـضا  ِنَمَف 
دـشاب هدومنن  زواجت  مه  تصخر  ّدح  زا  هک  یتروص  رد  زین  ٍداع و  َو ال  دـشاب ، هدرکن  جورخ  ماما  رب  دـشابن و  تّذـل  رطاخ  هب  ینعی  دـشاب 

. تشذگ هرقب  هروس  رد  هیآ  نیا  لیصفت  تسین و  وا  رب  يداریا 
. دهدیم ندروخ  هزاجا  شناج  ظفح  يارب  وا  هب  هکنیا  هب  دنکیم  محر  وا  هب  دنکیمن و  هذخاؤم  ار  وا  ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  َکَّبَر  َّنِإَف 

هچراپ ای  مس  هک  یتاناویح   ) ناگدـنرپ تاـناویح و  زا  ار  نخاـن  بحاـص  ره  تشوگ  دوهی  رب  ٍرُفُظ و  ِيذ  َّلُـک  اـْنمَّرَح  اوُداـه  َنیِذَّلا  یَلَع  َو 
، میرحت نیا  هک  تسا  ور  نآ  زا  نآ  ندروآ  لاـبند  هب  و  هیآ ، نیا  لاـبند  هب  رـصح  قـیرط  هـب  دوـهی  رب  مـیرحت  رکذ  مـیدرک ، مارح  دـنراد )

ینعم نیا  رگید  يوس  زا  و  دـناهدناسرتیم . ار  اهنآ  هداهن و  تّنم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تّما  رب  هک  تساهنآ  ملظ  تهج  یتازاـجم 
. دنکیم دییأت  دشاب ، لالح  ناویح  زا  عون  ره  حبذ  هک  درادیم  مزال  هک  ار  یلبق  لاکشا 

رب ارنآ  هیپ  دنفـسوگ ، واگ و  زا  َِکلذ و  ٍمْظَِعب  َطَلَتْخا  اَم  َْوأ  ایاوَْحلا  َِوأ  امُهُروُهُظ  ْتَلَمَح  ام  اَّلِإ  امُهَموُحُـش  ْمِْهیَلَع  اـْنمَّرَح  ِمَنَْغلا  َو  ِرَقَْبلا  َنِم  َو 
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رب ای  تساهنآ و  تشپ  رد  هچنآ  زج  میدرک  مارح  اهنآ 
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. دشاب هدیبسچ  ناویح  ياهناوختسا  رب  ای  اههدور و 
. دشاب طوبرم  ناویح  نورد  هدعم و  لخاد  هب  هک  تسا  يزیچ  ایاوَْحلا  زا  دوصقم 

. میتسه وگتسار  نداد  ربخ  رد  انامه ، میداد و  ازج  ار  اهنآ  متس  قیرط  نیدب  َنُوقِداَصل و  اَّنِإ  َو  ْمِِهیْغَِبب  ْمُهاْنیَزَج 
ياراد هچ  رگ  ناتراگدرورپ  وگب  دـندرک  بیذـکت  رگا  َنیِمِرْجُْملا  ِمْوَْقلا  ِنَع  ُهُسَْأب  ُّدَُری  ـال  َو  ٍۀَعِـساو  ٍۀَـمْحَر  ُوذ  ْمُکُّبَر  ْلـُقَف  َكُوبَّذَـک  ْنِإَـف 

. تسین ناراکدب  رب  ادخ  مکح  ذوفن  زا  یعنام  چیه  هک  اریز  دشابیمن  وا  مشخ  عنام  نآ  تسا ، هدرتسگ  تمحر 
هّللا یّلص  دّمحم  هب  هکنیا  ات  تسا  هدرک  عمج  دیعو  دعو و  و  ندناسرت ، ندرک و  راودیما  و  رهق ، فطل و  نأش  ود  نیب  هیآ  نیا  رد  دنوادخ 

، دیامن تیبثت  بضغ  اضر و  تهج  ود  نیب  توعد  رد  و  دنک ، لیمکت  توعد  رد  ار  وا  و  دهد ، دای  ار  توعد  هار  شیایـصوا ، هلآ و  هیلع و 
. دوشیمن لماک  مامت و  ود  نآ  هلیسو  هب  زج  توعد  نوچ 

هب ار  ّبر »  » هملک و  هدب ، هدعو  اهنآ  هب  ار  ّبر  تمحر  وشن و  جراخ  طسو  ّدح  زا  دندرک  بیذـکت  ار  وت  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  سپ 
هب دنکیم و  محر  امش  رب  هک  تسا  عساو  تمحر  بحاص  امش  راگدرورپ  هک  وگب  و  دشاب ، هدرک  فطل  راهظا  اهنآ  هب  ات  درک  هفاضا  مدرم 
زا سپ  دنادرگرب  ار  وا  هذخاؤم  دناوتیمن  یسک  دنک  هذخاؤم  ار  امش  دهاوخب  ادخ  رگا  یلو  دنکیمن ، هذخاؤم  امش  ياهینادان  تلاهج و 

. دیسرتب نآ 
زا  ار  یتشز  هکنیا  يارب  نیکرشم  اوُکَرْشَأ  َنیِذَّلا  ُلوُقَیَس 
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: تفگ دنهاوخ  دندش ، زجاع  لیلد  تّجح و  زا  هکنآ  زا  دعب  دنهد ، هولج  ابیز  ارنآ  هلکب  دنرادرب  ناشندروآ  كرش 

مارح ار  يزیچ  میدـشیمن و  كرـشم  نامناردـپ  ام و  تساوخیم ، ادـخ  رگا  ٍءْیَـش  ْنِم  اـْنمَّرَح  ـال  َو  اـنُؤابآ  ـال  َو  انْکَرْـشَأ  اـم  ُهَّللا  َءاـش  َْول 
، دنهد تبسن  ناشدوخ  هب  ار  یتشز  يدب و  هک  دنوشیمن  یضار  ود  نآ  هک  تسا  راکدب  نز  سفن و  مسر  راتفگ  نیا  هکنانچ  میدرکیمن ،

ضحم غورد  نیا  دـنهدیم و  تبـسن  ادـخ  ّتیـشم  قیفر و  ناطیـش و  هب  ار  یتشز  ای  و  دـنهدیم ، هولج  ابیز  ار  تشز  تسا  نکمم  اـت  هکلب 
. دنرادن يراک  ندرک ) هدامآ   ) دادعا زج  نیرق  ناطیش و  هک  اریز  تسا ،

هداد تّیشم  هب  ار  لعف  تبسن  درادن  ّقح  دنیبیم  طسو  رد  ار  شدوخ  هک  مادام  لعاف  یلو  تسا  لعف  ببـس  ای  لعف  لعاف  هچ  رگا  ّتیـشم  و 
رهاظ هب  هک  یـضقانت  لیلحت  نیمه  اب  و  دـنک ، تلفغ  دـیابن  لباق  دادعتـسا  زا  دوش  هداد  تبـسن  مه  رگا  و  دـیامن ، ّقلعم  ّتیـشم  هب  ارنآ  ای  و 
عفترم فرط و  رب  ْمُکادََهل  َءاش  ْوَلَف  ادخ  لوق  رد  ّتیـشم  هب  لعف  قیلعت  نیب  و  ّتیـشم ، هب  قیلعت  رد  اهنیا  راتفگ  بیذـکت  نیب  دوشیم  هدـید 

. دوشیم
، دننکیم قّلعم  تّیـشم  هب  ار  میرحت  ندروآ و  كرـش  هدرک و  بیذکت  ار  وت  وت ، تّما  هک  روطنامه  ینعی  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َبَّذَک  َِکلذَـک 

. دنهد تبسن  ناشدوخ  هب  هکنیا  نودب 
دناهدرک . بیذکت  اهنیا ، لثم  ار ، ناشناربمایپ  زین  نیشیپ  ياهتّما 
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و دـینکب ، جاجتحا  يرگید  رب  دـیناوتب  هک  دـیرادن ، ناتیاعّدا  رب  یناهرب  امـش  ینعی  اَنل  ُهوُجِرُْختَف  ٍْملِع  ْنِم  ْمُکَدـْنِع  ْلَه  ُْلق  انَـسَْأب  اُوقاذ  یَّتَح 

. دوشیم لصاح  يرگید  ملع  نآ  ببس  هب  هک  تسا  یملع  زا  ترابع  ناهرب ، هکنیا  ای  تسا ، ببس  رب  ّببسم  قالطا 
راـتفگ نیا  اـب  سپ  دـیزاس . جراـخ  اـم  يارب  ارنآ  دـیراد  ملع  رگا  دومرف : تسا ، نکمم  ریغ  هب  نآ  مـالعا  هک  تسا  يزیچ  ناـهرب ، نوچ  و 

اهنآ ملع  قلطم  تروص  هب  دـینکیمن ، يوریپ  یهاو  تالایخ  زا  زج  امـش  َنوُِعبَّتَت  ْنِإ  هک  راتفگ  نیا  اب  و  درک ، یفن  اهنآ  زا  ار  ناـهرب  دوجو 
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. درک یفن  ار 
َُّملَه ُْلق  ادخ  لوق  اب  و  تسا . هدش  یحو  امـش  هب  هن  و  دیاهدینـش ، ارنآ  ییوگتـسار  صخـش  زا  هن  دوهـش و  هن  دـیراد و  ناهرب  هن  امـش  ینعی 

رب دامتعا  هک  يدهاش  هک  دنکیم  تلالد  نیا  رب  ملع  لیلد و  ندروآ  هب  توعد  يّدحت و  اریز  درک  یفن  ار  اهنآ  دـیلقت  تحـص  ُمُکَءادَـهُش 
. دنرادن دشاب  حیحص  نآ 

. دینک مالعا  نارگید  هب  هک  دیرادن  یناهرب  هکنانچ  دیرادن ، ملع  ناتدوخ  ياعّدم  هب  امش  ینعی  َنوُصُرَْخت  اَّلِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ  َو  َّنَّظلا  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَت  ْنِإ 
ندز نیمخت  اهنآ  راک  نأش و  الوصا  ایناث  دـننکیم و  يوریپ  ناـمگ  ّنظ و  زا  ناـشلامعا  رد  هکنیا  يارب  ـالّوا  دومن ، ّمذ  ار  اـهنآ  هلیـسونیدب 

هک مادام  و  دنکیم ، ششوک  نیقی  ملع و  لیصحت  رد  هکلب  دنکیمن  فّقوت  نیمخت  ّنظ و  رد  لقاع  صخش  و  نیقی . ملع و  هن  تسا 
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هکنیا هن  دنکیم ، طایتحا  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب ، روبجم  ّرطـضم و  هکنیا  رگم  دـنکیم  فّقوت  دتـسیایم و  لمع  زا  دوشن  لصاح  نیقی 
. دهد اوتف  هزاجا  نذا و  نودب  ّنظ  قبط  رب  ای  دیامن و  لمع  نادب  هدرک  ّنظ  زا  يوریپ 

. نامحر هفیلخ  یحو و  بحاص  دیلقت  هب  ای  نایع ، یحو و  هب  ای  تاکاردا ، اب  ای  ناهرب ، نایب و  اب  رگم ، دوشیمن  لصاح  نیقی  و 
(، بای تسرد   ) بیصم و  دراد ، رجا  کی  هدننک  اطخ  هکنیا  ای  تسادخ ، مکح  قیرط  ناسحتسا  ّنظ و  قلطم  هک  دنک  نامگ  سک  ره  سپ 

. تسا هدومیپ  ار  مّنهج  هار  هتفر و  اطخ  هب  تشهب  هار  رد  دراد  رجا  ود  عقاو  هب 
. دوشیم شتآ  زا  رپ  وا  هاگنمیشن  دنک  ریسفت  شدوخ  يأر  اب  ار  نآرق  لوزن  ادخ و  ماکحا  نآرق و  سک  ره  و 

رتفیرـش و اهنآ  نونظ  میئوگیم  هکلب  تسا  تسرد  تسا  ملع  نیـشناج  اـهنآ  نونظ  هک  تسا  هدـمآ  نونظ  زا  هّصاـخ  دزن  رد  هچنآ  اـّما  و 
ار وا  ّنظ  دـشاب  هدیـسر  زاجم  صخـش  هب  حیحـص  هزاـجا  هک  یتروص  رد  زیجم ، هزاـجا  هک  میتخاـس  قّقحم  اـقباس  و  تسا ، ملع  زا  رتـالاو 

رثا هزاجا  اب  ّنظ  و  درادن ، يرثا  شاهدنیوگ  هتفگ  رد  هزاجا  نودب  ملع  اریز  دهدیم  رارق  دـشاب ) هزاجا  نودـب  هک   ) يرگید ملع  زا  رتفیرش 
دای حیحـص  رگا  دنـشکیم  تضایر  یناطیـش  لامعا  اب  هک  اهـضاترم  هکنآ  لاح  تسین و  یناطیـش  هزاجا  زا  رتمک  یهلا  هزاـجا  و  دـنکیم ،

ار  تامسلط  عیمج  ظافلا  دنریگب و 
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دنکیم رثا  وا  لوق  دهد  هزاجا  هزاجا ، بحاص  هک  هاگنآ  و  دنکیمن ، رثا  اهنآ  زا  کی  چـیه  هزاجا ، بحاص  هزاجا  نودـب  دـننک ، حیحـصت 
دروم رد  تسا  روط  نیمه  بلطم  و  دوشیم . هزاجا  نودـب  حیحـص  زا  رتفیرـش  طولغم  هزاجا  تروص  نیا  رد  هک  دـناوخب ، طـلغ  رگا  یّتح 

. یهلا هزاجا 
طرـش موهفم  زا  تّیـشم ، رب  قیلعت  نیا  هک  درک  یفن  اهنآ  زا  ار  ناهرب  ادـخ  تّیـشم  رب  تاناویح  میرحت  ندروآ و  كرـش  قیلعت  رد  نوچ  و 

. دوشیم هدیمان 
ّیبن بیذکت  و  دشاب ، ّمعا  تغل  هب  هچ  رگا  تسادخ . تّیشم  هب  ندروآ  كرـش  قّلعت  رب  ندرک  تلالد  ماقم ، هنیرق  هب  طرـش  نیا  زا  دوصقم 

ار مّهوت  نیا  ینعم  نیا  دشاب و  بیذـکت  نیا  رد  اهنآ  ّمذ  هب  رعـشم  ات  تسا  هداد  تبـسن  قیلعت  نآ  ببـس  هب  اهنآ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
 ...... درادن ادخ  ّتیشم  هب  یگتسب  لاعفا  هک  تسا  هدروآ  شیپ 

ياهمّدقم ات  دشابیم ، تسا  هتفرگ  ادخ  زا  هک  یـسک  رد  ادخ و  رد  رـصحنم  ناهرب  دـیوگب : اهنآ  هب  هک  درک  رما  شربمایپ  هب  دـنوادخ  اذـل 
. ددرگ فرطرب  دش  یشان  قباس  زا  هک  درادن  لاعفا  يارب  ّتیببس  ّتیشم  هک  مّهوت  نیا  ات  ادخ  ّتیشم  هب  لاعفا  قیلعت  رب  دشاب 

: دومرف یلاعت  يادخ  سپ 
. دهد ماجنا  ای  دیوگب  هک  هچ  ره  رد  تسادخ  نآ  زا  اسر  تّجح  ینعی  ُۀَِغلاْبلا  ُۀَّجُْحلا  ِهَِّللَف  ُْلق 

همه تساوخیم  ادخ  رگا  ینعی  َنیِعَمْجَأ  ْمُکادََهل  َءاش  ْوَلَف 
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هکنیا رد  ینعی  تسا  هتخاس  رهاظ  نم  يارب  ار  تّجح  نآ  و  تسه ، تّجح  ادخ  يارب  راتفگ  نیا  قدـص  رد  سپ  درکیم ، تیادـه  ار  امش 

« میدشیمن كرـشم  ام  تساوخیم ، ادخ  رگا  : » امـش لوق  زا  هک  دینکیم  ادخ  ّتیـشم  رب  ّقلعم  ار  تاناویح  میرحت  ندروآ و  كرـش  امش 
. دهاوخب ار  نآ  ّدض  دنک و  كرت  ار  تّیشم  نآ  هک  تسادخ  يارب  تّجح  امش و  عفن  هب  هن  تسا  نم  عفن  هب  تّجح  دوشیم ، هدیمهف 

دوشیم و قّقحم  نآ  هلیـسو  هب  ّماع  هدارا  تمحر و  دننام  يدوجوم  ره  دوجو  تسادخ و  یقارـشا  هفاضا  زا  ترابع  ادخ  ّتیـشم  هک  نادـب 
دوـخ هّیوناـث  هّیلوا و  تـالامک  هب  ّتیـشم  نآ  هلیـسو  هب  دوعـص  لوزن و  هلـسلس  رد  نکمم  دوـجوم  ره  دوـجو  هک  تسا  يزیچ  تّیـشم  نآ 

دوـجو نآ  ببـس  هب  هک  تسا  یتّیـشم  زا  تراـبع  نآ  تـسا و  یمیحر )  ) یـصاصتخا تـمحر  یناـمحر و  تـمحر  دـننام  نآ  و  دـسریم .
: یلاعت يادخ  لوق  و  دوشیم ، هدیمان  ّتبحم  اضر و  هک  تّیمیحر  تمحر  لثم  دوشیم ، قّقحم  دوعص  هلسلس  رد  نیفّلکم  يوناث  تالامک 

. تسا ینعم  نیمه  هب  هراشا  « 2  » ُهَنوُّبُِحی َو  ْمُهُّبُِحی  و  « 1  » َْرفُْکلا ِهِدابِِعل  یضْرَی  َو ال 
تّیشم هب  شتریصب  رون  اب  دوشن و  جراخ  شسفن  ّدح  زا  هک  مادام  لعاف  یلو  تسا . تفص  لعف و  تاذ و  ره  ّماع  ّتیشم  سپ 

__________________________________________________

. ددنسپیمن شناگدنب  يارب  ار  یساپسان  هیآ 7 : رمز ، هروس  ( 1)

. دنرادب شتسود  درادب و  ناشتسود  : 54 هیآ ، هدئام ، هروس  ( 2)
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هب ار  كارـشا  تبـسن  انْکَرْـشَأ و  ام  دنتفگ  هک  تسا  نآ  هب  رعـشم  ناشراتفگ  نیا  هکنانچ  دنیبب . شلعف  لعاف  ار  شدوخ  و  دنکن ، رظن  ادـخ 
دنکب ار  راـک  نیا  رگا  و  دـیامن ، ّقلعم  نآ  رب  هداد و  تبـسن  ّتیـشم  هب  ار  لـعف  هک  تسین  حیحـص  وا  رب  تروـص  نیا  رد  دـنداد  ناـشدوخ 

، میدشیمن كرشم  ام  تساوخیم  ادخ  رگا  هک  ناشراتفگ  نیا  رد  اهنآ  ندرک  ّمذ  زین  ینعم  نیمه  هب  و  تسا ، مومذم  وا  لمع  وگغورد و 
. دوشیم حیحص 

َنیِعَمْجَأ ْمُکادََهل  َءاش  ْوَلَف  ادخ  لوق  رد  یگتـسباو  قیلعت و  نیا  هکنیا  اب  دندرک ، تّیـشم  رب  قّلعم  ار  تیاده  ادتها و  ینعی  كارـشا  مدع  هک 
. تسا هدش  تابثا 

رب اهنآ  ّمذ  نیب  عمج  دشاب  ّصاخ  ّتیـشم  نآ  ناشدوصقم  رگا  سپ  تسا . حلاص  یفیلکت  لاعفا  ببـس  هک  ّصاخ  ّتیـشم  تسا  نینچمه  و 
. دش رکذ  ّماع  تّیشم  رد  هک  تسا  يدنب  عمج  نامه  دننام  رگید  فرط  زا  اهنآ  لوق  تابثا  ناشلوق و 

بیترت نیدب  دزاس ، لطاب  زین  ار  اهنآ  يدیلقت  ملع  تساوخ  تخاس ، لطاب  اهنآ  ملع  مدع  ناهرب و  مدع  اب  ار  ناشراتفگ  نیا  دـنوادخ  یتقو 
دـساف ناشدـیلقت  هک  ددرگ  حـضاو  ات  دومن  یهارمگ  لهج و  هب  مزلم  ار  اهنآ  هتخاس و  رـضاح  دـناهدرک  دـیلقت  اهنآ  زا  هک  ار  ییاسؤر  هک 

دهاوخیم هک  سک  ره  اهنآ  ریغ  و  اهنآ ، يایصوا  ایبنا و  دننام  دوش ، دیلقت  ادخ  بوصنم  زا  هک  دوشیم  حیحص  یتقو  دیلقت  هکنیا  و  تسا ،
دومرف : سپ  تسا . سوه  يوریپ  وا  دیلقت  و  دوشیمن ، ادج  سفن  ياوه  زا  دشاب 

196 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیتسه هاتوک  رصاق و  ملع  زا  زجاع و  ناهرب  زا  هک  یناسک  يا  وگب : اهنآ  هب  ُْلق 

. دیروایب دیدرکیم  دیلقت  اهنآ  زا  هک  ار  ناتناگرزب  اسؤر و  ُمُکَءادَهُش  َُّملَه 
اهنآ يوریپ  لهج و  هکنیا  ات  تسا ، هدرک  مارح  ار  تامّرحم  نیا  ادخ  هک  دنهدیم  یهاوگ  هک  ار  ییاهنآ  اذه  َمَّرَح  َهَّللا  َّنَأ  َنوُدَهْشَی  َنیِذَّلا 

. ددرگ رهاظ  امش  يارب  سفن  ياوه  زا 
. دنداد تداهش  بلطم  نیا  هب  رگا  سپ  اوُدِهَش  ْنِإَف 

، دندرک بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  یناسک  یناسفن  ياهاوه  زا  هدم و  تداهش  اهنآ  اب  وت  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َءاوْهَأ  ِْعبَّتَت  َو ال  ْمُهَعَم  ْدَهْشَت  الَف 
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ناـنآ نوـچ  تسا ، سوـه  زا  يوریپ  زا  یـشان  اـهنآ  تداهـش  هک  تسا  نیا  رب  تلـالد  ریمـض  ياـج  هب  رهاـظ  مسا  نتـشاذگ  نکم ، يوریپ 
. دنشابیمن یناسفن  ياهاوه  نابحاص  زج  ادخ  تایآ  ناگدننک  بیذکت  و  دنتسه ، ادخ  تایآ  بیذکت  هب  فوصوم 

(. تسا يوه  زا  يوریپ  بجوم  هک  تسا  يرگید  فصو   ) دنرواین نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک  ِةَرِخْآلِاب و  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َو 
هب ندرواین  نامیا  یناسفن - ياوه  يوریپ   ) فصو هس  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  و  دـننکیم ، يواـسم  ادـخ  اـب  ار  ادـخ  ریغ  َنُولِدـْعَی  ْمِهِّبَِرب  ْمُه  َو 

. دوش ّدر  ناشتداهش  هک  تسا  یفاک  اهنآ  زا  کی  ره  هک  درک  فیصوت  ناشراگدرورپ ) رب  ندوب  لئاق  کیرش  و  ترخآ ،
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151 تایآ 165 - ریسفت  همجرت و 

197 ص :  ات 165 ..... ] تایآ 151  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

َو ال ْمُهاَّیِإ  َو  ْمُُکقُزْرَن  ُنَْحن  ٍقالْمِإ  ْنِم  ْمُکَدالْوَأ  اُوُلتْقَت  َو ال  ًاناسْحِإ  ِْنیَدـِلاْولِاب  َو  ًاْئیَـش  ِِهب  اوُکِرُْـشت  َّالَأ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُّبَر  َمَّرَح  ام  ُْلتَأ  اَْولاـعَت  ْلـُق 
َلام اُوبَْرقَت  َو ال  ( 151  ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِِهب  ْمُکاَّصَو  ْمُِکلذ  ِّقَْحلِاب  َّالِإ  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  اُوُلتْقَت  َو ال  َنََطب  ام  َو  اْهنِم  َرَهَظ  ام  َشِحاوَْفلا  اُوبَْرقَت 

اذ َناک  َْول  َو  اُولِدـْعاَف  ُْمْتُلق  اذِإ  َو  اهَعْـسُو  َّالِإ  ًاسْفَن  ُفِّلَُکن  ِطْسِْقلِاب ال  َنازیِْملا  َو  َلـْیَْکلا  اُوفْوَأ  َو  ُهَّدُـشَأ  َُغْلبَی  یَّتَح  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلاـِب  ـَّالِإ  ِمِیتَْیلا 
ْنَع ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  َو ال  ُهوُِعبَّتاَف  ًامیِقَتْـسُم  یِطارِـص  اذـه  َّنَأ  َو  ( 152  ) َنوُرَّکَذـَت ْمُکَّلََعل  ِِهب  ْمُکاَّصَو  ْمُِکلذ  اُوفْوَأ  ِهَّللا  ِدـْهَِعب  َو  یبُْرق 

ْمُهَّلََعل ًۀَمْحَر  َو  ًيدُه  َو  ٍءْیَش  ِّلُِکل  ًالیِصْفَت  َو  َنَسْحَأ  يِذَّلا  یَلَع  ًامامَت  َباتِْکلا  یَسُوم  اْنیَتآ  َُّمث  ( 153  ) َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِِهب  ْمُکاَّصَو  ْمُِکلذ  ِِهلِیبَس 
(155  ) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  اوُقَّتا  َو  ُهوُِعبَّتاَف  ٌكَرابُم  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتِک  اذه  َو  ( 154  ) َنُونِمُْؤی ْمِهِّبَر  ِءاِقِلب 

يدـْهَأ اَّنَُکل  ُباتِْکلا  اَْنیَلَع  َلِْزنُأ  اَّنَأ  َْول  اُولوُقَت  َْوأ  ( 156  ) َنِیِلفاَغل ْمِِهتَـسارِد  ْنَع  اَّنُک  ْنِإ  َو  اِنْلبَق  ْنِم  ِْنیَتَِفئاط  یلَع  ُباتِْکلا  َلِْزنُأ  اـمَّنِإ  اُولوُقَت  ْنَأ 
اِنتایآ ْنَع  َنُوفِدْصَی  َنیِذَّلا  يِزْجَنَـس  اْهنَع  َفَدَص  َو  ِهَّللا  ِتایِآب  َبَّذَک  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف  ٌۀَـمْحَر  َو  ًيدُـه  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَـنَِّیب  ْمُکَءاج  ْدَـقَف  ْمُْهنِم 
ُضَْعب ِیتْأَی  َمْوَی  َکِّبَر  ِتایآ  ُضَْعب  َِیتْأَی  َْوأ  َکُّبَر  َِیتْأَی  َْوأ  ُۀَِـکئالَْملا  ُمُهَِیتَْأت  ْنَأ  ـَّالِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَـه  ( 157  ) َنُوفِدْصَی اُوناک  اِمب  ِباذَْـعلا  َءوُس 
ْمُهَنیِد اُوقَّرَف  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 158  ) َنوُرِظَْتنُم اَّنِإ  اوُرِظَْتنا  ُِلق  ًاْریَخ  اِهنامیِإ  ِیف  ْتَبَسَک  َْوأ  ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اُهنامیِإ  ًاسْفَن  ُعَْفنَی  َکِّبَر ال  ِتایآ 

َءاج ْنَم  َو  اِهلاْثمَأ  ُرْـشَع  ُهَلَف  ِۀَنَـسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  ( 159  ) َنُولَعْفَی اُوناک  اِمب  ْمُُهئِّبَُنی  َُّمث  ِهَّللا  َیلِإ  ْمُهُْرمَأ  امَّنِإ  ٍءْیَـش  ِیف  ْمُْهنِم  َتَْسل  ًاعَیِـش  اُوناـک  َو 
(160  ) َنوُمَلُْظی ْمُه ال  َو  اهَْلثِم  َّالِإ  يزُْجی  الَف  ِۀَئِّیَّسلِاب 

َو َيایْحَم  َو  یِکُُسن  َو  ِیتالَص  َّنِإ  ُْلق  ( 161  ) َنیِکِرْشُْملا َنِم  َناک  ام  َو  ًافِینَح  َمیِهاْربِإ  َۀَِّلم  ًامَِیق  ًانیِد  ٍمیِقَتْسُم  ٍطارِـص  یلِإ  یِّبَر  ِینادَه  ِینَّنِإ  ُْلق 
َو ال ٍءْیَش  ِّلُک  ُّبَر  َوُه  َو  ابَر  یِْغبَأ  ِهَّللا  َْریَغ  َأ  ُْلق  ( 163  ) َنیِِملْسُْملا ُلَّوَأ  اَنَأ  َو  ُتِْرمُأ  َِکلِذب  َو  َُهل  َکیِرَش  ال  ( 162  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ِیتامَم 

ْمُکَلَعَج يِذَّلا  َوُه  َو  ( 164  ) َنوُِفلَتَْخت ِهِیف  ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ْمُکُعِجْرَم  ْمُکِّبَر  یلِإ  َُّمث  يرْخُأ  َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  َو ال  اْهیَلَع  َّالِإ  ٍسْفَن  ُّلُـک  ُبِسْکَت 
(165  ) ٌمیِحَر ٌروُفََغل  ُهَّنِإ  َو  ِباقِْعلا  ُعیِرَس  َکَّبَر  َّنِإ  ْمُکاتآ  ام  ِیف  ْمُکَُوْلبَِیل  ٍتاجَرَد  ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُکَضَْعب  َعَفَر  َو  ِضْرَْألا  َِفئالَخ 
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198 ص :  همجرت ..... :

هدیقع رد  هن   ) دیرواین كرـش  ادخ  هب  هجو  چیه  هب  هکنیا  لّوا  هبترم  رد  منک  نایب  یتسار  هب  ار  همه  هدرک  مارح  امـش  رب  ادخ  هچنآ  ات  دییایب 
ار اهنآ  امـش و  ام  اریز  دیـشکن  رقف  سرت  زا  ار  ناتدوخ  دالوا  هکنیا  رگید  دینک ، ناسحا  ردام  ردـپ و  هراب  رد  هکنیا  رگید  و  لمع ) رد  هن  و 

تـسا هدرک  مارح  شنتـشک  ادـخ  هک  ار  یـسک  دـیوشن و  کـیدزن  ناـهن  هچ  اراکـشآ و  هچ  تشز  ياـهراک  هـب  رگید  مـیهدیم و  يزور 
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هک  صاصق -) ّقح و  مکح  هب   ) ّقح هب  رگم  دیشکن -
199 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیبای تداعس  دینک و  لّقعت  هک  دشاب  تسا ، هدرک  شرافس  ار  امش  ادخ 
دیرخ و رد   ) ار نزو  هنامیپ و  دـسرب و  لامک  دـشر و  ّدـح  هب  ات  دـشاب  رتوکین  نآ  هک  یقیرط  هب  رگم  دـیوشن  کیدزن  میتی  لام  هب  زگره  و 
ره دییارگ ، تلادع  هب  دییوگ  ینخـس  هاگره  مینکیمن و  فیلکت  وا  ییاناوت  هزادنا  هب  زج  ار  سک  چیه  ام  دـیهدب . مامت  یتسار  هب  شورف )
هب ادخ  شرافـس  تسا  نیا  دیـشاب ) عیطم  ار  ادخ  یهاون  رماوا و   ) دینک افو  ادـخ  دـهع  هب  دـشاب و  ناتدوخ  نادـنواشیوخ  هراب  رد  هک  دـنچ 

(. دیریگ دنپ  و   ) دیوش رّکذتم  هک  دشاب  امش ،
تعباتم تسادخ  هار  زا  ندـش  فرحنم  یناشیرپ و  هقرفت و  بجوم  هک  رگید  ياههار  زا  دـینک و  يوریپ  نآ  زا  نم . تسار  هار  تسا  نیا  و 

. دیوش راکزیهرپ  هک  دشاب  امش ، هب  ادخ  شرافس  تسا  نیا  دینکن 
يارب ار  زیچ  ره  مکح  لیـصفت  هب  میداد و  ایاصو ) نیا  مامت  لماش   ) یلماک باتک  راـکوکین  ره  سفن  لـیمکت  يارب  یـسوم  هب  هاـگنآ  سپ 

. دنروآ نامیا  ناشراگدرورپ  ياقل  هب  مدرم  ات  میتخاس ، نشور  قلخ  رب  تمحر  تیاده و 
تمحر لومشم  هک  دشاب  دیوش ، راکزیهرپ  دینک و  يوریپ  نآ  زا  میداتـسرف ، رایـسب  ریخ  تکرب و  اب  ارنآ  ام  هک  تسا  یباتک  نآرق )  ) نیا و 

. دیدرگ ادخ 
زا ام  و  تسا ، هدش  هداتسرف  ام  زا  شیپ  يراصن ) دوهی و   ) هفیاط ود  رب  اهنت  لیجنا  تاروت و  باتک  دییوگن  هک  میداتسرف  نیا  يارب  ار  نآرق 

. میدنام هرهبیب  لفاغ و  یهلا  باتک  نآ  سرد  میلعت و 
راکشآ تّجح  ناتراگدرورپ  بناج  زا  مه  امش  هب  سپ  میتفریم  تیاده  هار  هب  نانآ  زا  رتهب  ام  دشیم ، هداتسرف  ام  رب  باتک  رگا  دیئوگ  ای 

تایآ هکنآ  زا  رتراکمتس  تسیک  نونکا  دیسر . تمحر  تیاده و  و 
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هکنآ رفیک  هب  دناهدرک ، تفلاخم  هدینادرگ  يور  ام  تایآ  زا  هک  ار  نانآ  يدوز  هب  دنادرگ ؟ يور  قح  تعاطا  زا  دنک و  بیذـکت  ار  ادـخ 
. مینک تازاجم  تخس  باذع  هب  دننکیم ، ضارعا  ام  تایآ  زا 

لیالد و یخرب  ای  دنراد ؟ يراظتنا  دنوش  كاله  همه  دسر و  اهنآ  رب  یهلا  ياضر  ای  دنیآرد و  اهنآ  رب  رهق  ناگتشرف  هکنآ  زج  نارکنم  ایآ 
اهنآ رب  يادخ  بضغ  رهق و  تایآ  یضعب  هک  يزور  دوش  راکشآ  مالسا ) هّقح  تنطلـس  روهظ  ای  تمایق  ای  گرم  مئالع  ینعی   ) ادخ تایآ 

. دشخبن يدوس  نامیا  دشاب ، هدرکن  تداعس  ریخ و  بسک  نامیا  رد  ای  هدرواین  نامیا  شیپ  نآ  زا  هک  ار  سک  چیه  زور  نآ  دسر 
. میشابیم دوخ  لامعا  هجیتن  رظتنم  مه  ام  دیشاب و  دوخ  لامعا  هجیتن  راظتنا  رد  وگب  ار  نارفاک  ام  لوسر  يا 

. دنیاین وت  راک  هب  هک  شوپب  اهنآ  زا  مشچ  دندش ، هقرف  هقرف  نآ  رد  دندنکارپ و  ار  نید  هک  نانآ 
، دزاسیم ناشهاگآ  تخس  دننکیم  هچنآ  باقع  هب  نیا  زا  دعب  هک  تسادخ  اب  ناشراک  تازاجم  هک  شابم  نیمغ  زین  اهنآ  تسد  زا 
تازاجم تشز  راک  نآ  ردـق  هب  زج  دـنک  تشز  راـک  هک  سک  ره  دوب و  دـهاوخ  شاداـپ  نآ  ربارب  هد  ار ، وا  دـنک  وکین  راـک  هک  سک  ره 

، دش دهاوخن  متس  الصا  اهنآ  رب  دوشن و 
لطاـب دـیاقع  كرـش و  ثول  زا  شدوجو  هک  میهاربا ، كاـپ  نیئآ  راوتـسا ، ینید  يوس  هب  تسار ، هار  هب  ادـخ  ارم  اـققحم  ربماـیپ ، يا  وگب 

. تسا هدرک  تیاده  دوب ، هّزنم  ناکرشم 

200 ص :  ریسفت ..... 
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201
امـش رب  ناتدـنوادخ  ار  هچنآ  امـش  رب  نم  ْمُْکیَلَع  ْمُکُّبَر  َمَّرَح  ام  ُْلتَأ  ات ، ماهدـش  بوصنم  ادـخ  فرط  زا  نم  هک  دـییایب  نم  يوس  هب  اَْولاـعَت 

. دینک دیلقت  حیحص ، دیلقت  اب  نم  زا  هکنیا  ات  مناوخ ، رب  تسا  هدومن  مارح 
. دیهدن رارق  کیرش  وا  اب  ار  يزیچ  ًاْئیَش  ِِهب  اوُکِرُْشت  اَّلَأ 

هب قّلعتم  تسا  فرظ  مکیلع »  » و تسا ، هیماهفتـسا  ای  هلوصوم  ای  هفوصوم  ای  هّیردـصم  مّرح » ام   » رد اـم »  » هک تسا  نیا  هیآ ، يازجا  بارعا 
اب یهن »  » تسا و هیهان  ای  هیفان  ال »  » و هّیردصم ، اوکرشت ) نا ال  « ) اوکرـشت الا   » رد نأ »  » و تسا ، مالک  ادتبا  ای  ود  ره  هب  ای  لتا »  » هب ای  مّرح » »

. دش دهاوخ  هتفگ  ادعب  هک  تسا  رما  زا  رتقفاوم  فطع 
ءورقملا ای  دـشاب  هدـش  مارح  ینعی  مّرحملا »  » تسا نکمم  فوذـحم  يادـتبم   ) فوذـحم يادـتبم  ربخ  ای  نال »  » تسا مال  ریدـقت  هب  ای  نا » »

فرح دشاب  ادـتبم  مّرحملا »  » رگا سپ  تسا . مارح  ندوب  كرـشم  هک  تسا  نیا  ترابع  ینعم  لّوا  تروص  رد  دـشاب ) هدـش  هدـناوخ  ینعی 
فوذحم لعف  نآ  تروص  نآ  رد  تسین  دئاز  ال »  » هک دریگیم  رارق  فوذـحم  لعف  لوعفم  هکنیا  ای  اوکرـشت » نا  مّرحملا   » تسا دـئاز  «ال »

كرش هک  تسامش  رب  ینعی  دشاب  ادتبم  اوُکِرُْـشت » اَّلَأ   » مّدقم و ربخ  مکیلع »  » تسا نکمم  و  اوکرـشت » نأ ال  ینعأ   » ینعی دشابیم ، ینعأ » »
« لتأ  » لوعفم اوکرشت » ّالأ   » هکنیا ای  دیزرون ) کیرش  هک  راهنز   ) دشاب نآ  هب  بوصنم  اوکرـشت » ّالأ   » لعف و مسا  مکیلع »  » هکنیا ای  دیزرون ،

. دشاب
هچنآ ینعی   ) دشاب ام »  » زا لدـب  اوکرـشت » ّالأ   » هکنیا ای  ار ) ندـیزرون  کیرـش  مناوخب  ینعی   ) دـشاب هّیردـصم  مّرح » ام   » رد ام »  » هک نیاربانب 

« نأ  » ظفل ای  هدـئاز  ـال »  » هک تسا  نکمم  و  تسا ، كارـشا  تمرح  راـبتعا  هب  ندوب  لدـب  نیا  و  تسا ) ندـیزرون  كرـش  ناـمه  مناوخیم 
ریـسفت و  دشاب ، مّرح »  » ای لتأ »  » ریـسفت هلمج  و  تسا ) كرـش  ندوب  مارح  ای  ندـیزرون  كرـش  زا  ترابع  مناوخیم  هچنآ  ینعی   ) هّیریـسفت

ندیزرون كرش  امش  هب  ادخ  ینعی   ) دشاب هّللا » مکاّصو   » لوعفم اوکرـشت » ّالا   » هکنیا ای  تسا  كارـشا  رابتعا  هب  مّرح »  » يارب نآ  ندش  عقاو 
. ادخ لوق  هب  تسا  رتقفاوم  نیا  و  تسا ) هدرک  شرافس  ار 
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تّیمها يارب  و  نیدـلاولاب » اونـسحأ   » دوشیم نینچ  ریدـقت  تشذـگ  هک  یهوجو  ربانب  دـینک . یکین  ردام  ردـپ و  هب  ًاناسْحِإ و  ِْنیَدـِلاْولِاب  َو 
نیدلاو هب  ناسحا  تهج  هب  هک  دوش  هتشادنپ  نینچ  نآ  ینعم  دوش و  رورجم  راج  رب  فطع  مهوم  ات  تسا  هتخادنا  ار  لعف  نیدلاو  هب  نداد 

قباس و ال اب  قفاوم  نوچ  دروآ  اوئیـست » ال   » ياج هب  ار  اونـسحأ »  » رّدقم هک  دشاب  نیا  هب  رعـشم  ات  دروآ  ردصم  و  دیرواین . كرـش  ادـخ  هب 
. تسا نآ  ّقح 

مزال زین  ناسحا  هکلب  تسین  یفاک  ییاهنت  هب  يراتفردـب  كرت  هکنیا  دـنکیم و  تلـالد  نیدـلاو  هب  ناـسحا  هب  نداد  ّتیمها  رب  بلطم  نیا 
. تسا یناحور  يروص و  نیدلاو  زا  ّمعا  نیدلاو  و  تسا ،

. دیشکن نآ  ریغ  ندرک و  روگ  هب  هدنز  اب  رقف ، سرت  زا  ار  ناتنادنزرف  ٍقالْمِإ  ْنِم  ْمُکَدالْوَأ  اُوُلتْقَت  َو ال 
. دیسرتن رقف  زا  سپ  میهدیم ، يزور  ام  ار  اهنآ  امش و  ْمُهاَّیِإ  َو  ْمُُکقُزَْرن  ُنَْحن 

. دنادیم دنسپان  ارنآ  عرش  حیبق و  ارنآ  لقع  هک  تسا  يزیچ  شحاوف  دیوشن . کیدزن  تشز  ياهراک  هب  َشِحاوَْفلا و  اُوبَْرقَت  َو ال 
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تسپ و ياهتّنس  زا  اهنآ  ریغ  ناتب و  تدابع  ردپ و  هجوز  حاکن  دننام  تسا  هتشگ  هریـس  امـش  نیب  هدش و  عیاش  هک  هچنآ  دننام  اْهنِم  َرَهَظ  ام 
هغلابم نآرق  نایب  نیا  دنـسپان ، روما  هب  یکیدزن  زا  یهن  و  تسا ، هدـشن  تباث  یهلا  تعیرـش  رد  دـهدیمن و  تیاضر  اهنآ  هب  لقع  هک  لذر 

. تسا لمع  زا  یهن  رد 
. یعرش یلقع و  ياهیتشز  زا  دشابن  هریس  عیاش و  هک  يزیچ  ره  انز و  دننام  دیرادیم  ناهنپ  هچنآ  َنََطب و  ام  َو 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1393 

http://www.ghaemiyeh.com


هجوز حاکن  دننام  دشاب  رهاظ  نآ  تاذ  هکنیا  هن  طاول  انز و  دـننام  دـشاب  رهاظ  نآ  حـبق  هک  دـشاب  يزیچ  حـیبق ، زا  دوصقم  تسا  نکمم  و 
« رهظ ام   » زا دوصقم  هکنیا  ای  ردـپ ، هجوز  حاکن  دـننام  تسین ، رهاظ  تسا و  نطاب  رد  نآ  حـبق  هک  دـشاب  نآ  نطب » اـم   » زا دوصقم  و  ردـپ ،

تاروطخ یناسفن و  لئاذر  دـننام  تسا  یفخم  سوفن  رد  هک  دـشاب  يزیچ  نطب » ام   » زا دوصقم  و  ددرگ ، رهاظ  ءاـضعا  رب  هک  دـشاب  يزیچ 
. بذاک دیاقع  و  دساف ، تالایخ  و  دب ، ینهذ 

نیا و  طاول ، دننام  دشاب  انز  لثم  راظنا ، رد  یتشز  ظاحل  زا  هک  يزیچ  انز و  زا  ّمعا  ای  دشاب  انز  طقف  شحاوف  زا  دوصقم  هک  تسا  نکمم  و 
نآ لثم  اـنز و  هب  شحاوف  راـبخا  رد  اذـل  تسین ، یفخم  دـنک  لّـمأت  هناـگ  هس  تارقف  رد  هک  یـسک  رب  تسا و  یـصاعم  بیترت  هب  رتقفاوم 

. تسا هدش  ریسفت 
شدوخ  رب  ملظ  ای  وا ، ینامرفان  ناسنا و  ملظ  هک  نادب 

204 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسانز سفن  هب  ملظ  هبترم  نیرتگرزب  ریغ و  لام  هب  ای  دنکیم  ریغ  تاذ  هب  تیارس  ای  ریغ  هب  ملظ  و  شریغ ، هب  ملظ  ای  دشابیم 

يرگمتـس و هب  میتـی ، لاـم  نتفرگ  ریغ ، لاـم  هب  ملظ  هبترم  نیرتـگرزب  و  تسوا ، حور  ندرب  نیب  زا  ریغ ، تاذ  هب  مـلظ  هـبترم  نیرتـگرزب  و 
. دشابیم زواجت 

دـش رکذ  شحاوف  زا  لبق  هچ  ره  هکنانچ  نآ  هب  مامتها  تهج  هب  ّماع  زا  دـعب  تسا  ّصاخ  رکذ  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  اُوُلتْقَت  ـال  َو 
. دشاب هتشاد  میمعت  شحاوف  هکنیا  ربانب  هّتبلا  تسا  هدومن  مامتها  نآ  هب  تهج  نیمه  هب  دوب  ّماع  زا  لبق  ّصاخ  رکذ 

هب مامتها  يارب  سفن ، لتق  رکذ  هب  ندرکن  افتکا  دوشیم و  همه  رب  مّدقم  دالوا  لتق  رکذ  دشاب  طاول  انز و  هب  صوصخم  شحاوف  رگا  اّما  و 
. تسا نآ  تمرح  رد  دیدشت  تهج  هب  تساهنآ و  نتشک  دالوا و  ندرک  روگ  هب  هدنز 

. دیئامن كرت  ارنآ  دینک و  هشیدنا  ارنآ  تبقاع  ءوس  حبق و  ینعی  َنُولِقْعَت  ْمُکَّلََعل  ِِهب  ْمُکاَّصَو  ْمُِکلذ 
ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  اَّلِإ  ِمِیتَْیلا  َلام  اُوبَْرقَت  َو ال 

. شلام نداد  ومن  ندرک و  دایز  وا و  ناج  لام و  ظفح  دننام  دشاب ، رتوکین  ّتین  نآ  هک  یتّین  اب  رگم  دیوشن  میتی  لام  کیدزن 
ُهَّدُشَأ َُغْلبَی  یَّتَح 

زا دوصقم  دشاب  عمج  هکنیا  ربانب  و  تسا ، درفم  هکنیا  ای  معنا  تمعن و  لثم  تّدش  ای  سلفا ، سلف و  لثم  حتف ، اب  تسا  ّدـش »  » عمج هّدـشا » »
یندب و  ياوق  نآ  رد  هک  تسا  یعرش  غولب  نآ  و  تسوا ، یناسفن  یندب و  ياوق  تّوق  هب  هراشا  نآ 

205 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا یناسفن  یندب و  ّرش  ریخ و  زا  كرد  زیمت و  ندش ، لماک  ببس  هب  یناسفن ،

ِطْسِْقلِاب َنازیِْملا  َو  َْلیَْکلا  اُوفْوَأ  َو 
هب ار  نآ  میمعت  ناکما  هک  تسا  هدـش  هتفگ  یبلاطم  نازیم ، يانعم  نایب  رد  و  تسا ، ود  نآ  فورعم  ینعم  ناـمه  نازیم  لـیک و  زا  دوصقم 

، بابحتـسا رادقم  زا  رتدایز  ياطعا  زا  عنم  يارب  ای  تسا  دیکأت  يارب  ای  طسق  هب  دـییقت  و  هیآ ، ياههرقف  ریاس  رد  نینچمه  دـهدیم و  نهذ 
تهج نیمه  هب  دوشیم  هلماعم  داسف  بجوم  هک  تسا  نوزوم  هنامیپ و  هب  تلاهج  بجوم  هب  ای  تسا . عونمم  ریذبت  دـننام  مه  نآ  هک  اریز 

: دومرف
اهَعْسُو اَّلِإ  ًاسْفَن  ُفِّلَُکن  ال 

ادا داـیز  اـی  مک  نودـب  نآ  ّقح  ماـمت  هک  تسا  نیا  ّقح  ياـفیا  رد  یقیقح  طـسق  هک  اریز  دروآ ، هضرتعم  هلمج  ناونع  هب  ار  هلمج  نیا  هک 
. تسین رشب  عسو  تقاط و  رد  هک  تسا  يرما  نآ  و  هّبح ، کی  رادقم  هب  ولو  دوش ،

ُْمْتُلق اذِإ  َو 
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رد ای  یطخـس ، ای  یمّحرت ، ای  يدنبیاپ ، ای  یحالـصا ، ای  یتداهـش ، رد  دـنداد ، رارق  مکاح  ار  امـش  مدرم  هک  یتقو  دـیتفگ ، هک  هاگنآ  ینعی 
. دیتفگ يزیچ  دوخ ، یلمع  ای  یملع  ياوق  اب  ای  ناتیاضعا ، ریاس  اب  ای  ناتنابز  اب  یحابم ، رد  ای  بجاو  رد  ای  يداعم ، ای  یشاعم 

اُولِدْعاَف
هب بلطم  ندرک  ادا  و  دـینک ، راـیتخا  ار  طـسو  ّدـح  لاـعفا ، لاوـحا و  لاوـقا و  رد  طـیرفت  طارفا و  نیب  ینعی  دـینک ، راـتفر  تلادـع  هب  سپ 

روتسد و  هبنج  راتفگ  نآ   ) تسین هب  رومأم  لوق  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  یضام  و  اذا »  » ظفل اب  طرش و  تروص 
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ار طسو  ّدـح  لوق  رد  هک  تسا  رومأم  وا  و  روکذـم ، میمعت  ربانب  اصوصخم  دوشیمن  لوق  عون  کـی  زا  یلاـخ  ناـسنا  یلو  درادـن ) ناـمرف 
. دنک باختنا 
یبُْرق اذ  َناک  َْول  َو 

. ریغص ملاع  رد  ای  ریبک و  ملاع  رد  یناحور ، ای  ینامسج  نادنواشیوخ  زا  دشاب ، امش  ناشیوخ  زا  امش  فرط  هچ  رگا  ینعی 
اُوفْوَأ ِهَّللا  ِدْهَِعب  َو 

. دشاب رصح  دوصقم  هکنیا  هن  تسا ، رما  ندمآ  زا  لبق  رما  تّلع  زاربا  نآ و  تفارش  نآ و  هب  نداد  ّتیمها  يارب  لومعم  میدقت 
رد ادخ  اب  تعیب  قاثیم و  دقع و  دهع و  هک  نادـب  تسا  دوصقم  زین  رـصح  دـشاب ، ادـخ  دـهع  طیارـش  زا  اهدـهع  ریاس  هب  يافو  هکنیا  ربانب 

تعیب نآ  و  نامیا ، یمّود  اب  دوش و  لصاح  مالـسا  یلّوا  اب  هک  تسا  يول  ّصاخ و  تعیب  ای  يوبن  ّماع  تعیب  نآ  زا  دوصقم  هّللا  لـها  فرع 
تـسا تشهب  نآ  هک  ینمث  تمیق و  هب  ار  شلاـم  شدوـخ و  دـنکیم ، لوـبق  ار  تعیب  نـیا  هـک  یـسک  اریز  دـنمانیم ، تعیاـبم  تـعیب و  ار 

: تسا هدومرف  ادخ  هکنانچ  دشورفیم ،
هب هک  هچنآ  رب  يرتشم  عیاب و  نوچ  دوشیم  هدیمان  زین  هدهاعم  دهع و  و  « 1  » َۀَّنَْجلا ُمَُهل  َّنَِأب  ْمَُهلاْومَأ  َو  ْمُهَسُْفنَأ  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  يرَتْشا  َهَّللا  َّنِإ 

زا طورش  لّبقت  دقع و  نآ  ماکحتسا  ببس  هب  دوشیم  هدیمان  دقع  و  دننکیم ، مایق  تسا  هدش  هدراذگ  اهنآ  هدهع 
__________________________________________________

. تسا هدرک  يرادیرخ  تشهب  ياهب  هب  ار  نامیا  لها  لام  ناج و  ادخ  هیآ 111 : هبوت ، هروس  ( 1)
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. دقع نآ  ببس  هب  يرگید  هب  کی  ره  نانیمطا  قوثو و  فرط و  ود  ره 
هک دوشیم  حیحـص  ادـخ  هب  هعیاـبم  نیا  تبـسن  تسا  لـیک  وا و  فرط  زا  هدوب و  بوصنم  ادـخ  بناـج  زا  يرتشم  هعیاـبم  نیا  رد  نوچ  و 

: هدومرف دنوادخ 
انْذَخَأ ْذِإ  َو  « 2  » ِهَّللا َنِم  ِهِدـْهَِعب  یفْوَأ  ْنَم  َو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  يرَتْـشا  َهَّللا  َّنِإ  « 1  » ْمِهیِدـْیَأ َقْوَف  ِهَّللا  ُدَـی  َهَّللا ، َنوُِعیاُبی  امَّنِإ  َکَنوُِعیاُبی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
. دنکیم ادخ  هب  تعیب  نیا  تبسن  رب  تلالد  هک  رابخا  تایآ و  زا  اهنیا  ریغ  و  « 4  » ْمُکِدْهَِعب ِفُوأ  يِدْهَِعب  اُوفْوَأ  « 3  » َلِیئارْسِإ ِیَنب  َقاثیِم 

َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ِِهب  ْمُکاَّصَو  ْمُِکلذ 
. تسا لقع  تافص  زا  نآ  و  تسا ، مولعم  هب  تافتلا  قلطم  ای  نآ  زا  تلفغ  زا  دعب  نآ  ساسحا  مولعم و  هب  تافتلا  زا  ترابع  رّکذت 

بتارم یصاعم  هک  دنک  نیا  هب  هراشا  ات  درک  رارکت  ار  نآ  و  تخادنا ، ریخأت  نولقعت »  » زا ارنآ  اذل  و  تسا ، سفن  تافص  زا  تلفغ  هکنانچ 
لقاع زا  یهاگ  هچ  رگا  دوشیمن  رداص  رّکذتم  زا  رگید  یـضعب  دوشیمن و  رداص  لقاع  زا  اهنآ  زا  اهنآ  زا  یـضعب  هکنیا  دراد و  يدّدـعتم 

رداص یقّتم  زا  اهنآ  زا  یضعب  و  دوش ، رداص  لفاغ 
__________________________________________________

تـسد وت » تسد  نامه   » دندرک تعیب  ادخ  اب  تقیقح  رد  دندرک  تعیب  وت  اب  هّیبیدح » رد   » هک ینانمؤم  لوسر  يا  هیآ 10 : حتف ، هروس  ( 1)
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. اهنآ تسد  يالاب  تسادخ 
هیآ 110 هبوت ، هروس  ( 2)
هیآ 40: هرقب ، هروس  ( 3)

. منک افو  امش  دهع  هب  ات  دینک  افو  نم  دهع  هب  هیآ 40 : هرقب ، هروس  ( 4)
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. دوش رداص  رّکذتم  لقاع  زا  هچ  رگا  دوشیمن 
روج هّمئا  زا  ندرکن  يوریپ  سفن و  جـک  ياـههار  زا  تشگزاـب  نآ  تسا و  یقیقح  ياوقت  َنوُقَّتَت  ْمُکَّلََعل  ادـخ  لوق  رد  يوقت  زا  دوصقم  و 

. دوش هّجوتم  ّقح  ماما  زا  يوریپ  بلق و  قیرط  هب  ات  تسا 
افتکا تسار  هار  زا  يوریپ  هب  اجنآ  رد  اذـل  دـنک ، تشگزاب  لبق  قیرط  هب  هک  تسین  نکمم  دـسرن  ّقح  ماـما  هب  هک  ماداـم  رّکذـتم ، لـقاع  و 

. درک
فطع نآ  دعب  ام  نیاربانب  و  تسا ، ّنا »  » فّفخم نا »  » نون فیفخت  ای  نون ، دیدشت  هزمه و  حتف  هب  ّنأ »  » ُهوُِعبَّتاَف ًامیِقَتْسُم  یِطارِص  اذه  َّنَأ  َو 

هب قّلعتم  هک  تسا  مال  ریدـقت  هب  ای  تسا ، كرـش  زا  تعباتم  كرت  راـبتعا  هب  میقتـسم  طارـص  رد  تمرح  راـبتعا  و  تسا ، اوُکِرُْـشت » اَّلَأ   » رب
و تسا ، هدش  هدناوخ  مّکبر » طارـص   » و ّکبر » طارـص   » و دشاب ، اولاعت »  » رب فطع  هک  هدش  هدـناوخ  ّنا »  » هزمه رـسک  هب  دـشاب و  هوعّبتا » »

لعف رد  طیرفت  طارفا و  نیب  طسو  ّدح  باختنا  نآ  و  دوشیم ، هدافتسا  هیآ  رخآ  ات  اوُکِرُْـشت » اَّلَأ   » ادخ لوق  زا  هک  هچنآ  هب  تسا  هراشا  نیا 
. تسا دوهعم  ادخ  دزن  هک  تسا  تیالو  قیرط  هب  هراشا  لّوا  نامه  زا  هکنیا  ای  تسا ، تیالو  طارص  نآ  و  تسا ، لوق  و 

« نا  » هب بوصنم  لعف  و  هدش ، فذح  نآ  زا  عراضم  لعف  تمالع  ءات »  » هک تسا  قّرفتت »  » نآ لصا  ِِهلِیبَس  ْنَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  َو ال 
. تسا هیدعت  يارب  ءاب »  » و تسا ، ءاف »  » زا دعب 

دینکن  يوریپ  ار  فلتخم  ياههار  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و 
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. دنکیم لیاز  ار  هار  رد  امش  داّحتا  دربیم و  نیب  زا  ار  ناتعامتجا  هدنکارپ و  ار  امش  ینعی  دنکیم ، قّرفتم  ار  امش  هک 
تـسا ّیلو  نوؤش  زا  تیالو  تسا و  تیالو  نامه  طسو  ّدح  هکلب  تیالو ، اب  رگم  دوشیمن  لصاح  طیرفت  طارفا و  نیب  طسو  ّدح  نوچ  و 

هدش دراو  رابخا  رد  هکنانچ  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  تیالو و  هب  میقتسم  طارـص  ریـسفت  تسا ، ّیلو  نامه  هکلب 
نآ هکلب  سفن  ياوه  زا  يوریپ  اب  رگم  دوشیمن  لصاح  طیرفت  طارفا و  هب  لیم  طسو و  ّدـح  زا  فارحنا  نوچ  و  دـشابیم . حیحـص  تسا ،

تّبحم هب  ار  فلتخم  ياـههار  نیا  يوریپ  هک  دوشیم  حیحـص  سپ  تسا  تیب  لـها  نانمـشد  روخ  رد  يوـه  و  تسا ، يوـه  يوریپ  دوـخ 
. درک ریسفت  مالّسلا  هیلع  تیب  لها  نانمشد 

زا زارتـحا  یقیقح  ياوقت  اریز  دـیزیهرپب ، فلتخم  ياـههار  زا  هک  دـشاب  امـش ، رب  تسا  یـشرافس  رما  نیا  َنوـُقَّتَت  ْمُکَّلََعل  ِِهب  ْمُکاَّصَو  ْمُِکلذ 
. تسا میقتسم  هار  رب  تابث  فرحنم و  ياههار 

، تسا ینعم  رابتعا  هب  فطع  و  تسا ، تّوبن  تروص  نآ  هک  میداد ، یـسوم  هب  ار  تاروت  ای  تّوبن  باتک  هاگنآ  َباتِْکلا و  یَـسُوم  اـْنیَتآ  َُّمث 
رابتعا هب  ّمث »  » هب فطع  و  میداد ، باتک  یسوم  هب  سپس  میداد ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  هک  تسا  يزیچ  نیا  تسا : هتفگ  هک  ایوگ 

نآ عوضوم  رابتعا  هب  فرش  رد  ربخ  ود  توافت  رابتعا  هب  ای  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  مالّسلا و  هیلع  یسوم   ) ملع مسا  ود  ربخ و  ود  نیا 
. تسا ود 

، تسین ود  نآ  نیب  یتبـسانم  نوچ  تسا  دیعب  تحاصف  زا  فطع  نیا  یلو  دـشاب  ِِهب  ْمُکاَّصَو  ْمُِکلذ  هلمج  رب  فطع  هلمج  نیا  تسا  لمتحم 
رب  فطع  اّما  و 
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. تسین رهاظ  هیلع  فوطعم  يادتبم  يارب  طبار  نوچ  تسا ، رتدیعب  یلیخ  دناهتفگ ، یضعب  هکنانچ  مکاّصو » »

. تسا لیلعت  ای  قلطم  لوعفم  ای  لاح ، نآ  و  تمعن ، ندش  لماک  مامت و  تهج  هب  ای  باتک ، رد  یصقن  نودب  ینعی  ًامامَت 
نینچ هیآ  ای  ینعم  ود  نیا  زا  یکی  رابتعا  هب  و  داد ، رارق  وکین  ار  شلمع  ای  تشگ ، یبوخ  نسح و  بحاص  هک  یـسک  رب  َنَسْحَأ  يِذَّلا  یَلَع 

. نک عنم  اهنآ  زا  ار  يدب  هدومن ، ریغ  هب  ناسحا  ای  ینیبیم ، ار  وا  هک  ایوگ  هک  نک  تدابع  نانچ  ار  ادخ  هک  تسا : هدش  ریسفت 
و تسا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  زا  دـعب  نآ  بحاص  هک  تسا  هقلطم  تیـالو  رد  رـصحنم  قلطم ، نسح  هک  نادـب 

رابتعا هب  ءایـشا  رد  ییابیز  توافت  و  تسا ، تیالو  هب  نسح ، نآ  لاّصتا  رابتعا  هب  لاعفا  تافـص و  تاوذ و  زا  تیـالو  ریغ  ییاـبیز  نسح و 
. تسا تیالو  زا  دعب  برق و  رد  اهنآ  توافت 

هدـننک لوبق  و  دوب ، دـهاوخ  ابیز  وکین و  زین  دوشیم  رداص  وا  بلط  هیحان  زا  هک  یلاعفا  تساـبیز و  وکین و  هسفن  یف  تیـالو ، بلاـط  سپ 
ياهدننک لوبق  و  تسا ، هدننک  بلط  لاعفا  زا  رتوکین  دوشیم ، رداص  لوبق  تهج  زا  هک  یلاعفا  و  تسا ، نآ  هدننک  بلط  زا  رتوکین  تیالو 

. تسا هدهاشم  زا  بیاغ  هدننک  لوبق  زا  رتوکین  رتهب و  دزادنایم ، رظن  وا  توکلم  هب  دنکیم و  هدهاشم  ار  ّیلو  تروص  هک 
تروص  هب  رظن  و  دنکیم ، مّسجم  ار  خیش  تروص  دوشیم و  هدیمان  رکف  هّیفوص  دزن  هک  تسا  يزیچ  هدهاشم  نآ  و 
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یلاعفا زا  رتوکین  وا  لاعفا  تسا و  هدرک  ادـیپ  قّقحت  تیالو  تقیقح  هب  هک  تسوا  و  تسوا . لاـعفا  همه  زا  رتاـبیز  رتهب و  وا  هتفاـی ) لـّثمت  )

. تسا هدیسرن  دوهش  هبترم  هب  زونه  یلو  دراد  ار  دوهش  ّتیلباق  هک  تسا 
هروس رد  و  تساهزیچ ، هّیلک  ریگارف  لماک و  هکنیا  هب  دومن  فصو  اجنیا  رد  ار  یسوم  باتک  یلاعت  يادخ  هک  نادب  ٍءْیَش  ِّلُِکل  اًلیِـصْفَت  َو 

: دومرف فارعا 
يزیچ ره  شتلاسر  باتک  رد  یلاعت  يادخ  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  « 1  » ٍءْیَش ِّلُِکل  اًلیِصْفَت  َو  ًۀَظِعْوَم  ٍءْیَـش  ِّلُک  ْنِم  ِحاْولَْألا  ِیف  َُهل  اْنبَتَک  َو 

. تسا هداد  رارق  يزیچ  ره  لماک  هنیآ  ّمات و  رهظم  ار  يزیچ  ره  و  زیچ ، ره  رب  لمتشم  ار 
تهج نـیمه  زا  و  دـنیبب ، يزیچ  ره  رد  ار  يزیچ  ره  دـناوتیمن  سک  ره  یلو  تـسا  يزیچ  ره  رد  يزیچ  ره  دـناهتفگ : هّیفوـص  زا  یـضعب 

: دومرف دنوادخ 
. تسا هدوبن  ینعم  نیا  یسوم  ریغ  يارب  ینعی  یسومل ) انبتک  (و 

تایاغ يدابم و  کی و  ره  بتارم  هب  اهترثک و  هب  رظن  تهج  زا  مالّسلا  هیلع  میهاربا  زا  دعب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ام  ّیبن  زا  دعب  نوچ  و 
ره زا  نآ  رد  هکنیا  هب  دومن ، فصو  تسا  هدـش  لزان  یـسوم  رب  هک  ار  یباـتک  دـنوادخ  دوب ، رتعیـسو  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  رظن  کـی ، ره 

لیصفت يزیچ 
__________________________________________________

. میدنارتسگ دراوم  همه  رد  ار  نآ  میتشون و  يدنپ  يزیچ  ره  يارب  حاولا  رد  هیآ 145 : فارعا ، هروس  ( 1)
212 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دوش سّفنتم  ایشا  زا  يزیچ  نآ  رد  هاگره  هک  تسا  هداد  رارق  يروط  ار  یـسوم  هنیـس  حول  یلاعت  يادخ  هک  تسا  ینعم  نادب  نیا  و  تسا ،
. ددنبیم شقن  نآ  رب 

شقن نآ  رد  تایاغ ، يداـبم و  مزاول  عیمج  نینچمه  تاـیاغلا و  ۀـیاغ  اـت  نآ  تاـیاغ  عیمج  يداـبملا و  أدـبم  اـت  زیچ ، نآ  يداـبم  عیمج  و 
. ددنبیم

اریز دشاب ، هتـسب  شقن  نآ  رد  هکنیا  زج  دنامیمن  یقاب  يزیچ  رگید  ددرگ  شّقنم  يزیچ  رد  اهنآ  مزاول  تایاغ و  يدابم و  عیمج  هاگره  و 
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. دنشابیم ّتلع  کی  ياهلولعم  همه  مزالتم و  یگمه  تادوجوم  هک 
. تسا لیئارسا  ینب  يارب  یتمحر  تیاده و  ًۀَمْحَر و  َو  ًيدُه  َو 

دوصقم سپ  دشاب  قلطم  ّبر  نانآ  ّبر  زا  دوصقم  رگا  دنـشاب ، هتـشاد  نامیا  ناشراگدرورپ  رادـید )  ) ياقل هب  ات  َنُونِمُْؤی  ْمِهِّبَر  ِءاِقِلب  ْمُهَّلََعل 
سپ تیالو ، رد  اهنآ  ّبر  ینعی  دـشاب  یبسن  فاضم و  ّبر  دوصقم  رگا  و  تسوا ، ياهرگباسح  باسح و  ازج و  ندرک  تاـقالم  ءاـقل ، زا 

اب وا  توربـج  ياـقل  نآ  قوـف  و  تسا ، تّیناروـن  هب  تفرعم  اـقل و  هبترم  نیرتنیئاـپ  نآ  و  تسا ، ّبر  نآ  توـکلم  ياـقل  اـقل ، زا  دوـصقم 
. دشابیم شبتارم 

لوبق اب  و  دنوش ، ینطاب  توعد  لوبق  هدامآ  ّدعتسم و  ات  میداد  ار  باتک  توعد ، نآ  لوبق  ببس  هب  يرهاظ  توعد  يارب  یـسوم  هب  ام  ینعی 
بلق  رد  ندش  زاب  هدامآ  ّدعتسم و  توعد  نآ 
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ناـشرما ّیلو  ناـمه  هک  تسا  ناـشراگدرورپ  ياـقل  نآ  و  دـننک ، هدـهاشم  شتوکلم  اـب  ار  رما  ّیلو  تروص  بلق  باـب  حـتف  اـب  و  دنـشاب ،

ناکم یگنت  زا  تاجن  نامز و  ثداوح  زا  تمالـس  ناما و  نما و  تحار و  حور و  هب  ندیـسر  يراگتـسر و  اـقل ، نیا  ببـس  هب  دـشابیم و 
: تسا هتفگ  هک  یسک  هدرک  هراشا  اقل ، نیمه  هب  و  دوشیم . لصاح 

رون هّللا  تیار  تشارفرب  نایم  دق ز  روهظ  لد  مرح  رد  قشع  هاشنهش  درک 
: تسا هدش  دراو  رابخا  رد  نوچ  دنکیم ، بلق  رد  رما  ّیلو  توکلم  روهظ  رب  تلالد  هک  تسا  هدـش  ریـسفت  يزیچ  هب  هنیکـس »  » رابخا رد  و 

نتـشاد و  تسا ، تشهب  زا  توکلم  هک  اریز  دراد ، ناسنا  تروص  دننام  یتروص  نآ  دزویم و  تشهب  زا  هک  تسا  یمیـسن  هنیکـس  نآ  هک 
هن تسا ، تشهب  زا  نآ  هکنیا  يارب  تسا  یتوکلم  يرهوج  تاوذ  زا  هنیکـس  نآ  هکنیا  رب  دـنکیم  تلـالد  ناـسنا  تروص  دـننام  یتروـص 

. دوشیم هدیمهف  حیر »  » ظفل زا  هک  هچنآ 
. دوشیم هدیمان  زین  روضح  رکف و  هکنانچ  دنمانیم  هنیکس  ار  ناسنا  بلق  رب  رما  ّیلو  توکلم  روهظ  نایفوص  فرع  رد  و 

اب ار  شـسفن  دـیاب  ینعی  دـهد ، رارق  دوخ  نیعلا  بصن  ار  دـشرم  تروـص  دـیاب  کـلاس  دـنیوگیم : هک  اـجنآ  تسا  دوـصقم  اـقل ، نیمه  و 
مّهوت ظفل  رهاظ  زا  هک  هچنآ  هن  دـشاب  هتـشاد  یقیقح  یهارمه  وا  اب  یتسار  هب  دوش و  رهاظ  شرما  ّیلو  شبلق  رد  اـت  دـنک  فاـص  تاداـبع 

ددرگیمرب . وا ، دوخ  يوس  هب  مّهوت  نیا  هک  دنک  رّوصت  ار  یقولخم  تروص  دنک و  ششوک  دیاب  هک  دوشیم 
214 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

مهیلع هّمئا  زا  یکی  و  روآ ، دای  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مارحالا  ةریبکت  ماگنه  هک  تسا  هدش  دراو  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  و 
. هدب رارق  دوخ  نیعلا  بصن  ار  مالّسلا 

. بیغ هب  نامیا  هن  تسا  يدوهش  نامیا  اجنیا  رد  نامیا  زا  دوصقم  نیا  ربانب 
تکرب هک  اریز  تسا ، ناوارف  نآ  عفن  ریخ و  ینعی  میدرک  لزان  تکرب  ریخ و  اب  ارنآ  هک  تسا  یباتک  نیا  ٌكَراـبُم و  ُهاـْنلَْزنَأ  ٌباـتِک  اذـه  َو 

رب رد  یفاضا  زیچ  کی  اب  دـش  رکذ  یـسوم  باتک  فصو  رد  هک  ار  هچنآ  همه  هک  تسا  ياهملک  نآ  و  تسا ، ریخ  بناج  رد  امن  ینوزف و 
تفارـش رب  لیلد  هانیتآ )  ) هن ُهاْنلَْزنَأ  ظفل  ندروآ  دوشیم ، رّوصت  نآ  رد  تکرب  هک  تسا  يزیچ  ره  هب  تبـسن  تکرب  میمعت  نآ  دریگیم و 

رارق ملاع  نیا  زا  رتالاب  یماقم  رد  نآرق  نوچ  داد و  وا  هب  ار  نآ  ادخ  سپ  دوب  ملاع  نیا  خنـس  زا  یـسوم  باتک  هک  ایوگ  تسا ، باتک  نیا 
. داد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  دومرف و  لزان  نیئاپ  ملاع  هب  ارنآ  دنوادخ  دراد 

يوریپ اـب  و  تسامـش ، رما  ّیلو  رد  ادـخ  تّجح  نوچ  دـینک ، يوریپ  وا  زا  دیـسرب و  ناـترما  ّیلو  هب  نآ  ندرک  يوریپ  زا  هکنیا  اـت  ُهوُِعبَّتاَـف 
نیرتنیئاپ و  دوشیم ، لزان  ادـخ  بناج  زا  تمحر  بلق  رد  ندـش  زاب  اب  دوشیم ، زاب  امـش  يارب  بلق  رد  هک  دـیوشیم  راگتـسر  وا  ندرک 

. تسا رما  ّیلو  توکلم  تمحر  تقیقح  بتارم 
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تسا  باتک  نآ  رد  هک  هچنآ  تفلاخم  زا  اوُقَّتا و  َو 
215 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیزیهرپب
. دیریگ رارق  تمحر  دروم  ناترما  ّیلو  توکلم  ياقل  ببس  هب  هک  دشاب  َنوُمَحُْرت  ْمُکَّلََعل 

توربج و نینچمه  ایلع و  توکلم  و  دشابیم ، ود  ره  ادخ  مشخ  تمحر و  رهظم  ایند  و  تسادخ ، مشخ  تقیقح  رد  نیطایـش  راد  هک  اریز 
. تسادخ یتاذ  تمحر  تقیقح  رد  تّیشم 

یفخم هکنانچ  تسه ، باتک  نیا  تفارـش  رب  تلالد  اجنآ ، رد  َنُوِنقُوت  ْمُکِّبَر  ِءاِقِلب  ندروآ  و  اجنیا ، رد  َنوُمَحُْرت  ظفل  هب  ندرک  اـفتکا  رد  و 
. تسین

رب امش  زا  راتفگ  نیا  ادابم  ای  دییوگن ، نینچ  هکنیا  يارب  ای  دییوگب ، تمایق  رد  ای  نیا  زا  دعب  ادابم  ات  میتخاس  لزان  ار  باتک  ینعی  اُولوُقَت  ْنَأ 
. دوش عقاو  رارمتسا  لیبس 

نیا هک  تسا  نیا  ترابع  نآ  لثم  زا  دوصقم  تسا و  يراـج  فرع  ناـبز  رب  تسا و  داـیز  ّتنـس  باـتک و  رد  تراـبع  نیا  لـثم  هک  نادـب 
دوش و عقاو  امـش  زا  لوق  نیا  میتشادن  تسود  ام  نوچ  تسا ، هدش  باتک  ندرک  لزان  ببـس  راتفگ  نیا  عوقو  هدـش و  عقاو  امـش  زا  راتفگ 

. دوشن رداص  امش  زا  يراتفگ  نینچ  ادعب  هک  میتساوخ 
عنم ثعاب  باتک  لازنا  تسا و  باتک  لازنا  ببس  راتفگ  نیا  يدنیاشوخان  و  تسا ، نآ  يدنیاشوخان  تهارک و  ببس  لوق  نیا  رودص  اریز 

: تسا حیحص  ترابع  نیا  هب  نآ  ریسفت  اذل ، تسا و  راتفگ  نیا 
هب  یجایتحا  یلو  دییوگن » هکنیا  يارب   » ای دییوگب » هک  ادابم  »
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. تسین ال »  » ریدقت ای  تهارک  ریدقت 

تادابع ماجنا  لمع و  رد  یشارت ، هناهب  اب  دیدزیم و  فرح  دایز  امش  نوچ  میداتـسرف  ورف  ار  باتک  ام  دوشیم : نینچ  هیآ  ینعم  نیاربانب ،
. دیرادن داوس  هکنیا  رب  دیدروخیم  ترسح  دیدرکیم و  یهاتوک 

تـسا هدـش  هداتـسرف  باتک  نایحیـسم ) نایدوهی و   ) ام زا  شیپ  هفیاط  ود  رب  طقف  دـیتفگیم  اـِنْلبَق و  ْنِم  ِْنیَتَِفئاـط  یلَع  ُباـتِْکلا  َلِْزنُأ  اـمَّنِإ 
ریغ یباتک  تّلم و  لها  اهنآ  هک  ایوگ  تسا ، نانآ  دزن  ود ، نآ  لها  و  لیجنا ) تاروت و   ) باتک ود  ترهـش  يارب  ام )  ) رـصح تادا  ندروآ 

. دنسانشیمن ار  ود  نآ  زا 
(. تسا هدش  فّفخم  هک  هدوب  ّنا   ) تسا هلّقثم  زا  فّفخم  نا »  » اَّنُک ْنِإ  َو 
. میاهدوب لفاغ  َنِیِلفاَغل  باتک  ود  نایب  ندناوخ و  زا  ینعی  ْمِِهتَسارِد  ْنَع 

دنتفگیم ْمُْهنِم  يدْهَأ  اَّنَُکل  ُباتِْکلا  اَْنیَلَع  َلِْزنُأ  اَّنَأ  َْول  ار  نیا  یـضعب  دنتفگیم و  ار  نآ  یـضعب ، ینعی  تسا ، عیزوت  يارب  َْوأ  ظفل  اُولوُقَت  َْوأ 
تسا نادان  نانز  مسر  نیا  و  تسا . رتقیقد  ام  مهف  رتزیت و  ام  نهذ  اریز  میدوب ، اهنآ  زا  رتهتفای  تیاده  ام  دشیم  لزان  ام  رب  باتک  رگا  هک 

نآ ياوق  تالامک و  دادعتـسا  هب  و  دنروآیم ، رذـع  بذاک  ياههناهب  اب  و  دـنهد ، تبـسن  ناشدوخ  هب  ار  صقن  هک  دـنوشیمن  یـضار  هک 
ببس  هب  هتفر  نیب  زا  تالامک  رب  دشاب ، هتشادن  دوجو  تالامک  نآ  هک  یتقو  رد  دننکیم  راختفا 
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. دنروخیم ترسح  هتشذگ  ياهزیچ  رب  ندوب  هتسباو  تاّینمت و  اهوزرآ و 

هک دمآ  امـش  يوس  هب  امـش  راگدرورپ  بناج  زا  یباتک  دیراد ، تقادص  رگا  ینعی  تسا ، رّدقم  طرـش  باوج  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَنَِّیب  ْمُکَءاج  ْدَـقَف 
. دشابیم تیاده  ياهناشن  هک  تسا  یماکحا  وا و  تّوبن  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبن  قدص  زا  يزیچ  ره  رب  حضاو  تّجح  نآ 
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مالّـسلا هیلع  یلع  تایآ  نآ  نیرتگرزب  تسا ، ینیودت  ینیوکت و  زا  ّمعا  ادـخ  تایآ  ِهَّللا  ِتایِآب  َبَّذَـک  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف  ٌۀَـمْحَر  َو  ًيدُـه  َو 
و دوشیم ، ینیوکت  تایآ  بیذـکت  هب  رجنم  ینیودـت  تایآ  بیذـکت  و  دـنکیم ، ینیوکت  تایآ  رب  تلالد  ینیودـت  تایآ  هک  اریز  تسا ،

. تسین اهنآ  زا  رتراکمتس  سک  چیه  دندرک و  بیذکت  نآ  ندش  حضاو  زا  دعب  ار  ادخ  تایآ  هک  تسا ، ییاهنآ  رب  هیانک  هلمج  نیا 
هّیـسیسأت هلمج  هکنیا  تـهج  زا  تـسا  رتـهب  مّود  ینعم  دـندرک ، عـنم  تاـیآ  نآ  زا  اـی  دـندرک  ضارعا  تاـیآ  نآ  زا  ینعی  اـْهنَع  َفَدَـص  َو 

. تشاد زاب  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  هجیتن  رد  درک و  هارمگ  دش و  هارمگ  ینعی  دشاب  نیزاغآ ) )
هکنیا زج  دنرادن  يراظتنا  اهنآ  ُۀَِـکئالَْملا  ُمُهَِیتَْأت  ْنَأ  اَّلِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَه  َنُوفِدْـصَی  اُوناک  اِمب  ِباذَْـعلا  َءوُس  اِنتایآ  ْنَع  َنُوفِدْـصَی  َنیِذَّلا  يِزْجَنَس 

. دنیامن ناشباذع  گرم  نیح  رد  ای  دننکب  ناشحور  ضبق  دنیایب و  هکئالم 
هیلع یلع  هکنانچ  تسوا ، تیالو  ههجو  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تّیولع  نآ  دـیایب و  وت  تیالو  هدـنهد  شرورپ  اـی  َکُّبَر  َِیتْأَـی  َْوأ 

مالّسلا 
218 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: دومرف
«1 (. » ینری تمی  نم  نادمه  راح  ای  )

و دنتسه ، یلاعت  يادخ  تایآ  اهنآ  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  دننام  دیایب ، وت  راگدرورپ  تایآ  زا  یـضعب  ای  َکِّبَر  ِتایآ  ُضَْعب  َِیتْأَی  َْوأ 
اب یتافانم  دشاب و  ایند  زا  لاحترا  زا  لبق  ندرم و  تقو  رد  تایآ  نیا  هک  درادن  تافانم  نیا  اب  ایند  راد  رد  باذع  هب  رابخا  رد  تایآ  ریـسفت 

. دنشابیم وا  هیلاع  تایآ  شنایعیش  تسا و  مالّسلا  هیلع  یلع  هلزان  تیآ  باذع ، اریز  درادن ، مالّسلا  هیلع  یلع  نایعیش  هب  ریسفت 
. نآ ندید  گرم و  نیح  رد  ینعی  َکِّبَر  ِتایآ  ُضَْعب  ِیتْأَی  َمْوَی 

تـسا هدـش  لزان  نامیا  لها  رب  هک  تسا  هیآ  نیرتدـیدش  نیا  ًاْریَخ  اـِهنامیِإ  ِیف  ْتَبَـسَک  َْوأ  ُلـْبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اـُهنامیِإ  ًاـسْفَن  ُعَْفنَی  ـال 
. دشابن تسوا  رکف  رکذ و  هک  شنامیا  تهج  بقارم  هک  یسک  رب  اصوصخ 

هیلع مئاق  روهظ  هب  و  لاّجد ، جورخ  هب  و  برغم ، فرط  زا  باتفآ  عولط  هب  و  تسا ، هدش  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  هب  ریـسفت  هیآ  نیا  رد  ِتایآ  و 
. درادن میدرک  رکذ  ام  هک  هچنآ  اب  تافانم  تسا و  هدش  ریسفت  زین  ِضْرَْألا  ُۀَّباَد  نیمز  هدنبنج  جورخ  هب  مالّسلا و 

حضاو تّجح  دیشاب 1 - عوضوم  هس  نیا  زا  یکی  رظتنم  وگب  اوُرِظَْتنا  ُِلق 
__________________________________________________

. ].....[ دنیبیم ارم  دریمب  هک  یسک  ینادمه  ثراح  يا  ( 1)
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(. دنتسه مالّسلا  هیلع  یلع  نایعیش  هک  تایآ  تیالو 3 - روهظ  - 2
. تسا تبیصم  لیو و  امش  يارب  و  میوشیم ، راگتسر  ام  تقونآ  میتسه ، نآ  رظتنم  مه  ام  هک  َنوُرِظَْتنُم  اَّنِإ 

هریـس رب  و  دنتـسه ، دوخ  ناـهاشداپ  نید  رب  مدرم  دوشیم  هتفگ  هکناـنچ  دوشیم : هتفگ  نید  یتّنـس  هریـس و  ره  هب  ْمُهَنیِد  اوـُقَّرَف  َنیِذَّلا  َّنِإ 
: دننام دوشیم  قالطا  زین  یهلا  یعرش 

: دننام دوشیم  هتفگ  نید  زین  ازج  هب  و  مدرک ) لماک  ار  امش  نید  هزورما   ) ْمُکَنیِد ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا 
و کلم ، العتـسا و  و  رهق ، و  باسح ، و  يراوخ ، و  تعاط ، و  تداع ، و  تدابع ، مالـسا و  رب  زین  و  ازج ) زور  بحاـص   ) ِنیِّدـلا ِمْوَی  ِکـِلام 
زا اهنیا  ریغ  رب  و  ناسحا ، و  تمدـخ ، و  تّلم ، و  دوشیم ، تدابع  نآ  ببـس  هب  دـنوادخ  هک  یئاهزیچ  عیمج  و  دـیحوت ، و  ریبدـت ، و  مکح ،

. دوشیم قالطا  نید  زین  یناعم 
تقیرط نآ  و  قیرط ، نآ  رب  اـی  قـیرط  نآ  يوـس  هب  ریـس  ادـخ و  يوـس  هب  بلق  زا  تسا  یهار  نید ، تقیقح  هک  تسا  نیا  بلطم  قـیقحت 
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زا هک  تسا  یفیلکت  تیالو  دوشیم و  ریبعت  ادـخ  بناج  زا  لبح  هب  نآ  زا  هک  تسا  ینیوکت  تیالو  زا  تراـبع  ود  نآ  و  دوشیم ، هدـیمان 
. دوشیم ریبعت  مدرم  بناج  زا  لبح  هب  نآ 

و تسا ، دـحّتم  هقلطم  تیالو  اب  نآ  تسا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هقلطم  تیالو  بحاص  و  دوشیم ، زاب  قیرط  نیا  باـب  یفیلکت  تیـالو  اـب  و 
220 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  مالّسلا  هیلع  یلع  اذل  و  تسا ، تیالو  نیا  زا  ییاههیاس  دّیقم  ياهتیالو 

هب هک  تسا  تهج  نادب  دوشیم  هدیمان  نید  یهلا  عیارش  زا  هک  هچ  ره  و  دنشابیم ، وا  مچرپ  تحت  ایلوا  ایبنا و  ّلک  تشگ و  تیالو  متاخ 
. تسا یهلا  هریس  اب  ندوب  لکش  مه  هباشت و  باب  زا  دنمانیم  نید  هک  ار  یهلا  ریغ  هریس  و  تسا ، طبترم  نید  تقیقح  هب  لصّتم و  تیالو 
هب ینیوکت  تیالو  ببـس  هب  بلق  قیرط  زا  هک  ار  ناـشدوخ  نید  هک  یناـسک  تسا : نیا  هیآ  ینعم  ءار ) دـیدشت  اـب   ) اُوقَّرَف تئارق  رباـنب  سپ 
هب هار  نیا  زا  هک  ار  هچنآ  هکنیا  ای  دـنزاس ، هدـنکارپ  قّرفتم و  دـساف  ياهاوه  رب  هتفرگ و  صقاـن )  ) لـقع قیرط  هئارا  زا  تسا  هدیـسر  اـهنآ 

ياههسوسو  ) دساف ضارغا  و  تلفغ ) هلیـسو  هب  يزاب   ) تسا هدـش  لخاد  نانآ  ياهلد  رد  هدیـسر و  اهنآ  هب  نامیا  زا  یفیلکت  تیالو  ببس 
. دنزاس هدنکارپ  قّرفتم  ياهمهم  و  هراّما ) سفن 

. دنکیم عیزوت  سفن  تاهج  رب  دسریم  وا  هب  ترخآ  تهج  زا  هک  يزیچ  ره  دروآ ، يور  ایند  سفن و  هب  هک  هاگنآ  ناسنا  اریز 
: تسا هدش  هتفگ  بوخ  هچ  و 

غاب تسا ، کشخ  بل  هک  نک ، مک  فلت  نیه  غالب  ار  تیآ  هک  ینعی  « 1  » اوتصنا
رفاک یضعب  هب  دندروآ و  نامیا  یضعب  هب  هک  وحن  نیدب  دندرک ، هکت  هکت  ار  ناشنید  هک  تسا  نیا  ْمُهَنیِد  اُوقَّرَف  ینعم  ای 

__________________________________________________

. نومحرت مکّلعل  اوتصنأ  هل و  اوعمتساف  نارقلا  ءيرق  اذا  و  تسا : فارعا  هروس  زا  هیآ 203  هب  هراشا  ( 1)
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رب ادج و  مه  زا  تّما  هک  تسا  هدش  دراو  هکنانچ  دندرک  رایتخا  يرگید  نیا  زا  ریغ  ینید  مادک  ره  دندش و  فلتخم  ناشنید  رد  ای  دندش ،
. دنوشیم میسقت  هقرف  هس  داتفه و 

زا ای  دـندش ، ادـج  دوخ  ینیوکت  تیالو  زا  دنتـشاد  بلق  قیرط  زا  هک  یّماـت  تلفغ  تهج  هب  ینعی  تسا  هدـش  هدـناوخ  زین  مهنید  اوقراـف  و 
ادـج مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  ای  دـندش ، ادـج  دوب  هدـش  لخاد  اهنآ  بلق  رد  هک  ناـشرکذ  زا  تلفغ  ترجه و  ببـس  هب  دوخ  یفیلکت  تیـالو 

. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  زا  تقرافم  مهنید  اوقراف  هیآ  زا  دوصقم  هک  تسا  هدش  دراو  ربخ  رد  هکنانچ  و  یتسناد . هکنانچ  دندش 
زا کی  ره  هک  يوحن  هب  دندرکیم  ار  دّدعتم  ياهماما  اهـضرغ و  اهاوه و  يوریپ  اهنآ  زا  کی  ره  دندوب و  قّرفتم  اهنآ  ینعی  ًاعَیِـش  اُوناک  َو 

: دومرف یلاعت  يادخ  هکنانچ  دندوب ، یفلتخم  ياههقرف  ایوگ  اهنآ 
: تسا هدش  هتفگ  یسراف  رد  هکنانچ  و  « 1  » َنوُسِکاشَتُم ُءاکَرُش  ِهِیف  اًلُجَر  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَض 

«. يزاس هراوآ  یّمهم  لابند  ار  ياهراپ  ره  ینک و  هراپ  دص  ار  لد  کی  هکنآ  هن  يریگ  ربلد  کی  نآ  رد  هک  مداد  لدکی  ارت  »
اهنآ کـچوک  فرظ  رد  هک  يراد  تمظع  ردـقنآ  وـت  ینعی  نّکمت  زا  رادـقم  چـیه  رد  یتـسین  اـهنآ  زا  نّکمتم  وـت  ٍءْیَـش  ِیف  ْمُْهنِم  َتَْـسل 

. يرادن ییاج  اهنآ  لد  رد  یجنگیمن و 
__________________________________________________

نآ اب  دنرگیدکی  فلاخم  همه  دراد و  دّدعتم  بابرا  هک  یصخش  ایآ  دیزومایب »  » هدز یلثم  نامیا  رفک و  يارب  ادخ  هیآ 29 : رمز  هروس  ( 1)
؟ تسا ناسکی  صخش  ود  نیا  لاح  تسا  رفن  کی  رما  میلست  هکیدرم 
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وت زا  یفیلکت  تیالو  اب  هک  تسا  يرکذ  نّکمت  ببـس  هب  ای  تساهنآ ، بولق  رد  وت  یتوکلم  تروص  نّکمت  ببـس  هب  ای  وت  نّکمت  هک  اریز 
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اهنیا همه  هک  دنشاب ، هتفرگ  دوخ  ياههنیس  رد  ّماع  تعیب  اب  هک  تسا  یمیلـست  دایقنا و  نّکمت  ببـس  هب  ای  و  دنـشاب ، هتفرگ  دوخ  ياهلد  رد 
. دشابیم وت  هلزان  هبترم  نوؤش و  زا 

دنمهرهب وت  تعافـش  زا  هک  دـناهدرواین  نامیا  وت  هب  اهنآ  اریز  ینکب  یناوتیمن  يراک  اـهنآ  تعافـش  رد  وت  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکنیا  اـی 
. دندرگ

. درک یناوتن  يراک  اهنآ  باذع  هبساحم و  لاؤس و  رد  هکنیا  ای 
زا یکی  هب  اهنآ  بولق  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  نیا  هب  یناعم  نیا  همه  عجرم  و  يرادن ، ّتیخنـس  سناجت و  اهنآ  اب  وت  ای  و 

. درادن ياج  هدش  رکذ  هوجو 
. تسا هّیضیعبت  ای  هّیئادتبا و  ای  هّینایب  نم »  » هملک و  تسا ، هدش  مّدقم  نآ  رب  هک  ءیش »  » زا تسا  لاح  ای  تسا  تسل »  » ربخ مهنم »  » ظفل و 

هب ناشمکح  ناشرما و  سپ  یتسین ، اهنآ  رما  ّیلو  وت  رگید  وت ، زا  ناشفارحنا  ببس  هب  نوچ  تسادخ ، اب  طقف  اهنآ  رما  ِهَّللا  َیلِإ  ْمُهُْرمَأ  امَّنِإ 
. ددرگیم رب  وا  هب  ای  هدش  هدرپس  ادخ 

رب ار  اهنآ  سپ  دـندش ، هدـنکارپ  هکنیا  رد  دـناهداد  ماجنا  هک  هچنآ  هب  دـهدیم  ربخ  اهنآ  هب  دـنوادخ  سپـس  َنُولَعْفَی  اُوناـک  اـِمب  ْمُُهئِّبَُنی  َُّمث 
. دنکیم تازاجم  ناشقّرفت  بسح 

زا  فصو  ۀنسح »  » ظفل اِهلاْثمَأ  ُرْشَع  ُهَلَف  ِۀَنَسَْحلِاب  َءاج  ْنَم 
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نسح تعیرش  رد  هک  تسا  هدش  یصوصخم  يایـشا  مسا  ۀنـسح ، هک  تسا ، ّتیمـسا  هب  تّیفـصو  زا  لقن  يارب  نآ  رد  ءات »  » تسا و نسح 
«. ۀنسحلا ۀلصخلا   » ریدقت هب  تسا  ثینأت  يارب  لصا  رد  ای  هدش ، دراو  اهنآ 

اـهنآ و یبلاـق  ماـکحا  اـهتّوبن و  همه  شتّیوـلع و  اـب  تـسا  مالّـسلا  هـیلع  یلع  نآ  تـسا و  هـقلطم  تیـالو  زا  تراـبع  نـسح  تـقیقح  و 
ره و  تسا . قلطم  تیالو  نآ  هیاس  زین  اهتیالو  اهتّوبن و  لوبق  و  دنتـسه ، قلطم  تیالو  نآ  ياههیاس  شیلبق  ماکحا  یئزج و  ياهتیالو 

تیالو هیاس  زین  اهنآ  اریز  دوشیم  وکین  ابیز و  قلطم ، تیالو  نسح  ببـس  هب  دـشاب  هدـش  ادـیپ  تیالو  تهج  زا  هک  قالخا  ای  لوق  ای  لـعف 
. دوشیم هتسناد  هنسح  ینعم  اب  هسیاقم  اب  هئّیس  ینعم  هچ ، دنتسه . قلطم 

. دوشیم ریبعت  اهنآ  نیفلاخم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  نانمشد  تیالو  هب  نآ  زا  هک  تسا  سفن  زا  يوریپ  هئّیس  لصا  سپ 
وا هب  ریس  نیا  رد  هک  یلمع  رگا  سپ  دراد ، یبتارم  تاجرد  ندروآ  تسد  هب  میعن و  راد  ترخآ و  هب  ریس  ریسم  رد  ناسنا  ترطف  هک  نادب 
رد دـنکیم ، راداو  خزود  هب  تکرح  ریـسم  رد  شترطف  فالخ  رب  ار  وا  لمع ، نیمه  دـننام  يرگید  لمع  دوش  شومارف  دـنکیم ، کـمک 
هک یلمع  ندروآ  تکرح  هب  دـشاب  کیرحت  رد  تّوق  زا  هجرد  کی  ياراد  رگا  ترطف  فالخ  تهج  هب  لـمع  نداد  تکرح  تروص  نیا 
هد نآ  لقا  ّدـح  صاخـشا  دادعتـسا  توافت  هب  دوشیم  ترطف  فلاخم  لـمع  نتخادـنا  تکرح  هب  زا  رتداـیز  بتارم  هب  تسا  ترطف  قفاوم 

. تسا تیاهن  یب  شرثکا  ّدح  ربارب و 
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. دوشیم باترپ  الاب  هب  نیئاپ  زا  ای  نییاپ  هب  الاب  زا  هک  ياهزادنا  مه  يورین  تّلعب  تسا  گنس  کیرحت  ریظن  نیا  و 
. دوریم الاب  هب  نیئاپ  زا  هک  تسا  یگنس  زا  رتعیرس  تکرح  رد  دیآیم  نیئاپ  هب  الاب  زا  هک  یگنس 

عقاو متـس  دروم  تازاجم  ربارب  دـنچ  ای  ازج  صقن  اب  ناراکهانگ  ناراـکوکین و  َنوُمَلُْظی  ـال  ْمُه  َو  اـهَْلثِم  اَّلِإ  يزُْجی  ـالَف  ِۀَـئِّیَّسلِاب  َءاـج  ْنَم  َو 
. دنوشیمن

: وگب اهنآ  هب  هجو  نیرتاسر  اب  نانآ  تحیصن  دنپ و  زا  هیانک  باب  زا  راب و  نیرخآ  يارب  ُْلق 
نأش لاح و  هب  ار  امـش  و  موشیمن ، امـش  ضّرعتم  و  مرادن ، امـش  هب  یجایتحا  سپ  تسا ، هدرک  تیاده  مراگدرورپ  ارم  یِّبَر  ِینادَـه  ِینَّنِإ 
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. مراذگیم او  ناتدوخ 
ّصاخ و تعیب  اب  هک  یفیلکت  تیـالو  ببـس  هب  و  تسا ، ینیوکت  تیـالو  نآ  و  تسا ، بلق  هار  زا  تراـبع  تسار  هار  ٍمیِقَتْـسُم  ٍطارِـص  یلِإ 
اب هقلطم  تیالو  و  تسا ، نآ  هلزان  هبترم  قلطم و  تیـالو  روهظ  ینیوکت  یفیلکت و  تیـالو  و  دوشیم ، زاـب  بلق  هار  دوشیم  لـصاح  يول 

مالّـسلا هیلع  یلع  هب  ریـسفت  یهاگ  تیالو و  هب  طارـص  ریـسفت  یهاگ  هک  تسا  حیحـص  سپ  تسا ، دـّحتم  وا  تّیولع  مالّـسلا و  هیلع  یلع 
. دوشیم

. دشابن نآ  رد  یجک  هک  تسا  ینید  مّیق  و  تشذگ ، نید »  » ظفل قیقحت  نیا  زا  لبق  یکدنا  ًامَِیق  ًانیِد 
نید وا  نید  هک  تساهنآ ، هب  تحیصن  راهظا  َمیِهاْربِإ  َۀَِّلم 

225 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنرادن نآ  ندوب  ّقح  رد  یفالتخا  تسا و  میهاربا 

هیلع میهاربا  نید  رب  ای  دنک  ّجح  هک  سک  ره  زین  و  دشاب ، نآ  رب  تابث  هک  مالسا  هب  ندش  لیام  زین  حیحص و  میقتسم و  هار  هب  فینح  ًافِینَح 
. دوشیم قالطا  دشاب ، مالّسلا 

و میهاربا » ۀّلم   » زا لاح  ای  امیق »  » رد رتتسم  ریمض  زا  لاح  ای  تسا و  نآ  زا  لاح  ای  انید »  » تفـص ای  یناده »  » لوعفم زا  تسا  لاح  افینح »  » و
دـشاب زیاج  هک  فیعـض  لوق  ربانب  دـشاب  میهاربا  زا  لاـح  تسا  نکمم  و  تسا ، نید »  » نآ هک  تسا  تّلم  ینعم  راـبتعا  هب  نآ  ندوب  رّکذـم 

هدش طقاس  رهاظ  رظن  زا  فاضم  ینعی   ) دشاب طوقـس  مکح  رد  فاضم  هکنیا  ای  دریگ . رارق  لماع  فاضم  هکنیا  نودب  هیلا  فاضم  زا  لاح 
.( دشاب

، لاح افینح »  » هکنیا ربانب  تسا  لاح  زا  دعب  لاح  ای  تسا ، نآ  رد  رتتسم  ریمـض  زا  لاح  ای  تسا  افینح »  » رب فطع  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  َناک  ام  َو 
میهاربا هک  اریز  دنشابیم  لطاب  رب  اهنآ  سپ  دنتسه ، كرـشم  نوچ  دنفلاخم  میهاربا  اب  هکنیا  هب  تساهنآ  زا  هیانک  نآ  دشاب و  میهاربا »  » زا

. دوب ّقح  رب  قاّفتالاب 
میمعت یِکُُسن  َو  ِیتالَص  َّنِإ  ُْلق  وگب : يروص  كرش  یفن  دیکأت  يونعم و  كرش  یفن  تهج  هب  تدوخ و  زا  يروص  كرش  یفن  زا  دعب  ُْلق 

. تسا یتدابع  ره  لصا  نید و  نوتس  زامن  هک  اریز  ّصاخ  هب  نداد  ّتیمها  تهج  زا  تسا  صیصخت  زا  دعب 
تسا . ناطیش  سفن و  هلخادم  هبئاش  زا  صلاخ  نم  یهلا  ینیوکت  فاصوا  يرایتخا و  یفیلکت  لاعفا  هکنیا  ِیتامَم و  َو  َيایْحَم  َو 

226 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
لاعفا و رد  هک  یتقو  اریز  دوشیم ، هدیمهف  امازتلا  هک  تسا  يزیچ  دیکأت  تسا و  صیـصخت  زا  دـعب  میمعت  َُهل  َکیِرَـش  َنیَِملاْعلا ال  ِّبَر  ِهَِّلل 

ملاع رد  دشابن  ادـخ  کیرـش  شدوجو  رد  هک  یتقو  و  دـشابیمن ، ادـخ  يارب  کیرـش  شدوجو  رد  دـشابن  ادـخ  يارب  یکیرـش  شفاصوا 
. دنیبیمن ادخ  يارب  یکیرش 

تّیخنـس تسا و  نآ  رد  کیرـش  هک  تسا  یملاـع  نآ  تسا و  هدـش  هدـید  هدـننیب و  نیب  ّتیخنـس  یـضتقم  ملاـع  رد  کیرـش  ندـید  اریز 
. تسوا تافص  رد  کیرش  یضتقم  ادخ  دوجو  رد  کیرش  و  دشاب ، کیرش  شدوجو  رد  ادخ  يارب  هک  تسا  نیا  یضتقم 

. تسین يرما  رب  ینتبم  اهنآ  كرش  هک  تساهنآ  هب  ياهیانک  ُتِْرمُأ  َِکلِذب  َو 
دوشیم و مّدـقم  همه  رب  دـنادرگ ، صلاخ  ادـخ  يارب  ار  شلام  یگمه  لاـعفا و  تافـص و  تاذ و  هک  سک  ره  اریز  َنیِِملْـسُْملا  ُلَّوَأ  اـَنَأ  َو 
رذ ملاع  رد  هک  تسا  یسک  لّوا  وا  و  دناهدرک ، دوعص  وا  يوس  هب  هک  دوشیم  ادخ  هب  یناسک  نیرتکیدزن  زا  هتشگ و  دوعص  هلـسلس  متاخ 

هدـش فـصّتم  مالـسا  نید  هب  هک  تسا  یـسک  لّوا  وا ، هکنیا  تهج  زا  زین  و  تسا ، هدـش  دراو  ربـخ  رد  هکناـنچ  هدرک ، رارقا  ّتینادـحو  هب 
. تسا

ادـخ ریغ  هک  وگب  نانآ  هب  يراکنا  نینچ  رب  لیلد  نایب  ناونع  هب  دوش  هتفرگ  راگدرورپ  ناونع  هب  ادـخ  زا  ریغ  هکنیا  زا  راـکنا  ماـقم  رد  ْلـُق 
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رارق دوخ  راـگدرورپ  ار  ادـخ  ریغ  هک  یناـسک  رب  تسا  ياهیاـنک  نیا  و  راـگدرورپ ) هدـننک ، تیبرت   ) ّبر هن  تسا  هدـش ) تیبرت   ) بوـبرم
. دناهداد

ریغ تسا و  يزیچ  ره  راگدرورپ  وا  هکنآ  لاـح  مریگب و  دوخ  راـگدرورپ  ار  هّللا  زا  ریغ  اـیآ  ٍءْیَـش  ِّلُـک  ُّبَر  َوُه  َو  ابَر  یِْغبَأ  ِهَّللا  َْریَغ  َأ  ْلـُق 
. تسا بوبرم  ادخ 

227 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
؟ دیهدیم رارق  ّبر  ار  بوبرم  دیوشیم و  فرحنم  ّبر  زا  هک  یتقو  امش  لاح  تسا  هنوگچ  سپ 

رد لامعتسا  نیا  لثم  و  تسا ، هدش  لامعتسا  یّلک  بلس  رد  یّلک  باجیا  بلس  هک  تسا  ییاهاج  زا  نیا  اْهیَلَع و  اَّلِإ  ٍسْفَن  ُّلُک  ُبِسْکَت  َو ال 
بوبرم نآ  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  ندرک  بلط  راـگدرورپ  ار  ادـخ  ریغ  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  تسا ، داـیز  برع  لامعتـسا  راـبخا و  تاـیآ و 

. دوب دهاوخ  هانگ  لابو و  امتح  تسا 
مناوتب تسین  نکمم  نم  يارب  اذل  دشابیم  وا  دوخ  ندرگ  هب  لابو  نآ  هکنیا  رگم  دنکیمن  بسک  ار  یهانگ  لابو و  چیه  یسفن  چیه  نوچ 
یهانگ لابو و  دیروآ ، تسد  هب  ّبر  زا  ریغ  يراگدرورپ  شریذپ  اب  امـش  هک  یهانگ  لابو و  ینعی  مزادنیب ، يرگید  ندرگ  هب  ار  لابو  نیا 

. تسامش دوخ  رب 
: هک اریز  دنک ، لمح  شدوخ  شود  رب  ارم  لابو  نم  ریغ  هک  تسین  نکمم  َو و 
. دریگیمن شود  رب  ار  يرگید  هانگ  راب  سک  چیه  يرْخُأ  َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  َو ال 

هک يروط  هب  تسا  نسحا  وحن  هب  ندرک  هلداجم  نیا 
228 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نآ دسافم  تسا و  هداد  تبسن  شدوخ ، هب  ندیبلط  ّبر  ناونع  هب  ار  ادخ  ریغ  نوچ  دوشن ، مصخ  تجاجل  ّرـش و  کیرحت  جییهت و  بجوم 
. تسا هداد  رارق  اهنآ  زا  هیانک  هدرک و  رکذ  ار 

ات شدوخ  هب  هن  هداد  اهنآ  هب  ار  تشگزاب  تبـسن  تسا ، ناتراگدرورپ  يوس  هب  امـش  تشگزاـب  تماـیق  زور  ینعی  ْمُکُعِجْرَم  ْمُکِّبَر  یلِإ  َُّمث 
. دشابن نکمم  نانآ  يارب  نآ  ّدر  هک  يوحن  هب  دیامنب ، هیانک  نیا  هب  هّجوتم  ار  اهنآ 

فالتخا نآ  ندوب  ّقح  لطاب و  رد  ای  دیاهدرک  هدنکارپ  تّتـشتم و  ار  نآ  ناتیاهاوه  اب  هک  تسا  ینید  نآ  َنوُِفلَتَْخت و  ِهِیف  ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف 
رد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  زا  دعب  و  دیـشاب ، رادیب  هّبنتم و  دّـمحم  تّما  يا  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسا  تّما  زا  هیانک  نآ  و  دـیاهدرک ،

. دینکن فالتخا  تسا ، هتشگ  لماک  مامت و  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  اب  هک  ینید 
قباس و ياههلمج  زا  یکی  لومعم  تسا و  لاـح  اـی  ءیـش » ّلـک  ّبر  وه   » ادـخ لوق  رب  تسا  فطع  ِضْرَأـْلا  َِفئـالَخ  ْمُکَلَعَج  يِذَّلا  َوُه  َو 

ماعنا يالعا  ّدح  ّتیبوبر  نیا  هک  تسادـخ  ّتیبوبر  ّتیفیک  نایب  و  ندرک ، رایتخا  ّبر  ناونع  هب  ادـخ  ریغ  راکنا  يارب  تسا  يرگید  لیلعت 
. تسا هداد  رارق  نیمز  ياههفیلخ  ار  امش  هک  يراگدرورپ  وا  ریغ  هن  تسوا و  ینعی  تسا ، رصح  قیرط  هب  مهنآ 

امـش هب  ار  نآ  رد  فّرـصت  زیمت و  هّوق  هک  وحن  نیدـب  تسا  هداد  رارق  ریبک  ملاع  نیمز  رد  دوخ  نانیـشناج  ار  امـش  هک  تسا  نیا  دوصقم  و 
رد  فّرصت  دینک و  لمع  دیهاوخب  روط  ره  هک  تسا  هداد 

229 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هتخاس  حابم  امش  يارب  ار  نآ 

، تسا هتخاس  نّکمتم  اجنآ  رد  ار  امش  هداد و  تردق  امش  هب  هک  وحن  نیدب  تسا ، هدرک  ریغص  ملاع  نیمز  رد  نیـشناج  ار  امـش  نینچمه  و 
امش رّخسم  هدرک  رّخسم  شدوخ  يارب  هک  روطنامه  ار  اهنآ  هداد و  رارق  زین  امـش  يارب  هداد ، رارق  دوخ  يارب  هک  مشح  رکـشل و  زا  هچنآ  و 

. تسا هتخاس 
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. تسا هدرک  قلخ  شدوخ  لاثم  رب  ار  امش  هک  تسا  ماعنا  تیاهن  نیا  و 
. دیامزایب ار  امش  ات  تسا  هداد  رارق  رگید  یضعب  زا  رتالاب  هبترم  هجرد و  ظاحل  زا  ار  یضعب  ْمُکَُوْلبَِیل و  ٍتاجَرَد  ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُکَـضَْعب  َعَفَر  َو 

هدومرف تیانع  امش  هب  هک  تردق  اوق و  لام و  هاج و  رد  مکیتا » ام  یف   » دنکیم شیامزآ  ار  امش  دنوادخ  دیراد  دنلب  هجرد  هک  یناسک  يا 
. دیشوکب دنراد  جایتحا  امش  هب  دنتسین و  دنلب  هبترم  رد  یناسک  جایتحا  عفر  رد  ات  تسا ،

رد ار  تمعن  و  دیروآیم ، ياج  هب  ار  ادـخ  رکـش  هنوگچ  دـینکیم ؟ هلماعم  ادـخ  اب  ناتدوخ و  ياهـسفن  اب  امـش  هنوگچ  هک  دوش  مولعم  ات 
؟ دینکیم فرص  شدوخ  هجو 

؟ دیناسریم اهنآ  هب  ار  نیجاتحم  قوقح  هنوگچ  و 
اریز دـشاب ، همه  يارب  نانآ ، ریغ  نانآ و  يارب  باطخ  تسا  نکمم  و  دـنراد ، دـنلب  هجرد  هبترم و  هک  تسا  یناسک  يارب  باطخ  نیا  رباـنب 

وا هب  جاتحم  هک ، یجایتحا  ببس  هب  دنلب  هجرد  هبترم و  بحاص  هکنانچمه  دوشیم ، شیامزآ  شجایتحا  اب  جاتحم  هک 
230 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دریگیم رارق  شیامزآ  دروم  دراد ،

باطخ ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  باطخ  تسادـخ و  بناج  زا  فانیتسا  ٌمیِحَر  ٌروُفََغل  ُهَّنِإ  َو  ِباقِْعلا  ُعیِرَـس  َکَّبَر  َّنِإ  ْمُکاتآ  ام  ِیف 
: تسا هدش  هتفگ  هک  ایوگ  رّدقم ، لاؤس  باوج  تسا و  ّماع 

: دومرف سپ  دهاوخیم ؟ هچ  شیامزآ  ماجنا  زا  دنوادخ 
و تسا ، باقعلا  عیرـس  وت  راگدرورپ  هک  اریز  دـهد ، رارق  تمحر  دروم  ار  راـکوکین  و  دـیامن ، تبوقع  ار  راـکهانگ  راکدـب و  دـهاوخیم 

مالّـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  دـیامن . متخ  تمحر  اب  نانآ ، هب  فطل  تمحر و  باب  زا  ار  هروس  هک  تسا  نیا  يارب  تمحر  رب  باقع  میدـقت 
لزان هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  رب  هکنیا  ات  دناهدرک ، هقردب  ار  نآ  کلم  رازه  داتفه  تسا و  هدش  لزان  هبترم  کی  ماعنا  هروس  هک  تسا 

هچ هک  دنتـسنادیم  مدرم  رگا  تسا و  هدمآ  لحم  داتفه  رد  هروس ، نآ  رد  ادخ  مسا  اریز  دندرمـش . گرزب  دندرک و  میظعت  ارنآ  سپ  دش ،
. تسا یفاک  نآ  تلیضف  رد  بلطم  نیمه  دندرکیمن و  كرت  ارنآ  تسه  هروس  نیا  ندناوخ  رد  یتلیضف 

231 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
وه 121

231 ص :  فارعالا .....  ةروس 

هراشا

: دیامرفیم ادخ  هک  اجنآ  زج  هروس  نیا  هک  تسا  هدش  تیاور  تسا ، یّکم 
. تسا یّکم  هیآ 163 »  ....( » َنوُقُسْفَی اُوناک  اِمب   ) ات ِۀَیْرَْقلا )...  ِنَع  ْمُْهلَئْس  َو  )

231 ص :  هیآ 1 ..... ] (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(1  ) صملا
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231 ص :  ریسفت ..... :

هدـهاشم دـنیبیم و  ار  یقیاـقح  تسا ، ترخآ  هب  اـیند  زا  تشگرب  ماـقم  هک  یـشوهیب  وحم و  تلاـح  رد  ناـسنا  هک  تشذـگ  هرقب  لّوا  رد 
. دوشیم هعّطقم  فورح  هب  ریبعت  وا  يارب  دنکیم  هدهاشم  هک  هچنآ  زا  و  دنکیم ،

میهفت قیاقح و  نآ  ياقلا  یهاگآ ) يرادیب و   ) هقافا زا  دعب  سپـس  دمهفیم ، دـنیبیم و  قیاقح  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  رگنایب  فورح ، نیا 
. دنک ریبعت  دنامهفب و  هعّطقم  فورح  نآ  اب  دهاوخب  هک  نیا  هب  دسرب  هچ  ات  تسین  نکمم  ریغ  هب  اهنآ 

نکمم دشاب  شدوخ  بسانم  هک  يزیچ  هب  زج  نآ  ریسفت  ددرگ ، هراشا  قیاقح  نآ  هب  هلیسو  نیدب  دوش و  اقلا  ریغ  هب  فورح  نآ  هاگ  ره  و 
یتابسانم  اریز  اهنآ ، تاریبعت  اهباوخ و  دننام  تسین 

232 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنیبیم باوخ  رد  تسا  باوخ  هک  یصخش  هک  تسا  یقیاقح  تابسانم  دننام  دوشیم  رکذ  ریغ  يارب  هک 

، قیاقح هب  تبـسن  قلخ  هک  اریز  تسا ، قیاقح  نآ  هب  تبـسن  باوخ  صخـش  لاح  دننام  توافت  نودب  قیاقح  هب  تبـسن  قلخ  لاح  هک  اریز 
. دنتسه باوخ 

. دنرّیحتم نآ  ریبعت  نآ و  مهف  رد  قلخ  تسا و  فلتخم  اهنآ  ریسفت  رد  رابخا  اذل 
ام هک  ینعم  نامه  هب  ریسافت  نآ  همه  و  تسا ، هدش  رکذ  ریسافت  رابخا و  رد  بسانتم ، فلاختم و  دّدعتم و  هوجو  فورح ، نآ  ریـسفت  رد  و 

. ددرگیم رب  میدرک  رکذ 
. دشابیم شدوخ  بسانم  يزیچ  هب  قیاقح ، نآ  زا  ریبعت  و 

اهنآ زا  هک  ییاـههراشا  و  تسا ، ّبترتم  اـهنآ  رب  هک  يدـیاوف  دادـعا و  صاوخ و  تهج  زا  اـهنآ ، تروص  بسح  رب  فورح ، نآ  ریـسفت  و 
کلم ياضقنا  ای  دوش  یضقنم  هروس  ره  لّوا  هعّطقم  فورح  تّدم  هک  یتقو  مشاه  نادنزرف  زا  ياهدننک  مایق  مایق  دننام  دوشیم ، طابنتـسا 

. دوش یضقنم  صملا »  » هک یتقو  هّیما  ینب 
. درادن میدرک  رکذ  ام  هک  هچنآ  اب  یتافانم  تسا ، هدش  دراو  رابخا  رد  هکنانچ 

طابنتسا  نآ  فورح  رابتعا  زا  تاراشا  یناعم و  نیا  اریز 
233 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. درادن تافانم  نآ  قیاقح  رابتعا  اب  بلطم  نیا  و  دوشیم ،
2 تایآ 5 - ریسفت  همجرت و 

233 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 2  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ِِهنوُد ْنِم  اوُِعبَّتَت  َو ال  ْمُکِّبَر  ْنِم  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  اوُِعبَّتا  ( 2  ) َنِینِمْؤُْمِلل يرْکِذ  َو  ِِهب  َرِذـُْنِتل  ُْهنِم  ٌجَرَح  َكِرْدَـص  ِیف  ْنُکَی  الَف  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ٌباتِک 
اَّنِإ اُولاق  ْنَأ  َّالِإ  انُسَْأب  ْمُهَءاج  ْذِإ  ْمُهاوْعَد  َناک  امَف  ( 4  ) َنُوِلئاق ْمُه  َْوأ  ًاتاَیب  انُسَْأب  اهَءاجَف  اهانْکَلْهَأ  ٍۀَیْرَق  ْنِم  ْمَک  َو  ( 3  ) َنوُرَّکَذَت ام  ًالِیلَق  َءاِیلْوَأ 

(5  ) َنیِِملاظ اَّنُک 

233 ص :  همجرت ..... :
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هب ار  نانمؤم  یناـسرتب و  شباذـع  تاـیآ  هب  ار  مدرم  اـت  شاـبم  رطاـخ  هجنر  گـنتلد و  وت  سپ  دـش  لزاـن  وت  رب  گرزب  یباـتک  لوسر ، ي 
. يوش روآ  دای  شتراشب 

یتـسود هب  ار  ادـخ  زج  دیـشابن و  وا  ریغ  ياهروتـسد  وریپ  دـینک و  يوریپ  تسا  هداتـسرف  امـش  يوس  هب  ادـخ  هک  هچنآ  زا  ناـمیا  لـها  يا 
. دنوشیم رّکذتم  دننک  تعاطا  ار  قح  هک  دنپ  نیدب  یمدرم  كدنا  اّما  دیریگن ،

، میداتسرف باذع  اهنآ  كاله  رب  دندوب  هاگحبص  تحار  باوخ  هب  ای  بش  شیاسآ  رد  هک  هاگنآ  اهرهش ، یلاها  زا  رایسب  هچ  و 
. میدوب باذع  راوازس  راکمتس و  دوخ  ام  هک  دندرکن  يوعد  نیا  زج  دیسر  نانآ  هب  ام  باذع  هک  یماگنه  سپ 

233 ص :  ریسفت ..... 

هک  نیا  و  تسادخ ، مالک  یهجو  زا  ادخ و  باتک  یهجو  زا  ملاع  هک  نیا  و  یتسناد ، البق )  ) ار مالک  باتک و  نیب  قرف  ٌباتِک 
234 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا هتشون  شوقن و  سابل  رد  باتک  نآ  لوزن  باتک و  نآ  روهظ  تاوصا  فورح و  تروص  هب  نآرق  تسا و  باتک  نیا  زا  يرصتخم  ناسنا 
. تسا ناگدنب  رب  مّحرت  باب 

نیا وا  هب  دنوادخ  درک  ادیپ  یناویح  «( 1  » ساوح  ) تاکردـم هب  جایتحا  شکاردا  رد  دومن و  لّزنت  مّسجت  ماقم  هب  هک  یتقو  ناسنا  هک  اریز 
ادـیپ تبـسانم  هلزان  تاکردـم  اب  تباتک  شوقن و  تروص  رد  ای  دوش و  لزان  تارابع  فورح و  تروص  هب  قیاـقح  وا  رب  هک  داد  ار  تمعن 

: تسا هتفگ  بوخ  هچ  و  دنک ،
هایس ور  یناج  ءامسا  نآ  تشگ  هالک  رس  رب  لگ  بآ و  نآ  داهن  نوچ 

دیدپ ینعم  لگ  بآ و  رب  دوش  ات  دیشک  دوخ  رد  مد  فرح  باقن  هک 
رد بتارم  نآ  همه  هک  یتسناد  زین  و  دنتـسه ، ملاع  بتارم  زین  ود  نآ  سپ  تسین ، ملاع  قیاقح  نتفای  قّقحت  زج  تّوبن  تلاسر و  هک  نیا  و 

حتاوف رگا  سپ  تسا . ّلک  تیاغ  تروص و  أدبم و  تیالو  هک  نیا  و  تسوا ، یلعف  یّلجت  ّقح و  لعف  نآ  هک  تسا  تیالو  روهظ  تقیقح ،
هکنانچ  ) هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  یبن  دوجو  بتارم  ای  تیالو  ای  تلاسر  ای  تّوبن  بتارم  ای  ریبک ، ای  ریغـص  ملاـع  بتارم  زا  تراـبع  اـههروس 

دشابیم ییاههروس  ای  نآرق  نآ ، زا  دوصقم  هک  نیا  ای  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبن  ءامـسا  اههروس  حتاوف  نآ  دشاب ، تسا ) هدش  دراو 
لّوا رد  هکنانچ  دناهتفرگ  رارق  نآ  لّوا  رد  فورح  نیا  هک 

__________________________________________________

. دوریم راک  هب  ساوح  ینعم  هب  یبرع  رد  كرادم  ای  تاکردم  ( 1)
235 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

فوذحم ربخ  يادـتبم  ای  فوذـحم ، يادـتبم  ربخ  ای  صملا )  ) زا ربخ  باتک )  ) ظفل تالامتحا  نیاربانب  دـش . هداد  لیـصفت  بلطم  نیا  هرقب 
يراج زین  يرگید  هوجو  نآ  رد  و  تسا ، رذنتل )  ) ای نکی  الف  نآ  ربخ  و  تسا ، طرـش  ینعم  نّمـضتم  هک  فوصوم  تسا  ییادتبم  ای  تسا ،

. تشذگ اقباس  هکنانچ  دوشیم 
. دش لزان  وت  رب  هک  یباتک  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ 

. باتک زا  یضرغ  نایب  يارب  تسا  فانیتسا  ای  ربخ ، زا  دعب  ربخ  ای  تسا ، باتک  تفص 
: دومرف یلاعت  يادخ  نآ  هلابند  هب  اذل  تساهتمعن  همه  تقیقح  لصا و  هک  باتک  لوزن  ببس  هب  جرح  زا  یهن  دوصقم ، نوچ  و 

یفن نیا  دباییم  همتاخ  راذنا - ینعی  فده - رکذ  اب  هک  مالک  ندش  مامت  زا  لبق  و  دشابن ، گنت  تاهنیـس  ُْهنِم  ٌجَرَح  َكِرْدَص  ِیف  ْنُکَی  الَف 
رب هن  تسا  تیاـغ  فدـه و  رب  ّبترتـم  جرح  یفن  هک  دـمآیم  شیپ  مّهوت  نیا  تخادـنایم  ریخأـت  رگا  اریز  دوـمن ، رکذ  ار  یگنت  جرح و 
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. باتک لوزن 
. ینک راذنا  تسا  باتک  رد  هک  هچنآ  هب  ای  تیالو  هب  ای  ادخ  هب  ار  نارفاک  نیفرحنم و  باتک  هلیسو  هب  ات  ِِهب  َرِْذُنِتل 

. دشاب يدنپ  رکذت و  ات  يرْکِذ  َو 
زا تسا  رذنت )  ) رب فطع  شدوخ  هک  نیا  ای  رذـنت ،)  ) رب ای  رذـنتل )  ) رب تسا  فطع  و  تسا ، لعف  نیـشناج  و  ریکذـت )  ) مسا يرکذ )  ) نوچ
ربخ هک  نیا  ای  دوش ، لیوأت  فصو  ینعم  هب  رگا  تسا  لزنا )  ) رب ای  باـتک )  ) رب فطع  هک  نیا  اـی  تسا ، راذـنا )  ) لـیوأت هب  نآ  هکنیا  باـب 

. تسا فوذحم  يادتبم 
ادخ . هب  ناگدنروآ  نامیا  يارب  َنِینِمْؤُْمِلل 

236 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تیالو هب  نامیا  نآ  يولو و  تعیب  نآ  هک  ّصاخ  نامیا  اب  ای  تسوت ، هب  ناـمیا  نآ  تسوت و  تسد  هب  تعیب  زا  تراـبع  هک  ّماـع  ناـمیا  اـب 

: دومرف سپ  دینادرگرب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  موق  هب  ار  باطخ  سپس  تسا ،
لوق هنیرق  هب  تسا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  اـب  دـحّتم  هک  تسا  تیـالو  تروص  نآ  هک  دـینک  يوریپ  یباـتک  زا  ْمُکِّبَر  ْنِم  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  اوُِعبَّتا 

: ادخ
. تسا ظفل  رهاظ  ینعم  نیا  و  دینکن ، يوریپ  هدشن  لزان  هک  هچنآ  زا  ِِهنوُد و  ْنِم  اوُِعبَّتَت  َو ال 

. دیریگم تسود  تسا  هدشن  لزان  امش  راگدرورپ  زا  يزیچ  اهنآ  هراب  رد  هک  ار  سنا  نیطایش  َءاِیلْوَأ 
. تسا هدروخ  فّسأت  اهنآ  رب  ناشرّکذت  ندوب  كدنا  تهج  هب  دنتسه  كدنا  ّقح  رکذ  هب  نارّکذتم  هک  سوسفا  َنوُرَّکَذَت  ام  اًلِیلَق 

نآ كاله  هدارا  ینعی  تسا  اهانکلها ) اندرا   ) ریدـقت هب  ای  تسا  لامجا  رب  لیـصفت  فطع  لیبق  زا  انُـسَْأب  اهَءاجَف  اـهانْکَلْهَأ  ٍۀَـیْرَق  ْنِم  ْمَک  َو 
. میدرک ار  هیرق 

. اهنآ تحارتسا  تلفغ و  تقو  ینعی  ًاتاَیب 
. تسا تحارتسا  تقو  زاب  هک  حبص ، باوخ  تقو  زور و  رد  ینعی  َنُوِلئاق  ْمُه  َْوأ 

ص: ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  درادن . يدوس  باذع ، لوزن  نیح  رد  اهنآ  ياعّدا  ای  اهنآ  هثاغتسا  نتساوخ و  کمک  سپ  ْمُهاوْعَد  َناک  امَف 
237

نایادخ هکنیا  و  دننکیم ، تعافش  ناشنایادخ  هک  دندرکیم  اعّدا  باذع  زا  لبق  اهنآ  هک  نیا  ینعی  تسا ، ازهتـسا  لیبس  رب  اّلک  نخـس  نیا 
ماگنه نآ  رد  و  دوشیم ، ضوع  اـهنآ  ياـعّدا  دـمآ  باذـع  یتقو  یلو  دـننکیم ، بلج  ناـنآ  يوس  هب  ار  تعفنم  و  عفد ، اـهنآ  زا  ار  ررض 

. میدوب ملاظ  راکمتس و  ام  دنیوگب  هک  نیا  رگم  دنرادن ، ییاعّدا 
. دنتشادن ملظ  هب  فارتعا  زج  ینخس  ینعی  َنیِِملاظ  اَّنُک  اَّنِإ  اُولاق  ْنَأ  اَّلِإ  انُسَْأب  ْمُهَءاج  ْذِإ 

6 تایآ 10 - ریسفت  همجرت و 

237 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 6  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ُُهنیِزاوَم ْتَلُقَث  ْنَمَف  ُّقَْحلا  ٍذـِئَمْوَی  ُنْزَوـْلا  َو  ( 7  ) َنِیِبئاـغ اَّنُک  اـم  َو  ٍْملِِعب  ْمِْهیَلَع  َّنَّصُقَنَلَف  ( 6  ) َنِیلَسْرُْملا َّنَلَئْـسََنل  َو  ْمِْهَیلِإ  َلِسْرُأ  َنیِذَّلا  َّنَلَئْـسَنَلَف 
َو ِضْرَْألا  ِیف  ْمُکاَّنَّکَم  ْدََقل  َو  ( 9  ) َنوُِملْظَی اِنتایِآب  اُوناک  اِمب  ْمُهَسُْفنَأ  اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  َِکئلوُأَف  ُُهنیِزاوَم  ْتَّفَخ  ْنَم  َو  ( 8  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأَف 

(10  ) َنوُرُکْشَت ام  ًالِیلَق  َشِیاعَم  اهِیف  ْمَُکل  اْنلَعَج 
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237 ص :  همجرت ..... :

، درک میهاوخ  شسرپ  اهنآ  ناربمایپ  زا  مه  اهتّما و  لامعا  زا  مه  ام  هّتبلا 
، میتسین لفاغ  نانآ  رادرک  زا  ام  هک  دننادب  ات  مینک  نایب  ملع  هب  ار  اهنآ  لاح  تیاکح  نانآ  رب  سپ 

راگتـسر هّتبلا  دنـشاب ، نیگنـس  دـندوب ) راـکوکین  نید ، ّقح و   ) نازیم نآ  رد  هک  ناـنآ  سپ  تسا  لاـمعا  ندیجنـس  زور  اّـقح  رـشحم  زور 
. دوب دنهاوخ 

نایز تقیقح  رد  دوخ  رب  دناهدرک  متـس  ادخ  لسر  تایآ و  هب  نوچ  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  دنـشاب  نزو  کبـس  نازیم  نآ  رد  هک  نانآ  و 
، دناهدیناسر

238 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نکیل میدرک  رّرقم  تمعن  هنوگ  ره  زا  يزور و  شاعم و  امـش  يارب  نآ  رد  میداد و  رادتقا  نیکمت و  نیمز  رد  ار  مدآ  نادنزرف  ام ، انامه  و 

. دیروآیم اج  هب  ار  ادخ  ياهتمعن  رکش  امش  زا  یکدنا  طقف 

238 ص :  ریسفت ..... 

. مینکیم لاؤس  اهنآ  زا  ناشتعاطا  ایبنا و  هب  نانآ  تباجا  و  نالوسر ، غیلبت  یگنوگچ  زا  ایبنا و  ياهتّما  زا  ْمِْهَیلِإ  َلِسْرُأ  َنیِذَّلا  َّنَلَئْسَنَلَف 
. میسرپیم ناشیاهتّما  تباجا  یگنوگچ  ناشغیلبت و  هراب  رد  ناربمایپ  زا  َنِیلَسْرُْملا و  َّنَلَئْسََنل  َو 

. مینک نایب  ناشیاهتّما  نالوسر و  رب  ار  اهنآ  لاح  تیاکح  ات  ْمِْهیَلَع  َّنَّصُقَنَلَف 
اهنآ زا  هک  ییاهفالخ  ندرک  شنزرـس  و  هدـش ، عقاو  اهنآ  زا  هک  هچنآ  هب  تسا  نانآ  يروآدای  اهنآ  زا  لاؤس  زا  دوصقم  هک  نیا  ینعی  ٍْملِِعب 

. مینکیم تیاکح  اهنآ  رب  تسا  هدش  عقاو  اهنآ  زا  هک  ار  هچنآ  همه  مینادیم و  ار  اهنآ  همه  ام  هن  رگ  و  تسا ، هدرک  زورب 
یلاح رد  دشاب ، بسانم  دیدهت  ماقم  اب  هک  دروآ  ار  ینایب  میدوبن ، بیاغ  دندادیم  ماجنا  هک  ار  هچنآ  ماجنا و  تقو  زا  ام  َنِیِبئاغ و  اَّنُک  ام  َو 

. دیسر الاب  هبترم  هب  ات  درک ، عورش  نآ  نیرتفیفخ  زا  جیردت  هب  هک 
239 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا و  يزیچ ، ره  نازیم  تسا  نینچمه  و  تسا ، زیچ  نامه  بسح  هب  يزیچ  ره  نزو  و  تسا ، يزیچ  رادقم  نییعت  نزو  ُّقَْحلا  ٍِذئَمْوَی  ُنْزَْولا  َو 
هب دننکیم  نزو  ار  نیگنس  ماسجا  نآ  هلیـسو  هب  هک  هچنآ  يانعم  نازیم ، ظفل  زا  نیگنـس و  ماسجا  يریگهزادنا  دیدحت و  يانعم  نزو  ظفل 

. درادن نآ  هب  یصاصتخا  هن  رگ  دوشیم و  ردابتم  نهذ  هب  تسا ، عیاش  مدرم  هّماع  نیب  هک  نیا  ّتلع 
، تسا خسرف  عرذ و  بجو و  تباث ، ياهرادقم  نازیم ، و  هنامیپ ، لیک و  ياهّفک و  ود  يوزارت  ناپق و  زا  ترابع  نیگنـس  ماسجا  نازیم  سپ 

نازیم اّما  تسا ، ندرک  کحم  نآ  ریغ  صلاخ و  ریغ  تاّزلف  نازیم  و  تساهلاس ، اـههام و  ماـّیا و  تاـعاس و  تباـث  ریغ  ياهردـقم  نازیم  و 
. مالّسلا هیلع  ّیلو  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یّبن  ینعی  لماک  لقع  اصوصخم  تسا و  لقع  لامعا  مقس  تّحص و 

، شاعم یبلاق  لامعا  نازیم  هک  تسا  نینچ  میتشاد  انب  مولع  ریاـس  دـیاقع و  و  لاوحا ، لاوقا و  و  لاـعفا ، يریگ  هزادـنا  يارب  اـم  هک  هچنآ  و 
. دنکیم ریبدت  ار  تعفنم  بلج  ررض و  عفد  هک  تسا  یئزج  لقع  زا  ترابع 

ّماع تعیب  ببـس  هب  تسا  رّرقم  اهنآ  دزن  هک  یـصوصخم  تّیفیک  اب  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  هب  لاّصتا  زا  ترابع  داعم  لامعا  نازیم 
. دشاب ناطیش  لایخ و  تافّرصت  زا  یشان  هک  نیا  هن  دوش  رداص  دئاز  لاّصتا  نآ  تهج  زا  لامعا  نآ  هک  نیا  يوبن و 

ار هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  دناوتب  و  دشاب . لصّتم  وا  نیشناج  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یّبن  هب  لامعا  هک  تسا  نیا  هب  نازیم  نیا  ینیگنس  اّما 
هدننک  لمع  فرط  هب 
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240 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیامن بذج  شاهفیلخ  ای  ّیبن  يوس  هب  ار  هدننک  لمع  ای  دنک  بذج 

. دنکن بذج  لماع ، يوس  هب  ار  شاهفیلخ  ای  ّیبن  دوش و  عطقنم  میتفگ  هک  رادقم  نیا  زا  هک  تسا  نیا  هب  نازیم  نیا  یکبس  و 
تسین یبّجعت  سپ  تسا ، یکلم  یناطیـش و  تهج  هک  دراد  يولع  یلفـس و  تهج  ود  هماّلع  هلاّمع و  سفن  هحفـص  ود  زا  کی  ره  نوچ  و 

. ددرگ رهاظ  ترخآ  رد  نآ  لثم  دوش و  رهاظ  هّفک  ود  تروص  هب  ندرک  هضرع  زور  رد  تهج  ود  نآ  هک 
یهجو سپ  دوشیم ، رهاظ  ترخآ  رد  نآ  دننام  لثم و  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  ریغـص  ملاع  سفن و  رد  هک  يزیچ  ره  تشذـگ ، هکنانچ  اریز 

. دنیامن راکنا  ار  نآ  ببس  هب  لامعا  نزو  وزارت و  هّفک  ود  روهظ  اهیضعب  هک  درادن 
زا لامعا  رودـص  و  تسا ، هدـش  رّرقم  هک  یتّیفیک  هب  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  تسا  ماـما  هب  لاـّصتا  زا  تراـبع  یبلق  لاـمعا  نازیم  نینچمه  و 
رد لاّصتا  زا  تلفغ  تّلع  هب  لامعا  هک  تسا  نیا  هب  نازیم  یکبس  و  تسا ، لامعا  نآ  لاّصتا  ببس  هب  نازیم  ینیگنـس  و  لاّصتا ، نآ  تهج 

. دوشیم ادیپ  توافت  ینیگنس  رد  زین  لامعا  فعض  تّدش و  رد  لاّصتا ، توافت  اب  و  دشاب ، قلطم  عاطقنا  تروص  هب  لمع  نیح 
توکلم هب  هدارا  اب  یتخـس و  شـشوک و  اب  هک  نآ  دراد و  ار  ینیگنـس  نیرتمک  تسا  لصّتم  ماما  يرـشب  تروص  هب  هک  یـسک  لمع  سپ 

یسک  نینچمه  و  دراد ، يرتشیب  ینیگنس  تسا  لصّتم  ماما 
241 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

همه زا  تسا  لصّتم  ماما  توربج  بتارم  همه  رب  هکنآ  و  رتنیگنـس ، وا  زا  تسا  هدـش  لـصّتم  ماـما  توکلم  هب  يدارا  شـشوک  نودـب  هک 
. تسا نیگنس  قلطم  روطب  دشاب  هدش  قّقحتم  وا  هب  هک  یسک  تسا و  رتنیگنس 

بتارم زین  اهنآ  زا  کی  ره  يارب  وا ، توربج  توکلم و  لعف و  لوق و  ماما و  ای  ّیبن  تّیرـشب  لیبق  زا  دراد ، يدّدعتم  نیزاوم  یلمع  ره  سپ 
. تسا لصّتم  هبترم  نآ  هب  هک  تسا  یلامعا  نازیم  ياهبترم  ره  و  تسا ، يدّدعتم 

ینعی نآ  یفرع  ینعم  دوصقم  رگا  اّما  دـشاب و  قّقحم  تباث  ینعی  نآ  يوغل  یفـصو  ینعم  رد  ّقحلا )  ) زا دوصقم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا 
. دنکیم دوهعم  ّقح  هب  هراشا  تسا و  هدش  هفرعم  مال  فلا و  اب  اذل  دشاب ، هقلطم  تیالو  فاضم و  ّقح 

رب مالّسلا  هیلع  یلع  هکنانچ  تسا  بتارم  ياراد  تیالو  اریز  تسا ، تیالو  زور ، نآ  رد  نازیم  ینعی  نزو  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  نیا  ربانب 
. تسا یبتارم  ياراد  شتقیقح  توربج و  توکلم و  ّتیرشب و  بسح 

کی ره  هک  یبتارم  همه  اب  نآ  توربج  ایلع و  توکلم  و  تسا ، یبتارم  کلم ، ملاع و  يالفـس  توکلم  بسح  رب  ملاع  يارب  هکناـنچمه  و 
: دومرف یلاعت  يادخ  دشاب  هبترم  نآ  قفاوم  بسانم و  هک  تسا  يزیچ  نآ  نازیم  بتارم ، نآ  زا  ياهبترم  ره  و  دنراد ، اهنآ  زا 

ناشکین  لامعا  نازیم  هک  یناسک  سپ  ُُهنیِزاوَم  ْتَلُقَث  ْنَمَف 
242 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دش نایب  نیا  زا  شیپ  ینیگنس  یکبس و  هجو  هراب  رد  هک  اهنزو ) ینعی   ) تسا عمج  هغیص  هب  نیزاوم ) ، ) دشابیم نیگنس 
عطقنم هکنآ  تسالاب و  هب  لصّتم  هک  نآ  يارب  ددرگیم ، لصاح  الاب  ملاع  هب  بذج  اب  يراگتسر  دنراگتسر ، نانآ  َنوُِحْلفُْملا  ُمُه  َِکئلوُأَف 

. تسا میحج  نآ  هک  دوشیم  بذج  نییاپ  هب  تسا ،
دناهدیناسر نایز  دوخ  رب  هک  دنتسه  یناسک  دنشاب  نزو  کبس  نازیم  نآ  رد  هک  نانآ  ْمُهَسُْفنَأ  اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  َِکئلوُأَف  ُُهنیِزاوَم  ْتَّفَخ  ْنَم  َو 

. دناهتشاذگ لمهم  تسا  هداد  رارق  اهنآ  تعاضب  هدومن و  اطع  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  ار  دادعتسا  لاّصتا و  هّوق  هک  هنوگ  نیدب 
تایآ هب  هک  وحن  نیدـب  دـناهدیناسر ، نایز  دوخ  هب  دناهتـشاد  اور  ام  تایآ  هب  هک  یملظ  متـس و  ببـس  هب  ینعی  َنوُِملْظَی  اـِنتایِآب  اُوناـک  اـِمب 
هکنانچ تسا  اهنآ  راکنا  زا  ترابع  تایآ  نآ  هب  ملظ  و  دـندشن ، لصّتم  یـسفنا  تایآ  هب  زین  دـنراد و  هک  یبتارم  اب  يولو  يوبن و  ینآرق و 

. تسا ربخ  رد 
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تسا ّقح  عنم  زا  ترابع  ملظ  هک  اریز  اهنآ ، يوس  هب  ندرکن  ریـس  ندرکن و  هّجوت  صوصخم و  ّتیفیک  اب  تایآ  نآ  هب  ندشن  لصّتم  ینعی 
، تسا نآ  رد  يانف  تیالو و  بحاص  دزن  روضح  زا  عنم  نآ و  يوس  هب  ریـس  نآ و  هب  هّجوت  تیـالو و  لوبق  هّوق  زا  تعناـمم  و  ّقحتـسم ، زا 

هک  یفالتخا  تیاهن  اب  رابخا  زا  فالتخا  میدرک  رکذ  نازیم  نزو و  تّیفیک  رد  ام  هک  هچنآ  اب  دشابیم و  ماما  ّقح  هک 
243 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیم عفترم  دنراد 
هب ار  اهّقح  هک  میدیـشخب  رادـتقا  راـبخا  ریـس و  نارق و  نیمز  اـی  ندـب و  نیمز  اـی  تعیبط  نیمز  رد  ار  امـش  ِضْرَأـْلا و  ِیف  ْمُکاَّنَّکَم  ْدََـقل  َو 

. دیناسرب نآ  نیّقحتسم 
. میداد رارق  يزور  نیمز ، رد  ناتیاهناور  اهندب و  تهج  َشِیاعَم  اهِیف  ْمَُکل  اْنلَعَج  َو 

. دیتسه مک  تسا ، ّیصو  ای  ّیبن  ای  لقع  زا  لوبق  لاّصتا و  دادعتسا  زا  ترابع  هک  ّقح  يادا  هب  هک  امش  اّما  َنوُرُکْشَت  ام  اًلِیلَق 
11 تایآ 16 - ریسفت  همجرت و 

243 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 11  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ْذِإ َدُجْسَت  َّالَأ  َکَعَنَم  ام  َلاق  ( 11  ) َنیِدِجاَّسلا َنِم  ْنُکَی  َْمل  َسِیْلبِإ  َّالِإ  اوُدَجَسَف  َمَدِآل  اوُدُجْسا  ِۀَِکئالَْمِلل  اْنُلق  َُّمث  ْمُکانْرَّوَص  َُّمث  ْمُکانْقَلَخ  ْدََقل  َو 
َنیِرِغاَّصلا َنِم  َکَّنِإ  ْجُرْخاَف  اهِیف  َرَّبَکَتَت  ْنَأ  ََکل  ُنوُکَی  امَف  اْهنِم  ِْطبْهاَف  َلاق  ( 12  ) ٍنیِط ْنِم  ُهَتْقَلَخ  َو  ٍران  ْنِم  ِینَتْقَلَخ  ُْهنِم  ٌْریَخ  اَنَأ  َلاق  َُکتْرَمَأ 

(15  ) َنیِرَْظنُْملا َنِم  َکَّنِإ  َلاق  ( 14  ) َنُوثَْعُبی ِمْوَی  یلِإ  ِینْرِْظنَأ  َلاق  ( 13)
(16  ) َمیِقَتْسُْملا َکَطارِص  ْمَُهل  َّنَدُْعقََأل  ِینَْتیَوْغَأ  اِمبَف  َلاق 

243 ص :  همجرت ..... :

دندرک هدجس  همه  میدرک  رومأم  مدآ  هدجس  هب  ار  ناگتشرف  میتسارآ  لماک  تروص  نیدب  هک  هاگنآ  میدیرفایب و  ار  نایمدآ  امـش  انامه  و 
. دوبن ناگدننک  هدجس  هلمج  زا  هک  سیلبا  زج 

مدرک  رما  ار  وت  نوچ  هک  دش  عنام  مدآ  هدجس  زا  ارت  زیچ  هچ  دومرف  وا  هب  ادخ 
244 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. يدیرفآ كاخ  زا  ار  وا  شتآ و  زا  ارم  هک  میوا  زا  رتهب  نم  هک  داد  باوج  يدرک  ینامرفان 
. یناگیامورف هلمج  زا  هک  وش  نوریب  يزرو ، توخن  ّربکت و  هک  دسرن  ارت  هک  يآ  دورف  ماقم  نیا  زا  دومرف  سیلبا  هب  ادخ 

. هد تلهم  دنوش  هتخیگنا  رب  قیالخ  هک  يزور  ات  ارم  سپ  تفگ  سیلبا 
. تشاد یهاوخ  تلهم  هتبلا  تفگ  ادخ 

. منادرگ هارمگ  تسوت  نیئآ  عرش و  هک  تسار  هار  زا  ار  تناگدنب  زین  نم  یتخاس ) دورطم   ) يدرک هارمگ  ارم  نوچ  تفگ  سیلبا 

244 ص :  ریسفت ..... 

. تساهتمعن نآ  هب  نارفک  ندنایامن  تشز  تهج  تقلخ  تمعن  ندرمش  میدیرفآ ، ار  امش  هنیآ  ره  ْمُکانْقَلَخ و  ْدََقل  َو 
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هفطن هلزنم  هب  نآ  هک  مدیرفایب  شکاخ  يروآدرگ  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  مدآ  امـش  ردپ  ینعی  دش ، هتفگ  نیا  زا  شیپ  هچنآ  ربانب  ْمُکانْرَّوَص  َُّمث 
زا سپ  و  میدیرفآ ، ماحرا  رد  ناتیاههفطن  نداد  رارق  اب  ار  امش  هک  نیا  ای  میداد ، ریوصت  زور  لهچ  تّدم  رد  ار  كاخ  نآ  سپـس  و  تسا ،
ریغ دنلب و  هاتوک و  تشز و  ابیز و  اپ و  تسد و  ینیب و  مشچ و  ندش ) صخشم   ) زایتما لیبق  زا  ینامسج  تروص  هب  ینامز  تدم  تشذگ 

. تسا هدش  هراشا  رابخا  رد  ینعم  نیا  هب  میدیشخب و  تروص  تواقش ، تداعس و  دب و  بوخ و  قالخا  لیبق  زا  یناحور  تروص  هب  نآ و 
: دیامرفیم هک  درادن  یلاعت  يادخ  لوق  اب  تافانم  ینعم  نیا  و 

میتفگ  ناگتشرف  هب  سپس  َمَدِآل  اوُدُجْسا  ِۀَِکئالَْمِلل  اْنُلق  َُّمث 
245 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

يافص رب  هفیطل ، نآ  ندمآ  دورف  و  ندب ، نیمز  هب  یمدآ  هفیطل  لوزن  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  مدآ  ياههّیرذ  هک  اریز  دینک ، هدجـس  ار  مدآ  هک 
هک هکئالم  هب  و  دنوشیم ، رـشبلا  وبا  مدآ  دـننام  دـناسفن ، يالفـس  ایلع و  تهج  ود  ود ، ره  هک  سفن  هورم  رب  اّوح  ندـمآ  دورف  و  شـسفن ،

دنوشیم میلـست  دننکیم و  هدجـس  همه  سپ  دننک ، هدجـس  هفیطل  نآ  هب  هک  دوشیم  رما  دنتـسه  نادـنزرف ) نامدود -  ) هیّرذ نآ  رب  لّکوم 
(. همهاو هّوق   ) ینعی سیلبا  زج 

دنکشن یبلق  یبلاق و  تادابع  یعرش و  ياهتضایر  هلیـسو  هب  ار  دوخ  يالعتـسا  ّطلـست و  يدنـسپدوخ و  تّدش  هک  مادام  همهاو  هّوق  اریز 
هب هراشا  تسا ، هدـش  میلـست  مدوخ  تسد  هب  نم  ناطیـش  هک  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هتفگ  نیا  و  دوشیمن ، وا  عیطم  ناـسنا و  میلـست 

. میدرک رکذ  ام  هک  تسا  ینعم  نیمه 
دوب رابکتـسا  یـشکرس و  ترطف  سیلبا  ترطف  هک : نیا  هب  دـنک  هراشا  ات  دجـسی » مل   » دومرفن َنیِدِـجاَّسلا  َنِم  ْنُکَی  َْمل  َسِیْلبِإ  اَّلِإ  اوُدَجَـسَف 

، تسا هدش  دراو  اذل  و  دشیم ، ضوع  شترطف  هک  نیا  رگم  تشادن  ناکما  وا  يارب  هدجس  و  دوبن ، ناگدننک  هدجـس  خنـس  زا  الـصا  هکلب 
. دوب هدرک  لخاد  نیرومأم  نیب  رد  ار  شدوخ  و  دوبن ، دوجس  هب  نیرومأم  زا  الصا  سیلبا  هک 

تسا و هدئاز  هک ال  نیا  ای  ینکن ؟ هدجـس  هک  درک  راداو  دـناشک و  اج  نآ  هب  درک و  عنم  ارت  زیچ  هچ  َُکتْرَمَأ  ْذِإ  َدُجْـسَت  اَّلَأ  َکَعَنَم  ام  َلاق 
. عنم زا  دعب  اصوصخم  دوشیم  دایز  دیکات  يارب  یهاگ  ظفل ال 

هدجس  كرت  هب  ارم  هک  يزیچ  نآ  تفگ  ُْهنِم  ٌْریَخ  اَنَأ  َلاق 
246 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

َو ٍران  ْنِم  ِینَتْقَلَخ  اریز  یتخاس ، رترب  ارم  هّدام  هک  تهج  نآ  زا  يدیشخب  ینوزفا  وا  رب  ارم  و  متسه ، مدآ  زا  رتهب  نم  هک  دوب  نیا  درک  راداو 
ره و  تسا ، هدـننک  نشور  تسا ، رثـالا  عیرـس  فافـش  يولع  رما  کـی  شتآ  و  لـگ ، زا  ار  وا  يدرک و  قلخ  شتآ  زا  ارم  ٍنیِط  ْنِم  ُهَتْقَلَخ ،

. تسا نآ  فالخ  لگ  دنکیم و  لیدبت  تعرس  هب  دوش  لصّتم  نآ  رب  هک  ار  يزیچ 
سیلبا زا  دـش  رهاـظ  نآ  رد  ّتیناـنا  هک  یتیـصعم  لّوا  تسا : يرگید  ربخ  رد  و  «، 1  » دوب سیلبا  درک  ساـیق  هک  یـسک  لّوا  تسا : ربخ  رد 

«2 . » دوب نیعل 
نیرق شتآ  زا  هقبط  نیرتنییاپ  رد  سیلبا  شنمـشد  اـب  ار  وا  دـنک  ساـیق  وا  نید  رد  سک  ره  هک  هدرک  داـی  مسق  دوخ  تّزع  هب  دـنوادخ  و 

. دزاس
ِرَضْخَْألا ِرَجَّشلا  َنِم  ْمَُکل  َلَعَج  دومرف : یلاعت  يادخ  تسا ، هدیرفاین  لگ  زا  زج  ار  وا  ادخ  تفگ ، غورد  سیلبا  هک : تسا  يرگید  ربخ  رد  و 

لگ زا  تخرد  لصا  و  دـیرفآ . تخرد  نآ  زا  شتآ و  نآ  زا  دـنوادخ  ار  سیلبا  و  داد ، رارق  شتآ  امـش  يارب  زبس  تخرد  زا  دـنوادخ  ًاران 
«3 . » تسا

. يآ دورف  نامسآ  زا  ینعی  اْهنِم  ِْطبْهاَف  َلاق 
يزرو ّربکت  هک  دسرن  ار  وت  اهِیف  َرَّبَکَتَت  ْنَأ  ََکل  ُنوُکَی  امَف 
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__________________________________________________

عیارّشلا ج 1 و 3 ص 86 للع  ناهربلا ج 2 ص 4 - ریسفت  یفاّصلا ج 2 ص 183 ، ریسفت  ( 1)
(. ۀّیمالسالا بتکلا  راد  عبط   ) یفاکلا ص 58 ج 2 ( 2)

یفاّصلا ج 2 ص 183 ریسفت  ( 3)
247 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشاب عضاوتم  ادخ  يارب  هک  تسا  یسک  يارب  دنلب  عیفر و  لحم  نیا  نوچ 
. یتسه ناگیامورف  اهلیلذ و  زا  وت  هک  وش  جراخ  سپ 

: تفگ تسا  نیلفاّسلا  لفسا  وا  ياج  ددرگیمنرب و  نامسآ  هب  رگید  هک  دیمهف  سیلبا  هک  نآ  زا  سپ  َلاق 
. نکن هلجع  نم  ندناریم  تبوقع و  رد  سپ  زیخاتسر  زور  ات  َنُوثَْعُبی  ِمْوَی  یلِإ  هدب  تلهم  نم  هب  ِینْرِْظنَأ 

. دزاس ادج  دب  زا  ار  بوخ  و  دنک ، شیامزآ  ار  شناگدنب  ات  داد  تلهم  وا  هب  دنوادخ  َنیِرَْظنُْملا  َنِم  َکَّنِإ  َلاق 
تبـسن دوـخ  هب  ار  تشز  راـک  هک  تسا  نیربکتـسم  تداـع  هکناـنچ  تـسا ، هداد  تبـسن  ادـخ  هـب  ار  یهارمگ  سیلبا  ِینَْتیَوـْغَأ  اـِمبَف  َلاـق 

. دنتسه اهنز  اهناسنا  هنوگ  نیا  بلغا  و  دنهدیمن .
ات دننیـشنیم  اههلفاق  ناگدننک و  روبع  نیمک  رد  نانزهار  هکنانچ  منیـشنیم ، اهنآ  بیرف  اوغا و  دّصرتم  َمیِقَتْـسُْملا  َکَطارِـص  ْمَُهل  َّنَدـُْعقََأل 

. دنروآ تسدب  یتصرف 
. تسا یفیلکت  ینیوکت و  تیالو  نآ  تسا و  بلق  هار  زا  ترابع  میقتسم  طارص 

17 تایآ 20 - ریسفت  همجرت و 

247 ص :  ات 19 ..... ] تایآ 17  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ًاروُحْدَم ًامُؤْذَم  اْهنِم  ْجُرْخا  َلاق  ( 17  ) َنیِرِکاش ْمُهَرَثْکَأ  ُدَِجت  َو ال  ْمِِهِلئامَـش  ْنَع  َو  ْمِِهناْمیَأ  ْنَع  َو  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ْمِهیِدـْیَأ  ِْنَیب  ْنِم  ْمُهَّنَِیتَآل  َُّمث 
َةَرَجَّشلا ِهِذه  ابَْرقَت  َو ال  اُمْتئِـش  ُْثیَح  ْنِم  الُکَف  َۀَّنَْجلا  َکُجْوَز  َو  َْتنَأ  ْنُکْـسا  ُمَدآ  ای  َو  ( 18  ) َنیِعَمْجَأ ْمُْکنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْلمََأل  ْمُْهنِم  َکَِـعبَت  ْنََمل 

(19  ) َنیِِملاَّظلا َنِم  انوُکَتَف 
248 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

248 ص :  همجرت ..... :

. تفای یهاوخن  رکاش  ار  اهنآ  رتشیب  وت  میآیم و  رد  تاهج ) مامت  زا   ) نانآ پچ  تسار و  فرط  رس و  تشپ  زا  يور و  شیپ  زا  هاگنآ 
رپ نیقی  هب  ناـنآ  وت و  زا  ار  مّنهج  دـنک  يوریپ  ار  وت  مدآ ) نادـنزرف  زا   ) هک ره  ییاـم ، هاـگرد  هدـنار  هک  وش  نوریب  تفگ : سیلبا  هب  ادـخ 

، منادرگیم
شیوخ رب  هک  دیورن  تخرد  نیا  کیدزن  نکیل  دـینک و  لوانت  دـیهاوخب  هچ  ره  زا  دـینیزگ و  لزنم  تشهب  رد  دوخ  تفج  اب  وت  مدآ  يا  و 

. درک دیهاوخ  متس 

248 ص :  ریسفت ..... 
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هب لمع  زا  اهنآ  ندرک  هتـسخ  اههتـساوخ و  نییزت  تهج  زا  تفر ، مهاوخ  ناشغارـس  هب  اهنآ  لباقم  زا  سپـس  ْمِهیِدـْیَأ  ِْنَیب  ْنِم  ْمُهَّنَِیتآـَل  َُّمث 
. ترخآ

. میارایب ناشربارب  رد  ار  يویند  ياهتساوخ  ات  موشیم  دراو  اهنآ  رس  تشپ  زا  ْمِهِْفلَخ و  ْنِم  َو 
ات دنزرو  ایر  دـنیآ و  راتفرگ  بجع  هب  دـنربب و  تّذـل  نآ  زا  هک  مهد  هولج  ار  نانآ  ینید  لامعا  ات  اهنآ  تسار  تمـس  زا  ْمِِهناْمیَأ و  ْنَع  َو 

. دننک دساف  ار  شیوخ  لمع 
و دنرامشب ، بوخ  ار  ناشدب  ياهراک  ات  مهد  تنیز  ار  اهنآ  تشز  لامعا  ات  میآیم  اهنآ  پچ  تمس  زا  ْمِِهِلئامَش و  ْنَع  َو 

249 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دننک راختفا  تاهابم و  ناشیاهیگدوهیب  وهل و  ناهانگ و  هب 

ود نیب  نآ  عوقو  هک  ياهلیـسو  ره  اب  ینمـشد  دـشکب ، ریوصت  هب  ار  ادـخ  ناگدـنب  اب  ینمـشد  هک  تسا  نیا  راک  نیا  زا  سیلبا  دوصقم  اـّما 
. تهج ره  زا  ندرک  ریگلفاغ  لثم  تسا ، رّوصتم  نمشد 

تهج ود  نیا  زا  ندـمآ  مه  يروص  نمـشد  دروم  رد  نوـچ  درکن ، رکذ  ار  ناگدـنب  نییاـپ  ـالاب و  زا  ینعی  مهتحت ) نم  مهقوـف و  نم   ) اذـل
. تسین رّوصتم 

زا تسا  داوـم  تهج  نییاـپ  تهج  و  تسین ، رّوـصتم  تهج  نآ  زا  ناطیـش  لوزن  تسا و  یهلا  تمحر  تهج  ـالاب  تهج  رگید  يوـس  زا  و 
. تّیناویح ّتیتابن و  تّیدامج و  ّتیرصنع و  لیبق 

نآ اب  دـحّتم  لاح  نیع  رد  تّیناسنا و  ماقم  زا  رتنییاپ  هک  یناویح  ياهتـساوخ  هن  تسا ، جراخ  ناسنا  ّدـح  زا  هک  تسا ، ناویح  ماـقم  ینعی 
. تسا رّفنتم  تّدش  هب  دشابیم ، ّتیناویح  هک  دوخ  نودام  هبترم  زا  شدوخ  اتعیبط  ناسنا  تسا و 

لّوا و دروـم  ود  رد  نم )  ) يادـتبا فرح  ندروآ  تسین و  نکمم  وا  بیرف  اوـغا و  تهج  نآ  زا  هـک  دـسرتیم ، نآ  زا  ماـمت  تـشحو  اـب  و 
نمشد تروص  هب  ینمـشد ، نآ  ندناشک  ریوصت  هب  يارب  ریخا  دروم  ود  رد  نع ) ( ) فلاخم ینعم  داجیا  ندرک و  زواجت   ) تزواجم فرح 

. تسا يروص 
. دنکیمن زواجت  رگید  يوس  هب  اجنآ  زا  دراد و  نمشد  هب  هّجوت  ولج  تهج  زا  دیآیم  ولج  زا  هک  نمشد  اریز 

رس  تشپ  نامه  زا  دیایب  بقع  زا  هک  نمشد  نینچمه  و 
250 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تروص ای  دنک ، ریگلفاغ  ات  درذـگب  پچ  تسار و  زا  دـیاب  دـیایب ، پچ  تسار و  فرط  ود  زا  هک  نمـشد  یلو  دـنکیم ، ریگلفاغ  ار  فرط 
. تسا هدمآ  فرط  نآ  زا  ابلاغ  هک  یتمس  نآ  هب  دنادرگرب  دنک و  فرحنم  ار  نمشد 

. تفای یهاوخن  نارازگرکش  زا  ار  اهنآ  رثکا  َنیِرِکاش و  ْمُهَرَثْکَأ  ُدَِجت  َو ال 
نآ حیحـص  هجو  ریغ  رد  يداد  اـهنآ  هب  وـت  هک  ار  یتـمعن  و  دنلاحـشوخ ، تمعن  دوـخ  هب  دـنراد و  تلفغ  ادـخ )  ) ندیـشخب تمعن  زا  اریز 

. مزاسیم هبتشم  اهنآ  رب  ار  تمعن  فرصم  حیحص  هجو  نم ، اریز  دننکیم ، فرصم 
. نامسآ زا  وش  نوریب  تفگ  ناطیش  هب  ادخ  اْهنِم  ْجُرْخا  َلاق 

. هدش تمّذم  هک  یلاح  رد  ًامُؤْذَم 
. ياهدش هدنار  ًاروُحْدَم و 

دریگ و رارق  ناطیـش  مسق  لباقم  رد  ات  درک  دای  مسق  سپـس  تسا ، هدش  هدنار  هدوتـسان و  دنک  يوریپ  وت  زا  هک  ره  زین  ْمُْهنِم و  َکَِعبَت  ْنََمل 
. دشاب بلطم  دیکأت  زین 

. درک میهاوخ  رپ  تناوریپ  وت و  زا  ار  مّنهج  َنیِعَمْجَأ  ْمُْکنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْلمََأل 
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تشهب رد  ترسمه  وت و  مدآ  يا  َنیِِملاَّظلا  َنِم  انوُکَتَف  َةَرَجَّشلا  ِهِذه  ابَْرقَت  َو ال  اُمْتئِش  ُْثیَح  ْنِم  الُکَف  َۀَّنَْجلا  َکُجْوَز  َو  َْتنَأ  ْنُکْسا  ُمَدآ  ای  َو 
تشذگ . هرقب  هروس  رد  هیآ  نیا  ریسفت  دینیزگ ....  نکسم 

251 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
20 تایآ 23 - ریسفت  همجرت و 

251 ص :  ات 23 ..... ] تایآ 20  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

انوُکَت َْوأ  ِْنیَکَلَم  انوُکَت  ْنَأ  َّالِإ  ِةَرَجَّشلا  ِهِذـه  ْنَع  امُکُّبَر  امُکاهَن  ام  َلاق  َو  امِِهتآْوَس  ْنِم  امُْهنَع  َِيرُوو  ام  امَُهل  َيِدـُْبِیل  ُناْطیَّشلا  اَـمَُهل  َسَوْسَوَف 
ِنافِـصْخَی اقِفَط  َو  امُُهتآْوَس  امَُهل  ْتَدـَب  َةَرَجَّشلا  اَقاذ  اَّمَلَف  ٍروُرُِغب  امُهَّالَدَـف  ( 21  ) َنیِحِـصاَّنلا َنَِمل  امَُکل  یِّنِإ  امُهَمَـساق  َو  ( 20  ) َنیِِدلاْخلا َنِم 

انْمَلَظ انَّبَر  ـالاق  ( 22  ) ٌنِیبُم ٌّوُدَـع  امَُکل  َناْطیَّشلا  َّنِإ  امَُکل  ْلـُقَأ  َو  ِةَرَجَّشلا  اَـمُْکِلت  ْنَع  اـمُکَْهنَأ  َْمل  َأ  اـمُهُّبَر  اـمُهادان  َو  ِۀَّنَْجلا  ِقَرَو  ْنِم  اـمِْهیَلَع 
(23  ) َنیِرِساْخلا َنِم  َّنَنوُکََنل  انْمَحَْرت  َو  اَنل  ْرِفْغَت  َْمل  ْنِإ  َو  انَسُْفنَأ 

251 ص :  همجرت ..... :

نیا زا  ار  امـش  ادـخ  تفگ  غورد  هب  و  دوش ، رادـیدپ  نانآ  هدیـشوپ  ياهیتشز  ات  داد  بیرف  هسوسو  هب  ار  ود  ره  اّوح  مدآ و  ناطیـش  هاـگنآ 
، دیبای نادواج  رمع  ای  دیوش  هتشرف  ود  ادابم  هکنیا  يارب  رگم  درکن  یهن  تخرد 

متسه امش  حصان  هاوخ و  ریخ  نم  هک  درک  دای  دنگوس  نآ  رب  و 
ناشیاهیتشز دـندرک  لوانت  تخرد  نآ  زا  نوچ  اـت  درک  ناـشییامنهار  بیرف  غورد و  هب  سپ  منکیم ، تلـالد  حالـص  ریخ و  هب  ار  امـش  و 

ایآ درک  ادن  ادخ  و  دنناشوپب ، ار  دوخ  تشهب  ناتخرد  گرب  زا  هک  دندش  نآ  رب  دیدرگ و  راکـشآ  ناهنپ ) ياهیتشز  رگید  تروع و  دننام  )
، تسامش راکشآ  نمشد  تخس  ناطیش  هک  متفگن  مدرکن و  عنم  تخرد  نیا  زا  ار  امش  نم 

. دوب میهاوخ  ناراکنایز  زا  تخس  ییامرفن  تفأر  یشخبن و  ار  ام  وت  رگا  میدرک و  متس  دوخ  رب  ام  ایادخ  دنتفگ 
252 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

252 ص :  ریسفت ..... 

ناطیش هک  يزیچ  رب  ای  هدرک و  هبلغ  یناهنپ  ياقلا  ینعم  سپس  تسا ، یفخ  توص  زا  ترابع  لصا  رد  هسوسو  لعف  ُناْطیَّشلا  اَمَُهل  َسَوْسَوَف 
. ددرگیم قالطا  دوشیم ، یتشز  يدب و  هب  ّرجنم  هک  هچنآ  ای  دنسپان  یفخم  ینهذ  تاروطخ  لیبق  زا  دنکیم ، اقلا  سوفن  رد 

راهظا اوح  مدآ و  هب  يرهاظ  نابز  اب  دـش و  یفخم  رام  ّکف  ود  نیب  ناطیـش  هک  تسا  راـبخا  رد  هک  دـشاب  يزیچ  نآ  رهاـظ  دوصقم  رگا  و 
. دندینش ار  وا  دنپ  رهاظ  شوگ  اب  زین  اهنآ  درک و  تحیصن  دنپ و 

طقف وا  تحیـصن  هک  دـنک  راهظا  اهنآ  هب  هک  نیا  ات  تسا  هتفرگ  تروص  یفخ  توص  اب  تحیـصن  راهظا  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  دـیاب  سپ 
. دشاب اسر  نداد  بیرف  رد  ات  تسا  ینابرهم  يزوسلد و  مّحرت و  ضحم 

وا تحیـصن  دـنپ و  هک  نیا  هب  هراشا  يارب  مال )  ) ندروآ ادـص و  ندرک  دـنلب  هن  تسا  توص  يافخا  یـضتقم  ینابرهم  يزوسلد و  هک  اریز 
. تسا هدوب  اّوح  مدآ و  لاح  هب  عفان 
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ندش راکشآ  بجوم  دنوش  کیدزن  تخرد  نآ  هب  رگا  هک  هتسنادیم  ناطیش  هکنیا  ربانب  تسا  تیاغ  يارب  ای  تبقاع  يارب  مال  امَُهل  َيِْدُبِیل 
. دوشیم ناشیاهتروع 

253 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ناشدوخ رب  هن  و  دوب ، ناهنپ  نآ  زا  لبق  هک  تسا  تروع  ةأوس )  ) زا دوصقم  هک  تسا  هدـش  دراو  رابخا  رد  امِِهتآْوَس  ْنِم  اـمُْهنَع  َِيرُوو  اـم 

. ناشدوخ ریغ  رب  هن  دوب و  رهاظ 
دراو نآ  ریـسفت  رد  هک  يّداضت  فالتخا و  و  تساهتلـصخ ، لیاذر و  مامت  عمجم  هک  دـشاب  سفن  تخرد  تخرد ، زا  دوصقم  رگا  نکل  و 

، تسا لقع  دمآ  رد  شیپ  نآ ، هدش و  هدیمد  وا  دسج  رد  هک  دشابیم  حور  مدآ  زا  دوصقم  تشذـگ  هکنانچ  و  دوشیم ، عفر  تسا ، هدـش 
. تسا هدش  هدیرفآ  پچ  بناج  زا  هک  تسا  نآ  یلفس  تهج  اّوح  زا  دوصقم  و 

امهتآوس زا  دوصقم  و  دـنکیم ، کـیدزن  یناـسفن  تایهتـشم  هب  ار  ناـسنا  هک  دـشاب  یتارطخ  دـیاب  ناطیـش ، هسوـسو  زا  دوـصقم  نیارباـنب 
دوشیم و رهاظ  نآ  ياهتـساوخ  سفن و  اب  طالتخا  زا  دـعب  هک  دـشاب  لطاب  يارآ  دـساف و  ياهاوه  یناهنپ و  لـیاذر  دـیاب  ناـشیاهتروع ) )

. تسا نآ  یضتقم  لقع  هک  تسا  يوقت  ایح و  یتشهب  تخرد  گرب  زا  دوصقم 
اهیتشز اهیدب و  نآ  ناسنا  و  دنوشیم ، هدیشوپ  اهیدب  لقع ، تافص  رگید  ود و  نآ  ببس  هب  و  دنتسه ، تشهب  ياهگرب  زا  يوقت  ایح و  اریز 

رد لقع  يادـن  زا  ترابع  ّبر  يادـن  و  دوش ، جراخ  لقع  تموکح  تشهب و  زا  ددرگ و  كـاله  لـقع  هک  نیا  رگم  دـنکیمن  راکـشآ  ار 
. تسا نآ  رد  ناسنا  صقن  دوشیم و  رداص  وا  زا  هک  تسا  يزیچ  رب  خیبوت  ببس  هب  ناسنا  دوجو 

تسا . نآ  لیصفت  و  سوسو )  ) رب فطع  امُکُّبَر  امُکاهَن  ام  َلاق  َو 
254 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

یـضتقم هک  يزیچ  اهنآ  ترطف  رد  هک  دندرک  ساسحا  اّوح  مدآ و  هک  ایوگ  َنیِِدلاْخلا  َنِم  انوُکَت  َْوأ  ِْنیَکَلَم  انوُکَت  ْنَأ  اَّلِإ  ِةَرَجَّشلا  ِهِذـه  ْنَع 
. درادن دوجو  دشاب  نادیواج  رمع  ندوب و  هتشرف 

. دوشیم بوسحم  لامک  تسا  رصانع  ياهتعیبط  زا  بّکرم  هک  یقولخم  يارب  ندوب  ینادواج  ندوب و  هتشرف  هک  دندرک  ساسحا  و 
: تفگ اهنآ  هب  ناطیش  سپ  دندش ، فصو  ود  نآ  قاتشم  سپ 

زا ار  امـش  اذـل  دیـسرب  فصو  ود  نآ  هب  امـش  هک  تسا  هتـساوخن  ادـخ  نوچ  و  دوـشیم ، فـصو  ود  نآ  بجوـم  تخرد  نیا  زا  ندروـخ 
. تسا هدومرف  یهن  تخرد  نآ  ندروخ 

هک دنتسب  نامیپ  دنتساوخ و  مسق  هنّیب و  وا  زا  دندرکن و  دامتعا  ناطیش  هتفگ  هب  اّوح  مدآ و  هک  ایوگ  َنیِحِصاَّنلا  َنَِمل  امَُکل  یِّنِإ  امُهَمَـساق  َو 
امـش هاوخ  ریخ  نم  هک  درک  دای  دـنگوس  ود ، نآ  يارب  ینعی  تسا  هدروآ  ار  درک  دای  دـنگوس  مساق )  ) ظـفل اذـل  و  دـننک ، لوبق  ار  وا  لوق 

. متسه
. دنتشاد رطاخ  ّقلعت  يولع  ماقم  هب  ود  نآ  هک  نیا  اب  داد  طوبه  نیمز ، هب  ار  ود  نآ  ینعی  امُهاَّلَدَف 

دننام دریگیم  تروص  بیرف  لمع  نآ ، هلیسو  هب  هک  تسا  يزیچ  ینعم  هب  دشابیم ، نتفیرف  ینعم  هب  ندوب  ردصم  تلاح  رد  رورغ  ٍروُرُِغب 
. نآ ریغ  غورد و  مسق 

. تسا هتشذگ  هرقب ) هروس  رد   ) هیآ نیا  نایب  ِۀَّنَْجلا  ِقَرَو  ْنِم  امِْهیَلَع  ِنافِصْخَی  اقِفَط  َو  امُُهتآْوَس  امَُهل  ْتََدب  َةَرَجَّشلا  اَقاذ  اَّمَلَف 
255 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

باکترا رب  تساّوح  مدآ و  خـیبوت  شنزرـس و  ٌنِیبُم  ٌّوُدَـع  امَُکل  َناْطیَّشلا  َّنِإ  امَُکل  ُْلقَأ  َو  ِةَرَجَّشلا  اَمُْکِلت  ْنَع  امُکَْهنَأ  َْمل  َأ  اـمُهُّبَر  اـمُهادان  َو 
هب ترداـبم  اذـل  و  دـنیامن ، كاردتـسا  هّجوت  اـب  ار  نآ  هدـش و  ناـشدوخ  صقن  رب  هّبنتم  هک  نیا  اـت  نمـشد  هتفگ  زا  ندروخ  بیرف  یهن و 

. دندرک رافغتسا  فارتعا و 
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(. تشذگ نآ  نایب   ) َنیِرِساْخلا َنِم  َّنَنوُکََنل  انْمَحَْرت  َو  اَنل  ْرِفْغَت  َْمل  ْنِإ  َو  انَسُْفنَأ  انْمَلَظ  انَّبَر  الاق 
24 تایآ 28 - ریسفت  همجرت و 

255 ص :  ات 27 ..... ] تایآ 24  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ای ( 25  ) َنوُجَرُْخت اْهنِم  َو  َنُوتوُمَت  اهِیف  َو  َنْوَیْحَت  اهِیف  َلاق  ( 24  ) ٍنیِح یلِإ  ٌعاتَم  َو  ٌّرَقَتْسُم  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُکل  َو  ٌّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمُکُـضَْعب  اوُِطبْها  َلاق 
َمَدآ ِیَنب  ای  ( 26  ) َنوُرَّکَّذَـی ْمُهَّلََعل  ِهَّللا  ِتایآ  ْنِم  َِکلذ  ٌْریَخ  َِکلذ  يْوقَّتلا  ُساِبل  َو  ًاشیِر  َو  ْمُِکتآْوَس  يِراُوی  ًاساِبل  ْمُْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ْدَـق  َمَدآ  ِیَنب 

اَّنِإ ْمُهَنْوَرَت  ُْثیَح ال  ْنِم  ُُهلِیبَق  َو  َوُه  ْمُکارَی  ُهَّنِإ  اـمِِهتآْوَس  اـمُهَیُِرِیل  امُهَـساِبل  اـمُْهنَع  ُعِْزنَی  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ْمُْکیََوبَأ  َجَرْخَأ  اـمَک  ُناـْطیَّشلا  ُمُکَّنَِنتْفَی  ـال 
(27  ) َنُونِمُْؤی َنیِذَِّلل ال  َءاِیلْوَأ  َنیِطایَّشلا  اَْنلَعَج 

255 ص :  همجرت ..... :

یماگنه ات  نیمز  و  دوب ، دـیهاوخ  نمـشد  فلاخم و  رگید  یخرب  اب  امـش  زا  یخرب  هک  دـییآ  دورف  شیوخ ) تلزنم  ماقم و  زا   ) تفگ ادـخ 
، تسامش هاگیاج  تمایق ) گرم و  تقو   ) نّیعم

256 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دیدرگ ، هتخیگناربزاب  مه  نآ  زا  دیریمب و  نآ  رد  دینک و  یناگدنز  نیمز  نیا  رد  تفگ  ادخ 
داب امش  رب  و  دیناشوپب ) ار  دوخ  مادنا   ) مداتسرف امش  يارب  هک  مرن  ابیز و  ياههماج  دنک و  امـش  تروع  رتس  هک  یـسابل  اب  مدآ  نادنزرف  يا 

، دیرآ دای  ار  ادخ  دیاش  هک  تسادخ  تایآ  زا  همه  نانخس  نیا  تسامش . هماج  نیرتوکین  نیا  هک  يوقت  سابل 
اهنآ نت  زا  ار  يوقت  تّزع  هماج  درک  نوریب  تشهب  زا  ار  امـش  ردام  ردپ و  هکنانچ  دهد  بیرف  ار  امـش  ناطیـش  هک  ادابم  مدآ  نادـنزرف  يا 
عون ام  دینیبیمن  ار  اهنآ  امش  هک  یتروص  رد  دننیبیم  ار  امش  شنارای  ناطیش و  نآ  انامه  دروآ ، دیدپ  ناشرظن  رد  ار  نانآ  حیابق  دنکرب و 

. میاهداد رارق  دنروآیمن  نامیا  هک  یناسک  رادتسود  ار ، ناطیش 

256 ص :  ریسفت ..... 

. تشذگ هرقب  هروس  رد  هیآ  ریسفت  ٍنیِح  یلِإ  ٌعاتَم  َو  ٌّرَقَتْسُم  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُکل  َو  ٌّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمُکُضَْعب  اوُِطبْها  َلاق 
. ریغص ریبک و  ملاع  نیمز  رد  تفگ  اهِیف  َلاق 

. دینکیم یگدنز  یناسنا ، تایح  اب  ای  یناویح  تایح  اب  َنْوَیَْحت 
(. يرارطضا گرم  يرایتخا و  گرم   ) دیریمیم تسا  نآ  رد  هک  گرم  ود  اب  َنُوتوُمَت و  اهِیف  َو 

جورخ و  دوشیم ، لصاح  عبط  فالغ  رد  ایند  رد  تواقـش  تداعـس و  هک  اریز  دـیوشیم ، جراـخ  هتخیگنارب و  نیمز  زا  َنوُجَرُْخت و  اـْهنِم  َو 
نآ تّیلعف  تروص و  تهج  زا  و  تسین ، تسا  عبط  ندوب و  ینیمز  نآ  هک  هّوق ، هّدام و  تهج  زا  زج  مّنهج  اـی  تشهب  هب  وا  لاـقتنا  ناـسنا و 

. دشابیمن تسا  تهج  کی  زا  نآ  ندوب  ینامسآ  هک 
257 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشاب هدرمش  رب  ار  اهنآ  ياهتمعن  هدش و  یهّجوت  انتعا و  نانآ  هب  ات  مالّسلا  هیلع  مدآ  نادنزرف  هب  یلاعت  يادخ  زا  باطخ  َمَدآ و  ِیَنب  ای 
و دراد ، هاگن  امرـس  امرگ و  زا  و  دناشوپب ، ار  ناتندـب  هک  میدـیرفآ  يزیچ  امـش  يارب  ینعی  ًاشیِر  َو  ْمُِکتآْوَس  يِراُوی  ًاساِبل  ْمُْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ْدَـق 
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. میدیرفآ شیر )  ) ییابیز لئاسو  ناتیارب  زین  و  دراد ، هدیشوپ  راظنا  زا  ار  امش  يرشب  ياهتروع 
و تسا ، نآ  لامج  هدنرپ  « 1  » شیر و  دوشیم ، لصاح  ییابیز  لامج و  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  يزیچ  شیر )  ) نوچ رخاف ، سابل  لـیبق  زا 
هب ناسنا  هک  يزیچ  رب  زین  هناخ و  مزاول  رب  شیر )  ) ظفل و  دوشیم ، عمج  زیچ  کـی  رد  یهاـگ  ییاـبیز  تروع و  ندـناشوپ  فصو  ود  ره 
ود نآ  هّدام  بابـسا  لوزن  بسح  رب  ود  نآ  لوزن  و  دوشیم ، قالطا  زین  نّکمت  هعـسوت و  رب  و  دوشیم ، قالطا  دنکیم  یگدنز  نآ  هلیـسو 

. ریبدت هّوق  زیمت و  زا  ود  نآ  تروص  لیصحت  بابسا  لوزن  كالفا و  تاکرح  بکاوک و  تاریثات  زا  اهرثا  اهناراب و  لیبق  زا  تسا 
هلابند هکنانچ  دناشوپیم  ار  يونعم  ياهتروع  هک  ابیز  تافـص  هدیدنـسپ و  لاعفا  لیبق  زا  دشاب  ییاهزیچ  سابل  زا  دوصقم  دـسریم  رظن  هب 

: دیامرفیم هک  دنکیم  دییات  ار  ییانعم  نینچ  هیآ 
نآ لوزن  تروص  نیا  رد  ٌْریَخ  َِکلذ  يْوقَّتلا  ُساِبل  َو 

__________________________________________________

برعلا ۀغل  یف  برالا  یهتنم   .... ) شاعم لام و  ینازرا و  هزیکاپ و  سابل  هماج و  عمج و  رسکلاب  شایر  شایرا و  غرم  رپ  رسکلاب  شیر  ( 1)
(. ناریا نارهت - ییانس  هناخباتک  پاچ  ج 2 ص 490 

258 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هّبشم  هب  هب ، هّبشم  هفاضا  ای  ببس ، هب  بّبسم  هفاضا  ای  تسا ، ماع  هب  ّصاخ  هفاضا  لیبق  زا  يوقت )  ) هب سابل )  ) هفاضا و  تسا ، حضاو 

هک تسا  يدوجو  تقیقح  کی  ياراد  يوقت  یلو  ددرگیم ، رب  دراد ) ار  لمع  ماجنا  زا  یهن  هبنج   ) مدع هب  هچ  رگا  يوقت  موهفم  هک  اریز 
دوشیم و هدیـشوپ  یناـسفن  صیاـقن  يونعم و  ياـهتروع  نآ  هلیـسو  هب  هک  دوـشیم  لـصاح  ییاهتلـصخ  یکاـپ ، هّزنت و  نآ  ببـس  هب 

. تسا فافع  نآ  سپ  يوقت ، سابل  اّما  تسا : ربخ  رد  دوشیم ، لصاح  ناسنا  ياهییابیز  تالّمجت و 
. دشاب هدیشوپ  سابل  هچ  رگا  تسا  راکشآ  شتروع  رجاف  و  دشاب ، يراع  سابل  زا  هچ  رگا  دوشیمن  راکشآ  فیفع  يارب  یتروع  اریز 
رـضاح مّسجم و  تروص  هب  يونعم  رما  ریوصت  و  سابل ، نآ  هب  نداد  ّتیمها  تهج  هب  ربخ  ءادـتبم و  نیب  هراشا  مسا  نتفرگ  رارق  هطـساو  و 

. دشاب اسابل )  ) رب فطع  ات  هدش  هدناوخ  زین  بصن  اب  يوقّتلا ) سابل   ) و تسا ،
ای دشابن ، یفخم  امش  رب  هک  يوحن  هب  يوقت  سابل  ندوب  رتهب  ای  نآ  هب  امش  دیدش  جایتحا  اب  سابل  نداتـسرف  ورف  ینعی  ِهَّللا  ِتایآ  ْنِم  َِکلذ 

. تسادخ تردق  تمکح و  ملع و  تایآ  زا  اهنیا  همه  يوقت ، سابل  دوخ 
. دنک ادیپ  ّتیمومع  ات  دومن  تافتلا  مه )  ) ریغ هب  دنادرگرب و  اهنآ  زا  ار  باطخ  دندرگ . رّکذتم  دیاش  َنوُرَّکَّذَی  ْمُهَّلََعل 

هک  تسا  یتیاغ  فده  نآ  هب  ندیسر  يارب  يوقت  سابل  ینعی 
259 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسادخ تایآ  نایب  ناونع  هب  سابل  نداد  رارق  فده  ای  دشابیم  رکذ ) )
لیاز ار  تمعن  هک  يزیچ  زا  ار  اهنآ  هک  نیا  اـت  اـهنآ  ياـهتروع  ندـیناشوپ  تمعن  رکذ  زا  دـعب  تساـهنآ  يارب  يرگید  يادـن  َمَدآ  ِیَنب  اـی 

. دیامن یهن  دنکیم ،
صیرح نآ  هب  ار  امش  دهد و  تنیز  ار  سفن  ياهتساوخ  هرمث  سفن و  تخرد  هک  نیا  هب  دهدن  بیرف  ار  امـش  ناطیـش  ُناْطیَّشلا  ُمُکَّنَِنتْفَی  ال 

. دنک لیاز  امش  زا  ار  تمعن  نآ  هجیتن  رد  و  دنادرگ ، دنمزآ  و 
. دنیامن انز  روجف و  هدارا  تسا و  هدرک  يور  اهنآ  هب  صرح  ینعی  تسا  لوهجم  هغیص  هب  ءاسّنلا  یلا  نتف   ) زا ّننتفی )  ) هملک

. تخاس جراخ  تشهب  زا  ار  امش  ردام  ردپ و  سفن ، تخرد  هب  يالتبا  ببس  هب  هکنانچ  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ْمُْکیََوبَأ  َجَرْخَأ  امَک 
رد ار  اهنآ  حـیابق  دـنکرب و  ود  نآ  نت  زا  ار  تّزع  هماج  ْمُهَنْوََرت  ُْثیَح ال  ْنِم  ُُهلِیبَق ، َو  َوُه  ْمُکارَی  ُهَّنِإ  امِِهتآْوَس  امُهَیُِرِیل  امُهَـساِبل  اـمُْهنَع  ُعِْزنَی 

. دینیبیمن ار  اهنآ  امش  هک  یتروص  رد  دننیبیم  ار  امش  شنارای  ناطیش و  دروآ ، دیدپ  ناشرظن 
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، دنیبیم شایتوکلم  تریـصب  اب  هکلب  دنیبیمن ، یناهج ) نیا   ) یکلم مشچ  اب  ار  اهنآ  رـشب  و  دنتـسه ، یلفـس  توکلم  لها  زا  اهنآ  هک  اریز 
لاؤس نیا  اجنیا  رد  نوچ  دشاب و  نآ  رب  يدیکأت  ات  هدش  هدافتـسا  یهن  زا  تسا و  يروآدای  نتـشاد و  رذـح  رب  يارب  تسا  یلیلد  هلمج  نیا 

ناطیش  بیرف  زا  ییاهر  سک  چیه  يارب  هک  دیآیم  شیپ 
260 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

یقاب ریذحت  یهن و  يارب  ياهدـیاف  رگید  سپ  تسا ، یفخم  زین  شتوادـع  ياههار  و  تسا ، یفخم  نمـشد و  ناطیـش  نوچ  تسین ، نکمم 
. دنامیمن

يارب ام  اریز  تسا ، تداع  موسر و  زا  جورخ  ترخآ و  هب  نامیا  ناطیـش ، زا  یـصالخ  هجو  هک  دومرف  لاؤس  نیا  باوج  رد  یلاعت  يادـخ 
. میدادن رارق  دشاب  هتشاد  ار  تفص  نیا  هک  یسک  رب  یطّلست  فّرصت و  نیطایش 

هب ار  نانآ  نیطایـش و  ام  نوچ  دـنرواین ، نامیا  هک  میداد  رارق  یناسک  تسرپرـس  ار  ناطیـش  ام  َنُونِمُْؤی  َنیِذَِّلل ال  َءاِیلْوَأ  َنیِطایَّشلا  اَْـنلَعَج  اَّنِإ 
. میدادن رارق  ظفاحم  هکئالم  اهنآ  نیب  و  میدرک ، اهر  دوخ  لاح 

28 تایآ 30 - ریسفت  همجرت و 

260 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 28  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

یِّبَر َرَمَأ  ُْلق  ( 28  ) َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَت  َأ  ِءاشْحَْفلِاب  ُُرمْأَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ُْلق  اِهب  انَرَمَأ  ُهَّللا  َو  انَءابآ  اْهیَلَع  انْدَجَو  اُولاق  ًۀَـشِحاف  اُولَعَف  اذِإ  َو 
َُۀلالَّضلا ُمِْهیَلَع  َّقَح  ًاقیِرَف  َو  يدَه  ًاقیِرَف  ( 29  ) َنوُدوُعَت ْمُکَأََدب  امَک  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِصلُْخم  ُهوُعْدا  َو  ٍدِجْسَم  ِّلُک  َْدنِع  ْمُکَهوُجُو  اوُمِیقَأ  َو  ِطْسِْقلِاب 

(30  ) َنوُدَتْهُم ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیِطایَّشلا  اوُذَخَّتا  ُمُهَّنِإ 

260 ص :  همجرت ..... :

ربمایپ : يا  وگب  درک ، رما  راک  نآ  رب  ار  ام  ادخ  میاهتفای و  راک  نیدب  ار  دوخ  ناردپ  ام  هک  دنیوگ : دننک  یتشز  راک  نوچ  هک  اهنآ 
261 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیدنبیم ادخ  هب  دینکیم  دوخ  ینادان  زا  امش  ار  هچنآ  هکنآ  زج  دنکن  تشز  لامعا  هب  رما  ادخ  زگره 
: ام لوسر  يا  وگب 

رـس زا  ار  ادـخ  و  دـیروآ ، وا  ترـضح  هب  يور  تداـبع  ره  رد  تسا : هدوـمرف  زین  هدرک و  رما  یتـسرد  لدـع و  هب  ار  امـش  نـم  راـگدرورپ 
، دییآ زاب  شیوس  هب  راب  رگید  دیرفآ  لّوا  رد  ار  امش  هکنانچ  هک  دیناوخب  صالخا 

یتسود هب  ار  نیطایـش  هدراذـگ  ار  ادـخ  اریز  دـندنام ، تباث  یهارمگ  رد  ناطیـش و  يوریپ  هب  یهورگ  درونهر و  ادـخ  تعاـط  هب  یهورگ 
. دناهتفای ار  تسرد  هار  هک  دننکیم  نامگ  دندرک و  رایتخا 

261 ص :  ریسفت ..... 

: دنیوگیم لاح  ای  لاق  نابز  هب  دنهد  ماجنا  یتشز  راک  هاگره  ینعی  اُولاق  ًۀَشِحاف  اُولَعَف  اذِإ  َو 
نآ هکنانچ  دناهداد ، تبـسن  ادخ  هب  ار  ناشتاداع  دناهدرک و  تداع  نآ  هب  هک  هچنآ  رب  دـندرک  نانیمطا  دامتعا و  ینعی  انَءابآ  اْهیَلَع  انْدَـجَو 
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. تسا مدرم  مومع  نأش 
: وگب اهنآ  هب  دنهدیم  تبسن  ادخ  هب  ار  اهتداع  هک  اهنآ  ّدر  ماقم  رد  تسا ، هدرک  رما  نآ  هب  ار  ام  ادخ  ُْلق  اِهب  انَرَمَأ  ُهَّللا  دنتفگ  َو و 

يزیچ ره  دوصقم  هکلب  دننادیم ، حـیبق  ار  نآ  تروص  ببـس  هب  عرـش  لقع و  هک  تسین  نآ  ءاشحف )  ) زا دوصقم  ِءاشْحَْفلِاب  ُُرمْأَی  َهَّللا ال  َّنِإ 
ریرقت ار  نآ  عرش  هک  دشاب  يروط  نآ  تروص  هک  نیا  زا  ّمعا  دشاب ، یناسفن  فده  تهج  رد  دوش و  رداص  سفن  زا  هک  تسا 

262 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدرک  یهن  نآ  زا  عرش  هک  دشاب  يروط  ای  هدرک 

. تسا هشحاف  نوخ ، ای  ضرع  ای  لام  ظفح  ای  لام  ای  هاج  دصق  هب  ای  ایر ، دصق  هب  زامن  نیاربانب 
، مارح روما  نیا  زا  يزیچ  رمخ و  برـش  انز و  هب  دنوادخ  هک  دـنک ، رّوصت  دـیابن  یـسک  هک  تسا  ربخ  رد  َنوُمَْلعَت  ام ال  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَت  َأ 

هدرکن ادتقا  هب  رما  ار  اهنآ  ادخ  هک  دننکب  ادتقا  یموق  هب  هدرک  رما  ادـخ  هک  دـندرک  اعّدا  هک  تسا  روج  هّمئا  رد  نیا  هکلب  تسا ، هدرک  رما 
: یلاعت يادخ  لوق  تمسق  نیا  نینچمه  و  دنکیم ، دیئأت  میدرک  اشحف  يارب  ام  هک  ار  يریسفت  ینعم  نیا  و  تسا ،

. دنکیم دییات  ار  نآ  لبق  ترابع  هک  دنکیم  رما  طسق  هب  ارم  مراگدرورپ  هک  وگب  ِطْسِْقلِاب  یِّبَر  َرَمَأ  ُْلق 
رد طارفا  یلقع و  ياهضرغ  زا  طیرفت  نیب  دـیاقع ، قـالخا و  لاوحا و  لاوقا و  لاـعفا و  رد  تسا  سفن  نتفرگ  رارق  طـسو  طـسق  هک  اریز 

. دناشکب يویند  ضارغا  دننام  هدش ، یهن  ياهزیچ  هب  هک  يوحن  هب  نآ ،
ندینادرگرب هجو ، هماقا  و  دوب ، هدمآ  ءاشحف  ریـسفت  دروم  رد  ربخ  رد  هک  ار  هچنآ  دنکیم  دییأت  نیا  ٍدِجْـسَم و  ِّلُک  َْدنِع  ْمُکَهوُجُو  اوُمِیقَأ  َو 

( هبعک  ) دـنکیم هّجوـت  نآ  يوـس  هب  ندـب  هـک  ياهـلبق  و  دـنک ، هّجوـت  نآ  هـب  تـسا  هتـسیاش  هـک  ياهـلبق  يوـس  هـب  تـسا  فارحنا  زا  نآ 
هلبق تسا و  هقلطم  تیـالو  حور  هلبق  و  تسا ، حور  بلق  هجو  هلبق  و  تسا ، بلق  سفن ، هجو  هلبق  و  تسا ، نـیمز  يور  هـطقن  نیرتفـیرش 

زا  ترابع  همه ،
263 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هّللا  ۀفیلخ 
فیرش تاعاس  هکّربتم و  ماّیا  و  هقلطم ، تیالو  و  حور ، و  بلق ، لیبق  زا  تسا  یناحور  ياهدجسم  یلگ و  ياهدجسم  زا  ّمعا  زین  دجسم  و 

( مظعالا هللا  ۀـفیلخ   ) همه لصا  و  دنتـسه ، ادـخ  قلخ  يارب  وا  تویب  نیمز و  رد  ادـخ  نانیـشناج  نانآ  هک  يرـشب  ياهدجـسم  زور و  ره  زا 
. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  ینعی  ادخ  مظعا  هفیلخ 

ندروآ تسا و  هوجو ) بتارم  همه  لـماش   ) قارغتـسا دـیفم  هک  فاـضم  ترثکلا ) عمج   ) ترثـک عمج  تروص  هب  هوجو )  ) ظـفل ندروآ  و 
هدـش ریـسفت  مالّـسلا  مهیلع  همئا  هب  ربخ  رد  اجنیا  رد  دجـسم  و  تسا . دجـسم  هجو و  میمعت  هب  هراشا  يارب  دجـسم  بناج  رد  ّلـک )  ) هملک

. تسا
تـسا ّیبر ) رما   ) رب فطع  اومیقا )  ) هکنانچ دشابیم  اومیقا )  ) رب فطع  نآ  و  ار ، دجـسم  دیناوخب  ای  ار  مراگدرورپ  دـیناوخب  ینعی  ُهوُعْدا  َو 

راگدرورپ دیناوخب  تسا : نیا  نآ  ینعم  و  دشاب ، یلاعت  يادخ  لوق  لوقم  ات  لاق )  ) ریدـقت هب  تسا  رما )  ) رب فطع  ای  دـشاب ، لق )  ) لوقم ات 
اب سپس  دینک ، هیفصت  تسا  نآ  هب  وا  ّطلست  تیب و  هب  وا  لوخد  عنام  هک  يزیچ  زا  ار  ناتیاهلد  ياههناخ  هک  بیترت  نیدب  ار  دجـسم  ای  ارم 
هب ات  هدش  هداد  هزاجا  هک  تسادـخ  تیب  نامحر و  شرع  نمؤم  بلق  هک  اریز  دـینک ، اعدتـسا  ار  وا  لوخد  ناتدادعتـسا  لاح و  لاق و  نابز 

دیوگیم : يولوم  هکنانچ  دسرب  عیفر  دنلب و  هبترم 
264 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ءایلوا روضح  رد  دنیشن  وگ  ادخ  اب  ینیشن  مه  دهاوخ  هک  ره 
: هدش هتفگ  هکنانچ  و 
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تسادخ اجنآ  تسا ، هلمج  هاگ  هدجس  تسایلوا  نوردنا  وک  يدجسم 
ملظا نم  و   ) هیآ رد  هرقب  هروس  رد  و  تسین ، یلاعت  يادخ  قیال  بسانم و  هک  ییاهزیچ  زا  نآ  هیفـصت  زا  دـعب  رگم  دوشیمن  نآ  لخاد  اذـل 

. تشذگ دجسم )  ) قیقحت رد  رخآ ) ات  هّللا ...  دجاسم  عنم  نّمم 
لخاد نآ  هب  يزیچ  ناتدوخ  تارایتخا  هدارا و  زا  هدینادرگ و  صلاخ  اهاوه  اهضرغ و  زا  ار  ادخ  ندناوخ  قیرط  ینعی  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِـصلُْخم 

زا لبق  دـیریمب  : ) دـیوگیم هک  دـینکیم  ار  يرما  لاثتما  تروص  نیا  رد  هک  دریگیم ، رارق  لاّسغ  تسد  ود  نیب  هک  تّیم  دـننامه  دـینکن ،
بناج زا  يوه  ضرغ و  رایتخا و  هدارا و  نودب  تسا ، هدیرفآ  ار  امـش  هک  روطنامه  ْمُکَأَدـَب  امَک  دـنوادخ  هک  اریز  دـیوش ) هدـناریم  هکنیا 

. امش
شدوخ هب  بوسنم  ياهزیچ  عیمج  زا  دنک ، تشگزاب  ادخ  يوس  هب  دهاوخب  هک  سک  ره  سپ  دـینکیم ، تشگزاب  ادـخ  يوس  هب  َنوُدوُعَت 

. دوش جراخ  یتسیاب 
هب يرارف  راکتیانج  هدـنب  نداد  تشگزاب  دـننام  دـنهدیم ، تشگزاب  ار  وا  ریگتخـس ) نشخ و  ناگتـشرف   ) دادـش ظالغ و  هکئالم  هن  رگ  و 

. تساوخزاب تهج  شیالوم  بحاص و  يوس 
هک یلاح  رد  دیناوخب  ار  ادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  هک  نیا  ای 

265 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دینادرگ صلاخ  وا  يارب  ار  تدابع  تعاط و  و  دیتسه ، وا  رب  دورو  رظتنم 

. داد دهاوخ  ار  امش  تاعاط  يازج  دنوادخ  دیدرگیم و  رب  وا  يوس  هب  تسا  هدیرفآ  ار  امش  هک  روطنامه  اریز 
. تسا لیلد  تّلع و  ندروآ  ماقم  رد  َنوُدوُعَت  ْمُکَأََدب  امَک  یلاعت : يادخ  لوق  ریدقت  ره  هب 

لاح قلطم  تروص  هب  ای  تسا . ربخ  رد  هکنانچ  تشگزاب  ماگنه  رد  ناگدـنب  لاح  نایب  تهج  فنأتـسم  ای  تسا  هیلاح  هلمج  يدَـه  ًاـقیِرَف 
. دنکیم تیاده  ار  یمدرم  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دیامرفیم  هک  تسا  ریذحت  بیغرت و  باب  زا  دنکیم  نایب  ار  ناگدنب 

نیطایش نیطایش ، زا  دارم  و  تسا ، یهارمگ  تلالض و  قّقحت  لیلعت  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیِطایَّشلا  اوُذَخَّتا  ُمُهَّنِإ  َُۀلالَّضلا  ُمِْهیَلَع  َّقَح  ًاقیِرَف  َو 
هشیپ متس  نایاوشیپ  لیبق  زا  ّقح  تروص  هب  اهنآ  لطاب  نییزت  رد  تسا  سنا  نیطایش  و  اههتساوخ ، اهوزرآ و  ندیشخب  تنیز  رد  تسا  ّنج 

. اهنآ ناوریپ  و 
دادبتسا شیوخ و  يارآ  قیرط  زا  ادخ  ماکحا  طابنتسا  اهوزرآ و  تاداع و  زا  يوریپ  رد  هک  دننکیم  نامگ  اهنآ  َنوُدَتْهُم  ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی  َو 

. دنتسه تیاده  تسار و  هار  هب  تسا ، هدش  طابنتسا  تاناسحتسا  اهسایق و  زا  هک  ییاهنآ  هب 
دنوادخ هک  یناسک  هب  ندرب  يرواد  دنتسین و  رومأم  اهنآ  زا  يوریپ  ذخا و  هب  هک  یناسک  زا  ادخ  ماکحا  نتفرگ  رد  هک  اهنآ  و 
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. دنریگب وا  زا  هدش  رما  هک  یسک  زا  يزیچ  هب  ندرک  لمع  رد  و  تسا ، هدرک  اهنآ  هب  رفک  هب  رما 

( تسین نینچ  هک  یلاح  رد   ) دـنتیاده رب  دـنرادنپیم  دـناهتفرگن و  دـناهدرک  حیرـصت  وا  زا  تعاـطا  هب  شلوسر  ادـخ و  هک  یـسک  زا  ینعی 
هدشن حیرـصت  وا  دروم  رد  مومع  ای  صوصخ  روطب  هک  شیایـصوا  لوسر و  ادخ و  بناج  زا  هک  یـسک  زا  ار  دوخ  نییآ  سک  ره  هصالخ 

ّمعا تسا  یهارمگ  تلالـض و  همه  وا  لاح  لعف و  لوق و  دشاب  هتفرگن  دشاب  هدش  حیرـصت  وا  ّقح  رد  هک  یـصخش  زا  دشاب و  هتفرگ  دشاب 
هک دشاب  یناسک  زا  ریغ  نآ  هاوخ  تسا ، هدشن  حیرصت  وا  ّقح  رد  هک  دشاب  هتفرگ  رگید  یـسک  زا  ای  دشاب ، دوخ  يأر  هب  ّدبتـسم  هک  نیا  زا 

. تسا هتسب  دوخ  هب  ار  ناردپ  املع و  دیلقت  هک  تسا  یناسک  زا  ای  تسا  روج  هّمئا  زا  يأر و  هب  ّدبتسم 
ره رد  اهتروص  هّجوت  بوجو  رب  هیبنت  زا  دـعب  سپـس  دـشابن  اـی  دـشاب  ادـخ  ماـکحا  تروص  قفاوم  تسا  هتفرگ  هک  هچنآ  هک  نیا  زا  ّمعا  و 

. دینادرگرب قلخ  يوس  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  زا  ار  باطخ  ادخ  يارب  نید  ندینادرگ  صلاخ  هلبق و  يوس  هب  دجسم 
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31 تایآ 32 - ریسفت  همجرت و 

266 ص :  ات 32 ..... ] تایآ 31  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

َجَرْخَأ ِیتَّلا  ِهَّللا  َۀَـنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ُْلق  ( 31  ) َنِیفِرْـسُْملا ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  اُوفِرُْـست  َو ال  اُوبَرْـشا  َو  اُولُک  َو  ٍدِجْـسَم  ِّلُک  َْدنِع  ْمُکَتَنیِز  اوُذُـخ  َمَدآ  ِیَنب  ای 
(32  ) َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  ُلِّصَُفن  َِکلذَک  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ًۀَِصلاخ  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َیِه  ُْلق  ِقْزِّرلا  َنِم  ِتابِّیَّطلا  َو  ِهِدابِِعل 
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267 ص :  همجرت ..... :

تـسود ار  نافرـسم  ادـخ  هک  دـینکن  فارـسا  دـیماشایب و  دـیروخب و  و  دـیریگرب ، دوخ  اب  تدابع  ماـقم  رد  ار  دوخ  ياـهتنیز  مدآ  ینب  يا 
. درادیمن

عنم هزیکاپ  لالح و  يزور  فرـص  زا  تسا و  هدرک  مارح  هدـیرفآ  دوخ  ناگدـنب  يارب  ار  ادـخ  ياـهتنیز  یـسک  هچ  لیئارـسا  ینب  يا  وگب :
ترخآ رد  اهنیا  زا  رتوکین  و  ملا ) نودـب  لماک و  تردـق   ) اهنیا صلاخ  و  تسا ، نامیا  لـها  يارب  اـیند  رد  اـهتمعن  نیا  وگب : تسا  هدرک 

. مینکیم نایب  نشور  نینچ  شناد  لها  يارب  ار  دوخ  تایآ  ام  دوب . دهاوخ  نانآ  يارب 

267 ص :  ریسفت ..... 

اهیدـیلپ و زا  ندــب  یگزیکاـپ  لـیبق  زا  تـسا ، نآ  هـب  امــش  لاـمج  ییاـبیز و  هـک  يزیچ  نآ  زا  مدآ  ینب  يا  ْمُـکَتَنیِز  اوُذـُـخ  َمَدآ  ِیَنب  اـی 
زا دـهدیم  تنیز  هک  ییاهزیچ  زا  اهنیا  ریغ  و  ندرک ، هناش  اب  شیر  رـس و  ياهیوم  ندرک  اـبیز  هزیکاـپ ، اـبیز و  ياـهسابل  و  اـهیگدولآ ،

دیاقع نادـنواشیوخ و  ّتبحم  لیبق  زا  ترخآ ، روما  هدـننک  نشور  هک  حیـصف  لاوقا  و  هدیدنـسپ ، ياهراک  لیبق  زا  و  باضخ ، اـهنغور و 
. دیریگرب دوخ  اب  دشاب  لیبق ) نیا  زا  هچ  ره   ) یحور تانیاعم  یبلق و  تادهاشم  حیحص و  تافشاکم  ابیز و  قالخا  لاوحا و  زین  و  حیحص ،
و تشذگ . تسا  نیمز  رد  ادخ  هفیلخ  زا  ترابع  اهنیا  همه  لصا  هک  نیا  نآ و  رب  مومع  ظفل  لوخد  هجو  دجسم و  نایب  ٍدِجْسَم و  ِّلُک  َْدنِع 

ام  هک  هچنآ  هب  نآ  ریغ  هیآ و  نیا  رد  دجسم  تنیز و 
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یفاص و یفاک و  هب  دنک ، ادیپ  عالّطا  رتشیب  تسا  هدش  دراو  نیموصعم  زا  هک  هچنآ  رب  دهاوخب  سک  ره  و  تسا ، هدش  ریـسفت  میدرک  رکذ 
. دنک عوجر  ود  نآ  ریغ 

یتافانم دجاسم  رد  « 1  » هوجو هماقا  اب  تسا و  حابم  امـش  يارب  ندیماشآ  ندروخ و  تنیز و  هک  اریز  دیماشایب  دـیروخب و  اُوبَرْـشا  َو  اُولُک  َو 
. تسا حضاو  تنیز ) میمعت  دننام   ) ندیماشآ ندروخ و  میمعت  دشخبیم ، تیوقت  راک  نیا  يارب  ار  امش  هکلب  درادن .

امش سوفن  هک  اریز  دیناماو ، ّقح  هب  هّجوت  زا  هک  دینک ، طارفا  ندرک  تنیز  رد  نانچ  نآ  هک  يروط  هب  دینکن ، فارسا  اُوفِرُْـست  نکل ال  َو و 
هزیکاـپ رد  ندیـشون و  ندروخ و  رد  نینچمه  و  دوـشیم ، ندـش  هدوـلآ  فیثـک و  زا  نآ  ظـفح  نآ و  تمیق  تنیز و  لیـصحت  هب  لوغـشم 

تلاسک و ناور و  دبلاک و  رد  نایز  بجوم  اهتـشا ، هزادنا  زا  شیب  ندـیماشآ  ندروخ و  اریز  دـینکن  طارفا  اهیندیـشون  اهیکاروخ و  ندرک 
. تسامش لاغتشا 
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لاوحا لاوقا و  لاعفا و  همه  رد  فارـسا  هک  اریز  درادن . تسود  دشاب  هک  يزیچ  ره  رد  ار  ناراک  فارـسا  دنوادخ  َنِیفِرْـسُْملا  ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال 
؟ هن ای  تسه  فارسا  وضو  رد  ایآ  تسا  هدیسرپ  هک  یسک  باوج  رد  تسا : هدش  دراو  ربخ  رد  هکنانچ  دراد ، نایرج 

هدوب رهن  رس  رب  هچ  رگا  تسه  فارسا  وضو  رد  یلب ، دومرف : ماما 
__________________________________________________

وا دینکیم و  اعد  صالخا  اب  هک  یلاح  رد  دیروآ  يور  يدجـسم  ره  يوس  هب  دیامرفیم : هک  فارعا )  ) هروس نیمه  هیآ 29  هب  هراشا  ( 1)
. دینادیم وا  يارب  ار  نید  دیناوخیم و  ار 
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نیا زا  معا  نآ  تالامک  لیـصحت  زا  رتدایز  لعف و  نآ  تقیقح  لیـصحت  رادقم  زا  رتدایز  يراک  ره  رد  اضعا  اوق و  لامعتـسا  نوچ  یـشاب ،

، نطاب لیوأت و  بسح  رب  اّما  تسا . لـیزنت  بسح  رب  ینعم  نیا  دوشیم و  بوسحم  فارـسا  حاـبم ، اـی  بحتـسم  اـی  دـشاب  بجاو  لـعف  هک 
تلفغ یهن  رما و  زا  هدرک و  هبلغ  لـقع  رب  سفن  اـهنآ  زا  کـی  ره  دروم  رد  هک  تسا  نیا  هب  ندیـشوپ  ندـیماشآ و  ندروـخ و  رد  فارـسا 

. دوش بلاغ  یهلا  رما  لقع و  رب  هک  ییاج  ات  تسا  سفن  ياهتساوخ  تاّیهتشم و  ندرک  لیصحت  رد  فارسا  نآ  هک  دنک ،
ترخآ بلط  تداـبع و  مزاول  زا  ار  هزیکاـپ  بورـشم  لوکأـم و  كرت  تنیز و  كرت  هک  اـیوگ  ِهِداـبِِعل  َجَرْخَأ  ِیتَّلا  ِهَّللا  َۀَـنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ْلـُق 

هب تنیز  فیـصوت  و  دومن . راکنا  ار  نآ  میرحت  دـیکأت  باب  زا  ایناث  و  دومن ، برـش  لکا و  نییزت و  هب  رما  ـالّوا  ار  اـهنآ  سپ  دندرمـشیم ،
ّتیعبت هب  وا  ریغ  يارب  دشاب و  ادخ  دـبع  هک  تسا  یـسک  يارب  تاّذـلاب  الّوا و  تنیز  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  تهج  شناگدـنب  يارب  جارخا 

. دشاب مارح  ناشتدابع  رطاخ  هب  ناگدنب  يارب  هک  نیا  هن  دوشیم ، لصاح 
. اهناج اهلد و  اهناور و  ياهيزور  زا  یناحور  یناسنا و  یناویح ، یتابن ، یندب ، قزر  زا  تسا  ّمعا  قزر  ِقْزِّرلا  َنِم  ِتابِّیَّطلا  َو 

لوق هوجو  یناعم و  زا  یکی  نیا  و  تسا ، هدـش  قلخ  ادـخ  هفیلخ  يارب  اتاذ  ترخآ  ایند و  هک  نادـب  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َیِه  ْلـُق 
. تسا یلاعت  يادخ 
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(. مدرکیمن قلخ  ار  كالفا  يدوبن  وت  رگا  ( ) كالفالا تقلخ  امل  كال  ول  )

تعیب ببـس  هب  هک  تسا  يزیچ  لوبق  يرهاظ و  توعد  لوبق  نآ  هک  يدـیلقت  لاـّصتا  ببـس  هب   ) دوش لـصّتم  هفیلخ  نآ  هب  یـسک  ره  سپ 
لصّتم ینامیا  هدهاعم  اب  هک  نیا  ای  تسا ، هدرک  تعیب  وا  اب  هداد و  هفیلخ  تسد  هب  ار  شتسد  یمالسا  هدهاعم  اب  و  هتسب ، نامیپ  نآ  رب  ماع ،

(. تسا هدش  هفیلخ  هب 
ياراد هک  يرگید  تروص  سپس  ددرگیم و  لخاد  تسا  هنیس  نامه  هک  بلق  بتارم  نیرتنییاپ  رد  تسا ، هفیلخ  هلزان  تروص  هک  نامیا 
تقیقح اـب  هک  اـجنآ  اـت  دراد  همادا  روطنیمه  و  دوشیم ، لـخاد  تسا  رتـالاب  یلبق  هبترم  زا  هک  شبلق  زا  يرگید  هبترم  رد  تسا  ّتیتوکلم 

ثرا شلاّصتا  هجرد  بسح  رب  هفیلخ  زا  دـباییم و  قّلعت  وا  هب  شلاّصتا  رادـقم  هب  ترخآ  ایند و  هک  تساـجنیا  رد  دوشیم ، قّقحتم  هفیلخ 
يزیچ دنکب و  ایند  رب  هبلغ  هاگره  و  دوشیم ، مارح  وا  رب  ترخآ  ایند و  دـشاب  هتـشادن  ار  اهلاّصتا  نیا  زا  کی  چـیه  هک  سک  ره  و  دربیم ،

. دوب دهاوخ  یبصغ  وا  تسد  رد  زیچ  نآ  دوش  کلام  ار  نآ  زا 
: دومرف دنوادخ  اذل  و 

ریغ تسد  زا  ندش  اهر  هب  دّیقم  ارنآ  و  دـناهدروآ ) نامیا  يویند  یگدـنز  رد  هک  تسا  ینانآ  يارب  نآ   ) اْینُّدـلا ِةایَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َیِه 
: دومرف یلاعت  يادخ  درادن  ناکما  ریغ  هبلغ  ترخآ  رد  نوچ  و  هن ، ای  دننکب  هبلغ  ایند  رب  نینمؤم  ریغ  هاوخ  ینعی  درکن ،
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َیِه هک  تسا  نینچ  هیآ  بارعا  و  هدـش ، هدـناوخ  بصن  اب  عفر و  اب  ًۀَِـصلاخ  دـشاب . اهنآ  صاـخ  زین  تماـیق  زور  رد  ِۀَـمایِْقلا و  َمْوَی  ًۀَِـصلاخ 
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زا دعب  ربخ  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ِیف  ای  تسا ، ربخ  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ِیف  و  تسا ، لاح  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  هک  نیا  ای  تسا ، نآ  ربخ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  تسادـتبم و 
لاعفا زا  یلماع  هب  ای  اونمآ  نیذّلل  هب  ای  اونما  هب  قلعتم  تسا  « 1  » وغل فرظ  ای  فرظ ، رد  رتتسم  زا  ای  اونمآ  لعاف  زا  تسا  لاح  ای  تسا ، ربخ 

انب ًۀَِصلاخ  ظفل  و  ایندلا ) ةویحلا  یف  اهیلع  بوضغم  : ) دننام تسا  فوذـحم  يادـتبم  ربخ  ای  ربخ ، زا  دـعب  ربخ  ای  تسا ، لاح  هک  مات  ّصاخ 
، فوذحم يادتبم  ربخ  ای  تسا ، اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ربخ  زا  دعب  يربخ  ۀصلاخ  ربخ  زا  دعب  ربخ  ای  ادتبم  ًۀَِصلاخ ، تسا  َیِه  ربخ  عفر ، تئارق  رب 

. قباس لماوع  زا  یکی  زا  تسا  لاح  ًۀَِصلاخ  بصن  تئارق  ربانب  و 
باریس هک  هچ  ره  دنک و  باریس  هک  ار  هچ  ره  دومرف : درک  رکذ  ار  نیمز  ياهرهن  هکنآ  زا  دعب  « 2  » مالّسلا هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  لقن 

هدش بصغ  هک  نیا  رگم  تسین  نآ  زا  يزیچ  ام  نانمشد  يارب  و  دشابیم ، ام  نایعیـش  يارب  تسام  يارب  هک  هچ  ره  تسام و  لام  نآ  دوش 
. دشاب
__________________________________________________

. تسا هدمآ  نآ  زا  لبق  هک  دشاب  ّصاخ  لعف  هب  ّقلعتم  هک  تسا  يرورجم  راج و  وغل ، فرظ  ( 1)
. دشابیم اونمآ )  ) هب قّلعتم  هک  اْینُّدلا ) ِةایَْحلا  ِیف   ) دننام

( ناک  ) دـننام هصقان  لاعفا   ) مومع لاعفا  زا  نآ  لماع  هک  دـنیوگ  ّرقتـسم  فرظ  ار  رورجم  راج و  نآ  دـشابن  رورجم  راج و  زا  لـبق  رگا  اـّما 
. دشابیم ناک )  ) فوذحم لماع  هب  قّلعتم  ّرقتسم و  فرظ  تیبلا ) یف   ) هک تیبلا  یف  ّیلع  دننام  تسا ، هدش  فذح  هک  دشابیم 

یفاکلا ج 20 ص 58 عیارشلا ج 1 و 3 ص 186 . ناهرب  ناهربلا ج 2 ص 4 . ریسفت  یفاص ج 2 ص 183 . ریسفت  ( 2)
272 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا نآ  نیا و  نیب  زا  رتعیسو  ام  رادتسود  ّیلو و  هک  نیا  و 
: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  نیمز ، نامسآ و  نیب  ینعی 

قّلعتم بصغ  نودب  صلاخ و  تمایق  زور  رد  تسا  بصغ  نارگید  تسد  رد  ایند  رد  هک  هچنآ  ینعی  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َیِه  ُْلق 
. تسا نانآ  یلصا  بحاص  هب 

َمْوَْیلا یلاـعت : يادـخ  لوق  زا  دـعب  ْمُِکنیِد و  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َسِئَی  َمْوَْیلا  ادـخ : لوق  زا  دـعب  ُتاـبِّیَّطلا  ُمَُکل  َّلِـحُأ  یلاـعت : يادـخ  لوق  رد  و 
. تسا ینعم  نیا  هب  هراشا  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ 

بحاص ره  ّقح  نداد  تسا و  نآ  قیال  ّقح و  هک  هچنآ  هب  يزیچ  ره  قاقحتـسا  لیبق  زا  ار  ینیوکت  تایآ  هنوگ  نیا  ِتایْآلا  ُلِّصَُفن  َِکلذَک 
. میهدیم شرتسگ  لیصفت و  ینیودت  تایآ  ببس  هب  ار  یّقح 

زا ترابع  ملع  هک  اریز  دنشخبیم ، ینوزف  ناشملع  رد  و  دنرادیم ، رب  ماگ  تّدش  هب  ترخآ  هب  كولس  رد  هک  یناسک  يارب  َنوُمَْلعَی  ٍمْوَِقل 
نکل دشاب و  ترخآ  هب  قّلعتم  ای  دشابن ، ترخآ  هب  قّلعتم  هک  یکاردا  ره  و  دشاب ، ترخآ  هب  قّلعتم  دـشاب و  هتـشاد  دایدزا  هک  تسا  يزیچ 

، تسا لهج  نآ  هکلب  دوشیمن ، هدیمان  ملع  هّللا  لها  دزن  دشاب  نییاپ  هب  ور  ای  هدوب ، فّقوتم  يویند  ضارغا  هطساو  هب  دشاب  هتشادن  دادتـشا 
. تسا نانآ  نابطاخم  اب  یهارمه  يدننامه و  باب  زا  دوش  قالطا  نآ  رب  ملع  مسا  رگا  و 

ُهارَتْشا  ِنََمل  اوُِملَع  ْدََقل  َو  دوشن  یفن  نآ  زا  ملع  مسا  ای  ددرگ  ّکفنم  دشاب  نآ  ّمذ  هب  رعشم  هک  يزیچ  زا  هک  دتفایم  قاّفتا  مک  سپ 
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َنوُمَْلعَی اُوناک  َْول  ْمُهَسُْفنَأ  ِِهب  اْوَرَش  ام  َْسِئَبل  َو  ٍقالَخ  ْنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َُهل  ام 
ملاع ار  اـهنآ  ناـیامن  مدرم  اـهنت  و  « 3  » ِْملِْعلا َنِم  ْمُـهُغَْلبَم  َکـِلذ  « 2  » َنُوِلفاـغ ْمُه  ِةَرِخآـْلا  ِنَع  ْمُه  َو  اْینُّدـلا  ِةاـیَْحلا  َنِم  ًارِهاـظ  َنوُـمَْلعَی  « 1»

. دننزیم نیمخت  سدح و  طقف  دننکیمن و  يوریپ  نامگ  ّنظ و  زا  زج  اهنآ  هک  یلاح  رد  دناهدیمان 
تسا هدش  لخاد  ناشبولق  رد  نامیا  هدرک و  تعیب  اهنآ  اب  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  هک  ار  ناشنایعیش  مالّـسلا  هیلع  هّمئا  هک  تساج  نیمه  زا  و 
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: دناهدومرف رصح  قیرط  هب  هک  دناهدیمان ، افرع  املع و 
. دنتسه افرع  ام  نایعیش  و  دنتسه ، املع  ام  نایعیش 

ملاع دشابن  ادخ  بناج  زا  صوصنم  ّقح  ماما  هب  ندرک  ادـتقا  هلیـسو  هب  ادـخ  يوس  هب  هدـننک  ریـس  ترخآ و  هب  کلاس  هک  یـسک  ره  سپ 
. دربیمن ياهرهب  تایآ  لیصفت  زا  وا  یلو  دشاب ، هدیسر  یلعا  ّدح  هب  وا  يدرف  نونظ  تمکح و  مولع  هچ  رگا  دوشیمن . هدیمان 

روما ادـخ و  رب  ّلاد  تاـیآ  نآ  هک  تهج  نآ  زا  هن  تساـهنآ ، يوـیند  تاـهج  ثیح  زا  اـی  اـهنآ ، دوـخ  تهج  زا  تاـیآ  هب  وا  رظن  هک  اریز 
. دشاب ترخآ 

رد هفینح  وبا  هب  هک  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هکنانچ 
__________________________________________________

دنتخورف يزیچ  دـب  هب  ار  دوخ  تسین و  ياهرهب  ترخآ  رد  ار  وداج  نآ  نارادـیرخ  هک  دنتـسنادیم  نیقی  هب  نانآ  هیآ 102 : (، 2  ) هرقب ( 1)
. دنتسنادیم رگا 

. دنربخ یب  رخآ  زا  دنهاگآ و  یگدنز  رهاظ  هب  نانآ  هیآ 7 : (، 30  ) مور ( 2)
. تسا نیمه  ناششناد  ياهتنم  هیآ 30 : (، 53  ) مجن ( 3)
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: دندومرف ناشتبحص  نمض 

. ینادب یفرح  ادخ  باتک  زا  هک  منیبیمن  نانچ  ار  وت  نم 
، دشاب هدناوخن  ار  یّجهت  فورح  زا  کی  چیه  هچ  رگا  يولو  تعیب  اب  اهنآ  هب  يادتقا  ببس  هب  دوش  مالّسلا  هیلع  همئا  هب  لّسوتم  سک  ره  و 
ادخ و زا  اهنآ  رودص  تهج  زا  یسفنا  یقافآ و  يایشا  هب  وا  رظن  هک  اریز  دربیم ، هرهب  نآ  لیصفت  تایآ و  زا  وا  و  تسا ، فراع  ملاع و  وا 

. دشابیم وا  رب  اهنآ  تلالد 
درک دـیکات  اهنآ  هب  هزیکاپ  ياـهقزر  تنیز و  صاـصتخا  اـب  ار  نآ  دـینادرگ و  حاـبم  اـهنآ  يارب  ار  برـش  لـکا و  یلاـعت  يادـخ  نوچ  و 

هزیکاپ ات  دنک  نایب  ار  یضرع  تامّرحم  ینعی  دوشیم  تاحابم  تمرح  بجوم  هک  هچنآ  یتاذ و  تامّرحم  ات  دنک  رما  شربمایپ  هب  تساوخ 
. ددرگ نشور  هزیکاپ  ریغ  زا 

33 تایآ 37 - ریسفت  همجرت و 

274 ص :  ات 37 ..... ] تایآ 33  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

یَلَع اُولوُقَت  ْنَأ  َو  ًاناْطلُـس  ِِهب  ْلِّزَُنی  َْمل  ام  ِهَّللِاب  اوُکِرُْـشت  ْنَأ  َو  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  َیْغَْبلا  َو  َْمثِْإلا  َو  َنََطب  ام  َو  اْهنِم  َرَهَظ  ام  َشِحاوَْفلا  َیِّبَر  َمَّرَح  اـمَّنِإ  ْلـُق 
ْمُْکنِم ٌلُسُر  ْمُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإ  َمَدآ  ِیَنب  اـی  ( 34  ) َنُومِدْقَتْـسَی َو ال  ًۀَـعاس  َنوُرِخْأَتْـسَی  ْمُُهلَجَأ ال  َءاج  اذِإَف  ٌلَجَأ  ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل  َو  ( 33  ) َنوُمَْلعَت اـم ال  ِهَّللا 

َِکئلوُأ اـْهنَع  اوُرَبْکَتْـسا  َو  اـِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  َو  ( 35  ) َنوـُنَزْحَی ْمُه  ـال  َو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَـخ  ـالَف  َحَلْـصَأ  َو  یقَّتا  ِنَمَف  ِیتاـیآ  ْمُْـکیَلَع  َنوُّصُقَی 
اذِإ یَّتَح  ِباتِْکلا  َنِم  ْمُُهبیِـصَن  ْمُُهلانَی  َِکئلوُأ  ِِهتایِآب  َبَّذَک  َْوأ  ًابِذَـک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف  ( 36  ) َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ 

(37  ) َنیِِرفاک اُوناک  ْمُهَّنَأ  ْمِهِسُْفنَأ  یلَع  اوُدِهَش  َو  اَّنَع  اوُّلَض  اُولاق  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَت  ُْمْتنُک  ام  َْنیَأ  اُولاق  ْمُهَنْوَّفَوَتَی  اُنلُسُر  ْمُْهتَءاج 
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275 ص :  همجرت ..... :
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هک ار  ادخ  هب  كرش  ّقح و  متس ، يراکهانگ و  ناهنپ و  رد  هچ  راکـشآ و  رد  هچ  ار ، تشز  لامعا  هنوگره  نم  يادخ  هک  ربمایپ : يا  وگب 
. تسا هدرک  مارح  دیهدیم  تبسن  ادخ  هب  تلاهج  زا  دینادیمن  هک  ار  يزیچ  هک  نیا  دیرادن و  یلیلد  چیه  كرش  نآ  يارب 

. درک دنناوتن  رّخؤم  مدّقم و  ياهظحل  دسر  ارف  نوچ  هک  تسا  ینّیعم  لجا  هرود  ار  یموق  ره 
هتـسیاش راک  هب  درک و  هشیپ  يوقت  هک  ره  سپ  دـننک  نایب  امـش  يارب  ارم  تایآ  دـنیایب و  امـش  سنج  زا  یناربماـیپ  نوچ  مدآ  نادـنزرف  يا 

(، یبقع رد  هن  ایند و  رد  هن   ) دوب دهاوخن  اهنآ  رب  هدنیآ  هتشذگ و  زا  یسرت  چیه  تفاتش 
. دوب دنهاوخ  بّذعم  دیواج  نآ  رد  دنخزود و  لها  اهنآ  دنزرو  ّربکت  یشکرس و  نادب  تبسن  هدرک و  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  نانآ  و 
همان ای  یهلا  ردق  اضق و   ) باتک قبط  رب  نانآ  دنک ؟ بیذـکت  ار  ادـخ  تایآ  ای  ددـنبب ؟ غورد  يادـخ  رب  هک  نآ  زا  رتراکمتـس  تسیک  سپ 
دننک وا  حور  ضبق  حور ) ضبق  ناگتـشرف  توملا و  کلم   ) ناگداتـسرف هک  یماـگنه  دیـسر و  دـنهاوخ  شیوخ  لاـمعا  رفیک  هب  لاـمعا )
نایز رب  اهنآ  دندش و  دیدپان  دوبان و  ام  رظن  زا  همه  اهنآ  دنهد  خساپ  دیدناوخ ؟ ّتیبوبر  هب  ادخ  ياج  هب  هک  ار  ییاهنآ  دـندش  هچ  دـنیوگ 

. دناهدومیپن تیاده  هار  دناهدوب و  رفاک  هک  دنهد  یهاوگ  شیوخ 
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276 ص :  ریسفت ..... 

. ددرگیم رب  تسا  تامّرحم  لوصا  هک  زیچ  هس  هب  هک  درک  رکذ  ار  زیچ  جنپ  رصح  قیرط  هب  یلاعت  يادخ  سپ 
، هفطن نآ  رد  و  دشاب ، نابهگن  ظفاح و  ار  شدوخ  تروص  دناوتیمن  هک  تسا ، هدیرفآ  یفیعـض  هفطن  زا  ار  ناسنا  یلاعت  يادخ  هک  نادـب 

نیرتنییاپ هک  ّتیدامج  زا  هک  تسا ، هّللا  یلا  کلاس  میقتـسم  طخ  يوتـسم و  قیرط  رب  قدص  مدـق  اب  هک  داهن  تعیدو  هب  ياهراّیـس  هفیطل 
هاگلزنم هک  یلفـس  توکلم  ود  نیب  توکلم  هک  ّتیرـشب  هب  سپـس  ّتیناویح ، يوس  هب  نآ  زا  سپـس  ّتیتاـبن ، يوس  هب  تسا  دـیلاوم  هبترم 

راد لاـب و  ناـبحاص  هکئـالم  هاـگلزنم  هـک  يوـلع  توـکلم  تـسا و  مدآ  ینب  زا  اههدــش  باذــع  نیرّبـکتم و  نادــنز  هـّنجا و  نیطاـیش و 
. دنکیم تکرح  تسا ، نیمی  باحصا  اهتخبشوخ و 

تیوقت یقیقح  ّرـش  ریخ و  نیب  شزیمت  رایتخا و  هدارا و  و  درک ، ادیپ  ماکحتـسا  ادخ  یهاگآ  اب  وا  یهاگآ  ادخ و  اب  وا  ملع  هک  هاگنآ  سپ 
ار توعد  نآ  درک و  كرد  ار  يوبن  توعد  دش و  وا  رای  قیفوت  رگا  سپ  دوشیم ، يوبن  توعد  فیلکت و  لوبق  هدامآ  ّدعتـسم و  درک  ادیپ 

ددرگیم يولو  ینطاب  توعد  لوبق  نامیا و  یقیقح و  دیحوت  رب  هدامآ  هدش و  ناملـسم  دش  عیطم  هدننک  توعد  مکح  تحت  دومن و  لوبق 
. دوشیم هدیمان  نمؤم  دیحوت  نامیا و  رب  وا  فارشا  رابتعا  هب  ماگنه  نیا  رد  هک 

قبط  ای  درکن ، لوبق  ار  نآ  ای  درکن ، كرد  ار  ّماع  توعد  رگا  و 
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هاگره زین  و  ددرگیم ، رفاک  دش  لطاب  صاخ  توعد  هب  تبسن  وا  بیرق ) دادعتـسا   ) کیدزن یگدامآ  هک  نیا  ای  درکن ، لمع  نآ  ياضتقم 
. تشگ ناهنپ  شیاههناشن  دیحوت و  قیرط  شتامالع و  بلق و  قیرط  زا 

هب دادعتـسا  هّوق و  زا  یلو  دـنام  یقاب  وا  کیدزن  یگدامآ  دادعتـسا و  دـشن و  لطاب  ّصاخ  توعد  لوبق  يارب  وا  بیرق  دادعتـسا  هک  نیا  اـی 
رب ار  وا  و  دوش ، نآ  بلاط  هک  ددرگ  فوطعم  يزیچ  يوس  هب  شهّجوت  دادعتـسا  ياضتقا  هب  انب  هاگره  تسا و  رفاک  مه  زاب  دیـسرن  ّتیلعف 

يزیچ هب  سکع  رب  یهاگ  و  تسا ، رفاک  مه  زاب  دوش ، جراخ  تلاح  نآ  زا  درواین و  رد  لعف  هب  هّوق  زا  ار  نآ  اـّما  دـنک  تلـالد  بلق  قیرط 
اتقیقح هن  دشابیمن  دّحوم  نمؤم و  وا  زین  تروص  نیا  رد  دـنکیم ، هّجوت  یناویح  تایهتـشم  لیبق  زا  دـنکیم  اضتقا  شیاهاوه  سفن و  هک 

دـنکب و رارقا  يربمایپ  باتک و  نید و  هب  هک  نیا  زا  ّمعأ  تسا  رفاک  دـنامن ، یقاب  وا  يارب  بیرق  دادعتـسا  نآ  هک  یتروص  رد  و  ازاـجم ، هن 
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. دوش هدیمان  رفاک  دنکن و  رارقا  هک  نیا  ای  دوش  هدیمان  نمؤم  ناملسم و 
. دشاب كرشم  دادعتسا ، ندنام  یقاب  تروص  رد  هک  نیا  ای 

معا و  دنکن ، ای  دنکب  رارقا  يربمایپ  نید و  هب  هک  نیا  ای  دشاب و  ود  نآ  ریغ  هراتـس و  تب و  لیبق  زا  رهاظ  رد  ادخ  هب  كرـش  هک  نیا  زا  معا 
روج و همئا  هب  دـقتعم  لصّتم و  هاوخ  و  دـشاب ، هدرکن  تعیب  ای  دـشاب  هدرک  تعیب  ّصاخ  ای  ّماع  تعیب  يارب  يو ، ّیلو  ای  ربمایپ  اب  هک  نیا  زا 

. تسا قداص  وا  دروم  رد  كرش  هملک  زاب  دشابن ، ای  دشاب  نیطایش  رهاظم 
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رفک و زا  ریغ  كرـش  رفک و  نیا  و  تسا ، هدـش  تیـالو  هب  كرـش  تیـالو و  هب  رفک  هب  ریـسفت  تاـیآ  رد  كرـش  رفک و  ینعم  نیمه  هب  و 
تسا و ناطیش  سفن و  عیطم  ینعم  نیا  هب  رفاک  و  دندرگ ، فصّتم  ود  نآ  هب  زین  ینمؤم  ناملسم و  تسا  نکمم  نوچ  تسا  يرهاظ  كرش 

. تسین ناطیش  سفن و  تعاطا  زا  یشان  زج  وا  قالخا  لاعفا و 
طاول و انز و  دـننام  دنرامـشیم  حـیبق  ار  نآ  فرع  لقع و  عرـش و  هک  يوحن  هب  تسا  هدیـسر  تیاهن  هب  یتشز  حـبق و  رد  اـی  لاـعفا  نآ  و 

لاثما زا  یّتح  لمع و  ماجنا  نیح  رد  نآ  لعاف  درامـشیم و  حـیبق  ار  نآ  سک  ره  هک  ییاهزیچ  زا  طرفم  زآ  صرح و  طرفم و  یگدـنرد 
. دوشیم هدیمان  شحاوف  نآ  هک  درادیم  یفخم  شدوخ 

. تسا ینطاب  شحاوف  سفن  لئاذر  و  تسا ، يرهاظ  شحاوف  دنشاب  نینچ  نیا  هک  حراوج  لاعفا  و 
درادن ناهنپ  مدرم  زا  نآ  لعاف  هک  يوحن  هب  دشاب  هدش  تداع  هک  یتروص  رد  دنمانیم  ینطاب  شحاوف  ار  حراوج  لاعفا  زا  یـضعب  یهاگ 

تمهت و تبیغ و  یـسوساج و  دـننام  و  هدوب ، اهيدـنه  نیب  رد  هک  مراحم  حاکن  دـننام  و  هدوب ، تّیلهاج  رد  هک  ردـپ  هجوز  حاـکن  دـننام 
تسا . هدش  عیاش  ناناملسم  نیب  رد  هک  تسا  مراحم  حاکن  زا  رتدیدش  اهنیا  تمرح  هک  نداد  تبسن  رگیدمه  هب  دب  ياهبقل 
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. تسا ناهنپ  شلعاف  لاثما  ياهرظن  زا  اهنآ  ندوب  هشحاف  هک  اریز 

. طاول انز و  دننام  درادب ، یفخم  ار  نآ  شلعاف  هک  يراک  هب  دوشیم  ریسفت  ینطاب  هشحاف  یهاگ 
نیا و  دش ، رکذ  هک  هچنآ  سکع  رب  ردپ ، هجوز  حاکن  دننام  دنکیمن  یفخم  ار  نآ  شلعاف  هک  يراک  هب  دوشیم  ریسفت  يرهاظ  هشحاف  و 

. دراد حیحص  هجو  ریسفت 
یفخم شدوخ  لاثما  زا  شلعاف  و  درامـشیمن ، حبق  ار  نآ  لاثما  یئزج  لوقع  هک  يوحن  هب  هدیـسرن  تیاهن  هب  حـبق  رد  لعف  نآ  هک  نیا  ای 

. عاّقف رمخ و  برش  دننام  تسا  هانگ  زا  ترابع  نآ  درادیمن و 
راکـشآ نالعا و  هب  لعف  لعاف  درامـشیم و  شلعاف  حدـم  ریخ و  ار  نآ  نانآ ، لاـثما  یئزج  لوقع  هک  تسا  يوحن  هب  لـعف  نآ  هک  نیا  اـی 

ياهتبـسن ریاس  و  تسا ، یعرـش  ياهتواضق  هیبش  هک  یعرـش  ریغ  ياهتواضق  اهتموکح و  دـننام  دـنکیم  رخف  تاهابم و  نآ  ندرک 
. دنراد ار  نآ  يوزرآ  نادان ، مدرم  زا  نانآ  لاثما  هک  یناطیش 

نادرم لاعفا  تروص  هب  ای  یثنخ و  دارفا  لاعفا  تروص  هب  ای  نانز  لاعفا  تروص  هب  ار  شقالخا  لاـعفا و  هک  تسا  نیا  اـی  رگید  تراـبع  هب 
. دزاسیم رهاظ 

ياراد  ای  یثنخ  ّتیصاخ  ياراد  ای  تسا  هنانز  ّتیصاخ  ياراد  ای  ریذپاطخ  لوقع  ياهرظن  رد  لعف  لعاف  رگید  ترابع  هب 
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. تسا هدش  هراشا  یغب ، مثا و  شحاوف ، هملک : هس  هب  ینعم  هس  نیا  هب  و  تسا . هنادرم  ّتیصاخ 
زا هک  هچ  ره  و  تسا . نمؤم  ای  یقیقح و  كرـش  هب  تسا  كرـشم  ای  تسا  یقیقح  رفک  هب  رفاک  ای  ناـسنا  هک  تسا : نیا  رـصح  لـصاح  و 

مـسقنم مسق  هس  رب  نآ  تسا و  مارح  رفک و  عبات  اهنآ  همه  اریز  قالخا ، اـی  لـعف  اـی  دـشاب  لوق  هچ  تسا  مارح  وا  رب  دوشیم  رداـص  رفاـک 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1427 

http://www.ghaemiyeh.com


كرشم و تامّرحم  لماش  هدوب و  رفک  مزلتسم  دش  رکذ  هک  هچنآ  اریز  تسا ، زاینیب  رفک  رکذ  زا  دش  رکذ  هک  هچنآ  هلیسو  هب  هک  دوشیم 
. دوشیم رداص  رفک  تهج  زا  هک  تسا  نمؤم 

هب قحلم  نامیا  تهج  زا  تسا و  رفک  راثآ  هب  قحلم  رفک  تهج  زا  كرـشم  راثآ  و  دـشابیم ، نامیا  تهج  رفک و  تهج  ياراد  كرـشم  و 
دنوادـخ هب  دـیآیم - هک  یلیـصفت  قبط  ملع - نودـب  ار  یلوق  هک  نیا  رگم  تسا  لالح  وا  يارب  نامیا  تهج  زا  نمؤم  راثآ  و  نامیا . راـثآ 

. دهدب تبسن 
زا یغب  و  دومن ، ندوب  ّقح  ریغ  هب  دـّیقم  ار  نآ  یلاعت  يادـخ  تسا  تسایر  تموکح و  دـی و  طسب  ّطلـست و  قلطم  یغب  زا  دوصقم  نوچ  و 

. تسا رهاظ  فالخ  هک  میهد  رارق  نایب  ار  دیق  هک  تسین  یجایتحا  و  تسا ، ندش  دنمتردق  ینعم  هب  ایغب ) یغب ، )
كرش و  تسا ، تیالو  هب  كرش  ادخ ، هب  كرش  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  تسین  نآ  رب  ناهرب  هک  ییاج  هب  ندروآ  كرـش  دیق  و 

یناهرب  هک  مادام  دشاب  یهلا  رما  تهج  زا  رگا  ود  نآ  و  سفن ، ندرب  تّذل  ای  تسا ، شاعم  تّمرم  ببس  هب  ای  ینیوکت  تیالو  هب 
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یعیرـشت ینیوکت و  تیالو  ود  ره  هب  ندروآ  كرـش  زج  ادـخ  هب  يدوهـش  لاح و  كرـش  و  دوشیمن . ادـخ  هب  كرـش  دوشن  لزاـن  نآ  رب 
، دـناهدروآ یـضعب  هک  ياهنافّلکتم  ریـسفت  هب  یجایتحا  و  تسا ، حیحـص  اـجب و  نطاـب ، رهاـظ و  هب  ندرک  دـّیقم  زین  اـجنآ  رد  سپ  تسین ،

. تسین
تهج رد  هک  نیا  ای  دراد  رارق  شدیحوت  تهج  رد  شقالخا  داقتعا و  لعف و  لوق و  هک  نیا  ای  تسا  دیحوت  رب  فرشم  ای  یقیقح : دّحوم  و 

. تسین شنامیا  دیحوت و 
: دیامرفیم يولوم  هکنانچ  تسین . لالح  دشابن  نامیا  تهج  رد  هک  هچنآ  سپ 

دوش ّتلم  یتّلم  دریگ  رفک 
ای شتّبحم  ندوب  يوق  تهج  هب  نمؤم  نکل  و  تسا . وا  قالخا  هب  بستنم  رفاک و  لاعفا  هب  قحلم  دوشن ، رداـص  ناـمیا  تهج  زا  هک  هچنآ  و 

دوشیم يراج  يزیچ  شنابز  رب  یهاگ  دراد  نتفگ  نخس  رد  يراگنا  لهس  هب  هک  یقباس  تداع  تهج  زا  ای  شدوهش  نادجو و  تهج  زا 
ای شدوخ  لاح  قفاوم  یلو  هدرک  ادیپ  نیقی  ای  تسا ، هدرکن  ادیپ  نیقی  نادـجو  دوهـش و  هیحان  زا  نآ  هب  تسا و  هتفرگن  شتقو  ملاع  زا  هک 

هدـش رداص  شنامیا  تهج  زا  نآ  هچ  رگا  تسا ، هدرک  یهن  نآ  زا  یلاعت  يادـخ  سپ  دـشابیمن ، ناـکم  تقو و  بسح  هب  هدنونـش  لاـح 
. دشاب

هتقفاوم  وا  هعمتسم ، وا  هتقو ، وا  هنیع  نوملعت  ام ال  : ) دوشیم نینچ  َنوُمَْلعَت  ام ال  یلاعت  يادخ  لوق  ریدقت  نیا  ربانب 
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. دینادیمن مکاح  اب  ار  نآ  تقفاوم  ای  نآ  هدنونش  ای  نآ ، يادا  بسانم  تقو  ای  نآ  بلطم  نیع و  هک  هچنآ  ینعی  مکاحل )
رد و  دوشیم ، حیحـص  روج  هّمئا  هب  هیآ ، ریـسفت  تسا  یتاذ  اهنآ  يارب  تامّرحم  نآ  دنوشیم و  قّقحتم  تامّرحم  نآ  اب  روج  هّمئا  نوچ  و 

. تسا هدش  روج  نایلاو  ریاس  هّیما و  ینب  زا  نیطالس  هب  ریسفت  رابخا ، زا  یضعب 
هدـش مارح  ادـخ  نآرق  رد  هک  هچنآ  عیمج  سپ  تسا ، نطاب  رهاـظ و  ياراد  نآرق  هک  تسا  هدـش  لـقن  « 1  » مالّـسلا هیلع  قداص  ماـما  زا  و 

نآ نطاـب  تسا و  رهاـظ  هدرک  لـالح  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  هچنآ  عیمج  تسا و  روج  هّمئا  تاـمّرحم  نآ  نطاـب  تسا و  رهاـظ  تاـمّرحم 
. تسا ّقح  هّمئا  اهلالح ،

هک دنتـسه  یناسک  ّقح  هّمئا  و  تسا ، تاـمّرحم  عیمج  هلیـسو  هب  روج ، هّمئا  هرهوج  قّقحت و  هک  میتفگ  اـم  هک  يزیچ  ناـمه  بلطم  ّرـس  و 
. تسا تالّلحم  عیمج  اب  نانآ  هرهوج  قّقحت و 

دـش كاله  ود  نآ  رد  هک  شاب  رذح  رب  تلـصخ  ود  زا  تسا : َنوُمَْلعَت  ام ال  ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَت  ْنَأ  نایب  رد  « 2  » مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  و 
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ار دوخ  نآ  نایب  هب  ینادیمن  هک  هچنآ  هب  هک  نیا  رگید  یهدـب و  يوتف  تدوخ  يأر  اب  ادابم  هک  نیا  یکی  دیـسر  هکلهم  نآ  هب  هک  یـسک 
. ینادرگ مزلم 

ادخ هب  لطاب  تبسن  یتسیابن  هک  تسا : يرگید  تیاور  رد  و 
__________________________________________________

 ].....[ ناهربلا ج 2 ص 13 ریسفت  یفاص ج 2 ص 194 . ریسفت  ( 1)
لاصخلا ج 66 ص 52 یفاّصلا ج 2 ص 194 . ریسفت  یفاکلا ج 10 ص 374 - ( 2)
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دیلقت هب  ای  ثیدحت  ای  یحو  هلیـسو  هب  هاگ  ره  يوتف  داقتعا و  هک  تسا  نیا  ضرغ  ینادیمن و  هک  یهدب  يوتف  يزیچ  هب  مدرم  هب  و  یهدـب ،

. دنادیمن دوخ  هک  تسادخ  هب  ینخس  نداد  تبسن  لیبق  زا  دشابن ، ثیدحت  یحو و  بحاص 
ملع نودب  هک  یسک  رب  ياو  و  دشاب ، هتفرگ  شلها  زا  هکنیا  نودب  دشاب  يأر  هب  ّدبتسم  دوخ  نید  رد  هک  یسک  رب  ياو  سپـس  ياو و  سپ 

. تسا هدینادرگ  نیرق  كرشم  رفاک و  اب  ار  وا  دنوادخ  تروص  نیا  رد  هک  دهدب ، يوتف  مدرم  هب  ثیدحت  یحو و  بحاص  زا  ذخا  نودب  و 
ادـخ هب  هک  سک  نآ  و  كرـشم ، و  یغب ، مثا و  شحاوف و  نیبـکترم  نینمؤـم و  زا  کـی  ره  سپ  تسا : هتفگ  هک  اـیوگ  ٌلَـجَأ  ٍۀَّمُأ  ِّلُِـکل  َو 

یندنام اهنآ  زا  کی  چیه  و  دناهدرک ، دصق  ار  ترخآ  تاهج  زا  یتهج  هک  دنتـسه  تّما  اهنیا  همه  دهدیم  تبـسن  دـنادیمن  هک  ار  يزیچ 
. تسا یّنیعم  هرود  لجا و  یتّما  ره  يارب  هک  دننکن  هیکت  ناشیگدنز  ماّیا  كدنا  رب  سپ  دنتسین 

هب دوش ، نّیعم  رّدـقم و  ناشرمع  تّدـم  ای  ناـنآ  گرم  تقو  نیرخآ  هک  هاـگنآ  َنُومِدْقَتْـسَی  ـال  َو  ًۀَـعاس  َنوُرِخْأَتْـسَی  ـال  ْمُُهلَجَأ  َءاـج  اذِإَـف 
نیا ای  تسا  جراخ  اهنآ  رایتخا  زا  بلطم  نیا  نوچ  دـنوشیمن ، مه  مّدـقم  و  دـنوشیمن ، هداد  تلهم  دریذـپیمن و  ریخأت  تقو  نیرتهاتوک 
یتقو هک  نیا  ای  تسا ، جراخ  اهنآ  رایتخا  زا  هک  دـننادیم  نوچ  اـی  دـننکیمن ، مّدـقت  رّخأـت و  بلط  دـننادیمن  ار  نّیعم  تقو  نآ  نوچ  هک 

رّخأت  مّدقت و  ياضاقت  دش  کیدزن  ناشلجا 
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: تسا یلاعت  يادخ  لوق  همّدقم  دیعو و  نآ  و  درادیمرب ، ار  اهنآ  ساره  تشحو و  نوچ  دنکیمن 
. دننکیم تیاکح  امش  رب  ینیودت  تایآ  ببس  هب  ار  ینیوکت  تایآ  ینعی  ِیتایآ  ْمُْکیَلَع  َنوُّصُقَی  ْمُْکنِم  ٌلُسُر  ْمُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإ  َمَدآ  ِیَنب  ای 
ینیوکت تایآ  اب  تفلاخم  زا  زیهرپ  و  تایآ ، نآ  هب  لمع  كرت  هب  ینیودـت  تایآ  اـب  تفلاـخم  زا  زیهرپ  زا  تسا  تراـبع  يوقت  یقَّتا  ِنَمَف 

. نآ زا  ضارعا  ای  يریگدنپ و  كرت  هب  یسفنا  یقافآ و 
. نانآ يازهتسا  بیذکت و  ای  نانآ و  يوریپ  كرت  زا  زیهرپ  دنتسه و  ایلوا  ایبنا و  زا  ترابع  هک  گرزب  تایآ  اب  تفلاخم  زا  زیهرپ  زین  و 

. دنیامن حالصا  ار  شیوخ  کچوک ، تایآ  زا  نتفرگ  دنپ  اب  و  ّصاخ ، ّماع و  تعیب  اب  گرزب  تایآ  هب  لاّصتا  اب  هکنانآ  َحَلْصَأ و  َو 
. دش نایب  لّصفم  روط  هب  ماعنا  هروس  رد  هرقب و  لّوا  رد  بلطم  نیا  حرش  دنرادن . یهودنا  یسرت و  َنُونَزْحَی  ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  الَف 

لاثتما و هک  وحن  نیدـب  دـنزرو ، رابکتـسا  نآ  هب  تبـسن  بیذـکت و  ار  اـم  تاـیآ  هک  یناـسک  اـْهنَع و  اوُرَبْکَتْـسا  َو  اـِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  َو 
. دننک كرت  تعیب  عون  ود  زا  یکی  ببس  هب  ار  تایآ  نآ  هب  لاّصتا  يریگدنپ و 

مه  ریظن  هلمج  ود  نیا  دنام . دنهاوخ  یقاب  هشیمه  نآ  رد  هک  دنتسه  شتآ  نارای  نانآ  َنوُِدلاخ  اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ 
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 ... اُوبَّذَک َنیِذَّلا  َو   ) مّود هلمج  َنُونَزْحَی -) ْمُه  َو ال  یقَّتا ...  ِنَمَف   ) لّوا هلمج 
رد کئلوا  رد  نآ  مدـع  فوخ و  الف  ءاف )  ) ظـفل لوخد  رد  مّود ) هلمج  رد  نیذـلا  و  لّوا ، هلمج  رد  نم   ) لوصوم ظـفل  رد  َنوُدـِلاخ ) اـهِیف 
هب هراشا  بلطم  ّرـس  و  دنراد . فالتخا  مه  اب  نآ  مدع  و  مه )  ) و کئلوا )  ) هراشا مسا  هراشا  مسا  ببـس  هب  ادتبم  رارکت  و  یفن ، مدع  یفن و 
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 ... یقَّتا ِنَمَف   ) تسا دّحتم  ناراکزیهرپ  سوفن  هک  تسا  نیا 
رد هلـص  يارب  ربخ  موزل  هب  هراشا  و  َنوُدـِلاخ ) اُوبَّذَـک ...  َنیِذَّلا  َو  ، ) تسا ناگدـننک  بیذـکت  رد  ییادـج  فالتخا و  و  َنُونَزْحَی ) ْمُه  َو ال 
هب طوبرم   ) تسین ریذـپفّلخت  ادـخ  هدـعو  نوچ  مّود  هلمج  رد  هن  تسا ) ربـخ  فوخ  ـالف  هلـص و  یّقتا ، لوـصوم  نم ، ، ) تسا لّوا  هلمج 

رتاسر رظن ، دروم  ینعم  میهدب  رارق  هیطرـش  ار  نم )  ) ظفل رگا  و  اُوبَّذَـک )...  َنیِذَّلا  َو  مّود ، هلمج   ) وا دـیعو  فالخ  هب  یّقتا )...  نمف  هلمج 
«. 1  » دشاب لوصوم  طرش و  نیب  كرتشم  هک  دروآ  نم )  ) لّوا هلمج  رد  اذل  دوشیم ،

. دناسرب ار  نیبّذکم  لاح  یتشز  ات  دومن  حرطم  دش  رکذ  هک  یفصو  اب  ار  ادتبم 
ماجنا رصح  دصق  نآ  رد  هک  لّوا  هلمج  فالخ  هب  دومن  رـصحنم  اهنآ  رد  ار  شتآ  باحـصا  هک  نیا  اب  دراد ، رذحرب  ندوب  اهنآ  دننام  زا  و 

. تسا هتفرگن 
. تساریذپ ناکما  اهنآ  زا  هودنا  سرت و  عفر  تشهب و  هب  ناگدننک  بیذکت  ندش  لخاد  و  زیاج ، دیعو  فّلخت  تشذگ  هکنانچ  اریز 

__________________________________________________

( نم  ) رگا و  تسین . نانآ  رب  یهودـنا  سرت و  دـننک  هشیپ  حلـص  دـنزرو و  اوقت  رگا  تسا : نیا  تراـبع  ینعم  دـشاب  هّیطرـش  نم )  ) رگا ( 1)
. تسین نانآ  رب  یهودنا  سرت و  دننک ، هشیپ  حلص  دنزرو و  اوقت  هک  یناسک  تسا : نیا  ترابع  ینعم  دشاب  لوصوم 
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فالتخا تّلع  و  دومن ، تابثا  دنتسه  نآ  ّقحتـسم  هک  ار  هچنآ  مّود  هلمج  رد  و  درک ، یفن  دنراد  قاقحتـسا  هک  ار  هچنآ  ّدض  لّوا  هلمج  رد 

. تسا راذنا  دیعو و  ماقم  ماقم ، هک  تسا  نیا  دروم  رد  هلمج  ود  نیا 
دنک لاثتما  ار  رما  هک  تسا  یسک  يارب  تلیـضف  نوچ  نآ ، نیکرات  يارب  هدعو  هن  تسا  تامّرحم  نیبکترم  يارب  دیعو  تامّرحم  رکذ  اریز 

بناج رد  ار  حلـصا )  ) هملک و  درکن ، افتکا  یّقتا ) نمف  : ) نتفگ هب  اهنت  یلاعت  يادخ  اذل  دیامن ، كرت  ار  یهن  دروم  رما  هک  یـسک  يارب  هن 
. دومرف هفاضا  هدعو 

زا هودـنا  سرت و  یفن  دـیعو  ماقم  بسانم  و  هدـعو ، بناج  فالخ  هب  داد ، طسب  ار  دـیعو  بناج  رد  مـالک  دوب  راذـنا  ماـقم  ماـقم ، نوچ  و 
. دشاب هدوب  نآ  ّقحتسم  هک  تسا  یسک  يارب  تبوقع  تابثا  و  دشابن ، نآ  ّقحتسم  هک  تسا  یسک 

زا بلطم  طابنتـسا  هب  هراشا  اـت  دروآ  يراـکنا  ماهفتـسا  و  لـصا ) زا  عرف  هدـننک  ادـج   ) عیرفت ءاـف )  ) ًابِذَـک ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف 
. دشاب يرتفم  صخش  ندوب  رتملاظ  رب  دیکأت  دشاب و  هتشذگ 

 ...( يرتفا نمم   ) هیلع لّضفم  ندوب  رتملاظ  تابثا  دوصقم  یلو  تسا  يرتفم  زا  يرتفم ، ریغ  ندوب  رتملاـظ  یفن  هچ  رگا  نآ  موهفم  هک  اریز 
تفالخ  ياعّدا  یلو  دنتشادن  ار  تسایر  یگتسیاش  هک  تسا  تلالض  ياسؤر  روج و  هّمئا  يرتفم  زا  دوصقم  و  تسا ،
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ار يزیچ  ادـخ  رب  هک  سک  نآ  و  دـندرک ، بیذـکت  ار  ادـخ  تایآ  طقف  هک  دنتـسه  یناسک  زا  رتدـیدش  ملظ  هیحان  زا  نانآ  و  دـندرکیم ،

. درادن تایآ  قیدصت  اب  تافانم  تشذگ ، هکنانچ  نآ ، هک  اریز  تسا ، ود  نآ  زا  رتکبس  ملظ  هیحان  زا  دنادیمن  هک  دیوگیم 
زا هک  تسا  یسک  ادخ ، تایآ  هدننک  بیذکت  زا  دوصقم  تسا و  شتآ  یهارمه  ّقحتسم  یصخش  نینچ  هک  تشذگ  اریز  ِِهتایِآب  َبَّذَک  َْوأ 

ارتفا زا  دوصقم  و  تسا . تیـالو  زا  تراـبع  هک  تساـهنآ  تیاـغ  تاـیآ و  نیرتـگرزب  تاـیآ ، زا  دوصقم  و  دـیامن ، يوریپ  متـس  ناـیاوشیپ 
تعیب هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  اب  هدرک و  لوبق  ار  يرهاظ  توعد  هک  تسا  تّما  نیقفاـنم  ناگدـننک  بیذـکت  ناگدـننز و 

: دیامرفیم هک  ددرگیم  مولعم  هنیرق  هب  ادخ  لوق  هّیقب  زا  ینعم  نیا  دندومنن ) يول  تعیب و  یلو   ) دناهدرک تعیب  یمالسا 
تّوبن باتک  هب  هک  تسا  دوهعم  باتک  نامه  باتک ، زا  دوصقم  دـسریم . باتک  زا  ياهرهب  اهنآ  هب  ِباـتِْکلا  َنِم  ْمُُهبیِـصَن  ْمُُهلاـنَی  َکـِئلوُأ 

. تسا هدش  ریسفت 
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زا یبیـصن  دـیامن و  لمع  دـنک و  لوبق  هک  یـسک  ره  سپ  تسا  يرثا  تفارـش و  یمالـسا  یبلاق  ماکحا  يرهاـظ و  توعد  لوبق  يارب  اریز 
سک ره  دشاب ، هتشادن  ادخ  رب  یّقح  دوش و  جراخ  ایند  زا  هکنآ  ات  دسریم  وا  هب  ایند  رد  دوعوم  هرهب  لمع و  نآ  رثا  دشاب  هتـشادن  ترخآ 

. تسین ياهرهب  چیه  وا  يارب  ترخآ  رد  دوشیم و  هداد  وا  هب  دهاوخب  ار  ایند  باوث  نآ  ماکحا  لوبق  شمالسا و  اب 
ام  ناگداتسرف  هکنآ  ات  ْمُهَنْوَّفَوَتَی  اُنلُسُر  ْمُْهتَءاج  اذِإ  یَّتَح 
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هک نیا  ای  تسا ، ود  ره  زا  ای  لوعفم  زا  ای  لعاف  زا  لاح  ترابع  نیا  دوشیم ، ضبق  نانآ  حور  هک  نیا  هب  دـنریگب  ار  ناـشناج  دنـسر و  رس 
رب تسا  فطع  اـی  فنأتـسم ، اـی  تسا  لاـح  اولاـق ) : ) ادـخ لوق  و  تسا . اذا )  ) باوج نآ  هک  نیا  اـی  رّدـقم ، لاؤس  باوـج  تسا  فنأتـسم 

: دنتفگ نانآ  تمالم  شنزرس و  باب  زا  ناگداتسرف  ینعی  مهنوّفوتی )  ) رب ای  مهتءاج ) )
؟ دنیاجک دیدناوخیم  ارف  دنوادخ  زج  هچنآ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَت  ُْمْتنُک  اُولاق ... 

. دیدناوخ ارف  ار  ادخ  نانمـشد  نارای  ادخ و  رهق  رهاظم  زا  اهنآ  ریغ  و  دیدرک ، ضارعا  ادـخ  يول  رهاظم و  نانیـشناج و  زا  هک  هنوگ  نیدـب 
نیا دندش و  مگ  ام  دزن  زا  دنتفگ : خساپ  رد  اَّنَع ) اوُّلَـض  اُولاق   ) دندرک تفالخ  ياعّدا  ناربمایپ  يایـصوا  لباقم  رد  هک  تسا  یناسک  روظنم 

، دندناوخیم ار  دوخ  نایاوشیپ  نآ  تانّیعت  دودح و  تهج  زا  و  دـندوب ، تارثک  لایخ و  باحـصا  زا  اهنآ  نوچ  هک  دوب  تهج  نآ  زا  هتفگ 
تهج توعد  نآ  رد  هک  دـنوشیم  هّجوتم  دـنامیمن  یقاـب  نّیعت  ّدـح و  نوـچ  دـنراد  رارق  تدـحو  روـهظ  هبـساحم و  نیح  رد  هک  کـنیا 

. دنتشادیم هدیشوپ  ار  تیالو  تدحو و 
رفاک تیالو  بلق و  ههجو  هب  اهنآ  هک  دـنهدیم  تداهـش  ناشدوخ  هیلع  رب  َنیِِرفاک و  اُوناـک  ْمُهَّنَأ  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  اوُدِهَـش  َو  اَّنَع  اوُّلَـض  اُولاـق 

. دناهدوب
38 تایآ 41 - ریسفت  همجرت و 

288 ص :  ات 41 ..... ] تایآ 38  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

َْتلاـق ًاـعیِمَج  اـهِیف  اوُکَراَّدا  اَذِإ  یَّتَح  اـهَتْخُأ  ْتَنََعل  ٌۀَّمُأ  ْتَلَخَد  اـمَّلُک  ِراَّنلا  ِیف  ِْسنِإـْلا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٍمَمُأ  ِیف  اُولُخْدا  َلاـق 
امَف ْمُهارْخُِأل  ْمُهالوُأ  َْتلاـق  َو  ( 38  ) َنوُمَْلعَت ْنِکل ال  َو  ٌفْعِـض  ٍّلُِکل  َلاق  ِراَّنلا  َنِم  ًافْعِـض  ًاباذَـع  ْمِِهتآَف  انوُّلَـضَأ  ِءالُؤه  انَّبَر  ْمُهـالوُِأل  ْمُهارْخُأ 

َو ال ِءامَّسلا  ُباْوبَأ  ْمَُهل  ُحَّتَُفت  اْهنَع ال  اوُرَبْکَتْسا  َو  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 39  ) َنُوبِسْکَت ُْمْتنُک  اِمب  َباذَْعلا  اُوقوُذَف  ٍلْضَف  ْنِم  اْنیَلَع  ْمَُکل  َناک 
َِکلذَـک َو  ٍشاوَغ  ْمِِهقْوَف  ْنِم  َو  ٌداـهِم  َمَّنَهَج  ْنِم  ْمَُهل  ( 40  ) َنیِمِرْجُْملا يِزَْجن  َِکلذَـک  َو  ِطایِْخلا  ِّمَس  ِیف  ُلَمَْجلا  َجـِلَی  یَّتَح  َۀَّنَْجلا  َنُولُخْدَـی 

(41  ) َنیِِملاَّظلا يِزَْجن 
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289 ص :  همجرت ..... :

نانآ زا  یموق  ره  تقو  نآ  رد  و  دیوش . لخاد  دندش  لخاد  خزود  هب  امـش  زا  شیپ  هک  سنا  ّنج و  زا  هورگ  نآ  هرمز  رد  دـیوگ  دـنوادخ 
ای  ) لّوا هقرف  اـب  نیرخآ  هرمز  هاـگنآ  دریگ . ارف  خزود  شتآ  ار  همه  هک  هاـگنآ  اـت  دـننک  نـعل  ار  رگید  موـق  دـنوش ، لـخاد  خزود  هـب  هـک 
ود ار  همه  دیوگ : ادخ  نادرگ . رتنوزفا  ربارب و  ود  شتآ  رد  ار  ناشباذع  سپ  دندرک  هارمگ  ار  ام  نانیا  ایادخ  دنیوگ  ناسیئر ) هب  ناسوؤرم 

. دینادیمن امش  نکیل  تسا و  باذع  ربارب 
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: هک دوش  باطخ  اهنآ  هب  سپ  میناسکی ) هانگ  رد  امـش  اـم و  . ) دـشابن يرترب  اـم  رب  ار  امـش  هک  دـنهد  خـساپ  رّخؤم  هفیاـط  هب  مّدـقم  هورگ 
، دیاهدرک هک  یتسیاشان  لامعا  رفیک  هب  ار  ادخ  باذع  دیشچب 

هب دوشن و  زاب  نانآ  يور  هب  نامـسآ  ياهرد  زگره  دنراین  ورف  نآ  هب  رـس  توخن  ربک و  زا  دـننک و  بیذـکت  ار  ادـخ  تایآ  هک  نانآ  انامه 
تخـس تازاجم  ار  ّربکتم  ناراکهنگ  هنوگ  نیا  دـشاب و  لاحم  نیا  هک  دـنک  روبع  یطایخ  نزوس  خاروس  زا  رتش  هکنآ  ات  دـنیاینرد  تشهب 

، درک میهاوخ 
. ناراکمتس يازج  تسا  نیا  دناهتشارفا و  اههدرپارس  هدرتسگ و  اهرتسب  خزود  رد  نانآ  يارب 
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290 ص :  ریسفت ..... 

. دیوش لخاد  دومرف : ترثک  ّرقم  هب  تدحو  زا  اهنآ  تشگزاب  زا  سپ  دنوادخ  اُولُخْدا  َلاق 
ینعی دندش ، لخاد  خزود  هب  امـش  زا  لبق  هک  سنا  نج و  زا  هورگ  نآ  هارمه  هرمز و  رد  ِْسنِْإلا و  َو  ِّنِْجلا  َنِم  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٍمَمُأ  ِیف 

. دندوبن نوذأم  زاجم و  اهنآ  ندناوخارف  رد  هک  دندناوخیم  ار  یناسک  دندوب و  امش  خنس  زا  هک  یناسک  هورگ  نآ 
. دشاب شقباس  زا  لاح  ای  نآ ، زا  لامتشا  لدب  راّنلا ) یف   ) لوخد و فرظ  مما ) یف   ) هک تسا  لمتحم  و  تسا ، لوخد  فرظ  ِراَّنلا  ِیف 

تفلا مه  اب  البق  هک  ییاـههورگ  نآ  دروم  رد  اـّما  دـنکیم ، نعل  ار  رگید  هورگ  یهورگ ، ره  ناـمز  نآ  رد  اـهَتْخُأ  ْتَنََعل  ٌۀَّمُأ  ْتَلَخَد  اـمَّلُک 
، مه اب  نتفگ  نخس  نتفرگ و  سنا  رگید و  یضعب  اب  یـضعب  تسلاجم  ینیـشنمه و  اریز  تسا  رهاظ  حضاو و  دندوب ، مه  تسود  هتـشاد و 

رگیدمه هدش  هتخانش  هک  یناسک  هناگیب و  مه  اب  ياههورگ  نآ  اّما  و  تسا ، هدرک  عنم  وا  يایلوا  يوریپ  ادخ و  يافلخ  هب  نامیا  زا  ار  اهنآ 
تسود هافر  یتحار و  تقو  رد  هک  تسایند  لها  مسر  نیا  و  دنتسه ، نعل  ّقحتسم  رگید  هورگ  لثم  زین  اهنآ  هک  تسا  نیا  تهج  زا  دنتـسین 
. دنتسه نانز  تعیبط  رب  هک  ینادرم  ای  نانز ، بلغا  اصوصخ  دننکیم ، نعل  ار  رگیدمه  و  دنوشیم ، نمشد  الب ، یتخس و  عقوم  رد  و 
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رّدـقم دـیاع  ریمـض  اهنیا  همه  رد  و  راّنلا )  ) زا ای  سنا ، ّنج و  زا  ای  تلخد )  ) لعاف زا  ای  مما )  ) زا ای  اولخدا )  ) لعاف زا  تسا  لاح  ای  هلمج  و 

. دشاب اهتّما  ّمذ  ات  هضرتعم  هلمج  ای  تسا ،
. دندش عمج  لفسا  كرد  رد  اسؤر  اب  نیسوئرم  نیعبات و  هک  تقو  نآ  ینعی  ًاعیِمَج  اهِیف  اوُکَراَّدا  اَذِإ  یَّتَح 

: دنتفگ دندمآ ، ادعب  هک  نیعبات  ینعی  نارگید  ْمُهارْخُأ  َْتلاق 
. دوخ نیعوبتم  اسؤر و  هراب  رد  ْمُهالوُِأل 

باذع ربارب  ود  ار  اهنآ  سپ  دندوب ، هارمگ  نوچ  دندرکیم ، هارمگ  ار  ام  اهنیا  اراگدرورپ  ِراَّنلا  َنِم  ًافْعِـض  ًاباذَـع  ْمِِهتآَف  انوُّلَـضَأ  ِءالُؤه  انَّبَر 
. نک

لمع مّسجت  رابتعا  هب  ای  لمع ، ملع و  هّوق  ود  رابتعا  هب  رما  نیا  تسا و  ربارب  ود  امش  همه  باذع  دیوگیم :) ادخ   ) تفگ ٌفْعِـض  ٍّلُِکل  َلاق 
هحفـص زا  کی  ره  رابتعا  هب  ای  زیمت ، ندراذـگ  لمهم  یهارمگ و  رابتعا  هب  ای  مّنهج  رد  لمع ، نآ  لـثم  ندروآ  لاـبند  هب  تسا و  سفن  رد 

. دشابیم لمع ) ملع و  ظاحل  زا  ناسنا  یلاعفنا  هنیمز  ود   ) هلاّمع هماّلع و 
. تسا یفخم  امش  رب  نآ  ببس  رما و  نیا  هک  تسا  ربارب  ود  باذع  ار  همه  هک  دینادیمن  امش  اّما  َنوُمَْلعَت  ْنِکل ال  َو 

دنیوگیم . دنهدیم  رارق  بطاخم  ار  اهنآ  هک  یلاح  رد  ْمُهارْخُِأل  ْمُهالوُأ  َْتلاق  َو 
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اهنآ لوق  ات  دروآ  ار  ءاف )  ) ظفل دیتشاد ، ار  ربارب  ود  باذع  قاقحتـسا  امـش  نوچ  دـیتشادن ، يرترب  ام  رب  امـش  ٍلْضَف  ْنِم  اْنیَلَع  ْمَُکل  َناک  امَف 
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. دنیامن تابثا  ار  دوخ  هتفگ  ات  دشاب  ادخ  لوق  رب  عرف 
. تساسؤر لوق  زا  ای  ازهتسا ، تمالم و  شنزرس و  باب  زا  تسادخ  لوق  زا  ای  َنُوبِسْکَت  ُْمْتنُک  اِمب  َباذَْعلا  اُوقوُذَف 

. تشذگ هیآ  نیا  لثم  رد  بلطم  لیصفت  اْهنَع  اوُرَبْکَتْسا  َو  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
زاب تسا و  بلق  نآ  رد  هک  اریز  تسا  حاورا  نامـسآ  نآ  زا  روظنم  دوشیمن ، هدوشگ  اهنآ  رب  نامـسآ  ياهرد  ِءامَّسلا  ُباْوبَأ  ْمَُهل  ُحَّتَُفت  ـال 

. دناهدرک بیذکت  ار  نآ  هک  تسا  یفیلکت  تیالو  اب  شندش 
قیلعت دنک ! روبع  نزوس  خاروس  زا  رتش  هک  نیا  رگم  دنوشیمن  تشهب  لخاد  نانآ  ِطایِْخلا و  ِّمَس  ِیف  ُلَمَْجلا  َِجلَی  یَّتَح  َۀَّنَْجلا  َنُولُخْدَی  َو ال 
مادام دـنوشیمن  تشهب  لخاد  سپ  تسا ، تشهب  لوخد  زا  عنام  اهنآ  ّتیناـنا  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی  تسین ، یندـش  هک  تسا  يزیچ  رب 

. دنوشیم تشهب  لخاد  دش  بوذ  تفر و  نیب  زا  ناشتّینانا  هاگره  تسا و  یقاب  ناشتّینانا  رتش  هک 
. ناراکهنگ يازج  تسا  نیا  َنیِمِرْجُْملا و  يِزَْجن  َِکلذَک  َو 

نانآ ّمذ  هب  رعشم  هک  دشاب  اهنآ  يارب  يرگید  فصو  راهظا  ات  تسا  ریمض  ياج  هب  رهاظ  مسا  نتـشاذگ  لیبق  زا  ای  نیمرجم )  ) ظفل ندروآ 
تسا و  نیبّذکم  زا  ریغ  نیمرجم  زا  دوصقم  هک  نیا  ای  و  ددرگ ، باقع  قاقحتسا  راهظا  يرگید  تهج  زا  دوش و 
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زا یـششوپ  خزود و  زا  يرتـسب  ناـنآ  يارب  ٍشاوَغ  ْمِِهقْوَف  ْنِم  َو  ٌداـهِم  َمَّنَهَج  ْنِم  ْمَُهل  َنیِِملاَّظلا  يِزَْجن  ادـخ : لوق  رد  بلطم  تسا  نینچمه 
ای ءاطغ  ینعم  هب  هیـشاغ  عمج  ای  تسا  شوهیب  ینعم  هب  یـشاغ  عمج  یـشاوغ  و  اهنآ ، لاح  نایب  تهج  فانیتسا ، ای  تسا  لاـح  تسا  شتآ 

. تسا نانآ  هب  يازهتسا  ششوپ  رتس و  ینعم  هب  شاوغ )  ) و داهم )  ) ظفل رد  و  تسا ، ءامغا 
. میهدیم رفیک  ار  ناراکمتس  ناسنیدب  َنیِِملاَّظلا و  يِزَْجن  َِکلذَک  َو 

42 تایآ 44 - ریسفت  همجرت و 

293 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 42  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ْنِم ْمِهِروُدُص  ِیف  ام  انْعََزن  َو  ( 42  ) َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِۀَّنَْجلا  ُباحْـصَأ  َِکئلوُأ  اهَعْـسُو  َّالِإ  ًاسْفَن  ُفِّلَُکن  ِتاِحلاَّصلا ال  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 
اوُدُون َو  ِّقَْحلِاب  انِّبَر  ُلُسُر  ْتَءاج  ْدََقل  ُهَّللا  اَنادَه  ْنَأ  َْول ال  َيِدَتْهَِنل  اَّنُک  ام  َو  اذِهل  انادَه  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  اُولاق  َو  ُراْهنَْألا  ُمِِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍّلِغ 

ام ُْمتْدَجَو  ْلَهَف  اقَح  انُّبَر  انَدَعَو  ام  انْدَجَو  ْدَق  ْنَأ  ِراَّنلا  َباحْـصَأ  ِۀَّنَْجلا  ُباحْـصَأ  يدان  َو  ( 43  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  اـهوُُمْتثِروُأ  ُۀَّنَْجلا  ُمُْکِلت  ْنَأ 
(44  ) َنیِِملاَّظلا یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  ْنَأ  ْمُهَْنَیب  ٌنِّذَُؤم  َنَّذَأَف  ْمَعَن  اُولاق  اقَح  ْمُکُّبَر  َدَعَو 
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مینکیمن فیلکت  عسو  زا  شیب  ار  یسک  ام  هک  دندیشوک  هتـسیاش  کین و  راک  رد  عسو  ردق  هب  دندروآ و  نامیا  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ  و 
، دنمعّنتم نآ  رد  نادواج  دنتسه و  تشهب  لها  اهنآ 

و 
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دنیوگ دوش و  يراـج  اـهرهن  ناشیاهرـصق  ریز  هب  تشهب  رد  میئادزیم و  ناـیتشهب  لد  هنییآ  زا  ار  تشز  يوخ  ره  دـسح و  هنیک و  راـگنز 
نالوسر انامه  میتفاییمن ، هار  ماقم  نیا  رد  دوخ  هب  دوخ  ام  دوبن  یهلا  تیاده  رگا  درک  ییامنهار  ماقم  نیا  رب  ار  ام  هک  ار  يادـخ  شیاتس 
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، دیتفای ثرا  هب  دوخ  حلاص  لامعا  زا  هک  یتشهب  تسا  نیا  هک  دننک  ادن  تشهب  لها  رب  هاگنآ  دندرک  يربهر  قح  هب  ار  ام  ادخ 
زین امـش  ایآ  میتفای . تقیقح  قح و  هب  ام  دنداد ، هدعو  ام  هب  یتشهب  تاماقم  زا  ناربمایپ  هچنآ  هک  دـننک  ادـن  ار  نایخزود  نایتشهب  هاگنآ  و 
دنک ادن  ییدانم  اهنآ  نایم  هاگنآ  میدیـسر و  دوخ  يازـس  هب  مه  ام  یلب  دنیوگ  دیدیـسر ؟ تقیقح  هب  دنداد  هدعو  خزود  باذع  زا  هچنادب 

. داب ناراکمتس  رب  ادخ  تنعل  هک 
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توعد لوبق  يوبن و  تعیب  اب  هک  دـشاب  مالـسا  رگا  نامیا  زا  دوصقم  هک  نیا  و  تشذـگ ، هیآ  نیا  لثم  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 
بلق رد  نامیا  لوخد  ینطاب و  توعد  لوبق  يولو و  تعیب  اب  هک  تسا  ّصاخ  نامیا  حـلاص  لمع  زا  دوصقم  سپ  دوشیم  لصاح  يرهاـظ 

. دوشیم لصاح  تسا ، یبلاق  لامعا  عّبتتم  هک  یبلق  لامعا  لیبق  زا  نآ  عباوت  و 
. دروآیم لابند  هب  نامیا  نیا  هک  تسا  ییاهزیچ  حلاص  لامعا  زا  دارم  سپ  دشاب  ّصاخ  نامیا  نامیا ، زا  دوصقم  رگا  و 

رشب  دارفا  تقاط  عسو و  رد  و  تسا ، تاحلاص  عیمج  ندروآ  مهوم  هدش و  هفرعم  قارغتسا  مال  اب  تاحلاص  ظفل  نوچ  و 
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: دومرف تخاس و  هّجوتم  ار  مدرم  اذل  دروایب ، اج  هب  ار  تاحلاص  عیمج  هک  تسین 
. ربخ ادتبم و  نیب  تسا  هضرتعم  هلمج  ترابع  نیا  مینکیمن ، فیلکت  عسو  هزادنا  هب  زج  ار  سک  چیه  اهَعْسُو  اَّلِإ  ًاسْفَن  ُفِّلَُکن  ال 

هراـشا مسا  هلیـسو  هب  لّوا  ادـتبم  هک  نیا  دوب . دـنهاوخ  هنادواـج  نآ  رد  دنتـشهب و  لـها  ناـنآ  َنوُدـِلاخ  اـهِیف  ْمُه  ِۀَّنَْجلا  ُباحْـصَأ  َکـِئلوُأ 
زین و  دـش ، رکذ  هک  دـشابیم  شفـصو  ناونع  هب  ادـتبم  ندروآ  مکح و  دـیکات  يارب  تسا  هدـش  رارکت  مه )  ) ریمـض اب  سپـس  و  کئلوا ) )

. ددرگ ناهذا  رد  تیبثت  بجوم و  رارکت ، رود و  هب  هراشا  اب  ات  تساهنآ  نأش  تشادگرزب  تهج 
. تشهب رد  ای  ایند  رد  میدیشک  نوریب  انْعََزن و  َو 

نوریب ار  هنیک  سابل  هک   ) سابل هب  ّلغ  هیبشت  تسا و  هنیک  دقح و  ینعم  هب  هرسک  اب  ّلغ ) ، ) ناشیاههنیـس زا  ار  لغ  ٍّلِغ  ْنِم  ْمِهِروُدُص  ِیف  ام 
.« تسا هراعتسا  حیشرت  هّیلییخت و  هراعتسا  نآ  رد  سابل  ندنک  ینعم  هب  عزن  لامعتسا  و  میدیشک )

__________________________________________________

ریت هک  مدید  ار  يریش  ینعی  یمری ) ادسا  تیأر   ) هکنیا دننام  تسنآ  یلـصا  يانعم  هب  هیبش  هک  یناعم  رد  دشاب  ظفل  لامعتـسا  هراعتـسا  ( 1)
ترابع هّیلییخت : هراعتـسا  اّما  و  درادـن . ارنآ  شیاجنگ  رـصتخم  نیا  هک  تسا  لّصفم  نایب  یناعم و  ملع  رد  تراعتـسا  یناعم  تخادـنایم و 
تـسا رّدقم  مّلکتم  سفن  رد  هیبشت  هک  هب ، هّبـشم  فذح  عقوم  رد  هّبـشم ، يارب  تسا  هب  هّبـشم  صوصخم  هک  دـشاب  یتفـص  تابثا  زا  تسا 

رد هکنانچ  تسا  هتفر  راکب  قوشعم  بوبحم و  هملک  ياج  هب  هلمج  نیا  رد  هام  درک ) نوریب  هچیرد  زا  رس  مدید  ار  یهام   ) هلمج نیا  دننام 
رد هب  هّبشم  تامیالم  اهنت  هّیحیشرت  ای  هحّشرم  هراعتسا  و  تسا . هدمآ  سابل  ندیشک  نوریب  هلمج  تسا  هب  هّبشم  هک  هینک  ظفل  يارب  هیآ  نیا 

( ْمُُهتَراِجت ْتَِحبَر  امَف  يدُْهلِاب  ََۀلالَّضلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ   ) دننام دوشیم . رکذ  نآ 
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دنکیم كاپ  یناسفن  هلیذر  تافص  يویند و  تارودک  لیبق  زا  ّلغ  تابجوم  زا  ار  نینمؤم  ياههنیس  یلاعت  يادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  و 
ّکش و ایر و  يدنـسپدوخ و  زا  نینچمه  و  ناشنمؤم ، ناردارب  هب  تبـسن  اصوصخ  دوش  فاـص  دـسح  دـقح و  زا  ناشیاههنیـس  هک  نیا  اـت 

. دنامیمن یقاب  يزیچ  ّمات  یتسار  صلاخ و  یتسود  زج  ناشیاههنیس  رد  سپ  دنکیم ، كاپ  ّیفخ  كرش 
، ردّـقم لاؤس  باوج  تسا و  فنأتـسم  ای  هّیلاح  هلمج  ترابع  نیا  تسا . يراج  اهنآ  ياپ  ریز  رد  اهرهن  یلاح  رد  ُراْهنَْألا  ُمِِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت 

. دشابیم ربخ  زا  دعب  ربخ  ای 
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نما تسین  راگزاس  اهنآ  اب  هک  ییاهزیچ  زا  اهنآ  ماقم  و  دـش ، فاص  دـنکیم  تّیذا  ار  اهنآ  هک  ییاـهزیچ  زا  ناشیاههنیـس  هکنآ  زا  سپ  َو 
. دندش عمج  رطاخ  غراف و  اهنآ  هب  ندیسر  يدب  زا  اهنآ  نانیشنمه  و  تشگ ،

: دنتفگ رّکشت  یلاحشوخ و  باب  زا  اُولاق 
هار هب  ندیـسر  تیادـه  زا  دارم  و  تشگ ، نومنهر  لضف  نیا  هب  اـی  ماـقم  نیا  هب  ار  اـم  هک  ار  يادـخ  ساپـس  اذـِهل  انادَـه  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 

. هار نآ  ندومیپ  كولس و  بابسا  هّیهت  اب  تسا  بولطم  هار  هب  ای  بولطم 
نآ دنتشاد و  بیغ  هب  نامیا  اهنآ  نوچ  دنتفگ  ار  نخس  نیا  ِّقَْحلِاب  انِّبَر  ُلُسُر  ْتَءاج  ْدََقل  ُهَّللا  اَنادَه  ْنَأ  َْول ال  َيِدَتْهَِنل  اَّنُک  ام  َو 

__________________________________________________

 ... تسا هنم  راعتسم  تامیالم  زا  تراجت  حبر و  تسا و  هل  راعتسم  هک  لادبتسا  يارب  تسا  هراعتسا  ءارتشا  اجنیا  رد  هک 
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. دندومن راهظا  یلاحشوخ  تیاهن  زا  ار  نآ  و  دندش ، لاحشوخ  دندید  دندوب  هدروآ  نآ  هب  نامیا  هک  ار  هچنآ  یتقو  دندیدیمن ، ار 
یلعاف ببـس  نآ  هک  نیا  هن  تسا  لباقم  فرط  زا  ببـس  دـیدرکیم  لـمع  هک  هچنآ  َنُولَمْعَت  ُْمْتنُک  اـِمب  اـهوُُمْتثِروُأ  ُۀَّنَْجلا  ُمُْکِلت  ْنَأ  اوُدُون  َو 

شترطف اب  و  تسا ، تشهب  هب  لوصو  هّوق  ياراد  شتّیناسنا  اـب  ناـسنا  هک  نادـب  دیدیـسر ) تشهب  نآ  هب  ناـتدوخ  لـمع  هطـساو  هب   ) دـشاب
يدنزرف يردپ و  تبسن  دوشیم  حیحص  تبـسن  نیمه  اب  تسا و  ّیلو  ّیبن و  زا  ترابع  هک  نآ ، رهظم  یّلک و  لقع  هب  تسا  یتبـسن  ياراد 

. تسا تسرد  نیوکت ، تهج  زا  مدرم  همه  نیب  يردارب  تبسن  اذل  و  انیوکت ، ود ، نآ  نیب 
هب دوشیم  رهاظ  يوق و  تبسن  نآ  دش ، یفیلکت  تبسن  هب  لصّتم  يولو  ّصاخ  تعیب  ای  يوبن  ماع  تعیب  ببس  هب  تبسن  نیا  هک  هاگنآ  سپ 

يدارم یناحور و  یلاع  ماقم  هب  دنزرف  دیامرف ، لّضفت  دنوادخ  تسا  نکمم  هک  تسا  نیا  روظنم   ) دـسر يردـپ  ماقم  هب  دـنزرف  هک  يوحن 
زا یتمسق  دنزرف  شروهظ  رادقم  هب  تبـسن و  نامه  اب  دوشیم و  دنزرف  ردپ  و  دوشیم ) شردپ  یناحور  ردپ  دنزرف ، تروص  نیا  رد  دسر 

. دربیم ثرا  هب  ار  وا  کلم  همه  ای  ردپ  کلم 
هک هاگنآ  و  دوشیم ، عطقنم  هلاحم  ـال  راـضتحا ، لاـح  رد  هن  تعیب و  هلیـسو  هب  هن  دـشن ، لـصّتم  یفیلکت  تبـسن  هب  ینیوکت  تبـسن  رگا  و 

درب ثرا  هب  وا  دوب  انب  هک  هچ  ره  و  دربیمن ، ثرا  هب  وا  زا  يزیچ  دش ، عطقنم  تسوا  رهظم  یّلک و  لقع  هک  ردپ  زا  وا  تبسن 
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: دوش هتفگ  هک  تسا  حیحص  سپ  دوشیم ، ثراو  تسا  بسانم  وا  اب  تاهج  یضعب  رد  هک  شردارب 
، دیدرب ثرا  هب  مّنهج  لها  زا  ار  نآ  هک  دوش  هتفگ  هک  تسا  حیحـص  و  دـیدرب ، ثرا  هب  لقع  رهظم  زا  ای  لقع  زا  ای  ادـخ  زا  ار  تشهب  امش 

تقاـیل نوچ  ناـیخزود  هک  تسا  نیا  روظنم   ) دنتـشاذگ ثرا  هب  ار  تشهب  لـها  لزاـنم  مّنهج  لـها  هک  دوش  هتفگ  تسا  حیحـص  هکناـنچ 
. تشذگ نآ  تیفیک  نتشاذگ و  ثرا  قیقحت  دندش .) دنمهرهب  نانآ  دنام و  یقاب  نایتشهب  يارب  دنتشادن  ار  تشهب  شریذپ 

ار شتآ  باحـصا  هدرک و  یلاحـشوخ  تمعن و  راهظا  اـت  دـننزیم  ادـص  ار  ناـیخزود  ناـیتشهب  ِراَّنلا و  َباحْـصَأ  ِۀَّنَْجلا  ُباحْـصَأ  يداـن  َو 
. دنیامن شنزرس 

دنکیم و ادـن  نّذؤم  ادـخ  بناج  زا  ینعی  ْمُهَْنَیب  ٌنِّذَؤُم  َنَّذَأَف  ْمَعَن  اُولاق  اقَح  ْمُکُّبَر  َدَـعَو  ام  ُْمتْدَـجَو  ْلَهَف  اقَح  انُّبَر  انَدَـعَو  ام  انْدَـجَو  ْدَـق  ْنَأ 
هیلع نینمؤملا  ریما  هب  ریـسفت  اذـل  و  دـنکیم ، ادـن  هداتـسیا و  فارعا  رب  هک  تسا  یـسک  وا  و  تسا ، عمج  هبترم  بحاـص  زا  تراـبع  نّذؤم 

. متسه نم  نّذؤم  نآ  تسا : هدومرف  هک  هدش  مالّسلا 
ملظ سپ  دـشاب  ینیوـکت  تیـالو  ناـمه  هک  تسا  بلق  یهلا  تهج  ندیـشوپ  زا  تراـبع  یقیقح  ملظ  نوـچ  َنیِِملاَّظلا و  یَلَع  ِهَّللا  ُۀَـنَْعل  ْنَأ 

. تسا یفیلکت  تیالو  زا  يراددوخ 
، ییاوق نآ  رب  هار  ملظ ، ود  نیا  ببس  هب  و  ددرگیم . نشور  ادخ  يوس  هب  بلق  قیرط  دوشیم و  زاب  بلق  رد  یفیلکت  تیالو  هلیسو  هب  اریز 
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دوشیم . هتسب  دنتسه  تیالو  بحاص  هب  لاّصتا  هّدام  هک 
299 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ملظ یهجو  هب  تساوق و  رب  ملظ  هار  نآ  نتـسب  سپ  دوشیم ، لوسر  تعیب  لها  زا  انیوکت  تیالو  بحاص  هب  لاّصتا  ببـس  هب  اوق  نآ  نوچ 
. تسه زین  تیالو  بحاص  رب  ترتع و  تیب و  لها  رب 

هک یهوجو  نامه  هب  تسا و  ملظ  اهنیا  همه  هک  تیالو  زا  ناگدنب  قیرط  نتسب  سپـس  و  تیالو ، بحاص  هب  ازهتـسا  تیالو و  راکنا  سپس 
دّمحم لآ  رب  ملظ  هب  ادخ ، باتک  رد  ملظ  هک  دوب  تاهج  نیمه  يور  تسا ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ترتع  رب  ملظ  دش ، هتفگ 

: دومن فیصوت  نینچ  ار  نیملاظ  یلاعت  يادخ  و  تسا ، هدش  ریسفت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
45 تایآ 49 - ریسفت  همجرت و 

299 ص :  ات 48 ..... ] تایآ 45  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ْمُهامیِِـسب الُک  َنُوفِْرعَی  ٌلاجِر  ِفارْعَْألا  یَلَع  َو  ٌباجِح  امُهَْنَیب  َو  ( 45  ) َنوُِرفاک ِةَرِخْآلِاب  ْمُه  َو  ًاجَوِع  اهَنوُْغبَی  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُـصَی  َنیِذَّلا 
اْنلَعَْجت انَّبَر ال  اُولاق  ِراَّنلا  ِباحْصَأ  َءاْقِلت  ْمُهُراْصبَأ  ْتَفِرُـص  اذِإ  َو  ( 46  ) َنوُعَمْطَی ْمُه  َو  اهُولُخْدَی  َْمل  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس  ْنَأ  ِۀَّنَْجلا  َباحْـصَأ  اْوَدان  َو 

(48  ) َنوُِربْکَتْسَت ُْمْتنُک  ام  َو  ْمُکُعْمَج  ْمُْکنَع  ینْغَأ  ام  اُولاق  ْمُهامیِِسب  ْمُهَنُوفِْرعَی  ًالاجِر  ِفارْعَْألا  ُباحْصَأ  يدان  َو  ( 47  ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َعَم 

299 ص :  همجرت ..... :

، دنرادن نامیا  تمایق  هب  اهنآ  دننکیم ) جک  ار  مدرم  هار  ههبش  هب  و   ) دنبلطیم ار  جک  هار  دنرادیم و  زاب  هار  زا  ار  ادخ  ناگدنب  هک  نانآ 
تسا ياهدرپ  نایخزود ) نایتشهب و   ) هورگ ود  نیا  نایم  و 

300 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ینادرم فارعا  رب  و  تسا . رگیدـکی  هب  اهنآ  ندیـسر  عناـم  یلو  تسین  رگیدـکی  زا  هورگ  ود  نآ  رادـید  عناـم  هک  دـب  کـین و  تشرـس  زا 

زونه نانآ  هک  یلاح  رد  داب . امـش  رب  مالـس  دـنیوگ : هدرک  ادـن  ار  تشهب  لها  فارعا  لها  دنـسانشیم و  ناشامیـس  هب  ار  همه  هک  دنتـسه 
دنراد ار  نآ  لوخد  يوزرآ  نکیل  دناهدشن ، تشهب  لخاد 

، هدم رارق  ياج  کی  هب  ناراکمتس  نیا  اب  ار  ام  لزنم  اراگدرورپ  دنیوگ  دنرب ) هانپ  ادخ  هب  تشحو  زا   ) دتفا خزود  لها  رب  اهنآ  رظن  نوچ 
عمج هک  دیدید  دـنیوگ : دـنهد و  زاوآ  دنـسانشیم  ناشیامیـس  هب  ار  اهنآ  و  دـندوب ) راّفک  ناگرزب  زا  ینامز   ) هک ار  ینادرم  فارعا  لها  و 

. دوبن دنمدوس  الصا  امش  لاح  هب  دیدرکیم  رّبکت  رخف و  نآ  رب  هچنآ  هاج و  لام و 

300 ص :  ریسفت ..... 

. دننک عنم  ار  نارگید  ای  دننک  ضارعا  هک  یناسک  َنوُّدُصَی  َنیِذَّلا 
(. درادیم زاب  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  ملاظ  اریز   ) تسا ملظ  ریسفت  ترابع  نیا  ادخ ، هار  زا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع 

هار هک  اریز  دنـشابیم  رفاک  ترخآ  هب  تقیقح  رد  دـننک ، داجیا  يژک  هار  نآ  رد  دنتـساوخیم  َنوُِرفاک و  ِةَرِخْآلِاب  ْمُه  َو  ًاـجَوِع  اـهَنوُْغبَی  َو 
هب رفک  زا  ترابع  ترخآ  هب  رفک  و  دوشیم ، قّقحم  ههجو  نامه  اب  فیلکت  هیحان  زا  ماما  تیـالو  تسا و  بلق  ههجو  ناـمه  اـنیوکت  ادـخ 
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301 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . نآ  زا  ياهجیتن  ای  تسا  یفیلکت  ینیوکت و  تیالو 
ود نیب  هطـساو  هک  تسا  يورخا  خزرب  باـجح  زا  دوـصقم  تسا  یباـجح  ٌباـجِح  خزود ، تشهب و  نیب  اـی  هورگ ، ود  نیب  ینعی  اـمُهَْنَیب  َو 

نیب رد  هاگنآ  « 1  » ٍروُِسب ْمُهَْنَیب  َبِرُـضَف  ادـخ  لوق  رد  روس )  ) زا دوصقم  هکنانچ  دـنیامن ، روبع  نآ  رب  هورگ  ره  لـها  دـیاب  تسا و  توکلم 
. دشابیم خزرب  نیمه  تسا ، باذع  شرهاظ  رد  تمحر و  شنطاب  رد  هک  تسا  ياهزاورد  ياراد  هک  دوشیم  داجیا  يراصح  اهنآ 

ایند و یناملظ  هیاس  یلفـس  توکلم  هک  نیا  تسا و  توکلم  ود  نیب  هطـساو  يورخا  خزرب  نیا  تسا و  خزرب  ناـمه  اـیند  هک  نیا  هراـب  رد 
هک يورخا  خزرب  زا  دیاب  یهورگ  ره  عبط  ملاع  زا  ییاهر  يارب  هک  میدـش  روآدای  دـش و  نایب  البق  تسا ، نآ  ینارون  سکع  ایلع  توکلم 

. تسا مّنهج  یهجو  هب  زین  عبط  ملاع  هکنانچ  دنک ، روبع  تسا  مّنهج  یهجو  هب 
و تسا ، نآ  بناج  زا  یلفـس  توکلم  باذـع  هک  دـیآیم  یلفـس  توکلم  رـس  تشپ  شرهاظ  هک  تسا  باـجح  زا  تراـبع  يورخا  خزرب 

تشهب ياهتمعن  سپـس  تسا ، يرهاظ  يروص و  تشهب  ياهتمعن  هک  تسا  تمحر  ياراد  دیآیم  ایلع  توکلم  رـس  تشپ  هک  شنطاب 
. دیآیم زین  دیدح  هروس  رد  و  دش ، هتفگ  الامجا  اهنیا  هّتبلا  دراد . رارق  هزادنا  تروص و  زا  دّرجم 

( سورخ جات  « ) کید فرع   » تسا لیبق  نیمه  زا  تسا و  نیمز  زا  يدنلب  ینعم  هب  فرع )  ) عمج فارعا  ِفارْعَْألا  یَلَع  َو 
__________________________________________________

هیآ 13 (، 57  ) دیدح ( 1)
302 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هژاو  نیمه  زا  هدرپ ) ياهيدنلب   ) باجحلا فارعا  و  بسا ) لای  « ) سرف فرع  »
قلخ يوـس  هـب  روـضح  زا  دناهدیـسر و  عـمج  ماـقم  هـب  هدرک و  كرد  ار  اـنف  زا  دـعب  ياـقب  هـک  دنتـسه ، یـصوصخم  نادرم  ینعی  ٌلاـجِر 

رب یلو  دنتسیایم ، خزرب  ناشتوکلم  اب  قلخ  يوس  هب  نتـشگرب  زا  سپ  هک  دنتـسه  ایلوا  ایبنا و  نانآ  و  دنیامن ، لیمکت  ار  نآ  ات  دناهتـشگرب 
هتـشاد ار  توکلم  ود  ره  کلم  هب  لاّصتا  هطاحا و  دـنناوتب  اـت  تسا ، خزرب  ياهیدـنلب  نآ  تسا و  تمحر  اـهنآ  رد  هک  دنتـسیایم  یتاـهج 

. دنشاب
اب و  درادن ، یناد  هب  یتافتلا  اتاذ  یلاع  هک  اریز  دنشاب ، ترثک  بقارم  هک  دنتسه  نآ  زا  رتگرزب  رتالاب و  دوخ  یتوربج  نأش  اب  نانآ  هک  اریز 

نأش اـب  راـک  نیا  هکلب  دـشاب ، ناـسآ  نکمم و  یّقح  بحاـص  ره  ّقح  نداد  تبقارم  اـهنآ  يارب  اـت  دـنرادن  ياهطاـحا  هعـس و  یکلم  نأـش 
کـلم و لـها  بقارم  هجیتـن  رد  دریگیم و  تروص  دـننکیم و  لّزنت  خزرب  ياهیدـنلب  هب  اـیلع  توکلم  زا  نآ  ببـس  هب  هک  اـهنآ  یتوـکلم 

. دنهدیم وا  هب  ار  یسک  ره  ّقح  دنوشیم و  یلفس  ایلع و  توکلم 
وا نیرهاـط  دـالوا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  یّلک ، تیـالو  هب  قّقحتم  تسا و  یّلک  تیـالو  زا  ییاـههیاس  یئزج  ياـهتیالو  اـهتّوبن و  نوچ  و 

تساهنآ نوؤش  زا  ینأش  بتارم و  زا  ياهبترم  خزرب  نوچ  و  دوشیم ، حیحـص  اهنآ  رد  لاجر  رـصح  اهنآ و  هب  لاجر  ریـسفت  اذل  دشابیم ،
303 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  میتسه . فارعا  ام  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع 

توـکلم ود  ره  کـلم و  لـها  زا  ار  شدوـخ  ریغ  نآ  هلیـسو  هب  دـشاب  تهج  نآ  رد  سک  ره  هک  تسا  یتـهج  اـیلع  خزرب  تـهج  نوـچ  و 
مهیلع نیموصعم  لوق  تسا  حیحص  اذل  دنتسین  تهج  نآ  رب  هک  تسا  یناسک  يارب  ادخ  تخانش  هار  هک  تسا  تهج  نیمه  و  دسانـشیم ،

هار زا  رگم  دوشیمن  هتخانـش  دـنوادخ  هک  میتسه  فارعا  ام  و  میـسانشیم ، ناشیامیـس  زا  ار  دوخ  نارای  میتسه ، فارعا  رب  ام  «: 1  » مالّسلا
نیا رگم  دوشیمن  تشهب  لخاد  یسک  سپ  دناتـسیایم ، طارـص  رب  ار  ام  تمایق  زور  رد  یلاعت  يادخ  هک  میتسه  فارعا  ام  و  ام ، تخانش 

. مینک راکنا  ار  وا  ام  دنک و  راکنا  ار  ام  هک  نیا  رگم  دوشیمن  شتآ  لخاد  و  میسانشب ، ار  وا  ام  دسانشب و  ار  ام  هک 
یناسک زا  دنتسه  خزرب  باحصا  هک  یناسک  هب  فارعا  باحصا  ریسفت  دوشیم  حیحـص  تسا  خزرب  ياهيدنلب  فارعا  زا  دوصقم  نوچ  و 

. تسا يواسم  اهنآ  تائیس  تانسح و  هک 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1437 

http://www.ghaemiyeh.com


اریز دنـشابیم ، فارعا  رب  هک  دنتـسه  یناسک  ناراـی  هارمه و  زا  ریغ  ندوب ، فارعا  بحاـصم  هارمه و  و  دنتـسه ، خزرب  باحـصا  هک  اریز 
اهنآ نداتـسیا  هک  تسا  يواسم  ناشتائّیـس  تانـسح و  هک  یناسک  فالخ  هب  دـنوشیم  قّقحم  نآ  هب  هدوب و  فارعا  کلام  یهجو  هب  نانیا 

. تسا باسح  هب  ندیسر  هبساحم و  تهج  هب  فارعا  ریز  خزرب و  رد 
ار تشهب  مّنهج و  لها  زا  کی  ره  الُک  َنُوفِْرعَی 

__________________________________________________

( هیمالسالا بتکلا  راد  ط - / ) یفاکلا 1 ص 184 ص 198 - یفاّصلا 2 : ریسفت  ( 1)
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(. لاجر  ) هب هن  ددرگیم  رب  اّلک )  ) هب ریمض  سپ  تسا . نانآ  رهاوظ  رب  ناشیاهتشرس  زا  هک  یتمالع  اب  ْمُهامیِِسب  دنسانشیم .
ایوگ تسا ، يواسم  ناشتائّیس  تانـسح و  هک  ددرگیم  رب  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نایعیـش  زا  فارعا  باحـصا  هب  ریمـض  دندرک  ادن  اْوَدان و  َو 

. دناهدش رکذ  فارعا  رکذ  مازتلاب  اهنآ  هک 
. دندش ّتنج  نارای  هارمه و  دنتشذگ و  خزرب  زا  هک  یناسک  ِۀَّنَْجلا  َباحْصَأ 

. داب امش  رب  مالس  دنیوگیم  نانآ  روضح  هب  ندیسر  دیما  اهنآ و  هب  ّتیحت  باب  زا  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس  ْنَأ 
. دنراد ار  تشهب  لوخد  يوزرآ  یلو  دناهدشن  تشهب  لخاد  زونه  فارعا  لها  هکیلاح  رد  َنوُعَمْطَی  ْمُه  َو  اهُولُخْدَی  َْمل 

. دتفایم نایخزود  هب  نانآ  مشچ  هک  یماگنه  ِراَّنلا و  ِباحْصَأ  َءاْقِلت  ْمُهُراْصبَأ  ْتَفِرُص  اذِإ  َو 
: دنیوگ مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ندرب  هانپ  باب  زا  اُولاق 

ادن دناهداتـسیا ، فارعا  رب  هک  اهنآ  هدـم و  رارق  نارگمتـس  اب  ار  ام  اراگدرورپ  ِفارْعَْألا  ُباحْـصَأ  يدان  َو  َنیِِملاَّظلا  ِمْوَْقلا  َعَم  اْنلَعَْجت  انَّبَر ال 
. دننکیم

: دنیوگیم دنسانشیم  ناشیامیس  هب  ار  اهنآ  هک  ْمُکُعْمَج  ْمُْکنَع  ینْغَأ  ام  اُولاق  ْمُهامیِِسب  ْمُهَنُوفِْرعَی  ار . شتآ  لها  زا  ینادرم  ًالاجِر 
نیا دوصقم  تسا و  يوغل  موهفم  بسح  رب  نیا  تسا ، هدرکن  زاینیب  امش  باذع  زا  ار  ادخ  اجنیا  رد  امش  ندش  عمج  هک 

305 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنکیمن عفد  امش  زا  ار  باذع  امش  عمج  هک  تسا 

. تسا ۀیردصم  ای  هلوصوم  ام ) . ) دیشخبن يدوس  امش  يارب  ناترورغ  رّبکت و  َنوُِربْکَتْسَت و  ُْمْتنُک  ام  َو 
49 تایآ 53 - ریسفت  همجرت و 

305 ص :  ات 53 ..... ] تایآ 49  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ِۀَّنَْجلا َباحْصَأ  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  يدان  َو  ( 49  ) َنُونَزْحَت ُْمْتنَأ  َو ال  ْمُْکیَلَع  ٌفْوَخ  َۀَّنَْجلا ال  اُولُخْدا  ٍۀَـمْحَِرب  ُهَّللا  ُمُُهلانَی  ُْمتْمَْـسقَأ ال  َنیِذَّلا  ِءالُؤه  َأ 
ُةایَْحلا ُمُْهتَّرَغ  َو  ًابَِعل  َو  ًاوَْهل  ْمُهَنیِد  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا  ( 50  ) َنیِِرفاْکلا یَلَع  امُهَمَّرَح  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  َْوأ  ِءاـْملا  َنِم  اـْنیَلَع  اوُضِیفَأ  ْنَأ 
ًۀَمْحَر َو  ًيدُـه  ٍْملِع  یلَع  ُهاْنلَّصَف  ٍباتِِکب  ْمُهاْنئِج  ْدََـقل  َو  ( 51  ) َنوُدَحْجَی اِنتایِآب  اُوناک  ام  َو  اذـه  ْمِهِمْوَی  َءاِقل  اوُسَن  امَک  ْمُهاْسنَن  َمْوَْیلاَف  اْینُّدـلا 
َءاعَفُـش ْنِم  اَنل  ْلَهَف  ِّقَْحلِاب  انِّبَر  ُلُسُر  ْتَءاج  ْدَـق  ُلـْبَق  ْنِم  ُهوُسَن  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  ُُهلیِوْأـَت  ِیتْأَـی  َمْوَی  ُهَلیِوْأـَت  ـَّالِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَـه  ( 52  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِـقل 

(53  ) َنوُرَتْفَی اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َّلَض  َو  ْمُهَسُْفنَأ  اوُرِسَخ  ْدَق  ُلَمْعَن  اَّنُک  يِذَّلا  َْریَغ  َلَمْعَنَف  ُّدَُرن  َْوأ  اَنل  اوُعَفْشَیَف 

305 ص :  همجرت ..... :
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؟ دینیبیم دنادرگیمن ، دوخ  تمحر  تیانع و  لومشم  ار  نانآ  ادخ  هک  دیدرکیم  دای  دنگوس  هک  ار  نانمؤم  زا  هورگ  نآ  ماقم  ایآ 
دیوش لخاد  تشهب  رد  هودنا  نزح و  هنوگ  چیه  یب  هشیدنا و  فوخ و  چیه  یب  هک  دوش  باطخ  زورما  اهنامه  هب 

306 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  یتشهب  ياهتمعن  زا  اراوگ و  ياهبآ  زا  ار  ام  هک  دننک  زاوآ  ار  نایتشهب  خزود ، لها  و 
. تسا هدرک  مارح  نارفاک  رب  ار  ماعط  بآ و  نیا  ادخ  هک  دنهد  خساپ  اهنآ  دیزاس . دنمهرهب  تسا  هدرک  امش  يزور  ادخ  هک 

رظن رد  تمحر  هب  ار  اهنآ  ام  مه  زورما  درک ، لفاغ  تفیرف و  ار  اهنآ  ایند  تایح  عاـتم  هتفرگ ، هچیزاـب  سوسفا و  هب  ار  ادـخ  نید  هک  ناـنآ 
. دندرک راکنا  تمایق  هب  عجار  ار ، ام  تایآ  و  دندروآیمن . رطاخ  هب  ار  يزور  نینچ  نیا  رادید  نانآ  هکنانچ  میروآیمن 

، میداد لیصفت  دندروآیم  نامیا  هک  هورگ  نآ  تیاده  يارب  شناد  ساسا  رب  ار  زیچ  ره  نآ  رد  هک  میداتسرف  یباتک  نامدرم  نآ  رب  ام  و 
؟ دنتسیچ راظتنا  رد  دندروآیمن  نامیا  تمایق  ادخ و  تایآ  هب  هک  نارفاک 

ار راک  تبقاع  تایآ و  لیوأت  هک  زور  نآ  و  دـسرب . نانآ  هب  تمایق ) رد  روهظ  گرم و  ماگنه   ) اهنآ لاوحا  لام  تایآ و  لیوأت  هکنآ  رگم 
تفلاخم شاک   ) دندرک نایب  ام  يارب  ار  ّقح  ناهرب ، نیرتنشور  اب  ادخ  نالوسر  هک  سوسفا  تفگ : دـنهاوخ  ینامیـشپ  اب  دـننک ، هدـهاشم 

یحلاص لامعا  هب  تشز  لامعا  نیا  زا  ریغ  هک  میتشگیم  رب  ایند  هب  رگید  راب  تساخیم و  رب  ام  تعافـش  هب  یـسک  زورما  اـی  میدرکیمن )
همه دنتـشاگنایم  غورد  اـیند  رد  هک  ار  ترخآ  هب  طوبرم  روما  دـننیبیم و  ناـیز  رد  تخـس  ار  دوخ  نارفاـک  ماـگنه  نآ  رد  میتخادرپیم 

. دنرگنیم هدش  دوبان  ار  ایند  يامن  تسار  ياهشزرا  تسرد و 

306 ص :  ریسفت ..... 

اهنآ اب  فارعا  رد  هک  تسا  نانآ  نارای  هب  هراشا  ِءالُؤه  َأ 
307 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تـشهب دراو  زونه  تسا ، هدـش  هتخیمآ  ناـشکین  رادرک  اـب  ناـنآ  ناـهانگ  نوـچ  اّـما  دـنراد  ار  تشهب  رد  ندـش  لـخاد  يوزرآ  دنتـسه و 
. دناهدشن

. دیدرکیم دای  دنگوس  ناشهراب  رد  ایند  رد  هک  ینانآ  ُْمتْمَْسقَأ  َنیِذَّلا 
باحـصا زا  ار  باطخ  سپـس  دنتفگ ، تتامـش  شنزرـس و  باب  زا  ار  نخـس  نیا  دسریمن ، ادخ  تمحر  اهنآ  هب  هک  ٍۀَـمْحَِرب  ُهَّللا  ُمُُهلانَی  ال 

دوخ باحـصا  هب  دننک  دایز  ار  نایخزود  ترـسح  هکنآ  يارب  دندنادرگیمرب و  دـندوب  اهنآ  اب  فارعا  رد  هک  ناشدوخ  باحـصا  هب  شتآ 
: دنتفگ

. دش دیهاوخن  نوزحم  تسین و  امش  رب  یفوخ  چیه  هک  دیوش  تشهب  دراو  َنُونَزْحَت  ُْمْتنَأ  َو ال  ْمُْکیَلَع  ٌفْوَخ  َۀَّنَْجلا ال  اُولُخْدا 
دراو فارعا  رب  ناـنآ  فوقو  تیفیک  فارعا و  باحـصا  فارعا ، ناـیب  رد  راـبخا  رد  هک  هچنآ  عیمج  نیب  عمج  میدرک  رکذ  هک  هچنآ  اـب  و 

. دوشیم نکمم  رابخا  نآ  نیب  فالتخا  ترثک  اب  تسا  هدش 
اراوگ ياهبآ  زا  هک  دننک  ادن  ار  نایتشهب  شتآ  لها  ُهَّللا و  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  َْوأ  ِءاْملا  َنِم  اْنیَلَع  اوُضِیفَأ  ْنَأ  ِۀَّنَْجلا  َباحْصَأ  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  يدان  َو 

. دیزاس دنمهرهب  ار  ام  تسا  هداد  يزور  امش  هب  دنوادخ  هچنآ  و 
هک یتقو  ات  رگیدمه ، ندـید  زا  عنام  هن  دـنرگیدمه ، هب  ندیـسر  عنام  هک  تسا  ییاج  هتـسد  ود  نآ  نیب  هک  تسا  تهج  نادـب  ندرک  ادـن 

. دهاوخب ادخ 
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: دنتفگ نایتشهب  َنیِِرفاْکلا  یَلَع  امُهَمَّرَح  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق 
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ادـخ يوس  هب  هار  هک  ار  ناشبلق  تهج  نآ  هک  یناـسک  ینعی  نارفاـک  تسا ، هدرک  مارح  نیرفاـک  هب  ار  كاروخ ) بآ و   ) ود نآ  دـنوادخ 
. دناهدیشوپ دراد ،

قاثیم تعیب و  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا  هک  یمالـسا  ینعی  دناهتفرگ  نید  بحاص  زا  ار  نید  هک  ییاهنآ  ْمُهَنیِد  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا 
و دنـشاب ، هتفرگ  نآ  بحاص  زا  هک  نیا  نودب  یلو  دناهداد  تبـسن  دوخ  هب  ار  نآ  هتـسب و  دوخ  هب  ار  مالـسا  تروص  هک  اهنآ  ای  دناهتفرگ ،

. دنشاب هتشاد  یهاگآ  نآ  عیارش  رب  هک  نیا  نودب 
ناشایند هب  طوبرم  هک  دـنراد  یلایخ  یناـسفن و  فدـه  هک  نیا  اـی  دنـشاب  هتـشاد  یتیاـغ  هک  نیا  نودـب  ینعی  يزاـب  یمرگ و  رـس  يور  زا 

. دشابیم
يارب سپ  دـنتخاس ، لـطاب  دـنوش  هدـناشک  هار  يوس  هب  مالـسا  هطـساو  هب  هک  نیا  دادعتـسا  و  دنتـسب ، ادـخ  يوس  هب  ار  هار  اـهنآ ، هک  اریز 

. دناهدرک رّوصت  هک  ناشیئایند  روما  هب  عجار  یتایاغ  زج  درادن  دوجو  یتیاغ  مالسا  هب  ناشدوخ  نداد  تبسن  ای  ناشمالسا 
: دومرف یلاعت  يادخ  اذل 

. تسا بعل  وهل و  هجیتن  ناشنید  اریز  داد ، بیرف  ار  اهنآ  يویند  یگدنز  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  ُمُْهتَّرَغ  َو  ًابَِعل  َو  ًاوَْهل 
نوچ  تسا  نانآ  تارواحم  تابطاخم و  هقیرط  قبط  راتفگ  نیا  و  مینکیمن ، هّجوت  تافتلا و  اهنآ  هب  ینعی  ْمُهاْسنَن  َمْوَْیلاَف 
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يروآدای ياهّیطع  هّیدـه و  اب  ار  ام  درادـن و  ام  يوس  هب  هّجوت  تاـفتلا و  هک  تسا  نیا  ناـشروظنم  درک ، شومارف  ار  اـم  ینـالف  دـنیوگیم 

. دنکیمن
زا ار  يزور  نینچ  رادید  اهنآ  هک  ناسنادب  دـندرک . شومارف  دـناهدوب  هک  ار  هچنآ  َنوُدَـحْجَی  اِنتایِآب  اُوناک  ام  َو  اذـه  ْمِهِمْوَی  َءاِقل  اوُسَن  امَک 

. دنتشاگنا غورد  ار  ام  تایآ  دندرب و  دای 
. میدروآ اهنآ  رب  تّوبن  باتک  هک  یلاح  رد  ٍباتِِکب  ْمُهاْنئِج  ْدََقل  َو 

تـسا ود  ره  هب  ای  هانلّـصف )  ) هب ای  انئج )  ) هب قلعتم  ترابع  نیا  میداد  لیـصفت  نانآ  تیادـه  يارب  ملع  ساسا  رب  ار  نآ  ٍْملِع و  یلَع  ُهاـْنلَّصَف 
ناشملع رب  ار  وا  ام  میدرک  دراو  ینعی  میریگب ، لیـصفت  ینعم و  هب  ار  انلّـصف )  ) و ءییجم )  ) ندرک دراو  ینعم  لثم  هب  ار  انئج )  ) هک نیاربانب 

(. باتک  ) زا ای  مهانئج   ) لوعفم زا  ای  انلّصف )  ) ای انئج )  ) لعاف زا  تسا  لاح  هک  نیا  ای  لوسر ، ای  باتک  تقیقح  هب 
یفیلکت تیالو  لوبق  هدامآ  هتشاد و  بلق  ههجو  هب  هّجوت  نوچ  دندروآ ، نامیا  ّماع  نامیا  اب  هک  یهورگ  ینعی  َنُونِمُْؤی  ٍمْوَِقل  ًۀَمْحَر  َو  ًيدُه 

تـسا نآ  تروص  ینیودـت  باتک  هک  تّوبن  باتک  و  دنتـسه ، قیرط  رب  اهنآ  هک  اریز  دـناهدش  نمؤم  ّصاـخ  ناـمیا  ببـس  هب  اـی  دـناهدش ،
. دنشخبیم تعرس  دوخ  ریس  هب  هجیتن  رد  و  هدرک ، نشور  ار  ناشهار 

تسا . تّوبن  تیاغ  نآ  هک  تسا  تیالو  زا  ترابع  هک  دشاب  یگرزب  بجاو  بوتکم  انلّصف ) باتک   ) زا دوصقم  تسا  نکمم 
310 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ار نآ  اذـل  تسا ، تیالو  لوبق  يارب  مدرم  ندرک  هدامآ  تسا و  تیالو  رب  قلخ  ندرک  هاگآ  يارب  ینیودـت  بتک  اهتّوبن و  عیمج  هک  اریز 
. دنکب نآ  یگرزب  تمظع و  هب  هراشا  ات  دروآ  هرکن  درفم 

. دنوشیمن رظتنم  ینعی  َنوُرُْظنَی  ْلَه 
نامه هک  دـشابیم  شّقح  هب  ار  باتک  نآ  ام  نداد  تشگ  زاب  ام و  لیوأت  دوصقم  هکنیا  ای  ددرگیم ، رب  نآ  هب  باـتک  هک  هچنآ  ُهَلیِوْأـَت  اَّلِإ 

. تسا باتک  عجرم  لصا و  حور و  تیالو  تسا و  تیالو  ماقم 
و ددرگیم ، رب  هلیوأت )  ) هب ای  ُهاْنلَّصَف ) ٍباتِِکب   ) هب ای  اذـه ) ْمِهِمْوَی  َءاِقل   ) هب ای  مهنید )  ) هب لوعفم  ریمـض  ُهوُسَن  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  ُُهلیِوْأـَت  ِیتْأَـی  َمْوَی 
روعـش و اب  ادـماع  املاع  ارنآ  ای  دـندرک  شومارف  ار  باـتک  اـی  نید  تقیقح  هک  یناـسک  تسا  نیا  نآ  ینعم  تسا و  یکی  اـهنیا  همه  لآـم 
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. دندرک كرت  یهاگآ 
هکنیا ای  دندرک  تلفغ  نآ  يروآ  دای  روعش و  زا  دعب  نید  تقیقح  زا  هکیناسک  ای  دوشیم  لامعتسا  كرت  يانعم  هب  یهاگ  نایـسن  هک  اریز 

، تشگ شومارف  نایب  نیا  هب  ناسنا  لّزنت  زا  دعب  و  دوب ، دوهـشم  مولعم و  اهنآ  يارب  نید  تقیقح  نوچ  دندشن ، روآ  دای  دندرکن و  ساسحا 
تهج نانآ  و  دـنوش ، روآ  داـی  دـناهدرک  شومارف  نید  تقیقح  زا  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  يارب  تاـضایر  تاداـبع و  عیارـش و  عیمج  و 

. دنتفرگ رب  ار  نید  تروص  يویند  ضارغا 
نآ . تقیقح  هب  رارقا  ترسح و  باب  زا  لیوأت  ندروآ  زا  لبق  ینعی  ُْلبَق  ْنِم 

311 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رد دندروآ  ار  ّقح  تلاسر  ای  تسا ، ّقح  نآ  هک  ار  تیالو  ای  دندروآ ، ار  ّقح  ام  راگدرورپ  ناگداتـسرف  ینعی  ِّقَْحلِاب  انِّبَر  ُلُسُر  ْتَءاج  ْدَـق 

. میدرک ملظ  دوخ  ياهسفن  رب  میدومن و  ضارعا  نآ  زا  ام  هکیلاح 
؟ دنتسه یناعیفش  ام  يارب  زورما  ایآ  َءاعَفُش  ْنِم  اَنل  ْلَهَف 

. دننک تعافش  بابرالا  ّبر  دزن  ای  تسام ، رما  ّیلو  وا  هک  دننک ، تعافش  یئالو ) راگدرورپ   ) هیالولا ّبر  دزن  ام  يارب  ات  اَنل  اوُعَفْشَیَف 
فرص یناف  ضارعا  رد  تساهنآ  تعاضب  نیرتگرزب  هک  ار  ناشنید  هک  هنوگ  نیدب  ْمُهَسُْفنَأ  اوُرِـسَخ  ْدَق  ُلَمْعَن  اَّنُک  يِذَّلا  َْریَغ  َلَمْعَنَف  ُّدَُرن  َْوأ 

. دننکیم
یهارمگ بجوم  یهارمگ ، نارـس  ناگراتـس و  اهتب و  لیبق  زا  ادخ  دزن  کیرـش  تعافـش  ادخ و  ناکیرـش  َنوُرَتْفَی و  اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َّلَض  َو 

. دوشیم نانآ 
ناشتانّیعت دودـح و  تهج  زا  ناشدوخ  تایرتفم  هب  نانآ  هک  تسا  نیا  اهنآ  يدوباـن  ندـش و  مگ  هجو  و  تسا ، يرماـس  هلاـسوگ  دوصقم 

. دننکیم هاگن 
زا دودـح  تهج  زا  يزیچ  ره  زور  نآ  رد  و  دـندوب ، هداد  رارق  ادـخ  ناکیرـش  ار  شیوخ  یناسفن  ياهاوه  زا  هتـساخرب  ياهلام  نانیا  نوچ 

تـشذگ هکنانچ  تسا  یّلظ  هّقح  تدـحو  هک  تیالو  روهظ  نیح  رد  دودـح  تانّیعت و  هک  اریز  دوشیم ، یناف  تسا  یّمـسم  هک  نیا  باـب 
. دنوشیم دوبان  یناف و 
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54 تایآ 56 - ریسفت  همجرت و 

312 ص :  ات 56 ..... ] تایآ 54  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

َو َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َو  ًاثِیثَح  ُُهُبلْطَی  َراهَّنلا  َلـْیَّللا  یِـشُْغی  ِشْرَْعلا  یَلَع  يوَتْـسا  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِۀَّتِـس  ِیف  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ُمُکَّبَر  َّنِإ 
َو ال ( 55  ) َنیِدَتْعُْملا ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  ًۀَیْفُخ  َو  ًاعُّرَـضَت  ْمُکَّبَر  اوُعْدا  ( 54  ) َنیَِملاْعلا ُّبَر  ُهَّللا  َكَرابَت  ُْرمَْألا  َو  ُْقلَْخلا  َُهل  الَأ  ِهِْرمَِأب  ٍتارَّخَـسُم  َموُجُّنلا 

(56  ) َنِینِسْحُْملا َنِم  ٌبیِرَق  ِهَّللا  َتَمْحَر  َّنِإ  ًاعَمَط  َو  ًافْوَخ  ُهوُعْدا  َو  اهِحالْصِإ  َدَْعب  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفت 

312 ص :  همجرت ..... :

دناشوپ رد  بش  هدرپ  هب  ار  زور  دیدرگ ، رقتسم  شرع  رب  هاگنآ  دیرفآ  زور  شش  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  تسا  ییادخ  امـش  راگدرورپ 
ّصاخ شنیرفآ  کلم  هک  دیشاب  هاگآ  ناگدنب ) يا  . ) دیدرگ رّخسم  وا  رما  هب  ناگراتس  هام و  دیشروخ و  و  دیوپ ، نآ  یپ  رد  باتـش  اب  هک 
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، تساهناهج هدننیرفآ  هبترم و  دنلب  هک  تسوا  زا  ذفان  نامرف  تسادخ و 
، درادیمن تسود  ار  ناراکمتس  زگره  ادخ  هک  دینکم  متس  قلخ  رب  دیناوخب و  هتسهآ  يادص  هب  يراز و  عّرضت و  هب  ار  ادخ 

دیما هب  مه  سرت و  يور  زا  مه  ار  ادخ  دیزیخن و  رب  يراکهابت  هب  تفای  حالـصا  مظن و  ادـخ  رما  هب  نآ  راک  هکنآ  زا  سپ  نیمز  رد  زگره 
. تسا کیدزن  ناراکوکین  هب  وا  تمحر  هّتبلا  هک  دیناوخب 

312 ص :  ریسفت ..... 

ٍماَّیَأ ِۀَّتِس  ِیف  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ُمُکَّبَر  َّنِإ 
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خلـسنم نامز  زا  دوشیم  هداد  تبـسن  ادـخ  هب  هک  یلاعفا  دـناهتفگ : دروم  نیا  رد  و  دوشیمن ، نامز  هب  دـّیقم  یلاعت  يادـخ  لـعف  هک  نادـب 
. تسا

طیحم ادـخ  ماّیا  هکنیا  و  دوشیمن ، عقاو  نامز  هطاحا  دروم  زین  وا  لعف  دریگیمن  رارق  طاحم  نامز  ببـس  هب  طیحم  تاذ  هک  روطنامه  اریز 
دوشیم و يریگ  هزادـنا  لاس  رازه  هب  یهاگ  سپ  تسا ، توافتم  شلعف  بتارم  توافت  بسح  رب  ادـخ  ماّیا  ریداقم  و  تسا ، ناـمز  ماـّیا  هب 

. تسا دّرجم  هزادنا  هّدام و  زا  هک  تسا  حاورا  ملاوع  زا  ترابع  هّللا  لها  فرع  رد  زین  تاوامس  لاس ، رازه  هاجنپ  هب  یهاگ 
نوچ عبط ، ملاع  تاوامس  تسا  لیبق  نیمه  زا  و  لاثم ، ملاع  دننام  هّدام ، زا  دّرجم  ای  دشاب  يّدام  هچ  تسا  حابـشا  ملاوع  زا  ترابع  نیمز  و 

. دنتسه هزادنا  ياراد  هّدام و  هب  قّلعتم  اهنآ 
هبترم هس  یتهج  زا  هبترم و  شـش  یتهج  زا  دنوشیم  قّقحم  نیمز  اهنامـسآ و  نآ  رد  دنتـسه و  دنوادخ  تاقولخم  هک  تانکمم  بتارم  اّما 

رظن فرط  چـیه  هب  هداتـسیا و  تداـبع  هب  هک  تسا  ناقـشاع  نیبّرقم  هبترم  نآ  دوـشیم و  هبترم  شـش  دوعـص  لوزن و  بسح  رب  هک  تـسا 
یسراف يامکح  ناسل  رد  هک  دوشیم  یـضرع  لوقع  یلوط و  لوقع  هب  ریبعت  فنـص  ود  ره  زا  و  تسا ، ناگتـسب  فص  هبترم  و  دننکیمن ،

، دنادّرجم هّدام  زا  هک  اههدش  هتفرگ  هزادنا  هبترم  و  ناگدننک ، دوجس  عوکر و  هبترم  و  رما ، ناگدننک  ریبدت  هبترم  و  دراد ، مان  عاونا  بابرا 
. تسا هناگ  شش  بتارم  نآ  رد  نیمز  اهنامسآ و  تّیمامت  و  نیمز ، اهنامسآ و  تقلخ  تایّدام و  هبترم  و 
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عبط ملاع  رد  هچ  رگا  ناشیعیبط  دوجو  هب  اهنآ  تقلخ  سپ  دـشاب ، نآ  نیمز  عبط و  ملاع  ياهنامـسآ  نیمز ، اهنامـسآ و  زا  دوصقم  رگا  و 

تّدـم نآ  رد  نیمز  اـهنآ و  هک  تسا  یبوبر  زور  شـش  ناـمه  نیا  و  تسا ، دوجوم  رترب  هیلاـع و  بتارم  رد  نآ  یملع  دوـجو  یلو  تسا ،
. تسا هدش  قلخ 

، دوشیم هبترم  تفه  یلوزن ، سوق  تهج  زا  تسا  یسرک  یهجو  هب  نامحر و  شرع  یهجو  هب  هک  ّتیشم  اب  هارمه  هناگ  شـش  بتارم  نآ 
تسا 7 هداد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  اراصحنا  دنوادخ  هک  تسا  یناثم  عبس  نامه  نیا  و  دوشیم ، ربارب  ود  دوعـص  سوق  رابتعا  هب  و 

. دوعص هبترم  لوزن و 7  هبترم 
هب نانآ  طقف  اریز  دـشابیم ، مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  رد  رـصحنم  يدوعـص  رظن  زا  هچ  یلوزن و  رظن  زا  هچ  بتارم  نیا  هب  لوصح  هک  اجنآ  زا  و 

. دناهدیسر نانآ  هطساو  هب  دنشاب  هدیسر  بتارم  نیا  هب  زین  يرگید  ناسک  رگا  دناهدش و  قّقحتم  بتارم  نیا 
هدیـسر ام  هب  وا  زا  سپـس  و   ) دیـشخب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  ار  نآ  ارـصحنم  دنوادخ  هک  میتسه  یناثملا ) عبـس   ) ام دندومرف : اذـل 

نیا هب  دوشیم و  ذـخا  طرـشب  هّیقارـشا ال  هفاضا  نآ  زا  تسا ، قولخم  ّقح  نآ  تسادـخ و  تّیـشم  ناـمه  هک  نمحر  شرع  نوچ  و  تسا )
. تسا دحّتم  ءایشا  عیمج  اب  رابتعا 

ذخا  طرشب  نودب ال  تسا و  هفاضا  شدوجو  هکنیا  رابتعا  هب  رگید  يوس  زا  و  تسا ، یتقیقح  بحاص  ره  تقیقح  هکلب 
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نآ تّیمامت  قّقحت و  اب  رگم  دوشیمن  مامت  دنکیمن و  ادیپ  قّقحت  دنوشیم  هفاضا  نآ  اب  هک  ییاهزیچ  عیمج  نتفای  قّقحت  اب  زج  تسا  هدش 

: دومرف تسایشا  همه  زا  ترابع  هک  نیمز  اهنامسآ و  ندیرفآ  رکذ  زا  دعب  اذل  و  تسا . هدش  هداد  تبسن  هفاضا و  نآ  هب  هک  ییاهزیچ 
. دیدرگ ّرقتسم  شرع  رب  سپس  ِشْرَْعلا  یَلَع  يوَتْسا  َُّمث 

و تسا ، شرع  رب  نتـسشن  سولج و  ینعم  فرع  رد  اوتـسا  هک  اریز  دـهدیم ، گنرد ) تلهم و   ) یخارت ینعم  هک  تسا  یفطع  فرح  ّمث ) )
ود ندوب  يواسم  هب  ار ، راوتـسا  اذـل  نیمز ، اهنامـسآ و  تّیمامت  اب  رگم  دوشیمن  مامت  شرع  و  شرع ، تّیمامت  اـب  رگم  دوشیمن  ماـمت  نیا 

. دناهدرک ریسفت  یکچوک  یگرزب و  رد  فرط 
هب شتهج  رابتعا  هب  و  هیلا ، فاضم  هب  تهج  يرگید  فاضم و  هب  تهج  یکی  تسا  تهج  ود  ياراد  ایشا  هب  ّتیشم  یقیقح  تبسن  نوچ  و 

. دوشیم هدیمان  شرع  فاضم ،
فاضم هب  تّیـشم  تهج  رابتعا  هب  و  هّللا ،) ّتیـشم   ) ای هّللا ) شرع   ) دوش هداد  تبـسن  ادخ  هب  هک  دوشیم  قالطا  یتقو  نآ ، رب  مسا  نیا  اذل 

. دشاب ءایشا  هب  تبسن  هک  دوشیم  قالطا  یتقو  نآ  رب  مسا  نیا  اذل  دوشیم ، هدیمان  یسرک  هیلا ،
ءایشا عیمج  هک  تسا  هدش  دراو  تسا و  هدرک  ادیپ  شرتسگ  نیمز  اهنامسآ و  تعسو  هب  ادخ  یسرک  ضرالا ،) تاوامّسلا و  هّیسرک  عسو  )

. تسا شرع  رد  یسرک  تسا و  یسرک  رد 
یسرک  دنشابیم و  یسرک  نیمز  اهنامسآ و  ءایشا و  هیلک  )
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(. تسا شرع  نامه  ّتیشم  تسا و  ّتیشم  زا  یئزج 

هیلا فاـضم  هب  بوـسنم  هک  تسا  یتـهج  هب  طـیحم  تسا  فاـضم  هب  بوـسنم  هک  یتـهج  هک  تسا  نـیا  شرع  رد  یـسرک  ندوـب  هیجوـت 
شرع و ّلک ، لقع  یهاگ  دراد ) هطاحا  تسا  هیلا  فاضم  هب  بوسنم  هک  یـسرک  رب  دشابیم  فاضم  هب  بوسنم  هک  شرع  ینعی   ) دشابیم

. دوشیم هدیمان  یسرک  ّلک  سفن 
. دنشابیم تّیشم  تهج  ود  رهظم  ود  ره  اریز 

«1 . » دنشابیم یسرک  شرع و  رهظم  دوخ  رهظم ، ود  نیا  اریز  یسرک  رادهراتس  کلف  دوشیم و  هدیمان  شرع  طیحم ، کلف  یهاگ  و 
توکلم زور  یلفس  توکلم  بش  اب  ار ، حاورا  ملاع  زور  عبط  ملاع  بش  اب  دناشوپیم ، ار  نامز  زور  نامز ، بش  اب  ینعی  َراهَّنلا  َْلیَّللا  یِشُْغی 

اب شتاضرم ، اهتبغر و  زور  شیاهبضغ  تاوهـش و  بش  اب  شملع ، زور  شلهج  بش  اب  شحور ، زور  ناـسنا ، عبط  بش  اـب  اـی  ار  اـیلع 
و دناشوپیم ...  ار  شتردق  تّوق و  زور  شفعـض  بش  اب  شایتسردنت ، تّحـص و  زور  شیاهـضرم  بش  اب  شلئاصخ ، زور  شلئاذر  بش 

. اذکه
بلاط هک  یسک  دننام  دوریم ، نآ  لابند  هب  ینعی  ُُهُبلْطَی 

__________________________________________________

لامعا و نیمز و  مکح  رد  حراوج  اضعا و  تسا و  تّیـشم  ای  شرع  ماقم  بلق  نمحرلا ) شرع  نمؤملا  بلق  : ) دـناهدومرف هک  اـجنآ  زا  ( 1)
شرع هک  بلق  لباقم  رد  تسا و  یـسرک  مکح  رد  ریغـص  ملاع  نامـسآ  نیمز و  نیا  هعومجم  تاوامـس و  مکح  رد  تالاح و ...  راکفا و 

. طیحم شرع  تسا و  طاحم  دشابیم ،
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. دشاب نآ 
: دیوگب هک  دوب  نیا  بسانم  و  تسا ، میمعت  رب  تلالد  اجنآ  رد  ّثح  بلط و  لامعتسا  رد  ًاثِیثَح و 
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يادخ نکل  و  دشکیم » بش  رب  ار  زور  هدرپ  ( » لیللا راهنلا  یـشغی   ) ای دنزیم » رانک  دفاکـشیم و  ار  بش  زور ، و  ( » لیللا راهنلا  فشکی  (و 
هب هراشا  زین  و  دشیم ، بش  تلاصا  مهوم  تفگیم  نینچ  رگا  و  دوشب ، بش  ندوب  یـضرع  زور و  تلاصا  هب  هراشا  ات  تفگن  نینچ  یلاعت 

. تسا يدوجو  رما  ود  نیب  لباقت  ودنآ ، لباقت  هک  دشیم  نیا 
. درادن يدوجو  تلاصا  تسا و  یضراع  یبسن و  يرما  بش  اریز 

. دیدرگ رّخسم  وا  رما  هب  ناگراتس  هام و  دیشروخ و  ِهِْرمَِأب و  ٍتارَّخَسُم  َموُجُّنلا  َو  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َو 
رب فـطع  نآ  سپ  تـسا ، هدـش  هدـناوخ  زین  اـهنآ  عـفر  اـب  و  هدـش ، هدـناوخ  بـصن  اـب  تارّخــسم )  ) و موـجّنلا )  ) و رمقلا )  ) و سمـّـشلا ) )

ربانب لعجی ،)  ) ریدـقت هب  تسا  یـشغی )  ) رب اـی  لـعج )  ) ریدـقت هب  تسا  قلخ )  ) رب فطع  اـی  نآ ، رد  بصن  تئارق  رباـنب  تسا  تاوامّـسلا ) )
. تسا ربخ  ادتبم و  نآ  سپ  اهنآ  رد  عفر  تئارق 

. دروآ هیبنت  تادا  اذل  تشذگ ، هک  تسا  يزیچ  نآ  هیآ  تمسق  نیا  ُْرمَْألا  َو  ُْقلَْخلا  َُهل  الَأ 
تسا  شرع  رب  رهاق  بلاغ و  ّطلسم و  هکنیا  تسا و  حابشا  یضارا  حاورا و  ياهنامسآ  قلاخ  وا  هک  درک  رکذ  هک  یتقو  اریز 
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تمکح قبط  زور  ندیناشوپ  ببـس  هلمج  زا  هک  دنکیم  نایب  ملاوع ، هب  تبـسن  ار  شریبدـت  نونکا  تسا ، قلخ  رما و  ملاع  ود  همه  نآ  هک 

تروص تسا  ناسنا  زا  ترابع  هک  دـیلاوم  نآ  تیاغ  اصوصخم  دوشیم و  مامت  دـیلاوم  تیبرت  ندـیناشوپ  نیا  اـب  هک  تسا  بش  شاهغلاـب 
. دریگیم

هک تسا  یناعم  عیمج  هب  ود ، نآ  ندمآ  لابند  هب  زور و  بش و  ّداضت  هدـهاشم  اب  نآ  تسا و  لامک  بلاط  شبلق  بلاق و  اب  ناسنا  هک  اریز 
ینب شاعم  دوشیم و  مامت  ملاع  ماظن  اهنآ  شنیرفآ  اب  هک  تسا  ناگراتـس  هام و  باتفآ و  ریخـست  ببـس  هب  تسا و  هدش  رکذ  ود  نآ  يارب 

رب سپ  دش ، هدافتـسا  ملاع  ود  هب  تبـسن  شندوب  کلام  رما و  قلخ و  ملاع  يارب  ندوب  أدـبم  یناعم  نیا  رکذ  زا  دـنکیم ...  ادـیپ  مظن  مدآ 
هب هراشا  هک  یلاح  رد  دنکب ، نآ  ندوب  یهتنم  ندوب و  کلام  ندوب و  أدـبم  رب  تلالد  هک  دروآ  مزال  دومن و  هاگآ  دـش  هدافتـسا  هک  هچنآ 

ملاع تّیبوبر  هب  ارنآ  هک  یلاح  رد  دومن  حدـم  تاریخ  ترثک  هب  ار  دوخ  سپ  درک  مّدـقم  ار  فرظ  هک  وحن  نیدـب  دومن  دّـکؤم  صاصتخا 
: دومرف دومن و  دیکأت 

دشابیمن تّیبوبرم  تّیقولخم و  زج  ینأش  ياراد  هک  یـسک  اریز  داد  رارق  نآ  عرف  ار  عّرـضت  اعد و  هب  رما  سپـس  َنیَِملاْعلا  ُّبَر  ُهَّللا  َكَرابَت 
نیدب تسا ، ناوارف  تاریخ  بحاص  ّلک و  کلام  وا  هک  یلاح  رد  دنز  زاب  رس  شراگدرورپ  دزن  عّرضت  اعد و  ّقلعت و  زا  هک  تسین  راوازس 

: دومرف دنوادخ  ببس 
دومرف : هک  ایوگ  دیناوخب  ار  ناتراگدرورپ  ْمُکَّبَر  اوُعْدا 
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. دیناوخب ار  ناتراگدرورپ  دیدش  نینچنیا  هاگ  ره 

زا تراـبع  تسا  هدـش  هدـناوخ  هک  هچنآ  یئوگ  هک  ناـنچ  نآ  دوریم  راـک  هب  وا  زا  يرگید  يزیچ  بلط  رد  ّوعدـم و  تاذ  بلط  رد  اـعد 
دوش هدروآ  قلطم  تروص  هب  اعد  ظفل  اج  ره  و  تسا ، هدش  هدناوخ  همّدقم  باب  زا  ّوعدـم  دوخ  و  تسوا ، هاگتـساوخ  هک  تسا  زیچ  نامه 

. تسوا تاذ  ریغ  بولطم  هک  دوش  مئاق  ياهنیرق  هکنیا  رگم  نآ  زا  ریغ  يرما  هن  تسا  ّوعدم  تاذ  بولطم 
تسا و رضاح  امش  دزن  امـش و  رب  رظان  امـش  روما  ریبدت  رد  وا  تسا : هتفگ  هک  یئوگ  تسا  ّوعدم  تاذ  تسا  بولطم  اجنیا  رد  هک  هچنآ  و 

نآ دیوش و  جراخ  ناتدوخ  تبیغ  زا  هکنیا  هب  دیوش  رـضاح  وا  دزن  ات  دـیناوخب  ناتیاهلد  ياههناخ  هب  ار  وا  سپ  دـیتسه ، بیاغ  نآ  زا  امش 
. دناهتفگ اهیفوص  هک  تسا  روضح  رکف و  نامه  رگنایب 

رب هک  یئاعد  ینعی  تساعد ، عون  ود  زا  ترابع  هیفخ  عّرـضت و  هک  اریز  لعف ، هدام  ریغ  زا  دنتـسه  اوعدا )  ) يارب ردصم  ود  ًۀَیْفُخ  َو  ًاعُّرَـضَت 
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هدـناوخ دـنلب  يادـص  اب  هک  تسا  يزیچ  ای  تسا ، نابز  رب  روهظ  مزالم  عّرـضت  نوچ  دوشن ، رهاظ  نابز  هب  هک  یئاعد  و  دوش ، رهاـظ  ناـبز 
. دشاب یلاخ  ادص  ندرک  دنلب  رهج و  زا  هک  دتفایم  قاّفتا  مک  عّرضت  هچ  هتسهآ ، يادص  اب  ای  دوشیم 

ریدقت هب  ای  قتشم  ینعم  هب  ردصم  هکنیا  هب  دنـشاب  لاح  ود  ره  هکنیا  ای  هیفخ ، عّرـضت و  ياعد  ینعی  دشاب ، ردصم  ریدقت  هب  تسا  نکمم  و 
هک  تسین  دیعب  و  عّرضت ، نابحاص  ینعی  دشاب  فاضم 
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هب اعد  هیفخ  زا  دوصقم  و  بلق ، نابز  اب  ای  دـشاب  بلاق  نابز  اـب  هکنیا  زا  ّمعا  نآ  هب  یهاـگآ  اـب  تساـعد  عّرـضت  زا  دوصقم  هک  دوش  هتفگ 

. نآ هب  یهاگآ  نودب  تسا ، دادعتسا  لاح و  نابز 
هک تساعد  تامّدقم  رابتعا  هب  دریگب  ّقلعت  نآ  هب  فیلکت  رما و  رگا  و  دشابن ، هاگآ  نآ  هب  هدـننک  اعد  هک  تسا  نآ  یقیقح  هیفخ  هک  اریز 

ناسل هب  اعد  هیفخ  زا  دوصقم  تسا و  بلاق  ناسل  هب  اعد  عّرضت  زا  دوصقم  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دریگیم و  ماجنا  رایتخا  روعـش و  اب 
هدیمان یفخ  رکذ  یلج و  رکذ  نایفوص  فرع  رد  هک  تسا  نامه  ینعم  ود  نیا  و  دروم ، ود  ره  رد  اعد  هب  ساسحا  یهاگآ و  اب  تسا  بلق 

. دوشیم
زواجت ناشدودح  نأش و  هبترم و  زا  دنراد و  فاکنتسا  اعد  زا  هک  ار  نیرّبکتم  ینعی  نیدتعم  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  َنیِدَتْعُْملا  ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال 

. درادن تسود  دناهدرک ،
. تسا هدرک  زواجت  شتّیدوبع  نأش  زا  دنکن  اعد  هدناوخن و  ار  ادخ  هک  ادخ ، ناگدنب  زا  یسک  اریز 

طسو ّدح  زا  ای  دناهدرک ، زواجت  راسکنا  عّرـضت و  لیبق  زا  یعاد  نأش  اعد و  ّدح  زا  اعد  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نیدتعم  زا  دوصقم  هکنیا  ای 
. دناهدومن زواجت  رارصا  كرت و  نیب  طسو  ّدح  زا  ای  دناهدرک ، زواجت  اعد  رد  ادص  ندرک  دنلب  هلیسو  هب 

. ددرگیم ملاظ  شدوخ  هکنیا  ات  دنکیم  نیرفن  ملاظ  رب  ردقنآ  مولظم  هک  تسا  هدش  دراو  تیاور  رد 
ّدح  هب  هک  مادام  ناسنا  هک  نادب  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفت  َو ال 
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رد تسا  نینچمه  و  دنکیم ، بلط  دتفیب  قاّفتا  هک  يوحن  رهب  ار  شیاهتساوخ  هک  تسا  نایاپ  راهچ  نأش  وا  نأش  هدیـسرن  فیلکت  دشر و 
نأش ياراد  وا  و  دسرتیم ، شندب  رب  وا  زا  هک  یـسک  هب  تبـسن  رگم  تسین  يربنامرف  لاثتما و  ياراد  هلحرم  نیا  رد  وا  اهیراگزاسان و  عفر 

. تسین ریبک  ملاع  نیمز  رد  ای  و  ریغص ، ملاع  نیمز  رد  حالصا  و 
هلمجلا یف  ریبک  ریغـص و  ملاع  نیمز  ود  رد  حالـصا  رما و  لاثتما  ّتینأـش  وا  يارب  دـش  لـقع  ياراد  دیـسر و  غولب  ّدـح  هب  هک  هاـگنآ  سپ 

. دوشیم لصاح 
ّماع تعیب  اب  درک و  لوبق  اهنآ  زا  زین  وا  و  دندرک ، توعد  ار  وا  رهاظ ، ّماع  توعد  اب  یهلا  ناگدـننک  توعد  و  دـش ، وا  رای  قیفوت  رگا  سپ 

. ددرگیم لصاح  وا  يارب  تعاط  دایقنا و  هلمجلا  یف  دوشیم و  لماک  وا  يارب  حالصا  ّتینأش  دش  ناملسم  تشگ و  اهنآ  عیطم  يوبن 
درک و لوبق  اهنآ  زا  زین  وا  و  دندرک ، توعد  ار  وا  ینطاب  ّصاخ  توعد  اب  یهلا  ناگدننک  توعد  تشاذـگ و  ینوزف  هب  ور  وا  قیفوت  رگا  و 
هدش و قحلم  هدـننک  توعد  توکلم  هب  تروص  نیا  رد  تشگ ، لماک  وا  يارب  تعاطا  دایقنا و  درک و  تعیب  اهنآ  اب  يولو  ّصاخ  تعیب  اب 
دنکیم و ندش  قحلم  تساوخرد  هکنیا  ای  دوب . دـهاوخ  ملاع  ود  ره  رد  یقیقح  حلـصم  هجیتن  رد  دوشیم ، لصاح  روضح  تلاح  وا  يارب 

هب  هکنیا  ات  تسوا  تبیغ  عقوم  ماقم و  رد  وا  هب  ندرب  هانپ  عّرضت و  ندرک و  اعد  وا  نأش  هلحرم  نیا  رد 
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. ددرگیم یقیقح  حلصم  اّلک  دوخ  دوش ، قحلم  وا 
نامیا دش و  نآ  رد  لخاد  درک و  بلط  ای  درکن ، بلط  ار  مالسا  دینادرگ و  راوخ  ار  وا  ادخ  حالـصا ، ّتینأش  لقع و  لوصح  زا  دعب  رگا  و 
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بلط ار  وا  توکلم  هب  ندـش  قحلم  درکن و  اعد  دـناوخن و  ار  شراگدرورپ  یلو  دـش  نآ  رد  لخاد  درک و  بلط  زین  ارنآ  ای  درکن ، بلط  ار 
رثا رب  ات  دـینکن  كرت  ار  اعد  ار و  ناتراگدرورپ  دـیناوخب  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  سپ  تسا ، دـسفم  ملاـع  ود  ره  رد  یـصخش  نینچ  دومنن ،

. دیشاب هدرک  داسف  نیمز  رد  نآ  كرت 
مالـسا و ببـس  هب  لعفلاب  ای  لقع ، لوصح  تهج  هب  هّوقلاب  حالـصا  نیا  تفریذپ  حالـصا  نآ  راک  ادخ  رما  هب  نیا  زا  دـعب  اهِحالْـصِإ  َدـَْعب 
هک ایوگ  تسا ، ببس  ياج  بّبسم  هماقا  لیبق  زا  دینکن ) داسف  نیمز  رد   ) ادخ لوق  سپ  نآ ، ماسقا  هّیقب  رد  تسا  نینچمه  دشابیم و  نامیا 

ملاع ریغـص و  ملاع  نیمز   ) نیمز ود  رد  ندرک  داسف  عّرـضت  كرت  هجیتن  هک  دـینکن  كرت  ار  عّرـضت  ادـخ  هب  ندرب  هانپ  اـعد و  تسا : هتفگ 
. ود نآ  حالصا  ّتیلعف  زا  دعب  ای  حالصا  ّتینأش  زا  دعب  تسا  ریبک )

: دومرف درک و  رارکت  اعد  رگید  تاهج  زا  یتهج  رکذ  اب  ارنآ  تسا  تعاط  تدابع و  ره  تیاغ  اعد  نیا  نوچ  و 
مدع وا و  قارف  زا  سرت  تسا : نیا  نآ  ینعم  تشذگ و  هکنانچ  دنتسه  لاح  ود  ره  ای  دنردصم  ود  ره  اعمط  افوخ و  ًاعَمَط  َو  ًافْوَخ  ُهوُعْدا  َو 

. ددرگیم رب  ینعم  نیمه  هب  لمتحم  هوجو  ریاس  و  وا ، تباجا  وا و  ياقل  رد  عمط  و  وا ، تباجا 
323 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا سرت  و  وا ، ّدر  زا  سرت  وا ، باقع  زا  سرت  و  ادـخ ، مشخ  زا  فوخ  دـننام  ّبر ، توعد  ماقم  ببـس  هب  تسا  فیعـض  هوجو  نآ  هکنیا  ای 
. وا توربج  لالج و  لباقم  رد  سرت  هرخالاب  وا و  لباقم  رد  ندش  راوخ  زا  سرت  وا ، لدع 

نآ ببس  هکنیا  نودب  دنکیم  تبیه  سرت و  ساسحا  دوخ  رد  دنک  ساسحا  ار  اهنآ  تمظع  لالج و  ناهاشداپ ، روضح  رد  هک  یسک  اریز 
. دنک سح  ار  تبیه 

هک دـشاب  هتـشاد  هّجوت  هکنیا  نودـب  دـشاب ، وا  تمحر  ّبر و  ياقل  رظتنم  بّقرتم و  دـیاب  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  عمط  هملک  ندروآ 
. دوشیمن طونم  بابسا  هب  ادخ  لعف  هک  تسا ، هدش  لصاح  ادخ  بناج  زا  ای  شدوخ  بناج  زا  نآ  بابسا 

اجر هک   ) ءاجر فالخ  هب  نآ  لوصح  يارب  یببس  ندید  هّیهت  نودب  تسا ، ءیـش  لوصح  هب  تشاد  مشچ  راظتنا و  زا  ترابع  عمط  هک  اریز 
(. ببس هلیسو و  نتفرگ  رظن  رد  اب  دشابیم  ءیش  لوصح  راظتنا 

عمط هک  یلاح  رد  دراد  حـیجرت  اـجر ، بناـج  هک  دروآیم  شیپ  ار  مّهوت  نیا  تسا ، هدـش  رکذ  هیآ  رد  فوخ  اـب  هارمه  عمط  هملک  نوچ 
يادـخ تسا ، نینچ  ّتیلعاف  بسح  رب  هکنانچ  تسا ، يواسم  تیلباـق  بسح  رب  همه  هب  تمحر  تبـسن  تسین و  یطرـش  یببـس و  هب  طونم 

: دومرف دومن و  عفر  ار  مّهوت  نیا  یلاعت 
عمط  فوخ و  تّلع  هکنیا  ات  تسا  کیدزن  ناراکوکین  هب  دنوادخ  تمحر  انامه  َنِینِسْحُْملا  َنِم  ٌبیِرَق  ِهَّللا  َتَمْحَر  َّنِإ 

324 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تسین یطرـش  ببـس و  رب  فوقوم  تسا و  يواسم  همه  هب  تبـسن  هچ  رگا  ادخ )  ) لعاف تهج  زا  ادخ  تمحر  هکنیا  ینعی  دشاب  صّخـشم 

. تسا توافتم  ناسنا )  ) لباق تهج  زا  نآ  تبسن  یلو 
بلط رد  دزرو و  عمط  راکوکین  و  دشابن ، همه  هب  نآ  تبـسن  يواست  ادـخ و  تمحر  تّیمومع  هب  یکّتم  دـسرتب و  دـیاب  راکوکین  ریغ  سپ 

. تسا لوعفم  ینعم  هب  لیعف  هب  نآ  هیبشت  باب  زا  ای  محر ، هب  تمحر  لیوأت  ببس  هب  بیرق )  ) ندروآ رّکذم  و  دنک ، تّیدج  وا  ياقل 
57 تایآ 59 - ریسفت  همجرت و 

324 ص :  ات 59 ..... ] تایآ 57  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا
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ِتارَمَّثلا ِّلُک  ْنِم  ِِهب  انْجَرْخَأَف  َءاْملا  ِِهب  اْنلَْزنَأَف  ٍتِّیَم  ٍدَلَِبل  ُهانْقُـس  ًالاِقث  ًاباحَـس  ْتَّلَقَأ  اذِإ  یَّتَح  ِِهتَمْحَر  ْيَدَـی  َْنَیب  ًارُْـشب  َحایِّرلا  ُلِسُْری  يِذَّلا  َوُه  َو 
ُفِّرَُـصن َِکلذَـک  ًادِـکَن  َّالِإ  ُجُرْخَی  ـال  َُثبَخ  يِذَّلا  َو  ِهِّبَر  ِنْذِإـِب  ُُهتاـبَن  ُجُرْخَی  ُبِّیَّطلا  ُدَـلَْبلا  َو  ( 57  ) َنوُرَّکَذـَت ْمُکَّلََعل  یتْوَْملا  ُجِرُْخن  َِکلذَـک 

ٍمیِظَع ٍمْوَی  َباذَع  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  ُهُْریَغ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِمْوَق  ای  َلاقَف  ِهِمْوَق  یلِإ  ًاحُون  اْنلَـسْرَأ  ْدََـقل  ( 58  ) َنوُرُکْشَی ٍمْوَِقل  ِتایْآلا 
(59)

324 ص :  همجرت ..... :

رهـش و هب  ارنآ  ام  دنرادرب  ار  نیگنـس  ياهراب  اهربا  نوچ  ات  دتـسرف  شیپ  رد  شیوخ  تمحر  ناراب  هدژم  هب  ار  اهداب  هک  تسا  ییادخ  وا  و 
میرآرب  نآ  زا  لصاح  هرمث و  هنوگ  ره  ات  میتسرف  ورف  ناراب  ببس  نادب  مینارب و  تسا  هدرم  یبآ  یب  زا  هک  يراید 

325 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیدرگ رّکذتم  امش  هک  دشاب  میزیگنارب ، كاخ  زا  مه  ار  ناگدرم  مینایوریم ) هدرم  نیمز  زا  ار  هایگ  هک   ) هنوگنیا مه 

تایآ ام  هنوگنیا  درواـین . نوریب  هرمث  مک  كدـنا و  هاـیگ  زج  راز ) هروش   ) كاـپان نیمز  دـیآرب و  وکین  ادـخ  نذا  هب  هاـیگ  ار  كاـپ  نیمز 
، میهدیم حرش  دنرآ  ياجب  ادخ  رکش  هک  یموق  ره  يارب  ار  تردق 

رب نم  هک  تسین  یئادخ  ار  امـش  وا  زج  هک  دیتسرپب  ار  اتکی  يادخ  موق  يا  تفگ  میداتـسرف  شموق  يوس  هب  دـیحوت  نایب  يارب  هک  ار  حون 
. مسرتیم تمایق  گرزب  باذع  زا  تخس  امش 

325 ص :  ریسفت ..... 

هدوب ارشب  هّمض  ود  اب  لصا  رد  و  دشاب ، ریشب  روشن و  عمج  هک  تسا  هدش  هدناوخ  ءاب  اب  ارشب  و  نون ، اب  ارشن  ًارُْشب  َحایِّرلا  ُلِسُْری  يِذَّلا  َوُه  َو 
. تسا هدش  هدناوخ  رشب  لعفلا  نیع  ناکسا  اب  فیفخت  تهج  هب  و 

نایب يارب  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ُمُکَّبَر  َّنِإ  ادخ  لوق  رب  تسا  فطع  نآ  و  تسا ، هدش  هدناوخ  دشاب  ردصم  هک  رصن  دننام  زین  حتف  اب  و 
«. 1  » تسا ریبدت  يارب  یمّود  و  شنیرفآ )  ) ءادبا نایب  يارب  یلّوا  هکنانچ  تسا  لیثمت  قیرط  هب  هداعا 

یـسک رب  تمحر  حایر و  میمعت  و  دوشیم ، هدیمان  تمحر  فرع  رد  ناراب ، اریز  تسا  ناراب  تمحر ، زا  روظنم  اجنیا  رد  ِِهتَمْحَر  ْيَدَی  َْنَیب 
رهاظ بسح  هب  لیثمت  نیا  هچ  رگا  تسین  یفخم 

__________________________________________________

ءادـبا يارب  هک  لّوا  تراـبع  درک ) قـلخ  ار  اهنامـسآ  هک  تسا  یـسک  امـش  راـگدرورپ  اـنامه  ِتاواـمَّسلا ) َقَـلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ُمُکَّبَر  َّنِإ  ( ) 1)
. تسا روما  نتخادنا  نایرج  هب  ریبدت و  يارب  ًارُْشب ) َحایِّرلا  ُلِسُْری  يِذَّلا  َوُه   ) مّود ترابع  دشابیم و  شنیرفآ ) )

326 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشابیم یّلک  تمحر  هلزان  تروص 

. دننک شخپ  ارنآ  دنرادرب و  ار  بآ  نیگنس  ياهراب  اهربا  هکنیا  ات  ُهانْقُس  ًالاِقث  ًاباحَس  ْتَّلَقَأ  اذِإ  یَّتَح 
. تسا نآ  ظفل  سنج و  ینعم  رابتعا  هب  ُهانْقُس  رد  ریمض  ندروآ  درفم  و  لاقث ) هملک   ) فصو ندروآ  عمج  و 

. هدرم رهش  نآ  ندرک  هدنز  يارب  ای  نآ ، يرایبآ  يارب  ای  نیمزرس ) ای  رهش   ) دلب نآ  يوس  ٍتِّیَم  ٍدَلَِبل 
هلمج ینعم  دشابیم و  یف )  ) ینعم هب  ءاب  ددرگرب ، دلب )  ) هب هب )  ) هملک رد  ه )  ) ریمض رگا  و  میداتسرف ، ورف  بآ  ربا  هلیسو  هب  َءاْملا  ِِهب  اْنلَْزنَأَف 

. میداتسرف ورف  ناراب  رهش  نآ  رد  دوشیم  نینچ 
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. میدرک رادیدپ  ار  اههویم  عاونا  فلتخم  ياهنیمزرس  رد  ربا ، ای  بآ ، هلیسو  هب  ِتارَمَّثلا  ِّلُک  ْنِم  ِِهب  انْجَرْخَأَف 
لوصح ببـس  هب  رهـش  نآ  ندرک  هدـنز  هدرم و  رهـش  هب  نآ  نداتـسرف  اهربا و  لمح  اهداب و  رـشن  زا  دـینیبیم  هک  روطنامه  ینعی  َِکلذَـک 

. اههویم
فلتخم و ياهداب  رـشن  هلیـسو  هب  جورخ  نیا  میزاسیم و  جراخ  یناسنا  یقیقح  تایح  زا  ای  یناویح  تاـیح  زا  ار  ناـگدرم  یتْوَْملا  ُجِرُْخن 
جـییهت و و  اهشیامزآ ، اهالب و  تالاقتنا و  اهبالقنا و  اههلاحتـسا و  لیبق  زا  فلتخم  ياـهداب  ندرک  هداـمآ  اـب  تمحر ، ناراـب  نداتـسرف 

قبط میتسب ، نامیپ  دهع و  اهنآ  اب  هک  یناسک  نآ  تّیذا  و  سنا ، ّنج و  نیطایش  هسوسو  و  اهمشخ ، زا  لصاح  ءاذیا  و  اهتوهـش ، کیرحت 
327 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  اههتفگ : نیا 

یناویح سفن  ای  یتابن  سفن  ای  يدامج  تعیبط  ربق  زا  ات  « 1  » ًارِیثَک ًيذَأ  اوُکَرْشَأ  َنیِذَّلا  َنِم  َو  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  َّنُعَمْسََتل  َو 
. دنک زورب  دوش و  لصاح  یهلا  ياههرمث  همه  شدوجو  نیمز  رد  و  ددرگ ، هدنز  یناسنا  تایح  هب  دوش و  هدنک 

. دیرآ دای  هب  دیاش  َنوُرَّکَذَت  ْمُکَّلََعل 
هدـش مّهوت  هنوگ  نیا  لبق  تایآ  زا  نوچ  تسا  لیثمت  ای  لثم  يارب  ای  نآ ، هب  لّثمم  تیاغ  هتفگ  نیا  ِهِّبَر  ِنْذِإـِب  ُُهتاـبَن  ُجُرْخَی  ُبِّیَّطلا  ُدَـلَْبلا  َو 

نیا رد  دنتسه ، يواسم  تایح  تلاح  ءایحا و  تّیفیک  رد  زین  ناگدرم  تسا و  يواسم  يروشک  رهـش و  ره  رد  هایگ  ندمآ  نوریب  هک  تسا 
شراگدرورپ نذا  هب  شهایگ  هزیکاپ  ّبیط و  رهـش  هکلب  دنتـسین ، يواسم  دـشاب  هتفگ  هک  ایوگ  دوشیم ، روآ  دای  ار  اهنیمزرـس  توافت  هیآ 

طابنتـسا قوف  مالک  زا  یفرع  تارواحم  بسح  رب  ینعم  نیا  دـیوریم  دـیورب ، نآ  رد  تسا  نکمم  هک  هچنآ  عیمج  ینعی  دوشیم ، جراـخ 
هک ياهّیقب  اـب  و  تسا ، موـمع  هب  رعـشم  هک  ددرگیم  رب  كاـپ  نیمزرـس  هب  هک  ه »  » ریمـض هـب  تاـبن  ندرک  هفاـضا  اـب  اـصوصخم  دوـشیم 

: دیامرفیم
موهفم تسا ، هدـش  ورایور  تسا ، كاپان  ندوب  راز  هروش  تهج  زا  حـلاص  كاـپ و  ياـهنیمز  هب  تبـسن  هک  ییاـهنیمز  ینعی  َُثبَخ  يِذَّلا  َو 

. ددرگیم صّخشم 
جراخ یهایگ  راز  هروش  نیمز  نآ  رد  هک  ُجُرْخَی  ال 

__________________________________________________

رازآ اوران و  نانخس  دنتسه  كرشم  هک  یناسک  زا  زین  میداد و  باتک  نانآ  هب  امش  زا  شیپ  هک  یناسک  زا  و  هیآ 186 : ( 3  ) نارمع لآ  ( 1)
. دینش دیهاوخ  رایسب  هدنهد 

328 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا چیه  نآ  عفن  هک  كدنا  رادقم  هب  رگم  ًادِکَن  اَّلِإ  دوشیمن 

فلتخم ياهداب  تروص  هب  ام  تایآ  رگا  دنشاب ، ام  ینطاب  يرهاظ و  ياهتمعن  رازگ  رکش  ینعی  َنوُرُکْـشَی  ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  ُفِّرَُـصن  َِکلذَک 
ار اهنآ  هک  تسا  یـسک  يارب  هن  دنتـسه ، تمعن  اهنآ  دـنادب  هک  تسا  یـسک  يارب  تایآ  نیا  ندـینادرگ  اریز  دـشاب ، اهتمقن  اـهالتبا و  و 

لعف رب  ضرعلاب  نآ  هکلب  تسین  ادخ  تیاغ  فده و  وا  نارفک  رفک و  هّتبلا  هک  دزروب ، رفک  نآ  ببـس  هب  هکلب  دـنکن  رکـش  دـنیبب و  تمقن 
. دوشیم ّبترتم  دنوادخ 

هک تسا  هدش  لقن  تسین ) لصا  دراد و  یضرع  هبنج  تمعن  رفک  تسا و  تمعن  زا  فده  تیاغ و  هک  تسا ، نآ  رکش  تمعن  لذب  همزال  )
: تفگ مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هب  صاع  نب  ورمع 

؟ تسا ام  شیر  زا  رتشیب  امش  شیر  هک  تسا  هنوگچ 
نکمم هک  يزیچ  ره  هب  داد  میمعت  ار  نآ  تسا  زیاج  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  تایآ  يارب  ریـسفت  نیا  لاثما  و  دـناوخ . ار  هیآ  نیا  ماما  سپ 

. دشاب قداص  نآ  رب  تایآ  ازاجم  ای  اتقیقح  تسا 
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ات دومن  يروآ  دای  ار  لسر  لاسرا  درک  رکذ  لیثمت  اب  ار  تشگزاب  ریبدـت و  تیبرت و  شنیرفآ و  هکنآ  زا  سپ  ِهِمْوَق  یلِإ  ًاـحُون  اْنلَـسْرَأ  ْدََـقل 
رد هک  هچنآ  و  هتفگ ، اهنآ  هب  هک  ار  هچنآ  ناشیاهتّلم و  اب  اهنآ  ناتساد  و  دنرامشن ، بیرغ  ار  رشب  تلاسر  دنشاب و  هتشاد  دایب  هشیمه  ارنآ 

دشاب . دیدهت  بیذکت و  نیرکنم  يارب  يرادلد و  نینمؤم  يارب  ات  درک  رکذ  ار  همه  تفرگ  ماجنا  رکنم  هدننک و  رارقا  قح 
329 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

همه راک  نآ  هکنانچ  درک  رما  دحاو  يادـخ  تدابع  دـیحوت و  هب  ار  شموق  مالّـسلا  هیلع  حون  ُهُْریَغ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِمْوَق  ای  َلاقَف 
: دومرف تسایبنا و 

كرت ار  ادخ  دیحوت  تدابع و  مسرتیم  هک  هنوگ  نیدب  مسرتیم ، امش  رب  گرزب  زور  باذع  زا  نم  ٍمیِظَع  ٍمْوَی  َباذَع  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ 
. دییآ راتفرگ  یگرزب  باذع  هب  دینک و 

60 تایآ 64 - ریسفت  همجرت و 

329 ص :  ات 64 ..... ] تایآ 60  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ِتالاسِر ْمُکُغَِّلبُأ  ( 61  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ْنِم  ٌلوُسَر  یِّنِکل  َو  ٌَۀلالَـض  ِیب  َْسَیل  ِمْوَق  ای  َلاـق  ( 60  ) ٍنِیبُم ٍلالَـض  ِیف  َكارََنل  اَّنِإ  ِهِمْوَق  ْنِم  ُأَلَْملا  َلاـق 
ْمُکَّلََعل اوُقَّتَِتل َو  َو  ْمُکَرِذـُْنِیل  ْمُْکنِم  ٍلُجَر  یلَع  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌرْکِذ  ْمُکَءاج  ْنَأ  ُْمْتبِجَع  َو  َأ  ( 62  ) َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  َو  ْمَُکل  ُحَْـصنَأ  َو  یِّبَر 

(64  ) َنیِمَع ًامْوَق  اُوناک  ْمُهَّنِإ  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  اَْنقَرْغَأ  َو  ِْکلُْفلا  ِیف  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  ُهاْنیَْجنَأَف  ُهُوبَّذَکَف  ( 63  ) َنوُمَحُْرت

329 ص :  همجرت ..... :

مینیبیم یهارمگ  رد  تخس  ارت  ام  هک  دنتفگ  شموق  زا  یهورگ 
منایناهج يادخ  هداتسرف  نکیل  و  دیوریم ) اطخب  امش   ) متسین یهارمگ  رد  الصا  نم  موق  يا  تفگ  نانآ ) خساپ  رد  )

( لامعا رفیک  باـسح و  تماـیق و  دـننام   ) يروما هب  یهلا  یحو  ادـخ و  زا  میوگیم و  زردـنا  امـش  هب  مناـسریم و  امـش  هب  ار  ادـخ  ماـغیپ 
دیتسین ، هاگآ  امش  هک  مهاگآ 

330 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
راکزیهرپ هک  دناسرتب  تمایق ) باذع  لاوحا  زا   ) ار امش  ات  دش  هداتسرف  امـش  يروآدایب  يارب  ادخ  بناج  زا  يدرم  هک  دیاهدرک  بّجعت  ایآ 

، دیدرگ ادخ  فطل  دروم  دیوش و 
دندرک بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  ار  نانآ  میداد و  تاجن  یتشک  رد  ار  شناوریپ  وا و  مه  ام  دندرک  بیذکت  ار  ادـخ  لوسر  حون ، نوچ  و 

. دندوب لد  روک  نادان و  رایسب  یمدرم  هک  میدینادرگ  قرغ 

330 ص :  ریسفت ..... 

ناشندرکن يوریپ  و  دنرادن ، ینأش  دـیلقت  لوبق و  زج  يداع  مدرم  ناوریپ و  هک  اریز  اسؤر ، اهنارذگـشوخ و  ینعی  ءالم  ِهِمْوَق  ْنِم  ُأَلَْملا  َلاق 
ایبـنا زا  رتـالاو  رتـالاب و  ار  دوـخ  نأـش  هشیپ ) متـس  ناـگدرورپ  زاـن   ) نیفرتـم یلو  تساـیند ، هـب  ناـشرظن  هـک  تـسا  تـهج  نآ  زا  اـیبنا  زا 

. دنتسنادیم
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. مینیبیم راکشآ  یهارمگ  رد  ارت  اّنئمطم  دنتفگ  نانآ  ٍنِیبُم  ٍلالَض  ِیف  َكارََنل  اَّنِإ 
ره نوچ  درادـن ، ناکما  نآ  زا  رتهب  هک  دـندرکیم  نامگ  دنتـشاد و  تسود  ارنآ  هک  دنتـسنادیم  دوخ  يویند  هریـس  فلاخم  ار  ربمایپ  اریز 

دیکأت يارب  ود  ره  ل )  ) و ّنا )  ) دندرک دیکأت  دّدـعتم  ياهدـیکأت  اب  ارنآ  اذـل  دنلاحـشوخ  تسا  ناشدوخ  دزن  هک  هچنآ  هب  یهورگ )  ) یبزح
(. تسا

درکن و دییأت  ار  دوخ  هتفگ  قباس  تادیکأت  لثم  اذل  درک و  یفن  ار  اهنآ  تادقتعم  درک و  راتفر  ارادم  هب  نانآ  اب  ٌَۀلالَض  ِیب  َْسَیل  ِمْوَق  ای  َلاق 
متسین . یهارمگ  رد  نم  موق  يا  تفگ :

331 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ياـهتلاسر هـک  مناـیناهج  راـگدرورپ  زا  ياهداتــسرف  نـکیل  ْمَُـکل و  ُحـَْـصنَأ  َو  یِّبَر  ِتـالاسِر  ْمُـکُغَِّلبُأ  َنیَِملاــْعلا  ِّبَر  ْنـِم  ٌلوُـسَر  یِّنِکل  َو 

. دشاب بیرف  هبئاش  زا  تحیصن  ندوب  صلاخ  هب  هراشا  ات  دروآ  ل )  ) اب مکل  ظفل  ورنیا  زا  مهد . ناتدنپ  منک و  غالبا  امش  هب  ار  مراگدرورپ 
شتلاسر لّوا  دیناد ، یمن  امـش  هک  ار  هچنآ  منادیم  هک  تسادخ  هضافا  ببـس  هب  ای  ادخ ، ریبدت  تافـص و  زا  َنوُمَْلعَت  ام ال  ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  َو 

راهظا تسا  یهارمگ  تلالـض و  هک  ار  تلاسر  ّدض  داقتعا  دـندرک و  بیذـکت  ار  وا  هک  هاگنآ  و  درک ، لابند  راذـنا  اب  ارنآ  درک و  غیلبت  ار 
نآ لابند  هب  سپـس  تسا ، غیلبت  نآ  دومن و  تباث  تسا  نآ  همزال  هک  هچنآ  اـب  ار  شدوخ  ياـعّدا  درک و  یفن  ار  اـهنآ  تادـقتعم  دـندرک ،

تهج هب  نیا  و  دنرادن ، ار  نآ  ملع  اهنآ  هک  يزیچ  هب  ربمایپ  نتشاد  ملع  اهنآ و  ندرک  تحیصن  نآ  تسین و  ّدر  راوازس  هک  دروآ  ار  يزیچ 
. تسا نانآ  اب  ینابرهم  تفأر و  راهظا  اهنآ و  اب  ندرک  ارادم 

؟ دیدومن بّجعت  دیدرک و  بیذکت  ایآ  ینعی  ُْمْتبِجَع  َو  َأ 
. دینکب بّجعت  هک  امش  زا  دوبن  راوازس  ینعی 

. دزادنایم ترخآ  دای  هب  ار  امش  هک  يزیچ  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌرْکِذ  ْمُکَءاج  ْنَأ 
هک مکل ) حصنا   ) ندرک تحیـصن  هب  ار  عوضوم  دشیم  موهفم  ناهارمگ  هب  تبـسن  دانع  ییادـج و  تلاسر  ظفل  زا  نوچ  ْمُْکنِم  ٍلُجَر  یلَع 

رد  نانآ  حالص  هک  درک  لیدبت  تسا  تلاسر  همزال 
332 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هفاضا ار  رکذ )  ) و تسا ، هدروآ  امـش  راگدرورپ  مّکبر )  ) هملک هکنیا  تّلع  و  تخاس . رّکذـتم  ناشروما  بقاوع  هب  ار  نانآ  دـشابیم و  نآ 
هب هک  تیاغ  هس  هب  اـت  داد  همادا  هنوگ  نآ  ار  عوضوم  و  دـشاب ، رتکیدزن  لوبق  تحیـصن و  هب  هک  تسا  نآ  يارب  دومن ، ناـشدوخ  ّبر )  ) هب

همه رد  و  دـناسرب ، تسا  بوسنم  یِّبَر  ِتـالاسِر  لـسرم  و  غیلبت ) دروم  موق  ، ) مهیلا لـسرم  و  نیملاـعلا ) ّبر  نم  لوسر   ) لوـسر هب  بیترت 
سپ دشاب ، رود  هب  گنرین  بیرف و  زا  ات  تسین  اهنآ  عفن  هب  زج  تلاسر  ياعّدا  هک  دزاس  راکشآ  ات  تشاد  نایب  ار  نانآ  عفن  حالـص و  اهنآ 

: دومرف
، تسامـش داـسف  نآ  رد  هک  يزیچ  زا  اـت  اوـُقَّتَِتل  َو  دـناسرتب ، تسین  يدـب  ّرـش و  زج  نآ  دـیتسه و  نآ  رب  هک  هچنآ  زا  ار  امـش  اـت  ْمُکَرِذـُْنِیل 

. تسامش حالص  نآ  رد  هک  دینک  تبغر  هّجوت و  يزیچ  هب  دیزیهرپب و 
. تسا وکین  ماجنا  رس  تبقاع و  نسح  نآ  و  دیریگب ، رارق  ناتراگدرورپ  مّحرت  تمحر و  دروم  دیاش  ینعی  َنوُمَحُْرت  ْمُکَّلََعل  َو 

. دندرک بیذکت  ار  وا  دنامن ، یقاب  ناشبیذکت  رد  يرذع  اهنآ  يارب  هکنیا  اب  ُهُوبَّذَکَف 
یتشک هلیـسو  هب  دندوب  وا  اب  هک  نینمؤم  ار و  وا  سپ  َنیِمَع  ًامْوَق  اُوناک  ْمُهَّنِإ  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  اَْنقَرْغَأ  َو  ِْکلُْفلا  ِیف  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  ُهاْنیَْجنَأَف 

تریصب و  اهنآ  يارب  دندوب و  لدروک  یموق  نانآ  اریز  میدرک . قرغ  دندرک  بیذکت  ار  ام  تایآ  هکیناسک  میداد و  تاجن 
333 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

.( تسا هدوب  تریصب  مدع  زا  نانآ  بیذکت  اریز   ) مینکیمن هذخاؤم  ار  اهنآ  و  میشاب ، اهنآ  ندید  راصبتسا و  عّقوتم  ات  دوبن  یئانیب 
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65 تایآ 72 - ریسفت  همجرت و 

333 ص :  ات 72 ..... ] تایآ 65  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ٍۀَهافَس ِیف  َكارََنل  اَّنِإ  ِهِمْوَق  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُأَلَْملا  َلاق  ( 65  ) َنوُقَّتَت الَف  َأ  ُهُْریَغ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِمْوَق  ای  َلاق  ًادوُه  ْمُهاخَأ  ٍداع  یلِإ  َو 
ٌحِصان ْمَُکل  اَنَأ  َو  یِّبَر  ِتالاسِر  ْمُکُغَِّلبُأ  ( 67  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ْنِم  ٌلوُسَر  یِّنِکل  َو  ٌۀَهافَس  ِیب  َْسَیل  ِمْوَق  ای  َلاق  ( 66  ) َنِیبِذاْکلا َنِم  َکُّنُظََنل  اَّنِإ  َو 

ِیف ْمُکَداز  َو  ٍحُون  ِمْوَق  ِدـَْعب  ْنِم  َءافَلُخ  ْمُکَلَعَج  ْذِإ  اوُرُکْذا  َو  ْمُکَرِذـُْنِیل  ْمُْکنِم  ٍلُـجَر  یلَع  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌرْکِذ  ْمُکَءاـج  ْنَأ  ُْمْتبِجَع  َو  َأ  ( 68  ) ٌنیِمَأ
(69  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ِهَّللا  َءالآ  اوُرُکْذاَف  ًۀَطَْصب  ِْقلَْخلا 

َو ٌسْجِر  ْمُکِّبَر  ْنِم  ْمُْکیَلَع  َعَقَو  ْدَق  َلاق  ( 70  ) َنِیقِداَّصلا َنِم  َْتنُک  ْنِإ  انُدِعَت  اِمب  اِنتْأَف  انُؤابآ  ُُدبْعَی  َناک  ام  َرَذَن  َو  ُهَدْحَو  َهَّللا  َُدبْعَِنل  انَْتئِج  َأ  اُولاق 
َو ُهاْنیَْجنَأَف  ( 71  ) َنیِرِظَْتنُْملا َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَْتناَف  ٍناْطلُـس  ْنِم  اِهب  ُهَّللا  َلََّزن  ام  ْمُکُؤاـبآ  َو  ُْمْتنَأ  اهوُُمْتیَّمَـس  ٍءامْـسَأ  ِیف  ِینَنُولِداـُجت  َأ  ٌبَضَغ 

(72  ) َنِینِمُْؤم اُوناک  ام  َو  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َِرباد  انْعَطَق  َو  اَّنِم  ٍۀَمْحَِرب  ُهَعَم  َنیِذَّلا 

333 ص :  همجرت ..... :

ارم زردنا  ایآ  تسین . ییادخ  ار  امـش  وا  زج  هک  دیتسرپب  ار  ادخ  موق  يا  تفگ : اهنادب  دوه  میداتـسرف ، ار  دوه  ناشردارب  داع  موق  يوس  هب 
،؟ دیوشیمن راکزیهرپ  هدرکن  شوگ 

334 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  مینکیم  نامگ  میباییم و  درخیب  هیفس و  ارت  ام  دنتفگ : دندوب  رفاک  هک  شموق  ناگرزب 
، یشاب نایوگغورد  زا  تخس  وت  هک 

، منایناهج راگدرورپ  هداتسرف  نم  نکیل  تسین  یتهافس  ارم  موق  يا  داد : خساپ 
، متسه امش  هاوخ  ریخ  مزوسلد و  يوگدنپ  امش  يارب  مناسریم و  امش  هب  ار  ادخ  مایپ 

مدرم يا  دناسرتب ؟ تمایق  باذع  لوه و  زا  ار  امـش  ات  دش  هداتـسرف  امـش  يروآ  دای  تهج  ادـخ  بناج  زا  يدرم  هک  دـیاهدرک  بّجعت  ایآ 
سپ دوزفیب . امش  تمعن  تقلخ و  رد  درک و  هورگ  نآ  نیـشناج  حون  موق  كاله  زا  سپ  ار  امـش  ادخ  هک  دینکن  شومارف  دیـشاب و  رّکذتم 

، دیوش راگتسر  هک  دیاش  دیرآ ، دایب  ار  ادخ  ياهتمعن  عاونا  موق  يا 
؟ مینک يرود  دندیتسرپیم  ام  ناردپ  هک  ییاهتب  زا  میتسرپ و  ییاتکی  هب  ار  ادخ  هک  ياهدمآ  ام  يوس  هب  نآ  يارب  وت  ایآ  دنتفگ  دوه  موق 

. ناسر ماجنا  هب  دوز  یهدیم  هدعو  ام  هب  یتسرپ  تب  تهج  هب  هک  یباذع  ره  ییوگیم  تسار  وت  رگا  درک  میهاوخن  ار  راک  نیا 
؟ دینکیم هلداجم  مناوخیم  ادخ  هب  ار  امش  هک  نم  اب  ایآ  تسا ، هدیدرگ  یمتح  امـش  رب  ادخ  بضغ  يدیلپ و  تروص  نیا  رد  تفگ : دوه 

تقیقح نآ  رد  ادخ  هکنآ  لاح  و  دیزیخیم ؟ رب  تموصخ  هب  ّقح  اب  دیاهداهن  ناتب  نآ  رب  امش  ناردپ  امش و  هک  ییاّمسم  یب  ياهمسا  هب  و 
، مراد راظتنا  ارنآ  امش  رب  زین  نم  هک  دیشاب  ادخ  باذع  راظتنا  رد  یتسیاب  سپ  تسا ، هداهنن  یناهرب  و 

دندرواین نامیا  دندرک و  بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  نانآ  میدیناهر و  باذع  زا  دوخ  تمحر  هب  ار  شناوریپ  دوه و  دیـسر ، هک  باذـع  عقوم 
. میدینادرگ كاله  ار  همه 
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. ینید ردارب  هن  تسا  ياهلیبق  هریشع و  ردارب  اخا )  ) زا روظنم  ًادوُه  ْمُهاخَأ  ٍداع  یلِإ  َو 
لقع نداد  تبسن  تهافس  هب  ٍۀَهافَس  ِیف  َكارََنل  اَّنِإ  ِهِمْوَق  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُأَلَْملا  َلاق  َنوُقَّتَت  الَف  َأ  ُهُْریَغ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِمْوَق  ای  َلاق 

. دندرک مهّتم  تهافس  هب  ار  وا  شموق  ورنیا  زا  تسا  تلالض  یهارمگ و  تبسن  زا  رتحیبق  راظنا ، رد 
رکذ ٌنیِمَأ  ٌحِصان  ْمَُکل  اَنَأ  َو  یِّبَر  ِتالاسِر  ْمُکُغَِّلبُأ  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ْنِم  ٌلوُسَر  یِّنِکل  َو  ٌۀَهافَـس  ِیب  َْسَیل  ِمْوَق  ای  َلاق  َنِیبِذاْکلا  َنِم  َکُّنُظََنل  اَّنِإ  َو 

. دنتشگ نآ  هب  لّسوتم  اذل  دوب و  فورعم  اهنآ  نیب  رد  يراد  تناما  هب  وا  ایوگ  هک  تسور  نیا  زا  نیما )  ) هملک
ًۀَطَْـصب ِْقلَْخلا  ِیف  ْمُکَداز  َو  ٍحُون  ِمْوَق  ِدَْعب  ْنِم  َءافَلُخ  ْمُکَلَعَج  ْذِإ  اوُرُکْذا  َو  ْمُکَرِذـُْنِیل  ْمُْکنِم  ٍلُجَر  یلَع  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌرْکِذ  ْمُکَءاج  ْنَأ  ُْمْتبِجَع  َو  َأ 

زا ار  اهنآ  هجو  نیرتهب  هب  ات  دیدرگ  رّکذتم  زین  حون  موق  رب  ار  ادخ  ياهتمقن  درک  يروآ  دای  اهنآ  رب  ار  ادخ  ياهتمعن  هکنیا  نمض  دوه 
. دناسرتب اهتمعن  لاوز 

. تسا دیکأت  تهج  زا  صیصخت ، زا  دعب  میمعت  دیروآ ، دایب  ار  دنوادخ  ياهتمعن  ِهَّللا  َءالآ  اوُرُکْذاَف 
: دومرف هک  تسا  « 1  » مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  َنوُِحْلُفت  ْمُکَّلََعل 

: دومرف هن ، دش : هتفگ  تسیچ ؟ ادخ  ياهتمعن  ینادیم  ایآ 
__________________________________________________
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. دیوش راگتسر  تیالو  اب  هک  دشاب  ینعی  تسام . تیالو  نامه  شقلخ  رب  ادخ  ياهتمعن  نیرتگرزب 
ناشناردپ تادّلقم  ناشتهافـس  تیاغ  يارب  َنِیقِداَّصلا  َنِم  َْتنُک  ْنِإ  انُدِعَت  اِمب  اِنتْأَف  انُؤابآ  ُُدبْعَی  َناک  ام  َرَذَن  َو  ُهَدْـحَو  َهَّللا  َدـُبْعَِنل  انَْتئِج  َأ  اُولاق 

. دنداد رارق  یعطق  مولع  ار ،
. دندومن یبلط  هزرابم  دش ، رکذ  هک  هچنآ  اب  اذل 

هب هراشا  ات  دروآ  یـضام  لعف  و  دق )  ) ظفل هدش ، عقاو  امـش  رب  یباذـع  ناتراگدرورپ  بناج  زا  ینعی  ٌسْجِر  ْمُکِّبَر  ْنِم  ْمُْکیَلَع  َعَقَو  ْدَـق  َلاق 
ادخ لوسر  اب  هلداجم  یهارمگ و  تهافس و  زا  دنشابیم  نآ  ياراد  اهنآ  هک  هچنآ  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  ای  دشاب ، نآ  قّقحت  ندوب  یمتح 

. دننکیمن سح  ارنآ  درد  دناهدرک  ریدخت  ار  دوخ  هکردم  ياوق  هک  اجنآ  زا  اّما  تسا  كاندرد  یباذع  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
رگم دوشیمن . رهاظ  بضغ  اریز  تسا ، مّدقم  اعرش  اتاذ و  نوچ  تسا  رتراوازـس  میدقت  هب  نآ  هکنیا  اب  تخادنا  ریخأت  ار  بضغ  ٌبَضَغ  َو 

. تسا بضغ  زا  رتولج  شروهظ  تهج  زا  باذع  سپ  تسا ، بضغ  زا  ّببسم  هک  باذع  اب 
هک يوحن  هب  دنک  تلالد  یّمـسم )  ) رگید زیچ  رب  هک  تسا  يزیچ  مسا ، ظفل  هک  نادـب  ْمُکُؤابآ  َو  ُْمْتنَأ  اهوُُمْتیَّمَـس  ٍءامْـسَأ  ِیف  ِینَنُولِداُجت  َأ 

لوعفم و ای  تسا  لعاف  تسا ...  درفم  تسا ، مسا   ) ظفل نآ  دروم  رد  و  دـشابن ، دوصقم  روظنم و  یّمـسم  رب  تلالد  نیح  رد  ظفل  نآ  دوخ 
. مینکن یمکح  ...( 

ای  ینهذ ، موهفم  ای  شقن ، ای  دشاب  ظفل  ّلاد  نآ  هکنیا  زا  ّمعا 
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هب دنکب  تلالد  تاذ  نآ  رب  میهاوخب  دمآ ) دیز   ) نایب رد  هک  هاگنآ  تسا ، یصوصخم  نّیعم  تاذ  مسا  هک  دیز )  ) ظفل دننام  یجراخ  تاذ 
. دریگیم رارق  تلفغ  دروم  ظفل  هک  يوحن  هب  تسا  دیز  صخش  دصق  رظن و  هکلب  تسین ، رظن  دروم  ظفل  دوخ  رابتعا  نیا 

شدوخ تهج  زا  ظفل  نیا  هک  هاگنآ  تسین و  قداص  نآ  دروم  رد  ماـکحا  زا  یمکح  چـیه  هب  تسا و  تاذ  مسا  ظـفل  نآ  راـبتعا  نیا  هب  و 
كّرحتم و لّوا  فرح  هک  فرح  هس  زا  بّکرم  تسا  یظفل  نآ  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  یّمـسم  رب  شتلالد  رابتعا  زا  رظن  عطق  اب  دوش  رابتعا 

مـسا عوضوم و  ظفل و  مان  تروص  نیا  رد  دوشیم و  عقاو  رظن  دروم  مکح و  دروم  دـیز )  ) ظفل ماگنه  نیا  رد  تسا  نکاـس  طـسو  فرح 
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. دوشیم هداهن  نآ  رب  لعف  لباقم  رد 
ره يارب  تسا  تباث  یظفل ، ياهمـسا  يارب  دـنکیم  تلالد  یناعم  رب  هک  یظافلا  يارب  هک  روطنامه  یّمـسم ) مسا و  ظفل   ) رابتعا ود  نیا  و 

یناطیش یعیبط و  یناملظ  و  یکلم ، يرون  تاوذ  زا  ءایشا  عیمج  هک  نادب  سپس  تسا  تباث  زین  دنکب  تلالد  اهتاذ  زا  نآ  ریغ  رب  هک  يزیچ 
نآ و  دنـشابیم ، یلاعت  يادـخ  رهق  فطل و  دوج و  رهاظم  تردـق و  ملع و  تدـحو و  رب  هدـننک  تلالد  تسا و  یلاعت  يادـخ  عنـص  راثآ 

ياضق رابتعا  نیا  هب  ءامسا  نآ  و  تسین ، تایّمسم  يارب  یمسر  یمسا و  یمکح و  چیه  تایّمسم و  هن  تسادخ  ءامـسا  رابتعا  نیا  هب  ءایـشا 
. تسادخ هب  تبسن  نآ  تّبحم  ادخ و  تدابع  نآ ، تدابع  و  بجاو ، نآ  هب  ندوب  یضار  و  دنشابیم ، دنوادخ 
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صوصخم ءامسا  هب  تایّمسم  هیلع و  موکحم  رظن و  دروم  اهنآ  دوخ  رگا  و  دنتسین ، دوصقم  روظنم و  ءامسا  نآ  دوخ  رابتعا  نیا  هب  هک  اریز 

هکلب دنوشیمن ، ادخ  تردق  ملع و  تاذ و  هدـننک  تلالد  رگید  دـنوشیم  مّود  ياهادـخ  ادـخ و  لباقم  رابتعا  نیا  هب  دوش  هداد  رارق  دوخ 
باسح هب  كرش  رفک و  اهنآ  هب  ندش  یـضار  اهنآ و  تدابع  اهنآ و  هب  رظن  و  دنوشیم ، تاّیـضقم  تایّمـسم و  تالولدم و  ماگنه  نیا  رد 

هک تسا  هدش  دراو  رابتعا  نیمه  هب  دریگیم و  رارق  دنوادخ  تمالم  تّمذم و  دروم  دـشاب  هتـشاد  رظن  دراوم  نیا  هب  هک  یـسک  و  دـیآیم ،
. تسا رفک  رفک ، هب  ندش  یضار 

ربمایپ هب  شرما  ّیلو  کمک  اب  دشاب و  هدرکن  ترجه  شاهنیس  لوسر  هب  تسا و  هدشن  جراخ  شـسفن  هناخ  زا  مادام  ناسنا  هک  نادب  سپس 
، دشاب یلاعت  يادخ  تاذ  رب  هدننک  تلالد  اهنآ  هک  تهج  نآ  زا  دنکب ، ءایـشا  هب  رظن  دـناوتب  هک  تسین  نکمم  دـشاب ، هتـشادن  هّجوت  شبلق 
عقاو و بسح  هب  هچ  رگا  دنتـسه ، تایّمـسم  لولدـم و  لقتـسم و  هک  تسا  تدـحو  لباقم  هک  رّثکتم  ءایـشا  رگم  دـنیبیمن  دوجو  رد  هکلب 

هناخ رد  هک  یسک  رظن  رد  نکیل  و  تسین . اهنآ  يارب  یمکح  الصا  دنرادن و  لالقتسا  هدوب ، فرـص  ياهیگتـسباو  تاقّلعتم و  رمالا  سفن 
هب یگتسباو  هدوب و  ّلقتسم  دوخ  هتشاد ، تنیابم  یهلا  نأش  اب  هکلب  دنرادن ، یهلا  ینأش  ءامسا  نآ  دشاب  هتفرگ  نطو  شعبط  رهش  شسفن و 

. درادن یتلالد  دوخارف )  ) دوخ زا  ریغ  يزیچ  رب  درادن و  یهلا  تاذ 
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. تسوا دزن  رد  روضح  شراگدرورپ و  هب  ندیسر  هب  تسا  فّظوم  رومأم و  اجنآ  رد  ندش  میقم  هکلب  نآ  فاوط  و 
و یناحور ) يامنهار  ای  دـشرم   ) يرـشب قیفر  تقافر  یجراخ و  هدـنهد  يرای  کمک  اب  رگم  تسین ، نکمم  سفن  هناـخ  نیا  زا  جورخ  اـّما 

لقتـسم هیلع و  موکحم  زج  وا  رظن  رد  دشاب  وا  هدـنهد  يرای  دوش و  ضرف  وا  نواعم  هک  يزیچ  ره  تسا  نکمم  شـسفن  هناخ  رد  هکیـسک 
. درادن دوجو  دشاب ، هّللا  مسا  دنک و  ادخ  رب  تلالد  هک  ییاّمسم  تسین و  يزیچ 

نآ زا  هک  تسا  هدرک  رما  و  دـنک ، کـمک  شـسفن  زا  جورخ  رد  ار  وا  هک  تـسا  هداد  رارق  وا  يارب  یکمک  ینواـعم و  یلاـعت  يادـخ  اذـل 
ذخا نواـعم و  نآ  هب  ندرک  رظن  زاوـج  رب  هـک  تـسا  هدرک  بـصن  یلیلد  تّـجح و  ناـسنا  يارب  و  دوـش ، يوریپ  هدـننک  کـمک  نواـعم و 

هب عقاو  رد  یصخش  نینچ  اریز   ) دشاب ّلقتسم  هیلع و  موکحم  یّمسم و  شرظن  رد  هچ  رگا  دنکیم ، تلالد  وا  دزن  عّرضت  وا و  زا  تاروتسد 
(. وا تّینامسج  هب  هن  تسا  یهلا  هک  دراد  هّجوت  امنهار  نواعم و  نآ  نطاب 

( یلاعت يادخ  شتـسرپ  يارب  وا  یهلا  تاروتـسد  زا  تعاطا  ینعی   ) تسا تعاط  تدابع  یجراخ  نواعم  ندوب  دوبعم  عوبتم و  عاطم و  سپ 
تّجح وا  دروم  رد  دنوادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  تسا  وا  رظن  رد  هیلع  موکحم  و  یّمـسم ، و  لباقم ، ادخ و  يارب  هفیلخ )  ) مّود وا  هکنیا  اب 

ای  رفاک  مولم و  مومذم و  تسا ، یشنیب  نینچ  ياراد  هک  یسک  و  تسا ، هدومرف  لزان  ناهرب  ناطلس و  و 
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: دوشیم نینچ  ینعم  سپ  یتسناد  ار  نیا  یتقو  ادخ ) دوخ  هن  دنیبیم  ار  وا  اریز   ) تسین كرشم 
ضحم و تاقّلعتم  هکلب  دنتسین  لقتسم  هک  تایّمسم  تسین و  اهنآ  يارب  یمکح  هک  یئامسا  حیحصت  رد  لوسر  اب  امـش  هک  تسین  هتـسیاش 
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فّقوت ناتیاهسفن  ياهاتـسور  رد  امـش  نوچ  دیاهداد ، رارق  تایّمـسم  ار  اهنآ  ناتناردپ  امـش و  اریز  دینک  هلداجم  دنتـسه  ضحم  ياههطبار 
. تسا هداتسرفن  یلیلد  تّجح و  امش  ياههتفگ  نآ  يارب  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دیاهدرک 

یّمسم ءامسا  نآ  تّجح  نیا  هب  ات  تسا  هداتسرفن  ناهرب  تّجح و  ای  تنطلس  نآ  ببس  هب  ای  نآ  رد  ای  نآ  هارمه  ٍناْطلُس  ْنِم  اِهب  ُهَّللا  َلَّزَن  ام 
. دوش لّدبم  دیحوت  هب  یهجو  هب  امش  كرش  لیلد  تّجح و  هب  هّجوت  اب  دوش و  هتشادرب  امش  زا  شنزرس  دندرگ و  یّقلت 

. منامیم راظتنا  هب  امش  اب  مه  نم  دیشاب و  ناتدوخ  ّقح  رد  ادخ  رما  رظتنم  ینعی  َنیِرِظَْتنُْملا  َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَْتناَف 
يارب اّنم )  ) ادـخ هب  تمحر  ندرک  دـّیقم  میداد  تاجن  دوخ  تمحر  اب  دـندروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  وا و  اَّنِم  ٍۀَـمْحَِرب  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  ُهاْنیَْجنَأَف 
يارب لباق  ندرک  هدامآ  زج  لمع  هک  اریز  تسین  زیاج  سک  چـیه  رب  نادـب  ياّکتا  شیوخ و  لمع  هب  رظن  هکنیا  هب  تسا  مدرم  ندـناهاگآ 

. میدنارذگ ار  بلطم  نیا  اهراب  هکنانچ  تسین  تمحر  نیا  زا  ّببسم  لعاف  لعف  درادن و  يرگید  هدیاف  تمحر )  ) لوبق
بیذکت هکنانآ  اِنتایِآب و  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َِرباد  انْعَطَق  َو 

341 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. میدرک كاله  ار  همه  فیلکت  تهج  زا  دندرک 

. دنتشادن نامیا  نیوکت  تهج  زا  اهنآ  َنِینِمُْؤم و  اُوناک  ام  َو 
یقاب لاصیتسا و  یگدـنامرد و  رباد ، عطق  ینعم  و  تسا ، یلّوا  يارب  دـیکات  یمّود  ینعم و  کی  هب  دنتـسه  ّصاخ  اـی  ّماـع  ود  نیا  هکنیا  اـی 

. تساهنآ يارب  لسن  ندنامن 
هّللا یّلص  ام  ربمایپ  مالّسلا و  هیلع  لیعامسا  مالّـسلا و  هیلع  بیعـش  مالّـسلا و  هیلع  حلاص  مالّـسلا و  هیلع  دوه  هک  تسا  هدش  دراو  رابخا  رد 

. دندرکیم مّلکت  یبرع  هب  هلآ  هیلع و 
73 تایآ 77 - ریسفت  همجرت و 

341 ص :  ات 77 ..... ] تایآ 73  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ِیف ْلُکَْأت  اهوُرَذَف  ًۀَیآ  ْمَُکل  ِهَّللا  ُۀَقان  ِهِذه  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَنَِّیب  ْمُْکتَءاج  ْدَق  ُهُْریَغ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِمْوَق  ای  َلاق  ًاِحلاص  ْمُهاخَأ  َدوُمَث  یلِإ  َو 
ْنِم َنوُذِـخَّتَت  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمُکَأََّوب  َو  ٍداـع  ِدـَْعب  ْنِم  َءاـفَلُخ  ْمُکَلَعَج  ْذِإ  اوُرُکْذا  َو  ( 73  ) ٌمِیلَأ ٌباذَـع  ْمُکَذُـخْأَیَف  ٍءوُِسب  اهوُّسَمَت  ـال  َو  ِهَّللا  ِضْرَأ 

َنیِذَِّلل ِهِمْوَق  ْنِم  اوُرَبْکَتْـسا  َنیِذَّلا  ُأَلَْملا  َلاق  ( 74  ) َنیِدِـسْفُم ِضْرَْألا  ِیف  اْوَثْعَت  َو ال  ِهَّللا  َءالآ  اوُرُکْذاَف  ًاتُوُیب  َلاـبِْجلا  َنُوتِْحنَت  َو  ًاروُُصق  اـِهلوُهُس 
ِِهب ُْمْتنَمآ  يِذَّلِاب  اَّنِإ  اوُرَبْکَتْسا  َنیِذَّلا  َلاق  ( 75  ) َنُونِمُْؤم ِِهب  َلِسْرُأ  اِمب  اَّنِإ  اُولاق  ِهِّبَر  ْنِم  ٌلَسُْرم  ًاِحلاص  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  َأ  ْمُْهنِم  َنَمآ  ْنَِمل  اوُفِعُْـضتْسا 

(77  ) َنِیلَسْرُْملا َنِم  َْتنُک  ْنِإ  انُدِعَت  اِمب  اِنْتئا  ُِحلاص  ای  اُولاق  َو  ْمِهِّبَر  ِْرمَأ  ْنَع  اْوَتَع  َو  َۀَقاَّنلا  اوُرَقَعَف  ( 76  ) َنوُِرفاک
342 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

342 ص :  همجرت ..... :

راکـشآ ياهزجعم  نونکا  تسین . ییادخ  وا  زج  ار  امـش  هک  دیتسرپب  ار  يادخ  موق  يا  تفگ  میداتـسرف  ار  حلاص  ناشردارب  دومث  موق  رب  و 
. دمآ ادخ  فرط  زا 

هب هک  دـینکن  وا  هراـب  رد  ییوس  دـصق  دـنک و  ارچ  ادـخ  نیمز  رد  هک  دـیراذگاو  ار  وا  تسامـش  يارب  گرزب  ياهزجعم  تیآ و  هقاـن ، نیا 
، دش دیهاوخ  راتفرگ  كاندرد  یباذع 
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یـضارا زا   ) ات داد ، لزنم  نیمز  رد  درک و  فلـس  ماوقا  نیـشناج  داع  موق  كاله  زا  سپ  ار  امـش  ادخ  هک  دیـشاب  رّکذتم  دـینکن و  شومارف 
هب نیمز  رد  دینک و  دای  ار  ادـخ  ياهتمعن  سپ  دـیزاسب  مکحم  ياههناخ  گنـس ، ندیـشارتب  هوک  زا  یلاع و  ياهرـصق  مرن ) كاخ  هلهس 

، دیزیخنرب يراکهبت  داسف و 
هب ادخ  ار  حلاص  هک  دیراد  داقتعا  امش  ایآ  دنتفگ : رخـسمت  هب  دندروآ  نامیا  وا  هب  هک  یناریقف  افعـض و  هب  حلاص  موق  ناشکندرگ  اسؤر و 

: دنداد باوج  نانمؤم  تسا ؟ هداتسرف  تلاسر 
، میراد نامیا  تسا  هدش  هداتسرف  وا  هب  ادخ  فرط  زا  هک  ینییآ  هب  ّکش  چیه  یب  میّنئمطم و  ملاع و  عوضوم  نیا  رب  ام  یلب ،

، میرفاک دیراد  نامیا  هچنآ  هب  یّکش  چیه  نودب  ام  هک  دنتفگ  نامیایب  ناّربکتم 
نالوسر زا  وت  رگا  حلاص  يا  دـنتفگ : حـلاص  هب  مّکحت  رخـسمت و  يور  زا  دـندز و  زابرـس  ادـخ  رما  زا  دـندرک و  یپ  ار  حـلاص  هقان  هاگنآ 

. روایب ياهدرک  هدعو  ار  ام  ادخ  ینامرفان  و  هقان ) ندرک  یپ  رب   ) هک یباذع  نونکا  ییادخ 
343 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

343 ص :  ریسفت ..... 

مالّـسلا هیلع  حون  نب  ماس  نادنزرف  زا  دومث  تسا ، هدش  يراذگمان  ناشردـپ  مان  هب  هک  تسا  ياهلیبق  مسا  دومث  ًاِحلاص  ْمُهاخَأ  َدوُمَث  یلِإ  َو 
. تسا هدوب  وا  نادنزرف  زا  مالّسلا  هیلع  حلاص  تسا و 

. دیسر یمن  راوناخ  لهچ  هب  نآ  نینکاس  هک  ایرد  لحاس  رب  تسا  یکچوک  هیرق  مسا  دومث  تسا ، هدمآ  ربخ  رد  هکنانچ  هکنیا  ای 
تـسا فنأتـسم  ربخ  ادتبم و  هّللا ) ۀقان  هذه   ) ًۀَیآ ْمَُکل  ِهَّللا  ُۀَقان  ِهِذه  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَنَِّیب  ْمُْکتَءاج  ْدَـق  ُهُْریَغ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِمْوَق  ای  َلاق 

ۀقان  ) ای تسا ، درفنم  ای  لخادتم ، ای  فدارتم  لاح  ۀیآ )  ) و تسا ، ربخ  زا  دعب  ربخ  ای  ۀیآ )  ) زا ای  هّللا ) ۀقان   ) زا لاح  مکل )  ) و ۀنّیب ، نایب  يارب 
. تسا نآ  رد  رتتسم  ریمض  زا  لاح  ۀیآ )  ) و تسا ، ربخ  مکل )  ) و تسا ، نایب  فطع  ای  هذه )  ) زا لدب  هّللا )

. دییآ راتفرگ  كاندرد  باذع  هب  دینک  شرازآ  رگا  هک  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  ْمُکَذُخْأَیَف  ٍءوُِسب  اهوُّسَمَت  َو ال  ِهَّللا  ِضْرَأ  ِیف  ْلُکَْأت  اهوُرَذَف 
. دناهدرک لدب  تمقن  هب  ار  نآ  ناشدوخ  هک  دنکیم  دای  شیاهتمعن  زا  دیدهت  زا  دعب 

( لاـبجلا  ) زا روظنم  ًاـتُوُیب  َلاـبِْجلا  َنُوتِْحنَت  َو  ًاروُُصق  اِهلوُهُـس  ْنِم  َنوُذِـخَّتَت  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمُکَأََّوب  َو  ٍداـع  ِدـَْعب  ْنِم  َءاـفَلُخ  ْمُکَلَعَج  ْذِإ  اوُرُکْذا  َو 
. دنتسه نیمز  ياههنیزخ  هک  تسا  یئاههوک 

دیروآ ، دای  هب  ار  ادخ  ياهتمعن  ِهَّللا و  َءالآ  اوُرُکْذاَف 
344 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«1 . » تسا صیصخت  زا  دعب  میمعت 
مـسج ای  لاح  ای  لام  ای  نید  تهج  زا  فاعـضتسا  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَِّلل  ِهِمْوَق  ْنِم  اوُرَبْکَتْـسا  َنیِذَّلا  ُأَلَْملا  َلاـق  َنیِدِـسْفُم  ِضْرَأـْلا  ِیف  اْوَثْعَت  ـال  َو 

. تسا
ای دشاب ، هقیرط  نید و  رد  فاعـضتسا  دوصقم  هک  یطرـش  هب  ّلک  لدب  عون  زا  تسا ، نیذـّلل )  ) یلاعت يادـخ  لوق  زا  لدـب  ْمُْهنِم  َنَمآ  ْنَِمل 

. دشاب فاعضتسا  قلطم  دوصقم  رگا  تسا  ضعب  لدب 
. تسا نانمؤم  هب  ازهتسا  باب  زا  ِهِّبَر  ْنِم  ٌلَسُْرم  ًاِحلاص  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  َأ 

َنیِذَّلا َلاق  َنُونِمُْؤم  ِِهب  َلِسْرُأ  اِمب  اَّنِإ  اُولاق  دـشابیم ! شراگدرورپ  بناج  زا  هداتـسرف  حـلاص  هک  دـینادیم  امـش  اـیآ  دنـسرپیم : ناـنمؤم  زا 
وا رب  هک  هچنآ  هب  ام  دنتفگ : دنیامن  انتعا  نانآ  يازهتسا  هب  هکنیا  نودب  اهنآ  باوج  رد  حلاص  ناوریپ  َنوُِرفاک  ِِهب  ُْمْتنَمآ  يِذَّلِاب  اَّنِإ  اوُرَبْکَتْـسا 

. میراد نامیا  تسا  هدش  هداتسرف 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1455 

http://www.ghaemiyeh.com


هداتـسرف ربمایپ  نآ  رطاخ  هب  هک  هچنآ  هب  ندـش  میلـست  ببـس  هب  وا  تلاسر  هب  رارقا  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  یباوج  رب  هوـالع  بلطم  نیا 
. میروابان رفاک و  دیاهدروآ  نامیا  امش  هک  هچنآ  هب  ام  دنتفگ  نیربکتسم  تسوا . زا  تعاطا  و  تسا ، هدش 

__________________________________________________

( ِهَّللا َءالآ  اوُرُکْذاَف   ) اّما تسا ، یـصیصخت  يرما  هک  تسا ، نداد  رارق  هفیلخ  ّتلع  هب  ندرک  ادخ  دای  ءافلخ ) مکلعج   ) زا لبق  اورکذا ) ( ) 1)
. دراوم همه  رد  مومع و  روط  هب  تسادخ  ياهتمعن  يروآ  دای 

345 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
مادـقا راک  نیا  هب  ياهدـع  دـنداد و  تیاضر  رما  نیا  هب  یخرب  و  دـندرک ، کیرحت  هقان  ندرک  یپ  هب  ار  مدرم  ناـنآ  زا  یخرب  َۀَـقاَّنلا  اوُرَقَعَف 

. دندرک
: دومرف هک  تسادخ  لوق  نآ  و  دندرک ، یچیپرس  دوب  هدش  يراج  حلاص  ناسل  رب  هک  راگدرورپ  رما  زا  ینعی  ْمِهِّبَر  ِْرمَأ  ْنَع  اْوَتَع  َو 

چیه رد  نانآ  و  شربمایپ ، نابز  رب  تسا  یهلا  رما  قلطم  دوصقم  ای  دنک . ارچ  ادخ  نیمز  رد  ات  دـینک  اهر  ارنآ  ِهَّللا  ِضْرَأ  ِیف  ْلُکَْأت  اهوُرَذَـف 
، هچ دندرک ، یچیپرـس  تسا  لقع  مکح  لقع و  زا  ترابع  هک  ناشراگدرورپ  رما  زا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دـندرکن . تعاطا  ار  وا  يرما 

. تسا ینیوکت  رما  لقع 
: دنتفگ شلوسر  ادخ و  رب  يّرجت  باب  زا  ینعی  اُولاق  َو 

ياهدرک هدعو  ام  هب  باذـع ) زا   ) هک ار  هچنآ  یتسه  دـنوادخ  نالوسر  زا  رگا  حـلاص  يا  َنِیلَـسْرُْملا  َنِم  َْتنُک  ْنِإ  انُدـِعَت  اِمب  اِنْتئا  ُحـِلاص  ای 
. روایب

78 تایآ 84 - ریسفت  همجرت و 

345 ص :  ات 84 ..... ] تایآ 78  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

َنوُّبُِحت ْنِکل ال  َو  ْمَُکل  ُتْحَـصَن  َو  یِّبَر  ََۀلاسِر  ْمُُکتْغَْلبَأ  ْدََـقل  ِمْوَق  ای  َلاق  َو  ْمُْهنَع  یَّلَوَتَف  ( 78  ) َنیِِمثاج ْمِهِراد  ِیف  اوُحَبْـصَأَف  ُۀَفْجَّرلا  ُمُْهتَذَخَأَف 
ِنُود ْنِم  ًةَوْهَـش  َلاجِّرلا  َنُوتْأََتل  ْمُکَّنِإ  ( 80  ) َنیَِملاْعلا َنِم  ٍدَـحَأ  ْنِم  اِهب  ْمُکَقَبَـس  ام  َۀَـشِحاْفلا  َنُوتَْأت  َأ  ِهِمْوَِقل  َلاق  ْذِإ  ًاـطُول  َو  ( 79  ) َنیِحِصاَّنلا

(82  ) َنوُرَّهَطَتَی ٌسانُأ  ْمُهَّنِإ  ْمُِکتَیْرَق  ْنِم  ْمُهوُجِرْخَأ  اُولاق  ْنَأ  َّالِإ  ِهِمْوَق  َباوَج  َناک  ام  َو  ( 81  ) َنُوفِرْسُم ٌمْوَق  ُْمْتنَأ  َْلب  ِءاسِّنلا 
(84  ) َنیِمِرْجُْملا ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف  ًارَطَم  ْمِْهیَلَع  انْرَْطمَأ  َو  ( 83  ) َنیِِرباْغلا َنِم  َْتناک  ُهَتَأَْرما  َّالِإ  ُهَلْهَأ  َو  ُهاْنیَْجنَأَف 

346 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

346 ص :  همجرت ..... :

، دندمآ رد  ياپ  زا  دوخ  ياههناخ  رد  همه  هکنآ  ات  دیدرگ  زاغآ  اهنآ  رب  ياهلزلز  سپ 
غالبا دوخ  يادـخ  زا  نم  موق ، يا  تفگ  دـینادرگ و  يور  اهنآ  زا  دـش و  دـیما  ان  موق  ندروآ  نامیا  زا  حـلاص  دیـسر  باذـع  مئالع  نوچ 

، دیرادیمن تسود  ار  ناحصان  ینادان ، رورغ  زا  امش  نکیل  مداد و  زردنا  ار  امش  مدرک و  تلاسر 
)؟ دیروآیم ياجب  هدرکن  تردابم  نادب  یسک  امش  زا  شیپ  هک  یتشز  راک  ایآ  : ) تفگ دوخ  موق  هب  هک  میداتسرف  ار  طول  و 

، دیراکبان دساف و  یموق  امش  هک  يرآ  دیناریم  توهش  تخس  نادرم  اب  هدرک  كرت  ار  نانز  امش 
دیلپ ار  راک  نیا  هک  دنتـسه  یمدرم  شناوریپ  وا و  هک  دینک  نوریب  رهـش  زا  ار  وا  دـنتفگ  هکنآ  زج  دـندادن  یخـساپ  ار  دوخ  ربمایپ  موق  نآ 
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، دنیوجیم هّزنت  نآ  زا  هتسناد 
، دوب باذع  ناگدنامزاب  زا  نز  نآ  هک  وا  رسمه  رگم  میداد  تاجن  ار  شتیب  لها  وا و  مه  ام 

. تسیچ ناراک  دب  راک  تبقاع  رگنب  میدروآ  دورف  هزیرگنس  زا  یناراب  موق  نآ  رب  و 

346 ص :  ریسفت ..... 

: یلاعت يادخ  لوق  و  هلزلز ، ینعی  ُۀَفْجَّرلا  ُمُْهتَذَخَأَف 
یتافانم  تسا ، دوه  رجح و  هروس  رد  هکنانچ  ُۀَْحیَّصلا  ُمُْهتَذَخَأَف 

347 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدوب  شّرغ )  ) هحیص بجوم  هلزلز  هک  اریز  درادن ؟ هیآ  نیا  اب 

. ناکم هب  ندیبسچ  ندش و  مزالم  ینعی  موثج ) ، ) دندیبسچ نیمز  هب  ناشیاههناخ  رد  ینعی  َنیِِمثاج  ْمِهِراد  ِیف  اوُحَبْصَأَف 
. دینادرگ يور  اهنآ  زا  دناهداتفا  شوهیب  هک  دید  ار  اهنآ  حلاص  هکنآ  زا  سپ  ْمُْهنَع  یَّلَوَتَف 

: ادخ لوق  رد  عراضم  ندروآ 
هک تسا  نیا  هب  هراشا  و  دنک ، راضحا  ار  نآ  ات  دـیامن  ریوصت  لاح  تروص  هب  ار  هتـشذگ  هک  تسا  نیا  يارب  َنیِحِـصاَّنلا  َنوُّبُِحت  ْنِکل ال  َو 
زا سپ  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  ای  گرم . زا  سپ  یّتح  دوشیمن  ادـج  اـهنآ  زا  ییوگ  هک  تساـهنآ  تداـع  نیحـصان  نتـشادن  تسود  نیا 
هب هک  دراوم  نآ  هک  تسا  نیا  يارب  اهنآ  ندرک  كاله  رکذ  زا  سپ  ءاف )  ) اب ّیلوت )  ) لعف ندروآ  و  دـینادرگ ، يور  اـهنآ  رب  تّجح  ماـمتا 

. تسا لامجا  رب  لیصفت  فطع  لیبق  زا  نخس  هنوگ  نیا  تسا  يدوبان  ببس  دش ، نایب  لیصفت 
: تفگ يرازیب  ای  ترسح  باب  زا  َلاق  َو 

داهنشیپ هب  هقان  جورخ  یگنوگچ  شاهقان و  حلاص و  ناتـساد  َنیِحِـصاَّنلا  َنوُّبُِحت  ْنِکل ال  َو  ْمَُکل  ُتْحَـصَن  َو  یِّبَر  ََۀلاسِر  ْمُُکتْغَْلبَأ  ْدََقل  ِمْوَق  ای 
. تسا هدش  رکذ  الصفم  اهباتک  رد  موق ، نآ  ندرک  كاله  هقان و  ندرک  یپ  ار و  شموق  حلاص  ندرک  كرت  و  هوک ، زا  نانآ 

و  دوب ، طول  رهاوخ  میهاربا  رسمه  هراس  دوب و  مالّسلا  هیلع  میهاربا  هلاخ  رسپ  مالّسلا  هیلع  طول  و  تسا ، احون )  ) رب فطع  ًاطُول  َو 
348 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تاـماش نیمزرـس  رد  توعد  يارب  ار  طول  و  دوب ، هراـس  طول و  وا  هارمه  دـش و  جراـخ  ماـش  يوس  هب  دورمن  دـالب  زا  مالّـسلا  هیلع  میهاربا 
. تفر تاماش  يالاب  هب  شدوخ  تشاذگ و 

. تّلم بسن و  رد  هن  ترشاعم  توعد و  رد  تسوا  مدرم  موق ، زا  روظنم  ِهِمْوَِقل  َلاق  ْذِإ 
. تسا نانز  زا  ندینادرگ  يور  نادرم و  اب  یباوخمه  نآ  و  دیوشیم ؟ هشحاف  تشز و  رادرک  نآ  بکترم  ایآ  َۀَشِحاْفلا  َنُوتَْأت  َأ 

ار نادرم  هب  تبسن  توهش  ایآ  هتشادن ، هقباس  ناهج  رد  امش  راک  نیا  هک  ًةَوْهَـش  َلاجِّرلا  َنُوتْأََتل  ْمُکَّنِإ  َنیَِملاْعلا  َنِم  ٍدَحَأ  ْنِم  اِهب  ْمُکَقَبَـس  ام 
اذل و  دـشاب . اهنآ  خـیبوت  ییاوسر و  ات  درک  حیرـصت  نآ  هب  نونکا  دوب ، هتفگ  هیانک  تروص  هب  البق  هک  ار  هچنآ  دـیاهدروآ ؟ دوخ  شیپ  زا 

. دشاب خیبوت  دیکأت  ات  تخاس  دّکؤم  ل )  ) و ّنا )  ) دّدعتم تادیکأت  اب  ار  مالک 
، دیتسه دسفم  راک و  زواجت  یهورگ  هکلب  دیتسین  لداع  امـش  سپ  دیرآ ، يور  نانز  هب  هکنیا  نودب  َنُوفِرْـسُم  ٌمْوَق  ُْمْتنَأ  َْلب  ِءاسِّنلا  ِنُود  ْنِم 

. تسا ینعم  رابتعا  هب  فطع  لیبق  زا  هلمج  نیا 
اذل دنتشادن ، دشاب  طول  تحیصن  جاجتحا و  اب  هلباقم  تّیحالص  هک  یباوج  نانآ  ْمُِکتَیْرَق  ْنِم  ْمُهوُجِرْخَأ  اُولاق  ْنَأ  اَّلِإ  ِهِمْوَق  َباوَج  َناک  ام  َو 

وا تحیصن  تّحص  رب  هک  ییاهزیچ  هب  ور  نیا  زا  دننک ، هدافتسا  یبلاق  ندرک  هبلغ  هویـش  زا  ات  دنتـساوخ  دندرک و  لودع  ینابز  جاجتحا  زا 
: دنتفگ دندروآ و  یلیلد  دراد ، تلالد 
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349 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
(. دننکیم رهاظت  ینمادکاپ  هب  و   ) دناهزیکاپ ام  ياهراک  دننام  ییاهراک  زا  هک  دنتسه  ینامدرم  اهنآ  َنوُرَّهَطَتَی  ٌسانُأ  ْمُهَّنِإ 

رفک وا  نز  اریز  میداد  تاجن  شنز ، زج  هب  ار  شنادـناخ  وا و  اهنآ ، رب  تّجح  مامتا  زا  سپ  َنیِِرباْغلا  َنِم  َْتناـک  ُهَتَأَْرما  اَّلِإ  ُهَلْهَأ  َو  ُهاـْنیَْجنَأَف 
. تشادیم ناهنپ  ار  هیرق  نآ  لها  زا  يور  هلابند  دوخ و 

. دوب گنس  شراب  نآ  میداتسرف و  اهنآ  يارب  یبیجع  ناراب  ًارَطَم  ْمِْهیَلَع  انْرَْطمَأ  َو 
ماجنا رـس  هک  َنیِمِرْجُْملا  ُۀَِـبقاع  َناـک  َْفیَک  يرگنب ! یناوتیم  هک  یـسک  يا  اـی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  رگنب  سپ  ْرُْظناَـف 

. تسیچ نیمرجم 
هب ار  مدرم  دوب . دراو  اـهنآ  رب  هکلب  دوبن  موق  نآ  زا  طول  دـنام ، اـجنآ  رد  درک و  گـنرد  لاـس  یـس  شموق  نیب  رد  طول  هک  تسا  ربخ  رد 
وا زا  دـنتفریذپن و  اهنآ  یلو  درکیم ، بیغرت  قیوشت و  ادـخ  تعاط  رب  دومنیم و  یهن  تشز  ياـهراک  زا  ار  اـهنآ  درکیم و  توعد  ادـخ 

اهنآ لخب  سپ  دندوب ، ماعط  رب  صیرح  لیخب و  ینامدرم  دندرکیمن و  لصاح  تراهط  تبانج  زا  هک  دندوب  نینچ  نانآ  دـندومنن . تعاطا 
دندوب هتفرگ  رارق  یناوراک  هار  رس  رب  اهنآ  هک : دوب  نینچ  نآ  ناتساد  و  دوبن ، نآ  يارب  ینامرد  هک  دروآ  دوجو  هب  ییرامیب  اهنآ  جورف  رد 

دشیم ، دراو  اهنآ  رب  نامهم  اذل  تفریم و  رصم  ماش و  هب  هک 
350 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دوشن دراو  اهنآ  رب  نامهم  هک  دندرکیم  ار  راک  نیا  دنزاس و  اوسر  ار  وا  دوش  دراو  اهنآ  رب  ینامهم  هاگ  ره  هک  دـش  ببـس  اهنآ  لخب  سپ 
يارب ار  نادرم  دندرک و  تشز  راک  نآ  هب  تداع  هک  ییاج  ات  دش  درد  نیا  ثعاب  لخب  سپ  دنشاب  هتشاد  ار  راک  نیا  توهـش  هکنیا  نودب 

، تشادیم یمارگ  ار  نامهم  دوب و  میرک  یخـس و  مالّـسلا  هیلع  طول  و  دندادیم . رارق  زین  ترجا  دزم و  نآ  رب  دندرکیم و  بلط  راک  نیا 
میهاوخ اوسر  ار  وت  نامهم  ینکب ، ار  راک  نیا  رگا  هک  نکم  مارکا  ار  اهنامهم  دنتفگ  دندرک و  یهن  نانامهم  ییاریذپ  زا  ار  طول  نانآ  سپ 

طول هک  دوب  تهج  نادـب  نیا  و  دـنزاس ، اوسر  ار  وا  شموق  ادابم  هک  تشادیم  ناهنپ  ار  وا  دـشیم  دراو  طول  رب  ینامهم  هاـگ  ره  و  درک ،
. تشادن ياهریشع  اهنآ  نیب  رد 
85 تایآ 87 - ریسفت  همجرت و 

350 ص :  ات 87 ..... ] تایآ 85  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

اوُسَْخبَت َو ال  َنازیِْملا  َو  َْلیَْکلا  اُوفْوَأَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَـنَِّیب  ْمُْکتَءاج  ْدَـق  ُهُْریَغ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِمْوَق  اـی  َلاـق  ًاْبیَعُـش  ْمُهاـخَأ  َنَیْدَـم  یلِإ  َو 
َو َنوُدِـعُوت  ٍطارِـص  ِّلُِکب  اوُدـُعْقَت  َو ال  ( 85  ) َنِینِمْؤـُم ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  اهِحالْـصِإ  َدـَْعب  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُدِـسُْفت  ـال  َو  ْمُهَءایْـشَأ  َساَّنلا 

َناک ْنِإ  َو  ( 86  ) َنیِدِسْفُْملا ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظنا  َو  ْمُکَرَّثَکَف  ًالِیلَق  ُْمْتنُک  ْذِإ  اوُرُکْذا  َو  ًاجَوِع  اهَنوُْغبَت  َو  ِِهب  َنَمآ  ْنَم  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُصَت 
(87  ) َنیِمِکاْحلا ُْریَخ  َوُه  َو  انَْنَیب  ُهَّللا  َمُکْحَی  یَّتَح  اوُِربْصاَف  اُونِمُْؤی  َْمل  ٌۀَِفئاط  َو  ِِهب  ُْتلِسْرُأ  يِذَّلِاب  اُونَمآ  ْمُْکنِم  ٌۀَِفئاط 

351 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

351 ص :  همجرت ..... :

بناج زا  نونکا  تسین  ار  وا  زج  ییادـخ  ار  امـش  هک  دـیتسرپب  ار  يادـخ  موق  يا  تفگ : میداتـسرف . ار  بیعـش  اهنآ  ردارب  نیدـم  لها  هب  و 
ادخ نیمز  رد  دیشورفن و  نارگ  مک و  دینک و  هشیپ  یتسرد  لدع و  مدرم  اب  نزو  لیک و  شجنـس  رد  دمآ . نشور  یناهرب  امـش  راگدرورپ 
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يارب راک  نیا  دـیراد ، نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب  رگا  دـیزیخن ، رب  داـسف  هب  دـمآ  نآ  حالـصا  مظن و  يارب  ینامـسآ  نیناوق  هکنآ  زا  سپ 
تسا رتهب  امش  تداعس 

هار هب  دروآ  نامیا  ادخ  هب  هک  ار  سک  ره  ات  دیئاینرب  ادخ  هار  زا  اهنآ  نتـشادزاب  ندناسرت و  مدرم و  ندرک  هارمگ  نیمک  رد  قیرط  ره  هب  و 
نایاپ هک  دیرگنب  دوزفا و  امش  هّدع  رب  ادخ  دیدوب  یکدنا  هّدع  هک  ار  ینامز  دیرآ  دایب  زین ) امش  ناناملـسم  يا  و  ، ) دیزادنا تلالـض  جک و 

، دیزیهرپب اهنآ  لمع  زا  ات  دندش  كاله  همه  هک  دوب  هنوگچ  نادسفم  راک 
هب هدرواین و  نامیا  یهورگ  دـندروآ و  نامیا  یهورگ  ماهدـش  نآ  غیلبت  رومأم  ادـخ  فرط  زا  نم  هچنآ  هب  رگا  تفگ  ناـنمؤم  هب  بیعـش  و 

. تسا ناهاوخداد  نیرتهب  وا  هک  دنک  يرواد  اهنآ  ام و  نایم  ادخ  ات  دینک  ربص  دیاهدروآ  نامیا  هک  نانمؤم  امش  دنتساخرب ، تموصخ 

351 ص :  ریسفت ..... 

ناشّدـج مان  هب  دوب و  اهنآ  زا  بیعـش  دـندوب و  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  نب  نیدـم  دالوا  اهنآ  هک  تسا  هدـش  لقن  ًاْبیَعُـش  ْمُهاـخَأ  َنَیْدَـم  یلِإ  َو 
. دیسریمن راوناخ  لهچ  هب  هک  دوب  مان  نامه  هب  زین  ناشهیرق  دناهدش و  يراذگمان 

352 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نآ ّدر  اهنآ  يارب  هک  دوب  ینـشور  حضاو و  جاجتحا  زا  ترابع  ۀنّیب  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَنَِّیب  ْمُْکتَءاج  ْدَق  ُهُْریَغ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِمْوَق  ای  َلاق 

. تشادن ناکما 
نتخانش هک  اریز  درکیم  لوبق  ارنآ  دوب و  دونـشخ  نآ  هب  جاجل  بّصعت و  زا  یلاخ  روعـش  بحاص  ره  هک  دوب  يزیچ  بیعـش  جاجتحا  اریز 

. تسا هدشن  رکذ  ام  يارب  هک  هتشاد  ياهزجعم  حلاص  دننام  بیعش  ای  تسا  هزجعم  ببس  هب  وا  نتخانش  زا  رتهب  شتلاسر  ببس  هب  لوسر 
لیک و هب  دـینک و  لوبق  ارنآ  سپ  دـیرادن ، نم  لوق  ندرکن  لوبق  رد  ياهناهب  امـش  رگید  ۀـنّیب  ندروآ  زا  سپ  ینعی  َنازیِْملا  َو  َْلیَْکلا  اُوفْوَأَف 

نآ هب  ندرک  افو  دوصقم  دوش و  ادا  دیاب  هک  تسا  يزیچ  نآ  ّقح  مامت  ندرک  ادا  زا  ترابع  ندرک  افو  و  دـینک ، افو  حیحـص  روط  هب  نازیم 
هنامیپ ناصقن  هک  تسا  نیا  يارب  هدـش  هداد  نزو  لیک و  دوخ  هب  هک  افو  تبـسن  و  دوشیم ، يریگ  هزادـنا  نزو  لیک و  اـب  هک  تسا  يزیچ 

. تسا هنامیپ  هزادنا  ناصقن  مزلتسم 
هدـش هداد  تبـسن  ود  نآ  هب  صقن  زین  رگید  ياج  رد  هکنانچ  دریگیم ، ماجنا  نزو  نآ  ببـس  هب  هک  يزیچ  نآ  نوزوم و  تسا  نینچمه  و 
عیارش ینامسآ و  بتک  زا  اهنآ و  بادآ  ّتنس و  قالخا و  ایلوا و  ایبنا و  زا  سوسحم  ریغ  سوسحم و  هب  تبـسن  نزو  لیک و  میمعت  تسا و 

. ریغص ریبک و  ملاع  رد  نآ  میمعت  تسا  نینچمه  تسا و  نشور  یهلا 
مدرم  ّقح  لاوما و  زا  ْمُهَءایْشَأ و  َساَّنلا  اوُسَْخبَت  َو ال 
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، دشاب هدش ) نزو  ياهزیچ   ) اهنوزوم اههنامیپ و  ءایشا  زا  دوصقم  هکنیا  ربانب  تسا  نازیم  لیک و  ءافیا  دیکأت  ای  دینکن . رـسک  مک و  يزیچ 

. دوش هداد  میمعت  نازیم  لیک و  هکنیا  ربانب  تسا  ءایشا  قلطم  نوزوم  هنامیپ و  زا  دوصقم  هکنیا  ای 
لیکم زا  دوصقم  هکنیا  ربانب  تسا  صیـصخت  زا  دعب  میمعت  ای  دشاب  نکمم  نآ  رد  دـیدحت  هکنیا  رگم  تسین  ینامـسج  زیچ  چـیه  هک  اریز 
نخـس شرتسگ  دوصقم  قباس ، تالمج  هب  هّجوت  اب  هکنیا  ای  دوشیم  يریگ  هزادـنا  صوصخم  تلآ  اب  هک  دـشاب  يزیچ  نوزوم  و  هنامیپ ) )

. دشاب اهنآ  زا  ّقح  زا  رتدایز  نتفرگ  مهئایشا ) سانلا  سخب   ) زا دوصقم  هکنیا  ربانب  ترشاعم ، ّتیفیک  هب  تبسن  تسا 
اب هلماعم  مدرم و  اب  هلماعم  زا  معا  هکنیا  ات  دوش  هداد  میمعت  نزو  لیک و  هک  نیا  ربانب  دشاب  میمعت  زا  دعب  صیصخت  دوصقم  تسا  نکمم  و 

موـمع و تبـسن  ود  نآ  نیب  هکنیا  اـی  دوـش ، هداد  صیـصخت  مدرم  هب  زین  یـشورفمک )  ) سخب دوـشب و  اـهزیچ  هـمه  لـماش  و  دـشاب . ادـخ 
«1 . » تسا هجو  نم  صوصخ 
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ءایشا و  مدرم ، اب  ای  دشاب  ادخ  اب  هلماعم  هاوخ  دوشیم  يریگ  هزادنا  ود  نآ  اب  هک  دشاب  يزیچ  صوصخم  نازیم  لیک و  هکنیا  ربانب 
__________________________________________________

ره  ) دـننام تسین  یلّوا  لماش  يرگید  یلو  دوشیم  يرگید  لماش  اـهنآ  زا  یکی  هک  تسا  یّلک  موهفم  ود  هجو  نم  صوصخ  مومع و  ( 1)
ناسنا ریغ  ناسنا و  هب  طوبرم  روما  لـماش  هک  تسا  یّلک  يرما  نازیم  لـیک و  اـجنیا  رد  تسین ) ودرگ  يدرگ  ره  یلو  تسا  درگ  ییودرگ 

. دراد صاصتخا  ناسنا  هب  طقف  سخب )  ) یلو تسا 
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. دشاب مدرم  صوصخم  سخب  دوش و  هداد  میمعت 
هکنیا ربانب  تسا  دیدج  بلطم  زاغآ  ای  تسا  صیـصخت  زا  دعب  میمعت  یلبق  هلمج  دـننام  دـینکن ، داسف  نیمز  رد  ِضْرَْألا و  ِیف  اوُدِـسُْفت  َو ال 

نداد شلها و  زا  قوقح  عیمج  ندرک  عنم  اهنآ و  رب  يّدعت  تراغ و  تراسا و  ناگدـنب و  نیب  ینمـشد  ياقلا  يزیرنوخ و  داسفا  زا  دوصقم 
. تسا تیـالو  قیرط  ناـمه  هک  دـشاب  ترخآ  قیرط  زا  ناگدـنب  ندرک  عنم  داـسفا ، زا  دوصقم  هکنیا  رباـنب  اـی  دـشاب . شلها  ریغ  هب  قوـقح 

. تسا ریبک  ملاع  ریغص و  ملاع  ضرا  زا  دوصقم  دوشیم و  نآ  ریسفت  « 1  » َنوُدِعُوت ٍطارِص  ِّلُِکب  اوُدُعْقَت  َو ال  ادخ : لوق  نیاربانب 
نیا زا  دوصقم  و  ریبک . ملاع  رد  نانآ  يایصوا  ایبنا و  ببس  هب  و  ریغص ، ملاع  رد  لقع  ببـس  هب  نیمز  حالـصا  زا  سپ  ینعی  اهِحالْـصِإ  َدَْعب 

زا سپ  داسفا  ندرک  دـّیقم  دوصقم  هکنیا  هن  تسا  داسفا  حـبق  تیاـغ  هب  راعـشا  و  تسا ، نینچ  رمـالا  سفن  عقاو و  هک  تسا  نیا  ناـیب  دـیق ،
. دشاب حالصا 

. داسفا و  یشورف ) مک   ) سخب كرت  ءافیا و  زا  دش  رکذ  هک  اهنیا  ینعی  ْمُِکلذ 
يوس هب  ار  يدوس  داسفا  یـشورف و  مک  اب  هک  دینکیم  لایخ  دینکیم و  نامگ  رتهب  ارنآ  امـش  هک  هچنآ  زا  تسا  رتهب  امـش  يارب  ْمَُکل  ٌْریَخ 

. دینکیم بلج  دوخ 
__________________________________________________

. دیراد زاب  ادخ  هار  زا  دندروآ  نامیا  هکیناسک  دیهد و  میب  هک  یهار  رهب  دینیشنم  هیآ 86 و  فارعا  ( 1)
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يرترب لیـضفت و  دوصقم  دوشیم و  لامعتـسا  ریخ  ظـفل  هک  دوشیم  رایـسب  اریز  لیـضفت ، هن  تسا  يداـیز  قلطم  ریخ  زا  دوصقم  هکنیا  اـی 
. تسین

. دیتسه ترخآ  ادخ و  هب  دقتعم  امش  رگا  ینعی  َنِینِمْؤُم  ُْمْتنُک  ْنِإ 
هکنیا ای  دـشاب ، ینیقی  یعطق و  بطاخم  مّلکتم و  يارب  ناشرارقا  بسح  رب  ادـخ  هب  اهنآ  نامیا  هکنیا  ربانب  تسا  یجییهت  کـیرحت و  طرش 
قفاوم يزیچ  ار  ءازج  هکنیا  زا  ّمعا  تسا ، كوکـشم  دـننام  هک  دـشاب  لزلزتم  ای  ّکش و  اب  مأوت  ناشنامیا  هکنیا  ربانب  تسا ، يدـییقت  طرش 

امـش رگا  ینعی  دـنکیم  اهنآ  دـیدهت  رب  تلالد  ترابع  حیرـص  روط  هب  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  قفاوم  يزیچ  ای  میریگب ، ریدـقت  رخآ ) اـت  وفوا ...  )
امش يارب  دیرادن  نامیا  هک  ماگنه  نیا  رد  هکلب  تسین  رتهب  امش  يارب  راک  نآ  هکنیا  ای  دیهد ، ماجنا  دیهاوخیم  هچ  ره  سپ  دیشابن  نمؤم 

. درادن دوجو  شّدض  راک و  نآ  نیب  یقرف 
هچنآ اب  راک  نیا  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  ات  دراد  رارق  رّخؤم  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ادـخ  لوق  زا  ار  هلمج  نیا  َنوُدـِعُوت  ٍطارِـص  ِّلُِکب  اوُدـُعْقَت  َو ال 

نینمؤم ریغ  نینمؤم و  يارب  نآ  هکنیا  و  دوشیمن ، رّوصت  زین  یناـسفن  ریخ  نآ  رد  هکنیا  و  دنتـسین ، يواـسم  یتشز  حـبق و  رد  تشذـگ  هک 
. تساهزیچ نیرتتشز 

وا هب  دروایب  نامیا  وا  هب  دورب و  بیعش  شیپ  تساوخیم  هک  سک  ره  دنتـسشنیم و  هار  رد  اهنآ  هک  تسا : هدش  هتفگ  نآ  لوزن  نأش  رد  و 
دندرکیم  اقلا  قلخ  رب  تاهبش  دندادیم و  هدعو 
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هدوب و دـیدج  میدـق و  زا  مدرم  تداع  مسر و  راک  نیا  هکنانچ  دـندرکیم  راـهظا  ار  وا  هار  لـالتخا  بیعـش و  نید  یجک  هک  هنوگنیدـب 

ادخ يوس  هب  نتفر  زا  اهنآ  هار  نتسب  ناطیش و  دننام  سوفن  قرط  رد  نتسشن  زا  اهنآ  یهن  دوصقم  هکنیا  ای  ام ، نامز  رد  اصوصخم  تسه و 
. دشابیم وا  يافلخ  و 

. دینکیم يریگولج  و  َنوُدِعُوت ، رب  تسا  فطع  َنوُّدُصَت  َو 
تیالو لوبق  هک  ادخ  هار  زا  ار  وا  تسا  هدرک  ادیپ  ادخ  هب  نیقی  هک  یـسک  ینعی  دنروایب ، ادخ  هب  نامیا  هکنیا  زا  ِِهب  َنَمآ  ْنَم  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع 

. دیرادیم زاب  تسا  ّصاخ  تعیب  اب 
هکنیا ای  دیراد . زاب  ادخ  هار  زا  ار  اهنآ  دیزاس و  رهاظ  مدرم  رب  ارنآ  ات  دینکیم  بلط  جاجوعا  یجک و  ادخ  هار  يارب  ینعی  ًاجَوِع  اهَنوُْغبَت  َو 

بلط ارنآ  دـشاب  یجک  رگا  ینعی  دـشاب ، جـک  هک  یلاح  رد  دـیهاوخیم  ارنآ  هکنیا  ای  دـیهاوخیم ، یجک  جاـجوعا و  هیحاـن  زا  ار  ادـخ  هار 
. دیتسه جک  امش  دوخ  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  و  دیریذپیمن . دشاب ، تسار  میقتسم و  رگا  دینکیم و 

تکرب لیبق  زا  درک  يروآدای  اهنآ  رب  ار  ادخ  تمعن  درک  ناشلعف  ّدـض  هب  یهن  رما و  ار  اهنآ  هکنآ  زا  سپ  ْمُکَرَّثَکَف  اًلِیلَق  ُْمْتنُک  ْذِإ  اوُرُکْذا  َو 
. دیایب ناشدایب  نآ  رکش  تمعن و  هک  هنوگ  نیدب  دندرگ  تحیصن  لوبق  هدامآ  دنکشب و  ار  اهنآ  بضغ  تّدش  ات  لام  رد  ای  لسن  رد 

رثا  هک  ار  تمعن  َنیِدِسْفُْملا  ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظنا  َو 
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فطل و نیب  عمج  ات  دومن  يروآ  دای  دیآیم ، دراو  نانآ  لاثما  هب  داسفا  ببـس  هب  هک  ار  یباذع  و  دش ، روآدای  تسا  یلاعت  يادـخ  تمحر 
. تسا تحیصن  توعد و  هفیظو  نآ ، هکنانچ  دشاب  راذنا  ریشبت و  رهم و 

. تسا بطاخم  ّکش  تهج  زا  ای  لهاجت  باب  زا  ای  ّکش  تادا  ندروآ  اُونِمُْؤی  َْمل  ٌۀَِفئاط  َو  ِِهب  ُْتلِسْرُأ  يِذَّلِاب  اُونَمآ  ْمُْکنِم  ٌۀَِفئاط  َناک  ْنِإ  َو 
. نیرفاک يارب  دیعو  نینمؤم و  يارب  هدعو  تسا : هفئاط  ود  عومجم  هب  باطخ  دیشاب . رظتنم  دینک و  ربص  سپ  اوُِربْصاَف 

ترخآ رد  ای  دهد ، يرای  لطبم  رب  ار  ّقحم  هکنیا  هب  ایند  رد  ای  دنک ، مکح  ام  نیب  ادـخ  هکنیا  ات  َنیِمِکاْحلا  ُْریَخ  َوُه  َو  انَْنَیب  ُهَّللا  َمُکْحَی  یَّتَح 
. تسا نارواد )  ) ناگدننک مکح  نیرتهب  وا  دریگب و  ماقتنا  لطبم  زا  هداد و  تمعن  ار  ّقحم  هکنیا  هب 

88 تایآ 91 - ریسفت  همجرت و 

357 ص :  ات 91 ..... ] تایآ 88  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

(88  ) َنیِهِراک اَّنُک  َْول  َو  َأ  َلاق  اِنتَِّلم  ِیف  َّنُدوُعََتل  َْوأ  اِنتَیْرَق  ْنِم  َکَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُْبیَعُـش  ای  َکَّنَجِرُْخَنل  ِهِمْوَق  ْنِم  اوُرَبْکَتْـسا  َنیِذَّلا  ُأَلَْملا  َلاق 
ٍءْیَـش َّلُک  انُّبَر  َعِسَو  انُّبَر  ُهَّللا  َءاشَی  ْنَأ  َّالِإ  اهِیف  َدوُعَن  ْنَأ  اَنل  ُنوُکَی  ام  َو  اْهنِم  ُهَّللا  اَناََّجن  ْذِإ  َدَْعب  ْمُِکتَِّلم  ِیف  انْدُـع  ْنِإ  ًابِذَـک  ِهَّللا  یَلَع  اْنیَرَْتفا  ِدَـق 
ْمُکَّنِإ ًاْبیَعُش  ُْمتْعَبَّتا  ِِنَئل  ِهِمْوَق  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُأَلَْملا  َلاق  َو  ( 89  ) َنیِِحتاْفلا ُْریَخ  َْتنَأ  َو  ِّقَْحلِاب  انِمْوَق  َْنَیب  َو  انَْنَیب  ْحَْتفا  اَنَّبَر  اْنلَّکََوت  ِهَّللا  یَلَع  ًاْملِع 

(91  ) َنیِِمثاج ْمِهِراد  ِیف  اوُحَبْصَأَف  ُۀَفْجَّرلا  ُمُْهتَذَخَأَف  ( 90  ) َنوُرِساَخل ًاذِإ 
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358 ص :  همجرت ..... :

مینک یم  نوریب  شیوخ  رهـش  زا  ار  تناوریپ  وت و  ام  هک  دنتفگ  دوخ  ربمایپ  هب  دندرک  یـشکرس  ادـخ  مکح  زا  هک  بیعـش  موق  زا  یهورگ 
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، تسا لاحم  نآ  هب  عوجر  میراد  امش  نیئآ  زا  ام  هک  ترفن  نیا  اب  تفگ  بیعش  دیدرگرب . ام  شیک  هب  هکنآ  رگم 
نیئآ هب  ام  هک  دوشن  زگره  میاهتـسب و  غورد  ادـخ  هب  اـنامه  هداد  تاـجن  نآ  زا  ار  اـم  ادـخ  هکنآ  دوجو  اـب  میدرگرب  امـش  نید  هب  اـم  رگا 

وا زا  مینکیم و  لّکوت  وا  رب  ام  تسا  هاگآ  ام  حـلاصم  هب  تسام و  راگدرورپ  وا  هک  دـهاوخب  ادـخ  هکنآ  رگم  مینک  عوجر  امـش  هنـالهاج 
. میبلطیم يزوریپ 

، یناگدنهد يزوریپ  نیرتهب  وت  هک  نادرگ  زوریپ  ار  ام  ّقح  هب  تّما ، ام و  نیب  عازن  رد  وت  اراگدرورپ 
، داتفا دیهاوخ  نایز  رد  هّتبلا  دینک  بیعش  يوریپ  رگا  دنتفگ  هدرک و  دیدهت  ار  مدرم  شتّما  نارفاک  زا  یهورگ 

. دوب هدنام  یقاب  ناشیاههناخ  نورد  رد  ناشداسجا  اهنت  ناهاگحبص  دیدرگ  زاغآ  اهنآ  رب  هلزلز  سپ 

358 ص :  ریسفت ..... 

ندناسرت اب  لیلد  جاجتحا و  زا  ندش  زجاع  زا  دعب  اِنتَیْرَق  ْنِم  َکَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُْبیَعُش  ای  َکَّنَجِرُْخَنل  ِهِمْوَق  ْنِم  اوُرَبْکَتْسا  َنیِذَّلا  ُأَلَْملا  َلاق 
لتق هب  دیدهت  هب  دنوش  زجاع  لیلد  تّجح و  زا  هاگ  ره  هک  تسا  نامز  لها  ّتیصوصخ  شور و  هکنانچ  دنداد ، باوج  بیعش  هب  دیدهت  و 

. دننکیم تردابم 
بیعش  هک  دوب  نیا  اهنآ  داقتعا  نوچ  اِنتَِّلم  ِیف  َّنُدوُعََتل  َْوأ 

359 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ام تّلم  هب  دـیاب  دـنتفگ : دـنادرگ ، زیزع  ار  شدوخ  اـت  تسا  هدرک  توّبن  ياـعّدا  هدـش و  جراـخ  اـهنآ  نید  زا  سپـس  هدوب و  اـهنآ  نید  رب 

. يدرگرب
اهنآ زا  يوریپ  بناج  دوع )  ) ظفل قالطا  رد  هکنیا  ای  درکیم ، لمع  اهنآ  تّنـس  هب  رهاظ  رد  فیلکت  زا  لـبق  مالّـسلا  هیلع  بیعـش  هکنیا  اـی 

. تسا ندش  ینعم  هب  هصقان  لاعفا  زا  دوع  هکنیا  ای  تسا ، هدش  هداد  هبلغ 
. دنتسین موصعم  كرش  اطخ و  زا  ایبنا  هک  دوش  دراو  لاکشا  نیا  ات  دشاب  لطاب  نید  رب  بیعش  هک  دیآیمن  مزال  ینعم  نیا  زا  ریدقت  ره  هب 
امـش نید  رد  لوخد  هکنیا  ینعی  دینادرگیم ، رب  ناتدوخ  نیدب  ار  ام  میرادن  امـش  نیئآ  هب  داقتعا  ام  هکنیا  اب  ینعی  َنیِهِراک  اَّنُک  َْول  َو  َأ  َلاق 

یتّجح لیلد و  رگم  دوشیمن  عقاو  ینید  تّحص  هب  داقتعا  دشاب و  هتشاد  دوجو  نآ  تّحـص  هب  داقتعا  هکنیا  رگم  دوشیمن  یقیقح  روط  هب 
. مراد امش  داقتعا  نالطب  رب  لیلد  نم  هکلب  دیرادن ، ناتنید  تّحص  رب  یلیلد  امش  و  دشاب ، نیب  رد 

. منادیم دنسپان  يرما  ار  نآ  رد  لوخد  هکنیا  اب  موش ؟ لخاد  امش  نید  رد  نم  هک  دوشیم  رّوصت  هنوگچ  سپ 
. دوش یلاخ  بذک  موهفم  زا  ءارتفا )  ) ظفل هک  تسا  نیا  رب  ینتبم  مالک  هکنیا  ای  تسا  يدیکأت  ردصم  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  اْنیَرَْتفا  ِدَق 

مزال  میدرگرب  امش  نید  هب  رگا  ینعی  ْمُِکتَِّلم  ِیف  انْدُع  ْنِإ 
360 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ياعّدا رابتعا  هب  ای  ارتفا  موزل  و  منکیم ، ّمذ  نآ  رب  ار  امش  منکیم و  رارف  نآ  زا  نم  هک  تسا  يزیچ  نآ  و  میدنبب ، ارتفا  ادخ  رب  هک  دیآیم 
دوع و زا  البق  هکنیا  رابتعا  هب  ای  تسا ، لطاب  ادـخ  دزن  اهنآ  نید  هکنیا  اب  تساـهنآ  نید  حیحـصت  راـبتعا  هب  اـی  تسادـخ ، بناـج  زا  تّوبن 

. دنادب ارتفا  ار  یلبق  لاطبا  دوع ، تقو  دیآیم  مزال  هک  دشاب  هدرک  لاطبا  ار  اهنآ  نید  تشگزاب ،
. تسا یناعم  نیا  همه  رابتعا  هب  ای  دنادب . لطاب  ار  شدوخ  نید  لوخد ، زا  دعب  دیآیم  مزال  هکنیا  ای 

رب بیعـش  هک  تسا  نیا  رب  تلالد  انجرخا )  ) ياج اَناَّجَن  ظفل  ندروآ  رد  و  داد ، تاجن  نآ  زا  ار  ام  ادخ  هکنیا  زا  دعب  اْهنِم  ُهَّللا  اَناََّجن  ْذِإ  َدَْعب 
: اهنآ لوق  زا  نوچ  تسا و  هدوبن  اهنآ  نید 

افتکا َنیِهِراک  اَّنُک  َْول  َو  َأ  هب  باوج  رد  هک  تشگزاـب ، هب  راـبجا  تساـهنآ  دـیدهت  تهج  زا  دـیدرگب ) اـم  نییآ  هب  اـی   ) اـِنتَِّلم ِیف  َّنُدوُعََتل  َْوأ 
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هجو زا  مه  دشاب و  اهنآ  ّدر  مه  ات  دهاوخب  ادخ  هکنیا  رگم  دـنرادن  رابجا  رب  تردـق  اهنآ  هکنیا  رب  دـنک  تلالد  ات  دروآ  یظفل  هکلب  درکن ،
: دومرف سپ  دشاب ، دیحوت  يوعد  راهظا  يرگید 

. دیزاس روبجم  ار  ام  دیناوتیمن  زین  امش  سپ  تسین  نکمم  ام  يارب  ینعی  اَنل  ُنوُکَی  ام  َو 
يارب تّیـشم  هب  فیـصوت  دـهاوخب ، تسا  ام  راگدرورپ  ادـخ  هک  هچنآ  رگم  میدرگرب  نییآ  نآ  هب  هک  اـنُّبَر  ُهَّللا  َءاـشَی  ْنَأ  اَّلِإ  اـهِیف  َدوُعَن  ْنَأ 

ات  تسین ، زیاج  ناشدوجو  رد  راّفک  فّرصت  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  دراد و  فّرصت  تردق  وا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا 
361 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تّیـشم هکنیا  هن  دشابیم  نانآ  تقایل  مدع  تّلع  هب  ندوب  رفاک  هک  تسا  نیا  روظنم  . ) دشاب تّیـشم  هب  تشگزاب  قّلعت  ّتلع  هب  طونم  هکنیا 
هجیتن رد  هک  تسا  ضّرعت  اب  هکلب  تسین  تاّذل  اب  رفک ، سپ  دنروایب ، نامیا  دنناوتن  تّلع  نادب  دـشاب و  هتفرگ  ّقلعت  نانآ  رفک  رب  دـنوادخ 
(. دننکیم ضقن  ارنآ  دندرک ، لوبق  رگا  هکنیا  ای  دننکیمن و  لوبق  ار  نامیا  ای  هک  دوشیم  لصاح  بولطم  وحن  هب  ترطف  شرورپ  مدع 

فناتـسم ای  تسا  ِهَّللا  زا  لاح  ای  هلمج  و  دـنامهفب ، ار  ادـخ  ّتیبوبر  تردـق  يدایز  ات  درک  رارکت  ار  اّنبر )  ) ظفل ًاْملِع  ٍءْیَـش  َّلُک  انُّبَر  َعِسَو 
. تسا حدم  يارب  ای  لمتحم  لاؤس  باوج  تسا 

مکح تّلعب  راعـشا  زین  دشخب و  نیکمت  سوفن  رد  ار  تّیهلا  ات  دروآ  ریمـض  ياج  هب  رهاظ  مسا  مینکیم . لّکوت  ادخ  رب  ام  اْنلَّکََوت  ِهَّللا  یَلَع 
. دشاب

اهنآ درک ، جاجتحا  شموق  اب  هکنآ  زا  سپ  نک  يرواد  تلادـع  قح و  هب  رفاک  موق  ام و  نایم  اراگدرورپ  ِّقَْحلِاب  انِمْوَق  َْنَیب  َو  انَْنَیب  ْحَْـتفا  اَنَّبَر 
هب حتف  هملک  دومن ، هثاغتـسا  وا  زا  درب و  هانپ  ادخ  هب  درکن ، اهنآ  رد  يرثا  شنانخـس  نوچ  هجیتن  رد  دنداد و  باوج  ناشدوخ  رفک  روخرد 

. دوشیم لامعتسا  تخس  بعص و  روما  رد  هک  تسا  يزوریپ  حتف و  زا  ای  لضف ، ینعم  هب  ای  تساضق  ینعم 
( رفک ّربکت و  توخن و  زا  سپ   ) ألم نآ  هتفگ  َنوُرِساَخل  ًاذِإ  ْمُکَّنِإ  ًاْبیَعُش  ُْمتْعَبَّتا  ِِنَئل  ِهِمْوَق  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُأَلَْملا  َلاق  َو  َنیِِحتاْفلا  ُْریَخ  َْتنَأ  َو 

نیدب  دیوشیم  ناراکنایز  زا  ایند  رد  امش  هک  دوب  نیا 
362 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیوشیم باذع  ّقحتسم  ترخآ  رد  و  دننکیمن ، امش  اب  وکین ، ترشاعم  دیوشیمن و  زیزع  مدرم  نیب  رد  هک  وحن 
هریـس و زا  ار  امـش  دیتشاد  رگا  دیرادن ، دـنک  فرحنم  نآ  لاثما  اهتب و  زا  ار  امـش  هک  ییامنهار  عیفـش و  دـیتسه و  هارمگ  امـش  هک  اریز 

. میدشیمن رّرضتم  نآ  ببس  هب  درکیمن و  جراخ  میدرک ، تداع  نآ  هب  میدوب و  هریس  نآ  رب  میدرک و  هدهاشم  نامناردپ  رد  هک  یشور 
اوُمَلَظ َنیِذَّلا  ِتَذَخَأ  َو  درادن ، تافانم  تسا  دوه  هروس  رد  هک  هچنآ  اب  نیا  تفرگ و  ارف  ار  اهنآ  يدـیدش  هلزلز  سپـس  ُۀَـفْجَّرلا  ُمُْهتَذَـخَأَف 

. دوش ادج  كانسرت  زاوآ  زا  هک  دتفایم  قاّفتا  رتمک  هلزلز  اریز  هدمآ  بیعش  موق  قح  رد  هک  ُۀَْحیَّصلا 
رـصن برـض و  باب  زا  ناسنالا  مثج  دوب . هدـنام  یقاب  ناشیاههناخ  نورد  رد  ناشداسجا  اهنت  ناهاگحبـص  َنیِِمثاج و  ْمِهِراد  ِیف  اوُحَبْـصَأَف 

. دیبسچ نیمز  هب  ای  دش ، عقاو  شاهنیس  رب  ای  دشن ، دنلب  هدیبسچ و  شیاج  هب  ینعی  تسا 
92 تایآ 94 - ریسفت  همجرت و 

362 ص :  ات 94 ..... ] تایآ 92  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

یِّبَر ِتالاسِر  ْمُُکتْغَْلبَأ  ْدََـقل  ِمْوَق  ای  َلاق  َو  ْمُْهنَع  یَّلَوَتَف  ( 92  ) َنیِرِساْخلا ُمُه  اُوناک  ًاْبیَعُش  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  اَهِیف  اْوَنْغَی  َْمل  ْنَأَک  ًاْبیَعُـش  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا 
(94  ) َنوُعَّرَّضَی ْمُهَّلََعل  ِءاَّرَّضلا  َو  ِءاسْأَْبلِاب  اهَلْهَأ  انْذَخَأ  َّالِإ  ٍِّیبَن  ْنِم  ٍۀَیْرَق  ِیف  اْنلَسْرَأ  ام  َو  ( 93  ) َنیِِرفاک ٍمْوَق  یلَع  یسآ  َْفیَکَف  ْمَُکل  ُتْحَصَن  َو 
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363 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

363 ص :  همجرت ..... :

، دنداتفا نایز  هب  دوخ  دنامن و  یقاب  اهنآ  زا  يرثا  دندش و  كاله  دندرک  بیذکت  ار  بیعش  هک  نانآ 
دنپ ار  امـش  تّجح  مامتا  يارب  مدرک و  غالبا  ار  دوخ  ياهتلاسر  امـش  هب  نم  موق  يا  تفگ  دـینادرگ و  يور  نامیا  یب  مدرم  نآ  زا  بیعش 

، مشاب نیگمغ  نارفاک  كاله  رب  ارچ  نم  سپ  دیدش  رفاک  نونکا  مداد 
هاگرد هب  هدرک  هبوت  رگم  ات  میتخاس . راتفرگ  نحم  دیادش و  هب  ار  شلها  هکنآ  رگم  میداتـسرفن  راید  رهـش و  چیه  هب  ار  يربمایپ  چیه  ام  و 

. دننک يراز  عّرضت و  ادخ 

363 ص :  ریسفت ..... 

بیعش يوریپ  رگا  : ) دنتفگیم هک  تساهنآ  لوق  ّدر  نآ  َنیِرِساْخلا و  ُمُه  اُوناک  ًاْبیَعُـش  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  اَهِیف  اْوَنْغَی  َْمل  ْنَأَک  ًاْبیَعُـش  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا 
«1 . » دشاب یفاضا  رصح  هب  هراشا  ات  هدروآ  لصف  ریمض  تساهنآ  رب  در  نوچ  و  دیناراکنایز ) زا  هنیآ  ره  امش  دینکب 

ياهربخ ندروآ  رد  بیترت  يارب  ءاف )  ) ندروآ دـینادرگ ، يور  اهنآ  زا  ندرک ، كاله  زا  لبق  ای  ناـنآ  ندرک  كـاله  زا  دـعب  ْمُْهنَع  یَّلَوَتَف 
. بلطم قّقحت  رد  بیترت  هن  دشابیم ، مالّسلا  هیلع  بیعش  هب  طوبرم 

ندش كاله  رب  نم  هنوگچ  ینعی  َنیِِرفاک  ٍمْوَق  یلَع  یسآ  َْفیَکَف  ْمَُکل  ُتْحَصَن  َو  یِّبَر  ِتالاسِر  ْمُُکتْغَْلبَأ  ْدََقل  ِمْوَق  ای  َلاق  َو 
__________________________________________________

. ].....[ دیآیم راصحنا  هب  دیکأت  راصحنا و  يارب  هک  َنیِرِساْخلا ) ُمُه  اُوناک   ) ترابع رد  مه ... )  ) ریمض ( 1)
364 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اَّلِإ ٍِّیبَن  ْنِم  ٍۀَیْرَق  ِیف  اْنلَـسْرَأ  ام  َو  منکن !؟ نیرفن  اهنآ  هب  منک و  اعد  اهنآ  هب  هنوگچ  ای  دندوب  رفاک  اهنآ  هک  یلاح  رد  مشاب  كانهودـنا  اهنآ 
یلاها هک  نیا  رگم  میداتـسرفن  يربمایپ  يراید  رهـش و  چـیه  هب  ام  تسا . گنج  رد  یتخـس  رقف و  یتخـس و  ءاسأب )  ) ِءاسْأَْبلِاب اهَلْهَأ  انْذَـخَأ 

. میتخاس راتفرگ  یتخس  جنر و  هب  ناشرفک  رفیک  هب  ار  اجنآ 
. سفنا لاوما و  رد  ررض  ینعی  ِءاَّرَّضلا  َو 

. دنوش هّبنتم  دنیآ و  عّرضت  هب  دیاش  َنوُعَّرَّضَی  ْمُهَّلََعل 
دادبتـسا زا  ترابع  بلق  ماکحا  تحت  میلـست  تیالو و  لوبق  زا  عنام  بلاق و  ماکحا  تحت  میلـست  دایقنا و  تّوبن و  لوبق  زا  عناـم  هک  نادـب 

تافـص نیا  مه  و  تسا ، لایخ  سفن و  تافـص  زا  اهنیا  همه  و  دشابیم ، ریغ  هب  جایتحا  مدـع  رّوصت  رما و  رد  شلالقتـسا  يار و  رد  ناسنا 
: نوچ يدراوم  ببس  هب  توعد  ّتیمامت  نوچ  و  تسا . لطبم  نالطب  زا  عنام  و  ّقحم ، ندوب  ّقح  روهظ  زا  عنام  هک  تسا 

ار یموق  دهاوخب  تقو  ره  دنوادخ  اذل  دشابیم . نآ  عنم  عنام و  ندـش  یفتنم  و  وا ، قاقحتـسا  لباق و  دادعتـسا  وا و  توعد  یعاد و  دوجو 
دنکیم توعد  نانآ  يوس  هب  ار  یسک  ریبک  ملاع  رد  ای  دشاب  ریغـص  ملاع  رد  هک  نیا  زا  ّمعا  دناوخارف  قح  يوس  هب  ار  اهنآ  دنک و  تیاده 

، دنوش توعد  نیا  هدامآ  ّدعتـسم و  ات  دزاس  راتفرگ  اهتنحم  دیادش و  هب  ار  نیّوعدم  دوش ، قّقحم  توعد  ات  دـناوخ  ارف  قح  هب  ار  اهنآ  هک 
، ةداعـسلا نایب  همجرت  هک  دـشاب  دوش ، هتـشادرب  تسا ، تقیقح  روهظ  زا  عنام  هک  یباجح  هدـننک و  توعد  لوبق  مدـع  بجوم  هک  یعنام  و 

365 ص : ج5 ،
هدننک توعد  لوبق  ادخ و  تمحر  ّقحتـسم  هلیـسو  نیدب  ات  دنیامن ، كرت  ار  ّتینانا  دادبتـسا و  هک  نیا  هب  دنرب  هانپ  ادخ  هب  دننک و  عّرـضت 
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. دنوش
95 تایآ 97 - ریسفت  همجرت و 

365 ص :  ات 97 ..... ] تایآ 95  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

يرُْقلا َلْهَأ  َّنَأ  َْول  َو  ( 95  ) َنوُرُعْشَی ْمُه ال  َو  ًۀَتَْغب  ْمُهانْذَخَأَف  ُءاَّرَّسلا  َو  ُءاَّرَّضلا  اَنَءابآ  َّسَم  ْدَق  اُولاق  َو  اْوَفَع  یَّتَح  َۀَنَسَْحلا  ِۀَئِّیَّسلا  َناکَم  اْنلََّدب  َُّمث 
ْمُهَِیتْأَی ْنَأ  يرُْقلا  ُلْهَأ  َنِمَأَف  َأ  ( 96  ) َنُوبِـسْکَی اُوناک  اِمب  ْمُهانْذَخَأَف  اُوبَّذَـک  ْنِکل  َو  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ٍتاکََرب  ْمِْهیَلَع  انْحَتََفل  اْوَقَّتا  َو  اُونَمآ 

(97  ) َنوُِمئان ْمُه  َو  ًاتاَیب  انُسَْأب 

365 ص :  همجرت ..... :

هب نحم  جـنر و  نآ  دـنتفگ  هدرک  شومارف  ار  دوخ  لاح  یّلک  هب  هک  اجنآ  ات  میتخاس  لّدـبم  یـشوخ  شیاـسآ و  هب  ار  اهیتخـس  نآ  سپس 
لفاغ باقع  نآ  هب  هّجوت  زا  اهنآ  دوخ  هک  یلاح  رد  میدرک  باقع  ناشلامعا  رفیک  هب  ار  نانآ  هاگ  انب  مینمیا . نآ  زا  ام  هدیـسر و  ام  ناردـپ 

، دندوب
میدوشگیم و اهنآ  يور  رب  ار  نیمز  نامسآ و  تاکرب  ياهرد  انامه  دندشیم  راگزیهرپ  هدروآ و  نامیا  همه  راید  رهش و  مدرم  هکنانچ  و 

، میدیناسر تشز  رادرک  رفیک  هب  ار  اهنآ  مه  ام  دندرک ، بیذکت  ار  ام  ناربمایپ  تایآ و  نوچ  نکیل 
ار اهنآ  ام  باذع  دنباوخ  رد  هک  هاگنابش  هک  دنتـسه  نمیا  نآ  زا  دنلوغـشم  هدیهوکن  لامعا  ادخ و  ینامرفان  هب  هک  يراید  رهـش و  لها  ایآ 

؟ دریگارف
366 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

366 ص :  ریسفت ..... : 

تانـسح یبوخ و  هب  ندرک  التبم  رگید  یهاگ  تساهیدب و  تائّیـس و  هب  ندرک  التبم  یهاگ  ام  تداع  ینعی  َۀَنَـسَْحلا  ِۀَئِّیَّسلا  َناکَم  اْنلََّدب  َُّمث 
نداد رارق  رابجا  رد  هک  اریز  میدادـن ، رارق  رایتخالا  بولـسم  توعد  لوبق  رد  ار  اهنآ  و  دوش ، ماـمت  اـم  توعد  تّجح و  هک  نیا  اـت  تسا ،

. دوشیمن لصاح  تسا ، ترخآ  ایند و  يدابآ  ترامع و  و  ّیقش ، زا  تخبشوخ  دیعس و  زایتما  زا  ترابع  هک  ام  هتساوخ  نانآ ،
عّرــضت و هـک  نـیا  اـی  دــندرک ، وـحم  ناـشیاهلد  زا  دــندرب و  داــی  زا  ار  جــنر  درد و  اــهتنحم و  اهیتخــس و  راــثآ  ینعی  اْوَـفَع  یَّتَـح 

. دندیزرو یساپسان  و  دندش ، رورغم  دش ، دایز  اهنآ  ملع  ای  دالوا ، لام و  نوچ  هک  نیا  ای  و  دندرک ، شومارف  ار  ناشیاهیگدنامرد 
: دنتفگ لاق  ای  لاح  نابز  هب  اُولاق و  َو 

راگزور رهد و  تداع  زا  تنحم  تّدـش و  هک  نیا  ینعی  دـناهدوب ، شیاسآ  یتخـس و  راچد  زین  ام  ناردـپ  ُءاَّرَّسلا  َو  ُءاَّرَّضلا  اـَنَءابآ  َّسَم  ْدَـق 
. تسین راوازس  يدنمهرهب  تّذل و  كرت  هک  دنشاب  هدرک  بلطم  نیا  هب  هراشا  ات  دنتفگ  تهج  نادب  ار  نخس  نیا  تسا ،

. دشابیمن يزاین  زین  عّرضت  اجتلا و  هب  و 
. میتفرگ ورف  شیوخ ) مشخ  رد   ) ار نانآ  ناهگان  میتسرفب  شیپ  زا  یتامالع  هک  نیا  نودب  ًۀَتَْغب  ْمُهانْذَخَأَف 

دندشن . هّجوتم  تسا  هتشادن  یتمالع  نوچ  َنوُرُعْشَی و  ْمُه ال  َو 
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367 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ناـمیا ّماـع  تعیب  اـب  ریغـص ، ملاـع  ياـههیرق  اـی  ریبک  ملاـع  ياـههیرق  مدرم  رگا  ٍتاـکََرب  ْمِْهیَلَع  اـنْحَتََفل  اْوَقَّتا  َو  اُونَمآ  يرُْقلا  َلـْهَأ  َّنَأ  َْول  َو 

. میدوشگیم اهنآ  رب  ار  دوخ  تاکرب  ياهرد  دنتخاسیم ، دوخ  هشیپ  يوقت  ّصاخ  تعیب  اب  ای  دندروآیم ،
هکناـنچ يوقت  تقیقح  هک  اریز  دوـش ، لـصاح  صاـخ  تعیب  اـب  هک  تیـالو  اـب  رگم  دوـش  لـصاح  تسین  نکمم  یقیقح  ياوـقت  هک  اریز 

. دناسریم یلفس  توکلم  هب  ار  کلاس  هک  تسا  سفن  جک  هار  زا  نتسج  يرود  زا  ترابع  تشذگ 
تسین نکمم  نتسج  يرود  نیا  و  تسا ، نایّنج  يارس  هک  یلفس  توکلم  هب  كولس  زا  نتسج  يرود  زا  ترابع  يوقت  رگید : ترابع  هب  و 
لـصاح میقتـسم  هار  تخانـش  زایتما و  نیا  و  دـناسریم ، هار  نآ  كولـس  اـیلع و  توکلم  هب  ار  شکلاـس  هک  تسار  هار  صیخـشت  اـب  رگم 

. دوشیم قّقحتم  ینطاب  توعد  ّصاخ  تعیب  اب  هک  تیالو  ببس  هب  رگم  دوشیمن 
رهاظ و تسا  میقتـسم  قیرط  نامه  هک  ایلع  توکلم  نآ  هب  بلق  هار  دوشیم و  زاب  اـیلع  توکلم  هب  بلق  رد  هک  تسا  تعیب  نآ  اـب  هک  اریز 

. ددرگیم ادیوه 
. تسا مّدقم  نامیا  رب  رگید  ینعم  هب  هچرگا  دومن  رّخؤم  نامیا  زا  ار  يوقت  ینعم ، نیمه  هب  هراشا  يارب  و 

یفانم هک  هچنآ  زا  و  دوشیم ، لصاح  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  هک  دـنروایب ، نامیا  ّصاخ  نامیا  اب  اههیرق  لها  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  ای 
رد  لخاد  هک  ینامیا  دنزیهرپب ، تسا  ناشنامیا  اب 

368 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
لـصاح رکف  زا  تسا و  هدـش  ذـخا  رکذ  بحاـص  زا  هک  يرکذ  زا  تیـالو و  لوـبق  زا  نمؤـم  بلق  رد  هک  تسا  یتـّیلعف  نآ  دوـشیم  بـلق 

. دوشیم
نآ لاـح  نیا  رد  ددرگیم ، لـصاح  رکذ  تموادـم  رثا  رب  کـلاس  نمؤم  بلق  رد  هک  وا  یلاـثم  تروص  ماـما و  توکلم  زا  تراـبع  رکف  و 
رگا هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  ریغـص  ملاع  رد  اّما  و  تسا ، ریبک  ملاع  رد  ینعم  نیا  دـنکیم ، هدـهاشم  شاهنیـس  هنیآ  رد  ار  یتوکلم  تروص 
ّیلو عیطم  هک  یلقع  اصوصخم  و  دننک ، ناعذا  لقع  تموکح  هب  دنروایب و  نامیا  ناسنا ) ینورد  ياهدادعتسا  ءاضعا و  اوق و   ) اههیرق لها 

. دنیامن زیهرپ  وا  ماکحا  تفلاخم  زا  دننک و  تعاطا  شتموکح  رد  ار  وا  دشاب و  رما 
. مییاشگیم اهنآ  رب  نیمز  اهنامسآ و  زا  ار  دوخ  تاکرب  تقو  نآ  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  َنِم 

ره بسح  رب  ناسنا  يارب  و  دوشیم ، ینیمز  ینامسج  ءزج  کی  ینامسآ و  یناحور  ءزج  کی  لماش  لّوا  لیلحت  بسح  رب  ناسنا  هک  نادب 
تـسا ترابع  تکرب  و  دوشیم ، ریبعت  اهّرـش  اهریخ و  هب  اهنآ  زا  تساهيراگزاسان و  اهيراگزاس و  اهتساوخرد و  اـهتجاح و  یئزج ،

دوشیم و لصاح  نیمز  زا  هک  شاینامـسج  تاریخ  دوشیم  عیطم  دروآیم و  نامیا  ناسنا  هک  هاگنآ  سپ  تاریخ ، رد  ترثک  ینوزف و  زا 
مه زا  عبط و  نیمز  اب  عبط  ياهنامـسآ  ندـش  شوغآ  مه  زا  نینچمه  و  دوشیم ، دایز  دوشیم  لصاح  نامـسآ  زا  هک  شایناـحور  تاریخ 

ندش شوغآ 
369 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

میلع زیزع  دـنوادخ  ریدـقت  نیا  و  ددرگیم ، دایز  ینامـسج  یناحور و  تاریخ  یناملظ  ینارون و  حابـشا  ياـهنیمز  اـب  حاورا  ياهنامـسآ 
. دندرک بیذکت  ار  نانآ  مکح  لقع و  نانآ و  يایصوا  ادخ و  ناگداتسرف  ینعی  اُوبَّذَک  ْنِکل  َو  تسا .

. میدومن باقع  ار  اهنآ  ینعی  ْمُهانْذَخَأَف 
. دندرکیم بسک  ناشبیذکت  ناشلامعا و  جیاتن  زا  هک  هچنآ  هلیسو  هب  َنُوبِسْکَی  اُوناک  اِمب 

نآ هک  نیا  ای  اونمآف ) کلذ  دـعب  اونمؤی  ملأ  : ) موهفم ءاف  هزمه و  نیب  دـندشن ؟ نمیا  دـندرواین و  نامیا  نآ  زا  دـعب  ایآ  يرُْقلا  ُلْهَأ  َنِمَأَـف  َأ 
ُلْهَأ َنِمَأَف  دوشیم : هتفگ  نآ  زا  دـعب  سپ  تسا : نینچ  نآ  ریدـقت  و  لوق ، ریدـقت  هب  ْمُهانْذَـخَأَف  رب  فطع  تسا و  ریخأت  میدـقت و  رب  ینبم 
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؟ دندش نمیا  اههیرق  لها  ایآ  يرُْقلا 
هک دنتـسه  یناسک  اههیرق  لها  زا  دوصقم  دریگ !؟ ارف  ار  اهنآ  ام  باذـع  دـنباوخ  رد  هک  هاگنابـش  هک  َنوُِمئان  ْمُه  َو  ًاـتاَیب  انُـسَْأب  ْمُهَِیتْأَـی  ْنَأ 

. دندرواین نامیا  دندرک و  فّقوت  اجنامه  رد  و  دندرک ، بیذکت  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 
98 تایآ 102 - ریسفت  همجرت و 

369 ص :  ات 102 ..... ] تایآ 98  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ِدْهَی َْمل  َو  َأ  ( 99  ) َنوُرِـساْخلا ُمْوَْقلا  َّالِإ  ِهَّللا  َرْکَم  ُنَمْأَی  الَف  ِهَّللا  َرْکَم  اُونِمَأَف  َأ  ( 98  ) َنُوبَْعلَی ْمُه  َو  یًحُض  انُـسَْأب  ْمُهَِیتْأَی  ْنَأ  يرُْقلا  ُلْهَأ  َنِمَأ  َو  َأ 
َْکیَلَع ُّصُقَن  يرُْقلا  َْکِلت  ( 100  ) َنوُعَمْـسَی ْمُهَف ال  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُعَبْطَن  َو  ْمِِهبُونُِذب  ْمُهاْنبَـصَأ  ُءاشَن  َْول  ْنَأ  اِهلْهَأ  ِدَْعب  ْنِم  َضْرَْألا  َنُوثِرَی  َنیِذَِّلل 
انْدَجَو ام  َو  ( 101  ) َنیِِرفاْکلا ِبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  ُعَبْطَی  َِکلذَک  ُْلبَق  ْنِم  اُوبَّذَک  اِمب  اُونِمُْؤِیل  اُوناک  امَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُـسُر  ْمُْهتَءاج  ْدََقل  َو  اِهئاْبنَأ  ْنِم 

(102  ) َنیِقِساَفل ْمُهَرَثْکَأ  انْدَجَو  ْنِإ  َو  ٍدْهَع  ْنِم  ْمِهِرَثْکَِأل 
370 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

370 ص :  همجرت ..... :

؟ دریگ ارف  ار  نانآ  ام  باذع  دنتسه  ایند  هچیزاب  مرگرس  هک  زور  ماگنه  هک  دنتسه  نمیا  نآ  زا  راید  رهش و  لها  ایآ 
، راکنایز مدرم  رگم  دنوشن  لفاغ  ّقح  ماقتنا  رکم و  زا  هک  دناهدیدرگ ؟ نمیا  دنلفاغ و  ادخ  تازاجم  شیامزآ و  رکم و  زا  ایآ 

ناشناهانگ رفیک  هب  میهاوخب  ام  رگا  هک  دومرفن ؟ هاـگآ  ادـخ  دـندش  نیمز  ثراو  دـندرم و  همه  هک  یماوقا  زا  دـعب  هک  ار  یمدرم  نیا  اـیآ 
، دنریگن دنپ  نآ  زا  دنونشن و  يزیچ  لد  شوگب  دننکن و  قیاقح  مهف  هک  میهنیم  رهم  ناشیاهلد  رب  میناسریم و 

دندوب هدرک  بیذکت  ار  اهنآ  شیپ  زا  نوچ  دمآ  نشور  ّهلدا  اب  ینالوسر  ار  همه  میدرک  نایب  ار  شلها  رابخا  وت  رب  هک  ییاهرهش  تسا  نیا 
، درک دهاوخ  رهم  ار  نارفاک  ياهلد  مه  ادخ  نینچمه  دندرواین و  نامیا  نانآ  هب 

. میتفای راکدب  نکش و  دهع  ار  اهنآ  رتشیب  هکلب  میدیدن  راوتسا  دهع  رد  ار  نامدرم  رثکا  و 

370 ص :  ریسفت ..... : 

رب ات  درک  رارکت  ار  انـسأب )  ) و يرقلا ) لها   ) ظفل تسا  دـیدهت  ماقم  ماقم ، نوچ  َنُوبَْعلَی  ْمُه  َو  یًحُـض  انُـسَْأب  ْمُهَِیتْأَی  ْنَأ  يرُْقلا  ُلْهَأ  َنِمَأ  َو  َأ 
. دشاب فرع  تابطاخم  تارواحم و  قبط 

371 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
الاب تقو  ینعم  هب  یحـض )  ) هملک دننکیم و  رارکت  ار  ظافلا  دیدهت ، تردق  ییاناوت و  يارب  ای  ظیغ  تّدش  زا  اهتقو  رتشیب  مدرم  هک  اریز 

. تسا باتفآ  ندمآ 
رهظ باذـع  بش و  باذـع  فالخ  هب  رکم  تلفغ و  نیح  باذـع  سأب و  نیب  توافت  دوجو  تهج  هب  دروآ  ار  ءاف )  ) ظفل ِهَّللا  َرْکَم  اُونِمَأَف  َأ 
تقو رد  ای  باوخ  تقو  رد  یناهگان  باذع  نآ  هک  تمالع ، مّدقت  نودب  ای  تسا  باذع  تمالع  مّدـقت  اب  ای  ادـخ  باذـع  ندـمآ  هک  اریز 
رکم هب  تهابـش  نوچ  دوشیم ، هدیمان  ادخ  رکم  و  « 1  » جاردتـسا نآ  هک  دوشیم  مّدقم  تسا  باذع  ّدض  هک  ییاهتمالع  ای  تسا ، يزاب 
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. دراد قولخم 
قـالطا راـکنایز  هورگ  نیا  هب  ور  نیا  زا  دـشابیمن . نمیا  ادـخ  رکم  زا  یـسک  ناراـکنایز  زج  َنوُرِـساْخلا و  ُمْوَْـقلا  اَّلِإ  ِهَّللا  َرْکَم  ُنَمْأَـی  ـالَف 

. دنکیم ادیپ  صقن  تسا  نانآ  تعاضب  هک  اهنآ  لوقع  هک  دوشیم 
__________________________________________________

كدنا كدنا  ندروآ ، کیدزن  كدنا  كدنا  نتـساوخ ، جیردت  هب  كدنا و  كدـنا  ندـینادرگ ، کیدزن  جـیردت  هب  ینعی  جاردتـسا : ( 1)
لامعا ندش  هدیـشوپ  اب  هک  ار  یناسک  تسا : هدمآ  نینچ  ینافرع  تاحالطـصا  باتک  رد  اّما  يزیچ . يوس  هب  ار  یـسک  ندینادرگ  کیدزن 

( هغالبلا جهن  . ) دـنمان جاردتـسا  لها  دـنوشیم  رتکیدزن  باذـع  هب  جـیردت  هب  دـندرگیم و  نوتفم  قلخ  کین  راتفگ  هب  رورغم و  ناشتـشز 
جاردتـسا زج  نآ  زا  تسا و  هقدنز  دشاب  تعیرـش  ماکحا  مازتلا  نودب  هک  یتداع  قراخ  تسا : هدروآ  سنالا ص 27 ) تاحفن   ) رد یماج 

. ددرگن رهاظ 
: دیامرفیم همحّرلا  هیلع  يولوم 

تست جات  تست و  کلم  تخت و  هچ  رگ  تست  جاردتسا  تسود  ریغ  هچ  ره 
(ج 3 ص 30)
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هک لهاج  فالخ  رب  دسرتیم . تمعن  نآ  تبقاع  زا  سپ  دهدیم ، لامتحا  ار  تمقن  ینعی  نآ  ّدـض  تمعن ، دّدـجت  عقوم  رد  لقاع  هک  اریز 

. دنیبب دشاب ، جردنم  تمقن  تمعن ، رد  هک  نیا  لامتحا  دناوتیمن  تسا و  تمعن  تروص  هب  طقف  شرظن 
؟ درکن تیاده  ار  نانآ  دنوادخ  ایآ  ِدْهَی  َْمل  َو  َأ 

. تسا يده )  ) ردصم رد  هک  تسا  يریمض  لعاف  ای  دهی ) ، ) تئارق ربانب  تسا و  هدش  هدناوخ  زین  میدرک  تیاده  دهن )  ) تروص هب 
. ددرگیم رب  َنُوبِسْکَی ) اُوناک  اِمب   ) ترابع رد  نیبّذکم ) هب  ( ) دهی  ) رد ّرقتسم  ریمض  ای  دشن ، عقاو  تیاده  ایآ  ینعی 

يزیچ لوصو  رب  ار  نانآ  ام  تردق  میهاوخب  رگا  ینعی  َضْرَْألا  َنُوثِرَی  َنیِذَِّلل  دیامرفیم : هکنانچ  تسادخ  نآ  لعاف  میناوخب  دهن )  ) رگا اّما 
نیذّلل  ) تسا ناگتـشذگ  لاح  هظحالم  زا  ام  تردـق  هب  اهنآ  ملع  هک  تسا  ینعم  نیدـب  نیا  اریز  دـنربیمن  شیپ  زا  يراک  دـنکن  تیادـه 

نیمز ثراو  هک  یناـسک  يارب  درکن  ناـیب  اـیآ  ینعی  نّیبـی )  ) ینعم هـب  دـهی )  ) نیمـضت يارب  اـی  تـسا  تیوـقت  يارب  مـال  ضرـالا ) نوـثری 
؟ دنوشیم

. میدرک كاله  ار  نیمز  لها  ام  هک  نیا  زا  دعب  اِهلْهَأ  ِدَْعب  ْنِم 
. دش رکذ  هکنانچ  تسا  لعاف  ای  دهی )  ) مّود لوعفم  نآ  و  میهاوخب ، رگا  ینعی  ُءاشَن  َْول  ْنَأ 

. دناهدید هدینش و  ار  ناگتشذگ  لاح  دوخ  هکنانچ  میناسریم  ناشناههانگ  رفیک  هب  ار  نانآ  ْمِِهبُونُِذب  ْمُهاْنبَصَأ 
رب  ای  مهانبصأ )  ) رب تسا  فطع  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُعَبْطَن  َو 
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ترخآ و قیرط  هب  نانآ  تسا : هدش  هتفگ  هک  ایوگ  تابثا ، ای  دشاب  یفن  هچ  دنکیم  ریرقت  ار  شدعب  ام  یخیبوت  ماهفتـسا  هک  دهی ) مل  (ا و 

نکل ینعی و  مهبولق ) یلع  عبطن  نکل  و   ) ینعم هب  تسا  فنأتـسم  نآ  هک  نیا  ای  ناـشیاهبلق ، رب  مینزیم  رهم  و  دـنباییمن ، تیادـه  دـیحوت 
. مینزیم ناشیاهلد  رب  رهم 

. دنونشیمن ار  ربخ  ینعی  َنوُعَمْسَی  ْمُهَف ال 
. مینکیم نایب  ار  اههیرق  نآ  ياهربخ  زا  یضعب  اِهئاْبنَأ  ْنِم  َْکیَلَع  ُّصُقَن  يرُْقلا  َْکِلت 

يارب ینعی  تسا ، هدمآ  هیرق  لها  يانعم  هب  اجنیا  رد  ریمـض )  ) مه تسا و  هیرق  لها  ازاجم  هیرق  زا  دوصقم  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُـسُر  ْمُْهتَءاج  ْدََقل  َو 
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. میداتسرف نشور  ياههزجعم  اهلیلد و  ای  اهتلاسر  ماکحا  اب  ار  ناشناربمایپ  اههیرق  نآ 
. دندروآیمن نامیا  اعطق  ینعی  تسا  یفن  دیکأت  يارب  دراوم  نیا  لثم  رد  ناک  لوخد  اُونِمُْؤِیل  اُوناک  امَف 

ّیبن توعد  روهظ  زا  لبق  تسا  هدـش  لقع  عیطم  هک  یـسک  دـندرک و  بیذـکت  ار  ینیوکت  توّبن  لقع و  ماکحا  اریز  ُلـْبَق  ْنِم  اُوبَّذَـک  اـِمب 
تسا و لقع  یهجو  هب  ّیبن  اریز  درک ، دهاوخ  بیذکت  ار  ّیبن  هلاحم  دـنک ال  بیذـکت  ار  لقع  هک  یـسک  و  دـنکیم ، لوبق  ار  یّبن  توعد 
زا دـعب  و  تسا ، هدـمآ  رابخا  رد  هکنانچ  دـندرک  بیذـکت  تسا  ّرذ  ملاع  رد  هک  هچنآ  هب  تسا  نیا  دوصقم  اـی  تسا ، ّیبن  یهجو  هب  لـقع 

. ددرگیم رب  زیچ  کی  هب  لقع ، هب  بیذکت  ّرذ و  ملاع  رد  بیذکت  هک  دوشیم  مولعم  قیقحت 
هکنانچ  ینعی  َنیِِرفاْکلا  ِبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  ُعَبْطَی  َِکلذَک 
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. دهنیم رهم  نیرفاک  همه  ياهلد  رب  ّقح  ندش  نشور  روهظ و  اب  دنرواین  نامیا  ات  هداهن  رهم  اههیرق  نیا  لها  ياهلد  رب  دنوادخ 

. میتفاین رادیاپ  تباث و  ناشنامیپ  دهع و  رد  ار  نانآ  رثکا  اریز ، ٍدْهَع  ْنِم  ْمِهِرَثْکَِأل  انْدَجَو  ام  َو 
نآ رگید  ترابع  هب  تسا و  ّیلو  ای  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  اب  دـهع  زا  تراـبع  دـهع  زا  دارم  و  تسا ، نداـهن  رهم  تلع  هلزنم  هب 
نآ دنتسب و  دهع  ای  دنتسبن  دهع  ینعی  تسا ، لصاح  تعیب  دقع  زا  هک  تسا  یتّیلعف  دهع  زا  دوصقم  هک  نیا  ای  نامیا . ای  تسا  مالـسا  دقع 

لـصاح ّرذ  ملاع  رد  هک  يدهع  هب  يافو  هب  دهع ، ریـسفت  زا  تسا ، هدـش  دراو  رابخا  رد  هک  هچنآ  اب  درادـن  تافانم  نیا  و  دـندرک ، لطاب  ار 
. تسا تیالو  ای  تّوبن  لوبق  ّرذ  ملاع  رد  دهع  هب  يافو  زا  دوصقم  اریز  تسا  هدش 

زا ترابع  قسف  هک  اریز  دـندوب ، جراخ  لقع  تموکح  زا  ینعی  میتفاـی . راکدـب  قساـف و  ار  اـهنآ  رثکا  یلو  َنیِقِـساَفل  ْمُهَرَثْکَأ  انْدَـجَو  ْنِإ  َو 
هک تسا  نیا  رتهب  دش ، رکذ  هک  هچنآ  هب  دهع  ریـسفت  زا  دعب  ینطاب و  ای  دشاب  یجراخ  ّیبن  نابز  رب  هاوخ  تسادخ ، مکح  تحت  زا  جورخ 

، تشذـگ لبق ) نم  اوبذـک  امب  اونمؤیل  اوناک  امف  : ) ادـخ لوق  ریـسفت  رد  هک  هچنآ  قفاوم  اـت  دوش  ریـسفت  ینطاـب  ّیبن  تموکح  زا  جورخ  هب 
. دشاب

103 تایآ 112 - ریسفت  همجرت و 

374 ص :  ات 112 ..... ] تایآ 103  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

یِّنِإ ُنْوَعِْرف  ای  یـسُوم  َلاق  َو  ( 103  ) َنیِدِـسْفُْملا ُۀَِـبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف  اِهب  اوُمَلَظَف  ِِهئالَم  َو  َنْوَعِْرف  یلِإ  اِنتایِآب  یـسُوم  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  اْنثََعب  َُّمث 
َلاق ( 105  ) َلِیئارْسِإ ِیَنب  َیِعَم  ْلِسْرَأَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍۀَنِّیَِبب  ْمُُکْتئِج  ْدَق  َّقَْحلا  َّالِإ  ِهَّللا  یَلَع  َلُوقَأ  ْنَأ ال  یلَع  ٌقیِقَح  ( 104  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ْنِم  ٌلوُسَر 

(107  ) ٌنِیبُم ٌنابُْعث  َیِه  اذِإَف  ُهاصَع  یْقلَأَف  ( 106  ) َنِیقِداَّصلا َنِم  َْتنُک  ْنِإ  اِهب  ِتْأَف  ٍۀَیِآب  َْتئِج  َْتنُک  ْنِإ 
اذ امَف  ْمُکِـضْرَأ  ْنِم  ْمُکَجِرُْخی  ْنَأ  ُدیُِری  ( 109  ) ٌمِیلَع ٌرِحاَسل  اذـه  َّنِإ  َنْوَعِْرف  ِمْوَق  ْنِم  ُأَلَْملا  َلاـق  ( 108  ) َنیِرِظاَّنِلل ُءاْضَیب  َیِه  اذِإَف  ُهَدَـی  َعَزَن  َو 

(112  ) ٍمِیلَع ٍرِحاس  ِّلُِکب  َكُوتْأَی  ( 111  ) َنیِرِشاح ِِنئادَْملا  ِیف  ْلِسْرَأ  َو  ُهاخَأ  َو  ْهِجْرَأ  اُولاق  ( 110  ) َنوُُرمَْأت
375 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

375 ص :  همجرت ..... :

. دندرک تفلاخم  تایآ  اب  مه  اهنآ  میداتسرف  شموق  نوعرف و  يوس  هب  نشور  ّهلدأ  تایآ و  اب  ار  یسوم  ام  زاب  نالوسر ، نآ  زا  دعب 
.( میدرک كاله  ار  نانآ  داسف  يرگمتس و  رفیک  هب  هنوگچ  و   ) دیسر هچ  ناراکهبت  راگزور  هب  تبقاع  هک  رگنب 
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، منایملاع يادخ  هداتسرف  نم  هک  نادب  اقّقحم  نوعرف  يا  درک  باطخ  یسوم  و 
ار لیئارسا  ینب  سپ  مدروآ  امـش  يارب  ملاع  راگدرورپ  بناج  زا  نشور  سب  یلیلد  میوگن  مدرم  هب  يزیچ  ّقح  زج  ادخ  زا  هک  منآ  راوازس 

( رادب تسد  نانآ  رازآ  زا  و   ) تسرفب نم  اب 
، رایب يراد  دوخ  قدص  يارب  یلیلد  رگا  یسوم  يا  تفگ  نوعرف 

، دیدرگ راکشآ  ییاهدژا  اصع  نآ  هاگ  انب  هک  دنکفیب  ار  دوخ  ياصع  مه  یسوم 
، دوب نابات  یباتفآ  ار  ناگدننیب  هاگان  هک  دروآرب  دوخ  نابیرگ  زا  تسد  و 

، تساناد رهام و  تخس  يرحاس  صخش  نیا  هک  دنتفگ  ار  نوعرف  موق ، زا  یهورگ 
دنک  نوریب  دوخ  نیمزرس  زا  ار  امش  هک  دراد  نآ  هدارا 
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( یسوم رما  رد  هرواشم  زا  سپ  و   ) دیهدیم يروتسد  هچ  وا  راک  رد  نونکا 

تسرفب اهرهش  هب  یصاخشا  رادزاب و  ینامز  ار  نوراه  شردارب  یسوم و  هک  دنتفگ  نوعرف  هب  موق 
. دنروآ درگ  وت  روضح  هب  ار  اناد  تسد و  ربز  نارحاس  ات 

376 ص :  ریسفت ..... 

، غزو لین ، بآ  ندـش  نوخ  نوعاط ، اب ، و  اضیب ، دـی  اصع ،  ) تسا هناگ  هن  تایآ  نامه  تایآ  زا  روظنم  اِنتایِآب  یـسوُم  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  اْنثََعب  َُّمث 
(. نافوط هنک و  خلم و 

دوب رارقا  عضوم  هک  دنداد  رارق  ییاج  رد  ار  ادخ  تایآ  اهنآ  هک  اریز  دنتشاد ، اور  متـس  ادخ  تایآ  هب  ینعی  اِهب  اوُمَلَظَف  ِِهئاَلَم  َو  َنْوَعِْرف  یلِإ 
. دندیزرو رفک  ادخ  تایآ  هب  اهنآ  یلو  دوب ، نشور  حضاو و  نوچ  دننک  رارقا  نآ  هب  هک  دوب  هتسیاش  و 

. داد رارق  رفک  هیاپمه  ای  رفک  ینعم  هب  ار  نآ  دومن و  يّدعتم  ءاب )  ) هب ار  نآ  تسا و  هدش  لیدبت  ملظ  هب  رفک  هیآ  رد  اذل  و 
ملظ تحاقو و  تیاهن  هب  هراشا  نیا  ربانب  دندرک ، ملظ  یـسوم  هب  تسا  تعاط  بابـسا  هک  تایآ  ببـس  هب  هک  تسا  نیا  دوصقم  هک  نیا  ای 

. دوشیم اهنآ 
ندرک قرغ  دـننام  رگنب ، اهنآ  تکاله  عون  هب  ای  تسا . هنوگچ  نادـسفم  راـک  تبقاـع  هک  رگنب  سپ  َنیِدِـسْفُْملا  ُۀَِـبقاع  َناـک  َْفیَک  ْرُْظناَـف 

. دندوب تکاله  لئاسو  هک  هریغ  هلزلز و  داب و  اب  نیشیپ  ياهتّما  ندرک  كاله  شموق و  نوعرف و 
َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ْنِم  ٌلوُسَر  یِّنِإ  ُنْوَعِْرف  ای  یسُوم  َلاق  َو 
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. متسه امش  يوس  هب  ادخ  هداتسرف  نم  انامه  تفگ : نوعرف  هب  یسوم 

ْنَأ ال هک  تسا  نیا  رب  هدـعاق  میوگن . يزیچ  تقیقح  قح و  زج  ادـخ  هراب  رد  هک  تسا  هتـسیاش  َّقَْحلا  اَّلِإ  ِهَّللا  یَلَع  َلُوقَأ  ـال  ْنَأ  یلَع  ٌقیِقَح 
هب هکناـنچ  دوش  هداد  رارق  تسا  مّلکتم  هک  یلع )  ) رب لوخدـم  زین  و  قیقح )  ) ظـفل ببـس  هب  دوش  هداد  رارق  عوفرم  َّقَْحلا  اَّلِإ  ِهَّللا  یَلَع  َلُوقَأ 

. دشاب قدص  رد  هغلابم  ازاجم  ات  هدش  بلق  اجنیا  رد  یلو  تسا ، هدش  هدناوخ  وحن  نامه 
لـصا نآ  تسا و  رما  تقیقح  نآ  هک  تسا  يزیچ  هب  هراشا  اـی  تسا ، نآ  فاـصوا  زا  مّلکتم  تسا و  یتاذ  يرهوج و  يرما  نآ  هک  اـیوگ 
نّیعتم دودح  ببـس  هب  هک  دشابیم  اراد  ار  دوجو  زا  ياهوحن  ّقح  بهذم  ربانب  ناسنا  هک  اریز  تسا ، تاّیهام  ندوب  يرابتعا  دوجو و  ندوب 
ياراد هک  تسا  یمدـع  يرابتعا  روما  دودـح  تساهنآ و  موهفم  رد  طقف  ریاـغت  تسا  دـّحتم  نآ  اـب  دوجو  تافـص  و  تسا ، هدـش  دـیدحت 

و دنشابیم ، ادخ  يوس  هب  ناجاتحم  ارقف و  ضحم و  ياههتسباو  اهنآ  هکلب  دنرادن ، یتّینانا  لالقتسا و  یناکما  تادوجو  و  تسین ، یتقیقح 
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. تسا زاینیب  طقف  یلاعت  يادخ 
اهنآ هک  نیا  هن  تسوا ، تقیقح  عبات  ناسنا و  تارابتعا  زا  نآ  سپ  تسا ، یمدـع  دودـح  رابتعا  هب  تسا  لالقتـسا  زا  ترابع  هک  تّیناـنا  و 

. دنشاب ناسنا  تقیقح 
نیا هب  متسه ) قدص  رب  راوازس  نم  : ) دوش هتفگ  هک  تسا  حیحص  سپ  تسا ، ناسنا  قدص  عبات  دودح  ّتینانا و  نآ  سپ 

378 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
موهفم رد  هظحالم  رابتعا  هب  ءای )  ) دـیدشت اـب  ّیلع  میوگن و  ّقح  زج  ادـخ  رب  هک  تسا  راوازـس  دوش : هتفگ  تسا  حیحـص  هکناـنچ  راـبتعا ،

. دوشیم دقعنم  تانکمم  نیب  هک  تسا  ییایاضق  قح  تسا : هدش  هتفگ  رابتعا  نیمه  هب  تسا و  هدش  هدناوخ  زین  نم ) قدـص  نم و  دوجو  )
ناـسنا ـالثم  دوـشیم : هتفگ  سپ  دـشاب  تاـّیهام  زا  یتّیهاـم  لوـمحم  و  دوـش ، هداد  رارق  دـیاب  دوـجو  زا  يوـحن  هب  عوـضوم  هک  تسا  نیا 

. تسا عوبتم  دوجو  دوجو و  عبات  تسا  یضرع  تسا  دوجو  ّدح  زا  ترابع  هک  تّیناسنا  اریز  دراد ، ّتیدوجوم ) )
. رگید دوجو  زا  اهنیا  ریغ  و  تسا ، ءاب )  ) ینعم هب  یلع )  ) تسا و هدش  نیمضت  صیرح )  ) ینعم قیقح )  ) رد دناهتفگ : یضعب  و 

. تسا هدش  هدناوخ  زین  دش  رکذ  هک  هچنآ  زا  ریغ  يرگید  هوجو  هب  و 
هنّیب بلط  اهنآ  هکنیا  زا  لبق  دوشن  هدینـش  دهاش  هنّیب و  اب  زج  دریگن و  تروص  اهنآ  رد  حماست  هک  تسا  نیا  گرزب  ياهاعّدا  نأش  نوچ  و 

: تفگ درک و  تردابم  نآ  هب  یسوم  دننکب  لیلد  و 
. دیزرون تفلاخم  دینک و  لوبق  ارم  لوق  سپ  دیسر . هنّیب  امش  يارب  ناتراگدرورپ  فرط  زا  هنیآ  ره  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍۀَنِّیَِبب  ْمُُکْتئِج  ْدَق 

دـشن و هنّیب  ریغ  ضّرعتم  درک و  هبلاطم  وا  زا  ار  هنّیب  نآ  دراد  هنّیب  هب  یگتـسب  نآ  مقـس  اـعّدا و  تّحـص  نوچ  َلِیئارْـسِإ و  ِیَنب  َیِعَم  ْلِـسْرَأَف 
. تسرفب نم  اب  ار  لیئارسا  ینب  لیلد  نیا  هب  تفگ :

باحصا ّصاوخ  زا  یکی  َنْوَعِْرف  ِمْوَق  ْنِم  ُأَلَْملا  َلاق 
379 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تلیلد یسوم  يا  تفگ : دوب ، کیرش  لوق  نیا  رد  اهنآ  اب  زین  نوعرف  دیاش  و  دندوبن ، ّصاوخ  زا  یلو  دندوب  وا  رود  هک  یهورگ  هب  نوعرف 
: دیامرفیم هک  تسادخ  لوق  نیا  هنیرق  نخس  نیا  ییوگیم . تسار  رگا  روایب  ار 

: دیامرفیم هک  تسا  رعش  هروس  رد  هک  هچنآ  اب  اذل  دیهدیم ؟ يروتسد  هچ  سپ  َنوُُرمَْأت  اذ  امَف 
هدش نایب  نکاس  هب  ادـتبا  نوعرف  بناج  زا  ْمُکَجِرُْخی  ْنَأ  ُدـیُِری  یلاعت : يادـخ  لوق  هک  تسا  لمتحم  درادـن و  یتافانم  « 1  » َُهلْوَح ِإَلَْمِلل  َلاق 

. دشاب هدوب  سلجم  ود  رد  تسارعش  هروس  رد  هچنآ  اب  هیآ  نیا  و  دشاب . فنأتسم  هلمج  دشاب و 
. دینکیم هراشا  رما و  زیچ  هچ  هب  سپ  َنوُُرمْأَت  اذ  امَف  ْمُکِضْرَأ  ْنِم  ْمُکَجِرُْخی  ْنَأ  ُدیُِری  ٌمِیلَع  ٌرِحاَسل  اذه  َّنِإ 

. دنتفگ ّصاوخ ، زا  ریغ  دندوب  وا  رود  هک  یمدرم  ای  شباحصا  ّصاوخ  ینعی  اُولاق 
هدناوخ لصا  قبط  هئجرا )  ) دشاب و نکمم  وت  يارب  ریبدت  ات  زادـنا  ریخات  هب  ار  ود  نآ  رما  ینعی  تسا  ریخات  ینعم  هب  ءاجرا  زا  ُهاخَأ  َو  ْهِجْرَأ 

، عابشا اب  ءاه  رسکب  تیجرأ )  ) زا یهجرا )  ) و سایق ، فالخ  رب  ءاه  هرسک  هزمه و  نوکـس  هب  هئجرا )  ) و ءاه ، ّمض  هزمه و  نوکـس  هب  هدش 
ظاحل زا  ءاه  نوکس  هب  هجرا )  ) عابشا و نودب  ءاه  رسک  هب  هجرا )  ) و عابشا ، اب  ءاه  نوکس  هب  هجرا )  ) عابـشا و نودب  ءاه  رـسکب  هجرا )  ) و

ریمض ءای  واو و  اب  نآ  هب  هیبشت 
__________________________________________________

: ... تفگ دندوب  شرانک  هک  شموق  نارتهم  هب  هیآ 34 : ارعش ، ( 1)
380 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: تسا هداد  نایرج  فقو  يارجم  رد  ار  لصو  هک  نیا  ای  تکس ، ءاه  هب  ریمض  ءاه  هیبشت  باب  زا  ای  دناهتفگ ، یخرب  هکنانچ  نم ) )
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. دنروآ وت  شیپ  ار  رهام  نارگوداج  همه  ات  تسرفب  اهرهش  هب  ینارومام  ٍمِیلَع  ٍرِحاس  ِّلُِکب  َكُوتْأَی  َنیِرِشاح  ِِنئادَْملا  ِیف  ْلِسْرَأ  َو 
113 تایآ 122 - ریسفت  همجرت و 

380 ص :  ات 122 ..... ] تایآ 113  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

َو َیِْقُلت  ْنَأ  اَّمِإ  یسُوم  ای  اُولاق  ( 114  ) َنِیبَّرَقُْملا َنَِمل  ْمُکَّنِإ  َو  ْمَعَن  َلاق  ( 113  ) َنِیِبلاْغلا ُنَْحن  اَّنُک  ْنِإ  ًارْجََأل  اَنل  َّنِإ  اُولاق  َنْوَعِْرف  ُةَرَحَّسلا  َءاـج  َو 
یسُوم یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو  ( 116  ) ٍمیِظَع ٍرْحِِسب  ُؤاج  َو  ْمُهُوبَهْرَتْسا  َو  ِساَّنلا  َُنیْعَأ  اوُرَحَـس  اْوَْقلَأ  اَّمَلَف  اوُْقلَأ  َلاق  ( 115  ) َنیِْقلُْملا ُنَْحن  َنوُکَن  ْنَأ  اَّمِإ 

(117  ) َنوُِکفْأَی ام  ُفَْقَلت  َیِه  اذِإَف  َكاصَع  ِْقلَأ  ْنَأ 
ِّبَِرب اَّنَمآ  اُولاـق  ( 120  ) َنیِدـِـجاس ُةَرَحَّسلا  َیِْقلُأ  َو  ( 119  ) َنیِرِغاـص اُوبَلَْقنا  َو  َکـِلانُه  اُوِبلُغَف  ( 118  ) َنُولَمْعَی اُوناـک  اـم  َلََـطب  َو  ُّقَْحلا  َعَقَوَف 

(122  ) َنوُراه َو  یسُوم  ِّبَر  ( 121  ) َنیَِملاْعلا

380 ص :  همجرت ..... :

؟ دوب دهاوخ  نایاش  دزم  رجا و  ار  ام  میئآ  بلاغ  یسوم  رب  ام  رگا  دنتفگ  ار  وا  هدمآ و  درگ  نوعرف  روضح  هب  نارحاس  زا  يرایسب  هّدع 
، دوب دیهاوخ  نم  ناکیدزن  زا  امش  نآ  رب  هوالع  یلب  داد  خساپ  نوعرف 

، میزادنیب دوخ  رحس  طاسب  ام  ای  ینکفایم  دوخ  ياصع  وت  تسخن  دنتفگ  یسوم  هب  نارحاس 
381 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  يرگوداج ، هب  دنتخادنا  طاسب  نوچ  دینکفیب  دوخ  بابسا  تسخن  امش  تفگ  یسوم 

. دنتخیگنارب زیگنا  لوه  میظع و  سب  يرحس  دندش و  ناساره  تخس  مدرم  هک  دش  هتسب  قلخ  مشچ 
. دیعلب ار  همه  دندوب  هتفاب  نارحاس  هچ  ره  تخادنا  ار  اصع  نوچ  نکفیب . ار  دوخ  ياصع  هک  میدرک  یحو  یسوم  هب  و 

، دیدرگ لطاب  همه  نارحاس  لامعا  دش و  تباث  قح  سپ 
، دنتشگزاب راوخ  بولغم و  اجنآ  زا  گرزب  رحس  نآ  دوجو  اب  نارحاس  تبقاع 

دنداتفا هدجس  هب  ادخ  تردق  ربارب  رد  و 
، میدروآ نامیا  نایملاع  يادخ  هب  دنتفگ  و 

. نوراه یسوم و  يادخ 

381 ص :  ریسفت ..... 

. دندمآ درگ  نوعرف  روضح  رد  نارگوداج  َنْوَعِْرف  ُةَرَحَّسلا  َءاج  َو 
؟ تسه یشاداپ  ار  ام  میبای  هبلغ  رگا  دنتفگ : َنِیِبلاْغلا و  ُنَْحن  اَّنُک  ْنِإ  ًارْجََأل  اَنل  َّنِإ  اُولاق 

. دشاب نامیپ  هدهاعم و  ینعم  هب  هک  نیاربانب  هدش  هدناوخ  هزمه  کی  اب  َّنِإ  ای  َّنِإ 
: دـنتفگ یـسوم  هب  نارحاس  دوب . دـیهاوخ  نابّرقم  زا  یلب و  داد : باوج  نوعرف  َیِْقُلت  ْنَأ  اَّمِإ  یـسوُم  ای  اُولاق  َنِیبَّرَقُْملا  َنَِمل  ْمُکَّنِإ  َو  ْمَعَن  َلاق 

؟ ینکیم ادتبا  وت  تسخن 
؟ مینک عورش  ام  هک  نیا  ای  َنیِْقلُْملا  ُنَْحن  َنوُکَن  ْنَأ  اَّمِإ  َو 
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رحس لباقم  رد  هک  يزیچ  هب  انتعا  دنتسنادیم و  گنرز  بلاغ و  ار  دوخ  هک  نیا  باب  زا  ای  دننک ، بدا  راهظا  ات  دنتـشاذگ  ّریخم  ار  یـسوم 
382 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دنتشادن . دشاب  اهنآ 

تاعارم اـی  یگنرز  باـب  زا  هچ  رگا  دـندرک ، دـیکأت  ار  هلمج  هداد و  رییغت  ار  مظن  دنتـشاد  تبغر  رحـس  طاـسب  ندـنکفا  رد  نوچ  نکیل  و 
. دنتشاد مالعا  یسوم  زا  سپ  ار  ناشدوخ  رحس ) لیاسو   ) ندنکفا بدا ،

هداد و حـیجرت  دوخ  هب  ار  اهنآ  هک  هنوگنیدـب  اهنآ  بدا  اب  ندرک  هلباـقم  مرک و  تهج  زا  تشاد  مّدـقم  دوخ  رب  ار  اـهنآ  یـسوم  اوُْقلَأ  َلاـق 
. دادیمن اهنآ  يرگوداج  هب  یتّیمها 

ياوق ندرک  جوزمم  اب  هاوخ  دوشیم ، هدیمان  رحـس  دشاب  یفخم  نآ  ذـخأم  كردـم و  هک  یلمع  ملع و  ره  ِساَّنلا  َُنیْعَأ  اوُرَحَـس  اْوَْقلَأ  اَّمَلَف 
تداع يارجم  زا  هک  يراثآ  ثادحا  یناحور و  ياوق  هب  شزیمآ  اب  یعیبط  ياوق  رد  فّرـصت  ببـس  هب  طقف  هاوخ  دشاب ، یناحور  یعیبط و 

. دشاب جراخ 
ببـس هب  اهنآ  هک  اـیوگ  درادـن ، تقیقح  هک  ار  يزیچ  دونـشیم  دـنیبیم و  هک  يوحن  هب  يرـشب  تاکردـم  رد  فّرـصت  تسا  لـیبق  نیا  زا 
اورحس : ) دومرف اذل  دندش و  وداج  تداع ، زا  جراخ  يراثآ  ندروآ  دیدپ  یعیبط و  ياوق  اب  نآ  ندومن  طولخم  هثیبخ و  تاّیناحور  ریخـست 

. دندرک رحس  ار  مدرم  نامشچ  ینعی  سانلا ) نیعا 
زا اهنآ  يوداج  زا  یئزج  دیاب  دشاب  حیحـص  مه  رگا  دندوب  هدرک  درگوگ  زا  رپ  ار  یلاخ  وت  ياهنامـسیر  اهنآ  هک  هدش  لقن  هک  هچنآ  سپ 

. درادن یهجو  يدنب ) مشچ   ) مدرم نامشچ  هب  رحس  نداد  تبسن  و  دشاب ، یعیبط  ياوق 
: تسا هدش  لقن  ٍمیِظَع  ٍرْحِِسب  اوُءاج  َو  ْمُهُوبَهْرَتْسا  َو 

383 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دندرک اپرب  گرزب  ییوداج  دندناسرت و  ار  مدرم 

هک دـندرک  كّرحتم  ياهبوچ  اهنامـسیر و  زا  رپ  ار  نادـیم  و  هدوب ، لیم  کـی  رد  « 1  » لیم کی  دـندنکفا  رحـس  طاسب  نآ  رد  هک  ینادیم 
. درک سرت  ساسحا  شدوخ  رد  یسوم  اذل  و  دنتسه ، یگرزب  ياهیعفا  ییوگ 

تروص زا  ءیـش  ندرک  بلط  ندـینادرگ و  ینعم  هب  کفا )  ) زا نوکفأی  َنوُِکفْأَی  ام  ُفَْقَلت  َیِه  اذِإَف  َكاـصَع  ِْقلَأ  ْنَأ  یـسُوم  یلِإ  اـْنیَحْوَأ  َو 
هلمح اهنآ  هب  دروآ و  يور  راّضح  هب  و  دیعلب ، یـسوم  ياصع  ار  نانآ  ياهاصع  اهنامـسیر و  همه  نوچ  تسا : هدش  لقن  تسا . نآ  یلـصا 
سپـس دندش ، كاله  اهنآ  زا  يدایز  هّدع  هک  ییاج  ات  دنتخیرگیم  سرت  زا  مدرم  دش و  رایـسب  ماحدزا  دندرک و  رارف  سرت  زا  همه  درک ،
تسا یهلا  یسوم  هنوگ  رحس  ياصع  هک  دندرک  ادیپ  نیقی  نارگوداج  سپ  دمآرد . اصع  تروص  هب  هرابود  تفرگ و  ار  اهدژا  نآ  یسوم 

. دندرک فارتعا  مالّسلا  هیلع  یسوم  تلاسر  هب  اذل  دنامیم  یقاب  اهنآ  ياهاصع  اهنامسیر و  هن  رگ  و 
. دنتشاد راهظا  دعوم  زور  رد  ار  ناشنامیا  اّما  دندوب ، هدروآ  نامیا  یناهنپ  یسوم  هب  دعوم  زا  لبق  اهنآ  هک  تسا  هدش  لقن  زین  و 

. دش تباث  ّقح  سپ  ُّقَْحلا  َعَقَوَف 
نوعرف و موق  ینعی  اُوِبلُغَف  َنُولَمْعَی  اُوناک  ام  َلََطب  َو 

__________________________________________________

. رتم  1 / 609 یسیلگنا )(  لیم  تسا . فلتخم  نآ  هزادنا  هک  تسا  لوط  سایقم  لیم : ( 1)
لایما و نآ  عمج  دوشیم و  هتفگ  عارذ  راهچ  ای  نیمز  يور  رد  رـصب  هزادـنا  هب  یتفاسم  يانعم  هب  لیم  یبرع  رد  رتم .  1 ییایرد 852 / لیم 

« دیمع یسراف  گنهرف  . » تسا لویم 
384 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا نوعرف  موق  طقف  دوصقم  ای  دندش ، بولغم  یگمه  نارگوداج 
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هدجـس هب  داد و  لـه  ناـهگان  ار  اـهنآ  یـسک  اـیوگ  هک  دـنداتفا  هدجـس  هب  يروـط  َنیِدِـجاس  ُةَرَحَّسلا  َیِْقلُأ  َو  َنیِرِغاـص  اوـُبَلَْقنا  َو  َکـِلانُه 
. دنرادهگن ار  ناشدوخ  دنتسناوتن  هداد و  تسد  زا  ار  لداعت  ایوگ  هک  دوب  اهنآ  بارطضا  تّدش  تهج  زا  نیا  و  تخادنا ،

. نوراه یسوم و  يادخ  میدروآ ، نامیا  نایناهج  يادخ  هب  دنتفگ  َنوُراه  َو  یسُوم  ِّبَر  َنیَِملاْعلا  ِّبَِرب  اَّنَمآ  اُولاق 
يادـخ هن  تسا  نوراـه  یـسوم و  يادـخ  روظنم  ناـهج ، يادـخ   ) دـنکیم ناـیب  تسا  لـمجم  هک  ار  لّوا  ّبر  تسا و  لدـب  مّود  ّبر  هک 

(. نوعرف
123 تایآ 128 - ریسفت  همجرت و 

384 ص :  ات 128 ..... ] تایآ 123  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

َو ْمُکَیِْدیَأ  َّنَعِّطَقَُأل  ( 123  ) َنوُمَْلعَت َفْوَسَف  اهَلْهَأ  اْهنِم  اوُجِرُْخِتل  ِۀَنیِدَْملا  ِیف  ُهوُُمتْرَکَم  ٌرْکََمل  اذـه  َّنِإ  ْمَُکل  َنَذآ  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  ُْمْتنَمآ  ُنْوَعِْرف  َلاق 
انَّبَر اْنتَءاج  اََّمل  انِّبَر  ِتایِآب  اَّنَمآ  ْنَأ  َّالِإ  اَّنِم  ُمِْقنَت  اـم  َو  ( 125  ) َنُوِبلَْقنُم انِّبَر  یلِإ  اَّنِإ  اُولاق  ( 124  ) َنیِعَمْجَأ ْمُکَّنَبِّلَـصَُأل  َُّمث  ٍفالِخ  ْنِم  ْمُکَلُجْرَأ 
َلاق َکَتَِهلآ  َو  َكَرَذَـی  َو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِـسُْفِیل  ُهَمْوَق  َو  یـسُوم  ُرَذـَت  َأ  َنْوَعِْرف  ِمْوَق  ْنِم  ُأَلَْملا  َلاـق  َو  ( 126  ) َنیِِملْـسُم انَّفََوت  َو  ًاْربَص  اْنیَلَع  ْغِْرفَأ 

(127  ) َنوُرِهاق ْمُهَقْوَف  اَّنِإ  َو  ْمُهَءاِسن  ِییْحَتْسَن  َو  ْمُهَءاْنبَأ  ُلِّتَُقنَس 
(128  ) َنیِقَّتُْمِلل ُۀَِبقاْعلا  َو  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  اُهثِرُوی  ِهَِّلل  َضْرَْألا  َّنِإ  اوُِربْصا  َو  ِهَّللِاب  اُونیِعَتْسا  ِهِمْوَِقل  یسُوم  َلاق 

385 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

385 ص :  همجرت ..... :

مدرم هک  دیاهدیشیدنا  يرکم  راک  نیا  رد  انامه  دیدروآ ؟ نامیا  وا  هب  نم  هزاجا  روتسد و  نودب  هنوگچ  تفگ  تفشآرب و  تخـس  نوعرف 
، مهد رفیک  هچ  ار  امش  هک  تسناد  دیهاوخ  يدوز  هب  دینک  نوریب  رهش  زا  ار  رهش  نیا 

، تخیوآ مهاوخ  رادب  ار  همه  هدیرب  رگید ) فرط  زا  اپ  فرط و  کی  زا  تسد   ) ار امش  ياپ  تسد و 
، میدرگیم زاب  دوخ  يادخ  يوس  هب  اریز  میسرتیمن  گرم  زا  ام  دنتفگ 

نییآ هب  هد و  ییابیکـش  ار  ام  ایادـخراب  میدروآ ، نامیا  دـمآ ، نوچ  وا  لوسر  ادـخ و  تایآ  هب  هک  تسا  نآ  مرج  هب  ام  رب  وت  ماقتنا  هنیک و 
، ناریمب مالسا 

دنزاس اهر  ارت  نایادخ  وت و  دننک و  داسف  نیمزرـس  نیا  رد  ات  يراذگیماو  ار  شموق  یـسوم و  ایآ  دـنتفگ : نوعرف  هب  موق  نارـس  زا  یعمج 
. میردتقم بلاغ و  اهنآ  رب  ام  هک  میراذگیم  هدنز  ار  ناشنانز  میشکیم و  ار  ناشنارسپ  يدوز  هب  تفگ  نوعرف 

دراذگاو دهاوخ  هک  شناگدنب  زا  سک  ره  هب  تسادخ و  کلم  نیمز  هک  دینک ، ربص  دیهاوخ و  يرای  ادخ  زا  تفگ : دوخ  موق  هب  یـسوم 
. تسا ناراکزیهرپ  صوصخم  تبقاع  نسح  و 

385 ص :  ریسفت ..... 

. تسا رصم )  ) هنیدم زا  روظنم  ِۀَنیِدَْملا  ِیف  ُهوُُمتْرَکَم  ٌرْکََمل  اذه  َّنِإ  ْمَُکل  َنَذآ  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  ُْمْتنَمآ  ُنْوَعِْرف  َلاق 
يدوز هب  نوـملعت ) فوـسف  . ) دنتـسه اـهیطبق  اـهنآ  و  دـننکیم ، رهـش  نآ  رد  فّرـصت  هک  رهـش  نآ  نیکلاـم  ینعی  اـهَلْهَأ  اـْهنِم  اوُـجِرُْخِتل 
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. تسا نانآ  دیدهت  تهج  نخس  نیا  هک  دیمهفیم ،
ٍفالِخ ْنِم  ْمُکَلُجْرَأ  َو  ْمُکَیِْدیَأ  َّنَعِّطَقَُأل  َنوُمَْلعَت  َفْوَسَف 

386 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. منکیم عطق  رگید  فرط  زا  ار  اپ  فرط و  کی  زا  ار  امش  تسد  هّتبلا 

دیدهت نایب  نآ  هک  مزیوآیم  رادب  ار  امش  دشاب  امش  ریغ  تربع  هک  نیا  يارب  و  امش ، ییاوسر  بیذعت و  يارب  ینعی  َنیِعَمْجَأ  ْمُکَّنَبِّلَصَُأل  َُّمث 
. تسا نانآ  هب  تبسن  يریگتخس  و 

ام يارب  ام  نتشک  هب  وت ، دیدهت  سپ  تسا ، رتهب  ام  يارب  َنُوِبلَْقنُم  انِّبَر  یلِإ  اَّنِإ  دنتفگ : نوعرف  دیدهت  دیعو و  هب  انتعا  مدع  راهظا  يارب  اُولاق 
نامراگدرورپ يوس  هب  ام  دـناسریمن و  ام  هب  يررـض  وت  دـیدهت  هک  : ) نانآ راتفگ  نیا  و  يدرب . ناـمگ  وت  هکناـنچ  دـیدهت  هن  تسا  هدژم 

. تسا ینعم  نیمه  هب  هراشا  مینکیم ) تشگزاب 
تازاجم شلمع  بسح  رب  سک  ره  سپ  مینکیم  تشگ  زاب  نامراگدرورپ  يوس  هب  رمالا  رخآ  امـش  ام و  هک  تسا  نیا  دوصقم  هک  نیا  ای 

: اهنآ لوق  رد  و  دوشیم .
امش ماقتنا  هکنآ  لاح  میدرگیم و  زاب  ادخ  هب  امـش  ام و  ینعی  تسا  ینعم  نیمه  هب  راعـشا  اْنتَءاج  اََّمل  انِّبَر  ِتایِآب  اَّنَمآ  ْنَأ  اَّلِإ  اَّنِم  ُمِْقنَت  ام  َو 
نوچ دوشیم و  اهنآ  هّجوتم  دیدهت  نیاربانب  دیتسه ، ام  زا  رتراوازـس  ندیـسرت  هب  امـش  سپ  دـشابیم . راگدرورپ  هب  ام  نامیا  تّلع  هب  ام  زا 

هب سپ  دندش  كانمیب  نتخیوآ  راد  هب  اپ و  تسد و  ندـیرب  رب  ناشربص  تابث و  مدـع  زا  دنـسرتیمن . نوعرف  دـیدهت  زا  هک  دـندرک  راهظا 
: دنتفگ دندومن و  هثاغتسا  وا  زا  دندرک و  يراز  عّرضت و  ادخ  يوس 

بآ هب  هیبشت  باب  زا  دـشابیم  ربص  يدایز  هب  هراشا  غرفأ ) : ) دـنتفگ هک  نیا  زیر  ورف  گرزب  ربص  ام  رب  ام  راگدرورپ  ًاْربَص  اْنیَلَع  ْغِْرفَأ  اـنَّبَر 
. دندروآ هرکن  تروص  هب  ار  اربص )  ) و دایز ،

387 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
اهنآ هب  یـسوم  هک  هچنآ  هک  تسا  هدش  لقن  ناریمب . دوخ  ردق  اضق و  هب  میلـست  تربمایپ و  هب  میلـست  لاح  رد  ار  ام  ینعی  َنیِِملْـسُم  انَّفََوت  َو 

. دشن رّسیم  دنتشادن ) یگتسیاش  هک   ) رگید یضعب  يارب  و  تفرگ ، ماجنا  اهنآ  زا  یضعب  يارب  دوب  هداد  هدعو 
: دنتفگ نوعرف  هب  رابرد  ناگرزب  ّصاوخ و  نآ  تّوق  یسوم و  رما  روهظ  زا  دعب  َنْوَعِْرف  ِمْوَق  ْنِم  ُأَلَْملا  َلاق  َو 

؟ دننک داسف  نیمز  رد  ات  يراذگیماو  ار  وا  موق  یسوم و  ایآ  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفِیل  ُهَمْوَق  َو  یسُوم  ُرَذَت  َأ 
رب وت و  نید  كرت  تفلاخم و  هب  هداد ، رییغت  ار  قلخ  نانآ  هک  دوب  نیا  نیمز  رد  داسف  زا  ناـشروظنم  تسا و  رـصم  نیمز  ضرا )  ) زا روظنم 

. دنناوخیم ارف  وت  تدابع  كرت 
. دننک كرت  ار  وت  تنطلس  تدابع و  ات  َكَرَذَی و  َو 

یکیدزن وت  هب  هلیـسو  نادـب  دـننک و  تدابع  ات  ياهتخاس  هک  ار  ییاهتب  اـی  دـننک ، اـهر  ینکیم  تداـبع  هک  ار  وت  ياـهتب  َکَـتَِهلآ و  َو 
. دننکیم اهر  دنیوج ،

. دنیوج بّرقت  وا  هب  دننک و  تدابع  ار  اهنآ  ات  دوب  هتخاس  ییاهتب  اهنآ  يارب  نوعرف  تسا  هدش  هتفگ  هکنانچ 
. تسا هدش  هدناوخ  زین  وت ) ییادخ   ) ینعم هب  ردصم ، تروص  هب  َکَتَِهلآ  و 

: تفگ اهنآ  باوج  ماقم  رد  َلاق 
اهنآ رب  میراذـگیم و  هدـنز  ار  نانآ  نانز  میـشکیم و  ار  اهنآ  نارـسپ  يدوز  هب  َنوُرِهاق  ْمُهَقْوَف  اَّنِإ  َو  ْمُهَءاـِسن  ِییْحَتْـسَن  َو  ْمُهَءاـْنبَأ  ُلِّتَُقنَس 

زا وا  هک  نیا  اب  دهد  يرادلد  شموق  هب  دنک و  راهظا  ار  شطّلست  ات  تفگ  ار  نخس  نیا  میراد . ّطلست  يرترب و 
388 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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. دیسرتیم یسوم 
. دید نوعرف  دیدهت  زا  ار  اهنآ  یبات  یب  دیسر و  شموق  مالّسلا و  هیلع  یسوم  هب  ربخ  نیا  یتقو 

: تفگ اهنآ  هب  هدعو  يرادلد و  تهج  زا  یسوم  ِهِمْوَِقل  یسُوم  َلاق 
. دییوج يرای  وا  زا  ادخ ، يوس  هب  ندرب  هانپ  يراز و  عّرضت و  اب  ِهَّللِاب  اُونیِعَتْسا 

. دینک ربص  نوعرف  كدنا  ياهّتیذا  هب  اوُِربْصا و  َو 

. تسادخ لام  نیمز  هک  نیا  لیلد  هب  ِهَِّلل  َضْرَْألا  َّنِإ 
ماجنا نآ  رد  دنهاوخب  هچ  ره  هک  شموق  نوعرف و  هب  هن  دهدیم  دهاوخب  هک  شناگدنب  زا  سک  ره  هب  ار  نیمز  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  اُهثِرُوی 

. وا ریغ  زا  هن  دیسرتب  وا  زا  دیهاوخب و  وا  زا  دیربب و  هانپ  ادخب  سپ  دنهد ،
اهیتخـس ماگنه  رد  یباـتیب  زا  هک  تسا  یناـسک  يارب  تسا ، تاـمارک  راد  ترخآ و  زا  تراـبع  هک  کـین  ماـجنا  رـس  َنیِقَّتُْمِلل  ُۀَِـبقاْعلا  َو 

ینب  ) اهیطبـس ندومن  ّطلـسم  اهیطبق و  ندرک  كاله  زا  تسا  هداد  هدـعو  اـهنآ  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  يروآ  داـی  دـیون  نیا  دـنزیهرپب .
. اهنآ هب  ترخآ  رد  تشهب  نداد  ایند و  نیا  رد  رصم  رد  اهنآ  رب  لیئارسا )

129 تایآ 134 - ریسفت  همجرت و 

388 ص :  ات 133 ..... ] تایآ 129  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

(129  ) َنُولَمْعَت َْفیَک  َرُْظنَیَف  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُکَِفلْخَتْسَی  َو  ْمُکَّوُدَع  َِکلُْهی  ْنَأ  ْمُکُّبَر  یـسَع  َلاق  انَْتئِج  ام  ِدَْعب  ْنِم  َو  انَِیتَْأت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  انیِذوُأ  اُولاق 
اوُرَّیَّطَی ٌۀَئِّیَس  ْمُْهبُِصت  ْنِإ  َو  ِهِذه  اَنل  اُولاق  ُۀَنَسَْحلا  ُمُْهتَءاج  اذِإَف  ( 130  ) َنوُرَّکَّذَی ْمُهَّلََعل  ِتارَمَّثلا  َنِم  ٍصْقَن  َو  َنِینِّسلِاب  َنْوَعِْرف  َلآ  انْذَخَأ  ْدََـقل  َو 

ََکل ُنَْحن  امَف  اِهب  انَرَحْـسَِتل  ٍۀَـیآ  ْنِم  ِِهب  اِنتَْأت  امْهَم  اُولاـق  َو  ( 131  ) َنوُمَْلعَی ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  َو  ِهَّللا  َدـْنِع  ْمُهُِرئاط  اـمَّنِإ  ـالَأ  ُهَعَم  ْنَم  َو  یـسوُِمب 
(133  ) َنیِمِرُْجم ًامْوَق  اُوناک  َو  اوُرَبْکَتْساَف  ٍتالَّصَفُم  ٍتایآ  َمَّدلا  َو  َعِدافَّضلا  َو  َلَّمُْقلا  َو  َدارَْجلا  َو  َنافوُّطلا  ُمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأَف  ( 132  ) َنِینِمْؤُِمب

389 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

389 ص :  همجرت ..... :

: تفگ یسوم  میاهدوب  نمـشد  هجنکـش  جنر و  هب  نامز  ود  ره  رد  نآ  زا  دعب  مه  تلاسر و  هب  وت  ندمآ  زا  شیپ  ام  هک  دنتفگ  یـسوم  موق 
دیهاوخ هچ  امش  ات  درگنب  ناحتما  ماقم  رد  هاگنآ  دنک و  وا  نیـشناج  نیمز  رد  ار  امـش  دزاس و  كاله  ار  امـش  نمـشد  ادخ  هک  تسا  دیما 

. درک
، دنوش رّکذتم  دیاش  ات  میدرک  التبم  عرز  تشک و  رب  تفآ  صقن و  شاعم و  یگنت  یطحق و  هب  تخس  ار  ناینوعرف 

یسوم هب  دمآیم ، اهنآ  رب  يدب  هاگ  ره  دندادیم و  تبسن  دوخ  یگتسیاش  هب  دیسریم  اهنآ  هب  شوخ ) دمآ  شیپ   ) ییوکین هک  هاگنآ  سپ 
، دنتسین هاگآ  راک  نیدب  اهنآ  رثکا  نکیل  تسادخ  دزن  اهنآ  دب  لاف  هک  دنشاب  هاگآ  دندزیم ، دب  لاف  شناهارمه  و 

دروآ میهاوخن  نامیا  زگره  ام  هک  نادب  ینک  رحس  نادب  ار  ام  هک  ياهدروآ  ياهزجعم  تایآ و  وت  رگا  دنتفگ  یسوم  هب  ناینوعرف  و 
یشکندرگ و هار  زاب  میداتسرف ، ار  بضغ  رهق و  راکشآ  ياههناشن  نآ  بآ ) ندش  نوخ   ) نوخ غزو و  کشپـش و  خلم و  نافوط و  اهنآ  رب 

. دندش راکبان  یموق  هتفرگ  شیپ  رّبکت 
390 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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390 ص :  ریسفت ..... 

: دنتفگ نآ ، نتفاین  قّقحت  و  وا ، هدعو  هب  یباتیب  باب  زا  اُولاق 
. میدادیم يرادلد  وت  ندمآ  هب  وت  ندمآ  زا  لبق  ار  دوخ  ام  انَِیتَْأت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  انیِذوُأ 

. میهد يرادلد  ار  دوخ  يزیچ  هچ  هب  وت  ندمآ  زا  دعب  انَْتئِج و  ام  ِدَْعب  ْنِم  َو 
: تفگ یسوم  یسوم ، هدعو  هب  اهنآ  یباتیب  زا  دعب  َلاق 

هب ار  یعطق  هدـعو  هکنآ  زا  سپ  داد ، رارق  باطخ  دروم  ار  ناـنآ  اتحارـص  دروآ و  هکنآ ) دـیما  ینعم  هب  یـسع   ) یّجرت هملک  ْمُکُّبَر  یـسَع 
. دوب هداد  اهنآ  هب  هیانک  تروص 

. دهد يرادلد  ار  اهنآ  حیرص  روط  هب  تساوخ  و  دننک . در  ار  وا  نییآ  راکنا و  ار  یسوم  هک  تفریم  نآ  میب  اریز 
نانآ نیـشناج  ار  امـش  دنادرگ و  كاله  ار  امـش  نانمـشد  ناتراگدرورپ  هک  تسادیپ  ینعی  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُکَِفلْخَتْـسَی  َو  ْمُکَّوُدَـع  َِکلُْهی  ْنَأ 

. تسا رصم  نیمز  ضرا  زا  روظنم  دزاس .
. دینکیم لمع  هنوگچ  امش  هک  درگنب  سپ  َنِینِّسلِاب  َنْوَعِْرف  َلآ  انْذَخَأ  ْدََقل  َو  َنُولَمْعَت  َْفیَک  َرُْظنَیَف 

. تسا هدش  ریبعت  یطحق  ياهلاس  هب  نینّسلا )  ) اذل تسا  هدرک  ادیپ  هبلغ  نآ  رد  هدش و  قالطا  یطحق  لاس  هب  ۀنسلا )  ) ظفل نوچ 
یطحق . زا  ریغ  يرگید  ياهتفآ  ِتارَمَّثلا  َنِم  ٍصْقَن  َو 

391 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
وا دنروایب و  وا  نالوسر  هب  نامیا  سپ  اهنآ  رایتخا  هب  هن  تسادخ  تردق  هب  تعـسو  یخارف و  هک  دنوش  روآدای  اهنآ  دیاش  َنوُرَّکَّذَی  ْمُهَّلََعل 

. دننکن راکنا  ار 
لوبق ّقح و  يروآ  دای  زا  دوشیم و  فیعـض  لایخ  اهیتخـس  ماگنه  و  تسا ، ّقح  لوبق  زا  عنام  اههرطاخ  رد  نآ  نـالوج  لاـیخ و  هّوق  اریز 

. دوشیمن عنام  نآ 
یتسـس تهافـس و  تیاغ  نایب  نخـس  نیا  تسام ، هیحان  زا  دـنتفگیم  دـمآ  شیپ  ناشیارب  يریخ  یتقو  ِهِذـه  اَنل  اُولاق  ُۀَنَـسَْحلا  ُمُْهتَءاج  اذِإَف 

ار نآ  راکنا  ّقح و  زا  ندز  زابرـس  تسا ، ّقح  لوبق  يروآدای و  نآ  هجیتن  تیاغ و  هک  ار  هچنآ  شریذـپ  ياـج  هب  نوچ  تساـهنآ ، هشیدـنا 
. دنتشاد نایب  دنتخاس و  حرطم 

قّـقحت و هک  يوـحن  هب  تسا  هنـسح  ترثـک  یناوارف و  هب  یفیطل  هراـشا  هنـسح )  ) ظـفل ندروآ  هفرعم  یـضام و  لـعف  و  اذا )  ) ظـفل ندروآ 
هک ایوگ  نآ  ندوب  كدنا  تردـن و  تهج  زا  هک  هئّیـس )  ) نآ لباقم  فالخ  هب  تسین  راکنا  لباق  نآ  نارود  ترثک  تهج  زا  نآ  شیادـیپ 

و نإ )  ) ظفل اذل  و  تسا ، دوهعم  ریغ  هتخانشان و  يرما  هک  راگنا  سپ  ددرگ  نآ  ياراد  يدرف  رگا  و  تسا ، هدشن  قّقحم  تسا و  كوکـشم 
: تفگ هدروآ و  هرکن  تروص  هب  ار  هئیس )  ) ظفل و  مهبصت ،) نإ   ) دروآ لبقتسم  لعف 

زا دنرامـشیم  هنـسح  ار  نآ  ّسح  لها  هک  تسا  يزیچ  اجنیا  رد  هنـسح )  ) زا دوصقم  سپ  دسرب ، اهنآ  هب  يدـب  رگا  ٌۀَئِّیَـس و  ْمُْهبُِـصت  ْنِإ  َو 
و  لام ، تعسو  یناوارف  و  تّحص ، تمالس و  لیبق 

392 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هنسح  لباقم  هئّیس )  ) زا دوصقم 

اهنآ لابقتـسا  هب  ياهدـنرپ  هاگره  دـندرکیم  هاگن  نامـسآ  هب  دـندرکیم  ار  یّمهم  رما  هدارا  هاگره  اجنآ  مدرم  ُهَعَم  ْنَم  َو  یـسوُِمب  اوُرَّیَّطَی 
. دندزیم دب  ای  بوخ  لّأفت  دروآیم  زاورپ  پچ  هب  ای  تسار  فرط  هب  هدنرپ  نآ  رگا  دندزیم  لاف  نآ  هب  دمآیم 

كّربـت دـمآیم  تسار  فرط  زا  هک  يداـب  و  دـندزیم ، دـب  لاـف  دـمآیم  لامـش  فرط  زا  هـک  يدابدـنت  هـب  اـهنآ  دـناهتفگ : زین  یـضعب  و 
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. تسا رئاّطلا )  ) و هریّطلا )  ) نآ مسا  دندرکیم و 
سپس دش ، لامعتـسا  ندز  بوخ  لاف  كّربت و  نّمیت و  هک  لأفت  ظفل  دننام  درک  ادیپ  هبلغ  ندز  دب  لاف  رد  نآ  تاّقتـشم  ّریطت و  ظفل  سپس 
شیپ ار  ینوگـشدب  نوگـش و  ندز و  لاف  دراوم  نانآ  ياسؤر  سپ  نآ  زا  دوشیم ، هدز  دب  لاف  نآ  هب  هک  يزیچ  ره  رد  دـش  لامعتـسا  ّریطت 

. دندرک رکذ  ّرش  ریخ و  تمالع  ار  اهنآ  دندروآ و 
: دومرف اهنآ  ّدر  رد  اذل  و  دندرمش ، ّرش  ریخ و  بابسا  زا  ار  ود  نآ  هتفریذپ  ار  تافارخ  نآ  زین  لهاج  دارفا 

. تسادخ دزن  ناشّرش  ریخ و  ببس  ینعی  ِهَّللا  َْدنِع  ْمُهُِرئاط  امَّنِإ  الَأ 
قلخ يارب  و  تسا ، یلاعت  يادخ  لعاف  هک  نیا  تسادخ و  دزن  ّرـش  ریخ و  ببـس  هک  دـننادیمن  اهنآ  رثکا  ینعی  َنوُمَْلعَی  ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  َو 

تمالع عقاو  رد  رگا  تسین  يزیچ  تمالع ، زج  دنرامـشیم  ّرـش  ریخ و  ببـس  هک  دـب  بوخ و  لاـف  زا  ار  هچنآ  و  تسین ، يزیچ  لوبق ، زج 
دشاب .

393 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: دنتفگ تحاقو  یمرشیب و  يدایز  باب  زا  اُولاق و  َو 

ناهنپ ام  زا  هک  یتافّرـصت  اب  یهد ، رییغت  میتسه  نآ  رب  هک  هچنآ  زا  ار  ام  ینک و  فّرـصت  اـم  رد  ینعی  اـِهب  انَرَحْـسَِتل  ٍۀَـیآ  ْنِم  ِِهب  اـِنتَْأت  اـمْهَم 
. تسا

. تسا هدش  ریسفت  نوعاط  هب  و  دوب ، هدرک  هطاحا  ار  اهنآ  رود  هک  یبآ  ینعی  َنافوُّطلا  ُمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأَف  َنِینِمْؤُِمب  ََکل  ُنَْحن  امَف 
خرـس لاب  هک  تسا  یکچوک  ياههرـشح  ای  تسا ، کچوک  هچروم  ای  دـنرادن  لاب  هک  تسا  یکچوک  ياهخلم  دارج )  ) َلَّمُْقلا َو  َدارَْجلا  َو 

نیع حوتفم و  لعفلا  ءاف  اب  لمق )  ) اهناسنا شپـش  اریز  تسا . دیعب  اهناسنا  شپـش  هب  نآ  ریـسفت  شپـش و  دـننام  تسا  ییاههرـشح  ای  دـنراد 
. تسین دوصقم  ناسنا  شپش  نیاربانب  تسا و  هدش  هدناوخ  زین  تئارق  نیا  هب  هکنانچ  تسا ، ففخم  لعفلا 

رگید باذـع  یباذـع و  ره  نیب  نوچ  دوب  مه  زا  ادـج  ياههناشن  رگید  زا  نوخ  اهکوغ و  نینچمه  ٍتالَّصَفُم و  ٍتاـیآ  َمَّدـلا  َو  َعِداـفَّضلا  َو 
. دوب هتفه  کی  یباذع  ره  دادتما  و  دشیم ، هلصاف  لاس  کی 

. دندوب راکهانگ  مرجم و  یتعامج  اریز  دندیزرو  رورغ  ّربکت و  اهنآ  یلو  َنیِمِرُْجم  ًامْوَق  اُوناک  َو  اوُرَبْکَتْساَف 
134 تایآ 137 - ریسفت  همجرت و 

393 ص :  ات 137 ..... ] تایآ 134  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

َلِیئارْـسِإ ِیَنب  َکَعَم  َّنَلِـسُْرَنل  َو  ََکل  َّنَنِمُْؤَنل  َزْجِّرلا  اَّنَع  َتْفَـشَک  ِْنَئل  َكَْدنِع  َدِـهَع  اِمب  َکَّبَر  اَنل  ُْعدا  یَـسوُم  ای  اُولاق  ُزْجِّرلا  ُمِْهیَلَع  َعَقَو  اََّمل  َو 
اُوناک َو  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک  ْمُهَّنَِأب  ِّمَْیلا  ِیف  ْمُهاْنقَرْغَأَف  ْمُْهنِم  انْمَقَْتناَف  ( 135  ) َنُوثُْکنَی ْمُه  اذِإ  ُهوُِغلاب  ْمُه  ٍلَـجَأ  یلِإ  َزْجِّرلا  ُمُْهنَع  انْفَـشَک  اَّمَلَف  ( 134)
یلَع ینْسُْحلا  َکِّبَر  ُتَِملَک  ْتَّمَت  َو  اهِیف  انْکَراب  ِیتَّلا  اََهبِراغَم  َو  ِضْرَْألا  َقِراشَم  َنوُفَعْـضَتُْسی  اُوناک  َنیِذَّلا  َمْوَْقلا  اَْنثَرْوَأ  َو  ( 136  ) َنِیِلفاغ اْهنَع 

(137  ) َنوُشِْرعَی اُوناک  ام  َو  ُهُمْوَق  َو  ُنْوَعِْرف  ُعَنْصَی  َناک  ام  انْرَّمَد  َو  اوُرَبَص  اِمب  َلِیئارْسِإ  ِیَنب 
394 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

394 ص :  همجرت ..... :

رگا نامیپ  نیا  رب  دنک  رود  ام  زا  ار  الب  باذع و  نیا  ات  هاوخب  تسارت  هک  يدـهع  هب  ادـخ  زا  دـنتفگ  یـسوم  هب  دـش  عقاو  اهنآ  رب  الب  نوچ 
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، میتسرفیم وت  تعباتم  یهارمه و  هب  ار  لیئارسا  ینب  میروآیم و  نامیا  وت  هب  يدرک  الب  عفر 
، دنتسکش ار  دهع  زاب  دیسر  نایاپ  هب  هک  تّدم  دندروآ  نامیا  دندرک  دّهعت  هک  یتّدم  ات  میدرک  عفر  اهنآ  رس  زا  ار  الب  نوچ 

ضارعا دندش و  لفاغ  نآ  زا  دـندرک و  بیذـکت  ار  ام  تایآ  هکنآ  رفیک  هب  میدرک  قرغ  ایرد  رد  ار  اهنآ  میدیـشک و  ماقتنا  نانآ  زا  مه  ام 
، دندرک

ناسحا میدـینادرگ و  تکرب  اب  نیمز  برغم  قرـشم و  ثراو  دنتـشادیم  نوبز  راوخ و  ناینوعرف  هک  ار  ياهفیاط  نوعرف  لاوز  زا  سپ  ام  و 
اب خاک  تارامع و  عیانص و  نآ  اب  ار  شموق  نوعرف و  دندرک و  بئاصم  رد  هک  يربص  شاداپ  هب  دیسر  لامک  ّدح  هب  لیئارـسا  ینب  رب  ادخ 

. میتخاس كاله  میدرک و  دوبان  تمظع 

394 ص :  ریسفت ..... 

نایب  يارب  مالک  و  دش . رکذ  هک  تسا  یتایآ  زا  ترابع  باذع  دش ، عقاو  اهنآ  رب  باذع  یتقو  ینعی  ُزْجِّرلا  ُمِْهیَلَع  َعَقَو  اََّمل  َو 
395 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشابیم ناشنامیپ  رب  اهنآ  تابث  مدع  اهنآ و  يارب  يرگید  یمرش  یب  تحاقو و 
هدش رکذ  و  تسا ، هدش  هداد  تبسن  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  ربخ  نیا  هکنانچ  دشاب  امرـس  خی و  زجر ، باذع و  زا  دوصقم  تسا  نکمم  و 

. دندوب هدیدن  دناهتشادن و  دای  هب  ار  ییامرس  خی و  نینچ  نآ  زا  لبق  هک  تسا 
َزْجِّرلا ُمُْهنَع  انْفَشَک  اَّمَلَف  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  َکَعَم  َّنَلِـسُْرَنل  َو  ََکل  َّنَنِمُْؤَنل  َزْجِّرلا  اَّنَع  َتْفَـشَک  ِْنَئل  َكَْدنِع  َدِهَع  اِمب  َکَّبَر  اَنل  ُْعدا  یَـسوُم  ای  اُولاق 

، دنتسکشیم ار  دهع  میتشادیم  رب  اهنآ  زا  ار  باذع  یتقو  اریز  تسا  دهع  نتسکش  َنُوثُْکنَی  زا  روظنم  َنُوثُْکنَی  ْمُه  اذِإ  ُهوُِغلاب  ْمُه  ٍلَجَأ  یلِإ 
. دنشابیم نکش  دهع  ثیبخ  نانز  دننام  هک  تسا  یمدرم  تداع  هکنانچ 

هب انمقتنا )  ) اب ای  دـهدیم  حیـضوت  ار  ماقتنا  عون  ینعی  تسا  لامجا  رب  لیـصفت  لیبق  زا  ّمیلا  یف  مهانقرغاف  ِّمَْیلا  ِیف  ْمُهاْنقَرْغَأَف  ْمُْهنِم  انْمَقَْتناَف 
(. مینک قرغ  ایرد  رد  ار  نانآ  هک  میدرک  هدارا   ) تسا انرا )  ) ینعم

. دندرک بیذکت  ار  تایآ  نآ  اذل  تسادخ و  ياههناشن  تایآ و  اهنآ  هک  نیا  زا  دندوب  لفاغ  ینعی  َنِیِلفاغ  اْهنَع  اُوناک  َو  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  ْمُهَّنَِأب 
. تسا هدوب  اهنآ  تلفغ  هک  دنک  نایب  ار  بیذکت  تّلع  ای  تسا  هدش  فطع  انتایآب ) اوبّذک   ) رب َنِیِلفاغ ) اْهنَع  اُوناک   ) سپ

: تفگ نوعرف  هب  ناماه  دندروآ  نامیا  وا  هب  مدرم  دندرک و  هدجس  یسوم  هب  یتقو  نارگوداج  هک  تسا  هدش  دراو  ربخ  رد 
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. دندروآ نامیا  مالّسلا  هیلع  یسوم  هب  مدرم 
. درک سبح  دروآ  نامیا  یسوم  هب  ار  سک  ره  لیئارسا  ینب  زا  نوعرف  سپ  نک ، سبح  ار  وا  دوش  لخاد  وا  نید  رد  سک  ره  نک  هاگن 

. درکن دازآ  ار  اهنآ  نوعرف  و  راذگب ، دازآ  ار  لیئارسا  ینب  تفگ  وا  هب  دمآ و  وا  يوس  هب  یسوم 
. دندز اههمیخ  دنتفر و  ارحص  هب  هک  ییاج  ات  دومن  بارخ  ار  اهنآ  نکاسم  اههناخ و  درک . لزان  ار  نافوط  لاس  نآ  رد  دنوادخ 

. منک دازآ  ار  تنارای  لیئارسا و  ینب  مه  نم  ات  دتسیا  زاب  ام  زا  نافوط  ات  نک  اعد  تفگ : یسوم  هب  نوعرف 
. دزاس دازآ  ار  لیئارسا  ینب  هک  درک  دصق  نوعرف  درک ، رود  اهنآ  زا  ار  نافوط  دنوادخ  تساوخ و  شراگدرورپ  زا  یسوم 

ار وا  نخـس  نوعرف  دومن ، دـهاوخ  لـیاز  ار  وت  کـلم  درک و  دـهاوخ  هبلغ  وـت  هب  یـسوم  يزاـس  دازآ  ار  لیئارـسا  ینب  رگا  تفگ : ناـماه 
. درکن دازآ  ار  لیئارسا  ینب  تفریذپ و 

یّتح هک  ییاج  ات  دـندرکیم  یلاخ  دـندروخیم و  دنتـشاد  تخرد  هایگ و  زا  هک  يزیچ  ره  هک  دومن  لزان  ار  خـلم  دـنوادخ  مّود  لاس  رد 
زاب ام  زا  ار  اهخلم  ات  ناوخب  ار  تراگدرورپ  یـسوم  يا  تفگ : دومن و  یباتیب  دروم  نیا  رد  نوعرف  دـندروخیم و  اهخلم  ار  اهرپ  اهوم و 
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. منکیم دازآ  ار  تنارای  لیئارسا و  ینب  مه  نم  دراد و 
. دنک دازآ  ار  لیئارسا  ینب  تشاذگن  ناماه  مه  زاب  درک  عنم  اهنآ  زا  ار  خلم  دنوادخ  درک و  اعد  یسوم 

ار  مدنگ ) تفآ   ) کشپش مّوس  لاس  رد  دنوادخ  سپس 
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دازآ رب  ینبم  ار  شقباس  نخـس  نوعرف  مه  زاب  دیـسر  اـهنآ  هب  يدـیدش  یگنـسرگ  یطحق و  درب و  نیب  زا  ار  اـهنآ  ياـهتعارز  هک  داتـسرف 
. تشادرب اهنآ  زا  دنوادخ  زین  ار  تفآ  درک و  رارکت  لیئارسا  ینب  ندرک 

اهنآ ياهینیب  شوگ و  بقع و  زا  دناهتفگ :، یـضعب  دـندشیم ، دراو  ناشبارـش  ماعط و  رد  هک  داتـسرف  ار  اههغابروق  نآ  زا  دـعب  دـنوادخ 
هب لیدبت  ار  لین  دور  مه  دـنوادخ  دـندرکن ، افو  یلو  دـنتفگ  نخـس  ناشلّوا  راتفگ  دـننام  دـندرک و  یباتیب  نانآ  دـمآیم ، نوریب  هغابروق 

. دیدیم بآ  ار  نآ  یلیئارسا  نوخ و  ار  نآ  یطبق  هک  هنوگ  نیدب  درک  نوخ 
هب هک  یتقو  زیرب  نم  نهد  هب  ریگب و  تنهد  رد  ار  بآ  تفگیم : یلیئارـسا  هب  یطبق  هک  اجنآ  ات  بآ ، یلیئارـسا  دـیماشآیم و  نوخ  یطبق 

. دشیم نوخ  هب  لیدبت  تخیریم  وا  نهد 
. دندومنن افو  ناشدهع  هب  زاب  یلو  دندرک  رارکت  ار  ناشقباس  فرح  دنتفگ و  ار  قباس  نانخس  نامه  هرابود  دندرک  یبات  یب  نایطبق 

یتخـس نانچ  نآ  اریز  دـندرک  یباتیب  مدرم  رگید  دـندرم و  ياهّدـع  داتـسرف ، تسا ، نادـنبخی  فرب و  زا  ترابع  هک  زجر  اهنآ  هب  دـنوادخ 
. دنتشادن دای  هب  ار  نآ  دننام  زگره  هک  دوب  هدیسر  ناشیدب 

زا یـسوم  و  دندش ، عمج  یـسوم  رود  اهنآ  و  تخاس ، دازآ  ار  لیئارـسا  ینب  زین  نوعرف  هدومن  فرطرب  اهنآ  زا  زین  ار  الب  نیا  دـنوادخ  سپ 
هدرک  رارف  نوعرف  تسد  زا  هک  یناسک  و  دش ، جراخ  رصم 
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زا ارت  نم  تفگ : ناماه  درک  یهاوخ  رظن  ناماه  زا  دیـسر و  نوعرف  هب  ربخ  نیا  و  دندرک ، عامتجا  وا  دزن  دندمآ و  یـسوم  شیپ  هب  دـندوب 

. دندش عمج  وا  دزن  دنتفرگ و  ار  یسوم  رود  همه  لاح  مدرک ، یهن  لیئارسا  ینب  ندرک  دازآ 
. تشگ قرغ  ایرد  رد  هرخالاب  هک  دش  جراخ  یسوم  بلط  رد  دوخ  داتسرف و  اهرهش  هب  ار  یصاخشا  درک و  یباتیب  نوعرف 

ياهقرشم ثراو  دندوب  هتفرگ  رارق  فاعضتسا  دروم  هک  ار  یموق  ینعی  اََهبِراغَم  َو  ِضْرَْألا  َقِراشَم  َنوُفَعْـضَتُْسی  اُوناک  َنیِذَّلا  َمْوَْقلا  اَْنثَرْوَأ  َو 
. میداد رارق  ماش  رصم و  کلم  ای  نآ ، ياهبرغم  رصم و  روشک 

. میداد تکرب  اهنآ  ریغ  اههویم و  تابوبح و  زا  اهتمعن  يدایز  ببس  هب  ار  اجنآ  هک  اهِیف  انْکَراب  ِیتَّلا 
: دومرف یلاعت  يادخ  هک  دنوش  نیمز  ثراو  هک  تسا  نیا  هب  ینسح )  ) هملک اوُرَبَص  اِمب  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  یلَع  ینْسُْحلا  َکِّبَر  ُتَِملَک  ْتَّمَت  َو 

فورح جراـخم  اـب  یـسّفنت  ياوه  عطاـقت  زا  هک  بّکرم  فورح  هب  یـصاصتخا  هملک  تفگ : دـیاب  هملک )  ) ریـسفت رد  َنِیثِراوـْلا ) ُمُهَلَعَْجن  )
نآ دـنکب  ینیع  تاملک  زا  شدوخ  ریغ  رب  تلالد  هک  يزیچ  ره  هکلب  درادـن ، تسا  هدـش  عضو  یناعم  زا  ییاـنعم  يارب  دوشیم و  لـصاح 

. تسا هملک 
ّبر  زین  تسوا و  یقارشا  هفاضا  نامحر و  سفن  هک  تسا  ّتیشم  نامه  فاضم  یبسن و  ّقح  هک  تسا  نیا  بلطم  قیقحت  و 
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رابتعاب و  هملک )  ) شتدـحو رابتعا  هب  تسا ، يرابتعا  ياهتّیهام  هتباـث و  ناـیعا  ناـمه  هک  یقیقح  جراـخم  هب  نآ  قّلعت  راـبتعا  هب  فاـضم 

دحاو تقیقح  نآ  هیاس  تسوا  ریغ  هچ  ره  ینعی   ) تسا تباث  یّلظ  یقیقح  تدـحو  هسفن  یف  وا  يارب  هک  اریز  تسادـخ  تاملک  شدّدـعت 
(. دشاب ریثک  هک  نیا  هن  دوشیم  رابتعا  ریثک  ، ) دراد يرابتعا  ترثک  ّتیهام ، رابتعا  هب  و  تسا )

. تسا رابتعا  نیمه  هب  « 1 ( » میتسه ّمات  ياههملک  ام   ) هک تسا  هدش  دراو  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  زا  هک  هچنآ  و 
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رابتعا هب  تسا و  هّمات ) هملک   ) شدوخ ظاحل  هب  هملک )  ) نآ تسا و  ریبک  ریغـص و  ملاـع  قباـطت  راـبتعا  هب  نمحر  سفن  هب  تّیـشم  ندـیمان 
تیالو تروص  هب  هک  تسا  نیا  هب  ّمات  تروص  هب  هملک )  ) روهظ و  دوشیم ، فیصوت  نآ  مدع  ای  ندوب و  مامت  هب  شدوخ  ریغ  رب  شروهظ 
بحاص دشاب  قلطم  تیالو  تروص  هب  رگا  نآ  یقیقح  تّیمامت  و  تسا ، یبسن  تروص  نیا  رد  نآ  تّیمامت  دوش ، رهاظ  تلاسر  تّوبن و  و 

، دوشیم تلاسر  تّوبن و  هدننک  متخود  نآ  بحاص  دشاب  قلطم  تلاسر  قلطم و  تّوبن  تروص  هب  رگا  و  دوشیم ، تیالو  هدننک  متخ  نآ 
«3 . » تسا نینچ  مالّسلا  هیلع  یلع  و  « 2  » هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  دروم  رد  هکنانچ 

__________________________________________________

هرس سدق  یناشاک  ضیف  نسحم  الم  یفاص  ریسفت  ۀّماتلا  ۀملک  نحن  ( 1)
متاـخ تسا  هدیـسر  لاـمک  هب  نآ  نوؤش  ماـمت  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ترـضح  رد  تلاـسر  تّوـبن و  هک  تسا  نیا  روـظنم  ( 2)

. ءایبنالا
نآ نیاربانب  تسا . هدیسر  لامک  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  رد  نآ  بتارم  نوؤش و  مامت  رد  تیالو  ( 3)
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ماکحا لوبق  لیبق  زا  دوش ، رهاظ  دوخ  نوؤش  مامت  اب  هک  تسا  نیا  هب  ۀماّتلا ) ۀـملک   ) یفاضا ّتیمامت  تروص  هب  تلاسر  تّوبن و  ّتیمامت  و 

ببـس هب  تسا  تّوبن  روهظ  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  تّوبن  ّتیمامت  هلمج  زا  نآ و  دیاوف  ّبترت  نآ و  دـیعاوم  ندـش  قّقحم  تلاسر و  تّوبن و 
تاـملک هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  ینـسح )  ) هب هملک  فیـصوت  شموق و  نوعرف و  ندرک  عنم  دـننام  نآ  عناوم  عـفر  نآ و  ياههدـعو  ماـمتا 

یلاعت يادخ  هب  تبسن  رابتعا  هب  اهنآ  همه  هچ  رگا  دوشیم ، توافتم  نسحا  نسح و  تفص  نتشاد  ای  تاملک  دوخ  تاذ  رابتعا  هب  دنوادخ 
. دوشیمن فصّتم  نسح  مدع  هب  تسا و  نسح 

اـهتلاسر و هک  نیا  و  دوشیم ، قّقحم  مالّـسلا  هیلع  یلع  رد  قلطم  روط  هب  هک  تسا  تیـالو  زا  تراـبع  فاـضم  ّبر  یتفاـیرد ، هک  نونکا 
روـهظ زین  هقلطم  تلاـسر  هقلطم و  تّوـبن  هک  نیا  و  تسا ، نآ  تـالّزنت  هقلطم و  تیـالو  بتارم  زا  تراـبع  یئزج  ياـهتیالو  اـهتّوبن و 
تلاسر هب  ای  مالّسلا  هیلع  یسوم  هب  هملک )  ) مالّسلا و هیلع  یلع  هب  ّبر  ریـسفت  هک  دوشیم  تمولعم  تسا  نآ  تیبرت  تحت  قلطم و  تیالو 

. دشاب زیاج  وا ، تّوبن  و 
دـنلب و ياـهانب  نآ و  تـالآ  قیقد و  عیانـص  اـهنآ و  ياـههاگتدابع  اـهتب و  َنوُشِْرعَی  اُوناـک  اـم  َو  ُهُمْوَق  َو  ُنْوَعِْرف  ُعَنْـصَی  َناـک  اـم  اـنْرَّمَد  َو 
یناریو و هچ ، دشابیم ، اوربص )  ) رب ای  تّمت )  ) رب فطع  انرّمد ) : ) میدرک نوگژاو  دندوب  هتـشارفارب  هک  ار  يدنلب  ياهرـصق  نآ  ياهتنیز 

تیمامت يرورض  نوعرف  ياههتخاس  نآ  يدوبان 
__________________________________________________

. دشابیم ءایلوالا  متاخ  ترضح 
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. دشابیم ترخآ  هار  نیکلاس  يارب  تربع  وا و  تلاسر  تردق  رب  تلالد  نامه  دوشیم و  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  يارب  هملک ) )
138 تایآ 142 - ریسفت  همجرت و 

401 ص :  ات 142 ..... ] تایآ 138  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

َنُولَهَْجت ٌمْوَق  ْمُکَّنِإ  َلاق  ٌۀَِهلآ  ْمَُهل  امَک  ًاهلِإ  اَنل  ْلَعْجا  یَسوُم  ای  اُولاق  ْمَُهل  ٍمانْـصَأ  یلَع  َنوُفُکْعَی  ٍمْوَق  یلَع  اَْوتَأَف  َرْحَْبلا  َلِیئارْـسِإ  ِینَِبب  انْزَواج  َو 
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ْذِإ َو  ( 140  ) َنیَِملاـْعلا یَلَع  ْمُکَلَّضَف  َوُـه  َو  ًاـهلِإ  ْمُکیِْغبَأ  ِهَّللا  َْریَغ  َأ  َلاـق  ( 139  ) َنُولَمْعَی اُوناک  اـم  ٌلِـطاب  َو  ِهِیف  ْمُه  اـم  ٌرَّبَتُم  ِءـالُؤه  َّنِإ  ( 138)
انْدَعاو َو  ( 141  ) ٌمیِظَع ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌءالَب  ْمُِکلذ  ِیف  َو  ْمُکَءاِسن  َنُویْحَتْسَی  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َنُولِّتَُقی  ِباذَْعلا  َءوُس  ْمُکَنُوموُسَی  َنْوَعِْرف  ِلآ  ْنِم  ْمُکاْنیَْجنَأ 

َلِیبَس ِْعبَّتَت  َو ال  ِْحلْـصَأ  َو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  َنوُراه  ِهیِخَِأل  یـسُوم  َلاق  َو  ًۀَْـلَیل  َنیَِعبْرَأ  ِهِّبَر  ُتاقیِم  َّمَتَف  ٍرْـشَِعب  اهانْمَْمتَأ  َو  ًۀَْـلَیل  َنِیثـالَث  یـسوُم 
(142  ) َنیِدِسْفُْملا

401 ص :  همجرت ..... :

نییآ هب  سپ  دندوب  هدمآ  درگ  دوخ  ياهتب  شتسرپ  رد  هک  دندروخرب  یموق  هب  سپ  میدناسر  تمالس  لحاس  هب  ایرد  زا  ار  لیئارـسا  ینب  و 
باوج رد  یـسوم  نک . رّرقم  تسار ، ناتـسرپ  تب  نیا  هک  ینایادـخ  لثم  ییادـخ  ام  يارب  یـسوم  يا  دـنتفگ  دـندش و  لیامتم  یتسرپتب 

، دیتسه نادان  تخس  یمدرم  امش  تفگ 
. تسا لطاب  اهنآ  نییآ  دیاقع و  یناف و  تسار ، ناتسرپ  تب  تعامج  نیا  هک  ینایادخ 

، دیشخب تلیضف  يرترب و  نایملاع  رب  ار  امش  هک  تسادخ  هک  یتروص  رد  دیبلطیم ؟ ییادخ  هب  ار  ادخ  ریغ  ایآ  تفگ  یسوم 
402 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب هتـشادهگن  هدنز  ار  ناتنانز  هتـشک ، ار  ناتنارـسپ  دنتـشادیم ، هجنکـش  باذع و  رد  تخـس  ار  امـش  ناینوعرف  هک  ار  یماگنه  دیروآ  دای 
، دوب یگرزب  هیبنت  شیامزآ و  ادخ  بناج  زا  ار  امش  راک  نیا  دنتشامگیم و  يراکتمدخ  تراسا و 

دـش لیمکت  بش  لهچ  هب  هدعو  نامز  هکنآ  ات  میدوزفا  نآ  رب  رگید  بش  هد  تفای  نایاپ  نوچ  میداهن  هدعو  رارق و  بش  یـس  یـسوم  اب  و 
. شابم ناراکهابت  وریپ  ریگ و  شیپ  حالص  هار  شاب و  موق  ياوشیپ  نم و  نیشناج  نونکا  وت  تفگ : نوراه  دوخ  ردارب  هب  یسوم 

402 ص :  ریسفت ..... 

ندروآ تسد  هب  يارب  میدناسر و  تمالـس  لحاس  هب  ایرد  زا  ار  لیئارـسا  ینب  نوعرف  ندـش  كاله  زا  دـعب  َرْحَْبلا  َلِیئارْـسِإ  ِینَِبب  انْزَواج  َو 
. دنتخادرپ گنج  هب  هقلامع  موق  اب  دوب ، هداد  هدعو  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  ینیمزرس 

. دندرک دروخرب  دندروآیم ، يور  اهتب  تدابع  رب  هک  یموق  اب  ْمَُهل  ٍمانْصَأ  یلَع  َنوُفُکْعَی  ٍمْوَق  یلَع  اَْوتَأَف 
تهافـس نایب  نخـس  نیا  دنراد  نانآ  هکنانچ  هدب  رارق  ياههلا  زین  ام  يارب  یـسوم  يا  دـنتفگ  ٌۀَِـهلآ  ْمَُهل  امَک  ًاهلِإ  اَنل  ْلَعْجا  یَـسُوم  ای  اُولاق 

تیاهن تهج  هب  و  دندرکیم ، كرت  ار  میلـست  دایقنا و  دـندشیم  تحار  شموق  نوعرف و  تسد  زا  تقو  ره  اهنآ  هک  نیا  تساهنآ و  يأر 
. دندادیم ناشن  دوخ  زا  ییأر  دوخ  يرس و  دوخ  ینادان ، تقامح و 

هک  ناشدادبتسا  رب  ار  اهنآ  الّوا  َنُولَهَْجت  ٌمْوَق  ْمُکَّنِإ  َلاق 
403 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: دومرف سپ  درک ، نایب  ار  نآ  نالطب  موق و  لمع  داسف  سپس  دومن ، ّمذ  تساهنآ  لهج  زا  یشان 
هتسکش دنشاب  لصّتم  نآ  هب  تسا  هتسیاش  هک  يزیچ  زا  دنتـسه  نآ  رد  نانیا  هک  يدیاقع  قالخا و  لاوحا و  ینعی  ِهِیف  ْمُه  ام  ٌرَّبَتُم  ِءالُؤه  َّنِإ 

. تسا یقاب  ترخآ و  هب  لصّتم  هک  تیالو  تّوبن و  دننام  تسا  هدیرب  و 
. درادن دوجو  دشاب  ّبترتم  نآ  رب  هک  ياهدیاف  تسا و  رثایب  دساف و  نانآ  لمع  َنُولَمْعَی  اُوناک  ام  ٌلِطاب  َو 

ار شدـعب  ام  تّیمها  ات  درک  رارکت  ار  لاق )  ) ظفل مهاوخب ؟ يدوبعم  امـش  يارب  ادـخ  زا  ریغ  ایآ  تفگ : یـسوم  ًاهلِإ  ْمُکیِْغبَأ  ِهَّللا  َْریَغ  َأ  َلاـق 
هیلع یسوم  هک  نیا  و  تسا ، بلطم  همّدقم  نآ  ریغ  تسا و  هّللا )  ) ترابع نیا  نایب  زا  مالّسلا  هیلع  یـسوم  یلـصا  دوصقم  هک  اریز  دناسرب ،
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بولطم هّللا  ناونع  هب  هلا  ندرک  بلط  اجنیا  رد  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  دنکیم  راکنا  هلا  ناونع  هب  نانآ  فرط  زا  ار  ادـخ  ریغ  بلط  مالّـسلا 
. تسا

امـش زا  ار  نـالوسر  هک  نیا  هب  داد ، يرترب  ناـیناهج  رب  ناـتدوخ  ناـمز  رد  ار  امـش  هک  تسوا  هک  یلاـح  رد  َنیَِملاـْعلا  یَلَع  ْمُکَلَّضَف  َوُـه  َو 
. دومن نالوسر  عیطم  ار  امش  و  دیشخب ، ییاهر  ناتنانمشد  زا  ار  امش  دومن و  ثوعبم 

: ادخ لوق  رب  تسا  فطع  َنْوَعِْرف  ِلآ  ْنِم  ْمُکاْنیَْجنَأ  ْذِإ  َو 
ار تاجن  نداد  تبسن  و  میداد ، تاجن  ار  امش  هک  ار  یماگنه  دیروآ  دایب  تفگ : یـسوم  ینعی  اورکذا )  ) ریدقت هب  ًاهلِإ ) ْمُکیِْغبَأ  ِهَّللا  َْریَغ  َأ  )

هب 
404 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا تاجن  ببس  دنوادخ  هک  تسا  نیا  يارب  ادخ  اب  شدوخ 
تروص رد  هک  میداد  تاجن  ار  امـش  هک  ار  یتقو  دـیروآ  دایب  هک  میتفگ  ینعی  اورکذا ) انلق   ) ریدـقت هب  اـنثروا )  ) رب تسا  فطع  هک  نیا  اـی 

. تسا نوعرف  لآ  باذع  تّدش  زا  ییاهر  نآ  دنک و  يروآ  دای  ار  یگرزب  تمعن  اهنآ  هب  ات  تساهنآ  اب  ادخ  بناج  زا  باطخ 
تسا فناتسم  هلمج  نیا  دندرکیم . لیمحت  ار  یتخـس  باذع  دندادیم و  هجنکـش  هتخادنا و  تمحز  هب  ار  امـش  ِباذَْعلا  َءوُس  ْمُکَنوُموُسَی 

. تسا لاح  ای  دشاب و  رّدقم  لاؤس  باوج  هک 
هجنکش  ) تسا فدارتم  لاح  ای  تسا ، فنأتسم  ای  لامجا  زا  لیـصفت  لدب  تسا  لّوا  هلمج  زا  لدب  دنـشکیم ، ار  ناتنارـسپ  ْمُکَءاْنبَأ  َنُولِّتَُقی 

(. دشابیم دیدش  هجنکش  زا  یئزج  نادنزرف  نتشک   ) لخادتم لاح  ای  تسا ) نادنزرف  نتشک  اب  فدارتم  تخس 
يایح هک  نیا  ای  دنتـسجیم ، تقبـس  ناـتنارتخد  نتفرگ  هدرب  يارب  دنتـشادیم و  هگن  هدـنز  ار  ناـتنارتخد  ناـنز و  ْمُکَءاـِسن و  َنُویْحَتْـسَی  َو 
لمح لابند  هب  هک  نیا  ای  دـندرکیم ، شیتفت  نازینک  دـننام  بیع  يوجتـسج  تهج  ار  نانآ  ياـهجرف  ینعی  دـندرکیم  شیتفت  ار  ناـتنانز 

. تشذگ هرقب  هروس  لّوا  رد  نآ  لیصفت  هکنانچ  دنتشگیم ،
ناتنانمـشد تسد  هب  ناـتراگدرورپ  بناـج  زا  هک  دوب  امـش  يارب  دـیدش  یتنحم  شیاـمزآ و  نآ ، رد  ٌمیِظَع و  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌءـالَب  ْمُِکلذ  ِیف  َو 

دسریم . رظن  هب  دیعب  شیامزآ  نآ  رب  تاجن  نداد  رارق  تمعن و  هب  الب  ندرک  ریسفت  دشیم . ماجنا 
405 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدوب  هدعقیذ  هام  نآ  هک  تسا  هدش  لقن  میداد . هدعو  بش  یس  یسوم  هب  ًۀَْلَیل و  َنِیثالَث  یسُوم  انْدَعاو  َو 
. تشاد دوجو  زیچ  ره  نایب  نآ  رد  هک  دوب  یباتک  نداد  يارب  هدعو  تهج  و 

یـسوم ندز  كاوسم  لیلد  هب  نآ  هک  هدش  هتفگ  دوش ، مامت  زور  لهچ  ات  دـش  هدوزفا  نآ  هب  هّجحلا  يذ  زا  زور  هد  ینعی  ٍرْـشَِعب  اهانْمَْمتَأ  َو 
(. دنز كاوسم  تسیابیم  راطفا  زا  دعب  هک  یتروص  رد   ) دز كاوسم  راطفا  زا  لبق  مایس  زور  رخآ  هک  دوب  مالّسلا  هیلع 

یـسُوم َلاق  َو  دش . لماک  بش  لهچ  رد  باتک  ءاطعا  تهج  شراگدرورپ  تاقالم ) تقو  لحم و   ) تاقیم سپ  ًۀَْلَیل  َنیَِعبْرَأ  ِهِّبَر  ُتاقیِم  َّمَتَف 
: تفگ نوراه  شردارب  هب  دش  جراخ  تاقیم  يارب  شموق  نیب  زا  هک  یماگنه  یسوم  َنوُراه  ِهیِخَِأل 

نادـسفم شور  هار و  زا  نک و  هشیپ  حالـصا  وش و  نم  نیـشناج  نم  موق  نایم  رد  َنیِدِـسْفُْملا  َلـِیبَس  ِْعبَّتَت  ـال  َو  ِْحلْـصَأ  َو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا 
. نکن يوریپ 

143 تایآ 146 - ریسفت  همجرت و 

405 ص :  ات 145 ..... ] تایآ 143  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا
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اَّمَلَف ِیناَرت  َفْوَسَف  ُهَناکَم  َّرَقَتْسا  ِنِإَف  ِلَبَْجلا  َیلِإ  ْرُْظنا  ِنِکل  َو  ِیناَرت  َْنل  َلاق  َْکَیلِإ  ْرُْظنَأ  ِینِرَأ  ِّبَر  َلاق  ُهُّبَر  ُهَمَّلَک  َو  اِنتاقیِِمل  یسُوم  َءاج  اََّمل  َو 
یِّنِإ یـسوُم  ای  َلاـق  ( 143  ) َنِینِمْؤُْـملا ُلَّوَأ  اـَنَأ  َو  َکـَْیلِإ  ُْتُبت  َکَناْحبُـس  َلاـق  َقاـفَأ  اَّمَلَف  ًاقِعَـص  یـسُوم  َّرَخ  َو  اکَد  ُهَـلَعَج  ِلَـبَْجِلل  ُهُّبَر  یَّلََجت 

َو ًۀَـظِعْوَم  ٍءْیَـش  ِّلُک  ْنِم  ِحاْولَْألا  ِیف  َُهل  اْنبَتَک  َو  ( 144  ) َنیِرِکاَّشلا َنِم  ْنُک  َو  َُکْتیَتآ  ام  ْذُـخَف  یِمالَِکب  َو  ِیتـالاسِِرب  ِساَّنلا  یَلَع  َُکْتیَفَطْـصا 
(145  ) َنیِقِساْفلا َراد  ْمُکیِرُأَس  اِهنَسْحَِأب  اوُذُخْأَی  َکَمْوَق  ُْرمْأ  َو  ٍةَّوُِقب  اهْذُخَف  ٍءْیَش  ِّلُِکل  ًالیِصْفَت 

406 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

406 ص :  همجرت ..... :

یسوم تفگ ، نخس  يو  اب  ادخ  دمآ و  هاگ  هدعو  هب  ّنیعم ) تقو  دندوب  هدش  باختنا  هک  شموق  ناگرزب  زا  رفن  داتفه  اب   ) یـسوم نوچ  و 
هوک رد  نکیل  دید و  یهاوخن  زگره  ارم  هک  دومرف  خساپ  رد  ادخ  منک . هدهاشم  ارت  هک  امنب  اراکـشآ  نم  هب  ار  تدوخ  ایادخ ، درک  ضرع 
هوک رب  ادخ  رون  هاگنآ  سپ  دید  یهاوخ  ارم  زین  وت  دنام  دـناوت  رارقرب  دوخ  ياج  هب  نم ) رون  یّلجت  ماگنه  تبالـص  نادـب   ) هوک رگا  رگنب 
ّسح تیؤر و  زا  وت  ایادـخ  درک  ضرع  دـمآ ، شوه  هب  هک  سپـس  داتفا  شوهیب  یـسوم  تخاـس . یـشالتم  كدـنم و  ار  هوک  درک  شباـت 

، مدروآ نامیا  وت  هب  هک  مشاب  یسک  لّوا  دوخ  موق  زا  مدرک و  هبوت  وت  هاگرد  هب  نم  يرترب و  هّزنم و  ینامسج 
سپ مدرک  باختنا  شیوخ  یتبحـص  مه  مالک و  هب  مدیزگرب و  یناسرب  قلخ  هب  ارم  ياهماغیپ  هک  نیا  يارب  ارت  نم  یـسوم  يا  دومرف : ادخ 

، رآ ياج  هب  ار  ادخ  ساپس  ریگارف و  الماک  مداتسرف  وت  هب  ار  هچنآ 
ماکحا قیاقح و  هک  میداد  روتـسد  میتشون و  یـسوم  هب  زیچ  ره  قیقحت  مه  زردنا و  حـیاصن و  يارب  عوضوم  ره  زا  نامرف ) هد   ) حاولا رد  و 

هب ار  ناقـساف  تلزنم  ماقم و  یتسپ  هک  دـننک  ذـخا  ار  نآ  بلاطم  نیرتوکین  هک  هد  روتـسد  ار  موق  و  ریگارف ، نامیا  لـقع و  تّوق  هب  ار  نآ 
. داد مهاوخ  ناشن  امش  هب  يدوز 

407 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

407 ص :  ریسفت ..... 

، تسا هدـش  رداص  شروهظ  ماقم  زا  مّلکت  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  تسا و  تبیغ  هب  مّلکت  زا  تافتلا  ُهُّبَر  ُهَمَّلَک  َو  اِنتاقیِِمل  یـسُوم  َءاـج  اََّمل  َو 
یلـص دّمحم  ترـضح  اب  جارعم  بش  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هکنانچ  تسا ، هدش  ّققحم  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هک  تسا  قلطم  تیالو  نآ  هک 

. دوب مّلکتم  هلآ  هیلع و  هّللا 
سپ درادهگن ، ار  دوخ  تسناوتن  و  دیشک ، هلعش  وا  بلط  ترارح  دش و  دیدش  شقوش  دینـش  ار  یلاعت  يادخ  مالک  یـسوم  هک  یماگنه  و 

و دوب ، یقاب  وا  رب  ّتینانا  زونه  دوب و  تبیغ  تیّدودحم و  رد  زونه  یسوم  هک  نیا  اب  دش . راتساوخ  دوبن  تیؤر  دوهـش و  لباق  هک  ار  يزیچ 
. دنیبب ار  نآ  دنک و  كرد  ار  قلطم  دناوتب  هک  تسین  نیا  دودحم  نأش 

هن رگ  دشاب و  یئار  خنـس  زا  یئرم  ای  دـشاب  هدـش ) هدـید   ) یئرم خنـس  زا  هدـننیب )  ) یئار هک  تسا  نیا  كاردا  تیؤر و  طیارـش  زا  هک  اریز 
. ددرگیمن لصاح  هدهاشم  دوشیمن و  عقاو  تیؤر 

هک تسا  نیا  هب  جاتحم  ینامـسج  هّوق  نآ  و  دراد !؟ یمرج  يورین  ینامـسج و  تلآ  هب  جایتحا  ماسجا  هدـهاشم  رد  سفن  هک  ینیبیمن  اـیآ 
. تسا دّرجت  زا  یعون  ياراد  سفن  نوچ  دوش ، دیرجت  هّدام  زا  تروص 

: تفگ درادهگن  ار  دوخ  تسناوتن  یسوم  نوچ 
اریز  دید ، یناوتن  ارم  وت  زگره  تفگ : ادخ  تمنیبب ، ات  امنب  نم  هب  ار  دوخ  اراگدرورپ  ِیناَرت  َْنل  َلاق  َْکَیلِإ  ْرُْظنَأ  ِینِرَأ  ِّبَر  َلاق 
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. ینیبب ار  قلطم  یناوتیمن  وت  سپ  دش ، یهاوخ  یناف  ینک  هدهاشم  ارم  تدودح  اب  رگا  و  يوش ، جراخ  تدودح  زا  یناوتیمن  وت  هک 

. ّتینانا هوک  هب  ای  گنس  هوک  هب  نک  هاگن  هوک  هب  نکل  ِلَبَْجلا و  َیلِإ  ْرُْظنا  ِنِکل  َو 
هوک نیا  اب  وت  ِیناَرت  َفْوَسَف  تقو ، نآ  دـنام  دـش و  ّرقتـسم  دوخ  ياج  رد  قلطم  راونا  زا  يرون  یّلجت  تهج  هب  هوک  رگا  ُهَناکَم  َّرَقَتْـسا  ِنِإَف 

. دید یهاوخ  ارم  ّتیرشب  تّینا و 
. قلطم قلطم  هن  تسا  « 1  » فاضم قلطم  ّبر  زا  روظنم  درک . یّلجت  شراگدرورپ  هک  یتقو  ُهُّبَر  یَّلََجت  اَّمَلَف 

. درک یشالتم  ار  نآ  دیبات و  هوک  رب  ّبر  یّلجت  ای  ّبر  ای  دنوادخ  اکَد  ُهَلَعَج  ِلَبَْجِلل 
. داتفا شوهیب  تشگ و  دوخ  یب  دوخ  زا  مالّسلا  هیلع  یسوم  ًاقِعَص و  یسُوم  َّرَخ  َو 

. یتسه هّزنم  مدرک  تساوخرد  و  تسین ، نم  ّقح  هک  هچنآ  زا  وت  ایادخ  تفگ  دمآ  شوه  هب  نوچ  سپ  َکَناْحبُس  َلاق  َقافَأ  اَّمَلَف 
. مدرک هبوت  دوخ  لاؤس  زا  َْکَیلِإ  ُْتُبت 

__________________________________________________

يروهظ تهج  هب  فاضم  قلطم  ّبر  اّما  درادن  يروهظ  یّلجت و  ینّیعت و  هنوگچیه  هک  تسا  تیبوبر  یبیغ  هبنج  نآ  قلطم  قلطم  ّبر  (. 1)
. دنمان یّلجت  ماقم  ارنآ  هک  ددرگیم  قالطا  قلطم  ّبر 
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. يوشیمن هدید  نم  لثم  يارب  وت  هک  مدروآ  نامیا  هک  مشابیم  یسک  نیتسخن  نم  َنِینِمْؤُْملا  ُلَّوَأ  اَنَأ  َو 

ّصاخ و مسا  ياراد  شبتارم  زا  ياهبترم  ره  و  فعـض ، تّدش و  رد  توافتم  بتارم  ياراد  ریذپکیکـشت  تسا  یقیقح  كاردا  هک ، نادب 
. دوش لصاح  هبترم  نآ  ات  تسا ، صوصخم  طیارش 

هبترم و  دوشیم ، هدـیمان  تیؤر  هک  تسا  مشچ  اب  كاردا  لّوا  هبترم  تسا ، یبتارم  لماش  تسا  یئزج  رّوصت  کی  هک  دـیز ) كاردا   ) الثم
دراد و مان  ایؤر  هک  تسا  باوخ  رد  یلاثم  مشچ  اب  كاردا  نآ  رگید  هبترم  دوشیم و  هدـیمان  لـّیخت  هک  تسا  لاـیخ  اـب  كاردا  نآ  رگید 

. دوشیم هدیمان  دوهش  يروص و  فشک  هک  لاثم  ملاع  رد  يروص  فشک  ببس  هب  تسا  یلاثم  مشچ  اب  نآ  كاردا  رگید  هبترم 
كرد دـیز  صخـش  بتارم  نیا  زا  یکی  رد  هک  دـیوگب  دـناوتیمن  یـسک  هک  يوحن  هب  تسا  صخـش  یناـسنا  كاردا  بتارم  نیا  همه  و 

. تسا ینادجو  یهیدب و  تاکاردا  نیا  نیب  يرترب  قرف و  تسا و  هدشن 
تسا و یلاثم  مشچ  اـب  دوهـش  هب  كاردا  تیؤر و  هب  كاردا  نآ  نیرتيوق  و  تسا ، كاردا  عاونا  نیرتفیعـض  زا  لاـیخ  كاردا  هک  اریز 

. تسا حضاو  هکنانچ  دوشیم ، هدیمان  تیؤر  زین  یفشک  كاردا  نینچمه  دوشیم ، هدیمان  تیؤر  مشچ  اب  كاردا  هکنانچ 
. یّلک تاکاردا  تاقیدصت و  رد  بلطم  تسا  نینچمه  دوب و  یئزج  تاکاردا  تارّوصت و  رد  مالک  نیا 

تروص  هب  یهاگ  تسا  رهش  رد  ریما  هک  نیا  هب  مکح  اریز 
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ینیقی و  یناهرب ، ینیقی  و  يدـیلقت ، و  یلومعم ، يّداع و  ملع  تروص  هب  یهاـگ  ّنظ و  ّکـش و  تروص  هب  یهاـگ  دوشیم و  كرد  مّهوت 
نآ هک  تسا  يدوهـش  ملع  زا  ترابع  نآ ، نیرتدیدش  نیرتمامت و  نیرتيوق و  و  تسین ، یفخم  اهنآ  نیب  يرترب  دوجو  قرف و  و  يدوهش ،
زا دوشیم و  هدیمان  رگید  تارابتعا  هب  قیدـصت  نایع و  دوهـش و  ملع و  هکنانچ  دـنمانیم ، تیؤر  يرابتعا  هب  یـصخش  قیدـصت  نآ  رد  ار 

لباقم رد  هدننیب  هک  تسا  نیا  هب  طورشم  مشچ  اب  تیؤر  و  درادن ، مشچ  اب  تیؤر  هب  یصاصتخا  یتریصب  تیؤر  هک  دوشیم  هتـسناد  اجنیا 
ّدح زا  شیب  هک  نیا  رب  طورـشم  یفافـش ، مسج  ره  طسوت  هب  بآ و  هنیآ و  رد  ندید  دننام  دنـشاب ، مه  لباقم  مکح  رد  ای  دریگ  رارق  یئرم 

. دشاب هتشادن  دوجو  مشچ  رد  تفآ  دشابن و  رود  ای  کیدزن و 
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رد نکل  تسا و  سفن  تعنـص  يرـصب  كاردا  هک  اریز  تسا ، نآ  لعف  ندید و  هلیـسو  تلآ و  هب  سفن  هّجوت  زا  ترابع  تیؤر  رد  ّمهم  و 
. تسا ییانیب  هلیسو  هرصاب  هّوق  نآ  هلزان  ماقم 

هک ناگدـننیب  باوـخ  نیفـشاکم و  تیؤر  دـننام : تـسا  لاـثم  ملاـع  رد  كرد  دـننام  هـّلیخم ، هّوـق  رد  یقیقح  تـیؤر  يرـصب و  كاردا  و 
«1  » ماسرس ضرم  راچد  هک  یناسک  تیؤر  دننام  دوشیم  لایخ  ملاع  رد  لایخ  نیع  كاردا  رب  لمح  نینچمه  و  دننیبیم ، قداص  ياهباوخ 

__________________________________________________

. تسا هارمه  یگناوید ) هیبش   ) نایذه یساوح و  ناشیرپ  جنشت و  اب  هک  نآ  ءاشغ  رس و  باهتلا  غامد ، ای  رس  مرو  ماسرس  ( 1)
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. دننیبیم غورد  ياهایؤر  باوخ  رد  هک  یناسک  دناهدش و  « 1  » ماسرب و 
دارفا نآ  تاکردـم  هک  دـننکیمن  کش  دـناهدش  علّطم  ناشکاردا  تّیفیک  اهنآ و  ملاع  رب  هک  یناسک  ای  دارفا و  نیا  زا  کـی  چـیه  اـقّقحم 

. تسین حیحص  اهنآ  زا  تیؤر  بلس  تسا و  تیؤر  لباق  اتقیقح  هک  تسا  ییاهزیچ 
زا رتمامت  رتيوق و  یکاردا  هک  يوحن  هب  تسا  نآ  تّدـش  كاردا و  هّوق  زا  ترابع  يریگ ، هزادـنا  لـباق  یئزج  تاکردـم  رد  تیؤر  سپ 

. دشابن هّدام  هارمه  ای  دشاب  هّدام  هارمه  هدش  كرد  هک  هچنآ  هاوخ  و  دشاب ، صوصخم  تلآ  هلیسو  هب  هاوخ  دوشیمن  رّوصت  نآ 
هب یصاصتخا  تسا و  حیحـص  يّدام  ياههزادنا  رب  نآ  قالطا  هک  روطنامه  تسا  حیحـص  مه  هّدام  زا  دّرجم  ياههزادنا  رب  نآ  قالطا  سپ 

لوقع دوجو  یهاگ  هک  اریز  دراد ، نایرج  زین  هزادنا ، هّدام و  زا  دّرجم  یلقع  تاکردم  رد  قرف  يرترب و  لضافت و  نیا  درادن و  يّدام  روما 
يداع و ملع  سپس  ّنظ ، سپس  دوشیم ، لیدبت  ّکش  هب  دنکیم و  ادیپ  دادتشا  مّهوت  نیا  سپـس  دیآیم ، مّهوت  هب  نیبّرقم  هکئالم  یّلک و 

. دوشیم یناهرب  ینیقی و  ملع  سپس  و  يدیلقت ،
هدرب الاب  ملاع  رد  ار  نآ  هتخاس و  اهر  نآ  ياههدرپ  هّدام و  زا  ار  ملاع  صخش  هک  يوحن  هب  دنک  ادیپ  دادتشا  ملع  نیا  هک  هاگنآ  سپ 

__________________________________________________

( دیمع گنهرف  . ) دنیوگیم ءابرهک ) هب   ) ماسرب ای  بنجلا  تاذ  یبرع  رد  بلق  دبک و  نیب  هدرپ  باهتلا  هنیس ، مرو  درد ، هنیس  ماسرب : ( 1)
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هک تسا  یکاردا  نیرتدـیدش  وا  كاردا  تروص  نیا  رد  دوش  اهنآ  هب  قحلم  دـنیبب و  ار  تادّرجم  نآ  هک  ییاج  اـت  دـناسرب  تادّرجم  هب  و 
. ددرگیم نایع  وا  ملع  درک و  ناوتیم  رّوصت 

نامه تیؤر  تقیقح  هکلب  تسین ، نآ  رب  ینعم  نیا  هب  تیؤر  قالطا  زا  یعنام  نوچ  راذگب ، تیؤر  ار  ینایع  ملع  نیا  مسا  یتساوخ  رگا  و 
. دوشن رّوصت  یفاشکنا  نآ  قوف  هک  یّمات  فاشکنا  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و 

و درادـن ، تیؤر  قدـص  رد  یتّیلخدـم  مشچ  تلآ  اهنت  هک  یتسناد  و  تسا ، مشچ  تلآ  اـب  فاـشکنا  زا  رتيوق  رتماـمت و  اـجنیا  كاردا  و 
. وا تافص  وا و  نأش  تسا  گرزب  هک  لّوا  ّقح  رد  بلطم  تسا  نینچمه 

كرد  ) كردم تاذ  ای  مولعم  نآ  هدننک  كرد  دیاب  دشاب  هک  یملاع  ره  رد  تسا  كرد ) لباق   ) كردم مولعم و  هک  هچنآ  هک  نادب  سپ 
كرد نیب  داّحتا  ای  لاّصتا  عون  کی  نوچ  دشاب ، ملاع  نآ  خنـس  زا  شکرد  ياههطـساو  دیاب  و  لیاسو ، ءاضعا و  تالآ و  ای  دشاب  هدـننک )

. تسا هتشگ  رّرقم  یلوا  هفسلف  تمکح و  رد  هکنانچ  تسا  مزال  هدنوش  كرد  هدننک و 
تاکردـم و  يرهاظ ، هناگجنپ  ساوح  دـننام  يّدام  تالآ  اب  زج  دـنوشیمن  كرد  دـناهدام  ملاع  زا  هک  يّدام  تاکردـم  هک  ینیبیمن  اـیآ 

ره زا  رتالاب  هک  تالوقعم  تسا و  هّدام  ملاع  زا  رتالاب  هک  ینطاب  ّساوح  اب  رگم  دنوشیمن  كرد  دنالاثم  ملاع  خنـس  زا  هک  یلاثم  یلایخ و 
اب  رگم  دنوشیمن  كرد  تسا  ملاع  ود 
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. تسین لاثم  ملاع  هّدام و  ملاع  خنس  زا  هک  ياهّوق 
زا اهر  هّدام و  زا  دّرجم  لقع ، دور و  رتارف  لایخ  هّدام و  ملاع  ود  زا  هدـنوش ) كرد   ) كردـم دـیاب  دوش ، هدارا  لوقع  كاردا  هاـگره  سپ 

( ساوح  ) كرادـم اب  ات  دوش  لّثمتم  شجنـس  لباق  ياهتروص  هب  هتفای و  لّزنت  دوخ  یلقع  ملاـع  زا  لوقع  هک  نیا  اـی  ددرگ  يریگ  هزادـنا 
. دنوش كرد  یلاثم 

. تسا روط  نیمه  مالّسلا  هیلع  ایبنا  رب  هکئالم  لوزن  دروم  رد  هکنانچ 
هبترم یناد و  رگا  و  دوب ، دـهاوخن  نکمم  یلاع  هب  تبـسن  یناد  كاردا  دـنکن  ادـیپ  لّزنت  الاب  هبترم  ای  دورن  الاب  نییاپ  هبترم  هک  ماداـم  سپ 

تـساوخرد زا  عنم  تساوخرد و  نیا  رب  شنزرـس  وا  باوج  دنیبب  الاب  هبترم  رد  ار  یلاع  دهاوخب  لاق  ای  لاح  نابز  اب  هبترم ، نامه  رد  نییاپ 
. درادن ار  نآ  لاؤس  ّقح  هک  دنکیم  لاؤس  دهاوخیم و  ار  يزیچ  اریز  تسوا ، يوزرآ  زا  ندرک  یهن  وا و 

تسا و فیعـض  ماگنه  نآ  رد  نوچ  و  تسا ، ۀّیناسنا  هّوق  ياراد  و  تسا ، لعفلاب  دامج  محر ، رد  شرارقتـسا  لّوا  زا  ناسنا  هک  نادب  سپس 
هب ددرگ  لماک  هک  یتقو  ات  تسا ، هداد  رارق  وا  رب  لقع  رون  ناضیف  هطـساو  ار  رداـم  سفن  یلاـعت  يادـخ  درادـن  ار  لـقع  رثا  لوبق  تیلباـق 
زج يزیچ  لقع  رثا  زا  ماگنه  نیا  رد  دیآیم و  ایند  هب  دوشیم و  دـّلوتم  تقو  نآ  هک  دوشب ، هطـساو  الب  لقع  ضیف  لوبق  هدامآ  هک  يوحن 

. دشابیمن اراد  ار  یناویح  يرهاظ  ساوح  تّیلعف 
ات  دراذگیم  لامک  هب  ور  لقع  ضیف  ببس  هب  اجیردت  سپ 
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و دنکیم ، كرد  دنک  كرد  ار  اهنآ  لقع ، دیاب  هک  ار  یّلک  هّیلّوا  تاّیهیدب  دوشیم و  قّقحم  وا  رد  لقع  قارشا  زا  یفیعـض  شبات  هک  نیا 
هب دنیبیم و  ار  دوخ  تابستکم  ات  دوریم  شیپ  اجیردت  و  ددرگیم ، نکمم  وا  يارب  تاّیّلک  باستکا  هک  ییاج  ات  دوشیم  يوق  شبات  نآ 

نیع  ) دراد تهابـش  ینیع  ناـهج  هب  هک  دوشیم  یملع  هب  ملاـع  و  دوشیم ، قّـقحتم  دوـخ  تابـستکم  نآ  اـب  هک  دوریم  اـجنآ  اـت  جـیردت 
(. نیقیلا ّقح   ) تسا يّدام  ینیع و  ناهج  هب  طیحم  هک  دوشیم  بیغ  هب  ملاع  دوخ  هکلب  نیقیلا ،)

دادتـشا و نکل  دوشیم و  لّوا  ّقح  دوهـش  دادعتـسا  ياراد  و  ددرگیم ، جراخ  شدودـح  اهباجح و  زا  اـهر و  شدویق  زا  ماـگنه  نیا  رد 
. تسا رایتخا  رد  لالقتسا  يار و  هب  دادبتسا  نامز  نآ ، هک  تسا  غولب  نامز  ات  وا  یّقرت 

يرایتخا تلاخد و  نآ  رد  هدـنب  هک  یهلا  بابـسا  اب  دـناوتیم  دـشاب  نکمم  وا  يورخا  ّرـش  ریخ و  كاردا  هک  یناـمز  اـت  رگید  تراـبع  هب 
هک روطنامه  دشاب  وت  اب  ادخ  ات  ياهدوب  ترطف  رد  هک  روطنامه  شاب  ادـخ  اب  تسا ، هدـش  هتفگ  اذـل  و  دـنک ، تکرح  تسار  هار  رب  درادـن 

. تسا هدوب 
هب ندناهاگآ  نآ  هک  دنکیم  هاگآ  شّرـش  ریخ و  رب  ار  وا  دراذگیماو و  شدوخ  رایتخا  هب  ار  وا  دنوادخ  دیـسر  غولب  ماقم  هب  هک  هاگنآ  و 

. دنکیم شراوخ  ّرش ، رایتخا  رد  دناسریم و  يرای  ریخ  رایتخا  رب  ار  وا  و  دشابیم ، شاینطاب  يرهاظ و  نانیشناج  نابز 
ار  نامحر  تابذج  زا  ياهبذج  دش و  وا  رای  قیفوت  رگا  سپ 

415 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ملق هک  دوشیم  ینایعیش  زا  دوشیم و  هتشادرب  وا  زا  ملق  و  دوشیم ، تحار  كولس  جنر  زا  تسا  نیلقث  تدابع  زا  رتهب  نآ  هک  درک  كرد 

. تسا هدش  هتشادرب  اهنآ  زا 
اب هّللا  یلا  كولـس  يارب  ار  وا  ادـخ  رگا  دوشیم و  نیطایـش  هب  قحلم  درک  راذـگاو  شدوخ  هب  تواقـش  رایتخا  ببـس  هب  ار  وا  ادـخ  رگا  و 

هتـسخ هار  نیا  رد  ار  دوخ  دـیامیپیم و  هار  ادـخ  يوس  هب  شدوخ  مدـق  اـب  هک  تسا  نیا  اـی  داد  قـیفوت  ّرـش  زا  زیهرپ  ریخ و  ندرک  راـیتخا 
نیا رد  وا  بّرقت  هک  شتّینانا ، دویق  رد  وا و  رب  سفن  مکح  ياـقب  اـب  دـنکیم  تداـبع  ار  ادـخ  هک  تسا  نیا  اـی  رگید : تراـبع  هب  دـنکیم 

ار دوخ  تدابع  كولس و  رد  هچ  رگا  یصخش  نینچ  و  دوشیم ، هدیمان  تاّبحتسم ) نداد  ماجنا  قیرط  زا  ییوج  بّرقت   ) لفاون برق  ماگنه 
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لـصاح يزیچ  ییادج  يرود و  زج  وا  يارب  و  دوشیمن ، هدهاشم  هلـصاوم و  ّتینأش  ياراد  ددنب  راک  هب  ار  شـشوک  تیاهن  دنک و  هتـسخ 
. ددرگیمن

وا یکیدزن  بّرقت و  هک  دـنامب  یقاب  نآ  رب  شرثا  سفن و  مکح  هک  نیا  نودـب  دـنکیم  تدابع  ار  ادـخ  تسا و  هّللا  یلا  کلاس  هک  نیا  ای 
هدش و جراخ  شدویق  سفن و  دودح  زا  هک  تهج  نآ  زا  نیا  و  دوشیم ، هدـیمان  تابجاو ) نداد  ماجنا  قیرط  زا  ادـخ  بّرقت   ) ضئارف برق 
و تسا ، يدوهشم  دهاش و  ره  رد  دوهشم  دهاش و  وا  هکلب  تسا ، هدهاشم  هلصاوم و  نأش  ياراد  تسا  هتشادرب  شدوخ  زا  ار  ّتّینا  باجح 

تسا . عومسم  عیمس و  و  رصبم ، ریصب و 
416 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ياراد لاح  نیع  رد  یلو  هدش  بوبحم  يادیـش  قشاع و  هتـشگ و  دنمهرهب  دوهـش  تّذل  هب  و  هدـش ، تحار  كولـس  جـنر  زا  هچ  رگا  یلّوا 
هچ رگا  یمّود  و  درادـن ) دوخ  زا  جراخ  ملاع  رب  یگریچ  ّطلـست و  . ) دـیامن لامج  نایرگـشل ، نارای و  هب  دـناوتن  تسین و  عمج  ماقم  لامک 

. تسین وا  يارب  لماک  رورس  هدهاشم و  تّذل  یلو  تسا  لّمجت  یگدرتسگ و  ّتیعمج و  ياراد 
. دنتسه صقان  یهجو  هب  مادک  ره  مسق  ود  نیا  سپ 

هدرک عمج  ار  نایرگشل  نارای و  هب  لّمجت  دوهـش و  لامک  وا  نوچ  تسا ، لمجا  لامج  یهبا و  رورـس  و  مامت )  ) ّمتا لامک  ياراد  یمّوس  و 
: هیآ نیا  سپ  یتسناد  ار  بلطم  نیا  هک  یتقو  تسوا . صوصخم  یمظع ، تسایر  يربک و  تفالخ  و  تسا ،

َنِم اًْلَیل  ِهِْدبَِعب  يرْسَأ  يِذَّلا  َناْحبُـس   ) ادخ لوق  اب  ار  « 1 ( » ِینارَت َْنل  َلاق  َْکَیلِإ  ْرُْظنَأ  ِینِرَأ  ِّبَر  َلاق  ُهُّبَر  ُهَمَّلَک  َو  اِنتاقیِِمل  یـسوُم  َءاـج  اََّمل  َو  )
هّللا یّلص  دّمحم  ماقم  ات  نک  هسیاقم  « 2 ( » ُریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  اِنتایآ  ْنِم  ُهَیُِرِنل  َُهلْوَح  انْکَراب  يِذَّلا  یَْصقَْألا  ِدِجْسَْملا  َیلِإ  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا 

هب هن  دومن  هّللا  یلا  كولس  شسفن  مدق  اب  مالّسلا  هیلع  یـسوم  هک  ینادب  یـسانشب و  ار  یـسوم  ماقم  كولـس و  تدابع و  رد  ار  هلآ  هیلع و 
ریـس اب  هن  درک  ریـس  شراگدرورپ  تردق  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  یلو  دـش  ینارت ) نل   ) باوج ّقحتـسم  اذـل  شراگدرورپ و  ببس 

تمعن هب  دسر  هچ  ات  تسا  یئرم  زیچ  ره  يانیب  شدوخ و  هبترم  رد  تسا  عومسم  ره  ياونش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هک  نیا  شسفن و 
تایآ ندید  شراگدرورپ و  هدهاشم 

__________________________________________________

هیآ 142. فارعا  ( 1)
هیآ 1 (، 17  ) ءارسا ( 2)

417 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دراد تقباطم  هیرنل )  ) ریمض اب  عیمّسلا ) وه  ّهنا   ) ریمض هک  تسا  نیا  شرهاظ  نوچ  دوشیم ، رهاظ  هیآ  رخآ  زا  هک  نانچمه  وا و  گرزب 
قح رد  تیؤر  تقیقح  یقیرط  زا  و  تسا ، عنتمم  یلاعت  يادخ  ّقح  رد  نآ  تسا و  مشچ  اب  ندید  تیؤر ، زا  دوصقم  هّماع  مهف  رد  نوچ  و 

. تسا هدمآ  نآ  تابثا  یلاعت و  يادخ  زا  تیؤر  یفن  رد  رابخا  اذل  تسین  عونمم  یلاعت  يادخ 
و ددرگیم ، نکمم  هیآ  نیا  ریسفت  رد  نآ و  مدع  یلاعت و  يادخ  تیؤر  باب  رد  فلاختم  رابخا  نیب  عمج  میدرک  ام  هک  یقیقحت  نیا  اب  و 

. دنک هعجارم  یفاص  یفاک و  هب  دنک  ادیپ  عالّطا  رابخا  نآ  هب  دهاوخب  سک  ره 
ّقحتـسم دـینادرگ و  هدـنز  لّوا  تایح  زا  ریغ  يرگید  تایح  اب  ار  وا  دـنوادخ  درم ، شتّینانا  زا  دـش و  دوبان  وا  ّتّینا  هوک  هکنآ  زا  سپ  َلاق 

: دومرف وا  هب  یلاعت  يادخ  دیدرگ ، تّوبن  باتک  ياطعا 
ار تالاسر )  ) اذـل مدـیزگرب و  دوشیم  قّقحم  نآ  هب  نم  تلاسر  هک  هچنآ  هب  ار  وت  ینعی  ِیتالاسِِرب  ِساَّنلا  یَلَع  َُکْتیَفَطْـصا  یِّنِإ  یـسوُم  ای 

. نم اب  وت  ندوب  مالکمه  تفارش  تهج  هب  ینعی  یِمالَِکب  َو  تسا . تاروت  ماکحا  ای  تاروت و  رافسا  نآ  و  دروآ ، عمج 
و تسا ، هدمآ  قلطم  تروص  هب  اجنیا  رد  ذـخا  هملک  تلاسر و  ماکحا  ای  تاروت  زا  مداد  وت  هب  نم  هک  ار  هچنآ  ریگب  سپ  َُکْتیَتآ  ام  ْذُـخَف 
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ناتساد  رد  و  ییحی ، ناتساد  رد  و  يدعب ، هلمج  رد 
418 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، تسین دیق  نآ  هب  یجایتحا  اجنیا  رد  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  ات  درک  دّیقم  ار  نآ  ةّوقب )  ) ظفل اب  لیئارـسا  ینب  يور  رب  هوک  نتـشادهگن  الاب ،
دـشاب نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم  ای  درادن و  تّوق  هب  جایتحا  هوک )  ) ذوخأم تسا و  يوق  اجنیا  رد  مالّـسلا ) هیلع  یـسوم   ) هدنریگ دوخ  اریز 

تسا و يوق  هزجعم و )...  حون ، یحو ، لیبق  زا  تسا ، هداتـسرف  دـنوادخ  هک  هچنآ   ) ذوخأـم لیئارـسا  ینب  ناتـساد  ییحی و  ناتـساد  رد  هک 
. تسا فیعض  هدنریگ 

هفرع و زور  تیؤر  لاؤس  هک  هدـش  تیاور  ینک و  عنم  شلها  ریغ  زا  یهدـب و  شلها  هب  هک  نیا  رب  شاب  نارکاش  زا  َنیِرِکاَّشلا و  َنِم  ْنُک  َو 
. تسا هدوب  رتش ) ینابرق   ) رحن زور  رد  تاروت  ياطعا 

يزردنا دـنپ و  تهج  يزیچ  ره  رد  نوچ  میتشون ، يزیچ  ره  زا  یحیاصن  حاولا  رد  وا  يارب  ًۀَـظِعْوَم و  ٍءْیَـش  ِّلُک  ْنِم  ِحاْولَْألا  ِیف  َُهل  اْنبَتَک  َو 
رد اـی  تاروت  حاولا  رد  ظـعو  تهج  يزیچ  ره  زا  ینعی  دـشابیم  زین  ریخ  زا  باـجح  ترثک و  تهج  نآ  رد  هکناـنچ  تسا ، ریخ  رما  يارب 

. میدرک تبث  وا  يوبن  سفن  حاولا 
نآ ینعم  و  ۀظعوم )  ) رب تسا  فطع  هک  نیا  ای  طقف  ۀظعوم )  ) رب هن  ًۀَظِعْوَم ) ٍءْیَش  ِّلُک  ْنِم   ) عومجم رب  تسا  فطع  ٍءْیَـش  ِّلُِکل  اًلیِـصْفَت  َو 

رتارف لاثم  ملاع  زا  هکلب  عبط  ملاع  زا  هک  يریـصب  اـنیب و  صخـش  هک  اریز  میتشون ، لیـصفت  هب  يزیچ  ره  زا  وا  يارب  حاولا  رد  اـم  هک  تسا :
. دنیبیم يزیچ  ره  رد  ار  يزیچ  ره  هتفر 

هدید سکعنم  تروص  هب  ملاع  نآ  رد  زیچ  همه  اریز 
419 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: مییوگیم هکلب  دوشیم ، هدید  هتسب و  شقن  يزیچ  ره  رد  يزیچ  ره  هک  ینعم  نیا  هب  دوشیم 
تـسا ربتعم  فوطعم  رد  فطع  مکح  هب  هیلع  فوطعم  رب  مّدقتم  يدویق  و  تسا ، ۀـظعوم )  ) رب فوطعم  الیـصفت )  ) هک تسا  نیا  هیآ  رهاظ 

. تسا هتفهن  يرگید  زیچ  ره  رد  يزیچ  ره  دنیوگیم : هک  تسا  هدش  روهشم  نایفوص  نیب  رد  هک  تسا  بلطم  نیمه  ساسا  رب 
يزیچ ره  لیـصفت  هظعوم و  ای  ریگب ، تسا  يزیچ  ره  لیـصفت  هظعوم و  نآ  رد  هک  ار  یحاولا  دـنیوگیم  هک  یلاح  رد  ینعی  ٍةَّوُِقب  اهْذُـخَف 

مزلتسم یحو و ...  هظعوم ، زا  ّمعا  زیچ  ره  نتفرگ  دش  رکذ  قوف  رد  هک  هچنآ  قبط  نوچ  ریگب  ار  لیـصفت  هظعوم و  حاولا و  عومجم  ای  ار ،
. درک هفاضا  تاذوخأم  نتفرگ  رد  وا  رتشیب  ییاناوت  يارب  ار  ةّوقب )  ) ظفل اذل  دوشیم  نآ  تانونکم  زا  يرایسب  شریذپ  ذخا و 

. دشاب هک  يرما  ره  نتفرگ  هب  ای  اهنآ ، نیرتهب  نتفرگ  هب  ای  هظعوم  حاولا و  نتفرگ  هب  نک  رما  ار  تموق  اِهنَسْحَِأب و  اوُذُخْأَی  َکَمْوَق  ُْرمْأ  َو 
هک تسا  نیا  باوج  تسا ، هدش  ماهبا  ثعاب  فذح و  تسا ، هدـش  یعطق  رما  نآ  نتفرگ  هب  هک  يزیچ  مزج  رما و  هب  ّقلعتم  ترابع  نیا  رد 
هب وا  هّجوت  یـسوم و  رما  ببـس  هب  هک  ییوگ  دـننیزگرب ، ار  نآ  نیرتهب  وا  موق  هک  دوشیم  بجوم  يرما  ره  هب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  نامرف 

قرف  نسحا  ریغ  نسحا و  نیب  هک  يوحن  هب  دوشیم  زاب  اهنآ  تریصب  مشچ  هک  دراذگیم  اهنآ  رد  يریثات  عون  کی  نانآ  يوس 
420 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دریگب ار  نآ  دسانشب  ار  رتهب  رگا  هک  تسا  نیا  رب  یناسنا  ره  ترطف  و  دنراذگیم ،
َماَّیَأ َنوُجْرَی  َنیِذَِّلل ال  اوُرِفْغَی  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ُْلق  دیامرفیم : هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ام  ربمایپ  هب  یلاعت  يادخ  لوق  رد  ینعم  نیا  ریاظن 

یسوم هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ام  ّیبن  سفن  تّوق  رب  تلالد  « 2  » ْمِهِراْصبَأ ْنِم  اوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْمِلل  ُْلق  یلاعت : يادـخ  لوق  و  «، 1  » ِهَّللا
ناتـساد تیاکح و  هچ  دـیامن و  یهن  ای  رما  نینمؤم  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هچ  هک  دـسریم  نهذ  هب  نینچ  اریز  تسا  مالّـسلا  هیلع 

هک مالّـسلا  هیلع  یـسوم  فالخ  هب  تسا . هدش  رکذ  نآ  زا  دـعب  هک  دوشیم  ییوکین  لاعفا  ببـس  هک  دـنکیم  رثا  نانآ  رد  يروط  دـیوگ ،
. دنکیم رثا  وا  رما  طقف 
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هبترم مکح  دشاب  ياهبترم  رد  هک  نانآ  زا  سک  ره  هکلب  دنتـسین ، بتارم  همه  عماج  رظن  تعـسو  مدـع  بلق و  قیـض  تهج  زا  موق  نوچ  و 
وا ّقح  رد  رتنییاپ  ای  رتالاب  هبترم  مکح  تسا و  هبترم  ناـمه  مکح  وا  قح  رد  رتبوخ  بوخ و  و  دوشیمن ، يراـج  وا  ّقح  رد  یناد  یلاـع و 

. تسا حیبق 
رد هک  یماکحا  رابتعا  هب  دنریگب  ار  حاولا  نیرتهب  هظعوم و  نیرتهب  هک  دنک  رما  شموق  هب  هک  دومن  رما  مالّسلا  هیلع  یسوم  هب  دنوادخ  اذل 

. تسا یلاعت  يادخ  هظعوم  اهنآ  همه  هک  تسا  دوجوم  نآ 
رب تسا  ّبترم  رّثکتم و  نآرق  دننام  حاولا  نآ  ماکحا  هک  اریز 

__________________________________________________

دنرادـن يداقتعا  رواب و  ادـخ  دوعوم  ياهزور  هب  هک  یناسک  ياطخ  زا  هک  وگب  دـناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  هب  هیآ 14 : (، 45  ) هیثاج ( 1)
. دنرذگرد

. ].....[ دنراد هاگن  مارح  زا  ار  دوخ  نامشچ  هک  وگب  نمؤم  نادرم  هب  هیآ 30 : (، 24  ) رون ( 2)
421 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تـسا هدـش  رکذ  نآرق  رد  هناگراهچ  ماکحا  نیا  هک  وا ، هب  ناسحا  و  هدـننک ، دـب  زا  وفع  ظیغ و  مظک  ماقتنا و  دـننام  بتارم ، ّرثکت  بسح 
دوشیم فلتخم  ّتیدوبع  بتارم  رد  صاخـشا  فـالتخا  بسح  رب  نآ  نیرتـهب  تسا و  فلتخم  ّبترتـم و  ناـسنا  بتارم  بسح  رب  نآ  یلو 

زین نآ  ربارب  دـنچ  هب  هکلب  دوشیمن ، یـضار  لثم  هب  هلباـقم  تروص  هب  اـهنت  ماـقتنا  اـب  هدـننک  دـب  زا  تسا  عقاو  سفن  مّنهج  رد  هک  نآ  اریز 
. ددرگن دونشخ 

يدَتْعا اَم  ِْلثِِمب  ِْهیَلَع  اوُدَتْعاَف  ْمُْکیَلَع  يدَـتْعا  ِنَمَف  : ) دومرف یلاعت  يادـخ  هکنانچ  تسا ، لثم  هب  هلباقم  وحن  هب  ماقتنا  وا  قح  رد  نیرتهب  سپ 
. دینک يّدعت  اهنآ  رب  نامه  دننام  هب  دندنارذگ  دح  زا  دندرک و  يّدعت  امش  رب  رگا  « 1 ( » ْمُْکیَلَع

یگریت ندرک  نوریب  تشذگ و  وا  ّقح  رد  نکل  تسا ، رتهب  ماقتنا  كرت  ظیغ و  ندرب  ورف  وا  ّقح  رد  دوش  جراخ  مّنهج  نآ  زا  هک  یـسک  و 
. دوشیمن رّوصت  شاهنیس  زا  ندرک ، يدب  و 

كاپ تشذـگ و  اهراک ) نیرتهب   ) روما نسحا  تسا ، هدرک  هّجوت  بلق  دودـح  هب  هدـش و  جراخ  سفن  دودـح  زا  هک  یـسک  ّقح  رد  رتهب  و 
هدـش ادـخ  تیب  رد  لـخاد  هک  یـسک  ّقح  رد  رتـهب  دوشیمن و  رّوصت  ناـسحا  وا  ّقـح  رد  یلو  تسا  ندرک  يدـب  یگریت و  زا  بلق  ندرک 

. تسا بلق  ماقم  هک  تسا ،
سپ تسا ، نسح  ماقم  هب  ندیسر  زا  ترابع  وا  قح  رد  نسحا )  ) هملک ددرگیم و  نمیا  دوش  نآ  رد  لخاد  سکره  اریز 

__________________________________________________

.194 (، 2  ) هرقب ( 1)
422 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. درک رّوصت  ناوتیم  هک  تسا  يزیچ  نیرتهب  زا  ترابع  نسحا ، زا  دوصقم 
اهنآ صاوخ  هب  ار  نسح )  ) دیاب دشاب  قلطم  رتهب  دوصقم  رگا  دـشاب و  یبسن  یفاضا و  رتهب  نیرتهب ، زا  دوصقم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و 

. داد صیصخت 
نـسحا مکح  وکین و  هظعوم  هک  تسا  تیالو  نیا  تقیقح  رد  هک  تسا  تیالو  دوصقم  هن ، رگ  و  تسا ، ظفل  موهفم  رهاـظ  قبط  ینعم  نیا 

. دشابیم
بتارم عیمج  رد  ماـکحا  عـیمج  نتفرگ  هب  رومأـم  بتارم  عـیمج  رد  وـت  لالقتـسا  وـت و  يدوـجو  هعـس  تهج  هب  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  و 

تسا تیالو  زا  ترابع  هک  دنتسه  اههظعوم  نیرتهب  نتفرگ  هب  رومأم  اهنت  يأر ، لالقتـسا  مدع  يرظن و  گنت  تهج  زا  وت  موق  یلو  یتسه 
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. دنوش عیمج  ذخا  ّقحتسم  هلیسو  نیدب  ات  دوش  لصاح  اهنآ  يارب  يأر  لالقتسا  يدوجو و  هعس  دوخ  ّیلو  ّتیعبت  هب  هک  نیا  ات 
: تسا هدش  دراو  ینعم  ود  زا  یکی  هب  یلاعت  يادخ  لوق  سپ 

ار حاولا  مکح  هدش و  جراخ  دایقنا  زا  هک  یـسک  يارب  دوش : هتفگ  هک  دوریم  نامگ  نوچ  و  « 1  » ْمُکِّبَر ْنِم  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َنَسْحَأ  اوُِعبَّتا  َو 
: دومرف باوج  دیآیم ؟ شیپ  هچ  دریگن  هظعوم  ناونع  هب 

__________________________________________________

. دینک يوریپ  تسا  هدش  لزان  ناتراگدرورپ  فرط  زا  هک  هچنآ  نیرتهب  زا  هیآ 55 : (، 39  ) رمز ( 1)
423 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

باطخ ای  شموق ، مالّسلا و  هیلع  یسوم  هب  باطخ  و  داد ، مهاوخ  ناشن  امـش  هب  ار  اهنآ  يازج  نیقـساف و  راد  ینعی  َنیِقِـساْفلا  َراد  ْمُکیِرُأَس 
. دشابیم شموق  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب 

؟ تسا وا  هدننک  جراخ  یسک  هچ  و  دش ، قساف  جورخ  ببس  زیچ  هچ  دوش : هتفگ  هک  تسا  نیا  هّنظم  ماقم  سپس 
؟ دنکیم جراخ  ار  وا  وا ، ریغ  ای  دوشیم ، جراخ  شدوخ  وا  ایآ 

146 تایآ 150 - ریسفت  همجرت و 

423 ص :  ات 149 ..... ] تایآ 146  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ْنِإ َو  ًالِیبَس  ُهوُذِخَّتَی  ِدْشُّرلا ال  َلِیبَس  اْوَرَی  ْنِإ  َو  اِهب  اُونِمُْؤی  ٍۀَـیآ ال  َّلُک  اْوَرَی  ْنِإ  َو  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُرَّبَکَتَی  َنیِذَّلا  َِیتایآ  ْنَع  ُفِرْـصَأَس 
ْمُُهلامْعَأ ْتَِطبَح  ِةَرِخْآلا  ِءاِقل  َو  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َو  ( 146  ) َنِیِلفاغ اْهنَع  اُوناک  َو  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ًالِیبَس  ُهوُذِخَّتَی  ِّیَغلا  َلِیبَس  اْوَرَی 

َو ال ْمُهُمِّلَُکی  ـال  ُهَّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َأ  ٌراوُخ  َُهل  ًادَـسَج  ًـالْجِع  ْمِهِِّیلُح  ْنِم  ِهِدـَْعب  ْنِم  یـسُوم  ُمْوَـق  َذَـخَّتا  َو  ( 147  ) َنُولَمْعَی اُوناک  ام  ـَّالِإ  َنْوَزُْجی  ْلَـه 
َّنَنوُکََنل اَنل  ْرِفْغَی  َو  انُّبَر  انْمَحْرَی  َْمل  ِْنَئل  اُولاق  اوُّلَـض  ْدَق  ْمُهَّنَأ  اَْوأَر  َو  ْمِهیِدـْیَأ  ِیف  َطِقُـس  اََّمل  َو  ( 148  ) َنیِِملاظ اُوناک  َو  ُهوُذَخَّتا  ًالِیبَس  ْمِهیِدـْهَی 

(149  ) َنیِرِساْخلا َنِم 

423 ص :  همجرت ..... :

دننیبب هک  یتیآ  ره  هک  منادرگ  ضرعم  نادرگ و  ور  متمحر  تایآ  زا  دننک  یگرزب  يوعد  ربک  يور  زا  قح و  انب  نیمز  رد  هک  ار  نانآ  نم 
ار  نآ  دنبای  تیاده  دشر و  هار  رگا  و  دنرواین ، نامیا  نآ  هب 

424 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، هدرک بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  تسا  تهج  نیدب  اهنآ  تلالـض  نیا  دنریگ . شیپ  دـنبای  ینادان  یهارمگ و  هار  رگا  سکع  هب  دـنیامیپن ،

، دندش نادرگ  ور  لفاغ و  نآ  مهف  زا 
ایآ دنوش ) بّذعم  لطاب  لامعا  باقع  هب  و   ) دوشیم هابت  ناشلامعا  دـندرک  بیذـکت  ار  ترخآ  ملاع  ءاقل  ام و  ینامـسآ  تایآ  هک  نانآ  و 

، دوب دهاوخ  اهنآ  رفیک  دندرک  هچنآ  زج  ادخ  لدع  همکحم  رد 
دوخ ياهرویز  الط و  زا  درکیم  ادص  هک  ياهلاسوگ  همّـسجم  قح ،) هدعو  يارب  روط  هوک  هب  یـسوم  نتفر  زا  دعب   ) وا زا  دعب  یـسوم  موق 

هلاسوگ نآ  یپ  زاب  دنکیمن ؟ تیاده  ار  اهنآ  یهار  هب  دیوگیمن و  ینخس  اهنآ  اب  حوریب  همّـسجم  نآ  هک  دندیدن  ایآ  دندیتسرپ ، هتخاس 
، دندوب راکمتس  لد و  تخس  یمدرم  دنتفر و 
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رگا دنتفگ : دوخ  اب  دـندوب و  یهارمگ  رد  تخـس  هک  دـندیزگ  نادـندب  تسد  تشپ  ینامیـشپ  زا  هلاسوگ ) شتـسرپ   ) لمع نآ  زا  نوچ  و 
. دوب میهاوخ  ملاع  ناراکنایز  زا  تخس  درذگن  رد  ام  زا  دشخبن و  ار  ام  ادخ 

424 ص :  ریسفت ..... 

تمایق زور  رد  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  ای  دـشاب ، دـیکات  يارب  نیـس )  ) هکنیا ربانب  منکیم ، فرـصنم  دّـکؤم  روطب  اـمتح و  ینعی  ُفِرْـصَأَس 
. تسا هدوب  وا  ّقح  ّربکت  ببس  هب  هدننک  فارصنا  هک  مزاسیم  رهاظ 

: دومرفن اذل  فرصنم ، دوخ  هن  تسا  فارصنا  ببس  نایب  هب  مامتها  نوچ  و 
. دوش رصحنم  ای  تیوقت و  مکح ، نآ  هک  هیلا  دنسم  میدقت  تروص  هب  فرصأ ) انأ  )

ماظن ماکحا  نآ  هک  ینیودت  تایآ  زا  ینعی  َِیتایآ  ْنَع 
425 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نادرگ ور  یـسفنا  یقافآ و  ینیوکت  تایآ  زا  ار  اهنآ  ای  مزاسیم ، فرـصنم  ار  نانآ  ینیوکت ، تاـیآ  روهظ  و  تسا ، داـعم  نسح  شاـعم و 
. تسا تایآ  همه  دوصقم  ای  دشابیم ، یمظع  تایآ  اهنآ  نیرتگرزب  منکیم و 

. دندنبیم دوخب  ار  یگرزب  رّبکت و  ای  دنزاسیم  رهاظ  ار  ّربکت  هک  یناسک  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُرَّبَکَتَی  َنیِذَّلا 
، یلاعت يادخ  یگرزب  ایربک و  ببس  هب  ندرک  ّربکت  و  تسا ، هقدص  ّربکتم ، اب  ادخ  رما  ببس  هب  ّربکت  هن  رگ  و  ّقحان ، ّربکت  ینعی  ِّقَْحلا  ِْریَِغب 
. دوشیمن ادخ  تایآ  هب  میلست  زا  عنام  یهلا ) يایربک  هب  ندش  فصّتم  ای  ادخ  رما  هب  رّبکت   ) ّربکت عون  ود  نآ  و  تسا ، ّقح  یگرزب  ایربک و 

. دش نم  تایآ  هب  نیقی  زا  عنام  اهنآ  رّبکت  هک  تهج  نآ  زا  تسا  ببس  رب  بّبسم  فطع  لیبق  زا  اِهب  اُونِمُْؤی  ٍۀَیآ ال  َّلُک  اْوَرَی  ْنِإ  َو 
لامک دشر و  هار  هب  ناشّربکت  اب  اهنآ  نوچ  دننکیمن ، باختنا  دوخ  هار  ار  نآ  دـننیبب  تیادـه  تسار و  هار  رگا  ِدْـشُّرلا و  َلِیبَس  اْوَرَی  ْنِإ  َو 

. دندرک تشپ 
، دننکیم باختنا  دوخ  یـشم  طخ  هار و  ار  نآ  دننیبب  یتسردان  یهارمگ و  هار  رگا  اًلِیبَس و  ُهوُذِخَّتَی  ِّیَغلا  َلِیبَس  اْوَرَی  ْنِإ  َو  اًلِیبَس  ُهوُذِـخَّتَی  ال 

سفن يارب  میئوگیم : هکلب  دناسریم ، ود  نآ  هب  هک  تسا  یقالخا  لامعا و  ّیغ  دشر و  هار  زا  دوصقم  و  دـندروآ ، يور  یهارمگ  رب  نوچ 
زا  ترابع  نآ  هک  تسا  لهج  هب  يدّدعتم  ياههار  و  تسا ، دشر  زا  ترابع  نآ  هک  تسا  لقع  يوس  هب  یهار 

426 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ّدـض تسا و  لقع  هب  سفن  قیرط  مزاول  زا  وکین  قـالخا  لاـمعا و  و  تسا ، هدـش  عقاو  ود  نآ  نیب  هک  تسا  خزرب  سفن  و  تسا ، یهارمگ 

. تسا لهج  هب  سفن  ياههار  مزاول  زا  اهنآ 
دشر و هار  نتفرگن  تایآ و  هب  نامیا  مدع  ّربکت و  ندـینادرگ و  يور  زا  دـش  رکذ  هک  هچنآ  ای  تسا ، همه  ببـس  هک  ّربکت  نآ  ینعی  َِکلذ 

. یهارمگ هار  ذاّختا 
. تسا تایآ  قلطم  بیذکت  ای  ام  يامظع  تایآ  بیذکت  دش  رکذ  هک  هچنآ  همه  ببس  هک  اریز  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  ْمُهَّنَِأب 

. تسا تلفغ  زا  اهنآ  بیذکت  دنتسه  ادخ  تایآ  اهنآ  هکنیا  تهج  زا  ینعی  َنِیِلفاغ  اْهنَع  اُوناک  َو 
لّوا لکـش  زا  ینارتقا  سایق  کی  تروص  هب  نآ  تسا و  ّنا )  ) لوخدـم رب  فطع  ْمُُهلاـمْعَأ  ْتَِطبَح  ِةَرِخآـْلا  ِءاـِقل  َو  اـِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  َو 
دوبان هاـبت و  شلاـمعا  دـنک  بیذـکت  ار  اـم  تاـیآ  هک  سک  ره  و  دـندرک ، بیذـکت  ار  اـم  تاـیآ  اـهنآ  تسا : نینچ  نآ  تروص  و  تسا ،

. دوشیم
. دزاس کیدزن  تایآ  هب  میلست  دشر و  لیبس  هب  ار  اهنآ  هکنیا  ات  دنربیمن  یعفن  لامعا  نآ  زا  نیاربانب 

: هدش هتفگ  هک  ایوگ  َنُولَمْعَی  اُوناک  ام  اَّلِإ  َنْوَزُْجی  ْلَه 
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: داد باوج  سپ  تسین ، کیدزن  لدع  هب  لامعا  يدوبان  یهابت و 
. تسین يزیچ  نانآ  لامعا  يازس  زج  لامعا ، ندش ) رده   ) طبح

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تّما  زا  هیانک  نیا  و  تاقیم ، هب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  نتفر  زا  دعب  ینعی  ِهِدَْعب  ْنِم  یـسُوم  ُمْوَق  َذَخَّتا  َو 
دینکن . ذاّختا  دوخ  دوبعم  ار  هلاسوگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  زا  سپ  امش  ینعی  تسا ،

427 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هلاـسوگ نآ  هک  ار  مّهوت  نیا  ادـسج )  ) ندروآ لدـب  رد  دـنتخاس و  ياهلاـسوگ  هرکیپ  دوخ  تارهاوج  ـالط و  زا  ًادَـسَج  اًـلْجِع  ْمِهِِّیلُح  ْنِم 

. درک عفر  تسا  هدوب  یقیقح 
نیا درکیم  تاجانم  شراگدرورپ  اب  یسوم  هک  یئاهزیچ  رد  تسا : هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تشاد . واگ  يادص  هک  ٌراوُخ  َُهل 

؟ تسا يرماس  هتخاس  زا  ادص  نیا  ایآ  و  تسا ، هتخاس  ار  هلاسوگ  يرماس ، نیا  اراگدرورپ  تفگ : هک  دوب  بلطم 
. نکن صّحفت  وجتسج و  نآ  زا  تسا و  نم  شیامزآ  نآ  یسوم  يا  هک  درک  یحو  وا  هب  دنوادخ  سپ 

نم یسوم  يا  دومرف : یلاعت  يادخ  دروآ ؟ رد  ادص  هب  ار  تب  یـسک  هچ  اراگدرورپ  تفگ  یـسوم  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 
ره ینکیم و  هارمگ  نآ  اب  یهاوخب  ار  هک  ره  هک  وت  شیامزآ  رگم  تسین  نآ  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یـسوم  سپ  مدروآ ، رد  ادص  هب  ار  نآ 

. ینکیم تیاده  یهاوخب  ار  هک 
هنتف دنوادخ  و  دنیبب ، هک  تسین  یسک  دننام  هدنهد  ربخ  ار ، یـسوم  مردارب  دنک  تمحر  ادخ  تسا : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا  و 
يور شیپ  هک  يزیچ  هب  هک  دروم  نیا  رد  وا  هکنیا  و  تسا ، قح  هداد  ربـخ  شیادـخ  هچنآ  هک  تسناد  یـسوم  و  داد ، ربـخ  وا  هب  ار  شموق 

. تخادنا ار  حاولا  دش و  كانبضغ  و  تشگزاب ، شموق  يوس  هب  اهنآ  رس  تشپ  سپ  دیوجیم ، کّسمت  تسوا 
دنکیمن ناشتیاده  یهار  هب  دیوگیمن و  نخس  نانآ  اب  هلاسوگ  هک  دندیدیمن  ایآ  اًلِیبَس  ْمِهیِدْهَی  َو ال  ْمُهُمِّلَُکی  ُهَّنَأ ال  اْوَرَی  َْمل  َأ 

428 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. رّکفت كرت  رابتعا  هب  تسا  شنزرس  تمالم و 

تیادـه دـناهداد  رارق  ادـخ  هار  ار  نآ  هک  یهار  هب  ار  اـهنآ  هلاـسوگ  سپ  دـندرک  ذاـّختا  دوـخ  دوـبعم  ار  نآ  ینعی  اًـلِیبَس  تفـص  ُهوُذَـخَّتا 
. دناهتفرگ ادخ  ار ، هلاسوگ  ینعی  تسا ، فنأتسم  ای  دنکیمن ،

. دندش راکمتس  اهراک  عون  نیا  ببس  هب  َنیِِملاظ و  اُوناک  َو 
ینامیـشپ و تیاهن  زا  هیانک  مجع ، برع و  نیب  رد  تسا  لـثم  نیا  دـش . نشور  ناـشیا  رب  قیاـقح  هک  یماـگنه  ْمِهیِدـْیَأ و  ِیف  َطِقُـس  اََّمل  َو 
نامیشپ و ینعی  تسا ، نتفرگ  نادند  هب  تشگنا  نآ  و  دنروخیم ، سوسفا  نآ  دمآ  شیپ  زا  هک  تسا  يزیچ  عفد  زا  ندوب  زجاع  ترسح و 

. هلاسوگ تدابع  يالب  عفر  زا  دندش  زجاع 
: دنتفگ عّرضت  لاح  رد  هانگ ، هب  فارتعا  تهج  زا  اُولاق  اوُّلَض  ْدَق  ْمُهَّنَأ  اَْوأَر  َو 

ناراکنایز زا  هنیآ  ره  دـیاشخبن  ار  ام  دـنکن و  تمحر  ام  رب  ام  راگدرورپ  رگا  َنیِرِـساْخلا  َنِم  َّنَنوُکََنل  اَنل  ْرِفْغَی  َو  انُّبَر  اـنْمَحْرَی  َْمل  ِْنَئل  اُولاـق 
. دوب میهاوخ 

150 تایآ 153 - ریسفت  همجرت و 

428 ص :  ات 153 ..... ] تایآ 150  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا
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ُهُّرُجَی ِهیِخَأ  ِْسأَِرب  َذَخَأ  َو  َحاْولَْألا  یَْقلَأ  َو  ْمُکِّبَر  َْرمَأ  ُْمْتلِجَع  َأ  يِدـَْعب  ْنِم  ِینوُُمتْفَلَخ  امَْـسِئب  َلاق  ًافِـسَأ  َنابْـضَغ  ِهِمْوَق  یلِإ  یـسوُم  َعَجَر  اََّمل  َو 
َو ِیل  ْرِفْغا  ِّبَر  َلاق  ( 150  ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َعَم  ِیْنلَعَْجت  َو ال  َءادْعَْألا  َِیب  ْتِمُْشت  الَف  ِینَنُوُلتْقَی  اوُداک  َو  ِینوُفَعْضَتْسا  َمْوَْقلا  َّنِإ  َّمُأ  َْنبا  َلاق  ِْهَیلِإ 
َو اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ٌۀَّلِذ  َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ٌبَضَغ  ْمُُهلانَیَـس  َلْجِْعلا  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 151  ) َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َْتنَأ  َو  َِکتَمْحَر  ِیف  اْنلِخْدَأ  َو  یِخَأـِل 

(153  ) ٌمیِحَر ٌروُفََغل  اهِدَْعب  ْنِم  َکَّبَر  َّنِإ  اُونَمآ  َو  اهِدَْعب  ْنِم  اُوبات  َُّمث  ِتائِّیَّسلا  اُولِمَع  َنیِذَّلا  َو  ( 152  ) َنیِرَتْفُْملا يِزَْجن  َِکلذَک 
429 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

429 ص :  همجرت ..... :

ایآ دیدرک  نم  بیغلا  ظفح  دب  رایسب  نم  سپ  زا  امـش  تفگ : موق  هب  فّسأت  مشخ و  تلاح  اب  تشگزاب  دوخ  موق  يوس  هب  یـسوم  نوچ  و 
نوراـه دیـشک . دوخ  يوس  هب  ار  نوراـه  شردارب  رـس  مشخ  تّدـش  زا  تخادـنا و  نیمز  رب  ار  حاولا  دـیدرک ؟ هلجع  دوـخ  يادـخ  رما  رد 
کیدزن هک  مدرک  تفلاخم  تموصخ و  موق  اب  اجنآ  ات  دنتشاد  نوبز  راوخ و  ارم  اهنآ  هک  شابم  نیگمـشخ  نم  رب  مردام  دنزرف  يا  تفگ :

، رامشم راکمتس  مدرم  دادع  رد  ارم  نادرگم و  داش  نم  رب  ار  نانمشد  وت  سپ  دنشکب  ارم  دوب 
ناـنابرهم نیرتناـبرهم  وـت  هک  نادرگ  لـخاد  دوـخ  تمحر  رد  زرماـیب و  ار  مردارب  نم و  اراـگدرورپ  تفگ : درک و  یناـبرهم  وا  رب  یـسوم 

، یتسه
دیسر و دهاوخ  اهنآ  هب  اقّقحم  ایند  یگدنز  رد  يراوخ  ترخآ و  رد  ادخ  بضغ  شتآ  يدوز  هب  دنتفرگ  شتـسرپ  هب  ار  هلاسوگ  هک  نانآ 

، داد میهاوخ  رفیک  ار  نایوگغورد  ام ، نانچمه 
نیقی هب  هبوت ، زا  دعب  اهنآ  رب  وت ، يادخ  دندروآ  نامیا  صالخا  هب  دندرک و  هبوت  لمع  نآ  زا  سپـس  هدش  تشز  لمع  بکترم  هک  نانآ  و 

. تسا نابرهم  هدنزرمآ و 
430 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

430 ص :  ریسفت ..... 

و درک ، لمع  وا  بایغ  وا و  رـس  تشپ  رد  دش و  وا  نیـشناج  ینعی  هفلخ  ِینوُُمتْفَلَخ  امَْـسِئب  َلاق  ًافِـسَأ  َنابْـضَغ  ِهِمْوَق  یلِإ  یـسُوم  َعَجَر  اََّمل  َو 
ره هب  و  دوشیم . لاح  ینومتفلخ )  ) دـشاب هّماـت  هفرعم  رگا  تسا و  هّماـت  هفرعم  اـی  هلوصوم ، هفرعم  اـی  هفوصوم  هرکن  امـسئب ) رد   ) اـم ظـفل 

تسا و هلاـسوگ  تداـبع  نآ  دـیدرک و  لـمع  نم  زا  سپ  هک  ار  هچنآ  تسا  دـب  هچ  تسا  نیا  نآ  ینعم  و  تـسا ، فوذـحم  دـیاع  ریدـقت 
. فوذحم تسا و  ّمذ  هب  صوصخم  هلاسوگ ، تدابع  نیاربانب 

تدابع ار  هلاسوگ  امش  هک  نم  يارب  امـش  ینیـشناج  تسا  ینیـشناج  دب  هچ  دوشیم : نینچ  ینعم  و  دشاب ، هّیردصم  ام )  ) هک تسا  نکمم  و 
. دیدرک كرت  ار  ناتراگدرورپ  رما  دیدرک و 

نیا نآ  ینعم  تروص  نیا  رد  و  دـندرکن ، تدابع  ار  هلاسوگ  دـندنام و  یقاب  وا  اب  هک  دـشاب  یناـسک  نوراـه و  هب  باـطخ  تسا  نکمم  و 
يراددوخ اهنآ  اب  ترـشاعم  زا  دـیدرکن و  یهن  ار  هلاسوگ  ناگدـننک  تداـبع  هدرک  توکـس  هک  دـیدش  نم  يارب  ینیـشناج  دـب  هچ  تسا 

. دیدیزرون
ناترـس تشپ  رد  ار  نآ  و  دـیدز ؟ ولج  ینامـسآ  باتک  راـظتنا  نم و  زا  يوریپ  هب  ناـتراگدرورپ  رما  زا  اـیآ  ْمُکِّبَر  َْرمَأ  ُْمْتلِجَع  َأ  يِدـَْعب  ْنِم 

؟ دیتخادنا
رما رب  هلاسوگ  تدابع  رد  ایآ  تسا : نیا  نآ  ینعم  هکنیا  ای  تسا . قباـس  ینعم  لـثم  نیمـضت  يارب  هطـساو  نودـب  متلجع )  ) ندـش يّدـعتم 
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زا  يرما  نودب  سپ  دیتفرگ ؟ تقبس  ناتراگدرورپ 
431 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

؟ دیدرک هلاسوگ  تدابع  ادخ 
: تسا نیا  نآ  ینعم  ای 

؟ دیدشن هدعو  ندیسر  نآ و  ندش  یضقنم  رظتنم  دیتفرگ و  تقبس  بش  لهچ  راظتنا  هب  راگدرورپ  رما  رب  ایآ 
. تسا هدش  تیاور  هکنانچ  دنام . یقاب  یضعب  تسکش و  اهنآ  زا  یضعب  هک  تخادنا  نیمز  رب  ار  حاولا  مشخ  تدش  زا  َحاْولَْألا و  یَْقلَأ  َو 
درک یهن  ار  اهنآ  هکنآ  زا  سپ  و  درکن ، يرود  اهنآ  زا  نوراـه  هک  اریز  دیـشک ، مشخ  اـب  ار  شردارب  رـس  ِْهَیلِإ و  ُهُّرُجَی  ِهیِخَأ  ِْسأَِرب  َذَـخَأ  َو 

. دشن قحلم  مالّسلا  هیلع  یسوم  هب  دوخ  ضارتعا  مدع  اب  مه  وا  و  دندرکن ، يراددوخ  یتسرپهلاسوگ  زا  اهنآ  یلو 
نادـنزرف هک  اریز  تسا ، نآ  بلج  هفطاع و  کیرحت  تهج  داد  تبـسن  دوخ  رداـم  هب  ار  وا  هکنیا  زا  مرداـم ، رـسپ  يا  تفگ  َّمُأ و  َْنبا  َلاـق 

زا وا  دناهدوب و  ردام  ردپ و  کی  زا  یسوم  شردارب  نوراه و  دنشابیم و  ردپ  کی  نادنزرف  زا  رتکیدزن  یتسود  تّدوم و  رظن  زا  ردام  کی 
. دوب رتگرزب  لاس  هس  یسوم 

زا موق  عنم  رد  دوخ  ریصقت  زا  راتفگ  نیا  اب  دنشکب ، ارم  دوب  کیدزن  دنتـشاد و  نوبز  ارم  موق  نیا  ِینَنُوُلتْقَی  اوُداک  َو  ِینوُفَعْـضَتْسا  َمْوَْقلا  َّنِإ 
: تفگ دروآ و  رذع  هلاسوگ ، تدابع 

تبسن رد  نکم و  شنزرس  نانمشد  شیپ  ارم  مشاب  هتشاد  ریصقت  نم  هک  نیا  نودب  َنیِِملاَّظلا  ِمْوَْقلا  َعَم  ِیْنلَعَْجت  َو ال  َءادْعَْألا  َِیب  ْتِمُْـشت  الَف 
ناراکمتس  هرمز  رد  اهنآ  دننام  ارم  نم  هب  ریصقت 

432 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. هدم رارق 

هچنآ زا  مداد و  ماجنا  مردارب  قح  رد  نم  هک  هچنآ  زا  ایادخ  تفگ : ندش  مارآ  شبضغ و  ندش  هتـساک  زا  سپ  یِخَِأل  َو  ِیل  ْرِفْغا  ِّبَر  َلاق 
. رذگرد یتسرپ ) هلاسوگ  زا  تعنامم  مدع   ) داد ماجنا  موق  قح  رد  مردارب  هک 

. یتسه ناگدنشخب  نیرتهدنشخب  وت  هک  یلاح  رد  نادرگ  لخاد  دوخ  تمحر  رد  ار  ام  َنیِمِحاَّرلا و  ُمَحْرَأ  َْتنَأ  َو  َِکتَمْحَر  ِیف  اْنلِخْدَأ  َو 
دنک هلاسوگ  تدابع  هک  یـسک  دنک ، لاؤس  ادخ  زا  هک  دش  نیا  ماقم  رد  دش . غراف  تمحر  بلط  رافغتـسا و  زا  نوچ  مالّـسلا  هیلع  یـسوم 

: دومرف دادیم  ار  رّدقم  لاؤس  باوج  هک  یلاح  رد  یلاعت  يادخ  دراد ؟ یئازج  هچ 
. دنوشیم راچد  مشخ  هب  ترخآ  رد  دناهداد  رارق  دوبعم  ار  هلاسوگ  هک  یناسک  ٌبَضَغ  ْمُُهلانَیَس  َلْجِْعلا  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  َّنِإ 

. دنشکیم ار  ناشدوخ  هکنیا  هب  دنوشیم ، راتفرگ  يراوخ  هب  ایند  رد  اْینُّدلا و  ِةایَْحلا  ِیف  ٌۀَّلِذ  َو  ْمِهِّبَر  ْنِم 
. میهدیم ازج  يراوخ  بضغ و  اب  نینچ  نیا  ار  ناگدننز  ارتفا  َنیِرَتْفُْملا  يِزَْجن  َِکلذَک  َو 

هّللا یّلـص  دّمحم  زا  دعب  نیـشناج  ار  يرماس  هلاسوگ و  و  دیدنبن ، ارتفا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تّما  يا  دیـشاب ، رادـیب  هاگآ و  سپ 
. دیهدن رارق  هلآ  هیلع و 

هک  دیآیم  شیپ  مّهوت  نیا  نوچ  مالک  نیا  زا  دوش . عقاو  داقتعا ، ای  لاح  ای  لعف  ای  لوق  تهج  زا  هک  تسا  يزیچ  زا  معا  ارتفا  و 
433 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اـصوصخم دوشیم ، یـصاعم  لها  يدیماان  سأی و  ببـس  ینعم  نیا  و  دـش ، رکذ  هک  تسا  نامه  قلطم  روطب  ددـنبب  ارتفا  هک  یـسک  يازج 
: دومرف هتخاس و  ناشن  رطاخ  ار  نآ  اذل  ارتفا . میمعت  ربانب 

يرهاظ تعیب  يوبن و  ّماع  هبوت  اب  دننک  هبوت  سپس  هداد  ماجنا  تسیاشان  ياهراک  هک  اهنآ  یلو  اهِدَْعب  ْنِم  اُوبات  َُّمث  ِتائِّیَّسلا  اُولِمَع  َنیِذَّلا  َو 
(. دنشاب يرهاظ  تعیب  لها  زا  رگا   ) ینطاب تعیب  يولو و  صاخ  هبوت  اب  ای  دنشابن ) رهاظ  تعیب  لها  زا  رگا  )
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. دنوش نامیشپ  مدان و  ناشناهانگ  رب  هدرک و  رافغتسا  ادخ  نیب  ناشدوخ و  نیب  هک  نیا  ای 
هبوت هبوت ، زا  دوصقم  رگا  يولو  صاخ  تعیب  اب  ای  نآ ، ماکحا  صاخ و  قاثیم  ای  نآ  ماکحا  ّماع و  قاثیم  لوبق  اب  دـنروآ . ناـمیا  اُونَمآ و  َو 

. دشاب ادخ  نیب  اهنآ و  نیب  رافغتسا  هبوت ، زا  دوصقم  رگا  دننک ، ادخ  هب  فارتعا  ناعذا و  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دشاب . ّماع 
. تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  هبوت  زا  سپ  هانگ و  ماجنا  زا  دعب  ٌمیِحَر  ٌروُفََغل  اهِدَْعب  ْنِم  َکَّبَر  َّنِإ 

154 تایآ 156 - ریسفت  همجرت و 

433 ص :  ات 156 ..... ] تایآ 154  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

َنیِْعبَس ُهَمْوَق  یسُوم  َراتْخا  َو  ( 154  ) َنُوبَهْرَی ْمِهِّبَِرل  ْمُه  َنیِذَِّلل  ٌۀَمْحَر  َو  ًيدُه  اِهتَخُْـسن  ِیف  َو  َحاْولَْألا  َذَخَأ  ُبَضَْغلا  یَـسُوم  ْنَع  َتَکَـس  اََّمل  َو 
اِهب ُّلُِضت  َُکتَْنِتف  َّالِإ  َیِه  ْنِإ  اَّنِم  ُءاهَفُّسلا  َلَعَف  اِمب  انُِکلُْهت  َأ  َياَّیِإ  َو  ُْلبَق  ْنِم  ْمُهَتْکَلْهَأ  َْتئِـش  َْول  ِّبَر  َلاق  ُۀَفْجَّرلا  ُمُْهتَذَـخَأ  اَّمَلَف  اِنتاقیِِمل  ًالُجَر 

اَّنِإ ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  ًۀَنَـسَح  اْینُّدلا  ِهِذـه  ِیف  اَنل  ُْبتْکا  َو  ( 155  ) َنیِِرفاْغلا ُْریَخ  َْتنَأ  َو  انْمَحْرا  َو  اَنل  ْرِفْغاَف  انُِّیلَو  َْتنَأ  ُءاـشَت  ْنَم  يِدـْهَت  َو  ُءاـشَت  ْنَم 
َنُونِمُْؤی اِنتایِآب  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َنوُقَّتَی  َنیِذَِّلل  اُهُبتْکَأَسَف  ٍءْیَش  َّلُک  ْتَعِسَو  ِیتَمْحَر  َو  ُءاشَأ  ْنَم  ِِهب  ُبیِصُأ  ِیباذَع  َلاق  َْکَیلِإ  انْدُه 

(156)
434 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

434 ص :  همجرت ..... :

تیادـه و دنـسرتیم  دوخ  يادـخ  زا  هک  یهورگ  يارب  نآ  هفیحـص  رد  هک  تفرگرب ، ار  تاروـت  حاوـلا  تسـشن  ورف  یـسوم  مشخ  نوـچ 
دوب تمحر 

تفرگ رد  رهق  هقعاص  ار  اهنآ  مشچ ) هب  ادخ  ندـید  ياضاقت  مرج  هب  اّما   ) درک باختنا  هاگهدـعو  يارب  دوخ ، موق  زا  درم  داتفه  یـسوم  و 
( هدـعو زا   ) رتـشیپ شاـک )  ) ینک كـاله  زین  ارم  اـهنآ و  همه  هک  هتفرگ  قـّلعت  تذـفان  هدارا  رگا  اراـگدرورپ  تفگ : لاـح  نآ  رد  یـسوم 
هک  ) ام ناهیفـس  لعف  هب  ار  ام  اـیآ  مدیـشیدنا ) يرکم  تسایـس و  مدرک  باـختنا  هک  یئاـهنآ  تکـاله  رب  نم  دـنرادنپن  موق  هک   ) يدرکیم

هارمگ و یهاوخ  ار  هک  ره  ناحتما  نیا  رد  هک  تسین  وت  ناحتما  هنتف و  زج  راـک  نیا  درک ؟ یهاوخ  كـاله  دـندرک ) هنـالهاج  تساوخرد 
. ینکیم تیاده  یهاوخ  ار  هک  ره 

. ناگدنزرمآ نیرتهب  یئوت  هک  نک  مّحرت  شخبب و  ام  رب  سپ  ام  يالوم  یئوت 
خساپ رد   ) ادخ میاهتفای . تیاده  وت  يوس  هب  ام  هک  امرف ، رّدقم  باوث  یئوکین و  ترخآ  ملاع  رد  مه  ایند و  نیا  رد  مه  ار ، ام  تشونرـس  و 
يارب هّتبلا  تسا و  هتفرگ  ارف  ار  تادوجوم  همه  نم  تمحر  نکیل  دـسر و  مهاوـخ  ار  هک  ره  نم  باذـع  هک  دوـمرف : یـسوم ) تساوـخرد 

435 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دنریگیم و  شیپ  يوقت  هار  هک  نانآ 
. درک مهاوخ  مزال  متح و  هدنادرگ  اهنآ  رب  صوصخم  ار  تمحر  نآ  دنورگیم  ادخ  تایآ  هب  دنهدیم و  تاکز 

435 ص :  ریسفت ..... 

توکس تشادرب  ار  هدنامیقاب  حاولا  دش ، نکاس  ینعی  دش ، تکاس  مشخ  زا  یسوم  نوچ  َحاْولَْألا و  َذَخَأ  ُبَضَْغلا  یَـسُوم  ْنَع  َتَکَـس  اََّمل  َو 
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اههحول نآ  هدنامیقاب  حاولا  زا  روظنم  تسا و  هدش  هیبشت  توکس  هب  یلییخت  هراعتسا  باب  زا  بضغ  هک  نیا  ای  درک ، هراعتسا  نوکـس  زا  ار 
. تفرگرب ار  هدنامیقاب  یضعب  نتفر  الاب  یضعب و  ندش  هتسکش  زا  سپ  هک  دشابیم 

. تسا هدیدرگ  تبث  هدنام  یقاب  حاولا  رد  هک  هچ  نآ  ای  هدش  هتشون  هتفر  الاب  هتسکش و  حاولا  رد  هک  ار  یبلاطم  نآ  اِهتَخُْسن  ِیف  َو 
. تسا تمحر  تیاده و  ناسرت  ادخ  يارب  َنُوبَهْرَی  ْمِهِّبَِرل  ْمُه  َنیِذَِّلل  ٌۀَمْحَر  َو  ًيدُه 

. دونشیم هناسفا  ناونع  هب  ار  نآ  هک  یسک  هن  دنربیم  هرهب  اهزردنا  زا  هک  دنتسه  اهنآ  اریز 
. دیزگرب تاقالم ) لحم   ) تاقیم يارب  رفن  داتفه  شموق  نایم  زا  یسوم  اِنتاقیِِمل  اًلُجَر  َنیِْعبَس  ُهَمْوَق  یسُوم  َراتْخا  َو 

هک دنادن  مالّسلا  هیلع  نارمع  نب  یسوم  ادخ ، میلک  هک  دوشیم  هنوگچ  هک  دش  لاؤس  « 1  » مالّسلا هیلع  اضر  ماما  زا  هک  تسا  هدش  تیاور 
__________________________________________________

ح 1 ص 200 / مالّسلا ج 1 ، هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  ص 232 - یفاّصلا 2 : ریسفت  ( 1)
436 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

؟ دنکب ادخ  زا  ار  تساوخرد  لاؤس و  نیا  ات  تسین  زیاج  ادخ  رب  تیؤر 
مالک مه  وا  اب  ادخ  هک  یتقو  نکل  و  دوش ، هدید  مشچ  اب  هک  تسا  نآ  زا  هّزنم  دنوادخ  هک  تسنادیم  ادخ  میلک  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما 

وا دش و  مالکمه  وا  اب  دنوادخ  هک  داد  ربخ  اهنآ  هب  تشگرب و  شموق  يوس  هب  تفگ  نخـس  وا  اب  دینادرگ و  کیدزن  دوخ  هب  ار  وا  دـش و 
. تفگ نخس  وا  اب  دینادرگ و  کیدزن  دوخ  هب  ار 

دصتفه یسوم  موق  ياهدینش ، ار  نآ  وت  هک  روطنامه  میونشب  ار  ادخ  مالک  هکنیا  رگم  میروآیمن  نامیا  وت  هب  ام  دنتفگ : وا  هب  شموق  سپ 
ار رفن  داتفه  سپس  رفن و  دصتفه  سپس  و  رفن ، رازه  تفه  نانآ  نیب  زا  سپس  درک ، باختنا  ار  رازه  داتفه  نانآ  نیب  زا  هک  دندوب  رفن  رازه 

هوک يوس  هب  دوخ  تشاذـگ و  هوک  هنماد  رد  ار  اهنآ  سپ  دـش ، جراخ  انیـس  روط  يوس  هب  سپ  درک ، باختنا  شراـگدرورپ  تاـقیم  يارب 
الاب و زا  ار  وا  مالک  اهنآ  و  درک ، مّلکت  وا  اب  ادخ  دنونشب ، ار  وا  مالک  شموق  هک  دنک  مّلکت  وا  اب  درک  تساوخرد  ادخ  زا  تفر و  الاب  روط 

. دندینشیم ولج  رستشپ و  پچ و  تسار و  نیئاپ و 
. دندینشیم ار  ادص  فرط  ره  زا  هک  نیا  ات  دشیم  سکعنم  تخرد  زا  ادص  سپس  دروآ ، دیدپ  تخرد  رد  ار  مالک  یلاعت  يادخ  اریز 

همجرت مینیبب ، راکـشآ  روط  هب  ار  ادخ  هکنیا  ات  میرادن  رواب  نآ  هب  دشاب و  ادخ  مالک  میدینـش  هچنآ  هک  میروآیمن  نامیا  ام  دـنتفگ : سپ 
437 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب 

ببـس هب  هک  داتـسرف  اهنآ  رب  ياهقعاص  دنوادخ  دـندرک  یـشکرس  رابکتـسا و  دـندروآ و  نابز  رب  ار  تمظع  اب  گرزب و  نخـس  نیا  یتقو 
. دندرم تفرگ و  ار  اهنآ  هقعاص  ناشیراکمتس 

؟ میوگب هچ  اهنآ  هب  متشگرب  لیئارسا  ینب  يوس  هب  یتقو  اراگدرورپ  تفگ : مالّسلا  هیلع  یسوم 
. يدوبن وگتسار  ادخ  اب  تاجانم  ياعّدا  رد  وت  نوچ  یتشک  يدرب و  وت  ار  اهنآ  هک  تفگ  دنهاوخ  اهنآ  و 

ار دوخ  هک  يدرکیم  تساوخرد  ادخ  زا  وت  رگا  دنتفگ : اهنآ  داتـسرف و  لیئارـسا  ینب  شیپ  هب  وا  اب  دینادرگ و  هدنز  ار  اهنآ  دـنوادخ  سپ 
و تسا ، هنوگچ  ادخ  هک  يدادیم  ربخ  مه  ام  هب  وت  تقو  نآ  درکیم ، تباجا  ار  وت  تساوخرد  ادخ  ینک  هاگن  وا  هب  هک  دـهد  ناشن  وت  هب 

. میتخانشیم الماک  ار  وا  مه  ام 
دوشیم و هتخانش  شیاههناشن  اب  طقف  وا  هکلب  درادن ، یتیفیک  دوشیمن و  هدید  مشچ  اب  دنوادخ  موق ، يا  تفگ : مالّسلا  هیلع  یـسوم  سپ 

. دوشیم هتسناد  شیاهتمالع  اب 
. یهاوخب ار  يزیچ  نینچ  ادخ  زا  يریذپب و  ار  ام  تساوخرد  هک  نیا  ات  میروآیمن  نامیا  وت  هب  ام  دنتفگ : سپ 

يا هک  دومن  یحو  وا  هب  ادـخ  سپ  يرتاناد  نانآ  حالـص  هب  وت  يدینـش و  ار  لیئارـسا  ینب  راـتفگ  اراـگدرورپ  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یـسوم 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1497 

http://www.ghaemiyeh.com


. منکیمن هذخاوم  اهنآ  ینادان  ببس  هب  ار  وت  نم  سپ  دندرک ، تساوخرد  اهنآ  هک  يدیسرپ  يزیچ  نم  زا  وت  یسوم 
: تفگ یسوم  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد 
438 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اّکد هلعج  هتایآ  نم  ۀیآب  لبجلل  ّهبر  یّلجت  اّملف  ینارت  فوسف  هناکم  ّرقتسا  ناف  لبجلا  یلا  رظنا  نکل  ینارت و  نل  لاق  کیلا  رظنا  ینرا  ّبر  )
كاله وت  رگا  َْتئِـش  َْول  ِّبَر  َلاق  ُۀَفْجَّرلا  ُمُْهتَذَـخَأ  اَّمَلَف  « 1 ( » نینمؤملا لّوا  انا  کیلا و  تبت  کناحبـس  لاق  قافا  اّملف  اقعـص  یـسوم  ّرخ  و 

. یتساوخیم ار  ام  ندرک 
كاله هاگ ، هدـعو  هب  نانآ  ندروآ  وت و  مالک  ندینـش  هب  لیئارـسا  ینب  هب  نم  هدـعو  زا  لبق  ار  اـهنآ  دوب  بوخ  َياَّیِإ  َو  ُلـْبَق  ْنِم  ْمُهَتْکَلْهَأ 

. دندرکیمن مدروآ  وت  هاگهدعو  هب  هک  ار  یناسک  نتشک  ندرک و  دوبان  یئوگغورد و  هب  مهّتم  ارم  رگید  ات  يدرکیم 
؟ ینکیم كاله  ار  ام  دندرک ، ناهلبا  هک  یئاهراک  رطاخ  هب  ایآ  اَّنِم  ُءاهَفُّسلا  َلَعَف  اِمب  انُِکلُْهت  َأ 

؟ يزاسیم دوبان  ار  ام  دندرک  ادیپ  ادخ  تیؤر  تساوخرد  رب  تأرج  هک  اهنآ  رطاخ  هب  ینعی 
. دشاب هدش  عطق  شقباس  زا  هلمج  نیا  هکنیا  ربانب  ام ، رب  وت  شیامزآ  رگم  تسین  نآ  يادص  هلاسوگ و  َُکتَْنِتف  اَّلِإ  َیِه  ْنِإ 

. دنوشیم هارمگ  هلاسوگ  هلیسو  هب  شموق  هک  دوب  هداد  ربخ  یسوم  هب  یلاعت  يادخ  هک  هدش  دراو  هک  یتیاور  قبط 
؟ دروآ رد  ادص  هب  ار  نآ  یسک  هچ  سپ  تخاس  يرماس  ار  هلاسوگ  هک  مریگ  ایادخ  تفگ : یسوم  سپ 

__________________________________________________

. تسا هدش  هتشون  هیآ  نیمه  لیذ  البق  نآ  همجرت  هک   143 فارعا : ( 1)
439 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. نم دومرف : ادخ 
. وت شیامزآ  زج  تسین  نآ  تفگ : یسوم  سپ 

هاگ هدـعو  يارب  ار  اهنآ  یـسوم  دـندیتسرپیم و  هلاسوگ  هک  دـندوب  یناسک  زا  دـندش  باـختنا  هک  ار  يرفن  داـتفه  هک  تسا  نیا  رباـنب  اـی 
. تفرگ ارف  ار  اهنآ  هلزلز  ادخ  تبیه  زا  هک  دوب  هدرک  باختنا 

ای تسین ، يزیچ  وت  شیامزآ  زج  نیا  تخاس و  دـنمزآ  ترادـید  هب  ار  نانآ  وت  مالک  ندینـش  دـیوگیم : یـسوم  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی 
. تسین وت  شیامزآ  زج  وت  هیحان  زا  هلزلز  هکنیا 

. تسا ربخ  تاعارم  تهج  ریمض  ندروآ  ثنؤم  هتشذگ  هوجو  ربانب  و 
یتسه ام  یلو  وت  ینکیم ، یئامنهر  یهاوخب  ار  هک  ره  هارمگ و  یهاوخب  ار  هک  ره  دوخ  انُِّیلَو  َْتنَأ  ُءاشَت  ْنَم  يِدـْهَت  َو  ُءاشَت  ْنَم  اِهب  ُّلُِـضت 

. ینکیم فّرصت  ام  روما  رد  هک 
هچ ره  سپ  تسا  تیالو  زا  ترابع  یقیقح  بوخ  وکین و  نوچ  ًۀَنَـسَح  اْینُّدلا  ِهِذه  ِیف  اَنل  ُْبتْکا  َو  َنیِِرفاْغلا  ُْریَخ  َْتنَأ  َو  انْمَحْرا  َو  اَنل  ْرِفْغاَف 

نسح ببس  هب  زین  تیالو  هار  رد  ریـس  و  تسا ، بوخ  تیالو  یبوخ  ببـس  هب  نآ  سپ  لعف  قالخا و  ملع و  زا  دشاب  تیالو  هب  طوبرم  هک 
. تسا وکین  نسح و  تیالو 

هب لاـّصتا  ماـما و  زا  ذوخأـم  رکذ  و  هار ، رد  تاـناحتما  ندوب  كدـنا  و  ریـس ، عناوم  عفر  تیـالو و  يورین  اـب  هار  ندومیپ  ریـس و  یناـسآ  و 
. دوشیم وکین  تیالو  نسح  ببس  هب  اهنیا  همه  ماما  توکلم 

هب نآ  ریسفت  نیاربانب  تسا ، لقن  يارب  ۀنسح )  ) رد ة )  ) و
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همه حیـش  تروص  لّثمت  رکذ و  ماود  و  تاناحتما ، لیلقت  و  ریـس ، عناوم  عفر  و  ریـس ، لیهـست  و  تعاط ، تیالو و  قیفوت  تعاط و  تیالو و 
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. تسا حیحص  اهنیا 
هک یبتارم  اب  تسوا  رهاظم  رد  یلاعت  ّقح  دوهش  زا  ترابع  ترخآ  رد  هنـسح  و  سیونب ، هنـسح  ام  يارب  زین  ترخآ  رد  ینعی  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو 

: تسا هتفگ  بوخ  هچ  ترخآ  ایند و  رد  هنسح  ریسفت  رد  هرس  سدق  يولوم  و  دراد .
فیرش يا  وت  مه  شاب ، ام  دصقم  فیطل  يا  نک  ناتسب  وچ  ام  رب  ار  هار 

. میاهدرک تشگزاب  وت  يوس  هب  ام  ینعی  دشابیم ، نتشگزاب  ینعم  هب  دوهی ) داه ،  ) زا انده )  ) َْکَیلِإ انْدُه  اَّنِإ 
مراد ّقح  نم  سپ  دراد ، یلها  اهنیا  زا  کی  ره  و  متـسه ، تمحر  باذع و  اضر و  مشخ و  ياراد  نم  دومرف : دنوادخ  باوج  ماقم  رد  َلاق 

. منک محر  وا  هب  دشاب ، تمحر  لها  هک  سک  ره  منک و  شباذع  دشاب  باذع  لها  هک  سک  ره 
ینامحر تمحر  ینعی  ِیتَمْحَر  َو  یناصع ! نم  دومرفن : اذل  تسین ، باذع  ببـس  قلطم  روط  هب  تیـصعم  نوچ  ُءاشَأ  ْنَم  ِِهب  ُبیِـصُأ  ِیباذَـع 

. نم
هطاحا ترخآ  ایند و  رد  يدوجوم  ره  رب  دوجو  و  تسا ، دوجو  تفص  ادخ  تمحر  هک  اریز  تسا ، هدرتسگ  زیچ  همه  رب  ٍءْیَش  َّلُک  ْتَعِسَو 

. دراد
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مادختـسا قیرط  هب  تسا  یمیحر  تمحر  دوصقم  منادیم . ارجالا  مزال  هدـنهد  تاـکز  ناگـشیپ  يوقت  رب  ار  نآ  َنوُقَّتَی و  َنیِذَِّلل  اـُهُبتْکَأَسَف 
يوریپ مدع  نآ  لصا  هک  دننکیم  زیهرپ  تامّرحم  زا  هک  دنتسه  یئاهنآ  ناگشیپيوقت  زا  روظنم  تسا ، هتفرگ  ّقلعت  ناگشیپ  يوقت  هب  اریز 

. تسا سفن  ياهاوه  زا  يوریپ  مدع  روج و  هّمئا  زا 
تاکز ندرک  ادا  و  تسا ، هدش  دـنمهرهب  رما  نآ  رب  هک  حابم  لالح و  ياهتّذـل  يدایز  لوضف و  و  لالح ، لام  قوقح  ینعی  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو 

هب هلاّمع  هماّلع و  يورین  زا  تاکز  ندرک  ادا  و  دیامن ، مک  اهنآ  زا  اجیردت  و  دربب ، تّذل  هدش و  دـنمهرهب  روما  نآ  زا  هک  تسا  نیا  هب  اهنآ 
. دیامن فرص  نامحر  تدابع  ناردارب و  قوقح  يادا  تهج  رد  ار  نآ  هک  تسا  نیا 

تاکز يوقت ،  ) دـش رکذ  هک  اهتفـص  نیا  منادیم . ارجالا  مزال  دـنراد ، نامیا  ام  تاـیآ  هب  هک  یناـسک  يارب  َنُونِمُْؤی و  اـِنتایِآب  ْمُه  َنیِذَّلا  َو 
، تسا تاـکز  رب  مّدـقم  دـش  رکذ  هک  ینعم  نآ  هب  يوـقت  هک  اریز  هدـش ، رکذ  مه  رـس  تشپ  بیترت و  هب  هک  تسا  یتافـص  ناـمیا ) نداد ،
زا دـعب  تیآ  نآ  هب  نامیا  و  تسا ، ینیودـت  ینیوکت و  تیآ  ندوب  هناشن  تیآ و  كاردا  رب  مّدـقم  تسا  سفن  ياوق  فیعـضت  هک  تاـکز 

. دومن رارکت  ار  نیّذلا )  ) لوصوم تسا  رتالاب  رترب و  دصقم  نامیا  هک  نیا  هب  هراشا  يارب  تسا و  نآ  ندوب  تیآ  كرد 
157 تایآ 159 - ریسفت  همجرت و 

441 ص :  ات 158 ..... ] تایآ 157  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ُمَُهل ُّلُِحی  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ْمُهاْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ْمُهُُرمْأَی  ِلیِْجنِْإلا  َو  ِةارْوَّتلا  ِیف  ْمُهَْدنِع  ًابُوتْکَم  ُهَنوُدِجَی  يِذَّلا  َّیِّمُْألا  َِّیبَّنلا  َلوُسَّرلا  َنوُِعبَّتَی  َنیِذَّلا 
َروُّنلا اوُعَبَّتا  َو  ُهوُرَـصَن  َو  ُهوُرَّزَع  َو  ِِهب  اُونَمآ  َنیِذَّلاَـف  ْمِْهیَلَع  َْتناـک  ِیتَّلا  َلـالْغَْألا  َو  ْمُهَرْـصِإ  ْمُْهنَع  ُعَضَی  َو  َِثئاـبَْخلا  ُمِْهیَلَع  ُمِّرَُحی  َو  ِتاـبِّیَّطلا 

َّالِإ َهلِإ  ِضْرَْألا ال  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  َُهل  يِذَّلا  ًاعیِمَج  ْمُْکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ُْلق  ( 157  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  ُهَعَم  َلِْزنُأ  يِذَّلا 
(158  ) َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  ُهوُِعبَّتا  َو  ِِهتاِملَک  َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  يِذَّلا  ِّیِّمُْألا  ِِّیبَّنلا  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اُونِمآَف  ُتیُِمی  َو  ِییُحی  َوُه 
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رما ار  اهنآ  لوسر  نآ  هک  دشابیم  هتشون  تساهنآ  تسد  رد  هک  یلیجنا  تاروت و  رد  هک  یّما  ربمغیپ  لوسر و  زا  دننکیم  يوریپ  هک  نانآ 
جـنر و رپ  ماکحا  دـنادرگیم و  مارح  ار  روفنم  دـیلپ و  ره  لالح و  ار  هزیکاپ  ماعط  ره  نانآ  رب  درک و  دـهاوخ  یتشز  زا  یهن  ییوکین و  هب 
دنتـشاد و هاـگن  تّزع  تمرح و  وا  زا  دـندیورگ و  وا  هب  هک  ناـنآ  سپ  درادیم ، رب  دـناهداهن  دوـخ  ندرگ  هب  ریجنز  نوـچ  هـک  ار  یتّقـشم 

. دنملاع ناراگتسر  تقیقح  هب  هورگ  نآ  دندش ، وریپ  دش  لزان  وا  رب  هک  ار  يرون  دندرک و  شیرای 
چیه تسوا  کلم  همه  نیمز  نامسآ و  هک  ییادخ  میادخ ، لوسر  رشب  سنج  امش  همه  رب  انثتـسا  نودب  نم  هک  وگب  قلخ  هب  ام ، لوسر  يا 

هک يربمایپ  دیروآ ، نامیا  تسا  یّما  ربمایپ  هک  وا  لوسر  هب  ادخ و  هب  مدرم ، يا  سپ  دناریمیم  دـنکیم و  هدـنز  هک  تسین  وا  زج  ییادـخ 
. دیبای تیاده  هک  دشاب  دینک ، يوریپ  وا  زا  و  دراد ، لماک  نامیا  وا  تاملک  هب  ادخ و  هب 
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443 ص :  ریسفت ..... 

دشاب نیا  هب  هراشا  ات  لبق  هیآ  رد  مّود  لوصوم  زا  تسا  لدب  ترابع  نیا  دننکیم ، يوریپ  ار  ربمایپ  هک  یناسک  َِّیبَّنلا  َلوُسَّرلا  َنوُِعبَّتَی  َنیِذَّلا 
. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  يوریپ  زا  ترابع  دشاب و  نامیا ) هیکزت ، يوقت ،  ) هناگ هس  فاصوا  عماج  هک  یفصو  هک 

زا يزیچ  هدـناوخن و  هتـشونن و  وا  نوـچ  تسا ، ّما )  ) رداـم هب  بوـسنم  اـی  تسا ، تاـیاور  رد  هکناـنچ  تسا  يرقلا ) ّما   ) هب بوـسنم  َّیِّمُأـْلا 
. تسا هدرکن  لیصحت  شردام  زا  ندمآ ، ایند  هب  نامز  دننامه  ار  یناسنا  تالامک 

ّلحم ثعبم و  یگنوگچ  نارای و  مان  تفـص و  مسا و  زا  ّمعا  ار  وا  تاّیـصوصخ  ینعی  ِلیِْجنِْإلا  َو  ِةارْوَّتلا  ِیف  ْمُهَْدنِع  ًابُوتْکَم  ُهَنوُدِـجَی  يِذَّلا 
دّمحم ندمآ  هب  ار  ناشیاهتما  مالّسلا  هیلع  یسیع  مالّسلا و  هیلع  یسوم  اصوصخم  ناربمایپ ، هک  اریز  دنباییم ، هتشون  لیجنا ، رد  ترجه ،

. دناهدرک تبث  ناشیاهباتک  رد  ار  ربخ  نیا  زین  نانآ  و  دناهداد ، تراشب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
رد رتتـسم  ریمـض  زا  ای  ود  ره  زا  ای  نآ  لوعفم  زا  ای  تسا ، هنودـجی )  ) لعاف زا  لاح  ترابع ، نیا  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ْمُهاْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ْمُهُُرمْأَـی 
ای دـنکیم ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اهنآ  هب  هک  تسا  نیا  هب  فصّتم  هک  یلاح  رد  ینعی  فاـصتا ، ینعم  لـثم  نیمـضت  اـب  اـبوتکم ) )

. دشابیم ابوتکم )  ) يارب لعاف  بئان  ای  رّدقم  لاؤس  باوج  تسا  فنأتسم 
سپس تسوا  زا  ملع  تفایرد  و  وا ، قالخا  هب  قّلخت  وا و  تیالو  هب  سپس  مالّسلا و  هیلع  یلع  هب  نامیا  تسخن  فورعم )  ) تقیقح و 
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وا زا  ار  ملع  دنک ، يوریپ  وا  زا  دروآ و  نامیا  ربمایپ  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تخانـش  قیرط  زا  دیاب  هاگنآ  تسا و  هدـش  هتفرگ  هچنآ  هب  لمع 

. دنک لمع  نادب  دریگ و 
: دومرف ادخ  لوسر  هکنانچ 

یلع هک  نآ  رد  قیرط  زا  یتسیاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تفرعم  ملع و  رهـش  هب  لوصح  يارب  ینعی  اهباب ) یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  )
. دش دراو  دشاب  مالّسلا  هیلع 

هیلع هّللا  یّلص  لوسر  قدص  رب  ّمات  لیلد  ینعم  نیمه  و  تسا . مالّسلا  هیلع  یلع  نیفلاخم  نیلباقم و  نآ  قادصم  هک  رکنم  تسا  نینچمه  و 
. دشابیم شتلاسر  رد  هلآ  و 

رد هکنانچ  تسا ، مولعم  الامجا  دـنک  كرت  ار  سفن  ياوه  دراذـگ و  اـهنت  ار  شعبط  دوخ و  هک  یـسک  ره  يارب  رکنم  فورعم و  هک  اریز 
. دیسانشب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ببس  هب  ار  رما  نابحاص  شتلاسر و  ببس  هب  ار  لوسر  و  ادخ ، هلیسو  هب  ار  ادخ  تسا : ثیدح 

دوشیم باسح  تابّیط  دربیم ، تّذل  و  هدرمش ، هزیکاپ  ار  نآ  ناسنا  تعیبط  هک  ار  يزیچ  ره  َِثئابَْخلا  ُمِْهیَلَع  ُمِّرَُحی  َو  ِتابِّیَّطلا  ُمَُهل  ُّلُِحی  َو 
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. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  تابّیط  لصا  و 
نآ زا  دراد و  شوخان  ار  نآ  ناسنا  تعیبط  هک  يزیچ  ره  هک  یئاج  ات  دریگ  رارق  مالّـسلا  هیلع  یلع  لباقم  هک  تسا  یـسک  ثئابخ  لصا  و 

. دوشیم هدرمش  ثئابخ  وزج  دیآیم و  باسح  هب  يدیلپ  عون  کی  دنک ، ترفن 
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ینعم هب  رگا  و  تسا ، نشور  حـضاو و  دوشب ، لمح  اهنآ  يرهاظ  یناعم  رب  هک  یتروص  رد  ثئابخ  میرحت  تاـبّیط و  ندرک  لـالح  ینعم  و 
. تساهیدیلپ هب  لوصو  هار  نتسب  اهیکاپ و  هب  ندیسر  هار  ندرک  ناسآ  دوصقم  دوش ، لمح  نآ  لیوأت 

ینیگنس نآ  زا  دوصقم  و  تسا ، ینیگنس  ینعم  هب  رصا )  ) درادیم رب  اهنآ  شود  زا  ار  نیگنس ) فیاظو   ) نارگ راب  ْمُهَرْصِإ و  ْمُْهنَع  ُعَضَی  َو 
. تسا فیلاکت 

زا هک  هاگنآ  سپ  دـنکن ، لّمحت  ار  نآ  فّلکم  هک  دوشیم  کیدزن  هک  يوحن  هب  تسا  یگرزب  ینیگنـس  رما  يادـتبا  رد  فیلاـکت  هک  اریز 
هک روطنامه  و  دوشیم ، رورـس  طاـشن و  هب  لیدـبت  نآ  ینیگنـس  دـنک  لـمع  دریگب و  ار  نآ  شنانیـشناج  اـی  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 

تّما رد  فّلکم  تقاط  زا  رتنیئاپ  هک  ددرگیم ، لیدبت  یتحار  یکبس و  هب  زین  نآ  فیلکت  ینیگنـس  دوشیم ، لیدبت  طاشن  هب  نآ  ینیگنس 
. تسا هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  هدش  دراو  هیآ  لیزنت  هجو  رد  هک  يرابخا  رد  هکنانچ  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 

هب تکرح  زا  ار  فّلکم  و  تسا ، ّرثکتم  فلتخم  ياـهاوه  زا  یـشان  هک  تسا  ناـنآ  ندرگ  رب  ییاـهریجنز  ْمِْهیَلَع و  َْتناـک  ِیتَّلا  َلـالْغَْألا  َو 
. دنکیم عنم  شرما  یلو  يوس 

دنیبیمن ار  ریجنز  نآ  تساـیند  رد  هک  ماداـم  ناـسنا  نکل  دوشیم و  تکرح  زا  عناـم  هک  تسا  يریجنز  اـهاوه  زا  کـی  ره  يارب  هک  اریز 
تسا . هتشگ  ترخآ  لها  زا  تسایند  رد  هک  یلاح  رد  تسا و  هدرک  زاب  ار  شمشچ  ود  دنوادخ  هک  یسک  رگم 
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. دنروآ نامیا  وا  هب  يرهاظ  توعد  لوبق  ّماع و  تعیب  اب  هک  نانآ  اّما  ِِهب  اُونَمآ  َنیِذَّلاَف 

دساف و ياهاوه  هبلغ  زا  دنتشاد و  زاب  ودب  رازآ  ّتیذا و  زا  ار  رایغا  هک  دوب  هنوگنیدب  وا  تشادگرزب  دنتـشاد ، گرزب  ار  وا  ینعی  ُهوُرَّزَع  َو 
. دندیزرو يراددوخ  دشابیم ، وا  یهاون  رماوا و  لاثتما  ادخ و  لوسر  زا  يوریپ  مدع  بجوم  هک  یلطاب  تالایخ 

هیلع و هّللا  یّلص  دّمحم  رما  هک  اریز  دندرمش ، گرزب  ار  وا  تسا  لوسر  یهن  رما و  فلاخم  هک  يزیچ  زا  يرازیب  ببس  هب  رگید  ترابع  هب 
ملس و هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  وا  رما  میظعت  و  تسا ، هلزان  هبترم  رد  وا  روهظ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هلزان  هبترم  ملـس  هلآ و 

. دیآیم باسح  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  دوخ  میظعت  دوشیم  نآ  لاثتما  زا  عنام  هک  یئاهاوه  عنم 
دندرک و يرای  ار  وا  تسا ، بلق  رب  دراو  هک  دوشب  ّیلو  رما  هب  قحلم  وا  بلاق  رما  هک  اجنآ  ات  وا  هب  لاّصتا  ماود  وا و  رما  يارجا  اب  ُهوُرَصَن  َو 

يرای ترصن و  نتـسج و  يرازیب  يّربت و  زا  هیانک  ریزعت  هک  اریز  دندرک ، يرای  ار  وا  لوسر  اب  يّالوت  یتسود و  ببـس  هب  رگید : ترابع  هب 
ّیلوت و هب  یهاگ  و  نامیا ، يوقت و  هب  یهاگ  دوشیم و  ریبعت  زامن  تاکز و  هب  یهاگ  ود  نآ  زا  هک  تسا  نتـشاد  تسود  ّیلوت و  زا  هیانک 

. درادن نایب  هب  جایتحا  دوشیم و  هدیمهف  لیزنت  بسح  رب  ظافلا  نآ  رهاظ  زا  هک  یمیهافم  يّربت و 
، تسا هدـش  ریـسفت  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  اجنیا  رد  رون  تسا و  هدـش  لزاـن  وا  اـب  هک  دـینک  يرون  زا  يوریپ  ُهَعَم و  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َروُّنلا  اوُعَبَّتا  َو 

اریز  دوشیم ، رون  هب  ریبعت  نآ  زا  و  تسا ، تیالو  رد  لصا  وا  نوچ 
447 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زاـب بلق  مشچ  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  يزیچ  تیـالو  و  تسا ، ریغ  هدـننک  نشور  نشور و  اـتاذ  دوخ  هک  تسا  يزیچ  زا  تراـبع  روـن  هک 
تفارش ایند و  یتسپ  تیالو  هلیسو  هب  زین  و  دنکیم ، ادج  حیحص  ریغ  زا  ار  حیحـص  دیاقع  قالخا و  لاوحا و  لامعا و  هجیتن  رد  دوشیم و 

. دوشیم رهاظ  ترخآ 
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. تسا تیالو  زا  يوریپ  دوشیم ، ریبعت  مالسا  هب  نآ  زا  دشابیم و  يوبن  ّماع  تعیب  زا  دوصقم  هک  یبلاق  فیلاکت  هبترم  نیرخآ 
نیرتـالاو و نآ  دوـشیم و  لـصاح  مالـسا  تمعن  ندـش  لـماک  تّیماـمت و  مالـسا و  تیاـضر  يدونـشخ و  نآ  هب  هـک  تـسا  يزیچ  نآ  و 

. درادن دوجو  نآ  زج  یبلطم  هک  تسا  يزیچ  نآ  و  تسا ، مالسا  نکر  نیرتفیرش 
. تسا تیالو  بتارم  تسا  رّوصتم  شکولس  رد  ناسنا  يارب  هک  یبتارم  عیمج  اریز 

ماوق تّوبن و  حور  تیالو  هچ  تسا  نآ  یمّویق  ّتیعم  یهارمه و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  اـب  رون  یهارمه  تّیعم و  زا  دوصقم 
. یتسه اراکشآ  روطب  نم  اب  يدوب و  یناهنپ  روطب  يربمغیپ  ره  اب  یلع ، ای  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اذل  و  تسا ، نآ 

. دنناراگتسر زا  دندرک  لوبق  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هک  یناسک  نینچ  نیا  َنوُِحْلفُْملا و  ُمُه  َِکئلوُأ 
رد یقیقح  يراگتـسر  ندرک  رـصحنم  لیلج و  فیرـش و  فاصوا  هب  ناـنآ  ندرک  فصّتم  میظعت  تهج  دـیعب  هراـشا  مسا  اـب  ادـتبم  رارکت 

تساهنآ .
448 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: وگب نک و  رهاظ  اهنآ  رب  ار  تتلاسر  سپ  میدرک  رهاظ  تسوت  تلاسر  قدص  ببس  هب  هک  هچنآ  وت و  فاصوا  هکنآ  زا  سپ  ینعی  ُْلق 
. تسامش همه  يارب  درادن و  ّصاخ  یهورگ  هب  صاصتخا  نم  تلاسر  ًاعیِمَج  ْمُْکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ُْلق 

ندوب ّربدـم  عجرم و  أدـبم و  هب  هراشا  ات  دومن  رکذ  ادـخ  يارب  فصو  هس  ُتیُِمی  َو  ِییُحی  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ِضْرَْألا ال  َو  ِتاوامَّسلا  ُکـُْلم  َُهل  يِذَّلا 
. دیامن هراشا  تسا  گرم  یگدنز و  لعاف  وا  هک  نیا  هب  وا و  ّتیهلا  دیحوت  هب  زین  دنکب و  ادخ 

لقتـسم میدق و  أدبم  ود  ملاع ، ّربدم  دنیوگیم  هک  دنک  در  ار  هّیونث  و  درادن ، أدبم  ملاع  دنیوگیم  هک  دـنک  رد  ار  هّیرهد  هلیـسو  نیدـب  ات 
زا نمیرها  تسادخ و  ملاع  أدبم  دنیوگیم  هک  دنک  ّدر  ار  هیونث  زا  هورگ  نآ  زین  نمیرها و  نادزی و  ای  تملظ  رون و  زا  دنترابع  هک  دنتسه 
زا گرم  هک  ّرـش  هدننیرفآ  نادزی و  تسا  هلمج  نآ  زا  تایح  هک  ریخ  هدننیرفآ  نکل  و  تسا ، هدش  هدیرفآ  نادزی  تشز  دب و  هشیدـنا  کی 

. تسا نمیرها  تسا  هلمج  نآ 
لوق زا  هدینادرگ و  رب  مدرم  هب  ار  باطخ  هک  تسا  یلاعت  يادخ  لوق  ای  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  لوق  رگنایب  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اُونِمآَف 

. دیروآ نامیا  وا  ربمایپ  ادخ و  هب  سپ  دیامرفیم : ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن 
زا  روظنم  ِِهتاِملَک  َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  يِذَّلا  ِّیِّمُْألا  ِِّیبَّنلا  َنوُدَتْهَت  ْمُکَّلََعل  یلاعت : يادخ  لوق  هنیرق  هب  تسا  ّماع  نامیا  اجنیا  رد  نامیا  زا  دوصقم  و 
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بتارم هب  هراشا  نآ  هک  دوشیم  ریبعت  وا  لسر  بتک و  هکئالم و  ادخ و  هب  نامیا  هب  نآ  زا  هک  تسا  ینیودـت  ینیوکت و  تاملک  تاملک ) )

دوجس لاح  رد  هکئالم  و  دنتسه ، رما  هدننک  ریبدت  هک  نانآ  و  هتـسب ، فص  هکئالم  و  نیبّرقم ، هکئالم  زا  دنترابع  بتارم  نآ  و  تسا ، ملاع 
. تسایلع توکلم  بتارم  نیا  ماقم  هک  لاب ، راهچ  لاب و  هس  لاب و  ود  نابحاص  و  عوکر ، و 

. تسا ناراکهانگ  ناتخبدب و  نادنز  نیطایش و  نایّنج و  راد  زا  ترابع  هک  یلفس  توکلم  قلخ و  ملاع  و 
رازه راهچ  تسیب و  دـصکی و  هب  تسا  هدـمآ  رابخا  رد  هکنانچ  نآ  يدوعـص  بتارم  بسح  رب  و  تسا ، یلوزن  سوق  بسح  رب  بتارم  نیا 

هب نامیا  ادخ  تاملک  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نامیا  زا  دوصقم  و  دوشیم . ریبعت  ّیـصو  رازه  راهچ  تسیب و  دصکی و  ّیبن و 
. دوشیم ریبعت  نیقیلا  ّقح  هب  نآ  زا  هک  تسا  یقّقحت  نامیا  هکلب  تسین  يدوهش  بیغ و 

. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  انامه  تسا  قّقحتم  تاملک  بتارم و  عیمج  هب  هک  یسک  اهنت  اریز 
. دینک يوریپ  يو  زا  وا  رماوا  زا  يرادربنامرف  يارب  ُهوُِعبَّتا  َو 

ار وا  تیالو  لوبق  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  هب  نامیا  تیاده و  طرـش  دیبای . تیاده  تیالو  يوس  هب  هک  دـشاب  َنوُدَـتْهَت  ْمُکَّلََعل 
ْمُکادَه  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  ُّنُمَی  ُهَّللا  َِلب  ْمُکَمالْسِإ  َّیَلَع  اوُّنُمَت  ُْلق ال  یلاعت : يادخ  لوق  رد  هکنانچ  تسا . هداد  رارق  وا  زا  يوریپ  هب  نامیا 
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450 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ِنامیِْإِلل

لباقم نامیا  هک  اریز  تسا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  مالـسا  لباقم  نامیا  هک  اریز  تسا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  تیاده  دوصقم  « 1»
ای رما ، نیا  نتخانش  نامیا  تسا ، هدمآ  ام  رابخا  رد  هکنانچ  دشابیم و  صوصخم  نامیپ  صاخ و  تعیب  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  مالـسا 

. دشابیم شنانیشناج  وا و  رما  رد  لوخد  ای  مالّسلا ، هیلع  یلع  تیالو 
159 تایآ 163 - ریسفت  همجرت و 

450 ص :  ات 162 ..... ] تایآ 159  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ِنَأ ُهُمْوَق  ُهاقْسَتْسا  ِذِإ  یـسُوم  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو  ًامَمُأ  ًاطابْـسَأ  َةَرْـشَع  ْیَتَْنثا  ُمُهانْعَّطَق  َو  ( 159  ) َنُولِدْعَی ِِهب  َو  ِّقَْحلِاب  َنوُدـْهَی  ٌۀَّمُأ  یـسُوم  ِمْوَق  ْنِم  َو 
اُولُک يْولَّسلا  َو  َّنَْملا  ُمِْهیَلَع  اْنلَْزنَأ  َو  َمامَْغلا  ُمِْهیَلَع  اْنلَّلَظ  َو  ْمَُهبَرْشَم  ٍسانُأ  ُّلُک  َِملَع  ْدَق  ًاْنیَع  َةَرْشَع  اتَْنثا  ُْهنِم  ْتَسَجَْبناَف  َرَجَْحلا  َكاصَِعب  ْبِرْضا 

َو ُْمْتئِـش  ُْثیَح  اْهنِم  اُولُک  َو  َۀَیْرَْقلا  ِهِذـه  اُونُکْـسا  ُمَُهل  َلِیق  ْذِإ  َو  ( 160  ) َنوُِملْظَی ْمُهَـسُْفنَأ  اُوناک  ْنِکل  َو  انوُمَلَظ  ام  َو  ْمُکاْنقَزَر  اـم  ِتاـبِّیَط  ْنِم 
اْنلَـسْرَأَف ْمَُهل  َلِیق  يِذَّلا  َْریَغ  ًالْوَق  ْمُْهنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َلَّدَبَف  ( 161  ) َنِینِسْحُْملا ُدیِزَنَس  ْمُِکتائیِطَخ  ْمَُکل  ْرِفْغَن  ًادَّجُـس  َباْبلا  اُولُخْدا  َو  ٌۀَّطِح  اُولُوق 

(162  ) َنوُِملْظَی اُوناک  اِمب  ِءامَّسلا  َنِم  ًازْجِر  ْمِْهیَلَع 

450 ص :  همجرت ..... :

، دندرگیم زاب  نآ  هب  هتفای و  تیاده  ّقح  نیدب  یسوم  موق  زا  یتعامج  و 
هک میدرک  بعشنم  طبس  هدزاود  هب  ام  ار  یسوم  موق 

__________________________________________________

هیآ 17. (، 49  ) تارجح ( 1)
451 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

میدرک یحو  یـسوم  هب  دنوش  اهر  شطع  زا  هک  دندیبلط  بآ  وا  زا  بآیب  نابایب  نآ  رد  یـسوم  تّما  نوچ  دنـشاب و  ياهفیاط  یطبـس  ره 
ره و  دیدرگ ) صوصخم  هفیاط  کی  هب  همـشچ  ره  هک   ) دـش يراج  نآ  زا  بآ  همـشچ  هدزاود  دز  نوچ  نز  گنـس  رب  ار  دوخ  ياصع  هک 

نیبجنرت و  ) يولس ّنم و  اهنآ  يزور  توق و  يارب  زین  میدنکفا و  هیاس  اهنآ  رس  رب  ربا  هطساوب  هکنآ  رگید  دنتسناد ، ار  دوخ  روخـشبآ  هلیبق 
اور متـس  مدرم  رب  دـینکن و  زواجت  ادـخ  مکح  زا  دـینک و  لوانت  میتفگ )  ) میدرک ناشیزور  هزیکاپ  ذـیذل و  یتوق  میداتـسرف و  نایرب ) غرم 

، دندرک متس  شیوخ  رب  هکلب  ام  رب  هن  اهنآ  دندش . رگمتس  دندینشن و  دیرادم .
عضاوت و هب  هار  نیا  رد  دیروخب و  رهش  نیا  ياهماعط  زا  دیتساوخ  هچ  ره  زا  دینک و  نکسم  رهش  نیا  رد  هک  دش  رما  یسوم  موق  هب  نوچ  و 

نوزفا ار  ناراکوکین  ام  هک  درذـگ  رد  امـش  ياهاطخ  ملظ و  زا  ات  زیرب ) ار  اـم  ناـهانگ  اراـگدرورپ  : ) دـیئوگب اـعد  رد  دـیئآ و  رد  هدـجس 
، مینکیم ناسحا 

نامـسآ زا  اهنآ  رب  يراکمتـس ، تفلاخم و  رفیک  هب  مه  ام  دـندرک  راتفر  دـش ، هداد  روتـسد  اهنآ  هب  هک  هچنآ  فالخ  رب  ناراکمتـس  هاگنآ 
. میداتسرف ورف  تخس  یباذع 
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451 ص :  ریسفت ..... 

هک یـسک  تسا و  قلطم  تیالو  نامه  یفاضا  ّقح  هتبلا  دـنتفای . هار  قح  هب  ياهّدـع  یـسوم  موق  زا  ِّقَْحلِاب و  َنوُدـْهَی  ٌۀَّمُأ  یـسُوم  ِمْوَق  ْنِم  َو 
. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  تسا  تیالو  نآ  هب  قّقحتم 

زا نولدعی  هملک  دندرگیم . زاب  ّقح  نآ  هب  َنُولِدْعَی و  ِِهب  َو 
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مرگ يارحـص  نیچ  نیب  اهنآ و  نیب  هک  نیچ  داژن  زا  دنتـسه  یهورگ  تّما  نیا  هک  تسا  هدـش  دراو  رابخا  رد  روج ، لباقم  رد  تسا  لدـع 
ای چوک  اهبـش  دشاب ، هتـشادن  شقیفر  هک  درادن  يزیچ  اهنآ  زا  کی  چیه  و  تسا . هدـشن  عقاو  اهنآ  رد  لیدـبت  رییغت و  چـیه  هک  تسا  ینش 

. دنوشیم راک  هب  تسد  اهزور  دننکیم و  تکرح 
. دنتسه قح  رب  نانآ  و  درادن ، یسرتسد  ام  هب  یسک  مه  اهنآ  زا  درادن و  یسرتسد  اهنآ  هب  یسک  ام  زا 

، تسا دنزرف  دنزرف  دوهی و  زا  هفیاط  ینعم  هب  طبس  میدرک و  میـسقت  هورگ  هدزاود  هب  ار  یـسوم  موق  ینعی  ًاطابْـسَأ  َةَرْـشَع  ْیَتَْنثا  ُمُهانْعَّطَق  َو 
، زیمت هن  هدش  هداد  رارق  لدب  هک  تسا  نیا  يارب  ةرشع ) یتنثا   ) ظفل زا  دعب  نآ  ندمآ  عمج  و  دوشیمن ، هتسب  عمج  هینثت و  دناهتفگ : یضعب 

هلیبق هقرف و  دننام  دوشیم  هتفرگ  دیدقت  درفم  فوصوم  هکنیا  ای  دنـشاب ، طابـسا  اههورگ  زا  کی  ره  هک  هنوگنیدب  تسا  زیمت  نآ  هکنیا  ای 
. تسا زیمت  روکذم  هجو  ود  زا  یکی  هب  طابسا  هک  تسا  نآ  دیؤم  ةرشع ) یتنثا   ) ظفل ثینأت  و 

، دندوب بوقعی  ترـضح  دالوا  هدزاود  زا  هلیبق  هدزاود  اهنآ  رد  نوچ  تسا  هدش  هدیمان  طابـسا )  ) بوقعی دالوا  تفـص ، ای  تسا  لدـب  ًامَمُأ 
. دناهدش هدیمان  لئابق )  ) لیعامسا دالوا  هکنانچ  دناهدش ، فورعم  طبس  هدزاود  هب  هک 

: درک یحو  یسوم  هب  ادخ  دنتساوخ ، بآ  يو  زا  یسوم  موق  هیت  يداو  رد  هک  یماگنه  ُهُمْوَق  ُهاقْسَتْسا  ِذِإ  یسُوم  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو 
وا نزب ، گنس  هب  ار  تیاصع  َرَجَْحلا  َكاصَِعب  ْبِرْضا  ِنَأ 

453 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. درک نینچ  زین 

بآ هب  دورو  تهج  زا  اهنآ  نیب  یعازن  هکنیا  ات  دش  يراج  لیئارـسا  ینب  ياههلیبق  دادـعت  هب  همـشچ  هدزاود  ًاْنیَع  َةَرْـشَع  اتَْنثا  ُْهنِم  ْتَسَجَْبناَف 
. دشابن

. دنروخب بآ  ناشدوخ  همشچ  زا  دننادب و  طابسا  زا  هورگ  ره  ات  ْمَُهبَرْشَم  ٍسانُأ  ُّلُک  َِملَع  ْدَق 
( ینامـس  ) هک نیچردـلب  دـننام  تسا  ياهدـنرپ  يولـس  تسا و  لسع  ای  نیبجنرت  ّنم )  ) يْولَّسلا َو  َّنَْملا  ُمِْهیَلَع  اْنلَْزنَأ  َو  َمامَْغلا  ُمِْهیَلَع  اْنلَّلَظ  َو 

: میتفگ میدرک  لزان  اهنآ  رب  ینامس  هدنرپ  نیبجنرت و  میدنکف و  نانآ  رب  هیاس  ربا  زا  هک  یلاح  رد  دوشیم ، هدیمان 
زا اهنآ  دـیروخب و  میدرک  امـش  يزور  هک  ياهزیکاپ  ياهزیچ  زا  َنوُِملْظَی  ْمُهَـسُْفنَأ  اُوناک  ْنِکل  َو  انوُمَلَظ  ام  َو  ْمُکاْنقَزَر  ام  ِتاـبِّیَط  ْنِم  اُولُک 

نیا اب  دـندرک ، تساوخرد  زایپ ) ریـس و  سدـع ، دـننام   ) يرتشزرامک ياهاذـغ  يولـس ) ّنم و   ) ياج هب  دـندرک و  كرت  ار  تعانق  هکنیا 
. دنتشاد اور  متس  نتشیوخ  رب  هکلب  دندرکن ، ملظ  ام  هب  لمع 

(. اورکذا  ) ای رّکذ )  ) ای رکذا )  ) ریدقت هب  اوعّبتا )  ) رب ای  اونما )  ) رب ای  كاصعب ) برضا   ) رب ای  تسا  هاقستسا ) ذا   ) رب فطع  ُمَُهل  َلِیق  ْذِإ  َو 
: دش هتفگ  اهنآ  هب  هک  هاگنآ 

.( دش هداد  حرش  لیصفت  روط  هب  هرقب  هروس  رد  هیآ 162  هیآ و  هّیقب  . ) دیوش نکاس  سدقملا  تیب  ینعی  هیرق  نیا  رد  َۀَیْرَْقلا  ِهِذه  اُونُکْسا 
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163 تایآ 168 - ریسفت  همجرت و 
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454 ص :  ات 167 ..... ] تایآ 163  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ْمِهِیتَْأت َنُوِتبْـسَی ال  َمْوَی ال  َو  ًاعَّرُـش  ْمِِهْتبَـس  َمْوَی  ْمُُهناـتیِح  ْمِهِیتْأـَت  ْذِإ  ِْتبَّسلا  ِیف  َنوُدـْعَی  ْذِإ  ِرْحَْبلا  َةَرِـضاح  َْتناـک  ِیتَّلا  ِۀَـیْرَْقلا  ِنَع  ْمُْهلَئْـس  َو 
یلِإ ًةَرِذـْعَم  اُولاق  ًادـیِدَش  ًاباذَـع  ْمُُهبِّذَـعُم  َْوأ  ْمُهُِکلْهُم  ُهَّللا  ًامْوَق  َنوُظِعَت  َِمل  ْمُْهنِم  ٌۀَّمُأ  َْتلاـق  ْذِإ  َو  ( 163  ) َنوُقُـسْفَی اُوناک  اِمب  ْمُهُوْلبَن  َِکلذَک 

َنوُقُـسْفَی اُوناک  اِمب  ٍسِیَئب  ٍباذَِعب  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  اَنْذَخَأ  َو  ِءوُّسلا  ِنَع  َنْوَْهنَی  َنیِذَّلا  اَْنیَْجنَأ  ِِهب  اوُرِّکُذ  ام  اوُسَن  اَّمَلَف  ( 164  ) َنوُقَّتَی ْمُهَّلََعل  َو  ْمُکِّبَر 
َءوُس ْمُهُموُسَی  ْنَم  ِۀَـمایِْقلا  ِمْوَـی  یلِإ  ْمِْهیَلَع  َّنَثَْعبََیل  َکُّبَر  َنَّذَأـَت  ْذِإ  َو  ( 166  ) َنِیئِـساخ ًةَدَِرق  اُونوُک  ْمَُهل  اـْنُلق  ُْهنَع  اوُُهن  اـم  ْنَع  اْوَتَع  اَّمَلَف  ( 165)

(167  ) ٌمیِحَر ٌروُفََغل  ُهَّنِإ  َو  ِباقِْعلا  ُعیِرََسل  َکَّبَر  َّنِإ  ِباذَْعلا 

454 ص :  همجرت ..... :

يارب هک  هاـگنآ  دـندرک  زواـجت  ارچ  هبنـش  لـیطعت  مکح  زا  هک  سرپ  زاـب  دوب  اـیرد  لـحاس  رد  هک  هیرق  نآ  زا  ار  لیئارـسا  ینب  لوـسر  يا 
قسف و لمع  هب  ار  نانآ  هنوگ  نیدب  دندمآیمن  دیدپ  الصا  زور  نآ  ریغ  رد  هدش  رادیدپ  ایرد  نوماریپ  عراش  رد  نایهام  هبنـش  زور  ناحتما 

، میدرک شیامزآ  ینامرفان 
تخـس باذـع  هب  اـی  كـاله  هب  ادـخ  بناـج  زا  هک  ار  یموـق  ارچ  دـنتفگ : هورگ  نآ  زا  یعمج  درکن  رثا  اـهنآ  رد  ناحـصان  دـنپ  نوـچ  و 

، دننک هشیپ  يوقت  دنک و  رثا  دیاش  دشاب ، يرذع  ناتراگدرورپ  دزن  ار  ام  ات  دنتفگ : ناحصان  دینکیم ؟ هظعوم  دنموکحم ،
مه  ام  دندرک  شومارف  دش ، هداد  رّکذت  اهنآ  رب  هچ  ره  نوچ  و 
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هب ناشقـسف  رفیک  هب  دندرک  يراکمتـس  هک  ار  نانآ  میداد و  تاجن  دنتـشادیم  زاب  دب  راک  زا  ار  قلخ  دـندادیم و  دـنپ  هک  ار  تعامج  نآ 

، میتخاس راتفرگ  باذع  نیرتدب 
دیوش هنیزوب  لکـش  هب  میتفگ : میدرک و  خسم  ار  اهنآ  مه  ام  دـندش ، بکترم  دوب  عونمم  هک  ار  هچنآ  هدرک و  رّبکت  یـشکرس و  هک  هاگنآ 

دیشاب ادخ  تمحر  زا  مورحم  هدنامزاب و  رود و  سب  هک 
راگدرورپ هک  دزیگنارب  اهنآ  رب  تخـس  باذع  تبوقع و  هب  ار  یـسک  تمایق  زور  ات  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب  وت  يادخ  ذـفان  نامرف  هاگنآ  و 

. تسا نابرهم  هدنشخب و  رایسب  قلخ  رب  زین  ناراکمتس و  هدنهد  رفیک  دوز  انامه  وت 

455 ص :  ریسفت ..... 

اهنآ تبقاع ، هنوگچ  اهنآ  دب  ياهراک  هک  يروایب  ناشدایب  ار  هیرق  نآ  لها  دب  ماجنا  رس  ات  ِرْحَْبلا  َةَرِـضاح  َْتناک  ِیتَّلا  ِۀَیْرَْقلا  ِنَع  ْمُْهلَئْـس  َو 
. دشاب زین  وت  موق  يروآ  دای  دنهد و  رارق  دوخ  نیعلا  بصن  ار  نآ  هکنیا  ات  درک  راتفرگ  ار 

زا ناـشزواجت  تقو  زا  هیرق  لـها  لاـح  زا  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و  تسا ، لامتـشا  لدـب  وـحن  هب  هیرقلا )  ) زا لدـب  ِتـْبَّسلا  ِیف  َنوُدـْعَی  ْذِإ 
دودح زا  هبنش  زور  رد  و  دنتشاد ، رارمتسا  زواجت  نیا  رب  اهنآ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  یضام  هدارا  اب  عراضم  ندروآ  و  سرپب . هبنش  یلیطعت 
تـسا يراصن  دیع  هبنـشکی  زور  و  دندوب ، لئاق  یّـصاخ  مارتحا  زور  نآ  يارب  دوب و  اهنآ  دـیع  هبنـش  زور  هک  اریز  دـندرکیم  زواجت  ادـخ 

. تسا مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تّما  يارب  دیع  هعمج  هکنانچ 
برع يایبنا  هک  دندرک  اعّدا  نیئباص  هک  تساج  نیمه  زا  و 
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ار شوخ  يوب  نز و  ایند  زا  اذل  و  درکیم ، هرهز  تدابع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  دنتفگیم : الثم  دندرکیم ، ناگراتـس  تدابع 

لحز یـسوم  و  تسا ، هرهز  هب  بوسنم  هعمج  نوچ  درک  رایتخا  ار  هعمج  اهزور  زا  و  تسا ، هرهز  هب  بوسنم  ود  نآ  هک  اریز  درک ، رایتخا 
تهج نیا  زا  درکیم و  تدابع  ار  باتفآ  مالّسلا  هیلع  یسیع  هک  دندرکیم  اعدا  نیئباص  زین  درک ، رایتخا  ار  هبنـش  اذل  درکیم و  تدابع  ار 

. تسا هدرک  باختنا  یعمج  هتسد  تدابع  يارب  ار  هبنشکی  زور 
. دندوب هدش  یهن  هبنش  زور  دیص  زا  اهنآ  ْمِِهْتبَس و  َمْوَی  ْمُُهناتیِح  ْمِهِیتَْأت  ْذِإ 

. دندوب کیدزن  یسرتسد  هب  اهنآ  شیامزآ  يارب  هدش و  رهاظ  اهیهام  ینعی  ًاعَّرُش 
هبنش زور  یلو  دشیمن ، رّسیم  یهام  دیص  اهنآ  يارب  دندوب و  راظتنا  رد  ار  هتفه  همه  دندوب و  دیص  قاتشم  اهنآ  ْمِهِیتَْأت  َنُوِتبْـسَی ال  َمْوَی ال  َو 

يوحن هب  دنتفرگیم  رارق  سرتسد  رد  هدش  رهاظ  اهیهام  دـندوب  عونمم  ندرک  دیـص  زا  نآ  رد  تدابع  زور و  نآ  مارتحا  تهج  هب  اهنآ  هک 
. میربیم هانپ  وا  دوخ  هب  دنوادخ  ءالتبا  ناحتما و  زا  دوبن  نکمم  اهنآ  يارب  دیص  زا  ندرک  ربص  رگید  هک 

تهج لبقتسم  ظفل  ندروآ  و  تسا ، هدوب  اهنآ  نایـصع  قسف و  ببـس  هب  شیامزآ  ءالتبا و  هکنیا  ینعی  َنوُقُـسْفَی  اُوناک  اِمب  ْمُهُوْلبَن  َِکلذَک 
ای درک . میهاوخ  شیامزآ  زین  هدـنیآ  رد  میدرک . شیامزآ  ار  اهنآ  اقباس  هک  روطناـمه  اـم  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی  تسا ، یـضام  راـضحا 

نینچ  نیا  ار  وت  تّما  ام  هک  تسا  نیا  دوصقم 
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. درک میهاوخ  شیامزآ 
، ظعاو ناگدننک  یهن  زا  ياهدع  دـننکیم  زواجت  هک  یماگنه  تسا : نیا  ینعم  مهتیأت و  ذا  رب  ای  نودـعی  ذإ  رب  فطع  ْمُْهنِم  ٌۀَّمُأ  َْتلاق  ْذِإ  َو 

: دنتفگ دنتشاد  نآ  هب  داقتعا  هکنیا  باب  زا  ای  ازهتسا  باب  زا  ناراکهانگ  زا  ای  ظعاو ، ریغ  تکاس و  دارفا 
ای تکاله  هب  ادخ  بناج  زا  هک  ار  یموق  ارچ  َنوُقَّتَی  ْمُهَّلََعل  َو  ْمُکِّبَر  یلِإ  ًةَرِذْعَم  اُولاق  ًادیِدَش  ًاباذَع  ْمُُهبِّذَعُم  َْوأ  ْمُهُِکلْهُم  ُهَّللا  ًامْوَق  َنوُظِعَت  َِمل 

: دنتفگ دننکیم ؟ هظعوم  دنموکحم  دیدش  باذع 
تاجن لوبق و  لامتحا  هب  ناگدنب  رب  مّحرت  رکنم و  یهن  زا  تسا  ام  هفیظو  هک  هچنآ  نکل  و  دـناهتفر ، ورف  ینامرفان  قسف و  رد  اهنآ  هچ  رگا 

. دنوش راگزیهرپ  هک  دشاب  میشاب ، روذعم  ناتراگدرورپ  دزن  ات  میدنبیم  راک  هب  ار  نآ  مینکیم و  ادا  باذع  زا  اهنآ 
شوگ نانآ  نانخـس  هب  دـنتفرگ و  هدینـشن  دـندرک  يروآ  دای  اهنآ  هب  باذـع  هراـب  رد  ناگدـنهد  دـنپ  هک  ار  هچنآ  ِِهب  اوُرِّکُذ  اـم  اوُسَن  اَّمَلَف 

. دندرک شومارف  دوب  هدرک  يروآ  دای  زور  نآ  رد  دیص  تمرح  هبنش و  زور  تمرح  زا  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  ای  دندادن ،
. میداد تاجن  دندوبن ، تکاس  زین  اهنآ  هب  یهن  زا  دندوبن و  اهنآ  لعف  هب  یضار  هک  ار  ناگدنهد  دنپ  زین  ام  ِءوُّسلا  ِنَع  َنْوَْهنَی  َنیِذَّلا  اَْنیَْجنَأ 

دیابن هک  ار  هچنآ  دندرک و  كرت  دندادیم  ماجنا  یتسیاب  هچنآ  هکنیا  هب  دـندرک  متـس  ناشدوخ  هب  هک  یئاهنآ  هب  اوُمَلَظ و  َنیِذَّلا  اَنْذَـخَأ  َو 
دندش . بکترم  دندادیم  ماجنا 

458 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. میدرک تازاجم  دیدش ، باذع  هب  ٍسِیَئب  ٍباذَِعب 

ار يریذـپ  قسف  ّتیلباق  هدوب و  اریذـپ  ار  قسف  اهنآ  هک  تسا  نآ  تهج  زا  تازاجم  نیا  دوب ، نانآ  قسف  ببـس  هب  نآ  َنوُقُـسْفَی و  اُوناک  اِمب 
هجیتن دریذپیم و  ار  نآ  دشاب  تواقـش  داسف و  قیال  هک  ره  تساریذپ و  ار  تیاده  دشاب  تیاده  قیال  هک  ره   ) لعاف تهج  زا  هن  دنتـشاد ،

.( دباییم مه  ار  نآ 
لیصفت حرش و  تسا  یهن  زا  یـشکرس  هک  ار  داسف  عون  دهاوخیم  ینعی  تسا  لامجا  رب  لیـصفت  فطع  لیبق  زا  ُْهنَع  اوُُهن  ام  ْنَع  اْوَتَع  اَّمَلَف 

 ... دندیزرو ّربکت  یشکرس و  دندوب  هدش  یهن  هچنآ  زا  نوچ  دیوگب  و  دهد ،

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1506 

http://www.ghaemiyeh.com


. دندش درط  يریخ  زیچ  ره  زا  ینعی  دیوش . دورطم  یناگنیزوب  میتفگ  َنِیئِساخ  ًةَدَِرق  اُونوُک  ْمَُهل  اْنُلق 
: دومرف هک  تسا  « 1  » مالّسلا امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  زا 

اهنآ یلو  دـندرک ، یهن  هبنـش  زور  رد  یهام  دیـص  زا  ار  اهنآ  شناربمایپ  ادـخ و  و  دـندوب ، نکاـس  اـیرد  لـحاس  رب  هک  دـندوب  یموق  ناـنیا 
یکچوک ياهیوج  رایـش  سپ  دننک ، لالح  ناشدوخ  يارب  دوب  هدرک  مارح  ادخ  هک  ار  هچنآ  هلیـسو  نادب  هک  دـندشیم  ياهلیح  هب  لّسوتم 

اههار نآ  زا  اهـضوح  نآ  رد  لوخد  يارب  ار  اـهیهام  هک  دـشیم  یهتنم  یکچوک  ياهـضوح  هب  هک  دـنتخاس  ییاـههار  و  دـندرک ، تسرد 
دنوش جراخ  اهضوح  نآ  زا  دنتساوخیم  رگا  یلو  تخاسیم  هدامآ 

__________________________________________________

ح 13 ص 56 / راونالا 14 : راحب  يرکسعلا ص 268 - ریسفت  ح 3 - ص 42 / ناهربلا 2 : ریسفت  ص 246 - یفاصلا 2 : ریسفت  ( 1)
459 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ماگنه و  دندمآ ، راتفرگ  اجنآ  رد  هلیسونیدب  دندش و  اهضوح  اهیوج و  لخاد  ناما  نما و  رد  دندمآ و  هبنش  زور  اهیهام  سپ  دنتسناوتیمن 
اجنامه رد  ار  بش  و  دنتسناوتن ، دندرگرب  دنتساوخ  هچ  ره  دنشاب ، ناما  رد  هدننک  دیص  تسد  زا  هدمآ و  نوریب  اجنآ  زا  دنتساوخ  هک  رصع 

رارف دنناوتب  هک  دوبن  یئاج  اجنآ  نوچ  دشاب  ندرک  دیـص  هب  جایتحا  هکنیا  نودـب  دوب  ناسآ  اهیهام  نتفرگ  هک  دوب  یناکم  اجنآ  و  دـندنام ،
هبنـشکی زور  هکلب  میدرکن ، دیـص  هبنـش  زور  رد  ام  دنتفگیم  دنتفرگیم و  هبنـشکی  زور  ار  اهنآ  و  دنیامن ، عانتما  ندش  راتفرگ  زا  ای  دـننک 

. میدرک دیص 
. دندوب هدرک  راتفرگ  کچوک  ياهضوح  اهیوج و  رد  ار  اهیهام  هبنش  زور  نامه  رد  اهنآ  اریز  دنتفگ  غورد  ادخ  نانمشد 

زاب ناشتـسد  راک  نیا  اب  نوچ  دندناروخ  ناشریغ  نانز و  هب  نآ  زا  و  دـش ، دایز  ناشتورث  لام و  هک  ییاج  ات  دـنداد  همادا  ار  راک  نیا  نانآ 
. دوب هدش 

راک نیا  زا  هّیقب  و  دندومنیم ، تردابم  راک  نیا  هب  اهنآ  زا  رفن  رازه  داتفه  هک  دـندرکیم  یگدـنز  يدـنا  رازه و  داتـشه  دودـح  رهـش  رد 
: تسا هدرک  نایب  نینچ  ار  اهنآ  ناتساد  دنوادخ  هکنانچ  دنتفاترب ، يور 

(. هیآ رخآ  ات  ِرْحَْبلا ...  َةَرِضاح  َْتناک  ِیتَّلا  ِۀَیْرَْقلا  ِنَع  ْمُْهلَئْس  َو  )
ماقتنا و زا  دندناسرت و  ادخ  باذع  زا  ار  اهنآ  دـندرک و  یهن  راک  نیا  زا  تحیـصن و  ار  هّیقب  نانآ  زا  یهورگ  هک  دوب  رارق  نیا  زا  بلطم  و 

تحیصن  ّتلع  زا  اهنآ  دنتشاد ، رذح  رب  شباذع  تّدش 
460 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

كاله ناشناهانگ  ببـس  هب  ار  اهنآ  ادخ  هک  ار  یهورگ  دینکیم  هظعوم  ارچ  مهظعو ) نم  مهوباجاف  : ) دـنتفگ دـندرک و  لاؤس  ناشندرک 
؟ دزاسیم ناشراتفرگ  دیدش  باذع  هب  ای  و  دنکیم ، رب  خیب  زا  ای  ار  اهنآ  دنادرگیم و 

هب رما  هب  فّلکم  ام  هک  اریز  تسامـش ، دنوادخ  هاگـشیپ  هب  ندروآ  رذع  تهج  زا  ام  هظعوم  راتفگ و  نیا  دنداد : باوج  ناگدـننک  هظعوم 
شوخان ار  اهنآ  لعف  میدرک و  تفلاخم  اهنآ  اب  ام  هک  دـنادب  اـم  يادـخ  اـت  مینکیم  رکنم  زا  یهن  اـم  سپ  میدـش  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

. میتشاد
دنوشن و عقاو  یهابت  تکاله و  نیا  رد  دنک و  رثا  اهنآ  رد  زردنا  دنپ و  نیا  دـیاش  ات  مینکیم  هظعوم  ار  اهنآ  َنوُقَّتَی ) ْمُهَّلََعل  : ) دـنتفگ زین  و 

. دنشاب رذح  رب  ناشراک  تبوقع  زا 
. دندرکن يراددوخ  تایهنم  زا  هدیزرو  رّبکت  و  دندنادرگ ، يور  نامرف  زا  و  دندرک ، یشکرس  هک  هاگنآ 

. دیریگ رارق  یهلا  بضغ  دروم  رود و  ادخ  تمحر  زا  هک  دیدرگ  هنیزوب  لکش  هب  هک  دومرف : یلاعت  يادخ 
اهنآ ریذحت  ندناسرت و  زا  دننکیمن و  لوبق  ار  ناشزردنا  دـنپ و  رگید  رفن  رازه  داتفه  دودـح  هک  دـندید  يدـنا  رفن و  رازه  هد  نوچ  سپ 
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رد دوش  لزان  اهنآ  رب  ادخ  باذع  میرادن  شوخ  ام  هک  دنتفگ  و  دندش ، لقتنم  يرگید  هیرق  هب  دـندرک و  يریگ  هرانک  اهنآ  زا  دنـسرتیمن 
. میتسه اهنآ  نیب  رد  ام  هک  یلاح 

هب  ار  اهنآ  همه  دنوادخ  تشذگ ؟ بش  کی  هک  هاگنآ  سپ 
461 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هیضق رگید  ياههیرق  لها  و  دشیم ، لخاد  نآ  هب  یسک  هن  جراخ و  رهش  زا  یـسک  هن  دنام ، هتـسب  رهـش  هزاورد  درک و  خسم  هنیزوب  لکش 
تروص هب  یگمه  درم  نز و  دـندید  ناهگان  هک  دـندش  علّطم  اهنآ  لاح  رب  و  دـنتفر ، الاب  رهـش  راوید  زا  دـندرک ، اهنآ  دـصق  دندینـش و  ار 

همه دنتشاد  دمآ  تفر و  دنتخانـشیم و  هک  ار  یناسک  ناکیدزن و  ناتـسود و  دننکیم  هاگن  هک  نانآ  دنلولیم و  مه  رد  هدمآرد و  هنیزوب 
. دنسانشیم ار 

: دیوگیم اهنآ  زا  یضعب  هب  علّطم  هدننک و  هاگن  و 
؟ یتسه نز  نالف  درم و  نالف  وت 

. دیوگیم هن  ای  یلب  دنکیم و  هراشا  شناهد  ای  رس  اب  دوشیم و  عمج  وا  مشچ  رد  کشا  سپ 
و دنامن ، یقاب  یخـسم  چیه  زور  هس  زا  دعب  و  تخیر ، ایرد  هب  ار  اهنآ  داتـسرف و  ار  يداب  ناراب و  دنوادخ  ات  دندوب  نینچ  نیا  زور  هس  سپ 

. تساهنآ لسن  زا  هن  اهنآ و  دوخ  زا  هن  تساههنیزوب ، نآ  هیبش  دوشیم  هدید  اهنآ  لکش  هب  هک  ییاههنیزوب  نیا 
رب فطع  ای  ۀـّما ) تلاق  ذا   ) رب ای  مهیتأت ) ذا   ) رب اـی  نودـعی ) ذإ   ) رب تسا  فطع  درک ، مـالعا  وت  راـگدرورپ  هک  هاـگنآ  َکُّبَر و  َنَّذَأـَت  ْذِإ  َو 

مالعا ینعی  هب ) نذا   ) تسا و دّرجم  یثالث  زا  هنذا )  ) تسا و لیعفت  باب  زا  نّذا )  ) و نذأـت )  ) و رّکذ )  ) اـی رکذا )  ) ریدـقت هب  تسا  مهلئـسا ) )
، تسا هدش  لامعتسا  دایز  داد  تصخر  درک و  حابم  تسناد و  ینعم  هب  لعفلا  نیع  فیفخت  اب  نذا )  ) لامعتـسا و  داد ، یهاگآ  وا  هب  درک و 

تسا . هدمآ  درک  دای  مسق )  ) ینعم هب  نّذأت )  ) و
462 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

مادم روط  هب  ار  اهنآ  هک  تخاس  دـهاوخ  طّلـسم  اهنآ  رب  ار  یـسک  تمایق  زور  ات  ِباذَْـعلا  َءوُس  ْمُهُموُسَی  ْنَم  ِۀَـمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  ْمِْهیَلَع  َّنَثَْعبََیل 
لیلذ نتـشک و  اب  تمایق  زور  ات  نیزواجتم  لعف  ببـس  هب  دوهی  قلطم  رب  ای  هبنـش ، زور  نیزواجتم  رب  ینعی  دـنهد  رارق  دـیدش  باذـع  تحت 

دّمحم ترـضح  دندوب و  وا  زا  دعب  هک  یناسک  رـصّنلا و  تخب  هکنانچ  مینکیم  راتفرگ  باذع  نیرتدـب  هب  ار  اهنآ  دـیعبت ، هیزج و  ندرک و 
. دنداد ماجنا  ار  راک  نیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

. دنکیم یگدیسر  اهباسح  هب  اعیرس  وت  راگدرورپ  اریز  تسین ، هتسیاش  وا  ملح  هب  ندش  رورغم  سپ  ِباقِْعلا  ُعیِرََسل  َکَّبَر  َّنِإ 
. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  دیامن  تشگزاب  هبوت و  ادخ  يوس  هب  ددرگرب و  شیهارمگ  زا  هک  یسک  يارب  ٌمیِحَر و  ٌروُفََغل  ُهَّنِإ  َو 

168 تایآ 171 - ریسفت  همجرت و 

462 ص :  ات 170 ..... ] تایآ 168  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ْمِهِدَْعب ْنِم  َفَلَخَف  ( 168  ) َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ِتائِّیَّسلا  َو  ِتانَسَْحلِاب  ْمُهانْوََلب  َو  َِکلذ  َنُود  ْمُْهنِم  َو  َنوُِحلاَّصلا  ُمُْهنِم  ًامَمُأ  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهانْعَّطَق  َو 
ْنَأ ِباتِْکلا  ُقاثیِم  ْمِْهیَلَع  ْذَخُْؤی  َْمل  َأ  ُهوُذُخْأَی  ُُهْلثِم  ٌضَرَع  ْمِِهتْأَی  ْنِإ  َو  اَنل  ُرَفُْغیَـس  َنُولوُقَی  َو  ینْدَْألا  اَذه  َضَرَع  َنوُذُخْأَی  َباتِْکلا  اُوثِرَو  ٌْفلَخ 

اُوماقَأ َو  ِباـتِْکلِاب  َنوُکِّسَُمی  َنیِذَّلا  َو  ( 169  ) َنُولِقْعَت الَف  َأ  َنوُقَّتَی  َنیِذَِّلل  ٌْریَخ  ُةَرِخْآلا  ُراَّدـلا  َو  ِهِیف  اـم  اوُسَرَد  َو  َّقَْحلا  ـَّالِإ  ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَی  ـال 
(170  ) َنیِِحلْصُْملا َرْجَأ  ُعیُِضن  اَّنِإ ال  َةالَّصلا 
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463 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

463 ص :  همجرت ..... :

اهیبوخ هب  ار  اهنآ  نئاخ و  رگید  یخرب  دندوب و  راکتسرد  حلاص و  اهنآ  زا  یضعب  میتخاس  قّرفتم  یبعش  هب  نیمز  يور  رب  ار  لیئارسا  ینب  و 
، دندرگ زاب  قح  مکح  هب  هک  دشاب  میدومزایب ، اهیدب  و 

هک هانگ  ره  دـندیزگ و  ار  ایند  تسپ  عاتم  دـندش  ینامـسآ  باتک  ثراو  هک  اـهنآ  ناگدـنامزاب  دنتـشذگ و  رد  ناشناینیـشیپ  هکنآ  زا  سپ 
زآ صرح و  هب  دنبایب  تنایخ  مارح و  هار  ره  زا  زاب  دنتفای  هک  ایند  عاتم  نآ  زا  لام  نآ  لثم  هچنانچ  دش و  میهاوخ  هدیـشخب  دنتفگ  دـندرک 

تـسا باتک  رد  هچنآ  دنهدن و  تبـسن  تسار  نخـس  ّقح و  زج  ادـخ  هب  هک  دـشن  هتفرگ  نامیپ  ینامـسآ  باتک  رد  نانآ  زا  ایآ  دـنریگرب ،
ایآ تسایند . یناف  عاتم  زا  رتهب  یـسب  راکزیهرپ  مدرم  يارب  یتشهب  ياهتمعن  ترخآ و  يدـبا  لزنم  هک  دـینادب  دـننک  لمع  دـنریگ و  سرد 

، دینکیمن لّقعت 
عیاض ار  ناراکتـسرد  رجا  ام  هک  دـش  دـهاوخ  هداد  لمع  نسح  دزم  اهنآ  هب  دنتـشاد  اپب  زامن  دـندش و  ینامـسآ  باتک  هب  لّسوتم  هک  نانآ 

. تشاذگ میهاوخن 

463 ص :  ریسفت ..... 

ناشنید لها  ریغ  دزن  اهنآ  ابلاغ  و  دشن ، یلاخ  اهنآ  زا  یتکلمم  چـیه  هک  يوحن  هب  میتخاس  قّرفتم  ار  اهنآ  ینعی  ًامَمُأ  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهانْعَّطَق  َو 
. دناهدوب لیلذ  راوخ و 

. دندوب راکتسرد  حلاص و  اهنآ  زا  یضعب  َنوُِحلاَّصلا  ُمُْهنِم 
فوصوم نیشناج  ای  دشاب  مسا  یـضعب )  ) ینعم هب  نم )  ) هاوخ تسا  مهـضعب  ینعم  هب  ادتبم  مهنم )  ) و ۀّیلاح ، ای  یفـصو  ای  فنأتـسم ، هلمج 

مّدقم ربخ  ای  ادتبم ،
464 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشاب
هدش فذح  ادتبم  تسا و  مّدقم  ربخ  مهنم )  ) هکنیا ای  تشذگ ، هکنانچ  تسادتبم  مهنم )  ) راکتسرد ریغ  رگید  یضعب  َِکلذ و  َنُود  ْمُْهنِم  َو 

ْنِم َفَلَخَف   ) ادخ لوق  زا  دوصقم  و  دنشابن ، ای  دنـشاب  رفاک  هاوخ  دنتـسه  ّطحنم  حالـص  زا  ینعی  کلذ ) نود  سان  مهنم  : ) وحن نیدب  تسا .
رفک هجرد  هب  یلو  دنتـسه ، ناحلاص  زا  رتنیئاپ  هک  یناسک  زا  دوصقم  ای  دـندش ، رفاـک  ناـشهمه  ادـعب  اـهنآ  هک  تسا  نیا  ٌْفلَخ ) ْمِهِدـَْعب 

. دناهدیسرن
یئاهزیچ نآ  ّدض  ینعی  اهیدب  تّحـص و  نما و  تمیالم و  یمرن و  هعـسوت و  دـننام  اهیئوکین  اب  ار  نانآ  ِتائِّیَّسلا و  َو  ِتانَـسَْحلِاب  ْمُهانْوََلب  َو 

. میدومزآ دش ، رکذ  هک 
. دندرگزاب اهنآ  هک  دیاش  َنوُعِجْرَی  ْمُهَّلََعل 

هک یـسک  تیادـه  رد  زین  اـم  تداـع  مسر و  هکناـنچ  دوریم ، راـکب  فرع  رد  هک  تسا  حالطـصا  کـی  دـیاش )  ) ياـنعم هب  ّلـعل )  ) هملک
. تسا نیمه  مینک  ییامنهار  ار  وا  میهاوخب 

. دندش نانآ  نیشناج  ییاهلسن  نآ  زا  دعب  ٌْفلَخ  ْمِهِدَْعب  ْنِم  َفَلَخَف 
تّما زا  هیانک  نآ  و  تسا ، ریخ  نابحاص  ینعم  هب  مال  تکرح  اب  و  دشابیم ، ّرش  نابحاص  ینعم  هب  یضعب  هتفگ  قبط  مال  نوکس  هب  فلخ ) )
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یّلص دّمحم  زا  دعب  و  نآ ، زا  رتنیئاپ  ای  دندوب ، ریخ  لها  حلاص و  ای  تّما  ربمایپ  دهع  رد  نوچ  تسا ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم 
هکنیا اب  دندش ، هتفیرف  سفن  رورغ  هب  دنتفرگ و  ار  ایند  ضرع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

465 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
باتک و زا  و  دـنیوگن ، ّقح  زج  ادـخ  هراب  رد  و  دنـشابن ، يأر  دوخ  هک  دوب  هتفرگ  نامیپ  اهنآ  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

. دنوشن ادج  وا  ترتع 
. نآ رهاظ  لیزنت و  ربانب  تاروت  ای  نآ  ماکحا  تّوبن و  باتک  دنتشگ ، ینامسآ  باتک  ثراو  َباتِْکلا و  اُوثِرَو 

امتح نآ  دـننکیم و  رایتخا  تساـیند  عاـتم  زا  تراـبع  هک  یـضرع  ینعی  تسا  تئاـند )  ) اـی ّوند )  ) زا یند )  ) ینْدَأـْلا اَذـه  َضَرَع  َنوُذُـخْأَی 
ای تسایند ، ضرع  رد  نانآ  رارمتسا  هب  هراشا  يارب  یلّوا  تفص  اب  فالتخا  تسا و  تفص  زا  دعب  تفـص  ای  هلمج  و  تسا ، لیاز  ضراع و 

هدش هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  ای  تسا  اوثرو )  ) لعاف زا  لاح  ای  تسا ، تفـص  هب  ّصتخم  نآ  نوچ  تسا  فلخ )  ) زا لاح 
؟ دندرک هچ  تسا  هدیسر  اهنآ  هب  ثرا  ناونع  هب  هک  ادخ  باتک  هب  تسا :

يدـبا و میعن  ذـخا  ببـس  هک  ار  باتک  نانآ  هکنیا  رب  تسا  ناـنآ  ّمذ  دوصقم  ریدـقت  ره  هب  و  رخآ ) اـت  نوذـخأی ...  : ) دومرف دـنوادخ  سپ 
. دنداد رارق  یناف  يایند  ایند ) يالاک  عاتم و   ) ضرع هلیسو  ناشتقامح  تهج  هب  تسا  ترخآ  ریخ  هب  ندیسر 

. تسا تّیثیح  رابتعا  هب  رعشم  تسا  باتک  تثارو  هب  دّیقم  هک  فلخ  هب  ذخا  دانسا  هک  اریز 
دننام دهدیم ، رارق  يویند  ضارغا  هلیسو  ار  نآ  تسا و  هداد  تبـسن  هتـسب و  دوخ  هب  ار  يوبن  ماکحا  هک  یـسک  رب  ياو  سپـس  ياو ، سپ 

دنهدیم . تبسن  دوخ  هب  ار  تثارو  عرش و  هدرک و  تهاقف  ملع و  ياعّدا  هک  هّماع  رتشیب 
466 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

شیاههتـساوخ هب  ندیـسر  لّسوت و  رد  سفن  هک  تسا  تهج  نآ  زا  اعّدا  نیا  دـش  میهاوخ  هدیـشخب  ام  دـنیوگیم : اَنل و  ُرَفُْغیَـس  َنُولوُقَی  َو 
يزیچ اـیند  یگدـنز  زج  یترخآ و  هن  یباـقع و  هن  تسه و  یباوث  هن  دـیوگیم : یهاـگ  اذـل  دـنک ، بلط  ناـنیمطا  يارب  یهار  دـهاوخیم 

. تسین
لها ناهانگ  هچ  رگا  دوشیمن  بّذعم  دشاب ، دقتعم  بوسنم و  ربمایپ  هب  سک  ره  دیوگیم  یهاگ  تسا و  میرک  ادـخ  دـیوگیم : یهاگ  و 

هک تسا  ياهنـسح  مالّـسلا  هیلع  یلع  ّبح  و  دوشیمن ، شتآ  لخاد  مالّـسلا  هیلع  یلع  رادتـسود  دیوگیم : یهاگ  و  دشاب ، هتـشاد  ار  ایند 
. دناسریمن ررض  ّبح  نآ  دوجو  اب  یهانگ  هئّیس و  چیه 

شیب یئاعّدا  تسا  هدرک  مّهوت  ندوب  یلع  تّبحم  ای  ّیبن  هب  باستنا  تهج  زا  هک  هچنآ  تسا و  رورغ  اهرادـنپ  نیا  همه  هک  دـنادیمن  یلو 
. میربیم هانپ  ادخ  هب  نامیاهسفن  تاهبش  زا  هک  تسا ، ناطیش  تّبحم  ناطیش و  هب  باستنا  نآ  و  تسین ،

ادخ ماکحا  رب  مّدقم  ار  ایند  لام  دنریگیم و  زین  ار  نآ  دتفیب  ناشتـسد  هب  نآ  دننامه  يرگید  عاتم  رگا  ُهوُذُـخْأَی و  ُُهْلثِم  ٌضَرَع  ْمِِهتْأَی  ْنِإ  َو 
. تسا سفن  رورغ  زا  یشان  طقف  دشخبیم  ار  ام  دنوادخ  دنیوگیم  هکنیا  دنهدیم و  رارق 

. دنکیم يراددوخ  تسا  ترفغم  یفانم  هک  يزیچ  زا  دراد  ترفغم  دیما  هکنآ  اریز 
هن  دنکیم ، بلط  ار  ادخ  زا  فوخ  باتک  تثارو  هکنیا  ینعی  َّقَْحلا  اَّلِإ  ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَی  ْنَأ ال  ِباتِْکلا  ُقاثیِم  ْمِْهیَلَع  ْذَخُْؤی  َْمل  َأ 

467 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. نآ هب  ندش  رورغم 

زج ادـخ  رب  دـنوشن و  هتفیرف  ایند  هب  هک  تسا  نیا  تسا  هدـش  هتـسب  يوبن  ّماع  تعیب  قبط  اهنآ  اب  هک  یئاهنامیپ  ینعی  باتک  قاـثیم  هک  اریز 
. دنیوگن قح 

. دنتسب دهع  دنتخومآ و  ینعی  اوُسَرَد  َو 
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. دوب باتک  نآ  رد  هک  دیعو  هدعو و  زا  هچنآ  ِهِیف  ام 
تهج نآ  زا  ایند  ضارعا  هب  ندش  نوتفم  هّتبلا  تسا . رتهب  ترخآ  يارس  ناگشیپ  اوقت  يارب  هک  یلاح  رد  َنوُقَّتَی  َنیِذَِّلل  ٌْریَخ  ُةَرِخْآلا  ُراَّدلا  َو 

هب ار  نانآ  میدرک و  نایب  ار  نآ  دسافم  هک  یلاح  رد  میـشاب . تکاس  نآ  نایب  زا  ام  دنـشاب و  لفاغ  نآ  دسافم  زا  اهنآ  هک  تسا  رّوصت  لباق 
زا ای  و  تسین . نینچ  هک  یلاح  رد  دـشاب  هتـشاد  يرترب  ترخآ  عاتم  رب  یناهج  نیا  يالاک  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ای  و  میتخاـس ، هاـگآ  نآ 

: دومرف دومن و  هراشا  نآ  هب  دنوادخ  هک  تسا  لقع  نتشادن  تقامح و  تهج 
ظعاوم و هب  ندرک  لمع  باتک و  ماکحا  هب  کّـسمت  دـینکیم  رّوصت  هک  تسا  نیا  باـب  زا  اـی  دـیباییمن و  رد  درخ  هب  اـیآ  َنُولِقْعَت  ـالَف  َأ 

: دومرف اذل  تسین  نینچ  هک  یلاح  رد  تسا  رجا  نودب  عیاض و  ام  شیپ  نآ  ياهدنپ 
. دنیوجیم کّسمت  یمالسا  تعیب  اب  تّوبن  باتک  هب  هک  یناسک  ِباتِْکلِاب  َنوُکِّسَُمی  َنیِذَّلا  َو 

. دنهن ندرگ  يولو  تعیب  هب  زامن  هماقا  اب  َةالَّصلا و  اُوماقَأ  َو 
شاداپ  ام  تروص  نآ  رد  َنیِِحلْصُْملا  َرْجَأ  ُعیُِضن  اَّنِإ ال 

468 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هدننک حالـصا  امتح  تیالو  باتک و  هب  کّسمت  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  ریمـض  ياجب  رهاظ  مسا  نداهن  مینکیمن . هابت  ار  ناراکوکین 

. تسا
يرگید تالامتحا  تسا و  نآ  رب  فطع  ِباتِْکلِاب ) َنوُکِّسَُمی  َنیِذَّلا  َو   ) تسا و هیلاح  هلمج  ُةَرِخْآلا ) ُراَّدـلا  َو  : ) یلاعت يادـخ  لوق  نیارباـنب 

. تسا رود  هب  مالک  قایس  زا  هیآ  بیکرت  رد 
171 تایآ 177 - ریسفت  همجرت و 

468 ص :  ات 176 ..... ] تایآ 171  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ْنِم َکُّبَر  َذَـخَأ  ْذِإ  َو  ( 171  ) َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِهِیف  ام  اوُرُکْذا  َو  ٍةَّوُِقب  ْمُکاْنیَتآ  ام  اوُذُـخ  ْمِِهب  ٌِعقاو  ُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  ٌۀَّلُظ  ُهَّنَأَـک  ْمُهَقْوَف  َلَـبَْجلا  اَـنْقَتَن  ْذِإ  َو 
َنِیِلفاـغ اذـه  ْنَع  اَّنُک  اَّنِإ  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  اُولوُقَت  ْنَأ  انْدِهَـش  یَلب  اُولاـق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  ْمُهَدَهْـشَأ  َو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُـهُظ  ْنِم  َمَدآ  ِیَنب 

ْمُهَّلََعل َو  ِتایْآلا  ُلِّصَُفن  َِکلذَک  َو  ( 173  ) َنُولِْطبُْملا َلَعَف  اِمب  انُِکلُْهتَف  َأ  ْمِهِدَْعب  ْنِم  ًۀَّیِّرُذ  اَّنُک  َو  ُْلبَق  ْنِم  انُؤابآ  َكَرْـشَأ  امَّنِإ  اُولوُقَت  َْوأ  ( 172)
(175  ) َنیِواْغلا َنِم  َناکَف  ُناْطیَّشلا  ُهَعَْبتَأَف  اْهنِم  َخَلَْسناَف  اِنتایآ  ُهاْنیَتآ  يِذَّلا  َأَبَن  ْمِْهیَلَع  ُْلتا  َو  ( 174  ) َنوُعِجْرَی

ِمْوَْقلا ُلَثَم  َِکلذ  ْثَْهلَی  ُهْکُْرتَت  َْوأ  ْثَْهلَی  ِْهیَلَع  ْلِمَْحت  ْنِإ  ِْبلَْکلا  ِلَـثَمَک  ُُهلَثَمَف  ُهاوَه  َعَبَّتا  َو  ِضْرَأـْلا  َیلِإ  َدَـلْخَأ  ُهَّنِکل  َو  اـِهب  ُهاـنْعَفََرل  اْنئِـش  َْول  َو 
(176  ) َنوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعل  َصَصَْقلا  ِصُْصقاَف  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا 

468 ص :  همجرت ..... :

ورف  اهنآ  رب  دنتشادنپ  هک  میتشارفارب  اهنآ  زارف  رب  ینابیاس  نوچ  ار  روط  هوک  ناشفالسا  رب  هک  هاگنآ  نادوهی ، دنرآ  دایب  و 
469 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دیاش دیشاب  رّکذتم  تسا  روکذم  نآ  رد  هچنآ  دینک و  ذخا  نامیا  تّوق  اب  هدمآ  امـش  هب  هک  یتاروت  روتـسد  هک  میدرک  رما  داتفا و  دهاوخ 
، دیوش راکزیهرپ 

نم ایآ  هک  تخاس  هاوگ  دوخ  رب  ار  اهنآ  تفرگرب و  ار  اهنآ  هّیرذ  مدآ  نادـنزرف  تشپ  زا  وت  يادـخ  هک  یماگنه  نآ  داـیب  اـم  لوسر  يا  و 
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لفاغ تمایق  هعقاو  نیا  زا  ام  دیئوگن  تمایق  زور  رد  رگید  هک  میهدیم  یهاوگ  وت  یئادـخ  هب  ام  یلب  دـنتفگ  همه  متـسین ؟ امـش  راگدرورپ 
، میدوب

ایآ میدرک ، دوخ  ناردپ  يوریپ  سپ  میدوب  اهنآ  زا  دعب  نادنزرف  مه  ام  دندوب و  كرـش  نیئآ  رب  ارـصحنم  ام  ناردپ  نوچ  هک  دـیئوگن  ای  و 
؟ دناسر یهاوخ  تکاله  هب  ار  ام  لطاب  لها  تشز  رادرک  رب 

دندرگ زاب  قح  تعاط  تفرعم و  یتسرپ و  ادخ  هب  لطاب ، هار  زا  هک  دشاب  میهدیم  لیصفت  ار  دوخ  تایآ  ام  هنوگ  نیدب 
نایـصع هب  تاـیآ  نآ  زا  میدرک  اـطع  وا  هب  ار  دوخ  تاـیآ  اـم  هک  ار  اروعاـب ) معلب   ) سک نآ  تیاـکح  مدرم  نیا  رب  ناوخب  اـم ، لوسر  يا 

دیدرگ ملاع  ناهارمگ  زا  درک و  بیقعت  ار  وا  ناطیش  هکنانچ  دیچیپرس 
ياوه وریپ  دـنام و  ورف  نت  نیمز  هب  وا  نکل  میدیـشخبیم و  ماقم  تعفر و  ار  وا  تاـیآ  نآ  هب  میتساوخیم  دوخ  ذـفان  ّتیـشم  هب  اـم  رگا  و 
دیاشگ نابز  وعوع  هب  يراذـگاو  دوخ  لاـح  هب  اـی  ینک  بیقعت  ار  وا  رگا  هک  دـنامیم  یگـس  هب  وا  لـثم  تروص  نیا  رد  و  دـیدرگ ، سفن 

( تسا تواقـش  باذع و  رد  شیوخ  تشز  ياههشیدنا  زا  دـنک  لیم  سفن  ياوه  هب  تّجح  مامتا  زا  سپ  ملع و  يور  زا  هک  یـسک  نینچ  )
يارب هک  دـشاب  وگب  قلخ  هب  ار  تیاکح  نیا  دـندرک  بیذـکت  نآ  هب  ملع  زا  دـعب  ار  ادـخ  تاـیآ  هک  یمدرم  لـثم  تسا  نیا  اـم  لوسر  يا 

. دننک يرکف  دوخ  تاجن 
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470 ص :  ریسفت ..... 

. میدرب الاب  نیمز  زا  ندرک  دنلب  اب  ار  هوک  َلَبَْجلا  اَنْقَتَن  ْذِإ  َو 
. تخادنایم هیاس  نانآ  رب  هک  یفقس  دننام  هب  ٌۀَّلُظ  ُهَّنَأَک  ْمُهَقْوَف 

هوک نوچ  دنتشاد  نآ  عوقو  هب  نیقی  اهنآ  هکنیا  اب  ّنظ  لامعتسا  داتفا . دهاوخ  ورف  ناشرس  رب  هوک  هک  دنتـشاد  نامگ  ْمِِهب و  ٌِعقاو  ُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو 
سفن باحـصا  اهنآ  تسا  نیا  يارب  دیآیم  نیئاپ  امتح  و  دتـسیاب ، رـس  يالاب  قّلعم  هک  تسین  نیا  نیگنـس  ياهزیچ  تداع  زا  دوب و  قّلعم 

اب هوک  ندوب  قّلعم  هک  دنتـسناد  اهنآ  یتقو  هکنیا  ای  دـشاب  هتـشاد  نیقی  مه  بلطم  هب  هچ  رگا  تسین  ّنظ  زج  سفن  تفـص  تلاح و  دـندوب ،
. دتفین ورف  اهنآ  رس  رب  دتسیاب و  زین  هزجعم  اب  هک  دنداد  لامتحا  هتفرگ  تروص  هزجعم 

: دوشیم هتفگ  اهنآ  هب  هک  یلاح  رد  دوشیم  نینچ  نآ  ینعم  میریگب  ریدقت  رد  ار  لوق  ظفل  هک  نیا  ربانب  ٍةَّوُِقب  ْمُکاْنیَتآ  ام  اوُذُخ 
. دینک لاثتما  ناتیاهندب  يورین  اب  ار  نآ  ماکحا  دیریگب و  ناتیاهلد  مزع  مزج و  تّوق و  اب  ار  نآ  ماکحا  تاروت و 

. دیرآ دایب  تسا  نآ  رد  ماکحا  اهتربع و  زا  هک  هچ  ره  ِهِیف و  ام  اوُرُکْذا  َو 
. دینک زیهرپ  دنکیم  هابت  كاله و  ار  سفن  هک  یئاهزیچ  زا  امش  هک  دشاب  َنوُقَّتَت  ْمُکَّلََعل 
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هوک یلاعت  يادـخ  سپ  دـندرکن ، لوبق  ار  نآ  درک  لزاـن  لیئارـسا  ینب  رب  ار  تاروت  دـنوادخ  یتقو  تسا : « 1  » مالّـسلا هیلع  قداص  ماما  زا 

. درک دنلب  اهنآ  يور  رب  ار  انیس  روط 
ار ناشرـس  لوبق  تمالع  هب  دندرک و  لوبق  اهنآ  سپ  دـتفیب ، امـش  يور  رب  هوک  دـینکن  لوبق  رگا  تفگ : اهنآ  هب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  سپ 

. دش هتفگ  نخس  نآ  هراب  رد  هرقب  هروس  رد  دندروآ . دورف 
. دروآ دوـجو  هب  ار  ناـنآ  لـسن  مدآ  ینب  بلـص  زا  ار  وـت  راـگدرورپ  هک  یناـمز  ْمُـهَتَّیِّرُذ و  ْمِهِروُـهُظ  ْنـِم  َمَدآ  ِیَنب  ْنـِم  َکُّبَر  َذَـخَأ  ْذِإ  َو 

. تسا هدش  هدناوخ  زین  مهتاّیّرذ )  ) تروص هب  مهتّیّرذ ) )
ای یمدآ  رهوج   ) تسا دوجوم  يرـشب  ره  رد  هک  دوشیم  ینعم  نآ  رب  یهاـگ  و  دوـشیم ، هتفگ  رـشبلا  وـبا  مدآ  رب  یهاـگ  مدآ ، هک  نادـب 
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، یتوربـج مدآ  یتوکلم ، مدآ  یکلم ، مدآ  دوشیم ، هتفگ  ینعم  نیمه  هب  و  دوـشیم ، قـالطا  ود  نآ  زا  معا  یئاـنعم  رب  یهاـگ  و  ّتیمدآ )
. یتوهال مدآ 

تهج نادـب  نیا  و  متـسه ) لّوا  مدآ  نم  : ) هک تسا  هدـش  دراو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ام  يالوم  ياههبطخ  زا  یکی  رد  ینعم  نیمه  و 
هب لاـثم ، ملاـع  رد  لیـصفت  ترثـک و  وحن  هب  تسا  لاـثم  تروص و  نآ  يارب  تسا ، ترثـک  ملاـع  عبط و  ملاـع  رد  هک  يزیچ  ره  هک  تسا 

عاونا بابرا  یضرع و  لوقع  ملاع  رد  و  درادن ، یقرف  چیه  تسا و  نامه  نآ  هک  دیوگ  دنیبب  ار  نآ  ياهدننیب  رگا  هک  يروط 
__________________________________________________
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زا تسا و  ملاع  نیا  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتزاـب  رتماـمت و  هک  تسا  یلوط  ملاوع  رد  یقیاـقح  نآ  يارب  زین  تسا و  یتقیقح  نآ  يارب 
. دوشیم ریبعت  ّرذ  ملاع  هب  تسا  ملاع  نآ  رد  هک  هچنآ 

تسا ملاع  نیا  رد  هک  هچنآ  فالخ  هب  تسا  قطن  رـصب و  عمـس و  روعـش و  ملع و  شاهمه  دوش  تفای  عبط  ملاع  قوفام  رد  هک  هچره  سپ 
فرح ندرک و  شوگ  رصب ، ياج  رد  و  تسین ، رصب  عمس ، ياج  رد  تسادج و  مه  زا  تالآ  هلیسو  هب  شقطن  رصب و  عمس و  روعـش و  هک 

. تسین ندز 
نیع رد  نکل  لیـصفت ، ترثک و  وحن  هب  تسا  نآ  روهظ  و  « 2  » رارذ و  « 1  » قیاقر شقوف  ام  هب  تبـسن  کی  ره  هلزان  بتارم  هک  نادب  سپس 

. تسا شدوخ  قوفام  زا  رتفیعض  رتناهنپ و  لیصفت 
زا هک  یتوهال  مدآ  سپ  دوش ، قالطا  نآ  رب  قلطم  مسا  هک  تسا  نیا  هب  رتراوازس  رترهاظ و  رتدیدش و  رتمامت و  شلامجا  نیع  رد  یلاع  و 
زا رتراوازـس  مدآ  مسا  هب  رتدـیدش و  روهظ  تهج  زا  دوشیم  ریبعت  یقارـشا  هفاضا  نآ و  ببـس  هب  قولخم  قح  يدّـمحم و  تقیقح  هب  نآ 

. دنشابیم بستنم  وا  هب  هطساوالب  هک  دنتسه  یناسک  ماقم ، ره  رد  مدآ  نادنزرف  یتوسان و  مدآ  ات  نینچمه  و  تسا ، یتوربج  مدآ 
یـضرع لوقع  نامه  یتوربج  مدآ  نادنزرف  و  تسا ، یتوهال  مدآ  تانّیعت  زا  هک  تسا  یلوط  لوقع  ملاع  نامه  یتوهال  مدآ  نادنزرف  الثم 

زا ترابع  هبترم ، نآ  رد  مدآ  نادنزرف  هک  تسا ،
__________________________________________________

. كزان قیقر و  ( 1)
کچوک تارذ  ( 2)
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. تسا یلاثم  روص 

دنتـسه و وا  هب  بوسنم  هطـساو ، اـب  اـی  هطـساو  نودـب  يرـشب  مدآ  نادـنزرف  تسا و  يرـشب  هّیکلم  روص  یتوکلم ، یلاـثم  مدآ  نادـنزرف  و 
، تسین یفخم  انیب  صخش  رب  هکنانچ  هبترم  ره  رد  مدآ  ینب  هّیرذ  تسا و  يرشب  ياوق  تاکردم و  زا  ترابع  ریغص  ملاع  رد  مدآ ، نادنزرف 

. مدآ رهظ  هن  مدآ  ینب  تشپ )  ) رهظ هب  ریبعت  دشاب و  هبترم  نامه  هب  قیال  هک  تسا  يزیچ 
هک تسا  يروط  یّلظ  ّقح  تدحو  وحن  هب  نآ  تدـحو  تطاسب و  تهج  زا  یتوهال  مدآ  هک  تسا  نیا  يارب  تسا  هدـمآ  رابخا  رد  هکنانچ 

. دوش رّوصتم  نطب  رهظ و  وا  يارب  ات  تسین  دّدعتم  ياهتهج  ياراد  و  ددرگ ، رّوصت  هّیّرذ  وا  يارب  ات  دوشیمن  رّوصت  نآ  يارب  ترثک 
. دراد رشبلا  وبا  مدآ  هب  صاصتخا  مدآ  تشپ )  ) رهظ هب  ندرک  افتکا  زین  و 

، ایب یلفس  راد  ایند و  يوس  هب  تفگ  وا  هب  سپـس  دیرفآ و  ار  لقع  دنوادخ  هک  تسا  هدش  دراو  هک  يربخ  قوطنم  قبط  لوزن  هلـسلس  نوچ 
نیا تسا  رهاـظ  نآ  رد  هدوب و  رظن  دروم  هک  هچنآ  اذـل  تسا و  حیحـص  دـمآ ، دوب  لفـسا  ملاـع  هب  هّجوتم  لّوا ، ّقح  زا  هک  یلاـح  رد  وا  و 
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روهظ نآ  نیئاپ  هبترم  هب  تبـسن  ياهبترم  ره  نوچ  زین  تفرگ و  رظن  رد  یتسیاـب  زین  ار  نآ  تشپ  اـی  رتـالاب  هبترم  ياهبترم ، ره  رد  هک  تسا 
: دومرف تسا  ّدشا  ّمتا و  وحن  هب  نآ 

مکح  هب  نآ  هک  دوعص ، هلسلس  فالخ  هب  مدآ ) ینب  روهظ  نم  )
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لقع نآ  زا  روظنم  اذل  درک و  تشپ  لقع  نآ  سپ  نک  تشپ  ایند  هب  ینعی  ربدا ) : ) تفگ لقع  هب  هک  تسا  تیاور  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  لوق 
. تسا هاگناهن )  ) نطب دروم  نیا  رد 

: دننام تسا ، هدش  قالطا  نطب  دوعص  هلسلس  رد  اذل  و  تسا ، یلاع  هبترم  نآ  ناهنپ  ّلحم  نطب و  یلاع  هبترم  هب  تبسن  نیئاپ  هبترم  ره  زین  و 
دوعص هلـسلس  رد  انجرخا )  ) هب لوزن و  هلـسلس  رد  انذخا )  ) هب ریبعت  هجو  و  هّما ) نطب  یف  دیعـس  دیعـسلا   ) و ْمُِکتاهَّمُأ ) ِنوُُطب  ْنِم  ْمُکَجَرْخَأ  )

. تسین یفخم 
ءایـشا همه  هک  دـش  هتفگ  هک  روطناـمه  يدوـجو  هّرذ  نداد  یهاوـگ  هراـب  رد  انْدِهَـش  یَلب  اُولاـق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْـسل  َأ  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  ْمُهَدَهْـشَأ  َو 

یّکش لمأت و  رگید  نونکا  تسا  یئایوگ  یئانیب و  یئاونش و  یهاگآ و  شناد و  ياراد  یلاعت  يادخ  هب  تبـسن  عبط  ملاع  قوف  ام  اصوصخ 
قیاقح هب  رتراوازـس  عبط  ملاع  قوفاـم  رد  هکلب  تسا ، تسرد  يونعم  قیاـقح  قبط  شاهمه  رارقا ، ندینـش و  نداد و  یهاوگ  هک  دـنامیمن 

. تسین نیرّسفم  يزاجا  بلاطم  تافّلکت و  تالیوأت و  هب  یجایتحا  و  تسا ، يوغل 
. دیئوگب هک  ادابم  ینعی  اُولوُقَت  ْنَأ 

هاوگ ار  امـش  َنُولِْطبُْملا  َلَعَف  اِمب  انُِکلُْهتَف  َأ  ْمِهِدَْعب  ْنِم  ًۀَّیِّرُذ  اَّنُک  َو  ُْلبَق  ْنِم  انُؤابآ  َكَرْـشَأ  امَّنِإ  اُولوُقَت  َْوأ  َنِیِلفاغ  اذه  ْنَع  اَّنُک  اَّنِإ  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی 
و دیشابن ، وریپ  لفاغ و  اجنیا  رد  ات  دیوش ، هّبنتم  ّتیبوبر  هب  و  دیـشاب ، لقتـسم  فیلکت  رد  هکنیا  ات  میدرک  رارقا  هب  راداو  اجنآ  رد  میتفرگ و 
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. میهدیم لیصفت  لعف  لوق و  هب  نیودت  باتک  رد  نیوکت و  بتارم  رد  ار  ینیوکت  تایآ  ام  نینچ  نیا  ِتایْآلا و  ُلِّصَُفن  َِکلذَک  َو 

نادـب تسا : هتفگ  ایوگ  تسا ، نآ  ندوب  تّلع  لیلد  هب  ربخ  رب  ءاـشنا  فطع  و  ِتاـیْآلا ) ُلِّصَُفن  َِکلذَـک   ) رب تسا  فطع  َنوُعِجْرَی  ْمُهَّلََعل  َو 
. دنیامن تشگزاب  عوجر و  هک  میهدیم  لیصفت  ار  تایآ  تهج ،

نابز رب  هک  ار  ام  يولو  تایآ  ای  تسا ، هدش  يراج  مالّـسلا  هیلع  ام  ّیبن  نابز  رب  هک  يوبن  تایآ  اهنآ  رب  اِنتایآ  ُهاْنیَتآ  يِذَّلا  َأَبَن  ْمِْهیَلَع  ُْلتا  َو 
ای هدرک و  هدـهاشم  ار  اهنآ  هک  ار  ام  یـسفنا  تایآ  ای  ار ، يوبن  ریغ  يولو و  ریغ  یقاـفآ  تاـیآ  اـی  ناوخب  دوشیم  يراـج  ربماـیپ  نیـشناج 

ناـبز رب  هک  تسا  هدـنهد  هدژم  هدـنهد و  میب  تاـیآ  زا  معا  نآ  ناوخب و  ناـنآ  رب  اـهنآ ، ندوب  هناـشن  تیآ و  تهج  زا  ياهدوـمن ، كاردا 
و دوشیم ، عقاو  ثداوح  اهباوخ و  رد  هک  هچنآ  و  ددرگیم ، دراو  رایتخا  تردـق و  نودـب  وا  رب  هک  هچنآ  ای  دوشیم  يراج  اـم  نانیـشناج 

. تسا هدننک  رادیب  هدننک و  هاگآ  هک  هچنآ 
رطاخ هب  ار  نآ  هکنیا  ای  دوش ، ادج  ادخ  تایآ  زا  هک  یسک  دب  ماجنا  رس  هب  تساهنآ  يروآ  دای  اهنآ  رب  تایآ  ندناوخ  توالت و  زا  ضرغ 

. دنشاب رذح  رب  تلفغ  زا  هتشاد و 
ادج دوشیم  بصن  مدرم  تیاده  يارب  وا  زا  دعب  هک  یـسک  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هفیلخ  زا  و  یعرـش ، ماکحا  يوبن و  تایآ  زا  و 

. دنوشن
نوچ  هک  تسا  تلص  یبا  نب  ۀّیما  ای  لیئارسا ، ینب  ياملع  زا  یکی  ای  اروعاب  نب  معلب  هراب  رد  تسام  رابخا  رد  هکنانچ  هیآ  لوزن  و 
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تـشگ ثوعبم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هک  یتقو  دـشاب ، دوعوم  ّیبن  وا  هک  دوب  راودـیما  دوب  دایز  ینامـسآ  بتک  رب  شعالّطا  ملع و 

. دناهتفگ یضعب  هکنانچ  دش ، رفاک  نآ  هب  درک و  تداسح 
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. دش لفاغ  اهنآ  زا  هدرک و  كرت  ار  تایآ  ياضتقم  هب  لمع  هکنیا  هب  اْهنِم  َخَلَْسناَف 
هب ریـسفت  و  دنناطیـش ، هدننک  بیقعت  ياهباهـش  هک  یتایآ  زا  ندـش  ادـج  زا  دـعب  داد ، رارق  شدوخ  عبات  ار  وا  ناطیـش  ینعی  ُناْطیَّشلا  ُهَعَْبتَأَف 

: یلاعت يادخ  لوق  تساجنیا  دننام  و  تسا ، ماقم  نیا  بسانم  زین  درک  كرد  ار  وا  ای  دش  قحلم  وا  هب  ینعم  هب  هکردا ) هقحل و  )
. تسا هدمآ  دش ) وا  عبات   ) ینعم هب  تغل  رد  دیسر و  وا  هب  دش و  قحلم  وا  هب  ینعی  درک ) یپ  ینازورف  هلعش  ار  وا  ( ) ٌِبقاث ٌباهِش  ُهَعَْبتَأَف  )

زا  ) َنیِواـْغلا َنِم  ظـفل  هکناـنچ  تسا  ندرک  هارمگ  رد  ناطیـش  تردـق  نّـکمت و  هـب  هراـشا  يارب  ناـک )  ) هـب ریبـعت  و  تـشگ ، ینعی  َناـکَف 
. تسا نینچ  زین  ناهارمگ )

ُهَعَْبتَأَف  ) ظفل دش و  ادـج  نآ  زا  اهنم ) خلـسنا   ) ظفل زا  نوچ  و  میدربیم . الاب  ارنآ  تایآ  هلیـسو  هب  میتساوخیم  رگا  اِهب و  ُهانْعَفََرل  اْنئِـش  َْول  َو 
نیا هب  اذل  دراد  تلاخد  ناطیـش  زا  يوریپ  تایآ  زا  یئادج  رد  وا  تّیـشم  دـنوادخ و  راک  رد  ناطیـش  هک  هدـمآ  شیپ  مّهوت  نیا  ُناْطیَّشلا )

سفن زا  ینعی  تسا  یلباـق  ببـس  تسا  ناطیـش  بناـج  زا  هچنآ  تسا و  یلعاـف  ببـس  اـم  ّتیـشم  دوـمرف : هک  داد  هّجوـت  نینچ  نیا  مّهوـت 
دادعتسا بسح  رب  هکلب  دوشیمن  عقاو  فازگ  هدوهیب و  یلو  تسا  لماک  مات و  هچ  رگا  یلعاف  ببس  تسامش و 
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. تسا هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یّقرت  دادعتسا  تسا  هدش  ادج  تایآ  زا  نوچ  هک  تسا  لباق 

تایهتـشم ات  دـیآیم ، دورف  لگ  نیمز  يوس  هب  نآ  زا  دـعب  تسا و  هتخاس  هنادواج  عبط  نیمز  رد  ار  دوخ  وا  اّما  ِضْرَْألا  َیلِإ  َدَـلْخَأ  ُهَّنِکل  َو 
. دزاس هدروآ  رب  نیمز  نآ  زا  ار  دوخ 

ار وا  یهارمگ  ام  ّتلع  نامه  هب  ینعی  تسا ، ّببـسم  رب  ببـس  فطع  لیبق  زا  ترابع  نیا  دـنک ، يوریپ  دوخ  سوه  اوه و  زا  ُهاوَه و  َعَبَّتا  َو 
.( تسا سفن  ياوه  زا  يوریپ  يرورض  هجیتن  ندش  هارمگ   ) میدرک شهارمگ  میتساوخ و 

يارب نیمز  زا  شیاههتساوخ  لیصحت  تهج  تکرح  يدایز  یگتسخ و  تّدش  رد  نیمز  رد  دولخ  زا  سپ  وا  لثم  ینعی  ِْبلَْکلا  ِلَثَمَک  ُُهلَثَمَف 
هدش عقاو  دیدش  يامرگ  رد  هک  تسا  یگـس  لثم  دننام  صرح  نیکـست  زا  ندربن  هرهب  و  شعمط ، صرح و  ترارح  هب  ندیـشخب  شمارآ 

شترارح هکلب  دناسریمن ، وا  هب  ياهدیاف  راک  نیا  یلو  دشخب ، نیکـست  ار  شبلق  ترارح  دنزب و  سفن  سفن  ات  دنکیم  وعوع  سپ  تسا ،
: یلاعت يادخ  لوق  سپ  تسا . هدیسر  شبلق  هب  رتشیب  مرگ  ياوه  نوچ  ددرگیم ، فعاضم 

. دنزیم هل  هل  زاب  يراذگاو  دوخ  هب  رگا  دروآیم و  نوریب  ناهد  زا  ار  شنابز  ینک  هلمح  گس  رب  رگا  ْثَْهلَی  ِْهیَلَع  ْلِمَْحت  ْنِإ 
هب  ار  گس  اریز  تسا  لاح  عضوم  رد  ترابع  نیا 
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ببـس هب  و  دش ، هداد  مظعا  مسا  اروعاب  نب  معلب  هب  هک  هدـش  تیاور  « 1  » مالّـسلا هیلع  اضر  ماما  زا  تسا  هدرک  دـّیقم  نآ  تلاح  نیرتتسپ 

شنارای یـسوم و  بلط  رد  نوعرف  هک  یماگنه  درک و  ادیپ  لیامت  نوعرف  يوس  هب  سپ  دـشیم ، باجتـسم  درکیم و  اعد  مظعا ، مسا  نآ 
معلب سپ  دنک ، رارف  دناوتن  درادهگن و  دنک و  سبح  ام  يارب  دنوادخ  ار  وا  ات  نک  نیرفن  شباحصا  یـسوم و  هب  تفگ : معلب  هب  تشگیم 

دزیم و ار  غالا  نآ  دـمآ و  شیپ  وا  و  درک ، يریگولج  معلب  ندـش  راوس  زا  شغالا  یلو  ددرگب  یـسوم  بلط  رد  ات  دـش  راوس  ار  شغـالا 
؟ ینزیم هچ  يارب  وت  رب  ياو  تفگ : دروآ و  رد  نخس  هب  ارنآ  دنوادخ 

نیا رد  تشک و  ار  وا  هک  نیا  ات  دزیم  ار  وا  نانچمه  سپ  ینک ، نیرفن  نینمؤم  هورگ  ادـخ و  ّیبن  رب  وت  ات  میاـیب  وت  اـب  نم  یهاوخیم  اـیآ 
نیرفن شناهارمه  یـسوم و  رب  هک  دندرک  تساوخرد  وا  موق  هک  هدش  هداد  تبـسن  یتیاور  هب  و  تشگ . ادـج  وا  نابز  زا  مظعا  مسا  ماگنه 

. دنتسه وا  اب  اههکئالم  هک  یسک  رب  منک  نیرفن  هنوگچ  تفگ : معلب  سپ  دنک ،
. دندنام هیت )  ) يداو رد  اهنآ  هجیتن  رد  و  درک ، نیرفن  هک  نیا  ات  دندرک  رارصا  دندیشکن و  تسد  وا  زا  وا  موق 

. درک ندرک  وع  وع  هب  عورش  گس  دننام  داتفا و  شاهنیس  رب  دش و  جراخ  شنابز  درک  نیرفن  یسوم  رب  هک  یتقو  تسا : هدش  لقن  و 
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ح 1. ص 51 / ناهربلا 2 : ریسفت  ص 248 - یمقلا 1 : ریسفت  ص 253 - یفاّصلا 2 : ریسفت  ( 1)
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. دنک بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  تسا  یسک  ره  لثم  نیا  ینعی  تسا ، میمعت  هب  هراشا  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُلَثَم  َِکلذ 
هّللا یّلـص  دّمحم  تّما  ندرک  هاگآ  دوصقم  یتسناد  هکنانچ  نک و  تیاکح  دوهی  ریغ  دوهی و  رب  ار  اهناتـساد  نیا  سپ  َصَـصَْقلا  ِصُْـصقاَف 

. تسا مّلس  هلآ و  هیلع و 
. دننک هشیدنا  دوخ  لاوحا  لاعفا و  رد  اهنآ  هک  دشاب  َنوُرَّکَفَتَی  ْمُهَّلََعل 

177 تایآ 181 - ریسفت  همجرت و 

479 ص :  ات 181 ..... ] تایآ 177  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

(178  ) َنوُرِساْخلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِْللُْضی  ْنَم  َو  يِدَتْهُْملا  َوُهَف  ُهَّللا  ِدْهَی  ْنَم  ( 177  ) َنوُِملْظَی اُوناک  ْمُهَسُْفنَأ  َو  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  ُمْوَْقلا  ًالَثَم  َءاس 
َِکئلوُأ اِهب  َنوُعَمْـسَی  ٌناذآ ال  ْمَُهل  َو  اِهب  َنوُرِْـصُبی  ٌُنیْعَأ ال  ْمَُهل  َو  اِهب  َنوُهَقْفَی  ـال  ٌبُوُلق  ْمَُهل  ِْسنِإـْلا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  ًارِیثَک  َمَّنَهَِجل  اـنْأَرَذ  ْدََـقل  َو 

اُوناک ام  َنْوَزُْجیَس  ِِهئامْسَأ  ِیف  َنوُدِْحُلی  َنیِذَّلا  اُورَذ  َو  اِهب  ُهوُعْداَف  ینْسُْحلا  ُءامْـسَْألا  ِهَِّلل  َو  ( 179  ) َنُوِلفاْغلا ُمُه  َِکئلوُأ  ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک 
(181  ) َنُولِدْعَی ِِهب  َو  ِّقَْحلِاب  َنوُدْهَی  ٌۀَّمُأ  انْقَلَخ  ْنَّمِم  َو  ( 180  ) َنُولَمْعَی

479 ص :  همجرت ..... :

ناشدوخ هب  هکلب  دوخ ، ریغ  هب  هن  اهنآ  دـنوش . لّثمتم  يدـب  رایـسب  عضو  هب  دـندرک ، بیذـکت  ار  ام  تایآ  ّربکت  دانع و  هب  هک  یهورگ  لثم 
، دننکیم متس 

، دنملاع ناراکنایز  ناسک  نآ  مه  دنک  هارمگ  وا  ار  هک  ره  تسا و  هتفای  تیاده  هک  تسوا  مه  دومرف  تیاده  ادخ  ار  هک  ره 
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رونیب تسا  ییاهمشچ  و  تفرعم ، كاردایب و  تسا  ییاهلد  ار  نانآ  هکنآ  هچ  میراذگاو  مّنهج  يارب  ار  يرایـسب  سنا  ّنج و  زا  اقّقحم  و 
ار هدسفم  تحلصم و  كاردا  هّوق  اریز  دنرتهارمگ ، یسب  هکلب  دنتسه  نایاپراهچ  دننام  اهنآ  تقیقح  ياونشان  تسا  ییاهـشوگ  تریـصب و 

. دندش لفاغ  دوخ  راک  هجیتن  زا  تمایق و  ادخ و  زا  دندرکن و  لمع  یلو  دنتشاد 
هب هک  دیراذگاو  دوخ  لاح  هب  دندیزرو  دانع  رفک و  وا  ياهمان  رد  هک  ار  یناسک  دیناوخب و  ار  ادـخ  اهمان  نآ  اب  وکین  ياهمان  تسار  ادـخ 

، دش دنهاوخ  تازاجم  ناشدب  رادرک  هب  يدوز 
. دندرگیم رب  ّقح  هب  دنباییم و  تیاده  ّقح  هب  ياهقرف  میدیرفآ  هک  یقلخ  زا  و 

480 ص :  ریسفت ..... 

هک تسا  مالک  ندش  ینالوط  يارب  زین  تساهنآ و  ّمذ  رد  هغلابم  يارب  رارکت  َنوُِملْظَی  اُوناک  ْمُهَـسُْفنَأ  َو  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  ُمْوَْقلا  اًلَثَم  َءاس 
. تسا نآ  بسانم  دیدهت  ماقم 
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متس تایآ  ّقح  رد  نوچ  هک  دوشن  مّهوت  هنوگ  نیا  هکنیا  يارب  تسا و  دب  رایـسب  دندرک ، بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  ینانآ  لثم  دومرف : اذل 
ار هیلع  فوطعم  و  دندرک ، ملظ  ناشدوخ  هب  نکل  دـندرکن و  ملظ  تایآ  هب  نانآ  دومرف : دـنوادخ  دـناهدش ، دـیدهت  هنوگنیا  دناهتـشاد  اور 
هب ارـصحنم  لـعف  دوش ، مّدـقم  لـعاف  رب  نوچ  لوعفم  دوشیم . هدافتـسا  تسا  لوعفم  میدـقت  زا  دافتـسم  هک  يرـصح  زا  نآ  نوچ  تخادـنا 

. دریگیم ّقلعت  مهسفنا )  ) ناشدوخ رب  ارصحنم  ملظ  ترابع  نیا  رد  سپ  دریگیم ، ّقلعت  لوعفم 
ُمُه  َِکئلوُأَف  ِْللُْضی  ْنَم  َو  يِدَتْهُْملا  َوُهَف  ُهَّللا  ِدْهَی  ْنَم 
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هب بوسنم  لاعفا  هک  دمآ  شیپ  مّهوت  نیا  ندرک  بیذـکت  يوه و  يوریپ  نیمز و  رد  ندـنامورف  هب  نانآ  نداد  تبـسن  زا  نوچ  َنوُرِـساْخلا 

( کئلوا  ) درفم و وه )  ) و نم )  ) عمج درفم و  هب  رگیدمه  هیبش  ترابع  هرقف  ود  فالتخا  داد و  هّجوت  ار  لعاف  هب  لعف  تبـسن  اذـل  تساهنآ .
نیرتمک هب  تمحر  هدـعو و  بناج  رد  ندرک  افتکا  دـیدهت  ماـقم  بساـنم  تسا و  دـیدهت  ماـقم  ماـقم ، هک  تسا  نیا  يارب  ادـتبم  رارکت  و 

همادا ار  مالک  تظلغ  تّدـش و  اب  هداد و  رارق  دـیدهت  دروم  ار  ناـهارمگ  هلـصافالب  هک  نیا  درک و  اـفتکا  نآ  هب  دوشیم  هک  تسا ، يزیچ 
. تسا ناهارمگ  فالتخا  اههتفای و  تیاده  داّحتا  هب  هراشا  يارب  تسا ، هداد 

مّهوت عفر  ربج و  مّهوت  عفر  يارب  میراذگاو ، مّنهج  يارب  ار  يرایـسب  سنا  ّنج و  زا  اقّقحم  ِْسنِْإلا و  َو  ِّنِْجلا  َنِم  ًارِیثَک  َمَّنَهَِجل  انْأَرَذ  ْدََـقل  َو 
، تسین ام  هیحان  زا  رابجا  هلأسم  نیا  رد  دومرف : دراد ، نآ  رب  تلالد  انأرذ )  ) ظفل هکناـنچ  تسین ، نآ  رد  یتّیلخدـم  چـیه  هدـنب  يارب  هکنیا 

: هکلب
. میدرک مّنهج  لخاد  ار  اهنآ  ام  دنتشادن  قاقحتسا  دادعتسا و  نوچ  اذل  تسین  دنمشیدنا  هک  دنراد  ییاهلد  اِهب  َنوُهَقْفَی  ٌبُوُلق ال  ْمَُهل 

تـسا دایز  هچ  رگا  نانآ  مولع  و  تشذـگ ، هکنانچ  دیـسر  ناوتیم  رگید  ملع  هب  نآ ، ببـس  هب  هک  تسا  ینید  ملع  زا  تراـبع  هّقفت  نوچ  و 
. دومن یفن  ناشیاهلد  زا  ار  مهف  هقف و  اذل  و  تسین ، دشاب  ترخآ  بلق و  قیرط  رد  اهنآ  یّقرت  بجوم  هک  قیقد  یلو 

نیع  رد  اهنآ  مشچ  ینعی  اِهب  َنوُرِْصُبی  ٌُنیْعَأ ال  ْمَُهل  َو 
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. دننیبیمن دشاب ، داعم  أدبم و  رب  ّلاد  هک  ار  يزیچ  ینیبزیت 
تـساهنآ ترخآ  عفان  هک  ار  یتاوصا  اّما  دنونـشیم ، ار  تاوصا  تسا و  زیت  اهنآ  شوگ  هکنآ  نیع  رد  ینعی  اـِهب  َنوُعَمْـسَی  ـال  ٌناذآ  ْمَُهل  َو 

هداـمآ تزورما  زا  و  باوخن ، تمـشخ  ّتیعبـس و  ّلـحم  رد  شاـبن و  میقم  تعبط  هناـخ  رد  دـنزیم : ادـص  زور  بش و  ره  هک  دنونـشیمن 
. دشاب تیادرف 

. دنتـسه نایاپراهچ  دننام  دنونـشب  دیاب  هک  يزیچ  ندینـشن  دننیبب و  دیاب  هک  اهیندید  زا  هچنآ  ندیدن  مهف و  مدع  رد  نانآ  ِماْعنَْألاَک  َِکئلوُأ 
دننام دنـشاب ، كرد  هبترم  نیرتالاب  رد  هچ  رگا  دشابیم  يروف  تدم و  هاتوک  رد  یگدنز  بابـسا  كرد  رب  فوقوم  نانآ  تاکردـم  هکلب 

تاکاردا هکنانچ  تسا ، تعیرـش  نامه  لقع  ماـکحا  و  تسا ، لـقع  زا  تراـبع  لوسر  هک  دـندقتعم  هدوب  تلاـسر  رکنم  هک  هفـسالف  رثکا 
. تسا يروف  ینآ و  نایز  دوس و  كرد  رب  نایاپراهچ 

هن رگ  دوشیم و  باسح  یهارمگ  ناسنا  هب  تبـسن  نایاپراهچ  یهارمگ  هک  اریز  دنتـسه ، نایاپ  راهچ  زا  رتهارمگ  نانآ  هکلب  ُّلَضَأ  ْمُه  ْلـَب 
تـسین يوحن  هب  وا  یهارمگ  نینچمه  و  تسا ، یقاب  دوخ  ینیوکت  تیادـه  رب  ناویح  نآ  سپ  تسا ، تیادـه  ناویح  دوخ  ماقم  هب  تبـسن 

. دزاس جراخ  يزیرغ ) یعیبط و  ّدح   ) دوخ ماقم  زا  ار  وا  رازآ ، تّیذا و  ماگنه  رد  هک 
هکنانچ تسا  نانآ  هب  تبـسن  يریگتخـس  دـیدشت و  ندوب  ینالوط  يارب  اهنآ و  ریقحت  يارب  دـیعب  هراشا  مسا  رارکت  َنُوِلفاْغلا  ُمُه  َِکئلوُأ 

بسانم  نآ 
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رکذ رـصح  دـیکأت و  ار  هلمج  و  درواین ، فطع  فرح  اذـل  و  تسا ، لّوا  هلمج  دـیکأت  نآ  ینعم  مزال  رابتعا  هب  هلمج  نیا  و  تسا ، ّمذ  ماقم 
لفاغ تسا  هدش  عضو  نآ  هب  یهلا  عضو  اب  هک  هچنآ  رب  ءایـشا  تلالد  زا  هک  یـسک  رب  تسا  رـصحنم  تلفغ  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  درک ،

زا لفاغ  دونـشیم  ار  یظفل  ای  دنکیم  هدـهاشم  ار  صخـش  هک  یتقو  رد  ای  دـشاب ، يویند  تاهج  زا  لفاغ  هک  تسین  نیا  دوصقم  و  دـشاب ،
رگا و  دربیمن ، ررـض  شتلفغ  زا  لفاغ  نیا  هک  دشابن ، عومـسم  لولدم  هب  تیؤر و  هب  تفتلم  هک  یتروص  رد  دـشاب  دوخ  یهاگآ  هب  روعش 

ترخآ هب  نآ  بذج  ءایشا و  تلالد  تهج  زا  هک  یسک  فالخ  هب  دشاب ، انتعا  دروم  هک  تسین  يررض  نآ  دوش  رّرـضتم  يویند  تهج  رد 
. تسا جراخ  دیدهت  ّدح  زا  هک  يررض  دوشیم ، رّرضتم  امتح  وا  هک  دشاب  لفاغ 

، ییانیب لد ، ینـشور   ) هناگ هس  لاعفا  لـعاف  زا  تسا  هیلاـح  هلمج  تسادـخ  صوصخم  وکین  ءامـسا  هک  یلاـح  رد  ینْـسُْحلا  ُءامْـسَْألا  ِهَِّلل  َو 
ای رّدـقم و  لاؤس  باوج  هضرتعم و  هلمج  ِماْعنَْألاَک  َِکئلوُأ  ( ) تسادـخ نآ  زا  ابیز  وکین و  ياهمان  هک  یلاح  رد   ) عزاـنت لـیبس  رب  ییاونش )

. تسا نانآ  شهوکن  يارب  یفیصوت  نایب و  ترابع 
. تساهنآ تّمذم  تیاهن  رب  تلالد  يارب  هلمج  نیا  هب  دییقت  و 

هک ار  هچنآ  هدننیب  لاح  نیع  رد  دشاب و  هتشادن  ادخ  يارب  ندوب  مسا  ندوب و  رهظم  زج  یتهج  یتقو  اههدینش ، اههدید و  لوقعم و  هک  اریز 
ینعم  نیا  دنیبن ، تسا  نآ  لولدم  تسا و  یندید 
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. دشاب نطاب ) رهاظ و   ) تهج ود  ياراد  هک  یتقو  فالخ  هب  دزاسیم  ار  وا  تلفغ  يروک و  تیاهن 

تافـص هب  اهنآ  زا  و  دنمهفیمن ، ار  يورخا  رگید  تالوقعم  ناشتاکردم  تالوقعم و  زا  هک  دـنراد  ییاهلد  نانآ  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  و 
تسا و ینـسح  ءامـسا  تاکردم  تالوقعم و  نآ  رتشیب  هک  یلاح  رد  دنوشیمن  لقتنم  دوشیم  هدـید  دروخیم و  مشچ  هب  نآ  رد  هک  یهلا 

. دنرادن ادخ  نداد  ناشن  هئارا و  زج  یتهج 
یلدروک تیاهن  نیا  دننکیم و  كرد  ار  ادخ  ریغ  اهنآ  هلیـسو  هب  نانآ  دنرادن و  وا  ریغ  رب  یتلالد  دنتـسه و  ادـخ  هب  ّصتخم  اهنآ  هک  اریز 

. تساهنآ
رب اـتقیقح  هکلب  درادـن ، تسا  داد  رارق  عـضو و  هب  لولدـم  هک  هچنآ  ینهذ و  میهاـفم  یظفل و  ءامـسا  هب  یـصاصتخا  مسا  هک  نادـب  سپس 

. دوشیم قالطا  ینیع  تادوجوم 
ام تسا : هدـش  دراو  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  هکنانچ  ینیع ، ای  ینهذ  دـشاب  یظفل  دـنکب ، ریغ  زا  تیاـکح  هک  تسا  يزیچ  مسا  تقیقح  اریز 

. تسین نم  زا  رتگرزب  ادخ  يارب  یمسا  متسه و  مظعا  مسا  نم  و  میتسه ، ینسح  ءامسا 
ندوب و مسا  تهج  زا  رظن  عطق  اب  تسا  بوخ  شدوخ  الـصا  ای  دـشابیم  شلولدـم  نسح  ای  نآ  تلالد  نسح  ببـس  هب  ای  مسا  نسح  هّتبلا 

تسا نیا  تهج  زا  ای  تلالد ) نسح   ) تسا تروص  نداد  ناشن  بوخ  تهج  زا  ای  هنیآ  یبوخ  میریگب  رظن  رد  هک  ار  هنیآ  الثم  نآ ، تلالد 
نسح   ) تسا بوخ  یئرم  هک 
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(. ّلاد نسح   ) تسا بوخ  اتاذ  هنیآ  دوخ  هک  تسا  نیا  تهج  زا  ای  لولدم ) نسح  ای  تروص 

. دش نایب  دوخ  ياج  رد  هکنانچ  دنتسه  ادخ  ءامسا  همه  همه و  یظفل  ءامسا  و  ینهذ ، تالوقعم  و  ینیع ، تادوجوم  سپ 
وکین و ادـخ  رب  شتلالد  رابتعا  هب  تادوجوم  همه  و  « 1  » تسا یکی  وا  هک  نیا  رب  دـنکیم  تلـالد  هک  تسا  یتیآ  وا  يارب  يزیچ  ره  رد  و 

. دنوشیم فوصوم  ندوب  رتابیز  هب  یهلا  يایلوا  رابتعا ، نیمه  هب  و  دنتسه ، توافتم  تلالد  رد  اتاذ و  ناشدوخ  نکل  و  تسا ، بوخ 
ناشتلالد و رابتعا  هب  مه  دنتسه ، نیبّرقم  هکئالم  اهنآ  دننکیم و  وا  ءامـسا  تافـص و  ادخ و  زا  تیاکح  ناشدوجو  همه  اب  هک  لوقع  سپ 

. دنشابیم سوفن  زا  رتهب  ناشدوخ  تاذ  رابتعا  هب  مه 
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و دنتـسه ، يرون  حابـشا  زا  رتابیز  رتهب و  رّدـقت ، هّدام و  زا  ناـشندوب  دّرجم  تهج  زا  دوشیم  ریبعت  رما ، تاّربدـم  هب  اـهنآ  زا  هک  یـسوفن  و 
هّنجا نیطایش و  راد  هک  تسا  یلفس  توکلم  لها  زا  رتهب  نآ  و  دنتـسه ، تایّدام  زا  رتابیز  رتهب و  هّدام  زا  ناشدّرجت  تهج  زا  يرون  حابـشا 

کیراـت و  نآ ، مزاوـل  هّداـم و  باـجح  هب  ناـشندوب  بوـجحم  تهج  زا  تاّیلفـس  تاـّیّدام و  نکل  و  تساـجنآ . رد  ایقـشا  مّنهج  و  تـسا ،
ای نسح  ریغ  ءامسا  ار  اهنآ  رگا  هک  تسین  وکین  شدوخ  تاذ  رد  و  درادن ، ادخ  رب  تلالد  الصا  هک  ییوگ  هّدام  یکیرات  ببس  هب  ناشندوب 

نیا تسا . رتراوازس  دنمانب  ینسح  ریغ  ءامسا 
__________________________________________________

دحاو ّهنا  یلع  ّلدت  ۀیآ  هل  ءیش  لک  یف  و  ( 1)
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. دوعص هلسلس  بسح  رب  اّما  و  دوب ، لوزن  هلسلس  بسح  رب  دش  هتفگ  هک 
هک ّلاد ) نسح  و  لولدم ، نسح  تلالد ، نسح  ، ) رکذلا قوف  هناگ  هس  تاهج  اب  تسا  مسا  نیرتهب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ءایبنالا  متاخ  سپ 

. دنراد هک  یبتارم  توافت  اب  ایلوا  ایبنا و  ریاس  سپس  تسایلوالا و  متاخ  سپس  تسین ، نآ  زا  رتهب  یمسا 
ریغ زا  رتهب  زین  ءامـسا  نآ  تاذ  و  دنرادن ، ادخ  ریغ  رب  یتلالد  ءامـسا  نآ  هک  تسا  صوصخم  ءامـسا  ادـخ  يارب  تسا : نیا  هیآ  ینعم  سپ 

. تسا ءامسا  نآ 
یـسک هک  يوحن  هب  تسا  مّلـسم  نانآ  دزن  لاعتم  دـنوادخ  ندـناوخ  هب  رما  نوچ  و  دـیناوخب . وکین  ياهمان  نآ  اب  ار  ادـخ  سپ  اـِهب  ُهوُعْداَـف 
موهفم ندوب  ربتعم  تهج  زا  صیصخت  ینسح  ءامسا  هب  اعد  نداد  صاصتخا  زا  ضرغ  اذل  دنناوخب  ار  ادخ  هک  دنرومأم  هک  دنکیمن  ّکش 
دنرادن نسح  الصا  هک  ءامسا  نآ  ریغ  اب  هن  ینسح  ءامسا  ببـس  هب  دیناوخب  ار  ادخ  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  سپ  تسا ، ماقم  نیا  لثم  رد  دیق 

. دنتسین نسح  ای 
يواسم مه  اب  تلالد ، تاذ  رد  اذل  تسوا  تافص  ءامسا و  ادخ و  همه  رد  لولدم  تسا و  یعضو  همه  رد  یهلا  یظفل  ءامـسا  تلالد  نوچ 

یهلا ءامـسا  زا  یمـسا  هک  تسین  نیا  دوصقم  و  تسین ، رّوصتم  نآ  مدع  ندوب و  رتهب  هب  توافت  ای  نآ ، مدـع  نسح و  هب  توافت  دنتـسه و 
. دشاب وا  رگید  مسا  زا  رتهب 

ناسنا  و  تسا ، رشب  ماقم  قوف  اهنآ  ماقم  هک  یلوزن  ءامسا  اّما 
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هب لّسوت  هب  رما  ادخ  بناج  زا  هچ  دشاب ، هیآ  زا  دوصقم  دـناوتیمن  زین  ءامـسا  نآ  و  دـش ، لّسوتم  اهنآ  هب  ناوتیمن  درادـن ، یتّیخنـس  اهنآ  اب 
. تسین زیاج  نکمم  ریغ  زیچ 

یلاعت يادخ  هک  ایوگ  سپ  دشابیم ، دوصقم  يدوعـص  يرـشب  ءامـسا  طّسوت  هب  ادخ  ندناوخ  هب  رما  هک  هلأسم  ّقش  نیا  دنامیم  یقاب  سپ 
خنس زا  ناشّتیرشب  تهج  زا  نانآ  دیناوخب ، رـشب  دارفا  زا  وا  يانـسح  ءامـسا  هلیـسو  هب  ار  ادخ  تسا : هدومرف  نینچ  دیق  موهفم  رابتعا  زا  دعب 
هّللا یّلص  دّمحم  تسا  رضاح  امـش  نامز  رد  هک  همه  متاخ  و  ایلوا ، ءایبنا و  دننام  تسا ، نکمم  اهنآ  هب  ندیـسر  امـش  يارب  و  دنتـسه ، امش 

اوُعْدا َِوأ  َهَّللا  اوُـعْدا  : ) یلاـعت يادـخ  لوـق  هکناـنچ  دـیناوخب ، ار  ادـخ  ود  نآ  هلیـسو  هب  سپ  تسا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  مّلـس و  هلآ و  هیلع و 
رد نانیا  اریز  دیناوخن  دنتـسه ، روج  همئا  ایقـشا و  هک  ینـسح  ریغ  ءامـسا  اب  ار  ادـخ  و  تسا ، هدـش  ود  نآ  هب  ریـسفت  نامحر  هک  َنمْحَّرلا )

. دناهتفرگ رارق  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لباقم  رد  هک  دنتسه  یناسک  امش  نامز 
: یلاعت يادخ  لوق  نیاربانب 

ببـس هب  ار  ادخ  ندناوخ  دینک  كرت  هک  دشاب  نیا  نآ  ینعم  رگا  تسا  نآ  دـیکأت  دـیق و  موهفم  نایب  ِِهئامْـسَأ  ِیف  َنوُدِْـحُلی  َنیِذَّلا  اُورَذ  َو 
نیذـّلا  ) ّصتخم دـشاب  دـهع  يارب  هفاـضا  رگا  تسا  ینـسح  ءامـسا  هئامـسا )  ) زا دوصقم  دـننکیم ، لودـع  ینـسح  ءامـسا  زا  هک  یناـسک 
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نآ تشگرب  هک  دنکیم ، قدص  دراوم  همه  هب   ) دشاب قارغتسا  يارب  هفاضا  رگا  تسا  ءامسا  قلطم  دوصقم ، ای  دشاب ، نودحلی )
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(. دشابیم ینسحلا ) ءامسالا  هّلل   ) هب
نیزاغآ هلمج  دینکن ) هاگن  ناشـضارعا  اهنآ و  هب  دینک و  ضارعا  دننکیم  داحلا  ادخ  ءامـسا  رد  هک  یناسک  زا   ) هک دشاب  نیا  دوصقم  رگا 

تامودعم و دـننام  ار  اهنآ  هکلب  دـینکن ، هاگن  ناشداحلا  اهنآ و  هب  دـیوشن و  لسّوتم  دـیق  موهفم  بسح  رب  اهنآ  هب  ینعی  دـیکات  هن  دوشیم 
. دیهد رارق  اههدش  دوبان 

زا لودع  اهنآ  زا  لودع  دنتسه ، مسا  اهنآ  نوچ  هک  تهج  نآ  زا  تساهمـسا  نآ  دوخ  زا  لودع  ادخ ) يایلوا   ) ءامـسا رد  داحلا  زا  دوصقم 
. تسادخ يارب  اهنآ  تّیمسا 
: ادخ لوق  نیا  نآ  لابند  هب 

(. َنوُدِْحُلی َنیِذَّلا  اُورَذ  َو  : ) دیامرفیم هک  تسا  مّود  ینعم  بسانم  َنُولَمْعَی  اُوناک  ام  َنْوَزُْجیَس 
تّوبن و تسا و  تیالو  زا  ترابع  فاضم  ّقح  دنباییم ، تیاده  ّقح  هب  ياهقرف  میدـیرفآ  هک  ینانآ  زا  ِّقَْحلِاب و  َنوُدـْهَی  ٌۀَّمُأ  انْقَلَخ  ْنَّمِم  َو 

. دش نایب  زین ، نیا  زا  شیپ  هکنانچ  تسا ، نآ  تروص  تلاسر 
زا لداعتم  ریغ  ءایشا  نانآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دننکیم .) تلادع  يارجا  هنوگنیا  نانآ  ینعی   ) تسا تلادع  زا  نولدعی ) ، ) َنُولِدْعَی ِِهب  َو 

روطب تسا ، ناشدوجو  جراخ  رد  هک  ییاوق  نآ  زا  اـی  دـننکیم . يواـسم  لداـعتم و  شیوخ  دوجو  تکلمم  رد  ار  ناشیاهـسفن  ياوق  لـیبق 
و  تسا ، هدش  ریسفت  ناشناوریپ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  هب  دّدعتم  رابخا  رد  هیآ  نیا  دنوشیم ، دنمهرهب  لداعتم 
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: دیوگب هک  دوب  نیا  هلداعم  بسانم  و  َمَّنَهَِجل ) انْأَرَذ  ْدََقل  َو  : ) تسا یلاعت  يادخ  لوق  لباقم  نیرق و  نآ 

هداد لیـصفت  لوط و  دیعو  بناج  رد  هک  تسا  نیا  بسانم  هدـعو ، هن  تسا  دـیعو  ماقم  ماقم ، نوچ  نکل  و  نودـهی ) ۀّـما  ۀـّنجلل  انقلخ  (و 
باحصا يارب  یلو  داد ، طسب  خزود  باحصا  يارب  دّدعتم  فاصوا  رکذ  اب  ار  مالک  دیعو  بناج  رد  اذل  و  لامجا ، هدعو  بناج  رد  دوش و 

هک ایوگ  ینعم ، بسانم  رابتعا  هب  انأرذ )  ) هلمج رب  تسا  فوطعم  نآ  و  دش . دیعو  دـیدهت و  هب  لقتنم  درک و  افتکا  رادـقم  نامه  هب  تشهب 
: تسا هتفگ 

لوق هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  هلباقم  نیا  دـنخزود و  راوازـس  یهورگ  میدـیرفآ  هک  اهنآ  زا  ینعی  میحجلا ) نوّقحتـسی  ۀـّما  انقلخ  نّمم  (و 
. تسا قباس  ياههلمج  تاقّلعتم  زا  ینْسُْحلا ) ُءامْسَْألا  ِهَِّلل  َو  : ) یلاعت يادخ 

182 تایآ 188 - ریسفت  همجرت و 

489 ص :  ات 187 ..... ] تایآ 182  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ٍۀَّنِج ْنِم  ْمِِهبِحاِصب  ام  اوُرَّکَفَتَی  َْمل  َو  َأ  ( 183  ) ٌنِیتَم يِْدیَک  َّنِإ  ْمَُهل  ِیْلمُأ  َو  ( 182  ) َنوُمَْلعَی ُْثیَح ال  ْنِم  ْمُهُجِرْدَتْسَنَس  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َو 
َبَرَتـْقا ِدَـق  َنوُکَی  ْنَأ  یـسَع  ْنَأ  َو  ٍءْیَـش  ْنِم  ُهَّللا  َقَلَخ  اـم  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِتوُکَلَم  ِیف  اوُرُْظنَی  َْمل  َو  َأ  ( 184  ) ٌنِیبُم ٌریِذـَن  َّالِإ  َوُه  ْنِإ 

(186  ) َنوُهَمْعَی ْمِِهنایْغُط  ِیف  ْمُهُرَذَی  َو  َُهل  َيِداه  الَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  ( 185  ) َنُونِمُْؤی ُهَدَْعب  ٍثیِدَح  ِّيَِأبَف  ْمُُهلَجَأ 
ًۀَتَْغب َّالِإ  ْمُکِیتَْأت  ِضْرَْألا ال  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْتَلُقَث  َوُه  َّالِإ  اِهْتقَِول  اهیِّلَُجی  ـال  یِّبَر  َدـْنِع  اـهُْملِع  اـمَّنِإ  ْلـُق  اـهاسُْرم  َناَّیَأ  ِۀَـعاَّسلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی 

(187  ) َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ِهَّللا  َْدنِع  اهُْملِع  امَّنِإ  ُْلق  اْهنَع  ٌّیِفَح  َکَّنَأَک  َکَنُولَئْسَی 
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490 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

490 ص :  همجرت ..... :

مینکفا تکاله  باذع و  هب  دننکن ، مهف  هک  ییاج  زا  ار  اهنآ  يدوز  هب  دندرک  بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  نانآ  و 
، دسر ارف  اهنآ  هب  دیدش  سب  نم  باقع  رکم و  انامه  هک  میهد  تلهم  اهنآ  هب  دنچ  يزور  و 

ینایب اب  قلخ  هدنناسرت  ییاناد  لقع و  لامک  رد  وا  هکلب  تسین  یبونج  الصا  ار  ادخ ) لوسر   ) اهنآ بحاصم  هک  دندرکن  رکف  مدرم  نیا  ایآ 
، تسا نشور 

رمع نایاپ  دیاش  هک  دننکیمن ) رکف   ) و دنرگنیمن ؟ تسا  هدیرفآ  ادخ  هچ  ره  رد  دننکیمن و  نیمز  اهنامسآ و  توکلم  رد  رظن  رکف و  ایآ 
؟ دروآ دنهاوخ  نامیا  ینامسآ  باتک  نیا  زا  دعب  یثیدح  هچ  هب  هاگنآ  دشاب  کیدزن  اهنآ 

رد ات  دراذـگیم  او  ناشیهارمگ  یـشکرس و  رد  ادـخ  ار  ناهارمگ  نیمه  دـشابن و  وا  يامنهار  سک  چـیه  تخاـس  هارمگ  ادـخ  ار  هک  ره 
، دننامب تلالض  تریح و  زا  نایغط 

تـسا نم  يادخ  نم و  ّبر  دزن  نآ  ملع  هک  هد  خـساپ  دـسر  ارف  تقو  هچ  هک  دیـسرپ  دـنهاوخ  ار  تمایق  تعاس  لاوحا و  وت  زا  لوسر  يا 
روط هب  تسا و  میظع  نیگنس و  یسب  نیمز  اهنامسآ و  رد  تعاس  نآ  عوقو )  ) نأش درک ، دناوتن  نشور  رهاظ و  ار  تعاس  نآ  وا  زج  یـسک 
رثکا نکل  تسادخ و  دزن  اقّقحم  تعاس  نآ  ملع  وگب  یهاگآ  نآ  هب  الماک  ییوگ  هک  دنـسرپ  وت  زا  دمآ ، دـهاوخ  امـش  غارـس  هب  یناهگان 

. دنتسین هاگآ  تقیقح  نیا  رب  مدرم 
491 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

491 ص :  ریسفت ..... 

هب هجرد  كدنا و  كدنا  تسا ، لوزن  بلط  ای  دوعص  بلط  ینعم  هب  جاردتـسا )  ) َنوُمَْلعَی ُْثیَح ال  ْنِم  ْمُهُجِرْدَتْـسَنَس  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َو 
. تسا لوزن  بلط  دوصقم  اجنیا  رد  هجرد و 

رافغتـسا دهدیم و  وا  هب  ار  یباذع  تمقن و  وا  هانگ  لابند  هب  دهاوخب  ار  ياهدنب  ریخ  دـنوادخ  یتقو  تسا : « 1  » مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا 
دنامب شهانگ  رد  هدرک ، شومارف  ار  رافغتسا  هک  دهدیم  وا  هب  یتمعن  شهانگ  یپ  رد  دهاوخب  ار  ياهدنب  رفیک  رگا  دزادنایم و  وا  دایب  ار 
. درادن یهاگآ  تسا  هدش  هداد  وا  هب  هک  ییاهتمعن  للع  هب  هانگ  ماگنه  ینعی  َنوُمَْلعَی ) ُْثیَح ال  ْنِم  ْمُهُجِرْدَتْسَنَس   ) تسادخ لوق  نآ  و 

هب راعـشا  تیوقت و  يارب  مال  لوخد  هک  تخاـس  دـنمهرهب  ار  وا  ینعی  هّللا ) هـالما   ) زا اـی  ار  وا  داد  تلهم  ینعم  هب  هل ) یلمأ   ) زا ْمَُهل  ِیْلمُأ  َو 
. تساهنآ هب  صوصخم  يدنمهرهب  ای  تلهم  هک  تسا  نیا 

اهناسنا زا  ندرک  يدـب  هک  يروطناـمه  تسا  يدوباـن  بتارم  نآ  نطاـب  ناـسحا و  نآ  رهاـظ  هک  تسا  يروط  اـم  باـقع  ٌنِیتَم  يِدـْیَک  َّنِإ 
. دوشیمن صخش  مولعم  الصا  هک  تسا  هتفهن  مرن  نانچ  یجیردت و  ادخ  بناج  زا  تسا ، فیعض 

نیا رد  دندرک و  راکنا  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ایآ  اوُرَّکَفَتَی  َْمل  َو  َأ 
__________________________________________________

( ۀیمالسالا بتکلا  راد  ط -  ) ح 1 ب 202 ص 452 / یفاکلا 2 : ح 1 . ص 53 / ناهربلا 2 : ریسفت  ص 256 . یفاّصلا 2 : ریسفت  ( 1)
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. دندرکن هشیدنا  رکف و  هراب 
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. تسا نونجم  وا  دنتفگ : هک  ٍۀَّنِج  ْنِم  ْمِِهبِحاِصب  ام 
بناج زا  وا  راذـنا  هک  تسا  نیا  هدـننک  راکـشآ  ای  تسا  راکـشآ  وا  ندرک ) هاـگآ  نداد و  میب   ) راذـنا هک  ییاـج  رد  ٌنِیبُم  ٌریِذـَن  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ 

. تسادخ
. تسا رّدقم  رب  فطع  ای  اوُرَّکَفَتَی  َْمل  َو  َأ  رب  فطع  اوُرُْظنَی  َْمل  َو  َأ 

؟ دندرکن رظن  دنداتسیا و  ندرک  رظن  زا  ایآ  ینعی 
. تسا نآ  نطاب  يزیچ  ره  توکلم  نیمز ، اهنامسآ و  توکلم  رد  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِتوُکَلَم  ِیف 

هب دـشابیم  شرهاظ  رّخـسم  هک  ناسنا  نطاب  دـننام  تسا ، نآ  رهاظ  کـلام  يزیچ  ره  نطاـب  تسا و  ّتیکلاـم  رد  هغلاـبم  توکلم  هک  اریز 
رد نیمز  توکلم  دـشابیم و  نآ  مّظنم  تاکرح  رد  نآ  مارجا  هدـننک  ریخـست  هک  اهنامـسآ  نطاب  و  دـنکن ، وا  تعاطا  دـناوتیمن  هک  يوحن 

. تسا یلعا  توکلم  ملاع  نآ  هک  تسا  لاثم  ملاع 
تسا هدش  هداهن  اهنآ  مّظنم  تاکرح  رد  هک  تسا  ییاهتمکح  قیاقد  رد  ندرک  رظن  نیمز ، اهنامسآ و  توکلم  رد  ندرک  رظن  زا  دوصقم 
روعـش ملع و  نودـب  مارجا  هیحان  زا  مّظنم  تاکرح  نآ  هک  دـنکیمن  ّکش  لقاع  و  تسا ، ّبترتم  نآ  رب  ملاع  ماظن  تاـیئزج  تاـّیلک و  هک 

. دراد دوجو  میکح  روعش و  اب  ملاع و  ياهدننک  ریخست  نآ  يارب  هکلب  تسین ،
تفرعم  وا و  تافص  ادخ و  تخانش  ترخآ و  تخانش  رد  رگید  تسناد  نیمز  اهنامسآ و  زا  ار  بلطم  نیا  ناسنا  هک  هاگنآ 
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ار هدـننک  رظن  هک  تسا  نیا  يارب  سفنا  قافآ و  تایآ  و  ود ، نآ  تایآ  نیمز و  اهنامـسآ و  رد  شرگن  هب  رما  ّتلع  دـنکیمن ، فّقوت  داعم 

. دناشکب نیمز  اهنامسآ و  توکلم  هدننک و  ریخست  ّربدم و  هب 
زا ياهناشن  دشاب  دهاوخیم  هک  هچره  دوشیم و  قالطا  نآ  رب  ءیش  مسا  هدیرفآ و  یلاعت  يادخ  هک  يزیچ  ره  ٍءْیَـش و  ْنِم  ُهَّللا  َقَلَخ  ام  َو 

. تسا یلاعت  يادخ  تمکح  تردق و 
دنـشاب گرم  هدامآ  سپ  دشاب ، هدش  کیدزن  اهنآ  لجا  دیاش  هک  نیا  رد  دننکیمن  هاگن  ایآ  ینعی  ْمُُهلَجَأ  َبَرَْتقا  ِدَق  َنوُکَی  ْنَأ  یـسَع  ْنَأ  َو 

. دنراذگب قرف  دنزیم  ررض  هک  ییاهزیچ  نیب  دناسریم و  دوس  گرم  نیح  رد  هک  ییاهزیچ  نیب  و 
ییاـنیب تریـصب و  هب  هدـش  يروک  هدرپ و  عفر  بجوم  لـطاب  ّقح و  نیب  زیمت  هچ  دـنروآ ، داـی  ار  ّقح  اـت  تساور  نآ  زا  بلطم  ناـیب  تّلع 

. دنکیم کمک 
چیه نامیا  و  تسین ، یثیدح  گرم  لجا و  زا  دعب  هچ ، دنروآیم ؟ نامیا  لجا )  ) زا دـعب  راتفگ  مادـک  هب  سپ  َنُونِمُْؤی  ُهَدـَْعب  ٍثیِدَـح  ِّيَِأبَف 

. درادن يدوس  شلاح  هب  دشاب ، هدرواین  نامیا  نآ  زا  شیپ  هک  یسک 
: تسا هدش  هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، هتشذگ  زا  یشان  هک  تسا  یلاؤس  باوج و  َُهل  َيِداه  الَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم 

؟ دنروآیمن نامیا  گرم  هب  نیقی  ّقح و  حوضو  زا  سپ  ارچ 
تسین .) وا  يارب  یتیاده  چیه  درک  هارمگ  شتسیاشان  لامعا  ببس  هب  ادخ  هک  ار  یسک  دهدیم : باوج  )
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. دننامب ّریحتم  شیوخ  نایغط  رد  راذگب  سپ  َنوُهَمْعَی  ْمِِهنایْغُط  ِیف  ْمُهُرَذَی  َو 

. دنسرپیم تعاس  هراب  رد  وت  زا  ِۀَعاَّسلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی 
رب ینعم  کی  هب  اهنیا  همه  ریغـص  ملاع  رد  و  تسا ، هدش  ریـسفت  گرم  ماگنه  هب  و  جع )  ) مئاق روهظ  هب  و  تمایق ، هب  ام  تایاور  رد  تعاس 

. تسا گرم  تقو  نیلّوا  نآ  و  ددرگیم ،
نینچمه و  دوشیم ، رهاظ  رفاک  نمؤم و  رب  گرم  نیح  رد  جع )  ) دّمحم لآ  مئاق  تسا و  هدش  اپرب )  ) مئاق شتمایق  دریمب  سک  ره  هک  اریز 
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. ریبک ملاع  رد  تسا 
. دوشیم اپرب  وا  ياربک  تمایق  تخبدب  ای  دشاب  تخبشوخ  اهخزرب  ّیط  زا  دعب  ناسنا  هک  اریز 

لها و  دـنوشیم ، هبـساحم  مدرم  تسا و  لّوا  روهظ  زا  رتلماک  رتمامت و  دوشیم  رهاـظ  ماـگنه  نآ  رد  جـع )  ) مئاـق هک  يرگید  ندرم  يارب 
. دنوشیم لخاد  شتآ  رد  شتآ  لها  تشهب و  رد  تشهب 

ود ندناریم و  ود  نیمه  هب  هراشا  دنادرگیم ، هدنز  ار  ام  رابود  دناریمیم و  ار  ام  رابود  ِْنیَتَْنثا ) اَنَْتیَیْحَأ  َو  ِْنیَتَْنثا  اَنَّتَمَأ  : ) یلاعت يادـخ  لوق  و 
. تسا هدروآ  مّدقم  ار  ندناریم  اذل  و  تسا ، ندرک  هدنز 

يایبنا نیبّرقم و  ياههکئالم  زا  کی  چـیه  دـنوادخ  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  جـع )  ) مئاـق ترـضح  روهظ  تماـیق و  ینعم  ود  ره  هب  تعاـس 
و  تسا ، هتخاسن  علّطم  ار  شدوخ  لماک  يایلوا  و  نیلسرم ،
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. دیامنیم رّخؤم  ای  مّدقم  دهاوخیم  هک  يرادقم  هب  دنادیمن و  ار  نآ  یسک  ادخ  زج 

تمایق تقو  هک  ار  یناسک  دنک  تنعل  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  تسا و  وگغورد  دنک  تمایق  تقو  هب  ملع  ياعّدا  یسک  ره  سپ 
. دننکیم نییعت  ار 

نامز تسا و  توکلم  زا  نآ  هکلب  تسین ، نآ  يارب  یناـمز  تقو  و  تسا ، تقو  قوف  تقو و  زا  جراـخ  تعاـس ، هک  تسا  نیا  قیقحت  هکلب 
. تسا ینادان  لهج و  تیاغ  زا  کلم  هب  توکلم  دیدحت  و  تسا ، کلم  زا 

. تسا هداد  ار  ملع  مدع  لهج و  تبسن  دنک ، لاؤس  نآ  زا  یسک  ره  هب  یلاعت  يادخ  اذل  و 
؟ دوب دهاوخ  یتقو  هچ  تمایق  ینعی  اهاسُْرم  َناَّیَأ 

. تسا هدرک  باختنا  دوخ  يارب  ار  ملع  نیا  دنوادخ  وگب : یِّبَر  َْدنِع  اهُْملِع  امَّنِإ  ُْلق 
. دزاسیمن رهاظ  یسک  ادخ  زج  ار  شتقو  َوُه  اَّلِإ  اِهْتقَِول  اهیِّلَُجی  ال 

ار تانّیعت  دودح و  يربک  يرغص و  تسا .) میظع  نیگنس و  یـسب  نیمز  اهنامـسآ و  رد  شنأش  تعاس  نآ   ) ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْتَلُقَث 
لطاب ياهّتینا  تانّیعت و  زج  اهنآ  لها  نیمز و  اهنامـسآ و  و  دنکیم ، دوبان  ار  لطاب  رهاظ و  ار  ّقح  و  دناریمیم ، ار  اهّتینا  و  درادیم ، رب 

دوش و  هتشادرب  ءیش  دوخ  هک  تسین  نآ  زا  رتنیگنس  ینیگنس ، راب  چیه  نتشادرب  و  تسین ، يزیچ 
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. دنامن یقاب  نآ  زا  يرثا 
. دسریم ارف  ناهگان  دیایب ، نآ  زا  یتمالع  رثا و  البق  هک  نیا  نودب  ًۀَتَْغب  اَّلِإ  ْمُکِیتَْأت  ال 

. ینکیم رارصا  ام  رب  تمایق  زا  لاؤس  رد  مه  وت  هک  ایوگ  دنزرویم  رارصا  وت  زا  لاؤس  رد  اْهنَع  ٌّیِفَح  َکَّنَأَک  َکَنُولَئْسَی 
. تساهنآ رب  ّدر  رد  دیکأت  نخس  نیا  تسادخ ، دزن  شلمع  طقف  اعطق  وگب  ِهَّللا  َْدنِع  اهُْملِع  امَّنِإ  ُْلق 

شدوخ ریغ  هب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسین  ییاـهزیچ  زا  تماـیق  زور  هب  ملع  هک  دـننادیمن  مدرم  رتـشیب  اّـما  َنوُمَْلعَی  ـال  ِساَّنلا  َرَثْـکَأ  َّنِکل  َو 
. تسین نکمم  تقو  هب  نآ ، یبای  نامز  تسا و  تقو  قوف  تمایق  دننادیمن  و  دهدب ،

188 تایآ 193 - ریسفت  همجرت و 

496 ص :  ات 192 ..... ] تایآ 188  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا
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ٌریَِـشب َو  ٌریِذَن  َّالِإ  اَنَأ  ْنِإ  ُءوُّسلا  َِینَّسَم  ام  َو  ِْریَْخلا  َنِم  ُتْرَثْکَتْـسال  َْبیَْغلا  ُمَلْعَأ  ُْتنُک  َْول  َو  ُهَّللا  َءاش  ام  َّالِإ  ارَـض  َو ال  ًاعْفَن  یِـسْفَِنل  ُِکْلمَأ  ُْلق ال 
اَّمَلَف ِِهب  ْتَّرَمَف  ًافیِفَخ  ًالْمَح  ْتَلَمَح  اهاَّشَغَت  اَّمَلَف  اْهَیلِإ  َنُکْـسَِیل  اهَجْوَز  اْهنِم  َلَعَج  َو  ٍةَدِـحاو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  ( 188  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل 

اَّمَع ُهَّللا  َیلاعَتَف  امُهاتآ  امِیف  َءاکَرُـش  َُهل  الَعَج  ًاِحلاص  اـمُهاتآ  اَّمَلَف  ( 189  ) َنیِرِکاَّشلا َنِم  َّنَنوُکََنل  ًاِحلاص  اـنَْتیَتآ  ِْنَئل  اـمُهَّبَر  َهَّللا  اَوَعَد  ْتَلَْقثَأ 
(192  ) َنوُرُْصنَی ْمُهَسُْفنَأ  َو ال  ًارْصَن  ْمَُهل  َنوُعیِطَتْسَی  َو ال  ( 191  ) َنوُقَلُْخی ْمُه  َو  ًاْئیَش  ُُقلْخَی  ام ال  َنوُکِرُْشی  َأ  ( 190  ) َنوُکِرُْشی
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497 ص :  همجرت ..... :

هب هچنآ  زج  بیغ  زا  نم  رگا  تسا  هتـساوخ  نم  رب  ادـخ  هچنآ  رگم  متـسین  شیوخ  نایز  دوس و  کلام  نم  هک  وگب  مدرم  هب  اـم  لوسر  يا 
تراشب هدـنناسرت و  یلوسر  رگم  متـسین  نم  مدـیدیمن  جـنر  نایز و  هاگچیه  مدوزفایم و  هشیمه  دوخ  ریخ  رب  مدوب  هاـگآ  منادیم  یحو 

، دننامیا لها  زا  هک  یهورگ  يارب  هدنهد 
تولخ وا  اب  نوچ  سپ  دریگ  مارآ  سنا و  وا  هب  ات  دروآ ، دـیدپ  ار  شتفج  زین  وا  زا  دـیرفآ و  نت  کـی  زا  ار  امـش  همه  هک  ییادـخ  تسوا 

يا هک  دندناوخ  ار  ادخ  ردام ) ردپ و   ) ود ره  هاگنآ  هک  دـش  نیگنـس  ات  تسیز ، محر  رد  يدـنچ  راب  نآ  سپ  تشادرب  کبـس  يراب  درک 
، دوب میهاوخ  وت  نارازگساپس  زا  هّتبلا  تمعن  نیا  رب  يدرک  اطع  حلاص  يدنزرف  ام  رب  رگا  ام  راگدرورپ 

تمعن نیا  رد  ادخ  يارب  و  دنتـسناد ) رثؤم  یهلا  تبهوم  نیا  رد  ار  ناشدوخ  لمع   ) دش اطع  حلاص  يدـنزرف  ردام ، ردـپ و  نآ  هب  نوچ  اّما 
، دنیوگ ناکرشم  هچنآ  زا  تسا  رترب  یلاعت  يادخ  هک  یتروص  رد  دندش ، لئاق  یناکیرش  دوب  هدیشخب  نانآ  هب  هک 

. دنیامنیم ادخ  کیرش  تسادخ  قولخم  دوخ  درک و  دناوتن  قلخ  ار  يدوجوم  چیه  هک  ار  زیچ  نآ  ایآ 
. درک دنناوت  يرای  دوخ ، هب  هن  ناکرشم و  هب  زگره  هن  اهنآ  هک  یتروص  رد 

497 ص :  ریسفت ..... 

يرازیب مالک ، نیا  و  مرادن ، بیغ  زا  یعالّطا  نم  نیاربانب  متسین ، شیوخ  ررـض  عفن و  کلام  نم  وگب  ارَـض  َو ال  ًاعْفَن  یِـسْفَِنل  ُِکْلمَأ  ُْلق ال 
تسا  ّتیدوبع  زجع و  هب  رارقا  ّتینانا و  زا  نتسج 
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هب هراشا  نیا  و  دشابیم ، قلطم  تروص  هب  شدوخ  زا  بیغ  ملع  یفن  زا  هیانک  و  دشاب ، تّیبوبر  هب  فراع  هک  تسا  یسک  نأش  نآ  هکنانچ 

رهاظ بیغ  هب  ملع  تردـق و  لـیبق  زا  وا  زا  هک  هچنآ  و  تسا ، ّتیرـشب  ماـقم  هب  لّزنت  بسح  رب  هماـّلع  هّوق  رد  لـهج  هلاّـمع و  هّوق  رد  زجع 
. تسا ّتیبوبر  ملاع  زا  هک  تسا  یتوکلم  هبنج  بسح  رب  دوشیم ،

. دزومایب نم  هب  ار  نآ  یناهنپ  ینعم  دنادرگ و  کلام  شرهاظ  رب  ارم  دهاوخب  ادخ  هک  ار  هچنآ  رگم  ُهَّللا  َءاش  ام  اَّلِإ 
مه دـشاب و  دـیکأت  مه  ات  دوب  هدـش  یفن  هیانک  تروص  هب  هک  تسا  يزیچ  هب  حیرـصت  مدوب . هاـگآ  بیغ  زا  رگا  َْبیَْغلا و  ُمَلْعَأ  ُْتنُک  َْول  َو 
ریخ دوخ  نامگب  هک  يویند  ضارعا  زا  ار  هچنآ  رگم  دـننادیمن  ریخ  ار  يزیچ  اهنآ  نوچ  اهنآ ، نامگ  ربانب  یّـسح ، ناهرب  اب  بلطم  قیقحت 

. دنرادنپیم
دوجو میارب  ناـج ، لاـم و  رد  تفآ  ُءوُّسلا و  َِینَّسَم  اـم  َو  مدوزفایم ، دوخ  تمالـس  تّحـص و  لاـم و  رد  تعـسو  رب  ِْریَْخلا  َنِم  ُتْرَثْکَتْـسَال 

. تشادن
هکنانچ دـیق ، نودـب  ای  نینمؤم ، هب  نآ  ندوب  دـّیقم  تسا  ریـشب )  ) لباقم هنیرق ، هب  ریذـن )  ) متـسین نیرفاک  هدـنناسرت  زج  نم  ٌریِذـَن  اَّلِإ  اَنَأ  ْنِإ 
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، اهنآ سفن  تسا  نکمم  هک  نیا  تهج  زا  متـسه  نینمؤم  هدـنناسرت  نم  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دوریم . راک  هب  دـنکیم ، اضتقا  شرهاـظ 
. متسه ناشرفک  تهج  زا  نیرفاک  هدنناسرت  و  دناشک ، رفک  هب  ار  نانآ 
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هک ایوگ  تسادخ ، رما  زا  شمان  هک  درک ، تابثا  شدوخ  يارب  ار  ریشبت  راذنا و  درک و  یفن  شدوخ  زا  ار  نوؤش  همه  َنُونِمُْؤی  ٍمْوَِقل  ٌریَِشب  َو 

. تسا تفص  لعف و  تهج  زا  دیحوت  تیاهن  نآ  ادخ و  رما  زج  تسین  نم  يارب  ینأش  چیه  تسا : هتفگ 
رد اّوح  مدآ و  ندوب  کیرش  دشابیم ، دیحوت  ساسا  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  قوف  ینعم  رکذ  زا  سپ  یلاعت  يادخ 
هک دراد  تافانم  ملاع  يادـخ  دـیحوت  اب  نآ  و  میاهدروآ ، كرـش  مینادـب  تاـقولخم  زا  ریغ  ار  مدآ  رگا  اریز  تشاد  ناـیب  ار  ندوب  قولخم 

دالوا هدرک و  راهظا  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  لضف  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  و  تسا ، تافص  لاعفا و  دیحوت  زا  رتنییاپ 
. دیامن ّمذ  تسا  نآ  مزلتسم  ّتیهلا و  رد  كرش  نیرتحیبق  هک  يدابع ) كرش   ) ّتیدوبع رد  كرش  زا  ار  اّوح  مدآ و 

: دومرف اذل  و 
دیحوت تابثا  دوجو و  تمعن  اب  دنوادخ  درک ، قلخ  يدحاو  سفن  زا  ار  امـش  همه  هک  تسا  ییادخ  وا  ٍةَدِـحاو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  َوُه 

دناوتیمن دناهداد  رارق  کیرـش  هک  ار  هچنآ  هک  لیلد  نیا  هب  دومن  خیبوت  كارـشا  رب  ار  اهنآ  اذـل  و  هتـشاذگ ، تّنم  ناگدـنب  رب  شتدابع  رد 
. دنیرفایب ار  يزیچ 

شمارآ نآ  اب  دنیبب  شدوخ  خنـس  زا  ار  شرـسمه  درم  هک  یتقو  هّتبلا  دیرفآ ، رـسمه  شدوخ  خنـس  زا  اْهَیلِإ و  َنُکْـسَِیل  اهَجْوَز  اْهنِم  َلَعَج  َو 
ءاّوح  ةدحاو ) سفن   ) زا دوصقم  تسا  نکمم  و  تسا ، ینعم  ظاحل  هب  نکسی )  ) ریمض ندروآ  رّکذم  و  دنکیم ، ادیپ 
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ملاع رد  اّما  دنتـسه  ریبک  ملاـع  رد  اّوح ) مدآ و   ) ود نآ  داد و  رارق  ار  شرـسمه  ءاّوح  خنـس  زا  ینعی  اـهَجْوَز ) اـْهنِم  َلَـعَج   ) ینعم و  دـشاب ،

«1 . » ریغص ملاع  رد  لقع  هلزان  تهج  ود  زا  دنترابع  دنتسه و  ناسنا  يارب  یسفن  یلقع و  تهج  رد  ود  نآ  ریغص 
رثا اریز  درک  ساـسحا  یکبـس  راـب  سفن )  ) اّوح دـش  رتـسب  مه  سفن ) اـب  لـقع   ) اّوح اـب  مدآ  نوچ  سپ  ًاـفیِفَخ  اًـلْمَح  ْتَلَمَح  اـهاَّشَغَت  اَّمَلَف 

. دوب هدشن  رهاظ  زونه  لمح  ینیگنس 
. درک ادیپ  رارمتسا  لمح  سپس  ِِهب  ْتَّرَمَف 

. دش نیگنس  لمح  ّتلع  هب  هتفر  هتفر  هک  نیا  ات  ْتَلَْقثَأ  اَّمَلَف 
سفن لقع و  لصاح  هک  كاپ  هشیدنا   ) حلاص يدنزرف  رگا  هک  دندناوخ  ندب  سفن و  رد  ار  ادـخ  هاگنآ  ًاِحلاص  انَْتیَتآ  ِْنَئل  امُهَّبَر  َهَّللا  اَوَعَد 

. ینک اطع  ام  هب  تسا )
حلاص يدنزرف  اهنآ  هب  هک  تساّوح  مدآ و  رب  يرگید  ّتنم  بلطم  نیا  دوب ، میهاوخ  نارکاش  زا  ًاِحلاص  امُهاتآ  اَّمَلَف  َنیِرِکاَّشلا  َنِم  َّنَنوُکََنل 

: اّما داد ،
ّرثؤم یهلا  تبهوم  نیا  رد  ار  ناشدوخ  لمع   ) دندومن فالخ  هب  لیدبت  ار  هدعو  نارفک و  هب  لیدبت  ار  تمعن  امُهاتآ  امِیف  َءاکَرُـش  َُهل  الَعَج 

هداد اهنآ  هب  هک  هچنآ  رد  رما  نیا  رد  دنتسناد و  رهوش  نز و  شزیمآ  هجیتن  ار  كدوک  دنتسناد و  یلصا  لماع  و 
__________________________________________________
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(. دنداد رارق  کیرش  ادخ  يارب  دوب  هدش 
: تسا يدّدعتم  بتارم  ادخ  هب  كارشا  يارب  هک  نادب 
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ار نآ  هک  دنتسه  ملاع  يارب  میدق  أدبم  ود  هب  لئاق  هک  اهيونث  رتشیب  ندروآ  كرـش  دننام  شدوجو  بوجو  رد  ادخ  هب  ندروآ  كرـش  . 1
«1 . » دنمانیم نمیرها  نادزی و  ای  تملظ  رون و 

هک نیا  ای  دنتـسه ، دوجولا  بجاو  میدـق و  ندوب  یکی  هب  لئاق  هک  اهيونث  زا  یـضعب  ندروآ  كرـش  دـننام  ّتیهلا  رد  ندروآ  كرـش  - 2
. ادخ زا  هن  تسوا  زا  رورش  همه  و  تسا ، تّیهلا  ياراد  ملاع  رد  زین  نمیرها  نکل  تسوا و  قولخم  تملظ  ای  نمیرها 

ریغ هک  یناسک  زا  اهنآ  ریغ  ناتـسرپهلاسوگ و  و  ناتـسرپتب )  ) اهینثو كارـشا  اهیئباص و  رتشیب  كارـشا  دننام  تدابع ، رد  كارـشا  - 3
. دنوش کیدزن  ادخ  هب  هلیسو  نادب  ات  دننکیم  تدابع  ار  شتاقولخم  زا  ادخ 

اب کی  ره  هک  ار  رّثکتم  تادوجوم  زج  دوجو  رد  هک  اـهنآ  زا  یکدـنا  زج  مدرم  رثکا  ندروآ  كرـش  دـننام  دوجو ، رد  ندروآ  كرـش  - 4
. دننیبیمن دنتسه  لباقتم  ادخ  اب  همه  يرگید و 

رارق کیرش  ار  اهنآ  ریغ  تعاط  ود  نآ  نانیشناج  ایلوا و  ایبنا و  تعاط  رد  هک  یـسک  ندروآ  كرـش  دننام  تعاط ، رد  ندروآ  كرـش  - 5
. نامکاح ارما و  ناهاشداپ و  ءوس و  ياملع  روج و  هّمئا  تعاط  لیبق  زا  دهدیم 

__________________________________________________

 .... ].....[ راکفا تّیونث ، ( 1)
502 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تّبحم رد  كرش  دنکیم ، کیرش  ار  وا  ریغ  شنانیشناج  ادخ و  ّتبحم  رد  هک  یسک  ندروآ  كرـش  دننام  ّتبحم ، رد  ندروآ  كرـش  - 6
. دشاب اهنآ  يود  ره  نآ  تیاغ  ای  دشاب ، یناسفن  مه  یهلا و  مه  نآ  هاگتساوخ  ای  هک  تسا  یتقو 

ّیلو ای  ّیبن  اب  يوبن  ّماع  تعیب  ای  يول  ّصاـخ و  تعیب  رد  هک  تسا  كرـش  ماـسقا  نیرتگرزب  نیرتدـیدش و  تیـالو  رد  ندروآ  كرـش  - 7
دوصقم سپ  دشاب ، هتشاد  ناعذا  تسین  تیالو  ياراد  هک  یسک  تیالو  ای  تسین  ّیبن  هک  یـسک  تّوبن  هب  ای  دنک  کیرـش  ار  يرگید  تقو 

. لّوا ینعم  هس  زج  هب  تسا  قباس  یناعم  زا  یکی  َنوُکِرْشُم ) ْمُه  َو  اَّلِإ  ِهَّللِاب  ْمُهُرَثْکَأ  ُنِمُْؤی  ام  َو  : ) یلاعت يادخ  زا 
اّلقتسم ددرگ و  عطق  ادخ  زا  رظن  هک  دنکیم  اضتقا  ادخ  هب  رفک  هچ  تسه ، هبترم  ره  رد  ادخ  هب  رفک  زا  ریغ  دش  رکذ  هک  یناعم  نیا  همه  و 

. دنکیم ادیپ  نایرج  قرف  نودب  ریغص  ملاع  لها  رد  دراد  نایرج  ریبک  ملاع  لها  رد  هک  هچنآ  و  دوش . رظن  ادخ  ریغ  هب 
مدآ و هک  دـشاب  نیا  دوصقم  هک  درک  رابتعا  دوشیم  اجنیا  یتروص  رد  ریخا  ینعم  زا  ریغ  لّوا و  ینعم  هس  زا  ریغ  ندروآ  كرـش  یناـعم  و 
رد و  تدابع ، كرـش  هن  تسا  تعاـط  كرـش  اـهنآ  كرـش  و  تسا ، ربخ  رد  هکناـنچ  دنـشاب  هداد  رارق  یناکیرـش  ادـخ  يارب  اـتقیقح  اّوح 

: تسا ثیدح 
«1 ( » هّللا قلخ  یف  ابیصن  ثراحلل  العج  )

__________________________________________________

ص 202 یمقلا 1 : ریسفت  ص 209 - ج 2 ، یفاّصلا : ریسفت  ( 1)
503 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. نآ یناعم  زا  یکی  هب  تسا  ّتبحم  رد  كرش  بسانم  ثیدح  نیا 
. تسا تعاط  رد  كرش  كرش و  نیا  بسانم  ِدالْوَْألا ) َو  ِلاْومَْألا  ِیف  ْمُهْکِراش  : ) یلاعت يادخ  لوق  و 

يزاجم اّوح ، مدآ و  هب  تبـسن  ندروآ  كرـش  دناهداد و  اهنآ  هب  هک  هچنآ  رد  ادخ  يارب  یناکیرـش  مدآ  دالوا  هک  دشاب  نیا  دوصقم  رگا  و 
: یلاعت يادخ  لوق  ار  نآ  و  تسا ، ربخ  رد  هکنانچ  دشاب 

و دومن . رابتعا  اجنیا  رد  ار  كرـش  ماـسقا  عیمج  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  دـنکیم  دـیکأت  عمج  هغیـص  هب  َنوُکِرُْـشی ) اَّمَع  ُهَّللا  َیلاـعَتَف  )
. تسا فذح  رد  زاجم  قیرط  هب  ای  اّوح  مدآ و  دالوا  هب  كرش  تبسن 
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رد زاجم  قیرط  هب  هک  نیا  ای  هتفرگ ، ار  نآ  ياج  هیلا  فاضم  هدش و  فذح  فاضم  هک  هدوب  امهدالوا )  ) ظفل العج )  ) لعاف هک  هنوگنیدـب 
دننام نادنزرف ، ناوریپ و  هک  تسا  هدش  هداد  رابتعا  نیا  هب  اوح  مدآ و  هب  تبسن  یلو  دنشاب ، هیلع  موکحم  دالوا  هک  وحن  نیدب  تسا  مکح 

. دنتسه ندب  کی  يازجا 
و دوشیم ، ّثنوم  رکّذـم و  لماش  تروص  نیا  رد  هک  دوش  هدارا  سنج  احلاص )  ) ظفل زا  هک  تسا  نیا  رابتعا  هب  دـالوا  هب  تبـسن  هک  نیا  اـی 

. ددرگیم رب  احلاص  هب  تسا  ربخ  رد  هکنانچ  فنص  ود  ره  رابتعا  هب  العج )  ) ریمض
ببـس رب  تلالد  هک  دروآ ، ءاف )  ) ور نیا  زا  دـشاب  دـناوتیمن  يواسم  قولخم  اب  قلاخ  تسا و  قلاخ  دـنوادخ  هک  دـش  هتـسناد  نیا  زا  شیپ 

دومرف : اذل  دشاب ، عرف  رب  لصا  مکح  یشخب و 
504 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا رترب  رتالاب و  سب  دنوادخ  اهنآ ، ندروآ  كرش  زا  ای  دوشیم  كرشم  وا  هب  هک  یسک  زا  ینعی  َنوُکِرُْشی  اَّمَع  ُهَّللا  َیلاعَتَف 
قلاخ نأش  هک  تسا  نیا  رابتعا  هب  لّوا  خـیبوت  هک  اریز  تسا ، يرگید  هجو  هب  نانآ  شنزرـس  َنوُقَلُْخی  ْمُه  َو  ًاْئیَـش  ُُقلْخَی  ـال  اـم  َنوُکِرُْـشی  َأ 
نیا رابتعا  هب  مّود  خـیبوت  یلو  کیرـش ، يارب  یفـصو  رابتعا  نودـب  دوشن  رظن  وا  ریغ  هب  وا  اب  دوش و  هدوتـس  ییاتکی  هب  هک  تسا  نیا  معنم 

. دوش هداد  رارق  قلاخ  کیرش  هک  تسین  هتسیاش  تسا و  هدش  هدیرفآ  قولخم و  دوخ  هکلب  دنیرفایب  دناوتیمن  يزیچ  هک  تسا 
. دنناسر يرای  ناشدوخ  هب  هن  دنهد و  يرای  ار  ناکرشم  دنناوتیم  هن  َنوُرُْصنَی  ْمُهَسُْفنَأ  َو ال  ًارْصَن  ْمَُهل  َنوُعیِطَتْسَی  َو ال 

193 تایآ 199 - ریسفت  همجرت و 

504 ص :  ات 198 ..... ] تایآ 193  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ْمُُکلاْثمَأ ٌداـبِع  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 193  ) َنُوتِماص ُْمْتنَأ  ْمَأ  ْمُهوُُمتْوَعَد  َأ  ْمُْکیَلَع  ٌءاوَس  ْمُکوُِعبَّتَی  ـال  يدُْـهلا  َیلِإ  ْمُهوُعْدـَت  ْنِإ  َو 
ْمَُهل ْمَأ  اِهب  َنوُرِْـصُبی  ٌُنیْعَأ  ْمَُهل  ْمَأ  اِهب  َنوُشِْطبَی  ٍدـْیَأ  ْمَُهل  ْمَأ  اـِهب  َنوُشْمَی  ٌلُـجْرَأ  ْمَُهل  َأ  ( 194  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  اُوبیِجَتْـسَْیلَف  ْمُهوُعْداَف 

َو ( 196  ) َنیِِحلاَّصلا یَّلَوَتَی  َوُـه  َو  َباـتِْکلا  َلََّزن  يِذَّلا  ُهَّللا  َیِِّیلَو  َّنِإ  ( 195  ) ِنوُرِْظُنت الَف  ِنوُدیِک  َُّمث  ْمُکَءاکَرُـش  اوُعْدا  ُِلق  اِهب  َنوُعَمْـسَی  ٌناذآ 
(197  ) َنوُرُْصنَی ْمُهَسُْفنَأ  َو ال  ْمُکَرْصَن  َنوُعیِطَتْسَی  ِِهنوُد ال  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلا 

(198  ) َنوُرِْصُبی ْمُه ال  َو  َْکَیلِإ  َنوُرُْظنَی  ْمُهاَرت  َو  اوُعَمْسَی  يدُْهلا ال  َیلِإ  ْمُهوُعْدَت  ْنِإ  َو 
505 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

505 ص :  همجرت ..... :

امـش يارب  تیاده  هار  هب  ار  اهنآ  ندـناوخن  ندـناوخ و  سپ  درک . دـنهاوخن  يوریپ  نانمؤم  امـش  زا  دـیناوخب  تیادـه  هار  هب  ار  اهنآ  رگا  و 
، تسا ناسکی 

دییوگ تسار  دوخ  يوعد  رد  رگا  دنتسه  جاتحم ) یناف و  یناگدنب   ) امش لثم  همه  تقیقح  رد  دیناوخیم  امش  هک  ار  سکنآ  ره  ادخ  ریغ 
، دننک اور  ار  امش  تالکشم  جئاوح و  ات  دیهاوخب  اهنآ  زا 

اب هک  شوگ  مشچ و  هن  دنرآ  نوریب  تردق  نیتسآ  زا  هک  تسا  یتسد  هن  دنیامیپ و  هار  نادـب  هک  تسا  ییاپ  هن  ار  ناتب  نآ  هک  یتروص  رد 
یب دیرب  راک  هب  نم  اب  دـیناوتیم  هک  تلیح  ره  دـیناوخب و  ار  دوخ  لطاب  ناکیرـش  وگب : ناکرـشم ) هب  ام  لوسر  يا  . ) دنونـشب دـننیبب و  نآ 

. دیهد تلهم  ارم  هکنآ 
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، تسا ناراکوکین  روای  وا  هداتسرف و  ار  باتک  نیا  هک  تسا  ییادخ  تقیقح  هب  روای  تسود و  ارم 
، دنرادن ار  دوخ  يرای  رب  تردق  هکلب  امش ، يرای  رب  تردق  اهنت  هن  ادخ  زج  کی  چیه  دیناوخیم  امش  هک  ار  ییاهنآ 

. دننیبیمن ار ) ّقح   ) یلو دنرگنیم  وت  رد  اهنآ  هک  ینیبیم  وت  لوسر  يا  دینش  دنهاوخن  دیناوخب  تیاده  هار  هب  ار  اهنآ  رگا  و 

505 ص :  ریسفت ..... 

. دننکیمن يوریپ  امش  زا  دینک  توعد  تسار  هار  هب  ار  اهنآ  رگا  ْمُکوُِعبَّتَی و  يدُْهلا ال  َیلِإ  ْمُهوُعْدَت  ْنِإ  َو 
تسا . نیمه  ّمذ  رد  هغلابم  هار  هکنانچ  دومن ، رکذ  نیرتتسپ  رتتسپ و  ات  تسپ  زا  ّمذ  رد  ّبترت  هظحالم  اب  ار ، تب  کیرش و  فاصوا 

506 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هک نیا  هب  دـسرب  هچ  ات  درادـن  ياهدـیاف  دـیناوخب  ار  اهنآ  امـش  هک  یتیادـه  هب  هک  دوشیم  نینچ  يدُْـهلا  َیلِإ  ْمُهوُعْدـَت  ْنِإ  ینعم  نیارباـنب 

. دنناوخب تیاده  هب  ار  اهنآ  نارگید 
قلاخ کیرش  هک  هچنآ  ینعی  دیـشاب  شوماخ  ای  دیناوخب و  ار  اهنآ  هچ  تسا  ناسکی  اهنآ  يارب  َنُوتِماص  ُْمْتنَأ  ْمَأ  ْمُهوُُمتْوَعَد  َأ  ْمُْکیَلَع  ٌءاوَس 

تدابع روای  رـصان و  دیاب  ّلقا  دش ال  قولخم  رگا  و  دشاب ، قولخم  دـیاب  ّلقاال  دـشابن  قلاخ  رگا  سپ  دـشاب ، قلاخ  دـیاب  دوشیم  هداد  رارق 
رد ار  ناشدوخ  دنتـسناوت  رگا  سپ  دنـشاب ، روای  ار  ناشدوخ  دیاب  دنـشاب  روای  ار  شناگدننک  تدابع  دنتـسناوتن  رگا  سپ  دشاب ، ناگدننک 

زیمت ار  وا  ریغ  هدننک و  توعد  نیب  دنناوتب  دیاب  دـندرکن  يوریپ  امـش  زا  رگا  دـننک و  يوریپ  امـش  زا  دـیاب  دـننک  يرای  تیادـه  هب  توعد 
. تسین كرشم  تهافس  تقامح و  زج  يزیچ  وا  ندروآ  كرش  دشن ، اهنیا  زا  مادکچیه  رگا  دنهدب و 

نیا دوبعم  لقا  ّدح  و  دنتسه . امش  دوخ  نوچ  یتاقولخم  دیناوخیم  ادخ  زا  ریغ  هک  ار  ییاهنآ  ْمُُکلاْثمَأ  ٌدابِع  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلا  َّنِإ 
. دشابن دبع  هک  تسا 

رگا دـننک . تباجتـسا  ار  امـش  ياعد  دنونـشب و  ناشدـیناوخب  نوچ  هک  تسا  نیا  لقا  ّدـح  َنِیقِداص و  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  اُوبیِجَتْـسَْیلَف  ْمُهوُعْداَـف 
. دنتسه امش  نایادخ  اهنآ  هک  دییوگیم  تسار 

ّلقا دـح  هک  دـنراد  ییاپ  نانآ  ایآ  اِهب  َنوُعَمْـسَی  ٌناذآ  ْمَُهل  ْمَأ  اِهب  َنوُرِْـصُبی  ٌُنیْعَأ  ْمَُهل  ْمَأ  اِهب  َنوُشِْطبَی  ٍدـْیَأ  ْمَُهل  ْمَأ  اِهب  َنوُشْمَی  ٌلُجْرَأ  ْمَُهل  َأ 
یمشچ  ای  دشاب ، یتردق  هک  یتسد  ای  دنورب  هار  امش  دننام 

507 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: وگب اهنآ  هب  ندرک  بلط  زرابم  باب  زا  ندرک  اوسر  خیبوت و  مامتا  زا  دعب  ُِلق  دونشب ، هک  یشوگ  ای  دنیبب ، هک 

هراب رد  دیهاوخیم  هک  ياهلیح  عون  ره  هب  دیناوخب و  دیاهداد  رارق  ادخ  ناکیرـش  هک  ار  اهتب  نیا  ِنوُرِْظُنت  الَف  ِنوُدـیِک  َُّمث  ْمُکَءاکَرُـش  اوُعْدا 
امـش و زا  وا ، يرای  ظفح و  مراگدرورپ و  تّوق  ناتناکیرـش و  امـش و  فعـض  تیاـهن  دوجو  اـب  نم  هک  دـیهدن  متلهم  دـیرب و  راـک  هب  نم 

. مرادن یکاب  ناتئاکرش 
باتک یتسناد  هکنانچ  باتک  زا  دوصقم  تسا و  هدرک  لزان  ار  باتک  نیا  هک  تسا  ییادـخ  نم  ّیلو  اریز  َباـتِْکلا  َلََّزن  يِذَّلا  ُهَّللا  َیِِّیلَو  َّنِإ 

. تسا نآ  تروص  نآرق  و  تسا ، تّوبن  باتک  نآ  و  تسا ، فورعم  دوهعم 
دنکیم و یتسرپرس  ار  ناگتسیاش  وا  اهنت  َنوُرُْصنَی و  ْمُهَسُْفنَأ  َو ال  ْمُکَرْصَن  َنوُعیِطَتْـسَی  ِِهنوُد ال  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلا  َو  َنیِِحلاَّصلا  یَّلَوَتَی  َوُه  َو 
ادـخ و تّوق  رابتعا  هب  ندرک  بلط  هزرابم  هب  نوچ  دـنرادن . ار  ناشدوخ  امـش و  يرای  ناوت  اهنآ  دـنناوخیم ، ار  وا  زا  ریغ  هک  یناـسک  نآ 

. داد رارق  تلع  نآ  هب  ار  نآ  دوب  اکرش  فعض 
ماـقم رد  ندوب  بولطم  و  تّلع ،) ناـیب   ) لـیلعت راـبتعا  هب  رارکت  و  تسا . ّنإ )  ) لوخدـم رب  فـطع  ِِهنوُد ) ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیِذَّلا   ) تراـبع سپ 

. تسا ّمذ  رد  هغلابم 
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دنونـشیمن و یناوخب  تیادـه  هب  ار  اهنآ  رگا  ربمایپ  يا  َنوُرِْـصُبی  ْمُه ال  َو  َْکَیلِإ  َنوُرُْظنَی  ْمُهاَرت  َو  اوُعَمْـسَی  يدُْـهلا ال  َیلِإ  ْمُهوُعْدـَت  ْنِإ  َو 
نیا زا  دینادرگرب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  اهنآ  زا  ار  باطخ  هک  نیا  دننیبیمن . ار  وت  تقیقح  یلو  دننکیم  هاگن  وت  هب  هک  ینیبیم 

508 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسین هتسیاش  اهنآ  اب  وگتفگ  بطاخت و  رگید  دش  رهاظ  اهنآ  تهافس  تحاقو و  هکنآ  زا  سپ  هک  تساور 

199 تایآ 206 - ریسفت  همجرت و 

508 ص :  ات 206 ..... ] تایآ 199  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

َنیِذَّلا َّنِإ  ( 200  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَـس  ُهَّنِإ  ِهَّللِاب  ْذِعَتْـساَف  ٌغْزَن  ِناـْطیَّشلا  َنِم  َکَّنَغَْزنَی  اَّمِإ  َو  ( 199  ) َنِیلِهاْجلا ِنَع  ْضِرْعَأ  َو  ِفْرُْعلاـِب  ُْرمْأ  َو  َْوفَْعلا  ِذُـخ 
ْمِِهتَْأت َْمل  اذِإ  َو  ( 202  ) َنوُرِصُْقی َُّمث ال  ِّیَغلا  ِیف  ْمُهَنوُّدُمَی  ْمُُهناوْخِإ  َو  ( 201  ) َنوُرِْصبُم ْمُه  اذِإَف  اوُرَّکَذَت  ِناْطیَّشلا  َنِم  ٌِفئاط  ْمُهَّسَم  اذِإ  اْوَقَّتا 

(203  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ٌۀَمْحَر  َو  ًيدُه  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ُِرئاَصب  اذه  یِّبَر  ْنِم  ََّیلِإ  یحُوی  ام  ُِعبَّتَأ  امَّنِإ  ُْلق  اهَْتیَبَتْجا  َْول ال  اُولاق  ٍۀَیِآب 
ِّوُدُْغلِاب ِلْوَْقلا  َنِم  ِرْهَْجلا  َنُود  َو  ًۀَفیِخ  َو  ًاعُّرَضَت  َکِسْفَن  ِیف  َکَّبَر  ْرُکْذا  َو  ( 204  ) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  اُوتِْصنَأ  َو  َُهل  اوُعِمَتْساَف  ُنآْرُْقلا  َئُِرق  اذِإ  َو 

(206  ) َنوُدُجْسَی َُهل  َو  ُهَنوُحِّبَُسی  َو  ِِهتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َکِّبَر ال  َْدنِع  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 205  ) َنِیِلفاْغلا َنِم  ْنُکَت  َو ال  ِلاصْآلا  َو 

508 ص :  همجرت ..... :

، نادرگب يور  نادان  مدرم  زا  دنریذپن  هچنانچ  نک و  رما  يراکوکین  هب  ریگ و  شیپ  ششخب  وفع و  هقیرط  ام  لوسر  يا 
، تساناد اونش و  تقیقح  هب  وا  هک  رب  هانپ  ادخ  هب  دیآ  دیدپ  ياهسوسو  وت  رد  ناطیش  فرط  زا  دهاوخب  هچنانچ  و 

دننک ادیپ  ییانیب  تریصب و  هظحل  نامه  دنرآ و  دایب  ار  ادخ  مدنامه  دسر  ارف  لد  هب  یلایخ  هسوسو و  ناطیش ، زا  ار  ناراکزیهرپ  نوچ 
ّنج و  نیطایش  و 

509 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، دننکیمن روصق  ناراکدب  ندرک  هارمگ  رد  چیه  دنشکیم و  یهارمگ  هار  هب  ار  ناشناردارب  سنا 

يزیچ زا  ادـخ  یحو  زا  زج  نم  وگب  یتخاسن  مهارف  یتیآ  ارچ  هک  دـننک  ضارتعا  وت  رب  يرواین  اهنآ  رب  یتیآ  لوسر  يا  وت  هک  ناـمز  ره  و 
. تسا تمحر  تیاده و  تریصب و  هیام  دنروآ  نامیا  هک  یهورگ  يارب  امش  راگدرورپ  بناج  زا  نآرق  تایآ  نیا  منکیمن ، يوریپ 

ّقح تمحر  دروم  هک  دشاب  دیمهفب ، ار  نآرق  حـیاصن  قیاقح و  ات  دـینک  توکـس  دـیهد و  ارف  نادـب  شوگ  همه  دوش  تئارق  نآرق  نوچ  و 
. دیوش عقاو 

، شابم نالفاغ  زا  نک و  دای  ماش  حبص و  رد  دوخ  لد  رد  یشکرب  زاوآ  هکنآ  یب  یناهنپ و  عّرضت و  اب  ار  دوخ  يادخ 
ّتیدحا و تاذ  هیزنت  حیبست و  هب  هتسویپ  دننکن و  یشکرس  ادخ  یگدنب  زا  هاگ  چیه  دنتسه  وت  راگدرورپ  روضح  رد  هک  ناگتـشرف  حاورا 

. دنلوغشم وا  هدجس  هب 

509 ص :  ریسفت ..... 

هملک اذـل  تفرگ ، ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  هدرک  هیبـشت  يرارف  یـشحو  هب  تسا  لکـشم  نآ  هب  فاـّصتا  هک  تهج  نآ  زا  ار  وفع  َوـْفَْعلا  ِذُـخ 
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. تسا هدش  هدروآ  یحیشرت  یلییخت و  «، 1  » هراعتسا باب  زا  ذخا ) )
عمج هاـگره  هک  تسا  نیکاـسم  ءارقف و  ظـفل  دـننام  ود  نآ  هک  ناـشلاوحا ) رب  ندرک  رظن  ياـنعم  هب   ) تسا حفـص  زا  ّمعأ  وفع  زا  دوصقم 

. دنوریم رامش  هب  ینعم  کی  هب  دنوش  لامعتسا  ادج  هاگره  تسانعم و  ود  هب  دنوش 
__________________________________________________

. تسا هدش  هداد  یفاک  حرش  مّود  دلج  رد  نآ  ماسقا  هراعتسا و  هراب  رد  ( 1)
510 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. نک يرود  نالهاج  زا  هد و  نامرف  هدیدنسپ  ياهراک  هب  َنِیلِهاْجلا و  ِنَع  ْضِرْعَأ  َو  ِفْرُْعلِاب  ُْرمْأ  َو 
نوـچ هک  ندرک ) يرود   ) ضارعا فـالخ  هب  تسا ، هدـش  طـقاس  لوـعفم  تسین  یّـصاخ  صخـش  فورعم  هب  رومأـم  وـفع و  دروـم  نوـچ 

. تسا هدش  دّیقم  لوعفم  هب  اذل  تسا  لهاج  صوصخم 
. تسا نآرق  هوجو  یگدرتسگ  زا  نآ  تسا و  هدش  ریسفت  لاوما  قالخا و  لاعفا و  رد  ششخب  تشذگ و  هب  وفع  یهاگ  ربخ  رد  و 

. تسا یناسفن  يابیز  قالخا  تاهّما  جیاتن  ترشاعم و  قالخا  تاهّما  زا  لهاج ) زا  ضارعا  فورعم ، هب  رما  وفع ،  ) هس نیا  هک  نادب 
يوس هب  هن  تسا و  نمشد  هن  هک  تسا  یلهاج  ای  دنکیم و  يور  وت  هب  هک  تسا  يرادتـسود  ای  راکدب ، تسا و  نمـشد  ای  رـشاعم  هک  اریز 

. دروآیم يور  وت 
، تسا وفع  يراتفر  هویش  نیا  نتفرگن . ماقتنا  وا و  يدب  اب  هلباقم  كرت  رد  تسا  نمشد  اب  راتفر  هب  هتـسب  ترـشاعم  نسح  بادآ  یلک  روطب 

تاهما زا  اهنآ  هک  تسا  تمکح  تّفع و  تعاجش و  جیاتن  زا  اهنآ  يود  ره  و  تسا ، حفص )  ) وا دب  راک  يروآ  دای  زا  بلق  ندرک  یلاخ  و 
. تساهتلصخ

انایحا رگا  و  دنک ، كرت  ار  ماقتنا  دـناوتیمن  وسرت  تسا ) توهـش  یلاحیب و  طسو  ّدـح  تّفع  و  یکاب ، یب  سرت و  طسو  ّدـح  تعاجـش  )
نکمم  وا  يارب  حفص  دوش ، شماقتنا  زا  عنام  وا  سرت 

511 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
عنم سفن  اب  ندرک  تقفاوم  زا  ار  فیفع  صخش  تّفع ، تلـصخ  اّما  و  دنکیمن ، كرت  زگره  ار  ماقتنا  سرتن  كابیب و  صخـش  و  تسین ،

. تسا سفن  مکح  ياریذپ  هک  هیامورف  تسپ و  مدآ  فالخ  هب  دنکیم ،
ّتبحم و بذج  و  دناعم ، دانع  تّدـش  نتـسکش  دـسریم و  الاو  هجرد  هب  ترخآ  رد  دـنیبیم و  یتحار  ایند  رد  ماقتنا ، كرت  رد  میکح  اّما 

. دنکیم اضتقا  ار  رما  نیمه  تسا ، لئاصخ  تاهما  زا  یکی  هک  زین  تلادع 
، راکدـب ّقح  و  تسا ، لـقع  مکح  اـب  ندرک  تقفاوـم  سفن  ّقـح  و  تسا ، یّقح  بحاـص  ره  ّقـح  نداد  تلادـع ، ّلـک  هصـالخ و  هک  اریز 

. دیازفیب وا  ندرکدب  يدب و  رد  هک  وا ، زا  نتفرگ  ماقتنا  هن  دنک ، كرت  ار  يرادرکدب  ات  تسوا ، حالصا 
دراذـگناو ار  شـسفن  دوخ و  هک  تسا  نیا  هب  وا  ریخ  هدارا  لاـح و  ره  رد  هک  وا  ریخ  هدارا  رد  ّبحم  هدـنروآ  يور  اـب  ترـشاعم  بادآ  و 

. تسا تلادع  تمکح و  جیاتن  زا  نآ  و  دنک ، رما  نآ  هب  ار  وا  دناسانشب و  وا  هب  ار  شفورعم  هکلب 
كرت وا  هب  تبسن  ار  ریخ  هراب  رد  نتفگ  نخـس  یلو  دنکن  هضراعم  وا  اب  هک  تسا  نیا  تسین  ریخ  لباق  هک  لهاج ، اب  ترـشاعم  بادآ  زا  و 

. تسا تلادع  تمکح و  جیاتن  زا  زین  نآ  دنکن و 
تسین . قالخا  مراکم  يارب  نیا  زا  رتعماج  ياهیآ  نآرق  رد  تسا و  هدرک  رما  قالخا  مراکم  هب  ار  شربمایپ  دنوادخ  تسا : ربخ  رد 

512 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
( غزن  ) زا دوصقم  ای  دـنک ، هسوسو  ای  دـهد  بیرف  هدـننک  هسوسو  ای  هدـنهد ، بیرف  ای  ناطیـش  ارت  نوچ  ٌغْزَن و  ِناـْطیَّشلا  َنِم  َکَّنَغَْزنَی  اَّمِإ  َو 

. دنک کیرحت  لهاج  اب  هضراعم  ّبحم و  تحیصن  كرت  راکدب و  ماقتنا  رب  ار  وت  هک  تسا  نیا  نآ  هجیتن  و  تسا ، هسوسو  ءارغا و 
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. دشاب یبلق  ناهنپ  رما  هچ  رگا  تسا  ناطیش  هسوسو  ای  وت  هذاعتسا  ياونش  ادخ  هک  رب ، هانپ  ادخ  هب  ٌعیِمَس  ُهَّنِإ  ِهَّللِاب  ْذِعَتْساَف 
. تساناد ناطیش  هسوسو  عفد  یگنوگچ  هب  ای  دنکیم ، رما  نآ  هب  ار  وت  هک  هچنآ  تبقاع  هب  ٌمِیلَع 

ای دـندومن ، زیهرپ  ناطیـش  یتسود  تالاوم و  زا  هک  یناـسک  اـی  دـننک ، زیهرپ  ناطیـش  هسوسو  زا  دنتـساوخ  هک  ناـنآ  ینعی  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َّنِإ 
دوصقم هک  یناعم  زا  کی  ره  دنتخاس . دوخ  هشیپ  دوشیم  لصاح  يولو  ّصاخ  تعیب  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تیالو  زا  هک  ار  یقیقح  ياوقت 

. تسا هذاعتسا  هب  رما  ّتلع  ره  هب  لاح و  ره  هب  دشاب 
. دنزادرپب قح  رکذ  هب  دسرب  ناطیش  زا  ياهسوسو  ای  ینهذ  روطخ  نانآ  هب  هک  هاگنآ  ینعی  اوُرَّکَذَت  ِناْطیَّشلا  َنِم  ٌِفئاط  ْمُهَّسَم  اذِإ 

ای دخرچیم ، اهنآ  درگ  رب  دراد و  هطاحا  نانآ  رب  لایخ  هسوسو و  هک  ایوگ  سپ  دوشیم ، ادـج  لایخ  هسوسو  زا  تردـن  هب  ناسنا  هک  اریز 
اریز   ) تسا هدش  هریچ  وا  رب  یفنم ) لایخ   ) یلایخ ای  و  دراد ، هطاحا  وا  رب  سیلبا  بناج  زا  یناطیش  هدننک و  فاوط  هک  نیا 

513 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یلاعت يادخ  رماوا  اههسوسو  تالایخ و  هنوگ  نیا  موجه  زا  لبق  لاح  ره  هب  تسا ) هدـمآ  زین  لایخ  ینعم  هب  فیط  ردـصم  زا  فئاط  هملک 
لـصاح ذوخأم  رکذ  زا  هک  يرکف  هب  ای  دـنراد ، لوغـشم  دـناهتفرگ  ناـشرما  ّیلو  زا  هک  يرکذ  هب  ار  دوخ  اـی  دـندروآ ، داـیب  ار  وا  یهاون  و 

. دنیامن هّجوت  دشابیم ، اهنآ  خیش  لاثم  نآ  هک  دوشیم 
هب هدننک  هسوسو  ندش  بذج  ای  دندید ، دوب  ناطیش  زا  هک  ار  ياهسوسو  ای  دندید ، ار  لایخ  هسوسو و  تبقاع  ءوس  اهنآ  َنوُرِْـصبُم  ْمُه  اذِإَف 

. دنکیم هسوسو  سیلبا  بناج  زا  تسا و  ناطیش  هدننک  هسوسو  هک  دندید  ای  دندید ، ار  تسپ  بتارم 
. دنیامنیم زیهرپ  دوخ  یناسنا  ياهناطیش  ناهارمه  زا  ای  دننکیم و  يراکزیهرپ  هک  یناردارب  هک  یتلاح  رد  ْمُُهناوْخِإ  َو 

. دننکیم رما  تفلاخم  هب  راداو  ار  اهنآ  هنوگچ  سواسو  نآ  هک  دنتسه  هّجوتم  ِّیَغلا و  ِیف  ْمُهَنوُّدُمَی 
هّوق هب  هراشا  دوصقم  تسا ، هدـش  هدـناوخ  زین  لاعفا ) باب   ) دادـما زا  مهنوّدـمی )  ) و تسا ، ددـم  زا  ای  بذـج  ینعم  هب  ّدـم )  ) زا نوّدـمی ) )

بذج ار  وا  سنا  نیطایـش  ای  دنک ، اوغا  ار  وا  ّنج  ناطیـش  هچ  درادیم ، زاب  یهارمگ  زا  ار  شبحاص  هک  يوحن  هب  تسا  رّکذت  يروآدای و 
. دننک کمک  شیهارمگ  هب  هدرک و 

. دننکن یهاتوک  دادما  ای  بذج  رد  َنوُرِصُْقی و  َُّمث ال 
نانآ تساوخرد  ماگنه  اـهنآ  ماـکحا  هراـب  رد  نآرق  زا  ياهیآ  اـی  يرواـین ، ار  اـهنآ  يداهنـشیپ  ياـههناشن  رگا  ینعی  ٍۀَـیِآب  ْمِِهتْأـَت  َْمل  اذِإ  َو 

. يرواین
514 ص : ج5 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دندوب نارفاک  ندروآ  نامیا  قاتشم  هک  نیا  تهج  زا  ناگدننک  زیهرپ  ای  ناگدننک  داهنشیپ  اُولاق 
: دنتفگ

؟ يدرکن رایتخا  ار  هدش  داهنشیپ  ياههناشن  ارچ  اهَْتیَبَتْجا  َْول ال 
، مدرکن رایتخا  امش  ماکحا  هراب  رد  ياهیآ  ای  امـش  يداهنـشیپ  هزجعم  هناشن و  مدوخ  بناج  زا  نم  وگب  یِّبَر  ْنِم  ََّیلِإ  یحُوی  ام  ُِعبَّتَأ  امَّنِإ  ُْلق 

. منکیم يوریپ  دوشیم  یحو  نم  هب  دنوادخ  بناج  زا  هک  هچنآ  زا  طقف 
یّلـص ادـخ  لوسر  هب  ییاهراتفگ  هلمج  زا  نآ  ناوخب و  اهنآ  رب  دومرف  هک  تسادـخ : لوق  زا  تسا  هدـش  رکذ  هک  هچنآ  ای  نآرق ، نیا  اذـه 

. دوش غالبا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  هب  دنوادخ  فرط  زا  یحو  يانبم  رب  هک  تسا  یمالک  ای  تسا ، ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
هک یهورگ  يارب  ناتراگدرورپ  بناج  زا  نآرق  تایآ  ینعی  تسا  تریـصب  عمج  رئاـصب  َنُونِمُْؤی  ٍمْوَِقل  ٌۀَـمْحَر  َو  ًيدُـه  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ُِرئاـَصب 

. تسا تمحر  تیاده و  تریصب و  هیام  دنروآیم  نامیا 
هروس دمح و   ) دناوخیم نآرق  زامن  رد  تسا ، قوثو  دروم  هک  یماما  یتقو  ینعی  َنوُمَحُْرت  ْمُکَّلََعل  اُوتِْصنَأ  َو  َُهل  اوُعِمَتْساَف  ُنآْرُْقلا  َئُِرق  اذِإ  َو 
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ماما هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  تسا ، رابخا  یضعب  رد  هکنانچ  دیشاب  تکاس  دیاهدرک ، ادتقا  وا  هب  امش  و  دناوخیم ) ار 
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. دشابن ای  دشاب  قوثو  دروم  هچ  دناوخب  هروس  دمح و  زامن  رد 
ادتقا وا  هب  امـش  هاوخ  ماما ، ریغ  ای  دشاب  ماما  يراق  هاوخ  دیق ، نودب  قلطم  تروص  هب  دوشیم  هدـناوخ  نآرق  یتقو  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 
شوگ دینک و  توکس  دیاب  دیشابن ، ای  دیشاب  زامن  لاح  رد  امـش  هاوخ  و  زامن ، ریغ  ای  دشاب  زامن  لاح  رد  نآرق  يراق  و  هن ، ای  دیـشاب  هدرک 

. تسا هدمآ  رابخا  زا  یضعب  رد  هکنانچ  دیریگ ، رارق  تمحر  دروم  هک  دشاب  دیهد  ارف 
نیا رد  دشاب  هدرک  ادتقا  زامن  رد  عمتـسم  دشاب و  قوثو  دروم  ماما  نآرق  يراق  رگا  مییوگب  هک  تسا  بیترت  نیدـب  رابخا  نیب  عمج  هجو  و 

. تسا هدشن  بوجو  رد  هغلابم  تروص  نیا  ریغ  رد  و  تسا ، هدش  هغلابم  عمتسم  توکس  بوجو  رد  تروص 
. دناهدش لئاق  نآ  هب  اوتف  لها  هکنانچ  تسا  ّبحتسم  دراوم  هّیقب  رد  بجاو و  لّوا  تروص  رد  هک  نیا  ای 

بـسح رب  هدش  رما  نآ  هب  یهاگ  هدـش و  یهن  تئارق  زا  یهاگ  هک  تسا  هدرک  ادـتقا  فلاخم  هب  هک  یـسک  باب  رد  رابخا  فالتخا  هجو  و 
. نآ مدع  نیفلاخم و  زا  تئارق  ندرک  یفخم  ناکما  هب  تبسن  تسا  صاخشا  لاوحا  فالتخا 

فنأتـسم ای  تسا  ََّیلِإ ) یحُوی  ام  ُِعبَّتَأ  امَّنِإ  ُْلق   ) یلاعت يادـخ  لوق  رب  فطع  قلطم  ای  فاضم  ّبر  رآ  دای  هب  ار  تراگدرورپ  َکَّبَر  ْرُکْذا  َو 
رب نآ  فـطع  و  تسا ، ّماـع  باـطخ  اـی  دوـش ، لـماش  ار  شتّما  هک  يوـحن  هب  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هـب  رما  و  تـسا ،

تسا . حیحص  زین  وفعلا ) ذخ   ) رب ای  هّللاب ) ذعتسا   ) رب ای  اوعمتسا ) )
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. دیآیم نهذ  هب  انعم  نیمه  هک  تنابز  اب  هن  نک  دای  دوخ  نورد  ار  ادخ  ینعی  َکِسْفَن  ِیف 
رکذ هب  هراشا  نآ  و  دـنکیم ، اضتقا  ار  ینعم  نیمه  زین  نابز  اب  ندرک  راکـشآ  نودـب  ِلْوَْقلا ) َنِم  ِرْهَْجلا  َنُود  َو   ) اـب نآ  نداد  رارق  لـباقم  و 

. تشاد مّدقم  ار  نآ  اذل  و  تسا ، نایفوص  حلطصم  هک  تسا  یفخ 
رکف و هب  نآ  زا  هک  تسا  یلاـثم  یلاـثمت  رکذ  زا  ّمعا  تسا و  هدـش  هتفرگ  رما  ّیلو  زا  هک  تسا  یلاـثم  یـشقن  رکذ  زا  ّمعا  رکذ  زا  دوصقم 

یناـبز زا  رتاـسر  نآ  و  تسا ، یلاـثم  یـشقن  زا  رتاـسر  ندوب  رکذ  رد  نآ  تسا و  رکاذ  دزن  خیـش  لاـثم  رّوصت  نآ  دوشیم و  ریبـعت  روضح 
. تسا دنلب  ینابز  زا  رتاسر  نآ  و  هتسهآ ،

رکذ لیصفت  و  دشاب ، یلعف  ره  نداد  ماجنا  ماگنه  وا  یهن  رما و  يروآدای  ای  ّبر  يروآ  دای  قلطم  سفن  رد  رکذ  زا  دوصقم  تسا  نکمم  و 
. تشذگ ْمُکْرُکْذَأ ) ِینوُرُکْذاَف   ) هیآ رد  هرقب  هروس  لّوا  رد  نآ  زا  یمسق  ره  تلیضف  نآ و  ماسقا  و 

عّرضت و زا  دوصقم  هک  نیاربانب  دنرادن  لعف  ناشدوخ  ظفل  زا  هک  دنتسه  ردصم  ود  هک  نیا  ای  عّرضت ، اب  ندرک  رکذ  ینعی  ًۀَفیِخ  َو  ًاعُّرَـضَت 
. فوخ لاح  رد  عّرضت و  لاح  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دشاب ، رکذ  عاونا  زا  یکی  هفیخ 

زا ای  تسا ، ناسنا  دوجو  مزاول  زا  فوخ  ءاجر و  هک  نیا  ینعی  دشاب ، یلیصحت  ای  یلوصح  هل  لوعفم  ۀفیخ ) اعّرضت و   ) هک تسا  لمتحم  و 
دنشابیم . رکذ  مزلتسم  ود  ره  هک  تسوت  دوجو  مزاول 
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اب رگم  دـنوشیمن  لصاح  ود  نآ  و  تسین ، نکمم  ریـس  وا  يارب  ود ، نآ  نودـب  هک  تسا  نمؤم  لاب  ود  هلزنم  هب  فوخ  ءاجر و  هک  نیا  اـی 

. ینک لیصحت  ار  ود  نآ  ات  رآ ، ياج  هب  ار  ّبر  رکذ  سپ  ّبر ، رکذ 
زا تسا  نیا  دوصقم  و  تساجر ، تاعّرفتم  زا  نداد  هانپ  لاهتبا و  عّرضت و  هک  اریز  فوخ ، اب  هلباقم  هنیرق  هب  تسا  ءاجر  عّرـضت  زا  دوصقم 
زا ود  نآ  هک  دـنوش  عقاو  ءاجر  فوخ و  نیب  و  دـندرگن ، سویأم  ادـخ  تمحر  زا  لاح  نیع  رد  دـنوشن و  رورغم  یهلا  ياـهتنمیب  فاـطلا 

. تسا نینمؤم  تافص 
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رکذ هب  هراشا  نآ  و  دروآ ، دای  ار  ادخ  دنک  دنلب  ار  ادص  هک  نیا  نودب  هتـسهآ و  هکلب  دـیوگن  رکذ  نابز ، اب  ینعی  ِلْوَْقلا  َنِم  ِرْهَْجلا  َنُود  َو 
ماوع نایوگ و  ناتساد  ناگدنناوخ و  نأش  هکنانچ  دنلب  يادص  اب  ینابز  رکذ  هب  تبسن  اّما  و  تسا ، نایفوص  تاحالطصا  زا  هک  تسا  یفخ 
ریما تسوا  هب  ام  دیّما  ترخآ  ایند و  رد  هک  یـسک  ام و  يادتقم  ام و  يالوم  زا  تسین ، نایفوص  ّتنـس  زا  و  هدش ، دراو  نآ  تّمذم  هب  تسا 

، تسا هدرک  ادخ  رکذ  رایسب  دیوگ  ادخ  رکذ  ناهنپ  رد  سک  ره  تسا : هدش  دراو  نیدناعم  غامد  هدنلام  كاخ  هب  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا 
. دنتفگیمن ادخ  رکذ  یناهنپ  رد  دندرکیم و  ادخ  رکذ  دایز  اراکشآ ، نیقفانم  هک  نیا  دروم  رد  و 

: دومرف یلاعت  يادخ 
( اًلِیلَق اَّلِإ  َهَّللا  َنوُرُکْذَی  َو ال  َساَّنلا  َنُؤاُری  )

. دنروآیمن دای  هب  ار  ادخ  یمک  هّدع  زج  هک  یلاح  رد  دنهدیم  جرخ  هب  ایر  مدرم  لباقم  رد  نانآ  ینعی 
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لامعتـسا تاقوا  قارغتـسا  رد  مجع  برع و  نابز  رد  اهنآ  تاـفدارم  ماـش و  حبـص و  یهاـگ  نوچ  اـهتقو  همه  رد  ینعی  ِلاـصْآلا  َو  ِّوُدـُْغلِاب 
يویند و لغاشم  زا  ابلاغ  تقو  ود  نیا  رد  ناـسنا  و  دـنراد ، تاـقوا  ریاـس  رب  هک  یتفارـش  تهج  زا  تسا  تقو  ود  نیا  دوصقم  اـی  دوشیم ،

. تسا غراف  یناسفن  تاّذل  یندب و  تاّیرورض 
دننامه  ) هلباقم رد  هلکاشم  هقیرط  نآ  هکنانچ  لفغت ) و ال  : ) دومرفن و  شابم ، دناهتفر  ورف  تلفغ  رد  هک  یناسک  زا  َنِیِلفاْغلا و  َنِم  ْنُکَت  َو ال 
قاّفتا رتمک  ناـسنا  اریز  تسا ، لـفاغ ) رکاذ و  دـننام  دوشیم  هدـیمان  قاـبط  ّداـضت و  تعنـص  هک  رگیدـکی  ّدـض  رب  تسا  تاـملک  ندروآ 

. دوش ّکفنم  تلفغ  ثودح  زا  هک  دتفایم 
ایبنا و لیبق  زا  دوش  لصاح  ادخ  دزن  روضح  وا  يارب  هک  تسا  یـسک  دوصقم  تسا و  یهن  رما و  ّتلع  نایب  عشوم  رد  َکِّبَر  َْدنِع  َنیِذَّلا  َّنِإ 

. لوزن هلسلس  رد  نیبّرقم  هکئالم  دوعص و  هلسلس  رد  ناشنانیشناج  نالوسر و 
ّتیدحا تاذ  حیبست  هب  هتسویپ  هدرکن و  یشکرس  وا  تدابع  زا  هاگ  چیه  ناگتشرف  نآ  َنوُدُجْسَی  َُهل  َو  ُهَنوُحِّبَُسی  َو  ِِهتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  ال 

. وشم لفاغ  ادخ  رکذ  زا  سپ  يدرگ ، فصّتم  نانآ  تافص  هب  يوش و  قحلم  اهنآ  هب  یهاوخیم  رگا  دنلوغشم ، وا  هدجس  هب  دنزادرپیم و 

مشش دلج 

هراشا

تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا 
«1  » ایلعلا هّللا  ۀملک  انا  قطاّنلا  نارقلا  انا  قطاّنلا  هّللا  باتک  انا 

__________________________________________________

هحفص 214 مظعالا  طیحملا  ریسفت  هحفص 159  راونالا  قراش  باتک  ( 1)
1 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

1 ص :  لافنالا .....  ةروس 

هراشا

: یلاعت يادخ  لوق  نآ  تسا و  هدش  لزان  هکم  رد  هک  هیآ  تفه  زج  تسا  یندم  نآ  همه  دناهتفگ : یضعب  و  تسا ، یندم  نآ  همه 
. تسا هیآ  جنپ  داتفه و  ای  شش و  داتفه و  ای  تفه  داتفه و  لماش  هروس  نیا  تایآ و  نآ  رخآ  ات  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِکب  ُرُکْمَی  ْذِإ  َو 
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1 تایآ 2 - ریسفت  همجرت و 

1 ص :  ات 2 ..... ] تایآ 1  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
اَمَّنِإ ( 1  ) َنِینِمْؤـُم ُْمْتنُک  ْنِإ  َُهلوُـسَر  َو  َهَّللا  اوـُعیِطَأ  َو  ْمُِـکْنَیب  َتاذ  اوُِحلْـصَأ  َو  َهَّللا  اوُقَّتاَـف  ِلوُـسَّرلا  َو  ِهَِّلل  ُلاـْفنَْألا  ِلـُق  ِلاـْفنَْألا  ِنَـع  َکَنُولَئْـسَی 

(2  ) َنُولَّکَوَتَی ْمِهِّبَر  یلَع  َو  ًانامیِإ  ْمُْهتَداز  ُُهتایآ  ْمِْهیَلَع  ْتَِیُلت  اذِإ  َو  ْمُُهبُوُلق  ْتَلِجَو  ُهَّللا  َرِکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا 

1 ص :  همجرت ..... :

زا دیاب  نانمؤم  امـش  تروص  نیا  رد  تسا . لوسر  ادخ و  صوصخم  لافنا  هک  هد : باوج  دنـسرپب  وت  زا  لافنا  مکح  زا  نوچ  ام  لوسر  يا 
، دینامیا لها  رگا  دیشاب  لوسر  ادخ و  عیطم  دیشوکب و  ناتدوخ  نیب  داّحتا  تیاضر و  داجیا  رد  هکلب  دیسرتب  ادخ 

ناشنامیا رب  دننک  توالت  نانآ  رب  ار  ادخ  تایآ  نوچ  دوش و  نازرل  ناسرت و  ناشیاهلد  دوش  ادـخ  زا  يرکذ  نوچ  هک  دنتـسه  اهنآ  نانمؤم 
. دننک لّکوت  دوخ  يادخ  هب  راک  ره  رد  دیازفیب و 
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2 ص :  ریسفت ..... :

هب صوصخم  هک  تسا  هدش  ریسفت  يزیچ  هب  رابخا  زا  یـضعب  رد  و  تسا ، ینوزف  يدایز و  ینعم  هب  لفن  عمج  لافنا  ِلاْفنَْألا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی 
لادوگ و و  تسا ، هدیـسر  ناناملـسم  هب  رهـش  لها  میلـست  اب  هکلب  گنج  تمحز و  نودـب  هک  ییاه  تمینغ  لـیبق  زا  تسا ، ماـما  لوسر و 

تکرش نآ  رد  یـسک  ماما  زا  ریغ  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  اهنیا  ریغ  و  درادن ، ثراو  هک  یـسک  ثاریم  نداعم و  و  تاوم ، یـضارا  و  اهرازین ،
. درادن

هدـش ریـسفت  تسا ، نایوجگنج  يارب  نآ  هّیقب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  يارب  نآ  سمخ  هک  یمیانغ  هب  رگید  تاـیاور  زا  یـضعب  رد 
. تسا

. دندرکیم هرجاشم  هعزانم و  فالتخا و  هک  دوب  یلاح  رد  نآ  هدش و  لزان  ردب  مئانغ  هراب  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدش  دراو  زین  و 
ریغ هب  رگا  و  دوشیم ، خسن  سمخ  هیآ  اب  دوش ، ریـسفت  مئانغ  هب  رگا  سپ  درادن ، یتکرـش  لافنا  رد  لوسر  ریغ  ِلوُسَّرلا و  َو  ِهَِّلل  ُلاْفنَْألا  ُِلق 

. دوشیمن خسن  تسا و  تباث  مکح  دوش  ریسفت  مئانغ 
شلوسر ادخ و  نیب  رما  حالـصا  رد  و  دیراذگب ، رانک  ار  هرجاشم  فالتخا و  و  دینکن ، عمط  لافنا  رد  دیریگ و  هشیپ  يوقت  سپ  َهَّللا  اوُقَّتاَف 

. دینکن هلخادم 
نمـشد يرگید  هّدع  دندنام و  یقاب  ادخ  لوسر  دزن  ياهّدع  و  دندرک ، هلمح  مئانغ  هب  هّدع  کی  دندوب ، فنـص  هس  ردب  زور  رد  ناناملـسم 

هدش  هتفرگ  تمینغ  لام  اّما  و  دندرک ، بیقعت  ار 
3 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

یگنوگچ مئانغ و  نآ  رد  سپ  دنتفرگیم ، اهنآ  هک  دوب  یتمینغ  نیلّوا  يوق و  یـضعب  فیعـض و  اهنآ  زا  یـضعب  دایز ، مدرم  دوب و  كدنا 
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. دش هدیشک  عازن  هب  ناشراک  دندز و  فرح  دایز  نآ  میسقت 
. درادن یطبر  امش  هب  لوسر  ادخ و  رما  حالصا  نوچ  ار ، لوسر  ادخ و  رما  هن  دینک  حالصا  ار  ناتدوخ  نیب  ینعی  ْمُِکْنَیب  َتاذ  اوُِحلْصَأ  َو 

هک هچنآ  ینعم  هب  ْمُِکْنَیب  َتاذ  ِروُدُّصلا و  ِتاِذب  دننام  يدراوم  رد  سپس  تسا ، يزیچ  هارمه  تسود و  ینعم  هب  هک  تسا  نامه  َتاذ  ظفل 
. دشابیم ود  نآ  هارمه  بحاصم و  تسامش  نیب  اههنیس و  رد  هک  هچنآ  نوچ  تسا ، هتفر  راک  هب  تسامش  نیب  رد  هک  هچنآ  اههنیس و  رد 

. دینک يرادربنامرف  شلوسر  ادخ و  زا  هکلب  دییوگن ، نخس  تساهنآ  هب  طوبرم  هک  يزیچ  رد  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  َو 
لوسر ادخ و  رما  رد  امـش  نتفگ  نخـس  و  دیوش ، ادخ  رما  میلـست  هک  دـنکیم  ءاضتقا  نامیا  هک  اریز  دـیتسه ، نمؤم  رگا  َنِینِمْؤُم  ُْمْتنُک  ْنِإ 

. تسامش نامیا  رد  کش  بجوم 
تسا یلاؤس  باوج  ای  تساهنآ ، نامیا  رد  ّکش  زا  ترابع  نآ  و  دوشیم ، هدیمهف  طرش  زا  هک  تسا  يزیچ  لیلعت  نایب  نیا  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ 

هچ دـشابن  كوکـشم  شنامیا  هک  ینمؤم  سپ  تسا  كوکـشم  اهنآ  نامیا  رگا  تسا : هتفگ  یـسک  هک  اـیوگ  تسا ، طیارـش  زا  یـشان  هک 
: دنتسه یناسک  طقف  نینمؤم  دومرف : دنوادخ  تسا ؟ یسک 

4 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. ددرگ نازرل  ناسرت و  نانآ  ياهلد  دوش  ادخ  رکذ  هاگره  هک  ْمُُهبُوُلق  ْتَلِجَو  ُهَّللا  َرِکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا 

رثا اـهنآ  رد  شتاـیآ  ادـخ و  رکذ  سپ  تسا ، یلاـخ  اـهاوه  یگدوـلآ  زا  ناـنآ  ياـهلد  نوـچ  ًاـنامیِإ و  ْمُْـهتَداز  ُُهتاـیآ  ْمِْـهیَلَع  ْتَِـیُلت  اذِإ  َو 
. دشابیم صقن  يدایز و  زا  یتاجرد  بتارم و  ياراد  نامیا  هک  دش  نایب  نیا  زا  شیپ  دیازفایم ، ناشنامیا  رب  دراذگیم و 

. دننکیم لّکوت  ناشراگدرورپ  رب  َنُولَّکَوَتَی و  ْمِهِّبَر  یلَع  َو 
لّکوت هک  نیا  هب  هراشا  يارب  تسین ، یـصاخ  نامز  هب  دـّیقم  نوچ  تسا ، هدـش  عقاو  هلـص  هک  تسازج  طرـش و  هلمج  رب  فطع  هلمج  نیا 

. یضام هن  دروآ  عراضم  ظفل  ور  نیا  زا  دوش  لصاح  نآ  ره  هظحل و  ره  رد  دیاب 
3 تایآ 8 - ریسفت  همجرت و 

4 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 3  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

امَک ( 4  ) ٌمیِرَک ٌقْزِر  َو  ٌةَرِفْغَم  َو  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ٌتاـجَرَد  ْمَُهل  اقَح  َنوـُنِمْؤُْملا  ُمُـه  َکـِئلوُأ  ( 3  ) َنوُقِْفُنی ْمُهاـْنقَزَر  اَّمِم  َو  َةـالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا 
َو ِتْوَْملا  َیلِإ  َنُوقاُسی  امَّنَأَک  َنَّیَبَت  ام  َدـَْعب  ِّقَْحلا  ِیف  َکَنُولِداُجی  ( 5  ) َنوُهِراَکل َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ًاقیِرَف  َّنِإ  َو  ِّقَْحلِاب  َِکْتَیب  ْنِم  َکُّبَر  َکَـجَرْخَأ 

ِِهتاِملَِکب َّقَْحلا  َّقُِحی  ْنَأ  ُهَّللا  ُدیُِری  َو  ْمَُکل  ُنوُکَت  ِۀَکْوَّشلا  ِتاذ  َْریَغ  َّنَأ  َنوُّدََوت  َو  ْمَُکل  اهَّنَأ  ِْنیَتَِفئاَّطلا  يَدْحِإ  ُهَّللا  ُمُکُدِعَی  ْذِإ  َو  ( 6  ) َنوُرُْظنَی ْمُه 
(7  ) َنیِِرفاْکلا َِرباد  َعَطْقَی  َو 

(8  ) َنُومِرْجُْملا َهِرَک  َْول  َو  َلِطاْبلا  َلِْطُبی  َو  َّقَْحلا  َّقُِحِیل 

4 ص :  همجرت ..... :

دننکیم ، قافنا  ارقف  هب  میدرک  اهنآ  يزور  هچ  ره  زاو  دنرادیم  اپب  بلق  روضح  اب  ار  زامن  هک  یناسک  و 
5 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، تساهنآ صوصخم  وکین  يزور  شزرمآ و  دنراد و  دنلب  بتارم  ادخ  دزن  دننامیا و  لها  یتسار  هب  اهنآ 
هارکا گنج ) زا   ) نینمؤم زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  دروآ  نوریب  ردـب ) گنج  يارب   ) ّقح نید  يالعا  يارب  دوخ  هناـخ  زا  ارت  ادـخ  هکناـنچ 
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، دنتشاد
هب یئوگ  دیآ ، راوشد  اهنآ  رب  نانچ  ادخ  تعاط  و  درک . دنهاوخ  عازن  لدج و  وت ، اب  دیدرگ ، راکشآ  هکنآ  اب  ّقح ، مکح  رد  نادان  مدرم  و 

، دنشکیم گرم  بناج  هب  ار  اهنآ  هک  دننیبیم  مشچ 
تکوش و هک  هفیاط  نآ  دـیدوب  لـیام  امـش  داد و  هفیاـط  ود  زا  یکی  هب  يزوریپ  هدـعو  ار  امـش  ادـخ  هک  ار  یناـمز  روآ  داـی  هب  لوسر  يا 

هـشیر دنادرگ و  تباث  ار  ّقح  نانخـس  قدص  تساوخیم  ادخ  دوش و  امـش  بیـصن  ناشلاوما  داهج ،) جـنر  یب   ) دـنرادن هارمه  هب  یحالس 
، دنک رب  نب  زا  ار  نارفاک 

. دیاین شوخ  ار  ناراکدب  هک  دنچ  ره  دزاس ، دوبان  وحم و  ار  لطاب  رادیاپ و  ار  مالسا  نید  ّقح ، ات 

5 ص :  ریسفت ..... :

نآ زا  هک  يّربت  و  دوشیم ، زامن  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  ّیلوت  تسا ، نامیا  فصو  ود  هب  هراـشا  َنوُقِْفُنی  ْمُهاـْنقَزَر  اَّمِم  َو  َةـالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا 
. تسا یندب  حلاص  لامعا  همه  ساسا  ود  نآ  هک  دوشیم  قافنا  تاکز و  هب  ریبعت 

لاؤس باوج  ات  تسا  فوذحم  يادتبم  ربخ  نآ  هکنیا  ای  تسا ، هدنیآ  هلمج  نآ  ربخ  تسا و  فنأتـسم  يادتبم  ای  فوصوم  زا  لدـب  نآ ، و 
. دشاب رّدقم 

روکذم  فاصوا  هب  نانآ ، فاّصتا  تهج  دیعب  هراشا  مسا  ندروآ  و  دنتسه ، روکذم  فاصوا  هب  فصّتم  هک  ییاهنآ  ینعی  َِکئلوُأ 
6 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشاب نمؤم  تشادگرزب  دعب و  هلمج  مکح  رب  یلیلد  ات  تسا 
. دنتسه نمؤم  اتقیقح  نانآ  اقَح  َنُونِمْؤُْملا  ُمُه 

نیب دندومن  نورقم  دندرک و  عمج  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  هکنیا  ینعی  تسا ، دـیکأت  رـصح و  تهج  ربخ )  ) دنـسم ندروآ  لصف و  ریمض 
دوشیم رهاظ  دـش  رکذ  هک  شراثآ  ببـس  هب  هک  نامیا  تقیقح  و  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  اب  تعیب  نامه  هک  ّماع  ناـمیا  تروص 

هب رارقا  و  وا ، هّیلامج  تافـص  مزاول  زا  و  ّتبحم ، مزاول  زا  نآ  و  دـندروآ ، ادـخ  هب  نامیا  هک  یناسک  راثآ  زا  اهلد  ّرثأت  زا  تسا  ترابع  هک 
ّکش دوشیمن  اهنآ  نامیا  رد  هک  دنتـسه  نینمؤم  یناسک  نینچ  تسادخ ، یلالج  تافـص  راثآ  زا  نآ  هک  تسوا  هب  روما  ندراذگاو  و  وا ،
ناـنآ ناـمیا  تروص ) نیا  رد   ) هچ دـناهدشن ، قّـقحتم  ناـمیا  تقیقح  هب  هدرک و  تعیب  ماـع  تعیب  اـب  طـقف  هک  دنـشاب  یناـسک  زا  هن  درک ،

. تسا كوکشم 
. دشابیم ردقم  لاؤس  باوج  فانیتسا و  ای  لاح ، ای  ربخ ، زا  دعب  ربخ  تسا . یتاجرد  ناشراگدرورپ  دزن  اهنآ  يارب  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌتاجَرَد  ْمَُهل 

لّوا فـص  و  تسا ، ناـسنا  بلط  دروـم  هـک  تـسا  ییاـهزیچ  تاـهّما  نآ  هـک  دوـمن  رکذ  ناـنآ  يارب  فـصو  هـس  ٌمـیِرَک  ٌقْزِر  َو  ٌةَرِفْغَم  َو 
تاذ تعـسو  نوؤـش و  زا  هکلب  تسین  اـهنآ  تاذ  ریاـغم  تاـجرد  هکنیا  هـب  هراـشا  يارب  تـسا ، نآ  مزاوـل  ماـقم و  تعـسو  یگدرتـسگ و 

مّود فصو  «، 1 « » تاجرد مه  : » دومرف رگید  هیآ  رد  اذل  تساهنآ .
__________________________________________________

هیآ 163 نارمع  لآ  هروس  ( 1)
7 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

جایتحا نآ  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  نتفای  مّوس  فصو  و  ةرفغم ،)  ) تسا نآ  هب  قحلم  هک  هچنآ  اهیدب و  يور  نتشاذگ  شوپرس  ندیـشوپ و 
(. میرک قزر   ) دنراد

دوجو نآ  رد  هک  دوب  یتباث  ّقح  ضرغ ، نوچ  دروآ ، نوریب  تاهناخ  زا  ار  وت  تراگدرورپ  هکنانچ  ِّقَْحلِاب  َِکْتَیب  ْنِم  َکُّبَر  َکَجَرْخَأ  اـمَک 
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رد تاهناـخ  زا  وـت  ندروآ  نوریب  هک  تسا  نیا  دوـصقم  اـی  تسا ، نیکرـشم  تسکـش  نینمؤـم و  ندرک  زیزع  نید و  يـالعا  نآ  تشاد و 
ینعی  ) دشابیم تیالو  هک  تسا  ّقح  زا  ّببستم  ای  تیالو ،) يارب  تسا  یسابل  شـشوپ و  تلاسر   ) تسا تیالو  نآ  هک  تسا  ّقح  شـشوپ 
يارب زین  تشذـگ  هک  هچنآ  هکنانچ  اهنآ ، نیقی  فعـض  ناـیب  يارب  تسا  یّلقتـسم  مـالک  نآ  و  دوشیم ) رهاـظ  تلاـسر  تیـالو  ببـس  هب 

. دوب اهنآ  نیقی  فعض 
تـسود ار  ربمایپ  جورخ  ناناملـسم  اریز  ردـب ، گنج  شیرق و  ناوراک  تراغ  تهج  هب  تسا  هنیدـم  اـی  هّکم  زا  جارخا  جارخا ، زا  دوصقم 

هب تاهناخ  زا  ار  وت  ادـخ  دنتـشادن  تسود  هکنانچ  ینعی  تسا ، کنولداجی »  » ادـخ لوق  هب  قّلعتم  نآ  دنتـشادن و  یگدامآ  نوچ  دنتـشادن ،
زا هیآ  بیکرت  رد  رگید  تالامتحا  دـنوریم . گرم  يوس  هب  داهج  هب  نتفر  نیح  رد  هک  ایوگ  دـنرادن ، تسود  ار  داهج  دـنک ، جراخ  ّقح 
هب لهج  تهج  زا  داهج  نتـشاد  شوخان  رد  ار  اهنآ  لاح  ات  تسا  هدـش  هدروآ  تهج  قایـس و  نیدـب  مـالک  اریز  تسا  دـیعب  مـالک  قاـیس 

نیا هب  رابخا  رد  دنتشادن و  یهاگآ  نآ  ماجنا  رس  هب  هک  دشاب  هدرک  هیبشت  جورخ ، نتشاد  شوخان  رد  نانآ  لاح  هب  نآ  تبقاع 
8 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدش  لزان  اّلقتسم  ییاهنت و  هب  هدوب و  عطقنم  شلبق  ام  زا  مالک  نیا  هک  تسا  هدش  هراشا  بلطم 
. دندوب تحاران  نانمؤم  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  ینعی  تسا ، هّیلاح  هلمج  َنوُهِراَکل  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ًاقیِرَف  َّنِإ  َو 

راک هک  تسا  داهج  زا  ترابع  نآ  و  دیـسرب ، نادـب  دـیاب  اتیاهن  هک  یّقح  نآ  دـننکیم ، هلداجم  وت  اـب  ّقح ، هراـب  رد  ِّقَْحلا  ِیف  َکـَنُولِداُجی 
. تسا ردب  گنج  نآ  و  دنوشیم ، يوق  تمینغ  ذخا  هبلغ و  ببس  هب  و  دریگیم ، الاب  نآ  ببس  هب  نینمؤم 

رابخا قدص  هدهاشم  زا  دعب  دوشیم و  نانآ  بیصن  يزوریپ  هکنیا  رب  ینبم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  مالعا  اب  هکنآ  زا  دعب  َنَّیَبَت  ام  َدَْعب 
. دش نشور  حضاو و  ّقح  دّدعتم ، دراوم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر 

هیلع و هّللا  یّلص  لوسر  هک  دوب  رارق  نیا  زا  بلطم  دننکیم ، هاگن  گرم  يوس  هب  هک  ایوگ  ینعی  َنوُرُْظنَی  ْمُه  َو  ِتْوَْملا  َیلِإ  َنُوقاُسی  امَّنَأَک 
هنیدـم زا  نآ  زا  سپ  دومن ، ربخ  اب  تسا  هداد  هدـعو  اهنآ  هب  ار  شیرق  ناوراک  رب  يزوریپ  دـنوادخ  هکنیا  شیرق و  ناوراک  زا  ار  اـهنآ  هلآ 

. دندش جراخ 
سپ تسا ، هداد  ار  شیرق  رب  يزوریپ  هدـعو  اـهنآ  هب  ادـخ  و  دـناهدمآ ، نوریب  ناوراـک  تیاـمح  يارب  شیرق  هک  داد  ربـخ  اـهنآ  هـب  سپس 
نیا رد  ادـخ  لوسر  اب  ناشنیقی  فعـض  تهج  هب  اذـل  دوب ، كدـنا  اهنآ  گرب  زاس و  دادـعت و  نوچ  دنتـشادن  شوخ  ار  شیرق  اب  هضراـعم 

. دندرک هلداجم  دروم 
فطع اورکذا »  » ریدقت هب  ای  نّیبت ،» ام  دعب   » رب فطع  ُهَّللا  ُمُکُدِعَی  ْذِإ  َو 

9 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: تسا هتفگ  هک  ایوگ  دـیرآ ، دای  هب  ار  دوخ  هلداجم  جورخ و  تقو  هک  تسا  ینعم  نیدـب  نآ  تسا ، هیآ » رخآ  ات  کجرخا ، امک   » هلمج رب 
هک يزیچ  نآ  رد  هکنآ  لاح  و  دـیتشاد ، شوخان  ارنآ  امـش  دروآ و  نوریب  شاهناخ  زا  ار  شربمایپ  دـنوادخ  هک  ار  یماگنه  دـیروآ  داـی  هب 

. دادیم هدعو  امش  هب  دنوادخ  هک  ار  یماگنه  دیرآ  دای  هب  و  تسا . دیحوت  هملک  يالعا  دیرادن ، تسود  ار  نآ  امش 
. دیتشاد هارکا  شیرق  اب  گنج  زا  امش  ار و  شیرق ) ناوراک   ) هفیاط ود  زا  یکی  رب  يزوریپ  ْمَُکل  اهَّنَأ  ِْنیَتَِفئاَّطلا  يَدْحِإ 

هک یلاح  رد  دشاب  امـش  لام  دـنرادن ، هارمه  حالـس  هک  ییاهنآ  لاوما  دـیتشاد  تسود  امـش  ْمَُکل و  ُنوُکَت  ِۀَـکْوَّشلا  ِتاذ  َْریَغ  َّنَأ  َنوُّدَوَت  َو 
ْنَأ ُهَّللا  ُدیُِری  َو  دندوب . حالس  ياراد  همه  و  رازه ، هب  کیدزن  ناشددع  هک  شیرق  فالخ  هب  دوب  حالـس  نودب  كدنا و  امـش  ناوراک  ددع 

. دیامن رهاظ  تباث و  ار  ّقح  شناوریپ ، نانیشناج و  دوجو  ببس  هب  تساوخیم  ادخ  ِِهتاِملَِکب و  َّقَْحلا  َّقُِحی 
. دنامن یقاب  یلسن  يرثا و  اهنآ  زا  هک  يوحن  هب  دزاس ، نک  هشیر  ار  نارفاک  َنیِِرفاْکلا و  َِرباد  َعَطْقَی  َو 

نیا زا  دربب ، نیب  زا  ار  داسف ) ملظ و  ینامیا ، یب  رفک ،  ) لطاب دوش و  قّقحم  ّقح  هکنیا  اـت  َنُومِرْجُْملا  َهِرَک  َْول  َو  َلِـطاْبلا  َلِْـطُبی  َو  َّقَْحلا  َّقُِحِیل 
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رما همّدـقم  هکنیا  هن  تسا ، بولطم  شدوخ  هک  تسا  ییاـهزیچ  لـیبق  زا  ّقح  اریز  رگید ، يرما  هن  تسا  دوـصقم  ّقـح  قاـقحا  دوـخ  ناـیب 
. دنک ّقح  قاقحا  ّقح ، دوخ  يارب  دهاوخیم  دنوادخ  دشاب : هتفگ  هک  ایوگ  سپ  دشاب ، يرگید 

10 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
9 تایآ 12 - ریسفت  همجرت و 

10 ص :  ات 12 ..... ] تایآ 9  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

ُرْصَّنلا اَم  َو  ْمُُکبُوُلق  ِِهب  َِّنئَمْطَِتل  َو  يرُْشب  َّالِإ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  ام  َو  ( 9  ) َنِیفِدْرُم ِۀَِکئالَْملا  َنِم  ٍْفلَِأب  ْمُکُّدِمُم  یِّنَأ  ْمَُکل  َباجَتْساَف  ْمُکَّبَر  َنُوثیِغَتْسَت  ْذِإ 
َزْجِر ْمُْکنَع  َبِهْذـُی  َو  ِِهب  ْمُکَرِّهَُطِیل  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  ْمُْکیَلَع  ُلِّزَُنی  َو  ُْهنِم  ًۀَـنَمَأ  َساـعُّنلا  ُمُکیِّشَُغی  ْذِإ  ( 10  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  َّالِإ 

ِبُوُلق ِیف  یِْقلُأَـس  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اوـُتِّبَثَف  ْمُکَعَم  یِّنَأ  ِۀَِـکئالَْملا  َیلِإ  َکُّبَر  یِحوـُی  ْذِإ  ( 11  ) َمادـْقَْألا ِِهب  َتِّبَُثی  َو  ْمُِکبُوُلق  یلَع  َطـِبْرَِیل  َو  ِناـْطیَّشلا 
(12  ) ٍناَنب َّلُک  ْمُْهنِم  اُوبِرْضا  َو  ِقانْعَْألا  َقْوَف  اُوبِرْضاَف  َبْعُّرلا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 

10 ص :  همجرت ..... :

داد هدعو  هدرک ، تباجا  ار  امش  ياعد  دهد ، هبلغ  نمـشد  رب  ار  امـش  هک  دیدرک  يراز  هثاغتـسا و  دوخ  راگدرورپ  هب  هک  یماگنه  روآ  دای 
، متسرفیم امش  يارب  هتشرف  رازه  زا  مّظنم  یهاپس  نم  هک 

تسین يزوریپ  ترصن و  هک  دزاس  نئمطم  ادخ  هدعو  هب  ار  امش  ياهلد  دشاب و  يزوریپ  هدژم  هکنآ  رگم  داتـسرفن  ادخ  ار  ناگتـشرف  نیا  و 
، تسا تمکح  تردق و  لامک  ار  ادخ  هک  ادخ ، بناج  زا  رگم 

داتـسرف یبآ  دوخ  تمحر  نامـسآ  زا  دیتفای و  ینمیا  ادـخ  بناج  زا  هکنیا  يارب  تفرگ  ارف  ار  امـش  تحار  باوخ  هک  ار  یماگنه  روآ  دای 
ات دنادرگ  دّحتم  مه  اب  نامیا  هطبار  هب  ار  امش  ياهلد  دزاس و  رود  امش  زا  ار  ناطیش  دیک  هسوسو و  دنادرگ و  كاپ  بآ  نآ  هب  ار  امش  هک 

، دیشاب راوتسا  مدق و  تباث  نید  راک  رد 
یحو  ناگتشرف  هب  وت  راگدرورپ  هک  هاگنآ  لوسر  يا  رآ  دای 

11 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ار ناشیاهرـس  ات  دنکفایم  سرت  نارفاک  لد  رد  نم  انامه  هک  دیرادب  مدق  تباث  راّفک ) اب  راکیپ  رد   ) ار نانمؤم  سپ  میامـش  اب  نم  هک  درک 

. دیزادنیب راک  زا  ار  نانآ ) ياهزیوآ  تسد   ) ناتشگنا همه  و  دیبوکب ،

11 ص :  ریسفت ..... :

ای هّللا » دیری  : » ادـخ لوق  فرظ  دـهد ، يزوریپ  نمـشد  رب  ار  امـش  هک  دـیتساوخ  يرازاب  ناتراگدرورپ  زا  هک  یماگنه  ْمُکَّبَر  َنُوثیِغَتْـسَت  ْذِإ 
دوب و هنیدم  رد  هدعو  هک  هچ  لامتـشا . لدب  وحن  هب  تسا  ِْنیَتَِفئاَّطلا » يَدْحِإ  ُهَّللا  ُمُکُدِعَی  ْذِإ   » ادـخ لوق  زا  لدـب  ای  تسا ، نومرجملا » هرک  »

. دوب یگدامآ  هّدع و  تهج  زا  نمشد  يدایز  اهنآ و  نتشادهگن  هدامآ  كدنا و  هدهاشم  لاتق و  نیح  رد  هثاغتسا 
کمک امش  هب  هتـشرف  رازه  زا  مّظنم  یهاپـس  هک  درک  تباجا  ار  امـش  ياعد  سپ  َنِیفِدْرُم  ِۀَِکئالَْملا  َنِم  ٍْفلَِأب  ْمُکُّدِمُم  یِّنَأ  ْمَُکل  َباجَتْـساَف 

« درک يوریپ  وا  زا   » ینعم هب  هفدرا »  » زا هدش  هداد  رارق  عبات  ینعم  هب  ای  هدمآ ، یضعب  لابند  هب  یضعب  مّظنم و  ینعم  هب  ای  نیفدرم » . » منکیم
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. دشابیم
. تسا هدادن  رارق  دنوادخ  ار  دادما  ُهَّللا  ُهَلَعَج  ام  َو 

. امش يزوریپ  هدعو  تراشب  باب  زا  رگم  يرُْشب  اَّلِإ 
يرای دنوادخ  اذل  دینکیمن ، رظن  بابسا  هب  زج  لّکوت  نیقی و  فعض  تهج  هب  امش  نوچ  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  اَّلِإ  ُرْـصَّنلا  اَم  َو  ْمُُکبُوُلق  ِِهب  َِّنئَمْطَِتل  َو 

. دریگ مارآ  ناتیاهلد  ات  تسا  هدرک  ارجا  بابسا  طّسوت  هب  ار  امش  هب  کمک  و 
دیتفای ینمیا  وا  فرط  زا  هک  ماـگنه  نآ  تسادـخ  صوصخم  تمکح  تردـق و  لاـمک  ُْهنِم  ًۀَـنَمَأ  َساـعُّنلا  ُمُکیِّشَُغی  ْذِإ  ٌمیِکَح  ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ 

ای  باجتسا » : » ادخ لوق  فرظ  تفرگ . ارف  ار  امش  باوخ 
12 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ای دارفنا ، تروص  هب  یئاهنت و  هب  تسا و  روما  نیا  زا  یکی  فرظ  تسا ، هّللا » دنع  نم   » ای ّنئمطت »  » ای هّللا » هلعج   » ای نیفدرم »  » ای مکّدـمم » »
. لامتشا لدب  وحن  هب  دشاب  نوثیغتست » ذا   » زا لدب  تسا  لمتحم  و  تسا ، عزانت  لیبس  رب  اهنآ  همه  فرظ 

یگدولآ و زا  ار  امـش  هک  داتـسرف  یبآ  نامـسآ  زا  دـنوادخ  ِناـْطیَّشلا و  َزْجِر  ْمُْکنَع  َبِهْذـُی  َو  ِِهب  ْمُکَرِّهَُطِیل  ًءاـم  ِءاـمَّسلا  َنِم  ْمُْکیَلَع  ُلِّزَُنی  َو 
دورف یمرن  رازنـش  رد  اهنآ  هک  هدـش  تیاور  دـیادزب  امـش  زا  ار  شطع  زا  وا  ندـناسرت  ناطیـش و  هسوسو  ای  تبانج ، دـنک و  كاـپ  يدـیلپ 

نیکرشم رگید  يوس  زا  و  دندش ، ملتحم  ناشرتشیب  دندیباوخ و  سپ  دشاب ، اجنآ  رد  بآ  هکنیا  نودب  تفریم  ورف  نآ  رد  اهاپ  هک  دندمآ 
؟ دیوشیم يرای  هنوگچ  امش  تفگ : درک و  هسوسو  ناناملسم  نیب  رد  ناطیش  دندش ، بلاغ  بآ  رب 

هک دـینکیم  نامگ  دـیناوخیم و  زامن  دـیتسه  هدولآ  هک  یلاح  رد  امـش  دـیاهدش ، بولغم  عقاو  رد  دـینک  تراـهط  هک  دـیرادن  بآ  نوچ 
هب دـمآ  ناراب  بش  دـنوادخ  تساوخ  هب  دوب و  هدـش  نانآ  سرت  بجوم  ارجام  نیا  تسامـش ، نیب  رد  ادـخ  لوسر  و  دـیتسه ، ادـخ  يایلوا 

و دندرک ، لسغ  دندرک ، باریـس  ار  اهبسا  دندومن ، بآ  زا  رپ  ار  اهنآ  دـندرک و  تسرد  ییاهـضوح  نانآ  و  دـش ، يراج  بآ  هک  يوحن 
و دـنامیم ، تباث  تفریمن و  ورف  رگید  ناشیاهاپ  هک  اـجنآ  اـت  دـش  تفـس  دوب  نمـشد  نیب  اـهنآ و  نیب  هک  ینـش  ياـهنیمز  دـنتفرگ ، وضو 

. دش لیاز  هسوسو 
زا  لیوأت  تهج  زا  هطبارم  و  تسا ، ناسنا  ياهتلصخ  نیرتفیرش  زا  لیزنت  تهج  زا  اهلد  طبر  نوچ  ْمُِکبُوُلق  یلَع  َِطبْرَِیل  َو 

13 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
فرـش و ثیح  زا  قباس  هلمج  ود  اب  هلمج  نیا  هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا  ات  درک  رارکت  ار  مـال  تسادـخ ، يوس  هب  نیکلاـس  تاـماقم  نیرخآ 

ّیلو ای  ّیبن  لّثمت  هک  ار  یقیقح  تیالو  هکنیا  ای  ددنبب ، دهد و  دـنویپ  امـش  ياهلد  رب  ار  ّتبحم  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  و  تسا ، ریاغم  هبتر 
. داد دنویپ  امش  ياهلد  رب  تسا 

. دیشخب يراوتسا  ار  امش  لیوأت ، تهج  زا  نداد  دنویپ  طبر و  ببس  هب  لیزنت و  تهج  زا  ناراب  ببس  هب  ینعی  ِِهب  َتِّبَُثی  َو 
هب ات  دـنامب  تباث  ناتیاهلد  نید  تهج  زا  دورن و  ورف  كاخ  رد  دـنامب و  تباث  امـش  ینامـسج  ياهمدـق  كاخ ، ندـش  تفـس  اب  ات  َمادـْقَْألا 

. دیسرب بولطم 
ره يارب  دشاب  فرظ  تسا  نکمم  ذا »  » ظفل داتسرف ، یحو  ناگتشرف  هب  تراگدرورپ  هک  دوب  یماگنه  نآ  ِۀَِکئالَْملا و  َیلِإ  َکُّبَر  یِحُوی  ْذِإ 
ای یلّوا ، ذا »  » زا لدب  تسا  نکمم  و  عزانت ، لیبس  رب  ای  دارفنا  لیبس  رب  مادقالا » هب  ّتبثی   » ات مکیّشغی » : » ادخ لوق  زا  هدش  رکذ  لاعفا  زا  کی 

(. دوشیم عورش  ذا »  » اب تایآ 9 و 11 و 12   ) دشاب یمّوس ، یمّود و  زا  و  ذا » »
امش يارب  ات  متسین  امـش  فلاخم  يرادیاپ  رد  نم  دیرادب و  مدق  تباث  ار  نانمؤم  سپ  متـسه  امـش  اب  نم  هک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اُوتِّبَثَف  ْمُکَعَم  یِّنَأ 

يرادـیاپ و رما  اـت  دـشاب  يرادـیاپ  رد  امـش  يارب  یکمک  هکنیا  باـب  زا  َبْعُّرلا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِبوـُُلق  ِیف  یِْقلُأَـس  دـشابن . نـکمم  يرادـیاپ 
ار ناشیاهرس  ای  دیبوکب  ار  ناشیاهرس  هکنیا  ات  ِقانْعَْألا  َقْوَف  اُوبِرْـضاَف  منکیم . داجیا  سرت  نارفاک  لد  رد  دوش ، مامت  امـش  يارب  يراوتـسا 
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14 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دینک . عطق 
هک تسا  مالک  ندرک  ینالوط  تهج  ترابع  نیا  ندرک  هفاضا  و  اوبرضا »  » رارکت دیربب و  ار  اهنآ  ناتشگنا  رـس  ٍناَنب و  َّلُک  ْمُْهنِم  اُوبِرْـضا  َو 

. تسا بولطم  بضغ  نتفای  تّدش  ماقم  رد 
دیاقع مالسا و  نید  رد  هک  تسا  هثیبخ  سوفن  ناتشگنا  رـس  ندز  زا  ترابع  نآ  لیوأت  و  تسا ، حضاو  لیزنت  تهج  زا  ناتـشگنا  رـس  ندز 

. دزادنایم فاکش  نیملسم  يافعض 
13 تایآ 18 - ریسفت  همجرت و 

14 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 13  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

ای ( 14  ) ِراَّنلا َباذَع  َنیِِرفاْکِلل  َّنَأ  َو  ُهُوقوُذَف  ْمُِکلذ  ( 13  ) ِباقِْعلا ُدـیِدَش  َهَّللا  َّنِإَف  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِِققاُشی  ْنَم  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  اوُّقاَش  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ 
ْدَقَف ٍۀَِـئف  یلِإ  ًازِّیَحَتُم  َْوأ  ٍلاتِِقل  ًافِّرَحَتُم  َّالِإ  ُهَُربُد  ٍذـِئَمْوَی  ْمِهِّلَُوی  ْنَم  َو  ( 15  ) َرابْدَْألا ُمُهوُّلَُوت  الَف  ًاـفْحَز  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُُمتیَِقل  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ 

َِیْلُبِیل َو  یمَر  َهَّللا  َّنِکل  َو  َْتیَمَر  ْذِإ  َْتیَمَر  اـم  َو  ْمُـهَلَتَق  َهَّللا  َّنِـکل  َو  ْمُهوـُُلتْقَت  ْمَـلَف  ( 16  ) ُریِـصَْملا َْسِئب  َو  ُمَّنَهَج  ُهاوْأَـم  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍبَضَِغب  َءاـب 
(17  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإ  ًانَسَح  ًءالَب  ُْهنِم  َنِینِمْؤُْملا 

(18  ) َنیِِرفاْکلا ِْدیَک  ُنِهُوم  َهَّللا  َّنَأ  َو  ْمُِکلذ 

14 ص :  همجرت ..... :

دیامیپب لوسر  ادخ و  اب  تفلاخم  هار  سک  ره  دندرک و  تفلاخم  ّتیّدـض و  تسخن  لوسر  ادـخ و  اب  هک  تسا  نآ  يارب  نارفاک  رفیک  نیا 
، تسا تخس  رایسب  ادخ  باقع  هک  دسرتب 

تساّیهم خزود  شتآ  باذع  تمایق  زور  نارفاک  يارب  هک  دینادب  دیشچب و  ایند  رد  ار  تراسا  لتق و  رصتخم  باذع  نیا 
ره  نامیا  لها  يا 

15 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، دیزیرگب گنج  زا  هدرک  تشپ  اهنآ  میب  زا  ادابم  دیدش  ورب  ور  رازراک  نادیم  رد  نارفاک  ضّرعت  مجاهت و  اب  هاگ 

تـسا لزنم  نیرتدـب  هک  خزود  شهاـگیاج  هدروآ  يور  ادـخ  مشخ  فرط  هب  تخیرگب  درک و  اـهنآ  هـب  تـشپ  گـنج  زور  رد  هـک  ره  و 
. دباتشب رگید  ياهقرف  يرای  هب  ياهقرف  زا  ای  دور و  یگنج  حلاصم  يارب  حانج  هب  بلق  زا  ای  هرسیم و  هب  هنمیم  زا  هکنآ  رگم  دوب ، دهاوخ 
يارب ادخ  ار  نارفاک  تسکـش  دنکفا و  ادخ  هکلب  وت  هن  يدنکفا  ریت  وت  نوچ  لوسر  يا  تشک ، ار  نارفاک  ادخ  هکلب  امـش  هن  نانمؤم ) يا  )

، تسا ملاع  روما  حلاصم  هب  اناد  قلخ و  ياعد  ياونش  ادخ  هک  دیامزایب  یشوخ  دمآ  شیپ  هب  ار  نانمؤم  هک  تساوخ  نیا 
. تسا نارفاک  رکم  هدننک  رثا  یب  ادخ  اقّقحم  هک  دش  امش  بیصن  ادخ  تساوخ  هب  گنج  رد  يزوریپ  نیا 

15 ص :  ریسفت ..... 

. اهنآ رب  تخس  نتفرگ  تّدش  نیا  َِکلذ 
هیآ اذـل  تسا ، لوسر  ادـخ و  اب  اهنآ  تفلاخم  لیلد  هب  ْمُِکلذ  ِباقِْعلا  ُدـیِدَش  َهَّللا  َّنِإَف  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِِققاُشی  ْنَم  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  اوُّقاَش  ْمُهَّنَأـِب 
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دـسرتب دزرو ، تفلاخم  شلوسر  ادخ و  اب  سک  ره  دینکیم و  تفلاخم  وا  لوسر  ادـخ و  اب  ارچ  نارفاک  يا  ینعی  تسا  نارفاک  هب  باطخ 
نآ مّهوت  ای  اّما »  » ریدقت هب  ای  هّللا » ّناف  رد  ءاف   » ندمآ و  تسا ، لاغتشا  باب  زا  تافتلا و  باب  زا  نآ  و  تسا . هدننک  تبوقع  تخس  ادخ  هک 

هکنیا اب  ار  نیا  دریگب  ینعی  تسا ، فوذحم  لعف  لوعفم  ای  مکل » مکلذ   » هنوگ نیدب  تسا ، هدش  فذح  شربخ  هک  تسادتبم  نآ  و  تسا ،
. تسا هدمآ  رتشیب  ینعم  نیا  هب  لعف  فذح  زا  دعب  اریز  دریگب »  » ینعم تسا  لعف  مسا  مکلذ »  » ظفل

16 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تساّیهم نارفاک  يارب  خزود  شتآ  باذع  دیشچب و  ار  تراسا  لتق و  باذع  سپ  ِراَّنلا  َباذَع  َنیِِرفاْکِلل  َّنَأ  َو  ُهُوقوُذَف 

. دنکیم تیافک  تسا  یفاص  رد  هک  هچنآ  نآ  زا  عالّطا  يارب  هدش ، رکذ  رابخا  رد  ردب  ناتساد  هیآ و  لوزن  نأش 
هک تسا  رکـشل  ینعم  هب  فحز » ، » دـندش امـش  ضّرعتم  دایز  رگـشل  اب  راّفک  دـیدید  رگا  ًافْحَز  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُُمتیَِقل  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

. دنکیم تکرح  مّظنم  هتسهآ و 
. دیزیرگب هدرک  تشپ  اهنآ  هب  ادابم  دیدید ، تکرح  مجاهت و  تلاح  رد  ار  اهنآ  هک  يزور  رد  ینعی  ٍِذئَمْوَی  ْمِهِّلَُوی  ْنَم  َو  َرابْدَْألا  ُمُهوُّلَُوت  الَف 

يارب ای  نمشد ، هب  یـسرتسد  يارب  هدوب و  یگنج  حلاصم  تهج  گنج  نادیم  زا  فارحنا  ندرک و  تشپ  هکنیا  رگم  ٍلاتِِقل  ًافِّرَحَتُم  اَّلِإ  ُهَُربُد 
. دننکیم رارف  هدروخ و  تسکش  اهنیا  هک  دنک  لایخ  نمشد  هک  دشاب  نمشد  ندرک  ریگلفاغ  هلیح و 

. دنک کمک  اهنآ  هب  ات  دوریم  رگید  هورگ  يوس  هب  ای  ٍۀَِئف  یلِإ  ًازِّیَحَتُم  َْوأ 
رارف نآ  و  تسا ، هدش  هداد  نآ  هب  شتآ  هدعو  هک  تسا  هریبک  ناهانگ  زا  یکی  نیا  ُریِـصَْملا  َْسِئب  َو  ُمَّنَهَج  ُهاوْأَم  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍبَضَِغب  َءاب  ْدَقَف 
ندز هب  اهنآ  هب  رما  و  نانآ ، اـب  یلاـعت  يادـخ  یهارمه  هکئـالم و  يراـی  هب  ار  نینمؤم  نوچ  دوشیم و  هدـیمان  نمـشد  لـباقم  زا  رکـشل  زا 

و دنرادن ، رازراک  گنج و  رد  یتلاخد  نینمؤم  هک  دمآ  شیپ  مّهوت  نیا  و  دومن ، يروآ  دای  ناتشگنا  رس  ندز  اهندرگ و 
17 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

داد باوج  هنوگ  نیا  تخاس و  ناشنرطاخ  ار  مّهوت  نیا  یلاعت  يادـخ  تسا ، يواسم  اهنآ  يارب  داهج  زا  نتـسشن  داـهج و  تاـبث و  رارف و 
سپ دیتسه ، هکئالم  لعف  رهاظم  امـش  نکل  دیتسین  یقیقح  لعاف  هچ  رگا  امـش  سپ  دوشیمن ، رهاظ  يرـشب  رهاظم  رد  زج  هکئالم  لعف  هک 
نایرج امـش  طّسوت  هکئالم  لعف  ادخ و  تردق  هکنیا  ات  دـینکن  رارف  دـینکن و  اهنآ  هب  تشپ  دـیتفرگ  رارق  ور  رد  ور  مجاهم  راّفک  اب  هاگره 

. دنک ادیپ 
يرای راّفک و  نتشک  رگا  دومرف : دومن ، تابثا  ار  راّفک  نتـشک  ندز و  هب  رما  هکئالم و  طّسوت  شندرک  يرای  زا  یلاعت  يادخ  هکنآ  زا  سپ 

. تسا هتفرگ  ماجنا  هکئالم  ببس  هب  امش 
ام َو  ْمُهَلَتَق  َهَّللا  َّنِکل  َو  دومرف : دـینادرگرب و  شربماـیپ  يوسب  ار  باـطخ  سپـس  تشک  ار  اـهنآ  ادـخ  هکلب  دـیتشکن  امـش  سپ  ْمُهُوُلتْقَت  ْمَلَف 

مهولتقت مل  متناف  : » دوش هتفگ  هک  دوب  نیا  تسا  دارفا  ای  بلق  رصق  ماقم  رد  هک  ترابع  نیا  ّقح  هک  نادب  یمَر  َهَّللا  َّنِکل  َو  َْتیَمَر  ْذِإ  َْتیَمَر 
ادخ نکل  یتخادنین و  ریت  وت  تشک و  ار  اهنآ  ادخ  نکل  دـیتشکن و  ار  اهنآ  امـش  ینعی  یمر » هّللا  ّنکل  تیمر و  تنا  ام  مهلتق و  هّللا  ّنکل  و 

. تخادنا ریت 
یـضام و نآ و  فذـح  لوعفم و  رکذ  یفن و  تادا  رد  هک  یلاـح  رد  دنـشاب  قفاوتم  ود  ره  هک  تسا  نیا  مه  نیرق  تراـبع  ود  ّقـح  سپس 

. دنتسه رگیدمه  فلاخم  نآ ، مدع  تسا و  هدش  یفن  نآ  زا  لعف  هک  یسک  يارب  لعف  تابثا  و  لعف ، ندوب  عراضم 
تسا  یهلا  ههجو  کی  ياراد  ناسنا  هک  تسا  نیا  بلطم  هجو 

18 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رثا رب  یهاگ  و  دهدیم ، تبسن  شدوخ  هب  ار  لاعفا  نآ  ببس  هب  هک  تسا  یـسفن  ههجو  کی  و  دباییم ، قّقحت  شندوب  لعاف  نآ  ببـس  هب 

دنیبیمن و نیب  رد  يرثا  چـیه  شدوخ  زا  هک  يوحن  هب  دوریم  نیب  زا  نآ  یـسفن  ههجو  دـشاب ، هّللا  یلا  کلاس  هک  یتروص  رد  اهتضایر 
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وا نوچ  تسا ، حیحـص  وا  رظن  رد  تقیقح و  رد  وا  زا  لاعفا  بلـس  تروص  نیا  رد  سپ  دنیبیمن . يزیچ  ادخ  ههجو  ادـخ و  زج  دوجو  رد 
. دنیبیمن يرثا  دوجو و  شدوخ  يارب  رگید 

هّللاب یقاب  دـش  لصاح  ندـمآ ) دوخ  هب  و  يرایـشوه )  ) وحـص انف ، زا  سپ  رگا  اّما  دوشیم ، هدـیمان  انف  ماقم  اهنآ  حالطـصا  رد  ماـقم  نیا  و 
. دنیبیمن دوجو  ياراد  ار  دودح  یلو  دنیبیم ، بتارم  ياراد  ار  دوجو  ینعی  شدوخ ، سفن  هب  یقاب  هن  دوشیم 

دنیبیم يدوجو  شـسفن  هبترم  يارب  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  و  ادـخ ، دوجو  اب  نیابم  هن  دـنیبیم  ادـخ  دوجو  زا  ياهبترم  ار  شدوجو  سپ 
سفن هب  ار  دوجو  تبـسن  هک  تسا  حیحـص  لاح  نیا  رد  دوشیم ، هدیمان  هّللاب  ياقب  هبترم  نیا  تسا و  هبترم  نامه  رد  ادـخ  دوجو  نآ  هک 
دوجو بتارم  هب  تبـسن  هک  یـساسحا  بسح  رب  دوجو  زا  هبترم  نآ  هب  زین  ار  دوجو  رثا  تبـسن  و  دهدب ، تسادخ  دوجو  روهظ  هک  شدوخ 

«1 . » تسا هدوب  انف  زا  لبق  هک  تسا  یتبسن  زا  ریغ  ماگنه  نیا  رد  دوجو  رثا  تبسن  نکل  و  دهدب ، دراد 
ار لعف  و  دنیبیمن ، ادخ  زج  دوجو  رد  نوچ  درادن ، ینعم  شدوخ  هب  لعف  تبسن  دیسرن ، اقب  وحص و  هب  انف  رکس و  زا  رگا  و 

__________________________________________________

. تسا هدش  هداد  حیضوت  لّوا  دلج  رد  وحص  وحم و  هراب  رد  ( 1)
19 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

فوخ و هبلغ  دننام  دوشیم ، لفاغ  دیآیم  شیپ  یهاگ  هک  یضراوع  بابـسا  ببـس  هب  شایـسفن  ههجو  زا  یهاگ  و  دنیبیمن ، ادخ  زا  زج 
دننامه تسا ، حیحص  وا  رظن  رد  شدوخ  هب  لعف  هب  تبـسن  هن  و  دراد ، شدوخ  هب  ساسحا  هن  ماگنه  نیا  رد  و  اهنیا ، ریغ  يداش و  بضغ و 
شدوخ زا  ار  ندید  هکلب  درادن ، یکاردا  شندید  هب  یلو  دنیبیم  هتفرگ  رارق  شلباقم  رد  هک  ار  یسک  راک ، هب  لاغتشا  لاح  رد  هک  یـسک 

. دنکیم یفن 
دوخ زا  دـهدیم  يور  اهنآ  هب  هک  یتشهد  تشحو و  تهج  زا  رازراک  لاتق و  لاح  رد  نینمؤم  هک : تسناد  دـیاب  قوف  بلطم  ناـیب  زا  سپ 

نآ فرط و  نیا  هدـنادرگ ، ار  اهنآ  هکئالم  هکلب  ار ، ناشدوخ  لـعف  هن  دـننکیم و  ساـسحا  ار  ناـشدوخ  هن  هک  يوحن  هب  دـنوشیم  دوخیب 
یلاعت يادـخ  رگا  سپ  دـنزاسیم ، رهاظ  اـهنآ  تسد  هب  ار  گـنج  تروص  و  دـننکیم ، داـجیا  اـهنآ  نیب  رد  تکرح  دـنناشکیم و  فرط 

: دیوگب رگا  تسا  نینچمه  و  دشابیم ، اهنآ  زا  لعف  یفن  اهنآ و  تّیدوجوم  تابثا  دیتشکن ، ار  اهنآ  امش  دیوگب :
و درادـن ، دوجو  ناشدوخ  يارب  ّتیلعف  ّتیناسفن و  اهنآ  رظن  رد  هک  یلاح  رد  تساهنآ ، يارب  مه  اب  تّیدوجوم  لعف و  تابثا  مهومتلتق » ذا  »
تسا و ریمض  هچ  رگا  واو »  » نوچ مهولتقت » مل   » فالخ هب  دوشیم  اهنآ  يارب  تّیدوجوم  یعون  هب  راعشا  مهومتلتق » ام  : » تفگیم رگا  زین 

. دشاب هدشن  لعاف  هب  حیرصت  هک  دنامیم  نادب  سپ  تسا ، كرتشم  بارعا  فرح  رضاح و  بیاغ و  نیب  نکل 
تّیسفن  ببس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  تقیقح )  ) ّتیسفن نوچ  و 

20 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
يارب ار  هدش  یفن  لعف  سپس  تشاد  لعاف  هب  حیرصت  هک  یلاح  رد  دروآ  یضام  ظفل  اذل  تسادخ ، ياقب  هب  یقاب  وا  تسادخ و  تقیقح ) )

هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رظن  رد  عقاو و  رد  ود  ره  و  تسوا ، اب  تکراشم  ای  ادخ  اب  هلباقم  یـضتقم  هیلا  دنـسم  اجنیا  رد  و  دومن ، تابثا  وا 
. تسین ادخ  تقیقح )  ) تّیسفن ببس  هب  زج  هلآ  و 

تسد هب  نتـشک  هک  تسا  نیا  نآ  مدع  لوعفم و  رکذ  هب  فالتخا  هجو  اّما  دوشیم و  رهاظ  زین  یفن  تادا  ود  فالتخا  هجو  اج  نیمه  زا  و 
رگا هک  نتخادنا  ریت  فالخ  هب  دسریم ، ناگدـش  هتـشک  هب  يرـشب  رهاظم  رد  نآ  روهظ  ياضتقا  بسح  رب  و  تسا ، هدـش  رهاظ  ناناملـسم 

. تسا هدش  رهاظ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تسد  هب  زین  نآ  هچ 
: دناوخ و  تفرگ ، تسدب  ادخ  بناج  زا  یحو  اب  ار  هزیرگنس  زا  تشم  کی  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدش  تیاور  نوچ 

هب هکنیا  رگم  دـنامن  یـسک  تخادـنا ، ار  اههزیرگنـس  رادـیاپ و  هدـنز و  يادـخ  ربارب  رد  ناتیور  داـب  تشز  مویقلا » ّیحلل  هوجولا  تنع  «و 
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تـشم کی  هک  درادـن  ار  نیا  ياـضتقا  هدـش  هداـهن  اههزیرگنـس  رد  هک  يرـشب  رهظم  زا  باتـش  يورین  نکل  و  دـش ، لوغـشم  شیاهمـشچ 
. دیامن تباصا  هدرک و  ادیپ  فارحنا  هیحان  ره  رد  همه  يوس  هب  هکنیا  هن  و  دشاب ، یفاک  ار  درم  رازه  دودح  هزیرگنس 

لـصا هک  دشاب  نیا  هب  راعـشا  ات  تسا  هداتفا  اجنیا  رد  لوعفم  سپ  تسا ، هدوبن  وا  زا  ّتیرهظم  بسح  رب  وا  زا  نتخادنا  ریت  نیا  هکنیا  رب  انب 
تسا . هدشن  يراج  وا  تسد  اب  نیکرشم  هب  ندناسر  نکل  و  هدش ، رهاظ  وا  تسد  هب  نتخادنا  ریت 

21 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنارپ ار  اهگنس  ادخ  تشک و  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکنیا  اب  دروآ ، ار  و »  » فطع فرح  ادتبا  ًانَسَح  ًءالَب  ُْهنِم  َنِینِمْؤُْملا  َِیْلُبِیل  َو 

دوصقم هکنیا  اب  نینچنیا  تسا  لعف  تابثا  و  تسا ، صوصخم  تیاغ  هب  دـّیقم  هک  تساهنآ  زا  لـعف  یفن  لّوا  ناـمه  زا  دوصقم  هکنیا  يارب 
ربخ نآ  هکنیا  ای  مهلتق »  » ریدقت هب  مهامر » مهلتق و  هّللا  نکل  : » ادـخ لوق  رب  تسا  فوطعم  نآ  سپ  تسین ، نآ  تابثا  لعف و  لصا  یفن  زج 

. تسا مکلذ »  » مّدقم
لیبـق زا  دـهدب  یئوکین  تمعن  نینمؤم  رب  اـت  تخادـنا  ریت  تفرگ  تروـص  وا  فرط  زا  یمر  تشک و  ار  اـهنآ  ادـخ  هک  تسا  نیا  دوـصقم 
دـشاب یگتـسخ  هن  نآ  رد  هک  دنک ، ناحتما  ییوکین  هب  شدوخ  بناج  زا  ار  نینمؤم  ات  تسا : نیا  نآ  ینعم  ای  نید ، هملک  يالعا  تمینغ و 
ناحتما نانمـشد  يدایز  ناشدوخ و  دادـعت  یمک  دوجو  اب  نانمـشد  اب  داـهج  تروص  هب  ار  ناـنآ  ددرگ ، ضراـع  نآ  ّقح  زا  فارحنا  هن  و 

. درک
نامیا تّوق  بلق و  تّوق  لوصح  ببـس  هب  نآ  تبقاع  ندوب  وکین  تهج  هب  شندوب  وکین  و  تسا ، حـضاو  نآ  ندرک  ناحتما  راـیتخا و  اـّما 
یناعم ترابع و  قایـس  هب  رتقفاوم  ینعم  دـیاش  ناریـسا ، نداد  هیدـف  ناوارف و  تمینغ  هملک و  يالعا  يزوریپ و  هبلغ و  اب  تساـهنآ و  يارب 

ناسانـشنابز زا  یـضعب  اهنت ، ماعنا  ینعم  هب  اما  تسا ، هدـش  لامعتـسا  دایز  شیامزآ  ناحتما و  ینعم  هب  ءالب  ءالتبا و  هک  اریز  دـشاب ، تاـغل 
. دناهدرک رکذ 

22 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا نینمؤم  هثاغتسا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ياعد  ياونش  دنوادخ  ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإ 

هیلع و هّللا  یّلص  ّیبن  دروم  رد  نانآ  راتفگ  ياونش  دنوادخ  هکنیا  و  نآ ، مدع  نداد و  تمعن  زا  تساهنآ  حالص  هک  هچنآ  هب  تساناد  ٌمِیلَع 
. تساناد اهنآ  رب  شروی  ناوراک و  اب  هضواعم  نانمشد و  اب  داهج  زا  تسا  نانآ  حالص  هک  هچنآ  هب  و  تسا ، داهج  نتشاد  شوخان  هلآ و 

. تسا فوذحم  يادتبم  ربخ  ای  رّخؤم  يادتبم  هملک  نیا  تسا و  هدوب  امش  يارب  نتخادنا  ریت  ای  نتشک ، ای  شیامزآ ، نیا  ْمُِکلذ 
. تسا مکلذ »  » رب ای  یلبی »  » رب فطع  ترابع  نیا  تسا . نیرفاک  رکم  هدننک  تسس  ادخ  َنیِِرفاْکلا و  ِْدیَک  ُنِهُوم  َهَّللا  َّنَأ  َو 

19 تایآ 25 - ریسفت  همجرت و 

22 ص :  ات 25 ..... ] تایآ 19  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

َعَم َهَّللا  َّنَأ  َو  ْتَُرثَـک  َْول  َو  ًاْئیَـش  ْمُُکتَِئف  ْمُْکنَع  َِینُْغت  َْنل  َو  ْدـُعَن  اوُدوـُعَت  ْنِإ  َو  ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُـهَف  اوُـهَْتنَت  ْنِإ  َو  ُحـْتَْفلا  ُمُکَءاـج  ْدَـقَف  اوُِحتْفَتْـسَت  ْنِإ 
ْمُه ال َو  انْعِمَـس  اُولاق  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  ـال  َو  ( 20  ) َنوُعَمْـسَت ُْمْتنَأ  َو  ُْهنَع  اْوَّلََوت  ـال  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  ( 19  ) َنِینِمْؤُْملا

ْمُه َو  اْوَّلَوََتل  ْمُهَعَمْـسَأ  َْول  َو  ْمُهَعَمْـسََأل  ًاْریَخ  ْمِهِیف  ُهَّللا  َِملَع  َْول  َو  ( 22  ) َنُولِقْعَی َنیِذَّلا ال  ُمُْکْبلا  ُّمُّصلا  ِهَّللا  َْدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَـش  َّنِإ  ( 21  ) َنوُعَمْسَی
(23  ) َنوُضِْرعُم

َو ( 24  ) َنوُرَـشُْحت ِْهَیلِإ  ُهَّنَأ  َو  ِِهْبلَق  َو  ِءْرَْملا  َْنَیب  ُلوُحَی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ْمُکِییُْحی  اِمل  ْمُکاـعَد  اذِإ  ِلوُسَّرِلل  َو  ِهَِّلل  اُوبیِجَتْـسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
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(25  ) ِباقِْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ًۀَّصاَخ  ْمُْکنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َّنَبیُِصت  ًۀَْنِتف ال  اوُقَّتا 
23 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

23 ص :  همجرت ..... :

نیرتلماک يزوریپ و  نیرتهب  هک  نآرق  مالسا و  نید   ) دیسر ار  امـش  لماک  حتف  هکنیا  دیبلطیم  ترـصن  حتف و  ادخ  زا  امـش  رگا  نارفاک  يا 
گنج و هب  راب  رگید  رگا  تسا و  رتهب  امـش  يارب  دیرادرب  تسد  قح  اب  دانع  رفک و  زا  رگا  نونکا  دمآ ) ادخ  بناج  زا  تسا  قلخ  تداعس 
، داد دناوتن  تاجن  ار  امش  دشاب  رایسب  دنچ  ره  امش  هاپس  تیعمج و  زگره  مینک . باذع  میهد و  رفیک  زاب  ار  امش  دییآ  زاب  نانمؤم  ینمـشد 

. تسا نامیا  لها  اب  هّتبلا  ادخ  هک 
، دیونشیم وا  زا  ار  ادخ  نانخس  امش  هک  دیچیپن  رس  وا  نامرف  زا  دینک و  تعاطا  ار  لوسر  ادخ و  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

، دندینشن عقاو  رد  میدینش و  ار  لوسر  ادخ و  نخس  دنتفگ  هک  دیشابن  ناقفانم  نوچ  نانمؤم  امش  و 
لقعت ادخ  تایآ  رد  الـصا  دنلال و  رک و  ّقح  فرح  نتفگ  ندینـش و  زا  هک  دنتـسه  یناسک  ادخ  دزن  مدرم  نیرتیقـش  ناروناج و  نیرتدـب 

، دننکیمن
نآ زا  مه  زاب  دنک  اونـش  ّقح  هب  مه  رگا  دینادرگیم و  اونـش  ّقح  مالک  هب  ار  اهنآ  دیدیم  حالـص  ریخ و  اهنآ  رد  یلزا  ملع  هب  ادـخ  رگا  و 

. دننادرگیم ور 
صخش نایم  رد  ادخ  هک  دینادب  دیسرب و  يدبا  تایح  هب  ات  دینک  تباجا  دننک  توعد  نامیا  هب  ار  امـش  لوسر  ادخ و  نوچ  نامیا  لها  يا 

، دیوشیم روشحم  وا  يوس  هب  همه  و  تسا ) هاگآ  ینورد  رارسا  همه  زا  و   ) تسا لیاح  وا  بلق  و 
. تسا تخس  رایسب  ادخ  باقع  هک  دینادب  دریگ و  ارف  ار  همه  هکلب  دشابن  ناراکمتس  صوصخم  اهنت  دیآ  نوچ  هک  ییالب  زا  دیسرتب 

24 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

24 ص :  ریسفت ..... :

تسا هدش  هتفگ  هکنانچ  دشاب ، هّکم  نیکرشم  هب  باطخ  هک  نیا  رب  انب  دیبلطیم ، ترصن  حتف و  ادخ  زا  امش  رگا  نارفاک  يا  اوُِحتْفَتْـسَت  ْنِإ 
ار هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  رب  يزوریپ  حـتف و  دـندز و  گـنچ  هبعک  ياـههدرپ  هب  ردـب  گـنج  يارب  هّکم  زا  جورخ  ماـگنه  اـهنآ  هـک 

. دندش راتساوخ 
. تسا نینمؤم  هب  باطخ  دناهتفگ : یضعب  و  تساوخ ، يرای  ترصن و  ادخ  زا  دومن و  حتف  بلط  ردب  زور  رد  لهج  وبا  هک  هدش  لقن  و 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  اب  ینمشد  زا  رگا  لاح  اوُهَْتنَت  ْنِإ  َو  دیسر ! حتف  امش  يارب  نونکا  دیوگیم : ازهتسا  باب  زا  ُْحتَْفلا  ُمُکَءاج  ْدَقَف 
تـسا لیـضفت  دوصقم  هکنیا  ای  تسین ، لیـضفت  يرترب و  دوصقم  تسا ، هدـش  رایتخا  امـش  يارب  نامه  ٌْریَخ  َوُهَف  دـیرادرب ، تسد  شراکنا 

. اهنآ داقتعا  هب  تبسن 
هّدع يدایز  هکنانچ  ررـض ، هن  دنناسرب و  امـش  هب  یعفن  دنناوتیم  هن  ینعی  ْتَُرثَک  َْول  َو  ًاْئیَـش  ْمُُکتَِئف  ْمُْکنَع  َِینُْغت  َْنل  َو  ْدُعَن  اوُدوُعَت  ْنِإ  َو  ْمَُکل 

. درکن زاین  یب  ار  امش 
ینعی تسا  ائیـش »  » رب فوطعم  هلمج  حـتف  اـب  نأ »  » تئارق رب  اـنب  و  تسا ، هیلاـح  هلمج  هرـسک  اـب  ّنا »  » تئارق رب  اـنب  َنِینِمْؤُْـملا  َعَـم  َهَّللا  َّنَأ  َو 

ررـض تسکـش و  ببـس  هک  نینمؤم  اـب  ادـخ  ندوب  زا  دـناوتیمن  روطنیمه  و  دریگب ، دـناوتیمن  ار  امـش  ررـض  وـلج  امـش  هاپـس  تّیعمج و 
. دنک يریگولج  تسامش 
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25 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
باب زا  ات  داد  رارق  باطخ  دروم  ارناـنآ  درک ، رکذ  اـهنآ  ندرک  يراـی  نینمؤم و  اـب  ار  شدوخ  یهارمه  هکنآ  زا  سپ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
یفانم هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  اب  تفلاخم  زا  ار  اهنآ  دـنک و  ناشبیغرت  تسا  نامیا  كالم  نامه  هک  لوسر ، تعاط  هب  اهنآ  هب  فطل 

. دراد رذح  رب  تسا  نامیا 
تعاطا نوچ  و  دیونشیم ، ار  شیرای  ادخ و  یهارمه  ظعاوم و  نآ  امش  هک  یلاح  رد  َنوُعَمْـسَت  ُْمْتنَأ  َو  ُْهنَع  اْوَّلََوت  َو ال  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ 

. دروآ درفم  ار  رورجم  ریمض  درکن و  رارکت  ار  لعف  تسا  لوسر  تعاط  ببس  هب  ادخ 
. دیشابن ناویح ) دننام  ، ) یظفل ندینش  ینعم  هب  میدینش  دنیوگیم  هک  ییاهنآ  دننام  امش  انْعِمَس و  اُولاق  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال 

. دننک كرد  ار  ینعم  هک  دنتسین  ناسنا  دننام  دنونشیمن و  تقیقح  رد  اهنآ  هکیلاح  رد  َنوُعَمْسَی  ْمُه ال  َو 
دوصقم هک  نتفگ  نخـس  هب  تبـسن  رکذ و  دوصقم  هب  تبـسن  هک  دنتـسه  یناسک  ناروناج  نیرتدب  ُمُْکْبلا  ُّمُّصلا  ِهَّللا  َدـْنِع  ِّباَوَّدـلا  َّرَـش  َّنِإ 

. دنشابیم لال  تسا  ندینش  زا  یلصا 
. دننکیمن لقعت  تسا ، رظن  دروم  هک  اهیندینش  تاراشا  زا  هک  ییاهنآ  َنُولِقْعَی  َنیِذَّلا ال 

هّیطرش هیضق  نیا  دینادرگیم ، اونش  ّقح  مالک  هب  ار  اهنآ  دیدیم ، حالص  ریخ و  اهنآ  رد  دنوادخ  رگا  ْمُهَعَمْـسََأل و  ًاْریَخ  ْمِهِیف  ُهَّللا  َِملَع  َْول  َو 
مّدقم و نیب  همزالم  نایب  يارب  تسا ، تغل  رد  ول »  » ظفل لامعتسا  دراوم  رثکا  هکنانچ  تسا ، مّدقم  یفن  تهج  هب  یلات  ندرک  یفنم  لیبق  زا 

یلات 
26 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا نیمه  قطنم  لها  لامعتسا  هقیرط  هکنانچ  تسین 
. دندرکیم ضارعا  دندنادرگیم و  رب  ور  نآ  زا  دناونشیم  رگا  َنوُضِْرعُم و  ْمُه  َو  اْوَّلَوََتل  ْمُهَعَمْسَأ  َْول  َو 

رب ور  مه  زاب  مّدـقم ،)  ) دندینـشیم رگا   ) تسا یلات  موزلم  دـض  مّدـقم  هک  تسا  یلات  همّدـقم و  نیب  همزالم  ناـیب  يارب  هّیطرـش  هّیـضق  نیا 
: دننامه نیا  و  دوشن ، هغلابم  یلات  قّقحت  رد  ات  تسا  هتفای  قّقحت  نآ  یعقاو  موزلم  هکنیا  هب  راعشا  یلات ،)  ) دندنادرگیم

(. دندرکیمن ینامرفان  دندوب ، هدرمشن  کبس  ار  ادخ  رما  رگا   ) دشابیم هصعی » مل  هّللا  فخی  مل  ول  »
لکش زا  ینارتقا  سایق  تروص  هب  هّیـضق  ود  نآ  هک  دوش  نامگ  ات  تسین  قطنم  رد  تاسایق  اههّیطرـش و  لامعتـسا  هقیرط  رب  هّیـضق  ود  سپ 

تسا و لّوا  لکـش  زا  سایق  اجنیا  هّیـضق  ود  هکنیا  زا  ثحب  اذل  تسین ، جـتنم  تسا و  هجیتن ) یب   ) هلمهم يربک ، لوبق  ضرف  رب  تسا و  لوا 
ور اهنآ  مّدقم ) عفر   ) تفاین يریخ  نوچ  یلو  یلات )  ) دندرکیم ور  اهنآ  مّدـقم )  ) تفاییم اهنآ  رد  يریخ  ادـخ  رگا  دـهدیم  ار  هجیتن  نیا 
مل هللا  ّفخی  مل  ول   » لیبق زا  تسا و  حیحـص  هجیتن  سایق ، تّحـص  ضرف  رب  و  تسا ، ینعم  یب  طـقاس و  لـصا  زا  یلاـت ) عفر   ) دـندنادرگرب

. دشابیم هصعی »
نامیا هب  ار  امـش  لوسر  ادخ و  نوچ  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  ْمُکِییُْحی  اِمل  ْمُکاعَد  اذِإ  ِلوُسَّرِلل  َو  ِهَِّلل  اُوبیِجَتْـسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

هک دوشیم  لصاح  تیالو  ببـس  هب  هک  تسا  ّصاخ  نامیا  نآ  دنک و  هدنز  یناسنا  تایح  اب  ار  امـش  هکنیا  ات  دینک  تباجا  دـننک ، توعد 
لوسر  هاگره  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  سپ  تسا . بلق  تایح  ببس  هک  تسا  بلق  رد  نامیا  لوخد  ببس  نآ 

27 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رابخا رد  و  دینک . تباجا  ار  وا  سپ  تسادخ  ندناوخ  وا  ندناوخ  دناوخ ، ارف  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  ار  امش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 

. تسا هدش  ریسفت  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب 
تسوا و هب  ارس  نآ  زا  تایح  رثا  ندیسر  یگدنز و  شیعت و  يارس  هب  بلق  رد  ندش  زاب  ببس  هب  ناسنا  تایح  هک  تسا  نیا  بلطم  ّرـس  و 

نآ هک  تیـالو  اـب  رگم  دوشیمن  رّوصت  نآ  هب  تاـیح  رثا  ندیـسر  بلق و  رد  ندـش  زاـب  و  دوـشیم ، لـخاد  بلق  رد  هک  تسا  یناـمیا  نآ 
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تـسا رکذ  نیقلت  ّتلع  هب  زین  نآ  تسا ، هدنز  بلق  رد  ندیمد  ببـس  هب  تایح  رثا  نداد  اب  يورخا  تایح  اب  وا  هک  تسا  رما  ّیلو  هب  لاّصتا 
. ددرگیم بلق  رد  ندش  زاب  ببس  هک 

سفن صخـش و  نیب  لـئاح  ینعی  تـسا  لـئاح  وا  بـلق  صخـش و  نـیب  دـنوادخ  هـک  دـینادب  ِهـِْبلَق و  َو  ِءْرَْملا  َنـَْیب  ُلوُـحَی  َهَّللا  َّنَأ  اوُـمَلْعا  َو 
يوس هب  ار  وا  ات  دـنکیم  يریگولج  وا  هب  سفن  هاـنگ  یناـمرفان و  رثا  ندیـسر  زا  دـهاوخب  ار  یـسک  تداعـس  رگا  دوشیم و  وا  تقیقح ) )

تـشهب هب  ار  وا  اـت  دـنکیم  يریگولج  نآ  هب  سفن  تعاـط  رثا  ندیـسر  زا  دـهاوخب  ار  یـسک  یتخبدـب  تواقـش و  رگا  و  دـناشکن ، شتآ 
ندیـسر زا  دـهاوخب  رگا  تسا و  نآ  هلیـسو  هب  یقیقح  تایح  تاریخ و  هک  دوشیم  لـئاح  شبلق  صخـش و  نیب  ادـخ  هکنیا  اـی  دـناشکن .

ّقح ار  لطاب  لطاب و  ار  ّقح  وا  ات  دوشیم  لئاح  صخش  سفن  بلق و  نیب  هکنیا  ای  دنکیم ، يریگولج  بلق  هب  یناسنا  تایح  رثا  تداعس و 
28 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  وا و  نیب  دنوادخ  دهاوخیم  ار  شتایهتشم  زا  ار  يزیچ  صخش  هک  یتقو  ای  دنادن و 

نیب هکنیا  ای  دزاسن ، جراخ  لطاب  هب  ّقح  زا  ار  صخـش  تاّیهتـشم  اهتـساوخ و  هکنیا  ات  تسا  هدـش  هتـشرس  ّقح  رب  هک  دوشیم  لیاح  شبلق 
. دوشب شسفن  ياهتساوخ  ریسا  هک  دراذگیمن  او  ار  صخش  دوشیم و  لئاح  شیاهتساوخ  ینعی  شسفن  صخش و 

شبلق صخش و  نیب  هکنیا  ای  تسوا ، تسد  هب  لاوحا  ریخـست  ینعی  دروآیم ، دیدپ  شبلق  صخـش و  نیب  یتالاح  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 
تسا هدننک  تباجا  هک  یسک  هب  ار  يدبا  تایح  ات  دنکیم  دّدرت  شبلق  صخـش و  نیب  ای  دنادیم ، ار  ود  نآ  یناهنپ  لاوحا  دنکیم و  دّدرت 

. دنک عنم  بیجتسم  ریغ  زا  دناسرب و 
یناعم نیا  زا  یضعب  هب  و  تسا ، تباجتـسا  رد  بیغرت  تباجتـسا و  كرت  زا  نتـشاد  رذح  رب  دوصقم  هدش  رکذ  هک  یناعم  زا  کی  ره  ربانب 

. تسا هدش  هراشا  رگید  یضعب  هب  حیرصت و  رابخا  رد 
ییالب رگا  هکنیا  زا  دیـسرتب  دـیوشیم و  روشحم  وا  يوس  هب  همه  ًۀَّصاَخ و  ْمُْکنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َّنَبیُِـصت  ًۀَْـنِتف ال  اوُقَّتا  َو  َنوُرَـشُْحت  ِْهَیلِإ  ُهَّنَأ  َو 

. دشابن ناراکمتس  صوصخم  طقف  دسریم 
نوچ قلطم ، هنتف  هن  و  هنتف ، زا  یّصاخ  عون  هن  تسا ، دّیقم  صوصخم و  هنتف  زا  نتشاد  رذح  رب  دوصقم  اریز  تسا  ۀنتف »  » تفص ّنبیـصت » «ال 

دوبمک هک  تسا  نون  هب  دّـکؤم  یفنم و  ّنبیـصت » ال   » تسا و بسانم  مال  فلا و  هب  فیرعت  اب  یمّود  و  دوشیمن ، عقاو  یـضرغ  قلعتم  یلّوا 
هدش هتفگ  اجنیا  رد  زین  يرگید  هوجو  تسا و  لوق  هب  رّدـقم  تسا و  یهن  لعف  ای  دوشیم ، ناربج  نآ  هغلابم  ّتیبولطم  اب  ن »  » اب نآ  دـیکأت 

. دریگیمن قّلعت  نآ  هب  يونعم  ضرغ  تسا و  دیعب  شظفل  زا  هک 
ندناسر  ّقحتسم و  زا  تسا  ّقح  عنم  زا  ترابع  ملظ  هکنادب 

29 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
بوسحم ملظ  یعون  ناشیاهتـساوخ  زا  نیروجحم  ندرک  عنم  سپ  درادن ، صاصتخا  یـصخش  يزیچ و  هب  ینعم  نیا  ّقحتـسم و  ریغ  هب  نآ 

. دشاب لدع  یهجو  هب  هچ  رگا  دوشیم 
: دراد یفلتخم  یناعم  ملظ  هّتبلا 

زک نیب  ملظ   » دـشاب لدـع  یناـسنا  هفیطل  هب  تبـسن  هچ  رگا  تسا  ملظ  سفن ، زاـین  هب  تبـسن  شیاههتـساوخ  زا  نآ  ياوـق  سفن و  عـنم  - 1
میلست زا  سفن  ندش  عنام  - 3 یناسنا ) هفیطل  هب  تبـسن   ) تسا ملظ  زین  لقع  تموکح  شریذپ  زا  سفن  ندش  عنام  - 2 دربیم » وگ  اهلدع ،

عنم زا  ترابع  نآ  كالم  لصا و  ملظ  تقیقح  اّما  یناسنا ) هفیطل  هب  تبـسن  . ) تسا ملظ  ّماـع ، تعیب  اـب  تقو  ّیبن  تموکح  زا  يربناـمرف  و 
دیعبت نتشک و  دننام  دشاب  ملظ  نآ  رگا  و  دوشیم ، قّقحم  یملظ  ره  رد  ملظ  تقیقح  نآ  هطـساو  هب  و  تسا ، تیالو  لوبق  زا  یناسنا  هفیطل 

ار نیقرام  نیثکان و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نتـشک  ریظن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هلیـسوب  نیفلاخم  زا  يرایـسب  لاوما  ندرک  تراغ  ندرک و 
ییاج ات  دـنداد  ماجنا  دـنتفگ و  هک  ار  هچنآ  دـنتفگ ، وا  هراب  رد  دـندرک و  ملظ  رب  لمح  ار  نآ  نانیب  رهاظ  تسا و  ملظ  تروص  هب  هچ  رگ 

. تسین ملظ  تقیقح  رد  یلو  دنتشک ، ار  وا  هک 
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تلادع هیواعم و  راک  دننام  دشاب  لدـع  تروص  هب  تسا  تیالو  زا  یلاخ  هک  هچنآ  هچ  رگا  دـشابن  نیب  رد  یلدـع  دـشابن  تیالو  رگا  اریز 
. تّما نیب  رد  وا  يرهاظ 

30 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ادخ لوق  هنیرق  هب  دندرک  تعیب  ّماع  تعیب  اب  دـندوب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  تّما  زا  هک  دنتـسه  یناسک  اوملظ » نیذـّلا   » زا دوصقم 

یتسود اـهنآ  دـندرک ، عنم  دوب  ناـمیا  هب  تیادـه  هک  شّقح  زا  ار  مالـسا  هک  تسا  نیا  هب  اـهنآ  ملظ  و  تسا ، تّما  هب  باـطخ  هک  مکنم » »
. دوشیمن هدرمش  یملظ  نادنچ  رگید  ياهاطخ  هک  ایوگ  دندومن ، كرت  تسا  تعیب  تلاسر و  غیلبت  تیاغ  هک  ار  ادخ  لوسر  ناشیوخ 

دعب ملظ  رکذ  تّلع  سپ  تسا ) هدش  امـش  هب  دّیقم  صوصخم و  ملظ   ) تسا ینعم  نیمه  هب  تسا ، هتخاس  دـّیقم  مکنم »  » اب ار  ملظ  هکنیا  زا 
تعیب اـب  رما  ّیلو  مکح  تحت  ندـش  لـخاد  زا  یناـسنا  هراّیـس  هفیطل  عنم  زج  يزیچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبـن  تموکح  تحت  لوـخد  زا 
تعیب نیمه  ای  و  ددرگیم ، قّقحم  یلدع  ره  رد  لدع  تقیقح  و  دوشیم ، بلق  لخاد  نامیا  هک  تسا  تعیب  نیمه  هلیـسو  هب  تسین ، ّصاخ 

. ددرگیم نکمم  ادخ  يوس  هب  میقتسم  قیرط  ریس  نآ  اب  و  دوشیم ، زاب  توکلم  هب  بلق  رد  هک  تسا 
هتـشاد اور  متـس  یناسنا  هفیطل  رب  دنک ، فقوت  ّماع  تعیب  رد  هک  یـسک  اریز  تسا ، تقو  ّیلو  زا  فارحنا  زا  ترابع  دّیقم  هنتف  زا  دوصقم  و 

، تسا مالّسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  تقو  ّیلو  اب  ّصاخ  تعیب  زا  فارحنا  فّقوت و  زا  ترابع  دسریم  اهنآ  هب  هک  ياهنتف  زا  دوصقم  و  تسا ،
تعیب ّصاخ  تعیب  هلیسو  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  اب  هک  دسریم  یناسک  هب  دنک و  یم  زواجت  اهنآ  زا  هک  تسا  ياهنتف  نامه  نآ  و 
نـسح اب  هک  یناسک  و  دناهدرک ، تعیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح  تلحر  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  هک  یناسک  و  دـناهدرک ،

هدرک  تعیب  مالّسلا  هیلع 
31 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. ملاع ضارقنا  ات  نینچمه  دنا ،
دوصقم نآ  نکل  و  تسا ، ظفل  لیزنت و  رهاظ  بسانم  ود ، نآ  ریغ  تعدـب و  تبیغ و  دـسرب  لعاف  ریغ  هب  شرثا  هک  يزیچ  هب  هنتف  ریـسفت  و 

هوجو یگدرتسگ  باب  زا  هیآ  موهفم  نمـض  ینعم  نآ  هکنیا  تیاـهن  تسا ، هدـمآ  میدرک  رکذ  اـم  هک  هچنآ  هب  راعـشا  راـبخا  رد  و  تسین ،
. ددرگیم مولعم  نآرق 

هک دـینادب  تساه و  هنتف  همه  لصا  نآ  هک  دـش  رکذ  هک  ياهنتف  اـصوصخم  دـیزیهرپب  هنتف  قلطم  زا  سپ ، ِباـقِْعلا  ُدـیِدَش  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو 
. تسا تبوقع  تخس  دنوادخ 

26 تایآ 29 - ریسفت  همجرت و 

31 ص :  [ ..... ات 29 تایآ 26  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

ْمُکَّلََعل ِتاـبِّیَّطلا  َنِم  ْمُکَقَزَر  َو  ِهِرْـصَِنب  ْمُـکَدَّیَأ  َو  ْمُکاوآَـف  ُساَّنلا  ُمُـکَفَّطَخَتَی  ْنَأ  َنُوفاـخَت  ِضْرَأـْلا  ِیف  َنوُفَعْـضَتْسُم  ٌلـِیلَق  ْمـُْتنَأ  ْذِإ  اوُرُکْذا  َو 
ْمُکُدالْوَأ َو  ْمُُکلاْومَأ  اـمَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ( 27  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ  َو  ْمُِکتانامَأ  اُونوَُخت  َو  َلوُسَّرلا  َو  َهَّللا  اُونوَُخت  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  ( 26  ) َنوُرُکْشَت

ُوذ ُهَّللا  ْمَُکل َو  ْرِفْغَی  َو  ْمُِکتائِّیَـس  ْمُْکنَع  ْرِّفَُکی  َو  ًاـناقُْرف  ْمَُکل  ْلَـعْجَی  َهَّللا  اوُقَّتَت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  ( 28  ) ٌمیِظَع ٌرْجَأ  ُهَدـْنِع  َهَّللا  َّنَأ  َو  ٌۀَْـنِتف 
(29  ) ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا 

31 ص :  همجرت ..... :
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دندرمشیم فیعض  راوخ و  هّکم  نیمز  رد  ار  امش  هک  دیدوب ، رایسب  نانمـشد  نایم  رد  یکدنا  هّدع  هک  ار  ینامز  دیرآ  دای  هب  نانمؤم  يا  و 
دیدوب  ناسرت  كرشم  مدرم  موجه  زا  زین  و 

32 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
شتمعن رکش  هک  دشاب  دومرف ، يزور  اهماعط  مئانغ و  نیرتهب  زا  درک و  اطع  ورین  امـش  هب  دوخ  يرای  هب  دروآ و  دوخ  هانپ  رد  ار  امـش  ادخ 

. دیرآ ياجب 
ار تنایخ  یتشز  هک  یلاح  رد  دـینکن ، تنایخ  رگیدـکی  اب  ایند  راک  رد  دـیزرون و  تناـیخ  لوسر  ادـخ و  اـب  نید  راـک  رد  ناـمیا  لـها  يا 

. دینادیم
تسادخ دزن  میظع  رجا  تقیقح  رد  تسین و  شیب  ییالتبا  هنتف و  ایند  رد  امش  يارب  نادنزرف  لاوما و  هک  دینادب  اّققحم  و 

دشخبیم ار  تواقش ) زا  تداعس  هار  صیخـشت  لطاب و  زا  قح  زییمت   ) ناقرف امـش  هب  ادخ  دیوش  راگزیهرپ  سرت و  ادخ  رگا  نامیا  لها  يا 
. تساهتنا یب  تمحر  لضف و  ياراد  ادخ  هک  دزرمآیم  ار  امش  دناشوپیم و  ار  امش  ناهانگ  و 

32 ص :  ریسفت ..... :

هدروآ عمج  یهاگ  درفم و  یهاگ  لیلق ،»  » ظفل لام ، ثیح  زا  ای  دیدوب ، مک  ددـع  ثیح  زا  هک  ار  یتقو  دـیرآ  دای  ٌلِیلَق و  ُْمْتنَأ  ْذِإ  اوُرُکْذا  َو 
. دوشیم

. تسا ترجاهم  زا  لبق  اهنآ  فعض  دوصقم  و  تسادخ ، ياهتمعن  هب  اهنآ  يروآ  دای  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُفَعْضَتْسُم 
. دندیسرتیم شیرق  موجه  زا  ُساَّنلا  ُمُکَفَّطَخَتَی  ْنَأ  َنُوفاخَت 

. داد ياج  دوخ  هانپ  رد  هنیدم  رد  ار  امش  ادخ  سپس  ْمُکاوآَف 
. درک يرای  ار  امش  نآ  ریغ  مئانغ و  اب  ِتابِّیَّطلا و  َنِم  ْمُکَقَزَر  َو  ِهِرْصَِنب  ْمُکَدَّیَأ  َو 

فعض و  نداد  رارق  اهبرع و  مامت  يارب  باطخ  نیا  دناهتفگ  یضعب  کنیا  دیوش . رازگرکش  دیاش  َنوُرُکْشَت  ْمُکَّلََعل 
33 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دسریم رظن  هب  دیعب  اّدج  تسا  هدوب  مجع  مور و  دزن  اهنآ  يراوخ  ّتلذ و 
رد يراصنا  رذنملا  دبع  نب  ۀـبابل  یبا  هراب  رد  هیآ  لوزن  هجو  تسا  نکمم  ْمُِکتانامَأ  اُونوَُخت  َو  َلوُسَّرلا  َو  َهَّللا  اُونوَُخت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

رگا تفگ : وا  یلو  دـنهن  ندرگ  ذاعم  نب  دعـس  مکح  رب  دوب  هتـشاد  رّرقم  ادـخ  لوسر  هک  دـشاب ، وا  اـب  اـهنآ  تروشم  هظیرق و  ینب  هوزغ 
. دیوشیم هتشک  دینکب ، دعس  مکح  تقفاوم 

(. دینکن تنایخ  ناناملسم  ادخ و  هب  ینعی   ) تسا ّماع  دوصقم  سپ  تسا ، هدمآ  رابخا  رد  هکنانچ 
تـسا هدش  هضرع  وا  رب  لوسر  اب  قاثیم  تعیب و  رد  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ادخ و  هب  تنایخ  زا  دوصقم  اّما 

ینیوکت ییاهتناما  ای  تاناما  زا  دوصقم  و  دهاوخب . ار  نینمؤم  ریخ  نطاب  رهاظ و  رد  و  دـنکن ، ادـخ  لوسر  اب  تفلاخم  نطاب  رهاظ و  رد  هک 
همشچ رس  هک  تسا  یناسنا  هراّیس  هفیطل  نآ  و  تسا ، هدش  هضرع  نیمز  اهنامـسآ و  رب  هک  تسا  یتناما  شکالم  ساسا و  لصا و  هک  تسا 

و دوشیم ، لصاح  نآ  زا  ّتیناسنا  بتارم  مامت  هک  تسا  يولو  یلصا  فیلاکت  يوبن و  یعرش  فیلاکت  مامت  مزلتـسم  یناسنا و  ياوق  مامت 
. دوش یم  یشان  رما  ّیلو  زا  هک  تسا  يذوخأم  ياهزیچ  ریاس  ای  رکذ  هک  تسا  یبلق  يول  یفیلکت و  ياهتناما  دوصقم ، ای 

34 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  یعرش . یبلاق  لامعا  دننام  تسا  هدش  ذخا  تقو  ّیبن  زا  هک  تسا  يوبن  یفیلکت  ياهتناما  دوصقم  ای 
هک تسا  نیا  رب  رعـشم  هک  عم »  » ینعم هب  واو  زا  دعب  نآ »  » ریدقتب ای  ددرگ . لقتـسم  یهن  مادـک  ره  ات  تسا  یهن  لعف  رب  فطع  ای  اونوخت » »

. ببس اب  بّبسم  یهارمه  لیبق  زا  دشابیم  لّوا  یهن  هارمه  مّود  یهن 
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هک تسا  نیا  هب  هراشا  لاح ، هب  دّیقت  هجو  و  دیـشابن ، لفاغ  دینک و  ساسحا  ینعی  دینادیم  ار  تنایخ ) یتشز   ) هک یلاح  رد  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنَأ  َو 
تباب نیا  زا  نکیل  و  تسا ، تنایخ  یعون  دوخ  نیا  و  ددرگ ، ادج  هدش  رما  نآ  هب  هک  هچنآ  زا  تلفغ  زا  ناسنا  هک  دوشیم  عقاو  تردـن  هب 

. تسا هدش  يریگتخس  لفاغ  ریغ  صخش  دروم  رد  هکیروطنآ  تسا ، هدشن  هداد  رارق  یتخس  هقیضم و  رد 
لابند هب  یلاعت  يادخ  اذل  دراذـگیم ، او  شدالوا  هب  ار  دوخ  نید  ناسنا  نوچ  و  دوشیم ، عقاو  دالوا  لاوما و  ببـس  هب  اهتنایخ  رتشیب  نوچ 

: دومرف سپ  دومن ، ّمذ  ار  لاوما  دالوا و  تنایخ  نآ 
ٌۀَْنِتف ْمُکُدالْوَأ  َو  ْمُُکلاْومَأ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو 

ای دینادرگیم  رب  ور  ناتیاه  تناما  زا  دالوا  لاوما و  ببس  هب  ایآ  هک  تسا  یلاعت  يادخ  بناج  زا  امش  شیامزآ  دالوا  لاوما و  هک  دینادب  و 
دنامب تباث  شیاهتناما  رب  سک  ره  و  هتـشگ ، صلاخ  شتواقـش  دنادرگرب  يور  هک  یـسک  ره  سپ  دینامیم ، تباث  ناتیاه  تناما  رب  هکنیا 

. تسا هتشگ  صلاخ  شتداعس  نوچ  دوشیم  میظع  رجا  ّقحتسم 
ٌمیِظَع ٌرْجَأ  ُهَْدنِع  َهَّللا  َّنَأ  َو 

. تسا یگرزب  شاداپ  دوش ، اهر  ملاس  اههنتف ، زا  هدوب ، مدق  تباث  هک  یسک  يارب  و 
تسامش . يارب  داسف  هنتف و  امش  دالوا  لاوما و  دینادب  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  ینعم  ای 

35 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
كرت ار  دالوا  لاوما و  هب  لاغتـشا  هک  وحن  نیدب  دینک ، بلط  وا  زا  ارنآ  تسادخ و  دزن  گرزب  رجا  و  دیوشن ، هتفیرف  رورغم و  اهنآ  هب  سپ 

. دیاهدروآ نامیا  ماع  نامیا  اب  هک  یناسک  يا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  دییامن .
. دیسرتب ادخ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  تفلاخم  رد  رگا  َهَّللا  اوُقَّتَت  ْنِإ 

نآ يوقت  زا  روظنم  سپ  تسا . تیالو  رون  نآ  و  دـیهن ، قرف  لطاب  ّقح و  نیب  هک  دـهدیم  رارق  يرون  امـش  يارب  ادـخ  ًاـناقُْرف  ْمَُکل  ْلَـعْجَی 
. دشاب مّدقم  صاخ  نامیا  رب  هک  تسا  يراگزیهرپ  هنوگ 

ّصاخ تعیب  اب  هک  ّصاخ  نامیا  اب  دـیزیهرپب و  جـک  یناسفن  ياـههار  میقتـسم و  قیرط  زا  ندـش  فرحنم  زا  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی 
يرابتعا ندوب و  لیصا  دودح و  قیاقح و  نیب  زییمت  ناقرف و  امـش  يارب  دنوادخ  دیوش  لخاد  تیالو  رما  رد  دوشیم  بلق  رد  لخاد  يولو 

. دهدیم رارق  نآ  ندوب 
هار هب  ندیسر  اب  رگم  دوشیمن  لصاح  نآ  تسا و  یناسفن  ياههار  هب  فارحنا  زا  يراددوخ  يوقت  تسا و  يوقت  تقیقح  تیالو  هک  اریز 

. دوشیم لصاح  ّصاخ  نامیا  اب  هک  تسا  یقیقح  ياوقت  يوقت ، زا  دوصقم  سپ  دوشیم . قّقحم  تیالو  اب  هک  ادخ 
شیاـههیاس رورـش و  لـصا  يوریپ  زا  يراددوـخ  و  ریغــص ، ملاـع  رد  سفن  يوریپ  زا  يراددوـخ  ناـمه  هـک  يوـقت - تـقیقح  هـک  نادـب 

ملاع رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  يوریپ  ای  و  ریغـص ، ملاـع  رد  لـقع  زا  يوریپ  اـب  رگم  دوشیمن  لـصاح  تسا - ریبک  ملاـع  رد  شیاـهدومن ) )
36 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  زا  يوریپ  اب  رگم  دوشیمن  لصاح  زین  لقع  يوریپ  و  ریبک ،

. ّصاخ نامیا  اب  وا  تیالو  لوبق  مالّسلا و  هیلع  یلع 
زا شدوخ  داقتعا  هب  دهد و  ماجنا  ار  يراک  ره  و  دوشیمن ، زاب  شبلق  رد  دـباین  هار  شبلق  هب  نامیا  دوشن و  لخاد  تیالو  رد  ات  ناسنا  اریز 

هدوبن يوقت  تقیقح  رد  تسا ، يوقت  دوب  هدرک  رّوصت  هک  ار  هچنآ  سپ  ددرگ ، یم  رب  وا  سفن  هیحاـن  زا  راـک  رودـص  دـشاب  يوـقت  راـثآ 
. تسا

يوس هب  دوشیم و  زاب  شبلق  رد  دومن  لوبق  ترضحنآ ) يافلخ  مالّسلا و  هیلع  یلع   ) نانآ دزن  رّرقم  طیارش  اب  ار  تیالو  صخش  هک  هاگنآ 
. دوشیم لصاح  شیارب  ادخ  رما  لاثتما  ترثک ، هب  ندرک  تشپ  اب  دنکیم و  تشپ  ترثک  هب  دروآیم و  ور  تدحو 

. دشابیم تدحو  نآ  ماجنا  رس  هدوب و  ترثک  سفن و  ياههار  زا  زیهرپ  دهد  ماجنا  تهج  نیا  زا  هک  ار  يراک  ره  سپ 
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ياههّلپ نامه  هک  دوریم  الاب  ار  نامیا  ياههّلپ  زا  هّلپ  کی  دـناوخب ، تسا - نآرق  رد  نآ  هک  ار - نامیا  تایآ  زا  تایآ  هاـگ  ره  نیا  رب  اـنب 
اهنآ و ندوب  يرابتعا  اهترثک و  مه  نآ ، اب  هک  دوشیم  لصاح  وا  يارب  يرون  دور  ـالاب  ناـمیا  ياـههّلپ  زا  هک  هزادـنا  ره  و  تسا ، تشهب 

نیرخآ تسا - یقیقح  يوقت  یتاذ و  يانف  نآ  هک  دیسر - يوقت  هبترم  نیرخآ  هب  یتقو  هک  ییاج  ات  دنیبیم ، ار  نآ  تلاصا  تدحو و  مه 
يارب ایوگ  و  تسا ، نامحر  ياوسام  تهج  تّیکلام  نامحر و  مسا  يوس  هب  رـشح  زا  ترابع  نآ  و  دوشیم ، لصاح  وا  يارب  ناـقرف  هبترم 

37 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رب  تلالد  هک  دروآ  عراضم  ظفل  تسا ، ناقرف  لوصح  مزلتسم  یجیردت  نتفر  الاب  هکنیا  هب  هراشا 
. دنکیم یجیردت  لوصح 

هک دهدیم  رارق  یناقرف  امـش  يارب  دنوادخ  دیوش  یناف  ناتدوخ  زا  هکنیا  هب  دیـسرب  تیاهن  هب  ادخ  ياوقت  رد  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 
. تسا یهلا  تفالخ  ای  تلاسر  ای  تّوبن  نامه  ناقرف ، نیا  و  دوشیم . لصاح  نامحر  يوس  هب  رشح  زا 

. دشاب لمع  هلحرم  هب  ندیسر  دنمزاین  هک  دناشوپیم  دروآ و  یمن  باسح  هب  ار  یناهانگ  نآ  ْمُِکتائِّیَس  ْمُْکنَع  ْرِّفَُکی  َو 
يزیچ دوـجو  بتارم  زج  دـسرب  ناـقرف  هلحرم  هب  هک  یـسک  دریذـپ و  نّیعت  ناـسنا  ياـهیتشز  اهیدـب و  هک  تسا  نآ  لـمع  هلحرم  ّدـح  و 

«1 . » تسا رگید  هبترم  يالاب  تاملظ  نیا  زا  یضعب  هبترم  هک  تسا  تملظ  بتارم  هک  دوجو  دودح  هن  تسا  رون  بتارم  نامه  هک  دنیبیمن 
ُهَّللا َو  تسا . بتارم  نآ  صئاقن  تبقاع و  رثا  اهیتشز  نآ  و  دشخبیم ، دوشیمن  ادج  ناسنا  زا  هک  ار  امـش  ياهیدب  اهیتشز و  ْمَُکل  ْرِفْغَی  َو 

ببس ندش  نیشناج  لیبق  زا  بلطم  نیا  تساهتنا . یب  تمحر  ياراد  دنوادخ  اریز  ِمیِظَْعلا  ِلْضَْفلا  ُوذ 
__________________________________________________

تـسا دامج  هبترم  زا  رتالاب  یتابن  هبترم  یتابن و  هبترم  زا  رتالاب  نآ  یناویح و  زا  رتالاب  یناسنا  هبترم  تّینارون ، ظاحل  زا  لاثم : ناونع  هب  ( 1)
لماک ناسنا  ات  يداع  رشب  زا  یناسنا  هبترم  رد  الثم  دراد . یتاجرد  دوخ  بتارم  نیا  زا  کی  ره  و  دشابیم . سکع  رب  تملظ  ظاحل  زا  یلو 
هئّیـس رتـالاب  هبترم  هب  تبـسن  یلو  دـشاب  هنـسح  هبترم  رد  یلمع  تسا  نکمم  هک  دـشابیم  تملظ  رون و  زا  يرایـسب  تاـجرد  ياراد  دوخ 

. نیبّرقملا تّآیس  راربالا  تانسح  تسا . فورعم  هکنانچ  دوش . بوسحم 
38 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رکذ فصو  راهچ  یلاعت  يادخ  تسا ، گرزب  لضف  بحاص  دنوادخ  هک  اریز  دنکیم ، لّضفت  امـش  رب  دنوادخ  ینعی  تسا ، بّبـسم  ياج 
ّدح و هک  میظع  لضف  و  هریغص ، ناهانگ  ندیشخب  رون ، ببـس  هب  اهنآ  ندرک  لیاز  اهیدب و  اهیتشز و  ندرب  نیب  زا  قراف ، رون  تسا ، هدرک 

. درادن یفصو 
30 تایآ 35 - ریسفت  همجرت و 

38 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 30  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

ْمِْهیَلَع یْلُتت  اذِإ  َو  ( 30  ) َنیِرِکاـْملا ُْریَخ  ُهَّللا  َو  ُهَّللا  ُرُکْمَی  َو  َنوُرُکْمَی  َو  َكوُجِرُْخی  َْوأ  َكوـُُلتْقَی  َْوأ  َكوـُِتْبُثِیل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َکـِب  ُرُکْمَی  ْذِإ  َو 
اْنیَلَع ْرِْطمَأَف  َكِْدنِع  ْنِم  َّقَْحلا  َوُه  اذه  َناک  ْنِإ  َّمُهَّللا  اُولاق  ْذِإ  َو  ( 31  ) َنِیلَّوَْألا ُریِطاسَأ  َّالِإ  اذه  ْنِإ  اذه  َْلثِم  اْنلَُقل  ُءاشَن  َْول  انْعِمَس  ْدَق  اُولاق  اُنتایآ 

َّالَأ ْمَُهل  ام  َو  ( 33  ) َنوُرِفْغَتْسَی ْمُه  َو  ْمَُهبِّذَعُم  ُهَّللا  َناک  ام  َو  ْمِهِیف  َْتنَأ  َو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  ( 32  ) ٍمِیلَأ ٍباذَِعب  اِنْتئا  َِوأ  ِءامَّسلا  َنِم  ًةَراجِح 
(34  ) َنوُمَْلعَی ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  َو  َنوُقَّتُْملا  َّالِإ  ُهُؤاِیلْوَأ  ْنِإ  ُهَءاِیلْوَأ  اُوناک  ام  َو  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  ِنَع  َنوُّدُصَی  ْمُه  َو  ُهَّللا  ُمَُهبِّذَُعی 

(35  ) َنوُرُفْکَت ُْمْتنُک  اِمب  َباذَْعلا  اُوقوُذَف  ًۀَیِدْصَت  َو  ًءاکُم  َّالِإ  ِْتیَْبلا  َْدنِع  ْمُُهتالَص  َناک  ام  َو 

38 ص :  همجرت ..... :
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ای دنـشکب  ارت  ای  دنراد ، زاب  تسا  تلاسر  غیلبت  هک  دوخ  دصقم  زا  ار  وت  ات  دـندرکیم ، رکم  وت  اب  نارفاک  هک  یماگنه  رآ  دای  هب  لوسر  يا 
سک ره  زا  رتهب  ادخ  هک  دنکیم  رکم  اهنآ  اب  مه  ادـخ  دـننک  رکم  وت  اب  اهنآ  رگا  راذـگاو ، ادـخ  هب  ار  دوخ  راک  وت  دـننک . نوریب  رهـش  زا 

درک ، دناوت  رکم 
39 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نآ دـننام  میتساوخیم  مه  رگا  میدینـش و  اـم  ار  نانخـس  نیا  دـنیوگ  دوش ، توـالت  اـم  تاـیآ  دـننآرق  داـعم و  رکنم  هک  ناـنآ  رب  نوچ  و 
، تسین ناینیشیپ  ياه  هناسفا  نانخس و  زج  يزیچ  هک  میتفگیم 

لاح نیا  اب  سپ  درک . میهاوخن  نآ  يوریپ  مه  زاب  تست  بناج  زا  ّقح و  رب  یتسار  هب  نآرق  رگا  ایادخ  دنتفگ  دـندرک و  تجاجل  زاب  نوچ 
. زاس راتفرگ  كاندرد  یباذع  هب  ار  ام  ای  رابب  ام  رس  رب  نامسآ  زا  یگنس  ای 

، دنکن باذع  ار  اهنآ  زاب  دننک  رافغتسا  ادخ  ینامرفان  زا  هک  مادام  زین  و  درک ، دهاوخن  باذع  ار  نانآ  ادخ  یتسه ، نانآ  نایم  رد  وت  ات  یلو 
دنکن ناشباذع  ادخ  هک  دندرک  هچ  نآ  و 

دننک ادخ  یتسود  ياوعد  رگا  و   ) دندنبیم ادخ  ناگدنب  يور  رب  ار  مارحلا  دجـسم  هار  هک  یتروص  رد  دنـشابن  باذـع  ّقحتـسم  هنوگچ  و 
هاگآ بلطم  نیا  زا  مدرم  رثکا  نکل  دنـشابن و  يوقت  لها  زج  ادخ  ناتـسود  هک  تسین  ادخ  اب  یتسود  هطبار  چـیه  ار  اهنآ  و  تسا ) بذـک 

، دنتسین
زیچ درادیم  زاـب  ادـخ  زاـمن  زا  ار  مدرم  هک  یندز  فک  ریفـص و  زج  هبعک  هناـخ  رد  اـهنآ  زاـمن  دـننک  ّتبحم  يوعد  دوـخ  زاـمن  هب  رگا  و 

. دیدش رفاک  هکنآ  رفیک  هب  ار  باذع  معط  دیشچب  دوش  باطخ  اهنآ  هب  ترخآ  رد  سپ  تسین . يرگید 

39 ص :  ریسفت ..... :

وت هب  تبـسن  نارفاک  هک  ار  یتقو  نآ  رواـیب  ناـشدای  هب  اـی  روآ ، داـی  هب  َكوُجِرُْخی  َْوأ  َكُوُلتْقَی  َْوأ  َكُوِتْبُثِیل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َکـِب  ُرُکْمَی  ْذِإ  َو 
دوب یتقو  نآ  تسا و  راّفک  رکم  زا  تاجن  تمعن  نامه  يروآ  دای  نخس  نیا  دننک . جارخا  ای  دنشکب  ای  دننک ، نادنز  ارت  هک  دننکیم  رکم 

رب  قاّفتالاب  اهنآ  يأر  دنداد و  لیکشت  هرواشم  هسلج  ربمایپ  جارخا  ای  لتق  ای  نادنز  دروم  رد  هودّنلا  راد  رد  شیرق  هک 
40 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نیب ار  شنوخ  ات  دشاب ، کیرـش  لتق  رد  يدرم  ياهلیبق  ره  زا  ات  دش  هتـشاذگ  انب  هک  ییاج  ات  تفرگ  رارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  لتق 
. تسا هدش  رکذ  نآ  ریغ  یفاص و  ریسفت  رد  اهنآ  هرواشم  عّمجت و  ناتساد  دننک ، صاصق  دنناوتن  مشاه  ینب  ات  دننک  میسقت  اههلیبق 

راـبتعا هب  فطع  اـی  تسا  رکمی »  » رب فطع  نآ  سپ  دوـش ، رّوـصت  هک  رکم  زا  يوـحن  ره  هب  دـننکیم  رکم  هک  یماـگنه  ینعی  َنوُرُکْمَی  َو 
. دننکیم رکم  رضاح  لاح  رد  اهنآ  درک و  رکم  اهنآ  هب  ادخ  دندومن و  رکم  نانآ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، ینعم 

ُهَّللا َو  تسا . فانیتسا  هلمج  هکنیا  ای  دننکیم . باذع  راتفرگ  ار  اهنآ  دـننادیمن  هک  ییاج  زا  دـنکیم و  رکم  اهنآ  هب  دـنوادخ  ُهَّللا  ُرُکْمَی  َو 
تیاهن رد  هک  تهج  نآ  زا  ادـخ  باذـع  هذـخاؤم و  ببـس  رب  عـالطا  ار  یـسک  نوچ  تسا  ناگدـننک  رکم  نیرتهب  ادـخ  َنیِرِکاـْملا و  ُْریَخ 

. تسین ریذپ  فّلخت  دشاب ، دوصقم  ادخ  رکم  زا  هک  هچنآ  هک  تهج  نآ  زا  زین  و  تسین ، نکمم  تسافخ 
. یناوخ رب  نانآ  رب  ار  ام  تایآ  هک  یماگنه  ینعی و  تسا  نورکمی »  » رب فطع  اُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو 

. میدینش ام  دنیوگیم : ءازهتسا  باب  زا  انْعِمَس  ْدَق  اُولاق 
تـسا هدلک  نب  ثراح  نب  رـصن  نخـس  نیا  هدنیوگ  دناهتفگ : یخرب  مییوگیم  ار  تایآ  نیمه  دننام  میهاوخب  رگا  اذـه  َْلثِم  اْنلَُقل  ُءاشَن  َْول 

زج  اهنیا  َنِیلَّوَْألا  ُریِطاسَأ  اَّلِإ  اذه  ْنِإ  تشگ ، ریسا  مالّسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  هکنآ  زا  سپ  دش  هتشک  ردب  زور  رد  هک 
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41 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوشیم هیانک  ریطاسا  هب  اههناسفا  هک  تسین  ناینیشیپ  ياههناسفا 

: دناهتفگ یضعب  ٍمِیلَأ  ٍباذَِعب  اِنْتئا  َِوأ  ِءامَّسلا  َنِم  ًةَراجِح  اْنیَلَع  ْرِْطمَأَف  َكِْدنِع  ْنِم  َّقَْحلا  َوُه  اذه  َناک  ْنِإ  َّمُهَّللا  اُولاق  ْذِإ  َو 
هب اهنآ  هک  داد  هدعو  شیرق  هب  دومن و  تّوبن  ياعّدا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  هک  یماگنه  دوب  هّکم  رد  ترجه  زا  لبق  نخس  نیا  هدنیوگ 

. دنوشیم نیمز  كولم  کلام  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  قیدصت 
یخرب زین  تسا و  هدوب  مخ  ریدغ  رد  دناهتفگ  یـضعب  و  هدوب ، ردب  زور  رد  لهج ، وبا  ای  رـضن »  » نخـس نیا  هدنیوگ  هک  دندقتعم  یـضعب  و 

. تسا هدوب  مخ  ریدغ  زا  دعب  هنیدم  رد  دناهتفگ :
. دنراد باذع  زا  ناما  هنوگ  ود  اهنآ  هکنیا  ینعی  َنوُرِفْغَتْسَی  ْمُه  َو  ْمَُهبِّذَعُم  ُهَّللا  َناک  ام  َو  ْمِهِیف  َْتنَأ  َو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو 

رافغتـسا هک  يدـنچ  ات  و  دـنوشیمن ، باذـع  یتسه  اهنآ  نیب  رد  وت  هک  يدـنچ  ات  سپ  رافغتـسا ، يرگید  و  اهنآ ، نایم  رد  وت  دوجو  یکی 
ناما و  تسا ، یّلقتسم  ناما  ود ، نآ  زا  کی  ره  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ربخ  رد  ود  نآ  فالتخا  لعف و  رارکت  و  دنوشیمن ، باذع  زاب  دننک 

. تسا رت  يوق  رتمامت و  لّوا 
. تسا هغلابم  يارب  ناک »  » ربخ رد  دحج  مال  ندروآ  هک  اریز 

ّقحتـسم طقف  ناشدوخ  بناج  زا  اهنآ  هکلب  تسین ، اهنآ  دوخ  زا  یببـس  هطـساو  هب  اهنآ  هب  ادخ  نداد  تلهم  ینعی  ُهَّللا  ُمَُهبِّذَُعی  اَّلَأ  ْمَُهل  ام  َو 
. دنباذع

رد ار  مدرم  و  دـننکیم ، عنم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبـن  تّوبن  زا  اـی  صوصخم  هعقب  زا  ار  مدرم  ینعی  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  ِنَع  َنوُّدُـصَی  ْمُه  َو 
ملاع 

42 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رد لوزن ، دروم  رگا  نیا  رب  اـنب  دـننکیم . ضارعا  اـی  دـننکیم ، عنم  تسا  بلق  هب  لـصتم  هنیـس  نآ  هک  مارحلا  دجـسم  رد  لوخد  زا  ریغص 

. دوشیم ملاع  ضارقنا  ات  فرحنم  قفانم و  تّما  لماش  تسا و  ّماع  دوصقم  دشاب ، مه  صاخ  صخش  دروم 
اهنآ هکنیا  هب  دننکیم  راختفا  ای  و  دنتسه ، تیب  لها  اهنآ  هکنیا  هب  دننکیم  راختفا  تهج  یب  دنتـسین و  ادخ  يایلوا  اهنآ  ُهَءاِیلْوَأ  اُوناک  ام  َو 

. دندرک بصغ  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ّقح  هک  یلاح  رد  دنتسه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رادتسود 
. دشاب ّصاخ  ای  ّماع  ياوقت  هچ  دنتسین ، ناگشیپ  يوقت  زج  ادخ  يایلوا  َنوُقَّتُْملا  اَّلِإ  ُهُؤاِیلْوَأ  ْنِإ 

كرش و زا  هک  تسا  یـسک  صوصخم  تیب  تیالو  هک  دننادیمن  و  دننادیمن ، ار  تیب  تیالو  ینعم  اهنآ  نکل  َنوُمَْلعَی  ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  َو 
. دزیهرپب سفن  ياوه  سفن و  يوریپ 

ادخ هناخ  فاوط  نایرع  اهنآ  تسا ، ندز  فک  ینعم  هب  ًۀَیِدْصَت  ریفص و  ینعم  هب  ءاکم »  » ًۀَیِدْصَت َو  ًءاکُم  اَّلِإ  ِْتیَْبلا  َْدنِع  ْمُُهتالَـص  َناک  ام  َو 
ات دنتـشاذگیم  زاب  دنتـشاذگیم  صوصخم  وضع  رب  هک  ار  ناتـشگنا  نیب  دیاش   ) دندرکیم هرجنپ  هرجنپ  ار  ناشناتـشگنا  نیب  دندرکیم و 

. دندزیم تسد  دندرکیم و  دایرف  و  دوش ) هدید 
دنتخیمآیم ربمایپ  يادص  اب  ار  ناشدایرف  اهنآ  دناوخیم و  زامن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دـندادیم  ماجنا  یتقو  ار  راک  نیا  و 

. دونشن زامن  ماگنه  ار  ربمایپ  يادص  یسک  هک 
43 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رفک اریز  دیـشچب ، ار  باذـع  ترخآ ، رد  شتآ  هب  ای  ردـب ، زور  رد  تراسا  ندـش و  هتـشک  اـب  نونکا  َنوُرُفْکَت  ُْمْتنُک  اـِمب  َباذَْـعلا  اُوقوُذَـف 
. دیدیزرو

36 تایآ 40 - ریسفت  همجرت و 
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43 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 36  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

َنوُرَشُْحی َمَّنَهَج  یلِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  َنُوبَْلُغی  َُّمث  ًةَرْسَح  ْمِْهیَلَع  ُنوُکَت  َُّمث  اهَنوُقِْفُنیَسَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدُصَِیل  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
ُْلق ( 37  ) َنوُرِـساْخلا ُمُه  َکـِئلوُأ  َمَّنَهَج  ِیف  ُهَلَعْجَیَف  ًاـعیِمَج  ُهَمُکْرَیَف  ٍضَْعب  یلَع  ُهَضَْعب  َثِیبَْخلا  َلَـعْجَی  َو  ِبِّیَّطلا  َنِم  َثِیبَْخلا  ُهَّللا  َزیِمَِیل  ( 36)

ُنیِّدلا َنوُکَی  َو  ٌۀَْـنِتف  َنوُکَت  یَّتَح ال  ْمُهُوِلتاق  َو  ( 38  ) َنِیلَّوَْألا ُتَّنُـس  ْتَضَم  ْدَقَف  اوُدوُعَی  ْنِإ  َو  َفَلَـس  ْدَـق  ام  ْمَُهل  ْرَفُْغی  اوُهَْتنَی  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل 
(40  ) ُریِصَّنلا َمِْعن  َو  یلْوَْملا  َمِْعن  ْمُکالْوَم  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَف  اْوَّلََوت  ْنِإ  َو  ( 39  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَی  اِمب  َهَّللا  َّنِإَف  اْوَهَْتنا  ِنِإَف  ِهَِّلل  ُهُّلُک 

43 ص :  همجرت ..... :

دورب و لطاب  لایخ  نیا  رـس  رب  ناشیاهلام  يدوز  هب  سپ  دـندنب  رب  ار  ادـخ  هار  هک  دوصقم  نیا  يارب  دـننکیم  قاـفنا  ار  ناـشلاوما  نارفاـک 
هب نارفاک  نآ  دش و  دـنهاوخ  زین  بولغم  دـنوشن ، نیملـسم  هبلغ  نید و  عنم  رب  قفوم  هکنیا  رب  هوالع  هاگنآ  دـنامب و  اهنآ  لد  رب  شترـسح 

، دنوشیم راپسهر  اعمج  مّنهج  يوس 
شتآ رد  ار  همه  هاگنآ  دروآ و  درگ  مه  اب  دزیمآ و  رد  رگید  یضعب  اب  یـضعب  ار  نادیلپ  و  دزاس . ادج  هزیکاپ  زا  ار  دیلپ  دنوادخ ، هکنآ  ات 

. دنملاع ناراکنایز  نانآ  هک  دنکفا ، خزود 
هچ  ره  دییآ  زاب  نامیا  هار  هب  هدیشک  تسد  دوخ  رفک  زا  رگا  هک  وگب : نارفاک  هب  ام  لوسر  يا 

44 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
زیزع ار  نانمؤم  هک  تسا  هتفرگ  رارق  نیا  رب  یلزا  مکح  یهلا و  تّنس  دیرآ  يور  نایصع  رفک و  هب  رگا  دوش و  هدیـشخب  دیاهدرک  شیپ  زا 

دنادرگ یخزود  لیلذ و  ار  نارفاک  دنک و  یتشهب  و 
هب ادخ  دندیـشک ، رفک  زا  تسد  هچنانچ  دشاب و  ادخ  يارب  الک  نید  دنامن و  يداسف  هنتف و  نیمز  رد  ات  دینک  داهج  نارفاک  اب  نانمؤم  يا  و 

، تسا هاگآ  ریصب و  ناشیا  لامعا 
يرای یلوم و  نیرتهب  هک  تسامش  رای  ادخ  هتبلا  هک  دینادب  و  دنناسرب ) بیسآ  امش  هب  دنناوتیمن   ) دندرک تشپ  ادخ  نید  هب  نارفاک  رگا  و 

. تسا هدننک 

44 ص :  ریسفت ..... :

زا معا  هکلب  درادـن  يویند  يـالاک  هب  صاـصتخا  لاـم  هک  نادـب  دـنراد . رارمتـسا  قاـفنا  رد  هک  يراّـفک  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
. يویند ياهالاک  ات  تسا  رتراوازس  ندوب  لام  هب  اوق  نآ  عقاو  رد  و  تسا ، یناسفن  ياوق  یندب و  ياوق  يویند و  ياهالاک 

ناینب نیا  زا  هک  يدنچ  ات  ناسنا  و  درادن ، تقیقح  تسا و  فرـص  يرابتعا  يویند  روما  رد  و  تسا ، یقیقح  اوق  رد  تّیکولمم  تبـسن  اریز 
هار رد  قافنا  دشاب  هتـشاد  هّجوت  ادخ  هب  رگا  سپ  دنکیم  لوغـشم  ار  وا  نآ ، قافنا  يونعم و  يروص و  لام  باستکا  دوشن  جراخ  ساسا  و 

. دنکیم قدص  وا  رب  ادخ 
هار رد  قافنا  دـشاب  یلفـس  توکلم  هب  وا  هّجوت  رگا  اـّما  دوشیم  عقاو  نآ  ّتیوقت  وا و  هار  ظـفح  رد  اـی  وا  هار  رد  قاـفنا  لاـح  نآ  رد  اریز 

. دنکیم قدص  وا  رب  ینعم  ود  ره  هب  توغاط 
ادخ هار  زا  مارحلا و  دجسم  زا  مدرم  عنم  يارب  وا  قافنا  ینعی 
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45 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
زا ناشراک  رمتـسم  روطب  هشیمه  نارفاک  سپ  تسا ، بلق  هب  هّجوت  زا  تاکردم  اوق و  عنم  يارب  و  دنکیم ، قدص  ینعم  تروص و  ثیح  زا 

. تسا قافنا  عون  نیا 
. دنراد زاب  تسا ، هدش  زاب  بلق  مالسا و  ببس  هب  هک  ياهنیس  ای  ّیلو  ای  ّیبن  ای  ّجح  هار  زا  ار  مدرم  ات  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدُصَِیل 

. دنربیم ترسح  دننکیم و  ادیپ  مه  صقن  قافنا  اب  اذل  دوشیمن  هداد  ضوع  قافنا ، هنوگ  نیا  هب  نوچ  ًةَرْسَح  ْمِْهیَلَع  ُنوُکَت  َُّمث  اهَنوُقِْفُنیَسَف 
رد دـندش و  یم  جراخ  ردـب  گنج  هب  هک  یتقو  شیرق ، هراب  رد  هچ  رگا  هیآ  لوزن  دـنوشیم ، بولغم  نطاب  رهاـظ و  رد  سپـس  َنُوبَْلُغی  َُّمث 

. دراد تافانم  هیآ  ّتیمومع  اب  ینعم  نیا  یلو  دشابیم ، دندرکیم ، قافنا  دروم  نیا 
روطنامه دـندش ، رفاک  هک  اهنآ  ینعی  تسا  مکح  تّلع  هب  هراـشا  ندرک و  اوسر  يارب  لوصوم  رارکت  َنوُرَـشُْحی  َمَّنَهَج  یلِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو 

. تسین مّنهج  يوس  هب  زج  اهنآ  كولس  نینچمه  تسادخ ، هار  زا  نیملسم  عنم  تهج  هب  قافنا  ناشراک  هک 
هک تسا  نیا  ام  راک  تسا ، مّنهج  هار  نآ  هک  دوشیم  توغاط  هار  رد  زین  ناشکولـس  سپ  تسا  توغاط  هار  رد  قافنا  اهنآ  لغـش  هک  اریز 

. مینک ناشروشحم  مّنهج  يوس  هب  رشح  زا  دعب  رشح  ره  رد  نآ و  زا  دعب  نآ  ره  رد  ار  اهنآ 
نمؤم  طالتخا  نتشاد  شوخان  تهارک و  ام  راک  نیا  تیاغ  و 

46 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
لقع هب  رفک  ناشراک  هک  یناطیـش  ياوق  يدد و  یماد و  ياهورین  ریغـص  ملاع  رد  اّما  و  تسا ، ریبک  ملاع  رد  رفاک  زا  نمؤم  زییمت  رفاک و  و 
نییاپ هب  هّجوتم  ناشـشیارگ  تسپ  ياوق  نآ  و  دـنراد ، زاب  تسادـخ  هار  هک  لقع  هار  زا  ار  اوق  ریاس  اـت  دـننکیم  قاـفنا  ار  ناـشیورین  تسا 

ای لام و  رد  قافنا  میمعت  هب  هراشا  ربخ  رد  دناشکیم و  خزود  هب  ار  صخش  هک  دشابیم  مّنهج  ياهرد  ّنج و  نیطایـش و  يارـس  هک  تسا 
. تسا يدوجو  ياوق 

: هک تسا  نیا  يارب  رشح  نآ  و 
رد رگید  یـضعب  اب  یـضعب  ار  نادیلپ  دزاس و  ادج  هزیکاپ  زا  ار  دـیلپ  ادـخ  ٍضَْعب  یلَع  ُهَضَْعب  َثِیبَْخلا  َلَعْجَی  َو  ِبِّیَّطلا  َنِم  َثِیبَْخلا  ُهَّللا  َزیِمَِیل 

هدرـشف مک و  ارنآ  سپ  ًاعیِمَج  ُهَمُکْرَیَف  دـنوشیم ) هتخیمآ  رد  مه  اب  همه   ) درادـن تعـسو  تسا و  گنت  نییاپ  یلفـس و  ملاـع  نوچ  دزیمآ ،
. دهدیم رارق 

. دهدیم رارق  مّنهج  رد  ار  اهنآ  مکارت ، رشح و  ياهتنا  زا  دعب  ینعی  َمَّنَهَج  ِیف  ُهَلَعْجَیَف 
. دنناراکنایز اهنآ  َنوُرِساْخلا  ُمُه  َِکئلوُأ 

هب راعـشا  ات  تساهنآ  تشز  اوسر و  لاح  راضحا  يارب  ریمـض  ياـج  هب  هیلا  دنـسم  ندروآ  هراـشا  مسا  و  تسا ، لـیلعت  عضوم  رد  ناـیب  نیا 
. تسا رصح  دیکأت و  يارب  لصف  ریمض  دنسم و  ندروآ  هفرعم  و  دشاب ، مکح  ّتلع 

: هک وگب  ار  نخس  نیا  اهنآ  هب  یهدیم  رارق  باطخ  دروم  ار  اهنآ  هک  یلاح  رد  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ُْلق 
دیتسیا  زاب  راک  نیا  زا  رگا  َفَلَس  ْدَق  ام  ْمَُهل  ْرَفُْغی  اوُهَْتنَی  ْنِإ 

47 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. وگب اهنآ  هب  ار  ْمَُهل » ْرَفُْغی  اوُهَْتنَی  ْنِإ   » ار هلمج  نیا  نومضم  هکنیا  ای  دزرمآیم  ادخ  دیاهداد  ماجنا  هتشذگ  رد  هچنآ  هب 

. تسا هدمآ  دیاب  هک  نانچنآ  ترابع  سپ 
بلق و تهج  نآ  هک  تسا  ینیوکت  تیالو  هب  ای  مالّـسلا  هیلع  ّیلو  هب  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ّیبن  هب  ای  ادـخ  هب  رفک  رفک ، زا  دوصقم 

: تفگ وا  هب  يدرم  هک  تسا  هدش  دراو  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  اذل  و  تسا ، ترخآ  قیرط 
، مدرک لاؤس  هلأسم  هراب  رد  اذـل  تسین ، لالح  نم  يارب  نآ  هک  مدرک  نامگ  دیـسر ، متـسد  هب  يدایز  لام  سپ  مدوب ، هّیما  ینب  لـماع  نم 
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وت هب  هک  تسین  نینچ  دوـمرف  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تسا !! مارح  تسوـت  يارب  هـک  يزیچ  ره  لاـم و  لـها و  تـسا : هدـش  هـتفگ  نـم  هـب  سپ 
؟ تسا ياهبوت  نم  يارب  ایآ  تفگ : دناهتفگ ،

: تسا هدمآ  ادخ  باتک  رد  وت  هبوت  هراب  رد  یلب  دومرف : ماما 
هک ار  هچنآ  دنوادخ  دیرادرب  تسد  ناتراک  زا  رگا  هک  وگب  دـندش  رفاک  هک  یناسک  هب  َفَلَـس  ْدَـق  ام  ْمَُهل  ْرَفُْغی  اوُهَْتنَی  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ُْلق 

. دشخبیم دیاهداد  ماجنا  البق 
اوُدوُعَی ْنِإ  َو  دنک ) هبوت  دیاب  و  ، ) تسا هدش  رفاک  ینیوکت  ای  یفیلکت  تیالو  هب  هک  هدرمش  نیرفاک  زا  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  ماما  تهج  نیا  زا 

، وا اب  گنج  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  اب  ینمـشد  لیبق  زا  نآ  مزاول  یناعم و  زا  یکی  هب  دندرگرب ، دـندوب  نآ  رد  هک  يرفک  زا  رگا  و 
تبوقع یلو  تسین  وا  رب  یگنت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  اب  ینمـشد  نیا  و  دوشیم ، یمتح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ام  ّیبن  اب  اهنآ  ینمـشد 

دنامیم . تباث  راّفک  رب  نآ 
48 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دندومن ینمشد  ناشربمایپ  اب  دندش و  رفاک  هک  یناسک  َنِیلَّوَْألا  ُتَّنُس  ْتَضَم  ْدَقَف 
ار ماقتنا  باذع و  عّقوت  دیاب  دندرگرب  دنتـسه  نآ  رد  هک  هچنآ  هب  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  ای  هدش ، صّخـشم  رّرقم و  نینچ  یهلا  ّتنس 

. دوش هتفرگ  ماقتنا  نانآ  زا  هک  تشگ  رّرقم  نینچ  ناینیشیپ  زا  ام  نتفرگ  ماقتنا  میتفرگ و  ماقتنا  ناینیشیپ  زا  هکنانچ  دنشاب  هتشاد 
نیا هکنیا  رگم  دوب  هدنامن  یقاب  یسک  هک  يوحن  هب  دنتسنادیم  ار  نآ  ناتـساد  دننام  مدرم  همه  هک  دوب  هدش  فورعم  نانچنآ  ینعم  نیا  و 

. دوب هدینش  ار  دوصقم  بلطم و 
. دنامن یقاب  نآ ، مزاول  كرش و  لیبق  زا  يداسف  ات  دینک  رازراک  نانآ  اب  ٌۀَْنِتف و  َنوُکَت  یَّتَح ال  ْمُهُوِلتاق  َو 

یضعب ناطیش و  يارب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  نید  دنچ  هن  دنامب  نید  کی  سک  ره  يارب  دشاب و  ادخ  يارب  اّلک  نید  ِهَِّلل و  ُهُّلُک  ُنیِّدلا  َنوُکَی  َو 
. دشاب ادخ  يارب  وت  نید  دننام 

اهنآ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هکنآ  زا  سپ  تسا : هدش  دراو  رابخا  رد  ریبک ، ملاع  رد  اّما  و  تسا ، رهاظ  ریغـص  ملاع  رد  ینعم  نیا 
دشیمن و لوبق  اهنآ  زا  دوب  هدمآ  شلیوأت  رگا  و  دوب ، هدـماین  هیآ  نیا  « 1  » لیوأت دومن  صّخرم  شباحـصا  تجاح  دوخ و  تجاح  يارب  ار 

. دشاب هتشادن  دوجو  كرش  الصا  ات  دنتفریذپیم  ار  ادخ  دیحوت  ای  دندشیم  هتشک  دیاب  اهنآ 
__________________________________________________

ربمغیپ رب  عقوم  نآ  ات  مهولتاق »  » دروم رد  دوشیم  يروآ  داـی  زین  اـجنیا  رد  دـش  هتفگ  نخـس  لـیوأت  دروم  رد  نارمع  لآ  هروس  لّوا  رد  ( 1)
. دوب هدشن  ماهلا  یلیوأت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

49 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنتسیا زاب  رفک  زا  رگا  اْوَهَْتنا  ِنِإَف 

يازج سپ  تسا ، هاگآ  انیب و  دنهدیم ، ماجنا  ندروآ  مالسا  رفک و  زا  نداتسیا  زاب  زا  هک  هچنآ  هب  دنوادخ  سپ  ٌریَِصب  َنُولَمْعَی  اِمب  َهَّللا  َّنِإَف 
. دهدیم ناشلمع  بسح  رب  ار  اهنآ 

. دندینادرگ يور  مالسا  زا  رگا  اْوَّلَوَت  ْنِإ  َو 
اهنآ ندینادرگ  يور  زا  دیـشابن و  نیگهودـنا  سپ  تسا  امـش  رایتخا  بحاص  تسود و  دـنوادخ  هک  دـینادب  سپ  ْمُکالْوَم  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَف 

. دیوشن گنتلد 
. تسامش تیبرت  امش و  روما  ّیلوتم  هک  ییادخ  تسا  بوخ  هچ  یلْوَْملا  َمِْعن 

. تسا ياهدننک  يرای  بوخ  هچ  ُریِصَّنلا و  َمِْعن  َو 
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41 تایآ 42 - ریسفت  همجرت و 

49 ص :  ات 42 ..... ] تایآ 41  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

اْنلَْزنَأ ام  َو  ِهَّللِاب  ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِلِیبَّسلا  ِْنبا  َو  ِنیِکاسَْملا  َو  یماتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  يِِذل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنَأَف  ٍءْیَش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو 
َلَفْسَأ ُبْکَّرلا  َو  يوْصُْقلا  ِةَوْدُْعلِاب  ْمُه  َو  اْینُّدلا  ِةَوْدُْعلِاب  ُْمْتنَأ  ْذِإ  ( 41  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ِناعْمَْجلا  یَقَْتلا  َمْوَی  ِناقْرُْفلا  َمْوَی  انِْدبَع  یلَع 

َّنِإ َو  ٍۀَنَِّیب  ْنَع  َّیَح  ْنَم  ییْحَی  َو  ٍۀَنَِّیب  ْنَع  َکَلَه  ْنَم  َِکلْهَِیل  ًالوُعْفَم  َناک  ًاْرمَأ  ُهَّللا  َیِـضْقَِیل  ْنِکل  َو  ِداعیِْملا  ِیف  ُْمتْفَلَتْخال  ُْمتْدَـعاَوت  َْول  َو  ْمُْکنِم 
(42  ) ٌمِیلَع ٌعیِمََسل  َهَّللا 

49 ص :  همجرت ..... :

ارقف و نامیتی و  وا و  ناشیوخ  لوسر و  ادخ و  ّصاخ  نآ  سمخ  مک  ای  دایز  دسر  هدیاف  تمینغ و  امـش  هب  هچ  ره  هک  دینادب  نانمؤم  يا  و 
رفک مالـسا و  هاپـس  ود  هک  يزور  نامرف و  زور  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  دوخ  هدنب  رب  هچنآ  ادخ و  هب  رگا  تسا ، ناگدـنام  هار  رد 

. تسا اناوت  زیچ  ره  رب  ادخ  هک  دینادب  و  دیاهدروآ ، نامیا  دومرف  لزان  دندش  ورب  ور  ردب ) گنج  رد  )
50 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تّیعقوم و دنوادخ  دندش ، عقاو  هنیدم ) رهـش  زا   ) رود یناکم  هب  نانآ  نمـشد و  کیدزن  يداو  رد  امـش  هاپـس  هک  ار  ینامز  دـیرآ  دای  هب  و 
هاوخلد قفاوم و  نینچ  نیا  هاگ  هدعو  رد  دشیم و  رّرقم  نمشد  اب  امش  رارق  هدعو و  هب  رازراک  نیا  رگا  درک و  امش  بیـصن  یـشوخ  قاّفتا 

ار امـش  دزاس  ارجا  دومرف  رّرقم  ادخ  هک  ار  یمتح  ياضق  یلزا و  مکح  هکنآ  يارب  نکل  دیدرکیم  فالتخا  گنج  فوخ  زا  دوبیمن  امش 
دزاس راکشآ  ار  شلوسر  نآرق و  ّتیناّقح  هک  داد  هبلغ  رایسب ، نارفاک  رب  ار  نانمؤم  ناگتـشرف ، ددم  هب  ردب  گنج  رد  ادخ  ینعی  داد . هبلغ 

. تساناد اونش و  ادخ  انامه  هک  دنامب  هدنز  تسا  یگدنز  قیال  هکنآ  دوش و  كاله  تسا  یندش  كاله  هک  ره  ات 

50 ص :  ریسفت ..... :

و تسا ، هدرک  ادیپ  هبلغ  دوشیم  هتفرگ  گنج  نیح  رد  هبلغ  رهق و  اب  راّفک  زا  هک  يزیچ  ره  رب  تمینغ  مسا  ٍءْیَش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو 
. دشاب هک  يزیچ  ره  یهجو و  ره  زا  دربب  هدافتسا  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  ره  مسا  تقیقح  رد  تمینغ  هن  رگ 

هرهب درمـش و  تمینغ  ار  زور  ره  نمؤم  دـیاب   ) تسا زور  ره  ندـناسر  هدـیاف  تمینغ  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
. دناسرب هرهب  دربب و  یناحور 

51 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
کیدزن شیوخ و  وا  هک  دّمحم  لآ  زا  ماما  هب  یبرقلا » يوذ   » ِلِیبَّسلا ِْنبا  َو  ِنیِکاسَْملا  َو  یماتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  يِذـِل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنَأَف 
ناشیوخ زا  هک  یسک  هب  هدنام ) هار  رد  نیکسم و  میتی ،  ) رگید يات  هس  و  تسا ، هدش  ریـسفت  زین  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  یقیقح 

. تسا هدش  ریسفت  دشاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر 
. دشاب هدش  اهنآ  يارب  یمارتحا  تشادگرزب و  ات  دشابیم . تسا ، مدرم  ياهیگدولآ  اهیدیلپ و  هک  تاکز  ياج  هب  نانآ  يارب  سمخ  نیا  و 

، هچ تسا  لام  تداـبع  نآ  هک  اریز  دـیهدب ، ارنآ  سمخ  دـیراد  ادـخ  هب  ناـمیا  رگا  ینعی  تسا  فوذـحم  نآ  يازج  ِهَّللاـِب  ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِإ 
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. تسا تاکز  زامن و  تدابع  نکر  ود  زا  یکی 
دوصقم ای  میدرک . لزان  ار  سمخ  مکح  اهنآ  هلمج  زا  یندب و  یلام و  تادابع  ماکحا  زا  ام  هک  هچنآ  ببـس  هب  ینعی  انِْدبَع  یلَع  اْنلَْزنَأ  ام  َو 

. دندش هداتسرف  ورف  هک  دنتسه  هکئالم 
هب قّلعتم  نآ  و  تسا ، هدـش  حـضاو  یئادـج  قرف و  ود  نآ  نیب  هدـش و  ادـج  لـطاب  زا  ّقح  زور  نآ  رد  نوچ  ردـب ، زور  ینعی  ِناـقْرُْفلا  َمْوَی 

. تسا انلزنا »  » هب ای  متنمآ » »
ای هکئالم  لکش  هب  ّقح  ترصن  روهظ  هطساو  هب  زور  نآ  رد  هک  دنتفرگ  رارق  مه  يور  رد  ور  هاپس  ود  هک  يزور  ینعی  ِناعْمَْجلا  یَقَْتلا  َمْوَی 

لئالد هب  اهنآ  يروآ  دای  ات  تسا  هتـشگ  رهاظ  تّوبن  قدـص  تابثا  ندرک و  يراـی  تهج  ادـخ ، نایرکـشل  هکئـالم و  لوزن  روهظ  تّلع  هب 
اهنآ يرای  رب  ادخ  تردق  تّوبن و  قدص 

52 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنشاب ادخ  ياطعا  دادما و  هب  نئمطم  دنشابن و  زئمشم  ناشلاوما  نداد  هب  ادخ  رما  زا  ات  دشاب 

: دومرف ور  نیا  زا 
رب اناوت  رداق و  دـنوادخ  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، دوصقم  رب  فطع  نآ  و  تسا ، صیـصخت  زا  دـعب  میمعت  ٌریِدَـق  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو 

يزیچ ره  رب  ادخ  هک  دیـسرتن ، ناتدوخ  هّدع  ندوب  كدنا  نمـشد و  يدایز  زا  سپ ، تسا ، رایـسب  دادعت  رب  مک  هّدع  ندرک  زوریپ  دادـما و 
. دهدب دهاوخ  هچ  ره  امش  هب  هک  تساناوت  وا  هک  دینکن  يراددوخ  قافنا  زا  دیسرتن و  تسا  ناتتسد  رد  هک  هچنآ  یمک  زا  تساناوت و 

يداو رانک  هناگ  هس  تاکرح  اب  ةودـعلا »  » و تسا ، ریدـق »  » فرظ ای  یقتلا »  » فرظ ای  تسا ، ناـقرفلا » موی   » زا لدـب  اْینُّدـلا  ِةَوْدـُْعلِاب  ُْمْتنَأ  ْذِإ 
. دیدوب نآ  کیدزن  رهش و  رانک  رد  امش  هک  دیرآ  دای  هب  ینعی  تسا ،

. دندوب رهش  زا  رود  اهنآ  يوْصُْقلا و  ِةَوْدُْعلِاب  ْمُه  َو 
هب اـهنآ  ماـمتها  تّدـش  نیکرـشم و  يورین  هب  تساـهنآ  يروآ  داـی  دوصقم  دوب ، امـش  کـیدزن  شیرق  هلفاـق  ینعی  ْمُْکنِم  َلَفْـسَأ  ُبْکَّرلا  َو 

اهنآ ياج  هکنیا  و  دـندوب ، شنارای  نایفـس و  وبا  نانآ  دـندوب و  هلفاق  رد  هک  یناسک  زا  اهنآ  یناـبیتشپ  ناوراـک و  ظـفح  تهج  هب  رازراـک 
ادـخ يرای  اب  زج  اهنآ  هبلغ  هک  دـنامن  یقاب  یّکـش  ات  تفریم  ورف  اهاپ  دوب و  مرن  نینمؤم  ياج  و  تفریمن ، ورف  ناـشیاهاپ  دوب و  موکحم 

زا امـش  هکنآ  لاح  و  و » . » تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ام  ّیبن  تّوبن  رب  اهلیلد  نیرتهب  زا  ردـب  گـنج  هک  تسا  هدـش  هتفگ  اذـل  دوبن  نکمم 
تهج 

53 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیتشاذگیم اهنآ  اب  هدعو  رگا  ُْمتْدَعاَوت  َْول  َو  ناتنانمشد  تّوق  ناتفعض و  تیاهن 

. دینک رارف  ات  تشاذگن  او  ناتدوخ  هب  ار  امش  دومن و  مدق  تباث  ار  امش  ادخ  یلو  دیدرکیم  فالخ  دوخ  هدعو  رد  ِداعیِْملا  ِیف  ُْمتْفَلَتْخَال 
اجب هدوب ، ّرذ  ملاع  رد  هچنآ  ای  دوش ، هداد  ماجنا  هک  تسا  نیا  راوازـس  ینعی  دوش  ارجا  ادـخ  رما  اـت  اـًلوُعْفَم  َناـک  ًاْرمَأ  ُهَّللا  َیِـضْقَِیل  ْنِکل  َو 
هنّیب يور  زا  هدنوش  كاله  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  وا ، نانمـشد  ندرک  لیلذ  وا و  نید  زازعا  ادـخ و  هملک  يالعا  لیبق  زا  دوشیم  هدروآ 

. تسا تّوبن  لیالد  راهظا  هکئالم و  ندمآ  دورف  دوصقم  ای  دوشیم ، كاله 
هدنز ندرک  هدنز  و  هدنوش ، كاله  ندرک  كاله  تّجح و  مامتا  لوعفم ، رما  زا  دوصقم  هکنیا  رب  انب  تسا  هّللا » یـضقیل   » زا لدـب  َِکلْهَِیل 

. دشاب تّجح  مامتا  زا  دعب 
. تسا يونعم  ای  يروص  كاله  دوصقم  و  تسا ، یضقی »  » هب قّلعتم  ای 

هدـنز نآ  زا  سپ  تسا  یندـنام  هدـنز  هک  ره  و  دوش . كاله  تّجح  مامتا  زا  سپ  تسا  یندـش  كـاله  هک  سک  ره  ٍۀَـنَِّیب  ْنَع  َکَـلَه  ْنَم 
لوزن لیلد  هب  رگم  دوبن  نیا  تفریمن و  نامگ  ناـشتّیبولغم  يراوخ و  زج  هک  تسا  ییاـج  رد  اـهنآ  هبلغ  نینمؤم و  زازعا  ناـیب  نیا  دـنامب .
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مامتا هدنوش  كاله  رب  مه  . ) دشابن یسرت  فوخ و  عزانت  فرط  ود  زا  کی  چیه  رب  هک  يوحن  هب  نانآ  دادما  هکئالم و 
54 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

َّنِإ َو  ٍۀَنَِّیب  ْنَع  َّیَح  ْنَم  ییْحَی  َو  دنک ) سرت  داجیا  هک  هدوبن  ياهبّقرتم  ریغ  رما  سپ  ندنام ، هدـنز  رد  ناناملـسم  رب  مه  دـشاب و  هدـش  تّجح 
. دهدیم ار  امش  باوج  سپ  تسامش  هثاغتسا  ياونش  دنوادخ  ٌعیِمََسل و  َهَّللا 

. تسا هاگآ  اناد و  دادما ، تیبثت و  زا  تسا  نآ  حالص  هب  هک  هچنآ  بارطضا و  فوخ و  زا  نآ  ياهیناهنپ  اههنیس و  هب  ٌمِیلَع 
ای دزاس ، یم  ارجا  ار  یمتح  ياضق  دـنوادخ  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تساناد ، وا  لاح  هب  اونـش و  هدـنز  هدـنوش و  كاله  راتفگ  هب  هکنیا  اـی 

. تسا یلبق  هلمج  زا  ّلقتسم  تسا و  فانیتسا  هلمج  هکنیا  ای  تساونش ، دنوادخ  ای  دنکیم ، كاله  دنوادخ 
43 تایآ 47 - ریسفت  همجرت و 

54 ص :  ات 47 ..... ] تایآ 43  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

ْذِإ َو  ( 43  ) ِروُدُّصلا ِتاذـِب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  َمَّلَـس  َهَّللا  َّنِکل  َو  ِْرمَأـْلا  ِیف  ُْمتْعَزاـنََتل  َو  ُْمْتلِـشََفل  ًارِیثَـک  ْمُهَکارَأ  َْول  َو  ًـالِیلَق  َکـِمانَم  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَکیُِری  ْذِإ 
َنیِذَّلا اَهُّیَأ  ای  ( 44  ) ُرُومُأـْلا ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإ  َو  ًـالوُعْفَم  َناـک  ًاْرمَأ  ُهَّللا  َیِـضْقَِیل  ْمِِهُنیْعَأ  ِیف  ْمُُکلِّلَُقی  َو  ًـالِیلَق  ْمُِکُنیْعَأ  ِیف  ُْمْتیَقَْتلا  ِذِإ  ْمُهوُـمُکیُِری 
اوُِربْصا ْمُکُحیِر َو  َبَهْذَت  َو  اُولَشْفَتَف  اوُعَزانَت  َو ال  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  َو  ( 45  ) َنوُِحلُْفت ْمُکَّلََعل  ًارِیثَک  َهَّللا  اوُرُکْذا  َو  اُوُتْبثاَف  ًۀَِئف  ُْمتیَِقل  اذِإ  اُونَمآ 

ٌطیُِحم َنُولَمْعَی  اِمب  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُـصَی  َو  ِساَّنلا  َءائِر  َو  ًارََطب  ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجَرَخ  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  ـال  َو  ( 46  ) َنیِِرباَّصلا َعَم  َهَّللا  َّنِإ 
(47)

55 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

55 ص :  همجرت ..... :

امش مشچ  هب  ار  نمـشد  هاپـس  رگا  دیـشاب و  يوق  ات  میداد  ناشن  كدنا  تنارای  وت و  مشچ  رد  ار  تنانمـشد  هک  هاگنآ  لوسر  يا  رآ  دای  و 
بیـسآ زا  ار  امـش  ادخ  نکیل  دیدرکیم  تفلاخم  لدـج و  گنج ، هب  نتفر  رما  رد  هدـش  لد  دـب  ناساره و  الماک  میدوب  هداد  ناشن  رایـسب 

، تسا قلخ  ياهلد  ینورد  ياههشیدنا  رد  فّرصتم  اناد و  وا  هک  تشاد ، تمالس  هب  نمشد 
مک نمـشد  مشچ  رد  زین  ار  امـش  درک و  رادومن  مک  امـش  مشچ  رد  دـیدش ، لباقم  هک  یماگنه  ار  نانمـشد  ادـخ  هک  ار  ینامز  روآ  داـی  و 

تـسوا يوـس  هب  تسادـخ و  تسد  هب  راـک  هک  دـینادب  اـت  دـیامرف  ارجا  هدرک  رّرقم  دوـخ  یمتح  ياـضق  رد  هـک  ارنآ  دـنوادخ  اـت  دوـمنب ،
. روما تشگزاب 

حتاف زوریپ و  هک  دشاب  دیرآ  دای  هتسویپ  ار  ادخ  دینک و  يرادیاپ  دیدش  لباقم  نمـشد  زا  یجوف  اب  هاگ  ره  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
، دیدرگ

هدش فیعض  وسرت و  هقرفت  رثا  رد  هک  دییوپن  عزانت  فالتخا و  هار  زگره  دیشاب و  لوسر  ادخ و  نامرف  وریپ  ینامیا  تدحو  حور  اب  همه  و 
. تسا نارباص  اب  هشیمه  ادخ  هک  دیشاب ، روبص  رادیاپ و  ادخ  هار  رد  لدکی  دیاب  همه  هکلب  دش . دهاوخ  دوبان  امش  تمظع  تردق و  و 

دندش جراخ  رهاظت  ایر و  يارب  ای  رورغ و  سوه و  يارب  ای  هکلب  ادخ ، هار  رد  داهج  يارب  هن  اهنآ ، هک  دیشابن  ناقفانم  دننام  نانمؤم  امـش  و 
. دیسر دنهاوخ  رفیک  هب  تخس  نانآ  تسا و  طیحم  دننک  هچ  ره  هب  ادخ  ملع  هک  دنسرتب  دننکیم و  عنم  ادخ  هار  زا  ار  قلخ  و 
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55 ص :  ریسفت ..... 

رب ات  یهدـب  ربخ  اهنآ  ندوب  كدـنا  هب  ار  باحـصا  ات  دومن ، كدـنا  ار  نانآ  وت  باوخ  رد  ادـخ  هک  یتقو  اًلِیلَق  َکِمانَم  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَکیُِری  ْذِإ 
. دننک ادیپ  تأرج  داهج 

56 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا میلع »  » هب ّقلعتم  ای  ناقرفلا » موی   » زا مّود  لدب  ای  تسا ، اینّدلا » ةودعلاب  متنا  ذا   » زا لدب  ای  یضقیل »  » هب قّلعتم  نآ  و 

. دیدیسرتیم متلشفل »  » دندایز اهنآ  هک  يدادیم  ربخ  تباحصا  هب  تقو ، نآ  رگا  ًارِیثَک و  ْمُهَکارَأ  َْول  َو 
. تسا فرحنم  داهج  زا  امش  رثکا  يارآ  نوچ  دنتخادرپ  یم  هعزانم  هب  لاتق  رما  رد  ِْرمَْألا و  ِیف  ُْمتْعَزانََتل  َو  ُْمْتلِشََفل 

. دومن ملاس  عزانت  سرت و  زا  ار  امش  ياهسفن  دنوادخ  نکل  َمَّلَس و  َهَّللا  َّنِکل  َو 
ریبدت یهاگآ  ملع و  يور  زا  ار  امـش  رما  سپ  تساناد ، دیراد ، اههنیـس  رد  هک  ناهنپ  یفخم و  ياهزیچ  هب  ادخ  ِروُدُّصلا و  ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ 

. دینادیمن امش  هک  يوحن  هب  دنکیم 
كدنا ار  نیکرشم  شباحصا ، باوخ  هب  ینعی  تسوا ، باحصا  دوصقم  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  هب  باطخ  هک  تسا  هدش  لقن 

. داد ناشن 
ناشن دایز  مدرم  مشچ  رد  ار  راّفک  دادیم و  هولج  مک  راّفک  مشچ  رد  ار  نیملسم  ردب  زور  رد  ناطیش  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و 

مه هب  هک  هاگنآ  اًلِیلَق و  ْمُِکُنیْعَأ  ِیف  ُْمْتیَقَْتلا  ِذِإ  ْمُهوُمُکیُِری  ْذِإ  َو  درک ! رارف  وا  تفرگ و  تخـس  ناطیـش  رب  ریـشمش  اـب  لـیئربج  سپ  دادیم ،
دشاب . امش  قیوشت  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  باوخ  قیدصت  ات  دومن  كدنا  امش  مشچ  رد  ار  نانآ  دندیسر 

57 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
گنج رد  نینمؤم  ندرک  يرای  زا  ادخ  هک  ار  هچنآ  دننکن و  رارف  گنج  زا  ات  دومن ، كدـنا  نانآ  مشچ  رد  ار  امـش  ْمِِهُنیْعَأ و  ِیف  ْمُُکلِّلَُقی  َو 
ناشن كدنا  دندرک و  مک  ام  مشچ  رد  ار  راّفک  تفگ : هک  تسا  هدش  لقن  دوعـسم  نبا  زا  دوش . عقاو  تسا  هتـساوخ  دیحوت  هملک  يالعا  و 

زا یکی  سپ  منیبیم ، رفن  دـصکی  ار  اهنآ  تفگ : ینیبیم ؟ رفن  داتفه  ار  اهنآ  ایآ  متفگ : دوب  نم  يولهپ  هک  يدرم  هب  هک  ییاـج  اـت  دـنداد 
. میدوب رفن  رازهکی  ام  تفگ : دیدوب ؟ رفن  دنچ  میتفگ  میدرک و  ریسا  ار  اهنآ 

نیا هتبلا  دنرتش ، کی  كاروخ  دنتـسین و  يزیچ  هک  نانآ  تفگ : اهنآ  زا  یکی  هک  ییاج  ات  داد  ناشن  كدـنا  راّفک  مشچ  رد  زین  ار  نینمؤم 
. دندید دوخ  ربارب  ود  نیعلا  يأر  هب  ار  نینمؤم  گنج  نیح  رد  یلو  دوب  گنج  زا  لبق  ینعم 

دننام نایوجگنج  رما  ریبدت  گنج و  هب  رما  زا  هک  دشاب  نیا  هب  راعـشا  دـیکأت و  ات  دومن  رارکت  ار  ترابع  نیا  ًالوُعْفَم  َناک  ًاْرمَأ  ُهَّللا  َیِـضْقَِیل 
تـسا ریدقت  حول  رد  هک  هچنآ  نتفرگ  ماجنا  زج  اهنآ  تیبثت  نینمؤم و  قیوشت  و  يرادیب ، رد  یعقاو  ندید  كدنا  باوخ ، رد  ندید  كدنا 

. تسا رگید  نایدا  رب  ادخ  نید  نداد  هبلغ  راهظا و  نآ  هک  درادن ، یضرغ  ناناملسم  هلیسو  هب  نآ  ذیفنت  اضما و  و 
. تسادخ زا  روما  رودص  ریبدت و  هکنانچ  ُرُومُْألا  ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإ  َو 

تیبثت قیوشت و  ار  نینمؤم  تسوا و  زا  زین  يرهاظ  بابسا  هک  نیا  و  تسادخ ، بناج  زا  يرای  رصن و  هک  تشاد  راهظا  هکنآ  زا  دعب  سپس 
: دومرف دومن ،

58 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
لامعتسا دیزرو . يرادیاپ  دیتفرگ  رارق  گنج  يارب  راّفک  نیکرشم و  لباقم  رد  هاگ  ره  نانمؤم  يا  اُوُتْبثاَف  ًۀَِئف  ُْمتیَِقل  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

. تسا هتفر  راک  هب  گنج  رد  ییورایور  ینعم  هب  دایز  لامعتسا  ّتلع  هب  اقل 
زا بلق  ادخ ، رکذ  هطساو  هب  اریز  وا ، رکذ  ببس  هب  ندش  يوق  وا و  يرای  هب  نانیمطا  باب  زا  دینک ، دای  رایسب  ار  ادخ  ًارِیثَک و  َهَّللا  اوُرُکْذا  َو 
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. دوشیم نئمطم  مارآ و  هدمآ ، رد  هب  فوخ  بارطضا و 
. دیدرگ راگتسر  دیوش و  زوریپ  نانمشد  رب  هک  نیا  هب  َنوُِحْلُفت  ْمُکَّلََعل 

. دینک تعاطا  نآ  ریغ  گنج و  رما  رد  دنهدیم  نامرف  نآ  هب  ار  امش  شلوسر  ادخ و  هک  هچنآ  رد  َُهلوُسَر و  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  َو 
. دینکن عازن  ءارآ  فالتخا  ببس  هب  اوُعَزانَت و  َو ال 

. دیوشیم فیعض  گنج  رد  تروص  نآ  رد  هک  اُولَشْفَتَف 
لخاد سابل  ریز  هک  هدرک  يداـب  هب  هیبشت  ار  يونعم  یگرزب  تمظع و  دوریم ، نیب  زا  نانمـشد  رظن  رد  امـش  تمظع  ْمُکُحیِر و  َبَهْذـَت  َو 

. دوشیم گرزب  ناسنا  هّثج  هلیسو  نادب  دوشیم و 
دوجوم مجع  برع و  نیب  هک  تسا  یلثم  نآ  و  دیآیم ، دیدپ  بضغ  نیح  رد  هدنّرد  تاناویح  رد  هک  تسا  هدرک  یشّرغ  داب و  هب  هیبشت  ای 

. تسا نارباص  اب  ادخ  هک  دینک  ربص  داهج  رب  َنیِِرباَّصلا  َعَم  َهَّللا  َّنِإ  اوُِربْصا  َو  دوریم ). نیب  زا  ناتشّرغ  ای  دوشیم  یلاخ  ناتداب  ینعی   ) تسا
59 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ْنَع َنوُّدُصَی  َو  ِساَّنلا  َءائِر  َو  ًارََطب  دندش ، جراخ  رهش  زا  وهل  تالآ  اب  هک  دیشابن  شیرق  دننام  امش  ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجَرَخ  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال 
زین وهل  تالآ  اهرمخ و  اههدنناوخ و  دوخ  اب  اهنآ  هک  تسا  ور  نآ  زا  هیآ  نیا  دنیوگ ، انث  تکوش  تعاجش و  هب  ار  اهنآ  مدرم  ات  ِهَّللا  ِلِیبَس 

. دندوب هدروآ 
. دراد هطاحا  دینکیم  لمع  هک  هچنآ  رب  اریز  دنامیمن ، یفخم  ادخ  رب  امش  تاّین  لامعا و  سپ  ٌطیِحُم  َنُولَمْعَی  اِمب  ُهَّللا  َو 

48 تایآ 52 - ریسفت  همجرت و 

59 ص :  ات 52 ..... ] تایآ 48  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

یِّنِإ َلاق  َو  ِْهیَبِقَع  یلَع  َصَکَن  ِناتَئِْفلا  ِتَءارَت  اَّمَلَف  ْمَُکل  ٌراـج  یِّنِإ  َو  ِساَّنلا  َنِم  َمْوَْیلا  ُمَُکل  َِبلاـغ  ـال  َلاـق  َو  ْمَُهلاـمْعَأ  ُناـْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  ْذِإ  َو 
ِءـالُؤه َّرَغ  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َو  َنوُِقفاـنُْملا  ُلوـُقَی  ْذِإ  ( 48  ) ِباـقِْعلا ُدـیِدَش  ُهَّللا  َو  َهَّللا  ُفاـخَأ  یِّنِإ  َنْوََرت  ـال  اـم  يرَأ  یِّنِإ  ْمُْکنِم  ٌءيَِرب 

اُوقوُذ َو  ْمُهَرابْدَأ  َو  ْمُهَهوُجُو  َنُوبِرْضَی  ُۀَِکئالَْملا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یَّفَوَتَی  ْذِإ  يَرت  َْول  َو  ( 49  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإَف  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  َو  ْمُُهنیِد 
ِهَّللا ِتایِآب  اوُرَفَک  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َو  َنْوَعِْرف  ِلآ  ِْبأَدَک  ( 51  ) ِدِیبَْعِلل ٍمَّالَِظب  َْسَیل  َهَّللا  َّنَأ  َو  ْمُکیِْدیَأ  ْتَمَّدَـق  اِمب  َِکلذ  ( 50  ) ِقیِرَْحلا َباذَع 

(52  ) ِباقِْعلا ُدیِدَش  ٌّيِوَق  َهَّللا  َّنِإ  ْمِِهبُونُِذب  ُهَّللا  ُمُهَذَخَأَف 

59 ص :  همجرت ..... :

تفگ هدـمآ و  رد  يدرم  ریپ  لکـش  هب  نالهاج  نآ  بیرف  يارب  و  دومن ، ابیز  ناشرظن  رد  ار  نانآ  تشز  رادرک  ناطیـش  هک  یتقو  رآ  دای  و 
ار  امش  تمواقم  بات  سک  چیه  ناناملسم  زا  زورما 

60 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ار شیرق  راّفک  نانخـس ، نیدـب  دوب و  مهاوخ  امـش  سردایرف  رای و  یتخـس  ماگنه  نم  تشگ و  دـهاوخن  بلاغ  امـش  رب  يدـحا  و  درادـن ،
وت داد  رارق  لوق و  سپ  دنتفگ  وا  هب  راّفک  نوچ  تشاذگ و  رارف  هب  اپ  ناطیش  دندش  ورب  ور  رفک  مالسا و  هاپس  ود  هک  هاگنآ  ات  درک  رورغم 
ادخ باقع  بضغ و  تردق و  زا  نم  دینیبیمن و  امش  هک  منیبیم  نامسآ ) ناگتشرف  زا   ) ییاوق نم  مرازیب  امـش  زا  نم  داد ، خساپ  دش ؟ هچ 

، تسا تخس  رایسب  دنوادخ  باقع  هک  مسرتیم 
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لاح دش و  دـنهاوخ  دوبان  هدروخ  تسکـش  تبقاع  دـنرورغم و  دوخ  نید  هب  نیملـسم  نیا  هک  دـنتفگیم  مه  اب  ناقفانم  هک  یتقو  رآ  دای  و 
هچ ره  رب  ردـتقم و  بلاغ و  ادـخ  هک  درک  دـهاوخ  يرای  ار  وا  ادـخ  دـشاب  مدـق  تباث  دوخ  نید  رد  دـنک و  لّکوت  ادـخ  هب  سک  ره  هکنآ 

، تساناوت دهاوخ 
دـننزیم و اهنآ  تشپ  يور و  رب  ادـخ  رهق  غیت  اب  يرگنب  دـنریگیم  ار  اـهنآ  ناـج  ناگتـشرف  هک  یماـگنه  ار  نارفاـک  لاـح  یتخـس  رگا  و 

. ار هدنزوس  باذع  معط  دیشچب  دنیوگیم 
، درک دهاوخن  متس  نیرتکچوک  ناگدنب  رب  زگره  ادخ  دیداتسرف و  شیوخ  تسد  هب  هک  تسا  یتشز  ياهراک  تبوقع  نیا 

ناشناهانگ رفیک  هب  ار  نانآ  مه  ادـخ  دـندش . رفاک  ادـخ  تایآ  هب  اهنآ  زا  شیپ  نارفاک  ناینوعرف و  دـننام  زین  وت  تّما  نارفاک  ام  لوسر  يا 
. تسا رفیک  تخس  اناوت و  ادخ  انامه  هک  تفرگب ،

60 ص :  ریسفت ..... 

« مهومکیری اذا   » ای ُهَّللا » ُمُهَکیُِری  ْذِإ   » رب ای  ِةَوْدُْعلِاب » ُْمْتنَأ  ْذِإ   » رب فطع  ِساَّنلا  َنِم  َمْوَْیلا  ُمَُکل  َِبلاغ  َلاق ال  َو  ْمَُهلامْعَأ  ُناْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  ْذِإ  َو 
. دشاب زیاج  قباس  هلمج  رب  دّدعتم  ياهفوطعم  همه  فطع  هک  نیا  رب  انب  تسا :

61 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دبای ماجنا  دنوادخ  یمتح  ياضق  ات  تسا  هدوب  ادخ  نذا  هب  ناطیش ، نداد  تنیز  و 

رد يرشب  صخش  کی  تروص  هب  تسا  ربخ  رد  هچنانچ  ناطیش  متسه ، امش  رواجم  ای  هدنهد  هانپ  نم  تفگ  ناطیـش  ینعی  ْمَُکل  ٌراج  یِّنِإ  َو 
ظفح اهتب و  رب  تابث  هک  درک  هسوسو  ار  اـهنآ  و  دروآ ، دـیدپ  ار  ینعم  نیا  ناـشیاهلد  رد  هک  نیا  اـی  دـشیم ، هتفگ  هقارـس  وا  هب  هک  دـمآ 

. تسا نانآ  ظفاح  هدنهد و  هانپ  ناطیش )  ) وا و  تسا ، یهلا  رما  کی  ناشنید 
شیوزرآ زا  هک  دوـشیم  هدز  یـسک  يارب  لـثم  نیا  و  درک ، درگ  بقع  ینعی  هیبـقع » یلع  صکن   » ِْهیَبـِقَع یلَع  َصَکَن  ِناـتَئِْفلا  ِتَءاَرت  اَّمَلَف 

. ددرگرب شاهتساوخ  زا  و  هدش ، دیماان 
. منیبیم ار  هکئالم  ینعی  دینیبیمن  امش  هک  ار  هچنآ  نم  مرازیب ، امش  زا  نم  تفگ  َنْوَرَت و  ام ال  يرَأ  یِّنِإ  ْمُْکنِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  َلاق  َو 

. دشاب لاق »  » رب فطع  ات  تسادخ  مالک  زا  ای  سیلبا  مالک  زا  ِباقِْعلا  ُدیِدَش  ُهَّللا  َو  َهَّللا  ُفاخَأ  یِّنِإ 
ثراح تسد  هک  یلاح  رد  و  دوب ، نیکرـشم  فص  رد  سیلبا  « 1 : » تسا ربخ  رد  تسا . تبوقع  تخـس  ادخ  مسرتیم و  ادـخ  زا  نم  ینعی 

؟ ینکیم راوخ  تلاح  نیمه  رب  ار  ام  ایآ  هقارس  يا  تفگ : وا  هب  ثراح  سپ  درکیم ، ینیشن  بقع  دوب  هتفرگ  ار  ماشه  نب 
__________________________________________________

نایبلا ج 2: عمجم  ص 90 . ناهرب ج 2 : ریسفت  ص 308 ، یفاص ج 2 : ریسفت  ( 1)
ص 549.

62 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هنیـس هب  ناطیـش  ینیبیمن ، ار  برثی  ناسوساج  زج  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : ثراح  دـینیبیمن ، امـش  هک  منیبیم  ار  يزیچ  نم  تفگ : سپ 

تـسکش ار  ام  هقارـس  دنتفگ : مدرم  دندمآ  هّکم  هب  یتقو  سپ  دـندروخ ، تسکـش  هدرک و  رارف  مدرم  دروآ و  نخـس  هب  ار  وا  دز و  ثراح 
. داد

: دنتفگ وا  هب  دیسر ، نم  هب  امش  تسکش  ربخ  هکنیا  ات  متسنادیمن  ار  امش  ریسم  الصا  نم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هقارس 
هک دنتـسناد  دندروآ  مالـسا  هک  هاگنآ  سپ  مرادن ، ربخ  ناتـساد  نیا  زا  مدماین و  نم  هک  درک  دای  مسق  وا  يدمآ ، ام  شیپ  زور  نالف  رد  وت 

ناقفانم و ْمُُهنیِد  ِءالُؤه  َّرَغ  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َو  َنوُِقفانُْملا  ُلوُقَی  ْذِإ  یمدآ )! نّیعت  رد  ناطیـش  ینعی  . ) تسا هدوب  ناطیـش  صخـش  نآ 
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یکی هب  ّقلعتم  مهنید »  » تسا هتفیرفب  ناشنید  ار  نانیا  دنتفگ : دندروآ  مالسا  ارهاظ  هک  یناسک  ینعی  تسا  ضرم  ناشیاهلد  رد  هک  یناسک 
. تسا ناطیّشلا » مهل  نّیز  ذا   » زا لدب  ای  قباس ، لاعفا  زا 

دوشیم و زوریپ  زیزع و  زین  وا  تسا  تّزع  بحاـص  دـنوادخ  نوچ  دـنک  لّـکوت  ادـخ  رب  هک  یـسک  ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإَـف  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَـتَی  ْنَم  َو 
. ددرگیمن بولغم 

رب اهنآ  يزوریپ  كدنا و  هّدع  هب  نداد  تأرج  لیبق  زا  دـهدیم  ماجنا  دوخ  تمکح  اب  دـشاب  شناگدـنب  حالـص  هب  هک  يراک  ادـخ  ٌمیِکَح 
. دوش رهاظ  اهنآ  نید  ندوب  ّقح  ات  رایسب ، هّدع 

درادـن یعنام  و  دوشیم ، لامعتـسا  دایز  ایاضق  نیا  لاثما  رد  تیل »  » ظفل اریز  تسا ، یّنمت  يارب  ول »  » ظفل اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یَّفَوَتَی  ْذِإ  يَرت  َْول  َو 
ظفل  هک 

63 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دـشاب طرـش  ینعم  هب  ول »  » رگا هک  یلاح  رد  درادن ، مه  باوج  ریدقت  هب  جایتحا  تروص  نیا  رد  و  دوش ، هداد  رارق  تیل »  » ینعم هب  زین  ول » »

. دشاب فوذحم  دیاب  باوج 
رد اهنآ  گرم  دوصقم  و  تسا ، مومع  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  باطخ  و  يدـیدیم . ار  يدـب  تشز و  رما  تروص  نیا  رد  ینعی :

. دنکیم تلالد  يرفاک  ره  گرم  رب  مومع  تروص  هب  ای  ردب  زور 
رد هکنانچ  تسا  ناشیاهتشپ  اهتروص و  دوصقم  ای  دوشیم ، راّفک  فارطا  همه  لماش  هکئالم  ندز  ْمُهَرابْدَأ  َو  ْمُهَهوُجُو  َنُوبِرْضَی  ُۀَِکئالَْملا 

. دیوگیم نخس  هیانک  اب  دراد  ایح  دنوادخ  نوچ  تسا ، ربخ 
. ترخآ رد  ایند و  رد  ار  نازوس  باذع  دیشچب  ِقیِرَْحلا  َباذَع  اُوقوُذ  َو  دنیوگیم : «و »

. دیاهداتسرف شیپ  زا  هک  تسا  نامه  نیا  هک  تسا  هکئالم  ای  ادخ  لوق  زا  ْمُکیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اِمب  َِکلذ 
تـسا نیا  ترابع  ّقح  نیا  رب  انب  تسا ، یلاعت  يادخ  ملظ  تّیببـس  یفن  دوصقم  و  تسا ، تمّدق » ام   » رب فطع  ِدـِیبَْعِلل  ٍماَّلَِظب  َْسَیل  َهَّللا  َّنَأ  َو 

نآ تسا ، تبوقع  يارب  ملظ  تّیببس  یفن  یلاعت و  يادخ  هب  ملظ  تبسن  مهوم  ترابع  نیا  نوچ  یلو  دیبعلل » ماّلظ  هّللا  ّنأب  ال ، : » دیوگب هک 
ّتیببس یفن  دوصقم  دوشیم و  هدروآ  بیبست  تادا  هک  دوشیم  رایسب  نوچ  دومن ، ادا  تبوقع  يارب  یفن  ّتیببس  ملظ و  یفن  تروص  هب  ار 

. تسا
ماجنا  ار  راک  نیا  شدوخ  ینالف  دوشیم : هتفگ  هکنانچ 

64 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
و تسا ، هدرک  یفن  حیرص  روط  هب  ار  یلاعت  يادخ  هب  ملظ  تبسن  هیآ  نیا  سپ  دهدیم ، ماجنا  ببس  نودب  هک  تسا  نیا  دوصقم  دهدیم ،
هک هدـعاق  نآ  قبط  صوصخب  دـنک ، نایب  ار  ملظ  مدـع  ببـس  هیآ  هک  نیا  هن  درک ، یفن  مالک  ياوحف  هراشا و  باـب  زا  ار  ملظ  ندوب  ببس 
اب هسیاقم  رد  نخس  نیا  تسا  طورشم  مدع  ببس  طرـش  مدع  دوشیم  هتفگ  هک  نیا  و  دش ، لئاق  ناوتیمن  یتّیببـس  الـصا  یمدع  رما  يارب 

. هغلابم ياههغیص  زا  هن  شورف ) امرخ   ) راّمت دننام  دنکیم ) تلالد  تبسن  رب   ) تسا تبسن  ياههغیص  زا  ماّلظ »  » و تسا ! تاکلم 
ای تسا . ناینوعرف  راک  تداع و  دننام  تسا  تبوقع  مزلتـسم  هک  یـصاعم  رفک و  زا  دنتـسه  نآ  رب  نانآ  هک  هچنآ  ینعی  َنْوَعِْرف  ِلآ  ِْبأَدَک 

تموادـم هدرک و  تداع  نآ  هب  شبحاص  هک  تّنـس  تلـصخ و  ینعی  بأد »  » و تسا ، یلیثمت  هیبشت  تسا و  یّفوتی »  » هب قلعتم  نآ  هک ، نیا 
. تسا هدومن 

. نیشیپ ناربمایپ  ياهموق  دننام  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َو 
. دندیزرو رفک  ادخ  تایآ  هب  تبسن  هک  ِهَّللا  ِتایِآب  اوُرَفَک 

تداع و دوب  هنوگچ  مهبأد » ناک  ام  : » تسا هدـش  هتفگ  هک  ایوگ  تساهنآ ، تّنـس  تداع و  زا  رّدـقم  لاؤس  باوج  تسا و  فانیتسا  هلمج 
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نانآ ادخ  ِباقِْعلا  ُدیِدَش  ٌّيِوَق  َهَّللا  َّنِإ  ْمِِهبُونُِذب  ُهَّللا  ُمُهَذَخَأَف  دومرف : دنوادخ  سپ  تفرگ ،؟ ماجنا  اهنآ  هراب  رد  يراک  هچ  و  اهنآ ؟ تلصخ 
. تسا تبوقع  دیدش  دنمورین و  ادخ  انامه  هک  تفرگ ، ناشناهانگ  هب  ار 

65 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
53 تایآ 56 - ریسفت  همجرت و 

65 ص :  ات 56 ..... ] تایآ 53  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

ْنِم َنیِذَّلا  َو  َنْوَعِْرف  ِلآ  ِْبأَدَـک  ( 53  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَـس  َهَّللا  َّنَأ  َو  ْمِهِـسُْفنَِأب  ام  اوُرِّیَُغی  یَّتَح  ٍمْوَق  یلَع  اهَمَْعنَأ  ًۀَـمِْعن  ًارِّیَغُم  ُکَی  َْمل  َهَّللا  َّنَأـِب  َکـِلذ 
ْمُهَف ال اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِهَّللا  َْدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَش  َّنِإ  ( 54  ) َنیِِملاظ اُوناک  ٌّلُک  َو  َنْوَعِْرف  َلآ  اْنقَرْغَأ  َو  ْمِِهبُونُِذب  ْمُهانْکَلْهَأَف  ْمِهِّبَر  ِتایِآب  اُوبَّذَک  ْمِِهْلبَق 

(56  ) َنوُقَّتَی ْمُه ال  َو  ٍةَّرَم  ِّلُک  ِیف  ْمُهَدْهَع  َنوُضُْقنَی  َُّمث  ْمُْهنِم  َتْدَهاع  َنیِذَّلا  ( 55  ) َنُونِمُْؤی

65 ص :  همجرت ..... :

ادخ هک  دنهد  رییغت  ار  دوخ  لاح  موق  نآ  هک  یتقو  ات  دهدیمن  رییغت  درک ، اطع  یموق  هب  هک  ار  یتمعن  ادخ  هک  تسا  نیا  ادـخ  یلزا  مکح 
. تسا ناگدنب  بوخ  دب و  ياناد  اونش و 

رفیک هب  ار  ناـنآ  مه  اـم  دـندرک  بیذـکت  ار  دوـخ  راـگدرورپ  تاـیآ  هک  دـش  نـیا  رب  ناـنآ  زا  شیپ  ناـینوعرف و  يوـخ  هـک  يروطناـمه 
، دندوب راکمتس  میدرک  كاله  هک  نانآ  همه  میتخاس و  قرغ  ایرد  رد  ار  ناینوعرف  میدرک و  كاله  ناشناهانگ 

، دروآ دنهاوخن  مه  نامیا  دوخ ) رفک  رب  تجاجل  رثا  رد  و   ) دندش رفاک  هک  دنتسه  نانآ  ادخ  دزن  ناروناج  نیرتدب 
. دندومیپن يوقت  هار  وت  دهع  ظفح  رد  دنتسکش و  راب  ره  رد  ار  وت  دهع  هاگنآ  دنتسب  تملاسم  دهع  وت  اب  راب  دنچ  هکنانچ 

65 ص :  ریسفت ..... 

، تمعن بحاص  تقو  ره  هک  تسا  هدـش  يراج  نیا  رب  یهلا  تداع  هک  تسا  تهج  نادـب  نایـصع  رفک و  لابند  هب  باقع  نیا  ینعی  َِکلذ 
هک دوش  هتفگ  هک  تسا  نیا  ترابع  ّقح  سپ  دزاس ، لّدبم  تمقن  هب  ار  تمعن  زین  ادخ  دهد  رییغت  ار  شلاح 

66 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دهدیم رییغت  ناشلاوحا  رییغت  ببس  هب  ار  یموق  تمعن  دنوادخ 

: دومرف نینچ  دنوادخ  نکیل  و 
ندناسر رب  هوالع  هک  تسا  نیا  يارب  ارّیغم » کی  مل   » ترابع ندروآ  ْمِهِـسُْفنَِأب  ام  اوُرِّیَُغی  یَّتَح  ٍمْوَق  یلَع  اهَمَْعنَأ  ًۀَمِْعن  ًارِّیَغُم  ُکَی  َْمل  َهَّللا  َّنَِأب 

. دوش هداد  وا  هب  رییغت  تبسن  ءادتبا  حیرص و  روطب  هک  نیا  هن  دشاب ، هدرک  یفن  ادخ  زا  زین  ار  رییغت  و  دنکب ، زین  رصح  هدافا  بلطم 
نیا رب  زین  ادـخ  تداع  سپ  دـنداد ، رییغت  ار  ناشبوخ  تالاح  اهنآ  هک  دـنادیم  و  دونـشیم ، ار  نانآ  دـب  راتفگ  سپ  ٌمِیلَع  ٌعیِمَـس  َهَّللا  َّنَأ  َو 

. دهد رییغت  ار  شتمعن  هک  تسا  هدش  يراج 
تهج نخس  رارکت  تسا ، نوعرف  لآ  تلـصخ  رطاخ  هب  تسام  بناج  زا  تمعن  رییغت  یپ  رد  هک  تلاح  رییغت  نیا  ینعی  َنْوَعِْرف  ِلآ  ِْبأَدَک 

. تسا بضغ  نیح  رد  نآ  ندوب  بولطم  دیکأت و 
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يارب هغلابم و  تهج  رارکت  نوچ  َنیِِملاظ و  اُوناک  ٌّلُک  َو  َنْوَعِْرف  َلآ  اْنقَرْغَأ  َو  ْمِِهبُونُذـِب  ْمُهاـنْکَلْهَأَف  ْمِهِّبَر  ِتاـیِآب  اُوبَّذَـک  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َو 
ار ادـخ  تایآ  دـندوب ، ناـشیا  زا  شیپ  هک  اـهنآ  تفگ : و  درک . لیدـبت  اوبّذـک »  » هب ار  اورفک »  » و دومن ، هغلاـبم  تسا ، مشخ  تّدـش  مـالعا 
میدرک و كاله  ناشناهانگ  تّلع  هب  ار  اهنآ  هجیتن  رد  َنیِِملاظ » اُوناک  ٌّلُک  َو  َنْوَعِْرف  َلآ  اْنقَرْغَأ  َو  ْمِِهبُونُذـِب  ْمُهاـنْکَلْهَأَف  . » دـندرک بیذـکت 

بـضغ ماقم  رد  ندومن  اوسر  لیوطت و  ندوب  بولطم  باب  زا  نخـس  نیا  دندوب ، ناراکمتـس  زا  یگمه  و  میدـینادرگ ، قرغ  ار  نوعرف  لآ 
67 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا .

َنیِذَّلا تسا ، بضغ  ماقم  ندومن  اوسر  لیوطت و  ندوب  بولطم  باب  زا  زین  هلمج  نیا  َنُونِمُْؤی  ْمُهَف ال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِهَّللا  َْدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَش  َّنِإ 
ربمایپ باحـصا  نیقفانم  هب  زین  تسا و  گنج  هکراتم  نامیپ  دهع و  هدهاعم  زا  دوصقم  سپ  دـناهدرک ، هظیرق  ینب  هب  ریـسفت  ْمُْهنِم  َتْدَـهاع 

. دناهدرک ریسفت 
. دوش هداد  میمعت  هک  تسا  نیا  رتهب  تسا و  تعیب  نامیپ  دهع و  نامیپ ، دهع و  زا  دوصقم  سپ 

وت و باذع  زا  ای  دننکیمن ، زیهرپ  ادـخ  طخـس  زا  دنتـسکش و  ار  دوخ  دـهع  هبترم  ره  َنوُقَّتَی و  ْمُه ال  َو  ٍةَّرَم  ِّلُک  ِیف  ْمُهَدـْهَع  َنوُضُْقنَی  َُّمث 
. دننکیمن زیهرپ  نینمؤم  باذع 
57 تایآ 63 - ریسفت  همجرت و 

67 ص :  ات 63 ..... ] تایآ 57  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

ُّبُِحی َهَّللا ال  َّنِإ  ٍءاوَس  یلَع  ْمِْهَیلِإ  ْذـِْبناَف  ًۀـَنایِخ  ٍمْوَق  ْنِم  َّنَفاخَت  اَّمِإ  َو  ( 57  ) َنوُرَّکَّذَـی ْمُهَّلََعل  ْمُهَْفلَخ  ْنَم  ْمِِهب  ْدِّرَـشَف  ِبْرَْحلا  ِیف  ْمُهَّنَفَْقثَت  اَّمِإَف 
ِِهب َنُوبِهُْرت  ِْلیَْخلا  ِطابِر  ْنِم  َو  ٍةَُّوق  ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسا  اَـم  ْمَُهل  اوُّدِـعَأ  َو  ( 59  ) َنوُزِْجُعی ْمُهَّنِإ ال  اوُقَبَـس  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَی  َو ال  ( 58  ) َنِیِنئاْخلا

(60  ) َنوُمَلُْظت ُْمْتنَأ ال  َو  ْمُْکَیلِإ  َّفَُوی  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ٍءْیَش  ْنِم  اوُقِْفُنت  ام  َو  ْمُهُمَْلعَی  ُهَّللا  ُمُهَنوُمَْلعَت  ْمِِهنوُد ال  ْنِم  َنیِرَخآ  َو  ْمُکَّوُدَع  َو  ِهَّللا  َّوُدَع 
(61  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکََوت  َو  اَهل  ْحَنْجاَف  ِْملَّسِلل  اوُحَنَج  ْنِإ  َو 

ِضْرَأـْلا ِیف  اـم  َْتقَْفنَأ  َْول  ْمِِهبوـُُلق  َْنَیب  َفَّلَأ  َو  ( 62  ) َنِینِمْؤُْملِاب َو  ِهِرْـصَِنب  َكَدَّیَأ  يِذَّلا  َوُه  ُهَّللا  َکَبْـسَح  َّنِإَـف  َكوُعَدْـخَی  ْنَأ  اوُدـیُِری  ْنِإ  َو 
(63  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهَّنِإ  ْمُهَْنَیب  َفَّلَأ  َهَّللا  َّنِکل  َو  ْمِِهبُوُلق  َْنَیب  َْتفَّلَأ  ام  ًاعیِمَج 

68 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

68 ص :  همجرت ..... :

هک دـشاب  زاس ، هدـنکارپ  ار  ناشناوریپ  نانآ و  زردـنا ، تازاجم و  دـیدهت و  اب  يدـش  رازراک  لوغـشم  نانآ  اـب  نوچ  اـم  لوسر  يا  وت  سپ 
، دنوش رّکذتم  ار  دهع  ضقن  یتشز 

تسود ار  ناراکتنایخ  ادخ  نک  مالعا  نانآ  هب  ار  دهع  خسف  هنافصنم  زین  وت  تروص  نیا  رد  یـشیدنایم  یهورگ  يراکتنایخ  زا  هچنانچ  و 
، درادن

، درک دنناوتن  نوبز  ار  ادخ  زگره  دننوبز و  هتسویپ  اهنآ  هکلب  دنداتفا  شیپ  شیوخ  رفک  هب  هک  دنرادنپن  زگره  نارفاک 
دهاوخ ضوع  امـش  هب  ار  مامت  ادخ  دینکیم ، فرـص  ادخ  هار  رد  هچنآ  و  دـیزاس . اّیهم  ار  دوخ  اهنآ  اب  هزرابم  ماقم  رد  نانمؤم  يا  امـش  و 

. دش دهاوخن  متس  امش  هب  زگره  و  داد .
دوخ راک  نک و  لّکوت  ادخ  رب  شیدنیم و  نمشد  رکم  زا  و  شاب ، حلص  هب  لیام  زین  وت  دنتشاد  لیامت  تملاسم  حلـص و  هب  نانمـشد  رگا  و 
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، تسا قلخ  حالص  هب  اناد  نانمؤم و  ياعد  ياونش  ادخ  هک  راذگاو ، وا  هب  ار 
ارت نانمؤم ، يرای  دوخ و  ترصن  هب  هک  تسوا  دنک . تیافک  ار  وت  ادخ  هک  شاب  نئمطم  هّتبلا  دنشاب  وت  نداد  بیرف  رکف  هب  نانمـشد  رگا  و 

، دینادرگ روصنم  دّیؤم و 
بولق ادخ  نکیل  یتسناوتن ، یهد  تفلا  یتساوخیم  نیمز  يور  تورث  مامت  اب  وت  رگا  هک  ییاهلد  داد ، تفلا  مهب  تبـسن  ار  نانمؤم  ياهلد 

. تساناد مدرم  روما  حلاصم  رارسا و  هب  ردتقم و  راک  ره  رب  وا  هک  داد  تفلا  مه  هب  تبسن  ار  اهنآ 

68 ص :  ریسفت ..... 

هدامآ  ار  نانآ  رگا  سپ  ِبْرَْحلا  ِیف  ْمُهَّنَفَْقثَت  اَّمِإَف 
69 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنک گنج  دیابیم  نانآ  اب  هک  دوشیم  مالّسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  رما  نایرج  دشاب  تّما  نیقفانم  دوصقم  رگا  یتفای ، گنج 
. زاس هدنکارپ  ار  اهنآ  ندرک  حورجم  هتشک و  اب  ْمِِهب  ْدِّرَشَف 

یشکیم ار  نایوجگنج  وت  هک  دننادب  دنونشب و  ار  وت  باذع  تّدش  هکنیا  هب  راّفک  ریاس  زا  دنتـسه ، اهنآ  رـس  تشپ  هک  یناسک  ْمُهَْفلَخ  ْنَم 
. تسا هجو  نیرتاسر  اب  راّفک  دیدش  نتشک  هب  رما  هیآ  نیا  زا  دوصقم  و  دننکن ، وت  اب  گنج  رد  عمط  سپ 

. دنوشب وت  باذع  تّدش  تّوبن و  قدص  رّکذتم  هک  دنتسه ، نایوجگنج  رس  تشپ  هک  یناسک  دشاب  َنوُرَّکَّذَی  ْمُهَّلََعل 
موزل رد  هغلابم  تهج  دـیکأت  نون  ندـش  قحلم  یلبق و  هلمج  رد  اجنیا و  رد  طرـش  تادا  رب  اـم »  » ندرک داـیز  ًۀـَنایِخ  ٍمْوَق  ْنِم  َّنَفاـَخت  اَّمِإ  َو 

. تسازج
:(. ادخ لوق  هنیرق  هب   ) دندوب هتسب  نامیپ  دهع و  هک  یهورگ  زا  یسرتیم  اعطق  رگا  ینعی 

. دوش رهاظ  وت  يارب  دهع  ضقن  تفلاخم و  رثا  دنزرو و  تنایخ  نامیپ  دهع و  نتسکش  اب  هک  ۀنایخ » »
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  هک  یتقو  هک  دوشیم  یتقو  هب  طوبرم  تسا و  هدش  لزان  هیواعم  هراب  رد  البق  هیآ  نیا  هک  تسا  هدش  لوق  لقن 

«1 . » تسا هدش  يراج  مالّسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  هیآ  قادصم  و  درک ، تنایخ 
__________________________________________________

. تسا گنج  هکراتم  زا  سپ  ّتیمکح  نییعت  نیطساق و  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  دربن  نیّفص و  گنج  روظنم  ( 1)
70 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ای دشاب  اهنآ  اب  ندوب  يواسم  ءاوس » یلع   » رب لمتـشم  هک  یلاح  رد  نکن  تاعارم  ارنآ  زادنیب و  ناشدوخ  يوس  هب  ار  ناشنامیپ  ْمِْهَیلِإ  ْذـِْبناَف 
. دشاب يواسم  دهع  ضقن  رد  نانآ  لاح  اب  هک  دشاب  یتلاح  رب  لمتشم 

. تسین مومذم  دندرک  دهع  ضقن  اهنآ  هکنآ  زا  سپ  وت  بناج  زا  دهع  صقن  اریز 
دنتسین تّبحم  ههجو  ياراد  نینئاخ  هکنیا  ینعی  تسا  دهع  نتـسکش  هب  رما  لیلعت  تهج  رما  تّلع  نایب  َنِیِنئاْخلا  ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  ٍءاوَس  یلَع 

. ینکشن ار  اهنآ  اب  نامیپ  ینکب و  ار  اهنآ  تاعارم  وت  هک 
. تساهنآ يارب  ییاوسر  حاضتفا و  کی  رفک و  هب  حیرصت  تهج  زا  ریمض  ياج  رهاظ  مسا  نداهن  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَی  َو ال 

زا فوخ  عفر  يارب  هلمج  نآ  نوچ  دـشاب ، رتبسانم  مّود  ینعم  دـیاش  و  دـندرک ، هبلغ  ای  دـندز ، ولج  ام  زا  دـننکن  لایخ  راّفک  ینعی  اوُقَبَس 
. تسا ناشنامیپ  دهع و  ضقن  يارب  اهنآ 

. دننکیمن هبلغ  دننزیمن و  ولج  ینعی  َنوُزِْجُعی  ْمُهَّنِإ ال 
هوجو و  هحتف ، اب  ّنا »  » و تبیغ ، تروصب  ّنبسحی » ال   » و داد ، رارق  زجاع  ار  وا  ای  دشابیم ...  دز » ولج  وا  زا   » ینعم هب  هزجعا »  » زا نوزجعی » »
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. تسین یفخم  دشاب  هاگآ  برع  نابز  هب  هک  یسک  يارب  بارعا 
يرترب و ییامن و  گرزب  لیبق  زا  دوشیم ، نیمأـت  امـش  تکوش  تّوق و  نآ  هلیـسو  هب  هک  ییاـهزیچ  زا  ٍةَُّوق  ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسا  اَـم  ْمَُهل  اوُّدِـعَأ  َو 

گنج  رد  ّربکت  هک  اریز   ) گنج نادیم  رد  رخافت 
71 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب باضخ  اـهزیچ  نآ  هلمج  زا  هک  تسا  هدـش  دراو  ربخ  رد  دـیزاس ، هداـمآ  نآ  ریغ  هحلـسا و  لـیبق  زا  یگنج  رازبا  زین  و  تسا ) حودـمم 
. تسا هایس  گنر 

تسا طیبر »  » عمج ای  هدش ، هتـسب  ینعی  تسا  طوبرم  ینعم  هب  ردصم  طابر  هک  اریز  تسا ، ّماع  رب  صاخ  فطع  لیبق  زا  ِْلیَْخلا  ِطابِر  ْنِم  َو 
. تسا هدرک  ادیپ  هبلغ  دنوشیم  هتسب  داهج  يارب  هک  ییاهبسا  رد  نآ  لامعتسا  یلو  ینعم ، نامه  هب 

. دیناسرتب ار  ناشیا  هلیسو  نآ  اب  ات  دیزاس  مهارف  ورین  هّوق و  زا  دیراد  ناوت  رد  هک  هچنآ  هب  ِِهب  َنُوبِهُْرت 
. دنتسه امش  نمشد  ادخ و  نمشد  دیسرتیم  اهنآ  تنایخ  زا  هک  یناسک  ْمُکَّوُدَع  َو  ِهَّللا  َّوُدَع 

. تساهنآ راک  یتشز  يارب  يرگید ، فصو  رکذ  تّلع و  ندناهاگآ  يارب  رهاظ ، مسا  ندروآ 
ینامیپ دهع و  نانآ  امـش و  نیب  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  و  دـیرادن ، تنایخ  سرت  اهنآ  زا  هک  يرگید  راّفک  نآ  ینعی  ْمِِهنوُد  ْنِم  َنیِرَخآ  َو 

. دننکشب ار  امش  اب  نامیپ  اهنآ  هک  دیسرتیمن  هکنیا  ای  تسین ،
اهنآ صخـش  هکنیا  ای  دندرک ، یفخم  ار  قافن  دندروآ و  مالـسا  رهاظ  هب  هک  تّما  نیقفانم  دننام  دینادیمن  نئاخ  ار  اهنآ  ینعی  ُمُهَنوُمَْلعَت  ال 

. ماش مور و  لها  مجع و  دننام  دیسانشیمن ، دندوب  بیاغ  امش  زا  نوچ  ار 
َنوُمَلُْظت ُْمْتنَأ ال  َو  ْمُْکَیلِإ  َّفَُوی  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ٍءْیَش  ْنِم  اوُقِْفُنت  ام  َو  ْمُهُمَْلعَی  ُهَّللا 

72 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هار رد  نینچ  هک  هنوگ  نیدب  دوشیمن  متس  امش  ّقح  رد  و  دیناوتیم . هک  يرادقم  هب  دیوش  ادخ  هار  رد  داهج  هدامآ  دیسرتن و  رقف  زا  سپ ،

. دنکیم ناربج  دنوادخ  اریز  دباییمن ، هار  نآ  رد  دوبمک  صقن و  دیدرک  قافنا  ادخ 
لاب نانآ  رب  دندش  مالـسا  رد  لوخد  حلـص و  هب  لیام  رگا  ینعی  تسا ، یعامـس  ثنؤم  حلـص  ینعم  هب  ملـس  اَهل  ْحَنْجاَف  ِْملَّسِلل  اوُحَنَج  ْنِإ  َو 

تسا « 1  » مالّـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  هکنانچ  تسا ، نامیا  رد  لوخد  دوصقم  ای  تسین . حلـص  همّدقم  زج  وت  گنج  هک  اریز  رتسگب  حـلص 
. تسام رما  رد  لوخد  دوصقم  هک 

. تسوت رادهگن  ادخ  هک  سرتن ، حلص  رثا  رب  اهنآ  بیرف  رکم و  زا  ِهَّللا و  یَلَع  ْلَّکََوت  َو 
. دنکیم ریبدت  تسا ، وت  حالص  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  سپ  دناهتفگ ، وت  هراب  رد  هک  تسا  يزیچ  ره  ياونش  دنوادخ  ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ 

. دنزیمن ولج  وا  زا  يزیچ  و  دوشیمن ، توف  وا  زا  يزیچ  و  دنادیم ، ار  اهنآ  رما  وت و  رما  تبقاع  نانآ و  ياهتّین  ادخ  ُمِیلَْعلا 
گنج شتآ  دنهاوخب  هک  هنوگ  نیدب  دنهد ، جرخ  هب  هلیح  دنهد و  بیرف  ار  وت  حلـص  ببـس  هب  دنهاوخب  رگا  َكوُعَدْخَی  ْنَأ  اوُدـیُِری  ْنِإ  َو 

: هک سرتن  سپ  دنراذگ ، نیمز  رب  هحلسا  وت  نارای  دنوش و  گنج  هدامآ  ناشدوخ  ات  دننک  نشور  حلص  اب  ار 
__________________________________________________

ص 66 ج 75 یشاّیع 2 : ریسفت  ناهرب ج 2 ص 91  ریسفت  یفاص ج 2 ص 312  ریسفت  ( 1)
73 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هدرک دـییأت  يرای  اب  ار  نانمؤم  وت و  وا  هک  تسا  یفاک  وت  يارب  ادـخ  عطق  روط  هب  َنِینِمْؤُْملِاب  َو  ِهِرْـصَِنب  َكَدَّیَأ  يِذَّلا  َوُه  ُهَّللا  َکَبْـسَح  َّنِإَـف 
رد نیا  زا  شیپ  هک  . ) تسا هکئالم  هلیـسو  هب  وا  يرای  دوصقم  و  دـشاب ، یناـیب  فاـنیتسا  هک  نیا  رب  اـنب  تسا  لـیلعت  عضوم  رد  هلمج  تسا 

نیب دناوتیم  دنوادخ  دنشاب  هتشاد  تنایخ  دصق  حلص  کّسمت  اب  اهنآ  هک  یتروص  رد  سپ  ْمِِهبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأ  َو  دش ) هتفگ  ردب  هوزغ  دروم 
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. دریذپن ماجنا  گنج  هک  دنک  داجیا  تفلا  يروط  نینئاخ  امش و 
اهنآ ياهلد  رد  یتسناوتیمن  يدرکیم  قافنا  اهنآ  هب  تسا  نیمز  رد  هچ  ره  رگا  هک  ْمِِهبُوُلق  َْنَیب  َْتفَّلَأ  ام  ًاعیِمَج  ِضْرَأـْلا  ِیف  اـم  َْتقَْفنَأ  َْول 

. تسا وت  ّيوبن  تسد  هب  هن  يرشب و  تسد  هب  هن  تسادخ ، تسد  هب  اهلد  رد  فّرصت  هک  اریز  ینک ، داجیا  تفلا 
نیب نوچ  تسا ، هدـش  لزان  راصنا  هراب  رد  هیآ  نیا  هک : دـناهتفگ  یـضعب  درک . داجیا  تفلا  ناـنآ  نیب  ادـخ  نکل  ْمُهَْنَیب و  َفَّلَأ  َهَّللا  َّنِکل  َو 

. دش رارقرب  اهنآ  نیب  تّبحم  تفلا و  مالسا  هلیسو  هب  هک  دوب  يزیرنوخ  گنج و  هشیمه  جرزخ  سوا و 
. ددرگ وا  دوصقم  قّقحت  عنام  دناوتیمن  يزیچ  تسا و  ردتقم  سب  وا  اریز  ٌزیِزَع  ُهَّنِإ 

. دهدیم ماجنا  دشابیم ، شناگدنب  حالص  هب  هک  هچنآ  دوخ  تمکح  اب  تسا و  میکح  ٌمیِکَح و 
66 تایآ 69 - ریسفت  همجرت و 

73 ص :  ات 69 ..... ] تایآ 64  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

َنوُِرباص َنوُرْـشِع  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإ  ِلاتِْقلا  یَلَع  َنِینِمْؤُْملا  ِضِّرَح  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  ( 64  ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَم  َو  ُهَّللا  َُکبْـسَح  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی 
ًافْعَـض ْمُکِیف  َّنَأ  َِملَع  َو  ْمُْکنَع  ُهَّللا  َفَّفَخ  َنْآلا  ( 65  ) َنوُهَقْفَی ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِأب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنِم  ًاْفلَأ  اُوِبْلغَی  ٌۀـَئاِم  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإ  َو  ِْنیَتَئاـِم  اُوِبْلغَی 

َُهل َنوُکَی  ْنَأ  ٍِّیبَِنل  َناک  ام  ( 66  ) َنیِِرباَّصلا َعَم  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  ِْنیَْفلَأ  اُوِبْلغَی  ٌْفلَأ  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإ  َو  ِْنیَتَئاِم  اُوِبْلغَی  ٌةَِرباص  ٌۀـَئاِم  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإَف 
امِیف ْمُکَّسََمل  َقَبَـس  ِهَّللا  َنِم  ٌباتِک  ـال  َْول  ( 67  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو  َةَرِخْآلا  ُدـیُِری  ُهَّللا  َو  اْینُّدـلا  َضَرَع  َنوُدـیُِرت  ِضْرَْألا  ِیف  َنِْخُثی  یَّتَح  يرْـسَأ 

(68  ) ٌمیِظَع ٌباذَع  ُْمتْذَخَأ 
(69  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ًابِّیَط  ًالالَح  ُْمتِْمنَغ  اَّمِم  اُولُکَف 

74 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

74 ص :  همجرت ..... :

، رادم يرای  مشچ  نارفاک  ناقفانم و  زا  و  دنکیم . تیافک  دنشابیم ، وت  وریپ  هک  ار  نانمؤم  ارت و  ادخ  يرای  ام  لوسر  يا 
دش و دیهاوخ  زوریپ  نانمشد  زا  رفن  تسیود  رب  دیـشاب  رادیاپ  روبـص و  امـش  زا  رفن  تسیب  رگا  نک  بیغرت  گنج  هب  ار  نانمؤم  لوسر  يا 
اب امـش  و   ) دنـشنادیب یهورگ  اهنآ  اریز  دروآ  دیهاوخ  تسد  هب  يزوریپ  درک و  دیناوت  يربارب  نارفاک  زا  رفن  رازه  اب  دـیدوب  رفن  دـص  رگا 

( دییاهنآ رب  بلاغ  اناوت و  اذل  دیشناد  نید و 
رفن تسیود  رب  دیشاب  رادیب  روبص و  رفن  دص  رگا  سپ  تسا ، هتفای  هار  نامیا  فعض  امش  رد  هک  تسناد  داد و  فیفخت  امش  رب  ادخ  نونکا 

. تسا نامیا  لها  نارباص و  اب  ادخ  و  دش ، دیهاوخ  بلاغ  ادخ  نذا  هب  نانآ  زا  رفن  رازه  ود  رب  رازه  رگا  و 
يا امـش  دزیرب . رایـسب  ار  ناکاپان  نوخ  یتسیاب  هکلب  دـنک ، اهر  ار  نانآ  دریگب و  هیدـف  گنج  ناریـسا  زا  هک  دـشابن  اور  ار  يربمغیپ  چـیه 

یناف یعاتم  لوسر ، باحصا 
75 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تمکح يور  زا  همه  شراک  ردتقم و  ادخ  و  دهاوخیم ، ار  ترخآ  يدبا و  يارـس  امـش  يارب  ادخ  هک  یلاح  رد  دـیهاوخیم  ار  ایند  زیچان 
. تسا

، دوب هدیسر  تخس  باذع  امش  هب  دیتفرگ  هچنآ  رد  انامه  دوبن ، ادخ  ذفان  رما  زا  قباس  مکح  رگا 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1567 

http://www.ghaemiyeh.com


اهاطخ و هدنزرمآ  ادخ  هک  دیـشاب  راکزیهرپ  سرتادخ و  نکیل  داب و  امـش  ياراوگ  لالح و  دیروخب ، دـیبایب  تمینغ  هچ  ره  زا  نونکا  سپ 
. تسا قلخ  هب  نابرهم 

75 ص :  ریسفت ..... :

زا و  دـشاب ، لاتق  هب  نینمؤم  ضیرحت  قیوشت و  هب  رما  همّدـقم  ات  دومن  رارکت  ار  نآ  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َکَـعَبَّتا  ِنَم  َو  ُهَّللا  َُکبْـسَح  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی 
. تسا بوغرم  ساسحا  تّبحم و  راهظا  نانتما و  ماقم  رد  رارکت  رگید  يوس 

اوُرَفَک َنیِذَّلا  َنِم  ًاْفلَأ  اُوِبْلغَی  ٌۀَئاِم  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإ  َو  ِْنیَتَئاِم  اُوِبْلغَی  َنوُِرباص  َنوُرْـشِع  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإ  ِلاتِْقلا  یَلَع  َنِینِمْؤُْملا  ِضِّرَح  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
نینمؤم دننام  راّفک  دـنکیم  يرای  ندـش  زوریپ  يارب  ار  اهنآ  ادـخ  اریز  نک ...  بیغرت  گنج  هب  ار  نانمؤم  ربمایپ  يا  َنوُهَقْفَی  ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِأب 

. دنتسین مدق  تباث  تسوا ، بناج  زا  يزوریپ  ادخ و  تسد  هب  يرای  دنادیم  هک  یسک  ادخ و  هب 
نیا هک  تسا  هدش  دراو  اذل  و  تسا ، هدـش  لزان  دـناهدش  دایز  نینمؤم  هکنآ  زا  سپ  هیآ  نیا  ًافْعَـض  ْمُکِیف  َّنَأ  َِملَع  َو  ْمُْکنَع  ُهَّللا  َفَّفَخ  َنْآلا 

. تسا نآ  زا  لبق  هک  تسا  يزیچ  خسان  هیآ 
ص: ج6 ، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  َنیِِرباَّصلا  َعَم  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  ِْنیَْفلَأ  اُوِبْلغَی  ٌْفلَأ  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإ  َو  ِْنیَتَئاِم  اُوِبْلغَی  ٌةَِرباص  ٌۀَئاِم  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإَف 

76
. دشاب هتشاد  تافانم  اهنآ  ترثک  اب  ات  نادبا  رد  فعض  هن  تسا ، اهلد  رد  فعض  فعض ، زا  دوصقم 

زا دنشکن و  ار  اهریـسا  دندرک  تساوخرد  وا  زا  هک  تسا  ربمایپ  باحـصا  باوج  ِضْرَْألا  ِیف  َنِْخُثی  یَّتَح  يرْـسَأ  َُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ٍِّیبَِنل  َناک  ام 
داجیا دایز  یمخز  نمشد  نیب  رد  دنک و  ادیپ  هبلغ  هک  یتقو  ّودعلا » یف  نخثا   » زا تسا  نتـشک  دایز  ناخثا »  » زا دوصقم  و  دریگب ، ادف  اهنآ 

. دنک
. دهاوخیم ار  ترخآ  امش  يارب  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دیهاوخیم  ار  ایند  يالاک  هیدف  نتفرگ  اب  َةَرِخْآلا  ُدیُِری  ُهَّللا  َو  اْینُّدلا  َضَرَع  َنوُدیُِرت 

. دشاب ترخآ  يارب  افرص  هدوب ، صلاخ  هکلب  دشابن  يویند  ضارغا  هب  بوشم  امش  داهج  دیاب  هک  وحن  نیدب 
مّهوت كاردتسا  تهج  هیآ  نیا  سپ  دسرتیمن . ناریسا  زا  ادف ، نتفرگ  ضرف  رب  شربمایپ  ّتلذ  زا  تسا و  هدننک  هبلغ  دنوادخ  ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو 

. تسا تّیبولغم  فعض و  فوخ 
. دنکیم داهج  هب  رما  دنادیم ، شدوخ  ارنآ  هک  یحلاصم  تهج  هب  ٌمیِکَح 

ات دوبن  دوعوم  نامز  ات  اهنآ  نتـشادهگن  ای  نینمؤم ، زازعا  ادـف و  هحابا  زا  هتـشذگ  حول  رد  هک  یمکح  رگا  ینعی  َقَبَـس  ِهَّللا  َنِم  ٌباتِک  َْول ال 
ماجنا ردـب  گنج  رد  هک  تسا  يراک  زا  يریگولج  دـیدهت و  نیا  و  دوب . امـش  يارب  یتخـس  باذـع  دوش  زیزع  ناـنآ  هلیـسو  هب  ادـخ  نید 

رارصا راک  نیا  رب  و  دنتفرگ ، ادف  ارسا  زا  هک  دنداد 
77 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ارـسا و دادـعت  هب  ور  نیا  زا  دـندش ، یـضار  هک  ییاج  اـت  درکیم ، راـکنا  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  یلاـح  رد  دـندومن 
. دندش هتشک  نینمؤم  زا  دحا  گنج  رد  دعب  لاس  رد  دوب  هدش  هتفرگ  اهنآ  زا  هیدف  هک  یناسک 

. دیدرکیم هیدف  نتفرگ  رب  هک  يرارصا  ای  دیتفرگ ، هک  ياهیدف  زا  ٌمیِظَع  ٌباذَع  ُْمتْذَخَأ  امِیف  ْمُکَّسََمل 
. دوب امش  يارب  یتخس  باذع  دوبن  حول  رد  ياهتشون  امش  زازعا  هیدف و  هحابا  رد  رگا 

رد امش  هملک  يالعا  زازعا و  هیدف و  هحابا  نیا  زا  هکلب  یتقو  هکنیا  ای  تسا ، تمینغ  زین  نآ  رد  هک  ار  هیدف  دیروخب  سپ  ُْمتِْمنَغ  اَّمِم  اُولُکَف 
. دیروخب نآ  زا  و  دیزادنین ، تمحز  هب  ار  ناتدوخ  تمینغ ، تهج  زا  سپ  تسا  هدمآ  باتک 

ای تمینغ ، رد  تنایخ  زا  ای  دیـسرتب ، ادخ  زا  تمینغ  رد  ندرک  فارـسا  رد  یلو  دیروخب  هزیکاپ  لالح و  تروص  هب  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ًابِّیَط  ًالالَح 
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هب دهدیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  ار  هچنآ  دیـسرتب و  ادخ  زا  تمینغ  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تفلاخم  زا 
. دیشاب یضار  نآ 

. دشخبیم هیدف  رد  رارصا  رب  ار  امش  يّرجت  دنوادخ  نوچ  ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ 
. دنکیم محر  امشب  هیدف  تمینغ و  هحابا  دروم  رد  ٌمیِحَر 

70 تایآ 73 - ریسفت  همجرت و 

77 ص :  ات 73 ..... ] تایآ 70  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ْمَُکل  ْرِفْغَی  َو  ْمُْکنِم  َذِـخُأ  اَّمِم  ًاْریَخ  ْمُِکتُْؤی  ًاْریَخ  ْمُِکبُوُلق  ِیف  ُهَّللا  ِمَْلعَی  ْنِإ  يرْـسَْألا  َنِم  ْمُکیِدـْیَأ  ِیف  ْنَِمل  ُْلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اـی 
َو ْمِِهلاْومَِأب  اوُدَهاج  َو  اوُرَجاه  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 71  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ْمُْهنِم  َنَْکمَأَف  ُْلبَق  ْنِم  َهَّللا  اُوناخ  ْدَقَف  َکَتَنایِخ  اوُدـیُِری  ْنِإ  َو  ( 70)

ٍءْیَـش ْنِم  ْمِِهتَیالَو  ْنِم  ْمَُکل  ام  اوُرِجاُهی  َْمل  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ٍضَْعب  ُءاـِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  َکـِئلوُأ  اوُرَـصَن  َو  اَْووآ  َنیِذَّلا  َو  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  ْمِهِـسُْفنَأ 
اوُرَفَک َنیِذَّلا  َو  ( 72  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ٌقاثیِم  ْمُهَْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  ٍمْوَق  یلَع  َّالِإ  ُرْصَّنلا  ُمُْکیَلَعَف  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُکوُرَْـصنَتْسا  ِنِإ  َو  اوُرِجاُهی  یَّتَح 

(73  ) ٌرِیبَک ٌداسَف  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ٌۀَْنِتف  ْنُکَت  ُهُولَعْفَت  َّالِإ  ٍضَْعب  ُءاِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب 
78 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

78 ص :  همجرت ..... :

امش زا  هچنآ  لباقم  رد  دنک  هدهاشم  یتیاده  ریخ و  امـش  لد  رد  ادخ  رگا  هک : وگب  دنناناملـسم  امـش  تسد  رد  هک  یناریـسا  هب  لوسر  يا 
. تسا قلخ  ّقح  رد  نابرهم  ناهانگ و  هدنزرمآ  ادخ  هک  درذگیم  امش  ناهانگ  زا  دنک و  اطع  ار  نآ  زا  رتهب  دش  هتفرگ 

هک دندرک  تنایخ  مه  ادـخ  هب  شیپ  نیا  زا  هک  شابم  نیگمغ  ام  لوسر  يا  دـنراد ، وت  اب  تنایخ  دـصق  مالـسا  راهظا  هب  ناریـسا  نآ  رگا  و 
، تسا راکتسرد  ناگدنب  ّقح  رد  قلخ و  حالص  هب  اناد  ادخ  دهد ، ّطلست  نیکمت و  اهنآ  رب  ارت  ادخ 

ینعی  ) دـندومن يراکادـف  شـشوک و  ناشناج  لام و  اـب  ادـخ  هار  رد  دـندرک و  ترجه  دوخ  نطو  زا  دـندروآ و  ناـمیا  ادـخ  هب  هک  ناـنآ 
هک ییاهنآ  دنرگیدکی و  رادتـسود  اهنآ  هنیدم ) راصنا  ینعی   ) دـندرک يرای  ار  اهنآ  دـنداد و  لزنم  نیرجاهم  هب  هک  نانآ  و  هّکم ) نارجاهم 

هک  یتقو  ات  دیشابن  اهنآ  رادفرط  رادتسود و  امش  چیه  دناهدرکن  ترجاهم  نکیل  دندروآ و  نامیا 
79 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هک یموق  اب  هکنآ  رگم  دینک  يرای  ار  اهنآ  هک  تسامش  رب  دنتساوخ  ددم  مالسا  تفرـشیپ  نید و  راک  رد  امـش  زا  رگا  یلو  دننیزگ  ترجه 
، تسا هاگآ  دینکیم  دب  کین و  زا  هچ  ره  هب  ادخ  هک  دینادب  دنزیخرب و  تموصخ  هب  دناهتسب  نامیپ  دهع و  امش  اب 

دیدنبن راک  تسا  هداد  روتـسد  ادخ  هک  ار  نآ  رگا  ناناملـسم  امـش  و  دنرگیدکی ، راکددم  رادتـسود و  یـضعب  زین  دـندش  رفاک  هک  نانآ  و 
. تفرگ دهاوخ  ارف  ار  نیمز  يور  گرزب  داسف  هنتف و  انامه 

79 ص :  ریسفت ..... :

لیقع ساّبع و  هب  ای  وگب ، ردب  يارسا  ینعی  دنریـسا  امـش  تسد  رد  هک  یناسک  هب  ربمایپ  يا  يرْـسَْألا  َنِم  ْمُکیِْدیَأ  ِیف  ْنَِمل  ُْلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
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اهنآ ناتـساد  و  تسا ، هدش  لزان  لفون  لیقع و  ساّبع و  هراب  رد  هیآ  هک  هدـش  دراو  ربخ  رد  هکنانچ  وگب ، ثراح  نب  لفون  بلاط و  یبا  نب 
. تسا روطسم  یفاص  رد  لّصفم  روط  هب  ردب  گنج  هّصق  و 

زا هک  هچنآ  زا  رتهب  ْمُْکنِم  َذِـخُأ  اَّمِم  ًاْریَخ  ْمُِکتُْؤی  دـنادیم ، امـش  ياهلد  رد  ار  نامیا  رد  لـیم  تبغر و  ادـخ  ًاْریَخ  ْمُِکبُوُلق  ِیف  ُهَّللا  ِمَْلعَی  ْنِإ 
. تراسا زا  سپ  هیدف  گنج و  رد  تمینغ  لیبق  زا  دهدیم  امش  هب  تسا  هتفرگ  امش 

هچنآ زا  رتهب  امش  هب  سپ  ٌمیِحَر  دشخبیم  دوب ، هدش  رداص  امش  زا  هک  ادخ  لوسر  اب  ینمشد  دروم  رد  ار  امـش  ٌروُفَغ و  ُهَّللا  َو  ْمَُکل  ْرِفْغَی  َو 
. دهدیم هدش  هتفرگ  امش  زا  هک 

زا  ترابع  هک  ششخب  ترفغم و  هک  اریز  دهدیم ، امش  هب  ار  رتهب  و  دشخبیم ، ار  امش  دنوادخ  دیوگب : هک  تسا  نیا  ترابع  قح 
80 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هدـش توف  هک  تسا  يزیچ  نآ  نداد  ضوع  هب  مامتها  ماقم  ماقم ، نوچ  یلو  تسا ، شـشخب  تمحر و  رب  مّدـقم  تسا  ناـهانگ  ندیـشوپ 
. تشاد مّدقم  ارنآ  اذل  تسا 

تیاکح زا  رظن  عطق  اب  تیاکح ، دروم  صخـش  هظحالم  ینعم و  رابتعا  هب  لوسر  هتفگ  رب  تسادخ  بناج  زا  فطع  َکَتَنایِخ  اوُدیُِری  ْنِإ  َو 
. تسا دایز  نآ  دننام  و  نآ ، ندوب 

رگا و  دهدیم ، تسا  هدش  هتفرگ  اهنآ  زا  هک  هچنآ  زا  رتهب  اهنآ  هب  تسا  يریخ  نانآ  ياهلد  رد  دـنادب  دـنوادخ  رگا  تسا : هتفگ  هک  ایوگ 
زا لبق  ینعی  دـناهدرک ، تنایخ  ادـخ  هب  مه  نیا  زا  شیپ  هک  ُْلبَق  ْنِم  َهَّللا  اُوناخ  ْدَـقَف  تسین ، نآ  رد  یبّجعت  سپ  دـنراد  ار  وت  تنایخ  دـصق 

. تساهنآ ینطاب  لوسر  هک  دندرک  لقع  مکح  فالخ  دنشاب ، هدرک  ار  وت  هب  تنایخ  هدارا  هکنآ 
. دنسرتب اهنآ  رب  نینمؤم  هراب  رد  طّلست  زا  دیاب  سپ  درک ، طّلسم  اهنآ  رب  ار  نینمؤم  دنوادخ  سپ 

هک وت  هراب  رد  ار  تنامرف  هکنیا  زا  اـهنآ  نکم  بّجعت  دـنراد  ار  یلع  هراـب  رد  وت  هب  تناـیخ  هدارا  رگا  تسا : هدـش  ریـسفت  نینچ  یهاـگ  و 
. دناهدرک تنایخ  ادخ  هب  دنریذپیمن  یلع  هراب  رد  ار  تنامرف 

. دشخبیم ّطلست  اهنآ  رب  ار  شنارای  یلع و  دنوادخ  ْمُْهنِم و  َنَْکمَأَف 
ریبدـت شتمکح  قبط  رب  ار  نینئاخ  رما  وت و  رما  تسا و  میکح  دـنوادخ  ٌمیِکَح  تسا  هدـننک  هدارا  ره  هدارا  هب  اـناد  دـنوادخ  ٌمِیلَع و  ُهَّللا  َو 

دنکیم .
81 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هنیدم هب  كرـش  راد  زا  اوُرَجاه و  َو  دـناهدروآ ، نامیا  ّماع  تعیب  يرهاظ و  توعد  لوبق  ببـس  هب  ماع  نامیا  اب  هک  یناسک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
ناشدوخ رب  ار  ناشلاوما  هکنیا  هب  ْمِِهلاْومَِأب  دناهدومن ، داهج  لوسر  نانمـشد  اب  اوُدَهاج و  َو  دناهدرک . ترجه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 

هار رد  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  نانآ  هک  یلاح  رد  دننکیم  لذب  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  ياهناج  هکنیا  هب  ْمِهِسُْفنَأ  َو  دننک . لذب  داهج  رد  نیدهاجم  رب  و 
. تسا تیالو  نآ  دنتسه و  ادخ  هار  لیصحت  رد  ای  تسا ، تّوبن  زا  ترابع  نآ  هک  دنتسه  ادخ  هار  ظفح  رد  ای  ادخ 

زا و  دـنروایب ، نامیا  دنتـسه  ریغـص  ملاع  رد  یناسنا  ياوق  هک  مدآ  دالوا  زا  ای  ریبک ، ملاع  رد  ناسنا  دارفا  زا  یناسک  تسا : نیا  هیآ  ینعم  ای 
اب تسا  بلق  هار  هک  ادـخ  هار  رد  و  دـننک ، ترجاهم  تساهنآ  ینطاب  لوسر  رهـش  هک  ناشیاههنیـس  رهـش  هب  دوخ  یناسفن  كرـش  ياهنطو 
. دنیامن فیعضت  اهتدهاجم  اهتضایر و  اب  ار  اوق  نآ  هکنیا  ات  دننک ، داهج  دشابیم ، ناشتاکردم  اوق و  زا  ترابع  نآ  هک  یقیقح  لاوما 

ناشیاههنیـس ياهرهـش  هب  ناشکرـش  ياهنطو  زا  و  دـندروآ ، نامیا  صاـخ  ناـمیا  صاـخ و  تعیب  اـب  هک  یناـسک  تسا : نیا  هیآ  ینعم  اـی 
. دندرک داهج  دندوب  ادخ  هار  رد  هک  یلاح  رد  ناشیاهناج  یقیقح و  لاوما  اب  دندرک و  ترجاهم 

ص: ج6 ، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  دـناسریم . ادـخ  هار  ظفح  رد  ای  هّللا  یف  يانف  هب  ار  شکلاس  هک  تسا  تیالو  هار  زا  ترابع  ادـخ  هار  اّما 
82
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زا رتشیب  رد  ظفل  لامعتـسا  هکنیا  نودـب  دـشاب ، دوصقم  دـناوتیم  یـضرع  هن  تسا  یلوط  يدـعاصت  ّبترت  ياراد  نوچ  یناعم  نیا  همه  و 
. تشذگ بلطم  نیا  اهراب  هچنانچ  دیایب ، مزال  ینعم  کی 

رب دنتـسه و  يروص  راصنا  لّوا  ینعم  بسح  رب  اهنآ  دندرک . يرای  ار  نانآ  دنداد و  هانپ  نیرجاهم  هب  هک  یناسک  اوُرَـصَن و  َو  اَْووآ  َنیِذَّلا  َو 
. دنشاب یناعم  نآ  بسانم  هک  دنتسه  یناسک  رگید  یناعم  بسح 

هک دـشاب  نیا  هب  هراشا  ات  درک  ادا  ربخ  هب  ار  نآ  تسا و  نارادتـسود  ناـّبحم و  اـجنیا  رد  ءاـیلوا  زا  دوصقم  ٍضَْعب  ُءاـِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  َکـِئلوُأ 
اُولوُأ َو  هیآ : هب  تسا  خوسنم  هیآ  نیا  هک  تسا  هدـمآ  رابخا  رد  هکنانچ  تسا  ثاریم  يایلوا  دوصقم  ای  تسا . نانآ  همزـال  تّبحم ، تیـالو 

. ِهَّللا ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْألا 
. دندروآ نامیا  ّصاخ  ای  ّماع  تعیب  هب  هک  یناسک  اُونَمآ و  َنیِذَّلا  َو 

. دناهدرکن ترجه  یناسفن  كرش  راد  زا  ای  يروص  كرش  راد  زا  اوُرِجاُهی و  َْمل  َو 
اب هک  ار  دوخ  يروص  لاّصتا  اهنآ  هک  ور  نیا  زا  تسین ، یتیالو  ار  نانآ  اریز  دیـشابن  نانآ  رادتـسود  امـش  ٍءْیَـش  ْنِم  ْمِِهتَیـالَو  ْنِم  ْمَُکل  اـم 
زا سپ  دـندشن ، جراخ  ینطاب  ای  يروص  هفیلخ  قیرط  رد  هک  وحن  نیدـب  دـندرکن  نورقم  يونعم  لاّصتا  اـب  دوشیم  لـصاح  يروص  تعیب 

83 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  یسک  هب  هن  و  دندش ، لصّتم  امش  هب  هن  ینعم  ثیح 
. یتسود هن  تسه و  ثراوت  هن  اهنآ  امش و  نیب  هجیتن  رد  و  تسین . یلاّصتا  تیالو  اهنآ و  امش و  نیب  سپ  دیدش ، لصّتم  وا  هب  امش  هک 

، يویند روما  رد  هن  دنتساوخ  يرای  نید  روما  رد  امش  زا  رگا  یلو  دننیزگ ، ترجه  هکنیا  رگم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُکوُرَْـصنَتْسا  ِنِإ  َو  اوُرِجاُهی  یَّتَح 
امـش هدـهع  رب  نانآ  يارب  تسا و  تمرح  ياراد  اهنآ  يروص  لاّصتا  هک  اریز  ناـنآ ، يراـی  تسامـش  رب  ُرْـصَّنلا  ُمُْکیَلَعَف  دـیق  موهفم  هب  رظن 

. دنکیم داجیا  یّقح 
. دنزیخرب تموصخ  هب  تسا ، ینامیپ  ناشیا  امش و  نیب  هک  یموق  رب  هکنیا  رگم  ٌقاثیِم  ْمُهَْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  ٍمْوَق  یلَع  اَّلِإ 

ياراد تسا و  تلصو  یعون  زین  نآ  دوخ  یلو  تسا ، مالسا  تعیب و  زا  رتمک  رتنیئاپ و  نآ  تمرح  و  ّقح ، هچ  رگا  نامیپ  قاثیم و  هک  اریز 
یئورین تّوق و  دیآ ، رترب  قئاف و  تلـصو  نآ  رب  هک  يوحن  هب  دشاب  يونعم  تلـصو  هب  نرتقم  هکنیا  نودـب  یمالـسا  تلـصو  هّتبلا  تمرح ،

. درادن
هب رومأم  هک  یـسک  اب  یتسود  كرت  دـیاهدش و  وا  اب  یتسود  هب  رومأم  هک  یـسک  اب  ندرک  یتسود  هب  دـنوادخ  ٌریَِـصب و  َنُولَمْعَت  اـِمب  ُهَّللا  َو 

یضعب ٍضَْعب  ُءاِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  دندش . رفاک  يولو  ای  يوبن  تعیب  كرت  تّلع  هب  هک  نانآ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  تسا . هاگآ  انیب و  دیاهدش  نآ  كرت 
زاگ ار  رگیدمه  هک  دنتسه  یشحو  ناگس  دننام  اهنآ  هن  رگ  و  ندوب ، سنج  مه  تّیخنس و  مکح  هب  هّتبلا  دنارگید  یضعب  رادتسود  اهنآ  زا 

دنربیم . هلمح  وا  رب  مه  اب  هدش  قفّتم  دننیبب  ار  ناشدوخ  سنج  ریغ ا  رگا  یلب  دنریگیم ،
84 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تسادج مه  زا  ناگس  ناگرگ و  ناج  تسادخ  ناریش  ياهناج  دحتم 
داـعم ماـظن  هب  رجنم  هک  تسا  شاـعم  ماـظن  حالـصا  تهج  میدرک  رکذ  نآ  كرت  یتـسود و  زا  هـک  ار  هـچنآ  ینعی  ٌۀَْـنِتف  ْنُـکَت  ُهوـُلَعْفَت  اَّلِإ 

رگا راّفک  اب  یتسود  رگیدکی و  اب  نیرجاهم  نینمؤم و  نیب  یتسود  كرت  رد  و  تسا ، يرکف  یگتـسبمه  بجوم  یتسود  هک  اریز  دوشیم ،
. ریغص ملاع  نیمز  رد  ریبک و  ملاع  نیمز  رد  داسف  ینعی  دراد ، لابند  هب  ار  ِضْرَْألا  ِیف  داسف  هک  تسا  ءارآ  فالتخا  دنشاب ، ناشیوخ  زا  هچ 
هک دـنمهفیم  امـش  اب  یتسود  باـب  ندوشگ  اـب  و  دـنوشیم . يرج  امـش  رب  دـیراد  هک  ییارآ  فـالتخا  ّتلع  هب  راّـفک  نوچ  ٌرِیبَک  ٌداـسَف  َو 

. تسا هدش  رکذ  گرزب  داسف  ناونع  هب  بلطم  نیا  دنوش ، زوریپ  هدرک  هبلغ  امش  رب  دیاب  هنوگچ 
74 تایآ 75 - ریسفت  همجرت و 

84 ص :  ات 75 ..... ] تایآ 74  (: 8  ) لافنألا هروس  ]
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هراشا

َو ( 74  ) ٌمیِرَک ٌقْزِر  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  اقَح  َنوـُنِمْؤُْملا  ُمُه  َکـِئلوُأ  اوُرَـصَن  َو  اَْووآ  َنیِذَّلا  َو  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  اوُدَـهاج  َو  اوُرَجاـه  َو  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  َو 
ٍءْیَـش ِّلُِکب  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  َو  ْمُْکنِم  َکـِئلوُأَف  ْمُکَعَم  اوُدَـهاج  َو  اوُرَجاـه  َو  ُدـَْعب  ْنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

(75  ) ٌمِیلَع

84 ص :  همجرت ..... :

اهنآ دنداد و  لزنم  ار  نارجاهم  هک  نانآ  مه  دندرک و  یناشفناج  شـشوک و  ادخ  هار  رد  دندیزگ و  ترجه  دـندروآ و  نامیا  هک  ینانآ  و 
و  دننامیا ، لها  تقیقح  هب  اهنآ  دندرک ، يرای  ار 

85 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، تساهنآ صوصخم  یتشهب  يوکین  يزور  ادخ و  شزرمآ  مه 

رد و   ) دنتسه نانمؤم  امش  زا  زین  اهنآ  دندرک  داهج  نید  هار  رد  امش  قاّفتا  هب  دندیزگ و  ترجه  امش  زا  دعب  دناهدروآ و  نامیا  هک  نانآ  و 
تـسا هدش  رّرقم  رگید  ضعب  رب  مّدقم  ضعب  ادخ  باتک  رد  نادـنواشیوخ  بتارم  ثرا  و  دـنناسکی ) همه  يردارب  يرای و  یتسود و  مکح 

. تساناد قلخ  حلاصم  همه  هب  زیچ و  ره  هب  ادخ  هک 

85 ص :  ریسفت ..... :

رارکت شدوخ  ظفل  نامه  اب  ار  نامیا  اقَح  َنُونِمْؤُْملا  ُمُه  َِکئلوُأ  اوُرَـصَن  َو  اَْووآ  َنیِذَّلا  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُدَـهاج  َو  اوُرَجاه  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 
. دشاب هتشاد  مکح  تّلع  هب  راعشا  زین  دنک و  راضحا  ناشحدم  اب  ار  اهنآ  ات  درک 

تسا تّقـشم  تمحز و  نآ  لیـصحت  رد  هک  ینیمز  ياهيزور  دننام  هن  تسا  يولع  يزور  میرک  قزر  زا  روظنم  ٌمیِرَک  ٌقْزِر  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل 
. تسا عفد  هب  جاتحم  ندروخ  زا  سپ  تمحز و  بجوم  زین  نآ  ندروخ  و 

. دندروآ نامیا  امش ، ترجه  نامیا و  زا  دعب  هک  نانآ  ُدَْعب  ْنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 
اب یتسود  دـننام  تسا  بجاو  اهنآ  اب  یتسود  دـندرک  تکرـش  داهج  ترجه و  رد  امـش  اـب  ْمُْکنِم و  َکـِئلوُأَف  ْمُکَعَم  اوُدَـهاج  َو  اوُرَجاـه  َو 

. ناتدوخ
ببـس هب  هک  ياهتـشون  رد  ینعی  دنراد  يرترب  رگید ، یخرب  رب  یخرب  نادـنواشیوخ  ِهَّللا و  ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  َو 

توافت و  تسا ، حول  رد  ترصن  ترجه و 
86 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیم خوسنم  ثراوت  نآ  دیآیم و  دوجو  هب  يرترب 
ترجه و ببس  هب  ثراوت  هب  دنوادخ  یهاگ  سپ  تساناد ، قلخ  حلاصم  همه  زیچ و  ره  هب  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  ٌمِیلَع  ٍءْیَش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنِإ 
اب یتسود  كرت  ناتدوخ و  نیب  یتسود  هب  ار  امـش  دنکیم و  مکح  دنادیم ، شدوخ  هک  یتحلـصم  هب  انب  ای  يدـنواشیوخ  ببـس  هب  یهاگ 

. تسا ملاع  نآ  هب  دوخ  هک  تسا  یحلاصم  تهج  هب  زین  نآ  هک  دنکیم  رما  راّفک 
87 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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87 ص :  هبوت .....  ةروس 

هراشا

يادـخ لوق  هیآ  ود  نآ  و  تسا . یندـم  همه  هیآ  ود  زا  ریغ  دـناهتفگ  یـضعب  تسا و  یندـم  نآ  همه  هک  تسا ، هیآ  هن  تسیب و  دـصکی و 
. تسا هروس » رخآ  ات  ٌلوُسَر ...  ْمُکَءاج  ْدََقل   » یلاعت

: دناهدرمش مان  هد  هروس  نیا  يارب 
زا نآ  هئربت  تهج  زا  هشقـشقملا  - 5 دیامنیم . ثحب  نیقفانم  رارـسا  زا  هکنیا  يارب  هرثعبملا  - 4 هحضافلا . - 3 هبوت . - 2 تئارب . هروس  - 1

. نیقفانم رارسا  زا  نآ  ثحب  تهج  ثوحبلا ، - 6 قافن .
. باذع هروس  - 10 هریثملا . - 9 يزاسکاپ . ینعم  هب  رفح  زا  هرفاحلا  - 8 هدننک . كاله  ینعی  همدمدملا  - 7

ناما يارب  ِهَّللا  ِمِْسب  هک  اریز  دشن  لزان  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  تئارب  هروس  لّوا  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
. تسا هدش  لزان  ریشمش  هب  لّسوت  ناما و  عفد  يارب  تئارب  هروس  هک  یلاح  رد  تسا  تمحر  و 

. تسا هدشن  لزان  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  اهنآ  نیب  اذل  دنتسه و  هروس  کی  تئارب  لافنا و  هروس  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
ار هیآ  نیا  تفگیم : دناوخیم و  ارف  ار  ناگدنسیون  زا  یخرب  سپ  دشیم ، لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  رب  نآرق  تایآ  دناهتفگ : یضعب 

رد 
88 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هیلع هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هروس و  نیرخآ  تئارب ، دش و  لزان  هنیدم  رد  هک  دوب  هروس  نیتسخن  لافنا  راذـگب و  هروس  نالف  هروس و  نالف 
ناگدنـسیون نآ  دـشابیم و  لقتـسم  ياهروس  هکنیا  ای  تسا  لافنا  هروس  نامه  هلابند  تئارب  هروس  هک  دومرفن  ناـیب  تفاـی و  تاـفو  هلآ  و 

. دناهدروآ لافنا  زا  دعب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  نودب  ار  هروس  نآ  یحو ،) نابتاک  )
1 تایآ 5 - ریسفت  همجرت و 

88 ص :  ات 4 ..... ] تایآ 1  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

َهَّللا َّنَأ  ِهَّللا َو  يِزِْجعُم  ُْریَغ  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ٍرُهْـشَأ  َۀََعبْرَأ  ِضْرَْألا  ِیف  اوُحیِـسَف  ( 1  ) َنیِکِرْـشُْملا َنِم  ُْمتْدَهاع  َنیِذَّلا  َیلِإ  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌةَءاَرب 
َو ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُهَف  ُْمْتُبت  ْنِإَف  ُُهلوُسَر  َو  َنیِکِرْشُْملا  َنِم  ٌءيَِرب  َهَّللا  َّنَأ  ِرَبْکَْألا  ِّجَْحلا  َمْوَی  ِساَّنلا  َیلِإ  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌناذَأ  َو  ( 2  ) َنیِِرفاْکلا يِزُْخم 
َو ًاْئیَش  ْمُکوُصُْقنَی  َْمل  َُّمث  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  ُْمتْدَهاع  َنیِذَّلا  َّالِإ  ( 3  ) ٍمِیلَأ ٍباذَِـعب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِرَِّشب  َو  ِهَّللا  يِزِْجعُم  ُْریَغ  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعاَـف  ُْمْتیَّلََوت  ْنِإ 

(4  ) َنیِقَّتُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ْمِِهتَّدُم  یلِإ  ْمُهَدْهَع  ْمِْهَیلِإ  اوُِّمتَأَف  ًادَحَأ  ْمُْکیَلَع  اوُرِهاُظی  َْمل 

88 ص :  همجرت ..... :

، تسج يرازیب  دنتسکش  دنتسب و  دهع  امش  اب  هک  یناکرشم  دهع  زا  شلوسر  ادخ و  سپ  نیا  زا 
ادـخ تردـق  رب  امـش  هک  دـینادب  و  دـینک ، شیاسآ  شدرگ و  نیمز  رد  هک  دوشیم  هداد  تلهم  رگید  هام  راهچ  اـت  ناکرـشم  امـش  هب  سپ 

درک دهاوخ  لیلذ  راوخ و  ار  نارفاک  ادخ  انامه  و  دیوش . لوسر  ادخ و  رما  بولغم  نوبز و  هکلب  دش ، دیهاوخن  بلاغ 
89 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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زا لوسر  ادخ و  نیا  زا  دعب  هک  دنرادیم  مالعا  مدرم  هب  شلوسر  ادخ و  دنعمج ، هّکم  رد  همه  هک  ربکا ) ّجـح   ) ّجـح زور  نیرتگرزب  رد  و 
رگا و  دوب . دهاوخ  رتهب  یبقع  ایند و  رد  ناتیارب  دیدیورگ ، مالـسا  هب  هدرک  هبوت  كرـش  زا  ناکرـشم  امـش  هاگره  سپ  دـنرازیب ، نیکرـشم 

، ناسرب نارفاک  نآ  هب  كاندرد  باذع  هدژم  دندرواین  نامیا  هچنانچ  دییاین . بلاغ  ادخ  تردق  رب  امش  هک  دینادب  دینادرگب ، يور 
اب سپ  دنشاب . هدرکن  يرای  ار  امش  نانمشد  زا  کی  چیه  دنتسکشن و  امش  دهع  چیه  دیاهتسب و  دهع  اهنآ  اب  هک  ناکرشم  زا  هورگ  نآ  رگم 

. دراد تسود  دننک  افو  دوخ  دهع  هب  هک  ار  ناراکزیهرپ  ادخ  هک  دیراد  هاگن  دیاهتشاد  رّرقم  هک  یتّدم  ات  ار  دهع  اهنآ 

89 ص :  ریسفت ..... :

نآ لصا  دـنوشیم و  ناشلاعفا  نیـشناج  هک  تسا  ییاهردـصم  زا  ةءارب )  ) ظفل َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  ُْمتْدَـهاع  َنیِذَّلا  َیلِإ  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌةَءاَرب 
: تسا نینچ 

لـصو رج  فرح  هب  زین  لعاف  تسا و  هتفرگ  ار  نآ  ياج  ردصم  هدـش و  فذـح  لعف  سپـس  متدـهاع ) نیذـّلا  نم  ةءارب  هلوسر  هّللا و  ءرب  )
تسا و اوفلاخ » اومعز و   » ود نآ  لصا  هک  مهل » افالخ  مهنم و  امعز  : » دـنیوگیم هک  تساجنآ  نیا  ریظن  دـشاب و  ردـصم  تفـص  اـت  هدـش 

. دشاب نآ  ریدقت  ای  لوصو  ینعم  « 1  » نیمضت هب  راعشا  ات  تسا  هدش  یلا »  » ظفل هب  لیدبت  نم »  » ظفل
. تسا هدش  هدناوخ  زین  بصن  اب  شلصا  رب  انب  دشاب و  دیکأت  هغلابم و  ات  هدش  لودع  عفر  هب  ةءارب )  ) بصن زا  سپس 

__________________________________________________

. تشذگ اقباس  نیمضت  ینعم  ( 1)
90 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

يادتبم ربخ  هک  تسا  لمتحم  دشابیم و  ُْمتْدَهاع  َنیِذَّلا  َیلِإ  نآ  ربخ  تسا و  هتفای  صیصخت  تفص  هلیسو  هک  تسادتبم  ةءارب )  ) نیا رب  انب 
. دنشاب نآ  يارب  تفص  ود  ُْمتْدَهاع ) َنیِذَّلا  َیلِإ   ) و ِهَّللا ) َنِم   ) ظفل دشاب و  فوذحم 

اهنآ اب  هک  یناسک  هب  ادخ  بناج  زا  تسا  تئارب  نیا  ای  دیتسب ، دهع  اهنآ  اب  هک  تسا  طوبرم  یناسک  هب  تسادخ  زا  یـشان  هک  یتئارب  ینعی 
هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  هک  يدوجو  اب  تسا  هدش  هداد  تبسن  ناناملـسم  هب  نامیپ  هدهاعم و  هکنیا  تّلع  تسا . هدیـسر  دیتسب  دهع 

هداد تبـسن  لوسر  ادخ و  هب  تئارب  تسا و  هدش  رداص  اهنآ  دوخ  زا  راگنا  هدوب ، نیملـسم  حالـص  هب  هدهاعم  هک  تسا  ور  نآ  زا  دوب ، هلآ 
بجاو دیتسب  دـهع  اهنآ  اب  هک  یناسک  نیملـسم و  رب  تئارب  هکنیا  رب  ینتبم  دـشاب  ياهراشا  ات  تسا  نیملـسم  هب  باطخ  هک  یلاح  رد  هدـش 

رد لّمأت  رظن و  سپ  دـباییم  صاصتخا  دننکـشب ، ار  دـهع  هک  یناسک  هب  دـیآیم ، هک  ییانثتـسا  هنیرق  هب  یلو  تسا ، ّماع  هچ  رگا  و  تسا .
. تسا طقاس  و  حیحصان )  ) لصا زا  تسا  زیاج  دهع  ضقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  زا  هنوگچ  هکنیا 

تهج زا  نداد  تلهم  ندرک و  مالعا  دـیدرگب ، هنادازآ )  ) نیمز رد  ات  دـیراد  تصرف  هاـم  راـهچ  تّدـم  ٍرُهْـشَأ  َۀََـعبْرَأ  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُحیِـسَف 
. تسا یناّثلا  عیبر  مهد  ات  هّجحلا  يذ  هام  متسیب  زا  هام  راهچ  زا  دارم  و  تسا ، اهنآ  ندرک  هبوت  هب  دیما  فاصنا و 

عوقو هب  مهد  لاس  رد  عادولا  ۀّـجح  و  مهن ، لاس  رد  تئارب  هروس  لوزن  و  هدوب ، ترجه  زا  متـشه  لاـس  رد  هّکم  حـتف  هک  تسا  هدـش  لـقن 
91 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . هتسویپ 

هّـصاخ سپ  داد ، رارق  ّجاحلا  ریما  ّجـح  مسوم  رب  ار  رکب  وبا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنلوقلا  قفّتم  هّصاـخ  هّماـع و  نیرّـسفم 
: دناهتفگ

طّـسوت هب  رگم  ناسرن  مدرم  هب  ار  مایپ  نیا  هک  دـش  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رب  یحو  سپـس  داتـسرف ، تئارب  هروس  اـب  ار  وا 
هّماـع تفرگ و  وا  زا  ار  تئارب  هروـس  و  دـش ، قـحلم  رکب  وـبا  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  داتـسرف و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپ  تدوـخ ، زا  يدرم 

هّللا یّلص  ادخ  لوسر  زا  دروم  نیا  رد  و  داتسرف ، ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نآ  زا  دعب  دش و  لزان  رکب  ابا  نداتسرف  زا  دعب  تئارب  هروس  دناهتفگ :
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. دش لاؤس  هلآ  هیلع و 
. تسا روکذم  نیقیرف  بتک  رد  ناتساد  نیا  لیصفت  و  نم )  ) دوخ زا  يدرم  رگم  دنکیمن  ادا  ار  هروس  نیا  دومرف :

هب نداد  تلهم  هکنیا  هب  هک  تسا  اهنآ  دیدهت  دیتسین ، ادخ  باذع  زا  يریگولج  هب  رداق  امـش  هک  دینادب  ِهَّللا و  يِزِْجعُم  ُْریَغ  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعا  َو 
. درادن يدوس  ناشیا  لاح 

نیا شربمایپ  ادخ و  بناج  زا  تسا  يروتـسد  و  تسا ، نارفاک  هدننک  راوخ  دنوادخ  ِِهلوُسَر و  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌناذَأ  َو  َنیِِرفاْکلا  يِزُْخم  َهَّللا  َّنَأ  َو 
. تسا هدش  عفر  هب  لودع  هتسشن و  لعف  ياج  ردصم  هک  تسادخ  زا  تئارب  ریظن  زین  ناذا »  » ظفل

. دشابیم بولطم  نآ  رد  رارکت  تسا و  بضغ  دیدهت و  ماقم  هک  تسا  ییاهاج  زا  نیا  و  مدرم ، رب  ِساَّنلا  َیلِإ 
هکنیا اـی  تسا ، هرمع  لـباقم  رد  نوـچ  تـسا ، هدـش  « 1  » هدـیمان ربکا  ّجـح  رتـش ) یناـبرق   ) رحن زور  ربـکا  ّجـح  زور  رد  ِرَبْکَأـْلا  ِّجَْـحلا  َمْوَی 

. دندراذگ ّجح  لاس  نآ  رد  نیکرشم  نیملسم و  هک  تسا  هدوب  یلاس  یلاس  نآ  هکنیا  ای  دیاییم ، ماجنا  رحن  زور  رد  ّجح  لاعفا  نیرتگرزب 
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رتتسم ریمض  رب  تسا  فطع  دنرازیب ، نیکرشم  زا  شلوسر  ادخ و  هکنیا  هب  تسادخ  بناج  زا  مالعا  ُُهلوُسَر  َو  َنیِکِرْشُْملا  َنِم  ٌءيَِرب  َهَّللا  َّنَأ 
. دشاب ّنا »  » مسا رب  فطع  ات  تسا  هدش  هدناوخ  زین  بصن  هب  و  ءيرب »  » رد

. تسا بولطم  دیدهت  ماقم  رد  هک  تسا  رارکت  لیبق  زا  زین  نیا  ِهَّللا  يِزِْجعُم  ُْریَغ  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعاَف  ُْمْتیَّلََوت  ْنِإ  َو  ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُهَف  ُْمْتُبت  ْنِإَف 
. ءازهتسا باب  زا  ّدض  رد  تسا  ّدض  لامعتسا  لیبق  زا  باذع  هب  تراشب  ٍمِیلَأ  ٍباذَِعب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِرَِّشب  َو 

دنتسکشن دهع  هک  یناسک  يارب  نامیپ  دهع و  هک  دنک  نایب  ات  تسا  نیکرشم  زا  ءانثتسا  َنیِکِرْشُْملا  َنِم  ُْمتْدَهاع  َنیِذَّلا  اَّلِإ 
__________________________________________________

تـسا یهیدب  دـنمانیم  ربکا  ّجـح  ار  لاس  نآ  ّجـح  دـشاب  هفرع  زور  اب  فداصم  هعمج  زور  هک  یلاس  ره  تسا  هدـمآ  هدراو  رابخا  رد  ( 1)
رـصتخم نیا  رد  هک  دـناهدومرف  موقرم  یلّـصفم  حرـش  هقف  ياهباتک  رد  رّحنلا  موی  ربکا و  ّجـح  فیرعت  رد  مهلاثما  هللا  رّثک  ماقم  الاو  ياهقف 

ّجح دروم  رد  ّجح  رفس  تارطاخ  هلاسر  رد  هّرـس ) سّدق   ) هاشیلع اضر  هدنبات  نیـسح  ناطلـس  جاح  ياقآ  ترـضح  تسین . رّـسیم  نآ  حرش 
تلفغ رّکذت  هّجوت و  زا  دناهدش  عقاو  كولـس  هار  رد  هکیناسک  صوصخب  یجاح  دـیاب  لحارم  مامت  رد  : » دـناهدومرف فیـصوت  نینچ  ربکا 

.« دنیامن ربکا  ّجح  دنبایب و  ار  هناخ  بحاص  ات  دنشوکب  لد  هناخ  فاوط  رد  دنزادرپب و  نطاب  هب  رهاظ  زا  مرگرس و  ادخ  دایب  ار  لد  هدرکن 
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. تسا یقاب  دوخ  لاح  هب 
. دندرکیمن ضقن  دنتشاذگن و  مک  ار  دهع  طورش  زا  کی  چیه  ًاْئیَش  ْمُکوُصُْقنَی  َْمل  َُّمث 

يّدج یلعف و  ضقن  نمشد  هب  ندرک  کمک  طورش و  ضقن  نوچ  دنشاب . هدشن  تشپ  مه  امش  هیلع  یسک  اب  ًادَحَأ و  ْمُْکیَلَع  اوُرِهاُظی  َْمل  َو 
. دوشیم بوسحم 

ناگشیپ يوقت  ادخ  اریز  دیـشاب  دوخ  نامیپ  رب  دهع  نایاپ  تّدم  ات  تروص  نیا  رد  َنیِقَّتُْملا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ْمِِهتَّدُم  یلِإ  ْمُهَدْهَع  ْمِْهَیلِإ  اوُِّمتَأَف 
. تسین هشیپ  يوقت  دنک ، ضقن  ببس  نودب  ار  دهع  هک  یسک  دراد و  تسود  ار 

6 تایآ 9 - ریسفت  همجرت و 

93 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 5  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا
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َةالَّصلا اُوماقَأ  َو  اُوبات  ْنِإَف  ٍدَصْرَم  َّلُک  ْمَُهل  اوُدُْعقا  َو  ْمُهوُرُصْحا  َو  ْمُهوُذُخ  َو  ْمُهوُُمتْدَجَو  ُْثیَح  َنیِکِرْشُْملا  اُوُلْتقاَف  ُمُرُْحلا  ُرُهْشَْألا  َخَلَْـسنا  اَذِإَف 
ُهَنَمْأَم ُهِْغْلبَأ  َُّمث  ِهَّللا  َمالَک  َعَمْـسَی  یَّتَح  ُهْرِجَأَف  َكَراجَتْـسا  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  ٌدَـحَأ  ْنِإ  َو  ( 5  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهَلِیبَـس  اوُّلَخَف  َةاـکَّزلا  اُوـَتآ  َو 

اُوماقَتْسا اَمَف  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َْدنِع  ُْمتْدَهاع  َنیِذَّلا  َّالِإ  ِِهلوُسَر  َْدنِع  َو  ِهَّللا  َْدنِع  ٌدْهَع  َنیِکِرْـشُْمِلل  ُنوُکَی  َْفیَک  ( 6  ) َنوُمَْلعَی ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ 
ْمُُهبُوُلق یبَْأت  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ْمُکَنوُضُْری  ًۀَّمِذ  َو ال  الِإ  ْمُکِیف  اُوُبقْرَی  ـال  ْمُْکیَلَع  اوُرَهْظَی  ْنِإ  َو  َْفیَک  ( 7  ) َنیِقَّتُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ْمَُهل  اوُمیِقَتْساَف  ْمَُکل 

(8  ) َنوُقِساف ْمُهُرَثْکَأ  َو 
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94 ص :  همجرت ..... :

ار اهنآ  دیناسر و  لتق  هب  دـیبای  اج  ره  ار  نیکرـشم  هاگنآ  تشذـگ ، بجر ) مرحم و  هّجح و  يذ  هدـعق و  يذ   ) مارح ياههام  هکنآ  زا  سپ 
زا سپ  دنداد  تاکز  دنتشاد و  اپب  ار  مالسا  زامن  هدرک  هبوت  كرش  زا  هچنانچ  دیشاب  اهنآ  نیمک  رد  وس  ره  زا  دینک و  هرصاحم  ریگتـسد و 

، تسا نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  هک  دیریذپب  ار  نانآ  هبوت  دیرادب و  تسد  اهنآ 
چیه یب  ار  وا  ادخ  نخس  ندینش  زا  سپ  دونـشب . ار  ادخ  مالک  ات  هد  هانپ  ودب  دوش ، هاگآ  نید  زا  هک  دروآ  هانپ  ناکرـشم  زا  یکی  هاگره  و 

، دنرآ نامیا  هک  دشاب  دنونشب ، ار  ادخ  تایآ  هدش  نمیا  رگا  دننادان  مدرم  ناکرشم  نیا  هک  اریز  ناسرب  شلزنم  نمأم و  هب  هشیدنا  فوخ و 
( تشادهگن دهع  دیابن  نکش  دهع  اب  هّتبلا   ) دنرادهگن ار  نانآ  دهع  شلوسر  ادخ و  دنتـسکش  لوسر  ادخ و  دهع  هک  یناکرـشم  اب  هنوگچ 

ادخ هک  دییاپب  اهنآ  دهع  رب  مه  امـش  دنرادیاپ . دوخ  دهع  رب  اهنآ  هک  ینامز  ات  دیاهتـسب  دهع  مارحلا  دجـسم  رد  هک  ناکرـشم  نآ  اب  نکیل 
. دراد تسود  دننکیم ) افو  دهع  هب  هک   ) ار ناراکزیهرپ 

هقالع چیه  تاعارم  دـنوش  زوریپ  ناناملـسم  امـش  رب  رگا  اهنآ  هک  یتروص  رد  درک ؟ ناوت  دـهع  هب  يافو  نکـش  دـهع  ناکرـشم  اب  هنوگچ 
ار امـش  هنیک  زج  هک  یتروص  رد  دـنزاسیم  دونـشوخ  ار  امـش  هدـنبیرف  نانخـس  يزابنابز و  هب  درک و  دـنهاوخن  نامیپ  دـهع و  یـشیوخ و 

. دنراکبان قساف و  نانآ  رتشیب  دنرادن و 

94 ص :  ریسفت ..... :

هداد رارق  مارح  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  تسا  تحایس  ياههام  نامه  دوصقم  تفای . نایاپ  مارح  ياههام  هک  یماگنه  ُمُرُْحلا  ُرُهْشَْألا  َخَلَْسنا  اَذِإَف 
. دنشاب ناما  رد  نیکرشم  ات 

95 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیشکب مرح  و  « 1  » ّلح لخاد  رد  یّتح  دیتفای  اج  ره  ار  ناکرشم  ْمُهوُُمتْدَجَو  ُْثیَح  َنیِکِرْشُْملا  اُوُلْتقاَف 

. دیزاس ناشریسا  ْمُهوُذُخ و  َو 
. دینک ناشهرصاحم  مارحلا  دجسم  رد  ْمُهوُرُصْحا  َو 

. دننکن ادیپ  طسب  تردق و  دالب  رد  ات  دیشاب  اهنآ  نیمک  رد  وس  ره  زا  ٍدَصْرَم و  َّلُک  ْمَُهل  اوُدُْعقا  َو 
. دندروآ مالسا  ینعی  يوبن ، هبوت  اب  دندرک ، هبوت  رگا  سپ  اُوبات  ْنِإَف 

. دندرک تعاطا  ةوکز  زامن و  نوچ  ار  مالسا  ماکحا  َةاکَّزلا و  اَُوتآ  َو  َةالَّصلا  اُوماقَأ  َو 
هب تسامـش و  دوس  هب  هک  هچنآ  تساهنآ  دوس  هب  و  دنوشیم ، امـش  لاثما  اهنآ  ماگنه  نیا  رد  نوچ  دـیراذگب ، دازآ  ار  اهنآ  ْمُهَلِیبَس  اوُّلَخَف 

. تسامش ررض  هب  هک  هچنآ  تساهنآ  ررض 
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. دشخبیم تسا  هدش  رداص  اهنآ  زا  هک  ار  هچنآ  هبوت  اب  ادخ  هک  ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ 
. دنکیم محر  اهنآ  هب  نآ ، ماکحا  هماقا  مالسا و  هطساو  هب  ٌمیِحَر و 

ناما وت  زا  يویند  روما  رد  دروآ و  هانپ  وت  هب  نینمؤم  ریغ  اـی  نینمؤم  ّرـش  زا  نیکرـشم  زا  یکی  رگا  َكَراجَتْـسا  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  ٌدَـحَأ  ْنِإ  َو 
. تساوخ
__________________________________________________

. دندوب هدمآ  نوریب  مارحا  زا  ای  دندوب  مورحم  هکنیا  زا  معا  ینعی   ) ندمآ نوریب  مارحا  زا  ینعی  تسا  ردصم  ّلح  ( 1)
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هب يارب  هکنانچ  دوش ، تمرح  کته  دـیابن  هک  تسا  تمرح  ياراد  دـشاب  ایند  يارب  هچ  رگا  وت  يوسب  هّجوت  هک  هدـب  هانپ  وا  هب  سپ  ُهْرِجَأَف 
مالک ندینـش  نداد  هانپ  زا  فدـه  و  تسا ، یتمرح  نآ  ماکحا  تعاطا  مالـسا و  هب  هباشت  هطـساو  هب  زین  مالـسا  نداد  تبـسن  نتـسب و  دوخ 

. دوشیم لصاح  وت  لاسرا  زا  دوصقم  هلیسو  نیدب  هک  تسادخ 
لیامتم اهنآ و  ییوجلد  ببـس  دانع و  تّدش  نتـسکش  بجوم  ادـخ  مالک  ندینـش  هک  اریز  دونـشب  ار  ادـخ  مالک  ات  ِهَّللا  َمالَک  َعَمْـسَی  یَّتَح 

. تسین دوصقم  نیا  يارب  زج  مه  وت  گنج  و  تسا ، ّقح  هب  نانآ  ندومن 
زا ینابهگن  وت و  ناما  هلیـسو  هب  ات  ددرگ  وا  ضّرعتم  نیملـسم  زا  يدـحا  دـیابن  ددرگ  زاب  شنطو  هب  تساوخ  هکنآ  زا  سپ  ُهَنَمْأَـم  ُهِْغْلبَأ  َُّمث 

. دسرب تسوا  نما  ّلحم  نمأم و  هک  یئاج  هب  ای  شنطو  هب  جایتحا  تروص  رد  نیملسم 
يویند ضارغا  تهج  هچ  رگا  دوش  ظـفح  وت  هب  هّجوت  تمرح  هک  تسا  نیا  يارب  شدوخ  نما  ّلـحم  هب  ندـناسر  نداد و  هاـنپ  نیا  َکـِلذ 

. دشاب ادخ  مالک  ندینش  راظتنا  هب  ای  هدوب و 
رارق لهج  عاعّشلا  تحت  دوشیم و  هدیشوپ  اهنآ  يرطف  ملع  هک  تسا  يّدح  هب  اهنآ  لهج  هک  دنتسه  یموق  اهنآ  اریز  َنوُمَْلعَی  ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِأب 

زا دـعب  هک  دوریم  دـیما  نیا  سپ  ددرگیم ، رهاظ  ناشلمع  تهج  دوشیم و  فیعـض  ناشلهج  تهج  ادـخ  مـالک  ندینـش  اـب  و  دریگیم ،
دننک . لوبق  ار  وت  لوق  اهنآ ، ملع  تهج  روهظ 
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يارب ینعی  تسا ، بّجعت  ینعم  نآ  رد  تـسا و  یفن  ینعم  هـب  يراـکنا  ماهفتـسا  ِِهلوُـسَر  َدـْنِع  َو  ِهَّللا  َدـْنِع  ٌدـْهَع  َنیِکِرْـشُْمِلل  ُنوُـکَی  َفـْیَک 

نتـسکش هلیح و  تسا  حیحـص  هنوگچ  تسا : هدش  هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  نآ  و  دشابیمن ، ادخ  دزن  يدـهع  نیکرـشم 
. دنرادن يدهع  اهنآ  هک  دومرف : سپ  دهع ؟

زیهرپ دهع  نتسکش  زا  هک  یناسک  زا  ریغ  َنیِقَّتُْملا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ْمَُهل  اوُمیِقَتْـساَف  ْمَُکل  اُوماقَتْـسا  اَمَف  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َْدنِع  ُْمتْدَهاع  َنیِذَّلا  اَّلِإ 
. درادیم تسود  ار  ناراکزیهرپ  دنوادخ  هک  دننکیم 

. تسا مشخ  شهوکن و  ماقم  تبسانم  هب  فیک »  » ظفل رارکت  ْمُْکیَلَع  اوُرَهْظَی  ْنِإ  َو  َْفیَک 
. دننکیمن ار  دهع  ای  دنگوس و  ای  شیوخ  هظحالم  هک  یناسک  هب  تبسن  الِإ  ْمُکِیف  اُوُبقْرَی  ال 

. تساهنآ هّمذ  رد  ّقح  دوصقم  مّود  ریسفت  ربانب  ای  تسا ، دهع  ۀّمذ »  » زا دوصقم  ّالا »  » يارب لّوا  ریسفت  رب  انب  ًۀَّمِذ  َو ال 
عنام ناشیاهلد  دنیوگیم  ناشیاهنابز  اب  هک  ار  هچنآ  یلو  دنزاسیم  یـضار  ار  امـش  نابز  اب  هکیلاح  رد  ْمُُهبُوُلق  یبَْأت  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ْمُکَنوُضُْری 

. تسا نآ  زا 
نیا يارب  رثکا »  » رکذ و  دنتـسه ، جراخ  ادخ  هفیلخ  تموکح  زا  ینعی  دـنراکبان . رگنایـصع و  نانآ  رثکا  هک  یلاح  رد  َنوُقِـساف  ْمُهُرَثْکَأ  َو 

. دنتسه لقع  تعاط  میلست  عون  کی  ياراد  دنک . رادیب  ار  اهنآ  ياهدننک  رادیب  هک  یتروص  رد  راّفک  زا  یضعب  هک  تسا 
 10 تایآ 14 - ریسفت  همجرت و 
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98 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

98 ص :  ات 13 ..... ] تایآ 9  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

َنوُدَـتْعُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ًۀَّمِذ  َو ال  الِإ  ٍنِمْؤُم  ِیف  َنُوُبقْرَی  ـال  ( 9  ) َنُولَمْعَی اُوناک  ام  َءاس  ْمُهَّنِإ  ِِهلِیبَس  ْنَع  اوُّدَـصَف  ًالِیلَق  ًاـنَمَث  ِهَّللا  ِتاـیِآب  اْوَرَتْشا 
ِدَْعب ْنِم  ْمُهَناـْمیَأ  اوـُثَکَن  ْنِإ  َو  ( 11  ) َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  ُلِّصَُفن  َو  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُُکناوْخِإَـف  َةاـکَّزلا  اَُوتآ  َو  َةـالَّصلا  اُوماـقَأ  َو  اُوباـت  ْنِإَـف  ( 10)

ِجارْخِِإب اوُّمَه  َو  ْمُهَناْمیَأ  اُوثَکَن  ًامْوَق  َنُوِلتاـُقت  ـال  َأ  ( 12  ) َنوُهَْتنَی ْمُهَّلََعل  ْمَُهل  َناْمیَأ  ـال  ْمُهَّنِإ  ِْرفُْکلا  َۀَِّمئَأ  اُوِلتاـقَف  ْمُِکنیِد  ِیف  اُونَعَط  َو  ْمِهِدـْهَع 
(13  ) َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ُهْوَشَْخت  ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللاَف  ْمُهَنْوَشَْخت  َأ  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکُؤََدب  ْمُه  َو  ِلوُسَّرلا 

98 ص :  همجرت ..... :

. دننکیم دب  رایسب  انامه  دنتسب ، قلخ  يور  ار  ادخ  هار  هکنآ  ات  دنتفرگ  كدنا  ياهب  هب  ار  ادخ  باتک  تایآ  ناقساف 
، دنراکمتس رگزواجت و  رایسب  اهنآ  مه  درک و  دنهاوخن  ار  نامیپ  ای  یشیوخ  ّقح  تاعارم  چیه  نامیا  لها  ّقح  رد  نانآ 

و دنناسکی ) امش  اب  مالسا  روما  همه  رد  و   ) دنیامش ینید  ردارب  تروص  نیا  رد  دنداد  لام  تاکز  دنتشاد و  اپب  زامن  هدرک  هبوت  هاگره  سپ 
، تشاد میهاوخ  نایب  لّصفم  تفرعم  شناد و  لها  يارب  ار  دوخ  تایآ 

دینک رازراک  تلالض  رفک و  نایاوشیپ  نآ  اب  تروص  نیا  رد  دننز ، نعط  امش  نید  رد  دننکشب و  دناهتـسب  يدهع  دنگوس و  اهنآ  هاگره  و 
. تسین رادیاپ  دنگوس  دهع و  ار  اهنآ  هک 

هک یتروص  رد  دینکیمن ؟ راز  راک  دننک  نوریب  دوخ  رهـش  زا  ار  ادخ  لوسر  هک  دندرک  مامتها  دنتـسکش و  ار  دوخ  دـهع  هک  یموق  اب  ایآ 
. دیسرتب ادخ  زا  طقف  هک  تسا  نیا  رتراوازس  دننامیا  هکنآ  لاح  و  دیراد ؟ میب  اهنآ  زا  دنتساخرب  امش  لاتق  ینمشد و  هب  راب  لّوا  اهنآ 

لها  رگا 
99 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

99 ص :  ریسفت ..... 

یقافآ و یناسفن و  ینیوکت  تایآ  زا  معا  تایآ  و  نانآ ، قسف  لیلعت  عضوم  رد  تسا  فانیتسا  تّلع  نایب  رد  هلمج  زاغآ  ِهَّللا  ِتاـیِآب  اْوَرَتْشا 
. دشابیم ینیودت 

. تسا یناف  ياهتّذل  دساف و  ضارغا  يویند و  ضارغا  كدنا ) ياهب   ) لیلق نمث  زا  روظنم  اًلِیلَق  ًانَمَث 
نیوکت روط  هب  دنوادخ  هک  ریغص  ملاع  رد  لقع  هار  زا  ای  دندرک ، ضارعا  ّقح  زا  ینعی  دنتـسب ، دوخ  يور  هب  ار  ادخ  هار  ِِهلِیبَس  ْنَع  اوُّدَصَف 

يریگولج دـشابیم  تیالو  ای  تّوبن  شور  هار و  نامه  هک  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  یفیلکت  قیرط  زا  ای  تسا ، هداد  رارق  ناـنآ  دوجو  رد 
. دندرک

هک تسا ، دـب  یلیخ  هّللا  یلا  قیرط  ندـش  عنام  كدـنا و  ياهب  هب  ادـخ  تایآ  نتخورف  لیبق  زا  دـننکیم ، هچنآ  َنُولَمْعَی  اُوناک  ام  َءاس  ْمُهَّنِإ 
. تسین ششخب  دیما  ار  لمع  نیا  هانگ  لابو و 

. تسا بولطم  بضغ  ّمذ و  ماقم  رد  رارکت  هک  تسا  نیا  رابتعا  هب  ۀّمذ » ّالا و ال   » رارکت ًۀَّمِذ  َو ال  الِإ  ٍنِمُْؤم  ِیف  َنُوُبقْرَی  ال 
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. دنتسه اورپیب  ندیزرو  ینمشد  زواجت و  رد  نانآ  َنوُدَتْعُْملا و  ُمُه  َِکئلوُأ  َو 
. تسا بولطم  رارکت  لیبق  زا  ةوکز  ةالص و  رارکت  زین  اجنیا  رد  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُُکناوْخِإَف  َةاکَّزلا  اَُوتآ  َو  َةالَّصلا  اُوماقَأ  َو  اُوبات  ْنِإَف 

تایآ اب  ار  ینیوکت  تایآ  َنوُمَْلعَی  ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  ُلِّصَُفن  َو 
100 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. میهدیم لیصفت  تفرعم  شناد و  لها  يارب  ینیودت 
نامیا دـندز ، هنعط  امـش  نید  هب  نامیپ  زا  سپ  دنتـسکش و  ار  دوخ  دـهع  رگا  ْمُِکنیِد و  ِیف  اُونَعَط  َو  ْمِهِدـْهَع  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُهَناـْمیَأ  اُوثَکَن  ْنِإ  َو 

. تسا مسق  ینعم  هب  نیمی  هب  هیبش  دهع  هکنیا  باب  زا  ای  دوشیم  دقعنم  نیمی  هب  دهع  هک  اریز  دهع ، ینعم  هب  تسا  نیمی  عمج 
. تسا نانآ  يارب  ّمذ  فصو  هب  راعشا  يارب  ریمض  ياج  هب  رهاظ  مسا  نداهن  دیشکب . ار  رفک  نایاوشیپ  سپ  ِْرفُْکلا  َۀَِّمئَأ  اُوِلتاقَف 

هب الوصا  نامیپ  دـهع  نآ  هک  تسا  نیا  لثم  دـشابن ، افو  هب  نورقم  یتقو  نامیپ  دـهع و  هک  اریز  تسین  يدـهع  ار  نانآ  ْمَُهل  َناْمیَأ  ـال  ْمُهَّنِإ 
. تسا هدماین  دوجو 

. دنتسیا زاب  نامیپ  رد  هلیح  رفک و  زا  اهنآ  هک  دشاب  َنوُهَْتنَی  ْمُهَّلََعل 
هیلع هّللا  یّلص  دّمحم  اب  هک  سک  ره  اریز  تسا ، تیالو  هب  نیکرـشم  هراب  رد  نآ  لیوأت  ادخ و  هب  نیکرـشم  هراب  رد  تایآ  لیزنت  هک  نادب 

لوسر هک  هچنآ  اب  سک  ره  سپ  دنکن ، تفلاخم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  لوق  اب  هک  دوشیم  هتفرگ  نامیپ  وا  زا  دنک  تعیب  هلآ  و 
شاهلاسوگ يرماس و  باحصا  دننام  وا  لثم  تسا  هتسکش  ار  شدنگوس  نامیپ و  دنک  تفلاخم  تسا ، هتفگ  مالّسلا  هیلع  یلع  هراب  رد  ادخ 

دننام دنک  تفلاخم  وا  اب  سپـس  دیامن ، تعیب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  سک  ره  نینچمه  دـناهدوب و  هنوگ  نیا  زا  نیّفـص  باحـصا  دـشابیم و 
و تسا ، هدرک  ضقن  ار  شنامیپ  دهع و  هک  دشابیم  ناورهن  لمج و  باحصا 

101 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدشن  عقاو  ناورهن  نیّفص و  لمج و  باحصا  اب  زج  لاتق  گنج و  ناکما 

. تسا هدش  تیالو  هب  نیکرشم  هب  ریسفت  هیآ  لیوأت  بسح  رب  رابخا  رد  و 
مکح هک  تسا  نآ  بضغ  ماقم  ياضتقا  هک  اریز  رگید  یظفل  اب  تسا  مکح  رارکت  لاـتق و  رب  صیرحت  ْمُهَناـْمیَأ  اُوثَکَن  ًاـمْوَق  َنُوِلتاـُقت  ـال  َأ 

ترجه لاس  نامه  رد  دنگوس  هدـهاعم و  نامیپ و  نیا  زا  شیپ  ِلوُسَّرلا  ِجارْخِِإب  اوُّمَه  َو  هکنانچ  دنتـسه  نکـش  نامیپ  نانآ  هک  دوش  رارکت 
هرواشم و نوچ  دنیامن  جارخا  ار  ترضح  نآ  هک  دندومن  ششوک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  اب  دنگوس  هدهاعم و  زا  لبق  هّکم  نیکرـشم 

. دوب ترضحنآ  ترجه  زا  شیپ  ترجه و  لاس  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  جارخا  هب  نانآ  هّکم  ناکرشم  ندرامگ  تّمه 
. دیدرگ عقاو  هّکم  حتف  لاس  هّیبیدح و  لاس  رد  نانآ  نامیپ  هدهاعم و  و  تشذگ ، هودّنلا  راد  رد  نانآ  هرواشم  تیاکح  هکنانچ 

دـشابیم و لثم  هب  هلباقم  دـنکیم  زاغآ  ار  گنج  هک  یـسک  اب  هلباقم  دـندرک و  ینمـشد  هب  زاـغآ  راـب  نیلّوا  اـهنآ  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکُؤَدـَب  ْمُه  َو 
. تسین اور  نآ  رد  يرگید  متس  زواجت و 

کمک ادخ  زا  دـیراد و  نامیا  ادـخ  هب  هکنیا  يارب  دیـسرتب  اهنآ  زا  امـش  هک  تسین  راوازـس  هکیلاح  رد  دـیراد  میب  اهنآ  زا  ایآ  ْمُهَنْوَشْخَت  َأ 
. دینک ادیپ  نانآ  هلباقم  رب  تأرج  ات  دیهاوخیم 

تسا  یجییهت  طرش  دیسرتب . ادخ  زا  هک  تسرتراوازس  دیتسه  نمؤم  رگا  سپ  َنِینِمْؤُم  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُهْوَشَْخت  ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللاَف 
102 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا دـننکن و  اورپ  ادـخ  ریغ  زا  دـنهاوخب و  کمک  ادـخ  زا  هک  دراد  ءاضتقا  دـنراد  نامیا  هک  نانآ  تسا و  قّقحم  اهنآ  یمومع  ناـمیا  نوچ 
. دنسرتب ادخ  بضغ 

15 تایآ 19 - ریسفت  همجرت و 
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102 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 14  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

ْنَم یلَع  ُهَّللا  ُبُوتَی  َو  ْمِِهبُوُلق  َْظیَغ  ْبِهُْذی  َو  ( 14  ) َنِینِمُْؤم ٍمْوَق  َروُدُص  ِفْشَی  َو  ْمِْهیَلَع  ْمُکْرُْـصنَی  َو  ْمِهِزُْخی  َو  ْمُکیِْدیَِأب  ُهَّللا  ُمُْهبِّذَُعی  ْمُهُوِلتاق 
َو ال ِِهلوُـسَر  ـال  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذِـخَّتَی  َْمل  َو  ْمُْکنِم  اوُدَـهاج  َنـیِذَّلا  ُهَّللا  ِمَْـلعَی  اََّمل  َو  اوُکَْرتـُت  ْنَأ  ُْمْتبِـسَح  ْمَأ  ( 15  ) ٌمیِکَح ٌمـِیلَع  ُهَّللا  َو  ُءاـشَی 

ْتَِطبَح َِکئلوُأ  ِْرفُْکلِاب  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  َنیِدِهاش  ِهَّللا  َدِـجاسَم  اوُرُمْعَی  ْنَأ  َنیِکِرْـشُْمِلل  َناک  ام  ( 16  ) َنُولَمْعَت اـِمب  ٌرِیبَخ  ُهَّللا  َو  ًۀَـجِیلَو  َنِینِمْؤُْملا 
َهَّللا َّالِإ  َشْخَی  َْمل  َو  َةاکَّزلا  یَتآ  َو  َةالَّصلا  َماقَأ  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَم  ِهَّللا  َدِـجاسَم  ُرُمْعَی  امَّنِإ  ( 17  ) َنوُِدلاخ ْمُه  ِراَّنلا  ِیف  َو  ْمُُهلامْعَأ 

(18  ) َنیِدَتْهُْملا َنِم  اُونوُکَی  ْنَأ  َِکئلوُأ  یسَعَف 

102 ص :  همجرت ..... :

ياهلد دهد و  يزوریپ  اهنآ  رب  ار  امـش  دنادرگ و  راوخ  دنک و  باذع  امـش  تسد  هب  ار  نانآ  ادخ  ات  دیزیخرب  رازراک  هب  نارفاک  نآ  اب  امش 
، دشخب افش  نارفاک  رب  رفظ  حتف و  هب  ار  نامیا  لها 

(، دریذپیم دهاوخب  ار  هک  ره  هبوت   ) دنادرگیم زاب  دوخ  هب  تمحر  فطل و  هب  دهاوخ  ار  هک  ره  ادخ  دناشن و  ورف  ار  ناشیا  ياهلد  مشخ  ات 
، تسا مکح  رد  لداع  راکتسرد و  قلخ و  حالص  هب  اناد  دنوادخ  هک 

شیامزآ  نودب  ار  امش  هک  دیرادنپیم  نینچ 
103 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

مولعم هدهاجم  تعاط و  ماقم  رد  تسا ) یلزا  مکح  رد  صّخـشم  مولعم و  هکنانچ   ) ادخ زونه  هک  یتروص  رد  دـننکیم  اهر  دوخ  لاح  هب 
ار شیوخ  زار  مه  دوخ و  تسود  زگره  ار  ناـنمؤم  لوـسر و  ادـخ و  زج  هک  تسا ؟ نمؤـم  تقیقح  هب  یـسک  هچ  امـش  زا  هک  هدـینادرگن 

، تسا هاگآ  امش  رادرک  همه  زا  ادخ  دیزگ و  دهاوخن 
دینادرگ دهاوخ  دوبان  ار  ناشلامعا  ادخ  دنهدیم  تداهش  دوخ  رفک  هب  هک  یتروص  رد  دننک  ریمعت  ار  ادخ  دجاسم  هک  دسرن  ار  ناکرـشم 

، دوب دنهاوخ  بّذعم  دیواج  خزود  شتآ  رد  و 
دوخ لام  تاکز  دـنراد و  ياپ  رب  ار  زامن  هدروآ و  نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب  هک  تسا ، یناسک  تسد  هب  ادـخ  دـجاسم  ریمعت  ارـصحنم 

. دنتسه ناگتفای  تیاده  زا  هک  دنشاب  راودیّما  اهنآ  دنسرتن  ادخ  ریغ  زا  دنهدب و 

103 ص :  ریسفت ..... :

تهج رگید  يوس  زا  دـنکیم و  ءاضتقا  ارنآ  یلاعت ) يادـخ  بضغ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  رارکت  دـیزیخرب . رازراک  هب  نارفاک  اـب  ْمُهُوِلتاـق 
. تسا اهتّلع  نآ  هب  تیاغ  نوگانوگ و  ياهّتلع  نایب 

َأ یلاعت : يادخ  لوق  دنرادیمن و  ساپ  ار  دوخ  دـنگوس  نانآ  هک  تسا  نیا  مکح  تّلع  دـینک . رازراک  رفک  نایاوشیپ  اب  ِْرفُْکلا  َۀَِّمئَأ  اُوِلتاقَف 
هیلع و هّللا  یّلـص  لوسر  جارخا  رب  ندرامگ  تّمه  اهدـنگوس و  نتـسکش  تّلع  هب  لّلعم  تسا  اولتاق )  ) ینعم رد  هک  اُوثَکَن  ًامْوَق  َنُوِلتاُقت  ـال 

. تسا هلآ 
ندوب  بولطم  دراوم  نیا  همه  رد  هدمع  تسا و  هدیدرگ  رّرقم  مهولتاق )  ) هّجوت اب  نینمؤم  تسد  هب  راّفک  ندومن  باذع  و 

104 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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. دراد ار  نآ  ياضتقا  بضغ  طخس و  ماقم  هک  تهج  نیزا  تسا  رارکت 
رکذ اجنیا  رد  ار  فده  جنپ  هجیتن  ْمِِهبُوُلق  َْظیَغ  ْبِهُْذی  َو  َنِینِمْؤُم  ٍمْوَق  َروُدُـص  ِفْشَی  َو  ْمِْهیَلَع  ْمُکْرُْـصنَی  َو  ْمِهِزُْخی  َو  ْمُکیِدـْیَِأب  ُهَّللا  ُمُْهبِّذَُـعی 

: دومن
. دنوشیم یمخز  هتشک و  هک  یناسک  ینعی  راّفک ، بیذعت  - 1

دوخ هب  بوسنم  اهنآ  ندـب  يازجا  هک  روطناـمه  اـهنآ  ناتـسد  هک  دـشاب  نیا  هب  هراـشا  اـت  تسا ، هداد  نینمؤم  تسد  هب  ار  بیذـعت  تبـسن 
. دنشابیم وا  رثا  هطساو  یلاعت و  يادخ  لعف  تالآ  مه  روطنیمه  تساهنآ 

ود فصو و  ود  نیا  و  دـناهدنام ، ملاس  ندـش  یمخز  هتـشک و  زا  هک  یناسک  دروم  رد  لام  فالتا  ّتلذ و  تهج  زا  اهنآ  ندومن  راوخ  - 2
. ددرگیم رب  راّفک  هب  هجیتن 

و نینمؤم ، رودص  يافـش  - 4 دـشیمن ، رهاظ  ادـخ  ترـصن  يرای و  دوبن  گنج  رگا  نوچ  راّـفک ، رب  نینمؤم  هبلغ  ادـخ و  يراـی  روهظ  - 3
. دسریم اههنیس  هب  نمشد  ینمشد  زا  هک  تسا  يدرد  رابتعا  هب  دوش و  هداد  تبسن  ردص  هب  هک  تسا  یلاح  رد  یّفشت  افش و  لامعتسا 

جنر درد و  زا  نآ  و  دـنکیم ، ماقتنا  هدارا  رب  راداو  ار  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  زا  ترابع  بولق  ظیغ  و  نینمؤم . بولق  ظیغ  ندرب  نیب  زا  - 5
. دوشیم یشان  نانآ  ياهلد 

زا افش و  تبسن  و  تسا ، نینمؤم  هب  تبسن  رخآ  دروم  هس  نیا 
105 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هکلب دـنوشیمن ، تحاران  نیکرـشم  ندـیزرو  ینمـشد  زا  نینمؤم  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  نینمؤم  زا  یموق  بولق  ظیغ  ندرب  نیب 
رعاش لوق  و  تساـهنآ . ربهر  دـئاق و  ناـشیالوم  تقفارم  یهارمه و  هکناـنچ  دـننادیم ، ناـشراگدرورپ  يوس  هب  دوخ  هدـنهد  قوس  ار  نآ 

. تسا ینعم  نیمه  هب  هراشا  وا ) تاّذل  مشچیم  مه  الب  رد   ) نابز یسراف 
. دریذپیم دهاوخب  ار  هک  ره  هبوت  دنوادخ  ُءاشَی و  ْنَم  یلَع  ُهَّللا  ُبُوتَی  َو 

اب ارنآ  یلو  تسین . گنج  همزال  قباس  ياههلمج  دـننام  هلمج  نیا  هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا  اـت  فاـنیتسا  تروص  هب  دروآ  عوفرم  ار  تراـبع 
. دوشیم گنج  رب  ّبترتم  یهاگ  زین  نآ  هک  دشاب  نیا  هب  رعشم  ات  دروآ  فطع  فرح 

. دنکیم رما  نآ  هب  ار  امش  اذل  دشابیم و  اناد  تسا  گنج  رب  ّبترتم  هک  یتایاغ  هب  دنوادخ  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو 
. دنکیمن رما  تسا  نآ  رد  امش  نانمشد  حالص  امش و  حالص  هک  هچنآ  هب  زج  ار  امش  ٌمیِکَح 

؟ دیدرگیمن گنج  هب  رومأم  دیوشیم و  اهر  دوخ  لاح  هب  دیدرک  لایخ  ایآ  اوُکَْرُتت  ْنَأ  ُْمْتبِسَح  ْمَأ 
ّتیثیح هک  دراد  نیا  هب  هراشا  لوصوم  ندروآ  هک  اریز  تسا  هدـشن  رهاـظ  نیدـهاجم  داـهج  زونه  ْمُْکنِم و  اوُدَـهاج  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِمَْلعَی  اََّمل  َو 

هچ رگا  تسا  ثداح  هبترم  رد  ثداح و  اب  نآ  بتارم  زا  یـضعب  و  تسا ، بتارم  ياراد  هّللا  یلاعت  يادخ  ملع  نوچ  و  تسا ، ربتعم  تفص 
106 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  مدق و  اب  هدوب و  میدق  دنوادخ  تاذ  هب  تبسن 

. دشاب بجاو  یلاعت  يادخ  بوجو 
ادخ ملع  ینعی  تسا ، روهظ  ینعم  نّمضتم  لعف  هکنیا  ای  مینک  یفن  یلاعت  يادخ  زا  ار  ملع  ثداح  ثودح  یفن  رابتعا  هب  تسا  حیحص  اذل 
زونه تسادخ  رهظم  هک  ّیبن  ینعی  دشابیم ، شرهاظم  رابتعا  یلاعت  يادخ  هب  ملع  سفن  تبسن  ای  تسا ، هدشن  رهاظ  امـش  زا  نیدهاجم  هب 

. تسا هدرکن  ادیپ  ملع 
اب هک  تسا  یتعامج  زا  ترابع  هجیلو )  ) و تسا ، اودـهاج )  ) رب تسا  فطع  ًۀَـجِیلَو  َنِینِمْؤُْملا  اـَل  َو  ِِهلوُسَر  ـال  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذِـخَّتَی  َْمل  َو 

دامتعا وا  هب  هک  تسا  هناخ  لها  ریغ  زا  یناسک  و  نادرم ، زا  وت  ّصاـخ  باحـصا  ینعم  هب  زین  دنـشاب و  وا  کـمک  هتـشاد و  هدوارم  صخش 
. دوشیمن ادج  وا  زا  تسا و  هتسباو  صخش  هب  هشیمه  هکنآ  و  ینکیم ،
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رد لصا  نانآ  زین  و  دنتـسه ، لماک  نامیا  ياراد  اهنآ  اریز  تسا ، هدـمآ  رابخا  رد  هکنانچ  دنتـسه  مالّـسلا ) مهیلع   ) هّمئا نینمؤم  زا  دوصقم 
دنوادخ دنهدیم ، رارق  ادـخ  ناما  رد  اهنآ  اب  تعیب  اب  ار  مدرم  نانآ  هکنیا  يارب  زین  و  تسا ، اهنآ  نامیا  عرف  نارگید  نامیا  دنتـسه و  نامیا 

. دوش هداد  میمعت  نینمؤم  هب  تسا  نکمم  ظاحل  نیا  زا  و  دنکیم . ءاضما  ار  اهنآ  ناما  زین 
. تسا هدش  ریسفت  تسا  رما  ّیلو  مزالم  هک  یسک  براقا و  هب  رابخا  رد  ۀجیلو )  ) ظفل

رارق  دوخ  زار  مه  تسود و  نینموم  لوسر و  هک  ار  یسک  و  تسیک ، دهاجم  دنادیم  دنوادخ  سپ  َنُولَمْعَت  اِمب  ٌرِیبَخ  ُهَّللا  َو 
107 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنادیم هداد  رارق  دوخ  تسود  ار  لوسر  ادخ و  ریغ  دنکیمن و  داهج  هک  ارنآ  دسانشیم و  دناهداد ،
. تسا ادخ  ریغ  رب  دامتعا  دویق و  زا  دیدهت  ادخ و  رب  دامتعا  ندرک و  داهج  هب  قیوشت  نیا  و 

هدرپ جاّجح و  تیاقـس  مارحلا و  دجـسم  ترامع  هب  نیکرـشم  رخف  ّدر  تهج  ۀّیفانیتسا و  هلمج  ِهَّللا  َدِـجاسَم  اوُرُمْعَی  ْنَأ  َنیِکِرْـشُْمِلل  َناک  ام 
. تسا ناریسا  ندرک  دازآ  ادخ و  هناخ  يراد 

اب گنج  هکنیا  رب  ینبم  دـنکیم  روطخ  ناـشنهذ  هب  هک  يزیچ  زا  تسا  نینمؤم  عدـب  عنم و  هوـالعب  تسا ، هدـش  ریـسفت  راـبخا  رد  هکناـنچ 
. دنتسه یفیرش  بصانم  رادهدهع  دنهدیم و  ماجنا  ار  یبوخ  لامعا  نینچ  اهنآ  هک  یلاح  رد  دشاب  زیاج  دیابن  نیکرشم 

ردـصم هب  شزرا  هکلب  درادـن ، شزرا  نابوخ  لامعا  اب  لامعا  نآ  هباشت  فرـص  هب  دوش  رداص  رارـشا  زا  لاـمعا  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم 
تیاقس و و  دنـشورفیم ، رخف  دننکیم و  ایر  نوچ  تسا ، بلق  دجـسم  بیرخت  تقیقح  رد  راّفک  هیحان  زا  دجـسم  ریمعت  سپ  تسا  لامعا 
و دهدیم ، تسد  اهنآ  هب  يدنسپ  دوخ  بجع و  هلیسو  نادب  نوچ  تسا  تایح  بآ  زا  ناگنشت  يریگولج  تقیقح  رد  جاّجح  هب  نداد  بآ 

ریـسا تقیقح  رد  ناریـسا  ندرک  دازآ  و  تسا ، سفن  هناخ  نامه  هک  تسا  ناشدوخ  هناـخ  هب  تبـسن  ناطیـش  يراد  هدرپ  اـهنآ  ياراد  هدرپ 
. دشابیم ناشیالوم  يوس  هب  تشگزاب  زا  اهنآ  يریگولج  اهنآ و  دازآ  ياوق  ندرک 

هب نامیا  زا  دوصقم  هک  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَم  ِهَّللا  َدِجاسَم  ُرُمْعَی  امَّنِإ 
108 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ترامع و  تسا ، هدش  نشور  نامیا  رون  اب  هک  تسا  ییاهلد  و  هدش ، زاب  مالسا  ببسب  هک  تسا  ییاههنیس  نآ  هب  نامیا  ادخ  دجاسم  ادخ و 
: دومرف نایب  نیا  هب  هراشا  تهج  اذل  تسا ، نامیا  مالسا و  اب  اهنآ 

يزیچ نوچ  زین ، ناشراتفگ  دـنهدیم و  ماجنا  رفک  لامعا  نوچ  تسا  ناشرفک  هاوگ  ناـنآ  لـمع  لاـح و  ِْرفُْکلاـِب  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  َنیِدِـهاش 
باتک و لازنا  لوسر و  لاسرا  هب  داقتعا  مدـع  نینچمه  و  باسح ، ثعب و  هب  داقتعا  مدـع  لیبق  زا  دـیآیم  مزال  رفک  نآ  زا  هک  دـنیوگیم 

امش و  دننک ، تاهابم  ناشیاهلمع  تروص  هب  دیابن  سپ  ْمُُهلامْعَأ  ْتَِطبَح  َِکئلوُأ  دشابیم . ادخ  تخانش  مدع  رفک و  مزلتسم  هک  اهنیا  ریغ 
ار شلماح  هک  تسا  ياهدرم  ياهدسج  دننام  لامعا  تروص  هکلب  تسا ، ینعم  یب  نآ  هک  دـینکن  نانآ  لامعا  رهاوظ  هب  هّجوت  نینمؤم  يا 

. دناسریم رازآ  دنکیم و  تیذا 
دنهاوخ شتآ  رد  نادیواج  نانآ  َةاکَّزلا و  یَتآ  َو  َةالَّصلا  َماقَأ  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَم  ِهَّللا  َدِجاسَم  ُرُمْعَی  امَّنِإ  َنوُِدلاخ  ْمُه  ِراَّنلا  ِیف  َو 

هن دنزادرپیم ، ار  تاکز  دنرادیم و  اپ  رب  ار  زامن  دناهدروآ و  نامیا  نیسپ  زاب  زور  ادخ و  هب  هک  تسا  یناسک  اب  دجاسم  ریمعت  انامه  دوب .
. دشابیم موهفم  قباس  یفن  دیکأت  هیآ  نیا  سپ  نانآ ، ریغ 

دشابیم ، اهنآ  نابحاص  اهلد و  زا  ترابع  هک  تسا  یقیقح  دجاسم  بیرخت  كرش  هب  فاّصتا  اب  يروص  دجاسم  ترامع  نوچ  و 
109 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زور ادـخ و  هب  نامیا  نوچ  و  تسا ، هدوبن  یترامع  الـصا  ایوگ  هک  يوحن  هب  تسا  بولغم  تراـمع  مکح  بلاـغ و  بیرخت  مکح  نوچ  و 
زامن هماقا  نوچ  و  تسا ، جردنم  داعم  أدبم و  هب  طوبرم  فراعم  عیمج  نآ  رد  هک  داعم  أدبم و  داقتعا  رد  تسا  هّیرظن  هّوق  لامک  هک  تمایق 
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نآ هک  تسا  یقیقح  دجـسم  ترامع  روظنم ، سپ  تسا . اهتدابع  عیمج  لـصا  ود  ره  تسا و  هّیلمع  هّوق  لاـمک  ود  نآ  هک  تاـکز  نداد  و 
نآ رد  هچ  رگا  دوشیم  هداد  تبـسن  يروص  دـجاسم  هب  هک  يوحن  هب  تسا  بلاغ  تراـمع  مکح  نوچ  و  دـشابیم ، بلق  بحاـص  بلق و 

، هلوصوم نم )  ) اب فاضم و  عمج  اب  ارنآ  هک  یلاح  رد  هّللا ) دـجاسم  رّمعی  اـّمنا  : ) دومرف رـصح  قیرط  هب  اذـل  دـشابن ...  يریمعت  تراـمع و 
دوش حیحـص  ینعم  هک  دشاب  یئانعم  نّمـضتم  رّمعی )  ) رگا و  دـناهدرکن ، ریمعت  ار  يدجـسم  زگره  نینمؤم  رثکا  هکنیا  اب  دروآ  مومع  دـیفم 

. تسا ینعم  نیمه  هب  هراشا  يارب  تروص  نیا  هب  ترابع  ندرک  ادا  سپ 
. تسا نینمؤم  يافعض  زا  هیانک  هک  دناهدیسرتن ، ادخ  زا  زج  َهَّللا و  اَّلِإ  َشْخَی  َْمل  َو 

. دنشاب ناگتفای  تیاده  زا  نانآ  هک  اسب  هچ  َنیِدَتْهُْملا و  َنِم  اُونوُکَی  ْنَأ  َِکئلوُأ  یسَعَف 
20 تایآ 24 - ریسفت  همجرت و 

109 ص :  ات 23 ..... ] تایآ 19  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

يِدْهَی ُهَّللا ال  َو  ِهَّللا  َْدنِع  َنوُوَتْـسَی  ِهَّللا ال  ِلِیبَس  ِیف  َدَهاج  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَمَک  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َةَرامِع  َو  ِّجاْحلا  َۀَیاقِـس  ُْمْتلَعَج  َأ 
َنوُِزئاْفلا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ِهَّللا  َدـْنِع  ًۀَـجَرَد  ُمَظْعَأ  ْمِهِـسُْفنَأ  َو  ْمِِهلاْومَِأب  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  اوُدَـهاج  َو  اوُرَجاـه  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ( 19  ) َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا 

َنیِذَّلا اَهُّیَأ  ای  ( 22  ) ٌمیِظَع ٌرْجَأ  ُهَْدنِع  َهَّللا  َّنِإ  ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  ( 21  ) ٌمیِقُم ٌمیِعَن  اهِیف  ْمَُهل  ٍتاَّنَج  َو  ٍناوْضِر  َو  ُْهنِم  ٍۀَمْحَِرب  ْمُهُّبَر  ْمُهُرِّشَُبی  ( 20)
(23  ) َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ْمُْکنِم  ْمُهَّلَوَتَی  ْنَم  َو  ِنامیِْإلا  یَلَع  َْرفُْکلا  اوُّبَحَتْسا  ِنِإ  َءاِیلْوَأ  ْمُکَناوْخِإ  َو  ْمُکَءابآ  اوُذِخَّتَت  اُونَمآ ال 

110 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

110 ص :  همجرت ..... :

ادـخ هار  رد  هدروآ و  نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب  هک  سک  نآ  ماقم  اـب  ار  مارحلا  دجـسم  ندرک  ریمعت  ناـیجاح و  هب  نداد  بآ  هبتر  اـیآ 
تیاده تشهب  هار  هب  زگره  ار  ناراکمتـس  ادـخ  هک  دوب  دـهاوخن  ناسکی  نیا  اب  ادـخ  دزن  نآ  زگره  دیدرمـش ؟ ناسکی  تسا  هدرک  داهج 

، درک دهاوخن 
هب نانآ  تسا و  يدنلب  ماقم  ادخ  دزن  ار  اهنآ  دندرک  داهج  ناج  لام و  اب  ادخ  هار  رد  دندیزگ و  ترجه  نطو  زا  دندروآ و  نامیا  هک  نانآ 

، دنملاع ود  نادنمتداعس  ناراگتسر و  صوصخ 
تمعن ار  اهنآ  اجنآ  رد  هک  ییاهتشهب  هب  شیوخ و  يدونـشخ  اضر و  ماقم  هب  دـهد و  تراشب  دوخ  ياهتنم  یب  تمحر  هب  ناشراگدرورپ 

تسا ینادواج 
، تسا گرزب  یشاداپ  ادخ  دزن  ار  تعاط  هک  دوب  دنهاوخ  مّعنتم  هشیمه  يدبا  تشهب  نآ  رد  و 

امش زا  سک  ره  دیریگم و  یتسود  هب  ار  نانآ  دینیزگرب  نامیا  ياج  هب  ار  رفک  هک  دنراد  تسود  امش  ناردارب  ناردپ و  رگا  نامیا  لها  يا 
. دوب دهاوخ  ناراکمتس  زا  کش  یب  درادب ، تسود  ار  نانآ  رفک  دوجو  اب 

110 ص :  ریسفت ..... :

ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َةَرامِع  َو  ِّجاْحلا  َۀَیاقِس  ُْمْتلَعَج  َأ 
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111 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ِرِخْآلا ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَمَک 

، هدروآ نامیا  تسا ، ملع  لامک  هک  ترخآ  زور  ادـخ و  هب  هک  یـسک  لمع  اب  ار  مارحلا  دجـسم  نتخاس  نایجاح و  هب  نداد  بآ  هبتر  اـیآ 
. دیاهتسناد یکی 

. تسا عیمج  هب  ای  نینمؤم  هب  ای  نیکرشم  هب  باطخ  نآ  و  تسا ، هیلا  دنسم  بناج  رد  فاضم  ریدقت  هب  هکنیا  اب 
. حدم مذ و  ماقم  رد  تسا  نآ  ّتیبولطم  رابتعا  هب  رارکت  و  تسا ، لمع  لامک  هک  تسا  تاکز  زامن و  لامجا  نآ  ِهَّللا و  ِلِیبَس  ِیف  َدَهاج  َو 

. دنشابیمن يواسم  مه  اب  ادخ  دزن  دنتسه  تلاح  نآ  رب  نانآ  هک  یتلاح  ینعی  لمع ، ملع و  بسح  رب  ینعی  ِهَّللا  َْدنِع  َنوُوَتْسَی  ال 
. دنتسین يواسم  زین  لامعا »  » تیاعر هجیتن  بسح  هب  ینعی  دنکیمن ، تیاده  ار  ناملاظ  ادخ  َنیِِملاَّظلا و  َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  َو 

تیادـه مدـع  ّتلع  هب  ناـشیا و  يارب  يرگید  شهوکن  ریمـض  ياـجب  رهاـظ  مسا  نتـشاذگ  و  دـنکیم ، تیادـه  ار  نینمؤم  دـنوادخ  اریز 
. تساهنآ

لام و اب  داهج  ترجه و  نامیا و  فاصوا  رارکت  ِهَّللا  َْدنِع  ًۀَجَرَد  ُمَظْعَأ  ْمِهِسُْفنَأ  َو  ْمِِهلاْومَِأب  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُدَهاج  َو  اوُرَجاه  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
دنتسه . گرزب  تافص  نیا  هب  فوصوم  هک  اهنآ  ینعی  َِکئلوُأ  َو  تسا . حدم  ماقم  ياضتقا  رابتعا  هب  نانمؤم  يارب  ناج 

112 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. نانآ ریغ  هن  دنراگتسر ، نانآ  طقف  َنوُِزئاْفلا  ُمُه 

رد تساهنآ ، يراگتـسر  لیـصفت  هیآ  نیا  دـهدیم ، هدژم  نانآ  هب  يدونـشخ  تمحر و  هب  ناشیادـخ  ٍناوْضِر  َو  ُْهنِم  ٍۀَـمْحَِرب  ْمُهُّبَر  ْمُهُرِّشَُبی 
تمحر زا  تراـبع  هک  تسا  تیـالو  تروص  تّوبن  هک  اریز  دوشیم . هداد  وا  تّوـبن  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  تمحر  هدژم  اـجنیا 

. تسا نآ  هب  نداد  ّتیمها  تهج  ندروآ  هرکن  و  تسوا ، تیالو  مالّسلا و  هیلع  یلع  زا  ترابع  ناوضر  و  دشابیم ، یهلا 
باوج رد  دنوادخ  دندرمش ، دایز  ارنآ  درک  رکذ  هک  ار  هچنآ  ایوگ  ٌمیِظَع  ٌرْجَأ  ُهَْدنِع  َهَّللا  َّنِإ  ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  ٌمیِقُم  ٌمیِعَن  اهِیف  ْمَُهل  ٍتاَّنَج  َو 

لاؤس باوج  تسا و  فانیتسا  هیآ  نیا  سپ  تسا ، كدنا  رایـسب  تسا  ادخ  دزن  رد  هک  هچنآ  بنج  رد  دش  رکذ  هک  اهنیا  دـیامرفیم : نانآ 
. رّدقم

. دیدروآ نامیا  ّماع  تعیب  اب  هک  نامیا  لها  يا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
ار اهنآ  دنراد  تسود  نامیا  زا  شیب  ار  رفک  ناتناردارب  ناردپ و  رگا  ِنامیِْإلا  یَلَع  َْرفُْکلا  اوُّبَحَتْـسا  ِنِإ  َءاِیلْوَأ  ْمُکَناوْخِإ  َو  ْمُکَءابآ  اوُذِخَّتَت  ال 

. دشابیم ینامسج  يدنواشیوخ  رب  مّدقم  نامیا  تبسن  سپ  دنکیم ، عطق  ار  ینامسج  تبسن  نامیا  تبسن  هک  اریز  دیریگن . شیوخ  ّیلو 
هیآ نیا  رد  نطاب  رد  رفک  هک  « 1  » تسا هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

__________________________________________________

. ].....[ ح 1 ص 111 / ناهرب 2 : ح 36 ، ص 84 / یشاّیع 2 : ص 329 ، یفاص 2 : ( 1)
113 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشابیم مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  نامیا  و  تسا ، مالّسلا  هیلع  یلع  نیفلاخم  تیالو 
صاخ نامیا  رد  ّماع  نامیا  ماکحا  هک  تسا  مولعم  و  دـشابیم ، ّصاخ  ناـمیا  و  ماـع )  ) ناـمیا زا  ّمعا  دراد و  تّیمومع  ناـمیا  نیا  رب  اـنب  و 

. دراد تّیولوا  ّماع  نامیا  هب  تبسن  ّصاخ  نامیا  هکلب  تسا  يراج 
شدوخ ياج  ریغ  رد  ار  شتیـالو  نوچ  تسا  ناـملاظ  زا  دزاـس  شیوخ  یلو  ار  ناـنآ  هک  ره  َنوُِملاَّظلا و  ُمُه  َکـِئلوُأَف  ْمُْکنِم  ْمُهَّلَوَتَی  ْنَم  َو 

. تسا هدینادرگرب  رفک  تهج  هب  نامیا  تهج  زا  ارنآ  هکنیا  يارب  تسا  هتشاد  اور  شسفن  هب  متس  و  تسا ، هداهن 
25 تایآ 27 - ریسفت  همجرت و 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1584 

http://www.ghaemiyeh.com


113 ص :  ات 26 ..... ] تایآ 24  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

اهَنْوَضَْرت ُنِکاسَم  َو  اهَداسَک  َنْوَشْخَت  ٌةَراِجت  َو  اهوُُمْتفَرَْتقا  ٌلاْومَأ  َو  ْمُُکتَریِـشَع  َو  ْمُکُجاوْزَأ  َو  ْمُُکناوْخِإ  َو  ْمُکُؤاـْنبَأ  َو  ْمُکُؤاـبآ  َناـک  ْنِإ  ْلـُق 
ِیف ُهَّللا  ُمُکَرَصَن  ْدََقل  ( 24  ) َنیِقِـساْفلا َمْوَْقلا  يِدـْهَی  ُهَّللا ال  َو  ِهِْرمَِأب  ُهَّللا  َِیتْأَی  یَّتَح  اوُصَّبَرَتَف  ِِهلِیبَس  ِیف  ٍداـهِج  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َنِم  ْمُْکَیلِإ  َّبَحَأ 

َلَْزنَأ َُّمث  ( 25  ) َنیِِربْدُم ُْمْتیَّلَو  َُّمث  ْتَبُحَر  اِمب  ُضْرَْألا  ُمُْکیَلَع  ْتَقاض  َو  ًاْئیَـش  ْمُْکنَع  ِنُْغت  ْمَلَف  ْمُُکتَْرثَک  ْمُْکتَبَجْعَأ  ْذِإ  ٍْنیَنُح  َمْوَی  َو  ٍةَرِیثَک  َنِطاوَم 
(26  ) َنیِِرفاْکلا ُءازَج  َِکلذ  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َبَّذَع  َو  اهْوََرت  َْمل  ًادُونُج  َلَْزنَأ  َو  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَتَنیِکَس  ُهَّللا 

114 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

114 ص :  همجرت ..... :

دیاهدروآ و عمج  هک  یلاوما  ار و  دوخ  نادـنواشیوخ  نانز و  ناردارب و  نارـسپ و  ناردـپ و  امـش  رگا  مدرم  يا  هک  ار  تّما  وگب  لوسر  يا 
تـسود وا  هار  رد  داـهج  لوـسر و  ادـخ و  زا  شیب  دیاهتـشاد  شوـخ  لد  نآ  هب  هک  یلزاـنم  دـیکانمیب و  نآ  يداـسک  زا  هک  هراـجّتلا  لاـم 
تیادـه تداعـس  تشهب و  هار  هب  ار  ناراکدـب  قاّسف و  ادـخ  ددرگ و  يراج  ادـخ  یمتح  ياضق  ذـفان و  رما  ات  دیـشاب  رظتنم  سپ  دـیرادیم 

، درک دهاوخن 
نآ دیدش و  مالسا  رگشل  يرایـسب  رورغم  هتفیرف و  هک  نینح  گنج  رد  زین  درک و  يرای  تخـس  رایـسب  یعقاوم  رد  ار  ناناملـسم  امـش  ادخ 

، دیداهن رارف  هب  ور  همه  هکنآ  ات  دیدرگ  هریچ  امش  رب  نمشد  هدش  گنت  امش  رب  یخارف  نادب  نیمز  دماین و  امش  راک  هب  الصا  رایسب  رکشل 
زا ییاهرگـشل  دومرف و  لزان  نانمؤم  رب  دوخ و  لوسر  رب  ار  ینّابر  لالج  هوکـش و  ینعی  ار  دوخ  هنیکـس  راقو و  قلطم  رداق  يادـخ  هاـگنآ 

رفیک تسا  نیا  دنکفا و  ّتلذ  باذع و  هب  دندوب  رهاق  بلاغ و  هکنآ  زا  سپ  ار  نارفاک  داتسرف و  ناتددم  هب  دیدیدیمن  امش  هک  ناگتـشرف 
. نارفاک

114 ص :  ریسفت ..... :

اهَنْوَضَْرت ُنِکاسَم  َو  اهَداسَک  َنْوَشْخَت  ٌةَراِجت  َو  اهوُُمْتفَرَْتقا  ٌلاْومَأ  َو  ْمُُکتَریِـشَع  َو  ْمُکُجاوْزَأ  َو  ْمُُکناوْخِإ  َو  ْمُکُؤاـْنبَأ  َو  ْمُکُؤاـبآ  َناـک  ْنِإ  ْلـُق 
ادـخ و تّبحم  ربارب  رد  ار  نآ  هدرک و  رکذ  ار  سفن  ياههتـساوخ  لوـصا  هیآ  نیا  رد  ِِهلِیبَـس  ِیف  ٍداـهِج  َو  ِِهلوُـسَر  َو  ِهَّللا  َنـِم  ْمُْـکَیلِإ  َّبَـحَأ 

تسا يویند  ضارعا  نامه  سفن  تاّیضتقم  و  تسا ، هدش  عقاو  لقع  سفن و  نیب  ناسنا  هک  نادب  تسا . هداد  رارق  وا  هار  رد  داهج  لوسر و 
دش . هدرمش  هیآ  رد  نآ  لوصا  هک 

115 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
و دـشاب ، ترخآ  همّدـقم  باب  زا  هکنیا  رگم  تساهنآ ، ضفر  تفلاخم و  یناف و  ضارعا  زا  راجزنا  یقاب و  يورخا  روما  لـقع  تاّیـضتقم  و 

مّعنتم هکنآ  و  تسا ، نیطایش  راد  نیّجس و  يوس  هب  هلاحم  وا ال  هار  تسا و  عقاو  سفن  مّنهج  رد  هدش  التبم  نآ  تاّیضتقم  سفن و  هب  هکنآ 
. تسا نآ  ياهتمعن  تشهب و  يوس  هب  وا  هار  ریزگان  دوشیم و  عقاو  ترخآ  بناج  رد  تسا  نآ  تاّیضتقم  لقع و  هب 

دـشابن یناسک  زا  ات  دیامن  عّرـضت  شراگدرورپ  يوس  هب  و  دنک ، هجلاعم  ار  شدوخ  دیاب  هدـش  بلاغ  وا  رب  ضارعا  ّبح  هک  سک  ره  سپ 
: هک تسا  هداد  نینچ  هدعو  وا  هب  دنوادخ  هک 

فـشک ماگنه  نیا  رد  هک  دـسر  ارف  گرم  روضح  حور و  ندروآ  نوریب  زا  ادـخ  رما  اـت  دیـشاب  رظتنم  سپ  ِهِْرمَأـِب  ُهَّللا  َِیتْأَـی  یَّتَح  اوُصَّبَرَتَف 
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. تسا مّنهج  هب  وا  هار  تسا و  سفن  مّنهج  رد  وا  هک  دوشیم 
تیادـه ناـنج  هار  هب  ار  قساـف  دـنوادخ  و  تسا ، قسف  یقاـب  روـما  رب  یناـف  ضارعا  راـیتخا  هکنیا  ینعی  َنیِقِـساْفلا  َمْوَْـقلا  يِدـْهَی  ـال  ُهَّللا  َو 

. تساهنآ دیدهت  تّلع  اهنآ و  قسف  رب  تلالد  يارب  ریمض  ياج  هب  رهاظ  مسا  ندروآ  سپ  دنکیمن ،
دجسم لخاد  دیابن  لاسما  زا  دعب  یکرشم  چیه  هک  دومن  مالعا  هّکم  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  یماگنه  «: 1  » هک تسا  هدش  تیاور 

زا ام  تراجت  دنتفگ : هدومن و  يدیدش  یبات  یب  شیرق  دوش  مارحلا 
__________________________________________________

ص 284. یمق 1 : ص 324 / یفاص 2 : ( 1)
116 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیدرگ بارخ  ام  ياههناخ  و  دش ، عیاض  ام  هلئاع  تفر ، نیب 
: دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  سپ 

. هیآ رخآ  ات  ْمُُکناوْخِإ ...  َو  ْمُکُؤاْنبَأ  َو  ْمُکُؤابآ  َناک  ْنِإ  ُْلق 
. درک يرای  عضاوم  يرایسب  رد  ار  امش  ادخ  ٍةَرِیثَک  َنِطاوَم  ِیف  ُهَّللا  ُمُکَرَصَن  ْدََقل 

داتـشه نطاوم  هک  تسا  هدش  تیاور  دوش . لصاح  شاهتـساوخ  ات  دهد  حـیجرت  ار  شلوسر  ادـخ و  ّتبحم  دـیاب  یناف  ضارعا  بلاط  سپ 
«. 1  » تسا گنج  عوقو  ياهلحم  نآ  دوب و  دروم 

. دومن يرای  نینح  زور  رد  زین  ٍْنیَنُح و  َمْوَی  َو 
ادـخ لوسر  هک  دوب  نیا  نینح  هوزغ  ببـس  و  فئاط ، هّکم و  نیب  تسا  ییارحـص  نینح  و  تسا ، ّماع  زا  دـعب  صاخ  رکذ  لیبق  زا  ناـیب  نیا 

هداـمآ دیـسر و  اـهنآ  هب  ربخ  نیا  و  دراد ، ار  نزاوه  دـصق  هک  دومن  راـهظا  دـش  جراـخ  هّکم  حـتف  يارب  هک  یماـگنه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
اب گنج  دصق  هتـشادرب و  ناشدوخ  اب  دندرک و  عمج  ار  ناشنادنزرف  نانز و  لاوما و  دـندش و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  اب  گنج 

. دندومن ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
رفن رازه  هدزاود  و  داد ، اهنآ  هب  يزوریپ  تمینغ و  هدعو  درک و  عمج  ار  اههلیبق  دیـسر ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  ربخ  نیا  سپ 

. دش جراخ  هّکم  زا  اهنآ  اب  نتفرگ  رارق  ور  رد  ور  تهج  درک ، عمج 
: تفگ یتفگش  اب  درکیم  بّجعت  هک  یلاح  رد  رکب  وبا  سپ 

__________________________________________________

ح 37. ص 84 / یشایع 2 : ص 280 ، یمق 1 : ص 330 ، یفاص 2 : ( 1)
117 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، دـش میهاوـخن  بوـلغم  زگره  هتفرگ  رارق  وا  لـباقم  دوـب  یبیـشارس  دـنت و  يداو  کـی  هک  نینح  يداو  رد  هورگ  ود  ره  هـک  یتـقو  زورما 
و درک ، يرای  ار  اهنآ  هکئالم  هلیسو  هب  دنوادخ  سپـس  دندروخ ، یـشحاف  تسکـش  نیملـسم  ادتبا  دنتفرگ ، رارق  مه  يورب  ور  هک  یماگنه 

. دسریم رفن  رازه  شش  هب  ناریسا  ددع  هک  دنتفرگ  يرایسب  ناریسا  ناوارف و  مئانغ  دندش و  زوریپ  هجیتن  رد 
: دنتفگ ناریسا  زا  یضعب  هک  ییاج  ات  نیکرشم  رب  یّتح  دنامن  یفخم  یسک  رب  زور  نآ  رد  ادخ  يرای  نوچ 

 ... دنداد صاصتخا  دوخ  هب  ار  ناریسا  مئانغ و  نیرتشیب  زورنآ  رد  و  شوپ ، دیفس  نادرم  دنیاجک  و  دیفس ، یناشیپ  نابسا  دنیاجک 
. تسا هدرک  رکذ  اصوصخم  ارنآ  دنوادخ  اذل 

. دیدش رورغم  هدز و  تفگش  دوخ  هاپس  ترثک  زا  هک  یتقو  ْمُُکتَْرثَک  ْمُْکتَبَجْعَأ  ْذِإ 
. دمآ شدب  زین  ربمایپ  وا  راتفگ  زا  هک  دوب  رکب  وبا  دوب  رورغم  یضار و  دوخ  زا  هک  نآ  دش  هتفگ  هک  روطنامه 
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. درکن زاین  یب  يزیچ  زا  ار  امش  ناترگشل  يدایز  سپ  ًاْئیَش  ْمُْکنَع  ِنُْغت  ْمَلَف 
ترصن و هب  نورقم  یتقو  هاپس  يدایز  هک  اریز  درکن ، مک  ار  نانمشد  سرت  زا  يزیچ  ای  درکن ، هدروآ  رب  ار  امـش  يزاین  یب  زا  يزیچ  ینعی 

. ّتلق ای  دشاب  ترثک  نیرق  هاوخ  تسا  هدننک  زاین  یب  هک  تسا  يرای  ترصن و  و  دناسریمن ، يدوس  دشابن  ادخ  يرای 
هک یتقو  رد  ْتَبُحَر  اِمب  ُضْرَْألا  ُمُْکیَلَع  ْتَقاض  َو 

118 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دمآ گنت  امش  يارب  نیمز  دیدروخ ، تسکش  دیدش و  بولغم 

. دیدرک تشپ  داهج  هب  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  ینعی  َنیِِربْدُم  ُْمْتیَّلَو  َُّمث 
یب بجوم  بابسا  هیهت  هاپـس و  يدایز  هک  دیتسناد  دیدش و  بولغم  هکنآ  زا  سپ  ینعی  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَتَنیِکَـس  ُهَّللا  َلَْزنَأ  َُّمث 
. دومرف لزان  تسامش  ياهلد  تّوق  نانیمطا و  ببس  هک  ار  شاهنیکس  راقو و  یلاعت  دنوادخ  دریگیمن ، رارق  هبلغ  ببس  دوشیمن و  يزاین 

. تسا ناسنا  تروص  دننام  یتروص  ياراد  دزویم و  تشهب  زا  هک  تسا  يداب  هدش  ریسفت  رابخا  رد  هک  هچنآ  رب  انب  هنیکس  اّما 
دوشیم رهاظ  ناسنا  هنیس  رب  هک  تسا  یتوکلم  تروص  نآ  هک  دراد  تبسانم  دناهدرک  نآ  زا  ریمـض  یفاص  نایفوص  هک  يریـسفت  اب  نآ  و 

بسح رب  هک  نانآ  بسانم  تروص  نیعوبتم  يارب  و  دیآیم ، رد  دشرم  خیـش  یتوکلم  تروص  هب  اهدیرم  ناوریپ و  يارب  نآ  هک  یلاح  رد 
لّثمتم و کلاس  رب  هک  یتوکلم  دـیآیم ، رد  کلم  ای  خیـش  تروص  هب  هک  یماگنه  دوشیم و  هدـیمان  لیئربج  ای  کلم  ناـشبتارم  تواـفت 
کلم و رب  شیاهاوه و  سفن و  رب  دـناوتیم  ناسنا  هک  تسا  عقوم  نیا  رد  و  ددرگیم ، بولغم  شـسفن  ّتینانا و  هدـش ، بلاغ  دوشیم  رهاـظ 

. دشاب هتشاد  هبلغ  دناهدش  عقاو  کلم  نآ  رد  هک  یناسک 
دومرف : هنیکس  لازنا  زا  سپ  اذل  تسا ، هکئالم  هدننک  بذج  کلم و  سنج  زا  هک  تسا  هّیبلق  هنیکس  هب  دّیؤم  وا  هک  اریز 

119 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دش هداتسرف  ورف  دیدیدیمن  هک  ینایرکشل  اهْوََرت و  َْمل  ًادُونُج  َلَْزنَأ  َو 

: یلاعت يادخ  لوق  رد  هیآ 248  هرقب  هروس  رد  هنیکس  هراب  رد 
. تشذگ ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَنیِکَس  ِهِیف  ُتُوباَّتلا  ُمُکَِیتْأَی  ْنَأ  ِهِْکُلم  َۀَیآ  َّنِإ 

. درک باذع  لاوما  تراغ  تراسا و  نتشک و  ببس  هب  ار  نارفاک  اوُرَفَک و  َنیِذَّلا  َبَّذَع  َو 
هیلع و هّللا  یّلـص  دّمحم  زا  دعب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تّما  زا  هیانک  هک  نارفاک  رفیک  تسا  نیا  َنیِِرفاْکلا و  ُءازَج  َِکلذ  َو 

. دندش رفاک  تیالو  هب  هلآ ،
. دنک هعجارم  بتک  نآ  هب  دیاب  دهاوخب  سک  ره  تسا ، هدش  رکذ  لّصفم  روط  هب  لّصفم  ياهباتک  رد  نینح  ناتساد 

28 تایآ 31 - ریسفت  همجرت و 

119 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 27  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

َمارَْحلا َدِجْسَْملا  اُوبَْرقَی  الَف  ٌسَجَن  َنوُکِرْـشُْملا  اَمَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( 27  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  یلَع  َِکلذ  ِدـَْعب  ْنِم  ُهَّللا  ُبُوتَی  َُّمث 
ِمْوَْیلِاب َو ال  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  اُوِلتاـق  ( 28  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  َءاش  ْنِإ  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُکِینُْغی  َفْوَسَف  ًۀَْلیَع  ُْمتْفِخ  ْنِإ  َو  اذه  ْمِهِماع  َدـَْعب 

(29  ) َنوُرِغاص ْمُه  َو  ٍدَی  ْنَع  َۀَیْزِْجلا  اوُطُْعی  یَّتَح  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ِّقَْحلا  َنیِد  َنُونیِدَی  َو ال  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  َمَّرَح  ام  َنُومِّرَُحی  َو ال  ِرِخْآلا 
یَّنَأ ُهَّللا  ُمُهََلتاق  ُْلبَق  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلْوَق  َنُؤِهاُضی  ْمِهِهاْوفَِأب  ْمُُهلْوَق  َِکلذ  ِهَّللا  ُْنبا  ُحیِـسَْملا  يراصَّنلا  َِتلاق  َو  ِهَّللا  ُْنبا  ٌْریَزُع  ُدوُهَْیلا  َِتلاـق  َو 
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(30  ) َنوُکَفُْؤی
120 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

120 ص :  همجرت ..... :

، تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  هک  درذگیم  رد  دهاوخیم  هک  ره  ریصقت  رس  زا  نینح ) گنج   ) هعقاو نآ  زا  دعب  ادخ  سپس 
رگا دنراذگب و  مارحلا  دجـسم  هب  مدق  دیابن  لاس  نیا  زا  دعب  دندیلپ و  سجن و  ناکرـشم  هک  دینادب  اقّقحم  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

زاینیب ناکرـشم  زا  قلخ و  زا  ار  امـش  دوخ  لضف  هب  ادـخ  هک  دیـسرتن  دیـسرتیم  رقف  زا  امـش  زا  اهنآ  تورث  تراـجت و  ندـش  رود  رثا  رد 
. تسا تیانع  تمکح و  لامک  رد  نمؤم  ناگدنب  ناسحا  هب  تساناد و  امش  جئاوح  هب  وا  هک  درک ، دهاوخ 

مارح هدرک  مارح  شلوسر  ادـخ و  هک  ار  هچنآ  دـناهدرواین و  نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب  هک  باتک  لـها  زا  هتـسد  نآ  اـب  ناـمیا  لـها  يا 
. دنهد هیزج  مالسا  هب  عضاوت  ّتلذ و  اب  هک  هاگنآ  ات  دینک ، رازراک  دنورگیمن ، مالسا  نیئآ  ّقح و  نید  هب  دننادیمن و 

كرـشم نارفاک  شیک  هب  ار  دوخ  دنناریم  نابز  رب  اهنیا  هک  ار  نانخـس  نیا  تسادخ . رـسپ  حیـسم  دـنتفگ  يراصن  زیزع و  دـنتفگ  دوهی  و 
. دندرگیم زاب  اجک  هب  دنک  دوبان  كاله و  ار  اهنآ  ادخ  دننکیم  هباشم  کیدزن و  نیشیپ 

120 ص :  ریسفت ..... :

. تفریذپ ار  نانآ  هبوت  درک و  هضرع  هبوت  نانآ  رب  دنوادخ  باذع  زا  دعب  ینعی  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  ُهَّللا  ُبُوتَی  َُّمث 
اهنآ اریز  دوش ، اهنآ  لاح  لماش  ادـخ  تمحر  تسا  نکمم  نوچ  دـینکن ، هاگن  ریقحت  رظن  هب  اهنآ  هب  بیذـعت  زا  دـعب  ینعی  ُءاـشَی  ْنَم  یلَع 

. دنتسه یلاعت  يادخ  ياههتخاس  ناگدنب و 
تمقن و باب  زا  یهاگ  هکنانچ  دنوش ، حالصا  اهنآ  ات  دنکیم  هذخاؤم  ار  شناگدنب  دنوادخ  یهاگ  ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو 

121 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  باذع 
. دراد مّدقت  وا » باذع  رب   » ادخ تمحر  ترفغم و  لاح  ره  هب  دنکیم ، هذخاؤم  ار  اهنآ 

. دندیلپ ناکرشم  هک  تسا  يرگید  مکح  مالعا  ٌسَجَن  َنوُکِرْشُْملا  اَمَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
زا نیکرـشم  هکنیا  باب  زا  دیدیـسرت ، رقف  زا  تراجت  ندش  مک  تّلع  هب  رگا  ًۀَْلیَع  ُْمتْفِخ  ْنِإ  َو  اذـه  ْمِهِماع  َدـَْعب  َمارَْحلا  َدِجْـسَْملا  اُوبَْرقَی  الَف 

. دیشاب راودیّما  ار  ادخ  لضف  دینک و  دامتعا  ادخ  هب  دننک ، يریگولج  امش  رهش  هب  دمآ  تفر و 
، دوبن اهنآ  همه  يارب  هدعو  هکنیا  يارب  و  دنوشن ، رورغم  هدعو  هب  هک  تسا  نیا  يارب  ّتیشم  رب  قیلعت  َءاش  ْنِإ  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُکِینُْغی  َفْوَسَف 

ببـس هب  نآ  زا  سپ  و  دالب ، ریاس  هب  تبـسن  هّکم  هنیدم و  لها  رد  شیاشگ  یگدرتسگ و  اب  نیکرـشم  ندـش  رام  رات و  زا  سپ  دـنوادخ  و 
. تسا هدیشخب  قّقحت  ار  شاهدعو  هّکم ، هنیدم و  يوس  هب  برغ  قرش و  لها  هّجوت 

. تساناد شیهاون  رماوا و  بقاوع  هب  دنوادخ  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ 
. دنکیمن یهن  رما و  تمکح  تحلصم و  اب  زج  ٌمیِکَح 

زا سپ  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ِّقَْحلا  َنیِد  َنُونیِدَـی  َو ال  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  َمَّرَح  ام  َنُومِّرَُحی  َو ال  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلِاب  َو ال  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  اُوِلتاـق 
درک و نایب  ار  باتک  لها  مکح  دومن ، راهظا  ظیلغت  دـیکأت و  اب  ار  اهنآ  اب  گنج  ناشنطو و  زا  اـهنآ  نتخاـس  رود  نیکرـشم و  مکح  هکنآ 

ار  اهنآ  درواین و  ادن  مالک  لّوا  رد 
122 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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. دشاب زاجم  یشخب  تّدش  يریگتخس و  رد  نیکرشم  نیب  اهنآ و  نیب  توافت  هب  هراشا  ات  دادن  رارق  ادن  دروم 
دنورگیمن ّقح  نید  هب  دـننادیمن و  مارح  ار  شلوسر  ادـخ و  مارح  دـنروآیمن و  نامیا  نیـسپاو  زور  ادـخ و  هب  هک  اـهنآ  اـب  دومرف : اذـل 

. دنک حرطم  ار  هیزج  هلأسم  ات  دروآ  ضیعبت  يارب  ار  نم »  » ظفل َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ندروآ  اب  هاگنآ  و  دینک ، رازراک 
. درک ادا  ار  شنید  ینعی  هنید » يزج   » زا هیزج  دوشیم و  ادا  هتشگ و  رّرقم  هک  يزیچ  ینعی  هیزج  دنهدب . هیزج  هکنیا  ات  َۀَیْزِْجلا  اوُطُْعی  یَّتَح 

تـسد ریز  راولیلذ  هک  يزجاع  الثم  تسا ، مجع  برع و  نیب  رد  فورعم  لثم  نیا  و  امـش ، بناج  زا  يریگتخـس  تّوق و  زا  ینعی  ٍدَـی  ْنَع 
: دیوگیم تسا  يرگید 

بـسانم ماقم و  بسانم  ینعم  نیا  و  مدرک ، رارف  سک  نـالف  تسد  زا  دـنیوگ : مجع  نیب  رد  نینچمه  و  درک ، مهاوخ  رارف  وا  تسد  زا  نم 
و ماعنا ، زا  و  يزاینیب ، زا  و  میلـست ، لاح  رد  نداد  هیزج  دننام  تسا ، هدش  رکذ  نآ  يارب  زین  يرگید  یناعم  تسا و  دی )  ) ظفل ندوب  هرکن 

 ... يرگید تسد  زا  هن  ناشدوخ  تسد  زا 
. تسا هدش  رکذ  لصفم  یهقف  بتک  ریسافت و  رد  نآ  لها  هیزج و  مکح  و  دنتسه . لیلذ  هک  یلاح  رد  ینعی  َنوُرِغاص  ْمُه  َو  ٍدَی  ْنَع 

يارب  واو »  » هکنیا رب  انب  تسا  فانیتسا  ای  ُدوُهَْیلا  َِتلاق  َو 
123 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا مکح  تّلع  هب  راعشا  يارب  لوصوم  رب  داهج  هب  رما  قیلعت  هک  اریز  تسا ، ینعم  رابتعا  هب  فطع  ای  دیایب ، فانیتسا 
: دنتفگ نایدوهی  نیا  اریز  دندرواین  نامیا  هک  تهج  نآ  زا  دیگنجب ، دنروآیمن  ادخ  هب  نامیا  هک  یناسک  اب  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  سپ 

. تسادخ رسپ  زیزع  ِهَّللا  ُْنبا  ٌْریَزُع 
هتفگ تسادخ ) رسپ  زیزع   ) دروم نیا  رد  هک  تسا  يراتفگ  ره  هدنیوگ و  نییعت  لیصفت و  هدارا  تهج  ریمض  ياج  هب  رهاظ  مسا  نتـشاذگ 

. دشاب هدش 
رب هک  تسین  يزیچ  هملک  نیا  زا  ناشدوصقم  میئادخ ، نارسپ  ام  و  تسادخ ، رـسپ  حیـسم  و  تسادخ ، رـسپ  زیزع  هکنیا  هب  نیلیاق  هک  نادب 

نایب هملک  نیا  زا  ناشدوصقم  هکلب  ادـخ ، يارب  جوز  تابثا  مّسجت و  لثم و  دـیلوت  لـیبق  زا  دوشیم  هدـیمهف  تاـملک  نآ  زا  رهاـظ  بسح 
وا زا  يرگید  رـشب  هطـساو  نودب  ار  بادآ  ماکحا و  هک  يّدـح  ات  دـش  کیدزن  ادـخ  هب  هک  سک  ره  دـنیوگیم : و  تسا . یناحور  تبـسن 

، تسادـخ رـسپ  وا  سپ  دـشاب  ادـخ  هب  بستنم  ّیلو  اـی  ّیبـن  هب  لاـّصتا  هطـساو  هب  هک  یـسک  نینچمه  و  دـشاب ، ادـخ  رـسپ  دـیاب  وا  تفرگ 
يادخ ّقح  رد  نکل  و  تسا ، حیحص  ینعم  نیا  هک  تسین  یّکش  و  تسا ، باستنا  تّحص  نایب  ای  ادخ ، هب  یکیدزن  تّدش  نایب  ناشدوصقم 

شرهاظ رب  هملک  نیا  ناوریپ  هکناـنچ  دـیلوت ، میـسجت و  دـننام  دوشیم  مّهوت  نآ  يرهاـظ  ینعم  هدنونـش ) يارب   ) نوچ تسا . عونمم  یلاـعت 
دندش ، لئاق  نآ  يرهاظ  ینعم  هب  دناهدرک و  لمح 

124 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دـنکیم و تیاـکح  اـهنآ  زا  دـنکیم  ّمذ  ار  ناـنآ  هک  یلاـح  رد  یلاـعت  يادـخ  اذـل  و  تسا ، رفک  نآ  يرهاـظ  ینعم  هـک  تـسین  یّکـش  و 

: دیامرفیم
تبث لیجنا  رد  ینعم  نیا  و  دـیوگیم . نینچ  مردـپ  تسا : هتفگیم  حیـسم  هک  تسا  هدـش  لقن  ِهَّللا  ُْنبا  ُحیِـسَْملا  يراصَّنلا  َِتلاق  َو  ِهَّللا  ُْنبا 

. تسا هدش 
. دنرادن دنیوگیم  هچنآ  هب  يداقتعا  دشاب ، هدوب  هک  ینعم  ره  هب  ینعی  ْمِهِهاْوفَِأب  ْمُُهلْوَق  َِکلذ 

تبسن تّوبن  ببس  هب  هک  یسک  لوق  زا  هک  تسا  نیا  نآ  ياضتقم  هب  لمع  و  تسا ، نآ  ياضتقم  هب  لمع  مزلتـسم  ینعم  نیا  هب  داقتعا  اریز 
َنُؤِهاُضی ْمِِهبُوُلق  ِیف  َْسَیل  ام  ْمِهِهاْوفَِأب  َنُولوُقَی  یلاعت : يادخ  لوق  لثم  تسین ، نینچ  هک  یلاح  رد  دـنزرون  فّلخت  دـنهدیم  ادـخ  هب  ار  وا 

. دندش رفاک  هک  تسا  یناسک  لوق  هباشم  نانیا  لوق  ینعی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلْوَق 
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زا راتفگ  ود  نآ  زا  کی  چیه  هک  تسا  نیا  رد  راتفگ  ود  نیا  ندوب  هباشم  و  نآ . ياج  هب  هیلا  فاضم  ندرک  نیـشناج  فاضم و  فذح  هب 
. دشاب نآ  رب  یتّجح  هکنیا  نودب  دریگیم ، همشچ  رس  ضحم  لیخت  زا  ود  ره  هکلب  تسین ، حیحص  داقتعا  لصا و  يور 

. دشاب يراصن  دندش  رفاک  هک  یناسک  زا  دوصقم  رگا  اّما  تسا ، هناوید  راتفگ  دننام  نآ  و 
. دناهدوب ود  ره  زا  شیپ  هک  دنراّفک  اقلطم  هن  رگ  تساراصن و  زا  شیپ  هک  تسا  دوهی  ُْلبَق  ْنِم 

125 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
لقن مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  دوشیم ، لامعتـسا  ینعم  نیمه  رد  فرع  رد  رتشیب  و  دیامنیم ، تنعل  هدومن و  رود  ار  اهنآ  ادـخ  ینعی  ُهَّللا  ُمُهََلتاق 

«. 1  » دیامنیم تنعل  ار  اهنآ  ادخ  هک  تسا  نینچ  نآ  ینعم  هک  تسا  هدش 
. دنهدیم ادخ  هب  غورد  تبسن  دننادرگیم و  رب  يور  ّقح  زا  اهنآ  ارچ  َنوُکَفُْؤی  یَّنَأ 

32 تایآ 35 - ریسفت  همجرت و 

125 ص :  ات 34 ..... ] تایآ 31  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

َنوُکِرُْشی اَّمَع  ُهَناْحبُـس  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ًادِحاو ال  ًاهلِإ  اوُُدبْعَِیل  َّالِإ  اوُِرمُأ  ام  َو  َمَیْرَم  َْنبا  َحیِـسَْملا  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ  ْمُهَنابْهُر  َو  ْمُهَرابْحَأ  اوُذَخَّتا 
ِنیِد َو  يدُْـهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  ( 32  ) َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْول  َو  ُهَرُون  َِّمُتی  ْنَأ  ـَّالِإ  ُهَّللا  َیبْأَـی  َو  ْمِهِهاْوفَأـِب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطی  ْنَأ  َنوُدـیُِری  ( 31)

ِلِطاْبلِاب ِساَّنلا  َلاْومَأ  َنُولُکْأََیل  ِنابْهُّرلا  َو  ِرابْحَْألا  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( 33  ) َنوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْول  َو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا 
(34  ) ٍمِیلَأ ٍباذَِعب  ْمُهْرِّشَبَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اهَنوُقِْفُنی  َو ال  َۀَّضِْفلا  َو  َبَهَّذلا  َنوُِزنْکَی  َنیِذَّلا  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُصَی  َو 

125 ص :  همجرت ..... :

تّیبوبر هب  ار  میرم  رسپ  حیسم  زین  دنتخانشن و  ار  ادخ  دنتخانش و  ّتیبوبر  ماقم  هب  ار  دوخ  نابهار  ءاملع و  نانیا 
__________________________________________________

ص 236. یفاص 2 : ( 1)
126 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، دنهدیم رارق  کیرش  وا  اب  هک  تسا  نآ  زا  رترب  هّزنم و  هک  دننک  شتسرپ  ار  اتکی  يادخ  هکنآ  زج  دندوبن  رومأم  هک  یتروص  رد  دنتفرگ 
ياهتنم رد  ار  دوخ  رون  هکنآ  ات  دراذـگن  ادـخ  دـننک و  شوماخ  دوخ  هنالهاج  راتفگ  هریت و  سفن  هب  ار  ادـخ  رون  هک  دـنهاوخیم  نارفاـک 

، دنشاب فلاخم  یضاران و  نارفاک  دنچ  ره  دناسرب  لامک  يالعا  ّدح  روهظ و 
یضاران ناکرشم  دنچ  ره  دهد  يرترب  طّلست و  ملاع  نایدا  همه  رب  ات  داتسرف  قلخ  تیاده  هب  ّقح  نید  اب  ار  دوخ  لوسر  هک  ییادخ  تسوا 

، دنشاب فلاخم  و 
قافنا ادـخ  هار  رد  دـننکیم و  دوخ  سوه  همعط  لـطاب  هب  ار  مدرم  لاوما  يراـصن ) دوهی و   ) ناـبهار ءاـملع و  زا  يرایـسب  ناـمیا  لـها  يا 

. هد تراشب  كاندرد  باذع  هب  راک  نیا  رب  لوسر  يا  ار  اهنآ  دننکیمن 

126 ص :  ریسفت ..... :
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. دنشابیم تقیرط  نید و  ياملع  نابهر  تّما و  ياملع  رابحا  هک  تشذگ  نیا  زا  شیپ  ْمُهَرابْحَأ  اوُذَخَّتا 
رب و  تسا ، تدابع  رد  ّبر  هک  دوشیم  قالطا  دوبعم  رب  و  تسا ، تعاـط  رد  ّبر  نآ  هک  دوشیم  قـالطا  عاـطم  رب  ّبر  ًاـبابْرَأ  ْمُهَناـبْهُر  َو 

. تسا داجیا  رد  ّبر  نآ  هک  دوشیم  قالطا  قلاخ  رب  و  تسا ، دوجو  ياقب  دوجو و  رد  ّبر  هک  دوشیم  قالطا  دوجو  رد  ّربدم 
و تسا ، لیجنا  تاروت و  زا  نیا  و  تسا ، مارح  نآ  لـالح و  نیا  دـنتفگ : اـهنآ  هب  نوچ  تسا ، تعاـط  رد  ّبر  اـجنیا  رد  ّبر  زا  دوصقم  و 

. دندینش دندرک و  لوبق  اهنآ  زا  لیلد  نودب  زین  مدرم 
يرشب ّبر  کی  دیاب  ریزگان  یهلا  ياملع  زا  ریغ  مدرم  و 

127 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
بر نآ  و  دناسرن ، ررـض  ناشترخآ  هب  هک  يوحن  هب  دننک  تعاطا  وا  زا  ناشیایند  نید و  رما  هب  ناشتریـصب  مدع  تّلع  هب  هک  دنـشاب  هتـشاد 

ّتیبوبر وا  تّیبوبر  و  تسادخ ، تعاط  وا  تعاط  و  تسادخ ، لوق  ادخ و  بناج  زا  لوق  وا  لوق  هک  دشاب  بوصنم  ادـخ  بناج  زا  ای  عاطم 
ریغ تّیبوبر  زا  یـشان  تّیبوبر  نآ  هجیتن  رد  تسادخ  ریغ  بناج  زا  بوصنم  نآ  سپ  دشابن  ادـخ  هب  بوصنم  هک  یتّیبوبر  اّما  و  تسادـخ ،

. دشابیمن یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تعاطا  وا  زا  تعاطا  دشابیم و  ادخ 
ای اـهنآ ، تّیبوـبر  تهج  زا  تسادـخ  ریغ  زا  یـشان  هک  ییاـهّبر  ینعی  تسا  باـبرا  تهج  دـیلقت  هـّللا ) نود  نـم   ) ادـخ لوـق  نـیا  رب  اـنب 

. دشاب ضیعبت  يارب  ای  ادتبا  يارب  نم )  ) ظفل هکنیا  رب  انب  دنتسه  ادخ  ریغ  زا  یضعب  هک  ییاهّبر 
مکح ندـش  مامت  زا  دـعب  ارنآ  اذـل  و  دـنتفرگ ، ّبر  تداـبع  رد  ار  میرم  نب  حیـسم  ینعی  تسا ، مهراـبحا )  ) رب فطع  َمَیْرَم  َْنبا  َحیِـسَْملا  َو 

. تسا رتاسر  ّمذ  رد  هک  دشاب  يزیچ  يرترب  ات  تخادنا  ریخأت  رابحا  زا  ارنآ  و  دروآ ، هیلع  فوطعم 
هک تسا  نیا  باوج  دشاب ، مومذم  وا  نتفرگ  ّبر  دیابن  تسا ، ّبر  ادخ  بناج  زا  وا  سپ  تسادخ ، بناج  زا  بوصنم  حیسم  یئوگب : رگا 

، ادخ رسپ  وا  ای  تسا ، هلا  حیسم  هک  اهنآ  راتفگ  نیا  زا  اّما  و  تسا ، حودمم  تسادخ  بناج  زا  هک  تهج  نآ  زا  تعاط  رد  حیـسم  ّتیبوبر 
ادـخ هب  كرـش  مومذـم و  دـشاب ، تّیبوبر  رد  لقتـسم  هک  تهج  نآ  زا  زین  تعاـط  رد  وا  ّتیبوبر  نینچمه  تسا و  اـت  هس  زا  یمّوـس  وا  اـی 

. دوشیم بوسحم 
128 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

و دشابن ، بّکرم  شتاذ  رد  هک  يدحاو  يادخ  دناهتفاین  نامرف  اتکی  يادـخ  تدابع  هب  زج  هک  یلاح  رد  ًادِـحاو  ًاهلِإ  اوُدـُبْعَِیل  اَّلِإ  اوُِرمُأ  ام  َو 
تعاطا دوشیم ، بوسحم  ادخ  تعاط  دنیادخ  ناگداتـسرف  اهنآ  هک  دشاب  تهج  نآ  زا  رگا  نالوسر  تعاط  سپ  دشابن ، دّدعتم  دوجو  رد 

. دوشیمن بوسحم  اهنآ  زا  يرادربنامرف  تعاطا و  يرادربنامرف  تعاطا و  نیا  تسادخ و  زا  يرادربنامرف  تعاطا و  اهنآ  زا  يرادربنامرف  و 
هتفگ هک  ایوگ  تسا ، اتکی  دحاو  يادخ  رد  نایادخ  رصح  نآ  زا  دوصقم  و  تسا ، فنأتسم  ای  لاح ، ای  تفص ، زا  دعب  تفـص  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ال 

. تسوا رد  رصحنم  نایادخ  همه  هک  ار  دحاو  يادخ  دننک  تدابع  هکنیا  رگم  دندشن  رومأم  تسا : هدش 
تیالو و تعاط و  رد  ای  نابهار ، رابحا و  نداد  رارق  کیرـش  دننام  تسا ، هّزنم  تیالو  تعاط و  رد  كرـش  زا  ادـخ  َنوُکِرُْـشی  اَّمَع  ُهَناْحبُس 
وا دنوادخ  هک  ار  یسک  تعاط  تیالو و  رد  هک  تسا  تّما  زا  هیانک  نآ  تّما و  حیسم  نداد  رارق  کیرـش  دننام  یگمه  ّتیهولا  تدابع و 

: دومرف یلاعت  يادخ  هک  تسا  هیانک  نیمه  هب  هراشا  يارب  دنداد و  رارق  کیرش  هدرکن  بصن  ار 
ظفل اب  ار  نودـیری » . » دـننک شوماخ  دوخ  هنالهاج  راـتفگ ) اـب   ) اـهناهد اـب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخیم  ْمِهِهاْوفَأـِب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطی  ْنَأ  َنوُدـیُِری 

: دیوگب هک  دوب  نیا  يراصن  دوهی و  لاح  بسانم  هک  یلاح  رد  دروآ  عراضم 
لعف  هدنیآ  لاح و  رد  نآ  رارمتسا  تهج  اّما  یضام ، ظفل  اب  اوذّختا »  » لثم اودارأ » »

129 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نآ هلیـسو  هب  ّقح  هک  تسا  يرون  نآ  هک  ور  نیا  زا  تسا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  ادخ  رون  زا  دوصقم  و  تسا ، هدروآ  نودـیری  عراضم 
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باتک رد  فیرحت  یلعج و  ثیداحا  تاهبش و  ءاقلا  ناهد  اب  ندرک  شوماخ  زا  دوصقم  و  ددرگیم ، ادج  یقش  زا  دیعـس  و  دوشیم ، رهاظ 
هک يزیچ  راـبخا  رد  و  تسا ، هدـش  هیبـشت  غارچ  ندرک  شوماـخ  ندرک و  توـف  هب  هک  ناـنادان  لاّـهج و  بیرف  سیلدـت و  تهج  زا  تسا 

. دراد دوجو  دنکب  روکذم  هیانک  رب  تلالد 
هک دـنچ  ره  دـناسر ، لامک  هب  ار  دوخ  رون  هکنیا  ات  دـننک ، نینچ  هک  دراذـگیمن  ادـخ  َنوُِرفاـْکلا و  َهِرَک  َْول  َو  ُهَرُون  َِّمُتی  ْنَأ  اَّلِإ  ُهَّللا  َیبْأَـی  َو 

. دیاین شوخ  ار  دوصقم  بسح  رب  تیالو  هب  نارفاک  لیزنت و  بسح  رب  تلاسر  هب  ای  ادخ  هب  نارفاک 
تلاسر لاطبا  رد  ار  نیکرـشم  عمط  اـت  يرگید  مکح  مـالعا  يارب  تّما  هتـشذگ  زا  عطقنم  فاـنیتسا  اـی  هلمج  نیا  َُهلوُسَر  َلَـسْرَأ  يِذَّلا  َوُه 

. دنک عطق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 
. تسا نیکرشم  عمط  عطق  زین  نآ  رد  و  دهع ، فیرعت  يارب  ای  تسا  نآ  میمعت  سنج و  فیرعت  يارب  ای  لوسر »  » هفاضا نیا  رب  انب 

ینعم ای  دنتسه ، لوسر  نالوسر  هطساو  هب  زین  نانیـشناج  هکنیا  باب  زا  اهنآ  ءایـصوا  نالوسر و  لماش  تسا  ّماع  ینعم  ای  لوسر  زا  دوصقم 
هّللا یّلص  دّمحم  دوصقم  ای  تسا ، هدومن  یحو  نآ  غیلبت  عرـش و  هب  ار  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  یحالطـصا  ياهلوسر  صوصخم  تسا  ّصاخ 
نیا دشابیم و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ناوریپ  نالوسر و  ناوریپ  هب  مکح  تیارـس  دوصقم  ریخا  ریدـقت  ود  رب  انب  و  تسا . هلآ  هیلع و 

130 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  زا  ای  تیارس 
هک تسا  نیا  باب  زا  ای  دنتـسه ، نالوسر  ءازجا  زا  ناش  يولو  هعـس  بسح  هب  اهنآ  هک  تسا  نیا  باب  زا  ای  و  تسا ، ّتیعبت  ّتیعرف و  باـب 
نآ هکنیا  و  ّجع ،)  ) مئاق جورخ  هب  هیآ  ریسفت  تسا  حیحـص  نیا  رب  انب  ناشیاهلقع . اهلد و  اههنیـس و  بسح  هب  دنتـسه  نالوسر  رهاظم  اهنآ 

. دنکیم هبلغ  نایدا  مامت  رب  دوش  رهاظ  لیوأت  نآ  تقو  ره  هکنیا  و  تسا ، هدماین  شلیوأت  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  هیآ 
هب نآ  ماکحا  مالـسا و  يراذـگمان  هب  هکنانچ  تسا ، یعرـش  یبلاق  ماکحا  نآ  و  تسا ، نآ  هلیـسو  هب  تیادـه  هک  يزیچ  هب  ینعی  يدُْـهلِاب 

. تسا هدش  هراشا  ِنامیِْإِلل  ْمُکادَه  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  ُّنُمَی  ُهَّللا  َِلب  یلاعت : يادخ  لوق  رد  تیاده 
ترابع هب  دوشیم ، لصاح  يول  ینطاب و  تعیب  اب  هک  تسا  ّصاخ  نامیا  تیالو و  نآ  تسا و  ّقح  قیرط  زا  ترابع  ّقح  نید  ِّقَْحلا  ِنیِد  َو 

. تسا هدش  ریسفت  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  ّقح  نید  ام  رابخا  رد  و  تسا ، نامیا  ّقح  نید  مالسا و  تیاده  رگید 
: تسا هدمآ  قباس  هیآ  هیآ و  نیا  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 

ار نآ  دنوادخ  مالّسلا  هیلع  مئاق  مایق  ماگنه  هک  تسا  ّقح  نید  زا  ترابع  تیالو  دومن و  دوخ  ّیـصو  تیالو  هب  رما  ار  شلوسر  هک  تسوا 
، دیاین شوخ  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  نیرفاک  هچ  رگا  دـناسریم  مامتا  هب  ار  مئاق  تیالو  دـنوادخ  و  دزاسیم ، بلاغ  نایدا  همه  رب 

. تسا لیوأت  نآ  ریغ  اّما  و  تسا ، لیزنت  فرح  نیا  یلب  دومرف : تسا ؟ لیزنت  نیا  ایآ  دش : هتفگ 
درفم تروص  هب  نیّدلا »  » ظفل ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل 

131 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ترثک و اب  لطاب  نایدا  هکنیا  هب  راعـشا  راصتخا و  دصق  تهج  هب  تسا  هدماین  عمج  و  ّلک »  » ظفل هب  دیکأت  هنیرق  هب  تسا ، هدمآ  یقارغتـسا 
. تسا ّیلفس  توکلم  نیّجس و  هب  ندش  یهتنم  زا  ترابع  نآ  و  دندّحتم ، مه  اب  تیاغ  تیاهن و  رد  دنراد  هک  یفالتخا  یگتسسگ و  مه  زا 

. تیالو هب  ای  تلاسر و  هب  ای  ادخ  هب  نیکرشم  دیاین ، شوخ  ار  نیکرشم  هچ  رگا  َنوُکِرْشُْملا  َهِرَک  َْول  َو 
و ّنا »  » لیبق زا  هلمج  تادّـکؤم  اب  دروآ  ای »  » ادـن ظفل  ِلِطاْبلِاب  ِساَّنلا  َلاْومَأ  َنُولُکْأََـیل  ِناـبْهُّرلا  َو  ِراـبْحَْألا  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
زا دوخ  نتـشادهگن  ظفح و  نابهار ) رابحا و   ) يراـصن دوهی و  نادنمـشناد  نأـش  هک  تسا  رما  نیا  ناـیب  يارب  هلمج  ندوب  هّیمـسا  و  مـال » »
ّمذ رد  هکنیا  ات  دریگ  رارق  دیدرت  دروم  اهنآ  زا  راک  نیا  عوقو  ای  دوش  راکنا  اهنآ  زا  راک  نیا  تسا  هتسیاش  هک  يوحن  هب  تسا . مدرم  لاوما 

ترفن اهنآ و  ندرک  اوسر  نانآ و  ّمذ  رگنایب  ات  دـشابیم ، مالک  زا  دوصقم  هک  تسا  مکح  مزـال  دـیکأت  يارب  اـی  دـشاب ، رتاـسر  ییاوسر  و 
. دشاب ناشراتفگ  زا  اهنآ و  زا  مدرم  نتشاد 
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زا هیانک  دوصقم  دـنرادیم  زاب  مالّـسلا  هیلع  یلو  زا  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا  ینعی  ادـخ  هار  زا  ار  مدرم  ِهَّللا و  ِلـِیبَس  ْنَع  َنوُّدُـصَی  َو 
دناهدیمان افرع  هّیفوص و  اهقف و  املع و  ار  دوخ  نابهر  رابحا و  تروص  هب  وا  زا  دـعب  هک  تسا  یناسک  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تّما 

قلد و هب  زج  نانآ  هک  یلاح  رد  دنسرب ، ناشدوخ  ضارغا  ضارعا و  هب  نآ  هلیسو  هب  هک  يزیچ  زج  دنتسین  یهقف  ياراد  نانآ  هک  یلاح  رد 
قلح 

132 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. یفّوصت هن  دنراد و  تفرعم  هن  تقیقح  رد  دنشیدنایمن ،

نیا هب  راعـشا  تّیلعف  تّیمـسا و  رد  فالتخا  اـب  فطع  نیا  نسح  هجو  و  نولکأـیل »  » رب تسا  فطع  اـی  َۀَّضِْفلا  َو  َبَهَّذـلا  َنوُِزنْکَی  َنیِذَّلا  َو 
یناسک نابهار  رابحا و  هکنیا  تسین و  راکنا  لباق  هک  يوحن  هب  تسا  روهشم  اهنآ  ّمذ  دننکیم  عمج  هریخذ و  ار  الط  هک  یناسک  هک  تسا 

. دینکن انتعا  نانآ  هتفگ  هب  سپ  تسا ، هتشگ  فورعم  روهشم و  اهنآ  ّمذ  و  دننکیم ، هریخذ  ار  الط  هک  دنتسه 
هلمج اـی  ربخ ، ریدـقت  هب  اـی  ءادـتبم  ریدـقت  هب  تسا  شربخ  مسا و  اـب  ّنا »  » هلمج رب  فطع  اـی  درفم ، فطع  لـیبق  زا  ّنا »  » مسا رب  فطع  اـی 

واو هک  ار  هچنآ  هک  تشذـگ  بلطم  نیا  و  دـشاب ، نآ  ربـخ  مهرّـشبف »  » ادـخ لوـق  و  هداد ، رارق  ادـتبم  ار  نیذـّلا »  » هکنیا هب  تسا  فنأتـسم 
. تسا فطع  واو  ینعم  ظاحل  هب  دنمانیم  فانیتسا 

ءاف لوخد  هد . تراشب  كاندرد  یباذع  هب  ار  نانآ  سپ  دننکیمن  قافنا  ادخ  هار  رد  نوچ  ٍمِیلَأ  ٍباذَِعب  ْمُهْرِّشَبَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اهَنوُقِْفُنی  َو ال 
. تسا هتفرگ  رارق  هّیطرش  هلمج )  ) ینعم رد  ءادتبم  هک  تسا  نیا  يارب  دشاب  ربخ  هکنیا  رب  انب  مهرّشبف )  ) ربخ رد 

36 تایآ 38 - ریسفت  همجرت و 

132 ص :  ات 37 ..... ] تایآ 35  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

َةَّدِع َّنِإ  ( 35  ) َنوُِزنْکَت ُْمْتنُک  ام  اُوقوُذَف  ْمُکِـسُْفنَِأل  ُْمتْزَنَک  ام  اذـه  ْمُهُروُهُظ  َو  ْمُُهبُونُج  َو  ْمُهُهابِج  اِهب  يوُْکتَف  َمَّنَهَج  ِران  ِیف  اْهیَلَع  یمُْحی  َمْوَی 
ْمُکَسُْفنَأ َّنِهِیف  اوُِملْظَت  الَف  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدلا  َِکلذ  ٌمُرُح  ٌۀََعبْرَأ  اْهنِم  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  َمْوَی  ِهَّللا  ِباتِک  ِیف  ًارْهَش  َرَـشَع  اْنثا  ِهَّللا  َْدنِع  ِروُهُّشلا 

اوُرَفَک َنیِذَّلا  ِِهب  ُّلَُـضی  ِْرفُْکلا  ِیف  ٌةَداـیِز  ُءیِـسَّنلا  اَـمَّنِإ  ( 36  ) َنیِقَّتُْملا َعَم  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ًۀَّفاَک  ْمُکَنُوِلتاـُقی  اـمَک  ًۀَّفاَـک  َنیِکِرْـشُْملا  اُوِلتاـق  َو 
(37  ) َنیِِرفاْکلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  َو  ْمِِهلامْعَأ  ُءوُس  ْمَُهل  َنِّیُز  ُهَّللا  َمَّرَح  ام  اوُّلُِحیَف  ُهَّللا  َمَّرَح  ام  َةَّدِع  اُؤِطاُوِیل  ًاماع  ُهَنُومِّرَُحی  َو  ًاماع  ُهَنوُّلُِحی 

133 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

133 ص :  همجرت ..... :

: دنیوگ اهنآ  هب  باذع  ناگتـشرف  دـننک . غاد  نآ  هب  ار  اهنآ  يولهپ  تشپ و  یناشیپ و  دوش و  هتخادـگ  شتآ  رد  هرقن  الط و  نآ  هک  يزور 
. دیدرکیم هتخودنا  هک  يرز  میس و  باذع  دیشچب  نونکا  دیدرک . هریخذ  دوخ  رب  میس  رز و  زا  هچنآ  هجیتن  تسا  نیا 

ادخ هک  يزور  نآ  زا  تسا  هام  هدزاود  ادخ  عیرشت  نیوکت و  باتک  رد  تسا  قلخ  حالص  ّقح و  باسح  هب  هک  ادخ  دزن  اههام  ددع  انامه 
نآ رد  سپ  مکحم ، راوتـسا و  نید  روتـسد  تسا  نیا  دوب . دهاوخ  مارح  ياههام  هام  راهچ  هام  هدزاود  نآ  زا  دیرفایب و  ار  نیمز  نامـسآ و 

گنج و هب  امـش  اب  اقفّتم  ناکرـشم  هکنانچ  دـینک  رازراک  ناکرـشم  اب  همه  اقفّتم  دـینکن و  رگیدـکی  دوخ و  ّقح  رد  متـس  يدـعت و  اـههام 
، تسا روای ) رای و   ) يوقت لها  اب  ادخ  هک  دینادب  دنزیخرب و  تموصخ 

نامز تعدب  هک  نتخادنا  رخأتم  هام  هب  زور  هد  یلاس  لاس  هس  ره  رد  ار  یمارح  هام  مکح  رگید و  یهام  هب  ندرک  لیدبت  ار  یهام   ) یئیـسن
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رگید یلاس  رد  دندرمشیم و  لالح  ار  مارح  هام  لاس  کی  دنـشک . یهارمگ  لهج و  هب  ار  نارفاک  ات  تسا  رفک  رد  شیازفا  دوب ) تّیلهاج 
ناشرظن رد  ناشیا  تشز  لامعا  دننادرگ  لالح  ار  ادخ  مارح  دننک و  لامیاپ  هدرک  مارح  ادخ  هک  ار  ییاههام  هّدـع  هلیـسو  نیدـب  ات  مارح ،

. درک دهاوخن  تیاده  ار  نارفاک  زگره  ادخ  دومن و  ابیز 
134 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

134 ص :  ریسفت ..... :

. تسا ود  نآ  رد  ترثک  ّتیعمج و  ینعم  رابتعا  هب  ّثنؤم  ریمض  دوش و  هتخورفا  رب  شتآ  هرقن  الط و  رب  هک  يزور  اْهیَلَع  یمُْحی  َمْوَی 
. دننک غاد  نآ  اب  ار  اهنآ  تشپ  ولهپ و  راسخر و  مّنهج ، شتآ  رد  ْمُهُروُهُظ  َو  ْمُُهبُونُج  َو  ْمُهُهابِج  اِهب  يوُْکتَف  َمَّنَهَج  ِران  ِیف 

ندرک هریخذ  اب  اهنآ  نوچ  هکنیا  ای  دشاب ، ندرک  غاد  لومـش  هب  هراشا  ات  دومن  رکذ  ار  ندـب  ءازجا  نیرتيوق  نیرتفیرـش و  یلاعت  يادـخ 
: دوشیم هتفگ  اهنآ  هب  دنتساوخ  ار  تشپ  ولهپ و  ود  شارف  یمرن  تهاج و  هرقن و  الط و 

يزیچ ّدض  نآ  و  دیدرک ، هریخذ  ناتدوخ  هک  تسا  يزیچ  تیاغ  ندرک  غاد  نیا  ای  ُْمتْزَنَک  ام  دیوشیم  غاد  نآ  هلیـسوب  هک  يزیچ  نیا  اذه 
. دیتساوخیم هک  تسا 

هک يرادقم  و  جنگ )  ) زنک تقیقح  انعم و  رد  هدراو  رابخا  دیشچب . دیدرک  هریخذ  هک  ار  هچنآ  لابو  سپ  َنوُِزنْکَت  ُْمْتنُک  ام  اُوقوُذَف  ْمُکِسُْفنَِأل 
. هدش رکذ  لّصفم  ياهباتک  رد  رابخا  و  تسا ، فلتخم  دنکیم  قدص  جنگ »  » نآ رب  هک  یلام  رب  و  تسا . قداص  نآ  رب  جنگ »  » تغل قالطا 

: هک تسا  نیا  دشاب  رابخا  ياههراشا  اب  قفاوم  هک  يوحن  هب  هلأسم  نیا  رد  ّقح  قیقحت  و 
رد هکنآ  الثم  تسا . هبترم  نآ  ریغ  رد  نآ  لاح  اب  فلاخم  هبترم  ره  رد  شلاح  مکح و  هک  تسا  يدایز  بتارم  ياراد  ناسنا 
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وا بیبست  ادخ و  زا  و  دـنیبیمن ، يزیچ  بابـسا  زج  و  دـنک ، اضتقا  شـسفن  هک  هچنآ  زج  دـنیبیمن  یبوخ  ریخ و  دوشیم  عقاو  سفن  مّنهج 

هکنیا نودـب  تسا  شاعم  رما  رد  لام  رب  ءاّکتا  ضحم  اـی  تسین  لاـم  ّبح  زج  يزیچ  دـنک  عمج  لاـم  هک  هزادـنا  ره  سپ  تسا ، بوجحم 
هداد شتاکز  نآ ، يور  ای  دشاب  نیمز  ریز  دایز ، ای  دشاب  مک  تسا ، جـنگ )  ) زنک لام  نیا  و  دـیامن ، وا  رب  لّکوت  هتـشاد و  ادـخ  هب  نانیمطا 

. تسوا تب  لام  نآ  تسرپ و  تب  نآ  بحاص  و  تسا ، رفک  ادخ و  هب  كرش  نآ  هکلب  هن ، ای  دشاب  هدش 
هب دوـشن  جراـخ  نآ  زا  هک  ماداـم  نکل  تشگ و  رجزنم  نآ  مـّنهج  سفن و  زا  اـمتح  درک و  هّجوـت  ءاـیلع  توـکلم  هـب  سفن  مـّنهج  زا  رگا 
دنک عمج  ار  یلام  ادـخ  هب  لّـکوت  راـجزنا و  هّجوت و  لاـح  رد  لاـح  نیا  رد  رگا  یلو  تسـالتبم ، سفن  تاوهـش  ياـهریجنز  تایـضتقم و 

زا جورخ  رب  لام  نآ  هلیـسو  و  دـنبب » رتشا  يوناز  لّـکوت  اـب  : » تسا هدـمآ  يونثم  رد  هک  دریگ  رارق  يوبن  هحیحـص  نومـضم  نیا  قادـصم 
ادا ار  دوخ  بحتـسم  بجاو و  قوـقح  ماـگنه  نیا  رد  وا  اریز  دوـشیمن ، باـسح  زنک  دـیامن  کـمک  دوـخ  تشیعم  رب  سفن و  تاّیـضتقم 

. دوش لخاد  شراگدرورپ  رما  تحت  رد  هدش و  جراخ  شسفن  نامرف  ریز  زا  دهاوخیم  نوچ  دنکیم ،
زنک نآ  دشابیم  بوجحم  وا  رب  لّکوت  ادخ و  زا  لاح  نیا  رد  نوچ  دنک ، عمج  نآ  تاّیهتشم  سفن و  هب  ندوب  دّیقم  لاح  رد  ار  لام  رگا  و 

رد  تسار )  ) نیمی بناج  هب  مّنهج  نآ  زا  رگا  و  دشاب ، هدرکن  ادا  ای  دشاب  هدرک  ادا  ار  شقوقح  هچ  دوشیم  باسح 
136 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا رگا  و  دوشیم ، رتفیعـض  تاوهـش  ياهریجنز  هب  شدـّیقت  اّما  تسا ، قباس  تلاح  ود  نامه  ياراد  زین  نآ  دـنک  تکرح  ردـص )  ) ورملق
شبلق هناخ  رد  رگا  و  تسا ، تلاـح  ود  هجو و  ود  ناـمه  ياراد  زین  نآ  سپ  دـنک  ترجه  شبلق  داـبآ  هناـخ  يوس  هب  شبارخ  سفن  هناـخ 

: تسا هدش  هتفگ  وا  ّقح  رد  هدش و  دراو  نامالا  راد  هب  دش  لخاد 
« دوش ّتلم  یتّلم  دریگ  رفک  »
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زنک ياراد  هدننک و  هریخذ  دشابیم  ایند  ّبحم  هک  يریقف  نیا  رب  انب  نآ  رادقم  لام و  لاح  هن  تسا  ناسنا  لاح  نآ  مدـع  زنک و  نازیم  سپ 
دامتعا باب  زا  بلق  هناخ  رد  هک  تسایند  تّبحم  زا  ترابع  زنک  سپ  تسین . زنک  ياراد  تسا  رجزنم  اـیند  زا  هک  يدـنمتورث  ینغ و  تسا ،

. تسا هدش  نفد  كاخ  ریز  رد  هک  یلام  هن  تسا ، هدش  هریخذ  ایند  هب  نانیمطا  و 
اب ندرک  گنج  يارب  يرگید  تّلع  نیکرـشم و  يارب  يرگید  مکح  مالعا  تهج  تسا  فانیتسا  ًارْهَـش  َرَـشَع  اْنثا  ِهَّللا  َْدنِع  ِروُهُّشلا  َةَّدِـع  َّنِإ 

. اهنآ
و تسا ، یگشیمه  يدمرـس و  راگزور  يارب  یتروص  راگزور  راگزور و  يارب  ییاهتروص  اجنیا  رد  هک  ینامز  ياههام  اهزور و  هک  نادب 

هرک قفا  رد  تسا  تقیقح  باتفآ  بورغ  و  يدوعـص ، هناگـشش  یلوزن و  هناگ  شـش  جورب  رد  تسا  تقیقح  باتفآ  ریـس  روهظ  اهنیا  همه 
زور و  هب  نآ  زا  هک  تسا  نامز  نیمه  تّلع  هب  ام  رب  اهنیا  همه  روهظ  و  تساجنآ . زا  نآ  عولط  عبط و  نیمز 
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. دوشیم ریبعت  لاس  هام و  بش و 

ّصاوخ و راثآ و  ياراد  قیاقح  نیا  و  تسا ، توربج  توکلم و  بتارم  رد  مه  زا  ادـج  زیاـمتم و  قیاـقح  ياراد  اـههام  اـهزور و  نیا  سپ 
هبرجت هک  هچنآ  دـناهتفگ و  اههام  اـهزور و  ّصاوخ  زا  ثیدـح  یحو و  باحـصا  ءاـیبنا و  هک  هچنآ  تسا و  نیئاـپ  ياـههبترم  اـهتروص و 

هتفه و ياـهزور  ّصاوخ  زا  هک  هچنآ  دـننام  تسا ، نآ  رب  ّبترتـم  هک  تسا  يزیچ  نآ  ّصاوـخ  زا  مهد  کـی  دـناهدرک ، هبرجت  ناگدـننک 
. دناهتفگ اههام  ّصاوخ  زا  هک  هچنآ  هام و  ياهزور 

شوگ اب  ارنآ  و  دـناهدرک ، باسح  هناـسفا  دـننام  دناهدینـش  اـههام  اـهزور و  زا  هک  ار  هچنآ  ماوع  رتشیب  نییعیبط و  دـننام  نیکرـشم  نوچ  و 
زیامت و و  تسین ، يزیامت  توافت و  اهنآ  نیب  تقیقح  رد  مه و  قفاوتم  اههام  رگیدـمه و  هباشم  اهزور  دـناهتفگ : اذـل  دناهدینـشن ، تقیقح 

: دومرف اهنآ  ّدر  رد  دنوادخ  ور  نیا  زا  تسا ... ، رابتعا  ضحم  درادن و  تقیقح  دوشیم ، هتفگ  اهنآ  هراب  رد  هک  یّصاوخ 
ابیرقت و لاس  ره  رد  يرمق  هام  هدزاود  تسا  امـش  دزن  هک  هچنآ  ینعی  تسا ، هام  هدزاود  تسامـش  دزن  هک  روطنامه  ادـخ  دزن  اـههام  ددـع 
زا یتقیقح  رهظم  اهنآ  زا  کی  ره  تسام و  دزن  هک  تسا  ییاهتقیقح  نامرف  تحت  هلزان و  هبترم  اتقیقح  لاس . ره  رد  یـسمش  هاـم  هدزاود 

زیمت ددـع  مسا  يارب  اذـل  و  تسین ، راـثآ  ّصاوـخ و  نآ  ياراد  نآ  ریغ  هک  تسا  يراـثآ  ّصاوـخ و  ياراد  کـی  ره  و  تـسا ، قیاـقح  نآ 
دومرف : و  دومنن ، هّللا » دنع   » ظفل هب  افتکا  و  دشاب ، بولق  رد  نیکمت  ات  دروآ  يدیکأت 
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. تسا ظوفحم  حول  ای  لقع  زا  ترابع  هک  نیبم  باتک  رد  ای  ادخ ، هتشون  رد  ینعی  ِهَّللا  ِباتِک  ِیف 

دزن اهنآ  قیاقح  هک  درک  نایب  هکنآ  زا  سپ  و  دوش ، ّرقتـسم  امـش  دزن  اههام  اهزور و  نآ  هکنیا  زا  لبق  ینعی  َضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  َمْوَی 
: دومرف دومن و  نایب  ارنآ  ّصاوخ  زا  یضعب  دومن  دیکأت  هناگ  هس  دویق  اب  ار  ینعم  نیا  تسا و  ادخ 

. دشابیم بجر  و  مّرحم ، و  هّجحیذ ، و  هدعقیذ ، هک  تسا .» مارح  هام  راهچ  اهنآ  زا  ٌمُرُح  ٌۀََعبْرَأ  اْهنِم 
: دومرف درک و  دیکأت  ار  هام  راهچ  نیا  تمرح  سپس 

تسا يرادیاپ  قیرط  نامه  نآ  هب  قیدصت  نآ و  تمرح  داقتعا  ینعی  تسین ، نآ  رد  یجک  هک  تسا  يراوتـسا  نید  نیا  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدلا  َِکلذ 
. تسا هدش  جراخ  ایبنا  قیرط  زا  دنک  لودع  قیرط  نآ  زا  سک  ره  دناهدوب و  قیرط  نآ  رب  ایبنا  هک 

ریـسا دینک و  تراغ  دیـشکب و  ار  رگیدکی  هک  وحن  نیدب  دـیراد  اور  متـس  ناتدوخ  هب  اههام  نیا  رد  دـیابن  سپ  ْمُکَـسُْفنَأ  َّنِهِیف  اوُِملْظَت  الَف 
رد دیئامن و  اهنآ  تمرح  کته  هدرک  زواجت  هام  راهچ  نآ  دودح  زا  هک  وحن  نیدب  دـینکن ، ملظ  ناتدوخ  هب  اهنآ  هراب  رد  هکنیا  ای  دـیئامن ،

. دیوش رگید  تسیاشان  ياهراک  بکترم  دینک و  گنج  هام  راهچ  نآ 
اههام نآ  تمرح  کته  ییـسن »  » ببـس هب  اهنآ  هک  اریز  دینک  راکیپ  ناکرـشم  اب  مه  اب  یگمه  اههام  نیا  ریغ  رد  ًۀَّفاَک  َنیِکِرْـشُْملا  اُوِلتاق  َو 
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« رفکلا یف  هدایز  ییسنلا  اّمنا   » ادخ لوق  هنیرق  هب  دندومن 
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: هنیرق هب  دندومن  گنج  هب  ادتبا  اههام  نآ  رد  و 
. دیزیهرپب اههام  نآ  تمرح  کته  زا  دننک و  رازراک  امش  اب  اقفّتم  ناکرشم  هکنانچ  ًۀَّفاَک  ْمُکَنُوِلتاُقی  امَک 

تمرح ریخأت  ییـسن )  ) زا دوصقم  و  لاتق ، هب  رما  لیلعت  عضوم  رد  تسا  فانیتسا  ِْرفُْکلا  ِیف  ٌةَدایِز  ُءیِـسَّنلا  اَمَّنِإ  َنیِقَّتُْملا  َعَم  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو 
كرت دنتـساوخیمن  دـمآیم و  مارح  هام  هاگره  هک  بیترت  نیدـب  تسا . مارح  هام  نآ  رد  گـنج  ندرک  لـالح  رگید و  هاـم  هب  مارح  هاـم 

راک نیا  و  مینکیم . كرت  ار  گنج  رگید  هام  رد  مینکیم و  گنج  هام  نیا  رد  تساههام  ریاـس  دـننام  هاـم  نیا  دـنتفگیم : دـننک  گـنج 
زا لبق  وا  دزن  هیلاع  بتک  رد  هک  تسادخ  رّرقم  ماکحا  لیدبت  لوسر  هب  رفک  ببـس  هب  ادـخ  هب  رفک  زا  سپ  نآ  اریز  تسا  رفک  رد  شیازفا 

: دومرف اذل  تسا ، هدش  هتشون  ملاع  نیا  شنیرفآ 
. دندرگیم جراخ  يرادیاپ  میقتسم  قیرط  زا  نوچ  دنوشیم  هدیشک  یهارمگ  هب  هلیسو  نآ  هب  نارفاک  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِِهب  ُّلَُضی 

. تسا نانآ  یهارمگ  رب  لیلد  هک  دنرامشیم  لالح  ار  یمارح  هام  ای  شزرا و  یب  هدش و  شومارف  زیچ  لاس  کی  ًاماع  ُهَنوُّلُِحی 
. دشاب ناشیاههتساوخ  قفاوم  ات  دنروآیم  باسح  هب  مارح  ار  نآ  رگید  یلاس  اُؤِطاُوِیل و  ًاماع  ُهَنُومِّرَُحی  َو 

یشومارف  هطساو  هب  ناسنیدب  ات  دنهد  قیبطت  تسا  هدرک  مارح  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  ییاههام  دادعت  اب  ات  ُهَّللا  َمَّرَح  ام  َةَّدِع 
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. دنرامش لالح  تسا ، هداد  رارق  مارح  ادخ  هک  ار  هچنآ 
شوخ ار  ناشدب  لمع  ات  هک  تسا  نیا  باوج  دننکیم ، ار  راک  نیا  ارچ  دوش  لاؤس  رگا  تسا  رّدقم  لاؤس  باوج  ْمِِهلامْعَأ  ُءوُس  ْمَُهل  َنِّیُز 

. دنهد هولج  امن 
مارح ار  ادـخ  لالح  لالح و  ار  ادـخ  مارح  اریز  دـنکیمن ، تیادـه  رادـیاپ  قیرط  هب  ار  نارفاک  دـنوادخ  َنیِِرفاْکلا  َمْوَْقلا  يِدـْهَی  ـال  ُهَّللا  َو 

. دومن هولج  وکین  ابیز و  ناشرظن  رد  اهیتشز  حیابق و  دندرک و 
39 تایآ 42 - ریسفت  همجرت و 

140 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 38  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

اْینُّدـلا ِةایَْحلا  ُعاتَم  امَف  ِةَرِخْآلا  َنِم  اْینُّدـلا  ِةایَْحلِاب  ُْمتیِـضَر  َأ  ِضْرَْألا  َیلِإ  ُْمْتلَقاَّثا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُرِْفنا  ُمَُکل  َلِیق  اذِإ  ْمَُکل  ام  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
َّالِإ ( 39  ) ٌریِدَق ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ًاْئیَـش  ُهوُّرُـضَت  َو ال  ْمُکَْریَغ  ًامْوَق  ْلِْدبَتْـسَی  َو  ًامِیلَأ  ًاباذَـع  ْمُْکبِّذَُـعی  اوُرِْفنَت  َّالِإ  ( 38  ) ٌلِیلَق َّالِإ  ِةَرِخآـْلا  ِیف 
ِْهیَلَع ُهَتَنیِکَس  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  انَعَم  َهَّللا  َّنِإ  ْنَزَْحت  ِِهبِحاِصل ال  ُلوُقَی  ْذِإ  ِراْغلا  ِیف  امُه  ْذِإ  ِْنیَْنثا  َِیناث  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهَجَرْخَأ  ْذِإ  ُهَّللا  ُهَرَصَن  ْدَقَف  ُهوُرُْـصنَت 

(40  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو  اْیلُْعلا  َیِه  ِهَّللا  ُۀَِملَک  َو  یْلفُّسلا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َۀَِملَک  َلَعَج  َو  اهْوََرت  َْمل  ٍدُونُِجب  ُهَدَّیَأ  َو 

140 ص :  همجرت ..... :

راب دـننامه  دـیوش  هدامآ  گنردیب  نید  هار  رد  داهج  يارب  هک  دوش  رما  امـش  هب  نوچ  هک  تسیچ  تهج  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
هب  یضار  ایآ  دیاهتسب  لد  نیمز  كاخ  هب  نارگ 

141 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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. تسا زیچان  كدنا و  ترخآ  ملاع  ربارب  رد  ایند  عاتم  هک  یتروص  رد  دیدش ؟ ترخآ  يدبا  تایح  ضوع  ایند  یناگدنز 
داهج يارب  رگید  یموق  درک و  دهاوخ  بّذعم  كاندرد  یباذع  هب  ار  امـش  ادخ  دیوشن  نوریب  داهج  يارب  ادخ  نید  هار  رد  رگا  هک  دـینادب 

، تساناوت زیچ  ره  رب  ادخ  دیاهدیناسرن و  رازآ  ادخ  هب  امش  درامگیم و  رب  امش  ياج  هب 
شیرای ادخ  دندرک  نوریب  هّکم  زا  ار  ربمغیپ  نارفاک  هک  یماگنه  درک  دهاوخ  يرای  ار  وا  ادخ  هّتبلا  دینکن  يرای  ار ) ربمغیپ   ) ار وا  امش  رگا 

: تفگ دوب ) برطـضم  ناشیرپ و  هک  رکب  وبا   ) دوخ رفـسمه  قیفر و  هب  ادخ ) لوسر   ) دندوب راغ  رد  هک  نت  ود  نآ  زا  یکی  هک  هاگنآ  درک 
ار نانآ  امش  هک  دوخ  یبیغ  ياهرگشل  هب  ار  وا  داتـسرف و  وا  رب  رطاخ  شمارآ ) راقو و   ) هنیکـس ادخ  هک  نامز  نآ  تسام  اب  ادخ  هک  سرتم 

لامک زیچ  ره  رب  ار  ادخ  هک  داد ، دنلب  یماقم  ار  مالـسا ) هب  توعد   ) ادخ يادن  دـینادرگ ، تسپ  ار  نارفاک  يادـن  دومرف و  ددـم  دـیاهدیدن 
. تسا ییاناوت  تردق و 

141 ص :  ریسفت ..... :

. دیتسه نمؤم  ّصاخ  ای  ّماع  نامیا  هب  هک  یناسک  يا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
رکذ ینطاب و  داهج  ببس  هب  بلق  قیرط  رد  ای  تیالو  بلط  رد  ای  يروص ، داهج  هب  هک  یتقو  ارچ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُرِْفنا  ُمَُکل  َلِیق  اذِإ  ْمَُکل  ام 

. دیوشیم توعد  سفن  يوزرآ  كرت  سفن و  ياوه  ندومن  اهر  رکف  و 
؟ دیوشیم هتسب  مکحم  نیمز  هب  ِضْرَْألا  َیلِإ  ُْمْتلَقاَّثا 

تسا و سفن  نیمز  ای  عبط ، نیمز  ای  یکاخ  نیمز  نیمز ، زا  روظنم 
142 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک ، تسا  نیا  تسا  هدش  لقن  هک  هچنآ  قبط  كوبت  هوزغ  ببس  و  تسا ، كوبت  هوزغ  هراب  رد  هیآ  لوزن  ناش 
عباوت زا  هتوم »  » ياتسور هب  ثراح  یتقو  داتسرف ، يدزا  ورمع  نب  ثراح  تسد  هب  ارنآ  و  تشون ، ماش  روشک  ماّکح  زا  یکی  هب  ياهمان  هلآ 

ار وا  رصیق  ءارما  زا  یکی  یناّسغ  ورمع  نب  لیحرش  دیـسر ، تسا - لزنم  ود  رادقم  هب  سّدقملا  تیب  ات  اجنآ  زا  هک  ماش  تکلمم  رد  ءاقلب » »
. تشک

عادو نیح  رد  و  داد ، رارق  اهنآ  ریما  ار  هثراح  نب  دیز  دومن و  اّیهم  ار  هتوم )  ) گنج دیـسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  ربخ  نیا 
: دومرف

یـسک دش  هتـشک  هّللا  دبع  رگا  و  دشاب ، ریما  هحاور  نب  هّللا  دبع  دش  هتـشک  رفعج  رگا  دشاب ، ریما  بلاط  یبا  نب  رفعج  دش  هتـشک  دیز  رگا 
. دنوش یضار  نآ  هب  ناناملسم  هک  دشاب  ریما 

ار هک  ره  سپ  یتسه  قداص  شیوخ  تّوبن  رد  وت  رگا  مساقلا  ابا  ای  تفگ : و  دینـش ، ار  وا  راتفگ  دوب و  رـضاح  اـجنآ  رد  يدوهی  درف  کـی 
ار یعمج  دنداتسرفیم و  نمشد  اب  گنج  هب  ار  يرگشل  یتقو  لیئارسا  ینب  يایبنا  هک  اریز  دوش ، هتشک  دیاب  ینکیم  نییعت  ندوب  ریما  يارب 

. دندشیم هتشک  اهنآ  همه  دندرکیم  یفّرعم  یهدنامرف  تراسا و  يارب  بیترت  هب  نینچ  نیا 
یهدنامرف و يارب  ادخ  لوسر  هک  اهنآ  همه  اهنآ  اب  گنج  نانمشد و  اب  هلباقم  زا  سپ  درک و  تکرح  دصقم  يوس  هب  يرگشل  اب  دیز  سپ 
هک تسا  تایاور  یضعب  رد  و  درکن . ادیپ  تاجن  یسک  یمک  هّدع  زج  مالـسا  لها  زا  هک  هدش  تیاور  دندش . هتـشک  دوب  هدرب  مسا  تراما 

143 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دندنام و  گنج  زور  زا  دعب  ناناملسم  رتشیب 
دش و نّصحتم  ینما  ياج  رد  درک و  تکرح  اجنآ  زا  تسا  هدیسر  کمک  مالسا  لها  هب  هک  درک  نامگ  لیحرش  دنداد ، رییغت  ار  ناشعضو 

. دنتشگ زاب  هنیدم  هب  ملاس  مالسا  لها 
مهن لاـس  یتقو  سپـس  داـتفا ، قاـّفتا  زین  نزاوه  ینب  اـب  نینح  هوزغ  هّکم و  حـتف  لاـس  نیا  رد  دوب و  ترجه  زا  متـشه  لاـس  رد  هّیـضق  نیا 
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هلمح هنیدم  هب  دـهاوخیم  هدرک و  عمج  ار  شنایرگـشل  مور  ناطلـس  هک  دـندرک  عیاش  اجنآ  رد  دـش و  دراو  ماش  هلفاق  دـش  لخاد  ترجه 
هداتسرف ءاقلب  هب  ار  شنایرگـشل  هدرک ، هارمه  دوخ  اب  ار  ءارهب  ماذج و  ناّسغ و  موق  هدرک و  تکرح  یگرزب  رگـشل  اب  لقره  هکنیا  و  دنک ،

. تسا هدمآ  دورف  صمح  رد  وا  دوخ  و 
كوبت هموح  ياههلیبق  هب  و  دنوشب ، دوب  اقلب  ياهرهش  زا  هک  كوبت  هدامآ  ات  درک  رما  ار  شباحـصا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ 
یناسک هب  ات  درک  رما  هّدـج  لها  هب  و  دومن ، داهج  رب  قیوشت  کیرحت و  ار  همه  داتـسرف و  مایپ  دوب  هدروآ  مالـسا  هک  سک  ره  هب  هّکم و  و 

. دننک کمک  دنرادن  جورخ  هّوق  هک 
دومن و زهجم  رتـش  تسیود  ناـمثع  و  درک ، لذـب  ار  شلاـم  فـصن  رمع  و  دوـمن ، هضرع  ار  شلاوـما  همه  رکب  وـبا  هک  تسا  هدـش  تیاور 

. دومن لذب  رانید  رازه  اب  رتش  دصیس  دناهتفگ : یضعب 
لذب و شعسو  تّمه و  ردق  هب  سک  ره  بیترت  نیمهب  مهرد ، رازه  راهچ  الط و  « 1  » هیقو لهچ  فوع  نب  نمحّرلا  دبع  و 

__________________________________________________

لاقثم راهچ  هیقو  ره  نیا  رب  انب  تسا . لاقثم  لطر 48  هک  لطر  مهدزاود  کی  يانعم  هب  دّدشم  ءای  حتف  فاق و  رسک  واو ، مض  هب  هیقو : ( 1)
( دیمع گنهرف  . ) دوشیم

144 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیسر رفن  رازه  لهچ  هب  یضعب ، هتفگ  هب  انب  رازه و  یس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رگشل  و  دومن ، ششخب 

سپ دندنام ، زاب  گنج  تکرح و  زا  اهیضعب  دوب  تخس  نمـشد  نایرگـشل  يدایز  امرگ و  تّدش  هار و  يرود  تهج  زا  گنج  نآ  نوچ 
: دش لزان  هیآ  نیا 

تّدـش تّقـشم و  یتخـس و  تیاهن  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هیآ و  رخآ  ات  اوُرِْفنا ...  ُمَُکل  َلِیق  اذِإ  ْمَُکل  ام  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی 
سپ تشاد ، یکدنا  بآ  همـشچ  نآ  دـمآ و  دورف  كوبت  همـشچ  رد  هک  یئاج  ات  درک  تکرح  رگـشل  اب  بآ  ندوب  كدـنا  اوه و  يامرگ 

يوحن هب  دش  دایز  دمآ و  ششوج  هب  اجنآ  زا  بآ  سپ  تسش ، همـشچ  نآ  بآ  اب  ار  شتروص  تسد و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
. دنتفرگ بآ  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زاجعا  هب  نایرگشل  همه  هک 

رد باحصا  اب  سپ  هدوب  غورد  مور  رگشل  جورخ  ربخ  هک  دش  تباث  سپس  دنام ، اجنآ  رد  يزور  دنچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  و 
هلمح لدنجلا » ۀـمود   » رب ات  داتـسرف  راوس  تسیب  دـص و  راهچ  اب  ار  دـیلو  نب  دـلاخ  تشگرب و  اجنامه  زا  دومن و  تروشم  تشگزاب  دروم 
راکـش يارب  شنامداخ  زا  رفن  دنچ  ناسح و  شردارب  اب  هک  ردیکا »  » اجنآ مکاح  هب  دندیـسر  لدنجلا  ۀمود  یحاون  هب  بش  هک  یتقو  دنرب ،

هدرک و رارف  هدنام  یقاب  دارفا  كدنا  و  دندرک ، ریسا  ار  ردیکا »  » دنتـشک و ار  ناسح  دندرک  گنج  اهنآ  اب  دندروخرب و  دندوب ، هدش  نوریب 
. دندش نّصحتم  هعلق  رد  داصم »  » مان هب  ردیکا »  » رگید ردارب  اب  دندش و  هعلق  لخاد 

145 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دص راهچ  و  « 1  » درب دصتفه  رتش و  رازه  ام  هب  دننک و  زاب  ار  رد  هک  یهد  روتـسد  هعلق  لها  تردارب و  هب  وت  رگا  تفگ : ردیکا »  » هب دـلاخ 

ار لدنجلا  همود  تموکح  وت  يارب  هک  منکیم  طرـش  مربیم و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  مشکیمن و  ار  وت  دنهدب  هزین 
نک زاب  ار  هعلق  رد  هک  داتسرف  داصم  شردارب  هب  مایپ  دومن و  هحلاصم  درک و  لوبق  ردیکا  سپ  مریگب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا 

رایـسب میانغ  اب  دوب  وا  اب  داصم  شردارب  ردـیکا و  هک  یلاح  رد  تشگ  رب  دـلاخ  حلـص ، لام  نتفرگ  زا  دـعب  و  زاـس ، اـّیهم  ار  حلـص  لاـم  و 
«. 2  » دندش هنیدم  لخاد  ملاس  حیحص و 

؟ دیاهدش یضار  ایند  یگدنز  هب  ایآ  هک  تسا  خیبوت  ماهفتسا  اْینُّدلا  ِةایَْحلِاب  ُْمتیِضَر  َأ 
. ترخآ ياجب  ترخآ و  زا  لدب  ینعی  ِةَرِخْآلا  َنِم 
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یگدنز هکنآ  ببس  هب  ینعی  ایند ، تایح  هب  ندوب  یضار  راکنا  رابتعا  هب  تسا  تّیببـس  يارب  ءاف »  » ٌلِیلَق اَّلِإ  ِةَرِخْآلا  ِیف  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ُعاتَم  امَف 
. تسا كدنا  ترخآ  ربارب  رد  ایند 

نخس نیا  دش ، دنهاوخ  امش  نیـشناج  رگید  یموق  امـش  ندرک  كاله  زا  دعب  ینعی  ْمُکَْریَغ  ًامْوَق  ْلِْدبَتْـسَی  َو  ًامِیلَأ  ًاباذَع  ْمُْکبِّذَُعی  اوُرِْفنَت  اَّلِإ 
. شنزرس خیبوت و  زا  سپ  تسا  يدیعو  دیدهت و 

يزاینیب و راهظا  نآ  و  دیناسرب ، ررض  ادخ  هب  دیناوتیمن  رکم  ای  نتفرن و  گنج  ای  ندش  كاله  اب  امش  ًاْئیَش و  ُهوُّرُضَت  َو ال 
__________________________________________________

( دیمع گنهرف   ) تسا فورعم  نآ  ینامی  درب  هک  تسا  هار  هار  یناتک  هچراپ  یعون  ( 1)
ص 290 و 291. یمق 1 : ریسفت  ص 432 و 343 ، یفاص 2 : ( 2)

146 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ّالا  » ریمـض اب  قفاوت  تهج  هب  ماقم و  هنیرق  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  ای  ادخ ، هب  ای  لوعفم  ریمـض  و  تساهنآ ، هب  جایتحا  مدـع 

. ددرگیم رب  هورصنت »
ریغ یموق  و  هدرک ، كاله  ار  امش  دراد  تردق  و  دنک ، يرای  امش  دادما  نودب  ار  شلوسر  ات  دراد  تردق  ادخ  ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو 

تـشادن یکمک  چـیه  ادـخ  لوسر  یتقو  هک  بلطم  نیا  هب  تساهنآ  يروآ  دای  ُهَّللا  ُهَرَـصَن  ْدَـقَف  ُهوُرُْـصنَت  اَّلِإ  دراذـگب . امـش  ياجب  امـش  زا 
. دیامن بذج  ار  نانآ  ياهلد  ات  دوش  ققحم  شلوسر  هب  ادخ  يرای  زین  اهنآ  نودب  ات  درک  يرای  ار  وا  دنوادخ 

ای دنشکب  ای  دننک  دیعبت  ار  وا  هک  دندومن  هرواشم  هودّنلا  راد  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رما  رد  هک  یتقو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهَجَرْخَأ  ْذِإ 
. تشذگ هکنانچ  دنیامن  سبح 

. دوب رکب  وبا  نآ  دوبن و  وا  اب  رفنکی  زج  ینعی  ِْنیَْنثا  َِیناث 
کی هّکم  ات  هک  هّکم  تسار  فرط  رد  تسا  یهوک  رد  عقاو  روث  راغ  دوب ، روث  راـغ  نآ  و  دـندوب ، راـغ  رد  هک  یماـگنه  ِراـْغلا  ِیف  اـمُه  ْذِإ 

(. هدایپ هّتبلا   ) تسا هار  تعاس 
نیا هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  عراضم  ندروآ  روخن ، مغ  دیوگیم : شهارمه  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  ْنَزَْحت  ِِهبِحاِصل ال  ُلوُقَی  ْذِإ 

«1 . » تسا هتشادن  شمارآ  هدوب و  برطضم  شهارمه  نوچ  تسا  هدرک  رارکت  ار  هتفگ 
__________________________________________________

دیوشن كانهودنا  نانمؤم  يا  ینعی  تساهناکم ، اهنامز و  همه  رد  ادخ  لوسر  لوق  رارمتـسا  ینعم  هب  عراضم  ندروآ  نیمجرتم  رظن  هب  ( 1)
و  ) تسام اب  هراومه  ادخ  هک 
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. شابم كانهدنا  اهنآ  هبلغ  نانمشد و  عالطا  زا  سپ  دوشیمن ، بولغم  دشاب  وا  اب  ادخ  هک  یسک  دشابیم و  ام  اب  ادخ  هک  انَعَم  َهَّللا  َّنِإ 

شاب مارآ  دومرفیم : هدرک و  رکب  وبا  هب  يور  راغ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  « 1  » تسا هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
ایآ دومرف : وا  هب  دید  ار  وا  لاح  ادخ  لوسر  یتقو  سپ  دـشیمن ، مارآ  دوب و  هداتفا  رکب  وبا  مادـنا  رب  هزرل  هک  یلاح  رد  تسام ، اب  ادـخ  هک 

؟ دنیوگیم نخس  مه  اب  ناشسلاجم  رد  هک  مهد  ناشن  وتب  ار  راصنا  زا  منارای  یهاوخیم 
و دیـشک ، وا  تروص  هب  ار  شتـسد  ادخ  لوسر  سپ  یلب ، تفگ : رکب  وبا  دـنروخیم ؟ هطوغ  ایرد  رد  هک  مهدـب  ناشن  ار  شنارای  رفعج و 

. دندروخیم هطوغ  ایرد  رد  هک  دید  ار  شباحصا  رفعج و  و  دنیوگیم ، نخس  مه  اب  دید  دومن  راصنا  هب  رظن 
. تسا رگوداج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  داتفا  رکب  وبا  لد  هب  تعاس  نآ  رد  سپ 

. داتسرف وا  رب  شمارآ  شیوخ  بناج  زا  ادخ  عقوم  نیا  رد  ِْهیَلَع  ُهَتَنیِکَس  ُهَّللا  َلَْزنَأَف 
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زا لبق  یکدنا  هکنانچ  نآ  و  ناسنا ، تروص  دـننام  تسا  یتروص  ياراد  دزویم و  تشهب  زا  هک  تسا  يداب  تسا  ربخ  رد  هکنانچ  هنیکس 
هک یقیقحت  قبط  تشذگ  هرقب  هروس  رد  نیا و 

__________________________________________________

(. میتسه یکی  مه  امش  ام و 
ح 377 ص 236 / یئاکس 8 : ح 9 ، ص 125 / ناهرب 2 : ، 344 یفاص 2 : ( 1)

148 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دوشیم رهاظ  هّللا  یلا  کلاس  هنیـس  رب  اهزیچ  نیرتبوبحم  تروص  هب  هک  یهلا  یکلم  یتوکلم  تروص  زا  تسا  ترابع  دـناهدرک  اهیفوص 

روضح رکف و  هنیکـس و  نانآ  دزن  و  تسوا ، دئاق  یلو  دـشرم و  خیـش  یتوکلم ) تروص  نامه   ) زا ترابع  کلاس  دزن  اهزیچ  نیرتبوبحم  و 
: یلاعت يادخ  لوق  رد  تسا  هدش  هراشا  نآ  هب  تسا و  هنینأمط  هدنهد و  يرای  تردق  نآ  دوشیم و  هدیمان 

نآ هلیـسو  هب  و  ِضْرَأـْلا ) َو  ِتاواـمَّسلا  ُرُون  ُهَّللا  : ) یلاـعت يادـخ  لوق  رد  تسا  رون  نآ  ُرَبْکَأ و  ِهَّللا  ُرْکِذـَل  ُبُولُْقلا و  ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِذـِب  ـالَأ 
ندـش نشور  و  تسا ، ریغـص  ملاع  رد  هجرف  هّللا  لّجع  مئاق  روهظ  زا  ترابع  نآ  و  دوشیم ، لصاح  ّتینارون  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تخانش 

نآ و  اهِّبَر ، ِرُوِنب  ُضْرَْألا  ِتَقَرْـشَأ  َو  هدومرف : یلاعت  يادـخ  هکنانچ  تسا  رون  نامه  ببـس  هب  شعبط  سفن و  ياـهنیمز  حور و  ياهنامـسآ 
ادـخ و يوـس  هب  هار  رادـیاپ و  هار  تـسار و  هار  يزوریپ و  حـتف و  و  تیادـه ، تـمحر و  تـقیقح  نآ  و  تـسا ، ّمـتا  هـملک  مـظعا و  مـسا 

. تسا هدش  هراشا  اهنآ  هب  رابخا  تایآ و  رد  تسین و  اهنآ  يارب  يّدح  هک  تسا  ینسح  يامسا  زا  اهنیا  ریغ  حاجن و  يراگتسر و 
هّللا یلا  نیکلاس  يارب  ماقم  نیا  لیـصحت  هب  یناسل  یلج  اـی  یبلق  یفخ  رکذ  نیقلت  رد  خـیاشم  ماـمتها  ماـمت  هک  تسا  لـصا  نیمه  يور  و 

ات هبقارم ) رد  ریپ  روتـسد  قبط  نتخادرپ  راک  هب   ) يزروراـک باـب  زا  تسا  هنیکـس  نیمه  نآ  هک  دـندرکیم  رکف  هب  رما  ار  نیکلاـس  هدوب و 
دوش و  رهاظ  هدارا  يزروراک  نودب  هنیکس  نآ  هکنیا 
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: دومرف هروس  نیا  رد  ناتنما  ماقم  رد  هکنانچ  درادن ، دوجو  ماقم  نیا  زا  رتفیرش  ود  نآ  وریپ  ای  یلو  ای  ّیبن  ناسنا ، يرشب  ماقم  يارب 

نینح هوزغ  رد  هک  داتسرف ) شمارآ  هنیکس و  نینمؤم  رب  شلوسر و  رب  دنوادخ  سپـس   ) َنِینِمْؤُْملا یَلَع  َو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَتَنیِکَـس  ُهَّللا  َلَْزنَأ  َُّمث 
. دیدرگ لزان  هیآ  نیا  تلاسر ، غیلبت  تّوبن و  لامک  نیح  رد  دش ، عقاو  ترجه  زا  متشه  لاس  رد  هک 

هک هدوب  یـسک  لّوا  رکب  وـبا  نوـچ ، دـناهداد  رارق  رکب  یبا  تلیـضف  رب  لاد  ار  هیآ  نیا  هماـع  هک  نادـب  سپ  یتـسناد ، ار  بلطم  نیا  یتـقو 
دوجو رکب  وبا  تلیـضف  رب  یتلالد  هیآ  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  هدرب  مان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  یهارمه  هب  هدرک و  ترجه 

دوب زین  نیّدترم  نیقفانم  راّفک و  نیکرشم و  يارب  يرشب  تبحاصم  یهارمه و  هک  اریز  دنکیم  وا  ّمذ  رب  تلالد  هیآ  هک  میئوگن  رگا  درادن 
هارمه توکلم  رب  رفـسمه  توکلم  روهظ  نآ  هک  تسا  یتوکلم  تبحاصم  یهارمه و  رد  تلیـضف  هکلب  دوشیمن ، باـسح  تلیـضف  نآ  و 
باطخ دروم  نزحت ) ال   ) اب ار  رکب  وبا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  اریز  دـنکیم ، یتبحاصم  نینچ  مدـع  رب  تلـالد  هیآ  و  تسا ،

نیا زا  سپ  یّتح  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  هیآ  زین  و  دـشاب . راقو  شمارآ و  ثعاب  هکلب  نزح و  زا  عناـم  دـیاب  یتوکلم  هباحـص  و  داد ، رارق 
يادتبا رد  رکب و  وبا  هب  ای  ددرگیم  رب  ّیبن  هب  ای  نآ  هک  دروآ  درفم  ار  رورجم  ریمـض  نوچ  دـشن  لصاح  رکب  وبا  يارب  شمارآ  زین  باطخ 

ریمض کیکفت  مزلتسم  راک  نیا  یلو  تسوا ، شزرل  بارطضا و  بسانم  نآ  هک  ددرگیمرب ، رکب  وبا  هب  ریمض  هک  دسریم  رظنب  نینچ  رما 
تسا .

150 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
وبا دیآیم  مزال  هک  دشاب  هدشن  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رب  هنیکـس  ای  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  زین  دونجب » هدیا  و   » ادخ لوق  رد 
رکذ هب  جایتحا  هک  میئوگب  دیاب  ای  دوش ، رکب  یبا  ّتیلـضفا  مزلتـسم  ات  دوشن  هداد  ّیبن  رکذ  هب  ّتیمها  انتعا و  ای  دـشاب ، ربمایپ  زا  لضفا  رکب 
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رد هک  تسه  گرزب  تمعن  نیا  رکذ  هب  يدیدش  تجاح  ناتسود  رب  تمعن  راهظا  ماقم  رد  اریز  تسین  تسرد  مه  نیا  هک  تسا  هدوبن  ّیبن 
لاس زا  دـعب  تمعن  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رکذ  هک  تشذـگ  هکنانچ  درادـن ، دوجو  نآ  زا  رتگرزب  یتمعن  يرـشب  ماـقم 

. تسا هدوب  تّوبن  لامک  ترجه و  متشه 
رکب وبا  يارب  یتلیضف  دوجو  رب  دوشیمن  هیآ  نیا  اب  رگید  هک  دوشیم  تاهباشتم  زا  هیآ  دوش  لوبق  رکب  وبا  هب  ریمض  عوجر  تّحـص  رگا  و 

. دوش تباث  وا  تماما  هلیسو  نیدب  ات  دومن ، لالدتسا 
لامجا رب  لیـصفت  فطع  لـیبق  زا  دـشاب  هّللا » هرـصن  دـق   » رب فطع  رگا  یلو  دـشاب ، هجرخا »  » رب فطع  هک  تسا  یتروص  رد  لاـمتحا  نیا 

. دوشیمن هداد  رکب  وبا  هب  ریمض  تشگرب و  لامتحا  رگید  دوشیم و 
. دومن تیوقت  دینیبیمن  ار  اهنآ  امش  هک  ینایهاپس  اب  اهْوََرت و  َْمل  ٍدُونُِجب  ُهَدَّیَأ  َو 

ندـینت رات  نآ و  زا  راّفک  ندرک  لفاغ  راغ  رد  هکئالم  تظفاـحم  و  هّیبلق )  ) هنیکـس دونج  زا  دوصقم  رگا  دـیرادن  ارنآ  ندـید  ییاـناوت  ینعی 
تبسن امـش  زا  یتیؤر  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا ) هدمآ  خیرات  رد  هک   ) دشاب راغ  رد  رب  تخرد  ندنایور  رتوبک و  مخت  دوجو  توبکنع و 

دونج  دوصقم  ای  تسا  هدشن  عقاو  یهلا  نازابرس  نآ  هب 
151 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشابیم قلطم  روط  هب  ربمایپ  تاوزغ  رد  هکئالم 
زا دوشیم  ینیوکت  تاملک  یظفل و  تاملک  لماش  تشذگ  اهراب  هکنانچ  هملک  اْیلُْعلا  َیِه  ِهَّللا  ُۀَِملَک  َو  یْلفُّسلا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َۀَِـملَک  َلَعَج  َو 

. ریغص ملاع  رد  لاعفا  قالخا و  لاوحا و  و  یتابن ، یناویح و  يرشب و  ياوق  و  لاثم ، ملاع  حاورا و  لوقع و  لیبق 
تیالو هب  بستنم  وا  هک  دـشاب  یـسک  هب  بستنم  هکنیا  ای  تسا  هّیقیقح  هّیهلا  هملک  هک  دـشاب  تیالو  هب  بستنم  هطـساو  هب  رگا  هملک  نآ  و 

. دوب دهاوخ  هّللا  ۀملک 
و دوشیم . وا  هب  قولخم  ّقح  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  تسا  تّیـشم  ناـمه  ادـخ  یقیقح  هملک  هک  اریز  تسادـخ  تاـملک  زا  تراـبع  هملک  سپ 

تیالو هب  بستنم  هک  يزیچ  ره  تسا و  هقلطم  تیالو  نآ  تسا و  مالّسلا  هیلع  یلع  تّیولع  هیدّمحم و  تقیقح  هّیقارـشا و  هفاضا  نینچمه 
یضرع هن  تسوا  یتاذ  ّولع  يدنلب و  و  تسا ، هبترم  دنلب  یلع و  ادخ  ّولع  ببس  هب  نآ  دشاب  ادخ  هملک  هک  هچ  ره  تسا و  ادخ  هملک  دشاب 

لعاف زا  لاح  ای  هّیلعف  هلمج  رب  فوطعم  ای  دشاب  فنأتـسم  ءادتبم و  هک  دروآ  عوفرم  ار  مّود  هلمج  اذل  دشاب و  بیبست  لعج و  هب  جاتحم  هک 
هفرعم لصف و  ریمض  درک و  دیکأت  هلمج  ندوب  هّیمسا  هب  ارنآ  هک  یلاح  رد  دشاب  یلفّسلا »  » رد رتتـسم  ریمـض  زا  ای  نآ ، لوعفم  زا  ای  لعج » »

. دشاب لعج »  » لوخدم رب  فطع  ات  دشاب  بوصنم  هکنیا  هن  تسا ، دیکأت  ردنا  دیکأت  نآ  هک  دنکیم  رصح  رب  تلالد  هک  دنسم  ندوب 
ناطیش  هب  بستنم  دشابن  تیالو  هب  بستنم  هملک  نآ  رگا  و 
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رد دشابن  یجرخم  لخدم و  ناطیش  يارب  زج  شدوجو  رد  هک  يروط  هب  دشاب  ناطیـش  تّیعبت  رد  نّکمتم  نآ  بحاص  هک  وحن  نیدب  دشاب 
نآ بحاص  هکنیا  هب  دشابن  قوف  مسق  ود  زا  مادک  چیه  رگا  و  تسا . نآ  یتاذ  ندوب  نییاپ  یلفـس و  تسا و  ناطیـش  هملک  نآ  تروص  نیا 
هن تسادـخ و  تاـملک  هن  تاـملک  نآ  تروـص  نیا  رد  دـشاب ، تیـالو  ادـخ و  هب  بستنم  هن  دـشاب و  نّکمتم  ناطیـش  ّتیعبت  رد  هن  هـملک 

اضر تّبحم و  نامیا و  مالـسا و  دننام  دشاب  شبحاص  لاوحا  زا  رهاظ  بلاغ و  هک  تسا  يزیچ  هب  بستنم  هملک  نآ  هکلب  ناطیـش ، تاملک 
اذل و  تسا ، لعج  هب  جاتحم  دروم  نیا  رد  هکلب  الاب ، ایلع و  هن  تسا و  نییاپ  یلفس و  هن  شدوخ  تاذ  رد  نآ  و  رفک ، كرـش و  طخـس و  و 

. دنک دیکأت  لصف  ریمض  اب  هکنیا  نودب  دروآ  ار  لعج  هملک  لّوا  هلمج  رد 
. دوش رّوصت  ندوب  یلفس  ادخ  هملک  يارب  ات  دوشیمن  بولغم  تساناوت و  ادخ  ٌزیِزَع و  ُهَّللا  َو 

نیا رب  انب  دوش . رّوصت  ادخ  هملک  رب  ندوب  یلفـس  ات  دیآیمن  دراو  دوش  بستنم  وا  هب  هک  هچنآ  هب  یللخ  چـیه  تسا و  تمکح  اب  ٌمیِکَح و 
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. تسا ببس  فطع  لیبق  زا  فطع 
43 تایآ 47 - ریسفت  همجرت و 

152 ص :  ات 45 ..... ] تایآ 41  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

ًارَفَـس َو  ًابیِرَق  ًاضَرَع  َناـک  َْول  ( 41  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  َو  ًـالاِقث  َو  ًاـفافِخ  اوُرِْفنا 
(42  ) َنُوبِذاَکل ْمُهَّنِإ  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ْمُهَسُْفنَأ  َنوُِکلُْهی  ْمُکَعَم  انْجَرََخل  انْعَطَتْسا  َِول  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَیَـس  َو  ُۀَّقُّشلا  ُمِْهیَلَع  ْتَدَُعب  ْنِکل  َو  َكوُعَبَّتال  ًادِصاق 

ْنَأ ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َُکنِذْأَتْـسَی  ـال  ( 43  ) َنِیبِذاْکلا َمَْلعَت  َو  اُوقَدَـص  َنیِذَّلا  َکـَل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ْمَُهل  َْتنِذَأ  َِمل  َکـْنَع  ُهَّللا  اَـفَع 
ِیف ْمُهَف  ْمُُهبُوُلق  َْتباتْرا  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللاـِب  َنُونِمُْؤی  ـال  َنیِذَّلا  َُکنِذْأَتْـسَی  اـمَّنِإ  ( 44  ) َنیِقَّتُْملِاب ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ْمِهِـسُْفنَأ  َو  ْمِِهلاْومَِأب  اوُدِـهاُجی 

(45  ) َنوُدَّدَرَتَی ْمِِهْبیَر 
153 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

153 ص :  همجرت ..... :

دیشاب شناد  رکف و  اب  یمدرم  رگا  دینک و  داهج  لام  ناج و  هب  ادخ  هار  رد  دیوش و  نوریب  زّهجم  مه  رابکبس و  مه  نارفاک ، اب  گنج  يارب 
، دوب دهاوخ  رتهب  یسب  ار  امش  راک  نیا 

يرفس زا  نکیل  درک و  دنهاوخ  يوریپ  ارت  هّتبلا  ینک  توعد  یحیرفت  هاتوک  رفس  يروف و  ینآ و  تعفنم  يارب  ار  مدرم  نیا  رگا  لوسر  يا 
ار دوخ  نانیا  میدشیم  هدامآ  رفس  يارب  انامه  میتشاد  ییاناوت  رگا  هک  دنروخیم  دنگوس  ادخ  هب  يدوز  هب  دنزیهرپیم و  دراد  یتّقشم  هک 

، دنیوگیم غورد  تقیقح  هب  اهنآ  هک  دنادیم  ادخ  دنراپسیم و  تکاله  تسد  هب 
كرت رد  تصخر  هک  دوب  نآ  رتهب  يداد ؟ هزاجا  اهنآ  هب  دوش  مولعم  وگتـسار  زا  وگغورد  هکنآ  زا  شیپ  ارچ  دیاشخبب  ارت  ادخ  لوسر  يا 

، ینک ناحتما  دیوگیم  غورد  هکنآ  زا  هدروآ  نامیا  یتسار  هب  هکنآ  ات  یهدن  داهج 
هار رد  دوخ  ناج  لام و  هب  ات  دنهاوخن  داهج  كرت  تصخر  وت  زا  دنراد  نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب  تقیقح  هب  هک  یناناملـسم  هک  نادـب 

، تسا هاگآ  نایقّتم  لاح  هب  ادخ  دننک و  داهج  ادخ 
ص: ج6 ، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  زا  یفاعم  هزاجا  وت  زا  تسا  بیر  ّکش و  رد  ناشاهلد  هدرواین و  نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  هک  اهنآ  اهنت 

154
. دنام دنهاوخ  یقاب  دیدرت  ّکش و  یگریت  رد  هتسویپ  ناقفانم  نآ  دنهاوخیم و  داهج 

154 ص :  ریسفت ..... 

مدـخ و رظن  زا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  ریپ . ای  دیـشاب  ناوج  دـیوش ، نوریب  زّهجم  رابکبـس و  نارفاک ، اب  گـنج  يارب  اـًلاِقث  َو  ًاـفافِخ  اوُرِْفنا 
ملاع رد  ای  ریبک  ملاع  رد  دیشاب  هتشادن  طاشن  ای  دیشاب  طاشن  اب  هکنیا  ای  دیشاب ، حالس  ياراد  ای  دیشاب  یلاخ  تسد  دّرجم و  حالس  مشح و 

َأ دومرف : اوُرِْفنا و  ُمَُکل  َلِیق  اذِإ  ْمَُکل  ام  دومرف : درک و  رما  داـهج  هب  شنزرـس  خـیبوت و  زا  دـعب  ارچ  اـهنآ  یلاـعت  يادـخ  هیآ  نیا  رد  ریغص .
هب ار  شلوسر  ادخ  دییأت  ادخ و  يرای  يروآ  دای  اب  بیغرت  ْمُْکبِّذَُعی و  اوُرِْفنَت  اَّلِإ  تفگ : درک و  دیدهت  نایب  نیا  اب  اْینُّدـلا و  ِةایَْحلِاب  ُْمتیِـضَر 
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. دشاب رترود  راکنا  زا  دنیشنب و  رتهب  اهلد  رد  هک  يوحن 
رد ناتناج  لام و  اب  دـینادیم  ار  اهنآ  بقاوع  روما و  رگا  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  َو 

. دینک داهج  ادخ  هار 
. دشاب ناسآ  نآ  هب  ندیسر  هک  دشاب  یتمینغ  رگا  ینعی  ًابیِرَق  ًاضَرَع  َناک  َْول 

. دشابن رود  هک  دشاب  یهاتوک  رفس  ًادِصاق  ًارَفَس  َو 
یتخـس تقـشم و  يدایز  هار و  يرود  غورد  ياههناهب  رب  ثعاب  یلـصا و  عنام  هکنیا  و  تسا ، داهج  زا  اهنآ  فّلخت  ببـس  ناـیب  َكوُعَبَّتاـَل 

رسک ّمض و  اب  هقّشلا »  » ُۀَّقُّشلا ُمِْهیَلَع  ْتَدَُعب  ْنِکل  َو  تسا 
155 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

يارب یلع »  » ظفل اب  تدعب »  » ندش يّدعتم  و  تسا ، تمحز  تّقشم و  لماش  و  رود ، رفس  دنکیم و  ار  اجنآ  دصق  رفاسم  هک  تسا  ياهیحان 
. تسا تلقث »  » ینعم نّمضتم  هک  تسا  نیا 

. درک دنهاوخ  دای  دنگوس  دیدرگیم  زاب  اهنآ  يوس  هب  امش  هکنآ  زا  دعب  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَیَس  َو 
يدوز هب  اهنآ  هک  هداد  ربخ  شربمایپ  هب  یلاعت  يادـخ  میدـشن ، جراخ  میتشادـن  جورخ  رب  تردـق  نوچ  ام  هک  ْمُکَعَم  اـنْجَرََخل  انْعَطَتْـسا  َِول 

. تسا لبقتسم  زا  رابخا  نیا  و  دنیوگیم ، غورد  هک  میتشادن  جورخ  رب  تردق  ام  هک  دروآ  دنهاوخ  رذع 
رگا هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا ؟ تباث  اهنآ  يارب  زیچ  هچ  غورد  هناهب  نیا  رد  ینعی  رّدـقم ، لاؤس  باوج  تسا  فانیتسا  ْمُهَـسُْفنَأ  َنوُِکلُْهی 
زونه تایح  دادعتـسا  نوچ  دندرکیم  هدنز  ار  ناشدوخ  دندومنیم  هبوت  دندرکیم و  ناشریـصقت  هب  فارتعا  داهج  زا  فّلخت  زا  دـعب  اهنآ 
تایح تروص  زا  فّلخت  ببـس  هب  ار  ناشدوخ  دنتخاس و  لطاب  ار  ناشتایح  دادعتـسا  دـندروآ  هک  یغورد  رذـع  هناهب و  اب  یلو  دوب ، یقاب 

دنوادـخ َنُوبِذاَکل و  ْمُهَّنِإ  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  دـندومن  كاله  ار  دوخ  تایح  دادعتـسا  بذاک  رذـع  هبوت و  مدـع  ببـس  هب  زین  و  دـندرک ، كـاله 
ادخ ملع  هب  ندرک  ادتبا  و  دومن ، هغلابم  مال  هلمج و  ندوب  هّیمسا  و  ّنا »  » ظفل اب  اهنآ  بیذکت  دیکأت  رد  دنیوگیم . غورد  نانآ  هک  دنادیم 

. تسا مسق  هلزنم  هب  نآ  هک 
اهنآ  هب  ارچ  دیاشخب ، تیادخ  ْمَُهل  َْتنِذَأ  َِمل  َْکنَع  ُهَّللا  اَفَع 

156 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنریگیم فّلخت  هزاجا  هک  تسا  یناسک  هّجوتم  یّلک  روط  هب  باطخ  نیا  يداد !؟ هزاجا 

خیبوت باتع و  تقیقح  رد  نیا  دـنروآیم و  هناهب  رذـع و  غورد  هب  یناسک  هچ  ینادـب  ات  َنِیبِذاْکلا  َمَْلعَت  َو  اُوقَدَـص  َنیِذَّلا  َکـَل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح 
هیاسمه ات  میوگیم  وت  هب  دیوگیم : هک  فورعم  لثم  باب  زا  دنـشاب  هتـشاد  يرذع  هکنیا  نودب  دنریگیم  فّلخت  هزاجا  هک  تسا  یناسک 

ار ناشناکیدزن  هک  هنوگ  نیدب  تسا  ناگرزب  هبطاخم  ياههار  نیرتفیطل  زا  راتفگ  عون  نیا  و  دونشب ،) راوید  هک  میوگیم  رد  هب   ) دونـشب
زا لبق  و  ههفاشم ، هبطاخم و  تّینأش  زا  ریغ  نآ  طاقسا  هیانک و  باب  زا  تساهنآ  ریغ  ناشدوصقم  و  دنهدیم ، رارق  شنزرـس  باتع و  دروم 

. دشاب هدش  يو  هب  یفطل  ات  درک  ادتبا  وفع  هب  باتع  خیبوت و 
هزاـجا وـت  زا  دـناهدروآ  ناـمیا  تماـیق  زور  ادـخ و  هب  هک  یناـسک  ینعی  اوُدِـهاُجی  ْنَأ  ِرِخآـْلا  ِمْوَْـیلا  َو  ِهَّللاـِب  َنوـُنِمُْؤی  َنیِذَّلا  َُکنِذْأَتْـسَی  ـال 
. دنریگب داهج  زا  فّلخت  هزاجا  هکنیا  هب  دسرب  هچ  ات  دننک  داهج  هکنیا  رد  ای  دنراد ، شوخان  ار  داهج  ای  دننک ، داهج  هک  دنریگیمن 

نیا و  دنتسه ، نیقّتم  نامه  نینمؤم  هک  تسا  نیا  هب  راعشا  يارب  ریمض  ياج  هب  رهاظ  مسا  ندروآ  َنیِقَّتُْملِاب  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ْمِهِـسُْفنَأ  َو  ْمِِهلاْومَِأب 
. دنامیمن ناهنپ  ادخ  زا  تساهنآ ، ناج  لام و  اب  داهج  هک  اهنآ  لمع  هک  تسا  نانآ  هب  هدعو 

ْمُُهبُوُلق َْتباتْرا  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َُکنِذْأَتْسَی  امَّنِإ 
157 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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. تسا کش  اهنآ  بلق  رد  وت  تّوبن  هب  ناشقیدصت  رد  دنرادن و  نامیا  نیسپزاب  زور  ادخ و  هب  هک  دنریگیم  هزاجا  وت  زا  یناسک  هکلب 
ایند و رد  هک  یـسک  ام و  يالوم  هک  تساجنیا  زا  و  دنتـسیایم ، زاب  ادخ  يوس  هب  ریـس  زا  دنوشیم و  ّریحتم  ینعی  َنوُدَّدَرَتَی  ْمِِهْبیَر  ِیف  ْمُهَف 

دنک فقوت  اـجنامه  رد  دـنک و  دّدرت  ّکـش  بیر و  رد  هک  یـسک  « 1 : » دومرف مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ینعی  تسوا  هب  اـم  دـیما  ترخآ 
. دوشیم لامیاپ  نیطایش  ياهبسا  ياپ  تسد و  ریز  دنسریم و  وا  هب  اهيدعب  دننزیم و  ولج  وا  زا  اهیلبق 

48 تایآ 52 - ریسفت  همجرت و 

157 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 46  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

َّالِإ ْمُکوُداز  اـم  ْمُکِیف  اوُجَرَخ  َْول  ( 46  ) َنیِدِـعاْقلا َعَم  اوُدـُْعقا  َلِیق  َو  ْمُهَطَّبَثَف  ْمُهَثاـِعْبنا  ُهَّللا  َهِرَک  ْنِکل  َو  ًةَّدُـع  َُهل  اوُّدَـعََأل  َجوُرُْخلا  اُودارَأ  َْول  َو 
َرُومُْألا ََکل  اُوبَّلَق  َو  ُْلبَق  ْنِم  َۀَْنتِْفلا  اُوَغَْتبا  ِدََـقل  ( 47  ) َنیِِملاَّظلِاب ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ْمَُهل  َنوُعاَّمَـس  ْمُکِیف  َو  َۀَْنتِْفلا  ُمُکَنوُْغبَی  ْمَُکلالِخ  اوُعَـضْوََأل  َو  ًالابَخ 

ٌۀَطیِحَُمل َمَّنَهَج  َّنِإ  َو  اوُطَقَـس  ِۀَْـنتِْفلا  ِیف  ـالَأ  یِِّنتْفَت  ـال  َو  ِیل  ْنَذـْئا  ُلوُقَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ( 48  ) َنوُهِراـک ْمُه  َو  ِهَّللا  ُْرمَأ  َرَهَظ  َو  ُّقَْحلا  َءاـج  یَّتَـح 
(50  ) َنوُحِرَف ْمُه  َو  اْوَّلَوَتَی  َو  ُْلبَق  ْنِم  انَْرمَأ  انْذَخَأ  ْدَق  اُولوُقَی  ٌۀَبیِصُم  َْکبُِصت  ْنِإ  َو  ْمُهْؤُسَت  ٌۀَنَسَح  َْکبُِصت  ْنِإ  ( 49  ) َنیِِرفاْکلِاب

__________________________________________________

346 یفاص 2 : ( 1)
158 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

158 ص :  همجرت ..... :

تشاد تهارک  داهج  هب  اهنآ  نتخیگنارب  نداد و  قیفوت  زا  مه  ادخ  نکل  دندشیم و  نآ  ياّیهم  تسرد  دنتشاد  داهج  رفـس  دصق  نانآ  رگا 
. دینیشنب دوخ  هناخ  رد  زجاع  ناروذعم  اب  مه  امش  ناقیالان  يا  هک  دش  مکح  تشاد و  زاب  ار  اهنآ  گرزب  تداعس  نآ  زا  ات 

دنتسناوتیم هچ  ره  دندوزفایمن و  يزیچ  امش  هاپس  رد  رکم  تنایخ و  زج  دندمآیم  نوریب  داهج  يارب  نانمؤم  امش  اب  مدرم  قفانم  نیا  رگا 
دوجو اهنآ  زا  ییاهسوساج  امش  رگشل  نایم  رد  مه  و  دندمآیم . رب  هنتف  يوجتسج  رد  وس  ره  زا  دندرکیم و  یبارخ  لالخا و  امش  راک  رد 

. تساناد ناملاظ  لاوحا  رب  ادخ  دراد و 
هاگنآ ات  دندومنیم  سکع  رب  وت  هب  ار  اهراک  دندوب و  مالـسا  مادهنا  يرگهنتف و  ددص  رد  نانآ  مه  دحا  قدـنخ و  گنج  رد  شیپ  نیا  زا 

، دنتشاد ار  تهارک  لامک  تاحوتف  زا  اهنآ  هک  یتروص  رد  دومرف ) بیصن  حتف  ار  مالسا   ) دیدرگ راکشآ  ادخ  رما  دروآ و  يور  ّقح  هک 
اهنآ هک  شاب  هاگآ  نکفیم  لادـج  گنج و  شتآ  رد  ار  ام  هد و  یفاعم  هزاجا  داهج  رد  ام  هب  هک  دـنیوگ  وت  اب  قفاـنم  مدرم  نآ  زا  یخرب  و 

، تشاد دهاوخ  هطاحا  نارفاک  نآ  هب  انامه  خزود  دنداتفا و  رد  ناحتما  هنتف و  هب  دوخ 
ام دنیوگ  هدش  لاحشوخ  دیآ  شیپ  یجنر  تمحز و  داهج  زا  ارت  رگا  و  دیآ . راوگان  اهنآ  رب  تخس  دوش  بیـصن  شوخ  ياهثداح  ارت  رگا 

. دننامداش هک  یلاح  رد  دننادرگ  ور  نید  زا  اهنآ  میتفرن و  گنج  هب  هک  میدرک  ینیب  شیپ  کین  دوخ  راک  رد 

158 ص :  ریسفت ..... 

هب هکنیا  ای  دوب ، نکمم  اهنآ  يارب  گنج  جاتحی  ام  هّدـع و  هّیهت  دـنورب  داهج  دنتـساوخیم  رگا  ینعی  ًةَّدُـع  َُهل  اوُّدَـعََأل  َجوُرُْخلا  اُودارَأ  َْول  َو 
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. دندرکیم هدامآ  ار  داهج  بابسا  یگتسیاش 
159 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشابیم ناشدوخ  زا  تعاطتسا  یفن  بیذکت  ریدقت  ود  ره  ربانب  و  لعف ، ظفل  ریغ  زا  قلطم  لوعفم  ای  تسا  هب  لوعفم  ای  هّدع »  » ظفل سپ 
شیپ مّهوت  نیا  اهنآ  هب  هتـشذگ  لاعفا  نداد  تبـسن  زا  نوچ  دیزرو  تهارک  داهج  هب  نانآ  شزیگنا  زا  زین  ادخ  ْمُهَثاِعْبنا و  ُهَّللا  َهِرَک  ْنِکل  َو 
جورخ مدع  ببس  اهنآ  جورخ  زا  یلاعت  يادخ  تهارک  هکنیا  هب  دومن  كاردتـسا  ار  مهو  نیا  دنتـسه  لقتـسم  ناشلاعفا  رد  اهنآ  هک  دیآیم 
. دنشاب لقتسم  اهنآ  هکنیا  هن  تسا ، یلاعت  يادخ  نتشادن  تسود  تهارک و  تّلع  هب  جورخ  هدارا  مدع  جورخ و  مدع  هکنیا  و  تسا ،
هدنیوگ تسادخ و  زا  ۀقیقح  لوق  نیا  نوچ  دینیـشنب  هناخ  رد  نازجاع  اب  تفگ : تشاد و  زاب  ار  اهنآ  َنیِدِعاْقلا و  َعَم  اوُدـُْعقا  َلِیق  َو  ْمُهَطَّبَثَف 

زا درادن و  اهنآ  ّمذ  زا  دوصقم  رد  یتلاخد  لعاف  تّیـصوصخ  اذل ، تسا  فلتخم  دّدعتم و  هدش  رهاظ  شنابز  رب  مالک  نیا  هک  یـسک  نآ و 
رهاظ رد  اّما  دناهتفگ  نانآ  دوجو  نیطایـش  ادخ و  هکئالم  نطاب  رد  ار  لوق  نیا  اریز  تسا . هدومن  طاقـسا  ار  لعاف  یلاعت  يادخ  تهج  نیا 
نایب ار  لوق  نیا  اهناسنا  زا  اهنآ  ناردارب  زین  دـنورب و  گنج  هب  هک  هدومرفن  هزاجا  ناـنآ  هب  هک  یتقو  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

. دناهدناسرت امرگ  تّدش  رفس و  يرود  مور و  گنج  زا  ار  اهنآ  هک  یتقو  رد  دناهتشاد 
هارکا داهج  هب  اهنآ  نداتسرف  زا  دنوادخ  ارچ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  رّدقم  لاؤس  باوج  تسا  فنأتسم  ًالابَخ  اَّلِإ  ْمُکوُداز  ام  ْمُکِیف  اوُجَرَخ  َْول 

دنوش جراخ  اهنآ  رگا  نوچ  دومرف : سپ  تشاد ؟
160 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اهنآ ندرک  رارف  اب  هکنیا  ات  یتخس  زا  رارف  ینیچ و  نخـس  ندناسرت و  ببـس  هب  داسف  رگم  دننکیمن  هفاضا  دیتسه  امـش  هک  هچنآ  رب  يزیچ 
. ددرگ يوق  امش  نانمشد  ياهلد 

لّوا ینعم  ربانب  دومن ، تعرس  هب  راداو  ارنآ  ینعی  هعـضوأ  و  تفرگ ، تعرـس  ریـس  رد  رتش  ینعی ، عضوا  ریعبلا و  عضو  ْمَُکلالِخ  اوُعَـضْوََأل  َو 
جرخ هب  تعرـس  ندـناسرت  ینیچ و  نخـس  ندرک و  داـسف  هب  امـش  ناـیم  رد  دـنوش  جراـخ  امـش  نیب  رد  اـهنآ  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم 

. دننکیم رارف  رد  تعرس  رب  راداو  ار  ناشدوخ  لاثما  ای  دنهدیم .
اجنیا رد  هک  تسا  ّمذ  رارکت  تهج  هلمج ) نیا   ) تسا فنأتـسم  اـی  تسا  اوعـضوأ »  » لـعاف زا  لاـح  دـننک  يزیگنا  هنتف  اـت  َۀَْـنتِْفلا  ُمُکَنوـُْغبَی 

. تسا بولطم 
یناسک امـش  نیب  رد  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و  نآ ، لوعفم  ای  نآ  لعاف  زا  تسا  لاح  ای  تسا ، مکنوغبی »  » رب فطع  ْمَُهل  َنوُعاَّمَـس  ْمُکِیف  َو 

. دنزاس لقتنم  نانمشد )  ) اهنآ هب  ارنآ  ات  دنتسه  امش  لاوقا  ياونش  ای  دنتسه ، اونش  ار  اهنآ  دسفم  دساف و  لاوقا  هک  دنتسه 
دیعو ّمذ و  تفص  هب  هراشا  تهج  نیعاّمس »  » ریمض ياجب  رهاظ  مسا  ندراذگ  تسا  ناراکمتس  لاح  هب  هاگآ  ادخ  َنیِِملاَّظلِاب و  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو 

و دشاب ، اهنآ  يارب  باذع ) هدعو   ) دیعو رگید و  ّمذ  هب  راعشا  ات  هدش  هدروآ  نیدعاقتم »  » ریمـض ياجب  رهاظ  مسا  هکنیا  ای  تساهنآ ، يارب 
سپ  تسا ، ناشملظ  ببس  هب  هکلب  تسین ، ببس  نودب  فازگ و  داهج  هب  اهنآ  نداتسرف  زا  یلاعت  يادخ  هارکا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا 

161 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
کی دوخ  داهج  زا  ادـخ  نتـشادن  تسود  تهارک و  هک  دـیامن  مّهوت  هک  تسا  مّهوتم  لاـیخ  ندومن ) كرد   ) مه كاردتـسا و  هلمج  نیا 

هک تساهنآ  لاعفا  رد  لالقتسا  ندومن ) كرد   ) كاردتسا ْمُهَثاِعْبنا  ُهَّللا  َهِرَک  ْنِکل  ادخ : لوق  هکنانچ  تسا  گنج  نتفرن  رب  اهنآ  رابجا  عون 
. نآ رد  روبجم  هن  دنلاعفا و  رد  لقتسم  هن  اهنآ  سپ  دوشیم ، مّهوت  اجنیا 

رارف و رکف  هب  دندیناسرتیم و  ار  وت  باحـصا  هک  اهگنج  زا  نآ  ریغ  دحا و  گنج  رد  گنج ، نیا  زا  لبق  ینعی  ُْلبَق  ْنِم  َۀَْنتِْفلا  اُوَغَْتبا  ِدََـقل 
. دنداتفایم تنانمشد  هب  وت  میلست 

يدومنیم ریبدت  يدرکیم و  رما  هک  هچنآ  فالخ  رب  هک  وحن  نیدب  دنتخاسیم  رگهولج  هنوگژاو  وت  هب  ار  گنج  روما  َرُومُْألا  ََکل  اُوبَّلَق  َو 
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. دندادیم ماجنا 
رما هک  هچنآ  قبط  رب  وت  يرای  دییأت و  نآ  و  دیدرگ ، وت  مولعم  دندرک  ریبدت  هک  يدروم  ره  رد  دش و  راکشآ  ّقح  هکنیا  ات  ُّقَْحلا  َءاج  یَّتَح 

. دشابیم يدومن  ریبدت  يدرک و 
یّقح ره  و  تسوا ، ببس  هب  قولخم  ّقح  نآ  هک  تسا  ّتیشم  زا  ترابع  فاضم  ّقح  هک  نادب  تشگ  راکشآ  ادخ  نامرف  ِهَّللا و  ُْرمَأ  َرَهَظ  َو 

رد هک  تسا  تادّرجم  ملاع  زا  ترابع  ادخ  رما  هکنیا  و  تسا ، لطاب  وا  زا  ندـینادرگ  يور  اب  یلطاب  ره  تسا و  ّقح  وا  هب  لاّصتا  ببـس  هب 
رّوصت يریذپ  نامرف  ربنامرف و  هدنامرف و  نامرف و  اجنآ  رد  هک  يوحن  هب  دوشیم  فیعـض  یگناگ  ود  نوچ  تسین  يزیچ  ادـخ  رما  زج  نآ 

رشب  دارفا  زا  سک  ره  و  دوشیمن ،
162 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. ددرگیم ادخ  رما  زین  نآ  دوش  رداص  تهج  نیا  زا  وا  زا  هک  زیچ  ره  دوشیم و  ادخ  رما  زین  وا  دشاب  هتسویپ  ملاع  نآ  هب  هک 
يوس هب  یهجو  و  دریگیم ، ادـخ  زا  نآ  هلیـسو  هب  هک  ادـخ  يوس  هب  هجو  کی  تسا  هجو  ود  ياراد  ّیلو  اـی  دـشاب  ّیبن  ادـخ  هفیلخ  نوچ 

. دناسریم قلخ  هب  هتفرگ  ادخ  زا  هک  ار  هچنآ  نآ  هلیسو  هب  هک  قلخ 
قلخ ترثـک و  رما و  هب  دراد  قلخ  يوس  هب  هک  یهجو  زا  و  دوشیم ، ریبـعت  تیـالو  تدـحو و  ّقح و  هب  دراد  ادـخ  يوس  هب  هک  یهجو  زا 

. دوشیم ریبعت  تلاسر  تّوبن و 
تیالو حور  دوخ  لّوا  ینعم  هب  تیالو  سپ  تسا  رهاظ  تهج  زا  اهنآ  ریبدت  ینعم  هب  تفالخ  نطاب و  تهج  زا  قلخ  ریبدت  ینعم  هب  تیالو 

حور و دـّیقم و  قلطم و  نیب  قرف  دـننام  رما  ّقـح و  نیب  قرف  سپ  تسا ، تفـالخ  تلاـسر و  تّوـبن و  حور  نینچمه  و  تسا ، مّود  ینعم  هب 
. تسا تّوبن  تیالو و  دسج و 

هّللا یّلص  دّمحم  نآ  ّمتا  رهظم  تّوبن و  زا  ترابع  رما  تسا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نآ  ّمتا  رهظم  و  ریبک ، ملاع  رد  تیالو  زا  ترابع  ّقح  سپ 
هدشن رهاظ  ریبک  ملاع  رد  نآ  هبلغ  هچ  رگ  دراد و  هبلغ  ملاع  نآ  رب  تدحو  هب  لاّصتا  تیالو و  هک  تسا  یملاع  تّوبن  و  تسا . هلآ  هیلع و 

. تسا
کمک هکنانچ  تخادنا ، مّدقم  ار  ّقح  ندمآ  اذل  تساهترثک و  رب  تّوبن  هبلغ  ببس  تّوبن  رب  تیالو  هبلغ  ّطلـست و  ینعی  ّقح  ندمآ  سپ 
تیالو ات  تسا : نیا  هیآ  ینعم  سپ  تشگیم ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هبلغ  ببـس  اهگنج  رد  وا  ندـمآ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ندرک 

دمآ و 
163 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تشگ رهاظ  بلاغ و  تّوبن  درک و  هبلغ  تدحو 
يرادلد نانآ و  نیهوت  يارب  مالک  نیا  دنتـشاد ، تهارک  مالـسا  تفرـشیپ  زا  َنوُهِراک  ادخ  رما  ناگدـننک  نوگژاو  نآ  هک  یلاح  رد  ْمُه  َو 

. تساهنآ فّلخت  رب  نینمؤم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر 
. هد هزاجا  نم  هب  تفگیم : هک  وا  ّمذ  نیهوت و  باب  زا  تساهنآ  زا  یکی  لوق  تیاکح  ِیل  ْنَْذئا  ُلوُقَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 

هب ار  یسک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  « 1  » هدش تیاور  هکنانچ  هدن ، رارق  یمور  نانز  ببـس  هب  هنتف  داسف و  رد  ارم  یِِّنتْفَت و  َو ال 
رتشیب و یـسک  اهنآ  نیب  رد  هک  دـننادیم  نم  موق  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  هّللا  لوسر  اـی  تفگ  درم  نآ  دومن ، بیغرت  كوبت  هوزغ  رد  داـهج 

ارم سپ  منک  ربص  مناوتن  منیبب  ار  مور  نارتخد  موش و  جراخ  داهج  يارب  وت  اـب  رگا  مسرتیم  و  درادیمن ، تسود  ار  ناـنز  نم  زا  رتدـیدش 
رما هک  زادنیم . هنتف  رد  منک  فّلخت  نم  ینکب و  جورخ  هب  رما  هک  هنوگ  نیدب  ای  لایع ، لام و  ندـش  عیاض  ببـس  هب  ارم  ای  زادـنیم ، هنتف  رد 

. دورب نیب  زا  دوش و  عیاض  مندب  امرگ  رد  تکرح  اب  هک  زادنین  هنتف  رد  ارم  ای  منک . تفلاخم  ار  وت 
ار اهنآ  هک  تساهنآ  سوفن  يارب  یگرزب  هنتف  وت  یهارمه  وت و  رما  لاثتما  زا  جورخ و  زا  اهنآ  ندـینادرگ  يور  ینعی  اوُطَقَـس  ِۀَْـنتِْفلا  ِیف  الَأ 
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رد هک  یلاح  رد  دنادرگیم ، كاله  يدبا  یناسنا  تایح  زا 
__________________________________________________

347 یفاص 2 : ( 1)
164 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

راک هب  ار  طوقـس  هملک  و  درک ، مّدقم  ار  رورجم  دروآ و  « 1  » حاتفتـسا تادا  اذل  و  دنوش ، جراخ  نآ  زا  دنناوتیمن  دناهدش و  عقاو  هنتف  نآ 
. درب

زا نوچ  تسا و  اوطقس » ۀنتفلا  یف   » هلمج رب  فطع  ای  اوطقس »  » لعاف زا  لاح  دراد . هطاحا  نارفاک  رب  مّنهج  َنیِِرفاْکلِاب  ٌۀَطیِحَُمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  َو 
تشاذگ ریمض  ياج  هب  ار  رهاظ  مسا  دروآ و  ار  هناگ  هس  تادّکؤم  ددرگ  راکنا  ییادتبا  رظن  لّوا و  هلهو  رد  هک  تسا  نیا  مکح  نیا  نأش 

. دشاب اهنآ  يارب  يرگید  ّمذ  مالعا  مکح و  ود  ره  ّتلع  هب  هراشا  ات 
عقاو توکلم  ود  نیا  نیب  زین  تسا  عبط  ملاـع  هصـالخ  هک  ناـسنا  و  تسا ، عقاو  یلفـس  اـیلع و  توکلم  ملاـع  ود  نیب  عبط  ملاـع  هک  نادـب 
ملاع هب  بذج  اهدوجو و  تاریخ و  رد  ءایلع  توکلم  فّرصت  نکل  و  دنتسه ، مدآ  ینب  رد  ملاع و  نیا  رد  فّرـصت  ياراد  ود  نآ  و  تسا ،

. تسا رورش  ندعم  تملظ و  ملاع  هب  بذج  اهمدع و  رورش و  رد  یلفس  توکلم  فّرصت  و  تسا ، رون  ندعم  تاریخ و 
و تسین ، نآ  رد  يرون  هک  تسا  یناـملظ  ملاـع  یلفـس  توکلم  تسین و  نآ  رد  یکیراـت  تملظ و  هک  تسا  یناروـن  ملاـع  اـیلع  توـکلم 
عـبط و زا  ناشیاهـضاترم  نوـچ  دـنداتفا  مّهوـت  هب  اـهيونث  هک  تساـج  نـیمه  زا  و  تـسا . ناطیـش  یمّود  رد  تسادـخ و  یلّوا  رد  مکاـح 

. دنداد رظن  هنوگ  نیا  دندرک ، هدهاشم  ار  ملاع  ود  ره  هتشگ و  لصّتم  تادّرجم  هب  دندش و  خلسنم  شیاههدرپ 
__________________________________________________

. دیآیم هلمج  لّوا  اریز  تسا ، حاتفتسا  فرح  الا : ( 1)
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اّما دـننکیم ، تموکح  ملاع  رب  دنتـسه و  میدـق  ود  ره  تسا : هتفگ  هدرکن  هدـهاشم  ار  یلفـس  رب  ءاـیلع  توکلم  تموکح  هک  یـسک  سپ 
تموکح فّرـصت و  ياراد  یلو  تسا  ثداح  یلفـس  دیوگیم : تسا  ضحم  دهاش  یلفـس  توکلم  رب  ار  ءایلع  توکلم  يرترب  هک  یـسک 

رب دوخ و  ملاع  رب  تموکح  ياراد  نآ  تسه و  یمکاح  ملاـع  ود  زا  کـی  ره  رد  هک  هدرک  هدـهاشم  هک  یـسک  و  تسا . ملاـع  رب  لقتـسم 
نمیرها دـناهتفگ : یـضعب  و  دـنمیدق ، ود  ره  دـناهتفگ : یـضعب  نمیرها . نادزی و  تسا ، هـلا  ود  ياراد  ملاـع  دـیوگیم : تـسا  عـبط  ملاـع 
تعیرـش رد  هک  هچ  ره  تسا و  مّنهج  شتآ  نآ  رد  تسا و  تواقـش  لها  نادـنز  نیطایـش و  راد  یلفـس  توکلم  ثداـح و  تسا  یقولخم 

هدـش عقاو  ملاع  ود  نیب  رد  هک  ناسنا  اّما  دراد . دوجو  نآ  رد  میمح  مّوقز و  اهبرقع و  اهرام و  نیرفاک و  ءایقـشا و  باذـع  زا  هدـش  دراو 
یلعا توکلم  هب  يوریپ  نیا  رد  هک  مادام  نآ  تاوهش  سفن و  هب  شیارگ  نیطایش و  زا  يوریپ  تّلع  هب  دنک  هّجوت  توکلم  نآ  هب  هک  یتقو 

هک يوحن  هب  دوـش  نّکمتم  سفن  ناطیـش  زا  يوریپ  ملاـع  نیا  رد  هک  هاـگنآ  یلو  دریگیم . رارق  مّنهج  هاـگترپ  هبل  رب  تسا  هدـشن  نّکمتم 
شتآ و هک  ددرگیم  عقاو  یماقم  رد  دوشیم و  لخاد  تواقش  يارس  یلفـس و  ملاع  نیا  هب  دنامن ، یقاب  وا  يارب  ياهدنراد  زاب  تلاح  چیه 

َمَّنَهَج َّنِإ  َو  دومرف : یلاعت  يادـخ  هکنانچ  دریگیم  رب  رد  ار  وا  شیاههلعـش  اهشتآ و  اب  هارمه  مّنهج  دـنکیم و  هطاـحا  ار  وا  مّنهج  هلعش 
. َنیِِرفاْکلِاب ٌۀَطیِحَُمل 

166 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دسرب . وت  هب  گنج  نآ  رد  ياهبلغ  تمینغ و  رگا  ٌۀَنَسَح  َْکبُِصت  ْنِإ 
هدرک هطاحا  ار  اهنآ  تسا ، نیّجـس  راثآ  زا  هک  دـسح  هکنیا  ینعی  لیلعت  عضوم  رد  تسا  فانیتسا  هملک  نیا  دـتفا  راوگاـن  اـهنآ  رب  ْمُهْؤُسَت 

. تساهنآ رب  مّنهج  هطاحا  لیلد  نآ  هطاحا  مّنهج و  شتآ  ندیشک  هلعش  و  تسا ،
ُْلبَق ْنِم  انَْرمَأ  انْذَخَأ  ْدَق  اُولوُقَی  دیآ  شیپ  ندروخ  تسکـش  ای  ندـش ، حورجم  نتـشک ، نوچ  یتبیـصم  وت  رب  رگا  اّما  ٌۀَبیِـصُم  َْکبُِـصت  ْنِإ  َو 
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هک يزیچ  زا  فّلخت  لیبق  زا  تسام ، يأر  یبوخ  بسانم  قیال و  هک  تسا  يرما  نآ  میاهدیـشیدنا و  شیپ  زا  راک  نیا  هراـچ  اـم  دـنیوگیم 
. شاهکئالم ادخ و  يرای  دننام  درادن  تقیقح  هک  يزیچ  هب  ندش  رورغم  و  تسا ، يدوبان  كاله و  نآ  رد 

ياضتقا ناشدسح  نوچ  دنلاحشوخ ، دسریم  وت  هب  هک  يدب  هثداح  زا  اهنآ  دننادرگیم ، رب  يور  نینمؤم  زا  وت و  زا  َنوُحِرَف  ْمُه  َو  اْوَّلَوَتَی  َو 
. دراد ار  نآ 

53 تایآ 57 - ریسفت  همجرت و 

166 ص :  ات 55 ..... ] تایآ 51  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

ُصَّبَرَتَن ُنَْحن  َو  ِْنیَیَنْـسُْحلا  يَدْحِإ  َّالِإ  اِنب  َنوُصَّبَرَت  ْلَه  ُْلق  ( 51  ) َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  َو  انالْوَم  َوُه  اَنل  ُهَّللا  َبَتَک  ام  َّالِإ  انَبیُِـصی  َْنل  ْلـُق 
ُْمْتنُک ْمُکَّنِإ  ْمُْکنِم  َلَّبَقَُتی  َْنل  ًاهْرَک  َْوأ  ًاعْوَط  اوُقِْفنَأ  ُْلق  ( 52  ) َنوُصِّبَرَتُم ْمُکَعَم  اَّنِإ  اوُصَّبَرَتَف  انیِْدیَِأب  َْوأ  ِهِْدنِع  ْنِم  ٍباذَِعب  ُهَّللا  ُمُکَبیُِـصی  ْنَأ  ْمُِکب 

َّالِإ َنوُقِْفُنی  َو ال  یلاسُک  ْمُه  َو  َّالِإ  َةالَّصلا  َنُوتْأَی  َو ال  ِِهلوُسَِرب  َو  ِهَّللِاب  اوُرَفَک  ْمُهَّنَأ  َّالِإ  ْمُُهتاقَفَن  ْمُْهنِم  َلَـبُْقت  ْنَأ  ْمُهَعَنَم  اـم  َو  ( 53  ) َنیِقِساف ًامْوَق 
(55  ) َنوُِرفاک ْمُه  َو  ْمُهُسُْفنَأ  َقَهْزَت  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  اِهب  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  ْمُهُدالْوَأ  َو ال  ْمُُهلاْومَأ  َْکبِْجُعت  الَف  ( 54  ) َنوُهِراک ْمُه  َو 
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167 ص :  همجرت ..... :

. درک دنهاوخ  لّکوت  ادخ  هب  لاح  ره  رد  نامیا  لها  هّتبلا  ام و  يالوم  تسوا  دیسر  دهاوخن  ام  هب  هتساوخ  ادخ  هچنآ  زج  وگب : لوسر  يا 
هک میرظتنم  امـش  هراب  رد  ام  یلو  دیناوتیمن  دیرب ؟ راظتنا  ام  رب  دیناوتیم  يزیچ  حـتف ) ای  تشهب   ) یئوکین ود  زا  یکی  زج  ربمغیپ : يا  وگب 

دیـشاب و راظتنا  رد  امـش  نیاربانب  دیوش  كاله  ام  تسد  هب  ای  دیتفا  رد  باذع  خزود و  هب  دیوش و  راتفرگ  تخـس  یباذع  هب  ادخ  بناج  زا 
. میتسه امش  راک  دّصرتم  مه  ام 

تخس هک  دیتسه  یمدرم  امش  دش  دهاوخن  هتفریذپ  امش  زا  زگره  تهارک  يور  زا  هچ  لیم و  يور  زا  هچ  دینک  قافنا  هچ  ره  امش  هک  وگب 
. دیاهتفرگ وخ  قسف  هب 

تلاسک و هارکا و  لاح  هب  زج  دـنیاین  زامن  هب  دـندش و  رفاک  وا  لوسر  ادـخ و  هب  اهنآ  هکنآ  زج  دوبن  اـهنآ  تاـقفن  لوبق  زا  یعناـم  چـیه  و 
. دنراد تهارک  تخس  هکنآ  زج  دننکن  قافنا 

رد دـنزرف  لام و  نامه  هب  ار  اـهنآ  دـهاوخیم  ادـخ  تسین .) يزیچ  نآ  هک   ) ییآ رد  تفگـش  هب  ناـشیا  دـالوا  لاوما و  ترثک  زا  وت  اداـبم 
. دنراپس ناج  دنرفاک ، ایند  هب  هقالع  تّبحم و  طرف  زا  هک  یتلاح  رد  دریگب  ار  اهنآ  ناج  زین  گرم  تعاس  دنکفا و  باذع  هب  ایند  یناگدنز 

167 ص :  ریسفت ..... :

ص: ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  فّلخت  ناگتسشن و  هناخ  تتامش  تبیـصم و  زا  یـشان  ینارگن  نیح  رد  نانآ  يرادلد  باب  زا  تموق  هب  ُْلق 
168

راک نیا  هراچ  ( ) انرما انذخأ  دق   ) دنیوگیم هکنیا  دنلاحشوخ و  امش  هب  ندیسر  تبیصم  زا  هک  گنج  زا  نیفّلختم  هب  ای  گنج  زا  ناگدننک 
: وگب میاهدیشیدنا ،) نیا  زا  شیپ  ار  شیوخ 
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نآ رد  ام  حالـص  هک  هچنآ  زج  دمآ و  دهاوخن  شیپ  تسا  هدرک  رّرقم  ام  رب  دنوادخ  هچنآ  زج  يزیچ  زگره  اَنل  ُهَّللا  َبَتَک  ام  اَّلِإ  انَبیُِـصی  َْنل 
. تسا هدومرفن  رّرقم  تسا 

. تسا ّتلع  نایب  يارب  نیزاغآ ، ترابع  نیا  تسام . يالوم  وا  انالْوَم  َوُه 
، دشابیم ّقح  مالک  زا  نیاربانب  تسا ، لق »  » رب فطع  ترابع  نیا  دننکیم ، لّکوت  ادـخ  رب  اهنت  نانمؤم  اّما  َنُونِمْؤُْملا و  ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  َو 

تـسا فوذحم  رب  فطع  ای  هدـئاز  ای  اّما ، مّهوت  ای  تسا ، اّمأ »  » ریدـقت رب  ای  ءافو  تسا ، لوق  لوقم  زا  نآ  هک  تسا  نآ  دـعب  ام  رب  فطع  ای 
ظفل حالصا  تهج  هب  نآ  رب  ءاف »  » دعب ام  لومعم  میدقت  رد  تسا  نآ  دننام  و  دوش ، حالـصا  ظفل  ات  هتفرگ  ارنآ  ياج  شدعب  ام  لومعم  هک 

«. اولکوتیلف هّللا  یلع  اّما  و  : » دوش هتفگ  دیابیم  هک 
ءاف زا  دـعب  ام  لومعم  ندـش  نیـشناج  هیلع و  فوطعم  فذـح  زا  سپ  هک  هّللا » یلع  اولّکوتیلف  نونمؤملا  رّکذـتیل  : » هدوب نینچ  نآ  لصا  اـی 

. تسا هتشذگن  البق  عجرم  رکذ  نوچ  هدش  رهاظ  فوطعم  لعاف  نآ  ياجب 
: وگب لاحشوخ  نیفّلختم  عنم  تموق و  يرادلد  باب  زا  ُْلق 

ام يارب  دـیناوتیم  تشهب - ندـش و  هتـشک  ای  تمینغ ، يزوریپ و  هک  ییوکین - ود  زا  یکی  زج  ایآ  ِْنیَیَنْـسُْحلا  يَدْـحِإ  اَّلِإ  اِنب  َنوُصَّبََرت  ْلَـه 
دیشاب ؟ هتشاد  راظتنا 
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. میراد امش  هب  ار  يدب  ود  زا  یکی  هب  ندیسر  راظتنا  ام  ْمُِکب  ُصَّبَرَتَن  ُنَْحن  َو 

. دناسرب امش  هب  يرشب ، هطساو  نودب  تخس  ياهالب  لتق و  هب  ادخ  هک  ِهِْدنِع  ْنِم  ٍباذَِعب  ُهَّللا  ُمُکَبیُِصی  ْنَأ 
. درآ شیپ  ناتیارب  ام  تسد  هب  بیذعت  تراسا و  ندش و  هتشک  ای  انیِْدیَِأب  َْوأ 

ّالا  ) ریـسفت رد  تسا  ربخ  رد  دـسر . هچ  امـش  هب  ات  مینامیم  رظتنم  ام  دـسر و  هچ  اـم  هب  هک  دـینامب  رظتنم  سپ  َنوُصِّبَرَتُم  ْمُکَعَم  اَّنِإ  اوُصَّبَرَتَف 
. ماما روهظ  كاردا  ای  تسادخ ، تعاط  رد  گرم  ای  هک  نیینسحلا ) يدحا 

تـساهنآ یبلاق  لامعا  ندرک  بارخ  نایب  نیا  دـینک ، قافنا  تهارک  اب  ای  تبغر  لیم و  اب  هچ  ره  ربمایپ : يا  وگب  ًاهْرَک  َْوأ  ًاعْوَط  اوُقِْفنَأ  ْلـُق 
تساهنآ و ءازهتـسا  دوصقم  و  دوشیم ، یـشان  اهنآ  یناسفن  ياـهتلیذر  زا  هک  دوب  اـهنآ  یبلق  تاروطخ  ندرک  بارخ  شلبق  اـم  هکناـنچ 

. تسین عقاو  تقیقح و  قبط  بلطم  و  هارکا . اب  قافنا  تبغر و  لیام و  اب  قافنا  نداد  رارق  يواسم 
. لیلعت عضوم  رد  تسا  فانیتسا  ترابع  نیا  دوشیمن ، هتفریذپ  امش  زا  ْمُْکنِم  َلَّبَقَُتی  َْنل 

. تساهنآ قافنا  لوبق  مدع  يارب  ندروآ  ّتلع  ترابع ، نیا  دیتسه ، قساف  یموق  امش  اریز  َنیِقِساف  ًامْوَق  ُْمْتنُک  ْمُکَّنِإ 
لوسر  رما  زا  دوصقم  نوچ  دوصقم ، رابتعاب  تسا  فطع  ِِهلوُسَِرب  َو  ِهَّللِاب  اوُرَفَک  ْمُهَّنَأ  اَّلِإ  ْمُُهتاقَفَن  ْمُْهنِم  َلَبُْقت  ْنَأ  ْمُهَعَنَم  ام  َو 
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دشاب هاوخلد  هب  دننکیم  قافنا  هک  یتاقفن  دشاب : هدومرف  ادخ  هک  ایوگ  سپ  تساهنآ ، تاقفن  لوبق  مدع  راهظا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ 

هب لامعا  همه  شریذـپ  هک  اریز  تسا ، هدرک  عنم  نانآ  ياههقفن  لوبق  ادـخ ، هب  اهنآ  رفک  زج  يزیچ  و  دوشیمن ، لوبق  اهنآ  زا  راـبجا  هب  اـی 
رد رگم  یلاسُک  ْمُه  َو  اَّلِإ  دنهدیمن  ماجنا  مالسا  ماکحا  راهظا  تهج  هب  ار  یبلاق  زامن  اهنآ  َةالَّصلا و  َنُوتْأَی  َو ال  تسادخ  هب  نامیا  هطـساو 

. دنرادن یطاشن  يورخا ، لامعا  يارجا  رد  ناشرفک  تّلع  هب  اریز  یگتسخ ، تلاسک و  تلاح 
اهلام و سپ  دـننکیمن ، قافنا  تهارک  اـب  زج  ادـخ  هار  رد  ناـنآ  ْمُهُدـالْوَأ و  ـال  َو  ْمُُهلاْومَأ  َکـْبِْجُعت  ـالَف  َنوُهِراـک  ْمُه  َو  اَّلِإ  َنوُقِْفُنی  ـال  َو 

وت هب  دـیوگیم : هک  تسا  فورعم  لثم  قبط  نآ  ینعم  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  هب  باـطخ  دزاـسن  هدز  تفگـش  ار  وت  ناـشدالوا 
ره يارب  تسا  ّماع  باطخ  ای  ددرگیم ،) رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نافلاخم  هب  « ) دونـشب راوید  ات  میوگیم  رد  هب   » دونـشب هیاسمه  اـت  میوگیم 
ادخ دـیوگیم : هک  تسا . یهن  لیلعت  عضوم  رد  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ِیف  اِهب  ْمَُهبِّذَُـعِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  دـشاب  نکمم  وا  دروم  رد  باطخ  هک  یـسک 
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. دنک ناشباذع  دالوا  لام و  نامه  هلیسو  هب  ایند  یگدنز  رد  دهاوخیم 
دریگب . یتخس  هب  ار  ناشناج  دنرفاک ، اهنآ  هک  یلاح  رد  ینعی : یتخس  هب  تسا  ندمآ  نوریب  قوهز »  » َنوُِرفاک ْمُه  َو  ْمُهُسُْفنَأ  َقَهْزَت  َو 

171 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
يزیچ رد  رصحنم  ریخ  و  تسین ، نآ  زج  يریخ  هکنیا  دنیبیم و  يویند  تاهج  رد  ار  ریخ  تسا  یلفـس  هک  اجنآ  زا  يرـشب  سوفن  هک  نادب 
یتیاغ ساسحا  نودب  تسا  سفن  بوبحم  ای  دنک  ءاضتقا  يوهش  هّوق  هک  ار  هچنآ  و  دنک ، اضتقا  ارنآ  بضغ  توهـش و  يورین  ود  هک  تسا 
هکنیا نودـب  دـنراد  تسود  ار  دالوا  اـترطف  سوفن  هک  اریز  تسا ، دـالوا  دـننام  یلّوا  و  یتیاـغ ، تهج  هب  تسا  سفن  بوبحم  اـی  نآ  يارب 
تـسا يدّدعتم  ياهتیاغ  ياراد  مه  تسا و  سفن  بوبحم  دوخ  مه  هک  لاوما  دننام  یمّود  و  دننک ، كرد  ار  ّتبحم  نآ  تیاغ  فدـه و 

ییاراد و يراوس و  يرتـسبمه و  ینمیـشن و  یندیـشوپ و  یندیـشون و  یندروـخ و  دـننام  دنتـسه ، بوـبحم  اـتاذ  زین  تاـیاغ  نآ  دوـخ  هک 
. اهنآ زج  شیاتس و  هزاوآ و  اهلد و  ششک  وربآ و  ماقم و  راکتمدخ و 

هچنآ رد  هک  ییاج  ات  دیامن  روک  ار  شبحاص  دوش و  بلاغ  صرح  هک  تسا  یتقو  رد  نآ  دوشیم و  بوبحم  اتاذ  دوخ  لام  يدایز  یهاگ 
ریغ يارب  دالوا  هک  دوشیم  یهاگ  هکنانچ  دراد ، تسود  ارنآ  نوچ  دـنک  ظفح  ار  لام  ات  دزرویم  لـخب  دـنکیم  ءاـضتقا  يوهـش  هّوق  هک 

شرتسگ زا  تسا  ترابع  دـنکیم  اـضتقا  هّیبضغ  هّوق  هک  هچنآ  و  دوشیم . ینّیعم  تیاـغ  ياراد  دـالوا  تبحم  ینعی  دـشاب ، بوبحم  شتاذ 
زا هک  یـسک  ندرک  هیبنت  و  اهنآ ، تعاطا  مدرم و  ندرب  نامرف  ریز  نآ و  یناسآ  ماقتنا و  هدارا  ناگدـنب و  رب  ّطلـست  اهرهـش و  رد  تموکح 

همه اهنآ  ببـس  هب  و  دسریم ، روهظ  هب  دوشیم و  دـّلوتم  تسپ  ياهتفـص  لئاذر و  همه  دـش  رکذ  هک  اهنیا  زا  و  دوشیم . جراخ  تعاطا 
و دوشیم ، ناهنپ  بوخ  ياهتفص  اهتلصخ و 
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تسا رایسب  وا  رد  هّوق  نیا  هک  یصخش  تنطیـش ، هّوق  اما  و  دشابیم . دالوا  ناوعا  نیرتيوق  تسا و  ناوعا  لام و  ترثک  ّتلع  هب  اهنیا  همه 

ار وا  دـنیبیم  دایز  لاوما  دالوا و  بحاـص  هک  ار  سک  ره  یـصخش  نینچ  تسا ، يوهـش  یبضغ و  هّوق  مداـخ  یعون  هب  شیاههتـساوخ  رد 
زین وا  هک  دنکیم  وزرآ  و  درادیم ، او  باجعا  تفگـش و  هب  ار  وا  صخـش  نآ  دالوا  لاوما و  ترثک  دنکیم و  رّوصت  دایز  تاریخ  بحاص 

دنکیم هتسخ  شظفح  عمج و  رد  ار  وا  دنرادیم و  زاب  ادخ  هب  هّجوت  ّولع و  زا  ار  وا  اهنآ  هک  دنادیمن  دشاب و  هتشاد  يدالوا  لاوما و  نینچ 
زا ار  شربمایپ  درک و  افتکا  لاوما  دالوا و  رکذ  هب  دنوادخ  اذل  دهدیم  جنر  ار  وا  ندـش  فلت  نامز  رد  ای  ندـش و  فلت  فوخ  ببـس  هب  و 

اهنآ رفک  لیلد  هب  ار  ترخآ  باذع  نآ  و  دنوشن . رورغم  هدز و  تفگـش  دالوا  لاوما و  نتـشاد  اب  هک  دشاب  شتما  زا  هیانک  ات  درک  یهن  نآ 
. دوشیم رجنم  رفک  هب  اهشیارگ  هنوگ  نیا  هک  دوش  مولعم  ات  تسناد 

58 تایآ 62 - ریسفت  همجرت و 

172 ص :  ات 60 ..... ] تایآ 56  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

َنوُحَمْجَی ْمُه  َو  ِْهَیلِإ  اْوَّلََول  ًالَخَّدُم  َْوأ  ٍتاراغَم  َْوأ  ًأَْجلَم  َنوُدِـجَی  َْول  ( 56  ) َنُوقَْرفَی ٌمْوَق  ْمُهَّنِکل  َو  ْمُْکنِم  ْمُه  ام  َو  ْمُْکنَِمل  ْمُهَّنِإ  ِهَّللاـِب  َنوُِفلْحَی  َو 
ُهَّللا ُمُهاتآ  ام  اوُضَر  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  ( 58  ) َنوُطَخْـسَی ْمُه  اذِإ  اْهنِم  اْوَطُْعی  َْمل  ْنِإ  َو  اوُضَر  اْهنِم  اوُطْعُأ  ْنِإَف  ِتاقَدَّصلا  ِیف  َكُزِْملَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ( 57)

َو اْهیَلَع  َنِیِلماْعلا  َو  ِنیِکاسَْملا  َو  ِءارَقُْفِلل  ُتاقَدَّصلا  اَمَّنِإ  ( 59  ) َنُوبِغار ِهَّللا  َیلِإ  اَّنِإ  ُُهلوُسَر  َو  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  اَنِیتُْؤیَس  ُهَّللا  اَُنبْسَح  اُولاق  َو  ُُهلوُسَر  َو 
(60  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  َنِم  ًۀَضیِرَف  ِلِیبَّسلا  ِْنبا  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َو  َنیِمِراْغلا  َو  ِباقِّرلا  ِیف  َو  ْمُُهبُوُلق  ِۀَفَّلَؤُْملا 

173 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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173 ص :  همجرت ..... :

مالسا تردق  زا  موق  نیا  نکل  دنتسین و  امش  زا  انطاب  اهنآ  هکنآ  لاح  مینانمؤم و  امش  زا  مه  ام  هک  دنروخیم  دنگوس  ادخ  هب  هراومه  اهنآ 
، دنسرتیم

باتش تیاهن  اب  اجنادب  هّتبلا  دنشاب ، نمیا  ناناملـسم  ّطلـست  زا  هک  دنبایب  یهاگ  زیرگ  ای  اههوک  رد  یئاهراغ  رد  يرگنـس  ای  یهاگهانپ  رگا 
، دنزیرگیم

یـضار وت  زا  ینک  اطع  رایـسب  لام  اهنآ  هب  رگا  هک  دـننک  يریگ  هدرخ  ضارتعا و  وت  رب  تاقدـص  میـسقت  رد  قفاـنم  مدرم  نآ  زا  یـضعب  و 
، دش دنهاوخ  نیگمشخ  تخس  ّالا  دنوشیم و 

وا و تسا  تیاـفک  ار  اـم  ادـخ  دـنتفگیم  دـندوب و  یـضار  درکیم  اـطع  اـهنآ  هب  لوسر  ادـخ و  هک  هچنآ  هب  اـهنآ  رگا  دوب  رتهب  ردـقچ  و 
، میقاتشم ادخ  هب  اهنت  ام  هک  درک  دنهاوخ  اطع  زیچ  همه  ام  هب  میمع  فطل  زا  شلوسر 

ناگدنب يدازآ  بولق و  فیلأت  يارب  و  تاقدص ، هرادا  نایّدصتم  نازجاع و  ناریقف ، تسا : هفیاط  تشه  نیا  هب  ارصحنم  تاقدص  فرـصم 
مکح و مامت  رب  ادخ  هک  تسادخ  مکح  ضرف و  هناگتـشه  فراصم  نیا  تسدـیهت  نارفاسم  و  هّیریخ ) روما   ) ادـخ هار  رد  نارادـضرق و  و 

. تسا هاگآ  روما  حلاصم 

173 ص :  ریسفت ..... :

تافـص هب  فصّتم  دنتـسه و  جراخ  ناناملـسم  زا  اهنآ  هک  دوب  نیا  قباس  هیآ  زا  دوصقم  نوچ  تسا  ینعم  ظاحل  هب  فطع  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَی  َو 
هتفگ هک  یتقو  رد  ایوگ  دنتسین ، اهنآ 

174 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ادخ هب  اهنآ  دوش . عقاو  لوبقم  ناشتاقفن  هک  دندوبن  ناناملـسم  تفـص  رب  اهنآ  دشاب : هتفگ  درک ، عنم  ار  نانآ  ياههقفن  لوبق  زیچ  هچ  تسا 

: هک دننکیم  دای  دنگوس 
. تساهنآ ندرک  دای  دنگوس  بیذکت  نخس  نیا  دنتسین ، امش  زا  هک  یلاح  رد  دننانمؤم ، امش  زا  اهنآ  هک  ْمُْکنِم  ْمُه  ام  َو  ْمُْکنَِمل  ْمُهَّنِإ 

. دنسرتیم ناشیاهسفن  لاوما و  رب  امش  زا  ینعی  َنُوقَْرفَی  ٌمْوَق  ْمُهَّنِکل  َو 
یلاؤس باوج  نآ  و  ، ) دنوش تیوقت  وا  ببـس  هب  هک  یناطلـس  ای  دـنربب ، هانپ  اجنآ  هب  هک  یهاگهانپ  رگا  ینعی  ٍتاراغَم  َْوأ  ًأَْجلَم  َنوُدِـجَی  َْول 

. اههوک رد  ییاهراغ  ای  تاراغم ) وأ  ( ) تسا هدرک  اضتقا  ارنآ  اهنآ  بیذکت  هک  تسا 
. تعرس هب  ناباتش و  دنتفاییم  نیمز  رد  یئاهخاروس  ای  اًلَخَّدُم  َْوأ 

اب َنوُحَمْجَی و  ْمُه  َو  دنتسبیمن . دوخ  هب  مه  ار  مالسا  تروص  دندرکیم و  ضارعا  امـش  زا  دندربیم و  هانپ  و  دنتفریم ، اجنآ  هب  ِْهَیلِإ  اْوَّلََول 
. دزادرپیم وت  ییوگ  بیع  هب  هک  تسا  یسک  نانآ  زا  َكُزِْملَی و  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  دنتفریم  اجنآ  هب  تعرس  باتش و 

. نآ ّقحتسم  هب  ندناسر  تهج  نآ  ظفح  عمج و  میسقت و  دروم  رد  ِتاقَدَّصلا  ِیف 
َنوُطَخْسَی ْمُه  اذِإ  اْهنِم  اْوَطُْعی  َْمل  ْنِإ  َو  اوُضَر  اْهنِم  اوُطْعُأ  ْنِإَف 

175 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دساف ضارغا  تهج  هبوت  زا  اهنآ  يوریپ  اریز  دنریگیم ، تخس  دوشن  هداد  رگا  دنوشیم و  یضار  دوش  ءاطعا  نانآ  هب  تاقدص  نآ  زا  رگا 
لزان یتقو  رد  هیآ  هکنیا  تسا و  هدـش  رکذ  رابخا  رد  هیآ  لوزن  نأـش  دـشاب و  ترخآ  نید و  رما  يارب  هکنیا  هن  تسا ، شزرایب  ضارغا  و 
ثلث ود  زا  رتشیب  هیآ  نیا  لها  هک  تسا  هدش  دراو  و  دـنتفرگیم ، بیع  ادـخ  لوسر  زا  ءارقف  رب  تاقدـص  میـسقت  رد  ءاینغا  هک  تسا  هدـش 
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. دنتسه مدرم 
ترخآ ّبح  مدرم  بلغا  و  دوشیم ، باسح  هیآ  نیا  لها  زا  دنک ، هبلغ  ترخآ  ّبح  رب  سک  ره  رد  ایند  ّبح  هک  تسا  نیا  بلطم  قیقحت 

. تسا بلاغ  ناشترخآ  ّبح  رب  ناشیایند  ّبح  دنراد  ترخآ  ّبح  هک  اهنآ  بلغا  دنرادن و 
نما و متـس و  تّحـص و  ّتلذ و  تّزع و  ندوب و  میقع  دالوا و  رقف و  ءانغ و  زا  دـنوادخ  هک  هچنآ  هب  رگا  ُهَّللا و  ُمُهاتآ  اـم  اوُضَر  ْمُهَّنَأ  َْول  َو 
هک هچنآ  هب  دنوش  یضار  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  تسین  هدنب  تسد  هب  هک  ییاهزیچ  زا  دندوب ، یضار  دوب  هداد  نانآ  هب  اهنیا  ریغ  فوخ و 

رکذ نیاربانب  تسا ، تاقدص  رد  نخـس  نوچ  هداد ، اهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تسد  هب  اهتمینغ  تاقدـص و  زا  دـنوادخ 
شدوخ شیپ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هکنیا  و  تسادـخ ، ياطعا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ياطعا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ادـخ 

. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نأش  تشادگرزب  نیا  و  دهدیمن ، ماجنا  يراک 
تامیالمان  رد  یهلا  ياضق  هب  ندش  یضار  نوچ  دندوب ، یضار  دادیم  وا  ربمایپ  هک  ییاههقدص  اهتمینغ و  زا  ُُهلوُسَر و  َو 

176 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هچ دشاب  مک  هچ  لوسر  ياطعا  هب  ندش  یـضار  و  ددرگیم ، يدایز  تمعن  بلج  رکـش و  بجوم  تامیالم  رد  و  دنکیم ، ناسآ  ار  یتخس 

بجوم نآ  هب  ندشن  یضار  و  تسا ، ترخآ  ایند و  ریخ  اهنیا  همه  رد  و  دوشیم ، وا  زا  يوریپ  وا و  هب  هّجوت  لوسر و  تبحم  بجوم  دایز ،
. دش رکذ  هک  تساهزیچ  نآ  دادضا 

هدومن لّکوت  وا  هب  دنوریم و  ادخ  يوس  هب  طقف  هدش و  عطقنم  همه  زا  اریز  تسا  یفاک  ام  يارب  ادخ  اهنت  دـنتفگیم : ُهَّللا و  اَُنبْـسَح  اُولاق  َو 
. دنراد دیما  وا  لضف  هب 

تبغر و دـنزاسیم و  دـنمهرهب  ار  ام  دوخ ، لضف  زا  شلوسر  ادـخ و  هک  دـنتفگیم  َنُوبِغار و  ِهَّللا  َیلِإ  اَّنِإ  ُُهلوُسَر  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  اَنِیتُْؤیَس 
. تسادخ يوس  هب  لیم ،

ود نیا  تسا  ریقف  زا  رتدب  شلاح  تشذگ  هکنانچ  نیکـسم  تسا  نیکاسم  ارقف و  يارب  تاقدـص  انامه  ِنیِکاسَْملا  َو  ِءارَقُْفِلل  ُتاقَدَّصلا  اَمَّنِإ 
ریقف و  دنوشیم ،) ینعم  مه   ) دنوشیم عمج  دـنوش  ادـج  هاگره  و  دوشیم ) راکـشآ  ناشتوافت   ) دـنوشیم ادـج  دـنوش  عمج  هاگره  هملک 

. تسین شلاس  جرخ  هب  رداق  هّوقلاب  ای  ندرک ) راک  ظاحل  زا   ) العف هک  تسا  یسک 
. دننکیم يروآ  عمج  ار  تاقدص  هک  یناسک  اْهیَلَع و  َنِیِلماْعلا  َو 

تایآ عامتسا  تهج  ار  اهنآ  هکنآ  يارب  ای  دنتسه ، ناناملـسم  دودح  اهزرم و  ظفح  هدامآ  هک  ییاهنآ  لد  بذج  يارب  ْمُُهبُوُلق و  ِۀَفَّلَؤُْملا  َو 
ات  دننکب ، بذج  نیملسم  ماکحا  نآرق و 
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. تسادخ لوسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هک  دننادب 

هک دـندنبیم  نامیپ  دوخ  بابرا  اب  هک  « 1  » یناگدرب ای  دننکیم ، یگدـنز  یتخـس  رد  هک  یناگدـنب  ناگدـنب ، ندرک  دازآ  ِباقِّرلا و  ِیف  َو 
. دنرادن ار  اهنآ  تخادرپ  تردق  یلو  اههراّفک  دننام  هدش  بجاو  نیملسم  رب  هچنآ  ای  دنرادن ، ار  شیوخ  يدیرخ  زاب  تخادرپ  ناوت 

. دنریگیمن ماو  ادخ  ياضر  نودب  هک  یناراد  ماو  َنیِمِراْغلا  َو 
. دشاب ادخ  ياضر  يارب  هک  هدیدنسپ  ریخ و  هار  ره  ای  ّجح  داهج و  ای  داهج  هار  رد  ینعی  ادخ  هار  رد  قافنا  ِهَّللا و  ِلِیبَس  ِیف  َو 

. درادن ار  شنطو  هب  تشگرب  جراخم  رب  تردق  ندرک  ضرق  اب  ول  هّوقلاب و  ای  لعفلاب  حابم  رفس  رد  هک  يرفاسم  ِلِیبَّسلا و  ِْنبا  َو 
. تسا هدومرف  بجاو  شناگدنب  رب  دنوادخ  هک  تسا  یماکحا  روما ) نیا  : ) ینعی ِهَّللا  َنِم  ًۀَضیِرَف 

. تسا اناد  تاریخ  تاقدص و  دراوم  هب  دنوادخ  ٌمِیلَع و  ُهَّللا  َو 
. تسا میکح  نآ  دراوم  صیصخت  تاقدص و  نیناوق  عضو  شور و  هار و  هب  ینعی : ٌمیِکَح 
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63 تایآ 67 - ریسفت  همجرت و 

177 ص :  ات 65 ..... ] تایآ 61  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

َنوُذُْؤی َنیِذَّلا  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ٌۀَـمْحَر  َو  َنِینِمْؤُْمِلل  ُنِمُْؤی  َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  ْمَُکل  ٍْریَخ  ُنُذُأ  ُْلق  ٌنُذُأ  َوُه  َنُولوُقَی  َو  َِّیبَّنلا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  ُمُْهنِم  َو 
ْنَم ُهَّنَأ  اوُمَْلعَی  َْمل  َأ  ( 62  ) َنِینِمُْؤم اُوناک  ْنِإ  ُهوُضُْری  ْنَأ  ُّقَحَأ  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  َو  ْمُکوُضُْرِیل  ْمَُکل  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَی  ( 61  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  ِهَّللا  َلوُسَر 

ْمِِهبُوُلق ِیف  اِمب  ْمُُهئِّبَُنت  ٌةَروُس  ْمِْهیَلَع  َلَّزَُنت  ْنَأ  َنوُِقفانُْملا  ُرَذْـحَی  ( 63  ) ُمیِظَْعلا ُيْزِْخلا  َِکلذ  اهِیف  ًادـِلاخ  َمَّنَهَج  َران  َُهل  َّنَأَف  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِدِداُحی 
َنُؤِزْهَتْـسَت ُْمْتنُک  ِِهلوُسَر  َو  ِِهتایآ  َو  ِهَّللِاب  َأ  ُْلق  ُبَْعَلن  َو  ُضوُخَن  اَّنُک  اـمَّنِإ  َُّنلوُقََیل  ْمُهَْتلَأَـس  ِْنَئل  َو  ( 64  ) َنوُرَذْحَت ام  ٌجِرْخُم  َهَّللا  َّنِإ  اُؤِزْهَتْـسا  ُِلق 

(65)
__________________________________________________

راک نالف  ای  دنـسیونب  باتک  کی  الثم  هک  دندنبیم  داد  رارق  ای  دننکیم  دیرخ  زاب  ار  دوخ  هجو  تخادرپ  اب  هک  تسا  یناگدرب  روظنم  ( 1)
دنوش دازآ  دنهد و  ماجنا 
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178 ص :  همجرت ..... :

هب نم  يرواب  دوز  وگب  تسا  يرواب  دوز  هداس و  صخـش  بوخ  وا  دـنیوگیم  دـنرازآیم و  ار  ربمایپ  هراومه  هک  دنتـسه  ناـنآ  زا  یـضعب 
اهنآ يارب  تسا و  یهلا  لماک  تمحر  امـش  یقیقح  نانمؤم  يارب  دراد و  نانیمطا  نانمؤم  هب  هدروآ  نامیا  ادـخ  هب  لوسر  تسا . امـش  دوس 

، تساّیهم كاندرد  باذع  دنرازآیم  ار  لوسر  هک 
ادخ و هک  دوب  نیا  رتراوازس  هتشاد  نامیا  رگا  هک  یتروص  رد  دنروخیم  دنگوس  ادخ  مان  هب  نانمؤم  ندرک  دونشخ  لافغا و  يارب  ناقفانم 

، دننک دونشخ  دوخ  زا  ار  لوسر 
يراوـخ ّتلذ و  تقیقح  هب  نیا  تسوا و  یمئاد  رفیک  خزود  شتآ  دزیخرب  توادـع  هـب  شلوـسر  ادـخ و  اـب  سک  ره  هـک  دـننادیمن  اـیآ 

، تسا یگرزب 
رخسمت نونکا  وگب  لوسر  يا  دزاسیم . راکشآ  اهنآ  رب  تساهنآ  نورد  هچنآ  هک  دتسرفب  ياهروس  ادخ  هک  دنـسرتب  يزور  نآ  زا  ناقفانم 

دروآ دهاوخ  امش  رس  هب  دیسرتیم  هچنآ  زا  ادخ  دسریم و  ییاوسر  رفیک و  زور  هک  دینک 
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ادخ و اب  ایآ  هک  وگب  اهنآ  هب  لوسر  يا  میدـن . ار  نخـس  هبیاطم  هب  ام  هک  دـنیوگ  خـساپ  دـینکیم  ءازهتـسا  ارچ  هک  دنـسرپب  اهنآ  زا  رگا  و 
؟ دینکیم رخسمت  وا  ربمایپ  ادخ و  تایآ 

179 ص :  ریسفت ..... :

تسا نیب  نهد  دونـشیم و  دشاب ، هک  ياهدنیوگ  ره  زا  ول  هک و  دنرازآیم  ار  ربمایپ  ياهدع  ٌنُذُأ  َوُه  َنُولوُقَی  َو  َِّیبَّنلا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  ُمُْهنِم  َو 
. تسا نآ  رد  امش  حالص  هک  دینادیمن  امش  هچ  رگا  تسامش  حالص  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  ره  دونشیم  ْمَُکل  ٍْریَخ  ُنُذُأ  وا  هک  وگب  ُْلق 
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فنأتسم ای  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  هتفگ  نایب  اب  نخـس  نیا  دراد ، نامیا  نانمؤم  هب  ادخ  هب  وا  هک  َنِینِمْؤُْمِلل  ُنِمُْؤی  َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی 
. تسوا ندوب  ریخ ) نذا   ) ّتلع نایب  ای  لوسر  لاح  نایب  دوصقم  و  تسادخ ، زا 

نامیا نیا  رد  و  تسا ، نادرگ  ور  ترثک  زا  دراد و  هّجوت  وا  هب  تسا و  تدـحو  ماـقم  رد  ادـخ  هب  ناـمیا  ياراد  هّللا  یلا  کـلاس  هک  نادـب 
. ّرش هب  هن  ریخ و  هب  هن  درادن ، ترثک  هب  یهّجوت  چیه 

رد فّرصت  عون  کی  وا  يارب  ماقم  نیا  رد  و  دنادیم ،) تدحو  روهظ  ارنآ  اریز   ) تسا نامیا  ياراد  نآ  هب  هّجوت  ترثک و  ماقم  رد  وا  زین  و 
دنشاب ریخ  هب  فّرصت  لباق  هک  دشاب  یناسک  هیحان  زا  هدرک  هّجوت  وا  هب  هک  هچنآ  هک  یتروص  رد  دراد  هّجوت  ریخ  هب  اّما  دراد  دوجو  ترثک 

رد ریخ  نامه  ارگ ، تشز  ناتریس  دب  تخب و  هریت  نایمدآ  اّما  ملاع ، يازجا  همه  دننام  دنک  زورب  نآ  يریخ  هبنج  و 
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ّرش ياریذپ  دوخ  نوچ  هکلب  دنک ، فّرصت  ترثک  رد  دناوتب  اتاذ  هک  تسین  یئاهزیچ  زا  ّرش  اریز  دوشیم  رادومن  رش  تروص  هب  ناشدوجو 
و تسا ، مّود  نامیا  هب  هراـشا  نینمؤملل ) نمؤی   ) و تسا ، لّوا  ناـمیا  هب  هراـشا  هّللاـب ) نمؤی  : ) سپ « 1  » دوشیم ّرـش  نانآ  رب  دنتـسه  يدب  و 
ادـخ و رّخـسم  ماقم  نآ  رد  همه  هک  اریز  دوشیم ، قداص  همه  رب  ترثک ، ماـقم  رد  دروآیم  ناـمیا  ادـخ  هب  نوچ  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم 

ّرـش یـضعب  رد  رهاظم  بسح  هب  تسا  ادـخ  لعف  نکل  تسادـخ ، لعف  روهظ  دوشیم  رهاظ  تقیقح  رد  وا  زا  هک  هچنآ  و  دنتـسه . وا  رهظم 
بسح رب  وا  اریز  دربیمن ، دوس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  زا  یسک  نینمؤم  زج  نامیا  نیا  هطـساو  هب  و  ریخ ، رگید  یـضعب  رد  دوشیم و 

هجو رابخا و  تّحـص  دش  رکذ  هک  ینعم  نیمه  اب  و  دوشیم . ّرـش  ررـض و  اهلباق  یـضعب  رد  عفن  نیمه  نکل  و  تسا ، همه  عفان  نامیا  نیا 
: دومرف دومن و  هراشا  دنوادخ  دش  رکذ  هک  هچنآ  هب  و  دوشیم ، رهاظ  اهنآ  نیب  عمج 

. تسا هضرتعم  هلمج  ود  نآ  نیب  ام  تسا و  ریخ » نذا   » رب فطع  ٌۀَمْحَر  َو 
روط هب  هک  اریز  تسا ، ماقم  هب  رتبسانم  ّصاخ  نامیا  هدارا  و  ّصاـخ ، اـی  ّماـع  ناـمیا  هب  دـندروآ  ناـمیا  هک  یناـنآ  هب  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَِّلل 

همه لماش  هدوب ، ّماع  هک  تسا  هدش  هراشا  عافتنا  هب  قلطم 
__________________________________________________

: يدعس لوق  هب  ( 1)
سخ رازهروش  رد  دیور و  هلال  غاب  رد  تسین  فالخ  شعبط  تفاطل  رد  هک  ناراب 

].....[
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نوچ و  تسا ، هدش  قّقحم  نینمؤملل ) نمؤی   ) و مکل ) ریخ  نذا   ) تّلع هب  نخـس  نیا  دندرک ، تعیب  ّماع  تعیب  هب  وا  اب  هک  دشابیم  نیملـسم 
هنیرق هب  یمیحر  تمحر  صاصتخا  ییوس  زا  و  دوشیمن ، قـالطا  ّصاـخ  ناـمیا  هب  زج  اـهنآ  زا  نمؤم  و  تسا ، نیملـسم  مومع  هب  باـطخ 

هک تسا  يول  ّصاـخ و  تعیب  هب  ناگدـننک  تعیب  صوصخم  تسا و  یمیحر  تمحر  قلطم  هجیتن  هک  تسا  قلطم  عاـفتنا  زا  دـعب  نآ  رکذ 
. تسا یقیقح  نامیا  نامه 

لودـع ترابع  نیا  زا  نکل  و  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  اوذوأ  اونمؤی و  مل  نیذـّلل  طخـس  و  : ) دـیوگب هک  دوب  نیا  هلباقم  بسانم  و 
نیا تسا ، نانآ  يارب  یکاندرد  باذـع  دـنرازآیم ، ار  لوسر  هک  یناـسک  نآ  ٌمِیلَأ  ٌباذَـع  ْمَُهل  ِهَّللا  َلوُسَر  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َو  دومرف : درک و 

تمحر زج  ادخ  لوسر  زا  هک  یتسناد  اریز  دوش ، لصاح  هئربت  ادخ  لوسر  هب  باذع  ءوس و  تبـسن  زا  ات  تسا  قباس  هلمج  رب  فطع  هلمج 
. دوشیم لدب  ّرش  ررض و  هب  لباق ، ّتیلباق و  لحم و  بسح  رب  تمحر  نامه  نکل  تسین و  يزیچ  عفن  و 

ادخ لوسر  ارچ  دنیوگیم  دننک  ّتیذا  نیقفانم  هب  نینمؤم  یتقو  ینعی  دنروخیم ، دنگوس  ادخ  هب  امـش  ناگدننک  تّیذا  ْمَُکل  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَی 
رازآ زا  سپ  هک  تساهنآ  لاح  نایب  فانیتسا  هلمج  نیا  و  دننکیم ، دای  دنگوس  ادخ  هب  دینکیم  یماّمن  یئوج و  بیع  دینکیم و  ّتیذا  ار 
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ندرک یـضار  هن  تسامـش  ندرک  یـضار  ناشدوصقم  و  دننکیم ، دای  دنگوس  ناشغورد  رب  دنروآیم و  رذع  غورد  ياههناهب  اب  ندناسر 
تّیذا  زا  دعب  اهنآ  سپ  شلوسر ، ادخ و 
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غورد هب  مـسق  دـنیوگیم و  غورد  تـسا و  نآ  فـالخ  رب  ناـشیاهلد  هـک  دـننکیم  راـهظا  ار  يزیچ  دـننکیم و  ییورود  قاـفن و  ندرک ،

دناهدش عقاو  هناگ  راهچ  ياهیتسپ  لیئاذر و  نیا  رد  ندروآ  رذع  نیا  اب  اهنآ  سپ  دننادرگیم ، رب  يور  شلوسر  ادـخ و  زا  دـنروخیم و 
. دنک كاله  ار  اهنآ  هک  تسا  یفاک  ییاهنت  هب  کی  ره  هک 

. دنزاس دونشخ  یضار و  ار  امش  دنهاوخیم  امش  اب  يارادم  تاشامم و  ضحم  دنرادن  شلوسر  ادخ و  هب  نامیا  نوچ  ْمُکوُضُْرِیل 
هک تسا  نیا  يارب  ریمـض  ندروآ  درفم  دـندرگ  دونـشخ  هک  دنرتراوازـس  شلوسر  ادـخ و  هک  یلاـح  رد  ُهوُضُْری  ْنَأ  ُّقَحَأ  ُُهلوُـسَر  َو  ُهَّللا  َو 

. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ياضر  اب  رگم  تسین  نکمم  نآ  هب  ندیسر  دوشیمن و  رهاظ  ادخ  ياضر 
اوُمَْلعَی َْمل  َأ  دوش . بجوم  ار  قلخ  عیمج  مشخ  هچ  رگا  دشابیم  شلوسر  ادخ و  ندرک  یضار  یضتقم  نامیا  هکنیا  ینعی  َنِینِمْؤُم  اُوناک  ْنِإ 

شتآ رد  دنک  تموصخ  شلوسر  ادخ و  اب  هک  یـسک  ینعی  ُمیِظَْعلا  ُيْزِْخلا  َِکلذ  اهِیف  ًادـِلاخ  َمَّنَهَج  َران  َُهل  َّنَأَف  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِدِداُحی  ْنَم  ُهَّنَأ 
. تسا یگرزب  يراوخ  نیا  دوب و  دنهاوخ  هشیمه  منهج 

اَّنُک اـمَّنِإ  َُّنلوُقََیل  ْمُهَْتلَأَـس  ِْنَئل  َو  َنوُرَذَْـحت  اـم  ٌجِرُْخم  َهَّللا  َّنِإ  اُؤِزْهَتْـسا  ِلـُق  ْمِِهبُوُلق  ِیف  اـِمب  ْمُُهئِّبَُـنت  ٌةَروُـس  ْمِْهیَلَع  َلَّزَُنت  ْنَأ  َنوُِقفاـنُْملا  ُرَذْـحَی 
همجرت ُْمْتنُک  ِِهلوُسَر  َو  ِِهتایآ  َو  ِهَّللِاب  َأ  ُْلق  ُبَْعَلن  َو  ُضوُخَن 

183 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب 
َنُؤِزْهَتْسَت

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  هک  دـنتفگیم  رگیدـمه  اب  هک  یماگنه  تسا ، هدـش  لزان  كوبت  گنج  زا  فّلختم  نیقفانم  هراب  رد  هیآ  نیا 
میسرتیم دنتفگ : ءازهتسا  باب  زا  یضعب  و  ددرگن ، رب  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  تسا  مور  ریغ  اب  گنج  دننام  مه  مور  اب  گنج  دنکیم  لایخ 

«. 1  » دهدب ربخ  شلوسر  هب  دروم  نیا  رد  دنوادخ  هک 
ار ام  رگا  دنتفگیم  دنـشکب و  ار  ادخ  لوسر  ات  دـندرک  نیمک  هبقع  رد  «، 2  » تسا هدش  لزان  هبقع  باحـصا  هراب  رد  هیآ  هک  هدـش  دراو  و 

روط هب  اهباتک  رد  ناتـساد  نیا  و  تشک ، میهاوخ  ار  وا  هک  دیمهفن  رگا  میدرکیم و  یخوش  يزاب و  میتشاد  ام  هک  میئوگیم  دیمهف  دید و 
. تسا روکذم  لّصفم 

68 تایآ 71 - ریسفت  همجرت و 

183 ص :  ات 69 ..... ] تایآ 66  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

ْنِم ْمُهُضَْعب  ُتاِقفانُْملا  َو  َنوُِقفانُْملا  ( 66  ) َنیِمِرْجُم اُوناک  ْمُهَّنَِأب  ًۀَِفئاط  ْبِّذَُعن  ْمُْکنِم  ٍۀَِفئاط  ْنَع  ُفْعَن  ْنِإ  ْمُِکنامیِإ  َدَْعب  ُْمتْرَفَک  ْدَق  اوُرِذَـتْعَت  ال 
َو َنیِِقفانُْملا  ُهَّللا  َدَعَو  ( 67  ) َنوُقِساْفلا ُمُه  َنیِِقفانُْملا  َّنِإ  ْمُهَیِـسَنَف  َهَّللا  اوُسَن  ْمُهَیِْدیَأ  َنوُِضبْقَی  َو  ِفوُْرعَْملا  ِنَع  َنْوَْهنَی  َو  ِرَْکنُْملِاب  َنوُُرمْأَی  ٍضَْعب 
َو ًةَُّوق  ْمُْکنِم  َّدَشَأ  اُوناک  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلاَک  ( 68  ) ٌمیِقُم ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َو  ْمُُهبْـسَح  َیِه  اهِیف  َنیِِدلاخ  َمَّنَهَج  َران  َراَّفُْکلا  َو  ِتاِقفانُْملا 

َِکئلوُأ اوُضاخ  يِذَّلاَک  ُْمتْـضُخ  َو  ْمِِهقالَِخب  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َعَتْمَتْـسا  اَمَک  ْمُِکقالَِخب  ُْمتْعَتْمَتْـساَف  ْمِِهقالَِخب  اوُعَتْمَتْـساَف  ًادالْوَأ  َو  ًـالاْومَأ  َرَثْکَأ 
(69  ) َنوُرِساْخلا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ْمُُهلامْعَأ  ْتَِطبَح 

__________________________________________________
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184 ص :  همجرت ..... :

میرذگ رد  امـش  ناحول  هداس  نانادان و  یخرب  زا  رگا  دیدش  رفاک  نامیا  زا  دعب  امـش  هک  تسین  هتفریذپ  یّلکب  ناترذـع  هک  دـیرواین  رذـع 
، دنراکتشز رایسب  یمدرم  هک  درک  میهاوخ  باذع  ار  رگهنتف  یهورگ 

عنم يراـکوکین  زا  دـنرادیم و  او  دـب  راـک  هب  ار  مدرم  هدیـشک  یکین  زا  تـسد  دـنرگیدکی  رادـفرط  رگیدـمه و  زا  قفاـنم  ناـنز  نادرم و 
، دنناقفانم نامه  ملاع  ناراکتشز  نیرتدب  تقیقح  رد  هک  درک  شومارف  ار  اهنآ  زین  ادخ  دندرک  شومارف  ار  ادخ  نوچ  دننکیم و 

نعل ار  اهنآ  ادـخ  تسا و  یفاک  اهنآ  رفیک  خزود  نامه  هداد  نآ  رد  دولخ  خزود و  شتآ  هدـعو  ار  نارفاـک  ناـقفانم و  زا  نز  درم و  ادـخ 
، دنکفایم دبا  باذع  هب  هدرک 

دوب رتشیب  ناشدالوا  لام و  رتيوق و  امش  زا  ناتناینیشیپ  هک  یتروص  رد  دیتسرپ  ایند  دندوب  امـش  زا  شیپ  هک  ییاهنآ  اهنآ  دننام  هب  مه  امش 
مهس هب  ایند  عّتمت  هب  هدرک  شومارف  اهنآ  كاله  زا  دیسر  امش  تبون  هک  نونکا  دندوب  عّتمتم  امش  دننام  هب  يزور  ود  يایند  یناف  عاتم  هب  و 

هک دنتـسه  یمدرم  نانآ  دیـسریم . اهنآ  رفیک  هب  دـیتفر و  ورف  اـهنآ  دـننامب  اـیند  تاوهـش  رد  مه  امـش  دـیدش . مرگرـس  اـهنآ  دـننام  دوخ 
. دنملاع ناراکنایز  تقیقح  هب  نانآ  مه  تشگ و  لطاب  دوبان و  ترخآ  ایند و  رد  ناشلامعا 

184 ص :  ریسفت ..... :

دیرواین ، رذع  بذاک  ياهرذع  اب  اوُرِذَتْعَت  ال 
185 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. اهنآ عنم  عدر و  تهج  تسادخ  بناج  زا  فانیتسا 
. دیدش رفاک  هک  یلاح  رد  ُْمتْرَفَک  ْدَق 

. دیدوب هدیسر  هیلّوا  نامیا  هب  وا  تسد  هب  ّماع  تعیب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تسد  هب  هبوت  هلیسو  هب  هک  يدوجو  اب  ْمُِکنامیِإ  َدَْعب 
. میتشذگ رد  اهنآ  هبوت  زا  سپ  نانآ  زا  یهورگ  زا  رگا  ْمُْکنِم  ٍۀَِفئاط  ْنَع  ُفْعَن  ْنِإ 

اهنآ یّلم  رفک  هکنیا  ای  دـندرکن ، هبوت  نوچ  درک ، میهاوخ  باذـع  راتفرگ  دنتـسه  مرجم  هک  یهورگ  َنیِمِرْجُم  اُوناک  ْمُهَّنَأـِب  ًۀَِـفئاط  ْبِّذَُـعن 
. تسین هتفریذپ  نآ  اب  هبوت  هک  دش  يرطف  رفک  هب  رجنم 

. دشاب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  لوق  هلمج  زا  تسا  لمتحم  تبیغ  تروص  هب  بّذعی »  » و فعی »  » تئارق رب  انب  و 
دنتـسین و امـش  زا  دندرک  اعّدا  هکنانچ  دنرگیدکی و  نابیتشپ  رگیدـکی و  زا  قفانم  نانز  نادرم و  ٍضَْعب  ْنِم  ْمُهُـضَْعب  ُتاِقفانُْملا  َو  َنوُِقفانُْملا 

. تسا هضرتعم  ای  تاقفانملا » نوقفانملا و   » زا لاح  ای  تسا ، نوقفانملا »  » زا ربخ  هلمج 
رّوصتم تارکنم  روص  هب  اهنآ  هک  اریز  دننکیم ، رما  اهیتشز  هب  ناشریبک ، ریغص و  ملاع  رد  دوجو  لاح و  لاق و  تهج  زا  ِرَْکنُْملِاب  َنوُُرمْأَی 

دوخ تروص  قفو  رب  و  هدش ، يدنب  تروص  رکنم  تروص  هب  يدرم  ره  سپ  دنکیم ، یلمع  دوخ  خنس  لکش و  مه  هب  سک  ره  دناهدش و 
هب رما  شرما  تروـص  هچ  رگا  تسا  رکنم  شاهلکاـش  تّیخنـس و  نوـچ  درادـن  رکنم  هـب  رما  زج  يراـک  ینأـش و  و  دـنکیم ، رکنم  هـب  رما 

هک  دروآ  عراضم  اب  اذل  دشاب ، فورعم 
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. دنکیم دّدجت  رارمتسا و  رب  تلالد 

زا ریزگان  درادـن  ار  زیچ  نآ  تروص  تسا و  رود  يزیچ  زا  هک  یـسک  و  دـنوشیم ، رود  فورعم  زا  اـهنآ  هک  اریز  ِفوُْرعَْملا  ِنَع  َنْوَْهنَی  َو 
. درک دهاوخ  یهن  نآ 

رجا و هب  دقتعم  و  دنراتـساوخ ، ار  ادخ  ياضر  لام  هب  صرح  تهج  زا  دـندنبیم و  قافنا  زا  ار  ناشيرهاظ  ياهتسد  ْمُهَیِدـْیَأ  َنوُِضبْقَی  َو 
ناش ینطاب  ياهتسد  مالّسلا و  هیلع  یلو  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  اب  تعیب  زا  ار  ناشیرهاظ  ياهتـسد  زین  و  دنتـسین . ادخ  بناج  زا  ضوع 

لاوما قافنا  زا  و  دندنبیم ، یناحور  رایسب  تاریخ  هب  اهتسد  دادتما  زا  و  ادخ ، دزن  عّرـضت  يراز و  زا  تیالو و  تّوبن و  لیذ  هب  لّسوت  زا  ار 
و تسا ، ضوع  دصتفه  ات  دصکی  هب  هدعو  اهنآ  قافنا  رد  هک  دـننکیم ، يراددوخ  تسا  تسپ  سفن  قالخا  یندـب و  ياوق  نآ  هک  ینطاب 

. دنکیم ربارب  دنچ  دهاوخب  هک  یسک  ره  يارب  دنوادخ 
لاؤس نآ  ّتلع  زا  دـنکیم  ءاضتقا  هک  تساهنآ  دـب  فاـصوا  رکذ  زا  یـشان  هک  تسا  یلاؤس  باوج  دـناهدرک . شومارف  ار  ادـخ  َهَّللا  اوُسَن 

زا تلفغ  زا  ترابع  نایـسن  تساهنآ و  رگید  مومذـم  لاح  نایب  ای  لیلعت  عضوم  رد  هلمج  نآ  سپ  اـهنآ ، رگید  مومذـم  فصو  زا  اـی  دوش ،
زا رگا  دیدج  بسک  ای  دـشاب  تادـهاشم  زا  رگا  دـشاب  دـیدج  هدـهاشم  هب  جاتحم  و  دوش ، لیاز  سفن  هنازخ  زا  هک  يوحن  هب  تسا . مولعم 

ببس  هب  جایتحا  دوشیمن و  لیاز  هنازخ  زا  یلو  تسا  مولعم  زا  تلفغ  هچ  رگا  نآ  هک  وهس  فالخ  هب  دشاب ، تاّیبسک 
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. تسا فعض  تّدش و  هب  ود  نآ  نیب  قرف  سپ  دنکیم ، راضحتسا  لّمأت  نیرتکچوک  اب  ارنآ  هکلب  درادن ، دیدج 
نآ شراظنا  راـکفا و  هب  اـی  شتاـضایر  تادـهاجم و  اـب  ناـسنا  و  تسا ، يرطف  دوجوم  ره  يارب  هکلب  سک  ره  يارب  ادـخ  تفرعم  نوچ  و 

لامعتـسا نایـسن )  ) ظفل اذـل  و  دـنامیم ...  هدیـشوپ  يرطف  مولعم  نآ  یـصاعم ، اهیگدولآ و  ببـس  هب  و  دـنکیم ، فشک  ار  يرطف  مولعم 
: دومرف هلکاشم  باب  زا  و  دومن ،

. دومن طاقسا  شتمحر  هضافا  رظن و  زا  درک و  كرت  ار  اهنآ  ینعی  ازاجم  مهیسنف ) )
ماقم رد  هک  تسا  رارکت  تهج  هب  ریمـض  ياج  هب  رهاظ  مسا  نتـشاذگ  و  تسا ، رگید  ّمذ  ناـیب  اـی  ّتلع  ناـیب  َنوُقِـساْفلا  ُمُه  َنیِِقفاـنُْملا  َّنِإ 

فیرعت و  لصف ، ریمـض  و  هلمج ، ندوب  هّیمـسا  و  نا ، دومن : ظیلغ  دـیدش و  هناگراهچ  تادـیکأت  اـب  ار  بلطم  اذـل  و  تسا ، بولطم  بضغ 
. تساهنآ هب  يانتعا  مدع  باب  زا  بیلغت و  باب  زا  درک  فذح  ار  تاقفانم )  ) و تسا ، مکح  ّتلع  هب  یتشز و  هب  هراشا  يارب  زین  و  دنسم ،

مّهوت عفد  يارب  تاقفانم  هب  حیرـصت  و  تشذگ ، هک  تّلع  نامه  هب  تشاذگ  ریمـض  ياج  هب  ار  رهاظ  مسا  ِتاِقفانُْملا  َو  َنیِِقفانُْملا  ُهَّللا  َدَـعَو 
اهنآ لاح  زا  رابخا  رد  اذـل  و  تسا ، بولطم  ظیلغت  ماـقم  رد  لـیوطت  هکنیا  يارب  و  دنـشابن ، دـش  رکذ  هچنآ  هب  موکحم  اـهنآ  هک  تسا  نیا 

. تسا هدش  هداد  لیصفت  طسب و 
قافن  زا  ّمعا  رفک  رگا  ّصاخ  رب  تسا  ّماع  فطع  َراَّفُْکلا  َو 

188 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا ریاغم  رب  ریاغم  فطع  هن  رگ  دشاب و 

. تسا یگشیمه  نآ  ندوب  كاندرد  باذع و  تهج  زا  مّنهج  شتآ  ْمُُهبْسَح  َیِه  اهِیف  َنیِِدلاخ  َمَّنَهَج  َران 
درد باذع و  تّدش  هناگتفه  ياهرفیک  يروآ  دای  دای و  هلالج  مسق  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  ٌمیِقُم  ٌباذَـع  ْمَُهل  َو  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َو 

شتآ تیافک  نآ 4 - رد  دولخ  مّنهج 3 - هب  نآ  هفاـضا  شتآ 2 - نداد  هدعو  - 1 زا : دـنترابع  تفـص  تفه  نآ  دومرف و  نایب  ار  نیقفانم 
. ماود هب  باذع  فاّصتا  باذع 7 - هب  اهنآ  صاصتخا  اهنآ 6 - نعل  دوشیمن 5 - رّوصت  یتبوقع  نآ  قوف  رگید  ینعی  اهنآ  يارب 

. دناهدوب امش  زا  لبق  هک  یناسک  دننام  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلاَک 
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. فوذحم يادتبم  ربخ  يارب  تسا  فنأتسم  ای  تسا ، قباس  لاعفا  زا  یکی  هب  ّقلعتم  ای  تسا  لاح  قباس  ياههلمج  زا  یکی  يارب  هلمج  نیا 
. دیدرگ ناشنایز  لامعا و  یهابت  بجوم  نامه  دندوب و  يّدام  يدنمهرهب  قافن و  رد  امـش  زا  لبق  هک  دیتسه  یناسک  نامه  لثم  امـش  ینعی 

تـسا هدرک  هیبشت  یناسک  هب  یتشز  رد  ار  اهنآ  هکنیا  هب  تساهنآ  يارب  يرگید  یتشز  تسا و  باـطخ  هب  تبیغ  زا  تاـفتلا  هلمج  نیا  سپ 
. دننک ادیپ  ندینش  طاشن  ناگدنونش  هک  تسا  نآ  يارب  لثم  ندروآ  و  دناهدوب ، اهنآ  لثم  دننام و  یتخس  رس  یتشز و  رد  اهنآ  دزن  هک 

نیا  دندوب ، امش  زا  رتالاب  دالوا  لاوما و  ورین و  ظاحل  زا  هک  یناسک  نآ  ینعی  ًادالْوَأ  َو  ًالاْومَأ  َرَثْکَأ  َو  ًةَُّوق  ْمُْکنِم  َّدَشَأ  اُوناک 
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تساهنآ دزن  رد  تاوهش  نتفر  ورف  رد  بابسا  تّوق  نایب  دوصقم  و  تسا ، فرظ  رد  رتتسم  ریمض  زا  ای  لوصوم ، زا  لاح  ای  فانیتسا ، هلمج 
تاوهـش رد  نتفر  ورف  رد  هک  یفعـض  دوجو  اب  رگا  سپ  تسا ، رتتشز  ریقف  زا  تاوهـش  رد  نتفر  ورف  هک  اریز  دشاب . اهنآ  یتشز  تیاغ  ات 

. دوشیم اهنآ  زا  رتتشز  اهنیا  راک  دندوب ، رتاناوت  تاوهش  رد  نتفر  ورف  لیاسو  رد  اهنیا  زا  هک  دنشاب  ناگتشذگ  دننام  دنراد ،
. دندوب دنمهرهب  تاوهش  زا  ناشهرهب  بیصن و  هب  ْمِِهقالَِخب  اوُعَتْمَتْساَف 

دوجو اب  دیدوب  رتمک  دالوا  لام و  رظن  زا  رتفیعض و  اهنآ  زا  امش  هکنیا  اب  دیدرب  هرهب  تاوهش  زا  اهنآ  لثم  مه  امـش  ْمُِکقالَِخب  ُْمتْعَتْمَتْـساَف 
لیوطت دندرب و  هرهب  ناینیشیپ  دننامه  نارـضاح  هک  دشن  مولعم  حیرـص  روطب  قباس  هلمج  زا  نوچ  دیوش و  دنمهرهب  اهنآ  لثم  دیتساوخ  نیا 

: دومرف دوب  ماقم  بسانم  مه 
هک ینتفر  ورف  نانچنآ  دننام  ینعی  اوُضاخ  يِذَّلاَک  دـیتفر  ورف  بعل  وهل و  تاوهـش و  رد  ُْمتْـضُخ  َو  ْمِِهقالَِخب  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َعَتْمَتْـسا  اَمَک 

هدارا باب  زا  میهد ، رارق  نیذـّلا )  ) ینعمب ار  يذـّلا )  ) هکنیا هب  دـندوب  هتفر  ورف  امـش  زا  لبق  هک  یناسک  دـننام  اـی  دـندوب ، هتفر  ورف  اـهیلبق 
رتروازس اهنیا  هکنیا  هب  تسا  ناگدنیآ  نارـضاح و  زا  هیانک  ناینیـشیپ و  هب  هراشا  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ْمُُهلامْعَأ  ْتَِطبَح  َِکئلوُأ  نآ  زا  سنج 

يوق هک  اهنآ  دننام  لاح  نیع  رد  دندوب و  فیعض  تاوهش  بابسا  رد  نوچ  دنتسه  لامعا  نتفر  رده  ندش و  هابت  هب  اهنآ  زا 
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نوچ تسا  نارـضاح  هب  هراشا  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  باطخ  فرـص  هب  ناگدنیآ  ناینیـشیپ و  هب  هراشا  ای  دـناهتفر ، ورف  دـندوب 
هبترم زا  اهنآ  ندرک  رود  ناشتـشز و  فاصوا  اب  اـهنآ  ریوصت  مکح و  دـیکأت  يارب  دـیعب  هراـشا  مسا  ندروآ  و  تساـهنآ ، اـب  یلـصا  نخس 

: ادخ لوق  رد  نآ  رارکت  هکنانچ  تسا  وگتفگ ) و   ) بطاخم
. تسا هدوب  رصح  يارب  تهج و  نیمه  هب  دنسم  فیرعت  لصف و  ریمض  ندروآ  دنناراکنایز ، زا  نانآ  َنوُرِساْخلا و  ُمُه  َِکئلوُأ  َو 

72 تایآ 73 - ریسفت  همجرت و 

190 ص :  ات 71 ..... ] تایآ 70  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

ُهَّللا َناک  امَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُسُر  ْمُْهتَتَأ  ِتاکِفَتْؤُْملا  َو  َنَیْدَم  ِباحْـصَأ  َو  َمیِهاْربِإ  ِمْوَق  َو  َدوُمَث  َو  ٍداع  َو  ٍحُون  ِمْوَق  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ُأَبَن  ْمِِهتْأَی  َْمل  َأ 
َو ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملاـِب  َنوُُرمْأَـی  ٍضَْعب  ُءاـِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ُتاـنِمْؤُْملا  َو  َنُونِمْؤُْملا  َو  ( 70  ) َنوُِملْظَی ْمُهَـسُْفنَأ  اُوناـک  ْنِکل  َو  ْمُهَِملْظَِیل 

(71  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  ُهَّللا  ُمُهُمَحْرَیَس  َِکئلوُأ  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُعیُِطی  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی 

190 ص :  همجرت ..... :

هک دیسرن  اهنآ  هب  بیعـش ) طول و  موق  ینعی   ) تاکفتؤم نیدم و  لها  میهاربا و  موق  دومث و  داع و  حون و  موق  دننام  ناشنانیـشیپ  رابخا  ایآ 
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دوخ اهنآ  هکلب  درکن  اهنآ  هب  یمتـس  چیه  ادخ  دندش . كاله  دـنتفریذپن و  اهنآ  دـندروآ  اهنآ  رب  راکـشآ  تازجعم  تایآ و  یهلا  نالوسر 
، دندرک متس  شیوخ  ّقح  رد 

راداو  وکین  راک  هب  ار  قلخ  دنرگیدکی  رادتسود  رای و  همه  نمؤم  نانز  نادرم و 
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ادـخ هّتبلا  ار  نانآ  دـننکیم . تعاطا  ار  لوسر  ادـخ و  مکح  دـنهدیم و  تاکز  دـنرادیم ، اـپب  زاـمن  دـننکیم  عنم  تشز  راـک  زا  هدرک و 
. تسا رادرک  تسرد  رادتقا و  بحاص  ادخ  اریز  دینادرگ ، دهاوخ  دوخ  تمحر  لومشم 

191 ص :  ریسفت ..... :

. اهنآ هب  ناینیشیپ  ربخ  ندیسر  اب  یهالم  هب  ناشلاغتشا  رب  اهنآ  شنزرس  تهج  تسا  يراکنا  ماهفتسا  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ُأَبَن  ْمِِهتْأَی  َْمل  َأ 
. دندش قرغ  نافوط  ببس  هب  هک  ٍحُون  ِمْوَق 

. دندش كاله  داب  هلیسو  هب  اهنآ  درک ، افتکا  اهنآ  مسا  هب  راصتخا  باب  زا  هک  مالّسلا  هیلع  دوه  موق  ینعی  ٍداع  َو 
. مالّسلا هیلع  حلاص  موق  َدوُمَث و  َو 

. دندیسر تکاله  هب  هشپ  هلیسو  هب  اهنآ  هک  میهاربا  موق  دومرف  دنتشادن  یّصاخ  مسا  اهنآ  نوچ  َمیِهاْربِإ  ِمْوَق  َو 
. دندش كاله  شتآ  اب  هک  بیعش  موق  َنَیْدَم و  ِباحْصَأ  َو 

( تابلقنم  ) ینعی تاکفتؤم )  ) نوچ هدـش  هدـیمان  تاکفتؤم )  ) اهنآ ياههیرق  و  تسا ، طول  موق  زا  تراـبع  تاـکفتؤم  لـها  ِتاـکِفَتْؤُْملا  َو 
تسا هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  يربخ  رد  تسا  نینچ  نیا  دش ، ور  ریز و  ینعی  بلقنم  اهنآ  دوجو  ببـس  هب  اههیرق  نآ  هک  اریز 

«. 1»
اهنآ هب  ایآ  دش ، رکذ  هک  یناسک  نآ  همه  ینعی : ْمُْهتَتَأ 

__________________________________________________

لیذ ح 220. ص 181 / یئاکس 8 : ح 1 ، ص 146 / ناهرب 2 : ص 357 ، یفاص 2 : ( 1)
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. تازجعم اب  ای  تلاسر  ماکحا  لثم  نشور  حضاو و  ماکحا  اب  یناربمایپ  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُسُر  دیسرن ،
تّجح مامتا  اهنآ  رب  تانّیب  نالوسر و  هطـساو  هب  نوچ  هدرکن  ملظ  اهنآ  هب  ادـخ  ناشلاعفا  لیلد  هب  ندرک  كاله  اب  ْمُهَِملْظَِیل  ُهَّللا  َناـک  اـمَف 

نآ هک  تشذـگ  نیا  زا  شیپ  و  تسا . یلاعت  يادـخ  زا  ملظ  یفن  رد  هغلابم  يارب  دـحج  مال  اب  ناک )  ) ظفل ندـش  عقاو  طـسو  تسا ، هدومن 
. دوشیم لامعتسا  ملظ  یفن  رد  هغلابم  ناونع  هب  فرع  رد  نکیل  و  تسا ، ملظ  یفن  رد  هغلابم  زا  معا  نآ  تسا و  ملظ  رد  هغلابم  یفن  يارب 

ّتلع هب  نآ  بیذـکت  تّجح و  حوضو  زا  دـعب  اهنآ  اریز  دـندرک ، متـس  شیوخ  ّقح  رد  دوخ  اهنآ  نکل  َنوُِملْظَی و  ْمُهَـسُْفنَأ  اُوناـک  ْنِکل  َو 
مّهوت نیا  نوچ  تسا  رـصح  يارب  لوعفم  میدـقت  دـنداد . رارق  مئاد  باقع  ضرعم  رد  ار  ناشیاهـسفن  ّقح  زا  ندـینادرگ  يور  فارـصنا و 
هراشا يارب  ناک ) « ) 1  » لّلخت و  دوب ، ناشدوخ  هب  رـصحنم  ملظ  هک  دیوگیم  هیآ  دندرک ، ملظ  ءایبنا  هب  ناشبیذکت  اب  اهنآ  هک  دیآیم  شیپ 

. تسا هدش  اهنآ  تعیبط  ءزج  متس  ملظ و  نیا  ایوگ  هک  يوحن  هب  تسا  ملظ  رارمتسا  هب 
و دراد ، رارق  هیآ » رخآ  ات  ُتاِقفانُْملا ...  َو  َنوُِقفانُْملا  : » یلاعت يادـخ  لوق  هیآ  نیا  لباقم  رد  ٍضَْعب  ُءاِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ُتاـنِمْؤُْملا  َو  َنُونِمْؤُْملا  َو 

دنک و داجیا  طاشن  هدنونش  رد  ات  داد  رییغت  ار  بولسا 
__________________________________________________

(. دیمع یسراف  گنهرف   ) ندرک ادیپ  هنخر  ندرک و  ذوفن  يزیچ  رد  مدرم ، نایم  ندمآ  رد  ندش ، موق  نایم  رد  لّلخت : ( 1)
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رد نآ  دوـشیم  هدـید  تیـالو  تروـص  بسح  رب  هک  هچنآ  و  تسین ، یتیـالو  نیقفاـنم  راّـفک و  نیب  تقیقح  رد  هک  دـیامن  نیا  هـب  هراـشا 
هک دشاب  نیا  هب  هراشا  زین  و  دننمـشد ) یخرب  رب  یخرب  زور  نیا  رد  ناتـسود  ٌّوُدَع » ٍضْعَِبل  ْمُهُـضَْعب  ٍذـِئَمْوَی  ُءاَّلِخَْألا   » تسا توادـع  تقیقح 

نامیا بحاص  زا  یگمه  ناشنامیا  تهج  زا  اهنآ  هک  نینمؤم  فالخ  هب  دنریگیم  تأشن  رگید  یضعب  زا  یضعب  ناشقافن  تهج  زا  نیقفانم 
. دشاب رگید  یضعب  زا  یشان  یضعب  نامیا  دایدزا  هچ  رگا  تسا  مالّسلا  هیلع  یلو  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  نآ  و  دنوشیم ، یشان 

. دشابیم ِفوُْرعَْملا ) ِنَع  َنْوَْهنَی  َو  ِرَْکنُْملِاب  َنوُُرمْأَی   ) لباقم رد  هلمج  نیا  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَی 
يونعم يروص و  تسد  زا  معا  تسا ) ( ) دـی  ) نوچ و  تسا ، مهیدـیا ) نوضبقی   ) لـباقم رد  هلمج  نیا  َةاـکَّزلا  َنوـُتُْؤی  َو  َةـالَّصلا  َنوُـمیُِقی  َو 

زا تسد  نتـسب  اپ و  تسد و  نداد  ندیـشخب و  زا  تسد  نتـسب  زا  معا  ینعی  دوشیم ، يونعم  يروص و  ضبق  زا  معا  زین  دی  ضبق  و  تسا ،
زا تسا  ّمعا  تاکز  نتخادرپ  دوشیم و  ءاـطعا  هب  ریبعت  لّوا  ّدـض  زا  و  تسا ، یهلا  تالّـضفت  يورخا و  تاریخ  بذـج  يراز و  عّرـضت و 

لباـقم رد  اذـل  و  دوشیم ...  نآ  بتارم  زاـمن و  هب  ریبعت  ریخا  ّدـض  زا  و  هکّرحم ، ياوق  یبضغ و  يوهـش و  ياوق  نادـبا و  لاوما و  ياـطعا 
. دشاب نانمؤم  شیاتس  راهظا  ات  دنک  هدافا  شلیصفت  اب  ار  دی  طسب  هکنیا  ات  دروآ  مه  اب  ار  ةوکز  ةالص و  تسد ) ندوب  هتسب   ) دی ضبق 

اوسن   » لباقم رد  هّللا » نوعیطی   » َُهلوُسَر َو  َهَّللا  َنوُعیُِطی  َو 
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و تسوا ، یهاون  رماوا و  رد  ادـخ  تعاطا  نآ  زا  دوصقم  همزال  و  تسادـخ ، داـی )  ) رّکذـت ادـخ ، یـشومارف )  ) نایـسن دـض  هچ  تسا ، هّللا »
« هّللا نورکذـی   » زا هکنیا  ّتلع  نیارباـنب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تعاـطا  اـب  رگم  دوشیمن  رّوصت  یهاوـن  رماوا و  رد  وا  تعاـطا 

دّدـجت نود  هب  اهنآ  زا  نایـسن  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  عراضم  یـضام و  هب  فالتخا  و  دـش ، رهاظ  دروآ  هّللا » نوعیطی   » درک و لودـع 
. تسا رارمتسا  دّدجت و  لاح  رد  نآ  هک  نینمؤم  زا  تعاط  فالخ  هب  تسا  رّکذت  مزلتسم  نآ  دّدجت  هک  اریز  تسا ، هدش  عقاو 

ُمُه َنیِِقفاـنُْملا  َّنِإ   » هلمج لـباقم  رد  هلمج  نیا  داد . دـهاوخ  رارق  دوـخ  تمحر  دروـم  دـنوادخ  ار  ناـنآ  يدوز  هب  ُهَّللا  ُمُهُمَحْرَیَـس  َکـِئلوُأ 
: دیوگب هک  تسا  نیا  هلباقم  رهاظ  و  تسا ، َنوُقِساْفلا »

: تفگ اجنیا  مهبّذعیس و  تفگن  ارچ  اّما  مهبذعیس .» کئلوأ  : » دیوگب اجنآ  رد  هکنیا  ای  نوموحرملا » مه   » ای نولداعلا » مه  نینمؤملا  نا  »
تـسا هدـش  رکذ  نآ  رد  هک  هچ  ره  و  دـشابیم ، نینمؤم  يارب  هدـعو  دـیعو و  لها  شنزرـس  خـیبوت و  يارب  هروس  نیا  نوچ  مهمحریـس » »

و دیعو ، ندرک  تباث  ندرک و  لّجـسم  دـیعو ، بضغ و  ماقم  بسانم  و  تسا ، هدوب  ناشترـسح  ینوزف  يارب  دـیعو و  لها  شنزرـس  تهج 
تـسین بضغ  يارجا  رد  تّدش  هک  درک  دهاوخ  باذـع  ینعم  هب  مهبّذعیـس  هملک  اذـل  لیوطت  دـیکأت و  اب  تسا  نآ  ندرک  دـیدش  ظیلغ و 
تبـسن زین  و  تسا ، تابوقع  هلمج  بجوم  و  ثّروم )  ) اهقـسف و اهیدـب و  همه  هشیر  قافن  نوچ  رگید  يوس  زا  دروآ  ار  اهنآ  مسا  درواین و 

ندروآ  تسا و  نآ  رد  ندومن  هحماسم  هدعو  ماقم  يارب  نوچ  و  تسا ، یتاذ  تمحر  تبسن  یضرع و  ادخ  هب  بضغ 
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. دروآ نانمؤم  يارب  ُهَّللا ) ُمُهُمَحْرَیَس  َِکئلوُأ   ) اذل تسا ، مزال  « 1  » فیوست تادا  ّلعل و  یسع و 
ًاْریَخ اِهنامیِإ  ِیف  ْتَبَـسَک  َْوأ  : ) دومرف هکنانچ  دوشیم ، ّکفنم  نآ  زا  یهاگ  تاریخ  یلو  تسا ، تاریخ  همه  ساسا  هچ  رگا  ناـمیا  نوچ  و 

تادیکأت اب  ارنآ  هک  یلاح  رد  تسا ) هدش  عورش  تسا  مسا  هک  نوقفانملا  اب  نیقفانم  هب  طوبرم  هیآ   ) دروآ هّیمسا  هلمج  یلّوا  رد  اذل  و  ...( 
ار هلمج  یمّود  رد  و  دهدب . ادخ  هب  احیرص  ار  بضغ  تبـسن  هکنیا  نودب  دوب  تیبثت  لیجـست و  دیفم  هک  یلاح  رد  دومن  دّکؤم  هناگراهچ 

هلمج اب  ارنآ  هک  یلاح  رد  تسا  نینمؤم  يارب  روکذم  فاصوا  راضحا  تشادگرزب و  يارب  هک  کئلوا )...   ) درک ادـتبا  دـیعب  هراشا  مسا  اب 
. داد تبسن  یلاعت  يادخ  هب  ار  تمحر  مهمحریس )  ) درک زاغآ  فیوست  تادا  اب  هارمه  هّیلعف 

. دراد زاب  دناوتیمن  شدیعو  دعو و  يارجا  لمع و  ندوب  یعطق  زا  ار  ادخ  یعنام  چیه  ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ 
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. درادیم زاب  نآ  زا  ای  دنکیم و  اطعا  ّتیلباق  روخ  رد  هک  شتمکح  قبط  رگم  دهدیمن  هدعو  وا  ٌمیِکَح و 
74 تایآ 77 - ریسفت  همجرت و 

195 ص :  ات 75 ..... ] تایآ 72  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

َِکلذ ُرَبْکَأ  ِهَّللا  َنِم  ٌناوْضِر  َو  ٍنْدَع  ِتاَّنَج  ِیف  ًۀَبِّیَط  َنِکاسَم  َو  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  َدَعَو 
َو اُولاق  ام  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَی  ( 73  ) ُریِصَْملا َْسِئب  َو  ُمَّنَهَج  ْمُهاوْأَم  َو  ْمِْهیَلَع  ُْظلْغا  َو  َنیِِقفانُْملا  َو  َراَّفُْکلا  ِدِهاج  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ( 72  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه 

ًاْریَخ ُکَی  اُوبُوتَی  ْنِإَف  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُهانْغَأ  ْنَأ  َّالِإ  اوُمَقَن  ام  َو  اُولانَی  َْمل  اِمب  اوُّمَه  َو  ْمِهِمالْـسِإ  َدَْعب  اوُرَفَک  َو  ِْرفُْکلا  َۀَِملَک  اُولاق  ْدََـقل 
اناتآ ِْنَئل  َهَّللا  َدَهاع  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ( 74  ) ٍریِـصَن َو ال  ٍِّیلَو  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُهل  ام  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ًامِیلَأ  ًاباذَع  ُهَّللا  ُمُْهبِّذَُعی  اْوَّلَوَتَی  ْنِإ  َو  ْمَُهل 

(75  ) َنیِِحلاَّصلا َنِم  َّنَنوُکََنل  َو  َّنَقَّدَّصََنل  ِِهلْضَف  ْنِم 
__________________________________________________

. دنکیم لیدبت  هدنیآ  هب  ار  عراضم  لعف  دیآیم و  عراضم  لعف  رس  رب  هک  فوس  زا س و  دنترابع  فیوست  تادا  ( 1)
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196 ص :  همجرت ..... :

تارامع رد  دروآ و  رد  تسا  يراج  اهرهن  شناتخرد  ریز  هک  يدـبا  دـلخ  تشهب  رد  هک  هدومرف  هدـعو  نز  درم و  زا  ار  نامیا  لـها  ادـخ 
تقیقح هب  نآ  دـیامرف و  تیانع  ناـنآ  هب  ار  ادـخ  يدونـشخ  اـضر و  ماـقم  تمعن  ره  زا  رتگرزب  رترب و  دـهد و  لزنم  ندـع  تشهب  يوکین 

، تسا گرزب  يزوریپ 
، دوب دهاوخ  یهاگلزنم  دب  رایسب  هک  تسا  خزود  رد  اهنآ  نکسم  هک  ریگ  تخس  رایسب  اهنآ  رب  نک و  داهج  ناقفانم  نارفاک و  اب  ربمایپ  يا 

رفاک مالسا  راهظا  زا  سپ  دناهتفگ و  رفک  نخس  هّتبلا  تسین ، نینچ  دناهدرواین . نابز  رب  رفک  فرح  هک  دننکیم  دای  مسق  ادخ  هب  ناقفانم  و 
دـش اهنآ  بیـصن  لوسر  ادـخ و  لضف  هب  هک  يزاین  یب  نآ  زا  هکنآ  ياج  هب  اهنآ  دـندشن  نآ  رب  قّفوم  هچنآ  رب  دنتـشامگ ، تّمه  دـندش و 
ادخ دننادرگب ، ادخ  زا  يور  رگا  تسا و  رتهب  اهنآ  يارب  دننک  هبوت  زاب  رگا  مه  نونکا  دندمآ و  رب  ینمـشد  ماقتنا و  ماقم  رد  دـنیوگ  رکش 
دوخ رب  يرواـی  رادتـسود و  رفن  کـی  نیمز  يور  همه  رد  رگید  دوـمرف . دـهاوخ  بّذـعم  كاـندرد  باذـع  هب  ار  اـهنآ  ترخآ  اـیند و  رد 

، تفای دنهاوخن 
. میوشیم ناکین  زا  هدرک  قیدصت  ارت  هّتبلا  دشاب  ام  بیصن  یتمحر  تمعن و  رگا  هک  دنتسب : دهع  ادخ  اب  هنوگنیا  اهنآ  زا  یضعب 
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197 ص :  ریسفت ..... :

. تسا هیآ  رخآ  ات  َنیِِقفانُْملا ) ُهَّللا  َدَعَو   ) لباقم رد  داد . هدعو  نمؤم  نانز  نادرم و  هب  دنوادخ  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  َدَعَو 
هبترم نیرخآ  نآ  تماقا و  ياهتـشهب  ینعی  ندـع  تاّنج  ٍنْدَـع  ِتاَّنَج  ِیف  ًۀَـبِّیَط  َنِکاـسَم  َو  اـهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراـْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج 
یّلـص دّـمحم  ماقم  زا  تراـبع  هبترم  نآ  و  دوریم ، رتارف  نآ  زا  هک  تشهب  بتارم  ریاـس  فـالخ  هب  دوریمن  رتارف  نآ  زا  هک  تسا  تشهب 
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. تسا نانآ  ناوریپ  هلآ و  هیلع و  هّللا 
ادـخ ناوضر  و  تسادـخ ، ناوضر  اهنآ  يارب  تسا : هتفگ  اـیوگ  سپ  دـهدیم ، تیاـضر  زا  ربخ  ریخ  هدـعو  نوچ  ُرَبْکَأ  ِهَّللا  َنِم  ٌناوْضِر  َو 

. لیضفت يرترب و  هب  تافتلا  نودب  تسا  گرزب  هدعو  عون  نیا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  تساهنیا . همه  زا  رتگرزب 
، تساضر ماقم  ادـخ  يوس  هب  نیکلاس  ماـقم  نیرتـالاب  هک  نادـب  تسا . یگرزب  يراگتـسر  يزوریپ و  ُمیِظَْعلا  ُزْوَْفلا  َوُه  ناوضر  نآ  َکـِلذ 

نآ میظعت  یگرزب و  رب  تلالد  هک  هدروآ  يزیچ  شلابند  هب  هکنیا  رگم  تسا ، هدرکن  رکذ  ار  نآ  یلاعت  يادخ  ابلاغ  اذل  تشذـگ . هکنانچ 
. دنکیم

َو نک  داهج  نطاب  نارفاک  اب  دوخ و  سفن  اب  نک ، رازراـک  گـنج و  نارفاـک  اـب  يروص  داـهج  اـب  ربماـیپ ! يا  َراَّفُْکلا  ِدِـهاج  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی 
تنانیشناج  رهاظم و  هب  تبسن  ناقفانم  اب  َنیِِقفانُْملا و 
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دـیدشت و ماقم  ماقم ، هکنیا  اب  دوشیم . مولعم  نیقفانم  ریخأت  هجو  اج  نیمه  زا  و  هدرکن ، گـنج  نیقفاـنم  اـب  ربماـیپ  دوخ  اریز  نک ، داـهج 
هیآ 67 رد  ار  راّفک  اذل  و  دشاب ، يرگید  ّمذ  نیقفانم  يارب  ات  تساهنآ  اب  نیقفانم  تاواسم  نایب  تهج  راّفک  رکذ  و  تسا ، نیقفانم  رب  ظیلغت 

تنمؤم ناوریپ  و  ءایـصوا ، ای  تدوخ  هلیـسو  هب  ریبک  ریغـص و  ملاع  رد  راّفک  نیقفانم و  اـب  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی  دروآ . ناـقفانم  زا  سپ 
جاجتحا و اب  هک  دـیاب  دنتـسه و  يونعم  يروص و  لاتق  اب  ناشدوجو  نیقفاـنم  راّـفک و  اـب  داـهج  هب  رومأـم  زین  نینمؤم  هک  اریز  نک ، داـهج 

نیقفانم رب  دودـح  تابجاو و  مازلا  هیزج و  نتفرگ  و  وت ، نامرف  تحت  اهنآ  ندرک  لخاد  اـب  و  ترـشاعم ، نسح  ارادـم و  اـب  وکین و  لادـج 
. دنرادن یفالتخا  ینعم  رظن  زا  يروص  فالتخا  دوجو  اب  تسا  هدمآ  هیآ  ریسفت  رد  هک  يرابخا  سپ  دننک . داهج  وت ...  تّما 

هک درادـن  یلاکـشا  سپ  تسا ، ّمذ  ای  اعد  هلمج  تسا . مّنهج  ناشهاگیاج  هک  نک  راتفر  تّدـش  اب  نانآ  اب  ُمَّنَهَج  ْمُهاوْأَم  َو  ْمِْهیَلَع  ْظـُلْغا  َو 
هلمج مّهوت  هب  ای  فطع  نیاربانب  هک  تسا  يربخ  هلمج  ای  ددرگ ، فطع  نآ  رب  شدـعب  ام  هک  درادـن  یلاکـشا  زین  دـشاب و  ءاشنا  رب  فطع 
ایوگ سپ  تسین ، يریخ  اهنآ  رد  هک  تسا  نیا  هب  رعـشم  تظلغ  لاتق و  هب  رما  اریز  ینعم ، رابتعا  هب  هلمج  ریدـقت  هب  اـی  تسا  هیلع  فوطعم 

بـسانتم ریغ  یقباطم  موهفم  ظفل و  رظن  زا  هک  يرما  ود  نیب  فطاعت  و  تسا ، مّنهج  اهنآ  هاگلزنم  تسین و  اهنآ  رد  يریخ  دشاب : هتفگ  هک 
ءاشنا فطع  هک  یسک  تسا و  عیاش  برع  مالک  رد  تسا و  دایز  دشاب  هتفرگ  تروص  یمازتلا  ینعم  دوصقم و  ینعم  ظاحل  هب  فطع  یلو 

هب  نینچمه  و  تسا ، هتشاد  رظن  هدش  دراو  باتک  رد  هک  هچنآ  رهاظ  هب  هتسناد  زیاج  ارنآ  سکع  ربخ و  رب 
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اهنآ يارب  جردـنم و  احـصف  مالک  رد  فطع  مدـع  فطع و  رد  هک  یفیاطل  زا  و  تسا ، هدومن  هّجوت  هدـمآ  برع  مالک  رد  هک  هچنآ  رهاظ 
. تسا هدرک  تلفغ  تسا  ظوحلم 

زا هک  تسا  ّمذ  ظاحل  هب  فطع  دشاب  يربخ  هلمج  رگا  تسین و  فطع  رد  یلاکـشا  دـشاب  اعد  ای  ّمذ  يارب  لّوا  هلمج  رگا  ُریِـصَْملا  َْسِئب  َو 
. دوشیم هدافتسا  نآ 

دنگوس ینعی   ) دوشیم هدافتـسا  مال  زا  هک  تسا . هداد  رارق  يدنگوس  لباقم  ار  اهنآ  دنگوس  ِْرفُْکلا  َۀَِملَک  اُولاق  ْدََقل  َو  اُولاق  ام  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَی 
(. تسا رفک  هملک  نامه  ادخ  هب  اهنآ 

دهاوخیم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  دندیمهف  هکنآ  زا  سپ  هک  هدش  لزان  یناسک  هراب  رد  اُولانَی  َْمل  اِمب  اوُّمَه  َو  ْمِهِمالْـسِإ  َدَْعب  اوُرَفَک  َو 
هیآ ای  دنراذگن  مشاه  ینب  رد  ار  تفالخ  رما  هک  دنتـسب  دهع  هدش ، مسق  مه  مه ، اب  هّکم  رد  دهد ، رارق  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  ار  تفالخ 

رب هک  تسا  یناسک  هراب  رد  ای  تسا ، هناوید  نامـشچ  ایوگ  هک  دینیبیمن  ار  شنامـشچ  ایآ  دنتفگ : مخ  ریدغ  رد  هک  تسا  یناسک  هراب  رد 
. تسا هدش  تیاور  یناعم  نیا  همه  هّتبلا  دندش ، مسق  مه  هبقع  رد  كوبت  زا  ناشتشگزاب  زا  سپ  وا  لتق 

. دندرکن راکنا  ای  دنتشادن ، هارکا  ای  دندرکن ، تبوقع  ینعی  اوُمَقَن  ام  َو 
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ّتلع ای  ّماع  هب  لوعفم  زا  تسا  « 1  » غّرفم ینثتسم  ُهَّللا  ُمُهانْغَأ  ْنَأ  اَّلِإ 
__________________________________________________

دوش هعجارم  لوا  دلج  هب  غّرفم : ینثتسم  ( 1)
200 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هکنیا ای  دنکیم ، نایغط  دوشیم  زاینیب  یتقو  ناسنا  اریز  ادخ ، ندرک  زاینیب  تهج  هب  رگم  دـنتفرگن  يزیچ  يارب  ماقتنا  نانآ  زا  ینعی  ّماع 
. درک زاینیب  ار  اهنآ  ادخ  هکنیا  رگم  دنتفرگن  ماقتنا  ناقفانم  نارفاک و  نآ  زا 

: دیوگیم هک  رعاش  لوق  هب  تسا  کیدزن  نخس  نیا  تفرگن ، ماقتنا  دوخ  لضف  زا  زین  شربمایپ  ِِهلْضَف و  ْنِم  ُُهلوُسَر  َو 
بئاتکلا عارق  نم  لولف  ّنهب  مهفویس  ّنا  ریغ  مهیف  بیع  و ال 

. تسا هتفر  نیب  زا  نمشد  رکشل  هب  اهندز  هبرض  رثا  رد  ناشیاهریشمش  يزیت  هکنآ  زج  تسین  تعامج  نیا  رد  یبیع  چیه  ینعی :
. تسا رتهب  اهنآ  يارب  دننک ، هبوت  شمزاول  قافن و  زا  رگا  ْمَُهل  ًاْریَخ  ُکَی  اُوبُوتَی  ْنِإَف 

. دننادرگب يور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  زا  ای  هبوت  زا  رگا  اْوَّلَوَتَی و  ْنِإ  َو 
یلو و دنکیم و  باذع  ترخآ  ایند و  رد  ناشیادخ  ٍریِـصَن  َو ال  ٍِّیلَو  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُهل  ام  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ًامِیلَأ  ًاباذَـع  ُهَّللا  ُمُْهبِّذَُـعی 
وا زا  هک  یـسک  ای  وا ، هفیلخ  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا  تسا  ترابع  یلو  هک  تشذگ  نیا  زا  شیپ  تسین . ناشیارب  نیمز  رد  يریـصن 

تلاسر و تهج  زا  تساهنآ  زا  کی  ره  ریـصن  و  نآ ، ماکحا  میلعت  بلق و  تیبرت  تهج  زا  هطـساو  اب  اـی  هطـساو  ـالب  دـشاب  هتـشاد  هزاـجا 
. بلاق تیبرت 

َنیِِحلاَّصلا  َنِم  َّنَنوُکََنل  َو  َّنَقَّدَّصََنل  ِِهلْضَف  ْنِم  اناتآ  ِْنَئل  َهَّللا  َدَهاع  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 
201 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هّللا یّلص  ادخ  لوسر  زا  دوب و  جاتحم  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  بطاح  نب  ۀبلعث  هراب  رد  « 1  » هیآ نیا  لوزن 
: دومرف وا  هب  ربمایپ  سپ  دنادرگ . زاینیب  ار  وا  ادخ  هک  درک  تساوخ  رد  هلآ  هیلع و 

هب دنگوس  تفگ : هبلعث  سپ  یشاب ، هتـشادن  ار  نآ  تقاط  هک  يرایـسب  زا  تسا  رتهب  يروآ  ياجب  ارنآ  رکـش  یـشاب و  هتـشاد  مک  هبلعث  يا 
و درک ، اعد  وا  ّقح  رد  ربمایپ  سپ  داد ، مهاوخ  ار  یّقح  بحاص  ره  ّقح  دناسر  يزور  ارم  ادـخ  رگا  دومن . ثوعبم  ّقح  هب  ارت  هک  ییادـخ 

تمدخ تعامج و  هعمج و  زا  دیزگ و  لزنم  ارحص  رد  دش و  گنت  اج  رهش  رد  هک  دش  دایز  ردقنآ  شدنفـسوگ  تفرگ و  ار  يدنفـسوگ 
زا وا  و  تساوخ ، هقدص  وا  زا  داتسرف و  ار  هقدص  رومأم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ  تشگ . عطقنم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 

. دناهنوگ نیا  نیمز  لها  رتشیب  دراد  نایرج  دشاب  وا  دننام  هک  سک  ره  دروم  رد  ینعم  نیا  هّتبلا  دیزرو . لخب  درک و  ابا  نداد  هقدص 
78 تایآ 82 - ریسفت  همجرت و 

201 ص :  ات 80 ..... ] تایآ 76  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

اُوناک اِمب  َو  ُهوُدَعَو  ام  َهَّللا  اوُفَلْخَأ  اِمب  ُهَنْوَْقلَی  ِمْوَی  یلِإ  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ًاقاِفن  ْمُهَبَقْعَأَف  ( 76  ) َنوُضِْرعُم ْمُه  َو  اْوَّلَوَت  َو  ِِهب  اُولَِخب  ِِهلْضَف  ْنِم  ْمُهاتآ  اَّمَلَف 
ِیف َنِینِمْؤُْـملا  َنِم  َنـیِعِّوَّطُْملا  َنوُزِْملَی  َنـیِذَّلا  ( 78  ) ِبوـُیُْغلا ُمَّـالَع  َهَّللا  َّنَأ  َو  ْمُهاوَْـجن  َو  ْمُهَّرـِـس  ُمَْـلعَی  َهَّللا  َّنَأ  اوُـمَْلعَی  ْمـَل  َأ  ( 77  ) َنُوبِذْکَی
ْنِإ ْمَُهل  ْرِفْغَتْـسَت  َْوأ ال  ْمَُهل  ْرِفْغَتْـسا  ( 79  ) ٌمِیلَأ ٌباذَـع  ْمَُهل  َو  ْمُْهنِم  ُهَّللا  َرِخَـس  ْمُْهنِم  َنوُرَخْـسَیَف  ْمُهَدـْهُج  َّالِإ  َنوُدِـجَی  َنیِذَّلا ال  َو  ِتاـقَدَّصلا 

(80  ) َنیِقِساْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اوُرَفَک  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ْمَُهل  ُهَّللا  َرِفْغَی  ْنَلَف  ًةَّرَم  َنیِْعبَس  ْمَُهل  ْرِفْغَتْسَت 
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__________________________________________________

ص 53. نایبلا 3 : عمجم  ص 366 ، یفاص 2 : ( 1)
202 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

202 ص :  همجرت ..... :

میوشیم ناکین  زا  هدرک  قیدصت  ارت  هّتبلا  دشاب  ام  بیصن  یتمحر  تمعن و  رگا  هک  دنتسب  دهع  ادخ  اب  هنوگنیا  اهنآ  زا  یضعب 
، دندرک ضارعا  ّقح  زا  هدینادرگ  يور  نید  زا  دندیزرو و  لخب  نآ  رب  تشگ  اهنآ  بیصن  ادخ  تمعن  لضف و  نوچ  زاب  دهع  نیا  اب  و 

، دنسرب ناشتشز  لامعا  لخب و  رفیک  هب  هک  يزور  ات  دینادرگ  قافن  هدکتملظ  ار  اهنآ  لد  مه  ادخ  بیذکت  نیا  هجیتن  رد 
، تسا ناهنپ  رارسا  ملاع  بیغ و  ياناد  ادخ  هّتبلا  تسا  هاگآ  اهنآ  يّرس  نانخس  اهنآ و  نطاب  زا  ادخ  هک  دننادیمن  ایآ 

يریگتسد ار  ناریقف  زین  بحتسم  تاقدص  هب  تابجاو  رب  هوالع  تواخـس  طرف  زا  هک  ینانمؤم  رب  یـسفن  دب  لخب و  طرف  زا  هک  یناسک  نآ 
هقیاضم ادـخ  هار  رد  تساهنآ  رودـقم  هک  يزیچ  كدـنا  زا  هک  ار  یناـنمؤم  دـننکیم  هرخـسم  نینچمه  دـننکیم و  ییوج  بیع  دـننکیم 

، دیسر دهاوخ  كاندرد  باذع  ار  اهنآ  و  دنک ، تازاجم  نانمؤم  ندرک  هرخسم  لباقم  رد  ار  اهنآ  مه  ادخ  دننکیمن 
ادـخ یهاوخب ، شزرمآ  ادـخ  زا  اهنآ  رب  مه  هبترم  داـتفه  رگا  ینکن ، اـی  ینکب  شزرمآ  بلط  یهاوخ  هچ  قفاـنم  مدرم  نآ  رب  وت  ربمغیپ  يا 

دهاوخن تیاده  زگره  ار  ناقـساف  ادخ  دندش و  رفاک  لوسر  ادـخ و  هب  یـشکرس  قسف و  هار  زا  اهنآ  اریز  دیـشخب ، دـهاوخن  ار  نانآ  زگره 
. درک

203 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

203 ص :  ریسفت ..... :

. دندنادرگرب يور  ناشدهع  زا  هدیزرو ، لخب  درک ، ناشبیصن  یلام  شلضف  زا  ادخ  نوچ  اْوَّلََوت و  َو  ِِهب  اُولَِخب  ِِهلْضَف  ْنِم  ْمُهاتآ  اَّمَلَف 
. دندرک ضارعا  شلوسر  ادخ و  زا  َنوُضِْرعُم و  ْمُه  َو 

هکنیا ای  طقف ، ناشیاه  هنیـس  ناشیاهنابز و  رد  هن  دروآ ، ناشیاهلد  رد  یقافن  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ًاقاِفن  دوخ  لابندب  ضارعا  لخب و  نآ  سپ  ْمُهَبَقْعَأَف 
. تساهنآ سوفن  بولق  زا  دوصقم 

. تسا لطاب  ّقح و  دننام  بذک  قدص و  هک  نادب  َنُوبِذْکَی  اُوناک  اِمب  َو  ُهوُدَعَو  ام  َهَّللا  اوُفَلْخَأ  اِمب  ُهَنْوَْقلَی  ِمْوَی  یلِإ 
رابخا راتفگ  هک  روطنامه  و  دوشیم ، يراج  زین  لاوحا  قالخا و  لاعفا و  رد  دوشیم  يراج  یناسفن  مولع  ینابز و  لاوقا  رد  هک  روطناـمه 
ناسنا لعف  تسا  نینچمه  تسا  عقاو  اب  نآ  تقباطم  مدع  هب  نآ  بذک  عقاو و  اب  نآ  تبـسن  تقباطم  رابتعا  هب  نآ  قدـص  ندـش و  عقاو  زا 

نآ فدـه  رداص و  ّتیناسنا  زا  لعف  نآ  هک  دـهدیم  نیا  زا  ربخ  هک  شتروص  هب  نآ  تبـسن  رابتعا  هب  دراد ، نایرج  اـضعا  حراوج و  رب  هک 
. دشابیم تّیناسنا  لامکتسا  تیاغ 

لعف نآ  ددرگرب و  ّتیناسنا  لامکتـسا  هب  دشاب و  ّتیناسنا  زا  رداص  لعف  هک  ینعم  نیا  هب  دشاب  عقاو  اب  قباطم  رابخا  نیا  هک  هزادنا  ره  سپ 
تروص هب  ارهاظ  يراج  لعف  هک  ینعم  نیا  هب  دـشابن  عقاو  قباطم  رابخا  نیا  هک  هزادـنا  ره  تسا و  قداص  نآ  لعاف  دریگ  ماجنا  قدـص  اـب 

ّتیناطیش  ّتیعبس و  ّتیناویح و  زا  رداص  هکلب  دشابن ، ّتیناسنا  زا  رداص  لعف  نآ  تقیقح  رد  یلو  دشاب  ناسنا  لعف 
204 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشابیم بذاک  زین  نآ  لعاف  تسا و  بذک  لعف  نآ  دشاب 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1624 

http://www.ghaemiyeh.com


رداص ّتیناسنا  زا  مولع  لاوقا و  نآ  رگا  اریز  دراد ، نایرج  زین  مولع  لاوقا و  رد  رابتعا  نیا  و  قـالخا ، لاوحا و  رد  بلطم  تسا  نینچمه  و 
قداص شدوخ  راـبتعاب  هچ  رگا  تسا  بذاـک  نآ  دـشابن  نینچ  رگا  و  تسا ، قداـص  راـبتعا  نیا  هب  ددرگرب  ّتیناـسنا  لامکتـسا  هب  دوش و 

(. طقف عقاو  هن  . ) دشابیم عجرم  أدبم و  هب  رابتعا  زا  ترابع  تسا ، ربتعم  مولع  لاوقا و  رد  بذک  قدص و  رد  هّللا  لها  دزن  هچنآ  و  دشاب .
یناسنا ّتیثیح  اب  هن  یناطیش  ّتیثیح  اب  ینعی  دنک  ریسفت  شدوخ  يأر  هب  ار  نارق  سک  ره  هک  تسا  هدش  دراو  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  اذل  و 

ملع یفن  دشابن  شترخآ  یناسنا و  ّتیثیح  هب  هّجوتم  شلمع  هک  یـسک  زا  رابخا  رد  تسا و  هدرک  اطخ  مه  زاب  دـسرب ، مه  عقاو  ّقح و  هب  و 
ْنِم ِةَرِخْآلا  ِیف  َُهل  ام  ُهارَتْشا  ِنََمل  اوُِملَع  ْدََقل  َو  دومرف : یلاعت  يادخ  هکنانچ  عقاو ، اب  نآ  تقباطم  مدع  تقباطم و  رابتعا  نودـب  تسا . هدـش 
اهنآ يارب  ار  عقاو  اب  تقباطم  هکنیا  اب  تسا ، هدرک  یفن  اهنآ  زا  ار  ملع  دـنوادخ  هک  َنوُمَْلعَی  اُوناک  َْول  ْمُهَـسُْفنَأ  ِِهب  اْوَرَـش  ام  َْسِئَبل  َو  ٍقالَخ ،

زا ار  ملع  تسین  تّیناسنا  لامکتسا  تهج  هب  هّجوتم  ناشملع  نوچ  یلو  دنتـشاد ، ملع  اهنآ  هک  دوب  روطنامه  عقاو  نوچ  تسا . هدرک  تابثا 
. تسا هدرک  تابثا  اهنآ  يارب  ار  لهج  اهنآ  زا  ملع  یفن  اب  هدرک و  یفن  اهنآ 

. تسا ییاههجرد  بتارم  نآ  زا  ياهبترم  ره  يارب  تسا و  بتارم  ياراد  ناسنا  هک  نادب  دش  مولعم  رّرقم و  بلطم  نیا  یتقو 
205 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا رگا  و  تسا ، بذـک  دوش  رداص  وا  زا  هک  يزیچ  ره  دـشاب  هراّما  سفن  هجرد  رد  رگا  دـشابیم ، شـسفن  هبترم  رد  هک  مادام  ناـسنا  سپ 
یّقرت رگا  و  تسا ، بذاک  یهاگ  قداـص و  یهاـگ  دوشیم  رداـص  وا  زا  هک  هچنآ  دـش  عقاو  هماّول  سفن  هجرد  رد  درک و  یّقرت  هجرد  نیا 

وا زا  هک  هچ  ره  تروص  نیا  رد  دشاب  بلق  هبترم  رد  نّکمتم  هکنیا  رگم  دوشیمن  قّقحم  یّقرت  نیا  دیـسر و  هّنئمطم  سفن  هجرد  هب  درک و 
تّیـصاخ و غورد  و  دوشیمن ، رداص  بذک  زج  وا  زا  تسا  هدش  عقاو  هراّما  سفن  هجرد  رد  هک  قفانم  سپ  دوب  دهاوخ  قداص  دوش  رداص 

يدّدجت رارمتسا  رب  تلالد  هک  دروآ  عراضم  تروص  هب  اجنیا  رد  و  دروآ ، یـضام  َهَّللا » اوُفَلْخَأ  اِمب  : » ادخ لوق  رد  اذل  و  دوشیم ، وا  يوخ 
. تسا هدمآ  رد  تداع  يوخ و  تروص  هب  شلوخدم  هک  دنکیم  نیا  رب  تلالد  ناک »  » ظفل لّلخت  هوالعب  دنکیم  غورد 

، ناـشلاوحا ملا  قـالخا و  تـالایخ و  تاروطخ و  لـیبق  زا  ار  ناـشروما  ياـیافخ  ادـخ  هک  دـننادیمن  اـیآ  ْمُهَّرِـس  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَی  َْمل  َأ 
. دنادیم

قالخا و ّرـس  زا  هکنیا  ای  دنامیم ، یفخم  ناشریغ  رب  هک  يوحن  هب  دوشیم  رهاظ  ناشیاهنابز  رب  هک  ار  هچنآ  ینعی  اهنآ  ياوجن  ْمُهاوَْجن و  َو 
رب ای  نابز  رب  هک  تسا  يزیچ  يوجن  زا  دوصقم  تسا و  هاگآ  تسا ، هدرکن  ادـیپ  لـعفلاب  دوجو  زونه  هک  سفن  هاـگیفخم  دوجوم و  لاوحا 
تسا . تمالم  شنزرس و  يارب  ماهفتسا  و  ینامحر ، ای  دشاب  یناطیش  تالایخ  تاروطخ و  زا  هاوخ  دوشیم  رهاظ  یفخم  قیرط  هب  سوفن 

206 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا نآ  دیکأت  ّصاخ و  قیقحت  تهج  ّصاخ  زا  دعب  ّماع  رکذ  ِبُویُْغلا  ُماَّلَع  َهَّللا  َّنَأ  َو 

. دننکیم یئوج  بیع  دنریگیم و  بیع  هک  یناسک  َنوُزِْملَی  َنیِذَّلا 
. دنهدیم ّتیمها  نآ  هب  هدرک و  هغلابم  هک  دنهدیم  هقدص  اقلطم  هک  یناسک  ای  دنهدیم ، ّبحتسم  تاقدص  هک  ییاهنآ  هب  َنیِعِّوَّطُْملا 

و عزانت ، لیبس  رب  ود  ره  هب  ای  نیعّوطملا »  » هب ای  نوزملی »  » هب قلعتم  ترابع  نیا  دوخ ، تاقدـص  رد  ناـنمؤم  زا  ِتاـقَدَّصلا  ِیف  َنِینِمْؤُْملا  َنِم 
نا  » ای مهل » رفغتسا   » ای مهنم » هّللا  رّخس   » ای نورخـسیف »  » شربخ تسادتبم و  ای  فوذحم ، ربخ  يادتبم  ای  تسا  فوذحم  يادتبم  ربخ  ای  نآ 

. تسا هضرتعم  هلمج  هیآ » رخآ  ات  اوملعی ...  ملأ  : » یلاعت يادخ  لوق  و  هّللا » دهاع  نم  : » ادخ لوق  زا  تسا  لدب  ای  مهل » رفغتست 
ار ناشدوخ  هک  يزیچ  هب  دنهدیم  هقدص  سپ  بلط  لیصحت و  رد  ناشیتخـس  جنر و  رادقم  هب  رگم  ینعی  ْمُهَدْهُج  اَّلِإ  َنوُدِجَی  َنیِذَّلا ال  َو 

. دننکیم هتسخ  نآ  لیصحت  رد 
يرودزم بش  کی  هللا  لوسر  اـی  تفگ : و  دروآ ، اـمرخ  « 1  » عاص کی  يراصنا  ریمع  نب  ملاـس  هک  تسا  هدـش  رکذ  هیآ  لوزن  هراـب  رد  و 

مدروآ امش  يارب  ارنآ  زا  عاص  کی  هک  متفرگ  امرخ  عاص  ود  مدرک و 
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__________________________________________________

نم و راهچ  لداعم  تسا  هنامیپ  نزو  دـحاو  عاص : دـیمع ) گـنهرف   ) مرگ ولیک  هس  اـی  نم  کـی  بیرق  تسا  ياهناـمیپ  هناـمیپ ، عاـص : ( 1)
( نیعم یسراف  گنهرف  زا  لقن   ) نم راهچ  ربارب  لطر و  تشه  يواسم 

207 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«. 1  » ماهتشاذگ ماهلئاع  يارب  ار  عاص  کی  و 

نآ نیقفاـنم  سپ  دروآ ، ادـخ  لوسر  تمدـخ  هب  ار  شدزم  درک و  يرودزم  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  « 2  » هدـش رکذ  هیآ  لوزن  نأـش  رد  زین  و 
. دنتفرگ بیع  ار  وا  لمع 

هلکاشم باب  زا  یلاعت  ّقح  رد  هّیرخس  ءازهتسا و  لامعتسا  درک . هرخسم  ارنانآ  زین  ادخ  دندرک ، هرخـسم  ْمُْهنِم و  ُهَّللا  َرِخَـس  ْمُْهنِم  َنوُرَخْـسَیَف 
نآ هک  نیا  باب  زا  تسا  ٌمِیلَأ  ٌباذَـع  ْمَُهل  َو  ادـخ  لوق  فطع  تروص  نیا  رد  هک  تسا  یئاـعد  هلمج  اـی  نآ  و  يونعم ، تهباـشم  یظفل و 

یباذـع هک  تسادـخ ، باذـع  اـهنآ  يارب  تسا : هتفگ  هک  اـیوگ  تساـعد ، همزـال  هک  تسا  يراـبخا  راـبتعا  هب  اـی  تسا ، یئاـعد  زین  هلمج 
. تسا كاندرد 

. تسین فطع  رد  یلاکشا  رگید  هک  تسا  هّیربخ  هلمج  ای 
ظفل و  تسین ، روظنم  ود  نآ  زا  یهن  رما و  تقیقح  تسا و  بلطم  ود  نیب  هیوست  يارب  اجنیا  رد  یهن  رما و  ْمَُهل  ْرِفْغَتْـسَت  ـال  َْوأ  ْمَُهل  ْرِفْغَتْـسا 
زامن یبا  نب  هّللا  دبع  هزانج  رب  هک  یتقو  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور  هک  هچنآ  ربانب  تسا ، رییخت  يارب  وأ ) )
. تسا هتخاس  ّریخم  ارم  دنوادخ  دومرف : درکن ؟ یهن  نیقفانم  يارب  رافغتسا  زا  تراگدرورپ  ایآ  دیسرپ : هک  یسک  باوج  رد  دناوخیم 

باتع نیا  ْمَُهل  ُهَّللا  َرِفْغَی  ْنَلَف  ًةَّرَم  َنیِْعبَس  ْمَُهل  ْرِفْغَتْسَت  ْنِإ 
__________________________________________________

یمق 1 ص 302. ص 365 ، یفاص 2 : ( 1)
ح 93. ص 102 / یشایع 2 : ص 367 ، یفاص 2 : ( 2)
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زا هیانک  باب  زا  یهلا  هاگرد  نیبّرقم  باتع  و  دونشب ) راوید  هک  میوگیم  رد  هب  ای   ) دنمهفب اهنآ  ات  میوگیم ، وت  هب  ياهنوگ  هب  تسا  ربمایپ 

. تسا باتع  ّقحتسم  تقیقح  رد  هک  یسک 
، دشاب هدومن  طقاس  باتع  باطخ و  هجرد  زا  ار  اهنآ  هک  هنوگ  نیدب  تسا  باتع  نیّقحتسم  هب  تناها  ادخ و  هب  نیبّرقم  ندینادرگ  کیدزن 

. دهدیمن باوج  وت  هب  دنوادخ  دومرفن : اذل 
: دومرف هکلب 

. دوبن هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  هّجوتم  باتع  نوچ  دشخبیمن ، ار  اهنآ  ادخ 
تباجا ادخ  دوش  لّسوتم  ادخ  هب  ادـخ  لوسر  طّسوت  هب  سک  ره  وا  ریغ  اریز  دـسریم ، تباجا  هب  امتح  ربمایپ  رافغتـسا  هکنیا  هب  لاکـشا  و 

دریگن رارق  یهلا  ششخب  دروم  تسا  هدرک  رافغتسا  وا  يارب  ربمایپ  هک  یـسک  دهدن و  باوج  ار  ربمایپ  دوخ  رافغتـسا  هنوگچ  سپ  دنکیم 
!؟..

یّلص لوسر  دوش  ضرف  رگا  هک  يوحن  هب  تسا  ششخب  ترفغم و  هب  اهنآ  قاقحتسا  مدع  رد  هغلابم  دوصقم  هکنیا  هب  دوشیم  هداد  باوج 
. دنوشیمن هدیشخب  اهنآ  مه  زاب  تسین  ادج  تباجا  زا  تقو  چیه  لوسر  رافغتسا  دنک و  رافغتسا  اهنآ  يارب  مه  هلآ  هیلع و  هّللا 

قّقحت مدـع  رد  هغلابم  ات  تسازج  قّقحت  مزلتـسم  هک  دـننکیم  يرما  رب  ّقلعم  ار  ازج  یفن  هک  تسا  دایز  برع  مالک  رد  راتفگ  نیا  لـثم  و 
دادعا بتارم  زا  نآ  هک  اریز  دوشیم ، لامعتـسا  ترثک  رد  تاقوا  رتشیب  ددـع  نیا  هک  تسا  نیا  يارب  داتفه  ددـع  لامعتـسا  و  دـننکب ، نآ 
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ددع زا  دعب  اذل  و  دصتفه ، تفه و  دننام  تسا  هّمات 
209 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اهنآ ترفغم  قاقحتـسا  مدـع  رد  ات  تسا  هبترم  داتفه  هب  هراشا  دوصقم  ای  دـنمانیم ، هینامث  واو )  ) ارنآ دـنروآیم و  واو ) ، ) تفه هعبّـسلا ) )
. دشاب هدش  هغلابم 

هک تسا  مّهوت  نیا  كرادت  دندیزرو . رفک  شلوسر  ادخ و  هب  تبـسن  نانآ  هک  تسا  تّلع  نیا  هب  نآ  ِِهلوُسَر و  َو  ِهَّللِاب  اوُرَفَک  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ 
وت قاقحتسا  مدع  تهج  زا  اهنآ  ترفغم  مدع  هک : دوشیم  هتفگ  وحن  نیدب  دشاب  هدشن  عقاو  لوبق  دروم  ربمایپ  رافغتـسا  تساوخرد و  ارچ 

. دنتسین ترفغم  ّقحتسم  اهنآ  هک  تسا  نیا  باب  زا  هکلب  تسین  تباجا  يارب 
مذ هب  هراشا  يارب  ریمـض  ياجب  رهاظ  مسا  نتـشاذگ  دنکیمن  تیاده  زگره  ار  قساف  مدرم  دـنوادخ  اریز  َنیِقِـساْفلا  َمْوَْقلا  يِدـْهَی  ُهَّللا ال  َو 

. تسا مکح  تّلع  هب  رگید و 
83 تایآ 86 - ریسفت  همجرت و 

209 ص :  ات 84 ..... ] تایآ 81  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

ُران ُْلق  ِّرَْحلا  ِیف  اوُرِْفنَت  اُولاـق ال  َو  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  ْمِهِـسُْفنَأ  َو  ْمِِهلاْومَأـِب  اوُدِـهاُجی  ْنَأ  اوُهِرَک  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  َفـالِخ  ْمِهِدَـعْقَِمب  َنوُفَّلَخُْملا  َحِرَف 
ْمُْهنِم ٍۀَِـفئاط  یلِإ  ُهَّللا  َکَعَجَر  ْنِإَف  ( 82  ) َنُوبِـسْکَی اُوناک  اِمب  ًءازَج  ًارِیثَک  اوُْکبَْیل  َو  ًالِیلَق  اوُکَحْـضَْیلَف  ( 81  ) َنوُهَقْفَی اُوناک  َْول  ارَح  ُّدَـشَأ  َمَّنَهَج 

َو ال ( 83  ) َنیِِفلاْخلا َعَم  اوُدـُْعقاَف  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ِدوُعُْقلِاب  ُْمتیِـضَر  ْمُکَّنِإ  اوُدَـع  َیِعَم  اُوِلتاُقت  َْنل  َو  ًادـَبَأ  َیِعَم  اوُجُرَْخت  َْنل  ْلُقَف  ِجوُرُْخِلل  َكُونَذْأَتْـساَف 
(84  ) َنوُقِساف ْمُه  َو  اُوتام  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اوُرَفَک  ْمُهَّنِإ  ِهِْربَق  یلَع  ْمُقَت  َو ال  ًاَدبَأ  َتام  ْمُْهنِم  ٍدَحَأ  یلَع  ِّلَُصت 
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210 ص :  همجرت ..... :

رد ناشلام  ناج و  هب  هدهاجم  دـندیزرو و  فّلخت  ادـخ  لوسر  باکر  رد  داهج  مکح  زا  دناهتـسشن و  هناخ  رد  هک  دنلاحـشوخ  هک  یئاهنآ 
نوریب دوخ  نطو  زا  نازوس  ياوه  نیا  رد  امـش  دـنتفگیم : اهنآ  هب  هدرک و  عنم  داهج  زا  ار  نانمؤم  دوب و  راوگان  تخـس  نانآ  رب  ادـخ  هار 

. دیمهفیم رگا  تساوه  نیا  زا  رتنازوس  رایسب  خزود  شتآ  وگب  ار  نانآ  دیورن .
. دیسر دنهاوخ  دوخ  لامعا  تخس  تازاجم  هب  هک  دننک  رایسب  هیرگ  مک و  هدنخ  دیاب  اهنآ  نونکا 

هزاـجا وگب  دـنهاوخ  داـهج  هزاـجا  هدـمآ  وت  تاـقالم  هب  اـهنآ  دـنادرگرب و  هنیدـم  هب  ناـفّلختم  نآ  زا  یهورگ  يوس  هب  ارت  ادـخ  رگا  سپ 
دوخ فّلخت  اب  راب  لّوا  هک  دیتسه  امـش  درک  دیهاوخن  داهج  نم  نانمـشد  زا  کی  چیه  اب  دمآ و  دیهاوخن  گنجب  نم  اب  امـش  ادبا . مهدیمن 

، دینیشنب دوخ  ياج  هب  مه  نونکا  دیدرکیم  تّرسم  راهظا  داهج  رفس  زا 
قسف لاح  رد  دندش و  رفاک  شلوسر  ادخ و  هب  اهنآ  هک  تسیان  اعد  هب  اهنآ  هزانج  رب  هدشن و  رضاح  ناقفانم  نآ  ّتیم  زامن  هب  زگره  رگید 

. دندرم يراکدب  و 

210 ص :  ریسفت ..... :
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كرادت و  تساهنآ ، ترفغم  مدع  اهنآ و  رب  ظیلغت  تّلع  زا  ای  تساهنآ ، لاح  زا  لاؤس  باوج  ِهَّللا  ِلوُسَر  َفالِخ  ْمِهِدَعْقَِمب  َنوُفَّلَخُْملا  َحِرَف 
ای دشاب ، بقع  ینعم  هب  رگا  تسا  مهدـعقم »  » يارب فرظ  ای  هّللا » لوسر  فالخ   » و تسا ، لوسر  رافغتـسا  لوبق  مدـع  مّهوت  يارب  يرگید 

تسا . دارفنا  روط  هب  اهنآ  زا  یکی  لماع  ای  عزانت  لیبس  رب  دشابیم  مهدعقم »  » ای نوفّلخملا »  » ای حرف »  » يارب هل  لوعفم 
211 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دنتـشاد هک  یتواقـش  تیاهن  تهج  هب  اهنآ  هکنیا  ینعی  ِّرَْحلا  ِیف  اوُرِْفنَت  اُولاق ال  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمِهِـسُْفنَأ  َو  ْمِِهلاْومَِأب  اوُدِـهاُجی  ْنَأ  اوُهِرَک  َو 
. دندرک عمج  داهج  هب  تبسن  ار  ناشدوخ  ریغ  عنم  داهج و  تهارک  نآ و  هب  یلاحشوخ  فّلخت و  نیب 

. تسا زیهرپ  هب  رتراوازس  مّنهج  شتآ  سپ  دوش  زیهرپ  امرگ  زا  تسانب  رگا  ارَح  ُّدَشَأ  َمَّنَهَج  ُران  ُْلق 
ضارغا كاردا  زا  ترابع  تشذگ  هکنانچ  هقف »  » و دندادیمن ، حیجرت  ایند  يامرگ  رب  ار  ترخآ  يامرگ  دنتـسنادیم  رگا  َنوُهَقْفَی  اُوناک  َْول 

ظافلا زا  میهافم  كاردا  طقف  هدرک ، نامتک  ار  ینعم  نیا  اهیضعب  هکنانچ  نآ  هن  لاوقا ، ءایـشا و  زا  یهلا  تایاغ  اصوصخ  تسا . تایاغ  و 
هب دوش . هدیـسر  رگید  ملع  هب  نآ  هلیـسو  هب  هک  يروط  هب  تسا  نید  ملع  بلط  نآ  هکنیا  هب  تسا  هدـش  ریـسفت  هقف  اذـل  دناهتـسناد . هقف  ار 

هکنیا و  دناشک . رخآ  هب  ایند  زا  و  لقع ، جوا  هب  سفن  ضیضح  زا  دهد و  تکرح  ار  ناسنا  هک  تسا  یکاردا  زا  ترابع  هقف  رگید ، ترابع 
رد تعیرـش  رد  اـّما  دراد  یحالطـصا  هبنج  تسا  ضحم  یلیـصفت  ّهلدا  يور  زا  یعرف  ینید  لـئاسم  هب  ملع  هقف  دـناهتفگ : هـقف  فـیرعت  رد 

هکئالم یلاـعت و  يادـخ  يارب  نوچ  دوشیمن  هدـیمان  هقف  ۀـکئالم  ادـخ و  ملع  ور  نیا  زا  تسا ، هدـنام  یقاـب  شدوخ  یلـصا  ینعم  ناـمه 
یناکما و هبنج  دوش  رّوصت  هقف  رد  هچ  ره  هک  یلاح  رد  تسا  لعفلاب  هکئالم  ادخ و  ملع  و  دوش ، رّوصت  یّقرت  ات  دوشیمن  رّوصت  دادعتـسا 

. دراد هّوقلاب 
هب  اهنآ  دادعتسا  نوچ  دوشیمن  هدیمان  هقف  زین  ءایبنا  مولع 

212 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دناهتفگ یضعب  هکنانچ  دشاب ، هدش  انب  یلیصفت  ّهلدا  يور  زا  اهنآ  مولع  هکنیا  هن  تسا  هدش  لّدبتم  ّتیلعف 

یکاردا نینچ  نیا  اج  ره  سپ  تسا ، هدش  هتفرگ  هقف  موهفم  زا  تّیناسنا  قیرط  رد  نتفر  الاب  یشوک و  تخـس  هک  تسا  نیا  بلطم  لصاح 
دـشاب شملع  رد  دادتـشا  تلاح  ياراد  يربمایپ  هک  دوش  ضرف  رگا  نیاربانب  دـشابیمن ، هقف  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  هقف  ناـمه  دـشاب 

. دوشیم بوسحم  هقف  تهج  نیا  زا  وا  ملع 
دیدنخب و مک  دیاب  دیتشاد  ار  لئاسم  طابنتـسا  يرگنـشور و  رگا  ینعی  تسا  رّدقم  ای  مّهوتم  طرـش  باوج  ًارِیثَک  اوُْکبَْیل  َو  اًلِیلَق  اوُکَحْـضَْیلَف 
دـیدنخب و مک   ) هیآ نیا  زا  دوصقم  لاح  ره  هب  دوشیمن ، ای  دوشیم  شتقیقح  رب  لمح  ای  يرما  دـینک ) هیرگ  دوخ  لمع  رب   ) دـییرگب دایز 

يارب هدـنخ  رکذ  نیاربانب  مغ  زا  ای  دـشاب و  رورـس  زا  زاجم ، ای  دـشاب  تقیقح  رب  هیرگ  هدـنخ و  هاوخ  تسا ، هبوت  هب  روتـسد  دـییرگب ) دایز 
زا زاجم  هیرگ  هدـنخ و  ای  دـنک . مک  شاهدـنخ  زا  دـیاب  هدـننک  هبوت  سپ  دوشیمن ، ادـج  هدـنخ  زا  یعون  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا 

، ددرگیم رب  نآ  هب  ناشرما  امتح  هک  تسا ،) رخسمت  هکلب  تسین  ندیدنخ  روظنم  هک  دیدنخب . الاح  مییوگیم  الثم   ) تسا يرگید  يزیچ 
ارنآ اذـل  و  دنتـسه ، تباث  نآ  رب  ناـشرمع  هیقب  رد  اـهنآ  هک  تسا  يزیچ  هب  هراـشا  يارب  هدـنخ  رکذ  و  راـبخا ، ینعم  رد  تسا  رما  نآ  سپ 

. دومن ّتلق  هب  دّیقم  تخادنا و  مّدقم 
تسد  هب  هک  ار  هچنآ  شاداپ  نیا  َنُوبِسْکَی  اُوناک  اِمب  ًءازَج 

213 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشاب اهنآ  رب  تبوقع  مّود  ینعم  رب  انب  دشاب و  اهنآ  دب  لامعا  كرادت  لّوا ، ینعم  رب  انب  ات  تسا  نآ  يارب  نخس  نیا  نایب  دشابیم  دندروآ 

. عزانت ای  لالقتسا  قیرط  هب  تسا  رما  هب  ای  ازج  هب  قّلعتم  ای  اوناک » امب   » ادخ لوق  و 
. دنادرگ زاب  ارت  مور  گنج  زا  ادخ  رگا  ُهَّللا  َکَعَجَر  ْنِإَف 
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. دراد هاگن  وت  تشگ  زاب  نامز  ات  ار  اهنآ  دنوادخ  رذع ، نودب  نیفّلختم  زا  ْمُْهنِم  ٍۀَِفئاط  یلِإ 
نم اب  زگره  وگب  سپ  ًاَدبَأ  َیِعَم  اوُجُرَْخت  َْنل  ْلُقَف  یهد  هزاجا  اهنآ  هب  رگید  گنج  ات  هک  دـننکیم  تساوخرد  وت  زا  ِجوُرُْخِلل  َكُونَذْأَتْـساَف 

. تسا جورخ  مدع  یضتقم  اهنآ  يوخ  تعیبط و  هکنیا  هب  راعشا  يارب  یهن ، ینعم  رد  تساهنآ  لاح  نداد  ربخ  نایب  نیا  دیوشیمن . جراخ 
. تسا كوبت  هوزغ  زا  فّلخت  دوصقم  دیتفرن و  داهج  هب  دیتسشن و  امش  البق  ینعی  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ِدوُعُْقلِاب  ُْمتیِضَر  ْمُکَّنِإ  اوُدَع  َیِعَم  اُوِلتاُقت  َْنل  َو 
امـش سپ  دیدش  اهنآ  دننام  ناتلّوا  فّلخت  اب  زین  امـش  نوچ  ناکدوک ، نانز و  دـننام  دینیـشنب  نانآ  اب  مه  نونکا  سپ  َنیِِفلاْخلا  َعَم  اوُدـُْعقاَف 

. دیرادن ار  نیدهاجم  یهارمه  ّتیلباق  داهج و  تّینأش 
اهنآ تسا و  شمارآ  اهنآ  يارب  وت  زامن  هک  اریز  رازگم ، زامن  ناشگرم  ماگنه  نانآ  زا  کی  چیه  رب  ًاَدبَأ و  َتام  ْمُْهنِم  ٍدَحَأ  یلَع  ِّلَُصت  َو ال 

. نآ زا  معا  ای  تسا  تّیم  زامن  دوصقم  دنرادن ، ار  وت  زامن  دادعتسا 
وشم . رضاح  اهنآ  زا  کی  چیه  ربق  رب  ندرک ، اعد  تهج  ِهِْربَق  یلَع  ْمُقَت  َو ال 

214 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هک « 1  » تسا هدش  لقن  دناهدرم  قسف  تلاح  رد  دندش و  رفاک  لوسر  ادخ و  هب  اهنآ  اریز  َنوُقِـساف  ْمُه  َو  اُوتام  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اوُرَفَک  ْمُهَّنِإ 

زامن نآ  رب  و  درک ، عییـشت  ار  شاهزاـنج  و  دومن ، رافغتـسا  وا  يارب  و  درک ، تداـیع  یبا  نب  هّللا  دـبع  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
. دوب صلاخ  نمؤم  هک  دوب  شدنزرف  ياضاقت  هب  اهراک  نیا  همه  درک ، اعد  وا  هب  داتسیا و  شربق  رب  و  دناوخ ،

: تفگ درک و  ضارتعا  ربمغیپ  راک  نیا  رب  مّود ) هفیلخ   ) رمع
داد خساپ  يوحن  هب  و  دش ، تحاران  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رمع  نخـس  زا  تسا ؟ هدرکن  یهن  اهراک  نیا  زا  ارت  تراگدرورپ  ایآ 

. دوب رهاظ  نآ  زا  یتحاران  هک 
87 تایآ 91 - ریسفت  همجرت و 

214 ص :  ات 89 ..... ] تایآ 85  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

اُونِمآ ْنَأ  ٌةَروُس  َْتلِْزنُأ  اذِإ  َو  ( 85  ) َنوُِرفاک ْمُه  َو  ْمُهُسُْفنَأ  َقَهَْزت  َو  اْینُّدلا  ِیف  اِهب  ْمَُهبِّذَُعی  ْنَأ  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  ْمُهُدالْوَأ  َو  ْمُُهلاْومَأ  َْکبِْجُعت  َو ال 
یلَع َِعبُط  َو  ِِفلاوَْخلا  َعَم  اُونوُکَی  ْنَأـِب  اوُضَر  ( 86  ) َنیِدِـعاْقلا َعَم  ْنُکَن  انْرَذ  اُولاق  َو  ْمُْهنِم  ِلْوَّطلا  اُولوُأ  َکَنَذْأَتْـسا  ِِهلوُسَر  َعَم  اوُدِـهاج  َو  ِهَّللِاب 

ُمُه َکـِئلوُأ  َو  ُتاْریَْخلا  ُمَُـهل  َکـِئلوُأ  َو  ْمِهِـسُْفنَأ  َو  ْمِِهلاْومَأـِب  اوُدَـهاج  ُهَـعَم  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  َو  ُلوُـسَّرلا  ِنِـکل  ( 87  ) َنوُهَقْفَی ـال  ْمُهَف  ْمِِهبوـُُلق 
(89  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلذ  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل  ُهَّللا  َّدَعَأ  ( 88  ) َنوُِحْلفُْملا

__________________________________________________

ح 1. ص 148 / ناهرب 2 : ص 302 ، یمق 1 : ص 364 ، یفاص 2 : ( 1)
215 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

215 ص :  همجرت ..... :

دـنادرگ و بّذـعم  ایند  رد  ار  اهنآ  دالوا  لام و  نآ  اب  دـهاوخیم  ادـخ  هک  نکم  بّجعت  نیقفاـنم  نآ  دـالوا  لاوما و  يرایـسب  زا  لوسر  يا 
، دناتسب رفک  لاح  هب  ار  ناشناج 

ياضاقت وت  زا  ناقفانم  نآ  نادـنمتورث  درک  ادـخ  نید  هار  رد  لوسر  اب  داهج و  ادـخ و  هب  ناـمیا  هب  رما  هک  دـش  لزاـن  ياهروس  هاـگ  ره  و 
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، راد بوسحم  ناگدش  فاعم  زا  ار  ام  دنتفگ : هدرک  داهج  زا  یفاعم 
رگید ات  تفرگ  تملظ  رفک و  شقن  ار  اهنآ  ياهلد  دنوشن  رـضاح  داهج  هب  دننیـشنب و  هناخ  رد  ناکدوک  نانز و  اب  هک  دندوب  یـضار  نادب 

. دندرکن قیاقح  كرد  چیه 
نانآ مه  تساهنآ و  صوصخم  اهییوکین  تاریخ و  همه  دـندرک  داهج  ادـخ  هار  رد  ناـج  لاـم و  رب  هک  شباحـصا  ناـنمؤم  لوسر و  اـّما 

. دنملاع نادنمتداعس 
تداعـس و تقیقح  هب  نیا  دنـشاب و  مّعنتم  نادواج  نآ  رد  هک  هدومرف  اّیهم  تسا  يراج  اهرهن  شناتخرد  ریز  رد  هک  ییاهغاب  اهنآ  رب  ادـخ 

. تسا یگرزب  يزوریپ 

215 ص :  ریسفت ..... 

نآ رارکت  و  تشذگ ، نآ  ریسفت  َنوُِرفاک  ْمُه  َو  ْمُهُـسُْفنَأ  َقَهَْزت  َو  اْینُّدلا  ِیف  اِهب  ْمَُهبِّذَُعی  ْنَأ  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  ْمُهُدالْوَأ  َو  ْمُُهلاْومَأ  َْکبِْجُعت  َو ال 
و تسا ، بولطم  دـیکأت  نآ  زا  یهن  رد  سپ  تسا ، روآتفگـش  ریزگان  رهاظ  لها  راظنا  رد  دالوا  لاوما و  ترثک  اریز  تسا ، دـیکأت  يارب 

. تسا بولطم  دیدشت  ماقم  رد  رارکت  هکنیا  يارب  زین 
216 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تهج هب  هیآ  نیا  َنیِدِـعاْقلا  َعَم  ْنُکَن  اـنْرَذ  اُولاـق  َو  ْمُْهنِم  ِلْوَّطلا  اُولوُأ  َکَنَذْأَتْـسا  ِِهلوُسَر  َعَم  اوُدِـهاج  َو  ِهَّللاـِب  اوـُنِمآ  ْنَأ  ٌةَروُـس  َْتلِْزنُأ  اذِإ  َو 
شزرایب روما  ایند و  هب  یبلق  هقالع  یتسپ و  ّتلع  هب  اهنآ  نوچ  تساهنآ ، يارب  يرگید  ّمذ  نآ  تسا و  هدش  لزان  دـندروآیم  هک  يرذـع 

، ناریپ  ) ناگدنامزاب هلمج  زا  هک  دندش  یـضار  نادب  دومرف : اذل  و  دنهاوخیم ، ار  گنج  زا  فّلخت  نتـسشن و  هزاجا  نانز ، دـننامه  يویند 
. دننامب نارامیب ) ناکدوک و  نانز ،

هک تسا  نیا  يارب  نادرم  رد  نوفّلخم »  » ظفل نانز و  رد  فلاوخ »  » ظـفل لامعتـسا  و  تسا ، هفلاـخ »  » عمج ِِفلاوَْخلا  َعَم  اُونوُکَی  ْنَأـِب  اوُضَر 
. دنرادن نانز  دنراد و  جورخ  دادعتسا  نادرم 

هب ار  اـهنآ  هک  یکرد  نآ  نوـچ  دـنرادن ، یکرد  ناـنآ  سپ  تفرگ ، رفک  شقن  ناـشاهلد  ور  نیا  زا  َنوُـهَقْفَی  ـال  ْمُهَف  ْمِِهبوـُُلق  یلَع  َعـِبُط  َو 
سح لها  راظنا  رد  هچ  رگ  و  دنـشاب . یلایخ  تاکاردا  تّقد و  تناطف و  تیاغ  رد  ایند  روما  رد  هچ  رگا  دنرادن ، دـناسرب  تایاغ  ضارغا و 

ریخ نآ  رد  هک  دنمهفب  و  دننادب ، دیاب  ار  داهج  زا  ضرغ  هن  رگ  دنرادن و  یمهف  كرد و  عقاو  رد  یلو  دنوش  هدرمش  امکح  املع و  هدنزرا 
انتعا مدع  تواخـس و  تعاجـش ، لیبق  زا  وکین  تافـص  هب  فاّصتا  اب  دنوشیم و  لماک  ایند  رد  سفن  اب  داهج  رد  اریز  تسا . ترخآ  ایند و 
مئانغ ندرک  عمج  هب  رگید  هدـش  هداد  اهنآ  هب  ترخآ  ياهرجا  زا  هک  ییاـه  هدـعو  اـب  زین  و  دـنباییم ، لامکتـسا  نآ  یناگدـنز  اـیند و  هب 

عمط  عطق  ایند و  هب  شیارگ  و  نانز ، تافص  هب  فاّصتا  زج  تسین  يزیچ  ینیشن  هناخ  هک  یلاح  رد  تشاد ، دنهاوخن  یهّجوت 
217 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نیب رد  دالوا  لاوما و  ترثک  هک  یلاح  رد  تسا ، مومذـم  لاـح  ره  هب  نآ  هک  دروآ  شیپ  ار  مّهوت  نیا  دـالوا  لاوما و  ّمذ  نوچ  و  یبقع . زا 
هب جورخ  هک  دنتـسه  یناسک  زین  نینمؤم  نیب  رد  هک  دروآ  شیپ  ار  مّهوت  نیا  زین  داهج  زا  نیدـعاق  ّمذ  رگید  يوس  زا  و  تسه ، زین  نینمؤم 

: هک تخاس  ناشن  رطاخ  نانآ  هب  تامّهوت  نیا  عفر  يارب  دنورن ، گنج  هب  دنراد  تسود  دنرادن و  تسود  ار  داهج 
. دنتسه یقیقح  يرترب  لضف و  ياراد  هک  یناسک  ینعی  دنتسه  وا  اب  هک  یناسک  لوسر و  اّما  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُلوُسَّرلا  ِنِکل 

. دندوب دعتسم  یناگرزب  نانآ  دنزادرپیم و  داهج  هب  دوخ  ناج  لام و  اب  َِکئلوُأ  َو  ْمِهِسُْفنَأ  َو  ْمِِهلاْومَِأب  اوُدَهاج 
. تساهنآ يارب  اصوصخم ، ُمَُهل 

اب تمینغ  ندش  عمج  و  لئاذر ، زا  سفن  جارخا  کین و  ياهتلـصخ  نتـشاد  هب  سوفن  لامکتـسا  لیبق  زا  یندـب ، یناسفن و  تاریخ  ُتاْریَْخلا 
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. انث ترهش و  دالوا و  اب  يرترب  تردق و  يرای و 
ات دش  رکذ  هک  تسا  یفاصوا  هب  اهنآ  ریوصت  نیکمت و  تهج  کئلوا )  ) هراشا مسا  رارکت  دنناراگتسر . زا  نانآ  َنوُِحْلفُْملا و  ُمُه  َِکئلوُأ  َو 

اّلقتـسم اهدنـسم  زا  کی  ره  هکنیا  يارب  زین  و  دنراگتـسر ) اهنآ  دـنراد  یناـسفن  تاریخ  اـهنآ  هکنیا  ّتلع  هب  ینعی   ) دـشاب ّتلع  رکذ  دـننام 
اَِهتَْحت ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل  ُهَّللا  َّدَـعَأ  مّود  کئلوا  هب  دنـسم  نوحلفم  لّوا ، کئلوا  هب  دنـسم  تاریخ   ) دـشاب هتـشاد  عوضوم  هب  صاـصتخا 
تـسا يراج  اهرهن  اهنآ  رد  هک  تسا  هدرک  هدامآ  ییاهتـشهب  نانآ  يارب  دنوادخ  ینعی  تساهنآ  لاح  زا  لاؤس  باوج  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا 

. دوب دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  و 
218 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا یگرزب  یبایماک  تداعس و  دوخ  نآ  ُمیِظَْعلا و  ُزْوَْفلا  َِکلذ 
92 تایآ 95 - ریسفت  همجرت و 

218 ص :  ات 93 ..... ] تایآ 90  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

یَلَع َْسَیل  ( 90  ) ٌمِیلَأ ٌباذَـع  ْمُْهنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُبیُِـصیَس  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  اُوبَذَـک  َنیِذَّلا  َدَـعَق  َو  ْمَُهل  َنَذْؤـُِیل  ِبارْعَأـْلا  َنِم  َنوُرِّذَـعُْملا  َءاـج  َو 
ٌروُفَغ ُهَّللا  َو  ٍلِیبَس  ْنِم  َنِینِسْحُْملا  یَلَع  ام  ِِهلوُسَر  َو  ِهَِّلل  اوُحَـصَن  اذِإ  ٌجَرَح  َنوُقِْفُنی  ام  َنوُدِجَی  َنیِذَّلا ال  یَلَع  َو ال  یـضْرَْملا  یَلَع  َو ال  ِءافَعُّضلا 

ام اوُدِـجَی  َّالَأ  ًانَزَح  ِْعمَّدـلا  َنِم  ُضیِفَت  ْمُُهُنیْعَأ  َو  اْوَّلَوَت  ِْهیَلَع  ْمُُکلِمْحَأ  ام  ُدِـجَأ  ـال  َْتُلق  ْمُهَلِمْحَِتل  َكَْوتَأ  اـم  اذِإ  َنیِذَّلا  یَلَع  ـال  َو  ( 91  ) ٌمیِحَر
َنوُمَْلعَی ـال  ْمُهَف  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  َعَبَط  َو  ِِفلاوَْخلا  َعَم  اُونوُکَی  ْنَأـِب  اوُضَر  ُءاـِینْغَأ  ْمُه  َو  َکَنُونِذْأَتْـسَی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُلـِیبَّسلا  اَـمَّنِإ  ( 92  ) َنوُقِْفُنی

(93)

218 ص :  همجرت ..... :

داهج زا  هدرک  لوسر  ادخ و  بیذکت  هک  یهورگ  دنبای و  داهج  زا  یفاعم  هزاجا  هک  دنروآیم  رذع  هدـمآ  وت  دزن  هک  هیداب  بارعا  زا  یخرب 
دیسر دنهاوخ  كاندرد  باذع  هب  يدوز  هب  هفیاط  ود  نیا  زا  نارفاک  دنتسشن  زاب 

ادخ ياضر  هار  رد  ار  مدرم  اهنآ  هاگ  ره  تسین . داهج  فیلکت  دـنرادن  ار  دوخ  لایع  هقفن  رفـس و  جرخ  هک  ناریقف  نارامیب و  ناناوتان و  رب 
، تسا نابرهم  هدنزرمآ و  نانآ  رب  ادخ  تسین  یتمحز  جرح و  هار  چیه  زا  ناراک  وکین  رب  هک  دننک . تیاده  تحیصن و  لوسر  و 

اّیهم  ار  اهنآ  رفس  مزاول  داز و  هک  دنیآ  وت  دزن  هدش و  داهج  ياّیهم  هک  ینانمؤم  نآ  رب  نینچمه  و 
219 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا کشا  نزح  تّدـش  زا  هک  یلاح  رد  دـندرگیم  رب  هک  اهنآ  رب  مرادـن و  منک  تدـعاسم  امـش  هب  هک  یلام  نم  هک  یهد  خـساپ  وت  يزاس 
دنزاس مهارف  ار  دوخ  رفس  جراخم  دنناوتیمن  ارچ  هک  تسا  يراج  ناشنامشچ 

زا تیفاعم  تصخر  وت  زا  ییاراد  نّکمت و  دوجو  اـب  هک  تسار  ییاـهنآ  تبوقع  هاـنگ و  ارـصحنم  تسین ، داـهج  كرت  رب  یهاـنگ  جرح و 
رفک و شقن  اهنآ  لد  رب  ادـخ  دـنوشن و  رـضاح  داهج  هب  دننیـشن و  هناخ  رد  ناشناکدوک  ناـنز و  اـب  هک  دـنراد  شوخ  دـنبلطیم و  گـنج 

. دننکیمن كرد  ار  قیاقح  هک  تسا ، هدز  تملظ 

219 ص :  ریسفت ..... 
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هک ایوگ  دشاب  هدرک  یهاتوک  يراک  رد  هک  یتقو  تسا  رمالا » یف  رذع   » زا نورذعم  دندمآ ، وت  دزن  ناگدنروآ  رذـع  َنوُرِّذَـعُْملا و  َءاج  َو 
رذـع مالعا  رد  ندرک  هغلابم  ینعم  هب  رذـتعا »  » زا ای  دوب ، هدرک  نآ  رد  یهاتوک  نوچ  دومن ، هغلاـبم  رذـع  مـالعا  رد  هدوب ، نینچ  لـصا  رد 
لاعفا باب  زا  دیدشت  نودب  نورذعم »  » و دشاب ، هدرک  یهاتوک  يرما  رد  هک  ییاج  رد  رگم  دوشیمن  قّقحم  رذع  راهظا  رد  هغلابم  و  تسا ،

. دشاب لیعفت  باب  زا  دیدشت  اب  نورّذعم »  » ینعم هب  ات  هدش  هدناوخ 
درادن درفم  تسا و  عمج  نانیشن ، هیداب  ینعی  دننکیم  یگدنز  اهارحص  رد  دنتسین و  يدابآ  نکاس  هک  دنتسه  یناسک  بارعا  ِبارْعَْألا  َنِم 
یناسک تکرح  اـب  هّمـض و  اـب  برع »  » و تسا ، هتـشگ  شدارفا  زا  یـضعب  صوصخم  هک  تسا  برع »  » عمج اـی  دـناهتفگ ، یخرب  هکناـنچ 

. تساهنآ زا  ّمعا  ای  دنراد  تنوکس  يدابآ  رد  هک  دنتسه 
دوش هداد  گنج  زا  فّلخت  هزاجا  اهنآ  هب  ات  ْمَُهل  َنَذُْؤِیل 

220 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دننادیمن تسا  میلست  یضتقم  نآ  هکنیا  ار و  نامیا  ینعم  نوچ 

زا هک  دوب  هدش  طرـش  اهنآ  اب  نوچ  یمالـسا  تعیب  رد  دنتـسب ، غورد  شربمایپ  ادـخ و  هب  هک  یناسک  َُهلوُسَر و  َو  َهَّللا  اُوبَذَـک  َنیِذَّلا  َدَـعَق  َو 
لوبق زین  اهنآ  و  دنشاب ، کیرـش  دوشیم  دراو  ناناملـسم  رب  هک  يررـض  عفن و  رد  دننکن و  فّلخت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هتفگ 

. دندرکن تقفاوم  نانآ  اب  دوب  ناناملسم  ررض  هب  هک  هچنآ  دندرکن و  تعاطا  ار  ربمایپ  رما  ادعب  یلو  دندرک 
رب هک  یناـسک  نآ  هن  دیـسر . دـهاوخ  كاـندرد  یباذـع  دـندش  رفاـک  هک  یناـسک  هب  يدوز  هب  ٌمِیلَأ  ٌباذَـع  ْمُْـهنِم  اوُرَفَک  َنـیِذَّلا  ُبیُِـصیَس 

، تسا هدوبن  تلاسر  راکنا  تهج  هب  نانآ  فّلخت  نتفرگ و  هزاجا  هک  اهبرع  زا  یضعب  دننام  دندنام ، یقاب  لوسر  قیدصت  رب  ناشمالسا و 
لمحت مدع  یبلط و  تحار  تهج  زا  هک  ناگدننک  فّلخت  زا  یـضعب  دننام  و  دـناهدیمهفن ، ار  مالـسا  زا  ضرغ  هک  هدوب  تهج  نآ  زا  هکلب 

هک ایوگ  تسا ، هدرک  ءاـضتقا  ارنآ  یلبق  هلمج  هک  تسا  یلاؤس  باوج  ِءاـفَعُّضلا  یَلَع  َْسَیل  تلاـسر  راـکنا  تهج  زا  هن  تسا ، هدوب  یتخس 
يرایـسب ناگدننز و  زاب  رـس  رب  تنوشخ  يریگتخـس و  نوچ  دننز ؟ زاب  رـس  داهج  زا  دنناوتیم  دنتـسه  روذعم  هک  یناسک  ایآ  هدـش : هتفگ 

. تسا هدش  هتفگ  نخس  نیا  دوب ، اهنآ  زا  شسرپ  ناهاوخ و  شزوپ  دروم  رد  یلد  ود  یضتقم  نانآ  شهوکن 
شیوخ  هنیزه  هک  نانآ  نارامیب و  ناناوتان و  رب  ینعی  ٌجَرَح  َنوُقِْفُنی  ام  َنوُدِجَی  َنیِذَّلا ال  یَلَع  َو ال  یضْرَْملا  یَلَع  َو ال 

221 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسین یکاب  داهج  زا  يراددوخ  رد  دنباییمن ،

نآ ماجنا  هب  ار  اهنآ  دـنزاس و  رهاظ  ار  نارگید  ریخ  ای  دـنزرو  صالخا  شربماـیپ  ادـخ و  يارب  لـمع  رد  هاـگ  ره  ِِهلوُسَر  َو  ِهَِّلل  اوُحَـصَن  اذِإ 
. تسین نانآ  رب  یهانگ  دنورن  گنج  هب  رگا  دشاب . يزوسلد  باب  زا  هناصلاخ و  نانآ  لمع  نیا  و  دنیامن ، بیغرت  قیوشت و 

رد دنیامن ،) نآرق  میلعت  و   ) دنهد زردنا  دنپ و  ار  مدرم  ادـخ  ياضر  يارب  هک  تعاضب ) یب   ) ناراک وکین  رب  ٍلِیبَس و  ْنِم  َنِینِـسْحُْملا  یَلَع  ام 
دهاجم و دیامن  يزوسلد  قلخ  هب  ادخ  هار  رد  هکنیا  طرـش  هب  دزرویم  يراددوخ  رذع  تهج  زا  هک  یـسک  ینعی  تسا ، تّلع  نایب  عضوم 

. تسین ایند  رد  باتع  ّمذ و  شنزرس و  يارب  یهار  ار  ناراک  وکین  و  دوشیم ، بوسحم  راک  وکین 
. راک وکین  هب  دسرب  هچ  ات  دشخبیم  ار  راک  دب  دنوادخ  ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو 

. دنامیمن یقاب  ترخآ  رد  ناراکوکین  تبوقع  يارب  یهار  سپ  ٌمیِحَر 
دنرادن و ار  وت  اب  ندمآ  هدایپ  تقاط  یلو  دنراد  داهج  يارب  یلام  یندب و  تردـق  هک  یناسک  ینعی  ْمُهَلِمْحَِتل  َكَْوتَأ  ام  اذِإ  َنیِذَّلا  یَلَع  َو ال 

. دننکیم رفس  مزاول  ندرک  اّیهم  تساوخ  رد  وت  زا  دنیآیم و  دنرادن و  زین  ار  رفس  مزاول  هشوت و  داز و  هّیهت  ییاناوت 
زیمت و  تسا ، هتـسشن  زیمت  ياج  هب  عمّدلا »  » ظفل َنوُقِْفُنی  ام  اوُدِجَی  اَّلَأ  ًانَزَح  ِْعمَّدلا  َنِم  ُضیِفَت  ْمُُهُنیْعَأ  َو  اْوَّلََوت  ِْهیَلَع  ْمُُکلِمْحَأ  ام  ُدِجَأ  َْتُلق ال 

نم »  » ظفل ببس  هب  یهاگ 
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222 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نآ لصا  تسا و  هدـش  عقاو  رییغت  بلق و  عون  کی  مالک  رد  هکنیا  ای  اعمد )  ) ددرگیم بوصنم  زین  یهاـگ  و  عمّدـلا ) نم   ) دوشیم رورجم 

ظفل هکنیا  اـی  دـشاب ، مشچ  کـشا  يداـیز  رد  ياهغلاـبم  هک  هتفرگ  تروص  تهج  نادـب  بلق  و  مهنیعأ » نم  ضیفی  عمّدـلا  و  : » هدوب نینچ 
. دزیریم ورف  دوشیم و  بوذ  کشا  يدایز  زا  ناشیاهمشچ  ایوگ  هک  دوشیم  نینچ  هغلابم  رب  انب  نآ  ینعم  دشاب و  لیلعت  يارب  نم » »

داهج رد  تکرـش  مدـع  تساوخ  رد  وت  زا  هک  تسا  یناـسک  يارب  رفیک  هار  نیا  طـقف  ُءاـِینْغَأ  ْمُه  َو  َکَنُونِذْأَتْـسَی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُلـِیبَّسلا  اَـمَّنِإ 
. دنزاین یب  ینغ و  یندب  یلام و  تهج  زا  هک  یلاح  رد  دننکیم 

ندوب بولطم  تهج  هب  ترابع  رارکت  دنـشاب  ناسکی  گنج  زا  ناراددوخ  اـب  هک  دندونـشخ  نیا  دوجو  اـب  ِِفلاوَْخلا  َعَم  اُونوُکَی  ْنَأـِب  اوُضَر 
. تسا تنوشخ  يریگتخس و  ماقم  رد  رارکت  دیکأت و  لیوطت و 

هب هک  دراد  قادصم  یتقو  ملع  اریز  دـنباییمن  رد  ورنیا  زا  تسا ، هداهن  قافن  رهم  ناشیاهلد  رب  ادـخ  َنوُمَْلعَی  ْمُهَف ال  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  َعَبَط  َو 
هبنج ود  ياراد  اذـل  تسا . ذوخأـم  نیمه  زین  هقف  موـهفم  رد  هکناـنچ  ددرگ ، ترخآ  یهار  هک  دـناشک  يرگید  شناد  هب  دـیارگ و  ینوزفا 
ملع سپ  دنکیم ) تابثا  ار  يرگید  یفن و  ار  یکی  هک   ) تسا یقیقح  قادـصم  فرع و  موهفم  رابتعا  هب  دـحاو  عوضوم  رد  یفنم  تبثم و 

. تسا هدش  رارکت  اهراب  بلطم  نیا  دنتسه ، یکی  قادصم  رظن  زا  یلو  فلتخم  موهفم  رظن  زا  هقف  و 
223 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

96 تایآ 100 - ریسفت  همجرت و 

223 ص :  ات 98 ..... ] تایآ 94  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

یلِإ َنوُّدَُرت  َُّمث  ُُهلوُسَر  َو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَرَیَـس  َو  ْمُکِرابْخَأ  ْنِم  ُهَّللا  اَنَأَّبَن  ْدَـق  ْمَُکل  َنِمُْؤن  َْنل  اوُرِذَـتْعَت  ْلـُق ال  ْمِْهَیلِإ  ُْمتْعَجَر  اذِإ  ْمُْکَیلِإ  َنوُرِذَـتْعَی 
َو ٌسْجِر  ْمُهَّنِإ  ْمُْهنَع  اوُضِرْعَأَف  ْمُْهنَع  اوُضِْرُعِتل  ْمِْهَیلِإ  ُْمْتبَلَْقنا  اَذِإ  ْمَُکل  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَیَـس  ( 94  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ِِملاع 
(96  ) َنیِقِـساْفلا ِمْوَْقلا  ِنَع  یـضْرَی  َهَّللا ال  َّنِإَـف  ْمُْهنَع  اْوَضَْرت  ْنِإَـف  ْمُْهنَع  اْوَضْرَِتل  ْمَُکل  َنوُِفلْحَی  ( 95  ) َنُوبِـسْکَی اُوناک  اِمب  ًءازَج  ُمَّنَهَج  ْمُهاوْأَم 

ُقِْفُنی ام  ُذِـخَّتَی  ْنَم  ِبارْعَْألا  َنِم  َو  ( 97  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  َدوُدُـح  اوُمَْلعَی  َّالَأ  ُرَدْـجَأ  َو  ًاقاِفن  َو  ًاْرفُک  ُّدَـشَأ  ُبارْعَْألا 
(98  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو  ِءْوَّسلا  ُةَِرئاد  ْمِْهیَلَع  َِرئاوَّدلا  ُمُِکب  ُصَّبَرَتَی  َو  ًامَْرغَم 

223 ص :  همجرت ..... :

هتوک راتفگ  هک ، هد  خساپ  اهنآ  هب  دـنزادرپیم . اجیب  ياهرذـع  هب  اهنآ  دـیدرگیم  رب  اهنآ  يوس  هب  حـتاف  ملاس و  گنج  زا  امـش  هک  یتقو 
شلوسر ادخ و  يدوز  هب  دینادرگ و  نشور  ام  رب  ار  امـش  لاح  تقیقح  ادخ  مینکن . امـش  قیدصت  اهیـشارت  رذع  نیا  هب  زگره  ام  هک  دینک 

رفیک هب  ار  امـش  هک  دـیدرگیم  زاب  تسا  دوهـش  بیغ و  ياـناد  هک  ییادـخ  يوس  هب  هاـگنآ  دزاـسیم ، راکـشآ  اههدـید  هب  ار  امـش  قاـفن 
، دناسرب ناترادرک 

ار اهنآ  بیرف  دینک . یـشوپ  مشچ  اهنآ  فّلخت  زا  هک  دننک  دای  امـش  يارب  ادـخ  هب  دّـکؤم  ياهتمـسق  دـیدرگ  زاب  اهنآ  يوس  هب  امـش  نوچ 
هک  دینک  ضارعا  اهنآ  زا  دیروخن و 
224 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تفای دنهاوخ  يوأم  خزود  شتآ  هب  دوخ  تشز  رادرک  بجوم  هب  دندیلپ و  یمدرم 
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هورگ نآ  زا  زگره  ادخ  دیوش  یضار  اهنآ  زا  مه  امش  رگا  سپ  دننکیم  دای  اهمسق  دیوش  یضار  اهنآ  زا  امـش  هکنیا  يارب  قفانم  مدرم  نآ 
، دش دهاوخن  یضار  قساف 

اناد قلخ  لاوحا  هب  ادخ  و  دنرتشیب ، ادخ  ماکحا  هب  تبسن  ینادان  لهج و  هب  رتتخـس و  نارگید  زا  قافن  رفک و  رد  نیـشن ) هیداب   ) بارعا
، تسا هاگآ  یمکح  ره  حلاصم  هب  و 

امـش يارب  دـنرادنپیم و  یناـیز  ررـض و  دوـخ  رب  دـننکیم  نید  داـهج و  هار  رد  هک  ار  یجراـخم  هک  دـنا  قفاـنم  مدرم  بارعا  زا  یخرب  و 
اونش و اهنآ  تشز  نانخـس  هب  ادخ  دوب و  دهاوخ  اهنآ  رب  دب  ثداوح  بقاوع و  هکنآ  لاح  دنراوگان و  بقاوع  ثداوح و  دّصرتم  نیملـسم 

. تسا هاگآ  اهنآ  دیلپ  تاّین  هب 

224 ص :  ریسفت ..... 

اهنآ رب  ّدر  هنیرق  هب  یعقاو  رذع  هک  یلاح  رد  دننکیم  ار  هغلابم  ششوک و  تیاهن  امش  يارب  هناهب  رذع و  ندروآ  رد  نانآ  ْمُْکَیلِإ  َنوُرِذَتْعَی 
نآ و  یعقاو ، رذـع  اب  ای  دـننک  رذـع  مالعا  یعقاو  رذـع  نودـب  هک  تسا  نیا  زا  ّمعا  ندروآ  رذـع  هچ  رگا  تسا ، هدـشن  لصاح  اهنآ  يارب 

. كوبت گنج  ینعی  دیدرگیم  زاب  اهنآ  يوس  هب  گنج  زا  هک  یتقو  ْمِْهَیلِإ  ُْمتْعَجَر  اذِإ  دوشیم  عقاو  ادعب  هک  تسا  يزیچ  زا  رابخا 
: وگب اهنآ  راذتعا  داهج و  زا  تشگزاب  زا  سپ  اهنآ  باوج  رد  ُْلق 

دیرواین . هناهب  رذع و  تقیقح  نودب  ینعی  دیرواین  رذع  اوُرِذَتْعَت  ال 
225 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. مینکیمن قیدصت  ار  امش  ام  ینعی  ْمَُکل  َنِمُْؤن  َْنل 
اهنآ ندروآ  رذع  نوچ  و  تسامش . نیغورد  ياههناهب  رذع و  نیمه  هداد  امش  هب  دنوادخ  هک  ییاهربخ  هلمج  زا  ْمُکِرابْخَأ  ْنِم  ُهَّللا  اَنَأَّبَن  ْدَق 

اب ارنآ  و  درک ، مضنم  دوخ  هب  ار  شباحصا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اذل  تسا ، هدوب  وا  نارای  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  بیرف  يارب 
. دروآ ریغلا  عم  مّلکتم  ظفل 

هب امش  سپـس  دننیبیم و  ار  امـش  لمع  شلوسر  ادخ و  هک  یلاح  رد  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ِِملاع  یلِإ  َنوُّدَُرت  َُّمث  ُُهلوُسَر  َو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَرَیَـس  َو 
چیه هکنیا  تسا و  دیدهت  يارب  ریمـض  ياج  هب  هّللا )  ) رهاظ مسا  نتـشاذگ  دـندرگ ، یم  رب  تسا  راکـشآ  ناهن و  ياناد  هک  ییادـخ  يوس 

. دشاب شلبق  ام  دیکأت  ات  دنامیمن ، یفخم  ادخ  زا  امش  لامعا  زا  کی 
زین بلطم  نیا  دزاسیم . هاـگآ  ناـتلامعا  هجیتن  زا  ار  امـش  دـنوادخ  سپ  ْمِْهَیلِإ  ُْمْتبَلَْقنا  اَذِإ  ْمَُکل  ِهَّللاـِب  َنوُِفلْحَیَـس  َنُولَمْعَت  ُْمْتنُک  اـِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف 

. دیوش دونشخ  نانآ  زا  ات  دنروخیم  دنگوس  ناتیارب  تسا . عوقو  زا  لبق  اهنآ  زا  رابخا 
تروص هب  اهنآ  اب  هکلب  دیهدن ، رارق  باتع  باطخ و  دروم  هدش  عقاو  هک  هچنآ  تهج  هب  ار  اهنآ  دـینک و  ضارعا  اهنآ  زا  ات  ْمُْهنَع  اوُضِْرُعِتل 

. دینک راتفر  نینمؤم  ریاس  دننامه  ارادم  تقفاوم و 
. دینادرگب يور  اهنآ  تقفاوم  ترشاعم و  زا  هکلب  دینک  ضارعا  اهنآ  باتع  باطخ و  زا  اهنت  هن  ینعی  ْمُْهنَع  اوُضِرْعَأَف 

ای  دوش ، هداد  شنزرس  هزاجا  امش  هب  ات  دننکیمن  تراهط  لوبق  سپ  دنتسه ، سجن  ناشتاذ  لصا  بسح  رب  نانآ  ٌسْجِر  ْمُهَّنِإ 
226 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوش هداد  ارادم  قفر و  هزاجا  ناشحالصا  لامتحا  هب 
بـسک هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  تافاکم  تسا ، خزود  نانآ  هاگیاج  ْمُْهنَع  اْوَضْرَِتل  ْمَُکل  َنوُِفلْحَی  َنُوبِـسْکَی  اُوناک  اـِمب  ًءازَج  ُمَّنَهَج  ْمُهاوْأَـم  َو 

تسا دیکأت  ای  لامتشا ، لدب  لیبق  زا  تسا  لّوا  هلمج  زا  لدب  ترابع  نیا  دننکیم . دای  مسق  دیوش  یضار  اهنآ  زا  امـش  هکنیا  يارب  دندرک ،
هب رما  لابندـب  اذـل  و  تساـضر ، هب  نورقم  اـبلاغ  هک  تسا  شنزرـس  باـتع و  زا  ضارعا  ضارعا ، زا  ضرغ  نوـچ  يوـنعم . دـیکأت  عوـن  زا 
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كرت تیاـضر و  لـیبق  زا  دناهتـشادنپ  اـهنآ  هک  تسین  نیا  يارب  ضارعا  هب  رما  هک  دـشاب  نیا  هب  هراـشا  اـت  سجر » مـّهنا  : » دوـمرف ضارعا 
. دنرادن ار  شنزرس  باتع و  تّینأش  اهنآ  هک  تسا  نیا  يارب  هکلب  بضغ ،

: تسا هتفگ  هک  ایوگ  هجو ، نیرتاسر  نیرتفیطل و  اب  تساضر  زا  یهن  َنیِقِساْفلا  ِمْوَْقلا  ِنَع  یضْرَی  َهَّللا ال  َّنِإَف  ْمُْهنَع  اْوَضَْرت  ْنِإَف 
زا سپ  دشاب ، ادخ  ياضر  عبات  امـش  ياضر  هک  دنکیم  ءاضتقا  نامیا  و  تسادخ ، ياضر  فلاخم  امـش  تیاضر  دـیوش  یـضار  امـش  رگا 

ّتلع هب  راعشا  رگید و  ّمذ  هب  هراشا  ریمض ، ياج  هب  رهاظ  مسا  ندروآ  و  دوشیمن . یـضار  ناراک  دب  هورگ  زا  ادخ  هک  دیوشن  یـضار  اهنآ 
. تسا مکح 

رد یهاگ  ود  نآ  نکیل  و  تشذگ ، هکنانچ  تساهنیشن  رهـش  دروم  رد  برع »  » ظفل دننام  اهنیـشنارحص  دروم  رد  بارعا »  » ظفل ُبارْعَْألا 
رب برع »  » و دشاب ، هدش  مگ  هراّما  سفن  يارحص  رد  هک  دوشیم  قالطا  یـسک  رب  بارعا  تروص  نیا  رد  هک  دنوشیم  رابتعا  ریغـص  ملاع 

رهش  هّنئمطم و  سفن  يدابآ  رد  هک  یسک 
227 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

یندـم اب  یکم  ای  یـشرق  هچ  رگا  دـناهدش  هدـیمان  یبارعا  رابخا  رد  تیب  لها  نانمـشد  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  و  دـنیزگ ، تنوکـس  بلق 
. دنشاب دنه  طاقن  نیرترود  لها  ای  هیداب و  لها  زا  هچ  رگا  دناهدش  هدیمان  یبرع  تیب  لها  هعیش  دنشاب و 

ترخآ هب  کیدزن و  ّقح  هب  ار  اهنآ  هک  ار  هچنآ  دنونـشیمن  هکنیا  ناشـسوفن و  تظلغ  ناـشیاهلد و  تواـسق  تهج  هب  ًاـقاِفن  َو  ًاْرفُک  ُّدَـشَأ 
. دنتسین رایشه  دناهدش  هدیرفآ  نآ  يارب  هک  هچنآ  هب  دنک و  بیغرت 

نوچ دنرتراوازـس . تسا  هدرک  لزان  شربمایپ  رب  دـنوادخ  هک  هچنآ  زا  يربخ  یب  هب  ِِهلوُسَر و  یلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  َدوُدُـح  اوُمَْلعَی  اَّلَأ  ُرَدْـجَأ  َو 
، تسین دناهتفای  يرایشه  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  ظفح  بسانم  ناشلاح  ای ، دنرادن و  يرایـشه  نادب  دناهدینـش  هک  ار  هچنآ  و  دنونـشیمن ، ارنآ 

دوصقم نآرق  ياههظعوم  اهناتـساد و  بادآ و  ماکحا و  زا  هک  یتایاغ  ای  تالماعم و  تادابع و  زا  ّمعا  تسا  ماکحا  ای  دودـح  زا  دوصقم 
. تسا

، تساهنآ دنـسم  ود  ندوب  لباقتم  فطاـعتم  هلمج  ود  نیب  عماـج  و  تسا ، ًاـقاِفن  َو  ًاْرفُک  ُّدَـشَأ  ُبارْعَأـْلا   » هلمج رب  فطع  ٌمیِکَح  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو 
ملع رد  تّقد  مزلتـسم  هک  تسا  نآ  رد  تّقد  لـمع و  رد  ناـقتا  زا  تراـبع  هک  تسا  یلمع  تمکح  اـجنیا  رد  تـمکح  زا  دوـصقم  نوـچ 

رب انب  تسا ، لمع  ملع و  رد  ّتقد  مدع  زا  یـشان  قافن  رفک و  و  دوشیم ، ریبعت  ینیب » هدرخ  و  يراک ، هدرخ   » هب نآ  زا  یـسراف  رد  و  تسا ،
ینعم و  تسا ، روط  نیمه  زین  ملع  مدـع  ملع و  نیب  و  تسا ، عماج  ناـمه  هک  تسا  باـجیا  بلـس و  لـباقت  تمکح  رفک و  موزلم  نیب  نیا 

نیا  هیآ 
228 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رب دنوادخ  سپ  دراد ، دوجو  لماک  تنیابم  ود  نآ  نیب  سپ  رگید ، يوس  رد  شرهاظم  ادخ و  دـناهتفرگ و  رارق  وسکی  رد  بارعا  هک  تسا 
تّما نیقفانم  لیوأت  رد  یتسناد و  هک  تسا  نامه  رهاظ  رد  بارعا  زا  دوصقم  دنرادن  هّجوت  ادـخ  يوس  هب  زین  اهنآ  دـنکیمن و  لّضفت  اهنآ 

. دراد ادخ  زا  اهنآ  يرود  هب  هک  تساهنآ  يارب  يرگید  شهوکن  ٌمیِکَح » ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو   » ادخ لوق  سپ  تسا ،
رارق بیترت  کی  رب  هدش  فطع  مه  هب  هلمج  ود  هکنیا  ات  درادـب  مّدـقم  ار  تمکح  ای  دزادـنا  ریخأت  ار  قافن  رفک و  هک  دوب  نیا  رتهب  ارهاظ 

. تسا هدش  ذخا  هیلع  فوطعم  رد  هک  دوب  ّصاخ  لهج  ببس  قافن  رفک و  نوچ  یلو  دنریگ ،
بیترت اذل  تسا  هدش  ذخا  فوطعم  رد  هک  دوب  قلطم  ملع  زا  بّبسم  ینعم  نیا  هب  تمکح  و  دنتسه ، قلطم  لهج  زا  ّببسم  ود  نآ  هچ  رگا 

. دشاب هدش  ود  ره  ياهدنسم  نیب  بیترت  تاعارم  ات  درک  سکع  ار 
قوقح زا  نیملـسم  يارقف  هب  هک  هچنآ  و  دـننکیم ، قافنا  داهج  رد  هک  هچنآ  تّما ) نیقفانم   ) بارعا نیا  ُقِْفُنی  ام  ُذِـخَّتَی  ْنَم  ِبارْعَْألا  َنِم  َو 

. دنهدیم بجاو  ریغ  ای  بجاو 
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. دنرادن ار  ادخ  زا  ضوع  رجا و  ترخآ و  ادخ و  هب  داقتعا  نوچ  دنرادنپیم ، ضوع  نودب  نایز  ار  نآ  ًامَْرغَم 
نارود رـشب  رب  هک  هدش  هدیمان  رئاود »  » تهج نآ  زا  دیامن . هنوراو  امـش  رب  ار  روما  هک  دنتـسه  یثداوح  راظتنا  رد  َِرئاوَّدلا و  ُمُِکب  ُصَّبَرَتَی  َو 

نآ  لامعتسا  یلو  دنزیم  رود  وا  درگ  رب  دراد و 
229 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشاب يدب  رش و  نآ  رد  هک  تسا  يزیچ  صوصخم 
ار نآ  یلو  دنتسه ، تلاح  نآ  رب  ترخآ  رد  هک  تساهنآ  تلاح  زا  رابخا  نخس  نیا  دشابیم ، ناشدوخ  رب  يدب  نارود  ِءْوَّسلا  ُةَِرئاد  ْمِْهیَلَع 
نآ رب  ایند  رد  هک  تساهنآ  تلاح  زا  رابخا  اـی  تسا  یمتح  قّقحم و  نآ  عوقو  هکنیا  تهج  هب  درک . ادا  هدـش  عقاو  قّقحم و  رما  تروص  هب 

ياعد نوچ  و  دنتـسه ، هدننک  هابت  هدـننک و  كاله  اهنآ  همه  هک  تسا  یناسفن  ياههزیگنا  یناطیـش و  رورغ  هب  هراشا  نآ  دنتـسه و  تلاح 
هلمج رد  هن  اجنیا و  رد  ءوس »  » ظفل هب  هفاضا  و  تسا ، عوقو  زا  رابخا  مزلتـسم  تسین  کفنم  ادج و  هدش  اعد  نآ  رب  هک  هچنآ  قّقحت  زا  ادخ 

. تسا نیقفانم  هب  تناها  نینمؤم و  هب  مارتحا  تهج  هب  لّوا 
هیلع و فوطعم  مزال  زا  ترابع  اجنیا  رد  هیلع  فوطعم  فوطعم و  نیب  عماج  و  تساناد . اونـش و  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  ٌمِیلَع  ٌعیِمَـس  ُهَّللا  َو 

نایز ررض و  دوخ  رب  دننکیم  جرخ  داهج  هار  رد  هک  ار  هچنآ  دنتسه  یناسک  بارعا  زا  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  فوطعم  ّقلعتم 
نیملـسم امـش  يارب  راوگان  ثداوح  دّصرتم  و  تسا ؟ هدش  عقاو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  اب  روذحم  رد  هک  دیوگیم  سپ  دنرادنپیم ،

. دنشابیم
دیدـهت هیآ  نیا  و  تساـناد . وا  تّین  هب  اونـش و  وا  راـتفگ  هب  دـنوادخ  هک  یلاـح  رد  تسا  شدوخ  ییاـهر  امـش و  كـاله  وا  ّتین  رد  سپ 

. تسا نینمؤم  يرادلد  بارعا و 
101 تایآ 103 - ریسفت  همجرت و 

229 ص :  ات 101 ..... ] تایآ 99  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

ِِهتَمْحَر ِیف  ُهَّللا  ُمُُهلِخُْدیَس  ْمَُهل  ٌَۀبُْرق  اهَّنِإ  الَأ  ِلوُسَّرلا  ِتاوَلَص  َو  ِهَّللا  َْدنِع  ٍتابُُرق  ُقِْفُنی  ام  ُذِخَّتَی  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  ْنَم  ِبارْعَْألا  َنِم  َو 
َّدَعَأ َو  ُْهنَع  اوُضَر  َو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ٍناسْحِِإب  ْمُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  َو  ِراـْصنَْألا  َو  َنیِرِجاـهُْملا  َنِم  َنُولَّوَأـْلا  َنوُِقباَّسلا  َو  ( 99  ) ٌمیِحَر ٌروـُفَغ  َهَّللا  َّنِإ 

ِۀَنیِدَْـملا ِلْهَأ  ْنِم  َو  َنوُِقفاـنُم  ِبارْعَأـْلا  َنِم  ْمَُکلْوَح  ْنَّمِم  َو  ( 100  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلذ  ًادـَبَأ  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراْهنَْألا  اَـهَتَْحت  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل 
(101  ) ٍمیِظَع ٍباذَع  یلِإ  َنوُّدَُری  َُّمث  ِْنیَتَّرَم  ْمُُهبِّذَُعنَس  ْمُهُمَْلعَن  ُنَْحن  ْمُهُمَْلعَت  ِقافِّنلا ال  یَلَع  اوُدَرَم 
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230 ص :  همجرت ..... :

هب بّرقت  بجوم  دننکیم  قافنا  ادخ  هار  رد  هچنآ  هدروآ و  تمایق  زور  ادخ و  هب  یعقاو  نامیا  نیشن  هیداب  بارعا  نامه  زا  رگید  یخرب  و 
لخاد دوخ  تمحر  يارـس  رد  ار  نانآ  ادـخ  هّتبلا  تسادـخ  برق  بجوم  اهنآ  قافنا  هک  دـیوش  هاگآ  دـننادیم . لوسر  ریخ  ياعد  ادـخ و 

، تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  ادخ  هک  دنادرگ 
ناشیا يوریپ  ادـخ  تعاط  هب  هک  نانآ  دـندنام و  تباث  نید  رد  دـنتفرگ و  تقبـس  نامیا  هب  راصنا  رجاـهم و  زا  مالـسا  ردـص  رد  هک  ناـنآ 

يراج اهرهن  شناتخرد  ریز  زا  هک  یتشهب  اهنآ  يارب  ادخ  و  دندونشخ . ادخ  زا  زین  اهنآ  تسا و  دونـشخ  اهنآ  زا  ادخ  تمایق  زور  ات  دندرک 
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تسا گرزب  یتداعس  تقیقح  هب  نیا  دنشاب و  مّعنتم  دبا  ات  نآ  رد  هک  هتخاس  اّیهم  تسا 
قافن رب  قفانم و  مه  هنیدم  رهش  لها  زا  یضعب  دننکیم و  هعدخ  نیملسم  امش  اب  دنقفانم و  هنیدم  فارطا  بارعا  زا  یضعب  هک  دیشاب  هاگآ 

زا دعب  گرم و  زا  لبق  مینکیم  باذع  راب  ود  ار  نانآ  میهاگآ و  اهنآ  كاپان  تریـس  رب  ام  دیتسین  هاگآ  ناشقافن  زا  امـش  دـناتباث  رهام و 
. تشگ دنهاوخ  زاب  خزود  يدبا  تخس  باذع  هب  مه  تبقاع  گرم و 
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231 ص :  ریسفت ..... 

نامیا نیـسپاو  زور  ادـخ و  هب  مه  یخرب  بارعا  نآ  نایم  زا  ِهَّللا  َدـْنِع  ٍتابُُرق  ُقِْفُنی  ام  ُذِـخَّتَی  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  ْنَم  ِبارْعَأـْلا  َنِم  َو 
هدمآ نآ  زا  دعب  هک  تسا  یلیـصفت  همّدقم  ًاْرفُک » ُّدَشَأ  ُبارْعَْألا  : » یلاعت يادـخ  لوق  نوچ  دـننکیم ، قافنا  ادـخ  یکیدزن  هار  رد  هتـشاد و 

زا اهنآ  هدش  ّمذ  هکنیا  ات  تساهنآ ، مزال  ّتیـصاخ و  يوخ و  مکح  نیا  هک  دشاب  نیا  هب  راعـشا  ات  تسا  هدش  سنج  رب  مکح  هیآ  رد  تسا 
اهنآ هک  ثیبخ  تداع  يوخ و  نآ  ات  درک  رارکت  ار  بارعا »  » ظفل و  دـشاب . رتاسر  حدـم  تهج  زا  اهنآ  هدـش  حدـم  و  رتدـیدش ، ّمذ  تهج 

. ددرگ رتاسر  ّمذ  حدم و  رد  ات  دیآ  رّوصت  هب  دندوب  نآ  هب  فصّتم 
ار یسک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  اریز  تسا ، نانآ  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  دورد  ببس  اهنآ  راک  نآ  ِلوُسَّرلا  ِتاوَلَص  َو 

: درکیم اعد  هنوگ  نیا  یهلا  رما  بسح  رب  درکیم  وا  قیدصت  هک 
نآ قافنا  ایآ  هک  دوب  لاؤس  نیا  نامگ  نوچ  تسا ، ناـنآ  تبرق  بجوم  قاـفنا  نآ  هک  دیـشاب  هاـگآ  ْمَُهل  ٌۀـَبُْرق  اـهَّنِإ  ـالَأ  هیلع » ّلـص  ّمهّللا  »

، دش ناونع  بلطم  نیا  هن ؟ ای  دوشیم  نانآ  ّقح  رد  لوسر  ياعد  تباجا  ای  لوسر ، ياعد  ببس  ای  ادخ و  هب  یکیدزن  بجوم  نمؤم  بارعا 
دومن . حاتفتسا  تادا  هب  ردصم  دیکأت و  تروص  هب  ارنآ  دومن و  عطق  شلبق  ام  زا  ار  روکذم  هلمج  ورنیا  زا  و 

232 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
و لوسر ، ياعد  هب  اهنآ  قافنا  ندوب  ببـس  قیدصت  نایب  نیا  دـنکیم . دراو  دوخ  تمحر  رد  ار  نانآ  ادـخ  هّتبلا  ِِهتَمْحَر  ِیف  ُهَّللا  ُمُُهلِخْدـُیَس 

. تسا « 1  » فیوست يارب  ای  دیکأت و  يارب  ای  نیس  و  تسادخ ، فرط  زا  نانآ  ّقح  رد  لوسر  ياعد  تباجا 
. تسا نآ  قّقحت  هدعو و  دیکأت  ّتلع  نایب  نخس  نیا  تسا ، نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  ادخ  اریز  ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ 

ناـمیا ادـخ  هب  هک  یبارعا  هب  دـسرب  هچ  اـت  دوشیم  زین  نیـشیپ  بارعا  لـماش  ینعی  تسا  ِهَّللاـِب » ُنِمُْؤی  ْنَم   » رب فطع  َنُولَّوَأـْلا  َنوـُِقباَّسلا  َو 
نیشن ارحص  برع  طقف  هکنیا  هن  دناهداتـسیا  سفن  يارحـص  رد  هک  دنـشاب  یناسک  بارعا  زا  دوصقم  هک  تسا  هتـسیاش  نیا  رب  انب  دنروایب .
دشاب سفن  يارحص  رد  سک  ره  هک  دوشیم  نیا  هب  هراشا  هیآ  تروص  نیا  رد  و  دشاب ، حیحص  قارغتـسا  مال  اب  نیقباّسلا »  » هکنیا ات  دشاب ،

. تخاس ناتنامیا  هگرج  دراو  داهن و  ّتنم  امش  رب  ادخ  دیدوب و  نیا  زا  شیپ  هکنانچمه  تسیرگن ، تراقح  رظن  اب  وا  هب  دیابن 
دیما دشاب  شندرم  ناملسم  هک  دیرگنم  يراوخب  ار  رفاک  چیه 

رد طقف  ای  داهج و  رد  ای  نازابرس ، رد  ای  ماشتحا ، رد  ای  مالسا  تروص  رد  تقبس  هدارا  مّهوت  عفر  دیکأت و  يارب  نوقباّسلا »  » ظفل فیـصوت 
هدارا ادخ  ّتیدوبع  بتارم  رد  ادخ و  يوس  هب  كولس  رد  تقبس  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  زین  و  دشابیم ، رازراک 

__________________________________________________

دنکب دهاوخب  هچ  ره  هک  نداد  مات  رایتخا  یسک  هب  يراک  رد  فیوست : ( 1)
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. تسا یقیقح  تقبس  نامه  هک  تسا  هدش 
نوقباس هک  تسا  نینچ  هیآ  ینعم  نیارب  انب  و  دوشیم ، هلمج  فطع  لیبق  زا  هک  دـشاب  ربخ  ادـتبم و  نولّوـألا » نوقباّـسلا   » هک تسا  نکمم 
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نیا رب  اـنب  هک  تسا  مهنع » هّللا  یـضر   » اـی نیرجاـهملا » نم   » نآ ربـخ  تسادـتبم و  هـکنیا  اـی  دنتـسه  برق  تاـجرد  رد  اـهنیتسخن  ناـمه 
. دش رکذ  هک  تسا  تهج  نامه  هب  نولّوا »  » هب فیصوت  و  تسا ، هلمج  فطع  لیبق  زا  نینچمه 

هب هک  یناسک  ای  دـناهدرک  ترجاهم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  ضحم  هنیدـم  هب  هّکم  زا  هک  یناسک  ینعی  َنیِرِجاهُْملا  َنِم 
. دناهدومن ترجه  هنیدم  هب  ناشیاهنطو  زا  قلطم  تروص 

، دنک ترجاهم  ناهانگ  زا  هک  تسا  یـسک  رجاهم  هک  هدش  دراو  ربخ  رد  و  دندرک ، يرای  ار  وا  ترجه  زا  سپ  هک  یناسک  ینعی  ِراْصنَْألا  َو 
سفن هناـخ  زا  هک  تسا  یـسک  رجاـهم  زا  روظنم  نیا  رب  اـنب  دوشیمن . عقاو  تّجح  تفرعم  هب  زج  ترجه  مسا  هک  تسا  يرگید  ربخ  رد  و 

. دشاب هدومن  ترجه  تسا  بلق  هک  ربمایپ  رهش  يوس  هب  دوخ  كرشم 
ره هک  دیآیمن  مزال  نیا  رب  انب  تسین ، ءانتعا  دروم  ینامز  تقبس  یناکم و  ترجه  سپ  تسا  يروطنم  بلق  سفن و  ناکم  رد  نامز  نوچ 

. دشاب مدقشیپ  ترجه  رد  هکنیا  هب  دسرب  هچ  ات  دشاب  رجاهم  نآ  رد  تقبس  یناکم و  ترجه  ضحم  هب  یباحص  رجاهم 
بلق ّیبن  ماکحا  دنراد و  هماّول  هّنئمطم و  سفن  ندرک  دابآ  هب  هّجوت  دنتسه و  نکاس  بلق  رهـش  رد  هک  دنتـسه  یناسک  راصنا  زا  دوصقم  و 

سفن  يدابآ  هراّما و  سفن  يارحص  لها  فرط  هب  ار 
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رب فطع  دـندرک . يوریپ  ناـنآ  زا  یکین  هب  هک  یناـسک  ٍناـسْحِِإب و  ْمُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  َو  دـنهدیم  رـشن  دـنوشیم و  نومنهر  هماّوـل  هّنئمطم و 
. تسا قباس  رب  فطع  هلمج  و  تسا ، ربخ  رد  ادتبم  ای  تسا ، نیرجاهملا »  » رب ای  نولّوألا »  » رب ای  نوقباّسلا » »

ناسحا دیز  هب  ای  قلخ  هب  تبسن  دوشیم  هتفگ  الثم  دوشیم ، رابتعا  لعاف  دوجو  زا  جراخ  هب  تبـسن  یهاگ  هک  تسا  هئاسا  ّدض  ناسحا  اّما 
نسحأ : ) دوشیم هتفگ  الثم  دوشیم ، فذح  لوعفم  تروص  نیا  رد  هک  لعف  لاح و  زا  تسا  نآ  ياراد  هک  هچنآ  هب  تبسن  یهاگ  و  نک ،

نامه یقیقح  نسح  هک  میاهتفگ  اهراب  و  تسا ، نسح  ياراد  شلعف  اـی  شتلاـح  رد  دـیز  هک  نک  یکین  دـیز  هب  ینعی  نسحم ) وه  ادـیز و 
هب هک  يزیچ  ره  و  دـشاب . هتـشادن  یئوکین  رهاظ  هچ  رگا  تسا  نسح  دوش  هداد  تبـسن  تیالو  هب  هک  لـعف  اـی  تلاـح  ره  و  تسا ، تیـالو 

. دشاب وکین  شرهاظ  هچ  رگا  تسا  حیبق  نآ  دشابن  بوسنم  تیالو 
مالسا ببـس  هب  هک  یناسک  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  تسا و  تیالو  تّوبن و  هب  لصّتم  لعف  لاح و  نداد  رارق  اجنیا  رد  ناسحا  زا  دوصقم  و 

. دندش یضار  ادخ  زا  اهنآ  یضار و  اهنآ  زا  ادخ  دندش ، اهنآ  عبات  نامیا  و 
. تشذگ یلاعت  يادخ  ّتیباوت  نایب  رد  هرقب  هروس  رد  ناگدنب  تیاضر  ادخ و  تیاضر  یگنوگچ  ُْهنَع  اوُضَر  َو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِضَر 

ِبارْعَْألا َنِم  ْمَُکلْوَح  ْنَّمِم  َو  ُمیِظَْعلا  ُزْوَْفلا  َِکلذ  ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَهَتَْحت  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل  َّدَعَأ  َو 
235 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا مّدقم  ربخ  هلمج  نیا 
رد بارعا  زا  یهورگ  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  تسا و  ُذِـخَّتَی » ْنَم  ِبارْعَأـْلا  َنِم   » هلمج رب  فـطع  هـلمج  و  تـسا . رّخؤـم  يادـتبم  َنوُِقفاـنُم 
رد لخاد  تبغر  اب  یهورگ  رخآ و  ات  دنرادنپیم ...  ررـض  نایز و  دـننکیم  قافنا  هک  ار  هچنآ  دـنوشیم و  مالـسا  رد  لخاد  هارکا  تلاح 
اریز تسا ، هدرک  هراشا  مکلوح ) نّمم   ) راتفگ نیا  اب  دنوادخ  هورگ  نیا  هب  و  دناهدرک ، ذخا  سفن  ياوه  اب  ار  مالسا  یلو  دنوشیم  مالـسا 

. دنیامنیم تیاضر  راهظا  امش  زا  دنزادرپیم و  قّلمت  هب  هورگ  نیا  هک  دنکیم  نیا  رب  تلالد  هلمج  نیا 
ریدـقت هب  تسا  لاح  ای  فنأتـسم  ای  ربخ  زا  دـعب  ربخ  نوقفانم »  » و دـشاب ، نآ  ربخ  بارعـالا » نم   » ادـتبم و مکلوح » نّمم   » هک تسا  نکمم 

. تسا لاح  بارعالا » نم   » تسا و ربخ  نوقفانم »  » هکنیا ای  ادتبم ،
رب ای  مکلوح » نّمم   » رب تسا  فطع  ترابع  نیا  دنتسه . قفانم  نانیشن  رهش  زا  یهورگ  نیشن و  هیداب  بارعا  زا  یهورگ  ِۀَنیِدَْملا  ِلْهَأ  ْنِم  َو 

. دشابیم شقباس  رب  فطع  هلمج  تسا و  شربخ  نآ  دعب  ام  تسا و  ادتبم  ای  بارعالا » نم  »

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1638 

http://www.ghaemiyeh.com


زیاج هکنیا  رب  انب  تسا  هنیدـملا » لها  نم   » ربخ ای  تسا  فنأتـسم  دـندرک ، تداـع  نآ  هب  هدرک و  قاـفن  رب  نیرمت  ینعی  ِقاـفِّنلا  یَلَع  اوُدَرَم 
«. دق  » ریدقت هب  تسا  لاح  ای  دوش ، مسا  نیشناج  هّیضیعبت  نم »  » دشاب

وت  هب  لیبق  زا  تسا  نیقفانم  لاح  هب  نینمؤم  ندرک  ربخ  اب  نآ  تسا و  ربخ  ای  لاح  ای  فانیتسا  یسانشیمن  ار  اهنآ  وت  ْمُهُمَْلعَت  ال 
236 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رذـح رب  دوشیم  هداد  اهنآ  قافن  لامتحا  هک  یناسک  زا  نینمؤم  هکنیا  ات  دونـشب ،) راوید  هک  میوگیم  رد  هب   ) دونـشب هیاسمه  اـت  میوگیم 
. دنراد تراهم  ناشقافن  رد  نیقفانم  هک  تسا  نینمؤم  هب  مالعا  و  دنشاب .

. تسا هفدارتم  ای  هلخادتم  لاح  ای  تسا  فنأتسم  ای  ربخ  میسانشیم . ار  اهنآ  ام  ْمُهُمَْلعَن  ُنَْحن 
زا مالـسا  راهظا  رب  رگید  راب  دنوشیم و  باذـع  ناشرفک  رب  راب  کی  هک  میناسریم ، باذـع  هب  راب  ود  ار  نانآ  يدوز  هب  ِْنیَتَّرَم  ْمُُهبِّذَُـعنَس 

هکنیا هب  رگید  راب  مینکیم و  ادج  ناشیاهوزرآ  لامآ و  زا  ار  اهنآ  هک  دنوشیم  باذع  هنوگنیدـب  راب  کی  هکنیا  ای  ناشقافن ، غورد و  باب 
. دننیبیم تسا  هدش  هدامآ  اهنآ  يارب  ترخآ  رد  هک  ار  هچنآ 

. دنوشیم راتفرگ  تخس  باذع  هب  تمایق  رد  اهنآ  سپس  ٍمیِظَع  ٍباذَع  یلِإ  َنوُّدَُری  َُّمث 
104 تایآ 108 - ریسفت  همجرت و 

236 ص :  ات 106 ..... ] تایآ 102  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

ًۀَقَدَص ْمِِهلاْومَأ  ْنِم  ْذُخ  ( 102  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  َبُوتَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَسَع  ًائِّیَـس  َرَخآ  َو  ًاِحلاص  ًالَمَع  اوُطَلَخ  ْمِِهبُونُِذب  اُوفَرَتْعا  َنوُرَخآ  َو 
َو ِهِدابِع  ْنَع  َۀـَبْوَّتلا  ُلَـبْقَی  َوُه  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَی  َْمل  َأ  ( 103  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَـس  ُهَّللا  َو  ْمَُهل  ٌنَکَـس  َکَتالَـص  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  ِّلَص  َو  اـِهب  ْمِهیِّکَُزت  َو  ْمُهُرِّهَُطت 
َو ِْبیَْغلا  ِِملاع  یلِإ  َنوُّدَُرتَس  َو  َنُونِمْؤُْملا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَرَیَـسَف  اُولَمْعا  ِلـُق  َو  ( 104  ) ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َوُه  َهَّللا  َّنَأ  َو  ِتاقَدَّصلا  ُذُـخْأَی 

(106  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ْمِْهیَلَع  ُبُوتَی  اَّمِإ  َو  ْمُُهبِّذَُعی  اَّمِإ  ِهَّللا  ِْرمَِأل  َنْوَجُْرم  َنوُرَخآ  َو  ( 105  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ِةَداهَّشلا 
237 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

237 ص :  همجرت ..... :

ادخ هک  دشاب  دـیما  دـناهتخیمآ ، مه  هب  ار  ود  ره  حـیبق  لعف  حـلاص و  لمع  هک  دـندرک  فارتعا  دوخ  قافن  هانگ  هب  اهنآ  زا  رگید  یـضعب  و 
. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  هّتبلا  هک  دریذپب  نانآ  هبوت 

هب ار  اهنآ  يزاس و  هزیکاپ  كاپ و  ایند  ّبح  يدیلپ و  زا  ار  اهنآ  سوفن  تاقدص  نادب  ات  راد ، تفایرد  ار  تاقدـص  نانمؤم  زا  وت  لوسر  يا 
، تساناد نانمؤم  حلاصم  هب  اونش و  ناصلخم  ياعد  هب  ادخ  هک  دوش  نانآ  رطاخ  یّلست  بجوم  وت  ياعد  هک  نک  دای  ریخ  ياعد 

نابرهم ریذپ و  هبوت  رایسب  ادخ  هّتبلا  دنکیم ، لوبق  ار  اهنآ  هقدص  ادخ  دریذپیم و  ار  ناگدنب  هبوت  ادخ  اقّقحم  هک  دناهتـسنادن  نانمؤم  ایآ 
، تسا

هاگآ نآ  رب  نانمؤم  لوسر و  مه  دـیامنب و  امـش  هب  ار  لمع  نآ  ادـخ  دـیهد  ماـجنا  دـب  اـی  کـین  لـمع  ره  هک  وگب : قلخ  هب  اـم  لوسر  يا 
، دناسرب ناتلامعا  دب  کین و  يازج  هب  ار  امش  ات  تشگ  دیهاوخ  زاب  تسا  دوهش  بیغ و  ملاوع  ياناد  هک  ادخ  يوس  هب  هاگنآ  دنوشیم 

ناشناهانگ زا  مرک  هب  ای  دنک  باذـع  ار  نانآ  لدـع  هب  ای  تسا  فوقوم  تّیـشم  رب  ناشراک  هک  دنتـسه  ییاهنآ  ناراکهانگ  زا  رگید  یخرب 
. تسا هاگآ  شنیرفآ  ماظن  تمکح  هب  قلخ و  حالص  هب  ادخ  درذگ و  رد 
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237 ص :  ریسفت ..... 

نم  » رب ای  نوقفانم »  » رب ای  اودرم »  » رب تسا  فطع  دندرک ، فارتعا  دوخ  هانگ  هب  رگید  یهورگ  ْمِِهبُونُِذب و  اُوفَرَتْعا  َنوُرَخآ  َو 
238 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشابیم شقباس  رب  فطع  هلمج  تسا و  نآ  ربخ  اوفرتعا »  » تسا و ءادتبم  نورخآ »  » هکنیا ای  هّللاب » نمؤی  نم   » رب ای  بارعألا »
ینب هک  یتقو  هدوب  رذنملا  دبع  نب  ۀبابل  یبا  هراب  رد  هیآ  نیا  لوزن  دـناهتخیمآ . هانگ  اب  ار  حـلاص  لمع  هک  ًائِّیَـس  َرَخآ  َو  ًاِحلاص  اًلَمَع  اوُطَلَخ 

و تشذـگ ، لافنا  هروس  رد  هّللا ) اونوخت  ال   ) هیآ رد  بلطم  نیا  و  دـندرک ، تروشم  وا  اب  ذاـعم  نب  دعـس  مکح  رب  نداـهن  ندرگ  رد  هظیرق 
. دنکیم قدص  دنک ، فارتعا  نآ  هب  ساسحا و  هانگ  شنامیا  رد  هک  ینمؤم  ره  رب  و  تسا ، ّماع  هیآ  ینعم  نکیل 

هکنیا تسا و  بوجو  ینعم  هب  ادخ  بناج  زا  یـسع )  ) لامعتـسا دریذپب . ار  نانآ  هبوت  دـنوادخ  هک  دـشاب  دـیّما  ْمِْهیَلَع  َبُوتَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَـسَع 
كولم و تداع  زا  هک  تاملک  هنوگنیا  هک  تسا  نآ  نایب  تحاصف  هک  تسا  نیا  يارب  دروآیم  داک )...  یـسع ،  ) دیّما تادا  یلاعت  يادخ 

. دور راک  هب  تساههدعو  رد  رباکا 
هورگ نآ  زا  ربمغیپ ) يومع  هزمح  لتاق   ) یـشحو هک  « 1  » تسا هدش  دراو  تیاور  رد  تسا  نابرهم  هدـنزرمآ  ادـخ  هک  ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ 

، دش رکذ  زین  و  دندرک ، هبوت  سپـس  راّیط  رفعج  هزمح و  لتق  دننام  دندش  یناهانگ  بکترم  دـندوب  یهورگ  اهنآ  هک  هدـش  دراو  زین  هدوب و 
«. 2  » دوشیمن قّفوم  هبوت  هب  دشکب  ار  ینمؤم  سک  ره  هک 

ایوگ دریگ ، رارق  لاؤس  دروم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تسا  هتسیاش  هک  تسا  یلاؤس  باوج  نآ  دیریگب و  تناگدنیامن  ای  تدوخ  ْذُخ 
هتفگ هک 
__________________________________________________

ح 106. ص 100 / یشاّیع 2 : ح 4 ، ص 155 / ناهرب 2 : ص 371 ، یفاص 2 : ( 1)
. ].....[ تاحفص نامه  ذخآم ، نامه  ( 2)

239 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: دیامرفیم یلاعت  يادخ  منک ؟ هچ  دندرک  طولخم  ار  دب  حلاص و  لمع  هک  یناسک  نیقفانم و  هب  تبسن  دشاب :

بوجو دروم  رد  هیآ  هک  تسا  هدـش  دراو  هکناـنچ  تسا ، بوجو  يارب  اـجنیا  رد  رما  و  ریگب ، هقدـص  اـهنآ  لاوـما  زا  ًۀَـقَدَص  ْمِِهلاوـْمَأ  ْنِم 
هب مدرم  نیب  رد  ات  داد  روتسد  شدوخ  يدانم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا ، هدش  لزان  ناضمر  هام  رد  هیآ  و  تسا ، تاکز 

. دهد رس  ادن  تاکز  بوجو 
تسا بجاو  مدرم  رب  ایآ  و  تسا ، مدرم  رب  اطعا  بوجو  مزلتسم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رب  بوجو  هک  دوشیم  هتسناد  اجنیا  زا  و 

هب زین  يرابخا  دوشیم و  هدافتـسا  نآ  رب  ذـخا  بوجو  زا  زین  نیا  هکنانچ  شبیان ، تسد  هب  ای  دـنناسرب  ربمایپ  دوخ  تسودـب  ار  تاـکز  هک 
دنناسرب ادخ  لوسر  هب  دنراد  رایتخا  اهنآ  هکلب  تسین  بجاو  ندناسر  هکنیا  ای  دناهداد ، اوتف  نآ  هب  یـضعب  تسا و  هدـش  دراو  ینعم  نیمه 

. دنهدب دنهاوخب  هک  نیّقحتسم  زا  کی  ره  هب  ای 
دنهدب شنانیشناج  باّون و  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  دوخ  هب  هکنیا  رگم  دنشاب  هتـشادن  ار  تاکز  نداد  ّقح  اهنآ  هک  تسا  نیا  ّقح  و 

. تسا یهقف  بتک  هعلاطم  هب  لوکوم  بلطم  لیصفت  و  هدش ، هداد  نذا  اهنآ  هب  هک  دنهدب  نیّقحتسم  زا  یناسک  هب  ای 
ریمض هب  دنسم  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  باطخ  ای  نآ  و  فنأتـسم ، ای  تسا  هقدص  تفـص  ینک ، كاپ  ار  اهنآ  لاوما )  ) ات ْمُهُرِّهَُطت 

هن تسا ، تکرب  لام و  رد  ّومن  اجنیا  رد  هیکزت  زا  دوصقم  تسا ، هیف  عزانتم  اـِهب  ْمِهیِّکَُزت  َو  ادـخ  لوق  رد  رورجم  لّوا  رب  اـنب  تسا و  هقدـص 
هدولاش و  ات  ریهطت 
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240 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشاب نداد  تاکز  هب  اهنآ  بیغرت  هکنیا  ات  تسا  لام  رد  تکرب  بجوم  هقدص  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  و  دشاب ، نآ  ساسا 

هاگ ره  هک  هدـش  دراو  هکنانچ  نک  اعد  ةالـص )  ) ظفل اب  ای  نک ، اعد  تمحر  بلط  هب  تاکز  نتفرگ  نیح  رد  اـهنآ  هب  ینعی  ْمِْهیَلَع  ِّلَـص  َو 
هیکزت اب  اهنآ  نوچ  تساعد ، قلطم  دوصقم  ای  مهیلع » ّلص  ّمهّللا  : » دومرفیم دندیـسریم  ادـخ  لوسر  تمدـخ  ناشیاههقدـص  اـب  یهورگ 

. دندش نآ  زا  دعب  قّدصت و  نیح  رد  ترخآ  ایند و  يارب  وت  ياعد  عاونا  ّقحتسم  لام ،
دشاب نیا  هب  هراشا  ات  دروآ  هرکن  ار  نکس »  » ظفل و  تساهنآ ، شمارآ  نانیمطا و  نوکس و  ببـس  وت  ياعد  انامه  ْمَُهل  ٌنَکَـس  َکَتالَـص  َّنِإ 
دالوا لام و  و  تسا ، شمارآ  رسمه  جوز و  هک  اریز  دنـسانشیم ، ار  نآ  مدرم  هک  هچنآ  زا  ریغ  تسا  شمارآ  زا  یّـصاخ  عون  کی  نآ  هک 

بارطضا یعون  زا  یلاخ  اهنیا  همه  یلو  تسا  شمارآ  نوکس و  ببس  ادخ  رکذ  نینچمه  و  تسا ، شمارآ  نوکـس و  اهنیا  همه  نکـسم  و 
يارب رگید  دـنکیم و  رارف  وا  زا  ناطیـش  هک  وا  ياعد  تیانع و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  هّجوت  فالخ  هب  تسین ، ناطیـش  تلاـخد  و 

. دوشیم لزان  نمؤم  بلق  رد  ادخ  بناج  زا  هک  یبلق  هنیکس  شمارآ و  دننام  دنامیمن ، یقاب  بارطضا  زا  يزیچ  چیه  نمؤم ) )
. تساناد اونش و  دنوادخ  هک  یلاح  رد  ٌمِیلَع  ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو 

241 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دوشیم . هدافتسا  لیلعت  نآ  زا  ریدقت  ود  ره  رب  و  شربخ ، مسا و  اب  ّنا »  » رب ای  ّنا »  » لوخدم رب  فطع 
اب هک  تسا  نیا  تهج  زا  هبوت  رکذ  و  تسا ، نداد  هقدـص  هب  اهنآ  بیغرت  ِتاقَدَّصلا  ُذُـخْأَی  َو  ِهِدابِع  ْنَع  َۀـَبْوَّتلا  ُلَبْقَی  َوُه  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَی  َْمل  َأ 
نآ اذل  و  تسا ، هقدص  همّدقم  هبوت  هک  تهج  نآ  زا  زین  و  دریذپیم ، شیافلخ  تسد  هب  ارنآ  یلاعت  يادخ  هکنیا  رد  تسا  کیرـش  هقدـص 

. تسین ریذپ  ناکم  وا  زا  یقیقح  ریخ  یکین و  قدـصت و  شریذـپ  دـنکن  هبوت  ددرگن و  زاب  ادـخ  يوس  هب  یـسک  ات  اریز  تخادـنا  مّدـقم  ار 
ینطاب رهظم  هب  نطاب  تهج  زا  تشگزاب  هاوخ  تسین  هتـسیاش  هک  يزیچ  زا  تسادخ  يوس  هب  صخـش  تشگزاب  زا  ترابع  هبوت  هک  نادـب 

نانیشناج ای  مالّسلا  هیلع  ماما  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  زا  ترابع  هک  يرهاظ  رهظم  هب  رهاظ  تهج  زا  ای  تسا  بلق  نامه  هک  دشاب  ادخ 
. دنشاب ود  نآ 

نایرج نانآ  نیب  مالّـسلا  هیلع  مدآ  نامز  زا  هک  تسا  تباث  رّرقم و  ییاهدهع  لامعا و  ینعم  نیا  هب  هبوت  لوبق  تشگزاب و  هبوت و  نیا  يارب 
ياههنیـس زا  ار  شرثا  و  دـندرک ، یفخم  شلها  ریغ  هب  تبـسن  اهنآ  زا  ندـیزرو  لخب  لامعا و  نآ  تفارـش  تهج  هب  هچ  رگا  تسا ، هتـشاد 

لاذتبا هب  اهتّلم  موسر  ریاس  دننام  هک  دوب  تهج  نادـب  نیا  و  دـندومن ، وحم  دنتـشگ  رب  اهنآ  زا  دـندرک و  ادـیپ  عالطا  اهنآ  رب  هک  یناسک 
. دورن نیب  زا  دوش و  هدیشک 

هّللا یّلـص  ّیبن  زا  ترابع  هبوت  نیا  هدننک  لوبق  و  تسا ، ینعم  نیمه  هب  هبوت  نآ  ارثکا  تسا  هدـش  لامعتـسا  ّتنـس  باتک و  رد  هک  هچنآ  و 
اب ادخ و  رهظم  ّیبن  نوچ  نکل  و  تسوا ، نیـشناج  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زین  هقدـص  هدـنریگ  هکنانچ  تسوا . نیـشناج  ای  هلآ  هیلع و 

یناف  شتّیرشب 
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و تسا ، هداد  تبـسن  شدوخ  هب  رـصح  قیرط  هب  ار  هقدص  ذخا  هبوت و  لوبق  اذل  هقدص  ذـخا  هبوت و  لوبق  تقو  رد  اصوصخم  تسادـخ  رد 
ینعم نیا  دوشیم . نآ  يدصتم  ادرفنم  الالقتسا و  یـسک  هن  تسا و  کیرـش  راک  نیا  رد  وا  اب  هن  یـسک  ادخ  زج  هک  تسا  ینعم  نادب  نآ 
دننام دنشاب  اهنآ  زا  ریغ  هقدص  هدنریگ  رگا  اّما  و  دنـشاب ، یلاعت  يادخ  نانیـشناج  هبوت  هدننک  لوبق  هقدص و  هدنریگ  هک  تسا  یتروص  رد 

هب هک  یـسک  نکل  تسین و  یهلا  هچ  رگا  نتفرگ  هقدـص  عون  نیا  سپ  دـنریگیم  ار  ّبحتـسم  ای  بجاو  تاقدـص  هک  هدـننک  لاؤس  يارقف 
ادخ رهظم  اب  و  ددرگیم ، ادخ  رهظم  هدش و  یهلا  تروص  نیا  رد  تسا  هقدص  هنوگ  ره  قالطا  طرش  نامه  هک  دهدیم  هقدص  یهلا  تّین 
ماما تسد  ندیسوب  هک  تسا  هدش  دراو  اذل  و  دشابن ، هاگآ  راک  نیا  هب  دوخ  هدنریگ  هچ  رگا  دوشیم  بذج  هدنریگ  رد  یهلا  هفیطل  ندش 
يرما لئاس  تسد  زا  در  زا  سپ  دـهدیم  هک  ار  هچنآ  ندیـسوب  ار و  شدوخ  تسد  هدـنهد  هقدـص  ندیـسوب  هدـننک و  لاؤس  ای  هدـنریگ  ای 
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. دش هتسناد  دش  رکذ  هک  هچنآ  زا  اهنیا  همه  هجو  تسا و  ّبحتسم  هدیدنسپ و 
. تساهنآ هبوت  شریذپ  قیفوت و  وفع و  ّتلع  هب  نآ  تسا و  هدننک  تشگ  زاب  رایسب  دوخ  ناگدنب  رب  دنوادخ  ینعی  ُباَّوَّتلا  َوُه  َهَّللا  َّنَأ  َو 

تشذگ . هیآ  نیا  لثم  رد  هرقب  هروس  لّوا  رد  دنوادخ  يریذپ  هبوت  ینعم  هبوت و  قیقحت  تسا ، نابرهم  ناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  ُمیِحَّرلا 
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. تسا بیغرت  قیوشت و  زا  دعب  دیدهت  دینک . لمع  وگب : اُولَمْعا و  ُِلق  َو 
هدوب و صلاخ  نامیا  رد  هک  نینمؤم  دید . دنهاوخ  ار  امـش  لمع  نانمؤم  شربمایپ و  ادـخ و  سپ  َنُونِمْؤُْملا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَرَیَـسَف 

صقان نامیا  رد  هک  نینمؤم  رتشیب  هن  رگ  و  دنتسه ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ  ادخ  نانیـشناج  نانآ  دناهدش و  قّقحتم  نآ  هب 
یبا نب  ّیلع  نینمؤم  زا  دوصقم  هک  هدـش  دراو  رـصح  قیرط  هب  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  و  دـنرادن ، نارگید  لاـمعا  زا  یعـالّطا  دنـشابیم 

ار وا  دـنوادخ  هک  دوشیم  هضرع  یـسک  رب  ایند  رد  بش  حبـص و  ناگدـنب  لامعا  نوچ  دنتـسه ، مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  ای  مالّـسلا  هیلع  بلاط 
هب رگا  و  ددرگ ، امـش  دنیاشوخان  دوش  هدهاشم  رگا  هک  دوش  رداص  يزیچ  امـش  بناج  زا  هکنیا  زا  دیـسرتب  سپ  هداد ، رارق  قلخ  رب  دـهاش 
ای لابقتـسا ، يارب  هن  تسا  دیکأت  يارب  هّللا ) يریـسف  رد  « ) س  » فرح اّما  تسا . رابخا  رد  هکنانچ  دشاب  وا  دنیاشوخان  ددرگ  هضرع  ناتماما 

. دزاسیم رهاظ  ار  ناگدنب  لامعا  ندید  دنوادخ  ینعی  يری »  » لعف رد  رهظی »  » ینعم نیمضت  اب  یلو  تسه  لابقتسا  يارب 
کین و شاداپ  کین  راک  لباقم  رد  ینعی  دهدیم  ار  امـش  لامعا  يازج  َنُولَمْعَت و  ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ِِملاع  یلِإ  َنوُّدَُرتَس  َو 

. دهدیم دب  شاداپ  دب  راک  لباقم  رد 
تسا فطع  يزیچنآ  رب  ای  اوفرتعا » نورخآ   » رب فطع  دناهدش . هتشاذگاو  دنوادخ  تّیـشم  هب  رگید  یهورگ  ِهَّللا و  ِْرمَِأل  َنْوَجُْرم  َنوُرَخآ  َو 

و   » ادخ لوق  لوزن  نوچ  و  تسا ، هدش  فطع  نآ  هب  اوفرتعا » نورخآ   » هک
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ادخ لوسر  داد و  هقدص  ار  شلاوما  همه  شاهبوت  ندش  لوبق  زا  سپ  و  هدوب ، رذنملا  دبع  نب  ۀـبابل  یبا  هراب  رد  هلمج  نیا  اوفرتعا » نورخآ 
یفرط زا  و  تسا ، یفاک  تلاوما  موس  کی  یهدب  هقدص  یهاوخیم  رگا  دومرف  دومن و  عانتما  شلاوما  همه  نتفرگ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

فوطعم و نیب  هضرتـعم  هلمج  ناونع  هب  ار  هلمج  نآ  اذـل  و  دوب ...  وا  هقدـص  نتفرگ  هراـب  رد  ًۀَـقَدَص » ْمِِهلاْومَأ  ْنِم  ْذُـخ  : » ادـخ لوق  لوزن 
. دروآ هیلع  فوطعم 

نانآ اریز  دوش ، یعطق )  ) زّجنم اهنآ  يارب  باذع  ای  ترفغم  هکنیا  نودـب  دـتفایم  ریخأت  هب  نانآ  راک  ینعی  تسا ، ریخأت  ینعم  هب  ءاجرا »  » و
یعطق مکح  اهنآ  هراب  رد  هکنیا  نودب  دـناهدش ، عقاو  تسا  باذـع  راد  هک  یلفـس  توکلم  تسا و  تمحر  راد  هک  ایلع  توکلم  نیب  زونه 

. دنتسه توکلم  ود  زا  کی  مادک  لها  زا  هک  دوشب 
تروص درادن ، ای  دراد  شایناسنا  ّرـش  ریخ و  هب  یهاگآ  نید  بلط  رب  تردق  ای  هلاّمع  هماّلع و  هّوق  بسح  رب  غولب  زا  سپ  ناسنا  هک  نادـب 

ّصاخ ای  ّماع  تعیب  اب  ماما  ای  ّیبن  هب  لصّتم  ای  لّوا  تروص  رد  و  درادن ، یناسنا  ّرش  ریخ و  هب  یهاگآ  ینعی  تسا  فعضتسم  نامه  هک  مّود 
تسا و رّیحتم  اـی  تسا ، باذـع  هب  موکحم  رفاـک  نآ  هک  دـشابیم  شناـمز  ّیبن  رکنم  اـی  ادـخ  رکنم  اـی  مّود  تروص  رد  تسین ، اـی  تسه 

شنابز دراد و  لاّصتا  تلاح  اـی  لّوا  تروص  رد  و  دوشیم ، هدـیمان  هّللا » رمـال  یجرملا   » هک تسادـخ  رما  هب  راودـیّما  وا  هک  هدومن  فّقوت 
ای  دشابیم  هماّلع  هّوق  بسح  رب  شبلق  قفاوم 
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اب شلمع  ای  لّوا  مسق  و  تبغر ، اب  هاوخ  دشاب و  هارکا  اب  شتعیب  لوخد و  هاوخ  تسا  موکحم  باذع  هب  هک  تسا  قفانم  مّود  تروص  رد  هن 

نمؤم یلّوا  تسین . قفاوم  شملع  اب  شلمع  ای  دزرویمن ، تفلاخم  شدـهع  ّتیعبات و  اـب  دوخ  هلاّـمع  هّوق  بسح  رب  تسا و  قفاوم  شملع 
رما هب  دیما  هک  هورگ  نآ  سپ  دوریم ، ادخ  وفع  دیما  هک  تسا  حلاص  لمع  اب  دب  لمع  هدـننک  طولخم  یمّود  و  تسا ، تمحر  هب  موکحم 
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. تسادخ رما  ملاع  زا  نآ  هک  دنتسه  دوخ  هراب  رد  ادخ  مکح  رظتنم  دنراد  ادخ 
. دنوشیم ّقحلم  باذع  راد  هب  اهنآ  رب  یلفس  مکح  هبلغ  ببس  هب  ایند  زا  نانآ  جورخ  ماگنه  ینعی  ْمُُهبِّذَُعی  اَّمِإ 

. دنوشیم تمحر  راد  هب  ّقحلم  اهنآ ، رب  الاب  ملاع  مکح  هبلغ  ّتلع  هیاپ  ْمِْهیَلَع  ُبُوتَی  اَّمِإ  َو 
. تساناد باذع  هبوت و  زا  کی  ره  هب  اهنآ  قاقحتسا  دادعتسا و  هب  دنوادخ  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو 

ار سک  ره  دنامیمن و  یفخم  ناشدادعتسا  قاقحتـسا و  زا  وم  رات  کی  ای  وج و  هناد  کی  رادقم  هب  وا  زا  تسا و  فیطل  شملع  رد  ٌمیِکَح 
. دشاب وم  رات  کی  وج و  هناد  کی  هزادنا  هب  هچ  رگا  دهدیم  شاداپ  شلمع  بسح  رب 

109 تایآ 112 - ریسفت  همجرت و 

245 ص :  ات 110 ..... ] تایآ 107  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

ینْسُْحلا َّالِإ  انْدَرَأ  ْنِإ  َّنُِفلْحََیل  َو  ُْلبَق  ْنِم  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َبَراح  ْنَِمل  ًاداصْرِإ  َو  َنِینِمْؤُْملا  َْنَیب  ًاقیِْرفَت  َو  ًاْرفُک  َو  ًارارِض  ًادِجْـسَم  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  َو 
ْنَأ َنوُّبُِحی  ٌلاـجِر  ِهِیف  ِهِیف  َموـُقَت  ْنَأ  ُّقَـحَأ  ٍمْوَـی  ِلَّوَأ  ْنِم  يوـْقَّتلا  یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجْـسََمل  ًادـَبَأ  ِهِیف  ْمُقَت  ـال  ( 107  ) َنُوبِذاـَکل ْمُهَّنِإ  ُدَهْـشَی  ُهَّللا  َو 
ٍراـه ٍفُرُج  افَـش  یلَع  ُهَناـْیُنب  َسَّسَأ  ْنَم  ْمَأ  ٌْریَخ  ٍناوْضِر  َو  ِهَّللا  َنِم  يوـْقَت  یلَع  ُهَناـْیُنب  َسَّسَأ  ْنَمَف  َأ  ( 108  ) َنیِرِّهَّطُْملا ُّبُِـحی  ُهَّللا  َو  اوُرَّهَطَتَی 
ٌمِیلَع ُهَّللا  َو  ْمُُهبُوُلق  َعَّطَقَت  ْنَأ  َّالِإ  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ًۀَـبیِر  اْوََنب  يِذَّلا  ُمُُهناْیُنب  ُلازَی  ـال  ( 109  ) َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدـْهَی  ُهَّللا ال  َو  َمَّنَهَج  ِران  ِیف  ِِهب  َراـْهناَف 

(110  ) ٌمیِکَح
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246 ص :  همجرت ..... :

رفک و ناشدوصقم  دـنوشن و  رـضاح  وا  زامن  ربمغیپ و  دجـسم  هب  قلخ  هک  دـندرک  اپ  رب  مالـسا  نایز  يارب  يدجـسم  هک  نیقفانم  هورگ  نآ 
رد هک  دننکیم  دای  دّکؤم  ياهمسق  همه  نیا  اب  دوب و  لوسر  ادخ و  هنیرید  نانمشد  اب  تدعاسم  ناناملسم و  نیب  هملک  هقرفت  داجیا  دانع و 

، دنیوگیم غورد  اقّقحم  هک  دهدیم  یهاوگ  ادخ  میرادن  مالسا  هعسوت  ریخ و  دصق  زج  دجسم  نیا  يانب 
نآ رد  هکنیا  رب  هدیدرگ  انب  مکحم  يوقت  هیاپ  رب  لّوا  زا  شناینب  هک  ابق  دجسم  نامه  راذگم و  مدق  اهنآ  دجـسم  رد  زگره  ام  لوسر  يا  وت 

كاپ و نادرم  ادـخ  دـنیآ و  رد  دنتـسه  دوخ  سوفن  بیذـهت  قاتـشم  هک  یکاپ  نادرم  دجـسم  نآ  رد  هک  تسا  رتراوازـس  ینک  زامن  هماقا 
، دراد تسود  ار  بّذهم 

رفک فده  اب  ییانب  هک  تسا  یسک  دننام  تسا  بلاط  ار  قح  ياضر  هدرک و  سیسأت  یتسرپ  ادخ  يوقت و  تّین  اب  يدجسم  هک  یـسک  ایآ 
نآ تبقاع  دوش و  انب  دشک  یناریو  هب  دوز  هک  لیس  رانک  رد  یتسس  هیاپ  رب  دزاس و  قافن  و 

247 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، درک دهاوخن  تیاده  ار  ناراکمتس  زگره  ادخ  تسا و  متس  قافن و  يانب  لاح  نیا  دتفا  خزود  شتآ  هب  هیاپ  زا  انب 

هک دننک ، رب  لد  هبوت  هب  ای  گرم  هب  ای  هکنآ  ات  دـنکفا  کش  تریح و  هب  هشیمه  ار  ناشیا  ياهلد  دـندرک  انب  قافن  رفک و  رب  اهنآ  هک  ییانب 
. تسا هاگآ  ملاع  روما  قیاقد  هب  اناد و  قلخ  رارسا  هب  ادخ 

247 ص :  ریسفت ..... :
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فاصوا فطع  لیبق  زا  تسا  نوجرم »  » رب اـی  شفوطعم ، ود  زا  کـی  ره  رب  اـی  نوقفاـنم »  » رب فطع  تراـبع  نیا  ًادِجْـسَم  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا  َو 
. تسا فوذحم  لعف  لوعفم  ای  فوذحم  يادتبم  ربخ  ای  فوذحم  ربخ  يادتبم  ای  ریاغتم ، رما  ود  فطع  لیبق  زا  ای  دحاو ، فوصوم 
شناردارب دناوخ ، زامن  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دندرک و  انب  ار  ابق  دجسم  فوع  نب  ورمع  نادنزرف  هک  تسا  هدش  تیاور 

راک هب  دروم  نیا  رد  یگنرین  هلیح و  دنتـساوخ  سپ  دندرک ، انب  ار  رارـض  دجـسم  هجیتن  رد  دندرب و  دـسح  اهنآ  هب  فوع  نب  منغ  نادـنزرف 
هب ات  دـننک  توعد  ماش  زا  ار  بهار  رماع  وبا  هک  بیترت  نیدـب  دـنیامن  داجیا  کش  نانآ  ياهلد  رد  و  دـنزادنیب ، هقرفت  نینمؤم  نیب  دـنرب و 

ار شربمایپ  یلاعت  يادخ  سپ  دنوش ، برطضم  ناشنید  رد  هدرک و  کش  ناناملسم  ات  دنک  رکذ  ار  مالسا  نید  یتسس  هدرک و  هظعوم  اهنآ 
ادخ لوسر  دـندرک ، توعد  ناشدجـسم  هب  زامن  تهج  ار  ترـضح  نآ  دـندمآ و  ادـخ  لوسر  دزن  هک  یتقو  اذـل  درک ، هاگآ  هلأسم  نیا  زا 
هوزغ زا  هکنآ  زا  سپ  و  دنتـشاد ، ار  كوبت  هوزغ  هدارا  هک  دوب  یتقو  رد  نیا  و  متـسه ، رفـس  ياّیهم  نم  هک  دروآ  رذـع  دومن و  يراددوخ 

248 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نآ  داد  روتسد  دندومرف  تعجارم  كوبت 
هک هچنآ  و  تسا ، دوجوم  لّصفم  بتک  رد  لیصفت  هب  ناتساد  نیا  و  دنداد . رارق  هلابز  ّلحم  ار  اجنآ  دندنازوس و  هدرک و  مدهنم  ار  دجسم 

. دنکیم تیافک  ییانیب  لوصح  يارب  تسا  یفاص  ریسفت  رد 
هقرفت ناـنمؤم  نیب  و  دـنیازفا ، دوخ  رفک  رب  دنتـساوخیم  اـی  دوب  هدـش  لـصاح  رفک  نوچ  ًاداـصْرِإ  َو  َنِینِمْؤُْملا  َْنَیب  ًاـقیِْرفَت  َو  ًاْرفُک  َو  ًارارِض 

. دنتشاد راظتنا  هک  یلاح  رد  و  دننکفا ،
تـسا هدش  لقن  دـیآ . زاب  بهار  رماع  وبا  ینعی  دوب . هتفر  لوسر  ادـخ و  گنج  هب  شیپ  زا  هک  یـسک  ات  ُْلبَق  ْنِم  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َبَراح  ْنَِمل 

هّللا یّلص  ربمایپ  هب  دمآ  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  یتقو  دیـشوپ ، سالپ  درک و  رایتخا  ّتینابهر  ّتیلهاج  رد  وا  هک  « 1»
. درک رایتخا  تّینارصن  اجنآ  تفر و  مور  هب  تخیرگ و  هّکم  حتف  زا  دعب  سپس  داد ، لیکـشت  ربمایپ  هیلع  رب  یهورگ  درب و  دسح  هلآ  هیلع و 

مور رـصیق  زا  هک  دـشاب  تخیرگ ، ماـش  هب  هکنیا  اـت  درکیم . هلتاـقم  گـنج و  ترـضح  نآ  هیلع  تشاد  ادـخ  لوـسر  هـک  ییاـههوزغ  رد 
. درم نیرسنق »  » رد اّما  دیایب ، ادخ  لوسر  گنج  هب  هتفرگ ، ینازابرس 

. میدرکن هدارا  يزیچ  کین ، يوخ  ای  کین ، ماجنا  رس  ای  یکین  زج  ام  هک  دننکیم  دای  دنگوس  ینْسُْحلا  اَّلِإ  انْدَرَأ  ْنِإ  َّنُِفلْحََیل  َو 
ینعم هب  مایق »  » ظفل نوچ  تسیان ، اجنآ  زامن  يارب  دنیوگیم . غورد  اهنآ  هک  تسا  هاوگ  ادخ  ًاَدبَأ و  ِهِیف  ْمُقَت  َنُوبِذاَکل ال  ْمُهَّنِإ  ُدَهْشَی  ُهَّللا  َو 

ور نیا  زا  هدش ، لامعتسا  دایز  زامن  رد  نداتسیا 
__________________________________________________

ص 375. یفاص 2 : ( 1)
249 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دزاسیم ردابتم  نهذ  رد  ار  زامن  مایق ، هملک 
نینچمه دوشیم  راوتسا  نآ  رب  هیاپ  هک  تسا  یهاگرارق  هیاپ و  فقس و  ياراد  انب  کی  هک  روطنامه  هک  نادب  يْوقَّتلا  یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجْسََمل 

نآ هیاپ  و  تسا ، لمع  تروص  زا  تراـبع  لـمع  فقـس  سپ  تسا ، راوتـسا  نآ  رب  هیاـپ  هک  تسا  يّرقم  هیاـپ و  تروص و  یلمع  ره  يارب 
لماع نأش  زا  دیآیم و  دوجو  هب  ّتین  هلیسو  هب  لمع  سپ  تسا ، ّتین  نآ  یضتقم  هک  تسا  هدننک  لمع  نأش  نآ  ّرقم  و  هدننک ، لمع  ّتین 

«، ِِهتَلِکاش یلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق   » تسا راوتسا  لماع  نأش  رب  ّتین  ّتین و  رب  ینتبم  لمع  هچ  تسا ، نآ  رب  لمع  رارقتـسا  هک  تسا  ّتین  نتـشاد 
هب ملع  و  تسا ، رهاظ  تریـصب  نابحاص  يارب  دنامیم و  یفخم  نایانیبان  رب  روهظ  نیا  نکل  و  نأش ، روهظ  تّین  تسا و  ّتین  روهظ  لمع  و 

و دوشیم ، یهلا  وا  ّتین  دـشاب  سفن  تاّیـضتقم  زا  زیهرپ  وا  نأش  هک  سک  ره  سپ  تسا ، نآرق  لیوأت  هب  ملع  هوجو  زا  یکی  لـمع  ياـنبم 
یهلا لمع  دـشاب  یهلا  ّتین  رب  ینتبم  لمع  هاگ  ره  و  تسا ، راوتـسا  يوقت  نأش  هلکاش و  رب  دـشاب  یهلا  ّتین  رب  ینتبم  شلمع  هک  سک  ره 

. دوشیم رهاظ  لمع  رد  ّتین  نآ  هچ  دوشیم ،
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داوم و رد  هکنیا  اب  تسا  هدش  هدیمان  ادـخ  هناخ  دجـسم  تسادـخ ، هناخ  نآ  فقاو  دجـسم و  یناب  بلق  هکنیا  تهج  زا  ای  تهج  نیمه  هب 
ِهَّللا َدِجاسَم  َعَنَم  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو  هیآ  نمض  هرقب  هروس  رد  دجـسم  ینعم  قیقحت  و  تسا . ناسکی  اهانب  ریاس  اب  انب  لماع  ناکم و  تروص و 

تشذگ .
250 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. ابق دجسم  سیسأت  ینعی  نآ ، سیسأت  ياهزور  زا  ٍمْوَی  ِلَّوَأ  ْنِم 
رهظم هکنیا  باب  زا  ابق  دجسم  هک  اریز  تسا ، قافن  رب  نآ  ساسا  هک  تسا  يدجسم  رد  زامن  زا  رتهب  ابق  دجـسم  رد  زامن  ِهِیف  َموُقَت  ْنَأ  ُّقَحَأ 

. تسا وت  اب  سنج  مه  تسا  یقّتم  تّین 
هزیکاپ كاپ و  يرهاظ  ياهتساجن  ینطاب و  ياهيدـیلپ  زا  دـنهاوخیم  هک  دنتـسه  ینادرم  دجـسم  نآ  رد  اوُرَّهَطَتَی  ْنَأ  َنوُّبُِحی  ٌلاـجِر  ِهِیف 

. دندرگ
دنوادخ نوچ  دـینکیم  راکچ  ناتتراهط  رد  تفگ : ابق  لها  هب  هک  تسا  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا  َنیِرِّهَّطُْملا  ُّبُِحی  ُهَّللا  َو 

ُّبُِحی ُهَّللا  َو  تسا : هدرک  لزاـن  امـش  هراـب  رد  دـنوادخ  سپ  دوـمرف : «، 1  » مییوشیم ار  طـیاغ  رثا  دـنتفگ : تسا ؟ هتفگ  اـنث  بوـخ  ار  اـمش 
«. 2  » َنیِرِّهَّطُْملا

. شدوجو ناینب  ینعی  يراکزیهرپ  ساسا  رب  يدجسم  هک  یسک  ایآ  يْوقَت  یلَع  ُهَناْیُنب  َسَّسَأ  ْنَمَف  َأ 
. تسا رتهب  دنک  انب  ادخ  ياضر  بلج  يارب  ٌْریَخ  ٍناوْضِر  َو  ِهَّللا  َنِم 

ریدـقت رب  انب  ای  تسا  ریخأـت  میدـقت و  رب  ینبم  اـی  ءاـف  هزمه و  و  دوشیم ، هدافتـسا  قباـس  هلمج  زا  هک  تسا  فوذـحم  رب  فطع  هّللا » نم  »
هناینب سّسأ  نمأف  قافّنلا  یلع  سّسأ  دجسم  ما  ریخ  يوقّتلا  یلع  سّـسا  دجـسم  أ  : » تسا نینچ  هیآ  ریدقت  تسا ، ود  نآ  نیب  هیلع  فوطعم 

« ریخ ناوضر  هّللا و  نم  يوقت  یلع 
__________________________________________________

. تسا ناطیش  ياههسوسو  اهیدیلپ و  حور  نتسش  نآ  ینافرع  روظنم  ( 1)
ص 73. نایبلا 3 : عمجم  ح 1 ، ص 162 / ناهرب 2 : ص 379 ، یفاص 2 : ( 2)

251 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هک تسارحـص  يداو و  رانک  فرج ) ( ؟ دـنک انب  یبالیـس  هناخدور  لحاس  رب  يدجـسم  هک  یـسک  ای  ٍفُرُج  افَـش  یلَع  ُهَناـْیُنب  َسَّسَأ  ْنَم  ْمَأ 

. تسا نیمز  فاکش  افش )  ) و درادیمرب ، فاکش  دربیم و  لیس  ار  یلصا  كاخ  هک  وحن  نیدب  تسا  هتفاکش  ارنآ  اهلیس 
. تسا طوقس  رب  فرشم  هک  تسا  ياهدش  هتفاکش  نآ  و  تسا » روه   » و رئاه »  » نآ لصا  ٍراه 

. هدرک سیسأت  ار  ناینب  هک  ار  یسک  ای  هدرک  طقاس  ار  ناینب  ینعی  ِِهب  َراْهناَف 
تـسا مّنهج  ریفـش  رب  شناینب  هک  یـسک  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسا  ینعم  رابتعا  هب  فطع  َنیِِملاَّظلا  َمْوَْقلا  يِدـْهَی  ـال  ُهَّللا  َو  َمَّنَهَج  ِراـن  ِیف 

. دنکیمن تیاده  ار  نارگمتس  هورگ  ادخ  تسا و  ملاظ 
بتارم تّیلعف  هب  سپـس  دسریم ، تابن  ّتیلعف  هب  اجیردت  سپـس  درادن ، يزیچ  دامج  ّتیلعف  زج  تقلخ  يادتبا  رد  یناسنا  سفن  هک  نادـب 

ّتیناسنا تّیلعف  هب  لامجا  روط  هب  سپـس  ّتیناطیـش ، ّتیلعف  هب  سپـس  دـسریم ، ّتیعبـس  ّتیمیهب و  بتارم  هب  اـت  اـهمرک  بتارم  زا  ناویح 
نیا رد  و  دـهدیم ، خر  فیلکت  غوـلب و  بتارم  لّوا  رد  هک  تسا  لاـمجا  روـط  هب  یلقع  ّرـش  ریخ و  هب  وا  نداد  زیمت  ماـقم  نآ  و  دـسریم ،

تشهب و نآ  رد  هک  شبتارم  اب  هکئالم  ملاـع  نیب  تسا و  نآ  شتآ  مّنهج و  نآ  رد  هک  نیطایـش  ّنج و  ملاـع  نیب  خزرب  تلاـح  هب  ماـگنه 
هک  تسین  يزیچ  فرص  ّتیلباق  زج  ماقم  نیا  رد  ناسنا  و  ددرگیم ، عقاو  دشابیم  شنامیا  حور و  اهتمعن و 

252 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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هب ار  وا  دننکیم و  فّرـصت  اههکئالم  وا  رد  ای  و  دننکیم ، بذج  ناشدوخ  ملاع  نیئاپ و  ملاع  هب  ار  وا  دننکیم و  فّرـصت  نیطایـش  وا  رد 
هب فاـّصتا  نیئاـپ و  بتارم  ماـمت  رب  ندرک  ریـس  دادعتـسا  هّوـق و  ياراد  هلحرم  نیا  رد  ناـسنا  و  دـننکیم ، بذـج  ناـشدوخ  ملاـع  ـالاب و 

رورش و شتریصب  مشچ  اب  دش و  وا  رای  قیفوت  رگا  سپ  دشابیم ، اراد  زین  ار  اهنآ  هب  فاّصتا  الاب و  بتارم  مامت  رب  ریس  هّوق  زین  و  تساهنآ ،
یمیهب یعبـس و  یناطیـش و  هّوق  هک  هچنآ  هب  درک و  زیهرپ  نآ  زا  تسین و  رورـش  راد  هب  زج  نیطایـش  بذج  هک  دیمهف  دیمهف و  ار  اهيدـب 

رد درک  یط  ار  تّیناسنا  بتارم  اجیردت  درک و  یگداتـسیا  تّیناسنا  ماقم  رد  دوب و  رذح  رب  نآ  زا  هکلب  تشگنرب ، تسا  هدرک  ءاضتقا  ارنآ 
. تسا هدرک  يراذگ  هیاپ  تسا  روکذم  ياوق  ياضتقم  هک  ادخ  طخس  مزاول  زا  زیهرپ  يانبم  رب  ار  شیگدنز  شدوجو و  هناخ  تروص  نیا 

ياوق ماقم  يوس  هب  ار  وا  ناطیـش  هسوسو  دش و  فرـصنم  ّتیناسنا  ماقم  زا  دش و  وا  لاح  لماش  ادـخ  يراوخ  نالذـخ و  هّللاب  ذایعلا  رگا  و 
نیرتتسس نیرتفیعـض و  هک  ماقم  نیا  رد  تسا و  مّنهج  نآ  رد  هک  تسا  یلفـس  ملاع  هب  وا  تاماقم  نیرتکیدزن  هک  درک  بذج  روکذم 

. داتسیا تسا  مّنهج  بتارم 
. دنکیم طوقس  مّنهج  هب  دوش  مدهنم  رگا  هک  تسا ، هداهن  انب  دوجو  تاماقم  نیرتتسس  رب  ار  شایگدنز  دوجو و  هناخ  تروص  نیا  رد 

دجسم  لها  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ًۀَبیِر  اْوََنب  يِذَّلا  ُمُُهناْیُنب  ُلازَی  ال 
253 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدش  يراذگ  ناینب  ّکش  رب  ناشدوجو  هناخ  ياههیاپ  هراومه  رارض 
. دنوشب ّکش  هبیر و  هب  فصّتم  ات  دنامن  نآ  زا  يرثا  رگید  هک  دوش  عطق  ّکش  نیا  زا  نانچنآ  ناشیاهلد  هکنیا  رگم  ْمُُهبُوُلق  َعَّطَقَت  ْنَأ  اَّلِإ 

. تسا میکح  ياناد  ادخ  و  تساهنآ ، یهلبا  لهج و  ببس  هب  اهنآ  ناینب  نوچ  ٌمیِکَح  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو 
رما هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور  هکنانچ  دوش ، مدهنم  دیاب  سپ  تسادخ  زا  اهنآ  يرود  ببـس  هب  ناینب  نیا  هک 

. دومرف رارض  دجسم  ندنازوس  مادهنا و  هب 
113 تایآ 115 - ریسفت  همجرت و 

253 ص :  ات 113 ..... ] تایآ 111  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

َو ِةارْوَّتلا  ِیف  اقَح  ِْهیَلَع  ًادـْعَو  َنوـُلَتُْقی  َو  َنوـُُلتْقَیَف  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنُوِلتاـُقی  َۀَّنَْجلا  ُمَُهل  َّنَأـِب  ْمَُهلاوـْمَأ  َو  ْمُهَـسُْفنَأ  َنِینِمْؤُْـملا  َنِم  يرَتْـشا  َهَّللا  َّنِإ 
َنوُدـِباْعلا َنُوِبئاَّتلا  ( 111  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْـفلا  َوُـه  َکـِلذ  َو  ِهـِب  ُْمتْعَیاـب  يِذَّلا  ُمُکِْعیَبـِب  اوُرِْـشبَتْساَف  ِهَّللا  َنـِم  ِهِدـْهَِعب  یفْوَأ  ْنَـم  َو  ِنآْرُْقلا  َو  ِلـیِْجنِْإلا 

ام ( 112  ) َنِینِمْؤُْملا ِرَِّشب  َو  ِهَّللا  ِدوُدُِـحل  َنوُِظفاْحلا  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنوُهاَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُِرمْآلا  َنوُدِـجاَّسلا  َنوُعِکاَّرلا  َنوُِحئاَّسلا  َنوُدـِماْحلا 
(113  ) ِمیِحَْجلا ُباحْصَأ  ْمُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  یبُْرق  ِیلوُأ  اُوناک  َْول  َو  َنیِکِرْشُْمِلل  اوُرِفْغَتْسَی  ْنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ِِّیبَّنِلل  َناک 

253 ص :  همجرت ..... :

تشهب هب  ار  نامیا  لها  لام  ناج و  ادخ 
254 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تسا و یعطق  ادخ  هدعو  نیا  دنوش  هتـشک  دوخ  ای  دنـشکب  ار  نید  نانمـشد  هک  دـننکیم  داهج  ادـخ  هار  رد  اهنآ  تسا . هدرک  يرادـیرخ 
نیا رد  دوخ  هب  امـش  نامیا  لـها  يا  تسیک ؟ دـهع  هب  رتاـفواب  ادـخ  زا  تسا و  هدومرف  داـی  نآرق  لـیجنا و  تاروت و  رد  هک  تسا  يدـهع 

، تسا یگرزب  يزوریپ  تداعس و  تقیقح  رد  ادخ  اب  هدهاعم  نیا  هک  دیهد  تراشب  لام ) ناج و  هب  دبا  تشهب  يرادیرخ   ) هلماعم
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زا یهن  فورعم و  هب  رما  نارازگ ، عوضخ  اب  زامن  ناراد ، هزور  نارازگ ، تمعن  رکش  دمح و  ناتسرپ ، ادخ  نانامیـشپ ، هانگ  زا  هک  دینادب  و 
، هد تراشب  ار  نانمؤم  دننامیا و  لها  همه  یهلا  دودح  نانابهگن  ناگدننک و  رکنم 

ار اهنآ  هکنآ  زا  دعب  اهنآ  لاح  هب  دننک و  بلط  شزرمآ  ادخ  زا  دنشاب  اهنآ  ناشیوخ  دنچ  ره  ناکرـشم  يارب  دیابن  وا  ناگدنورگ  ربمغیپ و 
. دنروآ تقر  دنتخانش  خزود  لها 

254 ص :  ریسفت ..... :

نینمؤم و فاصوا  درک  رکذ  ار  اهنآ  لاوحا  نیقفانم و  فانصا  هکنآ  زا  سپ  َۀَّنَْجلا  ُمَُهل  َّنَِأب  ْمَُهلاْومَأ  َو  ْمُهَسُْفنَأ  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  يرَتْشا  َهَّللا  َّنِإ 
. دبای ینوزف  نیقفانم  ترسح  ات  دومن ، رکذ  تساهنآ  يارب  ترخآ  رد  هک  ار  هچنآ  اهنآ و  یلعف  تلاح 

زا اهنآ  زّیمم  لصف  نآ  و  تساهنآ ، تاذ  رهوج  ءزج  یگتـسبلد  قّلعت و  هک  ینعم  نیدب  تسا  هدش  هدیرفآ  هتـسباو  يرـشب  سوفن  هک  نادـب 
نامه يرطف  یگتـسبلد  نیا  و  دـشاب ، اهنآ  رب  ضراع  اهنآ و  تاوذ  زا  جراـخ  فصو  یگتـسبلد  هکنیا  هن  تسا ، فرـص  دّرجم  ياـهرهوج 

یگتسباو یضتقم  نآ  و  دوشیم ، ریبعت  درد »  » هب یسراف  رد  نآ  زا  هک  تسا  يرشب  سوفن  قوش  أشنم  هک  تسا  يزیچ 
255 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رایتخا و بسح  رب  اهنآ  يرـشب  رهاظم  دّرجم و  لوقع  هب  هتـسب  لد  دـش و  سوفن  نآ  دـعاسم  قیفوت  رگا  سپ  تسا ، غولب  نیح  رد  يرایتخا 
نآ يرشب  رهاظم  ناطیـش و  هب  هتـسب  لد  درک و  راوخ  ار  وا  دنوادخ  رگا  و  دوشیم ، زئاف  يدبا  تایح  هب  تروص  نیا  رد  دش ، ادخ  فیلکت 

. دوشیم كاله  هدرک  طوقس  يرهق  رهاظم  هب  میربیم  هانپ  ادخ  هب  نآ  زا  هک  دش 
هک ار  هچنآ  رگم  دنکیمن  كرد  هک  يوحن  هب  تسا  يوق  یناطیـش  یناویح و  تاکردم  فیعـض و  یلقع  تاکردم  رما  يادتبا  رد  نوچ  و 
هب یگتسبلد  لوقع و  كاردا  و  تسا ، هدرک  اضتقا  یناطیش  یناویح و  ياوق  هک  ار  هچنآ  ای  هدرک  اضتقا  یناویح  ینطاب  يرهاظ و  تاکردم 

رهاظم هب  هک  درک  رما  سوفن  هب  یلاعت  يادخ  اذل  ددرگیمن  رّـسیم  دـشاب  هدـش  كرد  یناویح  تاکردـم  اب  هک  يرـشب  هطـساو  نودـب  نآ 
هتشاد و قباطت  رگیدمه  اب  ملاوع  نوچ  و  دندرگ ، اهنآ  وریپ  هدش و  اهنآ  میلـست  و  دننک ، ادیپ  یگتـسب  لد  اهنآ  نانیـشناج  ءایبنا و  زا  لوقع 

تعیب هب  رما  ار  سوفن  نآ  دـنوادخ  تسا ، مزال  بتارم  ملاوع و  ریاـس  هب  شاهبترم  ملاـع و  ره  مکح  نایرـس  دـنراد و  قفاوت  مه  اـب  بتارم 
يادص نابز و  هب  کی  ره  شوگ  یگتسب  لد  هب  قّلعتم  ّقلعتم و  تسد  هب  نتسب  نامیپ  ببس  هب  ینامـسج  یگتـسب  لد  رب  لمتـشم  هک  هدرک 

مدآ نامز  زا  تعیب  نآ  و  دنک ، نایرس  تّیرشب  هبترم  هب  دوش و  ینامسج  یگتـسب  لد  اب  قفاوم  یناسفن  یگتـسب  لد  هکنیا  ات  تسا . يرگید 
نید نآ  لها  زا  ار  سک  چیه  ینید  ره  لها  هک  يوحن  هب  تساجرب ، اپ  یتّنس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  متاخ  تلود  روهظ  نامز  ات  مالّسلا  هیلع 

یسک  اب  ای  نید  نآ  بحاص  اب  تعیب  اب  رگم  دنروآیمن  باسح  هب 
256 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نآ زا  و  هدوب ، نانآ  دزن  يرّرقم  بادآ  طیارـش و  تعیب  نیا  يارب  و  تسا . هدرک  بصن  مدرم  زا  نتفرگ  تعیب  يارب  ار  وا  نید  بحاـص  هک 
مدرم رب  یّلم  یـصخش و  ضارغا  نید ، بحاص  توف  زا  سپ  اذـل  دـشیمن ، ماـجنا  تعیب  لـها  اـن  اـب  تشاد ، تفارـش  تعیب  نیا  هک  تهج 

هب قیقحت  هب  هراشا  راّفک ) هاچ  « ) هلّطعم رئب  و   » ادخ لوق  و  درادن . دوجو  یتعیب  دنتـشادنپ  هّماع  دیدرگ و  ناهنپ  مک  مک  تعیب  دـش و  مکاح 
لیبس رب  هک  تسا  نید  تروص  هب  هراـشا  دیـشم » رـصق   » و دوشیم ، لـصاح  تعیب  هطـساوب  رما  نیا  هک  تسا  نآ  رد  لوخد  ببـس  هب  نید 

. دوش لصاح  قّقحت  نید  نآ  هب  هکنیا  نودب  دوشیم  ذخا  ّتیلم  مسر و 
هطساو نودب  لوقع  هب  ادخ و  هب  لوصو  اریز  دوشیمن ، قّقحم  يرشب  رهاظم  نودب  تعیب  نآ  نوچ  هک  نادب  دش  ررقم  بلطم  نیا  هک  لاح 
دنتـسه یناف  ادخ  رد  اهنآ  نوچ  اهنآ ، نانیـشناج  ءایبنا و  ینعی  رهاظم  هک  تسا  هدـش  قّقحم  رگید  يوس  زا  و  تسا ، نکمم  ریغ  رهاظم  نآ 

يارب یتّیـسفن  ماگنه  نیا  رد  هچ  ناشدوخ  دوجو  هن  تسادـخ  دوجو  اهنآ  دوجو  لاوما ، سفنا و  ندـیرخ  تعیب و  ذـخا  ماگنه  اـصوصخم 
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هب رظن  دننیبیمن و  طئاسو  اب  زج  ار  تعیب  نیب  هتوک  رـصاق و  صاخـشا  یفرط  زا  ناشدوخ و  لعف  هن  تسادخ  لعف  اهنآ  لعف  و  تسین ، اهنآ 
ینعی يرَتْشا » َهَّللا  َّنِإ  : » دومرف دارفا  اـی  نییعت  اـی  « 1  » بلق رـصح  قیرط  هب  یلاعت  يادخ  اذـل  و  دـننکیمن . تسا  رهاظ  نآ  رد  هک  هچنآ  ریغ 

هن تسا  هدیرخ  ادخ 
__________________________________________________

تسا هدش  هداد  حیضوت  بلق  رصح  لّوا  دلج  رد  البق  ( 1)
257 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هکنیا ینعی  َهَّللا » َنوُِعیاُبی  امَّنِإ  : » دومرف درک و  رصح  هب  حیرصت  تهج  نیدب  دناهدش  نآ  هب  دقتعم  اهنیب  هتوک  هکنانچ  يرـشب . ياههطـساو 
باب زا  تسا  رـصح  يارب  تساهنآ ) تسد  يالاب  ادخ  تسد  « ) ْمِهیِْدیَأ َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی   » ادـخ لوق  تسا  نینچمه  و  وت ، هن  تسادـخ  رادـیرخ 

َأ یلاعت : يادخ  لوق  نمـض  رد  هکنانچ  وت ، تسد  هن  تسادخ  تسد  ینعی  دناسریم ، ار  ینعم  نیا  هّللا »  » هب دـی »  » ظفل هفاضا  موهفم  هکنیا 
هبوت لوبق  هک  اریز  تسا ، رـصح  دیفم  نآ  هکنیا  تسا و  تعیب  نیمه  هب  هراشا  نآ  هک  تشذگ  ِهِدابِع  ْنَع  ََۀبْوَّتلا  ُلَبْقَی  َوُه  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَی  َْمل 

اـهناج و لذـب  ربارب  رد  ادـخ  شاداـپ  ناـیب  يارب  یلیثـمت  ندـیرخ  هملک  هکنیا  رب  نیرّـسفم  هتفگ  و  تسا ، نآ  تامّدـقم  تـعیب و  يازجا  زا 
. یمالسا يونعم  دتس  داد و  هن  تسا  یلام  دتس  داد و  عون  کی  نیا  تساهلام 

( دیرخ  ) ءارتشا نیح  رد  اهنآ  رب  هک  هچنآ  اهنآ و  لاح  نایب  يارب  تسا  لاح  هلمج  نیا  دـننکیم . راکیپ  ادـخ  هار  رد  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی 
. دشاب دوشیم  طرش  اهنآ  رب  هک  هچنآ  اهنآ و  لاح  زا  لاؤس  باوج  ات  تسا  فنأتسم  ای  دوشیم ، طرش 

ّصاخ تعیب  اب  نامیا  رد  ندش  لخاد  سپس  يرهاظ و  توعد  لوبق  بجوم  هک  يوبن  ّماع  تعیب  ببـس  هب  مالـسا  رد  ندش  لخاد  هک  نادب 
اب هلتاقم  زا  مه  یهاگ  هچ  رگا  تسا . ناطیـش  نایرکـشل  ینطاب و  نانمـشد  اب  ندرک  گـنج  شاهمزـال  تسا ، ینطاـب  توعد  لوبق  يولو و 

رب  نآ  نیلوتقم  زا  ناطیش و  ناوریپ  ینادان و  لهج و  نایرکشل  زا  يزیچ  نتشک  زا  زین  و  دوش ، ادج  يرهاظ  نانمشد 
258 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دروآ عراضم  ار  لعف  هس  ره  قوف  تاهج  هب  هّجوت  اب  دوشیمن ، ادج  دشاب  هدرمن  ارارطـضا  ای  ارایتخا  هک  مادام  ناویح  دونج  بتارم  بسح 
. دنکب رارمتسا  رب  تلالد  ات 

. تسا هدش  هدناوخ  زین  سکعلاب  لوهجم و  تروص  هب  یمّود  مولعم و  تروص  هب  یلّوا  دنوشیم  هتشک  دنشکیم و  سپ  َنُولَتُْقی  َو  َنُوُلتْقَیَف 
. تسا یعطق  تباث و  هدعو  ادخ  رب  لاوما  سفنا و  لباقم  رد  تشهب  هدعو  ای  تعیب  رد  طرش  بسح  رب  گنج  هدعو  ینعی  ِْهیَلَع  ًادْعَو 

. تسا هدش  تیبثت  ای  یندش  تباث  اتقیقح  هدعو  نآ  ینعی  تسا  فوذحم  لعف  ردصم  ای  نآ  زا  لاح  ای  ادعو )  ) يارب تفص  اقَح 
لیضفّتلا لعفا  یفوا )  ) ظفل تسا . هدرک  دای  نآرق  لیجنا و  تاروت و  ینامسآ  باتک  هس  ره  رد  دنوادخ  هک  ِنآْرُْقلا  َو  ِلیِْجنِْإلا  َو  ِةارْوَّتلا  ِیف 

. تسا یضام  لعف  ای 
طّـسوت ادـخ  اـب  هک  یتـعیب  هب  سپ  تسیک ؟ دوـخ  دـهع  هب  ادـخ  زا  رتراداـفو  ُْمتْعَیاـب  يِذَّلا  ُمُکِْعیَبـِب  اوُرِْـشبَتْساَف  ِهَّللا  َنِم  ِهِدـْهَِعب  یفْوَأ  ْنَم  َو 

. داب تراشب  دیدرک ، شرهاظم 
هب ادـخ  زا  رتافواب  یـسک  هک  یتقو  ینعی  تسا  فوذـحم  طرـش  باوج  اف )  ) ظفل دـشاب  هّیماهفتـسا  نم )  ) لیـضفّتلا و لـعفا  یفوا )  ) رگا ِِهب 

( ذا  ) و تسا ، روکذـم  طرـش  باوج  ءاف  هلوصوم  ای  هّیطرـش  نم )  ) دـشاب و یـضام  لعف  یفوا )  ) رگا و  دـیهد . تراشب  سپ  تسین  شدـهع 
هتفگ اهنآ  هب  ینعی  دوشیم ، هتفرگ  ریدقت  رد  لوق  ءاف  زا  دـعب  ماگنه  نیا  رد  نکل  تسا و  طرـش  ینعم  نّمـضتم  ماقم  نیا  لثم  رد  هلوصوم 

نآ  زا  لّوا  هجو  و  دیهد . تراشب  دوشیم :
259 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا رتهب  دشابیم  اقَح ) ِْهیَلَع  ًادْعَو   ) هلمج اب  بسانم  هک  تهج 
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ناگدننک هبوت  يارب  یگرزب  يراگتسر  هدعو  نآ  ای  دیاهداد ، ماجنا  ادخ  نانیـشناج  تسد  هب  هک  یتعیب  نآ  ینعی  ُمیِظَْعلا  ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  َو 
. تسا

، دشاب رّدقم  لاؤس  باوج  ات  عوطقم  شلبق  ام  زا  تسا و  فنأتـسم  ای  تسا ، هدش  عطق  حدـم  تفـص  زا  نوبئاّتلا »  » عفر تئارق  رب  انب  َنُوِبئاَّتلا 
؟ دنتسه یناسک  هچ  دناهدش  هداد  تراشب  هک  نینمؤم  تسا : هدش  هتفگ  هک  ایوگ 

. ناگدننک هبوت  دومرف : باوج 
ات دـناهدناوخ  رج  اب  اـهنآ  هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  هب  و  تسا ، فوذـحم  يادـتبم  ربخ  نآ  ریدـقت  ود  ره  رب  و 

روکذم تعیب  يازجا )  ) زا هک  دوشیم  يراج  ادخ  نانیـشناج  تسد  هب  هک  تسا  صوصخم  هبوت  هبوت ، زا  دوصقم  و  دـشاب ، نینمؤم  تفص 
. دیآیم باسح  هب 

هک تسا  نیا  دوصقم  ای  دناهدش ، لخاد  ناشیالوم  یگدنب  رد  هدمآ و  رد  ناشیاهـسفن  یگدنب  زا  دـناهدش و  دـبع  هک  نانآ  ینعی  َنوُدـِباْعلا 
. ناشدوخ رما  هب  هن  تسا  ناشیالوم  رما  هب  ناشراک  ینعی  تسا  ناگدنب  راک  دننام  اهنآ  راک 

قبط ار  ادخ  و  تسا ، نامه  یقیقح  دمح  هک  دناهدرک  هدهاشم  ادـخ  زا  ار  یلامج  لامک و  ره  هدوب و  دـقتعم  هک  یناسک  ینعی  َنوُدـِماْحلا 
. دنیوگیم رکذ  شلامج  لامک و  هب  ناشدوهش  داقتعا و 

ءایلوا و ظعاوم  ءایبنا و  عیارـش  رد  نیـشیپ و  ياهتّما  رابخا  رد  دـننکیم و  تحایـس  ریبک  ملاع  ریغـص و  ملاع  یـضارا  رد  ینعی  َنوُِحئاَّسلا 
نآرق  اصوصخم  ینامسآ و  بتک  رد  اهنآ و  حیاصن 
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هدـمآ رابخا  رد  و  تسا ، هدـش  ریـسفت  زین  ناراد  هزور  ینعم  هب  و  هدـش ، هراشا  یناعم  نیا  همه  هب  رابخا  رد  و  تساهباتک ، همه  ناـبهگن  هک 
شیاـه هتـساوخ  زا  یناوـیح  ياوـق  عـنم  هزور  هک  اریز  تسا ، ببـس  هب  ریـسفت  لـیبق  زا  ینعم  نیا  تسا . هزور  نم  تّما  تحایـس  هک : تسا 

مـشچ دوشیم و  هتـشادرب  یناـسنا  ساوح )  ) تاکردـم زا  باـجح  اوق ، نآ  فیعـضت  اـب  و  دـنکیم ، فیعـض  ار  یناویح  ياوق  دـشابیم و 
ءایبنا و هریس  یضارا  هب  وا  تحایـس  دنکیم و  تحایـس  شدوجو  ياهنیمز  رد  سپ  ددرگیم ، دازآ  لقع  ياپ  دوشیم و  زاب  بلق  تریـصب 

تارییغت زا  هدرک و  نآ  تایآ  رد  رظن  هک  هنوگ  نیدب  دنکیم  ریبک  ملاع  تحایس  هب  تیارـس  هکنیا  ای  دنکیم ، تیارـس  اهنآ  بتک  ءایلوا و 
رظن و هنوگ  نآ  زا  هک  یلاح  رد  نیمز  يور  رب  نتفر  هار  هن  تسا ، یقیقح  تحایـس  نآ  هک  دریگیم ، تربع  ریبک  ملاع  لـها  هب  تبـسن  نآ 

. دشاب یلاخ  تربع 
راهظا هک  یناسک  ای  تسا ، يروص  زامن  ناکرا  زا  هک  یعوکر  نامه  ینعی  دـنوریم  عوکر  هب  صوصخم  عوکر  اـب  هک  یناـسک  َنوُعِکاَّرلا 

. دننکیم شنانیشناج  ادخ و  يارب  عوضخ  ّتلذ و و 
. ّللذت عوضخ و  تیاهن  ای  ادخ  يارب  هدجس  قلطم  ای  تسا  دوصقم  زامن  هدجس  َنوُدِجاَّسلا 

زا تغارف  ناشدوخ و  ملاوع  یلاها  لامکتسا  زا  سپ  ریبک  ملاع  لها  هب  تبسن  ای  ناشدوخ  ملاوع  یلاها  هب  تبسن  ینعی  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُِرمْآلا 
. دننکیم فورعم  هب  رما  اهنآ ،
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. دنتسه رکنم  زا  ناگدننک  یهن  ِرَْکنُْملا و  ِنَع  َنوُهاَّنلا  َو 

لماک تفه  ددع  یتقو  برع  هچ  تسا ، تفه  ددع  ندش  لماک  تهج  هب  فطع  فرح  ندروآ  و  تسا . یلبق  هلمج  دـننام  ینعم  مه  اجنیا 
هرقب هروس  لّوا  رد  و  تسا ، تفه  ددـع  هب  یهلا  یلک  ملاوع  ندـش  ماـمت  نآ  ّرـس  و  دـمانیم ، هیناـمث  واو  ار  نآ  دروآیم و  واو »  » دوـشیم

. تشذگ ِِّرْبلِاب »...  َساَّنلا  َنوُُرمْأَت  َأ   » یلاعت يادخ  لوق  ریسفت  نمض  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قیقحت 
ملاع ریغص و  ملاع  رد  يراد  دوخ  رب  اههدش  یهن  لاثتما و  رب  نیرومأم  نتـشاذگ  یقاب  اب  یهن  رما و  زا  غارف  زا  سپ  ِرَْکنُْملا ) ِنَع  َنوُهاَّنلا  َو  )
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میلـست و زامن  رد  هکنیا  لثم  تسا . دوصقم  اهنآ  زا  هک  تسا  یتایاغ  تالماعم و  تادابع و  زا  ادخ  ماکحا  دودح  رب  ناگدننک  ظفح  ریبک ،
هکنیا لثم  و  دنک ، ظفح  ار  ادخ  هب  هّجوت  ناویح ، عبط و  ملاع  هب  هّجوت  زا  فارصنا  ادخ و  روضح  رد  نداتسیا  هکئالم و  هب  هّبـشت  عوشخ و 

یناویح و توهـش  ياضق  يارب  شحاکن  هکنیا  هن  دیامن ، ظفح  ار  نتفرگ  سنا  تمحر و  تّدوم و  دایدزا  لسن و  ياقبا  دـلاوت و  حاکن  رد 
دروم رد  هلمج  نیا  ریـسفت  رد  رابخا  رد  هک  هچنآ  و  دـشاب . اهنآ  هب  رظان  هدوب  تایاغ  نآ  ظفاح  تّذـل  نیح  رد  هکلب  دـشاب . یناسفن  تّذـل 

. دراد ینعم  نیمه  هب  هراشا  تسا  هدمآ  ادخ  ماکحا  رب  تظفاحم  ای  اهزامن  دوجس  عوکر و  تاقوا و  تظفاحم  زامن و  تظفاحم 

261 ص :  نیکلاس .....  لزانم  تاهّما 

يوس  هب  نیکلاس  لزانم  تاهّما  عماج  هفیرش  هیآ  هک  نادب 
262 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اهنآ یقلخ  تاماقم  یناویح و  لزانم  هب  هراشا  نوبئات )  ) اریز دراد ، ناگدـننک  ریـس  تاـماقم  عیمج  هب  هراـشا  تساـهنآ و  ياهرفـس  ادـخ و 
يددـعتم لحارم  تاماقم و  رفـس  نیا  رد  ناسنا  تسا و  هناـگراهچ  ياهرفـس  زا  لّوا  رفـس  نآ  تسا و  ّقح  هب  قلخ  زا  ریـس  هبوت  هچ  دراد ،

رفـس نیمه  رد  نیکلاس  رتشیب  هک  ینیبیم  اذل  تسین و  شتمحز  يواسم  وا  تّذـل  تسین و  يزیچ  وا  يارب  تمحز  یگتـسخ و  زج  دراد و 
زا ماقم  نآ  هک  دنراد  نیقی  نوچ  ناش ، یناویح  ماقم  رد  نداتسیا  ناکما  هن  دنراد و  تشگزاب  ناکما  هن  دننامیم ، ّریحتم  دننکیم و  فّقوت 

نوچ دنرادن ، ار  ماقم  نآ  زا  رتالاب  هب  ریـس  رذگ و  ناکما  دـننیبیم و  كاندرد  باذـع  ماقم  نآ  رد  ناشدوخ  يارب  تسا و  مّنهج  تاماقم 
بلط رد  اهنآ  ياوق  فیعـض و  لّمحت  زا  ناشـسوفن  و  كدـنا ، یناسنا  تاماقم  زا  ناشندرب  تّذـل  فیعـض و  اهنآ  نیقی  دایز و  اهیگتـسخ 

. تسا يوق  ناشیاهسفن  تاّیضتقم 
ات تسا  یناحور  لحارم  یناسنا و  تاماقم  رد  ریـس  زا  ترابع  ّتیدوبع  هک  اریز  تساهنآ ، شنیرفآ  یّقح  تاماقم  هب  هراـشا  نودـباعلا )  ) و

. تسا ّقح  هب  ّقح  زا  رفس  ینعی  هناگراهچ  ياهرفس  زا  مّود  رفس  نآ  و  ددرگ ، تافص  ءامسا و  ترضح  هب  یهتنم 
قیاقح هب  قّقحت  رد  نّکمت  ءامسا و  ترضح  رد  ریس  ینعی  دراد ، اهنآ  یّقح  تاماقم  هب  هراشا  َنوُدِجاَّسلا  َنوُعِکاَّرلا  َنوُِحئاَّسلا  َنوُدِماْحلا  و 

. تسا ّقح  رد  ّقح  هب  رفس  ینعی  مّوس  رفس  نآ  هک  یهلا ، تافص 
ِهَّللا  ِدوُدُِحل  َنوُِظفاْحلا  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنوُهاَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُِرمْآلا  و 
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هدـش و یبوبر  تافـص  هب  فصّتم  هک  یلاح  رد  دـننکیم  یهلا  رهاـظم  رد  ریـس  ینعی  تساـهنآ ، یبوبر  بتارم  یهلا و  تاـماقم  هب  هراـشا 

دنهدیم وا  هب  ار  یّقح  بحاص  ره  ّقح  و  دننکیم ، شدوخ  هبترم  رد  يرهظم  ره  هب  رظن  دناهدرک ، تقیقح  هب  لّدبم  ار  شنیرفآ  ّتیقلخ و 
. تسا قلخ  رد  ّقح  هب  رفس  نآ  تسا و  هناگراهچ  ياهرفس  نیرخآ  هلحرم  نیا  و 

رـشب نایب  رد  هک  تسا  يزیچ  دوشیم  هدـهاشم  اهنآ  زا  هک  یتایآ  و  دوشیم ، دراو  اهنآ  رد  هک  هچنآ  اـهنآ و  تاـماقم  اهرفـس و  نیا  ناـیب 
. درادن ار  لیصفت  نآ  لاجم  مه  رصتخم  نیا  دجنگیمن و 

ناـیاپ و راـهچ  دـننام  اـی  اـهمرک  دـننامه  تسا  ناویح  غوـلب  ناوا  اـت  یگچب  ناـمز  رد  ناـسنا  هک  تسا  نیا  دروـم  نیا  رد  لوـق  لاـمجا  و 
، دنکیمن كرد  يزیچ  زین  اهيدب  رورـش و  زا  و  دنکیم ، ءاضتقا  یناویح  ياوق  هک  ار  هچنآ  زج  دنادیمن  اهیبوخ  زا  يزیچ  هک  ناگدنرد ،

. دنزیم ررض  وا  هب  هک  هچنآ  زج 
زا يزیچ  وا  رد  دتـسیایم و  ّتیناویح  ّدـح  نامه  رد  ای  یناسنا  یلقع  رورـش  تاریخ و  زیمت  یناـسنا و  هفیطل  روهظ  دـشر و  غولب و  زا  سپ 

رجزنم ّتیناویح  زا  هکنیا  ای  دـنکیم ، كاله  ار  یناسنا  هفیطل  هدرک و  طوقـس  نیلفاّـسلا  لفـسا  هب  تّیناویح  زا  اـی  دـنامیم ، یقاـب  تّیناـسنا 
شتاریخ و بلج  قیرط  وا  يارب  هک  دنک  بلط  ار  یـسک  هکنیا  ات  دوریم  شیپ  جـیردت  هب  و  دـنکیم ، تبغر  یناسنا  تاریخ  هب  دوشیم و 
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. دنک نایب  ار  شیناسنا  رورش  عفد 
جراخ  یناویح  تاکردم  كاردا  زا  بلطم  نیا  نایب  هک  اریز 
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رد یلو  دشاب  هبانا  هبوت و  تغل  رد  هچ  رگا  راجزنا ، رد  جیردت  نیا  و  دوشیمن ، كرد  نآ  فعـض  تهج  هب  مه  یلقع  تاکردم  اب  هدوب و 

نیا هار  نوچ  تسا و  یهلا  تّیناسنا  هب  تّیناویح  زا  تشگزاـب  ماـن  ناـنآ  دزن  هباـنا  هبوت و  اریز  دوشیمن ، هدـیمان  هباـنا  هبوت و  هّللا  لـها  دزن 
زاب ّتیناطیـش  هب  ای  تّیناویح  هب  ناطیـش  سیلدـت  ببـس  هب  تّیناویح  زا  هدـننک  تشگزاب  تاقوا  رتشیب  تسا  حـضاو  ریغ  ناهنپ و  تشگزاـب 

تّحـص هک  مادام  سپ  درکیم  رارف  نآ  زا  هک  دوشیم  عقاو  يزیچ  رد  هجیتن  رد  تسا و  یناسنا  تاریخ  نآ  هک  دربیم  ناـمگ  ددرگیم و 
رگم دوشیمن  رهاظ  تشگزاب  نیا  تّحـص  دوشیمن و  قالطا  نآ  رب  هبوت  مسا  دوشن  حـضاو  رهاظ و  تّیناسنا  هب  تّیناویح  زا  وا  تشگزاـب 
ناـنآ هک  ادـخ  نانیـشناج  ندرک  لوبق  هلیـسو  هب  رگم  ددرگیمن  رهاـظ  ادـخ  بناـج  زا  لوبق  دوش و  عقاو  لوبق  دروم  ادـخ  يوس  زا  هکنیا 

. دنراذگیم قرف  تّیناویح  تّیناسنا و  نیب  ناشتریصب  مشچ  اب  هک  دنتسه  یلماک  دارفا  تّیناسنا و  رهاظم 
يوبن و ّماع  تعیب  رد  وا  رب  ّیلو  ای  ّیبن  هک  اریز  تسوا  رب  ادـخ  هبوت  ناـمه  درک ، هبوت  وا  تسد  هب  دیـسر و  یلو  اـی  ّیبن  هب  هک  هاـگنآ  سپ 
هب بئات  صخـش  نیا  هدـش  قداص  شتهج  ود  ره  اب  هباـنا ، هبوت و  تشگزاـب و  تلاـح  نیا  رد  تسا . هدرک  رافغتـسا  يرهاـظ  توعد  لوبق 

. دیآیم باسح 
هکلب درب ، تذـل  نآ  زا  ات  دوشیمن  رجنم  یناسنا  تاریخ  هب  اذـل  دوشیمن ، لصاح  وا  يارب  یبلاق  تاریخ  زج  يزیچ  هبوت  نیا  اـب  نوچ  هّتبلا 

بلط  ترارح  دنیبیمن و  تمحز  یتخس و  زج  نآ  رد 
265 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیمن لماک  مامت و  شاهبوت  دباییمن و  نیکست  وا  یناسنا  تاریخ 
، دـش لخاد  شبلق  هب  نامیا  دومن و  هبوت  ینطاب  توعد  لوبق  يول و  ّصاخ و  تعیب  رد  ّصاخ  هبوت  اب  تفای و  درک و  بلط  هک  هاـگنآ  سپ 

جراخ شدوخ  کلم  زا  هک  مادام  نکل  و  دربیم ، تذـل  یناسنا  تاریخ  ياـههنومن  زا  دوشیم و  لـماک  شاهبوت  تروص  هک  تسا  تقونآ 
وا يارب  یناسنا  تاّذل  دوشیمن و  بوسحم  هدننک  هبوت  دنکن  هدـهاشم  ار  شخیـش  توکلم  هتـشگن و  لخاد  اهنامـسآ  توکلم  هب  هدـشن و 

مئاد وا  تلاح  دوشیمن و  یـضار  شلاوحا  زا  یتلاح  چـیه  هب  تروص  نیا  رد  دـشاب . انگنت  تمحز و  یتخـس و  رد  زونه  ددرگن و  صلاخ 
نیمز رد  خیش  دنک و  هدهاشم  ار  خیش  توکلم  هک  یئاج  ات  تسا ) طسب  لاح  رد  یهاگ  ضبق و  لاح  رد  یهاگ  حالطصا  هب   ) تسا بلقنم 

. دوش لصاح  وا  يارب  هدش  یضار  نآ  هب  دنوادخ  هک  ار  ینید  ددرگ و  نکاس  وا  ردص 
نیا رد  و  لّوا ، ّقح  تقیقح  ببس  هب  تسا  ّقح  نامه  خیـش  توکلم  هک  اریز  دوشیم ، لماک  مامت و  ّقح  هب  قلخ  زا  وا  ریـس  ماگنه  نیا  رد 

رد جراـخ و  شـسفن  یگدـنب  زا  هک  دوشیم  ياهدـنب  و  دوب ، هار  هب  کـلاس  نآ  زا  لـبق  هک  یلاـح  رد  دوـشیم  هّللا  یلا  کـلاس  وا  ماـگنه 
هکئالم دننام  شخیش  هب  تبـسن  هدش و  نّکمتم  شدوجو  رد  خیـش  هک  اریز  دوشیم ، دبع  لعف  زین  وا  لعف  و  ددرگیم ، لخاد  ادخ  یگدنب 

تسا و دبع  هک  دوشیم  قداص  وا  رب  شدوخ و  رما  هب  هن  دـنکیم  لمع  وا  رما  هب  دـنکیمن و  خیـش  ینامرفان  دوشیم و  لّوا  ّقح  هب  تبـسن 
، دوشیم ّقح  هب  ّقح  زا  مّود  رفس  هب  رفاسم  دباع و 
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نآ تاماقم  رفـس و  نیا  لحارم  تسا و  فاضم  ّقح  نامه  زین  تکرح  رخآ  تسا و  ّقح  نآ  تسا و  خیـش  توکلم  تکرح  أدـبم  هک  اریز 

. تسا دوخیب  دوخ  زا  بوذجم  دننامه  ناریح و  هلاو و  رفس  نیا  رد  کلاس  تسا و  شرامش  رصح و  زا  جراخ 
دوشیم تّیبوبر  هب  فصّتم  یناف و  شتاذ  تافص و  لاعفا و  زا  دوشیم و  مامت  شتّیدوبع  دیسر  تافـص  امـسا و  روضح  هب  هک  هاگنآ  سپ 

هاگره دوشیم : قداص  وا  ّقح  رد  دناهتفگ  هک  هچنآ  دوش ، لصاح  يرایشه )  ) وحص شیانف  زا  دوش و  لماک  وا  يارب  رفـس  نیا  هک  یتقو  و 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1651 

http://www.ghaemiyeh.com


نیمه رد  تسا و  تّیبوبر  يادتبا  تّیدوبع  ياهتنا  ماقم  نیا  دوشیم و  ادـخ  وا  هدـنامن ) یقاب  وا  زا  يرثا  چـیه   ) دـسر مامتا  هب  شیانف  رقف و 
. هّللا يوس  یتّبج  یف  سیل  ینأش و  مظعا  ام  یناحبس  ّقحلا ، انا  دننام : دوشیم  رهاظ  نیکلاس  زا  تاّیحطش  یضعب  هک  تسا  ماقم 

یتسه ملاع  رد  کلاس  رفس  نیا  رد  تسا و  دودحمان  رفس  نیا  تاماقم  تسا و  مّوس  رفس  نآ  تسا و  ّقح  رد  رفاسم  ماگنه  نیا  رد  کلاس 
دهدیم تبـسن  یلاعت  يادخ  هب  ار  لامج  لامک و  مامت  هجیتن  رد  دنیبیمن و  ادـخ  يارب  زج  یلامک  لامج و  دـنیبیمن و  ادـخ  زج  دوجو  و 

هّیلامج و تافص  هب  قّقحتم  هکلب  دشابیم ، لاح  همه  رد  کلاس  يرازگ  رکش  زا  ترابع  نآ  دشاب و  هاگآ  تبسن  نیا  هب  دوخ  هکنیا  نودب 
تحایس هک  اریز  دنکیم ، ادیپ  قدص  وا  رب  هدننک  تحایس  ماگنه  نیا  رد  دوشیم و  تسوا  هّیقیقح  تّیدماح  نآ  هک  هّیهلا  يانـسح  يامـسا 

تهج ریس  نیا  رد  هدننک  تحایس 
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عونصم زج  هکلب  دنک  هدهاشم  ار  ادخ  عنص  دناوتیمن  لّوا  رفس  رد  وا  دنک و  هدهاشم  ار  ادخ  عنص  بیارغ  هک  دشابیم  هّللا  عنـص  هدهاشم 
رب هکنیا  ای  درادن ، یهاگآ  شخیش  هب  زج  هکلب  دنکیمن  عونصم  عنص و  هب  ساسحا  الصا  هک  تسا  نیا  ای  مّود  رفـس  رد  دنیبیمن و  يزیچ 
هک هاگنآ  رفس  نیا  رد  دنیبیمن و  يزیچ  عونـصم  زج  دهدیم  خر  پچ  تسد  تسار و  تسد  باحـصا  رد  هک  یتالّوحت  تارییغت و  بسح 

تانّیعت زا  اریز  دنیبیمن ، يزیچ  وا  تفگـش  ياهراک  ادخ و  عنـص  زج  یلو  دنکیم  هدهاشم  دـنیبیم و  دـنکیم  لصاح  هقافا  شاهبذـج  زا 
لیلذ عضاخ و  نآ  لباقم  رد  دنکیم  هدـهاشم  هک  ار  يزیچ  ره  دـنیبیمن و  یلاعت  يادـخ  يامـسا  تافـص و  زج  دوجو  رد  جراخ و  هّینوک 

. دوشیم هدیمان  دوجس  عوکر و  نامه  وا  عوضخ  بتارم  توافت  بسح  رب  هک  دوشیم 
ناگدـنب حالـصا  هب  اجنآ  زا  هک  ددرگیم  رب  ییاجنامه  هب  تشگ  لماک  شرفـس  دـش و  قّقحتم  ادـخ  تافـص  ءامـسا و  اب  هک  هاـگنآ  سپ 

یهن رما و  هک  ار  یناسک  یهن  رما و  دنکیم و  یهن  ادخ  یهن  هب  رما و  ادـخ  رما  هب  هاگنآ  دـنکیم . رفـس  قلخ  هب  ّقح  زا  دوب و  هدرک  عورش 
تسا و ود  نآ  نیشناج  ای  لوسر  ای  ّیبن  ای  رفس  نیا  رفاسم  دوشیم و  اهنآ  یهاون  رماوا و  تایاغ  نابهگن  نینچمه  دنکیم و  ظفح  دناهدش 
ءایبنا و بتارم  دوشیم و  فلتخم  دّدـعتم و  نآ ، تاماقم  ادـخ و  تاـملک  یهاـنت  مدـع  بسح  رب  تسا و  یهاـنتمان  زین  رفـس  نیا  تاـماقم 

نایب ضحم  ای  تسا  هدش  دراو  رازه ، راهچ  تسیب و  دصکی و  هب  ای  رازه  تسیب  دصکی و  هب  ناربمایپ  دـیدحت  رب  ینبم  هک  هچنآ  نالوسر و 
لوصا  دیدحت  تهج  هب  ای  تسا ، ترثک 
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هتـسناد نآ  هجو  دـناهداد ، صاصتخا  ناشدوخ  هب  ار  فاصوا  هک  تسا  هدـش  دراو  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هک  هچنآ  تسا و  تاـماقم 

هب فاصوا  نآ  دـشاب  قداص  شنامیا  رد  حیحـص و  نمؤم  نامیا  رگا  نکل  اهنآ و  رد  رگم  دوشیمن  تفاـی  فاـصوا  نآ  قیاـقح  هچ  دـش ،
دنک بلط  نآ  زا  هدرک و  وجتسج  شسفن  رد  ار  ینعم  نیا  دیاب  نمؤم  سپ  دوشیم . تفای  وا  رد  هنومن  تروص  هب  گنرمک و  قیقر و  روط 

. تسین قداص  شنامیا  رد  هک  دنادب  تفاین  رگا  هک 
نینمؤم و لاح  نایب  يارب  تسا  هضرتعم  هلمج  ود  نآ  نیب  تسا و  قباس  رما  رب  فطع  هلمج  نیا  هدـب . تراشب  ار  نینمؤم  َنِینِمْؤُْملا و  ِرَِّشب  َو 

دهع يارب  مال  فلا و  نوچ  تسا ، روکذم  فاصوا  هب  نانآ  ریوصت  يارب  مکح و  ّتلع  هب  راعشا  يارب  ریمـض  ياجب  نینمؤم »  » ظفل ندروآ 
. دنفوصوم روکذم  فاصوا  هب  هک  دنتسه  ینینمؤم  هدش  رکذ  هک  هچنآ  تسا و  يرکذ 

هک تسین  حیحـص  نانمؤم  ربمایپ و  يارب  ْمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  یبُْرق  ِیلوُأ  اُوناک  َْول  َو  َنیِکِرْـشُْمِلل  اوُرِفْغَتْـسَی  ْنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ِِّیبَّنِلل  َناک  ام 
. دننک یهاوخ  شزرمآ  دندیسر ، ینشور  حوضو و  تیاغ  هب  هکنیا  زا  سپ  دنشاب  دنواشیوخ  ول  ناکرشم و  يارب 

. دنخزود نارای  زا  ناکرشم  نآ  هک  ِمیِحَْجلا  ُباحْصَأ  ْمُهَّنَأ 
تسین یعنم  هدرم  ای  دشاب  هدنز  هچ  وا  يارب  ریخ  ياعد  رافغتسا و  رد  دوشن  عطق  تسوا  یناسنا  هفیطل  هک  شترطف  هک  مادام  رفاک  هک  نادب 

: یلاعت يادـخ  لوق  دـنکیم  هراشا  ینعم  نیمه  هب  دوشیم و  زیاج  شکرـش  رفک و  تهج  زا  هکلب  تسین ، زیاج  قلطم  تروص  هب  وا  نعل  و 
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، َنُولَمْعَت اَّمِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  و  َنِیلاْقلا ، َنِم  ْمُِکلَمَِعل  یِّنِإ 
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مولعم یـسک  رب  ترطف  عطق  و  تسین . زیاـج  وا  ّقح  رد  ریخ  ياـعد  تسا و  زیاـج  قلطم  روـط  هب  وا  نعل  دـش  عـطقنم  شترطف  هک  هاـگنآ  و 
. یحو فشک و  بحاص  زا  ندینش  هب  ای  ادخ ، بناج  زا  یحو  هب  ای  صخش ، نآ  دوجو  بتارم  دوهش  اب  رگم  ددرگیمن 

هب رظان  دوشیمن  لوبق  شاهبوت  يرطف  ّدـترم  هکنیا  رب  ینبم  دـناهداد  يوتف  نآ  هب  ضر )  ) زین املع  تسا و  هدـش  دراو  رابخا  رد  هک  هچنآ  و 
مالـسا رب  دلوت  هک  تسا  نیا  رابتعا  هب  دناهدرک  رکذ  تسا  رابخا  رد  هکنانچ  يرطف  یّلم و  ّدـترم  نیب  قرف  زا  هک  هچنآ  تسا و  ینعم  نیمه 

ْنَم َو  : » ادخ لوق  نمـض  رد  نارمع  لآ  هروس  رد  دادترا  قیقحت  و  تسا ، دادترا  ود  نیا  فشاک  مالـسا  زا  جورخ  سپـس  رفک و  رب  دـّلوت  و 
قیرط زا  ندش  حضاو  زا  دعب  رگم  دوشیمن  هتسناد  ترطف  عطق  هک  میدرک  رکذ  هک  هچنآ  هب  هراشا  يارب  تشذگ و  ًانیِد » ِمالْـسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی 

یتاجن دـیما  هدوب و  عطقنم  ناـنآ  ترطف  ینعی  ِمیِحَْجلا » ُباحْـصَأ  ْمُهَّنَأ  : » دومرف یحو ، فشک و  بحاـص  زا  ندینـش  هب  اـی  یحو  فشک و 
نآ زا  دعب  هن  نییبت و  ندش و  حضاو  زا  لبق  هن  ینعی  تسین ، اهنآ  يارب 

116 تایآ 119 - ریسفت  همجرت و 

269 ص :  ات 117 ..... ] تایآ 114  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

ُهَّللا َناک  ام  َو  ( 114  ) ٌمِیلَح ٌهاَّوََأل  َمیِهاْربِإ  َّنِإ  ُْهنِم  َأَّرَبَت  ِهَِّلل  ٌّوُدَع  ُهَّنَأ  َُهل  َنَّیَبَت  اَّمَلَف  ُهاَّیِإ  اهَدَـعَو  ٍةَدِـعْوَم  ْنَع  َّالِإ  ِهِیبَِأل  َمیِهاْربِإ  ُرافِْغتْـسا  َناک  ام  َو 
َو ُتیُِمی  َو  ِییُْحی  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  َُهل  َهَّللا  َّنِإ  ( 115  ) ٌمِیلَع ٍءْیَـش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنِإ  َنوُقَّتَی  ام  ْمَُهل  َنِّیَُبی  یَّتَح  ْمُهادَه  ْذِإ  َدَْعب  ًامْوَق  َّلُِضِیل 
ام ِدَْعب  ْنِم  ِةَرْـسُْعلا  ِۀَعاس  ِیف  ُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ِراْصنَْألا  َو  َنیِرِجاهُْملا  َو  ِِّیبَّنلا  یَلَع  ُهَّللا  َبات  ْدََقل  ( 116  ) ٍریِصَن َو ال  ٍِّیلَو  ْنِم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُکل  ام 

(117  ) ٌمیِحَر ٌفَُؤر  ْمِِهب  ُهَّنِإ  ْمِْهیَلَع  َبات  َُّمث  ْمُْهنِم  ٍقیِرَف  ُبُوُلق  ُغیِزَی  َداک 
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270 ص :  همجرت ..... :

و دروآ ) ناـمیا  هک   ) دوب هدرک  وا  اـب  هک  يدـهع  بجوم  هب  رگم  دوبن  نیا  تساوخ  شزرمآ  ادـخ  زا  شیوـمع )  ) شردـپ يارب  هک  میهاربا 
دوب سرت  ادخ  رابدرب و  رایسب  یصخش  میهاربا  هک  تسج  يرازیب  وا  زا  تسادخ  نمشد  هک  دش  قّقحم  وا  رب  نوچ 

هک دنک ، نّیعم  تلالـض ) تابجوم  زا   ) دنزیهرپب دیاب  هک  هچنآ  زا  اهنآ  رب  ات  دـنکن  هارمگ  رگید  درک  تیادـه  ار  یموق  هکنآ  زا  دـعب  ادـخ 
، تساناد زیچ  همه  هب  اقّقحم  ادخ 

. دوب دهاوخن  يروای  رادهگن و  ادخ  زج  ار  امش  دناریمیم و  دنکیم و  هدنز  وا  تسا  نیمز  اهنامسآ و  کلام  ادخ  ارصحنم 
ياهیتخـس رد   ) دزغلب اهنآ  زا  يرایـسب  ياهلد  دوب  کـیدزن  هک  « 1  » ترـسع تعاس  رد  هک  راصنا  رجاـهم و  زا  شباحـصا  ربمغیپ و  رب  ادـخ 

نیقی هب  نانمؤم  لوسر و  هراب  رد  وا  هک  تشذـگ  رد  ناشیاهـشزغل  زا  دومرف و  فطل  زاب  دـندرک  يوریپ  شلوسر  زا  هریغ ) كوبت و  گنج 
. تسا نابرهم  قفشم و 

270 ص :  ریسفت ..... :
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شکرشم ردپ  رب  دوب ، ّیبن  هک  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ارچ  هک  تسا  مّهوت  نیا  كاردتـسا  هب  فطع  هیآ  نیا  ِهِیبَِأل  َمیِهاْربِإ  ُرافِْغتْـسا  َناک  ام  َو 
؟ دومن رافغتسا 

__________________________________________________

. تسا كوبت  هوزغ  ترسع » هوزغ   » تسا و یتخس  ینعم  هب  ترسع » ( » 1)
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هک دوب  نآ  زا  لبق  رافغتـسا  نیا  و  تسا ، یبوخ  تلـصخ  نآ  و  دوب ، شدـهع  هب  يافو  تهج  میهاربا  رافغتـسا  ُهاَّیِإ  اهَدَـعَو  ٍةَدِـعْوَم  ْنَع  اَّلِإ 
: ادخ لوق  هنیرق  هب  ینعم  نیا  و  تسا ، مّنهج  باحصا  زا  وا  هک  دوش  مولعم 

هب تبـسن  شتّبحم  تهج  هک  ینعم  نیدب  تسادخ ، نمـشد  يرطف  روط  هب  وا  هک  دش  مولعم  یتقو  ینعی  دشابیم . ِهَِّلل  ٌّوُدَـع  ُهَّنَأ  َُهل  َنَّیَبَت  اَّمَلَف 
. تسا هتشگ  عطقنم  تسا  یناسنا  هفیطل  نامه  هک  ادخ 

رزآ هدعو  هب  ُهاَّیِإ  اهَدَعَو  ٍةَدِعْوَم  ْنَع  اَّلِإ  یلاعت : يادخ  لوق  و  دوب ، میهاربا  ناکیدزن  نیرتکیدزن  زا  وا  هکنیا  اب  تسج  يرازیب  وا  زا  ُْهنِم  َأَّرَبَت 
هیحان زا  زج  مالـسا  هدعو  هک  اریز  میدرک ، رکذ  ام  هک  تسا  یبلطم  دّیؤم  ریـسفت  نیا  و  تسا ، هدش  ریـسفت  دروایب  مالـسا  هک  شدـنزرف  هب 

. دوشیمن ناسنا  ترطف 
نوزحم و یبوـبحم  قارف  رب  هک  تسا  یتـقو  نتفگ  هآ  رتـشیب  و  دـشکب ، هآ  داـیز  هـک  دـنیوگیم  یـسک  هـب  هاّوا »  » ٌمـِیلَح ٌهاَّوَأـَل  َمـیِهاْربِإ  َّنِإ 

اعد هب  نآ  ریسفت  زا  هدش  دراو  هک  هچنآ  سپ  تسا ، اهتدابع  لاح  رد  اهتولخ و  رد  عّرضت  اعد و  ترثک  مزلتسم  نآ  دشاب و  كانهودنا 
( ّتلع نایب   ) لیلعت هلمج  نیا  و  دوش ، موهفم  ینعم  نیا  هک  تسا  نیا  ریـسفت  همزال  دـشابیم و  یناهنپ  ياـهتاجانم  عّرـضت و  لاـح  رد  اـی 

. تسا میهاربا  رافغتسا 
هب  هک  دناسرب  تّیناسنا  ماقم  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  هب  ینیوکت  تیاده  ْمُهادَه  ْذِإ  َدَْعب  ًامْوَق  َّلُِضِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو 
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هک دناسرب  یناسک  هب  ار  اهنآ  هکنیا  هب  تسا  یفیلکت  تیاده  دوصقم  ای  دوشیم ، هداد  زیمت  رگیدمه  زا  یناسنا  رورـش  تاریخ و  نآ  ببس 

. دنک نایب  ار  ناشفیلکت  رورش  تاریخ و  نانآ  يارب  و  ّصاخ ، ای  ّماع  تعیب  دیامن ، تعیب  اهنآ  اب 
. دنک نشور  ناشیارب  فیلکت  ای  نیوکت  تهج  زا  ات  ْمَُهل  َنِّیَُبی  یَّتَح 

. ددرگ تّجح  مامتا  ات  دننک ، زیهرپ  یناسنا  رورش  زا  تسا  هتسیاش  هک  ار  هچنآ  َنوُقَّتَی  ام 
دـنوشیم و تیادـه  هارمگ و  نآ  اب  هک  ار  هچنآ  قیاقد  ادـخ  ایآ  تسا : هدـش  هتفگ  ایوگ  هک  تسا  یلاؤس  باوج  ٌمِیلَع  ٍءْیَـش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنِإ 

. تساناد يزیچ  ره  رب  دنوادخ  انامه  یلب ، دوشیم : هداد  باوج  دنادیم و  دننک  زیهرپ  دیاب  هک  ار  هچنآ 
، درادن قباس  اب  یطابترا  هک  تسا  مالک  يادتبا  تسادخ . نیمز  اهنامسآ و  یلـصا  کلام  تقیقح  رد  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  َُهل  َهَّللا  َّنِإ 
زا لاؤس  باوج  ای  دـشابیم ، شدوخ  هب  نییبت  تیادـه و  ندرک و  هارمگ  تبـسن  لیلعت  ای  تسا  زیچ  همه  هب  ادـخ  ملع  تّلع  نایب  لیلعت  اـی 

. تساهنآ اب  یلاعت  يادخ  تبسن  ادخ و  اب  اهنآ  لاح 
. دنکیم هدنز  یناسنا  ای  یناویح  تایح  هب  ِییُْحی 
. دناریمیم یناسنا  ای  یناویح  گرم  هب  ُتیُِمی و  َو 

هب تسامـش  ریخ  هک  هچنآ  هکنیا  هب  دـشاب  امـش  روما  يّدـصتم  ات  تسین  یتسود  ادـخ  زا  ریغ  امـش  يارب  ٍِّیلَو و  ْنِم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُکل  ام  َو 
. دنک بلج  امش  يوس 
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تهج زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  هک  میتفگ  هتـشذگ  رد  اهراب  و  دـنک ، عفد  امـش  زا  ار  امـش  رورـش  هک  تسین  يراکددـم  ٍریِـصَن و  ـال  َو 
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تّوبن و تهج  زا  و  دـنکیم ، حالـصا  شـسفن  رد  ار  وا  لاح  هک  تسا  وریپ  عباـت و  روما  ّیلوتم  يّدـصتم و  هک  تسا  ّیلو  ناـمه  شتیـالو 
بلق رب  هک  تسا  مّهوت  نیا  عفد  يارب  یفن  نیا  و  دنک . عفد  وا  زا  ار  رورـش  هکنیا  هب  دـنکیم  يرای  ار  عبات  هک  تسا  هدـننک  يرای  شتلاسر 
نامگ سپ  شیامنهار ، لیلد و  خیـش  زا  نینچمه  دنیبیمن و  ّتیرـشب  زج  شدـشرم  خیـش  زا  هک  تهج  نآ  زا  دوشیم ، دراو  صقان  دـیرم 

وا حالـصا  دـیرم و  میلعت  يّدـصتم  ادـخ  اب  كارتشا  هب  ای  القتـسم  ناشدوخ  ياهسفن  بسح  رب  ای  تّیرـشب  بسح  رب  ود  نآ  هک  دـنکیم 
روما يّدصت  رد  ود  نآ  هک  ینعم  نیدب  دومن ، رصح  شدوخ  رد  ار  يّدصت  نیا  هکنیا  هب  دومن  عفر  ار  مّهوت  نیا  یلاعت  يادخ  سپ  دنتسه ،

. ادخ اب  كارتشا  اب  هن  ییاهنت و  هب  هن  ود  نآ  هن  تسا ، یلاعت  يادخ  نامه  تسا  ّیلوتم  رهاظ و  هک  هچنآ  و  دنتسین ، رهظم  زج  دیرم 
ندرک هضرع  یبّنلا » یلع   » تئارق ربانب  و  تسا . هدش  هدناوخ  زین  یبّنلاب » . » تشذگ رد  وا ) تّما   ) ربمایپ زا  دنوادخ  ِِّیبَّنلا  یَلَع  ُهَّللا  َبات  ْدََـقل 

هب عبات  مکح  ای  ّلک  هب  ءزج  مکح  ءزج و  رب  ّلک  لومـش  تباب  زا  تسا  ربماـیپ  تّما  رب  هبوت  ندرک  هضرع  راـبتعا  هب  ربماـیپ  رب  ادـخ  زا  هبوت 
امرگ  تّدش  یطحق و  تّدش و  رد  كوبت  هوزغ  رد  اهنآ  نوچ  تسا ، تشگزاب  قلطم  ینعم  هب  هبوت  هکنیا  ای  عوبتم 

274 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
جارخ نتفرگ  حلـص و  نداد  رارق  اب  گنج  هب  جایتحا  نودب  یتحار و  هافر و  هب  تشگزاب  زا  سپ  اّما  دندوب  هدـش  عقاو  بآ  ندوب  كدـنا  و 

. دندومن تعجارم  گنج  تمحز  نودب 
، دنتـشاد شوخان  ار  هوزغ  نآ  هب  جورخ  هک  نانآ  و  دـندرک ، فّلخت  گنج  زا  هک  راصنا  نیرجاهم و  زا  هتـسد  نآ  ِراْصنَْألا  َو  َنیِرِجاـهُْملا  َو 

. دندش بغار  دنتشاد  تهارک  هک  یناسک  دندش و  ّقحلم  نادهاجم  هب  نآ  زا  سپ  اّما 
وا هب  ربمایپ  جورخ  زا  سپ  ای  دـندش  وا  وریپ  یتیاضران  هارکا و  اب  ربمایپ ، جورخ  نیح  رد  هک  راصنا  رجاـهم و  زا  ناـسک  نآ  ُهوُعَبَّتا و  َنیِذَّلا 

. دندش ّقحلم 
. داتفا قاّفتا  زارد  رود و  رفس  طحق و  نامز  امرگ و  تّدش  رد  كوبت  هوزغ  نوچ  دوب ، یتخس  نامز  رد  هک  ِةَرْسُْعلا  ِۀَعاس  ِیف 

هب داـقتعا  ربماـیپ و  يوریپ  زا  ددرگب و  گـنج  زا  لد  ار  یهورگ  هک  دوب  کـیدزن  هکنآ  زا  دـعب  ْمُْهنِم  ٍقیِرَف  ُبوـُُلق  ُغـیِزَی  َداـک  اـم  ِدـَْعب  ْنِم 
سپ دـندرگرب  ربمایپ  هزاـجا  نودـب  جورخ  زا  سپ  هک  دـندرکیم  تّمه  اـهنآ  زا  یهورگ  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـنوش ، گـنتلد  وا  تلاـسر 

رفن رازه  جـنپ  تسیب و  هب  ناوریپ  ناگدـنب و  زج  هب  هوزغ  نآ  رد  نایرگـشل  دادـعت  هک  تسا  هدـش  تیاور  و  تشادـهگن ، ار  اهنآ  دـنوادخ 
. دناهتسناد رفن  رازه  لهچ  ار  اهنآ  هّدع  یخرب  و  دیسر ،

. درک ظفح  یتحاران  یگنتلد و  زا  ار  اهنآ  سپس  ْمِْهیَلَع  َبات  َُّمث 
فوئر و نانآ  هب  تبسن  وا  اریز  ٌمیِحَر  ٌفَُؤر  ْمِِهب  ُهَّنِإ 
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تمحر راثآ  زا  هک  يزیچ  زا  تسا  ترابع  تفأر  نوچ  تساهتداع ، اـهتلاح و  نیب  قرف  دـننام  تفأر  تمحر و  نیب  قرف  تسا  ناـبرهم 

. بوخ راک  هب  ندرک  راداو  تحیصن و  دننام  دوش  یشان  رهاظ و 
120 تایآ 122 - ریسفت  همجرت و 

275 ص :  ات 120 ..... ] تایآ 118  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

َبات َُّمث  ِْهَیلِإ  َّالِإ  ِهَّللا  َنِم  َأَْجلَم  ْنَأ ال  اوُّنَظ  َو  ْمُهُـسُْفنَأ  ْمِْهیَلَع  ْتَقاض  َو  ْتَبُحَر  اِمب  ُضْرَْألا  ُمِْهیَلَع  ْتَقاض  اذِإ  یَّتَح  اوُفِّلُخ  َنیِذَّلا  ِۀَثالَّثلا  یَلَع  َو 
ْنَم َو  ِۀَـنیِدَْملا  ِلْهَِأل  َناک  ام  ( 119  ) َنِیقِداَّصلا َعَم  اُونوُک  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  ( 118  ) ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َوُـه  َهَّللا  َّنِإ  اوـُبُوتَِیل  ْمِْهیَلَع 
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ِیف ٌۀَـصَمْخَم  َو ال  ٌبَصَن  َو ال  ٌأَمَظ  ْمُُهبیُِـصی  ْمُهَّنَِأب ال  َِکلذ  ِهِسْفَن  ْنَع  ْمِهِـسُْفنَِأب  اُوبَغْرَی  َو ال  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنَع  اوُفَّلَخَتَی  ْنَأ  ِبارْعَأـْلا  َنِم  ْمَُهلْوَح 
(120  ) َنِینِسْحُْملا َرْجَأ  ُعیُِضی  َهَّللا ال  َّنِإ  ٌِحلاص  ٌلَمَع  ِِهب  ْمَُهل  َِبتُک  َّالِإ  ًْالیَن  ٍّوُدَع  ْنِم  َنُولانَی  َو ال  َراَّفُْکلا  ُظیِغَی  ًائِطْوَم  َنُؤَطَی  َو ال  ِهَّللا  ِلِیبَس 

275 ص :  همجرت ..... :

دوخ زا  هکلب  دش و  گنت  اهنآ  رب  يروانهپ  همه  اب  نیمز  دندیزرو  فّلخت  كوبت  گنج  رد  وت  زا  هک  بعک ) لاله ، رارم ،  ) نت هس  نآ  رب  و 
ادخ هک  دننک  هبوت  ات  دومرف  فطل  زاب  اهنآ  رب  ادخ  سپ  تسین  یهانپ  أجلم و  وا  فطل  هب  زج  ادخ  بضغ  زا  هک  دنتـسناد  دـندش و  گنتلد 

. تسا نابرهم  قفشم و  قلخ  ّقح  رد  ریذپ و  هبوت  رایسب 
دیدنویپب . نامیا  اب  يوگتسار و  نامدرم  اب  دینک و  يرود  قفانم  وگغورد و  مدرم  زا  دیشاب و  سرت  ادخ  نامیا  لها  يا 
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هکنآ ات  دننک  راهظا  دوخ  زا  یلیم  وا  لیم  فالخ  زگره  هن  دننک و  فّلخت  ربمایپ  نامرف  زا  زگره  دیابن  شفارطا  نانیـشن  هیداب  هنیدم و  لها 

چیه دنرادن و  رب  دنک  نیگمشخ  ار  راّفک  هک  یمدق  چیه  دنشکن  ادخ  هار  رد  ار  یگتسخ  یگنسرگ و  یگنـشت و  جنر  ناشتعاط  ضوع  رد 
زگره ادخ  هک  دوش  هتـشون  ناشلامعا  همان  رد  یحلاص  لمع  مالآ  نیا  زا  کی  ره  لباقم  رد  هکنآ  زج  دنناسرن  نید  نانمـشد  هب  يدربتـسد 

. تشاذگ دهاوخن  عیاض  ار  ناراکوکین  رجا 

276 ص :  ریسفت ..... :

، تساهنآ نأش  فّلخت  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  يارب  نادرم  رد  فّلخم »  » ناـنز و رد  فلاوخ »  » ظـفل لامعتـسا  اوُفِّلُخ  َنیِذَّلا  ِۀـَثالَّثلا  یَلَع  َو 
هک ایوگ  تسا  گنج  راکیپ و  يارب  ندـش  کیرحت  جـییهت و  اهنآ  نأـش  نوچ  نادرم  اّـما  و  تسین ، یتمحز  هنوؤم و  اـهنآ  فّلخت  رد  سپ 
هّللا یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـندیمهف  نینچ  هیآ  رهاظ  زا  هّماـع  نوچ  و  دوشیم ، قّقحم  نارگید  زا  تمحز  لوبق  تمحز و  اـب  اـهنآ  فّلخت 

دروـم هن  رگ  و  دـندناوخ ، اوفلاـخ »  » و دـندرک ، راـکنا  ار  اوـفّلخ »  » تئارق مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  دـش  اـهنآ  فـّلخت  بجوـم  هلآ  هیلع و 
فّلخت رب  راداو  ناطیش  هک  ار  یناسک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و  تشذگ ، نوفّلخملا » حرف   » نمض رد  نیفلاخم  نیفّلختم  رد  فّلخم »  » لامعتسا

اله و  عیبر ، نب  ةرارم  و  کلام ، نب  بعک  زا  دنترابع  دندوب  هدرک  فّلخت  گنج  زا  هک  رفن  هس  نآ  و  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  هن  درک ،
، دندرک مالس  وا  رب  هتفر و  وا  لابقتسا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تعجارم  زا  سپ  دندومن و  فّلخت  كوبت  گنج  زا  هک  هّیما  نب 

دننزن فرح  نانآ  اب  دننکن و  مالس  اهنآ  رب  هک  داد  روتسد  شباحصا  هب  دادن و  ار  اهنآ  مالس  باوج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  یلو 
دیرخ و و 
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نانز درکن ، مالس  نانآ  رب  یسک  دندش  دجسم  لخاد  و  تفگن ، نخس  اهنآ  اب  یـسک  دندش ، رهـش  لخاد  سپ  دننکن ، تسلاجم  یـشورف و 

: دومرف ادخ  لوسر  میریگب ؟ هرانک  اهنآ  زا  ام  ایآ  يدرک  بضغ  ام  نارـسمه  رب  هک  میدینـش  دنتفگ : دندیـسر و  ادـخ  لوسر  تمدـخ  اهنآ 
: دنتفگ دناهدش  راتفرگ  ییالب  نینچ  هب  هک  دندید  اهنآ  یتقو  سپ  دنوش ، رتسبمه  امش  اب  دیابن  اهنآ  یلو  دینکن  يریگ  هرانک 

: دنتفگ دندش و  جراخ  اههوک  يوس  هب  مینیشنب و  رهش  رد  هچ  يارب 
هکنیا نودب  دنتـشاذگیم  اهنآ  شیپ  دندروآیم و  اذغ  ناشیارب  اهنآ  تیب  لها  و  دریذپب ، ار  ام  هبوت  دـنوادخ  ات  مینامیم  اههوک  نیمه  رد 

: تفگ اهنآ  زا  یکی  دیشک  ازارد  هب  راک  نیا  یتقو  دننزب ، فرح  اهنآ  اب 
بضغ رگیدمه  اب  ام  ارچ  لاح  دیوگیمن  نخـس  ام  اب  یـسک  دناهدیدرگ و  كانمـشخ  ام  رب  همه  ام  لها  ناردارب و  لوسر  ادخ و  موق  يا 
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نیمه رب  سپ  دنک ، لوبق  ار  اهنآ  هبوت  دنوادخ  ای  دنریمب  ات  دنیوگن  نخـس  رگیدمه  اب  هک  دندرک  دای  دنگوس  دـندش و  قّرفتم  سپ  مینکن ،
. دش تخس  اهنآ  رب  رما  هک  یماگنه  دندنام و  لاح 

. دومن لزان  ادخ  لوسر  هب  ار  اهنآ  هبوت  لوبق  یلاعت  يادخ 
اهنآ اب  اهنآ  تیب  لها  نینچمه  و  دـنتفگن ، نخـس  اهنآ  اب  شباحـصا  ادـخ و  لوسر  نوچ  ینعی  ْتَبُحَر  اِمب  ُضْرَْألا  ُمِْهیَلَع  ْتَقاـض  اذِإ  یَّتَح 

. دش گنت  اهنآ  رب  يروانهپ  نآ  اب  نیمز  دندزن  فرح 
. دندش گنتلد  دنتفگن  نخس  رگیدمه  اب  دندش و  ادج  رگیدمه  زا  نوچ  ْمُهُسُْفنَأ  ْمِْهیَلَع  ْتَقاض  َو 

ملع رب  ّنظ  قالطا  و  دندرک ، نیقی  دنتسناد و  ینعی  اوُّنَظ  َو 
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نییاپ هب  نآ  هّجوت  نوچ  تساهنامگ  نونظ و  دـشاب  تاـّینیقی  لـیبق  زا  رگا  سفن  مولع  هک  میتفگ  هتـشذگ  رد  اـهراب  هک  تسا  تهج  نآ  زا 
تسین و ریذـپ  فّلخت  شتاـیاغ  تباـث و  شتاـمولعم  هک  یلقع  مولع  فـالخ  هب  دـنکیم  فّلخت  مولع  نآ  زا  زین  شتاـیاغ  مولعم و  تسا و 

. تشگ نامگ  ّنظ و  اهنآ  مولع  دندوب  هدش  عقاو  سفن  هبترم  رد  ناشهبوت  لوبق  زا  لبق  اهنآ  نوچ 
. دومن تشگزاب  اهنآ  رب  قیفوت  تمحر و  ببس  هب  دنوادخ  ینعی  ْمِْهیَلَع  َبات  َُّمث  ِْهَیلِإ  اَّلِإ  ِهَّللا  َنِم  َأَْجلَم  ْنَأ ال 

. دومن لوبق  ار  اهنآ  هبوت  دنوادخ  دندرک  هبوت  یتسار  هب  نوچ  اُوبُوتَِیل 
. دنکیم لوبق  یناسآ  هب  ار  ناگدنب  هبوت  دنکیم و  تشگزاب  رایسب  قیفوت  تمحر و  هب  ناگدنب  رب  دنوادخ  ینعی  ُباَّوَّتلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ 

. دننک تموادم  ینامرفان  رب  هک  دراذگ  او  دوخ  لاح  هب  ار  ناگدنب  شتمحر  تهج  زا  ُمیِحَّرلا 
وا زا  فّلخت  مدع  تعاطا و  هب  ار  نینمؤم  درک  شهوکن  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  نیفّلختم  هکنآ  زا  سپ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

. تسا میکح  حصان  نأش  هکنانچ  دنک  عمج  ار  دیعو  هدعو و  نیب  هکنیا  دشاب و  رتّرثؤم  ات  درک  قیوشت 
رب دوشیم  قالطا  یهاگ  نامیا  هک  نادب  دیـشاب . ناراکتـسرد  نایوگتـسار و  اب  هتـسویپ  دیـسرتب و  ادـخ  زا  َنِیقِداَّصلا  َعَم  اُونوُک  َو  َهَّللا  اوُقَّتا 

لصاح  يرهاظ  توعد  لوبق  ّماع و  تعیب  اب  هک  مالسا 
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دوشیم قالطا  یهاگ  و  تسا ، هدش  هتفرگ  شاهفیلخ  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا  هک  تسا  یماکحا  تحت  بلاق  سفن و  تسا و  هدـش 
ای هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا  هک  تسا  یماکحا  تحت  بلق  میلـست  ینطاب و  توعد  لوبق  يول و  ّصاخ و  تعیب  اـب  هک  ّصاـخ  ناـمیا  رب 

تحت بلق  میلـست  ینطاب و  توعد  لوبق  يولو و  ّصاخ  تعیب  اب  هک  ّصاخ  نامیا  رب  دوشیم  قالطا  یهاگ  و  تسا ، هدش  هتفرگ  شاهفیلخ 
مالـسا زا  ار  نامیا  مسا  تسا  حیحـص  اریز  تسا  یقیقح  نامیا  نآ  و  دوشیم ، لصاح  هدش  هتفرگ  بلق  ماکحا  بحاص  زا  هک  بلق  ماکحا 

: دومرف یلاعت  يادخ  هکنانچ  مینک ، بلس 
. تسا مالسا  هکلب  تسین  نامیا  دیدش  نآ  هب  دقتعم  امش  هک  ار  هچنآ  ینعی  انْمَلْسَأ  اُولُوق  ْنِکل  َو  اُونِمُْؤت  َْمل  ُْلق  اَّنَمآ  ُبارْعَْألا  َِتلاق 

مالـسا رب  مّدـقم  نآ  نآ و  ياهـشهاوخ  سفن و  زا  راـجزنا  قلطم  راـبتعا  هب  دوشیم  قـالطا  یهاـگ  ادـخ  مشخ  بضغ و  زا  زیهرپ  يوقت و 
هب كولـس  بلق و  هار  هب  نآ  ياههار  سفن و  زا  فارـصنا  رابتعا  هب  دوشیم  قالطا  یهاگ  و  تسا ، نامیا  هب  تیاده  نآ  هک  تسا  یقیقح 

، دـهدن ماجنا  ار  تعیب  نآ  هک  ماداـم  ناـسنا  اریز  يولو ، تعیب  ّصاـخ و  ناـمیا  اـب  رگم  دوشیمن  لـصاح  ینعم  نیا  هب  يوقت  و  نآ ، يوس 
. تسا هدشن  لخاد  شبلق  رد  نامیا  زونه  هک  یلاح  رد  نآ  رب  كولس  نآ و  هب  هّجوت  هب  دسرب  هچ  ات  دوشیمن  حضاو  وا  يارب  بلق  قیرط 

قّقحم  نامیا  زا  سپ  دیآیم و  دیدپ  نامیا  اب  نآ  هکلب  نامیا ، زا  لبق  هن  مالسا و  زا  لبق  هن  دوشیمن  لصاح  يوقت  نیا  سپ 
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ییانف هک  تسا  ّمات  يانف  نآ  و  دشاب ، هتـشاد  یهاگآ  شدوخ  ياوقت  هب  هکنیا  نودـب  دوشیم  لصاح  شتاذ  زا  يوقت  نیا  هکنیا  ات  دوشیم 
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ّتیلخدم هک  تسادخ  یفاضا  یقیقح و  تافـص  هب  ندش  فصتم  و  تسا ، هّللاب  ياقب  و  يرایـشه )  ) وحـص نآ  زا  دعب  و  تسین ، نآ  زا  دعب 
يوقت ياهتنا  زا  دـعب  ینعی  ًادـْفَو  ِنمْحَّرلا  َیلِإ  َنیِقَّتُْملا  ُرُـشَْحن  َمْوَی  تسا : هدومرف  یلاعت  يادـخ  هکناـنچ  دـشابیم ، ناـمحر  مسا  تحت  نآ 
تسا يوقت  نیمه  رابتعا  هب  و  تسا ، یفاضا  تافـص  ریاس  عمجم  نآ  هک  دوشیم  لصاح  تّینامحر  تفـص  هب  فاّصتا  وحـص و  اهنآ  يارب 

. دناهداد صیصخت  ناشنایعیش  هب  ارنآ  هک 
تـسه هک  روطنآ  دـننکیم  ءایـشا  هب  رظن  هک  هّللا  لها  دزن  تسا و  عقاو  اب  یـسفن  ای  یظفل  لوق  ندرک  تقباطم  فرع  تغل و  رد  قدـص  و 

زین و  دـشاب ، لاح  نآ  رب  ناسنا  هک  تسا  هتـسیاش  هک  هچنآ  اب  تسا  مولع  قـالخا و  لاوحا و  لاـعفا و  لاوقا و  تقباـطم  زا  تراـبع  قدـص 
ياـههدرپ اـب  رگا  یناـسنا  هفیطل  هک  هچ  تسا ، بوسنم  شندوب  ناـسنا  تهج  زا  ناـسنا  هب  هک  دـشاب  يزیچ  نآ  عقاو  رمـالا و  سفن  قباـطم 

و « 1  » تسا رهظم  رهظم  رهظم  ناسنا  لاح  سپ  تسا  ادخ  رهظم  لقع  و  تسا ، لقع  رهظم  دوشن  هدیشوپ  یعیبط  ياهیگریت  یسفن و  يارآ 
هکنانچ دوشیم  حیحص  رهظم  زا  نآ  بلس  دوشیم و  هداد  تبسن  زیچ  نآ  دوخ  هب  تقیقح  رد  دوش  هداد  تبـسن  يزیچ  رهظم  هب  هک  هچنآ 

رد مهولتقت » ملف  : » یلاعت يادخ  لوق  رد 
__________________________________________________

. تسا رهظم  رهظم  رهظم  تالاح  سپ  تسادخ  رهظم  لقع  لقع و  رهظم  یناسنا  هفیطل  یناسنا و  هفیطل  رهظم  تالاح  ( 1)
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لوزن تریح و  بّجعت و  تیاهن  تهج  زا  اهنآ  نوچ  تسا ، هدرک  بلس  اهنآ  زا  ار  لتق  تبسن  هتفرگ  ماجنا  اهنآ  تسد  هب  نتشک  هکنیا  نیع 
اهنآ زا  ار  نتشک  اذل  تسا  یلاعت  يادخ  رهظم  شمارآ  هنیکس و  و  دندش ، هنیکـس  ياهرهظم  تسا  یلاعت  ّقح  روهظ  هک  هنیکـس  شمارآ و 
اذـل تسا و  لّوا  ّقح  اـیناث  تسا و  هنیکـس  زا  تراـبع  اـّلوا  نا  تسا و  هدومن  تاـبثا  تسا  رهاـظ  اـهنآ  رد  هک  يزیچ  رب  ارنآ  هدرک و  بلس 
َهَّللا َّنِکل  َو  َْتیَمَر  ْذِإ  َْتیَمَر  ام  َو  : » یلاعت يادخ  لوق  تسا  نینچمه  و  دومن ، طاقـسا  زین  ار  لّوا  رهاظ  مکح  هک  ْمُهَلَتَق » َهَّللا  َّنِکل  َو  : » دومرف

«. یمَر
تبـسن ناسنا  هب  تسا و  عقاو  رمألا و  سفن  نآ  هک  هچنآ  سپ  تخادـنا .) ریت  ادـخ  هکلب  یتخادـنین  ریت  وت  عقاو  رد  یتخادـنا  ریت  یماـگنه  )

تبسن ناسنا  هب  هک  هچنآ  سپ  ددرگیم  حیحص  ناسنا  زا  نآ  بلـس  دوش ، هداد  تبـسن  ادخ  هب  تقیقح  رد  هک  تسا  يروط  دوشیم ، هداد 
، دشابن حیحص  وا  زا  شتبسن  بلس  ای  دشابن ، حیحص  ادخ  هب  رگا  نآ  تبسن  اّما  تسا ،) هداد  ماجنا  ادخ  هکلب  هدادن  ماجنا  ناسنا   ) دوش هداد 
. تسا بلق  حراوج و  اضعا و  راتفگ  مولع ، قالخا و  لاوحا و  لاعفا و  نینچمه  تسا  نابز  راک  راتفگ  هکنانچمه  دشابیم . غورد  بذک و 

قدـص یتسار و  نآ  هک  تسین  نیا  ضّرعتم  رگید  دوشیم ، قالطا  دـشاب  فصّتم  قدـص  زا  یعون  هب  هک  یـسک  رب  تغل  رد  قداص »  » ظفل
يوخ و  قدص ، هک  دوشیم  هتفگ  یسک  هب  قداص  ابلاغ  فرع  رد  نکل  دشاب و  یضرع  هکنیا  ای  دشاب  وا  يارب  تداع  يوخ و 
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ياضتقم اب  قفاوم  دوش  رداص  وا  زا  هچ  ره  هک  يوحن  هب  دشاب  تّیناسنا  رد  نّکمتم  هک  تسا  یـسک  قداص  نیاربانب  دـشاب . هدـش  وا  تداع 

. دشاب شتّیناسنا 
نوک هّدام  زا  رما  هغیـص  دـناهدرک . رـصحنم  ناشدوخ  هب  ارنآ  مالّـسلا  مهیلع  نیقداص  هّمئا  اذـل  تسا و  لماک  ناسنا  صوصخم  ینعم  نیا  و 
دنکب یهارمه  تّیعم و  رب  تلالد  هک  دشاب  يزیچ  نآ  زا  دـعب  رگا  اصوصخم  دـنکیم ، رارمتـسا  رب  تلالد  قالطا  تروص  رد  نک » : » ینعی

هب ندوبن  دـّیقم  ینعی   ) نآ مدـع  رارمتـسا و  هب  دـییقت  زا  قـالطا  تروص  رد  نوـک »  » هّداـم ریغ  زا  رما  هچ  رگا  تسا ، رارمتـسا  هب  رعـشم  هک 
. تسا اهر  قلطم و  رارمتسا )

زا یضعب  يارب  اریز  تسین ، نکمم  رشب  دارفا  يارب  یهارمه  نیا  رارمتسا  نکل  دنکیم و  قدص  يرـشب  یندب  یهارمه  رب  یهارمه  ّتیعم و 
یـسفن تبحاصم  یهارمه و  هب  نورقم  هک  مادام  یندـب  یهارمه  تبحاصم و  هوـالع  هب  تسا ، یندـب  تقراـفم  هب  جاـتحم  نآ  تاـّیرورض 
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هباحـص ریاس  زا  رتدیدش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  اب  تبحاصم  رد  نیقفانم  رتشیب  هک  يدینـشن  ایآ  درادن ، انتعا  لباق  يورخا  هدیاف  دـشابن 
تبحاصم ضحم  اهنآ  تبحاصم  نوچ  یلو  تسا ، هدـمآ  نآرق  رد  ناـنآ  تبحاـصم  هدوب و  مدقـشیپ  ترجه  رد  اـهنآ  زا  یـضعب  دـندوب و 

اریز تسا  قداص  ینورد ) و   ) یـسفن تبحاصم  سپ  درادـن  اهنآ  لاـح  هب  یعفن  ترخآ  رد  تسا ) هدوبن  ادـخ  ياـضر  يارب  و   ) هدوب یندـب 
لصاح  نیعبات  سوفن  رد  هک  تسا  یتّیلعف  زا  یشان  هک  تسا  سفن  رد  نیقداص  زا  ياهدش  قیقر  هفیطل  یهارمه 
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هلزنم هب  دوشیم و  لامعا  ریـش  يارب  رینپ  هیام  هلزنم  هب  نآ  هک  تسا  تیـالو  لوبق  يروص و  لاـّصتا  تعیب و  نآ  لوصح  ببـس  دوشیم و 

هک يرکذ  نوچ  ینابز ، ای  دشاب  یبلق  هچ  دنهدیم  میلعت  اهنآ  هب  نیقداص  هک  تسا  يرکذ  زا  یـشان  زین  تسا و  ترخآ  تعارز  يارب  رذـب 
تسا و هدیـشوپ  ینابز  اـی  یبلق  رکذ  ساـبل  تسا و  هدـش  لزاـن  نآ  یلاـع  ماـقم  زا  تسا و  نآ  هلزاـن  هدـش و  قیقر  دوش  هتفرگ  رما  ّیلو  زا 

قئاقح اب  یهارمه  نامه  تسا و  قداص  ینورد )  ) یـسفن و تبحاصم  رب  تبحاصم ، نآ  سپ  دش  هتفگ  البق  بلطم  نیا  قیقحت  زا  يرادـقم 
. دوشیم ریبعت  مظعا  مسا  يربک و  تیآ  تمعن و  تمحر و  رکف و  یبلق و  هنیکس  خیش و  تروص  هب  نآ  زا  هک  تساهنآ  یتوکلم 

زامن تسا و  یقیقح  زامن  رکف  رکذ و  نیمه  هک  اریز  َنوُِمئاد  ْمِِهتالَـص  یلَع  ْمُه  َنیِذَّلا  دومرف : یلاعت  يادخ  ینعم  ود  نآ  هب  هراشا  يارب  و 
: دناهتفگ هّیفوص  تسا و  زامن  نآ  تروص  یبلاق 

. دنزامن رد  مئاد  هک  نانآ  اشوخ  تسا : هدش  هتفگ  یسراف  هب  دشاب و  رکف  رکذ و  لاح  رد  امئاد  کلاس  هک  تسا  هتسیاش 
. دشاب راوشد  راک  نیا  نیکلاس  زا  صقان  دارفا  يارب  هچ  رگا  تسا  نکمم  رما  کی  یهارمه  نیا  رارمتسا  و 

رکف رکذ و  رب  تموادم  بلق و  قیرط  زا  دیزیهرپب  ادخ  زا  دیاهدروآ ، نامیا  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  هک  یناسک  يا  تسا : نیا  هیآ  ینعم  سپ 
. دیزرون یتسس 

ینعم قباس و  رما  تّلع  نایب  يارب  تسا  فانیتسا  َناک  ام 
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: هک تسا  نیا  نآ 
زا دنتـسه  هنیدم  فارطا  رد  هک  بارعا  زا  یناسک  هنیدـم و  لها  يارب  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنَع  اوُفَّلَخَتَی  ْنَأ  ِبارْعَْألا  َنِم  ْمَُهلْوَح  ْنَم  َو  ِۀَـنیِدَْملا  ِلْهَِأل 

. دنزرو فّلخت  ادخ  لوسر  زا  هک  تسین  هتسیاش  برغ  قرش و  لها 
یگمه دـنوشن  مالـسا  رد  لخاد  هک  ماداـم  نآ  لـها  تساـیند و  ماـمت  رگید  ملاوع  هب  تبـسن  نآ  شوح  لوح و  هنیدـم و  فارطا  هک  اریز 

. دنتسه بارعا 
دننک فّلخت  ادخ  لوسر  زا  دنتـسه  ود  نآ  فارطا  هک  یناسک  مالـسا و  هب  حرـشنم  ردص  بلق و  هنیدم  لها  هک  تسین  هتـسیاش  نینچمه  و 

. تسوا قدص  رب  عرف  نیقداص  ریاس  قدص  تسا و  قدص  رد  لصا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  هک 
ندرک يّدعت  يارب  ءاب  هکنیا  ربانب   ) دنزرو فالخ  ناشیاهسفن ، رد  ای  دننکن ، فّلخت  ناشیاهسفن  تّبحم  ببس  هب  ینعی  ْمِهِـسُْفنَِأب  اُوبَغْرَی  َو ال 

.( دشاب
. دنزاسن بغار  فّلخت  زاوج  مدع  رب  ار  ناشیاهسفن  ینعی  ِهِسْفَن  ْنَع 

. دنشکن ادخ  هار  رد  یطحق  یگنسرگ و  یگنشت و  جنر  هکنیا  ات  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ٌۀَصَمْخَم  َو ال  ٌبَصَن  َو ال  ٌأَمَظ  ْمُُهبیُِصی  ْمُهَّنَِأب ال  َِکلذ 
. دنرادن رب  تراغ  تراسا و  لتق و  هبلغ و  لیبق  زا  راّفک  مشخ  تهج  یماگ  اًْلیَن و  ٍّوُدَع  ْنِم  َنُولانَی  َو ال  َراَّفُْکلا  ُظیِغَی  ًائِطْوَم  َنُؤَطَی  َو ال 
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باوث هب  دنـشکب  هچ  دـنوش و  هتـشک  هچ  هاـگنآ  دوش ، هتـشون  حـلاص  لـمع  ناونع  هب  اـهنآ  يارب  هکنیا  رگم  ٌحـِلاص  ٌلَـمَع  ِِهب  ْمَُهل  َِبتُک  اَّلِإ 

. دنسریم
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هطساو هکنانچ  داد ، رارق  نیفطاعتم  نیب  ار  هّللا » لیبس  یف   » ظفل تساهنآ  عفن  هب  هک  هچنآ  اهنآ و  ررض  هب  هک  هچنآ  نیب  نتشاذگ  قرف  يارب 
دیکأـت رارکت  ببـس  هب  هک  تسا  هدوب  نیا  يارب  زین  هدوب و  روـظنم  نیمه  يارب  فطاـعتم  ياـههلمج  نیب  نآ  لـیلعت  ءانثتـسا و  نتفرگ  رارق 

. دوش
دنتـسه و راک  وکین  نسحم و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  ناشيوریپ  ببـس  هب  اهنآ  هکنیا  ینعی  َنِینِـسْحُْملا  َرْجَأ  ُعیُِـضی  َهَّللا ال  َّنِإ 

. دنکیمن عیاض  ار  ناراک  وکین  شاداپ  دنوادخ 
123 تایآ 127 - ریسفت  همجرت و 

285 ص :  ات 125 ..... ] تایآ 121  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

َنُونِمْؤُْملا َناک  ام  َو  ( 121  ) َنُولَمْعَی اُوناک  ام  َنَسْحَأ  ُهَّللا  ُمُهَیِزْجَِیل  ْمَُهل  َِبتُک  َّالِإ  ًایِداو  َنوُعَطْقَی  ـال  َو  ًةَرِیبَک  ـال  َو  ًةَریِغَـص  ًۀَـقَفَن  َنوُقِْفُنی  ـال  َو 
اَهُّیَأ ای  ( 122  ) َنوُرَذْـحَی ْمُهَّلََعل  ْمِْهَیلِإ  اوُعَجَر  اذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِذـُْنِیل  َو  ِنیِّدـلا  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌۀَِـفئاط  ْمُْهنِم  ٍۀَـقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ـال  ْوَلَف  ًۀَّفاَـک  اوُرِْفنَِیل 

ْنَم ْمُْهنِمَف  ٌةَروُس  َْتلِْزنُأ  اـم  اذِإ  َو  ( 123  ) َنیِقَّتُْملا َعَم  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ًۀَْـظلِغ  ْمُکِیف  اوُدِـجَْیل  َو  ِراَّفُْکلا  َنِم  ْمُکَنُولَی  َنیِذَّلا  اُوِلتاـق  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
َیلِإ ًاـسْجِر  ْمُْهتَدازَف  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  ( 124  ) َنوُرِْـشبَتْسَی ْمُه  َو  ًانامیِإ  ْمُْهتَدازَف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ًانامیِإ  ِهِذـه  ُْهتَداز  ْمُکُّیَأ  ُلوُقَی 

(125  ) َنوُِرفاک ْمُه  َو  اُوتام  َو  ْمِهِسْجِر 
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286 ص :  همجرت ..... :

هک هچنآ  زا  رتهب  رایـسب  دنوادخ  ات  دوش  هتـشون  اهنآ  لمع  همان  رد  هکنآ  زج  دنیامیپن  يداو  چـیه  دـننکن و  قافنا  دایز  ای  مک  یلام  چـیه  و 
دیامرف اطع  رجا  اهنآ  هب  دناهدرک 

یهورگ هتفر  نوریب  گنج  يارب  یعمج  ياهفیاط  ره  زا  ارچ  سپ  دنراذگب  اهنت  ار  لوسر  هتفر  نوریب  یگمه  نانمؤم  دیابن  گنج  ماگنه  و 
زا هدش  سرت  ادخ  دـیاش  مه  ناشموق  هک  دـنزومایب  دوخ  موق  هب  دـناهتخومآ  هک  یـشناد  نآ  ات  دنـشابن  اّیهم  ملع  نتخومآ  يارب  لوسر  دزن 

، دننک رذح  ادخ  ینامرفان 
ّسح يرادیاپ  يدنمورین و  یتشرد و  امش  رد  راّفک  دیاب  دینک و  داهج  هب  عورـش  تسا  رتکیدزن  امـش  اب  هک  ره  زا  نارفاک  اب  نامیا  لها  يا 

تسا ناراک  زیهرپ  رای  هشیمه  ادخ  هک  دینادب  دننک و 
کی مادـک  ناـمیا  رب  هروس  نیا  دـنیوگیم  نارگید  هب  راـکنا  يور  زا  هک  دنتـسه  نیقفاـنم  نیمه  زا  یخرب  دوش  لزاـن  ياهروس  هاـگ  ره  و 

دیشخب رورس  تراشب و  دوزفیب و  نامیا  رب  ار  همه  دننامیا  لها  تقیقح  هب  هک  نانآ  سپ  دوزفا ؟
. دنداد ناج  رفک  لاح  هب  ات  دوزفا  اهنآ  یتاذ  ثبخ  رب  مه  تسالتبم  قافن  ّکش و  ضرم  هب  ناشاهلد  هک  نانآ  اّما  و 

286 ص :  ریسفت ..... 

یط ار  يدابآ  چیه  دننکیمن و  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  دایز  مک و  لام  چیه  َِبتُک  اَّلِإ  ًایِداو  َنوُعَطْقَی  َو ال  ًةَرِیبَک  َو ال  ًةَریِغَص  ًۀَقَفَن  َنوُقِْفُنی  َو ال 
. دوشیم طبض  تبث و  اهنآ  لامعا  همان  رد  بلطم  نیا  هکنیا  رگم  دننکیمن 
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هب  دنوادخ  َنُولَمْعَی  اُوناک  ام  َنَسْحَأ  ُهَّللا  ُمُهَیِزْجَِیل  ْمَُهل 
287 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هک تسین  نیا  دوصقم  دوشیم و  هداد  ازج  لامعا  نآ  همه  اهلمع  نیرتهب  لباقم  رد  دنک و  رظن  هّجوت و  اهنآ  هب  دندرک  لمع  هک  هچنآ  ره 
. دنوشیم هداد  شاداپ  دندرک  لمع  هک  هچنآ  زا  رتهب  هب  اهنآ  هک  دشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  دراد و  شاداپ  لامعا  نیرتهب  طقف 
لامکتسا رد  زین  شناج )  ) شسفن بسح  رب  نینچمه  تسا  لامکتـسا  رد  شندب  بسح  رب  یلاس  درخ  لّوا  زا  هک  روطنامه  ناسنا  هک  نادب 

نیطایـش هکئالم و  ملاع  ود  نیب  ناسنا  نوچ  ددرگیم و  لصاح  وا  يارب  یتّیلعف  ّرـش  ای  دشاب  ریخ  دوشیم  رداص  وا  زا  هک  یلعف  ره  تسا و 
لها زا  ای  تسا  تمحر  لها  زا  وا  هک  دوش  مکح  وا  يارب  هک  تسین  نکمم  ددرگن  نّکمتم  ملاع  ود  زا  یکی  رد  رگا  سپ  تسا  هدـش  عقاو 

هدوب و هّللا ) رمال  یجرم   ) هک دوشیم  مکح  وا  رب  تبقاع  بسح  رب  دشاب و  رفک  رب  ياقب  ای  مالسا  رب  ءاقب  طرش  هب  دّیقم  هکنیا  نودب  باذع 
عیمج تشگ  نّکمتم  ملاع  نآ  رد  دـش و  لخاد  ملاع  ود  زا  یکی  رد  رگا  دـشابن و  اهنآ  فنـص  رد  لـخاد  هچ  رگا  دراد  ار  ادـخ  رما  دـیّما 

ای نیرتهب  مکح  هب  موکحم  ناطیـش و  ای  تسا  لقع  اـی  هک  تسا  ملاـع  نآ  مکاـح  رّخـسم  ربناـمرف و  دوشیم  لـصاح  وا  يارب  هک  یتاـّیلعف 
تّیلعف هک  تسا  نآ  لامعا  نیرتدـب  دـشاب و  لقع  رّخـسم  نآ  زا  لـصاح  ّتیلعف  هک  تسا  نآ  لاـمعا  نیرتهب  هک  اریز  دوشیم ، شنیرتدـب 
تاّیلعف همه  رگا  سپ  تسا ، ناطیش  لقع و  هب  ود  نآ  یکیدزن  رابتعا  هب  ود  نیا  زا  ریغ  يدب  بوخ و  دشاب و  ناطیش  رّخـسم  نآ  زا  لصاح 

دشاب  لقع  ربنامرف  اهنآ  هب  میلست  ناکین و  زا  يوریپ  رد  شبحاص  نّکمت  ببس  هب 
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. دوشیم سکع  هب  شاداپ  دش  ناطیش  ربنامرف  رگا  ددرگیم و  لئان  شنیرتهب  شاداپ  هب  بوخ  دب و  زا  لامعا  همه  شاداپ 
(، درادـب تسود  ار  امـش  ادـخ  ات  دـینک  يوریپ  نم  زا  « ) ُهَّللا ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف   » قوطنم هب  دـشاب  ناکین  يوریپ  رد  نّکمتم  ناـسنا  رگا  زین  و 

، ددرگیم شنیرتهب  دـننام  شلامعا  دـب  بوخ و  و  دوشیم . بوبحم  شلامعا  همه  دـش  ادـخ  بوبحم  هک  هاگنآ  دوشیم و  ادـخ  بوبحم 
نیرتدب لباقم  رد  دوشیم و  ضوغبم  شلامعا  همه  دـشاب  ضوغبم  رگا  و  دوشیم ، هداد  شاداپ  شنیرتهب  دـننام  هب  لامعا  نآ  همه  هب  سپ 

. دوشیم هداد  ازج  تسا  هدش  بکترم  نونک  ات  شرمع  لّوا  زا  هک  یلمع 
نایرج ریخا  ياهتّیلعف  نامه  رب  زین  ءامسا  نآ  ماکحا  تساهنآ و  هریخا  ياهتّیلعف  ءامسا  ءایشا  ءامـسا  هک  میدومن  قیقحت  رگید  ياج  رد  و 

. دوشیم يراج  نآ  رب  هدش و  وا  رخآ  ّتیلعف  يازج  شتاّیلعف  عیمج  يازج  دشاب  تیالو  ّتیلعف  وا  رخآ  ّتیلعف  هک  یسک  ره  سپ  دراد ،
. دنراذگ اهنت  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  هتفر  نوریب  نینمؤم  همه  گنج  ماگنه  هک  تسین  هتسیاش  ًۀَّفاَک و  اوُرِْفنَِیل  َنُونِمْؤُْملا  َناک  ام  َو 

هکنیا رب  ینبم  دوشیم  مّهوت  قباس  هیآ  زا  هک  تسا  يزیچ  زا  كاردتـسا  تسا و  ِۀَنیِدَْملا » ِلْهَِأل  َناک  ام   » رب فطع  یگمه ) اعیمج و   ) ۀّفاک
رب هک  یلاـح  رد  تسین ، زیاـج  لاوحا  زا  یلاـح  چـیه  رد  وا  زا  فّلخت  هدوب و  مزـال  نینمؤم  عـیمج  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبـن  تمزـالم 

هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  تسد  رد  هک  هچنآ  هتشگ و  ّلتخم  اهنآ  تشیعم  اریز  تسا ، عنتمم  راک  نیا  تداع  بسح 
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. دیامن اهنآ  تنوکس  يارب  جایتحا  عفر  هک  تسا  نآ  زا  رتگنت  ترضح  نآ  ّلحم  دنکیمن و  تیافک  ار  اهنآ  تاجایتحا  تسا  دوجوم 
. تسا ملع  لوصح  لامعا  عیمج  زا  تیاغ  هکنیا  تسا و  لمع  ملع و  مزالت  رب  ینتبم  هیآ  ندوب  كاردتسا  و 

لها رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  تمدـخ  تمزالم  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  هنیدـم  لها  ریمـض  ياجب  نینمؤم »  » ظفل ندروآ  نیا  ربانب 
یهاون رماوا و  نتفرگ  ارف  يارب   ) دندومن لیصحت  ار  مالـسا  هک  هاگنآ  دناهدرکن و  لیـصحت  ار  مالـسا  هک  مادام  تسا  بجاو  برغ  قرش و 

ملع و اب  تعامج  نآ  ات  تسین ، مزال  يرگید  زیچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  تمدـخ  تمزالم  تهج  یتعاـمج  جورخ  زج  اـهنآ  رب  یهلا )
. دننک ادیپ  ار  ناشموق  داشرا  هزاجا  قاقحتسا  دنوش و  لیمکت  لمع 

. دوشیم فطع  كاردتسا  رابتعا  نودب  نآ  زا  سپ  ملع  لیصحت  هراب  رد  مّود  هیآ  دوش و  هداد  رارق  داهج  هراب  رد  لّوا  هیآ  رگا 
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هب ملع  لیـصحت  تهج  شخیاشم  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  تمدـخ  يوس  هب  ای  داهج  يوس  هب  ياهتـسد  یهورگ  ره  زا  ارچ  َرَفَن  ـال  ْوَلَف 
؟ دنورن رفس 

. دنشاب یلمع  یملع و  هّوق  ود  لامکتسا  هدامآ  ّدعتسم و  هک  یهورگ  ٌۀَِفئاط  ْمُْهنِم  ٍۀَقِْرف  ِّلُک  ْنِم 
. دننک لیمکت  ارنآ  ای  دنشاب  شناد  هقف و  بلط  رد  هکنیا  ات  ِنیِّدلا  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل 

. دنهد رادشه  ار  دوخ  موق  دابع ، میلعت  داشرا و  رد  اهنآ  هزاجا  هّوق و  ود  رد  اهنآ  لامکتسا  زا  دعب  ینعی  ْمِْهَیلِإ  اوُعَجَر  اذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِْذُنِیل  َو 
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ملع هچ  تسا ، یناسنا  یلقع  مولع  دوصقم  دوشیم و  هدیسر  رگید  ملع  هب  هلیـسو  نادب  هک  تسا  ینید  ملع  تشذگ  هکنانچ  هقف  هک  نادب 
هار نآ  رد  هدوب ، ترخآ  یهار  شتّیناسنا  تهج  زا  ناسنا  اریز  یلاـیخ ، اـی  دـشاب  یلقع  ملع  نآ  هچ  تسا ، یلقع  یناـسنا  ملع  ناـمه  ینید 

اب هک  یلایخ  ملع  هن  تسا  دایدزا  دادتـشا و  رد  وا  ملع  تسا  قیرط  رب  کـلاس  شتّیناـسنا  تهج  زا  ناـسنا  نوچ  دـیامنیم و  ریـس  تکرح و 
هب ار  ناسنا  هک  تسا  یناویح  یـسفن  ملع  نآ  یلایخ  هچ  دوش و  هدیمان  یلقع  هچ  هک  دوشیم  لصاح  لقع  فّرـصت  نودـب  همهاو  فّرـصت 

. دشاب ترخآ  ملع  تروص  نآ  تروص  هچ  رگا  درادیم  زاب  ترخآ  قیرط  زا  دناسریم و  یلفس  توکلم 
زج نآ  يوس  هب  یهار  چـیه  دوشیم و  هدـیمان  همئاق  تّنـس  نآ  هک  تسا  یبلاق  ماکحا  هب  ملع  ای  تسا  يوبن  هحیحـص  رد  هکنانچ  هقف  سپ 
ریغ هدیـشوپ و  یهلا ) یحو  نودـب   ) ترخآ ملاع  هب  نآ  ندـناسر  یگنوگچ  ترخآ و  ملاع  اب  نآ  طاـبترا  نوچ  درادـن  دوجو  یهلا  یحو 

زا ای  ّیبن  زا  دـیلقت  ذـخا و  اب  رگم  دوشیمن  لصاح  نآ  هک  تسا  نیفّلکم  تاجرد  فالتخا  ّتلع  هب  ماـکحا  نآ  فـالتخا  و  تسا . حـضاو 
. دشاب هتفرگ  ّیبن  زا  ار  ماکحا  هک  یسک 

مکحم ياـههیآ  نآ  هک  تسا  ینید  هّقح  دـئاقع  هب  ملع  اـی  تسا و  هلداـع  هضیرف  نآ  هک  تسا  نآ  لاوـحا  قـالخا و  سفن و  هب  ملع  اـی  و 
هک تسا  یتروص  رد  نیا  تسوا و  تّیعجرم  ّتیئدبم و  یلاعت و  ّقح  بناج  زا  یتمالع  تیآ و  اهنآ  زا  کی  ره  نوچ  تسا ،
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تسا هقف  هن  نآ  دهد  رارق  شیناویح  دصاقم  يویند و  ياهوزرآ  هلیـسو  ارنآ  مهو  رگا  اّما  و  دهد . رارق  شیورخا  دصاقم  هلیـسو  ارنآ  لقع 

ریغ هاوخ  دـشاب و  هغلابم  يارب  ظفل  تأیه  هاوخ  تسا  تهاـقف  لاـمک  هّقفت  زا  دوصقم  دـناهدیمان . ملع  هقف و  ارنآ  مدرم  حابـشا  و  ملع ، هن  و 
دروم صخـش  رد  هک  تسا  يزیچ  راذـنا  زا  دوصقم  و  تسا . هداد  رارق  ندرک ) هاگآ  نداد ، میب   ) راذـنا ارنآ  تیاغ  یلاعت  يادـخ  اریز  نآ ،
یـسک نابز  رب  یهاگ  راذنا  ظفل  هن  رگ  و  دشاب ، لماک  یلمع  یملع و  هّوق  ود  رد  هدننک  راذنا  هکنیا  رگم  دوشیمن  نیا  دـتفا و  ّرثؤم  راذـنا 

دوخ دننکیم و  رما  هک  یناسک  اهنآ ، هب  هتـسباو  ظاّعو  اهوگ و  هّصق  ياملع و  روج و  يافلخ  راذنا  دـننام  تسین  هّقفتم  هک  دوشیم  يراج 
نآ زا  دـنریگب و  دـنپ  ناشدوخ  هکنیا  نودـب  دـننکیم  هظعوم  و  دـننکیمن ، لمع  یهن  هب  دوخ  و  دـننکیم ، یهن  و  دـنیامنیمن ، رما  لاثتما 

. دراذگب رثا  ناگدنونش  رد  هکنیا  نودب  ناشدوخ  رب  تّجح  مامتا  لاب و  رزو و  رگم  دوشیمن  لصاح 
دـنراد و شبئان  ای  ماما  زا  هزاجا  هب  جاـیتحا  یهن  رما و  راذـنا و  رد  تسین  حـضاو  شریغ  رب  هّقفتم و  رب  هّوق  ود  نآ  رد  سفن  لاـمک  نوچ  و 

. تسا هدش  طبض  نطاب  رهاظ و  ياملع  هلسلس  رد  هزاجا  هلسلس 
: هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  لوق  ریسفت  رد  دنشاب و  رذح  رب  تسا  ناشیاهسفن  تکاله  بجوم  هک  ییاهزیچ  زا  ینعی  َنوُرَذْحَی  ْمُهَّلََعل 

يافلخ ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يوس  هب  فلتخم  ياهرهـش  زا  نتفر  دّدرت و  دوصقم  هک  هدش  دراو  تسا » تمحر  نم  تّما  فالتخا  »
292 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تهج  وا 

دومن حیحصت  نینچ  تسا  نکمم  ار  ثیدح  نیا  رهاظ  دشاب و  باذع  بجوم  اهنآ  عامتجا  هکنیا  ات  نید  رد  اهنآ  فالتخا  هن  دشابیم  هّقفت 
: تسا هدش  هتفگ  هکنانچ  تسا  فّلکم  شدوخ  هبترم  رادقم  هب  کی  ره  هک  هچ  تسا ، فیلکت  ّتیفیک  رد  تّما  فالتخا  دوصقم  هک 

نییعت يارب  مالّـسلا  هیلع  ماما  تافو  زا  دـعب  ندرک  چوک  رد  نآ  هک  تسا  هدـش  دراو  هیآ  میمعت  رد  و  نیبّرقملا ) تائّیـس  راربألا  تانـسح  )
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یهورگ ره  زا  ارچ  تسا : هدـش  ریـسفت  نینچ  زین  یهاـگ  دراد و  ناـیرج  وا  اـب  تعیب  هبوت و  دـیدجت  وا و  تمدـخ  كرد  وا و  زا  سپ  ماـما 
دنوش هّقفتم  دنتفرن  دندنام و  هک  اهنآ  هکنیا  ات  دنوشیمن ، میمعت  هقف  نتفرگ  ارف  میلعت و  يارب  زین  یتعامج  دنوریمن و  داهج  يارب  یتعامج 

(. دننک ادیپ  لئاسم  كرد  هب  یهاگآ  )
. دیراد نامیا  ماع ، نامیا  هب  هک  یناسک  يا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

دروم دنتـسه  رود  هک  یناسک  هب  اهنآ  زا  زواجت  نوچ  دینک . گنج  دنتـسه  کیدزن  امـش  اب  هک  ینارفاک  اب  ِراَّفُْکلا  َنِم  ْمُکَنُولَی  َنیِذَّلا  اُوِلتاق 
ناتیاهنطو رد  ار  اهنآ  هک  تسا  یناسک  هب  تبسن  طایتحا  كرت  نانمشد و  نیب  سفن  نتخاس  عقاو  يراک  نینچ  اریز  تسین ، لقع  تیاضر 

. دیاهتشاذگ
. دننکن ادیپ  تأرج  امش  رب  ات  دننیبب  تّدش  تنوشخ و  امش  زا  ات  ًۀَْظلِغ  ْمُکِیف  اوُدِجَْیل  َو 

ناـیب همجرت  تروص  نیا  رد  هک  دـیزیهرپب  تمینغ  ترهـش و  اـیر و  لـیبق  زا  داـهج  رد  سفن  ضارغا  زا  سپ  َنیِقَّتُْملا  َعَم  َهَّللا  َّنَأ  اوُـمَلْعا  َو 
293 ص : ج6 ، ةداعسلا ،

. تسا ناراکزیهرپ  ناگشیپ و  يوقت  صوصخم  يزوریپ  دنوادخ و  يرای  سپ  دیوشیم ، يرای  هک  تسا 
، دندش تسـس  نانآ  زا  یـضعب  دندش  داهج  هب  رومأم  هاگ  ره  نکل  تسا : هدش  هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  رب  فطع  ٌةَروُس  َْتلِْزنُأ  ام  اذِإ  َو 

. دش لزان  ياهروس  هاگ  ره  و 
. دنسرپیم ازهتسا  باب  زا  نانآ  نیب  زا  یناسک  ُلوُقَی  ْنَم  ْمُْهنِمَف 

رب ّدر  باوج و  هک  دوشیم ، هدوزفا  ناشنامیا  رب  دـناهدروآ  نامیا  هک  نانآ  اما  ًانامیِإ و  ْمُْهتَدازَف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَـف  ًاـنامیِإ  ِهِذـه  ُْهتَداز  ْمُکُّیَأ 
. تسادخ بناج  زا  اهنآ 

. دننیبیم تمعن  دوخ  يارب  ارنآ  نوچ  دنهدیم ، تراشب  رگیدمه  هب  هروس  لوزن  هب  نینمؤم  ینعی  َنوُرِْشبَتْسَی  ْمُه  َو 
. تسا نیقفانم  زا  هیانک  هک  تسا  یضرم  ناشیاهلد  رد  هک  یناسک  اّما  ٌضَرَم و  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو 

. دوشیم هفاضا  ناشّکش  هب  هسوسو  ّکش و  ینعی  دوزفین  ناشراکنا  رب  راکنا  زج  ْمِهِسْجِر  َیلِإ  ًاسْجِر  ْمُْهتَدازَف 
. دندش شتآ  رد  دولخ  ّقحتسم  سپ  دندرمب ، دندوب  رفاک  هک  یلاح  رد  َنوُِرفاک و  ْمُه  َو  اُوتام  َو 

128 تایآ 131 - ریسفت  همجرت و 

293 ص :  ات 129 ..... ] تایآ 126  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

ٍضَْعب یلِإ  ْمُهُـضَْعب  َرَظَن  ٌةَروُس  َْتلِْزنُأ  ام  اذِإ  َو  ( 126  ) َنوُرَّکَّذَـی ْمُه  َو ال  َنُوبُوتَی  َُّمث ال  ِْنیَتَّرَم  َْوأ  ًةَّرَم  ٍماع  ِّلُک  ِیف  َنُونَتُْفی  ْمُهَّنَأ  َنْوَرَی  ـال  َو  َأ 
ْمُِّتنَع اـم  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاـج  ْدََـقل  ( 127  ) َنوُهَقْفَی ـال  ٌمْوَق  ْمُهَّنَأـِب  ْمَُهبُوُلق  ُهَّللا  َفَرَـص  اُوفَرَْـصنا  َُّمث  ٍدَـحَأ  ْنِم  ْمُکارَی  ْلَـه 

(129  ) ِمیِظَْعلا ِشْرَْعلا  ُّبَر  َوُه  َو  ُْتلَّکََوت  ِْهیَلَع  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  َِیبْسَح  ْلُقَف  اْوَّلََوت  ْنِإَف  ( 128  ) ٌمیِحَر ٌفَُؤر  َنِینِمْؤُْملِاب  ْمُْکیَلَع  ٌصیِرَح 
294 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

294 ص :  همجرت ..... :

دای ار  ادخ  هدشن  نامیـشپ  دوخ  تشز  رادرک  زا  مه  زاب  دنوشیم  ناحتما  هّتبلا  راب  ود  ای  رابکی  یلاس  ره  رد  اهنآ  هک  دـننیبیمن  نیقفانم  ایآ 
، دننکیمن
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رضحم رد  نانمؤم  زا  ار  یسک  امش  ایآ  دنیوگ  هدرک و  هراشا  راکنا  رخسمت و  هار  زا  یضعب  هب  اهنآ  زا  یضعب  دوش  لزان  ياهروس  هاگ  ره  و 
رب ار  ناشاهلد  ادـخ  دـندرگیم  رب  همه  هاـگنآ  میورب . دوز  هدینـشن  ار  هروس  نیا  اـت  دـیزیخ  رب  دـیاهدیدن  رگا  دیاهتخانـش  اـی  هدـید  ربمغیپ 

، دننادان روعشیب و  رایسب  یمدرم  هک  دزاس  مورحم  نامیا  رون  زا  دنادرگ و 
تخس ار  وا  امش  تکالف  لهج و  یناشیرپ و  رقف و  يرورپ ، عون  ّتبحم و  طرف  زا  هک  دمآ  قلخ  تیاده  يارب  امـش  سنج  زا  یلوسر  انامه 

، تسا نابرهم  فوئر و  نانمؤم  هب  صیرح و  رایسب  امش  تاجن  شیاسآ و  رب  دیآیم و 
هک ماهدرک  لّـکوت  وا  رب  نم  تسین . ییادـخ  وا  زج  هک  تسا  تیاـفک  ارم  ادـخ  وگب  دـندینادرگ  يور  وت  زا  مدرم  هاـگ  ره  لوسر  يا  سپ 

. تسا گرزب  شرع  راگدرورپ  ناهج و  يادخ 

294 ص :  ریسفت ..... 

. دننکیمن هبوت  دنریگیمن و  تربع  هک  تساهنآ  شنزرس  خیبوت و  دینیبیمن ؟ ایآ  َنْوَرَی  َو ال  َأ 
هب ای  ناشیاهسفن  اهندب و  رد  اهالب  رثا  رب  هک  َنُونَتُْفی  ْمُهَّنَأ 

295 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنوشیم شیامزآ  تسا ، هدوبن  اّیهم  هبلغ  بابسا  هکنیا  اب  نمشد  رب  اهنآ  هبلغ  ببس  هب  تّوبن  قدص  راثآ  روهظ  نانمشد و  اب  داهج  هطساو 

هبوت ناشگنرین  رفک و  قافن و  زا  اهنآ  یلو  دوشیم  ماجنا  شیامزآ  راب  ود  ای  کی  یلاـس  ره  رد  َنُوبُوتَی  ـال  َُّمث  ِْنیَتَّرَم  َْوأ  ًةَّرَم  ٍماـع  ِّلُـک  ِیف 
. دننکیمن

. تساناوت اهنآ  باذع  رب  وا  تسادخ و  بناج  زا  ناحتما  شیامزآ و  هک  دنروآیمن  دای  هب  َنوُرَّکَّذَی و  ْمُه  َو ال 
. تسا يرگید  ّمذ  هیآ  نیا  دـننکیم  هاگن  رگید  یخرب  رب  یخرب  دوش  لزان  ياهروس  نوچ  ٍضَْعب و  یلِإ  ْمُهُـضَْعب  َرَظَن  ٌةَروُس  َْتلِْزنُأ  اـم  اذِإ  َو 
رد دننیبیم ، ار  ناشدوخ  ياهبیع  هروس  نآ  رد  نوچ  بضغ  مشخ و  باب  زا  ای  دـننکیم ، هراشا  ءازهتـسا  باب  زا  ناشیاههاگن  اب  اهنآ  ینعی 

: دنیوگیم هک  یلاح 
؟ دنیبیم ار  امش  یسک  دیدرگ  رب  سلجم  نیا  زا  دیوش و  دنلب  رگا  ینعی  ٍدَحَأ  ْنِم  ْمُکارَی  ْلَه 

رب يور  اـجنآ  زا  بضغ  مشخ و  لاـح  رد  دـندش و  دـنلب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  سلجم  زا  سپـس  ْمَُهبوـُُلق  ُهَّللا  َفَرَـص  اُوفَرَْـصنا  َُّمث 
. دندینادرگ

. دانادرگ رب  ار  ناشیاهلد  ادخ  ینعی  تساهنآ ، لاح  زا  رابخا  ای  تساهنآ  ررض  رب  ياعد  تسا ، فانیتسا  ْمَُهبُوُلق  ُهَّللا  َفَرَص 
نآ لابند  هب  ات  دناسرب  ترخآ  هار  هب  ار  ناشیا  هک  یکاردا  نآ  دننکیمن ، كرد  هک  دنتـسه  یمدرم  اهنآ  هکنیا  يارب  َنوُهَقْفَی  ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِأب 

دوش . لصاح  اهنآ  يارب  ترخآ  زا  يرگید  كاردا 
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هّمئا هب  باطخ  هکنیا  رب  انب  دـمآ  لماک  ناسنا  ای  برع ، ای  رـشب ، امـش  سنج  زا  يربمایپ  امـش  يارب  ینعی  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدََـقل 
. تسا هدش  هدناوخ  ءاف  هحتف  اب  مکسفنأ  نم  دشاب و  مالّسلا  مهیلع 

. امش نیرتفیرش  زا  ینعی 
. تسا تخس  وا  رب  امش  تکالف  رقف و  هک  ْمُِّتنَع  ام  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع 

. تسا صیرح  امش  نامیا  ظفح و  رب  ْمُْکیَلَع  ٌصیِرَح 
ریمض ياج  هب  رهاظ  مسا  نتـشاذگ  تسا و  تبیغ  هب  باطخ  زا  تافتلا  تسا . نابرهم  فوئر و  نینمؤم  هب  تبـسن  ٌمیِحَر و  ٌفَُؤر  َنِینِمْؤُْملِاب 
همئا زا  هکنانچ  تسا ، میمعت  يارب  نینمؤم  هب  حیرـصت  دـشاب  هّمئا  هب  صوصخم  باـطخ  هکنیا  رب  اـنب  و  تسا ، مکح  تّلع  هب  راعـشا  تهج 
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تسام نیب  رد  ْمُْکیَلَع ) ٌصیِرَح   ) تسام و نیب  رد  ْمُِّتنَع ) ام  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع   ) تسام و نیب  رد  ْمُکِـسُْفنَأ ) ْنِم   ) هک تسا  هدش  دراو  مالّـسلا  مهیلع 
. میتسه کیرش  نینمؤم  اب  دشاب  ٌمیِحَر ) ٌفَُؤر  َنِینِمْؤُْملِاب   ) هک یمراهچ  نیا  رد  و 

. دندینادرگ يور  وت  هب  نامیا  زا  وت و  زا  رگا  ینعی  اْوَّلََوت  ْنِإَف 
. تسا یفاک  نم  يارب  ادخ  وگب : وا  کمک  ادخ و  هب  ندرک  يوق  تشپ  باب  زا  ُهَّللا  َِیبْسَح  ْلُقَف 

. ریغ هب  جایتحا  هب  دسرب  هچ  ات  ریغ  یفن  باب  زا  تسین  وا  زج  ییادخ  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ال 
. تسا گرزب  شرع  راگدرورپ  وا  هک  ماهدرک  لّکوت  وا  رب  تسا  ّتلع  فطع  لیبق  زا  ترابع  نیا  ِمیِظَْعلا  ِشْرَْعلا  ُّبَر  َوُه  َو  ُْتلَّکَوَت  ِْهیَلَع 
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297 ص :  سنوی .....  ةروس 

هراشا

ٍّکَش ِیف  َْتنُک  ْنِإَف   » هیآ هس  زج  هب  نارّسفم  زا  یـضعب  تسا ، یّکم  اهنآ  همه  دناهتفگ و  هیآ  هد  دصکی و  یخرب  و  تسا ، هیآ  هن  دصکی و 
. دننادیم یّکم  ار  هّیقب  ِِهب » ُنِمُْؤی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو   » هیآ زج  یضعب  و  دننادیم ، یّکم  ار  تایآ  هّیقب  هیآ » هس  رخآ  ات  َْکَیلِإ ...  اْنلَْزنَأ  اَّمِم 

1 تایآ 5 - ریسفت  همجرت و 

297 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ٍقْدِص َمَدَق  ْمَُهل  َّنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِرَِّشب  َو  َساَّنلا  ِرِذـْنَأ  ْنَأ  ْمُْهنِم  ٍلُجَر  یلِإ  اْنیَحْوَأ  ْنَأ  ًابَجَع  ِساَّنِلل  َناک  َأ  ( 1  ) ِمیِکَْحلا ِباتِْکلا  ُتایآ  َْکِلت  رلا 
ُرِّبَُدی ِشْرَْعلا  یَلَع  يوَتْسا  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِۀَّتِـس  ِیف  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ُمُکَّبَر  َّنِإ  ( 2  ) ٌنِیبُم ٌرِحاَسل  اذه  َّنِإ  َنوُِرفاْکلا  َلاق  ْمِهِّبَر  َْدنِع 

َُّمث َْقلَْخلا  اُؤَدـْبَی  ُهَّنِإ  اقَح  ِهَّللا  َدـْعَو  ًاعیِمَج  ْمُکُعِجْرَم  ِْهَیلِإ  ( 3  ) َنوُرَّکَذَت الَف  َأ  ُهوُدـُبْعاَف  ْمُکُّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلذ  ِِهنْذِإ  ِدـَْعب  ْنِم  َّالِإ  ٍعیِفَـش  ْنِم  ام  َْرمَْألا 
(4  ) َنوُرُفْکَی اُوناک  اِمب  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  َو  ٍمیِمَح  ْنِم  ٌبارَش  ْمَُهل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ِطْسِْقلِاب  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل  ُهُدیُِعی 

ٍمْوَِقل ِتایْآلا  ُلِّصَُفی  ِّقَْحلِاب  َّالِإ  َِکلذ  ُهَّللا  َقَلَخ  ام  َباسِْحلا  َو  َنِینِّسلا  َدَدَع  اوُمَْلعَِتل  َلِزانَم  ُهَرَّدَق  َو  ًارُون  َرَمَْقلا  َو  ًءایِـض  َسْمَّشلا  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه 
(5  ) َنوُمَْلعَی

298 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

298 ص :  همجرت ..... :

. تسایوگ یتسار  ّقح و  هب  هک  یهلا  مکحم  باتک  تایآ  تسا  نیا  تسا . یهلا  یحو  رارسا  زا  رلا » »
ناسرتب و تمایق  باذع  زا  ار  قلخ  ورب و  هک  میتفگ  هدیزگرب  تلاسر  یحو و  هب  ار  اهنآ  دارفا  زا  یکی  ام  هکنیا  زا  دندرک  بّجعت  مدرم  ایآ 

یحو هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ادخ  لوسر  نوچ  . ) تسا عیفر  ادخ  دزن  ناشماقم  یتسار  هب  هک  هد  تراشب  ادخ  تمحر  هب  ار  نانمؤم 
. تسا زیگنا  رحس  ینانخس  شنآرق  تسا و  ییاناوت  رحاس  صخش ، نیا  هب  دنتفگ  هدمآ  رب  راکنا  ماقم  رد  نارفاک  تفگ ) نخس 

رادـقم هب  ینعی   ) زور شـش  رد  نیمز  اهنامـسآ و  زا  ارناهج  تقلخ  ماظن  حالـص و  قبط  هک  تسادـخ  تقیقح  هب  امـش  راگدرورپ  قلاـخ و 
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. داد بیترت  وکین  ار  شنیرفآ  رما  دومرف . لماک  هجوت  شرع  رب  شسّدقم  تاذ  هاگنآ  دومرف . قلخ  يدوجو ) هبترم  شش  ای  زور  شش  نامز 

. دیتسرپب یگناگی  هب  ار  وا  تسامـش  راگدرورپ  تقیقح  هب  یئادخ  اناد  نینچ  دوب . دـهاوخن  وا  تصخر  هب  زج  هطـساو  عیفـش و  سک  چـیه 
؟ دیوشیمن یهلا  فاصوا  رّکذتم  ارچ 

رب دوـخ  يوـس  هب  هاـگنآ  دـیرفایب ، ار  قـلخ  لّوا  رد  وا  هک  تسادـخ  هدـعو  تقیقح  هب  نیا  دوـب و  دـهاوخ  وا  يوـسب  همه  امـش  تشگزاـب 
ناشرفک رفیک  هب  دندش  رفاک  هک  نانآ  و  دهد . ریخ  يازج  ناسحا  لدع و  هب  دناهدرک  حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  نانآ  ات  دـنادرگیم ،

، دنادرگ بّذعم  كاندرد  یباذع  خزود و  زا  میمح  یبارش  هب 
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ار اهنآ  باسح  اهلاس و  شرامـش  ات  تشاد  رّرقم  اـهلزنم  رد  ار  اـهنآ  و  دیـشخب ، ییانـشور  ار  هاـم  غورف و  ار  دیـشروخ  هک  ییادـخ  تسوا 
. درتسگیم دننادیم  هک  یمدرم  يارب  ار  شیوخ  تایآ  ناس  نیدب  دیرفاین ، ّقح  هب  زج  ار  اهنآ  دنوادخ  دینادب ،

299 ص :  ریسفت ..... :

ییاـهزیچ رگناـیب  نآ  ببـس  هب  هک  تسا  زوـمر  زا  فورح  نیا  لاـثما  هک ، دـش  هـتفگ  تشذـگ  هـک  هـچنآ  ّیط  رد  هرقب  هروـس  لّوا  رد  رلا 
هب ای  هکئالم  هک  نآ  گرزب ، تایآ  و  دوجو ، بتارم  لیبق  زا  تسا ) هدید  يّدام  ناهج  نیا  زا  ندش  ادج  زا  سپ  ادخ  لوسر  هک   ) دـشابیم

. دنیامنیم ءاقلا  دوشیم  ادج  ملاع  نیا  زا  هکیسک  هب  دننکیم  تایآ  بتارم و  نآ  هب  هراشا  هک  یلاح  رد  وگتفگ  ثیدحت و  هب  ای  یحو 
اهتبسانم و هلیسو  هب  دیاب  ددرگ  ریبعت  دوصقم  زا  فورح  نیا  هلیسو  هب  دناهدیمرآ  عبط  شارف  رد  هک  یناسک  يارب  دوشیم  هتساوخ  رگا  و 

یسک زا  ریبعت  هب  جایتحا  تروص  نیا  رد  هک  دوشیم  ریبعت  تابـسانم  تالیثمت و  هلیـسو  هب  هتفخ  صخـش  يارب  قیاقح  هکنانچمه  اهلیثمت 
. دشاب ریصب  ریبخ و  هک  دنکیم  ادیپ 

هب هراشا  ءار  ای  میم  و  لیئربج ، هب  هراشا  مال  و  تسا ، هّللا  هب  هراـشا  فلا  هکنیا  رب  ینبم  « 1  » هدش دراو  فورح  نآ  ریسفت  رد  هک  هچنآ  سپ 
رب ینبم  هدش  دراو  هک  هچنآ  نینچمه  و  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 

__________________________________________________

ح 1 ص 22 / رابخالا : یناعم  ح 1 ، ص 176 / ناهرب 2 : ، 393 یفاص 2 : ( 1)
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تسا هدش  دراو  هک  هچنآ  دراد و  ریبعت  هب  جایتحا  هک  تسا  لیثمت  باب  زا  اهنیا  همه  متـسه » نابرهم  يادخ  نم  : » تسا نیا  نآ  ینعم  هکنیا 
نآ اب  دنکیم و  بیکرت  فیلأت و  ارنآ  ماما  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  دنتـسه و  ادـخ  مظعا  مسا  فورح  نآرق  رد  هعطقم  فورح  هک 

ّبترتـم نآ  رب  شوـقن  دادـعا و  بسح  رب  هک  تـسا  فورح  نآ  ّصاوـخ  هـب  هراـشا  دوـشیم ...  باجتـسم  وا  ياـعد  دـناوخیم و  ار  ادـخ 
. دشاب ّصاوخ  نآ  قیاقح  هب  مظعا ) مسا   ) نآ فاّصتا  زا  هیانک  تسا  نکمم  و  تسا . هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  رابخا  رد  هکنانچ  دوشیم ،

نیا لاثما  رد  بارعا  هوجو  دروم  رد  دوشیم و  ریبعت  نآ  فورح  هب  اـهنآ  زا  هک  دـشابیم  يدوهـش  بتارم  هب  هراـشا  ِباـتِْکلا  ُتاـیآ  َکـِْلت 
. دش هداد  حرش  الّصفم  هرقب  لّوا  رد  باتک  مالک و  نیب  قرف  ترابع و 

ملع رد  تمکح  ياراد  نآ  هک  تسا  سوفن  لوقع و  زا  دوجو  بتارم  باتک  زا  دارم  اریز  لمع ، ملع و  رد  تمکح  بحاـص  ینعی  ِمیِکَْحلا 
زا ترابع  هباشتم  نوچ  درادن ، هار  نآ  هب  خسن  هک  تسا  مکحم  رب  لمتشم  ای  تسا ، قیاقد  رب  لمتـشم  نآ  لمع  ملع و  ینعی  تسا ، لمع  و 
زا هچ  رگ  تسا ، هباشتم  تاذ  تهج  زا  هک  عبط  ملاع  و  ینیودـت ، باـتک  تسا  هلمج  نیا  زا  و  شراـثآ ، قیاـقح و  اـب  تسا  عبط  ملاـع  همه 

. تسا مکحم  ادخ  هب  نآ  باستنا  تهج 
؟ دندش هدز  تفگش  میدومن  یحو  ناشدوخ  زا  يدرف  هب  هکنیا  زا  مدرم  ایآ  ْمُْهنِم  ٍلُجَر  یلِإ  اْنیَحْوَأ  ْنَأ  ًابَجَع  ِساَّنِلل  َناک  َأ 
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دشاب  هدنتسرف  بسانم  دیاب  هداتسرف  مدرم  هک  زورنآ  رد  نخس  نیا 
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رادنپ و نیا  هک  یلاح  رد  دنتـشادنپ  غورد  هدرک  بّجعت  ادـخ  بناج  زا  لوسر  ندوب  رـشب  ياعّدا  زا  دنناگتـشرف  یلاعت  يادـخ  اب  بسانم  و 
بـسانم هداتـسرف  هک  تسا  هتـسیاش  دشاب  هدنتـسرف  بسانم  هداتـسرف  دیاب  هک  روطنامه  اریز  دـناسریم ، ار  اهنآ  تهافـس  تقامح و  راتفگ 

نأش یهلا و  نأش  دشاب ، نأش  ود  ياراد  هک  یـسک  زا  رگم  دوشیمن  قّقحم  رما  نیا  و  تسا ، هدش  هداتـسرف  اهنآ  يوس  هب  هک  دـشاب  یناسک 
. درک خیبوت  دروم  نیا  رد  ار  اهنآ  و  دومن ، راکنا  ار  اهنآ  بّجعت  یلاعت  يادخ  سپ  دشاب ، فرط  ود  ره  نأش  بسانم  ات  یقلخ 

مّهوت ات  دروآ  مه )  ) ریمـض ياجب  ساّنلا )  ) رهاظ مسا  دراد . زاـب  تشز  لـمع  زا  دـناسرتب و  ار  ناگدـننک  بّجعت  هکنیا  اـت  َساَّنلا  ِرِذـْنَأ  ْنَأ 
. دنتسه رظن  دروم  مدرم  همه  هکلب  دنشابیم ، روظنم  دوصقم و  باطخ و  دروم  ناگدننک  بّجعت  اهنت  هک  دوشن 

هب تراـشب  یلو  دوشیم ، نینمؤم  ریغ  نینمؤم و  لـماش  تسا و  ّماـع  راذـنا  نوچ  دومن ، نینمؤم  صوصخم  ار  تراـشب  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ِرَِّشب  َو 
تهج زا  زج  نینمؤم  راذـنا  هک  اریز  دـشاب ، راّـفک  صوصخم  زین  راذـنا  تسا  نکمم  تسا ، نینمؤـم  صوـصخم  طـقف  ترخآ  ياـهتمعن 

. دوشیمن اهنآ  یناهنپ  رفک  تلفغ و 
يارب اـپ  ود  زا  روـظنم  نآ و  بکرم  سفن و  نتفر  هار  نینچمه  تساـپ  ود  اـب  بکرم  اـی  ندـب  نتفر  هار  هک  روطناـمه  ٍقْدِـص  َمَدَـق  ْمَُهل  َّنَأ 

. تسا « 1  » حیشرت نآ  يارب  مدق  تابثا  یلییخت و  هراعتسا  رهاظ  بسح  رب  یتسار  سپ  تسا ، یتسار  مدق  نانمؤم 
__________________________________________________

. تسا هدمآ  مّود  دلج  رد  یحیرشت  یلییخت و  هراعتسا  حرش  ( 1)
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. تسا یتسار  زا  يرادقم  يارب  مدق  کی  تابث  تیافک  هب  هراشا  مدق  ندروآ  درفم  قدص و  ندروآ  هرکن  و 
دوش تباث  اهنآ  يارب  یتسار  یعون  زا  قدص  مدق  کی  رگا  سپ  دهدیم  شاداپ  ناشلمع  نیرتهب  لباقم  رد  اهنآ  هب  دنوادخ  اریز  ْمِهِّبَر  َدـْنِع 

دّمحم هب  تعافش و  هب  ریـسفت  رابخا  رد  و  دنـسریم ، تسا  هداد  هدعو  شهاگرد  نیبّرقم  هب  دنوادخ  هک  هچنآ  ره  هب  دنوشیم و  راگتـسر 
. تسا حیحص  یتسناد  هکنانچ  یناعم  نیا  همه  هک  تسا  هدش  تیالو  و  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص 

زا لاؤس  باوج  ارنآ  و  درواین ، فطع  تادا  اذـل  دوشیم ، هدافتـسا  اهنآ  بجعت  زا  هک  تسا  یحو  هب  تبـسن  اهنآ  راکنا  نایب  َنوُِرفاْکلا  َلاق 
. داد رارق  اهنآ 

دوصقم ای  شدوخ ، يوس  هب  اهنآ  ندینادرگرب  مدرم و  رد  وا  فّرـصت  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  بناج  زا  اعّدا  ای  نآرق  ینعی  اذـه  َّنِإ 
. تسا تالامتحا  نیا  همه 

. دنیوگ رحس  ار  نآ  مدرم  ددرگن ، مولعم  نآ  ریثأت  ببس  دشاب و  ّرثؤم  سوفن  رد  هک  قیقد  لوق  ای  لعف  ره  ٌنِیبُم  ٌرِحاَسل 
. دشاب ضحم  یعیبط  تافّرصت  هاوخ  و  دشاب ، یعیبط  ياوق  اب  یناحور  ياوق  جازتما  هاوخ  ایلع ، ای  دشاب ، یلفس  یتوکلم  تافّرصت  هاوخ 

يوس هب  ار  باطخ  ناشخیبوت  اهنآ و  رب  راکنا  زا  سپ  ِشْرَْعلا  یَلَع  يوَتْـسا  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِۀَّتِـس  ِیف  َضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ُمُکَّبَر  َّنِإ 
محر و  دیعو و  هدعو و  ات  دینادرگرب  نانآ 
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عورش دیعو  راذنا و  زا  هک  تسا  نیمه  زردنا  دنپ و  هظعوم و  رد  شنانیـشناج  تداع  یلاعت و  يادخ  تداع  هکنانچ  دشاب ، جوزمم  بضغ 

زا و  تسا ، هدومن  متخ  هدعو  هب  هجو  نیرتهداس  اب  یلاعت  يادخ  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  و  دنیامنیم . متخ  هدعو  تراشب و  هب  دننکیم و 
. تشذگ فارعا  هروس  رد  هیآ  يازجا  همه  ریسفت  و  هدرواین ، لصو  تادا  ود  نآ  نیب  نیابت  تهج 

تروص هب  ای  دارفنا  لالقتـسا و  تروص  هب  تسا  يوتـسا »  » ای قلخ »  » لعاف زا  لاح  ای  رّدـقم  لاؤس  باوج  تسا  هیفانیتسا  هلمج  َْرمَأـْلا  ُرِّبَدـُی 
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تسا يزیچ  روما  ریبدت  یلو  هتفای  نایاپ  يرهاظ  ّسح  بسح  رب  شرع  رب  ادخ  ياوتـسا  نینچمه  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  نوچ  عزانت .
. دومن ادا  دنکیم  دّدجت  رب  تلالد  هک  عراضم  ظفل  اب  ارنآ  اذل  دراد ، جایتحا  نآ  هب  تسه  قولخم  ات  هک 

رب صخـش و  لاح  رب  نینچمه  و  يراک ؟ هچ  هب  ینعی  يدش ؟ لوغـشم  يرما  هچ  هب  دوشیم : هتفگ  هکنانچ  دوشیم ، هتفگ  يراک  ره  رب  رما 
. دوشیم قالطا  رما  ظفل  بلط  نآ  ندروآ  اجب  رب  و  روتسد ، تموکح و  تروص  هب  يزیچ  ندرک  بلط 

هب ایـشا  مامت  هک  اریز  دوشیم ، هتفگ  رما  ّتیـشم  رب  زین  و  تسا ، نآ  رب  هراشا  ُْرمَْألا » َو  ُْقلَْخلا  َُهل  ـالَأ   » هک دوشیم ، هتفگ  رما  زین  تادّرجم  رب 
هّیدّمحم تقیقح  هقلطم و  تیالو  زا  ترابع  نآ  دوشیم و  ریبعت  یـسرک  یهجو  هب  شرع و  یهجو  هب  نآ  زا  و  دناهدش ، هدـیرفآ  نآ  ببس 

. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
اهراک و تبقاع  رد  لّمأت  رظن و  زا  تسا  ترابع  ریبدت  و 
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تسین و لفاغ  امـش  زا  امـش  قلاخ  هدننیرفآ و  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  تسا ، لاعفا  نآ  زا  فدـه  تیاغ و  نیرتهب  ندرک  رایتخا  اهتلاح و 

نیا هلمج  زا  و  دـنکیم ، رایتخا  امـش  يارب  تسا  امـش  ترخآ  اـیند و  حالـص  ریخ و  هب  هک  ار  هچنآ  دـنکیم و  رظن  امـش  لاوحا  روما و  رد 
ملاع هب  نآ  لیزنت  یگنوگچ  تادّرجم و  ملاع  رما  نآ  هک  دنکیم  امش  رما  رد  رظن  هکنیا  ای  تسامش ، سنج  زا  یلوسر  نداتـسرف  اهرایتخا 

، دراد هراشا  بلطم  نیمه  هب  ٍمُوْلعَم  ٍرَدَِقب  اَّلِإ  ُُهلِّزَُنن  ام  َو  یلاعت  ادخ  لوق  و  دتسرف ، نیئاپ  شتحلـصم  تمکح و  قفو  رب  ارنآ  تسا و  تاّیّدام 
يرـشب هطـساو  نودب  ارنآ  یلاعت  يادخ  هک  هکئالم  لاسرا  تسا  هلمج  نآ  زا  و  تسا ، نآ  یـضتقم  امـش  ياهتیلباق  هک  يرادقم  هب  ینعی 

دوش هداتـسرف  دعتـسم  ریغ  صخـش  يوس  هب  هکئالم  رگا  اریز  دتـسرفیمن ، امـش  يوس  هب  دشاب  هتـشاد  ارنآ  ندید  یگدامآ  دادعتـسا و  هک 
هب رما  رگا  تسا  رارق  نیمه  زا  بلطم  ناـیب  و  تسا ، روـما  تبقاـع  رد  رظن  ریبدـت و  فـالخ  نآ  ددرگیم و  وا  يدوباـن  كـاله و  بجوـم 

. دوش ریسفت  ّتیشم 
يادـخ هّللا )  ) بناـج زا  دـیاب ) ، ) تسا مدرم  يارب  نداد  اوتف  هلمج  نآ  زا  هک  دراد ، قـّلعت  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  تعافـش و  دروـم  رد  قـیقحت 

. دنشاب یلاعت 
اهنآ لاح  مدرم و  رما  رد  تلاخد  ّقح  یـسک  ایآ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، لاؤس  باوج  هیفانیتسا و  هلمج  ِِهنْذِإ  ِدـَْعب  ْنِم  اَّلِإ  ٍعیِفَـش  ْنِم  ام 

دراد !؟ یگتسباو  عبط  ملاع  هب  ادخ  رما  لعف و  رد  یسک  ایآ  دراد ؟
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اب عیفـش  تلاخد  و  تسین ، ادخ  نذا  هب  زج  یتعافـش  دومرف : لاؤس  نیا  خساپ  رد  یلاعت  يادـخ  دراد ؟ دوجو  یتعافـش  الـصا  دـیوگب : ای  و 
. رگید زیچ  هن  تسا ، یلاعت  يادخ  ریبدت  یلاعت و  يادخ  هزاجا 

ریغ رب  تنطلس  هک  تسا  یـسک  زا  وفع  تساوخرد  ینعم  هب  اجنیا  رد  تعافـش  و  فدارتم . ای  لخادتم  لاح  دشاب ، لاح  هلمج  تسا  نکمم 
. تسا هدش  عیاش  ریغ  يارب  وفع  تساوخرد  رد  نآ  لامعتسا  تسا و  ریغ  هب  ناسحا  تساوخرد  ینعم  هب  ای  و  دراد ،

يایـصوا ءایبنا و  يارب  زین  ایند  رد  تعافـش  هکلب  دـناهدرک ، نامگ  یـضعب  هکناـنچ  تسین ، ترخآ  هب  صوصخم  ادـخ  شیپ  تعافـش  هّتبلا 
دعب اهنآ  رافغتسا  و  دوشیم ، بوسحم  تعافش  دناهدرک ، تعیب  اهنآ  تسد  هب  هک  ناگدننک  هبوت  يارب  ءایبنا  رافغتسا  هچ  تسا ، تباث  نانآ 

. تسا تعافش  یعون  دوخ  اهنآ  هظعوم  دنپ و  يدب و  ّرش و  زا  یهن  ریخ و  هب  نانآ  رما  و  تسا ، تعافش  زین  ناگدننک  تعیب  يارب  تعیب  زا 
ارنآ دـنک و  نایب  هظعوم  يوتف و  اب  ار  ادـخ  مارح  لالح و  دـنک و  یهن  رما و  ار  مدرم  هک  دـهدب  ار  تأرج  نیا  دوخ  هب  هک  یـسک  نیاربانب 

مدرم نیب  تواضق  هب  هطـساو  یبای  هطـساو  اب  ادخ  بناج  زا  هزاجا  نودب  دهد و  رارق  شاعم  رارما  هلیـسو  اههفرح  اهتعنـص و  ریاس  دـننام 
هکیسک يارب  راک  نیا  و  تسا ، یلد ) هیـس   ) تواقـش و تیاهن  ادخ  رب  يّرجت  و  تسا ، هدومن  ادخ  رب  تأرج  يّرجت و  یـسک  نینچ  دزادرپب 

هکنانچ تسا ، یگرزب  تسکش  دناهدومن ، ادخ  هزاجا  نودب  مدرم  زا  تعیب  ذخا  رب  تأرج  تسا و  هدش  نآ  بکترم 
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کلـس رد  لخاد  لطاب  هب  هدـش و  اهیفوص  هب  هّبـشتم  هک  یهورگ  تسا  نینچمه  و  تسا ، هدوب  نینچ  ساّبع  ینب  هّیما و  ینب  ياـفلخ  مسر 

. دناهتشادن هزاجا  نیموصعم  خیاشم  زا  نوچ  دناهدومن ، يّرجت  هتشگ ، اهنآ 
هکنیا هب  دسرب  هچ  ات  دندرکیمن ، لقن  ثیدح  تسا  موصعم  فرط  زا  بوصنم  هک  یـسک  زا  ای  موصعم  زا  هزاجا  نودب  فلـس  ياملع  اذـل 
هزاجا هلـسلس  و  روطـسم ، اهباتک  رد  روهـشم و  تسا  يرما  تیاور  هزاجا  هزاجا و  خیاشم  و  دـننک . نایب  دوخ  نظ  يأر و  اب  ار  ادـخ  ماکحا 

. تسا هدش  طبض  ءاملع 
هکنیا رگم  دـندشیمن  لخاد  نانآ  زا  تعیب  ذـخا  مدرم و  يارب  رافغتـسا  ماـکحا و  ناـیب  یهن و  رما و  رد  لـخاد  ّقحم  ناـیفوص  نینچمه  و 

. تسا هدش  طبض  ناشدوخ  دزن  زین  اهنآ  ياههزاجا  هلسلس  دنشاب و  هتشاد  هزاجا 
یسک زا  صوصخ  هب  درادن  ار  اهراک  نیا  تّیحالص  ّتیلها و  هک  یـسک  زا  هظعوم  يوتف و  رب  مادقا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ّمذ  و 
هّجوت بلج  ترهـش ، ناگدنب ، رب  طّلـست  یئاشگ ، روشک  لام ، ندرک  عمج  لیبق  زا  تسا  هداد  رارق  دـساف  ضارغا  هلیـسو  ار  اهراک  نیا  هک 

هانپ ادـخ  هب  راع  گنن و  نیا  زا  ام  تسا و  هدـش  دراو  دایز  راـبخا  رد  هک  تسا  يزیچ  مدرم ...  بلق  رد  دوخ  ّتبحم  ندرک  لـخاد  مدرم و 
نآ رد  هک  تسا  یـسلجم  نیا  تسا : هدـش  دراو  اضق  سلجم  فصو  رد  و  دـیامن ، ظفح  رارـشا  نیا  لاثما  ّرـش  زا  ار  ام  دـنوادخ  میربیم و 

ّیقش . ای  ّیصو  ای  ّیبن  رگم  دنیشنیمن 
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و دراد ، ار  نآ  رد  فرـصت  ّقح  شتّوبن  تهج  زا  ّیبن  هک  يزیچ  رد  تسا  فّرـصت  رد  نذا  ّیبن  بناج  زا  دوخ  تیاصو  هک  تسا  یهیدب  و 
ثیدـح و  دـناسریم ، شناگدـنب  هب  ار  اـهنآ  هک  تسا  یهلا  ماـکحا  زا  تراـبع  دراد  ارنآ  رد  فّرـصت  ّقح  تّوبن  تهج  زا  ّیبـن  هک  يزیچ 

قیرط زا  ای  تسا  ینامـسج  تدـالو  قیرط  زا  اـی  ارـصحنم  تثارو  اریز  میدرک ، رکذ  اـم  هک  تسا  يزیچ  هب  رعـشم  ءاـیبنالا » ۀـثرو  ءاـملعلا  »
تبـسن نآ  هکلب  دوشیمن ، لصاح  اعّدا  دّرجم  هب  مه  یناحور  تدالو  تسین و  دوصقم  اجنیا  رد  هک  ینامـسج  تدـالو  یناـحور ، تدـالو 

وا دعب  برق و  لاّصتا و  رادقم  هب  یگتسب  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  هب  لصّتم  هک  یـسک  تثارو  تسا و  یـصوصخم  لاّصتا  ّصاخ و 
رب لاّصتا  رد  يرترب  ینوزف و  و  يروص ، لمع  اـب  رگم  دوشیمن  لـصاح  یناـحور  تبـسن  لاـّصتا  لـصا  و  دراد ، تسوا  ثّروم  هک  ّیبن  زا 

يرترب تلیضف و  بسح  رب  ثرا  رادقم  و  دوشیم ، لصاح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  تعباتم  زا  هک  تسا  برق  رد  ینوزف  يرترب و  بسح 
ثرا مهـس  ود  تسا  رّکذـم  نأـش  ياراد  هک  یـسک  دربیم و  ثرا  مهـس  کـی  تسا  ّثنؤم  نأـش  ياراد  هک  یـسک  سپ  دوشیم ، فلتخم 

دوشیمن قّقحم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  تثارو  نیاربانب  تسین  وا  نیشناج  ّیبن و  زج  دسانشب  ار  ینوزف  يرترب و  نیا  هک  یـسک  دربیم و 
. تسا روکذم  هزاجا  نذا و  زا  ترابع  نیمه  دوخ  و  وا ، نتشاذگ  ثرا  هب  ببس  هب  رگم 

ّتیقلاخ و هب  فوصوم  هک  یسک  نامه  ینعی  ُمُِکلذ 
308 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اب رگم  امـش  رما  رد  يدحا  تلاخد  مدـع  ءاقب و  رد  امـش  رما  ریبدـت  هب  فوصوم  و  تسا ، ءایـشا  همه  لماش  هک  تسا  شرع  رب  « 1  » يوتسم
. دراد دوجو  نآ  رد  هک  ياهغیص  ینعم و  رابتعا  ریدقت  هب  تسا  تفص  ای  لدب  ای  ربخ  هملک  نیا  تسا . دنوادخ  ُهَّللا  دشابیم ، وا  هزاجا 

. تسا ربخ  زا  دعب  ربخ  ای  هّلل »  » تفص ای  مکلذ »  » ربخ مّکبر » . » تسامش راگدرورپ  هک  ُمُکَّبَر 
هدنب وا  يارب  هکنیا  ای  دیهد ، ماجنا  راک  ناگدنب  دننام  وا  يارب  سپ  تسامـش  راگدرورپ  یتافـص  نینچ  اب  دنوادخ  هک  لاح  ینعی  ُهوُدـُبْعاَف 

حیرـصت ریغ  قاقحتـسا  یفن  شدوخ و  رد  تدابع  رـصح  هب  تسا  یلاعت  يادـخ  تدابع  هب  نانآ  قیوشت  بیغرت و  دوصقم  نوچ  و  دـیوش .
. درکن

ینیـشناج تباین و  ّقحتـسم  هک  یئاهزیچ  اههراتـس و  اهتب و  زا  ناتراکـشآ  نایادـخ  رد  وا و  فاـصوا  وا و  رد  اـیآ  ینعی  َنوُرَّکَذـَت  ـالَف  َأ 
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هک دـیوشیمن  رّکذـتم  و  دـینکیمن ، رکف  لطاب  ياهضرغ  دـساف و  ياهسفن  ياوه  دـننام  نآ  هب  ینطاـب  نایادـخ  رد  دنتـسین و  دـنوادخ 
یقاقحتسا تهج  چیه  زا  هک  امش  نایادخ  هن  دنشابیم  تدابع  شتسرپ و  راوازس  دنتسه  يو  ناگدنیامن  هک  وا  يرـشب  رهاظم  نآ  دنوادخ و 

. درادن دوجو  اهنآ  رد  تدابع  يارب 
. تسوا يوس  هب  امش  همه  تشگزاب  ًاعیِمَج  ْمُکُعِجْرَم  ِْهَیلِإ 

. تسا لیلعت  مزلتسم  زین  مّود  ینعم  و  شیاههدیرفآ ، اب  ادخ  لاح  زا  ای  تّلع  زا  لاؤس  باوج  تسا و  فانیتسا 
__________________________________________________

یناسکی يربارب و  ینعی : ءاوتسا  اوتسا و  ( 1)
309 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا رگا  دنکیم  دیکأت  ار  شدوخ  هک  تسا  قلطم  لوعفم  اّقح »  » ظفل تسا ، ّقح  اقَح  هک  ینداد  هدعو  ادخ  تسا  هداد  هدعو  ینعی  ِهَّللا  َدْعَو 
« هّللا دعو   » زا لاح  تسا  نکمم  و  دناسریم . ار  شدوخ  ریغ  دیکأت  دشاب ، اّقح » تنا  ینبا   » لیبق زا  رگا  اّما  دشاب . اّقح » مهرد  یلع  هل   » لیبق

. تسا ءازج  يارب  اهنآ  ندنادرگزاب  ندیرفآ و  ای  تسا ، ندوب  وا  يوس  هب  همه  تشگزاب  ای  هدش  هداد  هدعو  هک  هچنآ  و  دشاب ،
تـسا يزیچ  نآ  نایب  دنادرگیم . رب  شیوخ  يوس  هب  سپـس  دنیرفآیم  ار  قلخ  زاغآ  رد  هک  تسوا  تقیقح  رد  ُهُدیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَْدبَی  ُهَّنِإ 

هب همه  تشگزاب  دوعوم  رگا  تسا  ندوب  وا  يوس  هب  همه  تشگزاـب  تلع  ناـیب  اـی  تسا ، هدرواـین  لـصو  تادا  اذـل  هدـش  هداد  هدـعو  هک 
. دشاب وا  يوس 

اب دـهد ، شاداپ  تلادـع  هب  دـناهداد  ماجنا  کین  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  ات  ِطْـسِْقلِاب  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل 
. دهدیم شاداپ  هجو  نیرتهب  هب  ار  نانآ  لامعا  همه  تسا  راگدرورپ  بسانم  هک  یتلادع 

و درادن ، دوجو  یمتـس  ملظ و  راّفک  دروم  رد  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  ات  دشاب  راّفک  دیع  همّدقم و  اجنیا  رد  لدـع  طسق و  رکذ  تسا  نکمم 
. دوش راتفر  لضف  فطل و  اب  نانآ  اب  لدع  طسق و  تاعارم  زا  سپ  هک  درادن  تافانم  لدع  دروم  رد  تمسق  نیا 

رد هک  یطسق  ره  هکنیا  و  تسا ، هدش  قّقحتم  مالّسلا  هیلع  یلع  رد  هک  تسا  هقلطم  تیالو  زا  ترابع  طسق  تقیقح  هک  تسا  نیا  ّقح 
310 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تیالو هب  ینیوکت  تیالو  هکنیا  رگم  دوشیمن  هدیمان  طسق  عرش  رد  طسق  نکل  و  تسا ، تیالو  نآ  ياههخاش  عورف و  زا  دوش  تفای  ملاع 
. ددرگ لصّتم  يولو  ّصاخ  تعیب  ای  يوبن  ّماع  تعیب  زا  لصاح  یفیلکت 

هدومرف هک  ایوگ  تسا ، لدـع  طسق و  مزال  نامیپ  نامه  اجنیا  رد  روظنم  و  تسا ، ناـمیا  اـی  مالـسا  مزلتـسم  یعرـش  رظن  زا  طـسق  نیارباـنب 
تسا و نامیپ  نآ  ماجنا  هک  حـلاص  لمع  ّصاخ  تعیب  ببـس  هب  دـناهدروآ و  نامیا  ّماع  ای  ّصاخ  تعیب  اب  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  ات  تسا :

حلاص لمع  نامیا ، ای  مالسا  ببس  هب  ّصاخ  تعیب  طیارش  لاثتما  اب  هک  یناسک  هب  ای  دیامرف  تیانع  شاداپ  دناهدومن ، تیاعر  ار  نآ  طیارش 
ِتاِحلاَّصلا اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل  ُهُدیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَْدبَی  ُهَّنِإ  ادخ  لوق  رد  شریظن  اب  ینعم  نیا  تقفاوم  و  دهد . شاداپ  دناهداد  ماجنا 

هراشا دهد و  هولج  گرزب  ّمهم و  ارنآ  نتـشاذگ ، مهبم  اب  ات  درکن  نّیعم  ار  شاداپ  و  تسا . ینعم  نیا  دـّیؤم  َنوُرُفْکَی  اُوناک  اِمب  ِطْسِْقلِاب ... 
. تسا یهلا  ياطعا  قیال  بسانم و  هک  تسا  يزیچ  شاداپ  نیا  هک  دشاب  نیا  هب 

. تسا اونمآ » نیذلا   » رب فطع  هلمج  نیا  دندش ، رفاک  هک  یناسک  اوُرَفَک و  َنیِذَّلا  َو 
: یلاعت يادخ  لوق  نیاربانب 

اهنآ يارب  كاندرد  سپ  یباذـع  ناشوج و  بآ  زا  ياهباشون  ناـشرفک  رفیک  هب  َنوُرُفْکَی  اُوناـک  اـِمب  ٌمِیلَأ  ٌباذَـع  َو  ٍمیِمَح  ْنِم  ٌبارَـش  ْمَُهل 
تساّیهم .

311 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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. تسا قلخلا » اؤدبی  ّهنا   » رب فطع  ای  تسازج ، نایب  يارب  هفنأتسم  هلمج  نیا 
ات اونمآ ...  نیذـّلاف  : » دـشاب هتفگ  هک  ایوگ  دوشیم ، هدافتـسا  رخآ » اـت  اونمآ ...  نیذـّلا  يزجیل   » ادـخ لوق  زا  هک  تسا  رّدـقم  رب  فطع  اـی 
نآ هکنیا  تسا و  یـضرع  ياهيریگهجیتن  زا  راّفک  يازج  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  شور  رییغت  نیاربانب  رخآ » ات  اورفک ...  نیّذلا  و   » و رخآ »
هانگ نیا  هکنیا  ات  تسا  رتیلوا  رتراوازـس و  نانآ  دوخ  هب  هانگ  نداد  تبـسن  هک  تسا  نیا  تهج  زا  دوشیم ، هداد  تبـسن  ناشدوخ  هب  ازج 

. دوش هداد  تبسن  یلاعت  يادخ  تساوخ  هب 
شنیرفآ يارب  تسا  تّلع  نایب  يارب  نیزاغآ  هلمج  نیا  داد ، رارق  ناشخرد ، ار  دیشروخ  هک  ییادخ  تسوا  ًءایِـض  َسْمَّشلا  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه 

لزانم و  تسوا . ریبدـت  نایب  ضرعم  رد  ای  تسا ، یلاعت  يادـخ  ریبدـت  يارب  تّلع ) نایب   ) لیلعت اـی  ءازج ، يارب  ناـنآ  ندـنادرگ  زاـب  قلخ و 
هب دـناوتیمن  نایب  نیا  هک  يوحن  هب  تسا  دایز  عفانم  تایاغ و  ياراد  نآ  اریز  درکن ، رکذ  ار  سمـش  ریـس  عفانم  داـجیا و  تیاـغ  سمش و 
هب تسین  روهـشم  سمـش  لزاـنم  رگید  يوس  زا  تسا و  دوهـشم  ماوع  يارب  عفاـنم  نآ  رثـکا  ور  نآ  زا  زین  و  دـنک ، ادـیپ  هطاـحا  اـهنآ  همه 

. تسا روهشم  فورعم و  هک  هام  لزانم  فالخ 
و دراد ) تّیـصوصخ  ءایـض  تّیمومع و  رون   ) تسا صوصخ  مومع و  تهج  زا  ءایـض  رون و  نیب  قرف  دینادرگ . نابات  ار  هام  ًارُون و  َرَمَْقلا  َو 

. دوشیم هدهاشم  رون  ود  نآ  رهوج  ود  نآ  زا  هک  تسا  يزیچ  رابتعا  هب  ای  تسا ، هغلابم  يارب  رون  ءایض و  لمح 
312 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. داد ریس  اهلزنم  رد  ارنآ  ای  داد ، رارق  اهلزنم  بحاص  ارنآ  ای  درک  رّدقم  یئاهلزنم  نآ  يارب  ینعی  َلِزانَم  ُهَرَّدَق  َو 
هام ياههرود  هب  طونم  ماوع  رظن  رد  اههام  اهلاس و  نوچ  دـینادب  ار  اهنآ  باـسح  اـهلاس و  ددـع  هکنیا  اـت  َباـسِْحلا  َو  َنِینِّسلا  َدَدَـع  اوُمَْلعَِتل 

. دیشروخ هن  تسا 
. دیرفآ ّقح  فده  تیاغ و  اب  ای  ّقح  ببس  هب  ینعی  دیرفاین . ّقح  هب  زج  ار  اهنآ  دنوادخ  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ  َِکلذ  ُهَّللا  َقَلَخ  ام 

. تسا هدش  هدناوخ  مّلکتم ) تیاغ و   ) مّلکت تبیغ و  تروص  هب  لّصفی »  » ظفل ِتایْآلا  ُلِّصَُفی 
. میهدیم لیصفت  حرش و  دنشاب  ملع  تفص  ياراد  هک  یهورگ  يارب  دوجو  رد  نایب و  ببس  هب  ار  تایآ  ینعی  َنوُمَْلعَی  ٍمْوَِقل 

تاهّجوت ای  غولب  نامز  ات  رصانع  زا  شاهّدام  ّدلوت  لّوا  زا  هکلب  دنکیم ، ادیپ  رارقتـسا  محر  رد  شاهفطن  هک  ادتبا  نامه  زا  ناسنا  هک : نادب 
كاردا اب  هن  دـنکیم  كرد  یناویح  ای  یتابن  ای  يدامج  كاردا  اب  ار  شیاهیکین  تاریخ و  و  تسا ، تّیناسنا  اـی  تسار  هار  کـلاس  یهلا 

. دوشیمن هدیمان  ملع  زین  دیلاوم  زا  ناسنا  ریغ  كاردا  هکنانچ  دوشیمن  هدیمان  ملع  وا  كاردا  هلحرم  نیا  رد  و  یناسنا ،
یناسنا ياهیدب  اهیبوخ و  هدننک  كرد  هک  دش  لقع  ياراد  دومن و  دشر  شسفن  ندب و  دیـسر و  غولب  لیاوا  هب  كولـس  نیمه  اب  هک  یتقو 

هک تفرگ  رارق  ظاحل  دروم  تهج  نآ  زا  فیعض  يورین  نیئاپ و  رادقم  نامه  هب  ءایشا  هب  تبسن  وا  كاردا  رگا  تروص  نیا  رد  دیدرگ  وا 
313 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا و  یلاعت  يادخ  تمکح  تردق و  ياههناشن 

. دوشیم هدیمان  ملع  ماگنه  نیا  رد  وا  كاردا  دش  میدق  ّقح  يوس  هب  وا  كولس  هّجوت و  بابسا 
هدننک تلالد  هتسباو و  ءایشا  هک  تهج  نآ  زا  و  دومن ، كرد  دوجو  رد  ّلقتسم  تروص  هب  ار  ءایـشا  هکلب  دشن ، نینچ  نیا  شکاردا  رگا  و 
دننام لثم  رد  نیا  و  تسا ، ملع  هباشم  لهج  هکلب  دوشیمن . هدیمان  ملع  كاردا  نیا  تروص  نیا  رد  درکن  كرد  دنتـسه  ناشهدـننیرفآ  رب 

. دشابیم ّلقتسم  دوجو  رد  تسا و  صخاش  دوخ  هیاس  هک  دور  نامگ  و  دوش ، هدید  یصخاش  يارب  ياهیاس  رود  زا  هک  تسا  نآ 
یعرـش ماکحا  مالّـسلا و  هیلع  نیموصعم  رابخا  نآرق و  تایآ  رد  دراد  نایرج  یـسفنا  یقافآ و  یئزج  تایآ  رد  هک  روطناـمه  ینعم  نیا  و 

. دهد رارق  يویند  ضارغا  بابسا  لئاسو و  ار  اهنآ  هک  یسک  ّقح  رد  صوصخب  دنکیم  ادیپ  نایرج  زین 
یناـسنا و ّساوح )  ) كرادـم و دادتـشا  بجوم  هدوب و  یناـسنا  هار  رب  ناـسنا  يرطف  كولـس  ببـس  هک  یکاردا  ره  هکنیا  بلطم  هصـالخ 
هب یلصا  هار  زا  تشگزاب  ببس  ای  هتشگ  كولس  زا  وا  فّقوت  ببـس  هک  یکاردا  ره  و  دوشیم ، هدیمان  ملع  ددرگ  يورخا  تاکاردا  دایدزا 
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. تسا رترب  رتهب و  بتارم  هب  نآ  زا  طیسب  هداس و  لهج  هکلب  تسا ، لهج  نآ  دوشب  یناویح  یلفس  هار 
. تسین دشاب  ملع  تفـص  ياراد  هک  یـسک  كاردا  زج  ینیودت  ینیوکت و  تایآ  لیـصفت  زا  ضرغ  سپ  تشگ  رّرقم  بلطم  نیا  هک  یتقو 

. دربیمن ياهرهب  لیصفت  نآ  زا  وا  ریغ  اریز 
314 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

6 تایآ 10 - ریسفت  همجرت و 

314 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 6  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

ِةایَْحلِاب اوُضَر  َو  انَءاِقل  َنوُجْرَی  ـال  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 6  ) َنوُقَّتَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ُهَّللا  َقَلَخ  ام  َو  ِراـهَّنلا  َو  ِلـْیَّللا  ِفـالِتْخا  ِیف  َّنِإ 
ِتاـِحلاَّصلا اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 8  ) َنُوبِـسْکَی اُوناک  اِمب  ُراَّنلا  ُمُهاوْأَم  َِکئلوُأ  ( 7  ) َنُوِلفاغ اِنتایآ  ْنَع  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  اِهب  اوُّنَأَـمْطا  َو  اْینُّدـلا 

ْمُهاوْعَد ُرِخآ  َو  ٌمالَس  اهِیف  ْمُُهتَّیِحَت  َو  َّمُهَّللا  َکَناْحبُـس  اهِیف  ْمُهاوْعَد  ( 9  ) ِمیِعَّنلا ِتاَّنَج  ِیف  ُراْهنَْألا  ُمِِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ْمِِهنامیِِإب  ْمُهُّبَر  ْمِهیِدـْهَی 
(10  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِنَأ 

314 ص :  همجرت ..... :

تمـالع و يوقت  لـها  يارب  تسا  هدومرف  قلخ  نیمز  اهنامـسآ و  رد  ادـخ  هک  يزیچ  ره  رد  هکلب  زور  بش و  دـمآ  تفر و  رد  تقیقح  هب 
، تسا رادیدپ  ادخ  تردق  ياهناشن 

تایآ و زا  هک  یئاهنآ  دناهتـسب و  لد  شوخلد و  ایند  تسپ  یناویح  یگدنز  هب  دنتـسین و  راودـیما  هتـسبن و  لد  ام  ياقل  هب  هک  ییاهنآ  هّتبلا 
، دنلفاغ ام  ياههناشن 

، دنریگ يوأم  خزود  شتآ  رد  دوخ  تشز  رادرک  ّتلع  هب  تبقاع  هک  دنتسه  نانیا  مه 
هب ات  دـنکیم  يربهر  تشهب  قیرط  تداعـس و  هار  هب  ار  اهنآ  نامیا  نامه  ببـس  هب  ادـخ  دـندش  راک  وکین  هدروآ  ادـخ  هب  نامیا  هک  ناـنآ 

. دندرگ مّعنتم  تسا ، يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  تشهب  يدبا  ياهتمعن 
تشهب رد  اهنآ  يانث  یهّزنم و  كاپ و  شیالآ  صقن و  ره  زا  وت  اهلا  راب  هک  دنیاشگ  ادخ  سیدقت  حیبست و  هب  قوش  نابز  تشهب  نآ  رد  و 

315 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا  نایملاع  راگدرورپ  دمح  ناشنخس  نیرخآ  دشخبیم و  يدبا  تمالس 

315 ص :  ریسفت ..... 

نینچمه و  دوـشیم ، یـشان  قباـس  هلمج  زا  هـک  تـسا  یلاؤـس  باوـج  زور ، بـش و  فـالتخا  رد  امّلـسم  ِراـهَّنلا  َو  ِلـْیَّللا  ِفـالِتْخا  ِیف  َّنِإ 
. تسین اهنآ  رد  فطع  فرح  دیآیم و  ادعب  هک  یئاههلمج 

يارب ییاـه  هناـشن  تـسا  هدـیرفآ  نـیمز  اهنامــسآ و  رد  دـنوادخ  هـچنآ  َنوـُقَّتَی و  ٍمْوَِـقل  ٍتاـیَآل  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ُهَّللا  َقَـلَخ  اـم  َو 
نآ هک  دومن  ملع  تفـص  رب  هتـسباو  ار  ود  نآ  ندوب  تیآ  تسا  راکـشآ  ياههناشن  اـههیآ و  زا  هاـم  دیـشروخ و  نوچ  تسا . ناراـکزیهرپ 

دومن يوقت  رب  قّلعم  ار  اهنآ  ندوب  تیآ  اذـل  و  زور ، بش و  فالتخا  فالخ  هب  تاقولخم و  ریاـس  فـالخ  هب  تسا  تیناـسنا  بتارم  نیلّوا 
. تسا ملع  لصا  هبترم  قوف  نآ  هبترم  هک 
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. دنک ادیپ  ملع  دوش  زیهرپ  نآ  زا  دیاب  هک  يزیچنآ  هب  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دوش و  زیهرپ  دیاب  هک  تسا  يزیچ  زا  زیهرپ  يوقت  نوچ 
یگتسباو زا  هک  تسا  یلاؤس  باوج  دنتسین ) دقتعم  ترخآ  هب   ) دنرادن ار  رادید ، دیما  هک  یناسک  تسا  یهیدب  انَءاِقل  َنوُجْرَی  َنیِذَّلا ال  َّنِإ 

تسادخ ياقل  بلاط  هّللاب  ملاع  نوچ  تسا ، ملع  مدع  زا  هیانک  راگدرورپ  ياقل  هب  ندوبن  راودیما  و  دوشیم ، یشان  يوقت  ملع و  رب  تایآ 
لد نآ  هب  دنتـسه و  شوخلد  ایند  یگدنز  هب  اِهب و  اوُّنَأَمْطا  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلِاب  اوُضَر  َو  یلاعت : يادـخ  لوق  هکنانچ  تسا  راودـیما  اقل  بلاط  و 

يوقت  مدع  زا  هیانک  دناهتسب ،
316 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دزاسیم یناف  ارنآ  دناسریم و  ررض  ءایلع  تایح  هب  تسپ ، يایند  تایح  هب  نانیمطا  هک  اریز  تسا ،
تلفغ ام  تایآ  زا  دـندوبن  ام  ياقل  هب  راودـیما  هکنآ  ببـس  هب  ینعی  تسا  ببـس  رب  ّببـسم  فطع  لیبق  زا  َنُوِلفاـغ  اـِنتایآ  ْنَع  ْمُه  َنیِذَّلا  َو 

. دندیزرو
. تسا روکذم  فاصوا  هب  ناشراضحتسا  اهنآ و  ریوصت  تهج  هب  هراشا  مسا  هب  نآ  زا  ریبعت  هیلا و  دنسم  رارکت  َِکئلوُأ 

هچ ره  لفاغ  هک  اریز  تسا . خزود  شتآ  ناشهاگیاج  دـنهدیم  ماجنا  هک  یلامعا  رطاخ  هب  یناسک  نینچ  َنُوبِـسْکَی  اُوناک  اِمب  ُراَّنلا  ُمُهاوْأَم 
. دشاب هزور  زامن و  تروص  هب  وا  بسک  هچ  رگا  دناشکیم  خزود  تسپ و  بتارم  هب  ار  وا  دنک  بسک 

. دندروآ نامیا  ّصاخ  تعیب  ای  ّماع  تعیب  اب  هک  یناسک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
ياجب دندوب  هدش  فّلکم  اهنآ  هب  هک  یلامعا  ّصاخ و  تعیب  طیارـش  ای  دـندرک ، لمع  نآ  طیارـش  ّصاخ و  تعیب  هب  ِتاِحلاَّصلا و  اُولِمَع  َو 

. دندروآ
انب ینعم  نیا  دـنکیم ، يربهر  شتیالو  کلم و  يوس  هب  ار  ناشیا  تساهنآ . رما  ّیلو  هک  نانآ  فاضم  ّبر  تروص  نآ  رد  ْمُهُّبَر  ْمِهیِدـْهَی 

: هک تسا  نیا  ترابع  ینعم  مینادب  فیلکت  ار  حلاص  لمع  رگا  یلو  مینادب ، ّصاخ  تعیب  ار  حلاص  لمع  هک  تسا  نآ  رب 
دنکیم . يربهر  ناشتوکلم  هب  ار  ناشیا  تسا  فاضم  بر  هک  اهنآ  رما  یلو 

317 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنکیم تیاده  تشهب  يوس  هب  ترخآ  رد  ار  اهنآ  هکنیا  ای  تساهنآ . ّصاخ  نامیا  هطساو  هب  ای  ناشمالسا  ببس  هب  تیاده  نیا  ْمِِهنامیِِإب 

. دشاب لاؤس  باوج  ات  « 2  » تسا فنأتسم  ای  « 1  » تسا لاح  يِرَْجت 
ای « 4 ، » تسا فدارتم  ای  لخادتم  لاح  « 3 ، » تسا رقتـسم  فرظ  ای  تسا  يرجت »  » هب ّقلعتم  ترابع  نیا  ِمیِعَّنلا  ِتاَّنَج  ِیف  ُراـْهنَْألا  ُمِِهتَْحت  ْنِم 

تمعن رپ  ياهتشهب  هب  ناشنامیا  ببـس  هب  ار  نانآ  دنوادخ  ینعی  فوذحم . يادتبم  ریدقت  هب  دشاب  ردـقم  لاؤس  باوج  ات  تسا  فنأتـسم 
. دنکیم تیاده  تسا  يراج  اهرهن  نآ  رد  هک 

« میعّنلا تاّنج   » زا لاح  ای  « 5  » فنأتسم ترابع  نیا  وت ، یکاپ  وت ، یهّزنم  ایادخ  تسا : نیا  ناشیاعد  اجنآ  رد  َّمُهَّللا  َکَناْحبُس  اهِیف  ْمُهاوْعَد 
نینمؤم زا  ای  « 6»

__________________________________________________

. تسا يراج  اهرهن  تشهب  ياهتخرد  ریز  رد  هک  یلاح  رد  ینعی  دشاب  لاح  رگا  ( 1)
. تسا يراج  اهرهن  ناشیاپ  ریز  رد  تشهب  رد  هک  تسا  نآ  ینعم  هب  دشاب . فنأتسم  رگا  ( 2)

. تسا ناک  هب  قّلعتم  راهنالا  مهتحت  نم  هک  هب  راهنالا  مهتحت  نم  ناک  ینعی  دشاب  ّرقتسم  فرظ  رگا  ( 3)
. تسا هنوگنیا  تشهب  تلاح  ینعی  دشاب  لاح  رگا  ( 4)

حیبست نایب  نانمؤم  لاح  ینعی  دـشابیم  مهیوعد  ینعم  رد  لخاد  مه  ریمـض  اب  ای  تسا ، ینعم  فدارتم  هک  تسا  نینمؤم  زا  لاـح  رگا  ( 5)
. ].....[ تسادخ
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. دشابیم ربخ  ادتبم و  زا  بکرم  اّزجم  هلمج  کی  اّلک  تسا و  ترابع  لّوا  دشاب  فنأتسم  رگا  ( 6)
318 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

« تسا
نایاپ تسا و  مالـس  اجنآ  رد  ناشدورد  َنیَِملاْعلا و  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِنَأ  ْمُهاوْعَد  ُرِخآ  َو  ٌمالَـس  اهِیف  ْمُُهتَّیَِحت  َو  لخادـت . ای  فدارت  تروص  هب 

. تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  تسیئادخ  ّصاخ  شیاتس  هک : تسا  نیا  ناشیاعد 
هب هراشا  اونمآ »  » هک اریز  تسا ، نیکلاس  تاماقم  نینمؤم و  تاجرد  هب  یلامجا  هراشا  هیآ  رد  هک  نادـب  تسا ، هلّقثم  زا  فّفخم  نأ »  » ظـفل

يوبن و تعیب  هب  هراشا  اهنآ  عومجم  ای  تسا ، یبلق  یبلاـق و  لاـمعا  یناـمیا و  تعیب  هب  هراـشا  ِتاـِحلاَّصلا » اُولِمَع   » و تسا ، یمالـسا  تعیب 
ْنِم يِرَْجت   » و دیامنیم . بلق  هبترم  هب  سفن  ماقم  زا  كولـس  یبلق و  لامعا  ینامیا و  يولو  تعیب  هب  تیادـه  ار  اهنآ  و  تسا ، یبلاق  لامعا 
ریس ياهتنا  هب  هراشا  َّمُهَّللا » َکَناْحبُس  اهِیف  ْمُهاوْعَد   » و دراد . لقع  حور و  بتارم  رد  بلق  هبترم  قوف  رد  نانآ  ریس  هب  هراشا  ُراْهنَْألا » ُمِِهتَْحت 

هب هراشا  ٌمالَـس » اهِیف  ْمُُهتَّیِحَت   » دـشابیم و ناشدوخ  يانف  زا  ناشتاذ و  زا  اهنآ  ياـنف  هبترم  نآ  و  دراد ، ناـنآ  ياـنف  بتارم  نیرخآ  ناـنآ و 
ِّبَر ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِنَأ  ْمُهاوْعَد  ُرِخآ   » تسا و یتمالس  قلطم  روط  هب  هلحرم  نآ  رد  نوچ  اقب ، وحـص و  نودب  دنکیم  هّللا  یف  هّللاب و  اهنآ  ياقب 

هب هراشا  رگید  ترابع  هب  و  تسا ، ریغ  لیمکت  تهج  قلخلا » یف  هللااب   » اهنآ ياـقب  ناـمحر و  مسا  يوس  هب  اـهنآ  رـشح  هب  هراـشا  َنیَِملاـْعلا »
هک اجنآ  ّقح  هب  ّقح  زا  رفـس  و  ِتاِحلاَّصلا ،» اُولِمَع  َو  اُونَمآ  : » دیامرفیم هک  اجنآ  ّقح  هب  قلخ  زا  رفـس  ینعی  تساهنآ ، هناگراهچ  ياهرفس 

ات ْمِهیِدْهَی » : » دیامرف
__________________________________________________

. دناهنوگ نیا  نایتشهب  هک  دنکیم  فیصوت  ار  تشهب  تلاح  دشاب  هّیلاح  ترابع  رگا  ( 1)
319 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب هراشا  ْمُهاوْعَد  ُرِخآ  َو  یلاعت : يادخ  لوق  و  دراد ، ّقح  رد  رفـس  هب  هراشا  ٌمالَـس » اهِیف  ْمُُهتَّیَِحت  : » یلاعت يادـخ  لوق  و  َّمُهَّللا ،» َکَناْحبُـس  »
. دیامرف يزور  نینموم  عیمج  ام و  هب  ار  اهرفس  نیا  دنوادخ  دنکیم ، قلخلا  یف  ّقحلاب  رفس 

11 تایآ 18 - ریسفت  همجرت و 

319 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 11  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

َّسَم اذِإ  َو  ( 11  ) َنوُهَمْعَی ْمِِهنایْغُط  ِیف  انَءاِقل  َنوُجْرَی  ـال  َنیِذَّلا  ُرَذَـنَف  ْمُُهلَجَأ  ْمِْهَیلِإ  َیِـضَُقل  ِْریَْخلاـِب  ْمَُهلاْجِعتْـسا  َّرَّشلا  ِساَّنِلل  ُهَّللا  ُلِّجَُعی  َْول  َو 
َنُولَمْعَی اُوناک  ام  َنِیفِرْسُْمِلل  َنِّیُز  َِکلذَک  ُهَّسَم  ٍّرُض  یلِإ  انُعْدَی  َْمل  ْنَأَک  َّرَم  ُهَّرُـض  ُْهنَع  انْفَـشَک  اَّمَلَف  ًاِمئاق  َْوأ  ًادِعاق  َْوأ  ِِهْبنَِجل  اناعَد  ُّرُّضلا  َناْسنِْإلا 

َُّمث ( 13  ) َنیِمِرْجُْملا َمْوَْقلا  يِزَْجن  َِکلذَـک  اُونِمُْؤِیل  اُوناک  ام  َو  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُـسُر  ْمُْهتَءاج  َو  اوُمَلَظ  اََّمل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنوُرُْقلا  اَـنْکَلْهَأ  ْدََـقل  َو  ( 12)
ٍنآْرُِقب ِْتئا  اَنَءاِقل  َنوُجْرَی  َنیِذَّلا ال  َلاق  ٍتانَِّیب  اُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو  ( 14  ) َنُولَمْعَت َْفیَک  َرُْظنَِنل  ْمِهِدَْعب  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  َِفئالَخ  ْمُکاْنلَعَج 

(15  ) ٍمیِظَع ٍمْوَی  َباذَع  یِّبَر  ُْتیَصَع  ْنِإ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ََّیلِإ  یحُوی  ام  َّالِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  یِسْفَن  ِءاْقِلت  ْنِم  َُهلَِّدبُأ  ْنَأ  ِیل  ُنوُکَی  ام  ُْلق  ُْهلَِّدب  َْوأ  اذه  ِْریَغ 
َْوأ ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف  ( 16  ) َنُولِقْعَت الَف  َأ  ِِهْلبَق  ْنِم  ًارُمُع  ْمُکِیف  ُْتِثَبل  ْدَـقَف  ِِهب  ْمُکارْدَأ  َو ال  ْمُْکیَلَع  ُُهتْوََلت  ام  ُهَّللا  َءاش  َْول  ْلـُق 

َنُوئِّبَُنت َأ  ُْلق  ِهَّللا  َْدنِع  انُؤاعَفُش  ِءالُؤه  َنُولوُقَی  َو  ْمُهُعَْفنَی  َو ال  ْمُهُّرُضَی  ام ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَی  َو  ( 17  ) َنُومِرْجُْملا ُِحْلُفی  ُهَّنِإ ال  ِِهتایِآب  َبَّذَک 
(18  ) َنوُکِرُْشی اَّمَع  یلاعَت  َو  ُهَناْحبُس  ِضْرَْألا  ِیف  َو ال  ِتاوامَّسلا  ِیف  ُمَْلعَی  اِمب ال  َهَّللا 

320 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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320 ص :  همجرت ..... :

هب موکحم  همه  مدرم  دومرفیم ، لیجعت  تاریخ  دننام  هب  دننکیم  دوخ  ّقح  رد  هک  يّرش  ياعد  مدرم و  تشز  لمع  تبوقع  هب  ادخ  رگا  و 
، میهدیم تلهم  نایغط  رفک و  لاح  نامه  هب  دنتسین ، راودیما  ام  ياقل  هب  هک  ارنانآ  ام  نکیل  دندشیم . كاله  گرم و 

هاگنآ دناوخیم  اعد  هب  ار  ام  اروف  هداتسیا  هتفخ و  هتسشن و  زا  دشاب  هک  تلاح  ره  هب  هظحل  نامه  دتفا  رد  ینایز  جنر و  هب  یمدآ  هاگ  ره  و 
هدناوخن دوخ  جنر  ررـض و  عفد  يارب  ار  ام  چیه  ییوگ  هک  ددرگیم  زاب  نانچ  رورغ  تلفغ و  لاح  هب  زاب  دوش  فرط  رب  شنایز  جنر و  هک 

، تسا هدومن  ابیز  ناشرظن  رد  ار  ناراک  هبت  تشز  لامعا  هک  تسا  تلفغ  نارفک و  نیمه  تسا .
دمآ اهنآ  رب  تازجعم  تایآ و  اب  یناربمایپ  هکنآ  اب  میدرپس و  كاله  تسد  هب  تخس  ناشملظ  رفیک  هب  امـش  زا  شیپ  ار  یللم  ماوقا و  ام  و 

، میناسریم رفیک  هب  ار  لمع  دب  تشز و  مدرم  هنوگنیا  مه  ام  دندرواین  نامیا  چیه  زاب 
، درک دیهاوخ  لمع  هچ  ات  هک  میرگنب  میئامزایب و  ار  امش  ات  میدرک  نیشناج  نیمز  رد  ار  امش  اهنآ  كاله  زا  دعب  سپس 

: دنیوگ هدرک و  ضارتعا  ام  لوسر  هب  دنتسین  ام  ياقل  هب  راودیما  هک  داعم  نارکنم  دوش  توالت  قلخ  رب  ام  نشور  تایآ  هاگ  ره  و 
ار  نآرق  دوخ  شیپ  زا  هک  دسرن  ارم  وگب : اهنآ  خساپ  رد  ام  لوسر  يا  زاس . لّدبم  رگید  نآرق  هب  ار  نیمه  ای  روایب  نیا  زا  ریغ  ینآرق 
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تمایق گرزب  زور  باذع  زا  مزرو  نایصع  مراگدرورپ  هب  نم  رگا  منکیم . يوریپ  دوشیم ، یحو  نم  هب  هک  هچنآ  زا  طقف  نم  مهد . رییغت 

، مسرتیم تخس 
متخاسیمن هاگآ  نآ  قیاقح  ماکحا و  هب  ار  امـش  مدرکیمن و  توـالت  ار  نآرق  نیا  امـش  رب  زگره  تساوخیمن  ادـخ  رگا  لوسر  يا  وگب 

؟ دیدنبیمن راک  هب  ار  ترکف  لقع و  ایآ  متسیز  امش  نایم  شیپ  نیا  زا  يرمع  نم 
حالف و زگره  ار  ناراکمتـس  هّتبلا  تسین و  سک  چیه  دنک  بیذکت  ار  ادـخ  تایآ  دـهد و  غورد  تبـسن  ادـخ  هب  هکنآ  زا  رتراکمتـس  سپ 

. دوب دهاوخن  يراگتسر 
ادخ دزن  ام  عیفـش  ناتب  نیا  هک  دنیوگیم  دنناسریمن و  یعفن  ررـض و  چـیه  اهنآ  هب  هک  دـننکیم  شتـسرپ  ادـخ  ریغ  هب  ار  ییاهتب  ناشیا 
نآ هب  ملع  نیمز  اهنامـسآ و  همه  رد  هک  ییاهزیچ  ادـخ  هب  دـیهاوخیم  اهتب  تعافـش  يوعد  هب  امـش  وگب : نانیا  هب  اـم  لوسر  يا  دنتـسه .

. تسا رترب  هّزنم و  دیهد  رارق  وا  کیرش  هچنآ  زا  ادخ  دیهد !؟ دای  درادن ،

321 ص :  ریسفت ..... 

هب یلـالخا  اـنَءاِقل » َنوُجْرَی  ـال  َنیِذَّلا  َّنِإ   » نتفرگ رارق  هلـصاف  و  اـنَءاِقل » َنوُجْرَی  ـال  َنیِذَّلا  َّنِإ   » رب تسا  فـطع  َّرَّشلا  ِساَّنِلل  ُهَّللا  ُلِّجَُعی  ْوـَل  َو 
تاقّلعتم زا  هلمج  نآ  ایوگ  هک  يوحن  هب  تسا  هدـش  یـشان  هیلع  فوطعم  زا  هک  تسا  یلاؤس  باوج  نآ  اریز  دـناسریمن  فطع  لـصو و 

و تسا ، نانچ  نینمؤم  لاح  هکنیا  اب  تسا ، نینچ  ناشلاح  دـنرادن  ار  ام  ياقل  دـیما  هک  یناسک  تسا : هتفگ  هک  اـیوگ  تسا ، هیلع  فوطعم 
. دندنامیمن یقاب  عّتمت  يدنمهرهب و  لاح  رد  ایند  رد  میدرکیم  لیجعت  دنتشاد  ارنآ  قاقحتسا  هک  اهنآ  هب  يدب  رش و  ندناسر  رد  ام  رگا 
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ندرک يّدعتم  تهج  ءاب »  » ظفل تروص  نیا  رد  هک  اهنآ  یبوخ  ریخ و  يارب  ادـخ  لیجعت  دـننامه  یباتـش  هلجع و  ینعی  ِْریَْخلِاب  ْمَُهلاْجِعتْـسا 
يارب ای  یف »  » ینعمب ءاب  هک  ریخ  هب  هلجع  ای  ریخ  رد  هلجع  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  ندرک  راداو  قیوشت و  دننام  تسا : نیا  دوصقم  ای  تسا ، لعف 

نوچ هکنیا  ای  تسا ، ییوکین  ریخ و  رد  اهنآ  باتـش  دننام  يدـب  ّرـش و  تساوخرد  رد  اهنآ  باتـش  تسا : نینچ  هیآ  ینعم  ای  تسا ، ّتیببس 
. دننکیم هلجع  ّرش  راک  رد  ببس  نآ  هب  دنرادنپیم  ریخ  ار  ّرش 
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اهنآ رمع  تّدـم  لجا و  هک  ار  اهنآ  رمع  رخآ  هکنیا  ای  دربیم ، نایاپ  هب  ار  اهنآ  تّدـم  ياضق  دـنوادخ  هنیآ  ره  ینعی  ْمُُهلَجَأ  ْمِْهَیلِإ  َیِـضَُقل 
. دناسریم نایاپ  هب  تسا 

سپ دـنکیمن ، لیجعت  دـنوادخ  ینعی  تسا ، ینعم  رابتعا  هب  ُهَّللا » ُلِّجَُعی  َْول   » رب فطع  َنوُهَمْعَی  ْمِِهنایْغُط  ِیف  اـنَءاِقل  َنوُجْرَی  ـال  َنیِذَّلا  ُرَذَـنَف 
ار اهنآ  میربن  نایاپ  هب  ار  اهنآ  لجا  هاگ  ره  ینعی  تسا ، فوذحم  طرـش  ءازج  ای  میراذگیم ،...  او  دنرادن  ار  ام  ياقل  دـیما  هک  ار  یناسک 

. دنور ورف  نایصع  نایغط و  رد  ات  میراذگیم  او 
نیا رد  هک  دـناوخیم ، ار  ام  تسا  ولهپ  رب  بنج و  رب  هک  یلاح  رد  دـسر  ینایز  ار  ناسنا  هاـگ  ره  ِِهْبنَِجل و  اـناعَد  ُّرُّضلا  َناـْسنِْإلا  َّسَم  اذِإ  َو 

تشپ ای  دشاب  ولهپ  رب  هاوخ  تسا  نیمز  رب  ندب  دروخرب  قلطم  روط  هب  نآ  زا  دوصقم  تسا و  یلع »  » ینعم هب  هبنجل ) هملک  رد   ) مال تروص 
هب دیشک  زارد  نیمز  رب  ندب  یتقو  هچ  ورب ، ور  ای 

323 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دننکیم ریبعت  ولهپ  هب  رتشیب  مجع  برع و  نیب  رد  دشاب  هک  عون  ره 

. تسا تالاح  لیصفت  يارب  ای » وأ ،  » ظفل سپ  لاوحا ، همه  رد  ینعی  هداتسیا  ای  هتسشن  ای  ًاِمئاق  َْوأ  ًادِعاق  َْوأ 
اب ار  ترابع  نکل  و  دشاب ، حیحص  لبقتسم  طرش  هب  نآ  بیقعت  هکنیا  ات  انفشک » اذاف  : » دیوگب نینچ  هک  دوب  بسانم  ُهَّرُـض  ُْهنَع  انْفَـشَک  اَّمَلَف 

مکح و نیا  تسا و  ناسنا  تعیبط  ّتیـصاخ و  نآ  زا  دعب  ياعد  نایز و  ررـض و  ندیـسر  هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا  ات  درک  ادا  یـضام  طرش 
دیسر نایز  ناسنا  هب  و  دناوخیم ، ارف  ار  ام  دسر  ررض  ناسنا  هب  هک  هاگنآ  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  دراد ، نایرج  لبقتـسم  یـضام و  رد  يوخ 

. دنادرگیم رب  يور  ام  زا  میتشاد  رب  وا  زا  ار  ررض  نایز و  یتقو  دناوخ ، ارف  ار  ام  سپ 
، تسوا هلیـسو  هب  مّعنتم  وا و  هب  جاتحم  هک  یـسک  هب  وا  ندرکن  هّجوت  تیانع و  ناسنا و  ضارعا  زا  هیانک  ُهَّسَم  ٍّرُـض  یلِإ  انُعْدَـی  َْمل  ْنَأَک  َّرَم 

هیبشت رب  تلالد  هک  دوش  رکذ  يزیچ  نآ  زا  دعب  هک  تسا  یتقو  رد  نیا  و  تسا ، هدـش  لثم  ینعم  نیا  رد  مجع  برع و  نیب  رد  ترابع  نیا 
. دنکب جاتحم  ریغ  هب  جاتحم  لاح 

رد رگید  هک  ییاج  ات  تسا ، هدش  هداد  تنیز  میتشاد  رب  اهنآ  زا  ار  ررـض  نایز و  هک  یناسک  هک  يارب  هک  لامعا  نآ  دننامه  ینعی  َِکلذَک 
. دندش لفاغ  وا  زا  یلکب  دنتسین و  دندوب ، هدناوخ  ارف  ررض  عفد  يارب  ار  وا  هک  یسک  رکف 

رد هک  اجنآ  ات  دـش  هداد  تنیز  اهنآ  يارب  نآ  رد  نتفر  ورف  تاوهـش و  يوریپ  لیبق  زا  زین  نیفرـسم  لامعا  َنُولَمْعَی  اُوناک  ام  َنِیفِرْـسُْمِلل  َنِّیُز 
. دندش عقاو  اهتلفغ 
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و میدرک ، كاله  ار  اهنآ  دندرک  متـس  دوخ  هب  ادخ  رکم  مشخ و  هب  انتعا  مدع  تلفغ و  اب  نوچ  اوُمَلَظ  اََّمل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنوُرُْقلا  اَنْکَلْهَأ  ْدََقل  َو 

. تسا نالفاغ  يارب  دیدهت  نیا 
ناشتلفغ تیاهن  ّتلع  هب  ناشیاهلیلد  نالوسر و  زا  نانآ  دندمآ و  اهنآ  يوس  هب  نشور  لیالد  اب  اهنآ  ناربمایپ  ِتانِّیَْبلِاب و  ْمُُهلُسُر  ْمُْهتَءاج  َو 

. دندربن ياهرهب 
هداد تنیز  ناطیش  ار  اهنآ  يوهش  لامعا  نوچ  دندروآیمن  نامیا  تاوهش  رد  نتفر  ورف  تلفغ و  تیاهن  لیلد  هب  اهنآ  اُونِمُْؤِیل و  اُوناک  ام  َو 

. دوب
. میناسریم رفیک  هب  ار  راکهانگ  مرجم و  تعامج  ناسنیدب ، ْمِهِدَْعب  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  َِفئالَخ  ْمُکاْنلَعَج  َُّمث  َنیِمِرْجُْملا  َمْوَْقلا  يِزَْجن  َِکلذَـک 

. میداد رارق  ناگتشذگ  يارب  ای  نامدوخ  يارب  ینانیشناج  ار  امش  سپس  ای  میتخاس . نانآ  نیشناج  نیمز  رد  ار  امش  سپس 
دیهاوخ لمع  هنوگچ  هک  میرگنب  ات  اذـه  ِْریَغ  ٍنآْرُِقب  ِْتئا  اَنَءاِقل  َنوُجْرَی  َنیِذَّلا ال  َلاـق  ٍتاـنَِّیب  اـُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو  َنُولَمْعَت  َْفیَک  َرُْظنَِنل 
یناسک نانآ  روایب  نیا  زا  ریغ  ینآرق  دـنتفگ : دنتـشادن ، دـیّما  ام  ياـقل  هب  هک  یناـسک  دـش ، توـالت  ناـنآ  رب  نشور  تاـیآ  نوچ  و  درک ؟
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عضو يوزرآ  امئاد  و  تسین ، یضار  شدوخ  دوجوم  عضو  هب  هک  تسا  یثیبخ  نز  دننام  سفن  و  دناهدش ، عقاو  سفن  مّنهج  رد  هک  دنتـسه 
ترطف  ياضتقا  هب  نانیا  و  دراد ، يرگید 
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. دندرک تساوخ  رد  ار  نآرق  لیدبت  سفن 

ام هک  ار  هچنآ  هک  هنوگ  نیدب  هدب  رییغت  ارنآ  ای  میوش . یضار  نآ  هب  ام  هک  روایب  ینآرق  نآ  ياجب  نک و  كرت  ار  نآرق  نیا  ینعی  ُْهلَِّدب  َْوأ 
. میوش دونشخ  ام  هک  نک  لیدبت  يزیچ  هب  میتسین  یضار 

شتایآ ای  منک ، كرت  ار  نآ  لصا  هکنیا  هب  مهدب  رییغت  ارنآ  َُهلَِّدبُأ  ْنَأ  هک  تسین  حیحص  نم  يارب  متسین و  زاجم  نم  وگب : ِیل  ُنوُکَی  ام  ُْلق 
. تسا يراد  دوخ  عانتما و  هب  رتراوازس  نآ  كرت  الصا  هک  دنکب  نیا  رب  تلالد  ات  منک  افتکا  لیدبت  زا  عانتما  رب  ای  مزاس ، لّدبم  ار 

. منک يراک  مناوتیمن  مراگدرورپ ، رما  نودب  سفن  ياقلا  زا  یِسْفَن  ِءاْقِلت  ْنِم 
اریز درادـن ، دوجو  سفن  رما  زا  يوریپ  سفن و  رما  يدوخ و  نم  يارب  ینعی  منکیمن ، يوریپ  یحو  زا  زج  نم  ََّیلِإ  یحوـُی  اـم  اَّلِإ  ُعـِبَّتَأ  ْنِإ 

. دشابیم مراگدرورپ  رما  رد  رصحنم  نم  يوریپ  نأش و 
ّتلع زا  لاؤس  باوج  نخس  نیا  مسرتیم ، مراگدرورپ  هب  تبسن  یشکرس  نایصع و  زا  نم  ٍمیِظَع  ٍمْوَی  َباذَع  یِّبَر  ُْتیَـصَع  ْنِإ  ُفاخَأ  یِّنِإ 

. دنسرتیمن ادخ  زا  دننکیم و  هانگ  هک  تسا  ییاهنآ  زا  هیانک  تسا و 
رد  درکیمن . هاگآ  نآ  زا  نم  نابز  اب  ار  امش  تساوخیم  ادخ  رگا  ینعی  ِِهب  ْمُکارْدَأ  َو ال  ْمُْکیَلَع  ُُهتْوََلت  ام  ُهَّللا  َءاش  َْول  ُْلق 
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ارنآ تساوخیمن  ادخ  رگا  ینعی  هتولت » ام  هّللا  أشی  مل  ول  : » دوش هتفگ  نینچ  هک  تسا  نیا  ترابع  ّقح  هک  دـنکیم  نامگ  ناسنا  لّوا  هلهو 

هک یلاح  رد  دوش ، هدافتـسا  ّتیـشم  رب  توالت  ّبترت  نآ  موهفم  زا  و  دشاب ، تّیـشم  رب  توالت  مدع  ّبترت  دیفم  ات  مدناوخیمن  امـش  يارب 
رما هک  یلاح  رد  تسا ، تّیـشم  مدع  رب  توالت  بترت  مزلتـسم  موهفم  بسح  رب  ینعم  نیا  تسا و  تّیـشم  رب  توالت  مدـع  ّبترت  هیآ  دافم 
رما مدناوخیمن  . ) دهاوخیمن ّتلع  الـصا  مدـع  و  دـناوخیم ) تساوخیم ، رگا  تفگیم : دـیاب   ) تسا يدوجو  ّتلع  هب  جاتحم  يدوجو 

دنکیم ءاضتقا  میلـست  ضرف  رب  و  تسا ، هباشت  تهباشم و  باب  زا  تسا  مدع  مدع  ّتلع  دناهتفگ  هکنیا  و  دـهاوخیمن ) سپ  تسا  یمدـع 
. تّیشم دوخ  رب  هن  دشاب  ّتیشم  مدع  رب  ّقلعم  توالت  مدع  هک 

یمدـع هاوخ  درادـن  يراک  نأش و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  دـنک  هراشا  بلطم  نیا  هب  تساوخ  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  نیا  باوج 
ّقلعت و يزیچ  هب  تسین و  یتّلع  ياراد  هچ  رگا  فرـص  مدع  و  دراد ، یگتـسب  یلاعت  يادـخ  تّیـشم  هب  هکنیا  رگم  يدوجو ، هاوخ  دـشاب و 

مدع هاگ  ره  و  تسا ، یگتـسباو  ّتلع و  یـضتقم  يدوجو  روما  دننام  اههکلم  ياهمدع  دـننام  ینأش  ياهمدـع  نکیل  و  درادـن ، یگتـسباو 
هب تسا  يدوجو  رما  هک  توالت  سپ  دشاب ، قّلعتم  یلاعت  يادـخ  تّیـشم  هب  تسا  یمدـع  رما  هکنیا  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  توالت 

ّقلعت هیآ  موهفم  و  تسا ، قّلعت  تّلع و  یـضتقم  تسا و  يدوجو  هدـیدپ  کی  توـالت  هک  اریز  دـش ، دـهاوخ  تّیـشم  هب  ّقلعتم  یلوا  قیرط 
ّتیشم زا  ّمعا  نآ  توالت و  مدع  تّیشم  مدع  هب  تسا  توالت 
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. قلطم مومع  وحن  هب  تسا  ّتیشم  مدع  ای  توالت 

نیع رد  ینعم و  هظحالم  هب  ُُهتْوََلت » ام  ُهَّللا  َءاش  َْول   » رب تسا  هفطاع  ءاـف »  » ظـفل مدربیم ، رـس  هب  توـالت  رد  دـیاب  تروص  نآ  رد  ُْتِثَبل  ْدَـقَف 
نم ياعّدا  نیا  و  مدوخ ، تّیشم  هب  هن  ادخ  ّتیشم  هب  مدرک  توالت  ارنآ  نم  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  دراد ، تابثا  يارب  ّتیببس  هب  راعـشا  لاح 
نیا اـب  ّتیببـس و  نیا  هلیـسو  هب  هک  اـیوگ  تسا ، هدوب  تّدـم  نیا  رد  نم  زا  يزیچ  نینچ  ندـشن  رهاـظ  امـش و  نیب  رد  نم  دوـجو  لـیلد  هب 

نآ یلات  ضیقن  هک  هدـش  هتفرگ  مّود  سایق  هجیتن  زا  هک  دراد  ییانثتـسا  سایق  کـی  لّوا و  لکـش  زا  ینارتقا  ساـیق  ود  هب  هراـشا  لالدتـسا 
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: تسا نینچ  سایق  تروص  تسا و  هدش  ءانثتسا 
هتخادرپ هتخاس و  زا  هک  هچ  ره  و  دشیم ، مدوخ  شیپ  هتخادرپ  هتخاس و  هنیآ  ره  دوبن  ادـخ  ّتیـشم  یحو و  زا  يوریپ  ببـس  هب  نآرق  رگا 

دننام نآرق  زا  لبق  دیاب  دشابن  ادخ  تّیـشم  هب  رگا  هک  دهدیم  هجیتن  درکیم و  ادیپ  روهظ  نم  زا  زین  نآرق  لوزن  زا  لبق  دـیاب  دـشاب  مدوخ 
دیدیدن نم  زا  يزیچ  نکل  دیدینشیم و  دیدیدیم و  امش  دشیم ، رهاظ  نم  زا  يزیچ  نینچ  نآرق  زا  لبق  هاگ  ره  دشیم و  رهاظ  نم  زا  نآ 

نم زا  نآرق  لاثما  لاس  لهچ  نیا  رد  مدرک و  يرپس  امـش  نایم  رد  لاس  لـهچ  تّدـم  هب  نآرق  زا  لـبق  ار  يرمع  ِِهْلبَق  ْنِم  ًارُمُع  ْمُکِیف  نم  و 
. دیدینشن نم  زا  يزیچ  امش  دشن و  رهاظ 

دیوشیمن ؟! لقاع  ایآ  هکنیا  ای  دینکیمن ، فّرصت  ناتتاکردم  رد  ناتلوقع  اب  ای  دینکیمن ، كرد  ناتیاهلقع  اب  ایآ  َنُولِقْعَت  الَف  َأ 
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نیا و  مصخ ، اب  فاصنا  هقیرط  ربانب  تسا  دیدرت  لیبس  رب  اهنآ  زا  شدوخ و  زا  هیانک  ِِهتایِآب  َبَّذَک  َْوأ  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف 
نیا هیانک  اب  امـش  هکنانچ  مشاب  ادخ  هب  هدننز  ارتفا  نم  رگا  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسین ، هدننز  ارتفا  وا  هک  دومن  تباث  هک  تسا  نآ  زا  دعب 

بیذـکت ارنآ  امـش  مدروآ و  ار  ادـخ  ياههناشن  تایآ و  نم  رگا  و  متـسه ، مدرم  نیرتملاظ  تروص  نیا  رد  نم  سپ  دـیئوگیم  ار  بلطم 
. دیشابیم مدرم  نیرتملاظ  امش  تروص  نیا  رد  دینکیم 

دش تباث  هکنآ  زا  سپ  ایوگ  کیکشت ، هن  تسا  لیصفت  يارب  وأ »  » ظفل و  دشاب ، اهنآ  زا  هیانک  ارتفا  بیذکت و  ترابع  ود  ره  تسا  نکمم 
هدرک و بصن  ناتدوخ  يارب  ینایادخ  هک  دیتسب  ءارتفا  ادخ  رب  هک  تهج  نآ  زا  دیتسه  مدرم  نیرتملاظ  امش  سپ  متسین  هدننز  ارتفا  نم  هک 

. دیدرک بیذکت  ار  ادخ  تایآ 
مرجم نوچ  دـیتسه و  مرجم  سپ  دـینزیم  ءارتفا  امـش  هک  لیلد  نیمه  هب  ینعی   ) تسا لیلعت  عضوم  رد  ترابع  نیا  َنُومِرْجُْملا  ُحـِْلُفی  ُهَّنِإ ال 

.( دنکیمن راگتسر  ار  امش  ادخ  دیتسه 
دننکیم و هانگ  دـننکیم و  بیذـکت  دـندنبیم و  ءارتفا  اهنآ  ینعی  تسا ، دوصقم  هیانک  زا  هک  ییانعم  هظحالم  هب  تسا  فطع  َنوُدـُبْعَی  َو 

. دننکیم تدابع  ار  ادخ  ریغ 
زا دناسرب ، دوس  دناوتیم  هن  دناسرب و  ررـض  اهنآ  هب  دناوتیم  هن  هک  دنتـسرپیم  ار  يزیچ  ادخ  زج  ْمُهُعَْفنَی  َو ال  ْمُهُّرُـضَی  ام ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم 

تدابع  دننام  اههراتس  اهتب و  تدابع  لیبق 
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هدرکن بصن  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  یناسک  شتـسرپ  تعباتم و  يوریپ و  تدابع و  عون  زا  اهناطیـش و  اهيأر و  اهاوه و  شتـسرپ  ناگدنب و 
. دننکیم تعاطا  تدابع و  ناشدوخ  لایخ  هب  هک  ینید  يویند و  ياسؤر  دننام  تسا 

رظن عطق  اب  ددرگیم  رب  ناشیایند  هب  هک  یئاهزیچ  زا  دندرک ، لایخ  عفن  ررض و  ارنآ  اهنآ  هک  تسا  يزیچ  یفن  عفن ، ررض و  یفن  زا  دوصقم 
. دنزیم اهنآ  هب  ار  ررض  تیاهن  اهنآ  شتسرپ  دوخ  هن  رگ  اهنآ و  شتسرپ  زا 

: دیوگیم تسرپ  تب  هکنانچ  دنتسه  ادخ  دزن  ام  ناعیفش  نانیا  ِهَّللا  َْدنِع  انُؤاعَفُش  ِءالُؤه  َنُولوُقَی  َو  دنیوگیم : اهنآ  و 
: دنیوگیم یضعب  دنتسه  ام  ناعیفـش  ناگراتـس  هک ، دنیوگیم  اهیئباص  رتشیب  هک  روطنامه  و  دنـشابیم . ادخ  دزن  ام  ناعیفـش  ام  ياهتب 

ّقح رون  رهظم  ار  شتآ  نانآ  . ) دنکیم تعافش  ام  زا  ادخ  دزن  شتآ  دنیوگیم  اهیتشدرز  هکنانچ  دنتسه . ّتیهلا  رد  ّلقتسم  میدق و  اهنآ 
: دنیوگیم دننکیم ، تعاطا  ار  ناشدوخ  هتخادرپ  هتخاس و  ینید  ياسؤر  زا  هک  یناسک  روط  نیمه  دننادیم )

هک یعرـش  لامعا  تروص  هب  ارنآ  دـننکیم و  يوریپ  نیطایـش  اهاوه و  زا  هک  یناسک  نینچمه  دنتـسه . ادـخ  ام و  نیب  ییاههطـساو  ناـنیا 
: دنیوگیم دنهدیم  زورب  تسا  نیطایش  سفن و  يوریپ  زا  یشان 

. تسادخ هب  ام  برق  بابسا  ادخ و  نیب  ام و  نیب  لیاسو  لامعا  نآ 
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. تسا شتآ  خزود و  هب  کیدزن  بابسا  ناطیش و  لیاسو  اهنآ  هک  یلاح  رد 
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هب ای  اهنآ ، تعافـش  تهج  زا  ناعیفـش  هب  ار  ادـخ  ایآ  ِضْرَْألا  ِیف  َو ال  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ُمَْلعَی  ـال  اـِمب  َهَّللا  َنُوئِّبَُنت  َأ  وگب : ءازهتـسا  باـب  زا  ْلـُق 
دـشابن مولعم  ادـخ  يارب  هک  يزیچ  و  تسا ، مولعم  ادـخ  يارب  تسا  نیمز  نامـسآ و  رد  هچنآ  هکنیا  ینعی  دـیزاسیم ؟ هاگآ  اهنآ  تعافش 

. درادن دوجو 
. دنروآیم كرش  وا  هب  هک  هچنآ  زا  تسا  هّزنم  یلاعت  يادخ  َنوُکِرُْشی  اَّمَع  یلاعَت  َو  ُهَناْحبُس 

19 تایآ 24 - ریسفت  همجرت و 

330 ص :  ات 24 ..... ] تایآ 19  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

ٌۀَیآ ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  َنُولوُقَی  َو  ( 19  ) َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  امِیف  ْمُهَْنَیب  َیِضَُقل  َکِّبَر  ْنِم  ْتَقَبَس  ٌۀَِملَک  َْول ال  َو  اوُفَلَتْخاَف  ًةَدِحاو  ًۀَّمُأ  َّالِإ  ُساَّنلا  َناک  ام  َو 
اِنتایآ ِیف  ٌرْکَم  ْمَُهل  اذِإ  ْمُْهتَّسَم  َءاَّرَض  ِدَْعب  ْنِم  ًۀَمْحَر  َساَّنلا  اَْنقَذَأ  اذِإ  َو  ( 20  ) َنیِرِظَْتنُْملا َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَْتناَف  ِهَِّلل  ُْبیَْغلا  اَمَّنِإ  ْلُقَف  ِهِّبَر  ْنِم 
ٍحیِِرب ْمِِهب  َْنیَرَج  َو  ِکـْلُْفلا  ِیف  ُْمْتنُک  اذِإ  یَّتَح  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف  ْمُکُرِّیَُـسی  يِذَّلا  َوُه  ( 21  ) َنوُرُکْمَت ام  َنُوُبتْکَی  انَلُسُر  َّنِإ  ًارْکَم  ُعَرْـسَأ  ُهَّللا  ُِلق 

ْنِم انَْتیَْجنَأ  ِْنَئل  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِصلُْخم  َهَّللا  اُوَعَد  ْمِِهب  َطیِحُأ  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  ٍناکَم  ِّلُک  ْنِم  ُجْوَْملا  ُمُهَءاج  َو  ٌفِصاع  ٌحیِر  اْهتَءاج  اِهب  اوُحِرَف  َو  ٍۀَبِّیَط 
ِةایَْحلا َعاتَم  ْمُکِـسُْفنَأ  یلَع  ْمُُکیَْغب  امَّنِإ  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرَأـْلا  ِیف  َنوُْغبَی  ْمُه  اذِإ  ْمُهاـْجنَأ  اَّمَلَف  ( 22  ) َنیِرِکاَّشلا َنِم  َّنَنوُکََنل  ِهِذـه 

(23  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُننَف  ْمُکُعِجْرَم  اْنَیلِإ  َُّمث  اْینُّدلا 
َو اهَفُرْخُز  ُضْرَْألا  ِتَذَـخَأ  اذِإ  یَّتَح  ُماْعنَْألا  َو  ُساَّنلا  ُلُکْأَی  اَّمِم  ِضْرَْألا  ُتابَن  ِِهب  َطَـلَتْخاَف  ِءاـمَّسلا  َنِم  ُهاـْنلَْزنَأ  ٍءاـمَک  اْینُّدـلا  ِةاـیَْحلا  ُلَـثَم  اـمَّنِإ 

ٍمْوَِقل ِتایْآلا  ُلِّصَُفن  َِکلذَـک  ِسْمَْألِاب  َنْغَت  َْمل  ْنَأَـک  ًادیِـصَح  اـهاْنلَعَجَف  ًاراـهَن  َْوأ  ًـْالَیل  اـنُْرمَأ  اـهاتَأ  اـْهیَلَع  َنوُرِداـق  ْمُهَّنَأ  اـُهلْهَأ  َّنَظ  َو  ْتَنَّیَّزا 
(24  ) َنوُرَّکَفَتَی
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331 ص :  همجرت ..... :

نایم رد  هنیآ  ره  دوبن ، اهنیا  رب  مّدـقم  یلزا ) مکح   ) تراگدرورپ هملک  رگا  دـندش و  هقرف  هقرف  نآ  زا  سپ  دـندوبن  شیب  هفیاط  کی  مدرم 
، دشیم هداد  نانآ  تازاجم  نارفاک و  تکاله  هب  مکح  دنتشاد  فالتخا  هچنآ  رد  اهنآ 

ادخ باذع  رظتنم  نارفاک  امـش  تسادخ . بیغ  ياناد  هک  هد  خساپ  دماین  ادخ  بناج  زا  ياهزجعم  تیآ و  وا  رب  ارچ  دنیوگ  لوسر  نارکنم 
، مشابیم وا  ترصن  رظتنم  امش  اب  مه  نم  دیشاب 

رکم و نالوسر  تایآ و  وحم  يارب  دـیاب  تروصنیا  رد  ایآ  میتسرف  یتمحر  دیـسر - ینایز  جـنر و  ار  وا  هکنآ  زا  دـعب  یمدآ  رب  هاگ  ره  اـم 
: وگب ام  لوسر  يا  دنرب ؟ راکب  تسایس 

، تشون دنهاوخ  ار  امش  ياهرکم  ام  نالوسر  هک  تسا  رتعیرس  رتلماک و  یهلا  تسایس  رکم و 
درآ تکرح  هب  ار  یتشک  یمیالم  داب  دینیشن و  یتشک  رد  هک  هاگنآ  ات  دهدیم  ریس  رحب  ّرب و  رد  ار  امش  هکنآ  تسوا  هک  دینک  دای  ار  ادخ 

تکاله هطرو  رد  ار  دوخ  دتفا و  رد  رطخ  جاوما  هب  بناج  ره  زا  یتشک  دزوب و  يدنت  داب  هاگان  هک  دیـشاب ، تقو  شوخ  نامداش و  امـش  و 
نارازگساپس زا  هشیمه  رگید  یـشخب ، تاجن  رطخ  نیا  زا  ار  ام  رگا  اهلا  راب  هک  دیناوخب  ترطف  نید  صالخا و  هب  ار  ادخ  نامز  نآ  دینیبب ،
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. دوب میهاوخ 
دننک  زاغآ  يرگمتس  ّقحان  هب  نیمز  رد  زاب  میداد  ناشتاجن  ام  هکنآ  زا  سپ 

332 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
زاب ام  يوس  هب  هک  ترخآ  رد  هاگنآ  دینک . شیوخ  سفن  هب  ارصحنم  دینک ، متس  ملظ و  ره  امش  ایند  یناف  عاتم  نیا  یپ  رد  دینادب  مدرم  يا 

، میزاسیم هاگآ  دیاهدرک  هچنآ  هب  ار  امش  دیدرگیم ،
نایمدآ و هچنآ  زا  نیمز  هایگ  فلتخم  عاونا  ناراـب  نآ  هب  اـت  میداتـسرف  ورف  اهنامـسآ  زا  هک  دـنام  یبآ  هب  اـیند  یناگدـنز  لـثم  رد  اـقّقحم 
رداق و نآ  رب  ار  دوخ  شمدرم  هدرک و  شیارآ  هتـسب و  رویز  دوخ  هب  يزبس  یمّرخ و  زا  نیمز  هک  هاگنآ  ات  دـیورب  دـننک  هیذـغت  تاـناویح 
رد زورید  ییوگ  هک  دوش  کشخ  نانچ  دنک و  ورد  ار  نیمز  رویز  نآ  دـسر و  رد  زور  ای  بش  هب  ام  نامرف  ناهگان  هک  دـنرادنپ  فرـصتم 

. دنکیم نایب  نشور  ترکف  لها  يارب  ار  شتایآ  ادخ  هنوگ  نیا  تسا  هدوبن  چیه  نآ 

332 ص :  ریسفت ..... 

و دـندرکیم ، تکرح  دوخ  سوفن  تاوهـش  تاّیـضتقم  قبط  رب  يرـشب ، نالوسر  تثعب  زا  لبق  مدرم  ینعی  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  اَّلِإ  ُساَّنلا  َناک  اـم  َو 
توعد نآ  يوس  هب  ناربمایپ  هک  یناـسنا  يورخا  تاریخ  هب  یهورگ  نـالوسر  ندـش  هتخیگنا  رب  زا  سپ  و  دـندوب ، تاوهـش  ناـمه  هّجوتم 

. دندیزرو يراددوخ  نآ  لوبق  زا  زین  یهورگ  دندرک . ادیپ  لیامت  دندرکیم 
تکرح یناویح  تاّیـضتقم  قبط  رب  دنتـسه  لوقع  زا  ترابع  هک  ینطاب  نالوسر  تثعب  زا  لـبق  و  دـندش ، فلتخم  مدرم  هجیتن  رد  اوُفَلَتْخاـَف 

يزیچ هب  ار  ناـشیاهورین  یهورگ  دـندش  هتخیگنارب  ینطاـب  نـالوسر  هـکنآ  زا  سپ  یلو  دـندوب ، یناوـیح  تاّیـضتقم  دـصاق  دـندرکیم و 
نانآ  نیب  رد  و  دندنام ، یقاب  قباس  تلاح  هب  نانچمه  زین  یهورگ  و  دندناوخ ، ارف  نآ  هب  ینطاب  نالوسر  هک  دندرک  فرصنم 
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. دنتخادرپ راکیپ  هب  ریگیدمه  اب  دندرک و  عازن  داتفا و  فالتخا 

رد هک  ياهکئـالم  ياههتـشون  رد  هک  تساـهنآ  نیعم  رخؤـم و  ياـهلجا  اـهتلهم و  هملک  زا  دوـصقم  َکِّبَر  ْنـِم  ْتَقَبَـس  ٌۀَِـملَک  ـال  ْوـَل  َو 
. تسا هتفرگ  یشیپ  یلاع  مالقا  حاولا و  رد  نآ  تبث  هکنیا  ای  هتفرگ ، تقبس  دنزاسیم  ریوصت  ناردام  ياهمحر 

. دشیم لطاب  زا  ّقح  نداد  زیمت  لطاب و  ّقح و  راهظا  هب  مکح  هنیآ  ره  دوبن  نینچ  رگا  ینعی  َنوُِفلَتْخَی  ِهِیف  امِیف  ْمُهَْنَیب  َیِضَُقل 
: دنیوگیم یمرگ  تشپ  ای  ءازهتسا  باب  زا  َنُولوُقَی  َو 

داهنشیپ ام  هک  یئاههناشن  نآ  زا  دوشیمن . لزان  شراگدرورپ  زا  ياهناشن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  رب  ارچ  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَیآ  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال 
. دنکب وا  تلاسر  رب  تلالد  هک  ییاههناشن  زا  ای  میدرک ،

: وگب وت  دنتفگ  نینچ  رگا  ینعی  تسا . مّهوتم  طرش  ای  فوذحم  طرش  باوج  ءاف »  » ظفل ْلُقَف 
هناشن هیآ و  نداتـسرف  رب  هک  ار  یحلاصم  دسافم و  هن  دـینادیم و  امـش  هن  منادیم و  نم  هن  تسادـخ ، صوصخم  بیغ  ملع  ِهَِّلل  ُْبیَْغلا  اَمَّنِإ 

. دشاب یحلاصم  نآ  كرت  رد  دسافم و  تیآ  نداتسرف  رد  هک  دتسرفیمن  یتیآ  دنادیم  وا  نوچ  و  دینادیم ، دوشیم  ّبترتم 
تبثم باوج  امش  داهنشیپ  هب  مناوتب  ات  مرادن  وا  رب  مه  یطّلـست  منک و  فرـصت  نآ  رد  مناوتیمن  نم  تسادخ و  کلم  بیغ  ملاع  هکنیا  ای 

میتسه . يواسم  نیا  رد  امش  نم و  نیا  رب  انب  میامن . لزان  مهاوخیم  هک  ار  هچنآ  ای  داد .
334 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا قباس  هلمج  دننام  اجنیا  رد  ءاف »  » ظفل دیشاب . هیآ  لوزن  رظتنم  سپ  اوُرِظَْتناَف 
 ...« ُْبیَْغلا اَمَّنِإ  ْلُقَف   » ادخ لوق  هک  تسا  لمتحم  متسه و  نیرظتنم  زا  امش  دننام  َنیِرِظَْتنُْملا  َنِم  ْمُکَعَم  مه  نم  ینعی  یِّنِإ 
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نآ زا  تسادـخ و  يارب  بیغ  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و  دـشاب ، اهنآ  يازهتـسا  رب  دـیدهت  هکلب  دـشابن . اهنآ  اب  يارادـم  تاشامم و  باب  زا 
اب مه  نم  هک  دیشاب  شباذع  لوزن  رظتنم  سپ  دنکیم ، لزان  امش  هب  نم و  هب  تمحر  امش و  باذع  نم و  باذع  زا  دهاوخیم  هک  ار  هچنآ 

. دنکیم دییأت  ار  ینعم  نیا  هدنیآ  هیآ  اب  اهنآ  دیدهت  و  متسه ، نیرظتنم  زا  امش 
هچ رگا  تسا  تمحر  راـثآ  زا  اـهنیا  همه  هک  اریز  میدـناشچ ، ار  ّتینما  تّحـص و  هعـسوت و  مدرم  هب  یتقو  ینعی  ًۀَـمْحَر  َساَّنلا  اَْـنقَذَأ  اذِإ  َو 

. تسا تمحر  اهزیچ  نیا  تسا  زجاع  تایاغ  كاردا  زا  هک  اهنآ  هاتوک  ياهرظن  رد  هکنیا  ای  دوشیم  تمقن  یهاگ 
. دش هدروآ  تمحر  يارب  هک  یناعم  نامه  ّدض  ینعی  تسا  تمحر  ّدض  ءاّرض  ْمُْهتَّسَم  َءاَّرَض  ِدَْعب  ْنِم 

یغاط و تسا  هدش  ینغتسم  دنیبب  رگا  ناسنا  هچ  ینیودت ، یسفنا و  یقافآ و  يارغـص  ای  يرـشب  ياربک  تایآ  ینعی  اِنتایآ  ِیف  ٌرْکَم  ْمَُهل  اذِإ 
تـسا نیا  هب  تازجعم  رد  يرغـص  تایآ  رد  دناسرب و  ررـض  یفخم  ياههلیح  اب  هک  تسا  نیا  هب  يربک  تایآ  رد  رکم  و  دوشیم . رگمتس 

هب  يرغص  يربک و  تایآ  ریغ  رد  رکم  و  دنکب ، یفخم  هوجو  زا  نآ  دننام  وداج و  رب  لمح  ار  اههزجعم  نآ  هک 
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. دشابیم ناشتاوهش  ياضتقم  رب  اهنآ  لیوأت  ای  ریغ  رب  اهنآ  سیبلت  ندرک و  یفخم 
رکم سپ  تسامـش ، هراب  رد  ادخ  رکم  تقیقح  رد  تایآ  رد  امـش  رکم  اریز  تسا ، رتقباس  رتذـفان و  ادـخ  رکم  ینعی  ًارْکَم  ُعَرْـسَأ  ُهَّللا  ُِلق 
هتفگ یـسک  هب  هدننک  رکم  هن  رگ  و  تسا ، تهباشم  ای  تلکاشم  باب  زا  ادخ  هب  رکم  تبـسن  و  تسامـش ، رکم  زا  رتقباس  لاح  ره  رد  ادخ 

. دروآیم يور  ندرک  یفخم  هب  ندرک  راکشآ  زا  دشاب و  زجاع  ینمشد  همصاخم و  ندرک  راکشآ  زا  هک  دوشیم 
رهاظ نالوسر  هطـساوب  تسا  یفخم  ادـخ  رب  دـننکیم  لایخ  هک  ار  هچنآ  هک  هنوگ  نیدـب  تساهنآ  دـیدهت  َنوُرُکْمَت  ام  َنُوُبتْکَی  انَلُـسُر  َّنِإ 
يوس هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  ینعی  بطاخم  هب  مهل )  ) بیاغ زا  تسا  نخس  ندنادرگ  رب  هک  بطاخم  هغیـص  هب  نورکمت  دوشیم 

زا هک  تسا  یلاؤس  باوج  نآ  و  دـشاب . رتاسر  راذـنا  رد  هکنیا  اـت  مّلکت ، هب  تسا  تبیغ  زا  تاـفتلا  تهج  دنتـسه  باـطخ  دروم  هک  ناـنآ 
یلب دهدیم : باوج  وا  و  دنک ؟ رکم  ام  ّقح  رد  ات  مینکیم  رکم  ام  هک  دنادیم  ادخ  ایآ  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ  دوشیم ، یـشان  قباس  هلمج 

. دنسیونیم ام  ناگداتسرف 
نودب ار  امش  رکم  ام  هکلب  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، باوج  رد  رتاسر  هب  رتاسران  هلمج  زا  بارـضا  دیکأت و  هلزنم  هب  ْمُکُرِّیَُـسی  يِذَّلا  َوُه 

، هچ میهدیم . ریس  ار  امـش  هک  میتسه  ام  نیا  هک  اریز  دیراد ، یهاگآ  بلطم  نیا  هب  ترطف  بسح  رب  امـش  مینادیم و  زین  نالوسر  هطـساو 
قیاقد  اههتکن و  هب  ملع  مزلتسم  نداد  ریس 
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ار ادخ  امش  اریز  دیمهفیم ، ار  ینعم  نیا  دوش  هتشاد  رب  امش  زا  لایخ  هدرپ  هک  هاگنآ  و  تسا ، ریس  تیاغ  ریس و  لحم  هدننک و  ریس  تالاح 
رب تردق  دنادیم و  ار  امـش  ياعد  امـش و  لاح  وا  هک  دـینادیم  نیا  رب  انب  دـیناوخیم  لایخ  ياههلیح  زا  يدـیما  ان  لیاسو و  عاطقنا  تقو 

، دیتسه اهر  صلاخ و  لایخ  ضارغا  زا  هک  یلاح  رد  دیناوخیم  ار  وا  امـش  سپ  دنک ، عفد  امـش  زا  ار  الب  دناوتیم  و  دراد ، ار  امـش  تباجا 
ياهاوه یلایخ و  ضارغا  اب  امـش  يرطف  ملع  نآ  تشگ  طّلـسم  امـش  رب  ادّدجم  لایخ  تشادرب و  امـش  زا  ار  الب  دنوادخ  هک  یماگنه  یلو 

. دیهدیم رارق  کیرش  ادخ  اب  ار  ادخ  ریغ  هجیتن  رد  و  دوشیم ، هدیشوپ  بوجحم و  امش  یناسفن 
. تساهنآ يارب  ییاوسر  هجیتن  رد  باوج و  دیکأت  هلمج  نیا  رب  انب 

هماّلع و ياههّوق  لیبق  زا  دزاسیم  مهارف  ارنآ  یلخاد  بابسا  هک  هنوگ  نیدب  تسا  ریـس  زا  اهنآ  نیکمت  یلاعت  يادخ  نداد  ریـس  زا  دوصقم 
لیبق زا  وا  جاتحی  ام  نداد  رارق  و  اـهبکرم ، ریخـست  نیمز و  ندرک  حّطـسم  لـیبق  زا  دـنکیم  هداـمآ  ار  یجراـخ  بابـسا  نینچمه  و  هلاّـمع ،

. تسا نکمم  اهنآ  رد  لاقتنا  لقن و  هک  ییاهزیچ  زا  یندیشوپ  یندیماشآ و  یندروخ و 
همه هک  تسا  سفن  زا  تراـبع  يراـیتخا  تاـکرح  رد  لّوا  كّرحم  و  تسا ، دـنمزاین  كّرحم  هب  اـمتح  یکّرحتم  ره  میئوـگیم  هـکنیا  اـی 
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ياراد نوؤش  زا  ینأش  چـیه  رد  هک  تسا  سفن  هب  تبـسن  اهورین  اوق و  ریاـس  دـننام  ادـخ  هب  تبـسن  سفن  و  تسا ، نآ  تمدـخ  رد  اـهورین 
337 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رد  اهورین  همه  راک  هک  روطنامه  سپ  تسین ، لالقتسا 

تـسا نینچمه  دوش ، هداد  تبـسن  وا  هب  اهراک  هک  تسا  رتراوازـس  اوق ) ریاس  هب  تبـسن   ) سفن هکلب  دوشیم  هداد  تبـسن  سفن  هب  تقیقح 
سفن تسا و  یلاعت  يادـخ  تقیقح  رد  نکل  تسا و  سفن  تاّذـلاب  الّوا و  هچ  رگا  هدـنهد  ریـس  سپ  یلاعت . يادـخ  هب  تبـسن  سفن  لـعف 

. دوشیم حیحص  رصح  قیرط  هب  یلاعت  يادخ  هب  نداد  ریس  تبسن  نیاربانب  تسوا ، هلیسو  دننام 
دنادرگرب بیاغ  هب  متنک )  ) بطاخم زا  ار  ترابع  ادّدـجم  اِهب  اوُحِرَف  َو  ٍۀَـبِّیَط  ٍحـیِِرب  ْمِِهب  َْنیَرَج  َو  ِْکلُْفلا  ِیف  ُْمْتنُک  اذِإ  یَّتَح  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف 

. دوش دارفا  همه  لاح  لماش  ات  مهب ) )
. تسا یتشک  فارطا  همه  زا  دوصقم  هک  دمآ  يدنت  داب  ایرد  ياج  ره  زا  ینعی  ٍناکَم  ِّلُک  ْنِم  ُجْوَْملا  ُمُهَءاج  َو  ٌفِصاع  ٌحیِر  اْهتَءاج 

، تساهنامگ نونظ و  دشاب  ینیقی  رگا  سفن  مولع  هک  میتفگ  هتشذگ  رد  اهراب  نوچ  دندومن  نیقی  ینعی  اجنیا ) رد   ) دندرک ادیپ  نظ  اوُّنَظ  َو 
هب ملع  اترطف  هک  بیغ  هب  اهنآ  دیما  نکیل  تساهنآ و  نیقی  بجوم  هچ  رگا  جاوما  رهاظ  هک  اریز  تسا ، نامگ  ّنظ و  تقیقح  دارم  هکنیا  ای 

. تسا تاجن  لامتحا  ندش  رادیدپ  بجوم  دنراد  اهنآ  نداد  تاجن  رب  تردق  هب  نآ و 
و تسا ، هدـش  عقاو  تکاله  هک  ایوگ  تسا ، كاله  قّقحت  هب  هراشا  يارب  یـضام  هب  ریبعت  و  دـندش ، دوبان  كاله و  ینعی  ْمِِهب  َطیِحُأ  ْمُهَّنَأ 

هدش  يدوبان  تکاله و  رد  لثم  مهب » طیحا   » هلمج نیا  اذل  دشاب . نیقی  ینعم  هب  ّنظ  هک  تسا  نیا  دّیؤم  ینعم  نیا 
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. درادن ییاهر  هار  رگید  هک  يوحن  هب  تسا ، هدرک  ادیپ  هطاحا  وا  هب  نمشد  دنیوگیم : هک  تسا  تهج  نیا  زا  نآ  لصا  و  تسا ،
؟ دندرک راک  هچ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  ای  «، 1  » لامتشا لدب  عون  زا  تسا  اّونظ »  » زا لدب  َهَّللا  اُوَعَد 

تسا ینید  ّتلم و  نآ  ای  تسا ، ینید  دئاقع  رئاس  دیحوت و  داقتعا  ای  ادخ  يوس  هب  سفن  هار  ای  ءاعد  هار  نید  زا  روظنم  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِـصلُْخم 
رهاظ و كرش  بجوم  نآ  فّرصت  لایخ و  ّطلست  هک  میتفگ  هتشذگ  رد  صالخا  هجو  رد  و  دناهدرک ، ذخا  نید  ناونع  هب  ناشربمایپ  زا  هک 
: دیوگیم هدرک و  رارف  ناطیش  زا  ددرگ  عطق  اههراچ  بابسا و  و  دوش ، مطالتم  نآ  جاوما  هتـشگ و  مکارتم  ءالب  هک  یماگنه  تسا و  نطاب 
ضراعم و نودـب  يرطف  دـیحوت  هک  تسا  اـجنیا  رد  مسرتیم ، ناـیملاع  راـگدرورپ  ادـخ ، زا  نم  دـینیبیمن  امـش  هک  منیبیم  ار  يزیچ  نم 

. دنامیم یقاب  باجح  نودب 
هیآ ریدقت  تسا ، هدش  فذح  نآ  دنناوخیم و  نآ  رطاخ  هب  ار  ادخ  هک  تسا  يزیچ  نآ  ریسفت  َنیِرِکاَّشلا  َنِم  َّنَنوُکََنل  ِهِذه  ْنِم  انَْتیَْجنَأ  ِْنَئل 

زا یهد  تاـجن  ار  اـم  رگا  تسا  نیا  زا  تراـبع  هک  يزیچب  دـندناوخ  ارف  ار  ادـخ  ینعی  اـنیجنأ ) نئل  ءیـشب  هللا  اوـعد  . ) تـسا هدوـب  نـینچ 
. لاح تسا و  فوذحم  هک  تسا  لوق  ظفل  لوعفم  هکنیا  ای  دوب . میهاوخ  نارازگرکش 

__________________________________________________

نامگ لماش  ای  دیوگیم . هک  دوش  نامگ  ای  دراد  مولعم  ار  نتفگ  یگنوگچ  ات  دهدیم  حیضوت  اوّنظ »  » هراب رد  دشاب  لامتشا  لدب  رگا  ( 1)
. دشاب صالخا  يور  زا  ییاعد  رب  ینتبم  ینیقی  ای 
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ار ناشدهع  و  دنتـسکش ، ار  ناشمـسق  دـندش و  جراخ  رکـش  زا  داد  تاجن  ار  اهنآ  ادـخ  یتقو  ینعی  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُْغبَی  ْمُه  اذِإ  ْمُهاْجنَأ  اَّمَلَف 

. تشگزاب نانآ  يوس  هب  هرابود  اهباجح  اههدرپ و  اههراچ و  لایخ و  نآ  نوچ  دندومن ، ضقن 
ینعی هیـشم » یف  یغب  . » تفگ غورد  درک و  يرگمتـس  یبلط و  تردق  ینعی  ّقحلا » نع  لدع  یغب و  . » دومن ملظ  يّدـعت و  ینعی  هیلع » یغب  »

. تسا بسانم  اجنیا  رد  یناعم  نیا  همه  دومن . بلط  دناوخ و  ارف  ار  وا  ینعی  هاغب  تفرگ  تعرس  درک و  رّبکت  نتفر  هار  رد 
ّدح و زا  زواجت  لیبق  زا  دوشیم  هدـید  ّقح  لها  زا  هک  هچنآ  لثم  تسا  ّقح  هب  یهاگ  دـشاب  هک  ینعم  ره  هب  یغب »  » ندرک دـّیقم  ِّقَْحلا  ِْریَِغب 
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هب ایند  بلط  شدوخ و  عقوم  رد  ّربکت  و  شدوخ ، ياج  رد  غورد  یبلط و  تردـق  و  هّیقت ، باـب  زا  رهاـظ  رد  ّقح  زا  لودـع  ملظ و  تروص 
زا سپ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  تسا ) ّقحان  زواجت  ینعم  هب  اـجنیا  رد  اـّما  تسا ، نآ  تسرد  ّقح و  ياـنعم  هب  یغب »  » اـهنیا همه  هک  . ) راـگدرورپ رما 
هب اهنآ  یـشکرس  لابو  هانگ و  هک  دومن  رکذ  دـش و  اهنآ  هب  هّجوتم  ءادـن  اب  دـناهدش  یغب  دـهع و  ضقن  بکترم  هک  دومن  ّمذ  ار  اهنآ  هکنآ 

. دوش اهنآ  عنام  عدار و  رتهب  هکنیا  ات  ددرگیمرب  ناشدوخ 
، دنکیمن زواجت  رگید  یسک  هب  ناتدوخ  زا  تقیقح  رد  ددرگیم و  رب  ناتدوخ  هب  امـش  متـس  یـشکرس و  ینعی  ْمُکِـسُْفنَأ  یلَع  ْمُُکیَْغب  امَّنِإ 

دساف ار  شریغ  دزاسن ، هابت  دساف و  لقع  شریذپ  تعاطا و  زا  يریگ  ولج  اب  ار  شدوخ  ياوق  هک  یمادام  ناسنا  اریز 
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دوخ داسفا  هب  رجنم  طقف  یغب »  » سپ داسفا ، هن  تسا ، وا  حالصا  تقیقح  رد  یلو  تسا  ریغ  داسفا  رهاظ  رد  هچ  رگا  ریغ  داسفا  و  دزاسیمن ،
. دوشیم زواجتم  شکرس 

هب مکیغب )  ) هکنیا لـثم  تسا ، لـمتحم  نآ  رد  زین  بارعا  زا  يرگید  هوجو  و  دـشابیم ، مکیغب )  ) زا ربـخ  مکـسفنأ ) یلع   ) ظـفل نیا  رب  اـنب 
. دشاب نآ  هب  قّلعتم  رورجم  راج و  دشاب و  یلع  هب  ّقلعت  یضتقم  هک  دوش  نیمضت  یئانعم  نآ  رد  دشاب و  وأ )  ) ینعم

ربخ ایندلا ) ةویحلا  عاتم   ) و دشاب ، ربخ  مکسفنأ ) یلع   ) هکنیا ای  «، 1  » دشابیم مکیغب )  ) زا ربخ  عوفرم و  ای  عاتم )  ) ظفل اینّدلا ) ةویحلا  عاتم  )
. دشاب هفنأتسم  هلمج  ای  فرظ ، رد  رتتسم  ریمض  زا  لاح  و  « 3  » دشاب فوذحم  يادتبم  ربخ  ای  «، 2  » ربخ زا  دعب 

ای تسا ، مکیغب )  ) ردصم بیان  اینّدلا ) ةویحلا  عاتم   ) تسا و فرظ  زا  ترابع  ربخ  دوش  هدناوخ  بوصنم  اینّدلا ) ةویحلا  عاتم   ) هکنیا رب  انب  و 
. ایند تایح  عاتم  ّمذ  ینعی  تسا  ّمذ  رب  بوصنم  ای  فنأتسم ، ای  دشاب  لاح  تسا  فوذحم  لعف  ردصم 

وغل فرظ  هکنیا  دننام  تسا ، دیعب  هک  تسا  لمتحم  زین  يرگید  هوجو  دـشاب  زین  مکیغب )  ) لوعفم دراد  لامتحا  عاتم )  ) بصن تئارق  ربانب  و 
ربخ هک  تسا  نیا  دـیعب  هوجو  زا  یکی  زین  و  ندوب ، ربـخ  هجو  زا  ریغ  یهوجو  هب  بوصنم ، اـی  دـشاب  عوفرم  اینّدـلا ) ةویحلا  عاـتم   ) دـشاب و

« لابو  » ای لقث »  » ای روذحم »  » ظفل دننام  دشاب  فوذحم 
__________________________________________________

. دشابیم ایند  عاتم  رطاخ  هب  هک  دهد  ربخ  یغب  هراب  رد  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  تروص  نیا  رد  ( 1)
. تسایند تایح  عاتم  ببس  هب  نآ  تسامش و  رد  یشکرس  یغب و  دشاب . نینچ  رگا  ( 2)

. نآ یغب »  » بجوم هک  تسایند  عاتم  نآ  ینعی  دشاب  کلذ  تسا  نکمم  فوذحم  يادتبم  ( 3)
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یـشان يویند  یگدـنز  يـالاک  هب  شهوکن  زا  هک  تسا  یلاؤس  باوـج  َنوـُلَمْعَت  ُْمْتنُک  اـِمب  ْمُُکئِّبَُـننَف  ْمُکُعِجْرَم  اـْنَیلِإ  َُّمث  اْینُّدـلا  ِةاـیَْحلا  َعاـتَم 
یبآ دـننام  ایند  یگدـنز  ینعی  ٍءامَک  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ُلَثَم  امَّنِإ  دـیوگیم : هدرک  زاب  ار  يویند  یگنوگچ  یگدـنز  نآ  لاـبند  هب  اذـل  دوشیم ،
دایز تابن  طالتخا  دوشیم  طولخم  نیمز  هانگ  اب  سپـس  میتسرفیم ، ورف  نامـسآ  زا  ِضْرَْألا  ُتابَن  ِِهب  َطَلَتْخاَف  ِءامَّسلا  َنِم  ُهاـْنلَْزنَأ  هک ، تسا 

. دوشیم هتخیمآ  رگید  یضعب  اب  یضعب  هچنانچ  تسا ، نآ  فلتخم  عاونا  لخادت  اهنآ و  ندش 
نیمز فرخز  هک  هچ  تفرگ ، دوخ  هب  ار  شهایگ  تابن و  ياهگنر  نیمز  ینعی  اهَفُرْخُز  ُضْرَْألا  ِتَذَخَأ  اذِإ  یَّتَح  ُماْعنَْألا  َو  ُساَّنلا  ُلُکْأَی  اَّمِم 

. تسا نآ  تابن  ياهگنر  زا  ترابع 
يوحن هب  هدـش  نّیزم  نآ  طالتخا  لاکـشا و  فلتخم و  ياهلگ  اههزبس و  ياهگنر  هب  اهیزبس و  اهلگ و  هایگ و  تابن و  فانـصا  هب  ْتَنَّیَّزا  َو 

. درادیم او  تفگش  هب  ار  نآ  هب  هدننک  هاگن  هک 
، تسا تابن  ناولا  زا  ترابع  هک  ینعم  رابتعا  هب  یلو  تسا  رّکذـم  هچ  رگا  فرخز »  » نوچ فرخز ، لـها  اـی  نیمز  لـها  ینعی  اـُهلْهَأ  َّنَظ  َو 

. ددرگ رب  نآ  هب  ّثنؤم  ریمض  هک  دوشیم  زیاج  دوش  هفاضا  ضرا »  » ظفل هب  یتقو 
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ات دنرادهگن  ار  اهنآ  دنهد و  ومن  ار  شناهایگ  دننایورب و  ارنآ  هکنیا  هب  دـنراد  نیمز  رب  تردـق  اهنآ  هک  دـندرک  نامگ  اْهیَلَع  َنوُرِداق  ْمُهَّنَأ 
زا یـشان  اهنآ  نامگ  نیا  نتـشادهگن و  ندنایور و  هب  دنراد  یئاناوت  تردق و  نیمز ) هایگ   ) فرخز رب  هکنیا  ای  دننک ، يرادرب  هرهب  اهنآ  زا 

تسا . ناشریبدت  هب  اهنآ  رورغ  تلفغ و  لامک 
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ندرک و كـاله  هب  رما  ندـمآ  دورف  زا  روـظنم  هک  دـیآ  دورف  زور  اـی  بش  فرخز  هب  اـی  نیمز  هـب  اـم  رما  ینعی  ًاراـهَن  َْوأ  اًْـلَیل  اـنُْرمَأ  اـهاتَأ 
(. اراکشآ هچ  ناهنپ و  هچ   ) زور رد  هچ  بش و  رد  هچ  دشابیم . اهتفآ  اهضرم و  هلیسو  هب  لاصیتسا 

ّثنؤم رّکذم و  تسا و  لوعفم  ینعمب  اجنیا  رد  لیعف  هدـش ، ورد  ینعی  دیـصح  ددرگیم و  رب  فرخز  هب  هانلعج »  » ریمـض ًادیِـصَح  اهاْنلَعَجَف 
هک يزیچ  ره  رد  تسا  هدـش  لـثم  یلو  دـنکیم ، ورد  ارنآ  نهآ  اـب  ناـسنا  هک  تسا  يزیچ  مسا  تغل  رد  نآ  و  تـسا ، ناـسکی  نآ  رد  زین 

. دنامن یقاب  نآ  زا  يزیچ  هک  يوحن  هب  دشاب  هدش  نک  هشیر  لاصیتسا و 
. هدوبن يزیچ  الصا  ای  هدییورن  هک  ایوگ  َنْغَت  َْمل  ْنَأَک 

. کیدزن نامز  يارب  هدش  لثم  زین  هلمج  نیا  نامز ، نآ  زا  لبق  ینعی  ِسْمَْألِاب 
نوچ دراد ، تقباطم  هیبشت  رد  هدش  هدز  نآ  يارب  لاثم  هک  هچنآ  اب  لاثم  ءازجا  عیمج  نوچ  تسا ، نآ  ماسقا  نیرتهب  زا  لیثمت  نیا  هک  نادب 

رد تسا  نیمز  دـننام  ناسنا  ندـب  و  دوشیم ، لزان  ایند  نامـسآ  زا  هک  تسا  یبآ  دـننام  دوشیم  لزان  حاورا  نامـسآ  زا  هک  یناـسنا  سفن 
نآ دادتـشا  شیاهورین و  تّوق  هب  ناسنا  ندـش  رورغم  نآ . عاونا  فالتخا  رد  هک  تسا  نیمز  تاـبن  دـننام  نآ  ياوق  بآ و  سفن . رارقتـسا 

فرخز  تنیز و  هب  تسا  نیمز  لها  ندش  رورغم  دننام 
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. تفآ ببس  هب  تسا  تاتابن  عاونا  لاصیتسا  دننام  لجا ، ّتلع  هب  ناسنا  ياوق  لاصیتسا  نآ .
. میرتسگیم ار  ریغص  ملاع  ریبک و  ملاع  تایآ  نینچ  نیا  ِتایْآلا  ُلِّصَُفن  َِکلذَک 

رگید روما  زا  قیرفت  رما و  کی  هب  رطاخ  عمج  هلیسو  هب  دننکیم  لامعتـسا  ناشتامولعم  رد  ار  ناشیاهورین  هک  یناسک  يارب  َنوُرَّکَفَتَی  ٍمْوَِقل 
هّوق لامعتـسا  زا  ترابع  رّکفت  هک  اریز  دوشیم ، هتفگ  هلّیختم  همهاو  مادختـسا  رابتعا  هب  و  هرّکفم ، نآ  هب  هلقاع  هّوق  مادختـسا  رابتعا  هب  هک 

. تامولعم رد  فّرصت  رد  تسا  هّلیختم  ای  هرّکفتم 
. دننکیمن كرد  ار  فلاختم  قفاوتم و  لخادتم و  مکارتم و  ياههناشن  تایآ و  نیا  لاثما  ناگشیپ  تلفغ  اّما 

25 تایآ 30 - ریسفت  همجرت و 

343 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 25  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

ٌۀَّلِذ ٌرَتَق َو ال  ْمُهَهوُجُو  ُقَهْرَی  َو ال  ٌةَدایِز  َو  ینْسُْحلا  اُونَسْحَأ  َنیِذَِّلل  ( 25  ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  َو  ِمالَّسلا  ِراد  یلِإ  اوُعْدَی  ُهَّللا  َو 
امَّنَأَک ٍمِصاع  ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمَُهل  ام  ٌۀَّلِذ  ْمُهُقَهْرَت  َو  اِهْلثِِمب  ٍۀَئِّیَـس  ُءازَج  ِتائِّیَّسلا  اُوبَـسَک  َنیِذَّلا  َو  ( 26  ) َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِۀَّنَْجلا  ُباحْـصَأ  َِکئلوُأ 

اوُکَرْـشَأ َنیِذَِّلل  ُلوُقَن  َُّمث  ًاـعیِمَج  ْمُهُرُـشَْحن  َمْوَی  َو  ( 27  ) َنوُدـِلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  َِکئلوُأ  ًاِملْظُم  ِْلیَّللا  َنِم  ًاـعَِطق  ْمُهُهوُجُو  ْتَیِـشْغُأ 
ْمُِکتَدابِع ْنَع  اَّنُک  ْنِإ  ْمُکَْنَیب  َو  انَْنَیب  ًادیِهَش  ِهَّللِاب  یفَکَف  ( 28  ) َنوُُدبْعَت اناَّیِإ  ُْمْتنُک  ام  ْمُهُؤاکَرُش  َلاق  َو  ْمُهَْنَیب  اْنلَّیَزَف  ْمُکُؤاکَرُـش  َو  ُْمْتنَأ  ْمُکَناکَم 

(29  ) َنِیِلفاَغل
(30  ) َنوُرَتْفَی اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َّلَض  َو  ِّقَْحلا  ُمُهالْوَم  ِهَّللا  َیلِإ  اوُّدُر  َو  ْتَفَلْسَأ  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  اُوْلبَت  َِکلانُه 
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344 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

344 ص :  همجرت ..... :

، دنکیم تیاده  میقتسم  هار  هب  ّصاخ  فطل  هب  دهاوخیم  ار  هک  ره  دناوخیم و  تمالس  تداعس و  لزنم  رس  هب  ار  قلخ  همه  ادخ  و 
دنیشنن و ّتلذ  تلجخ و  درگ  ناشکاپ  راسخر  رب  زگره  دنوش و  لئان  ادخ  فطل  تدایز  دوخ و  لمع  شاداپ  نیرتوکین  هب  راک  وکین  مدرم 

، دنمّعنتم دبا  ات  اجنآ  رد  تشهب و  لها  نانآ 
ادخ باذع  زا  ینابهگن  دنتفا و  رد  یئاوسر  يراوخ و  هب  دنوش و  تازاجم  لامعا  نامه  هزادنا  هب  دندش ، دب  یلامعا  بکترم  هک  یناسک  و 

. دنبّذعم هشیمه  نآ  رد  و  دنخزود ، شتآ  لها  نانآ  تسا . یناملظ  بش  زا  ياهعطق  اهنآ  هایس  يور  یئوگ  دنباین ،
سپـس دـیتسیاب . دوخ  ناکم  رد  ناتیاهتب  امـش و  مییوگ  باتع  رهق و  اب  ناکرـشم  هب  هاگنآ  میرآ ، عمج  تمایق  رد  ار  قلخ  همه  يزور  ام  و 

، دیدرکن شتسرپ  ار  ام  زگره  ناکرشم  امش  دنیوگ  هدوشگ و  نایز  لطاب  نادوبعم  ریاس  ناتب و  هاگنآ  مینکفا و  ییادج  ناشنایم 
، میدوب لفاغ  امش  ناتب  شتسرپ  زا  ام  هک  دنک ، تیافک  امش  ام و  نایم  ادخ  مکح  تداهش و  اعّدا  نیا  رد  سپ 

زاـب دوخ  یقیقح  يـالوم  دوبعم و  يوس  هب  همه  دـید و  دـهاوخ  هدرک  نیا  زا  شیپ  هک  يدـب  کـین و  لاـمعا  ءازج  یـصخش  ره  زورنآ  رد 
. دنوش دوبان  همه  دنتشاگنایم ، ادخ  غورد  هب  هک  لطاب  نایادخ  دندرگیم و 

344 ص :  ریسفت ..... 

رب تسا  فطع  ِمالَّسلا  ِراد  یلِإ  اوُعْدَی  ُهَّللا  َو 
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فوطعم فوطعم و  ات  مالّـسلا » راد  یلا  اوعدـن  و  : » دـیوگب هک  تسا  نیا  ماقم  ياضتقم  و  تایالا » لّصفن  کلذـک   » رب ای  تاـیالا » لـصفن  »
فطع ود  نیب  تسخن  هلهو  رد  اذل  و  دومن ، لودع  ّتیمـسا  هب  ّتیلعف  زا  مّلکت و  زا  یلو  دننک ، تقباطم  مه  اب  هیلا  دنـسم  ّتیلعف و  رد  هیلع 
میدـقت و  تسا ، ینعم  نیا  یـضتقم  تّیهلا  هکنیا  دـیامنب و  مکح  تّلع  هب  هراشا  هک  تسا  تهج  نادـب  لودـع  نیا  دوشیم ، هدـید  تافانم 

هناخ مالّسلا  راد  دشاب و  هدرک  هراشا  مکح  تّلع  هب  لّوا  نامه  زا  ات  تسا  هتساوخ  زین  و  تسا ، نآ  تفارـش  مکح و  دیکأت  يارب  هیلا  دنـسم 
. تسا یلاعت  يادخ  ءامسا  زا  مالس  نوچ  تسا ، ادخ 

توعد اذل  تسا  ّصاخ  هک  تیاده  فالخ  هب  تسا  یمومع  توعد  نوچ  و  تسا ، یناسفن  یندـب و  تافآ  همه  زا  تمالـس  راد  دوصقم  ای 
. تخاس دّیقم  ار  تیاده  دروآ و  دیق  نودب  قلطم و  اجنیا  رد  ار 

یلاح رد  تسا ، ّماع  توعد  اذل  دوشیم . يراج  ءایبنا  نابز  رب  هک  تسا  يرهاظ  توعد  توعد ، زا  دوصقم  ٍطارِـص  یلِإ  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  َو 
، تسا هدروآ  توعد  زا  سپ  ارنآ  اذـل  تسا ، تسار  هار  نآ  و  تسا ، رما  ّیلو  يوس  هب  ّصاخ  ییامنهار  تیادـه و  تیادـه ، زا  روظنم  هک 

توعد نوچ  تخاس  دیقم  دـهاوخب  ادـخ  هک  یـسک  هب  ارنآ  و  دوشیم ، قّقحم  يوبن  ّماع  تعیب  تّوبن و  لوبق  زا  دـعب  تیادـه  نآ  هک  اریز 
. دریگرب ادخ  يوس  هب  یهار  هک  تسا  یسک  صوصخم  ّصاخ  تعیب  ینطاب و 

دوش  دنمهرهب  تایآ  هب  هک  یسک  يارب  تسا  زیچ  هچ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  ینْسُْحلا  اُونَسْحَأ  َنیِذَِّلل 
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و تسا ، ییوکین  باوث  ای  تسا . ییوکین  ماجنا  رس  تبقاع و  دننک  یکین  هک  یناسک  يارب  دومرف : سپ  دبای ؟ تیاده  دریذپب و  ار  توعد  و 
ناسحا دـیآیم  دـیدپ  تیالو  تهج  زا  ناسنا  يارب  هک  یقالخا  تلاح و  ای  لعف  ای  لوق  ره  و  تسا ، تیالو  لوبق  ناـسحا  ییوکین و  لـصا 
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ببس هب  ییزج  ياهتیالو  یبوخ  و  تسا ، مالّسلا  هیلع  یلع  شرهظم  هک  تسا  هقلطم  تیالو  نامه  یقیقح  بوخ  کین و  هک  اریز  تسا ،
، دوش لصّتم  ءزج  ءایلوا  هطـساو  اب  ای  هطـساو  نودـب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ّصاخ  تعیب  ببـس  هب  هک  یـسک  ره  و  تسا ، تیـالو  نآ  یبوخ 

. دوشیم نسح  بحاص 
نینچ  ) دـیدرگن هتـسسگ  شلاّصتا  نامـسیر  دـیدرگ و  یکین  نسح و  بحاص  هک  سک  ره  و  تسا ، نیمه  اجنیا  رد  زین  ناسحا  زا  دوصقم 

لـصّتم مالّـسلا  هیلع  یلع  توربج  توکلم و  هب  یتوربج  یتوکلم و  لاّصتا  ببـسب  وا  يرـشب  لاّصتا  دـتفایمن .) كدـنا  رایـسب  زج  یقاّفتا 
. درادن دوجو  رتبوخ  رتهب و  نآ  زا  هک  تسا  کین  باوث  کین و  تبقاع  ماجنا و  رس  نامه  هک  دوشیم 

ياهدرد اهجنر و  زا  یـصالخ  ایند و  رد  یتحار  زا  ترابع  نآ  تسا و  رما  ّیلو  توکلم  هب  لاّصتا  مزاول  زا  يدایز  ینوزف و  نیا  ٌةَدایِز و  َو 
. دربیم نیب  زا  ار  هلمج  نیا  ریسفت  رد  رابخا  فالتخا  میدرک  رکذ  ام  هک  هچنآ  و  دشابیم . ترخآ  رد  نآ  ياهتمعن  تشهب و  ایند و 

. دناشوپیمن ار  نانآ  ياهتروص  رابغ  ْمُهَهوُجُو و  ُقَهْرَی  َو ال 
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. دنزب یهایس  هب  هک  يرابغ  هنوگ  نآ  ٌرَتَق 
توکلم هب  لصّتم  هک  یتسناد  و  دوشیم ، شـضراع  جایتحا  تّدـش  هودـنا و  نزح و  رثا  رد  هک  تسا  يزیچ  زا  هیانک  ۀـّلذ  رتق و  ٌۀَّلِذ و  َو ال 

. تسین جایتحا  هودنا و  ياراد  تقو  چیه  رما  ّیلو 
. دشابیم روکذم  فاصوا  نامه  اب  اهنآ  ریوصت  ندرک و  گرزب  يارب  دیعب  هراشا  مسا  اب  ترابع  ندرک  ادا  َِکئلوُأ 

فطع ای  هلمج ، فطع  لیبق  زا  تسا  ینْسُْحلا » اُونَـسْحَأ  َنیِذَِّلل   » هلمج رب  فطع  ِتائِّیَّسلا  اُوبَـسَک  َنیِذَّلا  َو  َنوُِدلاخ  اهِیف  ْمُه  ِۀَّنَْجلا  ُباحْـصَأ 
نیا و  تسا ، درفم  فطع  باـب  زا  فلتخم و  لـماع  ود  لوـمعم  ود  رب  فـطع  لـیبق  زا  هک  تسا  مـال  ریدـقتب  ینْـسُْحلا » اُونَـسْحَأ  َنیِذَِّلل   » رب

. تسا ناما  تمالس و  رد  ریدقت  فذح و  زا  هدوب و  قفاوم  مالک  قایس  اب  نوچ  تسا ، رتهب  مّود  لامتحا 
شایئاناوت تردق و  رادقم  زا  شیب  ار  ناسنا  تسا  ترطف  ياضتقم  فلاخم  هانگ  هئّیس و  نوچ  هک  دش  نایب  نیا  زا  شیپ  اِهْلثِِمب  ٍۀَئِّیَـس  ُءازَج 

. دروآیمن نییاپ 
دـصتفه ات  شدوخ  تردـق  ربارب  هد  دربیم ، الاب  شتردـق  رادـقم  زا  رتشیب  ار  وا  تسا  ناسنا  ترطف  قفاوم  نوچ  کـین  راـک  هنـسح و  یلو 

. دزاسیم فعاضم  دهاوخب  هک  سک  ره  يارب  دنوادخ  و  ربارب ،
. تسین نانآ  يارب  ياهدنرادهگن  ادخ  بناج  زا  ای  تسین  نانآ  رب  ادخ  مشخ  عنام  زیچ  چیه  ٍمِصاع  ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمَُهل  ام  ٌۀَّلِذ  ْمُهُقَهَْرت  َو 

348 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ارف ار  اهنآ  تروص  یکیرات  زا  ياهلاه  جنر ، درد و  تّدـش  هودـنا و  نزح و  تیاهن  زا  ینعی  ًاِملْظُم  ِْلیَّللا  َنِم  ًاعَِطق  ْمُهُهوُجُو  ْتَیِـشْغُأ  امَّنَأَک 

. تسا هتفرگ 
، مینک هدنز  ار  نیرفاک  نینمؤم و  هک  يزور  ًاعیِمَج  ْمُهُرُشَْحن  َمْوَی  َو  دنایقاب  هراومه  شتآ  رد  نانآ  َنوُِدلاخ  اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ 

. میروآ درگ  یگمه  ار  ناشیاکرش  نیرفاک و  ار و  ناشنایاوشیپ  نینمؤم و  ای  ار ، اهنآ  ءاکرش  نیرفاک و  ای 
زور ای  ایند ، رد  ینعی  مههوجو » تیـشغا   » ات اونـسحا » نیذّلل   » زا تسا  قباس  ياههلمج  هب  ّقلعتم  هک  تسا  فوذـحم  رب  فطع  ترابع  نیا 

. درک میهاوخ  هدنز  روشحم و  ار  اهنآ  يزور  تشگزاب و  زور  ای  گرم ،
« مهرـشحن موی  مهرّکذ  رکذ و  اـمب  مهرکذ   » تسا نیا  نآ  ریدـقت  دـشاب و  فوذـحم  ود  ره  هیلع  فوطعم  فوطعم و  هک  تسا  لـمتحم  و 
« انّلیز  » هب ّقلعتم  هکنیا  ای  درک . میهاوخ  رـشح  ار  اهنآ  هک  ار  يزور  نک  يروآ  دای  و  دـش ، رکذ  هک  هچنآ  هب  نک  يروآ  داـی  ار  ناـنآ  ینعی 

. دنکیم ریسفت  ارنآ  روکذم  ي  انلّیز »  » هک تسا  رّدقم  ي  انّلیز »  » هب قّلعتم  ای  ءاف ، يدایز  ای  نآ  مّهوت  ای  اّمأ »  » ریدقت رب  انب  تسا 
اهر ار  ناتیاج  دـیبسچب و  مکحم  ینعی  ْمُکَناکَم  میئوگیم : دـندش  تیالو  هب  ای  ادـخ ، هب  كرـشم  هک  یناـسک  هب  اوُکَرْـشَأ  َنیِذَِّلل  ُلوُقَن  َُّمث 
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تسا  نآ  رد  رتتسم  ریمض  دیکأت  ُْمْتنَأ  و  دوخ ، هاگیاج  رد  دییایب  ینعی  تسا  لعف  مسا  مکناکم »  » ظفل هکنیا  ای  دینکن ،
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رد ای  تیالو ، رد  ای  تدابع ، رد  ای  تّیهلا ، رد  امش  ناکیرش  ناتناکیرش  نیا  ْمُکُؤاکَرُـش و  َو  امـش  نیا  ینعی  دشاب ، حیحـص  نآ  رب  فطع  ات 
. دوجو رد  ای  تّبحم ، رد  ای  تعاط ،

. میتخادنا یئادج  ناشئاکرش  راّفک و  نیب  ای  میتخادنا ، راّفک  نینمؤم و  نیب  هقرفت  یئادج و  ینعی  ْمُهَْنَیب  اْنلَّیَزَف 
. تسا هتشذگ  تالامتحا  زا  یکی  ءاکرش  زا  روظنم  ْمُهُؤاکَرُش  َلاق  َو 

اریز تسا ، تدابع  رد  ءاکرـش  نانآ  ءاکرـش  زا  دوصقم  ای  تسا ، فورعم  تدابع  زا  ّمعا  اجنیا  رد  تدابع  زا  دوصقم  َنوُُدبْعَت  اناَّیِإ  ُْمْتنُک  ام 
. تشگ ّدلوتم  دمآ و  دیدپ  يرهاظ  ءاکرش  تدابع  اهاوه  تدابع  زا  و  دندرک ، تدابع  ار  ناشیناسفن  ياهاوه  تقیقح  رد  اهنآ  هک 

و دومن ، فطع  ءاف  اب  ارنآ  تسا  يوعد  زاربا  زا  دـعب  داهـشتسا  هبترم  نوچ  و  تسا ، متنک » اـم   » رب فطع  ْمُکَْنَیب  َو  اـنَْنَیب  ًادیِهَـش  ِهَّللاـِب  یفَکَف 
نیا اب  نانآ  هکلب  دندرکن ، تدابع  ار  دوخ  یناسفن  ياهاوه  زج  اهنآ  تعاطا  اکرش و  تدابع  اب  نیکرـشم  هک  دنتفرگ  دهاش  ار  ادخ  ءاکرش 
اهنآ عجرم  ردـصم و  و  دـندیتسرپیم ، ار  دوخ  ثیبـخ  ياهـسفن  اـهنآ  نیا  رب  اـنب  دنتـشادن ، دوخ  تاّیهتـشم  لوصح  زج  يدوصقم  تداـبع 

. دوب ناشسفن 
ياهاوه امـش  تدابع  هزیگنا  نوچ  دـیدرکن  تداـبع  ارم  دـیوگب : اـم  هب  لاـمعا  هضرع  زور  رد  دـنوادخ  هکنیا  زا  میربیم  هاـنپ  ادـخ  هب  اـم 

دوب  نیا  امش  دوصقم  و  نم ، رما  لاثتما  هن  دوب  امش  یناسفن 
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. نم تیاضر  هن  دوش  لصاح  امش  ضارغا  هک 
(. تسا هدش  نا  هدوب ، ّنا   ) تسا هلّقثم  زا  فّفخم  نا »  » ظفل اَّنُک  ْنِإ 

. دندومن یفن  ار  ناشدوخ  هب  تبسن  نیکرشم  تدابع  هچنانچ  دندرک  یفن  ار  ناشدوخ  يارب  تیدوبعم  يوعد  َنِیِلفاَغل  ْمُِکتَدابِع  ْنَع 
. نامز نآ  رد  ای  ناکم  هاگیاج و  نآ  رد  َِکلانُه 

. دوشیم شیامزآ  اُوْلبَت 
حیحصان میقس و  زا  ار  شحیحص  و  شلطاب ، زا  ار  شّقح  هداد  ماجنا  هتشذگ  رد  هک  یلامعا  دروم  رد  یسفن  ره  سپ  ْتَفَلْسَأ  ام  ٍسْفَن  ُّلُک 

هک دـنمهفیم  اجنآ  سپ  هدـش ، فاص  ناشکاردا  زیت و  اهنآ  مشچ  اریز  دسانـشیم ، دـنکیم و  ادـج  شدـب  شوشغم و  زا  ار  شبوخ  نآ و 
رداص لقع  زا  کی  مادک  و  هتشگ ، رداص  سفن  تکرش  اب  لقع  زا  کی  مادک  و  هدش ، رداص  ناطیش  هراّما و  سفن  زا  لامعا  زا  کی  مادک 

. تسا هدش  ضراع  نآ  رب  سفن  ضارغا  سپس  هدش و 
. دندرگیم زاب  ادخ  يوس  هب  دنتخانش  ار  ناشلامعا  هکنآ  زا  سپ  ِهَّللا  َیلِإ  اوُّدُر  َو 

. تسا نانآ  ياهدوبعم  نالطب  زا  هیانک  ّقح  هب  فیصوت  تسا . ّقح  ناشیا  رب  الوم  ِّقَْحلا  ُمُهالْوَم 
. دیدرگ رانک  رب  دش و  مگ  ناشنورد  زا  دندوب  لطاب  نوچ  دنتشادنپیم  کیرش  غورد  هب  هچنآ  َنوُرَتْفَی  اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َّلَض  َو 

351 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
31 تایآ 36 - ریسفت  همجرت و 

351 ص :  ات 36 ..... ] تایآ 31  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا
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ُرِّبَدـُی ْنَم  َو  ِّیَْحلا  َنِم  َتِّیَْملا  ُجِرُْخی  َو  ِتِّیَْملا  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی  ْنَم  َو  َراْصبَْألا  َو  َعْمَّسلا  ُکـِلْمَی  ْنَّمَأ  ِضْرَأـْلا  َو  ِءاـمَّسلا  َنِم  ْمُُکقُزْرَی  ْنَم  ْلـُق 
ُۀَِملَک ْتَّقَح  َِکلذَک  ( 32  ) َنُوفَرُْـصت یَّنَأَف  ُلالَّضلا  َّالِإ  ِّقَْحلا  َدَْعب  اذ  امَف  ُّقَْحلا  ُمُکُّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلذَف  ( 31  ) َنوُقَّتَت الَف  َأ  ْلُقَف  ُهَّللا  َنُولوُقَیَسَف  َْرمَْألا 
یَّنَأَف ُهُدـیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَدـْبَی  ُهَّللا  ُِلق  ُهُدـیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَدـْبَی  ْنَم  ْمُِکئاکَرُـش  ْنِم  ْلَـه  ْلـُق  ( 33  ) َنوـُنِمُْؤی ـال  ْمُهَّنَأ  اوُقَـسَف  َنیِذَّلا  یَلَع  َکِّبَر 

ْنَأ َّالِإ  يِّدِهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَف  َأ  ِّقَْحِلل  يِدْهَی  ُهَّللا  ُِلق  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ْنَم  ْمُِکئاکَرُـش  ْنِم  ْلَه  ُْلق  ( 34  ) َنوُکَفُْؤت
(35  ) َنوُمُکَْحت َْفیَک  ْمَُکل  امَف  يدُْهی 

(36  ) َنُولَعْفَی اِمب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ًاْئیَش  ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ  انَظ  َّالِإ  ْمُهُرَثْکَأ  ُِعبَّتَی  ام  َو 

351 ص :  همجرت ..... :

هدنز زا  هدنز و  هدرم  زا  تسیک  دـنکیم و  اطع  شوگ  مشچ و  امـش  هب  تسیک  دـهدیم و  يزور  امـش  هب  نیمز  نامـسآ و  زا  تسیک  وگب 
اهنت روما  نیا  رب  رداق  دـنیوگ  هدـش و  فرتعم  ناکرـشم  همه  اـت  درادیم  مّظنم  ار  شنیرفآ  ملاـع  شناـمرف  هک  تسیک  دزیگنایمرب و  هدرم 

، دیوشیمن سرت  ادخ  ارچ  وگب  اهنآ  هب  سپ  تسا  اتکی  يادخ 
اجک هب  سپ  یهارمگ  ریغ  دـشاب  هچ  یـسانشادخ  ّقح و  هار  نیا  نایب  زا  دـعب  تسا و  امـش  راگدرورپ  یتسارب  یئاـتکی  رداـق  يادـخ  نینچ 

، دیوریم
، دنروآیمن نامیا  زاب  هک  دنتفای  قاقحتسا  ناقساف  ار  باذع  هملک  تواقش  مکح  نینچمه 

ایآ  هک  وگب 
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هک تساتکی  يادخ  اهنت  وگب  دنادرگرب  ماجنا  رس  دنیرفایب و  ار  قلخ  زاغآ  رد  هک  تسا  رداق  نیا  رب  امش  لطاب  نایادخ  ناتب و  زا  کی  چیه 
. دیدنبیم غورد  كرش  هب  ارچ  رداق  يادخ  نیا  رب  سپ  دنادرگیمرب  دوخ  يوسب  ار  همه  هاگنآ  هدرک  قلخ  ار  قیالخ  لّوا  رد 

زا رتراوازـس  دنکیم  تیاده  ّقح  هب  هکنآ  ایآ  دـنکیم : تیادـه  ّقح  هب  ادـخ  وگب  دـنک ؟ تیادـه  ّقح  هب  هک  امـش  نازابنا  زا  تسیک  وگب 
. دننکیم مکح  هنوگچ  ار  امش  دوشیم  هچ  تسین ، دنکیمن  تیاده  هکنآ 

هب دـعب  تسین ،) ّقح  زا  ناـمگ   ) دـنکیمن تیاـفک  ّقح  زا  ناـمگ  هّتبلا  هک  یلاـح  رد  دـننکیمن ، يوریپ  شیوخ  ناـمگ  زا  زج  ناـنآ  رثـکا 
. تسا هاگآ  دینکیم  هچنآ  هب  ادخ  هک  یتسرد 

352 ص :  ریسفت ..... 

؟ دهدیم يزور  امش  هب  یناسنا  قزر  اب  نامسآ  زا  یسک  هچ  وگب  ِءامَّسلا  َنِم  ْمُُکقُزْرَی  ْنَم  ُْلق 
؟ دنکیم هدامآ  امش  يارب  ار  یناویح  یناسنا و  يزور  عون  ود  نیمز  زا  ای  دهدیم ؟ یناویح  يزور  نیمز  زا  ِضْرَْألا و  َو 

یئزج كرادـم  رب  هکردـم  ياوق  مامت  زا  هکنیا  ّتلع  دوشیم ؟ کـلام  اهمـشچ  شوگ و  رب  یـسک  هچ  اـیآ  َراـْصبَْألا  َو  َعْمَّسلا  ُکـِلْمَی  ْنَّمَأ 
ات هک  تسا  نآ  يارب  درک ، رکذ  دـشاب ، شوگ  مشچ و  هک  ناسنا  يارب  ار  اهنآ  نیرتعفان  نیرتفیرـش و  اهنآ  نیب  زا  و  دومن ، افتکا  سوسحم 

. تسا یلوا  قیرط  هب  شوگ  مشچ و  زا  ریغ  ندوب  كولمم  هک  دیامن ، هدافا  ار  ینعم  نیا 
یتلاخد اهنآ  رد  ادخ  زج  يدحا  هک  يوحن  هب  دنتسه  وا  تردق  تحت  اهنآ  هک  تسا  نیا  یلاعت  يادخ  ندوب  کلام  زا  دوصقم 

353 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
روط و ره  هب  دهدیم  رارق  فیعض  ای  يوق  ای  بویعم  ای  ملاس  ارنآ  درادیم ، هگن  دریگیم ، دنکیم ، عنم  دنکیم ، اطع  هک  تسا  وا  و  درادن ،
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. دهاوخب هک  سک  ره  يارب 
سفن داـجیا  هدرم و  هّداـم  زا  ناویح  جارخا  زا  تسا  معا  هدـنز  جارخا  زا  دوـصقم  ِّیَْحلا  َنِم  َتِّیَْملا  ُجِرُْخی  َو  ِتِّیَْملا  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی  ْنَم  َو 

یناسنا تایح  ببس  هب  تسا  هدنز  هک  نمؤم  جارخا  و  باوخ ، ای  گرم  ببس  هب  ندب  نآ  زا  سفن  نآ  جارخا  و  هدرم ، ندب  زا  تاّذلاب  هدنز 
. هدنز زا  هدرم  جارخا  نینچمه  و  دوریم ، الاب  عبط  ملاع  زا  هک  لاثم  جارخا  و  تسا ، هدرم  یناسنا  تایح  زا  هک  رفاک  زا 

. تشذگ هروس  لّوا  رد  هملک  نیا  ریسفت  َْرمَْألا  ُرِّبَُدی  ْنَم  َو 
. تسا تّیببس  يارب  صلاخ  هکنیا  ای  تسا ، فوذحم  طرش  باوج  ءاف  هکنیا  ای  رّدقم ، لاؤس  باوج  هلمج  تسا و  هدیاز  ءاف  ُهَّللا  َنُولوُقَیَسَف 

يادـخ تردـق  تحت  زیچ  همه  هکنیا  هب  اهنآ  رارقا  زا  دـعب  هکنیا  ای  دـیریگیمن  هشیپ  يوقت  ارچ  وگب  اهنآ  خـیبوت  باب  زا  َنوُقَّتَت  الَف  َأ  ْلُقَف 
. تسا هدرک  يوقت  هب  رما  ار  اهنآ  تسا  یلاعت 

. دراد روکذم  ياهتفص  هک  یسک  نآ  ُمُِکلذَف 
نیا بارعا  رد  و  تشذگ ، هچنانچ  تسا  اهنآ  ءاکرش  نالطب  زا  هیانک  تسامـش ، راگدرورپ  ّقح  هب  هک  تسا  ییادخ  نامه  ُّقَْحلا  ُمُکُّبَر  ُهَّللا 

ّقحلا »  » نآ و ربخ  مّکبر »  » نآ و زا  لدب  ای  تفص  هّللا »  » و ادتبم ، مکلذ »  » تسا نیا  اهنآ  نیرتهب  هک  تسا  یهوجو  هلمج 
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؟ دوشیم هچ  ندوب  ّقح  زا  دعب  ای  ّقح  زا  فارصنا  زا  دعب  ِّقَْحلا  َدَْعب  اذ  امَف  دشاب . نآ  تفص 
. تسین یهارمگ  ّقح و  نیب  ياهطساو  نوچ  تسین ، یهارمگ  لالض و  يوس  هب  زج  ّقح  زا  امش  تشگزاب  َنُوفَرُْصت  یَّنَأَف  ُلالَّضلا  اَّلِإ 

لاؤس باوج  تسا و  فنأتسم  هلمج  لاح  رهب  تسا ، تّقح »  » هب قّلعتم  ای  تسا  مالک  يادتبا  تّقح »  » و تسا ، نوفرصت »  » هب قّلعتم  َِکلذَک 
ندوب دـننام  ای  ّتیبوبر ، ندوب  ّقح  دـننام  دومرف : سپ  ددرگ  زاب  ّقح  زا  هک  تسین  راوازـس  سک  چـیه  يارب  هدـش : هتفگ  هک  اـیوگ  رّدـقم ،

، یهارمگ هب  وا  مکح  ای  یهارمگ ، ینعی  وت ، راگدرورپ  هملک  َکِّبَر  ُۀَِملَک  تسا  ّقح  ّقح ، زا  اهنآ  فارـصنا  دننام  ای  ّقح ، زا  دعب  یهارمگ 
. اهنآ نامیا  مدع  ای 

نوریب مالّـسلا  هیلع  ّیلو  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  ای  لقع  تعاـط  زا  اـی  دـندش ، جراـخ  ّقح  زا  هک  تسا  یناـسک  رب  اوُقَـسَف  َنیِذَّلا  یَلَع 
. دندمآ

«. ّکبر ۀملک   » زا لدب  ای  مال ، ای  ءاب  ریدقت  هب  دنروآیمن  نامیا  نانآ  هک  َنُونِمُْؤی  ْمُهَّنَأ ال 
هب دقتعم  نیبطاخم  هک  تسا  نیا  يارب  ای  بطاخم  نتخاس  مزلم  رد  تشگزاب  هداعا و  رکذ  ُهُدیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَْدبَی  ْنَم  ْمُِکئاکَرُش  ْنِم  ْلَه  ُْلق 

رکذ مازلا و  رد  تسا  یفاک  قلخ  ءادـبا  داجیا و  هک  تسا  نیا  يارب  ای  و  تسا ، نشور  حـضاو و  هداعا  ناهرب  هکنیا  يارب  اـی  دنتـسه  هداـعا 
اهنآ ندناسر  ببس  هب  تسا  دیلاوم  لیمکت  هداعا  زا  دوصقم  هکنیا  ای  تسا ، دارطتسا  هیبنت و  يارب  تشگزاب  هداعا و 

355 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا راظتنا  دروم  اهنآ  زا  هک  یتالامک  هب 

هب یلاعت  يادخ  تسین  ءاکرـش  زا  نیا  و  دنتـشادن . تسا  هدنهد  تشگزاب  هدـننک و  ادـتبا  دـنوادخ  هکنیا  هب  فارتعا  زج  یباوج  اهنآ  نوچ 
: دهد باوج  نینچ  اهنآ  هب  هک  درک  رما  شربمایپ 

: ینعی َنوُکَفُْؤت  یَّنَأَف  ُهُدیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَْدبَی  ُهَّللا  ُِلق 
يور ادـخ  زا  ءاکرـش ، زجع  ادـخ و  تردـق  زا  سپ  دـیوشیم .) هدـنادرگرب  اجکب  سپ  ار  وا  دروآیم  زاـب  سپ  ار  قلخ  دـنیرفآیم  ادـخ  وگب  )

؟ دنیاجک دنوش  نومنهر  ّقح  هب  ار  امش  هک  نانآ  زابنا  سپ  دیوریم ؟ اجک  هب  هدنادرگرب ،
تردابم مدع  هکنیا  يارب  ّقح  يوس  هب  دنکیم  تیاده  هک  تسیک  امـش ، نازابنا  زا  ایآ  وگب : ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدـْهَی  ْنَم  ْمُِکئاکَرُـش  ْنِم  ْلَه  ُْلق 

تبـسن لامتحا  نانآ  هک  تسا  نیا  يارب  ای  دشابیم ، نانآ  رب  ادـخ  تیادـه  ندوبن  راکـشآ  يارب  تسا  عّقوت  دروم  هک  یباوج  رد  نیکرـشم 
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دیامن باوج  هب  تردابم  نانآ  خـساپ  زا  لبق  هک  دومرف  رما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  شربمایپ  هب  دـنوادخ  دـندادیم ، ناـشیاهتب  هب  ار  تیادـه 
یّلـص ّیبن  لوق  نایب  ای  مالک  نیا  تسا . نومنهر  ّقح  هب  هک  تسادـخ  نیا  وگب : ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدـْهَی  ْنَمَف  َأ  ِّقَْحِلل  يِدـْهَی  ُهَّللا  ُِلق  دومرف : سپ 

. ادخ بناج  زا  یمالک  تسا و  فانیتسا  ای  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا 
هدناوخ لاد  دیدشت  اب  يدهی  دـشابن ؟ هکنآ  ای  تسا  يوریپ  هب  رتراوازـس  دـشاب  نومنهر  ّقح  هب  هک  یـسک  ایآ  يِّدِـهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ 

نوناق  قبط  هدش  هدناوخ  ءاه  رسک  اب  ماگنه  نیا  رد  و  هدش ، ماغدا  مهرد  هتشگ و  لیدبت  ءات  هب  لاد  هک  يدتها »  » زا هدش 
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قبط هدش  هدناوخ  ءای  حتفب  ءاه  رـسک  تروص  رد  و  ءات ، تکرح  لقن  نوناق  قبط  دـش ، هدـناوخ  ءاه »  » حـتف اب  و  هرـسک ، اب  نکاس  کیرحت 
. تسا هدش  هدناوخ  زین  تلالد  ینعم  هب  ای  داشر  ینعم  هب  يده  زا  لاد  فیفخت  اب  ءاه و  زا  ءای ، ّتیعبت  ربانب  دش  هدناوخ  ءاب  رـسک  اب  لصا و 
« يدهی نم   » اذل و  تسا ، تیالو  هب  ندروآ  كرـش  هراب  رد  تایآ  لیوأت  تسا و  ادخ  هب  ندروآ  كرـش  هراب  رد  تایآ  لیزنت  يدُْهی  ْنَأ  اَّلِإ 

. تسا هدش  وا  زا  سپ  وا  لآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  ریسفت 
ّقح يوسب  شدوخ  ای  دنک  تیاده  ار  شریغ  هک  تسا  یسک  امش  ءاکرـش  زا  ایآ  وگب  دوش : ریـسفت  نینچ  نیا  هیآ  تسا  نکمم  لیوأت  ربانب 

تیاده هن  هک  یـسک  ای  تسا  يوریپ  هب  رتراوازـس  دباییم  تیاده  ّقحب  شدوخ  ای  دنکیم  تیاده  ار  شریغ  هک  یـسک  ایآ  دوش ؟ تیاده 
نتفای تیادـه  نآ  ینعم  طـقف  لاد  دـیدشت  تئارق  رباـنب  تسا و  لاد  فیفخت  رباـنب  تیادـه  ینعم  ود  نیا  دوشیم ؟ تیادـه  هن  دـنکیم و 

. تسا لقع  نابحاص  صوصخم  هک  دروآ  نم »  » ظفل همه  رد  لیوأت  هب  هراشا  تهج  ایوگ  و  دشابیم ، شدوخ 
یـسک رب  ارنآ  تسین و  كاردا  تهج  هک  ار  يزیچ  دـینکیم  رایتخا  سپ  دـینکیم ، مکح  یکالم  مکح و  هچ  اب  َنوُمُکْحَت  َْفیَک  ْمَُکل  امَف 

. دیهدیم حیجرت  دشابیم  اراد  ار  كرادم  همه  هک 
نیب طبر  ات  نوچ  تسا ، دیعب  لامتحا  نیا  یلو  هدمآ ، فانیتسا  يارب  واو »  » تسا و فانیتسا  هلمج  دناهتفگ  یضعب  انَظ  اَّلِإ  ْمُهُرَثْکَأ  ُِعبَّتَی  ام  َو 

قباس  ياههلمج  هک  وحن  نیدب  یمانب  فطع  ار  طبر  نیا  یناوتیم  دوشیمن ، هدروآ  واو »  » ددرگن ظاحل  هلمج  ود 
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ینک ظاحل  نینچ  الثم  يریگب . ریدـقت  رد  هیلع  فوطعم  قباس  هلمج  ینعم  زا  ای  یهد ، رارق  هیلع  فوطعم  ینعم  ظاحلب  اهاجنیا  لاثما  رد  ار 
هب اههلمج  نیا  لاثما  ای  دـننکیم ، لطاب  هب  مکح  ای  دنتـسین ، لقع  ملع و  ياراد  اهنآ  هک  تسا  نیا  نومکحت » فیک   » ای مکلاـم »  » ینعم هک 

تسا نیا  يارب  ای  رثکا  هب  دییقت  و  راذگب . فطع  هبش  ار  نآ  مسا  یتساوخ  رگا  دوش ، فطع  نآ  رب  سپـس  دوش و  هتفرگ  ریدقت  قباس  هنیرق 
، دنرادن ار  يزیچ  داقتعا  تّینأش  اهنآ  نوچ  دوش  لصاح  اهنآ  يارب  يداقتعا  هکنیا  نودب  دننکیم  يوریپ  ناشیاسؤر  زا  اهنآ  زا  یـضعب  هک 

. دشاب هتشاد  یهاگآ  يوریپ  نیا  ررض  ای  عفن  هب  هکنیا  نودب  دنکیم  شبحاص  زا  يوریپ  هک  یناویح  دننام 
و هدرکیم ، تدابع  ار  لطاب  ياهدوبعم  لاح  نیع  رد  دنتـشاد و  یهاگآ  ملع و  دوخ  دوبعم  نالطب  هب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  يارب  ای 

نیا هب  هراشا  ّنظ »  » ظفل ندروآ  هرکن  و  تسا . هدوب  يویند  دساف  ضارغا  يارب  طقف  راک  نیا  هک  دندوب ، یهارمگ  تلالض و  ياسؤر  عیطم 
، لقع هب  دنتـسم  یملع  ّنظ  هن  رگ  و  تسا ، هدـننک  كاله  تسپ و  هدوب و  سفن  هب  دنتـسم  هک  تسا  نیئاپ  یلفـس و  ّنظ  اهنآ  ّنظ  هک  تسا 

ملاع تیالو  زا  يوریپ  هطـساوب  هدشن و  تیالو  رد  لخاد  هک  يدنچ  ات  ینعی  دوشیم ، ادج  نآ  زا  تردن  هب  ترخآ  بلاط  هک  تسا  يزیچ 
. دریگیم رارق  شیاتس  حدم و  دروم  دناشکیم و  ملع  راد  هب  ار  وا  ّنظ  نیمه  و  دوشیم ، ادج  ّنظ  نیا  زا  رتمک  هدشن  هاگآ  و 

تسین . یفاک  تقیقح  كرد  يارب  نامگ  ینعی : درک ، تیافک  ار  وا  دش و  وا  نیشناج  هنع » ینغا   » زا ِینُْغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ 
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هفرعم و  تسا . نآ  زا  لاـح  ّقحلا » نم   » و تسا . هب  لوعفم  اـی  ینغی »  » هلـص ّقحلا » نم   » و تسا ، قلطم  لوعفم  ائیـش »  » ظـفل ًاْئیَـش  ِّقَْـحلا  َنِم 
هب ار  شبحاص  تسا  یهاگ  هچ  رگا  ّنظ  دارفا  زا  یـضعب  هکنیا  رابتعاب  تسا  سنج  يارب  ای  تسا  قباس  ّنظ  هب  هراشا  يارب  ای  ّنظ »  » ندروآ
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باتک و هب  دنتـسم  اهّنظ  اهنامگ و  نیاربانب  دوش . اـفتکا  ّنظ  هب  هک  تسین  راوازـس  سپ  دـنکیمن  تیاـفک  ّقح  زا  یلو  دربیم ، ملعلا  راد 
نآ رگا  و  تسین . راوازـس  دناسرب  ملع  هب  هکنیا  نودـب  اجنآ  رد  فقوت  یلو  دنتـسه  بوخ  حودـمم و  دنـشاب  يولع  یلقع و  رگا  دـناتّنس 

. تسا دب  مومذم و  دشاب  یلفس  يویند  یسفن  نونظ 
رداـصم و لاـعفا و  روص  هب  دـنوادخ  هکنیا  ینعی  اـّنظ » ـالا  مهرثـکا  عبّتی  اـم  و   » ادـخ لوق  زا  تسا  یلاؤس  باوج  َنُولَعْفَی  اـِمب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ 

. دننکیمن يوریپ  نامگ  زا  زج  نانآ  رتشیب  هک  تسا  هاگآ  اناد و  اهنآ  تایاغ 
37 تایآ 41 - ریسفت  همجرت و 

358 ص :  ات 41 ..... ] تایآ 37  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

ْمَأ ( 37  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ْنِم  ِهِیف  َْبیَر  ِباتِْکلا ال  َلیِـصْفَت  َو  ِْهیَدَـی  َْنَیب  يِذَّلا  َقیِدْـصَت  ْنِکل  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  يرَتُْفی  ْنَأ  ُنآْرُْقلا  اَذـه  َناک  اـم  َو 
ْمِِهتْأَی اََّمل  َو  ِهِْملِِعب  اوُطیُِحی  َْمل  اِمب  اُوبَّذَـک  َْلب  ( 38  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسا  ِنَم  اوُعْدا  َو  ِِهْلثِم  ٍةَروُِسب  اُوتْأَف  ُْلق  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی 

ُمَلْعَأ َکُّبَر  َو  ِِهب  ُنِمُْؤی  ـال  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ِِهب  ُنِمْؤـُی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ( 39  ) َنیِِملاَّظلا ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َبَّذَـک  َِکلذَـک  ُُهلیِوَْأت 
(41  ) َنُولَمْعَت اَّمِم  ٌءيَِرب  اَنَأ  َو  ُلَمْعَأ  اَّمِم  َنُوئیَِرب  ُْمْتنَأ  ْمُُکلَمَع  ْمَُکل  ِیلَمَع َو  ِیل  ْلُقَف  َكُوبَّذَک  ْنِإ  َو  ( 40  ) َنیِدِسْفُْملِاب
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359 ص :  همجرت ..... :

ماکحا باتک و  دنکیم و  قیدصت  زین  ار  ینامسآ  بتک  ریاس  نکیل  تفای ، دناوت  ادخ  یحو  هب  زج  یـسک  هک  تسا  نانچ  نآ  هن  نآرق  نیا 
. تسا ملاع  يادخ  بناج  زا  ّکش  چیهیب  هک  دنکیم  نایب  لیصفت  هب  ار  یهلا 

نارق نیا  هک  دییوگیم  تسار  امـش  رگا  وگب : ام  لوسر  يا  تسا ؟ هتفاب  ار  نآرق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  دوخ  دـنیوگیم  نارفاک  ایآ 
، دیروایب ار  نآرق  دننام  هروس  کی  دیبلطب و  کمک  دیناوتیم  زین  سک  ره  زا  دوخ و  امش  تسین ، ادخ  یحو 

كرد ارنآ  نطاـب  تقیقح و  هتفاـین و  هطاـحا  وا  هب  ناـشلمع  هک  دـننکیم  بیذـکت  ار  يزیچ  دـنیوگیمن  نخـس  ملع  يور  زا  نارفاـک  نیا 
تبقاع رگنب  لوسر  يا  دندوب . ملعیب  رگمتـس و  یمدرم  اهنیا  دننام  دندرکیم  بیذکت  ار  ادـخ  تایآ  لسر و  هک  مه  ناینیـشیپ  دـناهدرکن 

، دندش كاله  هنوگچ  دیسر و  اجک  هب  ناراکمتس  راک 
يازج ناشیدنا و  دب  لاح  وت  راگدرورپ  هک  رادم  مغ  نک و  تلاسر  غیلبت  وت  دنروآیمن  یخرب  دـنروآیم و  نامیا  نآرق  هب  مدرم  زا  یخرب 

، دنادیم رتهب  ار  اهنآ 
زا رازیب  نم  دیتسه و  نم  کین  رادرک  زا  يارب  امش  امش . يارب  امش  لمع  نم و  يارب  نم  لمع  وگب  وشم . گنتلد  دندرک  بیذکت  ارنآ  رگا 

. امش تشز  رادرک 

359 ص :  ریسفت ..... :

نیا  هک  تسین  نکمم  ینعی  تسا ، مال  ریدقتب  يرتفی » نأل   » لصا رد  يرتفی »  » يرَتُْفی ْنَأ  ُنآْرُْقلا  اَذه  َناک  ام  َو 
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نتفاب اتاذ  ینعی  لدع .» دیز   » لیبق زا  تسا  تاذ  رب  ءارتفا »  » ردصم لمح  هکنیا  ای  نآ ، ّتیلعف  هب  دسرب  هچ  ات  دشاب  رشب  هتفاب  هتخاس و  نآرق 
. دیاشن نآ 

اب ماکحا  دیاقع و  رد  نوچ  دـنکیم  قیدـصت  ار  ینامـسآ  ياهباتک  نآرق  هکنیا  ِْهیَدَـی  َْنَیب  يِذَّلا  َقیِدْـصَت  ْنِکل  َو  ادـخ  زا  ریغ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم 
« ناک  » ریدقت هب  ای  نآ ) رب  فطع  قیدصت  تسا و  يرتفی  نا  ناک ، ربخ  « ) ناک  » ربخ رب  فطع  ّتلع  هب  قیدصت »  » بصن و  تسا . قفاوم  اهنآ 

. تسا رّدقم  هلزنا »  » هل لوعفم  هکنیا  ای  دیآیم ، واو  اب  نکل »  » زا دعب  قیدصت ) ناک  نکل  و   ) هک يدرفم  فطع  رد  هک  یفالخ  ربانب  تسا .
تّوبن ماکحا  هب  هراشا  دوش  رکذ  قلطم  تروص  هب  هاگ  ره  باتک  هک  تشذـگ  اهراب  و  نآ ، ماکحا  تّوبن و  باتک  ینعی  ِباتِْکلا  َلیِـصْفَت  َو 

. تسا
. فنأتسم ای  تسا  لاح  ِهِیف  َْبیَر  ال 

. تسا فنأتسم  هلمج  فوذحم و  يادتبم  ربخ  ای  تسا  لاح  تسا ، رقتسم  فرظ  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ْنِم 
نآرق نینچ  نیا  دوخ  شیپ  دـناوتیم  يرـشب  هک  تسا  نینچ  رگا  ماهتفاـب ؟ نم  ار  نآرق  نیا  دـنیوگیم  ءارتفا  هب  اـیآ  ْلـُق  ُهارَتـْفا  َنُولوُقَی  ْمَأ 
دیتسه قلخ  ناحیصف  هک  مه  امش  دشاب و  قولخم  مالک  نآ  رگا  نوچ  دیروایب ، نآ  لثم  ياهروس  امـش  ِِهْلثِم  ٍةَروُِسب  اُوتْأَف  وگب : سپ  دروایب ،

. دیروایب ارنآ  لثم  دیناوتب  هک  دیاب 
رد  دیناوتیم  هک  ار  یناسک  همه  ُْمتْعَطَتْسا  ِنَم  اوُعْدا  َو 
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. دیناوخ ارف  دیریگب  کمک  نآ  ندروآ 

. تسا ادخ  ریغ  بناج  زا  نآرق  هک  دیدرک  اعّدا  هچنانچ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم 
. دیتسه قداص  دوخ  يارتفا  يوعد  رد  رگا  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ 

عیمج زا  هک  هدش  يزیچ  هب  هیبشت  يزیچ  هب  لماک  ملع  دندرک ، راکنا  دنتـسنادیمن  هک  ار  هچنآ  نانآ  هکلب  ِهِْملِِعب  اوُطیُِحی  َْمل  اِمب  اُوبَّذَـک  َْلب 
نالطب هک  يزیچ  هک  دراد  نیا  هب  راعـشا  ینعم  نیا  سپ  هدرواین ، مک  يزیچ  هدـننک  هطاحا  هک  يوحن  هب  هتفرگ  رارق  هطاـحا  دروم  شفارطا 

نیا زا  یکی  هب  ارنآ  قدص  هک  یسک  زا  دیلقت  اب  یعامس  ملع  اب  هن  و  یناهرب ، ملع  اب  هن  و  ینایع ، ینیقی  ملع  هب  هن  هدشن ، مولعم  تباث و  نآ 
ناونع هب  تسین  ناشموسر  تاداع و  قفاوم  هک  اهزیچ  یـضعب  راکنا  نیاربانب  تسا . مومذـم  ندرک  راـکنا  ار  يزیچ  نینچ  دـنادیم ، اـههار 

. تسین یحیحص  راک  الصا  نیملسم ، دیاقع  مالسا و  ظفح  ینید و  بّصعت 
سپ دننک ، هدهاشم  ار  شنالطب  ات  دندوب  هدـیدن  ار  شقیداصم  دنتـشادن و  نآ  هب  ملع  هک  ار  يزیچ  دـندرک  راکنا  ینعی  ُُهلیِوْأَت  ْمِِهتْأَی  اََّمل  َو 

رد هک  هچنآ  قیداصم  ندروآ  هب  اـهنآ  دـیدهت  دوصقم  تسا  نکمم  تسا . لاـح  اـی  تسا ، اوبّذـک   » رب اـی  اوطیحی » مل   » رب فطع  هلمج  نیا 
ای دـشاب . تسا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  تیـالو  هب  راـبخا  رد  هک  هچنآ  اـی  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبـن  راـبخا  رد  هک  هچنآ  اـی  دـشاب  تسا ، نآرق 

لیوأت زا  دوصقم  و  تسا ، تّوبن  ای  نآرق  دنرادن ، هطاحا  نآ  ملع  هب  هک  هچنآ  زا  دوصقم 
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َِکلذَـک دـناتیالو . تروص  تّوبن  نآرق و  اریز  دوشیم ، لـیوأت  نآ  هب  تّوـبن  نآرق و  هک  تسا  يزیچ  تیـالو  نوـچ  تسا ، تیـالو  نآ 
. نایع ملع و  نودب  بیذکت  تسا  نینچمه 

. دندرک بیذکت  ار  ناشناربمایپ  زین  دناهدمآ  ایند  هب  مه  رس  تشپ  هک  نیشیپ  ياهتّما  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َبَّذَک 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يا  ای  دونـشب ،» هیاسمه  ات  میوگیم  وت  هب   » هک تسا  لثم  باب  زا  ربمایپ ، هب  باطخ  رگنب ، ربمایپ  نیا  سپ  ْرُْظناَف 

دوـصقم انمـض  تسا . نآ  عبّتلاـب  دوـصقم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبـن  ریغ  و  ۀـلاصا ، تسا  باـطخ  عوـضوم  دوـخ  نآ  زا  دوـصقم  هک  رگنب 
. وا بیذکت  زا  تسا  موق  دیدهت  و  شموق ، بیذکت  زا  تسا  ربمایپ  يرادلد 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1692 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا يرگید  ّمذ  يارب  مه )»  » ریمض ياج  هب   ) رهاظ مسا  هب  ریبعت  دوب  هنوگچ  ناراکمتس  تبقاع  رگنب  َنیِِملاَّظلا  ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک 
تهج زا  دـننادیم و  ار  وا  قدـص  هک  دنتـسه  یهورگ  اـهنآ  زا  هکلب  تسا : هتفگ  هک  اـیوگ  تسا ، اوبّذـک »  » رب فطع  ِِهب  ُنِمُْؤی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 
نینچ راکنا  دـنوشیم ، رادربنامرف  نآ  زا  سپ  دـننکیم و  قیدـصت  دـنراد ، قیدـصت  دادعتـسا  هک  دنتـسه  یهورگ  و  دـننکیم ، راکنا  دانع 

. تسین یتاذ  يدیلپ  تثابخ و  زا  یشان  تسا و  لهج  ینادان و  ضحم  یناسک 
هک نیدـسفم  هب  ای  دـننک ، راکنا  ملع  يور  زا  هک  یناسک  هب  تسا  رتاـناد  وت  راـگدرورپ  َنیِدِـسْفُْملِاب  ُمَلْعَأ  َکُّبَر  َو  ِِهب  ُنِمُْؤی  ـال  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 

تسا . اهنآ  يارب  يرگید  ّمذ  اهنآ و  داسفا  هب  راعشا  يارب  ریمض  ياج  هب  رهاظ  مسا  ندراذگ  و  دوریمن ، ناشنامیا  عّقوت 
363 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هچ تسا  مدوخ  لام  نم  لمع  ِیلَمَع  ِیل  وگب . اهنآ  كرت  ای  نیلهاج  زا  ضارعا  باـب  زا  دـندرک ، بیذـکت  ار  وت  رگا  ْلـُقَف  َكُوبَّذَـک  ْنِإ  َو 
. تسا امش  دوخ  لام  امش  لمع  نینچمه  ْمُُکلَمَع  ْمَُکل  َو  ررض . هچ  دشاب و  هتشاد  عفن 

دیکأت نوچ  درک  سکع  ار  بیترت  و  درواین ، فطع  فرح  اذـل  و  تسا ، لّوا  هلمج  دـیکأت  َنُولَمْعَت  اَّمِم  ٌءيَِرب  اَنَأ  َو  ُلَـمْعَأ  اَّمِم  َنُوئیَِرب  ُْمْتنَأ 
هن امش  لمع  تسا  امش  يارب  و  رصح ، موهفم  بسح  رب  امـش  هن  تسا  مدوخ  يارب  نم  لمع  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  قوطنم ، هن  تسا  موهفم 

. نم يارب 
42 تایآ 48 - ریسفت  همجرت و 

363 ص :  ات 48 ..... ] تایآ 42  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

اُوناک ال َْول  َو  َیْمُْعلا  يِدـْهَت  َْتنَأَف  َأ  َکـَْیلِإ  ُرُْظنَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ( 42  ) َنُولِقْعَی اُوناک ال  َْول  َو  َّمُّصلا  ُعِمُْـست  َْتنَأَف  َأ  َْکَیلِإ  َنوُعِمَتْـسَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 
ِراـهَّنلا َنِم  ًۀَـعاس  ـَّالِإ  اُوثَْبلَی  َْمل  ْنَأَـک  ْمُهُرُـشْحَی  َمْوَی  َو  ( 44  ) َنوُِـملْظَی ْمُهَـسُْفنَأ  َساَّنلا  َّنِـکل  َو  ًاْئیَـش  َساَّنلا  ُمـِلْظَی  ـال  َهَّللا  َّنِإ  ( 43  ) َنوُرِْصُبی

َُّمث ْمُهُعِجْرَم  اْنَیلِإَف  َکَّنَیَّفَوَتَن  َْوأ  ْمُهُدِعَن  يِذَّلا  َضَْعب  َکَّنَیُِرن  اَّمِإ  َو  ( 45  ) َنیِدَتْهُم اُوناک  ام  َو  ِهَّللا  ِءاِقِلب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َرِـسَخ  ْدَق  ْمُهَْنَیب  َنُوفَراعَتَی 
(46  ) َنُولَعْفَی ام  یلَع  ٌدیِهَش  ُهَّللا 

(48  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ُدْعَْولا  اَذه  یتَم  َنُولوُقَی  َو  ( 47  ) َنوُمَلُْظی ْمُه ال  َو  ِطْسِْقلِاب  ْمُهَْنَیب  َیُِضق  ْمُُهلوُسَر  َءاج  اذِإَف  ٌلوُسَر  ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل  َو 

363 ص :  همجرت ..... :

رهاظ  نآرق  تئارق  نوچ  نارکنم  نیا  زا  یخرب  و 
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، دناونش یناوت  ادخ  نخس  زا  يزیچ  دنرادن  یکاردا  لقع و  هک  ار  نارک  ناروک و  وت  ایآ  دنونشیمن  ینعم  هب  یلو  دننک  شوگ 
؟ درک یناوت  تیاده  دننیبیمن  چیه  نطاب  هب  هک  ار  ناروک  وت  ایآ  دنرگنیم  وت  رد  رهاظ  مشچ  هب  نآرق  توالت  ماگنه  نارکنم  زا  یخرب  و 

، دننکیم متس  شیوخ  ّقح  رد  دوخ  مدرم  یلو  درک  دهاوخن  متس  سک  چیه  هب  زگره  ادخ 
الماک ار  رگیدکی  زورنآ  رد  دناهدرکن  گنرد  زور  زا  یتعاس  زا  شیب  ایند  رد  ایوگ  دنیآ  عمج  رـشحم  هصرع  رد  قیالخ  همه  هک  يزور  و 

، دنباییمن هار  تداعس  لزنم  رس  هب  زگره  دندرک ، راکنا  ار  ادخ  ياقل  هک  نانآ  زورنآ  دنسانشیم .
ار وت  اهنآ  باذـع  زا  لبق  هدـنکفا  ریخأت  هب  ای  میهد  ناشن  هب و  ایند  تایح  رد  میدرک  هدـعو  هک  ار  نارکنم  نآ  باـقع  زا  یـضعب  اـم  رگا  و 

، تسا هاگآ  اهنآ  لامعا  هب  ادخ  مه  زورنآ  رد  تسام و  يوس  هب  تمایق  رد  نانآ  عجرم  زاب  مینک  حور  ضبق 
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متـس سک  چیه  رب  دوش و  لدـع  هب  مکح  رفاک  نمؤم و  رب  دـش ، مامت  تّجح  دـمآ و  اهنآ  لوسر  هاگره  هک  تسا  یلوسر  یتّما  ره  يارب  و 
. دش دهاوخن 

! دیئوگیم تسار  امش  رگا  دوب  دهاوخ  یک  تمایق  هدعو  نیا  سپ  نانمؤم  يا  لوسر و  يا  دنیوگیم  نارفاک  و 

364 ص :  ریسفت ..... :

. دنونشب وت  زا  ار  دوصقم  دنهاوخیم  ای  دنهدیم ، شوگ  وت  نانخس  هب  ءازهتسا  ای  وت  مالک  ندرک  ّدر  باب  زا  َْکَیلِإ  َنوُعِمَتْسَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 
دوصقم  هک  هدش  هچ  ار  نانآ  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسا  رّدقم  لاؤس  زا  باوج  ای  لوق  ریدقت  هب  تسا  لاح  َّمُّصلا  ُعِمُْست  َْتنَأَف  َأ 
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زا اهنآ  یناسنا  ياهـشوگ  ینعی  ینایاونـشب ، رک  ياهـشوگ  هب  یناوتیم  وت  ایآ  دوش : هتفگ  دـیاب  اهنآ  هب  دومرف : سپ  دنونـشیمن ؟ نم  زا  ار 

دنناـم ناـنآ  سپ  دـشاب ، نکمم  ندـنامهف  نآ  دـننام  هراـشا و  اـب  اـت  دـنرادن  مه  لـقع  و  تسا ، رک  دونـشیم  ناـسنا  هک  ار  هـچنآ  ندـینش 
دـننکیم و هاگن  وت  هب  نانآ  زا  یخرب  َْکَیلِإ  ُرُْظنَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  دنتـشاد ، يدرخ  رگا  َنُولِقْعَی  ـال  اُوناـک  َْول  َو  دومرف : اذـل  دنتـسه ، ناـیاپراهچ 

. دنتسه روک  نآ  تلالد  قدص و  راثآ  هدهاشم  زا  نکل  و  دننکیم ، هدهاشم  ار  وت  باتک  قدص  وت و  قدص  ياههناشن 
؟ ینکیم ییامنهار  ترخآ  ّتیبوبر و  راثآ  هدهاشم  هب  ار  روک  وت  ایآ  َیْمُْعلا  يِدْهَت  َْتنَأَف  َأ 

هچ رگا  دنامهف  اهنآ  هب  ار  تّیبوبر  راثآ  هک  دوب  نکمم  دنتشاد  تریصب  اهنآ  رگا  ینعی  دننیبیمن ، یلقع  تریصب  ای  َنوُرِْـصُبی  اُوناک ال  َْول  َو 
َهَّللا ال َّنِإ  تساهنآ . هّجوت  كرت  ضارعا و  ّتلع  هلزنمب  هیآ  نیا  دنتسین . تریصب  بحاص  دنروک و  اهنآ  یلو  دنـشاب  هتـشادن  يرهاظ  مشچ 

رّدقم لاؤس  باوج  دنکیمن ، عنم  اهنآ  زا  دنراد  ارنآ  قاقحتسا  هک  ار  هچنآ  ینعی  دنکیمن ، ملظ  ياهّرذ  ار  مدرم  دنوادخ  ًاْئیَـش  َساَّنلا  ُِملْظَی 
َو دومرف : ههبـش  نیا  عفر  يارب  یلاعت  يادخ  دـنکیم ، متـس  اهنآ  هب  دـنکیم و  عنم  اهنآ  ندینـش  زا  دوخ  دـنوادخ  هدـش : هتفگ  ایوگ  تسا ،
و دنزاسیم ، هابت  ار  ناشقاقحتسا  لطاب و  ار  ناشترطف  هکنیا  هب  دننکیم ، متس  ناشدوخ  هب  مدرم  دوخ  نکل  َنوُِملْظَی و  ْمُهَـسُْفنَأ  َساَّنلا  َّنِکل 

رب  فطع  ْمُهُرُشْحَی  َمْوَی  َو  تسا . ساّنلا »  » دیکأت ای  نوملظی »  » لوعفم مهسفنأ » »
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ای تسا  رّدقم  رکذا »  » هب قلعتم  ای  دـننکیم ، متـس  ناشدوخ  هب  رـشح  زور  رد  ایند و  رد  مدرم  ینعی  تسا : نینچ  ریدـقت  و  تسا ، فوذـحم 
. تسا رسخ » دق   » هب ای  نوفراعتی »  » هب قّلعتم 

لبق ایوگ  هک  يرـشح  ینعی  دیاع ، ریدقت  هب  تسا  فوذحم  ردصم  تفـص  ای  مهرـشحی »  » لوعفم زا  لاح  ِراهَّنلا  َنِم  ًۀَعاس  اَّلِإ  اُوثَْبلَی  َْمل  ْنَأَک 
. دندرمش مک  ار  ربق  رد  ای  ایند  رد  ناشندنام  اهنآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  تسا ، نوفراعتی »  » هب قّلعتم  ای  دندرکن ، گنرد  یتعاس  زج  نآ  زا 
، زور ینعی  راهن »  » هب ارنآ  اذـل  هدـشن ، بیاغ  هتـشذگن و  الـصا  هتـشذگ  نامز  نآ  ایوگ  هک  يوحن  هب  تسا  هتـشذگ  لاح  نداد  ناـشن  يارب 

. درک دّیقم 
دندشن تیاده  دندرک  بیذکت  ار  ادـخ  ءاقل  ناشراتفگ ) اب   ) لاق نابز  اب  هک  یئاهنآ  َنیِدَـتْهُم  اُوناک  ام  َو  ِهَّللا  ِءاِقِلب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  َرِـسَخ  ْدَـق 

نابز اب  هک  یناسک  نینچمه  و  تسا ، هدرک  ناـیز  تسا ، رکنم  ار  داـعم  دراد و  رارقا  أدـبم  هب  هک  مه  یـسک  ره  نوّیعیبط ، نّویرهد و  دـننام 
. تسا هدرکن  يرای  ناشلاح  یلو  هدرک  رارقا  نابز  اب  هک  یناسک  رتشیب  دننام  دندرک  نینچ  لاح 

دیاع ریدقت  هب  نوفراعتی »  » لعاف زا  تسا  لاح  ای  زورنآ ؟ رد  مدرم  لاح  دوب  هنوگچ  هدش ؟ هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، لاؤس  باوج  هلمج  نیا  و 
رسخ  ) یضام هب  ریبعت  و  تسا ، عطقنم  شلبقام  زا  هک  تسا  مالک  ءادتبا  ای  مهرشحی » موی   » هب تسا  قّلعتم  ای  نیّذلا ،)...  رسخ  دق  نوفراعتم  )

عراـضم رد  نوـچ  . ) تسا نآ  عوـقو  قّـقحت  تهج  هب  تسا ، لبقتـسم  ندروآ  ریخا  هـجو  ریغ  رد  لـصا  هـک  یلاـح  رد  تـسا ) یـضام  هـک 
نآ ) ّتیعطق  هن  تسا  دوجو  ناکما  لبقتسم  )
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. میهد ناشن  وتب  رگا  َکَّنَیُِرن  اَّمِإ  َو 

. ماقتنا باذع و  زا  میهدیم  هدعو  اهنآ  هب  هچنآ  زا  یخرب  ْمُهُدِعَن  يِذَّلا  َضَْعب 
رب سپ  دـنوشیمن  توف  ام  زا  ینعی  تسام . يوس  هب  نانآ  تشگزاب  ْمُهُعِجْرَم  اـْنَیلِإَف  مینک  حور  ضبق  نداد ، ناـشن  زا  لـبق  اـی  َکَّنَیَّفَوَتَن  َْوأ 

. شابم كانهودنا  ماقتنا  ریخأت 
هدروآ نآ  رطاخ  هب  مالک  هک  یـضرغ  رد  رابخا  رد  نوچ  تسا  هاوگ  دـننکیم  هچنآ  رب  ادـخ  هک  یلاـح  رد  َنُولَعْفَی  اـم  یلَع  ٌدیِهَـش  ُهَّللا  َُّمث 
طاشن بلج و  ار  هدنونـش  هّجوت  نایب  عون  نیا  اب  ات  دروآ  ّمث »  » ظفل اذل  دنتوافتم ، تسا ) هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  يرادلد  نآ  و   ) هدـش

. دوش نیزگیاج  شریمض  رد  عوضوم  و  دنک . دیدجت  ار  وا 
هب اهنآ  تشگزاب  نوچ  شابم  كانهودنا  مینک  حور  ضبق  ای  میهد  ناشن  وت  هب  رگا  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسا . مکح  تّلع  هب  هراشا  زین  و 

. تسا نانآ  رب  طیحم  اهنآ و  لامعا  دهاش  لعفلاب  دنوادخ  نآ  رب  هوالع  مینکیم ، تازاجم  يرادرکدب  ّتلع  هب  ار  اهنآ  تسام و  يوس 
وا ّیـصو  ای  دوش ، یحو  وا  يوس  هب  هک  یلوسر  زا  ّمعا  تسادـخ ، بناج  زا  یلوسر  ٌلوُسَر  هتـشذگ  ياهتّما  زا  یتّما  ره  يارب  ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل  َو 

. دشاب
: ادخ لوق  نیا  رب  انب  و 

یضام نامز  يارب  اذا »  » هک تسا  نیا  رب  انب  ای  رضاح ، لاح  تروص  هب  هتشذگ  لاح  ندرک  ریوصت  رب  ینتبم  ْمُُهلوُسَر  َءاج  اذِإَف 
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يو هب  ار  هتـشذگ  يایبنا  لاح  هک  هنوگ  نیدب  دشاب . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  يرادلد  هراب  رد  هیآ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  دـشاب ،
ای تسا  ّیبن  اـی  نآ  هک  تسادـخ  بناـج  زا  یلوسر  هدـنیآ  هتـشذگ و  ياـهتّما  زا  یتّما  ره  يارب  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی  ددرگ . رّکذـتم 

. دندرک بیذکت  ار  وا  دمآ  اهنآ  لوسر  هاگره  و  ّیبن ، نیشناج 
كاله ار  تّما  هک  هنوگ  نیدـب  دـش ، مکح  لدـع  هب  لوسر  تّما  نیب  اـی  تّما ، لوسر و  نیب  ینعی  َنوُمَلُْظی  ـال  ْمُه  َو  ِطْـسِْقلِاب  ْمُهَْنَیب  َیُِـضق 

ینعم ای  دشکیم ، همکاحم  هب  نآ  ضارغا  سفن و  ياوه  ببس  هب  اهنآ  نیب  هکنیا  ای  داد ، تاجن  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  دینادرگ و 
زور ناشلوسر  هک  هاگنآ  سپ  تسا ، اهنآ  رب  دـهاش  لوسر  نآ  هک  نانیـشناج  ای  ءایبنا  زا  هک  تسا  یلوسر  یتّما  ره  يارب  هک  تسا  نیا  هیآ 

ّقحتسم لها و  سک  ره  هک  هنوگ  نیدب  دوشیم  مکح  تلادع  هب  تّما  نیب  دهدیم  مه  تداهش  دهد و  اهنآ  رب  تداهـش  ات  دیآیم  تمایق 
. دوشیم هدرب  تشهب  هب  تشهب  لها  و  دوشیم ، لخاد  مّنهج  هب  تسا  مّنهج 

. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  لآ  زا  یلوسر  تما  نیا  زا  ینرق  ره  يارب  هک  تسا  هدمآ  نطاب  ریسفت  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و 
هک تمایق  هدعو  ای  دهدیم  هدعو  اهنآ  هب  لوسر  هک  یباذع  هدعو  ای  تمایق  رد  لوسر  ندمآ  هدعو  دـنیوگیم  ُدـْعَْولا  اَذـه  یتَم  َنُولوُقَی  َو 

. دندروآیم باسح  هب  رید  ار  دوعوم  ءازهتسا  باب  زا  تسا ؟ تقو  هچ  درکیم  يروآدای  نانآ  هب  لوسر 
. دینایوگتسار رگا  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ 
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تایآ 54 و 49 ریسفت  همجرت و 

369 ص :  ات 54 ..... ] تایآ 49  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا
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ْنِإ ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق  ( 49  ) َنُومِدْقَتْسَی َو ال  ًۀَعاس  َنوُرِخْأَتْسَی  الَف  ْمُُهلَجَأ  َءاج  اذِإ  ٌلَجَأ  ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل  ُهَّللا  َءاش  ام  َّالِإ  ًاعْفَن  َو ال  ارَض  یِسْفَِنل  ُِکْلمَأ  ُْلق ال 
َنیِذَِّلل َلِیق  َُّمث  ( 51  ) َنُولِْجعَتْسَت ِِهب  ُْمْتنُک  ْدَق  َو  َنْآلآ  ِِهب  ُْمْتنَمآ  َعَقَو  ام  اذِإ  َُّمث  َأ  ( 50  ) َنُومِرْجُْملا ُْهنِم  ُلِْجعَتْسَی  اذ  ام  ًاراهَن  َْوأ  ًاتاَیب  ُُهباذَع  ْمُکاتَأ 

َنیِزِْجعُِمب ُْمْتنَأ  اـم  َو  ٌّقََحل  ُهَّنِإ  یِّبَر  َو  ِيإ  ْلـُق  َوُه  ٌّقَح  َأ  َکَنُوِئْبنَتْـسَی  َو  ( 52  ) َنُوبِـسْکَت ُْمْتنُک  اِمب  َّالِإ  َنْوَزُْجت  ْلَه  ِْدلُْخلا  َباذَـع  اُوقوُذ  اوُمَلَظ 
(53)

(54  ) َنوُمَلُْظی ْمُه ال  َو  ِطْسِْقلِاب  ْمُهَْنَیب  َیُِضق  َو  َباذَْعلا  اَُوأَر  اََّمل  َۀَمادَّنلا  اوُّرَسَأ  َو  ِِهب  ْتَدَْتفال  ِضْرَْألا  ِیف  ام  ْتَمَلَظ  ٍسْفَن  ِّلُِکل  َّنَأ  َْول  َو 

369 ص :  همجرت ..... :

ینّیعم لجا  یتّما  ره  يارب  دهاوخ  ادخ  هچ  ره  رگم  نارگید ) هب  دسر  هچ  ات   ) متـسین دوخ  نایز  دوس و  کلام  نم  هک  هد  خـساپ  لوسر  يا 
ددرگن دوز  رید و  یتعاس  دسر  ارف  نوچ  هک  تسا 

ناراکهانگ ارچ  دیراد ؟ يّرفم  هار  هچ  دـسر  ارف  ادـخ  باذـع  دـیراک  بسک و  هب  هک  زور  ای  دـیباوخ  رد  بش  رگا  هک  دـیهد  ربخ  ارم  وگب 
،؟ دنبلطیم لیجعت  هب  ار  باذع 

هب ار  باذـع  رخـسمت  هار  زا  امـش  هکنآ  لاح  دـیدروآ و  نامیا  نآلا  دوش  هتفگ  دـیروآیم و  نامیا  وا  هب  دـش  عقاو  باذـع  هک  هاـگنآ  اـیآ 
، دیتساوخیم لیجعت 

، تسامش تشز  لمع  هجیتن  زج  باذع  نیا  ایآ  ار  يدبا  باذع  دیشچب  دنیوگ : ناراکمتس  هب  هاگنآ 
وت  زا  نارفاک  ام  لوسر  يا 
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اههدعو همه  هّتبلا  هک  نم  يادـخ  هب  مسق  يرآ  وگب  تسا ؟ ّقح  رب  ترخآ  باقع  باوث و  هدـعو  تلاسر و  نآرق و  نیا  ایآ  هک  دنـسرپیم 

، دیرادن يرفم  نآ  زا  امش  تسا و  ّقح 
باذع نوچ  دنناهرب  باذع  زا  نتـشیوخ  رگم  ات  دنهد  ادف  ار  دوخ  ییاراد  همه  دنـشاب ، نیمز  يور  کلام  راکمتـس  مدرم  زورنآ  رد  رگا  و 

. دوشن یمتس  چیه  ناشرفیک  رد  دوش و  لدع  هب  مکح  اهنآ  ّقح  رد  دنراد و  ناهنپ  ار  دوخ  ینامیشپ  ترسح و  دننک  هدهاشم  ار 

370 ص :  ریسفت ..... :

يارب باذـع  ندروآ  تمایق و  هماقا  کلام  هکنیا  هب  دـسرب  هچ  ات  متـسین  دوخ  ررـض  عفن و  کلام  نم  ًاعْفَن  َو ال  ارَـض  یِـسْفَِنل  ُِکْلمَأ  ُْلق ال 
. مشاب يرگید 

. دوشیم عقاو  دهاوخب  ادخ  هک  ار  هچنآ  نکل  ینعی و  تسا  عطقنم  ءانثتسا  ای  تسا ، اعفن » اّرض و   » زا ءانثتسا  ُهَّللا  َءاش  ام  اَّلِإ 
رّدقم لاؤس  باوج  ریدقت  ره  هب  تسا . ادخ  بناج  زا  مالک  ءادتبا  ای  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  یلوق  نایب  ترابع  نیا  ٌلَجَأ  ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل 

باذـع يارب  هکنیا  ای  دـنوشیم ، هداد  تلهم  هک  تسا  ینّیعم  تّدـم  نـالوسر  ياـهتّما  زا  یتّما  ره  يارب  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و  تسا ،
. تسا ینّیعم  تقو  اهنآ 

ءاج اذا  رد  و  دیـسر ، رـس  ترخآ  رد  باذع  ایند و  رد  ندرک  كاله  ای  ناشباذع  تقو  ای  دش ، یـضقنم  ناّشتدم  هک  هاگنآ  ْمُُهلَجَأ  َءاج  اذِإ 
ندمآ هک  هاگنآ  ینعی  دنکن ، ادیپ  نومدقتسی » ال   » ادخ لوق  اب  تافانم  ات  مهرّدقم ) لجا  ءاج  اذا  و   ) دومن نیمـضت  ریدقت  هملک  دیاب  مهلجأ 

. دوش رّدقم  ناشلجا 
371 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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. دنوشیم حور  ضبق  لجا ، تقو  زا  رتدوز  هن  رترید و  هن  َنُومِدْقَتْسَی  َو ال  ًۀَعاس  َنوُرِخْأَتْسَی  الَف 
؟ دیراد داقتعا  ایآ  وگب  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق 

زور بش و  هب  دییقت  هک  دـسریم  رظنب  نینچ  لّوا  هلهو  رد  دـسر ... ، ارف  زور  ای  ماگنه  بش  وا  باذـع  رگا  ًاراهَن  َْوأ  ًاتاَیب  ُُهباذَـع  ْمُکاتَأ  ْنِإ 
بانطا لیوطت  نیا  نکیل  و  دوشیم . هدافتـسا  مکاتآ )  ) تسا یتا »  » ردصم هک  نایتا »  » هملک زا  ینعم  نیا  نوچ  تسا ، هلمج  ندرک  ینالوط 

، دـنکیم عفر  ار  صوصخم  تقو  رد  باذـع  ندـمآ  مّهوت  و  تسا ، قباس  هلمج  لیمکت  هلمج  نیا  هکنیا  باـب  زا  تسا ، نسحتـسم  وکین و 
. نآ ندرک  دّیقم  هن  تسا  مکح  قالطا  دنتسه ) نامز  فرظ  راهن  تایب و   ) فرظ رکذ  زا  دوصقم  نیاربانب 

، ینعی  ) هلوصوم ام »  » تسا و يذـلا » ام   » ینعم هب  اـی  و  يزیچ ،)؟ هچ  ینعی ،  ) تسا ۀّیماهفتـسا  اـم »  » هک تسا  ءیـش » ّيأ   » ینعم هب  اـی  اذ  اـم 
(. ار هچنآ 

. دننکیم تفایرد  دنتشاد  هلجع  هک  ار  باذع  زا  هچنآ  ُْهنِم  ُلِْجعَتْسَی 
لّوا ماهفتسا  و  تسا . يرگید  شهوکن  زا  هتـساخرب  ییاوسر  تسا و  راکنا  ندناسرت و  ّتلع  رگنایب  ریمـض ، ياج  هب  رهاظ  مسا  َنُومِرْجُْملا 
ینعم هب  میریگب  رظن  رد  لعف  اب  ارنآ  رگا  یلو  تسا  هدمآ  ربخ  بسک  لاؤس و  تهج  هک  تسا  یقیقح  ماهفتـسا  يارب  ینعم  لصا  بسح  هب 

. دیهد ربخ  نم  هب  هک  تسا  نیا 
هب  ّقلعتم  و  تسا ، ندناسرت  راکنا و  يارب  مّود  ماهفتسا 
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هلمج باوج  و  دـیهد ، ربـخ  نم  هب  لاؤس  نیا  باوج  زا  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و  تسا ، قـّلعم  لـمع  زا  ماهفتـسا  تهجب  لـعف  و  متیأر » «أ 

زا هک  تسا  باذـع  هب  اـهنآ  ندرک  هـلجع  راـکنا  نـیا  و  تـسا ، ماهفتـسا  ود  نـیب  هضرتـعم  هـلمج  طرـش  هـلمج  و  تـسا ، فوذـحم  طرش 
. دوشیم هدافتسا  دعولا » اذه  یتم   » ناشراتفگ

ریرقت يارب  ماهفتـسا  و  متیأر ،) لق أ  عقو ، ام  اذا  ّمث   ) تسا ریخأت  میدـقت و  رب  انب  ّمث )  ) فطع فرح  اـب  متیأر ) أ   ) ماهفتـسا َعَقَو  اـم  اذِإ  َُّمث  َأ 
نآ ینعم  و  تسا ، رارق  رب  لـمح  تهج  یمّود  راـکنا و  يارب  لّوا  ماهفتـسا  هچ  تسا ، ماهفتـسا  ود  نیب  تواـفت  يارب  ّمث »  » ندروآ و  تسا ،

ام نآ  زا  ای  ریغص ، ریبک و  ملاع  رد  فیرّشلا ) هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع   ) مئاق روهظ  تقو  رد  ینعی  عقو  ام  نآ  رد  هکنآ  زا  سپ  ایآ  تسا : نیا 
ارف باذـع  دوش  عـقاو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  زا  دـعب  مالّـسلا  هیلع  یلع  رب  هک  یتخـس  ماـگنه  نآ  رد  اـی  گرم ، نیح  رد  ینعی  عـقو 

؟ دیسر
. تسا هدش  هراشا  یناعم  نیا  همه  هب  رابخا  رد  دروآ !؟ دیهاوخ  نامیا  هاگنآ 

ای تسا ، هفنأتـسم  هلمج  نآلا » : » دوشیم هتفگ  نینچ  اهنآ  هب  ینعی  تسا ، ریدقت  رد  لوق  ظفل  و  دیروآیم ، نامیا  نالا  ینعی  َنْآلآ  ِِهب  ُْمْتنَمآ 
. تسا لاح  درفم و  نآلا » : » دوشیم هتفگ  اهنآ  هب 

. دیدوبن باذع  هب  دقتعم  امش  هکنیا  رب  تسا  ءازهتسا  َنُولِْجعَتْسَت  ِِهب  ُْمْتنُک  ْدَق  َو 
ءالو  ای  باذع  ینعی  َوُه  ٌّقَح  َأ  َکَنُوِئْبنَتْسَی  َو  َنُوبِسْکَت  ُْمْتنُک  اِمب  اَّلِإ  َنْوَزُْجت  ْلَه  ِْدلُْخلا  َباذَع  اُوقوُذ  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  َلِیق  َُّمث 
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. تسا هدمآ  رابخا  رد  هچنانچ  مالّسلا  هیلع  یلع 

. دیهد رارق  زجاع  ادخ  مکح  ذوفن  زا  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ای  ادخ  دیناوتیمن  امش  ینعی  َنیِزِْجعُِمب  ُْمْتنَأ  ام  َو  ٌّقََحل  ُهَّنِإ  یِّبَر  َو  ِيإ  ُْلق 
اور متس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ّقح  ای  ادخ  ّقح  رد  هک  یسفن  ره  ینعی  ْتَمَلَظ  ٍسْفَن  ِّلُِکل  َّنَأ  َْول  َو 

. دراد
. دوشیمن هتساک  وا  باذع  زا  زاب  دهدب ، هیدف  تسا  نیمز  رد  هچ  ره  نآ  تّدش  باذع و  سرت  زا  رگا  ِِهب  ْتَدَْتفَال  ِضْرَْألا  ِیف  ام 
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سرت زا  ای  تسا ، ربخ  رد  هچنانچ  دننک . تتامش  نانمشد  ادابم  ات  دندرکیم ، یفخم  ار  دوخ  ترسح  ینامیـشپ و  دنچ  ره  َۀَمادَّنلا  اوُّرَـسَأ  َو 
. دندرک یفخم  ار  ینامیشپ  تسا  هدش  یشان  ملظ  هب  ناشفارتعا  زا  هک  اهنآ  ینامیشپ  رب  دنوادخ  عالطا  ای  باذع  هکئالم  نتفای  عالطا 

. دنروخیم مسق  امش  يارب  هک  روطنامه  میدرکن  هانگ  ملظ و  ام  هک  دنروخیم  مسق  ادخ  يارب  اهنآ  هچ 
. دوش مکح  نیمولظم  نیملاظ و  نیب  ای  نیقفانم  نینمؤم و  نیب  هک  دننیبب  دنرگنب و  ار  باذع  نوچ  ْمُهَْنَیب  َیُِضق  َو  َباذَْعلا  اَُوأَر  اََّمل 

. ددرگ تبوقع  یتبوقع  ّقحتسم  ره  دوش و  هداد  شّقح  یّقح  بحاص  ره  هکنیا  هب  ِطْسِْقلِاب 
. دنریگیمن رارق  متس  دروم  تبوقع  يدایز  ّقح و  صقن  ّقحتسم و  ریغ  تبوقع  ّقح و  عنم  ببس  هب  اهنآ  َنوُمَلُْظی  ْمُه ال  َو 

374 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
55 تایآ 60 - ریسفت  همجرت و 

374 ص :  ات 60 ..... ] تایآ 55  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

اَهُّیَأ ای  ( 56  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َو  ُتیُِمی  َو  ِییُحی  َوُه  ( 55  ) َنوُمَْلعَی ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  َو  ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  الَأ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  َّنِإ  الَأ 
اوُحَْرفَْیلَف َِکلِذبَف  ِِهتَمْحَِرب  َو  ِهَّللا  ِلْضَِفب  ُْلق  ( 57  ) َنِینِمْؤُْمِلل ٌۀَمْحَر  َو  ًيدُه  َو  ِروُدُّصلا  ِیف  اِمل  ٌءافِـش  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَظِعْوَم  ْمُْکتَءاج  ْدَق  ُساَّنلا 

(59  ) َنوُرَتْفَت ِهَّللا  یَلَع  ْمَأ  ْمَُکل  َنِذَأ  ُهَّللآ  ُْلق  ًالالَح  َو  ًامارَح  ُْهنِم  ُْمْتلَعَجَف  ٍقْزِر  ْنِم  ْمَُکل  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق  ( 58  ) َنوُعَمْجَی اَّمِم  ٌْریَخ  َوُه 
(60  ) َنوُرُکْشَی ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  َو  ِساَّنلا  یَلَع  ٍلْضَف  وَُذل  َهَّللا  َّنِإ  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع  َنوُرَتْفَی  َنیِذَّلا  ُّنَظ  ام  َو 

374 ص :  همجرت ..... :

خزود تشهب و  باقع و  باوث و  هدعو  هک  دیـشاب  هاگآ  مه  تسا و  ادـخ  کلم  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچ  ره  هک  دیـشاب  هاگآ  مدرم 
. دنتسین هاگآ  نآ  زا  مدرم  رثکا  یلو  تسا  ضحم  ّقح  همه  ادخ 

، دیدرگیم رب  وا  يوس  هب  همه  زاب  دناریمیم و  ار  هدنز  دنکیم و  هدنز  ار  هدرم  هک  تسا  ادخ 
، دمآ امش  تاجن  يارب  ادخ  بناج  زا  تسا  نانمؤم  تمحر  تیاده و  امش و  ياهلد  يافش  زردنا و  دنپ و  همه  هک  ياهمان  ملاع  مدرم  يا 

هتخودنا دوخ  رب  هک  تسا  یتورث  زا  رتدیفم  نآ  هک  دـیوش  لماش  ادـخ  تمحر  لضف و  هب  ارـصحنم  دـیاب  امـش  هک  وگب  قلخ  هب  لوسر  يا 
، دینکیم

روتسد ایآ  دیئوگب  نم  رب  دینکیم ؟ مارح  ار  یضعب  لالح و  ار  یضعب  هدومرف  لالح  هداتـسرف و  امـش  يارب  ادخ  هک  یقزر  ایآ  هک  وگب  زاب 
دیدنبیم ، ءارتفا  ّقح  هب  ای  تسا  ادخ 
375 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رکـش مدرم  رثکا  یلو  تسا  ناسحا  لضف و  ناگدـنب  اب  ار  ادـخ  هّتبلا  تمایق . زورب  دـنراد  نامگ  هچ  رگم  ددـنبیم  غورد  ادـخ  رب  هک  نانآ 
. دننکیمن ّقح  ناسحا 

375 ص :  ریسفت ..... :

. تسادخ لام  کلم  تشگزاب و  أدبم و  تهج  زا  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  هچنآ  هک  دیشاب  هاگآ  ِهَِّلل  َّنِإ  الَأ 
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دشاب و شمکح  زا  یعنام  هکنیا  نودب  دهاوخب  هک  سک  ره  ّقح  رد  دـهاوخب  هک  ار  هچنآ  دـهدیم  ماجنا  سپ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام 
. دراد زاب  ار  وا  شراک  ماجنا  زا  ای 

ریغ فرط  زا  هچنانچ  دوشیمن ، هدعو  فلخ  ادخ  بناج  زا  تسا و  ّقح  ٌّقَح  باوث  باذع و  هب  ادخ  هدعو  هک  دیشاب  هاگآ  ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  الَأ 
. دوشب وا  ياههدعو  قّقحت  عنام  دناوتیمن  یسک  ادخ 

تادّـکؤم حاتفتـسا و  تادا  هلمج  ود  ره  رد  اذـل  تسا  بولطم  دـیکأت  اـهنآ  ّمذ  زا  دـعب  نیقفاـنم و  تبوقع  تیبثت  يارب  هلمج  ود  ره  نوچ 
. دروآ مکح 

الاب هب  نییاپ  زا  ار  شبحاص  هک  تسا  یکاردا  زا  ترابع  ملع  نوچ  دنتسین ، ملع  تفـص  ياراد  نانآ  رتشیب  نکل  َنوُمَْلعَی  ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  َو 
هللا یلا  كولس  قیرط  رد  وا  هک  یلاح  رد  دوشیم  لصاح  شبحاص  يارب  هک  تسا  یکاردا  زا  ترابع  ملع  رگید  ترابع  هب  دهد ، تکرح 

نآ  هجیتن  هک  تسا  نآ  بجوم  هب  لمع  مزلتسم  كاردا  نیا  و  دنکیم ، ادیپ  دادتشا  زور  ره  نآ و  ره  ریزگان  تسا و 
376 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لاق نابز  هب  هک  یـسک  يارب  ملع  نیا  دـباییم و  ینوزف  زین  وا  هطاـحا  تردـق و  ادـخ و  هب  وا  ملع  و  تسا ، ترخآ  هب  يرگید  ملع  لوصح 
هب ار  دوخ  هک  یناسک  رثکا  دننام  دشاب ، ترخآ  رکنم  لاح  نابز  اب  ای  بهاذم  زا  یـضعب  لها  دـننام  دوشیمن ، لصاح  دـشاب  ترخآ  رکنم 

مدرم هابشا  نوچ  و  دنشاب ، هتـشاد  یهاگآ  تاعانـص  نونف و  عیمج  هب  هچ  رگا  دنتـسین  ملاع  اهنآ  تقیقح  رد  سپ  دندنبیم ، ّقح  ياهتّلم 
( اهامن مدآ   ) مدرم هابـشا  تسا : هدمآ  ربخ  رد  و  دـناهدیمان . مولع  ار  اهامن  ملاع  نآ  تاکاردا  دـنرادن  یهاگآ  ملع  تقیقح  زا  اهامن ) مدآ  )

همان تداعـس  هلاسر  رد  َنوُمَْلعَی و  اُوناک  َْول  ْمُهَـسُْفنَأ  ِِهب  اْوَرَـش  ام  َْسِئَبل  هیآ  نمـض  رد  هرقب  لّوا  رد  ار  بلطم  نیا  دـناهدیمان . ملاـع  ار  اـهنآ 
. میدومن قیقحت 

هب دـنوادخ  هک  ار  ناشيرطف  ملع  اهنآ  زا  یمک  هّدـع  هک  تسا  بلطم  نیا  هب  راعـشا  يارب  تخاس ، دـّیقم  مدرم  تّیرثکا  هب  ار  ینادان  هکنیا 
. دناهدنام بوجحم  یضرع  ياهباجح  رد  اّما  دنتفای ، ار  نآ  زا  يرادقم  و  دندرکن ، لطاب  تسا  هداد  نانآ 

فطع فرح  اذـل  ِضْرَأـْلا و  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  ِهَِّلل  َّنِإ  تسا : یلاـعت  يادـخ  لوـق  دـیکأت  هلمج  نیا  َنوـُعَجُْرت  ِْهَیلِإ  َو  ُتـیُِمی  َو  ِییُحی  َوُـه 
. تسا لاح  ای  تسا  رّدقم  لاؤس  باوج  ای  هدرواین ،

. تسا ادخ  ندوب  عجرم  هب  هراشا  وا  يوس  هب  تشگزاب  و  ادخ ، ّتیکلام  هب  هراشا  ندناریم  ندرک و  هدنز 
ناتراگدرورپ  بناج  زا  تهج  نآ  زا  نآرق  مدرم  يا  ِروُدُّصلا  ِیف  اِمل  ٌءافِش  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَظِعْوَم  ْمُْکتَءاج  ْدَق  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 

377 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
يدوبهب نآ  زا  هک  یناسک  يارب  هّتبلا  دشاب ، سفن  ياهاوه  هب  شیارگ  ناطیش و  ياههسوسو  زا  اهلد ، رد  اههنیس  شخبافش  ات  دمآ ، ناتیارب 

. تسا شخبافش  دنبلط ،
افـش هظعوم و  تسا ، تمحر  تیاده و  ءافـش و  هظعوم و  نآرق  نوچ  تسا ، نانمؤم  يارب  تمحر  تیاده و  َنِینِمْؤُْمِلل و  ٌۀَمْحَر  َو  ًيدُه  َو 

نینچمه و  دـنریگن ، ای  دـنریگب  دـنپ  نآ  زا  هچ  تسا ، مدرم  همه  لماش  تسا و  ّماع  هظعوم  نوچ  دروآ ، دـیق  نودـب  قلطم و  تروص  هب  ار 
. دشاب هاوخافش  دریگب و  دنپ  هک  تسا  یسک  صوصخم  يدنمهرهب  عافتنا و  نکیل  و  دراد ، تّیمومع  زین  افش 

تقیقح و  درادـن . قّلعت  نینمؤم  ریغ  هب  تسا و  نینمؤم  صوصخم  ود  نآ  نوچ  دوـمن ، نینمؤـم  هب  دـیقم  ار  تمحر »  » و يدـه »  » ور نیا  زا 
. دراد ّتیمومع  مدرم  همه  هب  تبسن  و  دنکیم ، ادیپ  قّلعت  رهاوظ  بلاوق و  هب  هظعوم  نوچ  تسا  نآ  ماکحا  تلاسر و  زا  ترابع  هظعوم 

تیادـه و تقیقح  و  دوشیم ، همه  لـماش  تسا و  ّماـع  زین  افـش  یفرط  زا  و  دراد ، قـّلعت  اههنیـس  هب  نآ  هک  هچ  تسا  تّوـبن  افـش  تقیقح 
رد و  تسا ، تلالـض  تریح و  رب  اهنآ  ندرک  هاگآ  تلفغ و  زا  قلخ  ندرک  رادـیب  ببـس  تّوبن  تلاـسر و  هک  اریز  تسا ، تیـالو  تمحر 

دعب هار ، هب  تسا  ّریحتم  هدشمگ  ندناسر  قیرط و  هئارا  ببـس  تیالو  تسین  یتمحر  تیاده و  ناشدوخ  موهفم  تهج  زا  تّوبن  تلاسر و 
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تسا  هظحل  هب  هظحل  تمحر  لوزن  بجوم  تیالو  قیرط  هب  لوصو  زا  سپ  و  شّریحت . یهارمگ و  هب  وا  نداد  یهاگآ  زا 
378 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، دوشیم حیحـص  نآرق  هب  ریـسفت  نیاربانب  دوش ، هداد  رارق  نآ  فاصوا  فاصوا  همه  هک  تسا  حیحـص  اذل  تسا  همه  تروص  نآرق  نوچ 
حیحـص زین  اهفوصوم  نآ  هب  ریـسفت  میدرک و  رکذ  هچنانچ  دشاب  دّدعتم  ياهفوصوم  يارب  دّدـعتم  فاصوا  تسا  حیحـص  هک  روطنامه 

. تسا
. وگب رورس  یلاحشوخ و  باب  زا  ُْلق 

و تسا ، تیـالو  تروـص  ود  نآ  هک  تسا  تّوـبن  تلاـسر و  زا  تراـبع  ادـخ  لـضف  هک  تشذـگ  بلطم  نیا  اـهراب  ِِهتَمْحَِرب  َو  ِهَّللا  ِلْـضَِفب 
یکی دحّتم و  ود  نآ  اب  تسا و  مالّـسلا  هیلع  ّیلو  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  نوئـش  زا  تیالو  تّوبن و  نوچ  تسا . تیالو  نامه  تمحر 

. تسا حیحص  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  تمحر  ریسفت  تسا 
یـضتقم رورـس  یلاحـشوخ و  نوچ  دـش ، رکذ  هک  تسا  یتمحر  لـضف و  هب  هراـشا  هراـشا  مسا  و  تسا ، فطع  يارب  ءاـف »  » ظـفل َِکلذـِبَف 

فطع يزیچ  هب  ار  شدعب  ام  ات  دروآ  هفطاع  ءاف  اذل  تسا  نآ  هغلابم  یضتقم  و  تسا ، یلاحـشوخ  بجوم  هک  تسا  يزیچ  ندرک  ینالوط 
ام رـس  تشپ  نآ  دعب  ام  تسا و  دـحّتم  شلبق  ام  اب  شدـعب  ام  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  هفطاع  ءاف  هک  یلاح  رد  تسا  نآ  اب  ریاغم  هک  دـنک 

مالک رب  یعاد  رد  نتفای  تّدش  هغلابم و  رابتعا  هب  یلو  تسا  دـّحتم  شلبق  ام  اب  هچ  رگا  نآ  دـعب  ام  هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا  ات  دـیآیم ، لبق 
هدروآ تهج  نادب  مالک  هک  تسا  یضرغ  رد  دادتـشا  هغلابم و  ای  تسا ، رورـس  یلاحـشوخ و  زا  ترابع  مالک  رب  یعاد  تسا ، نآ  اب  ریاغم 

هک  تسا  یناسک  یلاحشوخ  زین  نآ  هک  هدش 
379 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

فرح هک  تسا  اضتقا  نیمه  يارب  و  تسا ، هدرک  فطع  رگیدمه  هب  ار  تاّذـلاب  ریاغم  ءیـش  ود  هک  ایوگ  سپ  هدـش ، هداد  تراشب  اهنآ  هب 
. تسا هدش  رارکت  رج 

هک تسا  فوذحم  نآ  هیلع  فوطعم  و  تسا ، فطع  فرح  ای  تسا  اّمأ »  » ریدـقت هب  ای  اّمأ »  » مّهوت هب  ای  تسا  هدـیاز  ای  ءاف »  » ظفل اوُحَْرفَْیلَف 
. تسا مالک  نیرتاسر  دوصقم  رد  هغلابم  رب  مّلکتم و  رورس  تجهب و  دادتشا  رب  تلالد  رد  مالک  نیا  دنکیم و  ریسفت  ارنآ  شدعب  ام 

. دنتسه یکی  تقیقح  رد  ود  نآ  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  ات  دروآ  درفم  ار  ریمض  هراشا و  مسا  دش ، رکذ  هک  تمحر  لضف و  ینعی  َوُه 
زا نآ  دـنیوگیم  سپـس  دـننکیم و  يروآ  عمج  دوخ  تسد  اب  هک  تسا  يزیچ  نآ  نوچ  تسا ، نآرق  تروص  دوصقم  َنوُعَمْجَی  اَّمِم  ٌْریَخ 
رب دناهدرک  فّرـصت  نآ  رد  دوخ  دساف  ءارآ  اب  هدرک و  عمج  ارنآ  ناشدوخ  نوچ  تسین ، ادخ  بناج  زا  نآ  هک  یلاح  رد  تسا  ادخ  بناج 

سم ار  نآ  اههزیکاپ  زج  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  تمحر  لضف و  هک  اریز  تسین  یتردـق  نآ  فّرـصت  رب  ار  اهنآ  هک  تمحر  لضف و  فالخ 
. درک دنناوتن 

. دشاب ایند  ماطح  دننکیم  عمج  هک  يزیچ  زا  دوصقم  تسا  نکمم 
هب  هراشا  ات  تسا  یتفگش  بّجعت و  نتخیگنارب  يارب  هّیماهفتسا  ام »  » ظفل ٍقْزِر  ْنِم  ْمَُکل  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق 

380 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رد فّرـصت  ّمذ  همّدقم  و  دـشاب ، نآ  ترثک  هب  هراشا  زین  و  دـشاب ، ادـخ  هب  شباستنا  تهج  زا  شدوخ و  تهج  زا  يزور  تمظع  تفارش و 
ای دشابیم ، ارم  دیهد  ربخ  ینوربخأ »  » ینعم هب  شقباس  دننام  تسا و  رابختـسا  ماهفتـسا و  متیأر » أ   » ظفل نیاربانب  تساهاوه . ببـس  هب  نآ 
ای تسا . فنأتـسم  هلمج  مکل » نذأ  هّللا   » ادـخ لوق  و  تسا ، ریرقت  اـی  راـکنا  يارب  اـی  بیجعت  يارب  ماهفتـسا  تسا و  متملعأ »  » ینعم هب  نآ 

ینعم اظفل و  هک  یئازج  رد  هکنیا  رباـنب  تسا  رّدـقم  ازج  رد  دـق »  » ظـفل و  تسا ، نآ  ءازج  متلعجف »  » ادـخ لوق  هّیطرـش و  اـم »  » ظـفل هکنیا 
نم هب  ینعی ، تسا . ینوربخأ »  » ینعم هب  متیأر » أ   » ظفل نیاربانب  و  تسا . هدـش  لخاد  ءاف  ازج  رد  اذـل  ددرگ . مزال  دـق »  » ظفل دـشاب  یـضام 
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قّلعم لمع  زا  هّللا » لزنا  ام   » هلمج هب  تبـسن  لعف  ریداقت ، عیمج  رباـنب  و  تسا . یخیبوت  راـکنا  اـی  نتخیگنا ، رب  بجعت  يارب  اـی  دـیهد ، ربخ 
. تسا لّوا  لق »  » دیکأت لق »  » ظفل و  دشاب . متیأر » ا   » لّوا لوعفم  ات  تسا  هلوصوم  ام »  » ظفل هکنیا  ای  تسا .

قزر هک  اریز  تسا ، نآ  تقیقح  لازنا  یناسنا  يونعم  قزر  رد  و  تسا ، قزر  بابـسا  لازنا  یتابن ، ّيروص  قزر  رد  قزر ، لازنا  زا  دوصقم 
هک تسا  نیا  هب  راعشا  يارب  مکل »  » ظفل و  دوشیم ، لزان  حاورا  ياهنامسآ  زا  نآ  تقیقح  تسا  وکین  قالخا  مولع و  زا  ترابع  هک  ناسنا 

. دوشیم طابنتسا  نآ  تیّلح  عافتنا  زا  تسا و  امش  يدنمهرهب  عافتنا و  ضرغ 
دنوادخ هک  يزور  زا  ینعی  ًالالَح  َو  ًامارَح  ُْهنِم  ُْمْتلَعَجَف 

381 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ار نایاپ  راهچ  زا  یضعب  دیدومن و  سیـسأت  دوخ  شیپ  زا  ار  لالح  مارح و  هک  هنوگ  نیدب  دیداد ، رارق  لالح  مارح و  هداتـسرف  امـش  يارب 

دوخ شیپ  زا  زین  و  دیدرک ، مارح  ار  رازتشک  زا  يرادقم  زین  دیدرک و  مارح  ناسنا  دارفا  زا  یضعب  رب  ار  یضعب  و  دیدرک ، مارح  قلطم  روطب 
هدرک ءاهقف  هیبش  ار  دوخ  هک  یناسک  ریظن  دینادیمن ، ارنآ  هک  دیدوب  يزیچ  نمـشد  امـش  نوچ  دیدومن ، مارح  دینادیمن  هک  ار  يزیچ  ملع 

زا ریغ  هب  ار  یعرـش  مولع  یقیقح و  تمکح  هک  ینایامن  فوسلیف  دننام  و  دـناهدرک ، عنم  ارنآ  هدومن و  مارح  ار  تئیه  مالک و  ملع  لاثما  و 
ناشنارقا زا  هک  ار  هچنآ  زج  هک  نایامن  یفوص  دـننام  و  دـناهدرک . مارح  دـناهتفرگ ، ناشناینیـشیپ  زا  هک  ناشدوخ  ياهـسایق  تاحالطـصا و 

. دناهدومن مارح  دناهتفرگ 
هکنیا رب  طورـشم  دـنادیم  لالح  ار  همه  هکلب  دـنکیمن . میرحت  ار  اهنیا  زا  کی  چـیه  تسا ، مولع  نیا  همه  عماج  هک  یقیقح  ملاـع  نکل 
یقیقح ملاع  دریگ . تروص  اهنآ  هزاـجا  اـب  نآ  ذـخا  و  دـشاب ، ناـنآ  ياـهبیان  ءایـصوا و  ءاـیبنا و  زا  دـیلقت  يوریپ و  قبط  مولع  نیا  ذـخا 

دوشن هتفرگ  حیحص  هجو  رب  ای  شلها  زا  رگا  و  تسا ، لالح  دوش ، هتفرگ  حیحـص  هجو  رب  شلها و  زا  هک  یتروص  رد  مولع  همه  دیوگیم 
مارح ارنآ  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  مارح ، هدرک و  لـالح  ارنآ  دـنوادخ  هک  تـسا  يزیچ  لـالح  دـیوگیم : یقیقح  ملاـع  و  تـسا ، مارح 

هک اریز  تسا ، زاجم  نوذأم و  هطـساو  نودـب  ای  هطـساو  اب  ّیبن  بناج  زا  هک  تسا  یـسک  ای  ّیبن  مارح  لالح و  هدـننک  نایب  و  تسا . هدومن 
هکلب  ملع  نیشناج  ار  ّنظ  دنکیم و  حالصا  زین  ار  ملع  دنکیم  حیحصت  ار  لمع  هک  روطنامه  هزاجا  نذا و 

382 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: دومرف یلاعت  يادخ  اذل  تشذگ . هچنانچ  دهدیم  رارق  نآ  زا  رتفیرش 

. هطساو اب  ای  هطساو  نودب  هداد  هزاجا  امشب  ادخ  وگب  َنِذَأ  ُهَّللآ  ُْلق 
امش هب  دنوادخ  صوصخم  ءایشا  میرحت  صوصخم و  ءایـشا  لیلحت  صوصخ  رد  ای  دیتساوخ ، هک  وحن  ره  هب  دینک  مارح  لالح و  هک  ْمَُکل 

ثیدحت ای  یحو  هار  زا  هکئالم  هطساوب  ای  هطـساو  نودب  دشاب  ادخ  نتفگ  نخـس  ببـس  هب  هک  تسا  نیا  زا  معا  هزاجا  و  تسا ، هداد  هزاجا 
. دریگ تروص  وا  يرشب  نانیشناج  هطساوب  ای  دشاب و 

تـسا يزیچ  لالح  نوچ  و  دیدنبیم ، ءارتفا  ادخ  هب  میرحت  لیلحت و  تبـسن  رد  ای  ادـخ  بناج  زا  نذا  ياعّدا  رد  ینعی  َنوُرَتْفَت  ِهَّللا  یَلَع  ْمَأ 
ار يزیچ  ادـخ  نذا  اب  هک  سک  ره  اذـل  دـشاب ، هدرک  مارح  ارنآ  دـنوادخ  طقف  هک  تسا  يزیچ  مارح  هدرک و  لالح  ارنآ  دـنوادخ  طقف  هک 

دریگن تروص  ادخ  نذا  اب  هک  سک  ره  میرحت  لیلحت و  و  تسا ، ادـخ  مارح  وا  مارح  تسا و  ادـخ  لالح  وا  لالح  دـیامن ، مارح  ای  لالح 
. دشاب دوخ  شیپ  زا  میرحت  لیلحت و  یلو  دشاب ، هتشاد  نذا  ياعّدا  دروم  نیا  رد  هاوخ  تسا ، ادخ  رب  نتسب  ءارتفا  وا  میرحت  لیلحت و 

. تسا ادخ  مکح  هدننک  نایب  وا  هک  دشاب  نیا  یعّدم  تسادخ و  هب  بوسنم  مارح  لالح و  نآ  هک  دنک  اعّدا  هاوخ  و 
همه  دشاب ، هتشادن  ار  اهاعّدا  نیا  زا  کی  چیه  الصا  هاوخ  و 

383 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
صوـصخم هک  يزیچ  دروـم  رد  هّتبلا  هک  تسادـخ  هب  ّصتخم  هک  تسا  هتفگ  يزیچ  وا  اریز  تـسا ، ادـخ  رب  نتـسب  ءارتـفا  اـهتروص  نـیا 
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نیا یعّدم  یلو  دنکب  ادـخ  هب  بوسنم  ار  مکح  نآ  ای  دـشاب . ادـخ  بناج  زا  نذا  یعّدـم  هکنیا  رگم  تشاد  نایب  يراتفگ  ناوتن  تسادـخ 
دـشابن مولعم  هزاجا  هک  نیمه  « 1  » هلـصفنم هّیـضق  نیا  رب  انب  دوشیم . بوسحم  ءارتفا  تروص  ره  رد  تسا  ادـخ  ماکحا  نّیبم  وا  هک  دـشاب 

مه دناوتیمن  تسا  قّقحم  ءارتفا  دشابن  مولعم  هزاجا  رگا  . ) دومن دیدهت  ار  ناگدننک  ءارتفا  نآ  لابند  هب  اذـل  و  دوشیم ، قّقحم  امتح  ءارتفا 
(. دشابن ءارتفا  هن  دشاب ، هزاجا  هن  دناوتیمن  دشاب  ءارتفا  مه  دشاب ، هزاجا 

دننام دیامن ، یبلق  ماکحا  غیلبت  ياعّدا  ای  دننکیم ، ار  راک  نیا  هر )  ) تعیرـش ياملع  هچنانچ  دـنک  یبلاق  ماکحا  غیلبت  ياعّدا  سک  ره  سپ 
َْول َو  یلاعت : يادـخ  لوق  قادـصم  و  دوشیم ، بوسحم  يرتفم  دـشابن  نوذأم  شنانیـشناج  هطـساوب  ادـخ  بناج  زا  و  هر )  ) تقیرط ياملع 

هیلع و هّللا  یّلـص  متاخ  ات  مدآ  زا  هک  مینیبیم  اذل  و  دریگیم ، رارق  « 2  » َنِیتَْولا ُْهنِم  انْعَطََقل  َُّمث  ِنیِمَْیلِاب  ُْهنِم  انْذَخََأل  ِلیِواقَْألا  َضَْعب  اْنیَلَع  َلَّوَقَت 
. تسا لصّتم  طبضنم و  مّظنم و  هیفوص  خیاشم  و  هر )  ) ءاهقف نیب  اههزاجا  هلسلس  ام  نامز  نیا  ات  هلآ 

ِۀَمایِْقلا َمْوَی  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع  َنوُرَتْفَی  َنیِذَّلا  ُّنَظ  ام  َو 
__________________________________________________

نیا رگا  درف ، ای  تسا  جوز  ای  ددـع  نیا  مییوگب : هکنیا  لثم  ناشعفر  هن  دـیاش و  ناشعمج  هن  هک  دنـشابیم  هّیقیقح  هلـصفنم  هّیـضق  ود  ( 1)
. تسین درف  سپ  دشاب  جوز  ددع 

46 ، 45 تایآ 44 ، هّقاحلا : هروس  ( 2)
384 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نیا رگا  و  تسا ، ثودـح  ینعم  رد  و  ّنظ »  » لوعفم ینعم ، رد  ام »  » ظفل نوچ  تسا ، ام »  » ظفل زا  لاـح  ّرقتـسم و  فرظ  ۀـمیقلا » موی   » ظـفل
رودـص داقتعا  نآ  هجیتن  هک  تسا  ناشداقتعا  رب  اهنآ  دـیدهت  دوصقم  اریز  ددرگیم ، دوصقم  فـالخ  دـیفم  دـشاب ، نظ »  » هب قّلعتم  فرظ 

و دزاسیم ، هابت  ار  ینعم  دـشاب ، نورتفی »  » هب قّلعتم  فرظ  رگا  نینچمه  دراد و  تافانم  تمایق  زور  شاداپ  هب  داـقتعا  اـب  هک  تسا  یلاـمعا 
: تسا نینچ  هیآ  ینعم 

. تسا تباث  تمایق  زور  رد  ازج  نآ  هک  یلاح  رد  تسا  اهنآ  راظتنا  رد  یئازج  هچ  دندنبیم  ءارتفا  ادخ  رب  هک  یناسک  نامگ  هب 
ناـمگ تسا  زیچ  هچ  تسا : نیا  نآ  ینعم  و  دـشاب ، نورتفی »  » اـی ّنظ »  » هب ّقلعتم  و  مـال »  » اـی یف »  » ریدـقت هب  دـشاب  وغل  فرظ  تسا  نکمم 

. دندنبیم ءارتفا  تمایق  زور  يارب  ای  تمایق  زور  ّقح  رد  هک  یناسک 
. تسا هدش  لثم  مجع  برع و  نایم  رد  دیدهت  رد  دیدشت  هغلابم و  رد  هملک  نیا  و  هدش ، هدناوخ  یضام  لعف  تروصب  ّنظ »  » ظفل و 

ادیپ یـسک  رتمک  یفرط  زا  و  دومن ، دیدهت  يزیمآ  هغلابم  تروص  هب  دننکیم  فّرـصت  ادـخ  ماکحا  رد  دوخ  ءارآ  اب  هک  ار  یناسک  نوچ  و 
کیدزن يدیمون  سأی و  ماقم  هب  ماقم  اذـل  دوش ، ادـج  ادـخ  ماکحا  رد  فّرـصت  زا  ریبک  ای  ریغـص  ملاع  رد  لاق  ای  لاح  نابز  هب  هک  دوشیم 

و  دنکن ، كرت  ار  رافغتسا  یصاع  ات  تسا  اجر  اب  فوخ  ندش  طولخم  تسا  بولطم  هک  هچنآ  هک  یلاح  رد  ددرگیم .
385 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نینچ یلاـعت  يادـخ  اذـل  و  دوـمن ، بجاو  ار  شتمحر  لـضف و  زا  لاؤـس  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  ددرگن . رورغم  راودـیما 
ياـجب هدومن  لّـضفت  ناـنآ  هب  ادـخ  هک  ار  هچنآ  رکـش  ینعی  َنوُرُکْـشَی  ـال  ْمُهَرَثْـکَأ  َّنِکل  َو  ِساَّنلا  یَلَع  ٍلْـضَف  وُذـَل  َهَّللا  َّنِإ  دومرف : باوـج 

. دنتسه رازگرکش  نانآ  زا  كدنا  رایسب  دننکیم و  نآ  نارفک  یخرب  دنروآیمن و 
61 تایآ 65 - ریسفت  همجرت و 

385 ص :  ات 65 ..... ] تایآ 61  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا
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ِلاْقثِم ْنِم  َکِّبَر  ْنَع  ُبُْزعَی  ام  َو  ِهِیف  َنوُضیُِفت  ْذِإ  ًادوُهُـش  ْمُْکیَلَع  اَّنُک  َّالِإ  ٍلَمَع  ْنِم  َنُولَمْعَت  َو ال  ٍنآُْرق  ْنِم  ُْهنِم  اُوْلتَت  ام  َو  ٍنْأَش  ِیف  ُنوُکَت  اـم  َو 
ْمُه َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ـال  ِهَّللا  َءاـِیلْوَأ  َّنِإ  ـالَأ  ( 61  ) ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  َّالِإ  َرَبْکَأ  َو ال  َکـِلذ  ْنِم  َرَغْـصَأ  ـال  َو  ِءاـمَّسلا  ِیف  ـال  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  ٍةَّرَذ 

ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  ِهَّللا  ِتاِملَِکل  َلیِْدبَت  ِةَرِخْآلا ال  ِیف  َو  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ِیف  يرُْـشْبلا  ُمَُهل  ( 63  ) َنوُقَّتَی اُوناک  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ( 62  ) َنُونَزْحَی
(65  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ًاعیِمَج  ِهَِّلل  َةَّزِْعلا  َّنِإ  ْمُُهلْوَق  َْکنُزْحَی  َو ال  ( 64)

385 ص :  همجرت ..... :

هظحل نامه  هکنآ  زج  يوشن ، دراو  تّما  اب  یلمع  چیه  رد  ینکن و  توالت  نآرق  زا  هیآ  چیه  یشابن و  لاح  چیه  رد  وت  هک  نادب  لوسر  يا 
هچ ره  نآ  زا  رتـگرزب  هّرذ و  نیرتـکچوک  تسین و  ناـهنپ  وت  يادـخ  زا  نامـسآ  نیمز و  همه  رد  ياهّرذ  چـیه  مینکیم  هدـهاشم  ار  ناـنآ 

، تسا روطسم  یهلا ) ملع  حول  و   ) ّقح نیبم  باتک  رد  همه  تسه 
سرت  چیه  زگره  ادخ  ناتسود  هک  دیشاب  هاگآ 

386 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسین اهنآ  لد  رد  ناهج ) هتشذگ  عیاقو  زا   ) یهودنا چیه  و  ملاع ) هدنیآ  ثداوح  زا  )

، دنسرت ادخ  نامیا و  لها  اهنآ 
گرزب يزوریف  نیا  هک  تسین  یلیدبت  رییغت و  ار  ادـخ  نانخـس  ترخآ . رد  مه  ایند و  تایح  رد  مه  تسا  تراشب  هتـسویپ  ادـخ  زا  ار  اهنآ 

، تسا ادخ  ناتسود  بیصن 
راتفگ همه  هب  وا  تسا  ادـخ  صوصخم  يرادـتقا  تّزع و  ره  زاسن ، نیگمغ  ار  ترطاـخ  نارکنم  نعط  نخـس و  روخم و  مغ  اـم  لوسر  يا 

. تسا اناد  لاوحا  همه  هب  اونش و  قلخ 

386 ص :  ریسفت ..... 

نومکم و تروصب  صقان  رد  هدـش و  لصاح  لماک  ناسنا  رد  هک  تسا  وا  تاماقم  ناسنا و  بتارم  زا  تراـبع  نأـش  ٍنْأَـش  ِیف  ُنوُکَت  اـم  َو 
. دوشیم وا  ضراع  ناسنا  تاماقم  بسح  رب  هک  تسا  یلاوحا  زا  ترابع  نأش  زین  و  تسا ، هتفهن 

. یناوخیم ادخ  يوس  زا  ای  شیوخ  لاوحا  نأش و  زا  ای  باتک ، زا  هک  ار  هچنآ  ُْهنِم  اُوْلتَت  ام  َو 
نأـش زا  اـی  ادـخ  زا  نآرق  توـالت  هک  تسا  نیا  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  هب  هرقف  ود  نیا  ّدر  باـطخ  صیـصخت  نآرق ، زا  ٍنآُْرق  ْنِم 

نآ رد  نارگید  هک  لـمع  فـالخ  هب  تسا و  وا  صوصخم  بتارم  نوئـش و  هب  یهاـگآ  باـتک و  زا  توـالت  ءادـتبا  زین  تسا و  وا  ّصتخم 
. دنراد تکرش 

زا تسا  باطخ  ندـنادرگ  رب  ای  مدرم  ربمایپ و  نیب  ای  باطخ  دـیهدیمن ، ماجنا  ار  يرادرک  ًادوُهُـش و  ْمُْکیَلَع  اَّنُک  اَّلِإ  ٍلَمَع  ْنِم  َنُولَمْعَت  َو ال 
. دوشیم هدافتسا  وا  یفخ  نوئش  دوهش  زا  وا  یلج  راکشآ و  لامعا  دوهش  هک  اریز  مدرم ، يوس  هب  ّیبن 

387 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیزادرپیم قّمعت ) رّکفت و  هب   ) ضوخ هب  نآ  رد  دیزرویم و  مامتها  لمع  رد  هک  یتقو  رد  ِهِیف  َنوُضیُِفت  ْذِإ 

. دوشیمن بیاغ  یلمع  چیه  وا  تاذ  زا  ای  ملع  زا  ای  فّرصت  زا  َکِّبَر  ْنَع  ُبُْزعَی  ام  َو 
هّرذ و  ریخا ، لامتحا  رب  انب  تساههّرذ  هب  ملع  ینعی  لاقثم  هب  ملع  دوصقم  و  لّوا ، لامتحا  ود  رب  انب  تسا  لاقثم  تاذ  دوصقم  ٍةَّرَذ  ِلاْقثِم  ْنِم 

ياهمتا زا  لوکلوم  رایـسب و  ياهلوکلوم  زا  هّرذ   ) تسا وج  هناد  کی  نزو  اب  يواـسم  اـهنآ  زا  هناد  دـص  نزو  هک  تسا  یکچوک  هچروم 
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(. تسا هدش  لیکشت  یناوارف 
اهزیچ نیرترود  نیمز  هک  اریز  تسا ، رتمهم  ادـخ  ملع  تعـسو  نایب  ماـقم  رد  نیمز  هک  تسا  نیا  يارب  نیمز  نتخادـنا  مّدـقم  ِضْرَأـْلا  ِیف 

نامـسآ و فـالخ  هب  تسا ، بیاـغ  شریغ  هب  تبـسن  اـهنآ  زا  کـی  ره  اریز  تسا ، اـهزیچ  نیرتیفخم  تسا  نیمز  رد  هـک  هـچنآ  تـسا و 
. حاورا ياهنامسآ  ای  دشاب  عبط  ملاع  نامسآ  دوصقم  هاوخ  ینامسآ ،

لاقثم  » اذل دوب ، بولطم  رارکت  دیکأت و  دوب  ادـخ  ملع  تعـسو  رد  هغلابم  ماقم  ماقم ، نوچ  َرَبْکَأ  َو ال  َِکلذ  ْنِم  َرَغْـصَأ  َو ال  ِءامَّسلا  ِیف  َو ال 
، لومـش رد  هغلابم  دریگ ، رارق  یفن  زا  دعب  هاگ  ره  هک  هدـش  لثم  دـننام  ظفل  نیا  نوچ  ءامّـسلا ...  یف  سپـس ال  و  دـمآ ، دـیکأت  يارب  هّرذ »

يارب ال »  » ظفل و  تسا ، هدش  فطع  بزعی » ام   » هلمج رب  هک  تسا  ياهلمج  شدعب  ام  اب  رغصأ » و ال   » هلمج و  دهدیم ، ینعم 
388 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. 1  » تسا هدش  بیکرت  سنج  مسا  اب  هک  تسا  سنج  یفن 
لمع زا  رارکت  ببـس  هب  ای  دـهدیم  ماجنا  سیل »  » لمع ال »  » دوش هدـناوخ  عوفرم  ال »  » مسا هکنیا  رب  انب  تسا ، ـال »  » ربخ ٍنِیبُم  ٍباـتِک  ِیف  اَّلِإ 

هب هکنیا  رب  انب  دوش ، فطع  نآ  ّلحم  رب  و  دوش ، هدـناوخ  حـتف  اب  هکنیا  رب  انب  دـشاب  لاقثم »  » ظفل رب  فطع  تسا  لـمتحم  و  دوشیم ، یغلم 
. دوب دهاوخ  عطقنم  ءانثتسا  ماگنه  نیا  رد  و  دوش ، هدناوخ  عفر 

؟ دنامیم یقاب  رطخ  نودب  یسک  ایآ  هکنیا  نآ  دیآیم و  شیپ  اجنیا  هک  تسا  یلاؤس  باوج  ِهَّللا  َءاِیلْوَأ  َّنِإ  الَأ 
ال  ) فطع فرط  ود  رد  فـالتخا  هجو  و  ءاـیلوا ، زا  ود  نآ  ندومن  یفن  هجو  نزح و  فوخ و  دروم  رد  َنُونَزْحَی  ْمُه  ـال  َو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ـال 

. دش هداد  حرش  نیا  زا  شیپ  بلطم  ءادا  ریبعت و  شور  رد  نونزحی ) مه  ال  فوخ ،
هن دندروآ ، نامیا  اهنآ  بولق  رد  نامیا  لوخد  همئا و  رما  رد  لوخد  ینطاب و  توعد  لوبق  ّصاخ و  تعیب  ماجنا  اب  هک  یناسک  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

. دشاب هدش  لخاد  نامیا  رد  هکنیا  نودب  دندش ، مالسا  رد  لخاد  هدرک و  تعیب  يوبن  ّماع  تعیب  اب  هتفریذپ و  ار  يرهاظ  توعد  هک  یناسک 
هک تسا  يزیچ  نامیا  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  ات  داد  رییغت  ار  بولسا  شور و  نوقّتی »  » عراضم لعف  ندروآ  اب  َنوُقَّتَی  اُوناک  َو 

__________________________________________________

. دوش هعجارم  سنج  یفن  يال  حرش  لّوا  دلج  هب  ( 1)
389 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دنامب یقاب  نامحر  يوسب  رـشح  ءانف و  بتارم  مامت  ات  دیاب  هک  تسا  يزیچ  صوصخم  يوقت  اّما  دوشیم و  لصاح  يولو  تعیب  ضحم  هب 
. ددرگ تلصخ  تداع و  نمؤم  يارب  يوقت  هک  يوحن  هب 

هب بوصنم  ای  فوذـحم  يادـتبم  ربخ  ای  تخادـنا ، رّخؤم  ربخ  زا  ارنآ  اذـل  تسا . هّللا » ءایلوا   » يارب ینایب  تفـص  ای  لوصوم ، نیذـّلا »  » ظفل
. تسا فوذحم  لعف 

ِةَرِخْآلا ِیف  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  يرُْشْبلا  ُمُهربخ  دشاب و  ءادتبم  تسا  نکمم 
. دشاب

ینعم هب  بیرق  و  دنواشیوخ ، ینعم  هب  بیرق  قیدـص و  و  ّبحم ، تسا : هلمج  نآ  زا  هک  دوشیم  قالطا  يدّدـعتم  یناعم  رب  ّیلو  هک : نادـب 
ناطلـس و تسا و  رتراوازـس  فّرـصت  هب  هک  تسا  یـسک  ینعم  هب  فّرـصت  رد  یلوا  و و  ریـصن ، ّیلو  یناعم  هلمج  زا  و  رود ، ّدض  کیدزن ،

. تسا ّیلو  یناعم  هلمج  زا  زین  کلام 
، دـشاب هدـش  لخاد  نامیا  شبلق  رد  تعیب  اب  هتفریذـپ و  ار  ینطاب  توعد  هک  تسا  یـسک  دوصقم  دوشیم و  قالطا  هّللا » ّیلو   » ظفل یهاگ 

ادخ هب  کیدزن  هک  تسا  یسک  نآ  زا  دوصقم  دوشیم و  قالطا  هّللا » ّیلو   » یهاگ و  تسا . ّیلو  یناعم  زا  لّوا  فنص  رابتعا  هب  قالطا  نیا 
. تسا ّیلو  یناعم  زا  مّود  فنص  رابتعاب  قالطا  نیا  هک  تسا 
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ار اهنآ  تیالو  هک  دشابیم  ناشناوریپ  نایعیش و  لّوا  قالطا  رد  و  دنـشابیم ، اهنآ  لّمکم  لماک و  ءایـصوا  ءایبنا و  مّود  قالطا  رد  ءایلوا  و 
دناهتفریذپ .

390 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رد يوقت  هبترم  نیرخآ  هک  دنتسه  یبتارم  ياراد  نامیا  يوقت و  جرادم  رد  نانآ  ءاقترا ) و   ) جّردت نامیا و  رد  ناشلوخد  لّوا  زا  زین  اهنآ  و 

ناـشبیبح نیب  اـهنآ و  نیب  یقرف  هک  یئاـج  اـت  دـنوش  قّقحتم  تّبحم  رد  هک  يوـحن  هب  دـنوش ، یناـف  ناـشتاذ  زا  هک  تسا  نیا  ناـنآ  دروـم 
تهج نیمه  زا  تسا ، رتراوازـس  نانآ  رب  ءایلوا  قالطا  تبـسن  نامه  هب  دوش  دایز  اـهنآ  تّبحم  يوقت و  بتارم  هک  هزادـنا  ره  و  دـنامیمن ،
تهج نیمه  زا  زین  اینّدـلا » یف  مهیرـشب   » ریـسفت رد  راـبخا  فـالتخا  هجو  نینچمه  و  تسا ، فلتخم  هّللا  ءاـیلوا  ریـسفت  رد  راـبخا  هک  تسا 

هب رگید  یخرب  رد  و  دنیبیم ، وا  يارب  يرگید  ای  دنیبیم  ارنآ  نمؤم  هک  هدش  ریسفت  ییوکین  باوخ  هب  تایاور  یضعب  رد  هلمج  نیا  تسا ،
مالّـسلا هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  نداد  تراشب  ای  گرم ، ماگنه  اهنآ  نداد  تراشب  ای  قلطم  روط  هب  هکئالم  نتفگ  ثیدح 

. تسا هدش  ریسفت  گرم  ماگنه  نینمؤم  هب 
ِهَّللا ِتاِملَِکل  َلیِْدبَت 

ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکل  : دیامرفیم هک  اهنآ  هدژم  قّقحت  رب  تسا  يدیکأت  نایب  نیا  تسین ) یلیدبت  رییغت و  ار  هّللا ) ءایلوا   ) ادخ تاملک 
بوسحم یگرزب  يراگتـسر  تسین  مه  ریذـپ  رییغت  تراشب  نیا  هدـش و  عقاو  تراشب  دروم  اهنآ  هکنیا  تسا ، یگرزب  يراگتـسر  دوخ  نآ 

. دوشیم
ریدـقت هک  تسا  رّدـقم  رگید  هلمج  رب  فطع  هلمج  نیا  و  دزاسن . كانهودـنا  ار  وت  تناوریپ  وت و  هراب  رد  اهنآ  راتفگ  ْمُُهلْوَق  َْکنُزْحَی  َو ال 

وت و  ینعی  مالّسلا  هیلع  ءایلوا  رگا  تسا : نینچ  ینعم  بسح  رب  نآ 
391 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنکن كانهودنا  ار  وت  اهنآ  راتفگ  هدم و  تّیمها  ناگدننک  بیذکت  هب  سپ  دنشاب  هتشاد  یتلاح  نینچ  تناوریپ 
نآ زا  اّلک  تّزع  هک  تسا  نآ  لیلد  هب  شابم ، كانهودـنا  وت  تسا ، هدومرف  هکنیا  ینعی  تسا ، یهن  لیلعت  تراـبع  نیا  ًاـعیِمَج  ِهَِّلل  َةَّزِْعلا  َّنِإ 

اب سپ  دنادیم ؟ ار  اهنآ  لاوحا  دونـشیم و  ار  اهنآ  لاوقا  ادخ  ایآ  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، یلاؤس  باوج  ُمِیلَْعلا  ُعیِمَّسلا  َوُه  تسادـخ ،
. تسا اناد  اونش و  طقف  ادخ  هک  داد  باوج  رصح 

66 تایآ 70 - ریسفت  همجرت و 

391 ص :  ات 70 ..... ] تایآ 66  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

َنوُصُرْخَی َّالِإ  ْمُه  ْنِإ  َو  َّنَّظلا  َّالِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  َءاکَرُـش  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  ُِعبَّتَی  ام  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْنَم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ْنَم  ِهَِّلل  َّنِإ  ـالَأ 
ُِّینَْغلا َوُه  ُهَناْحبُس  ًاَدلَو  ُهَّللا  َذَخَّتا  اُولاق  ( 67  ) َنوُعَمْسَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ًارِْصبُم  َراهَّنلا  َو  ِهِیف  اُونُکْسَِتل  َْلیَّللا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه  ( 66)

ِهَّللا یَلَع  َنوُرَتْفَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ْلـُق  ( 68  ) َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَت  َأ  اذـِهب  ٍناْطلُـس  ْنِم  ْمُکَدـْنِع  ْنِإ  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  َُهل 
(70  ) َنوُرُفْکَی اُوناک  اِمب  َدیِدَّشلا  َباذَْعلا  ُمُهُقیُِذن  َُّمث  ْمُهُعِجْرَم  اْنَیلِإ  َُّمث  اْینُّدلا  ِیف  ٌعاتَم  ( 69  ) َنوُِحْلُفی َبِذَْکلا ال 

391 ص :  همجرت ..... :

شیب یلطاب  نامگ  دـننکیم  يوریپ  ادـخ  ریغ  زا  ناکرـشم  ار  هچنآ  تسا و  ادـخ  کلم  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچ  ره  هک  شاـب  هاـگآ 
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، دنرادن يراک  دنفاب ، یغورد  هکنآ  زج  تسین و 
392 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

بـش زور و  شدرگ  نآ  رد  هک  دوـمرف  رّرقم  شاـعم ) رارما  يارب   ) ار نـشور  زور  شیاـسآ و  يارب  ار  راـت  بـش  هـک  تـسا  يدـنوادخ  وا 
، تسا رادیدپ  دنونشب  ار  ادخ  نخس  هک  یمدرم  يارب  ادخ  تردق  ياههناشن 

تـسا نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچ  ره  هک  زاینیب  مه  تسا و  هّزنم  وا  تسین ) نینچ   ) تسا هدرک  ذاّختا  يدـنزرف  ادـخ  هک  دـندش  لئاق  نارفاک 
يور زا  لیلدیب و  ایآ  دـیرادن . یلیلد  چـیه  دوخ  لوق  رب  دـیلئاق  دـنزرف  ادـخ  يارب  هک  ناکرـشم  نارفاـک و  امـش  تسا و  ادـخ  کـلم  همه 

؟ دیئوگیم نخس  نینچ  ادخ  هب  تبسن  تلاهج 
، دنرادن يراگتسر  دنهد  یغورد  تبسن  نینچ  ادخ  هب  هک  نانآ  زگره  ام  لوسر  يا  وگب 

ناشرفک رفیک  هب  ار  اهنآ  ات  دوب  دـهاوخ  ام  يوس  هب  ناشعجرم  دـسر ) ارف  هک  گرم   ) سپـس تسا . اـیند  عمط  يارب  همه  لـطاب  راـتفگ  نیا 
. میناشچب تخس  یباذع 

392 ص :  ریسفت ..... 

هدرک دـیکأت  ارنآ  هدرواین و  فطع  فرح  تهج  نیا  زا  تسا و  یلاعت  يادـخ  تّزع  دـیکأت  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  ِهَِّلل  َّنِإ  الَأ 
: یلاعت يادخ  لوق  يارب  تسا  لیلعت  هلزنم  هب  همّدقم و  دیهمت و  رگید  يوس  زا  و  تسا ،

لوق و  دـشاب . هیفان  ام »  » هکنیا رب  انب  تسا  لّوا  عبّتی » ام   » دـیکأت نوعبّتی » نا   » هلمج َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  َءاکَرُـش  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  ُِعبَّتَی  ام  َو 
هلمج نیمه  زا  زین  ءانثتـسا  تسا و  فنأتـسم  نوعبّتی » نا  : » یلاعت يادـخ  لوق  هکنیا  ای  تسا ، عبّتی » اـم   » زا ءانثتـسا  َّنَّظلا  اَّلِإ  یلاـعت : يادـخ 

فطع تاوامّسلا » یف  نم   » رب تسا و  هلوصوم  ای  تسا ، هیماهفتسا  عبّتی » ام   » رد ام »  » ظفل و  تسا .
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. دننکیمن يوریپ  ار  یناهرب  تّجح و  ینعی  دشابیم  فوذحم  لوعفم  تسا و  هیفان  ام »  » هکنیا ای  تسا . هدش 
« َّنَّظلا اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ   » لّوا هلمج  نیا  رب  اـنب  دـننزیم . فرح  ّنظ  ناـمگ و  يور  زا  اـی  دـنیوگیم  غورد  اـهنآ  ینعی  َنوُـصُرْخَی  اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  َو 
هک تسا  نیا  ناـیب  يارب  َنوُـصُرْخَی » اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  َو   » مّود هلمج  و  تسا ، ناـمگ  ّنظ و  يور  زا  اـهنآ  لـمع  لـعف و  هک  تسا  نـیا  ناـیب  يارب 

. تسا نامگ  ّنظ و  يور  زا  اهنآ  راتفگ 
اریز دشاب ، ّنظ  ای  نیقی  ای  دوهـش  تروص  هب  هاوخ  دوشیم  هدیمان  نامگ  ّنظ و  ءایـشا  هب  تبـسن  سفن  كاردا  هک  تشذگ  البق  بلطم  نیا 

. تسا نونظم  اب  ریاغم  هک  ّنظ  دوخ  دننام  تسا ، سفن  كاردا  اب  ریاغم  تسا  سفن  مولعم  هک  هچنآ 
رگا نیا  رب  انب  تسین ، دنراد  دوجو  عقاو  رد  ءایـشا  هک  روطنآ  یعقاو و  ءایـشا  هب  تبـسن  نآ  كاردا  تسا  یلفـس  سفن  نوچ  نیا  رب  هوالع 

نیمخت و نامگ و  ینعی  صرخ »  » نآ سپ  دشاب ، سوفن  تادقتعم  فلاخم  سوفن و  دزن  ءایشا  عقاو  فلاخم  ءایـشا  هب  تبـسن  سفن  كاردا 
ّنظ و نآ  دـشابن  تسه  عقاو  رد  هک  روطنامه  عقاو و  قفاوم  یلو  دـشاب  سوفن  دزن  ّتیعقاو  سوفن و  تادـقتعم  قفاوم  رگا  و  تسا ، بذـک 

. دشابیمن هدش  كرد  ءیش  ّتیعقاو  هطاحا  دروم  تسه  هکنانچ  نآ  هک  تسا  كاردا  زا  یعون  ّنظ  راک  نأش و  اریز  تسا ، نامگ 
زا  ات  داد ، رارق  ار  بش  امش  ندش  دنمهرهب  عافتنا و  تهج  هک  تسا  یسک  وا  ِهِیف  اُونُکْسَِتل  َْلیَّللا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه 

394 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دینک ادیپ  نوکس  شمارآ و  شاعم  بلط  یتخس  زور و  ياهیگتسخ 

: دـیوگب نینچ  هک  دوب  نیا  ترابع  ّقح  و  دـینک ، بلط  ار  دوخ  تشیعم  یناگدـنز و  بابـسا  اـت  داد  رارق  نشور  ار  زور  ًارِْـصبُم و  َراـهَّنلا  َو 
تـسا زور  شنیرفآ  زا  فده  تیاغ و  هک  ار  هچنآ  بوخ  ینعی  دینک ، بلط  ار  دوخ  شیاعم  یگدنز و  نآ  رد  ات  داد  رارق  ار  زور  دنوادخ 
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اب ار  بیاغ  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  و  دومن ، رکذ  ار  نآ  ببـس  بیاـغ  رکذ  ضوع  نکیل  و  دوش ، بش  بیاـغ  رکذ  قباـطم  اـت  دوش  رکذ 
ندید و ببـس  زور  هک  دشاب  نیا  هب  رعـشم  ات  داد  رییغت  ار  شور  بولـسا و  اجنیا  رد  و  دشاب ، ود  ره  دیفم  ترابع  و  دیامن ، هدافا  نآ  ببس 
، ببـس دیفم  مه  نآ  ببـس  تیاغ و  دیفم  مه  هلمج  نیا  سپ  هداد ، تبـسن  راهن  هب  « 1  » یلقع زاجم  قیرطب  ار  ندـید  هک  اریز  تسا ، راـصبا 

. دشابیم ارصبم »  » هملک نآ  هک  ظفل  نیرترصتخم  اب  تسا  تیاغ  ببس 
: تسا ریز  دّدعتم  هوجو  ببسب  تسا  رتفیرش  زور  هکنیا  اب  بش  نتخادنا  مّدقم 

. تسا ثداح  يدوجو  رما  رب  مّدقم  اتعیبط  یمدع  رما  تسا و  یمدع  رما  بش  - 1
ور نیا  زا  تسا و  یکیرات  بش و  تسخن  تسا  ناسنا  دوجو  بتارم  زا  هک  دوعـص  هلـسلس  رد  اریز  دراد  ینامز  مّدـقت  لیوأت  بسح  رب  - 2

. دراد یعبط  مّدقت 
__________________________________________________

. دیامنیم مکح  زین  عرش  دنک ، مکح  لقع  هچ  ره  ینعی : عرّشلا  هب  مکح  لقعلا  هب  مکح  املک  میئوگیم  هفسلف  رد  هکنیا  دننام  ( 1)
395 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تمعن و نتفر  نیب  زا  مدرم  ار  بش  نوچ  تسا ، رتشیب  اـهتمعن  زا  يدادـعت  رد  بش  هب  ماـمتها  و  تسا ، اـهتمعن  ندرمـش  ّمهم  ماـقم  - 3
. تشاد دهاوخن  یلکشم  زور ، بش و  میمعت  رگید  میتفگ  هتشذگ  رد  ام  هک  هچنآ  زا  سپ  دنرامشیم . نآ  لاوز 

. تسا ود  نآ  رب  فّقوتم  تعیبط  ملاع  دیلاوم  هک  اریز  تسا ، یگرزب  ياههناشن  زور  بش و  نیا  رد  انامه  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 
ود نآ  شنیرفآ  رد  سپ  تسا . ینـشور  یکیرات و  و  یمرگ ، يدرـس و  و  یمک ، يدایز و  ببـس  هب  ود  نآ  فالتخا  رب  فّقوتم  نینچمه  و 
وا تمحر  لضف و  تمکح و  ملع و  عناص و  تردـق  لاـمک  رب  تلـالد  هک  تسا  يداـیز  ياـههناشن  دـیامن  رّکفت  ّربدـت و  هک  یـسک  يارب 

. دنکیم
ّیبـن زا  تعاـطا  داـیقنا و  زور  بش و  ياـههناشن  كاردا  يارب  اریز  دـنرادربنامرف ، هدرک و  تعاـطا  هک  یهورگ  يارب  ینعی  َنوُعَمْـسَی  ٍمْوَِقل 

لامعتسا و  دشاب ، هدشن  لصاح  لقع  ای  بلق  دایقنا  زونه  دننک . تعاطا  يارب  هچ  رگا  تسا ، یفاک  مالّسلا  هیلع  ماما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
. تسا رایسب  تعاطا  دایقنا و  رد  نداد  ارف  شوگ  ندینش و  ینعم  هب  عامتسا  عامس و 

رکذ ار  شکلم  تعـسو  هکنآ  زا  دعب  ًاَدلَو  ُهَّللا  َذَخَّتا  اُولاق  َنوُرُفْکَی  اُوناک  اِمب  َدیِدَّشلا  َباذَْعلا  ُمُهُقیِذـُن  َُّمث  ْمُهُعِجْرَم  اْنَیلِإ  َُّمث  اْینُّدـلا  ِیف  ٌعاتَم 
تادوجوم ندرک  یگدنز  ملاع و  شدرگ  بابسا  نیرتمهم  زا  هک  زور  بش و  هکنیا  و  دنتسه ، ادخ  كولمم  همه  هک  درک  رکذ  و  درک ،

396 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
زا سپ  دنتـسین ، ادخ  ریغ  هدیرفآ  زور  بش و  و  دنیوگیم ، اهیعیبط  اهيرهد و  هچنانچ  دنتـسین  میدـق  دنتـسه و  ادـخ  هدـیرفآ  تسا  ملاع 

هدرک ذاّختا  دـنزرف  دوخ  يارب  دـنوادخ  دـنتفگیم : هک  دومن  رکذ  تساهنآ  تقامح  تیاهن  زا  یـشان  هک  ار  اهنآ  راـتفگ  بلاـطم  نیا  رکذ 
، دندرکیم نامگ  اهنآ  هچنانچ  لسانت  دلاوت و  وحن  هب  دنزرف  ذاّختا  نوچ  دومن ، هراشا  اهنآ  يأر  تهافس  هب  دنوادخ  هلیـسو  نیدب  و  تسا ،
ود نآ  هدـننیرفآ  ناکم و  نامز و  قوف  یلاعت  يادـخ  هک  یلاح  رد  دـشاب  ناکم  ناـمز و  رد  طاـحم  جاـتحم و  هک  یـسک  زا  رگم  دوشیمن 

. تسا
زا هک  تسا ، اهنآ  راتفگ  راکنا  ییامن  ّتلع  دـلو و  یفن  يارب  ندروآ  ّتلع  نخـس  نیا  دـناهتفگ  هچنآ  زا  تسا  كاـپ  هّزنم و  ادـخ  ُهَناـْحبُس 

. دوشیم هدافتسا  هیزنت  حیبست و 
وا تسوا و  نآ  زا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  هچنآ  هکنیا  و  تسا . ادـخ  ندوب  زاینیب  لـیلعت  ِضْرَأـْلا  ِیف  اـم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  َُهل  ُِّینَْغلا  َوُه 

. درادن يزاین 
امش راتفگ  نیا  هب  یتّجح  لیلد و  چیه  ای  دیرادن ، یناهرب  تّجح و  چیه  نآ  هارمه  راتفگ و  نیا  اب  امـش  ینعی  اذِهب  ٍناْطلُـس  ْنِم  ْمُکَْدنِع  ْنِإ 
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زین يرگید  قیرط  هب  درادـن ، ناکما  ادـخ  يارب  دـنزرف  ذاّختا  درک  ّدر  ار  اهنآ  راـتفگ  هکنآ  زا  سپ  یلاـعت  يادـخ  تسین  طوبرم  هتـسباو و 
نآ هکنیا  یکی  دراد ، مزال  زیچ  ود  راتفگ  کی  تّحـص  هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا  ات  دـنرادن  یتّجح  لیلد و  اهنآ  هک  دومن  در  ار  اهنآ  راـتفگ 

هکنیا مّود  دشاب ، نکمم  هسفن  ّدح  یف  شدوخ  راتفگ 
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هک تسا  تهج  نیمه  زا  و  دوشیم ، غورد  راتفگ  نآ  زیچ  ود  نیا  زا  کی  ره  ندـش  یفتنم  اب  و  دـشاب ، هتـشاد  شراتفگ  رب  لـیلد  دـنیوگ ،
ضّرعتم هکنیا  نودـب  تسا . تّجح  ملع و  نودـب  نانآ  نخـس  هک  دـنکیم  خـیبوت  شنزرـس و  ناشراتفگ  ضحم  هب  ار  اهنآ  یلاـعت  يادـخ 

: دومرف اذل  دشاب . ادخ  دروم  رد  بلطم  نیا  ندوبن  زیاج  ندوبن و  نکمم 
هک اهنآ  اـی  دـنیوگیم ، نخـس  عقاو  فلاـخم  هک  ییاـهنآ  ینعی  َبِذَْـکلا  ِهَّللا  یَلَع  َنوُرَتْفَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ْلـُق  َنوُمَْلعَت  ـال  اـم  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَت  َأ 

. عقاو قفاوم  ای  دشاب  عقاو  فلاخم  هاوخ  تسا  لیلد  نودب  ناشراتفگ 
موکحم و  ناطیـش ، سفن و  تموکح  زا  رگم  دوشیمن  ققحم  ءارتفا  هک  اریز  دنوشیمن ، راگتـسر  یناسک  نینچ  اْینُّدلا  ِیف  ٌعاتَم  َنوُِحْلُفی  ال 

ناطیش و سفن و  تموکح  زا  يوریپ  رب  هک  يزیچ  تیاهن  و  درادن ، یتاجن  هار  چیه  تسا  ود  نآ  موکحم  هک  تهج  نآ  زا  ناطیش  سفن و 
و ددرگیم ، دـنمهرهب  هدـش و  عّتمتم  هداد ، تنیز  وا  يارب  ناطیـش  سفن و  هک  يزیچ  هب  اـیند  رد  هک  تسا  نیا  دوشیم  ّبترتم  نتـسب  ءارتفا 

. تسایند تّذل  عّتمت و  ببس  اینّدلا » یف  عاتم   » ءارتفا نیا  هک  دومرف  دنوادخ  تهج  نیمه  يور 
. تساهنآ دیدهت  همّدقم  نهذ و  يزاس  هدامآ  نخس  نیا  تسامش ، هاگ  تشگزاب  ام  يوس  هب  سپس  ْمُهُعِجْرَم  اْنَیلِإ  َُّمث 

. اهنآ بیذکت  رد  وت  سفن  یّلست  شمارآ و  يارب  تسا  دیدهت  يروآ  دای  نانآ  يارب  َنوُرُفْکَی  اُوناک  اِمب  َدیِدَّشلا  َباذَْعلا  ُمُهُقیُِذن  َُّمث 
398 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

71 تایآ 74 - ریسفت  همجرت و 

398 ص :  ات 74 ..... ] تایآ 71  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

َو ْمُکَْرمَأ  اوُعِمْجَأَـف  ُْتلَّکَوـَت  ِهَّللا  یَلَعَف  ِهَّللا  ِتاـیِآب  يِریِکْذـَت  َو  یِماـقَم  ْمُْکیَلَع  َُربَـک  َناـک  ْنِإ  ِمْوَـق  اـی  ِهِمْوَِـقل  َلاـق  ْذِإ  ٍحوـُن  َأَـبَن  ْمِْهیَلَع  ُلـْتا  َو 
َو ِهَّللا  یَلَع  َّالِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ْمُُکْتلَأَـس  اـمَف  ُْمْتیَّلََوت  ْنِإَـف  ( 71  ) ِنوُرِْظُنت ـال  َو  ََّیلِإ  اوُْـضقا  َُّمث  ًۀَّمُغ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُْرمَأ  ْنُکَی  ـال  َُّمث  ْمُکَءاـکَرُش 

َْفیَک ْرُْظناَف  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  اَْنقَرْغَأ  َو  َِفئالَخ  ْمُهاْنلَعَج  َو  ِْکلُْفلا  ِیف  ُهَعَم  ْنَم  َو  ُهاْنیَّجَنَف  ُهُوبَّذَـکَف  ( 72  ) َنیِِملْسُْملا َنِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ 
یلَع ُعَبْطَن  َِکلذَک  ُْلبَق  ْنِم  ِِهب  اُوبَّذَک  اِمب  اُونِمُْؤِیل  اُوناک  امَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُهُؤاجَف  ْمِهِمْوَق  یلِإ  ًالُسُر  ِهِدَْعب  ْنِم  اْنثََعب  َُّمث  ( 73  ) َنیِرَْذنُْملا ُۀَِبقاع  َناک 

(74  ) َنیِدَتْعُْملا ِبُوُلق 

398 ص :  همجرت ..... :

ّربکت و ادـخ  تایآ  هب  نم  زردـنا  تلاسر و  ماـقم  رب  امـش  رگا  موق  يا  تفگ  شتّما  هب  هک  يوگ  زاـب  ناـشیارب  ار  حون  تیاـکح  لوسر  يا 
يریبدت رکم و  ره  دوخ  لطاب  نایادخ  ناتب و  قاّفتا  هب  مه  امش  مربیم  هانپ  وا  هب  امش  ّرـش  زا  منکیم و  لکوت  ادخ  هب  اهنت  نم  دیراد  راکنا 

، دیرب راکب  دیراد  لطاب  هشیدنا  ره  نم  هراب  رد  دشابن و  هدیشوپ  امش  رب  رما  ات  دیهد  ماجنا  دیراد 
نم تسا و  ادخ  رب  نم  تلاسر  رجا  همه  هکلب  هتساوخن  يرجا  امش  زا  نم  دیتفریذپن  ارم  تحیصن  هدینادرگ  يور  ّقح  زا  امـش  هاگ  ره  سپ 

، مشاب وا  مکح  میلست  مالسا و  لها  زا  هک  مرومأم  ّقح  بناج  زا  دوخ 
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شناوریپ  وا و  ام  دندرک  بیذکت  ار  حون  زاب  تایآ  حیاصن و  همه  نآ  دوجو  اب  حون  موق 
399 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

میدرک قرغ  كاله  نافوط  هب  ار  همه  دندرک  بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  نانآ  میداد و  رارق  نیمز  يور  يافلخ  هدروآ و  تاجن  یتشک  رد  ار 
، دیشک اجکب  ناگدش  راذنا  تبقاع  ات  رگنب 

زا ای  دـندرک  بیذـکت  ناینیـشیپ  هک  ار  یتایآ  نامه  مه  اهنآ  میداتـسرف . ناشناتّما  هب  تازجعم  تایآ و  اب  ار  یناربماـیپ  حون  زا  دـعب  هاـگنآ 
. میهنرب باذع  رهق و  رهم  ناشکرس  کیرات  ياهلد  رب  مه  ام  نینچ  مه  دندرواین و  نامیا  هدرک  بیذکت  دانع  لهج و 

399 ص :  ریسفت ..... 

َلاق ْذِإ  ٍحُون  َأَبَن  يوگزاب . اهنآ  هب  دندرک  بیذکت  ار  وت  هک  تدوخ  يرادـلد  تهج  زا  زین  دـیدهت و  يروآ و  دای  باب  زا  ینعی  ْمِْهیَلَع  ُْلتا  َو 
. تسا مایق  ناکم  لحم و  ای  مایق  ای  تماقا  ینعم  هب  یماقم »  » ظفل ار ...  حون  ربخ  یِماقَم  ْمُْکیَلَع  َُربَک  َناک  ْنِإ  ِمْوَق  ای  ِهِمْوَِقل 

ورنیا زا  تسا  گرزب  نیگنس و  امش  يارب  ادخ  يوس  هب  يوعد  تهج  امش  نیب  رد  نم  ندوب  رگا  تسا : نیا  دوصقم  ِهَّللا  ِتایِآب  يِریِکْذَت  َو 
: هک دینادب  دیزاس ، دوبان  ارم  ای  دیراد  زاب  توعد  زا  ای  هدرک  دیعبت  ارم  دیهاوخیم 

و هیلع ،» تعمجا   » و رمالا ،» تیعمج   » دیریگب یعطق  میمصت  زین  امش  سپ  مدرک . لّکوت  ادخ  رب  نم  سپ  ْمُکَْرمَأ  اوُعِمْجَأَف  ُْتلَّکَوَت  ِهَّللا  یَلَعَف 
اب دوب ، قّرفتم  هدنکارپ و  مزع  زا  لبق  هک  ایوگ  متفرگ ، یعطق  میمصت  هدرک و  مزج  ار  مزع  ینعی  تسا  تمزع »  » ینعمب همه  هیلع » تعمج  »

تسا . هدش  هدناوخ  زین  درجم  یثالث  زا  اوعمجاف »  » تروص هب  و  دوشیم ، لصاح  عّمجت  مزع ،
400 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ظاحل هب  مکرما »  » رب فطع  ات  هدش  هدناوخ  بصن  اب  و  دـشاب ، لعاف  ریمـض  رب  فطع  ات  هدـش  هدـناوخ  ّمض  اب  ءاکرـش »  » ظفل ْمُکَءاکَرُـش  َو 
نیا مکءاکرـش » اوعدا  و  : » تسا نینچ  شریدـقت  هک  دـشاب  فوذـحم  لـعف  لوعفم  اـی  هعم  لوعفم  تسا  نکمم  دـشاب و  عمج  ینعم  لـصا 

. تسوا يرای  هب  نانیمطا  ادخ و  هب  ندوب  يوق  تشپ  تهج  هب  یبلط  زرابم  يّدحت و 
هدیشوپ امش  رب  نآ  عفن  ررض و  ات  دیهد  ماجنا  ار  رّکفت  ّربدت و  تیاهن  یئاهن  میمـصت  رما و  عامجا  رد  ینعی  ًۀَّمُغ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُْرمَأ  ْنُکَی  َُّمث ال 

. دشابن مغ  لابو و  امش  يارب  نآ  ماجنا  رس  تبقاع و  هکنیا  ای  دنامن 
. دیهد ماجنا  هدش ، هتفرگ  نآ  رب  مزع  میمصت و  هک  ار  يرما  سپس  ِنوُرِْظُنت  َو ال  ََّیلِإ  اوُْضقا  َُّمث 

. مهاوخیمن يرجا  امش  زا  هک  نم  دشاب  امش  يویند  نایز  ّتلع  هب  ّقح  زا  امش  ندینادرگ  يور  رگا  ُْمْتیَّلََوت  ْنِإَف 
يّدـحت امـش  اب  نم  هک  دـینادرگیم  رب  يور  ّقح  زا  امـش  مدـنبیم  ارتفا  میوگیم و  غورد  نم  نوچ  دـیئوگیم  رگا  ٍرْجَأ  ْنِم  ْمُُکْتلَأَـس  اـمَف 

امـش يایند  هب  دیئوگیم  رگا  و  دـبلطیمن ، هزرابم  هب  ار  نمـشد  نینچنیا  هک  وگغورد  صخـش  مدـیبلط و  زرابم  نانیمطا  لامک  رد  هدرک و 
هن ایند و  تهج  زا  هن  تسین  امش  ضارعا  يارب  یهجو  سپ  ماهتساوخن ، يرجا  امش  زا  نم  هک  دینادرگیمرب  يور  ّقح  زا  دروخیم و  ررض 

. ترخآ تهج  زا 
َنیِِملْسُْملا َنِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  َو  ِهَّللا  یَلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ 

401 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنتسه ادخ  مکح  رادربنامرف  عیطم و  هک  مشاب  یناسک  زا  ماهدش  رومأم  ینعی 

. دندومن بیذکت  ار  وا  زین  توعد  يادتبا  رد  هچنانچ  دندرک  بیذکت  ار  وا  تّجح  مامتا  زا  دعب  ُهُوبَّذَکَف 
. میداد تاجن  قرغ  زا  ای  شموق  رازآ  زا  ار  شناوریپ  وا و  ینعی  ِْکلُْفلا  ِیف  ُهَعَم  ْنَم  َو  ُهاْنیَّجَنَف 

. میداد رارق  اههتفر  نیب  زا  اههدش و  كاله  يارب  ای  مدوخ  يارب  ینانیشناج  ار  اهنآ  َِفئالَخ و  ْمُهاْنلَعَج  َو 
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اهنآ تبقاع  هک  رگنب  سپ  میدرک ، قرغ  ار  ام  تایآ  ناگدننک  بیذکت  َنیِرَذـْنُْملا و  ُۀَِـبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  اَْنقَرْغَأ  َو 
. ینک ادیپ  نانیمطا  رطاخ و  یّلست  ام  يرای  هب  ات  دش  هنوگچ 

ینالوسر نآ  زا  دـعب  سپـس  میداتـسرف ، شموق  يوس  هب  ار  حون  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، تیاکح  دافم  ینعم و  رابتعاب  فطع  اْنثََعب  َُّمث 
. میداتسرف ناشموق  يوس  هب  ار 

تّوبن ماکحا  دوصقم  ای  درکیم ، اهنآ  قدـص  رب  تلالد  هک  دـندروآ  یتازجعم  نالوسر  نآ  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُهُؤاـجَف  ْمِهِمْوَق  یلِإ  اًلُـسُر  ِهِدـَْعب  ْنِم 
. دوشیم هدیمان  « 1 « » ربز  » بلق ماکحا  هچنانچ  دوشیم  هدیمان  تانّیب  ماکحا  نآ  اریز  بلق ، هن  دشابیم  بلاق  هب  ّقلعتم  هک  تسا 

__________________________________________________

. تسا هنوگ  نیا  زا  دواد  ریمازم  تسا و  روبز  عمج  ربز  ( 1)
402 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هک یتلاسر  هب  دندروآیمن  نامیا  ِِهب  اُوبَّذَک  اِمب  نامیا . تّیلعف  هب  دسرب  هچ  ات  دوبن ، نامیا  هّوق  اهنآ  تشرس  تلـصخ و  رد  اُونِمُْؤِیل  اُوناک  امَف 
. دندرک بیذکت  ارنآ 

ملاع نیا  زا  لبق  اهنآ  بیذکت  دوصقم  تسا  نکمم  و  دشاب ، زیاج  اهنآ  هب  تلاسر  توعد  ندیـسر  دنـسرب و  دـشر  هب  هکنآ  زا  لبق  ُْلبَق  ْنِم 
ینعی َِکلذَک  دندومن . بیذکت  ار  نالوسر  اهنآ  ناگتـشذگ  ناینیـشیپ و  هکنیا  رابتعاب  دشاب  اهنآ  نامز  زا  لبق  دوصقم  ای  دشاب  رذ  ملاع  رد 

. میداهن اهنآ  ياهلد  رب  رهم  هک  روطنامه 
هّللا یّلص  دّمحم  موق  ناگدننک  بیذکت  دیدهت  نیا  و  مینزیم ، رهم  نارگمتـس  نیزواجتم و  ياهلد  رب  نینچمه  َنیِدَتْعُْملا  ِبُوُلق  یلَع  ُعَبْطَن 

. تسا هلآ  هیلع و 
75 تایآ 82 - ریسفت  همجرت و 

402 ص :  ات 82 ..... ] تایآ 75  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

اُولاق انِدـْنِع  ْنِم  ُّقَْحلا  ُمُهَءاج  اَّمَلَف  ( 75  ) َنیِمِرُْجم ًامْوَق  اُوناک  َو  اوُرَبْکَتْـساَف  اِنتایِآب  ِِهئالَم  َو  َنْوَعِْرف  یلِإ  َنوُراه  َو  یـسُوم  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  اْنثََعب  َُّمث 
انْدَـجَو اَّمَع  انَتِْفلَِتل  انَْتئِج  َأ  اُولاق  ( 77  ) َنوُرِحاَّسلا ُِحْلُفی  َو ال  اذـه  ٌرْحِـس  َأ  ْمُکَءاج  اََّمل  ِّقَْحِلل  َنُولوُقَت  َأ  یـسوُم  َلاق  ( 76  ) ٌنِیبُم ٌرْحَِـسل  اذه  َّنِإ 

(79  ) ٍمِیلَع ٍرِحاس  ِّلُِکب  ِینُوْتئا  ُنْوَعِْرف  َلاق  َو  ( 78  ) َنِینِمْؤُِمب امَُکل  ُنَْحن  ام  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ُءایِْربِْکلا  اَمَُکل  َنوُکَت  َو  انَءابآ  ِْهیَلَع 
َلَمَع ُِحلُْصی  َهَّللا ال  َّنِإ  ُُهلِْطُبیَس  َهَّللا  َّنِإ  ُرْحِّسلا  ِِهب  ُْمْتئِج  ام  یـسُوم  َلاق  اْوَْقلَأ  اَّمَلَف  ( 80  ) َنوُْقُلم ُْمْتنَأ  ام  اوُْقلَأ  یسوُم  ْمَُهل  َلاق  ُةَرَحَّسلا  َءاج  اَّمَلَف 

(82  ) َنُومِرْجُْملا َهِرَک  َْول  َو  ِِهتاِملَِکب  َّقَْحلا  ُهَّللا  ُّقُِحی  َو  ( 81  ) َنیِدِسْفُْملا
403 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

403 ص :  همجرت ..... :

راکهبت یمدرم  دـندرک و  رّبکت  مه  اـهنآ  میداتـسرف  وا  تکلمم  فارـشا  نوعرف و  يوسب  ار  نوراـه  یـسوم و  نـالوسر  نآ  زا  دـعب  هاـگنآ 
، دندوب

، تسا راکشآ  يرحس  نیا  دنتفگ  هدرک  بیذکت  ار  وا  تازجعم  تایآ و  دمآ  اهنآ  رب  ام  بناج  زا  تازجعم  تایآ و  اب  ّقح  لوسر  نوچ  و 
حالف و زگره  ار  نارحاس  هکنآ  لاح  دیهدیم و  رحس  تبسن  دمآ  امـش  تیاده  يارب  هک  ّقح  تایآ  لوسر و  هب  ایآ  تفگ  نانآ  هب  یـسوم 
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، دوب دهاوخن  يزوریپ 
نوراه تردارب  دوخ و  ات  يراد  زاب  دندوب  نآ  رب  ام  ناردپ  هک  یبادآ  دیاقع و  زا  ار  ام  هک  ياهدمآ  وت  ایآ  هک  دـنداد  خـساپ  یـسوم  هب  زاب 

، دروآ میهاوخن  نامیا  امش  هب  زگره  ام  دیوش  امرفمکح  ام  رب  دیبای و  تنطلس  نیمز  رد 
، دینک رضاح  نم  دزن  ار  همه  تساناد  رهام و  يرحاس  اجک  ره  دینک و  صّحفت  تفگ  شعابتا  هب  نوعرف  و 

، دیرب راکب  دیراد  یتراهم  ره  دیزادنیب و  ار  دوخ  رحس  طاسب  لّوا  امش  تفگ  نارحاس  هب  یسوم  دندش  رضاح  همه  نارحاس  هک  هاگنآ 
ادخ درک . دهاوخ  لطاب  ار  امش  رحس  هّتبلا  ادخ  تفگ  یـسوم  دنتـسب . راک  اههدبعـش  ریبدت  همه  هتخادنا و  وداج  طاسب  نارحاس  هک  هاگنآ 

، دنکن حالصا  ار  نیدسفم  لمع  زگره 
. دنشابن یضار  ملاع  ناراک  دب  دنچ  ره  دنادرگ  رادیاپ  دبا  ات  ار  ّقح  شدوخ  تاملک  تایآ و  اب  ادخ  و 

403 ص :  ریسفت ..... 

اِنتایِآب ِِهئاَلَم  َو  َنْوَعِْرف  یلِإ  َنوُراه  َو  یسُوم  ْمِهِدَْعب  ْنِم  اْنثََعب  َُّمث 
404 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هناگ  هن  « 1  » تایآ تایآ »  » زا دوصقم 
فطع ءاف »  » اب درک  جراخ  نامیا  زا  ار  ناشیا  نامه  دـندیزرو و  رابکتـسا  تازجعم  نیا  دوجو  اـب  نوچ  َنیِمِرُْجم  ًاـمْوَق  اُوناـک  َو  اوُرَبْکَتْـساَف 

. دشاب نآ  لیصفت  ات  هدومن 
دش رّرقم  نانآ  رب  ام  يوس  زا  ّقح  نوچ  سپ  ْمُکَءاج  اََّمل  ِّقَْحِلل  َنُولوُقَت  َأ  یسُوم  َلاق  ٌنِیبُم  ٌرْحَِـسل  اذه  َّنِإ  اُولاق  انِْدنِع  ْنِم  ُّقَْحلا  ُمُهَءاج  اَّمَلَف 

نایب نیا  رب  انب  تسا . وداج  رحس و  دیئوگیم  ّقح  هب  امش  ایآ  تفگ : یسوم  تسین . راکشآ  يرحس  زج  نیا  دنتفگ : هتسناد  رحس  ارنآ  نانآ 
. تسا راکنا  يارب  ماهفتسا  تروص  نیا  رد  دیریگیم !؟ بیع  ّقح  زا  ایآ  تسا : نینچ  هیآ  ینعم  ای  و  تسا ، هدش  فذح  لوعفم 

. تسا نآ  ندوب  رحس  راکنا  نایب  نیا  تسا !؟ رحس  نیا  ایآ  اذه  ٌرْحِس  َأ 
هکنیا ای  تسا  شعورـش  ال »  » هب یفنم  عراضم  اب  هّیلاح  هلمج  هّیلاح  واو  زا  دـعب  رد  هکنیا  رب  انب  تسا  لاح  هلمج  نیا  َنوُرِحاَّسلا  ُحـِْلُفی  ـال  َو 

. تسین یبایماک  ار  رحاس  هک  یلاح  رد  ینعی  دوش  هتفرگ  ءادتبم  ریدقت  رد 
. يزاس فرصنم  ار  ام  هک  يدمآ  ایآ  دنتفگ : نانآ  انَتِْفلَِتل  انَْتئِج  َأ  اُولاق 

ِضْرَْألا ِیف  ُءایِْربِْکلا  اَمَُکل  َنوُکَت  َو  انَءابآ  ِْهیَلَع  انْدَجَو  اَّمَع 
__________________________________________________

تـسا لوا  دنزرف  توف  خلم ، هغابروق ، لین ، بآ  ندـش  نوخ  ءاضیب ، دـی  اصع ، لماش  هک  تسا  یـسوم  تازجعم  روظنم  هناگ  هن  تایآ  ( 1)
. دشابیم

405 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
؟ دشاب امش  نآ  زا  رصم  نیمز  رد  تنطلس  ینعی  نیمز  رد  یگرزب  یهاوخیم  میتفای و  نآ  رب  ار  دوخ  ناردپ  هک  هچنآ  زا 

راکنا دادـجا و  ءابآ و  تداع  زا  تشگزاب  مدـع  هب  حیرـصت  ترابع  نیا  میروآیمن . نامیا  زگره  امـش  هب  اـم  َنِینِمْؤُِمب و  اـمَُکل  ُنَْحن  اـم  َو 
. درک دنهاوخن  تعاطا  نوراه  یسوم و  زا  اهنآ  هک  دوب  نیا  زا  ترابع  نآ  دندرکیم و  ساسحا  ارنآ  هک  تسا  نوراه  یسوم و  رب  یگرزب 

: تفگ نوعرف  ٍمِیلَع  ٍرِحاس  ِّلُِکب  ِینُوْتئا  ُنْوَعِْرف  َلاق  َو 
. دیروایب نم  شیپ  ار  اناد  رهام و  رحاس  ره 

دننک و ریبدت  دیاب  هک  ار  هچنآ  دندرک  ریبدت  زین  اهنآ  و  دنروایب ، رحـس  اهنآ  درک  رما  نوعرف  دندش  رـضاح  نارحاس  یتقو  ُةَرَحَّسلا  َءاج  اَّمَلَف 
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رایتخا مالّسلا  هیلع  یسوم  دندرک و  رّیخم  ار  مالّسلا  هیلع  یـسوم  هکنآ  زا  دعب  یـسوُم  ْمَُهل  َلاق  دندش . مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هضراعم  هدامآ 
ُرْحِّسلا ِِهب  ُْمْتئِج  ام  یـسوُم  َلاق  اْوَْقلَأ  اَّمَلَف  َنوُْقلُم  ُْمْتنَأ  ام  اوُْقلَأ  تفگ  اهنآ  هب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  دـنروایب ، ار  ناشرحـس  اـهنآ  لّوا  هک  درک 

نیا رد  هک  هدش  هدناوخ  ماهفتـسا  هزمه  اب  رحّـسلا »  » و دـشابیم . نآ  ربخ  رحّـسلا »  » و نآ ، هلـص  هب » متئج   » و ادـتبم ، متئج » ام   » رد ام »  » ظفل
یهلا مدروآ  نم  هک  ار  هچنآ  تسا : نیا  لّوا  رب  اـنب  هیآ  ینعم  و  دـشابیم ، نآ  لدـب  رحّـسلا »  » ربخ و هب » متئج   » و هّیماهفتـسا ، اـم »  » تروص
ياوق ندش  جوزمم  زا  یشان  هک  تسا  یناطیش  امش  رحس  ای  تسا ، ناهنپ  قیقد  لامعا  رب  ینبم  يرشب و  دیدروآ  امـش  هک  ار  هچنآ  و  تسا ،

. تسا یلفس  حاورا  اب  ینیمز 
406 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تایآ و لیبق  زا  تسا  ینیوکت  تاملک  تاملک »  » زا دوصقم  ِِهتاِملَِکب  َّقَْحلا  ُهَّللا  ُّقُِحی  َو  َنیِدِـسْفُْملا  َلَمَع  ُِحلُْـصی  ـال  َهَّللا  َّنِإ  ُُهلِْطُبیَـس  َهَّللا  َّنِإ 
. ءایصوا ءایبنا و  لماک  تاملک  اصوصخم  تازجعم و 

. دنشاب هتشاد  هارکا  ناراکتنایخ  نیمرجم و  هچ  رگا  َنُومِرْجُْملا  َهِرَک  َْول  َو 
83 تایآ 87 - ریسفت  همجرت و 

406 ص :  ات 87 ..... ] تایآ 83  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

(83  ) َنِیفِرْـسُْملا َنَِمل  ُهَّنِإ  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ٍلاَعل  َنْوَعِْرف  َّنِإ  َو  ْمُهَِنتْفَی  ْنَأ  ْمِِهئالَم  َو  َنْوَعِْرف  ْنِم  ٍفْوَخ  یلَع  ِهِمْوَق  ْنِم  ٌۀَّیِّرُذ  َّالِإ  یـسوُِمل  َنَمآ  امَف 
َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقِلل  ًۀَْـنِتف  اْنلَعَْجت  انَّبَر ال  اْنلَّکَوَت  ِهَّللا  یَلَع  اُولاـقَف  ( 84  ) َنیِِملْـسُم ُْمْتنُک  ْنِإ  اُولَّکَوَت  ِْهیَلَعَف  ِهَّللِاب  ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِمْوَق  ای  یـسوُم  َلاـق  َو 

اوُمِیقَأ ًۀَْلِبق َو  ْمُکَتُوُیب  اُولَعْجا  َو  ًاتُوُیب  َرْصِِمب  امُکِمْوَِقل  اءَّوَبَت  ْنَأ  ِهیِخَأ  َو  یسُوم  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو  ( 86  ) َنیِِرفاْکلا ِمْوَْقلا  َنِم  َِکتَمْحَِرب  انَِّجن  َو  ( 85)
(87  ) َنِینِمْؤُْملا ِرَِّشب  َو  َةالَّصلا 

406 ص :  همجرت ..... :

نادـنزرف زج  درواین  نامیا  یـسوم  هب  یـسک  تسرپ  لطاب  مدرم  نآ  زا  زاب  نارحاس  رحـس  لاطبا  یـسوم و  تازجعم  روهظ  همه  نآ  زا  سپ 
رایـسب نیمز  رد  زور  نآ  نوعرف  هک  دنیآ  رب  ناشلتق  هنتف و  ددـص  رد  ادابم  هک  شعابتا  نوعرف و  زا  هّیقت  فوخ و  لاح  اب  مه  نآ  وا و  هلیبق 

، دوب راکمتس  يّدعتم و  تخس  تشاد و  یشکرس  ّولع و 
، دینک لّکوت  ادخ  رب  دیتسه  وا  نامرف  میلست  یتسار  هب  هدروآ و  ادخ  هب  نامیا  تقیقح  هب  رگا  امش  تفگ  موق  هب  یسوم 

407 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نادرگم راکمتس  موق  رارشا و  هنتف  شوختسد  ار  ام  اهلا  راب  میدرک  لّکوت  ادخ  رب  ام  دنتفگ  همه  وا  زردنا  یپ  زا  زین  یسوم  ناوریپ 

، هد تاجن  نارفاک  ّرش  زا  دوخ  فطل  تمحر و  هب  ار  نانمؤم  و 
دیهد رارق  دوخ  دبعم  هلبق و  ار  ناتاههناخ  دیریگ و  لزنم  رصم  رهش  رد  ناتناوریپ  امش و  هک  میدرک  یحو  نوراه  شردارب  یسوم و  هب  ام  و 

. هد تراشب  ترخآ  رد  تشهب  ایند و  رد  حتف  هب  ار  نانمؤم  لوسر  يا  مه  وت  دیراد و  اپب  زامن  و 

407 ص :  ریسفت ..... 
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ّتیمها رتمک  نوعرف  دیدهت  هب  اهنآ  نوچ  دندروآ ، نامیا  وا  هب  یسوم  موق  ناناوج  زا  یمک  هّدع  ینعی  ِهِمْوَق  ْنِم  ٌۀَّیِّرُذ  اَّلِإ  یـسوُِمل  َنَمآ  امَف 
هک یلاح  رد  دوب ، اـهنآ  یناوج  ياـضتقا  رثا  رد  مه  نیا  و  دـندروآ ، ناـمیا  نوعرف  موق  زا  یمک  هّدـع  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی  دـندادیم ،

روهقم اـهنآ  ینعی  ْمُهَِنتْفَی  ْنَأ  ْمِِهئاَـلَم  َو  َنْوَعِْرف  ْنِم  ٍفْوَخ  یلَع  دنتـشاد . یـسرت  نوعرف  زا  ناشندیـسرتن  تأرج و  ناـمه  اـب  ناـناوج  نیمه 
لوعفم ای  دـشابیم ، مهئـالم » نوعرف و   » زا لدـب  مهنتفی » نأ   » ظـفل و  «، 1  » دـنک باذـع  اهالب  اب  ار  اهنآ  اداـبم  هک  دـندوب  نوعرف  زا  فوخ 

زا دوصقم  هک  تسا  نیا  يارب  ای  تسا ، نوعرف  میظعت  يارب  ای  مهئـالم »  » رد ریمـض  ندروآ  عمج  و  تسا ، لـیلعت  مـال  ریدـقت  هب  اـی  فوخ ،
. دشابیم شناوریپ  شنارای و  سیئر و  دوصقم  یلو  دوشیم  قالطا  سیئر  مسا  هک  دوشیم  رایـسب  نوچ  دشابیم ، شباحـصا  وا و  نوعرف 

ای
__________________________________________________

ح 115 / 144 یفاکلا 8 : ص 143  نایبلا 3 : عمجم  ح 2 ، ص 139 / یشایع 2 : ح 1 ، ص 206 / ناهرب 2 : ص 431 ، یفاص 2 : ( 1)
408 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

حیحـص نیا  رب  انب  نوعرف . موق  هیّرذ  هب  اـی  دوش ، ریـسفت  یـسوم  موق  هیّرذ  هب  هاوخ  ددرگیم  رب  هیّرذ  هب  هک  تسا  نیا  راـبتعاب  ریمـض  عمج 
. دشاب ءالم »  » ظفل مهنتفی »  » لوعفم هک  دوشیم 

نوعرف دوخ  رطاخ  يارب  نوعرف  باحصا  زا  سرت  هک  تسا  نیا  هب  راعشا  يارب  مهنتفی »  » رد رتتسم  ریمـض  ندمآ  درفم  هجو  نیا  ریغ  ربانب  و 
. دنرادن یمکح  القتسم  وا  باحصا  هن  رگ  تسا و 

وا دشاب : هتفگ  نینچ  هک  ایوگ  تسا ، ینعم  رابتعاب  فطع  ترابع ، نیا  تسا ، بلاغ  ردـتقم و  نوعرف  هّتبلا  ِضْرَْألا و  ِیف  ٍلاَعل  َنْوَعِْرف  َّنِإ  َو 
. تسا نیمز  يور  رد  ردتقم  وا  و  دنکیم ، باذع  ار  اهنآ  نوعرف » »

زا نوعرف  مان  نوچ  تسا ، نوعرف  ّولع  ّتلع  هب  راعـشا  يارب  ریمـض  ياج  هب  رهاظ  مسا  ندراذـگ  و  دـشاب ، لاح  هلمج  نیا  هک  تسا  نکمم 
. دوب رصم  ناهاشداپ  باقلا 

یسوم موق  بیذعت  رد  فارسا  دوصقم  و  تسین ، تنطلـس  رب  فّقوتم  فارـسا  نوچ  دومن ، ءافتکا  ریمـض  هب  اجنیا  رد  َنِیفِرْـسُْملا  َنَِمل  ُهَّنِإ  َو 
. تسا

، دنتسه برطضم  نوعرف  سرت  زا  نینمؤم  دنکیم و  بیذعت  هدروآ  نامیا  یسوم  هب  هک  ار  سک  ره  نوعرف  دید  یتقو  یسوم  یسوُم  َلاق  َو 
: تفگ نینچ  يوق  ياناوت  يادخ  رب  لّکوت  تهج  ناشیاهلد  تیوقت و  يرادلد و  يارب 

بارطضا  سرت و  هک  دشاب  نیا  هب  راعشا  ات  دروآ  هّیطرش ) نا   ) ّکش تادا  اجنیا  اُولَّکََوت  ِْهیَلَعَف  ِهَّللِاب  ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِمْوَق  ای 
409 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لّکوت وا  رب  دیدروآ  ادخب  نامیا  رگا  ینعی  دشاب ، تاساسحا  جـییهت  يارب  ّکش  تادا  هک  تسا  نکمم  و  دوشیم ، نامیا  رد  ّکش  بجوم 
راوازس ینعم  نیا  و  تسا ، نابرهم  نینمؤم  هب  اناوت و  انیب و  اناد و  وا  هک  دیـسانشب  هنوگ  نیدب  ار  ادخ  هک  دنکیم  ءاضتقا  نامیا  نوچ  دینک ،

. تسا لّکوت 
امش رگا  تسا : نینچ  هیآ  ریدقت  و  تسا ، فوذحم  قباس  هنیرق  هب  هلمج  نیا  يازج  دیرادربنامرف ، عیطم و  امش  رگا  ینعی  َنیِِملْسُم  ُْمْتنُک  ْنِإ 

یکی تسا  زیچ  ود  یـضتقم  لّکوت  هکنیا  ینعی  دـینک ، لّکوت  ادـخ  رب  سپ  دـیاهدروآ  نامیا  ّصاخ  ای  ّماع  تعیب  اـب  رگا  سپ  دـیتسه  عیطم 
. يولو ّصاخ  تعیب  اب  ای  يوبن  ّماع  تعیب  اب  نامیا  يرگید  میلست و  دایقنا و 

. دنتفگ وا  هب  یسوم  نانخس  لوبق  ماقم  رد  اُولاقَف 
هنتف ببس  ار  ام  ایادخ  َنیِِملاَّظلا  ِمْوَْقِلل  ًۀَْنِتف  اْنلَعَْجت  انَّبَر ال  دنتفگیم : يراز  عّرـضت و  اب  هک  یلاح  رد  میدومن  لّکوت  ادخ  رب  اْنلَّکََوت  ِهَّللا  یَلَع 
رورغ تواقش و  تیاهن  هب  ام  بیذعت  ام و  ندناشک  شتسرپ  تدابع و  هب  اب  اهنآ  هک  ینعم  نیدب  هدن ، رارق  راکمتس  ملاظ و  موق  تواقـش  و 
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ّلحم ار  ام  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  هدـب ، رارق  ام  باذـع  زا  ریغ  ارنآ  ببـس  دنـسرب ، تواقـش  تیاهن  هب  اهنآ  یهاوخیم  رگا  ینعی  دنـسرب ،
. هدم رارق  اهنآ  باذع  شیامزآ و 

عمج ملظ  رفک و  نیب  اـهنآ  هک  تسا  اـهنآ  ّمذ  هب  راعـشا  يارب  ندروآ  ریمـض  ياـج  هب  رهاـظ  مسا  َنیِِرفاـْکلا  ِمْوَْـقلا  َنـِم  َکـِتَمْحَِرب  اـنَِّجن  َو 
. دناهدرک

410 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رـصم رهـش  رد  دوخ  موق  يارب  هک  میدرک  یحو  شردارب  یـسوم و  هب  ینعی  ًاتُوُیب  َرْـصِِمب  اـمُکِمْوَِقل  اءَّوَبَت  ْنَأ  ِهیِخَأ  َو  یـسُوم  یلِإ  اـْنیَحْوَأ  َو 

. دیدرگ زاب  اجنآ  هب  تدابع  تقو  هک  یعجرم  نکسم و  ینعی  دیریگب  یئاهلزنم 
هنوگ نیدب  دیئامن ، هّجوت  اهنآ  يوس  هب  تدابع  ماگنه  دیهد و  رارق  هلبق  ًۀَْلِبق  دیاهدرک  انب  تدابع  يارب  هک  ار  یئاههناخ  ْمُکَتُوُیب و  اُولَعْجا  َو 

. دینک هّجوت  تهج  نآ  هب  تدابع  تقو  ای  دیهد ، ماجنا  اجنآ  رد  ار  ناتیاهتدابع  هک 
هب رومأم  هک  ییاههناخ  هک  تسا  بلطم  نیا  هب  راعـشا  رابخا  رد  دـیراد و  اپب  زامن  اههناخ  نآ  يوس  هب  ای  اههناخ  نآ  رد  َةالَّصلا و  اوُمِیقَأ  َو 

. دندشیم عمج  اهنآ  رد  تدابع  ماگنه  و  دوب ، نانآ  دجاسم  دندوب  اجنآ  رد  تماقا 
تـشهب و  ایند ، رد  رـصم  کلم  ثراو  دندرک و  ادیپ  تاجن  دش و  تباجا  اهنآ  ياعد  توعد و  هک  هد  تراشب  ار  نینمؤم  َنِینِمْؤُْملا و  ِرَِّشب  َو 

یسوم ّلج  ّزع و  يادخ  مدرم  يا  دومرف  دناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  ربخ  رد  دندش . ترخآ  رد 
بنج صخش  چیه  ود  نآ  دجسم  رد  هک  هدومن  رما  ار  ود  نآ  و  دننک ، انب  رصم  رهش  رد  ییاههناخ  ناشموق  يارب  هک  هدرک  رما  ار  نوراه  و 
هلزنم هب  نم  هب  تبسن  مالّسلا  هیلع  یلع  هکنیا  و  دنتسه . ینثتـسم  نانآ  هک  وا  هیرذ  نوراه و  رگم  دنوشن  یکیدزن  نانز  اب  اجنآ  رد  دباوخن ،

بنج  اجنآ  رد  ای  دوش و  کیدزن  نز  هب  نم  دجسم  رد  هک  تسین  لالح  سک  چیه  رب  سپ  تسا ، یسوم  زا  نوراه 
411 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هراشا ماش  فرطب  شتـسد  اب  تسا ، اجنیا  زا  شهار  تسین  دنیاشوخ  نخـس  نیا  ار  سک  ره  سپ  وا ، هیرذ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  زج  دباوخب 
«. 1  » درک

88 تایآ 92 - ریسفت  همجرت و 

411 ص :  ات 92 ..... ] تایآ 88  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

یلَع ْدُدْشا  َو  ْمِِهلاْومَأ  یلَع  ْسِمْطا  اَنَّبَر  َِکلِیبَس  ْنَع  اوُّلُِضِیل  انَّبَر  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ًالاْومَأ  َو  ًۀَنیِز  ُهَأَلَم  َو  َنْوَعِْرف  َْتیَتآ  َکَّنِإ  انَّبَر  یسُوم  َلاق  َو 
انْزَواج َو  ( 89  ) َنوُمَْلعَی َنیِذَّلا ال  َلِیبَس  ِّناِعبَّتَت  َو ال  امیِقَتْـساَف  امُُکتَوْعَد  ْتَبیِجُأ  ْدَـق  َلاـق  ( 88  ) َمِیلَْألا َباذَْـعلا  اُوَرَی  یَّتَح  اُونِمُْؤی  ـالَف  ْمِِهبُوُلق 

اَنَأ َو  َلِیئارْسِإ  اُوَنب  ِِهب  ْتَنَمآ  يِذَّلا  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُْتنَمآ  َلاق  ُقَرَْغلا  ُهَکَرْدَأ  اذِإ  یَّتَح  ًاوْدَع  َو  ًایَْغب  ُهُدُونُج  َو  ُنْوَعِْرف  ْمُهَعَْبتَأَف  َرْحَْبلا  َلِیئارْسِإ  ِینَِبب 
َنِم ًارِیثَک  َّنِإ  َو  ًۀَیآ  َکَْفلَخ  ْنَِمل  َنوُکَِتل  َِکنَدَِـبب  َکیِّجَُنن  َمْوَْیلاَف  ( 91  ) َنیِدِسْفُْملا َنِم  َْتنُک  َو  ُْلبَق  َْتیَـصَع  ْدَق  َو  َنْآلآ  ( 90  ) َنیِِملْسُْملا َنِم 

(92  ) َنُوِلفاَغل اِنتایآ  ْنَع  ِساَّنلا 

411 ص :  همجرت ..... :

هک يدیـشخب  رایـسب  ياهرویز  لاوما و  کلم و  ایند  تایح  رد  ناینوعرف  نوعرف و  هب  وت  اهلا  راب  درک  ضرع  دوخ  راـگدرورپ  هب  یـسوم  و 
ات دنرواین  نامیا  نانیا  هک  دنب  رب  تخس  ار  ناشاهلد  نادرگ و  دوبان  ار  اهنآ  لاوما  ایادخ  راب  دننک  هارمگ  وت  هار  زا  ار  ناگدنب  هلیـسو  نیدب 
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، دننک هدهاشم  ار  كاندرد  باذع  هک  یماگنه 
__________________________________________________

: عیارّشلا للع  ج 29 ، ص 127 ، ، 2 یشایع : ریسفت  ص 414 - یفاص 2 : ریسفت  ( 1)
. ].....[ ج 3 ص 193 ، ، 2 ناهرب : ریسفت  ب 154 ، ج 2 ، ص 201 ،

412 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، دینکم يوریپ  لهاج  مدرم  هار  زا  دیشاب و  میقتسم  هارب  ود  ره  سپ  مدرک  باجتسم  ار  امش  ياعد  دومرف  نوراه  یسوم و  هب  دنوادخ 

وا قرغ  ماگنه  نوچ  ات  دندرک  بیقعت  ار  اهنآ  يّدعت  ملظ و  تهج  شهاپس  نوعرف و  هکنآ  زا  سپ  میدنارذگ  ایرد  زا  ار  لیئارسا  ینب  ام  و 
نم تسین و  یئادخ  دنراد  نامیا  وا  هب  لیئارسا  ینب  هک  یسک  نآ  زج  اّقح  هک  مهدیم  تداهش  مدروآ و  نامیا  نم  هکنیا  تفگ  دیـسر  ارف 

، متسه وا  نامرف  میلست  مه 
دب مدرم  زا  یتسیز و  ینامرفان  رفک و  هب  يرمع  شیپ  نیا  زا  هک  یتروص  رد  يروایب  نامیا  دیاب  نونکا  هک  دـش  باطخ  قرغ  لاح  رد  وا  هب 

، يدوب راک 
زا يرایـسب  هکنآ  اب  میناسریم  تاجن  لحاس  هب  تناگدنامزاب  قلخ و  تربع  يارب  ار  تندب  هدرک  كاله  يایرد  قرغ  ار  وت  زورما  ام  سپ 

. دنتسه لفاغ  تخس  ام  تردق  تایآ  زا  مدرم 

412 ص :  ریسفت ..... 

: تفگ نینچ  درکیم  نیرفن  شموق  نوعرف و  رب  دوب و  ادخ  يوسب  عّرضتم  هک  یلاح  رد  یسوم  یسُوم  َلاق  َو 
بکرم هّیثاثا و  نکـسم و  سابل و  تالآ و  رویز  لـیبق  زا  اـیند  تنیز  شناراـی  نوعرف و  هب  وت  اراـگدرورپ  ًۀَـنیِز  ُهَأَـلَم  َو  َنْوَعِْرف  َْتیَتآ  َکَّنِإ 

. ياهداد
. ياهداد ایند  یگدنز  رد  رتش  دنفسوگ و  رطاق و  بسا و  الاک و  عاتم و  هرقن و  الط و  لیبق  زا  یلاوما  اهنآ  هب  زین  اْینُّدلا و  ِةایَْحلا  ِیف  ًالاْومَأ  َو 

. دنکیم اضتقا  ارنآ  ّتبحم  اعد و  عّرضت و  تلاح  هک  تسا  نیا  يارب  اّنبر )  ) ءادن رارکت  انَّبَر 
413 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

؟ دننک هارمگ  وت  هار  زا  ار  مدرم  ات  َِکلِیبَس  ْنَع  اوُّلُِضِیل 
اهنآ تسد  رد  ار  اـیند  یناـف  ياـهالاک  هک  دـننکب  یناـسک  زا  يوریپ  و  هداد ، شیارگ  یناـف  يـالاک  يوس  هب  ار  مدرم  رظن  هک  هنوگ  نیدـب 

. دنباییم
. دنتفین هنتف  هب  اهنآ  هلیسو  هب  مدرم  ات  زاس  دوبان  ار  اهنآ  لاوما  ایادخ  ْمِِهلاْومَأ  یلَع  ْسِمْطا  اَنَّبَر 

. دنبب مکحم  ناشیاهلد  رد  ار  تواسق  ياهنامسیر  ینعی  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ْدُدْشا  َو 
« اونمؤی ال   » و دننیبب ، راضتحا  ماگنه  ار  كاندرد  باذـع  هک  تقونآ  رگم  دـنروآیمن  نامیا  نانیا  اریز  َمِیلَْألا  َباذَْـعلا  اُوَرَی  یَّتَح  اُونِمُْؤی  الَف 

نیا و  تسا ، نامیایب  تخـس و  مکحم و  اهنآ  ياهلد  هکنیا  هب  تسا  اهنآ  رب  نیرفن  تسا ، رّدـقم  نأ »  » هب بوصنم  اـی  تسا  ـال »  » هب موزجم 
. دش سویأم  اهنآ  نامیا  زا  تسین و  اهنآ  رد  يریخ  دیمهف ، هک  دوب  نآ  زا  سپ  نیرفن 

تباجا هدعو  مالّسلا و  هیلع  یسوم  ياعد  نیب  تسا  هدش  دراو  رابخا  رد  دش  هدروآرب  امـش  تساوخ  تفگ : ادخ  امُُکتَوْعَد  ْتَبیِجُأ  ْدَق  َلاق 
. دوب لاس  لهچ  شموق  نوعرف و  ذخا  نیب  اعد و 

نالهاج دننام  تباجا  هدعو  نداتفا  ریخأت  اب  و  دیشاب ، راوتسا  رادیاپ و  نوراه ) یـسوم و   ) رفن ود  امـش  هک  توعد  لاح  رد  ینعی  امیِقَتْـساَف 
زاب راک  نآ  زا  دـناوتن  ياهدـنراد  زاب  چـیه  هک  يوحن  هب  تسا  نآ  رد  يرادـیاپ  نّکمت و  زا  ترابع  رما  رد  تماقتـسا  و  دـیوشن ، برطـضم 
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. دراد
414 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دینکن يوریپ  دننامیمن  تباث  رادیاپ و  يرما  چیه  رد  هک  ار  نالهاج  هار  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  َلِیبَس  ِّناِعبَّتَت  َو ال 
« عبت  » ینعمب عّبتأ »  » اریز میدـناشک  نانآ  لابند  ار  ناینوعرف  میدـنارذگ و  اـیرد  زا  ار  لیئارـسا  ینب  ْمُهَعَْبتَأـَف  َرْحَْبلا  َلِیئارْـسِإ  ِینَِبب  اـنْزَواج  َو 

اهنآ لابند  بقع و  رد  ار  مدرم  هکنیا  ای  داد ، رارق  اهنآ  لابند  هب  و  داد ، رارق  عبات  ار  شریغ  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  ای  دشابیم ، درک ، يوریپ 
. دومن جراخ 

هار رد  و  تفگ ، غورد  دومن و  تردق  بلط  و  دومن ، لودع  ّقح  زا  درک و  ملظ  يّدعت و  ینعی  ایغب » هیلع  یغب   » ًاوْدَع َو  ًایَْغب  ُهُدُونُج  َو  ُنْوَعِْرف 
ینعم هب  یلّوا  هک  تسا  نیا  رتـهب  و  درک ، ملظ  وا  هب  ینعی  هیلع » ادـع   » و درک ، ینمـشد  ینعی  بحأ »  » ّدـض اودـع »  » و دوـمن ، ّربـکت  شنتفر 

اهنآ تّیعبت  اـهنآ  زا  دوب و  لیئارـسا  ینب  ور  هلاـبند  نوعرف  تسا : نینچ  مـالک  ریدـقت  و  دـشاب ، ملظ  ینعم  هب  یمّود  تردـق و  یئوگروز و 
تـسا نکمم  و  لعاف ) مسا  ینعم  هب   ) دندوب زواجتم  راکمتـس و  شکرـس و  ای  دـندرک ، يّدـعت  ای  ینمـشد ، یـشکرس و  زا  يوریپ  هب  درک ،

. دوب ینمشد  یشکرس و  رطاخ  هب  اهنآ  نتفر  لیئارسا  ینب  لابند  هب  ینعی  دشاب  هل  لوعفم  ینعمب 
ای ءاب  ریدقت  هب  هزمه  حتف  اب  ّهنأ »  » ظفل مدروآ  نامیا  وا  هب  تفگ  تفایرد  ار  ندـش  قرغ  هک  هاگنآ  ات  ُهَّنَأ  ُْتنَمآ  َلاق  ُقَرَْغلا  ُهَکَرْدَأ  اذِإ  یَّتَح 

. تسا هدش  هدناوخ  فانیتسا  رب  انب  هزمه  رسک  اب  زین  مال و 
َنیِِملْسُْملا  َنِم  اَنَأ  َو  َلِیئارْسِإ  ُوَنب  ِِهب  ْتَنَمآ  يِذَّلا  اَّلِإ  َهلِإ  ال 

415 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رب نوچ  درک  ینالوط  ار  مالک  مناگدـش . میلـست  زا  نم  دـندروآ و  ناـمیا  لیئارـسا  ینب  ودـب  هک  ییادـخ  ناـمه  تسین  ییادـخ  وا  زج  هک 

. دناسرب ار  رارطضا  نیح  رد  یگدنهانپ  تّدش  تساوخیم  دوب و  صیرح  نآ  شریذپ 
. دوب لیئربج  نخس  نیا  هدنیوگ  یتسه و  ّرطضم  هک  يدروآ  نامیا  نآلا  وت  دش : هتفگ  نوعرف  هب  سپ  َنْآلآ 

. يدوب نادسفم  زا  يدرک و  رایتخا  ینامرفان  البق  رایتخا  نیح  رد  وت  هک  لاح  رد  َنیِدِسْفُْملا  َنِم  َْتنُک  َو  ُْلبَق  َْتیَصَع  ْدَق  َو 
ندـب ینعی  میهد  تاجن  باذـع  زا  ار  تحور  هکنیا  هن  میناسریم  لحاس  هب  هداد و  تاجن  بآ  زا  ار  تندـب  زورما  َِکنَدَِـبب  َکیِّجَُنن  َمْوَْیلاَف 

هک یشاب  یناسک  تربع  ات  َکَْفلَخ  ْنَِمل  َنوُکَِتل  دننیبب . ار  هّیـضق  نیا  و  هدرک ، هدهاشم  ار  وت  مدرم  ات  میناسریم  لحاس  هب  ار  تحور  نودب 
هک دندوب ) رجاهم  موق  هک  لیئارسا  ینب   ) اهیطبس دننام  ای  دناهدنام  وت  زا  دعب  هک  رـصم ) یموب  مدرم   ) اهیطبق دننام  دنتـسه . وت  رـس  تشپ 

دـسج ات  ًۀَیآ  یتسه . اههدیرفآ  زا  یگرزب  تمظع و  اب  صخـش  وت  دنکن  هک  دـنراد  ّکش  وت  هراب  رد  اهنآ  و  یتسه ، گرزب  ناشرظن  رد  وت 
هب نینچ  ار  وت  ام  هک  دـننیبیم  اهنآ  نوچ  دـشاب ، ام  تمکح  تردـق و  لاـمک  وت و  يراوخ  ّتلذ و  غورد و  ياـعّدا  يارب  لـیلد  وت  حوریب 

نوعرف هک  دـندرکیم  نامگ  اهیطبـس  زا  یـضعب  اهیطبق و  اریز  دـندرکیمن ، وت  هراب  رد  ینامگ  نینچ  الـصا  هک  میتفرگ  ّتلذ  يراوخ و 
رد دماجنایب  وا  نأش  رسک  هب  هک  يراک  تقو  چیه  هک  تسا  تفارش  تمظع و  نانچنآ  ياراد 

416 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یلو میزاسیم  رهاظ  ار  اههناشن  تایآ و  ام  ینعی  َنُوِلفاَغل  اِنتایآ  ْنَع  ِساَّنلا  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  َو  دریمیمن . وا  الصا  هکلب  دریگیمن  ماجنا  وا  هراب 

. تسا فطع  هب  هیبش  فانیتسا  ای  تسا ، ینعم  ظاحل  هب  فطع  ای  فوذحم  رب  فطع  اریثک » ّنا   » ظفل و  دنلفاغ ، ام  تایآ  زا  مدرم  رتشیب 
93 تایآ 97 - ریسفت  همجرت و 

416 ص :  ات 97 ..... ] تایآ 93  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا
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اُوناک امِیف  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  یِـضْقَی  َکَّبَر  َّنِإ  ُْملِْعلا  ُمُهَءاج  یَّتَح  اوُفَلَتْخا  اَمَف  ِتابِّیَّطلا  َنِم  ْمُهاْنقَزَر  َو  ٍقْدِص  َأَّوَبُم  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  انْأََّوب  ْدََقل  َو 
َّنَنوُکَت الَف  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  َكَءاج  ْدََـقل  َِکْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  َنُؤَْرقَی  َنیِذَّلا  ِلَئْـسَف  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  اَّمِم  ٍّکَـش  ِیف  َْتنُک  ْنِإَـف  ( 93  ) َنوُِفلَتْخَی ِهِیف 
َنُونِمُْؤی ـال  َکِّبَر  ُتَِملَک  ْمِْهیَلَع  ْتَّقَح  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 95  ) َنیِرِـساْخلا َنِم  َنوُکَتَف  ِهَّللا  ِتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َنِم  َّنَنوُکَت  َو ال  ( 94  ) َنیِرَتْمُملا َنِم 

(97  ) َمِیلَْألا َباذَْعلا  اُوَرَی  یَّتَح  ٍۀَیآ  ُّلُک  ْمُْهتَءاج  َْول  َو  ( 96)

416 ص :  همجرت ..... :

هشیمه میدرک  اهنآ  يزور  هزیکاپ  ياهتمعن  میداد و  نکـسم  شیاسآ  لزنم  قدص و  ماقم  هب  نانمـشد  كاله  زا  سپ  ار  لیئارـسا  ینب  ام 
زاغآ هاگنآ  دـمآ . اهنآ  تیادـه  يارب  ینامـسآ  نآرق  اـب  لوسر  نآ  هک  یناـمز  اـت  دنتـشاد  قاـّفتا  متاـخ  لوسر  هب  ناـمیا  رد  لیئارـسا  ینب 
هچنآ رد  اهنآ  نایم  تمایق  زور  وت  يادخ  وگب : لوسر  يا  دندش . رکنم  دانع  جاجل و  هار  زا  ار  گرزب  ناربمغیپ  تلاسر  دـندرک و  فالتخا 

، درک دهاوخ  مکح  دنتشاد  فالتخا 
ناینیشیپ زا  يراد  لد  رد  میداتسرف  وت  هب  هچنآ  زا  یبیر  کش و  هاگ  ره  سپ 

417 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، یهد هار  لد  هب  یّکش  دیابن  نآ  ّتیناّقح  رد  ادبا  دمآ و  وت  يادخ  بناج  زا  ّقح  انامه  سرپب . باتک ، لها  ياملع  دوخ ،

، دش یهاوخ  ملاع  ناراکنایز  زا  هک  یشاب  دننکیم  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  نانآ  زا  زگره  دیابن  و 
. دنروآیمن نامیا  تسا  متح  نانآ  رب  ادخ  باذع  مکح  هک  نانآ  هّتبلا 

417 ص :  ریسفت ..... 

و قدص ، ّلحم  ینعی  قدص » ءّوبم   » و میداد ، نکـسم  شیاسآ  لزنم  قدص و  ماقم  هب  ار  لیئارـسا  ینب  ٍقْدِص  َأَّوَبُم  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  انْأََّوب  ْدََقل  َو 
، تسین نکمم  يزیچ  یتسار  قدـص و  زج  اجنآ  رد  هک  تسا  یلزنم  قدـص  ّلـحم  زا  دوصقم  و  دـشاب ، یمیم  ردـصم  نآ  هک  تسا  نکمم 
ره هک  تسا  یئاج  دننام  تسین  راوازس  قدص  زج  اجنآ  رد  هک  یّلحم  و  هدش ، هدوشگ  بلق  هب  هتـسباو  مالـسا  هب  هک  ياهنیـس  بلق و  دننام 

. دشاب ناسآ  لهس و  نآ  هب  یسرتسد  يدحا  تمحازم  نودب  دشاب و  دوجوم  دنراد  جایتحا  اجنآ  لها  هچنآ 
ره و  دش ، رکذ  هک  تسا  یئاهزیچ  نیا  هک  یئاج  رد  و  درادن ، دوجو  لخب  رگیدمه و  ندرک  عفد  دسح و  هنیک و  ینمـشد و  اجنآ  رد  سپ 

. تسین اجنآ  رد  یتسار  قدص و  زج  دشابن  غورد  یئاج  رد  هاگ 
. دوبن یـسک  زا  مه  یتمحازم  ناشنانمـشد  يدوبان  زا  دـعب  و  دوب ، ناوارف  اجنآ  رد  تمعن  نوچ  تسا  رـصم  رهـش  قدـص » ءّوبم   » زا دوصقم 

. تسا ماش  دوصقم  دناهتفگ  یضعب 
هک تسا  ندب  ياهیزور  زا  ّبیط  ِتابِّیَّطلا  َنِم  ْمُهاْنقَزَر  َو 

418 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
يزور زا  بّیط  و  دشاب . شخب  تّذل  مدرم  يارب  لاح  نیع  رد  و  دشاب ، هتشادن  یپ  رد  ناهانگ  اهـضرم و  لیبق  زا  ءوس  راثآ  دب . تبقاع  چیه 

. دشاب طیرفت  طارفا و  نیب  لدتعم  هدش و  ذخا  شلها  زا  هکنیا  طرش  هب  تسا  قالخا  مولع و  ناسنا 
نأش هچنانچ  دش ، ادیپ  اهنآ  يارب  وا  نید  یسوم و  ّتیناّقح  هب  ملع  راکشآ  ياههناشن  نآ  هطساو  هب  هکنیا  ات  ُْملِْعلا  ُمُهَءاج  یَّتَح  اوُفَلَتْخا  اَمَف 

. تسا نیمه  يربمایپ  ره  تّما 
. دنکیم يرواد  اهنآ  نیب  تمایق  زور  ادخ  هّتبلا  ینعی  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  یِضْقَی  َکَّبَر  َّنِإ 
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نیب زا  لایخ  ياههدرپ  هک  وحن  نیدـب  دـنکیم  مکح  اهنآ  نیب  دـنوادخ  تمایق  زور  دـنراد ، فالتخا  هک  هچنآ  رد  َنوُِفلَتْخَی  ِهِیف  اُوناک  امِیف 
رد وا  تایح  نیح  رد  تایح و  زا  دعب  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تّما  زا  هیانک  هیآ  نیا  و  دوشیم . راکـشآ  لطاب  ّقح و  دوریم و 

هدش ریـسفت  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  هیآ  نآ  نوچ  تسا ، حضاو  هیآ  نیا  هب  يدعب  هیآ  طبر  نیا  رب  انب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  دروم 
. تسا

بـش هک  تسا  يزیچ  دوصقم  ای  تسا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  هدـش  لزان  هک  هچنآ  زا  دوصقم  َْکَیلِإ  اـْنلَْزنَأ  اَّمِم  ٍّکَـش  ِیف  َْتنُک  ْنِإَـف 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  و  تسا . هدـمآ  ربخ  رد  هچنانچ  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماقم  تمظع  نآ  و  تسا ، هدـش  یحو  ربمایپ  هب  جارعم 

دشاب . ّماع  باطخ  هک  تسا  نکمم  و  دشابیم ، دونشب  هیاسمه  ات  میوگیم  وت  هب  لیبق  زا  نخس  نیا  هکلب  تشادن  ّکش  دروم  نیا  رد 
419 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ّقح هک  تشذگ  بلطم  نیا  دّدـعتم  تاعفد  َنیِرَتْمُملا  َنِم  َّنَنوُکَت  الَف  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  َكَءاج  ْدََـقل  َِکْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  َنُؤَْرقَی  َنیِذَّلا  ِلَئْـسَف 
دشابیم مالّسلا  هیلع  یلع  ندوب  ّقح  ببسب  یّقح  ره  تیناّقح  تسا و  مالّسلا  هیلع  یلع  نآ  رهظم  تسا و  هقلطم  تیالو  زا  ترابع  فاضم 

کـش زا  و  تسا ، هتـشگ  رادوـمن  تراـگدرورپ  زا  یلع ) تیـالو   ) ّقـح هنوـگچ  هـک  سرپـب  دوـخ  زا  شیپ  ناـناوخ  ادـخ  باـتک  زا  ینعی ،
. شابم ناگدنروآ 

گرزب هناشن  نامه  اههناشن  تایآ و  لصا  هک  دندرک  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  شابم  اهنآ  زا  ِهَّللا و  ِتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  َنِم  َّنَنوُکَت  َو ال 
. دشاب مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هک  تسا 

، ینکیم قافنا  ار  تدوخ  یتسه  تعاضب و  تایآ  ّدر  رد  نوچ  دوب  یهاوخ  ناراکنایز  زا  بیذکت ، تروص  رد  هک  َنیِرِـساْخلا  َنِم  َنوُکَتَف 
. ینک فرص  تایآ  قیدصت  رد  ات  هداد  ارنآ  دنوادخ  هک  یلاح  رد 

یناسک اریز  شابن ، نمؤم  ریغ  ناگدـننک  ّکش  زا  تسا : نیا  هیآ  ینعم  و  تسا ، قباـس  بلطم  لـیلعت  َکِّبَر  ُتَِملَک  ْمِْهیَلَع  ْتَّقَح  َنیِذَّلا  َّنِإ 
. هتشگ یمتح  اهنآ  هراب  رد  تراگدرورپ  هملک  هک 

تافـص ریاس  دننام  تسا  یکی  نآ  و  تسا ، تیالو  زا  ترابع  تاملک  لصا  و  دنتـسه . وت  لثم  هک  یناسک  هن  دنروآیمن ، نامیا  َنُونِمُْؤی  ال 
کی نآ  ياههیاس  یبتک  شوقن  تارابع و  و  یناملظ ، حابـشا  يرون و  حابـشا  سوفن و  لوقع و  زا  اههملک  همه  و  یلاـعت ، يادـخ  لاـعفا  و 

420 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دوشیم . فلتخم  اهّتیلباق  اهلباق و  بسح  رب  هملک  نآ  و  تسا ، هملک 
عفن هب  ای  ود  نآ  زا  کی  ره  و  دوشیم ، بضغ  رگید  لباق  رد  و  دوشیم ، یمیحر  تمحر  اضر و  هملک  نآ  لباق  کـی  رد  هک  هنوگ  نیدـب 

. تسین یمتح  ای  تسا و  یمتح  نآ  ررض  هب  ای  لباق 
رفک زا  هدـش  یمتح  وا  هراـب  رد  بضغ  هملک  هکنآ  و  دوـشیمن ، فرـصنم  ناـمیا  زا  هتفاـی  تّیمتح  وا  هراـب  رد  اـضر  هملک  هک  سک  نآ  و 

ناـمیا وـت  هب  اـی  تلاـسر  هب  اـی  مالّـسلا  هیلع  یلع  نأـش  تمظع  هب  اـی  تیـالو  هب  اـی  ادـخ  هب  ناـنآ  هک  تسا  نیا  هـیآ  ینعم  و  ددرگیمنرب .
. دنروآیمن

. دنروآیمن نامیا  مه  زاب  ینعی  دیایب ، اهنآ  يارب  تسا  نامیا  یضتقم  هک  یئاههیآ  همه  هچ  رگا  ٍۀَیآ  ُّلُک  ْمُْهتَءاج  َْول  َو 
. تسین دیفم  وا  لاح  هب  یسک  چیه  نامیا  تقو  نآ  رد  رگید  و  دننیبب ، راضتحا  تقو  ار  كاندرد  باذع  هکنیا  ات  َمِیلَْألا  َباذَْعلا  اُوَرَی  یَّتَح 

420 ص :  ات 103 ..... ] تایآ 98  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

َو ( 98  ) ٍنیِح یلِإ  ْمُهانْعَّتَم  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ِيْزِْخلا  َباذَع  ْمُْهنَع  انْفَـشَک  اُونَمآ  اََّمل  َُسنُوی  َمْوَق  َّالِإ  اُهنامیِإ  اهَعَفَنَف  ْتَنَمآ  ٌۀَـیْرَق  َْتناک  ْوَلَف ال 
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َو ِهَّللا  ِنْذِِإب  َّالِإ  َنِمُْؤت  ْنَأ  ٍسْفَِنل  َناک  اـم  َو  ( 99  ) َنِینِمُْؤم اُونوُکَی  یَّتَح  َساَّنلا  ُهِرُْکت  َْتنَأَف  َأ  ًاعیِمَج  ْمُهُّلُک  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َنَمَآل  َکُّبَر  َءاـش  َْول 
(101  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَق ال  ْنَع  ُرُذُّنلا  َو  ُتایْآلا  ِینُْغت  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  اذ  ام  اوُرُْظنا  ُِلق  ( 100  ) َنُولِقْعَی َنیِذَّلا ال  یَلَع  َسْجِّرلا  ُلَعْجَی 

(102  ) َنیِرِظَْتنُْملا َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَْتناَف  ُْلق  ْمِِهْلبَق  ْنِم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  ِماَّیَأ  َْلثِم  َّالِإ  َنوُرِظَْتنَی  ْلَهَف 
(103  ) َنِینِمْؤُْملا ِْجُنن  اْنیَلَع  اقَح  َِکلذَک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  انَلُسُر  یِّجَُنن  َُّمث 

421 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

421 ص :  همجرت ..... :

تجاجل باذع  هنیاعم  نامز  ات  ارچ و  دیـشخب !؟ دوس  اهنآ  هب  ناشنامیا  هک  دنـشاب  سنوی  موق  زج  یمدرم  یموق  رهـش و  چـیه  زا  دـیابن  ارچ 
اهنآ زا  یبقع  ایند و  رد  ار  ّتلذ  باذـع و  ام  دـندروآ  ناـمیا  ادـخ  هب  نوچ  هک  دـندوب  سنوی  موق  اـهنت  لـلم  ماوقا و  نیب  يرآ  دـننکیم !؟

، میدینادرگ دنمهرهب  عّتمتم و  ار  اهنآ  نّیعم  ینامز  ات  میتشادرب و 
هب ات  یناوت  یک  وت  میتساوخن ) نوچ   ) دندروآیم نامیا  هرـسکی  همه  نیمز  لها  تساوخیم  یلزا  ّتیـشم  رد  وت  يادـخ  رگا  ام  لوسر  يا 

، ینادرگ تسرپ  ادخ  نمؤم و  ار  همه  هارکا  ربج و 
رّرقم دـندنبن  راک  هب  ار  لقع  هک  درخیب  مدرم  يارب  ادـخ  ار  يدـیلپ  درواین و  نامیا  دـهدن  تصخر  ادـخ  اـت  ار  رـشب  سوفن  زا  کـی  چـیه 

، درادیم
هدـهاشم ار  دـیحوت  لیالد  ّقح و  تایآ  رایـسب  هچ  ات  دـیرگنب  دـینک و  رظن  لـقع  مشچ  هب  نیمز  اهنامـسآ و  رد  وگب  تّما  هب  اـم  لوسر  يا 

، درک دهاوخن  زاینیب  یهلا  تایآ  لیالد و  دنرگنن  نامیا  لقع و  هدیدب  هک  ار  یمدرم  زگره  هچ  رگ  دینکیم 
هک تّما  نایغاط  هب  وگب  ام  لوسر  يا  دننیبب  مشچ  هب  دندید  ناینیشیپ  هک  ار  یباذع  تکاله و  راگزور  هکنآ  زج  دنتسیچ  رظتنم  مدرم  سپ 

. مشابیم امش  اب  ادخ  ترصن  حتف و  لوزن  رظتنم  مه  نم  هک  دیشاب  رظتنم  ار  باذع  لوزن  امش 
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كاندرد باذع  مزلتـسم  نتـشادن  نامیا  رگا  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  دوشیم ، هدافتـسا  نامیا  مدع  رب  میلا  باذع  ندـش  ّبترتم  زا  هک  تسا 
؟ دندرواین نامیا  سنوی  موق  زج  يربمایپ  موق  رهش و  چیه  زا  ارچ  سپ  تسا 

. خیبوت شنزرس و  رابتعاب  هن  تسا  یفن  ینعم  رابتعا  هب  سنوی  موق  ءانثتسا  َُسنُوی  َمْوَق  اَّلِإ  اُهنامیِإ  اهَعَفَنَف 
هلمج تسا  نکمم  و  تسا ؟ هدمآ  اهنآ  رـس  رب  هچ  و  سنوی ؟ موق  لاح  تسا  هدوب  هچ  هدـش : هتفگ  ایوگ  هک  تسا  یلاؤس  باوج  اُونَمآ  اََّمل 

. دشاب سنوی » موق   » زا لاح 
رد هک  تسا  الب  ینعم  هب  ای  تسا ، مال  ریدقت  هب  هفاضا  تروص  نیا  رد  هک  تحیـضف  یئاوسر و  ینعی  يزخ »  » ِيْزِْخلا َباذَـع  ْمُْهنَع  انْفَـشَک 

. دشابیم هینایب  هفاضا  تروص  نیا 
موق ناتـساد  میزاسیم . دنمهرهب  يویند  یگدنز  زا  ناشگرم  رّدقم و  ياهلجا  تقو  ات  ار  اهنآ  ینعی  ٍنیِح  یلِإ  ْمُهانْعَّتَم  َو  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ِیف 

لوزن تساوخ  رد  موق  يارب  سنوی  هکنیا  بلطم  هصـالخ  دراد ، یلّـصفم  حرـش  اـهنآ ، رب  سنوی  نیرفن  وا و  هب  تبـسن  ناـشراکنا  سنوی و 
ات درک ، باذع  تساوخ  رد  نانآ  يارب  دّدعتم  ياهراب  هرابود و  سنوی  درکن . تباجا  دروم  نیا  رد  ار  سنوی  ياعد  دنوادخ  دومن ، باذـع 
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قیدصت ار  سنوی  موق  باذع  تساوخرد  دباع  درک و  تروشم  دباع  ي  اخونت »  » اب سنوی  سپس  دومن ، باجتسم  ار  شیاعد  دنوادخ  هکنیا 
سپس  دوبن . ملاع  دباع  نآ  نوچ  دنک ، باذع  تساوخرد  هک  دومن  قیوشت  ار  وا  درک و 
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تــشگرب مـیکح  نـیا  شیپ  زا  یتـقو  اذـل  درکن ، قیدـصت  هلأـسم  نـیا  رد  ار  سنوـی  رظن  وا  یلو  درک  تروـشم  مـیکح  لـیبور  اـب  سنوـی 

رارف موق  شیپ  زا  اـخونت  اـب  سنوی  سپـس  دوش ، باذـع  تساوخرد  دـیاب  تفگ  درک و  ّدر  ارنآ  اـخونت  و  دوـمن ، باذـع  عـفد  تساوـخرد 
زا ار  باذع  داد و  میلعت  اهنآ  هب  ار  هبوت  هار  و  دناوخ ، ارف  هبوت  هب  ار  اهنآ  دومن و  مّحرت  اهنآ  رب  دنام و  یقاب  اهنآ  نایم  رد  لیبور  و  دندرک ،

اهنیا همه  شموق ...  يوسب  وا  تشگزاب  و  یهام ، مکـش  رد  وا  ندمآ  راتفرگ  باذع و  ندش  هتـشادرب  زا  دـعب  سنوی  رارف  و  تشادرب ، اهنآ 
. تسا هدش  رکذ  لّصفم  ياهباتک  رد 

ای دننک ، قیدـصت  ار  وت  دـنروایب و  نامیا  ینعی  َنِینِمْؤُم  اُونوُکَی  یَّتَح  َساَّنلا  ُهِرُْکت  َْتنَأَف  َأ  ًاعیِمَج  ْمُهُّلُک  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َنَمَآل  َکُّبَر  َءاش  َْول  َو 
يوبن ّماع  تعیب  زا  یـشان  هک  ّماع  نامیا  اب  هک  دشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  دننکب ، ادخ  ای  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  ای  تلاسر  قیدـصت 
دـشاب هک  ینعم  ره  هب  نامیا  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا . يولو  ّصاخ  تعیب  هجیتن  هک  دنـشاب  ّصاخ  نامیا  ياراد  ای  دنروایب ، نامیا  تسا 

و  ) تسا یبلق  رما  نامیا  هک  یلاح  رد  دـنکیمن  زواجت  بلاق  ّدـح  زا  رـشب  هارکا  راـبجا و  اریز  دـنک ، روبجم  نآ  هب  ار  یـسک  تسین  نکمم 
(. تسین نآ  رد  يرابجا  هارکا و 

صخـش هک  ینعم  نیدـب  دوشیم ، قّقحم  تلاـسر  ماـکحا  رد  لوخد  ّماـع و  تعیب  تروص  تنطلـس و  داـیقنا  رد  راـبجا  هارکا و  نیا  رب  اـنب 
ریخست  نیا  هکلب  دنیوگیمن ، هارکا  ار  نیا  یلو  دنک  روبجم  ار  هدش  ریخست  صخش  طاحم و  دناوتیم  طیحم  هدننک و  ریخست 
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هارکا و دناوتب  هک  درادن  ناکما  تّیرـشب  هیحان  زا  وت  دننام  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  رگا  تسا  رـصح  هدافا  تهج  هیلا  دنـسم  میدـقت  و  تسا ،

. دشاب مکح  تیوقت  هدافا  ضحم  تهج  هیلا  دنسم  میدقت  تسا  نکمم  دنناوتیم و  هک  اهیتوکلم  فالخ  هب  دیامن  رابجا 
. تسا رتراگزاس  ّتیشم  رب  نامیا  قیلعت  رب  راکنا  ّبترت  اب  یلّوا  تسا و  هفنأتسم  ای  هّیلاح  هلمج  ِهَّللا  ِنْذِِإب  اَّلِإ  َنِمُْؤت  ْنَأ  ٍسْفَِنل  َناک  ام  َو 

نذاب ّالا  رفکت  نأ  ـال  و  : » دوش هتفگ  هک  تسا  نیا  هلمج  ود  لـباقت  ّقح  یلبق  هلمج  اـب  هسیاـقم  رد  َنُولِقْعَی  ـال  َنیِذَّلا  یَلَع  َسْجِّرلا  ُلَـعْجَی  َو 
اذل تسا  یلاعت  يادخ  سدق  میرح  رد  لوخد  زا  ترابع  نامیا  نوچ  یلو  ادخ ، نذا  هب  رگم  دوش  رفاک  دـناوتیمن  یـسفن  چـیه  ینعی  هّللا »

و تسین . ادخ  نذا  رب  فوقوم  رهاظ  بسح  رب  تسا  ادخ  سدق  میرح  رد  لوخد  مدع  رفک  نوچ  و  دشابیم ، یلاعت  يادـخ  نذا  رب  فوقوم 
. تسا هداد  تبسن  شدوخ  هب  دنوادخ  تسا  رفک  رثا  هعبت و  هک  ار  سجر  اذل  تسادخ  لعف  لیلد  هب  رفک  ءازج  رثا و  نوچ 

رب تلالد  هک  یئاههناشن  تایآ و  زا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  زیچ  هچ  دـیرگنب  هک  تّما  هب  وگب  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  اذ  ام  اوُرُْظنا  ِلـُق 
بّجعت و هب  نتـشاداو  يارب  ماهفتـسا  هّتبلا  دیروایب . نامیا  دینک و  ادـیپ  ادـخ  هب  نیقی  ات  دـنکیم  وا  تمکح  یلاعت و  يادـخ  تردـق  لامک 

. تسا بلطم  تشادگرزب  میخفت و 
نیا َنُونِمُْؤی  ٍمْوَق ال  ْنَع  ُرُذُّنلا  َو  ُتایْآلا  ِینُْغت  ام  َو 
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رب فوطعم  هلمج  هیفان و  ام »  » ظفل ریدـقت  ره  هب  و  تسا ، هدـش  تیاکح  ادـخ  مالک  لوق  لقن  اب  ای  تسا ، یلاعت  يادـخ  مالک  انیع  ای  هلمج 

نامیا هک  دنتـسه  یموق  نانآ  نکل  تسا : نینچ  سایق  ریدقت  دوشیم ، لیکـشت  لّوا  لکـش  زا  یـسایق  فوذـحم  نآ  اب  هک  تسا  فوذـحم 
. درک دهاوخن  زاینیب  ار  اهنآ  یهلا  تایآ  لیالد و  درواین  نامیا  هک  یموق  ره  و  دنروآیمن ،

اب هیماهفتسا و  ام »  » هک تسا  نکمم  و  دشاب ، هتشاد  روکذم  سایق  هب  هراشا  نآ و  لوعفم  ای  اورظنا »  » لعاف زا  دشاب  لاح  هلمج  تسا  نکمم 
. دشاب هّیلاح  لوق  ریدقت  هب  هلمج  هکنیا  ای  دشاب ، ِتاوامَّسلا » ِیف  اذ  ام   » رب فوطعم  شدعب  ام 
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؟ دناهدرب رس  هب  راظتنا  رد  دناهتفر ، هتشذگ و  هک  یناسک  دننام  اهنآ  ایآ  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  ِماَّیَأ  َْلثِم  اَّلِإ  َنوُرِظَْتنَی  ْلَهَف 
ای دنشاب . رظتنم  هتشذگ  ناراگزور  دننام  دیاب  سپ  دنکن  زاینیب  ار  اهنآ  لیالد  تایآ و  رگا  ینعی  تسا ، فوذحم  طرـش  باوج  ْمِِهْلبَق  ْنِم 

هکنیا رابتعاب  تسا  تایآلا » ینغت  ام   » رب فطع  ای  دنـشاب ، راودیما  ار  ادخ  تبوقع  زج  دـنناوتیم  ایآ  ینعی  تسا  فوذـحم  رب  فطع  هکنیا 
زج ایآ  دوشیم : هتفگ  اهنآ  هب  ینعی  تسا ، ریدـقت  رد  لوق »  » ظفل هکنیا  ای  دـنرادن ، راـظتنا  ینعی  تسا  نورظتنی » اـم  « » نورظتنی لـه   » ینعم
)؟ درک زاینیب  ار  اهنآ  تازجعم  تایآ و  ایآ  « ) تایآلا ینغت  ام   » تسا هّیماهفتـسا  ام »  » ظفل هک  تسا  نیا  رابتعا  هب  ای  و  دـنراد ؟ يراظتنا  نیا 

. دیشاب ام  باذع  رظتنم  سپ  ینعی  تسا ، دیدهت  يارب  رما  اوُرِظَْتناَف  ُْلق 
426 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ریدقت تسا  اهنآ  اب  یبلط  زرابم  يّدحت و  هب  رما  لیلعت  تسا و  فوذحم  رب  فطع  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  انَلُسُر  یِّجَُنن  َُّمث  َنیِرِظَْتنُْملا  َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإ 
نینچمه و  میهدیم ، تاـجن  ار  دوـخ  نـالوسر  سپـس  مینک ، لزاـن  ناگدـننک  بیذـکت  رب  ار  باذـع  هک  میرظتنم  مه  اـم  تسا  نـینچ  نآ 

. میهدیم تاجن  دناهدروآ ، نامیا  هک  ار  یناسک 
قلطم لوعفم  انیلع » اّقح   » و دیآیم ، نآ  زا  دعب  هک  تسا  یلعف  هب  قّلعتم  کلذک »  » ظفل تسا ، هدـش  متح  ام  رب  نینچنیا  اْنیَلَع  اقَح  َِکلذَـک 

. تسا هتفرگ  رارق  هضرتعم  ناونع  هب  ود  نآ  نیب  هک  تسا  فوذحم  ّقح »  » يارب
هب شربمایپ و  هب  نداد  تأرج  نانآ و  ترـسح  ندش  دایز  هدعو  زا  دوصقم  ناگدننک و  بیذـکت  شنزرـس  ماقم  ماقم  نوچ  َنِینِمْؤُْملا  ِجـُْنن 

« اّقح  » هملک اـب  ارنآ  درک و  رارکت  نینمؤم  دروم  رد  ار  نداد  تاـجن  تشگ  بولطم  رارکت  دـیکأت و  اذـل  تسا  اـهنآ  اـب  هزراـبم  رد  نینمؤم 
. دومن دیکأت 

104 تایآ 109 - ریسفت  همجرت و 
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هراشا

َنِم َنوُکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  َو  ْمُکاَّفَوَتَی  يِذَّلا  َهَّللا  ُُدبْعَأ  ْنِکل  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَت  َنیِذَّلا  ُُدبْعَأ  الَف  ِینیِد  ْنِم  ٍّکَش  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ُْلق 
ْنِإَف َكُّرُضَی  َو ال  َکُعَْفنَی  ام ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُعْدَت  َو ال  ( 105  ) َنیِکِرْشُْملا َنِم  َّنَنوُکَت  َو ال  ًافِینَح  ِنیِّدِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأ  ْنَأ  َو  ( 104  ) َنِینِمْؤُْملا
ُءاشَی ْنَم  ِِهب  ُبیُِصی  ِِهلْضَِفل  َّداَر  الَف  ٍْریَِخب  َكْدُِری  ْنِإ  َو  َوُه  َّالِإ  َُهل  َفِشاک  الَف  ٍّرُِضب  ُهَّللا  َکْسَـسْمَی  ْنِإ  َو  ( 106  ) َنیِِملاَّظلا َنِم  ًاذِإ  َکَّنِإَف  َْتلَعَف 
ُّلِضَی امَّنِإَف  َّلَض  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنل  يِدَتْهَی  امَّنِإَف  يدَتْها  ِنَمَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُمُکَءاج  ْدَق  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ُْلق  ( 107  ) ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  َو  ِهِدابِع  ْنِم 

(108  ) ٍلیِکَِوب ْمُْکیَلَع  اَنَأ  ام  َو  اْهیَلَع 
(109  ) َنیِمِکاْحلا ُْریَخ  َوُه  َو  ُهَّللا  َمُکْحَی  یَّتَح  ِْربْصا  َو  َْکَیلِإ  یحُوی  ام  ِْعبَّتا  َو 

427 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

427 ص :  همجرت ..... :

هب دیتسرپیم  امـش  هک  یلطاب  نایادخ  زگره  نم  هک  دیراد  نیقی  سپ  دیکوکـشم  نم  نیئآ  زا  امـش  رگا  هک  وگب  ار  ناکرـشم  ام  لوسر  يا 
هک مرومأم  متـسرپیمن و  یئادـخ  هب  ار  یـسک  تسا  وا  رما  هب  قیالخ  امـش  همه  یگدـنز  گرم و  هک  یئاتکی  يادـخ  زج  میرگن و  يزیچ 

. مشاب نامیا  لها  زا  دوخ 
. مشابم ناکرشم  نیئآ  مه  ياهظحل  زگره  مروآ و  دیحوت  كاپ  نیئآ  مالسا و  فینح  نید  بناج  هب  يور  هک  هدرک  رما  ادخ  و 
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زا هن  رگ  ناوخم و  یئادـخ  هب  دـنرادن  يررـض  دوس و  وت  لاح  هب  هک  لطاب  نایادـخ  نیا  زا  کیچیه  اـتکی  يادـخ  زا  ریغ  هک  هدومرف  زین  و 
، دوب یهاوخ  ناراکمتس 

تمحر لضف و  هک  دناوتن  نآ  ّدر  يدحا  زاب  دهاوخ  یتمحر  ریخ و  رگا  درک و  دناوتن  نآ  عفد  سک  چیه  دهاوخ  يررض  وت  رب  ادخ  رگا  و 
نابرهم هدنزرمآ  يادخ  تسوا  دسریم و  هّتبلا  دهاوخب  ناگدنب  زا  سک  ره  هب  ّقح 

: وگب لوسر  يا 
ره تسا و  وا  دوخ  رب  شعفن  تفای  تیادـه  سک  ره  نیا  زا  سپ  دـمآ  امـش  تیادـه  يارب  ادـخ  بناج  زا  ّقح  لوسر ) باتک و   ) مدرم يا 

428 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نم  تسا و  وا  دوخ  رب  شنایز  تفاتش  یهارمگ  هار  هب  سک 
. متسین ادخ  هذخاؤم  زا  امش  نابهگن  تّجح  مامتا  زا  سپ 

وا هک  دنک  مکح  تنافلاخم  وت و  نایم  ادخ  هک  یتقو  ات  ریگ  شیپ  ربص  هار  نک و  يوریپ  دـسریم  وت  رب  هک  يادـخ  یحو  زا  وت  لوسر  يا 
. تسا نایامرفمکح  نیرتهب 

428 ص :  ریسفت ..... 

ثوعبم تّوبن  هب  ار  وت  دـنوادخ  هکنآ  زا  دـعب  ینعی  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَت  َنیِذَّلا  ُدـُبْعَأ  الَف  ِینیِد  ْنِم  ٍّکَش  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اـی  ْلـُق 
. يدوب تنید  هدننک  یفخم  كانسرت و  نیا  زا  لبق  هچ  رگا  نکن  یفخم  ار  تنید  سرتن و  اهنآ  زا  نک و  نالعا  ار  تنید  دینادرگ 

نادب تسا  نیکرشم  هب  قّلعتم  یّفوت »  » هملک ندروآ  دناریمیم  هک  تسا  یئادخ  هب  قّلعتم  تدابع  ماجنا  هک  ْمُکاَّفَوَتَی  يِذَّلا  َهَّللا  ُُدبْعَأ  ْنِکل  َو 
. دیامن دیدهت  ار  نانآ  هک  تسا  تهج 

. نامیا یناعم  بتارم و  زا  کی  ره  هب  مشاب  نینمؤم  زا  هک  مرومأم  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  َو 
نامیا و رد  تابث  هب  رومأم  ربماـیپ  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  يارب  شور  نداد  رییغت  و  تسا ، نوکأ » نا   » رب فطع  ِنیِّدـِلل  َکَـهْجَو  ِْمقَأ  ْنَأ  َو 

لاغتـشا هچ  تسین ، رودقم  رـشب  يارب  نید  رد  ماود  تابث و  هک  تسا  ور  نیا  زا  نید  يارب  هجو  نتـشاد  اپ  رب  هماقا و  اّما  و  تسا ، نآ  همادا 
هجو هماقا  زا  عنام  تسین  يرگید  راک  هدـنراد  زاب  يراک  هک  یـسک  يارب  هچ  رگا  اهترثک  هب  لاغتـشا  تسا و  يرورـض  اـهترثک  هب  رـشب 

زاب رگید  راک  زا  ار  وا  يراک  هک  یسک  یّتح  تسا  نآ  زا  عنام  مدرم  رتشیب  دروم  رد  نکل  تسین و  نید  يارب 
429 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هّیردـصم رگا  تسا ، هّیریـسفت  ای  هّیردـصم  مقأ » نأ   » رد نأ »  » ظفل تسا . نآ  لامک  هجو و  هماـقا  هّوق  زا  عناـم  تارثک  هب  لاغتـشا  درادیمن 
. دناسرب ار  رما  هک  تسا  یباطخ  لاح و  تیاکح  رب  انب  مقا )  ) رما نّیعم  دشاب 

. تسا نیّدلا »  » زا ای  مقأ »  » لعاف زا  لاح  ًافِینَح 
. كرش عاونا  عیمج  هب  شابن  نیکرشم  زا  َنیِکِرْشُْملا  َنِم  َّنَنوُکَت  َو ال 

اهاوه و اههراتـس و  اهتب و  لیبق  زا  ناوخن  ارنآ  درادـن  وتب  يررـض  عفن و  هک  يزیچ  َكُّرُـضَی  َو ال  َکُعَْفنَی  ـال  اـم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُعْدـَت  ـال  َو 
و ادخ ، نذا  هب  رگم  دنتسین  ررض  عفن و  رب  رداق  اهنیا  زا  کی  چیه  نوچ  دهد ، رارق  نیعلا  بصن  دهاوخب  ماما  زج  ار  یسک  ره  اههتـساوخ و 

وت هب  باب  زا  ربمایپ  هب  باطخ  عون  نیا  و  تسا ، وغل  وا  تداـبع  ندـناوخ و  تسین  رّوصتم  يررـض  عفن و  چـیه  هدـش  هدـناوخ  هک  هچنآ  رد 
يارب ءاف »  » ظفل َنیِِملاَّظلا  َنِم  ًاذِإ  َکَّنِإَف  َْتلَعَف  ْنِإَف  تسا . نّیعم  ریغ  صخش  هب  وا  زا  باطخ  فرص  ای  دشابیم ، دونشب  هیاسمه  ات  میوگیم 

(. دش یهاوخ  ناراکمتس  زا  ببس  نامه  هب  يدرک  نینچ  رگا  ینعی ،  ) تسا ضحم  تّیببس 
. تسا لیلعت  ینعم  نآ  رد  هک  تسا  فطع  ای  تسا  لاح  ٍّرُِضب  ُهَّللا  َکْسَسْمَی  ْنِإ  َو 

نآ  هک  تسا  نیا  رب  تلالد  يارب  مه  ریظن  ترابع  هرقف  ود  فالتخا  ِِهلْضَِفل  َّداَر  الَف  ٍْریَِخب  َكْدُِری  ْنِإ  َو  َوُه  اَّلِإ  َُهل  َفِشاک  الَف 
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430 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ررـض هک  اریز  دشاب ، ادخ  لعاف  هچ  رگا  ادخ  هدارا  نودب  دـسریم  ررـض  وا  هب  ناسنا  دوخ  لعف  رثا  رب  ایوگ  دنتـسه ، توافتم  هدارا  رد  ود 
دسرب وت  هب  یئوکین  زا  هک  هچنآ  هدومرف : یلاعت  يادخ  هچنانچ  تسا ، ادخ  هدارا  اب  ریخ  یلو  تسا ، هدشن  هدارا  لقتـسم  تاّذلاب و  ندناسر 
نامه هب  هراشا  ات  درک  رکذ  ریخ  ریمـض  ياجب  ار  هلـضف »  » ظفل و  دـشابیم . تدوخ  زا  دـسرب  وتب  يدـب  زا  هک  هچنآ  و  تسادـخ ، بناج  زا 
نودب دیآیم  لضف  زا  طقف  هک  ایوگ  هدش  هدارا  اتاذ  ریخ  یلو  دسریم  وا  هب  هدنب  لمع  ّتلع  هب  تسین و  دارم  اتاذ  ّرـش  هک  دـشاب  ام  راتفگ 

. دشاب هتشاد  ارنآ  قاقحتسا  لمع  ببس  هب  هکنیا 
هلمج تسا  نابرهم  هدنزرمآ  وا  هکنآ  لیلد  هب  دهدیم ، ریخ  دهاوخب  هک  ره  هب  دنوادخ  ُمیِحَّرلا  ُروُفَْغلا  َوُه  َو  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  ِِهب  ُبیُِـصی 

، دنراد ارنآ  قاقحتسا  هکنیا  اب  دسریمن  نیّقحتسم  رتشیب  هب  ررـض  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  بیـصی »  » رب فطع  میحّرلا » روفغلا  وه  «و 
. تسا هتفرگ  رارق  لولعم  ياج  رد  هلمج  نیا  سپ  تسا ، نابرهم  هدنشخب و  يادخ  وا  هک  اریز 

ندوب ّقح  ببـس  هب  یّقح  ره  هکنیا  و  تسا ، تیالو  نامه  ّقح  هک  تشذگ  بلطم  نیا  اهراب  ْمُکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُمُکَءاج  ْدَـق  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ُْلق 
راـبتعا هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  نیا  دوصقم  نیا  رب  اـنب  تسا . تیـالو  لـماک  ّماـت و  رهظم  مالّـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  و  تسا ، ّقـح  نآ 

هیلع یلع  نآ  رهظم  و  تسا ، هقلطم  تیالو  دوصقم  ای  دـمآ ، امـش  يارب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیـالو  هکنیا  اـی  دـمآ ، امـش  يوس  هب  شتیـالو 
. تسا مالّسلا 

زین ِهِسْفَِنل  يِدَتْهَی  امَّنِإَف  يدَتْها  ِنَمَف  یلاعت : يادخ  لوق 
431 ص : ج6 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نآ ببـس  هب  تیادـه  هک  تسا  يزیچ  تّوبن  اریز  تسین ، تیالو  يوس  هب  زج  نتفای  تیادـه  ءادـتها و  اریز  دـنکیم ، بلطم  نیا  رب  تلالد 
. ِنامیِْإِلل ْمُکادَه  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  ُّنُمَی  ُهَّللا  َِلب  هدومرف : یلاعت  يادخ  هچنانچ  دوشیم  قّقحم 

. موش عنام  امش  یهارمگ  زا  هدرک و  تیالو  هب  روبجم  ار  امش  ات  متسین  امش  لیک  نم و  ٍلیِکَِوب  ْمُْکیَلَع  اَنَأ  ام  َو  اْهیَلَع  ُّلِضَی  امَّنِإَف  َّلَض  ْنَم  َو 
هب هک  تیالو  رما  صوصخ  رد  ای  تسا ، تیالو  اهنآ  هلمج  زا  هک  نک  يوریپ  دوشیم  یحو  وت  هب  هک  هچنآ  همه  زا  َْکَیلِإ  یحُوی  ام  ِْعبَّتا  َو 
اذل و  تسا ، موق  زا  ندیـسرتن  تیالو و  ندـناسر  غیلبت و  لاثتما  دوشیم  یحو  تیالو  هراب  رد  هک  هچنآ  ندرک  يوریپ  و  دوشیم ، یحو  وت 

وت و نیب  دـنوادخ  ات  َنیِمِکاْحلا  ُْریَخ  َوُه  َو  ُهَّللا  َمُکْحَی  نک . ربص  اهنآ  قافن  اـهّتیذا و  رب  ِْربْصا  َو  دومرف : دومن و  ربص  هب  رما  ار  وا  دـنوادخ 
. تسا ناگدننک  مکح  نیرتهب  وا  هک  دیامن  مکح  هدیزرو  قافن  مالّسلا  هیلع  یلع  رما  رد  هک  یسک  نیب 

متفه دلج 

هراشا

وه 121

1 ص :  همدقم ..... 

«[ 1  » ًاروُفَغ ًامِیلَح  َناک  ُهَّنِإ  ْمُهَحِیبْسَت  َنوُهَقْفَت  ْنِکل ال  َو  ِهِدْمَِحب  ُحِّبَُـسی  اَّلِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ْنِإ  َو  َّنِهِیف  ْنَم  َو  ُضْرَْألا  َو  ُْعبَّسلا  ُتاوامَّسلا  َُهل  ُحِّبَُـست  ]
هّزنم كاپ و   ) حیبست هب  هکنیا  رگم  تسین  يزیچ  چـیه  و  دـننکیم ، حـیبست  ار  يادـخ  تسا ، نآ  رد  هک  ره  نیمز و  هناگتفه و  ياهنامـسآ 

. تسا هدنزرمآ  رابدرب و  امش ) تلفغ  هب   ) ادخ هّتبلا  هک  دیمهفیمن ، ار  اهنآ  حیبست  امش  نکل  دنلوغشم و  وا  يرگشیاتس  و  ییوگ )
حیبست و ناج  لد و  يازجا  مامت  اب  ار  دّرجم ) ملاع  تفه   ) نامسآ تفه  راگدرورپ  يدنمزاین ، راسکنا و  زجع و  لامک  اب  زین ، نایصاع  نیا 
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هیلع و هّللا  یّلـص  یفطـصم  دّمحم  ایبنا ، متاخ  هژیو  هب  ایلوا  ایبنا و  هبّیط  حاورا  هّصاخ  تایانع  یهلا و  مرک  لضف و  اب  هک  مییوگیم  دـیمحت 
همجرت متفه  دلج  رشن  عبط و  هب  نیملاعلا  ّبر  هّلل  دمحلا  راوگرزب ، ریپ  يونعم  تابذج  و  مالّـسلا ، مهیلع  يده  هّمئا  یـضترم و  یلع  هلآ و 

. میتفای قیفوت  دشابیم ، هّیبلق  راوطا  متفه  و  هّیدامع ، حاولا  متفه  و  هّیهلا ، فراعم  متفه  نامسآ  مکح  رد  هک  هداعّسلا  نایب 
: راوگرزب فراع  نآ  لوق  هب 

رقم نک  متفه  خرچ  زارف  رب  رذگ  يدرک  مشش  خرچ  زا  هکنوچ 
__________________________________________________

. ءارسا هروس  هیآ 44  ( 1)
2 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رون تفه و  سنا  تفه  رام  تفه و  روم  تفه و  سنج  سب  تسا و  تفه  ددع  لیمکت  هک  ناز  سوه  شوخ  يا  تفه ، تسا  دادعا  دعس 
تاوامس عبس  هلوق  قاط  تفه  هدیرفآ  ار  امـس  مه  نیب  تفه  حراوج  مه  دمآ ، تفه  نیمز  مه  تفه و  رهن  تفه و  رحب  تفه  ران  تفه و 

ییالو رارسا  ددرگیم ، نشور  میهاربا  دعر و  فسوی ، ياههروس  هب  ناگدنناوخ  امش  نطاب  رهاظ و  ناگدید  دّلجم  نیا  رد  يولوم )  ) قابط
. دزاسیم رّونم  لعتشم و  ار  ناتناج  نافرع  قشع و  ياههولج  و 

: دینکیم هدهاشم  ار  ینافرع  ییالو و  زومر  هنوگنیا  امش  دوه ، هکرابم  هروس  رد 
 ... ْتَلُِّصف َُّمث  ُُهتایآ  ْتَمِکْحُأ  ٌباتِک  رلا  لّوا : هیآ  رد 

تـسا یّلک  سوفن  شاهلزان  هبترم  رد  هک  دوشیم  ریبعت  مالقا  هب  هک  هدوب  لوقع  بتارم  رد  تسخن  هک  تسا  ادـخ  يدوجو  مالک  هب  هراـشا 
، دسریم تلّـصف  هبترم  هب  نوچ  درادـن و  هار  نآ  رد  نالطب  رییغت و  خـسن و  للخ و  دوشیم ، هتفگ  ظوفحم  حول  هیلاع و  حاولا  هب  نآ  زا  هک 

ینیع نآرق  هک  دیآیم  رد  شوقن  باتک و  فورح ، تاوصا ، هبترم  رد  تسا و  تابثا  وحم و  باتک  هک  دوشیم  زاغآ  یئزج  سوفن  بتارم 
. دوشیم هدیمان 

نآ  زا  هک  تسا  یهلا  تناما  دوشیم  ریبعت  حور  هب  نآ  زا  هک  یناسنا  هراّیس  هفیطل  دیامرفیم ، هبوت  رافغتسا و  هراب  رد  مّوس : هیآ  رد 
3 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لزان عبط  ملاع  هب  تسار  هار  رب  ءامـسا  ماقم  سدـق و  ملاع  زا  هراّیـس  هفیطل  نیا  دوشیم ، ریبعت  هریغ  هّللا و  ۀـّیقب  ادـخ و  ترطف  ناـسنا و  هب 
نیا رد  رگا  دسریم ، رایتخا  ّتیناسنا و  ّدـح  غولب و  هب  هکنیا  ات  هدـیدرگ  ناسنا  ناویح و  تابن ، دامج ، رـصنع ، مسج ، سپـس  تسا ، هدـش 
رارف تسا  ادخ  هک  دصقم  يوس  هب  رگا  تسا ، هانگ  زا  یمومع  هبوت  رارف  نیا  تسا و  نادنز  نیا  زا  رارف  رافغتسا  دنامب  عبط  نادنز  رد  لاح 

اهدـهع و مزلتـسم  هک  دـشابیم  ّیلو  تسد  هب  ینامیا  هبوت  دـهن  ندرگ  تسود  ياضر  هب  رگا  ربماـیپ و  تسد  هب  تسا  یمالـسا  هبوت  دـنک 
ادخ يوس  هب  یهلا  يافلخ  تسد  هب  ینامیا  تعیب  اب  دیزیرگب و  نادنز  نیا  زا  دیناوتیم  هچ  ره  ینعی  ْمُکَّبَر » اوُرِفْغَتْسا   » سپ تساهنامیپ ... 

. دیورب
یتسه یلـصا  زار  نآ  دوشیم و  بوسحم  ینارق  میهافم  نیرتلکـشم  هک  ِءاْملا » یَلَع  ُهُشْرَع  َناک   » ریـسفت دوه : هکرابم  هروس  متفه  هیآ  رد 

ادخ لعف  اب  هک  تسا  یّقح  زین  وا و  هملک  لعف و  زا  ترابع  نآ  تسوا و  ّتیـشم  نامحر  شرع  تسا : هدمآ  فیرـش  ریـسفت  نیا  رد  تسا ،
هک تّیـشم  هجو  نآ  سپ  تسا  قلخ  يوس  هب  ّقح  هفاضا  هک  تسا  ادخ  هّیقارـشا  هفاضا  زین  هّیدمحم و  تقیقح  هقلطم و  تیالو  شدیرفآ و 

تـسا یّقح  هجو  رب  ینتبم  نآ  یقلخ  هجو  و  دوشیم ...  هدـیمان  یـسرک  تسا  قلخ  يوس  هب  هک  یهجو  شرع و  تسا  قلطم  ّقح  يوـس  هب 
. تسا فرص  دوجو  هک 

هوحن رد  یلاـمتحا  هوجو  هکنیا 9720  نمـض  ُْهنِم ...  ٌدِـهاش  ُهُوْلتَی  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ٍۀَـنَِّیب  یلَع  َناـک  ْنَمَف  َأ  دوـه : هکراـبم  هروـس  مهدزوـن  هیآ  رد 
ار قح  یلع و  تیالو  هب  ار  هب » نونمؤی   » نونمؤی مالّسلا و  هیلع  یلع  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ار  دهاش  زا  دوصقم  درمشیمرب  تاملک 
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4 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دنیامرفیم  ریسفت  تیالو  نامه  هشیمه  لثم 
. دنادیم ریغص  ملاع  رد  لقع  ریبک و  ملاع  رد  وا  تیالو  ماما و  ار  هّللا » لیبس   » دوه هکرابم  هروس  مکی  تسیب و  هیآ  رد 

اهِیف ْمُه  ِۀَّنَْجلا  ُباحْـصَأ  َِکئلوُأ  ْمِهِّبَر  یلِإ  اُوتَبْخَأ  َو  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  دوه : هکرابم  هروس  مجنپ  تسیب و  هیآ  ریـسفت  رد 
. َنوُِدلاخ

تـسا طیارـش  ّصاخ و  نامیا  رد  لوخد  حـلاص  لمع  دوشیم و  دراو  کلاس  لد  رد  تعیب  اب  هک  يول  ّصاخ و  تعیب  اصاصتخا  ار  ناـمیا 
. دوشیمن قّقحم  بلق  رد  نامیا  لوخد  تیالو و  لوبق  نودب  یحلاص  لمع  چیه  هک 

فاضم ّبر  زا  هک  تسا  يولو  ّصاخ  تعیب  زا  لـصا  یناـحور و  شمارآ  ناـمه  دوخ ) ّبر  يوس  هب  دـندیمرآیمن  « ) ْمِهِّبَر یلِإ  اُوتَبْخَأ  َو  »
لاّصتا نوچ  هک  تسا  يرارقیب  بجوم  هک  دـیآیم  دـیدپ  نآ  زا  ّتبحم  ادـتبا  هک  دوشیم  لـصاح  کـلاس  دوجو  رد  تسا  ادـخ  ّیلو  هک 

ار نافرع  تیالو و  یقیقح  ناقـشاع  هک  تسا  يرگید  رایـسب  ینافرع  ییـالو و  دراوم  دوه  هکراـبم  هروس  رد  دوشیم ...  لـصاح  یتوکلم 
. دیازفا تریصب 

ءالتبا قشع و  ياهزار  زمر و  رد  نسح  هولج  اعقاو  تسا ، هدیمان  صـصقلا  نسحا  ار  هروس  نیا  یلاعت  يادـخ  هک  فسوی  هکرابم  هروس  - 2
نیرتشکلد و رد  ینافرع  ضماغ  لئاسم  اههد  تسا و  لامج  مّسجت  هک  هداد  ناج ، فسوی  هب  لد  ياخیلز  یگتفیش  یگدادلد و  بوقعی ،

. دش روآدای  ار  ریز  دراوم  ناوتیم  هلمج  زا  تسا  مزال  لّصفم  ياهباتک  نآ  حرش  يارب  هک  تسا  هدش  رگهولج  یناسنا  مارد  نیرتباّذج 
5 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  َو  ِثیِداحَْألا  ِلیِوَْأت  ْنِم  َکُمِّلَُعی  َو   » مشش هیآ  ریسفت  رد  فلا :

 ...« اهَّمَتَأ امَک  َبوُقْعَی  ِلآ  یلَع  َو  َْکیَلَع  ُهَتَمِْعن  ُِّمُتی 
تیاغ یلاع و  أدـبم  هب  يدوعـص  بتارم  هلـسلس  رد  تسا و  دّرجم  ملاع  رد  يدابم  نآ  هک  اهتنم  أدـبم و  هب  تسا  نخـس  عاـجرا  لـیوأت  هک 
ینعی تادّرجم  ملاع  هب  طیحم  نینچمه  دشاب و  ملع  رد  خسار  هک  دنادیم  ار  لیوأت  یسک  سپ  ددرگیمرب  تّیدحا  ترضح  ینعی  تایاغلا 

تلاسر و تسا و  نآ  هدـننک  لیمکت  تروص  تّوبن  تسا و  تیالو  تمعن  لـصا  دـیامرفیم : تمعن  هراـب  رد  هیآ  ناـمه  رد  لـیوأت  بتارم 
تّوبن و ءاطعا  اب  تیالو  تمعن  مامتا  فسوی  رب  ادخ  تمعن  مامتا  نیاربانب  دشابیم  نآ  هلزان  رتنیئاپ و  تروص  يورخا  يویند و  ياهتمعن 

. تسا ترخآ  ایند و  رد  تنطلس  تلاسر و 
هکنیا زا  ّمعا  میداد  تلاسر  تّوبن و  وا  هب  دـیامرفیم : ًاْملِع » َو  ًامْکُح  ُهاـْنیَتآ   » هراـب رد  فسوی : هکراـبم  هروس  مّود  تسیب و  هیآ  ریـسفت  رد 
ءایـشا هب  ییانیب  زا  ترابع  هک  ملع  و  دنـشاب ...  هّوق  نآ  عیطم  یناـسفن  ياـهورین  همه  هکیوحن  هب  دـشاب  یملع  هّوق  لاـمک  مکح  زا  دوصقم 

 ... تسا تلاسر  مزاول  زا  تسا 
تحت رد  ار  قشع  لیلحت  نیرتقیمع  نیرتابیز و  اِهب » َّمَه  َو  ِِهب  ْتَّمَه   » ترابع و  َياْوثَم »...  َنَسْحَأ  یِّبَر  ُهَّنِإ  مّوس ...« : تسیب و  هیآ  ریسفت  رد 

نیمز اهنامسآ و  نآ  هلیـسوب  هک  تسادخ  دنلب  الاو و  ياهتفـص  زا  قشع  دیامرفیم : زاغآ  رد  تسا . هدروآ  نآ » بتارم  قشع و  نایب   » ناونع
نآ دوبن و  توکلم  کـلم و  اهنامـسآ و  نیمز و  دوبن  قـشع  رگا  تسا و  هدرک  رپ  ار  يزیچ  ره  ناـکرا  هک  تسا  قـشع  دـناهدش و  راوتـسا 

اب مالک  هصالخ  و  تسا ...  قلطم  بیغ  شقالطا  تروص  هب  نآ  تسا و  یلاعت  لّوا  ّقح  تقیقح  قشع ، تقیقح  تسا ، دوجو  هدـنهد  قوس 
. دنادیمن یمیهب  یناویح و  ار  اخیلز  قشع  رایسب  لیالد 

6 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدومرف  حرش  ار  بلق  بتارم  ابُح » اهَفَغَش  ْدَق  : » فسوی هکرابم  هروس  مایس  هیآ  ریسفت  رد 

. دناهدومرف حرش  ار  يدوهش  یلاح و  یلاق ، يدوجو ، كرش  زا  ّمعا  كرش ، عاونا  فسوی : هکرابم  هروس  متشه  یس و  هیآ  ریسفت  رد 
. دناهدومرف هئارا  ءامسا  هراب  رد  ياهدنزرا  بلاج و  رایسب  قیقحت  ملهچ : هیآ  ریسفت  رد  و 

لیلحت ار  یِّبَر »...  َمِحَر  ام  اَّلِإ  ِءوُّسلِاب  ٌةَراَّمََأل  َسْفَّنلا  َّنِإ  یِـسْفَن  ُئَِّربُأ  اـم  : » مالّـسلا هیلع  فسوی  هکراـبم  هروس  مّود  هاـجنپ و  هیآ  ریـسفت  رد 
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یقشاع و قشع و  زومر  بیترت  نیدب  حرش و  هدنزومآ  ّللدم و  رایسب  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  رابخا  هب  هّجوت  اب  ار  سفن  بتارم  هدومرف و 
حرـش ار  یناـفرع  ییـالو و  لـئاسم  هّیلک  حرط  هکنیا  نمـض  دـعر : هکراـبم  هروس  رد  دـناهدوشگ  رـشب  ءاـنبا  تهج  ار  یناـفرع  ّمهم  زوـمر 

. دناهدومن نایب  ّللدم  رایسب  ار  رما »  » تقیقح َْرمَْألا »...  ُرِّبَُدی  ریسفت ...«  رد  مّود  هیآ  رد  دناهدومرف 
يدوهش یفسلف و  لیالد  اب  ار  یّمهم  رایسب  یفسلف  ثحب  ناهج  نادنمشناد  نیرّسفم و  يارب  هک  ٍدیِدَج » ٍْقلَخ  یَِفل  مجنپ ...« : هیآ  ریسفت  رد 
لعفلاب یـضعب  ناکمالاب و  بتارم  نآ  زا  یـضعب  هک  تسا  يرایـسب  بتارم  ياراد  ریبک  ملاع  دـننام  مه  ناـسنا  دـنیامرفیم : هدومن و  حرش 

دـسریم ییاج  ات  حور ،...  بلق ، یناسنا ،...  سفن  یناویح ،...  سفن  یتابن ،...  سفن  ینامـسج ... ، ندـب  بتارم ، لماش  هک  تسا  لـصاح 
 ... یمسر هن  یمسا و  هن  تسا و  يربخ  نآ  زا  هن  هک 

دعر »  » دیمحت حیبست و  دروم  رد  مهدزیس : هیآ  ریسفت  رد 
7 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: دنیامرفیم ِّقَْحلا »...  ُةَوْعَد  َُهل   » مهدراهچ هیآ  رد  رظن و  راهظا 
ره و  دوشیم ...  قّقحتم  تسا  هقلطم  تیالو  هک  وا  لعف  ببس  هب  یّقح  ره  و  تسوا ...  لعف  فاضم  ّقح  یلاعت و  يادخ  قلطم  ّقح  هکنادب 

رهظم قح ، ّوعدـم  یعاد و  بیترت  نیا  اب  تسا . یلاـعت  يادـخ  توعد  ّقح  توعد  سپ  دوشیم ، یـشان  تیـالو  زا  یقـالخا  لـعف و  لوق و 
 ... تسا رثایب  لطاب و  درادن  نذا  هکنآ  توعد  دنتسه و  یلاعت  يادخ 

 ... تسا عوضخ  ینعم  هب  تغل  رد  دوجس  دنیامرفیم  ِضْرَْألا »...  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُدُجْسَی  ِهَِّلل  َو  : » مهدزناپ هیآ  ریسفت  رد 
 ... دننکیم هدجس  ادخ  يارب  همه  سپ  دنتسین ...  یتّینانا  ياراد  یلاعت  يادخ  هب  تبسن  تادوجوم  عیمج  نوچ 

نامـسآ زا  دنیامرفیم ، هلمج  زا  دناهدومرف ، ریـسفت  یطوسبم  حرـش  ًءام »...  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ   » هراب رد  دعر : هکرابم  هروس  مهدـفه  هیآ  رد 
 ... دش يراج  اههنیس  اهلد و  ياهرهن  نآ  بجوم  هک  دومرف  لزان  ار  تیالو  تّوبن و  بآ  تیالو 

: دنیامرفیم ِباْبلَْألا » اُولوُأ   » هراب رد  مهدزون : هیآ  ریسفت  رد  و 
سپ دوشیم ، لـصاح  يول  ّصاـخ و  تعیب  هب  لاـّصتا  اـب  نآ  و  دـشابن ...  لاـیخ  مهو و  هب  بوشم  هک  تسا  صلاـخ  لـقع  زا  تراـبع  ّبل 

. تسا زغم  لقع و  شتیالو  رابتعا  هب  تیالو 
نکر نیرخآ  هب  ندیـسر  دهع ، هب  يافو  دـیامرفیم : نامیپ  نتـسکش  دـهع و  هب  يافو  دروم  رد  دـعر : هکرابم  هروس  متـسیب  هیآ  ریـسفت  رد 
تعیب قیرط  زا  تقو  ّیبن  هب  لاّصتا  نامه  ماحرا  هلص  نادب و  لاّصتا  تیالو و  زا  ترابع  قاثیم  و  تسا ...  يولو  تعیب  نآ  تسا و  یمالسا 

8 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تعیب  ببس  هب  تقو  ّیلو  هب  لاّصتا  ماع و 
 ... تسا ّصاخ 

: دنیامرفیم ْمِهِّبَر » ِهْجَو   » هراب رد  مّود : تسیب و  هیآ  ریسفت  رد 
. تسا رما  ّیلو  توکلم  نامه  ّبر  هجو 

هک یقالخا  ای  تلاح  ای  لعف  ره  تسا و  تیالو  زا  ترابع  هنسح  دنیامرفیم : َۀَئِّیَّسلا » ِۀَنَـسَْحلِاب  َنُؤَرْدَی   » هراب رد  (: 22  ) هیآ نامه  ریسفت  رد 
. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  اب  ینمشد  هئّیس  تسوکین و  نسح و  دشاب  تیالو  هب  لصّتم 

تیالو و نامه  هلابند  عقاو  رد  هک  ُبُولُْقلا » ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِِذب  الَأ  ِهَّللا  ِرْکِذـِب  ْمُُهبُوُلق  ُِّنئَمْطَت  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  : » متـشه تسیب و  هیآ  ریـسفت  رد 
ادـیپ شمارآ  ناجیه  بارطـضا و  هبئاش  نودـب  دـش  رقتـسم  وا  اب  دیـسر و  ماما  توکلم  هب  هک  هاگنآ  سپ  دـیامرفیم ...  تسا  ذوخأم  رکذ 

. تسا ادخ  یقیقح  رکذ  ماما  توکلم  دنکیم و 
زا ریغ  دناوتیمن  تسوا  دزن  باتک  ملع  هکیـسک  دیامرفیم  ِباتِْکلا » ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  َو  دعر ...« : هکرابم  هروس  نیمه  رخآ  هیآ  ریـسفت  رد  و 

. دشاب مالّسلا  هیلع  یلع 
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لیلد ادـتبا  ِدـیِمَْحلا » ِزیِزَْعلا  ِطارِـص  یلِإ  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاـُملُّظلا  َنِم  َساَّنلا  َجِرُْخِتل  میهاربا ...«  هکراـبم  هروس  لّوا  هیآ  ریـسفت  رد  و 
اهنآ زا  کی  ره  زا  دوشیم و  لـخاد  بضغ  توهـش ، تعیبط ، تملظ  رد  ناـسنا  هک  هدـش  رکذ  رون  ندروآ  درفم  تاـملظ و  ندروآ  عمج 
ّیلو تموکح  تحت  ّصاخ  تعیب  اب  ای  یبن  تموکح  تحت  ماع  تعیب  اـب  درک و  يراـی  ار  وا  قیفوت  رگا  سپ  دوشیم ...  یـشان  ییاـهتملظ 

. دناشکیم تدحو  رون  هب  سفن  تاملظ  زا  ار  وا  اجیردت  دهدیم و  تاجن  سفن  تموکح  زا  ار  وا  ّیلو  ای  ّیبن  نآ  دیآرد ، ادخ 
ناقشاع  ینافرع  عیدب و  ياهریسفت  هنوگنیا  هک  تسا  حضاو 

9 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. ددرگیم داجیا  شدوجو  مامت  رد  ینادجو  قوش  قوذ و  یناحور و  لاح  دروآیم و  قوش  هب  ار  تقیقح  ّقح و 

یناـمیا ناردارب  نارهاوـخ و  میرازگـساپس و  همجرت  نـیا  قـیفوت  رب  ار  يادـخ  يدـنمزاین  راـسکنا و  زجع و  لاـمک  اـب  زین  نایـصاع  نـیا  و 
. میتسه حیحص  ياهدومنهر  ریذپ  ّتنم  ار  یهلا  يایلوا  اصوصخم 

پاچ هب  نیگنـس  هنیزه  اب  ار  یبرع  نتم  امـش  میتسین  ناـبز  برع  اـم  هک  دـنوشیم  روآداـی  ارارک  ریـسفت  نیا  ناگدـنناوخ  زا  يداـیز  هّدـع 
راوگرزب ناگدنناوخ  ضرع  هب  هاشیلعبوذجم ) ياقآ  ترـضح   ) نامراوگرزب يالوم  زا  هزاجا  بسک  اب  ار  تالاؤس  نیا  خـساپ  دـیناسریم ؟

. میناسریم
ياقآ ترـضح   ) هدـنبات یلع  رون  رتکد  ياقآ  بانج  زا  بکرم  یئاروش  زیزعلا ) هّرـس  هّللا  سّدـق   ) هاشیلع اضر  ياقآ  ترـضح  نامرف  هب  - 1

لیکشت نامجرتم  یعناق و  فرشا  یلع  دّیس  یناشاک ، یلعنیسح  امهیلع ،) هّللا  تمحر   ) یهبن رتکد  ناعیفش و  رتکد  نایاقآ  و  هاشیلعبوذجم )
ریاس دش و  یلمع  اقیقد  هتـشذگ  تادّلجم  رد  هک  دوش  پاچ  سپـس  دننیبب و  هدنبات  رتکد  ياقآ  بانج  ار  همجرت  دـعب  هب  نآ  زا  دـش  رارق  و 
یللع زا  یکی  عوضوم  نیا  دهد ، قیبطت  نتم  اب  ار  همجرت  دناوتب  دهاوخیم  هک  ره  ات  دـش  همجرت  اب  هارمه  ریـسفت  نتم  هبـسّنلاب و  تادـّلجم 
نسح الوصا  دریگیم ، رارق  یسررب  هعلاطم و  دروم  ناهج  مامت  رد  ریسفت  نیا  هکنیا  حیضوت  دوشیم ، پاچ  همجرت  اب  یبرع  نتم  هک  تسا 

زا يدایز  هّدع  نآ  رب  هوالع  دشاب  هارمه  زیزعلا ) هّرس  هّللا  سّدق   ) ریسفت بحاص  يابیز  ریسفت  مالک و  لصا  هک  تسا  نیا  رب  راک  تمظع  و 
10 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  همجرت  یمالک  ینافرع و  یفسلف ، یّنف  تاحالطصا  نادنمشناد  دیتاسا و 

يونعم يرهاظ و  ياههدافتـسا  دـنهدیم و  رارق  هعلاطم  دروم  دوخ  نوگانوگ  تافیلأت  يارب  فیرـش  ریـسفت  نیا  رد  ار  یبرع  لماک  دـعاوق 
هک دوب  نیا  رب  نامجرتم  یبلق  تساوخ  روکذم و  یسررب  ياروش  و  هّرس ) سّدق   ) هاشیلع اضر  ياقآ  ترـضح  كرابم  رظن  دنربیم و  ناوارف 
ام تاملک  نداد  هولج  ابیز  دوشن و  نایب  تمالـس  ظفل و  يادف  انعم  ددرگ و  تیاعر  انعم  ظفل و  تلاصا  ات  دوش  تناما  ظفح  دص  رد  دـص 

همجرت اب  ار  میرک  نآرق  تایآ  مامت  ادـتبا  هکنیا  رگید  دوش و  لـصاح  يأر  هب  ریـسفت  موهفم  هدرکن  يادـخ  هک  دـیامنن  رود  دوصقم  زا  ار 
تسا هدش  هداد  حیضوت  زین  لّوا  دلج  رد  هکیروطنامه  میاهدومن  ریسفت  همجرت  هب  عورش  هاگنآ  هدومن و  ریـسفت  شخب  تنیز  یظفّللا  تحت 

کیدزن يراکمه  طابترا و  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  ثیداحا  ذخأم  ندروآ  تسدب  يارب  راوگرزب  فراع و  ياملع  زا  یهورگ  اب 
ات میاهدومن  جرد  اهیقرواپ  رد  ناوارف  بتک  هعلاطم  اب  دوب  لکـشم  نابز  یـسراف  ناگدـننک  هعلاطم  يارب  هک  یبرع  یبدا و  یتاـکن  میتشاد 

. دریگ رارق  هدافتسا  دروم  رتناسآ  دنهد  رارق  ذخأم  ار  فیرش  ریسفت  نیا  دنهاوخیم  هک  يراوگرزب  نادنمشناد 
نامراوگرزب رورس  زا  هزاجا  بسک  اب  دنشاب ، هتشاد  تسد  رد  ار  نارق  ینافرع  ياهتمسق  دندوب  لیام  طقف  هک  راوگرزب  نانابز  یسراف  اّما  و 

زا نآ  زا  سپ  ةدابعلا ، تاماقم  یف  هداعّسلا  نایب  فیرش  ریسفت  زا  لّوا  هجرد  رد  ار  میرک  نارق  ینافرع  تاکن  هاشیلعبوذجم  ياقآ  ترـضح 
هّللا دمحب  هک  پاچ  هخسن  رازه  جنپ  رد  نآ  لّوا  دلج  هک  میاهدومن  فیلأت  رارسالا  ّرـس  مانب  مالـسا  رگید  گرزب  يافرع  ینافرع و  ریـسافت 

ج7، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  نآ  مّود  دـلج  نونکا  مه  تسا و  هتفرگ  رارق  دـنزرویم ، قشع  نافرع  هب  هک  یناگدـننک  هعلاطم  هدافتـسا  دروم 
11 ص :

میدـقت يراـج  لاـس  رد  هجرف  یلاـعت  هّللا  لّـجع  رـصع  ّیلو  نطاـب  زا  ددـم  یهلا و  هّوـق  لوـح و  هب  هّللا  ءاـشنا  هک  تـسا  پاـچ  تـسد  رد 
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. میئامنیم تلئسم  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  تداعس و  نانآ  يارب  هدیبلط و  شزوپ  ناگمه  زا  میئامنیم . زیزع  ناگدنناوخ 
ایند و ریخ  نانآ  يارب  ّتیدحا  ترـضح  زا  رازگـساپس و  دـناهدومن  یهارمه  فیرـش  ریـسفت  نیا  پاچ  همجرت و  رد  هکیناراوگرزب  همه  زا 
ار نایـصاع  نیا  هدـنزرا  يونعم و  رایـسب  رثا  همجرت  نیا  پاچ  میظنت و  رد  هناقـشاع  هک  ناراوگرزب  زا  ياهّدـع  میئاـمنیم  تلئـسم  ترخآ 
: زا دنترابع  دناهدومرف  هزاجا  هک  ینازیزع  زا  ياهّدع  میئامن  جرد  همّدقم  رد  ار  نانآ  كرابم  مان  هک  دناهدومرفن  هزاجا  دناهدومرف  یهارمه 

یمرگلد و ثعاب  ترضح  نآ  يالاو  تّمه  و  هدنبات ) یلع  رون  رتکد  ياقآ   ) هاشیلعبوذجم ياقآ  ترـضح  نامراوگرزب  يادتقم  الوم و  - 1
. تسا هدیدرگ  زیزعلا  هّرس  هّللا  سّدق  ناشدجما  ّدج  ریسفت  همجرت  ندیناسر  مامتا  هب  يارب  نایصاع  نیا  يزور  هنابش  هناقشاع  شالت 
راوگرزب ياملع  زا  رگید  تّیصخش  دنچ  یمامس و  هّللا  ۀیآ  ترضح  ششوک  یعس و  اب  مالّسلا  هیلع  نیموصعم  رابخا  ثیداحا و  ذخأم  - 2

. یئایک يدهم  خیش  ياقآ  بانج  نیملسملا  مالسالا و  ۀّجح  مق و 
هب زین  ار  دّلجم  نیا  یفاّحـص  پاچ و  یفارگوتیل و  تقادـص  لامک  اب  هک  یمالـسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  - 3

. دناهتشاد هدهع 
پاچ  روما  همه  رد  ناکامک  لاهن  نسحم  ياقآ  بانج  - 4

12 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دناهدومن یهارمه  فیرش  ریسفت  نیا  رشن  رد  ادخ  ياضر  يارب  طقف 

. تسا هدوب  یئابطابط  یمئاق  هّللا  زیزع  دّیس  ياقآ  بانج  دنمجرا  ردارب  هدهع  هب  زین  دّلجم  نیا  يراتساریو  - 5
. دناهدوب رادهدهع  ار  همجرت  نیا  یئارآ  هحفص  يرتویپماک و  پیات  روما  نایدمحا  مناخ  راکرس  نایدمحا و  ياقآ  جاح  راوگرزب  ردارب  - 6

نیا دوخ  دنمدوس  تارظن  هئارا  اب  دراد  اضاقت  مرتحم  ناگدنناوخ  یمارگ و  زیزع و  يارقف  دنمجرا و  نادنمـشناد  راوگرزب و  يافرع  زا  - 7
. دنهد رارق  تّنم  نیهر  هدنیآ  تامدخ  دوبهب  تهج  رد  ار  نایصاع 

یبرع نتم  رابخا  مالعا و  تسرهف  رد  تسا  هدـیدرگ  جرد  همجرت  نتم  رد  رابخا  یـسراف  همجرت  نوچ  هک  تسا  يروآداـی  لـباق  هتکن  نیا 
. دنیامرف هعجارم  نتم  هب  یمارگ  ناگدنناوخ  موزل  تروص  رد  هک  تسا  هدش  هتشون  هحفص  هرامش  نآ  لباقم  رد  تسا و  هدش  هدروآ  نآ 

. میراد اعد  سامتلا  میناسریم و  نایاپ  هب  نایرع ، رهاط  اباب  نادمه ، راوگرزب  فراع  یتیب  ود  نیا  اب  ار  ناملاح  نابز 
يدیدن يزیچ  تیصعم  زا  ریغب  يدیرفآ  ار  ام  هک  زور  نآ  زا 

يدیدن يدید  رتش  رذگب  ام  تراچ ز  تشه و  ّقح  هب  ادنوادخ 
نامجرتم ارقف  ياپ  كاخ  اعد » سامتلا  »

252 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دّمحم نیمجرتم : هارث  باط  هاش ) یلع  ناطلـس  هب  بّقلم   ) يدابانگ دّمحم  ناطلـس  جاح  بانج  ریهـش  فراع  فیلأت  متفه ) دـلج   ) وه 121

یضایر  هّللا  تمشح  یناخاضر و  اقآ 
253 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

253 ص :  دوه .....  يهروس 

هراشا

. تسا یندم  َةالَّصلا  ِِمقَأ  َو  هیآ  طقف  دناهتفگ  یخرب  و  تسا ، یّکم  هروس  نیا  همه  تسا و  هیآ  هس  تسیب و  دصکی 
1 تایآ 4 -
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253 ص :  ات 4 ..... ] تایآ 1  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َُّمث ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْسا  ِنَأ  َو  ( 2  ) ٌریَِـشب َو  ٌریِذَن  ُْهنِم  ْمَُکل  ِینَّنِإ  َهَّللا  َّالِإ  اوُُدبْعَت  َّالَأ  ( 1  ) ٍرِیبَخ ٍمیِکَح  ْنُدـَل  ْنِم  ْتَلُِّصف  َُّمث  ُُهتایآ  ْتَمِکْحُأ  ٌباتِک  رلا 
ِهَّللا َیلِإ  ( 3  ) ٍرِیبَک ٍمْوَی  َباذَع  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإَف  اْوَّلَوَت  ْنِإ  َو  ُهَلْضَف  ٍلْضَف  ِيذ  َّلُک  ِتُْؤی  َو  یمَسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  ًانَـسَح  ًاعاتَم  ْمُکْعِّتَُمی  ِْهَیلِإ  اُوبُوت 

(4  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ْمُکُعِجْرَم 

253 ص :  همجرت ..... :

قیاقح رب  هاگآ  میکح و  يادـخ  بناج  زا  هک  مکحم ) لیالد  اب   ) تسا یباـتک  نآرق  نیا  تسا ) لوسر  ادـخ و  دزن  فورح  نیا  رارـسا   ) رلا
تسا هدیدرگ  نایب  نشور  رایسب  ملاع 

ار  سک  چیه  اتکی  يادخ  زج  هک  قلخ  هب  دهد ) رّکذت  ات  )
254 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هک میوگب  قلخ  هب  ات  ماهدمآ ، تّما  تراشب  زردنا و  يارب  هک  میوا  لوسر  اّقح  نم  دیتسرپن و 
دشخب و وکین  هرهب  تّذل و  گرم  ماگنه  نّیعم و  لجا  ات  ار  امـش  هک  دینک  هبانا  هبوت و  وا  هاگرد  هب  دیبلط و  ادـخ  زا  شزرمآ  ناتناهانگ  زا 

. مسرتیم امش  رب  تمایق  زور  گرزب  زور  باذع  زا  تخس  دینادرگب  وا  زا  يور  رگا  و  دیامرف . لّضفت  یتمحر  ّقحتسم  ره  ّقح  رد 
. تساناوت زیچ  همه  رب  وا  و  تسوا ) اب  دب  کین و  شاداپ   ) تسا ادخ  يوس  هب  امش  عوجر 

254 ص :  ریسفت ..... 

لیاوا رد  هعّطقم  فورح  هک  تسا  هدـمآ  رابخا  رد  اذـل  تسا ، ّیبن  دوجو  بتارم  ای  ملاع  بتارم  هب  هراشا  فورح  نیا  هک  تشذـگ  « 1  » رلا
هدـهاشم فورح  نآ  زا  ییاهزیچ  شخالـسنا  لاـح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ّیبن  زا  هک  تشذـگ  و  دـشابیم ، ّیبن  يامـسا  اـههروس 

. تسین نکمم  اهتمالع  اهتبسانم و  اب  زج  نآ  زا  ریبعت  هک  دوشیم 
. تسا باتک  نآ  تروص  ینیودت  باتک  هک  نیا  تسا و  ینیوکت  یقیقح  باتک  ّیبن  دوجو  بتارم  ای  ملاع  بتارم  هک  نیا  و 

فوذحم يادتبم  ربخ  ای  هعّطقم  فورح  ربخ  « 2  » ٌباتِک
__________________________________________________

هّللا دـبع  هجاوخ  رارـسالا  فشک   ) فطل قفر و  يهناـشن  ءار : شنزرـس  مؤل و  ناـشن  مـال : دـیحوت  هب  رما  تفلا و  يهناـشن  فـلا  فـلا : ( 1)
( يراصنا

قلطم روط  هب  ینامـسآ  بتک  دـیجم ، نآرق  ادـخ - باتک  تسا . بتارم  عیمج  عماج  هک  لماک  ناـسنا  باـتک - نتـشون - ینعی  باـتک : ( 2)
حول تسا . ظوفحم  حول  زا  هیانک  ینافرع  تایبدا  رد  ادخ  باتک 

255 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ریبعت مالقا  هب  اهنآ  زا  هک  لوقع  بتارم  زا  شدـنلب  یلاع و  ماقم  رد  ینعی  تسا  مکحم  باـتک  نیا  لـیالد  تاـیآ و  ُُهتاـیآ  ْتَمِکْحُأ  تسا 

. ددرگیم ریبعت  ظوفحم  حول  هیلاع و  حاولا  هب  اهنآ  زا  هک  یّلک  سوفن  بتارم  رد  و  دوشیم ،
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( الا بتارم و  نآ  رد   ) ار باتک  نآ  اریز  دـباین ، هار  نآ  رد  رییغت  نالطب و  خـسن ، لـلخ ، هک  تسا  نیا  بتارم  نآ  رد  تاـیآ  ندوب  مکحم  و 
رب هباشت  بتارم  زا  باتک ) نآ   ) و رـس ، تشپ  زا  هن  شیپاشیپ و  زا  هن  دباییمن ، هار  نآ  هب  نطاب  و  دنکیمن ، ّسم  ناگزیکاپ )  ) نورهّطم زج 

. لیصفت هن  تسا  لامجا  وحن  هب  بتارم  نآ  يهّیّلک )  ) رد هک  يروط  هب  تسا ، ظوفحم  یلاعت  ّقح  ریغ  مالک  لطاب و 
هداد لیصفت  دوشیم  ریبعت  تابثا )  ) روحم باتک  ییزج و  حاولا  هب  نآ  زا  هک  ییزج  سوفن  بتارم  رد  بتارم  نآ  زا  دعب  سپـس  ْتَلُِّصف  َُّمث 

. دوشیم ریبعت  ینیع  تابثا  وحم و  باتک  هب  بتارم  نآ  زا  هک  هدش  هداد  لیصفت  نایعا  بتارم  رد  سپس  هدش ،
تباتک و هبترم  رد  سپس  فورح ، تاوصا و  هبترم  رد  سپس 

__________________________________________________

ظوفحم و حول  رد  هلمج  دوب ، دـهاوخ  تسه و  دوب و  هدـیلاوم  تابکرم و  تسا و  درفم  رد  هچ  ره  هک  تسا  نیبم  ادـخ و  باـتک  ظوفحم 
صاخـشا یّلک و  بتارم  بسح  هب  هک  تسا  یباتک  ییملاع  هدننک . ادیپ  باتک  تاهّما ، ابآ و  دنـشیادیپ و  باتک  دیلاوم ، اما  دنیادخ  باتک 

: تسا یهلا  ییزج  یّلک و  يامسا  روص  لصاح  ییزج ، دارفا  و 
میناوخ تفص  هیآ و  یقرو  ره  زا  میناد  تتاذ  فحصم  ناهج  هلمج  ام 

مینادان ام  وت  هنک  تفرعم  رد  قشع  بتکم  رد  میسّردم  هک  نآ  اب 
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. تسا هدش  هداد  لیصفت  شوقن 
لطاب هب  ّقح  هدرک و  ادیپ  هار  نآ  رد  لیدـبت  خـسن و  تابثا و  وحم و  نوچ  تسین ، « 1  » تامکحم بتارم  زا ) دراوم   ) نیا رد  باتک  تاـیآ 

. دوشیم هباشتم  قالخا  لاوحا و  لاوقا ، لامعا ، نینچمه  دوشیم ، هباشتم  یهلا  رهظم  هب  یناطیش  رهاظم  دنکیم ، ادیپ  هباشت 
ادـخ رما  هب  لامعا  نآ  دـنیوگیم  سپـس  و  دـنروآیم ، اج  هب  یهلا  لامعا  تروص  هب  ار  دوخ  یناطیـش  ياهراک  یناطیـش  رهاـظم  هک  اریز 

ياهنابز هک  ناشیاهنابز  اب  ار  نآرق  تایآ  و  دـنهدیم ، ماجنا  کین  راک  هک  دـننکیم  لایخ  نانآ  تسا و  ناطیـش  رما  هب  هک  یلاح  رد  تسا 
. تسا ناطیش  ياهتسد  نامه  هک  دنسیونیم  دوخ  ياهتسد  اب  ار  ینیودت  تایآ  و  دنناوخیم ، تسا  ناطیش 

نیا تسه  هک  يزیچ  تیاهن  تسا ، ناطیـش  بناج  زا  هکلب  تسین ، ادخ  بناج  زا  هک  یلاح  رد  تسا ، ادـخ  بناج  زا  نآ  دـنیوگیم  سپس 
. تسادخ بناج  زا  هک  تسا  یلامعا  هباشم  رهاظ  تروص  رد  لامعا  نآ  هک  تسا 

هک تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  « 2  » ریبخ میکح و  فصو  رکذ و  و  تسا ، ملع  لمع و  رد  لماک  هک  یسک  ٍرِیبَخ  ٍمیِکَح  ْنَُدل  ْنِم 
__________________________________________________

. هدش هداد  حیضوت  نارمع  لآ  هروس  لیاوا  مّوس  دلج  رد  ( 1)
نازیملا ریسفت  بحاص  ییابطابط  يهماّلع  تسا ، ینسح  يامسا  نآ  اناد و  ریبخ : ( 2)
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رد ار  یـسک  ای  دنک  ّدر  ار  باتک ) رد   ) نآ زا  يزیچ  درادن  ّقح  یـسک  سپ  تسا ، لماک  دشاب  دیاب  هک  نانچنآ  ینیودـت  ینیوکت و  باتک 

: هدش دراو  هچنانچ  دیامن ، شنزرس  دروم  نیا 
تادّرجم ملاع  زا  ترابع  هّللا ) دنع   ) و هّللا ) ندل   ) و دیدرکیمن ،» شنزرـس  ار  رگیدـمه  تقوچیه  دـیوشیم  علّطم  ردـق  رـس  رب  امـش  رگا  »

. تسا هدش  یشان  نآ  زا  باتک  لیصفت  و  تسا ،
هب سپس  هتـشگ و  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  بلق  رب  ای  رومعم ، تیب  رب  لامجا )  ) هلمج تروص  هب  نآرق  هک  تسا  هدش  دراو  اذل  و 

. تسا هدش  لزان  شاهنیس  رب  جیردت 
ظفل تسا  نکمم  و  یهن ، ای  تسا  یفن  لعف  و  دینکن ، شتـسرپ  ار  ادخ  زج  هک  نیا  يارب  ینعی  تسا  هّیردصم  نأ )  ) ظفل َهَّللا  اَّلِإ  اوُدـُبْعَت  اَّلَأ 
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. دشاب یهن  اودبعت ) ال   ) لعف هّیریسفت و  نأ ) )
. تسا هبوت  رافغتسا و  هب  امش  رما  ادخ و  ریغ  ترابع  زا  امش  یهن  باتک  لیصفت  زا  هصالخ  ضرغ  هک  نیا  ینعی 

مالک زا  ای  هلمج  نیا  « 1  » ٌریَِشب َو  ٌریِذَن  ُْهنِم  ْمَُکل  ِینَّنِإ 
__________________________________________________

( نیمجرتم . ) تسا میلع  زا  ّصخا  نآ  تسا و  تایئزج  هب  ملع  يانعم  هب  نآ  تسا و  ذوخأم  هربخ  زا  ریبخ  هدومرف :
هدرک ار  ادـخ  ینامرفان  تفلاخم و  هک  هاگره  ار  قیـالخ  باـنج  نآ  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  دـهدیم  ربخ  هلمج  نیا  ( 1)

. دـهدیم تراـشب  باوث  شاداـپ و  رب  ار  ناـنآ  دنـشاب  هدوب  وا  رادربناـمرف  عـیطم و  رگا  دـناسرتیم و  دـنوادخ  باـقع  باذـع و  زا  دنـشاب 
( نیمجرتم )
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تیاکح دنوادخ  ار  نآ  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مالک  زا  ای  دشاب ، ادخ  بناج  زا  هک  درادـن  مه  یلاکـشا  تسا و  ادـخ 

. تسا هدرک 
هراک هچ  وت  دـنتفگ : وا  هب  درک  غیلبت  دـناسر و  مدرم  هب  ار  ادـخ  ریغ  تدابع  زا  یهن  نآ  باتک و  نآ  ام  لوسر  یتقو  تسا : هتفگ  هک  اـیوگ 

؟ يراد بلطم  نیا  باتک و  هب  یطبر  هچ  یتسه و 
هدژم دنوادخ  تمحر  هب  تبسن  و  متـسه ، ریذن  هدناسرت و  ادخ  طخـس  بضغ و  زا  ار  امـش  ادخ  بناج  زا  نم  دومرف : اهنآ  هب  ربمغیپ  سپ 

. ریشب هدنهد و 
. دوشیم ریبعت  حور  هب  نآ  زا  هک  راّیس  یناسنا  هفیطل  هک  نادب  « 2  » ِْهَیلِإ « 1  » اُوبُوت َُّمث  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْسا  ِنَأ  َو 

اهنامـسآ رب  ار  تناما  ام  هدومرف  دنوادخ  هک  دوشیم  ریبعت  تناما  هب  نآ  زا  یهاگ  و  هدیرفآ ، نادبا  زا  لبق  لاس  رازه  ود  ار  حاورا  دنوادخ 
يهفیطل نیا  دوشیم  ریبعت  اهنیا  زا  ریغ  يرگید و  ياهمان  هّللا و  ۀّیقب  و  ادخ ، ترطف  هب  ناسنا و  هب  نآ  زا  یهاگ  و  میدرک ، هضرع  نیمز  و 

. هدش لزان  عبط  ملاع  تسا  هار  رب  امسا  ماقم  سدق و  ملاع  زا  راّیس 
__________________________________________________

تقیقح فّلکم  هک  مادام  و  تقفاوم ، هب  تسا  ّقح  مکح  تفلاخم  زا  عوجر  هبوت  دیوگ : یناشاک  قاّزرلا  دبع  هانگ ، زا  تشگزاب  هبوت : ( 1)
لزاـنم حرـش  . ) تسین تسرد  وا  يهراـب  رد  عوجر  تسادـخ  مکح  فلاـخم  دوشیم  رداـص  وا  زا  هک  یلعف  هک  دـنادن  دسانـشن و  ار  هاـنگ 

(21 نیرئاسلا /
هّللا دبع  هجاوخ  رارسالا : فشک   ) ییآ نوریب  ناهانگ  زا  هک  تسا  تراشا  ندروآ  مه  اب  ود  ره  و  رافغتسا ، هبوت  تسا و  هبوت  رافغتـسا  ( 2)

( يراصنا
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هار رب  ماقم  نیا  هب  وا  تشگزاب  و  ّتیناسنا ، ّدـح  غولب و  ناوا  هب  هک  نیا  ات  هتـشگ  ناـسنا  ناویح و  تاـبن و  داـمج و  رـصنع و  مسج و  سپ 
و دوشیم ، هکیالم  ّنج و  ملاع  ود  نیب  ماقم  نیا  رد  و  درادن ، نآ  رد  یتّیلخدـم  وا  رایتخا  تسا و  یهلا  يزاس  ببـس  تهج  زا  طقف  تسار 

. دهدیم زیمت  ّرش  ریخ و  نیب  و  دراد ، ترفن  اهيدب  ّرش و  زا  و  دنکیم ، هدارا  ار  شیاهیبوخ  عفانم و  هتشگ و  رایتخا  ياراد 
رگا و  دنکیم ، تکرح  ادـخ  يوس  هب  تسار  هار  رـس  رب  دوخ  رایتخا  اب  تشگ  شترطف  قفاوم  شرایتخا  درک و  يرای  ار  وا  قیفوت  رگا  سپ 

. ددرگرب مّنهج  هاگترپ  ّنج و  راد  هب  تسار  هار  زا  دش  ناطیش  دارم  قفاوم  شترطف و  فلاخم  شرایتخا  درکن و  يرای  ار  وا  قیفوت 
هفیطل هداد  ماجنا  هک  يراکرپ  ییامیپهار  كولـس و  نیا  رد  هک  نیا  تفریم و  هار  مّنهج  يوس  هب  تشاد  هک  دش  رّکذـتم  هّبنتم و  رگا  سپ 

. تسا هدرزآ  ار  یناسنا 
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زا لاـح  نیا  رد  و  تسا ، يذوم  تارـشح  وبدـب و  تاـفاثک  زا  رپ  هک  هتفرگ  رارق  یگنت  نادـنز  رد  هک  دوشیم  یـسک  لاـح  دـننام  وا  لاـح 
يرارف هار  رگا  و  تسا ، نابنادنز  زا  وا  رافغتـسا  نیا  و  دزاس ، روتـسم  ار  نآ  تسا  هتفاین  ییاهر  نادـنز  زا  هک  یمادام  دـهاوخیم  نابنادـنز 

. هانگ تیصعم و  زا  هبوت  ینعی  تسا ، یمومع  هبوت  رارف  نیا  و  درک ، دهاوخ  رارف  نادنز  زا  دنک  ادیپ 
ییامنهار و  دصقم  هار  هب  وا  هک  دنک  ادیپ  ار  یسک  رگا  سپس 
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دوشیمن قّقحم  هبوت  نیا  ادخ و  يوس  هب  هبوت  ینعی  تسا ، ّصاخ  هبوت  رارف  نیا  هک  دنک  رارف  دصقم  دوخ  هب  ای  دصقم  هار  هب  دـنک  تلالد 

. تسا ینامیا  هبوت  هک  ّیلو  تسد  هب  ای  تسا ، یمالسا  هبوت  هک  ّیبن  تسد  هب  رگم 
بادآ و طیارش و  ياراد  دوشیم  لصاح  نامیا  هلیـسو  نادب  هک  ینامیا  هبوت  و  دوشیم ، لصاح  مالـسا  نآ  ياهلیـسو  هب  هک  یمالـسا  هبوت 

. تسا رّرقم  املع  دزن  هک  تسا  ییاهنامیپ  اهدهع و 
: یلاعت يادخ  لوق  نیاربانب 

زا دـیاهدش  عقاو  عـبط  نادـنز  رد  هک  یناـسک  يا  ینعی  دـشاب ، هدـش  عـقاو  عـبط  نادـنز  رد  هک  تسا  یـسک  يارب  باـطخ  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْـسا 
تصرف هک  یمادام  اهتوهش  اهبضغ و  تّیذا و  رازآ و  زا  و  هیبشت )  ) دب يوب  سفن و  ياوه  تافاثک  زا  ار  امش  ات  دیهاوخب  ناتراگدرورپ 

. ددرگن دساف  ناتیناسنا  ترطف  يّذأتم و  اهنآ  دب  يوب  اب  امش  غامد  ات  دناشوپب ، دیرادن  ار  نادنز  زا  رارف  هار  و 
اهنآ هب  تقو  ره  دیزیرگب و  ادخ  يوس  هب  سپس  دیدرک ، ادیپ  رارف  هار  تصرف و  هک  تقو  ره  هزادنا و  ره  هب  دینک  رارف  نادنز  زا  سپس  و 

. دینک « 1  » تعیب تعیب ، طیارش  اب  ادخ  نانیشناج  تسد  دیدیسر 
دیدرک هبوت  دیتشگزاب و  ادخ  يوس  هبوت  طیارش  اب  رگا  سپ 

__________________________________________________

: ینافرع تاحالطـصا  گنهرف   ) دنک ارجا  لماک  روط  هب  ار  خیـش  تاروتـسد  ینعی  تسا  لماک  خیـش  هب  دـیرم  میلـست  زا  ترابع  تعیب  ( 1)
( يداّجس رفعج  دّیس  رتکد 
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، نّیعم یمَسُم  تقو  ات  ٍلَجَأ  یلِإ  دیتسه  هار  رد  امـش  هک  یمادام  دزاسیم  دنمرهب  وکین  عاتم  اب  « 1  » ًانَسَح ًاعاتَم  ْمُکْعِّتَُمی  ار  امش  زین  دنوادخ 

. يرارطضا ای  يرایتخا  گرم  اب  دیسریم  دوخ  یلصا  نطوم  هب  دیوشیم و  جراخ  ایند  زا  هک  یتقو  ات  ینعی 
دهدیم ادخ  تکلمم ، رد  نآ  یهلا  دونج  ترثک  تدـهاجم و  ترثک  ببـس  هب  هار  رد  ار  لضف  بحاص  ره  لضف  ٍلْضَف و  ِيذ  َّلُک  ِتُْؤی  َو 

هچنآ قبط  اصوصخ  تسا  رّوصت  لباق  ابیز  ياهتروص  هب  لضف  هک  اریز  دهدیم ، شایکین  لضف و  نیع  ار  یلـضف  بحاص  ره  « 2  » ُهَلْضَف
. تسا لامعا  مّسجت  هب  لوق  ربانب  ریسفت  نیا  هک  نیا  ای  تسا ، یهلا  دونج  ترثک  زا  ترابع  لضف  بحاص  يارب  لضف  هک  میتفگ  ام  هک 

. دناهدرک ریسفت  نیرّسفم  هچنانچ  دشاب  لضف  شاداپ  ازج و  دوصقم  تسا  نکمم  و 
رب يربک ، تمایق  زور  باذع  زا  نم  ٍرِیبَک  ٍمْوَی  َباذَع  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإَف  دیوش  نادرگ  ور  هبوت  رافغتـسا و  ادـخ و  تدابع  رگا  اْوَّلََوت  ْنِإ  َو 

. مراد میب  امش 
تشگزاب تّلع  هب   ) تسا لاح  ای  لیلعت  ْمُکُعِجْرَم  ِهَّللا  َیلِإ 

__________________________________________________

: هک تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  ثیدح  هک  نیا  اب  دنکیم  یگدنز  هدوسآ  ایند  رد  دـباع  نمؤم  هک  دـنامهفیم  هلمج  نیا  رهاظ  ( 1)
(. عماج ریسفت   ) نمؤملا نجس  ایندلا 

دنمهرهب دوخ  قاقحتـسا  زا  شیب  ادـخ  لـضف  زا  رگید  ملاـع  رد  درک  بوخ  راـک  هک  ره  ینعی  دـشاب ، دـنوادخ  دوـصقم  هلـضف  ریمـض  ( 2)
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( نایبلا عمجم  . ) دوشیم
262 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

(. تسامش هاگتشگزاب  ادخ  يوس  هب  هک  یلاح  رد  ای  ادخ  يوس  هب  امش 
. تسا رداق  اناوت و  زیچ  ره  رب  دنوادخ  ٌریِدَق و  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو 

5 تایآ 7 -

262 ص :  ات 7 ..... ] تایآ 5  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

ٍۀَّباَد ْنِم  ام  َو  ( 5  ) ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  َنُوِنْلُعی  ام  َو  َنوُّرُِـسی  ام  ُمَْلعَی  ْمَُهباِیث  َنوُشْغَتْـسَی  َنیِح  الَأ  ُْهنِم  اوُفْخَتْـسَِیل  ْمُهَروُدُص  َنُوْنثَی  ْمُهَّنِإ  الَأ 
َو ٍماَّیَأ  ِۀَّتِس  ِیف  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو  ( 6  ) ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  ٌّلُک  اهَعَدْوَتْسُم  َو  اهَّرَقَتْـسُم  ُمَْلعَی  َو  اُهقْزِر  ِهَّللا  یَلَع  َّالِإ  ِضْرَْألا  ِیف 

ٌنِیبُم ٌرْحِـس  َّالِإ  اذـه  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ََّنلوُقََیل  ِتْوَْملا  ِدـَْعب  ْنِم  َنُوثوُْعبَم  ْمُکَّنِإ  َْتُلق  ِْنَئل  َو  ًالَمَع  ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  ِءاْملا  یَلَع  ُهُشْرَع  َناک 
(7)

262 ص :  همجرت ..... :

ات دنزرویم ) زارتحا  هتسج و  يرود  ادخ  مالک  عامتسا  لوسر و  روضح  زا  و   ) دننادرگیم اهلد  يور  تّما ) ناقفانم   ) نانآ هک  دیشاب  هاگآ 
، دنک راکـشآ  ای  ناهنپ  هچ  ره  ادخ  دنوش ) ناهنپ  ّقح  زا  هک   ) دنچیپب دوخ  يهماج  رد  رـس  هگ  ره  هک  شاب  هاگآ  دنراد  ناهنپ  وا  زا  ار  دوخ 

، تسا هاگآ  اقّقحم  اهلد  نورد  رب  وا  هک  دنادیم  ار  همه 
دنادیم ار  وا  ّتقوم ) ياج   ) هاگشمارآ و  یمیاد ) لزنم   ) هاگرارق ادخ  تسا و  ادخ  رب  شیزور  هک  نآ  زج  تسین  نیمز  رد  ياهدنبنج  چیه 

، تسا تبث  ادخ  یلزا  ملع  رتفد  رد  قلخ  لاوحا  همه  و 
نامسآ  هک  ییادخ  تسوا  و 

263 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
امـش زا  کی  مادک  لمع  هک  دیامزایب  ار  امـش  ات  تفای  رارق  « 2  » بآ رب  وا  تمظع  اـب  « 1  » شرع دیرفآ و  زور  شـش  هلـصاف  رد  ار  نیمز  و 
دـش دیهاوخ  هدنز  گرم  زا  سپ  و  دیاهدش ) قلخ  رگید  ناهج  يارب  امـش   ) هک ییوگرب  مدرم  نیا  هب  اقّقحم  رگا  لوسر  يا  تسا و  رتوکین 

. تسین موهوم  لایخ  رحس و  هب  زج  یتقیقح  زگره  ار  نخس  نیا  هک  تفگ  دنهاوخ  نارفاک  انامه 

263 ص :  ریسفت ..... 

هلمج نیا  و  دنیبن ، ار  وا  یـسک  ات  دنک  یفخم  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  رهّظلا  ینث  ردّصلا و  ینث  « 3  » ْمُهَروُدُص َنُوْنثَی  ْمُهَّنِإ  الَأ 
ادخ مالک  ّقح و  ات  دننادرگیمرب  ار  ناشیاههنیـس  اهلد و  ناشتقامح  تهج  هب  اهنآ  هک  نیا  هب  تسا  نانآ  شنزرـس )  ) تّمذم ندرک  رهاظ 

. دنونشن ار 
هنوگچ سپ  تسا ، ملاع  ناشیاهّرس  و  اهنورد )  ) هب دنوادخ  هک  نیا  اب  دنزاس ، یفخم  ادخ  زا  ار  دوخ  ات  ُْهنِم  اوُفْخَتْسَِیل 
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. ].....[ تسا ناسنا  تقیقح  حور و  شرع  ( 1)
: دیوگ یلو  هّللا  ۀمعن  هاش  تسا . تفرعم  نآ  زا  دارم  بآ  ( 2)

تسیچ رثوک  وگب  رثوک  نیع  تسا  تفرعم  تایح  بآ و  هن  رگ 
: تسا هدمآ  مه  ضیف  يانعم  هب  و 

بایرد وج  نیا  رد  تسا  تایح  بآ  شوخ  نت  هب  هدنز  ناج  ناج و  هب  هدنز  نت 
. تسا هدمآ  مه  ینطاب  يرهاظ و  تاکردم  و  هشیدنا ، رکف ، يانعم  هب 

( عماج ریسفت  . ) دنونشیم ار  نآرق  توالت  هک  یتقو  ار  نیکرشم  لاح  دنکیم  نایب  هیآ  نیا  ( 3)
264 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

؟ دننک یفخم  ادخ  زا  ار  ناشراکشآ  اهنورب و  ناشدوخ  ندرک  یفخم  هطساو  هب  دنهاوخیم 
دروـخرب وا  اـب  دنتـشذگیم و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  راـنک  زا  هـبعک  لوـح  رد  هاـگره  نیکرـشم  هـک  « 1  » تسا هدـش  تـیاور 

. دنیبن ار  نانآ  ادخ  لوسر  ات  دندیناشوپیم  ناشسابل  اب  ار  ناشرس  و  دندروآیم ، نییاپ  ار  ناشتشپ  رس و  دندرکیم 
. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  ضغب  زا  نیقفانم  ياهلد  ندش  رپ  زا  هیانک  هیآ  نیا  هک  هدش  لقن  دندومرف : لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  سپ 
تـالاح نیرتیفخم  نآ  هک  دنـشوپیم  ار  ناـشباوخ  ساـبل  دـنوشیم و  لـخاد  ناـشیاهتولخ  رد  هک  تقو  نآ  ْمَُهباـِیث  َنوُشْغَتْـسَی  َنیِح  ـالَأ 

. دنیبن هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ات  دندیشکیم  ناشرسب  ار  ناشسابل  هک  تسا  یتقو  دوصقم  ای  تسنانآ ،
ادـخ و ربماـیپ  هجیتن  رد  و  اـهتّین ، زا  دـنرادیم  ناـهنپ  هک  ار  هچنآ  َنوُّرُِـسی  اـم  دـنادیم  دـنوادخ  ُمَْلعَی  زین  یفخم  ياـهتلاح  نیا  رد  هک 

. دننادیم ار  نآ  زین  نینمؤم 
هک هچنآ  هب  تسا  اناد  دنوادخ  ِروُدُّصلا  ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  دننکیم  راکشآ  هک  ار  هچنآ  دنادیم  ادخ  نینچمه  َنُوِنْلُعی و  ام  َو 

__________________________________________________

(3 نایبلا : عمجم  هلآ 13 - هیلع و  هّللا  یّلص  هحفص  ( 2 یشایع : ریسفت  هحفص 206 - ( 2 ناهرب : ریسفت  هحفص 431 - ( 2 یفاص : ریسفت  ( 1)
هحفص 144-

265 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
اهتّین و هب  دـسرب  هچ  ات  دـنادن  یهاگآ  اـهنآ  ناـشدوخ  اـهنآ  هدیـسرن و  لـعف  هب  هّوق  زا  زونه  هک  ییاـهزیچ  زا  تسا  ناـهنپ  اههنیـس  رد 

. تسا ینلع  راکشآ  اههنیس  تاذ  هب  تبسن  هک  اهنآ  تالاح  یبلق و  تاروطخ 
، دنتسه اههنیس  بحاصم  هارمه و  هک  تسین  قداص  اهنآ  هب  دنوش  لیاز  اههنیس  زا  تسا  نکمم  دنتسین و  ناهنپ  اههنیـس  رد  ياهزیچ  نوچ 

. تسا قباس  بلطم  لیلعت  هلمج  نیا  و 
. ٌمِیلَع رد  رتتسم  ریمض  زا  تسا  لاح  ای  تسا ، ِروُدُّصلا  ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  رب  فطع  ِضْرَْألا  ِیف  ٍۀَّباَد  ْنِم  ام  َو 

وا اـب  هک  ار  هچنآ  ار و  نآ  لاـح  هنوـگچ  سپ  تسا ، ادـخ  رب  نآ  يزور  هک  نیا  رگم  تسین  نیمز  رد  ياهدـنبنج  چـیه  اـُهقْزِر  ِهَّللا  یَلَع  اَّلِإ 
. دنادیمن تسین  راگزاس  ای  تسا  راگزاس 

. دنادیم ترخآ  رد  ای  ایند  رد  ار  اهنآ  رارق  لحم  اهَّرَقَتْسُم  ُمَْلعَی  َو 
رد ناشهاگرارق  هب  ترخآ  لزاـنم  زا  نارداـم و  محر  ناردـپ و  ياهتـشپ  زا  اـجنآ  زا  هک  یّلحم  نآ  دـنادیم  ار  اـهنآ  ّلـحم  اهَعَدْوَتْـسُم  َو 

. دنوشیم لقتنم  ترخآ 
ردصم ای  نامز  مسا  مه  « 1  » ٌعَدْوَتْسُم ظفل  تسا  نکمم 
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ار وا  روبع  ماگنه  هک  تسا  بوبحم  يهچوک  رـس  تسود  هاگرارق  تسا و  اهدهـشم  ناـفراع  هاـگرارق  و  اهدجـسم ، نادـباع  هاـگرارق  ( 1)
ناروم يهمه  تفگ : يزور  مالّسلا  هیلع  یسیع  دنیوگ  دنکیم . هدهاشم 

266 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ترخآ ایند و  لزانم  زا  کی  ره  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  یبسن  تقّوم  میاد و  هاگرارق  ینعی  عادتیسا  رارقتسا و  هک  تسا  نکمم  و  دنشاب ،

. تسا قلطم  تروص  هب  میاد  هاگرارق  نآ  هک  ترخآ  ياهلزنم  زا  لزنم  نیرخآ  زج  رابتعا ، ود  هب  عدوتسم  مه  دشاب و  رّقتسم  دناوتیم  مه 
ملق زا  ترابع  هک  نیبم  باتک  رد  اهنآ  يدـعب )  ) ّتقوم میاد و  ياههاگرارق  زا  کی  ره  ای  اههدـنبنج  زا  کی  ره  « 1  » ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  ٌّلُک 

. دراد رارق  تسا  ظوفحم  حول  ای  یلاع 
و ینیّجس ، یلفس  یناملظ و  یکلم  ینارون و  یتوکلم  حابشا  نیمز  حاورا و  ياهنامـسآ  هک  تسوا  َضْرَْألا و  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو 

. دیرفایب ار  ملاع  نآ  نیمز  عبط و  ملاع  ياهنامسآ 
. تشذگ فارعا  هروس  رد  زور  شش  هب  نآ  ریسفت  هجو  هیآ و  نیا  ریسفت  زور  شش  رد  « 2  » ٍماَّیَأ ِۀَّتِس  ِیف 

__________________________________________________

. نام ناخیب و  هاگیاج  منارارقیب و  هاگرارق  نم  هک  راگدرورپ  زا  دمآ  ادن  هن ! ياهناریو  ارم  دنراد و  هنال 
يراصنا 1) هّللا  دبع  هجاوخ  رارسالا  فشک  ینافرع  یبدا  ریسفت  )

كـالفا و یـسرک و  نمحر ، شرع ، رگید ، ياهیآ  لـک  سفن  تسا  ملاـع  باـتک  زا  هیآ  لوا  لـقع  تسا . نیوکت  باـتک  نیبم  باـتک  ( 1)
. دناینیوکت باتک  زا  ياهیآ  کی  ره  يوامس  مارجا 

( يداّجس رتکد  ینافرع  تاحالطصا  گنهرف  )
عوـلط نم  دـشاب  تراـبع  زور  هک  نآ  يارب  زا  زور  شـش  ریدـقت  هب  هک  تسا  نآ  زور  شـش  هب  دارم  و  دـسیونیم : يزار  حوـتفلا  وـبا  ( 2)

( يزار حوتفلا  وبا  ریسفت  ! ) دوبن باتفآ  هگنآ  اهبورغ و  یلا  سمّشلا 
267 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هدیرفآ ادخ  لعف  اب  هک  تسا  یّقح  زین  تسوا و  هملک  لعف و  زا  تدابع  نآ  تسوا و  ّتیشم  نمحر  « 2  » شرع « 1  » ِءاْملا یَلَع  ُهُشْرَع  َناک  َو 
. تسا قلخ  يوس  هب  ّقح  هفاضا  نآ  و  تسا ، ادخ  یفارشا  هفاضا  زین  و  تسا ، هّیدّمحم  تقیقح  هقلطم و  تیالو  هدش و 

نآ هب  هک  دراد  قلخ  يوس  هب  زین  یهجو  دوشیم و  هدـیمان  شرع  هجو  نآ  ظاـحل  اـب  هک  تسا  قلطم  ّقـح  يوـس  هب  یهجو  ياراد  ّتیـشم 
هجو ظاـحل  هب  دـشابیم و  وا  يامـسا  هطـساو  هب  یلاـعت  يادـخ  روهظ  شلّوا ، هجو  ظاـحل  هب  تّیـشم  نآ  و  دوشیم ، هدـیمان  یـسرک  هجو 

. دشابیم شلاعفا  هلیسو  یلاعت  يادخ  روهظ  شمّود 
راهچ لوزن  بتارم  رد  هک  دشابیم ، نآ  هب  تانکمم  نیرتکیدزن  تّیشم  نآ  لماح  دوش  رابتعا  قلخ  هب  ّتیشم  تبسن  هفاضا و  هک  هاگنآ 

__________________________________________________

هب و  دوب ، راگدرورپ  تردق  هب  مئاق  بآ  دندوب و  دوجوم  بآ  شرع و  نیمز  نامسآ و  شنیرفآ  زا  شیپ  هک  دنکیم  تلالد  هلمج  نیا  ( 1)
( یلماع ریسفت  . ) تشادیم هاگن  ار  وا  راگدرورپ  تردق  هب  هکلب  تشادن ، رارق  یناکم  لحم و 

ّولع رابتعا  هب  ناطلـس  سولج  ّلحم  شورع ...  نآ  عمج  تسا  رادفقـس  يهناخ  لصا  رد  شرع  دیوگ : بغار  تموکح  تخت  شرع : ( 2)
ملاع تاروتـسد  زکرم  تسا و  بیغ  ملاع  زا  تسا و  یجراخ  دوجوم  شرع  هر ) یناهفـصا  بغار  تادرفم  گـنهرف  . ) هدـش هدـیمان  شرع 

ییابطابط يهماّلع  ریبک  رّـسفم  يهدـیقع  هب  یـشیرق ) ربکا  یلع  دّیـس  نآرق : سوماق  . ) دوشیم یهتنم  نآ  هب  ناـهج  ریبدـت  يهتـشر  تسا و 
نازیملا ج 8 ص ریـسفت  . ) تسا یناهج  روما  ریبدـت  زکرم  تسا و  یجراـخ  روما  زا  يرما  قیاـقح و  زا  یتقیقح  شرع  هر  نازیملا  بحاـص 
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268 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
َشْرَع ُلِمْحَی  َو  : ) دـیامرفیم اذـل  دـیآیم  تسد  هب  تشه  ددـع  مینک  هفاضا  نآ  هب  زین  ار  هدـنور  ـالاب  دوعـص و  بتارم  دارفا  رگا  هک  تسا 

(. ٌۀَِینامَث ٍِذئَمْوَی  ْمُهَقْوَف  َکِّبَر 
یقلخ هجو  و  دوشیم ، ریبـعت  بآ  هب  نآ  زا  هک  تسا  فرـص  دوجو  نآ  یقلخ  هجو  دوش  رظن  عطق  قلخ  هب  ّتیـشم  تبـسن  زا  هک  هاـگنآ  و 
دوجو رب  ینعی   ) هتـشاد رارق  بآ  يور  رب  نامحر  شرع  قلخ  رابتعا  زا  لبق  سپ  تسا ، نآ  یّقح  هجو  تهج  زا  تسا  ّتیـشم  لـصاح  رگا 

. ددرگیم رب  میدرک  رکذ  ام  هک  هچنآ  هب  هدش  دراو  رابخا  رد  هک  یفلتخم  ياهریسفت  و  فرص )
يانعم نّمـضتم  مکولبی )  ) لعف ینعی  دـیتسه ، نیرتهب  لمع  رظن  زا  امـش  زا  کی  مادـک  رایتخا  اـب  هک  دـنادب  اـت  اًـلَمَع  ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل 

. تسا هدش  قیلعت  ماهفتسا  تادا  اب  مکولبی )  ) لعف هک  تسا  نیمضت  نیمه  تهج  زا  تسا و  ملعی ) )
قلخ نیمز  اهنامسآ و  نیب  ار  امش  دنوادخ  و  میدیرفآ ، ملاع  بتارم  زا  هناگـشش  بتارم  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  ام  تسا : نیا  هیآ  يانعم  و 

و درک ، ناسآ  امـش  يارب  ار  نیمز  يوس  هب  ندـمآ  نییاپ  اهنامـسآ و  يوس  هب  نتفر  الاب  و  داد ، رارق  هار  ود  نآ  يوس  هب  امـش  يارب  و  درک ،
. دوش رهاظ  تسا  نیرتهب  لمع  رظن  زا  سک  ره  امش  نیب  زا  و  دیامزایب ، ار  امش  ات  داهن  زیچ  ره  زا  ياهنومن  امش  رد 

لیصفت هغیص  اب  ار  نآ  درک و  رکذ  ار  بوخ  لمع  طقف  هک  نیا  و 
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یتشز و  تسا ، رظن  دروم  عبّتلاب  ۀّیقب  و  دشاب ، نیرتهب  لمع  رظن  زا  هک  تسا  یسک  نآ  فده  تیاغ و  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  دروآ و 
. تسا ضراوع  زا  یضرع و  رما  کی  زین  لمع  يدب  و 

. تسا کین  ياهراک  هب  وا  بیغرت  ناسنا و  تفارش  هب  هراشا  هجو  نیرتفیطل  اب  هیآ  نیاربانب 
. هن ای  دنوش  رفاک  أدبم  هب  هک  نیا  زا  ّمعا  دندش  رفاک  داعم  هب  هک  یناسک  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ََّنلوُقََیل  ِتْوَْملا  ِدَْعب  ْنِم  َنُوثوُْعبَم  ْمُکَّنِإ  َْتُلق  ِْنَئل  َو 

نآ زا  هک  دوشیم  قالطا  يدّدعتم  یناعم  رب  رحس  ٌنِیبُم  ٌرْحِـس  اَّلِإ  تسین ، راکـشآ  رحـس  زج  يزیچ  تشگزاب  داعم و  هب  راتفگ  نیا  اذه  ْنِإ 
دناهدرک رهاظ  ّقح  لوق  تروص  هب  ار  نآ  تـالّیخت  هیبشت و  سیبلت و  اـب  دـشابن ، مولعم  نآ  يارب  یتّحـص  هجو  هک  لـطاب  لوق  تسا  هلمج 

«. 1»
__________________________________________________

تـسا هدبعـش  نآ  مسق  کی  تسا : مسق  هس  رب  رحـس  دـیوگ : يراصنا  هّللا  دـبع  هجاوخ  دریگ . ماجنا  یتسدرت  يور  زا  ياهراک  رحـس : ( 1)
سیطانغم گنس  هکنانچ  دننک ، بیجع  ياهراک  ات  تساهزیچ ، ّتیصاخ  نتسناد  مسق  رگید  تسا  رفک  هن  نآ  دننک ، نادبعـشم  هک  هچنانچ 

رفک مسق  کی  نیا  دنک ، اهراک  ناشیاهدارم  هب  وید  ات  تسا ، ندیتسرپ  وید  مّوس  تسا . رفک  زین  نیا  دشک ، دوخ  هب  نهآ  ات  دنراد  تسد  هب 
رهاظ رد  دنکیم  روصم  نآ  سنج  تروص و  فالخ  رب  ار  ءیش  هک  یفخ  تسا  یلمع  رحس  هحفص 147 ) دلج 6  رارسالا ، فشک  . ) تسا

رد هن 
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8 تایآ 12 -

270 ص :  ات 12 ..... ] تایآ 8  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

َو ( 8  ) َنُؤِزْهَتْـسَی ِِهب  اُوناک  ام  ْمِِهب  َقاح  َو  ْمُْهنَع  ًافوُرْـصَم  َْسَیل  ْمِهِیتْأَی  َمْوَی  الَأ  ُهُِسبْحَی  ام  َُّنلوُقََیل  ٍةَدوُدْعَم  ٍۀَّمُأ  یلِإ  َباذَْعلا  ُمُْهنَع  انْرَّخَأ  ِْنَئل  َو 
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ٌحِرََفل ُهَّنِإ  یِّنَع  ُتائِّیَّسلا  َبَهَذ  ََّنلوُقََیل  ُْهتَّسَم  َءاَّرَـض  َدَْعب  َءامْعَن  ُهاْنقَذَأ  ِْنَئل  َو  ( 9  ) ٌروُفَک ٌسُؤََیل  ُهَّنِإ  ُْهنِم  اهانْعََزن  َُّمث  ًۀَـمْحَر  اَّنِم  َناْسنِْإلا  اَْنقَذَأ  ِْنَئل 
ِِهب ٌِقئاض  َو  َْکَیلِإ  یحُوی  ام  َضَْعب  ٌكِراـت  َکَّلَعَلَف  ( 11  ) ٌرِیبَک ٌرْجَأ  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  َِکئلوُأ  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  ـَّالِإ  ( 10  ) ٌروُخَف

(12  ) ٌلیِکَو ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ٌریِذَن  َْتنَأ  امَّنِإ  ٌکَلَم  ُهَعَم  َءاج  َْوأ  ٌْزنَک  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  اُولوُقَی  ْنَأ  َكُرْدَص 
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رخـسمت و ناهانگ  زا  ندرک  هبوت  ياج  هب  اهنآ   ) میزادـنا قیوعت  هب  گرم ) ماگنه   ) نّیعم تقو  ات  داعم  نارکنم  نآ  زا  ار  باذـع  ام  رگا  و 
ام هب  باذع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هدعو  هب  ارچ   ) دش باذع  ریخأت  بجوم  هچ  دنیوگ  هدرک ) ازهتسا 

__________________________________________________

رحس هک  نآ  رگید  همیرک ، سوفن  زا  تمارک  دوشیم و  رهاظ  هریرش  سوفن  زا  رحس  هک  نآ  تمارک  رحـس و  هزجعم و  نایم  قرف  تقیقح ،
( یشیرق ربکا  یلع  دّیس  نآرق : سوماق  . ) دراد دوجو  زین  رگید  ياهقرف  بساکم و  هن  تسا  بهاوم  زا  تمارک  تخومآ و  دیاب  ار  نآ  ّنف  و 
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دنوش راتفرگ  تخس  دندرکیم  رخسمت  هچنآ  هب  و  دنباین ، ییاهر  زگره  نآ  زا  رگید  دسرب  باذع  ماگنه  نوچ  هک  دنشاب  هاگآ  دسریمن )
میتفرگ زاب  وا  زا  تمعن  نآ  درک  نارفک  نوچ  سپـس  دـنک .) رکـش  ات   ) میدرک رادروخرب  یتمحر  تمعن و  هب  اـیند ) رد   ) ار رـشب  اـم  رگا  و 

، دتفا رد  نارفک  يدیمون و  يوخ  هب  تخس 
ینامداش مرگرس  هدمآ و  رـس  نم  جنر  تمحز و  راگزور  رگید  هک  دوش  لفاغ  رورغم و  میناسرب  یتنحم  زا  سپ  یتمعن  هب  ار  یمدآ  رگا  و 

( تسا فیعض  فرظ  مک  ربصیب  رشب  يوخ  نیا  ، ) ددرگ ترخافم  و 
رجا ّقح و  شزرمآ  اهنآ  رب  دننکیم ) ربص  تیصعم  هاگ  ادخ و  رکش  تمعن  ماگنه  هک   ) دنحلاص لمع  ربص و  هکلم  ياراد  هک  نانآ  رگم 

، تسا يدبا ) تمعن  و   ) گرزب
رگا دنیوگیم  هک  تنافلاخم  لوق  زا  ینکن و  غیلبت  یتاظحالم ) هب  نارفاک  هراب  رد   ) دـش یحو  وت  هب  هک  ار  یتایآ  ضعب  ادابم  ام  لوسر  يا 
نیمغ زگره  هنالهاج  نانخـس  نیا  زا   ) يوش گنتلد  تسین و  وا  هارمه  نامـسآ  هتـشرف  ای  درادـن و  یلام  جـنگ و  ارچ  تسا  ربمایپ  درم  نیا 

. تسا ادخ  زیچ  همه  نابهگن  مکاح و  اّما  تسا  قلخ  زردنا  تحیصن و  اهنت  وت  هفیظو  هک  شابم )

271 ص :  ریسفت ..... 

. میتخادنا ریخأت  مه ) زاب   ) میداد هدعو  اهنآ  هب  هک  ار  یباذع  رگا  َباذَْعلا  ُمُْهنَع  انْرَّخَأ  ِْنَئل  َو 
دروم دوصقم و  هک  دناهتفگ  تّما  تهج  نآ  زا  ار  نامز  و  تسا ، نامز  زا  ياههرب  يانعم  هب  اجنیا  رد  ۀّمأ )  ) ظفل « 1  » ٍةَدوُدْعَم ٍۀَّمُأ  یلِإ 

__________________________________________________

رفن هدـفه  دصیـس و  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  مئاـق  ترـضح  باحـصا  ةدودـعم  ۀـّما  زا  دارم  دومرف : هک  هدـش  لـقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  ( 1)
عماج ج 3 ص 256) ریسفت  . ) دنشابیم
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. تسا كدنا  يانعم  هب  دودعم  و  تسا . دصق  يانعم  هب  تّما  تسا و  هّجوت 

هدش هراشا  يانعم  ود  ره  هب  رابخا  رد  و  تسا ، يدـنا  هد و  دصیـس و  هک  دـشاب  هجرف ) هّللا  لّجع   ) مئاق ماما  باحـصا  دوصقم  تسا  نکمم 
. تسا

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1737 

http://www.ghaemiyeh.com


دنـشاب هاگآ  دش ؟ باذع  ریخأت  ثعاب  زیچ  هچ  ْمُْهنَع  ًافوُرْـصَم  َْسَیل  ْمِهِیتْأَی  َمْوَی  الَأ  ُهُِسبْحَی  ام  تفگ : دـنهاوخ  ازهتـسا  باب  زا  نانآ  َُّنلوُقََیل 
ای گرم  زور  ای  مالّـسلا  هیلع  مئاق  روهظ  زور  زور  نآ  زا  دوصقم  و  دنادرگرب ، نآ  زا  ار  باذع  دناوتیمن  زیچ  چیه  دیایب  باذع  هک  يزور 

. تسا تمایق  زور  ای  ایند  باذع  زور 
اهنآ هب  هک  ینامز  نآ  زا  لبق  ینعی  درک ، دهاوخ  هطاحا  دنتفرگیم  ازهتسا  هب  ار  نآ  هک  یباذع  ار  نانآ  َنُؤِزْهَتْـسَی  ِِهب  اُوناک  ام  ْمِِهب  َقاح  َو 

ناشمـشچ ولج  نوج  اهنآ  نکل  تسا و  ناهن  اهنآ  رد  باذع  تروص  هدرک و  هطاحا  ار  نانآ  باذع  هّدام  اریز  هدش ، هداد  باذع  هدـعو 
. دنمهفیمن تسا  هدرپ 

وا زا  سپـس  میهد و  دنزرف  يزور و  رد  شیاشگ  تّحـص و  یتسردنت و  تمعن  ناسنا  هب  رگا  ُْهنِم  اهانْعََزن  َُّمث  ًۀَمْحَر  اَّنِم  َناْسنِْإلا  اَْنقَذَأ  ِْنَئل  َو 
. دنکیم تمعن  نارفک  تسا و  دیماان  میریگب 

. تسین تسرد  ام  مرک  لضف و  هب  شداقتعا  نوچ  تسدیماان ، نآ  زا  ندش  رادروخرب  تمعن و  نآ  نداد  زا  ٌسُؤََیل  ُهَّنِإ 
هب  شبلق  نوچ  تسا ، ساپسان  هدرک و  تمعن  نارفک  ٌروُفَک 
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لاوز اب  و  تسا ، لفاغ  معنم  زا  هک  اریز  دـنامیمن ، یقاب  وا  يارب  تمعن  رب  رکـش  تلاـح  تمعن  بلـس  زا  دـعب  و  تسا ، هتـسباو  تمعن  دوخ 

. ددرگیم عطقنم  وا  زا  تمعن 
( هنع اهانفـشک  مث  ءارـضب  هانبـصأ  نئل  و  : ) دیوگب هک  دوب  نیا  ترابع  ّقح  ُهاْنقَذَأ  ِْنَئل  هلمج  هب  هّجوت  اب  ُْهتَّسَم  َءاَّرَـض  َدَْعب  َءامْعَن  ُهاْنقَذَأ  ِْنَئل  َو 
ات تساوخ  یلاعت  يادخ  نکل  دشاب و  هدوب  قفاوم  شاهنیرق  اب  ات  میتخاسیم ، فرطرب  ار  نآ  وا  زا  سپس  هتشاداو و  یتخس  هب  ار  ناسنا  رگا 

نوچ دهدن ، تبـسن  دوخ  هب  ار  ناسنا  ندـید  ررـض  ساسا  و  هدرک ) حاتتفا   ) هدوشگ تمعن  نداد  رب ) هراشا   ) اب ار  هنیرق  ود  ره  زا  نخـس  ره 
زا اهیدب  دـیوگیم  میداد  تمعن  ررـض  زا  دـعب  وا  هب  هک  نیمه  یِّنَع  ُتائِّیَّسلا  َبَهَذ  ََّنلوُقََیل  تسا  ناسنا  دوخ  لامعا  عبات  عقاو ) رد   ) نآ هک 

. دسریمن تمعن  تیاغ  معنم و  هب  تسا و  تمعن  تروص  هب  دودحم  هاتوک و  شرظن  هّجوت  هک  اریز  تفر ، نم 
تشرـس و هک  تسا  نیا  يارب  تفر  نم  زا  اهیدـب  دـیوگیم  هک  نیا  ینعی  تسا ، یلبق  راـتفگ  نآ  تـّلع  زا  لاؤـس  باوـج  ٌروُـخَف  ٌحِرََفل  ُهَّنِإ 

. تسا مدرم  رب  یشورف  رخف  قیرط و  نامه  زا  تمعن و  هب  ندش  لاحشوخ  وا  ترطف 
(. تسا نینچ  هدنیوگ  تلاح  ینعی   ) تسا هدنیوگ  لاح  زا  لاؤس  باوج  هلمج  هک  نیا 

سأی و  هب  تمعن  لاوز  معنم  هب  رظن  رد  ناشيرادیاپ  ربص و  تهج  زا  دندیزرو و  ییابیکش  هک  یناسک  نآ  رگم  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  اَّلِإ 
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یشکندرگ تمعن و  رد  تاهابم  رخف و  رب  تمعن  يریذپلاوز  زا  سرت  ياهطـساو  هب  هدناشکن و  دشاب  معنم  زا  تلفغ  بجوم  هک  یـساپسان 
. دزاسیمن يرج  قح  زا 

یلاعت يادـخ  راتفگ  نیا  رد  ربص  هملک  و  تسا ، تّوبن  ماـکحا  تحت  مالـسا و  رد  لوخد  تقیقح  رد  ربص  زا  دوصقم  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو 
رادرک زا  دوصقم  و  تسا ، هدـش  ریـسفت  شتّوبن  تهج  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  « 1  » ِةالَّصلا َو  ِْربَّصلِاب  اُونیِعَتْـسا  َو  دـیامرفیم : هک 

. تسا تیالو  ماکحا  نامیا و  رد  ندش  لخاد  زا  ترابع  تقیقح  رد  هتسیاش 
. تسا هدش  ریسفت  شتیالو  لیلد )  ) تهج زا  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  دشابیم  هتسیاش  ياهرادرک  لصا  هک  زامن  و 

ای مالّسلا  هیلع  یلع  تلیضف  رد  هک  ییاهزیچ  زا  یضعب  وت  دیاش  « 2  » َْکَیلِإ یحُوی  ام  َضَْعب  ٌكِرات  َکَّلَعَلَف  ٌرِیبَک  ٌرْجَأ  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  َِکئلوُأ 
یلع يوس  هب  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  هک  هدش  تیاور  هچنانچ  ینکن ، غیلبت  ار  نآ  ینک و  كرت  دوشیم  یحو  وت  هب  شتیالو  رد 
هیلع یلع  تیالو  هب  یحو  هک  نآ  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  نیا  ای  دنتفرگ ، ءازهتـسا  هب  ار  وا  شموق  دناوخارف و  مالّـسلا  هیلع 

. دیسرت شموق  بیذکت  زا  دش  لزان  مالّسلا 
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__________________________________________________

( عماج ریسفت  . ) راک رد  تابث  تماقتسا و  ّقح و  تحاس  زا  دادمتسا  ادخ و  هّجوت  تسا : زیچ  ود  قیفوت  ببس  ( 1)
: لیق امک  دنام  دهاوخن  زاب  دوخ  راک  زا  تسین و  ّرثؤم  ربمغیپ  رد  امش  راتفر  ءوس  هک  تسا  مدرم  هّجوت  يارب  هلمج  نیا  نایبلا : عمجم  ( 2)

كاب هچ  ناشیا  وعوع  ناگس و  زا  كامس  رب  ار  هم  باتهم  بش  رد 
].....[
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تروص هب  ریـسفت و  نودـب  هک  هیآ  رهاـظ  تروص  نیا  رد  هک  دوشیم  یحو  ربماـیپ  هب  هک  دـشاب  يزیچ  نآ  قلطم  دوـصقم  تسا  نکمم  و 

. دنامیم یقاب  تسا  قلطم 
لوزن رد  ربمایپ  رگا  دـنیوگیم  اهنآ  ٌْزنَک  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  دـنیوگب ، هک  ادابم  ای  دـنیوگب ، هک  نیا  يارب  « 1  » اُولوُقَی ْنَأ  َكُرْدَـص  ِِهب  ٌِقئاض  َو 

. دوشیمن لزان  جنگ  شیارب  ارچ  تسوگتسار  قداص و  شیاعد  تباجتسا  ياعّدا  رد  ای  وا  رب  یحو 
. دیامن قیدصت  ار  وا  ای  دنک  کمک  ار  وا  ات  دیآیمن  وا  شیپ  ياهتشرف  ارچ  ای  ٌکَلَم  ُهَعَم  َءاج  َْوأ 

ءازهتسا ای  راتفگ  رطاخ  هب  ینک  كرت  ار  غیلبت  وت  هک  تسین  راوازس  ینعی  تسا ، كرات ) کّلعل   ) ادخ لوق  زا  دوصقم  لیلعت  ٌریِذَن  َْتنَأ  امَّنِإ 
. ینک كرت  ار  تراک  ناشّدر  رطاخ  هب  ات  تسین  وت  هدهع  هب  نانآ  ّدر  لوبق و  و  تسا ، راذنا  وت  راک  نأش و  نوچ  نانآ ،

دنـشاب لامها  نیا  ّقحتـسم  هک  اج  ره  هک  تسادـخ  رب  سپ  وت ، هن  تسا ، ظفاح  نابهگن و  زیچ  همه  رب  ادـخ  ٌلـیِکَو  ٍءْیَـش  ِّلُـک  یلَع  ُهَّللا  َو 
. دنک اهیدب  زا  يریگولج  راذنا و  هب  رما  دنشاب  نآ  ّقحتسم  هک  تقو  ره  و  دراذگ ، لمهم  ار  نانآ  هدرک و  كرت  ار  راذنا 

__________________________________________________

هیلع هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  روضح  شیرق  هّکم و  ياسؤر  هک : تسا  نیا  هیآ  لوزن  ببس  هک : تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  یسربط  ( 1)
هب لّدبم  ام  يارب  ار  هّکم  ياههوک  یتسه  وگتـسار  ربمایپ  وت  رگا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يا  دـندرک : ضرع  دـندش و  بایفرـش  هلآ  و 

. دش لزان  قوف  تایآ  تّوبن ، هب  دنهد  یهاوگ  ات  روایب  ام  يوس  هب  یناگتشرف  نک و  الط 
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وت هدهع  رب  و  دیامن ، تبوقع  ار  ّرش )  ) رکنم يهدنروآ  ياج  هب  هداد و  شاداپ  ار  ریخ )  ) يهدنروآ ياج  هب  فورعم  هک  تسادخرب  نیاربانب 
. تسا هدشن  یهن  نآ  زا  ادخ  بناج  زا  هک  یمادام  تسا ، غیلبت  راذنا و  نآ  و  تسا ، وت  نأش  هک  هچنآ  زج  تسین 

13 تایآ 17 -

276 ص :  ات 17 ..... ] تایآ 13  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

اوُمَلْعاَف ْمَُکل  اُوبیِجَتْسَی  ْمَّلِإَف  ( 13  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُْمتْعَطَتْسا  ِنَم  اوُعْدا  َو  ٍتایَرَتْفُم  ِِهْلثِم  ٍرَوُس  ِرْـشَِعب  اُوتْأَف  ُْلق  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ 
اهِیف ال ْمُه  َو  اهِیف  ْمَُهلامْعَأ  ْمِْهَیلِإ  ِّفَُون  اهَتَنیِز  َو  اْینُّدلا  َةایَْحلا  ُدیُِری  َناک  ْنَم  ( 14  ) َنوُِملْـسُم ُْمْتنَأ  ْلَهَف  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  َو  ِهَّللا  ِْملِِعب  َلِْزنُأ  امَّنَأ 

ْنِم ٍۀَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ  ( 16  ) َنُولَمْعَی اُوناک  ام  ٌلِطاب  َو  اهِیف  اوُعَنَـص  ام  َِطبَح  َو  ُراَّنلا  َّالِإ  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهل  َْسَیل  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ( 15  ) َنوُسَْخُبی
ِیف ُکَت  الَف  ُهُدِـعْوَم  ُراَّنلاَف  ِبازْحَْألا  َنِم  ِِهب  ْرُفْکَی  ْنَم  َو  ِِهب  َنُونِمُْؤی  َِکئلوُأ  ًۀَـمْحَر  َو  ًاـمامِإ  یـسُوم  ُباـتِک  ِِهْلبَق  ْنِم  َو  ُْهنِم  ٌدِـهاش  ُهُوْلتَی  َو  ِهِّبَر 

(17  ) َنُونِمُْؤی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُهَّنِإ  ُْهنِم  ٍۀَیِْرم 

276 ص :  همجرت ..... :
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اب مه  امـش  دـییوگیم  تسار  رگا  وگب  دـهدیم  تبـسن  ادـخ  هب  هتـسب و  مهب  وا  دوخ  تسین  یهلا  یحو  نآرق  نیا  دـنیوگیم  نارفاک  اـیآ 
ياحصف  همه  کمک 

277 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، دیروایب نآرق  نیا  دننام  هروس  هد  ادخ  یحو  نودب  برع 

نیا هک  دـینادب  نیقی  نانمؤم  امـش  تروص  نیا  رد  دـندش ،) نآ  دـننام  هروس  کی  ندروآ  زا  زجاع  و   ) دـندادن باوج  نارفاک  هاـگره  سپ 
نشور و لیلد  نیا  اب   ) مدرم امـش  ایآ  تسین  یهلا  ياتکی  تاذ  زج  ییادخ  چـیه  هک  تسا ) نیا  شتوعد   ) هدـش و لزان  یلزا  ملع  هب  باتک 

،؟ دش دیهاوخ  یهلا  مکح  میلست  دینکیم و ) تباجا  ار  دیحوت  توعد  زاب  مکحم  نآرق 
ناشلمع رجا و  زا  چـیه  میهدیم و  ایند  راک  رد  ار  اهنآ  یعـس  دزن  ام  دنتـسه ، يویند  تاوهـش  تنیز و  يّدام و  شّیعت  بلاط  هک  یناـسک 

. دش دهاوخن  مک 
لطاـب عیاـض و  اـیند  هار  رد  ناـشلامعا  راـکفا و  يهمه  دـنرادن و  خزود  شتآ  زج  یبیـصن  ترخآ  رد  رگید  هک  دنتـسه  ناـنیا  مـه  یلو ) )

. ددرگیم
( يدوجو نوئـش  مامت  هب  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـننام   ) قداص یهاوگ  اب  دراد  نآرق ) دـننام   ) نشور یلیلد  ادـخ  بناج  زا  هک  يربمغیپ  ایآ 
هب  ) دـندروآ نامیا  نآ  هب  دوب و  ّقح  تمحر  اوشیپ و  وا  زا  شیپ  هک  مه  یـسوم  تاروت  باتک  نیا  رب  هوالع  و  تسا ، تلاسر  قدـص  هاوگ 

هّتبلا شهاگهدعو  دوش  رفاک  وا  هب  رشب  فیاوط  زا  سک  ره  و  دنوشیم ) رفاک  ای  دنروآیم ؟ نامیا  وا  هب  باتک  لها  زا  نانیا  داد  تراشب  وا 
. دنروآیمن نامیا  نآ  هب  مدرم  رتشیب  نکل  تسا و  راگدرورپ  هدعو  نیا  هک  رادم  ّکش  چیه  نآ  رد  هک  تسا  خزود  شتآ 

277 ص :  ریسفت ..... 

نآرق ربمایپ  دنیوگیم  هک  نانآ  « 1  » ُْلق ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ 
__________________________________________________

دنیوگیم هکیناسک  دومرف  هک  تسا  هدش  تیاور  هفیرش  يهیآ  لیذ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ( 1)
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: وگب هدیبلط و  هزرابم  هب  ار  نانآ  دهدیم  تبسن  ادخ  هب  هتفاب و  ار 
لیبق زا  دینکیم  كرد  هک  هچنآ  رد  مه  امـش  دیهد  تبـسن  ادـخ  هب  دـیروایب و  نآ  لثم  هروس  هد  مه  امـش  ٍتایَرَتْفُم  ِِهْلثِم  ٍرَوُس  ِرْـشَِعب  اُوتْأَف 

اـضتقا ار  نآ  یماقم  ره  هک  ار  هچنآ  ّقح  ندروآ  و  كدـنا ، ظافلا  اب  رایـسب  یناـعم  ندرک  ادا  تاـملک و  فورح و  بساـنت  مظن و  ییاـبیز 
زا رادـقم و  نیمه  دـیناوتیم  رگا  امـش  درک ، ادا  ار  نآ  تسا  نکمم  ماقم  ره  بسح  رب  هک  یهجو  نیرتهب  هب  بلطم  ندرک  ادا  و  دـنکیم ،

. دیروایب نآرق  دننام  هروس  هد  دینکیم ، كرد  هک  عون  نیمه 
دراد یگتـسب  نآرق  فورح  هب  هک  مولع  دیاوف  دننام : تسا  ّبترتم  نآرق  فورح  هک  ییاهزیچ  لیبق  زا  دـینکیمن  كرد  هک  ار  هچنآ  اما  و 

. تسا نآرق  دزن  اهنآ  همه  دوشیم و  طابنتسا  نآرق  زا  هک  یبیغ  ییاهزیچ  دننام : و  تاملک ، فورح و  دادعا و  ملع  لثم 
لخاد و  يرهاظ ، ینطاب و  ياهيدـیلپ  زا  ینعی  اهیدـیلپ  اهیگدولآ و  زا  شبلق  ندرک  كاپ  رثا  رب  رگم  دـسرب  اـهنآ  هب  دـناوتیمن  یـسک  و 

تقیقح سامت  اریز  دشاب ، هتفایرد  دوجو  مامت  اب  ار  نآ  هتـشگ و  سونأم  نآرق  تقیقح  اب  هک  یناسک  ای  هدـهاشم  لها  کلـس  رد  شندـش 
هک تسا  ییاهزیچ  لیبق  زا  اهنیا  « 1  ... » ناکاپ يارب  رگم  تسین ، نکمم  نآرق 

__________________________________________________
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ادـخ هب  تسا  هتفگ  ار  نخـس  نیا  دوخ  شیپ  زا  ربمایپ  هدومرفن و  يرما  هدرکن و  لزان  ياهیآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  يهراب  رد  دـنوادخ 
( یلماع ریسفت  . ) دناهدز ارتفا 

يهیآ 56 هعقاو  يهروس  َنوُرَّهَطُْملا  اَّلِإ  ُهُّسَمَی  ال  هفیرش : يهیآ  نآرق  رد  هک  نیا  امک  ( 1)
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هنوگ نیا  دینـش  تفگ و  زا  امـش  نوچ  تسین ، یثحب  لدج و  امـش  اب  تاکن  یناعم و  عون  نیا  رد  و  دینک ، كرد  دـیناوتیمن  نیرفاک  امش 
. دیتسه رود  هب  یناعم 

دنناوخ و ارف  ار  اهنآ  نانهاک  هک  نایّنج  نیطایش و  دننام  دیناوخ  ارف  ادخ  زج  دیناوتیم  هک  ار  سک  ره  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسا  ِنَم  اوُعْدا  َو 
نآرق دنناوتیم  اهنآ  دننکیم  نامگ  مدرم  هک  وگرعش  نازادرپ  نخس  دننام  و  دنتسرپیم ، ار  اهنآ  نیکرشم  هک  اهتب  ناگراتـس و  دننام 

. دنروایب
. تسا ارتفا  نآرق  هک  دییوگیم  تسار  رگا  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ 

نینمؤم و يرادلد  یبلطهزرابم  هب  نیرکنم  رگا  ای  نیرکنم ! يا  دندرکن ، تباجتسا  ار  نیرکنم  امـش  توعد  اکرـش  رگا  ْمَُکل  اُوبیِجَتْـسَی  ْمَّلِإَف 
دشاب و مالک  يادتبا  هلمج  نیا  تسا  نکمم  و  داد ، رارق  باطخ  دروم  كرتشم  روط  هب  ربمایپ  اب  ار  اهنآ  تسا ، نیملـسم  يافعـض  تیوقت 

. دشاب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  راتفگ  نایب  تسا  نکمم 
. تسا هدش  لزان  نآرق  دینادب  سپ  َلِْزنُأ  امَّنَأ  اوُمَلْعاَف 

. وا رب  يارتفا  اب  هن  هتفرگ  تروص  ادخ  عالّطا  اب  هدش  لزان  هچنآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  ادخ ، ملع  عالّطا و  اب  ِهَّللا  ِْملِِعب 
همجرت يزیچ  رب  یطّلـست  فّرـصت و  چیه  هک  ناگراتـس  اهتب و  نیطایـش ، زا  دنناوخیم  ارف  ار  ادخ  زج  هک  یناسک  نآ  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  َو 

280 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب 
. درادن ار  شتسرپ  یگتسیاش  ادخ  زج  یسک  و  دنرادن ،

ریغ یگتـسیاشان  رب  لیلد  زین  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  قدـص  رب  لیلد  نآرق  دـننام  ندروآ  زا  اهنآ  ندوب  زجاـع  هک  نیا  ینعی 
يوعد هدرک و  بیذکت  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  یناسک  بذک  رب  دراد  تلالد  نینچمه  و  تدابع ، شتـسرپ و  يارب  ادـخ 

. دننکیم یلاعت  يادخ  ریغ  يارب  ییادخ 
؟ دیتسه صلاخ  بیر  ّکش و  زا  عیطم و  امش  ایآ  ینعی  دشاب ، ناناملسم  يافعض  هب  باطخ  رگا  َنوُِملْسُم  ُْمْتنَأ  ْلَهَف 

؟ دیتسه نآ  رد  لخاد  مالسا و  نید  هب  دقتعم  امش  ایآ  تسا : نیا  دوصقم  ای 
يا امـش  رگا  مییوگیم : تسخن  ینعی  مینادرگرب ، نیکرـشم  هب  نیملـسم  زا  ار  باطخ  هک  تسا  بیترت  نیدـب  دـشاب  راّـفک  هب  باـطخ  رگا 

؟ دیوشیم داقنم  عیطم و  دیدیمهف  دیتسناد و  نینمؤم 
نآ دننام  ندروآ  زا  امش  ياکرش  تسین و  رشب  هتخادرپ  هتخاس و  نآرق  هک  دیتسناد  دیدش و  زجاع  هک  امش  نیکرشم  يا  مییوگیم : سپس 

؟ دیوشیم رادربنامرف  عیطم و  ایآ  سپ  دندش ، زجاع 
اب هک  یسک  « 1  » اهَتَنیِز َو  اْینُّدلا  َةایَْحلا  ُدیُِری  َناک  ْنَم 

__________________________________________________

دنادن دشچب و  ار  لسع  زا  سپ  لظنح  یخلت  يهزم  دیاب  نکیل  داد ، میهاوخ  وا  هب  دشاب  نآ  قرب  قرز و  ایند و  عاتم  ناهاوخ  هک  یسک  ( 1)
( عماج ریسفت  . ) دنامن وا  اب  مه  ایند  نآ  دنامرد و  ترخآ  رد  نکل  تسین  غیرد  يو  زا  دهاوخ  ایند  ام  زا  هک  سک  ره  هک 
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ایند و رگا  نآ  ءالعا  مالسا و  ظفح  هار  رد  لاوما  قافنا  اهیتخس و  تامحز و  لّمحت  کین و  ياهراک  تروص  باکترا  یمالـسا و  لامعا 
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. میهدیم وا  هب  ام  دهاوخیم  ار  شتنیز 
هک سک  ره  زین  و  دـنراد ، يدوـصقم  نینچ  تماـیق  زور  اـب  اـهنآ  ناوریپ  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  لوـسر  باحـصا  زا  نیقفاـنم  هچناـنچ 

دزاس و راومه  دوخ  رب  ار  امرـس  امرگ و  یگنـسرگ و  رب  ربص  رود و  ياهرفـس  تبرغ و  ياهیتخـس  دوش و  لّمحتم  ار  دـیدش  ياـهیتخس 
يادخ لوق  ریـسفت  نیا  رب  دوشیم و  لخاد  هیآ  نیا  قادصم  رد  دشاب  يویند  بصانم  هب  ندیـسر  شـضرغ  دیامن و  لیـصحت  ینید  لیاسم 
کین لامعا  تروص  هک  یسک  يارب  رگم  تسین  ایند  رد  لامعا  شاداپ  نداد  هیّفون و  اریز  دنکیم ، تلالد  اهِیف  ْمَُهلامْعَأ  ْمِْهَیلِإ  ِّفَُون  یلاعت 

. دهد ماجنا  ار 
یتقو تسا  نینمؤم  لامعا  هباشم  هک  اـهنآ  لاـمعا  تروص  ینعی  تسین ، يزیچ  رگید  ترخآ  رد  ناـنآ  يارب  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  و 

. درادن اهنآ  يارب  ياهدیاف  هرهب و  رگید  دنوش ، جراخ  ایند  زا  هک 
. دش دهاوخن  مک  يزیچ  ایند  نیا  رد  اهنآ  لمع  دزم و  زا  َنوُسَْخُبی و  اهِیف ال  ْمُه  َو 

ار ایند  هک  یناسک  اسب  هچ  هن  رگ  و  دـنروآیم ، تسد  هب  ار  نآ  دـنوریم و  ایند  لابند  هک  تسا  مدرم  بلغا  لاـح  بسح  رب  اـنعم  نیا  هّتبلا 
ضارغا زا  یـضرغ  يارب  کین  ياـهراک  تروص  باـکترا  ملع و  لیـصحت  رد  و  دـننکیم ، هتـسخ  نآ  لیـصحت  رد  ار  دوخ  دـنهاوخیم و 

يویند 
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. دنسریمن نآ  هب  لاح  رد  دنزادنایم و  تمحز  هب  ار  دوخ 
ترخآ نوچ  دنرادن  ياهرهب  مه  ترخآ  رد  یصاخشا  نینچ  و  دنوشیم ، مورحم  ناشيویند  ضارغا  هب  ندیسر  زا  یضعب  ینیبیم  هچنانچ 

. دندیسرن نآ  هب  نوچ  دناهرهبیب  زین  ایند  رد  دوبن و  دوصقم  اهنآ  يارب 
نآ هب  دشاب  ایند  بلاط  سک  ره  هک  تسین  روط  نیا  سپ  تسا ، دیزی  ردـپ  يایند  هیبش  نانآ  ترخآ  دـیزی و  ترخآ  هیبش  نانآ  يایند  سپ 

. دهاوخب هک  سک  ره  يارب  دهاوخب  ادخ  هک  ار  هچنآ  هب  هدومن  دّیقم  ار  نآ  رگید  هیآ  رد  اذل  و  دسرب ،
ار هچنآ  دوشیم  دوبان  هابت و  و  تسین ، شتآ  زج  ترخآ  رد  اهنآ  يارب  اهِیف  اوُعَنَص  ام  َِطبَح  َو  ُراَّنلا  اَّلِإ  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهل  َْسَیل  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 

. دریگیم تروص  ترخآ  رد  لامعا  یهابت  يدوبان  نیا  ای  دناهداد  ماجنا  ایند  رد  هک 
. دشاب طبح »  » فرظ تسا  نکمم  دشاب  اوعنص »  » هب ّقلعتم  فرظ و  تسا  نکمم  اهیف »  » ظفل نوچ 

نیا عفر  رد  اذـل  تسا ، ّقح  یعون  هب  بّوشم  اهنآ  لامعا  هک  دـمآ  شیپ  مّهوت  نیا  طـبح »  » هملک رکذ  زا  نوچ  َنُولَمْعَی  اُوناـک  اـم  ٌلِـطاب  َو 
نیا هن  تسا  لطاب  لعفلاب  نالا و  نیمه  زا  لامعا  نآ  هکلب  درادـن : ّقح  زا  ياهرهب  چـیه  الـصا  تسا و  لطاب  اهنآ  لاـمعا  هک  دومرف  مّهوت 
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فذح ربخ  تسا و  راکنا  يارب  هزمه  ظفل  ًۀَمْحَر  َو  ًامامِإ  یـسُوم  ُباتِک  ِِهْلبَق  ْنِم  َو  ُْهنِم  « 2  » ٌدِهاش ُهُوْلتَی  َو  ِهِّبَر  ْنِم  « 1  » ٍۀَنَِّیب یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ 
درادن ياهنّیب  لیلد و  شیاعّدا  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  تسا  شراگدرورپ  بناج  زا  نشور  لیلد  هنّیب و  ياراد  هک  یـسک  ایآ  ینعی  هدش ،

؟ تسا ایند  بلاط  و 
ای باتک  ای  تازجعم  ای  تلاسر  ای  لوسر  هنّیب  زا  دارم  و  تسا ، نینمؤم  همه  ای  یلع  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نم »  » لوصوم زا  دوصقم 

. دشابیم وا  تیالو  ای  مالّسلا  هیلع  یلع  ای  وا  تلاسر  ماکحا 
هنّیب هب  اـی  لوصوم  هب  اـی  هولتی »  » رد بوصنم  ریمـض  تسا و  ندوـب  لاـبند  عباـت و  ياـنعم  هب  وـلت »  » ياـنعم هب  توـالت  زا  اـی  هوـلتی »  » ظـفل و 

. هدش رکذ  قباس  رد  نآرق  ظفل  هک  نیا  هنیرق  هب  ددرگیم  رب  نآرق  هب  ای  تسا ، انعم  رابتعا  هب  ریمض  ندمآ  رّکذم  و  ددرگیمرب ،
تایآ دننام : دهدیم  نمؤم  هب  دـنوادخ  هک  تسا  ناهرب  ای  نآرق  ای  مالّـسلا  هیلع  یلع  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ای  دـهاش  زا  دوصقم 

. سفنا قافآ و 
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رب دهاش  هب  ای  هنّیب  هب  ای  لوصوم  هب  ای  هلبق » نم   » ریمض و  ددرگیم ، رب  هنّیب  هب  ای  ّبر  هب  ای  لوصوم  هب  ای  هنم »  » رورجم ریمض 
__________________________________________________

فشک ینافرع  یبدا و  ریـسفت  . ) تخیر دوخ  ناتـسود  ياهلد  رد  لزا  دهع  رد  هک  تسا  قشع  درد  مخت  تراشا ، لها  نابز  هب  هنّیب  نیا  ( 1)
( يراصنا هّللا  دبع  هجاوخ  رارسالا :

: دناهتشون ار  رعش  نیا  تسا  ربمغیپ  تروص  دوصقم  هک  دهاش  يهملک  لیذ  ياهّدع  ( 2)
یلاعت كرابت و  تسا  ینسح  هچ  نسح  نیا  ادیوه  وت  نیبج  تداعس ز  حبص  يا 
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. ددرگیم

ربخ زا  شعوفرم  مسا و  يهلیـسو  هب  هک  تسا  فرظ  اـی  هلمج  و  ناـک )  ) ربـخ رب  فطع  اـی  تسا  هّیلاـح  هلمج  اـی  یـسُوم  ُباـتِک  ِِهْلبَق  ْنِم  َو 
. درفم فطع  لیبق  زا  دهاش )  ) رب فطع  یسوم ) باتک  هلبق  نم  و   ) هک نیا  ای  مّدقم ، شربخ  تسا و  هّیمسا  ای  هدش و  زاینیب 

دـص و تفه  هن  تالامتحا  نیا  هجیتن  تسا و  یـسوم ) باتک   ) ظفل اب  دـهاش  زا  ای  هنّیب )  ) زا ای  لوصوم  زا  لاح  ای  ۀـمحر )  ) و اـماما )  ) ظـفل
. دوشیم لصاح  انعم  هب  هّجوت  اب  رگید  یضعب  رد  هوجو  نیا  زا  یضعب  ندرک  برض  زا  تالامتحا  نیا  دوشیم و  لامتحا  تسیب 

یلع  ) رد رتتسم  ریمض  ای  ناک )  ) رد رتتسم  ریمض  زا  لاح  امامإ )  ) هک نیا  لامتحا  دننام  وحن  ملع  تارابتعا  بارعا و  هوجو  هب  هّجوت  اب  اّما  و 
نم  ) هلمج هک  نیا  تالامتحا  دننام  و  دشاب ، هلبق ) نم   ) رد رتتـسم  ریمـض  زا  ای  هنم )  ) رد رورجم  زا  ای  هولتی )  ) لوعفم زا  لاح  ای  دـشاب  ۀـنّیب )

. دش رکذ  هک  ییاهزیچ  زا  کی  ره  زا  دشاب  لاح  یسوم ) باتک  هلبق 
ای تسا  يرارکت  ای  تسین  حیحـص  هک  نیا  باب  زا  تـالامتحا  زا  ضعب  و  تفر ، شرکذ  هک  دوشیم  نیا  زا  رتشیب  تـالامتحا  هوجو و  سپ 

. دنامیم یقاب  دشابیم  حیحص  هک  هچنآ  و  دوشیم ، طقاس  تسا  رود  ناهذا  زا  دیعب و 
. تسا هجو  ره  رب  نآ  لمح  تّحص  نآرق و  هوجو  یگدرتسگ  زا  نیا  و  هدش ، هراشا  رابخا  رد  هوجو  نیا  رب  لامجا  هب  و 
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مالّسلا مهیلع  هّمئا  هب  هک  هچنآ  رد  تسا  هدش  رما  هجو  نآ  رب  لمح  هب  هک  هوجو  نیرتهب  هک  دوشیم  هدافتسا  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  ریـسافت  زا 

هک تسا  یهجو  نآ  زا  ترابع  دینک ...  لمح  شهجو  نیرتهب  رب  ار  نآ  تسا  يرایسب  هوجو  ياراد  نآرق  دناهدومرف  هک  هدش  هداد  تبـسن 
. دشاب نایب  ماقم  قفاوم 

نامیا تسا  هدـش  لزان  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  زا  هک  هچنآ  هب  ای  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  اـی  لوسر  هب  اـی  نآرق  هب  ناـنآ  ِِهب  َنُونِمُْؤی  َکـِئلوُأ 
. دنروآیم

ای مالّسلا  هیلع  یلع  هراب  رد  ای  تدوخ  تلاسر  راک  رد  ای  نآرق  هراب  رد  ُْهنِم  ٍۀَیِْرم  ِیف  ُکَت  الَف  ُهُدِعْوَم  ُراَّنلاَف  ِبازْحَْألا  َنِم  ِِهب  « 1  » ْرُفْکَی ْنَم  َو 
. هدن ار  ّکش  تدوخ  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  راک  رد 

هک یـسک  يا  هک : تسا  نیا  هیآ  يانعم  دشاب  ّماع  باطخ  رگا  دـشاب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  باطخ  هک  تسا  نیاربانب  انعم  نیا 
. نکن ّکش  وا  تیالو  ای  یلع ، ای  نآرق  ای  وا  تلاسر  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هراب  رد  تسا  نکمم  وا  هراب  باطخ 

. دننادیمن مدرم  رثکا  یلو  تسا  ّبر  يوس  زا  ّقح  َنُونِمُْؤی  ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُهَّنِإ 
__________________________________________________

( نیمجرتم . ) تسا راکنا  يانعم  هب  اجنیا  رد  رفک  دومرف : هک  هدش  تیاور  هفیرش  يهیآ  لیذ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  یفاک  رد  ( 1)
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286 ص :  ات 22 ..... ] تایآ 18  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

یَلَع ِهَّللا  ُۀَـنَْعل  ـالَأ  ْمِهِّبَر  یلَع  اُوبَذَـک  َنیِذَّلا  ِءـالُؤه  ُداهْـشَْألا  ُلوُقَی  َو  ْمِهِّبَر  یلَع  َنوُـضَْرُعی  َکـِئلوُأ  ًابِذَـک  ِهَّللا  یَلَع  يرَتـْفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو 
ام َو  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِزِْجعُم  اُونوُکَی  َْمل  َِکئلوُأ  ( 19  ) َنوُِرفاک ْمُه  ِةَرِخْآلِاب  ْمُه  َو  ًاجَوِع  اهَنوُْغبَی  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُصَی  َنیِذَّلا  ( 18  ) َنیِِملاَّظلا

ْمُهَسُْفنَأ اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ( 20  ) َنوُرِْصُبی اُوناک  ام  َو  َعْمَّسلا  َنوُعیِطَتْسَی  اُوناک  ام  ُباذَْعلا  ُمَُهل  ُفَعاُضی  َءاِیلْوَأ  ْنِم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُهل  َناک 
(22  ) َنوُرَسْخَْألا ُمُه  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمُهَّنَأ  َمَرَج  ال  ( 21  ) َنوُرَتْفَی اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َّلَض  َو 

286 ص :  همجرت ..... :

؟ تسیک رتراکمتس  دنداد  غورد  تبسن  ادخ  هب  هک  ییاهنآ  زا  ناهج  رد 
يا  ) دنتسب غورد  ادخ  رب  هدش و ) بکترم  ار  ملظ  نیرتگرزب  هک   ) دنتـسه نانیا  دنیوگ  رـشحم  ناهاوگ  دنوش و  هتـشاد  هضرع  ادخ  رب  نانآ 

، تسا ناراکمتس  رب  ادخ  نعل  هک  دیشاب  هاگآ ) قیالخ 
هب زگره   ) اهنآ مه  دنشک و  لطاب  هار  هب  ار  قلخ  هدرک و  جک  ار  ّقح  هار  هک  دننک  یعس  هتسب و  ناگدنب  يورب  ادخ  هار  هک  ناراکمتس  نآ 

، دناتمایق رکنم  هدرواین ) نامیا  ترخآ 
اضعا و زا  یّتح  سک  چیه  زا  دوزفا  دهاوخ  ناشباذع  رب  مه  وا  هک  ادخ  زج  دنرادن و  ادخ  رهق  زا  نیمز  رد  يّرفم  هار  تردق و  چـیه  اهنیا 

زگره  هک  تفای  دنهاوخن  يراکددم  رای و  دوخ  ياوق 
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، درک دناوتن  ددم  اهنآ  هب  ییانیب  رد  مشچ  ییاونش و  رد  مه  ناششوگ 
همه دندرک  ایند  هار  رد  هک  يریبدـت  ره  هتـسب و  غورد  ره  دـندنکفا و  نایز  رد  تخـس  ار  دوخ  سوفن  هک  دنتـسه  بلط ) ایند   ) مدرم نیمه 

، دش دوبان  وحم و 
. دنتسه اهنآ  مدرم  نیرتراکنایز  ترخآ  ملاع  رد  ریزگان 

287 ص :  ریسفت ..... 

اعّدا ار  يزیچ  هک  تسا  یـسک  ره  لماش  تسا و  ّماع  هیآ  تروص  « 1  » ْمِهِّبَر یلَع  َنوُضَْرُعی  َِکئلوُأ  ًابِذَـک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو 
زا اهنآ  ندروآ  كرـش  هک  دنتـسه  نیا  یعّدم  هک  نیکرـشم  زا  اهنآ  ریغ  یئباص و  تسرپتب و  دـننام  تسا ، ادـخ  بناج  زا  وا  هک  دـنک 

. تسا ادخ  بناج 
اهنآ نید  اهنآ و  ّیبن  بناج  زا  اهنآ  يرازگتعدـب  هک  دـننکیم  اعّدا  هک  یهلا ) نایدا   ) یهلا لـلم  باحـصا  زا  نارازگ  تعدـب  لـثم  و 

زا يواتف  باحـصا  دننام  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تّما  زا  فلتخم  ياهبهذـم  لها  زا  دـناهدش  فرحنم  هک  یناسک  دـننام  و  تسا ،
ای هطـساو  اب  صوصخ  ای  مومع  روط  هب  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  زا  هزاجا  نذا و  نودـب  ّقح  بهذـم  لها  زا  يواتف  باحـصا  دـننام  و  هّماـع ،

. هطساو نودب 
زا هک  نیا  نودب  دندنبیم  فّوصت  هب  ار  دوخ  هک  یناسک  دننام 

__________________________________________________
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هتـشذگ تایآ  اب  دـمآ  دـهاوخ  هک  يرگید  تایآ  یلو  داد ، دـنهاوخ  یهاوگ  ناـهانگ  رب  طـقف  داهـشالا  هک  نیا  رد  تسا  حیرـص  هیآ  ( 1)
( عماج ریسفت  . ) دنناسریم ار  تداهش  مومع 
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زا ذخا  نودب   ) دنشاب كولس  یعّدم  ای  دننک  یخیـش  ياعّدا  هزاجا  نودب  هک  نیا  زا  ّمعا  دنـشاب  هتـشاد  حیحـص  يهزاجا  نذا و  ّقح  خیاشم 

ادخ و بناج  زا  هک  دـندرک  اعّدا  هدرک و  بصن  رما  ّیلو  لباقم  رد  ار  ناشدوخ  هک  دنتـسه  ینایوگغورد  هیآ  رد  دوصقم  نکل  و  خـیاشم )
. دنتسه هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

تبسن ار  اهنآ  تداهش  دنوادخ  و  دنشابیم ، نیمز  لها  لامعا  رب  هاوگ  دهاش و  هک  دنتـسه  ادخ  يافلخ  نانیـشناج و  داهـشأ )  ) زا دوصقم 
. دنتسه لّکوم  اهنآ  رب  هک  دنشاب  یناگتشرف  دوصقم  تسا  نکمم  و  دنکیم ، لوبق  ناشنامز  لها  هب 

ناهاوگ و لوق  زا  داب ، ناراکمتـس  رب  ادخ  تنعل  هک  راتفگ  نیا  َنیِِملاَّظلا  یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  الَأ  ْمِهِّبَر  یلَع  اُوبَذَک  َنیِذَّلا  ِءالُؤه  ُداهْـشَْألا  ُلوُقَی  َو 
تسا نیا  هب  هراشا  دنتسه  ملاظ  راکمتس و  اهنآ  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  ریمـض  ياج  هب  رهاظ  مسا  نتـشاذگ  تسا و  یلاعت  يادخ  لوق  زا 

ِهَّللا ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُصَی  َنیِذَّلا  هک : دومن  فیـصوت  راتفگ  نیا  اب  ار  اهنآ  هک  دنتـسه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  نیفلاخم  دوصقم  هک 
دندرک متـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  ّقح  رد  هک  یناسک  ینعی  دـنرادیم ، زاب  ادـخ  هار  زا  ار  نارگید  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ 

( هّللا لیبس   ) و دننکیم ، عنم  اهنآ  يوس  هب  نتفر  زا  ار  نارگید  دننکیم و  ضارعا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  زا  هک  دنتـسه  ییاهنآ 
. تسا ریغص  ملاع  رد  لقع  ناوریپ  ای  لقع  و  ریبک ، ملاع  رد  وا  تیالو  ماما و  زا  ترابع 
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زا دعب  رگم  دوشیمن  ماما  زا  نارگید  نتـشاد  زاب  نینچمه  و  لقع ، زا  ضارعا  زا  دعب  رگم  دـنوشیمن  ماما  زا  ضارعا  ندـینادرگ و  يور  و 

. دنتسه مزالتم  رما  ود  لقع  زا  ضارعا  ماما و  زا  ضارعا  سپ  لقع ، نتشادزاب  عنم و 
رگا دنهاوخیم و  ار  نآ  دشاب  جک  ادخ  هار  رگا  ینعی  دنهاوخیم ، جک  ار  ادخ  هار  ای  دننکیم  بلط  یجک  ادـخ  هار  يارب  ًاجَوِع  اهَنوُْغبَی  َو 

اب ناسنا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  ای  و  تسا ، لهاج  هک  تسا  يزیچ  نمشد  ناسنا  هک  تسا  نیا  باب  زا  ای  دنتـسین ، نآ  بلاط  دشاب  میقتـسم 
. دشاب وا  هار  لثم  یهار  ره  دهاوخیم  دوخ  ترطف 

فرحنم شلها  ریغ  يوـس  هب  دـنادرگرب  شلها  يوـس  زا  ار  ّقـح  هار  نآ  هک  دـشاب  نیا  تسا  ربـخ  رد  هچناـنچ  هـیآ  ياـنعم  تـسا  نـکمم 
راکـشآ رهاظ و  تسا  بیع  اهنآ  ناـمگ  هب  هک  ار  هچنآ  هک  وحن  نیدـب  دـنزیمآیم  طـلغ  يارآ  اـب  هدرک و  هبتـشم  افعـض  رب  اـی  دـننکیم ،

. دنزاسیم
. تسا اهنآ  هب  رفک  صاصتخا  دیکأت  تهج  هب  ریمض  رارکت  َنوُِرفاک  ْمُه  ِةَرِخْآلِاب  ْمُه  َو 

. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  يرادلد  نانآ و  دیدهت  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِزِْجعُم  اُونوُکَی  َْمل  َِکئلوُأ 
زا هک  ار  هچنآ  دـنراد و  زاب  ادـخ  تبوقع  زا  ارناـنآ  اـت  دـنرادن  يراکددـم  راـی و  ادـخ  زج  اـهنآ  َءاـِیلْوَأ  ْنِم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُهل  َناـک  اـم  َو 

رای و  اهنآ  هک  ار  یناسک  و  دنیامن ، حالصا  هدش  دساف  ناشروما 
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دنراد و زاب  ادخ  باذع  زا  دـنناوتیمن  ار  ناشدوخ  دـناهدرک ، بصن  دوخ  يارب  رما  ّیلو  لباقم  رد  ار  اهنآ  دـننکیم و  نامگ  دوخ  يایلوا 
. دنریگب ار  ادخ  باذع  ولج  هدرک و  حالصا  ار  دوخ  دنناوتیمن 

هنوگچ اهنآ  يایلوا  لاح  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، ادخ  ریغ  يایلوا  لاح  زا  ای  اهنآ  لاح  زا  رّدقم  لاؤس  باوج  ُباذَْـعلا  ُمَُهل  ُفَعاُضی 
؟ تسا

یناسک دوصقم  دـننکیم ، باسح  نید  رد  هطـساو  ار  اهنآ  مدرم  هک  ییاسؤر  اههبهار و  دوهی ، ياملع  اهتب ، زا : دـنترابع  اـهنآ  ياـیلوا 
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. دندرک بضع  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  ّقح  هک  دنتسه 
نیا دـنهد  يرای  ار  ناشدوخ  ریغ  دـنهاوخیم  هنوگچ  سپ  دزاسیم ، فعاضم  ار  نانآ  باذـع  دـنوادخ  دومرف : لاؤس  نیا  باوج  رد  سپ 

. تسا رتبسانم  ماقم  نیا  هب  انعم 
يزیچ نداد  ارف  شوگ  رب  تردق  اهنآ  باذع  تّدش  زا  ینعی  تسا  يرگید  فانیتسا  ای  رورجم  ریمـض  زا  لاح  َعْمَّسلا  َنوُعیِطَتْـسَی  اُوناک  ام 
تسا يریمض  ای  ناک )  ) مسا و  دنتشاد ، ضغب  وا  هب  تبسن  نوچ  دنتشادن  ایند  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  لیاضف  ندینـش  تردق  اهنآ  ای  دنرادن ،

. ادخ يایلوا  هب  ای  ددرگیمرب  نیملاظ  هب  هک 
دیآیم . زین  اجنیا  رد  میتفگ  نتشادن  ییاونش  تردق  عوضوم  رد  هک  یهجو  ود  نامه  هب  ندید  دندیدیمن ، نانآ  َنوُرِْصُبی و  اُوناک  ام  َو 
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َِکئلوُأ

. تسا اهنآ  همه  دوصقم  ای  ایلوا  نآ  ای  ناراکمتس  نیملاظ و  نآ 
َنوُرَتْفَی اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َّلَض  َو  ْمُهَسُْفنَأ  اوُرِسَخ  َنیِذَّلا 

هک ار  ییاهزیچ  ینعی  دش ، دوبان  وحم و  دندوب  هتسب  هک  مه  ییارتفا  غورد و  ره  دندنکفا و  نایز  رد  ار  ناشدوخ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ 
نانیـشناج ار  اهنآ  هک  ار  یناسک  تعافـش  نایادخ و  تعافـش  ياعّدا  لطاب و  ياهاوتف  تفالخ و  ياعّدا  دـننام  دـندادیم  تبـسن  ادـخ  هب 

. دندرکیم نامگ  تمایق  زور  ناعیفش  نید و  ناسییر  لوسر و 
زا يرثا  چیه  هک  دندرک  لیدـبت  يزیچ  هب  ار  ناشیالاک  نوچ  دـنراکنایز  اهنآ  ترخآ  رد  مرج  َنوُرَـسْخَْألا ال  ُمُه  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمُهَّنَأ  َمَرَج  ال 

. دناهتفرگ هک  تسا  یضوع  نیرترب  نیرتالاب و  نآ  دندرک  نامگ  دنامیمن و  یقاب  نآ 
23 تایآ 27 -

291 ص :  ات 27 ..... ] تایآ 23  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

َو ِّمَصَْألا  َو  یمْعَْألاَک  ِْنیَقیِرَْفلا  ُلَثَم  ( 23  ) َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِۀَّنَْجلا  ُباحْـصَأ  َِکئلوُأ  ْمِهِّبَر  یلِإ  اُوتَبْخَأ  َو  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
یِّنِإ َهَّللا  َّالِإ  اوُُدبْعَت  ْنَأ ال  ( 25  ) ٌنِیبُم ٌریِذَن  ْمَُکل  یِّنِإ  ِهِمْوَق  یلِإ  ًاحُون  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  َو  ( 24  ) َنوُرَّکَذَت الَف  َأ  ًالَثَم  ِنایِوَتْسَی  ْلَه  ِعیِمَّسلا  َو  ِریِـصَْبلا 

اُنلِذارَأ ْمُه  َنیِذَّلا  َّالِإ  َکَعَبَّتا  َكارَن  ام  َو  انَْلثِم  ًارََـشب  ـَّالِإ  َكاَرن  اـم  ِهِمْوَق  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُأَـلَْملا  َلاـقَف  ( 26  ) ٍمِیلَأ ٍمْوَی  َباذَـع  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ 
(27  ) َنِیبِذاک ْمُکُّنُظَن  َْلب  ٍلْضَف  ْنِم  اْنیَلَع  ْمَُکل  يَرن  ام  َو  ِْيأَّرلا  َيِداب 
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292 ص :  همجرت ..... :

تـشهب لها  هّتبلا  اهنآ  دـندیدرگ  عشاخ  عضاخ و  دوخ  يادـخ  هاـگرد  هب  دـنتخادرپ و  حـلاص  لاـمعا  هب  هدروآ  ناـمیا  ادـخ  هب  هک  ناـنآ 
، دوب دنهاوخ  يدبا  معّنتم  نآ  رد  دندیواج و 

زگره ( ؟ تسا ناسکی  صخـش  ود  نیا  لاـح  اـیآ  تسا  دـننام  اـنیب  اونـش و  صخـش  رک و  روک و  یـصخش  هب  لـثم  رد  هورگ  ود  نیا  لاـح 
؟ دیوشیمن رّکذتم  ارچ  سپ  تسین ) ناسکی 

امش زردنا  تحیصن و  يارب  نشور  نایب  اب  نم  هک  تفگ  ار  شموق  وا  میداتـسرف  تلاسر  هب  شموق  تیاده  يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  حون  ام  و 
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هک میوگب  زا  ار  امش  ات  مدمآ 
. مسرتیم امش  رب  تمایق  تخس  زور  باذع  زا  نم  دینک  شتسرپ  ار  ادخ  زج  رگا  هک  دیتسرپن  ار  یسک  اتکی  يادخ  ریغ 

یـصاخشا دناوت  وریپ  هک  نانآ  رظن  يداب  رد  مینادیمن و  رتشیب  يرـشب  دوخ  دننام  ار  وت  ام  هک  دـنداد  خـساپ  شموق  نارفاک  نارـس  ار  حون 
امش هکلب  میسانش ) قلخ  ياوشیپ  ادخ و  ربمغیپ  ارت   ) هک مینیبیمن  دوخ  هب  تبسن  امش  رب  یتّیزم  هنوگچیه  ام  دنتسین و  شیب  ردقیب  تسپ و 

. میرادنپیم وگغورد  ار 

292 ص :  ریسفت ..... 

اب یمومع  نامیا  ياراد  هک  یناسک  « 1  » اُونَمآ َنیِذَّلا  َّنِإر 
__________________________________________________

. دنک وا  هک  يدنسپ  نآ  ددنسپ و  وا  هک  ینک  نآ  تسا : تلصخ  ود  یگدنب  تقیقح  دناهتفگ  ( 1)
( يراصنا هّللا  دبع  هجاوخ  ینافرع : یبدا  ریسفت  )

293 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدش  لخاد  ناشبلق  رد  نامیا  دنتسه و  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  ّصاخ  نامیا  ای  يوبن  ّماع  تعیب 

ینعی دناهدرک  ّصاخ  نامیا  طیارـش  هب  لمع  ای  ماجنا ، حلاص  لمع  ّصاخ  نامیا  رد  لوخد  ببـس  هب  ّماع  نامیا  زا  دعب  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو 
نامه حلاص  ياهلمع  لصا  هک  هتـشذگ  بلطم  نیا  اهراب  اریز  هدـش ، هتفرگ  اهنآ  زا  يولو  تعیب  نامیپ و  رد  هک  دـندرک  لمع  يزیچ  هب 

. بلق رد  نامیا  لوخد  تیالو و  لوبق  اب  رگم  دوشیمن  قّقحم  یحلاص  لمع  چیه  و  تسا ، تیالو 
زا هتفای  شرتسگ  يانعم  هب  تّنج  زا  تسا  عوشخ  اب  نانیمطا  يانعم  هب  تابخا  َنوُِدلاخ  اهِیف  ْمُه  ِۀَّنَْجلا  ُباحْـصَأ  َِکئلوُأ  ْمِهِّبَر  یلِإ  اُوتَبْخَأ  َو 

و دـنتفای ، شمارآ  هدرک و  ادـیپ  نانیمطا  ادـخ  ریغ  زا  عاطقنا  عوشخ و  ببـس  هب  نینمؤم  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  و  مارآ ، نئمطم و  نیمز 
. دناهدرک تعیب  وا  اب  يولو ) ّصاخ  تعیب  اب  هک   ) تسا ّیلو  زا  ترابع  فاضم  ّبر 

تّبحم بجوم  تعیب  نآ  هک  دـنک  ادـیپ  روضح  وا  دزن  هدیـسر و  وا  توکلم  هب  هک  نیا  هب  وا  ياقل  زا  سپ  رگم  دوشیمن  قداص  تاـبخإ  و 
. بوبحم هب  لاّصتا  هن  لاصو ،) تهج   ) يرارقیب بارطضا و  ثعاب  ّتبحم  و  تسا ،

شدوخ ملاع  رد  ار  بوبحم  هدش و  لصاح  یتوکلم  لاّصتا  وا  يارب  هک  یتقو  ات  دوشیمن  عناق  یلومعم )  ) يرشب لاّصتا  رب  ّبحم 
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. دوشیم ریبعت  شمارآ  هنیکس و  روضح ، رکف ، هب  نآ  زا  هک  تسا  نامه  نیا  و  ددرگ ، دّحتم  وا  اب  هتفای و 
. وا هب  ناگدنروآ  نامیا  ادخ و  هار  زا  هدنراد  زاب  هورگ  ود  نآ  لثم  ِْنیَقیِرَْفلا  ُلَثَم 

یهاـبت هـب  هدرک و  مـگ  وا  رب  ار  هار  يزیچ  هـچ  هـک  دـنیبیمن  و  دـنیبیمن ، ار  شهار  تـسا و  روـک  هـک  یـسک  دـننام  ِّمَصَأـْلا  َو  یمْعَأـْلاَک 
ریبک و ملاع  رد  ار  ادخ  يدانم  يادن  هک  نیا  ای  دونـشیمن ، تسوا  دوصقم  اهادص  زا  هک  ار  هچنآ  تسا  رک  هک  یـسک  دـننام  و  دـنکفایم ،

. دونشیمن ریغص  ملاع 
. هیبشت ود  هن  دشاب  هیبشت  کی  دشاب و  زیچ  کی  ینعی  تسا ، رک  روک و  هک  دشاب  یسک  دوصقم  تسا  نکمم  و 

ای رک  روک و  ایآ  تسا  ّبترم  رشن  ّفل و  تاعارم  تهج  لثم  رد  نیرفاک  رکذ  میدقت  َنوُرَّکَذَت  الَف  َأ  اًلَثَم  ِنایِوَتْـسَی  ْلَه  ِعیِمَّسلا  َو  ِریِـصَْبلا  َو 
؟ دنیواسم اونش  انیب و 

. تسا هتفرگ  رارق  رک  لباقم  اونش  روک و  اب  لباقم  انیب 
اب هزمه  رگا  و  دوش ، هدناوخ  حوتفم  ینا )  ) هزمه هک  نیاربانب  دـناوخ  ّینأب )  ) دوشیم ار  ّینا )  ) ظفل ْمَُکل  یِّنِإ  ِهِمْوَق  یلِإ  ًاحُون  اْنلَـسْرَأ  ْدََـقل  َو 
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: دومرف و  متسه ، يراکشآ  هدننک  راذنا  امش  يارب  نم  هک  میوگیم  نم  هک  یلاح  رد  تسا : نینچ  هیآ  يانعم  دوش  هدناوخ  هرسک 
تئارق نیمه  ربانب  مکل ) ّینا   ) هلمج تسا  نکمم  ٌنِیبُم و  ٌریِذَن 
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. دوشیم رّدقم  لاؤس  زا  باوج  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  ۀیفانیتسا  هلمج  هزمه  رسک  تئارق  ینعی 

انعم نیدب  هدننک  راکشآ  نیبم )  ) هک نیا  ربانب  دنکیم ، ریسفت  ار  نیبم )  ) ای ریذن )  ) ای انلـسرا )  ) ای نآ  و  تسا ، هّیریـسفت  َهَّللا  اَّلِإ  اوُُدبْعَت  ْنَأ ال 
. تسراکشآ عضاو و  دوخ  ادخ  راذنا  هک  نیا  ای  دزاسیم ، راکشآ  رهاظ و  ار  ادخ  راذنا  ربمایپ  هک  دشابیم 

رد هّیریـسفت  نأ )  ) نوچ دشاب ، عزانت  باب  هیبش  هناگهس  لاعفا  نایب  ای  دشاب  ادخ  بناج  زا  راذـنا  نایب  ادـخ  ریغ  ترابع  زا  یهن  هک  نیاربانب 
. ار لعف  لمح  هب  ّقلعتم  تقیقح 

اب ار  مدوخ  راذنا  ندناسرت  و  مناسرتیم ، يزیچ  زا  ار  امش  نم  و  میداتسرف ، يزیچ  يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  حون  ام  هدش : هتفگ  نینچ  هک  ایوگ 
. تسا ادخ  ریغ  تدابع  زا  یهن  زا  ترابع  زیچ  نآ  دراوم  نیا  همه  رد  هک  مزاسیم  نشور  حضاو و  يزیچ 

هب تسا  انلـسرا )  ) هب ّقلعتم  ای  دوش ، هدناوخ  حوتفم  ّینأ )  ) هزمح هک  نیا  ربانب  ریذـن ) مکل  ّینا   ) زا لدـب  دـشاب  هّیردـصم  نأ )  ) تسا نکمم 
هچنانچ دـشاب ، نیبم )  ) لوعفم ای  و  ریذـن )  ) هب قّلعتم  هک  تسا  لـمتحم  و  دوش ، هناوخ  روسکم  ّینا )  ) هزمه هک  نیارباـنب  مـال  اـی  ءاـب  ریدـقت 

. دشاب یهن  اب  یفن  تسا  نکمم  اودبعت ) ال   ) تروصنیا رد  هک  دشاب  هس  ره  هب  ّقلعتم  عزانت  لیبس  رب  تسا  نکمم 
. تسا لیلعت  عضوم  رد  هلمج  نیا  ٍمِیلَأ  ٍمْوَی  َباذَع  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ 
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مالّـسلا هیلع  حون  هب  موق  نآ  سپ  تفگ ، ناـنآ  هب  میدوب  هداتـسرف  ار  مالّـسلا  هیلع  حون  نآ  يارب  هک  ار  هچنآ  مالّـسلا  هیلع  حون  سپ  َلاـقَف 

. دنتفگ
تـسا نیا  یـضتقم  ندوب  هدنامرف  عاطم و  اُنلِذارَأ  ْمُه  َنیِذَّلا  اَّلِإ  َکَعَبَّتا  َكاَرن  ام  َو  انَْلثِم  « 1  » ًارََـشب اَّلِإ  َكارَن  ام  ِهِمْوَق  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُأَلَْملا 

هب باستنا  ياعّدا  هک  یسک  هب  تبسن  وا  هک  يانعم  نیا  هب  تسا  یبسن  ای  تلیضف  يرترب و  و  دشاب ، عیطم  زا  رتالاب  رترب و  عاطم  صخش  هک 
وت ار  اهيرترب  نیا  زا  مادک  چیه  و  دـشاب ، رترب  عیطم  ربنامرف و  زا  شدوخ  ینعی  هک  تسا  یـسفن  یتاذ و  يرترب  ای  دـشاب و  رترب  دراد  ار  وا 

. يرادن
وت نوچ  يراد ، ار  وا  هب  باستنا  ياعّدا  وت  دـشاب  قلاخ  بسانم  دـناوتیمن  رـشب  و  یتسه ، رـشب  ام  دـننام  وت  نوچ  يرادـن  ار  لّوا  يرترب  اّما 

. درادن ار  اهتفص  نیا  زا  کی  چیه  تسین و  نینچ  قلاخ  و  یتسه ، ناکم  رد  دودحم و  یلفس  يّدام 
ار مّود  يرترب  هک  نیا  اّما  و  یتسه ، ام  لثم  دننام و  وت  اریز  یتسین ، رـشب  نآ  وت  دشاب  هتـشاد  دوجو  يرـشب  نینچ  هک  دوش  ضرف  مه  رگا  و 

نیب بسانت  قبط  دنایتسپ و  نامدرم  لذارا و  زا  وت  ناوریپ  نوچ  يرادن 
__________________________________________________

: انالوم لوق  هب  دندنام  لفاغ  یناسنا  قیاقح  كرد  زا  دندید و  تّیرشب  لکایه  اهنآ  ( 1)
دنتشادنپ دوخ  وچمه  ار  ایلوا  دنتشادرب  ایبنا  اب  يرس  مه 
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. یتسه مدرم  نیرتتسپ  وت  عوبتم  عبات و 

ریدـقت هب  تّیفرظ  رب  بوصنم  نآ  و  تسا ، ندرک  ادـتبا  يانعم  هب  ءدـب )  ) زا ای  دـشابیم ، دـش  رهاـظ  ياـنعم  هب  ودـبی ) ادـب   ) زا ِْيأَّرلا  َيِداـب 
نودـب ندرک  يوریپ  ینعی  تسا ، يأر  رهاظ  دوصقم  اـی  تسا ، يأر  لّوا  ندرک  يوریپ  عاـّبتا و  و  يأر ، يادـتبا  تقو  ینعی  تسا ، فاـضم 

. عوبتم یتسپ  لیلد  يوجتسج  قّمعت و 
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نوچ یتسین ، نآ  لها  وت  دشاب  هتـشاد  دوجو  مه  رگا  درادن و  دوجو  دش  رکذ  هک  هچنآ  زج  یلـضف  يرترب و  ٍلْضَف  ْنِم  اْنیَلَع  ْمَُکل  يَرن  ام  َو 
. مینیبیمن نامدوخب  تبسن  امش  يارب  لضف  يرترب و  ام 

حون دوخ  زا  يرترب  لضف و  قلطم  یفن  رب  لیلد  دـننام  ات  دـندرک  کیرـش  وا  اب  زین  ار  شناراـی  شناوریپ و  قلطم  تروص  هب  لـضف  یفن  رد 
. دنکیم تیارس  زین  وریپ  عبات و  هب  يرترب  نآ  دشاب  لضف  يرترب و  ياراد  عوبتم  رگا  اریز  دشاب ، مالّسلا  هیلع 

. دوشیم راکشآ  رهاظ و  رگید  یضعب  زا  دشاب  ناهنپ  یفخم و  لضف  يرترب و  یضعب  رد  رگا  و 
یبسن یفاضا و  ای  یتاذ  لضف  يرترب و  رگا  ینعی  تسا  یلبق  بلطم  ود  هجیتن  دـننام  ْمَُکل  يَرن  ام  َو  یلاـعت : يادـخ  لوق  هک  تسا  نکمم  و 

. دیرادن ام  رب  يرترب  امش  رگید  سپ  تسین  وت  يارب 
میرادنپیم . وگغورد  تناوریپ  دییأت  قیدصت و  تلاسر و  يوعد  رد  ار  امش  ام  هکلب  َنِیبِذاک  ْمُکُّنُظَن  َْلب 
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یلو دـندرک ، حیرـصت  ناشدوخ  نامگ  ّنظب و  رخآ  رد  اذـل  دوب  ياهباـطخ  یّنظ  تامدـقم  نآ  همه  هکلب  دوبن  ینیقی  ناـنآ  تامّدـقم  نوچ 
دندش رکنم  هنوگ  نیدـب  ار  تلاسر  اهنآ  نوچ  تسا  هتفای  بیکرت  هبتـشم  یمهو  تامّدـقم  زا  هک  تسا  يرعـش  تاسایق  هیبش  اهنآ  سایق 

. تسا قلاخ  بناج  زا  تلاسر  یفانم  ندوب  رشب  هک  نیا  و  دندرک ، رصحنم  وا  ّتیرشب  رب  لوسر  رد  ار  ناشرظن  هک 
زا شایناحور  هجو  اب  لوسر  هک  نیا  و  دراد ، قلاخ  اب  تبـسانم  وا  تّیناحور  هک  دندومنن  هّجوت  دندرکن و  رظن  رد  وا  ّتیناحور  هب  رگید  و 

. تسین نکمم  وا  يارب  رشب  هب  غیلبت  دشابن  ّتیرشب  ياراد  وا  رگا  هک  نیا  دنکیم و  غیلبت  ادخ  قلخ  هب  شايرشب  هجو  اب  دریگیم و  ادخ 
ّتیناحور هب  و  دندرک ، رصحنم  اهنآ  يایند  تهج  تّیرـشب و  هب  ار  ناشهّجوت  رظن و  هک  هنوگنیدب  دندرک  یفن  ار  ناوریپ  يرترب  نینچمه 

ار لوسر  نارای  تّیناحور  اهنآ  رگا  و  دـندرکن ، هّجوت  تسا  دّرجم  حاورا  اب  بسانم  زین  نآ  هدوب و  لوسر  تّیناحور  اب  بساـنم  هک  اـهنآ 
رترب اهنآ  زا  اّدج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  ناوریپ  هک  دندیمهفیم  امتح  دنرادن  یتّیناحور  ناشدوخ  هک  دندیمهفیم  دندرکیم و  كرد 

. دنتسه رتالاب  و 
28 تایآ 32 -

298 ص :  ات 32 ..... ] تایآ 28  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

ِمْوَق ال ای  َو  ( 28  ) َنوُهِراک اَهل  ُْمْتنَأ  َو  اهوُمُکُمِْزُلن  َأ  ْمُْکیَلَع  ْتَیِّمُعَف  ِهِْدنِع  ْنِم  ًۀَمْحَر  ِیناتآ  َو  یِّبَر  ْنِم  ٍۀَـنَِّیب  یلَع  ُْتنُک  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ِمْوَق  ای  َلاق 
ْنَم ِمْوَق  ای  َو  ( 29  ) َنُولَهَْجت ًامْوَق  ْمُکارَأ  یِّنِکل  َو  ْمِهِّبَر  اُوقالُم  ْمُهَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِدِراِطب  اَنَأ  اـم  َو  ِهَّللا  یَلَع  ـَّالِإ  َيِرجَأ  ْنِإ  ًـالام  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ 

ُلُوقَأ ـال  َو  ٌکَـلَم  یِّنِإ  ُلُوقَأ  ـال  َو  َْبیَْغلا  ُمَلْعَأ  ـال  َو  ِهَّللا  ُِنئازَخ  يِدـْنِع  ْمَُکل  ُلُوقَأ  ـال  َو  ( 30  ) َنوُرَّکَذـَت الَف  َأ  ْمُُهتْدَرَط  ْنِإ  ِهَّللا  َنِم  ِینُرُْـصنَی 
اَنلادِج َتْرَثْکَأَف  انَْتلَداج  ْدَق  ُحُون  ای  اُولاق  ( 31  ) َنیِِملاَّظلا َنَِمل  ًاذِإ  یِّنِإ  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  ًاْریَخ  ُهَّللا  ُمُهَِیتُْؤی  َْنل  ْمُُکُنیْعَأ  يِرَدَْزت  َنیِذَِّلل 

(32  ) َنِیقِداَّصلا َنِم  َْتنُک  ْنِإ  انُدِعَت  اِمب  اِنتْأَف 
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299 ص :  همجرت ..... :

هدش اطع  راگدرورپ  بناج  زا  صوصخم  تمحر  نشور و  لیلد  اب  ارم  هک  دینیبب  هاگره  دییوگیم  هچ  امـش  هک  داد  خـساپ  ار  شموق  حون 
راهظا رّفنت  امش  منک و  رابجا  ار  امش  تداعـس  تمحرب و  نم  هک ) تسین  تلاهج  ایآ  ( ؟ دنام دهاوخ  هدیـشوپ  امـش  رب  لاح  تقیقح  مه  زاب 
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؟ دینک
ره ار  نامیا  اب  مدرم  نآ  زگره  نم  تسادخ و  رب  نم  رجا  مهاوخیمن و  یلام  کلم و  تیاده ) ضوع   ) امـش زا  نم  هک  دینادب )  ) تفگ زاب 

ار نانآ  هک   ) امش نم  رظن  هب  یلو  دنسریم  ادخ  تاقالم  فرش  هب  اهنآ  هک  منکیمن  رود  دوخ  زا  دنشاب  ردقیب  ریقف و  امش ) رظن  هب   ) دنچ
، دیتسه ینادان  مدرم  دوخ  دیرامشیم ) راوخ 

ج7، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  زا   ) هک ددم  هب  دـجنرب ) نم  زا  ادـخ   ) منارب مدوخ  زا  ار  تسرپادـخ  كاپ و  مدرم  نآ  نم  رگا  موق  يا  تفگزاب 
300 ص :

؟ دیریگیمن دنپ  نانخس  نیا  زا  ایآ  مبای  تاجن  ادخ ) مشخ 
منامسآ و هتـشرف  هک  منک  يوعد  هن  مهاگآ و  بیغ  ملع  زا  هک  میعّدم  هن  تسا و  نم  دزن  ادخ  نیازخ  هک  میوگیمن  نم  موق  يا  تفگزاب 

چیه ادـخ  بناـج  زا  اـهنآ  هک  تفگ  مهاوخن  دـنراوخ  امـش  مشچ  هب  و  دـنرابیم ) هدـید  زا  کـشا  ّقح  قوـش  زا   ) هک ار  یناـنمؤم  زگره 
( امش دننام   ) نم رگا  هک  هتشاد ) یمارگ  ار  اهنآ  هک   ) تسا نم  زا  رتاناد  اهنآ  صالخا ) اب  ياهلد   ) رب ادخ  هک  دنرادن  نارگید  رب  تلیـضف 

، مشاب ملاع  ناراکمتس  زا  هّتبلا  مرامش  راوخ  ار  اهنآ 
هدعو ام  رب  و  نک ) هاتوک  نخـس   ) ییوگیم تسار  رگا  نونکا  يدرک  رایـسب  وگتفگ  لدج و  ام  اب  وت  مالّـسلا  هیلع  حون  يا  دنتفگ  موق  زاب 

. رایب يداد  هک  یباذع 

300 ص :  ریسفت ..... 

بلط رابختـسا و  ماهفتـسا  تقیقح  نوچ  و  تسا ، داقتعا  يانعم  هب  يأر  زا  ُْمْتیَأَر  َأ  ظفل  دیهد  ربخ  نم  هب  موق  يا  تفگ  ُْمْتیَأَر  َأ  ِمْوَق  ای  َلاق 
انعم رد  ار  ُْمْتیَأَر  َأ  هملک  نیا  اذـل  و  هتفرگ ، رارق  رابختـسا  دروم  هک  تسا  یـسک  داقتعا  زا  یهاگآ  بلط  زین  رابختـسا  ياـنعم  و  تسا ، ربخ 

زین قباس  رد  اـنعم  نیا  رظن  و  دـباین ، مزـال  رارکت  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسا و  دّرجم  داـقتعا  زا  هک  دـناهدرک  لامعتـسا  دـیهدب ) ربخ  ارم  )
. تشذگ

و تسا ، طرـش  باوج  ْتَیِّمُعَف  هلمج  َنوُهِراک  اَهل  ُْمْتنَأ  َو  اهوُمُکُمِْزُلن  َأ  ْمُْکیَلَع  ْتَیِّمُعَف  ِهِْدنِع  ْنِم  ًۀَمْحَر  ِیناتآ  َو  یِّبَر  ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  ُْتنُک  ْنِإ 
تسا و ُْمْتیَأَر  َأ  هب  قّلعتم  ءازج 

301 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدرکن  لمع  تسا و  لمع  زا  قّلعم  هلمج  نآ  هب  تبسن  ُْمْتیَأَر  َأ 

رد و  دوشیم : عقاو  قیلعت  زین  طرـش  تادا  اب  نینچمه  دریگ  تروص  ماهفتـسا  تادا  اـب  هک  روط  ناـمه  لـمع  زا  قیلعت  هک  تسا  نیا  ّقح  و 
، تسا طرـش  رب  فوطعم  ْتَیِّمُعَف  و  تسا ، هفطاع  ءاف  هک  نیا  ای  تسا ، عطقنم  شلبق  ام  زا  هدوب و  فنأتـسم  اهوُمُکُمِْزُلن  َأ  هلمج  تروص  نیا 

ّقلعم ماهفتسا  تادا  يهلیسو  هب  هک  یلاح  رد  ُْمْتیَأَر  َأ  لوعفم  اهوُمُکُمِْزُلن  َأ  و  تسا ، فوذحم  اهومکمزلن )  ) هنیرقب ای  ُْمْتیَأَر  َأ  هنیرق  هب  زج  و 
. تسا لمع  زا 

رب و  نآ ، ماکحا  تلاسر و  رب  نآ  قالطا  و  تسا ، تیالو  ناـمه  ربز )  ) هچناـنچ تسا  تّوبن  زا  تراـبع  هنّیب  هک  تشذـگ  بلطم  نیا  اـهراب 
تسا و نآ  روهظ  تّوبن و  تروص  اـهنیا  همه  هک  تسا  تهج  نادـب  ینامـسآ  باـتک  رب  و  دـنکیم ، نشور  ار  يوعد  قدـص  هک  هزجعم 

. تسا تمحر  تروص  نآ  عباوت  تّوبن و  و  تسا ، تیالو  زا  ترابع  تمحر 
یهّجوت لباق  هدیاف  هک  دراد  زین  يرگید  هوجو  ریمض  ندمآ  درفم  و  دروآ ، درفم  ار  اهومکمزلن  ْتَیِّمُعَف و ا  رد  ریمـض  تهج  نیمه  يور  و 

. تسین اهنآ  رکذ  رد 
اهنآ باوج  ضّرعتم  هدنام  هدیـشوپ  اهنآ  رب  یعّدـم  هک  درک  اعّدا  و  دومن ، راهظا  ار  يوعد  هک  نآ  زا  سپ  ًالام  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ِمْوَق ال  ای  َو 
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ریقحت  ار  وا  ناوریپ  و  تسا ، تسایر  ایند و  بلاط  ربمایپ  دنتفگ  نوچ  دندرکیم  بیذکت  ار  ادخ  هداتسرف  هک  موق  نآ  اریز  دش ،
302 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: دومرف اهنآ  باوج  رد  اذل  و  تسا ، هدش  لقن  هچنانچ  دندرک ، حیرصت  اهنآ  ندنار  درط و  هب  هکلب  دننارب ، ربمایپ  زا  ار  اهنآ  ات  دندرکیم 
امش زا  ایند  لام  مدوخ  ياعّدا  توعد و  نیا  يارب  نم  هک  یلاح  رد  دشیم  رهاظ  نم  زا  يویند  تساوخرد  یهاگ  مدوب  ایند  بلاط  نم  رگا 

. منکیمن بلط 
نم و نیهوت  ببس  اهامش  مشچ  رد  نینمؤم  ندرمش  راوخ  رگا  و  تسین ، یـسک  هدهع  هب  ادخ  رب  زج  نم  دزم  رجا و  ِهَّللا  یَلَع  اَّلِإ  َيِرجَأ  ْنِإ 

. تسین نم  اب  اهنآ  راک  هک  دینادب  سپ  دشاب  نم  زا  امش  ندرک  يوریپ  زا  عنام 
لیلد هب  ادـخ  رهظم  هفیلخ و  تاقالم  اب  اـهنآ  و  منکیمن ، رود  دوخ  زا  ار  نینمؤم  نم  و  « 1  » ْمِهِّبَر اُوقالُم  ْمُهَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِدِراِطب  اَنَأ  اـم  َو 

ات دروآ  اوقالم )  ) لعاف مسا  تهج  يور  و  دـننکیم ، تاقالم  ار  شیوخ  راگدرورپ  ترخآ  ایند و  رد  ادـخ  هفیلخ  ناشیبسن  ّبر  تاـقالم 
. تسا قّقحم  زین  ایند  رد  رضاح و  لاح  رد  تاقالم  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا 

شیپ مالّسلا  هیلع  حون  بیذکت  رب  اهنآ  لالدتسا  مالک و  ره  زا  هک  تسا  مّهوت  نیا  يروآدای  هلمج  نیا  َنُولَهَْجت  ًامْوَق  ْمُکارَأ  یِّنِکل  َو 
__________________________________________________

دنهاوخب و ادخ  زا  ارم  متس  يازس  دنـسرب  دوخ  راگدرورپ  رادید  هب  نوچ  منارب  دوخ  زا  ار  اهنآ  رگا  هک  تسنیا  دوصقم  نایبلا : عمجم  ( 1)
. دنشاب هیامورف  زیچان و  تسا ) نکمم   ) هنوگچ سپ  دنسریم  دوخ  راگدرورپ  باوث  هب  اهنآ  هک  تسا  نیا  انعم  ای 

303 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. مینیبیمن رشب  زج  ار  وت  ام  دنتفگیم  هک  تسا  نانآ  نخس  نیا  لباقم  و  دنلقع ، ملع و  لها  اهنآ  هک  تسا  انعم  نیا  مّهوت  نآ  دمآ و 

نادـب نم  زا  ناـتندرکن  يوریپ  ارم و  امـش  ندرک  بیذـکت  هک  نیا  ینعی  منیبیم ، لـهاج  ناداـن و  یموق  ار  امـش  نم  نکل  و  دومرف : اذـل  و 
. دیتسه رود  لقع  ملع و  زا  هدش و  عقاو  لهج  راد  رد  امش  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هکلب  دیدرک  رکذ  امش  هک  تسین  تهج 

رگم تسین  زیاج  اهنآ  ندرک  رود  ندنار و  تسا و  ادخ  ّتیـشم  هدارا و  اب  اهنآ  نامیا  هک  نیا  ْمُُهتْدَرَط  ْنِإ  ِهَّللا  َنِم  ِینُرُْـصنَی  ْنَم  ِمْوَق  ای  َو 
یسک هچ  دریگیم و  مشخ  نم  رب  دنوادخ  منارب  دوخ  زا  اهامش  تساوخ  ای  مدوخ  تساوخ  اب  ار  اهنآ  نم  رگا  سپ  ادخ ، نذا  ّتیشم و  اب 

؟ دنک يرای  ارم  ادخ  مشخ  لباقم  رد  هک  تسا 
؟ دیوشیمن رّکذتم  متفگ  هک  ار  بلاطم  نیا  ایآ  َنوُرَّکَذَت  الَف  َأ 

. دینکن نم  زا  اهنآ  درط  تساوخرد  رگید  ات 
تهج نادب  دینک  بیذکت  ار  منارای  ارم و  امـش  ات  تسا  نم  شیپ  ادـخ  نیازخ  هک  میوگیمن  امـشب  نم  ِهَّللا  ُِنئازَخ  يِدـْنِع  ْمَُکل  ُلُوقَأ  َو ال 

. میتسه تعاضبیب  ریقف و  ام  هک 
اب ارچ  ینادیم  هک  بیغ  ملع  دییوگب  دینک و  بیذکت  ارم  امـش  ات  منکیمن  بیغ  ملع  ياعّدا  منادیمن و  بیغ  ملع  نم  َْبیَْغلا و  ُمَلْعَأ  َو ال 

دینک . بیذکت  ارم  مهدیمن  باوج  هک  اهییوگشیپ  زا  لاؤس  رد  هک  نیا  زا  اب  ینکیمن ، دایز  ار  تلام  هدیاف  رپ  ياهبسک 
304 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هّیمسا هلمج  زا  لودع  و  یفن ، دیکأت  يارب  تسا  هدیاز  ال )  ) ظفل دشابیم و  هّللا ) نئازخ  يدنع   ) هلمج رب  فطع  بیغلا ) ملعا  و ال   ) هلمج و 
و تسا ، هیفان  و ال  لوقا ) ال   ) هلمج رب  فوطعم  هلمج  نیا  هک  نیا  ای  نیازخ )  ) فالخ هب  تسا  ملاع  فصو  ملع  هک  تسا  نیا  يارب  هّیلعف  هب 
هب ادخ  ریغ  و  تسا ، ادخ  هب  صوصخم  بیغ  ملع  هک  تسا  نیا  هب  راعشا  يارب  مالّسلا  هیلع  حون  راتفگ  نمـض  رد  هلمج  نیا  ندرکن  لخاد 

نیا هن  لـکّوم  نآ  نکیل  و  دـهدیم ، رارق  نآ  لّـکوم  ار  دوخ  ّصاوخ  زا  یـضعب  دـنوادخ  هک  نیازخ )  ) فـالخ هب  دوشیمن  فوصوم  نآ 
. دنکیم اعّدا  ار  نآ  هن  و  دیوگیم ، ار  بلطم 
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. دینک بیذکت  ارم  دینیبیم  نم  ّتیرشب  زا  هک  هچنآ  هلیسو  هب  ات  متسه  هکیالم  هتشرف و  هک  میوگیمن  نم  ٌکَلَم  یِّنِإ  ُلُوقَأ  َو ال 
رب تلالد  هک  تسا  لاعتفا  باب  زا  يردزت )  ) لـعف دـینیبیم ، راوخ  ار  اـهنآ  امـش  ياهمـشچ  هک  یناـسک  ْمُُکُنیْعَأ  يِرَدَْزت  َنیِذَِّلل  ُلُوقَأ  ـال  َو 

رطاخ هب  نینمؤم  ندرمش  راوخ  هک  دشاب  نیا  هب  راعـشا  ات  هداد  تبـسن  ياهمـشچ  هب  ار  ندرمـش  راوخ  درمـش ، راوخ  هاردزا ) ، ) دراد هغلابم 
یعقاو لاح  هب  یهاگآ  تریـصب و  هک  نیا  نودب  دنراد ، ياهنهک  سابل  دنریقف و  جاتحم و  هک  تسا  اهنآ  لاح  رهاظ  هب  تبـسن  اهنآ  دـید 

. دنشاب هتشاد  اهنآ 
تسا . لیلعت  هلمج  نیا  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  ًاْریَخ  ُهَّللا  ُمُهَِیتُْؤی  َْنل 

305 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دندرمش راوخ  ار  نینمؤم  هک  تسا  اهنآ  زا  هیانک  رگید و  لیلعت  نیا  َنیِِملاَّظلا و  َنَِمل  ًاذِإ  یِّنِإ 

: دنتفگ لالدتسا  جاجتحا و  زا  نیرفاک  ندش  زجاع  دعب  اُولاق 
باذع هدعو  ام  هب  وت  و  يدرک ، هتسخ  تلادج  اب  ار  ام  يدرک و  لادج  ام  اب  یلیخ  مالّـسلا  هیلع  حون  يا  اَنلادِج  َتْرَثْکَأَف  انَْتلَداج  ْدَق  ُحُون  ای 

. يدادیم تراگدرورپ  يوس  زا 
. درادن يرثا  هدیاف و  ام  رد  وت  لادج  رگید  روایب ، ياهداد  هدعو  هک  ار  هچنآ  ییوگیم  تسار  رگا  َنِیقِداَّصلا  َنِم  َْتنُک  ْنِإ  انُدِعَت  اِمب  اِنتْأَف 

33 تایآ 38 -

305 ص : ات 38 ..... ] تایآ 33  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

َوُه ْمُکَیِْوُغی  ْنَأ  ُدیُِری  ُهَّللا  َناک  ْنِإ  ْمَُکل  َحَْصنَأ  ْنَأ  ُْتدَرَأ  ْنِإ  یِحُْصن  ْمُکُعَْفنَی  َو ال  ( 33  ) َنیِزِْجعُِمب ُْمْتنَأ  ام  َو  َءاش  ْنِإ  ُهَّللا  ِِهب  ْمُکِیتْأَی  امَّنِإ  َلاق 
َنِمُْؤی َْنل  ُهَّنَأ  ٍحوـُن  یلِإ  َیِحوُأ  َو  ( 35  ) َنُومِرُْجت اَّمِم  ٌءيَِرب  اـَنَأ  َو  یِمارْجِإ  َّیَلَعَف  ُُهْتیَرَْتفا  ِنِإ  ْلـُق  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  ( 34  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َو  ْمُکُّبَر 

َنُوقَْرغُم ْمُهَّنِإ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِیف  ِیْنبِطاُخت  َو ال  اِنیْحَو  َو  اِنُنیْعَِأب  َْکلُْفلا  ِعَنْصا  َو  ( 36  ) َنُولَعْفَی اُوناک  اِمب  ْسِئَْتبَت  الَف  َنَمآ  ْدَق  ْنَم  َّالِإ  َکِمْوَق  ْنِم 
(37)

(38  ) َنوُرَخْسَت امَک  ْمُْکنِم  ُرَخْسَن  اَّنِإَف  اَّنِم  اوُرَخْسَت  ْنِإ  َلاق  ُْهنِم  اوُرِخَس  ِهِمْوَق  ْنِم  ٌأَلَم  ِْهیَلَع  َّرَم  امَّلُک  َو  َْکلُْفلا  ُعَنْصَی  َو 
306 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

306 ص :  همجرت ..... :

، دیرادن يزیرگ  نآ  زا  چیه  دسریم و  امش  هب  هّتبلا  دهاوخ  ادخ  رگا  ار  هدعو  نآ  تفگ  مالّسلا  هیلع  حون 
لیم نم  دراذگاو ) دوخ  یهارمگ  لاح  هب  ینعی   ) دـنک هارمگ  ار  امـش  دـهاوخ  ادـخ  رگا  دـنکن و  دوس  ار  امـش  نم  حـیاصن  دـنپ و  رگید  و 

)؟ دنروآیم نامیا  موق  ایآ  ، ) دیدرگزاب وا  يوس  هب  تسا و  امش  يادخ  وا  منک  تحیصن  ار  امش  هرابود  ات  مرادن 
هانگ نآ  تبوقع  دشاب  نینچ  رگا  وگب  یهدیم  تبسن  ادخ  یحو  هب  غورد  زا  هتفاب و  ارف  ینانخس  دوخ  شیپ  زا  وت  هک  تفگ  دنهاوخ  زاب  ای 

، مرازیب امش  هانگ  رفک و  زا  نم  و  امش ) رب  هن   ) تسا نم  رب 
رفک رب  وت  دروآ و  دهاوخن  نامیا  تموق  زا  سک  چیه  ادبا  رگید  دناهدروآ  نامیا  هک  هّدع  نیمه  زج  هک  دـش  یحو  مالّـسلا  هیلع  حون  هب  و 

، شابم نوزحم  جوجل )  ) مدرم نیا  نایصع  و 
هیلع حون  و  يوگم ، نخـس  دنوش  قرغ  دـیاب  هّتبلا  هک  ناراکمتـس  هراب  رد  وش و  لوغـشم  ام  روتـسد  هب  ام و  روضح  رد  یتشک  نتخاس  هب  و 
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( یبآیب نابایب  رد  نوچ   ) تخادرپ و یتشک  نتخاس  هب  ادخ ) رما  هب   ) مالّسلا
زورما رگا  تفگیم  اهنآ  باوج  رد  مالّـسلا  هیلع  حون  درکیم و  هرخـسم  ار  يو  تشذـگیم  وا  رب  شموق  زا  سک  ره  تخاسیم  یتشک 

(. دینادب نیا  زا  دعب  هک  میهدب  یخساپ  ار  امش  يزور  مه  ام  دینکیم  هرخسم  ار  ام  امش 

306 ص :  ریسفت ..... 

تبسن  نم  هب  ار  باذع  ناتدوخ  ینادان  لهج و  ببس  امش  مرادن و  ار  نآ  هدعو  باذع و  ندروآ  ییاناوت  نم  تفگ : مالّسلا  هیلع  حون  َلاق 
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. دیهدیم
. ادخ ریغ  هن  دروآیم  امش  رب  باذع  دهاوخب  رگا  دنوادخ  طقف  ُهَّللا  ِِهب  ْمُکِیتْأَی  امَّنِإ 

. دینکن ادیپ  تأرج  یبلط  هزرابم  هب  سپ  دینک ، رارف  ادخ  باذع  زا  دیناوتیمن  امش  َنیِزِْجعُِمب و  ُْمْتنَأ  ام  َو  َءاش  ْنِإ 
هیلع حون  راتفگ  نیا  درادن ، امـش  لاح  هب  دوس  مهد  زردنا  دنپ و  ار  امـش  مهاوخب  نم  رگا  ْمَُکل  َحَْـصنَأ  ْنَأ  ُْتدَرَأ  ْنِإ  یِحُْـصن  ْمُکُعَْفنَی  َو ال 

هک نیا  ّکش و  تادا  ندروآ  و  دننادرگرب ، يور  مالّسلا  هیلع  حون  توعد  زا  هک  تسا  اهنآ  رب  ندروخ  ترسح  فسأت و  باب  زا  مالّـسلا 
يارب دوب  هدرک  تحیصن  ار  نانآ  مه  دایز  و  دوب ، هداد  زردنا  دنپ و  ار  اهنآ  هک  نیا  اب  درادن  امش  هب  يدوس  مهد  دنپ  امش  هب  میهاوخب  رگا 

مالّسلا هیلع  حون  دیابن  هک  نیا  ای  هتفرگن  تروص  يزردنا  دنپ و  هک  ایوگ  ناشيرود  دعب و  تیاهن  تهج  هب  اهنآ  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا 
. دنکب ار  نانآ  تحیصن  هدارا 

هنیرقب مّود  طرـش  يازج  و  تسا ، فوذـحم  یحـصن ) مکعفنی  ال   ) هنیرقب تدرا )...  ّنإ   ) لّوا طرـش  يازج  ْمُکَیِْوُغی  ْنَأ  ُدـیُِری  ُهَّللا  َناـک  ْنِإ 
. تسا فوذحم  لّوا  يازج  طرش و  عومجم 

زا دـیدهت  لیلعت  َنوُعَجُْرت  ِْهَیلِإ  َو  دـهاوخیم ، ار  اهنآ  یهارمگ  دـنوادخ  هک  یماـگنه  تسا  زردـنا  دـنپ و  نتـشادن  دوس  لـیلعت  ْمُکُّبَر  َوُه 
. تسا باذع 

اهنآ  ایآ  دیوگیم : مالّسلا  هیلع  حون  هب  دنوادخ  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ 
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. تسا مالّسلا  هیلع  حون  هب  یلاعت  يادخ  لوق  تیاکح  هلمج  نیا  سپ  تسا ، هتسب  ارتفا  ادخ  هب  مالّسلا  هیلع  حون  دنیوگیم 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  ار  هلمج  نیا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی  ددرگیمرب ، مالّـسلا  هیلع  حون  موق  هب  نوـلوقی )  ) ریمـض و 
ایوگ دـنکیم ، باطخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  هک  یلاح  رد  یلاعت  يادـخ  بناج  زا  تسا  ياهضرتعم  هلمج  نیا  سپ  دـیامرفیم ،
هیلع هّللا  یّلص  دّمحم  هتخاس  ءارتفا و  ناتساد  نیا  هک  دندرم  نامگ  یضعب  درک  رکذ  ار  شموق  اب  مالّـسلا  هیلع  حون  ناتـساد  هک  نآ  زا  سپ 
هیلع حون  هّصق  نیب  رد  ار  هلمج  نیا  دنوادخ  سپ  هدش ، لزان  نآ  هراب  رد  یحو  هن  هدـش و  عقاو  مالّـسلا  هیلع  حون  هن  الـصا  هک  تسا  هلآ  و 

. دروآ مالّسلا 
هیلع حون  هک  نآ  زا  سپ  َنَمآ  ْدَـق  ْنَم  اَّلِإ  َکِمْوَق  ْنِم  َنِمُْؤی  َْنل  ُهَّنَأ  ٍحُون  یلِإ  َیِحوُأ  َو  َنُومِرُْجت  اَّمِم  ٌءيَِرب  اَنَأ  َو  یِمارْجِإ  َّیَلَعَف  ُُهْتیَرَْتفا  ِنِإ  ُْلق 

رطاـخ هب  ار  تدوخ  ْسِئَْتبَت  ـالَف  هک : دـش  یحو  وا  هب  تفرگ و  رارق  يراـی  ترـصن و  دروم  ماهدـش  عقاو  بولغم  نم  هک  درک  اـعد  مالّـسلا 
. زاسن عقاو  مع  يانگنت  هودنا و  تّدش  رد  دننکیم  هک  يراک 

دشیم كانمغ  اهنآ  تشز  ياهراک  يارب  تشاد  اهنآ  هب  تبـسن  هک  ینابرهم  تیاهن  تهج  زا  مالّـسلا  هیلع  حون  نوچ  َنُولَعْفَی  اُوناک  اِمب 
. دومن یهن  راک  نیا  زا  ار  وا  دنوادخ 

هک هدب  ماجنا  نم  روضح  رد  ار  زیچ  نالف  دوشیم  هتفگ  یتقو  زاسب  ام  دید  رد  ام و  روضح  رد  ار  یتشک  اِنُنیْعَِأب  َْکلُْفلا  ِعَنْصا  َو 
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هک نیا  اـی  تسا ، ریغلا  عم  مّلکتم  نآ  هیلا  فاـضم  نوچ  هدـمآ  عمج  تروص  هب  نیعأ )  ) ظـفل و  دـشاب ، تّیمها  اـب  متمتها و  دروم  زیچ  نآ 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  نوچ  تسا و  ّتیبس  ای  یف )  ) يانعم هب  اننیعأب )  ) رد ءاـب )  ) ظـفل و  تسا ، نابدـید  ياـنعم  هب  نیع  عمج  نیعأ ) )

. تسا نأش  ود  ياراد 
. دنامیمن یقاب  وا  يارب  لماک  مات و  روضح  یمدرم  یقلخ و  نأش  هب  لاغتشا  نیح  رد  و 

ضراع وا  رب  یـشوهیب  هیبش  ای  یـشوهیب  نوچ  دـنامیمن  یقاب  وا  يارب  اهترثک  هب  هّجوت  تافتلا و  یهلا  نأـش  هب  لاغتـشا  نیح  رد  هچناـنچ 
اهترثک هب  لاغتشا  مدع  روضح و  ماقم  رد  مایق  هب  رما  ار  وا  دنوادخ  اذل  و  ددرگیم ، فوصوم  روضح  تفص  هب  ماگنه  نیا  رد  دوشیم و 

. دومن یتشک  ندرک  تسرد  نیح  رد 
تیاهن زا  مالّسلا  هیلع  حون  هک  ایوگ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِیف  ِیْنبِطاُخت  َو ال  ام  دوخ  شیپ  زا  هطساو  نودب  ای  هکیالم  هطساو  هب  ام  میلعت  اب  اِنیْحَو  َو 

ات تساوخیم  ادخ  زا  درکیم و  عوجر  ادخ  يوس  هب  داد  ربخ  وا  هب  ار  باذع  لوزن  دنوادخ  هک  نآ  زا  سپ  تشاد  هک  یتمحر  ینابرهم و 
. مزعلا اولوا  ناربمایپ  اصوصخم  ایبنا و  رتشیب  نأش  دوب  نینچ  نیا  و  دنک ، عفد  شموق  باذع 

. دنتسه ندش  قرغ  هب  موکحم  امتح  نانآ  َنُوقَْرغُم  ْمُهَّنِإ 
ْنِم  ٌأَلَم  ِْهیَلَع  َّرَم  امَّلُک  َو  َْکلُْفلا  ُعَنْصَی  َو 
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ُْهنِم اوُرِخَس  ِهِمْوَق 

وا هب  دنتـشذگیم  وا  شیپ  زا  هک  شموـق  تسکـشیم  ار  هتـسه  مالّـسلا  هیلع  حوـن  یتـقو  هـک  « 1  » هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا 
ار نآ  مالّـسلا  هیلع  حون  دش و  گرزب  تخرد  هک  یتقو  ات  تسا  هدش  راکتخرد  نابغاب و  دنتفگیم  دـندرکیم و  هرخـسم  دـندیدنخیم و 

. دیشارت دیرب و 
دـندیدنخیم و دـش  یتشک  ندرک  تسرد  لوغـشم  دومن و  بیکرت  مه  اب  ار  اهبوچ  نآ  سپـس  هدـش ، راّـجن  مالّـسلا  هیلع  حون  هک  دـنتفگ :

. تسا هدش  نابیتشک  حاّلم و  ارحص  کشخ و  نیمز  رد  دنتفگیم  دندرکیم و  هرخسم 
هکلب دوبن ، دراوم  نیا  هب  رـصحنم  اهنآ  ندرک  هرخـسم  هن  رگ  و  تسا ، دومن  هراشا  اـهنآ  ندرک  هرخـسم  هب  ـالامجا  دـنوادخ  هک  اـیوگ  و 

. دنتخادرپیم اههرخسم  عاونا  هب  تسا  هدش  لقن  هچنانچ 
میهاوخ هرخسم  ار  امش  مه  ام  دینک  هرخـسم  ار  ام  امـش  رگا  تفگ  مالّـسلا  هیلع  حون  َنوُرَخْـسَت  امَک  ْمُْکنِم  ُرَخْـسَن  اَّنِإَف  اَّنِم  اوُرَخْـسَت  ْنِإ  َلاق 

. لطبم ّقحم و  ره  نأش  تسا  نینچ  نیا  و  دینکیم ، امش  هک  روطنامه  درک 
تسا یلقع  ّقحم  بناج  زا  ندرک  هرخسم  یلو  درک ، دهاوخ  هرخسم  ار  وا  دنادب  جراخ  شدوخ  نشور  هار و  زا  يرگید  سک  ره  هک  اریز 

. تسا یناسفن  یلایخ  لطبم  بناج  زا  و 
__________________________________________________
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ِْنیَجْوَز ٍّلُک  ْنِم  اهِیف  ْلِمْحا  اَْنُلق  ُروُّنَّتلا  َراـف  َو  اـنُْرمَأ  َءاـج  اذِإ  یَّتَح  ( 39  ) ٌمیِقُم ٌباذَـع  ِْهیَلَع  ُّلِحَی  َو  ِهیِزُْخی  ٌباذَـع  ِهِیتْأَـی  ْنَم  َنوُمَْلعَت  َفْوَسَف 
یِّبَر َّنِإ  اهاسْرُم  َو  اـهارْجَم  ِهَّللا  ِمِْسب  اـهِیف  اُوبَکْرا  َلاـق  َو  ( 40  ) ٌلِیلَق َّالِإ  ُهَعَم  َنَمآ  اـم  َو  َنَمآ  ْنَم  َو  ُلْوَْقلا  ِْهیَلَع  َقَبَـس  ْنَم  ـَّالِإ  َکَـلْهَأ  َو  ِْنیَْنثا 

(42  ) َنیِِرفاْکلا َعَم  ْنُکَت  َو ال  انَعَم  ْبَکْرا  َّیَُنب  ای  ٍلِْزعَم  ِیف  َناک  َو  ُهَْنبا  ٌحُون  يدان  َو  ِلاـبِْجلاَک  ٍجْوَم  ِیف  ْمِِهب  يِرَْجت  َیِه  َو  ( 41  ) ٌمیِحَر ٌروُفََغل 
(43  ) َنِیقَْرغُْملا َنِم  َناکَف  ُجْوَْملا  اَمُهَْنَیب  َلاح  َو  َمِحَر  ْنَم  َّالِإ  ِهَّللا  ِْرمَأ  ْنِم  َمْوَْیلا  َمِصاع  َلاق ال  ِءاْملا  َنِم  ِینُمِصْعَی  ٍلَبَج  یلِإ  يِوآَس  َلاق 

311 ص :  همجرت ..... :

مالّسلا هیلع  حون  ( ؟ دش میهاوخ  بجوتسم  ار  ادخ  میاد  باذع  راتفرگ و  يراوخ  ّتلذ و  باذع  هب  مادک  امـش  ام و  هک  دوش  امـش  مولعم  و 
( دنتخادرپ رخسمت  هب  موق  یتشک و  نتخاس  هب 

باطخ مالّـسلا  هیلع  حون  هب  ماگنه  نآ  رد  داد ) نافوط  هب  ار  ملاع  و   ) دیـشوج بآ  شتآ  رونت  زا  دیـسر و  ارف  ام  رهق )  ) نامرف هک  یتقو  اـت 
شکاله هدعو  هک  مان ) هلحار  نز  ناعنک و  رـسپ   ) نآ زج  تنادنزرف  نز و  عیمج  اب  هّدام ) رن و   ) درف ود  یتفج  ره  زا  دوخ  اب  وت  هک  میدرک 

مالّسلا  هیلع  حون  هب  ناگدیورگ  و  دنهرب ) باقرغ  زا  هک   ) رب هارمه  یتشک  رد  ار  همه  هدروآ  نامیا  مادک  ره  هتشذگ و  یلزا  ملع  رد 
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دندوبن شیب  یلیلق  هّدع  ملاع  رد 
هّتبلا نم  يادـخ  هک  دـسرب  تاجن  لحاس  هب  مه  دوش و  ناور  مه  یتشک  ادـخ  مان  هب  ات  دـییآرد  یتشک  رد  ناـنمؤم  امـش  هک  داد  روتـسد  و 

، تسا ترفغم  تمحر و  بحاص 
يا هک  درک  ادن  ار  شدـنزرف  تقفـش  هار  زا  مالّـسلا  هیلع  حون  لاح  نآ  رد  هک  دوب  شدرگ  رد  هوک  دـننام  یجاوما  اب  ایرد  رد  یتشک  نآ  و 

دش یهاوخ  كاله  هک  شابم  هارمه  نارفاک  اب  و  یبای ) تاجن  هک   ) يآرد یتشک  نیدب  مه  وت  رسپ 
يا تفگ : مالّـسلا  هیلع  حون  دراد  هگن  كاله  رطخ  زا  هک  موریم  هوک  زارف  هب  يدوز  هب  نم  هک  داد  خساپ  ار  ردپ  لهاان  نادان و  رـسپ  نآ 

زا نوچ  نارفاک  اب  رـسپ  دنکفا و  ییادج  اهنآ  نایم  جوم  تفگب و  نیا  تسین  تاجن  وا  فطل  هب  زج  ادخ  رهق  زا  ار  سک  چـیه  زورما  رـسپ 
. دندش قرغ  ایرد  هب  دوب  اهنآ  سنج 

312 ص :  ریسفت ..... 

دنکیمن و لمع  ینعی  هدش ، ّقلعم  لمع  زا  لعف و  تسا و  نوملعت  لوعفم  هّیماهفتـسا و  نم )  ) ظفل ِهیِزُْخی  ٌباذَـع  ِهِیتْأَی  ْنَم  َنوُمَْلعَت  َفْوَسَف 
. تسا باذع )  ) تفص هیزخی ) )

هلمج ءازجا  هّیقب  و  تسا ، نوفرعت )  ) يانعم هب  نوملعت )  ) لوعفم تسا و  هلوصوم  ای  هیتأـی )  ) رب فطع  هلمج  نیا  ٌمیِقُم  ٌباذَـع  ِْهیَلَع  ُّلِـحَی  َو 
رب فطع  ّلحی )  ) مّود و لوعفم  هیزخی )  ) و تسا ، نوملعت )  ) لّوا لوعفم  هلوصوم و  نم )  ) ظفل هک  نیا  ای  دـیدرگ ، رکذ  هک  تسا  روطنامه 

. تسا هّیزخی ) )
نآ و ربخ  هیزخی )  ) و تسا ، ادتبم  هلوصوم و  نم )  ) ظفل هک  نیا  ای 

313 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا لوعفم  زا  هدش  اهر  نولعت )  ) تسا و هفنآتسم  هلمج  تسا و  نآ  رب  فطع  ّلحی ) )

. دشابیم کلفلا ) عنصی  و   ) تیاغ ای  تسا  اورخست )...  نا  لاق   ) ترابع نیا  بیاغ  هلمج  نیا  انُْرمَأ  َءاج  اذِإ  یَّتَح 
رترهاظ رتنـشور و  هیآ  رهاظ  رب  لمح  هک  تسا  يدّدـعتم  لاوقا  نآ  ياج  اجنآ و  زا  بآ  ندیـشوج  نآ و  ياـج  رّونت و  رد  « 1  » ُروُّنَّتلا َراف  َو 
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. تسا
نآ و ياج  روّنت و  رد  فالتخا  و  مالّسلا ، هیلع  حون  ناتساد  بآ و  ندیـشوج  لیـصفت  و  تسا ، فورعم  زورما  هفوک  دجـسم  رد  رّونت  ياج 
ییانیب و يارب  هدـمآ  لامجا  روط  هب  عمجم  یفاص و  ریـسفت  رد  هک  هچنآ  و  تسا ، هدـش  رکذ  لّصفم  ياـهباتک  رد  اـجنآ  زا  بآ  ندیـشوج 

. دنکیم تیافک  یهاگآ 
یتشک راوس  درف  ود  تفج  ره  زا  هک  میتفگ  مالّـسلا  هیلع  حون  هب  ُلْوَْقلا  ِْهیَلَع  َقَبَـس  ْنَم  اَّلِإ  َکَلْهَأ  َو  ِْنیَْنثا  ِْنیَجْوَز  ٍّلُک  ْنِم  اـهِیف  ْلِـمْحا  اَْـنُلق 

. تسا هتشذگ  یهلا  یلزا  ملع  رد  وا  كاله  زا  نخس  هک  یسک  زج  رادرب  دوخ  اب  مه  ار  تنادنزرف  نز و  عیمج  نک و 
. تسا ناعنک  ردام  وا  نیاخ  نز  هدش  هتفگ  هچنانچ  وا  و 

__________________________________________________

زا تسا  ترابع  روّنت  تفگ  دمآ و  رب  حبص  رجفلا  علط  يا  رونّتلا  راف  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  زا  ( 1)
( ].....[ يزار حوتفلا  وبا  ریسفت  . ) حبص

314 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نیس ار و  میم و  حتف  اب  زین  و  نیـس ، ءار و  حتف  میم و  حتف  اب  اهاسُْرم  َو  اهارْجَم  ِهَّللا  ِمِْسب  اهِیف  اُوبَکْرا  َلاق  َو  ٌلِیلَق  اَّلِإ  ُهَعَم  َنَمآ  ام  َو  َنَمآ  ْنَم  َو 

. تسا هدش  هدناوخ 
ای دشاب  نامز  فرظ  هاوخ   ) تّیفرظ ربانب  تسا  بوصنم  ای  ظفل  ود  ره  هدش و  هدناوخ  ءار  رـسک  میم و  حتف  اب  صوصخ  هب  اهیرجم )  ) ظفل و 

(. دشاب يردصم  يانعم  ای  ناکم 
مـسب  ) و دنـشاب ، هّللا ) مسب   ) اهنآ ربخ  ءادـتبم و  ود  ره  هک  نیا  ای  دنـشاب ، هّللا ) مسب   ) ادـخ لوق  لعاف  اب  دنـشابیم  عوفرم  ود  ره  هک  نیا  ای 

. تسا اوبکرا )  ) هب ّقلعتم  وغل و  فرظ  هّللا )
لعاف زا  لاح  ای  نآ ، لعاف  اـهیرجم )  ) و رورجم ، ریمـض  زا  لاـح  تسا و  رّقتـسم  فرظ  اـی  تسا ، تّیفرظ  رباـنب  بوصنم  اـهیرجم )  ) ظـفل و 

. دوش لماک  طبر  ات  تسا  مکل )  ) ریدقتب اوبکرا ) )
تسا هفنأتسم  هلمج  ای  رورجم  ریمض  زا  لاح  ای  مکل )  ) ریدقت تسا  لعاف  ریمـض  زا  لاح  ای  هلمج  و  اهیرجم )  ) ربخ تسا و  رّقتـسم  فرظ  ای 

هار یتشک  دنتساوخیم  هاگره  هک  تسا  هدش  دراو  دشاب و  یتشک  هب  ندش  راوس  هب  رما  ّتلع  زا  ای  یتشک  لاح  زا  رّدقم  لاؤس  زا  باوج  ات 
: دنتفگیم دتفیب 

(. اهاسرم هّللا  مسب  : ) دنتفگیم دنزادناب  ار  یتشک  هتخادنا و  رگنل  دنتساوخیم  تقو  ره  و  اهارْجَم ) ِهَّللا  ِمِْسب  )
فوذحم  لوق  یّکحم  اهارْجَم  ِهَّللا  ِمِْسب  هک  تسا  نینچ  نیاربانب 

315 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دییوگیم هّللا  مسب  هکیلاح  رد  دیوش  راوس  هّللا ) مسب  نیلیاق  اوبکرا  : ) تسا نینچ  نآ  ریدقت  تسا و 

. دشاب بوصنم  تیفرظ  ربانب  ای  دوش  هتفرگ  ریدقت  رد  ءادتبم  اهیرجم  هک  تسا  نآ  زا  ملعا  نیا  و 
. دنک كرد  ار  وا  ادخ  ترفغم  تمحز و  دشاب  ادخ  مسا  ششوپ  ریز  ددرگ و  سّبلتم  ادخ  مسا  هب  یسک  ره  سپ  ٌمیِحَر  ٌروُفََغل  یِّبَر  َّنِإ 

«1  » هدـش دراو  رابخا  رد  َنیِِرفاْکلا  َعَم  ْنُکَت  َو ال  انَعَم  ْبَکْرا  َّیَُنب  ای  ٍلِْزعَم  ِیف  َناک  َو  ُهَْنبا  ٌحُون  يدان  َو  ِلاـبِْجلاَک  ٍجْوَم  ِیف  ْمِِهب  يِرَْجت  َیِه  َو 
و دوشیم ، هتفگ  اهحتف  اب  هنبا )  ) نز دنزرف  هب  ّیط  تغل  رد  دنزرف  هب  و  دوب ، شنز  دنزرف  هکلب  دوبن ، مالّـسلا  هیلع  حون  رـسپ  دـنزرف  نآ  هک 

ریمـض هک  هدـش  تیاور  زین  اهنبا ) ، ) هدـش دراو  اه  يهحتف  اب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  مالّـسلا و  هیلع  رقاـب  ماـما  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تئارق 
. ددرگرب مالّسلا  هیلع  حون  نز  هب  ّثنؤم 

نآ دـشاب و  تمحر  وا  نأش  هک  یـسک  زج  ینعی  َمِحَر  ْنَم  اَّلِإ  ِهَّللا  ِْرمَأ  ْنِم  َمْوَْیلا  َمِصاع  َلاـق ال  ِءاـْملا  َنِم  ِینُمِـصْعَی  ٍلَـبَج  یلِإ  يِوآَـس  َلاـق 
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نیشناج هفیلخ و  هک  یسک  ای  تسا ، یلاعت  يادخ 
__________________________________________________

دلج 18. هحفص 222   2 ناهرب : ریسفت  دلج 31 - هحفص 148   2 یشایع : ریسفت  هحفص 447 -  2 یفاص : ریسفت  ( 1)
316 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

يانعم هب  مصاع )  ) هک نیا  ای  تسا  یتشک  دوصقم  هک  دـنک  محر  ار  وا  ادـخ  هک  یـسک  ياج  ناکم و  زج  تسا : نیا  دوصقم  اـی  دـشاب ، وا 
رما زا  ظوفحم  یـسک  تسا : نینچ  هیآ  يانعم  و  تسا : فوذـحم  هنم  ینثتـسم  لماع و  ای  تسا ، عطقنم  يانثتـسا  هک  نیا  اـی  تسا ، موصعم 

. دشاب وا  لاح  لماش  دنوادخ  تمحر  هک  نیا  رگم  تسین  ادخ 
مالّسلا هیلع  حون  رـسپ  دش و  لیاح  ود  نآ  نیب  بآ  جوم  ینعی  تسا  راص )  ) يانعم هب  ناک )  ) ظفل َنِیقَْرغُْملا  َنِم  َناکَف  ُجْوَْملا  اَمُهَْنَیب  َلاح  َو 

. دیدرگ ناگدش  قرغ  زا 
44 تایآ 48 -

316 ص :  ات 48 ..... ] تایآ 44  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

َو ( 44  ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقِلل  ًادـُْعب  َلِیق  َو  ِّيِدوُْجلا  یَلَع  ْتَوَتْـسا  َو  ُْرمَْألا  َیُِـضق  َو  ُءاْملا  َضیِغ  َو  یِِعْلقَأ  ُءامَـس  ای  َو  ِكَءاـم  یِعَْلبا  ُضْرَأ  اـی  َلـِیق  َو 
ٌلَمَع ُهَّنِإ  َِکلْهَأ  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  ُحُون  ای  َلاـق  ( 45  ) َنیِمِکاْحلا ُمَکْحَأ  َْتنَأ  َو  ُّقَْحلا  َكَدـْعَو  َّنِإ  َو  ِیلْهَأ  ْنِم  ِیْنبا  َّنِإ  ِّبَر  َلاقَف  ُهَّبَر  ٌحُون  يداـن 

ِِهب ِیل  َْسَیل  ام  َکَلَئْـسَأ  ْنَأ  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  ِّبَر  َلاق  ( 46  ) َنِیلِهاْجلا َنِم  َنوُکَت  ْنَأ  َکُظِعَأ  یِّنِإ  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ِْنلَئْـسَت  الَف  ٍحـِلاص  ُْریَغ 
ٌمَمُأ َو  َکَعَم  ْنَّمِم  ٍمَمُأ  یلَع  َو  َْکیَلَع  ٍتاـکََرب  َو  اَّنِم  ٍمالَِـسب  ْطـِبْها  ُحُون  اـی  َلـِیق  ( 47  ) َنیِرِـساْخلا َنِم  ْنُکَأ  ِینْمَحَْرت  َو  ِیل  ْرِفْغَت  ـَّالِإ  َو  ٌمـْلِع 

(48  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  اَّنِم  ْمُهُّسَمَی  َُّمث  ْمُهُعِّتَُمنَس 
317 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

317 ص :  همجرت ..... :

( یهلا رهق   ) مکح دـش و  کشخ  هظحل  کی  هب  نک  عطق  ار  ناراب  هک  دـش  رما  نامـسآ  هب  رب و  ورف  ار  بآ  اروف  هک  دـش  باطخ  نیمز  هب  و 
. دیسر رد  ناراکمتس  كاله  نامرف  تفرگ و  رارق  يدوج  هوک  رب  یتشک  تفای و  ماجنا 

هدـعو و  يداد ) نانآ  هب  فطل  هدـعو  هک   ) تسا نم  تعیب  لها  نم  دـنزرف  اراگدرورپ  راب  درک  ضرع  ادـخ  هاـگرد  هب  مالّـسلا  هیلع  حون  و 
( شخب تاجن  ار  مدنزرف  دوخ  فطل  هب  سپ   ) ینایامرفمکح نیرترداق  هک  تسا  یمتح  مه  وت  باذع 

ياضاقت نم  زا  وت  سپ  تسا  هتـسیاشان  رایـسب  یلمع  ار  وا  درادـن  تّیلها  وت  اب  زگره  وت  دـنزرف  هک  درک  باطخ  مالّـسلا  هیلع  حون  هب  ادـخ 
. شابم لهاج  مدرم  زا  ونشب و  تحیصن  مهدیم  يدنپ  ارت  نم  نک ) اهر  لهاان  تعافش  و   ) نکم یتسین  هگآ  نآ  لاح  زا  چیه  هک  يرما 

یـشخبن ارم  هانگ  رگا  نونکا  منکن و  اضاقت  هاگچیه  منادیمن  هک  يزیچ  رگید  هک  وت  هب  مربیم  هانپ  اهلا  راب  درک  ضرع  مالّـسلا  هیلع  حون 
، مناراکنایز زا  نم  ییامرفن  مّحرت  و 

وت اب  هشیمه  هک  یلیابق  مما و  نآ  رب  وت و  رب  ام  تمحر  تاکرب و  ام و  مالـس  هک  يآ  ورف  یتشک  زا  هک  دـش  باطخ  مالّـسلا  هیلع  حون  هب  و 
ار نانآ  میهد  ایند  زا  ياهرهب  اهنآ  هب  هک  نآ  زا  سپ  دنوش ) رگمتس  رـس و  دوخ   ) هک ییاهتّما  هتفای و  صاصتخا  دناهدوب  وت ) رما  عبات  (و 

. داد میهاوخ  رفیک  تخس  باذع  هب 
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317 ص :  ریسفت ..... 

ِّيِدوُْجلا یَلَع  ْتَوَتْسا  َو  ُْرمَْألا  َیُِضق  َو  ُءاْملا  َضیِغ  َو  یِِعْلقَأ  ُءامَس  ای  َو  « 1  » ِكَءام یِعَْلبا  ُضْرَأ  ای  َلِیق  َو 
__________________________________________________

ضیاف تانکمم  رب  بیغ  ملاع  زا  هک  تسوا  يهلماش  تمحر  یلاعت و  قح  ضیف  زا  هیانک  ناراب  ( 1)
318 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. هدش فالتخا  تسا  هتفرگ  مان  يدوج )  ) هک ییاج  نییعت  رد 
تارف هب  و  دننادیم ، ماش  کیدزن  رگید  یخرب  لصوم و  هریزج  کیدزن  ار  نآ  یخرب  لمآ ، هیحان  رد  تسا  ییاج  نآ  هک  دناهتفگ  یـضعب 

. تسا هدش  ریسفت  زین  هفوک 
فالتخا هدوب  یتشک  رد  مالّسلا  هیلع  حون  هک  ینامز  تّدم  رد  نینچمه  و  دننادیم ، مکحم  تفس و  نیمز  هوک و  ره  مسا  ار  نآ  ياهّدع  و 

. تسا
هک دناهتفگ  یضعب  و  هدوب ، زور  هاجنپ  دصکی  دناهتفگ  یضعب  و  هدوب ، زور  هنابش  تفه  تّدم  نآ  هک  تسا  هدش  دراو  تایاور  یـضعب  رد 

. تسا هدوب  مّرحم  هام  مهد  نآ  رخآ  بجر و  هام  مهد  نآ  لّوا 
سک ره  هک  دـناهدرک  رکذ  هیآ  مظن  ییاـبیز  يارب  يدّدـعتم  هوـجو  عیدـب  ناـیب و  ملع  رظن  زا  تسین و  یفخم  هـیآ  بـیترت  مـظن و  ییاـبیز 

. دنک هعجارم  دیاب  رگید  ياهریسفت  هب  دهاوخب 
كاله دروم  رد  هدعو  ُّقَْحلا  َكَدْعَو  َّنِإ  َو  ِیلْهَأ  ْنِم  ِیْنبا  َّنِإ  ِّبَر  َلاقَف  ُهَّبَر  ٌحُون  يدان  َو  َنیِِملاَّظلا  ِمْوَْقِلل  ًادُْعب  َلِیق  َو 

__________________________________________________

، حرت حرف و  زا  دوش  لصاح  کلاس  لاوحا  رد  هک  زین  ار  تاـیانع  يهبلغ  دـنیامن ، هضافتـسا  دادعتـسا ، بتارم  بسح  رب  تاـنکمم  ددرگ و 
. دنیوگ ناراب 

: دیوگ يولوم 
تسا رگید  یباتفآ  نامسآ و  تسا  رگید  یبآ  يربا و  ار  بیغ 

دیدج قلخ  نم  سبل  یف  نایقاب  دیدپ  ناّصاخ  رب  هک  ّالا  نآ  دیان 
یگدرمژپ یپ  زا  ناراب  تسین  یگدرورپ  یپ  زا  ناراب  تسه 

( يداّجس رفعج  دّیس  رتکد  ینافرع : تاحالطصا  گنهرف  )
319 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا ّقح  نم  تیب  لها  نداد  تاجن  ّقح و  دشابن  یتشک  لخاد  هک  یسک  ندرک 
يرازیب يّربت و  شدوخ  تموکح  هدارا و  تّیشم و  زا  درک  اعد  يراز و  عّرضت و  شدنزرف  ّقح  رد  هک  نآ  زا  دعب  َنیِمِکاْحلا  ُمَکْحَأ  َْتنَأ  َو 

. دیامن عفد  تسین  ادخ  مکحب  یضار  هک  ار  مّهوت  نیا  اب  تسا  نیمکاحلا  مکحا  دنوادخ  هک  نیا  هب  درک  فارتعا  تسج و 
هدش روهشم  هچنآ  هک  ضرف  رب  اریز  تسین ، وت  لها  زا  رسپ  نیا  مالّـسلا  هیلع  حون  يا  دومرف : دنوادخ  « 1  » َِکلْهَأ ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  ُحُون  ای  َلاق 
ایند رد  مالّسلا  هیلع  حون  هک  یلاح  رد  دنکیم  تباث  ار  ینامسج  تبسن  هزات  دشاب  حیحص  تسا  مالّـسلا  هیلع  حون  رـسپ  وا  هک  نیا  رب  ینبم 

یناحور ياهتبـسن  تمایق  دننامه  ملاع  نآ  رد  و  تسا ، عطقنم  یناحور  ملاع  رد  ینامـسج  ياهتبـسن  و  هدرک ، ادـیپ  قّقحت  تّیناحور  اب 
یعقاو دنزرف  مالّسلا و  هیلع  حون  تیب  لها  زا  تسناوتیمن  اذل  دوبن  یتوکلم  لاّصتا  یناحور و  تبسن  ياراد  رـسپ  نآ  نوچ  و  تسا ، ربتعم 

. دشاب مالّسلا  هیلع  حون 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1758 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا ندوب  مالّسلا  هیلع  حون  رسپ  یفن  لیلعت  نآ  و  هغلابم ، تهجب  تاذ  رب  ردصم  لمح  ٍِحلاص  ُْریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنِإ 
تروص هب  ٍِحلاص  ُْریَغ  ٌلَمَع  ار  هلمج  نیا  سک  ره  و 

__________________________________________________

هدرک ار  وا  رما  تفلاخم  هک  مالّسلا  هیلع  حون  دنزرف  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هیآ  لیذ  میهاربا  نب  ّیلع  ( 1)
لزان یط  تعن  رب  نآرق  يهیآ  دوب و  مالّسلا  هیلع  حون  رسمه  يهجوز  دنزرف  هکلب  دوبن ، مالّسلا  هیلع  حون  یبلص  دنزرف  دشن  یتشک  راوس  و 

( نیمجرتم . ) دننکیم باطخ  نبا  ار  لایع  دنزرف  هفیاط  نآ  هچ  هدش 
320 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هدـش طخ  بکترم  دـنادب  هداز  انز  هّللاب  ذایعلا  ار  وا  هدرک و  یفن  ار  ینامـسج  تبـسن  ات  هدـمآ  رابخا  زا  یـضعب  رد  هچنانچ  هدـناوخ  هفاضا 
. تسا هدش  هدناوخ  ریغ )  ) ظفل ءار  هحتف  اب  یضام و  لعف  تروص  هب  حلاص ) ریغ  لمع   ) زین و  تسا ،

لاؤس يرادـن  تشـسرپ  لاؤس و  تّحـص  هب  ملع  هجیتن  رد  ینادیمن و  ار  تاهتـساوخ  تقیقح  هک  یمادام  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ِْنلَئْـسَت  ـالَف 
. نکن

. شابم دننکیم  لاؤس  دننادیمن  هک  ار  يزیچ  هک  نالهاج  زا  هک  مهدیم  دنپ  ارت  نم  َنِیلِهاْجلا  َنِم  َنوُکَت  ْنَأ  َکُظِعَأ  یِّنِإ 
. مریگب دنپ  تاهظعوم  زا  هدرک و  وت  مکح  لاثتما  ات  ٌْملِع  ِِهب  ِیل  َْسَیل  ام  َکَلَئْسَأ  ْنَأ  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  ِّبَر  َلاق 

تمالس هب  اَّنِم  « 1  » ٍمالَِسب ِْطبْها  ُحُون  ای  َلِیق  تفگ : یگدنامرد  عّرضت و  باب  زا  ار  هلمج  نیا  َنیِرِـساْخلا  َنِم  ْنُکَأ  ِینْمَحَْرت  َو  ِیل  ْرِفْغَت  اَّلِإ  َو 
زا یفلتخم  ياههورگ  اهنآ  هک  دنتـسه  وت  اب  یتشک  رد  هک  ییاـهتّما  َکَـعَم  ْنَّمِم  ٍمَمُأ  یلَع  َو  َکـْیَلَع  ٍتاـکََرب  َو  يآ  دورف  اـم  بناـج  زا 

. دناهدوب ناسنا  فاضا  زا  ای  ناویح  عاونا 
__________________________________________________

. امالس ادرب و  ینوکران  ای  و  رجح 46 . َنِینِمآ  ٍمالَِسب  اهُولُخْدا  دومرف : هک  دنیوگ  مالس  ار  نما  ماقم  ( 1)
ایبنا 69.

. تسا مالـس  تشهب  مان  تسا . مالـس  نایتشهب  نخـس  رـشح  هروس  مالـسلا . سودقلا  کلملا  وه  الا  هلا  يذلا ال  هّللا  وه  تسادـخ  مان  مالس 
( نیمجرتم )

321 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. ٌمِیلَأ ٌباذَع  اَّنِم  ْمُهُّسَمَی  َُّمث  ْمُهُعِّتَُمنَس  دنوشیم ، ّدلوتم  وت  ناهارمه  زا  هک  ییاهتّما  ای  دنتسه  وت  اب  هک  ياهتما  ٌمَمُأ  َو 

هیلع حون  و  دـندرک ، انب  ار  داتـشه  رهـش  دـش و  هدایپ  نت  داتـشه  اب  یتشک  زا  مالّـسلا  هیلع  حون  هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
هّللا یّلـص  ربمایپ  هتفگ  يانعم  نیمه  و  دمآ ، دوجو  هب  وا  زا  مدرم  لسن  دـش و  یتشک  راوس  مالّـسلا  هیلع  حون  اب  هک  تشاد  يرتخد  مالّـسلا 

. تسا ردپ  ود  زا  یکی  مالّسلا  هیلع  حون  هک  تسا  هلآ  هیلع و 
49 تایآ 56 -

321 ص :  ات 56 ..... ] تایآ 49  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

ًادوُه ْمُهاخَأ  ٍداع  یلِإ  َو  ( 49  ) َنیِقَّتُْمِلل َۀَِبقاْعلا  َّنِإ  ِْربْصاَف  اذه  ِْلبَق  ْنِم  َکُمْوَق  َو ال  َْتنَأ  اهُمَْلعَت  َْتنُک  ام  َْکَیلِإ  اهیِحُون  ِْبیَْغلا  ِءاْبنَأ  ْنِم  َْکِلت 
الَف َأ  ِینَرَطَف  يِذَّلا  یَلَع  َّالِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ِمْوَق ال  اـی  ( 50  ) َنوُرَتْفُم َّالِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ  ُهُْریَغ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِمْوَق  ای  َلاـق 
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اُولاق ( 52  ) َنیِمِرُْجم اْوَّلَوَتَت  َو ال  ْمُِکتَُّوق  یلِإ  ًةَُّوق  ْمُکْدِزَی  َو  ًارارْدِم  ْمُْکیَلَع  َءامَّسلا  ِلِسُْری  ِْهَیلِإ  اُوبُوت  َُّمث  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْـسا  ِمْوَق  ای  َو  ( 51  ) َنُولِقْعَت
(53  ) َنِینِمْؤُِمب ََکل  ُنَْحن  ام  َو  َِکلْوَق  ْنَع  اِنتَِهلآ  یِکِراِتب  ُنَْحن  ام  َو  ٍۀَنِّیَِبب  انَْتئِج  ام  ُدوُه  ای 

َُّمث ال ًاـعیِمَج  ِینوُدـیِکَف  ِِهنوُد  ْنِم  ( 54  ) َنوُکِرُْـشت اَّمِم  ٌءيَِرب  یِّنَأ  اوُدَهْـشا  َو  َهَّللا  ُدِهْـشُأ  یِّنِإ  َلاـق  ٍءوُِسب  اـِنتَِهلآ  ُضَْعب  َكارَتْعا  ـَّالِإ  ُلوُقَن  ْنِإ 
(56  ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  یِّبَر  َّنِإ  اِهتَیِصاِنب  ٌذِخآ  َوُه  َّالِإ  ٍۀَّباَد  ْنِم  ام  ْمُکِّبَر  َو  یِّبَر  ِهَّللا  یَلَع  ُْتلَّکََوت  یِّنِإ  ( 55  ) ِنوُرِْظُنت

322 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

322 ص :  همجرت ..... :

وت سپ  دیدوبن  هاگآ  نآ  زا  چیه  تموق  وت و  مینک  یحو  وت  هب  ام  هک  نآ  زا  شیپ  هک  تسا  بیغ  رابخا  زا  مالّسلا ) هیلع  حون  تیاکح   ) نیا
، تسا وکین  يوقت  لها  تبقاع  هک  ریگشیپ  ربص  هار  ّقح  تعاط  رد 

هک تفگ  دوخ  موق  هب  تلاسر  يادا  يارب  زین  دوه  میداتـسرف  ار  دوه  اهنآ ) هفیاط  زا  يدرم  ینعی   ) ناشردارب داـع  موق  تیادـه  يارب  اـم  و 
. تسین شیب  یغورد  ارتفا و  دیاهدروآ ) نایم  هب  هک  يراتفگ  و   ) دوب دهاوخن  ییادخ  ار  امش  وا  زج  هک  دیتسرپب  ار  ییاتکی  يادخ  مدرم  يا 

راک لقع  رکف و  نم ) رما   ) رد ایآ  تسین ، تسا  هدیرفآ  ارم  هک  ادـخ  رب  زج  نم  رجا  مهاوخیمن  تلاسر  دزم  امـش  زا  نم  موق  يا  تفگ  زاب 
؟ دیهد زیمت  لطاب  زا  ار  ّقح  ات   ) دیدنبیمن

امـش ییاناوت  تّوق و  رب  دـنادرگ و  لزان  ناوارف  تمحر  امـش  رب  نامـسآ  زا  اـت  دـینک  هبوت  وا  هاـگرد  هب  دـیبلط و  شزرمآ  ادـخ  زا  موق  يا 
. دینادرگم نامحر  يادخ  زا  يور  نایصع  يراکبان و  هب  راهنز  دیازفیب و 

ینعی  ) دوخ نایادـخ  زا  وت  ياهفرح  اب  اـم  يدرواـین و  دوخ  تلاـسر  يوعد  رب  نشور  یلیلد  اـم  يارب  وت  هک  دـنداد  خـساپ  ار  يو  دوه  موق 
. دروآ میهاوخن  نامیا  وت  هب  زگره  ام  میشکیمن و  تسد  ناتب )

ناتب زا  ییوگدـب  مرج  هب  ار  وت  لقع  و   ) هدـیناسر بیـسآ  ار  وت  اـم  نایادـخ  زا  یخرب  هک  تسا  نیا  مییوگیم  وت  يهراـب  رد  هک  يزیچ  اـهنت 
هک ینایادخ  امـش و  زا  نم  سپ  نیا  زا  هک  دیهد  یهاوگ  مه  امـش  مریگیم و  هاوگ  ار  ادـخ  نم  تفگ  اهنآ  هب  دوه  هدـینادرگ .) شوشغم 

. مرازیب دیتسرپیم 
. دیهد ماجنا  تلهم  چیهیب  دیراد  نم  راک  رد  هک  يریبدت  رکف و  ره  مه  امش 

323 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
( تیادـه  ) هّتبلا تسوا و  تّیـشم  تسد  هب  ياهدـنبنج  ره  راـیتخا  ماـمز  هک  ماهدرک  لّـکوت  تـسا  امـش  نـم و  راـگدرورپ  هـک  ادـخ  رب  نـم 

. دوب دهاوخ  تسار  هار  هب  نم  راگدرورپ 

323 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

اهناتـساد اهتیاکح و  نآ  َنیِقَّتُْمِلل  َۀَِـبقاْعلا  َّنِإ  ِْربْصاَف  اذـه  ِْلبَق  ْنِم  َکُمْوَق  َو ال  َْتنَأ  اهُمَْلعَت  َْتنُک  اـم  َکـَْیلِإ  اـهیِحُون  ِْبیَْغلا  ِءاـْبنَأ  ْنِم  َکـِْلت 
رد وت  سپ  دیدوبن  هاگآ  نآ  زا  چیه  تموق  وت و  مینک  یحو  وت  هب  ام  هک  نآ  زا  شیپ  هک  تسا  بیغ  رابخا  زا  مالّـسلا ) هیلع  حون  تیاکح  )

. تسا نیقّتم  نآ  زا  تبقاع  هک  ریگ  شیپ  ربص  هار  ّقح ، تعاط 
. دننکیم زیهرپ  نیرفن  اعد و  رد  باتش  عزج و  زا  هک  دنتسه  یناسک  يانعم  هب  اج  نیا  رد  تبقاع  يهملک 
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اهنآ هب  « 1  » دوب داع  هلیبق  دارفا  زا  یکی  هک  دوه  َنوُرَتْفُم  اَّلِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ  ُهُْریَغ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِمْوَق  ای  َلاق  ًادوُه  ْمُهاـخَأ  ٍداـع  یلِإ  َو 
. میداتسرف ار  دوه  اهنآ ) هفیاط  زا  يدرم  ینعی   ) ناشناردارب داع و  موق  تیاده  يارب  ام  و  تفگ :

و  ) دوب دهاوخن  ییادخ  ار  امش  وا  زج  هک  دینک  شتسرپ  ار  ییاتکی  يادخ  مدرم  يا  تفگ : دوخ  موق  هب  تلاسر  يادا  يارب  زین  دوه 
__________________________________________________

( نیمجرتم . ) دش نایب  ات 67  يهیآ 65  زا  فارعا  هروس  رد  ( 1)
324 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«1 . » تسین شیب  یغورد  ارتفا و  دیاهدروآ ) نایم  هب  لطاب  نایادخ  ناتب و  زا  هک  يراتفگ 
هک ادخ  رب  زج  نم  رجا  مهاوخیمن  تلاسر  دزم  امش  زا  نم  موق  يا  تفگ  زاب  ِینَرَطَف  يِذَّلا  یَلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ِمْوَق ال  ای 

. تسین هدیرفآ ، ارم 
بجوم ای  تسا و  يویند  ضارغا  تهج  نم  تلاسر  ياعدا  هک  دیهد ؟) زیمت  لطاب  زا  ّقح  ات   ) دیدنبیمن راک  لقع  رکف و  نم ) رما  رد   ) ایآ

. دشابیم ناتربمایپ  زا  يوریپ  ببس  هب  امش  لام  نتفر  نیب  زا 
. دننکیم سایق  ناشدوخ  رب  ار  ناربمایپ  هک  دوشیم  یشان  اجنآ  زا  مّهوت  نیا  هّتبلا 

؟ دینکیمن لّقعت  امش  ایآ  َنُولِقْعَت  الَف  َأ 
__________________________________________________

( ریسفت همجرت و  مجنپ  دلج  رد   ) تشذگ نآ  حرش  تسا و  هدمآ  فارعا  تایآ 65 و 67  رد  هکنانچ  دوه  شربمایپ  داع و  موق  هراب  رد  ( 1)
برع میدـق  لیابق  زا  داع  تسا : نیا  نآ  هصالخ  هک  تسا  هتفرگ  تروص  يرایـسب  تاـقیقحت  دـمآ  دـهاوخ  زین  هروس  نیمه  هیآ 60  رد  و 

( مالّـسلا هیلع  حون  نب  ماس  نب  مرا   ) دالوا زا  ار  دومث  داع و  هدرمـش و  هدـش ) دوبان   ) هیداـب بارعا  هلمج  زا  ار  نآ  برع  ناـخّروم  هک  تسا 
زواجتم رازه  زا  اههخاش  نیا  و  تسا ، هتـشاد  ناوارف  ياههخاش  هک  یلوا  داع  یکی  تسا  هتـشاد  دوجو  داع  ود  نانآ  هدـیقع  هب  دناهتـسناد ،

ُهَّنَأ هیآ  زا  بلطم  نیا  ارهاظ  هک  دـناهتفگ  هیناث  داع  ار  ناـنآ  هک  تسا  هدـش  رهاـظ  يرگید  داـع  هلیبق  ناـشیا ، كـاله  زا  دـعب  تسا و  هدوب 
یـسراف فراعملا  ةریاد   ) تسا هدش  رکذ  ناشیاهتب  یماسا  دناهدوب و  تسرپتب  هک  تسا  هدـش  طابنتـسا  ( 62 مجن :  ) یلوُْألا ًاداع  َکَـلْهَأ 

. دوش هعجارم  یسیلگنا ج 3 ص 537  فراعملا  ةرئاد  زین  یسراف و  فراعملا  ةرئاد  نامه  هب  مه  ُدوُه  هراب  رد  ٍداع  هملک  لیذ 
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؟ دینکیمن كرد  دشابن  طولخم  لایخ  تافّرصت  اب  هک  ینالقع  كاردا  اب  ایآ  ینعی 
. دشاب يویند  ضارغا  يارب  يرما  یعّدم  صخش  هک  دریگیم  رارق  هّجوت  رظن و  دروم  ایند  لام  یتقو  ابلاغ  هک : دیمهفب  ار  بلطم  نیا  ات 

. تشذگ هلمج  نیا  ریسفت  هروس  نیمه  رد  ِْهَیلِإ  اُوبُوت  َُّمث  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْسا  ِمْوَق  ای  َو 
لاح تسا و  نتخیر  دایز  يانعم  هب  راردم  و  تخیر ، ناراب  نامـسآ  زا  رطملاب ) ءامـسلا  ّرد   ) زا راردم )  ) هملک ًارارْدِم  ْمُْکیَلَع  َءامَّسلا  ِلِسُْری 

. دشابیم ءامّسلا )  ) زا
نامسآ زا  دوصقم  تسا  نکمم  دنیآیم ، نامسآ  فرط  زا  ود  نآ  هک  تهج  نآ  زا  تسا  ناراب  ای  ربا  نداتسرف  زا  ترابع  نامسآ  نداتسرف 

. دوشیم قالطا  دنلب  يولع و  زیچ  ره  رب  نامسآ  ظفل  نوچ  اهنآ  نیب  ياهقالع  ظاحل  نودب  دشاب  ناراب  ای  ربا  « 1»
دیاوف درک  بیغرت  نامیا  هب  ار  اهنآ  هک  يدوجو  اب  دوه  دیازفیب ، امـش  ییاناوت  تّوق و  رب  ات  َنیِمِرُْجم  اْوَّلَوَتَت  َو ال  ْمُِکتَُّوق  یلِإ  ًةَُّوق  ْمُکْدِزَی  َو 

لاح هک  اریز  دومن ، رکذ  زین  ار  نآ  رب  ّبترتم  يویند 
__________________________________________________

نامسآ دننام : تسا  هتفر  راک  هب  بّکرم  مه  درفم و  تروص  هب  مه  قوذ  لها  نانخس  رد  دنیوگ . نامسآ  ار  الاب  ّولع و  تهج  نامـسآ  ( 1)
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. تسا یهلا  تاّیلجت  راونا و  نطوم  لحم و  هک  تسا  بیغ  ناهج  زا  هیانک  هک  بیغ 
( يداجس رفعج  دّیس  رتکد  ینافرع  تاحالطصا  گنهرف  )
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اهنآ لاح  بسانم  اذل  و  دننیبیمن ، دننکیم  سح  ریخ  ار  نآ  هک  يویند  ضارغا  رد  زج  ار  ریخ  تسا  لافطا  لاح  دننام  نارادایند  نارفاک و 

. تسا هدرمشرب  ار  تّوق  يدایز  ور  نیا  زا  دننکیم  نامگ  ریخ  ار  نآ  هک  دهدب  هدعو  يزیچ  اهنآ  هب  هک  دوب  نیا 
ورین و يدایز  زا  دوصقم  و  دندوب ، دالوا  ناراب و  بلاط  اهنآ  دندوب و  هدـش  میقع  ناشنانز  دوب و  هدـماین  ناراب  لاس  هس  دـناهتفگ : یـضعب 

. تسا ددع  يدایز 
باب زا  ار  هلمج  نیا  و  دـنکب ، وت  یتسار  قدـص و  رب  تلالد  هک  يدرواین  یلیلد  هنّیب و  وت  دـنتفگ : دوه  هب  اهنآ  ٍۀَـنِّیَِبب  انَْتئِج  ام  ُدوُه  ای  اُولاق 

. دنتفگ دانع 
مییوگیمن و يزیچ  وت  ّقح  رد  ٍءوُِسب  اـِنتَِهلآ  ُضَْعب  َكارَتـْعا  اَّلِإ  ُلوُقَن  ْنِإ  َنِینِمْؤُِمب  َکـَل  ُنَْحن  اـم  َو  َکـِلْوَق  ْنَع  اـِنتَِهلآ  یِکِراـِتب  ُنَْحن  اـم  َو 

هدیناسر بیـسآ  ار  وت  ام  نایادـخ  زا  یخرب  هک  تسا  نیا  مییوگیم  وت  يهراب  رد  هکیزیچ  اهنت  راتفگ ، نیمه  زج  میهدیمن  لامتحا  يزیچ 
. ياهدش هناوید  نونجم و  وت  و  تسا ). هدینادرگ  شوشغم  ناتب  زا  ییوگدب  مرج  هب  ار  وت  لقع  (و 

یضعب هلیسو  هب  نوچ  تسین  ینخـس  وت  اب  ار  ام  ینعی  مییوگب ، ار  نخـس  نیمه  هک  نیا  رگم  مینزیمن  یفرح  وت  اب  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 
. ياهدش هناوید  ام  نایادخ  زا 

زا یضعب  اهتب  ياهلکیه  دلج  رد  یهاگ  نیطایش  هک  نادب 
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. دندزیم فرح  اهنآ  نابز  رب  الثم  دنتخاسیم ، رهاظ  هداعلا  قراخ  بیرغ و  ياهراک 
تبسن ار  يزیچ  تادامج  هب  لقاع  صخـش  هن  رگ  دندوب و  حور  نودب  ياهدامج  اهنآ  هک  نیا  اب  دندوب  رورغم  اهتب  نآ  هب  مدرم  نآ  اذل  و 

. دناسرتب نآ  اب  ار  ناسنا  هک  دهدیمن 
ْنِم ام  ْمُکِّبَر  َو  یِّبَر  ِهَّللا  یَلَع  ُْتلَّکَوَت  یِّنِإ  ِنوُرِْظُنت  َُّمث ال  ًاعیِمَج  ِینوُدیِکَف  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُکِرُْشت  اَّمِم  ٌءيَِرب  یِّنَأ  اوُدَهْـشا  َو  َهَّللا  ُدِهْـشُأ  یِّنِإ  َلاق 

زا نم  هک  دیشاب  دهاش  مه  امش  مریگیم و  هاوگ  ار  ادخ  نم  تفگ : هدیبلط  هزرابم  هب  ار  اهنآ  سرت  نودب  دوه  اِهتَیِـصاِنب  ٌذِخآ  َوُه  اَّلِإ  ٍۀَّباَد 
. مرازیب دیتسرپیم  هک  ینایادخ 

نم و راگدرورپ  هک  ادخ  رب  نم  هک  دیهد  ماجنا  تلهم  چیهیب  دیناوت  هچ  ره  و  دینک ، هلیح  رکم و  دیناوتیم  هچ  ره  ناتنایادخ  امش و  سپ 
ار يزیچ  ره  یناــشیپ  و  « 1  » هیـصان وا  مه  تسا و  نآ  یتـسه  رب  مکاـح  وا  هک  رگم  تسین  ياهدـنبنج  چـیه  هـک  ماهدرک  لّـکوت  تساـمش 

. تسوا تردق  نامرف و  تحت  ياهدنبنج  ره  ینعی  دریگیم 
__________________________________________________

سوماق . ) تادوجوم رب  تسادخ  ّطلست  نآ  زا  دارم  هفیرش  هیآ  رد  تسا . هدش  زارد  هک  تسا  یناشیپ  يوم  ای  رـس  ولج  تمـسق  هیـصان  ( 1)
( یشیرق ربکا  یلع  دّیس  نآرق :
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328 ص :  دوجو .....  تدحو  رد  ینایب 

« دوجو قّقحت  رد  لصا  هکنادب 
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نایفوص افرع و  زا  قوذ  لها  عیمج  دنتسه و  هدیقع  نیمه  رب  زین  ماظع  نیّیقارـشا  نییاّشم و  يامکح  تشذگ و  هرقب  هروس  لّوا  رد  هچنانچ 
دّدعتم بتارم  ياراد  هک  تسا  ياهدرتسگ  تقیقح  کی  دوجو  هک ) نیا  و  : ) دناهدومن ریرقت  ار  بلطم  نیا  مهیلع  هّللا  ناوضر  ریمض  یفاص 
دودـح نآ  رابتعا  هب  و  دوشیم ، تقیقح  نآ  ضراـع  يرایـسب  دودـح  نآ ،) بتارم  ترثک  تقیقح و   ) نآ تـالّزنت  بسح  رب  و  دـشابیم ،
. دوشیمن هتسکش  تقیقح  نآ  تدحو  اهتّیهام  دودح و  يدایز  اب  یلو ) ، ) دوشیم عازتنا  نآ  زا  كراشتم  نیابتم و  دّدعتم  تاّیهام 

__________________________________________________

. تسا دجو  هب  راعشتسا  نودب  دجو  هّیفوص  تاحالطصا  رد  دوجو  یتسه ، دوجو : ( 1)
: دیوگ یقارع  زین  122 و  لیاسر / يراصنا : هّللا  دبع  هجاوخ  )

دراد راک  هچ  نامیا  تلاخ  فلز و  قشع  اب  دراد  راک  هچ  ناهرب  تلامج  وترپ  اب 
دراد راک  هچ  نارجه  تیازف  ناج  لصو  اب  دراد  راک  هچ  قشاع  تیاشگلد  قشع  اب 

دنک روهظ  تقیقح  ّقح و  ناطلـس  نوچ  هک  اریز  تسا  تّیرـشب  فاـصوا  ندـش  ناـهنپ  يهطـساو  هب  درخ  فاـصوا  نتفر  ناـیم  زا  دوجو  و 
. دنکیم روهظ  یناسنا  سفن  دوجوم و  تروص  هب  نآ  زا  یجوم  ره  هک  دناهدرک  جاّوم  ییایرد  رب  هیبشت  ار  دوجو  دنامن  یقاب  ّتیرشب 

( نیمجرتم . ) تسا ّقح  تاذ  نادجو  دوجو  هلمجلاب  و  زار ص 451 ) نشلگ  حرش  هر :)  ) یجیهال )
329 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، دورب نیب  زا  لوصف  مامضنا  اب  ات  تسین  یسنج  تدحو )  ) دوش و هتسکش  ترثک  رابتعا  اب  ات  تسین  يرابتعا  تدحو )  ) نآ تدحو  هک  اریز 
رّوصت نآ  يارب  یمّود  ات  تسین  يددع  تدحو )  ) و ددرگ ، هتسکش  اهصّخشم  اهفّنصم و  اب  ات  تسین  مه )  ) یفنص یعون و  تدحو )  ) و
ظاحل زا  هن  تسین  نآ  رد  یبیکرت  الـصا  هکلب  دیآ ، دراو  هشدـخ  نآ  هب  میـسقت  لیلحت و  اب  ات  تسین  یلاّصتا  یبیکرت و  تدـحو )  ) و دوش ،

. دوجو ّدح  دوجو و  زا  هن  و  دوجو ، ّتیهام و  زا  هن  و  صّخشم ، نّیعم و  عون  لصف ، سنج ،
اـهمسر و اـهمسا ، يهّیلک )  ) و تسین ، نآ  زا  يرثا  ربـخ و  هک  تسا  قـلطم  بیغ  هکلب  مسر ، هـن  تـسا  مـسا  ياراد  دوـجو  تـقیقح  اذـل  و 

. تسا تقیقح  نآ  روهظ  ماقم  رد  اهنت  دوشیم  هدید  نآ  رد  هک  اهترثک 
. تسا تقیقح  نامه  همه  زا  تیاغ  و  تسا ، دوجو  تقیقح  نامه  تسا  نشور  رهاظ و  اهرهظم  همه  رد  هک  هچنآ  نیاربانب 

بیغ ماقم  رابتعا  هب  تقیقح  نآ  هچ  تسا ، تقیقح  نیمه  هب  رظان  اهنیع ) وه  ءایشالا و  رهظا  نم  ناحبس   ) تسا هتفگ  هک  یسک  نآ  هتفگ  و 
هلمج و نیا  رد  و  تساهنآ ، قیاـقح  ّلـک و  نیع  روهظ  ماـقم  راـبتعا  هب  و  تسا ، نآ  رهظم  ّلـک و  يهدـننیرفآ  قلاـخ و  بوجو  يهبترم  و 

. تسین دشاب  داحلا  هحابا و  هب  رجنم  هک  دوجو  تدحو  هب  يراعشا  ترابع 
، هدرک هّزنم  اهترثک  هب  طالتخا  زا  الّوا  ار  ادخ  مالک  نیا  هک  اریز 
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و هدومن ، همه  رب  وا  ّولع  همه و  زا  یلاعت  يادخ  هّزنت  اهترثک و  هب  هراشا  سپ  هدومن ، تباث  ار  ایـشا  هداد و  تبـسن  وا  هب  ار  راهظا  سپـس  و 

. تسوا ببس  هب  قّقحتم  همه  تسا و  ّلک  نیع  دوجو  تقیقح  رابتعا  هب  یلاعت  يادخ  هک  هتفگ  سپس 
رد هک  تسا  نآ  زا  رترب  مالک  نیا  يهدـنیوگ  نأش  و  دـیآ ، مزال  شمالک  رد  ضقانت  تروص  نیا  رد  هک  بوجو  يهبترم  رابتعا  هب  هن  یلو 

. دنزب فرح  ضقانتم  مالک 
تقیقح رابتعا  هب  ٌمِیلَع  ٍءْیَـش  ِّلُِکب  َوُه  َو  ُنِطاْبلا  َو  ُرِهاَّظلا  َو  ُرِخْآلا  َو  ُلَّوَْألا  َوُه  دومرف : هک  اـجنآ  هدـش  هراـشا  یهلا  مـالک  رد  اـنعم  نیمه  هب 

هب هن  تسا  تقیقح  نیمه  هب  رظان  هدش  دراو  هّیفوص  ناگرزب  تاملک  رد  تالمج  نیا  لاثم  زا  هک  هچنآ  و  بوجو ، ماقم  رابتعا  هب  هن  دوجو 
. دیآ دراو  اهنآ  هب  دناهدرک  هک  ییاهلاکشا  ات  بوجو ، ماقم 

: اهنآ يهتفگ  نیا  دننام 
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دش ایشا  هلمج  نیع  ببس  ناز  تشاذگن  ناهج  رد  ریغ  شتریغ 
وه ّالا  هلا  هدحو ال  وا  زج  تسین  چیه  تسه و  یکی  هک 
دش ادیپ  بابح  نارازه  دص  قشع  مزلق  رهب  درک  یشبنج 

راّید هریغ  راّدلا  یف  سیل 
دش ناهن  درب و  لد  دمآرد  راّیع  تب  یلکش  هب  هظحل  ره 
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تباث ار  اهترثک  يهمه  تسا ، هتفگ  نانخـس  لیبق  نیا  زا  يولوم  هک  هچنآ  رخآ  ات  دش  ناوج  ریپ و  هگ  دـمآرب  رای  نارگد  سابل  هب  مد  ره 

رد ضقانت  هن  رگ  بوجو و  ماقم  ببـس  هب  هن  تسا  دوجو  تقیقح  ببـس  هب  اهترثک  قّقحت  هک  دناهدرک  رکذ  ار  بلطم  نیا  سپـس  هدرک ،
تـسا هّزنم  تارابتعا  دویق و  مامت  اهترثک و  يهمه  زا  تسا  تقیقح  نآ  دوخ  هک  تهج  نآ  زا  تقیقح  نآ  و  دـیآیم ، مزال  اهنآ  مـالک 

. ندوب طرشب  دیق ال  قالطا و  رابتعا  زا  یّتح 
دننام هن  ّماع و  میهافم  نتفرگ  رارق  میـسقت  دروم  دننام  هن  هدش ، اهدـّیقم  اهقلطم و  يهمه  يهدـننک  میـسقت  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  و 
نتفرگ رارق  مسقم  نآ  هنک  تسا ، ام  كرد  زا  رتـالاب  اـم و  رّوصت  قوف  دوجو  تقیقح  نآ  ندوب  ماـسقا  هکلب  عاونا ، ساـنجا و  ندوب  مسقم 

. تقیقح نآ  دوخ  ندوب  لوهجم  دننام  تسا  لوهجم 
ّتیشم يهبترم  لعف و  ماقم  دوش  رابتعا  قالطا  هب  دّیقم  قلطم  روط  هب  هاگ  ره  و  تسا ، بوجو  ماقم  دوش  رابتعا  طرـش ال  هب  هک  هاگنآ  سپ 

. دوشیم نّیعمان  قولخم  نکمم و  نآ  رّثکتم  بتارم  اب  دوش  ذخا  ءیش  طرش  هب  هاگره  دوشیم و  ّقح  قلخ و  نیب  میقتسم  طارص  و 
هیبشت انعم  نیا  زا  و  تسا ، دوجو  مه  نکمم  ماقم  رد  نینچمه  تسا و  دوجو  زین  لعف  ماقم  رد  تسا و  دوجو  بجاو  رد  تقیقح ، نیارباـنب 

دیآیمن . مزال  کیرشت  و 
332 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

قولخم دوجو  دـناهدرکن و  مامـشتسا  زگره  ار  دوجو  يهحیار  رطع و  هک  ددرگیمرب  ییاـهتّیهام  هب  تقیقح  رد  ندوـب  قوـلخم  هک  اریز 
، تسین یمکح  ياراد  ییاهنت  هب  اّلقتـسم و  تسا و  ایـشا  هب  وا  يهفاضا  نامه  هک  تسا  یلاعت  يادـخ  لعف  یلاعت و  يادـخ  تّیقلاخ  ناـمه 

. تسا بوجو  هب  موکحم  شندوب  لعاف  رابتعا  هب  تسا و  ندوب  قولخم  هب  موکحم  اهّتیهام  رابتعا  هب  نآ  هکلب 
زا هکلب  تسین ، مه  وا  ریغ  تسین و  وا  دوخ  قولخم  نآ  تسا و  ینهذ  روما  رد  یفرح  ياـنعم  دـننام  یجراـخ  روما  رد  قولخم  دوجو  سپ 

. تسوا یتهج  زا  تسین و  وا  یتهج 
هدنکفا رظن  قولخم  عونصم و  هب  تقیقح  رد  وا  دشاب  هتشاد  تاّیهام  رب  نآ  نییعت  دّدحت و  تهج  زا  تانکمم  دوجو  هب  رظن  هک  یسک  سپ 

. تسا ادخ  بناج  زا  نوعلم  دودرم و  وا  و 
تمحر لومـشم  وا  تسوا  يهدـیرفآ  عنـص و  ّبر و  لعف  نکمم  نآ  هک  دـنکب  هّجوت  تهج  نآ  زا  تاـنکمم  دوجو  هب  رظن  هک  سک  ره  و 

. تسا مّرکم  زیزع و  ادخ و 
: هک هتفگ  نیا 

دوب رفاک  وا  عونصم  قشاع  دوب  ّرف  اب  ادخ  عنص  قشاع 
. میدرک رکذ  ام  هک  دراد  نیمه  هب  رظن 

اب تسا  مولعم  دوهشم و  ياضق  زا  رفک  هک  نیا  اب  تسا  رفک  رفک ، هب  ندوب  یضار  تسا و  بجاو  اضق  هب  ندش  یضار  هک  نیا  هب  لاکشا  و 
ددرگیم . عفد  دش  رکذ  هک  هچنآ 
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نآ يزیچ  ره  یناشیپ  هیـصان و  روظنم  تسا ، هدمآ  هیآ  رد  هک  اهتیـصان )  ) يهملک هک : نادب  دش  مولعم  تشگ و  رّرقم  بلطم  نیا  هک  لاح 
هیـصان نآ  و  دریذپیم ، قّقحت  نآ  ببـس  هب  درک  دیاب  هک  هچنآ  هب  هّجوت  دریگیم و  تروص  نآ  ببـس  هب  روهظ  شیادـیپ و  لّوا  هک  تسا 

. دریگیم ماجنا  تانکمم  قّقحت  روهظ و  دوجو  نآ  يهلیسو  هب  هک  تسا  اهنآ  دوجو  تهج  تانکمم  عیمج  رد 
دوجو ياههیاس  یناکما  تادوجو  و  دـننکیم ، ادـیپ  هّجوت  تسا  دوجو  تقیقح  نامه  هک  ناشلـصا  هب  تانکمم  دوجو  ناـمه  هلیـسو  هب  و 
یلاعت لّوا  ّقح  و  دـناقلطم ، دوجو  ریخـست  نامرف و  ریز  طاحم و  همه  يدوجو  ياـههیاس  و  تسا ، یلاـعت  ّقح  يهیاـس  نآ  هک  تسا  قلطم 

. تسا تسار  هار  میقتسم و  طارص  زا  ترابع  قلطم  دوجو  و  تسا ، نآ  رب  ّطلسم  و  شیوخ ، لعف  هب  طیحم 
تسا و هدش  رکذ  دشاب  هدنبنج  هک  اهنآ  نیرتفیرـش  هک  تسا  تانکمم  يهمه  هب  هراشا  ِضْرَْألا ) ِیف  ٍۀَّباَد  ْنِم  ام  : ) یلاعت يادـخ  لوق  سپ 

. تسا یناکما  تادوجو  هب  هراشا  اهتیصانب )  ) و تسا ، قلطم  دوجو  هب  هراشا  ذخاء )  ) بوجو و ماقم  هب  هراشا  وه ) ّالإ  )
: درک لیلعت  نینچ  ار  نآ  دنوادخ  تهج  نیمه  يور  و 

ملاوع  ترثک  رابتعا  هب  و  تسا ، یناکما  تادوجو  هب  طیحم  نآ  قلطم و  دوجو  هب  طیحم  وا  هک  ٍمیِقَتْسُم  ٍطارِص  یلَع  یِّبَر  َّنِإ 
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. دوشیم دایز  نآ  یقیقح  قادصم  رهاظم  هفیرش و  هیآ  قیداصم  ریغص  ملاع  ریبک و  ملاع  رد 
57 تایآ 60 -

334 ص :  ات 60 ..... ] تایآ 57  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

َءاج اََّمل  َو  ( 57  ) ٌظیِفَح ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  یِّبَر  َّنِإ  ًاْئیَش  ُهَنوُّرُضَت  َو ال  ْمُکَْریَغ  ًامْوَق  یِّبَر  ُِفلْخَتْسَی  َو  ْمُْکَیلِإ  ِِهب  ُْتلِسْرُأ  ام  ْمُُکتْغَْلبَأ  ْدَقَف  اْوَّلََوت  ْنِإَف 
اوُعَبَّتا َو  ُهَلُسُر  اْوَصَع  َو  ْمِهِّبَر  ِتایِآب  اوُدَحَج  ٌداع  َْکِلت  َو  ( 58  ) ٍظِیلَغ ٍباذَع  ْنِم  ْمُهاْنیََّجن  َو  اَّنِم  ٍۀَـمْحَِرب  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ًادوُه  اْنیََّجن  انُْرمَأ 

(60  ) ٍدوُه ِمْوَق  ٍداِعل  ًادُْعب  الَأ  ْمُهَّبَر  اوُرَفَک  ًاداع  َّنِإ  الَأ  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َو  ًۀَنَْعل  اْینُّدلا  ِهِذه  ِیف  اوُِعْبتُأ  َو  ( 59  ) ٍدِینَع ٍراَّبَج  ِّلُک  َْرمَأ 

334 ص :  همجرت ..... :

نونکا و   ) مدرک مایق  تسا  امـش  رب  تّجح  ماـمتا  تلاـسر و  غـالبا  هک  دوخ  هفیظو  يادا  هب  نم  دـینادرگرب  ّقح  زا  يور  امـش  هاـگره  سپ 
ناما ظفح و  رد  نوچ   ) مه دوه  هب  و  درک ، دهاوخ  امش  نیشناج  ار  رگید  یموق  امش  تکاله  زا  سپ  نم  يادخ  و  دیدش ) كاله  ّقحتسم 

. تسا نابهگن  زیچ  همه  رب  نم  راگدرورپ  هک  دیناسر  دیناوتن  يررض  چیه  تسادخ )
زا میدیـشخب و  تاجن  دروآ  نامیا  وا  هب  هک  سک  ره  ار و  دوه  دوخ  تمحر  لضف و  هب  ام  دیـسر  رد  موق  تکاله  هب  ام  رهق  نامرف  نوچ  و 

. میدینادرگ نمیا  ار  اهنآ  یتخس  رایسب  باذع 
راّبج ّربکتم و  صخـش  ره  رما  وریپ  دندرک و  ینامرفان  رازآ و  ار  ناربمایپ  هدرک و  راکنا  ار  ادخ  تایآ  هک  دوه ) تّما   ) دـنداع موق  نیمه  و 

. دندش
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رفاک و دوخ  يادخ  هب  داع  موق  هک  دیشاب  هاگآ  نامیا ) لها  يا   ) دندیدرگ راتفرگ  تمایق  رد  مه  ایند و  تایح  رد  مه  ادخ  نعل  هب  اهنآ  و 
. دنرود ادخ  تمحر  زا  دوه ) تّما   ) داع موق  هک  دینادب  دندش  رود  وا  تمحر  زا 
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335 ص :  ریسفت ..... 

هب مدوب  نآ  ندناسر  هب  رومأم  هک  ار  هچنآ  نم  ْمُْکَیلِإ  ِِهب  ُْتلِسْرُأ  ام  ْمُُکتْغَْلبَأ  ْدَقَف  هدوب  اّولوتت )  ) نآ لصا  دینادرگب  يور  امش  رگا  اْوَّلََوت  ْنِإَف 
. مدومن تّجح  مامتا  مدرک و  تحیصن  ار  امش  و  يویند ، باذع  میاد و  باذع  زا  ندناسرت  دننام  مدناسر  امش 

ار رگید  یموق  نم  راگدرورپ  مدرک  ناتکاله  مدناسرت  نآ  زا  ار  امـش  یباذـع  يهلیـسو  هب  هک  نآ  زا  دـعب  ْمُکَْریَغ و  ًامْوَق  یِّبَر  ُِفلْخَتْـسَی  َو 
. دنکیم امش  نیشناج 

نیشناج ار  امش  لاثما  وا  هچ  دنزیمن ، يررض  نم  يادخ  هب  باذع  يهلیسو  هب  امش  ندش  كاله  ندینادرگ و  يور  هک  ًاْئیَش  ُهَنوُّرُضَت  َو ال 
. وا قلخ  رد  هن  دیآیم و  دیدپ  یصقن  وا  کلم  رد  هن  امش  ندش  كاله  اب  سپ  دنکیم ،

نآ لاثما  ندرک  نیـشناج  اب  ار  شقلخ  يهمه  ناسنا و  عون  وا  سپ  تسا ، يزیچ  ره  نابهگن  نم  راگدرورپ  ٌظیِفَح  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  یِّبَر  َّنِإ 
. دنکیم ظفح  اهنآ  تکاله  زا  دعب  تادوجوم 

دمآ . موق  ندرک  كاله  هب  ام  رهق  نامرف  یتقو  انُْرمَأ  َءاج  اََّمل  َو 
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ینابرهم تمحر و  ّقحتـسم  ناشنامیا  ببـس  هب  نوچ  میداد ، تاـجن  ار  وا  هارمه  نینمؤم  دوه و  اَّنِم  ٍۀَـمْحَِرب  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ًادوُه  اـْنیََّجن 
. دندوب

نآ هدـیاف  تسا و  لامجا  رب  لیـصفت  فطع  لیبق  زا  هلمج  نیا  میداد  تاجن  مه  تخـس  باذـع  زا  ار  اهنآ  ٍظِیلَغ و  ٍباذَـع  ْنِم  ْمُهاْنیََّجن  َو 
، دناسرتب ار  نیعماس  اهنآ  باذع  زا  ات  هدش  رارکت  دندرک  ادیپ  تاجن  نآ  زا  هک  هچنآ  هب  حیرصت  و  انیّجن )  ) ظفل اذل  و  نداد ، تاجن  دیکأت 

. دشاب ترخآ  باذع  زا  نداد  تاجن  مّود  تاجن  زا  دوصقم  تسا  نکمم  و 
راکنا ار  راگدرورپ  تایآ  عیمج  هک  ایوگ  شتازجعم  دوه و  هب  نارفک  ببـس  هب  هک  تسا  داع  موق  نیا  ْمِهِّبَر  ِتایِآب  اوُدَـحَج  ٌداـع  َکـِْلت  َو 

هیلع یلع  هب  تبـسن  اهنآ  راکنا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تّما  زا  هیانک  اـههلمج  هنوگنیا  هک  تشذـگ  بلطم  نیا  اـهراب  و  دـندرک ،
. تسوا هب  ناشرفک  مالّسلا و 

هدرک راکنا  ار  همه  دنک  راکنا  ار  یکی  هک  یسک  نوچ  دندرک ، ینامرفان  ار  ادخ  ناگداتسرف  عیمج  دوه  ینامرفان  ببـس  هب  ُهَلُـسُر  اْوَصَع  َو 
. تسا ناشدوخ  ياهرهش  نامز و  ناگداتسرف  دوصقم  ای  تسا ،

همه وریپ  دـندش  اهراّبج  نارگمتـس و  زا  یکی  وریپ  یتقو  اهنآ  نوچ  دـندش ، راّبج  ربکتم  صخـش  رما  وریپ  ٍدـِینَع و  ٍراَّبَج  ِّلُک  َْرمَأ  اوُعَبَّتا  َو 
راکنا  هب  هراشا  عمج  هغیص  ای  تسا ، ناشیاهرهش  نارگمتس  رما  يوریپ  دوصقم  ای  دنتسه ، خنس  کی  زا  همه  نوچ  دنوشیم ، اهنآ 
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هیلع و هّللا  یّلص  دّمحم  تّما  زا  هیانک  نیا  و  تسا ، ملاع  نآ  نارگمتـس  همه  يوریپ  ملاع و  نآ  ناگداتـسرف  ینامرفان  ریغـص و  ملاع  تایآ 

ینامرفان دـینکن و  راـکنا  ار  وا  نانیـشناج  ناـتراگدرورپ و  تاـیآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تّما  يا  تسا : هتفگ  هک  اـیوگ  تسا ، هلآ 
وا اب  دنکیم و  متـس  مالّـسلا  هیلع  یلع  رب  هک  يراّبج  رما  زا  و  دینکن ، یلع  هراب  رد  شراتفگ  دروم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

. دینکن يوریپ  دزرویم  دانع 
يا  ) دندیدرگ تمایق  رد  مه  ایند و  تایح  رد  مه  ادخ  نعل  هب  اهنآ  ْمُهَّبَر و  اوُرَفَک  ًاداع  َّنِإ  الَأ  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َو  ًۀَنَْعل  اْینُّدـلا  ِهِذـه  ِیف  اوُِعْبتُأ  َو 

(. دندش رود  وا  تمحر  زا  رفاک و  دوخ  يادخب  داع  موق  هک  دیشاب  هاگآ  نامیا ) لها 
رفاک ناشقلطم  راگدرورپ  هب  سپـس  تسا ، دوه  زا  ترابع  نآ  هک  دـندش  رفاک  دـندرک و  راکنا  ار  ناشیبسن  فاضم و  راگدرورپ  داع  موق 

. داب امش  رب  ادخ  تمحر  زا  يرود  دوش  هتفگ  هک  دیوشن  رفاک  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  امش  دندش ،
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رارکت و  دنرود ، ادخ  تمحر  زا  دوه  تّما  داع  موق  هک  دینادب  نانمؤم  يا  « 1  » ٍدوُه ِمْوَق  ٍداِعل  ًادُْعب  الَأ  دوشیم : هتفگ  دوه  موق  هب  هچنانچ  و 
نخـس دنت  ظیلغ و  رارکت و  تسا و  دـیدهت  بضغ و  ماقم  ماقم  هک  تسا  تهج  نادـب  دوه ) موق   ) هب نآ  زا  ندروآ  لدـب  و  اداع )  ) و الأ ) )

. تسا بولطم  ماقم  نیا  رد  نداد  لوط  نتفگ و 
__________________________________________________

راک رکف و  یتشز  لامک  ّتیمها و  و  تربع ، تسا و  دنپ  يارب  اهنآ  رب  ترخآ  ایند و  هب  تنعل  داع و  الا و  يهملک  رارکت  نایبلا : حور  ( 1)
. مدرم نآ 

338 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
61 تایآ 65 -

338 ص :  ات 65 ..... ] تایآ 61  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

ِْهَیلِإ اُوبُوت  َُّمث  ُهوُرِفْغَتْـساَف  اهِیف  ْمُکَرَمْعَتْـسا  َو  ِضْرَْألا  َنِم  ْمُکَأَْشنَأ  َوُه  ُهُْریَغ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِمْوَق  ای  َلاق  ًاِحلاص  ْمُهاخَأ  َدوُمَث  یلِإ  َو 
ِْهَیلِإ انوُعْدَت  اَّمِم  ٍّکَش  یَِفل  انَّنِإ  َو  انُؤابآ  ُُدبْعَی  ام  َُدبْعَن  ْنَأ  اناْهنَت  َأ  اذـه  َْلبَق  اوُجْرَم  انِیف  َْتنُک  ْدَـق  ُحـِلاص  ای  اُولاق  ( 61  ) ٌبیِجُم ٌبیِرَق  یِّبَر  َّنِإ 

ٍریِسَْخت َْریَغ  ِینَنوُدیَِزت  امَف  ُُهْتیَصَع  ْنِإ  ِهَّللا  َنِم  ِینُرُْـصنَی  ْنَمَف  ًۀَمْحَر  ُْهنِم  ِیناتآ  َو  یِّبَر  ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  ُْتنُک  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ِمْوَق  ای  َلاق  ( 62  ) ٍبیُِرم
اوُعَّتَمَت َلاقَف  اهوُرَقَعَف  ( 64  ) ٌبیِرَق ٌباذَع  ْمُکَذُخْأَیَف  ٍءوُِسب  اهوُّسَمَت  َو ال  ِهَّللا  ِضْرَأ  ِیف  ْلُکَْأت  اهوُرَذَف  ًۀَیآ  ْمَُکل  ِهَّللا  ُۀَـقان  ِهِذـه  ِمْوَق  ای  َو  ( 63)

(65  ) ٍبوُذْکَم ُْریَغ  ٌدْعَو  َِکلذ  ٍماَّیَأ  َۀَثالَث  ْمُکِراد  ِیف 

338 ص :  همجرت ..... :

تـسین ییادـخ  وا  زج  هک  ار  هناگی  يادـخ  مدرم  يا  تفگ  موق  هب  حـلاص  میداتـسرف  تلاسر  هب  دومث  موق  يوس  هب  ار  ربماـیپ  حـلاص  زاـب  و 
دوخ يادـخ  زا  امـش  سپ  تشامگرب  نیمز  ندرک  دابآ  ترامع و  يارب  دـیرفایب و  كاـخ  زا  ار  امـش  هک  تسا  ییادـخ  وا  دـینک  شتـسرپ 

تباـجا ار  قلخ  ياـعد  تسا و  کـیدزن  همه  هب  ادـخ  هّتبلا  هک  دـینک  هبوـت  ناـهانگ  شزغل و  زا  دـیرب و  هاـنپ  وا  هاگردـب  دـیبلط و  شزرمآ 
، دنکیم

شتـسرپ زا  ار  ام  یهاوخیم  ایآ  يدوب  يراودیما  هدـیقع و  دروم  ام  نایم  رد  ینک  تّوبن  يوعد  هک  نآ  زا  شیپ  وت  حـلاص  يا  دـنتفگ  موق 
دوب . میهاوخ  هدیقعیب  نامگ و  دب  تخس  وت  يوعدب  ام  ینک  عنم  ام  ناردپ  نایادخ 

339 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
فطل و هب  تّوبن  هب  ارم  وا  هک  مراد  تسد  رد  ادخ  فرط  زا  یلیلد  هزجعم و  دوخ  يوعد  رب  نم  رگا  تسیچ  امش  يأر  ایآ  تفگ  زاب  حلاص 
زا ارم  تروص  نیا  رد  منکن ) تلاسر  غالبا  مونـشب و  ار  امـش  هنالهاج  راتفگ   ) مربن و وا  نامرف  مه  زاب  رگا  تسا  هدیزگرب  رایـسب  تمحرم 

. دوزفا دیهاوخن  يزیچ  نایز  ررض و  زج  نم  رب  امش  هک  داد ؟ دهاوخ  ناما  هک  ادخ  باذع 
رد ات  دـیراذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  وا  امـش  رب  یهلا  تّجح  مامتا  يارب  زجعم  امـش و  رب  تسا  ادـخ  تیآ  ۀـقان  نیا  موق  يا  تفگ  زاـب  حـلاص 

. دزاس راتفرگ  باذع  هب  يدوز  هب  ار  امش  ادخ  هن  رگ  دینکم و  وا  رازآ  دصق  دنک و  ارچ  ادخ  نیمز 
دوخ لزانم  رد  رگید  زور  هس  ات  لمع  نیا  زا  دعب  هک  داد  باذع  هدعو  اهنآ  هب  مه  حلاص  دندرک و  یپ  ار  هقان  دندینـشن  ار  حلاص  دنپ  موق 

تسین غورد  هّتبلا  هدعو  نیا  دش و  دیهاوخ  كاله  همه  سپس  هک  دیرب  عّتمت  یگدنز  زا 
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339 ص :  ریسفت ..... 

«1  » اهِیف ْمُکَرَمْعَتْسا  َو  ِضْرَْألا  َنِم  ْمُکَأَْشنَأ  َوُه  ُهُْریَغ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِمْوَق  ای  َلاق  ًاِحلاص  ْمُهاخَأ  َدوُمَث  یلِإ  َو 
__________________________________________________

یبرع أشنم  هک  رتنهک  تاراـشا  زا  هلـسلس  کـی  تسا : هدـمآ  تسا ، یـسیلگنا  ناـبز  هب  هک  مالـسا  فراـعملا  ةرئاد  رد  دومث  هراـب  رد  ( 1)
قرـشم و ماوقا  وزج  ار  دومث  دالیم  زا  لبق  هب 715  قّلعتم  نگراس  هبیتک  هکنانچ  دـنکیم . دـییأت  ار  دومث  موق  مان و  یخیرات  دوجو  درادـن ،
زا یکی  مان  دومث  دـسیونیم : یلئازخ  موحرم  هحفـص 269  نآرق  مالعا  رد  دنکیم . دای  دندوب  نایروشآ  هدناشن  تسد  هک  ناتـسبرع  زکرم 

ياهرعـش زا   ) تلـصلا نب  هتیاو  شعا  راعـشا  رد  هدرک و  تبث  خـیرات  ار  ناشیا  مان  مط  سیدـج و  داـع و  فیدر  رد  هک  تسا  برع  لـئابق 
هدش دای  موق  نیا  زا  راب  دیجم 26  نآرق  رد  هدمآ و  یلهاج )

340 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
و دینک . دابآ  ار  اهرهـش  هک  هتخومآ  امـش  هب  و  هدومن ، شـشخب  اطع و  امـش  هب  ادخ  ای  هتـشادهگن ، ار  امـش  ادخ  اهِیف  ْمُکَرَمْعَتْـسا  َو  ترابع 

نوچ میتشاد  ریخ  دـیما  وت  رد  ام  حـلاص  يا  اوُجْرَم  اـنِیف  َْتنُک  ْدَـق  ُحـِلاص  اـی  اُولاـق  ٌبیُِجم  ٌبیِرَق  یِّبَر  َّنِإ  ِْهَیلِإ  اُوبُوت  َُّمث  ُهوُرِفْغَتْـساَف  تراـبع 
. میدیدیم وت  رد  ار  تیافک  لقع و  حالص و 

لبق وت  میدینـشن  ار  نانخـس  نیا  وت  ریغ  زا  نیا  زا  لبق  مینکیم و  راکنا  ار  نآ  ام  هک  يدرک  يزیچ  راهظا  وت  هک  نامز  نیا  زا  لبق  اذـه  َْلبَق 
. يدوب ریخ  دیما  نیا  زا 

. تسا بّجعت  يارب  هزمه  ظفل  ینک ، عنم  ام  ناردپ  نایادخ  شتسرپ  زا  ار  ام  یهاوخیم  ایآ  انُؤابآ  ُُدبْعَی  ام  َُدبْعَن  ْنَأ  اناْهنَت  َأ 
زا تسا  ّکش )  ) تفـص بیرم )  ) ظفل دوب ، میهاوخ  هدیقعیب  نامگ و  دب  تخـس  وت  يوعد  هب  ام  ٍبیِرُم  ِْهَیلِإ  انوُعْدـَت  اَّمِم  ٍّکَش  یَِفل  انَّنِإ  َو 

. هدننک ّکش  ّکش و  بحاص  يانعم  هب  ای  دشاب  ّکش  رد  هدنزاس  عقاو  يانعم  هب  هک  نیا  زا  معا  لیلظ ) ّلظ   ) لیبق
امـش رگا  ٍریِـسَْخت  َْریَغ  ِینَنوُدیَِزت  امَف  ُُهْتیَـصَع  ْنِإ  ِهَّللا  َنِم  ِینُرُْـصنَی  ْنَمَف  ًۀَـمْحَر  ُْهنِم  ِیناتآ  َو  یِّبَر  ْنِم  ٍۀَـنَِّیب  یلَع  ُْتنُک  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ِمْوَق  ای  َلاق 

يزیچ دییامن  نم  زا  يوریپ 
__________________________________________________

: ءارسا تایآ 64 و 65 ، دوه  هروس  نیمه  هیآ 73 و 77  فارعا  هب  رتشیب  عالطا  يارب  تسا  هدـش  رکذ  راب  نآرق 9  رد  زین  حـلاص  مان  تسا .
. دیئامرف هعجارم  حلاص )» ای  دومث و   » هملک لیذ  یسراف  فراعملا  ةرئاد  ات 157 و   ) 55 ءارعش : ، 59

341 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دینکیمن هفاضا  نم  يارب  نایز  زج 

هب مشاب و  امـش  نید  رد  امـش  وریپ  نم  رگا  و  دـشابیم ، نآ  زا  رتاسر  و  ًارْجَأ ) ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال   ) یلاـعت يادـخ  لوق  هلزنم  هب  هلمج  نیا 
نارسخ و هب  بوسنم  ای  دوشیم  دراو  نم  رب  نایز  و  تسین ، يزیچ  نم  يارب  نایز  زج  دیهاوخیم  نم  زا  هک  روطنامه  مدرگ  زاب  امش  يوس 

. متسه نایز 
تّجح مامتا  يارب  هزجعم  تسادخ و  تیآ  هقان  نیا  موق  يا  تفگ : زاب  حلاص  ِهَّللا  ِضْرَأ  ِیف  ْلُکَْأت  اهوُرَذَف  ًۀَیآ  ْمَُکل  ِهَّللا  ُۀَقان  ِهِذه  ِمْوَق  ای  َو 

. دنک ارچ  ادخ  نیمز  رد  ات  دیراذگ  دازآ  لاح  هب  ار  وا  امش  رب  یهلا 
. هدش دراو  وا  تیاکح  نآرق  رگید  ياهاج  رد  هک  تهج  نادب  درک  نایب  لمجم  روط  هب  ار  حلاص  ناتساد  اجنیا  رد 

کیدزن باذع  ینعی  دزاس . راتفرگ  باذع  هب  يدوز  هب  ار  امـش  هن  رگ  دینکم و  وا  رازآ  دصق  ٌبیِرَق و  ٌباذَع  ْمُکَذُخْأَیَف  ٍءوُِسب  اهوُّسَمَت  َو ال 
. دسریم ارف  دوز 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1768 

http://www.ghaemiyeh.com


هک دیوش . دنمرهب  دیربب و  تّذل  ناتیاهرهش  ای  لزانم  رد  تفگ : حلاص  دندرک ، یپ  ار  رتش  سپ  ٍماَّیَأ  َۀَثالَث  ْمُکِراد  ِیف  اوُعَّتَمَت  َلاقَف  اهوُرَقَعَف 
. تسا زور  هس  زا  دعب  تکاله  باذع و  هدعو 

. درادن هار  نآ  رد  غورد  تسا و  یمتح  ادخ  هدعو  نیا  ٍبوُذْکَم  ُْریَغ  ٌدْعَو  َِکلذ 
342 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

66 تایآ 70 -

342 ص :  ات 70 ..... ] تایآ 66  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

ُۀَْحیَّصلا اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َذَخَأ  َو  ( 66  ) ُزیِزَْعلا ُّيِوَْقلا  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ٍِذئِمْوَی  ِيْزِخ  ْنِم  َو  اَّنِم  ٍۀَمْحَِرب  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ًاِحلاص  اْنیََّجن  انُْرمَأ  َءاج  اَّمَلَف 
يرُْشْبلِاب َمیِهاْربِإ  اُنلُسُر  ْتَءاج  ْدََقل  َو  ( 68  ) َدوُمَِثل ًادُْعب  الَأ  ْمُهَّبَر  اوُرَفَک  َدوُمَث  َّنِإ  الَأ  اهِیف  اْوَنْغَی  َْمل  ْنَأَک  ( 67  ) َنیِِمثاج ْمِهِرایِد  ِیف  اوُحَبْصَأَف 

اَّنِإ ْفََخت  اُولاق ال  ًۀَـفیِخ  ْمُْهنِم  َسَجْوَأ  َو  ْمُهَرِکَن  ِْهَیلِإ  ُلِصَت  ْمُهَیِدـْیَأ ال  يأَر  اَّمَلَف  ( 69  ) ٍذِینَح ٍلْجِِعب  َءاج  ْنَأ  َِثَبل  امَف  ٌمالَس  َلاق  ًامالَـس  اُولاق 
(70  ) ٍطُول ِمْوَق  یلِإ  اْنلِسْرُأ 

342 ص :  همجرت ..... :

هچ ره  رب  ادـخ  هک  میداد  تاجن  زور  نآ  يالب  زا  دوخ  ّصاخ  تمحرب  ار  وا  نانمؤم  حـلاص و  اهنت  دیـسر  ارف  اـم  رهق )  ) ناـمرف تقو  نوچ 
، تسا اناوت  ردتقم و  دهاوخ 

كاله نانچ  ، ) دندش يدبا  شوماخ  ّسحیب و  ناشراید  رد  هاگحبص  هک  تفرگب  ینامـسآ  باذع  يهحیـص  بش  ار  ناراکمتـس  هاگنآ  و 
دیریگ و) تربع  اهنآ  زا  مدرم  امش  نونکا   ) دناهدوبن هدنز  زگره  راید  نآ  رد  اهنآ  ییوگ  هک  دندش )

، دندیدرگ ادخ  يدبا  تمحر  زا  رود  دندش ، رفاک  دوخ  يادخ  هب  دومث  موق  نوچ  هک  دیوش  هاگآ 
دندینش ، خساپ  وا  زا  هتفگ  مالس  ار  وا  دندروآ و  تراشب  یتمالس  هب  لیلخ  میهاربا  رب  نامسآ ) ناگتشرف   ) ام ناگداتسرف  هاگنآ  و 

343 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، درک اّیهم  یبابک  هلاسوگ  تشوگ  زا  اهنآ  رب  گنرد  نودب  تشادنپ ) نامهم  دید و  رشب  لکش  هب  ار  ناگتشرف  نوچ   ) میهاربا هاگنآ 

دندرک و ّسح  نانآ  دـیدرگ  كانمیب  شّحوتم و  اهنآ  زا  شلد  هکیلاح  رد  دـننکیمن  زارد  ماعط  هب  تسد  اهنآ  هک  دـید  میهاربا  نوچ  و 
. میشابیم طول  موق  هب  ادخ  هداتسرف  ام  سرتم  دنتفگ 

343 ص :  ریسفت ..... 

. دیسر اهنآ  تکاله  يهراب  رد  نامرف  یتقو  انُْرمَأ  َءاج  اَّمَلَف 
زا باذـع و  نآ  زا  ار  اـهنآ  اـم  ینعی  تسا ، فوذـحم  يهلمج  رب  فطع  ٍذـِئِمْوَی  ِيْزِخ  ْنِم  َو  اَّنِم  ٍۀَـمْحَِرب  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ًاـِحلاص  اـْنیََّجن 

. میداد تاجن  تمایق  زور  رد  ای  باذع  نآ  زور  رد  يراوخ  ندیسر 
. رگید یهورگ  نداد  تاجن  یهورگ و  باذع  رب  تسا  اناوت  رداق و  دنوادخ  ُّيِوَْقلا  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ 

. تسین وا  تساوخ  قّقحت  زا  یعنام  تسا و  بلاغ  ادخ  ُزیِزَْعلا و 
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ناشراید رد  تفرگ و  رد  نامـسآ  باذع  هحیـص  بش  ار  ناراکمتـس  هاگنآ  َنیِِمثاج و  ْمِهِرایِد  ِیف  اوُحَبْـصَأَف  ُۀَْحیَّصلا  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َذَخَأ  َو 
. دندش شوماخ  دندرم و 

دناهدوبن . الصا  راید  نآ  رد  هک  ایوگ  اهِیف  اْوَنْغَی  َْمل  ْنَأَک 
344 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نیا لاثما  هک  تشذگ  اهراب  دندش  رود  ادخ  تمحر  زا  دـندش  رفاک  دوخ  ّهبر  هب  نوچ  دومث  موق  َدوُمَِثل  ًادـُْعب  الَأ  ْمُهَّبَر  اوُرَفَک  َدوُمَث  َّنِإ  الَأ 
(. دندش رود  مالّسلا  هیلع  یلع   ) تیالو ماقم  ینعی  فاصم  ّبر  زا  هک   ) تسا دّمحم  تّما  زا  هیانک  اههلمج 

، لییاربج تسا ، هدـمآ  ربخ  رد  هچنانچ  دـندوب  رفن  راهچ  اهنآ  و  تسا ، هکیالم  دوصقم  هک  دـندمآ  اـم  ناگداتـسرف  اُنلُـسُر  ْتَءاـج  ْدََـقل  َو 
. لیبوّرک و  لیفارسا ، لییاکیم ،

رد هک  یفالتخا  قبط  تسا  هراس  زا  قاحـسا  ای  رجاه  زا  لیعامـسا  دوصقم  هک  دندمآ  میهاربا  تهج  دنزرف  تراشب  يارب  يرُْـشْبلِاب  َمیِهاْربِإ 
«1 . » تسا هدمآ  رابخا 

عفر هب  بصن  زا  نوچ  درک ، ادا  اهنآ  ّتیحت  زا  رتاسر  ياهلمج  اب  ار  باوج  ٌمالَـس  َلاق  دـنتفگ  ّتیحت  اهنآ  هب  مالـس  هملک  اب  ًامالَـس  اُولاـق 
لباق نامز  ٍذـِینَح  ٍلْجِِعب  َءاج  ْنَأ  َِثَبل  امَف  تفگ :) تسا  رتاـسر  تسا و  عوفرم  هک  مالـس  تسا  بوصنم  هک  امالـس  ياـج  هب   ) دومن لودـع 

. دروآ هلاسوگ  بابک  اهنآ  يارب  میهاربا  هک  دندرکن  گنرد  یهّجوت 
اهنآ دـیروخب ، تفگ  اـهنآ  هب  درک و  اـّیهم  دوز  هدرک و  عیرـست  هلاـسوگ  باـبک  خـبط و  رد  اـهنآ و  ییاریذـپ  رد  هک  تسا  نیا  روـظنم 

؟ تسا ردقچ  نآ  تمیق  ییوگب  ام  هب  هک  نیا  ات  میروخیمن  ام  دنتفگ :
__________________________________________________

 ].....[ لیعامسا هن  تسا  قاحسا  روظنم  امّلسم  هیآ 71  ینعی  يدعب  هیآ  قبط  ( 1)
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هک یتسار  تفگ  شناهارمه  هب  لییربج  سپ  هّلل ، دـمحلا  دـییوگب  دـیدرک  ماـمت  هاـگره  و  دـییوگب ، هّللا  مسب  دـیدروخ  هک  هاـگره  تفگ 
. تسا هتفرگ  شیوخ  لیلخ  ار  وا  ادخ  هک  تسا  نآ  راوازس 

اهنآ شلد  رد  دش و  اهنآ  تّین  نسح  رکنم  دنروخیمن  اذغ  اهنآ  دید  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  یتقو  ْمُهَرِکَن  ِْهَیلِإ  ُلِصَت  ْمُهَیِْدیَأ ال  يأَر  اَّمَلَف 
. دیدرگ كانمیب  شّحوتم و  اهنآ  زا  درک و  باسح  نمشد  ار  اهنآ  ًۀَفیِخ و  ْمُْهنِم  َسَجْوَأ  َو  نامهیم ، هن  درمش  نمشد  ار 

وت ناتـسود  ادـخ و  ناگداتـسرف  ام  هک  سرتن  اَّنِإ  ْفَخَت  ال  دـنتفگ : دـندید  ار  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  بارطـضا  سرت و  هک  نآ  زا  دـعب  اُولاـق 
. تسین ام  نأش  زا  ندروخ  و  میدش ، هداتسرف  طول  موق  يوس  هب  هک  ٍطُول  ِمْوَق  یلِإ  اْنلِسْرُأ  میتسه ،

71 تایآ 76 -

345 ص :  ات 76 ..... ] تایآ 71  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

اذه َّنِإ  ًاْخیَـش  ِیْلَعب  اذه  َو  ٌزوُجَع  اَنَأ  َو  ُدـِلَأ  َأ  یتَْلیَو  ای  َْتلاق  ( 71  ) َبوُقْعَی َقاحْسِإ  ِءارَو  ْنِم  َو  َقاحْسِِإب  اهانْرَّشَبَف  ْتَکِحَـضَف  ٌۀَِمئاق  ُُهتَأَْرما  َو 
َمیِهاْربِإ ْنَع  َبَـهَذ  اَّمَلَف  ( 73  ) ٌدـیِجَم ٌدـیِمَح  ُهَّنِإ  ِْتیَْبلا  َلـْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُُهتاـکََرب  َو  ِهَّللا  ُتَمْحَر  ِهَّللا  ِْرمَأ  ْنِم  َنِیبَْجعَت  َأ  اُولاـق  ( 72  ) ٌبیِجَع ٌءْیََشل 

(75  ) ٌبِینُم ٌهاَّوَأ  ٌمِیلََحل  َمیِهاْربِإ  َّنِإ  ( 74  ) ٍطُول ِمْوَق  ِیف  اُنلِداُجی  يرُْشْبلا  ُْهتَءاج  َو  ُعْوَّرلا 
(76  ) ٍدوُدْرَم ُْریَغ  ٌباذَع  ْمِهِیتآ  ْمُهَّنِإ  َو  َکِّبَر  ُْرمَأ  َءاج  ْدَق  ُهَّنِإ  اذه  ْنَع  ْضِرْعَأ  ُمیِهاْربِإ  ای 
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346 ص :  همجرت ..... :

سپـس و قاحـسا و  مان  هب  يدـنزرف  هب  ار  نز  نآ  ام  سپ  دـیدرگ  مّسبتم  قوش ) طرف  زا   ) هک دوب  هداتـسیا  هراس  میهاربا  نز  لاـح ) نآ  رد  )
، میداد تراشب  بوقعی 

توترف ریپ و  يدرم  زین  مرهوش  متـسه و  يریپ  نز  هک  نآ  اـب  نم  زا  دوشیم  اـیآ  هک  تفگ  قوـش ) طرف  زا   ) دینـش دـنزرف  هدژم  نوـچ  نز 
،؟ تسا زیگناتفگش  رایسب  يزیچ  نیا  دیآ  دیدپ  يدنزرف  تسا 

، تسا تلاسر  تیب  لها  امـش  صوصخم  ادخ  تاکرب  تمحر و  هک  رادم ) بجع  ( !؟ يراد بجع  ادخ  راک  زا  ایآ  دـنتفگ  وا  هب  ناگتـشرف 
، درادیم تسود  ار  وکین  هدوتس  ناگدنب  تسا و  راوگرزب  تافص و  هدوتس  رایسب  ادخ  اریز 

زا ینعی   ) دمآرد سامتلا  وگتفگ و  هب  ام  اب  طول  موق  تاجن  يارب  لاح  نآ  رد  دمایب  دنزرف  تراشب  تفرب و  لد  زا  تشحو  ار  میهاربا  نوچ 
(، درک اهنآ  رب  تاجن  ياعدتسا  دینش  طول  موق  كاله  هدعو  هک  ناگتشرف 

، دیبلطیم شزرمآ  نارگید  ّقح  رد  ادخ  هاگرد  هب  رایسب  دوب  فوئر  میلح و  رایسب  میهاربا  انامه  هک 
تسا و یمتح  هک  یباذـع  اهنآ  رب  هدیـسر و  ارف  موق  نیا  رب  یهلا  رهق  مکح  ماگنه  هک  رذـگرد  شهاوخ  نیا  زا  میهاربا  يا  دـش  باـطخ 

. دیسر دهاوخ  درادن  تشگزاب 
347 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

347 ص :  ریسفت ..... 

دعب هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  درک ، بّجعت  اهنآ  نانخس  زا  ْتَکِحَضَف  دینشیم ، ار  اهنآ  ياهفرح  دوب و  هداتسیا  هراس  شنز  ٌۀَِمئاق  ُُهتَأَْرما  َو 
دصکی مالّسلا  هیلع  میهاربا  دوب و  هلاس  دون  ماگنه  نآ  رد  نوچ  دش ، ضیاح  دوب  هدش  هسئای  هتشذگ و  وا  ندش  ضیح  زا  اهتّدم  هک  نآ  زا 

. تسا نآرق  هوجو  یگدرتسگ  زا  نیا  و  هدش ، ریسفت  « 1  » ینعم ود  ره  هب  رابخا  رد  کحض )  ) هملک و  دوب ، هلاس  تسیب  و 
. تسا يدعب  هلمج  زا  لاح  فرظ  َبوُقْعَی  َقاحْسِإ  ِءارَو  ْنِم  َو  َقاحْسِِإب  اهانْرَّشَبَف 

: تفگ درکیم  ندش  راددنزرف  زا  بّجعت ، سأی  ّنس  زا  دعب  هک  یلاح  رد  دنزرف  تراشب  زا  سپ  َْتلاق 
دنـسپان راوگان و  رما  رد  لصا  رد  هچ  رگا  تسا ، هتفر  راک  هب  دـنزرف  هب  تراشب  دروم  رد  اجنیا  رد  تسا و  بّجعت  هملک  ظفل  نیا  یتَْلیَو  ای 

. دوشیم لامعتسا  هملک  نیا 
دیما هک   ) تسا يدرمریپ  نم  رهوش  نیا  ًاْخیَش و  ِیْلَعب  اذه  َو  مشابیم ،) سویأم  ندروآ  دنزرف  زا  هک   ) متسه ینز  ریپ  نم  ٌزوُجَع  اَنَأ  َو  ُِدلَأ  َأ 

(. دوریمن وا  زا  لسن  دیلوت 
__________________________________________________

( نیمجرتم ( ) هدژم زا  یلاحشوخ   ) رورس يرگید  یگدزتفگش و  یکی  فلؤم : هراشا  دروم  يانعم  ود  ( 1)
348 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تـسا زیگناتفگـش  رایـسب  زیچ  نیا  ٌدیِمَح  ُهَّنِإ  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُُهتاکََرب  َو  ِهَّللا  ُتَمْحَر  ِهَّللا  ِْرمَأ  ْنِم  َنِیبَْجعَت  َأ  اُولاق  ٌبیِجَع  ٌءْیََـشل  اذـه  َّنِإ 
: دنتفگ وا  اب  ناگتشرف 

و ردتقم ) و   ) تافص هدوتس  رایسب  ادخ  اریز  تسا ؟ تلاسر  تیب  لها  امـش  صوصخم  ادخ  تاکرب  تمحر و  يراد  بجع  ادخ  راک  زا  ایآ 
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. دهدیم ار  وا  قاقحتسا  قوف  دنوادخ  دشاب  ناسحا  ّقحتسم  هک  یسک  تسا ، راوگرزب 
هب یلاعت  يادخ  هک  تسا  ربخ  رد  و  دیراد ، ار  ناسحا  قاقحتـسا  هک  امـش  هب  دـسرب  هچ  ات  دـنکیمن  رظن  قاقحتـسا  هب  شناسحا  رد  ٌدـیِجَم 

دنزرف نم  زا  ایآ  تفگ : هراس  تفگ و  هراس  هب  ار  بلطم  نیا  میهاربا  و  دـیآ ، دـیدپ  يدـنزرف  وت  يارب  هک  درک  یحو  مالّـسلا  هیلع  میهاربا 
؟ متسه نز  ریپ  نم  هک  یلاح  رد  دیآ  دیدپ 

لاس دـصراهچ  ات  دـندرک  ّدر  ار  ادـخ  مالک  نوچ  وا  دالوا  یلو  دـمآ  دـهاوخ  ایند  هب  دـنزرف  نز  نآ  زا  هک  دومن  یحو  وا  هب  دـنوادخ  سپ 
هب دنوادخ  سپ  دندومن ، يراز  هیرگ و  هّجض و  ادخ  يوس  هب  زور  لهچ  دش  ینالوط  لیئارسا  ینب  رب  باذع  یتقو  تفگ : دندیشک ، باذع 

نانآ زا  ار  باذع  لاس  داتفه  دصکی و  دنوادخ  بیترت  نیا  هب  میزاسیم ، اهر  نوعرف  تسد  زا  ار  اهنآ  هک  داتسرف  یحو  نوراه  یـسوم و 
(. دندیشک باذع  لاس  ینعی 230   ) تشادرب

ار هودـنا  مغ و  اـم  زا  دـنوادخ  يراز ) هیرگ و  زور  لـهچ   ) دـیدرکیم نـینچ  مـه  امـش  رگا  تـفگ : هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  سپس 
هّللا لّجع   ) مئاق روهظ  هک  هودنا  جنر و  تقو  ياهتنا  ات  ینعی   ) دـسریم شرخآ  هب  راک  هرخالاب  دـیدوبن  نینچ  امـش  نوچ  یلو  تشادـیمرب 

دشاب .) هجرف )
349 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دنتـسین نامهم  دنتـسه و  ناگتـشرف  زا  اهنآ  هک  نیا  نتخانـش  اب  ینعی  تفرب ، لد  زا  تشحو  ار  میهاربا  نوچ  ُعْوَّرلا  َمیِهاْربِإ  ْنَع  َبَهَذ  اَّمَلَف 
. دش مارآ  تفر و  نیب  زا  مالّسلا  هیلع  میهاربا  تشحو  سرت و 

. دمآرد سامتلا  وگتفگ و  هب  ام  اب  طول  موق  صالخ  يارب  لاح  نآ  رد  دمایب  دنزرف  تراشب  ٍطُول و  ِمْوَق  ِیف  اُنلِداُجی  يرُْشْبلا  ُْهتَءاج  َو 
موق باذع  يارب  هک  دنداد  ربخ  وا  هب  مه  هکیالم  داد و  تسد  وا  هب  یلاحـشوخ  دـنزرف  تراشب  ببـس  هب  دـش و  مارآ  هک  نآ  زا  سپ  ینعی 

هلداجم نیا  و  دش ، لوغشم  وگتفگ  هلداجم و  هب  ام  ناگداتـسرف  اب  طول  موق  زا  باذع  عفد  رد  ینعی  تخادرپ  هلداجم  هب  ام  اب  دناهدمآ  طول 
. تسا وا  تّوبن  هبترم  لامک  قالخا و  هعس  ادخ و  قلخ  رب  وا  ینابرهم  تمحر و  لامک  زا  یشان  ثحب  و 

زا باذع  عفد  رد  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  هک  یلاح  رد  دنتـشاد  ار  باذع  تساوخ  رد  قاقحتـسا  ناشلامعا  یتشز  ببـس  هب  طول  موق  هک  اریز 
ریـصقت تریغ و  هزادنایب  ادخ  نامرف  مدـع  هب  تبـسن  هک  ایبنا  زا  یـضعب  زا  هک  هچنآ  سکع  رب  دوب ، هدـمآ  رد  سامتلا  وگتفگ و  هب  اهنآ 

تعاطا  زا  مدرم  يراددوخ  غیلبت و  زا  دعب  هک  هدش  تیاور  دندیزرویم 
350 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تمحر و بلط  هک  نیا  هب  دسرب  هچ  ات  دندرکیمن  ربص  اهنآ  ّتیذا  رازآ و  رب  دندرکیم و  باذع  تساوخرد  ادخ  زا  اهنآ  يارب  دایقنا  و 
. دننکب اهنآ  زا  باذع  عفد 

زا رفن  دـصکی  مدرم  نیا  نیب  رد  رگا  تفگ : هکیـالم  هب  میهاربا  هک  هدوب  نینچ  هدـش  لـقن  هچناـنچ  هکیـالم  اـب  میهاربا  هلداـجم  تروص  و 
؟ دیناسریم تکاله  هب  ار  اهنآ  مه  زاب  ایآ  دنشاب  نینمؤم 

؟ روطچ دشاب  نمؤم  هاجنپ  اهنآ  نیب  رگا  تفگ : میهاربا  هن ، تفگ : لییربج 
: تفگ هن ، تفگ : دشاب ؟ رفن  هد  رگا  هن ، تفگ : هچ ؟ دشاب  رفن  تسیب  رگا  تفگ : هن ، تفگ : روطچ ؟ دشاب  رفن  یـس  رگا  تفگ : هن ، تفگ :
ام دنتفگ : هکیالم  تسا ، نانآ  نیب  رد  طول  تفگ : میهاربا  هن ، تفگ : روطچ ؟ دـشاب  رفن  کی  رگا  تفگ : هن ، تفگ : دـشاب ؟ رفن  جـنپ  رگا 

. میهدیم تاجن  ار  شلها  وا و  ام  تسا ، نانآ  نیب  رد  هک  یسک  هب  میرتاناد 
میهاربا هب  نیمز  اهنامـسآ و  توکلم  هک  نآ  زا  دعب  هدش  تیاور  هچنانچ  اریز  دـنکیم  شتّوبن  رد  میهاربا  ندـش  لماک  رب  تلالد  هّصق  نیا 

یلاح رد  دندش ، كاله  اهنآ  درک و  نیرفن  نانآ  رب  دندوب ، ادخ  ینامرفان  تیـصعم و  رد  هک  دید  شنز  اب  ار  يدرم  نوچ  دـش  هداد  ناشن 
ار تیصعم  نیرتدیدش  هکلب  ادخ  تیـصعم  اهنآ  هک  دیدیم  هک  نیا  اب  دنکیم  هلداجم  هکیالم  اب  طول  موق  هراب  رد  تّوبن  لامک  زا  دعب  هک 
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درادن . وا  نیرفن  رب  ياهلجع )  ) راکدب و هذخاؤم  رب  ياهلجعو  تسا  رابدرب  میهاربا  هّتبلا  هک  ٌمِیلََحل  َمیِهاْربِإ  َّنِإ  دننکیم 
351 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. ددرگیمرب ادخ  يوس  هب  دنیبیم  هک  يزیچ  ره  رد  ٌبِینُم  تسا ، هدننک  اعد  رایسب  ٌهاَّوَأ و 
يور تساوـخرد  نیا  زا  میهاربا  يا  دـنتفگ  هکیـالم  هک  نیا  اـی  میداد ، رارق  باـطخ  دروـم  ار  میهاربا  نامناگداتـسرف  ناـبز  رب  ُمیِهاْربِإ  اـی 

«1 . » نادرگ
تکاله هب  وت  راگدرورپ  نامرف  َکِّبَر  ُْرمَأ  َءاج  ْدَق  ُهَّنِإ  نک  رظن  فرـص  اهنآ  هراب  رد  هلداجم  باذع و  عفد  تساوخرد  زا  اذه  ْنَع  ْضِرْعَأ 

. تسین نآ  زا  يزیرگ  هراچ و  چیه  و  تسا ، هدمآ  اهنآ 
. درادن ياهدیاف  چیه  وت  لادج  تسا و  تشگرب  لباق  ریغ  یمتح و  اهنآ  باذع  ٍدوُدْرَم  ُْریَغ  ٌباذَع  ْمِهِیتآ  ْمُهَّنِإ  َو 

77 تایآ 83 -

351 ص :  ات 83 ..... ] تایآ 77  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

َنُولَمْعَی اُوناک  ُلـْبَق  ْنِم  َو  ِْهَیلِإ  َنوُعَرُْهی  ُهُمْوَق  ُهَءاـج  َو  ( 77  ) ٌبیِـصَع ٌمْوَی  اذـه  َلاق  َو  ًاعْرَذ  ْمِِهب  َقاض  َو  ْمِِهب  َءیِـس  ًاطُول  اُنلُـسُر  ْتَءاج  اََّمل  َو 
اَنل ام  َتِْملَع  ْدََقل  اُولاق  ( 78  ) ٌدیِـشَر ٌلُجَر  ْمُْکنِم  َْسَیل  َأ  یِْفیَـض  ِیف  ِنوُزُْخت  َو ال  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ْمَُکل  ُرَهْطَأ  َّنُه  ِیتاَنب  ِءالُؤه  ِمْوَق  ای  َلاق  ِتاـئِّیَّسلا 
َْنل َکِّبَر  ُلُسُر  اَّنِإ  ُطُول  ای  اُولاـق  ( 80  ) ٍدـیِدَش ٍنْکُر  یلِإ  ِيوآ  َْوأ  ًةَُّوق  ْمُِکب  ِیل  َّنَأ  َْول  َلاـق  ( 79  ) ُدـیُِرن ام  ُمَْلعََتل  َکَّنِإ  َو  ٍّقَح  ْنِم  َکـِتاَنب  ِیف 

ُْحبُّصلا َْسَیل  َأ  ُْحبُّصلا  ُمُهَدِعْوَم  َّنِإ  ْمَُهباصَأ  ام  اُهبیِـصُم  ُهَّنِإ  َکَتَأَْرما  َّالِإ  ٌدَحَأ  ْمُْکنِم  ْتِفَْتلَی  َو ال  ِْلیَّللا  َنِم  ٍعْطِِقب  َِکلْهَِأب  ِرْـسَأَف  َْکَیلِإ  اُولِـصَی 
(81  ) ٍبیِرَِقب

(83  ) ٍدیِعَِبب َنیِِملاَّظلا  َنِم  َیِه  ام  َو  َکِّبَر  َْدنِع  ًۀَمَّوَسُم  ( 82  ) ٍدوُْضنَم ٍلیِّجِس  ْنِم  ًةَراجِح  اْهیَلَع  انْرَْطمَأ  َو  اهَِلفاس  اهَِیلاع  اْنلَعَج  انُْرمَأ  َءاج  اَّمَلَف 
__________________________________________________

هعجارم زین  دش و  رکذ  یطوسبم  حرـش  ریـسفت ) همجرت  مّوس  دلج   ) هیآ 258 هرقب  هروـس  رد  نیا  زا  شیپ  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  هراـب  رد  ( 1)
یسیلگنا یمالسا  فراعملا  ةرئاد  یسراف و  فراعملا  ةرئاد  هب  دوش 

352 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

352 ص :  همجرت ..... :

یتخـس رایـسب  زور  نیا  تفگ  دـش و  گنتلد  رطاخ و  ناشیرپ  دوخ ) موق  رب   ) دـندش دراو  طول  هب  رهق ) ناگتـشرف   ) اـم ناگداتـسرف  نوچ  و 
( دندمآرد طول  هناخ  هب  ابیز  ناناوج  تروص  هب  ناگتشرف  نوچ  و   ) تسا

نیا تفگ : اهنآ  هب  طول  دـندش . دراو  وا  هاگرد  هب  تعرـس  هب  دنتـشاد ، هقباس  نآ  رد  هک  یتشز  لمع  دـصق  هب  دـندش ،) هاـگآ   ) طول موق 
تـشز لمع  هب  نانامهم  دزن  ارم  دیـسرتب و  ادخ  زا  دنرتوکن . هزیکاپ و  امـش  يارب  دننم ) نارتخد  هلزنم  هب  هک  متّما  نانز  سنج   ) نم نارتخد 

؟) دنک عنم  دب  راک  نیا  زا  ار  امش  هک   ) تسین تسرپادخ  دیشر  هاوخریخ  درم  کی  امش  نایم  رد  ایآ  دینکن . هتسکشرس  راوخ و  دوخ 
وت  دنتفگ : طول  موق 

353 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
درادن يرثا  دنپ  دید  نوچ  طول  تسیچ ، ام  بلطم  هک  ینادیم  یبوخ  هب  وت  تسین و  نارتخد  نآ  هب  یلیم  تبغر و  ار  ام  هک  ینادیم 
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. درب مهاوخ  هانپ  یمکحم  نکر  هب  امش  ّرش  زا  مرادن  تردق  نوچ  هک  نآ  ای  دوب  يرادتقا  امش  عنم  رب  ارم  شاک  يا  تفگ :
هنابـش دوخ  تیب  لها  اب  وت  دسرن . وت  هب  موق  رازآ  تسد  زگره  میراگدرورپ و  نالوسر  ام  هک  رادم ) هشیدنا  وت   ) دـنتفگ طول  هب  ناگتـشرف 

باذـع هدـعو  هک  راذـگماو  دوش ، كاله  دـیاب  موق  اب  مه  نآ  هک  ترفاک  نز  نآ  زج  ار  سک  چـیه  دوخ  لها  زا  وش و  نوریب  راید  نیا  زا 
. تسین رایسب  تقو  حبص  ات  تسا و  هاگحبص  ادخ 

ورف كاله  گنـس  نامـسآ  زا  اّبترم  اهنآ  رـس  رب  تخاس و  ربز  ریز و  ناریو و  ار  راـکبان  موق  نآ  راـید  ادـخ  رهق  ناـمرف  دـش  حبـص  نوچ 
، میتخیر

. دوب نّیعم  رادناشن و  ادخ  رما  زا  میتخادنایم  ناراکمتس  رس  رب  الب  ياهگنس  نآ  هک 
. دوب دهاوخن  رود  ناملاظ  زا  یتکاله  نینچ  هّتبلا 

353 ص :  ریسفت ..... 

هاگآ شموق  هریس  شور و  زا  طول  و  دندوب ، هدمآ  طول  شیپ  ابیز  ياهناوج  تروص  هب  ناگتشرف  نوچ  ْمِِهب  َءیِس  ًاطُول  اُنلُسُر  ْتَءاج  اََّمل  َو 
. دش تحاران  رطاخ و  ناشیرپ  دنزاس  اوسر  ار  نانآ  هک  دیسرت  دوب 

ایوگ تسا ، یتخـس  تّدـش  عفد  رد  نتـشادن  هراچ  ندـش و  زجاع  زا  هیانک  هلمج  نیا  و  تشگ ، رطاخ  ناشیرپ  گنتلد و  ًاعْرَذ  ْمِِهب  َقاض  َو 
. دنک زارد  يزیچ  يوس  هب  شتسد  یتخس  عفد  رد  دناوتیمن  تسین و  دنب  يزیچ  هب  شتسد  هک 

354 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نم دـننکیمن و  ایح  نم  موق  نوچ  تسا ، دـیدش  زور  نیا  ياهیراتفرگ  اهالب و  تسا و  یتخـس  زور  نیا  تفگ : ٌبیِـصَع و  ٌمْوَی  اذـه  َلاق  َو 

. مهدیم ار  تّیمها  لامک  منانامهم  تظفاحم  يارب  رگید  يوس  زا  مرادن و  اهنآ  عفد  رب  تردق 
طول نانامهم  هب  تبـسن  دنـسپان  لمع  ماجنا  يارب  ار  اهنآ  یـسک  ایوگ  هک  نانچ  نآ  دـندمآ ، تعرـسب  وا  موق  ِْهَیلِإ  َنوُعَرُْهی  ُهُمْوَق  ُهَءاـج  َو 

. دیامنیم تسیاشان  تکرح  کی  هب  روبجم  هدرک و  راداو 
(. دهدیم له  هنایماع  حالطصا  هب  ای  )

راک هدـنامن و  ایح  اهنآ  يارب  رگید  هک  يوحن  هب  دـندادیم  ماجنا  ار  دنـسپان  لمع  نیا  مه  البق  ناـنیا  ِتاـئِّیَّسلا  َنُولَمْعَی  اُوناـک  ُلـْبَق  ْنِم  َو 
ام راک  رد  وت  نوچ  هدب  ار  تیاهنامهم  دنتفگ : موق  نآ  هاگنآ  دـندرکیم و  اشحف  تساوخرد  طول  ياهنامهم  زا  هدرک و  ینلع  ار  ناشتـشز 

. يدومن تکراشم  ام  اب 
تسا نکمم  تسا و  اهنآ  اب  جیوزت  شدوصقم  هک  دنتـسه  نم  نارتخد  اهنیا  ِیتاَنب  ِءالُؤه  موق  يا  تفگ : اهنآ  خساپ  رد  طول  ِمْوَق  ای  َلاق 

هک تسا  نیا  تسا  ربـخ  رد  هچناـنچ  طول  دوصقم  و  دـشابیم ، ردـپ  شتّما  هب  تبـسن  يربماـیپ  ره  نوچ  دنـشاب  موق  نآ  نارـسمه  دوصقم 
ُرَهْطَأ َّنُه  دنرادن ! ياهقالع  اهنز  جرف  هب  اهنآ  هک  تسنادیم  طول  هک  يدوجو  اب  دیرب ، هرهب  دیهاوخ  هک  يروط  ره  اهرتخد  نیا  اب  دـیورب 

. دنتسه رتهزیکاپ  مسج  تهج  زا  ای  دنوشیم  هانگ  عفر  ثعاب  هک  هانگ  تهج  زا  دنتسه  رتهزیکاپ  امش  يارب  نارتخد  نآ  ْمَُکل 
355 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا دـینکن  اوسر  ارم  ای  ءایح  يانعم  هب  ۀـیازخ )  ) هّدام زا  دـینکن  هدز  تلاجخ  ارم  ِنوُزُْخت  َو ال  دیـسرتب  ادـخ  زا  تشز  لعف  نیا  رد  َهَّللا  اوُقَّتاَـف 
. يراوخ ییاوسر و  يانعم  هب  يزخ ) )

. تسوا دوخ  ندرک  راوخ  درم  نامهم  ندرک  راوخ  هک  یِْفیَض  ِیف 
كدوک اریز   ) دراد زاب  ار  مدرم  تشز  راک  زا  دشاب و  امنهار  ّقح  يوس  هب  هک  تسین  يدیـشر  درم  امـش  نیب  رد  ٌدیِـشَر  ٌلُجَر  ْمُْکنِم  َْسَیل  َأ 

«. 1 ( » درادن صیخشت  هّوق 
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. میرادن وت  نارتخد  هب  لیم  جایتحا و  ام  هک  ینادیم  وت  دنتفگ  ٍّقَح  ْنِم  َِکتاَنب  ِیف  اَنل  ام  َتِْملَع  ْدََقل  اُولاق 
. طاول ینعی  میهاوخیم ، هچ  ام  هک  ینادیم  وت  ُدیُِرن و  ام  ُمَْلعََتل  َکَّنِإ  َو 

تـشادن نآ  هب  یـسرتسد  شدوخ  داقتعا  هب  هک  درکیم  وزرآ  ار  يزیچ  هک  یلاح  رد  جاجتحا  تحیـصن و  زا  طول  ندش  زجاع  زا  دعب  َلاق 
. منک عفد  ار  امش  هک  متشاد  ییورین  نم  شاک  ْمُِکب  ِیل  َّنَأ  َْول  تفگ :

ٍدیِدَش ٍنْکُر  یلِإ  ِيوآ  َْوأ  متشاد  ییورین  مدوخ  شاک  ًةَُّوق 
__________________________________________________

: دیامرفیم یمور  نیدلا  لالج  انالوم  لوق  ( 1)
تسا یکش  زا  نوریب  هک  دشاب  نآ  درم  تسا  یکدوک  دوخ  وا  تسا  بوجحم  هک  ره 

356 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشاب اناوت  امش  عفد  رب  هک  مدربیم  یمکحم  نکر  هب  هانپ  ای 

هک تسا  هناخ  هیاپ  یپ و  يانعم  هب  ای  تسین  نکمم  نآ  نداد  تکرح  هک  تسا  هوک  يانعم  هب  نکر  ظفل  منک ، عفد  ار  امـش  وا  هلیـسو  هب  ات 
ناـکما وا  تّیذا  ندرک و  جـک  هک  هدـش  لامعتـسا  اـناوت  رداـق و  رد  هراعتـسا  تروـص  هب  ظـفل  نیا  و  تسین ، نکمم  مه  نآ  نداد  تکرح 

«. 1  » راذگاو اهنآ  اب  ار  ام  نک و  زاب  ار  رد  تسا  مکحم  وت  نکر  تفگ : لییربج  هک  تسا  هدش  لقن  درادن ،
ُلُسُر اَّنِإ  دنتفگ : طول  بارطـضا  نیکـست  ناشدوخ و  یفّرعم  تهج  دندید  ار  وا  یتحاران  تیاهن  طول و  زجع  یتقو  ناگتـشرف  ُطُول  ای  اُولاق 

. شابم كانمغ  میتسه  وت  راگدرورپ  ناگداتسرف  ام  َکِّبَر 
. درک ادیپ  دنناوتن  یسرتسد  وت  هب  دنهاوخیم  اهنآ  هک  روطنآ  سرتن  َْکَیلِإ  اُولِصَی  َْنل 

. هدش تیاور  نینچ  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  ورب ، نوریب  تاهناخ  لها  اب  بش  یکیرات  رد  ِْلیَّللا  َنِم  ٍعْطِِقب  َِکلْهَِأب  ِرْسَأَف 
. وت نز  زج  َکَتَأَْرما  اَّلِإ  دنکن  فّلخت  یسک  اهامش  زا  ٌدَحَأ  ْمُْکنِم  ْتِفَْتلَی  َو ال 

نآ دنکن  هاگن  شرس  تشپ  هب  سک  چیه  هک  دشاب  نیا  هیآ  نیا  يانعم  رگا  و  تسا ، دحأ )  ) ظفل زا  انثتسا  َکَتَأَْرما  اَّلِإ  هلمج  نیاربانب 
__________________________________________________

هحفص 462 دلج 2  یفاص  ریسفت  ( 1)
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. دوشیم کلها )  ) ظفل زا  انثتسا  َکَتَأَْرما  اَّلِإ  هلمج  تقو 
. دیسر دهاوخ  نارگید  هب  هک  دسر  نامه  ار  وا  يانثتسا  هک  تسا  لیلعت  ْمَُهباصَأ  ام  اُهبیِصُم  ُهَّنِإ 

زا طول  هک  ایوگ  هتخادـنا ، راـصتخا  تهج  ار  نآ  دـنوادخ  هک  هدوب  هدـش  رکذ  لاؤس  اـی  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  ُحـْبُّصلا  ُمُهَدِـعْوَم  َّنِإ 
. تسا حبص  اهنآ  باذع  دعوم  دومرف : دنوادخ  سپ  تسا ، تقو  هچ  اهنآ  باذع  تقو  هتفگ : هتشاد  باذع  هب  هک  ياهلجع  تهج 
کیدزن حبـص  ایآ  ٍبیِرَِقب  ُْحبُّصلا  َْسَیل  َأ  دـنتفگ : ناگتـشرف  هک  مهاوخیم  رتدوز  مه  نیا  زا  نم  تفگ  دوب  گنتلد  یلیخ  نوچ  طول  سپ 

رتشیب و ای  دـیدیم  ءاشحف  رب  ار  شموق  طول  دـننام  میهاربا  هک  نیا  اب  دوشیم ، رهاظ  طول  ماقم  رب  میهاربا  ماقم  يرترب  اجنیمه  زا  و  تسین ،
اب و  درکیم ، هدهاشم  وا  دوب  بیاغ  طول  زا  هک  ار  هچنآ  هجیتن  رد  دیدیم و  ار  توکلم  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  نوچ  دیدیم ، طول  زا  رتلماک 

. درکیم باتش  هلجع و  باذع  هب  طول  و  درکیم ، باذع  عفد  تساوخرد  هلداجم و  لاح  نیا 
هک هنوگ  نیدب  اهَِلفاس  اهَِیلاع  اْنلَعَج  انُْرمَأ  َءاج  اَّمَلَف  دشابیمن !؟ کیدزن  دوز  حبص  ایآ  دنتفگ : ناگتـشرف  هک  دوشیمن  باذع  سپ  ارچ  هک 

. درک هنوراو  موق  نآ  يارب  درک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  نآ  سپس  داد و  رارق  نآ  ریز  رد  ار  شلاب  لییربج 
ظفل ٍلیِّجِس  ْنِم  ًةَراجِح  اْهیَلَع  انْرَْطمَأ  َو 
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. دشاب هدش  تخس  تفس و  گنس  دننام  هک  یماگنه  لگ  ینعی  تسا  لگ ) گنس   ) برعم ٍلیِّجِس 

مه رـس  تشپ  نانآ  يور  رب  ندیراب  رد  اهگنـس  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دوب ، هدش  اهنآ  باذـع  يارب  اّیهم  هدامآ و  هک  ییاهگنـس  ٍدوُْضنَم 
. دوب هدیبسچ  رگید  یضعب  هب  یضعب  دوب و 

(. ۀمّوسم  ) رد رتتسم  ریمض  زا  لاح  تسا و  ّرقتسم  ای  ۀمّوسم )  ) هب ّقلعتم  َکِّبَر  َْدنِع  باذع  يارب  اههطقن  ببس  هب  دوب  هدش  رادناشن  ًۀَمَّوَسُم 
هک تسا  یسک  ره  قلطم  دوصقم  و  تسا ، دّمحم  تّما  زا  هیانک  تسین ، رود  ناراکمتس  زا  یتکاله  نینچ  « 1  » ٍدیِعَِبب َنیِِملاَّظلا  َنِم  َیِه  ام  َو 

. دهد ماجنا  ار  طاول  تشز  لمع  ینعی  دنک  اهنآ  ملظ  دننام  هک  تسا  یسک  دوصقم  ای  دنک ، ملظ 
زین وا  گرم  و  دنزیم ، ار  وا  اهگنس  نآ  زا  یکی  اب  دنوادخ  هک  نیا  ات  دریمیمن  دریمب  طاول  رب  رارصا  لاح  رد  سک  ره  هک  هدش  تیاور 

«. 2  » دنیبیمن ار  وا  مه  یسک  و  دوشیم ، گنس  نامه  اب 
ندش بارخ  اهنآ و  تشز  راک  شموق و  طول و  ناتساد  و 

__________________________________________________

هلمج نیا  زا  سپ  تسا : هتفگ  هداتق  و  تسا ، کیدزن  زین  نارگمتس  امش  هب  اههزیرگنس  هک  تسا  برع  دیدهت  هلمج  نیا  نایبلا : عمجم  ( 1)
هزیرگنس نآ  زا  هک  تسا  طول  مدرم  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  يراتفرگ و  تازاجم و  نآ  يرگمتـس و  زا  دیـسرتب  تسین و  ناما  رد  یـسک 

. دنامن نوصم  یسک 
ثیدح 59 هحفص 158  دلج 2  یشایعلا  ریسفت  هحفص 463 و  دلج 2  یفاص  ریسفت  ( 2)
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«. 1  » تسا هدش  رکذ  لّصفم  ياهباتک  رد  ناشرهش 

84 تایآ 90 -

359 ص :  ات 90 ..... ] تایآ 84  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

ُفاخَأ یِّنِإ  َو  ٍْریَِخب  ْمُکارَأ  یِّنِإ  َنازیِْملا  َو  َلاـیْکِْملا  اوُصُْقنَت  ـال  َو  ُهُْریَغ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  اـم  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِمْوَق  اـی  َلاـق  ًاْبیَعُـش  ْمُهاـخَأ  َنَیْدَـم  یلِإ  َو 
َنیِدِـسْفُم ِضْرَْألا  ِیف  اْوَثْعَت  َو ال  ْمُهَءایْـشَأ  َساَّنلا  اوُسَْخبَت  َو ال  ِطْـسِْقلِاب  َنازیِْملا  َو  َلاـیْکِْملا  اُوفْوَأ  ِمْوَق  اـی  َو  ( 84  ) ٍطیِحُم ٍمْوَی  َباذَـع  ْمُْکیَلَع 

ْنَأ َْوأ  انُؤابآ  ُُدبْعَی  ام  َكُْرتَن  ْنَأ  َكُُرمَْأت  َُکتالَص  َأ  ُْبیَعُش  ای  اُولاق  ( 86  ) ٍظیِفَِحب ْمُْکیَلَع  اَنَأ  ام  َو  َنِینِمُْؤم  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُتَّیَِقب  ( 85)
ُدیِرُأ ام  َو  ًانَسَح  ًاقْزِر  ُْهنِم  ِینَقَزَر  َو  یِّبَر  ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  ُْتنُک  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ِمْوَق  ای  َلاق  ( 87  ) ُدیِشَّرلا ُمِیلَْحلا  َْتنََأل  َکَّنِإ  اُؤشَن  ام  اِنلاْومَأ  ِیف  َلَعْفَن 

(88  ) ُبِینُأ ِْهَیلِإ  َو  ُْتلَّکََوت  ِْهیَلَع  ِهَّللِاب  َّالِإ  یِقِیفْوَت  ام  َو  ُْتعَطَتْسا  اَم  َحالْصِْإلا  َّالِإ  ُدیِرُأ  ْنِإ  ُْهنَع  ْمُکاْهنَأ  ام  یلِإ  ْمُکَِفلاخُأ  ْنَأ 
اوُرِفْغَتْسا َو  ( 89  ) ٍدیِعَِبب ْمُْکنِم  ٍطُول  ُمْوَق  ام  ٍِحلاص َو  َمْوَق  َْوأ  ٍدوُه  َمْوَق  َْوأ  ٍحُون  َمْوَق  َباصَأ  ام  ُْلثِم  ْمُکَبیُِـصی  ْنَأ  ِیقاقِـش  ْمُکَّنَمِرْجَی  ِمْوَق ال  ای  َو 

(90  ) ٌدُودَو ٌمیِحَر  یِّبَر  َّنِإ  ِْهَیلِإ  اُوبُوت  َُّمث  ْمُکَّبَر 
__________________________________________________

ةرئاد یـسراف و  فراعملا  ةرئاد  زین  شیادـیپ 11 و 12 و  رفـس  تاروت )  ) قیتع دـهع  هب  شموق  طول و  هراب  رد  رتشیب  تاعالّطا  هراب  رد  ( 1)
رکذ راب  هک 27  دوش  هعجارم  نآرق  هب  طوبرم  تایآ  و  یغـالب )  ) نآرق صـصق  و  یلیازخ ) موحرم  فیلأـت   ) نآرق مـالعا  نید و  فراـعملا 

. تسا هدش 
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360 ص :  همجرت ..... :

، تسین ییادخ  وا  زج  هک  ار  اتکی  يادـخ  موق ، يا  تفگ  لوسر  نآ  میداتـسرف ، تلاسر  هب  ار  بیعـش  ناشردارب  نیدـم ، لها  يوس  هب  ام  و 
تنایخ ملظ و  رگا   ) و دینک ) فاصنا  لدع و  همه  اب  هک   ) منیبیم نآ  رد  ار  امـش  ریخ  نم  دـینکم . یـشورف  مک  نزو  لیک و  رد  دـیتسرپب و 

، دریگ ارف  ار  امش  تخس  باذع  هک  يزور  زا  مسرتیم  نم  دینک )
، دزیخنرب داسف  تنایخ و  هب  نیمز  رد  دیشورفن و  نارگ  مک و  مدرم  هب  دینک و  تلادع  سانجا  لیک  نزو و  شجنس  رد  موق  يا 

تـسد هب  یـشورف  نارگ  مک و  تنایخ و  هب  هک  یتدایز  نآ  زا   ) تسا رتهب  دشخب ) تکرب   ) دراذگ یقاب  امـش  رب  ادخ  هچنآ  هک  دـینادب ) (و 
( ادخ باذع  زا   ) امش نابهگن  نم  رگید ) دیدرک  نایصع  رگا  یلو  تسا  نم  هفیظو  تحیصن  نیا   ) دیراد نامیا  ادخ  هب  اعقاو  رگا  دیروآیم )

، متسین
ام و ناردپ  نایادخ  شتسرپ  زا  ار  ام  هدرک و ) تلاسر  يوعد   ) هک دنکیم  رومأم  ار  وت  وت ، زامن  نیا  ایآ  بیعـش  يا  دنتفگ  هرخـسم  هب  موق 

، یتسه يراکتسرد  رابدرب و  درم  رایسب  وت  نیرفآ ) ( ؟ ینک عنم  نامدوخ  هاوخلد  هب  لاوما  رد  فّرصت  زا 
قزر نم  رب  وا  زا  دـشاب و  عطاق  لیلد  نشور و  تّجح  راگدرورپ  بناج  زا  ارم  رگا  اـیآ  تسیچ ؟ امـش  هّیرظن  يأر و  موق  يا  تفگ : بیعش 

منکیم یهن  ار  امـش  هچنآ  زا  نم  ضرغ  هک  دـینادب )  ) و منکن !؟ وا  تعاطا  زاب  دـسرب  امـش ) ياههلیح  تنایخ و  چـیه  یب   ) هزیکاپ لالح و 
وا رب  مبلطیم و  قیفوت  يراک ) ره  رد   ) ادـخ زا  تسا و  امـش  رما  حالـصا  مدوصقم  اهنت  مناوتب  ات  هکلب  تسین  امـش  اـب  تفلاـخم  ّتیدـض و 

مربیم ، هانپ  نادب  ّرش ) زا   ) وا هاگرد  هب  هدرک  لّکوت 
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ار دوخ  دـیریگ و  شیپ  ناـیغط  رفک و  هار  هک   ) دـنکن راداو  نآ  رب  ار  امـش  نم  اـب  تیّدـض  موق  يا  هک  دوشگ  بل  تحیـصن  هب  زاـب  بیعش 
زا صوصخ  هب  دوش  لزان  ادخ  بناج  زا  حلاص  دوه و  موق  مالّسلا و  هیلع  حون  موق  دننام  ییالب  مه  امش  رب  ات ) دینک  ادخ  باذع  بجوتسم 

، دیریگ تربع  تسین  امش  زا  رود  ناشنارود  هک  طول  موق 
. تسا نابرهم  قفشم و  رایسب  وا  هک  دینک  هبانا  هبوت و  شهاگرد  هب  دیبلط و  شزرمآ  دوخ  يادخ  زا  و 

361 ص :  ریسفت ..... 

ناشردارب نیدـم )  ) مدرم يارب  َنازیِْملا و  َو  َلایْکِْملا  اوُصُْقنَت  َو ال  ُهُْریَغ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِمْوَق  اـی  َلاـق  ًاْبیَعُـش  ْمُهاـخَأ  َنَیْدَـم  یلِإ  َو 
مک وزارت  هناـمیپ و  رد  دـیتسرپ و  اـت  دـیرادن  ییادـخ  وا  زج  هک  دـیتسرپ  ار  ادـخ  نم  موـق  يا  تفگ : شموـق  هب  وا  میداتـسرف و  ار  بیعش 

سپ دنتفرگیم ، لماک  دنتفرگیم  ار  يزیچ  رگا  دندادیم و  مک  دـندادیم  یـسک  هب  ار  يزیچ  یتقو  ناشهلماعم  رد  اهنآ  اریز  دـیراذگم ،
«1 . » درک یهن  ناشدب  راک  زا  ار  اهنآ  دنوادخ 

يارب نم  ٍطیِحُم  ٍمْوَی  َباذَع  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  َو  منیبیم  ریخ  رد  ار  امـش  نم  دـینک  كرت  ار  هلماعم  رد  یـشورف  مک  رگا  ٍْریَِخب  ْمُکارَأ  یِّنِإ 
عیمج هب  ای  دنک ، هطاحا  سک  ره  فارطا  بناوج و  همه  هب  ای  دـنک ، هطاحا  مدرم  همه  رب  ادـخ  باذـع  هک  مسرتیم  يزور  باذـع  زا  امش 

تسا دیعو  هدعو و  نیا  دشاب ، هتشاد  هطاحا  ایند  ياهزور 
__________________________________________________

. تشذگ ریسفت  فارعا  نیمه  فارعا  هروس  هیآ 81  لیذ  رد  لصفم  حرش  ( 1)
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. دننکیم عمج  ندناسرت  نداد و  تراشب  نیب  هک  تسا  نیمه  ناشتوعد  رد  ایبنا  نأش  هچنانچ 

نیا مه  دـشاب و  دـیکأت  مه  ات  تسا  هدـش  حیرـصت  لایکملا ) اوصقنت  و ال   ) یهن موهفم  هب  هلمج  نیا  رد  َنازیِْملا  َو  َلاـیْکِْملا  اُوفْوَأ  ِمْوَق  اـی  َو 
نازیم و يدایز و  نداد  زا  معا  یهن  هلمج  تفلاـخم  موهفم  اریز  دوش ، عفترم  تسا  نداد  يداـیز  هب  رما  صقن  زا  یهن  زا  دوصقم  هک  مّهوت 

. درک طسق )  ) هملک هب  دّیقم  تسا  نداد  تسرد  افیا و  يانعم  هب  هک  ار  اوفوأ )  ) ظفل اذل  و  تسا ، نداد  تسرد 
بلطم رگید  دیکأت  و  ود ، نآ  ریغ  هاوخ  نوزوم و  هاوخ  دـشاب و  لیکم  هاوخ  تسا  ایـشا  قلطم  میمعت  ْمُهَءایْـشَأ  َساَّنلا  اوُسَْخبَت  َو ال  ِطْسِْقلِاب 

. تسا بولطم  یشورف  تسرد  نازیم و  طسق و  هب  رما  نآ و  زا  یهن  رد  دیکأت  دنتشاد  یشورف  مک  رب  رارصا  اهنآ  نوچ  تسا ،
. تسا نیمز  رد  داسفا  قلطم  زا  یهن  رگید و  میمعت  تسا و  يدیکأت  لاح  َنیِدِسْفُم  ِضْرَْألا  ِیف  اْوَثْعَت  َو ال 

كرت و  بوخ ، ترـشاعم  دننام  تسا ، يراج  زین  یناسفن  فاصوا  رد  نینچمه  دراد  نایرج  يویند  ضارعا  رد  هیآ  هک  روطنامه  هک  نادـب 
رد شدوخ  ندومن  مهّتم  اهنآ و  هب  ینامگ  شوخ  و  اهنآ ، زا  فاصنا  بلط  كرت  اهنآ و  اب  فاصنا  ناگدننک و  ترـشاعم  اب  یقالخا  دب 

شدوخ . ندرک  شنزرس  اهنآ و  يارب  نتسجراذتعا  و  شدوخ ، ياهبیع  ندید  و  نانآ ، ياهبیع  ندیشوپ  و  اهنآ ، هراب 
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رد هک  روطنامه  و  دراد ، نایرج  زین  ملاع  نآ  تکلمم  لـها  اـب  هلماـعم  ریغـص و  ملاـع  رد  تسا  يراـج  ریبک  ملاـع  رد  هیآ  هک  روطناـمه  و 
. دراد نایرج  قلخ  ریاس  صخش و  نیب  هلماعم 

نینچ هک  شاب  یهلا  تایآ  رد  ّربدتم  رظان  هکلب  نکن ، تلفغ  هیآ  میمعت  زا  نیاربانب  دراد ، نایرج  زین  ادـخ  نیب  وا و  نیب  هلماعم  رد  نینچمه 
رظن نآ  یجراخ  قیداصم  هب  سپـس  دیامن ، ّربدـت  رظن و  شدوخ  تکلمم  دوجو و  رد  هیآ  ره  قادـصم  رد  زیچ  ره  زا  لبق  الّوا  دـیاب  یـسک 

. دنادرگن هدش  لزان  وا  هراب  رد  هک  یسک  صوصخم  طقف  ار  هیآ  و  دنکفا ،
هب ار  وا  هک  شتکلمم  نوعرف  شدوـخ و  دوـجو  هب  ـالّوا  سپ  تسا  یـسوم  نوـعرف و  رکذ  نآ  رد  هک  درک  توـالت  ار  ياهیآ  هاـگره  ـالثم 

ادخ و هب  رارقا  رب  ار  شنوعرف  شتکلمم و  لها  هک  دنک  تّقد  شدوجو  یـسوم  رد  و  دنکفا ، رظن  دناوخیم  دادبتـسا  لالقتـسا و  ییادخ و 
. تسا هدناوخ  ارف  وا  تعاطا 

شتوعد رد  ار  شدوجو  یـسوم  هتفرگ و  تربـع  اـت  دزادـنا  رظن  تسا  ود  نآ  ررـض  عفن و  هب  هک  هچنآ  نوعرف و  یـسوم و  لاـح  هب  سپس 
زا دنک و  هسیاقم  ناگتشذگ  اب  ار  اهنآ  لاح  و  هتفرگ ، تربع  ود  نآ  زا  ات  دنک  رظن  شنامز  نوعرف  یـسوم و  هب  نآ  زا  سپ  دیامن ، کمک 

دزیرگب . شنوعرف  زا  هدرک و  کمک  ار  شدوجو  یسوم  هلیسو  نیدب  ات  دنک  بلط  ار  شایسوم  هتشگ و  رجزنم  شنوعرف 
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و تسا . رتهب  امش  يارب  دیاهدشن ، بکترم  یشورف  مک  لخب و  نآ  رد  هک  دنامیم ، ناتیاهبـسک  زا  امـش  يارب  هک  هچنآ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُتَّیَِقب 
. تسادخ دنکیم  اطع  هک  سک  نآ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  ادخ  هب  هدنام  یقاب  نیا  تبسن 

. دنوشن فرصنم  اهبسک  زا  مدرم  ات  دشاب  وا  ياطع  رب  یششوپ  ات  تسا  ادخ  ندرک  اطع  لیاسو  همه  اهبسک  هک  نیا  و 
نآ تاوهـش  سفن و  يهطاحا  زا  دـعب  شدونج  لقع و  یناـسنا و  هراّیـس  يهفیطل  یهلا و  ترطف  زا  هدـنامیقاب  نآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی 
هک اهوزرآ  تاوهـش و  اضق  زا  تسا  رتهب  امـش  يارب  ناتدوجو )  ) روشک هب  شنایرگـشل  لهج و  هطاـحا  نداد و  بیرف  ناطیـش و  يهطاـحا 

. تسا هداد  تنیز  ار  اهنآ  ناطیش 
تسا رتهب  دنناوخیم  ارف  ادخ  يوس  هب  ار  امش  هک  نیمز  رد  شنانیـشناج  دننام  هتـشاذگ  امـش  يارب  دنوادخ  هک  هچنآ  تسا  نیا  دوصقم  ای 

«. 1  » دشابیم شدوخ  هب  هراشا  ادخ  ربمایپ  زا  راتفگ  نیا  و  امش ، یهارمگ  ياسؤر  زا  امش  يارب 
__________________________________________________
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زا دعب  هجرف ) هّللا  لّجع   ) مئاق هک  ینخس  نیلّوا  هک  دنک  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  یفاص  ریـسفت  رد  یناشاک  ضیف  نسحم  اّلم  ( 1)
دورد وا  رب  سک  چـیه  متـسه و  امـش  رب  شاهفیلخ  وا و  تّجح  هّللا و  ۀـّیقب  نم  دـیوگیم : سپـس  تـسا و  هـیآ  نـیا  دـیوگیم : شجورخ 

هعجارم عّیـشت  فراعملا  ةرئاد  راحبلا و  ۀنیفـس  هب  رتشیب  حرـش  يارب  هضرا ) یف  هللا  ۀیقب  ای  کیلع  مالـسلا  : ) دیوگب هک  نآ  رگم  دتـسرفیمن 
. دوش
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هک نیا  ای  تسا ، باذع  تمقن و  نمؤم  ریغ  يارب  هّللا  ۀـّیقب  هک  تسا  نیا  يارب  نامیا  هب  دـییقت  دـیتسه ، نینمؤم  امـش  رگا  َنِینِمُْؤم  ُْمْتنُک  ْنِإ 

. تسا کیرحت  جییهت و  يارب  یطرش  هلمج  نیا 
. درک دهاوخ  تعافش  ادخ  دزن  ار  اهنآ  ناشیاه  تب  دنتفگیم  و  دندوب ، ادخ  هب  نامیا  یعّدم  بیعش  موق  نوچ 

يّدعتم یلع )  ) ظفل اب  ار  نآ  سپس  هدومن و  يرادهگن  تبقارم و  تلاکو و  يانعم  نّمـضتم  ار  ظیفح  ظفل  اجنیا  رد  ٍظیِفَِحب  ْمُْکیَلَع  اَنَأ  ام  َو 
. متسین ناتیاهسفن  ّرش  زا  ناطیش و  زا  امش  ظفح  لیک  نم و  ینعی  هدرک ،

. دنتفگ ازهتسا  هرخسم و  اب  درکیم  لامعا  رد  داسف  كرت  دیحوت و  هب  توعد  هک  بیعش  باوج  رد  اُولاق 
زامن نوچ  دندرمـش ، کچوک  ار  شزامن  هک  هنوگنیدب  دندرک  ازهتـسا  ار  بیعـش  انُؤابآ  ُُدبْعَی  ام  َكُْرتَن  ْنَأ  َكُُرمْأَت  َُکتالَـص  َأ  ُْبیَعُـش  ای 

زین و  دـندوب ، هدـیدن  ناشدوخ  لاثما  زا  ار  نآ  لثم  اهنآ  نوچ  دوب ، ناگناوید  لاعفا  هب  هیبش  بیرغ و  بیجع و  راـک  اـهنآ  رظن  رد  بیعش 
. دندرمشیم گرزب  ار  ناشیاهتب  تدابع 

. دندوب هدرک  تداع  نادب  دنتخادرپیم و  نآ  هب  هتسناد و  تسرد  ار  نآ  ور  نیمه  زا  دوب  ناشناردپ  راک  اهتب  شتسرپ  هک  اریز 
مییامنن . یشورف  مک  مینک و  فّرصت  دهاوخیم  ناملد  هک  روطنآ  ناملاوما  رد  اُؤشَن  ام  اِنلاْومَأ  ِیف  َلَعْفَن  ْنَأ  َْوأ 
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رخسمت ازهتسا و  باب  زا  هک  تسا  ّدض  رد  ّدض  لامعتـسا  لیبق  زا  هلمج  نیا  و  یتسه ، يدیـشر  رابدرب و  درم  وت  ُدیِـشَّرلا  ُمِیلَْحلا  َْتنََأل  َکَّنِإ 

. دناهتفگ
موق اب  ددرگرب و  شیوخ  ياوعد  زا  هک  تسا  بیعش  جییهت  کیرحت و  دوصقم  ای  یتسه ، هیفس  کبس و  درم  وت  هک  تسا  نیا  ناشدوصقم 

ناهیفـس و لاعفا  دیابن  يدوب و  دیـشر  و  دوش ، رداص  وت  زا  هناگّچب  ياهراک  میتشادـن  راظتنا  يدوب و  يرابدرب  درم  وت  ینعی  دـنک ، تقفاوم 
. دشیم رداص  وت  زا  ناگناوید 

؟ تسیچ نم  عطاق  لیلد  هنّیب و  ربارب  رد  امش  يأر  نم  موق  يا  تفگ : بیعش  یِّبَر  ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  ُْتنُک  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ِمْوَق  ای  َلاق 
. دش هداد  حرش  نیا  زا  شیپ  ۀنّیب )  ) هراب رد 

، تسا نسح  قزر  نآ  هک  تسا  تیالو  ياههرفس  هب  هراشا  هک  دناسریم  نم  هب  وکین  يزور  میادخ  هک  یلاح  رد  ًانَسَح  ًاقْزِر  ُْهنِم  ِینَقَزَر  َو 
!؟ مسرتب مدوخ  يالوم  ریغ  زا  و  مشکب !؟ تسد  مدوخ  توعد  اعّدا و  زا  نم  دیهاوخیم  نیا  دوجو  اب  ینعی  تسا ، فوذحم  طرش  يازج  و 

یلبق هلمج  هلزنم  هب  هلمج  نیا  دینک ، بیذـکت  ارم  ات  تسین  امـش  يایند  نم  هّجوت  رظن و  دروم  ُْهنَع  ْمُکاْهنَأ  ام  یلِإ  ْمُکَِفلاخُأ  ْنَأ  ُدـیِرُأ  ام  َو 
. منکیمن بلط  امش  زا  یلام  ترجا و  مدوخ  غیلبت  يارب  نم  دومرفیم : هک  تسا 
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: تفگ تسج و  يّربت  هدارا  لالقتسا  زا  داد  تبسن  شدوخب  ار  هدارا  هک  یتقو  ُْتعَطَتْسا  اَم  َحالْصِْإلا  اَّلِإ  ُدیِرُأ  ْنِإ 

ریغ هب  فدـه  تیاـغ و  رد  زین  و  مرادـن ، دوخ  هّوق  ورین و  دوخ و  هب  رظن  راـک  توعد و  رد  ُبِینُأ  ِْهَیلِإ  َو  ُْتلَّکََوت  ِْهیَلَع  ِهَّللاـِب  اَّلِإ  یِقِیفْوَت  اـم  َو 
. مرادن رظن  مراگدرورپ 

. دشابیم شیالوم  زج  یتیاغ  فده و  هب  ندرک  رظن  زا  يرازیب  دوخ و  يورین  زا  نتسج  يّربت  هب  هراشا  هیآ  نیاربانب 
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. دنکن راداو  دب  ياهراک  هب  ار  امش  نم  اب  تیّدض  موق  يا  ِیقاقِش  ْمُکَّنَمِرْجَی  ِمْوَق ال  ای  َو 
دشاب رود  امش  زا  رگا  شیپ  ياهتّما  نامز  رگا  ٍدیِعَِبب  ْمُْکنِم  ٍطُول  ُمْوَق  ام  َو  ٍِحلاص  َمْوَق  َْوأ  ٍدوُه  َمْوَق  َْوأ  ٍحُون  َمْوَق  َباصَأ  ام  ُْلثِم  ْمُکَبیُِصی  ْنَأ 

ار اهنآ  راثآ  تسین ، رود  امـش  نامز  زا  هک  طول  موق  دـینیبیمن  ار  اهنآ  ینامرفان  زا  یـشان  تکاله  راثآ  نوچ  دـیریگن  تربع  اهنآ  زا  و 
دییامن و بانتجا  دندرک  تفلاخم  ناشربمایپ  اب  هک  اهنآ  لاعفا  لثم  زا  دیریگب و  تربع  اهنآ  زا  سپ  دیونـشیم ، ار  ناشرابخا  دـینیبیم و 

. دندیسر تکاله  هب  ناشلوسر  اب  تفلاخم  تّلع  هب  نیشیپ  ياهتّما  هک  تساهنآ  دیدهت  راتفگ  نیا 
. تشذگ هروس  نیمه  رد  هلمج  نیا  ریسفت  ٌدُودَو  ٌمیِحَر  یِّبَر  َّنِإ  ِْهَیلِإ  اُوبُوت  َُّمث  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْسا  َو 
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91 تایآ 95 -

368 ص :  ات 95 ..... ] تایآ 91  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

یِطْهَر َأ  ِمْوَق  ای  َلاق  ( 91  ) ٍزیِزَِعب اْنیَلَع  َْتنَأ  ام  َو  َكانْمَجََرل  َکُطْهَر  َْول ال  َو  ًافیِعَـض  انِیف  َكارََنل  اَّنِإ  َو  ُلوُقَت  اَّمِم  ًارِیثَک  ُهَقْفَن  ام  ُْبیَعُـش  ای  اُولاق 
َنوُمَْلعَت َفْوَس  ٌلِماع  یِّنِإ  ْمُِکتَناکَم  یلَع  اُولَمْعا  ِمْوَق  ای  َو  ( 92  ) ٌطیِحُم َنُولَمْعَت  اِمب  یِّبَر  َّنِإ  ایِرْهِظ  ْمُکَءارَو  ُهوُُمتْذَخَّتا  َو  ِهَّللا  َنِم  ْمُْکیَلَع  ُّزَعَأ 

َو اَّنِم  ٍۀَـمْحَِرب  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ًاْبیَعُـش  اْنیََّجن  انُْرمَأ  َءاـج  اََّمل  َو  ( 93  ) ٌبِیقَر ْمُکَعَم  یِّنِإ  اُوبِقَتْرا  َو  ٌبِذاـک  َوُه  ْنَم  َو  ِهیِزُْخی  ٌباذَـع  ِهِیتْأَـی  ْنَم 
(95  ) ُدوُمَث ْتَدَِعب  امَک  َنَیْدَِمل  ًادُْعب  الَأ  اهِیف  اْوَنْغَی  َْمل  ْنَأَک  ( 94  ) َنیِِمثاج ْمِهِرایِد  ِیف  اوُحَبْصَأَف  ُۀَْحیَّصلا  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِتَذَخَأ 

368 ص :  همجرت ..... :

و میریذپیمن ،) چیه  ام  تسا و  هجیتن  نودب  انعمیب و  تنانخـس  ینعی   ) میمهفیمن ییوگیم  هک  هچنآ  زا  يرایـسب  ام  هک  دنداد  خساپ  موق 
میدرکیم تراسگنس  دوبن  وت  هفیاط  يهظحالم  رگا  و  میتسین ) لیاق  وت  رب  یماقم  تّیمها و   ) یناوتان و شزرایب و  یـصخش  ام  نایم  رد  وت 

، تسین یمارتحا  تّزع و  ام  دزن  ارت  هک 
هب نم  يادخ  هک ) دینکب  ( ؟ دیاهدرک شومارف  یّلکب  ار  ادخ  و  تسا ؟ ادخ  زا  شیب  امش  دزن  شتّزع  نم  هفیاط  ایآ  موق  يا  تفگ  زاب  بیعش 

، تسا هاگآ  دینکیم  هچ  ره 
باذع هک  تسناد  دیهاوخ  امش  يدوز  هب  درک  مهاوخ  مفّظوم  هچ  ره  مه  نم  دیهد  ماجنا  دیناوتیم  هک  يراک  ره  امـش  موق  يا  تفگ  زاب 

ّتلذ  و 
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دوخ رب   ) مه نم  هک  دیـشاب  ادخ ) باذع  لوزن   ) رظتنم امـش  سپ  تسیک ؟ ام  يوگغورد  دیآیم و  امـش  نم و  زا  کی  مادـک  رب  يراوخ  و 
، مرظتنم ار ) ّقح  رهق  امش  رب  فطل و 

ناراکمتـس میداد و  تاجن  دوخ  تمحرم  فطل و  هب  دـندروآ  نامیا  وا  هب  هک  یناسک  بیعـش و  ام  دیـسر  ارف  ام  رهق  مکح  هک  یماـگنه  و 
، دندش كاله  دوخ  راید  رد  همه  هاگحبص  هک  تفرگ  ارف  باذع  هحیص  ار  وا  تّما 

زا دومث  موق  نارفاک  دـننام  مه  نیدـم  لها  هک  دیـشاب  هاگآ  امـش ) مدرم  يا   ) دـندوبن راـید  نآ  رد  زگره  ییوگ  هک  دـندش  كـاله  ناـنچ 
. دندش رود  ادخ  تمحر 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1780 

http://www.ghaemiyeh.com


369 ص :  ریسفت ..... 

هرخـسم ار  بیعـش  هتفگ  ُلوُقَت  اَّمِم  ًارِیثَک  ُهَقْفَن  ام  ُْبیَعُـش  ای  دـنتفگ : دنتـشادن  ار  بیعـش  اب  جاـجتحا  ییاـناوت  نارگید  هک  نآ  زا  سپ  اُولاـق 
. میمهفیمن ار  وت  نانخس  ام  هک  دنتفگ  دندومن و  دیدهت  ار  وا  ناشدوخ  راتفگ  نیا  اب  دندرک و 

ار وت  دوبن ، وت  هفیاط  رگا  یتسه و  فیعـض  ام  نیب  رد  وت  ٍزیِزَِعب  اـْنیَلَع  َْتنَأ  اـم  َو  َكاـنْمَجََرل  َکُـطْهَر  ـال  َْول  َو  « 1  » ًافیِعَـض انِیف  َكارََنل  اَّنِإ  َو 
. دیامن عنم  وت  ندرک  راسگنس  نتشک و  زا  ار  ام  تدوجو  تّزع  هک  یتسین  زیزع  ام  رب  وت  و  میدرکیم ، راسگنس 

ییادخ دینکیمن ، ارم  يادخ  هظحالم  دینکیم و  ارم  هفیاط  هظحالم  نم  ّقح  رد  امش  ِهَّللا  َنِم  ْمُْکیَلَع  ُّزَعَأ  یِطْهَر  َأ  ِمْوَق  ای  َلاق 
__________________________________________________

. رابیب فیعض و  حوتفلا : وبا  یتسه ، روک  انیبان و  ینعی  سایقملا : ریونت  ( 1)
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. تسا هظحالم  هب  رتراوازس  داتسرف  امش  يوس  هب  ارم  هک 
هک تسا  حتف  اب  رهظ )  ) هب بوسنم  دشاب ، هتفرگ  رارق  یسک  تشپ  رد  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  ّيرهّظلا )  ) ظفل ایِرْهِظ  ْمُکَءارَو  ُهوُُمتْذَخَّتا  َو 

دوصقم هدشن و  لامعتسا  تبـسن  ریغ  رد  ظفل  نیا  و  تسا ، هرـسک  اب  رهظ )  ) هب بوسنم  ای  هدش ، روسکم  هدرک و  ادیپ  رییغت  ءاظ  هحتف  تئیه 
تروص نیا  رد  و  تسا ، مّود  لوعفم  اـی  يدـیکأت  لاـح  اـی  لدـب  اـی  ناـیب  فطع  نآ  و  تسا ، هدرک  شومارف  نتخادـنا و  تشپ  سپ  نآ  زا 

هدوب ربخ  زا  دـعب  ربخ  لصا  رد  نآ  نوچ  ربخ ، زا  دـعب  ربخ  دـننام  تسا  لوعفم  زا  دـعب  لوعفم  ای  ّيرهّظلا )  ) يارب فرظ  ای  لاح  مکئارو ) )
. تسا

اب ادـخ  لاح  زا  لاؤس  باوج  ای  دوشیم ، هدافتـسا  هزمه )  ) ظفل زا  هک  تسا  خـیبوت  راـکنا و  لـیلعت  هلمج  نیا  ٌطـیِحُم  َنُولَمْعَت  اـِمب  یِّبَر  َّنِإ 
. تسا اهنآ 

ناتدوخ ینیگنـس  راقو و  قبط  رب  ای  دـینک  لمع  دـیراد  ناتیادـخ  شیپ  هک  یماقم  تلزنم و  قبط  رب  موق  يا  ْمُِکتَناکَم  یلَع  اُولَمْعا  ِمْوَق  اـی  َو 
نم هک  تفگن  درکن و  دّیقم  ٌلِماع  یِّنِإ  ار : هتفگ  نیا  اذل  و  هدرک ، زاربا  فاصنا  تروص  رد  ار  نآ  هک  اهنآ  ازهتسا  راتفگ  نیا  دینک ، لمع 

. منکیم لمع  مدوخ  تلزنم  قبط  مه 
. تشذگ البق  هیآ  نیا  لثم  ٌبِذاک  َوُه  ْنَم  َو  ِهیِزُْخی  ٌباذَع  ِهِیتْأَی  ْنَم  َنوُمَْلعَت  َفْوَس 

371 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
امـش باذـع  مدوخ و  يادـخ  يرای  رظتنم  مه  نم  هک  « 1  » ٌبِیقَر ْمُکَعَم  یِّنِإ  دیـشاب  نم  باذـع  ناتنایادـخ و  ندرک  يراـی  رظتنم  اُوبِقَتْرا  َو 

. متسه
نامیا وا  هب  هک  یناسک  بیعش و  دمآ  بیعش  موق  كاله  تهج  ام  رما  هک  یتقو  اَّنِم  ٍۀَمْحَِرب  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ًاْبیَعُـش  اْنیََّجن  انُْرمَأ  َءاج  اََّمل  َو 

مالّـسلا هیلع  طول  حلاص و  ناتـساد  رد  ءاف )  ) ندروآ و  دوه ، ناتـساد  رد  اجنیا و  رد  اّمل )  ) زا لبق  واو )  ) ظفل ندروآ  میداد  تاجن  دنتـشاد 
هدعو زا  ّببسم  هدعو و  رـس  تشپ  هک  یباذع  دنک  حیرـصت  ار  باذع  يهدعو  دهاوخیم  طول  حلاص و  ناتـساد  رد  هک  تسا  تهج  نادب 

. بیعش دوه و  ناتساد  فالخ  هب  تسا 
ار وا  تّما  ناراکمتس  ُدوُمَث و  ْتَدَِعب  امَک  َنَیْدَِمل  ًادُْعب  الَأ  اهِیف  اْوَنْغَی  َْمل  ْنَأَک  َنیِِمثاج  ْمِهِرایِد  ِیف  اوُحَبْـصَأَف  ُۀَْحیَّصلا  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِتَذَخَأ  َو 

یـسک چیه  دـمآ و  نوریب  ناشندـب  زا  اهنآ  يهمه  حور  هک  دز  اهنآ  هب  ياهحیـص  لییربج  هک  هدـش  تیاور  تفرگ  ارف  باذـع  يهحیص 
«. 2  » دنامن یقاب  هدنز 

__________________________________________________
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يرثا هچ  راک  شیاشگ  جرف و  راظتنا  هب  نتـسشن  مدیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  تفگ : لیـضف  نب  دّـمحم  ناهرب : ریـسفت  ( 1)
. بیقر مکعم  ّینا  اوبقترا  و  تسا : هدومرف  ادخ  یشمارآ و  تسا و  یشیاشگ  دوخ  مه  راظتنا  نیا  ینادیمن  رگم  دومرف : دراد ؟

هحفص 470 دلج 2 : یفاصلا  ریسفت  ( 2)
372 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

96 تایآ 104 -

372 ص :  ات 104 ..... ] تایآ 96  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

َمْوَی ُهَمْوَق  ُمُدـْقَی  ( 97  ) ٍدیِـشَِرب َنْوَعِْرف  ُْرمَأ  اـم  َو  َنْوَعِْرف  َْرمَأ  اوُعَبَّتاَـف  ِِهئـالَم  َو  َنْوَعِْرف  یلِإ  ( 96  ) ٍنِیبُم ٍناْطلُـس  َو  اِنتایِآب  یـسوُم  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  َو 
يرُْقلا ِءاْبنَأ  ْنِم  َکـِلذ  ( 99  ) ُدُوفْرَْملا ُْدفِّرلا  َْسِئب  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  َو  ًۀَـنَْعل  ِهِذـه  ِیف  اوُِعْبتُأ  َو  ( 98  ) ُدوُرْوَْملا ُدْرِْولا  َْسِئب  َو  َراَّنلا  ُمُهَدَرْوَأَـف  ِۀَـمایِْقلا 

(100  ) ٌدیِصَح َو  ٌِمئاق  اْهنِم  َْکیَلَع  ُهُّصُقَن 
َْریَغ ْمُهوُداز  ام  َو  َکِّبَر  ُْرمَأ  َءاج  اََّمل  ٍءْیَـش  ْنِم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَـی  ِیتَّلا  ُمُُهتَِهلآ  ْمُْهنَع  ْتَنْغَأ  اـمَف  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْنِکل  َو  ْمُهاـنْمَلَظ  اـم  َو 

ِةَرِخْآلا َباذَع  َفاخ  ْنَِمل  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ( 102  ) ٌدیِدَش ٌمِیلَأ  ُهَذْخَأ  َّنِإ  ٌۀَِملاظ  َیِه  َو  يرُْقلا  َذَخَأ  اذِإ  َکِّبَر  ُذْخَأ  َِکلذَک  َو  ( 101  ) ٍبِیْبتَت
(104  ) ٍدوُدْعَم ٍلَجَِأل  َّالِإ  ُهُرِّخَُؤن  ام  َو  ( 103  ) ٌدوُهْشَم ٌمْوَی  َِکلذ  َو  ُساَّنلا  َُهل  ٌعوُمْجَم  ٌمْوَی  َِکلذ 

372 ص :  همجرت ..... :

( هتشاذگ ار  یسوم   ) مدرم شموق ، فارشا  نوعرف و  يوس  هب  میداتسرف . تلاسر  يارب  نشور  تّجح  تایآ و  اب  ار  یسوم  هاگنآ 
، دوبن نوعرف  رما  رد  يدشر  تیاده و  چیه  هک  نآ  اب  دندش  نوعرف  رما  وریپ  و 

. تسا یهاگلزنم  دب  رایسب  ار  نادراو  هک  دنکفارد  خزود  شتآ  هب  دوخ  اب  تمایق  رد  ار  دوخ  ناوریپ  نوعرف 
دنداتسرف ، ياهریخذ  اطع و  دب  تمایق  زور  يارب  دنتشاذگ و  یتنعل  دوخ  رب  ناهج  نیا  رد  ناینوعرف  و 

373 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دندرم شقلخ  هچ  رگ   ) راـید نآ  زا  یخرب  هک  مـیدرک  تیاـکح  وـت  رب  هـک  تـسا  ناراکمتـس  راـید  راـبخا  زا  یـضعب  نـیا  اـم ، لوـسر  يا 

درک ورد  ار  شلها  گرم  ساد  مه  هدش و  دوبان  یّلک  هب  مه  اهرهش  رگید  یخرب  تسا و  رومعم  زونه  ناشرهش )
چیه دندیتسرپیم  هک  ار  یلطاب  نایادخ  همه  ادخ  ریغ  دندرک و  متس  نتشیوخ  رب  دوخ  هکلب  اهنآ  رب  ام  هن  دندیسر  تکاله  هب  هک  اهنآ  و 
نانآ رب  ترـسح  زج  يزیچ ) دـندیتسرپیم  هک  ناتب  نآ   ) دیـسر رد  ناشکاله  رب  ادـخ  رهق  رما  هک  یماگنه  دومنن و  ناـنآ  زا  تکـاله  عفد 

، دندوزفین
كاندرد دیدش و  رایـسب  ادـخ  هذـخاؤم  ماقتنا و  هک  دـنک  ناریو  ار  ناراکمتـس  راید  دـهاوخب  هاگره  راگدرورپ  يریگتخـس  تسا  هنوگنیا 

، تسا
قلخ همه  هک  تسا  يزور  رـشحم  زور  هک  دسرتب ، رـشحم  زور  باذع  زا  هک  سک  نآ  رب  تسا  یتربع  تیآ و  ناراکدـب  كاله  نیا  انامه 

، دننیبب ار  دوخ  لامعا  يازج  دنوش و  عمج  نآ  رد 
. تسا نّیعم  ام  ملع  رد  هک  یتقو  زج  مینکفاین  ریخأت  هب  ار  زور  نآ  ام  و 
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373 ص :  ریسفت ..... 

دوجوم تسا  تادامج  زا  هک  ار  اصع  نوچ  دوشیم و  همه  رب  تنطلس  بجوم  هک  تسا  تیالو  ٍنِیبُم  ٍناْطلُس  َو  اِنتایِآب  یسُوم  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  َو 
. دوشیم لماک  مات و  تنطلس  هلیسو  نیدب  هدوب و  تیالو  تنطلس  روهظ  زا  نداد  رارق  اهدژا ) رام و   ) هدنز

. دشاب اصع  زا  ترابع  دیاب  رهاظ  رد  نیبم  ناطلس  زا  دوصقم  اذل 
مدرم  شموق  فارشا  نوعرف و  يوس  هب  میداتسرف  ٍدیِشَِرب  َنْوَعِْرف  ُْرمَأ  ام  َو  َنْوَعِْرف  َْرمَأ  اوُعَبَّتاَف  ِِهئاَلَم  َو  َنْوَعِْرف  یلِإ 

374 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یصخش دشر  ببس  نوعرف  رما  ینعی  دوبن  نوعرف  رما  رد  يدشر  تیاده و  چیه  هک  نآ  اب  دندش ، نوعرف  رما  وریپ  و  هتـشاذگ ) ار  یـسوم  )

. دوشیمن رومأم 
سپ هدوب ، ایند  رد  اهنآ  یهارمگ  تلالـض و  لصا  وا  هچ  دـنکفا ، خزود  هب  دوخ  اب  ار  شموق  تمایق  زور  نوعرف  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ُهَمْوَق  ُمُدـْقَی 

. دوشیم اهنآ  رادولج  سییر و  شتآ  يوس  هب  نتفر  رد  تمایق  زور  نینچمه 
یـضام ظفل  اب  ترابع  ندرک  ادا  و  دننکیم ، يوریپ  وا  زا  شتآ  يوس  هب  نتفر  رد  اهنآ  نوچ  دنکیم ، شتآ  دراو  ار  اهنآ  َراَّنلا  ُمُهَدَرْوَأَف 

. دشاب هدوب  بلطم  دیکأت  ات  تسا ، نآ  یمتح  قّقحت  هب  راعشا  يارب 
نیا رد  ای  ایند  نیا  رد  ار  نادراو  تسا  یهاگلزنم  دب  هچ  ُدُوفْرَْملا و  ُْدفِّرلا  َْسِئب  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َو  ًۀَـنَْعل  ِهِذـه  ِیف  اوُِعْبتُأ  َو  ُدوُرْوَْملا  ُدْرِْولا  َْسِئب  َو 

ود نآ  فیصوت  دفر و  درو و  هملک  لامعتـسا  و  هدش ، هداد  اهنآ  هب  هک  یـششخب  اطع و  تسا  دب  هچ  دناهدش و  نعل  راوازـس  هک  تلـصخ 
. تسا اهنآ  هب  يازهتسا  ّمذ و  رد  هغلابم  يارب 

یکدنا زیچ  یـسوم  بیعـش و  طول و  حلاص و  دوه و  مالّـسلا و  هیلع  حون  ياههیرق  اهرهـش و  رابخا  زا  دش  رکذ  هک  ییاهناتـساد  نیا  َِکلذ 
. دروآ رّکذم  درفم  تروص  هب  ار  هراشا  مسا  اهنآ  ندوب  كدنا  هب  هراشا  يارب  و  تسا ، اهرهش  ياهناتساد  زا  يرُْقلا  ِءاْبنَأ  ْنِم 

( اهنم  ) رد نم )  ) ظفل ٌدیِصَح  َو  ٌِمئاق  اْهنِم  َْکیَلَع  ُهُّصُقَن 
375 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نآ زا  اهنم )  ) ظفل هک  نیا  ای  دـشابیم  نآ  ربخ  مئاـق )  ) ظـفل تسا و  ادـتبم  و  تسا ، هدـش  ریمـض  هب  هفاـضا  هک  ضعب  ياـنعم  هب  تسا  مسا 
يادـتبم مئاق )  ) ظفل مّدـقم و  ربخ  اهنم )  ) ظفل تسوا  يادـتبم  نآ  هک  هدـش  شفوصوم  نیـشناج  تسا  يوق  نآ  رد  ضعب  يانعم  هک  تهج 

هدش فصو  لمع  هلماعم  نآ  اب  هک  تسا  لاحلا  يذ  رب  دـمتعم  تسا و  لاح  اهنم )  ) هک نیا  ای  تسا ، هفنأتـسم  ای  لاح  هلمج  و  تسا ، رّخؤم 
صّخـشم مولعم و  یفـصو  يادـتبم  رد  ربخ  اریز   ) ربخ زا  هدـننک  زاینیب  تسا و  نآ  عوفرم  مئاق )  ) ظفل هک  تسا  یفـصو  يادـتبم  و  تسا ،

(. تساههیرق ربخ  نآ  تسا و 
اههیرق نآ  راثآ  ندـنام  یقاب  دوصقم  ای  تسا ، اهنآ  نتفرن  نیب  زا  اـههیرق و  نآ  لـها  ندوب  اـپرب  اـههیرق  نآ  ندوب  اـپرب  مئاـق )  ) زا دوصقم 

. تسا هتفرن  نیب  زا  شراثآ  یلو  هدش  كاله  شلها  هک  تسا 
نآ زا  يرثا  چـیه  هدـش و  نک  هشیر  هک  يزیچ  هب  یلو  تسا ، نهآ  اب  ندرک  عطق  زا  ترابع  داصح )  ) و دیـصح )  ) ياـنعم تسا  نینچمه  و 

. دوشیم هتفگ  دوصحم  دیصح و  زین  هدنامن 
ار ادیـصح )  ) و امئاق )  ) و هدروآ ، ءاف )  ) ظفل اهنم )  ) زا لبق  هک  ادیـصح ) امئاق و  اهنمف   ) هک هدـش  هداد  تبـسن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب 
: تسا نینچ  هیآ  ریدـقت  و  دریگیم ، رارق  فوذـحم  ّصقن )  ) لوعفم ای  دوشیم ، فوذـحم  ناـک )  ) ربخ تروص  نیا  رد  هک  هدـناوخ  بصن 

. ادیصح امئاق و  ّصقن  اهنمف  ای ، ادیصح ، امئاق و  ناک  اهنمف 
نیب  زا  هک  مّهوت  نیا  عفد  رب  تسا ، فطع  ْمُهانْمَلَظ  ام  َو 
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376 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشاب ادخ  بناج  زا  یملظ  متس و  مدرم ، لماک  يدوبان  ندش و  نک  هشیر  نتفر و 

بلج نانآ  هب  ار  باذـع  هک  دـندش  بکترم  ار  ییاـهراک  هک  هنوگ  نیدـب  دـندرک  ملظ  ناـشدوخ  هب  اـهنآ  نکل  ْمُهَـسُْفنَأ و  اوُمَلَظ  ْنِکل  َو 
. دنسپان تشز و  لامعا  ادخ و  ریغ  ندناوخ  دننام  دومن ،

هاگره نوچ  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْنِکل  َو  ْمُهانْمَلَظ  نحن  ام  َو  دوش : هتفگ  نینچ  هک  تسا  نیا  ترابع  نیا  قایـس  هب  رتبسانم  هک  دوریم  نامگ 
، دنروآیم یفن  تادا  رـس  تشپ  هدش  یفن  وا  زا  لعف  هک  ار  یلعاف  دنیامن  تابثا  يرگید  لعاف  يارب  دننک و  یفن  یلعاف  زا  دنهاوخب  ار  لعف 

. دنروآیم كاردتسا  تادا  رس  تشپ  هدش  تابثا  وا  يارب  لعف  هک  ار  یلعاف  و 
ياهراک اهنت  ملظ  هدوب ، لدع  هکلب  هدوبن ، یمتس  ملظ و  يدوبان  ندرک و  نکهشیر  رد  هک  نیا  هب  دنک  هراشا  هتساوخ  یلاعت  يادخ  نکل  و 

ار ندش  نکهشیر  هطـساو  هب  ملظ  لصا  ْمُهانْمَلَظ  ام  َو  لّوا  هلمج  رد  سپ  هتـشگ ، يدوبان  ندـش و  نکهشیر  هب  رجنم  هک  هدوب  اهنآ  تشز 
. تسا هدرک  تابثا  اهنآ  يارب  يدوبان  زا  ریغ  يرگید  ملظ  هدرک و  یفن 

. دنکیمن عفد  نانآ  زا  ار  باذع  دنکیمن و  زاینیب  ار  نانآ  اهنآ  نایادخ  ْمُْهنَع  ْتَنْغَأ  امَف 
دنوادخ  هک  يرشب  صاخشا  يولع و  ماسجا  یلفس و  ياهتب  لیبق  زا  هّللا  زا  ریغ  ینایادخ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَی  ِیتَّلا  ُمُُهتَِهلآ 

377 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسادخ بناج  زا  هک  رما  ّیلو  هن  دیهاوخیم ؟ هدرکن  لزان  یتّجح  لیلد و  اهنآ  رب 

يزیچ اهنآ  نایادخ  ْمُهوُداز  ام  َو  دمآ ، اهنآ  يدوبان  باذـع و  هب  وت  راگدرورپ  نامرف  هک  هاگنآ  َکِّبَر  ُْرمَأ  َءاج  اََّمل  باذـع  زا  ٍءْیَـش  ْنِم 
. ترسح يدوبان و  زا  ریغ  ٍبِیْبتَت  َْریَغ  دوزفین ، اهنآ  رب  يدوبان  ترسح و  زج 

یّلک روط  هب  اههیرق  نآ  نامدرم  ندرک  نکهشیر  ندرب و  نیب  زا  نینچ  نیا  ُهَذْخَأ  َّنِإ  ٌۀَِـملاظ  َیِه  َو  يرُْقلا  َذَـخَأ  اذِإ  َکِّبَر  ُذْـخَأ  َِکلذَـک  َو 
. تسنانآ هناملاظ  لامعا  هب  تبسن  وت  راگدرورپ  يریگتخس  هجیتن 

. تسا دیدش  كاندرد و  ادخ  يریگتخس  ٌدیِدَش  ٌمِیلَأ 
ندروخ بیرف  تاهج  ات  دهدیم  تلهم  تسا  هدروآ  يور  ناطیش  هب  هدینادرگ و  يور  ادخ  زا  هک  يرگمتـس  ملاظ و  هب  یلاعت  يادخ  اریز 

. دنک ادیپ  ار  تبوقع  لامک  قاقحتسا  هتشگ و  مامت  یهارمگ  و 
. تسا هدش  عقاو  نیشیپ  ياهتّما  رد  هک  ندرک  كاله  يریگتخس و  نیا  رد  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 

زا یلو  تسا  هدش  عقاو  ایند  رد  هچ  رگا  عیاقو  نیا  و  دسرتب ، ترخآ  باذع  زا  هک  یـسک  يارب  تسا  یتیآ  ِةَرِخْآلا  َباذَـع  َفاخ  ْنَِمل  ًۀَـیَآل 
. تسا ترخآ  ياههنومن  بیغ و  فّرصت 

تسا ربخ  رابتعاب  ریمض  ندروآ  رّکذم  ترخآ و  زور  َِکلذ 
378 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنوشیم عمج  اجکی  ناگتشذگ  اب  ناگدنیآ  زور  نآ  رد  نوچ  ُساَّنلا  َُهل  ٌعوُمْجَم  ٌمْوَی 
رد ناشنانیشناج  ایبنا و  هک  نیا  ای  دوشیم ، دهاش  بیاغ  رضاح و  ره  اجنآ  رد  ٌدوُهْشَم  ٌمْوَی  تسا ، ندناسرت  يارب  هراشا  مسا  رارکت  َِکلذ  َو 

. دوشیم هتساوخ  یهاوگ  تداهش و  اهنآ  زا  زورنآ  رد  ای  دننکیم ، مایق  تداهش  هب  زورنآ 
عقوم ات  هک  تسا  نیا  روظنم   ) یتّدـم نتـشذگ  ات  ای  یتقو  رد  ای  یتقو  ات  رگم  میزادـنایمن  ریخأت  ار  زور  نآ  ٍدوُدـْعَم  ٍلَجَِأل  اَّلِإ  ُهُرِّخَُؤن  اـم  َو 

(. تساهنآ تلهم  هک  ینامز  تّدم  زا  سپ  ای  دنادب  حالص  ادخ  هک  یتقو  ات  ای  ازج 
105 تایآ 109 -

378 ص :  ات 109 ..... ] تایآ 105  (: 11  ) دوه هروس  ]
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هراشا

ام اهِیف  َنیِِدلاخ  ( 106  ) ٌقیِهَـش َو  ٌرِیفَز  اهِیف  ْمَُهل  ِراَّنلا  یِفَف  اوُقَـش  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ( 105  ) ٌدیِعَـس َو  ٌّیِقَـش  ْمُْهنِمَف  ِِهنْذِِإب  َّالِإ  ٌسْفَن  ُمَّلَکَت  ِتْأَی ال  َمْوَی 
ِتَماد اـم  اـهِیف  َنیِدـِلاخ  ِۀَّنَْجلا  یِفَف  اوُدِعُـس  َنـیِذَّلا  اَّمَأ  َو  ( 107  ) ُدـیُِری اـِمل  ٌلاَّعَف  َکَّبَر  َّنِإ  َکُّبَر  َءاـش  اـم  ـَّالِإ  ُضْرَأـْلا  َو  ُتاواـمَّسلا  ِتَماد 

ُْلبَق ْنِم  ْمُهُؤابآ  ُُدبْعَی  امَک  َّالِإ  َنوُُدبْعَی  ام  ِءالُؤه  ُُدبْعَی  اَّمِم  ٍۀَیِْرم  ِیف  ُکَت  الَف  ( 108  ) ٍذوُذْجَم َْریَغ  ًءاطَع  َکُّبَر  َءاش  ام  َّالِإ  ُضْرَْألا  َو  ُتاوامَّسلا 
(109  ) ٍصوُْقنَم َْریَغ  ْمُهَبیِصَن  ْمُهوُّفَوَُمل  اَّنِإ  َو 

379 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

379 ص :  همجرت ..... :

دیعـس و یـضعب  دـنراگزور و  دـب  یقـش و  یخرب  دـنوش  هقرف  ود  رب  قـلخ  سپ  دـیوگن  نخـس  ادـخ  ناـمرف  هب  زج  سک  چـیه  زور  نآ  رد 
، تخبشوخ

، ندنکفا رد ؟؟ دنشکیم  ترسح  هلان  هآ و  هک  یلاح  رد  خزود  شتآ  رد  ار  همه  تواقش  لها  اّما 
هچ ره  ادـخ  هّتبلا  هک  دـهد  ناشتاجن  دـهاوخب  ادـخ  ّتیـشم  هک  نآ  رگم  دـننادواج  تسا  یقاب  نیمز  نامـسآ و  اـت  خزود  شتآ  رد  اـهنآ 

دنکیم دهاوخ 
يدـبا و شیاطع  هک  دـشاب  راگدرورپ  ّتیـشم  هچنآ  رگم  دـندّلخم  تسا  یقاب  نیمز  نامـسآ و  ات  دـبا  تشهب  رد  مامت  تداعـس  لها  اـّما  و 

، تسا ینتسسگان 
ناکرـشم نیا  باذع  مهـس  هچنآ  ام  تسا و  لطاب  دنتـسرپ  ناشناردپ  دیلقت  يوریپ و  هب  نانیا  هچنآ  هک  نادب  ّکشیب  ام  لوسر  يا  وت  سپ 

. داد میهاوخ  لماک  ّدح  هب  تسا 

379 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

هملک و  ددرگرب ، دوهـشم  موی  هب  ای  ددرگرب ، هدـش  هفاـضا  هک  موی )  ) ظـفل هب  اـی  تأـی )  ) لـعاف هک  نیا  رباـنب  دـیایب  زور  نآ  هک  يزور  َمْوَی 
. دناهداد ار  فقو  مکح  زین  لصو  هب  هک  هدش  هدناوخ  ود  ره  ءای  فذح  ءای  تابثا  اب  یتای ) )

هک اریز  ادخ ، نذا  هب  رگم  دیوگیمن  نخـس  یـسفن  چـیه  ِِهنْذِِإب  اَّلِإ  ٌسْفَن  دـیوگیمن  نخـس  ینعی  تسا  مّلکتت ) ال   ) يانعم هب  ُمَّلَکَت  ِتْأَی ال 
سفن  هب  حراوج  اوق و  تبسن  یلاعت  يادخ  هب  همه  تبسن  هک  يوحن  هب  دنکیم  ادیپ  روهظ  وا  زا  اهنت  لماک  ّتیکلام  ّمات و  تنطلس 

380 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
زا ینیوکت  نذا  يهلیـسو  هب  زج  سفن  زا  تعاطا  رب  ندوب  یقاـب  ندوب و  ملاـس  تروص  رد  حراوج  اوق و  تکرح  هک  روطناـمه  سپ  تسا ،

. تسین یناسنا  سفن 
قّقحت ادـخ  بناـج  زا  ینیوـکت  نذا  اـب  زج  زور  نآ  رد  تسا  ناـسنا  مّلکت  قـطن و  هـلمج  نآ  زا  هـک  تادوـجوم  تاـکرح  ماـمت  نـینچمه 

. دریذپیمن
اهنآ هب  نتفگ  نخـس  هزاجا  دـنیوگیمن و  نخـس  اهنآ  هک  تسا  يزور  نیا  ْمَُهل و  ُنَذُْؤی  َو ال  َنوُقِْطنَی  ُمْوَی ال  اذـه  یلاعت : يادـخ  لوق  و 
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. درادن یتافانم  اجنیا  راتفگ  نیا  اب  دوشیمن ، هداد 
تعاطا هب  طوبرم  اجنیا  راتفگ  و  دندروآ ، رذع  ینامرفان  تیـصعم و  زا  هک  تسا  یناسک  هب  تبـسن  ای  ناراکهنگ  هب  طوبرم  راتفگ  نآ  اریز 

رگید یفقوم  زور  رد  راتفگ  نیا  ّصاـخ و  یفقوم  زور و  رد  راـتفگ  نآ  هک  نیا  اـی  تسا ، تیـصعم  زا  راذـتعا  دروم  ریغ  رد  اـی  ناگدـننک 
. تسا

. تسا ادخ  نذا  رب  فوقوم  نتفگ  نخس  هک  تسا  نیا  نآ  دنیوگیم و  ار  زیچ  کی  دنرگیدمه و  قفاوم  راتفگ  ود  ره  مییوگیم  هکلب 
ای دراد ، مومع  رب  تلالد  تسا و  یفن  قایـس  رد  هرکن  هک  سفن  هملک  لولدم  هک  سوفن  نابحاص  زا  ای  دـش ، رکذ  هک  یمدرم  نآ  زا  ْمُْهنِمَف 

فطع لیبق  زا  نآ  و  تسا ، ناگدـنیوگ  نخـس  نیمّلکتم و  مهنمف )  ) زا دوصقم  ای  تسا ، هلمج  یمازتلا  تلـالد  لولدـم  هک  رـشحم  لـها  زا 
. دروآ ءاف  اب  ار  نآ  اذل  تسا و  لامجا  رب  لیصفت 

381 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
فاصوا فطع  لیبق  زا  نآ  و  دناتخبـشوخ ، دیعـس و  مدرم  نآ  زا  یمـسق  و  دـناتخبدب ، یقـش و  مدرم  نآ  زا  یمـسق  « 1  » ٌدیِعَـس َو  ٌّیِقَش 

. تاذ کی  رب  دّدعتم  فاصوا  فطع  لیبق  زا  هن  تسا  دّدعتم  ياهتاذ  رب  دّدعتم 
همه هب  ریمـض  هک  نیا  يارب  ای  تسین ، لماک  تسا و  دارفا  يهمه  هدنریگرب  رد  میـسقت  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  مهنم )  ) ظفل طاقـسا  و 

و دنتسین ، تداعس  تواقش و  هب  موکحم  اهنآ  رثکا  تروص  نیا  رد  هک  ددرگیمرب  ناسنا  ناویح و  زا  معا  تمایق  زور  ناگدش  هتخیگنارب 
دنیآیمن و باسح  هب  دنتسه و  اههدش  طقاس  زا  مدرم  رثکا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ای  و  تسا ، هبلغ  باب  زا  زین  لوقعلا  يوذ  ریمـض  ندروآ 

. دنوش میسقت  رد  لخاد  هک  نیا  ات  دنتسین  انتعا  هّجوت و  دروم 
نیا يارب  ای  یقـش )  ) هملک نتخادـنا  مّدـقم  و  دـنوشیم ، ادـج  اهتخبدـب  تخبـشوخ و  باسح  زا  مدرم  رتشیب  مکح  راک ، رخآ  هک  نیا  ای 

ات تسا  هتساوخ  هک  نیا  ای  دنتسه ، رتشیب  ناتخبـشوخ )  ) ءادعـس هب  تبـسن  ناتخب ) هریت   ) ءایقـشا هک  نیا  ای  تسا ، دیعو  ماقم  ماقم  هک  تسا 
. دشاب مأوت  تمحر  ناتخبشوخ و  رکذ  اب  هیآ  متخ 

__________________________________________________

يهزاجا اـب  زج  دـیوگیمن  نخـس  یـسک  دـسریم  هک  زور  نآ  دـیامرفیم : تسا و  تماـیق  هک  دوهـشم  زور  زا  دـهدیم  ربخ  هیآ  نیا  ( 1)
رد دننکفا  خزود  شتآ  رد  ار  ناتخبهریت  دوب ، دنهاوخ  تخبشوخ  دنمتداعـس و  هک  نآ  ای  دنتـسه  تخبهریت  ای  مدرم  زور  نآ  رد  دنوادخ و 
هک نآ  رگم  دنـشابیم  یقاب  نیمز  نامـسآ و  هک  یتقو  ات  دنتـسه  دـیواج  شتآ  نآ  رد  دـننک و  نوریب  لد  زا  ترـسح  هآ  هلان و  هک  یلاـح 

( عماج ریسفت  . ) دریگب قّلعت  ناشتاجن  رب  ّقح  يهدارا 
382 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هریت هکنانآ  ینعی  تسا  هاقشأ )  ) يانعم هب  هاقش )  ) زا نآ  هدش و  هدناوخ  ود  ره  لوهجم  مولعم و  تروص  هب  اوقش )  ) هملک اوُقَـش  َنیِذَّلا  اَّمَأَف 
. دندش تخبدب  ای  تخب 

اهنآ لاح  زا  لاؤس  باوج  هک  تسا  هفنأتـسم  ای  هّیلاـح  هلمج  ٌقیِهَـش  َو  ٌرِیفَز  اـهِیف  ْمَُهل  دنـشتآ  رد  ناـنآ  ینعی  تسا  لوصوم  ربخ  ِراَّنلا  یِفَف 
. تسا اوقش )  ) لعاف زا  لاح  ای  دشاب  لاح  هلمج  هک  یتروص  رد  و  تسا ،

لعاف قیهـش ) ریفز و   ) ظفل و  هتـشذگ ، البق  هک  تسا  يزیچ  زا  لاح  مهل )  ) ظفل هک  نیا  ای  راّنلا )  ) زا ای  فرظ  رد  رتتـسم  ریمـض  زا  لاـح  اـی 
. تسه زین  بارعا  زا  يرگید  هوجو  ياراد  هیآ  و  دراد ، دامتعا  لاحلا  يذ  رب  نآ  اریز  تسا ، فرظ 

. تسا تّدش  اب  سفن  ندرک  لخاد  قیهش  و  تسا ، تّدش  اب  سفن  ندرک  جراخ  ریفز  و 
دنلب ار  شیادص  رخ  یهاگ  اریز   ) تسا رخ  يادص  تلاح  ود  قیهـش  ریفز و  نوچ  هدش  هیبشت  رخ  رعرع  يادص  هب  اهنآ  يادـص  هک  نیا  ای 

(. دنکیم هاتوک  ار  شیادص  دشکیم و  یسفن  یهاگ  دنکیم و 
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ای دنراگدنام ، شتآ  رد  هک  یلاح  رد  ینعی  فدارت  ای  لخادت  قیرط  هب  تسا  هتـشذگ  ياهزیچ  زا  یکی  زا  لاح  زین  هلمج  نیا  اهِیف  َنیِِدلاخ 
. دننکیم ییوج  هدبرع  امیاد  هک  یلاح  رد 

فرظ و ای  نامز  فرظ  نیا  ُضْرَْألا  َو  ُتاوامَّسلا  ِتَماد  ام 
383 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لالقتـسا تروص  هب  ای  اهنیا  زا  کی  ره  تسا ، شتآ  رد  اهنآ  توبث  نامز  ای  تسا  اهنآ  ریفز  ناـمز  اـی  تسا ، یگـشیمه  دولخ و  ناـمز 
. عزانت لیبس  رب  ای  تسا و 

و دشاب ، اهنآ  قیهش  ریفز و  نامز  تّدم  زا  يانثتسا  هک  نیا  هن  تسا  شتآ  رد  ناشندوب  تّدم  ای  دولخ ، تّدم  زا  يانثتـسا  َکُّبَر  َءاش  ام  اَّلِإ 
ای هلوصوم ، ای  هّیردـصم ، ای  هیفان  ام )  ) ظفل دـشاب و  قفاوم  ّکبر ) ءاش  ام  ّالا   ) يدـعب هیآ  رد  دوخ  میـسق  اـب  هلمج  نیا  هک  تهج  نادـب  نیا 

. تسا هفوصوم 
هنم ینثتـسم  تّدم  نیرخآ  هدش  انثتـسا  هک  هچنآ  هک  دـیآیم  شیپ  مّهوت  نیا  رگید  تّدـم  زا  نامز  تّدـم و  کی  ندرک  انثتـسا  زا  نوچ  و 

. تسا هدروخرب  لاکشا  هب  شتآ  رد  دولخ  باذع و  ماود  هب  نیلیاق  رب  هیآ  نیا  اذل  دشابیم 
. دناهدرک لالدتسا  نیا  لاثما  هب  شتآ  زا  شتآ  لها  جورخ  ای  باذع  عاطقنا  هب  نیلیاق  رگید  يوس  زا  و 

383 ص :  نانآ .....  دولخ  مدع  شتآ و  لها  دولخ  رد  ینایب 

شتآ رد  ناعیفش  تعافش  هک  یناسک  دولخ  دناهدش ، شتآ  لها  دولخ  باذع و  ماود  هب  لیاق  هر )  ) اهقف نیمّلکتم و  زا  نیعّرـشتم  هک  نادب 
. دناهدرک لالدتسا  رابخا  تایآ و  رهاوظ  هب  انعم  نیا  رب  و  دسریمن ، اهنآ  هب  باذع  رد  و 

384 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
لّوا تعاس  کی  زج  هعمج  زور  مدش  سبح  دوش : هتفگ  هک  نیا  ریظن  دوشیم ، تّدم  نآ  لّوا  رابتعا  هب  دولخ  تّدم  زا  يانثتـسا  نیاربانب  و 

. دنتسه بّذعم  اهخزرب  رد  ترخآ  شتآ  رد  لوخد  زا  لبق  شتآ  لها  نوچ  زور ، نآ 
. تسا شوهیب  باوخ و  صخش  تلاح  دننام  ماگنه  نیا  رد  اهنآ  تلاح  دناهدشن و  رادیب  لّوا  هخفن  اب  ناشندرم  یشغ و  تلاح  زا  الصا  ای 

لماش ناگدننک  تعافش  تعافش  هک  دشاب  یـسک  هب  تبـسن  نکیل  دشاب و  تّدم  رخآ  رابتعا  اب  دولخ  تّدم  زا  يانثتـسا  هک  تسا  نکمم  و 
. ددرگ وا  لاح 

. دهاوخب ادخ  هک  سک  ره  يارب  دهاوخب  ادخ  هک  ار  هچنآ  رگم  هّللا ) ءاش  نمل  هّللا  ءاش  ام  ّالا  : ) تسا هتفگ  نینچ  هک  ایوگ 
ریبعت ایند  شتآ  هب  نآ  زا  هک  تسا  اهخزرب  شتآ  شتآ  زا  دوصقم  یلو  تسا ، تّدم  نآ  رخآ  رابتعا  هب  دولخ  تّدم  زا  يانثتـسا  هک  نیا  ای 

. تسا رابخا  رد  هچنانچ  دوشیم 
کیدزن هدـنیآ  رد  دـنوریم  ترخآ  شتآ  يوس  هب  رخآ  رد  هرخالاب  دـننامب  ردـق  هچ  ره  یلو  دـننامب  خزرب  شتآ  نآ  رد  هچ  رگا  نانآ  و 

. داد میهاوخ  هیارا  ترخآ  تشهب  ایند و  تشهب  نینچمه  ترخآ و  شتآ  ایند و  شتآ  هراب  رد  یقیقحت 
تسین . مه  رصتخم  نیا  بسانم  درادن و  ياهدیاف  اهنآ  رکذ  هک  هدش  هتفگ  زین  يرگید  هوجو  انثتسا  حیحصت  رد  و 

385 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تشپ بقاعت و  هب  دقتعم  دنـشابیم و  عون  تهج  زا  باذع  ندوب  یمیاد  شتآ و  رد  دولخ  هب  لیاق  نییقارـشا  نییاّشم و  يامکح  زا  یـضعب 
ناـشیا رب  باذـع  هک  تسا  نیا  اـی  دـنیوگیم  هکلب  دنتـسین ، لـیاق  یمیاد  باذـع  دارفا  دوخ  يارب  یلو  دـناهدش ، دارفا  نتفرگ  رارق  مه  رس 

نوریب اهیـضعب  اـی  دـنوشیم ، هدروآ  نوریب  تشهب  يوـس  هب  شتآ  مّنهج و  زا  اـی  و  دـناهتفگ ، یـضعب  هچناـنچ  دوـشیم  بوـخ  نیریش و 
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. دوشیم نیریش  باذع  رگید  یضعب  يارب  دنیآیم و 
ای یمیاد و  دـناوتیمن  ربج  و  « 1  » رـسق هک  هنوگنیدـب  دـناهدرک  لالدتـسا  تسا  تباث  ناشدوخ  دزن  هک  یلوصا  هب  انب  ار  بلطم  امکح  نیا 

. دوشیم لطاب  هدمآ  دراو  يزیچ  رب  هک  يزیچ  ورین  نآ  داجیا  تمکح  هن  رگ  دشاب و  دایز  تّدم  يرثکا ) )
هک ییورین  تسا  ّملأتم  ّرثأتم و  شتآ  زا  هک  ییورین  دیاب  دشاب  دّلخم  شتآ  رد  هشیمه  ناسنا  ینعی  دشابن  يرثکا  دشاب و  یمیاد  رـسق  رگا  و 

يزیچ هب  دیایب و  نوریب  شتآ  زا  ای  دیامن و  تحارتسا  هلیـسو  نادب  هدرب و  تّذل  شتآ  نآ  زا  هک  نیا  ات  دوش  لیدبت  دشاب  راگزاس  شتآ  اب 
(. دهدیم تسد  زا  ار  دوخ  ّتیصاخ  دوشیم و  یکی  لولعم  اب  ّتلع  نوچ   ) دشاب شتآ  اب  راگزاس  هک  دسرب 

لالدتسا ناشدوخ  یفشک  دهاوش  یقوذ و  لوصا  هب  نانیا  و  دناشتآ ، ندوبن  یمیاد  دولخ و  مدع  هب  دقتعم  زین  نایفوص  زا  یهورگ 
__________________________________________________

. ].....[ يرایتخا دض  يرابجا  ندرک ، راداو  یلمع  هب  ار  یسک  اربج  ینعی  رسق  ( 1)
386 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تاّذـلاب تمحر  لومـشم  هب  قـحلم  هک  تسا  یـضرع  بضغ  و  تسا ، همه  لـماش  بضغ و  رب  قباـس  یتاذ و  تمحر  دـنیوگیم : هدرک و 
. دوشیمن لیاز  یتاذ  دوشیم و  لیاز  یضرع  و  تسا ،

همه هک  نیا  ای  دـناهتفگ ، یخرب  هچنانچ  دوشیم  نیریـش  همه  يارب  باذـع  دـشاب  بّذـعم  لاح  بسانم  هک  باذـع  يرادـقم  زا  دـعب  سپ 
يدبا و عون  رب  باذع  هک  نیا  ای  دناهتفگ ، یـضعب  هچنانچ  دیوریم  یهاش  هایگ  مّنهج  هت  رعق و  رد  دـنوشیم و  جراخ  مّنهج  زا  اهبّذـعم 

. دنوریم دنیآیم و  جیردت  هب  مه  رس  تشپ  صاخشا  هک  بیترت  نیا  هب  دوشیم  یمیاد 
ياهبرقع اهرام و  شتآ و  ببس  هب  هک  یلاح  رد  دننامیم  مّنهج  رد  یضعب  دنوشیم و  جراخ  یضعب  هک  نیا  ای  دناهتفگ ، یهورگ  هچنانچ 

. درادن یلاکشا  رگید  يانثتسا  اهنآ  هتفگ  قبط  دناهتفگ ، امکح  هک  هچنآ  ریظن  دنربیم  تّذل  نآ 
ياهزور زج  ةدودعم ) اماّیأ  ّالا  راّنلا  انّسمت  نل  : ) دنتفگ هک  هدرک  بیذکت  ار  اهنآ  لوق  دنوادخ  هک  تسا  دوهی  لوق  هیبش  اههتفگ  نیا  یلو 

«1 . » دسریمن ام  هب  شتآ  ینّیعم 
__________________________________________________

هک تسا  دقتعم  هعیش )  ) تّما عامجا  اّما  تسا  هدش  رکذ  یگـشیمه ) مادم و   ) نودلاخ ای  نیدلاخ  هملک  راب  دودح 30  میرک  نآرق  رد  ( 1)
رب ادخ  تمحر  تقبـس  اب  بلطم  نیا   ) تسا یهانتم  ماود  يانعم  هب  دولخ  باوث  دروم  رد  اّما  تسا ، ماود  يانعم  هب  دولخ  باذـع ، دروم  رد 

طوبرم شبضغ 
387 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا هدش  هدناوخ  نیس  هّمض  هحتف و  اب  اودعـس )  ) ظفل اوُدِعُـس  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  تسا  قباس  هلمج  لیلعت  ُدیُِری  اِمل  ٌلاَّعَف  َکَّبَر  َّنِإ  ّکبر  ءاش  ام  ّالإ 
. دینادرگ تخبشوخ  ار  وا  دنوادخ  ینعی  تسا ، هدعسأ )  ) يانعم هب  هّللا ) هدعس  )

ای تشذگ ، هچنانچ  تسا  زاغآ  أدبم و  رابتعا  هب  ای  اجنیا  رد  انثتـسا  َکُّبَر  َءاش  ام  اَّلِإ  ُضْرَْألا  َو  ُتاوامَّسلا  ِتَماد  ام  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ِۀَّنَْجلا  یِفَف 
. تسا ام  رابخا  رد  هچنانچ  تسا  ایند  تشهب  تشهب  زا  دوصقم  نکیل  و  تسا ، رخآ  یهتنم و  رابتعا  هب 

یقاب نامسآ  نیمز و  هک  یمادام  دنتـسه  هنادواج  ایند  تشهب  رد  سپ  دندش  تخبـشوخ  هک  یناسک  اما  دوشیم : نینچ  هیآ  يانعم  نیاربانب 
. دهد ياج  ناوضر  ماقم  ترخآ و  تشهب  رد  درب و  نوریب  ایند  تشهب  زا  هک  دهاوخب  تراگدرورپ  هک  ار  هچنآ  رگم  تسا 

رد طقف  نآ  هک  هدرک  نیمز  اهنامسآ و  ياقب  ماود و  هب  دّیقم  ار  نآ  رد  ندنام  دیواج  هک  تسا  نیا  تسا  ایند  تشهب  دوصقم  هک  نیا  لیلد 
__________________________________________________

، تشهب رد  هنادواج  حلاص  نانمؤم  تسا و  شتآ  رد  یگشیمه ) هنادواج و   ) دّلخم قساف )  ) هریبک بکترم  هک  دندقتعم  هلزتعم  اّما  دوشیم )
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دندقتعم تاّیرظن  نیا  عمج  نمض  هّیماما  هعیش  دنوریم  تشهب  هب  ماجنا  رس  ناقساف  دنتـشهب و  رد  هنادواج  نارفاک  طقف  هک  دننآرب  هرعاشا 
هتـساوخن وفع  شـشخب و  ادخ  زا  نوچ   ) تسا باذع  رد  دـّلخم  رفاک  طقف  یلو  تسا  دـیواج  ود  ره  باوث  باذـع و  هک  لاح  نیع  رد  هک 

تـشهب رد  نانمؤم  اّما  تفای و  دـهاوخ  ییاهر  باذـع  زا  یهلا  تیانع  وفع و  وترپ  رد  ماجنا  رـس  قساف )  ) هریبک هاـنگ  بحاـص  یلو  تسا )
. تسا شریذپ  لباق  گنهامه و  دوهش  لقع و  نآرق و  اب  هعیش  نخس  هک  دناهنادواج 

388 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. درادن دوجو  رصع  حبص و  ام  راگدرورپ  دزن  ینیمز ، هن  تسا و  ینامسآ  هن  الصا  هک  ترخآ  تشهب  رد  اّما  دراد و  يانعم  ایند  تشهب 

. دراد تلالد  ٍذوُذْجَم  َْریَغ  ًءاطَع  یلاعت  يادخ  لوق  بلطم  نیا  رب  زین  و 
هدیدرگ و عطق  شـشخب  اطع و  تروص  نیا  رد  نآ  زا  رتهب  رترب و  هن  دندرگرب و  نآ  لثم  هب  هن  هک  دنوش  جراخ  تشهب  زا  اهنآ  رگا  نوچ 

. دوشیم هدیرب 

388 ص :  ترخآ .....  لاثم و  اهخزرب و  لماوع  رد  یحرش 

ره رد  وا  سپ  تسا ، ندش  هدنز  گرم و  سبل و  و  « 1  » علخ لاح  رد  هشیمه  شندب  هّدام  هفطن و  رارقتـسا  يادتبا  نامه  زا  ناسنا  هک  نادب 
. تسا رگید  یتروص  ندیشوپ  یتروص و  علخ  ندروآ و  نوریب  رشح و  گرم و  ياراد  نآ 

لاـّصتا وـحن  هب  نوـچ  رـشح  توـم و  سبل و  عـلخ و  نیا  یلو  وا ، یعیبـط  گرم  لوا  يوـیند و  یناگدـنز  رخآ  اـت  دراد  همادا  اـنعم  نـیا  و 
میاد روط  هب  شرمع  رخآ  ات  هک  ناسنا  دـّلوت  زا  دـعب  اصوصخم  دـننکیمن ، كرد  ار  نآ  ّسح  لها  تسا  یعیبط  ملاع  کـی  رد  یجیردـت 

. دراد همادا 
__________________________________________________

لاح نیا  رد  امیاد  دومن  ملاع  دـشابیم و  ندـش  لعفلاب  لاـمک و  هماـج  ندیـشوپ  سبل  تسا و  هوقلاـب  هک  صقن  زا  ندـش  نوریب  علخ  ( 1)
( ینافرع تاحالطصا  گنهرف  . ) تسین تکرح  زج  یتسه  اذل  تسا  تکرح 

389 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
همه مولعم  دوهشم و  نآ  هک  نیا  اب  دنالفاغ  نآ  سبل  علخ و  لّدبت و  زا  ّسح  لها  و  دناهدیمانن ، رشح  توم و  ار  نآ  رّهطم  تعیرش  رد  اذل 

هک دنیبیم  سپس  تسا ، ندب  هّدام  نآ  هک  دنادیم  یسک  ره  تسا و  دامج  نیرتفیعض  هفطن  هک  دنکیم  هدهاشم  یـسک  ره  نوچ  تسا ،
. تسا لفاغ  سبل  علخ و  لّدبت و  زا  لاح  نیع  رد  دوشیم ، ریپ  لاسنایم و  ناوج و  زّیمم و  و  هچب ، سپس  ناسنا ، سپس  ناویح و  هفطن 

. دوشیم لقتنم  ملاع  نیا  زا  ریغ  يرگید  ملاع  هب  دنکیم و  علخ  ار  ندب  ناسنا  یتقو  نکیل  و 
علخ و نیا  اذل  یجیردت  هن  تسا  یعفد  لاقتنا  تسا و  دّرجم  يورخا  تروص  هب  یعیبط  هّدام  زا  رگید و  ملاع  هب  یملاع  زا  لاقتنا  نیا  نوچ 

. دناهدیمان ندرک  چوک  گرم و  ار  نآ  هک  دریگیم  رارق  رظن  دروم  هدش و  زاتمم  اهیلبق  زا  رشح  توم و  سبل و 
محر و يانگنت  زا  جورخ  رگید و  ملاع  هب  یملاـع  زا  لاـقتنا  تسا و  یعفد  رداـم  زا  شندـش  ادـج  رداـم و  محر  زا  ناـسنا  جورخ  هچناـنچ 

. دناهدیمان تدالو  ار  نآ  هتشگ و  رظن  هّجوت و  دروم  زاتمم و  تسا  نآ  هناگهس  تاملظ 
ياراد زین  ترخآ  رد  دـیدج ، تدالو  اـهاوه و  ياـههدرپ  « 1  » همیـشم ندـب و  فالغ  محر و  ایند و  مکـش  زا  ناسنا  ندـش  جراـخ  زا  دـعب 

سبل علخ و  تایح و  توم و  یلاقتنا  ره  رد  تسا و  یتالاقتنا  تالاح و 
__________________________________________________

. دریگیم رارق  نآ  لخاد  محر  رد  هچب  هک  تسا  یتسوپ  ( 1)
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390 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دراد دوجو  ثعب  ربق و  و 

هک رادقم  ره  تلاح  نآ  رد  دوشیم و  لصاح  ندناریم  هخفن  لّوا و  هخفن  زا  هک  تسا  یمومع  یشوهیب  ّمات و  گرم  وا  تلاح  نیلّوا  سپ 
. تسا هدش  هراشا  نآ  هب  رابخا  رد  هچنانچ  دنکیم ، ثکم  دنهاوخب  ادخ 

زین هبترم  نـیا  رد  ناـسنا  يارب  و  دـنوشیم ، هـتخیگنارب  یـشوهیب  گرم و  تلاـح  نآ  زا  تاـیح  يهـخفن  مّود و  يهـخفن  اـب  نآ  زا  سپ  و 
. تسا هدرک  بسک  قالخا  لامعا و  زا  ایند  رد  هک  هچنآ  بسح  رب  رگید  تروص  هب  یتروص  زا  تسا  یتالاقتنا  تالاح و 

دوشیم و یهتنم  ترخآ  شتآ  هب  هک  نیا  ات  دریذپیم  لیدبت  رییغت و  تسپ  شتآ  يذوم و  ياهتروص  رد  دـشاب  تواقـش  لها  زا  رگا  سپ 
ات دریگیم  ماجنا  يذوم  ياهتروص  رد  لیدبت  رییغت و  دشاب  هدولآ  تسپ  قالخا  دب و  لامعا  زا  يرادقم  هب  دـشاب و  تداعـس  لها  زا  رگا 

. دبای رییغت  هدننک  لاحشوخ  بوخ و  تروص  هب  هتفای و  ییاهر  اهتروص  نآ  زا  هک  ییاج 
تـشهب هب  یهتنم  ات  دنکیم  ادیپ  لیدبت  رییغت و  هدننک  لاحـشوخ  بوخ و  ياهتروص  رد  دشاب  هتـشادن  ار  اهيدـب  زا  ياهبیاش  چـیه  رگا  و 

ملاع نیا  رد  و  دوشیم ، هدـیمان  ترخآ  ملاع  عبط و  ملاـع  نیب  خزرب  اـهینوگرگد  تاـبّلقت و  نیا  ملاـع  و  ددرگ ، يوأـملا  ۀـّنج  ترخآ و 
. دیآیم دیدپ  یتالّزنت  تاّیقرت و 

ءافرع دنکیم و  تلالد  انعم  نیمه  رب  زین  رابخا  تایآ و  صوصن 
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هک یناسک  هتفگ  هب  دروم  نیا  رد  سپ  تسا ، نآ  ياریذـپ  زین  لقع  دـناهدرک و  ریرقت  ار  انعم  نیمه  فشک  لها  ياـهیفوص  ماـقم و  ـالا  و 
. درک دیابن  یهّجوت  انتعا و  تسین ، گرم  زا  سپ  لّزنت  یّقرت و  دنیوگیم : هتسب  هفسلف  هب  ار  دوخ 

هّدام رد  زج  لّزنت  یّقرت و  هک  نیا  ای  تسا و  دادعتـسا  هّدام و  عاطقنا  رب  ینبم  ای  لاثم و  خزرب و  ملاع  راکنا  رب  ینبم  ای  زین  نانیا  يهتفگ  اریز 
. تسین ياهّدام  گرم  زا  سپ  دریذپیمن و  قّقحت  دادعتسا  و 

يامکح زا  نّویقارـشا  و  هدـید ، قّقحم  هدومن و  قیقحت  ار  نآ  فشک  لها  هدرک و  تباث  ار  نآ  رابخا  تایآ و  سپ  لاثم  خزرب و  ملاـع  اـّما 
. تسا هیلاع  تمکح  رد  نآ  قیقحت  لّحم  هّتبلا  دناهدومن  جاجتحا  لالدتسا و  نآ  رب  راربا 

ّتلع هب  ایند  رد  هک  ییاهزیچ  هک  درادـن  تافانم  بلطم  نیا  اب  هلأـسم  نیا  یلو  تسا  یعطق  مّلـسم و  گرم  زا  سپ  دادعتـسا  عاـطقنا  اـّما  و 
. دنک ادیپ  روهظ  مه  رس  تشپ  بسانتم و  تروص  کی  رد  گرم  زا  دعب  هدش  بسک  دادعتسا 

هب یهتنم  اهتروص  همه  هکلب  دوش  رهاظ  عمج و  نآ  رد  هبترم  کی  اهتروص  همه  هک  درادـن  یگدرتسگ  تعـسو و  نانچنآ  سفن  هک  اریز 
رگید اریز   ) درادن تروص  نآ  زا  یجورخ  هار  تواقش  تداعس و  تهج  زا  شلمع  نیرخآ  بسح  رب  سفن  دوشیم و  ییاهن  تروص  کی 

يّرش  ای  ریخ  لمع  ات  درادن  دوخ  يدوجو  راتخاس  رد  يرایتخا 
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فرـص تادّرجم  ملاع  يوس  هب  تروص  ملاع  زا  سفن  هک  نیا  ای  تسا ، لامـش  باحـصا  نیمی و  باحـصا  نأش  نآ  هچنانچ  دـهد ) ماـجنا 
روطخ يرشب  بلق  هن  هدینش و  یشوگ  هن  هدید و  یمشچ  هن  هک  تسا  ییاهزیچ  اجنآ  رد  و  تسا ، نیبّرقم  نأش  نآ  هچنانچ  دوشیم ، جراخ 

. تسا هدرک 
هلزان و بتارم  بسح  رب  يروص  تشهب  ياهتمعن  هب  سفن  نآ  مّعنت  یگدرتسگ و  اب  تافانم  فرـص  تادّرجم  ملاع  هب  سفن  ندش  جراخ 

ياهتّذل رد  نیمی  باحـصا  یلو  دنراد  تکرـش  يروص  ياهتّذل  رد  نیمی  باحـصا  اب  نیبّرقم  هک  اریز  درادـن ، نییاپ  بتارم  نایرگـشل 
. دنرادن تکرش  نیبّرقم  اب  يونعم 

زا دـعب  هک  روطنامه  سپ  تسا ، محر  فالغ  زا  جورخ  دـّلوت و  زا  دـعب  دـننام  ندـب  فالغ  زا  جورخ  گرم و  زا  سپ  یناـسنا  سوفن  سپ 
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زا رگا  دوشیم و  ناوج  هدرک و  ّومن  گرم  زا  دعب  روطنامه  ددرگیم  جراخ  ایند  زا  دوشیم و  ناوج  ندـب  بسح  رب  دـنکیم و  ومن  دـّلوت 
رد هدش و  جراخ  خزرب  زا  طقف  دشاب  لامـش  باحـصا  زا  ای  نیمی  باحـصا  زا  رگا  دوشیم و  جراخ  لاثم  تروص و  ملاع  زا  دـشاب  نیبّرقم 

. دنکیم فّقوت  تسا  نآ  هاگرارق  هک  یتروص  نامه 
یهتنم فرـص و  تادّرجم  ملاع  هب  اهتروص  هب  ملاع  زا  سفن  ندـش  جراخ  زا  سپ  و  يرارطـضا ، ای  دـشاب  هدوب  يرایتخا  سفن  گرم  هاوخ 

سفن  ياربک  تمایق  دوریمن  رتارف  نآ  زا  رگید  هک  یتروص  هب  شندش 
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لخاد شبتارم  مامت  اب  مّنهج  شبتارم و  ماـمت  اـب  يروص  ياـهتشهب  اـی  ندـع  ياـهتشهب  دـننام  شدوخ  ماـقم  هب  سفن  و  دوشیم ، اـپرب 
«1 . » تسا هدش  هراشا  نآ  هب  ام  رابخا  رد  هچنانچ  دراد  رارق  ایند  شتآ  رد  ای  ایند  ياهتشهب  رد  سفن  يربک  تمایق  زا  لبق  و  دوشیم ،

یّلص دّمحم  لآ  تیالو  هب  شتآ  تّنج و  هیآ  نیا  رد  و  دراد ، دوجو  یلصا  هاگرارق  هب  ندیسر  زا  لبق  اهخزرب  رد  ایند  شتآ  ایند و  تشهب 
«2 . » تسا هدش  ریسفت  اهنآ  نانمشد  تموکح  هلآ و  هیلع و  هّللا 

و تسا ، دونـشب  هیاسمه  ات  میوگیم  ار  وت  لیبق  زا  نکل  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  صوصخم  ای  تسا  ّماع  باطخ  ٍۀَـیِْرم  ِیف  ُکَت  الَف 
یتسناد و ار  نیـشیپ  ياـهتّما  نایادـخ  لاـح  ناگتـشذگ  راـثآ  هدـهاشم  اـب  میتـفگ و  هک  ییاهناتـساد  اـب  رگا  ینعی  تسا ، ءازج  يارب  ءاـف 

اهنآ هک  يدیمهف 
__________________________________________________

. نیلقثلا رون  ریسفت  ربخ  ذخأم  ( 1)
: دیامرفیم هک  تسا  هدومن  هّجوت  انعم  نیمه  هب  انالوم  دیاش  ( 2)

نکب ربیخ  رد  نیا  راویلع  وت  نزب  هنادرم  رادرب و  ربت  ای 
. نیزگرب ار  نارگد  قیرط  نیه  نیهم  قوراف  رکب و  وب  نوچ  هنرو 

ار رای  رون  ران  اب  نک  لصو  ار  راخ  نیا  نک  لصو  نبلگ  هب  ای 
ار وت  راخ  دنک  نشلگ  وا  لصو  ار  وت  ران  دشک  وا  رون  هک  ات 

تسا نکمم  نمؤم  هب  شتآ  نتشک  تسا  نمؤم  وا  یخزود  لاثم  وت 
تسا نکمم  ان  دض  عفد  دضیب  هک  ناز  تسا  نمؤم  رون  ران  كاله  سپ 
تسا شوخ  رون  وا  رکف  خیش و  ّسح  تسا  شتآ  زا  همه  وت  رکف  سح و 

تـشهب هب  دوجو  خزود  تسا  تشهب  ّتنج و  دوخ  هک  تیالو  رون  شریذـپ  نامیا و  اب  تسا و  مّنهج  ران  رد  دوجو  تیالو  رون  نودـب  سپ 
. دوشیم لیدبت  دوجو 
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. شابن اهنآ  دوبعم  نالطب  زا  ّکش  رد  رگید  سپ  دننکیمن  زاینیب  يزیچ  زا  ار  ناشناگدننک  شتسرپ 

تسا ینایادخ  دوصقم  ای  تسا ، ناشناگتـشذگ  تدابع  دننام  اهنآ  تدابع  هک  اریز  شابن ، کش  رد  نانیا  تدابع  داسف  زا  ِءالُؤه  ُُدبْعَی  اَّمِم 
. تسا هتشذگ  نایادخ  لاح  دننام  نایادخ  نآ  لاح  ینعی  دننکیم ، تدابع  اهنآ  هک 

ُُدبْعَی امَک  تسا  نینچ  هیآ  ریدقت  مدرک و  وگزاب  ار  اهنآ  ناتساد  وت  يارب  هک  تسا  نیشیپ  ياهتّما  دننام  ْمُهُؤابآ  ُُدبْعَی  امَک  اَّلِإ  َنوُُدبْعَی  ام 
. دنک تلالد  نآ  رب  ُْلبَق  ْنِم  هملک  نوچ  هدش  فذح  ناک )  ) ظفل دندرکیم ، تدابع  اهنآ  ناردپ  هچنانچ  ْمُهُؤابآ 

ندیـسر اـت  ناـشیاهيزور  زا  ار  اـهنآ  مهـس  بیـصن و  اـی  ناشناردـپ ، دـننام  میهدیم  ار  اـهنآ  باذـع  مهـس  اـم  ْمُهَبیِـصَن  ْمُهوُّفَوَُـمل  اَّنِإ  َو 
لماک ّدـح  هب  ار  اهنآ  باذـع  مهـس  ٍصوُْقنَم  َْریَغ  میناسرب  ناشهتخاس  دوخ  یتخب  هریت  يارـس  هب  ار  اهنآ  هک  نیا  ات  میهدیم  ناشیاهلجا 
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. داد میهاوخ 
110 تایآ 117 -

394 ص :  ات 117 ..... ] تایآ 110  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

اََّمل الُک  َّنِإ  َو  ( 110  ) ٍبیُِرم ُْهنِم  ٍّکَش  یَِفل  ْمُهَّنِإ  َو  ْمُهَْنَیب  َیِـضَُقل  َکِّبَر  ْنِم  ْتَقَبَـس  ٌۀَِملَک  َْول ال  َو  ِهِیف  َِفُلتْخاَف  َباتِْکلا  یَـسُوم  اْنیَتآ  ْدََـقل  َو 
َو ال ( 112  ) ٌریَِـصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّنِإ  اْوَغْطَت  َو ال  َکَعَم  َبات  ْنَم  َو  َتِْرمُأ  اـمَک  ْمِقَتْـساَف  ( 111  ) ٌرِیبَخ َنُولَمْعَی  اِمب  ُهَّنِإ  ْمَُهلاـمْعَأ  َکُّبَر  ْمُهَّنَیِّفَُوَیل 

ِْلیَّللا َنِم  ًاَفلُز  َو  ِراهَّنلا  ِیَفَرَط  َةالَّصلا  ِِمقَأ  َو  ( 113  ) َنوُرَْصُنت َُّمث ال  َءاِیلْوَأ  ْنِم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُکل  ام  َو  ُراَّنلا  ُمُکَّسَمَتَف  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َیلِإ  اُونَکْرَت 
(114  ) َنیِرِکاَّذِلل يرْکِذ  َِکلذ  ِتائِّیَّسلا  َْنبِهُْذی  ِتانَسَْحلا  َّنِإ 

ْنَّمِم ًالِیلَق  َّالِإ  ِضْرَْألا  ِیف  ِداسَْفلا  ِنَع  َنْوَْهنَی  ٍۀَّیَِقب  اُولوُأ  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ِنوُرُْقلا  َنِم  َناـک  ـال  ْوَلَف  ( 115  ) َنِینِسْحُْملا َرْجَأ  ُعیُِـضی  َهَّللا ال  َّنِإَف  ِْربْصا  َو 
(117  ) َنوُِحلْصُم اُهلْهَأ  َو  ٍْملُِظب  يرُْقلا  َِکلُْهِیل  َکُّبَر  َناک  ام  َو  ( 116  ) َنیِمِرُْجم اُوناک  َو  ِهِیف  اُوفِْرتُأ  ام  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َعَبَّتا  َو  ْمُْهنِم  اْنیَْجنَأ 
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395 ص :  همجرت ..... :

يهقباس هملک  رگا  دندرک و  فالتخا  نآ  رد  دنبای ) تیاده  نآب  هک  نآ  ياجب  مدرم   ) هاگنآ میداتـسرف  یـسوم  يارب  ار  تاروت  باتک  ام  و 
هنوگ نیا  زا  مدرم  نیا  دـشیم و  باذـع ) هب   ) مکح اهنآ  نایم  اـنامه  دوبن ) تماـیق  اـت  قلخ  باذـع  ریخأـت  رب   ) ادـخ یلزا  ّتیـشم  یهلا و 

دننکیم ههبش  بیر و  ياقلا  دوخ  رب  دنّکش و  رد  هشیمه  اهدیعو ) هدعو و  )
، تسا هاگآ  قلخ  رادرک  همه  رب  وا  هک  دناسریم  ناشلامعا  دب  کین و  يازج  هب  ار  قلخ  همه  وت  يادخ  اقّقحم  شاب ) رطاخ  هدوسآ  وت   ) و
چیه و  دشاب ) رادیاپ  زین   ) درک عوجر  ادخ  هب  وت  یهارمه  هب  هک  یـسک  نک و  يرادـیاپ  تماقتـسا و  يرومأم  هکنانچ  وت  ام  لوسر  يا  سپ 

تسود تسدمه و  ناملاظ  اب  دیابن  زگره  نانمؤم  امش  ،و  تسا اناد  ریـصب و  دینکیم  امـش  هچ  ره  هب  ادخ  هک  دینکن  زواجت  یهلا  دودح  زا 
ار امـش  یـسک  زگره  تفای و  دیهاوخن  یتسود  چیه  ادـخ  زج  لاح  نآ  رد  تفرگ و  دـهاوخ  مه  ار  امـش  نانآ  رفیک  شتآ  هن  رگ  دیـشاب و 

. درک دهاوخن  يرای 
یتـشز امــش  ياـهیراکوکین  یبوـخ و  هـّتبلا  هـک  بـش  یکیراـت  تعاـس  رد  زین  دــیراد و  اــپب  زور  رخآ ) لّوا و   ) فرط ود  رد  ار  زاــمن  و 

رکذ و لها  يارب  تسا  يروآدای  دـنکیم ) وحم  ار  تائّیـس  امـش  تانـسح  هک  نخـس  نیا  ای  زامن   ) نیا دزاسیم و  دوباـن  ار  ناتیاهیراکدـب 
(. تسا هاگآ  مدرم  يدنپ  )
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. دراذگن عیاض  ار  ناراکوکین  رجا  زگره  ادخ  هک  نک  ربص  هناگجنپ ) زامن  ءادا  تّما و  تلاهج  رازآ و  رب  وت   ) ام لوسر  يا 

نامه دننامه  ار  نارگید  زین  ام  ات  دراد  زاب  تشز  لامعا  داسف و  زا  ار  قلخ  هک  تشادن  دوجو  نامیا  لقع و  اب  یمدرم  هتـشذگ  مما  رد  ارچ 
؟ میشخب ییاهر  میداد ، تاجن  هک  ناشنانمؤم  لیلق  هّدع 

( دندش كاله  همه  تهج  نیدب   ) دندوب ترخآ  هب  رفاک  راکدب و  یمدرم  هک  دنتفر  يویند  ياهتمعن  لابندب  شّیعت  یپ  زا  ناراکمتس  و 
. دنکن كاله  ملظ  هب  دنشاب  راکوکین  حلصم و  اهنآ  هک  یتروص  رد  ار  يراید  لها  موق و  چیه  ادخ 
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396 ص :  ریسفت ..... 

. میداد باتک  وت  هب  هک  روطنامه  تسا  تاروت  نآ  تروص  هک  میداد  ار  تّوبن  باتک  یسوم  هب  « 1  » َباتِْکلا یَسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو 
__________________________________________________

: تسا یهلا  ییزج  یّلک و  يامسا  تروص  لصاح  ییزج ، دارفا  صاخشا و  یّلک و  بتارم  بسح  هب  هک  تسا  یباتک  اّلک  ملاع  ( 1)
میناوخ تفص  هیآ و  یقرو  ره  زا  میناد  تتاذ  فحصم  ناهج  هلمج  ام 

( يداّجس رفعج  دّیس  رتکد  ینافرع : تاحالطصا  گنهرف  )
397 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنرآ دیدپ  رظن  فالتخا  وت  باتک  هراب  رد  هک  روطنامه  هدش  فالتخا  تاروت  رد  ِهِیف  َِفُلتْخاَف 
. دنور ورف  ناشیشکرس  نایغط و  رد  ات  دوبن  اهنآ  هب  نداد  تلهم  ینعی  ادخ  هقباس  هملک  رگا  َکِّبَر و  ْنِم  ْتَقَبَس  ٌۀَِملَک  َْول ال  َو 

كاله لطبم  هدش و  ادج  لطبم  زا  هک  هنوگنیدـب  ات  دـش  دـهاوخ  مکح  وت  موق  زا  ای  یـسوم  موق  زا  ناگدـننک  فالتخا  نیب  ْمُهَْنَیب  َیِـضَُقل 
. دنام رادیاپ  ّقحم  ددرگ و 

هاوخ تسا ، هغلابم  تهج  ّکش  زا  دـعب  ٍبیُِرم  هملک  ٍبیُِرم  دنّکـش ، رد  وت  باتک  زا  ُْهنِم  ٍّکَش  یَِفل  دنتـسه  وت  موق  رکنم  هک  نانآ  ْمُهَّنِإ و  َو 
ار وا  ینعی  تسا ، هبارا )  ) زا تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هدننک  کیکـشت  ریغ و  يهدـنزادنا  ّکش  هب  يانعم  ای  دـشاب  « 1 ( » لیلظ ّلظ   ) لیبق زا 

. تخادنا ّکش  رد 
بصن و هب  اّلک )  ) ظفل فیفخت  تئارق  ربانب  و  هدش ، هدناوخ  نآ  فیفخت  نون و  دـیدشت  اب  نإ )  ) ظفل ْمَُهلامْعَأ  َکُّبَر  ْمُهَّنَیِّفَُوَیل  اََّمل  الُک  َّنِإ  َو 

فیفخت تئارق  ربانب  و  هدـش ، هدـناوخ  نیونت  اب  اّمل )  ) فیفخت و دـیدشت و  اب  اّمل )  ) ظفل ریداقت  نیا  زا  کی  ره  رب  و  هدـش ، هدـناوخ  عفر  هب 
. دشابیم ّنا )  ) مسا اّلک ) )

__________________________________________________

: لثم دننکیم  فیصوت  شظفل  لثم  هب  ار  ءیش  هغلابم  يارب  شخب  تّذل  یگدنز  ینعی  حیضوت  ( 1)
تـسا هافر  شیع و  يانعم  هب  اجنیا  رد  تسا  هیاس  يانعم  هب  ییاهنت  هب  لیلظ  ءاسن 57  اًلِیلَظ  الِظ  ٌجاوْزَأ ...  اهِیف  ْمَُهل  ءایهد . ۀـیهاد  لیللا ، لیل 

( یشیرق ربکا  یلع  دّیس  نآرق : سوماق  . ) هیاس هن 
398 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هلمج و  تسا ، هئطوم  مهّنیفویل )  ) مال و  تسا ، هفوصوم  ام )  ) ای هلوصوم  ام )  ) هّراج و نم )  ) ءادـتبا و مال  زا  بّکرم  دـیدشت  اب  اّـمل )  ) ظـفل و 
. تسا نآ  تفص  ای  ام )  ) يهلص

نیا ای  لوق  ریدقت  هب  دشابیم  مهّنیفویل ) صاخـشا  نمل   ) نآ ریدقت  ندوب  تفـص  ربانب  و  مهنّیفویل ) نیّذلا  نمل   ) نآ ریدـقت  ندوب  هلـص  ربانب 
: تسا نینچ  هیآ  لصا  تسا و  هفنأتسم  هلمج  مهّنیفویل )  ) و تسا ، فوذحم  هدش  یفن  هک  هچنآ  هیفان و  اّمل )  ) هک

هب نون  و  دـشاب ، اّلک )  ) دـیکأت ات  اعیمج  يانعم  هب  تسا  نیونت  اب  اّمل ) ( ) اّمل  ) لصا هک  نیا  ای  مهلامعا » مهنیفویل  مهلامعا  کـبر  فوی  اـمل  »
. دریگ رارق  فقو  يارجم  رد  لصو  ات  هدش  لیدبت  فلا 

. تسا فلا  تهج  هب  نآ  ندوبن  فرصنم  و  اعیمج ، يانعم  هب  ثینأت  فلا  اب  تسا  ّمل )  ) زا یلعف )  ) نزو رب  اّمل )  ) هک نیا  ای 
هلصاف ات  تسا  هدیاز  ام )  ) و تسا ، سکعب  ای  هئّطوم  مال  مهّنیفویل )  ) مال و  ّنا )  ) ربخ مال  اّمل )  ) مال اّمل )  ) فیفخت و  ّنإ )  ) دیدشت تئارق  ربانب 

: تسا نینچ  نیاربانب  هیآ  يانعم  و  تسا ، هفوصوم  ای  هلوصوم  ام )  ) و ّنا )  ) ربخ مال  اّمل )  ) مال هک  نیا  ای  دریگ  رارق  مال  ود  نیب 
( اـم  ) ریدـقت رباـنب  و  درک ، دـهاوخ  اـفو  اـهنآ  لاـمعا  يازج  هب  وت  راـگدرورپ  هک  دنتـسه  یناـسک  هنیآ  ره  نیرکنم  نینمؤم و  زا  کـی  ره 
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. تسا نینچ  انعم  زین  هفوصوم 
دیدشت و  اّلک )  ) بصن نون و  فیفخت  تئارق  ربانب 

399 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، تسا قباس  هوجو  نامه  قبط  اّمل )  ) تسا و ّنإ )  ) مسا اّلک )  ) ظفل و  تسا ، هدرک  لمع  شدوخ  لصا  قبط  تسا و  هفّفخم  ّنا )  ) ظـفل اّـمل ) )
هک نیا  رگم  ار  یـسک  منیبیمن  تسا : نینچ  نآ  يانعم  و  تسا ، هّییانثتـسا  اّـمل )  ) فوذـحم و لـعف  لوعفم  اـّلک )  ) هیفاـن و نإ )  ) هک نیا  اـی 

. دهدیم ار  اهنآ  لامعا  يازج  دنوادخ 
تئارق رباـنب  و  تسا ، هتـشذگ  هوجو  قـبط  اّـمل )  ) و تسا ، فوذـحم  لـعف  لوـعفم  اـّلک )  ) هدرکن و لـمع  هک  تسا  هّففخم  ّنا )  ) هک نیا  اـی 

اب دـنک  لمع  دـشاب و  هدّدـشم  هک  نیا  دـننام  دـنک  لمع  دـشاب و  هفّفخم  دـناوتیم  ّنا )  ) ظفل اّمل )  ) فیفخت و  اّلک )  ) بصن و  نا )  ) فیفخت
ظفل و  تسا ، ّنا )  ) ربخ مال  ای  هئّطوم  اّمل )  ) مال دـشاب و  رّدـقم  يرا )  ) ظفل دـنکن و  لمع  دـشاب و  فّفخم  ّنا )  ) هک نیا  ای  فیفخت  اب  اّـمل ) )

. تسا هفوصوم  ای  هلوصوم  ام )  ) و ّنا )  ) ربخ اّمل )  ) مال ای  تسا ، مال  ود  نیب  لصف  تهج  ام ) )
رارق ّالا )  ) يانعم هب  ار  نا )  ) زا دـعب  مال  هک  یـسک  لوق  ربانب  تسا  ّالا )  ) يانعم هب  اّمل )  ) مـال رّدـقم و  يرأ )  ) ظـفل و  هیفاـن ، ّنا )  ) هک نیا  اـی 

. تسا هفوصوم  ای  هلوصوم  ای  لصف  تهج  ام )  ) و دهدیم ،
تسا ءادتبم  ّلک )  ) ظفل و  هدرکن ، لمع  هک  دوشیم  هفّفخم  نا )  ) ظفل دیدشت  اب  اّمل )  ) عفر و هب  اّلک )  ) تئارق فیفخت و  اب  ّنا )  ) تئارق ربانب 

. تسا هّییانثتسا  اّمل )  ) هیفان و نا )  ) هک نیا  ای  تسا . هتشذگ  هوجو  قبط  اّمل )  ) و
فیفخت  اب  اّمل )  ) عفر و هب  ّلک )  ) و فیفخت ، اب  نا )  ) تئارق ربانب 

400 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا قباس  هوجو  قبط  اّمل )  ) تسا و هیفان  ای  هدرکن  لمع  هک  تسا  هفّفخم  نا )  ) ظفل

دوصقم ای  دیناسر ، دـهاوخ  ناشلامعا  يازج  هب  دـنوادخ  ار  نیرکنم  زا  کی  ره  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  نیرکنم و  دـیدهت  هیآ  زا  دوصقم 
. تسا نینمؤم  بیغرت  نیرکنم و  دیدهت 

ناـشلامعا يازج  هب  وت ، راـگدرورپ  ار  نیرفاـک  نینموم و  زا  کـی  ره  تسا  هاـگآ  دـننکیم  هچنآ  هب  ادـخ  هّتبلا  اریز  ٌرِیبَخ  َنُولَمْعَی  اـِمب  ُهَّنِإ 
. دیناسر دهاوخ 

. شاب اناوت  نک و  تماقتسا  تسیاب و  راوتسا  سپ  تسا  رارق  نیا  زا  بلطم  هک  الاح  « 1  » َتِْرمُأ امَک  ْمِقَتْساَف 
ار نآ  درک و  مایق  رما  نالف  هب  ینعی  تسا  رمالاب ) ماق   ) زا مقتسا )  ) ای تسا ، ندمآ  نوریب  ءانحنا  تروص  زا  نداتـسیا و  يانعم  هب  تماقتـسا 

. درک تیافک 
، درک مایق  رما  هب  شدوخ  ای  درک ، بلط  شدوخ  زا  ار  مایق  هک  تسا  نیا  ماقتسا )  ) يانعم سپ  تسا ، هغلابم  يارب  ای  بلط  يارب  رما  تئیه  و 

. تسا هغلابم  دیفم  زین  انعم  نیا  هک 
و نک ، هغلابم  تماقتسا  رد  ینعی  رما  تئیه  دوخ  الصا  هک  نیا  ای 

__________________________________________________

غیلبت رب  وت  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  كرـش و  زا  هبوت  رد  مدرم  شاب و  هتـشاد  تماقتـسا  غیلبت  يهفیظو  ماجنا  رد  وت  ینعی  نایبلا : عمجم  ( 1)
. دننک تماقتسا  نآ  شریذپ  رد  مه  مدرم  شاب و  میقتسم 

401 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هک یتماقتسا  لثم  نک  تماقتسا  ای  دشاب  نآ  اب  يزاوم  وت و  ّتیرومأم  دننامه  هک  یتماقتسا  نانچنآ  نک  تماقتـسا  تسا : نینچ  هیآ  يانعم 

. يدش نآ  هب  رومأم 
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هک نآ  نیرتالاب  هب  ات  دنک  ریس  تسا  داوملا  ةّدام  هکلب  هعبرا  رصانع  هک  دوجو  بتارم  نیرتنییاپ  زا  هک  تسا  رومأم  انیوکت  ناسنا  هک  نادب 
. دسرب تسا  دّیقت  نییعت و  زا  جورخ  قالطا و  ماقم 

رایتخا روهظ  و  تسا ، فیلکت  طانم  نآ  هک  ییزج  لقع  روهظ  تّیرشب و  ماقم  ات  تسا  ناویح  دامج و  بتارم  رب  عبط  ماقم  زا  ناسنا  ریـس  و 
. دشاب هتشاد  تلاخد  نآ  رد  فیلکت  رایتخا و  هک  نیا  نودب  تسا  ینیوکت  رما  ضحم  ببس  هب 

عنم هیلاع  بتارم  رب  ریـس  زا  ار  وا  دـنکیم و  هضراعم  وا  رایتخا  اب  ینیوکت  رما  یهاگ  نوچ  یناسنا  ّرـش  ریخ و  زیمت  لقع و  روهظ  زا  سپ  و 
. دباییم رد  ار  وا  شنانیشناج  ادخ و  ناگداتسرف  نابز  رب  یفیلکت  یهاون  رماوا و  ببس  هب  یهلا  تیانع  تمحر و  دنکیم 

قالطا ماقم  ات  توربج  توکلم و  زا  هیلاع  بتارم  رب  شترطف  ياضتقا  قبط  رب  و  درک ، يرای  ار  وا  قیفوت  یهاون  رماوا و  لاثتما  رد  رگا  سپ 
رد وا  دـش  اناوت  نّکمتم و  ریـس  نیا  رد  و  درک ، ریـس  هقلطم  تیـالو  و  تسا ) ماـقم  نآ  قولخم  هک   ) ّقح ّتیـشم و  توهـال و  هب  نآ  زا  هک 

هدیدرگ نّکمتم  میقتـسم و  هدش  رما  نیوکت  فیلکت و  رظن  زا  نآ  هب  هک  هچنآ  عیمج  رد  تسا و  هدش  رما  نآ  هب  هک  هدیـسر  ییاجب  شریس 
تسا .

402 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ینیوکت و رما  فلاـخم  تروـص  نیا  رد  درک  ادـیپ  لّزنت  هثیبـخ  حاورا  ّنج و  ملاـع  یلفـس و  توـکلم  هب  هدرکن و  يراـی  ار  وا  قـیفوت  رگا 
خسار و هک  يوحن  هب  تسا  هب  رومأم  رد  نّکمت  زا  ترابع  تماقتسا  نوچ  دشاب ، میقتسم  هار  نیا  رد  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  هتـشگ  یفیلکت 

. دباین هار  نآ  رد  لاوز  لامتحا  یناسآ  هب  دشاب و  مدق  تباث 
ریذـپان لاوز  هک  يوحن  هب  شیرادـیاپ  اجنآ و  رد  وا  نّکمت  یلو  تسا ، تخـس  هچ  رگا  تاـماقم  هب  هّللا  یلا  کـلاس  نتفر  ـالاب  جورع و  و 

هب لّکوت  رد  شیرادـیاپ  نّکمت و  یلو  تسا  تخـس  لّکوت  ماقم  رد  ندـش  لخاد  هک  هچ  تسا ، نآ  رد  شندـش  لخاد  زا  رتتخـس  دـشاب 
. تسا نآ  رد  لوخد  زا  رتتخس  دوشن  لیاز  یلاح  چیه  رد  هک  يوحن 

زا ینأش  چیه  هک  يوحن  هب  جورع  زا  دـعب  توکلم  رد  وا  نّکمت  یلو  تسا  تخـس  توکلم  هب  شجورع  هک  یّکلم  ناسنا  تسا  نینچمه  و 
. تسا رتتخس  درادن  زاب  توکلم  زا  ار  وا  شنوئش 

: دیامرفیم هدرک و  هراشا  قالطا  ماقم  هب  ندیسر  نآ و  رد  نّکمت  بتارم و  نآ  رد  ریس  هب  هرس  سدق  يولوم 
مدز رس  ناویح  هب  مدرم  امن  مدش و ز  یمان  مدرم و  يدامج  زا 

مدش مک  ندرم  یک ز  مسرت  هچ  سپ  مدش  مدآ  ّیناویح و  زا  مدرم 
رپ لاب و  کیالم  زا  مرآ  رب  ات  رشب  زا  مریمب  رگید  هلمح 

ههجو ّالا  کلاه  ءیش  ّلک  وج  نتسج ز  مدیاب  مه  کلم  زا  و 
موش نآ  دیان  مهو  ردنا  هچنآ  موش  ناّرپ  کلم  زا  رگید  راب 

403 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نوعجار هیلا  ّانا  مدیوگ  نونغرا  نوچ  مدع  مدرگ  مدع  سپ 

ببس هب  دشاب  هتـشادن  ماقم  نآ  رد  نّکمت  رگا  نوچ  تسا ، هدرم  ماقم  نامه  رد  هک  هدرک  یماقم  رد  نّکمت  هب  هراشا  ندرم  رکذ  اب  يولوم 
«. 1  » دوشیمن هدنز  ماقم  نآ 

و دشاب ، نآ  هب  شتاذ  يراوتسا  ماوق و  هک  دوشیمن  وا  یگدنز  تایح و  ماقم  نآ  رگید  سپ  یتاذ ، هن  دوشیم  یضرع  ماقم  نآ  راثآ  هکلب 
. دوشیمن رّوصتم  زین  ماقم  نآ  زا  گرم  دشابن  ماقم  نآ  ببس  هب  تایح  یگدنز و  هک  موادم 
. تسا توکلم  اهنآ  ملاع  هک  تسا  لاب  نابحاص  هکیالم  سنج  کلم  زا  يولوم  دوصقم  و 

. دنک فّرصت  دناوتیمن  ار  نآ  همهاو  هک  تسا  فرص  تادّرجم  دیاین  مهو  رد  هک  هچنآ  زا  دوصقم  و 
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نآ و  دـنکیمن ، زواـجت  دـنیآیمرد  هزادـنا  هب  هک  ییاـهزیچ  زا  دـنیآ و  رد  هزادـنا  هب  هک  تسا  ییاـهزیچ  دروم  رد  همهاو  هّوق  رّوصت  اریز 
. تسا یندنام  یقاب و  زیچ  ره  يدوبان  كاله و  زا  دعب  هک  تسا  ادخ  هجو  فرص  دّرجم 

هب زا  دوصقم  هک  نیا  ای  تسا ، قالطا  ماقم  هب  هراشا  وا  نتشگ  مدع 
__________________________________________________

: ظفاح ( 1)
ام زا  شیپ  تشگ  یتشهب  ندرم  نینچ  زا  سیردا  هک  یهاوخ  یگدنز  رگا  گرم  زا  لبق  تسود  يا  ریمب 

404 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا نآ  دیکأت  نآ  نتشگ  مدع  قالطا و  ماقم  ندماین  رد  مه  و 

و دومن ، دوـب  هدـش  رما  نآ  هب  هک  هچنآ  يهمه  رد  تماقتـسا  هب  رما  ار  شربماـیپ  تسا  یتخـس  میظع و  رما  بتارم  يهمه  رد  نّکمت  نوـچ 
. درکن يرما  نینچ  ار  نینمؤم 

. نانآ زا  یکدنا  یلیخ  هّدع  زج  تسین  رّسیم  دناهدش  رما  نآ  هب  هک  هچنآ  عیمج  رد  نّکمت  اهنآ  يارب  نوچ 
نآ رد  یّتـح  نینمؤم  يارب  تماقتـسا  هب  رما  هب  حیرـصت  اذـل  و  تسا ، هفیطل  نیا  هب  هراـشا  يارب  فوـطعم  رب  ترما ) اـمک   ) میدـقت هک  اریز 

: دومرف اهنآ  رما  هب  حیرصت  نودب  دومن و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رما  عبات  ار  نینمؤم  رما  هکلب  درکن ، تسا  نکمم  هک  رادقم 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  نینمؤم و  هن  هدش  نینمؤم  تماقتـسا  هب  رومأم  ربمایپ  هک  ایوگ  کعم ) بات  نم  (و 

لزاـن هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رب  هیآ  نیا  زا  رتتخـس  ياهیآ  هک  هدـش  دراو  زین  درک و  ریپ  ارم  دوه  هروس  هک : تسا  هدـش  دراو 
«. 1  » تسا هدشن 

. دوب ناسآ  لهس و  ربمایپ  يارب  شدوخ  تماقتسا  هن  رگ  و  تسا ، هدش  شتّما  تماقتسا  هب  رومأم  ربمایپ  هک  تسا  نیا  بلطم  ّرس  و 
. درک ریپ  ارم  يروش  هروس  هک  دومرفن  ربمایپ 

هلمج نینمؤم و  رکذ  هب  تبسن  اجنآ  رد  هیآ  هک  اریز 
__________________________________________________

هحفص 475 دلج 2  یفاصلا  ریسفت  ( 1)
405 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدماین  نایم  هب  دندرک  تعیب  یمالسا  يوبن  ّماع  تعیب  اب  ربمایپ  اب  هک  یناسک  زا  ینخس  و  تسا ، قلطم  َکَعَم  َبات  ْنَم  َو 
. ینامیا ای  دشاب  یمالسا  تعیب  هاوخ  تسا  تعیب  ناکرا  زا  یکی  تعیب و  ءزج  هبوت  اریز 

لصاح اهترثک  زا  خالـسنا  عوجر و  هدننک  تعیب  هبوت  تعیب و  نیح  رد  ّیلو  ای  ّیبن  يارب  هک  تهج  نآ  زا  تسا  هبوت  فرظ  کعم )  ) ظفل
. تسا لاح  هک  نیا  ای  تسا ، تماقتسا  فرظ  ای  دوشیم ،

صوصخ دوصقم  ای  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اصوصخم  دناهدروآ  نامیا  ّصاخ  تعیب  اب  هک  تسا  یناسک  مومع  بات ) نم   ) زا دوصقم  و 
. تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

. دینکن زواجت  ادخ  دودح  زا  ای  تسا ، یشکرس  نایغط و  زا  یعون  نآ  هک  دیوشن  جراخ  تماقتسا  زا  « 1  » اْوَغْطَت َو ال 
یّلص ربمایپ  زا  ار  باطخ  هک  نیا  ای  داد ، تکرـش  نایغط  زا  یهن  رد  ربمایپ  ار  اهنآ  تسا  زیاج  یـشکرس  نایغط و  هب  نینمؤم  فاّصتا  نوچ 

. دینادرگرب نینمؤم  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا 
یغاط دیدهت  دنتسه و  میقتسم  هک  تسا  یناسک  بیغرت  هلمج  نیا  تسا  انیب  امش  ياهراک  هب  دنوادخ  ٌریَِصب  َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّنِإ 

__________________________________________________
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. دیراد هاگن  عرش  دودح  اهراک و  يهزادنا  ّدح و  زا  زواجت  دینکم و  نایغط  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا  ( 1)
406 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا ناشکرس  و 
هدمآ دیکأت  تهج  تسا و  ّماع  زا  دعب  ّصاخ  رکذ  لیبق  زا  ترابع  نیا  دـینکن ، لیم  ناملاظ  هب  مه  یکدـنا  اوُمَلَظ و  َنیِذَّلا  َیلِإ  اُونَکَْرت  َو ال 

. تسا كدنا  لیم  زا  ترابع  نوکر  هچ  تسا 
ملظ ار  وا  هک  تهج  نآ  زا  دـنک  ملظ  ار  يرگید  هک  سک  ره  دروم  رد  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  هب  ملظ  ملظ  زا  دوصقم  و 

باـسح ملاـظ  تسا  هتـشاد  اور  متـس  دوخ  رب  هک  تهج  نآ  زا  هچ  رگا  دـنک  متـس  شدوـخ  هب  هک  یـسک  اـّما  و  دراد ، ناـیرج  تسا  هدرک 
رب هچ  رگا  دوشیمن  نیملاـظ  رد  لـخاد  ارهاـظ  تسین  راکـشآ  رهاـظ و  يرگید  رب  تسا و  یفخ  شدوخ  هب  ملظ  هبنج  نوچ  یلو  دوـشیم 

. تسوا لهج  زا  یشان  هک  دوشیم  ملظ  شتآ  هب  ندیسر  بجوم  نآ  هب  كدنا  لیم  و  دشاب ، نآ  رد  لخاد  قیرط  بسح 
. تفرگ دهاوخ  امش  رد  نانآ  رفیک  شتآ  تروص  نآ  رد  ُراَّنلا  ُمُکَّسَمَتَف 

هب تسد  دـنامب و  یقاب  ناطلـس  هک  دراد  تسود  دـیآیم و  ناطلـس  شیپ  هک  تسا  يدرم  وا  هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
هنادواج يدبا و  دنوادخ  ار  شتآ  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  و  « 1  » دهدب يزیچ  وا  هب  دنکب و  شبیج 

__________________________________________________

هحفص 475 یفاّصلا ج 2  ریسفت  ( 1)
407 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دینکن نارگمتس  هب  لیم  مه  یکدنا  سپ  « 1  » دسریم شتآ  امش  هب  هک  تسا  هدومرف  تسا و  هدادن  رارق 
لاح لّوا  هلمج  درک ، دـنهاوخن  يرای  ار  امـش  زگره  هک  دـیهدن  رارق  ایلوا  ار  نارگمتـس  َنوُرَْـصُنت  َُّمث ال  َءاِیلْوَأ  ْنِم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُکل  اـم  َو 

. تسا مکّسمت )  ) رب فطع  مّود  هلمج  و  مکّسمت )  ) لوعفم
. تسا اونکرت ) ال   ) ای اوغطت ) ال   ) ای مقتسا )  ) رب فطع  « 2  » َةالَّصلا ِِمقَأ  َو 

ینعی تسا  اـفلز )  ) عـمج اـفلز )  ) و تسا ، برغم  حبـص و  تسربـخ  رد  هچناـنچ  زور  فرط  ود  زا  دوـصقم  ِلـْیَّللا  َنِم  ًاـَفلُز  َو  ِراـهَّنلا  ِیَفَرَط 
. دشابیم ءاشع  نآ  و  تسا ، کیدزن  زور  هب  هک  تسا  یتاعاس  دوصقم  و  کیدزن ،

. دربیم نیب  زا  ار  اهیراکتشز  اهیراکوکین  هک  « 3  » ِتائِّیَّسلا َْنبِهُْذی  ِتانَسَْحلا  َّنِإ 
زامن و نتشاد  اپ  رب  يارب  هک  تسا  یلیلعت  ترابع  نیا  یلو 

__________________________________________________

 ].....[ ثیدح 12 هحفص 108  یفاکلا  ( 1)
. اشع و  تسا ، برغم  حبص و  دوصقم  تسا : تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  یفاص : ( 2)

. دربیم نیب  زا  ار  اهنآ  زور  ناهانگ  بش  رد  نینمؤم  ندناوخ  زامن  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هیآ  يانعم  رد  یفاک : ( 3)
408 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

مّهوت نینچ  هک  ایوگ  دـیآیم  دـیدپ  ناملاظ  هب  لیم  زا  یهن  و  « 1  » نّکمت مدـع  ياـنعم  هب  ناـیغط  زا  یهن  زا  هک  تسا  یمّهوت  عفد  دوصقم 
. شدوخ هب  ملظ  زا  اصوصخم  تسین ، یلاخ  ملاظ  هب  لیم  نّکمت و  مدع  زا  سک  چیه  هک  دوشیم 

، دوش بانتجا  هریبک  ناهانگ  زا  هک  یمادام  دوشیم  عقاو  ود  نآ  نیب  هک  تسا  یناهانگ  هراّفک  رگید  زامن  ات  زاـمن  هک  « 2  » تسا ربخ  رد  و 
. دربیم نیب  زا  ار  هانگ  هئّیس و  کی  هنسح  ره  اب  یلاعت  يادخ  هک  هدش  دراو  زین  و 

كرد ار  هانگ  نآ  زا  رتعیرس  يزیچ  دنکیمن و  فرطرب  ار  هانگ  يراکوکین  زا  رتدیدش  يزیچ  راکهانگ  صخش  يارب  هک  هدش  دراو  زین  و 
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. دزاسیمن شدوبان  هدرکن و 
دنکیم طقاس  هدرب و  نیب  زا  ار  نآ  دباییمرد و  هدرک  شومارف  ار  نآ  شبحاص  هک  ار  یمیدق  گرزب  ناهانگ  کین  راک  هنسح و  نآ  اریز 

(. ِتائِّیَّسلا َْنبِهُْذی  ِتانَسَْحلا  َّنِإ  : ) یلاعت يادخ  لوق  يانعم  تسا  نیا  و  دزاسیم ، دوبان  وحم و  تابثا  زا  دعب  ار  نآ  و 
: دومرفیم ادـخ  لوسر  مبیبح  مدینـش  هدومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  امهیلع  رقاـب  ماـما  قداـص و  ماـما  زا ) یکی   ) زا و 

و هیآ ) رخآ  ات  راهّنلا ...  یفرط  ةولّصلا  مقا  : ) تسا هیآ  نیا  ادخ  باتک  رد  هیآ  نیرتهدننک  راودیما 
__________________________________________________

ثیدح 72 هحفص 161  یشایعلا 2  ریسفت  هحفص 475  دلج 2  یفاص  ریسفت  ثیدح  ذخأم  ( 1)
ح 72. ص 161 / یشایعلا 2 : ریسفت  دلج 2 ص 475 ، یفاص  ریسفت  ( 2)

409 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
وا حراوج  زا  ناهانگ  دوشیم  دـنلب  وضو  يارب  امـش  زا  یکی  هاگره  هداتـسرف  ریذـن  ریـشب و  ّقح  هب  ارم  هک  ییادـخ  هب  مسق  یلع  ای  دومرف :
نآ دننام  هدنامن و  وا  زا  یهانگ  چیه  هک  نیا  رگم  دنادرگیمنرب  يور  دومن  لابقتـسا  شتروص  بلق و  اب  ار  ادـخ  هک  هاگنآ  سپ  دزیریم ،

«1 . » تسا هدمآ  ایند  هب  شردام  زا  هزات  هک  دوشیم 
. دربیم ار  تائّیس  تانسح  هک  راتفگ  نیا  ای  ار ، تائّیس  تانسح  ندرب  َِکلذ 

دوبان وحم و  تانسح  يهلیـسو  هب  تائّیـس  هک  دنیبیم  دوخ  ملاع  دوجو و  رد  هچ  تسا ، يروآدای  رّکذت و  نیرکاذ  يارب  َنیِرِکاَّذِلل  يرْکِذ 
. دیوشیم ناشدوجو  زا  ار  ناهانگ  یگدولآ  زامن  هک  نیا  و  دنوشیم ،

و دوشیم ، لصاح  اوران  تشز و  لاعفا  باکترا  زا  هک  تسا  ناهانگ  اهیدـب و  يروآدای  ناشنأش  هک  دنتـسه  یناسک  نیرکاذ  زا  دوصقم  و 
. دناهدومن يروآدای  شرکذ  تهج  زا  ار  ادخ  هدش و  دراو  ناشیاهرد  زا  اههناخ  هب  هدرک و  لوبق  ار  تیالو  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ 

تماقتسا زا  ات  نک  ربص  تموق  ياهتّیذا  رب  « 2  » ِْربْصا َو 
__________________________________________________

هلآ 1 هیلع و  هّللا  یّلص  رطس  هحفص 201  نایبلا 3 : عمجم  هحفص 476 ، یفاصلا 2 : ریسفت  ( 1)
اب ار  دوخ  هک  تسا  یسک  رباص  تسا  ادخ  ریغ  دزن  الب  یتخـس  زا  تیاکـش  كرت  حالطـصا : رد  يرابدرب . ییابیکـش و  لّمحت و  ربص : ( 2)

درادن كاب  الب  ندمآ  زا  هک  دشاب  هدرک  نیرق  نانچ  الب 
410 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هک نک  ربص  هناگجنپ  ياهزامن  رب  اصوصخ  اهتعاط  رب  زین  و  دننکن ، لخاد  ار  ادـخ  ریغ  هب  لیامت  یـشکرس و  هب  ار  وت  دـنرواین و  تنوریب 
. يروآ اج  هب  شطیارش  عیمج  اب  ار  اهنآ 

هب نامرف  هب  هراشا  دـشاب و  ناهرب  دـننام  هب  بلطم  هک  تسا  نیا  يارب  ریمـض  ياجب  رهاـظ  مسا  نداـهن  َنِینِـسْحُْملا  َرْجَأ  ُعیُِـضی  ـال  َهَّللا  َّنِإَـف 
. دوش راکدب  راکهانگ و  هب  یکین  ناسحا و 

رد دنمـشیدنا  صخـش  رب  مومع  صوـصخ و  هب  ربـصا ) و   ) ادـخ لوـق  اـت  مقتـساف )  ) ادـخ لوـق  زا  تاـیآ  نیا  رد  باـطخ  فـالتخا  هجو  و 
. تسین یفخم  باطخ  ياههفیطل 

. دومن رکذ  ملاظ  هب  لیم  ببس  هب  ار  سامت  درک و  یهن  یشکرس  نایغط و  زا  هک  نآ  زا  سپ  ٍۀَّیَِقب  اُولوُأ  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ِنوُرُْقلا  َنِم  َناک  ْوَلَف ال 
. دومن موق  ّتیذا  اهتعاط و  رب  ربص  هب  رما  و  دنربیم ، نیب  زا  ار  تائّیس  تانسح  تسا و  هنسح  زامن  هک  نیا  و 

رب ار  اهنآ  اهنیا  همه  زا  سپ  درک ...  ناسحا  هب  رما  هب  هراشا  و 
__________________________________________________
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: دیوگ يولوم  يداّجس ) رتکد  ینافرع  تاحالطصا  )
ادخ فیض  اب  دوب  شوخ  الب  رد  اضر  ربص و  اب  بّویا  لاس  تفه 

تمداد يربص  وت  يوم  ره  هب  نم  تمرکم  رد  ار  بّویا  ّقح  تفگ 
رگن مه  ار  هد  ربص  يدید  ربص  رظن  نیدنچ  نکم  دوخ  هب  نیه 

411 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
خیبوت هک  درک  نیا  هب  هراشا  ءاف )  ) ندروآ اب  و  دومن ، خـیبوت  اهتعاط  اهّتیذا و  رب  ربص  مدـع  رب  ملاظ و  هب  نوکر  ناـیغط و  زا  یهن  كرت 

. تسا یلبق  بلاطم  زا  ّببسم 
خیبوت دوشیم  شتآ  رد  ادـخ  ناگدـنب  لوـخد  بجوـم  هک  گرزب  رما  نیا  زا  یهن  كرت  رب  امـش  تسا  رارق  نیا  زا  بلطم  هک  لاـح  ینعی 

. دنتسه ریغص  ملاع  هب  ادخ  لوسر  شنایرگشل  لقع و  هک  تشذگ  هّللا  ۀّیقب  ریسفت  رد  تسا و  هّللا  ۀّیقب  ۀّیقب )  ) زا دوصقم  دیوشیم ،
نایرگـشل زا  ياهّمتت  ۀـّیقب و  ياراد  یناسنا  دـنامب  یقاب  يزیچ  شنایرگـشل  لقع و  زا  رگا  ملاع  نیا  تکلمم  رب  ناطیـش  يالیتسا  زا  دـعب  و 

. تسین ياهّیقب  نینچ  ياراد  ناسنا  هن  رگ  تسا و  ادخ 
. دنرادیم زاب  ریبک  ملاع  نیمز  ریغص و  ملاع  نیمز  رد  داسف  زا  ار  مدرم  ِضْرَْألا  ِیف  ِداسَْفلا  ِنَع  َنْوَْهنَی 

. دوشیم هدافتسا  « 2  » صیصخت تادا  زا  هک  یفن  رابتعا  هب  تسا  ۀّیقب ) اولوا   ) زا « 1  » لصّتم يانثتسا  هلمج  نیا  ْمُْهنِم  اْنیَْجنَأ  ْنَّمِم  اًلِیلَق  اَّلِإ 
ای ینطاب  لوسر  زا  ياهّیقب  بحاص  هتشذگ  ياهتّما  رد  ینعی 

__________________________________________________

دنمانیم عطقنم  دشابن  هنم  ینثتسم  رد  لخاد  رگا  لصّتم و  ار  نآ  دشاب  هنم  ینثتسم  رد  لخاد  ینثتسم  رگا  ( 1)
ردـص رد  الومعم  هک  امول - الول - ّالا - اّله - زا  دـنترابع : هک  تساـت  راـهچ  صیـصخت  ةادا  تسا و  قیوشت  ياـنعم  هب  يوحن  حالطـصا  ( 2)

. دنریگیم رارق  مالک 
412 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، دندوب اهنآ  میداد  تاجن  هک  یناسک  زا  یـضعب  ای  میداد ، ناشتاجن  ام  هک  دندوب  یناسک  كدنا  هّدع  نآ  و  یکدنا ، زج  دوبن  ادخ  يرهاظ 
. تسا وغل  فرظ  مهنم )  ) ظفل دندوب و  هدمآ  دیدپ  اهنآ  زا  میداد و  تاجن  هک  دندوب  یناسک  هرمز  زا  ای 

، تسا ّرقتـسم  فرظ  ای  میداد ، تاجن  نورق  نآ  ّرـش  زا  ار  اهنآ  هک  نیا  ای  میداد ، تاجن  ار  یناسک  ناشکاله  نیح  رد  اـهنآ  نیب  زا  ینعی 
. دندوب اهنآ  زا  هدمآ  دیدپ  ای  دندوب  نورق  زا  یضعب  هک  دوب  یلاح  رد  میداد  تاجن  هک  یناسک  زا  ینعی 

یلو درک  یهن  داسف  زا  ار  اهنآ  يرهاظ  ای  ینطاب  لوسر  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسا  انعم  ظاحل  هب  فطع  ِهِیف  اُوفِْرتُأ  ام  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َعَبَّتا  َو 
. دندرک كرت  ار  یهن  دندش و  تسمرس  نادب  و  دشاب ، ترشع  شیع و  نآ  رد  هک  دندش  يزیچ  وریپ  دندرک  متس  ملظ و  هک  اهنآ 

نایب هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رـصع  لها  شنزرـس  خـیبوت و  هیآ  و  تمعن ، لاوز  موق و  ّتیذا  زا  سرت  یبلط و  تحار  تهج  زا 
. تسا اهنآ  دنسپان  ياهراک  اهیدب و 

. تسا هدش  اهنآ  تلصخ  ّتیصاخ و  ندرک  مرج  و  دندرک ، تداع  نیرمت و  رفک  يراکدب و  مرج و  رب  اهنآ  َنیِمِرْجُم و  اُوناک  َو 
هک  یملظ  ّتلع  هب  ٍْملُِظب و  يرُْقلا  َِکلُْهِیل  َکُّبَر  َناک  ام  َو 

413 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
لامعا لیلد  هب  هک  نیا  نودب  دوشیمن ، اهنآ  هب  یملظ  ام  بناج  زا  ای  دزاسیمن ، دوبان  ار  اههیرق  دـنوادخ  دوش  رداص  اهنآ  زا  یـضعب  زا 

. دوشیمن یمتس  اهنآ  هب  دننک ، ادیپ  ار  ملظ  نآ  قاقحتسا  ناشمیارج  دب و 
. تسا ریغص  ریبک و  ملاع  رد  حالصا  رد  بیغرت  مرج و  زا  نتشاد  زاب  دیدهت و  دندوب  ناگتسیاش  اجنآ  لها  هک  یلاح  رد  َنوُِحلْصُم  اُهلْهَأ  َو 
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118 تایآ 123 -

413 ص :  ات 123 ..... ] تایآ 118  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

َّنَأَْلمََأل َکِّبَر  ُۀَِـملَک  ْتَّمَت  َو  ْمُهَقَلَخ  َِکلذـِل  َو  َکُّبَر  َمِحَر  ْنَم  ـَّالِإ  ( 118  ) َنیِِفلَتْخُم َنُولازَی  َو ال  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  َساَّنلا  َلَـعََجل  َکُّبَر  َءاـش  َْول  َو 
َو ٌۀَـظِعْوَم  َو  ُّقَْحلا  ِهِذـه  ِیف  َكَءاج  َو  َكَداُؤف  ِِهب  ُتِّبَُثن  ام  ِلُسُّرلا  ِءاْبنَأ  ْنِم  َکـْیَلَع  ُّصُقَن  ـالُک  َو  ( 119  ) َنیِعَمْجَأ ِساَّنلا  َو  ِۀَّنِْجلا  َنـِم  َمَّنَهَج 

(122  ) َنوُرِظَْتنُم اَّنِإ  اوُرِظَْتنا  َو  ( 121  ) َنُوِلماع اَّنِإ  ْمُِکتَناکَم  یلَع  اُولَمْعا  َنُونِمُْؤی  َنیِذَِّلل ال  ُْلق  َو  ( 120  ) َنِینِمْؤُْمِلل يرْکِذ 
(123  ) َنُولَمْعَت اَّمَع  ٍِلفاِغب  َکُّبَر  ام  َو  ِْهیَلَع  ْلَّکََوت  َو  ُهُْدبْعاَف  ُهُّلُک  ُْرمَْألا  ُعَجُْری  ِْهَیلِإ  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْبیَغ  ِهَِّلل  َو 

413 ص :  همجرت ..... :

فالتخا رد  مه  اب  اـیند  ماوقا  لـلم و  يهمه  میاد  نکیل  دـینادرگیم و  تّما  کـی  ار  قلخ  بهاذـم  لـلم و  يهمه  تساوخیم  ادـخ  رگا  و 
، دوب دنهاوخ 

تقیقح  ّقح و  ات  دنک  تیاده  دوخ  ّصاخ  فطل  تمحرب و  ادخ  هک  سکنآ  رگم 
414 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دزاس رپ  ار  خزود  سنا  ّنج و  نارفاک  زا  هک  تسویپ  موزل  متح و  هب  ادخ  رهق  هملک  دندش و  هدیرفآ  نیمه  يارب  دبایرد و  ار 
ّقح قیرط  نالوسر ) لاح  حرـش   ) نیا رد  مینادرگ و  راوتـسا  يوق و  نآ  هب  ارت  بلق  ات  مینکیم  نایب  وت  رب  ار  ایبنا  رابخا  تیاکح و  نیا  ام  و 

، دشاب رّکذت  تربع و  دنپ و  ار  نامیا  لها  دوش و  نشور  وت  رب  باوص  هار  و 
راک هب  مه  ام  دیزادرپب و  ادـخ  تیـصعم  يراکتـشز و  هب  دـیناوتیم  هچ  ره  امـش  هک  وگب  دـنروآیمن  نامیا  هک  نانآ  اب  ام  لوسر  يا  وت  و 

، دوب میهاوخ  لوغشم  تعاط 
، میرظتنم ّقح  زا  ار  دوخ  لمع  شاداپ  مه  ام  دیشاب  رظتنم  ار  دوخ  رادرک  يازج  امش  و 

تردـق تسد  هب  و   ) تسا ادـخ  هب  عـجار  ملاـع  همه  روـما  تسا و  راکـشآ  ادـخ  يارب  همه  تسا  ناـهنپ  اـهنیمز  اهنامـسآ و  رد  هچ  ره  و 
. تسین لفاغ  دننکیم  ناگدنب  هچنآ  زا  وت  راگدرورپ  هک  دینک  لّکوت  وا  رب  دیتسرپب و  ار  وا  تسوا )

414 ص :  ریسفت ..... 

هّجوتم دـصقم  کی  هب  همه  هک  دـهدیم  رارق  دـحاو  نید  رب  ار  همه  دـهاوخب  وت  راگدرورپ  رگا  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  َساَّنلا  َلَعََجل  َکُّبَر  َءاـش  َْول  َو 
. دنوش

رد دنراد و  لالقتسا  ندرک  دب  ای  بوخ  راک  رد  مدرم  هک  نیا  رب  ینبم  دوشیم  یـشان  دیدهت  بیغرت و  زا  هک  تسا  یمّهوت  عفد  هلمج  نیا 
. دشابن كانهودنا  اهنآ  فالتخا  رب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  يرادلد  لاح  نیع 

ص: ج7 ، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  دناهدوب . فالتخا  رد  نانچمه  لّوا  زا  هچنانچ  دوب  دنهاوخ  فالتخا  رد  هشیمه  نانیا  َنیِِفلَتْخُم  َنُولازَی  َو ال 
415

فورح روص  اب  نآ  هلزان  تروص  هک  نیا  و  تسا ، ّقح  تمحر  زا  ترابع  هقلطم  تیالو  هک  تشذـگ  بلطم  نیا  اهراب  َکُّبَر  َمِحَر  ْنَم  اَّلِإ 
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. دوشیم تسا  بلق  رد  لخاد  هک  نامیا  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  دریذپیم  تروص  شوقن  و 
اب هک  یناـسک  هک  هدـش  قّـقحم  زین  بلطم  نیا  تسا و  نآ  تقیقح  تمحر و  تروـص  تسا  بلق  رد  نکاـس  هک  ماـما  توـکلم  هک  نـیا  و 

دـنوش و جراخ  تیالو  زا  هک  نیا  رگم  دنتـسه  دـصقم  کی  رد  تهج و  کی  رد  وس و  مه  دوشیم  تیالو  رد  لخاد  يولو  ّصاـخ  تعیب 
. دندرگ يرطف  ّدترم  ندروآ  نامیا  زا  دعب 

یهلا نید  چیه  هب  الصا  هک  نیا  ای  فلتخم  ياهّتلم  نید و  هب  ای  دنـشاب  بستنم  ّتلم  نید و  کی  هب  هک  نیا  زا  معا  نینمؤم  ریغ  هک  نیا  و 
. دناهقرفت فالتخا و  ياراد  اهنآ  همه  دنشابن  بستنم 

توکلم دحاو و  خیـش  هب  یلاّصتا  و  ددرگ ، اهنآ  روای  لیلد و  هک  يرادولج  و  دشاب ، نانآ  ربهر  امنهار و  هک  دـنرادن  يدـشرم  ّیلو  نوچ 
. دنرادن مه  يدحاو 

: تسا هتفگ  هیآ  ریسفت  رد  هر )  ) يولوم
داب ناج  زا  داّحتا  نیا  وجم  وت  داّحتا  درادن  یناویح  ناج 

تسادخ ناریش  ياهناج  دّحتم  تسادج  مه  زا  ناگس  ناگرگ و  ناج 
416 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اههناخ نحص  هب  تبسن  دوب  دص  ءامس  دیشروخ  رون  کی  نآ  وچمه 
نایم زا  راوید  وت  يریگرب  هک  نوچ  ناشراونا  همه  دشاب  کی  کیل 

زا ءایقتا  دـننامیم و  یقاب  هلیـسو  نیمه  هب  ایند  لها  و  تسا ، لصاح  ایند  يدابآ  ریمعت و  شنیرفآ  فـالتخا  نیا  رد  اریز  ْمُهَقَلَخ  َِکلذـِل  َو 
. دندرگیم لیمکت  هدش و  كاپ  ایند  تفاثک 

دنتسه و دّحتم  اهنآ  هک  نیا  و  هدش ، ریسفت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  يهعیـش  هب  رابخا  رد  هدش  اهنآ  لاح  لماش  محر  هک  یناسک 
. دنشاب هقیرط  نید و  کی  رب  رهاظ  تروص  رد  هچ  رگا  دنراد  فالتخا  اهنآ  ریغ 

هلمج نیا  نیاربانب  هتـشگ ، مامت  هدش و  لماک  وت  راگدرورپ  هملک  تهج  نیمه  يور  ینعی  تسا ، مهقلخ )  ) رب فطع  َکِّبَر  ُۀَِـملَک  ْتَّمَت  َو 
. دشاب مهقلخ ) کلذل   ) عومجم رب  فطع  تسا  نکمم  تسا و  شنیرفآ  فالتخا  هک  یتمکح  هب  هک  دراد  هراشا 

الُک َو  َنیِعَمْجَأ  ِساَّنلا  َو  ِۀَّنِْجلا  َنِم  « 1  » َمَّنَهَج َّنَأَْلمََأل 
__________________________________________________

خزود تسا . يورخا  يویند و  ياهباذـع  اهجنر و  رهاظ  خزود  نطاب ، خزود  رهاـظ و  خزود  تسا : هنوگ  ود  رب  خزود  ناـفراع  رظن  زا  ( 1)
. تسا ناسنا  يهدولآ  ردک و  سفن  نطاب 

: دیوگ انالوم  يداّجس ) رتکد  ینافرع  تاحالطصا  گنهرف  )
417 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب لوعفم  هک  نیا  ربانب  اهنداد  ربخ  زا  کی  ره  ای  دشاب ، ۀّـصق )  ) ردـصم بیان  هک  نیا  ربانب  اهنتفگ  ناتـساد  هّصق و  زا  کی  ره  اّلک )  ) ظفل
(. اّلک ّصقن  و   ) دشاب

تبلق هلیـسو  نادب  ات  مییوگیم  وت  هب  ار  هتـشذگ  نالوسر  تایاکح  ناتـساد و  ام  هک  نیا  َكَداُؤف  ِِهب  ُتِّبَُثن  ام  ِلُسُّرلا  ِءاْبنَأ  ْنِم  َْکیَلَع  ُّصُقَن 
. دنادرگن يور  نآ  ریغ  يوس  هب  تعاط ، قیرط  زا  و  ددرگن ، نآ  رب  ضراع  يدیدرت  ّکش و  بارطضا و  فوخ و  ات  مینک  تباث  ار 

نایب فطع  ای  لدب  دـشاب  هب  لوعفم  اّلک )  ) هک مّود  لامتحا  ربانب  تسا و  هب  لوعفم  دـشاب  ردـصم  بیان  اّلک )  ) هک لّوا  لامتحا  ربانب  ام )  ) ظف
. تسا

: دیوگیم ایوگ  دنکیم و  باطخ  ربمایپ  هب  اج  نیا  رد  تسا  هدمآ  ّقح  اهنآ  ریغ  هن  و  اهناتساد ، نیا  رد  ُّقَْحلا  ِهِذه  ِیف  َكَءاج  َو 
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اههدـیاف و نیرتـگرزب  زا  تسا  بلق  تاـبث  ّقح و  ندـمآ  هک  اهناتـساد  نیا  هدـیاف  نوچ  شاـبن ، هتـسخ  نآ  رارکت  ندـش و  ینـالوط  زا  سپ 
. تسا اهنآ  نیرتالاو 

تیالو ماقم  زا  ترابع  ّقح  اریز  تسا ، ّقح  تروص  توکلم  نآ  هک  تسوا ، رب  نیّیتوکلم  توکلم و  روهظ  ّقح  ندمآ  زا  دوصقم  و 
__________________________________________________

تساک مک و  ددرگن  اهایرد  هب  وک  تساهدژا  خزود  سفن  نیا  تسا  خزود 
اهءزج هشیمه  دراد  ّلک  عبط  ام  سفن  نیا  تسا  خزود  وزج  هک  نوچ 

418 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا تیالو  تروص  توکلم  توربج و  و  تسا ،

هب اذـل  تسا  هتـشگ  ناهنپ  نآ  زا  ّقح  هدرک  هطاحا  ار  نآ  لـطاب  نوچ  یلو  تسا ، تیـالو  تروص  تسا  ّقح  هک  تهج  نآ  زا  زین  کـلم  و 
ندمآ زا  دوصقم  دوشیمن  قّقحم  يرـشب  صاخـشا  رب  رما  ّیلو  تروص  هب  زج  تیالو  ندمآ  نوچ  و  دوشیمن ، هدـیمان  ّقح  قلطم  تروص 

. دوشیم مارآ  تباث و  رشب  بلق  هلیسو  نامه  اب  تسا و  رما  ّیلو  توکلم  نامه  هک  دوشیم  هنیکس  شمارآ و  لوزن  تیالو 
دنپ و هک  هدیاف  ود  نیا  تسا و  وت  صوصخم  دشاب  ّقح  ندمآ  بلق و  شمارآ  تابث و  هک  لّوا  هدـیاف  ود  نآ  َنِینِمْؤُْمِلل  يرْکِذ  َو  ٌۀَـظِعْوَم  َو 

. تسا نینمؤم  همه  يارب  تسا  يروآدای 
ار اهنآ  ْمُِکتَناکَم  یلَع  اُولَمْعا  َنُونِمُْؤی  َنیِذَِّلل ال  وگب : و  امن ، هظعوم  نک و  يروآدای  ار  اـهنآ  ینعی  تسا ، دوصقم  راـبتعا  هب  فطع  ْلـُق  َو 

. دیزادرپب يراکدب  تیصعم و  هب  دیناوتیم  هچ  ره  امش  وگب  ناسرتب و 
هک تسا  نید  هب  ندرک  لمع  زا  دوصقم  نوچ  هداد ، تکرـش  اجنیا  رد  ار  نینمؤم  دوب ، میهاوخ  لوغـشم  تعاط  راک  هب  مه  اـم  َنُولِماـع  اَّنِإ 

. دنکیرش هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  اب  نید  هب  لمع  رد  نینمؤم  و  دراد ، ار  نآ  تّحص  ياعّدا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 
میب نآ  زا  ار  امـش  اـم  هک  دیـشاب  يزیچ  رظتنم  دـیناسرتیم و  ناتنایادـخ  بناـج  زا  نآ  ندیـسر  زا  ار  اـم  هک  دیـشاب  يزیچ  رظتنم  اوُرِظَْتنا  َو 

ام هب  امـش  هک  میتسه  يزیچ  لوزن  رظتنم  ای  میهدیم ، هدعو  امـش  هب  ادـخ  بناج  زا  هک  میتسه  يزیچ  لوزن  رظتنم  ام  َنوُرِظَْتنُم  اَّنِإ  میهدیم 
. دیهدیم هدعو 

دـشاب تدابع  هب  رما  يزاس  هدامآ  همّدقم  ات  تسا  یلاعت  يادخ  ندوب  عجرم  أدـبم و  ُهُّلُک  ُْرمَْألا  ُعَجُْری  ِْهَیلِإ  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْبیَغ  ِهَِّلل  َو 
. نک تدابع  ار  وا  سپ  تسا  نینچ  بلطم  هک  لاح  ینعی  دروآ ، ّتیببس  ءاف  تدابع  هب  رما  رد  ور  نیا  زا 

هچنآ زا  وت  راگدرورپ  دییامن و  « 1  » لّکوت وا  رب  دیتسرپب و  دـینک و  تدابع  ار  وا  سپ  َنُولَمْعَت  اَّمَع  ٍِلفاِغب  َکُّبَر  ام  َو  ِْهیَلَع  ْلَّکََوت  َو  ُهْدـُبْعاَف 
. تسا شتسرپ  تدابع و  لیلعت  دیدهت و  بیغرت و  هلمج  نیا  تسین ، لفاغ  دینکیم  لمع  امش  نیفلاخم  امش و  هک 

__________________________________________________

: تفگ صخش  نآ  لّکّوتلا  یلا  هک  داد  باوج  فّوصّتلا ؟ کب  يدا  اذام  یلا  هک : دیسرپ  دیـسر  يو  هب  تقیرط  رباکا  زا  یـصخش  زور  ( 1)
هب دش ؟ ربهار  يزیچ  هچ  رب  ارت  فّوصت  ینعی  لیکولا ، ۀـیؤرب  لّکوّتلا  یف  ءانفلا  نم  تنا  نیاف  کنطاب  نارمع  یف  یعـست  دـعب  تنا  کحیو 

؟ اجک لیک  تیؤر و  يهطساو  هب  لّکوت  رد  يانف  اجک و  وت  سپ  ینک !؟ دابآ  ار  دوخ  نطاب  هک  یشوکیم  زونه  وت  رب  ياو  لّکوت !
( يداّجس رتکد  ینافرع  تاحالطصا  گنهرف  )

419 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

419 ص :  فسوی .....  يهروس 

هراشا
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هـس زا  ترابع  هیآ  راهچ  نآ  و  تسا ، یّکم  يهروس  هیقب  هدش  لزان  هنیدـم  رد  هک  هیآ  راهچ  زج  دـناهتفگ  یخرب  و  تسا ، یّکم  هروس  نیا 
َنِیِلئاَّسِلل ٌتایآ  ِِهتَوْخِإ  َو  َفُسُوی  ِیف  َناک  ْدََقل  تسا : نیا  یمراهچ  هروس و  لّوا  يهیآ 

419 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
اَذـه َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  اِمب  ِصَـصَْقلا  َنَسْحَأ  َْکیَلَع  ُّصُقَن  ُنَْحن  ( 2  ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  اِیبَرَع  ًانآُْرق  ُهاـْنلَْزنَأ  اَّنِإ  ( 1  ) ِنِیبُْملا ِباتِْکلا  ُتایآ  َکـِْلت  رلا 

ِیل ْمُُهْتیَأَر  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َو  ًاـبَکْوَک  َرَـشَع  َدَـحَأ  ُْتیَأَر  یِّنِإ  َِتبَأ  اـی  ِهِیبَأـِل  ُفُسُوی  َلاـق  ْذِإ  ( 3  ) َنِیِلفاـْغلا َنَِمل  ِِهْلبَق  ْنـِم  َتـْنُک  ْنِإ  َو  َنآْرُْقلا 
(4  ) َنیِدِجاس

(5  ) ٌنِیبُم ٌّوُدَع  ِناْسنِْإِلل  َناْطیَّشلا  َّنِإ  ًاْدیَک  ََکل  اوُدیِکَیَف  َِکتَوْخِإ  یلَع  َكایْؤُر  ْصُصْقَت  َّیَُنب ال  ای  َلاق 

419 ص :  همجرت ..... :

، دزاسیم راکشآ  ار  قیاقح  هک  یهلا  باتک  تایآ  تسا  نیا  تسا ) لوسر  ادخ و  زومر  هعّطقم  فورح  نیا   ) رلا
، دیبای شوه  لقع و  نآ  تامیلعت  هب  امش  هک  میداتسرف  حیصف )  ) یبرع هب  ام  ار  دیجم  نآرق  نیا 

، يدوبن هاگآ  نآ  زا  یحو  نیا  زا  شیپ  دنچ  ره  مییوگیم و  وت  رب  نآرق  نیا  یحو  هب  ار  تایاکح  نیرتهب  ام 
420 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، دندرکیم هدجس  ارم  هام  دیشروخ و  هراتس و  هدزای  هک  مدید  ایؤر  ملاع  رد  ردپ  يا  تفگ  هک  ار  فسوی  باوخ )  ) وش رّکذتم  نونکا 
درب دـنهاوخ  دـسح  رکم و  وت  رب  ناطیـش ) ياوغا  هب   ) هک نکم  تیاکح  ناردارب  هب  ار  دوخ  باوخ  راهنز  زیزع  دـنزرف  يا  تفگ  بوقعی ) )

. تسا راکشآ  رایسب  نایمدآ  رب  ناطیش  ینمشد  اریز 

420 ص :  ریسفت ..... 

وا يارب  بتارم  نآ  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبـن  دوجو  بتارم  اـی  ملاـع  بتارم  زا  ریبـعت  فورح  نیا  هک  دـش  ناـیب  نیا  زا  شیپ  رلا 
هیلع و هّللا  یّلص  ّیبن  يامسا  زا  فورح  نیا  تهج  نیمه  يارب  و  تسا . هتشگ  دوهـشم  تعیبط  ياههدرپ  نتفر  نیب  زا  ندش و  یلاخ  ماگنه 

. تسا هدش  هدرمش  هلآ 
. دشاب نآ  ربخ  شدعب  ام  میهدب و  رارق  ءادتبم  ار  نآ  تسا  حیحص  هک  روطنامه  دریگب ، رارق  يدانم  فورح  نآ  هک  تسا  حیحص  نیاربانب 

هدروآ رظن  رد  دوجو  بتارم  راهظا  ضحم  طـقف  و  دوش ، عقاو  لومعم  هن  دـنک و  لـمع  هن  هک  داد  رارق  عطقنم  ار  فورح  نآ  دوشیم  زین  و 
. دوش

َْکِلت ظفل  هک  نیا  ای  دوشیم ، نآ  ربخ  ِباتِْکلا  ُتایآ  و  نآ ، لدـب  َکـِْلت  رلا  رد  َکـِْلت  ظـفل  دریگ و  رارق  ءادـتبم  فورح  نآ  هک  نیارباـنب 
. تسا هعّطقم  فورح  ربخ  هلمج  عومجم  تسا و  نآ  ربخ  ِنِیبُْملا  باتکلا  تایآ  ِباتِْکلا  ُتایآ  مّود و  يادتبم 

421 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ای نآرق ، ای  عبط ، ملاع  ای  لاثم ، ملاع  ای  یّلک ، حول  ای  یلاـع ، ملق  نآ  زا  دوصقم  و  تسا ، هدـننک  رهاـظ  اـی  ندـش  رهاـظ  ياـنعم  هب  ِنِیبُْملا  و 
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. تسا ملاع  يهمه 
، تسا قلخ  رما و  و  ترثک ، تدـحو و  تهج  ود  عماج  هک  ینآرق  ًانآُْرق  میدرک ، لزان  شوقن  فورح و  تروص  رد  ار  باتک  ام  ُهاـْنلَْزنَأ  اَّنِإ 

نآرق نوچ  دشاب  ناسآ  امـش  رب  نآ  لّقعت  هک  دشاب  َنُولِقْعَت  ْمُکَّلََعل  تسا ، قلخ  رما و  و  ترثک ، تدحو و  تهج  ود  عماج  هک  ینآرق  اِیبَرَع 
لصاح هقف  لقع و  نآ  ببس  هب  هک  تسا  يزیچ  رب  لمتشم  نآرق  نوچ  دیدرگ  هقف  لقع و  ياراد  امـش  هک  نیا  ای  هدش ، لزان  امـش  تغل  هب 

. دوشیم
هب نداد  شوگ  زا  یهن  دوصقم  و  دشاب ، رصح  يهدافا  تهج  هیلا  دنسم  میدقت  هک  نیا  ربانب  ام ، ریغ  هن  مینکیم  ءالما  ام  َْکیَلَع  ُّصُقَن  ُنَْحن 

ار نآرق  هک  ياهکیالم  دـننام  تسا  هطـساو  هب  رظن  زا  یهن  دوصقم  تسا  نکمم  و  دونـشب ، هیاـسمه  اـت  مییوگیم  وت  هب  لـیبق  زا  تسا  ریغ 
. دروآیم

مه دوب  تنحم  مه  تلـصو ، مه  دوب  تصرف  مه  دوب  عمج  ّدـض  ود  نایم  رد  هک  اریز  تساـههّصق ، نیرتبیجع  هّصق  نیا  ِصَـصَْقلا  َنَسْحَأ 
هاگ تخت و  تیاهن  رد  دوب ، هاچ  دـنب و  تیادـب  رد  یکولمم ، مه  دوب  یکلام  مه  افج ، مه  دوب  اـفو  مه  تفآ ، مه  دوب  تحار  مه  يداـش ،

نوچ سپ  دوب . کلم  ّزع و  رخآب  دوب و  كاله  میب و  لّوا  هب  دوب .
422 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوب بجع  تفگش و  دوخ  تیاهن  رد  دوب ، برط  هودنا و  نیدنچ  نیا  لّوا  رد 
ای تسا ، رتهب  دوشیم  هتفگ  هّصق  نآ  اب  هک  یظفل  هک  تسا  نیا  هب  ای  ییوگ  ناتـساد  ندوب  رتهب  تسا ، ییالما  ره  زا  رتهب  هک  ییـالما  ینعی 

رود ناهذا  زا  ای  تسا و  بیرغ  بیجع و  رابخا  ای  هک  تسا  رتهب  تهج  نآ  زا  رابخا  نیا  و  تسا ، رتهب  دهدیم  لیکشت  ار  هّصق  هک  يرابخا 
. تسا رتاراوگ  رتذیذل و  سفن  دزن  شتالومحم  هک  نیا  ای  تسا ، رتهب  شتاعوضوم  ای  رتشیب  شعفن  دیاوف و  هک  نیا  ای  تسا ،

هوجو فسوی  ناتـساد  ندوب  رتهب  يارب  و  تسا ، هدـش  عمج  فسوی  يهروس  رد  اـصوصخم  نآرق و  رد  هوجو  نیا  همه  هک  دـنامن  یفخم  و 
رد هک  اریز  تسا ، نآرق  يهمه  ياههّصق  دوصقم  و  میدرک ، رکذ  ام  هک  تسا  یهوجو  نامه  اـهنآ  نیرتهیجو  هک  دـش ، هتفگ  زین  يرگید 

«1 . » دشاب فسوی  يهروس  يهّصق  اهنت  دوصقم  تسا  نکمم  و  تسا ، نادب  ناکین و  رابخا  ایبنا و  رابخا  نآرق 
هیلع هّللا  یّلـص  ّیبن  رب  هک  تسا  يزیچنآ  مسا  نآرق  هچ  تسا ، فسوی  يهروس  طقف  ای  نآرق  يهمه  دوصقم  َنآْرُْقلا  اَذه  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  اِمب 

هلآ و 
__________________________________________________

ءاخـسلا نسحا ، ءارمالا  یف  نکل  نسح و  لدعلا  نسحا ، ساّنلا  نم  ۀتـس  یف  نکل  نسح و  ءایـشا  هّتـس  هدـش : لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  ( 1)
یف نکل  نسح و  هبوتلا  نسحا ، ءارقفلا  یف  نکل  نسح و  رکـشلا  نسحا ، ءاملعلا  یف  نکل  نسح و  دهّزلا  نسحا ، ءاینغالا  یف  نکل  نسح و 

. نسحا اهنم  فسوی  ۀّصق  نکل  نسح و  نآرقلا  یف  صصقلا  عیمج  و  نسحا ، ءاسنلا  یف  نکل  نسح و  ءایحلا  نسحا ، بابشلا 
423 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

و هدش ، بلاغ  عومجم  رد  نآ  لامعتـسا  لامعتـسا ، ترثک  ببـس  هب  سپـس  نآرق ، يهمه  ای  هروس  کی  ای  دشاب  هیآ  کی  هاوخ  هدـش  لزان 
. تسا عزانت  لیبس  رب  ود  ره  ای  ّصقن )  ) ای انیحوأ )  ) لوعفم نارقلا ) اذه   ) ظفل

اذه  ) هک تسا  نکمم  و  دوشیم ، انیحوأ )  ) لوعفم صـصقلا ) نسحا   ) نامه هن  رگ  و  دـشاب ، قلطم  لوعفم  صـصقلا ) نسحا   ) هک نیا  ربانب 
. دشاب صصقلا ) نسحا   ) زا لدب  نآرقلا )

يوس هب  هن  و  یتشادـن ، هدوارم  اـملع  اـب  وت  نوچ  يدوب ، ربـخیب  ناتـساد  نیا  زا  نیا  زا  لـبق  وـت  هچ  رگا  َنِیِلفاـْغلا  َنَِمل  ِِهْلبَق  ْنِم  َْتنُک  ْنِإ  َو 
. يدرکن سّسجت  وجتسج و  ار  اهباتک  و  یتفریم ، اهوگهّصق 

رد تلفغ  زا  دوصقم  و  تسا ، حودمم  ادخ  هب  لاغتـشا  يارب  ادخ  ریغ  زا  تلفغ  تسا و  تشز  مومذم و  ادخ  زا  يربخیب  تلفغ و  هّتبلا  هک 
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. تسا ناتساد  نیا  زا  تلفغ  اجنیا 
زا رما  ریدقت  هب  ای  تسا ، نآرقلا ) اذه   ) زا ای  صـصقلا ) نسحا   ) زا لدـب  ای  انیحوأ )  ) ای ّصقن )  ) لوعفم تسا ، صلاخ  مسا  ذإ )  ) ظفل َلاق  ْذِإ 

. دشاب هدش  هفاضا  لاق ) ذإ   ) يهملک هب  هک  تفرگ  ریدقت  رد  ۀیاکح )  ) و لثم )  ) ظفل دننام  دیاب  ریدقت  ره  هب  تسا و  رکذ 
لیئارسا وا  بقل  تسا و  مالّسلا  هیلع  میهاربا  نب  مالّسلا  هیلع  قاحسا  نب  مالّسلا  هیلع  بوقعی  وا  ردپ  تفگ ، شردپ  هب  فسوی  ِهِیبَِأل  ُفُسُوی 

. دشابیم ادخ  صلاخ  هربن )  ) يانعم هب  يربع  تغل  رد  هک  دوب 
يدانم  لاح  رد  ّما )  ) و با )  ) ظفل هب  ءات  ندش  قحلم  َِتبَأ  ای 
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. ندوب يدانم  لاح  رد  نبا )  ) ظفل ریغصت  دننام  تسا  تقفش  راهظا  يارب  اهنآ  نتفرگ  رارق 

. تسا ندید  باوخ  يانعم  هب  ایؤر  زا  َدَحَأ  ُْتیَأَر  یِّنِإ 
ایوگ تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  مهتیأر )  ) هک نیا  ای  تسا ، لّوا  تیأر )  ) مّود لوعفم  َنیِدِـجاس  ِیل  ْمُُهْتیَأَر  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َو  ًابَکْوَک  َرَـشَع 

، هدـش فذـح  تیاکح  زا  هدوب و  روکذـم  هدـننک  تیاکح  رد  هک  تسا  یلاؤس  باوج  ای  يدـید ؟ ار  اـهنآ  یلاـح  هچ  رب  هدـش : هتفگ  هک 
؟ يدید ار  هام  ناگراتس و  یلاح  هچ  رب  تفگ : بوقعی  هک  دناهتفگ  یضعب  هکنانچ 

هک اریز  هدوب ، بیترت  نامه  رب  زین  باوخ  ریبعت  قّقحت  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا ، باوخ  رد  بیترت  هب  هراـشا  يارب  رمق  سمـش و  ریخأـت  و 
رمق سمش و  هب  نداد  تّیمها  يارب  رمق  سمش و  ریخأت  هک  نیا  ای  دندرک ، هدجس  شردام  ردپ و  سپـس  و  دندرک ، هدجـس  لّوا  شناردارب 
يوذ لاعفا  زا  هدجس  هک  تسا  نیا  يارب  مهتیأر )  ) رد نآ  نتسب  عمج  لوقعلا و  يوذ  ریمض  ندروآ  و  میمعت ، زا  دعب  صیصخت  هیبش  تسا 

. تسا هدش  هداد  تبسن  دیشروخ  هام و  ناگراتس و  هب  تسا  لوقعلا 
. تسا ینابرهم  تقفش و  راهظا  تهج  تسا  هتفگ  َّیَُنب  هدرک و  رغصم  ار  نبا )  ) هک نیا  مرسپ ، يا  تفگ : َّیَُنب  ای  َلاق 

ٌنِیبُم  ٌّوُدَع  ِناْسنِْإِلل  َناْطیَّشلا  َّنِإ  ًاْدیَک  ََکل  اوُدیِکَیَف  َِکتَوْخِإ  یلَع  َكایْؤُر  ْصُصْقَت  ال 
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دنهاوخ دسح  رکم و  وت  رب  ناطیـش ) ياوغا  هب   ) هک نکم  تیاکح  تناردارب  رب  ار  دوخ  باوخ  هک  راهنز  زیزع  دنزرف  يا  تفگ : بوقعی ) )
. تسا راکشآ  رایسب  نایمدآ  رب  ناطیش  ینمشد  اریز  درب 

. تسا ناسنا  ياراکشآ  نمشد  ناطیش  هک  دننک  هلیح  رکم و  وت  رب  هک  وگم ، تناردارب  رب  ار  شیوخ  يایؤر 
فّرـصت زا  دـیک  هک  دروآ  رذـع  اهنآ  بناج  زا  و  درکن ، رـصحنم  نانآ  هب  ار  دـیک  تبـسن  تشاد  تقفـش  شدالوا  رب  بوقعی  هک  اجنآ  زا 

. تسا ناطیش 
و دنوشیم ، لخاد  ایبنا  کلـس  رد  يدوز  هب  نم  ناردارب  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  وت  تاملک  ردپ  يا  تفگ : فسوی  هک  تسا  هدـش  لقن 

. تسین ءایبنا  راوازس  رکم  دیک و 
هیلع مدآ  هب  تبـسن  بلطم  نیا  هچناـنچ  دـنکیم ، فّرـصت  ناـنآ  رد  ناطیـش  یهاـگ  یلو  تسین ، نکمم  اـیبنا  زا  دـیک  تفگ : بوقعی  سپ 

. تسا راکشآ  ینمشد  ناسنا  يارب  ناطیش  هک  دش  عقاو  مالّسلا 
هدرک هدهاشم  فسوی  هب  تبـسن  ار  اهنآ  دسح  هنیک و  نوچ  درک ، یهن  شناردارب  هب  مالّـسلا  هیلع  فسوی  باوخ  ندرک  وگزاب  زا  بوقعی 

. دنزرویم دسح  نآ  هب  تبسن  دننک  ریبعت  فسوی  باوخ  زا  هک  ار  هچ  ره  و  دنتسه ، باوخ  ریبعت  هب  ملاع  اهنآ  هک  تسنادیم  دوب و 
رب هزرل  دش و  ّریغتم  فسوی  يهرهچ  گنر  درک  عنم  ناردارب  هب  شباوخ  ندرک  وگزاب  زا  ار  فسوی  یتقو  بوقعی  هک  تسا  هدش  لقن 

426 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دیشک شدوخ  شیپ  ار  فسوی  بوقعی  سپ  تشاد ، یهاگآ  ملع و  اهنآ  يورین  تعاجش و  تداشر و  هب  نوچ  تشگ ، یلوتـسم  شمادنا 
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«1 . » دشاب وا  يارب  یشمارآ  نیکست و  ات  درک ، ریبعت  ار  شباوخ  و 
6 تایآ 10 -

426 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 6  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

َمیِهاْربِإ ُْلبَق  ْنِم  َْکیََوبَأ  یلَع  اهَّمَتَأ  امَک  َبوُقْعَی  ِلآ  یلَع  َو  َْکیَلَع  ُهَتَمِْعن  ُِّمُتی  َو  ِثیِداحَْألا  ِلیِوَْأت  ْنِم  َکُمِّلَُعی  َو  َکُّبَر  َکِیبَتْجَی  َِکلذَک  َو 
ُنَْحن َو  اَّنِم  انِیبَأ  یلِإ  ُّبَحَأ  ُهوُخَأ  َو  ُفُسُوَیل  اُولاق  ْذِإ  ( 7  ) َنِیِلئاَّسِلل ٌتایآ  ِِهتَوْخِإ  َو  َفُسُوی  ِیف  َناک  ْدََقل  ( 6  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  َکَّبَر  َّنِإ  َقاحْسِإ  َو 
ٌِلئاق َلاق  ( 9  ) َنیِِحلاص ًامْوَق  ِهِدـَْعب  ْنِم  اُونوُکَت  َو  ْمُکِیبَأ  ُهْجَو  ْمَُکل  ُلْخَی  ًاضْرَأ  ُهوُحَرْطا  َِوأ  َفُسُوی  اُوُلْتقا  ( 8  ) ٍنِیبُم ٍلالَض  یَِفل  انابَأ  َّنِإ  ٌۀَبْصُع 

(10  ) َنِیلِعاف ُْمْتنُک  ْنِإ  ِةَراَّیَّسلا  ُضَْعب  ُهْطِقَْتلَی  ِّبُْجلا  َِتبایَغ  ِیف  ُهوُْقلَأ  َو  َفُسُوی  اُوُلتْقَت  ْمُْهنِم ال 

426 ص :  همجرت ..... :

دنناـم بوقعی  لآ  وت و  ّقح  رد  ار  شفطل  تمعن و  دزوماـیب و  اـهباوخ  لـیوأت  ملع  دـنیزگرب و  ارت  ادـخ  هک  تسوـت  باوـخ  ریبـعت  نیا  و 
وتب ود  ره  تنطلس  تلاسر و  و   ) دنادرگ مامت  قاحسا  میهاربا و  تناردپ 

__________________________________________________

 ].....[ ح 5 یشایعلا 2 ص 167 / ریسفت  ( 1)
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. تساناد میکح و  ادخ  هک  دیامرف ) تمحرم 
. تسا جردنم  رایسب  تمکح  تربع و  قیقحت  لها  نابلط و  شناد  يارب  شناردارب  فسوی و  تیاکح  رد  انامه 

هک تسا  فسوی  يهتـسب  لد  نادنچ  ردپ  میردارب  نیدنچ  هک  نآ  اب  ام  دـنتفگ  فسوی  ناردارب  هک  یماگنه  وگب  تتّما  هب  ار  تیاکح  سپ 
. تسا رادیدپ  کین  فسوی  ّبح  رد  وا  تلالض  دراد و  تسود  ام  همه  زا  شیب  اهنت  ار  وا 

نتـشک  ) لمع نیا  زا  دعب  هاگنآ  دینک  دوخ  فرط  هب  تهج  کی  ار  ردپ  يور  دینکفیب و  ردپ  زا  رود  يراید  رد  ای  دیـشکب  ار  فسوی  دـیاب 
. دیشاب راگتسر  حلاص و  یمدرم  و  هدرک ) هبوت  فسوی  ندرک  رود  ای 

زا دـیاب  هّتبلا  دـیراد  يدـصق  ءوس  راـچان  رگا  هک  تشاد  راـهظا  وا ) ردارب  نیهم  لـیبور   ) فسوی ناردارب  زا  یکی  دـش  حرطم  هک  يأر  نیا 
(. درب رود  راید  هب  دوخ  اب  و   ) دبایب ار  وا  یناوراک  هک  دینکفا  رد  یهاچ  هب  ناناوراک  هار  رس  رب  ار  وا  یلو  دینک  رظن  فرص  يو  نتشک 

427 ص :  ریسفت ..... 

ار وت  تراگدرورپ  نینچمه  دربیم و  الاب  ار  وت  ادخ  ینعی  کعفری ،)  ) يهملک نآ  و  تسا ، فوذحم  رب  فطع  َکُّبَر  َکِیبَتْجَی  َِکلذَـک  َو 
رد دـنوادخ  هدوب و  بوقعی  مالک  تیاکح و  عوضوم  رد  فوذـحم  دربیم ) الاب  ار  وت  ادـخ   ) لـعف نیا  هک  تسا  لّـمتحم  و  دـنیزگیم ، رب 

. دشاب هتخادنا  ار  نآ  راصتخا  تهج  تیاکح  ماقم 
اریز  انعم  هب  فطع  هیبش  دشاب  فانیتسا  يهلمج  تسا  نکمم  و 
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فـسوی ماقم  تعفر  یگرزب و  لیلد  باوخ  نآ  هک  دـش  طابنتـسا  نینچ  نکن  وگزاب  تناردارب  رب  ار  تباوخ  تفگ  بوقعی  هک  نآ  زا  دـعب 
. تسا باوخ  رد  ناگراتس  يهدجس  نداد  ناشن  ببس  هب  ندش  هدیزگرب  کلذک )  ) هیلا راشم  هک  نیا  هدیدرگ و 

هطاحا ادخ  زج  یسک  هک  دراد  يدّدعتم  بتارم  ثیداحا  لیوأت  هک  دشاب  نیا  هب  راعـشا  ات  دروآ  نم )  ) ظفل ِثیِداحَْألا  ِلیِوَْأت  ْنِم  َکُمِّلَُعی  َو 
. درادن ار  نآ  بتارم  عیمج  هب 

ار نآ  یخرب  و  سایق ، فالخ  رب  تسا  ثیدـح  عمج  دـناهتفگ  یـضعب  تسا و  ثیدـح  عمج  مسا  یـضعب  يهتفگ  قبط  ثیداحأ )  ) ظـفل و 
. دوش ثداح  نآ  هب  نآ  هک  تسا  يزیچ  نآ  يانعم  تسا و  ثدح  عمج  ای  ثیدح  عمج  ثادحا  و  دناهتسناد ، ثادحا  عمج 

هب لیوأت  هک  تسا  یتروص  رد  انعم  نیا  تیاغ ، أدـبم و  تهج  زا  ددرگیم  رب  نآ  هب  ثیدـح  هک  تسا  يزیچ  زا  ترابع  ثیداـحا  لـیوأت  و 
أدبم هب  ثیداحا  عاجرا  ّتیفیک  دوصقم  دشاب  يردصم  يانعم  هب  رگا  و  ددرگیمرب ، نآ  هب  ثیدح  هک  يزیچ  ینعی  دشاب  هیلا  لّوؤم  يانعم 

دنوادخ نیاربانب  دوشیم  لمع  هطّـسوتم  تایاغ  يدابم و  هب  طّسوت  اب  هک  تسادخ  همه  تیاغ  نینچمه  همه و  أدبم  و  دشابیم ، شیاهتنم  و 
. تسا تایاغ  تیاغ  يدابم و  أدبم 

زا  دعب  دشاب  لوسر  هک  یسک  يارب  رگم  دوشیمن  رّسیم  لیوأت  نآ  هک  تسا ، ياهدیچیپ  گرزب و  رما  اّدج  انعم  نیا  هب  ثیداحا  لیوأت 
429 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدوب  ّیلو  دبع  هک  نآ 
هدومرف یلاعت  يادخ  هچنانچ  تسا ، تالامک  همه  رد  ّلک  متاخ  هک  تسا  یـسک  هب  ادـخ و  هب  صوصخم  لیوأت  بتارم  عیمج  هب  هطاحا  و 

. دنادیمن یسک  ادخ  زج  ۀّصاخ  ار  شلیوأت  ینعی  ُهَّللا  اَّلِإ  ُهَلیِوَْأت  ُمَْلعَی  ام  َو  تسا :
رد نیخـسار  اصوصخ  ادخ و  زج  ار  نآرق  هباشتم  لیوأت  لامجا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دشابیم  مالک  ءادـتبا  نوخـساّرلا ) و   ) هک نیاربانب 

. دنادیمن یسک  ملع 
يویند ياهتمعن  تلاسر و  نینچمه  و  تسا ، نآ  يهدننک  لیمکت  تروص  تّوبن  تسا و  تیالو  زا  ترابع  تمعن  لصا  َْکیَلَع  ُهَتَمِْعن  ُِّمُتی  َو 

رد تنطلس  تلاسر و  تّوبن و  تمعن  ببس  هب  تیالو  تمعن  مامتا  وا  رب  ادخ  تمعن  مامتا  زا  دوصقم  و  تسا ، نآ  نییاپ  تروص  يورخا  و 
. دشاب هدش  قّقحم  تیالو  تقیقح  ای  تیالو  لوبق  اب  هک  تسا  یسک  هب  تبسن  تمعن  مامتا  نیا  تسا ، ترخآ  ایند و 

لوبق زا  ترابع  هدرکن  لوبق  ار  تیالو  هدرک و  لوبق  ار  تّوبن  ای  هدرکن  لوبق  زونه  ار  تّوبن  هک  یـسک  هب  تبـسن  نآ  ماـمتا  تمعن و  اـّما  و 
. تسا تیالو  لوبق  نآ  مامتا  تسا و  تّوبن 

تعیب لاّصتا  ببـس  هب  مدرک  مامتا  ار  متمعن  امـش  رب  ِیتَمِْعن ) ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  : ) یلاعت يادـخ  لوق  رد  هچناـنچ 
. يول ینامیا و  تعیب  اب  يوبن  یمالسا 
430 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ترخآ ایند و  ریخ  ندومن  عمج  اـهنآ  رب  تمعن  ماـمتا  و  دـنک ، ماـمت  وت  يهطـساوب  بوقعی  لآ  رب  ار  شتمعن  دـنوادخ  َبوُقْعَی  ِلآ  یلَع  َو 
«1 . » دنکفا شزغل  هب  ار  اهنآ  ناطیش  هک  نآ  زا  دعب  تسا  اهنآ  يارب 

قاقحتسا و ببس  هب  دومن  مامت  قاحـسا  میهاربا و  رب  ار  تمعن  دنوادخ  ٌمِیلَع  َکَّبَر  َّنِإ  َقاحْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  ُْلبَق  ْنِم  َْکیََوبَأ  یلَع  اهَّمَتَأ  امَک 
. کی ره  تلزنم  ردق و 

تترطف بسح  رب  وت  و  دنکیم ، اطع  قاقحتسا  بسح  رب  دنکیم و  قاقحتسا  قیاقد  هب  رظن  تسا و  میکح  دنوادخ  ٌمیِکَح 
__________________________________________________

( بوکاژ  ) تسا یبرع  بوقعی  هملک  تسا و  میهاربا  نب  قاحسا  دنزرف  ادخ ) هدنب   ) لیئارـسا ای  بوقعی  تفگ  دیاب  بوقعی  لآ  هراب  رد  ( 1)
ردام دسیونیم : ءایبنالا ص 81  صـصق  رد  يروباشین  تسا . هدـمآ  نآرق  رد  راـب  وا 16  ماـن  تسا و  هدـش  هدـناوخ  بوقعی  یبرع  رد  هک 
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ینب بآوم و  موق  هتخیمآ و  وا  اب  هدرک و  تسم  ار  ردپ  طول  ياهرتخد  دیوگیم : هک  هدش  فیرحت  تاروت  فالخ   ) دوب طول  رتخد  بوقعی 
هدش فیرحت  ناتساد  . ) دیسر بوقعی  هب  يربمغیپ  تشذگرد  قاحسا  هک  هاگنآ  باب 19  شیادیپ  رفس  دندمآ - دیدپ  رتخد  ود  نآ  زا  ومع 

ار يو  دنیوگ : نینچ  و  تسا ) روکذـم  باب 27  شیادـیپ  رفـس  رد  دز  اج  وت  ردارب  ياج  هب  ار  دوخ  بّلقت  اب  هک  يربماـیپ  هراـب  رد  بوقعی 
زا هلقاع ، هملاع و  يور و  وکین  دوب  ینز  دوب . طول  نب  نایال  تنب  لیحار  فسوی  ردام  دـمایب . يرتخد  رـسپ و  ود  کی  ره  زا  دوب  نز  تفه 

بوقعی و  دـنامب . وا  زا  يرهاوخ  و  نیمای ) نب   ) نیمای نبا  فسوی و  درم . هک  دوب  یناوج  لاح  هب  مه  و  دوبن ، رتدـنمدرخ  وا  زا  بوقعی  نانز 
دیاب تیاور  نیا  قبط   ) نینچمه شنارتخد  دندوب و  ناوخ  باتک  همه  شنادنزرف  دوب و  میهاربا  فحـص  شباتک  دوب و  میهاربا  تعیرـش  رب 

( دنشاب هدرم  یکدوک  رد  شدنزرف  ود  هک  نیا  رگم  دنیوا ، دنزرف  زا 12  هناگ  طابسا 12  هکیلاح  رد  تشادیم  رتخد  رسپ و 7  بوقعی 14 
431 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنکیم اطع  يراد  ار  نآ  قاقحتسا  هک  ار  هچنآ  وت  هب  سپ  ياراد  قاقحتسا 
لاؤس اهنآ  ناتـساد  زا  هک  یناسک  يارب  تسا  ییاههناشن  َنِیِلئاَّسِلل  ٌتایآ  شناردارب  فسوی و  ناتـساد  رد  ِِهتَوْخِإ  َو  َفُسُوی  ِیف  َناـک  ْدََـقل 

ربماـیپ زا  هباحـص  اـی  دـندرک ، لاؤـس  شناردارب  فـسوی و  ناتـساد  زا  دوـهی  نیقلت  اـب  نیکرـشم  ياـسؤر  دـناهتفگ  یـضعب  هچناـنچ  دـنک ،
ربمایپ زا  ار  فسوی  يهّصق  ات  دـندمآ  دوهی  هک  نیا  ای  دـشاب ، یهن  رما و  زا  یلاخ  تاـیاکح و  رب  لمتـشم  هک  دـندرک  ياهروس  تساوخرد 

. دناوخیم تسا  اهنآ  ياهباتک  رد  هک  روطنامه  ار  فسوی  يهّصق  دراد  هک  دندید  دنسرپب 
ناسل هب  لاؤس  زا  ّمعا  شسرپ  لاؤس و  هک  تسا  نیا  ّقح  یلو  دش  رکذ  هک  تسا  یناسک  نامه  يهراب  رد  هچ  رگا  هیآ  لوزن  میوگیم : نم 

. دنکیم لاؤس  فسوی  يهّصق  زا  تسا  ربتعم  ترخآ  تهج  رد  هک  يزیچ  بلاط  ره  هک  نیا  و  تسا ، دادعتسا  لاح و  لاق و 
ریغ نوچ  تسا ، مورحم  نآ  ياهتربع  ناتـساد و  نآ  تایآ  كاردا  زا  لیاس  ریغ  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  فصو  رب  مکح  « 1  » قیلعت رد  و 

زا شندرب  تّذل  دننام  ناتساد  نیا  زا  وا  ندرب  تّذل  دونشیمن و  دونشیم  هناسفا  تروص  هب  هک  هچنآ  زج  يزیچ  ناتساد  نیا  زا  لیاس 
__________________________________________________

. دنادیم هدنسرپ  هب  ّقلعتم  ار  نآ  دراذگ و  قّلعم  ار  نآ  دوش ، نایب  عوضوم  هک  نآ  ياج  هب  هک  تسا  نیا  روظنم  ( 1)
432 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشابن لیاس  لاح  ناسل  هب  یلو  دنکب  لاؤس  لاق  ناسل  هب  ای  دشابن  لاق  ناسل  هب  لیاس  هک  نیا  زا  ّمعا  تساههناسفا 
. نادرگ يور  نآ  زا  دنلفاغ و  یلو  دنرذگیم  نآ  رب  هک  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  ياهناشن  اسب  هچ  دومرف : یلاعت  يادخ  هچنانچ 

یلاعت يادخ  تّیبوبر  تردق و  تمکح و  ملع و  رب  تلالد  هک  رادیب  يهدننک  بلط  يارب  تسا  يدّدعتم  ياههناشن  فسوی  ناتساد  نیا  رد 
. دنکیم فّرصت  دهاوخیم  هک  روط  ره  ءایشا  رد  دنوادخ  هک  دنکیم  نیا  رب  تلالد  زین  و  دنکیم ،

رکم هلیح  رکم و  و  دوشیمن ، یفتنم  ادـخ  ریغ  تساوخرد  ریبدـت و  اـب  و  تسین ، تاـجن  بجوم  ریدـقت  زا  ندرک  رارف  ندوـب و  رذـح  رب  و 
نیا زین  و  دوشیمن ، اهنآ  لضف  ندش  رشتنم  نیدوسحم و  يهجرد  نتفر  الاب  ببـس  نازرو  دسح  دسح  دنزیمن و  يررـض  وا  هب  ناگدننک 

. دنکیم نآ  تبقاع  نسح  تّفع و  تلیضف  رب  تلالد  ناتساد 
. دشاب نآ  رد  فلت  نتفر و  نیب  زا  سرت  رگا  یّتح  دشاب  فیفع  تسا  راوازس  ناسنا  هک  نیا  و 

. دنربیم هانپ  مولظم  هب  شلسن  ای  شدوخ  راکزواجت  هدننک و  انز  هک  نیا  و  دنکیم ، انز  تماخو  رب  تلالد  زین  و 
زا ءالتبا  نیا  هاوخ  دوشیم  التبم  شغورد  دـننامب  وگغورد  هک  نیا  دـشاب و  هیروت  باب  زا  هچ  رگا  دـنکیم  غورد  كرت  موزل  رب  تلالد  و 

نآ ...  ریغ  بناج  زا  ای  هدش  هتفگ  غورد  وا  هب  هک  دشاب  یسک  بناج 
433 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ناتـساد نیا  رد  هک  ییاههناشن  زا  اهنیا  ریغ  و  دـشاب ، یلوا  كرت  لـیبس  رب  اـیبنا  زا  هچ  رگا  دـنکیم  اـیند  رد  لـمع  تاـفاکم  رب  تلـالد  و 
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«1 . » تسا جردنم 
شردارب فسوی و  دـنتفگ  باوخ  نآ  زا  بوقعی  ریبعت  فسوی و  باوخ  رب  ناشعالّطا  زا  دـعب  اَّنِم  اـنِیبَأ  یلِإ  ُّبَحَأ  ُهوُخَأ  َو  ُفُسُوَیل  اُولاـق  ْذِإ 
دنتفگیم و  دندرکیم ، بیذکت  ایؤر  نآ  دروم  رد  ار  فسوی  تسا و  رتبوبحم  نامردپ  دزن  ام  زا  دوب ) ردام  کی  زا  فسوی  اب  هک  نیماینب  )

. دنادرگرب شدوخ  يوس  هب  ام  زا  ار  ردپ  يور  دهاوخیم  نانخس  نیا  اب  هتسب و  هفازگ  دوخ  هب  وا  هک 
هک یتقو  رد  مالّـسلا  هیلع  بوقعی  نب  نوعمـش  ردام  هک  تسا  هدـش  لقن  نینچ  فسوی  باوخ  هب  ناردارب  ندرک  لـصاح  عـالّطا  ببـس  رد 

رداـم سپ  دـندیدیمن ، ار  وا  بوقعی  فـسوی و  و  دینـشیم ، مه  ار  بوـقعی  ریبـعت  و  دینـشیم ، درکیم  لـقن  ردـپ  رب  ار  شباوـخ  فـسوی 
. امش ریغ  نآ  زا  يراوگرزب  تفارش و  تسا و  امش  نآ  زا  جنر  یگتسخ و  تفگ : داد و  عالّطا  شدنزرف  هب  ار  شریبعت  باوخ و  نوعمش 

__________________________________________________

فـسوی يهّـصق  رد  و  تساـهتحار ، تـشهب  رد  و  تساهترـسح ، تماـیق  رد  و  تساـهتفآ ، روـگ  رد  و  تساـهتنحم ، اـیند  رد  تـفگ : ( 1)
رادید هب  تمایق  ترـسح  و  دوش ، ادـیپ  راتفر  هب  روگ  تفآ  و  دوش ، ادـیپ  راگزور  هب  ایند  تنحم  تساهتربع ، اهتیآ  نمـض  رد  و  تساهتیآ ،
راتفگ نیا  رکذـب  ربمایپ  نآ  اب  ملاع  هاشداپ  سپ  دوش ، ادـیپ  راـتفگ  هب  هّصق  نیا  تربع  و  دوش ، ادـیپ  رادرک  هب  تشهب  تحار  و  دوش ، ادـیپ 

. درک اراکشآ  رتهم  نآ  رب  وا  بیاجع  درک ،
فسوی هروس  ریسفت  لّوا  دلج  نیتّسلا  عماج 
434 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

روتسد مالّسلا  هیلع  بوقعی  و  هدرک ، وگزاب  بوقعی  يارب  ار  نآ  هدید و  یباوخ  فسوی  هک  دندرک  ادیپ  عالطا  ناردارب  هک  دناهتفگ  یضعب 
. داد ربخ  اهنآ  هب  ار  دوخ  باوخ  ات  دنداد  مسق  ار  فسوی  دندمآ و  سپ  درادهگن ، ناهنپ  ار  نآ  هک  هداد 

هجیتن رد  درک و  وگزاب  ردپ  هب  ناردارب  روضح  رد  ار  باوخ  نآ  هک  دید  يرگید  باوخ  باوخ  نآ  زا  دـعب  فسوی  هک  دـناهتفگ  یخرب  و 
. دنتفرگ بیرف  هلیح و  رکم و  رب  میمصت  و  دنتفگ ، هک  ار  هچنآ  دنتفگ  و  دندرک ، تداسح 

تسا فنأتـسم  مالک  ای  نیلئاّسلل )  ) يارب لوعفم  ای  اولاق ) ذإ  هّصق   ) ریدقت هب  لامتـشا  لدب  عون  زا  تسا  هتوخا ) فسوی و   ) زا لدب  ذا )  ) ظفل
ات دـنتفگ ...  هک  ار  هّصق  نیا  ناگدـننک  لاؤس  باوج  رد  نک  رکذ  اولاـق ) ذإ  هّصق  نیلئاّـسلا  باوـج  یف  رکذأ  : ) تسا نینچ  نآ  ریدـقت  هک 
زا فسوی  هب  تبـسن  رگید  ناردارب  و  دـندوب ، رداـم  کـی  زا  ود  ره  هک  تسا  نیا  يارب  فسوی  هب  ار  نیماـینب  شردارب  ندرک  هفاـضا  رخآ ،

. دندوبن ردام  کی 
فسوی و هک  یلاـح  رد  میراد ، بوقعی  يارب  تعفنم  بلج  ررـض و  عفد  رب  ییاـناوت  میتـسه و  يوـق  دـنمورین و  یهورگ  اـم  ٌۀَبْـصُع  ُنَْحن  َو 

. تسا رفن  لهچ  ات  رفن  هد  زا  هدش  هتفگ  هچنانچ  ۀبصع )  ) و دنرادن ، ار  ییاناوت  نیا  شردارب 
یهارمگ  رد  ام  ردپ  هّتبلا  هک  ٍنِیبُم  ٍلالَض  یَِفل  انابَأ  َّنِإ 

435 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
زا رتيوق  ام  تسا : نینچ  سایق  بیترت  و  دـش ، ناشردـپ  یهارمگ  شاهجیتن  هک  دـنداد  لیکـشت  یـسایق  ناشدوخ  لوقع  اـب  تسا ، راکـشآ 

. میتسه ّتبحم  هب  رتراوازس  ام  سپ  تسا ، رتراوازس  تّبحم  هب  دشاب  رتیوق  سک  ره  و  میتسه ، شردارب  فسوی و 
ردپ سپ  تسا ، هارمگ  لقع  مکح  لقع و  قیرط  زا  دنک  نینچ  یسک  ره  تسا ، هداد  حیجرت  یلوا  رتهب و  رب  ار  رتهب  ریغ  یلوا و  ریغ  ام  ردپ 

. تسا هارمگ  ام 
هـضراعم نآ  اب  یلایخ  هک  تسا  نآ  زا  رترب  رتالاب و  قشع  هچ  دوب ، میقع  تسردان و  قشع  تنطلـس  قشع و  دزن  اـهنآ  یلاـیخ  ساـیق  نکل 

. دشاب بابسا  هب  طونم  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  قشع  نأش  و  دنک ، هلخادم  نآ  رد  سایق  ای  دنک 
نیا فسوی  هب  زیزع  نز  قشع  ناـیب  رد  هچناـنچ  دـهدیم  دـهاوخیم  هک  رادـقم  ره  سک  رهب  هک  تسا  ادـخ  ياـیلع  تافـص  زا  قشع  هکلب 
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. درک میهاوخ  قیقحت  ار  بلطم 
. دیزادنایب یلوهجم  نیمز  کی  هب  ار  وا  ای  دیشکب  ار  فسوی  ًاضْرَأ  ُهوُحَرْطا  َِوأ  َفُسُوی  اُوُلْتقا 

. دوش یلاخ  فسوی  هب  هّجوت  تمحازم  زا  دشاب و  امش  يوس  هب  طقف  ناتردپ  يور  ات  ْمُکِیبَأ  ُهْجَو  ْمَُکل  ُلْخَی 
هک  هنوگنیدب  دیوشیم  حلاص  دینکیم و  هبوت  وا  نتخادنا  ای  وا  نتشک  فسوی و  زا  دعب  َنیِِحلاص  ًامْوَق  ِهِدَْعب  ْنِم  اُونوُکَت  َو 

436 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ناردارب هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  راتفگ  نیا  و  دینکیم ، ار  وا  تدابع  تعاطا و  شیهاون  رماوا و  رد  سپـس  دینکیم و  هبوت  ادخ  يوس  هب 

«1 . » تسا هدرک  هضرع  نانآ  رب  ناطیش  ار  هنتف  نیا  دناهدوب و  كاپ  بوخ و  اتاذ  فسوی 
هک تسا  یـسک  يوالد  هدوب ، يوال  وا  هک  تسا  هدمآ  رابخا  رد  و  هدوب ، ادوهی  نخـس  نیا  يهدـنیوگ  هک  دـناهتفگ  یـضعب  ْمُْهنِم  ٌِلئاق  َلاق 

. دنام یقاب  وا  لسن  رد  تّوبن 
ریمض ياج  هب  رهاظ  مسا  نتشاذگ  و  درک ، یهن  نآ  زا  ار  اهنآ  هداد و  ناشن  گرزب  ار  نتـشک  دیـشکن : ار  فسوی  تفگ  َفُسُوی  اُوُلتْقَت  ال 

دنزرف فسوی و  وا  دیـشکب  دـیهاوخیم  هک  ار  یـسک  دـنکیم  يروآداـی  اـهنآ  هب  هک  هنوگنیدـب  دـشاب ، یهن  لـیلعت  هک  تسا  نیا  يارب 
. دنرامشب گرزب  ار  وا  لتق  تساوخ  بیترت  نیدب  تسا ، ناشردپ  دزن  صخش  نیرتبوبحم  وا  دشابیم و  ناشردپ 

زا یضعب  ِةَراَّیَّسلا  ُضَْعب  ُهْطِقَْتلَی  ِّبُْجلا  «، 2  » دوش بیاغ  اهرظن  زا  هک  دیزادنایب  هاچ  هت  رد  ار  وا  َِتبایَغ  ِیف  ُهوُْقلَأ  َو 
__________________________________________________

تعاط تسا ، دـقن  زورما  دـیوگ : اناد  منک . ادرف  هبوت  هاگ  نآ  منک  هانگ  زورما  دـیوگ : لهاج  تسا ، نـالهاج  نارورغم و  لاـح  نیا  و  ( 1)
گرم نآ  زا  ياهن  هاگآ  هداهن ، هیسن  رد  ار  هبوت  هداد  هدروآ و  نایـسن  نایـصع و  هب  يور  يا  منامن . ای  منام  هک  منادن  تسا ، رود  ادرف  منک 

. هداتسیا نیمک  رد  ناهگان 
فسوی هروس  ریسفت  لّوا  دلج  نیّتسلا  عماج 

نتشک رد  ار  نمؤم  ملاع  هاشداپ  سک . هس  لتق  زا  ار  سک  هس  دندرک  عنم  سک  هس  هدش : لقن  ( 2)
437 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

یّتـح امـش  رگا  َنِیلِعاـف  ُْمْتنُک  ْنِإ  دوـشیم  رود  امـش  ردـپ  زا  دوریم و  نوریب  امـش  نـیمز  زا  هجیتـن  رد  دـنربب ، هدرک  ادـیپ  ار  وا  اـهناوراک 
. دیزادنایب ییادج  شردپ  فسوی و  نیب  هک  دیهد  ماجنا  يراک  دیهاوخیم  رگا  ینعی  دینکب  ار  راک  نیا  دیهاوخیم 

11 تایآ 15 -

437 ص :  ات 15 ..... ] تایآ 11  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

ِیُننُزْحََیل یِّنِإ  َلاق  ( 12  ) َنوُِظفاَحل َُهل  اَّنِإ  َو  ْبَْعلَی  َو  ْعَتْرَی  ًادَغ  انَعَم  ُْهلِـسْرَأ  ( 11  ) َنوُحِـصاَنل َُهل  اَّنِإ  َو  َفُسُوی  یلَع  اَّنَمَْأت  ََکل ال  ام  انابَأ  ای  اُولاق 
ِِهب اُوبَهَذ  اَّمَلَف  ( 14  ) َنوُرِساَخل ًاذِإ  اَّنِإ  ٌۀَبْصُع  ُنَْحن  َو  ُْبئِّذلا  ُهَلَکَأ  ِْنَئل  اُولاق  ( 13  ) َنُوِلفاغ ُْهنَع  ُْمْتنَأ  َو  ُْبئِّذلا  ُهَلُکْأَی  ْنَأ  ُفاخَأ  َو  ِِهب  اُوبَهْذـَت  ْنَأ 

(15  ) َنوُرُعْشَی ْمُه ال  َو  اذه  ْمِهِْرمَِأب  ْمُهَّنَئِّبَُنَتل  ِْهَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َو  ِّبُْجلا  َِتبایَغ  ِیف  ُهُولَعْجَی  ْنَأ  اوُعَمْجَأ  َو 

437 ص :  همجرت ..... :

رد یتسرفیمن ) ار  وا  اـم  هارمه  و   ) یتـسین نمیا  اـم  زا  فسوی  رب  وت  ارچ  ردـپ  يا  دـنتفگ  و  دـنتفر ) ردـپ  دزن  میمـصت  يأر و  نیا  زا  دـعب  )
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( هدیسرن يرازآ  زگره  وا  هب  ام  زا  و   ) میفسوی هاوخریخ  همه  ناردارب  ام  هک  یتروص 
__________________________________________________

، تست تعاط  زا  رتیمارگ  ام  کیدزن  هب  وت  نت  تسا ، کین  تعاط  هک  دـنچ  ره  هک  شکم  ام  تعاـط  رد  ار  دوخ  تفگ : درک و  عنم  دوخ 
. درک عنم  فسوی  لتق  زا  ار  ناردارب  لیبور  درک ، عنم  یسوم  نتشک  زا  ار  نوعرف  هیسآ  و 

438 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، مییوا نابهگن  يرطخ  ره  زا  ام  هّتبلا  مینک و  يزاب  میدرگب و  عتارم  نمچ و  رد  هک  تسرفب  ارحص  هب  ام  اب  ار  وا  ادرف  ردپ  يا 

، دوش ناگرگ  يهمعط  وا  دیزرو و  تلفغ  نابایب  رد  وا  زا  هک  متسه  رطاخ  ناشیرپ  ناسرت و  نآ  زا  نم  نادنزرف  يا  تفگ  بوقعی 
میهاوخ يراکنایز  فیعـض و  رایـسب  مدرم  ام  سپ  دنک  وا  دصق  گرگ  زاب  مییوا  هارمه  دنمورین  درم  دنچ  ام  هک  نآ  اب  رگا  دنتفگ  ناردارب 

، دوب
هک نآ  يارب  داتفا  هاچ  رعق  هب  هک  لاح  نآ  رد   ) ام دـننکفا  هاـچ  هب  ار  فسوی  هک  دـندش  قفتم  مزع  نیا  رب  دـندرب و  ارحـص  هب  ار  وا  هکنیمه 

يزور وت  هّتبلا  شاـب ) داـش  لد  روـخم و  مغ   ) هک میدرک  یحو  وا  هب  ددرگ ) نئمطم  ادـخ  يهدـعو  دوـخ و  باوـخ  هب  دوـش و  مارآ  شبلق 
. دننکیمن وت ) ماقم   ) كرد هتخانشن و  ار  وت  اهنآ  هک  يزاسیم  هاگآ  ناشدب  راک  هب  ار  ناردارب 

438 ص :  ریسفت ..... 

: دنتفگ دندمآ و  ردپ  شیپ  دنهد  ماجنا  دنهاوخیم  هک  ار  يراک  دنتفرگ  میمصت  هک  نآ  زا  دعب  اُولاق 
وا هاوخ  ریخ  ام  هک  یلاح  رد  یتسین ؟ نمیا  فسوی  يهراب  رد  ام  هب  ارچ  ردـپ  يا  َنوُحِـصاَنل  َُهل  اَّنِإ  َو  َفُسُوی  یلَع  اَّنَمَْأت  َکـَل ال  اـم  اـنابَأ  اـی 

. میتسه
. دندرک فسوی  رب  ینابرهم  تقفش و  راهظا  دندش  رکنم  ار  بوقعی  ندرکن  نانیمطا  هک  نآ  زا  سپ  نانآ  بیترت  نیدب 

439 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیامن حیرفت  دنک و  رظن  اهلگ  هب  ات  تسرفب  ام  اب  ار  وا  ْعَتْرَی  ًادَغ  انَعَم  ُْهلِسْرَأ 

. دنکب مه  يزاب  وا  ینعی  تسا  ْعَتْرَی  رب  فطع  َنوُِظفاَحل  َُهل  اَّنِإ  َو  ْبَْعلَی  َو 
میدقت و  مال ، و  نا )  ) و هلمج ، ندوب  هّیمـسا  زا  دنترابع  تادیکأت  و  دـشاب ، نکمم  تادـیکأت  ات  تخادرپ ، هّیمـسا  هب  هّیلعف  يهلمج  زا  سپس 

. تسا وا  زا  يرادهگن  ظفح و  مزلتسم  نآ  و  فسوی ، هب  نداد  تّیمها  هب  رعشم  هک  ّرج  فرح 
وا يرود  زا  نم  ربص  داـیز و  وا  هب  نم  يهقـالع  تّبحم و  نوچ  موشیم ، كانهودـنا  نم  فسوی  ندرب  زا  ِِهب  اُوبَهْذـَت  ْنَأ  ِیُننُزْحََیل  یِّنِإ  َلاـق 

. تسا كدنا 
. دروخب ار  وا  گرگ  هک  مسرتیم  ُْبئِّذلا  ُهَلُکْأَی  ْنَأ  ُفاخَأ  َو 

گرگ یگدنز  لحم  اجنآ  هک  تسا  نیا  رب  رعشم  تسرابخا  رد  هک  هچنآ  و  هدوب ، اهگرگ  یگدنز  لحم  الصا  نیمز  نآ  دناهتفگ : یـضعب 
. دسرتیم يروص  گرگ  زا  هک  هدومن  راهظا  و  هدرک ، هیصوت  اهنآ  يهنیک  دسح و  سرت  زا  مالّسلا  هیلع  بوقعی  نکل  هدوبن و 

هک نیا  ات  دروخیم  ار  ناسنا  گرگ  هک  دنتـسنادیمن  بوقعی  نادنزرف  هک  دییوگب ، غورد  ات  دینکن  نیقلت  ار  غورد  تسا : ربخ  رد  هچنانچ 
. دومن نیقلت  اهنآ  هب  ناشردپ 

ار  یقاچ  دنفسوگ  وا  هک  هدش  دراو  مالّسلا  هیلع  بوقعی  يالتبا  ببس  رد 
440 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ار وا  دش و  لفاغ  درم  نآ  زا  بوقعی  دنک ، راطفا  نآ  رب  هک  درکیمن  ادیپ  يزیچ  دوب و  جاتحم  شباحـصا  زا  يدرم  هک  یلاح  رد  درک  حبذ 
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«1 . » درکن ماعطا 
ار نیماینب  زینک  نآ  و  درک ، توف  نیماینب  سافن  رد  فسوی  ردام  یفرط  زا  و  دروآ ، يدـنزرف  تشاد و  يزینک  بوقعی  هک  هدـش  دراو  زین  و 

بوقعی غولب  زا  دعب  ای  ندـش  گرزب  زا  دـعب  سپ  دوب ، نیماینب  یعاضر  ردارب  زینک  نآ  نادـنزرف  و  دادیم ، ریـش  ار  وا  درکیم و  یتسرپرس 
یفتاه دینش  سپ  درک ، يراز  عّرضت و  ادخ  يوس  هب  تفرگ و  شتآ  دنزرف  نآ  قارف  زا  زینک  و  تخورف ، تفرگ و  نز  نآ  زا  ار  دنزرف  نآ 

: دیوگیم
«2 . » یسرب تدنزرف  هب  نآ  زا  لبق  وت  هک  نیا  رگم  دسریمن  وا  هب  ددرگیم و  التبم  دوخ  دالوا  نیرتبوبحم  قارف  هب  بوقعی 

دنمورین يوق و  نادرم  هورگ  کی  ام  هک  یلاح  رد  دروخیم  گرگ  ار  وا  روطچ  ٌۀَبْـصُع  ُنَْحن  َو  ُْبئِّذـلا  ُهَلَکَأ  ِْنَئل  اُولاـق  َنُوِلفاـغ  ُْهنَع  ُْمْتنَأ  َو 
«3 . » میتسه

هک تسا  فرع  تداع  قبط  نتفگ  نخـس  عون  نیا  دوب ، میهاوخ  ناراکنایز  زا  تروص  نیا  رد  اـم  دوش  يزیچ  نینچ  رگا  َنوُرِـساَخل  ًاذِإ  اَّنِإ 
، دینک تمالم  ارم  دوش  عقاو  يزیچ  نینچ  رگا  دنیوگیم :

__________________________________________________

ص 216 نایبلا 3 : عمجم  ص 8 ، یفاصلا 3 : ریسفت  ( 1)
ح 4 ص 167 / یشایعلا 2 : ریسفت  ص 8 ، یفاصلا ج 3 : ریسفت  ( 2)

( برعلا ناسل   ) دوشیم هتفگ  رفن  ات 40  نیب 10  یتعامج  هب  هباصع  هبصع و  ( 3)
441 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هجو نیرتاسر  اب  بوقعی  باوج  نخس  نیمه  هک  نیا  ای  تسین ، مالّـسلا  هیلع  بوقعی  باوج  نخـس  نیا  هن  رگا  و  نکب ، یتساوخ  هچ  ره  ای 
. دندرک اعدا  اهنآ  هک  ایوگ  تسا ،

ار فسوی  گرگ  ندروخ  دنـشاب  هتفگ  هک  ایوگ  سپ  دروخب ، ار  اهنآ  یگرگ  هک  تسا  لاحم  ناـشندوب  عاجـش  دـنمورین و  دوجو  اـب  هک 
. تسا لاحم  مه  گرگ  ندروخ  سپ  تسا ، لاحم  ام  نایز  و  تسا ، ام  نایز  نارسخ و  مزلتسم 

 ... دنراذگب هاچ  هاگناهن  رعق و  رد  ار  وا  هک  دندش  ناتسادمه  دندرب و  ار  وا  نوچ  ِّبُْجلا و  َِتبایَغ  ِیف  ُهُولَعْجَی  ْنَأ  اوُعَمْجَأ  َو  ِِهب  اُوبَهَذ  اَّمَلَف 
. دنتخادنا هاچ  رد  ار  فسوی  و  تسا : نیا  نآ  و  تسا ، مولعم  يونعم  يهنیرق  هب  یلو  تسا  فوذحم  هلمج  يازج 

. تسا ام  رابخا  رد  هچنانچ  میداتسرف  یحو  فسوی  هب  هتشرف  طّسوت  هب  ِْهَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َو 
. دناهتسناد هلاس  هدفه  ار  وا  مه  یضعب  دوب و  هلاس  هن  ای  هلاس  تفه  وا  هک  هدش  دراو  رابخا  رد 

. ینکیم هاگآ  دناهدرک  هک  يراک  هب  ار  ناردارب  يزور  وت  هّتبلا  َنوُرُعْشَی و  ْمُه ال  َو  اذه  ْمِهِْرمَِأب  ْمُهَّنَئِّبَُنَتل 
له تسا : یلاعت  يادخ  لوق  يانعم  نیمه  ياهدرک و  کمک  اهنآ  هب  هک  یتسه  فسوی  وت  هک  دنمهفیم  اهنآ  هک  دـسریم  يزور  ینعی 

دمآ .) دهاوخ  ادعب  هیآ   ) متلعف ام  متملع 
442 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

16 تایآ 21 -

442 ص :  ات 21 ..... ] تایآ 16  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

اَّنُک َْول  اَنل َو  ٍنِمْؤُِمب  َْتنَأ  ام  َو  ُْبئِّذـلا  ُهَلَکَأَف  انِعاتَم  َدـْنِع  َفُسُوی  اـنْکََرت  َو  ُِقبَتْـسَن  اـْنبَهَذ  اَّنِإ  اـنابَأ  اـی  اُولاـق  ( 16  ) َنوُْکبَی ًءاشِع  ْمُهاـبَأ  ُؤاـج  َو 
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َو ( 18  ) َنوُفِـصَت ام  یلَع  ُناعَتْـسُْملا  ُهَّللا  َو  ٌلیِمَج  ٌْربَصَف  ًاْرمَأ  ْمُکُـسُْفنَأ  ْمَُکل  َْتلَّوَس  َْلب  َلاـق  ٍبِذَـک  ٍمَدـِب  ِهِصیِمَق  یلَع  ُؤاـج  َو  ( 17  ) َنِیقِداص
ٍسَْخب ٍنَمَِثب  ُهْوَرَـش  َو  ( 19  ) َنُولَمْعَی اِمب  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ًۀَـعاِضب  ُهوُّرَـسَأ  َو  ٌمالُغ  اذـه  يرُْـشب  ای  َلاق  ُهَْولَد  یلْدَأَف  ْمُهَدِراو  اُولَـسْرَأَف  ٌةَراَّیَـس  ْتَءاج 

(20  ) َنیِدِهاَّزلا َنِم  ِهِیف  اُوناک  َو  ٍةَدوُدْعَم  َمِهارَد 
ِلیِوَْأت ْنِم  ُهَمِّلَُعِنل  َو  ِضْرَْألا  ِیف  َفُسُوِیل  اَّنَّکَم  َِکلذَک  َو  ًاَدلَو  ُهَذِخَّتَن  َْوأ  انَعَْفنَی  ْنَأ  یـسَع  ُهاْوثَم  یِمِرْکَأ  ِِهتَأَْرمال  َرْـصِم  ْنِم  ُهارَتْشا  يِذَّلا  َلاق  َو 

(21  ) َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ِهِْرمَأ  یلَع  ٌِبلاغ  ُهَّللا  َو  ِثیِداحَْألا 

442 ص :  همجرت ..... :

( دیسرپ دیدن  ار  فسوی  دید و  نایرگ  ار  نانآ  نوچ  ردپ  ، ) دنتشگزاب ردپ  دزن  هب  نایرگ  مشچ  اب  هنابش  ناردارب  و 
همعط گرگ  ار  فسوی  میتشگزاب ) نوچ   ) میراذگ دوخ  عاتم  رـس  رب  ار  فسوی  هتفر  هقباسم  يارب  ارحـص  رد  ام  هک  تسا  نیا  هّصق  دنتفگ 

، درک یهاوخن  رواب  زاب  وت  مییوگ  تسار  دنچ  ره  دوب و  هتخاس  دوخ 
سفن ار  حیبق  تشز  رما  نیا  هکلب  تفگ : بوقعی  دـندروآ ، ردـپ  دزن  غورد  نوخ  هب  هدولآ  ار  فسوی  نهاریپ  دوخ ) بذـک  تابثا  يارب   ) و

هک هّیلب  نیا  عفرب  هک  مبلطیم ) يرای  ادـخ  زا  و   ) منکیم لیمج  ربص  تبیـصم  نیا  رد  تروص ) ره  رد   ) تسا هداد  هولج  ابیز  امـش  رظن  رد 
. درک دناوت  يرای  ارم  هک  تسا  ادخ  سپ  دیرادیم  راهظا  امش 

443 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دید  ) دروآرب هاچ  نآ  زا  هک  ار  ولد  دنداتـسرف  بآ  يارب  ار  هلفاق  ياّقـس  دیـسر و  اـجنآ  یناوراـک  هک ) دوب  هداـتفا  هاـچ  رد  فسوی  يراـب  )

دنتـشاد ناهنپ  ار  وا  هداد  خر  ام  هب  هک  یتخبـشوخ  تراشب و  نیا  زا  هبهب  تفگ : دـمآرد ) بآ  ياج  هب  ولد  رد  نابات  هام  نوچ  ابیز  یمـالغ 
. تسا هاگآ  دننکیم  قلخ  هچ  ره  هب  ادخ  دننک و  تراجت  يهیامرس  هک 

( تسا ام  مالغ  رسپ  نیا  دنتفگ  دندید  ناوراک  دزن  ار  فسوی  هک  ناردارب  )
اهبنارگ رایـسب  ار  وا  دروآ  رـصم  هب  ار  فسوی  هلفاـق  دـندومن ، ضارعا  وا  زا  دـنتخورف و  زیچاـن  یمهرد  كدـنا و  ییاـهب  هب  هلفاـق  نآ  هب  و 

دنتخورف
دوس ام  هب  تسا  دیما  مالغ  نیا  هک  راد  یمارگ  رایسب  شماقم  هک  درک  ار  مالغ  شرافس  شیوخ  نز  هب  درک  يرادیرخ  ار  وا  هک  رصم  زیزع 

تّوبن ماقم  و   ) میزومایب اهباوخ  ملع  وا  هب  زین  میداد و  رادتقا  نّکمت و  ار  فسوی  نینچ  نیا  ام  میریگرب و  يدنزرف  هب  ار  وا  ای  دـشخب  رایـسب 
. دنتسین هاگآ  تقیقح  نیا  رب  مدرم  زا  يرایسب  یلو  دنناوتان ) وا  تردق  لباقم  رد  همه  و   ) تسا بلاغ  دوخ  راک  رب  ادخ  هک  میدیشخب )
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444 ص :  ریسفت ..... 

هتـشغآ نآ  نوخ  هب  ار  فسوی  نهاریپ  دنتـشک و  ار  ياهلاـغزب  دـنتخادنا  هاـچ  هب  ار  فسوی  هک  نآ  زا  سپ  َنوُْـکبَی  ًءاـشِع  ْمُهاـبَأ  اوُءاـج  َو 
. دندمآ ردپ  شیپ  نانکهیرگ  دندرک و 

. میراذگب هقباسم  میتفر  ام  دنتفگ : ُِقبَتْسَن  اْنبَهَذ  اَّنِإ  انابَأ  ای  اُولاق 
. تسا ندیود  رد  هقباسم  اجنیا  رد  دوصقم  یلو  دوشیم ، لماش  ار  ندیود  و  يراوس ، بسا  تسا و  يزادناریت  رد  هقباسم  قابتسا 

. میشاب وگتسار  ام  هچ  رگا  درک  یهاوخن  قیدصت  ار  ام  وت  اَنل  ٍنِمْؤُِمب  َْتنَأ  ام  َو  ُْبئِّذلا  ُهَلَکَأَف  انِعاتَم  َْدنِع  َفُسُوی  انْکََرت  َو 
تسا ریدقت  رد  يذ )  ) ظفل هک  تسا  نیا  باب  زا  ای  مد )  ) تاذ رب  بذک )  ) ردصم لمح  ٍبِذَک  ٍمَِدب  ِهِصیِمَق  یلَع  اوُءاج  َو  َنِیقِداص  اَّنُک  َْول  َو 
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(. بذک يذ  )
. تسا هغلابم  باب  زا  ای  و  وگغورد ) بذاک   ) تسا لعاف  مسا  ای  غورد ) عوضوم  بوذکم   ) لوعفم مسا  يانعم  هب  ردصم  هک  نیا  ای 

اهنآ هک  تسا  يزیچ  نآ  فـالخ  نهاریپ  نوخ  هک  تسا  تهج  نادـب  ندرک  بذـک  هب  فیـصوت  ار  نوخ  اـّما  وگغورد ) رایـسب  باّذـک  )
. دنرادیم راهظا 
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شنهاریپ رب  هدرک و  بضغ  فـسوی  رب  تّدـش  هب  گرگ  نآ  تفگ : نـهاریپ  نـتفرگ  زا  دـعب  مالّـسلا  هـیلع  بوـقعی  هـک  تـسا  هدـش  دراو 

: تفگ بوقعی  ًاْرمَأ  ْمُکُـسُْفنَأ  ْمَُکل  َْتلَّوَس  َْلب  َلاـق  « 1 ! » تسا هدرکن  هراـپ  ار  نهاریپ  هدروخ و  ار  فسوی  دوـخ  هک  تسا  هدوـمن  یناـبرهم 
و ادخ ، ّیبن  ندرک  ّتیذا  مرج و  نودب  تسا  فسوی  ندرک  ّتیذا  نآ  و  تسا ، هدرک  ناسآ  امش  رب  ار  یگرزب  میظع و  رما  امش  سفن  هکلب 

. ادخ ّیبن  يارب  نتفگ  غورد 
هک الیمج ) اربص  ربصاف   ) هدوب نینچ  نآ  لصا  و  تسا ، يدّمحم  تعیرش  رد  « 2  » عاجرتسا هملک  دننام  عیارش  رد  تاملک  نیا  ٌلیِمَج  ٌْربَصَف 

. تسا هدش  نآ  نیشناج  ردصم  هداتفا و  لعف 
( يربص لیمج  ربص  ای  لیمج ،) ربص  يربص   ) ریدقت زا  رتهب  لیمج ) ربص  یل   ) ریدقت نیاربانب  مالس  امالس و  ریظن  هدش  لودع  عفر  هب  سپس 

. تسا لیمج ) ربص  يرمأ   ) ای
نآ ياج  ردصم  ندش  نیـشناج  لعف و  فذـح  زا  دـعب  ّرج  فرح  يهطـساوب  ود  نآ  نیب  نداد  طبر  لوعفم و  لعاف و  هب  ردـصم  ّقلعت  اریز 

(. هّلل ادمح   ) و هّلل ) دمحلا   ) و کیلع ) اّنم  مالس   ) و مهنم ) اّنظ   ) دننام تسا  عیاش  عوفرم  ای  دشاب  بوصنم 
هراب رد  هک  ار  هچنآ  َنوُفِصَت  ام  یلَع  ُناعَتْسُْملا  ُهَّللا  َو 

__________________________________________________

ص 10 یفاصلا 2 : ریسفت  ( 1)
ص 342 یمقلا 1 : ریسفت  ( 2)
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. مزرو ییابیکش  نآ  رب  مناوتب  هک  دنک  کمک  ادخ  دیاب  دینکیم  فصو  فسوی  تکاله 

. دندمآ دندرک ، ریس  تراجت  يارب  هک  یتعامج  ٌةَراَّیَس و  ْتَءاج  َو 
: هدوب نینچ  نآ  ناتساد  و  هدوب ، اهنآ  راک  ندرک  ریس  هک  تسا  نیا  هب  راعشا  ةرایسلا »  » ظفل

ریبعت هنوگنیدـب  ار  نآ  هک  دوب  هدـید  یباوخ  هدیـسریم  لیلخ  میهاربا  هب  تشپ  راهچ  اب  هدوب و  ناوراک  هلفاق و  سییر  هک  رعز  نب  کلام 
هاجنپ وا  باوخ  و  دوشیم ، ناوارف  ریخ  بجوم  ترخآ  اـیند و  رد  وا  يارب  هک  دـنکیم  ادـیپ  ناـعنک  نیمز  رد  ار  یمـالغ  هک  دـندوب  هدرک 

. درکیم رورم  ناعنک  نیمز  رب  هبترم  کی  شاهلفاق  اب  لاس  ره  تّدم  نیا  لوط  رد  و  هدوب ، نیا  زا  لبق  لاس 
تفه ای  جنپ  ای  هس  هک  دوب  هتفرگ  رارق  یهاچ  نآ  رب  نانآ  ریـسم  هدش و  مگ  هار  لیلد  امنهار و  دندرک  ادیپ  ار  فسوی  هک  لاس  نامه  رد  و 

. دندوب هتخادنا  نآ  رد  ار  فسوی  شیپ  زور 
. دوب هتفرگ  رارق  رورم  روبع و  هار  رب  هاچ  هک  دناهتفگ  یضعب 

. هدوب هدش  عقاو  یمومع  هار  رد  هاچ  هک  دوشیم  هدافتسا  ةراّسلا ) ضعب  هطقتلی   ) یلاعت يادخ  لوق  زا  و 
دنک . باریس  ار  نایاپراهچ  مدرم و  ات  درکیم  دراو  بآ  هک  دنداتسرف  ار  یسک  ْمُهَدِراو  اُولَسْرَأَف 

447 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
؟ هاچ زا  ولد  ندرک  جراخ  زا  دعب  درک  راک  هچ  دید و  هچ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا  لاؤس  باوج  ٌمالُغ  اذه  يرُْشب  ای  َلاق  ُهَْولَد  یلْدَأَف 
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لّوا هک  ایوگ  تسا ، وا  راشبتـسا  یلاحـشوخ و  تیاهن  هب  هراـشا  هدژم  تراـشب و  يادـن  و  داـب ، تراـشب  هدژم و  تفگ  هک  دـهدیم  باوج 
ار وا  سپ  تشاد  يرـشب )  ) مان هب  یتسود  هک  دناهتفگ  یـضعب  داد ، تراشب  اهنآ  هب  مالغ  هدـهاشم  اب  سپـس  دـشاب ، لثمتم  وا  دزن  تراشب 

. دهد تراشب  وا  هب  ار  مالغ  ندید  ات  درک  ادص 
نآ يوس  هب  هلفاق  دارفا  ریاس  عمط  ات  دـندرک  یفخم  ار  هاچ  زا  فسوی  نتفای  شباحـصا  صاوخ  دروآ و  نوریب  ار  فسوی  هک  نآ  ُهوُّرَـسَأ  َو 

ياـنعم هب  اوّرـسأ )  ) هک نیا  اـی  دـننکن ، عمط  وا  رد  اـت  دـننیبن  ار  وا  ناـشیاقفر  اـت  دـندرک  یفخم  ار  فسوی  دوخ  هک  نیا  اـی  دوـشن  هدیـشک 
. دمآ دهاوخ  هچنانچ  ددرگرب  فسوی  ناردارب  هب  ه )  ) لعاف عوجر  تسا  لمتحم  و  دندرک ، راهظا  ینعی  تسا  اورهظأ ) )

: دناهتفگ یضعب  تسا ، هوّرسا )  ) لوعفم زا  لاح  ًۀَعاِضب 
دیدن اجنآ  رد  ار  فسوی  دـمآ و  هاچ  هب  زورنآ  یتقو  دروآیم ، ماعطا  وا  يارب  تسبیم و  دـهع  فسوی  اب  دـمآیم و  هاچ  هب  زور  ره  ادوهی 

زا فسوی  دـنتفگن  دـندمآ و  ناوراـک  شیپ  اـهنآ  درک و  هاـگآ  هّیـضق  زا  ار  ناردارب  تفاـی و  اـجنآ  رد  ار  فسوی  دـمآ و  هلفاـق  فرط  هب 
مهّتم نتخیرگ  يدزد و  هب  ار  فسوی  زین  ناردارب  تسا ، نانآ  هدـنب  دـیوگب  هک  نیا  ات  دـندومن  لـتق  هب  دـیدهت  ار  وا  تسا و  ناـنآ  ناردارب 

. دندرک
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. شیاقفر دیشکیم و  هاچ  زا  بآ  هک  یصخش  هب  لعاف  ریمض  عاجرا  تسا  لمتحم  و  دنتخورف ، ار  فسوی  ُهْوَرَش  َو  َنُولَمْعَی  اِمب  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو 
. دشاب ندیرخ  ارتشا و  يانعم  هب  ارش  هک  نیا  و  ددرگیمرب ، ناوراک  هب  ریمض  ای 

. تسا هدوب  هدجیه  ای  ود  تسیب و  ای  تسیب  مهارد  نآ  « 1  » ٍةَدوُدْعَم َمِهارَد  كدنا  ای  تسا  شوشغم  ای  زیچان  تمیق  زا  دوصقم  ٍسَْخب  ٍنَمَِثب 
رظن دهز  رظن  هب  ای  دندوب  تبغریب  زا  َنیِدِهاَّزلا  َنِم  تمیق  رد  ای  فسوی  رد  ِهِیف  فسوی ، ناردارب  ای  ناوراک  ینعی  اُوناک  َو 

__________________________________________________

ردق بش  وا : ماهلا  هیبنت و  هب  رگم  وا ، ماکحا  ریدقت و  دنادن  سک  ات  درک ، ناهنپ  زیچ ) شش  رد   ) ار زیچ  شش  ملاع  دنوادخ  زیزع ! يا  ( 1)
رگم دـنادن  سک  ات  درک ، ناهنپ  اهتوعد  نایم  رد  ار  دوخ  نیهم  مان  و  نافراع . نادـباع و  رگم  دـنادن  سک  ات  درک ، ناهنپ  اهبـش  نایم  رد  ار 

ات درک ، ناهنپ  تاعاس  نایم  رد  ار  فیرـش  تاعاس  نادجاس . رگم  دـنادن  سک  ات  درک ، ناهنپ  اهزامن  نایم  رد  ار  یطـسولا  ةالـص  ناملاع .
فسوی فسوی ، ناردارب  ناقـشاع . رگم  تخانـشن  ار  وا  سک  ات  درک ، ناهنپ  وا  لاصخ  یط  رد  ار  فسوی  لامج  ناّصاخ . رگم  دنادن  سک 
نازحالا تیب  قارف  رد  هک  تخانـش  بوقعی  تقیقح ، هب  ار  فسوی  دـنتخورفیمن . یک  دودـعم  مهرد  هب  دنتخانـشیم  رگا  و  دنتخانـشن ، ار 

لاصو عمط  هب  ار  وا  درادـن  بوقعی  درد  هک  ره  تخابرد ، هدـید  لد و  لاح و  دوب ، وا  تلـصو  يوزرآ  رد  هک  تخانـش  اـخیلز  و  تخاـس ،
. تنایخ رظن  هب  هن  دندرکیم ، فسوی  هروس  ریسفت  لّوا  دلج  نیّتسلا  عماج  دشاب . اطخ  یفسوی 
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ای هدزاود  رـصم  اـت  ناـعنک  زا  و  دروآ ، رـصم  هب  ار  فسوی  دوب ، هلفاـق  سییر  رعز  نب  کـلام  دـیرخیم  شناردارب  زا  ار  فـسوی  هک  نآ  و 

. دندومیپ زور  هن  رد  وا  تنطلس  فسوی و  ندوب  هدنز  تراشب  زا  دعب  شدنزرف  بوقعی و  ار  هار  نیا  و  دوب ، هار  زور  هدجیه 
، ار وا  رصم  زیزع  ندیرخ  و  فسوی ، نداد  رارق  شورف  ضرعم  رد  و  رصم ، هب  ناوراک  ندیـسر  زا  دعب  ِِهتَأَْرمِال  َرْـصِم  ْنِم  ُهارَتْشا  يِذَّلا  َلاق  َو 

دروآ نامیا  مالّسلا  هیلع  فسوی  هب  هک  دوب  دیلو  نب  ناّیر  زور  نآ  رد  هاشداپ  و  دوب ، رصم  نیازخ  يّدصتم  هاشداپ  مکح  هب  رـصم  زیزع  هک 
: تفگ اخیلز  شرسمه  هب  رصم  زیزع  لحارم  نیا  همه  زا  دعب  درم ، وا  تایح  رد  و 
. میوش دنمهرهب  وا  زا  دیاش  هک  رادیم  یمارگ  ار  وا  انَعَْفنَی  ْنَأ  یسَع  ُهاْوثَم  یِمِرْکَأ 

. دشاب ام  نیمز  يّدصتم  و  دنک ، عمج  ار  ام  لاوما  دشاب و  ام  کمک  نامیاهراک  رد  هک  نیا  زا  روظنم 
. دوبن دنزرف  ياراد  وا  نوچ  میریذپب ، يدنزرف  هب  ار  وا  ای  ًاَدلَو  ُهَذِخَّتَن  َْوأ 
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. دشیمن رادهچب  دوب و  میقع  هک  نیا  ای  درکیم ، افتکا  تقصالم  تسمالم و  هب  نانز  زا  دوب و  نینع  وا  هک  اریز 
دوب ، هرکاب  اخیلز  شرسمه  ندوب  نینع  ببس  هب  هک  هدش  لقن  و 
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. دشیمن رسیم  وا  يارب  لوخد  داتفایم و  يدرم  زا  دیامن  لوخد  اخیلز  هب  تساوخیم  تقو  ره  هک  نیا  ای 

هناخ رد  هک  تردـق  نیکمت و  نیمه  دـننام  هک  تسا  نآ  نآ ، ياـنعم  هب  تسا و  فوذـحم  رب  فطع  ِضْرَأـْلا  ِیف  َفُسُوِیل  اَّنَّکَم  َِکلذَـک  َو 
اهیتخـس و رثا  رب  هک  تردـق  نیکمت و  هنوگنیا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  میدومن ، نکمتم  نیمز  مامت  رد  ار  فسوی  میداد ، فسوی  هب  زیزع 

. دشاب هدید  الب  صخش  يارب  يرادلد  عقاو  رد  هک  میدروآ  دیدپ  شیارب  تسا  اهجنر 
رب ات  دزومآیم  ثیداحا  لیوأت  وا  هب  دنک و  راتفر  تلادع  هب  مدرم  نیب  رد  ات  ینعی  تسا  فوذـحم  رب  فطع  ِثیِداحَْألا  ِلیِوَْأت  ْنِم  ُهَمِّلَُعِنل  َو 

ایبنا رابخا  ینامـسآ و  بتک  ثیداحا  ای  ایؤر  ثیداحا  ای  دشاب  اههدـیدپ  ثادـحا و  ثیداحا  زا  دوصقم  هاوخ  دـیامنب ، روما  ریبدـت  نآ  قفو 
. تسا تسرد  نآ  هوجو  همه  دشاب ، اهنیا  يهمه  زا  ّمعأ  ای  دشاب 

. تسین ياهدننک  ّدر  چیه  ار  وا  هتساوخ  و  تسا ، ّطلسم  دهاوخیم  هک  هچنآ  رب  دنوادخ  ِهِْرمَأ  یلَع  ٌِبلاغ  ُهَّللا  َو 
بوقعی و  ددرگ ، زیزع  يراتفرگ  التبا و  ببـس  هب  ترخآ  ایند و  رد  وا  هک  تساوخ  ادخ  نوچ  دش ، رهاظ  فسوی  ناتـساد  رد  بلطم  نیا  و 
دیوگن . ناردارب  هب  ار  دوخ  باوخ  فسوی  هک  تساوخ  بوقعی  و  تخادنا ، ییادج  ود  نآ  نیب  ادخ  دوشن و  ادج  وا  زا  هک  تساوخ 
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. دندش فرصنم  یلو  دنشکب  ار  وا  دنتساوخ  ناشدسح  ببس  هب  فسوی  ناردارب  و  دندش ، رادربخ  نانآ  و 

کلام یلو  دشاب  هدنب  فسوی  رمعلا  مادام  دنتساوخ  و  تشگ ، زیزع  فسوی  ناشدوخ  ندش  لیلذ  ببس  هب  هک  دننک  لیلذ  ار  وا  دنتساوخ  و 
. دومن ظفح  ار  وا  ادخ  یلو  دنک  هارمگ  ار  وا  تساوخ  اخیلز  تشگ و  رصم  لها  باقّرلا 

«1 . » دش وا  يهبترم  يدنلب  تراهط و  روهظ  بجوم  نادنز  نیمه  هک  یلاح  رد  دننک  مهّتم  ار  وا  دنتساوخ  نتخادنا  نادنز  اب  و 
ببـس ار  دادـضا  دـنوادخ  هک  دـننادیمن  دـننادیمن و  ادـخ  بناج  زا  ار  سوکعم  يزاـب  نیا  مدرم  نکیل  َنوُمَْلعَی و  ـال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو 

. دنکیم نامتک  وا  رد  ار  ریخ  هدومن و  راهظا  ار  وا  ّرش  هدنب  شیامزآ  اب  دهدیم ، رارق  دادضا 
22 تایآ 25 -

451 ص :  ات 25 ..... ] تایآ 22  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

َْتیَه َْتلاق  َو  َباْوبَْألا  ِتَقَّلَغ  َو  ِهِسْفَن  ْنَع  اِهْتَیب  ِیف  َوُه  ِیتَّلا  ُْهتَدَوار  َو  ( 22  ) َنِینِسْحُْملا يِزَْجن  َِکلذَک  َو  ًاْملِع  َو  ًامْکُح  ُهاْنیَتآ  ُهَّدُشَأ  َغََلب  اََّمل  َو 
َفِرْـصَِنل َِکلذَک  ِهِّبَر  َناهُْرب  يأَر  ْنَأ  َْول ال  اِهب  َّمَه  َو  ِِهب  ْتَّمَه  ْدََقل  َو  ( 23  ) َنوُِملاَّظلا ُحـِْلُفی  ُهَّنِإ ال  َياْوثَم  َنَسْحَأ  یِّبَر  ُهَّنِإ  ِهَّللا  َذاعَم  َلاق  ََکل 

ْنَم ُءازَج  ام  َْتلاق  ِباْبلا  يََدل  اهَدِّیَـس  ایَْفلَأ  َو  ٍُربُد  ْنِم  ُهَصیِمَق  ْتَّدَق  َو  َباْبلا  اَقَبَتْـسا  َو  ( 24  ) َنیِـصَلْخُْملا اَنِدابِع  ْنِم  ُهَّنِإ  َءاشْحَْفلا  َو  َءوُّسلا  ُْهنَع 
(25  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  َْوأ  َنَجُْسی  ْنَأ  َّالِإ  ًاءوُس  َِکلْهَِأب  َدارَأ 

__________________________________________________

هب فراـع  ناـمیا و  هب  نمؤم  کـشم و  هب  وهآ  و  هاـچ ، هب  فسوی  یهاـم و  هب  سنوی  تشگ : روهـشم  زیچ  راـهچ  هب  زیچ  راـهچ  هراـشا  ( 1)
فسوی هروس  ریسفت  لّوا  دلج  نیّتسلا  عماج  هانگ . يرایسب  هب  هن  درگن  نمؤم  نامیا  تفرعم و  هب  یلاعت  هّللا  ادرف  تشگ ، روهشم  تفرعم 
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452 ص :  همجرت ..... :

شاداپ ار  ملاع  ناراکوکن  ام  نینچمه  میدرک و  اطع  شناد  ماقم  ییامرفمکح و  دنـسم  ار  وا  دیـسر  لامک  دـشر و  ّنس  هب  فسوی  نوچ  و 
، میشخبیم

يزور تشاذـگ و  هدوارم  يانب  وا  اب  دوخ  سفن  لیم  هب  هناخ  يوناب  دـنک  تنایخ  دـب و  رظن  هک  نآ  نودـب  دوب  هک  ياهناـخ  نآ  رد  فسوی 
( تشاد یهلا  سدـق  یتاذ و  تّفع  هک  فسوی  . ) ماهداـمآ وت  يارب  نم  هک  درک  هراـشا  درک و  توعد  دوـخ  هب  ار  فـسوی  تسب و  ار  اـهرد 
متـس و هب  ار  دوخ  هنوگچ   ) هدرک اطع  وکین  هّزنم و  یماقم  ارم  ادـخ  منک ) مادـقا  تشز  لمع  نینچ  رب  هک   ) مربیم هاـنپ  ادـخ  هب  داد  باوج 

، دزاسن راگتسر  ار  نارگمتس  زگره  ادخ  هک  منک ) هدولآ  هانگ 
ناهرب ادخ و  ّصاخ  فطل  رگا  درک و  مامتها  رارصا و  وا  لصو  رد  زاب  دینـش  عانتما  ّدر و  باوج  فسوی  زا  هک  نآ  اب  لیم  طرف  زا  نز  نآ 

زا وا  انامه  هک  مینادرگب  تشز  لمع  دـب و  دـصق  زا  ار  وا  لیم  ام  یلو  يدرک  مامتها  یعیبط  لیم  هب  مه  وا  دوبن  فسوی  نابهگن  ّقح  نشور 
. تسام هزیکاپ  موصعم و  ناگدنب 

و 
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و دـش ) فسوی  ناـیرگ  رد  تسد  نز  فسوی و  قوش  زا  اـخیلز  ادـخ و  فوخ  زا  فـسوی   ) دنتفاتـش رد  بناـج  هب  نتخیرگ ) يارب   ) ود ره 
نخـس هب  تمهت  عفر  يارب   ) نز دـنتفای و  لزنم  رد  رب  ار  شرهوش ) ینعی   ) نز نآ  ياـقآ  لاـح  نآ  رد  هک  دـیردب  تشپ  زا  فـسوی  نهاریپ 

هچ دننک !؟ رفیک  تخـس  تبوقع  هب  ای  دنرب  نادنز  هب  ای  هک  نآ  زج  تسیچ ؟ دنک  دب  دصق  وت  لها  اب  هک  نآ  يازج  تفگ : تفرگ ) تقبس 
؟ دوب دهاوخ 

453 ص :  ریسفت ...... 

هراشا

لهچ یـس و  نیب  فوقو  ّنس  نآ  و  اهورین ، يهمه  لامک  لیاوا  زا  ترابع  هک  دـش  نایب  نیا  زا  شیپ  ّدـشأ )  ) هملک ریـسفت  ُهَّدُـشَأ  َغََلب  اََّمل  َو 
. تسا یگلاس  لهچ  نآ  تیاهن  یگلاس و  هدجیه  نآ  أدبم  هک  تسا  نیا  ّقح  و  تسا ،

. تسا تداهش  دیحوت و  ملع  هب  دارم  و  تسا ، تفرعم  مکح  هب  ارم  شمکح  ًاْملِع  َو  ًامْکُح  ُهاْنیَتآ 
نآ عیطم  یناسفن  ياـهورین  همه  هک  يوحن  هب  دـشاب  یملع  هّوق  لاـمک  مکح  زا  دوصقم  هک  نیا  زا  ّمعا  میداد  تلاـسر  تّوبن و  وا  هب  ینعی 

. دشاب یناسفن  ياوق  ای  ّطلست  تموکح و  مکح  زا  دوصقم  ای  دنوشیم  هّوق 
مزاول زا  تسه  هک  روطنامه  تسایـشا  هب  ندرک  ادیپ  ییانیب  زا  ترابع  هک  ملع  و  تسا ، تّوبن  يهمزال  مّود  يانعم  تّوبن و  لّوا  يانعم  هچ 

. تسا تلاسر 
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زین تّوبن  هک  اریز  دوش ، هدارا  تلاـسر  تّوبن و  مه  ملع  زا  و  تساوـق ، رب  طّلـست  نآ  هک  دوـش  هدارا  تیـالو  مزـال  مکح  زا  تسا  نکمم  و 
. دشابیم تسا  ریغص  ملاع  رد  هک  هچنآ  هب  تسا  راصبتسا  ییانیب و  مزلتسم 

رد تشاد  ار  تّفع  لاـمک  فـسوی  هک  دوـب  مکح  نیمه  تهج  هب  و  تسا ، ملع  رب  نآ  يهبتر  مّدـقت  تهج  هب  مکح  میدـقت  ریدـقت  ره  هـب 
. تشاد مّدقم  هدوارم  رب  ار  مکح  ءاطعا  اذل  و  دوب . هدش  هدامآ  وا  يارب  توهش  بابسا  همه  هک  یتقو 
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ره نینچمه  میداد  مکح  وا  هـب  شیراـکوکین  ناـسحا و  تـهج  هـب  دوـب و  راـکوکین  فـسوی  هـک  روطناـمه  َنِینِـسْحُْملا  يِزَْجن  َِکلذَـک  َو 
. مینکیم اطع  شاداپ  شیراکوکین  تهج  هب  ار  يراکوکین 

نامیا لوخد  ینطاب و  توعد  لوبق  يول و  تعیب و  ببس  هب  يول  ماکحا و  لوبق  ّصاخ و  نامیا  يراکوکین ، ناسحا و  هک  تشذگ  اهراب  و 
. تسا بلق  رد 

دنکب ناسحا  شدوخ  هب  هک  تسا  یـسک  اـی  تسا ، هدـش  يراـکوکین  نسح و  بحاـص  هک  تسا  یـسک  اـجنیا  رد  نسحم  زا  دوصقم  سپ 
تسا . یلصا  ناسحا  نآ  يهمزال  ریغ  هب  ناسحا  و  دهد ، رارق  دوخ  یلو  تیالو  تحت  ار  شسفن  هک  هنوگ  نیدب 
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نیمـضت نآ  رد  لاؤس  بلط و  يانعم  نوچ  و  يزیچ ، بلط  يارب  درک  دـمآ  تفر و  ینعی  دوار )  ) ِهِسْفَن ْنَع  « 1  » اِهْتَیب ِیف  َوُه  ِیتَّلا  ُْهتَدَوار  َو 

. تسا هدش  يّدعتم  نع )  ) ظفل اب  هدش 
ياهرد زا  يرد  هک  اـج  ره  هک  نیا  و  تسا ، وا  هب  لـیم  تبغر و  ياـهرد  ندومن  زاـب  ندرک و  بلط  هب  نز  نآ  تاـفطالم  هیبشت  دوصقم  و 

لامک هب  راعـشا  يارب  یّتلا )  ) لوصوم رب  تدوار )  ) قیلعت و  درکیم ، زاب  يروص  دمآ  تفر و  ببـس  هب  ار  يرگید  رد  تسبیم  ار  شبیغرت 
ّتلع هب  ءایح  باجح  و  دوبن ، يروص  بابـسا  تهج  زا  يرذع  مالّـسلا  هیلع  فسوی  يارب  هک  نیا  و  تسا ، دـمآ  تفر و  رد  نز  نآ  يورین 

: دومرف نآ  لابندب  اذل  دش و  هتشادرب  ترشاعم  ترثک 
رب تلالد  هک  لاح  نآ  رد  ار  فسوی  يراددوخ  يزرو و  تّفع  اـت  تسا  ور  نآ  زا  هتکن  نیا  ناـیب  تسب  ار  اـهرد  نز  نآ  َباْوبَأـْلا  ِتَقَّلَغ  َو 

. دناسرب تسا  یناسفن  ياوق  رب  يو  ّطلست  و  وا ، یهلا  تردق  لامک 
__________________________________________________

مّود هناخ  اّما  تسار . نایجاح  تارایز  هناخ  ۀـبالخلا  تیب  ۀـمارکلا و  تیب  ۀـیاعرلا و  تیب  ةدابعلا و  تیب  تارایز و  تیب  هسمخ  تویبلا  ( 1)
یل و رفغا  ّبر  دوب ، مالّـسلا  هیلع  حون  یتشک  نآ  تسا و  تیاعر  هناخ  موس  هناخ  اّما  هّللا . نذا  تویب  یف  تسا ، نایقّتم  هناخ  تدابع ، هناخ 

نآ و  ِۀَّنَْجلا . ِیف  ًاْتَیب  َكَدـْنِع  ِیل  ِْنبا  ِّبَر  َْتلاـق : دوب . ار  نوعرف  نز  نآ  و  تسا . تمارک  هناـخ  مراـهچ : هناـخ   42 میهاربا / هروس  يدلاول .
هناخ نآ  تسا و  تبالخ  هناخ  مجنپ : دیورگب . ّقح  هب  نطاب  اب  دیربب و  نوعرف  زا  لد  دیدب ، یـسوم  تازجعم  هیـسآ  نوچ  هک  دوب  نآ  هناخ 

 ].....[ 23 فسوی / هسفن . نع  اهتیب  یف  وه  یّتلا  هتدوار  و  یلاعت : هلوق  دوب . اخیلز 
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دناهدوب متفه  يهناخ  رد  اخیلز  فسوی و  هدوب و  ددع  تفه  هدـش  لقن  هچنانچ  اهرد  نوچ  تسا ، ریثکت  تهج  هب  ّقلغ )  ) نتـشاد دـیدشت  و 
زج تخاسیم و  یفخم  ار  شیوخ  قشع  و  دوب ، وا  قشاع  هدوب  ردـپ  هناخ  رد  هلاس و  تفه  هک  یتقو  رد  اـخیلز  هک  هدـش  رکذ  خـیراوت  رد 

و تشگ ، درز  شگنر  و  دـش ، بآ  شمـسج  هک  نیا  اـت  هدرکن  راـهظا  ار  قشع  نیا  مه  فـسوی  هب  یّتـح  تسنادیمن ، ار  نآ  یـسک  ادـخ 
نایب يو  يارب  ار  دوخ  قشع  لاح  زین  وا  درک  لاؤس  اخیلز  لاح  زا  دوب  اخیلز  رارـسا  بحاص  ّیبرم و  هک  ینز  داتفا ، يدوگ  هب  شیاهمـشچ 

. دنکیمن هاگن  وا  هب  فسوی  دنکیم  تنیز  شیارآ و  هچ  ره  و  درادن ، وا  هب  یهّجوت  الصا  فسوی  هک  تفگ  درک و 
ار شبیبح  اخیلز و  سکع  هّبق  ره  فارطا  رد  دربب و  راکب  ار  رهاوج  عاونا  نآ  رد  دـنک و  انب  ییاههّبق  هک  درک  هراشا  نز  نآ  هب  اـخیلز  سپ 

رارق اجنآ  رد  ار  فسوی  نکسم  و  دننزب ، دبنگ  ره  فارطا  هب  دناهدیـشک  شوغآ  هب  ار  رگیدمه  دننکیم و  هقناعم  رگیدکی  اب  هک  یلاح  رد 
. دوش بغار  لیام و  اخیلز  هب  زیگناتوهش  هدننک  بیغرت  شوقنم و  ياهتروص  ندید  زا  دعب  هک  دیاش  دهد 

نآ اب  طالتخا  يارب  يرذـع  فسوی  يارب  ات  تسب  اهرد  داد و  ياج  متفه  دـبنگ  رد  ار  فسوی  و  داد ، ماـجنا  ار  اـهراک  نیمه  نز  نآ  سپ 
. دشابن نز 
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لخاد فسوی  هاگره  هک  يوحن  هب  درک  بصن  ییاههنیآ  شیاهراوید  عیمج  نآ و  فقس  رد  هک  درک  انب  يدبنگ  نز  نآ  دناهتفگ : یـضعب 
. دنیبب ار  اخیلز  طقف  دنک  هاگن  هک  اج  ره  زین  فسوی  و  دنیبب ، ار  فسوی  دنک  هاگن  اج  ره  اخیلز  دوش 

نیدب دیاش  ات  دنک  هاگن  اخیلز  تروص  هب  فسوی  هک  دیشیدنایم  ریبدت  درکیم و  رارـصا  فسوی  هچ  ره  اخیلز  هک  دوب  تهج  نادب  نیا  و 
هب دنیبب و  ار  اخیلز  تروص  فسوی  دیاش  هک  دیشیدنا  ار  ریبدت  نیا  سپ  درکیمن  هاگن  وا  يوس  هب  فسوی  دنک  ادیپ  تبغر  اخیلز  هب  هلیسو 

. دنک ادیپ  لیم  تبغر و  وا 
. دنیبب ار  فسوی  لامج  طقف  دنک  هاگن  اج  ره  تساوخیم  تشاد  ار  فسوی  هب  قشع  ّتبحم و  تیاهن  نوچ  اخیلز  دوخ  رگید  يوس  زا  و 

و تسا ، لوعفم  ای  لعاف  نییبت  تهج  کل )  ) رد مال  و  مدش ، هدامآ  يانعم  هب  ای  ایب  يانعم  هب  تسا  لعف  مسا  تیه )  ) ظفل ََکل  َْتیَه  َْتلاق  َو 
. هدش هدناوخ  زین  ءات  يهحتف  ءاه و  رسک  اب  تیه )  ) و هدش ، هدناوخ  ریج )  ) و ثیح )  ) دننام نآ  رسک  ات و  ّمض  اب  تیه ) )

« 1 . » دشابیم مدش ، هدامآ  يانعم  هب  تسا  یضام  لعف  ءات  ّمض  اب  تئج )  ) دننام تیه )  ) و
458 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دناشکب هنتف  هب  ار  وا  نز  نآ  تبحاصم  ادابم  هک  نیا  سرت  زا  دروآیم و  رذـع  ندرکن  تباجا  زا  هکیلاح  رد  اخیلز  باوج  رد  فسوی  َلاـق 
: تفگ دربیم  ادخ  هب  هانپ 

. دندرب هار  دوخ  دصقم  هب  مرج  ال  دندش ، هدنهانپ  ّقح  هب  دندش  هدنامرد  سک  جنپ  ِهَّللا  َذاعَم 
، درب هار  دـصقم  دوصقم و  هب  مرج  31 ال  نارمع / لآ  اهَتَّیِّرُذ  َو  َِکب  اهُذـیِعُأ  یِّنِإ  َو  درب ، هانپ  ّقح  هب  دـنامرد  میرم  راـک  رد  نارمع  نز  هّنح 

(. ٍنَسَح ٍلُوبَِقب  اهُّبَر  اهَلَّبَقَتَف  )
. درب ّقح  هب  هانپ  تخیرگب و  نوعرف  زا  هک  مالّسلا  هیلع  یسوم  مّود :

. درب هار  دوخ  نامرد  جالعب و  مرج  ال  درب : هانپ  ّقح  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  موس :
. تسا نیا  زا  مه  حابصالا  قلاخ  1 و  قلف / ِقَلَْفلا  ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق 

دصقم و هب  مرج  ال  درب : ّقح  هب  هانپ  ناطیش  زا  نمؤم  مراهچ :
__________________________________________________

، يربط ریـسفت  رد  هدـمآ و  روایب  يور  نم  هب  ینعم ، هب  دوشیمن و  فرـص  درادـن و  ردـصم  تیه )  ) هملک سوماـق  برعلا و  ناـسل  رد  ( 1)
. مراد وت  نم  هک  ایب  يدابآروس : ریسفت  رد  وت . ایب  تیه :

ار وت  ماهداتسیا  هک  ایب  تفگ : ریسفت  رد  وت و  يارب  ماهدامآ  ای  ار  وت  ماهتخاس  رارسالا : فشک  رد 
459 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

(. ِمیِجَّرلا ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهَّللِاب  ْذِعَتْساَف  َنآْرُْقلا  َْتأَرَق  اذِإَف  : ) تفگ درک ، یلاعت  يادخ  درک  هک  ار  وا  تلالد  نآ  و  درب ، هار  دوخ  دوصقم 
. درب هار  تمصع  تنایصب و  مرج  ال  قحب ، تساوخ  هانپ  اخیلز  زا  فسوی  مجنپ :

: هک درک  لیلعت  نینچ  ار  نآ  اذل  تسا  تباجا  مدع  هب  راعـشا  ادخ  هب  ندرب  هانپ  رد  نوچ  و  ینورب ، هانپ  مربیم  هانپ  ادـخ  هب  ِهَّللا ...  َذاعَم  َلاق 
، منک تنایخ  وا  میرح  لها و  هب  هک  تسین  راوازس  نم  رب  تسا ، هدیرخ  ارم  نارگ  تمیق  اب  هک  تسا  نم  يالوم  دّیس و  رـصم  زیزع  یِّبَر  ُهَّنِإ 

راوازـس سپ  هدرک ، تیبرت  مردام  محر  رد  مندب  هّدام  هفطن و  رارقتـسا  لّوا  زا  ارم  تسا و  نم  راگدرورپ  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 
. منکب وا  تفلاخم  هدرک ، یهن  نآ  زا  هک  يزیچ  رد  تسین 

روفو تمعن و  يدایز  زا  هیانک  يوثم  هب  ناسحا  تبـسن  و  تسا ، تناـیخ  حـبق  یـضتقم  هک  دومن  راـهظا  ار  يرگید  فصو  ياوثم ) نسحأ  )
. دنکیمن ادیپ  تاجن  كاندرد  باذع  زا  ملاظ  و  تسا ، ملاظ  وا  دنک  يدب  راکوکین  نسحم و  هب  هک  یسک  ره  و  تسا ، ناسحا 

و ناسحا ، يدایز  و  رـصم ، زیزع  ندوب  الوم  تّیبوبر و  درک  رکذ  زیچ  هس  تباجا  مدـع  زا  راذـتعا  رد  َنوُِملاَّظلا  ُحـِْلُفی  ـال  ُهَّنِإ  َياْوثَم  َنَسْحَأ 
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دوشیمن . راگتسر  تقو  چیه  ملاظ  معنم و  هب  تنایخ  اصوصخم  تسا  ملظ  تنایخ  هک  نیا 
460 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسوا هتساوخ  زا  يریگولج  اخیلز و  ندرک  تحیصن  نخس  نیا  هّتبلا 

460 ص :  ّبح .....  بتارم  نآ و  بتارم  و  « 1  » قشع نایب 

، دش مالّسلا  هیلع  فسوی  قشاع  اخیلز  هک  تسین  یّکش  فالخ و  هک  نادب 
__________________________________________________

. يزیچ هب  دیدش  لیم  طرفم و  قوش  ینعی  قشع  ( 1)
انالوم هطساو . الب  قوشعم  اب  تسا  بلق  مایق  یهلا و  نونج  الب و  يایرد  قشع  دزوسب . ار  ّبحم  دوش و  عقاو  بلق  رد  هک  تسا  یشتآ  قشع 

: دیوگ
گید دننام  ار  هوک  دیاس  قشع  گید  دننام  ار  رحب  دشوج  قشع 

فازگ زا  ار  نیمز  دنازرل  قشع  فاکش  دص  ار  کلف  دفاکشب  قشع 
ار كالفا  یمداد  يدوجو  یک  ار  كاپ  قشع  رحب  يدوبن  رگ 

رد ار  قشاع  دـنکیم . كرد  تسا  هدومیپ  ار  لماکت  یّقرت و  بتارم  هک  لماک  ناسنا  اهنت  ار  ماـقم  نیا  تسا و  تقیرط  نکر  نیمّوس  قشع 
دزوسیم و بوبحم  غارف  زا  و  غراـف ، ناـکم ، ناـمز و  زا  دوشیم و  هاـگآان  هناـگیب و  دوخ  زا  هک  دـهد  تسد  یتلاـح  قـشع ، لاـمک  هلحرم 

. دزاسیم
شلزنم نادناخ و  ام  لدیا  شلد  ددرگ  کنخ  یک  دزوسن  ات 

تسا رتیلوا  نینچ  قشاع  هناخ  تسم  ریش  يا  ار  هناخ  نیا  زوسب  شوخ 
منشور شزوسب  نم  معمش  هکنا  منک ز  هلبق  ار  زوس  نم  نیا  زا  دعب 

رذگ ناباوخیب  يوک  رد  یبش  کی  رسپ  يا  بشما  راذگب  دوخ  باوخ 
دناهتشگ شلصو  هب  هناورپ  وچمه  دناهتشگ  نونجم  هک  ار  اهنآ  رگنب 

. تسا یقیقح  قشع  نامه  نیا  دنیبیمن و  ياهطساو  قوشعم  دوخ و  نایم  هدش و  قشع  تسم  ماگنه  نآ  رد  و 
. تسا نایاپیب  يرحب  نازوس و  یشتآ  قشع  هک  يوجم ، یصاصق  یقشع  يهتشک  رگا  و  يوجم ، یصالخ  یقشع  هتسب  رگا 

ار هلمج  نآ  مد  کـی  رد  قـشع  دـشاب ، هتخودـنا  لاـس  هاـجنپ  هب  لـقع  هچ  ره  تسا . ناگدـنور  بکرم  ناـکلاس و  قارب  قـشع ، زیزع ! يا 
. دنادرگ یفاص  كاپ و  ار  قشاع  دنازوسب و 

461 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تافـص یهلا و  قیاقح  هب  هک  یناـسک  هچناـنچ  هدوبن ، یمیهب  هّوق  یـشکرس  یناویح و  توهـش  ضحم  زا  یـشان  وا  دـمآ  تفر و  دّدرت و  و 

. دناهدروآ نابز  رب  ینخس  نینچ  دنرادن  ییانشآ  یبوبر 
قـشاع هک  یلاح  رد  دنامب  نادنز  رد  فسوی  هک  دش  یـضار  درک و  نادنز  هب  دـیدهت  ار  فسوی  اخیلز  هک  دـناهدرک  رظن  نیا  هب  اهنآ  هچ 

هار شزوس  ياهتّذل  زا  ار  نآ  و  دهدیم ، رارق  شقـشع  راعـش  ار  شنزرـس  يراتفرگ و  دنک و  دـیدهت  ار  قوشعم  دـناوتب  هک  تسین  نکمم 
. دنادیم شقوش  لاعتشا  ّتبحم و  دایدزا  تابجوم  ار  نآ  درمشیم و  قشع 

قسف و اـنز و  یـضتقم  هک  یمیهب  تّیناویح  هب  هدـنادرگرب و  یلاـع  یناـسنا  تهج  زا  ار  وا  هدوب و  یلفـس  اـخیلز  قشع  اـیآ  هک  نیا  رد  هّتبلا 
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. دراد دوجو  رظن  فالتخا  هدوب ، يولع  قشع  ای  هدناوخ  ارف  تسا  روجف 
نآ هب  تیه )  ) ظـفل نوچ  دوب ، تهج  نیمه  يارب  اـخیلز  هدوارم  هک  اریز  تسا  هدوب  یلفـس  قشع  هک  دـهدیم ، ناـشن  نینچ  نیارق  یـضعب 

: اخیلز هتفگ  زین  و  دنکیم ، تلالد 
َنَسْحَأ یِّبَر  ُهَّنِإ  ِهَّللا  َذاعَم  : ) فسوی يهتفگ  و  َّنَنَجُْسَیل ) ُهُُرمآ  ام  ْلَعْفَی  َْمل  ِْنَئل   ) َمَصْعَتْساَف و ِهِسْفَن  ْنَع  ُُهتْدَوار  ْدََقل  َو  َنوُِملاَّظلا ...  ُِحْلُفی  ُهَّنِإ ال 

. دنکیم یلفس  قشع  نامه  رب  تلالد  همه  َياْوثَم )
زا سفن  ندوب  كاپ  یضتقم  هک  هتشگرب  یلاع  یناسنا  قشع  هب  یلفس  یناویح  تهج  زا  هدوب و  يولع  اخیلز  قشع  دنیوگیم : یضعب 

462 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا یلاعت  لّوا  ّقح  هب  برق  بجوم  اهیدیلپ و  اهتساجن و 

عامج و هب  دسرب  هچ  ات  تشگ  زاینیب  رهاظم  هدهاشم  زا  و  دش ، وا  لامج  يهدهاشم  ادـخ و  تّبحم  هب  یهتنم  فسوی  قشع  نیمه  هک  اریز 
يادخ هب  شقشع  هک  دیسر  ياهجرد  هب  فسوی  هلیسو  هب  اخیلز  و  دش ، شیامزآ  اخیلز  هلیـسو  هب  فسوی  هک  تسا  هدش  دراو  هچنانچ  انز ،

. تشگ زاینیب  فسوی  زا  دش و  لقتنم  یلاعت 
. تسا نآ  بتارم  تقیقح و  نایب  تّبحم و  قشع و  يانعم  قیقحت  یعدتسم  انعم  نیا  قیقحت  و 

: میبلطیم کمک  قیفوت و  ادخ  زا  هک  یلاح  رد  مییوگیم  سپ 
رپ ار  يزیچ  ره  ناکرا  هک  تسا  قشع  و  دناهدش ، راوتـسا  اهنیمز  اهنامـسآ و  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  ادـخ  دـنلب  الاو و  ياهتفـص  زا  قشع 

یلاعت لّوا  ّقح  تقیقح  قشع  تقیقح  تسا ، دوجو  قواسم  نآ  و  دوبن ، یتوکلم  کلم و  ینامـسآ ، نیمز و  دوبن  قشع  رگا  و  تسا ، هدرک 
هدـش هتفگ  اذـل  و  يرثا ، هن  تسه و  وا  زا  يربخ  هن  و  یمـسر ، هن  دراد و  یمـسا  هن  هک  تسا  قلطم  بیغ  شقالطا  تروص  هب  نآ  و  تسا ،

: تسا
نآ زا  منام  لجخ  میآ  قشع  هب  نوچ  نایب  حرش و  ار  قشع  میوگ  هچ  ره 

تفخب لگ  رد  رخ  وچ  شحرش  رد  لقع  تفگ  قشع  مه  یقشاع  قشع و  حرش 
463 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، تسا قّقحت  ّقاح  عقاو و  نیع  قشع  هک  اریز  درک ، ناوتیم  هطاحا  نآ  هب  هن  دیسر و  ناوتیم  نآ  هنک  هب  هن  تسا ، دوجو  دننام  قشع  نوچ 
. دوشیم ینهذ  رما  یعقاو  رما  دوشیم و  بلقنم  نهذ  هب  ددرگیمرب و  عقاو  هب  دوش  كرد  نآ  هنک  رگا  سپ 

كرد نیب  تسا  مزال  هک  اریز  تسا ، هّزنم  لقع  لایخ و  ّسح و  كاردا  زا  هک  تسا  قلطم  دوجو  تقیقح  دننام  قلطم  قشع  تقیقح  زین  و 
اذل تسین و  دّیقم  قلطم و  نیب  يداّحتا  ّتیخنـس و  و  دشاب ، داّحتا  ود  نآ  نیب  دیاب  هکلب  دشاب ، بسانتم  ّتیخنـس و  هدنوش  كرد  هدـننک و 

. تسا زیچ  ره  اب  وا  هک  تسا  هدش  دراو 
. تسین وا  اب  ءایشا  زا  یئیش  تسا و  ءایشا  همه  شلعف  ببس  هب  وا  و  تسا ، زیچ  ره  تقیقح  نآ  و  دیشاب ، هک  اج  ره  تسامش  اب  وا 

دشابن نخس  نیا  مرحم  سک  دشابن  نم  وچ  ییوت  هک  اجنآ 
ناسنا ّتیلعف  نامه  تقیقح  رد  و  دوشیم ، ادـج  تاناویح  ریاس  زا  هلیـسو  نادـب  تسا و  ناسنا  فاصوا  نیرتـالاو  زا  هک  دـّیقم  قشع  زین  و 

. دوشیمن كرد  لایخ  لقع و  اب  ای  لاق  لاح و  اب  وا  لاح  دوشیم ...  قّقحم  ناسنا  تّیناسنا  نآ  اب  و  تسا ،
هب نداد  مظن  زا  ندـش  اهر  تریح و  تشهد و  یـضتقم  قشع  نآ  هک  هچ  لایخ  راسفا  هب  دـسرب  هچ  ات  تسا  جراـخ  لـقع  ناطلـس  زا  نوچ 

464 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ریبدت و  یضتقم  هک  لقع  تسا و  یگناوید  دننامه  روما ، ریبدت  تاکرح و 
. تسا قلطم  اهر و  قشع  تسا و  دّیقم  لقع  نوچ  دنکیمن  كرد  ار  لاوحا  نآ  تقیقح  تسا  سومان  ظفح 

، تسا هدش  یشان  زاجم  داسف  ای  زغم  لالتخا  زا  هک  تسا  نونج  قشع  نآ  هک  دناهدرک  نامگ  امکح  زا  القع  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  و 
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. تسا یهلا  نونج  نآ  هک  دناهتفگ  هتفر و  رتارف  مه  نیا  زا  هدرکن  ادیپ  تلاح  نیا  يارب  یعیبط  ببس  نوچ  امکح  زا  یضعب  و 
هب مـالک  هک  هاـگ  نآ  تسین ، یفـالخ  یمـالک و  نا  رد  ار  یـسک  تسا و  دوجولا  بجاو  نآ  زا  ياهبترم  هک  تسا  دوجو  دـننام  قشع  سپ 

. دننکیم يراددوخ  نآ  نایب  زا  هدرک و  رایتخا  توکس  دسریم  تاذ 
تقیقح نآ  هک  تسا  ءایـشا  هب  یلاعت  ّقح  هفاـضا  نآ  و  تسا ، وا  هب  يزیچ  ره  ماوق  هک  تسا  فاـضم  ّقح  قلطم و  قشع  نآ  رگید  هبترم  و 

يزیچ ره  هب  وا  و  تسا ، وا  رخآ  لّوا و  نطاب و  رهاظ و  و  تسا ، قشع  زا  هبترم  نیمه  اـب  وا  ّتیمّویق  تّیعم و  و  تسا ، یتقیقح  بحاـص  ره 
دنامیمن یقاب  يزیچ  وا  اب  و  تسین ، ءایـشا  زا  کی  چـیه  لاح  نیع  رد  تسا و  زیچ  همه  هک  تسا  یطیـسب  تقیقح  ناـمه  و  تسا ، طـیحم 

. تسا زیچ  ره  اب  وا  هچ  رگا 
ملاع يرون و  حابشا  رگید  هبترم  و  تسا ، سوفن  شرگید  هبترم  و  دناتیاهنیب ، هدرتسگ و  هک  تسا  فرـص  تادّرجم  قشع  رگید  هبترم  و 

رگید  هبترم  و  تسا ، نیمی  باحصا  نانج  نآ  رد  هک  تسا  لاثم 
465 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هثیبـخ و حاورا  ملاـع  هب  لّزنت  يروـن و  تاّدرجم  ملاـع  هب  یّقرت  تسا ، لّزنت  یّقرت  فـیلکت و  نآ  رد  هـک  تـسا  عـبط  ملاـع  تاـّیّدام و  نآ 
ءادتبا اجنآ  زا  و  دوشیم ، مامت  قشع  لوزن  هلحرم  نامه  رد  و  تسا ، ءایقشا  میحج  نآ  رد  هک  تسا  هثیبخ  حاورا  ملاع  قشع  رگید  يهبترم 

. تسا دوعص 
. دننکیم دوعص  دنوریم و  الاب  هثیبخ  حاورا  ماقم  زا  ینعی  دنتسه  نمؤم  اهّنج  زا  یضعب  هک  هدش  هراشا  نآ  هب  ام  رابخا  رد  هچنانچ 

. دنتسه هدیقع  نیمه  رب  نایب  رظن و  لها  مّظعم  هچنانچ  تسا  عبط  ملاع  زا  دوعص  يادتبا  هک  نیا  ای 
لها دـناهدش ، هدـیچیپ  یتسین  نادـقف و  ندـش و  بیاغ  هب  هدـش و  دانع  ّداضت و  هب  فوصوم  دـناهدرک  هطاحا  اهمدـع  ار  عبط  ملاع  نوچ  و 
نسح لها  تسا و  تایح  ملع و  هب  قوبسم  قشع )  ) تقیقح نآ  كرد  هچ  دننکیمن . كرد  ار  تّبحم  قشع و  ملاع ، نآ  زا  لایخ  نسح و 

. دننکیمن كرد  عبط  ملاع  رد  ار  يروعش  تایح و  لایخ  و 
يوس هب  شتاکرح  رد  تابن  لـیم  و  ناـشیاهتروص ، داوم و  ندرک  ظـفح  هب  اـهتعیبط  قشع  و  شیوخ ، لـصا  هب  یعیبط  رـصانع  لـیم  اذـل 

بتارم نیب  هکلب  دـناهدرواین ، باسح  هب  قشع  ار  اهنیا  زا  کی  چـیه  دـناهدیمانن و  قشع  ار  شاهدارا  رد  ناویح  لـیم  دوخ و  یعون  لاـمک 
یلصا  ياج  کبس  نیگنس و  مارجا  ندرک  بلط  الثم  دناهتشاذگ ، قرف  اهبلط 
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. دناهدیمان لیم  ار  یلصا  ّرقم  زا  جورخ  ماگنه  ار  دوخ 

بلط و  دناهدیمان ، دیلوت  ندرک و  ّومن  ار  لثم  دـیلوت  ومن و  يارب  تابن  قشع  و  دـناهدیمان ، ظفح  ار  شتروص  ندـنام  یقاب  هب  دامج  قشع  و 
. دناهدراذگ مان  توهش  ار  عامج  اذغ و  هب  قشع  و  دناهتفگ ، بذج  ار  اذغ 

راـبتعا هب  تسا  ناـسنا  هک  تهج  نآ  زا  ار  ناـسنا  ّبح  هدـیمان و  ّبح  تسا  ناـسنا  سنا  هب  هیبـش  نوچ  شدـالوا  هب  تبـسن  ناویح  قشع  و 
. دناهدیمان قوش  قشع و  ّبح و  توهش و  لیم و  نآ  هب  ّقلعتم  رابتعا  هب  فعض و  تّدش و  زا  دراد  هک  یبتارم 

دشاب و نتـشیوخ  کلام  شبحاص  هک  يوحن  هب  دنک  ادیپ  تّدش  هاگره  و  دناهدرک ، يراذگ  مسا  لیم  ار  شاهبترم  نیلّوا  هک  بیترت  نیدـب 
قشع و بوبحم  دوجو  تروص  رد  ار  نامه  هک  دناهدیمان  قشع ، دشابن  نتـشیوخ  کلام  رگا  و  ّبح ، توهـش و  درادـهگن  ار  دوخ  دـناوتب 

. دناهتفگ قوش  بوبحم  دوجو  نادقف  تروص  رد 
قالطا تابن  ناویح و  قشع  بتارم  رب  تسا و  ّمعا  يانعم  هب  زین  ّبح  و  دوشیم ، قالطا  قوف  یناعم  زا  کـی  ره  رب  ظاـفلا  نیا  زا  کـی  ره 

. يدننامه لیبس  رب  ای  تسا  یقیقح  ای  قالطا  نیا  هک  دوشیم 
يهمه  زا  سپ  دوشیم ، قالطا  بتارم  همه  رب  ّبح  و  دوشیم ، هدیمان  توهش  يوه و  شیناویح  سفن  تهج  زا  ناسنا  قشع  اّما 
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. تسا ّمعا  بتارم 

ینادابآ عون و  ياقب  صخـش و  ياقب  و  تسا ، ناسنا  دوجو  مزاول  زا  دیدش  ریغ  قوش  ّبح و  لیم و  توهـش و  يوه و  هک  دـنامن  یفخم  و 
. دش رکذ  هک  اهزیچ  نیمه  ببس  هب  رگم  تسین  نکمم  ترخآ  ایند و 

. دوشیم ّبترتم  اهنآ  رب  يدّدعتم  ياهتحلصم  اهتیاغ و  هک  تسا  یتالامک  زا  رما  نیا  سپ 
یهاگ دنکیمن و  ادـیپ  قّلعت  وکین  ابیز و  ياهتروص  هب  زج  دروایب  نوریب  نتـشیوخ  تّیکلام  کلامت و  زا  ار  ناسنا  هک  یقوش  قشع و  اّما  و 

 ... دوشیم ّقلعتم  بسانتم  ياهنحل  ناناوخ و  دورس  ياهادص  هب 
زا ای  تسا  بوخ  ياهتلـصخ  زا  ود  نآ  هک  نیا  رد  تسا  فلتخم  نادـجو  قوذ و  بابرا  نایب و  باحـصا  تاـملک  قوش  قشع و  نیا  رد 

تلاطب و دننام  مومذم ، فاصوا  دایز و  ياهتلیذر  مزلتـسم  تسا و  تلیذر  قشع  هک  تسا  نآ  رب  هدیقع  ار  القع  رتشیب  سپ  تسا ، لیاذر 
هتفگ اذل  و  لقع ، نازیم  زا  تاکرح  جورخ  اهمـشچ و  نتفر  دوگ  و  گنر ، يدرز  اهبـش و  يرادـیب  سرت و  بارطـضا و  ایند و  رد  يراکیب 

. تسا یناویح  نونج  يوادوس و  ضرم  ای  یهلا  نونج  نآ  هک  هدش 
لقع  فالخ  تاکرح  زا  دریگیمن و  دنپ  تحیصن  زا  قشع  بحاص  هک  نیا  تسا  نآ  مزلتسم  ّبح  قشع و  هک  يدب  ياهتفص  زا  زین  و 
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: هتفگ يولوم  هچنانچ  دنکیم ، ادیپ  دادتشا  تاکرح  نآ  هکلب  دزرویمن ، يراددوخ 

وت دنمشناد  تخانشن  ار  قشع  وت  دنپ  زا  نم  دنب  دش  رتتخس 
: تسا هتفگ  يولوم  هچنانچ  دسرتیمن  نتشک  سبح و  هب  ندناسرت  زا  و 

نتشیوخ نوخ  هب  مرازهنشت  نم  هک  نتشک  زا  مدیدهت  نکم  وت 
وا رب  مناشفارب  ناج  نابوک  ياپ  ور  تسود  نآ  نم  نوخ  دزیرب  رگ 

رب رـصحنم  ار  شّمه  مامت  و  دنک ، رایتخا  تولخ  يریگهشوگ و  دهاوخیم  و  دراد ، تشحو  دوخ  ناعونمه  قشع  زا  هلحرم  نیا  بحاص  و 
داعم لامعا  تادابع و  كرت  هچ  رگا  دـشیدنایم  قوشعم  ياقل  هب  طقف  دراد ، ترفن  قوشعم  ءاقل  زج  يراک  ره  زا  دـنکب و  قوشعم  ياـقل 

. دشاب
: هتفگ يولوم  هچنانچ 

دوب یئادوس  هزره  دوبن  قشع  دوب  یئاشامت  را  قوشعم  ریغ 
تخوس هلمج  یقاب  قوشعم  زج  هچ  ره  تخورفرب  نوچ  وک  تسا  هلعش  نآ  قشع 

نتـشیوخ کـلام  ناـسنا  هک  يوحن  هب  تسا  یناویح  توهـش  دادتـشا  روجف و  قسف و  یـضتقم  دراوم  یـضعب  رد  قشع  زا  هلحرم  نیا  زین  و 
تسا . هدرک  یهن  عنم و  نآ  زا  عراش  هک  دوشیم  لخاد  يزیچ  رد  دوشیمن و 
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. دراد تافانم  قلطم  دیحوت  اب  هدرک و  میرحت  عرش  هک  تسا  یهانم  لیاذر و  زا  دش  رکذ  هک  اهنیا  يهمه  دنیوگیم  نانیا 

هچ رگا  تسا  یناسفن  ياهتلیـضف  زا  تسا  قشع  هک  تهج  نآ  زا  قشع  دوخ  هک  دـناهتفگ  نایفوص  اـفرع و  يهمه  رظن و  لـها  زا  یـضعب 
هک رترب  رب  فارشا  تسادخ و  هب  لوغشم  هک  یسک  هب  تبسن  و  دشاب ، هدش  یتسپ  تفص  ضرعلاب  هدرک  هبلغ  وا  رب  ّتیمیهب  یسک  هب  تبسن 

. دنادرگیمرب يور  رتتسپ  ّسخا و  زا 
هب ای  ناشمزاول ، لاحم و  تفارـش  هب  ای  تساهنآ  يدابم  تفارـش  هب  ای  فاـصوا  تفارـش  مییوگب : هک  تسا  نیا  هراـب  نیا  رد  ّقح  قیقحت  و 

و تسا ، هدـش  عمج  اههدـنناوخ  ياهادـص  ابیز و  ياهتروص  هب  تبـسن  ناسنا  قشع  رد  اـهنیا  يهمه  اـهنآ و  تاـیاغ  تاـقّلعتم و  تفارش 
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نیا يهمه  یـضتقم  اتاذ  قشع  هچ  درادـن ، یتاذ  ءاضتقا  اب  یتافانم  یـضرع  رما  کی  ببـس  هب  اهتقو  یـضعب  رد  فاـصوا  زا  یـضعب  فّلخت 
. دنکن هضراعم  نآ  اب  یضراع  رما  رگا  تسا  فاصوا 

ياهلد مکحم و  ظیلغ و  سوفن  هک  ینیبیم  اذـل  و  تسا ، بلق  تّقر  و  كاردا ، تقد  سفن و  تفاطل  قشع  کیدزن  بیرق و  أدـبم  هک  اریز 
. دننادیمن يزیچ  عامج  زج  قشع  زا  هک  مدرم  زا  یضعب  دننام  تسا  یلاخ  قشع  ّتبحم و  زا  کشخ 

هنوگنیدب تسا  هیلاع  يدابم  طّسوتب  یلاعت  يادخ  دیعب  أدبم  و 
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لّوا قشع  لولعم  هیاس و  یقـشاع  ره  قشع  هچ  دزاسیم ، اّیهم  هداـمآ و  ار  قوشعم  لیامـش  ندرمـش  وکین  ندینـش و  ندـید و  دـنوادخ  هک 
يدابم طّسوت  هب  ای  ضرعلاب  تسا  یلاعت  يادـخ  لولعم  فاصوا  نآ  هک  یلاعت  يادـخ  هّیرهق  فاصوا  ّتیلولعم  لـثم  هن  یلو  تسا ، یلاـعت 

. هّیرهق
رد یّکش  و  تسا ، هیلاع  تمکح  بلطم ، نیا  قیقحت  ّلحم  و  دوشیم ، دوجو  هب  یهتنم  تسا  دوجو  هک  تهج  نآ  زا  دوجو  لامک  هک  اریز 

ّتنج نیب  هک  تسا  یلپ  نآ  تسا و  ریخ  ره  يوس  هب  میقتسم  طارص  نآ  هک  تسا  یناسنا  سفن  قشع  ّلحم  تسین و  اهنیا  يهمه  تفارش 
، ّمه کی  اههّصغ  ّمه و  يهمه  نداد  رارق  نآ  مزاول  زا  و  تسا ، هتشون  شدوخ  تسد  هب  نامحر  هک  تسا  یباتک  نآ  و  هدش ، هدیشک  ران  و 

. دهدیم رارق  دحاو  ّمه  ار  مومه  يهمه  هک  سب  نیمه  قشع  لضف  رد  و 
: تسا هتفگ  هر )  ) يولوم هکنانچمه 

ّمر ّمط و  وزرآ و  نارازه  رب  ّمهم  دص  رب  هدش  تمسق  وت  لقع 
قشمد دنقرمس و  نوچ  شوخ  يوش  ات  قشع  هب  ار  ازجا  درک  دیاب  عمج 

تسا : هتفگ  هراب  نیا  رد  هر )  ) يولوم هچنانچ  تسا ، اهیدب  اهتلیذر  يهمه  زا  سفن  ندش  كاپ  قشع  مزاول  زا  زین  و 
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دش كاپ  یّلک  بیع  صرح و  وا ز  دش  كاچ  قشع  هماج ز  ار  هک  ره 
ام ياهتّلع  هلمج  بیبط  يا  ام و  يادوس  شوخ  قشع  يا  شاب  داش 

ام سونیلاج  نوطالفا و  وت  يا  ام  سومان  توخن و  ياود  يا 
هک نیا  هن  دنازوسیم  ار  توهـش  قشع  تسا : هدش  هتفگ  اذل  و  دـنامیمن ، یقاب  توهـش  بضغ و  ياههزیگنا  ار  هناوید  نوتفم و  قشاع  هچ 

. دنزیم نماد  دزورفایم و  ار  نآ 
تهج زا  اـی  و  تسا ، یناـسنا  سفن  رب  نآ  يهـبلغ  یمیهب و  سفن  ياـقب  تـهج  زا  دوـشیم  هدـید  توهـش  ناـجیه  یـضعب  رد  هـک  نـیا  و 

ترابع قشع  زا  تّیمیهب  مهـس  هک  یتسناد  ار  نیا  دریگیم و  قشع  زا  ار  دوخ  مهـس  زین  تّیمیهب  هک  نیا  تسا و  یناـسنا  سفن  یگدرتسگ 
. تسا تجاح  نیا  نتخاس  هدروآرب  توهش و  ءاضق  زا 

زا و  دـشاب ، قوشعم  هب  بوسنم  هک  یـسک  هب  اـصوصخم  سک  ره  هب  تبـسن  عضاوت  و  لاـح ، ره  رد  تسا  بلق  تّقر  قـشع  مزاوـل  زا  زین  و 
. تسا هکیالم  هب  هّبشت  تاّدرجم و  ملاع  هب  یکیدزن  قشع  مزاول 

نابز هب  يولوم  تسا ، هدرم  دیهـش  دسر  ارف  وا  گرم  دیامن و  نامتک  دهد و  جرخ  هب  تّفع  دوش و  قشاع  سک  ره  تسا : هدش  دراو  اذل  و 
: هتفگ قشاع 
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لالح بسک  مروخ  دوخ  ياهب  نوخ  لالجلا  وذ  لامج  نم  ياهب  نوخ 

. تسین یجنر  فّلکت و  دهز  هب  فاّصتا  رد  هک  تسا  ایند  رد  یقیقح  دهز  قشع  مزاول  زا  و 
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راک هچ  نام  ناخ و  دنزرف و  نز و  اب  راک  هچ  ناماس  رس و  اب  ار  ناقشاع 
. تسایند نادنز  زا  یصالخ  بلط  ترخآ و  هب  تبغر  قشع  مزاول  زا  زین  و 

تسین عون  کی  دوخ  قاّشع  ندرم  تسا  یندرم  ینامز  ره  ار  ناقشاع 
ادف مد  ره  دنکیم  ار  دص  ود  نآ  يده و  رون  زا  دراد  ناج  دص  ود  وا 

. طقف ندینش  کمک  هب  تسا  ناحلا  ياههمغن  ندینش و  ای  ندید  کمک  هب  تسا  ابیز  ياهتروص  رهاظ  بسح  رب  قشع  ّقلعتم  و 
. ندینش ای  ندرک  هاگن  ای  توهش  ندرک  هبلغ  ببس  هب  ابیز  ياهتروص  هب  قشع  ّقلعت  یهاگ 

هدـش جراخ  اهنید  يهمه  زا  دـشاب  نآ  رکنم  هک  یـسک  و  تسا ، هدـش  تباث  ترطف  لقع و  تّنـس و  باتک و  اب  تروص  ییابیز  تفارـش  و 
473 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسین . ناسنا  الصا  دهدن  زیمت  نآ  ریغ  ابیز و  تروص  نیب  هک  یسک  تسا و 

ییابیز يدایز  نوچ  و  تسا ، هتـشگ  یّلجتم  قوشعم  لامج  يهنیآ  زا  قشاع  رب  هک  دشاب  یبیغ  رما  قشع  قّلعتم  هک  دنکیم  اضتقا  قیقد  رظن 
رما نآ  یّلجت  دادتشا  بجوم  سفن  يافص  دایدزا  یفرط  زا  و  تسا ، سفن  يافـص  تریـس و  ییابیز  يدایز  رب  لیلد  نآ  توارط  تروص و 

. دوشیم یبیغ 
. دباییم تّدش  زین  قشع  نآ  دادتشا  بسح  رب  و  ددرگیم ، رتدیدش  یبیغ  رما  یّلجت  دشاب  ابیز  تروص  هک  هزادنا  ره  اذل 

رما کی  قوشعم  رگا  هک  تسا  نیا  طقف  يرـشب  ییاـبیز  هن  تسا  یبیغ  رما  نآ  قشع  قّلعتم  هک  نیا  رب  دـنکیم  تلـالد  هک  ییاـهزیچ  زا  و 
. دوش مغیب  دبای و  یّلست  دیاب  شقارف  نتخوس  زا  دوش و  شوماخ  شقوش  شتآ  دیسر  شقوشعم  هب  هک  یتقو  دیاب  دشاب  ینامسج 

تّدـش شایمارآاـن  هتفاـی و  ینوزف  وا  زوس  دوشیم  لـصاح  وا  يارب  ینامـسج  لاـّصتا  دـسریم و  قوشعم  هب  یتقو  قشاـع  هک  یلاـح  رد 
: هدش هتفگ  هچنانچ  دباییم ،

ینادت قانعلا  دعب  لهف  اهیلا  ۀقّوشم  دعب  سفّنلا  اهقناعا و 
ناجیهلا نم  یقبی  ام  دادزیف  یترارح  لوزی  یک  اهاف  مثلا  و 

درـس و وا  ینامـسج  تروص  زا  دوشیم  لـصاح  قوشعم  هب  یتوکلم  لاـّصتا  قشاـع  يارب  یتـقو  هک  نیا  قشع  ندوب  یبـیغ  رب  لـیلد  زین  و 
. دوشیم زاینیب 

474 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
و درکن ، یهجوت  وا  هب  نونجم  ماوت  يالیل  نم  نونجم  يا  تفگ : داتـسیا و  وا  رـس  رب  يرماع  یلیل  هک  هدـش  لقن  يرماع  نونجم  زا  هچنانچ 

: تسا هتفگ  بلطم  نیا  رب  ناهرب  ماقم  رد  يولوم  و  دنکیم ، زاینیب  ارم  هک  تسا  يزیچ  وت  زا  نم  يارب  تفگ :
ناهج نآ  هاوخ  ناهج  نیا  قشع  هاوخ  نآ  تسین  تروص  تسا  قوشعم  هچنآ 

ياهتشه شیارچ  ناج  دش  نورب  نوچ  ياهتشگ  قشاع  وت  تروص  رب  هچنآ 
تسیک وت  قوشعم  هک  نیباو  اقشاع  تسیچ  یتشز ز  نیا  تساجرب  شتروص 

تسه ّسح  ار  وا  هک  ره  یتسا  قشاع  تسا  هقوشعم  رگا  تسا  سوسحم  هچنآ 
دنکیم نوگرگد  تروص  افو  یک  دنکیم  نوزفا  قشع  نآ  افو  نوچ 

یفرـش چیه  و  تسادخ ، هب  هکلب  ترخآ  هب  قّلعت  ایند و  ياهیدیلپ  زا  بضغ و  توهـش و  تایـضتقم  زا  دّرجت  هک  دـش  هتـسناد  قشع  تیاغ 
هک دوشیم  ضراع  يزیچ  یهاگ  و  تسا ، فیرش  ياهتلصخ  زا  نایورـشوخ  هب  دیدش  ّتبحم  هک  دش  هتـسناد  سپ  تسین  نآ  زا  رتفیرش 

ندش  نوتفم  نیبّرقم و  يزروقشع  دننام  دوشیم ، دنسپان  مومذم و  نآ  ببس  هب 
475 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

و دوشیم ، باسح  هئّیس  نیبّرقم  هب  تبسن  هک  تسا  نیمی  باحصا  طساوا و  فاصوا  زا  قشع  نیا  هک  عامس  هب  ای  حیلم  ياهتروص  هب  اهنآ 
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. دناهدش نوتفم  ابیز  ياهتروص  عامس و  هب  اهنآ  هک  هدش  لقن  خیاشم  زا  اهلماک  ناگرزب و  زا  یضعب  زا 
ای دشاب  شایناسنا  سفن  رب  بلاغ  وا  یمیهب  سفن  هاوخ  هدرک  ادیپ  دادتـشا  شتوهـش  شتآ  يزرو  قشع  اب  هک  یـسک  يزرو  قشع  دننام  و 

. دوشیم باسح  مارح  عرش  رظن  زا  و  دنسپان ، قوذ  لقع و  رظن  زا  روجف  قسف و  ءاضتقا  توهش و  دادتشا  ببس  هب  هک  هچ  بولغم 
و هدش ، دراو  یهن  اهدرم  هب  ندرک  هاگن  زا  دوشیم  هانگ  روجف و  هب  ّرجنم  هتشگ و  توهش  شتآ  لاعتـشا  بجوم  مدرم  رتشیب  قشع  نوچ  و 

: تسا هتفگ  يولوم  هچنانچ  دناهتسناد . دنسپان  ار  نآ  قوذ  لها 
دوب یگنن  تبقاع  دوبن  قشع  دوب  یگنر  یپ  زا  هک  ییاهقشع 

. تسا مومذم  هک  تسا  زآ  صرح و  عباوت  زا  نآ  هکلب  دوشیمن ، تفای  حودمم  قشع  راثآ  قشع  عون  نیا  رد 
رب رابخا  تایآ و  رهاوظ  هچنانچ  تسا ، هدش  انز  یعدتـسم  اخیلز  تسا و  هتفرگ  قشع  زا  ار  شدوخ  مهـس  تّیمیهب  هچ  رگا  اخیلز  قشع  رد 

. تسا هتفرگ  ار  دوخ  مهس  عبّتلاب  ّتیمیهب  و  تسا ، هدش  یشان  نآ  زا  قشع  تسا و  بلاغ  ّتیناسنا  نکل  دنکیم و  تلالد  نآ 
476 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اهر و فسوی  تروص  هب  ندش  نوتفم  ندوب و  دّیقم  زا  هک  هدـش  یهتنم  نیا  هب  اخیلز  قشع  و  هدرک ، نامتک  لاس  تفه  ار  نآ  اخیلز  اذـل  و 
. دنک رارف  يزاجم  قوشعم  زا  دروآ و  يور  یقیقح  قوشعم  هب  ندش  نوتفم  يوس  هب  دوش و  جراخ 

476 ص :  دید .....  ار  نآ  فسوی  هک  یناهرب  نایب 

. تشاد انز  دصق  دزیمایب و  فسوی  اب  تساوخ  اخیلز  ینعی  « 1  » ِِهب ْتَّمَه  ْدََقل  َو 
« اهب مهل  هبر  ناهرب  يأر  نأ  ول ال  : » دـشاب هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، َْول ال  ءازج  يانعم  رد  اِهب  َّمَه  يهلمج  ِهِّبَر و  َناهُْرب  يأَر  ْنَأ  َْول ال  اِهب  َّمَه  َو 

ببـس هب  فسوی  بناـج  زا  تّمه  كرت  هک  نیا  ینعی  تسبیم ، تّمه  رما  نآ  هب  دـید  ار  شراـگدرورپ  ناـهرب  فسوی  هک  دوبن  رگا  ینعی 
. رگید عنام  ای  فعض ، ندوب و  نیّنع  لیبق  زا  يرگید  رما  زا  هن  دوب  راگدرورپ  ناهرب  ندید 

__________________________________________________

دـصقم نآ  دـندرک و  دـصق  لوسر  رب  شیوخ  لاح  سیبلت  هب  نادزد  دـنتفاین ، دوخ  دوصقم  دـندرک و  دـصق  زیچ  راهچ  هب  سک  راهچ  ( 1)
دوخ دوصقم  دـندرک و  دـصق  لوسر  ندـیناجنر  هب  ناـقفانم  دـنتفاین ، دوخ  دوصقم  دـندرک و  لوسر  نتـشک  دـصق  نادوهج  دـنتفاین ، دوـخ 

فسوی هروس  ریسفت  لّوا  دلج  نیّتسلا  عماج  اِهب ) َّمَه  َو  ِِهب  ْتَّمَه  ْدََقل  َو  . ) تفاین دوخ  دوصقم  درک و  دصق  فسوی  توعد  هب  اخیلز  دنتفاین ،
477 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

و يوق ، تّیرشب  تهج  زا  یـضتقم  هک  دشاب  نیا  هب  رعـشم  ات  تسا  تّمه  قّقحت  رد  هک  تسا  یماهیا  تهج  اِهب  َّمَه  َو  ِِهب  ْتَّمَه  ءازج  میدقت 
دندوب ياهناخ  رد  ود  ره  اریز  تشادـن ، دوجو  مه  يرگید  عنام  دوب و  دـیدش  اخیلز  بناج  زا  اضتقا  هکلب  دوب ، دوقفم  اخیلز  بناج  زا  عنام 

. تسا مالّسلا  هیلع  فسوی  حدم  تیاهن  نیا  تشادن و  دوجو  دنیبب  ار  اهنآ  دوش و  دراو  یسک  هک  نیا  لامتحا  و  دوب ، رایغا  زا  یلاخ  هک 
. تسین ترابع  ریخأت  میدقت و  ریدقت  رب  ینتبم  تسا و  صّخشم  هیآ  نیا  رد  ادخ  مالک  دناهتفگ : یضعب 

شزیمآ رب  مزع  هنیآ  ره  دـید  ار  شراـگدرورپ  ناـهرب  فسوی  هک  نیا  دوبن  رگا  اـخیلز  هب  فسوی  درک  تّمه  و  تسا : نینچ  هیآ  ياـنعم  و 
. دادیم ماجنا  ار  نآ  ای  درکیم ،

. درادن یتّیلخدم  نآ  رد  رایتخا  الصا  هک  تسا  یبلق  روطخ  يرارطضا و  تبغر  يرطف و  توهش  زا  ترابع  تّمه  دنیوگ : نانآ 
رّوصت زا  دعب  تسا  لعف  رب  سفن  ناجیه  تّمه  زا  ردابتم  نوچ  تسا ، دـیعب  تّمه  موهفم  زا  فرع  تغل و  رظن  زا  ینبم  نیا  هک  یتروص  رد 

. تسا دیعب  اهنآ  تمرح  ایبنا و  تمصع  زا  نآ  و  نآ ، هب  يرایتخا  تبغر  نآ و 
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قرف  فسوی  اخیلز و  تّمه  ود  نیب  نکل  تسا و  ریخأت  ریدقت و  مدع  هب  رعشم  هک  تسا  يزیچ  تّمه  هک  تسا  هدش  دراو  رابخا  رد  و 
478 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ای دراـمگ ، تّمه  ندرک  رارف  هب  فسوی  و  دومن ، تّمه  فسوی  اـب  شزیمآ  هب  اـخیلز  هک  تسا : نینچ  هیآ  ياـنعم  هک  نیا  تسا و  هتـشاذگ 
، تفرگ اخیلز  دنپ  ظعو و  هب  ای  عفد  هب  میمصت  فسوی  هک  نیا  ای  دنک ، روبجم  ار  وا  اخیلز  هک  یتروص  رد  تفرگ  اخیلز  نتشک  هب  میمـصت 

. درکیم شزیمآ  وا  اب  شتّیرشب  بسح  رب  شراگدرورپ  ناهرب  ندید  دوبن  رگا  هک 
هورگ نیا  و  تفرگ ، شزیمآ  هب  میمـصت  فسوی  هک  دناهتفگ  دـنراد  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  رب  اطخ  زا  زاوج  هب  فارتعا  هک  یناسک  زا  یهورگ 

. تسین رکذ  هتسیاش  راوازس و  نانآ  ياههتفگ  و  تسین ، ادخ  ناگدنب  زا  ياهدنب  نیرتکچوک  بسانم  هک  دناهتفگ  ینانخس 
زاب ار  اخیلز  راولش  دنب  ات  درک  تّمه  فسوی  هک  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  وا  هک  دناهداد  تبـسن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  و 

يارب لاح  فشک  نیا  ِْبیَْغلِاب ) ُْهنُخَأ  َْمل  یِّنَأ  َمَْلعَِیل  َِکلذ  : ) تفگ دوخ  یکاپ  تاـبثا  يارب  هک  تقو  نآ  رد  فسوی  هک  هدـش  رکذ  و  دـنک ،
. مدرکن تنایخ  وا  هب  ناهن  رد  نم  هک  دنادب  رصم  زیزع  هک  تسا  نیا 

؟ یتفرگ میمصت  یتسب و  تّمه  هک  تقو  نآ  یّتح  فسوی  يا  تفگ : دش و  لزان  لییربج 
. دناشکیم يدب  هب  ار  ناسنا  سفن  هک  منکیمن  هیربت  ار  مسفن  نم  تفگ : فسوی 

هدولآ اهاطخ  تاهابتشا و  نیا  لاثما  هب  تّوبن  ماقم  هک  اشاح  و 
479 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ُّبَحَأ ُنْجِّسلا  ِّبَر  : ) تفگ هک  تقو  نآ  درب  نادنز  هب  ار  فسوی  یلاعت  يادـخ  هک  دـننکیم  رکذ  اهنآ  هک  تساجنیا  بّجعت  سپ  ددرگ .
شیپ ارم  تفگ : شاینادـنز  مه  هب  نادـنز  رد  هک  یماـگنه  و  تشگ ، لـفاغ  تمـصع  زا  دوـمن و  نادـنز  هب  هّجوـت  فـسوی  هک  اریز  ََّیلِإ )

. دش لّسوتم  ادخ  قولخم  هب  اجنیا  رد  نوچ  تشاد  هگن  یلاس  دنچ  نادنز  رد  دومن و  هذخاؤم  ار  وا  دنوادخ  روآدای  هاشداپ 
ار ادخ  نانیا ، هک  ایوگ  درکن ، هذخاؤم  گرزب  ینامرفان  تیـصعم و  نآ  ببـس  هب  ار  فسوی  دنوادخ  هک  دـندرکن  رکذ  ار  بلطم  نیا  نانیا 

روضح رد  گرزب  تیـصعم  باکترا  تفلاخم و  رب  یلو  دنکیم  هذخاؤم  ادخ  روضح  رـضحم  رد  ریغ  هب  هّجوت  رب  هک  دـندرک  ضرف  هیفس 
. دنکیمن هذخاؤم  ادخ 

هیآ نیا  دناهتفگ  اهنآ  هک  دشاب  روطنامه  بلطم  رگا  و  هدش ، لزان  وا  حدم  رد  هیآ  تسا  كاپ  فسوی  نماد  نوچ  هک  دناهدرک  رکذ  هکلب 
هداد تداهش  فسوی  یکاپ  هب  هتـشاد  هّیـضق  هعقاو و  نیا  اب  یطابترا  سک  ره  هک  هدش  رکذ  زین  بلطم  نیا  و  دشاب ، فسوی  ّمذ  تیاهن  دیاب 

. دناهداد تبسن  یگدولآ  هب  ار  فسوی  دناهدیشوپ و  مشچ  راتفگ  نیا  زا  هورگ  نیا  و  تسا ،
و تسا ، نانز  امـش  رکم  هلیح و  زا  راک  نیا  تفگ : رـصم  زیزع  و  مینکیم ، رود  ار  اشحف  يدب و  فسوی  زا  نینچ  نیا  دومرف : یلاعت  يادخ 

. تسا كدوک  هّیضق  دهاش 
480 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اخیلز و  میدیمهفن ، فسوی  زا  يدب  ام  هک  اشاح  دـنتفگ : رـصم  نانز  و  رخآ ، ات  دـشاب ...  هدـش  هراپ  ولج  زا  فسوی  نهاریپ  رگا  تفگ : هک 
: تفگ

و منک ، اوغا  وت  صلخم  ناگدنب  زج  ار  همه  نم  تفگ : سیلبا  و  تسا ، نایوگتـسار  زا  وا  و  مدرک ، هدوارم  وا  اب  نم  دش ، راکـشآ  ّقح  نآلا 
. دوب صلخم  ناگدنب  زا  فسوی  هیآ  حیرص  هب 

ملاع رد  دندشیم  زوریپ  نانمشد  رب  هلیسو  نادب  دشیم و  لزان  نینمؤم  مالّسلا و  مهیلع  ایبنا  رب  تسا  یـشمارآ  هنیکـس و  ناهرب  زا  دوصقم 
هک تسا  مظعا  مسا  هنیکـس  نآ  هک  نیا  و  تسا ، کـلاس  هنیـس  رب  خیـش  توکلم  یّلجت  زا  تراـبع  هنیکـس  هک  تشذـگ  و  ریغـص . ریبـک و 

و دومن ، تعیب  وا  اب  تعیب  ود  ره  اب  درک و  هبوت  وا  تسدب  هک  دوب  مالّسلا  هیلع  بوقعی  ترضح  فسوی  خیش  و  دنکیم ، رارف  نآ  زا  ناطیش 
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بلطم نیا  هب  رعـشم  هیآ  رد  تیؤر  رکذ  و  تسا ، هتـشگ  لزاـن  فسوی  هنیـس  رب  هک  تسوا  یتوکلم  تروص  زا  تراـبع  راـگدرورپ  ناـهرب 
. تسا

نیمه هب  هدـش  رکذ  ناهرب  ریـسفت  رد  هک  زین  ار  رابخا  فالتخا  و  دراد ، تلالد  نآ  رب  هراشا  ای  حیرـص  تروص  هب  ییاـهزیچ  زین  راـبخا  رد 
. تشادرب نایم  زا  دوشیم  رکذ  هک  وحن 

ماگنه نیا  رد  لییربج  درکیم ، شزیمآ  هب  تّمه  اخیلز  هک  دمآ  دورف  یتقو  وا  هچ  دوب ، لییربج  ناهرب  هک  تسا  هدمآ  رابخا  رد  سپ 
481 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تروص فسوی  هک  هدـش  دراو  زین  و  دـشاب ، راّجف  لمع  وت  لمع  ادابم  هدـش  هتـشون  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  ناـیم  رد  وت  ماـن  فسوی  يا  تفگ :
. دید ماگنه  نآ  رد  ار  مالّسلا  هیلع  بوقعی 

. درک هدهاشم  اخیلز  نیب  شدوخ و  نیب  یتسد  وا  هک  هدش  لقن  و 
: دوب نیا  نآ  تفگ و  دـیناشوپیم  ار  تب  يور  اخیلز  هک  یماگنه  رد  اخیلز  هب  فسوی  هک  دوب  ینخـس  ناهرب  هک  تسا  هدـمآ  ام  رابخا  رد 

ناهرب هک  تسا  هدش  لقن  و  منکن !؟ ایح  هتخومآ  هدیرفآ و  ار  ناسنا  هک  یسک  زا  نم  ینکیم و  ایح  دونشیم  هن  دنیبیم و  هن  هک  تب  زا  وت 
هدوارم ماگنه  رد  هک  نیا  ای  دـش ، رهاظ  وا  رب  هک  تسا  تشهب  ياهروح  زا  يروح  ای  تشگ  رهاظ  وا  هک  تسا  ياهدـنرپ  اـی  هکیـالم ، مسا 
. تسین هتسیاش  اهنآ  رکذ  هک  هدش  هتفگ  زین  يرگید  بلاطم  دروم  نیا  رد  و  تشگ ، دییأت  تّوبن  هلیسو  هب  مالّسلا  هیلع  فسوی  اخیلز 

تهج زا  فسوی  هک  نیا  و  کلاس ،) هنیـس  رب  خیـش  توکلم  زا  لصاح  یـشمارآ   ) میدرک رکذ  ام  هک  تسا  نامه  ناهرب  هک  تسا  نیا  ّقح 
و دش ، توکلم  ملاع  هب  لصّتم  دمآ و  نوریب  تّیرشب  زا  تشاد  وا  اب  نتفگ  نخـس  زا  هک  یتشحو  اخیلز و  اب  هدوارم  زا  هک  يراجزنا  تیاهن 

تافتلا هّجوت و  تلاح  رگید  هک  يوحن  هب  دومن  لصاح  تّذل  شخیش  لامج  ندید  اب  و  دش ، راگتسر  نآ  راونا  توکلم و  دوهـش  ببـس  هب 
دنامن . یقاب  شنتفگ  نخس  اخیلز و  هب 
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رب ینبم  دناهتفگ  هّماع  هک  تسا  ینخـس  رابتعاب  تسا  هدش  ود  نآ  ریغ  ای  لییربج  ای  بوقعی  روهظ  رکنم  هدش و  دراو  رابخا  رد  هک  هچنآ  و 
راکنا بلاطم  نیا  و  دنتـشادزاب ، روجف  زا  ار  وا  اهنآ  و  تشاد ، انز  دـصق  وا  هک  دـندش  رهاـظ  فسوی  رب  یتقو  لـییربج  اـی  بوقعی  هک  نیا 

. دوب هتفرگ  انز  رب  میمصت  فسوی  هّللاب ) ذوعن   ) هک ددرگیمرب  هتفگ  نیا  هب  تسا و  فسوی  تمصع  تقیقح 
فسوی و هب  اخیلز  مامتها  لثم  دومن  اخیلز  هب  مامتها  فسوی  ینعی  تسا ، اِهب ) َّمَه   ) یلاعت يادـخ  لوق  هب  قّلعتم  ای  َِکلذَـک  ظـفل  َِکلذَـک 

قّقحم زین  فسوی  مامتها  تّمه و  هک  تسا  مّهوت  نیا  عفد  يارب  اهب  ّمه  هب و  تّمه  هلمج  ود  نیب  ِهِّبَر ) َناـهُْرب  يأَر  ْنَأ  ـال  َْول   ) هلمج لـّلخت 
: ادخ لوق  و  شلبق ، ام  زا  يأَر ) ْنَأ  َْول ال   ) عاطقنا و  اخیلز ، مامتها  دننام  هدش 

تـسا رتقفاوم  هدش  دراو  ام  همئا  ریـسافت  زا  هک  هچنآ  اب  نیا  و  هانیرأ )  ) ظفل ریدـقت  هب  تسا  یلاؤس  باوج  َءاشْحَْفلا  َو  َءوُّسلا  ُْهنَع  َفِرْـصَِنل 
( فرـصنل  ) و تسا ، ّلقتـسم  هلمج  شفوذـحم  لماع  اب  کلذـک )  ) ظفل هک  نیا  ای  دـناهداد ، رارق  ـال ) ول   ) ءازج ياـنعم  رد  ار  اـهب ) ّمه   ) هک

یسک  ّقح  رد  تنایخ  ءوس  يدب و  زا  دوصقم  مینادرگب ، وا  زا  ار  يدب  ات  میدرک  ظفح  ار  وا  ام  نینچ  مه  ینعی  تسا ، نآ  هب  قّلعتم 
483 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا انز  ءاشحف  زا  دوصقم  و  تسا ، هتشاد  یمارگ  ار  وا  هک  تسا 
زا فسوی  ینعی  هدـش  هدـناوخ  ود  ره  مال  رـسک  مال و  حـتف  اب  نیـصلخملا )  ) تسا و لیلعت  عضوم  رد  هلمج  نیا  َنیِـصَلْخُْملا  اـَنِدابِع  ْنِم  ُهَّنِإ 

. دوب نازرو  صالخا  زا  ای  ناگتخیهرف )  ) ناگتفای ییاهر 
. دراد زاب  ندرک  رارف  زا  ار  وا  تشاد  دصق  اخیلز  تشاد و  اخیلز  زا  رارف  دصق  فسوی  هک  دنتشاذگ  هقباسم  مه  اب  َباْبلا  اَقَبَتْسا  َو 

. دش هراپ  تشپ  زا  فسوی  نهاریپ  هک  دراد  زاب  جورخ  زا  ار  وا  ات  تفرگ  ار  شنهاریپ  دیسر  فسوی  هب  اخیلز  ٍُربُد  ْنِم  ُهَصیِمَق  ْتَّدَق  َو 
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. دنتفایرد کیدزن  دشاب  زیزع  هک  اخیلز  رهوش  ِباْبلا و  يََدل  اهَدِّیَس  ایَْفلَأ  َو 
راکنا هک  نیا  و  دـید ، ار  شدوخ  حاضتفا  و  درک ، ایح  نآ  زا  دـید و  ار  زیزع  اخیلز  هک  نآ  زا  دـعب  ینعی  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  َْتلاـق 

دروآ دوجوب  ار  مهو  نیا  هک  نیا  يارب  يرگید و  اـب  نآ  نداد  تبـسن  شدوخ و  زا  تمهت  عفد  يارب  تسین  نکمم  شیارب  رگید  ییاوـسر 
. تسا نیمه  شتنایخ  ندش  راکشآ  حاضتفا و  ییاوسر و  زا  سپ  ینیاخ  ره  نأش  هچنانچ  هدرک  رارف  فسوی  تسد  زا  شدوخ  هک 

: تفگ اخیلز  هشیدنا  رکف و  نیمه  رد 
ٌمِیلَأ ٌباذَع  َْوأ  َنَجُْسی  ْنَأ  اَّلِإ  ًاءوُس  َِکلْهَِأب  َدارَأ  ْنَم  ُءازَج  ام 
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. تسا يرابخا  يهیفان  ای  يراکنا  ماهفتسا  ام )  ) ظفل

؟ تسیچ دنک  يدب  دصق  تاهداوناخ  هب  هک  یسک  يازج  ینعی :
! دنهد یکاندرد  هجنکش  ای  دننکفا  نادنز  هب  ار  وا  هک  نآ  زج 

26 تایآ 31 -

484 ص :  ات 31 ..... ] تایآ 26  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

َُّدق ُهُصیِمَق  َناک  ْنِإ  َو  ( 26  ) َنِیبِذاْکلا َنِم  َوُه  َو  ْتَقَدَصَف  ٍُلُبق  ْنِم  َُّدق  ُهُصیِمَق  َناک  ْنِإ  اِهلْهَأ  ْنِم  ٌدِهاش  َدِهَـش  َو  یِـسْفَن  ْنَع  ِیْنتَدَوار  َیِه  َلاق 
ْنَع ْضِرْعَأ  ُفُسُوی  ( 28  ) ٌمیِظَع َّنُکَْدیَک  َّنِإ  َّنُکِدـْیَک  ْنِم  ُهَّنِإ  َلاق  ٍُربُد  ْنِم  َّدـُق  ُهَصیِمَق  يأَر  اَّمَلَف  ( 27  ) َنِیقِداَّصلا َنِم  َوُه  َْتبَذَـکَف َو  ٍُربُد  ْنِم 
اَّنِإ ابُح  اهَفَغَـش  ْدَـق  ِهِسْفَن  ْنَع  اهاتَف  ُدِواُرت  ِزیِزَْعلا  ُتَأَْرما  ِۀَـنیِدَْملا  ِیف  ٌةَوِْسن  َلاـق  َو  ( 29  ) َنِیئِطاْخلا َنِم  ِْتنُک  ِکَّنِإ  ِِکْبنَِذل  يِرِفْغَتْـسا  َو  اذـه 

(30  ) ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  اهارََنل 
َنْعَّطَق َو  ُهَنْرَبْکَأ  ُهَْنیَأَر  اَّمَلَف  َّنِْهیَلَع  ْجُرْخا  َِتلاق  َو  ًانیِّکِس  َّنُْهنِم  ٍةَدِحاو  َّلُک  َْتتآ  َو  ًأَکَّتُم  َّنَُهل  ْتَدَتْعَأ  َو  َّنِْهَیلِإ  ْتَلَسْرَأ  َّنِهِرْکَِمب  ْتَعِمَس  اَّمَلَف 

(31  ) ٌمیِرَک ٌکَلَم  َّالِإ  اذه  ْنِإ  ًارََشب  اذه  ام  ِهَِّلل  َشاح  َْنُلق  َو  َّنُهَیِْدیَأ 
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485 ص :  همجرت ..... :

زا يدـهاش  شیاوعد  قدـص  رب  درک و  هدوارم  دـصق  نم  اـب  نم ) راـکنا  دوجو  اـب   ) دوـخ نز  نیا  هکلب ) تسین  نینچ   ) داد باوـج  فـسوی 
شیپ زا  فسوی  نهاریپ  رگا  تفگ  دیدرگ ) فسوی  قدص  هاوگ  زاجعا  هب  هراوهگ  رد  یکدوک  دنتفگ  نارّـسفم   ) داد یهاوگ  نز  ناگتـسب 

، تسا نایوگغورد  زا  فسوی  وگتسار و  نز  دشاب  هدیرد 
، تسا نایوگتسار  زا  فسوی  وگغورد و  نز  دشاب  هدیرد  تشپ  زا  نهاریپ  رگا  و 

تسا امش  رکم  زا  نتسب ) يرگید  رب  تمهت  تّفع و  هب  رهاظت  هوکـش و   ) نیا تفگ  تسا  هدیرد  رـس  تشپ  زا  نهاریپ  هک  دید  رهوش  نوچ 
، تسا زیگناتریح  گرزب و  رایسب  نانز  امش  رکم  هک 

دوخ ناـهانگ  زا  تفگ  ار  نز  راد و  ناـهنپ  همه  رب  ار  هّصق  رذـگرد و  نز  نیا  زا  رـسپ  يا  تفگ  ار  فسوی  تفاـیرد  ار  تقیقح  هک  رهوش 
. يدیدرگ ناراکاطخ  زا  تخس  و  يدش ) گرزب  ياطخ  بکترم   ) نک هبوت 

هتشاد دوخ  مالغ  اب  هدوارم  دصق  و  هدش ) فسوی  هاوخ  رطاخ   ) رصم زیزع  نز  هک  دندوشگ  اخیلز  تمالم  هب  نابز  هدش و  هاگآ  رـصم  نانز 
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. مینیبیم تلالض  رد  الماک  تّبحم ، طرف  تهج  زا  ار  وا  ام  تسا و  هتخاس  دوخ  يهتفیش  هتفیرف و  ار  يو  فسوی  ّبح 
شلاب و کی  ره  مارتحا  هب  تسارایب و  یسلجم  درک و  توعد  اهنآ  زا  داتسرف و  دینش  دوخ  يهراب  رد  ار  رـصم  نانز  تمالم  اخیلز )  ) نوچ
هب هک  درک  اضاقت  و  تسارایب ) ار  فسوی  رخاف  سابل  رویز و  بیز و  اب  هاگنآ   ) داد یجنرت  دراک و  کی  ره  تسدـب  درتسگب و  یهاگهیکت 
هب  ) اهتسد دندوشگ و  ریبکت  نابز  شنسح ) رب  هدش و  ناریح  وا  لامج  رد  ، ) دندید يرصم  نانز  ار  فسوی  نوچ  دیآ  رد  نانز  نیا  سلجم 

. تسا ییابیز  نسح و  گرزب  يهتشرف  هکلب  تسا  یمدآ  هن  رسپ  نیا  هک  هّللا  كرابت  دندیرب و  جنرت ) ياج 
دنتفگ 
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486 ص :  ریسفت ..... 

: تفگ فسوی  شدوخ  زا  باذع  تمهت و  عفد  يارب  َلاق 
: دیوگب هک  درک  ماهلا  وا  هب  دنوادخ  و  درکیم ، هدوارم  نم  اب  هک  دوب  اخیلز  نیا  « 1  » اِهلْهَأ ْنِم  ٌدِهاش  َدِهَش  َو  یِسْفَن  ْنَع  ِیْنتَدَوار  َیِه 

. دوب شاهلاخ  رسپ  ای  شیومع  رسپ  اخیلز  ناگتسب  زا  كدوک  نآ  و  نک ، لاؤس  تسا  هراوهگ  رد  هک  یکدوک  نیا  زا 
. دوب زیزع  رهاوخ  رسپ  كدوک  نآ  هک  دناهتفگ : یضعب 

ههام تشه  ای  هزور  تشه  رـسپ  نآ  دوب و  وا  هارمه  زین  شرـسپ  دـمآ و  اجنآ  هب  دینـش  زیزع  هناـخ  زا  اوعد  يادـص  یتقو  زیزع  رهاوخ  اریز 
هانپ ادخ  هب  دوب ، هتفرگ  وا  نتـشک  هب  میمـصت  دوب و  هدرک  هلاوح  وا  يوس  هب  ار  شریـشمش  هتفرگ و  مشخ  فسوی  رب  زیزع  هکیلاح  رد  دوب ،

: تفگ درب و 
نودب كدوک  سپ  نک ، عفد  نم  زا  ار  لتق  تمهت و  نیا  ایادخ 

__________________________________________________

لیئارسا ینب  و  داد . یهاوگ  وا  یکاپ  رب  یـسیع  دندرک ، بوسنم  انز  هب  ار  میرم  نادوهج  دنداد : یهاوگ  سک  جنپ  رب  سک  جنپ  هفیطل : ( 1)
وا یکاپ  رب  ههام  دنچ  كدوک  درک ، بوسنم  انز  هب  ار  فسوی  اخیلز  داد . یهاوگ  وا  یکاپ  رب  یگنـس  دـندرک ، بوسنم  بیع  هب  ار  یـسوم 

. دنداد یهاوگ  وا  یگناگی  رب  تشاد  يدّـحوم  مان  ملاع  رد  هک  ره  دـندرک ، بوسنم  دـنزرف  نز و  هب  ار  یلاعت  کلم  نایاسرت  داد . یهاوگ 
. نونجمب مکبحاص  ام  دومرف و  لاعتم  يادخ  دندرک  بوسنم  نونجم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  نانید  دب  ناقفانم و 

فسوی هروس  ریسفت  لّوا  دلج  نیّتسلا  عماج 
487 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دومن نتفگ  نخس  هب  عورش  لاؤس  هقباس 
ادا يوحن  هب  ار  تداهش  َنِیقِداَّصلا  َنِم  َوُه  َو  َْتبَذَکَف  ٍُربُد  ْنِم  َُّدق  ُهُصیِمَق  َناک  ْنِإ  َو  َنِیبِذاْکلا  َنِم  َوُه  َو  ْتَقَدَصَف  ٍُلُبق  ْنِم  َُّدق  ُهُصیِمَق  َناک  ْنِإ 

. دشاب بلطم  تقیقح  رب  لیلد  هک  درک 
درکیم اخیلز  رب  شنزرـس  باتع و  هکیلاح  رد  هدـش  هراـپ  بقع  زا  فسوی  نهاریپ  هک  دـید  زیزع  یتقو  َلاـق  ٍُربُد  ْنِم  َّدـُق  ُهَصیِمَق  يأَر  اَّمَلَف 

: تفگ
هلیح رکم و  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  ات  داد  تکرش  باتع  نیا  رد  زین  ار  نانز  ریاس  تسا ، اهنز  امش  هلیح  رکم و  زا  راک  نیا  َّنُکِْدیَک  ْنِم  ُهَّنِإ 

مه راذـتعا  زا  ياهبیاش  اخیلز  باتع  شنزرـس و  رد  هک  تفگ  تهج  نادـب  ار  نیا  و  تسا ، ناـنز  تعیبط  تّیـصاخ و  دراوم  نیا  لاـثما  رد 
. دشاب هدرک  تاعارم  تسا  ظعو  تحیصن و  نأش  هک  ار  هچنآ  ات  دشاب 

. دوشیم طولخم  مه  اب  بضغ  تمحر و  ندرک و  راودیما  دیدهت و  دنپ  تحیصن و  رد  نوچ 
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یـسک درادهگن و  یفخم  ار  هّیـضق  هک  فسوی  هب  وا  شرافـس  دنک و  ظفح  ییاوسر  زا  ار  شدوخ  سومان  تساوخ  زیزع  رگید  يوس  زا  و 
. تسا بلطم  نیمه  رب  لیلد  دمهفن 
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امش هک  هاگ  نآ  تسا و  دوجوم  یضتقم  نادرم  تّیصاخ  رد  نوچ  تسا ، گرزب  نادرم  هدوارم  رد  نانز  امـش  رکم  « 1  » ٌمیِظَع َّنُکَْدیَک  َّنِإ 

. دشاب ناما  رد  امش  دیک  ّرش  زا  درم  هک  دتفایم  قاّفتا  مک  دوشیم و  فرطرب  مه  عنام  دینک  هدوارم  نانز 
. هدش فذح  ءادن  فرح  هک  تسا  هدوب  فسوی  ای  عقاو  رد  ُفُسُوی 

درکن و افو  فسوی  دناهتفگ : یضعب  دنامب ، ظوفحم  شسومان  يوربآ  ات  دنک  نامتک  ار  هّیضق  هک  درک  شرافس  فسوی  هب  اذه  ْنَع  ْضِرْعَأ 
. دندرکیم شنزرس  ار  وا  دندوب و  هدینش  ار  هّیضق  مدرم  هک  اریز  تفگ ، مدرم  هب  دوب  هدش  هچ  ره  دشن و  رادهگن  ّرس 

هب وا  اب  ندرک  شنزرس  نمض  رد  و  دومن ، رافغتـسا  هب  رما  ار  وا  و  داد ، رارق  باطخ  دروم  ار  اخیلز  دینادرگرب و  رـس  فسوی  زا  زیزع  سپس 
: تفگ درک و  راتفر  تفطالم 

اهنابز رب  هک  هچنآ  قبط  و  هدرک ، رکذ  بیلغت  باب  زا  ار  نیئطاخ )  ) رکذم عمج  َنِیئِطاْخلا  َنِم  ِْتنُک  ِکَّنِإ  ِِکْبنَِذل  يِرِفْغَتْسا  َو 
__________________________________________________

و میظعلا ، شرعلا  ّبر  وه  و  میظع ، هشرع  و  میظعلا ، یلعلا  وه  و  تفگ ، میظع  ار  دوـخ  درمـش ، میظع  ار  زیچ  هد  شباـتک  رد  دـنوادخ  ( 1)
شرع و  میظع ، ناتهب  اذه  کناحبس  میظع ، ناتهبلا  و  میظع ، ملظل  كرّشلا  ّنا  میظع ، كرّشلا  و  میظع ، قلخ  یلعل  کنا  و  میظع ، هیبن  قلخ 
ءاسّنلا دـیک  و  میظع ، مویل  میظع ، ۀـمایقلا  موی  و  میظع ، ءیـش  ۀـعاسلا  ۀـلزلز  ّنا  میظع ، ضرالا  ۀـلزلز  و  میظع ، شرع  اهل  و  میظع ، سیقلب 

. میظعلا زو  فلا  کلذ  میظع ، زوفلا  و  میظع ، ّنکدیک  ّنا  میظع ،
فسوی هروس  ریسفت  لّوا  دلج  نیّتسلا  عماج 
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رصم نانز  ِۀَنیِدَْملا و  ِیف  ٌةَوِْسن  َلاق  َو  تائطاخلا ) نم  تسا  هتفگن   ) تسا هتفگ  نخـس  هدش و  يراج  دنروآیم  رّکذم  عمج  هک  تسا  بلاغ 
دـشاب و هداد  تبـسن  یقیقح  ثنؤـم  هب  ار  نآ  هک  تسور  نیا  زا  تسا ، هدروآ  ءاـت  نودـب  رکذـم و  تروـص  هـب  ار  لـعف  هـک  نـیا  دـنتفگ ،

عمج ةوسن )  ) ظفل هک  نیاربانب  تسا ، هدرک  هّجوت  رّـسکم  عمج  تروص  هب  هک  اریز  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  لـعاف  لـعف و  نیب  مه  ياهلـصاف 
نون رسک  اب  نوسّنلا )  ) و ناوسّنلا )  ) و ءاسّنلا )  ) نآ و متخ  نون و  رـسک  اب  ةوسّنلا )  ) دناهتفگ یـضعب  و  تسا ، ةأرم )  ) عمج نآ  هک  دشاب  ءاسن 

. تسا ةأرم )  ) ظفل عمج  مسا  اهنیا  همه  هس ، ره  رد 
فوصوم همه  اهنآ  هک  تسا  نیا  هب  راعـش  يارب  ءات  طاقـسا  و  درادن ، ناشدوخ  ظفل  زا  يدرفم  تسا و  عمج  اهنیا  همه  دناهتفگ  یـضعب 

. دندید ار  وا  هک  یماگنه  دندش  فسوی  لامج  نوتفم  اهنآ  هک  هچ  دنانادرم ، لاصخ  هب 
ییاج ات  دش  رشتنم  رـصم  نانز  نیب  اخیلز  فسوی و  هّیـضق  هک  هدش  هتفگ  و  دناهدوب ، رفن  هدراهچ  ای  جنپ  ای  راهچ  نانز  نآ  دناهتفگ : یخرب 

. دنتفگیم نخس  نآ  زا  نانز  رتشیب  هک 
نانز « 1  » ِهِسْفَن ْنَع  اهاتَف  ُدِواُرت  ِزیِزَْعلا  ُتَأَْرما 

__________________________________________________

، دناوخ درمناوج  ار  فهک  باحصا  دناوخ : درمناوج  شیوخ  مالک  رد  یلاعت  ّقح  ار  سک  هس  ( 1)
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نیا اب  و  دندوب ، هدش  فسوی  نوتفم  زین  اهنآ  هک  ایوگ  و  هتـشگ ، شیوخ  كولمم  مالغ  نوتفم  هک  دندرکیم  شنزرـس  ار  زیزع  نز  رـصم 
ار اهنآ  راتفگ  دعب  هیآ  رد  اذل  و  دـننیبب ، ار  وا  اهنآ  هلیـسو  نیدـب  دـیاش  هک  دـنک  نوریب  شاهناخ  زا  ار  فسوی  زیزع  دنتـساوخیم  اهفرح 
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. دمآ دهاوخ  هکنانچ  درمشیم ، رکم 
رک روک و  نانچ  ار  اخیلز  فسوی  ّبح  ینعی  تسا ، دلج  فالغ و  يانعم  هب  فاغش  زا  فغش ) ، ) درک هطاحا  ار  اخیلز  ّبح  ابُح  اهَفَغَـش  ْدَق 

. دینشیمن ار  ناگدننک  بیع  ندرک  بیع  و  دیدیمن ، ار  هدوارم  بیاعم  رگید  هک  دومن 
: هدش هتفگ  هچنانچ  درکیم ، ادیپ  تّدش  شقوش  باهتلا  دشیم و  دایز  شقشع  دینشیم  شنزرس  تمالم و  هچ  ره  اخیلز  اریز 

تمالم يوک  ییاوسر  اشوخ  تمالس  جنک  ار  قشع  دزاسن 
تسا قشع  راگنز  لقیص  تمالم  تسا  قشع  رازاب  يهنحش  تمالم 

__________________________________________________

نیا  30 فسوی / ِهِسْفَن  ْنَع  اهاتَف  ُدِواُرت  هلوق : دناوخ ، درمناوج  ار  فسوی  ایبنا 61  ُمیِهاْربِإ  َُهل  ُلاُقی  ْمُهُرُکْذَی  یًتَف  دناوخ : درمناوج  ار  میهاربا 
. دوب تقفاوم  هار  رد  ناشیا  موق  هک  نآ  رهب  زا  دش  تقیقح  يدرمناوج  مان  ار  سک  هس 

فسوی هروس  ریسفت  لّوا  دلج  نیّتسلا  عماج 
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نیا رد  هک  دوب  هدرک  رپ  ار  شناکرا  عیمج  هک  يوحن  هب  دوب  هدیسر  اخیلز  نطاب  هب  فسوی  قشع  هک  تسا  نیا  تقفش  زا  روظنم  هک  نیا  ای 
هک دوب ، هدرک  هطاحا  ار  نآ  هدیسر و  شرهاظ  اب  شبلق  نطاب  زا  قشع  هک  نیا  ای  تسا ، نآ  نطاب  يانعم  هب  بلق  فاغش  زا  اهَفَغَـش  تروص 

. دشابیم بلق  هب  طیحم  هدرپ  يانعم  هب  بلق  فاغش  زا  اهَفَغَش 

491 ص :  « ...... 1  » بلق بتارم  نایب 

فرط رد  هک  دوشیم  یتشوگ  هعطق  لماش  هک  ییانعم  رب  دوشیم  قالطا  یهاگ  بلق  دناهتفگ : دنتـسه  هفـشاکم  لها  هک  هّللا  لها  هکنادـب 
هتفگ هک  تسا  يانعم  نیمه  هب  و  دوشیم ، قالطا  تسا  بلق  هب  قّلعتم  هک  حور  بتارم  رب  یهاـگ  و  هدـش ، هدراذـگ  تعیدو  هب  هنیـس  پچ 

: دوشیم
: تسا هناگتفه  لحارم  راوطا و  ياراد  بلق 

__________________________________________________

هک یهجو  و  تسا . ّقح  زا  ضیفتـسم  و  قحلا ) یلی   ) نآ یک  تسا  لوحتم  هجو  ود  نیب  هک  نآ  رابتعا  هب  ار  ناسنا  حور  دـنیوگ : اـفرع  ( 1)
. دنیوگ بلق  تسا ، سفنلا ) یلی  )

میاهب تاناویح و  مامت  صوصخم  هک  لکش  يربونص  محل  - 2 تاناویح . فورعم  وضع  - 1 دوشیم : انعم  دنچ  رب  قالطا  بلق  هک  دناهتفگ 
. تسا سفن  حور و  نایم  طسوتم  هک  درجم  ینارون  رهوج  - 4 تسا . ینامسج  بلق  هب  ّقلعتم  هک  ینابر  هفیطل  - 3 تسا .

دنناوخ هقطان  درجم  سفن  ءاـمکح  ار  هچنآ  نمحرلا 20  خزرب ال ...  امهنیب  دومرف : هک  تسا  هقطاـن  سفن  یناویح و  حور  ناـیم  خزرب  بلق 
. دنمان بلق  هّللا  لها 

. دشاب رتكزان  رتفاص و  هک  تسا  ادخ  دزن  اهنآ  نیرتتسود  و  نیمز ، يور  رد  دنتسه  ادخ  ياهفرظ  اهبلق  زیزع : يا 
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. تسا هدمآ  یهلا  باتک  رد  هچنانچ  تسا  رفک  تملظ  مالسا و  رون  لحم  هک  تسا  هنیس  لحارم  نآ  لّوا 
(. ْمُِکبُوُلق ِیف  ُنامیِْإلا  ِلُخْدَی  اََّمل   ) و َنامیِْإلا ) ُمِِهبُوُلق  ِیف  َبَتَک   ) تسا نامیا  لحم  هک  تسا  بلق  مّود 

(. ابُح اهَفَغَش  ْدَق   ) تسا قلخ  هب  ّقلعتم  هک  تسا  یناسنا  ّتبحم  نآ  تسا و  فاغش  موس  هلحرم 
(. يأَر ام  ُداؤُْفلا  َبَذَک  ام   ) تسا یبیغ  راونا  هدهاشم  لحم  هک  تسا  داؤف  مراهچ  هبترم 
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. تسا یهلا  تّبحم  لحم  نآ  تسا و  بلقلا  ۀّبح  مجنپ 
. تسا ینید  مولع  تافشاکم و  لحم  هک  تسا  بلق  يادیوس  مشش 

. دشابیم شتافص  ءامسا و  هب  ادخ  یلجت  لحم  هک  تسا  بلقلا  ۀجهم  متفه 
. مینیبیم راکشآ  یهارمگ  رد  ار  اخیلز  ام  دنتفگ : رصم  نانز  ٍنِیبُم  ٍلالَض  ِیف  اهارََنل  اَّنِإ 

وا هک  هدرک  رایتخا  ار  شدوخ  كولمم  مالغ  قشع  و  هدومن ، ناسآ  لهـس و  ار  راع  گنن و  شدوخ  رب  هدش و  جراخ  لقع  هّداج  زا  وا  اریز 
. درادن اخیلز  هب  یهجوت  الصا 

. تشذگ نانز  ندرک  ّمذ  رب  رکم  قالطا  هجو  َّنِهِرْکَِمب  ْتَعِمَس  اَّمَلَف 
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زا و  تخاس ، هدامآ  دـشاب  ناهاشداپ  كولم و  نأش  بسانم  قیال و  هک  یـسلجم  درک و  عمج  ینامهیم  يارب  ار  اـهنز  اـخیلز  َّنِْهَیلِإ  ْتَلَـسْرَأ 
. دهد ناشن  اهنآ  هب  ار  دوخ  دوش و  رهاظ  اهنآ  رب  دنتساوخ  اهنز  هک  دومن  تساوخرد  فسوی 

هب يزیت  يوقاچ  تخاس و  هاگهیکت  تسارآ و  سلجم  ناشیا  رب  اذغ  فرص  زا  دعب  ًانیِّکِـس و  َّنُْهنِم  ٍةَدِحاو  َّلُک  َْتتآ  َو  ًأَکَّتُم  َّنَُهل  ْتَدَتْعَأ  َو 
. داد جنرت  کی  اهنآ  زا  کی  ره  هب  و  داد ، اهنز  زا  مادک  ره  تسد 

. دوش رهاظ  اهنآ  رب  هک  تفگ  تسارایب  اهتنیز  عاونا  رخاف و  ياهسابل  اب  ار  فسوی  هک  نآ  زا  دعب  َّنِْهیَلَع  ْجُرْخا  َِتلاق  َو 
رد دـندرب و  دای  زا  ار  دوخ  هب  ساسحا  روعـش و  هک  دندرمـش  گرزب  ار  وا  نانچنآ  دـندید  ار  مالّـسلا  هیلع  فسوی  یتقو  ُهَنْرَبْکَأ  ُهَْنیَأَر  اَّمَلَف 

. دندش وحم  وا  لامج 
تمالع ضیح  هک  اریز  هدش ، دراو  انعم  نیا  هب  تغل  رد  رابکا  هچ  دـندید ، ضیح  اهنز  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  نربکا ) : ) دـناهتفگ یخرب  و 
. دندید ضیح  توهش  هبلغ  زا  ای  ییادیش  بّجعت و  تریح و  هبلغ  زا  ینعی  درم ، يارب  مالتحا  دننام  تسا  غولب  ّنس  هب  نز  ندش  لخاد 

. دندرک یمخز  رایسب  تحارج  اب  دندیرب و  ار  ناشیاهتسد  َّنُهَیِْدیَأ  َنْعَّطَق  َو 
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. تسا هدش  لزان  ردصم  هلزنم  هب  هک  تسا  یفرح  شاح ) ، ) دندنار نابز  رب  بّجعت  هملک  ِهَِّلل  َشاح  َْنُلق  َو 
مـسق يارب  مال  هک  نیا  ای  کل ) ایقـس  ( ) مال  ) دننام تسا  نییبت  يارب  مال  نیاربانب  دراد ،) رود  هب  ادـخ  ادـخ ، رب  هانپ  ، ) تسا هّزنم  ادـخ  ینعی 

. دشاب هدش  فذح  رخآ  فلا  هدوب و  اشاح )  ) نآ لصا  ای  دشاب ، لقتسم  ياهملک  دوخ  شاح )  ) هک نیا  زا  ّمعا  تسا 
نآ لعاف  و  تسا ، هیحان  يانعم  هب  یـشح )  ) زا نآ  و  هدش ، ففخم  فلا  فذح  اب  دـشابیم  لعف  هدوب ، اشاح )  ) نآ لصا  دـناهتفگ : یـضعب 

راـنک یگدولآ  زا  ار  دوخ  ادـخ  يارب  فسوی  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  و  تسا ، لـیلعت  يارب  مـال  و  ددرگیمرب ، فـسوی  هب  هک  تسا  ریمض 
. درک هیزنت  ار  ادخ  فسوی  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  و  تسا ، لوعفم  نییبت  يارب  مال  هک  نیا  ای  دیشک ،

ای دشاب  مزال  لعف  هاوخ  تسا  مسق  يارب  مال  هک  نیا  ای  تسا ، لعاف  نییبت  يارب  مال  تسا و  یلاعت  يادخ  لعاف  تسا و  مزال  لعف  هک  نیا  ای 
. تسا مالّسلا  هیلع  فسوی  ریمض  لعف  لعاف  و  يّدعتم ،

هب دشاب  فرح  هک  هدش  هدـناوخ  شاح )  ) نیونت اب  هّلل ) اشاح   ) تسا و نآ  لعاف  هّللا )  ) هدـش و هدـناوخ  مزال  لعف  تروص  هب  هّللا ) اشاح   ) و
. توص مسا  هلزنم  هب  ای  ردصم  هلزنم 

« 1 . » دشابیم مسق  يارب  ای  نییبت  يارب  هّلل )  ) مال هداد و  رارق  توص  مسا  ار  نآ  هک  نیا  ای 
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، دننکیم یفن  شلامک  رد  هک  یسک  زا  ار  ّتیرـشب  لامک  رد  هغلابم  تهج  هک  تسا  فرع  تداع  قبط  نتفگ  نخـس  عون  نیا  ًارََـشب  اذه  ام 
هک تسه  مه  نکمم  و  دـننک ، یفن  ار  تّیرـشب  اـتقیقح  هک  تـسین  نـیا  ناـشدوصقم  و  تـسا ، تّیرـشب  قوـف  لاـمج  رد  وا  هـک  نـیا  ینعی 
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. دشاب تّیرشب  یفن  اتقیقح  ناشدوصقم 
رد هک  دـننکیم  تاـبثا  یـسک  يارب  ار  ندوب  هکیـالم  هتـشرف و  هک  تسا  فرع  تداـع  قبط  زین  راـتفگ  عوـن  نیا  ٌمیِرَک  ٌکَـلَم  اَّلِإ  اذـه  ْنِإ 

. دننکیم هغلابم  شلامک 
32 تایآ 34 -

495 ص :  ات 34 ..... ] تایآ 32  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

ِّبَر َلاق  ( 32  ) َنیِرِغاَّصلا َنِم  ًانوُکََیل  َو  َّنَنَجُْـسَیل  ُهُرُمآ  ام  ْلَعْفَی  َْمل  ِْنَئل  َو  َمَصْعَتْـساَف  ِهِسْفَن  ْنَع  ُُهتْدَوار  ْدََقل  َو  ِهِیف  ِینَُّنتُْمل  يِذَّلا  َّنُِکلذَـف  َْتلاق 
ُْهنَع َفَرَصَف  ُهُّبَر  َُهل  َباجَتْـساَف  ( 33  ) َنِیلِهاْجلا َنِم  ْنُکَأ  َو  َّنِْهَیلِإ  ُبْصَأ  َّنُهَدـْیَک  یِّنَع  ْفِرْـصَت  ـَّالِإ  َو  ِْهَیلِإ  ِینَنوُعْدَـی  اَّمِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ُنْجِّسلا 

(34  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  َّنُهَْدیَک 
__________________________________________________

: دیوگیم ظفاح  ( 1)
منک یک  راک  نیا  منزیم  قشع  فال  نم  منکیم  كرت  لگ  مسوم  هب  نم  هک  اشاح 

مشونیم یحدق  هگ  هک  تسه  ردق  نیا  شیوخ  تعاط  دقتعم  مین  هک  هّلل  شاح 
496 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

496 ص :  همجرت ...... :

تمالم شتّبحم  رد  ارم  هک  یمالغ  تسا  نیا  تفگ : درک ) اهنآ  هب  يور  دـید  ناریح  هلاو و  فسوی  لامج  رد  همه  ار  ناـنز  اـخیلز  نوچ  )
دیزرو و تّفع  وا  مدرک و  هدوارم  ياضاقت  يو  زا  دوخ  نم  يرآ  تخاس ) دوخیب  هتفیش و  رظن  کی  اب  ار  امـش  هنوگچ  دیدید   ) دیدرکیم

. ددرگ لیلذ  راوخ و  دوش و  ینادنز  هّتبلا  دنک ، در  ارم  شهاوخ  مه  نیا  زا  سپ  رگا 
( دزاس مار  دوخب  دیدهت  هب  ار  فسوی  دیاش  هک  تفگ  ار  نخس  نیا  )

نم زا  نانز  هک  تسا  یتشز  راک  نیا  زا  رتشوخ  نادنز  جنر  ارم  ادخ  يا  تفگ  و  تشادرب ) اعد  هب  تسد  دینـشب  نخـس  نیا  نوچ  فسوی  )
. مدرگ تواقش  تلاهج و  لها  زا  هدرک و  لیم  اهنآ  هب  ییامرفن  عفد  نم  زا  تیانع  فطل و  هب  نانیا  هلیح  وت  رگا  اهلا  راب  دنراد . اضاقت 
ياعد دـنوادخ  هک  تشاذـگ ) كاپ  ار  شتمـصع  نماد  و   ) دـینادرگب وا  زا  ار  نانز  نآ  سیاسد  رکم و  هدرک  باجتـسم  ار  وا  ياعد  ادـخ 

. تسا هاگآ  قلخ  لاوحا  هب  دونشیم و  ار  صلخم  ناگدنب 

496 ص :  ریسفت ..... 

. تفگ نینچ  نیا  اهنآ  تمالم  عفد  و  شندش ، نوتفم  زا  ندروآ  رذع  تهج  هب  اخیلز  َْتلاق 
ندیرب فسوی و  لامج  هدهاشم  زا  دعب  اهنآ  نوچ  تفگ ، اهنز  لاؤس  باوج  رد  ای  تفگ ، درکیم  رخافت  وا  قشع  هب  هک  یلاح  رد  ای 

497 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
؟ تسا یسک  هچ  يداد  ناشن  امب  هک  نیا  اخیلز  يا  دنتفگ : ناشتسد 
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: تفگ اهنآ  باوج  رد  اخیلز 
یگتفیش راوازس  وا  لامج  هک  اریز  تسین  اجب  امش  شنزرس  لیلد  نیمه  هب  سپ  َمَصْعَتْساَف  ِهِسْفَن  ْنَع  ُُهتْدَوار  ْدََقل  َو  ِهِیف  ِینَُّنتُْمل  يِذَّلا  َّنُِکلذَف 

«. 1  » تسین نکمم  نآ  رب  ربص  تسا و 
راوخ و دتفایم و  نادنز  هب  دـهدن  ماجنا  ارم  روتـسد  فسوی  رگا  تفگ  اخیلز  َلاق  َنیِرِغاَّصلا  َنِم  ًانوُکََیل  َو  َّنَنَجُْـسَیل  ُهُُرمآ  ام  ْلَعْفَی  َْمل  ِْنَئل  َو 

: تفگ درک و  دنلب  اعد  هب  تسد  تسوا  يارب  زیچ  نیرتتخس  اهنز  هنتف  عفد  دید  یتقو  فسوی  و  دوشیم ، لیلذ 
َّنِْهَیلِإ ُبْصَأ  َّنُهَْدیَک  یِّنَع  ْفِرْصَت  اَّلِإ  َو  ِْهَیلِإ  ِینَنوُعْدَی  اَّمِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  « 2  » ُنْجِّسلا ِّبَر 

__________________________________________________

تمالم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  رهم  رد  ار  مالّـسلا  اهیلع  هجیدخ  برع  لیابق  نانز  دندرک : تمالم  سک  هس  رهم  رد  ار  سک  هس  ( 1)
. دندرک تمالم  ار  اخیلز  رصم  نانز  درک . تمالم  همطاف  نتساوخ  رد  ار  یلع  ثراحلا  دندرک .

راگزور تنحم  نیهر  ار  دوخ  لد  ات  درک  رایتخا  ار  فسوی  بوقعی  دش . رایسب  تنحم  الب و  اریو )  ) دش رایتخا  هار  رد  هک  ار  یـسک  ره  ( 2)
. درک راکنا  ار  وا  نامرف  لیباق  درک  رایتخا  ار  لیباق  مدآ  درک .

تنحم نیرق  ار  دوخ  نت  ات  درک  رایتخا  ار  نادـنز  فسوی  درک . رازیب  وا  زا  ار  وا  یلاعت  کلم  درک  راـیتخا  ار  دوخ  دـنزرف  مالّـسلا  هیلع  حون 
. درک رایسب 

ناـمیا زا  ار  رفک  نم  تفگ : رفاـک  مراد  رتتسود  اـبقع  زا  ار  اـیند  نم  تفگ : صیرح  اـنز  زا  مراد  رتتسود  ار  نادـنز  نم  تفگ : فسوی 
مراد رتتسود  ملاع  رازه  هدـجه  زا  ار  نمؤم  نم  تفگ : یلاـعت  کـلم  مراد  رتتسود  ادـخ  زا  ار  تب  نم  تفگ : كرـشم  مراد  رتتسود 

/ هدئام ُهَنوُّبُِحی ) َو  ْمُهُّبُِحی  )
498 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

يوس هب  نم  ینادرگنرب  نم  زا  ار  اهنآ  دـیک  رگا  دـنناوخیم و  نآ  يارب  ارم  اـهنآ  هک  تسا  يزیچ  زا  رتبوبحم  نم  يارب  نادـنز  اـهلا  راـب 
. منکیم ادیپ  لّزنت  لقع  ملع و  ماقم  زا  و  منکیم ، ادیپ  لیم  اهنآ 

. منکیم طوقس  ینادان  لهج و  ماقم  رد  موشیم و  نانادان  زا  َنِیلِهاْجلا و  َنِم  ْنُکَأ  َو 
اخیلز هتـساوخ  شریذپ  ار  فسوی  اهنآ  نوچ  داد ، تکرـش  اخیلز  اب  مه  ار  نانز  نآ  یـصالخ  ییاهر و  ياضاقت  رد  مالّـسلا  هیلع  فسوی 

راـهظا زا  دوـصقم  نوـچ  دـندرکیم و  توـعد  ناـشدوخ  يوـس  هـب  یناـهنپ  رد  یلو  دـندیناسرتیم ، اـخیلز  زا  ار  وا  دـندرکیم و  بـیغرت 
تـسد زا  ییاهر  ياعد  تساهنآ و  زا  نتـساوخ  یـصالخ  نانآ  دیک  ندنادرگرب  تروص  رد  نانز  يوس  هب  لیم  نادنز و  ندوب  رتبوبحم 

: دومرف یلاعت  يادخ  اذل  تساهنز 
سپ « 1  » َّنُهَْدیَک ُْهنَع  َفَرَصَف  ُهُّبَر  َُهل  َباجَتْساَف 

__________________________________________________

فسوی هروس  ریسفت  لّوا  دلج  نیّتسلا  عماج  . 59
. دیدرگ اور  ّقح  هاگردب  ناشیا  تجاح  دندرک . اعد  دوخ  دوصقم  هار  رد  ایبنا  زا  سک  دنچ  حیضوت : ( 1)

. درک تیانع  ار  ییحی  دنوادخ  درک : اعد  دنزرف  رهب  زا  مالّسلا  هیلع  ایرکز 
ایبنا هب . ام  انفشکف  هل  انبجتساف  درک ، اور  ار  وا  تجاح  یلاعت  کلم  درک : اعد  الب  فشک  رهب  زا  بویا 

499 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یلو دندش ، راتـساوخ  فسوی  يارب  ار  نادنز  اهنآ  هچ  رگداد  تاجن  نانز  تسد  زا  دینادرگرب و  ار  اهنآ  دیک  درک و  تباجتـسا  دنوادخ 

. دوب فسوی  تاجن  هیام  نامه  لاح  ره  هب 
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تـسا ناگدننک  اعد  ياعد  اهادص  هلمج  زا  هک  تسا  ییادـص  ره  ياونـش  ای  تسا ، هدـننک  اعد  ره  ياعد  ياونـش  دـنوادخ  ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ 
. تسا اناد  یسک  ره  حالص  هب  ُمِیلَْعلا 

35 تایآ 40 -

499 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 35  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

ُرَخْآلا َلاق  َو  ًارْمَخ  ُرِـصْعَأ  ِینارَأ  یِّنِإ  امُهُدَحَأ  َلاق  ِنایَتَف  َنْجِّسلا  ُهَعَم  َلَخَد  َو  ( 35  ) ٍنیِح یَّتَح  ُهَُّننُجْـسََیل  ِتایْآلا  اَُوأَر  ام  ِدَْعب  ْنِم  ْمَُهل  اَدب  َُّمث 
امُُکتْأَّبَن َّالِإ  ِِهناقَزُْرت  ٌماعَط  امُکِیتْأَی  ـال  َلاـق  ( 36  ) َنِینِـسْحُْملا َنِم  َكاَرن  اَّنِإ  ِِهلیِوْأَِتب  اْنئِّبَن  ُْهنِم  ُْریَّطلا  ُلُـکَْأت  ًاْزبُخ  یِـسْأَر  َقْوَف  ُلِـمْحَأ  ِینارَأ  یِّنِإ 

ِیئابآ َۀَِّلم  ُْتعَبَّتا  َو  ( 37  ) َنوُِرفاک ْمُه  ِةَرِخْآلِاب  ْمُه  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  ٍمْوَق ال  َۀَِّلم  ُتْکََرت  یِّنِإ  یِّبَر  ِینَمَّلَع  اَّمِم  اـمُِکلذ  اـمُکَِیتْأَی  ْنَأ  َلـْبَق  ِِهلیِوْأَِـتب 
َنوُرُکْشَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ِساَّنلا  یَلَع  َو  اْنیَلَع  ِهَّللا  ِلْضَف  ْنِم  َِکلذ  ٍءْیَش  ْنِم  ِهَّللِاب  َكِرُْـشن  ْنَأ  اَنل  َناک  ام  َبوُقْعَی  َو  َقاحْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ 

(39  ) ُراَّهَْقلا ُدِحاْولا  ُهَّللا  ِمَأ  ٌْریَخ  َنُوقِّرَفَتُم  ٌبابْرَأ  َأ  ِنْجِّسلا  ِیَبِحاص  ای  ( 38)
ُنیِّدلا َِکلذ  ُهاَّیِإ  َّالِإ  اوُُدبْعَت  َّالَأ  َرَمَأ  ِهَِّلل  َّالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  ٍناْطلُس  ْنِم  اِهب  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  ْمُکُؤابآ  َو  ُْمْتنَأ  اهوُُمْتیَّمَس  ًءامْـسَأ  َّالِإ  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَت  ام 

(40  ) َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ُمِّیَْقلا 
__________________________________________________

مالّسلا هیلع  فسوی  87 و 88  ایبنا / ّمغلا . نم  هانیجن  هل و  انبجتساف  درک ، اعد  دوخ  یصالخ  رهب  زا  یهام  مکش  رد  مالّسلا  هیلع  سنوی   84 / 
فسوی هروس  ریسفت  لّوا  دلج  نیّتسلا  عماج   34 فسوی / ّهبر  هل  باجتـساف  درک  اور  ار  وا  تجاح  یلاعت  کلم  درک ، اعد  اخیلز  دیک  رهب  زا 

].....[
500 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

500 ص :  همجرت ..... :

سبح هب  دننک و  ینادنز  يدنچ  ار  فسوی  هک  دنتسناد  نینچ  حالص  زاب  دندید  ار  فسوی  تمـصع  ینمادکاپ و  نشور  لیالد  هک  نآ  اب  و 
( دشکن ییاوسر  هب  راک  نیا  زا  شیب  دتفایب و  اهنابز  رس  زا  هّیضق  نیا  ات  . ) دنداتسرف

رد بش  هک  ار  یباوخ  ریبعت  فسوی  يامیس  رد  شناد  شوه و  راثآ  ندید  اب  ناوج  ود  نآ   ) دندش ینادنز  مه  رگید  ناوج  ود  فسوی  اب  و 
مدید نم  تفگ  يرگید  مرشفایم  بارش ) يارب   ) روگنا هک  مدید  باوخ  رد  نم  تفگ  اهنآ  زا  یکی  دنتـساوخ ) وا  زا  دندوب  هدید  نادنز 

زا ارت  هک  نک  هاـگآ  نآ  ریبـعت  زا  ار  اـم  وـت  فـسوی  دـنروخیم  راـقنم  هب  نآ  زا  اوـه  ناـغرم  مربیم و  یناـن  قـبط  دوـخ  رـس  يـالاب  رب  هک 
. مینیبیم ناهج  نادنمشناد  ناراکوکین و 

ار  ملع  نیا  هک  مزاسیم  هاگآ  ناتباوخ  ریبعت  هب  دینک  لوانت  دیآ و  ماعط  هک  شیپ  نآ  زا  ار  امش  نم  تفگ : اهنآ  هب  خساپ  رد  فسوی 
501 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، متفگ كرت  دنرفاک  ترخآ  هب  نامیایب و  ادخب  هک  یهورگ  نییآ  نم  هک  اریز  تسا  هتخومآ  نم  هب  نم  يادخ 
يزیچ دیابن  زگره  ام  نییآ  رد  مدرک و  يوریپ  تسا ) یتسرپادخ  دیحوت و  نید  هک   ) بوقعی قاحـسا و  لیلخ و  میهاربا  مناردـپ  نییآ  زا  و 

رب ام و  رب  تسا  ادخ  ياطع  لضف و  ادخ  هب  یگناگی  دیحوت و  نیا  میناد ) شنیرفآ  راک  رد  رتّرثؤم  ار  يدـحا  و   ) مینادرگ کیرـش  ادـخ  اب 
. دنروآیمن اجب  ار  اطع  نیا  رکش  نامدرم  رثکا  نکیل  مدرم  همه 
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يادـخ ای  دـنّرثؤم  تقلخ  ماظن  رد  رتهب  هریغ ) هنعارف و  دـننام   ) تقیقحیب قّرفتم  نایادـخ  ایآ  مسرپیم ) امـش  زا   ) نم نادـنز  قیفر  ود  يا 
؟ دوجو ملاع  ياوق  همه  رب  بلاغ  رهاق و  ياتکی 

ناشن چیه  دیاهتخاس  ناتناردپ  ناتدوخ و  امش  هک  تسا  انعمیب  ظافلا  تقیقحیب و  يامـسا  دیتسرپیم  ادخ  ریغ  زا  ار  هچنآ  هک ) دینادب   ) و
امـش هب  تسادـخ و  دوجو  ملاـع  ياـمرفمکح  اـهنت  دـنرثایب و  همه  تسا و  هداـهنن  لـطاب  نایادـخ  نآ  رد  تّیهلا  رثا  نیرتمک  ّتیقلاـخ و 
هگآ تقیقح  نیا  رب  تلاهج  زا  مدرم  رثکا  نکیل  تسا  مکحم  نییآ  نیا  دیتسرپن  ار  یـسک  اتکی  تاذ  نآ  زج  هک  تسا  هدومرف  رما  ناگدنب 

. دنتسین

501 ص :  ریسفت ..... 

نارای نامیدـن و  اب  هدیـسرن ، فسوی  لاصو  هب  هدـش و  اوسر  مدرم  نیب  هک  دـید  زیزع  نز  هک  یماگنه  ِتایْآلا  اَُوأَر  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ْمَُهل  ادـَب  َُّمث 
هک  بلطم  نیا  مدرم  نیب  ات  دنتسرفب  نادنز  هب  ار  فسوی  هک : دندرک  ریبدت  نینچ  اهنآ  تخادرپ و  تروشم  هب  شصوصخم 
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. دوش یضار  اخیلز  لصو  هب  دیشچ  ار  نادنز  یخلت  هک  نآ  زا  دعب  فسوی  دیاش  و  دبای ، راشتنا  هدوب  رصقم  راکهانگ و  فسوی 

رب همه  يأر  دومن و  تروشم  هراب  نیا  رد  دوخ  صاخ  نارای  اب  زین  زیزع  دتـسرفب ، نادـنز  هب  ار  وا  هک  درک  تساوخرد  زیزع  زا  اـخیلز  سپ 
. دنتسرفب نادنز  هب  ار  وا  هک  تفرگ  رارق  نیا 

: دیامرفیم یلاعت  يادخ  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  و 
فسوی و قدـص  ياههناشن  تایآ  زا  دوصقم  و  دنـشابیم ، وا  ناّصاخ  زیزع و  وا و  صاوخ  اخیلز و  عمج  ریمـض  زا  دوصقم  هک  مهل ) ادـب  )

ییاج ات  رد  فرط  هب  ود  ره  نتفرگ  تقبس  و  تشپ ، زا  نهاریپ  ندش  هراپ  و  كدوک ، ندمآرد  نخس  هب  دننام  تسوا  ینمادکاپ  ياههناشن 
. ار ناشیاهتسد  نانز  ندیرب  و  دناشکیم ، رد  يوس  هب  ار  فسوی  اخیلز  هک  دونشب  رصم  زیزع  هک 

ات دنیامن  نادنز  ار  وا  یمک  تّدم  ٍنیِح  یَّتَح  « 1  » ُهَُّننُجْسََیل
__________________________________________________

ُهَّللا َو  تسا ، ناکدوک  نادنز  ردام  محر  نمؤملا ) نجـس  ایندلا  ، ) تسا نادنز  رد  نمؤم  دوب ، ناینادنز  حصان  و  دوب ، نادنز  رد  فسوی  ( 1)
نادنز یضاق  نجـس  نامقل 13 - ِْنیَماـع ) ِیف  ُُهلاـِصف  َو  ، ) تسا ناگراوخریـش  نادـنز  راوهاـگ  - 80 لـحن / ْمُِکتاـهَّمُأ  ِنوُُطب  ْنِم  ْمُکَجَرْخَأ 

.280 هرقب / ٍةَرَْسیَم ) یلِإ  ٌةَرِظَنَف  ، ) تسا نارادماو 
( ُراَّنلا ُمُهاوْأَم  َِکئلوُأ  ، ) تسا نایـصاع  نادـنز  خزود  - 102 نمؤم / َنُوثَْعُبی ) ِمْوَـی  یلِإ  ٌخَزَْرب  ْمِِهئارَو  ْنِم  َو  ، ) تسا ناـگدرم  نادـنز  روـگ 

( اهلبلا ۀنجلا  لها  رثکا  نا  ، ) تسا ناقشاع  نادنز  تمعن  همه  اب  تشهب  - 8 سنوی /
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. دوب راکهانگ  فسوی  هک  دننک  لایخ  مدرم 
. دش هداتسرف  نادنز  هب  ینعی  تسا ، لخدأ )  ) يانعم هب  یثالث  لخد )  ) ظفل َلَخَد  َو 

هاشداپ صوصخم  زپنان  رطاش و  اهنآ  زا  یکی  دندوب ، هاشداپ  هدنب  ود  ره  هک  دندمآ  نادـنز  هب  فسوی  اب  ناوج  ود  « 1  » ِنایَتَف َنْجِّسلا  ُهَعَم 
نامز نآ  فرع  رد  زینک  هدـنب و  رد  ناوج  رتخد  ناوج و  رـسپ  يانعم  هب  ةاـتف )  ) و یتف )  ) ظـفل لامعتـسا  و  دوب ، وا  بارـش  میدـن  يرگید  و 

. تسا هدوب  لومعم 
رارق نادـنز  طـسو  رد  هک  یکـشخ  تخرد  ریز  هب  ار  وا  هک  درک  اـضاقت  ناینادـنز  زا  دـندروآ  نادـنز  هب  ار  فسوی  یتقو  دـناهتفگ : یخرب 

. دنهد ياج  تشاد 
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وضو تخرد  نآ  ریز  فسوی  دنداد ، ياج  اجنآ  رد  ار  وا  سپ 
__________________________________________________

فسوی هروس  ریسفت  لّوا  دلج  نیّتسلا  عماج  دشاب  نادنز  دنب و  رد  دشاب  ناهلبا  نایم  رد  هک  سک  نآ 
، تشگ توتف  مسا  هتسیاش  درک ، تبحص  یسوم  اب  نون  نب  عشوی  دنتـشگ ، توتف  مسا  هتـسیاش  دندرک ، تبحـص  سک  هس  اب  سک  هس  ( 1)

َنْجِّسلا ُهَعَم  َلَخَد  َو  ، ) تشگ توتف  مسا  هتـسیاش  درک ، تبحـص  نادـنز  رد  فسوی  اب  ناـیر  یقاـس  - 59 فهک / ُهاتَِفل ) یـسُوم  َلاـق  ْذِإ  َو  )
زا دوب  ناقلخ  اب  تبحـص  هک  ار  نآ  ِْبیَْغلِاب -) َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  ، ) دوب یلوم  اب  هکلب  یـسوم ، اب  هن  دوب  فسوی  اب  هن  تبحـص  ار  نمؤم  ِنایَتَف -)

. دوب درمناوج  هک  رتیلوا  دوب  درف  دنوادخ  اب  تبحص  هک  ار  نآ  دوب ، نادرمناوج  هرمز 
فسوی هروس  ریسفت  لّوا  دلج  نیّتسلا  عماج 
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يرادـلد ار  اهنآ  درکیم و  تحیـصن  ناینادـنز  هب  رـصع  حبـص و  ره  رد  فسوی  و  دـیدرگ ، زبس  تخرد  نآ  سپ  دـناوخ ، زامن  تفرگ و 
زا کی  ره  و  دندش ، وا  رادتـسود  دنتخانـش و  حالـص  ریخ و  هب  ار  فسوی  ناینادنز  دـشیم ، نامیپ  مه  اهنآ  اب  دومنیم و  هظعوم  دادیم و 
نآ رکذ  هب  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  دـندید  باوـخ  رد  دـندوب  فـسوی  نادـنز  مه  هک  رفن  ود  نآ  و  دربیم ، فـسوی  هب  ار  شتیاکـش  اـهنآ 

. دنتفگ ار  ناشباوخ  ناتساد  دندمآ و  فسوی  شیپ  سپ  هتخادرپ ،
هب هک  نیا  و  مرـشفیم ، ار  روگنا  دوخ  ای  روگنا  بآ  هک  مدـید  باوخ  رد  نم  تفگ  ود  نآ  زا  یکی  ًارْمَخ  ُرِـصْعَأ  ِینارَأ  یِّنِإ  امُهُدَـحَأ  َلاق 

. تسا رمخ  ندرک  تسرد  تهج  روگنا  نداد  راشف  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  هدش  قالطا  رمخ  روگنا 
. منادرگ هیفصت  كاپ و  تافاثک  تابوسر و  زا  ار  نآ  ات  مهدیم  راشف  ار  رمخ  نم  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 

يالاب رد  ار  یگرزب  فرظ  مدید  باوخ  رد  نم  تفگ  يرگید  ِِهلیِوْأَِتب  اْنئِّبَن  ُْهنِم  ُْریَّطلا  ُلُکَْأت  ًاْزبُخ  یِسْأَر  َقْوَف  ُلِمْحَأ  ِینارَأ  یِّنِإ  ُرَخْآلا  َلاق  َو 
. نادرگ هاگآ  نآ  لیوأت  هب  ار  ام  دنروخیم ، ار  نآ  ناگدنرپ  تسا و  نان  نآ  رد  هک  منکیم  لمح  مرس 

وا هب  ار  باوخ  ریبعت  ملع  دنوادخ  داد  ار  فسوی  ندرک  ینادنز  روتسد  رصم  هاشداپ  یتقو  هک  تسا  هدش  دراو  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
505 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ود  نآ  و  درکیم ، ریبعت  ار  ناینادنز  باوخ  فسوی  هجیتن  رد  و  دومن ، ماهلا 

. نک ریبعت  ام  يارب  ار  نآ  میاهدید و  باوخ  ام  هک  دنتفگ  حبص  دندیباوخ و  ار  بش  دندش و  نادنز  لخاد  فسوی  اب  ناوج 
: دنتفگ دندرک و  فیرعت  ار  دوخ  باوخ  هّصق  رفن  ود  نآ  دیدید ، باوخ  هچ  تفگ : فسوی 

شنیرشاعم نانیشنمه و  هب  هک  یـسک  هب  تبـسن  ای  ناینادنز ، هب  تبـسن  راکوکین  مینیبیم ، ناراکوکین  زا  ار  وت  ام  َنِینِـسْحُْملا  َنِم  َكاَرن  اَّنِإ 
. تسراکوکین

هعـسوت شنانیـشنمه  رب  نتـسشن  رد  و  دومنیم ، سامتلا  تساوخرد و  نادـنمزاین  يارب  و  تخادرپیم ، نارامیب  راک  ماجنا  هب  فسوی  نوچ 
. دادیم

. دمآیمرد عقاو  قفاوم  شریبعت  درکیم و  باوخ  ریبعت  ناینادنز  يارب  نوچ  تسا ، باوخ  ریبعت  نتسناد  وکین  دوصقم  تسا  نکمم  و 
عقوم نآ  و  میوگیم ، ار  امـش  باوخ  ریبعت  نم  دـسر  ناتتـسد  هب  امـش  ياذـغ  هک  نیا  زا  شیپ  تفگ  فسوی  ِِهناقَزُْرت  ٌماعَط  امُکِیتْأَی  َلاـق ال 

. دوب ناینادنز  يارب  اذغ  ندروآ  ماگنه 
کیدزن نامز  رظن  زا  دوخ  لماع  اب  هک  تسا  نیا  یضتقم  لاح  دشابیم و  شلبق  ام  زا  لاح  غرفم و  ینثتـسم  ترابع  نیا  ِِهلیِوْأَِتب  امُُکتْأَّبَن  اَّلِإ 

. دنک ریبعت  ار  باوخ  اذغ  ندروآ  زا  لبق  هک  دوب  نیا  شدوصقم  رگید  يوس  زا  و  دشاب ،
رد امُکَِیتْأَی و  ْنَأ  َْلبَق  هک  دومن  هلمج  نیا  هب  دّیقم  ار  نآ  اذل 
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زا سپ  نیا  و  دنک ، داجیا  رّفنت  نانآ  رد  كرش  هب  تبسن  هدومن و  بیغرت  دیحوت  هب  ار  اهنآ  ات  تخادنا  ریخأت  هب  ار  باوخ  ریبعت  لاح  نیع 
هچنانچ دنریگیم  رارق  ریثأت  تحت  وا  دنپ  ظعو و  اب  هک  درک  نامگ  فسوی  دناهدرک و  ادیپ  نانیمطا  فسوی  هب  رفن  ود  نآ  دید  هک  دوب  نآ 

هدوبن تهج  نآ  زا  ریبعت  رد  ریخأت  نیا  و  درک ، فسوی  هک  دنکیم  ار  راک  نیمه  تسا  ّرثؤم  وا  تحیصن  دنیبب  یتقو  ياهدننک  تحیـصن  ره 
باوخ ریبـعت  زا  ربـخ  یعطق  تروص  هب  درکیم و  لـّمأت  رگا  هن  رگ  و  دـشاب ، هتـشاد  رکف  لـّمأت و  هب  جاـیتحا  باوخ  ریبـعت  رد  فـسوی  هک 

. منکیم ریبعت  ار  امش  باوخ  اذغ  زا  لبق  نم  هک  تفگیمن  دادیمن و 
. باوخ ریبعت  ملع  امُِکلذ 

هفایق ملع  دـننام  مشاب  هتخومآ  مدوخ  دـننام  يرـشب  زا  هک  نیا  هن  تسا ، هتخومآ  نم  هب  نم  يادـخ  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  یِّبَر  ِینَمَّلَع  اَّمِم 
. دشاب هداد  دای  ار  نآ  ّنج  ناطیش و  هک  تسین  یمولع  زا  زین  اهنیا و  ریغ  يزاب و  هدبعش  یسانش و 

يدایز مولع  نم  هک  نیا  هن  هتخومآ ، نم  هب  ماهلا  یحو و  اـب  نم  راـگدرورپ  ار  باوخ  ریبعت  ملع  هکلب  نارگوداـج ، نینهاـک و  مولع  دـننام 
. دشاب اهنآ  زا  یکی  زین  ملع  نیا  هک  مشاب  هدرک  بسک 

نید زا  مدش و  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  نید  وریپ  مدرک و  كرت  ار  نارفاک  نید  نم  دیوگیم  دنکیم و  رکذ  ار  راگدرورپ  نتخومآ  تّلع  سپس 
: دیامرفیم نینچ  دروم  نیا  رد  و  قیاش ، بغار و  ایبنا  نید  هب  مدوب و  رّفنتم  رازیب و  راّفک 
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نید و زا  هیانک  هیروت و  تروص  هب  دز و  هیانک  رفن  ود  نآ  هب  راتفگ  نیا  اب  َنوُِرفاک  ْمُه  ِةَرِخْآلِاب  ْمُه  َو  ِهَّللاـِب  َنُونِمُْؤی  ـال  ٍمْوَق  َۀَِّلم  ُتْکََرت  یِّنِإ 

. دشاب رتهب  اهنآ  سوفن  رد  بلطم  شریذپ  رتکیدزن و  نآ  لوبق  رتدیدش و  نآ  ریثأت  ات  تفگ  نخس  اهنآ  رفک 
شناردپ هب  ار  تّلم  مدرک ، تّیعبت  بوقعی  قاحسا و  میهاربا و  مناردپ  تّلم  نید و  زا  نم  َبوُقْعَی  َو  َقاحْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  ِیئابآ  َۀَِّلم  ُْتعَبَّتا  َو 

نید و بحاص  هک  متـسه  یناسک  هب  بوسنم  نم  دیوگب  هک  نیا  هب  دـیامنب  شدوخ  تبـسن  ندوب  هبترم  دـنلب  ّولع و  هب  هراشا  ات  داد  تبـسن 
دندوب لوبقم  همه  دزن  روهـشم و  هبتر  تفارـش  هبترم و  يدنلب  هب  اهنآ  نوچ  درک  رکذ  ار  اهنآ  مسا  احیرـص  و  دناهدوب ، تعیرـش  بحاص 

. مالّسلا هیلع  میهاربا  صوصخب 
يارب ار  شدوخ  بهذم  تسا  فرش  تّوبن و  تیب  لها  زا  وا  هک  نیا  و  درک ، یفرعم  ار  شدوخ  تبسن  مالّـسلا  هیلع  فسوی  هک  نآ  زا  سپ 

بهذم فالخ  اهنآ  بهذم  هک  نیا  دومن و  ّمذ  ار  اهنآ  بهذم  هیانک  تروص  هب  و  تسا ، دـیحوت  وا  بهذـم  هک  نیا  دومن و  تباث  نانآ 
. تسا نادنمتفارش  ایبنا و 

: تفگ نینچ  شنانخس  هلابند  رد  سپ 
هتشاد  كدنا  زیچان و  رادقم  هب  یّتح  ار  ندروآ  كرش  عاونا  فانصا و  زا  کی  چیه  ام  دیابن  ٍءْیَش  ْنِم  ِهَّللِاب  َكِرُْشن  ْنَأ  اَنل  َناک  ام 
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دننام و  نمیرها ، نادزی و  ای  تملظ  رون و  دراد ، بجاو  میدق و  أدـبم  ود  ملاع  دـنیوگیم  هک  اهيونث  رتشیب  ندروآ  كرـش  دـننام  میـشاب ،
سفن عقاو و  بسح  رب  راتفگ  نیا  هچ  دنتـسه ، أدـبم  بجاو و  تعیبط  رهد و  دـنیوگیم  هک  یعیبط  يرهد و  لیبق  زا  هقدانز  ندروآ  كرش 

یلاعت و بجاو  تدـحو  هب  لیاق  هک  اهيونث  زا  یـضعب  ندروآ  كرـش  لثم  ّتیهلا  رد  ندروآ  كرـش  دـننام  تسا ، ندروآ  كرـش  رمـالا 
. دنتسه رصانع  ملاع  هب  تبسن  اهنآ  تیبرت  ناگراتس و  يدنوادخ  هب  لیاق  هک  اهیبئاص  ندروآ  كرش  دننام  و  دنتسه ، وا  أدبم  نایادخ 

هب لیاق  هک  یناسک  رتشیب  ندروآ  كرـش  دننام  و  دـننادیم ، یلاعت  لّوا  ّقح  قولخم  ار  اهنآ  دـنراد  هک  یبهاذـم  ترثک  اب  لاح  نیع  رد  و 
ندروآ كرـش  دـننام  تدابع  رد  ندروآ  كرـش  دـننام  و  دـنراد ، دروم  نیا  رد  هک  ییاههار  فالتخا  اـب  دنتـسه  ّنج  اـی  هکیـالم  تنطلس 
كرـش لثم  تعاط  رد  ندروآ  كرـش  دننام  و  ناویح ، ناتخرد و  اهگنـس و  زا  اهنآ  دـیلاوم  رـصانع و  ناگدـننک  تدابع  و  « 1  » اهینثو
تماما ملع و  هب  ار  دوخ  هک  دننکیم  تعاطا  یناسک  زا  دننکیم ، يوریپ  سفن  ياهاوه  اینغا و  ماّکح و  نیطالـس و  زا  هک  یناسک  ندروآ 
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. دناهدرک بستنم  اوتف  و 
ياسؤر دوهی و  املع  نابهار و  دننام  دنشاب ، هتـشاد  هزاجا  نذا و  هداد  هزاجا  وا  هب  ادخ  هک  یـسک  بناج  زا  ای  ادخ  بناج  زا  هک  نیا  نودب 

رد ندروآ  كرش  دننام  و  یتقیرط ، نید و  ره  زا  تقیرط  نید و 
__________________________________________________

. تسرپتب ینعی  ینثو  نآ و  عمج  ناثوا  تب  ینعی  نثو  ( 1)
509 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدرک  تعیب  يوبن  ّماع  تعیب  اب  وا  نیشناج  یبن و  ریغ  اب  هک  یسک  ندروآ  كرش  لثم  تّوبن 
. تسا هدومن  تعیب  يول  صاخ و  تعیب  اب  یقیقح  ّیلو  ریغ  اب  هک  یسک  ندروآ  كرش  دننام  تیالو  رد  ندروآ  كرش  دننام  و 

دوشیم لصاح  دیحوت  عاونا  همه  تیالو  دیحوت  اب  و  تسا ، هتـشذگ  ياهندروآ  كرـش  عیمج  مزلتـسم  ریخا  ندروآ  كرـش  نیا  نوچ  و 
رّرقم مالّسلا  مهیلع  همئا  زا  هک  هچنآ  يهلیسو  هب  زج  تیالو  نوچ  یفرط  زا  و  تسین ، یفخم  انعم  نیا  تیالو  هب  فراع  صخـش  رب  هچنانچ 

 ... دوشیمن لصاح  هتشگ 
. تسا هدش  ریسفت  تیالو  رد  ندروآ  كرش  هب  ام  نیموصعم  رابخا  رد  تایآ  رتشیب  رد  ندروآ  كرش  اذل 

، دوش ادج  ندروآ  كرش  عون  نیا  زا  ناسنا  هک  دتفایم  قاّفتا  تردن  هب  و  دوهـش ، ای  لاح  ای  لاق  نابز  اب  دوجو  رد  ندروآ  كرـش  دننام  و 
اب مالّسلا  هیلع  فسوی  َنوُکِرْشُم ) ْمُه  َو  اَّلِإ  ِهَّللِاب  ْمُهُرَثْکَأ  ُنِمُْؤی  ام  َو   ) هدومرف هک  اجنآ  هدومن  هراشا  یلاعت  يادخ  يروآ  كرـش  نیمه  هب  و 
. دشاب هب  لوعفم  ای  تشذگ  هچنانچ  دشاب  قلطم  لوعفم  ءیش ) نم   ) هاوخ دنکیم ، اهندروآ  كرش  عاونا  همه  هب  هراشا  ءیش ) نم   ) نتفگ

اب زج  كرش  عاونا  همه  زا  جورخ  نوچ  و  دندوب ، اراد  ار  كرـش  عاونا  رتشیب  اهنآ  نوچ  تسا ، اهنآ  موق  ینادنز و  ود  نآ  زا  هیانک  نآ  و 
رگید يوس  زا  و  دوشیمن ، لصاح  تسانف  زا  يانف  نآ  هک  لماک  ءانف 

510 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوشیمن قّقحم  تفالخ  تّوبن و  تلاسر و  اب  زج  دشاب  یندنام  ءاقب و  رگا  نآ  زا  دعب  هک  تسا  يوحن  هب  انف 

نوچ زین  و  تسا ، یلاعت  يادـخ  تمحر  تسا  تّوبن  لصا  هک  تیالو  هچنانچ  تسا  یلاـعت  يادـخ  لـضف  ياهبعـش  زا  اـهنیا  همه  نوچ  و 
يارب يرترب  لضف و  هک  يروطنامه  تسا  تافص  نیا  هب  فوصوم  هک  تسا  یسک  يرترب  لضف و  هک  روطنامه  تفالخ  تلاسر و  تّوبن و 

: دومرف تاهج  نیا  هب  هّجوت  اب  اذل  تسا ، اهنآ  رب  ثوعبم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  اهنآ و  نیب  رد  تّوبن  هک  تسا  یناسک 
هدـیدرگ ینازرا  ام  رب  هک  تسادـخ  لضف  زا  نامیا  دـیحوت و  نیا  َنوُرُکْـشَی  ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ِساَّنلا  یَلَع  َو  اْنیَلَع  ِهَّللا  ِلْضَف  ْنِم  َِکلذ 

، دننکیمن مایق  تسا  بجاو  تّوبن  ّقح  زا  هک  هچنآ  هب  دنـسانشیمن و  ار  تّوبن  تردـق  اهنآ  اریز  دنتـسین ، رازگرکـش  مدرم  رتشیب  تسا و 
. دنیامنیم راکنا  ار  نآ  دننکیم و  ضارعا  نآ  زا  هکلب 

رد فسوی  نارای  دوصقم  هاوخ  تسا  حیحص  تسبالم  تبسانم و  نیرتکچوک  اب  مّلکتم  ریمـض  هب  بحاص )  ) ظفل هفاضا  ِنْجِّسلا  ِیَبِحاص  ای 
: تسا تیا  نآ  يانعم  تروص  نآ  رد  هک   ) دشاب نادنز 

ناینادـنز و همه  يا  ینعی   ) دـشاب نادـنز  دوـخ  ناـبحاص  نادـنز و  لـها  دوـصقم  اـی  نم ) ناینادـنز  مه  ود  اـی  نـم ، ینادـنز  هارمه  ود  يا 
ات دنراد  هدیقع  اهنآ  هک  تسا  يزیچ  هب  ریبعت  لیبق  زا  بابرا  هب  ریبعت  دنرتهب !؟ رایـسب  ناراگدرورپ  ایآ  ٌْریَخ  َنُوقِّرَفَتُم  ٌبابْرَأ  َأ  نانابنادـنز )

دشاب . رتکیدزن  فاصنا  هب  هک  نیا 
511 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب زین  لقاع  عمج  تروص  هب  نتـسب  عمج  و  دـنرادن ، طّلـست  رگید  یـضعب  رب  ناراـگدرورپ  زا  یـضعب  هک  تسا  ور  نآ  زا  نوقّرفتم  هملک  و 
. تساهنآ داقتعا  تقفاوم  تهج 
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. تساهنآ اب  ندومن  فاصنا  ندرک و  ارادم  تهج  زین  لیصفت ) لضفا   ) تسا یلیضفت  تفص  هک  ریخا  يانعم  هب  ریخ  هملک  ندروآ  و 
، تسا انعم  نیا  میلست  لباقم  فرط  مصخ و  هک  تسا  نآ  هدشن  حیرصت  ادخ  تّیبوبر  ترابع  نیا  رد  هک  نیا  ّتلع  هّللا ، هب  داقتعا  اب  ُهَّللا  ِمَأ 

. دشاب راکنا  لباق  هک  تسین  يزیچ  نآ  هک  نیا  و  دنکیم ، ار  نآ  میلست  ياعّدا  فسوی  ای 
«1 . » تسا رایسب  لباقم  رد  دحاو  ُراَّهَْقلا  ُدِحاْولا 

__________________________________________________

تارّثـکت تسا و  تاذ  هب  ءامـسا  تّیدـحا  و  تسا ، يو  زا  ءامـسا  تآـشن  هک  ور  نآ  زا  تسا  تاذ  راـبتعا  تّیدـحا ، ناـفراع و  دزن  رد  ( 1)
: تافص هب  ءامسا 

دص ماع  یکی  صاخ  یسب  تفص  یکی  تاذ  دص  ماج  یکی  هراب  دص  مالغ  یکی  هاش 
دص مان  وا  دوب  یکی  شتقیقح  دوشن  دص  نم  زیزع  يا  دهن  دص  یکی  رگا  یکی  مان 

نآ ءدبم  ددع و  هک  تسا  يداع  دحاو  زا  ترابع  یمه  دحاو و  تسا : لعفلاب  ای  تسا و  مهولاب  دـحاو  ای  تسا : مسق  ود  رب  یقیقح  دـحاو 
. تسا

نوک ضرعم  رد  ماسجا ، تافص  زا  یتفص  هب  فصّتم  لیحتسم ، ّرثکتم و  ّریغتم و  هک  تسا  ییانعم  زا  ترابع  لعفلاب  دوجوم  یقیقح  دحاو 
. تسا یلاعت  ّقح  تاذ  وا  تسین و  يزیچ  هب  هیبش  و  داسف ، و 

مهفف نافراع  زوج  شدحاو  مه  اب  نک  عمج  تاذ  تفص و 
يداجس رفعج  دیس  رتکد  ینافرع  تاحالطصا  گنهرف و 

512 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دح زا  دنناوتیمن  نوچ  صقان  دارفا  هک  نیا  و  تسادخ ، هب  كرش  دوخ  نیا  و  دشاب ، یّمسم  تدابع ) رد  امسا  زا  دصق   ) دوبعم هچنانچ  رگا 

، دنشاب هتشاد  یلالقتسا  رظن  هّجوت و  اهنآ  هب  دنهد و  رارق  یّمسم  ار  امسا  یـضعب  هک  داد ، هزاجا  دنوادخ  دنوش  جراخ  دوجو  رد  كارـشا 
ار نیمه  دنهد و  رارق  یّمسم  ار  اهنآ  هک  هتـسناد  زیاج  هدومرف و  لزان  یناطلـس  لیلد و  اهنآ  يارب  دنوادخ  اهنآ و  يایـصوا  ایبنا و  دننام 

. تسا هدرمش  اهنآ  ياعّدا  قدص  لیالد  زا 
. یّمسم هن  دنتسه  ءامسا  دینکیم  تدابع  وا  زج  هک  ار  هچنآ  ًءامْسَأ ) اَّلِإ  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَت  ام  : ) دومرف اذل  و 

هک ییامسا  ناونع  هب  زج  ار  ادخ  ریغ  دوبعم  نآ  ناتدوخ  صقان  تّیرشب  قبط  هک  ْمُکُؤابآ  َو  ُْمْتنَأ  اهوُُمْتیَّمَـس  ًءامْـسَأ  اَّلِإ  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَت  ام 
. دیتسرپیمن دیاهدرک  يراذگمان  ناتناردپ  امش و 

ِنمْحَّرلا ِهَّللا  ِمِْسب   ) نایب رد  و  َءامْـسَْألا ) َمَدآ  َمَّلَع  َو  : ) یلاعت يادـخ  لوق  ناـیب  رد  هرقب  يهروس  رد  هیآ و  نیا  ریظن  رد  فارعا  يهروس  رد  و 
. تشذگ شندوب  یّمسم  مسا و  تیفیک  مسا و  لماک  قیقحت  هحتاف  يهروس  زا  ِمیِحَّرلا )

تـسا تّجح  ای  ناطلـس  زا  دوصقم  و  دـشاب ، تّیفرظ  ای  و  تبحاصم ، ای  تّیببـس ، يارب  دراد  لامتحا  ءاب )  ) ظفل ٍناْطلُـس  ْنِم  اِهب  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام 
. دنکیم امسا  نآ  تدابع  تعاط و  زاوج  رب  تلالد  هک  تازجعم  دننام 

513 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دنتسه و ءامسا  هچ  رگا  نانآ  هک  تسا ، قّقحم  نانآ  يایصوا  ایبنا و  دروم  رد  انعم  ود  ره  و  تسا ، ءایشا  رد  فّرـصت  تنطلـس و  دوصقم  ای 

یفّرصت تنطلـس و  اهنآ  اب  و  دهدیم ، رارق  هّجوت  رظن و  دروم  یّمـسم و  ار  اهنآ  هک  هدومن  لزان  یناهرب  تّجح و  اهنآ  اب  دنوادخ  نکیل 
. تسین یفخم  هچنانچ  تشگ  اهنآ  تّیبوبر  تعاط و  حّحصم  هک  دومن  لزان 

. تسین امش  نایادخ  يارب  زیچ  چیه  رد  تنطلس  مکح و  سپ  تسین ، ادخ  يارب  زج  مکح  ناگدنب  ّقح  رد  ای  ملاع  رد  ِهَِّلل  اَّلِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ 
اَّلِإ « 4  » یفن ای  « 3  » تسا یهن  لعف  و  « 2  » هیریسفت ای  « 1  » هّیردصم نأ )  ) ظفل دینکن ، تدابع  ار  وا  زج  هک  هدومن  رما  دنوادخ  اوُدـُبْعَت  اَّلَأ  َرَمَأ 
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. دوشیم هدافتسا  ادخ  ریغ  تادوبعم  رصح  زا  هک  تسا  دوجو  رد  ادخ  دیحوت  لیبق  زا  دیحوت  نآ  ُهاَّیِإ 
يانعم دننام  تسین  دوجو  رد  لالقتسا  ياراد  مسا  و  تسا ، ندوب  مسا  رظن  زا  تادوجوم  فرشا  اهنآ  رظن  رد  تادوبعم  نآ  هک  نیا  اب 

__________________________________________________

. تسین شتسرپ  رب  زج  ادخ  رما  مکح و  ینعی : دشاب  هّیردصم  نا )  ) رگا ( 1)
. دیتسرپن ار  وا  زج  هک  تسا  نآ  هب  طوبرم  ادخ  رما  عون  ینعی : ( 2)

. ار وا  زج  دیتسرپن  ینعی  دشاب  یهن  رگا ال  ( 3)
. تسوا زا  ریغ  ندیتسرپن  رب  رثا  ادخ و  مکح  ینعی  دشاب  یفن  رگا ال  ( 4)

514 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
و دوشیم ، هدافتـسا  ِهَِّلل  اَّلِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  ادـخ  لوـق  زا  زین  تنطلـس  تّیهلا و  رد  ادـخ  دـیحوت  و  درادـن ، لالقتـسا  نهذ  ظاـحل  رد  هک  یفرح 
یلاعفا و یتاذ و  دیحوت   ) هناگهس ياهدیحوت  و  دوشیم ، هدافتـسا  ُهاَّیِإ  اَّلِإ  اوُدـُبْعَت  اَّلَأ  َرَمَأ  ادـخ : لوق  زا  تدابع  قاقحتـسا  رد  ادـخ  دـیحوت 

دیحوت  ) دراد لابند  هب  ار  تّیهلا  رد  دیحوت  یتاذ ) دیحوت   ) دوجو دیحوت  هچ  دومن ، رکذ  بیترت  هب  اهنآ  یعقاو  ّبترت  بسح  رب  ار  يدابع )
. تسا تّیهلا  رد  دیحوت  زا  دعب  تدابع  دیحوت  و  یلاعفا )

. تساهدیحوت نیا  هب  هراشا  کلذ )  ) ظفل و 
موهفم ياضتقم  اـنعم  نیا  دوش ، يوریپ  دـیابن  تسا و  جـک  نآ  زا  ریغ  ینید  ره  تسین و  یجک  نآ  رد  هک  تسار  نید  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدـلا  َکـِلذ 

ادـخ هب  رـصحنم  ار  تدابع  ُهاَّیِإ  اَّلِإ  ظفل  ندروآ  اب  ُهاَّیِإ  اَّلِإ  اوُدـُبْعَت  اَّلَأ  تراـبع  رد   ) دوشیم هدافتـسا  دنـسم  ندوب  هفرعم  زا  هک  تسا  رـصح 
(. تسا هدومن 

دیحوت ندش  حضاو  زا  سپ  هک  تسا  نیا  نآ  دـیآیم و  شیپ  اجنیا  هک  تسا  یمّهوت  كاردتـسا  هلمج  نیا  َنوُمَْلعَی  ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو 
؟ دنروآیم كرش  نیکرشم  رگید  ارچ  سپ  كرش  نالطب  ندوب  نشور  و 

: دومرف درک و  عفر  ار  مّهوت  نیا  دومن و  كاردتسا  یلاعت  يادخ  سپ  دنراد ، ناشن  دروآ  كرش  هب  یتّجح  لیلد و  نیکرشم  دیاش  و 
لهج  راد  رد  دنرادن و  یهاگآ  ملع و  اهنآ  و  دنرادن ، یتّجح  لیلد و  اهنآ 

515 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشاب نشور  حضاو و  یلیخ  ناهرب  نآ  هچ  رگا  دنرادن  ناهرب  هب  یهاگآ  ساسحا و  هک  تاناویح  دننام  دناهداتفا ،

رایتخا ار  دیحوت  دننکیم و  يوریپ  نآ  زا  و  دـنباییمرد ، یکریز  اب  ار  لیلد  تّجح و  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  يارب  رثکا )  ) هب دـییقت 
. دنزرویم دانع  یهاگآ  ملع و  يور  زا  ّقح  اب  هدرک و  رایتخا  ار  ایند  یلو  دنباییمرد  ار  لیلد  تّجح و  زین  یخرب  و  دننکیم ،

و دومن ، توعد  وکین  دنپ  هنـسح و  هظعوم  اب  الّوا  هک ، درک  یبوخ  راک  هچ  مالّـسلا  هیلع  فسوی  هک  دراد  هیکت  هتکن  نیا  رب  هیآ  نیا  رد  اّما 
كاپ تشرـس  هب  فارتعا  رارقا و  هدرک و  ادیپ  نانیمطا  وا  هب  رفن  ود  نآ  دید  یتقو  فسوی  نوچ  دـمآ ، شیپ  یناهرب  ینیقی  تمکح  اب  ایناث 

. دنادیم باوخ  ریبعت  فسوی  هک  نیا  هب  دنراد  ملع  دنراد و  وا 
ینعی ال اوُدـُبْعَت  اَّلَأ  َرَمَأ  ِهَِّلل  اَّلِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  ٍناْطلُـس  ْنِم  اِهب  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  تفگ : درک و  نایب  اـعدا  تروص  هب  لّوا  ار  باوخ  ریبعت  ملع  نآ  اذـل 
هب ار  باوخ  ریبعت  ملع  نیا  و  یِّبَر ) ِینَمَّلَع  اَّمِم  امُِکلذ   ) هک درک  اعّدا  نینچ  راب  نیمّود  يارب  زاب  هلیوأتب و  امکتأبن  ّالا  هناقزرت  ماـعط  اـمکیتأی 

. دوش فرطرب  نیطایش  ّنج و  رشب و  زا  نتخومآ  ندوب و  نهاک  ییاوسر  گنن و  ات  داد  تبسن  ادخ  میلعت 
اهنآ رد  اـت  هدرک  كرت  ار  ود  نآ  نید  ّتلم و  هک  دروآ  لـیلعت  نینچ  دـندرک  نآ  هب  رارقا  اـهنآ  دـید  هک  ار  باوخ  ریبعت  ملع  نآ  سپس 

هک  درک  رکذ  ار  یلوهجم  موق  هیروت  هیانک و  تروص  هب  سپس  دنک  داجیا  رّفنت 
516 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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دشاب رتکیدزن  شریذپ  لوبق و  هب  رترود و  تموصخ  زا  شنانخس  هک  نیا  ات  دز  هیانک  رفن  ود  نآ  هب  هلیسو  نیا  هب  دنتـشادن و  ادخ  هب  نامیا 
اهنآ زا  ار  كرش  درک و  اهنآ  هب  بستنم  ار  دوخ  رهاظ  رد  دنفورعم و  حالص  ریخ و  هب  هک  تسا  یموق  وریپ  شدوخ  هک  دومن  رکذ  سپس 

نآ ردـق  مدرم  هک  درک  حیرـصت  و  دـیمان ، مدرم  رب  شدوخ و  رب  ادـخ  بناج  زا  یفطل  لضف و  ار  نیا  دـشاب و  اهنآ  زا  هیانک  اـت  دومن  یفن 
. دشاب رفن  ود  نآ  زا  هیانک  زاب  ات  دنراذگیمن  ار  نآ  رکش  دننادیمن و  ار  تمعن 

يور ناهرب  تمکح و  رب  دـینادرگ و  يور  هباـطخ  زا  دـناهتفرگ  رارق  ریثأـت  تحت  فسوی  يهظعوم  دـنپ و  اـب  ود  نآ  هک  دـید  یتقو  سپس 
ار رگید  یـضعب  تعاطا  یـضعب  هک  دـنکیم  نیا  رب  تلالد  قّرفت  ترثک و  هب  نایادـخ  فیـصوت  ٌْریَخ و  َنُوقِّرَفَتُم  ٌباـبْرَأ  َأ  دومرف : دروآ و 

. تسا نایادخ  نآ  تّیبوبر  راکنا  تّلع  هب  هراشا  نیا  و  دوشیم ، حضاو  داسف  عازن و  ببس  نامه  هک  دننکیمن 
رهق و هب  فیـصوت  یلاعت  يادخ  سپـس  دیامنب ، وا  تّیبوبر  زاوج  هب  هراشا  ات  دومن  فیـصوت  یگناگی  تدحو و  هب  ار  یلاعت  يادـخ  سپس 

. دشاب وا  تعاط  بوجو  هب  هراشا  ات  درک  ندوب  راّهق 
. درک تباث  ناهرب  اب  ار  ادخ  زا  تعاطا  موزل  و  دومن ، لطاب  ار  اهتب  ّتیبوبر  مالّسلا  هیلع  فسوی  نیاربانب 

و  تدابع ، قاقحتسا  ّتیبوبر و  هب  دسر  هچ  ات  دنرادن  لالقتسا  دوجو  رد  اهنآ  هک  نیا  تخادرپ و  اهنآ  تادوبعم  ندرک  لطاب  هب  سپس 
517 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دومن تدابع  رد  وا  دیحوت  تنطلس و  ّتیهلا و  رد  ادخ  دیحوت  هب  حیرصت  دوجو  رد  دیحوت  هب  هراشا  زا  سپ 
نانابنادنز ناینادنز و  زا  یهورگ  دندوب و  هدیـسرپ  فسوی  زا  ار  ناشباوخ  ریبعت  هک  ینادنز  ود  نآ  فسوی  توعد  رثا  رد  دـناهتفگ : یخرب 

. دندروآ نامیا  ادخ  هب 
41 تایآ 44 -

517 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 41  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

َلاق َو  ( 41  ) ِناِیتْفَتْـسَت ِهِیف  يِذَّلا  ُْرمَْألا  َیُِـضق  ِهِسْأَر  ْنِم  ُْریَّطلا  ُلُکْأَتَف  ُبَلُْـصیَف  ُرَخْآلا  اَّمَأ  َو  ًارْمَخ  ُهَّبَر  یِقْـسَیَف  امُکُدَحَأ  اَّمَأ  ِنْجِّسلا  ِیَبِحاص  ای 
َْعبَـس يرَأ  یِّنِإ  ُِکلَْملا  َلاـق  َو  ( 42  ) َنِینِـس َعِْضب  ِنْجِّسلا  ِیف  َِثبَلَف  ِهِّبَر  َرْکِذ  ُناْطیَّشلا  ُهاـْسنَأَف  َکِّبَر  َدـْنِع  ِینْرُکْذا  اَـمُْهنِم  ٍجاـن  ُهَّنَأ  َّنَظ  يِذَِّلل 
اُولاق ( 43  ) َنوُُربْعَت ایْءُّرِلل  ُْمْتنُک  ْنِإ  َيایْءُر  ِیف  ِینُوْتفَأ  ُأَلَْملا  اَهُّیَأ  ای  ٍتاِسبای  َرَخُأ  َو  ٍرْضُخ  ٍتالُْبنُس  َْعبَس  َو  ٌفاجِع  ٌْعبَس  َّنُُهلُکْأَی  ٍنامِـس  ٍتارََقب 

(44  ) َنیِِملاِعب ِمالْحَْألا  ِلیِوْأَِتب  ُنَْحن  ام  َو  ٍمالْحَأ  ُثاغْضَأ 

517 ص :  همجرت ..... :

ریبعت هب  هاگنآ  هدومرف  نایب  نآ  رب  نشور  ّهلدا  اب  ار  دیحوت  قیاقح  درک و  توعد  ّقح  نید  هب  ار  شینادـنز  قیفر  ود  هک  نآ  زا  سپ  فسوی 
دش و دهاوخ  هاش  بارش  یقاس  امش  زا  یکی  اّما  دیونشب ) ار  ناتباوخ  ریبعت  نونکا   ) نم نادنز  قیفر  ود  يا  تفگ : تخادرپ و  اهنآ  باوخ 

نآ  اّما 
518 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

يارب دینش  ار  دوخ  باوخ  ریبعت  هک  درم  نآ  دنروخب  ار  وا  رـس  زغم  ناغرم  ات  دنامب ) راد  يهبوچ  رب  ردقنآ  و   ) دوش هتخیوآ  راد  هب  يرگید 
، تسا هدش  مکح  نینچ  دیدرک  لاؤس  هک  يرما  هب  عجار  یهلا  ياضق  رد  تفگ  فسوی  دش  رکنم  غورد  هب  ار  باوخ  رطخ  زا  ییاهر 

مریـصقتیب نوچ  هک  دـشاب   ) نک دای  هاشداپ  دزن  ارم  هک  درک  تساوخرد  تفای  شتاجن  لـها  هاـش و ) یقاـس   ) هک یقیفر  زا  فسوی  هاـگنآ 
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، دنامب سوبحم  لاس  دنچ  ببس  نیدب  دش  لّسوتم  قلخ  هب  دربب و  شرظن  زا  ار  ادخ  دای  ناطیش  لاح  نآ  رد  دناهرب ) منادنز  زا  دنیب 
تفه دـندروخ و  رغال  واگ  تفه  ار  هبرف  واگ  تفه  مدـید  یباوخ )  ) نم تفگ : دوخ ) رابرد  نادنمـشناد  ناـمزالم و  اـب   ) رـصم هاـشداپ  و 

، دینادرگ هاگآ  دینادیم  باوخ  ملع  رگا  نآ  ریبعت  هب  ارم  کلم  ناگرزب  يا  دندرک  دوبان  کشخ  يهشوخ  تفه  ار  زبس  يهشوخ 
. مینادیمن ناشیرپ  باوخ  ریبعت  ام  تسا و  ناشیرپ  باوخ  نیا  دنتفگ  اهنآ 

518 ص :  ریسفت ..... 

وا دش و  دهاوخ  هاش  بارش  یقاس  دراشفیم  رمخ  دید  هک  امش  زا  یکی  ینادنز ، رای  يا  ًارْمَخ  ُهَّبَر  یِقْـسَیَف  امُکُدَحَأ  اَّمَأ  ِنْجِّسلا  ِیَبِحاص  ای 
. دوب هاش  بارش  یقاس  دوش  لخاد  نادنز  هب  هک  نیا  زا  لبق  هک  دوب  یسک 

یـسک وا  دنروخب و  ار  وا  رـس  زغم  ناگدـنرپ  هک  اجنآ  ات  دوشیم  هتخیوآ  راد  هب  يرگید  نآ  ِهِسْأَر و  ْنِم  ُْریَّطلا  ُلُکْأَتَف  ُبَلُْـصیَف  ُرَخْآلا  اَّمَأ  َو 
دوب . قیفر  هاش  اب  ندروخ  اذغ  عقوم  رد  نادنز  هب  ندش  لخاد  زا  لبق  هک  دوب 

519 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هدید ار  دوخ  باوخ  ود  ره  هک  دناهتفگ  یضعب  و  دننک ، ناحتما  ار  فسوی  هلیسو  نیا  هب  دنتساوخ  دندیدن و  باوخ  اهنآ  دناهتفگ  یضعب 

هدیدن يزیچ  دوب  اذغ  هب  طوبرم  هک  نآ  و  تفگیم ، تسار  دوب و  هدید  باوخ  دوب  بارـش  هب  طوبرم  هک  نآ  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـندوب ،
رد فـسوی  منک ، ناـحتما  ار  وـت  متـساوخ  طـقف  ماهدـیدن و  يزیچ  نم  هک  تفگ  فـسوی  باوـخ  ریبـعت  زا  دـعب  و  تفگیم ، غورد  دوـب و 

یمتح دیدرک  لاؤس  هچنآ  دروم  رد  ادخ  مکح  دیشاب  هدیدن  هچ  دیشاب و  هدید  باوخ  هچ  ِناِیتْفَتْـسَت  ِهِیف  يِذَّلا  ُْرمَْألا  َیُِـضق  تفگ : شباوج 
. تسا

ادـیپ تاـجن  تسنادیم  هک  یـسک  هب  فسوی  َکِّبَر  َدـْنِع  ِینْرُکْذا  اَـمُْهنِم  ٍجاـن  ُهَّنَأ  َّنَظ  يِذَِّلل  َلاـق  َو  تفگ : مالّـسلا  هیلع  فـسوی  لاـق ) (و 
تفگ دـش و  لزاـن  مالّـسلا  هیلع  لـییربج  تفگ  ار  بلطم  نیا  فسوی  یتقو  هک  تسا  هدـش  لـقن  نک . داـی  هاـشداپ  دزن  ارم  تفگ  دـنکیم 

؟ دومن بوبحم  تردپ  شیپ  ار  وت  یسک  هچ  دیوگیم : دناسریم و  مالس  تراگدرورپ 
؟ داد تاجن  هاچ  زا  ار  وت  یسک  هچ  تفگ : لییربج  سپ  مراگدرورپ  تفگ : فسوی 

فـسوی تشاد ؟ مرتحم  زیزع و  ار  وت  اـت  تخاـس  بوبحم  رـصم  زیزع  شیپ  ار  وت  یـسک  هچ  تفگ : لـییربج  مراـگدرورپ ، تفگ : فسوی 
. نم راگدرورپ  تفگ  تشاد ؟ هگن  ار  وت  ءاشحف  زا  داد و  تاجن  ار  وت  نانز  يهلیح  زا  یسک  هچ  تفگ  لییربج  مراگدرورپ ، تفگ :

520 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
؟ يدرب نم  ریغ  هب  هانپ  هک  يدرکن  ایح  نم  زا  ایآ  دیوگیم : تراگدرورپ  تفگ : لییربج  سپ 

. ینامب نادنز  رد  دیاب  رگید  لاس  تفه  نم  ریغ  رب  ندرب  هانپ  مرج  هب  هک  دوب  هدنامن  یقاب  رتشیب  زور  هس  وت  سبح  زا 
«1 . » تشگ لاس  هدزاود  فسوی  نادنز  تّدم  بیترت  نیدب  دوب و  نادنز  رد  فسوی  هک  دوب  لاس  جنپ  نآ  زا  لبق  و 

ناطیـش هک  نیا  ای  دـنک ، شومارف  کلم  دزن  يروآدای  زا  ار  وا  فسوی  بارـش  لها  قیفر  هک  دـش  ثعاب  ناطیـش  ِهِّبَر  َرْکِذ  ُناـْطیَّشلا  ُهاـْسنَأَف 
. دش ادخ  رکذ  زا  فسوی  ندرک  شومارف  بجوم 

تبـسن هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  هب  و  هدنام ، رگید  لاس  دنچ  دوب  هدنام  نادنز  رد  لاس  جـنپ  هک  نآ  زا  دـعب  َنِینِـس  َعِْضب  ِنْجِّسلا  ِیف  َِثبَلَف 
رگید لاس  تفه  نک  يروآداـی  نم  زا  هاـشداپ  شیپ  تفگیمن  رگا  هک  ار  فسوی  مردارب  دـنک  تمحر  ادـخ  دومرف : هک  تسا  هدـش  هداد 

و هدش ، هتفگ  َعِْضب  يهراب  رد  زین  يرگید  ياهفرح  هّتبلا  تسا ، هن  ات  هس  نیب  يددع  َعِْضب  ظفل  و  دنامیمن ، نادنز  رد  لاس  جـنپ  نآ  زا  دـعب 
. ندیرب ندرک و  هّکت  ینعی  تسا  عطق  يانعم  هب  عضب  زا  نآ 

: دش عقاو  شزغل  رد  هبترم  هس  فسوی  دناهتفگ : یضعب 
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هب هک  تفرگ  ماجنا  وا  زا  اخیلز  هب  تبسن  هک  یتّمه  دصق و  - 1
__________________________________________________

ص 22 یفاصلا 3 : ریسفت  ( 1)
521 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. داتفا نادنز  هب  نآ  ببس 
. دنام یقاب  نادنز  رد  یتّدم  نآ  ببس  هب  هک  ادخ  ریغ  هب  ندرب  هانپ  - 2

ْنِم َُهل  ٌَخأ  َقَرَـس  ْدَقَف  ْقِرْـسَی  ْنِإ  دنتفگ : هک  دنتفگ  غورد  هب  یباوج  فسوی  دـننام  زین  اهنآ  دـیتسه ، دزد  امـش  هک  تفگ  شناردارب  هب  - 3
. ُْلبَق

تخت رب  هک  دید  باوخ  رد  هاشداپ  دیسر  رس  شتعـسو  تنطلـس و  ناوا  دیـسر و  رخآ  هب  وا  سبح  یتخـس و  تضایر و  تّدم  هک  هاگنآ  و 
. دنداتسیا اجنآ  دندمآ و  هاشداپ  تخت  يولهپ  هب  دندمآ و  نوریب  قاچ  ياهواگ  نیرتهب  زا  ددع  تفه  لین  دور  زا  هتسشن و  شدوخ 

زبـس هشوخ  تفه  شتخت  بنج  زا  هک  دـید  زین  دـندروخ و  ار  اـهنآ  دـندمآ و  نوریب  لـین  دور  زا  رگید  رغـال  واـگ  تفه  هک  دـید  سپس 
. دیدرگ زبس  ياههشوخ  ندش  درز  بجوم  دیچیپ و  زبس  ياههشوخ  رود  هب  دمآ و  کشخ  هشوخ  تفه  سپس  دییور ،

ادخ هک  روطنامه  دومن  وگزاب  اهنآ  رب  ار  دوخ  باوخ  درک و  راضحا  ار  نیمّجنم  نیرّـسفم و  نینهاک و  دش و  رادیب  باوخ  زا  هاشداپ  سپ 
. تسا هدرک  تیاکح 

، دیدیم رّرکم  ار  باوخ  نیا  رـصم  هاشداپ  هک  نیا  ای  تسا ، باوخ  تروص  راضحا  تهج  يرأ )  ) عراضم ظفل  هب  يرَأ  یِّنِإ  ُِکلَْملا  َلاق  َو 
ندرک ریوصت  تهج  هب  عراضم  لعف  تروص  هب  بلطم  ندرک  ادا  سپ  دیدیم ، یجیردت  تروص  هب  ار  باوخ  ءازجا  هک  نیا  ای 
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. دشاب هتشاد  نآ  ندوب  یجیردت  ای  باوخ  رارکت  هب  هراشا  ات  دشابیم  رضاح  تروص  هب  هتشذگ  یضام و  لاح 

هشوخ تفه  دندروخ و  رغال  واگ  تفه  ار  قاچ  واگ  تفه  ٍتاِسبای  َرَخُأ  َو  ٍرْضُخ  ٍتالُْبنُس  َْعبَس  َو  ٌفاجِع  ٌْعبَـس  َّنُُهلُکْأَی  ٍنامِـس  ٍتارََقب  َْعبَس 
. درک يراددوخ  زبس  ياههشوخ  رود  هب  کشخ  ياههشوخ  ندیچیپ  رکذ  زا  کشخ  رگید  يات  تفه  زبس و 

نآ ریبعت  هب  ارم  دـینادیم  باوخ  ریبعت  رگا  ناگرزب  يا  تفگ ): سپـس  و   ) دـنیوگ َنوُُربْعَت  ایْءُّرِلل  ُْمْتنُک  ْنِإ  َيایْءُر  ِیف  ِینُوْتفَأ  ُأَلَْملا  اَـهُّیَأ  اـی 
نکمم ریغ  ّربعم  يارب  ار  باوخ  ریبعت  طابنتـسا  هک  هدوب  زین  يرگید  فیرظ  ياههتکن  قیقد و  ياهزیچ  لـماش  هاـشداپ  باوخ  دـینک  هاـگآ 

. تسین یفخم  ناهنپ و  رّبعم  يارب  یباوخ  نینچ  ریبعت  هن  رگ  و  هتخاسیم ،
( ثاغـضأ  ) و تسا ، ناشیرپ  ياهباوخ  زا  هاشداپ  باوخ  ٍمالْحَأ ) ُثاغْـضَأ  اُولاق  : ) دـنتفگ اذـل  دوب  یفخم  باوخ  نیا  قیاقد  اـههتکن و  نوچ 
زا یـشان  هک  طلتخم  فلتخم و  ياهتروص  رد  هراعتـسا  تروص  هب  هک  تسا  فلتخم  ناـهایگ  زا  هتـسد  کـی  نآ  تسا و  ثغـض )  ) عمج

. تسا هدش  لامعتسا  تسا  هلّیختم  يهّوق  تالّیخت 
اجنآ رد  دـنیبیم و  یلفـس  يولع و  لاـثم  ملاـع  ود  رد  ار  سفن  یهاـگ  هک  اریز  دـشاب ، دـناوتیم  فلتخم  عون  دـنچ  ندـید  باوخ  هک  هچ 

ندید  یلو  دنیبیم ، ار  هتشذگ  ای  هدنیآ  ای  دوجوم و  یعیبط  ياهتروص 
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. دنکیم تشپ  هتشذگ  هب  دراد و  هّجوت  هدنیآ  لاح و  هب  سفن  نوچ  دتفایم ، قاّفتا  مک  هتشذگ  ياهتروص 
. تسا رابخا  هیبنت و  ای  راذنا  ریذحت و  ای  ادخ  بناج  زا  تراشب  هدژم و  ای  دوشیم  هدهاشم  يولع  لاثم  رد  هک  هچنآ  سپ 

زا نتشاد  رذح  رب  ای  ناهانگ  یصاعم و  رب  ار  ناسنا  تسا  ناطیش  ندرک  راداو  هداد و  بیرف  ای  دوشیم  هدهاشم  یلفس  لاثم  رد  هک  هچنآ  و 
. تسا هدنیآ  ياهزیچ  زا  رابخا  ای  تسا  تاعاطا 
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. تسا ادخ  بناج  زا  قیفوت  بلس  ای  تسا ، ناطیش  بناج  زا  ندرک  راداو  ای  اهباوخ  هنوگ  نیا  و 
ثاغـضا نآ  هک  دنکیم  ریوصت  درادن  ّتیعقاو  هک  ار  ییاهزیچ  هک  دـنیآیم  دـیدپ  هلّیختم  يهّوق  هیارا  ببـس  هب  اهندـید  باوخ  زا  یـضعب 

ای دـنیبیم ، باوخ  رد  هدـیباوخ  صخـش  هک  تسا  ییاـهزیچ  قـلطم  نآ  و  تسا ، ملح )  ) عـمج مـالحا  و  تسا ، ناـشیرپ  ياـهباوخ  مـالحا 
. درادن تقیقح  تسا  ییاهزیچ  صوصخ 

نیا هک  دندروآیم  رذع  دنتـسنادیمن  ار  باوخ  ریبعت  هک  نیا  زا  نامز  نآ  ياملع  نیّربعم و  هک  ایوگ  نیملاعب ) مالحألا  لیوأتب  نحن  ام  (و 
. درادن ریبعت  تسا و  مالحا  ثاغضا  ناشیرپ و  ياهباوخ  زا  باوخ 

دشاب  باوخ  ریبعت  هب  ملاع  هک  ار  یسک  نم  تفگ  داتفا و  یقاس  دای  هب  باوخ  ریبعت  رد  وا  تراهم  فسوی و  عقوم  نیمه  رد 
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: دیامرفیم یلاعت  يادخ  ور  نیا  زا  مسانشیم ،
45 تایآ 40 -

524 ص :  ات 49 ..... ] تایآ 45  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

ٌْعبَس َّنُُهلُکْأَی  ٍنامِـس  ٍتارََقب  ِْعبَـس  ِیف  اِنْتفَأ  ُقیِّدِّصلا  اَهُّیَأ  ُفُسُوی  ( 45  ) ِنُولِـسْرَأَف ِِهلیِوْأَِتب  ْمُُکئِّبَنُأ  اَنَأ  ٍۀَّمُأ  َدـَْعب  َرَکَّدا  َو  امُْهنِم  اَجن  يِذَّلا  َلاـق  َو 
ُهوُرَذَف ُْمتْدَصَح  امَف  ًابَأَد  َنِینِس  َْعبَس  َنوُعَرَْزت  َلاق  ( 46  ) َنوُمَْلعَی ْمُهَّلََعل  ِساَّنلا  َیلِإ  ُعِجْرَأ  یِّلََعل  ٍتاِسبای  َرَخُأ  َو  ٍرْضُخ  ٍتالُْبنُس  ِْعبَس  َو  ٌفاجِع 

ِدَْعب ْنِم  ِیتْأَی  َُّمث  ( 48  ) َنُونِصُْحت اَّمِم  ًالِیلَق  َّالِإ  َّنَُهل  ُْمْتمَّدَق  ام  َْنلُکْأَی  ٌدادِش  ٌْعبَس  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  ِیتْأَی  َُّمث  ( 47  ) َنُولُکَْأت اَّمِم  ًالِیلَق  َّالِإ  ِِهُلْبنُس  ِیف 
(49  ) َنوُرِصْعَی ِهِیف  َو  ُساَّنلا  ُثاُغی  ِهِیف  ٌماع  َِکلذ 

524 ص :  همجرت ..... :

هب ار  هاش  نم  تفگ  داتفا  فسوی  دای  هب  لاس  دنچ  زا  دـعب  دوب  ناطلـس ) بّرقم  و   ) هتفای تاجن  هک  فسوی  ینادـنز  قیفر  نآ  لاح ) نیا  رد  )
، میوج زاب  وا  زا  هک  دیتسرف ) ینادنز   ) فسوی دزن  ارم  مزاسیم  هاگآ  باوخ  نیا  ریبعت 

واگ تفه  هبرف  واگ  تفه  هک  باوخ  نیا  ریبعت  هب  ار  ام  ییوگتسار  همه  ییوگ  هچ  ره  هک  وگتـسار  فسوی  يا  تفگ ) تفر و  نادنز  رد  )
مدرگ و زاب  مدرم  دزن  وت  شیپ  زا  دـیاش  هک  نادرگ  هاگآ  دـنتخاس  دوباـن  کـشخ  يهشوخ  تفه  ار  زبس  يهشوخ  تفه  دـندروخ و  رغـال 

دننادب ، ار ) وت  ماقم  باوخ و  ریبعت   ) همه نارگید ) هاش و  )
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دیزاسیم دوخ  توق  هک  یمک  زج  دـینک  ورد  هک  ار  نمرخ  ره  دـینک و  تعارز  یلاوتم  لاـس  تفه  دـیاب  تفگ ) باوخ  ریبعت  رد   ) فسوی
، دینک هریخذ  رابنا  رد  هشوخ  اب  ار  همه 

مخت يارب   ) دیاب هک  یکدنا  زج  دسرب  مدرم  توق  فرصم  هب  امش  هریخذ  هک  دیآ  شیپ  یطحق  لاس  تفه  درذگب  لاس  تفه  نیا  نوچ  هک 
، دیرادهگن رابنا  رد  نتشاک )

. دنسریم تمعن  یناوارف و  تعسو و  شیاسآ و  هب  نآ  رد  مدرم  هک  دیآ  یلاس  زاب  تّدش  طحق و  تاونس  زا  دعب  هاگنآ 

525 ص :  ریسفت ..... 
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دای هب  لاس ) تفه   ) لاس دنچ  تشذگ  زا  دعب  دوب  هدرک  ادیپ  تاجن  هک  فسوی  ینادنز  تسود  نآ  ٍۀَّمُأ  َدَْعب  َرَکَّدا  َو  امُْهنِم  اَجن  يِذَّلا  َلاق  َو 
: تفگ داتفا و  فسوی 

دنداد و هزاجا  وا  هب  سپ  منکیم ، هاگآ  باوخ  نیا  ریبعت  زا  ار  امش  نم  دیتسرفب  مهاوخیم  هک  یسک  شیپ  ارم  ِنُولِسْرَأَف  ِِهلیِوْأَِتب  ْمُُکئِّبَنُأ  اَنَأ 
: تفگ دمآ و  فسوی  شیپ 

«1  » ُقیِّدِّصلا اَهُّیَأ  فسوی  يا  ُفُسُوی 
__________________________________________________

رکذا و  ار : میهاربا  اّیبن . اقیدص  ناک  هنا  سیردا ، باتکلا  یف  رکذا  و  لاق : ار ، سیردا  ترـضح  دیمان ، قیدص  رفن  دـنچ  لاعتم  يادـخ  ( 1)
هّما و  ار ، میرم  و  ایبن . اقیّدص  ناک  هنا  میهاربا  باتکلا  یف 
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تّیمها هب  ار  وا  ات  درک  رکذ  حدـم  فصو  اب  ار  فسوی  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا ، مّود  يدانم  ای  صاصتخا ، ربانب  تسا  بوسنم  ُقیِّدِّصلا 

. دیامن بیغرت  باوخ  ریبعت  هب  نداد 
تفه واگ و  تفه  يهراب  رد  ِساَّنلا  َیلِإ  ُعِجْرَأ  یِّلََعل  ٍتاِسبای  َرَخُأ  َو  ٍرْضُخ  ٍتالُْبنُس  ِْعبَس  َو  ٌفاجِع  ٌْعبَس  َّنُُهلُکْأَی  ٍنامِس  ٍتارََقب  ِْعبَس  ِیف  اِنْتفَأ 
دیعب نوچ  تفگ : ّلعل )  ) دـیاش تهج  نیا  زا  مدرگزاب ، مدرم  يوس  هب  نم  باوخ  ریبعت  لیوأت و  هب  ملع  اب  دـیاش  ات  نک  هاگآ  ار  اـم  هشوخ 

. ریبعت ملع  نودب  دنکب  قلطم  تشگزاب  يوزرآ  هک  هدوب 
دناهتفگ یـضعب  دنزاس ، جراخ  نادنز  زا  ار  وت  هجیتن  رد  دننادب و  ار  وت  تلزنم  ردق و  ای  دننادب ، ار  باوخ  ریبعت  اهنآ  دیاش  َنوُمَْلعَی  ْمُهَّلََعل 

: تفگ فسوی  هک  ماهدید  باوخ  نم  تفگ  داد و  تبسن  شدوخ  هب  ار  ندید  باوخ  صخش  نآ  هک 
. درک نایب  اهنآ  يارب  زین  ار  نآ  هراچ  ریبدت و  و  درک ، ریبعت  ار  باوخ  و  تسا ، هدید  باوخ  هاشداپ  يدیدن ، باوخ  وت  هن ،

__________________________________________________

. قیّدصلا اهیا  فسوی  ار ، فسوی  و  هقیّدص .
فسوی هروس  ریسفت  لّوا  دلج  نیّتسلا  عماج 
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: هدرک تیاکح  نینچ  ار  نآ  یلاعت  يادخ  هچنانچ 
قبط ینعی  تسا  رمألا ) یف  بأد   ) ردـصم ود  ره  و  هدـش ، هدـناوخ  نآ  حـتف  هزمه و  نوکـس  اب  ابأد )  ) ظـفل ًاـبَأَد  َنِینِـس  َْعبَـس  َنوُعَرَْزت  َلاـق 

. درک ادیپ  رارمتسا  داد و  همادا  راک  نآ  رد  شتداع 
هتفگ هک  ایوگ  تسرّدـقم ، لاؤس  باوج  ای  تسا ، هدـماین  تیاکح  رد  یلو  هدـش  لدـب  ّدر  اـهنآ  نیب  هک  تسا  یلاؤس  باوج  هلمج  نیا  و 

. دینکیم تشک  یلاوتم  لاس  تفه  هک  هتفگ  باوج  مینک ؟ هراچ  هچ  ریبعت  نیا  راک و  نیا  يارب  تسا :
لبق یلاسکـشخ  هراچ و  هار  یطحق و  دیفم  باوخ  نآ  نوچ  يدایز ، زیچ  کی  اب  دشاب  باوخ  ریبعت  يهمادا  زین  هلمج  نیا  هک  تسا  نکمم 

. تسا یطحق  زا 
. دروخن مرک  دوشن و  دساف  ات  دیهد  رارق  شلبنس  رد  دیدرک  ورد  هچ  ره  ِِهُلْبنُس  ِیف  ُهوُرَذَف  ُْمتْدَصَح  امَف 

. دیروآیم نوریب  شلبنس  زا  دیروخب  اهلاس  نآ  رد  دیهاوخیم  هک  ار  اهمدنگ  زا  یکدنا  زج  َنُولُکْأَت  اَّمِم  اًلِیلَق  اَّلِإ 
اهلاس نامز و  هب  ندروخ  تبسن  دنروخب  ار  نآ  هک  دسریم  ارف  تخس  لاس  تفه  نآ  زا  سپ  هک  َْنلُکْأَی  ٌدادِش  ٌْعبَس  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  ِیتْأَی  َُّمث 

. تسا نآ  ریبعت  باوخ و  نیب  قیبطت  تاعارم  یلقع و  زاجم  باب  زا 
یمک رادقم  َنُونِصُْحت  اَّمِم  اًلِیلَق  اَّلِإ  َّنَُهل  ُْمْتمَّدَق  ام 
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. تعارز ندیسر  زا  لبق  یگنسرگ  ثودح  طایتحا  باب  زا  نتشاک و  مخت  تهج  دیرادهگن 

ینعی یـسردایرف ،) یـسرداد و  يانعم  هب   ) تسا ثوغ  زا  ای  ناراب )  ) ثیغ زا  ثاغی )  ) ظـفل ُساَّنلا  ُثاـُغی  ِهِیف  ٌماـع  َکـِلذ  ِدـَْعب  ْنِم  ِیتْأَـی  َُّمث 
. دیسر دهاوخ  مدرم  داد  هب  ناراب  هک  دیسر  دهاوخ  یلاس  نیا  زا  دعب  سپس 

، یناوارف يداـیز و  تهج  هب  هک  ار  يزیچ  ره  نوتیز و  روـگنا و  ینعی  هدـش  هدـناوخ  موـلعم  تروـص  هب  نورـصعی )  ) ظـفل َنوُرِـصْعَی  ِهِیف  َو 
(. دنریگیم ار  نآ  بآ  مدرم  هریغ  نوتیز و  روگنا و  يدایز  تّدش  زا  هک  دوشیم  یناوارف  نانچنآ   ) دنریگیم ار  نآ  بآ  دنرشفیم و 

هبلغ اهبیاغ  رب  اهبطاخم  ات  هدش  هدناوخ  باطخ  تروص  هب  نورصعت )  ) و دنشودیم ، ریش  ینعی  دنهدیم  راشف  ار  اهناتسپ  دناهتفگ : یضعب 
. دنهد

( مهیلع ۀباحّـسلا  ترـصعا   ) زا ای  دـننکیم ، ادـیپ  تاجن  یطحق  زا  ینعی  داد ، تاجن  ار  وا  هرـصع )  ) زا هدـش  هدـناوخ  لوهجم  تروص  هب  و 
. دیراب ناراب  اهنآ  رب  ینعی  تسا 

. دهدب ار  ندیراب  ناراب  يانعم  هک  هدوب  نینچ  تیبلا  لها  تئارق  تسا  هدیسر  ام  هب  هک  هچنآ  قبط 
هاشداپ یتقو  دـمآ ، هاشداپ  شیپ  هراچ  ریبدـت و  ریبعت و  اب  تفر و  نوریب  فسوی  دزن  زا  هاش  دـصاق  قباس و  ینادـنز  تسود  نآ  لاح  ره  هب 

. دومن بلط  ار  فسوی  تاقالم  دیدنسپ و  دینش  ار  ریبعت  نیا 
529 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

50 تایآ 53 -

529 ص :  ات 53 ..... ] تایآ 50  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

(50  ) ٌمِیلَع َّنِهِدـْیَِکب  یِّبَر  َّنِإ  َّنُهَیِدـْیَأ  َنْعَّطَق  ِیتَّاللا  ِةَوْسِّنلا  ُلاب  ام  ُْهلَئْـسَف  َکِّبَر  یلِإ  ْعِجْرا  َلاق  ُلوُسَّرلا  ُهَءاج  اَّمَلَف  ِِهب  ِینُوْتئا  ُِکلَْملا  َلاـق  َو 
ْنَع ُُهتْدَوار  اَنَأ  ُّقَْحلا  َصَحْـصَح  َنْآلا  ِزیِزَْعلا  ُةَأَْرما  َِتلاق  ٍءوُس  ْنِم  ِْهیَلَع  انِْملَع  ام  ِهَِّلل  َشاح  َْنُلق  ِهِسْفَن  ْنَع  َفُسُوی  َُّنتْدَوار  ْذِإ  َّنُُکبْطَخ  ام  َلاـق 

َسْفَّنلا َّنِإ  یِـسْفَن  ُئَِّربُأ  ام  َو  ( 52  ) َنِیِنئاْخلا َدـْیَک  يِدـْهَی  َهَّللا ال  َّنَأ  َو  ِْبیَْغلاـِب  ُْهنُخَأ  َْمل  یِّنَأ  َمَْلعَِیل  َکـِلذ  ( 51  ) َنِیقِداَّصلا َنَِمل  ُهَّنِإ  َو  ِهِـسْفَن 
(53  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  یِّبَر  َّنِإ  یِّبَر  َمِحَر  ام  َّالِإ  ِءوُّسلِاب  ٌةَراَّمََأل 

529 ص :  همجرت ..... :

دزن هاش  هداتسرف  نوچ  دیروایب  نم  دزن  ار  وا  دوز  تفگ  و  تساوخ ) ار  فسوی   ) هاش تشاد و  هضرع  هاشداپ  هب  ار  باوخ  ریبعت  صخش  نآ 
رکم هب  ادـخ  يرآ  دـندیرب  تسد  همه  يرـصم  نانز  هک  دـش  هچ  هک  دـسرپب  ات  هاوخب  هاش  زا  ددرگزاب و  تفگ  وا  هب  فسوی  دـمآ  فسوی 

. تسا هاگآ  نم ) یهانگیب  و   ) نانآ
يدب چیه  فسوی  زا  ام  هک  هّلل  شاح  دـنتفگ  همه  دـییوگب  دـیتشاد  هدوارم  فسوی  اب  هک  ار  دوخ  لاح  تقیقح  تفگ  ار  يرـصم  نانز  هاش 

رد  میدرکن ) هدهاشم  وا  رد  سفن  تّفع  زج  و   ) میدیدن
530 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دوخ سفن  شهاوخ  هب  نم  هک ) منکیم  فارتعا  دوخ  هانگ  نم  و   ) دش راکشآ  تقیقح  نالا  هک  درک  راهظا  رصم  زیزع  نز  اخیلز  لاح  نیا 
. تسا نایوگتسار  زا  هّتبلا  دنکیم ) یهانگیب  تّفع و  يوعد  هک   ) وا متشاد و  هدوارم  مزع  فسوی  اب 
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تناـیخ وا  هب  یناـهن  رد  زگره  نم  دـنادب  رـصم  زیزع  اـت  متـساوخ  نآ  يارب  هکلب  ییاـمندوخ  يارب  هن  لاـح  فشک  نیا  نم  تفگ  فسوی 
. دناسرن دوصقم  هب  هعدخ  رکم و  هب  ار  ناراکتنایخ  ادخ  زگره  هک  دنادب  ماهدرکن و 

درادـیماو تخـس  اوران  تشز و  ياهراک  هب  ار  ناـسنا  هراـّما  سفن  اریز  منادیمن  اّربم  بیع  زا  ار  شیوخ  سفن  هدرکن و  ییاتـسدوخ  نم  و 
. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  نم  يادخ  هک  درادهگن  ار  یمدآ  دوخ  ّصاخ  فطل  هب  ادخ  هک  نآ  زج 

530 ص :  ریسفت ..... 

: تفگ شناّصاخ  هب  هاشداپ  ُِکلَْملا  َلاق  َو 
. دیامن راضحا  ار  وا  ات  دنداتسرف  وا  يوس  هب  ار  یسک  سپ  دیروایب ، نم  شیپ  ار  فسوی  ِِهب  ِینُوْتئا 

: تفگ فسوی  دهاوخیم ، درک و  راضحا  ار  وت  هاشداپ  تفگ  فسوی  هب  دمآ و  دصاق  یتقو  ُلوُسَّرلا  ُهَءاج  اَّمَلَف 
، ماهدش مهّتم  نانز  اب  هدوارم  تنایخ و  هب  هاشداپ  دزن  نم  َلاق 

531 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. درادن نم  دزن  ییوربآ  ماقم و  هاشداپ  رگید  نوچ  میآیمن ، هاشداپ  دزن  موشن  هیربت  هتفرن و  نوریب  ماّهتا  زا  ات 

. دنکب قیقحت  سّسجت و  صحف و  هک  نک  تساوخرد  وا  زا  ُْهلَئْسَف  یقاس ، شیپ  ای  زیزع  شیپ  درگرب  َکِّبَر  یلِإ  ْعِجْرا 
نادنز ماهدوبن و  نیاخ  نم  هک  دـنادب  ات  دـیامن  قیقحت  رـصم  زیزع  ماهدـش و  نانز  نآ  هب  مهّتم  نم  هک  َّنُهَیِدـْیَأ  َنْعَّطَق  ِیتاَّللا  ِةَوْسِّنلا  ُلاب  ام 

. دربن زیزع  نز  زا  یمسا  اجنیا  رد  فسوی  و  تسا ، هدوب  متس  ملظ و  تهج  نم  ندش 
. دنک ظفح  ییاوسر  حاضتفا و  زا  ار  وا  يوربآ  هک  نیا  يارب  میرکت و  مارتحا و  تهج  هب  هدوب  وا  زا  یشان  نادنز  ماّهتا و  هک  نیا  اب 

نم يهراب  رد  نانز  نآ  هک  نیا  ینعی  دیامن ، لاؤس  اهنز  زا  هک  هدرک  تساوخرد  هاشداپ  زا  ارچ  هک  تسا  نیا  لیلعت  ٌمِیلَع  َّنِهِْدیَِکب  یِّبَر  َّنِإ 
. دومن داهشتسا  ادخ  ملع  هب  هک  درک  دیکأت  هنوگ  نیدب  ار  انعم  نیا  و  متسه ، يرب  هانگیب و  نم  دندرب و  راک  هب  هلیح  رکم و 

. دیناسر کلم  ضرع  هب  دوب  هتفگ  فسوی  هک  ار  هچنآ  تشگرب و  دصاق  نآ  سپ 
. دندومن راضحا  ار  اهنز  یقاس  ای  رصم  زیزع  سپ 

، تشاد ار  امش  دصق  هدوارم و  امش  اب  فسوی  ای  دیتشاد  ار  فسوی  دصق  امـش  دیدومن و  هدوارم  فسوی  اب  امـش  ایآ  تفگ : َّنُُکبْطَخ  ام  َلاق 
. تسا هدوب  فرط  ود  ره  زا  دصق  ای  هدوارم  هک  نیا  ای 

532 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نیا هب  تساوخ  نوچ  تسا ، لهاجت  ای  لهج  یضتقم  شسرپ  لاؤس و  هک  نیا  اب  داد  تبسن  نانز  هب  ار  هدوارم  ِهِسْفَن  ْنَع  َفُسُوی  َُّنتْدَوار  ْذِإ 
ناـنز يهدوارم  هچ  دـشاب ، هتـشاد  تکرـش  هدوارم  رد  ناـنز  اـب  فسوی  هک  تسا  لاـمتحا  نیا  ضحم  يارب  وا  لاؤس  هک  دـنک  هراـشا  اـنعم 

. دنکیمن ّکش  نآ  رد  سک  چیه  هک  يوحن  هب  تسروهشم 
. تشذگ اقباس  هملک  نیا  نایب  ِهَِّلل  َشاح  َْنُلق 

زا زیزع  نز  دـندش ، جراـخ  و  دـندرک ، فسوی  تشادرب  هب  فارتعا  ناـنز  ریاـس  هک  نآ  زا  سپ  ِزیِزَْعلا  ُةَأَْرما  َِتلاـق  ٍءوُس  ْنِم  ِْهیَلَع  اـنِْملَع  اـم 
. دش راکشآ  دیسر و  روهظ  تیاهن  هب  ّقح  ُّقَْحلا  َصَحْصَح  َنْآلا  تفگ : تلاجخ  ءایح و  تّدش 

. تسا نایوگتسار  زا  تنایخ  زا  تئارب  رد  وا  متشاد و  هدوارم  وا  اب  دوخ  سفن  شهاوخ  هب  نم  َنِیقِداَّصلا  َنَِمل  ُهَّنِإ  َو  ِهِسْفَن  ْنَع  ُُهتْدَوار  اَنَأ 
نیب هضرتعم  يهلمج  رخآ  ات  َّنُُکبْطَخ ...  ام  َلاق  ادخ : لوق  و  تسا ، قباس  ياههلمج  هب  طبترم  ای  هلمج  نیا  دنادب ، وت  يادخ  ات  َمَْلعَِیل  َِکلذ 

. تسا تیاکح  هلمج  ود 
لاح زا  هاشداپ  یتساوخ  يدـماین و  نوریب  نادـنز  زا  ارچ  دیـسرپ  فسوی  زا  تشگزاب و  فسوی  يوس  هب  دـصاق  هک  نآ  زا  سپ  هک  نیا  اـی 
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دوصقم هک  تسا  نیا  رب  لیلد  انعم  نیا  و  مهانگیب ، نم  هک  دـنادب  زیزع  هک  دوب  نیا  يارب  نم  راک  نیا  داد : باوج  فسوی  دـسرپب ؟ ناـنز 
ّبر  زا 

533 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. هاشداپ هن  تسا  زیزع 

ای دـشاب ، یناهن  بیغ و  هب  سّبلتم  تناـیخ  هک  یلاـح  رد  ِْبیَْغلاـِب  ظـفل  ماهدرکن  تناـیخ  تبیغ  لاـح  رد  زیزع  هب  نم  ِْبیَْغلاـِب  ُْهنُخَأ  َْمل  یِّنَأ 
. لوعفم زا  ای  لعاف  زا  تسا  لاح  ترابع ، نیا  و  تسا . هدشن  ماجنا  افخ  ناهن و  لاح  رد  نم  زا  تنایخ 

و تسا ، هدرکن  رثا  نم  رد  وا  رکم  دیک و  یلو  تسا ، هدرک  هلیح  رکم و  نم  هب  وا  رـسمه  هک  دنادب  زیزع  َنِیِنئاْخلا  َْدیَک  يِدـْهَی  َهَّللا ال  َّنَأ  َو 
. دشابیم شدوخ  تراهط  راهظا  رد  هغلابم  نآ 

هیکزت و نیا  دـیامن و  فرطرب  ار  دوخ  سفن  يهیکزت  يدنـسپدوخ و  گنن  تساوخ  دومن  هغلاـبم  شایکاـپ  تراـهط و  راـهظا  رد  نوچ  و 
: تفگ نینچ  اذل  و  دهد ، تبسن  ادخ  هب  ار  یکاپ 

َّنِإ اهنآ  زا  یگزیکاپ  هّزنت و  هن  تسا  ناهانگ  ياهیدـیلپ  هب  یگدولآ  سفن  نأش  هک  منکیمن  هیربت  ار  شیوخ  سفن  نم  یِـسْفَن  ُئَِّربُأ  ام  َو 
یـسفن نآ  زج  ای  دوش ، ملاح  لماش  مراگدرورپ  تمحر  هک  تقو  نآ  زج  دـناشکیم  يدـب  هب  سفن  یِّبَر  َمِحَر  ام  اَّلِإ  ِءوُّسلِاب  ٌةَراَّمََأل  َسْفَّنلا 

. سفن لعف  زا  هن  تسا  تمحر  ضحم  زا  ناهانگ  زا  یکاپ  تبسن  هّزنت و  هک  نیا  ینعی  دنک ، محر  نآ  هب  مراگدرورپ  هک 
تنایخ هب  فارتعا  نیا  تسا : نینچ  هیآ  يانعم  تسا و  اخیلز  مالک  يهّمتت  زا  رخآ ) ات  َمَْلعَِیل ...  َِکلذ  : ) یلاعت يادخ  لوق  دناهتفگ : یضعب 

ناهن  رد  نم  دنادب  فسوی  هک  تسا  نیا  يارب  فسوی  یکاپ  نم و 
534 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هدیشوپ ار  نآ  هک  وحن  نیدب  دنکیمن  تیاده  ار  نینیاخ  رکم  دیک و  یلاعت  يادخ  هک  مهدب ، وا  هب  غورد  تبسن  هک  ماهدرکن  تنایخ  وا  هب 
. منادیمن وا  هب  غورد  تنایخ و  تبسن  زا  كاپ  اّربم و  ار  مدوخ  سفن  نم  و  دزاسن ، رهاظ  درادهگن و  یفخم  و 

يدب سفن  روتسد  رما و  اب  دناشکیم و  يدب  هب  ار  ناسنا  سفن  هک  مداد  غورد  تنایخ و  تبـسن  وا  هب  مدرک و  تنایخ  فسوی  هب  نم  نوچ 
. دنک محر  مراگدرورپ  هک  هاگنآ  رگم  منکیم 

. درادیم هگن  هراّما  سفن  يوریپ  زا  ارم  تسا و  نابرهم  ادخ  ٌمیِحَر  دشخبیم  ار  يدب  هب  سفن  رما  هّتبلا  نم  يادخ  ٌروُفَغ  یِّبَر  َّنِإ 
. درک ادیپ  تّدش  فسوی  هب  تبسن  ناشتساوخ  بلط و  دیسر  حوضو  لامک  هب  هدیدرگ و  راکشآ  نانآ  رب  فسوی  تّفع  تراهط و  نوچ 

54 تایآ 61 -

534 ص :  ات 61 ..... ] تایآ 54  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

ٌظیِفَح یِّنِإ  ِضْرَْألا  ِِنئازَخ  یلَع  ِیْنلَعْجا  َلاـق  ( 54  ) ٌنیِمَأ ٌنیِکَم  اْنیََدل  َمْوَْیلا  َکَّنِإ  َلاق  ُهَمَّلَک  اَّمَلَف  یِـسْفَِنل  ُهِْصلْخَتْـسَأ  ِِهب  ِینُوْتئا  ُِکلَْملا  َلاق  َو 
ُرْجََأل َو  ( 56  ) َنِینِـسْحُْملا َرْجَأ  ُعیُِـضن  َو ال  ُءاشَن  ْنَم  اِنتَمْحَِرب  ُبیُِـصن  ُءاشَی  ُْثیَح  اْهنِم  ُأَّوَبَتَی  ِضْرَأـْلا  ِیف  َفُسُوِیل  اَّنَّکَم  َِکلذَـک  َو  ( 55  ) ٌمِیلَع

(58  ) َنوُرِْکنُم َُهل  ْمُه  َو  ْمُهَفَرَعَف  ِْهیَلَع  اُولَخَدَف  َفُسُوی  ُةَوْخِإ  َءاج  َو  ( 57  ) َنوُقَّتَی اُوناک  َو  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ٌْریَخ  ِةَرِخْآلا 
َْلیَک الَف  ِِهب  ِینُوتَْأت  َْمل  ْنِإَـف  ( 59  ) َنِیلِْزنُْملا ُْریَخ  اَنَأ  َو  َْلیَْکلا  ِیفوُأ  یِّنَأ  َنْوََرت  ـال  َأ  ْمُکِیبَأ  ْنِم  ْمَُکل  ٍخَأـِب  ِینُوْتئا  َلاـق  ْمِهِزاـهَِجب  ْمُهَزَّهَج  اََّمل  َو 

(61  ) َنُولِعاَفل اَّنِإ  َو  ُهابَأ  ُْهنَع  ُدِواُرنَس  اُولاق  ( 60  ) ِنُوبَْرقَت َو ال  يِْدنِع  ْمَُکل 
535 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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535 ص :  همجرت ..... :

هنوگره وا  اـب  هدرک  تاـقالم  ار  وا  نوچ  منادرگ  دوخ  ناّـصاخ  زا  صـالخ و  نادـنز  زا  ار  وا  نم  هک  دـیرآ  نم  دزن  ار  فسوی  تفگ  هاـش 
. دوب یهاوخ  تلزنم  بحاص  نیما و  ام  دزن  زورما  وت  تفگ  وا  اب  تفای ) هتسیاش  دنمدرخ و  رایسب  ار  وا   ) دروآ نایم  هب  نخس 

ییاراد و ظـفح  رد  نم  هک  راد  بوـصنم  روـشک  ییاراد  طبـض  تکلمم و  يرادهـنیزخ  هـب  ارم  تروـص  نـیا  رد  تـفگ : هاـش  هـب  فـسوی 
. مریصب اناد و  نآ  فراصم 

ره هک  میدـیناسر  دـشاب  اورنامرف  دـهاوخ  اج  ره  هک  تلزنم  نیدـب  نیمز  رد  ار  فسوی  تقیقح  رد  دیـسر و  یهاش  ماـقم  هب  فسوی  سپس 
، میراذگیمن عیاض  ایند ) رد   ) ار ناراکوکین  زا  سک  چیه  رجا  مینادرگیم و  دوخ  ّصاخ  فطل  هب  میهاوخب  ام  ار  سک 

(. تسا يویند  ماقم  رجا و  زا   ) رتهب رایسب  راگزیهرپ  مدرم  نامیا و  لها  يارب  ترخآ  ملاع  رجا  هک  نآ  لاح  و 
ار اهنآ  فسوی  دـندمآ  فسوی  دزن  رـصم  هب  فسوی ) نتخورف  زا  دـعب  لاس  لهچ  دـندش  التبم  یطحق  هب  ناـعنک  رد  هک   ) فسوی ناردارب 

دنتساوخ . ماعط  دندوب ، هدروآ  هک  یعاتم  ربارب  رد  فسوی  ناردارب  دنتخانشن ، ار  فسوی  اهنآ  یلو  تخانش 
536 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تفگ میراد  مه  يردـپ  ردارب  کـی  دـنتفگ  دـیراد ؟ زین  يرگید  ردارب  امـش  هک  دیـسرپ  اـهنآ  زا  تـسب  ار  ناـنآ  هـّلغ  راـب  نوـچ  فـسوی 
امش نابزیم  نیرتهب  مدرک و  اطع  امش  هب  رابراوخ  زا  يدایز  رادقم  نم  هک  دینیبیمن  دیروایب  رگید  رفـس  نم  دزن  ار  يردپ  ردارب  مهاوخیم 

؟ مدوب
، دینکن تدعاسم  ياضاقت  نم  زا  دییاین و  نم  روشک  هب  رگید  دیرواین  هارمه  ار  ردارب  نآ  رگا  و 

. میروایب هارمه  ار  ردارب  هدرک  یضار  ار  ردپ  هک  میشوکیم  میناوتیم  ات  دنتفگ  ناردارب 

536 ص :  ریسفت ..... 

وا رب  یـسک  نم  ریغ  هک  نیا  نودـب  مهد  رارق  دوـخ  ّصاوـخ  زا  ار  وا  اـت  دـیروایب  ار  فـسوی  یِـسْفَِنل  ُهِْصلْخَتْـسَأ  ِِهب  ِینوـُْتئا  ُکـِلَْملا  َلاـق  َو 
. درک راضحا  ار  وا  تفر و  دصاق  سپ  دشاب ، هتشاد  تموکح 

: تفگ تسناد  ار  شقباس  تناما  تّفع و  تسناد و  لامک  دشر و  بحاص  ار  وا  تفگ و  نخس  وا  اب  یتقو  ُهَمَّلَک  اَّمَلَف 
. یتسه تلزنم  ماقم  ياراد  يراد  هک  یلقع  دشر و  تهج  زا  ام  شیپ  وت  ٌنیِکَم  اْنیََدل  َمْوَْیلا  َکَّنِإ  َلاق 

. یتسه نیما  هدش  رهاظ  وت  تناما  تّفع و  نوچ  ٌنیِمَأ 
. نادرگب رصم  نیمز  سنج  دقن و  رادهنازخ  ارم  تفگ  فسوی  ِضْرَْألا  ِِنئازَخ  یلَع  ِیْنلَعْجا  َلاق 

زا تسا  نم  تسد  ریز  رایتخا و  رد  هک  هچنآ  ٌظیِفَح  یِّنِإ 
537 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نوچ دـنک  تناـیخ  تسا  نم  تسد  رد  هک  یتناـما  رد  دـناوتیمن  مه  يرگید  منکیمن و  تناـیخ  هک  مدوخ  نوچ  تسا ، ظوفحم  تناـیخ 
. تسا وکین  يرادهگن  رد  ماهراچ  ریبدت و 

. متسه اناد  فلت  داسف و  زا  ظفح  فّرصت و  ّتیفیک  هب  ٌمِیلَع 
زا هدب  رارق  نیمز  نیازخ  ّیلوتم  ارم  تفگیمن  رگا  ار  فسوی  مردارب  دنک  تمحر  ادخ  دومرف : هک  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبن  زا 

«1 . » تخادنا ریخأت  هب  لاس  کی  نتفگ  نیا  اب  یلو  تخاسیم ، نیمز  نیازخ  ّیلوتم  ار  وا  دنوادخ  تعاس  نامه 
، دنک فیرعت  شدوخ  زا  درک  ادیپ  رارطضا  رگا  دنک و  هیکزت  ار  شدوخ  صخش  تسا  زیاج  دومرف : هک  تسا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 
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«2 . » متسه ییاناد  رهام و  هدنرادهگن  نم  هک  هدب  رارق  روشک  رادهنازخ  ارم  تفگ : هک  ار  فسوی  لوق  يدینشن  ایآ 
هب مدرم  ات  دـنک ، ادـیپ  طّلـست  دـنراد  جایتحا  نآ  هب  مدرم  هک  هچنآ  رب  هک  تسا  نیا  راـتفگ  نیا  زا  فسوی  ضرغ  هک  اـیوگ  میوگیم : نم 

. دیامن غیلبت  ار  شتلاسر  هلیسو  نیدب  ات  دنونشب  ار  وا  مالک  و  دننک ، ادیپ  هّجوت  وا  يوس 
تفه نآ  رد  هک  دیشیدنا  هراچ  نینچ  فسوی  و  درک ، لوکوم  وا  هب  ار  تموکح  رما  دروآ و  نامیا  وا  تسد  هب  هاشداپ  هّیضق  نیا  زا  سپ 

__________________________________________________

ص 243 نایبلا 3 : عمجم  ص 27 ، یفاصلا ج 3 : ریسفت  ( 1)
 ].....[ ص 181 40 یشایعلا 2 : ریسفت  ص 27 ، یفاصلا 3 : ریسفت  ( 2)

538 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ییاج هب  راک  ات  درک  اهنآ  نتخورف  هب  عورش  یلاسکـشخ  یگنـسرگ و  ياهلاس  رد  تخادرپ و  تاّلغ  يرادهگن  لیـصحت و  هب  بوخ  لاس 

همه کلام  فسوی  دندش و  وا  ناگدنب  رصم  لها  دومن و  لیصحت  ار  رـصم  نازینک  ناگدنب و  كالما و  مشح و  لاوما و  عیمج  هک  دیـسر 
هچنآ ینیبیم  هنوگچ  هاشداپ  يا  تفگ : هاشداپ  هب  یلاسکشخ  ندش  فرطرب  زا  دعب  فسوی  هک  تسا . هدمآ  رابخا  زا  یضعب  رد  و  تشگ ،

؟ نآ لها  رصم و  کلم  زا  تسا  هدرک  لّوحم  نم  هب  مراگدرورپ  هک  ار 
يادخ نکل  و  مدرگ ، اهنآ  رب  لابو  ات  مدادن  تاجن  الب  زا  و  مزاس ، ناشدـساف  هک  مدرکن  حالـصا  ار  مدرم  نم  وگب ، ام  هب  ار  تدوخ  يأر 

. تسوت يأر  يأر  تفگ : هاش  داد . تاجن  نم  تسد  هب  ار  اهنآ  یلاعت 
اهنآ هب  ار  ناشناگدنب  لاوما و  و  مدرک ، دازآ  ار  رصم  لها  همه  نم  هک  مریگیم  دهاش  ار  وت  مریگیم و  دهاش  ار  ادخ  نم  تفگ : فسوی 

نم مکح  هب  زج  يورن و  هار  نم  شور  هریـس و  هب  زج  هک  نیا  طرـش  هب  مهدیم  تدوخ  هب  زین  ار  وت  تخت  جاـت و  رتـشگنا و  مدوـمن و  ّدر 
. ینکن مکح 

نیا ییاناوت  نم  يدوبن  وت  رگا  و  تسا ، نم  راختفا  فرـش و  زا  منکن  مکح  وت  مکح  هب  زج  مورن و  هار  وت  شور  هب  زج  هک  نیا  تفگ : هاش 
زج هک  مهدیم  تداهـش  نم  و  يدـناسر ، دوصقم  هب  يداد و  رارق  زیزع  ارم  تنطلـس  وت  و  مدـشیمن ، ییاـمنهار  نآ  هب  متـشادن و  ار  راـک 

يادخ 
539 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ام دزن  وت  هک  نک  ماـیق  ماهدرک  نآ  تسرپرـس  ار  وت  نم  هک  هچنآ  رب  سپ  یتـسه ، وا  لوسر  وـت  درادـن و  کیرـش  تسین و  ییادـخ  هناـگی 
. یتسه نیما  تلزنم و  ماقم و  ياراد 

رب ار  وا  میداد  شتاجن  هک  هنوگنامه  و  میداد ، تاجن  نادـنز  زا  ار  فسوی  هنوگ  نیا  ینعی  تسا ، فوذـحم  رب  فطع  « 1  » اَّنَّکَم َِکلذَک  َو 
. میدیشخب تردق  نیمز  يور 

اناوت نکمتم و  ار  فسوی  تسا  یناوارف  ياهیتخـس  دّدـعتم و  ياهالب  نآ  لابندـب  هک  ییاناوت  نیکمت و  نآ  لثم  تسا : نیا  هیآ  ياـنعم  اـی 
دهاوخب ار  ریغـص  ملاع  نیمز  ای  ریبک  ملاع  نیمز  رد  نّکمت  هک  سک  ره  سپ  میداد ، رارق  یبن  ار  وا  دوب و  اـم  اـیبنا  نادـنزرف  زا  هک  میدرک 

. دهد يرادلد  ار  دوخ  اهیتخس  رد  ندرک  یباتیب  زا  دیامن و  ربص  اهالب  اهیتخس و  رب  دیاب 
. تسا ربخ  رد  هچنانچ  تسا ، هدرکن  زواجت  نآ  زا  تسا و  رصم  نیمز  دوصقم  ِضْرَْألا  ِیف 

نآ قباس  نیکلام  هچ  رگا  تسا ، وا  کلم  نیمز  نآ  يهمه  تقیقح  رد  هکلب  دراد ، رصم  نیمز  يهمه  رب  طّلست  نوچ  ُءاشَی  ُْثیَح  اْهنِم  ُأَّوَبَتَی 
. تشذگ هچنانچ  دنشاب  هدراذگ  تعیدو  هب  ار 

َنِینِسْحُْملا َرْجَأ  ُعیُِضن  َو ال  ُءاشَن  ْنَم  اِنتَمْحَِرب  ُبیُِصن 
__________________________________________________
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. دمآ تلود  کلم و  بجوم  تنحم  رد  ربص  و  دمآ ، تفآ  كاله و  ببس  تمعن  نارفک  دندومرف : ( 1)
540 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رارق لاؤس  دروـم  اـم  لـعف  ـالّوا  داد  باوـج  سپ  دـش ؟ هداد  نیمز  رد  نکمت  فـسوی  هب  ارچ  هدـش : هتفگ  هک  اـیوگ  تسا  یلاؤـس  باوـج 
. دوب راکوکین  نسحم و  فسوی  ایناث  و  دریگیمن ،

راـگزیهرپ نمؤم  ره  يارب  و  تسا . نیمز  رد  فسوی  نیکمت  زا  رتهب  ترخآ  دزم  رجا و  َنوُقَّتَی و  اُوناـک  َو  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ٌْریَخ  ِةَرِخآـْلا  ُرْجَأـَل  َو 
. تسا هنوگ  نیا 

« َفُسُوی ُةَوْخِإ  َءاج  َو 
نادب نیا  و  دنروایب ، هّلغ  ناشداوناخ  يارب  ات  دنتفر  فسوی  ناردارب  دیدرگ  یطحق  راچد  زین  ناعنک  رهش  دش و  عقاو  یطحق  هک  نآ  زا  سپ 
مدنگ اب  ات  دندرب  دوخ  اب  هک  یتعاضب  نآ  هک  تسا  هدش  هتفگ  داتسرف و  یکدنا  يالاک  اب  نیماینب  زج  ار  نارسپ  همه  بوقعی  هک  دوب  تهج 

. دوب ردنک  دننک  ضوع 
ار اهنآ  تسارف  هب  فسوی  دوب و  هدرکن  رییغت  ناـشلاح  نوچ  تخانـش ، ار  اـهنآ  فسوی  دـندش  اـجنآ  لـخاد  یتقو  ْمُهَفَرَعَف  ِْهیَلَع  اُولَخَدَـف 

. تخانش
ار فسوی  ناردارب  نآ  هک  یلاح  رد  َنوُرِْکنُم  َُهل  ْمُه  َو 

__________________________________________________

. ار ترضح  مالک  عامتسا  دمآ  روط  هب  مالّسلا  هیلع  یسوم  . 1 دندمآ : هعقب  هس  هب  زیچ  هس  رهب  زا  سک  هس  ( 1)
ْمُکَءاج ْدََقل  تمحر ، تیاده و  رهب  زا  دمآ  ایندـب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ( 2  ) 139 فارعا / اِنتاقیِِمل . یـسُوم  َءاج  اََّمل  َو  یلاـعت : هلوق 

دلج نیّتسلا  عماج   58 فسوی / فسوی . ةوخا  اوءاج  و  ار ، تجاح  رهب  زا  دندمآ  رصم  هب  فسوی  ناردارب  ( 3  ) 85 هط / ْمُکِسُْفنَأ . ْنِم  ٌلوُسَر 
فسوی هروس  ریسفت  لّوا 

541 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوب هدرک  رییغت  تبیه  هبترم و  تروص و  نس و  رظن  زا  دندوب  هدید  ار  وا  اهنآ  هک  عقوم  نآ  زا  فسوی  لاح  نوچ  دنتخانشن ،

. درکیم یگدنز  هیداب  رد  شردپ  دوب و  هار  زور  هدجیه  شردپ  فسوی و  نیب  هک  تسا  هدش  لقن 
طقف اج  نآ  رد  هک  دندوب  هدیزگ  لزنم  ياهیداب  رد  شنادنزرف  بوقعی و  و  دننک ، هیهت  یماعط  ات  دـنتفریم  رـصم  هب  فرط  همه  زا  مدرم  و 

يّدصتم شدوخ  فسوی  و  دننک ، ضوع  هّلغ  اب  ات  دندرک  لمح  رـصم  هب  دنتفرگ و  ردنک  نآ  زا  فسوی  ناردارب  سپ  تشاد  دوجو  ردـنک 
. تسا هدرک  تیاکح  ّلج  ّزع و  يادخ  هچنانچ  دنتخانشن ، ار  فسوی  اهنآ  تخانش و  ار  اهنآ  دندش  لخاد  شناردارب  یتقو  دوب ، شورف 
همه دندرکیم ، ادیپ  جایتحا  نآ  هب  رفـس  رد  هک  مه  ار  هچنآ  دندوب و  هدـمآ  نآ  رطاخ  هب  هک  ار  هچنآ  نوچ  و  « 1  » ْمِهِزاهَِجب ْمُهَزَّهَج  اََّمل  َو 

(. دوشیم ادیپ  جایتحا  نآ  هب  رفس  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  ندرک  هدامآ  زاهج  و  ، ) درک هدامآ  ار 
تخانش ار  اهنآ  فسوی  نوچ  هک  نیا  حیضوت  دیروایب  نم  دزن  ار  ناتردپ  ردارب  نآ  تفگ : فسوی  ْمُکِیبَأ  ْنِم  ْمَُکل  ٍخَِأب  ِینُوْتئا  َلاق 

__________________________________________________

كرـش رب  ناکرـشم  زا  لوسر  تساوخ . ناـمیا  سیقلب  زا  نامیلـس  ناـنیا : ظـفلب  دنتـساوخ  زیچ  هس  سک  هس  زا  ناربماـغیپ  زا  سک  هس  ( 1)
. تساوخ ناردارب  نیرتتسود  ناردارب  زا  فسوی  تساوخ . ناهرب  ناشیا 

فسوی هروس  ریسفت  لّوا  دلج  نیّتسلا  عماج 
542 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اهنآ بسن  ّلحم و  زا  درک و  ینابرهم  فّطلت و  اهنآ  هب  و  دومن ، ییاریذپ  وکین  اهنآ  زا  و  داد ، رارق  یصوصخم  يهناخنامهم  اهنآ  يارب 
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ادج ام  زا  ردام  زا  هک  میراد  يردپ  ردارب  کی  ام  هک  دنتفگ  و  دـنداد ، باوج  لیـصفت  هب  اهنآ  و  دیـسرپ ، ناشدالوا  ناشردـپ و  لاح  زا  و 
. تسا

تمیق تسین ، ناشراب  تمیق  هب  یفاو  اهنآ  يالاک  هک  دنک  هّجوت  هک  نیا  نودـب  درک  رپ  ار  ناشیاهراب  درک و  یبوخ  اهنآ  هب  فسوی  سپ 
. تسا هدوب  مرچ  شفک و  اهنآ  يالاک  هک  دناهتفگ  یضعب  و  تشاذگ ، اهنآ  راب  نایم  رد  دندوب  هدروآ  هک  مه  ار  ردنک 

. منکیم ادا  صقن  نودب  ار  هنامیپ  لیک و  نم  هک  دینیبیمن  ایآ  َْلیَْکلا  ِیفوُأ  یِّنَأ  َنْوََرت  َأ ال  تفگ : فسوی  و 
. مدرک يرادنامهم  امش  زا  یبوخ  ییابیز و  هچب  هک  دیدید  نوچ  متسه  نانابزیم  نیرتهب  نم  َنِیلِْزنُْملا  ُْریَخ  اَنَأ  َو 

ندرک سویأم  رد  دیوشن ، دراو  نم  روشک  هب  رگید  دیرواین  ار  ناتردارب  یکی  نآ  رگا  ِنُوبَْرقَت  َو ال  يِدـْنِع  ْمَُکل  َْلیَک  الَف  ِِهب  ِینُوتَْأت  َْمل  ْنِإَف 
. دنک دیکأت  شردارب  ندروآرب  ات  دومن  هغلابم  شناردارب 

نآ ام  هک  نیا  ای  میروایب ، میریگب و  ردپ  زا  ار  ردارب  نآ  هک  میهدیم  ماجنا  ار  ششوک  نیا  ام  دنتفگ : َنُولِعاَفل  اَّنِإ  َو  ُهابَأ  ُْهنَع  ُدِواُرنَـس  اُولاق 
. میروآیم ار  ردارب 

؟ دیتسه یناسک  هچ  امش  تفگ : اهنآ  هب  تخانش  ار  اهنآ  فسوی  دندش و  لخاد  فسوی  رب  ناردارب  یتقو  دناهتفگ : یضعب 
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نیا نودب  دنامب  فسوی  دزن  اهنآ  زا  یکی  ات  درب  راکب  يهلیح  هک  تسا  نیا  لاؤس  نیا  حرط  زا  فسوی  دوصقم  دـیتسه و  سوساج  دـیاش 
. تسا ربمایپ  بوقعی  نآ  میتسه و  ردپ  کی  نادنزرف  ام  میتسین و  سوساج  ام  دنداد : باوج  اهنآ  دسانشب ، ار  فسوی  هک 

، میدـنام رفن  هدزاـی  اـم  و  دـش ، كـاله  تفر و  اهارحـص  هب  اـم  زا  یکی  میدوب ، ردارب  هدزاود  دـنتفگ : دـیدوب ؟ ردارب  دـنچ  تفگ : فسوی 
؟ دیرفن دنچ  ام  روشک  رد  العف  امش  تفگ : فسوی 

. میتشاذگ نامردپ  دزن  ار  وا  دنتفگ : تسا ؟ اجک  رگید  یکی  نآ  سپ  تفگ : رفن ، هد  دنتفگ :
؟ تسا امش  دهاش  هاوگ و  دروم  نیا  رد  یسک  هچ  تفگ : فسوی 

ات دنامب  نم  دزن  ناگورگ  ناونع  هب  دیاب  امـش  زا  یـضعب  تفگ : فسوی  تسین ، دشاب  ام  هاوگ  دسانـشب و  ار  ام  اجنیا  رد  هک  یـسک  دنتفگ :
. دمآرد نوعمش  مان  هب  هعرق  دندز و  هعرق  دروم  نیا  رد  منک و  قیدصت  ار  امش  نم  ات  دیروایب  ار  ناتردارب 

62 تایآ 66 -

543 ص :  ات 66 ..... ] تایآ 62  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

انابَأ ای  اُولاـق  ْمِهِیبَأ  یلِإ  اوُعَجَر  اَّمَلَف  ( 62  ) َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ْمِِهلْهَأ  یلِإ  اُوبَلَْقنا  اَذِإ  اهَنُوفِْرعَی  ْمُهَّلََعل  ْمِِهلاحِر  ِیف  ْمُهَتَعاِضب  اُولَعْجا  ِِهناـْیتِِفل  َلاـق  َو 
َو ًاِظفاح  ٌْریَخ  ُهَّللاَف  ُْلبَق  ْنِم  ِهیِخَأ  یلَع  ْمُُکْتنِمَأ  امَک  َّالِإ  ِْهیَلَع  ْمُُکنَمآ  ْلَه  َلاـق  ( 63  ) َنوُِظفاَحل َُهل  اَّنِإ  َو  ْلَتْکَن  اناخَأ  انَعَم  ْلِسْرَأَف  ُلـْیَْکلا  اَّنِم  َِعنُم 
َو انَلْهَأ  ُریِمَن  َو  اْنَیلِإ  ْتَّدُر  اُنتَعاِضب  ِهِذـه  یِْغبَن  ام  انابَأ  ای  اُولاق  ْمِْهَیلِإ  ْتَّدُر  ْمُهَتَعاِضب  اوُدَـجَو  ْمُهَعاـتَم  اوُحَتَف  اََّمل  َو  ( 64  ) َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َوُه 

اَّمَلَف ْمُِکب  َطاُحی  ْنَأ  َّالِإ  ِِهب  ِینَُّنتْأََتل  ِهَّللا  َنِم  ًاِقثْوَم  ِنُوتُْؤت  یَّتَح  ْمُکَعَم  ُهَلِـسْرُأ  َْنل  َلاـق  ( 65  ) ٌریِـسَی ٌْلیَک  َِکلذ  ٍریَِعب  َْلیَک  ُدادَْزن  َو  اناخَأ  ُظَفْحَن 
(66  ) ٌلیِکَو ُلوُقَن  ام  یلَع  ُهَّللا  َلاق  ْمُهَِقثْوَم  ُهْوَتآ 
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544 ص :  همجرت ..... :
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دندـید ار  دوخ  عاـتم  هتفر  رهـش  هب  نوچ  هک  دـیراذگب  ناـشاهراب  ناـیم  رد  ار  ناـیناعنک  نیا  عاـتم  هک  تفگ  شناـمالغ  هب  فسوی  هاـگنآ 
(، دننک تعجارم  نم  دزن  زاب  دیاش  هک  دوش  بجوم  ناسحا  نیا  ماهداد  اهنآ  هب  ضوع  الب  هّلغ  نم  هک  دنبایرد  )

ردارب رگا  هک  داد  هدعو   ) دشن اطع  ام  هب  رایسب  يهّلغ  رصم ) زیزع  ياخس  مرک و  همه  اب   ) ردپ يا  دنتفگ  دنتـشگزاب  ردپ  دزن  ناردارب  نوچ 
ام هّتبلا  مینک و  هیهت  یفاک  يهّلغ  ات  تسرفب  ام  اب  ار  وا  نانیمطا  لاـمک  اـب  وت  سپ  داد  مهاوخ  ناوارف  مدـنگ  امـش  هب  دـیروآ  هارمه  ار  دوخ 

، دوب میهاوخ  وا  نابهگن  الماک 
هب مه  ار  نیا  زاب  یلب  ( ؟ مدوب نئمطم  فسوی  هراب  رد  هک  مشاب  نمیا  نئمطم و  امـش  هب  ردارب  نیا  هراب  رد  ردـقنامه  نم  ایآ  تفگ : بوقعی 

(، تسا نانابرهم  نیرتنابرهم  نانابهگن و  نیرتهب  ادخ  هک  مراپسیم  ادخ 
هب زاب  ةراجّتلا  لام  نیمه  اب   ) میهاوخیم هچ  رگید  ام  هک  دنتفگ  ار  ردپ  دـنتفای  هدـش  ّدر  دوخ  هب  ار  ناشعاتم  دـندوشگ  اهراب  ناردارب  نوچ 
هک مک  توق  نیا  رب  يرتـش  راـب  مینکیم و  ظـفح  تبقارم  لاـمک  رد  مه  ار  ردارب  هدرک  هّیهت  دوـخ  تیب  لـها  يارب  هّلغ  و  میوریم ) رـصم 

، مییازفایم میاهدروآ  نونکا 
545 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

امش هارمه  ار  نیماینب  زگره  نم  دیوش  كاله  رهق  هب  ای  دینادرگرب  ار  وا  هک  دینکن  دای  مسق  دهع و  ادخ  هب  نم  يارب  امـش  ات  تفگ  بوقعی 
(. داتسرف ار  وا  و   ) تسا هاوگ  لیک و  ام و  لوق  رب  ادخ  تفگ : بوقعی  دندرک . دای  مسق  دهع و  ناردارب  نوچ  داتسرف  مهاوخن 

545 ص :  ریسفت ..... 

دنـسانشب ار  ناشدوخ  يالاک  نیع  ای  دنمهفب ، ار  ناشدوخ  يالاک  ّدر  ّقح  دـیاش  اهَنُوفِْرعَی  ْمُهَّلََعل  ْمِِهلاحِر  ِیف  ْمُهَتَعاِضب  اُولَعْجا  ِِهناْیتِِفل  َلاق  َو 
. دننک ادیپ  تشگزاب  هب  لیامت  تبغر و  هجیتن  رد  و 

میربن دوخ  اب  ار  نامردارب  رگا  هک  هدش  هداد  روتسد  ُْلیَْکلا  اَّنِم  َِعنُم  انابَأ  ای  اُولاق  ْمِهِیبَأ  یلِإ  اوُعَجَر  اَّمَلَف  َنوُعِجْرَی  ْمُهَّلََعل  ْمِِهلْهَأ  یلِإ  اُوبَلَْقنا  اَذِإ 
. دننک عنم  ام  زا  ار  هّلغ  رگید 

عنم ببـس  نوچ  دـنهدیم ، هّلغ  ام  هب  دوشیم و  فرطرب  عنام  یتسرفب  ام  هارمه  ار  نامردارب  رگا  َنوُِظفاَحل  َُهل  اَّنِإ  َو  ْلَتْکَن  اناخَأ  انَعَم  ْلِسْرَأَف 
ینعی هدـش  هدـناوخ  بیاغ  عراضم  تروص  هب  لتکی » « » لتکن  » ظفل و  میدربن ، ار  نیماینب  نامردارب  هک  تسا  نیا  هلغ  زا  اـم  ندوب  مورحم  و 
دـشاب یـسک  ندرک  نزو  هلغ  ببـس  ای  دشاب ، هلغ  ندرک  نزو  ببـس  وا  هک  نیا  ای  دروایب ، مه  ام  يارب  ای  دروایب ، هّلغ  شدوخ  يارب  نیماینب 

تسا . ندرک  نزو  يّدصتم  وا و  تسد  رد  وزارت  هک 
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راتفگ نیا  هب  دـندرب  راکب  هلیح  رکم و  هتفگ و  غورد  ناشردـپ  هب  وا  هراـب  رد  دـندرک و  راـکچ  فسوی  هب  هک  دنتـسنادیم  ناردارب  نوچ  و 
. مینکیم تبقارم  تظفاحم و  وا  زا  ام  هک  دندیزرو  تردابم 

هک دنزب  هیانک  اهنآ  هب  هتفگ  نیا  زا  تساوخ  و  منک ؟ دامتعا  امـش  هب  ایآ  تفگ : اهنآ  هب  شنزرـس  روظنم  هب  بوقعی  ِْهیَلَع  ْمُُکنَمآ  ْلَه  َلاق 
. دندومنن لمع  نآ  هب  دندرکن و  افو  یلو  دنتفگ  ینخس  نینچ  زین  فسوی  ّقح  رد 

نئمطم مه  نونکا  مه  مدرک  ناـنیمطا  نیا  زا  شیپ  امـش  هب  فسوی  شردارب  دروم  رد  هک  ردـقنامه  ُلـْبَق و  ْنِم  ِهیِخَأ  یلَع  ْمُُکْتنِمَأ  اـمَک  اَّلِإ 
: تفگ درب و  هانپ  یقیقح  هدنرادهگن  هب  دش و  فرصنم  اهنآ  دامتعا  زا  نخس  نیا  زا  دعب  موش !

. شردارب فسوی و  ّقح  رد  امش  هتفگ  لوق و  رب  هن  منکیم  دامتعا  ادخ  تمحر  ظفح و  رب  سپ  َنیِمِحاَّرلا  ُمَحْرَأ  َوُه  َو  ًاِظفاح  ٌْریَخ  ُهَّللاَف 
وت هب  امتح  ار  ردارب  ود  نآ  يدرک  لّکوت  نم  رب  هک  لاح  دـنگوس  مدوخ  تّزع  هب  دومرف : یلاـعت  يادـخ  هک  هدـش  هداد  تبـسن  يربخ  هب  و 

. منادرگیمرب
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تمیق  ْمِْهَیلِإ  ْتَّدُر  ْمُهَتَعاِضب  اوُدَجَو  دندرک  زاب  یتقو  دوب  اهنآ  رد  ناشعاتم  هک  ار  ییاهفرظ  نوچ  ْمُهَعاتَم و  اوُحَتَف  اََّمل  َو 
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. تسا هدش  هدنادرگزاب  ناشدوخ  هب  اهنآ  عاتم  هک  دندیمهف  دنتفای و  ناشعاتم  لخاد  رد  دوب  تسوپ  ای  شفک  ای  ردنک  هک  ار  دوخ  يالاک 
: دنتفگ یلاحشوخ  باب  زا  دوشیمن  رتالاب  نیا  زا  يزاون  نامهم  ناسحا و  دندید ، یتقو  اُولاق 

وکین ام  زا  هک  دوشیمن  رتالاب  نیا  زا  يراکوکین  ناسحا و  ردـپ  يا  اناخَأ  ُظَفَْحن  َو  انَلْهَأ  ُریِمَن  َو  اْنَیلِإ  ْتَّدُر  اـُنتَعاِضب  ِهِذـه  یِْغبَن  اـم  اـنابَأ  اـی 
هیهت اذـغ  هداوناخ  يارب  میربب و  مه  ار  نامردارب  سپ  میهاوخیم ، هچ  رگید  داد ، رارق  نامیاهراب  لخاد  مه  ار  ام  يـالاک  درک و  ییاریذـپ 

. مینک
. مینکیم هیهت  اذغ  هداوناخ  يارب  مینکیمن و  زواجت  ینعی  دشاب  یغب  زا  یِْغبَن  تسا  نکمم  مینکیم ، ظفح  ار  ام  ردارب  و 

. میریگیم مه  یفاضا  رتش  راب  نامردارب  یهارمه  اب  ٍریَِعب  َْلیَک  ُدادْزَن  َو 
ندـمآ اب  هک  یفاضا  راب  نآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دوب  كدـنا  ندوب  هداد  ام  هب  البق  هک  يهّلغ  راب و  نآ  هک  یلاح  رد  ٌریِـسَی  ٌْلیَک  َکـِلذ 

مالک زا  نخـس  نیا  تسا  نکمم  دـنکیمن و  هقیاضم  ام  زا  ار  نآ  هاشداپ  تسین و  يداـیز  زیچ  تسا و  كدـنا  دـیآیم  اـم  ریگ  ناـمردارب 
، تسا كدنا  زیچان و  یفاضا  راب  نآ  ینعی  دـیامنیم ، در  ار  اهنآ  فرح  دـهدیم و  ار  شنادـنزرف  باوج  هک  دـشاب  مالّـسلا  هیلع  بوقعی 

دهد . رارق  اهرطخ  اهسرت و  ضرعم  رد  نآ  رطاخ  هب  ار  شدنزرف  هک  تسین  لقاع  صخش  هتسیاش 
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. مداتسرف ار  فسوی  هک  روطنامه  متسرفیمن  امش  اب  ار  وا  تنامض  هقیثو و  نودب  نم  تفگ : بوقعی  ْمُکَعَم  ُهَلِسْرُأ  َْنل  َلاق 
. منک نانیمطا  امش  اب  وا  ظفح  رد  نم  ات  دیهدب  نم  هب  ادخ  بناج  زا  یمکحم  دهع  نامیپ و  ِهَّللا  َنِم  ًاِقثْوَم  ِنُوتُْؤت  یَّتَح 

ِنُوتُْؤت یَّتَـح  هلمج  باوج  اـی  دـینادرگیمرب ، نم  هب  ار  وا  هک  دـینک  داـی  دـنگوس  ینعی  تسا ، فوذـحم  مسق  باوج  هلمج  نیا  ِِهب  ِینَُّنتْأََـتل 
. تسا مسق  يانعم  هب  هلمج  نیا  هچ  تسا ، ِهَّللا  َنِم  ًاِقثْوَم 

هک دیوش  كاله  همه  ای  دیـشاب  هتـشادن  تردق  هک  يوحن  هب  دیدرگ  بولغم  ای  دیوش  عنم  وا  يرادهگن  زا  هک  نیا  رگم  ْمُِکب  َطاُحی  ْنَأ  اَّلِإ 
. دنامن یقاب  یسک  امش  زا  رگید 

ات دومن ، ادـخ  تلاکو  هب  داهـشتسا  بوقعی  دـندرک ، دای  مسق  ناشنامیپ  اب  ناردارب  نوچ  ٌلیِکَو و  ُلوُقَن  اـم  یلَع  ُهَّللا  َلاـق  ْمُهَِقثْوَم  ُهْوَتآ  اَّمَلَف 
ادخ رب  لّکوت  نم  هک  نیا  ینعی  امـش ، نامیپ  دهع و  رب  هن  تسا  ادـخ  رب  لّکوت  هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا  ای  دـشاب ، دـهع  هقیثو و  رب  يدـیکأت 

دهع و ات  هدوب  كّربت  نّمیت و  باب  زا  ادخ  تلاکو  رکذ  تسا  نکمم  مداد و  ماجنا  دوب  نم  هفیظو  بابسا  هب  لّسوت  زا  هک  ار  هچنآ  مدرک و 
. ددرگ ارجا  ذفان و  اهنآ  نامیپ 

67 تایآ 69 -

548 ص :  ات 69 ..... ] تایآ 67  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

َو ُْتلَّکََوت  ِْهیَلَع  ِهَِّلل  َّالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمُْکنَع  ِینْغُأ  ام  َو  ٍۀَـقِّرَفَتُم  ٍباْوبَأ  ْنِم  اُولُخْدا  َو  ٍدِـحاو  ٍباب  ْنِم  اُولُخْدـَت  َِّیَنب ال  ای  َلاـق  َو 
َبوُقْعَی ِسْفَن  ِیف  ًۀَـجاح  ـَّالِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمُْهنَع  ِینُْغی  َناـک  اـم  ْمُهُوبَأ  ْمُهَرَمَأ  ُْثیَح  ْنِم  اوـُلَخَد  اََّمل  َو  ( 67  ) َنُولِّکَوَتُْملا ِلَّکَوَـتَْیلَف  ِْهیَلَع 

الَف َكوُخَأ  اـَنَأ  یِّنِإ  َلاـق  ُهاـخَأ  ِْهَیلِإ  يوآ  َفُسُوی  یلَع  اُولَخَد  اََّمل  َو  ( 68  ) َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ُهانْمَّلَع  اـِمل  ٍْملِع  وُذـَل  ُهَّنِإ  َو  اـهاضَق 
(69  ) َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ْسِئَْتبَت 
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549 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

549 ص :  همجرت ..... :

دراو فلتخم  ياهرد  زا  هکلب  دـیوشن  دراو  هزاورد  کی  زا  همه  دیدیـسر  رـصم  هب  نوچ  منکیم  شرافـس  نم  نارـسپ  يا  تفگ  بوقعی  و 
نابحاص همه  دیاب  منکیم و  لّکوت  وا  رب  تسین  ادخ  زج  ملاع  يامرفنامرف  هک  درک  دناوتن  زاینیب  ار  امش  يزیچ  ادخ  زا  هک  دینادب  دیوش و 

، دننک دامتعا  وا  رب  مه  لّکوت  ماقم 
بوقعی لد  رد  هک  نآ  زج  درکن  زاین  یب  ادخ  زا  ار  نانآ  يزیچ  دندش  دراو  دوب  هداد  روتسد  ردپ  هک  یقیرط  هب  رـصم  کلم  هب  اهنآ  نوچ 

هب  ) ار وا  اریز  دوب  دنمـشناد  رایـسب  وا  دید و  رگا  وا  دـننیبن ) يدـنزگ  دـب  مشچ  زا  هک   ) دوب یـضرغ  دـنیآرد ) قّرفتم  ياهرد  زا  تفگ  هک  )
، دننادیمن مدرم  رثکا  نکیل  میتخومآ و  ملع  دوخ ) یحو 

فسوی وت  ردارب  انامه  هک  تشاد  راهظا  وا  هب  داد و  ياج  شیوخ  رانک  رد  ار  نیماینب  دوخ  ردارب  وا  دندش  دراو  فسوی  رب  ناردارب  نوچ  و 
. شابن نوزحم  دندرک  فسوی  هب  ناردارب  هچنآ  رب  منم  یتخوسیم  شقارف  زا  هک 

550 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

550 ص :  ریسفت ..... 

اهنیا هک  دـناهدیمهف  دناهتخانـش و  ار  ناردارب  نیا  شنارای  هاـشداپ و  هک  دـیمهف  بوقعی  نوچ  ٍدِـحاو  ٍباـب  ْنِم  اُولُخْدـَت  ـال  َِّیَنب  اـی  َلاـق  َو 
دروم رد  هک  درک  شرافـس  اهنآ  هب  ّتیرـشب  بسح  رب  اذل  و  دسرب ، يدنزگ  دـب  مشچ  زا  اهنآ  رب  هک  دیـسرت  دنتـسه  ردـپ  کی  نادـنزرف 

: تفگ ور  نیا  زا  « 1  » دنشیدنیب ياهراچ  دب  مشچ 
: تفگ درکن  دامتعا  شدوخ  دیشیدنا  هراچ  رب  نوچ  و  دیوش ، لخاد  قّرفتم  دّدعتم و  ياهرد  زا  « 2  » ٍۀَقِّرَفَتُم ٍباْوبَأ  ْنِم  اُولُخْدا  َو 

زاینیب ادـخ  زا  ار  امـش  يزیچ  هک  دـینادب  َنُولِّکَوَتُْملا و  ِلَّکَوَتَْیلَف  ِْهیَلَع  َو  ُْتلَّکََوت  ِْهیَلَع  ِهَِّلل  اَّلِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمُْکنَع  ِینْغُأ  ام  َو 
يرهاظ بابسا  هب  لّسوت  رطاخ  هب  اهنت  ییوج  هراچ  نیا  هب  نم  روتسد  تسین و  یسک  رب  ادخ  يارب  زج  مکح  دنکیمن و 

__________________________________________________

( یهاشمرخ نآرق ، همجرت   ) مخز مشچ  هن  دنادیم  نانآ  تردق  زا  تموکح  فوخ  مدرم و  دسح  ار  تّلع  یهاشمّرخ : نارق  همجرت  رد  ( 1)
نارگن زین  نادوـسح  دنـسرتیم و  ردارب  هدزاـی  عاـمتجا  اـصوصخم  عاـمتجا ، زا  اـهتموکح  هراوـمه  اریز  تسا  تاـبثا  لـباق  رتـشیب  رظن  نیا 

دنوشیم
روتسد نذایب و  رگیدکی  هناخ  رد  ندش  لخاد  زا  ار  نانمؤم  عضوم 1 - هس  رد  ندش  لخاد  زا  ار  سک  هس  دندرک  یهن  هک  هدش : لقن  ( 2)

کی هب  رـصم  رد  ندش  لخاد  زا  ار  دوخ  دـنزرف  بوقعی  - 3 يروتـسدیب . لوسر  هناخ  رد  ندش  لخاد  زا  ار  هباحـص  درک  یهن  - 2 ناشیا .
. درک یهن  هزاورد 

فسوی هروس  ریسفت  لّوا  دلج  نیّتسلا  عماج 
551 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا ناشردـپ  رما  قبط  نوچ  ْمُهوـُبَأ و  ْمُهَرَمَأ  ُْثیَح  ْنِم  اوـُلَخَد  اََّمل  َو  « 1  » تسا هدرک  رما  نآ  هب  لّـکوت  رد  ار  شناگدـنب  دـنوادخ  هک  تسا 
ردپ ریبدت  بسح  رب  اهنآ  لوخد  ای  ردپ  ریبدـت  ای  اهنآ  ردـپ  شرافـس  ٍءْیَـش  ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمُْهنَع  ِینُْغی  َناک  ام  دـندش ، دراو  قّرفتم  ياهرد 

اذل دنادرگ ، زاینیب  ریدقت  زا  هجو  چیه  هب  ار  اهنآ  تسناوتیمن  ای  دنادرگ ، زاین  یب  یهجو  چـیه  هب  ادـخ  ریدـقت  زا  ار  اهنآ  تسناوتیمن 
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. دمآ شیپ  وا  نتفرگ  نیماینب و  هب  يدزد  تبسن 
نآ دوب و  بوقعی  لد  رد  هک  یتجاـح  زج  دوبن  يزیچ  ندـش ) دراو  نوگاـنوگ  ياـهرد  زا   ) ناـنآ راـک  نیا  َبوـُقْعَی و  ِسْفَن  ِیف  ًۀَـجاح  اَّلِإ 
ولج دنکیمن و  زاینیب  ریدقت  زا  هراچ  ریبدت و  هک  تسنادیم  لاح  نیع  رد  ادخ و  رب  لّکوت  اب  دوب  هراچ  ریبدت و  هب  نداد  تسد  زا  ترابع 

. دریگیمن ار  نآ 
ره هک  نیا  هن  میداد  دای  وا  هب  ارنا  ام  هک  يزیچ  نآ  رطاخ  هب  ای  میتخومآ ، ملع  وا  هب  ام  هک  نیا  رطاخ  هب  ُهاـنْمَّلَع  اـِمل  ٍْملِع  وُذـَل  ُهَّنِإ  َو  اـهاضَق 

. میشاب هداد  دای  وا  هب  ار  يزیچ 
تّیرشب يهبترم  رد  مالّسلا  هیلع  بوقعی  لامک  یگدرتسگ و  هب  هراشا  هیآ  و 

__________________________________________________

هب یـسوم  دوـمن . ترخاـفم  تفر و  ناتـسوب  رد  کـلملا  سورطق  وـبا  دوـصقم : هس  رهب  زا  دـنتفر  هگیاـج  هس  رد  سک  هـس  دـندومرف : ( 1)
. دندومن تجاح  دندش و  رصم  رد  بوقعی  نادنزرف  دومن ، تعاجش  تفر و  سمشلا  نیع  ناتسرهش 

فسوی هروس  ریسفت  لوا  دلج  نیّتسلا  عماج 
552 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد کی  زا  دـیوگیم  هک   ) دوشیم لصوتم  يرهاظ  بابـسا  هب  هک  دـیامنیم  لمع  دـنکیم  اضتقا  ّتیرـشب  هک  هچنآ  هب  وا  هک  نیا  و  دراد ،
لّکوت وا  هب  تسادـخ و  نآ  زا  مکح  دـیوگیم  هک   ) تسا بابـسا  زا  عاـطقنا  یـضتقم  هک  دراد  هراـشا  زین  یلقع  هبترم  هب  و  دـیوشن ) دراو 

رثا روهظ  يولج  هک  دنتسه  ییاهباجح  بابسا  هک  نیا  و  دشاب ، ببـس  ياراد  هک  اج  ره  رد  تسا  ببـسم  لالقتـسا  هب  ملع  یـضتقم  مدرک )
. دنوشیم عقاو  ببسم 

هبترم هب  هک  نیا  ای  دنکیمن ، زاینیب  ردق  زا  ار  یـسک  ندرک  رارف  ندوب و  رذح  رب  هک  دننادیمن  مدرم  رتشیب  َنوُمَْلعَی  ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو 
تّیرـشب و ياضتقم  هک  ار  يزیچ  دیاب  تسا  ملع  ياراد  بوقعی  رگا  هک  تسا  مّهوت  نیا  زا  كاردتـسا  هلمج  نیا  دـنوشیمن ، فصّتم  ملع 

رتشیب نوچ  یلو  تسا  ملع  ياراد  بوقعی  هچ  رگا  هک  دزاسیم  فرطرب  نینچ  ار  مّهوت  نیا  هلمج  نیا  رد  دزاسن ، رهاظ  تسا  لـهج  مهوم 
دننادیمن دنلهاج و  هک  یناسک  هلمج  زا  و  دشاب ، قفاوم  اهنآ  اب  ات  درادیم ، زاربا  تسا  ّتیرـشب  ياضتقا  هک  ار  هچنآ  اذل  دـننادیمن  مدرم 

. دناهتفرگ رارق  وا  بطاخم  هک  دنابوقعی  نادنزرف 
هرهب يرهاظ  بابـسا  زا  لّـکوت  نیع  رد  هک  تسا  نیا  وا  ملع  ياـضتقم  تسا و  ملع  ياراد  بوقعی  هک  دـشاب  نیا  هیآ  ياـنعم  تسا  نکمم 

. تسا بابسا  هب  لّسوت  ملع  ياضتقم  هک  دننادیمن  دنوشن  جراخ  بابسا  ملاع  زا  هکیمادام  مدرم  رتشیب  نکیل  و  دریگ ،
ناردارب نوچ  ِْهَیلِإ و  يوآ  َفُسُوی  یلَع  اُولَخَد  اََّمل  َو 

553 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیشک شوغآ  رد  ار  نیماینب )  ) شردارب فسوی  دندش ، دراو  فسوی  رب 

«1 . » تسا هدش  رکذ  ریسفت  هب  لّصفم  ياهباتک  رد  ار ، شردارب  فسوی  ندیشک  دوخ  رانک  رد  فسوی و  رب  اهنآ  ندش  لخاد  یگنوگچ 
نم هراب  رد  هک  ییاهیدـب  هراب  رد  َنُولَمْعَی  اُوناک  اِمب  شابم . كانهودـنا  ماوت  ردارب  نم  تفگ : فسوی  ْسِئَْتبَت  الَف  َكوُخَأ  اَنَأ  یِّنِإ  َلاق  ُهاخَأ 

نیرتهب رد  ار  نامناردارب  نامردپ و  ام و  دنوادخ  و  دش ، ام  تنطلس  بجوم  نتفر و  الاب  ببس  يدب  نآ  هک  شابم ، كانهودنا  دندرک  وت  و 
. دیامن عمج  لاح  نیرتوکین  و 

70 تایآ 77 -

553 ص :  ات 80 ..... ] تایآ 70  (: 12  ) فسوی هروس  ]
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هراشا

َنوُدـِقْفَت اذ  ام  ْمِْهیَلَع  اُولَْبقَأ  َو  اُولاـق  ( 70  ) َنُوقِراَسل ْمُکَّنِإ  ُریِْعلا  اَُـهتَّیَأ  ٌنِّذَُؤم  َنَّذَأ  َُّمث  ِهیِخَأ  ِلْـحَر  ِیف  َۀَـیاقِّسلا  َلَـعَج  ْمِهِزاـهَِجب  ْمُهَزَّهَج  اَّمَلَف 
اَّنُک ام  َو  ِضْرَْألا  ِیف  َدِـسُْفِنل  اْنئِج  ام  ُْمتِْملَع  ْدََـقل  ِهَّللاَت  اُولاـق  ( 72  ) ٌمیِعَز ِِهب  اَنَأ  َو  ٍریَِعب  ُلْمِح  ِِهب  َءاـج  ْنَِمل  َو  ِکـِلَْملا  َعاوُص  ُدـِقْفَن  اُولاـق  ( 71)

(74  ) َنِیبِذاک ُْمْتنُک  ْنِإ  ُهُؤازَج  امَف  اُولاق  ( 73  ) َنِیقِراس
ِهیِخَأ ِءاعِو  ْنِم  اهَجَرْخَتْـسا  َُّمث  ِهیِخَأ  ِءاعِو  َْلبَق  ْمِِهتَیِعْوَأـِب  َأَدَـبَف  ( 75  ) َنیِِملاَّظلا يِزَْجن  َِکلذَـک  ُهُؤازَج  َوُـهَف  ِِهلْحَر  ِیف  َدِـجُو  ْنَم  ُهُؤازَج  اُولاـق 
اُولاق ( 76  ) ٌمِیلَع ٍْملِع  ِيذ  ِّلُک  َقْوَف  َو  ُءاشَن  ْنَم  ٍتاجَرَد  ُعَفَْرن  ُهَّللا  َءاشَی  ْنَأ  َّالِإ  ِِکلَْملا  ِنیِد  ِیف  ُهاخَأ  َذُـخْأَِیل  َناک  ام  َفُسُوِیل  انْدِـک  َِکلذَـک 
اَهُّیَأ ای  اُولاق  ( 77  ) َنوُفِصَت اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  ًاناکَم  ٌّرَش  ُْمْتنَأ  َلاق  ْمَُهل  اهِْدُبی  َْمل  َو  ِهِسْفَن  ِیف  ُفُسُوی  اهَّرَسَأَف  ُْلبَق  ْنِم  َُهل  ٌَخأ  َقَرَس  ْدَقَف  ْقِرْـسَی  ْنِإ 

ًاذِإ اَّنِإ  ُهَدـْنِع  انَعاتَم  انْدَـجَو  ْنَم  َّالِإ  َذُـخَْأن  ْنَأ  ِهَّللا  َذاعَم  َلاق  ( 78  ) َنِینِـسْحُْملا َنِم  َكاَرن  اَّنِإ  ُهَناکَم  انَدَحَأ  ْذُـخَف  ًارِیبَک  ًاْخیَـش  ًابَأ  َُهل  َّنِإ  ُزیِزَْعلا 
(79  ) َنوُِملاَظل

َحَْربَأ ْنَلَف  َفُسُوی  ِیف  ُْمتْطَّرَف  ام  ُْلبَق  ْنِم  َو  ِهَّللا  َنِم  ًاِقثْوَم  ْمُْکیَلَع  َذَـخَأ  ْدَـق  ْمُکابَأ  َّنَأ  اوُمَْلعَت  َْمل  َأ  ْمُهُرِیبَک  َلاق  ایَِجن  اوُصَلَخ  ُْهنِم  اوُسَْأیَتْسا  اَّمَلَف 
(80  ) َنیِمِکاْحلا ُْریَخ  َوُه  َو  ِیل  ُهَّللا  َمُکْحَی  َْوأ  ِیبَأ  ِیل  َنَذْأَی  یَّتَح  َضْرَْألا 

__________________________________________________

. درک يوأم  رقتسم و  ناشتیانع  میرح  رد  و  درک ، ادج  سک  هس  زا  ار  سک  هس  ملاع  دنوادخ  ( 1)
يوأم نیّیلع  رد  درک و  ادـج  ایند  راد  زا  ار  دّـمحم  ترـضح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  درک . ادـج  نادوهج  نایم  زا  ار  شردام  یـسیع و 

. درک يوأم  فسوی  تخت  رب  درک و  ادج  بوقعی  رانک  زا  ار  نیماینب  يوآَف .) ًامِیتَی  َكْدِجَی  َْمل  َأ   ) درک
فسوی هروس  ریسفت  لوا  دلج  نیّتسلا  عماج 
554 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

554 ص :  همجرت ..... :

امـش هلفاق ، لها  يا  هک ، درک  ادـن  يدانم  نامالغ  زا  هاگنآ  داهن . ردارب  لـحر  رد  ار  هاـش  نیّرز  ماـج  دـنتخاس  اـّیهم  ار  هلفاـق  نآ  زاـب  نوچ 
. دیدزد کشیب 

( دیهدیم ام  هب  تقرس  تبسن  هک  ( ؟ تسا هدش  دوقفم  امش  زا  زیچ  هچ  رگم  هک  دنتفشآرب ) و   ) هدرک نامالغ  هب  ور  اهنآ 
. دروایب دنک و  ادیپ  ار  ماج  هک  سکنآ  رب  منک  تنامض  رتش  راب  کی  مرابنا ) سییر  هک   ) نم تسا و  ادیپان  هاش  ماج  دنتفگ  نامالغ 

555 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دزد میدـماین و  نیمزرـس  نیدـب  داسف  يارب  هک  دیاهتخانـش  دیاهتـسناد و  ار  اـم  لاـح  یبوخ  هب  امـش  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنتفگ : ناردارب 

. میاهدوبن
؟ تسیچ دزد  نآ  رفیک  دییوگیم  غورد  امش  دش  فشک  رگا  دنتفگ  نامالغ 

هب نینچ  ار  راکمتس  دزد و  ام  هک  دیریگرب  یگدنب  هب  ار  وا  مه  هک  تسا  نآ  دوش  تفای  وا  لحر  رد  ماج  نیا  هک  یـسک  نآ  يازج  دنتفگ :
. میناسریم رفیک 

نآ هک   ) ریبدت نیا  دروآ . نوریب  نیماینب )  ) دوخ ردارب  راب  زا  ار  هبرـشم  رخآ  درک  ناشیا  ياهراب  زا  قیقحت  رد  عورـش  وا ) رومأم  ای  فسوی  )
هک دوبن  نیا  کـلم  نییآ  رد  هک  میتـخومآ  فسوی  هب  اـم  دـنک ) هبتـشم  رگید  ناردارب  رب  ار  رما  دراد و  هاـگن  دوـخ  دزن  ماـّهتا  نیا  هب  ردارب 

يادخ هک  ام  و  دزومایب ) مالّـسلا  هیلع  فسوی  هب  یحو  قیرط  زا  يروتـسد  و   ) دهاوخب ادـخ  هک  نآ  زج  دریگب  ورگ  هب  ار  ردارب  نآ  دـناوتب 
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ادـخ هب  ات   ) دراد دوجو  يرتدنمـشناد  يدنمـشناد  ره  قوف  هک ) دـننادب  مدرم  ات   ) میناـسریم دـنلب  بتارم  هب  میهاوخب  ار  سک  ره  میناـهج 
(. تسا تادوجوم  همه  قوف  تالامک  فاصوا و  همه  رد  ادخ  اهنت  دوش و  یهتنم 

يدزد شیپ  نیا  زا  زین  فسوی  شردارب  هک  تسین  دیعب  دنک  يدزد  نیا  رگا  دنتفگ : دمآرد ) نیماینب  راب  زا  ناطلـس  هبرـشم  نوچ   ) ناردارب
مـشخ دینـش  دوخ  هب  ار  يدزد  ماّهتا  نوچ  فسوی  دوب ) نمـشد  تب  اب  یکدوک  زا  نوچ  دـنک  دوبان  هک  دـیدزد  یتب  يرداـم  ردـپ  زا   ) درک

( میاهدرکن يدزد  مردارب  هن  نم و  هن  ادبا  مفسوی و  نآ  نم  هک   ) درکن راهظا  اهنآ  هب  درک و  ناهنپ  دوخ  لد  رد  ار  هّیضق  درب و  ورف  ار  دوخ 
نم رب  هچنآ  تقیقح  هب  ادخ  و  دینکیم ) تبیغ  ای  هتـسب و  تمهت  نارگید  هب  هدرک و  دب  دوخ  هک   ) دیتسه يدـب  رایـسب  مدرم  امـش  تفگ  و 

. تسا رتهاگآ  دیهدیم  تبسن 
وا ياج  هب  ار  ام  زا  یکی  نک و  یفطل  دراد  دیدش  هقالع  ردارب  نیا  هب  هک  تسا  يریپ  ردـپ  ار  ام  رـصم  زیزع  يا  دـنتفگ  سامتلا  هب  ناردارب 

. رادهاگن
عاتم  هک  نآ  زج  شیوخ  عرش  رد  ام  هک  هّللا  ذاعم  تفگ  فسوی 

556 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، میتسه يراکمتس  مدرم  رایسب  مینک  نینچ  رگا  هک  میریگب  ار  يرگید  میاهتفای  وا  دزن  ار  دوخ 

: تفگ گرزب  ردارب  دندروآ  نایم  هب  دوخ  ّرـس  نخـس  رد  هدرک و  تولخ  دوخ  اب  دـندش  دـیمون  شیوخ  شهاوخ  تباجا  زا  ناردارب  نوچ 
هچ اب  رگید  ام   ) میدوب رّـصقم  فسوی  هراب  رد  مه  نیا  زا  شیپ  تسا و  هتفرگ  ادـخ  مان  هب  دـنگوس  دـهع و  ام  زا  ردـپ  هک  تسا  نیا  هن  اـیآ 

نیرتهب وا  هک  دـیامرف  نم  هراب  رد  یمکح  ملاع  يادـخ  ای  دـهد  هزاجا  مردـپ  ات  مزیخنرب  نیمزرـس  نیا  زا  زگره  نم  میورب ) ردـپ  دزن  وربآ 
. تسا نایامرفمکح 

556 ص :  ریسفت ..... 

ردارب دوصقم  ِهیِخَأ  ِلْحَر  ِیف  دوشیم ، نزو  لیک و  ماعط  هّلغ و  نآ  اب  هک  تسا  ياهبرـشم  هیاقـس )  ) َۀَـیاقِّسلا َلَـعَج  ْمِهِزاـهَِجب  ْمُهَزَّهَج  اَّمَلَف 
. درک ادن  ناطلس  بناج  زا  يدانم  سپس  ٌنِّذَؤُم  َنَّذَأ  َُّمث  تسا ، نیماینب  فسوی 

رد رتش  هک  ياهلفاق  دوخ  رب  هبلغ  باب  زا  سپـس  دناسریم ، ناشیاهدـصقم  هب  ناشراب  اب  ار  هلفاق  هک  تسا  يرتش  مسا  ریع )  ) ظفل ُریِْعلا  اَُهتَّیَأ 
باب زا  دـیتسه ) دزد  امـش  هک   ) هلمج نیا  َنُوقِراَسل  ْمُکَّنِإ  نارادرتش ) يا   ) نایناوراک يا  ینعی : تسا . هدـش  قـالطا  ریع )  ) تسا اـهنآ  نیب 

مادختسا ناشلوقع و  يهّیرذ  ندیدزد  زا  هیانک  ای  دنتخورف ، هدرب  ناونع  هب  دندیدزد و  ار  مالّسلا  هیلع  فسوی  اهنآ  هک  تسا  نیا  زا  هّیروت 
یگدنب ّتیقر و  هب  ار  نآ  هکلب  دندرک ، مادختسا  ار  لوقع  اهنت  هن  دشابیم ، نآ 

557 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشابن غورد  نوقراسل ) مّکنا   ) هک تسا  نیا  يارب  تالیوأت  نیا  همه  دندروآرد ، ناشیاهسفن 

. دش هداد  اهنآ  هب  تقرس  تبسن  مالّسلا  هیلع  فسوی  نذا  نودب  دش  مگ  کلم  نیّرز  ماج  هک  نآ  زا  سپ  دناهتفگ  یضعب 
نوچ هتفگن ، غورد  مالّـسلا  هیلع  فسوی  دـندرکن و  تقرـس  اهنیا  هدـش و  هتفگ  حالـصا  ماـقم  رد  غورد  نیا  هک  تسا  هدـمآ  راـبخا  رد  و 

. تسین غورد  حالصا  ماقم  رد  غورد 
هب هک  هنوگنیدب  دزاس  اهر  ناشهراّما  ياهسفن  زا  ار  اهنآ  تساوخیم  تشاد و  ار  اهنآ  حالصا  دصق  شردارب  نتفرگ  اب  فسوی  هک  اریز 

. دنیامن يراسکاخ  ناشردپ  دزن  دنربب و  هانپ  مالّسلا  هیلع  فسوی  هب  دننک و  يراز  عّرضت و  ادخ  هاگرد 
و تسا ، هضرتعم  هلمج  ای  هیلع ، فوطعم  ندـش  مامت  زا  لبق  تسا  فطع  ای  دـق )  ) ریدـقت هب  تسا  لاـح  اُولَْبقَأ  َو  ظـفل  ْمِْهیَلَع  اُولَْبقَأ  َو  اُولاـق 

نیقی نوـچ  دـنرادن ، ثحب  هلداـجم و  رب  تأرج  دنتـسه و  نئمطم  ناـشدوخ  هب  ـالماک  ناـنآ  هک  تسا  بلطم  نیا  رب  ندـناهاگآ  نآ  هـجو 
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. دناهدرکن يدزد  هک  دنتشاد 
تارهاوج نآ  رد  هک  هدوب  هرقن  ای  هدوب ، الط  ماج  نآ  دـناهتفگ  یـضعب  ٍریَِعب  ُلْمِح  ِِهب  َءاج  ْنَِمل  َو  ِِکلَْملا  َعاوُص  ُدـِقْفَن  اُولاق  َنوُدـِقْفَت  اذ  اـم 

تفایرد هّلغ  رتش  راب  کی  دروایب  ار  نآ  سک  ره  هک  دندادیم  هدعو  هک  دوب  تهج  نیمه  يور  و  دوب ، هدش  هدرب  راکب  اهبنارگ 
558 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنداد رارق  ار  هّلغ  نآ  لباقم  رد  دوب  تمیق  نارگ  نیّرز  ماج  نوچ  دوب ، نارگ  مه  هّلغ  هک  نیا  اب  درک ، دهاوخ 
. يوعد دیکأت  تهج  تسا  مسق  ِهَّللاَت  ظفل  ِهَّللاَت  اُولاق  ٌمیِعَز  ِِهب  اَنَأ  َو 

رب دندش  رـصم  ياهرهـش  دراو  یتقو  اهنآ  نوچ  دندرک ، اهنآ  ملع  هب  داهـشتسا  ناشیاعّدا  قدص  رب  هک  تسا  يرگید  دـیکأت  ُْمتِْملَع  ْدََـقل 
. دناهتفگ یضعب  هچنانچ  دنوشن و  اهنآ  ياهتعارز  لخاد  ات  دندوب  هدز  دنب  نهد  ناشیاهرتش  ناشیاهبکرم و  نهد 

ناشراب لخاد  رد  ار  نیّرز  ماج  هابتـشا  وهـس و  باب  زا  اهنآ  هک  نامگ  نیا  هب  دندینادرگ  زاب  کلم  هب  دوب  هدـش  هداد  اهنآ  هب  هک  ییالاک 
. دنوش روهشم  حالص  ریخ و  تناما و  هب  هک  دش  بجوم  نیمه  و  دناهتشاذگ ،

میتسین و رگداسف  نیمز  رد  هک  دـینادیم  اعطق  امـش  دـنتفگ : َنِیبِذاک  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُهُؤازَج  امَف  اُولاق  َنِیقِراس  اَّنُک  ام  َو  ِضْرَْألا  ِیف  َدِـسُْفِنل  اْنئِج  اـم 
؟ دوب دهاوخ  هچ  دیشاب  وگغورد  رگا  امش  رفیک  سپ  دنتفگ : میاهدوبن . دزد 

: دنتفگ ُهُؤازَج  َوُهَف  ِِهلْحَر  ِیف  َدِجُو  ْنَم  ُهُؤازَج  اُولاق 
. تسا يدزد  تازاجم  دزد  دوخ  نتشادهگن  ینعی  تسوا  دوخ  شتازاجم  دنکب  ار  يدزد  نیا  هک  یسک  ره 

ِِهلْحَر ِیف  َدِجُو  ْنَم  ینعی  لّوا  هیضق  دیکأت  ُهُؤازَج  َوُهَف  هلمج 
559 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

( نم  ) ظفل هک  نیا  ای  تسا ، رتاسر  بلطم  ریرقت  رد  نآ  هک  دـشاب  نیا  هب  هراـشا  اـت  تسا  هدـمآ  ءاـف )  ) ظـفل تهج  نیمه  يور  دـشابیم و 
تهج نادب  دشاب  ربخ  هک  نیا  ربانب  ءاف  لوخد  و  تسا ، طرـش  ءازج  ای  ءادـتبم  ربخ  ُهُؤازَج  َوُهَف  هک  تسا  هیطرـش  ای  تسا  ءادـتبم  هلوصوم و 

. تسا هؤازج )  ) ربخ هلمج  و  تسا ، طرش  يانعم  نّمضتم  ءادتبم  هک  تسا 
فـسوی ناردارب  هک  نیا  هن  هدوب ، بوقعی  تعیرـش  زا  تازاجم  نینچ  نیا  هک  نیا  رب  دـنکیم  تلـالد  نخـس  نیا  َنیِِملاَّظلا  يِزَْجن  َِکلذَـک 
یـضعب هچنانچ  هدوب  نینچ  رـصم  هاشداپ  نید  هک  نیا  هن  و  دـنتفگ ، ار  مالک  نیا  يّرجت  باب  زا  هدرکن و  يدزد  هک  دنتـشاد  نانیمطا  نوچ 

. دناهتفگ
هداد اهنآ  هب  يدزد  تبسن  هک  نآ  زا  دعب  فسوی  ناردارب  نوچ  دندرک ، عورش  اهنآ  فرظ  زا  لّوا  مالّسلا  هیلع  فسوی  ای  هدنهد  ادن  َأَدَبَف 

. دندش هدنادرگ  زاب  ای  دنتشگرب  زیزع  يوس  هب  دش 
فسوی و دوخ  بناج  زا  راـک  نیا  هک  دـنربن  ّکـش  اـت  درک  عورـش  شناردارب  فرظ  زا  شردارب  فرظ  زا  لـبق  ِهیِخَأ  ِءاـعِو  َلـْبَق  ْمِِهتَیِعْوَأـِب 

. دشابیم شنارای 
شناردارب هب  لوکوم  ار  مکح  سپس  یفخم و  ار  نیّرز  ماج  هک  میدرب  راکب  هلیح  رکم و  نینچ  نیا  َِکلذَک  ِهیِخَأ  ِءاعِو  ْنِم  اهَجَرْخَتْـسا  َُّمث 

رارق هدرب  قراس  يازج  هک  دندرک  مکح  اهنآ  دوخ  میدرک و 
560 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوب ناشردپ  تعیرش  قفاوم  مکح  نیا  نوچ  تسا ، قراس  دوخ  نداد 
: هک نیا  هب  تسا  عفدنم  هدش  هدروآ  شدوخ  ءیـش و  نیب  َِکلذَک  رد  هیبشت  تادا  هک  دـسریم  رظن  هب  رهاظ  رد  هک  هچنآ  َفُسُوِیل و  انْدِـک 

. تسا هدش  هدروآ  ییزج  یلک و  نیب  هیبشت  فاک  هک  تسا  دیز  دننام  ناسنا  هدش  هتفگ  هک  تسا  نیا  دننام  هیبشت 
. دریگب ار  شردارب  هک  دوبن  روط  نیا  وا  تسایس  بادآ  کلم و  شور  هار و  رد  ِِکلَْملا  ِنیِد  ِیف  ُهاخَأ  َذُخْأَِیل  َناک  ام 
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مالّـسلا هیلع  فسوی  بناج  زا  گنرین  بیرف و  ندرب  راک  هب  مّهوت  عفر  يارب  َفُسُوِیل ) انْدِـک  َِکلذَـک   ) یلاعت يادـخ  لوق  ُهَّللا  َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ 
. دهدیم تبسن  شدوخ  هب  هلیح  رکم و  مّهوت  عفر  يارب  دنوادخ  اذل  و  تسین ، راگزاس  تّوبن  ماقم  اب  هلیح  رکم و  تهج  نآ  زا  تسا 

اناد و هب  ات  ینعی  دوش ، یهتنم  ادـخ  هب  ات  دراد  دوجو  يرتدنمـشناد  يدنمـشناد  ره  قوف  ٌمِیلَع  ٍْملِع  ِيذ  ِّلُک  َقْوَف  َو  ُءاشَن  ْنَم  ٍتاـجَرَد  ُعَفَْرن 
. تسین یملاع  اناد و  وا  قوف  رگید  هک  دسرب  یملاع 

هب دندش  روبجم  شناردارب  سپ  دندروآرد  یگدرب  هب  ار  وا  دنتفرگ و  ار  نیماینب  تسد  مالّـسلا  هیلع  فسوی  نارگراک  هک  دناهتفگ  یـضعب 
. دندرک هعجارم  فسوی  هب  لادج  ثحب و  يادتبا  نامه  رد  هک  دناهتفگ  یضعب  دننک ، هعجارم  فسوی 

َقَرَس  ْدَقَف  ْقِرْسَی  ْنِإ  دنتفگ : هودنا  ظیغ و  تّدش  زا  اُولاق 
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ُْلبَق ْنِم  َُهل  ٌَخأ 
. درکیم يدزد  شیپ  نیا  زا  زین  فسوی  شردارب  هک  تسین  دیعب  دنکیم  يدزد  ردارب  نیا  رگا 

دندرک رّوصت  نارگید  دیاش   ) تسب فسوی  رمک  هب  ار  نآ  درب و  ثرا  هب  ار  نآ  فسوی  هّمع  هک  تسا  قاحسا  دنبرمک  هب  هراشا  بلطم  نیا 
. درادهگن شدوخ  ار  وا  تساوخیم  تشاد و  تسود  ار  فسوی  نوچ  تسا ) هدیدزد  ار  دنبرمک  فسوی  هک 

شردام هب  تفرگ و  هنایفخم  ار  تب  نآ  فسوی  تشاد  الط  زا  یتب  دوب و  تسرپتب  فسوی ) ردام   ) لیحار ردپ  نایل )  ) هک دناهتفگ  یضعب 
رقف زا  ار  وا  دیامن و  مّحرت  شردام  رب  مه  و  دنک ، صالخ  یتسرپ  تب  زا  ار  وا  دنک و  مّحرت  شّدج  رب  تساوخیم  مه  هلیسو  نیدب  هک  داد 

. دهد تاجن 
زا يدنفـسوگ  فسوی  هک  دناهتفگ  یخرب  و  دادیم ، ارقف  هب  هنایفخم  تشادیمرب و  ماعط  شردـپ  هرفـس  زا  فسوی  هک  دـناهتفگ  یـضعب  و 

روهـشم ام  بهذـم  لها  دزن  هدـش و  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  ام  يهمئا  زا  لّوا  لوق  و  داد ، ریقف  هب  هناـیفخم  تفرگ و  ار  شردـپ  نادنفـسوگ 
. تسا

ناـهنپ شلد  رد  فـسوی  درکیم ، يدزد  ـالبق  مه  فـسوی »  » نیماـینب ردارب  ار  هلمج  نیا  ینعی  ْمَُهل  اهِدـُْبی  َْمل  َو  ِهِسْفَن  ِیف  ُفُـسُوی  اهَّرَـسَأَف 
. دیامن شنزرس  ار  اهنآ  شدوخ  عقوم  هب  ات  تشاد 

ص: ج7 ، ةداعـسلا ، ناـیب  همجرت  تشادـهگن . یفخم  تسا  غورد  هک  تهج  نآ  زا  ار  يدزد  تقرـس و  هملک  نیا  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی 
562

نتـشگزاب لیبق  زا  هک  تشاد  ناـهنپ  دوخ  لد  رد  ار  دـیآیم ) نآ  زا  سپ  هک  ( ) ًاـناکَم ٌّرَـش  ُْمْتنَأ   ) هلمج هک  دـشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم 
و هل ،) خا  قرس  زا  تسا  لدب   ) دشابیم نآ  زا  لدب  ًاناکَم ) ٌّرَـش  ُْمْتنَأ  َلاق  : ) یلاعت يادخ  لوق  تروص  نیا  رد  دشاب و  دوخ  زا  سپ  هب  ریمض 

. تشاد ناهنپ  دوخ  لد  رد  دیتسه  فسوی  زا  رتدب  امش  هک  ار  راتفگ  نیا  فسوی  هک  دوشیم  نیا  هیآ  يانعم 
ناکم و هب  ار  ندوب  دـب  ّرـش و  هک  نیا  ای  دـیتسه ، رتدـب  تلزنم  هبترم و  ماقم و  تهج  زا  امـش  ًاناکَم  ٌّرَـش  ُْمْتنَأ  تفگ : شلد  رد  فسوی  َلاق 

. دشاب هدرک  هغلابم  يدب  هب  اهنآ  فصو  رد  هک  نیا  ات  زاجم  باب  زا  هداد  تبسن  لحم 
ندش تّیذا  نآ  رد  هک  دیدش  لخاد  يراک  رد  امـش  نوچ  دیتسه ، رتدب  وا  زا  امـش  دشاب  حیحـص  نیماینب  ردارب  هب  يدزد  تبـسن  رگا  ینعی 

. دشابیم ادخ  ربمایپ  هک  تسا  ناتردپ 
نآ رد  قوف  تاهیجوت  رگید   ) دـیتسه يدـب  مدرم  امـش  هک  تسا  حـضاو  هیآ  يانعم  دـشابن  لیـضفت  يرترب و  يانعم  ّرـش )  ) ظفل رد  رگا  و 

(. دشابیمن
. دیهدیم فسوی  هب  هک  يدزد  تبسن  ینعی  دینکیم ، فیصوت  امش  هک  هچنآ  هب  تسا  رتاناد  دنوادخ  َنوُفِصَت و  اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو 

دننادرگرب و ار  نیماینب  هک  دندرک  دهع  وا  اب  هنوگچ  دوب و  كانهودنا  هنوگچ  هک  دندروآ  دای  هب  ار  ناشردپ  لاح  فسوی  ناردارب  نوچ 
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: دنتفگ يراز  عّرضت و  یگدنامرد و  لیبس  رب  و  دندرب ، هانپ  فسوی  هب  دندش و  ریگلد  تحاران و  دندرک  دیکأت  دنگوس  اب  ار  ناشدهع 

: دندرک رکذ  فصو  هس  فسوی  هب  مّحرت  نتخیگنارب  ماقم  رد  ناردارب  ًارِیبَک  ًاْخیَش  ًابَأ  َُهل  َّنِإ  ُزیِزَْعلا  اَهُّیَأ  ای  اُولاق 
. دوشیم وا  هودنا  نزح و  بجوم  دنزرف  يرود  هک  بوقعی  ندوب  ردپ  - 1

. تسا مّحرت  مزلتسم  هک  وا  ندوب  ریپ  - 2
. تسا وا  تاعارم  مزلتسم  هک  تسا  ماقم  تلزنم و  رد  هغلابم  ای  تسا  يریپ  رد  هغلابم  هک  وا  ّنس  يدایز  - 3

نیماینب ياـجب  ار  اـم  زا  یکی  هک  نیا  رد  یتسه  راـکوکین  مینیبیم ، ناراـکوکین  زا  ار  وت  اـم  َنِینِـسْحُْملا  َنِم  َكاَرن  اَّنِإ  ُهَناـکَم  انَدَـحَأ  ْذُـخَف 
. يدرک ییوکین  اقباس  ای  یتسه ، راکوکین  قلطم  روط  هب  ای  يرادهگن ، يریگب و 

ینعی تسا ، دودحم  هنم  ینثتـسم  نوچ  تسا ، بجوم  مالک  زا  غّرفم  ءانثتـسا  هلمج  نیا  ُهَْدنِع  انَعاتَم  انْدَـجَو  ْنَم  اَّلِإ  َذُـخْأَن  ْنَأ  ِهَّللا  َذاعَم  َلاق 
نکمم و  میبایب ، وا  دزن  ار  دوخ  هدشمگ  هک  نیا  رگم  میرادیمن  هگن  ار  اهامش  زا  یکی  ام  و  میرادهگن ، ار  اهامـش  زا  یکی  ام  هک  هّللا  ذاعم 

عاتم هک  یـسک  زا  ریغ  هدنع ) انعاتم  اندجو  نم  ّالا  ادحاو  ذخأن  نا  هّللا  ذاعم  : ) هدوب نینچ  هیآ  لصا  دشاب و  ریغ )  ) يانعم هب  ّالا )  ) ظفل تسا 
میرادیمن . هگن  ار  يرگید  صخش  دوش  ادیپ  وا  دزن  ام 
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. هتفرگ ار  وا  ياج  تفص  هدش و  فذح  فوصوم  سپس 

. دوب میهاوخ  رگمتس  ملاظ و  میناشکب  یگدرب  هب  تسین  یگدرب  ّقحتسم  هک  ار  یسک  ام  رگا  ینعی  « 1  » َنوُِملاَظل ًاذِإ  اَّنِإ 
میتسین وا  نتفرگ  رد  نوذأم  ادخ  بناج  زا  ام  هک  ار  یـسک  رگا  تسا : نینچ  هیآ  يانعم  عقاو  بسح  رب  اما  تسا و  رهاظ  بسح  رب  انعم  نیا 

. تسا متس  ملظ و  میتفاین  وا  دزن  ار  دوخ  هدشمگ  هک  یسک  نتشاد  هگن  نتفرگ و  رد  ای  دوب ، میهاوخ  ملاظ  میراد  هگن  میریگب و 
. دندش دّیماان  یتقو  فسوی  ندرکن  تباجا  وا و  زا  تساوخرد  مالّسلا و  هیلع  فسوی  هب  ندرب  هانپ  زا  دعب  اوُسَْأیَتْسا  اَّمَلَف 

هک یلاح  رد  ای   ) دندرک اوجن  دندرک و  تولخ  رگیدمه  اب  ّلقتـسم  ادج و  اهنآ  زا  دندش و  ادـج  رـصم  زیزع  باحـصا  زا  ایَِجن  اوُصَلَخ  ُْهنِم 
. ردصم هیبش  فصو  ای  تسا  ردصم  هک  تسا  نیا  يارب  ای  ایِجَن  هملک  ندمآ  درفم  دندزیم ) فرح  یشوگ  رد  هتسهآ و  دندرکیم و  اوجن 
رد اهنآ  گرزب  ای  دوب ، نوعمـش  شمان  هک  مکح  رما و  رد  اهنآ  گرزب  ای  دوب ، لیبور  شمـسا  هک  ّنس  رظن  زا  گرزب  ردارب  ْمُهُرِیبَک  َلاق 

: تفگ اهنآ  گرزب  لاح  ره  هب  دوب ، ادوهی  شمسا  هک  لقع 
دهع ماگنه  مالّسلا  هیلع  بوقعی  نوچ  هدش ، هداد  تبسن  ادخ  هب  نامیپ  دهع و  هقیثو و  ِهَّللا  َنِم  ًاِقثْوَم  ْمُْکیَلَع  َذَخَأ  ْدَق  ْمُکابَأ  َّنَأ  اوُمَْلعَت  َْمل  َأ 

و
__________________________________________________

. تسا شیوخ  عضوم  ریغ  رد  ءیش  نتشاذگ  ای  ّقح و  ندرک  صقان  يانعم  هب  نآ  لصا  متس . ملظ : ( 1)
565 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوب هداد  تبسن  ادخ  هب  ار  هقیثو  و  دوب ، هتفرگ  دهاش  هاوگ و  ار  ادخ  نامیپ 
ام ظفل  نیاربانب  و  تفرگ ، نامیپ  زین  لبق  زا  و  تفرگ ، نامیپ  رـصم  هب  ترفاسم  نیح  رد  امـش  زا  ینعی  تسا  فوذـحم  رب  فطع  ُْلبَق  ْنِم  َو 

؟ دیدرکن طارفا  فسوی  ّقح  رد  امش  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا و  هیلاح  ای  هفنأتسم  هلمج  هیفان و  َفُسُوی  ِیف  ُْمتْطَّرَف  ام  ادخ : لوق  رد 
. دیدرکن طارفا  فسوی  رب  يّدعت  زواجت و  رد  امش  ای  هدش ، هتفگ  ازهتسا  لیبس  رب  نخس  نیا  هک 

( متطّرف  ) و دراد ، ار  بارعا  نامه  لبق ) نم  : ) یلاعت يادـخ  لوق  تروص  نیا  رد  تسا و  دـیاز  ای  هیبجعت  هیماهفتـسا ، اـم )  ) ظـفل هک  نیا  اـی 
هک نیا  ای  تسا  اوملعت ) ملا   ) هلمج رب  فوطعم  ای  هیلاح  هلمج  و  متطّرف )  ) هب ّقلعتم  لبق ) نم   ) ظفل هک  نیا  ای  تسا . هیلاح  ای  هفنأتـسم  هلمج 
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هک نیا  ای  تسا ، لاح  لبق ) نم   ) و دـشابیم ، نآ  ربخ  و  ّنا )  ) مسا رب  فوطعم  ود  ره  فسوی ) یف   ) و متطّرف ) اـم   ) و تسا ، هیردـصم  اـم ) )
ربخ لبق ) نم   ) هک نیا  ای  متطّرف )  ) هب قّلعتم  فسوی ) یف   ) تسا و لاـح  لـبق ) نم   ) و دـشابیم ، نآ  ربخ  مسا  و  ّنا )  ) رب فطع  متطّرف ) اـم  )
نآ بارعا  تسا و  هلوصوم  ام )  ) هک نیا  ای  دـشابیم ، نآ  دـعب  اـم  و  ّنا )  ) رب فطع  اـی  نآ  ربخ  و  ّنا )  ) مسا رب  فطع  هلمج  و  متطّرف ) اـم  )

. تسا هیردصم  بارعا  دننام 
مردپ  ات  منکیمن  كرت  ار  رصم  نیمز  نم  َنیِمِکاْحلا  ُْریَخ  َوُه  َو  ِیل  ُهَّللا  َمُکْحَی  َْوأ  ِیبَأ  ِیل  َنَذْأَی  یَّتَح  َضْرَْألا  َحَْربَأ  ْنَلَف 

566 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هک وحن  ره  هب  دـنوادخ  ای  دـنک  ادـیپ  تاـجن  یـصالخ و  مردارب  هک  هنوگنیدـب  دـنک  مکح  نم  دروم  رد  دـنوادخ  اـی  دـهد  هزاـجا  نم  هب 

. تساهرواد نیرتهب  دنوادخ  هک  دزاس . مهارف  شیاشگ  دهاوخب 
. تسا هدش  رکذ  لّصفم  ياهباتک  رد  وا  اب  فسوی  ناردارب  هلداجم  وگتفگ و  ناتساد 

81 تایآ 87 -

566 ص :  ات 87 ..... ] تایآ 81  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

َو اهِیف  اَّنُک  ِیتَّلا  َۀَیْرَْقلا  ِلَئْـس  َو  ( 81  ) َنیِِظفاح ِْبیَْغِلل  اَّنُک  ام  َو  انِْملَع  اِمب  َّالِإ  انْدِهَـش  ام  َو  َقَرَـس  َکَْنبا  َّنِإ  اـنابَأ  اـی  اُولوُقَف  ْمُکِیبَأ  یلِإ  اوُعِجْرا 
ُمِیلَْعلا َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  ْمِِهب  ِینَِیتْأَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَـسَع  ٌلیِمَج  ٌْربَصَف  ًاْرمَأ  ْمُکُـسُْفنَأ  ْمَُکل  َْتلَّوَس  ْلـَب  َلاـق  ( 82  ) َنُوقِداَصل اَّنِإ  َو  اـهِیف  اـْنلَْبقَأ  ِیتَّلا  َریِْعلا 

یَّتَح َفُسُوی  ُرُکْذَت  اُؤَتْفَت  ِهَّللاَت  اُولاق  ( 84  ) ٌمیِظَک َوُهَف  ِنْزُْحلا  َنِم  ُهاْنیَع  ْتَّضَْیبا  َو  َفُسُوی  یلَع  یفَـسَأ  ای  َلاـق  َو  ْمُْهنَع  یَّلََوت  َو  ( 83  ) ُمیِکَْحلا
(85  ) َنیِِکلاْهلا َنِم  َنوُکَت  َْوأ  ًاضَرَح  َنوُکَت 

ِْحَور ْنِم  اوُسَْأیَت  َو ال  ِهیِخَأ  َو  َفُسُوی  ْنِم  اوُسَّسَحَتَف  اُوبَهْذا  َِّیَنب  ای  ( 86  ) َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ِینْزُح  َو  یَِّثب  اوُکْـشَأ  امَّنِإ  َلاق 
(87  ) َنوُِرفاْکلا ُمْوَْقلا  َّالِإ  ِهَّللا  ِْحَور  ْنِم  ُسَْأیَی  ُهَّنِإ ال  ِهَّللا 

566 ص :  همجرت ..... :

567 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یهاوگ میتسناد  هچنآ  زج  ام  و  دش ) راتفرگ  مرج  نیدب  و   ) درک تقرـس  رـصم ) رد  نیماینب   ) تدنزرف هک  دییوگب  دیوش و  زاب  ردپ  دزن  امش 

. میدادن
. میتسین بیغ  رارسا  ظفاح  ام  تسیچ ؟ رما  تقیقح  هک  نیا 

مولعم وت  رب  الماک  يوعد  قدـص  ات  وش  ایوج  ار  تقیقح  میدوب  نآ  رد  ام  هک  هلفاق  نآ  زا  رهـش و  نآ  زا  دـییوگب ) درکن  رواب  ردـپ  رگا  (و 
. ددرگ

زا يزیچ  هکلب  درادن . تقیقح  گرگ  فسوی و  هّیضق  دننام  مه  هیضق  نیا  تفگ : بوقعی  دنتشاد . راهظا  ار  هّیـضق  دندمآ و  ردپ  دزن  اهنآ 
ییادخ وا  هک  دـنادرگزاب  نم  هب  ار  ناشیا  ادـخ  تسا  دـیّما  هک  مریگ  شیپ  ربص  هار  مه  زاب  نم  سپ  هدرک  هولج  امـش  رب  سفن  ملاع  ماهوا 

. تسا راکتسرد  اناد و 
دش و دیفس  شنامشچ  مغ  يهیرگ  زا  مزیزع و  فسوی  قارف  رب  افسا  او  تفگ : دینادرگرب و  اهنآ  زا  يور  نزح ) تّدش  زا   ) بوقعی هاگنآ 

. تفهنب لد  غاد  نارجه و  زوس 
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تـسد هب  ار  دوخ  ای  يوش و  ضیرم  شقارف  يهّصغ  زا  ات  ینک  فسوی  فسوی  ردقنآ  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ  تمالم  هب  شنادـنزرف 
. يراپس كاله 

. دینادیمن امش  هک  منادیم  يزیچ  ادخ  باسحیب  فطل  زا  میوگ و  دوخ  لد  درد  مغ و  ادخ  اب  نم  تفگ  نادنزرف  هب  بوقعی 
هک دیـشابم  دیمون  ادخ  ياهتنمیب  تمحر  زا  و   ) دیوش ایوج  هدرک  قیقحت  شردارب  فسوی و  لاح  زا  رـصم و  کلم  هب  دیورب  نادـنزرف  يا 

. تسین دیمون  ادخ  تمحر  زا  سک  چیه  رفاک  زج  زگره )

567 ص :  ریسفت ..... 

هدهاشم ام  هک  هچنآ  قبط  دییوگب  دیدرگ و  زاب  ردـپ  شیپ  هب  تفگ : گرزب  ردارب  نامه  َقَرَـس  َکَْنبا  َّنِإ  انابَأ  ای  اُولوُقَف  ْمُکِیبَأ  یلِإ  اوُعِجْرا 
. تسا هدرک  يدزد  وت  دنزرف  میدرک 
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. دش ادیپ  نیماینب  راب  لخاد  زا  کلم  ماج  هک  میدید  ام  انِْملَع  اِمب  اَّلِإ  انْدِهَش  ام  َو 
مرج نودب  ای  هدرک  يدزد  اعقاو  نیماینب  هک  میمهفب  و  مینادب ، ار  هیضق  نطاب  ات  میتسین  هاگآ  بیغ  رارسا  هب  ام  َنیِِظفاح  « 1  » ِْبیَْغِلل اَّنُک  ام  َو 

. دناهداد يدزد  تبسن  وا  هب  هانگ  و 
زا یتقو  اّما  و  میتشادیم ، هگن  يدزد  تبسن  لاثما  زا  ار  وا  ام  تشاد  روضح  ام  دزن  نیماینب  یتقو  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دناهتفگ  یـضعب 

. دوبن ریذپناکما  وا  ظفح  رگید  نوچ  میدوبن ، وا  نابهگن  ظفاح و  رگید  دوب  بیاغ  ام 
بـش رد  اـم  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  تروـص  نـیا  رد  هـک  تـسا  بـش  ياـنعم  هـب  ریمح  يهفیاـط  تـغل  رد  بـیغ  هـک  دـناهتفگ  یـضعب 

. میشاب نابهگن  ظفاح و  يدزد  تقرس و  زا  ار  وا  میتسناوتیمن 
؟ تسا قراس  نتفرگ  یگدرب  هب  يدزد  يازج  هک  تفگ  کلم  هب  یسک  هچ  تفگ : هک  تسا  بوقعی  لاؤس  هلمج  نیا  هک  دناهتفگ  یخرب 

تعیرـش زا  هک  هچنآ  هب  زج  میدادن  یهاوگ  ام  دنتفگ : اهنآ  دیتفگ ، ارچ  تفگ ، بوقعی  میتفگ ، ام  ار  بلطم  نیا  دـنتفگ : فسوی  ناردارب 
. تسوا راب  لخاد  رد  هاشداپ  ماج  مینادب  هک  میتشادن  بیغ  ملع  ام  میتسناد و  ناربمایپ 

__________________________________________________

( کنع باغ  ام  لک  بیغلا : : ) دناهتفگ تغل  باب  زا  تسا . ناهن  ملع  زا  ای  هدید  زا  هچنآ  ره  هتفهن . ناهن  بیغ : ( 1)
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لاؤس دندوب  هلفاق  رد  هک  رـصم  لها  زا  یناسک  زا  ای  دـسرپب ، ار  هیـضق  هیرق  لها  زا  ات  تسرفب  ار  یـسک  ینکیمن  رواب  رگا  َۀَـیْرَْقلا  ِلَئْـس  َو 
. دوش

تهج حیرـصت  نیا  و  تسا ، اهنآ  رابخا  همزال  هک  تسا  ناشندوب  وگتـسار  هب  حیرـصت  َنُوقِداَصل  اَّنِإ  َو  اهِیف  اْنلَْبقَأ  ِیتَّلا  َریِْعلا  َو  اهِیف  اَّنُک  ِیتَّلا 
. تسا هدمآ  دیکأت 

لئـسا و   ) نتفرگ رارق  طسو  تسا و  قرـس ) کنبا  ّنا   ) هلمج رب  فطع  نآ  و  دناهدرک ، دـیکأت  هّیمـسا  هلمج  و  مال )  ) و نا )  ) اب ار  نآ  اذـل  و 
ات ناشگرزب  ردارب  شرافس  هیصوت و  هک  تسا  نکمم  و  تسا ، یتسار  قدص و  ياعّدا  ندوب  تسار  تّلع  هب  راعشا  يارب  رخآ ) ات  ۀیرقلا ... 

نخـس اهنآ  اب  بوقعی  دنتـشگزاب و  بوقعی  يوس  هب  هک  دشاب  یناسک  مالک  زا  ۀـیرقلا ) لئـسا  و   ) هلمج و  دـشاب ، ۀـیرقلا ) لئـسا  و   ) هلمج
: دنتفگ ناشردپ  هب  دنتشگزاب و  سپ  دوشیم : نینچ  هیآ  يانعم  تروص  نیا  رد  و  تفگ ،

. نک لاؤس  هیرق  لها  زا  دنتفگ  اهنآ  سپ  درک ، بیذکت  ار  اهنآ  بوقعی  و  تسا ، هدرک  يدزد  امش  رسپ 
نم اب  نیماینب  ندرب  رد  و  دییوگیم ، غورد  امش  هدرکن و  يدزد  نم  رسپ  هک  تسا  نیا  هیآ  رهاظ  يانعم  ًاْرمَأ  ْمُکُـسُْفنَأ  ْمَُکل  َْتلَّوَس  َْلب  َلاق 
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هلیح نیماینب  دروم  رد  ناردارب  نآ  هک  یلاح  رد  هدوب ، نینچ  زین  فسوی  هصق  رد  هملک  نیا  ياـنعم  هچناـنچ  دـیدرب ، راـکب  هلیح  گـنرین و 
وا  ّقح  رد  و  دنتفگن ، غورد  يدزد  هب  وا  ماّهتا  رد  دندربن و  راکب 

570 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ناتـساد نیب  وا  هک  یلاـح  رد  تشاذـگیم  قرف  هیـضق  ود  نیب  دـیاب  دوب و  ربماـیپ  مالّـسلا  هیلع  بوقعی  و  دـندرکن ، سفن  ياوـه  زا  يوریپ 

. تشاذگن قرف  نیماینب  فسوی و 
هک یلاح  رد  هدروآرد  ینیقی  تروص  هب  ار  نیماینب  هب  تقرس  تبـسن  امـش  سفن  هک  تسا  نینچ  هیآ  يانعم  هک  تسا  نیا  داریا  نیا  باوج 

ار نآ  هداد و  هولج  ابیز  رتشیب  تعفنم  بلج  نامگ  هب  ار  نیماینب  ندرب  امـش  سفن  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای  هدرکن ، يدزد  تقیقح  رد  وا 
ار نیماینب  دیدرک و  هزاجا  هب  روبجم  ّرطضم و  ارم  هجیتن  رد  دیدرک و  تلفغ  راگدرورپ  ریدقت  زا  هک  یلاح  رد  تسا  هداد  تنیز  امـش  يارب 

. دیدومن لخاد  نایز  رّرض و  رد 
هب ار  منادـنزرف )  ) اهنآ دـنوادخ  هک  تسا  دـیّما  مریگ ، شیپ  ربص  يابیز  هار  مه  زاب  نم  ًاعیِمَج  ْمِِهب  ِینَِیتْأَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَـسَع  ٌلیِمَج  « 1  » ٌْربَصَف

. تسا شیاشگ  جرف و  دیلک  ربص  هک  دنادرگزاب  نم 
. تسا هدوب  بوخ  اهنآ  يارب  نم و  يارب  نادنزرف  نیا  قارف  هب  التبا  دیاش  و  تسا ، اناد  اهراک  تبقاع  هب  دنوادخ  هک  ُمِیلَْعلا  َوُه  ُهَّنِإ 

شتمکح هک  هچنآ  تسا و  میکح  شیاهراک  رد  ُمیِکَْحلا 
__________________________________________________

جرف ندیشک  راظتنا  زا  ترابع  ربص  تسا . ادخ  ریغ  دزن  الب  یتخس  زا  تیاکش  درت  حالطصا ، رد  يرابدرب . ییابیکش و  لمحت و  ربص - ( 1)
. ینیبن الب  یشاب و  رباص  الب  رد  ینیبن و  دوخ  ربص  ینعی  ینک . ربص  ربص  رد  هک  تسا  نآ  ربص  یلاعت . ّقح  هیحان  زا  تسا  شیاشگ  و 
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. تسا یتخس  الب و  رب  ربص  ندرک  ناسآ  شدوخ و  هب  بوقعی  نداد  يرادلد  نخس  نیا  و  دهدیم ، ماجنا  دنک  اضتقا 

نوچ و  دشاب ، اهنت  هتفر و  تولخ  هب  هودنا  نزح و  تیاهن  زا  تشاد  تسود  نوچ  دینادرگ  يور  نادـنزرف )  ) نانآ زا  بوقعی  ْمُْهنَع  یَّلََوت  َو 
دیمهف دش و  هّبنتم  رگید  تخاس  ورد  بوقعی  زا  درب و  نیب  زا  ار  اهنآ  زا  رفن  هس  هنوگچ  اهنآ  رب  دامتعا  دالوا و  هب  ندروآ  يور  هک  دـید 

. دینادرگ يور  اهنآ  زا  اذل  تسا و  نایز  بجوم  ریغ  رب  دامتعا  هک 
فـسأت فسوی  رب  تفگ  اذـل  دـنک ، شومارف  ار  وا  تسناوتیمن  دوب  يوق  شبلق  رد  فسوی  ّبح  نوچ  اـما  َفُـسُوی  یلَع  یفَـسَأ  اـی  َلاـق  َو 

. مروخیم
زا هیاـنک  مـالک  نیا  و  تشگ ، دیفـس  هودـنا  زا  شنامـشچ  هک  درک  هیرگ  دروـخ و  فسأـت  فـسوی  رب  ردـقنآ  ِنْزُْحلا  َنِم  ُهاـْنیَع  ْتَّضَْیبا  َو 

یتقو مشچ  هقدح  نوچ  دشاب . هدش  روک  اعقاو  هک  نیا  هن  دشیم  هدید  دیفس  شنامشچ  هیرگ  يدایز  زا  دناهتفگ : یـضعب  و  تسا ، ییانیبان 
. دوشیم هدید  دیفس  دوش  کشا  زا  رپ 

مغ هودـنا و  زا  اـی  تسا ، هدـش  رپ  شدـالوا  رب  بضغ  مشخ و  زا  ینعی  تسا ، لوـعفم  مسا  موـظکم )  ) ياـنعم هب  میظک )  ) ظـفل ٌمیِظَک  َوُـهَف 
دروخیم ار  شهودنا  مشخ و  ظیغلا ) نیمظاکلا   ) دننام دشاب  مظاک )  ) لعاف مسا  يانعم  هب  تسا  نکمم  و  تسا ، هدش  رپ  فسوی 
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. دزاسیمن رهاظ  يزیچ  یبوخ  ریخ و  زج  درادیم و  هاگن  دوخ  رد  و 

هک نآ  دـعب  هیآ  ببـس  هب  دراد  شلبق  ام  هب  تبـسن  شدـعب  ام  ّتیببـس  هب  راعـشا  تسا و  ضحم  ّتیببـس  يارب  میظک ) وهف   ) رد اف )  ) ظـفل و 
(. فسوی رب  فّسأت  ببس  هب   ) دراد شدعب  ام  هب  داقتعا  هب  تبسن  شلبق  ام  ّتیببس  هب  راعشا  ای  هّللات ) اولاق  : ) دیوگیم

هدشن فسوی  یشومارف  بجوم  اهیتخـس  اهالب و  يرایـسب  تّدم و  لوط  و  تسا ، فسوی  دای  هب  امیاد  وا  هک  دندید  بوقعی  نادنزرف  اُولاق 
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. تسا
لاس هدـجیه  ای  ود  تسیب و  ای  لهچ  ای  داتفه  ای  داتـشه  هب  کـیدزن  فسوی  قارف  تّدـم  و  دوب ، هدرک  هبلغ  اـهنآ  رب  رقف  یطحق و  هک  اریز 

: دنتفگ ردپ  هب  نادنزرف  اذل  دوب ، هدیشک  لوط 
فـسوی ردق  نآ  وت  َنیِِکلاْهلا  َنِم  َنوُکَت  َْوأ  ًاضَرَح  َنوُکَت  یَّتَح  َفُسُوی  ُرُکْذـَت  دوب  اؤتفت ) ال   ) نآ لصا  هدـش و  فذـح  ال )  ) ظفل اُؤَتْفَت  ِهَّللاَت 

. يدرگیم يدوبان  كاله و  رب  فرشم  يوشیم و  ضیرم  ات  ینکیم  فسوی 
یَِّثب اوُکْشَأ  امَّنِإ  َل 

ِینْزُح مربیم ، ادخ  هب  ار  دوخ  هودنا  يراتفرگ و  تیاکش  ینعی  تسا  يراتفرگ  ّرش و  يانعم  هب  ّثب )  ) هملک
. مشکیم یتخس  زا  هک  ار  هچنآ  ممغ و  هودنا و 

َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  َو  ِهَّللا  َي 
وا  لاصو  هب  نم  تسا و  هدنز  فسوی  هک  منادیم  یحو  هلیسو  هب  ادخ  بناج  زا  نم  و 
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دنکیمن التبم  ییالب  هب  ار  یسک  دنوادخ  هک  نیا  منادیم و  ادخ  تمحر  زا  یشان  ار  بلطم  نیا  هک  نیا  ای  دینادیمن ، امش  موشیم و  لیان 

. دروآیم شیاشگ  جرف و  نآ  زا  دعب  هک  نیا  رگم 
شردارب و فسوی و  هراب  رد  ِهَّللا  ِْحَور  ْنِم  اوُسَْأیَت  َو ال  ِهیِخَأ  َو  َفُسُوی  ْنِم  دینک ، صّحفت  دیورب و  نادنزرف  يا  « 1  » اوُسَّسَحَتَف اُوبَهْذا  َِّیَنب  ای 

. دیوشن دیماان  یهلا  شیاشگ  جرف و  زا 
هب فسوی  ناردارب  نانخس  نیا  زا  سپ  دوشیمن  دیمون  یـسک  نارفاک  زج  ادخ  تمحر  زا  هک  َنوُِرفاْکلا  ُمْوَْقلا  اَّلِإ  ِهَّللا  ِْحَور  ْنِم  ُسَْأیَی  ُهَّنِإ ال 

. دندش جراخ  ناشناردارب  بلط  رد  رصم  دصقم 
88 تایآ 98 -

573 ص :  ات 98 ..... ] تایآ 88  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

َنِیقِّدَـصَتُْملا يِزْجَی  َهَّللا  َّنِإ  اْنیَلَع  ْقَّدَـصَت  َو  َْلیَْکلا  اََنل  ِفْوَأَف  ٍةاجُْزم  ٍۀَـعاِضِبب  اْنئِج  َو  ُّرُّضلا  اَنَلْهَأ  َو  انَّسَم  ُزیِزَْعلا  اَـهُّیَأ  اـی  اُولاـق  ِْهیَلَع  اُولَخَد  اَّمَلَف 
ُهَّللا َّنَم  ْدَـق  یِخَأ  اذـه  َو  ُفُسُوی  اَنَأ  َلاق  ُفُسُوی  َْتنََأل  َکَّنِإ  َأ  اُولاـق  ( 89  ) َنُولِهاج ُْمْتنَأ  ْذِإ  ِهیِخَأ  َو  َفُسُوِیب  ُْمْتلَعَف  اـم  ُْمتِْملَع  ْلَـه  َلاـق  ( 88)

َبیِْرثَت َلاق ال  ( 91  ) َنِیئِطاَخل اَّنُک  ْنِإ  َو  اْنیَلَع  ُهَّللا  َكََرثآ  ْدََـقل  ِهَّللاَت  اُولاـق  ( 90  ) َنِینِـسْحُْملا َرْجَأ  ُعیُِـضی  َهَّللا ال  َّنِإَف  ِْربْصَی  َو  ِقَّتَی  ْنَم  ُهَّنِإ  اـْنیَلَع 
(92  ) َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َوُه  َو  ْمَُکل  ُهَّللا  ُرِفْغَی  َمْوَْیلا  ُمُْکیَلَع 

َحیِر ُدِـجََأل  یِّنِإ  ْمُهوـُبَأ  َلاـق  ُریِْعلا  ِتَلَـصَف  اََّمل  َو  ( 93  ) َنیِعَمْجَأ ْمُِکلْهَأـِب  ِینُوتْأ  َو  ًاریَِـصب  ِتْأَـی  ِیبَأ  ِهْجَو  یلَع  ُهوُْقلَأَـف  اذـه  یِـصیِمَِقب  اُوبَهْذا 
ُْلقَأ َْمل  َأ  َلاق  ًاریَِصب  َّدَتْراَف  ِهِهْجَو  یلَع  ُهاْقلَأ  ُریِشَْبلا  َءاج  ْنَأ  اَّمَلَف  ( 95  ) ِمیِدَْقلا َِکلالَض  یَِفل  َکَّنِإ  ِهَّللاَت  اُولاق  ( 94  ) ِنوُدِّنَُفت ْنَأ  َْول ال  َفُسُوی 

(97  ) َنِیئِطاخ اَّنُک  اَّنِإ  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغَتْسا  اَنابَأ  ای  اُولاق  ( 96  ) َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  ْمَُکل 
(98  ) ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  یِّبَر  ْمَُکل  ُرِفْغَتْسَأ  َفْوَس  َلاق 

__________________________________________________

. ندینش ای  دشاب  ندید  اب  هاوخ  دشابیم  ندرک  ادیپ  روظنم  تسا و  هّساح  اب  ندرک  وجتسج  يانعم  هب  سّسجت  ( 1)
574 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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574 ص :  همجرت ..... :

یگراچیب یطحق و  رقف و  هب  دوخ  تیب  لها  همه  اب  ام  رـصم  زیزع  يا  دنتفگ  دندش و  دراو  هاش  رب  هدمآ و  رـصم  هب  زاب  ردـپ  رما  هب  ناردارب 
نک يریگتـسد  هقدص  هب  ام  زا  ازفایب و  ام  رب  تناسحا  ردق  رب  امرف و  ّتبحم  میدمآ  وت  روضح  هب  ردقیب  زیچان و  یعاتم  اب  میدـش و  راتفرگ 

، دهدیم شاداپ  وکین  ار  ناگدنشخب  هدنهد و  هقدص  ادخ  هک 
يور زا  امش  هک  تفگ  تشادرب و  راک  يور  زا  هدرپ  هدمآ و  شمحر  دید  ار  ناردارب  يدنمزاین  یگتـسکش و  لد  فسوی  هک  لاح  نیا  رد 

؟ دینادیم ایآ  دیدرک ؟ هچ  فسوی  هب  ینادان 
( نیماینب  ) نم ردارب  نیا  مفـسوی و  نامه  نم  يرآ  داد  خـساپ  یتسه ؟ وت  فسوی  نامه  ایآ  دـنتفگ  روضح ) مرـش  اـب  هدـمآ  دوخ  هب  ناـنآ  )

داهن  ّتنم  ام  رب  دوخ  باسحیب  تمحر  هب  ادخ  تسا 
575 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ناراکوکین رجا  ادخ  تسا و  وکین  دنک  هشیپ  ربص  اوقت و  ثداوح  رد  سک  ره  هّتبلا  هک  دـیناسر ) لاس  لهچ  زا  سپ  مه  رادـید  هب  ار  ام  (و 
، دراذگن عیاض  ار 

رّـصقم و وـت  ّقـح  رد  اـم  دـیزگرب و  اـم  رب  لاـمک  نسح و  لـقع و  تّزع و  کـلم و  هب  ار  وـت  ادـخ  هک  ادـخ  هب  دـنتفگ  رورـس  اـب  ناردارب 
. میراکاطخ

امش هانگ  مه  ادخ  مدرک  وفع  نم  هک  دیشابن  ّرثأتم  هدنمرش و  چیه  زورما  تفگ : ینابرهم  يور  زا  تفای  نیگمرـش  ار  ناردارب  نوچ  فسوی 
. تسا نانابرهم  نیرتنابرهم  وا  هک  دیاشخبب  ار 

ناعنک زا  ناشیوخ  تیب و  لها  همه  اب  ار  وا  هاگنآ  دوش  انیب  شناگدید  ات  هک  دـینکفا  وا  يور  رب  هدرب  بوقعی  مردـپ  دزن  ارم  نهاریپ  نونکا 
. دیرآ رصم  هب 

. مونشیم ار  فسوی ، يوب  نم  دینکن  هئطخت  ارم  رگا  تفگ : بوقعی  دمآ  نوریب  رصم  زا  ناوراک  نوچ 
، تسا شّوشم  تلقع  ناشیرپ و  تّساوح  فسوی  قوش  زا  ماّیالا  میدق  زا  وت  هک  ادخ  هب  مسق  دنتفگ : هدوشگ و  تمالم  هب  نابز  ناگدـنونش 

( يونشیم فسوی  يوب  زونه  هک  )
متفگن امش  هب  تفگ : دش و  نشور  لصو  هب  شراظتنا  هدید  دنکفا  شراسخر  رب  ار  وا  نهاریپ  دروآ و  فسوی  تراشب  ریشب  هک  نآ  زا  سپ 

، دیتسین هگآ  امش  هک  مهاگآ  بیغ  رارسا  زا  يزیچ  هب  ادخ  فطل  زا  نم  هک 
بلط شزرمآ  ادخ  زا  ام  تاریصقت  رب  رذگرد  ام  زا  میراکهنگ  ام  ردپ  يا  دنتشاد  هضرع  سامتلا  عّرـضت و  اب  فسوی  ناردارب  لاح  نآ  رد 

. میاهدرک اطخ  فسوی  هراب  رد  هک 
رایـسب وا  هک  مبلط  شزرمآ  امـش  يارب  ادخ  هاگرد  زا  هاگرحـس ) هعمج  بش  رد   ) يدوز هب  مسریم  فسوی  رادید  هب  هک  لاح  تفگ  ردـپ 

. تسا نابرهم  هدنزرمآ و 

575 ص :  ریسفت ..... 

دندش . دراو  فسوی  رب  هک  یماگنه  ِْهیَلَع  اُولَخَد  اَّمَلَف 
576 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. میدش یگنسرگ  یطحق و  راتفرگ  نامهداوناخ  ام و  « 1  » زیزع يا  دنتفگ  ُّرُّضلا  اَنَلْهَأ  َو  انَّسَم  ُزیِزَْعلا  اَهُّیَأ  ای  اُولاق 
ياهب لباقم  رد  هک  دوب  یتسپ  ياهمهرد  ای  ردـنک  اهنآ  يالاک  تسین ، دایز  نآ  ياهب  هک  میدروآ  یتسپ  يالاک  ٍةاجُْزم و  ٍۀَـعاِضِبب  اـْنئِج  َو 
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برع ياهالاک  زا  ود  نیا  هک  هدوب  نغور  و  مشپ ، ای  هدیـسوپ ، عاتم  ای  نامـسیر ، ای  هنهک ، ياهلاوج  ای  و  دـشیمن ، عقاو  لوبق  دروم  ماـعط 
. تسا هدوب  تسوپ  شفک و  ای  کشک  ای  یهوک ، هتسپ  ای  ربونص  ای  هدوب ،

نآ تمیق  هک  نیا  نودب  امن  قّدـصت  امب  ار  هّلغ  اْنیَلَع  ْقَّدَـصَت  َو  يدرک ، نینچ  اقباس  هک  روطنامه  هدـب  لماک  هّلغ  امب  سپ  َْلیَْکلا  اََنل  ِفْوَأَف 
. ییامن قّدصت  نیماینب  نامردارب  هب  هک  نیا  ای  يریگب ، ار 

. دشخب شاداپ  ار  ناگدنهد  هقدص  ادخ  هک  َنِیقِّدَصَتُْملا  يِزْجَی  َهَّللا  َّنِإ 
دوب هدش  هداد  اهنآ  هب  هک  تقرس  تبسن  رثا  رد  رگید  يوس  زا  و  دوب ، هدیـسر  دوخ  جوا  هب  نانآ  یتخـس  تّدش و  هک  تسا  نآ  رگنایب  هیآ 

. دندوب لجخ  هدنمرش و 
اهنآ لاح  هب  شلد  درک و  یفرعم  ار  شدوخ  فسوی  هک  دوب  عقوم  نیمه  رد  دندش ، عضاخ  فسوی  لباقم  رد  تنکسم  تیاهن  رد  اذل 

__________________________________________________

رـسمه رـصم  زیزع  روظنم  هروس  نیا  رگید  تاـیآ  رد  هن  رگ  تسا و  هدوب  تّزع  اـب  هک  تسا  فسوی  ناونع  زیزع  زا  روظنم  هیآ  نیا  رد  ( 1)
( نیمجرتم . ) تشاد زیزع  ناونع  نآ  زا  شیپ  هک  تسا  اخیلز 

577 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. درک داجیا  شیاشگ  اهنآ  راک  رد  تخوس و 

: تفگ ِهیِخَأ و  َو  « 1  » َفُسُوِیب ُْمْتلَعَف  ام  ُْمتِْملَع  ْلَه  َلاق 
؟ دیدرک هچ  شردارب  فسوی و  هراب  رد  دینادیم 

اهنآ بناج  زا  دندش  هدنمرـش  لجخ و  دنتـشاد  اور  فسوی  ّقح  رد  هک  هچنآ  وا و  نتخانـش  زا  شناردارب  هک  دـید  فسوی  نوچ  سپـس  و 
: تفگ دروآ و  رذع 

. دیدوب نادان  دوخ  راک  هب  تبسن  تقو  نآ  رد  َنُولِهاج  ُْمْتنَأ  ْذِإ 
یگتــسکش زجع و  اـب  زج  وا  اریز  دـشاب ، وا  هـب  ندـناسر  يراوـخ  تـّلذ و  دـناهداد  ماـجنا  فـسوی  ردارب  هـب  هـک  هـچنآ  زا  دوـصقم  دـیاش 

. دنزب فرح  اهنآ  اب  تسناوتیمن 
زا هک  یتقو  رد  یلو  دـشاب  هانگ  نآ  هب  ملاع  هچ  رگا  دوشیم  رداص  هدـنب  زا  هک  یهانگ  ره  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 

نادان لهاج و  دنکیم  ار  شراگدرورپ  ینامرفان  تیصعم و  هک  درذگیم  شلد 
__________________________________________________

. تسا هدش  نت  هدکتملظ  دنب  راتفرگ  هک  تسا  ناسنا  فیرش  حور  دارم  تفرعم  تیب  لها  رظن  زا  فسوی  ( 1)
یناج ملاع  درم  هک  وش  ناج  ملاع  رصم  هب  یناملظ  هاچ  زا  آرب  یسدق  فسوی  يا  الا 

: دیوگ یمور  نیّدلا  لالج  انالوم 
دیود ارحص  رب  هاچ  زا  مفسوی  دیشکیم  ار  ملد  وت  دنمک  نوچ 

ایب رکش  نوچ  رهق  ره  يوس ز  تسین  هراچ  نادنز  هاچ و  زا  یفسوی 
578 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هچ شردارب  فسوی و  هب  هک  دـینادیم  امـش  ایآ  تفگ : شناردارب  هب  هک  دـنکیم  لـقن  ار  مالّـسلا  هیلع  فسوی  لوق  یلاـعت  يادـخ  تسا ،
. دنتسه ادخ  ینامرفان  تیصعم و  رد  اهنآ  هک  درک  روطخ  ناشلد  هب  هانگ  باکترا  ماگنه  نوچ  دیدوب  لهاج  امش  هک  یلاح  رد  دیدرک 

. تسا فسوی  وا  هک  دندیمهف  وا  هملاکم  زا  فسوی  ناردارب  نوچ  تسا ، يریرقت  ماهفتسا  ُفُسُوی  َْتنََأل  َکَّنِإ  َأ  اُولاق 
دشاب نیا  ربانب  ای  دشاب ، رابخا  تروص  هب  هک  هدش  هدناوخ  ماهفتسا  هزمه  نودب  ّکنا ) ء   ) دندرک و دیکأت  ار  نآ  دّدعتم  ياهدیکأت  اب  اذل  و 
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. دشاب هدش  فّفخم  مّود  هزمه  هک  هدش  هدناوخ  ّدم  اب  ّکنا )  ) و تسا ، هدش  فذح  ماهفتسا  هزمه  هک 
تلزنم هک  هدراذگ  تّنم  ام  رب  دنوادخ  هک  تسا  نم  ردارب  مه  نیا  متسه و  فسوی  نم  تفگ  اْنیَلَع  ُهَّللا  َّنَم  ْدَق  یِخَأ  اذه  َو  ُفُسُوی  اَنَأ  َلاق 

. تسا هدرک  اطع  ام  هب  تنطلس  کلم و  هدرب و  الاب  ار  ام  ماقم  و 
. دریگ هشیپ  ربص  ناهانگ  زا  زیهرپ  اهیراتفرگ و  رب  ِْربْصَی و  َو  دسرتب  ادخ  زا  ادخ  ياضر  تفلاخم  رد  سک  ره  ِقَّتَی  ْنَم  ُهَّنِإ 

. دزاسن عیاض  ار  ناراکوکین  شاداپ  دنوادخ  َنِینِسْحُْملا  َرْجَأ  ُعیُِضی  َهَّللا ال  َّنِإَف 
ج7، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  فارتعا  دیزگرب و  ار  وت  ادخ  دوخ  هک  ادخ  هب  دنتفگ : اهنآ  َنِیئِطاَخل  اَّنُک  ْنِإ  َو  اْنیَلَع  ُهَّللا  َكََرثآ  ْدََقل  ِهَّللاَت  اُولاق 

579 ص :
. دناهدرک اطخ  ناشردپ  تیاضر  ادخ و  تعاط  تفلاخم  رد  ای  دناهدرک ، هابتشا  اطخ و  ریدقت  لباقم  رد  ناشریبدت  رد  هک  دندرک 

َبیِْرثَت َلاق ال  تفگ : تشاد و  نمیا  سرت  نیا  زا  ار  اهنآ  دنسرتیم  ادخ  تبوقع  زا  وا و  باتع  شنزرـس و  زا  اهنآ  هک  دید  فسوی  نوچ 
ار امش  دنوادخ  هک  دیسرتن  مه  ادخ  تبوقع  زا  ْمَُکل و  ُهَّللا  ُرِفْغَی  دیسرتن ، نم  شنزرس  زا  تسین و  امش  رب  یهانگ  رگید  زورما  َمْوَْیلا  ُمُْکیَلَع 

. دشخبیم
تـسا لاح  ای  فطع  هک  نیا  ای  دراد ، لیلعت  يانعم  تسا و  لاح  ای  تسا ، لیلعت  ياـنعم  نآ  رد  تسا و  فطع  هلمج  َنیِمِحاَّرلا  ُمَحْرَأ  َوُه  َو 

. اهنآ دیّما  ءاجر و  ینوزف  تهج 
نیرتناـبرهم وا  هـک  اریز  تـسا ، شـشخب  ترفغم و  زا  رتـالاب  هـک  دـنکیم  فـطل  لّـضفت و  امــش  رب  دـشخبیم و  ار  امــش  دـنوادخ  ینعی 

. تسنانابرهم
نهاریپ نآ  هک  نیا  ای  دوب ، هدش  رت  شمـشچ  ياهکـشا  اب  فسوی  نهاریپ  دـیربب ، مردـپ  شیپ  ارم  نهاریپ  نیا  تفگ  اذـه  یِـصیِمَِقب  اُوبَهْذا 

ار نهاریپ  نآ  و  تشگ ، ملاس  درس و  شتآ  دروآ و  تشهب  زا  لییربج  ار  نهاریپ  نآ  تخادنا  شتآ  رد  ار  وا  دورمن  یتقو  هک  هدوب  میهاربا 
فالتخا زا  یشان  نهاریپ  دروم  رد  تالامتحا  نیا  و  دوب ، هداد  رارق  فسوی  ذیوعت  مه  وا  بوقعی و  ذیوعت  قاحسا  قاحسا و  ذیوعت  میهاربا 

580 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . رابخا  رد 
یناوراک ینعی  فسوی ، ناردارب  ناوراک  هک  ماگنه  نآ  رد  ُریِْعلا  ِتَلَـصَف  اََّمل  َو  َنیِعَمْجَأ  ْمُِکلْهَِأب  ِینُوتْأ  َو  ًاریَِـصب  ِتْأَی  ِیبَأ  ِهْجَو  یلَع  ُهوُْقلَأَف 

«1  » َحیِر ُدِجََأل  یِّنِإ  تفگ : دندوب  وا  دزن  هک  یناسک  هب  بوقعی  ناشردپ  ْمُهُوبَأ  َلاق  دش  رود  رصم  رهـش  زا  تسا  نآ  رد  فسوی  نهاریپ  هک 
. دینکن مهّتم  يریپ  زا  یشان  نتفگ  یفارخ  غورد و  هب  ارم  رگا  منکیم  مامشتسا  ار  فسوی  يوب  نم  ِنوُدِّنَُفت  ْنَأ  َْول ال  َفُسُوی 

نوچ اّما  يراد . ار  هتـشذگ  يرطاخ  ناشیرپ  زونه  وت  هک  ادخ  هب  دـنتفگ  اهنآ  ُریِـشَْبلا  َءاج  ْنَأ  اَّمَلَف  ِمیِدَْـقلا  َِکلالَـض  یَِفل  َکَّنِإ  ِهَّللاَت  اُولاق 
. دوب هتخورف  یکچوک  رد  ار  نآ  بوقعی  هک  تسا  يزینک  دنزرف  ای  بوقعی  دنزرف  ادوهی  ریشب  دمآ ...  ریشب 

. تخادنا بوقعی  يور  رب  ار  نهاریپ  ِهِهْجَو  یلَع  ُهاْقلَأ 
. دش يوق  تفای و  ّتیوقت  وا  يزیرغ  ترارح  قوش و  هک  اریز  تفای ، زاب  ار  شیوخ  ییانیب  نهاریپ  رثا  رد  بوقعی  ًاریَِصب  َّدَتْراَف 

تسا و هدـنز  فسوی  هک  متفگن  امـش  هب  نم  ایآ  هک  نیا  ینعی  تسا ، فوذـحم  تیاکح  دروم  تسا و  یبّجعت  ماهفتـسا  ْمَُکل  ُْلقَأ  َْمل  َأ  َلاق 
هک متفگن  امـش  هب  نم  ایآ  َنوُمَْلعَت  ام ال  ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  تسا . یلاعت  يادـخ  هتفگ  نیا  لوق  رگنایب  هک  نیا  ای  منکیم ، تاقالم  ار  وا  نم 

. دینادیمن ار  نآ  امش  هک  منادیم  ار  يزیچ  ادخ  بناج  زا  نم 
__________________________________________________

( ].....[ نیمجرتم . ) تسا ینامحر  سفن  یهلا و  تامسن  زا  هیانک  نافراع  دزن  رد  داب ، حیر : ( 1)
581 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب شنادنزرف و  زا  یکی  ندش  هتفرگ  ورگ  هب  یطحق و  ثودح  زا  دعب  رگیدکی  هب  رـصم  زیزع  بوقعی و  ياههتـشون  تابتاکم و  هراب  رد  و 
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بوقعی یهاوخداد  ملظت و  یگنوگچ  تسا و  مالّـسلا  هیلع  فسوی  نامه  رـصم  زیزع  هک  دنادب  بوقعی  هک  نیا  نودب  نیماینب  نتفرگ  هدرب 
رکذ لّصفم  ياهباتک  رد  اهنیا  همه  تسا ...  هدرب  تیاکـش  یلاعت  يادخ  ریغ  هب  هک  ببـس  نادـب  ار  وا  دـنوادخ  ندرک  بدا  و  فسوی ، زا 

. تسا هدش 
هب و  دـندومن ، هبوت  ندوب  هدرک  هک  يراک  زا  دـندرک و  يراز  عّرـضت و  ناشردـپ  رـضحم  رد  َنِیئِطاخ  اَّنُک  اَّنِإ  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغَتْـسا  اَنابَأ  ای  اُولاق 
اطخ فسوی  هراـب  رد  اـم  هک  هاوـخ  شزرمآ  ناـمناهانگ  شزرمآ  تهج  ادـخ  زا  ردـپ  يا  دـنتفگ : دـندومن و  فارتـعا  ناـشیاهراک  یتـشز 

. میاهدرک
راظتنا هک  هدوب  تهج  نادب  تخادنا  ریخأت  هب  ار  رافغتسا  منکیم و  رافغتسا  يدوز  هب  تفگ  بوقعی  هک  نیا  یِّبَر  ْمَُکل  ُرِفْغَتْـسَأ  َفْوَس  َلاق 

. دوب هدش  عقاو  وا  ریغ  رب  اهنآ  تیانج  بوقعی  دروم  رد  نوچ  هدیشکیم ، ار  رحس  تقو 
اهنآ تیانج  نوچ  مالّسلا  هیلع  فسوی  دروم  رد  یلو  دسر ، تباجا  هب  شیاعد  هک  نیا  دیّما  هب  دوب  اهتقو  نیرتفیرش  رظتنم  بوقعی  اذل 

. درک رافغتسا  يروف  اذل  دوب ، هدش  عقاو  شدوخ  رب 
زور هن  دروآ  ار  تراشب  هک  يرتش  نیرتعیرس  و  دوب ، هلصاف  هار  زور  هدجه  فسوی  نیب  اهنآ و  نیب  هک  هدش  تیاور  ُمیِحَّرلا  ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ 

. دندرک یط  ار  هار  نیا  زور  هن  رد  زین  شنادنزرف  اب  مالّسلا  هیلع  بوقعی  و  دیشک ، لوط 
582 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

99 تایآ 101 -

582 ص :  ات 101 ..... ] تایآ 99  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

ای َلاق  َو  ًادَّجُـس  َُهل  اوُّرَخ  َو  ِشْرَْعلا  یَلَع  ِْهیََوبَأ  َعَفَر  َو  ( 99  ) َنِینِمآ ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  َرْـصِم  اُولُخْدا  َلاـق  َو  ِْهیََوبَأ  ِْهَیلِإ  يوآ  َفُسُوی  یلَع  اُولَخَد  اَّمَلَف 
ُناْطیَّشلا َغََزن  ْنَأ  ِدَْعب  ْنِم  ِوْدَْبلا  َنِم  ْمُِکب  َءاج  َو  ِنْجِّسلا  َنِم  ِینَجَرْخَأ  ْذِإ  ِیب  َنَسْحَأ  ْدَق  َو  اقَح  یِّبَر  اهَلَعَج  ْدَق  ُْلبَق  ْنِم  َيایْءُر  ُلیِوَْأت  اذه  َِتبَأ 

َرِطاف ِثیِداحَْألا  ِلیِوَْأت  ْنِم  ِینَتْمَّلَع  َو  ِْکلُْملا  َنِم  ِینَْتیَتآ  ْدَق  ِّبَر  ( 100  ) ُمیِکَْحلا ُمِیلَْعلا  َوُه  ُهَّنِإ  ُءاشَی  اـِمل  ٌفیَِطل  یِّبَر  َّنِإ  ِیتَوْخِإ  َْنَیب  َو  ِیْنَیب 
(101  ) َنیِِحلاَّصلِاب ِینْقِْحلَأ  َو  ًاِملْسُم  ِینَّفََوت  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  یِِّیلَو  َْتنَأ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا 

582 ص :  همجرت ..... :

هدمآ ناشلابقتسا  هب  هک  اجنآ  زا   ) دروآ شوغآ  رد  ار  دوخ  ردام  ردپ و  فسوی  دندش  دراو  فسوی  رب  شنادناخ  بوقعی و  هک  هاگنآ  سپ 
. دوب دیهاوخ  نمیا  رصم ) هنعارف  رش  زا   ) نیا زا  دعب  هّللا  ءاشنا  هک  دنیآرد  رصم  رهش  هب  تفگ  دوب )

نیا هک  تفگ  ار  ردپ  لاح  نآ  رد  فسوی  دندرک و  هدجـس  ار  ادخ  وا  رادید  يهنارکـش  هب  اهنآ  دـناشنب و  تخت  رب  ار  ردام  ردـپ و  هاگنآ 
نم  هراب  رد  دینادرگ و  قّقحم  عقاو و  ار  باوخ  نآ  نم  يادخ  هک  مدید  شیپ  نیا  زا  هک  یباوخ  ریبعت  دوب 

583 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
مه رادـید  هب  هاگرید  زا  سپ  هک   ) دروآ اجنیا  هب  رود  نابایب  نآ  زا  ار  امـش  داد و  تاـجن  نادـنز  یکیراـت  زا  ارم  هک  دومرف  ناوارف  ناـسحا 

هچنآ هب  شمرک  فـطل و  نم  يادـخ  هک  دـنکفا  ییادـج  یتّدـم  درک و  داـسف  مناردارب  نم و  ناـیم  ناطیـش  هـک  نآ  زا  سپ  میدـش ) لـیان 
، تسا شنیرفآ  ریبدت  رد  راک  مکحم  روما و  تقیقح  هب  اناد  وا  مه  هدوب  لماش  دریگ  ّقلعت  شتّیشم 

یتخومایب باوخ  ریبعت  ایؤر و  ملع  يدیـشخب و  تّزع  تنطلـس و  ارم  وت  اهلا  راب  درک ) ضرع  دروآ و  ادـخ  هاگرد  هب  ور  فسوی  هاگنآ  (و 
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مناـحلاص اـب  ناریمب و  دوخ  ياـضر  میلـست و  هب  ارم  ترخآ  اـیند و  رد  نم  بوبحم  تمعن و  یلو  ییوـت  نامـسآ  نیمز و  هدـننیرفآ  ییوـت 
. امرف روشحم 

583 ص :  ریسفت ..... 

لیحار شردام  بوقعی و  ینعی  دیـشک  شوغآ  هب  ار  شردام  ردپ و  دـندش  لخاد  فسوی  رب  یتقو  ِْهیََوبَأ  ِْهَیلِإ  يوآ  َفُسُوی  یلَع  اُولَخَد  اَّمَلَف 
. ار

، لیمای وا  مسا  و  دوشیم ، فسوی  يهلاخ  هک  دومن  جیوزت  ار  وا  رهاوخ  بوقعی  دومن و  تافو  نیماینب  سافن  رد  شردام  هک  هدش  تیاور  و 
. تسا عیاش  ندیمان  ردام  زین  ار  ّیبرم  هدوب و  فسوی  ّیبرم  یفرط  زا  و  تسا ، عیاش  ندیمان  ردام  ار  هلاخ  و  هدوب ، نیمای  ای 

لاح تسا و  هداد  رارق  مّدقم  نینمآ )  ) رب ار  نآ  اذـل  تسا و  كّربت  نّمیت و  يارب  هّللا ) ءاش  نا   ) ظفل َنِینِمآ  ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  َرْـصِم  اُولُخْدا  َلاق  َو 
تسا . اولخدأ )  ) لعاف زا 

584 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
جراخ يرداچ  رد  ای  ياهناخ و  رد  تفر و  اهنآ  لابقتـسا  هب  فسوی  هک  دوب  نیا  دـندش  دراو  فسوی  رب  رـصم  لوخد  زا  لبق  هک  نیا  ّتلع 

. دروآ دورف  ار  اهنآ  رصم  رهش  زا 
يوس هب  و  تفرگ ، یهاشداپ  تّزع  رورغ و  ار  فسوی  دـمآ  فسوی  شیپ  مالّـسلا  هیلع  بوقعی  یتقو  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

نآ زا  هک  درک  زاب  ار  شتـسد  فسوی  نک ، زاب  ار  تتـسد  يهجنپ  فسوی  يا  تفگ : دـمآ و  نییاپ  لییربج  تقو  نآ  دـماین ، نییاپ  بوقعی 
؟ تسا يرون  هچ  دش  جراخ  نم  تسد  فک  زا  هک  يرون  نیا  لییربج  يا  تفگ : فسوی  دش ، دنلب  نامسآ  وج  ات  يرون 

وت لـسن  رد  رگید  يدـماین ، نییاـپ  مالّـسلا  هیلع  بوقعی  دوخ  ردـپ  خیـش و  دزن  هب  نوچ  مدرب ، نوریب  وت  لـسن  زا  ار  تّوبن  تفگ : لـییربج 
. دمآ دهاوخن  يربمایپ 

یهن فسوی  لتق  زا  ار  ناردارب  هک  تسا  یـسک  نآ  و  مداد ، رارق  فسوی  ردارب  يوال  دـنزرف  رد  ار  تّوبن  تفگ : هک  تسا  يرگید  ربخ  رد 
نینچ نیا  وا  زا  زین  دـنوادخ  و  دـهد ، هزاجا  مردـپ  اـت  موریمن  نوریب  اـجنیا  زا  نم  تفگ  دـنام و  رـصم  نیمز  رد  هک  تسا  یـسک  و  درک ،

. دندمآ دوجوب  وا  نادنزرف  زا  لیئارسا  ینب  يایبنا  درک و  رّکشت 
و « 1  » ًادَّجُس َُهل  اوُّرَخ  َو  ِشْرَْعلا  یَلَع  ِْهیََوبَأ  َعَفَر  َو 

__________________________________________________

دبع يانف  تفرعم : لها  رظن  زا  تسا  ینتورف  راهظا  عوضخ و  ّللذت ، يانعم  هب  تغل  رد  دوجس  ( 1)
585 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوب یلاعت  يادخ  تدابع  دندرک  اهنآ  هک  ياهدجس  هّتبلا  درک  هدجس  ار  ادخ  و  « 1  » دناشن تخت  رب  ار  ردام  ردپ و 
لیوأت تسا  نیا  ردـپ  يا  تفگ : ِنْجِّسلا و  َنِم  ِینَجَرْخَأ  ْذِإ  ِیب  َنَسْحَأ  ْدَـق  َو  اقَح  یِّبَر  اهَلَعَج  ْدَـق  ُْلبَق  ْنِم  َيایْءُر  ُلیِوَْأت  اذـه  َِتبَأ  ای  َلاق  َو 

رکذ ار  اهنآ  تسد  زا  وا  تاجن  دـنداد و  ماجنا  وا  هب  تبـسن  شناردارب  هک  ار  هچنآ  دـینادرگ و  قّقحم  ار  نآ  ادـخ  هک  نم  نیـشیپ  باوخ 
. دشابن اهنآ  شنزرس  تمالم و  هک  نیا  ات  دندرکن 

ییاهاج هب  نونکا  هک  دـندوب  مشح  نابحاص  نیـشنرداچ و  اهنآ  نوچ  دروآ  اج  نیا  هب  رود  نابایب  نآ  زا  ار  امـش  ِوْدَْـبلا و  َنِم  ْمُِکب  َءاج  َو 
. دندمآیم دوب  رازهزبس  تشاد و  ناوارف  بآ  هک 

ناطیش هب  ار  شناردارب  راک  درک و  داسفا  هسوسو و  مناردارب  نم و  نیب  ناطیـش  هک  نآ  زا  دعب  ِیتَوْخِإ  َْنَیب  َو  ِیْنَیب  ُناْطیَّشلا  َغََزن  ْنَأ  ِدَْعب  ْنِم 
. دشاب هدرک  ار  اهنآ  لاح  تاعارم  ات  داد  تبسن 
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هجو نیرتقیقد  هب  ار  نآ  و  تسا ، قیقد  دهاوخیم  هک  هچنآ  هب  لمع  ملع و  رظن  زا  نم  راگدرورپ  ُءاشَی  اِمل  ٌفیَِطل  یِّبَر  َّنِإ 
__________________________________________________

. دنکن ریغ  هب  هّجوتم  ار  وا  ّقح  دوهش  تیؤر و  دوش و  ربخیب  دوخ  حراوج  اضعا و  زا  هک  يوحن  هب  تسا ، دوهشم  نامز  رد  ّقح  رد 
: دنیوگیم حوتفلا  وبا  ریسفت  رد  حوتفلا  وبا  رارسالا و  فشک  رد  يدبیم  نایبت و  رد  یسوط  خیش  ( 1)

ار يو  رهاوخ  بوقعی  دوب و  هتفر  از  رـس  نیماینب  نداز  ماگنه  دوب  نیماینب  فسوی و  ردام  هک  لیحار  اریز  تسوا  هلاخ  فسوی  ردام  زا  دارم 
. دوشیم فسوی  ردام  مکح  رد  هک  دوب  هتفرگ  شیاج  هب 

586 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنکیمن كرد  یسک  ار  وا  ریبدت  ياههار  هک  يوحن  هب  دنکیم  ریبدت  نکمم 

. تسا لماک  زین  لمع  رد  هک  ُمیِکَْحلا  تسا ، لماک  ملع  رد  وا  هک  ُمِیلَْعلا  َوُه  ُهَّنِإ 
تنطلس تّزع و  لامک  نیح  رد  ار  وا  دنوادخ  تفای و  تاجن  اهتکاله  زا  دیسر و  یهاشداپ  هب  تشگ  لماک  مامت و  فسوی  رب  تمعن  نوچ 

. دومن عمج  شناشیوخ  ماحرا و  اب 
هب ار  ینطاب  يرهاظ و  کلم  وت  ایادخ  ِْکلُْملا  َنِم  ِینَْتیَتآ  ْدَق  ِّبَر  تفگ : دش و  روآدای  ار  وا  ياهتمعن  درک و  ادیپ  هّجوت  دـنوادخ  هب  اذـل 

. یتخومآ نمب  ار  ثیداحا  لیوأت  زا  یضعب  ِثیِداحَْألا و  ِلیِوَْأت  ْنِم  ِینَتْمَّلَع  َو  يداد ، نم 
هک روطنامه  درک  بلط  کین  ماجنا  رس  تبقاع و  نسح  ادخ  زا  دوخ  يارب  سپـس  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  یِِّیلَو  َْتنَأ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َرِطاف 

حالـص ریخ و  رد  هک  امن  قحلم  یناسک  هب  ارم  َنیِِحلاَّصلِاب  ِینْقِْحلَأ  َو  ًاِملْـسُم  ِینَّفََوت  تفگ : سپ  دینادرگ ، وکین  ار  وا  لاح  ایند  رد  دنوادخ 
رمع لاس  تسیب  دصکی و  فسوی  و  درک ، یگدنز  لاس  لهچ  دـصکی و  مالّـسلا  هیلع  قاحـسا  نب  بوقعی  هک  تسا  ربخ  رد  دنـشاب ، لماک 

نادنز زا  ندمآ  نوریب  زا  دعب  دـنام و  نادـنز  رد  لاس  هدـجیه  دـش و  نادـنز  لخاد  هک  دوب  هلاس  هدزاود  فسوی  هک  تسا  ربخ  رد  دومن و 
یگدنز  لاس  ود  رصم  رد  مالّسلا  هیلع  بوقعی  درک و  یگدنز  لاس  داتشه 
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«1 . » تسا هدش  تیاور  لاس  راهچ  تسیب و  رثکا  دح  زین  رادقم  نیا  زا  ریغ  و  درک ،

102 تایآ 111 -

587 ص :  ات 111 ..... ] تایآ 102  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

َنِینِمْؤُِمب َتْصَرَح  َْول  َو  ِساَّنلا  ُرَثْکَأ  اـم  َو  ( 102  ) َنوُرُکْمَی ْمُه  َو  ْمُهَْرمَأ  اوُعَمْجَأ  ْذِإ  ْمِْهیَدـَل  َْتنُک  ام  َو  َْکَیلِإ  ِهیِحُون  ِْبیَْغلا  ِءاـْبنَأ  ْنِم  َکـِلذ 
اْهنَع ْمُه  َو  اـْهیَلَع  َنوُّرُمَی  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ٍۀَـیآ  ْنِم  ْنِّیَأَـک  َو  ( 104  ) َنیَِملاـْعِلل ٌرْکِذ  ـَّالِإ  َوُه  ْنِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُهلَئْـسَت  اـم  َو  ( 103)

(106  ) َنوُکِرْشُم ْمُه  َو  َّالِإ  ِهَّللِاب  ْمُهُرَثْکَأ  ُنِمُْؤی  ام  َو  ( 105  ) َنوُضِْرعُم
َو اَنَأ  ٍةَریَِـصب  یلَع  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعْدَأ  ِیلِیبَس  ِهِذه  ُْلق  ( 107  ) َنوُرُعْـشَی ْمُه ال  َو  ًۀَتَْغب  ُۀَعاَّسلا  ُمُهَِیتَْأت  َْوأ  ِهَّللا  ِباذَـع  ْنِم  ٌۀَیِـشاغ  ْمُهَِیتَْأت  ْنَأ  اُونِمَأَف  َأ 

ِیف اوُریِـسَی  ْمَلَف  َأ  يرُْقلا  ِلْهَأ  ْنِم  ْمِْهَیلِإ  یِحُون  ًالاجِر  َّالِإ  َکـِْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  اـم  َو  ( 108  ) َنیِکِرْـشُْملا َنِم  اَنَأ  ام  َو  ِهَّللا  َناْحبُـس  َو  ِینَعَبَّتا  ِنَم 
اوُّنَظ َو  ُلُسُّرلا  َسَأـْیَتْسا  اَذِإ  یَّتَح  ( 109  ) َنُولِقْعَت الَف  َأ  اْوَقَّتا  َنیِذَِّلل  ٌْریَخ  ِةَرِخْآلا  ُرادـَل  َو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ُۀَِـبقاع  َناـک  َْفیَک  اوُرُْظنَیَف  ِضْرَأـْلا 
َناک ام  ِباْبلَْألا  ِیلوُِأل  ٌةَْربِع  ْمِهِصَصَق  ِیف  َناک  ْدََقل  ( 110  ) َنیِمِرْجُْملا ِمْوَْقلا  ِنَع  انُسَْأب  ُّدَُری  َو ال  ُءاشَن  ْنَم  َیُِّجنَف  انُرْصَن  ْمُهَءاج  اُوبِذُک  ْدَق  ْمُهَّنَأ 

(111  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ًۀَمْحَر  َو  ًيدُه  َو  ٍءْیَش  ِّلُک  َلیِصْفَت  َو  ِْهیَدَی  َْنَیب  يِذَّلا  َقیِدْصَت  ْنِکل  َو  يرَتُْفی  ًاثیِدَح 
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نادنز تّدم  البق  مه  یفرط  زا  دریگ . رارق  رـصم  نانز  اخیلز و  قشع  دروم  غلابان  هلاس  هدزاود  ناوج  هک  دـیآیمن  رظن  هب  تسرد  القع  ( 1)
( نیمجرتم . ) تسا هتفر  نادنز  هب  هک  هتشاد  لاس  ّلقا 18  ّدح  فسوی  تفگ : دیاب  سپ  تسا  هدش  رکذ  لاس  وا 12 

588 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

588 ص :  همجرت ..... :

هلیح رکم و  رب  فسوی ) ناردارب   ) هک اـجنآ  وـت  هن  رگ  میدـناسر و  یحو  هب  وـت  رب  اـم  هک  دوـب  بیغ  راـبخا  زا  تیاـکح  نیا  اـم  لوـسر  يا 
. يدوبن رضاح  دنتفرگ  میمصت 

. دروآ دنهاوخن  نامیا  نانآ  رثکا  زاب  ینک  مدرم  نامیا  رد  بیغرت  دهج و  دنچ  ره  وت  هک  نادب  و 
. درادن دزاس  رّکذتم  ار  ملاع  لها  هک  نآ  زج  یضرغ  باتک  نیا  یهاوخیمن و  تلاسر  رجا  دوخ  تّما  زا  ام  لوسر  يا  وت  و 

زا ضارعا  و   ) دننادرگیم يور  نآ  زا  دـنرذگیم و  نیمز  اهنامـسآ و  رد  ّقح  تردـق  ياهناشن  تایآ و  رب  رایـسب  هچ  درخیب  مدرم  نیا  و 
(، دننکیمن نآ  رد  رّکفت  لّمأت و 

. دننادیم ّرثؤم  ملاع  ماظن  رد  زین  ار  رگید  روما  ادخ  زج  دنوش و  كرشم  هک  نآ  رگم  دنروآیمن  نامیا  قلخ  رثکا  و 
لفاغ نآ  رد  هک  دـسر  ارف  ناهگان  ناشگرم  تعاس  هک  نآ  ای  دـنک  هطاحا  اهنآ  رب  ادـخ  رهق  زا  یباذـع  هک  دـننآ  زا  نمیا  رفاک  مدرم  اـیآ 

. دنشاب
كرـش و زا  ار  ادـخ  منک و  توعد  تریـصب  ییاـنیب و  اـب  ادـخ  هب  ار  قلخ  هک  تسا  نیمه  مناوریپ  نم و  هقیرط  وگب  ار  تّما  اـم  لوسر  يا 

، مرواین كرش  ادخ  هب  زگره  مناد و  هّزنم  کیرش 
دندش دّیؤم  ام  یحو  هب  هک  ایند  ياهرهش  لها  زا  دندوب  ینادرم  همه  نالوسر  هک  نآ  زج  میداتسرفن  تلاسر  هب  وت  زا  شیپ  ار  سک  چیه  و 
كاله  هنوگچ  هک   ) ناشناینیشیپ لاح  تبقاع  ات  دناهدرکن  ریس  نیمز  يور  رد  ایآ  دنوریم ) رفک  هار  هب  ادخ  لوسر  راکنا  هب  هک  نانیا  )
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رتوکین رایسب  ایند ) تایح  زا   ) يوقت لها  يارب  ترخآ  يارس  هک  دیمهف  دیهاوخ  یبوخ  هب  دینک  لّقعت  رگا  نانمؤم  امش  و  دیرگنب ؟ دندش )

. تسا
نآ رد  دش  دهاوخ  فالخ  ادخ  ترصن  هدعو  هک  دندرک  نامگ  هدش و  سویأم  نالوسر  هک  اجنآ  ات  دندرک ) تیّدض  نادنچ  ایبنا  اب  مدرم  )

. دیدرگ دهاوخن  زاب  ملاع  ناراکدب  زا  ام  ماقتنا  میشخب و  تاجن  میهاوخ  ار  هک  ره  ات  دیسر  ارف  ام  يرای  تقو  لاح 
ارف هک  تسا  ینخـس  هن  نآرق )  ) نیا دوب  دهاوخ  لماک  تربع  لقع  نابحاص  يارب  ناردارب ) فسوی و  ای  ناربمغیپ   ) نانآ تیاکح  رد  انامه 

تمحر تیادـه و  نامیا  لـها  يارب  دـنکیم و  ناـیب  لّـصفم  ار  يزیچ  ره  هدرک  قیدـصت  ار  دوخ  دـننام  ینامـسآ  بتک  نکیل  تفاـب  ناوت 
. دوب دهاوخ 

589 ص :  ریسفت ..... 

ندش ینادنز  و  فسوی ، هب  وا  لاصو  دصق  زیزع و  نز  بوقعی و  هودنا  نزح و  شناردارب و  فسوی و  ناتـساد  زا  دش  رکذ  هک  هچنآ  َِکلذ 
يرابخا زا  تسا ، بیغ  رابخا  زا  ِْبیَْغلا  ِءاْبنَأ  ْنِم  اهنیا  همه  شناردارب ، ردام و  ردپ و  اب  وا  ندش  عمج  و  وا ، ندیسر  یهاشداپ  هب  فسوی و 

. تسا بیاغ  وت  ریغ  وت و  زا  هک  تسا 
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. مینکیم وگزاب  ار  اهناتساد  نیا  یحو  ببس  هب  وت  هب  ام  دّمحم  يا  َْکَیلِإ  ِهیِحُون 
. دنتشاد قاّفتا  نآ  رب  هک  دنتفرگ  يرما  رب  يّدج  میمصت  هک  یتقو  ْمُهَْرمَأ  اوُعَمْجَأ  ْذِإ  يدوبن ، فسوی  ناردارب  دزن  هک  وت  ْمِْهیََدل  َْتنُک  ام  َو 
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اب زج  ار  ایاضق  نیا  وت  نتسناد  نیاربانب  دندرکیم  هلیح  رکم و  مالّسلا  هیلع  فسوی  بوقعی و  هب  تبـسن  اهنآ  هک  یلاح  رد  َنوُرُکْمَی  ْمُه  َو 

. دوشیمن یحو 
. دنتسین نمؤم  َنِینِمْؤُِمب  یشاب ، صیرح  وت  هک  دنچ  ره  مدرم  رتشیب  َتْصَرَح  َْول  َو  ِساَّنلا  ُرَثْکَأ  ام  َو 

وت لثم  زا  یبیغ  رابخا  تایآ و  نیا  لاثما  روهظ  دوجو  اـب  مدرم  رثکا  نکیل  ِساَّنلا و  ُرَثْکَأ  اـم  نکل  يهلزنم و  هب  تسا  كاردتـسا  هلمج  نیا 
. ینکب هغلابم  نآ  رد  یشاب و  صیرح  اهنآ  نامیا  رب  وت  هچ  رگا  دنروآیمن  وت  تلاسر  هب  وت و  هب  نامیا  یتسه  یما  هک 

عنام رجا  تساوخرد  ات  ٍرْجَأ  ْنِم  ینکیمن  تساوخرد  اهنآ  زا  يرجا  ای  دزم  نآرق  رب  ای  تبیغ  زا  رابخا  رب  ای  غیلبت  رب  وت  ِْهیَلَع  ْمُُهلَئْـسَت  اـم  َو 
. ددرگ اهنآ  نامیا  زا 

. ملاع لها  يروآدای  رکذ و  ءزج  َنیَِملاْعِلل  ٌرْکِذ  اَّلِإ  تسین  يزیچ  نآرق  ای  تبیغ  زا  رابخا  ای  غیلبت  نآ  َوُه  ْنِإ 
و ریغـص ، ملاع  ریبک و  ملاع  ياهنامـسآ  رد  یتایآ  هب  اسب  هچ  َنوُضِْرعُم و  اْهنَع  ْمُه  َو  اْهیَلَع  َنوُّرُمَی  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٍۀَیآ  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو 
زا تسین  یتفگـش  بّجعت و  سپ  دـننکیم ، يراددوـخ  نآ  رد  رّکفت  زا  درذـگیم و  نآ  رب  هک  دراد  دوـجو  ود  نآ  ياـهنیمز  رد  نینچمه 

تسا . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يرادلد  هلمج  نیا  دننک ، ضارعا  دوشیم  رضاح  وت  زا  هک  ییاههناشن  تایآ و 
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ّماع ای  یّـصاخ  نامیا  رثا  رب  هک  ینامیا  هب  ای  دننکیمن ، نیقی  ناعذا و  ینعی  دنروآیمن ، نامیا  ادخ  هب  اهنآ  رتشیب  ِهَّللِاب  ْمُهُرَثْکَأ  ُنِمُْؤی  ام  َو 
. دنیآیمن لیان  لصاح 

دوجو رد  كرش  ّلقا  و  تیالو ، رد  ای  تعاط  رد  ای  تدابع  رد  ای  ّتیهلا ، رد  ای  دنتسه  بوجو  رد  كرـشم  اهنآ  و  « 1  » َنوُکِرْشُم ْمُه  َو  اَّلِإ 
(. دنراد ییالو  يدوهش و  ای  يدابع و  یلاعفا و  یتافص و  یتاذ و  ای  یفخ  ای  یلج  كرش  مدرم  رثکا  سپ   ) تسا دوهش  و 

دیدهت هلمج  نیا  دنتـسه ، باذع  زا  نمیا  دندروآ  نامیا  يزروكرـش  اب  هک  یناسک  ای  دـندش  رکنم  ار  وت  تلاسر  هک  یناسک  ایآ  اُونِمَأَف  َأ 
؟ دوش تمعن  دیزم  بجوتسم  هدینادرگ و  صلاخ  ار  دیحوت  ات  تسا  اهنآ 

؟ دناشوپب ار  اهنآ  ادخ  تبوقع  باذع و  هک  دنتسه  نمیا  ایآ  ِهَّللا  ِباذَع  ْنِم  ٌۀَیِشاغ  ْمُهَِیتَْأت  ْنَأ 
ای يرغص ، تمایق  تعاس  ای  ًۀَتَْغب  ُۀَعاَّسلا  ُمُهَِیتَْأت  َْوأ 
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یسک كرشم  هدمآ ، بیصن  کیرش و  يانعم  هب  زین  تسا و  هدمآ  سوماق  حاحص و  رد  هچنانچ  كرـش  لمع  ینعی  تسا  مسا  كرـش  ( 1)
رد كرش  - 2 تقلخ . رد  كرش  - 1 دراد . یماسقا  كرش  و  تسین . شزرمآ  لباق  یـصخش  نینچ  دهدب  رارق  کیرـش  ادخ  يارب  هک  تسا 

. تدابع رد  كرش  - 3 ملاع . ریبدت 
ّماع و كرش  هب  رگید  ینایب  رد  تسا و  هدرک  میسقت  یفخ  یلج و  هب  ار  كرش  رارسالا ج 5 ص 532  فشک  رد  يراصنا  هّللا  دبع  هجاوخ 

. تسا هدرک  میسقت  رغصا  ربکا و  كرش  ای  ّصاخ 
رارسالا ج 2 ص 541 فشک 
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هک یناهگان  باذع  نانآ  َنوُرُعْـشَی و  ْمُه ال  َو  دسر  ارف  دبای ، روهظ  هک  یتمالع  نودـب  هجرف ، یلاعت  هّللا  لّجع  مئاق  روهظ  ای  يربک ، تمایق 

دیحوت و هب  توعد  ِیلِیبَس  ِهِذه  ُْلق  دنشاب  هتشاد  ار  نآ  یگدامآ  دادعتـسا و  ات  دنمهفیمن  ار  باذع  لوزن  البق  دننکیمن و  سح  دیآ  دورف 
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. تسا نم  شور  هار و  دوش  رجنم  داعم  ّسح  هب  هک  نانچنآ  یشاعم  نوناق  سیسأت  كرش و  زا  ییاهر 
. تسا یلیبس ) هذه   ) ریسفت هّللا ) یف  اوعدأ   ) يهلمج منک ، توعد  ادخ  هب  ار  قلخ  هک  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعْدَأ 

. ددرگرب نآ  هب  هک  ریمض  ریدقت  اب  تسا  یلیبس )  ) زا لاح  ای  هرّدقم ، لاؤس  باوج  فنأتسم و  ای  دشاب  ةریصب ) یلع   ) هک یفاضا  زیچ  اب 
هب تسادخ  بناج  زا  هطساو  نودب  حیرـص  نذا  زا  یـشان  نم  توعد  نوچ  متـسه  هاگآ  انیب و  مدوخ  توعد  تّحـص  هب  نم  ٍةَریَِـصب و  یلَع 

نوچ دنرادن  نآ  تّحص  ناشدوخ و  توعد  هب  تریصب  یهاگآ و  اهنآ  هک  دننکیم  لطاب  هب  توعد  هک  یناسک  زا  نم  ریغ  شور  فالخ 
. تسین ادخ  بناج  زا  هطساو  اب  ای  هطساویب  حیرص  نذا  زا  یشان  اهنآ  توعد 

. مهاگآ انیب و  منکیم  توعد  مناوخیم و  ارف  ار  امش  نآ  يوس  هب  هک  هچنآ  هب  تبسن  نم  هک  دشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم 
. دوشیم هدید  تسا و  تیؤر  لباق  نآ  ندوب  ّقح  تسا و  دوهشم  نآ  تّحص  نوچ 

593 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هچ ات  دنرادن  دامتعا  نآ  ندوب  ّقح  هب  و  دنرادن ، یهاگآ  دننکیم  توعد  نادب  هچنآ  تّحـص  هب  هک  ناگدـننک  توعد  رگید  فالخ  هب  ام 

. دننیبب ار  نآ  ندوب  ّقح  هک  نیا  هب  دسرب 
. دشاب ود  ره  ناگدنوش  توعد  هیلا  توعد و  هب  نتشاد  یهاگآ  تریصب و  دوصقم ، تسا  نکمم  و 

تّحص و زین  اهنآ  هچ  میهاگآ  دننکیم  توعد  دیحوت  هب  هطساو  اب  ای  هطساویب  نم  هزاجا  اب  هک  یناسک  زا  مناوریپ  نم و  ِینَعَبَّتا  ِنَم  َو  اَنَأ 
. دنراد نآ  هب  نیقی  دشابن  نآ  رب  دوهش  رگا  ّلقا  ّدح  ای  دنتسه ، دهاش  ار  ناگدش  توعد  توعد و 

توعد هک  هچنآ  هب  و  دـشابن ، تسا  نوذأـم  ادـخ  فرط  زا  هک  یـسک  بناـج  زا  اـی  ادـخ  بناـج  زا  نذا  اـب  شتوعد  هک  سک  ره  نیارباـنب 
. تسین مه  وا  شور  هار و  رب  دیآیمن و  باسح  هب  ربمایپ  ناوریپ  زا  دشاب ، هتشادن  مه  نیقی  دنکیم 

يوریپ توعد و  شور و  هار و  ّتیناـنا و  دوخ  يارب  ربماـیپ  ینعّبتا ) نم  اـنا و  ةریـصب  یلع  هّللا  یلا  اوعدا  یلیبس  هذـه  : ) هلمج نیا  رد  نوچ 
: دومرف هلمج  نیا  زا  سپ  اذل  دروآیم و  نهذ  هب  ار  دوجو  رد  ندروآ  كرش  زا  یعون  هک  دنکیم  تباث  ار  ندرک 

، تسا نآ  دیکأت  تدحو و  هعسوت  دوجو  بتارم  بسح  رب  ترثک  تابثا  هک  اریز  منادیم ، هّزنم  كارشا  زا  نم  ار  ادخ  ِهَّللا  َناْحبُس  َو 
594 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

كرش زا  منکیم  تباث  ار  نآ  هک  هچنآ  رد  نم  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  اَنَأ  ام  َو  تفگ : نآ  زا  دعب  ور  نیا  زا  دشاب ، هتـشاد  تافانم  نآ  اب  هک  نیا  هن 
. متسین دوجو  رد  ناگدنروآ 

نالوسر دیامرفیم  اهنآ  ّدر  رد  دنوادخ  دشاب  رـشب  زا  تلاسر  لوسر و  هک  دـندرکیم  راکنا  مدرم  نوچ  ًالاجِر  اَّلِإ  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ام  َو 
. دناهدوبن دنرشب  سنج  زا  هک  ینادرم  زج  وت  زا  لبق 

یحو اب  طقف  نارگید  اب  اهنآ  قرف  ینعی  مینکیم  یحو  اهنآ  هب  هک  نیا  رد  زج  دنرادن  رشب  دارفا  ریاس  اب  یقرف  چیه  ناربمایپ  ْمِْهَیلِإ  یِحُون 
رب یحو  دّدـجت  رّرکت و  هب  رعـشم  زین  و  دزاس ، رـضاح  ار  هتـشذگ  یـضام و  ات  دروآ  لبقتـسم  لعف  یتسه  نالوسر  ریاس  دـننام  وت  و  تسا ،

. دشاب نالوسر 
یم لـّثمتم  نادرم  تروص  هب  هتـشگ و  لزاـن  نامـسآ  زا  هک  یناگتـشرف  زا  هن  دنتـسه ، نّطوـتم  نیمز  رد  هک  ییاـهناسنا  زا  يرُْقلا  ِلـْهَأ  ْنِم 

. تسین یحو  لوبق  تلاسر و  ّدعتسم  يودب  هک  نایودب ، نانیشننابایب و  لها  زا  هن  و  دنوش ،
اههریس و نیمز  ای  تعیرش ، ماکحا  نیمز  ای  نآرق ، نیمز  ای  ریغـص  ملاع  ای  ریبک  ملاع  نیمز  رد  دننکیمن  ریـس  ایآ  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِـسَی  ْمَلَف  َأ 

؟ ناگتشذگ رابخا 
رب نالوسر  نیا  هک  یمدرم  نالوسر و  ماجنا  رس  تبقاع و  هک  دنرگنب  سپ  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظنَیَف 

595 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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رب دنوش و  فرـصنم  وت  بیذکت  زا  دنریگب و  تربع  اهنآ  لاح  زا  ات  دنتفر . اجک  دش و  هچ  نیبّذـکم  نینمؤم و  زا  دـناهدش  هداتـسرف  اهنآ 
. دنروایب يور  وت  قیدصت 

. دیتخانش شلها  رابخا  زا  ار  نآ  هک  ییایند  تسا  ایند  رد  تبقاع  نسح  زا  رتهب  ترخآ  رد  تبقاع  نسح  ٌْریَخ  ِةَرِخْآلا  ُراَدل  َو 
. دندرک زیهرپ  نالوسر  بیذکت  كرش و  زا  هک  یناسک  يارب  اْوَقَّتا  َنیِذَِّلل 

. دینکیمن هشیدنا  لّقعت و  ترخآ  ایند و  رد  دب  کین و  ماجنا  رس  تبقاع و  نسح  رد  ایآ  َنُولِقْعَت  الَف  َأ 
: هدومرف هرس  سدق  يولوم 

تشط داتفا  دوب  ماب  زا  ار  ود  ره  تشذگ  یسوم  يهزجعم  تفر و  رحس 
دنامن تعفر  زج  هب  نید  تشط  گناب  دنامن  تنعل  زج  رحس  تشط  گناب 

امـش تسا : نینچ  هیآ  ریدـقت  دـنکیم و  تلالد  نآ  رب  شقباس  هلمج  هک  تسا  یفوذـحم  هلمج  تیاغ  هلمج  نیا  ُلُسُّرلا  َسَأـْیَتْسا  اَذِإ  یَّتَح 
بیذکت ار  نالوسر  نیـشیپ  ياهتّما  هک  نیا  ای  داد ، تلهم  اهنآ  هب  دنوادخ  دندرک و  بیذکت  ار  ادخ  نالوسر  نیـشیپ  ياهتّما  هک  دـیدینش 

. دندش دیّماان  ادخ  هدعو  زاجعا  اهتّما و  ندروآ  نامیا  زا  نالوسر  هک  نیا  ات  دندرک 
596 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

کی ره  ربانب  و  هدش ، هدناوخ  لوهجم  مولعم و  تروص  هب  فیفخت  اب  لوهجم و  تروص  هب  دیدشت  اب  اوبّذک )  ) ظفل اُوبِذُک  ْدَـق  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو 
نانآ يوس  هب  نالوسر  هک  دـشاب  ناگدـننک  بیذـکت  نینمؤم و  ادـخ و  ناگداتـسرف  نالوسر و  اوّنظ )  ) لعاف تسا  لمتحم  اهتئارق  نیا  زا 

. دندش هداتسرف 
نالوسر هب  ریامـض  عاجرا  مولعم و  تروص  هب  اوبذـک )  ) قیقحت هجو  رد  و  ددرگرب ، اهنآ  زا  کی  ره  هب  تسا  لمتحم  زین  مّهنا )  ) ریمـض و 

اهنآ هک  نیا  ات  درک  راذـگاو  ناشدوخ  هب  ار  اهنآ  رتمک  ای  ندز  مه  رب  مشچ  کـی  رادـقم  هب  ياهظحل  دـنوادخ  هک  هدـش  دراو  راـبخا  رب 
هک دندرک  نامگ  هک  وحن  نیدب  هدش  هتفگ  غورد  اهنآ  هب  ناگدننک  بیذکت  رب  باذع  ندـمآ  دراو  يرای و  هدـعو  رد  هک  دـندرک  نامگ 

. تسا هتفگ  غورد  هب  اهنآ  رب  ار  باذع  يرای و  رابخا  هدمآرد و  یحو  هکیالم  تروص  هب  ناطیش 
رب هک  تمحر  ینابرهم و  تیاهن  ّتلع  هب  یلاعت  يادخ  هک  دوب  تهج  نادب  ریخأت  نیا  دیـسر و  ارف  ام  يرای  تقو  هک  نیا  ات  انُرْـصَن  ْمُهَءاج 

. دنکیم ّینأت  لّمأت و  هدرک و  یتسس  اهنآ  ندرک  كاله  باذع و  لوزن  هدعو  رد  دراد ، شناگدنب 
یثالث باب  زا  مولعم  یـضام  لاعفا و  باب  زا  ریغلا  عم  مّلکتم  عراضم  زین  و  هدـش ، هدـناوخ  لیعفت  باب  زا  مولعم  یـضام  یّجن )  ) ظفل َیُِّجنَف 

. تسا هدش  هدناوخ  دّرجم 
. میهدیم تاجن  ناشناوریپ  نالوسر و  زا  میهاوخب  ار  هک  ره  ُءاشَن  ْنَم 

597 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیدرگ دهاوخن  زاب  ناراکدب  زا  ام  ماقتنا  َنیِمِرْجُْملا و  ِمْوَْقلا  ِنَع  انُسَْأب  ُّدَُری  َو ال 

دناهدـش كـاله  هک  ار  هتـشذگ  ياـهتّما  رگید  يوس  زا  دـنکیم و  رارمتـسا  رب  تلـالد  هک  دروآ  عراـضم  يهغیـص  هب  ار  ّدری ) ـال   ) ظـفل و 
. تسا تباث  ینامز  ره  رد  یمرجم  ره  يارب  تکاله  هک  دشاب  نیا  هب  راعشا  ات  درک  نیمرجم  هب  فیصوت 

. تسه زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تّما  زا  هیانک  نیا  و 
ردپ فسوی و  رابخا  ياهناتساد  رد  ای  اهنآ  بذکم  نمؤم و  ياهتّما  مالّسلا و  مهیلع  نالوسر  رابخا  ياهناتـساد  رد  ْمِهِـصَصَق  ِیف  َناک  ْدََقل 

. شناردارب و 
. دش انیب  تفرگ و  تربع  دیاب  هک  تسا  يزیچ  ٌةَْربِع 

دننکیم ضارعا  اهنآ  زا  دننیبیم و  ار  روآ  تربع  ياهزیچ  نیا  اهنآ  ریغ  هچ  تسا ، لقع  درخ و  نابحاص  يارب  تربع  هک  ِباْبلَْألا  ِیلوُِأل 
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. دنونشیم هناسفا  دننام  ار  اهنآ  و 
ْنِکل َو  دشاب ، ارتفا  هک  تسین  یفلتخم  ياههناسفا  دننام  يرَتُْفی  ًاثیِدَح  تسا ، نانآ  ياهناتساد  نآ  رد  هک  باتک  نیا  ای  اهناتـساد  نیا  َناک  ام 

. تسادخ بناج  زا  یحو  نکل  ِْهیَدَی و  َْنَیب  يِذَّلا  َقیِدْصَت 
نیتسار  رابخا  و  هتشذگ ، ینامسآ  ياهباتک  قیدصت  باتک  نآ  هچ 

598 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا نیشیپ  عیارش  اهتّما و  لاوحا  يهراب  رد  هتشذگ 

هدـنیآ و هتـشذگ و  روما  زا  ای  شردـپ ، شناردارب و  فسوی و  لاوحا  لیبق  زا  تسا  زیچ  ره  لیـصفت  باتک  نآ  رد  ٍءْیَـش و  ِّلُک  َلیِـصْفَت  َو 
. لطاب ّقح و  ياهتنس 

هک نیا  ای  تسا ، هتـشگ  ریوصت  ینهذ  یناـعم  شوقن و  فورح و  تروص  هب  هک  تسا  ادـخ  بناـج  زا  تیادـه  تقیقح  نآرق  نآ  ًيدُـه  َو 
. تسا هدننک  تیاده  يداه و  یتهج  زا  تسا و  تیاده  یتهج  زا  نآرق  هچ  تسا ، هدننک  تیاده  ًيدُه  زا  دوصقم 

. تسا تمحر  ببس  هب  نآرق  هک  نیا  ای  تسا  هدش  لزان  امش  يوس  هب  نینچ  نیا  هک  یلاعت  ّقح  بناج  زا  نآرق  ًۀَمْحَر  َو 
هب دنکیم و  هارمگ  اهناتـساد  ای  نآرق  ار  نینمؤم  ریغ  هچ  دنروایب  نامیا  هک  تسا  یهورگ  يارب  تمحر  تیادـه و  نآرق  نیا  َنُونِمُْؤی  ٍمْوَِقل 

. دوشیم اهنآ  يارب  یتخبدب  تمقن و  تمحر  ياج 
: دومرف هک  هدش  هداد  تبسن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب 

نآ رد  هک  دیهدب  دای  اهنآ  هب  ار  رون  هروس  و  تسا ، اههنتف  هروس  نآ  رد  هک  دیناوخن  اهنآ  يارب  دـیهدن و  دای  ناتنانز  هب  ار  فسوی  هروس 
. تسا اهزردنا  اهدنپ و 

«1 . » دنریگیم رارق  ریثأت  تحت  تاعومسم  هلیسو  هب  دوز  تسا  فیعض  ناشسوفن  نوچ  اهنز  هک  تسا  نیا  بلطم  ّرس  و 
__________________________________________________

َنُونِمُْؤتَف  ) تروص نآ  رد  هک  نآ  زا  یخرب  هن  تسا . ضرف  نآرق  همه  ندناوخ  نز  درم و  رب  اریز  دسریم  لوهجم  رظن  هب  ثیدـح  نیا  ( 1)
رسیم هک  اجنآ  ات  دومرفیمن : درکیمن و  لزان  ار  نآ  ادخ  دوب  دب  نانز  يارب  رگا  هک  نیا  رگید  دوشیم ) ٍضْعَِبب  َنوُرُفْکَت  َو  ِباتِْکلا  ِضْعَِبب 

( نوفصت اما  هللا  كرابت   ) دنناوخن ار  یضعب  دنناوخب و  نانز  ار  یضعب  تفگیم  دیناوخب و  ار  نآرق  تسا 
599 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

599 ص :  دعّرلا .....  يهروس 

هراشا

هّللا دبع  ناملس و  يهراب  رد  نآ  هک  هروس  رخآ  يهیآ  کی  زج  تسا  یکم  هروس  يهمه  دناهتفگ : یضعب  و  تسا ، یّکم  هروس  نیا  يهمه 
، هیآ نیا  دعب  ام  ْتَرِّیُـس و  ًانآُْرق  َّنَأ  َْول  َو  زا  دـنترابع  هک  هیآ  ود  زج  تسا  یندـم  هروس  نآ  دـناهتفگ : یخرب  و  تسا ، هدـش  لزان  مالـس  نب 

. تسا هیآ  هس  لهچ و  هفوک  ءاّرق  دزن  هروس  نیا  ياههیآ  ددع 
1 تایآ 4 -

599 ص :  ات 4 ..... ] تایآ 1  (: 13  ) دعرلا هروس  ]

هراشا
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ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ٍدَمَع ِْریَِغب  ِتاواـمَّسلا  َعَـفَر  يِذَّلا  ُهَّللا  ( 1  ) َنُونِمُْؤی ـال  ِساَّنلا  َرَثْـکَأ  َّنِکل  َو  ُّقَْحلا  َکِّبَر  ْنِم  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َو  ِباـتِْکلا  ُتاـیآ  َکـِْلت  رملا 

َو ( 2  ) َنُوِنقُوت ْمُکِّبَر  ِءاِقِلب  ْمُکَّلََعل  ِتایْآلا  ُلِّصَُفی  َْرمَْألا  ُرِّبَُدی  یمَسُم  ٍلَجَِأل  يِرْجَی  ٌّلُک  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َرَّخَس  َو  ِشْرَْعلا  یَلَع  يوَتْسا  َُّمث  اهَنْوََرت 
ٍمْوَِقل ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  َراهَّنلا  َْلیَّللا  یِشُْغی  ِْنیَْنثا  ِْنیَجْوَز  اهِیف  َلَعَج  ِتارَمَّثلا  ِّلُک  ْنِم  َو  ًاراْهنَأ  َو  َیِساوَر  اهِیف  َلَعَج  َو  َضْرَْألا  َّدَم  يِذَّلا  َوُه 

اهَضَْعب ُلِّضَُفن  َو  ٍدِحاو  ٍءاِمب  یقُْـسی  ٍناْونِـص  ُْریَغ  َو  ٌناْونِـص  ٌلیِخَن  َو  ٌْعرَز  َو  ٍبانْعَأ  ْنِم  ٌتاَّنَج  َو  ٌتارِواجَتُم  ٌعَِطق  ِضْرَْألا  ِیف  َو  ( 3  ) َنوُرَّکَفَتَی
(4  ) َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِلُکُْألا  ِیف  ٍضَْعب  یلَع 

600 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

600 ص :  همجرت ..... :

دیدرگ لزان  راگدرورپ  بناج  زا  وت  رب  یتسار  ّقح و  هب  هک  ینآرق  ادخ و  باتک  تایآ  تسا  نیا  تسا ،) لوسر  ادخ و  نیب  يزمر  ( ) رملا )
، دنروآیمن نامیا  نآ  هب  نامدرم  رثکا  نکیل  و 

تسارایب و تقلخ  رد  ار  شرع  تردـق  لامک  اب  هاگنآ  تشارفارب  نوتـسیب  دـیرگنیم  هکنانچ  ار  اهنامـسآ  هک  یکاپ  تاذ  نآ  تسا  ادـخ 
یماظن اب  ار  ملاع  رما  دـنیآرد  شدرگ  هب  نّیعم ) رادـم  و   ) ّصاـخ تقو  رد  مادـک  ره  هک  تخاـس  دوخ  يهدارا  رّخـسم  ار  هاـم  دیـشروخ و 

، دینک نیقی  دوخ  راگدرورپ  تاقالم  هب  ناگدنب  امش  هک  دشاب  تخاس  مّظنم  لّصفم  یلیالد  اب  ار  تردق  تایآ  مکحم و 
دیدـپ اههویم  هنوگره  ناتخرد ) زا   ) تخاـس و يراـج  اـهرهن  تشارفارب و  اـههوک  نآ  رد  درتسگب و  ار  نیمز  طاـسب  هک  ییادـخ  تسوا  و 

راگدیرفآ تردق  رب  ینـشور  لیالد  ار  نارّکفتم  روما  نیا  رد  انامه  دیناشوپب  نشور  زور  هب  ار  رات  بش  دیرفایب و  تفج  ار  زیچ  همه  دروآ 
، تسا

تسا و هریغ  لاغز و  هزوریف و  تفن و  الط ، ندعم  اجکی  تسا  يرگید  نیابم  هعطق  ره  راثآ  هک   ) تسا لصّتم  رواجم و  یتاعطق  نیمز  رد  و 
نآ اب  نوگانوگ و  ياهلخن  مه  نآ  ناتـسلخن  يارب  ینیمز  تاّلغ و  تعارز  يارب  اجکی  تسا و  لباق  روگنا  غاـب  يارب  ینیمز  تسین ) اـجکی 

بآ کی  هب  همه  هک 
601 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

یحضاو يّهلدا  ار  نالقاع  نیمز ) تاعطق  راثآ  فالتخا   ) روما نیا  میداد و  يرترب  یضعب  رب  ندروخ  يارب  ار  یضعب  ام  دنوشیم  بورـشم 
ّصاوخ نیا  اب  نیمز  نامـسآ و  رد  بیترت  مظن و  نیا  هک  دـیمهف  دـهاوخ  ددـنب  راک  لـقع  رکف و  سک  ره  ینعی  . ) تسا عناـص  تمکح  رب 

(. تسا تمکح  تردق و  ملع و  اب  يادخ  رما  هب  هکلب  تسین  تعیبط  تسد  هب  روکذم 

601 ص :  ریسفت ..... 

ُّقَْحلا َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َو  « 1  » ِباتِْکلا ُتایآ  َْکِلت  دش  هتفگ  نخس  نیا  زا  شیپ  نآ  زمر  زار و  فورح و  هنوگ  نیا  هراب  رد  رملا 
هدـش لزان  هک  هچنآ  زا  دوصقم  و  « 3  » تسا هرقب  هروس  لّوا  هیآ  ناـمه  دـننامه  هیآ  نیا  بارعا  هوـجو  « 2  » َنُونِمُْؤی ـال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو 

. تسا تیالو  ای  اهناتساد ، ای  ماکحا ، ای  نآرق  لزنأ ) يّذلا   ) تسا
__________________________________________________

رابخا و هب  هراشا  َْکِلت  رگید  نآرق و  باتک  تاـیآ  دـیناوخیم  دـینکیم و  هدـهاشم  هک  یتاـیآ  هک  نآ  یکی  دراد  اـنعم  ود  هلمج  نیا  ( 1)
. تسا لیجنا  تاروت و  باتک  تایآ  دش  نایب  هک  ییاههّصق 
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( عماج ریسفت  )
: تسا هتفگ  یماج  ( 2)

شرادقم ناهج  قلخ  زا  یهن  رترب  هچ  رگ  لباقان  تیبرت  دنکن  يدوس  چیه 
شراوید رس  هب  یناشن  هک  یکشخ  راخ  زگره  ناراب  من  زا  دوشن  مّرخ  زبس و 

. ریسفت نیمه  لّوا  دلج  ( 3)
602 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، تسا نآ  ربخ  َْرمَْألا  ُرِّبَُدی  يهلمج  و  تسا ، تفص  ادتبم و  ای  تسا ، ربخ  ادتبم و  رخآ  ات  يِذَّلا ...  ُهَّللا  يهلمج  « 1  » ِتاوامَّسلا َعَفَر  يِذَّلا  ُهَّللا 
يهلمج هک  نیا  ای  َْرمَْألا  ُرِّبَدـُی  هیف  ظفل  ریدـقت  هب  تسا  یمَـسُم  ٍلَـجَِأل  تفـص  اـی  لاـح  َْرمَأـْلا  ُرِّبَدـُی  و  تسا ، ربخ  ِتاـیْآلا  ُلِّصَُفی  هک  نیا  اـی 

. دشاب رّدقم  لاؤس  باوج  ات  تسا  فنأتسم 
نامـسآ هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  تسا  هدرک  دّیقم  ندیدن  هب  ار  نوتـس  هک  نیا  ار ، نآ  دینیبب  هک  ینوتـس  نودب  « 3  » اهَنْوَرَت « 2  » ٍدَمَع ِْریَِغب 

. دینیبیمن ار  نآ  امش  نکیل  تسا و  نوتس  ياراد 
ّمات و نیمز  اهنامـسآ و  تقلخ  هک  تسا  نیا  هب  یتهج  زا  شرع  تّیماـمت  نوچ  و  «، 4  » تسا هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  هچنانچ 

لماک
__________________________________________________

دـنرگنیمن و اهنآ  رد  فاصنا  يهدـید  هب  نیکرـشم  راّفک و  تسا و  نیمز  نامـسآ و  رد  هک  یتایآ  ناـمه  دـنکیم  ناـیب  هیآ  نیا  رد  ( 1)
رب تسا  یگرزب  لیلد  هیآ  نیا  دـنیامن و  هدـهاشم  ار  وا  ییاناوت  تردـق و  راگدرورپ و  یگناگی  راـثآ  اـت  دـننکیمن  زاـب  ار  تریـصب  مشچ 

( عماج ریسفت   ) اتکی راگدرورپ  قیدصت  تفرعم و 
( نیمجرتم . ) هناخ يهیاپ  هناوتسا و  يانعم  هب  دومع و  دامع و  عمج  دمع ، ( 2)

، تسا هتفگ  هک  دنکیم  لقن  ساّبع  نبا  زا  يربط  تسا . توافتم  لاوقا  مینیبب ، هک  درادن  ای  مینیبیمن  ام  دراد و  نوتس  هک  نیا  دروم  رد  ( 3)
مه يزار  رخف  ماما  تسا ، مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  شیامرف  دییأت  نخس  نیا  ینیبیمن . ار  اهنآ  امـش  دنراد و  ییاهنوتـس  دیاش  یناد  هچ 

يدـییأت تسا  هدرک  حرط  ار  ماسجا  تارک و  نیب  یمومع  هبذاج  هک  مه  دـیدج  ملع  مینیبیمن ، اـم  تسا و  راـک  رد  ییاهنوتـس  دـیوگیم :
. دسریمن رظن  هب  حیحص  دشیم  هدید  تشاد  رگا  درادن  نوتس  دنیوگیم  هک  ییاهنآ  لوق  نیاربانب  قوف ، نانخس  رب  تسا 

ص 278 ناهربلا ج 2 : ( 4)
603 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا نآ  ندش  مامت  زا  دعب  نآ  هب  يهطاحا  شرع و  رب  ياوتسا  و  دوش ،
شنیرفآ مزلتسم  دوخ  نیا  هک  دیدرگ  رّکذتم  ار  اهنآ  عافترا  اهنامسآ و  ندوب  الاب  هک  یلاح  رد  درک ، اهنامـسآ  شنیرفآ  هب  هراشا  الّوا  اذل 

ات درک  فطع  َُّمث  يهملک  اـب  ار  شرع  رب  يراوتـسا  سپـس  تسین ، رّوصت  لـباق  نیمز  قّقحت  اـب  زج  ندوب  ـالاب  عاـفترا و  نوـچ  تسا ، نیمز 
. دشاب بلطم  نیمه  هب  رعشم 

. دش نایب  « 2  » سنوی فارعا و  يهروس  رد  نآ  رب  يراوتسا  شرع و  يانعم  « 1  » ِشْرَْعلا یَلَع  يوَتْسا  َُّمث  دومرف : و 
تکرح نایرج و  ینّیعم  تّدم  رد  مادک  ره  هک  درک  رّخسم  ار  هام  دیـشروخ و  دنوادخ  یمَـسُم  ٍلَجَِأل  يِرْجَی  ٌّلُک  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َرَّخَـس  َو 

، دنکیم ادیپ  ماظتنا  زین  ملاع  روما  کلف  شدرگ  نارود و  رد  تّدم  نآ  ندـش  مّظنم  اب  و  دوشیم ، یـضقنم  کلف  زا  رود  کی  نوچ  دراد ،
. تسا یلاعت  يادخ  ملع  تمکح و  لامک  رب  لیلد  نآ  و  تسا ، دوهشم  هچنانچ 

اهنامـسآ و هک  تسا  ینامز  تیاـغ  نآ  و  دـننکیم ، شدرگ  مولعم  تیاـغ  کـی  اـت  هاـم  دیـشروخ و  زا  کـی  ره  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی 
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اهنیمز
__________________________________________________

. تسا ملاع  تاروتسد  زکرم  بیغ و  ملاع  زا  یجراخ ، دوجوم  شرع  تموکح . تخت  شرع : ( 1)
یتسه ناهج  يهیلک  ریبدـت  ناهج و  روما  تایئزج  لیـصفت  هب  ملع  ینعی  نآ  رب  الیتسا  و  دوشیم ، یهتنم  نآ  هب  ناهج  روما  ریبدـت  هتـشر  و 

. ].....[ تسا
يهیآ 3. سنوی  يهیآ 54 و  فارعا  ( 2)

604 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ّتیشم و هک  تسوا  یقارـشا  يهفاضا  زا  ترابع  هک  تسا  ادخ  لعف  نآ  ار و  مولعم  رما  دنکیم  ریبدت  دنوادخ  َْرمَْألا  ُرِّبَُدی  « 1  » دنوش بارخ 
دنلب و ماقم  زا  تسا  رما  نآ  ندروآ  نییاپ  دنوادخ  ریبدت  يانعم  و  دوشیم ، هدیمان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّیدّمحم  تقیقح  هقلطم و  تیالو 

. هغلاب تمکح  لماک و  ریبدت  قبط  دوشیم  ّقلعتم  وا  هب  هک  تسا  يزیچ  ره  هب  نآ  ندرک  ّقلعم  یلاع و 
. دنکیم لزان  لباق  ياهنیمز  هب  ریبدت  ببس  هب  ار  رما  دنوادخ  هک  دوشیم  نینچ  هیآ  يانعم  نیاربانب 

تادوجو هب  ترثک  ماقم  هب  لیزنت  زا  دعب  و  تسا ، دوجوم  یعمج  دحاو  دوجو  هب  تدحو  و  تسا ، لامجا  وحن  هب  رما  ماقم  رد  تایآ  نوچ 
. دوشیم دوجوم  ّرثکتم 

«2 . » دهدیم لیصفت  ار  ینآرق  ینیودت  یسفنا و  یقافآ و  ینیوکت  تایآ  دنوادخ  ِتایْآلا  ُلِّصَُفی  دومرف : رما  ریبدت  زا  دعب  اذل 
صقن نودب  تمکح  ياضتقم  قبط  ار  رما  دنوادخ  دینیبیم  هک  هنوگنیدب  دینک ، ادیپ  نیقی  ناتراگدرورپ  ياقل  هب  امش  هک  دشاب  ات  ْمُکَّلََعل 

. تسا هدومن  ریبدت  یتسس  و 
__________________________________________________

هب ندومن  نیقی  ببـس  هک  تامالع  تایآ و  رد  ندومن  رّکفت  رظن و  بوجو  هناروکروک و  دـیلقت  نالطب  رب  دـنکیم  تلـالد  هیآ  نیا  و  ( 1)
( عماج ریسفت  . ) دیاشن دشابن و  تسرد  تایآ  حرش  لیصفت و  دشابن  بجاو  ندرک  رکف  رظن و  رگا  هچ  تسا  راگدرورپ  تفرعم 

( نیجرتم . ) تسا َنُوِنقُوت ) ْمُکِّبَر  ِءاِقِلب  ْمُکَّلََعل   ) نآ يهجیتن  و  ( 2)
605 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اناد و عناص  اههناشن  تایآ و  نآ  هک  دـیمهفیم  هداد ...  لیـصفت  دراد  اهنآ  قلاخ  عناص و  تردـق  رب  تلالد  هک  ار  ییاـههناشن  تاـیآ و  و 
. دیروآیم نامیا  نیقی و  ناتراگدرورپ  ياقل  هب  ملع  نیا  زا  سپ  و  دیدرگیمرب ، وا  يوس  هب  همه  هک  دراد  اناوت  میکح و 

نیا هن  دزاسیم ، دونشخ  ار  ادخ  هک  دوشیم  يروط  امش  لمع  دینک  ادیپ  نیقی  ناتراگدرورپ  ءاقل  هب  امـش  رگا  هک  َنُوِنقُوت  ْمُکِّبَر  « 1  » ِءاِقِلب
. دروآ مشخ  هب  ار  وا  هک 

نیرتلماک اب  اهنآ  یگدنز  و  ددرگ ، ناسآ  دـیلوت  ناویح  تابن و  يارب  ات  دـینارتسگب  ار  نیمز  هک  تسا  ییادـخ  وا  َضْرَْألا  َّدَـم  يِذَّلا  َوُه  َو 
. دریگب تروص  هجو 

يور رب  بآ  و  دوش ، ناسآ  اهنآ  ریز  زا  بآ  ندـش  جراخ  ات  تشاذـگ  تباث  ییاـههوک  نیمز  يور  رد  « 2  » ًاراْهنَأ َو  َیِـساوَر  اهِیف  َلَعَج  َو 
. دومن رکذ  اجکی  مه  اب  ار  اههوک  اهرهن و  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  و  دزاس ، باریس  ار  ناتخرد  اهتعارز و  ددرگ و  يراج  نیمز 

__________________________________________________

هک تسوا  هک  دوش  لصاح  نیقی  ار  قشاع  هچنانچ  تسا ، قوشعم  روهظ  زا  ترابع  تفرعم  لها  دزن  تاقالم . دروخرب ، رادـید ، ءاـقل - ( 1)
شون لصو  بارـش  دنیـشن ، دلخ  يهدئام  رب  هدنب  ادرف  ات  شاب  تسا  نادرم  تفـص  تسود ، رادید  عمط  تسا . هدرک  روهظ  مدآ  تروص  هب 

22 ۀمایق / ٌةَرِظان  اهِّبَر  یلِإ  ٌةَرِضان  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  دسر  رادید  بارش و  عامس و  هب  دنیب ، ینسح  یفلز و  و  یبوط ، دنک ،
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( نیمجرتم . ) تسا هدش  هدیرفآ  نیمز  رد  هک  یمیالع  راثآ و  هب  دنکیم  هراشا  هیآ  نیا  ( 2)
606 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دیکأت يهدـیاف  داد ، رارق  نیمز  يور  رد  اـت  ود  تفج و  تروص  هب  يزیچ  ره  زا  « 1  » ِْنیَْنثا ِْنیَجْوَز  اهِیف  َلَعَج  ِتارَمَّثلا  ِّلُـک  ْنِم  َو  دومرف : و 
یجوز نآ  ِْنیَْنثا  زا  دوصقم  و  تسا ، ددـع  هب  هکلب  تسین  سنج  هب  اهنت  ّتیمها  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  ِْنیَْنثا  ندوب  اـت  ود  هب  ِْنیَجْوَز  ظـفل 

. دیآیم دیدپ  ّیبرم  ندرک  تیبرت  نودب  اههریزج  اههوک و  رد  هک  تسا 
: هدومرف یلاعت  يادخ  هچنانچ  دوشیم ، هتشاک  اههعرزم  نیتاسب و  رد  ناسنا  تسد  ود  تیبرت  اب  هک  تسا  يزیچ  نآ  دوصقم  زین  و 

. هیآ رخآ  ات  ِْنیَْنثا ...  ِنْأَّضلا  َنِم  ٍجاوْزَأ  َۀَِینامَث 
دناشوپیم ار  زور  بش  رب  ینعی ، « 2  » َراهَّنلا َْلیَّللا  یِشُْغی 

__________________________________________________

تـسا گنر  ود  روج و  ود  دوصقم  هک  نیا  حیـضوت  يارب  ای  تسا  دـیکأت  يارب  اـی  نینثا  يهملک  و  گـنر ، ود  روج و  ود  ینعی  ناـیبت : ( 1)
( نیمجرتم  ) مرگ درس و  اراوگ ، خلت و  نیریش ، شرت و  ینعی  رارسالا : فشک 

میظع و قلخ  یلعل  ّکنا  تقفش و  وا  نیش  اب ، نیـش و  تسا  فرح  ود  بش  تسا . توربج  ملاع  هاگ  و  بیغ ، ملاع  زا  هیانک  هاگ  بش : ( 2)
زنک . ) تساـیلوا هاـگتولخ  تساـیبنا ، هاـنپ  بش  تسا  نیقّتملا  نآ  زا  نمچ  تسا  نیقی  غاـب  بش  میحّرلا ، نمحّرلا  هّللا  مـسب  تـکرب  وا  ياـب 

( يراصنا هّللا  دبع  هجاوخ  نیکلاسلا 
مینک رظن  تراقح  هب  ناورسخ  جات  رد  مینک  رفس  تولخ  بش  رد  هک  ناور  بش  ام 

وت رب  هک  تساـیند  زور  دوـقفم ، زور  یکی  تسا : زور  جـنپ  زور  دـنیوگ  زور  ار  دوـجو  وـترپ  نینچ ، مه  دـنیوگ  زور  ار  راوـنا  عباـتت  زور :
زور دوروم ، زور  موس  راد . تمینغ  هب  ياهتفای ، نآ  تقو  ینک ، لمع  یبایرد و  ار  دوخ  رگا  ینآ ، رد  وت  هک  دوهـشم ، زور  رگید  تشذگ .

هدیـسر و رخآ  هب  رمع  هک  یماگنه  راـگزور و  رگن  تسا . درف  زور  دوعوم ، زور  مراـهچ  نکن . عیاـض  ادرف  دـیما  هب  دوخ  تقو  تسادرف و 
زور مجنپ  هتـشگ  ینارفعز  یناوغرا ، يور  نآ  و  دـمآرد ، هدـید  رد  ترـسح  بآ  هداتفا و  تریح  باقرغ  رد  و  دـنام ، ندرگ  ربنچ  هب  ناج 

. تسا زیخاتسر  زور  دودمم ،
607 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنکیم هطاحا  ار  نآ  و 
هـشیدنا رّکفت و  هب  هـک  یهورگ  يارب  « 1  » َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  تسا  يددـعتم  ییاههناشن  ٍتایَآل  دـش  رکذ  هک  ییاـهزیچ  نیا  رد  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ 

تاـیاغ نآ  رب  اهتحلـصم  اـهتمکح و  بـیترت  اـهنآ و  زا  تاـیاغ  طابنتـسا  يداـبم و  رد  ار  « 2  » ناشیاهلقع هک  هنوگ  نیدـب  دـنزادرپب 
. دننک لامعتسا 

رما و ریبدـت  رد  و  ود ، نآ  تکرح  نایرج و  رد  هام  دیـشروخ و  ریخـست  اهنآ و  طسو  رد  نیمز  نداد  رارق  اهنامـسآ و  ندرب  ـالاب  رد  نوچ 
 ... زور بش و  اههویم و  ناتخرد و  اهرهن و  اههوک و  نداد  رارق  نیمز و  ندینارتسگ  رد  و  زیچ ، نآ  لاح  بسح  رب  يزیچ  ره  هب  نآ  قیلعت 

__________________________________________________

هدمآ نیریاسلا  لزانم  رد  یهلا  عنـص  راثآ و  رد  هّجوت  يهطـساو  هب  تسادخ  رد  ندرک  رکف  هشیدنا و  زا  ترابع  نافراع  دزن  رد  رّکفت : ( 1)
. لاوحا لامعا و  یناعم  رد  یترکف  وا و  عنص  فیاطل  رد  یترکف  و  دیحوت ، نیع  رد  یترکف  تسا : عون  هس  رب  رّکفت  هک  تسا 

: دیوگ يرتسبش  زار ) نشلگ  حرش  یجیهال : . ) تسا کلاس  يامنهار  رّکذت و  يهجیتن  رّکفت  و 
قلطم ّلک  ندیدب  ردنا  وزج  هب  تسا  ّقح  هب  لطاب  زا  نتفر  رّکفت 

: دیوگ راّطع 
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دروآ رکب  يانعم  نارازه  دص  دروآ  رکف  ات  تفگ  دیاب  رکذ 
ار راک  درم  تسا  یبلق  ترکف  ار  راتفگ  دوب  یلقع  ترکف 

رب لقع  ۀّیدوبعلا ، جارس  لقعلا  هک : تسا  رهاط  اباب  تاملک  رد  دننک ، تدابع  ار  ادخ  هلیسو  نادب  هک  تسا  يزیچ  نافراع  دزن  رد  لقع  ( 2)
دیحّوتلا ص 215) رارسا  . ) تسا لد  رد  نآ  ّلحم  هک  داعم  لقع  و  تسا ، رس  رد  نآ  ّلحم  هک  شاعم  لقع  تسا : هنوگ  ود 

608 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تسا ییاههناشن  دیآیمن و  رد  طبض  دح و  هب  هک  تسا  ییاهتمکح  دیآیمن و  شرامش  هب  هک  تسا  ییاهتحلـصم  اهنیا  يهمه  رد  و 

ار هّلیختم  يهوق  لـقع  هک  هنوگنیدـب  دراد ، هّلیختم  يهوق  لامعتـسا  هب  جاـیتحا  اـههناشن  نیا  هب  نهذ  لاـقتنا  و  تسا ، نوریب  هرامـش  زا  هک 
. دوشیم لقتنم  اههناشن  نآ  هب  يدابم  زا  دنکیم و  مادختسا 

هچ دوشیم  رکذ  يدـعب  يهیآ  رد  هک  ییاـهزیچ  نآ  فـالخ  رب  و  دومن ، نادنمـشیدنا  نیرّکفتم و  صوصخم  ار  اـههناشن  نیا  هب  ندرب  یپ 
. تسا هدش  افتکا  لقع  دّرجم  هب  اجنآ  رد  اذل  و  دشاب ، هتشاد  هشیدنا  رّکفت و  هب  جایتحا  هک  تسین  هنوگنآ  اهزیچ  نآ  يرایسب  ترثک و 

. دنفلتخم مه  اب  تعارز  رثا و  رد  هک  دراد  دوجو  هدیبسچ  مهب  ياههعطق  نیمز  رد  « 1  » ٌتارِواجَتُم ٌعَِطق  ِضْرَْألا  ِیف  َو 
ای دـندرگیمرب و  لصا  کی  هب  هک  دّدـعتم  لخن  ناتخرد  ٍدِـحاو و  ٍءاِمب  یقُْـسی  ٍناْونِـص  ُْریَغ  َو  ٌناْونِـص  ٌلیَِخن  َو  ٌْعرَز  َو  ٍباـنْعَأ  ْنِم  ٌتاَّنَج  َو 

«2 . » دنوشیم باریس  بآ  کی  زا  همه  هک  هیاپ ، مه  ریغ  ناتخرد 
__________________________________________________

. دنتسه عرز  تشک و  لباق  یضعب  رازهروش و  یضعب  هوک ، یضعب  دنتـسه ، رگیدکی  يولهپ  هک  نیا  اب  نیمز ، فلتخم  ياهتمـسق  ینعی  ( 1)
( نیمجرتم )

نینمؤملا ریما  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  مدینـش  تفگ : هک  دـناهدرک  تیاور  يراصنا  رباج  زا  بوشآ  رهـش  نبا  یـسربط و  ( 2)
توالت ار  قوف  يهیآ  سپـس  میتسه  هرجـش  کـی  زا  امـش  نم و  یلو  دـندّدعتم  يهرجـش  ناـتخرد و  زا  مدرم  یلع  اـی  دومرف : مالّـسلا  هیلع 

عماج ج 3 ص 384) ریسفت  . ) دندومن
609 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. میداد يرترب  معط  گنر و  لکش و  رادقم و  تهج  زا  هناد  هویم و  رد  رگید  یضعب  رب  ار  یضعب  ِلُکُْألا و  ِیف  ٍضَْعب  یلَع  اهَضَْعب  ُلِّضَُفن  َو 
دنوادـخ تمکح  لامک  تردـق و  ملع و  رب  تلالد  هک  تسا  ییاـههناشن  دـش  رکذ  هک  اـهزیچ  نیا  رد  َنُولِقْعَی  ٍمْوَِقل  ٍتاـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ 

. دننکیم ادیپ  فالتخا  قالخا  لامعا و  راثآ و  رد  یلو  دنتسه  لصا  کی  زا  هچ  رگا  اهناسنا  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  زین  دنکیم و 
5 تایآ 11 -

609 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 5  (: 13  ) دعرلا هروس  ]

هراشا

َِکئلوُأ َو  ْمِِهقاـنْعَأ  ِیف  ُلـالْغَْألا  َکـِئلوُأ  َو  ْمِهِّبَِرب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ  ٍدـیِدَج  ٍقـْلَخ  یَِفل  اَّنِإ  َأ  ًاـباُرت  اَّنُک  اذِإ  َأ  ْمُُهلْوَـق  ٌبَجَعَف  ْبَْجعَت  ْنِإ  َو 
یلَع ِساَّنِلل  ٍةَرِفْغَم  وَُذل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  ُتالُثَْملا  ُمِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  َو  ِۀَنَسَْحلا  َْلبَق  ِۀَئِّیَّسلِاب  َکَنُولِْجعَتْـسَی  َو  ( 5  ) َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ 

ام ُمَْلعَی  ُهَّللا  ( 7  ) ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَـیآ  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َو  ( 6  ) ِباقِْعلا ُدیِدََشل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  ْمِهِْملُظ 
(9  ) ِلاعَتُْملا ُرِیبَْکلا  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ُِملاع  ( 8  ) ٍرادْقِِمب ُهَْدنِع  ٍءْیَش  ُّلُک  َو  ُدادَْزت  ام  َو  ُماحْرَْألا  ُضیِغَت  ام  َو  یْثنُأ  ُّلُک  ُلِمَْحت 

ُهَنوُظَفْحَی ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ٌتابِّقَعُم  َُهل  ( 10  ) ِراهَّنلِاب ٌبِراس  َو  ِْلیَّللِاب  ٍفْخَتْـسُم  َوُه  ْنَم  َو  ِِهب  َرَهَج  ْنَم  َو  َلْوَْقلا  َّرَـسَأ  ْنَم  ْمُْکنِم  ٌءاوَس 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1883 

http://www.ghaemiyeh.com


(11  ) ٍلاو ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  ْمَُهل  ام  َو  َُهل  َّدَرَم  الَف  ًاءْوُس  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  َدارَأ  اذِإ  َو  ْمِهِسُْفنَِأب  ام  اوُرِّیَُغی  یَّتَح  ٍمْوَِقب  ام  ُرِّیَُغی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِهَّللا  ِْرمَأ  ْنِم 
610 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

610 ص :  همجرت ..... :

میهاوخ قلخ  ون  زا  زاب  میدـش  كاخ  نوچ  ام  ایآ  دـنیوگیم : هک  تسا  داعم  نارکنم  لوق  تسا  نارکنم  راـک  هب  بّجعت  ياـج  ار  وت  رگا  و 
خزود باحـصا  نانیا  مه  دنداهن و  دوخ  ندرگ  رب  باذع  رهق و  ياهریجنز  نانیا  مه  دندش و  رفاک  دوخ  يادخ  هب  هک  دنتـسه  نانیا  دش !؟

، دنبّذعم هراومه  نآ  رد  و 
رب اهتبوقع  هچ  هک  یتروص  رد  دـننکیم ؟ باذـع  رد  لیجعت  ياضاقت  وت  زا  رخـسمت  هب  ناسحا  شزرمآ و  ياج  هب  نارفاک  اـم  لوسر  يا 
مه قلخ  ملظ  رب  ادـخ  هک  درذـگرد ) ناشمرج  زا  ادـخ  ات  دـنیارگ  نامیا  هب  رفک  زا  هتفرگ و  تربع  نانیا  رگم   ) دیـسر هتـشذگ  رفاک  ناـتّما 

، تخس ماقتنا  رهق و  بحاص  مه  تسا و  ترفغم  وفع و  بحاص  رایسب 
ینامرفان زا   ) قلخ ندیناسرت  زردنا و  وت  يهفیظو  اهنت  هک ) دننادب  دـیاب   ) داتـسرفن ياهزجعم  تیآ و  وا  رب  ارچ  هک  دـنیوگیم  هنعط  هب  زاب  و 

(، تسا هدش  ریسفت  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  امنهار  رایسب  ریسافت  رابخا و  رد   ) تسا ییامنهار  ادخ  فرط  زا  ار  یموق  ره  تسا و  ادخ )
یلزا ملع  رد  زیچ  ره  رادقم  تفای و  دهاوخ  تدایز  هچ  ناصقن و  هچ  اهمحر  رد  تسیچ و  ملاع  نانتـسبآ  لمح  راب  هک  دنادیم  ادـخ  اهنت 

. تسا نّیعم  ادخ 
تسوا

611 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا لوقع ) كاردا  فصو و  ره  زا  رترب   ) لاعتم يادخ  گرزب  دوهش و  بیغ و  ملاوع  هب  ملاع 

و  ) تسا ناسکی  همه  زور  ینـشور  ای  تسا  بش  تملظ  رد  هک  نآ  راکـشآ و  ای  دییوگ  رـس  هب  نخـس  امـش  هک  نیا  یلزا  ملع  هاگـشیپ  رد 
(. تسا هاگآ  همه  رب  ادخ 

لاح قلخ ) هب  ینابرهم  همه  نآ  اب  ادخ  و   ) دننک ینابهگن  ار  وا  ادخ  رما  هب  هک  هتشامگ  رب  رس  تشپ  ور و  شیپ و  زا  اهنابـساپ  زیچ  ره  يارب 
دنک هدارا  ادخ  هاگره  و  دنباتـش ) يدب  هب  یکین  زا  و   ) دنهد رییغت  ار  ناشلاح  موق  نآ  هک  ینامز  ات  درک  دـهاوخن  نوگرگد  ار  یموق  چـیه 

. تسین دنادرگب  الب  هک  نآ  يارای  ادخ  زج  ار  سک  چیه  هتشادن  یعافد  هار  چیه  دنک  باقع  ناشلامعا  يدب  هب  ار  یموق  هک 

611 ص :  ریسفت ..... 

يا هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دـندرک ، راکنا  ار  داعم  نشور  ياـهلیلد  دوجو  اـب  راّـفک  نآ  هک  ینکیم  بّجعت  رگا  دّـمحم  يا  ْبَْجعَت  ْنِإ  َو 
نکمم وا  دروم  رد  باطخ  هک  تسا  یـسک  ره  لماش  تسا و  ّماع  باطخ  هک  نیا  ای  ندناریم ، زا  دعب  ندـینادرگ  هدـنز  رکنم  داعم و  رکنم 

. دشاب
دننکیم و بّجعت  ندـش  هدـنز  هرابود  تشگزاب و  زا  هک  تسا ، بیجع  اهنآ  دوخ  يهتفگ  ینکیم  بّجعت  اهنآ  زا  وت  رگا  ْمُُهلْوَق  ٌبَجَعَف 

. میریگیم رارق  دیدج  شنیرفآ  تقلخ و  کی  رد  ام  زاب  میدوب  كاخ  یتقو  ام  ایآ  ٍدیِدَج  ٍْقلَخ  یَِفل  اَّنِإ  َأ  ًاباُرت  اَّنُک  اذِإ  َأ  دنیوگیم :
تسا يرایسب  بتارم  ياراد  « 1  » ریبک ملاع  دننامه  ناسنا  هک  نادب 

__________________________________________________

هّیملع روص  دشاب و  هّیجراخ  نامیا  هک  مّود  ّلظ  زا  تسا  ترابع  نافرع  لها  رظن  زا  ریبک  ملاع  ( 1)
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612 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نآ زا  هبترم  کی  و  تسا ، ینامسج  ندب  بتارم  نآ  زا  هبترم  کی  سپ  تسا ، لصاح  لعفلاب  یضعب  ناکمالاب و  بتارم  نآ  زا  یـضعب  هک 

 ... اذکه حور و  يهبترم  بلق و  يهبترم  و  تسا ، یناسنا  سفن  رگید  يهبترم  و  یناویح ، سفن  رگید  يهبترم  و  تسا ، یتابن  سفن 
روعـش اـب  و  دـنوریمن ، رتارف  یناویح  كرادـم  زا  مدرم  رتـشیب  نوچ  و  یمـسر ، مسا و  هن  تسا و  يربـخ  نآ  زا  هن  هک  دـسریم  ییاـج  اـت 

. دننکیمن هدهاشم  ار  ناسنا  درجم  بتارم  یبیکرت 
هک دننکیم  هدهاشم  دننکیم و  رصحنم  شایعیبط  ّتیلعف  ینامسج و  يهبترم  رد  ار  ناسنا  دننکیم  هدهاشم  هک  مه  رادقم  نامه  رد  هکلب 

یناسنا سفن  قّلعت  ببس  هب  هک  تسا  یضرع  ندب  تّیناسنا  هک  دننادیمن  رگید  و  دنکیم ،) دساف  و   ) دربیم نیب  زا  ار  هبترم  نآ  « 1  » گرم
دوبن ندـب  رگا  هک  يوحن  هب  تسا  نآ  ّتیلعف  روهظ و  زا  عنام  ّتیناسنا و  باـجح  ندـب  هک  نیا  و  دوشیم ، ندـب )  ) نآ رب  ضراـع  ندـب  هب 

 ... دشیم راکشآ  نشور و  حوضو  لامک  رد  تّیناسنا 
__________________________________________________

. تسا دوجوم  دناهتفگ  مه  رازه  هاجنپ  ات   ) ملاع رازه  هدجیه  دنیوگ  دنوادخ  قولخم  دناهتباث و  نایعا  هک 
: دیوگ يولوم  ینافرع ) تاحالطصا  گنهرف  )

ییوت ربکا  ملاع  انعم  هب  ناد  ییوت  رغصا  ملاع  رهاظ  هب  رگ 
امسا و تافص و  رد  يانف  يونعم و  ملاع  هب  هّجوت  يویند ، قیالع  دویق و  درط  يّدام و  يهماج  علخ  يانعم  هب  افرع  حالطـصا  رد  گرم  ( 1)

( ].....[ يداّجس رتکد  ینافرع  تاحالطصا  . ) تسا تاذ 
613 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب ار  گرم  هک  میوشیم ، هدـنز  هرابود  میدرم  ام  هک  یتقو  ایآ  دـنتفگ : هدزتفگـش  بّجعت و  لاح  رد  راّفک  هک  تسا  تاهج  نیمه  يور 
ناشدوخ هب  زین  ندب  ندـش  كاخ  ببـس  هب  ار  داسف  ندوب و  كاخ  هک  ًاباُرت  اَّنُک  دـنتفگ  و  دـناهداد ، تبـسن  ناشدوخ  هب  ندـب  گرم  رابتعا 

تقیقح ناسنا  هک  نیا  و  تسا ، وا  دیق  باجح و  هکلب  ناسنا  زا  لزان  يهبترم  ندب  هک  دنتسنادیم  اهنآ  رگا  هک  یلاح  رد  دناهداد ، تبـسن 
. دندروآیمن نابز  رب  ار  ینخس  نینچ  تسا  یندنام  یقاب  میاد  دیواج و  روط  هب  داسف و  زا  هّزنم  و  دّرجم ،

رد وا  ياسر  تمعن  و  یگدرتسگ ، تردـق و  هب  زین  و  دـندش ، رفاک  ناشراگدرورپ  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  ْمِهِّبَِرب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 
. دندیزرو رفک  ملاع  بتارم  بسح  رب  وا  طسب  هعسوت و  و  ناسنا ، ّقح 

دنناوتیمن هک  دنراد  ندرگ  هب  ْمِِهقانْعَأ  ِیف  دوشیم  یـشان  یناویح  سفن  عبط و  زا  هک  باذـع  رهق و  ياهریجنز  اهنآ  ُلالْغَْألا و  َِکئلوُأ  َو 
ار وا  هکلب  دـنکیمن  یناف  ار  ناسنا  ندـب  داسف  هک  دـنمهفب  تقو  نآ  دـننادب و  ار  ناسنا  تاماقم  ات  دـننک  دـنلب  الاب  يوس  هب  ار  ناـشیاهرس 

. دیامنیم تیوقت 
ِۀَنَسَْحلا َْلبَق  دننکیم  تبوقع  باذع و  رد  لیجعت  ياضاقت  وت  زا  نارفاک  ِۀَئِّیَّسلِاب  َکَنُولِْجعَتْسَی  َو  َنوُِدلاخ  اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  َِکئلوُأ  َو 

هنسح  شزرمآ و  هک  نیا  نودب 
614 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیم لامعتسا  دایز  تسا  یفن  يانعم  هک  نود  يانعم  هب  َْلبَق  يهملک  هچ  دنهاوخب ،
. دنتفرگن تربع  اهنآ  دیسر و  هتشذگ  ناتّما  رب  اهتبوقع  هچ  هک  یلاح  رد  ْتَلَخ  ْدَق  َو 

، درک هلثم  ار  و  نالفب ) لثم   ) زا تسا  تبوقع  يانعم  هب  نآ  حتف  ءاث و  ّمض  میم و  حـتفب  تسا  هلثم )  ) عمج ُتالُثَْملا  ظفل  ُتالُثَْملا  ُمِِهْلبَق  ْنِم 
لثم تروص  هب  ّتیفورعم  ترهـش و  رد  هک  يوحن  هب  تسا  هتـشذگ  نیـشیپ  ياهتّما  رب  اهباذـع  اهتبوقع و  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  و 

يهّمـض میم و  حتف  اب  تالثم »  » ظفل و  دنریگیمن ، تربع  اهنآ  زا  دنراد  هک  یلهج  تقامح و  تیاهن  تهج  زا  راّفک  نیا  و  تسا ، هدمآرد 
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. تسا هدش  هدناوخ  زین  ءاث  میم و  يهحتف  اب  و  نآ ، نوکس  ای  ءاث  يهّمض  میم و  هّمض  اب  و  نآ ، نوکس  ای  ءاث 
: دومرف هک  هدش  هداد  تبسن  مالّسلا  هیلع  نیقّتم  ماما  نینمؤملا و  ریما  هب 

لاوحا ّرش  ریخ و  ره  رد  سپ  هدش ، لزان  نیشیپ  ياهتّما  رب  مومذم  لامعا  دب و  ياهراک  ببس  هب  هک  تابوقع  زا  دیشاب  رذح  رب  دیسرتب و 
دنوادخ « 2  » ْمِهِْملُظ یلَع  ِساَّنِلل  ٍةَرِفْغَم  وَُذل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  « 1  » دیوش نانآ  لثم  هک  نیا  زا  دیسرتب  دیوش و  رّکذتم  ار  اهنآ 

__________________________________________________

هبطخ 192 ص 296  هغالبلا : جهن  ص 58 - یفاصلا 3 : ریسفت  ( 1)
ریـصن هجاوخ  . ) دوشیم ّقح  زا  دبع  رتس  بجوم  اریز  تسا ، رفک  ّدح  رد  ملظ  نافراع  دزن  هب  لادتعا ، ّدـح  زا  جورخ  يرگمتـس ، ملظ : ( 2)

( يرصان قالخا  یسوط : نیّدلا 
615 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنکیمن تباجا  ار  باذع  هب  اهنآ  لیجعت  ياضاقت  اذل  دشخبیم ، دننکیم  دوخ  رب  مدرم  هک  یملظ  تسا و  ششخب  ترفغم و  بحاص 
. تسا دیدش  شباقع  دنک  هذخاؤم  ار  ناگدنب  هک  یتقو  وت  يادخ  ِباقِْعلا و  ُدیِدََشل  َکَّبَر  َّنِإ  َو 

بجوم ادخ  هب  اهنآ  رفک  هک  تسا  نیا  هب  راعشا  يارب  ریمض  ياج  هب  رهاظ  مسا  ندروآ  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَیآ  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َو 
تیآ هک  دننکیم  داهنشیپ  اذل  دنکیم ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  قدص  رب  تلالد  هک  دوشیم  ییاههناشن  ندنام  یفخم  ندش و  هدیشوپ 

. تسا هدشن  لزان  ياهناشن  چیه  الصا  ایوگ  هک  دوش  لزان  ياهناشن  و 
و دنروایب ، نامیا  هاوخ  تسین  وت  رب  يزیچ  یتسه و  هدنهد  میب  هدننک و  راذنا  طقف  ٌرِذـْنُم  تیالو  تهج  زا  هن  تلاسر  تهج  زا  وت  َْتنَأ  امَّنِإ 
ار وا  شموق  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يرادـلد  تهج  هلمج  نیا  و  دـننکن ، لوبق  اـی  دـننک  لوبق  دـنرواین ، ناـمیا  هاوـخ 

. دندرکن تباجا 
تیاده امنهار و  یموق  ره  يارب  و  « 1  » ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو 

__________________________________________________

. تساهنآ مود  لامک  يوس  هب  ایشا  قوس  تیاده : ( 1)
ناگدنب يادخ  ادـتبا  تسا : باوص  ریخ و  قیرط  يهیارا  ییامنهار و  تیادـه : هرخالاب  و  یگنس ج 3 ص 82 ) پاچ  رافـسالا  اردص : الم  )

نأش صوصخ  رد   50 هط / يدَه . َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍءْیَـش  َّلُک  یطْعَأ  يِذَّلا  اَنُّبَر  دومرف : هک  درک  تیادـه  تسار  هار  هب  ار  اهنآ  سپـس  دـیرفآ ، ار 
ود رب  انّمیت  اجنیا  رد  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يهراب  رد  هک  تسا  هدش  لقن  یناوارف  ثیداحا  تایاور و  هفیرـش  يهیآ  نیا  لوزن 

دروم میراودیما  هدومن و  افتکا  ریز  دروم 
616 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

و دنکیم ، رادیب  باوخ  زا  هک  تسا  یـسک  دننام  لوسر  هک  نیا  تشذگ و  راذنا  يانعم  و  وت ، زا  دعب  نامز  و  وت ، نامز  رد  تسا  ياهدننک 
ارحـص نآ  رد  درادـن و  يداـبآ  هب  یهار  نآ  رد  هک  هتفرگ  رارق  ییارحـص  رد  هک  دـناسرتیم  ار  یـسک  كانـسرت  ياـهاج  اـههاگترپ و  زا 

یهارمگ زا  هدرک  ریگ  ییارحص  نینچ  رد  هک  صخش  نآ  و  دراد ، دوجو  يوق  يذوم  ياهزیچ  کلهم و  یمـس  ياهرام  و  دایز ، ناگدنرد 
. درادن ربخ  ارحص  نآ  ياههدننک  كاله  دوخ و 

زا هدش و  نومنهر  يدابآ  هار  هب  ار  وا  دناوتب  هک  دیآیمرب  یسک  بلط  وجتسج و  رد  ریزگان  درب  یپ  راذنا  هب  هتشگ و  رادیب  هک  هاگنآ  سپ 
. دناسریم يدابآ  هب  ار  وا  هک  تسا  يداه  نامه  امنهار  هدننک و  تلالد  نآ  و  دهد ، تاجن  هتخاس و  جراخ  ارحص  نآ 

تّجح ات  دنتـسه  لهج  زجع و  لامک  رد  هک  ینایادخ  لباقم  رد  دنوادخ  تردـق  ملع و  لامک  راهظا  تهج  تسا  هیفانیتسا  هلمج  ُمَْلعَی  ُهَّللا 
. دشاب نایادخ  نآ  توعد  نالطب  ادخ و  لوسر  توعد  تّحص  رب  لیلد  و 
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__________________________________________________

سیق دـیوگ : نینچ  هیواعم  اب  دعـس  نب  سیق  ثیدـح  هب  عجار  یلاله  سیق  نب  میلـس  ( 1 : ) هّللا ءاشنا  دریگب  رارق  زیزع  ناگدـنناوخ  تیاـنع 
هیلع قداص  ماما  زا  هقدص  نب  ةدعسم  ( 2 ( ) نارقلا ریـسفت  یف  ناهربلا  . ) دومن لزان  مالّـسلا  هیلع  یلع  يهراب  رد  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  تفگ :
لزان ام  يهراب  رد  هیآ  نیا  دومرف : هک  دنک  تیاور  نینچ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  شّدج  زا  زین  راوگرزب  نآ  شردپ و  زا  ناشیا  مالّسلا و 

( یشاّیع ریسفت  . ) یشابیم يداه  یلع  ای  وت  متسه و  هدنناسرت  رذنم و  نم  دومرف : ربمایپ  اریز  تسا  هتفای 
617 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ابیز و ثنؤم و  رّکذـم و  راب و  ددـع  ناویح  زا  یعون  ره  زا  و  دراد ، راب  هچ  ياهدام  ینتـسبآ  ره  هک  دـنادیم  دـنوادخ  یْثنُأ  ُّلُک  ُلِمَْحت  اـم 
. دنادیم ار  شتشز 

زین صقن  قلطم  هب  و  تسا ، هدـش  ریـسفت  لمح  مدـع  هب  هام و  هن  زا  لمح  ماّیا  ددـع  ناصقن  هب  رابخا  رد  اهمحر  ضیغ  ُماحْرَْألا  ُضیِغَت  ام  َو 
. ندش لماک  زا  لبق  نینج  طاقسا  رد  ای  لمح ، مدع  ببس  هب  محر  صقن  رد  ای  تقلخ ، رد  ای  دشاب  ماّیا  ددع  رد  هاوخ  تسا  هدش  ریسفت 

. دشاب هلوصوم  ای  هّیردصم  ام  ظفل  هک  مینک  لمح  تّدم  رب  لمح  ار  ُلِمَْحت  ام  هک  تسا  زیاج  نیاربانب 
نتـسبآ نآ  هب  هک  تسا  يراب  ددـع  رد  ای  ماّیا  ددـع  رد  ای  تقلخ  رد  يدایز  قلطم  دوصقم  ای  ددرگ ، رتدایز  هام  هن  زا  هک  هچنآ  ُدادَْزت  اـم  َو 

. دشاب هدش  نتسبآ  ات  هس  ای  ات  ود  هب  هک  نیا  هب  هدش 
هدوزفا وا  يرادراب  نارود  هام  هن  رب  تّدـم  نامه  هب  دـنیبیم  نوخ  ینتـسبآ  ماّیا  رد  نز  هک  ییاهزور  دادـعت  هب  هک  هدـش  دراو  راـبخا  رد  و 

. دوشیم
. دوشیم مک  نآ  زا  هن  دوریم و  نآ  زا  رتارف  هن  هک  تسا  نّیعم  شاهزادنا  ادخ  دزن  زیچ  ره  ٍرادْقِِمب  ُهَْدنِع  ٍءْیَش  ُّلُک  َو 

تسا . بیاغ  يرشب  تاکاردا  زا  هک  تسا  ییاهزیچ  هب  اناد  ملاع و  ِْبیَْغلا  ُِملاع 
618 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تسا تداهش  ملاع  و  « 2  » بیغ ملاع  هب  اناد  ملاع و  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی  دـننکیم ، كرد  ار  نآ  تاـکاردا  هک  يزیچ  « 1  » ِةَداهَّشلا َو 
. دوشیمن فیصوت  هک  یسک  ُرِیبَْکلا 

. دراد يرترب  يزیچ  ره  رب  شدوخ  تمظع  اب  ِلاعَتُْملا 
. راکشآ ای  دیوگ  نخس  رس  هب  یسک  يهتفگ  َلْوَْقلا  َّرَسَأ  ْنَم  دنکیمن  یقرف  تسا و  يواسم  ادخ  ملع  رد  ْمُْکنِم  ٌءاوَس 

رـس هب  هچ  ینعی  زور  ینـشور  ای  تسا  بش  تملظ  یکیرات و  رد  هک  یـسک  ِراـهَّنلِاب و  ٌبِراـس  َو  ِلـْیَّللِاب  ٍفْخَتْـسُم  َوُه  ْنَم  َو  ِِهب  َرَهَج  ْنَم  َو 
. تسا هاگآ  همه  رب  وا  و  تسا ، ناسکی  همه  ادخ  يارب  راکشآ ، هچ  دیوگ  نخس 

وا لابند  هب  ینعی  تسا  ابیقعت ) بّقع   ) زا تابّقعم )  ) ظفل دنرگید ، ضعب  لابند  هب  یضعب  هک  دنتسه  ینابهگن  ناگتشرف  ٌتابِّقَعُم  َُهل 
__________________________________________________

. تقیقح هن  تسا  لاـیخ  مهو و  و  دوب ، هن  تسا  دومن  ینعی  ییارـس  ناـهج  ناـفراع ، دزن  تداهـش  ملاـع  تسا ، بیغ  لـباقم  تداهـش : ( 1)
( رارسالا فشک  يراصنا : هّللا  دبع  هجاوخ  )

وترپ تداهش ، ملاع  تسا و  درجم  لوقع  حاورا ، ناهج  بیغ ، ملاع  تسا  تداهش  ملاع  ربارب  رد  بیغ  ملاع  و  تداهش ، ربارب  رد  بیغ : ( 2)
ربخ تداهـش  ملاع  ثداوح  زا  دـنراد ، یـسرتسد  بیغ  ملاع  رب  ایلوا  ایبنا و  نوچ  تسا و  تداهـش  رب  مکاـح  بیغ  بیغ  ملاـع  زا  یـضیف  و 

. دنهدیم
: دیامرف هّللا  ۀمعن  هاش 

نادب ود  ره  نآ  زا  ترثک  تدحو و  ناوخب  ار  تداهش  بیغ و  تیآ 
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شرخآ نآ  ریگب  لوا  یکی  نآ  شرهاظ  تداهش  ناد  نطاب  بیغ 
متفای ار  نتشیوخ  دوجو  لیصفت  عمج و  بویغلا  بیغ  رد  بیغ  زا  مدمآ  هنافراع 

619 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، تسادخ رما  ِهَّللا  ِْرمَأ  ْنِم  زا  یشان  هک  ینابهگن  ظفح و  دننکیم  ظفح  ار  وا  رـس  تشپ  ولج و  زا  ُهَنوُظَفْحَی  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  دمآ ،

. تسا ادخ  رما  رطاخ  هب  ای 
امـش ایآ  دومرف : نآرق  يهدنناوخ  هب  ماما  سپ  دش  هدـناوخ  دـش  رکذ  الاب  رد  هک  روطنامه  وا  دزن  هیآ  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

؟ دیتسین برع 
تیادف تفگ : نآرق  يهدنناوخ  درم  نآ  سپ  دشاب ، رـس  تشپ  زا  هک  تسا  يزیچ  بّقعم  هچ  دـشاب ، ولج  زا  تابّقعم )  ) هک دوشیم  هنوگچ 

؟ نیا تسا  هنوگچ  موش 
تـشپ زا  تسا  یناـنابهگن  وا  يارب  ِهَّللا  ِْرمَأ  ْنِم  ُهَنوُظَفْحَی  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  تسا : هدـش  لزاـن  نینچ  هیآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما 

. دننکیم ظفح  ادخ  رما  هب  ار  وا  هک  ولج  زا  تسا  ینانابهگن  شرس و 
نانابهگن نآ  و  دـنک ، ظفح  ادـخ  رما  زا  ار  يزیچ  دـناوتیم  یـسک  هچ  اریز  دـننکیم ، ظفح  ادـخ  رما  زا  ار  وا  هک  تسین  نیا  هیآ  يانعم  و 

«1 . » دنامدرم لّکوم  هک  دنتسه  یناگتشرف 
ای دتفایب  هاچ  رد  صخـش  هک  نیا  زا  دننکیم  ظفح  ادخ  رما  ببـس  هب  نانابهگن  ینعی  « 2  » ِهَّللا ِْرمَأ  ْنِم  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  و 

رب راوید 
__________________________________________________

ثیدح 15. ص 205  یشایعلا 2 : ریسفت  ص 60 ، یفاصلا ج 3 : ریسفت  ( 1)
( نایبلا عمجم  . ) دنرادیم شهاگن  ادخ  تاقولخم  ّرش  زا  هک  تسا  نیا  دوصقم  رما و  نع  ینعی  رما  نم  دناهتفگ  یضعب  ( 2)

620 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنراذگیم او  اهردق  اب  ار  وا  هک  دیایب  ردق  هک  یتقو  ات  دنک  تباصا  وا  هب  يزیچ  ای  دوش  بارخ  شرس 

بـش ناگتـشرف  لابند  هب  هک  دننکیم  ینابهگن  زور  رد  هتـشرف  ود  دـننکیم و  ینابهگن  بش  ار  ناسنا  هک  دنتـسه  هتـشرف  ود  نانابهگن  نآ 
«1 . » دنیآیم

. دننکیم ظفح  ار  ناسنا  رافغتسا  تلهم و  بلط  تهج  ادخ  رما  زا  ناگتشرف  دناهتفگ  یضعب  و 
ار ناشدوخ  هک  نامز  نآ  ات  رگم  ْمِهِـسُْفنَِأب  ام  اوُرِّیَُغی  یَّتَح  دهدیمن  رییغت  هداد  یموق  هب  هک  ار  ییاهتمعن  دـنوادخ  ٍمْوَِقب  ام  ُرِّیَُغی  َهَّللا ال  َّنِإ 
ار اهنآ  دـنهد و  رییغت  ار  محر  هلـص  یبوخ و  تعاط و  لاح و  ییوکین  الثم  دـننک ،) ضوع  ار  دوخ  راتفگ  رادرک و  رادـنپ و   ) دـنهد رییغت 

«2 . » دنکیم رییغت  مه  ادخ  تمعن  هاگنآ  دنیامن ، كرت 
ٍلاو ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  ْمَُهل  ام  َو  َُهل  َّدَرَم  الَف  ًاءْوُس  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  َدارَأ  اذِإ  َو 

__________________________________________________

ص 360 یمقلا 1 : ریسفت  ص 60 ، یفاصلا 3 : ریسفت  ( 1)
يار شتمعن  مه  ادخ  دننک ، داجیا  شیوخ  رد  يرییغت  دنزیخ و  اپ  رب  مدرم  رگا  هک  دناهدرک  انعم  نویبالقنا  دـیدج و  نارـسفم  هک  نیا  ( 2)

. تسا طلغ  یقطنم  رظن  زا  داد ، دهاوخ  ینوزفا  اهنآ  هب  هداد  رییغت 
ات ینعی  نیمجرتم ) . ) دنکیم رییغت  تمعن  تسا و  روفک  هک  تسا  ناسنا  نیا  دهد و  رییغت  يار  دوخ  تنـس  هک  تیرـشب  ور  هلابند  ادـخ  هچ 
هک هربجم  لوق  داسف  رب  تسا  لـیلد  تیآ  نیا  و  تیلب ، هب  تیفاـع  دـنکن و  لدـب  تمقن  هب  تمعن  یلاـعت  قح  ینادرگبن  لاـح  نایـصع  هب  وت 
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( يزار حوتفلا  وبا  ریسفت  . ) دشاب للعمان  باقع  دنک و  تبوقع  يار  قحتسمان  یلاعت  يادخ  دنتفگ :
621 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

مدرم روما  ّیلوتم  ادخ  زا  ریغ  یـسک  دشابیمن و  يو  زج  ياهدنهد  يرای  تسین و  وا  زج  ياهدنراد  زاب  دهاوخب ، يدب  یموق  هب  ادخ  رگا  و 
. تسین

12 تایآ 15 -

621 ص :  ات 15 ..... ] تایآ 12  (: 13  ) دعرلا هروس  ]

هراشا

ُبیُِصیَف َقِعاوَّصلا  ُلِسُْری  َو  ِِهتَفیِخ  ْنِم  ُۀَِکئالَْملا  َو  ِهِدْمَِحب  ُدْعَّرلا  ُحِّبَُسی  َو  ( 12  ) َلاقِّثلا َباحَّسلا  ُئِْشُنی  َو  ًاعَمَط  َو  ًافْوَخ  َقْرَْبلا  ُمُکیُِری  يِذَّلا  َوُه 
َّالِإ ٍءْیَِـشب  ْمَُهل  َنُوبیِجَتْـسَی  ـال  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  َو  ِّقَْحلا  ُةَوـْعَد  َُهل  ( 13  ) ِلاحِْملا ُدـیِدَش  َوُه  َو  ِهَّللا  ِیف  َنُولِداـُجی  ْمُه  َو  ُءاـشَی  ْنَم  اـِهب 

َو ًاعْوَط  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُدُجْـسَی  ِهَِّلل  َو  ( 14  ) ٍلالَـض ِیف  َّالِإ  َنیِِرفاْکلا  ُءاعُد  ام  َو  ِهِِغلاِبب  َوُه  ام  َو  ُهاف  َُغْلبَِیل  ِءاْملا  َیلِإ  ِْهیَّفَک  ِطِسابَک 
(15  ) ِلاصْآلا َو  ِّوُدُْغلِاب  ْمُُهلالِظ  َو  ًاهْرَک 

621 ص :  همجرت ..... :

قرب و و   ) دعر دزیگنایمرب ، بناج  ره  ار  نیگنـس  ياهربا  دـیامنیم و  امـش  هب  ار  قرب  دوخ  تمحر  هب  دـیما  رهق و  زا  میب  يارب  هک  تسوا 
( دوهش بیغ و  ملاع  ياوق  يهمه 

مه زاب  دتـسرفیم  دهاوخب  هک  یموق  ره  رـس  رب  ار  اههقعاص  دنلوغـشم و  وا  شیاتـس  حـیبست و  هب  ادـخ  رهق  میب  زا  همه  ناگتـشرف  عیمج  و 
، دننکیم لدج  ماقتنا  تخس  يادخ  تردق  رد  نارفاک 

فطل هدعو  ره  و   ) تسا تقیقح  ّقح و  هب  ادخ  نالوسر  يوعد 
622 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هک سک  نآ  دننام  دنرواینرب  قلخ  زا  ار  یتجاح  چیه  تسا  غورد  همه  ناتـسرپادخ ) و   ) ادخ ریغ  يوعد  یلو  تسا ) قدص  دـنک  ناسحا  و 
، دننکیمن توعد  تلالض  نامرح و  هب  زج  نارفاک  دسرن و  بآ  هب  شتسد  دماشایب و  هک  درب  ورف  تسد  یبآ  هاچ )  ) رب

. تسا لوغشم  ادخ  تعاط  هب  زور  بش و  مازلا  ربج و  هب  قایتشا و  تبغر و  هب  شیدوجو  راثآ  يهمه  اب  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  ره 

622 ص :  ریسفت ..... 

ار قرب  هک  نیا  ای  دیتسه ، راودیما  كانسرت و  امش  هک  یلاح  رد  دهدیم  ناشن  امـش  هب  ار  قرب  وا  ًاعَمَط  َو  ًافْوَخ  « 1  » َقْرَْبلا ُمُکیُِری  يِذَّلا  َوُه 
. دزاس رهاظ  ار  دیّما  فوخ و  امش  رد  ات  دنکیم  هیارا 

، دیوگیم حیبست  ار  يادخ  دوخ  دمح  اب  دعر  ِهِدْمَِحب و  ُدْعَّرلا  ُحِّبَُـسی  َو  دربیم  الاب  ار  بآ  زا  رپ  نیگنـس  ياهربا  َلاقِّثلا  َباحَّسلا  ُئِْـشُنی  َو 
. دنلوغشم وا  حیبست  هب  وا  لالجا  سرت و  زا  هکیالم  ِِهتَفیِخ  ْنِم  ُۀَِکئالَْملا  َو  تسا . زیچ  نامه  بسح  رب  يزیچ  ره  دمح  حیبست و  هّتبلا  هک 

__________________________________________________

هّللا یف  ریـس  يارب  يدـنوادخ  برق  ترـضح  هب  لوـخد  هب  ار  وا  دوـشیم و  رهاـظ  هدـنب  رب  هک  يروـن  لوا  ناـفراع  حالطـصا  رد  قرب : ( 1)
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ناحالطـصا یناشاک : قاّزّرلا  دبع  . ) تسا قیرط  رد  لوخد  زا  دعب  دجو  هک  تسا  نآ  نادجو  قرب و  نایم  قرف  دـنیوگیم  قرب  دـناوخیم ،
( هیفوص

يراهب ربا  وت  ممشچ ز  دش  هک  نازوس  قرب  يا  رتهتسهآ  اله 
يرازن زا  بکرم  درگ  رد  دسر  تباکر  ردناک  رظن  دنامیمن 

623 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دزاس شدوبان  دنک و  دروخرب  دهاوخب  هک  یسک  ره  هب  ات  دتسرفیم  ار  اههقعاص  وا  و  « 1  » ُءاشَی ْنَم  اِهب  ُبیُِصیَف  َقِعاوَّصلا  ُلِسُْری  َو 

اههدننک ریخست  نآ  تحت  هک  دننکیمن  ّربدت  هشیدنا و  هک  ور  نآ  زا  ناشدانع و  ینادان و  تیاهن و  تّلع  هب  نانآ  ِهَّللا و  ِیف  َنُولِداُجی  ْمُه  َو 
. دنزیخیمرب لدج  هب  وا  تافص  ریاس  تدابع و  قاقحتسا  تیهلا و  هب  وا  دّرفت  ندوب و  عجرم  أدبم و  ادخ و  يهراب  رد  دناهتفرگ ، رارق 
هذـخاؤم هب  و  دـشاب ، هّوقلا  دـیدش  دـنمورین و  يانعم  هب  ّلحم  زا  لاحم  هک  تسا  نکمم  و  رکم ، دـیک و  ینعی  هلحامم  ِلاحِْملا  ُدـیِدَش  َوُه  َو 

. دش رکذ  هک  تسا  ییانعم  نامه  مزاول  زا  ود  نیا  هک  هدش  ریسفت  زین  دیدش  بضغ  دیدش و  ندرک 
ره هکلب  تسا ، ّقح  وا  لعف  ندوب  ّقح  اـب  یّقح  ره  و  تسا ، وا  لـعف  فاـضم  ّقح  یلاـعت و  يادـخ  قلطم  ّقح  هک  نادـب  « 2  » ِّقَْحلا ُةَوْعَد  َُهل 

. تشذگ اهراب  هچنانچ  دوشیم ، قّقحتم  تسا  هقلطم  تیالو  هک  وا  لعف  ببس  هب  یّقح 
__________________________________________________

یـشتآ تشاد ، ترـضح  نآ  هب  ءوس  دـصق  اـی  دوب و  ربمغیپ  رکنم  یتخـس  اـب  هک  تسا  یـسک  نآ  يارب  هلمج  نیا  دـناهتفگ : نیرّـسفم  ( 1)
. دش لزان  هیآ  نیا  تخوس و  ار  وا  دمآ و  دورف  ینامسآ 

( عماج ریسفت  )
نیمجرتم دنیوگ . ّقح  تسا  هدرک  بجاو  دوخ  رب  ادخ  هچنآ  و  تسا ، هّللا  تاذ  زا  ترابع  تفرعم  لها  دزن  ّقح : ( 2)

624 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ببس هب  قلخ  لعف  لوق و  نآ  سپ  تسا ، تیالو  نآ  زا  يرایتخا  راثآ  هچنانچ  دوشیم  یـشان  يرایتخا  تیالو  زا  یقالخا  لعف و  لوق و  ره 

. تسا ّقح  تیالو  ندوب  ّقح 
شدوخ فرط  هب  قلخ  توعد  هب  نوذأم  ای  دشاب  ادخ  يوس  هب  مدرم  توعد  يارب  نوذأم  هطـساو  نودـب  ادـخ  بناج  زا  هک  یـسک  ره  اذـل 

ره توعد  و  تسا ، ّقح  دنکیم  توعد  نآ  هب  هچنآ  ّقح و  يهدـننک  توعد  وا  ددرگ ، ادـخ  مدرم و  نیب  يهلیـسو  هک  تهج  نآ  زا  دـشاب 
چیه تسوا و  هب  صوصخم  و  دوشیم ، یهتنم  نآ  هب  ماجنا  رـس  و  تسا ، یلاعت  يادخ  توعد  نامه  ّقح  ّوعدم  ره  ّقح و  يهدننک  توعد 

. درادن یتلاخد  نآ  رد  سک 
هب دشاب  هتشاد  یگتسب  ود  نآ  هب  دوش و  رهاظ  ّوعدم  یعاد و  يهلیـسو  هب  هک  هچنآ  و  دنتـسه ، یلاعت  يادخ  رهظم  ّقح  ّوعدم  یعاد و  اریز 

. دراد یگتسب  وا  هب  هدش و  رهاظ  ادخ  يهلیسو 
اهتب و دننام  لطاب  زیچ  هب  قلخ  توعد  نینچمه  و  ادخ ، مالسا و  هب  اهنآ  توعد  رگمتس و  يافلخ  دننام  لطاب ، هدننک  توعد  توعد  اّما  و 
هب دوشیمن و  ّبترتم  نآ  رب  يزیچ  هک  هدنوش ، توعد  هدننک و  توعد  دوخ  دـننام  تسا ، عیاض  لطاب و  همه  رگمتـس  يافلخ  ناگراتس و 

. ددرگیمن یهتنم  مه  يزیچ 
يزیچ  نآ  هب  ای  دشاب  ادخ  قلخ و  نیب  يهطساو  ای  قلخ  يهدننک  توعد  هک  دشاب  هتشادن  نذا  ادخ  بناج  زا  سک  ره  هک  نیا  هصالخ 
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. تسا لطاب  زین  وا  توعد  تسا و  لطاب  دشاب  هک  سک  ره  یصخش  نینچ  دشابن  نوذأم  دنکیم  توعد  هک 

: یلاعت يادخ  لوق  دراد  لامتحا  دش  هتفگ  هک  هچنآ  ربانب 
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نودب دننکیم  يوریپ  هب  توعد  ار  قلخ  هک  یناگدننک  توعد  هک : دشابیم  انعم  نیدب  ٍءْیَِشب  ْمَُهل  َنُوبیِجَتْسَی  ِِهنوُد ال  ْنِم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  َو 
. تسادخ ریغ  بناج  زا  اهنآ  توعد  هک  یلاح  رد  ای  دنشاب ، هتشاد  ادخ  بناج  زا  نذا  هک  نیا 

ِءاْملا َیلِإ  ِْهیَّفَک  ِطِسابَک  اَّلِإ  دریگ  رارق  هدنوش  توعد  شریذپ  دروم  ناشتوعد  هک  دـنک  لصاح  مدرم  يارب  يزیچ  دـناوتیمن  اهنآ  توعد 
ارف شدوخ  يوس  هب  ار  نآ  هدرک و  هراشا  بآ  هب  هک  یلاح  رد  هدرک  زاب  ار  شتـسد  هک  تسا  یـسک  دننام  اهنآ  راک  هک  نیا  زج  ُهاف  َُغْلبَِیل 
نآ هب  هک  یلاـح  رد  ِهِِغلاـِبب  َوُه  اـم  َو  دـسرب  شناـهد  هب  شدوخ  بآ  اـت  دـهاوخیم  هتفرگ و  تسد  فـک  هب  ار  بآ  هک  نیا  اـی  دـناوخیم 

«1 . » دنامیمن زاب  هداشگ و  فک  رد  بآ  نوچ  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دنکیمن ، كرد  ار  هراشا  بآ  هچ  دیسر ، دهاوخن 
__________________________________________________

یلو دشونب  دروایب و  الاب  ار  بآ  ات  دنکیم  زارد  یهاچ  بآ  هب  ار  شتسد  هک  ياهنـشت  درم  دننام  ینعی  دیوگیم : شریـسفت  رد  يربط  ( 1)
شیپ یلو  دنک  زارد  بآ  يوس  هب  ار  شتسد  هک  تسا  یسک  دارم  دیوگیم : يرصب  نسح  لوق  زا  یسوط  خیـش  دسریمن . نآ  هب  شتـسد 

بآ هب  تسد  هک  دشوکیم  هدوهیب  وا  درادن  يولد  ینامـسیر و  هک  تسا  یـسک  دارم  دیوگیم . يدبیم  دریمیم . دـسرب  بآ  هب  هک  نآ  زا 
 ].....[ مه زا  هدوشگ  ناتشگنا  اب  هک  تسا  یسک  دارم  دسیونیم : يرشخمز  دنز . تسد  رود 
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تقیقح رد  رفاک  ندناوخ  ار  ادخ  هچ  درادن ، اهنآ  يارب  يزیچ  یهارمگ  زج  نیرفاک  ندـناوخ  ار  ادـخ  ٍلالَـض  ِیف  اَّلِإ  َنیِِرفاْکلا  ُءاعُد  ام  َو 

هب ای  ناشدوخ  يوس  هب  ار  مدرم  نیرفاک  ندـناوخ  ارف  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی  تسا ، ناطیـش  ندـناوخ  ارف  دـمهفب  شدوخ  هک  نیا  نودـب 
یهارمگ زج  رثا  ّبترت  مدـع  ندوب و  عیاض  رد  ار  نیرفاک  مدرم  ندـناوخ  ارف  هک  نیا  ای  تسین ، يزیچ  یهارمگ  زج  ود  نآ  ریغ  هب  ای  ادـخ 

. دشابیم شقباس  هلمج  يارب  يهجیتن  دننام  هلمج  نیا  و  تسین ، يزیچ 
رد هک  یناسک  دننکیم  هدجـس  ادـخ  يارب  ًاهْرَک  َو  ًاعْوَط  ِضْرَْألا  یف  نم  َو و  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُدُجْـسَی  ادـخ  ریغ  يارب  هن  ادـخ  يارب  ِهَِّلل  َو 

. هارکا رابجا و  اب  ای  تبغر  لیم و  اب  دنتسه  نیمز  رد  هک  یناسک  دنتسه و  اهنامسآ 
زامن يهدجس  اذل  تسا  كاخ  رد  نداتفا  عوضخ  دروم  صخـش  هب  تبـسن  عوضخ  تیاهن  نوچ  و  تسا ، عوضخ  يانعم  هب  تغل  رد  دوجس 

نتسکش زا  ترابع  عوضخ  نوچ  هدش و  هدیمان  دوجس  یعرش  عضو  اب 
__________________________________________________

دـیوگیم و يرـشخمز  هک  انعم  نیا  درادرب . بآ  لابرغ  اب  دـهاوخیم  دـیوگیم : هک  تسا  یـسراف  لثم  درادرب ، بآ  ییاج  زا  دـهاوخیم 
. تسا تفرعم  بآ : دراد . قیبطت  تسا  مرتحم  رّسفم  رظن  هچنآ  اب  یسراف  لثم 

: دیامرفیم یلو  هّللا  ۀمعن  هاش 
تسیچ رثوک  هک  وگب  رثوک  نیع  تسا  تفرعم  تایح  بآ و  هن  رگ 

. تسا هدمآ  مه  ضیف  يانعم  هب  و 
. تسا هدمآ  مه  ینطاب  يرهاظ و  تاکردم  هشیدنا و  رکف ، يانعم  هب  و 
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. تسا هدش  عوضخ  وا  يارب  هک  تسا  یسک  لباقم  رد  تّینانا 

، دنتـسین یتّینانا  ياراد  یلاعت  يادخ  هب  تبـسن  تادوجوم  عیمج  نوچ  دوشیم و  رتلماک  عوضخ  دشاب  رتمامت  انعم  نیا  هک  رادـقم  ره  سپ 
. دراد ار  یلاعت  ّقح  ّتّینا  همه  ّتیسفن  و  دنراد ، ار  ندوب  یسفن  مدع  ّتیمسا و  مکح  اهنآ  يهمه  هکلب 

ادـخ يارب  همه  همه و  اهنآ ...  ریغ  روعـش و  ملع و  نابحاص  اهینیمز ، اـهنیمز و  اهینامـسآ ، اهنامـسآ و  زا  معا  تادوجوم  يهمه  اذـل 
لیم و يور  زا  هاگآ  ناگدننک  هدجـس  رتشیب  نکل  و  دنرادن ، یتّینانا  یلاعت  يادخ  هب  تبـسن  تادوجوم  زا  کی  چیه  نوچ  دننکیم  هدجس 
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هدجـس رابجا  هارکا و  اـب  زج  اـهنآ  زا  یخرب  یلو  اـهنج ، اـهناسنا و  زا  یـضعب  ناگتـشرف و  عاونا  يهمه  دـننام  دـننکیم  هدجـس  تبغر 
. دنکیمن هدجس  رایتخا  تبغر و  باب  زا  رفاک  نج  ناسنا و  هچ  نایّنج ، زا  یضعب  اهناسنا و  زا  یضعب  دننام  دننکیمن 

زا اهنآ  سوفن  هچ  دـنکیم ، هدجـس  تبغر  اب  ادـخ  رهاظم  يهطـساو  هب  دـنکیمن ، هدجـس  لیم  تبغر و  اب  هطـساو  نودـب  هک  سک  نآ  و 
هراتس لیبق  زا  دنکیم  ادیپ  یگتسباو  وا  رهاظم  زا  ادخ  زا  ریغ  هب  دنکن  ادیپ  ادخ  هب  یگتسباو  رگا  و  دراد ، یگتسباو  ّقلعت و  يرطف  يهیحان 

ینیوکت و روط  هب  ناشیاهـسفن  اهتروص و  اب  هناگهس  دیلاوم  و  دنوشیم ، هتـسباو  لوپ )  ) ریناند مهارد و  هب  لقا  دح  و  اهنآ ، ریغ  تب و  و 
هارکا و تروص  هب  ناشرصانع  اب  و  دننکیم ، هدجس  ار  يادخ  تبغر  لیم و 
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. دنتسه دیلاوم  رد  يربج  هدارایب و  تروص  هب  جازتما  ربانب  رصانع  هک  اریز  دننکیم ، هدجس  رابجا 

نیا رابتعاب  ای  و  دـنراد ،) ینوزفا  لقع  نابحاص  نوچ  ینعی   ) تسا بیلغت  باب  زا  اـی  تسا  لـقع  ناـبحاص  يارب  هک  نم )  ) ندروآ نیارباـنب 
. تسا بوسنم  اهنآ  هب  هدجس  هک  تسا 

اهراب هک  هچ  دنکیم ، تیارس  نیمز  اهنامسآ و  سفن  هب  هدجـس  مکح  اجنآ  زا  و  دوشیمن ، قّقحم  روعـش  نابحاص  زا  زج  دوجـس  هک  اریز 
«1 . » دشاب فرظ  زا  رتفیرش  فورظم  رگا  صوصخ  هب  دنکیم  تیارس  فرظ  هب  فورظم  هب  مکح  تبسن  هک  تشذگ 

شبات رثا  رب  هک  دـشاب  صخاش  دـناوتیم  ءیـش  ره   ) صخاـش زا  هک  تسا  ياهیاـس  نآ  تسا و  لـظ )  ) عمج لـالظ )  ) ظـفل « 2  » ْمُُهلالِظ َو 
نکاس نآ  نوکـس  اب  دـنکیم و  تکرح  هیاس  صخاش  لاقتنا  تکرح و  اب  و  دوشیم ، لصاح  دوش ) لـصاح  وا  زا  هیاـس  رون  اـی  دیـشروخ 

. درادن صخاش  تّینانا  زج  یتّینانا  چیه  هصالخ  و  دوشیم ،
__________________________________________________

ار وا  ّقح  دوهـش  تیؤر و  دوش و  ربخ  یب  دوخ  حراوج  ءاـضعا و  زا  هک  يوحن  هب  تسا ، دوهـش  ناـمز  رد  ّقح  رد  دـبع  ياـنف  دوجـس : ( 1)
( يداّجس رتکد  ینافرع  تاحالطصا  گنهرف  . ) دنکن ریغ  هب  هّجوتم 

روز هب  رفاک  دوخ و  لیم  هب  نمؤم  یلو  ّزیمم  لـقاع و  صخـش  رب  هدجـس  تسا  مزـال  ینعی  - 1 تسا : فالتخا  اههلمج  نیا  ياـنعم  رد  ( 2)
زا دوصقم  دـناهتفگ  یـضعب  و  درد ، يرامیب و  يراـچان  زا  رفاـک  و  دوخ ، دنـسپ  لـیم و  زا  نمؤم  دـننتورف ، ادـخ  يارب  یگمه  - 2 ریشمش .

( نایبلا عمجم  . ) تسین ادج  وا  زا  تسوا و  اب  سک  ره  هیاس  نوچ  دنتسه  صاخشا  دوخ  ْمُُهلالِظ 
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و تسا ، هیاس  ياراد  شدوخ  زا  رتنییاپ  رتالاب و  ملاع  رد  و  تسا ، یتقیقح  ياراد  شدوخ  ّصاخ  ماقم  رد  یلفس  ای  يولع  دوجوم  ره  اریز 
همه سپ  دوـشیم ، لـصاح  دیـشروخ  اـب  ندوـب  يذاـحم  زا  هـک  دنتـسه  يروـص  يهیاـس  ياراد  دـیلاوم  دـننام  ینیمز  یعیبـط  تادوـجوم 

. دننکیم هدجس  تبغر  لیم و  يور  زا  تادوجوم  یخرب  یلو  دننکیم ، هدجس  ادخ  يارب  همه  نیوکت  رظن  زا  تادوجوم 
(. تسادخ داقنم  عیطم و  زیچ  همه  تاّیهام  دوجو و  ینعی  دراد  میمعت  هیآ  سپ  )

. نادادماب رد  ینعی  تسا  ةودغ )  ) عمج ِّوُدُْغلِاب 
لالظ ریسفت  رد  رابخا  رد  هک  یفالتخا  میدرک  رکذ  ام  هک  هچنآ  زا  و  تروص ، نیا  رد  ناهاگماش ، رد  ینعی و  تسا  لیـصا  عمج  ِلاصْآلا  َو 

. تسا زیچ  نامه  بسح  رب  يزیچ  ره  رد  زور  بش و  دوجس و  و  دوشیم ، فرطرب  هدش  دراو 
16 تایآ 18 -

629 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 16  (: 13  ) دعرلا هروس  ]

هراشا
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َو یمْعَْألا  يِوَتْـسَی  ْلَه  ُْلق  ارَـض  َو ال  ًاعْفَن  ْمِهِـسُْفنَِأل  َنوُِکلْمَی  َءاِیلْوَأ ال  ِِهنوُد  ْنِم  ُْمتْذَـخَّتاَف  َأ  ْلـُق  ُهَّللا  ِلـُق  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُّبَر  ْنَم  ْلـُق 
ُراَّهَْقلا ُدِحاْولا  َوُه  َو  ٍءْیَش  ِّلُک  ُِقلاخ  ُهَّللا  ُِلق  ْمِْهیَلَع  ُْقلَْخلا  ََهباشَتَف  ِهِْقلَخَک  اوُقَلَخ  َءاکَرُش  ِهَِّلل  اُولَعَج  ْمَأ  ُروُّنلا  َو  ُتاُملُّظلا  يِوَتْسَت  ْلَه  ْمَأ  ُریِصَْبلا 

ُُهْلثِم ٌدـَبَز  ٍعاتَم  َْوأ  ٍۀَْـیلِح  َءاِغْتبا  ِراَّنلا  ِیف  ِْهیَلَع  َنوُدـِقُوی  اَّمِم  َو  ًاِیبار  ًادـَبَز  ُْلیَّسلا  َلَـمَتْحاَف  اهِرَدَِـقب  ٌۀَـیِدْوَأ  َْتلاـسَف  ًءاـم  ِءاـمَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  ( 16)
(17  ) َلاْثمَْألا ُهَّللا  ُبِرْـضَی  َِکلذَـک  ِضْرَْألا  ِیف  ُثُکْمَیَف  َساَّنلا  ُعَْفنَی  ام  اَّمَأ  َو  ًءافُج  ُبَهْذَـیَف  ُدـَبَّزلا  اَّمَأَف  َلِطاْبلا  َو  َّقَْحلا  ُهَّللا  ُبِرْـضَی  َِکلذَـک 
َو ِباسِْحلا  ُءوُس  ْمَُهل  َِکئلوُأ  ِِهب  اْوَدَْتفال  ُهَعَم  ُهَْلثِم  َو  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ام  ْمَُهل  َّنَأ  َْول  َُهل  اُوبیِجَتْسَی  َْمل  َنیِذَّلا  َو  ینْسُْحلا  ُمِهِّبَِرل  اُوباجَتْسا  َنیِذَِّلل 

(18  ) ُداهِْملا َْسِئب  َو  ُمَّنَهَج  ْمُهاوْأَم 
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630 ص :  همجرت ..... :

وگب دوخ ) وت  دـنهدن  باوج  دانع  لهج و  زا  اهنآ  رگا   ) تسیک نیمز  اهنامـسآ و  يهدـننیرفآ  هک  سرپزاب  ناکرـشم  نیا  زا  اـم  لوسر  يا 
رد دیتفرگرب  دوخ  يرای  ینابهگن و  يارب  ار  نانوعرف ) ناتب و  دننام   ) ادخ ریغ  هدراذگ  ار  ادخ  امـش  وگب  سپ  ملاع  يهدـننیرفآ  تسا  ادـخ 
ای تسا  ناسکی  فراع  يانیب  يهدـید  لـهاج و  ياـنیبان  مشچ  اـیآ  وگب  هاـگنآ  دنتـسین  رداـق  مه  دوخ  ناـیز  دوس و  رب  اـهنآ  هک  یتروص 
مه اهنآ  هک  دنتفای ، ادخ  يارب  یناکیرش  ناکرشم  نیا  هک  نآ  ای  تسا ؟ يواسم  یتسرپادخ  تفرعم و  رون  اب  یتسرپتب  كرـش و  تاملظ 
ره قلاخ  ادخ  اهنت  تسین ) نینچ  زگره   ) هکلب دیدرگ ؟ هبتشم  ادخ  ناکیرش  قلخ  ادخ و  قلخ  ار  ناکرشم  و  دندرک . قلخ  يزیچ  ادخ  دننام 

. تسوا يهدارا  روهقم  ملاع  يهمه  هک  تسا  ییاتکی  يادخ  وا  تسا و  زیچ 
زا ادخ 

631 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ار یتاّزلف  هچنانچ  دمآرب  یفک  لیس  يور  رب  دش و  يراج  بآ  لیس  شتّیفرظ  تعـسو و  ردق  هب  يدور  ره  رد  هک  درک  لزان  یبآ  نامـسآ ،
هک یفک  هنوگنیا  ادخ  دننک . بوذ  شتآ  رد  سم ) نهآ و  دننام   ) فورظ ثاثا و  يارب  ای  هرقن ) الط و  دـننام   ) تنیز لّمجت و  يارب  هک  زین 

ریخ و هب  هک  ّزلف  بآ و  نآ  اّما  دوشیم و  دوبان  يدوز  هب  فک  نوچ ) نآ  لطاب   ) هک دـنزیم  لثم  لطاب  ّقح و  يارب  دوشیم  رهاـظ  بآ  رب 
. دنامیم یقاب  یتّدم  نیمز  رد  تسا  مدرم  دوس 

نیرتهب اهنآ  رب  دندروآ  نامیا  ادخ  هب  هدرک و  تباجا  ار  ّقح  توعد  هک  نانآ  دـنکیم . نایب  ینـشور  نیدـب  مهف  يارب  ار  اهنآ  لثم  ادـخ 
شیاسآ يادف  ار  نآ  دنـشاب  تسا  نیمز  يور  رب  هچنآ  ربارب  ود  کلام  رگا  دندرکن  تباجا  هک  نانآ  تسا و  یناگدنز  نیرتشوخ  شاداپ و 

. تسا یهاگمارآ  دب  رایسب  هک  دشاب  خزود  هاگیاج  تخس و  باسح  ار  اهنآ  و  دنهرب ) ادخ  باذع  زا  رگم   ) دننک دوخ 

631 ص :  ریسفت ..... 

نینچ ار  اهنآ  باوج  ینعی  ادـخ ، وگب : تسیک  نیمز  اهنامـسآ و  راگدرورپ  هک  نیا  باوج  رد  ُهَّللا  ُِلق  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُّبَر  ْنَم  ْلـُق 
. دنرادن یباوج  نیا  زج  نوچ  هدب ،

ادخ زج  ایآ  وگب  اهنآ  هب  خـیبوت  شنزرـس و  باب  زا  نیمز  اهنامـسآ و  رب  ادـخ  تیبوبر  هب  فارتعا  زا  دـعب  َءاِیلْوَأ  ِِهنوُد  ْنِم  ُْمتْذَـخَّتاَف  َأ  ُْلق 
؟ دیتفرگ یناتسود  دوخ  يارب 

632 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
و ناشدوخ ، ریغ  ررض  عفن و  هب  دسرب  هچ  ات  دنتسین  کلام  يررض  عفن و  ناشدوخ  يارب  لطاب  نایادخ  ارَـض  َو ال  ًاعْفَن  ْمِهِـسُْفنَِأل  َنوُِکلْمَی  ال 
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. دنرادن اهنآ  هب  يهطاحا  ملع و  دنسریمن و  ود  نآ  هب  هک  نیمز  اهنامسآ و  يهرادا  هب  دسرب  هچ  ات 
ار شدوـخ  ریغ  هک  ییاـنیب  و  « 1  » ُریِـصَْبلا َو  دـهدیمن  صیخـشت  دـنیبیمن و  ار  شعفن  ررـض و  هار  هک  ییانیبان  ایآ  یمْعَْألا  يِوَتْـسَی  ْلَه  ُْلق 

؟ دنتسه يواسم  ود  نیا  دنکیم  فّرصت  وا  رد  دهاوخب  هک  روط  ره  دراد و  هطاحا  وا  عفن  ررض و  هب  دنیبیم و 
كرشم دننام  دراذگیمن  قرف  تسا  ررض  عفن  ياراد  هک  یسک  درادن و  یعفن  ررض و  هک  یسک  نیب  هک  ییانیبان  ایآ  تسا : نیا  دوصقم  ای 

؟ تسا ناسکی  يواسم و  نمؤم  دننام  دراذگیم  قرف  دنیبیم و  ار  بلطم  نیا  هک  ییانیب  اب 
؟ تسا يواسم  نامیا  نوچ  يرون  اب  رفک  نوچ  ییاهکیرات  الوصا  ایآ  « 2  » ُروُّنلا َو  ُتاُملُّظلا  يِوَتْسَت  ْلَه  ْمَأ 

__________________________________________________

رد نآ  دنک و  هدهاشم  ار  اهنآ  نطاوب  ایـشا و  قیاقح  نآ  يهلیـسو  هب  ات  دنک  رّونم  یـسدق  رون  هب  ار  لد  هک  ییورین  زا  ترابع  ریـصب : ( 1)
. دنیبیم ار  اهنآ  رهاوظ  ایشا و  روص  سفن  نآ  يهلیسو  هب  هک  تسا  مشچ  مکح 

( يداّجس رتکد  ینافرع : تاحالطصا  گنهرف  )
قلطم یقیقح و  رون  ار  یلاـعت  ّقح  هدـش و  هراـشا  رون  هب  اـهراب  زین  دـیجم  نآرق  رد  تسا ، نیمز  قرـشم  تمکح  ناـفرع و  داـینب  روـن : ( 2)

. تسا ّقح  راونا  زا  ياهبترم  تادوجوم  مامت  زیزع  يا  دناهداد . رایسب  ّتیمها  رون  هب  نافراع  ببس  نیمه  هب  تسا ، هتسناد 
633 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دناهداد رارق  ادـخ  يارب  هک  یناکیرـش  نیا  اـیآ  ینعی  تسا ، ءاکرـش )  ) تفـص هقلخک ) اوقلخ   ) يهلمج ِهِْقلَخَک  اوُقَلَخ  َءاکَرُـش  ِهَِّلل  اُولَعَج  ْمَأ 
؟ دنیرفایب دناوتیم  ادخ  شنیرفآ  دننام 

مکح تسا ، هدـش  هبتـشم  ادـخ  ندـیرفآ  اب  اهنآ  دوخ  تخاس  نوچ  و  هدـش ، هبتـشم  اهنآ  رب  نایادـخ  ندـیرفآ  سپ  ْمِْهیَلَع  ُْقلَْخلا  ََهباـشَتَف 
. دنراد تدابع  قاقحتسا  لطاب  نایادخ  نآ  هک  نیا  هب  دندرک 

دنراد ار  نآ  تردـق  ییاـهنت  هب  مدرم  دوخ  هک  يزیچ  قلخ  رب  یّتح  و  دـناهدنامرد ، دوخ  هک  دـناهتفرگ  یناکیرـش  مدرم  نیا  هک  یلاـح  رد 
. دنناوتان

. دنشاب قلاخ  دنناوتیم  اجک  دنتسه و  هدیرفآ  اهنآ  تسا و  ادخ  زیچ  ره  يهدننیرفآ  وگب  ٍءْیَش  ِّلُک  ُِقلاخ  ُهَّللا  ُِلق 
هب دـسرب  هچ  اـت  تسین  دوـجو  ياراد  وا  زج  يزیچ  و  دـنامیمن ، یقاـب  وا  اـب  یتـسه  رد  يزیچ  هک  تسا  هناـگی  يادـخ  وا  ُدِـحاْولا و  َوُـه  َو 

. یهلا ياهفصو  رگید  تّیقلاخ و 
. درادن یتّینانا  تسا و  لحمضم  یناف و  وا  دوجو  تحت  يزیچ  ره  ینعی  تسا  راّهق  يادخ  وا  « 1  » ُراَّهَْقلا

«2  » اهِرَدَِقب ٌۀَیِدْوَأ  َْتلاسَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ 
__________________________________________________

گنهرف . ) اـهوزرآ زا  سفن  نتـشاد  زاـب  و  اـهدارم ، اهتـساوخ و  ندرک  اـنف  هب  ّقـح  دـییات  ینعی  تـسا ، هـّللا  لـها  تاحالطـصا  زا  رهق : ( 1)
( يداّجس رتکد  ینافرع : تاحالطصا 

ورف تفأر  تمحر و  تمعن  هب  ّتیدحا  لالج  تسا ، تفرعم  تقیقح و  ملع  رادم  تیآ  نیا  ( 2)
634 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: هدش هتفگ  ایوگ  هک  تسا  یلاؤس  باوج 
هک ییاهترثک  نیا  سپ  درادـن  تّینانا  نآ  لباقم  رد  يزیچ  چـیه  هک  تسا  يراّهق  درادـن و  یناـث  هک  تسا  هناـگی  دـحاو و  دـنوادخ  رگا 

؟ تسیچ دوشیم  هدید 
هب رگم  تسین  یتّینانا  روهظ و  زیچ  چـیه  يارب  سپ  تشگ ، رهاـظ  اـهترثک  هجیتن  رد  داتـسرف و  ورف  بآ  نامـسآ  زا  دومرف : دـنوادخ  سپ 
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ادـخ لعف  نآ  هک  تسا  زیچ  کی  زا  اهترثک  روهظ  ندز  لاثم  دوصقم  و  رگید ، زیچ  هن  تسا  ناـمه  نآ  هکلب  تسوا ، لـعف  هک  بآ  ببس 
هک تسا  تقیقح  کی  زا  هتـساخرب  دوخ  نآ  هک  دـشاب ، بآ  لوزن  هک  تسا  زیچ  کی  نامه  زا  یـشان  اـهترثک  يرادـیاپ  ماوق و  و  تسا ،

تبـسن و  تسا . نآ  يور  رب  هدوهیب  فک  ندـش  رهاظ  اه و  فرظ  و  اهارجم )  ) اههّرد يهیحان  زا  اـهترثک  ّرثکت و  و  تسا ، نامـسآ  ناـمه 
. تسا يزاجم  اهفرظ  اههّرد و  هب  نایرج  لیس و 

(. دمآ دهاوخ  دعب  هحفص  رد  هک  تسا  ینافرع  ثحب  نیرتمهم  اهفرظ  اهارجم و  رد  نآ  نایرج  تقیقح و  کی  یسررب  )
__________________________________________________

رد تمکح  رون  ماهلا و  ار  ایلوا  نینچمه  دـنتفایرد و  لد  هب  مه  دندینـش و  عمـس  هب  مه  كاپ  یحو  تسار و  ربماغیپ  رب  نامـسآ  زا  داتـسرف 
ره ادـیپ ، همه  رب  توافت  لضافت و  رتورف ، یکی  هنایم ، یکی  رترب ، یکی  تاقبط  تاـجرد و  رب  شیوخ  ردـق  هب  سک  ره  دـنکفا  ناـشیا  لد 

سواـسو و زا  دـشابن  یلاـخ  هتخورفا  تسا و  نشور  هچ  رگا  اـهلد  نآ  دوـب  اـج  هک  داـهن  نآ  یلد  ره  رد  دوـب و  ازـس  هک  داد  نا  ار  یـسک 
ریسفت . ) دیابرب یّظح  دزاسب ، یغورد  ات  دنکفا ، يوهس  یّکش و  ات  دبای  یهار  ناشیا  لد  رد  اجک  ات  هتسشن  دّصرتم  هتسویپ  ناطیش  سجاوه 

( عماج
635 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دریگیم رارق  بآ  لیس و  يور  رب  هک  یفک  ًاِیبار  ًاَدبَز  ُْلیَّسلا  َلَمَتْحاَف 
. دنتسه شتآ  رد  اهنآ  هک  یلاح  رد  دنزورفایم  شتآ  اهنآ  رب  مدرم  هک  یتازلف  زا  ِراَّنلا  ِیف  ِْهیَلَع  َنوُِدقُوی  اَّمِم  َو 

لـصاح عّتمت  هرهب و  نآ  يهلیـسو  هب  هک  يزیچ  ای  ٍعاتَم  َْوأ  دـننکیم  تسرد  رویز  هرقن  الط و  زا  الثم  دـننک ، تسرد  رویز  اـت  ٍۀَْـیلِح  َءاـِغْتبا 
. اهنآ ریغ  عیانص و  تاودا  تالآ و  اهفرظ و  دننام  دوش ،

. تسین لیس  بآ و  صوصخم  تّیصاخیب  هدوهیب و  فک  هک  نیا  ینعی  بآ ، فک  دننام  ُُهْلثِم  ٌَدبَز 
دننام هک  یناکما  تانّیعت  صوصخم  لطاب  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا ، دوجوم  زین  دـنوشیم  بآ  شتآ  اب  هک  تاّزلف  تادـماج و  رد  هکلب 

فک لّـمتحم  تسا  تاّزلف  دـننام  ماکحتـسا  تبالـص و  یگدرـشف و  مکارت و  تّدـش  رد  هک  يرـشب  سوـفن  هکلب  تسین ، تسا  بآ  فـک 
. دوشیم لطاب  ياهاوه 

. تسا فک  اب  نآ  طالتخا  بآ و  لوزن  دننام  لطاب  اب  نآ  طالتخا  ّقح و  روهظ  لثم  هک  نیا  َلِطاْبلا  َو  َّقَْحلا  ُهَّللا  ُبِرْضَی  َِکلذَک 
. تسا هجو  دنچ  لمتحم  دوجو  بتارم  بسح  رب  تسا  هدش  عقاو  لثم  دروم  هچنآ  اجنیا  رد 

ار  ّتیشم  بآ  امسا  نامسآ  زا  مییوگیم : لثم  دروم  رب  قیبطت  بسح  رب  سپ  ینهذ ، دوجو  ینعی  ملع  بتارم  بسح  رب  نینچمه  و 
636 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تانّیعت و فک  تاّیهام  ياهفرظ  رد  ناور  بآ  سپ  درک ، ادیپ  نالیـس  نایرج و  بآ  نآ  رادـقم  هب  تاّیهام  ياهفرظ  هاگنآ  داتـسرف ، ورف 
ار بآ  يور  هچ  رگا  ربا  فالخ  هب  فک  یلو  دنامیم  یقاب  تسا  هدش  قّقحم  تسا و  تقیقح  هک  یبآ  سپس  تفرگ ، دوخ  هب  ار  اهترثک 

. درادن ییاقب  یلو  دوشیم  هدید  تسا و  رهاظ  راظنا  رد  هدناشوپ و 
يرابتعا رما  دوجوم  دـناهتفگ : هک  اجنآ  ات  دـننکیمن  كرد  يزیچ  تاـنّیعت  بآ و  يور  فک  زج  كاردا  رد  نیرـصاق  نارکف و  هتوک  اـّما 

دوبان كـاله و  وا  هجو  زج  يزیچ  ره  هک  تسا  ینتفر  نیب  زا  لـطاب و  فک  نآ  یلو  دنتـسه ، لیـصا  قّقحت  رد  اـهّتیهام  تسا و  صلاـخ 
. تسا

. رخآ ات  تشگ ...  يراج  ناور و  اهتیهام  ياهفرظ  سپ  داتسرف ، ورف  ار  ایشا  تادوجو  بآ  ّتیشم  « 1  » نامسآ زا  و 
ناور و بآ  نآ  رادقمب  عبط  ملاع  لاثم و  ملاع  سوفن و  ياهفرظ  سپ  دومن ، لزان  ار  نآ  زا  رتنیئاپ  سوفن و  دوجو  بآ  لوقع  نامـسآ  زا 

. رخآ ات  داتسرف ...  ورف  ار  عبط  ملاع  دوجو  بآ  لاثم  ملاع  نامسآ  زا  و  رخآ . ات  دش ...  يراج 
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ياهفرظ سپ  درک ، لزان  ار  تایح  بآ  حاورا  نامسآ  زا  میئوگیم : سپ  ریغص  ناسنا  رد  اما  تسا و  ریبک  ملاع  رد  قیبطت  نیا 
__________________________________________________

گنهرف . ) تسا هتفر  راـک  هب  بّکرم  مه  درفم و  تروص  هب  مه  قوذ  لـها  نانخـس  رد  دـنیوگ  نامـسآ  ار  ـالاب  ّولع و  تهج  نامـسآ : ( 1)
( نیمجرتم . ) ناسنا ّرس  زا  تسا  يزمر  نامسآ  قارشا  خیش  نانخس  زا  یخرب  رد  يداّجس ) رتکد  ینافرع : تاحالطصا 
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هب مومذم  لاعفا  تسپ و  ياهاوه  هلیذر و  قالخا  فک  لیـس  هک  دیـسر  عبط  ماقم  هب  ات  درک  ادیپ  نالیـس  یتابن  بتارم  یناویح و  تاکاردا 

. دناهدرک ادیپ  قّقحت  بآ  نامه  ببس  هب  ادخ  ّیضرم  لاعفا  یهلا و  ياهقوش  وکین و  قالخا  هک  روطنامه  تفرگ  دوخ 
رب هک  دومرف  لزان  ار  تیالو  تّوبن و  بآ  تیالو  نامـسآ  زا  مییوگیم : دراد  ّتیجراخ  ّتینیع و  یتهج  زا  هک  نهذ  ملع و  بسح  رب  اما  و 

بـسح رب  رگید  یـضعب  تلاسر و  تّوبن و  هب  فاـّصتا  دادعتـسا  بسح  رب  یـضعب  هک  دـش  يراـج  اههنیـس  اـهلد و  ياـهفرظ  نآ  بسح 
تفرگ و دوخ  هب  ار  هدوهیب  ياهتعدب  لطاب و  يارآ  لیبق  زا  اهاوه ، ياضتقم  فک  لیـس  نآ  هک  دندش  تلاسر  ماکحا  ياریذپ  دادعتـسا ،

. تسا لیبق  نیمه  زا  یهلا  باتک  رد  فیرحت  مک و  دایز و  هک  تشگ  طلتخم  تّوبن  تلاسر و  ماکحا  هب  نامز  رورم  اب 
زا هک  نیا  ای  دومن ، لزان  ار  یهلا  ماکحا  بآ  تلاسر  نامـسآ  زا  اـی  داتـسرف ، ورف  ار  تلاـسر  بآ  تّوبن  نامـسآ  زا  مییوگیم : هک  نیا  اـی 

ار ملع  رد  سفن  ياوه  ياهتلاخد  فک  لیس  نیا  دش و  يراج  ناور و  اههنیـس  اهلد و  ياهفرظ  رد  هک  داتـسرف  ار  ملع  بآ  حور  نامـسآ 
. درک ادیپ  نالیس  اههنیس  ياهفرظ  هک  دومن  لزان  ار  ملع  بآ  بلق  نامسآ  زا  هک  نیا  ای  تفرگ ، دوخ  هب 

دنزیم و رانک  هب  لیس  ار  فک  « 1  » ًءافُج ُبَهْذَیَف  َُدبَّزلا  اَّمَأَف 
__________________________________________________

دوس نآ  زا  یسک  دوشیم و  دوبان  نآرق  يهراب  رد  اهییوگهدوهیب  اهیلد و  ود  ینعی  ( 1)
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بآ نآ  یلباق  تّیهام  ره  ات  دـنزیم  رانک  ادـخ  دـنراد  ار  بآ  يور  فک  مکح  هک  ار  تقیقح  ریغ  زاـجم و  ینعی   ) دزادـنایم فرطکی  هب 
(. دریگب دوخ  تّیفرظ  قبط  ار  قیاقح 

َِکلذَک دندرگ . دنمهرهب  نآ  زا  نیمز  لها  ات  دـنامیم  نیمز  رد  تسا  مدرم  دوس  هب  هک  هچنآ  « 1  » ِضْرَْألا ِیف  ُثُکْمَیَف  َساَّنلا  ُعَْفنَی  ام  اَّمَأ  َو 
هکلب تسین ، رظن  دروم  دوصقم و  هیآ  رهاـظ  هک  دـشاب  بلطم  نیا  رب  هیبـنت  دـیکأت و  اـت  درک  رارکت  ار  هیآ  ندوب  لـثم  َلاـْثمَْألا  ُهَّللا  ُبِرْـضَی 

. یّسح رما  کی  هب  هیبشت  لیثمت و  اب  تسا  لطاب  ّقح و  لاح  نایب  دوصقم 
ینعی هورگ ، نیا  هورگ و  نآ  لاح  تهج  دـنزیم  لثم  دـنوادخ  ینعی  تسا ، َلاْثمَْألا  ُهَّللا  ُبِرْـضَی  هب  ّقلعتم  ینْـسُْحلا  ُمِهِّبَِرل  اُوباجَتْـسا  َنیِذَِّلل 

. دناسرتب ار  هورگ  نآ  دهد و  تراشب  هورگ  نیا  هب  ات  تسا ، فک  بآ و  لاح  دننام  ود  نآ  لاح 
. دنوش دنمهرهب  دندرک  تباجا  ار  ناشراگدرورپ  هک  نانآ  ات  دنزیم  لثم  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 

فطع ریغص ) ملاع  نامسآ  زا  ریبک  ملاع  نامسآ  زا   ) ناراب لوزن  زا  لوا  يانعم  ود  رب  انب  ترابع  نیا  َُهل  اُوبیِجَتْسَی  َْمل  َنیِذَّلا  َو 
__________________________________________________

( نیمجرتم . ) دربیمن
( عماج ریسفت  . ) دروآیم رابب  تفرعم  تمکح و  دنامیم و  ياج  رب  رادنپ  تسرد  شیدنا  تسار  نینمؤم  لد  رد  نآرق  تاملک  ینعی  ( 1)
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. تسا هفنأتسم  يهلمج  شدعب  ام  هلمج و  نیا  تّوبن ) نامسآ   ) موس يانعم  ربانب  و  تسا ، اُوباجَتْسا  َنیِذَِّلل  رب 

: یلاعت يادخ  لوق  تسا  نکمم 
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نینچ هیآ  يانعم  و  دـشاب ، رّدـقم  لاؤس  باوج  هفنأتـسم و  يهلمج  لاح  نیع  رد  دـشاب و  ینْـسُْحلا  ظـفل  يارب  مّدـقم  ربخ  اُوباجَتْـسا  َنیِذَِّلل 
. دندرک تباجا  ار  ناشراگدرورپ  هک  تسا  یناسک  يارب  کین  ماجنا  رس  دوشیم :

(. دننک تباجا  دنتساوخن  ای  ینیوکت )  ) دنتشادن تباجا  ّتیلباق  هک  اهنآ  یلو 
یهانگ چیه  و  دش ، دهاوخن  لوبق  اهنآ  زا  ياهنـسح  چیه  ِباسِْحلا  ُءوُس  ْمَُهل  َِکئلوُأ  ِِهب  اْوَدَْتفَال  ُهَعَم  ُهَْلثِم  َو  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ام  ْمَُهل  َّنَأ  َْول 

. دش دهاوخن  هدیشخب  اهنآ  زا 
. تسا هدش  هداد  تبسن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  انعم  نیا  هچنانچ 

هچنانچ دش  دهاوخ  یگدیـسر  نانآ  باسح  هب  یـشوپمشچ  چیه  نودب  اهنآ  اب  رخآ  ات  دش و  دـهاوخ  هشقانم  اهنآ  باسح  رد  هک  نیا  ای 
. تسا رگید  ربخ  رد 

. تسا یهاگرارق  دب  هچ  تسا و  مّنهج  نانآ  هاگلزنم  ُداهِْملا  َْسِئب  َو  ُمَّنَهَج  ْمُهاوْأَم  َو 
640 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

19 تایآ 25 -

640 ص :  ات 25 ..... ] تایآ 19  (: 13  ) دعرلا هروس  ]

هراشا

َقاثیِْملا َنوُضُْقنَی  َو ال  ِهَّللا  ِدْهَِعب  َنُوفُوی  َنیِذَّلا  ( 19  ) ِباْبلَْألا اُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  امَّنِإ  یمْعَأ  َوُه  ْنَمَک  ُّقَْحلا  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  امَّنَأ  ُمَْلعَی  ْنَمَف  َأ 
اُوماقَأ َو  ْمِهِّبَر  ِهْجَو  َءاـِغْتبا  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  َو  ( 21  ) ِباسِْحلا َءوُس  َنُوفاخَی  َو  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َو  َلَصُوی  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اـم  َنُولِـصَی  َنیِذَّلا  َو  ( 20)

ْنِم َحَلَص  ْنَم  َو  اهَنُولُخْدَی  ٍنْدَع  ُتاَّنَج  ( 22  ) ِراَّدلا یَبْقُع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  َۀَئِّیَّسلا  ِۀَنَسَْحلِاب  َنُؤَرْدَی  َو  ًۀَِینالَع  َو  ارِـس  ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  اوُقَْفنَأ  َو  َةالَّصلا 
(23  ) ٍباب ِّلُک  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َنُولُخْدَی  ُۀَِکئالَْملا  َو  ْمِِهتاَّیِّرُذ  َو  ْمِهِجاوْزَأ  َو  ْمِِهئابآ 

َنوُدِسُْفی َو  َلَصُوی  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ام  َنوُعَطْقَی  َو  ِِهقاثیِم  ِدـَْعب  ْنِم  ِهَّللا  َدـْهَع  َنوُضُْقنَی  َنیِذَّلا  َو  ( 24  ) ِراَّدلا یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اِمب  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس 
(25  ) ِراَّدلا ُءوُس  ْمَُهل  َو  ُۀَنْعَّللا  ُمَُهل  َِکئلوُأ  ِضْرَْألا  ِیف 

640 ص :  همجرت ..... :

تداعـس تمکح و  ملع و  بسک  نآ  زا  و   ) تسا هدـش  لزان  وت  رب  ادـخ  بناج  زا  ّقح  هب  نآرق  نیا  هک  دـنادیم  نیقی  هب  هک  یناملـسم  اـیآ 
، دنتقیقح نیا  رّکذتم  نالقاع  اهنت  و  تسین ) ناسکی  زگره  ( ؟ تسا ناسکی  لهاج  يانیبان  رفاک  اب  ّقح  دزن  شماقم  دننکیم )

، دننکشیمن ار  ّقح  نامیپ  مه  دننکیم و  افو  ادخ  دهع  هب  مه  هک  دننالقاع  اهنت 
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ادخ و اب  نامیپ  دـهع و  ظفح  نامیا و  تّبحم و  ردام و  ردـپ و  یتسود  محر و  يهلـص  دـننام   ) هدرک رما  نآ  دـنویپ  هب  ادـخ  ار  هچنآ  مه  و 
، دنشیدنایم باذع  ماگنه  یتخس  زا  دنسرتیم و  ادخ  زا  و  دننکشیمن . قلخ )

قافنا راکـشآ  ناهنپ و  ارقف ، هب  میدرک  ناشبیـصن  هچنآ  زا  دنرادیم و  اپ  رب  ار  زامن  دنریگیم و  شیپ  ربص  هار  ادخ  ياضر  بلط  رد  مه  و 
، دنتفای وکین  هاگلزنم  تبقاع  هک  دنتسه  نانیا  دننکیم  یکین  مدرم  ياهیدب  ضوع  رد  دننکیم و 

یلاح رد  دنوشیم  لخاد  نانآ  هتسیاش  نادنزرف  نانز و  ناردپ و  مه  ناشدوخ و  مه  تشهب  نآ  رد  هک  تسا  ندع  ياهتـشهب  لزنم  نآ  هک 
، دندرگیم دراو  رد  ره  زا  اهنآ  تینهت )  ) رب ناگتشرف  هک 
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(: دنیوگیم (و 
، دیتفای وکین  هاگلزنم  تبقاع  دیدرک  هشیپ  ربص  ملاع ) مالآ  جنر و  ادخ و  تدابع  تعاط و  رد  نوچ   ) هک داب  امش  رب  ّتیحت  مالس و 

هدرک رما  نآ  دنویپ  هب  ادخ  هچنآ  مه  و  ناتفـص ) هّیواعم  نوچ   ) دنتـسکش ار  ادخ  دهع  لوسر ،) ادخ و  اب   ) نتـسب نامیپ  زا  سپ  هک  نانآ  و 
ار نانیا  دنتخیگنارب  هنتف  داسف و  نیمز  يور  رد  دندیرب و  كاپ  ادخ ) يایلوا  نانمؤم و  مالّـسلا و  هیلع  یلع  یتسود  محر و  يهلـص  دـننام  )

. تسا بیصن  خزود  باذع  هاگلزنم  ادخ و  نعل 

641 ص :  ریسفت ..... 

«، 1  » هّفاک امنأ )  ) رد ام )  ) ظفل َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  امَّنَأ  ُمَْلعَی  ْنَمَف  َأ 
__________________________________________________

. تسا هدش  لزان  وت  رب  طقف  هّتبلا  هک ، تسا  نیا  نآ  يانعم  دنکیمن و  لمع  نا  تروص  نآ  رد  دشاب  هفاک  ام »  » رگا ( 1)
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، تلاسر ماکحا  يهمه  ای  نآرق ، يهمه  ای  هدش ، لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  هک  هچنآ  ینعی  تسا ، « 2  » هّیردصم ای  « 1  » هلوصوم ای 
. تیالو صوصخ  ای 

تبسن هک  تسا  یسک  دننام  دنادیم  ار  بلطم  نیا  هک  یسک  ایآ  تسا ، ّقح  هک  تسوت  راگدرورپ  زا  « 3  » یمْعَأ َوُه  ْنَمَک  ُّقَْحلا  َکِّبَر  ْنِم 
. تسا روک  انیبان و  ملع  نیا  هب 

درخ لقع و  بحاص  ِباْبلَْألا  اُولوُأ  هک  دروآیم  دای  دـندادیم و  ار  يرباربان  هباشت و  مدـع  تاواـسم و  مدـع  نیا  یـسک  اـهنت  ُرَّکَذَـتَی  اـمَّنِإ 
. تداع سنا و  بحاص  لایخ و  بحاص  هن  دشاب ،

درخ و نابحاص  امش  هدومرف : هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  شاهعیش  نخس  نیا  اب  یلاعت  يادخ  دومرف : هک  تسا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
. دیتسه ادخ  باتک  رد  لقع 

لصّتم لقع  بحاص  هب  هک  مادام  لقع  و  دشابن ، لایخ  مهو و  هب  بوشم  هک  تسا  صلاخ  لقع  زا  ترابع  ّبل )  ) هک تسا  نیا  بلطم  ّرس  و 
. ددرگیمن لقع  ندش  صلاخ  بجوم  دشاب  يوبن  ّماع  تعیب  اب  رگا  لاّصتا  و  دوشیمن ، صلاخ  لایخ  مهو و  زا  دشابن 

__________________________________________________

. ].....[ تسا هدش  لزان  وت  رب  هچنآ  ینعی ، تسا . ربخ  کیلا ، لزنا  نا ، مسا  ام  دشاب ، هلوصوم  ام »  » رگا ( 1)
. تلاسر ماکحا  نآرق و  لازنا  ینعی  دشاب  هیردصم  ام »  » رگا ( 2)

ّقح و وریپ  انیب و  مدرم  يهمه  لماش  هلمج  نیا  دنتـسین و  لد  روک  لـهج  وبا  دـننام  تسا  ّقح  نآرق  دـننادیم  هک  هزمح  راّـمع و  ینعی  ( 3)
( نایبلا حور  . ) دشابیم زین  نیرکنم 
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. دنکیم سیسأت  لایخ  مهو و  کمک  اب  ار  لقع  ماکحا  شتعیب  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  هک  اریز 

، يولو ّصاخ  تعیب  هب  لاّصتا  فالخ  هب  تسا ، لایخ  يهتـسوپ  اب  نآ  ندرک  طولخم  هکلب  تسین  لقع  ندینادرگ  صلاخ  لوسر  نأش  سپ 
هب لصّتم  هک  یـسک  رب  رابتعا  نیا  هب  و  تسا ، لایخ  بوش  زا  لقع  ندـینادرگ  صلاخ  نامیا  لصا  تهج  زا  ّصاخ  تعیب  بحاص  نأش  هچ 

. دشاب هدشن  لصاح  درخ  لقع و  وا  يارب  زونه  هچ  رگا  تسا  درخ  لقع و  بحاص  وا  هک  دنکیم  قدص  تسوا 
تیالو هب  لصّتم  و  تسا ، تسوپ  دـننام  شتلاسر  رابتعا  هب  تلاسر  بحاص  و  تسا ، زغم  لقع و  شتیالو  راـبتعا  هب  تیـالو  بحاـص  زین  و 

هک تسا  نیا  بلطم  قیقحت  الاب  بلطم  رب  هوالع  تسا  درخ  لقع و  بحاص  زین  رابتعا  نیمه  هب  وا  هجیتن  رد  تسا و  تیالو  بحاـص  رهظم 
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. تیالو ببس  هب  رگم  دوشیمن  هتسب  نآ  زغم  و  دشاب ، یلاخ  زغم  زا  هک  تسا  ییودرگ  دننام  تیالو  حیقلت  نودب  ناسنا 
نآ نیب  يدنزرف  يردپ و  قّقحت  بجوم  نامه  هک  دوشیم ، لخاد  هدـننک  تعیب  بلق  رد  رما  ّیلو  زا  یتلاح  ّتیفیک و  يولو  تعیب  رد  اریز 

. تشذگ قباس  بلاطم  نمض  رد  بلطم  نیا  قیقحت  هچنانچ  دوشیم  لخاد  بلق  رد  هک  تسا  نامیا  نامه ، تلاح  نآ  و  دوشیم ، ود 
ربخ تسا و  فنأتسم  مالک  ای  تسا ، نانآ  لاح  نایب  تهج  بابلألا ) اولوأ   ) تفص هلمج  نیا  ِهَّللا  ِدْهَِعب  َنُوفُوی  َنیِذَّلا 
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یمالـسا نکر  نیرخآ  هب  ندیـسر  دهع  هب  ءافو  و  تسا ، يوبن  ّماع  دـهع  دـهع  زا  دوصقم  و  دـشابیم ، راّدـلا ) یبقع  مهل  کئلوا   ) يهلمج

. تسا هدش  ریبعت  تیالو  هب  رابخا  رد  نآ  زا  هک  تسا  يولو  تعیب  نآ  و  تسا ،
قاـثیم ار  نآ  و  دوـشیم ، لـصاح  ناـنآ  يارب  تّوـبن  رد  دـهع  هب  ياـفو  رثا  رب  هک  تسا  تیـالو  زا  تراـبع  قاـثیم  َقاـثیِْملا  َنوُـضُْقنَی  ـال  َو 

. تسا يوبن  تعیب  دقع  زا  دعب  نامیپ  نیا  هچ  تسا ، نامیپ  يور  نامیپ  دقع و  يور  دقع  نوچ  دناهدیمان 
. تسا هدش  هراشا  میدرک  رکذ  ام  هک  هچنآ  هب  ربخ  رد  و 

يهلص زا  هک  يزیچ  نیتسخن  داد ، نآ  نتـسویپ  هب  رما  ادخ  هچنآ  هب  دندنویپیم  هک  یناسک  و  « 1  » َلَصُوی ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ام  َنُولِصَی  َنیِذَّلا  َو 
، ّصاخ تعیب  ببـس  هب  تقو  ّیلو  هب  لاّصتا  سپـس  ّماع ، تعیب  قیرط  زا  تقو ، یبن  اب  تسا  شیوخ  لاّصتا  هدرک  رما  نآ  هب  دنوادخ  ماحرا 

تبارق ببـس  هب  شناشیوخ  اب  محر  هلـص  سپـس  يولو ، محر  تبارق  ببـس  هب  نینمؤم  اب  سپـس  يونعم ، محر  تبارق  اب  نیملـسم  اـب  سپس 
. تسا ّصاخ  ّماع و  تعیب  نامه  هک  ساسا  هیاپ و  لوصح  زا  دعب  یلو  یبن و  اب  محر  يهلص  و  ینامسج ، محر 

تسا يزیچ  زا  ترابع  کیدزن  شیوخ و  ره  اب  محر  يهلص  و 
__________________________________________________

محر يهلص  - 3 ناربمغیپ ، اب  تقفاوم  هب  گنج  کمک و  نامیا و  - 2 ناربمغیپ ، يهمه  هب  نامیا  - 1 تسا : هدش  انعم  راهچ  هلمج  نیا  ( 1)
( نایبلا عمجم  . ) یتسود رازآ و  يریگولج  کمک و  زا  ناناملسم  اب  طباور  يهّیلک  نادنواشیوخ و 4 -
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ندید و زا  یلاحشوخ  و  تاقالم ، ماگنه  رد  ییورشوخ  تشاشب و  نآ  ّلقا  دح  هک  دوش  لصاح  نآ  هلیسو  هب  يزوسلد  تبحم و  راهظا  هک 

. تسا وا  تجاح  ندروآرب  نداد و  هیده 
رایتخا تردق و  ای  وا  قارف  جنر  بوبحم و  لاصو  تّذل  كاردا  زا  هک  تسا  یتلاح  تیـشخ  « 1  » ِباسِْحلا َءوُس  َنُوفاخَی  َو  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َو 

. دوشیم لصاح  تردق  لامج و  بحاص  كاردا  زا  هک  تسا  یتلاح  تیشخ  رگید : ترابع  هب  دوشیم ، لصاح  وا  باذع 
ّبر و هب  ار  تیشخ  تهج  نیمه  يور  و  ضحم ، دیما  هن  تسا و  صلاخ  فوخ  هن  اجر ، فوخ و  زا  طولخم  تسا  یتلاح  رگید  ترابع  هب 

. داد صیصخت  باسح  ءوس  هب  ار  فوخ 
ّیلو ات  تسا  بلق  رد  ندـش  زاب  بلط  زا  ترابع  هجو  ءاغتبا  تسا و  رما  ّیلو  توکلم  زا  ترابع  ّبر  هجو  ْمِهِّبَر  ِهْجَو  َءاِغْتبا  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  َو 

یناـسل رکذ  اـی  یفخ  یبـلق  رکذ  زا  هک  تسا  نیا  بلط  نیا  يارب  ندرک  ربـص  و  دوش ، « 2  » لّثمتم شتوکلم  اـب  وا  يارب  ددرگ و  رهاـظ  رما 
. دوشن جراخ  طوقس  ياههاگترپ  يوس  هب  دنکن و  یباتیب  هک  تسا  نیا  مزلتسم  نآ  رب  ندرک  ربص  و  دنادرگنرب ، يور  یلج 

دودح و دنیامن و  هماقا  ار  یبلاق  زامن  َةالَّصلا  اُوماقَأ  َو 
__________________________________________________

( نیمجرتم . ) دنشوکیم فیاظو  ماجنا  رد  دوش  هدیزرمآ  ناشهانگ  هنوگچیه  هک  باسح  رد  یسراو  تّقد و  زا  دنسرتیم  نوچ  ینعی  ( 1)
. دش رکذ  نآ  لصفم  حرش  لوا  دلج  رد  دمح  هروس  ریسفت  رد  ( 2)
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نآ و  تسا ، بلق  زامن  نآ  هک  دنیامن  رکف  هب  لصّتم  ار  نآ  دنهد و  همادا  تسا  هنیـس  زامن  نامه  هک  ار  رکذ  و  دـننک ، ظفح  ار  نآ  تیقاوم 
. تسا خیش  توکلم  لّثمت 

هاج ضارعا و  اهورین و  و  يویند ، ضارعا  لاوما و  دوصقم  هک  دـننک  قافنا  میاهداد  يزور  نانآ  رب  ام  هک  هچنآ  زا  ْمُهاْنقَزَر و  اَّمِم  اوُقَْفنَأ  َو 
. دنهدیم تبسن  ناشدوخ  هب  هک  ار  اهّتینانا  تافص و  لاعفا و  نینچمه  و  تسا ، تمشح  و 

قافنا و لاح  رد  نیوکت  تهج  زا  شاهفطن  رارقتسا  يادتبا  نامه  زا  ناسنا  تسا  ماقم  نآ  بسح  رب  ماقم  ره  رد  هینالع  ّرس و  ًۀَِینالَع  َو  ارِس 
تاـّیلعف زا  هکلب  لاوما  زا  قاـفنا  هب  فّلکم  نیرمت  تقو  هکلب  غوـلب  زا  سپ  و  تسا ، ادـخ  زا  نتفرگ  ضوـع  نداد و  يزیچ  سبل و  عـلخ و 

. دنیبیم ار  يویند  لاوما  طقف  و  دنیبیمن ، ار  تاّیلعف  اوق و  ياههدش  قافنا  اهضوع و  هچ  رگا  دوشیم ، یلفس 
هتـشاد هدـش  قافنا  قافنا و  هب  یهاگآ  دـنک و  ساسحا  هک  نیا  نودـب  دـنک  قافنا  شتّینانا  تاّیلعف و  زا  هک  تسا  نیا  يّرـس  قافنا  لـصا  و 

. دنک لصاح  عالطا  قافن  نیا  زا  یسک  شدوخ  زا  ریغ  هک  نیا  هب  دسرب  هچ  ات  دشاب 
دشاب تیالو  هب  لصّتم  هک  قالخا  ای  تلاح  ای  لعف  ره  و  تسا ، تیالو  زا  ترابع  هنسح  « 1  » َۀَئِّیَّسلا ِۀَنَسَْحلِاب  َنُؤَرْدَی  َو 

__________________________________________________

ار هانگ  مرج  هبوت  هب   3 دننک . ربارب  ناسحا  وفع و  هب  ار  مدرم  ياهیدـب  - 2 دننک . یفالت  ار  اهیدب  کین  راک  هب   1 تسا : هدش  انعم  دنچ  ( 1)
( نایبلا عمجم  . ) دننک ناربج 
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لصّتم هار  نآ  تهج و  نآ  هب  هک  تلاح  قالخا و  لعف و  ره  و  تسا ، مالّسلا  هیلع  یلع  اب  ینمشد  تقیقح  رد  هئیـس  و  تسا ، وکین  نسح و 

زا هک  یسک  لاعفا  دننام  دراد  قّقحت  نایرج و  زین  دشاب  ود  نآ  هب  هیبش  لکش و  مه  هک  یلعف  ره  رد  هئیـس  هنـسح و  سپ  تسا ، هئّیـس  دشاب 
. تسا لفاغ  رما  ّیلو  تیالو 

تبقاع هک  یـسک  هب  تسا و  هدرک  ادـیپ  هبلغ  انعم  رد  ماجنا  رـس  یکین  هک  ترخآ ، رد  کین  يارـس  تسار  نانآ  ِراَّدـلا  یَبْقُع  ْمَُهل  َکـِئلوُأ 
. درادن یتبقاع  الصا  دراد  دب  ماجنا  رس  هک  یسک  ایوگ  دوشیم  قالطا  دشاب  هتشاد  کین  ماجنا  رس  بوخ و 

«، 1  » دنتسه ندع  تشهب  رد  تماقا  رظن  زا  نانیا  ٍنْدَع  ُتاَّنَج 
__________________________________________________

: تسا هدمآ  تداعس  يایمیک  رد  دلج 4 ص 170 )  ) تسا هدمآ  یگدنیاپ ) ياهتشهب   ) يانعم هب  ندع  تاّنج  رارسالا  فشک  ریسفت  رد  ( 1)
ناوید زا  هئیس  رازه  رازه  دنسیونب و  ار  يو  هنسح  رازه  دنک  مایق  ناملـسم  ردارب  يوزرآ  هب  هک  ره  دیوگیم : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 

حوتفلا وبا  ج 1 ص 294 .)  ) دلخ ندع و  سودرف ، دننک -. بیـصن  ار  يو  تشهب  هس  زا  دنراد و  رترب  ار  ياهجرد  رازه  رازه  دنرتسب و  يو 
ناربمغیپ هورگ ، هس  زج  دنـشابن  اجنآ  رد  ادخ  ياهتـشهب  زا  ّصاخ  تسا  یتشهب  ندـع  هک ، تفگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  دـسیونیم :

ظفاح هچنانچ  تسا ، قشع  زا  ّولمم  بلق  ندع ، تشهب  افرع  رظن  زا  دوش -. اجنیا  رد  هک  ار  نآ  کنخ  نادیهـش ، ناقیدـص و  مالّـسلا  مهیلع 
. دیوگ

میزادنا رثوک  ضوح  هب  رسکی  تمخ  ياپ  زا  هک  هناخیم  هب  ام  ای  ایب  یهاوخ  رگا  ندع  تشهب 
: دیامرفیم هکنانچ  تسا  قشع  هاگیاج  نآ  رد  هک  تسا  کلاس  بلق  هناخیم  نوچ  و 

دننکیم رّمخم  مدآ  تنیط  اجنآ  ردناک  يوگ  حیبست  کلم  يا  قشع  هناخیم  رد  رب 
. قشاع لد  رب  تسا  قوشعم  قشع  تاّیلجت  نورد ، رد  ندع  تشهب  تفگ  ناوتیم  اذل 
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ناشیاههّیرذ نارسمه و  ناردپ و  زا  سک  ره  و  دنوشیم ، تشهب  لخاد  ناشدوخ  ْمِِهتاَّیِّرُذ  َو  ْمِهِجاوْزَأ  َو  ْمِِهئابآ  ْنِم  َحَلَص  ْنَم  َو  اهَنُولُخْدَی 
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. دنوشیم تشهب  دراو  نانآ  تّیعبت  هب  دنشاب  حلاص  هک 
دنشاب حلاص  ناشدوخ  لعفلاب  رگا  هن  رگ  و  تسا ، ندش  یقیقح  حلاص  يارب  دادعتـسا  ندوبن و  دساف  اجنیا  رد  ندوب  حلاص  زا  دوصقم  سپ 

. دندرگ تشهب  دراو  ناشدوخ  ریغ  ّتیعبت  هب  هک  دننکیمن  ادیپ  جایتحا  رما  نیا  هب  و  دنوشیم ، تشهب  لخاد 
: دنیوگیم هک  یلاح  رد  دنوشیم  دراو  نانآ  رب  تشهب  رد  ناشیاهرصق  ياهرد  زا  هکئالم  ٍباب  ِّلُک  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َنُولُخْدَی  ُۀَِکئالَْملا  َو 

. دیراد یماجنا  رس  بوخ  هچ  سپ  دیدیزرو  ییابیکش  هک  امش  رب  شمارآ ) حلص و   ) مالس ِراَّدلا  یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اِمب  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس 
. تسا هدش  رکذ  لیصفت  هب  رابخا  رد  نانآ  زا  هکئالم  ترایز  یگنوگچ  نانآ و  ياهرصق  نینمؤم و  ياههفرغ  يهراب  رد 

__________________________________________________

: تفگ ظفاح  اذل 
منک رواب  ارچ  ار  دهاز  يادرف  هدعو  دنهدیم  رسکی  ندع  تشهب  مزور  ره  هک  نم 

کئـالم دـیامرفیم  هک  يدـعب  هیآ  دراد و  همادا  دـبا  اـت  دوـشیم و  زاـغآ  زورما  مه  زا  هکلب  تـسین ، ادرف  ندـع  تـشهب  یفن  روـظنم  هـک 
. دنکیم دییأت  ار  ظفاح  مالک  ینافرع  هبنج  دنوشیم  دراو  ینطاب ) توکلم  ینیع و  تادارا  قشع و  لامج و  ياههولج  )
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، دننکـشیم ار  تّوبن  دهع  تیالو ، نامیپ  هب  نآ  ندرک  دّکؤم  تّوبن و  نامیپ  زا  دعب  هک  یناسک  ِِهقاثیِم  ِدَْعب  ْنِم  ِهَّللا  َدـْهَع  َنوُضُْقنَی  َنیِذَّلا  َو 
ار ّماـع  تعیب  تّوبن و  دـهع  طـقف  هک  یـسک  یلو  دوـشیمن ، هتفریذـپ  ینطاـب  هچ  يرهاـظ و  هچ  ياهبوـت  اـهنآ  زا  دنتـسه و  يرطف  دـّترم 
رد دادـترا  ود  ره  دروم  رد  یفاـک  یفاو و  قـیقحت  و  يرطف ، هن  تسا  یّلم  دـترم  وا  و  تسا ، لوـبق  وا  ینطاـب  يرهاـظ و  يهبوـت  دنکـشیم 

. تشذگ ًانیِد  ِمالْسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو  يهیآ  یط  رد  نارمع  لآ  يهروس 
. تشذگ هچنانچ  دوشیم ، لصاح  دهع  نتسکش  ببس  هب  عطق  لصا  َلَصُوی  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ام  َنوُعَطْقَی  َو 

ادخ هک  هچنآ  عطق  يهراب  رد  یلماک  ّمات و  قیقحت  هرقب  يهروس  رد  و  تسا ، ریغص  ملاع  ریبک و  ملاع  نیمز  دوصقم  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِسُْفی  َو 
َو ُۀَنْعَّللا  ُمَُهل  َِکئلوُأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِـسُْفی  َو  تشذـگ  َلَصُوی  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ام  َنوُعَطْقَی  َو  يهیآ  یط  رد  نیمز  رد  داسفا  هدرک و  رما  نآ  هب 

. تسا بیصن  خزود  باذع و  هاگلزنم  ادخ و  نعل  ار  نانیا  ِراَّدلا  ُءوُس  ْمَُهل 
26 تایآ 30 -

649 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 26  (: 13  ) دعرلا هروس  ]

هراشا

ِْهیَلَع َلِْزنُأ  َْول ال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َو  ( 26  ) ٌعاتَم َّالِإ  ِةَرِخْآلا  ِیف  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اَم  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلِاب  اوُحِرَف  َو  ُرِدْقَی  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  ُهَّللا 
ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِِذب  الَأ  ِهَّللا  ِرْکِذـِب  ْمُُهبُوُلق  ُِّنئَمْطَت  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ( 27  ) َبانَأ ْنَم  ِْهَیلِإ  يِدْهَی  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُّلُِضی  َهَّللا  َّنِإ  ُْلق  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَـیآ 

يِذَّلا ُمِْهیَلَع  اَُوْلتَِتل  ٌمَمُأ  اِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٍۀَّمُأ  ِیف  َكاْنلَسْرَأ  َِکلذَک  ( 29  ) ٍبآَم ُنْسُح  َو  ْمَُهل  یبوُط  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ( 28)
(30  ) ِباتَم ِْهَیلِإ  َو  ُْتلَّکََوت  ِْهیَلَع  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  یِّبَر ال  َوُه  ُْلق  ِنمْحَّرلِاب  َنوُرُفْکَی  ْمُه  َو  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ 

650 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

650 ص :  همجرت ..... :

رد دـنداشلد  ایند  عاتم  یناگدـنز و  هب  رفاک ) مدرم  نیا   ) دـنادرگ و يزور  گـنت  دـهاوخ  ار  هک  ره  يزور و  خارف  دـهاوخ  ار  هک  ره  ادـخ 
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، تسین شیب  یلباقان  عاتم  ترخآ  لابق  رد  ایند  هک  یتروص 
یعطاق تّجح   ) هک وگب  اهنآ  هبوت  ام ) لوسر  يا   ) دـشن لزان  وا  تّوبن ) تابثا   ) رب ادـخ  زا  یعطاق  تّجح  تیآ و  ارچ  دـنیوگیم : نارفاـک 

، دنکیم تیاده  دنک  هبانا  عّرـضت و  وا  هاگردب  هک  ار  هک  ره  هارمگ و  دهاوخ  ار  هک  ره  ادـخ  نونکا ) دـمآ  رگید  تازجعم  نآرق و  دـننام 
)؟ دننکیم هبانا  عّرضت و  ادخ  هاگردب  یصاخشا  هچ  )

، تساهلد شخبمارآ  ادخ  دای  اهنت  هک  دیشاب  هاگآ  مدرم )  ) دریگیم مارآ  ادخ  دای  هب  ناشاهلد  هدروآ  نامیا  ادخ  هب  هک  اهنآ 
، اهنآ يوکین  ماقم  اهنآ و  لاوحا  رب  اشوخ  دنتخادرپ . وکین  ياهراک  هب  هدروآ  نامیا  ادخ  هب  هک  نانآ 

هدوب و ناشیاجب  رگید  ياـهتّما  ناربمغیپ و  مه  نیا  زا  شیپ  هک  میداتـسرف  یقلخ  ناـیم  تلاـسر  هب  ارت  اـم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا 
هب  مدرم  زاب  ینک ، توالت  دسر  وت  رب  یحو  هب  ام  زا  هک  یهلا  فراعم  زا  هچ  ره  میداتسرف ) تلاسرب  ارت  هک  تسین  ياهزات  رما   ) دنتشذگرد

651 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
يوس هب  همه  مدـیما  يور  ماهدرک و  لّکوت  وا  رب  نم  تسین و  ییادـخ  نآ  زج  تسا و  نم  يادـخ  وا  وگب  دـنوشیم  رفاـک  ناـبرهم  يادـخ 

. تسوا

651 ص :  ریسفت ..... 

گنت اـی  دـهدیم و  شرتـسگ  دـهاوخب  هـک  ره  هـب  ار  یناـسنا  یناوـیح و  یتاـبن و  يزور  دـنوادخ  ُرِدــْقَی  َو  ُءاـشَی  ْنَِـمل  َقْزِّرلا  ُطُْـسبَی  ُهَّللا 
. دنادرگیم

ایند یناگدنز  هک  یلاح  رد  دندش ، شوخلد  ایند  یناگدنز  هب  نارفاک )  ) نانآ ٌعاتَم و  اَّلِإ  ِةَرِخْآلا  ِیف  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اَم  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلِاب  اوُحِرَف  َو 
. درادرب رد  زین  یکدنا  يهرهب  عتمت و  هک  یکدنا  زیچ  رگم  تسین  يزیچ  ترخآ  تایح  نیب  ای  ترخآ ، بنج  رد 

ياهناشن چیه  اهنآ  هک  ایوگ  دشیم ، لزان  تراگدرورپ  زا  ياهناشن  رگا  دنیوگ : نارفاک  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَیآ  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َو 
. دنتسنادیم وداج  يرما  ای  دندرکیم  رحس  رب  لمح  ای  دندیدیم  هک  مه  ار  هچنآ  دندوب و  روک  اهنآ  نوچ  دناهدیدن ، ار  اههناشن  زا 

رد زین  راک و  بقاوع  رد  ندرک  رظن  زا  ار  وا  هک  هنوگنیدـب  دـنکیم ، هارمگ  دـهاوخب  ار  هک  ره  دـنوادخ  وگب  ُءاشَی  ْنَم  ُّلُِـضی  َهَّللا  َّنِإ  ْلـُق 
نآ مدـع  هناشن و  هیآ و  دوجو  هب  یهارمگ  تیادـه و  اذـل  دـهدیم ، رارق  انیبان  روک و  وا  ياـههناشن  تاـیآ و  رد  هدـننک و  توعد  توعد 

. تسین طوبرم 
652 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنکیم تیاده  دنک  رارف  سفن  نادنز  زا  ددرگ و  زاب  عبط  مّنهج  زا  دنک و  هبانا  هک  ار  یسک  دنوادخ  َبانَأ  ْنَم  ِْهَیلِإ  يِدْهَی  َو 
َنیِذَّلا و  تسا ، فوذـحم  يادـتبم  ربخ  ای  تسا ، نآ  ربخ  ْمَُهل  یبوُط  و  تسا ، ادـتبم  فنأتـسم  مالک  ای  َباـنَأ  ْنَم  زا  لدـب  « 1  » اُونَمآ َنیِذَّلا 

زا دوصقم  و  تسا ، لوا  يادـتبم  ای  مود  يادـتبم  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  هک  نیا  اـی  تسا ، نآ  زا  لدـب  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ 
ّصاخ تعیب  اب  هک  تسا  ّصاخ  نامیا  نامیا 

__________________________________________________

فاصوا نتـشاد - رواب  ینعی  دشاب ، قیدصت  تغل  رد  نامیا  دیوگ : نیدـلا  ریـصن  هجاوخ  تسا . يزیچ  ای  یـسک  هب  یبلق  داقتعا  نامیا - ( 1)
. قح تیاده  هب  دشاب  هدنب  لعف  نامیا ، ص 53 ، فارشالا ،

: دیوگ راطع 
تسوا يوم  کی  رس  زا  رفک  تملظ  تسوا  يور  ضایب  زا  نامیا  رون 

: دیوگ یبرغم 
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تسا نیریش  ام  رب  ملاع ، همه  شرت  خلت و  تسا  نید  نآ  ام  رب  قلخ  رب  تسا  رفک  هچنآ 
: دیوگ يولوم 

نامگ رد  دش  نایقاب  ياهرفک  ناما  ردنا  تفر  تفای  نامیا  هک  نآ 
لامک ناصقن و  فعض و  تّدش و  تهج  زا  تسا  مک  تدایز و  لباق و  تسا و  فعـض  تّدش و  بتارم  ياراد  نامیا  دنیوگ : ثیدح  لها 

. لمع
. تسا هدش  لزان  اهنآ  رب  هچنآ  هب  تسا  ماظع  يایبنا  نآ  اهنامیا ، نیرتالاب  و 

. ِِهلُسُر َو  ِِهُبتُک  َو  ِِهتَِکئالَم  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ٌّلُک  َنُونِمْؤُْملا  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  اِمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ 
: تسا هدمآ  رارسالا  فشک  ریسفت  رد  ، 285 ، 284 نارمع / لآ 

تشگزاب دیـسرن  نامیا  ماقم  هب  هک  نآ  دنرادن و  نایمدآ  يانعم  دنراد ، نایمدآ  تروص  هچ  رگا  دندرکن  ایبنا  قیدصت  هک  نایمدآ  زیزع  يا 
. دوب دهاوخن  نامسآ  هب  يو 

653 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوشیم لصاح  يولو 

ّیلو هلیـسو  هب  يرکذ  دروآ ، نامیا  ناسنا  هک  نآ  زا  سپ  اریز  دـباییم ، شمارآ  ناشیاهلد  « 1  » ادخ رکذ  اب  ِهَّللا و  ِرْکِذـِب  ْمُُهبُوُلق  ُِّنئَمْطَت  َو 
هب بلط  تلاح  زا  ار  وا  ددرگیم و  لخاد  وا  بلق  رد  دوشیم ، قّقحم  لصاح و  وا  يارب  یقیقح  ناـمیا  نآ  هجیتن  رد  دـش ، اـقلا  وا  رب  ادـخ 
زا هک  يرکذ  اب  هک  تسا  قداص  وا  رب  رما  نیا  تلاح  نیا  رد  دوشیم ، لصاح  يارب  یـشمارآ  قشع  روش  نتفای  تّدـش  اب  دـناسریم ، قشع 

توکلم لوصح  اب  رگم  دوشیمن  لـصاح  لاـمک  ماـمت و  تروص  هب  ناـنیمطا  نکیل  و  تسا ، هدرک  ادـیپ  شمارآ  تسا  هتفرگ  شرما  ّیلو 
. وا اب  نتفرگ  رارق  لد و  رد  ماما 

رکذ ماما  توکلم  و  دنکیم ، ادیپ  شمارآ  ناجیه  بارطـضا و  يهبیاش  نودب  تفای  رارقتـسا  وا  اب  دیـسر و  ماما  توکلم  هب  هک  هاگنآ  سپ 
. تسادخ یقیقح 

، دندروآ نامیا  رکذ  يهطساو  هب  هک  دنتـسه  یناسک  زا  دندومن  ذخا  رکذ  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  دوشیم : نینچ  هیآ  يانعم  نیا  ربانب 
نامه هک  نآ  تقیقح  ببس  هب  ای  رکذ  نآ  تروص  ببس  هب  اهنآ  بولق  و 

__________________________________________________

: دـناهتفگ زین  رکـش  فرـش ، ملح ، نآرق ، نایب ، زامن ، تعاط ، ظفح ، لمع ، رب  تبظاوم  ندرک ، دای  یناعم : هب  نافراع  تاملک  رد  رکذ : ( 1)
. يوس ام  هب  تلفغ  بوبحم و  هب  هّجوت  ینعی  رکذ  ای  تسا . لد  رب  روکذم  يالیتسا  يانعم  هب  رکذ 

تسین شاّلق  ره  ياپ  رب  یعجرا  تسین  شابوا  ره  راک  هّللا  اورکذا 
654 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دباییم شمارآ  تسا  خیش  توکلم 

ریما هب  ادخ  رکذ  و  دناهدرک ، تعیب  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  هک  یناسک  ینعی  هدش  ریسفت  هعیش  هب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  و 
. تسا هدش  ریسفت  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  هب  ادخ  رکذ  و  هدش ، ریسفت  مالّسلا  مهیلع  همئا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا 

. هدش هدروآ  دیکأت  يارب  هک  تسا  هضرتعم  يهلمج  ُبُولُْقلا  ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِِذب  الَأ 
هب دـندش و  لئان  یقیقح  رکذ  هب  هک  نیا  ات  دـنداد  ماجنا  حـلاص  لمع  دـندروآ و  نامیا  هک  یناـسک  سپ  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

. دندرک ادیپ  نانیمطا  شمارآ و  نآ  ببس 
ردـصم ای  هزیکاپ ، كاپ و  يانعم  هب  تسا  فصو  یبوط )  ) هچ اریز  تسا ، ناـنآ  رب  کـین  اـبیز و  ماـقم  یکاـپ و  ٍبآَـم  ُنْسُح  َو  ْمَُهل  یبوُط 
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هب رابخا  رد  و  « 1  » تسا بیطأ )  ) ثنؤم ای  تسا ، هدـمآ  سوماق  رد  هچنانچ  تسا  هبّیط )  ) عمج ای  يرـشب )  ) و یفلز )  ) دـننام تسا ، باط ) )
ای هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يهناخ  رد  تخرد  نآ  لصا  و  تسا ، يدّدعتم  فاصوا  هب  فوصوم  هک  هدش  ریسفت  تشهب  رد  یتخرد 

__________________________________________________

يزار و حوتفلا  وبا  يربـط و  یلو  دـناهدرک  اـنعم  یمرخ  یـشوخ و  هب  ار  یبوـط  هتفرگ و  ار  اـنعم  نیمه  يواـضیب  یـضاق  يرـشخمز و  ( 1)
یلع تیالو  ار ، نآ  تیالو  لها  و  دناهتـسناد ، تشهب  رد  ییاسآ  هزجعم  تخرد  ار  نآ  مه  دـناهتفرگ و  یظفل  يانعم  نیمه  هب  مه  يدـبیم 

. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  يابوط  هرجش  دناهتفگ  دناهتسناد و  مالّسلا  هیلع 
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(. دش نانآ  صوصخم  تسا  ماجنا  رس  نیرتهب  هک  تیالو  يارس  رد  شمارآ  هبّیط و  تایح  سپ  )
هک نیا  ای  تسا ، ییزج  هب  یلک  لیثمت  هیبشت و  لیبق  زا  نیا  تسا ، نداتـسرف  نآ  دننام  هک  ینداتـسرف  میاهداتـسرف  ار  وت  َكاْنلَـسْرَأ  َِکلذَک 

. تسا فنأتسم  كانلسرا )  ) و تسا ، نینچ  بلطم  ینعی  دشابیم  کلذک ) رمألا   ) نآ لصا  هک  تسا  فوذحم  يادتبم  ربخ  کلذک ) )
. دناهدوب اهنآ  نیب  رد  یناربمایپ  اهتّما و  نآ  زا  لبق  هک  میداتسرف  یتما  يارب  ار  وت  ٌمَمُأ  اِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٍۀَّمُأ  ِیف 

ناشیاهتّما نیب  رد  هتشذگ  نالوسر  زا  اهنآ  نیب  رد  وت  و  دشاب ، تربع  اهنآ  يارب  نیشیپ  ياهتّما  هک  تسا  تهج  نادب  نخس  نیا  نایب 
. یشاب رتکیدزن  لوبق  قیدصت و  هب 

میدرک « 1  » یحو وت  هب  ام  هک  ار  هچنآ  لصا  هکلب  ناگتشذگ  ياهناتـساد  ماکحا و  نآرق و  زا  ار  هچنآ  ات  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  يِذَّلا  ُمِْهیَلَع  اَُوْلتَِتل 
. ینک توالت  نانآ  رب  تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  نامه  هک 

ای ینادرگزاب ، ناشرفک  زا  ار  ناشیا  نآ  نایب  اب  دنتسه ، رفاک  هدنشخب  يادخ  هب  اهنآ  هک  یلاح  رد  ِنمْحَّرلِاب  َنوُرُفْکَی  ْمُه  َو 
__________________________________________________

. تسا تّوبن  ّصاوخ  زا  دوش و  لزان  وا  لوسر  رب  یلاعت  ّقح  يوس  زا  هچنآ  یحو : ( 1)
: دیوگ يولوم 

ناهن ّسح  زا  نتفگ  دوبچ  یحو  ناج  شوگ و  دشاب  یحو  لحم  سپ 
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. دنزرویم رفک  هدنشخب  يادخ  هب  اهنآ  نکل  ینکیم و  توالت  میدرک  یحو  هک  ار  هچنآ  وت  هک  تسا  نیا  دوصقم 
ِْهیَلَع تسین  وا  زج  ییادخ  اریز  تسا ، زیچ  ره  راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  وا  ینعی  تسا ، صیصخت  زا  دعب  میمعت  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  یِّبَر ال  َوُه  ُْلق 

«1 . » مدومن لّکوت  وا  هب  میاهراک  يهمه  رد  ُْتلَّکَوَت 
و منکفایم ، رظن  زیچ  ره  يارب  مدوخ و  يارب  وا  ییادخ  ّتیبوبر و  هب  هکلب  منکیمن ، رظن  وا  ریغ  هب  مشاعم  مداعم و  أدبم و  رد  ِباتَم  ِْهَیلِإ  َو 

. منیبیمن يرگید  عجرم  مدوخ  يارب  مدرک و  لّکوت  وا  رب  تهج  نیمه  هب  و  منکیم ، رظن  لاح  ره  رد  وا  يرای  ظفح و  هب 
31 تایآ 34 -

656 ص :  ات 34 ..... ] تایآ 31  (: 13  ) دعرلا هروس  ]

هراشا

يَدََـهل ُهَّللا  ُءاشَی  َْول  ْنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِسَْأیَی  ْمَلَف  َأ  ًاعیِمَج  ُْرمَْألا  ِهَِّلل  َْلب  یتْوَْملا  ِِهب  َمِّلُک  َْوأ  ُضْرَْألا  ِِهب  ْتَعُِّطق  َْوأ  ُلابِْجلا  ِِهب  ْتَرِّیُـس  ًانآُْرق  َّنَأ  َْول  َو 
َداعیِْملا ُِفلُْخی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِهَّللا  ُدـْعَو  َِیتْأَی  یَّتَح  ْمِهِراد  ْنِم  ًابیِرَق  ُّلَُحت  َْوأ  ٌۀَـعِراق  اوُعَنَـص  اـِمب  ْمُُهبیُِـصت  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلازَی  ـال  َو  ًاـعیِمَج  َساَّنلا 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1904 

http://www.ghaemiyeh.com


اِمب ٍسْفَن  ِّلُـک  یلَع  ٌِمئاـق  َوُـه  ْنَمَف  َأ  ( 32  ) ِباقِع َناک  َْفیَکَف  ْمُُهتْذَـخَأ  َُّمث  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ُْتیَْلمَأَف  َکـِْلبَق  ْنِم  ٍلُـسُِرب  َئِزُْهتْـسا  ِدََـقل  َو  ( 31)
ِنَع اوُّدُص  َو  ْمُهُرْکَم  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َنِّیُز  َْلب  ِلْوَْقلا  َنِم  ٍرِهاِظب  ْمَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ُمَْلعَی  اِمب ال  ُهَنُوئِّبَُنت  ْمَأ  ْمُهوُّمَـس  ُْلق  َءاکَرُـش  ِهَِّلل  اُولَعَج  َو  ْتَبَـسَک 

(34  ) ٍقاو ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمَُهل  ام  َو  ُّقَشَأ  ِةَرِخْآلا  ُباذََعل  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ٌباذَع  ْمَُهل  ( 33  ) ٍداه ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  َو  ِلِیبَّسلا 
__________________________________________________

دامتعا دوخ و  کلام  هب  تسا  صخـش  روما  يراذگاو  يانعم  هب  زین  دشاب  دامتعا  نادب  هک  یـسک  هب  تسا  راک  ندرک  راذـگاو  لّکوت : ( 1)
رب تسا  روما  يراذگاو  ناکلاس  حالطـصا  رد  وا و  حـلاصم  تاهج  رد  نآ  رب  دـشاب  ردـتقم  هک  تسا  یـسک  ءیـش  کلام  وا و  تلاکو  رب 

ربارب رد  هدنب  هک  تسا  نآ  لّکوت  هلحرم  نیتسخن  دیامرفیم : رگید  یفراع  تسادخ و  هب  لّسوت  لّکوت ، هدـش : هتفگ  قالطالا ، یلع  کلام 
. دشاب هتشادن  دوخ  زا  ياهدارا  تکرح و  دنک و  ور  ریز و  ار  وا  دهاوخ  روط  ره  هک  لاسغ  تسد  رد  دشاب  هدرم  نوچ  ادخ ،
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اب هک   ) تسا تمظع  اب  نآرق  نیمه  دفاکـشب  مه  زا  ار  نیمز  دروآ و  راتفگ  هب  ار  ناگدرم  راتفر و  هب  ار  اههوک  نایب  زاجعا  اب  یباتک  رگا  و 
زونه نانمؤم  ایآ  دـنکیم ) یلزا  ّتیـشم  هب  دـهاوخ  هچ  ره   ) تسا ادـخ  اب  ملاع  يهمه  رد  نامرف  يرآ  دـنروآیمن ) ناـمیا  زاـب  نآ  دوجو 

رفیک و هب  ناشتـشز  رادرک  زا  هتـسویپ  دیاب  نارفاک  دـنکیم ؟ تیادـه  ربج ) مازلا و  هب   ) ار مدرم  يهمه  دـهاوخب  ادـخ  رگا  هک  دناهتـسنادن 
ادخ هک  دسر  ارف  اهنآ ) كاله  رب   ) ادـخ يهدـعو  مه  رـشحم  رد  هک  هاگنآ  ات  دـیآ  دورف  دوز  اهنآ  رای  درب  یتبیـصم  ای  دنـسرب  یبوکرس 

، درک دهاوخن  هدعو  فالخ 
تـصرف اهنآ  هب  مه  ام  دـندرک  ءازهتـسا  رایـسب  مه  وت  زا  شیپ  نالوسر  هب  مدرم  هک ) شابم  نیمغ  تّما  بیذـکت  رازآ و  زا  وت  لوسر  يا  )

، میدیناسر رفیک  هب  تخس  باقع  هچ  اب  هتفرگ و  تبوقع  هب  ار  ناشیا  هک  هاگنآ  ات  میداد 
و دندرک ) شومارف   ) تسوا ناشراثآ  اب  ملاع  سوفن  يهمه  نابهگن  هک  ار  ییادخ  ایآ 
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يزیچ هب  ار  ادخ  دیهاوخیم  هک  نیا  ای  دیئوگرب  دوخ  نایادخ  مان  هک  وگب  اهنآ ) هب  لوسر  يا   ) دندرک لعج  دوخ  شیپ  زا  یناکیرش  ادخ 
نارفاک هکلب  دییوگیم ؟ دنتسین ) لئاه  نآ  رب  یتقیقح  مه  دوخ  هک   ) ینخس رهاظ  هک  نآ  ای  دیزاس ؟ هگآ  تسین  هاگآ  نآ  زا  نیمز  رد  هک 

( درادن او  یهارمگ  هب  تّجح  مامتا  زا  ینعی   ) دنک هارمگ  ادخ  ار  سک  ره  دـندنام و  زاب  ادـخ  هار  زا  هدـمآ و  ابیز  رظن  رد  نوسف  رکم و  ار 
، درک دهاوخن  تیاده  ار  يو  سک  چیه  رگید 

ادخ رهق  زا  زگره  دنراتفرگ و  باذع  نیرتتخـس  هب  ترخآ  ملاع  رد  مه  دـنبّذعم و  الب ) عاونا  هب   ) ایند یگدـنز  رد  مه  ناهارمگ  نینچ  و 
. دنرادن يهدنراد  زاب 

658 ص :  ریسفت ..... 

نیمز دـهد و  تکرح  ار  اههوک  تسناوتیم  هک  دوب  ینآرق  رگا  یتْوَْملا و  ِِهب  َمِّلُک  َْوأ  ُضْرَْألا  ِِهب  ْتَعُِّطق  َْوأ  ُلابِْجلا  ِِهب  ْتَرِّیُـس  ًانآُْرق  َّنَأ  َْول  َو 
. دوب نآرق  باتک  نیمه  دروآ  رد  نخس  هب  ار  ناگدرم  دفاکشب و  ار 

هب ار  اهگنـس  دنمدیم و  دـننکیم و  توف  دـنهاوخیم  هک  يزیچ  رد  دـنناوخیم و  درو  اهیـضعب  هک  دوب  فورعم  نینچ  مدرم  نیب  نوچ 
زا ام  نامز  رد  انعم  نیا  هچنانچ  دـننکیم ، راضحا  ار  بیاغ  و  دـنهدیم ، ناـشن  ار  اهرهـش  و  دـننکیم ، لزاـن  ناراـب  دـنروآیمرد  تکرح 
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 ... تسا فورعم  اهنآ  ریغ  عّرشتم و  ياهضاترم 
هن  تسا  نآرق  نامه  زیچ  نآ  رخآ  ات  دروآ ...  رد  تکرح  هب  ار  اههوک  هک  دوش  هدناوخ  يزیچ  ملاع  رد  رگا  دیامرفیم : دنوادخ  اذل 
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ار ریثأت  و  هدش ، هدـناوخ  هک  تسا  يزیچ  ریثأت  زا  نیا  نوچ  تسا ، رتقفاوم  ًاعیِمَج  ُْرمَْألا  ِهَِّلل  َْلب  یلاعت : يادـخ  لوق  اب  انعم  نیا  و  نآرق ، ریغ 

. دنادیم یلاعت  يادخ  هب  رصحنم  طقف 
جراخ نآ  زا  هک  انعم  نیا  هب  تسا  نآرق  نیمه  رد  رـصحنم  دـشاب  رثا  ياراد  ملاـع  رد  هک  ياهدـش  هدـناوخ  زیچ  ره  تسا : هتفگ  هک  اـیوگ 

. تسا نآرق  رد  هک  نیا  رگم  تسین  یکشخ  رت و  چیه  هچ  تسین ،
هک نیا  هن  تسا ، یلاعت  يادخ  ندوب  ّرثؤم  ببـس  هب  يّرثؤم  ره  رثا  ینعی  ادـخ  رگم  تسین  رثا  ياراد  زیچ  چـیه  هکلب  دومرف : هناعطاق  سپس 

. دشاب هتشاد  رثا  القتسم  شدوخ 
، هدش هدـناوخ  نیبتی )  ) مالّـسلا مهیلع  تیب  لها  تئارق  رد  و  تسا ، هدـش  ریـسفت  ملعی )  ) هب یتغل  ربانب  سأیی )  ) ظفل اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِسَْأیَی  ْمَلَف  َأ 

. دناهدشن دیماان  نیکرشم  ندروآ  نامیا  زا  دناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  ایآ  تسا  نیا  دوصقم  میریگب  شروهشم  يانعم  قبط  ار  نآ  رگا 
. دوشیم سأیی ) ملف  أ   ) لوعفم ُهَّللا  ُءاشَی  َْول  ْنَأ  يهلمج  و  دوشیم ، نآ  لیلعت  شدعب  ام  يهلمج  نیاربانب  و 

: تسا نیا  هلمج  نیا  يانعم  ای 
اهنآ يارب  نامیا  بابسا  هک  یلاح  رد  دنکیم ، تیاده  ار  مدرم  يهمه  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلازَی  َو ال  ًاعیِمَج  َساَّنلا  يَدََهل  دهاوخب  ادخ  رگا  اریز 

تسا . هدیسر  الب  تبیصم و  ناشرفک  لیلد  هب  راّفک  هب  هشیمه  نوچ  تسا  لصاح  اسر  ياهراذنا  زا 
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. اهنآ هب  دناهداد  ماجنا  ناشرفک  لاح  رد  هک  ییاهراک  ببس  هب  اوُعَنَص  اِمب  ْمُُهبیُِصت 
. دوشیم لزان  ییالب  تبیصم و  ٌۀَعِراق 

هب الب  رثا  دـناسرتیم و  زین  ار  اهنآ  هک  دوشیم  لزان  نانآ  لاثما  هب  نانآ و  هناخ  کـیدزن  هب  تبیـصم  ـالب و  اـی  ْمِهِراد  ْنِم  ًاـبیِرَق  ُّلُـحَت  َْوأ 
«1 . » دسریم زین  اهنآ 

و دسرب ، تراغ  تراسا و  ندش و  هتـشک  لیبق  زا  ایند  رد  باذع  هب  ادخ  يهدعو  هک  یتقو  ات  َداعیِْملا  ُِفلُْخی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِهَّللا  ُدْعَو  َِیتْأَی  یَّتَح 
. دنکیمن هدعو  فالخ  زگره  ادخ  لاح  ره  هب  دشاب ، نانآ  حاورا  ضبق  ادخ  يهدعو  زا  دوصقم  تسا  نکمم 

رارق ازهتـسا  دروم  هک  یتسین  وت  اهنت  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يرادـلد  باب  زا  راتفگ  نیا  َکـِْلبَق  ْنِم  ٍلُـسُِرب  َئِزُْهتْـسا  ِدََـقل  َو 
. دناهدوب نینچ  زین  وت  زا  شیپ  ناربمایپ  يریگیم 

نامیـشپ دوخ  راک  زا  نوچ  میداد و  تلهم  اهنآ  هب  لوا  رد  ام  هک  تسا ، ناگدـننک  ازهتـسا  هب  دـیدهت  ْمُُهتْذَـخَأ  َُّمث  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ُْتیَْلمَأَـف 
. متفرگ تبوقع  هب  ار  اهنآ  دنتشگن ،

ینالوط ندیناسرت و  يارب  ماهفتسا  ِباقِع  َناک  َْفیَکَف 
__________________________________________________

. يوشیم دراو  اهنآ  رهـش )  ) هناخ هب  يدوز  هب  تسا : نیا  نآ ، يانعم  تروصنآ  رد  تسا  هّکم  حتف  يهدـعو  روظنم  دـیوگیم : يربط  ( 1)
].....[
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سفن و ره  بقارم  نابهگن و  هک  یـسک  ایآ  ٍسْفَن  ِّلُک  یلَع  ٌِمئاق  َوُه  ْنَمَف  َأ  یتخـس ! باذع  هچ  ینعی و  تسا ، دیدهت  ماقم  رد  مالک  ندرک 

؟ تسا ربارب  تسین  نینچ  هک  یسک  اب  ادخ )  ) تسا هدرک  بسک  هچ  هک  تسا ، نآ  لامعا  ظفاح 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1906 

http://www.ghaemiyeh.com


زا ار  اهنآ  هک  نیا  ای  دنراد ، یمان  تایّمسم  نیب  رد  ایآ  دیربب ، مان  دیاهداد  رارق  ادخ  کیرش  هک  ار  اهنآ  ْمُهوُّمَـس  ُْلق  َءاکَرُـش  ِهَِّلل  اُولَعَج  َو 
. دیاهتخاس اهنآ  يارب  ییاهمان  دیاهدرک و  عارتخا  ناتدوخ  شیپ 

ُهَنُوئِّبَُنت ْمَأ  دنشاب !؟ شتـسرپ  قّحتـسم  هک  دنراد  يزیچ  ایآ  هک  دوش  مولعم  ات  دینک  فیـصوت  ار  اهنآ  هک  دشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  و 
دیاب امـش  دنادیمن و  ادخ  هک  تسه  نیمز  رد  ییاهزیچ  دیرادنپیم  ینعی  دینک ؟ هاگآ  ار  ادخ  دـیهاوخیم  امـش  ای  ِضْرَْألا  ِیف  ُمَْلعَی  اِمب ال 

. دیزاس هاگآ  ار  وا 
هک ییاکرـش  زا  دـیزاس ؟ هاگآ  اکرـش  تکارـش  قاقحتـسا  زا  ار  وا  دـیهاوخیم  هک  نیا  اـی  تسا ، زیچ  ره  هب  ملاـع  دـنوادخ  هک  یلاـح  رد 

. تساهنآ نتسناد  هیفس  ندرک و  هیفس  تیاهن  هلمج  نیا  و  تسین ! هاگآ  نآ  زا  نیمز  يور  رد  دنوادخ 
ار نآ  همه  هک  دـیهدیم  ربخ  راکـشآ  رما  کی  زا  ای  دـنادیمن  ار  نآ  ادـخ  هک  دـیهدیم  یفخم  زیچ  کی  زا  ربخ  ایآ  ِلْوَْقلا  َنِم  ٍرِهاـِظب  ْمَأ 

دننادیم ؟
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ياهراتفگ لاوقا و  اهنآ  هک  دوشیم  طوبرم  اهتبـسن  ایاضق و  هب  ندرک  هاگآ  نداد و  ربخ  هک  تسا  نیا  يارب  راتفگ  و  لوق )  ) هب دـییقت  و 
. دنایناسفن

، دینک رابتعا  وا  يارب  یتقیقح  هک  نیا  نودب  دینادیم  اکرش  يرهاظ  لوق  راتفگ و  اب  ار  اهنآ  ایآ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دناهتفگ : یضعب 
. درادن ار  روکذم  تافص  زا  کی  چیه  دیاهداد  رارق  کیرش  امش  هک  ار  هچنآ  یلو  «، 1  » دیمانیم يروفاک  ار  یگنز  هچنانچ 

تدابع و اهنآ  يارب  هک  ییاسؤر  هدش ، هداد  تنیز  نارفاک  يارب  راّفک  ناگرزب  اسؤر و  يهلیح  رکم و  هکلب  ْمُهُرْکَم  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َنِّیُز  َْلب 
، دنراد ییاناوت  تردق و  عفن  ای  ررض  رب  اکرش  هک  دندرک  دومناو  نینچ  اهنآ  هب  هلیح  رکم و  بیرف و  اب  و  دندرک ، عضو  ار  اکرش  شتـسرپ 

. دندیناسرتیم اهتب  اکرش و  اب  ار  ناربمایپ  هچنانچ 
. دنتشادزاب ّقح  هار  زا  ار  مدرم  ناشناگرزب  اسؤر و  بیرف  رکم و  هار  زا  اهنآ  ِلِیبَّسلا  ِنَع  اوُّدُص  َو 

. دوشیم لصاح  یفیلکت  تیالو  رهاظ و  ینیوکت  تیالو  نآ  يهلیسو  هب  تسا و  بلق  هار  نامه  ّقح  هار  هک 
ادخ ندرک  هارمگ  اب  دناوتیمن  سپ  تسین ، ادخ  تیاده  زج  ییامنهار  يداه و  ره  تیاده  اریز  ٍداه  ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  َو 

__________________________________________________

. تسا دیفس  رایسب  هک  دنهنیم  روفاک  مان  ار  یگنز  هایس  ینعی  روفاک  یگنز  مان  دنهن  سکع  رب  هک ، تسا  لثملا  برض  نیا  موهفم  ( 1)
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. دنک هضراعم 
اْینُّدلا ِةایَْحلا  ِیف  ٌباذَع  ْمَُهل 

. تسا اهباذع  اهالب و  عاونا  اهنآ  يارب  ایند  یگدنز  رد 
ٍقاو ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمَُهل  ام  َو  ُّقَشَأ  ِةَرِخْآلا  ُباذََعل  َو 

. تسین باذع  زا  اهنآ  رادهگن  ترخآ  ایند و  رد  یسک  اهنآ 
35 تایآ 43 -

663 ص :  ات 43 ..... ] تایآ 35  (: 13  ) دعرلا هروس  ]

هراشا
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َنیِذَّلا َو  ( 35  ) ُراَّنلا َنیِِرفاْکلا  یَبْقُع  َو  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  یَبْقُع  َْکِلت  اهُّلِظ  َو  ٌِمئاد  اُهلُکُأ  ُراـْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  َنوُقَّتُْملا  َدِـعُو  ِیتَّلا  ِۀَّنَْجلا  ُلَـثَم 
ِْهَیلِإ َو  اوُعْدَأ  ِْهَیلِإ  ِِهب  َكِرْـشُأ  َو ال  َهَّللا  َدـُبْعَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  امَّنِإ  ُْلق  ُهَضَْعب  ُرِْکُنی  ْنَم  ِبازْحَْألا  َنِم  َو  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  اـِمب  َنوُحَْرفَی  َباـتِْکلا  ُمُهاـْنیَتآ 
ْدََقل َو  ( 37  ) ٍقاو َو ال  ٍِّیلَو  ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ََکل  ام  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  َدـَْعب  ْمُهَءاوْهَأ  َْتعَبَّتا  ِِنَئل  َو  اِیبَرَع  ًامْکُح  ُهاـْنلَْزنَأ  َِکلذَـک  َو  ( 36  ) ِبآَم

ام ُهَّللا  اوُحْمَی  ( 38  ) ٌباتِک ٍلَجَأ  ِّلُِکل  ِهَّللا  ِنْذِِإب  َّالِإ  ٍۀَـیِآب  َِیتْأَی  ْنَأ  ٍلوُسَِرل  َناک  ام  َو  ًۀَّیِّرُذ  َو  ًاـجاوْزَأ  ْمَُهل  اـْنلَعَج  َو  َکـِْلبَق  ْنِم  ًالُـسُر  اْنلَـسْرَأ 
(39  ) ِباتِْکلا ُّمُأ  ُهَْدنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی 

اِهفارْطَأ ْنِم  اهُصُْقنَن  َضْرَْألا  ِیتَْأن  اَّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ  ( 40  ) ُباسِْحلا اَْنیَلَع  َو  ُغالَْبلا  َْکیَلَع  امَّنِإَف  َکَّنَیَّفَوَتَن  َْوأ  ْمُهُدِعَن  يِذَّلا  َضَْعب  َکَّنَیُِرن  ام  ْنِإ  َو 
َو ٍسْفَن  ُّلُـک  ُبِسْکَت  اـم  ُمَْلعَی  ًاـعیِمَج  ُرْکَْملا  ِهَِّللَف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنـیِذَّلا  َرَکَم  ْدَـق  َو  ( 41  ) ِباـسِْحلا ُعیِرَـس  َوُه  َو  ِهِمْکُِحل  َبِّقَعُم  ـال  ُمُکْحَی  ُهَّللا  َو 
(43  ) ِباتِْکلا ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  َو  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ًادیِهَش  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق  ًالَسُْرم  َتَْسل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َو  ( 42  ) ِراَّدلا یَبْقُع  ْنَِمل  ُراَّفُْکلا  ُمَْلعَیَس 
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هشیمه و شیاهیندروخ  تسا و  يراج  شناتخرد  ریز  رد  اهرهن  هک  تسا  نانچ  نآ  تسا  هدش  هداد  هدـعو  ار  ناراگزیهرپ  هک  یتشهب  لثم 
. تسا نارفاک  ماجنا  رس  خزود  تسا و  ناراگزیهرپ  ماجنا  رس  تشهب  نیا  تسا . رارقرب  هراومه  نآ  هیاس 

بازحا زا  یـضعب  هک  یلاح  رد  دـننامداش . رایـسب  هدـش  هداتـسرف  ورف  وت  رب  هک  باتک  نیا  زا  میداتـسرف  باتک  ناشیا  رب  هک  یناـسک  نیا  و 
وا اب  زگره  متـسرپب و  ار  اتکی  يادـخ  مرومأم  نم  وگب  دـننکیم . راکنا  ار  ادـخ  تایآ  زا  یخرب  ناکرـشم ) باتک و  لها  نارفاـک و  دـننام  )

. تسوا يوس  هب  ام  تشگزاب  هک ) میوگب   ) منک و توعد  ادخ  يوس  هب  ار  مدرم  و  مرواین ، کیرش 
ایادـخ زا  ینک  يوریپ  اهنآ  ياههتـساوخ  زا  رگا  شناد ، ملع و  باتک  نیا  دوجو  اب  میداتـسرف . یبرع  تحاصف  تمکح و  اب  ار  نآرق  ام  و 

. تشاد یهاوخن  ینابهگن  ور 
ادـخ نذایب  هک  هدوبن  يربمغیپ  چـیه  میتشاد و  رّرقم  نادـنزرف  نانز و  وت ) دـننام   ) همه رب  میداتـسرف و  قلخ  هب  وت  زا  شیپ  ینـالوسر  اـم  و 

. تسا موقرم  قح ) ياضق  باتک  رد   ) نّیعم یتقو  ار  يرما  ره  هک  دروآ  يزجعم  تیآ و 
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، تسا وا  ّتیشم  شنیرفآ )  ) باتک لصا  دنکیم و  تابثا  دهاوخ  ار  هچ  ره  وحم و  ملاع ) ثداوح  ای  ماکحا  زا   ) دهاوخ ار  هچ  ره  ادخ 
ترخآ راد  هب  ارت  تقو  زا  شیپ  هک  نآ  ای  مینک  رادـیدپ  ار  یخرب  میداد  نارفاک  رب  هک  یباذـع  يهدـعو  نآ  رب  وت  تاـیح  رد  اـم  هاـگره  و 

(، تسین تّوبن  فیاظو  زا  ناگدنب  وفع  اب  باسح  باذع و  تقو   ) تسا قلخ  باسح  ام  رب  ادخ و  مکح  غیلبت  وت  رب  لاح  رهب  میرب 
نامیا لها  تردـق  رب  میهاکیم و  فرط  ره  زا  هدرک و  لهاج ) نارفاـک   ) نیمزرـس مزع  نـالوسر ) نداتـسرف   ) هب اـم  هک  دـندیدن  مدرم  اـیآ 
باسح هب  هظحل  کی  رد  هک  تسوا  تسین و  رداق  شمکح  در  رب  سک  چـیه  دـهد و  نامرف  ناـهج  رد  هک  تسا  ادـخ  اـهنت  و  میئازفایم ؟

، دنکیم یگدیسر  قلخ  يهمه 
قلخ هب  وا  و   ) تسا ادخ  دزن  اهریبدت  رکم و  يهمه  سپ  دندش ) كاله  همه  تبقاع  و   ) دندرکیم رکم  نارفاک  يرایـسب  مه  نانیا  زا  شیپ 
لزنم شوخ و  تبقاع  هک  تفای  دـنهاوخ  يدوز  هب  نارفاـک  تسا و  هشیدـنا  راـک و  هچ  هب  سک  ره  دـنادیم  وا  و  هتخومآ ) تسایـس  رکم و 

؟ تسیک يارب  تداعس 
هاوگ ناونع  هب  ادـخ  باتک  هب  یقیقح  ناملاع  ادـخ و  امـش  نم و  نیب  اـهنت  وگب  یتسین  ادـخ  لوسر  وت  هک  دـننک  ضارتعا  وت  رب  نارفاـک  و 

. دوب دهاوخ  یفاک 
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ربخ هدـماین ) ییاهنت  هب  و   ) تسا یبیکرت  رما  کی  ترابع  نیا  رد  ُلَثَم  هملک  نوچ  ُراْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  َنوُقَّتُْملا  َدِـعُو  ِیتَّلا  ِۀَّنَْجلا  ُلَـثَم 
عورش  یّتلا  اب  هک   ) هدش هداد  رارق  ياهلمج  نآ 
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. تسادتبم نیع  ربخ  اریز  تسا ) هدماین  یه  ریمض   ) ددرگیمرب ادتبم  هب  هک  يریمض  نودب  دوشیم )

. دنک قرف  شناتسمز  ناتسبات و  دوش و  عطقنم  هیاس  ندروخ و  تهج  زا  هک  تسین  ایند  ياهتشهب  دننام  ترخآ  تشهب  اهُّلِظ  َو  ٌِمئاد  اُهلُکُأ 
هب هبوت  ببـس  هب  هک  تسا  نآ  ماکحا  تّوبن و  باـتک  دوصقم  َباـتِْکلا  ُمُهاـْنیَتآ  َنیِذَّلا  َو  ُراَّنلا  َنیِِرفاـْکلا  یَبْقُع  َو  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  یَبْقُع  َکـِْلت 

. میاهداد اهنآ  هبوت  زا  ماکحا  لوبق  وت و  تسد 
هچنآ رب  صوصخ  هب  دـنوشیم  لاحـشوخ  هدـش  لزان  وت  هب  تسا  نآرق  نامه  هک  باتک  تروص  زا  هک  هچنآ  هب  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اـِمب  َنوُحَْرفَی 

. تسا هدش  لزان  نآرق  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  زا  هک 
. دندرواین نامیا  ای  دندروآ  نامیا  وت  هب  هک  فلتخم  ياهبزح  هورگ و  زا  ِبازْحَْألا  َنِم  َو 

تسین نانآ  ياهضرغ  اهاوه و  قفاوم  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  دننکیم و  راکنا  هدش  لزان  وت  رب  هک  ار  ییاهزیچ  زا  یضعب  ُهَضَْعب  ُرِْکُنی  ْنَم 
. مالّسلا هیلع  یلع  تیالو  اصوصخم 

منک . تعاطا  ادخ  زا  هک  ماهدش  رومأم  نم  هک  وگب  َهَّللا  َُدبْعَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  امَّنِإ  ُْلق 
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هب هک  ار  هچنآ  زا  یـضعب  مشاب و  امـش  ياوه  عیطم  نم  هک  تسا  حیحـص  هنوگچ  سپ  مزرون ، كرـش  وا  هب  تعاط  رد  ِِهب  « 1  » َكِرْشُأ َو ال 
. منک كرت  تسین  امش  ياهاوه  قفاوم  هدش و  لزان  نم 

. فلاخم هچ  دشاب و  قفاوم  هچ  مرادن  رظن  امش  ياهاوه  هب  سپ  وا ، ریغ  يوس  هب  هن  منکیم  توعد  ادخ  يوس  هب  نم  اوُعْدَأ  ِْهَیلِإ 
. مزادنایمن امش  یناسفن  ياهاوه  هب  رظن  و  منکیمن ، وا  يوس  هب  زج  يرظن  نم  سپ  ِبآَم  ِْهَیلِإ  َو 

اهنیا يهمه  وا ...  يوس  هب  تشگزاب  توعد و  وا و  هب  ندرواین  كرـش  ادخ و  تدابع  زا  دش  رکذ  هک  ار  هچنآ  نینچمه  ُهاْنلَْزنَأ  َِکلذَک  َو 
. میدرک لزان  ار  نآ  هک  تسا  يزیچ 

رب يزیچ  هب  اهنآ  يهمه  نکیل  و  تسین ، حیرـص  روط  هب  اهنآ  همه  هچ  رگا  ینعی  دـش  رکذ  هک  تسا  يروما  نامه  لثم  نآ  هک  یلاح  رد 
. میدرک لزان  ار  نآ  ام  هک  ددرگیم 

تمکح کی  زا  هک  تسا  یبرع  مکح  « 2  » اِیبَرَع ًامْکُح 
__________________________________________________

ياج رد  و  تسا . هدرک  میـسقت  یفخ  یلج و  هب  ار  كرـش  يراصنا  هّللا  دـبع  هجاوخ  اهعّونلا . ّبر  هب  داـقتعا  ییادـخ ، دـنچ  كرـش - ( 1)
ای و  دنیوگ ، زابنا  کیرش و  ار  میدق  عناص  میظع و  راگدرک  هک  تسا  ربکا  كرش  ّماع ، كرـش  تسا . هدرک  میـسقت  ّصاخ  ّماع و  هب  رگید 

. دنناد اتمه  ریظن و  ار  وا 
. تسا تافتلا  ار  نافراع  و  ار ، نانمؤم  نآ  رد  تسا  صـالخا  كرت  تسا و  لـمع  رد  ءاـیر  هک  تسا  رغـصا  كرـش  ّصاـخ ، كرـش  اـما  و 

541 / 2 رارسالا ، فشک 
لـقع و رگناـیب  دـناوتیم  هک  برع  حیـصف  ناـبز  هب  یبرع  هک  یلاـح  رد  تسا . تـقیقحیب  لـهاج و  نیـشنهیداب و  ياـنعم  هـب  یبارعا  ( 2)

. دوشیم قالطا  دشاب ، تمکح 
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نآ رد  یتـمکح  تقیقح و  تسا و  « 1  » یبارعا هک  تسین  نیا  دوصقم  تسا ، تقیقح  ياراد  لوقع  ملاـع  رد  تسا و  هدـش  یـشان  ییاـسر 

. تسا ُهاْنلَْزنَأ  لوعفم  زا  ای  کلذ »  » زا لاح  اِیبَرَع  ًامْکُح  و  تسین ،
ياهاوه زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیـالو  دروم  رد  اـصوصخم  تسا  اـهنآ  دـنیاشوخان  هک  هچنآ  ندرک  یفخم  رد  رگا  ْمُهَءاوْهَأ  َْتعَبَّتا  ِِنَئل  َو 

یتفای و ار  نآ  راهظا  تّیرومأم  يدرک و  ادـیپ  نآ  ندوب  ّقح  هب  ملع  هک  نآ  زا  سپ  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  اـم  َدـَْعب  ینک  يوریپ  اـهنآ  یناـسفن 
. دوشیمن وت  تیبرت  يدصتم  یسک  ٍِّیلَو  ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ََکل  ام  تروص  نیا  رد  يدومن  نیقی 

تیالو رهظم  زا  ترابع  ود  نآ  هک  میتفگ  تشذگ و  ریصن  یلو و  ریسفت  اهراب  و  دنکیمن ، يرای  اهیتخس  رد  ار  وت  یـسک  زین  ٍقاو و  َو ال 
. تسا تلاسر  و 

. یتسین ناگداتسرف  زا  نیتسخن  دیدج و  وت  میاهداتسرف و  وت  زا  لبق  ینالوسر  َِکْلبَق  ْنِم  اًلُسُر  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  َو 
شنزرس هّیّرذ  جیوزت و  رطاخ  هب  ار  وت  هک  تسین  هتسیاش  سپ  دناهتـشاد ، هّیّرذ  رـسمه و  زین  نیـشیپ  ناربمایپ  ًۀَّیِّرُذ و  َو  ًاجاوْزَأ  ْمَُهل  اْنلَعَج  َو 

. دننک
دوبن و نینچ  ناگتشذگ  زا  یلوسر  چیه  ٍلوُسَِرل  َناک  ام  َو 

__________________________________________________

تسا برع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  مراگن  هک  لد  مهدن  هنوگچ  نم  یبارعا ) ینعی   ) برع هب  لد  هدم  هک  مدننک  عنم  ناگمه  ( 1)
669 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دروایب ادخ  نذا  هب  زج  یتیآ  هناشن و  هک  ِهَّللا  ِنْذِِإب  اَّلِإ  ٍۀَیِآب  َِیتْأَی  ْنَأ  تشادن  ّقح 
ار اهنآ  يداهنشیپ  يهناشن  نوچ  يوش  كانهودنا  ای  ینکیمن  تباجا  ار  اهنآ  داهنشیپ  ارچ  هک  دننک  شنزرـس  ار  وت  دیابن  اهنآ  نیاربانب 

. يدرواین
يروایب و شدوخ  تقو  ریغ  رد  ار  اهنآ  يداهنشیپ  يهناشن  وت  هک  تسین  نکمم  اذل  هدش ، هتـشون  یمکح  یتقو  ره  يارب  ٌباتِک  ٍلَجَأ  ِّلُِکل 

عفد تهج  محر  يهلـص  هقدص و  اعد و  دـننام  هدرک  رما  نآ  هب  دـنوادخ  هک  هچنآ  اب  باتک  لجا و  میمعت  بسح  رب  هلمج  نیا  رهاظ  نوچ 
. دراد تافانم  رمع  لوط  اهضرم و  اهدرد و 

: دومرف نآ  لابند  هب  دنوادخ  اذل 
. دنکیم تباث  ای  دنکیم  وحم  دهاوخب  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی 

نودب تسا  دوجوم  زیچ  همه  نآ  رد  هک  تسا  باتکلا  ما  وا  دزن  ِباتِْکلا و  ُّمُأ  ُهَْدنِع  َو  دینکن  كرت  ار  محر  يهلص  هقدص و  اعد و  نیاربانب 
. تسا هدوبن  هک  هچنآ  تابثا  هدش و  تباث  هک  هچنآ  وحم  یّتح  رییغت 

ریبعت لاثم  ملاع  هب  نآ  زا  دوشیم و  يریگهزادنا  يرون  حابشا  اب  هک  تسا  ییزج  سوفن  زا  ترابع  ملع  ماقم  رد  تابثا  وحم و  باتک 
670 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. 1  » تسا عبط  ملاع  نامه  ینیع  تابثا  وحم و  باتک  و  ددرگیم ،
، دمآ ترظن  رد  ای  میهد ، ناشن  وت  هب  میداد  هدـعو  اهنآ  هب  هک  ییاهزیچ  زا  یـضعب  رگا  َکَّنَیَّفَوَتَن  َْوأ  ْمُهُدـِعَن  يِذَّلا  َضَْعب  َکَّنَیُِرن  ام  ْنِإ  َو 

. شابم كانهودنا  نآ  رب  تسین و  وت  رب  یسرت 
. يدناسر هک  تسا  ندناسر  مایپ  وت  هفیظو  تقیقح  رد  هک  ُغالَْبلا  َْکیَلَع  امَّنِإَف 

. تسا ام  هدهع  رب  امتح  نآ  هبساحم  ُباسِْحلا و  اَْنیَلَع  َو 
يادخ رما  ندروآ  ای  رومأم  یناگتشرف  ندروآ  نیمز  ندروآ  زا  دوصقم  اِهفارْطَأ  ْنِم  اهُصُْقنَن  َضْرَْألا  ِیتَْأن  اَّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1910 

http://www.ghaemiyeh.com


__________________________________________________

فراعملا ةرئاد  رد  ءادـب )  ) هملک هب  زین  دوش و  هعجارم  مود ) دـلج  ریـسفت  نیمه  همجرت   ) هیآ 106 هرقب  هروس  هب  رتشیب  حرـش  هراـب  رد  ( 1)
وحم ار  هانگ  يراکهانگ  رد  تسا ، زاب  ادـخ  تسد  هک  تسا  نیا  نآ  موهفم  تسا و  هیآ  نیمه  زا  هتفرگرب  هک  ءادـب  هک  دوش  هعجارم  هعیش 

دهاوخن ناراکدب  تاجن  يارب  يدیما  چیه  تروص  نآ  ریغ  رد  تسا . تابثا  وحم و  نیمه  ساسا  رب  اجر  فوخ و  الک  دـنک  تابثا  باوث  و 
نیا رب  ینتبم  مه  تاماقم  تـالاح و  رییغت  تسا . تاـبثا  وحم و  دوجو  مزلتـسم  زین  رگید  هیآ  ندرک  نیزگیاـج  تاـیآ و  خـسن  هلأـسم  دوب .

دنتسه خسن  ءادب و  فلاخم  هک  تّنـس  لها  ددرگیم . تابثا  یماقم  ای  یتلاح  رد  دوشیم و  وحم  ياقم  ای  یتلاح  زا  فراع  هک  تسا  هنیمز 
علخ و دوشیم و  هدـهاشم  هظحل  ره  تابثا  وحم و  ریغـص  ملاع  رد  هچ  ریبک و  ملاع  رد  هچ  نوچ  دـنیوگیم ، نخـس  نیوکت  نوناق  فالخ 
هب اذـل  تسوا  لاعفا  تالاعفنا و  اهکاردا و  اـههرطاخ و  تاـبثا  وحم و  هاوگ  یـسک  ره  یحور  تـالاح  تسا . نآ  رگید  موهفم  مادـم  سبل 

ادـخ تسا ، هتـسب  شتـسد  ادـخ  دـنتفگ  ياهدـع  دـیوگیم : دـنوادخ  ور  نیمه  زا  تسین . تابثا  هب  جایتحا  هک  تسا  نشور  هلأسم  يردـق 
انالوم لوق  هب  تسا . زاب  ادخ  تسد  دنک ، ناشتنعل 

ینک شلین  دوب  نوخ  يوج  هچ  رگ  ینک  شلیدبت  هک  يراد  ایمیک 
671 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا نیمز  لها  یجیردت  نتفر  نیمز  فارطا  زا  صقن  و  تسا ، یلاعت 
اب هک  دناهدمآ  دورف  نیمز  هب  دنتـسه و  حاورا  ملاع  زا  املع  هک  تسا  تهج  نادب  ای  نیا  و  دـناهدرک ، ریـسفت  املع  دـقف  هب  ار  نآ  یـضعب  و 

. دوشیمن مک  نیمز  زا  يزیچ  اهنآ  نتفر  اب  دنتسه  نیمز  رد  دّلخم  نوچ  ياملع  ریغ  یلو  دیآیم  دیدپ  صقن  نیمز  رد  اهنآ  نتفر 
. تسا فیرش  يانعم  هب  نوکس  اب  فرط )  ) عمج ای  تکرح  اب  فرط )  ) عمج فارطا )  ) هک تسا  تهج  نآ  زا  ای  و 

ره زا  ناسنا  دوجو  ینیبیمن  ایآ  ینعی ، تسا  ریبک  ملاع  زا  رترهاظ  رتنشور و  ریغص  ملاع  ناصقن  و  دوشیم ، يراج  ریغـص  ملاع  رد  هیآ  و 
؟ میروآیم دیدپ  یناصقن  فرط 

هب وا  هک  تسین  ادخ  مکح  يهدـننک  عفد  هدـننک و  ّدر  چـیه  دـنکیم و  مکح  ادـخ  ِباسِْحلا و  ُعیِرَـس  َوُه  َو  ِهِمْکُِحل  َبِّقَعُم  ُمُکْحَی ال  ُهَّللا  َو 
. دنکیم یگدیسر  اعیرس  سک  ره  باسح 

هلیح رکم و  وت  موق  هچنانچ  دـندومن ، هلیح  رکم و  نینمؤم  ناـشناربمایپ و  هب  تبـسن  مدرم  زین  تّما  نیا  زا  لـبق  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َرَکَم  ْدَـق  َو 
. ددرگیمن مک  اهنآ  باذع  رکم  اب  سپ  دننکیم ،

بـسح رب  زین  نآ  ءارجا  رب  تردـق  و  دراد ، رکم  بابـسا  يهـمه  رب  تردـق  وا  هـچ  تـسا ، ادـخ  لاـم  رکم  يهـمه  سپ  ًاـعیِمَج  ُرْکَْملا  ِهَِّللَف 
. دراد شدوخ  تساوخ 

هدامآ  اّیهم و  ار  رکم  بابسا  زا  یضعب  رگا  ادخ  ریغ  هک  اریز 
672 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، دیامن ارجا  دناوتیمن  شدارم  قفو  ار  شرکم  يهمه  دنک  ارجا  ار  شیوخ  رکم  يدودـح  ات  رگا  دوشیم و  توف  وا  زا  رگید  یـضعب  دزاس 
«. 1  » كدنا كدنا  یجیردت و  تروص  هب  تسا  ناسحا  تروص  رد  هئاسا  يدب و  زاربا  یلاعت  يادخ  بناج  زا  رکم  و 

. تسا نآ  دیکات  ای  دوشیم  هدافتسا  ًاعیِمَج  ُرْکَْملا  ِهَِّللَف  ادخ  لوق  زا  هک  تسا  يدیدهت  لیلعت  ماقم  رد  هلمج  نیا  ٍسْفَن  ُّلُک  ُبِسْکَت  ام  ُمَْلعَی 
نیا و  صلخم ، نمؤم  يارب  ای  تسا  هدننک  رکم  يارب  ماجنا  رس  تبقاع و  هک  دنمهفیم  يدوز  هب  نارفاک  ِراَّدلا  یَبْقُع  ْنَِمل  ُراَّفُْکلا  ُمَْلعَیَـس  َو 

. تسا یلعف  هذخاؤم  هب  دیدهت  قباس  يهلمج  هچنانچ  تسا ، تبقاع  ءوس  هب  راّفک  دیدهت  هلمج 
. دننکیم راکنا  ار  وت  تلاسر  یتسین و  لوسر  وت  دنیوگیم  نارفاک  اًلَسْرُم  َتَْسل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َو 

هک یهلا  تهج  یکی  تسا ، تهج  ود  ياراد  نوچ  ادـخ  يهفیلخ  هک  نادـب  ِباتِْکلا  ُْملِع  ُهَدـْنِع  ْنَم  َو  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ًادیِهَـش  ِهَّللِاب  یفَک  ْلـُق 
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. دناسریم مدرم  هب  هتفرگ  ار  هچنآ  هلیسو  نادب  هک  یقلخ  تهج  یکی  و  دریگیم ، ادخ  زا  هلیسو  نادب 
تهج دریگب و  وا  زا  هک  دوش  ادیپ  رفن  کی  یّتح  هاگره  سپ 

__________________________________________________

زا بدا  ءوس  تفلاخم و  دوجو  تسا . لاح  ءاقلا  تمعن و  فادرا )  ) ادـخ بناـج  زا  رکم  ناـفراع ، حالطـصا  رد  گـنرین . هلیح ، رکم - ( 1)
. هدنب بناج 

673 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیآ قداص  یهلا  تفالخ  هک  تسا  یفاک  نیمه  و  دوشیم ، قّقحم  یقلخ 

دزن هتفرگ و  نم  زا  ار  باـتک  ملع  هک  نآ  باـتک و  هدـنهد  يادـخ  نم  تلاـسر  رد  متـسه و  ادـخ  لوسر  نم  وگب  دومرف : دـنوادخ  اذـل  و 
راکنا تسین ، امش  هب  یجایتحا  نم  غیلبت  تلاسر و  قدص  رد  و  تسا ، سب  نم  يارب  ود  نآ  یلع ) ادخ و   ) تداهـش و  تسا ، یفاک  تسوا ،

. دییامن رارقا  ای  دینک ،
ملع اریز  دناهدرک ، ریـسفت  مالّـسلا  هیلع  یلع  ریغ  هب  هچ  رگا  دشاب  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  ریغ  دـناوتیمن  تسوا  دزن  باتک  ملع  هک  یـسک  و 

« تسا مومع  قارغتسا و  دیفم  دهع  نودب  فاضم 
. تسا هدرکن  وا  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  دالوا  مالّسلا و  هیلع  یلع  زج  ار  باتک  ملع  عیمج  ياعّدا  تّما  زا  یسک  و  ، 

يرترب بجوم  هک  هچنآ  عیمج  دومن و  طوبه  نیمز  هب  نامـسآ  زا  مدآ  نآ  يهلیـسو  هب  هک  یملع  دینادب  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا 
. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  نیّیبّنلا  متاخ  ترتع  رد  دش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  اهنآ  متاخ  ات  ناربمایپ 

«. 2  » تسا رایسب  مالّسلا  مهیلع  همئا  وا و  هب  ای  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  باتک  ملع  صیصخت  رد  انعم و  نیا  رد  رابخا  و 
__________________________________________________

. تسا هدرک  ادیپ  تّیمومع  اذل  هدماین  لا  ملع  رد  ( 1)
ص 367 یمقلا 1 : ریسفت  ص 77 ، یفاصلا 3 : ریسفت  ( 2)

675 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

675 ص :  میهاربإ .....  يهروس 

هراشا

لوق زا  تسا  ترابع  هیآ  ود  نآ  و  هدش ، لزان  نیکرـشم  زا  ردب  ناگدـش  هتـشک  رد  هک  هیآ  ود  زجب  تسا  یکم  میهاربا ) هروس   ) هروس نیا 
رارَْقلا َْسِئب  َو  ادخ : لوق  ات  ًاْرفُک ...  ِهَّللا  َتَمِْعن  اُولََّدب  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ  ادخ :

675 ص :  هیآ 1 ..... ] (: 14  ) میهاربإ هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(1  ) ِدیِمَْحلا ِزیِزَْعلا  ِطارِص  یلِإ  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  َساَّنلا  َجِرُْخِتل  َْکَیلِإ  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتِک  رلا 
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675 ص :  همجرت ..... :

( رفک لهج و   ) تاملظ زا  ادـخ  رما  هب  ار  مدرم  ات  میداتـسرف  وت  رب  ام  هک  تسا  یباتک  نآرق  نیا  تسا ) یهلا  رارـسا  هعّطقم  فورح  زا  رلا ) )
. ینادرگ راپسهر  تافص  هدوتس  ردتقم  يادخ  هار  هب  یناسر و  رون  ملاع  هب  نامیا ) ملع و  اب   ) يرآ و نوریب 

676 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

676 ص :  ریسفت ..... 

رفک نوچ  و  تسا ، رفک  تاـملظ  تاـملظ  زا  دوـصقم  « 1  » ِتاـُملُّظلا َنِم  َساَّنلا  َجِرُْخِتل  َکـَْیلِإ  ُهاـْنلَْزنَأ  ٌباـتِک  رلا  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
. دوشیم یشان  تاملظ  عازتنا  لحم  فالتخا  زا  هک  تسا  ینیابتم  رایسب و  ياهیکیرات  تاملظ و  ياراد 

فرعم عمج  تروص  هب  تاملّظلا )  ) ظفل تهج  نیمه  يور  و 
__________________________________________________

زا تفر . اجنادـب  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  ردنکـسا  هک  تسا  یناگدـنز  بآ  ياههمـشچ  لحم  یخیرات  ياههناسفا  قباطم  تاـملظ - ( 1)
و تسا . یناملظ  هک  تسا  ایند  تاملظ  زا  دارم  دـناهتفگ : الثم  تسا . هتفای  يزمر  يهبنج  ینافرع  تایبدا  رد  تاـیح  بآ  تاـملظ و  ور  نیا 

نانچ كولـس  ریـس و  لها  هّللا و  یلا  نیرئاس  هک  تسا  سفن  اـب  دـهاجم ، یناگدـنز ، نآ  ندروآ  تسدـب  يارب  ردنکـسا  شـشوک  زا  دارم 
. دننکیم

. تسا هدرک  هدارا  ار  توسان  ناهج  عیابط  ینعی  یناملظ  ماسجا  تایهام و  نآ  زا  ارهاظ  هدرب و  راک  هب  ار  حالطصا  نیا  زین  قارشا  خیش 
. ادخ يوس  زا  تسا  يدنگوس  دناهتفگ : دینادیم و  دییوگیم و  هچنآ  منیبیم  هک  میادخ  نم  ینعی  سایقملا : ریونت 

. میهاوخ ام  هک  دوب  سک  نآ  يو  هب  ربهار  مییام  نآ  يهدنزورفا  تسوت  تسد  رد  هک  نارق  غارچ  نیا  دّمحم  يا  ون : فشک 
زا ات  میداتسرف  یفده  يارب  یشاب و  هتخاس  ار  نآ  دوخ  وت  هن  میداتسرف  وت  يوس  هب  ار  نآ  ام  هک  تسا  ياهمان  فورح  نیا  ینعی  لالظ : یف 
. لد ریمض و  ملاع  رّکفت و  هشیدنا و  ینشور  يوس  هب  يرب  نورب  ار  مدرم  ینادرگرس  دیلقت و  هفارخ و  مهو و  لقع و  سفن و  ياهیگریت 

677 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هب ار  نآ  اذـل  و  تسا ، ریذـپناکما  نآ  يهلیـسو  هب  تارّثـکتم  تدـحو  تسا و  تقیقح  کـی  نآ  هک  روـن  فـالخ  هب  تسا ، هدـمآ  مـال  هب 

: دومرف دروآ و  درفم  تروص 
دوش ادخ  تعاطا  وت  زا  اهنآ  تعاطا  هک  نیا  ات  يزاسیم ، جراخ  رون  يوس  هب  ناشراگدرورپ  نذا  اب  ار  مدرم  وت  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  « 1  » ِروُّنلا َیلِإ 

وت نتخاس  جراخ  تروص  نیا  رد  هک  تسا  راگدرورپ  نذا  رون  يوس  هب  اهنآ  جورخ  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دوشن ، ادخ  هب  كرـش  و 
. تسا نآ  زا  بّبسم  ادخ و  نذا  قفاوم 

. تسا ِروُّنلا  َیلِإ  زا  لدب  « 2  » ِدیِمَْحلا ِزیِزَْعلا  ِطارِص  یلِإ 
هّوقلاب ناویح  لعفلاب و  تابن  سپـس  دراد ، ار  ندش  تابن  دادعتـسا  هّوق و  ياراد  هک  تسا  ضحم  تعیبط  شقلخ  زاغآ  رد  ناسنا  هک  نادـب 

نیا نانچمه  و  ددرگیم ، هّوقلاب  ناسنا  لعفلاب و  ناویح  سپس  دوشیم ،
__________________________________________________

قلطم یقیقح و  رون  ار  یلاعت  قح  هدـش و  هراشا  رون  هب  اهراب  زین  دـیجم  نآرق  رد  تسا و  نیمز  قرـشم  تمکح  نافرع و  داـینب  رون - (- 1)
. تسا هتسناد 

. دناهداد رایسب  تّیمها  رون  هب  نافراع  ببس  نیمه  هب 
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سابل رد  رهاّـظلا ، مسا  هب  وا  یّلجت  و  هّللا ، ءامـسا  زا  یمـسا  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُرُون  ُهَّللا  مکح  هب  رون  تسا : هدـمآ  زار  نشلگ  حرـش  رد 
ص 5. زار ، نشلگ  حرش  یجیهال ، تسا . یناحور  ینامسج و  ياهتروص 

ینـسح يامـسا  زا  نآ  و  هدوتـس ، ینعی  دشاب  لوعفم  ینعم  هب  تسا  نکمم  هدنیاتـس و  ینعی  دشاب  لعاف  يانعم  هب  تسا  نکمم  دـیمح : ( 2)
عماج ریسفت  تسا . هدمآ  دیجم  نآرق  رد  راب  هدفه  تسا و 

678 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دننکیمن كرد  ار  نآ  تاناویح  ریاس  هک  دسریم  یهیدب  تاّیلک  كاردا  دادعتسا  یناسنا و  زیمت  لّوا  هب  ات  دنکیم  ادیپ  دادتشا  هّوق 
نانچمه هّوق  نیا  و  دوشیم ، حیحص  وا  رب  ناسنا  مسا  قالطا  هک  يوحن  هب  دوشیم  لصاح  لعفلاب  تّیناسنا  یعون  وا  يارب  ماگنه  نیا  رد  و 

ادج زاتمم و  ناویح  زا  هک  دوشیم  یناسنا  وا  ماگنه  نیا  رد  هک  وا  رب  فیلکت  ّقلعت  دشر و  غولب و  لیاوا  ات  تسا  ندـش  يوق  دادتـشا و  رد 
. تسا قباس  زایتما  زا  رتيوق  یلعف  زایتما  دوشیم و 

جراخ سفن  تموکح  تحت  زا  زونه  نوچ  یلو  دنکیم ، كرد  ار  ّرش  عفد  ریخ و  لیـصحت  هار  یناسنا و  ّرـش  ریخ و  هلحرم  نیا  رد  وا  اریز 
هک دنادیم  يزیچ  رد  اهنت  ار  ّرـش  و  دشاب ، راگزاس  یناطیـش  یبضغ و  يوهـش و  ياوق  اب  ات  دـنادیم  يزیچ  رد  اهنت  ار  ریخ  سفن  و  هدـشن ،

 ... دشاب روکذم  ياوق  اب  یفانم 
دوشیم یشان  ییاهتملظ  اهنیا  زا  کی  ره  زا  دوشیم و  عقاو  تنطیش  بضغ و  توهـش و  تعیبط و  تملظ  رد  هلحرم  نیا  رد  ناسنا  اذل 

. تسا رگید  یضعب  قوف  اهیکیرات  اهتاملظ و  زا  یضعب  هک 
ار وا  یلو  ای  یبن  نآ  دـمآ  رد  یلو  تموکح  تحت  صاخ  تعیب  اب  ای  یبن  تموکح  تحت  ماع  تعیب  اـب  درک و  يراـی  ار  وا  قیفوت  رگا  سپ 
نآ رد  دماین  رد  ادخ  يافلخ  تموکح  تحت  رگا  یلو  دربیم ، نوریب  ار  وا  سفن  تاملظ  زا  اجیردت  و  دـهدیم ، تاجن  سفن  تموکح  زا 

میربیم . هانپ  ادخ  هب  نآ  زا  ام  هک  دنامیم  یقاب  دبا  ات  تاملظ 
679 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رون هب  جیردت  هب  دندوب  نآ  رد  هک  ناشتاملظ  زا  ار  ناگدـنب  هک  درادـن  نیا  زج  یتلع  اهنآ  رب  ماکحا  یحو و  لازنا  نالوسر و  لاسرا  سپ 
. دناسرب تسا  ترخآ  تشهب  خنس  زا  هک  بلق  يهّلق  جوا  هب  تسا  ترخآ  مّنهج  خنس  زا  هک  ناشیاهسفن  مّنهج  زا  و  دزاس ، جراخ  بلق 
تهج مدرم  دادعتـسا  زا  ترابع  جورخ  رد  نذا  و  دننک ، غیلبت  ار  ماکحا  هک  تسا  نالوسر  هب  یلاعت  يادخ  رما  زا  ترابع  جارخا  رد  نذا  و 

. تسا تشهب  نآ  هب  مّنهج  نیا  زا  جورخ  ندومیپ و 
. دوشیم يراج  دنوادخ  نانیشناج  نابز  رب  هک  تسا  جورخ  رب  ادخ  یفیلکت  ینیوکت و  رما  زا  ترابع  جورخ  رد  نذا  زین  و 

( روّنلا یلإ   ) لدبت روص  هب  دیمحلا ) زیزعلا  طارـص  یلإ   ) اذل دراد ، تسا ، زیزع  هک  قح  يوس  هب  هار  لقع  و  لقع ، يوس  هب  هار  بلق  نوچ  و 
. تسا هدش  هدروآ 

2 تایآ 7 -

679 ص :  ات 7 ..... ] تایآ 2  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]

هراشا

َنوُّدُصَی َو  ِةَرِخْآلا  یَلَع  اْینُّدلا  َةایَْحلا  َنوُّبِحَتْسَی  َنیِذَّلا  ( 2  ) ٍدیِدَش ٍباذَع  ْنِم  َنیِِرفاْکِلل  ٌْلیَو  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  يِذَّلا  ِهَّللا 
يِدْهَی ُءاشَی َو  ْنَم  ُهَّللا  ُّلُِضیَف  ْمَُهل  َنِّیَُبِیل  ِهِمْوَق  ِناِسِلب  َّالِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ام  َو  ( 3  ) ٍدیَِعب ٍلالَـض  ِیف  َِکئلوُأ  ًاجَوِع  اهَنوُْغبَی  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع 

َِکلذ ِیف  َّنِإ  ِهَّللا  ِماَّیَِأب  ْمُهْرِّکَذ  َو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  َکَمْوَق  ْجِرْخَأ  ْنَأ  اِنتایِآب  یسوُم  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  َو  ( 4  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ُءاشَی  ْنَم 
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َو ِباذَْـعلا  َءوُس  ْمُکَنُوموُسَی  َنْوَـعِْرف  ِلآ  ْنِم  ْمُکاـْجنَأ  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َۀَـمِْعن  اوُرُکْذا  ِهِمْوَِـقل  یـسُوم  َلاـق  ْذِإ  َو  ( 5  ) ٍروُکَش ٍراَّبَـص  ِّلُِکل  ٍتایَآل 
(6  ) ٌمیِظَع ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌءالَب  ْمُِکلذ  ِیف  َو  ْمُکَءاِسن  َنُویْحَتْسَی  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َنوُحِّبَُذی 
(7  ) ٌدیِدََشل ِیباذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل  َو  ْمُکَّنَدیِزََأل  ُْمتْرَکَش  ِْنَئل  ْمُکُّبَر  َنَّذََأت  ْذِإ  َو 

680 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

680 ص :  همجرت ..... :

. ادخ تخس  باذع  رهق و  شتآ  زا  نارفاک  رب  ياو  تسوا و  کلم  همه  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچ  ره  هک  تسا  ییادخ  نامه  نیا 
کـش هب  ار  تسار  هار  نآ  دننادرگرب و  ادخ  هار  زا  ار  قلخ  دنراد و  رتبوبحم  مّدقم و  ترخآ  رب  ار  ایند  یناگدـنز  هک  نانآ  ینعی  نارفاک 

. دنرود رایسب  ادخ ) تمحر  تداعس و  زا  و   ) یهارمگ رد  نانآ  دننک ، جک  تاهبش  و 
مامتا تّما  رب  و   ) دـنک نایب  ار ) یهلا  ماکحا  فراـعم و   ) اـهنآ رب  اـت  موق  نآ  ناـبز  هب  رگم  میداتـسرفن  یموق  ناـیم  رد  یلوسر  چـیه  اـم  و 

ردتقم و يادخ  وا  دناسریم و  تیاده  ماقم  هب  دهاوخ  ار  هک  ره  و  دراذگیم ) او   ) تلالـض هب  دهاوخ  ار  هک  ره  ادخ  هاگنآ  دوش ) تّجح 
( تسا تحلصم  تمکح و  يور  زا  شراک  همه  و   ) تساناد

رون ملاع  هب  و  روآ . نوریب  یهارمگ  لهج و  تاملظ  زا  ار  تموق  هک  میداد  روتـسد  وا  هب  میداتـسرف و  دوخ  تایآ  اب  ار  نارمع  یـسوم  ام  و 
لیالد  تسا  راذگ  رکش  روبص و  تمعن ) الب و  رد   ) هک یصخش  ره  رب  يروآدای  نیا  هک  رآ  اهنآ  دایب  ار  ادخ  ياهزور  ناسر و 

681 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
فطل میظع  ثداوح  یخرب  ناربمغیپ و  روهظ  ماّیا  یخرب  رذ و  ملاع  راگزور  تسلا و  دهع  ماّیا  یخرب  هّللا  ماّیاب  دارم   ) دوب دهاوخ  ینـشور 

(، دناهدرک ریسفت  نارفاک  رب  نانمؤم و  رب 
ناینوعرف دادـیب  زا  ار  امـش  هک  ار  ادـخ  گرزب  تمعن  نیا  دـیروآ  رطاخ  هب  تفگ  دوخ  موق  هب  یـسوم  هک  ار  يزور  نک  دای  اـم  لوسر  يا 

ءاقبا یگراچیب ) ّتلذ و  هب   ) ار ناتنارتخد  دنتـشکیم  ار  ناتنارـسپ  دـندنکفایم و  تخـس  هجنکـش  ملظ و  هب  ار  امـش  اـهنآ  هک  داد  تاـجن 
، دوب امش  رب  ادخ  بناج  زا  یگرزب  ناحتما  ءالتبا  نیا  دندرکیم و 

نارفک رگا  میازفایم و  امـش  تمعن  رب  دیرآ  ياجب  تمعن  رکـش  رگا  ناگدنب  امـش  هک  دومرف  مالعا  ادخ  هک  ار  یتقو  دیرآ  رطاخ  هب  زاب  و 
. منکیم راتفرگ  دیدش  باذع  هب  دینک 

681 ص :  ریسفت ..... 

ّتلع هب  راعـشا  فیـصوت  نیا  اب  هک  نیا  ات  هدـش  هدروآ  لدـب  زیزع )  ) ظفل زا  هّللا )  ) ظفل ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  يِذَّلا  « 1  » ِهَّللا
. دشاب هدش  ادخ  ندوب  دیمح  زیزع و 

__________________________________________________

ترضح رد  هیلامک  توعن  هیتاذ و  تافص  تیعماج  رابتعا  هب  دوجولا ، بجاو  تاذ  مسا  هّللا  تالامک - مامت  عماج  تاذ  دنوادخ ، هّللا - ( 1)
تاذ رد  ییاتمهیب و  تّیدحا  رد  ییاتکی و  ّتیهلا  رد  یهلا  دیوگ : يراصنا  هّللا  دـبع  هجاوخ  تسا . راثآ  لاعفا و  تبترم  رد  نیع و  ملع و 
. ییارک تسود  ات  ییادخ . ار  همه  ییادگ ، ره  هانپ  اونیب و  ره  يهیام  ییایربک . هب  دّحتم  ییاهب . هب  فصّتم  ییادج . قلخ  زا  تافص  و 

ییانیب يا  هدید و  لد و  ناج و  يا  ییامنن  نمب  يور  ینم  مشچ  رد 
ییان مرانک  رد  هدید  لد و  زا  نوچ  ییارگن  نمب  چیه  یملد و  ردنا  و 
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243 / 10 رارسالا ، فشک 
682 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دندیزرو رفک  طارص  هب  ای  رون ، هب  ای  باتک ، هب  ای  دّمحم ، هب  ای  ادخ  هب  هک  یناسک  رب  ياو  ٍدیِدَش  ٍباذَع  ْنِم  َنیِِرفاْکِلل  ٌْلیَو  َو 
. تسا هاچ  يانعم  هب  ای  تسا ، مّنهج  رد  يداو  نآ  هک  نیا  ای  تسا ، تکاله  يانعم  هب  لیو ) )

، دنراد رتتسود  ترخآ  رب  ار  يویند  یناگدـنز  هک  تسا  نانآ  لاح  نایب  نیرفاک و  فصو  ِةَرِخْآلا  یَلَع  « 1  » اْینُّدلا َةایَْحلا  َنوُّبِحَتْسَی  َنیِذَّلا 
قـّلعت و و  تسا ، هدـش  عـقاو  بلق  جرادـم  سفن و  بتارم  نیب  رگید  تراـبع  هب  و  تسا ، هدـش  عـقاو  ترخآ  اـیند و  نـیب  ناـسنا  هـک  نادـب 

. تسا یتاذ  وا  طبر  يرطف و  ناسنا  یگتسباو 
ناسنا هب  يهتسباو  هک  يزیچ  ره  و  دوشیم ، هتسباو  ترخآ  هب  دش  رفاک  ایند  هب  رگا  دوشیم و  هتسباو  ایند  هب  دش  رفاک  ترخآ  هب  رگا  سپ 

. دهدیم حیجرت  تسین  وا  هب  يهتسباو  هک  يزیچ  رب  ار  نآ  دش 
شرایتخا تسا  رفک  رد  نکمتم  هک  یـسک  و  دـهدیم ، حـیجرت  ترخآ  رب  ار  نآ  تسا و  هتـسباو  ایند  هب  ریزگاـن  ترخآ  هب  رفاـک  نیارباـنب 

. دنکیم ادیپ  رارمتسا  ایند  هب  تبسن 
ار ترخآ  ّرمتسم  میاد و  روط  هب  نامیا  رد  نّکمتم  هک  نانچ  مه 

__________________________________________________

. دراد نایامن  ضراوع  تسا و  تیاهنیب  تیاند  ار  ایند  تسا . کلاهم  يهلمج  زا  نآ  هب  یگتسبلد  نافراع  يهدیدب  ایند  ( 1)
. تسا مدرم  يهدنهد  بیرف  هک  یناطیش ، تاّیضتقم  یناسفن و  تایهتشم  نآ  ضراوع  تسا و  میجح  يهنومن  ایند  تقیقح 
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. ار ترخآ  یهاگ  دنکیم و  رایتخا  ار  ایند  یهاگ  دیآیمرد  ود  ره  گنر  هب  هک  سک  نآ  و  دنکیم ، رایتخا 

يهغیـص اب  ار  رایتخا  بابحتـسا و  دروآیم  نهذ  هب  دـناهدش ، ریگیاج  رفک  رد  هک  ار  یناسک  لامعتـسا  بسح  رب  نیرفاک )  ) ظفل زا  نوچ  و 
. دنکب رارمتسا  رب  تلالد  هک  دروآ  عراضم 

هن رگ  و  دـنکب ، رارمتـسا  رب  تلالد  ات  دروآ  عراضم  تروص  هب  ًاجَوِع  اهَنوُْغبَی  َو  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ْنَع  َنوُّدُـصَی  َو  زین  ار  هلمج  نیا  نآ  لاـبند  هب  و 
. دیآیمرد ود  ره  رفک  نامیا و  گنر  هب  هک  یسک  نآ 

. دهاوخیم رادیاپ  تسار و  ار  نآ  هکلب  دنکیمن  جک  ار  تسار  هار  ددرگیمن و  زاب  ادخ  هار  زا  تاقوا  رتشیب 
. تسا زاجم  یهارمگ  هب  يرود  دعب و  تبسن  ٍدیَِعب  ٍلالَض  ِیف  َِکئلوُأ 

زا یـسک  هک  دـشاب  يروط  شنابز  دـیاب  ادـخ  بناج  زا  لوسر  هک  دـندومن  مهوت  ناـنآ  هک  اـیوگ  ِهِمْوَق  ِناـِسِلب  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  اـم  َو 
. دنشاب هدرک  يراج  ناشنابز  رب  نانآ  ار  مهوت  نیا  مه  دیاش  و  دنادن ، ار  نآ  تاغل  باحصا 

غیلبت لوسر  لاسرا  زا  دوصقم  هک  اریز  دنک ، نایب  نانآ  يارب  ات  ْمَُهل  َنِّیَُبِیل  ِهِمْوَق ) ِناِسِلب  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ام  َو  : ) دومرف یلاعت  يادخ  اذل 
دناوتب  هک  ینایب  اب  رگم  تسین  نکمم  غیلبت  و  تسا ،
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نانآ لوسر  برع و  صوصخم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دـنکیم  تلالد  هیآ  هک  نخـس  نیا  و  دـنک ، میهفت  دوخ  تّما  هب  ار  بلطم 

. تسا يرود  دعب و  تیاهن  رد  دنکیمن  زواجت  اهبرع  زا  تسا و 
ار یلوسر  ام  دوش : هتفگ  هک  نیا  نیب  شدوخ و  موق  تلم و  نابز  هب  رگم  میداتـسرفن  ار  یلوسر  ام  دوش : هتفگ  هک  نیا  نیب  تسا  قرف  اریز 

دندوب هتـساخرب  نآ  زا  هک  یموق  نابز  هب  نالوسر  همه  هک  تسا  ماـع  لوا  هلمج  « ) 1  » شدوخ نابز  تغل و  لها  يوس  هب  رگم  میداتـسرفن 
(. تسا حیحص  یلوا  دوشیم و  موق  کی  نانابز  مه  لماش  اهنت  تسا و  صاخ  مود  هلمج  دنتفگ ، نخس 
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. دیامنیم شتیاده  نداد  قیفوت  اب  دنکیم و  شهارمگ  ندرک  راوخ  اب  دهاوخب  ار  هک  ره  دنوادخ  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُهَّللا  ُّلُِضیَف 
رگم دنکیمن  قفوم  ای  راوخ  ار  یسک  ُمیِکَْحلا  دوش ، عنام  دناوتیمن  زیچ  چیه  دهاوخیم  ادخ  هک  يزیچ  زا  ُزیِزَْعلا  َوُه  َو 

__________________________________________________

دزن تلاـسر  هب  طـقف  ار  يربماـیپ  ره  دـنوادخ  هـک  دـنکیم  لـقن  ساـبع ، نـبا  زا  هـمرکع  لوـق  زا  رارـسالا  فـشک  ریـسفت  رد  يدـبیم  ( 1)
ًاریَِشب ِساَّنِلل  ًۀَّفاَک  اَّلِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو  تسا : هدومرف  احیرص  وا  هب  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  رگم  تسا . هداتـسرف  شنانابزمه 

(. میداتسرفن مدرم  یگمه  يارب  هدنهد  رادشه  هدنروآ  هدژم  زج  ار  وت  ینعی  ( ) 28 أبس :  ) ًاریِذَن َو 
يارب متسه ) امش  یگمه  يارب  ادخ  ربمایپ  نم  مدرم  يا  ( ) 158 فارعا :  ) ًاعیِمَج ْمُْکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  هدومرف : وا  ناـبز  زا  و 

(. ].....[ دوش هعجارم  همجرت  مجنپ  دلج   ) هیآ 158 فارعا  هروس  هب  رتشیب  حرش 
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. دنک اضتقا  ار  نآ  هک  یتمکح  يور  زا 
یلو تسا  زور  يانعم  هب  هچ  رگا  موی )  ) ظفل « 1  » ِهَّللا ِماَّیَِأب  ْمُهْرِّکَذ  َو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  َکَمْوَق  ْجِرْخَأ  ْنَأ  اِنتایِآب  یسوُم  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  َو 

. تسا هتفای  صاصتخا  دشاب  هداتفا  قاّفتا  نآ  رد  یبیرغ  هثداح  هک  يزور  هب  مدرم  فرع  رد 
هدش ریـسفت  ادخ  ياهتمعن  هب  رابخا  رد  و  تسا ، هدش  عقاو  نیـشیپ  ياهتّما  رب  هک  تسا  یعیاقو  ثداوح و  زا  ترابع  هّللا ) ماّیا   ) نیاربانب

و دشاب ، اهزور  نیرتفیرش  زا  دیاب  تسادخ  هب  بوسنم  هک  يزور  نوچ  تسا ، هّللا )  ) هب ندش  هفاضا  تفارـش  باب  زا  ریـسفت  نیا  و  تسا ،
. تسا زور  نآ  رد  ادخ  نداد  تمعن  ببس  هب  يزور  نینچ  تفارش 

. دناهدش عقاو  اهزور  نآ  رد  هک  هدش  لامعتسا  ییاهتمعن  رد  ماّیا )  ) نیا ربانب 
سوفن و لاثم و  ملاع  زا  تسا  ناسنا  ماقم  ترخآ و  بتارم  زا  ترابع  ادخ  ماّیا  قیقحت  ربانب  اما  و  تسا ، رهاظ  بسح  رب  انعم  نیا 

__________________________________________________

. دنیوگ موی  ار  تقو  نامز و  زا  یتدم  زین  و  باتفآ . بورغ  ات  رجف  عولط  زا  موی : ( 1)
تفر دهاوخ  هتفر و  رـشب  تسد  زا  تمواقم  تردـق  هدـش و  رهاظ  رتشیب  اهنآ  رد  ادـخ  تردـق  هک  تسا  ییاهزور  ارهاظ  هّللا  ماّیا  زا  دارم 

. ترخآ زور  گرم و  زور  دننام  دنتشگ و  راتفرگ  مالّسلا  مهیلع  مه  ریغ  حلاص و  دوه ، مالّسلا ، هیلع  حون  موق  هک  ییاهالب  دننام 
موی مئاقلا و  موی  ۀثالث : هّللا  ماّیا  : ) دناهدومرف مالسلا  مهیلع  قداص  رقاب و  ماما  هک  تسا  لوقنم  قودص  رابخالا  یناعم  زا  نازیملا  ریـسفت  رد 

. تمایق زور  تعجر و  زور  مالّسلا ، هیلع  مئاق  مایق  زور  تسا  ات  هس  ادخ  ياهزور  ۀمایقلا ) موی  ةرکلا و 
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 ... لقع حور و  بلق و  و  بّرقم ، ناگتشرف  و  هتسب ، فص  ناگتشرف  ملاع 
. ملاوع بتارم و  رخآ  ات 

اهتمعن اهتمقن و  ثداوح و  هب  ریـسفت  دـیاش  و  نآ ، تاقبط  میحج و  نآ و  تاکرد  سفن و  مّنهج  دـننام  لزان ، بتارم  تسا  نینچمه  و 
. دراد دوجو  بتارم  نآ  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  هب  هراشا  تهج 

اهتمعن رب  ٍروُکَـش  و  دـنک ، ربص  الب  رب  هک  یـسک  ره  يارب  تسا  ییاـههناشن  « 1  » ٍراَّبَـص ِّلُِکل  ٍتایَآل  يروآداـی  نیا  رد  هتبلا  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ 
. دشاب رازگرکش 

ْمُکَنُوموُسَی َنْوَعِْرف  ِلآ  ْنِم  ْمُکاْجنَأ  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َۀَمِْعن  اوُرُکْذا  تفگ : شموق  هب  یسوم  هک  ار  یماگنه  روآ  دایب  ِهِمْوَِقل و  یـسُوم  َلاق  ْذِإ  َو 
. داد تاجن  دندوب  هدیشک  یگدرب  هب  ار  امش  هک  نوعرف  لآ  زا  هک  امش  رب  ار  ادخ  تمعن  ِباذَْعلا  َءوُس 

. تسا یلیصفت  لدب  هلمج  نیا  ْمُکَءاِسن  َنُویْحَتْسَی  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َنوُحِّبَُذی  َو 
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(. دندرکیم مرزآ  هب  ای  دنتشاذگیم  هدنز  ار  ناتنانز  دنتشکیم و  ار  ناتنادنزرف  هک  دوب  هنوگ  نیا  نانآ  هجنکش  یگدرب و  عون  ینعی ، )
ءوس رد  هک  دینادب  ٌمیِظَع و  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌءالَب  ْمُِکلذ  ِیف  َو 

__________________________________________________

هتـشاد ربص ) رد   ) تدـهاجم فلکت و  یعون  هک  دوشیم  هتفگ  یـسک  هب  نآ  دـیوگ : بغار  ربـصلا ، دـیدش  ینعی  تسا  هغلاـبم  راّبـص : ( 1)
. دشاب
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. تسا تمعن  نآ  زا  نداد  تاجن  رد  و  تسا ، شیامزآ  ءالتبا و  تخس ) ياههجنکش   ) باذع

دیروآ ياج  هب  ار  نداد  تاجن  تمعن  رکـش  رگا  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل  َو  ْمُکَّنَدیِزََأل  « 1  » ُْمتْرَکَـش ِْنَئل  هک  درک  مالعا  هنوگ  نیا  ادخ  ْمُکُّبَر  َنَّذََأت  ْذِإ  َو 
نم باذع  تروص  نیا  رد  دیدرک  تمعن  نارفک  ادخ  تعاط  هب  لمع  كرت  یشکرس و  نایغط و  اب  رگا  منکیم و  نوزفا  امـش  رب  ار  تمعن 

. تسا دیدش 
رد هک  دنکن ) ار  راک  نیا  رفک  و  « ) 2  » ِهَِّلل ُدْمَْحلا  دیوگب : تسا و  ادخ  بناج  زا  تمعن  هک  دنادب  بلق  هک  هدش  نیا  هب  ریـسفت  رکـش  یهاگ 

. تسا تخس  نم  باذع  ٌدیِدََشل  ِیباذَع  َّنِإ  تروص  نآ 
__________________________________________________

دوشن هّجوتم  رکش  دوخ  هب  یّتح  ینعی   ) رکش زا  تبیغ  ینعی  رکش  نابز . لد و  هب  اهتمعن  هب  فارتعا  ینعی  رکش  تمعن . ساپس ، رکـش - ( 1)
(. دنک يور  یلاعت  قح  هب  هرسکی  و 

، تسا هتـسناد  رکـش  مه  ار  نامیا  مالـسا و  دیجم ، نآرق  تسا ، معنم  رثا  تمعن و  تخانـش  عقاو  رد  رکـش  دیوگ : یناشاک  قازّرلا  دبع  ( 2)
. معنم تمعن  كاردا  ینعی  لد  هب  رکش  فلا : تسا : هجرد  هس  ار  رکش  تسا  رکش  ساپـس و  دوخ  هدنهد  تمعن  تمعن و  تخانـش  نیاربانب 
( دعب هب  ص 93  نیرئاسلا ، لزاـنم  حرـش  . ) معنم زا  تعاـطا  ینعی  ءاـضعا  حراوج و  هب  رکـش  ج - معنم . شیاتـس  ینعی  ناـبز  هب  رکـش  ب -

يهلاسر يهمجرت   ) نتورف هجو  رب  معنم ، تمعن  هب  دشاب  ندـمآ  رقم  قیقحت  لها  کیدزن  رکـش  تقیقح  دـیوگ : رکـش  فیرعت  رد  يریـشق 
(. ص 262 هیریشق ،

(. تمعن ندید  هن  دوب ، معنم  ندید  رکش   ) هک تسا  هتفگ  ار  نخس  نیرتهب  یلیشم  یلو 
ار موهوم  یتسه  لالج و  تایجـس  هک  ییاج  ات  ددرگ  نوزفا  رتشیب و  دوهـش  تردق  مینیبب ، شیب  لد  ناج و  اب  ار  ادـخ )  ) معنم هچ  ره  اذـل 

. نآ ینوزفا  رکش و  تیاهن  تسا  نیا  دنازوسب و 
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8 تایآ 12 -

688 ص :  ات 12 ..... ] تایآ 8  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]

هراشا

َو َدوُمَث  ٍداع َو  َو  ٍحُون  ِمْوَق  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  اُؤَبَن  ْمُِکتْأَی  َْمل  َأ  ( 8  ) ٌدیِمَح ٌِّینََغل  َهَّللا  َّنِإَف  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو  ُْمْتنَأ  اوُرُفْکَت  ْنِإ  یسوُم  َلاق  َو 
ٍّکَـش یَِفل  اَّنِإ  َو  ِِهب  ُْمْتلِـسْرُأ  اِمب  انْرَفَک  اَّنِإ  اُولاق  َو  ْمِهِهاْوفَأ  ِیف  ْمُهَیِْدیَأ  اوُّدَرَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُـسُر  ْمُْهتَءاج  ُهَّللا  َّالِإ  ْمُهُمَْلعَی  ْمِهِدـَْعب ال  ْنِم  َنیِذَّلا 
ٍلَجَأ یلِإ  ْمُکَرِّخَُؤی  َو  ْمُِکبُونُذ  ْنِم  ْمَُکل  َرِفْغَِیل  ْمُکوُعْدَی  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِرِطاف  ٌّکَش  ِهَّللا  ِیف  َأ  ْمُُهلُسُر  َْتلاق  ( 9  ) ٍبیِرُم ِْهَیلِإ  انَنوُعْدَت  اَّمِم 

ٌرََشب َّالِإ  ُنَْحن  ْنِإ  ْمُُهلُسُر  ْمَُهل  َْتلاق  ( 10  ) ٍنِیبُم ٍناْطلُِسب  انُوتْأَف  انُؤابآ  ُُدبْعَی  َناک  اَّمَع  انوُّدُصَت  ْنَأ  َنوُدیُِرت  اُنْلثِم  ٌرََـشب  َّالِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ  اُولاق  یمَـسُم 
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اَنل ام  َو  ( 11  ) َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  َّالِإ  ٍناْطلُِـسب  ْمُکَِیتَْأن  ْنَأ  اَنل  َناک  ام  َو  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  یلَع  ُّنُمَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  ْمُُکْلثِم 
(12  ) َنُولِّکَوَتُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  َو  انوُُمْتیَذآ  ام  یلَع  َّنَِربْصََنل  َو  انَُلبُس  انادَه  ْدَق  َو  ِهَّللا  یَلَع  َلَّکَوَتَن  َّالَأ 

689 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

689 ص :  همجرت ..... :

جاتحم وا  ، ) تسا زاینیب  همه  زا  ادخ  دیوش  رفاک  هبترمکی  نیمز  لها  همه  امـش و  رگا  تفگ  دوخ  موق  هب  تّجح  مامتا  يارب  یـسوم  زاب  و 
( دنسرب تمعن  تداعس و  لامک  هب  هلیسو  نیدب  ات  دنجاتحم  ادخ  رکش  تعاط و  هب  ناگدنب  هکلب  تسین  قلخ  رکش  تدابع و 

ناشلاوحا هب  یسک  ادخ  زج  و  دنتـشذگ ، رد  همه  هک  اهنیا  زا  دعب  موق  دومث و  داع و  موق  دننام  امـش  ناینیـشیپ  رابخا  هدیـسرن  امـش  هب  ایآ 
ام هک  دنتفگیم  هدرب  ورف  ناهدب  تسد  مشخ  بّجعت و  زا  دندروآ  اهنآ  رب  نشور  تازجعم  تایآ و  ناشناربمایپ  هک  یماگنه  تسین  هاگآ 

ریاـس خزود و  تشهب و  تماـیق و  ادـخ و  زا   ) دـینکیم توـعد  امـش  هچنآ  هب  مه  میرفاـک و  دـیتسه  نآ  رومأـم  ناربماـیپ  امـش  هچ  ره  هـب 
، میراد کش  همه  رد  ناتراتفگ )

يا  ) درک دیناوت  کش  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  يهدـننیرفآ  هک  مه  ادـخ  رد  دـینک ) کش  هچ  ره  رد   ) ایآ دـنتفگ  اهنآ  باوج  رد  نالوسر 
قیال و   ) دناهرب ناتنایصع  تبوقع  هب  لیجعت  زا  دهاوخیم  دناوخیم و  ناتناهانگ  زا  شزرمآ  ترفغم و  هب  ار  امـش  ادخ  هارمگ ) ناگراچیب 

رتشیب يرـشب  دوخ  لثم  ار  ناربمغیپ  امـش  ام  دـنتفگ  نارفاـک  زاـب  دـناسرب  یعیبط ) رمع  و   ) نّیعم لـجا  هب  و  دـنادرگ ) دوخ  تمحر  فطل و 
تّجح و ام  يارب  دیتسه ) ربمغیپ  یتسارب  رگا  و   ) دینک عنم  دـندیتسرپیم  ام  ناردـپ  هچنآ  زا  ار  ام  دـیهاوخیم  تّوبن  يوعدـب  هک  مینادیمن 

. دیروایب يزجعم 
تمعن هب  دهاوخب  ار  ناگدنب  زا  سک  ره  ادخ  نکیل  میتسین و  شیب  يرـشب  امـش  لثم  مه  ام  يرآ  هک ، دنداد  خـساپ  نارفاک  هب  زاب  نالوسر 

هب دیاب  نانمؤم  میروایب . ادـخ  روتـسد  نذا و  هب  ّالا  يزجعم  تیآ و  هک  دـسرن  ار  ام  و  دـنیزگیمرب ) دوخ  یحوب  و   ) دراذـگیم تّنم  تّوبن 
. دننک لّکوت  لاح  ره  رد  ادخ 

هک درک  مهاوخ  ربص  امـش  ياهمتـس  رازآ و  هب  هّتبلا  هدومرف و  تیادـه  تسار  هارب  ار  ام  ادـخ  هک  یتروص  رد  مینکن ؟ لّـکوت  ادـخب  ارچ  و 
دننک لّکوت  ادخ  رب  لاح  همه  رد  هشیمه  لّکوت  بابرا 

690 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

690 ص :  ریسفت ..... 

، دیزرو رفک  تسا  نیمز  رد  هچ  ره  امش و  رگا  تفگ : یـسوم  ٌدیِمَح  ٌِّینََغل  َهَّللا  َّنِإَف  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو  ُْمْتنَأ  اوُرُفْکَت  ْنِإ  یـسُوم  َلاق  َو 
. دریذپن یتساک  دنوادخ  ندوب  هدوتس  امش  ندرکن  دمح  اب  و  درادن ، نآ  هب  یتجاح  ادخ 

؟ تسا هدیسرن  امش  هب  دندوب  امش  زا  شیپ  هک  نانآ  ربخ  ایآ  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  اُؤَبَن  ْمُِکتْأَی  َْمل  َأ 
هب هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تّما  رب  ادخ  بناج  زا  تسا  یباطخ  عقاو  رد  اّما  تسا ، هدش  نایب  یسوم  لوق  زا  هک  نآ  نمض  نخـس  نیا 

. دنهدن ماجنا  نانآ  نوچ  ياهراک  دنریگب و  تربع  ات  تسا  هتشذگ  ياهزور  يروآدای  هلمج  نیا  ریدقت  ره 
نـالوسر و زا  دنتـسه  اـهنآ  زا  دـعب  هک  یناـسک  دومث و  داـع ، مالّـسلا ، هیلع  حون  موق  لـثم  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  َنیِذَّلا  َو  َدوُمَث  َو  ٍداـع  َو  ٍحُون  ِمْوَـق 

. اهنآ ياهتّما 
. دنادیمن ادخ  زج  یسک  ناتساد  ناکم و  نامز و  یگدامآ و  هدع و  رظن  زا  نیشیپ  ياهتّما  نالوسر و  نآ  هب  عجار  هک  ْمُهُمَْلعَی  ال 
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هک هنوگنیدب  دندروآ ، دهاوش  تانیب و  دوخ  تّوبن  تابثا  يارب  نیشیپ  ياهتّما  نالوسر  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُسُر  ْمُْهتَءاج  ُهَّللا  اَّلِإ 
691 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اب ار  لوسر  دـیوگیم : هک  تسا  هلمج  نیا  نومـضم  نیا  و  تشگ ، ماـکحا  نآ  يهدـنروآ  قدـص  رب  دـهاش  هک  دـندروآ  ار  تّوبن  ماـکحا 
. دیسانشب تلاسر 

رب كانمـشخ  مدآ  نوچ  تسا ، مشخ  تّدـش  زا  هیانک  نیا  دـندنادرگزاب و  ناشیاهنهد  هب  ار  ناشیاهتـسد  ْمِهِهاْوفَأ  ِیف  ْمُهَیِدـْیَأ  « 1  » اوُّدَرَف
: راتفگ نیا  دننام  دریگیم ، نادندب  ار  تسد  شعبط  بسح 

تشپ ظیغ  زا  هک  تسا  یـسراف  لثملا  برـض  نیا  فدارتم  هک  دنتفرگ ، زاگ  ار  دوخ  ياهتـشگنا  مشخ  زا   ) ِْظیَْغلا َنِم  َلِمانَْألا  ُمُْکیَلَع  اوُّضَع 
رب ار  شتسد  عبط  بسح  رب  دنکیم  بّجعت  هک  یصخش  نوچ  دشاب ، ازهتسا  بّجعت و  تیاهن  زا  هیانک  تسا  نکمم  دیزگ ) نادند  هب  تسد 

. دربیم شناهد 
شدوخ ناهد  رب  ار  شتسد  دنکب  توکس  هب  هراشا  ار  شدوخ  ریغ  دهاوخیم  هک  یسک  هچ  تسا ، ایبنا  ندرک  تکاس  هب  هراشا  زا  هیانک  ای 

. دنکب مّلکتم  ندش  تکاس  هب  هراشا  ات  دراذگیم 
تروص نیا  رد  و  دنیامن ، عنم  نتفگ  نخـس  زا  ار  اهنآ  ات  دنتـشاذگ  ناربمایپ  نهد  رد  ار  ناشیاهتـسد  دـناهتفگ : هیآ  نیا  ریـسفت  رد  یخرب 

. دیامن هراشا  مالک  عنم  هب  ات  دشاب  لیثمت  باب  زا  تسا  نکمم  و  دشاب ، هدش  لامعتسا  یقیقح  يانعم  رد  هلمج  هک  تسا  لمتحم 
__________________________________________________

گنهرف دـنیوگ . ار  قلخ  هب  وا  ماـکحا  یلاـعت و  قـح  زا  نداد  ربـخ  تّوـبن  تسا و  تّوـبن  ماـقم  قوـف  هّللا ، لـها  دزن  هب  تلاـسر  ماـقم  ( 1)
يداجس رتکد  ینافرع  تاحالطصا 

692 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ْمُکوُعْدَی ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِرِطاف  ٌّکَش  ِهَّللا  ِیف  َأ  ْمُُهلُـسُر  َْتلاق  ٍبیُِرم  ِْهَیلِإ  انَنوُعْدـَت  اَّمِم  ٍّکَش  یَِفل  اَّنِإ  َو  ِِهب  ُْمْتلِـسْرُأ  اِمب  انْرَفَک  اَّنِإ  اُولاق  َو 

نیا اب  رگید  هک  دندرک  رکذ  ار  ندوب  قلاخ )  ) ندوب و رطاف )  ) فصو ادخ  ناگداتسرف  یمَسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  ْمُکَرِّخَُؤی  َو  ْمُِکبُونُذ  ْنِم  ْمَُکل  َرِفْغَِیل 
. دنامن یقاب  ادخ  رد  یّکش  فصو 

تبغر توعد  شریذپ  رد  ات  تسا  ایند  رد  امـش  رمع  لوط  ترخآ و  رد  امـش  ترفغم  تهج  ادخ  يوس  هب  توعد  هک  دـندرک  رکذ  سپس 
. دننک ادیپ 

نآ اب  هک  دیرادن  ام  اب  یقرف  دیتسین و  يزیچ  ام  لثم  يرـشب  زج  امـش  انُؤابآ  ُُدبْعَی  َناک  اَّمَع  انوُّدُصَت  ْنَأ  َنوُدـیُِرت  اُنْلثِم  ٌرََـشب  اَّلِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ  اُولاق 
سپ مینیبیمن ، دوخ  نایادخ  زا  ندینادرگ  يور  زج  يزیچ  زین  امش  توعد  زا  میـشاب و  امـش  وریپ  ام  هک  دینک  ادیپ  ار  قاقحتـسا  نیا  زایتما 

. دیراد زاب  نامناردپ  دوبعم  زا  ار  ام  دیهاوخیم  امش 
زا تّجح  نآ  يهلیسو  هب  ام  ات  دشاب  حضاو  نآ  ّتیّجح  ای  دنک ، تباث  نشور و  ار  امش  قدص  هک  یلیلد  تّجح و  سپ  ٍنِیبُم  ٍناْطلُِـسب  انُوتْأَف 

. دیروایب مینک ، يوریپ  امش 
نالوسر « 1  » ْمُُکْلثِم ٌرََشب  اَّلِإ  ُنَْحن  ْنِإ  ْمُُهلُسُر  ْمَُهل  َْتلاق 

__________________________________________________

تسا و ربمغیپ  راک  ناسنا  شرورپ  نیا  هک  تسا  هدرک  نایب  ار  ناسنا  لماکت  بتارم  رخف : ماما  ( 1)
693 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. میراد امش  رب  يزایتما  تّیرشب  بسح  رب  هک  میتسین  یعدم  میرشب و  امش  دننام  مه  ام  دنتفگ 
هک دـسرن  ار  ام  َنُونِمْؤُْملا و  ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  اَّلِإ  ٍناْطلُِـسب  ْمُکَِیتَْأن  ْنَأ  اَنل  َناـک  اـم  َو  ِهِداـبِع  ْنِم  ُءاـشَی  ْنَم  یلَع  ُّنُمَی  َهَّللا  َّنِکل  َو 
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ار ادـخ  نامرف  و  مینکیم ، لّکوت  ادـخ  رب  ینعی ، دـننکیم  لّکوت  ادـخ  رب  نانمؤم  ادـخ و  هزاجا  نذا و  هب  رگم  میروایب  ياهزجعم )  ) یتّجح
. میهدیمن تّیمها  لوبق  ّدر و  هب  و  میناسریم ،

. نامیا لّکوت  همزال  تسا و  نامیا  زا  هتساخرب  لّکوت  هک  دهد  ناشن  ات  تسا  نآ  يارب  دندرک  نامیا  رب  ّقلعم  ار  لّکوت  نالوسر  هک  نیا  و 
. دومن هر  نامیاههار  هب  وا  هک  مینک  لّکوت  ادخ  هب  زج  هک  دسرن  ار  ام  انَُلبُس و  انادَه  ْدَق  َو  ِهَّللا  یَلَع  َلَّکَوَتَن  اَّلَأ  اَنل  ام  َو 

هب ای  تسا ، لسر )  ) ندوب عمج  رابتعا  هب  لبس )  ) ندروآ عمج 
__________________________________________________

دشاب و لامک  يهبترم  هب  ود  ره  رد  هک  نآ  دنتسه و  توافتم  رایـسب  یلمع  يرظن و  يهّوق  رد  ناسنا  دارفا  تسا : نیا  ماما  نخـس  يهصالخ 
نادجو میلـس و  ترطف  دشاب  مزال  يهزجعم  هک  دـناسریمن  ّتیـصخش  العتـسا و  نیا  تسربمغیپ و  دـنک  نآ  هب  يربهر  ار  نارگید  دـناوتب 

. دهدیمن هضراعم  ثحب و  لاجم  ّقح  هب  یگنشت  حیحص و 
ریرقت و دنک ، رّخـسم  ار  اهلد  هک  تافـص  قالخا و  هرهچ و  رون  تسا و  یلاع  بسن  هب  صخـش  تّوبن  قیدصت  لیاسو  زا  یناهفـصا : بغار 

هبلاطم لیئارسا  ینب  فارعا ، ماعنا ، ءایبنا ، دعر ، سنوی ، ياههروس  رد  دشاب ، هدنیوگ  نخس  شریذپ  هدنونـش و  لد  شمارآ  بجوم  وا  نایب 
. هعیرّذلا تسا  هدش  هتفگ  اهنآ  باوج  هزجعم و 

694 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دراد دوجو  اهرش  اهریخ و  هب  يدّدعتم  ياههار  نانآ  زا  کی  ره  يارب  هک  تسا  رابتعا  نیا 

دنک لّکوت  دهاوخب  سک  ره  نوچ  میزرویم  ییابیکش  اعطق  امش  رازآ  رب  ام  َنُولِّکَوَتُْملا و  ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  َو  انوُُمْتیَذآ  ام  یلَع  َّنَِربْصََنل  َو 
. دیامن لّکوت  دیابن  ادخ  رب  زج 

وا هب  هک  هچنآ  دروم  رد  و  تسا ، اناوت  نآ  ظـفح  رب  و  هاـگآ ، اـناد و  لّـکوت  دروم  تاـهج  عیمج  هب  وا  هچ  تسا ، لّـکوت  رتراوازـس  وا  اریز 
«. 1  » دنکیمن تنایخ  دنکیم و  افو  هدش  لیکوت 

13 تایآ 21 -

694 ص :  ات 21 ..... ] تایآ 13  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]

هراشا

ْنِم َضْرَْألا  ُمُکَّنَنِکُْسَنل  َو  ( 13  ) َنیِِملاَّظلا َّنَِکلُْهَنل  ْمُهُّبَر  ْمِْهَیلِإ  یحْوَأَف  اِنتَِّلم  ِیف  َّنُدوُعََتل  َْوأ  انِضْرَأ  ْنِم  ْمُکَّنَجِرُْخَنل  ْمِِهلُسُِرل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو 
ٍدیِدَص ٍءام  ْنِم  یقُْـسی  َو  ُمَّنَهَج  ِِهئارَو  ْنِم  ( 15  ) ٍدِینَع ٍراَّبَج  ُّلُک  َباخ  َو  اوُحَتْفَتْـسا  َو  ( 14  ) ِدیِعَو َفاخ  َو  یِماقَم  َفاخ  ْنَِمل  َِکلذ  ْمِهِدـَْعب 

(17  ) ٌظِیلَغ ٌباذَع  ِِهئارَو  ْنِم  َو  ٍتِّیَِمب  َوُه  ام  َو  ٍناکَم  ِّلُک  ْنِم  ُتْوَْملا  ِهِیتْأَی  َو  ُهُغیُِسی  ُداکَی  َو ال  ُهُعَّرَجَتَی  ( 16)
ُدیِعَْبلا ُلالَّضلا  َوُه  َِکلذ  ٍءْیَـش  یلَع  اُوبَـسَک  اَّمِم  َنوُرِدـْقَی  ٍفِصاع ال  ٍمْوَی  ِیف  ُحـیِّرلا  ِِهب  ْتَّدَتْـشا  ٍدامَرَک  ْمُُهلامْعَأ  ْمِهِّبَِرب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلَـثَم 
اوُزََرب َو  ( 20  ) ٍزیِزَِعب ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  ام  َو  ( 19  ) ٍدیِدَج ٍْقلَِخب  ِتْأَی  َو  ْمُْکبِهْذـُی  ْأَشَی  ْنِإ  ِّقَْحلِاب  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ  ( 18)

ٌءاوَس ْمُکاْنیَدََهل  ُهَّللا  اَنادَه  َْول  اُولاق  ٍءْیَش  ْنِم  ِهَّللا  ِباذَع  ْنِم  اَّنَع  َنُونْغُم  ُْمْتنَأ  ْلَهَف  ًاعَبَت  ْمَُکل  اَّنُک  اَّنِإ  اوُرَبْکَتْـسا  َنیِذَِّلل  ُءافَعُّضلا  َلاقَف  ًاعیِمَج  ِهَِّلل 
(21  ) ٍصیِحَم ْنِم  اَنل  ام  انْرَبَص  ْمَأ  انْعِزَج  َأ  اْنیَلَع 

__________________________________________________

یناف یلاعت  قح  رد  ار  دوخ  نانچ  هک  تسا  نآ  لّـکوت  دوخ ، تّوق  لوح و  نداـهن  تسد  زا  و  سفن ، يهدارا  ندرک  اـهر  ینعی  لّـکوت  ( 1)
. تسوت نآ  زا  ادخ  هراومه  يرادن و  دوجو  ایوگ  هک  ینک 
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. تسادخ تردق  لوح و  زا  ندش  علخنم  نداهن و  تسد  زا  لّکوت ،
راذگاو هّللا  یلع  لّکوت  تسریغ و  هب  دامتعا  زجع و  راهظا  يانعم  هب  لّکوت  هدومرف : یـسربط  يداّجـس  رتکد  ینافرع  تاحالطـصا  گنهرف 

. تسادخ هب  لسوت  لّکوت ، نایبلا  عمجم  تسوا . ریبدت  هب  نانیمطا  ادخ و  هب  راک  هدرک 
695 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

695 ص :  همجرت ..... :

دوخ راید  رهـش و  زا  ار  امـش  هّتبلا  ام  ّالا  دـیدرگرب و  ام  نییآ  هب  و  دـیرادب ) اهیوعد  نیا  زا  تسد  هک   ) دـنداد خـساپ  نالوسر  هب  نارفاک  زاب 
ام هّتبلا  دـیروخم ) مغ   ) هک دوـمرف  یحو  اـهنآ  هـب  ادـخ  دـندش ) نارفاـک  ناـمیا  زا  سویأـم  نـالوسر  هـک  لاـح  نـیا  رد   ) مـینکیم نوریب 

، درک میهاوخ  كاله  ار  ناراکمتس 
بیـصن شمارآ  شیاسآ و  نیا  مینادرگیم و  نکاس  اهنآ  كاله  زا  سپ  نارفاک  نیمزرـس  رد  ار  ناـشناوریپ  نـالوسر و  امـش  اـم  اـقّقحم 

، دسرتیم ادخ  باذع  رهق و  يهدعو  زا  دراد و  لد  رد  ادخ  فوخ  هک  تسا  یسک 
696 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، تسا نامرح  تکاله و  راّبج  رگمتس و  ره  بیصن  تسا و  یهلا  نالوسر  بیصن  ام ) يهدعو  بسح  رب   ) يزوریپ حتف و  هّتبلا  و 
، تسا نیکرچ  دیلپ  بآ  خزود  رد  دماشآیم  هک  یبآ  دوب و  دهاوخ  خزود  شتآ  دونع  شکندرگ  ره  بقع  زا 

باذع رد  میاد  ات  دریمن  یلو  دوش  روآ  يور  يو  هب  گرم  بناج  ره  زا  دوشن و  وا  ياراوگ  چیه  دماشآیم و  هتـسویپ  ار  دیلپ  بآ  نآ  هک 
، دشاب بّذعم  تخس 

چیه دوخ  شـشوک  يهمه  زا  دور و  انف  دابب  دیدش  دابدنت  زور  رد  هک  دـننامیم  يرتسکاخ  هب  دـندش  رفاک  ادـخ  هب  هک  یناسک  لامعا  لثم 
، تسا تاجن  قیرط  زا  رود  ترسح  تلالض و  نامه  نیا  دنربن  ياهجیتن 

رد ار  همه  رشب  سنج  دهاوخب  رگا  تسا و  هدرک  قلخ  یگرزب  دوصقم  يارب  هدیرفآ و  ّقح  هب  ار  نیمز  اهنامسآ و  ادخ  یتسنادن  رشب )  ) يا
. دنیرفآیم ون  زا  رگید  یقلخ  دزاسیم و  دوبان  نیمز 

، تسین راوشد  ادخ  رب  الصا  راک  نیا  و 
امـش يأر  عبات  ایند  رد  ام  دنیوگ : ناشکندرگ  هب  نافیعـض  زور  نآ  رد  دنوش  رـضاح  ادـخ  هاگـشیپ  هب  هتخیگنارب  اهربق  زا  مدرم  هک  يزور 

ار امـش  مه  ام  دوب  تیاده  تداعـس  ادخ  زا  ار  ام  رگا  هک  دنهد : باوج  درک ؟ دـیهاوخ  تیافک  ادـخ  باذـع  زا  ار  ام  مه  زورما  ایآ  میدوب 
. میرادن یهاگزیرگ  باذع  زا  چیه  تسا و  ناسکی  لّمحت  ربص و  ای  مینک  سامتلا  عزج و  هچ  ره  نونکا  میدرکیم ، تیاده 

696 ص :  ریسفت ..... 

دقتعم اهنآ  هک  تسا  نیا  يارب  نانآ  تّلم  نید و  هب  تشگزاب  رکذ  اِنتَّلِم  ِیف  َّنُدوُعََتل  َْوأ  انِضْرَأ  ْنِم  ْمُکَّنَجِرُْخَنل  ْمِِهلُسُِرل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو 
دناهدوب . اهنآ  نید  رب  تلاسر  راهظا  زا  لبق  مالّسلا  مهیلع  نالوسر  هک  دندوب 

697 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: درک یحو  نانآ  هب  اهنآ  ربص  لّکوت و  تیوقت  تهج  ناشراگدرورپ  سپ  ْمُهُّبَر  ْمِْهَیلِإ  « 1  » یحْوَأَف

مهاوخ ناکسا  نیمز  رب  نانآ  زا  سپ  ار  امش  درک و  میهاوخ  كاله  هتبلا  ار  ناراکمتس  ْمِهِدَْعب  ْنِم  َضْرَْألا  ُمُکَّنَنِکُْـسَنل  َو  َنیِِملاَّظلا  َّنَِکلُْهَنل 
رد نالوسر  زا  یضعب  يارب  و  تسا ، ّتیناسنا  ریغص  نیمز  رد  اهنآ  ناکـسا  تّیناسنا و  ملاوع  رد  نالوسر  عیمج  هب  طوبرم  باطخ  نیا  داد 
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. تسا هتشاد  دوجو  يدوبان  ندرک و  كاله  نیا  ریبک  ملاع 
. تسا نالوسر  ناکسا  هب  هراشا  ای  ناراکمتس  يدوبان  ندینادرگ و  كاله  هب  هراشا  کلذ ) )

. تسا عافتنا  يارب  نمل )  ) رد مال  ِدیِعَو  َفاخ  َو  یِماقَم  َفاخ  ْنَِمل  َِکلذ 
، دسرتب ناکما  كالها و  نآ  زا  هک  تسا  یسک  دوس  هب  ینعی ،

__________________________________________________

مالک یکی  تسا : هنوگود  رب  یحو  دـنیوگ : نافراع  تسا ، تّوبن  صاوخ  زا  دوش و  لزان  وا  لوسر  رب  یلاعت  قح  يوس  زا  هچنآ  یحو  ( 1)
گنهرف تسا . هدش  دورف  لوسر  لد  رب  لییربج  يهطـساو  هب  یهلا  مالک  تسا و  یحو  همه  ربمایپ  لاوقا  هچ  يوبن  ثیدـح  يرگید  یهلا و 

: دیوگ يولوم  يداّجس  رتکد  ینافرع  تاحالطصا 
ناهن سح  زا  نتفگ  دوب  هچ  یحو  ناج  شوگ  دشاب  یحو  لحم  سپ 

698 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
يارب نم  هاگنداتـسیا )  ) فقوم زا  دـسرتب و  نم  ماقم  زا  هک  یـسک  يارب  تسا  تباث  نآ  سپ  دـتفایم ، قاّفتا  نینچ  نالوسر  يارب  هچنانچ 

«. 1  » دشاب هتشاد  سرت  باسح 
ادخ زا  هک  نیا  ای  دنوش ، زوریپ  ناشنانمـشد  رب  هک  دنتـساوخ  ادخ  زا  نانآ  يهمه  ای  رکنم  ياهتّما  ای  مالّـسلا  مهیلع  نالوسر  اوُحَتْفَتْـسا  َو 

. دنک تموکح  يرواد و  ناشنانمشد  نیب  اهنآ و  نیب  هک  دنتساوخ 
. دش دیماان  سویأم و  يدناعم  ّربکتم  ره  تموکح  حتف و  بلط  نیا  رد  ٍدِینَع  « 2  » ٍراَّبَج ُّلُک  َباخ  َو 

. دوشیم جراخ  شتآ  رثا  رد  تسوپ  زا  هک  تسا  ینوخ  هبادرز و  زا  ترابع  دیدص  ٍدیِدَص  ٍءام  ْنِم  یقُْسی  َو  ُمَّنَهَج  ِِهئارَو  ْنِم 
هک نیا  هب  دیدص  بآ  فیصوت  و  دوشیم ، يراج  شتآ  رثا  رد  راکانز  ياهنز  جرف  زا  هک  تسا  ياهبادرز  نوخ و  دیدص )  ) ام رابخا  رد  و 

ربد و زا  هدرک و  عطق  ار  اشحا  اعما و  دنازوسیم و  ار  اهتروص 
__________________________________________________

يزار و حوتفلا  وبا  نایبت و  رد  یـسوط  خیـش  ریبک و  ریـسفت  رد  يزار  رخف  ماما  نایبلا و  عمجم  رد  یـسربط  خیـش  دـییأت  دروم  انعم  نیا  ( 1)
نیمجرتم دناهتشاد . تمایق  فقوم  رد  ادخ  هاگشیپ  رد  نداتسیا  ار  ماقم )  ) همه هک  دشابیم  يدبیم  یفسن و 

هب ادـخ  رد  راّبج  یلو  دـشابیم  قحان  هب  يرگید  رب  دوخ  يهدارا  يهدـننک  لیمحت  ملاظ و  شیانعم  دور  راـک  هب  ناـسنا  رد  رگا  راـّبج  ( 2)
تسین ملظ  وا  رد  تسا و  يراج  ملاع  رد  وا  تّیشم  هک  تسا  يردتقم  يانعم  هب  ای  تساناوت و  حالصا  رب  هک  یحلصم  تسا ، حلصم  يانعم 

یشیرق ربکا  یلع  دّیس  نآرق  سوماق  تسا . هدننک  ناربج  میمرت و  رایسب  يانعم  هب  ای  و 
699 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا رایسب  رابخا  رد  دروآیم  نوریب  شبحاص  بقع 
نآ زا  زگره  و  دراد ، تهارک  دـیآیم و  شدـب  یلیخ  نآ  زا  هچ  دـشونیم ، هعرج  هعرج و  تمحز و  هب  ار  نآ  ُهُغیُِـسی  ُداـکَی  ـال  َو  ُهُعَّرَجَتَی 

. دربن ییاراوگ 
. دراد هطاحا  وا  هب  تاهج  عیمج  زا  گرم  بابسا  هک  اریز  دروآیم ، يور  وا  هب  فرط  ره  زا  گرم  ٍناکَم  ِّلُک  ْنِم  ُتْوَْملا  ِهِیتْأَی  َو 

. دوش تحار  جنر  درد و  زا  هک  تسین  هدرم  وا  هک  یلاح  رد  ٍتِّیَِمب  َوُه  ام  َو 
ادخ میدق  ناسحا  لضف و  نم و  هب  ام  هک  تسا  شیپ  رد  یتخس  باذع  اههجنکش  اهباذع و  نیا  رـس  تشپ  زا  ٌظِیلَغ و  ٌباذَع  ِِهئارَو  ْنِم  َو 
لّوا زا  مّنهج  نآ  يهلیـسو  هب  هک  هدـش  یغاد  بآ  هب  ریـسفت  تسا  اهنآ  يور  شیپ  باذـع  نآ  زا  دـعب  هک  ظـیلغ  باذـع  میربیم و  هاـنپ 

. تسا یهاگلزنم  دب  هچ  تسا و  یندیشون  دب  هچ  دنک ، بابک  ار  اهتروص  هک  هتخادگ  نهآ  دننامه  دشوجیم  شتقلخ 
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دننامه ُحـیِّرلا  ِِهب  ْتَّدَتْـشا  ٍدامَرَک  ْمُُهلامْعَأ  لامعا  نآ  در  لوبق و  ناشلامعا و  لاوحا و  رد  نارفاک  نأش  تیاکح و  ْمِهِّبَِرب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلَثَم 
. دربب نیب  زا  ار  نآ  تعرس  هب  هتفرگ و  ندیزو  نآ  فرطب  يدنت  داب  هک  تسا  يرتسکاخ 

700 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا دیدش  داب  زا  ترابع  فصع )  ) هچ دشاب ، دنت  شداب  هک  يزور  رد  « 1  » ٍفِصاع ٍمْوَی  ِیف 

دندش رورغم  اهندرک  دازآ  هدنب  اهقافنا و  اهتدابع و  لیبق  زا  دندرک  لمع  مالـسا  رد  هک  هچنآ  هب  هک  تسا  تّما  نیقفانم  زا  هیانک  نیا  و 
. دندش رفاک  ادخ  هب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  هجیتن  رد  و  دندش ، رفاک  نآ  هب  هدرک و  كرت  ار  تیالو  و 

(. یلع تیالو  هب  رفک  . ) تسا نشور  حضاو و  هیآ  يانعم  دوش  ریسفت  فاضم  بر  هب  مهبر )  ) يهملک رگا  و 
. تسین يزیچ  دندرک  بسک  مالسا  رد  هک  ار  هچنآ  اُوبَسَک  اَّمِم  َنوُرِدْقَی  ال 

. دشابن نآ  هب  یسرتسد  هک  دوشیم  لامعتسا  ییاج  رد  تاقوا  رتشیب  تردق  بلس  نوچ  دنسریمن ، اهنآ  زا  يزیچ  شاداپ  هب  ٍءْیَش  یلَع 
نامه دنهدیم  ماجنا  یبوخ  راک  هک  نامگ  نیا  اب  نآ  شاداپ  زا  کی  چیه  هب  یسرتسد  مدع  لمع و  یگتسخ  نیا  ُدیِعَْبلا  ُلالَّضلا  َوُه  َِکلذ 

یهارمگ هب  يرود  تبسن  هتبلا  و  تسا ، رود  یهارمگ 
__________________________________________________

. هدیزو تّدش  هب  ینافوط  زور  نآ  رد  داب  هک  تسا  يرتسکاخ  نوچمه  ناقفانم  ای  نارفاک  لامعا  ینعی  هاک ، گرب ، تّدش ، فصع : ( 1)
وا مئاهبلا  هتلکا  قروک  وا  هنبت  یقب  هّبح و  لکا  دق  عرزک  يا  لوکأم  فصعک  یلاعت  هلوق  هنم  هاک و  تشک و  گرب  هزبس و  حتفلاب  فصع :

روپیفص برعلا  ۀغل  یف  برالا  یهتنم  هنم . رسکنملا  تبّنلا  ماطحک 
701 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا يزاجم 
َضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  َهَّللا  َّنَأ  تسا !؟ نکمم  وت  يارب  ندید  هک  یـسک  يا  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يا  ینیبیمن  ایآ  « 1  » ََرت َْمل  َأ 

هک قح  يهطـساوب  اـی  تسین ، نآ  رد  لـطاب  نوچ  تسا  قح  هب  سبلتم  اـهنآ  هک  نیا  دـیرفآ ، قح  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  ادـخ  هک  ِّقَْحلاـِب 
. دوشیمن صقان  راکنا  نیا  اب  تیالو  و  تسین ، اهنآ  راکنا  هب  یکاب  سپ  تسا ، هقلطم  تیالو  نامه 

رد ار  یمتح  قّقحم و  رما  هک  نیا  زا  دروآیم ، يدـیدج  قـلخ  دربیم و  ار  امـش  دـهاوخب  رگ  هک  ٍدـیِدَج  ٍقـْلَِخب  ِتْأَـی  َو  ْمُْکبِهْذـُی  ْأَـشَی  ْنِإ 
هنوگ نیا  هّیطرـش  يهلمج  نیا  هچ  دشاب ، اهنآ  رب  يدـیدهت  ات  هک  تسا  نآ  يارب  دـهاوخب )...  رگا   ) داد رارق  كوکـشم  رما  کی  ضرعم 

يادـخ نأش  دـیدج  قلخ  ندروآ  ندرب و  هن  رگ  و  دروآیم ، دـیدج  قلخ  دربیم و  ار  نانآ  رـضاح  لاـح  رد  نـالا و  هک  دوشیم  هتـشادنپ 
. تسا یلاعت 

. تسا هدش  عقاو  نآ  هک  اریز  تسین ، لکشم  لاحم و  راک  نیا  ادخ  يارب  و  « 2  » ٍزیِزَِعب ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  ام  َو 
__________________________________________________

نیمجرتم تسا  تّما  دارم  یلو  ربمغیپ  هب  باطخ  رهاظ  رد  هیآ  تسا و  ملع  يانعم  هب  اجنیا  رد  تیؤر  ( 1)
يانعم هب  یهاگ  دوشیمن  بولغم  هک  تسا  ییاناوت  زیزع  هدومرف : نایبلا  عمجم  رد  رداق  اناوت و  يانعم  هب  تسا  ینسح  يامسا  زا  زیزع  ( 2)

 ].....[ نیمجرتم ثحب . دروم  يهیآ  نیمه  لثم  تسراوشد  تخس و 
702 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ات تسا  نآ  يارب  اوزرب )  ) درک نایب  ار  بلطم  یـضام  لعف  تروص  هب  هک  نیا  دـنوشیم ، رـضاح  همه  هک  تمایق  زور  ًاـعیِمَج و  ِهَِّلل  اوُزََرب  َو 
يارب تمایق  رما  و  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  باطخ  هک  تسا  نیا  باب  زا  ای  دـنکب ، نآ  عوقو  قّقحت  ندوب و  یمتح  رب  تلالد 

(. دندش رضاح  مه  هک  ار  تمایق  يدید  هک  روطنامه  . ) تسا سوسحم  دوهشم و  وا 
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: دنتفگ نیدّلقم  ناوریپ و  ُءافَعُّضلا  َلاقَف 
یسک زا  تعاطا  كرت  هب  ریسفت  رابکتسا  یهاگ  و  میداتفا ، زور  نیا  هب  میدرک و  يوریپ  امش  زا  ام  هک  نیعّوبتم  اسؤر و  هب  اوُرَبْکَتْسا  َنیِذَِّلل 

. دناهدش توعد  وا  تعباتم  هب  هک  دناهدرک  یسک  تعباتم  زا  یچیپرس  و  دناهتشگ ، وا  زا  تعاطا  هب  رومأم  هک  تسا  هدش 
هب ترخآ  رد  اـهنآ  هک  دـندرکیم  ناـمگ  اـیند  رد  هچناـنچ  دـندرک ، کـمک  هثاـغا و  بلط  دوـخ  نیعوـبتم  اـسؤر و  زا  ًاـعَبَت  ْمَُکل  اَّنُک  اَّنِإ 

. دمآ دنهاوخ  ناشکمک 
دنهاوخیم و  تسین ، ایند  ياسؤر  دوصقم  دناهدروآرد و  سییر  تروص  هب  نید  روما  رد  ار  دوخ  هک  دنتـسه  یناسک  اسؤر  زا  دوصقم  هچ 

ِباذَع ْنِم  اَّنَع  َنُونْغُم  ُْمْتنَأ  ْلَهَف  دنیامن ، اهنآ  هّجوت  بلج  هدرک و  کیرحت  ار  اهنآ  فطاوع  میدوب  امـش  وریپ  ایند  رد  ام  هک  راتفگ  نیا  اب 
؟ دینکیم عفد  ام  زا  ار  ادخ  باذع  زا  يزیچ  امش  ایآ  ٍءْیَش  ْنِم  ِهَّللا 

703 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
مه ام  دیناسریم  تاجن  هار  هب  ار  ام  درکیم و  تیاده  ار  ام  اجنیا  رد  ایند و  رد  ادخ  رگا  ُهَّللا  اَنادَـه  َْول  دـنتفگ : خـساپ  رد  ءاسؤر  نآ  اُولاق 

یتقو هک  تسا  نانز  تداع  نآ  هچنانچ  دندرک ، قلعم  ادخ  تیاده  مدـع  رب  ار  ناشدوخ  یهاتوک  ریـصقت و  ینعی  میدادیم ، تاجن  ار  امش 
. دنزادنایم يرگید  ندرگ  هب  ار  نآ  دننکیم ، فارتعا  ناشدب  راک  هب  هک 

مه ام  دنک  تیاده  تاجن  صالخ و  هار  هب  اجنیا  رد  ار  ام  دنوادخ  رگا  ینعی  دشاب ، یلابقتـسا  طرـش  طرـش  نیا  زا  دوصقم  تسا  نکمم  و 
امش ام و  لاحب  یقرف  و  میدرکیم ، تیاده  میدادیم و  تاجن  ار  امش  ام  تروص  نیا  رد  اْنیَلَع  ٌءاوَس  ْمُکاْنیَدََهل  داد ، میهاوخ  تاجن  ار  امش 

. میرادن يرارف  تاجن و  هار  ام  میریگ ، شیپ  ربص  ای  مینک  یباتیب  ٍصیِحَم  ْنِم  اَنل  ام  انْرَبَص  ْمَأ  انْعِزَج  َأ  هک  دنکیمن 
22 تایآ 30 -

703 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 22  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]

هراشا

ْمُُکتْوَعَد ْنَأ  ـَّالِإ  ٍناْطلُـس  ْنِم  ْمُْکیَلَع  ِیل  َناـک  اـم  َو  ْمُُکتْفَلْخَأَـف  ْمُُکتْدَـعَو  َو  ِّقَْـحلا  َدـْعَو  ْمُکَدَـعَو  َهَّللا  َّنِإ  ُْرمَأـْلا  َیُِـضق  اََّمل  ُناـْطیَّشلا  َلاـق  َو 
ْمَُهل َنیِِملاَّظلا  َّنِإ  ُْلبَق  ْنِم  ِنوُُمتْکَرْشَأ  اِمب  ُتْرَفَک  یِّنِإ  َّیِخِرْـصُِمب  ُْمْتنَأ  ام  َو  ْمُکِخِرْـصُِمب  اَنَأ  ام  ْمُکَـسُْفنَأ  اُومُول  َو  ِینُومُولَت  الَف  ِیل  ُْمْتبَجَتْـساَف 
ٌمالَـس اهِیف  ْمُُهتَّیَِحت  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َلِـخْدُأ  َو  ( 22  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع 

َو اهِّبَر  ِنْذِِإب  ٍنیِح  َّلُک  اـهَلُکُأ  ِیتُْؤت  ( 24  ) ِءامَّسلا ِیف  اهُعْرَف  َو  ٌِتباث  اُهلْـصَأ  ٍۀَبِّیَط  ٍةَرَجَـشَک  ًۀَبِّیَط  ًۀَِـملَک  ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  َْفیَک  َرَت  َْمل  َأ  ( 23)
(26  ) ٍرارَق ْنِم  اَهل  ام  ِضْرَْألا  ِقْوَف  ْنِم  ْتَُّثتْجا  ٍۀَثِیبَخ  ٍةَرَجَشَک  ٍۀَثِیبَخ  ٍۀَِملَک  ُلَثَم  َو  ( 25  ) َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  َلاْثمَْألا  ُهَّللا  ُبِرْضَی 

َنیِذَّلا َیلِإ  َرَت  ْمـَل  َأ  ( 27  ) ُءاشَی ام  ُهَّللا  ُلَـعْفَی  َو  َنیِِملاَّظلا  ُهَّللا  ُّلُِـضی  َو  ِةَرِخآـْلا  ِیف  َو  اْینُّدـلا  ِةاـیَْحلا  ِیف  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلاـِب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ُتِّبَُثی 
اوُعَّتَمَت ُْلق  ِِهلِیبَس  ْنَع  اوُّلُِـضِیل  ًاداْدنَأ  ِهَِّلل  اُولَعَج  َو  ( 29  ) ُرارَْقلا َْسِئب  َو  اهَنْوَلْصَی  َمَّنَهَج  ( 28  ) ِراوَْبلا َراد  ْمُهَمْوَق  اوُّلَحَأ  َو  ًاْرفُک  ِهَّللا  َتَمِْعن  اُولَّدـَب 

(30  ) ِراَّنلا َیلِإ  ْمُکَریِصَم  َّنِإَف 
704 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

704 ص :  همجرت ..... :

: دیوگ نارفاک ) رخـسمت  شهوکن و  يارب   ) ناطیـش لاح  نآ  رد  دـندش ) ادـج  خزود  لها  زا  تشهب  لها  و   ) دیـسر نایاپ  هب  مکح  نوچ  و 
و  ) مدرواین یعطاق  لیلد  تّجح و  چیه  دوخ ) غورد  هدعو  يارب   ) امـش رب  تقیقح و  فالخب  نم  داد و  هدعو  یتسار  ّقح و  هب  امـش  هب  ادخ 
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دوخ عمط  رپ  سفن  هکلب  دینکن  تمالم  ارم  دیتفریذپ  ارم  لیلدیب  نخس  هک  ناهلبا  امش  زورما  سپ  متفیرف ) یغورد  ياههدعوب  ار  امش  اهنت 
دقتعم دـیدروآ  نم  ياوغا  هب  امـش  هک  یکرـش  هب  نم  نم ، سردایرف  امـش  هن  دوب  مناوت  امـش  سردایرف  نم  هن  زورما  هک  دـینک  تمـالم  ار 

. متسین
، دوب دهاوخ  كاندرد  باذع  ار  ملاع  ناراکمتس  زور  نیا  رد  يرآ 

شناتخرد ریز  زا  هک  دنرب  ییاهتشهب  رد  دندرک  حلاص  لمع  دندروآ و  نامیا  ادخب  هک  ار  نانآ  و 
705 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دندّلخم تشهب  نآ  رد  مارتحا  مالس و  تّیحت و  اب  ادخ  نامرف  هب  هشیمه  تسا و  يراج  اهرهن 
دشاب و رارقرب  نآ  يهقاس  لصا  هک  هدز  لثم  ییابیز  تخرد  هب  ار  كاپ ) حور  و   ) هزیکاپ يهملک  ادـخ  هنوگچ  هک  یتسنادـن  ام ، لوسر  يا 

، دوش رب  نامسآ  هب  نآ  يهخاش 
وکین رادرک  راکفا و  تفرعم و  شناد و  اب  كاپ  ناج  لثم   ) دـهد شوخ  لوکأم و  ياههویم  تاقوا  يهمه  ادـخ  نذا  هب  اـبیز  تخرد  نآ  و 

، دروآیم مدرم  رّکذت  يارب  حضاو  ياهلثم  هنوگنیا  ادخ  دنام  رمث  رپ  امش  يابیز  تخرد  نادب  نارگید  دوخ و  يارب  مئاد  تعفنم  رد 
کـشخ دوز  دتفا و  نیمز  يالاب  هکلب  دورن  ورف  نیمز  بلق  هب  شاهشیر  هک  تسا  يدـیلپ  تخرد  دـننام  دـیلپ ) حور  و   ) رفک يهملک  لثم  و 

، تفای دهاوخن  ییاقب  تابث و  چیه  دوش و 
و دراذگیم ) یهارمگ  لاح  هب   ) دنادرگیم هارمگ  ار  ناراکمتـس  درادیم و  رادیاپ  ترخآ  ایند و  رد  تباث  يهدـیقع  اب  ار  نامیا  لها  ادـخ 

، دنکیم قلطم  رایتخا  اب  دهاوخب  هچ  ره  ادخ 
، دندرک راپسهر  كاله  راید  هب  ار  دوخ  موق  هتخاس و  لّدبم  رفک  هب  ار  ادخ  تمعن  هک  ار  یمدرم  لاح  يدیدن  چیه 

، دنداتفا رد  تسا  هاگیاج  نیرتدب  هک  خزود  هب  و 
نیا هب  ام  لوسر  يا   ) دننک هارمگ  ادخ  هار  زا  ار  قلخ  دوخ و  هک  دندرک  لعج  ناتب ) نانوعرف و  دننام   ) يدادـضا لاثما و  ادـخ  لباقم  رد  و 

. دوب دهاوخ  خزود  شتآ  هب  امش  تشگزاب  هک  دیوش  لوغشم  يویند  تاّذل  هب  وگب  تسرپتب ) تّما 

705 ص :  ریسفت ..... 

: تفگ ناطیش  دیسر  مامتا  هب  ایند  رما  هک  یتقو  « 1  » ُْرمَْألا َیُِضق  اََّمل  ُناْطیَّشلا  َلاق  َو 
__________________________________________________

. دیوجیم يرازیب  دوخ  ییایند  ناتسود  زا  تمایق  زور  رد  ناطیش  دیامرفیم : عماج  ریسفت  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1)
706 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

امـشب یتسار  قح و  يهدعو  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  شدوخ  رهظم  نابز  هب  دنوادخ  ِّقَْحلا  َدـْعَو  ْمُکَدَـعَو  َهَّللا  َّنِإ 
. تسا هداد 

طّلست و امش  هب  تبسن  نم  و  دیدرک ، فالخ  امـش  داد و  ار  هدعو  نآ  امـش  هب  وا  ٍناْطلُـس و  ْنِم  ْمُْکیَلَع  ِیل  َناک  ام  َو  ْمُُکتْفَلْخَأَف  ْمُُکتْدَعَو  َو 
. متشادن يرابجا 

. مداد تنیز  ناتیارب  ار  نایصع  رفک و  هدناوخ و  ارف  ار  امش  اهنت  هکلب  مدرکن  یمهم  راک  نم  ینعی  تسا ، عطقنم  ءانثتسا  ْمُُکتْوَعَد  ْنَأ  اَّلِإ 
یناهنپ زیچ  امش  اب  نم  ینمشد  و  مدوب ، امش  نمشد  نم  هچ  دینکن ، شنزرـس  ارم  سپ  دیدرک ، تباجا  ارم  امـش  ِینُومُوَلت  الَف  ِیل  ُْمْتبَجَتْـساَف 

هک يزیچ  هب  ای  يدب  هب  هک  یـسک  نآ  نیا  رب  هوالع  نمـشد ، هک  نیا  هن  دوشیم ، شنزرـس  وا  دریذـپب  ار  نمـشد  يهتفگ  سک  ره  و  دوبن ،
. تسا هداد  ارف  شوگ  نمشد  فرح  هب  هدرک و  تباجا  ارچ  هک  دوشیم  شنزرس  هدش  هدناوخ  ارف  دنادیمن  ار  شعفن  ررض و 
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نم هن  هک  ارم ، هن  دـینک ، شنزرـس  ار  دوخ  ُْلبَق  ْنِم  ِنوُُمتْکَرْـشَأ  اِمب  ُتْرَفَک  یِّنِإ  َّیِخِرْـصُِمب  ُْمْتنَأ  ام  َو  ْمُکِخِرْـصُِمب  اَنَأ  اـم  ْمُکَـسُْفنَأ  اوُمُول  َو 
. نم سرداد  امش  هن  میامش و  سرداد )  ) خرصم زورما 

راک زا  مرازیب و  دیزاسیم  کیرـش  تیالو  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  ارم  ای  دیهدیم  رارق  کیرـش  ادخ  اب  تعاط  رد  ارم  امـش  هک  نیا  زا  و 
. میوجیم يرترب  امش 

707 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسادخ بناج  زا  فانیتسا  ای  ناطیش ، مالک  يهّمتت  زا  هلمج  نیا  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  ْمَُهل  « 1  » َنیِِملاَّظلا َّنِإ 

هک هزادـنا  ره  اهنآ  اریز  دنتـسه ، شتآ  لها  تقیقح  رد  ایند  لها  ینعی  نیملاظ ، هک  تسا  نیا  رب  هیبنت  تهج  دراوم  نیا  لاثما  تیاـکح  و 
تسکش و  دیوجیم ، يّربت  يرگید  زا  کی  ره  دننکیم و  نعل  ار  رگیدمه  دنـسرن  ناشفده  وزرآ و  هب  یتقو  دنـشاب  هتـشاد  قاّفتا  يرما  رب 

. دهدیم تبسن  يرگید  هب  مادک  ره  ار  راک  نآ  رد 
ٌمالَس اهِیف  ْمُُهتَّیَِحت  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  « 2  » ٍتاَّنَج ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َلِخْدُأ  َو 

__________________________________________________

يرـصان قالخا  تسا . ّقح  زا  دبع  رتس  بجوم  اریز  تسا  رفک  ّدح  رد  ملظ  نافراع ، دزن  هب  تسا ، لادتعا  ّدح  زا  جورخ  ملظ  زیزع  يا  ( 1)
یسوط ص 84 نیدلا  ریصن  هجاوخ 

. تسا تاّنج  نآ  عمج  تشهب  غاب . ّتنج  ( 2)
زا دندیسر  ایلوا  يهجرد  هب  نوچ  و  دندیسر . تشهب  تاجرد  هب  دنتـشذگ و  خزود  زا  دندیـسر  امکح  هجرد  هب  اهناسنا  نوچ  هدش : هتفگ 

. دندیسر ّصاخ  تشهب  هب  دنتشذگ و  تشهب  تاجرد 
َْدنِع ٍقْدِـص  ِدَـعْقَم  ِیف  ٍرَهَن  َو  ٍتاَّنَج  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ  هک  دندیـسر  يادـخ  هب  دنتـشذگ و  صاخ  تشهب  زا  دندیـسر  اـیبنا  يهجرد  هب  نوچ  و 

كاپ ار ، خزود  زا  ییاهر  و  دـناردتقم . کیلم  دـنع  ایبنا  دـناقدص و  دـعقم  رد  ایلوا  دنـسارهن و  تاّنج و  رد  امکح  املع و  ٍرِدَـتْقُم  ٍکـِیلَم 
. دنادیم دب  قالخا  ندرک 

. َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ًءازَج  راوگشوخ  براشم  راگزاس و  میاطم  سنج  زا  تسا  هیروص  تّنج  زا  ترابع  لامعا - ّتنج 
دوب تمعن  رپ  سوسحم  ّتنج  دوب  ّتنج  نیا  لامعا  ّتنج 
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اهرهن نآ  ریز  زا  هک  ناشراگدرورپ  نذا  هب  هنادواج  دـنیآرد  یتشهب  ياهغاب  هب  دـناهدرک ، هتـسیاش  ياهراک  دـناهدروآ و  نامیا  هک  نانآ  و 

هبّیط يهملک  زا  ترابع  وا  توعد  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ًۀَبِّیَط  ًۀَِـملَک  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  َْفیَک  َرَت  َْمل  َأ  « 1  » تسا مالـس  ناشدورد  دوش و  يراج 
. تسا

، وب تهج  زا  زین  و  دنیبیمن ، ررض  نآ  يهویم  زا  سک  چیه  هک  هویم  تهج  زا  تسا  بّیط  كاپ و  تخرد  دننام  هبّیط  يهملک  ٍۀَبِّیَط  ٍةَرَجَشَک 
. هرظنم هیاس و 

یلاح رد  دوشیمن ، لقتنم  شدوخ  ياج  زا  دنکیمن و  تکرح  تسا و  تباث  نآ  لصا  ِءامَّسلا  ِیف  اهُعْرَف  َو  ٌِتباث  « 2  » اُهلْصَأ
__________________________________________________

. تسا حور  تّنج  ینعی  تّیدحا  لامج  دهاشم  توربج و  تاذ - ّتنج 
تسا نافراع  حور  تحار  دوخ  تسا  نافراع  حور  ّتنج  نیا 

تمالس و يانعم  هب  اّلک  دش و  رکذ  مالـس  تّیحت و  حرـش   46 فارعا : 54 و  ماعنا : هیآ 10 و  سنوی  هروـس  هیآ 86 و  ءاـسن  هروس  رد  ( 1)
مالسا فراعملا  ةرئاد  . ) دوب تملاسم  هناشن  هدوب و  مه  مالسا  زا  لبق  هملک  نیا  و  تسا . ندوب  ناما  رد  تیحت و  تملاسم و  دوبهب  تئارب و 
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َو لثم  تسا  یلوق  مالس  هعفد  کی  34 و  ٍمالَِسب ق : اهُولُخْدا  لثم : تسمالس  يانعم  هب  تسا  یجراخ  مالس  هعفد  کی  مالس : مالـس ) هلاقم 
46 فارعالا : ْمُْکیَلَع ...  ٌمالَس  ْنَأ  ِۀَّنَْجلا  َباحْصَأ  اْوَدان 

لوسر دومرف  ار  هبّیط ...  ةرجـشک  يهیآ  ياـنعم  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  درک  لاؤس  تفگ : هدرک و  تیاور  ثیرح  نب  ورمع  ( 2)
اهخاش و ترـضح  نآ  نادنزرف  زا  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  نآ و  يهنت  عرف و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسا و  تخرد  يهشیر  لصا و  مرکا 
. تسا هدش  هدیشک  نامسآ  ات  هک  هر  ینیلک  مالسالا  ۀقث  یفاک . دنشابیم . تخرد )  ) نآ گرب  نایعیش  تخرد و  يهویم  هّمئا  شناد  ملع و 
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تـسا سرتـسد  رد  وا  بر  نذا  اـب  شاهویم  رب و  لاـح  ره  رد  راـهب و  زیئاـپ و  ناتـسمز و  ناتـسبات و  رد  اـهِّبَر  ِنْذِإـِب  ٍنیِح  َّلُـک  اـهَلُکُأ  ِیتُْؤت 

(. دناهدرک یفن  رب )  ) یفسن يدبیم و  و  هویم )  ) حوتفلا وبا  يدابآروس و  يربط و  و  ندروخ )  ) لکا يرشخمز  )
. دننکیمن كرد  سوسحم  ياهتروص  اب  زج  ار  تالوقعم  مدرم  اریز  ِساَّنِلل  َلاْثمَْألا  ُهَّللا  ُبِرْضَی  َو 

نیا رد  تخرد  زا  یتقو  هک  هدش  دراو  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار ) تیالو  تلاسر و  نامیپ   ) دیرآ دای  هب  امش  هک  دشاب  َنوُرَّکَذَتَی  ْمُهَّلََعل 
ود نآ  يهیرذ  زا  مالّـسلا  مهیلع  همئا  و  تسا ، نآ  عرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تخرد و  نآ  لـصا  ادـخ  لوسر  دومرف : دـش  لاؤس  هیآ 

نومضم نیمه  هب  و  « 1  » دنتـسه تخرد  نآ  گرب  نمؤم  نایعیـش  نآ و  يهویم  هب و  رمث  مالّـسلا  مهیلع  همئا  ملع  تخرد و  نآ  ياههخاش 
. تسا رایسب  رابخا 

اهلثم ندز  زا  یلصا  دوصقم  هک  دنامهفب  ات  داد  رییغت  ار  نایب  « 2  » شور بولسا و  اجنیا  رد  ٍۀَثِیبَخ  ٍةَرَجَشَک  ٍۀَثِیبَخ  ٍۀَِملَک  ُلَثَم  َو 
__________________________________________________

ج 80 ص 428 / یفاکلا 1 : ص 85 . یفاصلا 3 : ریسفت  ( 1)
تلاذر نآ  لـصا  دوـشیم ، ادـج  نهآ  هرقن و  زا  نتخادـگ  زا  دـعب  هک  تسا  ناـمه  نهآ  هرقن و  ثبخ  تسا و  دـیلپ  ياـنعم  هب  ثیبـخ  ( 2)

. تسا يدیلپ ) )
هب هک  تسا  ّبیط  نآ  دـض  هریغ و  ماعط و  نوناق و  مالک و  ناـسنا و  زا  معا  دـشاب  روآ  رفنت  دـیلپ و  كاـپان ، هک  تسا  نآ  ثیبخ  نیارباـنب 

. تسا بسچ  لد  كاپ و  يانعم 
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هک تسا ) هدروآ  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَض  ناونع  هب  ار  هبّیط  هملک  اریز   ) دنتـسین دوصقم  یعبت  تروص  هب  زج  رارـشا  نادب و  اما  و  دننابوخ ، ناکین و 
. تسا هدش  بوسنم  ادخ  هب 

و يدابآروس ) ریـسفت  دنـشاب  هدنکب  ار  نآ  هشیر   ) درادن هشیر  هک  تسا  دیلپ  تخرد  دننام  دـیلپ  كاپان و  يهملک  ِضْرَْألا  ِقْوَف  ْنِم  ْتَُّثتْجا 
ءارآ و زا  کی  چیه  رب  هک  دشابیم ، تفـص ) نز  هنوگنآ  نادرم  ای   ) نانز زا  یـضعب  دننام  نآ  و  تسین ، رادیاپ  هتفرگ و  رارق  نیمز  يور  رب 

. دنتسین راوتسا  تباث و  شیاهنامیپ  لاوقا و 
دّمحم دـش  مولعم  هک  نآ  زا  سپ  ینعی  دـشابیم ، شلبق  ام  يهجیتن  دـننامه  هلمج  نیا  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ُتِّبَُثی  ٍرارَق  ْنِم  اَهل  ام 

ار وا  دنوادخ  دروآ  نامیا  ود  نآ  هب  سک  ره  سپ  دنتسه  راوتسا  تباث و  ّبیط و  كاپ و  تخرد  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
راوتـسا تباـث و  شناـمیا  ببـس  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  نیا  اـی  دنتـسه ، تباـث  لوـق  ود  نآ  هک  درادیم  راوتـسا  تباـث و  ود  نآ  يهلیـسو  هب 

«. 1  » تسا تباث  لوق  زین  نامیا  هک  دزاسیم 
يارب رگید  سپ  دننکیمن ، کش  ایند  تایح  رخآ  رد  ناشنید و  رد  ینعی  دنراوتسا  تباث و  يویند  تایح  رد  هک  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف 

__________________________________________________

دیحوت تداهش و  ساسا  نوچ  یلو  نامیا  دیحوت و  یسربط ، یسوط و  خیش  دننادیم و  نیتداهش  ار  تباث  لوق  يدبیم  يربط و  هچ  رگ  ( 1)
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. تسا لماک  ریگارف و  نآ و  همه  عماج  مرتحم  رّسفم  رظن  سپ  تسا  تیالو  تلاسر و  نامیا  و 
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. دنک يزیگناهنتف  گرم  ماگنه  هک  تسین  نکمم  ناطیش 
. دنوریمن شتآ  يوس  هب  ینعی  دنتسه  مدق  تباث  زین  ترخآ  رد  ِةَرِخْآلا و  ِیف  َو 

هب هدنادرگ و  يور  تیالو ) هزیکاپ  تخرد   ) هبّیط يهرجش  زا  هک  یناسک  ینعی  دنکیم ، هارمگ  ار  نیملاظ  دنوادخ  َنیِِملاَّظلا و  ُهَّللا  ُّلُِضی  َو 
هک شدوخ  قح  زا  ار  سفن  ینعی  دـندرک ، متـس  ناشیاهـسفن  هب  اهنآ  هک  دـندروآ ، يور  تیالو ) نمـشد  كاپان  تخرد   ) هثیبخ يهرجش 

تعاطا يوریپ و  هک  ناشقح  زا  ار  نانآ  هک  دندرک  متس  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  هب  و  دنتـشادزاب ، دوب  هبّیط  يهرجـش  زا  يوریپ 
. دندرک عنم  تسا  اهنآ  زا  مدرم 

تشهب بحاص  ایند  رد  هک  يروطنامه  دناشکیم  مّنهج  يوس  هب  هدرک  هارمگ  تشهب  هار  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  ادخ  نتخاس  هارمگ  و 
. دندروآ يور  مّنهج  بحاص  يوس  هب  دندرک و  مگ  ار 

دوصقم ای  دوشیمن ، عقاو  تساوخراب  لاؤس و  دروم  دنکیم  هک  يراک  زا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  لیبق  زا  ای  هلمج  نیا  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  ُلَعْفَی  َو 
. تسا نکمم  ندش  ضوع  لیدبت و  هک  تسا  نیرفاک  زا  يدیماان  سأی و  نتشادرب  نینمؤم و  رورغ  ندرب  نیب  زا 

اوُّلَحَأ َو  ًاْرفُک  ِهَّللا  َتَمِْعن  اُولََّدب  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل  َأ 
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ُرارَْقلا َْسِئب  َو  اهَنْوَلْصَی  َمَّنَهَج  ِراوَْبلا  َراد  ْمُهَمْوَق 
ریغص و ملاع  رد  هچ  دنداتسرف ، یتسین  تکاله و  راد  هب  ار  دوخ  موق  دندرک و  لیدبت  رفک  هب  ار  ادخ  تمعن  هک  ار  یناسک  يدیدن  ایآ  « 1»

. ریبک ملاع  رد  هچ 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  ادخ  تمعن  زین  و  هدش ، ریـسفت  هریغم  ینب  هّیما و  ینب  هب  رابخا  رد  دندرک  لیدـبت  ار  ادـخ  تمعن  هک  یناسک 
یلع هب  ادخ  تمعن  و  هدش ، ریسفت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  ادخ  تمعن  شیرق و  يهمه  هب  ناگدننک  لیدبت  نینچمه  و  هدش ، ریـسفت 

. تسا هدش  ریسفت  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  ناگدننادرگ  يور  هب  ناگدننک  لیدبت  مالّسلا و  هیلع 
ملاع رد  ادخ  يارب  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  اهنآ  ریغ  ناگراتس و  اهتب و  دننام  دنداد  رارق  دادضا  لاثما و  ادخ  يارب  ًاداْدنَأ و  ِهَِّلل  اُولَعَج  َو 

. دنداد رارق  ناشدوخ  تّینانا  زا  دادضا  لاثما و  ریغص 
. دنداد رارق  لاثما  شرهاظم  بسح  رب  ادخ  يارب  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  تسا  یلخاد  ياهتب  نامه  جراخ  رد  دادضا  لاثما و  أدبم  هچ 

. دنداد رارق  دادضا  لاثما و  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يارب  ینعی 
ترابع هک  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  ات  ِِهلِیبَس  ْنَع  اوُّلُِضِیل 

__________________________________________________

نیا هراب  رد  دیوگ  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  وا  یسیع  نب  نامثع  زا  هطساو  ود  زا  دعب  زین  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  ( 1)
: هدش لزان  شیرق  زا  هفیاط  ود  يهراب  رد  دومرف : مدرک  لاؤس  ماما  زا  هیآ 

رد هک  هدش  لزان  يراّفک  تهج  هیآ  نیا  هک  هدـیدرگ  لقن  راسی  نب  ءاطع  زا  نایبلا  عماج  ریـسفت  رد  و  هّیما . ینب  يرگید  هریغم و  ینب  یکی 
. دندش هتشک  نیملسم  تسد  هب  ردب  گنج 
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. دنزاس هارمگ  تسا  تیالو  قیرط  مالّسلا و  هیلع  یلع  زا 

هب هک  دیربب  هرهب  دشاب  خزود  هک  دیاهتـشک  هچنآ  زا   ) رما يهغیـص  تروص  رد  تسا  دـیدهت  هلمج  نیا  ِراَّنلا  َیلِإ  ْمُکَریِـصَم  َّنِإَف  اوُعَّتَمَت  ُْلق 
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(. دیدرگیم رب  تشاد  ناتلد  رد  هشیر  تسا و  خزود  هک  دوخ  لصا 
31 تایآ 34 -

713 ص :  ات 34 ..... ] تایآ 31  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]

هراشا

َقَلَخ يِذَّلا  ُهَّللا  ( 31  ) ٌلالِخ َو ال  ِهِیف  ٌْعَیب  ٌمْوَی ال  َِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ًۀَِینالَع  َو  ارِس  ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  اوُقِْفُنی  َو  َةالَّصلا  اوُمیُِقی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِدابِِعل  ُْلق 
ُمَُکل َرَّخَـس  َو  ِهِْرمَِأب  ِرْحَْبلا  ِیف  َيِرْجَِتل  َْکلُْفلا  ُمَُکل  َرَّخَـس  َو  ْمَُکل  ًاقْزِر  ِتارَمَّثلا  َنِم  ِِهب  َجَرْخَأَـف  ًءاـم  ِءاـمَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  َو  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا 

ِهَّللا ال َتَمِْعن  اوُّدُعَت  ْنِإ  َو  ُهوُُمْتلَأَس  ام  ِّلُک  ْنِم  ْمُکاتآ  َو  ( 33  ) َراهَّنلا َو  َْلیَّللا  ُمَُکل  َرَّخَس  َو  ِْنیَِبئاد  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  ُمَُکل  َرَّخَـس  َو  ( 32  ) َراْهنَْألا
(34  ) ٌراَّفَک ٌمُولََظل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  اهوُصُْحت 

713 ص :  همجرت ..... :

دننک قافنا  راکـشآ  ناهن و  رد  میدرک  اهنآ  يزور  هچنآ  زا  دـنراد و  اپب  زامن  وگب  دـندروآ  نامیا  هک  نم  ناگدـنب  نآ  هب  اـم ) لوسر  يا  )
، دیآ راک  هب  ادخ ) زج   ) یسک یتسود  هن  دیرخ و  ناوت  يزیچ  هن  هک  يزور  دیایب  هک  نآ  زا  شیپ 

تارمث  عاونا  ات  داتسرف  ورف  نامسآ  زا  ار  ناراب  دیرفآ و  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  نآ  تسا  ادخ 
714 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دینادرگ يراج  امش  رایتخا  هب  نیمز  يورب  ار  اهرهن  ایرد و  يورب  دوخ  رما  هب  اهیتشک  دروآرب و  امش  يزور  يارب  ار  تابوبح  و 
درک رّخسم  امش  يارب  ار  زور ) بش و   ) هام و دیشروخ و  و 

دیروآ هرامـش  هب  دـیهاوخب  ار  ادـخ  ياهتنایب  ياـهتمعن  رگا  هک  دومرف  اـطع  امـش  هب  دـیدرک  تساوخرد  وا  زا  هک  ییاـهتمعن  عاونا  زا  و 
. تسا رگمتس  شیک و  رفک  تخس  ناسنا  زاب ) ادخ  تمحر  فطل و  همه  نیا  اب   ) درک دیناوتن  نآ  باسح  زگره 

714 ص :  ریسفت ..... 

ربمایپ يهتفگ  لوق و  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  ات  درکن  رکذ  هلمج  نیا  رد  ار  راتفگ  دروم  عوضوم  « 1  » َةالَّصلا اوُمیُِقی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِدابِِعل  ُْلق 
و دـهدیم ، رارق  ناسنا  فاصوا  نیرتفیرـش  تروص  هب  ار  اهنآ  هک  دراد  رثا  اهنآ  رد  ردـق  نآ  نینمؤم  هب  وا  هّجوت  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

صیـصخت لوق و  عوضوم  ریدقت  هب  یجایتحا  نیاربانب  تسا ، تاکز  نداد  زامن و  نتـشاد  اپ  رب  دوصقم  هک  تسا ، تادابع  يهمه  لصا  نآ 
(. ةولّصلا اومیقی  ةولّصلا ، اومیقأ  لق  : ) دوش هتفگ  نینچ  هک  تسین  مزال  ینعی  درادن  دوجو  نآ 

اهنآ هب  هک  ییاهزیچ  زا  و  « 2  » ْمُهاْنقَزَر اَّمِم  اوُقِْفُنی  َو 
__________________________________________________

. تسا تلصو  تبرق و  تمدخ و  ةالص  ( 1)
دشاب يویند  هاوخ  دوشیم  قالطا  یمیاد  ياطع  هب  یهاگ  قزر  دیوگیم : بغار  يزور  قزر : ( 2)

715 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تمشح تهاجو و  يرظن و  یلمع و  ياوق  ضارعا و  لیبق  زا  دننک  قافنا  میداد  يزور 
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. ناشدوخ زا  هکئالم و  زا  قافنا و  دروم  صخش  زا  مدرم و  زا  دشاب  ناهنپ  يّرس و  تروص  هب  قافنا  ارِس 
. دشاب ینطاب  يرهاظ و  ياهتمعن  هب  هراشا  هک  دشاب  مهانقزر )  ) هب ّقلعتم  ۀینالع ) اّرس و   ) هک تسا  لمتحم  ًۀَِینالَع  َو 

یهاتوک و نآ  رد  هک  ار  هچنآ  ات  تسین  اجنآ  رد  شورف  دـیرخ و  رگید  هک  دـیایب  يزور  هک  نآ  زا  شیپ  ِهِیف  ٌْعَیب  ٌمْوَی ال  َِیتْأَـی  ْنَأ  ِلـْبَق  ْنِم 
. دنکب شدوخ  يادف  ار  نآ  تمیق  دشورفب و  ار  شلام  هک  نیا  ای  دنک ، ناربج  ندیرخ  اب  هدرک  ریصقت 

. دنک تعافش  شتسود  يارب  دهاوخب  هک  تسین  اجنآ  رد  مه  یتسود  چیه  ٌلالِخ و  َو ال 
هب رما  دنوادخ  هک  تسا  هدش  هچ  ار  امـش  سپ  ادخ ، ریغ  هن  دیرفآ ، ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسادـخ  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا 

. تسا ادخ  تسد  زیچ  همه  هک  نیا  اب  دینکیمن  تعاطا  دنکیم و  قافنا 
ُمَُکل َرَّخَس  َو  َراْهنَْألا  ُمَُکل  َرَّخَـس  َو  ِهِْرمَِأب  ِرْحَْبلا  ِیف  َيِرْجَِتل  َْکلُْفلا  ُمَُکل  َرَّخَـس  َو  ْمَُکل  ًاقْزِر  ِتارَمَّثلا  َنِم  ِِهب  َجَرْخَأَف  « 1  » ًءام ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  َو 

ِْنیَِبئاد َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا 
__________________________________________________

ماعط هاوخ  دنوشیم  عفتنم  نآ  زا  هک  تسا  ییاطع  قزر  هصالخ  دوشیم . فوج  دراو  هک  ییاذغ  هب  یهاگ  بیـصن  هب  یهاگ  يورخا و  ای 
. نآ ریغ  ای  ملع و  ای  دشاب 

، ].....[ رکف ضیف ، يانعم  هب  تسا و  تفرعم  نآ  زا  دارم  حالطصا  رد  و  فورعم ، لایس  يهدام  بآ ، ( 1)
716 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

...
. دومن امش  رّخسم  دهد  خر  يرییغت  هدش  نیعم  ود  نآ  يارب  تکرح  رد  هک  یهار  رد  هک  نیا  نودب  ماظن  کی  قبط  ار  هام  دیشروخ و  و 

. دوشیم لصاح  دیآیم و  دیدپ  امش  یناگدنز  لوصا  زور  بش و  ریخست  اب  َراهَّنلا و  َو  َْلیَّللا  ُمَُکل  َرَّخَس  َو 
اب هک  ار  هچنآ  یهاگ  هچ  رگا  درک  اطع  امـش  هب  دنوادخ  دیدرک ، تساوخرد  دادعتـسا  نابز  هب  هک  ار  هچنآ  ُهوُُمْتلَأَس و  ام  ِّلُک  ْنِم  ْمُکاتآ  َو 

. تسا هدشن  اطع  امش  هب  دیاهتساوخ  راتفگ  نابز 
. دشاب رتراگزاس  دوصقم  اب  تئارق  نیا  دیاش  و  دناهدناوخ ، نیونت  اب  ار  ّلک ) نم   ) ظفل مالّسلا  امهیلع  رقاب  ماما  قداص و  ماما 

نآ رادـقم  هب  يزیچ  ره  زا  يزیچ  ره  هـب  دـنوادخ  دریذـپیمن و  فـّلخت  هدـنوش  تساوـخرد  زا  لاـح  ناـبز  هـب  لاؤـس  تساوـخرد و  اریز 
. دریذپیم فّلخت  لاؤس  زا  لوئسم  دشابن  لاح  نابز  اب  قفاوم  رگا  هک  لاق  نابز  فالخ  رب  دنکیم ، اطع  لاح  دادعتسا و  تساوخرد 

ادخ هاگرد  هب  هک  ناگدننک  لاؤس  رثکا  رد  بلطم  نیا  هچنانچ 
__________________________________________________

. تسا هدمآ  مه  ینطاب  يرهاظ و  تاکردم  هشیدنا و 
هب لوصو  زا  يزمر  ار  تایح  بآ  یناگدنز و  يهمشچ  يدرورهس ، نیّدلا  باهش  يداّجس  رفعج  دیس  رتکد  ینافرع  تاحالطـصا  گنهرف 

237 تافّنصم 3 / مّوس  يهعومجم  خرس ، لقع  تسا . هتسناد  قح  یقیقح  تفرعم 
717 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیمن هداد  نانآ  هب  اهنآ  لاؤس  تساوخرد و  دروم  هدرک و  فّلخت  لوئسم  زا  لاؤس  ینعی  دوشیم  هدهاشم  دننکیم  عّرضت 
. دنکیم اطع  دادعتسا  يهزادناب  دنکیم و  دادعتسا  هب  رظن  یلاعت  يادخ  هک  نادب 

هّیمان و يهّوق  نآ و  بسانم  رازبا  هیذاغ و  يهوق  دننام  دراد  لامک  دشر و  تساوخرد  دادعتسا و  یتابن  ياوق  تّلع  هب  ناسنا  يهّدام  هکنانچ 
ياضعا اذل  دـنک  لسن  دـیلوت  دـنامب و  رادـیاپ  ات  دـهاوخیم  یناویح  ياوق  بسح  رب  نینچمه  و  نآ ، مزال  ياههاگتـسد  اضعا و  اب  هدـّلوم 

، هدومن ادیپ  رارقتـسا  نآ  رد  هک  دهاوخیم  یفرظ  ندش  لماک  ندیـسر و  زا  دـعب  ندیـسر و  زا  دـعب  و  دراد ، هضیب  هیلک و  نوچ  نآ  بسانم 
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. دیامن لیدبت  رییغت و  رگید  لاح  هب  یلاح  زا  رگید و  تروص  هب  یتروص  زا  دنک و  ومن  دشر و 
ات دنک  فّرـصت  شبتارم  عیمج  اب  وا  یتابن  ياوق  تاذ  رد  و  دیامن ، تیبرت  ار  وا  هک  دـنکیم  غلاب  لماک و  سوفن  زا  یبرم  تساوخرد  زین  و 

لماک هّدام  نآ  غولب  ّومن و  لعف و  هلیـسو  نادب  هک  تسا  هّوق  رازه  رازه  هکئالم و  رازه  رازه  یعدتـسم  ّدلوت  زا  سپ  دسرب و  شّدلوت  تقو 
. ددرگ جراخ  ترخآ  يوس  هب  ایند  زا  هدش و 

. مینکیم كرد  دوخ  رصاق  تاکاردا  اب  ام  هک  تسا  يزیچ  بسح  رب  اهتمعن  نیا  و  تسا ، هدرک  اطع  ار  اهتمعن  نیا  يهمه  دنوادخ  و 
. درادن يّدح  تسا و  یهانتی  مینکیمن ال  كرد  ار  اهنآ  ام  هک  یهلا  ياهتمعن  اّما  و 

718 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، دیرامـشب تسا  هداد  امـش  هب  دادعتـسا  رب  ینتبم  لاؤس  تساوخرد و  اـب  هک  ار  ادـخ  ياـهتمعن  رگا  اـهوُصُْحت  ـال  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُّدـُعَت  ْنِإ  َو 
ریبک و ملاع  رد  هچنآ  مامت  یتسه و  ّلک  هب  زیچان  کچوک  وزج  کی  طابترا  هباثم  هب  هک  اریز   ) دیرمـشرب تسه  هکنانچ  ار  نآ  دیناوتیمن 

(. تسا تیاهنیب  رد  تیاهنیب  هک  اهشقن  يهمه  هب  دسر  هچ  تسا ، تیاهنیب  هدوب و  تسه  ریغص 
تمعن تسا و  راکمتـس  ناسنا  هک  نیا  ینعی  تسا ، اهتمعن  نآ  لباقم  رد  ناسنا  لاـح  زا  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  ٌراَّفَک  ٌمُولََظل  َناـْسنِْإلا  َّنِإ 

ساپسان ٌراَّفَک  و  دهدیم ، ّقحتسم  ریغ  هب  هدرک و  عنم  ّقح  زا  ار  ّقحتـسم  دریگیمن و  راک  هب  هدش  هداد  تمعن  نآ  رطاخ  هب  هک  هچنآ  رد  ار 
نودـب تسا  تمعن  تاذ  هب  وا  هّجوت  طـقف  هکلب  دـنکیمن  هاـگن  معنم  ماـعنا و  هب  دـناشوپیم و  تمعن  دوخ  رد  ار  قح  نداد  تمعن  تسا و 

مدـش و ملع  ياراد  نم  دـیوگیم : دـهدیم و  تبـسن  شدوخ  هب  ار  تمعن  وا  هکلب  نآ ، ندوب  ریغ  بناج  زا  تمعن و  ندوب  تمعن  هب  هّجوت 
. متشاد ار  نآ  قاقحتسا  مدوخ 

35 تایآ 41 -

718 ص :  ات 41 ..... ] تایآ 35  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]

هراشا

یِّنِم ُهَّنِإَف  ِینَِعبَت  ْنَمَف  ِساَّنلا  َنِم  ًارِیثَک  َْنلَلْضَأ  َّنُهَّنِإ  ِّبَر  ( 35  ) َمانْـصَْألا َُدبْعَن  ْنَأ  َِّیَنب  َو  ِیْنُبنْجا  َو  ًانِمآ  َدَلَْبلا  اَذَه  ْلَعْجا  ِّبَر  ُمیِهاْربِإ  َلاق  ْذِإ  َو 
ْلَعْجاَف َةالَّصلا  اوُمیُِقِیل  انَّبَر  ِمَّرَحُْملا  َکـِْتَیب  َدـْنِع  ٍْعرَز  ِيذ  ِْریَغ  ٍداِوب  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  ُْتنَکْـسَأ  یِّنِإ  اـنَّبَر  ( 36  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َکَّنِإَـف  ِیناـصَع  ْنَم  َو 

ْنِم ِهَّللا  یَلَع  یفْخَی  ام  َو  ُِنْلُعن  اـم  َو  یِفُْخن  اـم  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  اـنَّبَر  ( 37  ) َنوُرُکْـشَی ْمُهَّلََعل  ِتارَمَّثلا  َنِم  ْمُْهقُزْرا  َو  ْمِْهَیلِإ  يِوْهَت  ِساَّنلا  َنِم  ًةَدـِْئفَأ 
(39  ) ِءاعُّدلا ُعیِمََسل  یِّبَر  َّنِإ  َقاحْسِإ  َو  َلیِعامْسِإ  ِرَبِْکلا  یَلَع  ِیل  َبَهَو  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ( 38  ) ِءامَّسلا ِیف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  ٍءْیَش 

(41  ) ُباسِْحلا ُموُقَی  َمْوَی  َنِینِمْؤُْمِلل  َو  َّيَِدلاِول  َو  ِیل  ْرِفْغا  اَنَّبَر  ( 40  ) ِءاعُد ْلَّبَقَت  َو  انَّبَر  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  ِةالَّصلا  َمیِقُم  ِیْنلَعْجا  ِّبَر 
719 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

719 ص :  همجرت ..... :

. راد رود  ناتب  شتسرپ  زا  ار  منادنزرف  نم و  هد و  رارق  نما  ناکم  ار  هّکم )  ) رهش نیا  اراگدرورپ  درک  ضرع  میهاربا  هک  یتقو  رآ  دای 
زا وا  تسا  نم  وریپ  یتسرپادخ ) دـیحوت و  هار  رد   ) سک ره  سپ  دـندرک  هارمگ  ار  مدرم  زا  يرایـسب  ناتـسرپتب ) و   ) ناتب نیا  اراگدرورپ 

، ینابرهم هدنشخب و  يادخ  هک  تسا  وت  اب  شرایتخا  دنکیم  تفلاخم  هک  ره  تسا و  نم 
وت ایادـخ  راب  مداد  نکـسم  زامن  نتـشاد  اپب  يارب  وت  مارحلا  تیب  دزن  یعرز  تشکیب و  يداو  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  هّیّرذ و  نم  اراـگدرورپ 

. دنروآیم اجب  وت  تمعن  رکش  هک  دشاب  هد  يزور  ار  اهنآ  تارمث  عاونا  هب  نادرگ و  لیام  اهنآ  يوس  هب  ار  نامدرم  ياهلد 
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. تسین ناهنپ  نیمز  نامسآ و  رد  زیچ  چیه  هّتبلا  ادخ  رب  یهاگآ و  همه  رب  مینک  راکشآ  ناهنپ و  هچ  ره  رب  وت  اراگدرورپ 
راگدرورپ هک  درک ) تباجا  ارم  تساوخرد  و   ) دومرف اطع  ار  قاحـسا  لیعامـسا و  مدنزرف  ود  يریپ  نامز  رد  نم  هب  هک  ار  يادـخ  شیاتس 

. دینش دهاوخ  ار  ناگدنب  ياعد  هّتبلا  نم 
 720 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. امرف تباجا  ارم  ياعد  اهلا  راب  نادرگ و  رازگزامن  ارم  يهّیرذ  نم و  راگدرورپ 
. اشخبب مرک  زا  نانمؤم  يهمه  نم و  نیدلاو  نم و  هب  تخس  زور  نآ  رد  وت  دوش  اپب  باسح  و  لدع ) نازیم   ) هک يزور  اهلا  راب 

720 ص :  ریسفت ..... 

تاریخ و هب  قیوشت  بیغرت و  میهاربا  راتفگ  رد  هچ  ار ، وا  راتفگ  میهاربا و  توعد  نک  يروآدای  ار  تموق  اـی  روآ  داـیب  ُمیِهاْربِإ  َلاـق  ْذِإ  َو 
نایب و  یهلا ، هاگرد  زا  لاؤس  عّرـضت و  قیرط  میلعت  و  ادـخ ، فاـصوا  زا  یـضعب  تخانـش  يروآكرـش و  زا  نتـشاد  رذـح  رب  اـهیبوخ و 

. تسا میهاربا  هّیّرذ  لسن و  تفارش 
. تسایند تفارش  ترخآ و  تاجن  بجوم  نانآ  يوس  هب  مدرم  تبغر  و  تسنانآ ، يوس  هب  قلخ  قیوشت  نانآ  تفارش  نایم  رد  و 

. هد رارق  نما  ّلحم  ار  رهش  نیا  ایادخ  ًانِمآ  َدَلَْبلا  اَذَه  ْلَعْجا  ِّبَر 
اب زین  ادخ  يهناخ  هچنانچ  تسا ، هتـشگ  قّقحم  وا  ریمعت  مالّـسلا و  هیلع  میهاربا  شـشوک  یعـس و  اب  نآ  ندش  دابآ  هّکم و  رهـش  هک  نادـب 

. دش ماجنا  وا  ریمعت  یعس و 
، تسا هتشگ  كاپ  اهیدیلپ  اههسوسو و  زا  هدش و  هدوشگ  مالسا  هب  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  میهاربا  يهنیـس ) و   ) ردص رهظم  دلب  رهـش و  سپ 

یلاعت  يادخ  و  تسا ، یقیقح  هّللا  تیب  نامه  هک  تشگ  وا  بلق  رهظم  زین  تیب  و 
721 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هنوگنیدـب داد ، رارق  نما  یفیلکت ، رما  نداد  رارق  اب  ار  شرهـش  و  دومن ، نما  يداسف  ّرـش و  ره  زا  ار  وا  هنیـس  هک  درک ، تباجا  ار  وا  ياعد 
. دندرگن دشاب  مرح  رد  هک  یتابن  ناویح و  چیه  سک و  چیه  ضّرعتم  هک  درک  رما  هک 

ای سفن  ياوه  ياهتب  ای  تسا  هدـش ، هتخاس  ياهتب  روظنم  زاس ، رود  یتسرپتب  زا  ار  منادـنزرف  نم و  « 1  » َمانْـصَْألا َُدبْعَن  ْنَأ  َِّیَنب  َو  ِیْنُبنْجا  َو 
. دریگ رارق  تدابع  تعاطا و  دروم  ادخ  نذا  نودب  هک  يزیچ  ره 

زا هک  هداعلا  قراخ  ياهراک  يهلیـسو  هب  اـی  دـندش  مدرم  یهارمگ  لالـضا و  ببـس  ناـنیا  اراـگدرورپ  ِساَّنلا  َنِم  ًارِیثَک  َْنلَلْـضَأ  َّنُهَّنِإ  ِّبَر 
يرـشب ياهتب  نامه  هک  یهارمگ  تلالـض و  ياسؤر  زین  و  دـندش ، مدرم  یهارمگ  بجوم  دـش  رهاظ  اهتب  نآ  تروص  هب  ناطیـش  بناج 

. دنتخاس هارمگ  ار  مدرم  زا  يرایسب  تسا 
هک سک  ره  ینک و  تباـجا  ارم  تساوـخرد  رگا  تسا : هتفگ  هک  اـیوگ  تسا ، فوذـحم  طرـش  باوـج  ءاـف )  ) ظـفل یِّنِم  ُهَّنِإَـف  ِینَِعبَت  ْنَمَف 

قح رد  سپ  دشابیم  نم  زا  دنکب  نم  زا  يوریپ  تّیعبت و 
__________________________________________________

بّرقت يارب  ار  نآ  دوش ، هتخاس  بوچ  ای  سم  هرقن ، زا  هک  تسا  ياهثج  منـص  دیوگ : بغار  اهتب .)  ) تسا مانـصا  نآ  عمج  تب  منـص : ( 1)
. دندرکیم شتسرپ  ادخ  هب 

رگا دشاب و  هتـشاد  تروص  ای  مسج  هک  تسا  يزیچ  نآ  یلوق  هب  دوش و  ذخا  دوبعم  ادـخ  زج  هک  تسا  يزیچ  نآ  هتفگ : هیاهن  رد  ریثا  نبا 
( نیمجرتم . ) دنیوگ نثو  ار  نآ  دشاب  هتشادن  تروص  ای  مسج 
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. دوشیم لصاح  صاخ  ای  ماع  تعیب  اب  هک  تسا  یقیقح  ندرک  يوریپ  ّتیعبت  زا  دوصقم  و  نک ، تباجا  زین  وریپ  عبات و 
عبات هک  هدـننک  تعیب  وا  نطاب  زا  لصاح  یناحور  يهفیطل  يهیحان  زا  هکلب  دـنکیم  ادـیپ  طابترا  عّوبتم  اب  تعیب  نآ  ببـس  هب  عبات  نوچ  و 

. دوشیم ّدلوتم  عوبتم  زا  تسا  یحور 
. دوشیم یشان  نآ  زا  هدش و  ّدلوتم  نآ  زا  ددرگیم ، نآ  زا  یضعب  هتشگ و  عّوبتم  زا  ییزج  ّتیعبت  تّلع  هب  عبات  سپ 

. اهنآ نأش  اب  هن  نک  هلماعم  تدوخ  نأش  اب  اهنآ  اب  سپ  ینابرهم  يهدنشخب  وت  دنک  ینامرفان  سک  ره  ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  َکَّنِإَف  ِیناصَع  ْنَم  َو 
و تسام ، زا  دنک  تعاطا  ار  ام  سک  ره  و  تسام ، زا  وا  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  ام  سک  ره  هک  تسا  هدـش  دراو  «( 1  » هّیماما  ) ام رابخا  رد 

. تسا تیب  لها  ام  زا  وا  ددرگ  حلاص  دشاب و  راکزیهرپ  سک  ره 
دراو ام  رابخا  رد  هچنانچ  تسا ، لیعامسا  نآ  و  مداد ، ینکس  نآ  رد  ار  ماهّیّرذ  زا  یضعب  نم  اراگدرورپ  « 2  » ِیتَّیِّرُذ ْنِم  ُْتنَکْسَأ  یِّنِإ  انَّبَر 

ام اهنآ  و  میتسه ، هّیّرذ  نآ  يهّیقب  ام  هک ، « 3 : » هدش
__________________________________________________

ص 231 ح 35. یشایعلا 2 : ریسفت  ص 9 - یفاصلا 3 : ریسفت  ( 1)
هیلع میهاربا  ترـضح  ترتع  يهّیقب  هّیّرذ و  هّمئا  ام  هک  مسق  ادـخ  هب  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  یفاـک  رد  ( 2)

. میشابیم مالّسلا 
ص 371 یمقلا 1 : ریسفت  ح 36  ص 232 / یشایعلا 2 : ریسفت  ص 90  یفاصلا 3 : ریسفت  ( 3)

723 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوب ام  صوصخم  مالّسلا  هیلع  میهاربا  توعد  و  میتسه ، ترتع  نآ  يهّیقب  ام  و  میتسه .

. تسا هّکم  يداو  دوصقم  هک  تشک  لباق  ریغ  نیمزرس  رد  ٍْعرَز  ِيذ  ِْریَغ  ٍداِوب 
نآ یحاون  هّکم و  رد  هک  سک  ره  هب  ضّرعت  زین  و  هدـش ، مارح  نآ  هب  یمارتحایب  تسمرتحم و  هک  تسوت  يهناخ  رد  ِمَّرَحُْملا  َِکْتَیب  َدـْنِع 

«1 . » تسا هدش  مارح  دشاب 
زامن و يهدـنراد  اپب  بلق  يهناـخ  رود  يهدـننک  فاوط  مالـسا و  هب  يهدـش  هدوشگ  يهنیـس  رهـش  رد  میقم  نوچ  « 2  » َةالَّصلا اوُمیُِقِیل  اـنَّبَر 

. دنتسه بلق  هنیس و  رهظم  هبعک  تیب  هّکم و  رهش  رگید  يوس  زا  و  تسادخ ، هب  هّجوتم 
. تسا رتمامت  رتيوق و  وا  هّجوت  و  دباییم ، ادخ  هب  هّجوت  هتشگ و  یهلا  يهفیطل  ياراد  دشابیم  ود  نآ  رد  میقم  هک  یسک  اذل 

رارق زامن  نتشاداپرب  رب  ار  فده  تیاغ و  تهج  نیمه  يارب  و 
__________________________________________________

ص 318 نایبلا 3 : عمجم  ریسفت 
. دش رکذ  نآ  لّصفم  حرش  دلج 3  هرقب  هروس  هیآ 225 و  دلج 2 و  هرقب  هروس  هیآ 25  رد  نیا  زا  شیپ  ( 1)

یّلصم دوجو  ینعی  تسا ، نتفر  شتآ  رد  یلص  تسا و  یلـص  زا  قتـشم  ةالـص  دنیوگ : یهورگ  و  روضح ، تلآ  زامن  دنیوگ  هّللا  لها  ( 2)
. نمؤملا جارعم  ةولّصلا  دومرف : هک  دوب  شتآ  نیع  رد  ایوگ  تقرح  عوضخ و  عوضخ و  تیاغ  زا  تافص  یّلجت  راونا  لوبق  هب  ةالص  رد 

. يداجس رتکد  ینافرع  تاحالطصا  گنهرف و 
724 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هداد 
، تسین مدرم  يهمه  دوصقم  هک  تسا  هدمآ  « 1  » ام رابخا  رد  و  نک ، نآ  رادتسود  ار  مدرم  زا  یضعب  ياهلد  ایادخ  ِساَّنلا  َنِم  ًةَِدْئفَأ  ْلَعْجاَف 

تیب « 2  » ّجح هک  مدرم  يارب  تسا  راوازس  هک  هدش  دراو  و  تسا ، مدرم  زا  نایعیـش  هب  باطخ  هچ  دیتسه ، امـش  لاثما  امـش و  دوصقم  هکلب 
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دننک تاقالم  ار  ام  هک  تسراوازـس  زین  و  تسا ، هدرمـش  گرزب  ار  نآ  دنوادخ  هچ  دـنرادب  مرتحم  گرزب و  ار  نآ  دـنروآ و  ياج  هب  هّللا 
. میتسه ادخ  ياهلیلد  نایامنهار و  ام  نوچ 

نتـشاد تسود  يانعم  هب  زین  نداتفا و  يانعم  هب  يوه )  ) زا نآ  لصا  هدش و  هدـناوخ  نآ  يهحتف  واو و  هرـسک  اب  يوهت )  ) ظفل ْمِْهَیلِإ  يِوْهَت 
ّتبحم و لامک  رب  تلالد  هلمج  نیا  لاح  ره  هب  تسا 

__________________________________________________

ص 90 یفاصلا 3 : ریسفت  ( 1)
یتسه ناتسرهش  زا  مدق  يرآرب و  يراب  تیانع  تیاده و  هب  تدارا ، يور  زا  هک  دنیوگ  ار  هّللا  یلا  كولس  ریـس و  قوذ  لها  دزن  ّجح  ( 2)

رد هب  دوخ  ندرگ  زا  قلخ  قلد  سان و  ساسایب  سابل  هنادّرجم  یسر و  مارحا  عضوم  هب  ات  ینز ، یتسین  نابایب  رد  یماکان  ماگ  و  یهن ، ردب 
ییآرب و تفرعم  تاـفرع  رب  هناـفرع  ییاـمرف و  روبع  نیملعلا  نیب  زا  هناـملاع  و  یـشوپ ، رد  هنـالیلخ  دـیرفت  تعلخ  دـیرجت و  مارحا  ینک و 

ددرگرب ییآرد  نوچ  و  يروآ ، هدیدنـسپان  لاعفا  راجحا  ییآ و  دورف  ناج  يهورم  لد و  يافـص  هناـیفوص  يزاـس و  نبارق  ار  سفن  شبک 
هلبق وا  يهلبق  هب  هناتـسم  يوش ، دوسالا  رجح  دـهاش  لصاو  نوچ  يدرگ . لوغـشم  فاوط  هب  مدـق  فاـطلا  مرک و  ّتبحم  هب  و  ییآرب ، دوخ 

. ینک تعجارم  ناداش  مّرخ  ینز و  لّکوت  يهقلح  رد  تسد  نسحا  هجو  هب  ننس  ضیارف و  يادا  زا  دعب  یهن و 
دشاب نینچ  ام  نارای  ّجح  دشاب  نیا  لد  يهناخ  یجاح 

.8 لیاسر 1 / هّللا - ۀمعن  هاش 
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. دنکیم قایتشا 
: تفگ هکلب  ددرگرب ، تیب )  ) هب ات  هیلا ) يوهت   ) تفگن اریز  هدوب ، ام  قح  رد  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ياعد  هک  « 1  » هدش دراو  ام  رابخا  رد  و 

. تسا مدرم  يارب  يراگتسر  تاجن و  بلط  هّیّرذ و  رب  هعسوت  تساوخرد  اعد  نیا  رد  و  ددرگرب ، هّیّرذ )  ) هب ریمض  هک  مهیلا ) )
دـشابیم یحور  ناتخرد  ياههویم  زین  یعیبط و  ناتخرد  ياههویم  تارمث  نک ، رادروخرب  نآ  تارمث  زا  ار  ناـنآ  ِتارَمَّثلا و  َنِم  ْمُْهقُزْرا  َو 

. دوشیم رهاظ  داعم  رد  هک  ییاهزیچ  زا  اهنیا  ریغ  داّحتا و  لاصو و  تفرعم  قوذ و  دایقنا و  یتسود و  ّتبحم و  زا  تسا  ترابع  هک 
کمک شیاعد  تباجا  رب  هک  داد  ماجنا  يوحنب  ار  انث  و  دش ، لقتنم  ءانث  ماقم  هب  عّرضت  ماقم  زا  اعد  ندرک  مامت  زا  سپ  َنوُرُکْـشَی و  ْمُهَّلََعل 

: درک ضرع  اذل  و  دنک ،
هچ مینکب و  لاؤس  وت  زا  هچ  یتسه ، هاگآ  ملاع و  ام  ياهتحلصم  اهتجاح و  هب  ام  يادخ  يا  وت  سپ  ُِنْلُعن  ام  َو  یِفُْخن  ام  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  انَّبَر 

. مینکن لاؤس 
میمعت ار  عوضوم  ناسنا ، نطاب  رهاظ و  هب  ادخ  ملع  دروم  رد  صیـصخت  زا  دعب  ِءامَّسلا  ِیف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  ٍءْیَـش  ْنِم  ِهَّللا  یَلَع  یفْخَی  ام  َو 

رد مّلعت )  ) بطاخم هغیص  رد  لعف  ياج  هب  داد و 
__________________________________________________

ص 318 نایبلا 3 : عمجم  ص 90  یفاصلا 3 : ریسفت  ( 1)
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دیرفت ماقم  هب  عمج  ماقم  زا  ای   ) تسا روضح  ماقم  زا  وا  لّزنت  هب  هراشا  بیاغ  هب  بطاخم  زا  تافتلا  نیا  هک  دروآ  یفخی )  ) بطاـخم هغیص 
: درک ضرع  و  دش ، لقتنم  تمعن  رکش  هب  مایق  تمعن و  هب  هّجوت  ماقم  هب  انث  ماقم  زا  سپس  ترثک ،) هب  تدحو  زا  ای  لیصفت ، و 

لیعامـسا و متـسه  سویأم  ندـش  راد  دـنزرف  زا  دایز و  نم  نس  هک  یلاح  رد  هک  ار  يادـخ  ساپـس  ِرَبِْکلا  یَلَع  ِیل  َبَهَو  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 
. دنک تلالد  ادخ  تردق  لامک  رب  دزاس و  رهاظ  ار  تمعن  تمظع  ات  درک  دروم  نیا  هب  دیقم  ار  ءانث  حدم و  و  داد ، نم  هب  ار  قحسا 
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قاحـسا یگلاس  هدزاود  دصکی و  رد  دوب و  هلاس  هن  دون و  میهاربا  هک  دمآ  ایندب  یلاح  رد  لیعامـسا  دـناهتفگ  یخرب  َقاحْـسِإ  َو  َلیِعامْـسِإ 
میهاربا تباجا  زا  ترابع  نآ  و  دزاس ، رهاظ  ار  يرگید  تمعن  ات  درک  رکذ  ار  هلمج  نیا  ِءاعُّدلا  ُعیِمََسل  یِّبَر  َّنِإ  « 1  » دش ّدلوتم  مالّسلا  هیلع 

. دشاب شاهدنیآ  ياعد  تباجا  يارب  همدقم  دیهمت و  هتشذگ و  ياهاعد  تباجا  راودیما  تساوخ  هک  نیا  نمض  تسا ، دنزرف  بلط  رد 
نآ یبلق و  زامن  هب  لصّتم  یبلاق  زامن  هک  تسا  نیا  هب  زاـمن  نتـشاد  اـپ  رب  دـهد  رارق  رازگ  زاـمن  رما  راـگدرورپ  ِةـالَّصلا  َمیِقُم  ِیْنلَعْجا  ِّبَر 

. ددرگ حور  زامن  هب  لصّتم 
__________________________________________________

هعجارم تاّفاص  هروس  هیآ 102  هب  لیعامسا  رتشیب  حرـش  دـلج 3 و  هرقب  هروس  و 258  دلج 2  هیآ 133  قاحـسا  لیعامـسا و  هراب  رد  ( 1)
. دوش
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زا هچنانچ  دـشاب  رازگزامن  يرطف  تداع و  هک  يوحن  هب  زامن  يهماقا  هک  دـش  مولعم  نوچ  هد  رارق  رازگزامن  زین  ماهّیّرذ  زا  ِیتَّیِّرُذ و  ْنِم  َو 

میهاربا ياههیرذ  يهمه  نوچ  و  دشاب ، تیالو  ای  تّوبن  يهجرد  ياراد  هک  تسا  یـسک  صوصخم  دوشیم  هدافتـسا  ةولّـصلا ) میقم   ) ظفل
. دنکب ضیعبت  رب  تلالد  هک  دروآ  نم )  ) ظفل اذل  دنرادن  ار  تّوبن  يهجرد  دنتسین و  ربمایپ 

. نک تباجا  ار  اعد  اراگدرورپ  ِءاعُد  ْلَّبَقَت  َو  انَّبَر 
ربخ هب  هچنانچ  تسا  مالّـسلا  اهیلع  اّوح  مدآ و  میهاربا  ردام  ردـپ و  زا  زرمایب  ار  مردام  ردـپ و  ارم و  ناراگدرورپ  َّيَدـِلاِول  َو  ِیل  ْرِفْغا  اَـنَّبَر 

(. دشاب نامه  دوصقم  هک  تسا  رتکیدزن  لقع  هب   ) دنتسه وا  کیدزن  ردام  ردپ و  دوصقم  ای  « 1  » هدش هداد  تبسن 
موی نینمؤملل  و   ) مالّـسلا امهیلع  قاحـسا  لیعامـسا و  ینعی  دناهدناوخ ، يدلول )  ) اهنآ هک  هدش  هداد  تبـسن  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  و 

(. باسحلا موقی 
42 تایآ 52 -

727 ص :  ات 52 ..... ] تایآ 42  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]

هراشا

َو ْمُُهفْرَط  ْمِْهَیلِإ  ُّدَتْرَی  ْمِهِسُؤُر ال  یِِعنْقُم  َنیِعِطْهُم  ( 42  ) ُراْصبَْألا ِهِیف  ُصَخْشَت  ٍمْوَِیل  ْمُهُرِّخَُؤی  امَّنِإ  َنوُِملاَّظلا  ُلَمْعَی  اَّمَع  ًالِفاغ  َهَّللا  َّنَبَـسَْحت  َو ال 
َْمل َو  َأ  َلُسُّرلا  ِِعبَّتَن  َو  َکَتَوْعَد  ْبُِجن  ٍبیِرَق  ٍلَجَأ  یلِإ  انْرِّخَأ  انَّبَر  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُلوُقَیَف  ُباذَْعلا  ُمِهِیتْأَی  َمْوَی  َساَّنلا  ِرِذـْنَأ  َو  ( 43  ) ٌءاوَه ْمُُهتَِدْئفَأ 

ُمَُکل اْنبَرَـض  َو  ْمِِهب  اْنلَعَف  َْفیَک  ْمَُکل  َنَّیَبَت  َو  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِنِکاـسَم  ِیف  ُْمْتنَکَـس  َو  ( 44  ) ٍلاَوز ْنِم  ْمَُکل  ام  ُلـْبَق  ْنِم  ُْمتْمَْـسقَأ  اُونوُکَت 
(46  ) ُلابِْجلا ُْهنِم  َلوُزَِتل  ْمُهُرْکَم  َناک  ْنِإ  َو  ْمُهُرْکَم  ِهَّللا  َْدنِع  َو  ْمُهَرْکَم  اوُرَکَم  ْدَق  َو  ( 45  ) َلاْثمَْألا

ِراَّهَْقلا ِدِـحاْولا  ِهَِّلل  اوُزََرب  َو  ُتاوامَّسلا  َو  ِضْرَْألا  َْریَغ  ُضْرَأـْلا  ُلَّدَُـبت  َمْوَی  ( 47  ) ٍماِقتنا ُوذ  ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  ُهَلُـسُر  ِهِدـْعَو  َِفلُْخم  َهَّللا  َّنَبَـسَْحت  الَف 
ام ٍسْفَن  َّلـُـک  ُهَّللا  َيِزْجَِیل  ( 50  ) ُراَّنلا ُمُهَهوُـجُو  یـشْغَت  َو  ٍنارِطَق  ْنِم  ْمُُهلِیبارَـس  ( 49  ) ِدافْـصَْألا ِیف  َنِینَّرَقُم  ٍذـِئَمْوَی  َنـیِمِرْجُْملا  يََرت  َو  ( 48)

(51  ) ِباسِْحلا ُعیِرَس  َهَّللا  َّنِإ  ْتَبَسَک 
(52  ) ِباْبلَْألا اُولوُأ  َرَّکَّذَِیل  َو  ٌدِحاو  ٌهلِإ  َوُه  امَّنَأ  اوُمَْلعَِیل  َو  ِِهب  اوُرَْذُنِیل  َو  ِساَّنِلل  ٌغالَب  اذه 

__________________________________________________

ص 235 ح 46 یشایعلا ج 2 : ریسفت  ( 1)
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728 ص :  همجرت ..... :

نآ رد  ناشیاهمـشچ  هک  يزور  نآ  ات  دنکفایم  ریخأت  هب  ار  ناملاظ  رفیک  هکلب  تسا  لفاغ  ناراکمتـس  رادرک  زا  ادخ  هک  رادـنپم  زگره  و 
، تسا ناریح  هریخ و  زور 

تشهد و هب  باذع  تّدش  زا  ناشاهلد  هدنام و  هلاو  اهمشچ  هدرک و  الاب  هب  رس  ناساره ) و   ) ناباتش همه  ناراکمتس  نآ  تخس  زور  نآ  رد 
، تسا بارطضا 

یتخـس هک   ) قلخ ناراکمتـس  هک  زاس  ناشهاگآ  ناسرتب و  دـسریم  ارف  ناشلامعا  رفیک  باذـع و  ماگنه  هک  يزور  زا  ار  مدرم  لوسر  يا 
ار  باذع 
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تباجا ار  وت  توعد  ات  نادرگرب ) ایندب  زاب  ار  ام  و   ) نکفا ریخأت  هب  ار  ام  باذع  اراگدرورپ  تفگ  دنهاوخ  ینامیشپ ) ترـسح و  زا  دنرگنب 

دای دـنگوس  ایند  رد  نیا  زا  شیپ  اهراب  امـش  ایآ  هک  دـیآ  خـساپ  اـهنآ  هب  میدرگزاـب ،) دـب  راـک  ره  زا  و   ) میوش وت  نـالوسر  وریپ  مینک و 
، دوب دهاوخن  یکاله  لاوز و  ار  ام  هک  دیدرکیمن 

نآ لاح  و  دیتفرگن ) تربع  زاب  نانآ  گرم  تکاله و  زا  و   ) دیدیزگ نکسم  دوخ  زا  شیپ  نارگمتس  لزانم  رد  هک  دیدوب  ناراکمتس  امش 
، میدروآ لثم  ار  اهنآ  تشذگرس  امش  رب  و  میدروآ ؟ اهنآ  رس  رب  هچ  گرم  رهق  يهجنپ  رس  هب  ام  تبقاع  هک  دیدرک  هدهاشم  هک 

دنچ ره  تسا  چیه  اهنآ  رکم  ادخ  شیپ  هک  دوس  هچ  یلو  دندرب  راک  هب  ار  شیوخ  تسایس  نیرتمهم  رکم و  نیرتگرزب  ناراکمتـس  نآ  و 
، دننکرب اج  زا  ار  اههوک  دوخ  رکم  هب 

. دیشک دهاوخ  ماقتنا  ناراکمتس  زا  تسا و  ردتقم  راک  ره  رب  ادخ  هّتبلا  هک  دنک  فالخ  ار  شنالوسر  يهدعو  ادخ  هک  رادنپم  زگره  سپ 
يادخ مکح  هاگـشیپ  رد  قلخ  مامت  دـنزاس و  نوگرگد  ار  اهنامـسآ  مه  دـننک  لّدـبم  نیمز  نیا  ریغ  هب  ادـخ ) رما  هب   ) ار نیمز  هک  يزور 

، دنوشیم رضاح  رهاق  رداق  ياتکی 
، هتخادگ سم  زا  ییاهنهاریپ  ینیب  درک و  یهاوخ  هدهاشم  ادخ  رهق  ریجنز  ریز  ار  ناشکندرگ  ناراکدب و  زور  نآ  رد  و 

، تسا ناهنپ  اهنآ  يهرهچ  شتآ  يهلعش  رد  دنراد و  نت  رب  نیشتآ 
، دیسر دهاوخ  قلخ  باسح  هب  هظحل  کی  رد  ادخ  هک  دناسرب  شرادرک  رفیک  هب  ار  صخش  ره  ادخ  ات  تسا  نآ  يارب  باذع ) هنوگ  نیا  )

( نآ دـیحوت  تایآ  تامیلعت  هب   ) ات دـنوش و  سرت  ادـخ  هتفرگ  دـنپ  نآ  زا  قیالخ  ات  تسا  مدرم  عیمج  يارب  غلاب  تّجح  میظع ) نآرق   ) نیا
. دندرگ رایشوه  دنوش و  رّکذتم  درخ  نابحاص  ات  دنسانشب و  یگناگی  هب  ار  ادخ  رشب  مومع 
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730 ص :  ریسفت ..... 

هب باطخ  و  دـشابیم ، نآ  لماع  و  لاق ) ذا   ) رب فطع  ای  تسا ، ادـخ  بناج  زا  مالک  فانیتسا  َنوُِملاَّظلا  ُلَمْعَی  اَّمَع  اًِلفاغ  َهَّللا  َّنَبَـسَْحت  ـال  َو 
. تسا نکمم  وا  زا  ندرک  نامگ  هک  تسا  یسک  ره  هب  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 

ملاظ يارب  نخـس  نیا  تسا  لفاغ  ناراکمتـس  ياههدرک  زا  ادخ  هک  نامگ ) بحاص   ) هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  رادـنپم  هّتبلا  ینعی ،
. تسا هدعو  مولظم  يارب  دیعو و 

. دهدیم تلهم  نانآ  هب  ْمُهُرِّخَُؤی  امَّنِإ 
«. 1  » دندنبب دنناوتیمن  دنامیم و  زاب  اهمشچ  هک  يزور  ات  ُراْصبَْألا  ِهِیف  ُصَخْشَت  ٍمْوَِیل 
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. دننکیم تباجا  ار  هدننک  توعد  توعد  تعرس  هب  هدزباتش و  هاگنآ  َنیِعِطْهُم 
«. 2  » دننکیم دنلب  ار  ناشیاهرس  ْمِهِسُؤُر  یِِعنْقُم 

تریح تشحو و  تیاهن  زا  ْمُُهفْرَط  ْمِْهَیلِإ  ُّدَتْرَی  ال 
__________________________________________________

. ].....[ هیآ 97 ایبنا  يهروس  رد  لّصفم  حرش  ( 1)
تمایق زور  يرصب  نسح  لوق  هب  اریز  دناهدش  هریخ  نادب  دنرگنیم و  يراسکاخ  اب  هتشاد و  هگن  دنلب  ار  ناشرـس  هک  تسا  نیا  روظنم  ( 2)

(. تاجن دیما  هب   ) دوب نامسآ  بناج  هب  يور  ار  سک  همه 
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. دننک هاگن  ناشدوخ  هب  دنناوتیمن 
طرف زا  دـناهتفگ  یـضعب  و  دنتـسه ، یلاـخ  ریخ  زا  تواقـش  يهبلغ  تهج  هب  اـی  دنتـسه ، یلاـخ  يأر  زا  تشحو  طرف  زا  ٌءاوَـه  ْمُُهتَدـِْئفَأ  َو 

. دنکشیم ناشیاهلد  تشحو 
موی  ) زا لدـب  تسا و  ینبم  موی )  ) ظفل هک  نیا  ای  دـیایب ، اهنآ  رب  باذـع  هک  يزور  زا  ناسرتب  ار  مدرم  ُباذَْـعلا  ُمِهِیتْأَی  َمْوَی  َساَّنلا  ِرِذـْنَأ  َو 

دوصقم دشاب و  ساّنلا ) رذنا   ) زا لدب  هک  تسا  رکذ )  ) هب قلعتم  ای  تسا ، قباس  لاعفا  فرظ  نآ  هک  نیا  ای  دشابیم ، راصبألا ) هیف  صخـشت 
. تسا گرم  روضح  زور  زور  نآ  زا 

: دنیوگیم ناراکمتس  هاگنآ  َلُسُّرلا  ِِعبَّتَن  َو  َکَتَوْعَد  ْبُِجن  ٍبیِرَق  ٍلَجَأ  یلِإ  انْرِّخَأ  انَّبَر  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُلوُقَیَف 
. میوش نالوسر  وریپ  مینک و  تباجا  ار  تتوعد  ات  نکفا ، ریخأت  هب  ام  رب  ار  باذع  ام  راگدرورپ 

هک دیدرکیم  دای  دنگوس  هک  دـیدوبن  ینانآ  امـش  ایآ  دوشیم : هتفگ  نینچ  نیا  اهنآ  هب  ٍلاَوز  ْنِم  ْمَُکل  ام  ُْلبَق  ْنِم  ُْمتْمَْـسقَأ  اُونوُکَت  َْمل  َو  َأ 
اهنآ مسر  ّتنس و  ینعی  دیدیزگ ، ینکس  نارگمتس  ياج  رد  امش  ْمُهَـسُْفنَأ و  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِنِکاسَم  ِیف  ُْمْتنَکَـس  َو  تشاد !؟ دیهاوخن  لاوز 

راثآ هک  يوحن  هب  دـیدش  نکاس  اهنآ  يروص  لزانم  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی  دیداتـسیا ، اـهنآ  ياـج  ماـقم و  رد  دـیدرک و  لـمع  ار 
732 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  كاله  باذع و 

. دیدرک هدهاشم  ار  اهنآ 
هک نیا  ای  دشاب ، ترخآ  هب  امش  لاقتنا  امش و  لاوحا  قفاوم  ات  میدز  امش  يارب  ار  اهلثم  َلاْثمَْألا  ُمَُکل  اْنبَرَـض  َو  ْمِِهب  اْنلَعَف  َْفیَک  ْمَُکل  َنَّیَبَت  َو 

. دییامن بانتجا  نانآ  ياهراک  لثم  زا  دیوش و  هّبنتم  ات  میدز  امش  رب  ار  نارگمتس  لثم 
، دـهد تّیمومع  ات  تساوخ  تشاد  نایب  بیاغ  ظفل  هب  دـینادرگرب و  بطاخم  زا  ار  باطخ  اجنیا  رد  هک  نیا  ّتلع  « 1  » ْمُهَرْکَم اوُرَکَم  ْدَق  َو 

راک هب  رکم  دنتـسناوتیم  دنتـشاد و  ناوت  رد  هک  هزادـنا  ره  ینعی  تسا . بیاغ  ظـفل  هب  ددرگیمرب و  اوملظ ) نیذـّلا   ) هب ریمـض  هک  نیا  اـی 
. دندرب

دزن نانآ  رکم  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  درک  دهاوخ  تازاجم  ار  اهنآ  و  تسا ، تباث  ادخ  دزن  اهنآ  رکم  هک  یلاح  رد  ْمُهُرْکَم  ِهَّللا  َدـْنِع  َو 
لاح قیال  بسانم و  هک  يرکم  دـنکیم ، رکم  اهنآ  هب  دـنوادخ  هک  نیا  ای  درادـن ، ادـخ  نذا  اـب  زج  يرثا  ذوفن و  هجیتن  رد  و  تسا ، ادـخ 

. دشاب اهنآ 
هیفان ای  هیلـصو  يهیطرـش  نا )  ) ظفل تسا  نکمم  و  دوریم ، نیب  زا  اههوک  اهنآ  رکم  زا  هک  نیا  اـب  ُلاـبِْجلا  ُْهنِم  َلوُزَِتل  ْمُهُرْکَم  َناـک  ْنِإ  َو 

یگرزب تمظع و  تهج  زا  اهنآ  رکم  هچ  رگا  ینعی  دشاب ،
__________________________________________________

زا بدا  ءوس  تفلاخم و  دوجو  تسا . لاح  ياقلا  تمعن و  فادرا )  ) ادـخ بناج  زا  رکم  ناـفراع ، حالطـصا  رد  گـنرین . هلیح ، رکم ، ( 1)
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يداّجس رتکد  ینافرع  تاحالطصا  گنهرف  هدنب . بناج 
733 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دزاس لیاز  ار  اههوک  هک  تسین  نینچ  اهنآ  رکم  هک  نیا  ای  دزاس  لیاز  ار  اههوک  هک  دشاب  يروط 
هلقثم زا  ففخم  نا )  ) ظفل هک  نیاربانب  هدـش  هدـناوخ  مال  هحتف  اب  عوفرم و  تروص  هب  لوزتل )  ) لعف و  تسا ، نآ  زا  رتگرزب  ناشرکم  هکلب 

. دشاب لصف  يارب  مال  هدوب و 
نا هک  دشاب  لوزت  نال  دیاب  هن  رگ  دشاب و  لصف  مال  مال ، ظفل  لوزتل )  ) زین تسا و  هدش  هدناوخ  دیدشت  نودب  نا  هدوب و  دیدشت  اب  نا  ینعی 

(. دشاب هدش  فذح 
، دنکیم هدعو  فلخ  هدرکن و  لمع  هداد  شنالوسر  هب  هک  ار  ياهدعو  دـنوادخ  هک  ربم  نامگ  سپ  ُهَلُـسُر  ِهِدـْعَو  َِفلُْخم  َهَّللا  َّنَبَـسَْحت  الَف 

. دنشابن دناعم  هک  تسا  یناسک  زا  نیمز  ناکما  شنالوسر و  ندرک  يرای  ادخ  يهدعو 
. دناسرب ار  باذع  ّتلع  ات  تسا  لیلعت  عضوم  رد  هلمج  نیا  تسوجماقتنا ، ردتقم و  ادخ  اریز  ٍماِقتنا  ُوذ  ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ 

و تسا ، ماقتنا ) وذ   ) ای زیزع )  ) ای هدـعو ) فلتخم   ) فرظ اـی  باذـعلا ) مهیتأـی  موی   ) زا لدـب  ُتاواـمَّسلا  َو  ِضْرَأـْلا  َْریَغ  ُضْرَأـْلا  ُلَّدَُـبت  َمْوَی 
. دشاب ردقم  رکذا )  ) ای رکذ )  ) هب قّلعتم  تسا  نکمم 

دوش . لیدبت  اهنامسآ  نیمز و  نیا  زا  ریغ  هب  نیمز  هک  يزور  رآ  ناشدای  هب  هک : تسا  نیا  نآ  يانعم  تروص  نیا  رد 
734 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

مئاق روهظ  ماگنه  انعم  نیا  و  دوش ، لیدـبت  لاثم  ملاـع  نیمز  خزرب و  ملاـع  نیمز  هب  عبط  ملاـع  نیمز  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  و 
. دوشیم قّقحم  يرارطضا  ای  يرایتخا  گرم  اب  ریغص  ملاع  رد  هجرف  هّللا  لّجع 

. تسا هدش  ریسفت  تمایق  هب  مئاق و  روهظ  هب  تعاس  هچنانچ  تسا ، يرغص  تمایق  تعاس و  ندیسر  ماگنه  نآ  و 
يراومهاـن یجک و  نآ  رد  تسین  ینامـسج  دـعب  یناـکم و  دادـتما  تملظ و  بجاـح و  يهّداـم  ياراد  نوچ  زین  هدـش  لیدـبت  نیمز  نآ  و 

. دوشیم هدید  قرشم  زا  برغم  رد  دوجوم  يدیفس  هک  اجنآ  ات  ینیبیمن 
. دنوشیم هدید  همه  رس  تشپ  زا  همه و  رد  همه  هکلب  دوب ، دنهاوخن  رگیدمه  بجاح  نیمز  نآ  لها  نینچمه  و 

مادـکچیه دـننکیم و  سکعنم  دوخ  یلقیـص  حور  هنیآ  رد  ار  رگیدـکی  سکع  هک  دنتـسه  فافـش  راوهنیآ و  نیمز  نآ  لـها  يهمه  اریز 
. دنتسین دوخ  رس  تشپ  بجاح 

: دومرف دنوادخ  اذل  و 
رد دوب  یفخم  نطاب و  ایند  رد  هچ  ره  هک  يوحن  هب  دنوشیم  رضاح  رهاظ و  ادخ  يارب  همه  « 1  » ِراَّهَْقلا ِدِحاْولا  ِهَِّلل  اوُزََرب  َو 

__________________________________________________

نآرق ج 6 سوماق  تساناوت . رایسب  اب  مأوت  رهاق  رایسب  هتفر  راک  هب  نآرق  رد  راب  شش  تسا و  ینسح  يامسا  زا  هغلابم و  يهغیص  راّهق  ( 1)
ص 43

735 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تدحو هب  فیـصوت  و  دزاسیم ، رهاظ  زاربا و  تسا  ناهنپ  نآ  رد  هچ  ره  هک  وحن  نیدب  دـیوگیم ، ار  شرابخا  نیمز  دوشیم ، رهاظ  اجنآ 

. دسریم روهظ  هب  اجنآ  رد  تدحو  تنطلس  هک  تسا  تهج  نادب  ّتیراّهق  و 
رد ایند  یناهن  ياهریجنز  دیق و  هچ  تسا ، دنب  دـیق و  يانعم  هب  دفـص )  ) عمج دافـصأ )  ) ظفل ِدافْـصَْألا  ِیف  َنِینَّرَقُم  ٍذـِئَمْوَی  َنیِمِرْجُْملا  يََرت  َو 

. ینیبیم ریجنز  دیق و  رد  هدش  دنب  ار  ناراکدب  ینعی : دوشیم . رهاظ  دنکیم و  زورب  اجنآ 
اب نوکـس و  حـتف و  اب  و  ءاط ، يهرـسک  فاق و  حـتف  اب  نارطق )  ) ظـفل تسا  نارطق  زا  ٍنارِطَق  ْنِم  « 1  » اهنآ ياهـسابل  اهنهاریپ و  ْمُُهلِیبارَس و 
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گرب دوشیم ، هدیشود  تسا  یگرزب  تخرد  هک  لهبأ )  ) زا هک  تسا  ياهدیدنگ  هایس  زیچ  کی  نآ  و  يدش ، هدناوخ  زین  نوکس  هرسک و 
تعرـس هب  و  دنازوسب ، شدوخ  يدنت  اب  ار  يرگ  یلچک و  هک  دـننکیم  برچ  ار  رگ  رتش  هایـس  يهّدام  نآ  اب  تسا ، زگ  تخرد  دـننام  نآ 

. دنکیم داجیا  شتآ  نآ  رد 
وا يدنت  گنر و  وب و  زا  ات  دوشیم  سابل  دننام  اهنآ  يارب  هّدام  نیا  و  دنلامیم ، اهنآ  ندبب  ار  هایس  هّدام  نیا  هک  تسا  نیا  هیآ  دوصقم  و 

. دشخب تعرس  شتآ  ندش  روهلعش  رد  و  دنشکب ، ّتیذا 
__________________________________________________

(. دوش هعجارم  یهاشمّرخ  همجرت  نآرق  نآرق ، رد  یسراف  تاملک  هب   ) راولش ای  تماق )  ) لاب و  رس ، زا  بکرم  تسا  یسراف  هملک  ( 1)
736 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

و تسا ، رایـسب  ترارح  يانعم  هب  نا )  ) و هدـش ، بآ  سم  يانعم  هب  رطق )  ) هک هدـش  هدـناوخ  نا )  ) و رطق )  ) نونم يهملک  ود  زا  ظفل  نیا  و 
. تسا هدش  ریسفت  هدش  بآ  سم  هب  رابخا  رد  هک  تسا  تئارق  نیا  يهظحالم  هب  دیاش 

ناسنا هچ  تسا ، اهنآ  يراتفرگ  تّدش  زجع و  تیاهن  زا  هیانک  نیا  و  دناشوپیم ، ار  اهنآ  ياهتروص  شتآ  و  « 1  » ُراَّنلا ُمُهَهوُجُو  یشْغَت  َو 
رپـس ار  شیاـضعا  زا  یـضعب  هک  دـشاب  هنوگنیدـب  هچ  رگا  دـنکیم  عفد  شتروص  زا  ار  يذوم  زیچ  شبنج  ییاـناوت و  تردـق و  ماـمت  اـب 

. دهد رارق  تروص 
ای نیمز  لیدـبت   ) تسا اوزرب )  ) هب ای  ضرألا ) لدـبت   ) هب قلعتم  هّللا ) يزجیل   ) ظفل ِباسِْحلا  ُعیِرَـس  َهَّللا  َّنِإ  ْتَبَـسَک  ام  ٍسْفَن  َّلُک  ُهَّللا  َيِزْجَِیل 

(. تسا عیرس  لامعا  باسح  رد  ادخ  هک  دنیب  ازج  هدرک  بسک  هچنآ  سک  ره  هک  تسا  نآ  يارب  لامعا  ندش  رهاظ 
__________________________________________________

. تسا هتفر  راک  هب  قوذ  لها  نافراع و  نانخـس  رد  نوگانوگ  تابیکرت  رد  مه  درفم و  لکـش  هب  هک  هناگراهچ  رـصانع  زا  یکی  شتآ  ( 1)
: دیوگ راّطع  تسا . یهلا  قشع  بیهل  زا  هیانک  درفم  لکش  هب  شتآ 

ایب نیه  ییاجک  رخآ  ایقاس  ایقاس  شتآ  هداتفا  ملد  رد 
ایقاس مدنامب  شتآ  رس  رب  وت  يور  يوزرآ  زک  ایب  نیه 

: دیوگ يولوم 
. متسین شوخ  ربز  ریز و  نینچ  نیا  ربز  ریز و  تشتآ  هتفرگ  يا 

يداّجس رتکد  ینافرع  تاحالطصا  گنهرف 
737 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دـشاب هروس  ای  نآرق  هب  هراشا  هک  نیا  اما  و  هیآ ، رخآ  ات  َهَّللا  َّنَبَـسَْحت  َو ال  زا  هدش  رکذ  اجنیا  رد  هک  هچنآ  هب  تسا  هراشا  اذـه )  ) ظفل اذـه 
. تسا دیعب 

یفاک رادـقم  نیا  دوشیم  هتفگ  تقو  نآ  دـشاب ، هتـشادن  شریغ  هب  تبـسن  یـشزرا  ردـق و  هک  دوشیم  هتفگ  ییاج  رد  یمالک  نینچ  اریز 
. نیرفاک نینمؤم و  يهمه  يارب  ِساَّنِلل  تسا  یفاک  دنکیم و  تیافک  رادقم  نیمه  « 1  » ٌغالَب تسا ) سب  نیمه  راذنا  يارب  ینعی   ) تسا
(. هب اورذنیل  لزنا  و   ) ینعی دشاب  فوذحم  فوطعم  هک  تسا  نکمم  و  دنریگب ، رارق  راذنا  تحیصن و  دروم  هلیسو  نیدب  ات  ِِهب  اوُرَْذُنِیل  َو 

وا يارب  یمّود  تّیدوبعم  رد  هک  هناگی ، دـحاو و  و  تسا ، ّتیدوبعم  ّقحتـسم  دوبعم و  دـنوادخ  هک  دـننادب  ات  ٌدِـحاو  ٌهلِإ  َوُه  اـمَّنَأ  اوُمَْلعَِیل  َو 
. درادن دوجو 

: دوشیم ّبترتم  هدیاف  هس  نخس  نیا  ندوب  ایوگ  رب  ِباْبلَْألا  اُولوُأ  َرَّکَّذَِیل  َو 
نینمؤم هب  تبـسن  رّکذت  يروآدای و  - 3 دنتسه . نامیا  ّدعتـسم  هک  یناسک  هب  تبـسن  ادخ  ّتینادحو  رب  ملع  - 2 راّفک . هب  تبـسن  راذنا  - 1
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هک هچنآ  دشاب : نینچ  نیا  يانعم  هک  تسا  لمتحم  ملاع . هاگآ و 
__________________________________________________

دـشاب دارم  دصقم  هب  ندش  کیدزن  یهاگ  نیعم و  يرما  ای  نامز  ای  دشاب  ناکم  هک  نآ  زا  معا  دصقم  ءاهتنا و  هب  ندیـسر  ینعی  غالب ، ( 1)
. دسرن نآ  رخآ  هب  دنچ  ره 

738 ص : ج7 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنریگ رارق  راذنا  دروم  هلیسو  نادب  مدرم  ات  دسرب  مدرم  هب  ات  هتشگ  لزان  دش  رکذ 

. تسا ٌغالَب  رب  فطع  انعم  رابتعا  هب  اوُرَْذُنِیل  تروص  نیا  رد 
متفه دلج  نایاپ 

متشه دلج 

31 ص :  رجح .....  يهروس 

هراشا

َمیِظَْعلا و َنآْرُْقلا  َو  ِیناـثَْملا  َنِم  ًاْعبَـس  َكاـْنیَتآ  ْدََـقل  َو  هیآ : نیرّـسفم  زا  یـضعب  هدـش ، لزاـن  هّکم  رد  اـهنآ  يهمه  هک  تسا  هیآ  هن  دون و 
. تسین یّکم  دناهتفگ  دناهدرک و  ءانثتسا  ار  َنیِمِسَتْقُْملا  یَلَع  اْنلَْزنَأ  امَک  يهیآ :

1 تایآ 18 -

31 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 1  (: 15  ) رجحلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َفْوَسَف ُلَـمَْألا  ُمِهِْهُلی  َو  اوُعَّتَمَتَی  َو  اُولُکْأَـی  ْمُهْرَذ  ( 2  ) َنیِِملْـسُم اُوناک  َْول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّدَوَی  اـَمبُر  ( 1  ) ٍنِیبُم ٍنآُْرق  َو  ِباتِْکلا  ُتاـیآ  َکـِْلت  رلا 

(4  ) ٌمُوْلعَم ٌباتِک  اَهل  َو  َّالِإ  ٍۀَیْرَق  ْنِم  انْکَلْهَأ  ام  َو  ( 3  ) َنوُمَْلعَی
َنِم َْتنُک  ْنِإ  ِۀَِـکئالَْملِاب  انِیتَْأت  ام  َْول  ( 6  ) ٌنُونْجََمل َکَّنِإ  ُرْکِّذـلا  ِْهیَلَع  َلُِّزن  يِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  اُولاـق  َو  ( 5  ) َنوُرِخْأَتْـسَی ام  َو  اهَلَجَأ  ٍۀَّمُأ  ْنِم  ُِقبْـسَت  ام 

(9  ) َنوُِظفاَحل َُهل  اَّنِإ  َو  َرْکِّذلا  اَْنلَّزَن  ُنَْحن  اَّنِإ  ( 8  ) َنیِرَْظنُم ًاذِإ  اُوناک  ام  َو  ِّقَْحلِاب  َّالِإ  َۀَِکئالَْملا  ُلِّزَُنن  ام  ( 7  ) َنِیقِداَّصلا
َنیِمِرْجُْملا ِبُوُلق  ِیف  ُهُُکلْـسَن  َِکلذَک  ( 11  ) َنُؤِزْهَتْـسَی ِِهب  اُوناک  َّالِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  ْمِهِیتْأَی  اـم  َو  ( 10  ) َنِیلَّوَْألا ِعَیِـش  ِیف  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  َو 

(14  ) َنوُجُْرعَی ِهِیف  اوُّلَظَف  ِءامَّسلا  َنِم  ًاباب  ْمِْهیَلَع  انْحَتَف  َْول  َو  ( 13  ) َنِیلَّوَْألا ُۀَّنُس  ْتَلَخ  ْدَق  َو  ِِهب  َنُونِمُْؤی  ال  ( 12)
ِّلُک ْنِم  اـهانْظِفَح  َو  ( 16  ) َنیِرِظاَّنِلل اهاَّنَّیَز  َو  ًاجوُُرب  ِءاـمَّسلا  ِیف  اـْنلَعَج  ْدََـقل  َو  ( 15  ) َنوُروُحْـسَم ٌمْوَق  ُنَْحن  َْلب  انُراْصبَأ  ْتَرِّکُـس  امَّنِإ  اُولاـَقل 

(18  ) ٌنِیبُم ٌباهِش  ُهَعَْبتَأَف  َعْمَّسلا  َقَرَتْسا  ِنَم  َّالِإ  ( 17  ) ٍمیِجَر ٍناْطیَش 
32 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

32 ص :  همجرت ..... :

، دزاسیم راکشآ  نشور و  ار  لطاب  ّقح و  هار  هک  ینآرق  ادخ و  باتک  تایآ  تسا  نیا 
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. دندوب تسرپ  ادخ  ملسم و  شاک  هک  دننک  وزرآ  اسب  يا  دنیاشگب ) نیب  تقیقح  مشچ  نوچ  نارفاک 
هجیتن ات  دـنادرگ  لفاغ  ار  نانآ  يویند  ماهوا  لاـمآ و  اـت  راذـگاو  یناویح  تاّذـل  تعیبط و  باوخ  دوخ و  هب  ار  نارفاـک  نیا  اـم  لوسر  يا 

. دنبایب يدوز  هب  ار  هدوهیب  ینارماک 
. نّیعم ماگنه  هب  زج  میدرکن  كاله  ار  یتّلم  کلم و  چیه  ام  و 

، دش دهاوخن  رّخؤم  مّدقم و  هظحل  کی  تسا  نّیعم  ّقح  ملع  رد  هچنآ  زا  یموق  چیه  لجا 
يوعد نینچ  هک  ياهناوید  اقّقحم  ام  هدیقع  هب  وت  تسا  هدش  لزان  نم  رب  ادخ  بناج  زا  نآرق  هک  ینآ  یعّدم  هک  یـسک  يا  دنیوگ  نارفاک 

. ینکیم
!؟ دنوشیمن لزان  ام  رب  ناگتشرف  ارچ  دنوشیم ) لزان  ادخ  ناگتشرف  وت  رب  ییوگیم و  تسار  رگا 

رب نارفاک  رگید  هک  میتسرف  هاگ  نآ  داتـسرف و  میهاوخن  تحلـصم  تمکح و  ّقح و  يارب  زج  ار  ناگتـشرف  ام  وگب : اهنآ  هب  اـم  لوسر  يا 
. تفای دنهاوخن  تلهم  ناشکاله  باذع و 

( نارکنم نادوسح و  بیسآ  زا  ار  وا  مه  ام  میدرک و  لزان  وت  رب  ار  نآرق  ام  هّتبلا 
33 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تشاد میهاوخ  هاگن  اقّقحم 
. میداتسرف هفلاس  مما  رب  ینالوسر  مه  وت  زا  شیپ  و 

. دنزادرپیم وا  ءازهتسا  راکنا و  هب  تعاط  ياج  هب  هک  نآ  زج  دیآیمن  نادان  مدرم  نیا  رب  یلوسر  چیه  یلو 
. میزاس لخاد  ناراکتشز  لد  رد  ار  نآرق  ام  هنوگ  نیا 

. تشذگ ازهتسا  راکنا و  هب  وت  تّما  دننام  مه  هقباس  مما  تداع  ینامسآ  بتک  نالوسر و  هب  تبسن  دنروآیمن و  نامیا  نآ  هب  نارفاک 
. دننک لوزن  اهنآ  رب  ناگتشرف  ای  جورع  اهنامسآ  رب  مئاد  ات  میئاشگب  نامسآ  زا  يرد  تّما  نارفاک  نیا  رب  ام  رگا  و 

. تسا هدرب  راکب  ییوداج  رحس و  ام  رد  هتسب و  ورف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ار  ام  نامشچ  تفگ : دنهاوخ  وت  راکنا  رب  مه  زاب 
. میتسارایب رویز  بیز و  هب  ار  اهخاک  نآ  ملاع  نایانیب  مشچ  رب  میتشارفارب و  دنلب  ياهخاک  نامسآ  رد  ام 

. میتشاد ظوفحم  دودرم  ناطیش  دربتسد  زا  ار  نآ  و 
. درک بیقعت  ار  وا  ینامسآ  باهش  ریت  دش  کیدزن  نامسآ  هب  ناگتشرف  نخس  نتفایرد  ندیدزد و  يارب  هک  ناطیش  ره  نکیل 

33 ص :  ریسفت ..... 

تسا نیا  ینعم  و  تسا ،) رهاظ  راکشآ و  نآرق  ندوب  ّقح  یتسرد و   ) راکشآ یتسار  نیبم »  » يهملک ٍنِیبُم  ٍنآُْرق  َو  ِباتِْکلا  ُتایآ  َْکِلت  رلا 
تـسا نیا  هب  هراشا  يارب  باتک »  » رب نآرق »  » ظفل فطع  و  دنکیم ، راکـشآ )  ) نایب ادج و  لطاب  زا  ار  ّقح  دشر و  زا  ار  یهارمگ  نآرق  هک 

. تسه زین  لطاب  ّقح و  نیب  ییادج  قرف و  باتک  تسا ، تّوبن  باتک  تایآ  هک  روطنامه  هدش  هراشا  نآ  هب  هک  هچنآ  هک 
ینأش اههناشن ، تایآ و  هیلا  راشم  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  نآرق  ندروآ  هرکن  و  تسا ، عمج  باتک  تیـالو و  باـتک  تاـیآ  نینچ  مه 

34 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تیالو  نوئش  زا 
تیالو عمج  باـتک  تاـیآ  زین  تّوبن و  اـب  قرف  باـتک  تاـیآ  اـهنیا  هک  تسا  نیا  روظنم   ) دـشاب تیـالو  تقیقح  تاـیآ  هک  نیا  هن  تسا 

(. تسا
ظفل و  تسا ، هفوصوم  يهرکن  ای  هّفاک  ام »  » ظفل هدش و  هدناوخ  دـیدشت  فیفخت و  اب  ّبر »  » ظفل َنیِِملْـسُم  اُوناک  َْول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّدَوَی  اَمبُر 

یگتـسخ زا  هک  یتقو  ای  دـندش  رادـیب  ناشیاهاوه  یتسم  زا  هک  یتقو  راّفک  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  تسا ، هّیردـصم  اـی  یّنمت  يارب  ول » »
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. دندوبیم ناملسم  هک  دنراد  تسود  یلیخ  تقونآ  دنسرب  لالم  جنر و  هب  ناشرفک 
. تسا عیاش  دایز و  لیلقت  رد  نآ  لامعتسا  دننام  ریثکت  رد  اسب ) هچ  « ) ّبر  » لامعتسا و 

نیا يهمه  دـشاب ، حوـتفم  ءاـب  هک  یلاـح  رد  نآ  فـیفخت  ءاـب و  دـیدشت  اـب  نآ  يهحتف  ءار و  ّمض  تسا ، تـغل  هدزناـش  ّبر »  » ظـفل رد  و 
دـیدشت و اب  ءاب  ءار و  فرح  ود  ره  ّمض  و  دـشاب ، حوتفم  نکاس و  ءاـت  هک  یلاـح  رد  ءاـت  هب  لاـّصتا  اـی  ءاـت  زا  ّبر »  » دّرجت اـب  اـهتروص 

. تسا هدش  هدناوخ  فّفخم  دشاب و  نکاس  ءاب  هک  یلاح  رد  نآ  حتف  ءار و  ّمض  و  فیفخت ،
نیمه ماقم  نیا  لصف  رد  یمالک  نینچ  زا  دوصقم  هک  اریز  دـندروخیم ، تاناویح  هک  روطنامه  دـنروخب  راذـگاو  ار  اـهنآ  اُولُکْأَـی  ْمُهْرَذ 

. تسانعم
هیلع و هّللا  یّلـص  لوسر  ندرک  دیماان  مالک  نیا  و  دـیمهف ، دـنهاوخ  ار  ناشرفک  تبقاع  يدوز  هب  َنوُمَْلعَی  َفْوَسَف  ُلَمَْألا  ُمِهِْهُلی  َو  اوُعَّتَمَتَی  َو 

تسا . نانآ  رب  دیدهت  نیهوت و  يارب  زین  و  اهنآ ، ندروآ  مالسا  زا  هلآ 
35 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رب هک  تسا  « 1  » غّرفم ینثتـسم  عون ) زا  انثتـسا  نیا   ) و هدـش ، هتـشون  هک  ینیعم  تباث و  تدـم  ٌمُوْلعَم  ٌباتِک  اَهل  َو  اَّلِإ  ٍۀَـیْرَق  ْنِم  انْکَلْهَأ  ام  َو 
تسا یفن  قایس  رد  ماع  يهرکن  ظفل  نیا  هک  سب  ردق  نیمه  ۀیرق »  » ظفل ندش  عقاو  لاح  بحاص  حیحصت  رد  و  تسا ، هتـسشن  لاح  ياج 

(. تسا هدش  یفنم  ام  اب  مه  تسا و  هرکن  مه  ۀیرق  )
َکَّنِإ تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  اهنآ  دوصقم  هک  ُرْکِّذـلا  ِْهیَلَع  َلُِّزن  يِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  اُولاق  َو  َنوُرِخْأَتْـسَی  ام  َو  اهَلَجَأ  ٍۀَّمُأ  ْنِم  ُِقبْـسَت  اـم 

اهنآ دوصقم  هک  هدش  لزان  وت  رب  نآرق  ییوگیم  هک  یـسک  يا  دنیوگ  نارفاک  داتفا ، دهاوخن  یپ  رد  شیپ  یموق  چـیه  ماجنا  رـس  ٌنُونْجََمل 
نآ هک  ینکیم  دیحوت  ياعّدا  و  تسا ، لطاب  یمیدق  ياهتب  تدابع  ینکیم  اعّدا  وت  اریز  ینونجم  وت  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم 

و تسین ، لوبق  دروم  نخـس  نیا  لثم  هک  نیا  رد  تندرکن  لّمأت  و  وت ، نونج  زا  رگم  تسین  نانخـس  نیا  و  میاهدینـشن ، ناگتـشذگ  زا  ام  ار 
. دوشیمن لصاح  وت  ضرغ  و  درادن ، وت  يارب  یعفن 

وت تساوخیم  رگا  ییوگیم ، تسار  وت  رگا  دراد ، يرایـسب  ناگتـشرف  ادخ  دنتفگ : نارفاک  َنِیقِداَّصلا  َنِم  َْتنُک  ْنِإ  ِۀَِـکئالَْملِاب  انِیتَْأت  ام  َْول 
. داتسرفیم وت  اب  زین  ار  یناگتشرف  دتسرفب ، لوسر  ناونع  هب  ام  يارب  ار 

تروص هب  ءات  اب  مولعم و  تروص  هب  ءای  نون و  اب  لّزنن »  » ظفل َۀَِکئالَْملا  ُلِّزَُنن  ام  تفگ : اهنآ  رب  ّدر  ماقم  رد  یلاعت  يادخ  سپس 
__________________________________________________

. دوش هعجارم  لّوا  دلج  هب  نآ  ماسقا  ینثتسم و  هراب  رد  (. 1)
36 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ورف ار  ناگتـشرف  اـم  تسا ، هدـش  هدـناوخ  دـشاب  ۀـکئالملا » لّزنتت   » لـصا رد  هک  حوتفم  نآ  ءاـت  هک  مولعم  تروـص  هب  ءاـت  اـب  و  لوـهجم ،
. میتسرفیمن

ّقح اب  لطاب  دیتسه و  لطاب  امـش  نوچ  دنامیمن ، یقاب  يرثا  امـش  زا  دـیایب  ّقح  هک  هاگنآ  و  ّقح ، اب  رگم  َنیِرَْظنُم  ًاذِإ  اُوناک  ام  َو  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ 
يهفاضا تروص  هب  تسا  یلاعت  لّوا  ّقح  يهفاضا  نآ  و  تسا ، هقلطم  تیـالو  زا  تراـبع  ّقح  هک  تشذـگ  بلطم  نیا  اـهراب  و  دـنامیمن ،

: دومرف اذل  و  تسا ، لّوا  ّقح  ندوب  ّقح  ببسب  یّقح  ره  ندوب  ّقح  هک  نیا  و  یقارشا ،
: دومرف دومن و  ّدر  ار  اهنآ  دنوادخ  دندربیم ، مان  نآرق  لیزنت  زا  ازهتسا  ماقم  رد  هک  اهنآ  نوچ  َنوُِظفاَحل  َُهل  اَّنِإ  َو  َرْکِّذلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ 

. درک میهاوخ  ظفح  ار  نآ  ام  و  میداتسرف ، ام  ار  نآرق 
. درادن نآ  تئارق ) يهوحن  بارعا و   ) ینیودـت تروص  رد  فیرحت  اب  یتافانم  یلاعت  يادـخ  فرط  زا  نآرق  تقیقح  يرادـهگن  ظفح و  و 

«1»
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مهیلع هّمئا  لاوقا  باـتک و  ّصن  ناناملـسم و  عاـمجا  فـالخ  هک   ) دوشیم عقاو  نآرق  لـثامم  تروص  رد  دوـش ) عـقاو  رگا   ) فـیرحت هچ 
(. تسا مالّسلا 

ناشدوخ ياهتسد  اب  ار  ياهتشون  هک  یناسک  رب  ياو  دومرف : هچنانچ 
__________________________________________________

نامجرتم نیمه  زا  ةداعّسلا  نایب  ریسفت  همجرت  لّوا  دلج  هب  زین  ةداعّسلا و  نایب  ریسفت  لّوا  دلج  همّدقم  هب  نآرق  فیرحت  مدع  دروم  رد  (. 1)
بّرقم هب  روهـشم  مساقلا  یبا  نب  دومحم  خیـش  فیلات  باتکلا » فیرحت  مدـع  یف  باـیترالا  فشک   » دنمـشزرا باـتک  زین  دوش و  هعجارم 
هتـشون دوب ، تایآ  یـضعب  صقن  هب  فیرحت  هب  لیاق  هک  يرون  ثّدـحم  باطخلا  لـصف  باـتک  باوج  رد  هک  یّفوتم 1323 ه ق )  ) ینارهت

. دوش هعجارم  نازیملا  ریسفت  بایترالا و  فشک  نایبلا و  نارقلا و  ۀنایص  ۀعیرّذلا و  باتک  زین  تسا و 
. تسا هدمآ  یطوسبم  حرش  مه  یهاشمّرخ  نیّدلا  ءاهب  همجرت  نآرق  همجرت  تسویپ  رد  انمض 

37 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ای نایحیـسم و  ناـیدوهی و  دروم  رد  «، ) 1  » تسین ادـخ  بناج  زا  هک  یلاح  رد  تسادـخ  بناج  زا  نآ  هک  دـنیوگیم  سپـس  دنـسیونیم و 

(. دناهدرک لقن  ار  یتایآ  دوخ  زا  هک  تسا  نآرق  فیرحت  هب  نالیاق 
یتعامج هقرف و  زا  ترابع  هعیش  میداتسرف و  نانآ  ياههورگ  هقرف و  رد  ینالوسر  مه  وت  زا  شیپ  َنِیلَّوَْألا  ِعَیِش  ِیف  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  َو 

. دنشاب قفّتم  مه  اب  تقیرط  شور و  کی  رد  هک  تسا 
رگم دماین  مدرم  يارب  يربمایپ  چیه  هک  شابن  نارگن  وت  َنیِمِرْجُْملا  ِبُوُلق  ِیف  ُهُُکلْـسَن  َِکلذَک  َنُؤِزْهَتْـسَی  ِِهب  اُوناک  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  ْمِهِیتْأَی  ام  َو 

. دندرکیم ازهتسا  ار  وا  هک  نیا 
رد هک  ییازهتـسا  تسا  نینچمه  و  ازهتـسا ، لیبس  رب  ندومن  لخاد  ینعی  میهد ، ياج  ناراـکهانگ  ياـهلد  رد  ار  هدوتـسان  رادـنپ  نینچ  نیا 

(. دنوش هتخانش  هدومن و  رهاظ  ار  دوخ  دیلپ  نطاب  ات   ) میاهداد ياج  ناشیاهلد 
ای دـشابیم ، رّدـقم  لاؤس  باوج  هفنأتـسم و  هلمج  ای  تسا ، هکلـسن »  » لوعفم زا  ای  نیمرجملا »  » زا لاح  هب » نونمؤی  ال   » هلمج ِِهب  َنُونِمُْؤی  ـال 
ار ازهتسا  ای  هرّسفم )  ) دنروآیمن نامیا  هک  ینیمرجم  نآ  ای  هیلاح ،)  ) دندروآیمن نامیا  هک  یلاح  رد  ینعی  تسا  قباس  هلمج  هدننک  ریسفت 

(. هفنأتسم  ) دنروآیمن نامیا  يدارفا  هنوگنیا  اّلک  ای  هّیلوعفم )  ) مینکیم دراو  ناگدنورگان  اب 
رد ای  ناینیشیپ  دروم  رد  ادخ  ّتنس  َنِیلَّوَْألا  ُۀَّنُس  ْتَلَخ  ْدَق  َو 

__________________________________________________

يهیآ 79. هرقب  يهروس  (. 1)
38 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رگا َنوُجُْرعَی و  ِهِیف  اوُّلَظَف  ِءامَّسلا  َنِم  ًاباب  ْمِْهیَلَع  انْحَتَف  َْول  َو  تسا ، هدوب  نینچ  نیا  تسا  ترخآ  ایند و  باذع  مزلتـسم  هک  نانآ  شور  دروم 
. دندرکیم جورع  نآ  هب  نانآ  و  میتخادنایم ) ناشیاهلد  رب  ار  هّیهلا  قیاقح  زا  ییزج   ) میدوشگیم ار  نامسآ  ياهرد  زا  يرد  نانآ  رب  مه 

: دنتفگیم دیدرت  اهّکش و  دانع و  تیاهن  زا  مه  زاب  اُولاَقل 
ُنَْحن َْلب  هدش . هداد  رارق  اهتسم  دننام  ام و  نامشچ  هک  نیا  ای  هدش ، هتـسب  وداج  رحـس و  يهلیـسو  هب  ام  ياهمـشچ  انُراْصبَأ  ْتَرِّکُـس  امَّنِإ 

. مینکیم دوعص  نامسآ  هب  هک  مینیبیم  تهج  نیمهب  و  هدرک ، وداج  ار  ام  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  َنوُروُحْسَم  ٌمْوَق 
ای روهـشم  يهناگ  هدزاود  ياهجرب  نامه  جورب  زا  دوصقم  میداد ، رارق  ییاهجرب  نامـسآ  رد  یتسار  هب  ًاجوُُرب و  ِءاـمَّسلا  ِیف  اـْنلَعَج  ْدََـقل  َو 

و تسا ، هدش  ریسفت  روکذم  یناعم  زا  کی  ره  هب  جورب  و  تسا ، هجرد  تصـش  دصیـس و  هک  تسا  دیـشروخ  ریـسم  تاجرد  ای  رمق  لزانم 
ءازجا زا  یضعب  تسا  طیسب  هک  نیا  نیع  رد  کلف  هک  تسا  نیا  تقلخ  بیاجع  تمکح و  بیارغ  زا  و  دنتسه ، ینعم  کی  هب  رصق  جرب و 
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رثا مادک  ره  هناگتشه  تسیب و  لزانم  هناگهدزاود و  ياهجرب  هچ  دراد ، زایتما  دنکیم و  قرف  رگید  ضعب  اب  راثآ  ّصاوخ و  ببس  هب  نآ 
. دناهدرک تباث  ماکحا  بتک  رد  ار  نآ  نیمّجنم  و  هدش ، مولعم  هبرجت  هب  بلطم  نیا  هچنانچ  دراد ، يرگید  رثا  زا  ریغ  یّصاخ 
ناطیش  ره  دربتسد  زا  ٍمیِجَر و  ٍناْطیَش  ِّلُک  ْنِم  اهانْظِفَح  َو  میداد  تنیز  ینارون  ياههراتس  اب  ار  جورب  نآ  َنیِرِظاَّنِلل و  اهاَّنَّیَز  َو 

39 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تسا یلفس  توکلم  تملظ و  ملاع  نیطایش  ملاع  نوچ  اریز  تسا ، حضاو  ناطیـش  زا  حاورا ، نامـسآ  ياهجرب  ظفح  میتشاد  زاب  يدورطم 

. دنوشیم یناف  ناشتاذ  زا  دننک  دوعص  حاورا  ملاع  هب  دنناوتب  مه  رگا 
قلطم تروص  هب  عبط  ملاع  رب  نوچ  دننک  دوعص  اجنآ  هب  دنناوتیم  نیطایـش  هک  دوشیم  مّهوت  یهاگ  عبط  نامـسآ  ياهجرب  دروم  رد  اّما 

، دندورطم زین  یلاع  ماسجا  زا  روطنامه  دنتسه  دورطم  حاورا  ملاع  زا  هک  روطنامه  نیطایش  هک  تسا  نیا  بلطم  قیقحت  یلو  دنراد ، ّطلست 
قّلعتم نیّربدـم و  يهکئالم  لولح  ّلحم  ناشتافـص  تطاسب و  تهج  زا  و  هتفاین ، بیکرت  تاّداضتم  زا  هک  تهج  نآ  زا  یلاـع  ماـسجا  اریز 

. دناهیلاع حاورا  يولع و  سوفن 
. تسا نادب  نیطایش  لاّصتا  زا  عنام  نآ  هب  قّلعتم  حاورا  یلو  درادن ، یعنم  ابا و  نیطایش  لاّصتا  زا  هچ  رگا  كالفا  ماسجا  تاذ  نیاربانب 

. عطقنم ای  تسا ) تبثم  نوچ   ) تسا لصّتم  يانثتسا  ترابع  نیا  دونشب ، يزار  هنادزد  هک  یسک  رگم  َعْمَّسلا  َقَرَتْسا  ِنَم  اَّلِإ 
، تسا هدنشک  هنابز  شتآ  يهلعش  باهش  و  دناشوپیم ، ار  وا  هدرک و  كرد  باهش  دنکیم ، عمس  قارتسا  هک  ار  یسک  ٌنِیبُم  ٌباهِش  ُهَعَْبتَأَف 
رد هچنانچ  دنیآیم  دیدپ  ناخد  يهرک  رد  اهباهـش  و  دمآ ، دورف  نآلا  هک  تسا  ياهراتـس  دوشیم ، هتفگ  و  دنهن ، نآ  رب  هراتـس  مسر  هک 

. هدش قیقحت  دوخ  ّلحم 
نیطایش تاّیّدام و  زا  اهباهش  نوچ  دنوشیمن ، ّتیذا  اهنآ  زا  نیطایش  و  دنتسین ، ناگراتس  تسا  روهشم  فرع  رد  هک  روطنآ  اهباهش  و 

. دنتاّیناحور زا 
40 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

حاورا نآ  دننکیم ، عنم  هبّیط  حاورا  شیپ  روضح  زا  ار  اهنآ  وا  هدوب  نیطایش  اب  ّداضتم  هک  تسا  یناحور  ياوق  اهباهش  زا  دوصقم  هکلب 
ای دشاب  عبط  ياهنامسآ  زا  عمس  قارتسا  هک  نیا  زا  ّمعا  دنوشیم ، رّوصت  دناهدش  زاب  اهباهش  تروص  هب  هک  ینامـشچ  اب  هک  كاپ  هبّیط و 

. حاورا ياهنامسآ  زا 
رابخا رد  هچنآ  هب  تسا  نکمم  امش  میدرک  رکذ  حاورا  ياهنامسآ  عبط و  ياهنامسآ  زا  نیطایش  عنم  هجو  رد  ام  هک  بلطم  نیا  هب  هّجوت  اب 

. دندرکیم دوعص  اهنامسآ  هب  نیطایش  هک  تسا  هدمآ  رابخا  رد  يربب ، یپ  هتشگ و  نّطفتم  هدش  دراو 
دوعـص اهنامـسآ  هب  نیطایـش  هک  تسا  هدـمآ  ای  دـندش ، بوجحم  عونمم و  نامـسآ  هس  زا  دـش  دـّلوتم  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  هک  هاـگنآ  و 

. دندرکیم
نیا لاثما  و  دوب ، رایـسب  باهـش  وا  ّدلوت  بش  رد  و  دندش ، عنم  اهباهـش  يهلیـسو  هب  دمآ  ایندب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هک  هاگنآ  و 

. دندوب دورطم  تشذگ  هچنانچ  عبط  ياهنامسآ  زا  نینچمه  حاورا و  ياهنامسآ  زا  نیطایش  هک  نیا  اب  تسا  رایسب  تایاور 
زا ترابع  ایند  نامسآ  و  دندوب ، عمج  ایند  نامسآ  رد  هّوقلاب  يوسیع  يهملک  ّدلوت  زا  لبق  ریغص  ملاع  رد  اهنامسآ  هک  تسا  نیا  بلطم  ّرس 

. تسا نیطایش  فّرصت  ّلحم  هک  تسا  یناسنا  سفن  نامسآ 
دش و زاب  مالسا  هب  هک  هنیس  نامسآ  دننام : تشگ  لعفلاب  دوب  هّوقلاب  هک  ییاهزیچ  زا  یضعب  تشگ  ّدلوتم  يوسیع  يهملک  هک  هاگنآ  سپ 

بلق  نامسآ 
41 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

درط اهنامسآ  نیا  زا  يوسیع  يهملک  نیمه  يهطساو  هب  ار  نیطایـش  دندنام و  یقاب  هّوقلاب  تلاح  نامه  رد  هّیقب  و  یناسنا ، سفن  نامـسآ  و 
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دوب هّوقلاب  هک  هچنآ  يهمه  تسا  عماج  اراد و  لعفلاب  ار  بتارم  عیمج  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  يدّمحم  يهملک  ّدلوت  زا  سپ  و  درکیم ،
. تشگ لعفلاب 

نوریب اهنآ  يهمه  زا  ار  نیطایـش  تشگ و  ّزیمتم  ماقم ) تفه  ای  لد  هبترم  تفه  اـی  یناـسنا  يهّیلاـع  بتارم   ) هناـگتفه ياهنامـسآ  سپ 
زا ات  دشاب  تصرف  دّصرتم  دهد و  شوگ  هنادزد  تصرف  تقو  رد  ات  دوب  دّصرتم  یناویح  سفن  تهج  زا  ناطیش  یلو  دندرک ، درط  هدنار و 

رّکذـتم و نامیا  رون  هب  ار  ناسنا  درک و  لابند  ار  وا  راونا ) تاّیلجت  زا   ) یباهـش هک  دونـشب ، ار  اهزیچ  زا  یـضعب  ایند  یناـسنا  سفن  نامـسآ 
.« تسا هدش  هراشا  َنوُرِْصبُم  ْمُه  اذِإَف  اوُرَّکَذَت  ِناْطیَّشلا  َنِم  ٌِفئاط  ْمُهَّسَم  اذِإ  یلاعت : يادخ  لوق  رد  يانعم  نیا  رب  هک  تشگ ، روآدای 

19 تایآ 44 -

41 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 19  (: 15  ) رجحلا هروس  ]

هراشا

َو ( 20  ) َنِیقِزاِرب َُهل  ُْمتَْـسل  ْنَم  َو  َشِیاعَم  اهِیف  ْمَُکل  اْنلَعَج  َو  ( 19  ) ٍنوُزْوَم ٍءْیَـش  ِّلُک  ْنِم  اهِیف  اْنتَْبنَأ  َو  َیِـساوَر  اهِیف  اْنیَْقلَأ  َو  اهانْدَدَم  َضْرَْألا  َو 
َُهل ُْمْتنَأ  ام  َو  ُهوُمُکاْنیَقْـسَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  اْنلَْزنَأَف  َحـِقاَول  َحاـیِّرلا  اَْنلَـسْرَأ  َو  ( 21  ) ٍمُوْلعَم ٍرَدَِـقب  َّالِإ  ُُهلِّزَُنن  ام  َو  ُُهِنئازَخ  انَدـْنِع  ـَّالِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ْنِإ 

(23  ) َنُوثِراْولا ُنَْحن  َو  ُتیُِمن  َو  ِییُْحن  ُنْحََنل  اَّنِإ  َو  ( 22  ) َنِینِزاِخب
ْنِم َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََـقل  َو  ( 25  ) ٌمِیلَع ٌمیِکَح  ُهَّنِإ  ْمُهُرُـشْحَی  َوُـه  َکَّبَر  َّنِإ  َو  ( 24  ) َنیِرِخْأَتْـسُْملا اَنِْملَع  ْدََقل  َو  ْمُْکنِم  َنیِمِدْقَتْـسُْملا  اَنِْملَع  ْدََقل  َو 
ْنِم ٍلاْصلَـص  ْنِم  ًارََـشب  ٌِقلاخ  یِّنِإ  ِۀَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإ  َو  ( 27  ) ِموُمَّسلا ِران  ْنِم  ُْلبَق  ْنِم  ُهانْقَلَخ  َّناَْـجلا  َو  ( 26  ) ٍنُونْـسَم ٍإَمَح  ْنِم  ٍلاْصلَص 

(28  ) ٍنُونْسَم ٍإَمَح 
َنیِدِجاَّسلا َعَم  َنوُکَی  ْنَأ  یبَأ  َسِیْلبِإ  َّالِإ  ( 30  ) َنوُعَمْجَأ ْمُهُّلُک  ُۀَِکئالَْملا  َدَجَسَف  ( 29  ) َنیِدِجاس َُهل  اوُعَقَف  یِحوُر  ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  َو  ُُهْتیَّوَس  اذِإَف 

(33  ) ٍنُونْسَم ٍإَمَح  ْنِم  ٍلاْصلَص  ْنِم  ُهَتْقَلَخ  ٍرَشَِبل  َدُجْسَِأل  ْنُکَأ  َْمل  َلاق  ( 32  ) َنیِدِجاَّسلا َعَم  َنوُکَت  َّالَأ  ََکل  ام  ُسِیْلبِإ  ای  َلاق  ( 31)
َنِم َکَّنِإَف  َلاـق  ( 36  ) َنُوثَْعُبی ِمْوَـی  یلِإ  ِینْرِْظنَأَـف  ِّبَر  َلاـق  ( 35  ) ِنیِّدـلا ِمْوَی  یلِإ  َۀَـنْعَّللا  َکـْیَلَع  َّنِإ  َو  ( 34  ) ٌمیِجَر َکَّنِإَف  اْهنِم  ْجُرْخاَـف  َلاـق 

(38  ) ِمُوْلعَْملا ِْتقَْولا  ِمْوَی  یلِإ  ( 37  ) َنیِرَْظنُْملا
ٌمیِقَتْسُم َّیَلَع  ٌطارِص  اذه  َلاق  ( 40  ) َنیِصَلْخُْملا ُمُْهنِم  َكَدابِع  َّالِإ  ( 39  ) َنیِعَمْجَأ ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُهل  َّنَنِّیَزَُأل  ِینَْتیَوْغَأ  اِمب  ِّبَر  َلاـق 

(43  ) َنیِعَمْجَأ ْمُهُدِعْوََمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  َو  ( 42  ) َنیِواْغلا َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَم  َّالِإ  ٌناْطلُس  ْمِْهیَلَع  ََکل  َْسَیل  يِدابِع  َّنِإ  ( 41)
(44  ) ٌموُسْقَم ٌءْزُج  ْمُْهنِم  ٍباب  ِّلُِکل  ٍباْوبَأ  ُۀَْعبَس  اَهل 

__________________________________________________

دمآ دهاوخ  يرتشیب  حرش  زین  هیآ 7 و 8  تافاص  هروس  رد  (. 1)
43 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

43 ص :  همجرت ..... :

. میدینایورب تیاغ  تمکح و  قفاوم  بسانم و  ار  تابن  هایگ و  ره  نآ  زا  میداهن و  رب  میظع  ياههوک  نآ  رد  میدرتسگب و  ام  مه  ار  نیمز  و 
اذغ توق و  دیهدیمن  ار  اهنآ  يزور  امش  هک  تاناویح  ریاس  يارب  مه  میدروآ و  مهارف  ار  رشب  عون  امش  شاعم  مزاول  مه  هنیمز  نیا  رد  و 

. میتخاس مهارف 
هک نّیعم  ردـقب  ّالا  قلخ  ملاع  هب  نآ  زا  اـم  یلو  دوب  دـهاوخ  اـم  دزن  نآ  يهنیزخ  عبنم و  هک  نآ  زج  تسین  ملاـع  رد  زیچ  چـیه  هکنادـب )  ) و
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. میتسرفیمن تسا  تحلصم 
ار امش  تاناویح  تاتابن و  امش و  بآ  نآ  هب  ات  میدروآ  دورف  نامسآ  زا  ار  ناراب  مه  میداتسرف و  ار  تعیبط  محر  نکنتـسبآ  ياهداب  ام  و 

. دیزاس يراج  هتخاس  عبنم  دوخ  تجاح  تقو  يارب  ار  اهبآ  دیتسناوتیمن  امش  هن ) رگ  و   ) مینادرگ باریس 
، میتسه دنوشیم  یناف  هک  قلخ  يهمه  ثراو  میناریمیم و  مینکیم و  هدنز  ار  قیالخ  هک  مییام  و 

. دراد لماک  يهطاحا  امش  ناگدنیآ  ناگتشذگ و  يهمه  هب  ام  ملع  هّتبلا  و 
. تسا تمکح  ملع و  يور  زا  وا  راک  هک  درک  دهاوخ  روشحم  تمایق ) رد   ) ار قیالخ  يهمه  وت  يادخ  هّتبلا  و 

. میدیرفایب هتفای  رییغت  يهدروخلاس  يال  لگ و  زا  ار  یناسنا  انامه  و 
. میدرک قلخ  هدنزادگ  شتآ  زا  رتشیب  ار  ناوید  يهفیاط  و 

. درک مهاوخ  قلخ  رّیغتم  هنهک  يال  لگ و  يهّدام  زا  يرشب  نم  هک  دومرف  راهظا  ملاع  ناگتشرف  هب  وت  راگدرورپ  هک  هاگنآ  و 
هدجـس وا  رب  یهلا ) حور  نآ  تمظع  تمرح و  تهج  زا   ) همه ممدـب  شیوـخ  حور  زا  نآ  رد  میاراـیب و  لدـتعم  ار  رـصنع  نآ  نوـچ  سپ 

. دینک
. دندرک هدجس  ملاع  ناگتشرف  يهمه 

. دیزرو عانتما  مدآ  يهدجس  زا  هک  سیلبا  رگم 
نادجاس  اب  وت  هچ  يارب  ناطیش  يا  هک  دومرف : ناطیش  هب  ادخ 

44 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
؟ يدرواین دورف  مدآ  يهدجس  هب  رس 

. درک مهاوخن  هدجس  ياهدیرفآ  هنهک  يال  لگ و  زا  هک  يرشب  زگره  نم  هک  داد : خساپ  ناطیش 
. يدش ام  هاگرد  يهدنار  وت  هک  وش  جراخ  نادجاس  فص  زا  سپ  دومرف : باتع  رهق و  اب  وا  هب  مه  ادخ 

. دیدرگ یمتح  قّقحم و  وت  رب  ازج  زور  ات  ام  تنعل  و 
رمع لوط  تلهم و  دـنوشیم  ثوعبم  قلخ  هک  تمایق  زور  ات  ارم  سپ  اراگدرورپ  هک  درک  تساوخرد  ادـخ  زا  دـش ) دودرم  نوچ   ) ناطیش

. امرف اطع 
دوب دهاوخ  تلهم  ارت  يرآ  دومرف  ادخ 

. مولعم زور  نّیعم و  تقو  هب  ات 
لفاغ وت  داـی  زا  اـت   ) مهدـیم هولج  مدآ  نادـنزرف  رظن  رد  ار ) زیچ  همه   ) نیمز رد  زین  نم  يدرک  هارمگ  ارم  ایادـخ  تفگ : ناطیـش  هاـگ  نآ 

. درک مهاوخ  هارمگ  ار  اهنآ  يهمه  و  دنوش )
. وت صلاخ  كاپ و  ناگدنب  زجب 

. تسا نم  ياضر  هاگرد  هب  میقتسم  هار  تسرپرس  یکاپ  صالخا و  نیمه  دومرف : ادخ 
. دنوش وت  وریپ  هک  تسا  یهارمگ  نادان و  مدرم  رب  وت  يهطلس  رادتقا و  نکیل  دوب ، دهاوخن  هبلغ  ّطلست و  نم  ناگدنب  رب  ارت  زگره  و 

. دوب دهاوخ  خزود  شتآ  زین  هارمگ  مدرم  نآ  مامت  هاگهدعو  هّتبلا  و 
. تسا هدیدرگ  نّیعم  ناهارمگ  زا  ياهتسد  دورو  يارب  يرد  ره  تسا  رد  تفه  ار  خزود  نآ  هک 

44 ص :  ریسفت ..... 
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هراشا

زا عافتنا  يدنمهرهب و  هجو  میداد ، رارق  راوتـسا  تباث و  ياههوک  نآ  رد  میدینارتسگ و  ار  نیمز  َیِـساوَر و  اهِیف  اْنیَْقلَأ  َو  اهانْدَدَم  َضْرَْألا  َو 
. تسا یناوارف  ياهتحلصم  اهتمکح و  ود  ره  رد  هک  نیا  و  تسا ، هدش  رکذ  اههوک  دوجو  و  نیمز ، ندوب  هدرتسگ 

زا دوصقم  ددرگرب  اههوک  لابج و  هب  اهیف »  » ریمض رگا  میدینایور ، نوزوم  زیچ  ره  زا  نآ  رد  ٍنوُزْوَم و  ٍءْیَش  ِّلُک  ْنِم  اهِیف  اْنتَْبنَأ  َو 
45 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب ریمـض  رگا  و  دیوریم ، اههوک  رد  هک  تاّزلف  دـننام  دوشیم ، شورف  دـیرخ و  ندرک  نزو  اب  تسا و  نزو  لباق  هک  تسا  يزیچ  نوزوم 
هدامآ امش  حلاصم  يارب  دوش و  شجنس  يریگهزادنا و  امش  يدنمرهب  عفانم و  تهج  هک  تسا  نوزوم  دوصقم  ددرگرب ، نیمز  و  ضرالا » »

«. 1  » تسانعم ود  ره  زا  ّمعا  نآ  يانعم  ددرگرب  ود  ره  هب  ریمض  رگا  و  تسا ، هدش 
ْنَم َو  بکرم  نکسم و  كاروخ و  كاشوپ و  لیبق  زا  دینک  یگدنز  هلیـسو  نادب  هک  میداد  رارق  يزیچ  نیمز  رد  َشِیاعَم  اهِیف  ْمَُکل  اْنلَعَج  َو 

يهدنهد يزور  امش  هک  میداد  رارق  ینایاپ  راهچ  ناگدنب و  نازینک و  ناراکتمدخ و  امش  يارب  تسا ، شیاعم »  » رب فطع  َنِیقِزاِرب  َُهل  ُْمتَْسل 
. دیهدیمن ار  دارفا  نیا  يزور  امش  ینعی  دراد  هبلغ  لوقعلا  يوذ  ناریگيزور  بناج  ظفل  نیا  رد  دیتسین ، اهنآ 

بابـسا امـش  يارب  تسا : نیا  هیآ  يانعم  و  هدـشن ، هداعا  رج  فرح  نوچ  تسا ، دـیعب  لامتحا  نیا  هک  تسا  مکل »  » رد رورجم  رب  فطع  ای 
دنناـم میداد ، رارق  یگدـنز  شیع و  بابـسا  دـیتسین  اـهنآ  يهدـنهد  يزور  امـش  هک  مه  یناـسک  يارب  و  میداد ، رارق  یگدـنز  تشیعم و 

. دنوشیم قحلم  اهنآ  هب  دننکیم و  یگدنز  ناگدنرد  نایاپ و  راهچ  دننام  هک  اههریزج  لها  زا  اهنآ  ریغ  ناهیفس و  نیناجم و 
__________________________________________________

نازیملا ریسفت  رد  ییابطابط  هماّلع  هتسناد و  تحلـصم  بسح  رب  تجاح و  قفو  رب  ندیجنـس  ار  نوزوم  شریـسفت  رد  يزار  حوتفلا  وبا  (. 1)
. تسا هدرک  انعم  دراد  بسانت  تمکح  عبط و  اب  هک  ءازجالا  بسانتم  هدیدنسپ و  ار  نآ 
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46 ص :  تسادخ .....  دزن  يزیچ  ره  ياهجنگ 

هک تسا  دوجوم  يواسم  نآ  يانعم  دوشیم و  قالطا  مومع  تروص  هب  یهاگ  ءیـش »  » ظفل هک  نادب  « 1  » ُُهِنئازَخ انَْدنِع  اَّلِإ  ٍءْیَش  ْنِم  ْنِإ  َو 
. دوشیمن لّوا  ّقح  لماش  تروص  نیا  رد  هک  دوشیم  قالطا  ءیش  نآ  دوجو  رب  ءیش  ظفل  یهاگ  و  دوشیم ، زین  یلاعت  لّوا  ّقح  لماش 
دننام دوشیم ، تانکمم  يهمه  لماش  و  دوشیمن ، زین  تسا  لّوا  ّقح  تاـفاضا  أدـبم  هک  لـعف  ترـضح  امـسا و  ترـضح  لـماش  هچناـنچ 
فـص عاونا و  باـبرا  هب  اـهنآ  زا  هک  حاورا  ترـضح  و  دوشیم ، ریبعت  نیبّرقم  يهکئـالم  یلاـع و  مـالقا  هب  اـهنآ  زا  هک  لوقع  ترـضح 

. دوشیم ریبعت  افَص  ِتاَّفاَّصلا  ناگتسب 
هب اهنآ  زا  هک  یئزج  سوفن  ترـضح  و  دوشیم ، ریبعت  رما  ناگدننک  ریبدت  ظوفحم و  یّلک  حاولا  هب  اهنآ  زا  هک  یّلک  سوفن  ترـضح  و 

ملاع تادوجوم  مامت  و  دوشیم ، ریبعت  لاثم  ملاع  هب  تابثا و  وحم و  حاولا  هب  رابتعا  ود 
__________________________________________________

ملاع ایلع و  ملاع  تادرفم  دـنراد . روخ  هفیظو  اسرت  ربگ و  بیغ  هنیزخ   » زا هک  تسا  یهلا  ماع  لـماش و  تمحر  هنیزخ ، عمج  نئازخ - ( 1)
رد دـنانئازخ . هلمج  دـنامدع  ملاـع  رد  هک  تاـّیلک  تسا . نئازخ  رازه  نیدـنچ  ار  يادـخ  مدـع ، ملاـع  رد  دـنیادخ . نـئازخ  هـلمج  یلفس 

ياهنیزخ یتابن  ره  و  یندعم ، ره  تابّکرم  رد  دنانیازخ  سوفن  لوقع و  مجنا ، كالفا و  دنانیازخ . شتآ  اوه و  كاخ و  بآ و  تادرفم ،
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ناوخا ار  اهیدـنب  میـسقت  نیا  نییثنا . نیتیلک ، ءاعما ، هدـعم ، ترارم ، لاحط ، دـبک ، بلق ، هیر ، عاخن ، غامد ، ینعی  هناگهدزای - نئازخ  تسا .
. دناهدرک نایب  عیابط  جازم  ندب و  طالخا  یگنوگچ  دسج و  بیکرت  نایب  ماقم  رد  لئاسر ج 2 ص 382  رد  افصلا 

47 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. ددرگیم لماش  ار  عبط 

ره و  تسا ، یقارشا  یهلا  يهفاضا  لعف و  ترضح  رد  یتقیقح  امسا و  ترضح  رد  یتقیقح  ياراد  دشاب  تارـضح  نآ  رد  هک  يزیچ  ره  و 
. تسا زین  ءامسا  ترضح  رد  یتقیقح  ياراد  تسا  لعف  ترضح  رد  هک  هچ 

، تسا ءامسا  ترضح  رد  یتقیقح  لعف و  ترضح  رد  یتقیقح  مالقا و  ترضح  رد  یتقیقح  ياراد  تسا  حاورا  ترضح  رد  هک  هچنآره  و 
عبط و ملاـع  تسا و  اـهنآ  رد  هک  هچنآ  یئزج و  سوـفن  ترـضح  تسا و  اـهنآ  رد  هک  هچنآ  یّلک و  سوـفن  ترـضح  تسا  نینچ  مه  و 

. تسا نآ  رد  هک  هچنآ 
عبت هب  یتروص  و  دراد ، یلاع  ملاع  رد  لالقتـسالاب  زین  یتروص  و  یلاـع ، رد  یتروص  القتـسم  نییاـپ  يهبترم  یناد و  ره  رگید : تراـبع  هب 

. دراد یلاع  ملاع  رد  لالقتسالاب  هن  یلاع 
مه و  لقع ، ترـضح  رد  نینچ  مه  و  یعبت ، ای  ّلقتـسم  روط  هب  امـسا  ترـضح  رد  تسا  ییاهتقیقح  تانکمم  زا  کی  ره  يارب  نیا  رباـنب 

. لاثم ملاع  ات  مالقا  ترضح  رد  نینچ 
يهمه هچ  دنوشیم ، هدیمان  هّللا » ندـل   » و هّللا » دـنع   » تسا نآ  ياههدرپ  هّدام و  زا  دّرجم  یملاوع  هک  تهج  نآ  زا  اهروضح  نیا  يهمه  و 

نآ یلاعت  يادخ  اذل  تسا  ظوفحم  نوزخم  ياهبنارگ  يایشا  دننامه  لیدبت  رییغت و  زا  قیاقح  نیا  نوچ  و  دنرضاح ، وا  رـضحم  رد  اه  نیا 
. دیمان نئازخ »  » ار

لاثم ملاع  رد  یتقیقح  ياراد  تسا  کلم  ملاع  رد  هک  هچنآ  ره  سپ 
48 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دادعتـسا هّدام  هک  تسا  رادـقم  نامه  هب  ندروآ  نییاپ  نیا  و  دروآیم ، نییاپ  کلم  ملاع  هب  لاثم  ملاـع  زا  ار  نآ  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا ،
. دریگیم ماجنا  هّدام  دادعتسا  نیح  رد  هک  دراد  ار  نآ  لوبق 

ملاع تادوجوم  نوچ  ءامـسا  ترـضح  ات  یلعا  یلاـع و  رد  تسا  رارق  نیمه  زا  بلطم  و  لاـثم ، ملاـع  اـت  یّلک  سوفن  زا  تسا  نینچ  مه  و 
. تسا یتاذ  دّدجت  هب  ّریغتم  دّدجتم و  کلم 

بلطم نیا  دوخ  ّلحم  رد  هچنانچ  دنکیم  ادیپ  دوجو  شاهدـنروآ  دـیدپ  يهلیـسو  هب  یناف و  شدوخ  زا  هظحل  ره  نآ و  ره  هک  انعم  نیا  رب 
. تسا هتشگ  قّقحم 

شدوخ نئازخ  زا  ار  نآ  یلاعت  يادخ  ددرگ و  دوخیب  دوخ  زا  دوش و  یناف  نآ  هب  نآ  هک  نیا  رگم  درادن  دوجو  کلم  ملاع  رد  يزیچ  اذـل 
. دنکیم لزان 

: دومرف نیاربانب 
ریدقت دادعتـسا و  هزادنا  هب  زج  ینعی  دنکب ، يدّدجت  رارمتـسا  رب  تلالد  هک  هدروآ  عراضم  يهغیـص  اب  ار  هلّزنن »  » ٍمُوْلعَم ٍرَدَِقب  اَّلِإ  ُُهلِّزَُنن  ام  َو 

. میتسرفیمن مولعم 
هدرگ  ) حیقلت يارب  ار  داب  َِحقاَول و  « 1  » َحایِّرلا اَْنلَسْرَأ  َو 

__________________________________________________

. تسا هدمآ  مه  یهاوخدوخ  رورغ و  يانعم  هب  و  یبیغ ، تادادما  ضیف ، يانعم  هب  ینافرع  تایبدا  رد  داب  ( 1)
نیبب شگرب  شبنج  رابغ و  رد  نیما  يا  مشچ  زا  تسا  ناهنپ  داب 
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لاح فصو  دیوگب  تگرب  شبنج  لامش  زا  ای  نازو  نآ  تسا  نیمی  زک 
49 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رارق رادراب  لماح و  ار  يزیچ  هک  تسا  نآ  هدننک  حیقلت  هچ  تسا ، يرادراب  يهّدام  لماح  هدـننک  حـیقلت  حـقال و  هچ  میداتـسرف ، یناشفا )
. دهد

رد و  دیرادن ، ییانتعا  هّجوت و  نآ  هب  امـش  مینکیم و  لزان  هزادـنا  هب  هک  تسا  هدـننک  حـیقلت  ياهداب  مینکیم  لزان  هک  ییاهزیچ  زا  ینعی 
تراشب و هب  ور  نیا  زا  تسا ، ناراب  ندناراب  تهج  نامسآ  رد  ربا  نداد  ریس  عفانم  نآ  يهلمج  زا  هک  تسا  یعفانم  اههرهب و  امش  يارب  نآ 

«1 . » تسا هدش  هراشا  دوشیم ، لصاح  ادخ  تمحر  زا  هک  ياهدژم 
رابنارگ ار  اهربا  میداتـسرف و  داب  هک  نآ  زا  سپ  ینعی : دـنکیم  بیقعت  رب  تلالد  هک  هدروآ  ءاف »  » ظفل ُهوُمُکاْنیَقْـسَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  اْنلَْزنَأَف 

. دنک باریس  ار  امش  ات  میداتسرف  ورف  ناراب )  ) بآ داب  نآ  زا  داتسرف  وس  ره  درک و 
ندمآ زا  ای  دیتسرفب  نیمز  هب  نامسآ  زا  ناراب  تروص  هب  ار  نآ  دیناوتب  ات  دیـشاب ، بآ  عبنم  نزاخ و  دیناوتیمن  امـش  َنِینِزاِخب  َُهل  ُْمْتنَأ  ام  َو 

هزادناب ار  نآ  ام  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  مه  ناراب  هکلب  دینک ، عنم  ناراب 
__________________________________________________

وج راّمخ  سگرن  زا  وا  فصو  وک  هک  ینادیمن  ار  لد  یتسم 
ژغم ژک  اداب ، تفگ  نامیلس  سپ  ژک  تخر  نامیلس  تخت  ری  داب 

وشم نیمشخ  مژک  زا  ژک ، يور  رگ  ورم  ژک  نامیلس  يا  تفگ  مه  داب 
].....[

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هانپ  تلاسر  ترضح  هکنانچ  دیآیم ، تایناحور  قرشم  فرط  زا  هک  ینامحر  تاحفن  هب  تسا  تراشا  ابص - داب  ( 1)
. نمیلا بناج  نم  نمحّرلا  سفن  تدجو  ّینا  دندومرف :

: دیوگ یقارع 
دنیب احیسم  سافنا  زا  رتشوخ  نامدشوخ  دزوب  شیوک  رب  رگ  ابص  داب  سفن 

50 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. میتسرفیم

. تسا ادخ  دزن  يزیچ  ره  نئازخ  هک  دش  اعّدا  هک  هچنآ  رب  دشاب  یلالدتسا  ات  تسا ، شدوخ  هب  تبسن  بآ  ندوب  نزاخ  تابثا  دوصقم  سپ 
تابثا يارب  یلبق  يهیآ  هک  ایوگ  مینادواج ، میناریمیم و  مینکیم و  هدـنز  هک  مییام  نیا  هّتبلا  َنُوثِراْولا و  ُنَْحن  َو  ُتیُِمن  َو  ِییُْحن  ُنْحََنل  اَّنِإ  َو 

. تسا یلاعت  يادخ  رد  نآ  رصح  ندوب و  أدبم 
«1 . » دشابیم دنوادخ  رد  ود  نآ  رصح  ّتیعجرم و  ّتیکلام ، تابثا  تهج  هیآ  نیا 

ادـعب یناسک  هچ  دـناهدمآ و  ایند  هب  رتولج  اهامـش  زا  یناسک  هچ  مینادیم  َنیِرِخْأَتْـسُْملا و  اَـنِْملَع  ْدََـقل  َو  ْمُْکنِم  َنیِمِدْقَتْـسُْملا  اَـنِْملَع  ْدََـقل  َو 
. دنتسه دوجوم  نامز  کی  رد  نانآ  يهمه  و  دناهدمآ ، دوجوب 

. دناهدماین ایندب  زونه  هک  دنتسه  یناسک  نیرخأتسم  و  تسا ، هتشذگ  ناشدوجو  نامز  هک  دنتسه  یناسک  نیمدقتسم  زا  دوصقم  ای 
بسح رب  هیآ  و  تسا ، مالسا  نامیا و  بتارم  رد  نیمدقتسم  دوصقم  ای 

__________________________________________________

بتارم بسح  رب  تانکمم  ددرگ و  ضیاف  تانکمم  رب  بیغ  ملاع  زا  هک  تسا  وا  يهلماش  تمحر  یلاعت و  ّقح  ضیف  زا  هیاـنک  ناراـب  (. 1)
. دنیامن هضافتسا  دادعتسا ،
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. دنیوگ ناراب  حرت ، حرف و  زا  دوش  لصاح  کلاس  لاوحا  رد  هک  زین  ار  تایانع  هبلغ 
: دیوگ يولوم 

تسا رگید  یباتفآ  نامسآ و  تسا  رگید  یبآ  يربا و  ار  بیغ 
دیدج قلخ  نم  سبل  یف  نایقاب  دیدپ  ناّصاخ  رب  هک  ّالا  نآ  دیان 

یگدرمژپ یپ  زا  ناراب  تسین  یگدرورپ  یپ  زا  ناراب  تسه 
51 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا دعب  یلاعت  يادـخ  ملع  يهطاحا  نایب  دوصقم  نوچ  تسا ، هدوب  میمعت  نیمه  دوصقم  مه  دـیاش  و  تسا ، یناعم  نیا  يهمه  لماش  میمعت 
. دنکیم تلالد  انعم  نیا  رب  رتشیب  میمعت  و  تسا ، وا  ندوب  عجرم  أدبم و  نایب 

ياضتقم هب  سک  ره  ندناسر  تازاجم و  مدرم و  نتخیگنارب  رشح و  یضتقم  یلاعت  يادخ  تمکح  ٌمیِکَح و  ُهَّنِإ  ْمُهُرُـشْحَی  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  َو 
. تسا شلمع 

. دنادیم ار  همه  شاداپ  ازج و  ثیح  زا  وا  ياضتقا  رشحم و  سک و  ره  يهزادنا  ادخ  ٌمِیلَع و 
دوخ ندوب  أدبم  دومن ، تابثا  زین  ار  شملع  تمکح و  و  درک ، تباث  ندوب  کلام  عجرم و  أدبم و  رد  ار  دوخ  تّیهلا  دـنوادخ  یتقو  سپس 
ملع تردـق و  تمکح و  رب  ناسنا  يارب  ندوب  أدـبم  و  تسا ، تادوجوم  فرـشا  ناسنا  هچ  دومن ، تاـبثا  زین  ار  ناـسنا  صوصخ  هب  تبـسن 

: دومرف اذل  درک و  رکذ  عبّتلاب  زین  ار  ّنج  هب  تبسن  شندوب  أدبم  و  دنکیم ، تلالد  رتهب 
هک تسا  نیا  یناعم  نآ  نیرتهب  هک  دـناهدرک  رکذ  يدّدـعتم  تاملک  یناع  نیا  يارب  ٍنُونْـسَم  ٍإَمَح  ْنِم  ٍلاْصلَـص  ْنِم  َناـْسنِْإلا  اَـنْقَلَخ  ْدََـقل  َو 
. تسا هدرک  هایس  ار  نآ  بآ  اب  ترواجم  لوط  هک  تسا  هایس  لگ  أمح »  » زا دوصقم  و  دشاب ، هدیدنگ  نّفعتم و  زیچ  لاصلص »  » زا دوصقم 
هب نونـسم »  » و دنامیم ، اهرهن  رد  هک  هایـس  لگ  دننام  دنامیم ، يدایز  تّدـم  ینم  ياهفرظ  اهگر و  رد  نوچ  درک  أمح »  » هب هیبشت  ار  هفطن 

يانعم 
52 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیم هتخیر  محر  رد  ینم  هک  تهج  نآ  زا  تسا  هدش  هتخیر 
سنج ار  نآ  زا  دوصقم  یخرب  و  «، 1  » تسا سیلبا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  و  تسا ، ّنج  ردپ  نآ  زا  دوصقم  هک  دناهتفگ  یـضعب  َّناَْجلا  َو 

«. 2  » تسا نایمدآ  سنج  هک  تسا  رهاظ  ناسنا  ظفل  زا  هچنانچ  دناهتسناد  ّنج 
رتشیب تسا و  فورعم  نآ  ترارح  هک  تسا  دیدش  مرگ  داب  مومـس  ِموُمَّسلا  ِران  ْنِم  میدـیرفآ  ار  وا  ناسنا ، ندـیرفآ  زا  لبق  ُْلبَق  ْنِم  ُهانْقَلَخ 

هک يدرگوگ  رازهروش  ياهنیمز  زا  هدیدنگ و  يوب  دیدش و  يامرگ  اب  تسا  يداب  نآ  و  دزویم ، داب  نیا  ریـسمرگ  ياهرهـش  رد  اهتقو 
. دیآیم دیدپ  دشاب  هدرک  مرگ  ار  نآ  باتفآ 

مرگ یناحور و  ياوق  اب  مرگ  يرـصنع  یعیبط  ياوق  طـالتخا  زا  هک  یتّیفیک  دـنمانیم  مومـس  داـب  ار  نآ  تسا  مس  ياراد  داـب  نیا  نوچ  و 
باتفآ رون  اب  راز  هروش  ياهنیمز  حوطـس  طالتخا  زا  اوه  رد  هک  هدش  شتآ  هب  هیبشت  دیآیم  دیدپ  یقیقح  دیـشروخ  ترارح  اب  نآ  ندـش 

. تسا شتآ  زا  یشان  دود  ببسب  داب  نآ  زا  ّنج  ّدلوت  و  دوشیم ، رهاظ 
رد هک  دوریم ، نیلفاّسلا  لفسا  ات  هک  دیآیم  دوجو  هب  دود  یناملظ و  کیرات  يهیاس  کی  نآ  زا  کلم  ملاع  هب  دوجو  ياهتنا  زا  سپ  هچ 

و تسا ، ناسنا  تقلخ  زا  لبق  ای  عبط  ملاع  دیلاوم  تقلخ  زا  لبق  نیا  و  دوشیم ، لصاح  نیطایـش  ّنج و  راد  یلفـس و  توکلم  تروص  نیا 
هرقب يهروس  لّوا  رد 

__________________________________________________

ص 375 یمقلا 1 : ریسفت  ص 106  یفاصلا 3 : ریسفت  ( 1)
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ص 375 یمقلا 1 : ریسفت  ص 106  یفاصلا 3 : ریسفت  (. 2)
53 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تشذگ نیطایش  ّنج و  قلخ  ّتیفیک  زا  یلماک  قیقحت  َمَدِآل  اوُدُجْسا  ِۀَِکئالَْمِلل  اْنُلق  ْذِإ  َو  هیآ  ّیط  رد 
زا زین  نآ  هک  دوشیم  ّدلوتم  طالخا  ترارح  زا  هک  تسا  همهاو  يهّوق  نامه  ّنج  ردـپ  ّنج و  سپ  ریغـص  ملاع  رد  اّما  ریبک و  ملاع  رد  نیا 

. تسا مولعم  دوهشم و  هچنانچ  تسا ، ناسنا  تقلخ  زا  لبق  نآ  تقلخ  و  دیآیم ، دیدپ  حور  باتفآ  رثا  رب  ندش  مرگ 
َو ُُهْتیَّوَس  اذِإَف  ٍنُونْـسَم  ٍإَمَح  ْنِم  ٍلاْصلَـص  ْنِم  ًارََـشب  ٌِقلاـخ  یِّنِإ  ِۀَِـکئالَْمِلل  تفگ : تراـگدرورپ  هک  ار  تقو  نآ  روآ  داـی  هب  َکُّبَر  َلاـق  ْذِإ  َو 

هاگ نآ  و  متسه ، كانیوب  ینجل  زا  هدنامزاب  کشخ  لگ  زا  یناسنا  هدننیرفآ  نم  هک  ناگتشرف  هب  َنیِدِجاس  َُهل  اوُعَقَف  یِحوُر  ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن 
. دیتفارد هدجس  هب  وا  ربارب  رد  مدیمد ، دوخ  حور  زا  نآ  رد  و  مدرک ، مامت  ار  وا  تقلخ  هک 

َدُجْسَِأل ْنُکَأ  َْمل  َلاق  َنیِدِجاَّسلا  َعَم  َنوُکَت  اَّلَأ  ََکل  ام  ُسِیْلبِإ  ای  َلاق  َنیِدِجاَّسلا  َعَم  َنوُکَی  ْنَأ  یبَأ  َسِیْلبِإ  اَّلِإ  َنوُعَمْجَأ  ْمُهُّلُک  ُۀَِکئالَْملا  َدَجَسَف 
. دندرب هدجس  یگمه  ناگتشرف  هاگ  نآ  ٍنُونْسَم  ٍإَمَح  ْنِم  ٍلاْصلَص  ْنِم  ُهَتْقَلَخ  ٍرَشَِبل 

؟ یتسین ناگدننک  هدجس  زا  هک  دوشیم  هچ  ار  وت  سیلبا  يا  دومرف : ادخ  نوچ  دز و  زابرس  ندرک  هدجس  زا  هک  سیلبا  رگم 
هدجـس تسا ، رـصانع  نیرتفیرـش  هک  يدـیرفآ  شتآ  زا  ارم  هک  یلاـح  رد  يدـیرفآ  هدـیدنگ  لـگ  زا  ار  نآ  هک  يرـشب  هب  نـم  تـفگ : وا 

لاصلص و  منکیمن ،
54 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«. 1  » تسا رصانع  دیلاوم  نیرتتسپ 

. تسایر ماقم و  زا  ای  هکیالم ، زا  ای  تشهب ، زا  ای  نامسآ  زا  ینعی  وش ، جراخ  نآ  زا  دومرف : دنوادخ  اْهنِم  ْجُرْخاَف  َلاق 
. داب تنعل  وت  رب  ازج  زور  ات  يدورطم و  وت  هک  َنُوثَْعُبی  ِمْوَی  یلِإ  ِینْرِْظنَأَف  ِّبَر  َلاق  ِنیِّدلا  ِمْوَی  یلِإ  َۀَنْعَّللا  َْکیَلَع  َّنِإ  َو  ٌمیِجَر  َکَّنِإَف 

تلهم تمایق  زور  ات  نم  هب  تفگ : دشاب  هتـشاد  بیرف  اوغا و  تصرف  لاجم و  ات  تساوخیم  تشاد و  ندنام  رب  صرح  یلیخ  نوچ  سیلبا 
. هدب

اب ندـش  هدـنز  زور  نآ  هک  دـشاب  هتـشاد  تلهم  تماـیق  زور  اـت  تساوخ  ناطیـش  نوچ  ِمُوْلعَْملا  ِْتقَْولا  ِمْوَی  یلِإ  َنیِرَْظنُْملا  َنِم  َکَّنِإَـف  َلاـق 
. تسا مّود  يهخفن 

یتقو ات  هن  یلو  مهدیم  تلهم  وت  هب  دومرف : وا  تساوخرد  تباجا  ماقم  رد  یلاعت  يادـخ  اذـل  دوب ، لّوا  يهخفن  اـت  سیلبا  تلهم  تقو و  و 
وت هک 
__________________________________________________

زاوآ یلگ   » يانعم هب  يربط  ریسفت  رد  هدمآ  زین  نمحّرلا  هیآ 14  رد  هدمآ ، 26 و 28 و 33 )  ) تایآ نیا  رد  هک  نیا  رب  هوالع  لاصلص  (. 1)
عمجم یفسن و  ریسفت  رد  ماخ و  لافس  کشخ و  لگ   » رارسالا فشک  ریسفت  رد  و  کشخ » لگ   » يانعم هب  يدابآروس  ریسفت  رد  و  هدنهد »

انعم دـسرب  شتآ  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دـشاب  یتوص  ار  نآ  هک  هدـش  کشخ  لگ  حوتفلا . وبا  ریـسفت  رد  روآ و  گـناب  کـشخ  لـگ   » ناـیبلا
: أمح دناهدرک 

هایس یلگ  رارسالا  فشک  ریسفت  رد  دوشیم و  عمج  بالات  ضوح و  نب  رد  هک  هریت  هایس و  لگ  هب  يدابآ  روس  يربط و  ریسفت  همجرت  رد 
يوب رارسالا  فشک  ریسفت  رد  و  هدز » لاس   » يدابآ روس  ریسفت  رد  و  هتفرگ » يوب   » يربط ریسفت  همجرت  رد  نونـسم : تسا . هدمآ  بحلط ) )

. تسا هدمآ  هدینادرگ » يوب   » یفسن ریسفت  رد  و  هدروخلاس »  » حوتفلا وبا  ریسفت  رد  هدیدرگب و 
55 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا لّوا  يهخفن  تقو  نآ  هک  مولعم  تقو  ات  هکلب  یهاوخیم 
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ریـسفت هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تسد  هب  ای  وا  تسد  هب  ناطیـش  حـبذ  و  هجرف ) هّللا  لّجع   ) مئاق روهظ  هب  مولعم  تقو  رابخا  رد  و 
ياهترابع هب  بلطم  ندرک  ادا  ماقم  رد  هچ  رگا  ددرگیم  رب  بلطم  کی  هب  اهنیا  يهمه  و  هدش ، ریـسفت  لّوا  يهخفن  تقو  هب  زین  هدش و 

. دوش ادا  فلتخم 
: تفگ دولآظیغ  كانمشخ و  ناطیش  َلاق 

. درک مهاوخ  هارمگ  اوغا و  ار  مدرم  مه  نم  يدرک  هارمگ  ارم  هک  تهج  نآ  زا  ایادخ  ِینَْتیَوْغَأ  اِمب  ِّبَر 
هب هکلب  ناشدوخ  ریغ  هب  ار  ریصقت  دنباییمن  تسد  نآ  هب  دننکیم  بلط  هک  ار  هچنآ  هاگره  هک  تسا  ناطیـش  ناوریپ  يهمه  تداع  نیا  و 

«1 . » دنهدیم تبسن  ناشدوخ  گرزب 
__________________________________________________

، تسا لکشم  تسا  حلصا  کین و  همه  دنوادخ  لاعفا  دندقتعم  هک  هلزتعم  هعیـش و  رظن  زا  تسا  ّرـش  يرما  هک  اوغا  نداد  تبـسن  نوچ  ( 1)
رثا رب  يدوبان  - 3 بیرف . تیاوـغ و  هب  نداد  مکح  - 2 تشهب . زا  ناطیـش  تّیمورحم  - 1 تسا : هتفگ  انعم  هس  هب  ار  اوغا  یـسوط  خیـش  اذل 

هارمگ مدرک و  هابتشا  نم  مدآ و  هدجس  رب  يدرک  ناحتما  ینعی  يدرک ، اوغا  ارم  تفگ : ناطیش  هک  تسا  نیا  روظنم  دناهتفگ : یضعب  نعل .
بّصعت و تریغ و  لیلد  هب  سیلبا  دوشیم  مولعم  انالوم  مهلاثما و  ةاضقلا و  نیع  یلازغ و  دمحا  خیـش  هژیو  هب  افرع  لاوقا  یـسررب  اب  مدش .

. دنک هدجس  ادخ  زا  ریغ  دزن  هب  دشن  رضاح  قشع  رد  دسح  نامیا و 
یلو دنکن  هدجـس  يرگید  هب  دشاب و  مدق  تباث  ات  دیـشوک  دنک و  ناحتما  تّیدوبع  رد  ار  وا  صولخ  دهاوخیم  ادخ  هک  تشادنپیم  وا  و 

دب لعف  تشادن و  هگن  بدا  يولوم ، لوق  هب  و  دنقوشعم . ناگتشک  ناقشاع  تسا و  تعاطا  یگدنب  ساسا  هک  تشادن  هتکن  نیا  هب  تفرعم 
تسا ياهلیـسو  اریز  تسا  صلخم  نانمؤم  عفن  هب  ناطیـش  ياوغا  هک  نیا  رگید  بلطم  داد  تبـسن  ادخ  هب  دوب  هتـساخرب  يو  زا  هک  ار  دوخ 

ّبر رما  تحت  رد  ناطیش  ندومن  میلست  اب  هک  یناسنا  يالتعا  جوا  ات  يرشب  تسپ  لحارم  زا  رذگ  يارب 
56 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

يور رد  مه  نم  سپ  َنیِـصَلْخُْملا  ُمُْهنِم  َكَدابِع  اَّلِإ  َنیِعَمْجَأ  ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُهل  َّنَنِّیَزُأـَل  یتفیرف : ارم  هک  نونکا  تفگ : سیلبا  اذـل 
. داد مهاوخ  بیرف  ار  هدنزرو  صالخا  اب  سوه ) يوه و  زا   ) هتفای یصالخ  ناگدنب  زج  ار  یگمه  داد و  مهاوخ  هولج  کین  ار  يدب  نیمز 

هحتف اب  رگا  تسا و  هدـنزرو  صالخا  يانعم  هب  دوش  هدـناوخ  رگا  هرـسک  اـب   ) هدـش هدـناوخ  مـال  يهحتف  هرـسک و  اـب  نیـصلخم »  » يهملک
قوف هک  هّیـضرم  دننام  تسوا  بناج  زا  فطل  اریز  تسا ، رت  حیحـص  یمّود  هک  دـهدیم  انعم  هدـش  صالخ  هتفای و  صالخا  دوش  هدـناوخ 

(. تسا هدش  یفن  تسنیا  مّود  تلاح  رد  تسا  هّیضار 
ای هدش  هراشا  اذـه »  » ظفل اب  هک  هچنآ  تسین و  نآ  رد  یجک  جاجوعا و  هک  ٌمیِقَتْـسُم  َّیَلَع  تسا  ّقح  هار  نیا  تفگ : ادـخ  ٌطارِـص  اذـه  َلاق 

. تسا دوصقم  صلخم  ریغ  ناگدنب  هب  تبسن  ناطیش  بیرف  نییزت و  ای  نیصلخم  رب  سیلبا  طّلست  مدع  ای  تسا  صالخا 
هک هدش  هداهن  ياهّوق  وا  رد  يزیچ  ره  زا  هک  هدش  هدـیرفآ  يروط  ناسنا  هک  تسا  نیا  تسا  ادـخ  رب  ّقح  میقتـسم و  هار  نیا  هک  نیا  ّرـس  و 

نکل و  دـشاب ، وا  رد  لـعفلاب  اوق  نیا  يهمه  هک  تسا  نیا  ناـسنا  تقلخ  زا  دوصقم  و  دراد ، تلـالد  نآ  رب  َءامْـسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  حیرـص  ّصن 
نیعت تهج  کی  يزیچ  ره  رد  نوچ 

__________________________________________________

هطوبرم ات 18  تایآ 10  ریسفت  رد  ریسفت  نیمه  هب  زین  و  یضایر ) هّللا  تمشح  زا  دلج 1  قشع  نسح و  تایآ  . ) دنسر بابرالا  ّبر  هب  دوخ 
. دوش هعجارم  نآ ، همجرت  هداعّسلا و  نایب  ریسفت  زا  هروس ص  ات 85  تایآ 71  فارعا و  هروس  رد 

57 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نالطب زا  اوق  نآ  ندـش  صالخ  ناسنا و  رد  ّقح  بناج  ّتیلعف  اوق  نآ  ّتیلعف  زا  دوصقم  و  تیّقح ، قالطا و  تهج  کی  تسا و  نـالطب  و 
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هب تبسن  تسا  شتآ  دننام  ناطیش  يهسوسو  هچ  وا ، ياوغا  ناطیش و  يهسوسو  اب  رگم  دوشیمن  لصاح  نالطب  زا  صلاخ  تّیلعف  و  تسا ،
: هتفگ هّرس  سدق  يولوم  الط ،

درب يزاب  وا  زا  یعطن  نینچ  رب  درذگب  مدآ  وک ز  دوب  هک  وید 
همدمد نآ  هدش  دساح  تنعل  همه  دش  مدآ  عفن  تقیقح  رد 

دیرب ار  دوخ  هناخ  نوتس  سپ  دیدن  يزاب  دص  ود  دید و  ییزاب 
وا وید  وید و  دوب  مدآ  ییوگ  وا  ویر  دش  وا  ناج  نایز  دوخ 

ببس هب  و  تسا ، هدش  عقاو  هکیالم  ياهنتشادزاب  ناطیـش و  ياههسوسو  فرط  ود  نیب  هک  تسا  یناسنا  سفن  نامه  میقتـسم  هار  نیاربانب 
. دوشیم مامت  شیالوم  يوس  هب  وا  ریس  هدش و  لصاح  ناسنا  لامک  ود  نآ 

برغ قرش و  مناج  لسن  نونکا  دش  رپ  برک  سبح  لّوا  مدوب  مدآ  وچ  نم 
و دشاب ، طارـص »  » فصو ات  لیعف  نزو  رب  دش و  هدناوخ  یلع » طارـص   » و دشیمن ، رپ  مدآ  لسن  زا  ایند  دوبن  ناطیـش  ياوغا  هسوسو و  رگا 

«1 . » تسا هدش  ریسفت  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  ّیلع »  » ای طارص »  » و تسا ، هدش  لقن  زین  ّیلع »  » هب طارص »  » يهفاضا اب  ّیلع » طارص  »
َنیِواْغلا َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَم  اَّلِإ  ٌناْطلُس  ْمِْهیَلَع  ََکل  َْسَیل  يِدابِع  َّنِإ 

__________________________________________________

ح 1. ص 344 / ناهربلا 2 : ریسفت  ص 113 و  یفاصلا 3 : ریسفت  (. 1)
58 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنتسه وت  لثم  ینیوکت  یتاذ  یهارمگ  رد  مه  اهنآ  هک  دننک  يوریپ  وت  زا  هک  ناهارمگ  نآ  رگم  يرادن  طّلست  نم  ناگدنب  رب  وت 
دراد رد  تفه  هک  تسا  نانآ  یگمه  هاگداعیم  خزود  ٌموُسْقَم و  ٌءْزُج  ْمُْهنِم  ٍباب  ِّلُِکل  ٍباْوبَأ  ُۀَْعبَـس  اَهل  َنیِعَمْجَأ  ْمُهُدِعْوََمل  « 1  » َمَّنَهَج َّنِإ  َو 

. تسا هدش  هداد  صیصخت  ناطیش ، وریپ  ناهارمگ  زا  یفنص  يارب  مّنهج  ياهرد  زا  يرد  ره  و 
: زا دنترابع  هک  تسا ، نیمز  يهناگتفه  تاقبط  رابتعاب  تسا  تفه  مّنهج  بتارم  تاکرد و  اهرد و  هک  نیا 

ریبعت نآ  زا  هک  یناسنا  يهّدام  و  یناویح ، يهّدام  و  یتابن ، يهّدام  و  يدامج ، يهّدام  و  يرصنع ، عبط  و  ینامـسج ، دادتما  و  یلوا ، يالویه 
و دریگیم ، تروص  رد  نآ  زا  جورخ  لوخد و  هک  تسا  يرد  ياراد  هقبط  ره  و  دوشیم ، هراّما  سفن  رفک و  هب  يهدش  هدوشگ  يهنیـس  هب 
، تسا هدش  عقاو  ایقشا  راد  یلفـس و  توکلم  رد  اهنآ  نطاب  و  دناهدش ، عقاو  ایند  رد  تسا  كرد  لباق  دنراد و  هک  يرهاوظ  اب  اههقبط  نیا 

تاقبط نیمه  لباقم  رد  نآ  ياهرد  مّنهج و  تاکرد  و 
__________________________________________________

. تسا يورخا  يویند و  ياهباذع  اهجنر و  رهاظ  خزود  نطاب . خزود  رهاظ و  خزود  تسا . هنوگ  ود  رب  خزود  نافراع : رظن  زا  مّنهج  (. 1)
نآ هدـنراد  هک  دـناهدیمان  خزود  ار  یمدآ  هراّما  سفن  هلیذر  تافـص  يهعومجم  نافراع  تسا . ناسنا  يهدولآ  ردـک و  سفن  نطاب  خزود 

. دشاب وا  تشهب  نآ  دهد و  لقیص  ار  سفن  هدیدنسپ  ياهراک  و  تسا . باذع  رد  هراومه  دوخ 
اهوزج هشیمه  دراد  ّلک  عبط  اهسفن  نیا  تسا  خزود  وزج  هکنوچ 

يداّجس رتکد  ینافرع  تاحالطصا  گنهرف 
59 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا
. دش رکذ  هک  دراد  نیمه  هب  هراشا  تسا  نیمز  ریز  ای  متفه  نیمز  رد  مّنهج  هک  نیا  رب  ینبم  هدش  دراو  هک  هچنآ  و 

یمکح چیه  هک  يوحن  هب  هتفرگ  دوخ  هب  ار  یناسنا  سفن  گنر  نکیل  و  تسا ، عمج  ناسنا  رد  دـش  هتفگ  هک  تاقبط  لحارم و  نیا  يهمه 
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نآ زا  یناسنا  سفن  هک  یمادام  و  دلخ ، و  مّنهج ، ای  شتآ ، ای  نیمز ، دنیوگیمن  و  دنمانیم ، ناسنا  ار  ناسنا  اذل  و  درادـن ، سفن  مکح  زج 
نیا هب  رابخا  تایآ و  رد  هچنانچ  تسا ، هتـسب  ماگنه  نیا  رد  تاقبط  نآ  ياهرد  و  دنوشیمن ، اراد  ار  یمکح  دوشن  ادج  لحارم  تاقبط و 

. تسا هدش  هراشا  بلطم 
نامـسآ يالاب  تسا و  هناگتفه  ياهنامـسآ  لباقم  رد  هناگتـشه  ياهتشهب  و  تسا ، ینامـسآ  نیمز  تاقبط  زا  هقبط  ره  لباقم  رد  نوچ  و 

. تسا هدش  تشه  زین  نآ  ياهرد  تشه و  تشهب  تاجرد  اذل  تسا  ناوضر  اقل و  تشهب  متفه 
لباقم رد  نآ  هک  تسا  لـخاد  اهنامـسآ  رد  شتقلخ  يادـتبا  زا  نآ  سپ  تسا ، اهنامـسآ  اـب  سنجمه  ینامـسآ و  یناـسنا  يهفیطل  نوچ  و 

هچ رگا  تسا  هدـش  عقاو  اهرد  نآ  رد  ناسنا  تسا و  زاب  تشهب  ياهرد  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  و  تسا ، نآ  ياهرد  نانج و  تاجرد 
. دشابن تشهب  رد  لخاد 

: تسا هدمآ  دّدعتم  عضاوم  رد  مّنهج  لها  هب  تبسن  نآرق  تایآ  رد  سپ 
ياهرد لخاد  « ) نانجلا باوبأ  اولخدا   » هک تسا  هدـماین  چـیه  نآرق  رد  و  اهولخدا »  » دراد تشهب  لـها  هب  تبـسن  َمَّنَهَج و  َباْوبَأ  اُولُخْداَـف 

و  دیوش ،) تشهب 
60 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لاوقا اهنآ  نییعت  رد  هّتبلا  و  دوشیم ، ریـسفت  تسا  لئاذر  تاهّما  هک  هناـگتفه  ياـهتلیذر  دنـسپان و  ياهتفـص  هب  مّنهج  باوبا  یهاـگ 
. تسا فلتخم 

نییعت رد  و  ددرگیم ، ریسفت  تسا  لئاصخ  تاهّما  هک  هناگتـشه  ياهتلـصخ  بوخ و  ياهتفـص  هب  زین  تشهب  ياهرد  نانج و  باوبا  و 
. تسا فالتخا  زین  اهنآ 

تـسا یناعم  كردـم  هک  مهو  اهتروص و  يهدـننک  كرد  هک  لایخ  يرهاظ و  يهناگجنپ  يهکردـم  ياوق  هب  مّنهج  باوبا  زین  یهاـگ  و 
نکیل و  تسین ، یفخم  ریسفت  نیا  تبسانم  هجو  و  دوشیم ، ریسفت  هلقاع  يهّوق  يهفاضاب  كرادم  نامهب  زین  نانج  باوبا  و  دوشیم ، ریسفت 

هک ار  هچنآ  دراد و  دوجو  یلفـس  توکلم  رد  ملاـع ، نیا  جراـخ  رد  عقاو  تقیقح و  رد  نآ  ياـهرد  مّنهج و  هک  تسا  نیا  قـیقحت  ّقـح و 
. دشاب تاقبط  نآ  نیع  هک  نیا  هن  تسا ، اهنآ  باوبا  تاقبط و  ددع  بسانم  دناهدرک  رکذ 

: تسا رد  تفه  ياراد  شتآ  هک  تسا  « 1  » ربخ رد  و 
. دنوشیم لخاد  نوراق  ناماه و  نوعرف و  نآ  زا  هک  يرد  . 1

نامیا ادـخ  هب  هظحل  کی  یّتح  چـیه  هک  دـنوشیم  لخاد  رد  نآ  زا  یناسک  زین  و  دـنوشیم ، لخاد  راّـفک  نوکرـشم و  نآ  زا  هک  يرد  . 2
. دناهدرواین

. تسین اهنآ  محازم  سک  چیه  تسا و  اهنآ  صوصخم  رد  نآ  هک  دنوشیم  لخاد  هّیما  ینب  نآ  زا  هک  يرد  و  . 3
__________________________________________________

ص 164 نیقداصلا 5 : جهنم  ریبک  ریسفت  ( 1)
61 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: رگید ياهرد 
«. 2 « » ریعس  » رد . 5 «. 1 « » یّظل  » رد . 4

ادیپ ریز  رد  یناروف  شـشوج و  کی  دندیـسر  نییاپ  هب  هک  تقو  ره  دـنوریم  نییاپ  لاس  داتفه  مّنهج  نآ  رد  هک  تسا  « 3 « » هیواه  » رد . 6
هبترم نیا  رد  هشیمه  يارب  روط  نیمه  رخآ  ات  سپ  دـشکیم ، لوط  لاس  داـتفه  هک  دزادـنایم  هاـچ  يـالاب  هب  هراـب  رد  ار  اـهنآ  دوشیم و 

دنربیم رس  هب  خزود 
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اهرد نیرتگرزب  رد  نآ  هک  دنوشیم  لخاد  دناهدرک  راوخ  ار  ام  هدرک و  گنج  ام  اب  هک  یناسک  نانمشد و  هک  تسه  زین  يرگید  رد  و  . 7
. ثیدح رخآ  ات  تسا ...  امرگ  رظن  زا  اهنآ  نیرتدیدش  و 

4 تایآ 50 -

61 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 45  (: 15  ) رجحلا هروس  ]

هراشا

ال ( 47  ) َنِیِلباقَتُم ٍرُرُـس  یلَع  ًاناوْخِإ  ٍّلِغ  ْنِم  ْمِهِروُدُـص  ِیف  اـم  اـنْعََزن  َو  ( 46  ) َنِینِمآ ٍمالَِـسب  اهُولُخْدا  ( 45  ) ٍنوـُیُع َو  ٍتاَّنَج  ِیف  َنـیِقَّتُْملا  َّنِإ 
(49  ) ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  اَنَأ  یِّنَأ  يِدابِع  ْئِّبَن  ( 48  ) َنیِجَرْخُِمب اْهنِم  ْمُه  ام  َو  ٌبَصَن  اهِیف  ْمُهُّسَمَی 

(50  ) ُمِیلَْألا ُباذَْعلا  َوُه  ِیباذَع  َّنَأ  َو 
__________________________________________________

. تسا یعضوم  یظل  وذ  خزود و  ۀفرعم  نآ و  يهنابز  ای  شتآ  ۀکّرحم  یظل  ( 1)
ماللا ص 1144) باب  روپ ج 3 و 4  یفص  برعلا  ۀغل  یف  برالا  یهتنم 

: یلاعت هلوق  یتب و  مان  عمج و  بتکک  رعس  شتآ  يهنابز  نازوس و  هتخورفا و  شتآ  ریماک : ریعس  ( 2)
برعلا ج 2 و 1 ص 559) ۀغل  یف  برالا  یهتنم  . ) اروعسم يا  ًاریِعَس  َمَّنَهَِجب  یفَک  َو 

انذاعا خزود  اضیا  ماللا  فلالا و  اب  ۀیواهلا  مال و  فلا و  الب  ۀفرعم  ۀیواه  زین  دنزرف و  هدرک  مگ  ردام  نیمز ...  نامـسآ و  نایم  ۀیواه : ( 3)
برعلا ج 3 و 4 ص 1379 ۀغل  یف  برالا  یهتنم  راّنلا  هّرقتسمف  يا  ۀیواه  هّماف  یلاعت  هلوق  اهنم و  یلاعت  هّللا 

62 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

62 ص :  همجرت ..... :

، دوب دهاوخ  يراج  ياهرهن  اهغاب و  تشهب ) رد   ) هّتبلا ار  يوقت  لها  و 
، دیوش لخاد  نآ  هب  مارتحا  ینمیا و  مالس و  دورد و  اب  امش  هک  دوش ) باطخ  اهنآ  هب  )

رادتسود ردارب و  مه  اب  همه  ات  میزاس  هزیکاپ  كاپ و  یّلکب  دنسپان  قلخ  ره  دسح و  هنیک و  ترودک  زا  ار  اهنآ  كاپ  ياهلد  يهنییآ  ام  و 
، دننیشنب تّزع  تخت  رب  رگیدکی  يورب  ور  دنوش و  مه 

، دننکن ناشنوریب  دبا  تشهب  نآ  زا  زگره  دسرن و  اهنآ  هب  اج  نآ  رد  تمحز  جنر و  چیه  هک  یتروص  رد 
، منابرهم هدنزرمآ و  رایسب  نم  هک  هد  هدژم  زاس و  هاگآ  ارم  ناگدنب  ام ) لوسر  يا  )

. تسا كاندرد  تخس و  رایسب  نم  باذع  هک  ناسرتب  ار  اهنآ  زین  و 

62 ص :  ریسفت ..... 

ناراس همشچ  و  اهتـشهب )  ) اهغاب رد  هک  تسا  هدش  هداد  هدعو  دننک  زیهرپ  ناطیـش  تعباتم  زا  هک  یناسک  هب  ٍنُویُع  َو  ٍتاَّنَج  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ 
(. ناطیش ناوریپ  لباقم  هطقن  تسرد   ) دنربیم رس  هب 

همـشچ اهتـشهب و  هب  ناما  نما و  تمالـس و  رد  هک  دوشیم  هتفگ  نینچ  اه  نآ  هب  ینعی  تسا  ریدقت  رد  لوق »  » ظفل َنِینِمآ  ٍمالَِـسب  اهُولُخْدا 
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. دییآرد ناراس 
یتمالـس و هب  تهج  نیمه  يارب  و  میدودز ، ترخآ  زا  لبق  ایند  رد  ار  هنیک  دـقح و  اه  نآ  ياههنیـس  زا  ٍّلِغ  ْنِم  ْمِهِروُدُـص  ِیف  ام  اـنْعََزن  َو 

نما
63 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد هک  یمادام  ناسنا  هچ  میدروآ ، نوریب  اهنآ  ياههنیس  زا  ار  هنیک  دقح و  يهزیرغ  ورین و  نآ  تشهب  رد  هک  نیا  ای  دندش ، تشهب  لخاد 
. دشاب یلاخ  دقح  هنیک و  يهّوق  زا  هک  دتفایم  قاّفتا  مک  تسا  ایند 

رابخا رد  دینیـشنب  اهتخت  رب  مه  يورب  ور  َنِیِلباقَتُم  ٍرُرُـس  یلَع  دـیراد ، هناردارب  ساسحا  هک  یلاح  رد  ینعی  تسا ، لاح  اناوخا »  » ظفل ًاناوْخِإ 
ریغ دنوادخ  هک  مسق  ادخ  هب  ْمِهِروُدُص  ِیف  ام  انْعَزَن  َو  هتفگ : اهنآ  يهراب  رد  دنوادخ  هک  یناسک  دیتسه  امـش  مسق  ادـخ  هب  هک  « 1  » تسا

. تسا هدرکن  هدارا  ار  رگید  یسک  نایعیش )  ) امش
. دننک ناشنوریب  اج  نآ  زا  هن  دسر و  جنر  یگتسخ و  نانادب  اج  نآ  رد  هن  َنیِجَرْخُِمب  اْهنِم  ْمُه  ام  َو  ٌبَصَن  اهِیف  ْمُهُّسَمَی  ال 

تراشب مناگدنب  هب  دـیامرفیم : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  هک   ) تسا نینمؤم  ياجر  دـیما و  تیوقت  ُمیِحَّرلا  ُروُفَْغلا  اَنَأ  یِّنَأ  يِدابِع  ْئِّبَن 
(. منابرهم هدنزرمآ  نم  اعطق  هک  هدب 

. تسا اهنآ  فوخ  تیوقت  مه  هلمج  نیا  ُمِیلَْألا و  ُباذَْعلا  َوُه  ِیباذَع  َّنَأ  َو 
51 تایآ 66 -

63 ص :  ات 66 ..... ] تایآ 51  (: 15  ) رجحلا هروس  ]

هراشا

َأ َلاق  ( 53  ) ٍمِیلَع ٍمالُِغب  َكُرِّشَُبن  اَّنِإ  ْلَجْوَت  اُولاق ال  ( 52  ) َنُولِجَو ْمُْکنِم  اَّنِإ  َلاق  ًامالَس  اُولاقَف  ِْهیَلَع  اُولَخَد  ْذِإ  ( 51  ) َمیِهاْربِإ ِْفیَض  ْنَع  ْمُْهئِّبَن  َو 
(55  ) َنیِِطناْقلا َنِم  ْنُکَت  الَف  ِّقَْحلِاب  َكانْرََّشب  اُولاق  ( 54  ) َنوُرِّشَُبت َِمبَف  ُرَبِْکلا  َِینَّسَم  ْنَأ  یلَع  ِینوُُمتْرََّشب 

َلآ َّالِإ  ( 58  ) َنیِمِرُْجم ٍمْوَق  یلِإ  اْنلِـسْرُأ  اَّنِإ  اُولاـق  ( 57  ) َنُولَـسْرُْملا اَهُّیَأ  ْمُُکبْطَخ  امَف  َلاق  ( 56  ) َنوُّلاَّضلا َّالِإ  ِهِّبَر  ِۀَـمْحَر  ْنِم  ُطَنْقَی  ْنَم  َو  َلاـق 
(60  ) َنیِِرباْغلا َنَِمل  اهَّنِإ  انْرَّدَق  ُهَتَأَْرما  َّالِإ  ( 59  ) َنیِعَمْجَأ ْمُهوُّجَنَُمل  اَّنِإ  ٍطُول 

اَّنِإ َو  ِّقَْحلاـِب  َكاـْنیَتَأ  َو  ( 63  ) َنوُرَتْمَی ِهِیف  اُوناک  اِمب  َكاـْنئِج  ْلـَب  اُولاـق  ( 62  ) َنوُرَْکنُم ٌمْوَـق  ْمُکَّنِإ  َلاـق  ( 61  ) َنُولَـسْرُْملا ٍطُول  َلآ  َءاـج  اَّمَلَف 
(65  ) َنوُرَمُْؤت ُْثیَح  اوُْضما  َو  ٌدَحَأ  ْمُْکنِم  ْتِفَْتلَی  َو ال  ْمُهَرابْدَأ  ِْعبَّتا  َو  ِْلیَّللا  َنِم  ٍعْطِِقب  َِکلْهَِأب  ِرْسَأَف  ( 64  ) َنُوقِداَصل

(66  ) َنیِِحبْصُم ٌعوُطْقَم  ِءالُؤه  َِرباد  َّنَأ  َْرمَْألا  َِکلذ  ِْهَیلِإ  اْنیَضَق  َو 
__________________________________________________

 ].....[ ص 115 یفاصلا 3 : ریسفت  ( 1)
64 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

64 ص :  همجرت ..... :

. زاس هاگآ  میهاربا  نامهم  ناگتشرف  تیاکح  زا  ار  مناگدنب  مه  و 
نذا نودب  امش  هک  نیا  زا  نم  تفگ : هدش و ) برطضم   ) میهاربا دنداد ، مالـس  وا  رب  دندش و  دراو  میهاربا  رب  نانامهم  نآ  نوچ  هک  وگب  و 

. مکانمیب دیدمآ  رد  نم  رب  عقوم  یب  و 
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. میهد تراشب  ادخ  بناج  زا  اناد  يدنزرف  هب  ارت  میاهدمآ  ام  هک  سرتم  چیه  دنتفگ : ناگتشرف ) )
؟ تسیچ هدژم  نیا  يهناشن  دیهدیم ؟ دنزرف  هدژم  يریپ  ّنس  نیا  رد  ارم  ایآ  تفگ : میهاربا 

تراشب  ّقح  هب  ارت  ام  دنتفگ :
65 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. شابم دیمون  ادخ  فطل  زا  زگره  وت  میداد و 
. تسین دیمون  ادخ  فطل  زا  یسک  هارمگ ، مدرم  زج  هب  زگره  يرآ  تفگ : میهاربا 

؟ دیاهدش ثوعبم  راک  هچ  رب  دییوگزاب  ّقح  نالوسر  يا  هک  دیسرپ : میهاربا  هاگ  نآ 
: هک دنداد  خساپ  ناگتشرف 

. دناهداتسرف راکتشز  یموق  كاله  يارب  ار  ام 
. داد میهاوخ  تاجن  كاله  زا  ار  اه  نآ  هک  تّوبن  يهداوناخ  طول و  تیب  لها  رگم 

. دوش كاله  ناراکتشز  اب  هک  میتشاد  رّرقم  نینچ  تسا ) نادب  اب  نوچ   ) مه نآ  هک  طول  نز  زج 
. دندش دراو  وا  يهداوناخ  طول و  رب  ّقح  يهداتسرف  ناگتشرف  هک  هاگ  نآ 

. مسانشیمن ار  امش  چیه  نم  دییانشآان و  صاخشا  امش  تفگ : ناگتشرف  اب  طول 
. میدش هداتسرف  دندوب ، راکنا  ّکش و  هب  نآ  رد  تموق  هک  باذع  يهدعو  ماجنا  رب  ام  هک : دنداد  خساپ  ناگتشرف ) )

. تسا ضحم  قدص  میئوگ  هچنآ  میاهدمآ و  وت  يوس  هب  یتسار  ّقح و  هب  و 
و دیرگنن . سپ  زاب  چیه  دیورب و  نانآ  یپ  زا  وت  شیپاشیپ و  تیب  لها  يهمه  وش و  نوریب  راید  نیا  زا  هنابش  تاهداوناخ  اب  طول  يا  وت  سپ 

. دیوش ناور  تعرس  هب  دیرومأم  هک  وسنادب  هکلب 
. میدرک یحو  دنوشیم  كاله  هاگحبص  دارفا  نیرخآ  ات  تموق  هک  ار  نامرف  نیا  وا  رب  و  میداد ) كاله  مکح  طول  موق  رب  هاگ  نآ  )

65 ص :  ریسفت ..... 

ندروخ زا  اهنآ  هک  دوب  نآ  ناگتشرف  زا  میهاربا  سرت  تّلع  َنُولِجَو  ْمُْکنِم  اَّنِإ  َلاق  ًامالَس  اُولاقَف  ِْهیَلَع  اُولَخَد  ْذِإ  َمیِهاْربِإ  ِْفیَض  ْنَع  ْمُْهئِّبَن  َو 
«1 . » دندرکیم يراددوخ  تشذگ  هچنانچ 

__________________________________________________

. ةداعسلا نایب  ریسفت  يهمجرت  دلج 7  ات 83  تایآ 69  دوه ، هروس  ریسفت  ( 1)
66 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

درک و گنرد  لاس  هس  سپ  دمآ ، ادخ  بناج  زا  دنزرف  تراشب  هدژم و  هک  هدش  دراو  « 1  » رابخا رد  ٍمِیلَع  ٍمالُِغب  َكُرِّشَُبن  اَّنِإ  ْلَجْوَت  اُولاق ال 
. دمآ تراشب  لاس  هس  زا  سپ  رگید  راب 

؟ دیهدیم تراشب  تسا  ّقح  دراد و  ّتیعقاو  هک  يرما  هب  دیتفگ : ِّقَْحلِاب  َكانْرََّشب  اُولاق  َنوُرِّشَُبت  َِمبَف  ُرَبِْکلا  َِینَّسَم  ْنَأ  یلَع  ِینوُُمتْرََّشب  َأ  َلاق 
. وشم نادیمون  زا  دومرف : ور  نیا  زا  تسین  نآ  قفاوم  يرهاظ  بابسا  هک  دراد  يزیچ  رب  تردق  یلاعت  يادخ  نوچ  َنیِِطناْقلا  َنِم  ْنُکَت  الَف 
ادـخ تردـق  تفرعم و  هب  تبـسن  هک  دـنوشیم  دـیماان  ادـخ  تمحر  زا  یناسک  تفگ : ادـخ  َنوُّلاَّضلا  اَّلِإ  ِهِّبَر  ِۀَـمْحَر  ْنِم  ُطَـنْقَی  ْنَم  َو  َلاـق 

؟ تسیچ امش  راک  تراشب  زا  سپ  رومأم ، ناگتشرف  يا  تفگ  َنُولَسْرُْملا  اَهُّیَأ  ْمُُکبْطَخ  امَف  َلاق  دنهارمگ ،
. مینک كاله  ار  نامرجم  نآ  هک  میاهدش  هداتسرف  طول  موق  هب  ام  دنتفگ : َنیِمِرُْجم  ٍمْوَق  یلِإ  اْنلِسْرُأ  اَّنِإ  اُولاق 

هک نیا  اـی  لـصّتم  اـی  عطقنم  يانثتـسا  تروص  هب  نیمرجم  موق  زا  تسا  هدرک  انثتـسا  ار  اـهنآ  انثتـسا  فرح  هک  طول  موق  زج  ٍطوـُل  َلآ  اَّلِإ 
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نوچ هدش ، ّقلعم  انرّدق »  » ظفل َنیِِرباْغلا  َنَِمل  اهَّنِإ  انْرَّدَق  ُهَتَأَْرما  اَّلِإ  َنیِعَمْجَأ  ْمُهوُّجَنَُمل  اَّنِإ  تسا ، نیمرجم »  » رد رتتسم  ریمض  زا  يانثتسا 
__________________________________________________

ح 1 ص 348 / ناهربلا 2 : ریسفت  ح 25  ص 244 / یشایعلا 2 : ریسفت  ص 115  یفاصلا 3 : ریسفت  ( 1)
67 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد كاله  تهج  راّفک  اب  ات  تسا  هدـش  رّدـقم  هک  تسا  یناسک  زا  طول  نز  ینعی  تسا ، یقاب  يانعم  هب  رباـغ  و  تسا ، نآ  رد  ملع  ياـنعم 
«. 1  » دنامب یقاب  رهش 

َنوُرَْکنُم ٌمْوَق  ْمُکَّنِإ  تفگ : َلاق  اهنآ  ندـید  زا  سپ  طول  دـندش ، دراو  طول  هداوناخ  هب  ناگتـشرف  نوچ  سپ  َنُولَـسْرُْملا  ٍطُول  َلآ  َءاج  اَّمَلَف 
. مراد امش  هب  ّرش  نامگ  نوچ  منکیمن  ادیپ  امش  هب  یسنا  ای  مسانشیمن  ار  امش  نم  دیاهتخانشان و  یهورگ  امش 

ّکـش نآ  رد  وت  موق  هک  میدـمآ  باذـع  يهدـعو  يارب  ام  َنوُرَتْمَی  ِهِیف  اُوناک  اِمب  َكاْنئِج  َْلب  میاهدرواین  يدـب  امـش  يارب  ام  دـنتفگ : اُولاـق 
يارب دـیکأت  مییوگ  تسار  ام  اعطق  َنُوقِداـَصل و  اَّنِإ  َو  تسین  نآ  رد  یفّلخت  هک  میدـمآ  ّقح  رما  تهج  اـم  « 2  » ِّقَْحلِاب َكاْنیَتَأ  َو  دـندرکیم 

. دش دهاوخ  عقاو  هک  تسا  باذع  قّقحت 
ْمُْکنِم ْتِفَْتلَی  َو ال  شاب  بتارم  نابهگن  دـننام  اهنآ  رـس  تشپ  زا  ربب و  نوریب  ار  تاهداوناخ  ْمُهَرابْدَأ  ِْعبَّتا  َو  ِلـْیَّللا  َنِم  ٍعْطِِقب  َکـِلْهَِأب  ِرْـسَأَف 

امـش هب  دریگیم و  ار  امـش  رهـش  زا  جورخ  نیح  رد  یهلا  رما  َنوُرَمُْؤت  ُْثیَح  اوُْضما  َو  دنکن ، هاگن  شرـس  تشپ  هب  امـش  زا  کی  چیه  ٌدَحَأ 
. دیورب دیوشیم  رومأم  هک  اج  ره  تقونآ  سپ  دسریم 

__________________________________________________

. دوش هعجارم  تایآ 32 و 33  توبکنع  فارعا 83 ) 8 و   ) هیآ دوه  هروس  هب  رتشیب  حرش  يارب  ( 1)
. دنیوگ ّقح  تسا  هدرک  بجاو  دوخ  رب  ادخ  هچنآ  دشابیم و  دـنوادخ  ّقح ، زا  دارم  تسا . هّللا  تاذ  زا  ترابع  تفرعم  لها  دزن  ّقح - ( 2)

نآ ّتیناقح  بجوم  هب  یّقح  ره  هک  تسا  تیالو  نامه  ّقح  هک  اریز  دشابیم  مالّسلا  هیلع  یلع  نآ  رهظم  هک  تسا  هقلطم  تیالو  دوصقم 
. تسا ّقح 

68 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ریـسفت يدـعب  يهلمج  ار  مهم  بلطم  نآ  و  میدرک . هاـگآ  ار  وا  میدـناسر و  ار  مهبم  بلطم  نآ  مـلع  َْرمَأـْلا  َکـِلذ  طوـل  هـب  ِهـَْیلِإ  اْنیَـضَق  َو 

دوباـن كـاله و  ناـشرخآ  اـت  ینعی  دـش ، دـنهاوخ  كـاله  هاگحبـص  دارفا  نیرخآ  اـت  تموق  َنیِِحبْـصُم  ٌعوُـطْقَم  ِءـالُؤه  َِرباد  َّنَأ  دـنکیم :
. دنوشیم

67 تایآ 84 -

68 ص :  ات 84 ..... ] تایآ 67  (: 15  ) رجحلا هروس  ]

هراشا

ِنَع َکَْـهنَن  َْمل  َو  َأ  اُولاـق  ( 69  ) ِنوُزُْخت ـال  َو  َهَّللا  اوـُقَّتا  َو  ( 68  ) ِنوُحَـضْفَت الَف  یِْفیَـض  ِءالُؤه  َّنِإ  َلاق  ( 67  ) َنوُرِْـشبَتْسَی ِۀَـنیِدَْملا  ُلْهَأ  َءاج  َو 
(71  ) َنِیلِعاف ُْمْتنُک  ْنِإ  ِیتاَنب  ِءالُؤه  َلاق  ( 70  ) َنیَِملاْعلا

(74  ) ٍلیِّجِس ْنِم  ًةَراجِح  ْمِْهیَلَع  انْرَْطمَأ  َو  اهَِلفاس  اهَِیلاع  اْنلَعَجَف  ( 73  ) َنِیقِرْشُم ُۀَْحیَّصلا  ُمُْهتَذَخَأَف  ( 72  ) َنوُهَمْعَی ْمِِهتَرْکَس  یَِفل  ْمُهَّنِإ  َكُرْمََعل 
(76  ) ٍمیِقُم ٍلِیبَِسَبل  اهَّنِإ  َو  ( 75  ) َنیِمِّسَوَتُْمِلل ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 

ُباحْصَأ َبَّذَک  ْدََقل  َو  ( 79  ) ٍنِیبُم ٍمامِِإَبل  امُهَّنِإ  َو  ْمُْهنِم  انْمَقَْتناَف  ( 78  ) َنیِِملاَظل ِۀَْکیَْألا  ُباحْصَأ  َناک  ْنِإ  َو  ( 77  ) َنِینِمْؤُْمِلل ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 
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(81  ) َنیِضِْرعُم اْهنَع  اُوناکَف  اِنتایآ  ْمُهاْنیَتآ  َو  ( 80  ) َنِیلَسْرُْملا ِرْجِْحلا 
(84  ) َنُوبِسْکَی اُوناک  ام  ْمُْهنَع  ینْغَأ  امَف  ( 83  ) َنیِِحبْصُم ُۀَْحیَّصلا  ُمُْهتَذَخَأَف  ( 82  ) َنِینِمآ ًاتُوُیب  ِلابِْجلا  َنِم  َنُوتِْحنَی  اُوناک  َو 

69 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

69 ص :  همجرت ...... :

يهناخ هب  ینارماک  لایخ  هب  لاحـشوخ  هدش و  هاگآ  طول  موق  دندمآ ) طول  يهناخ  هب  ابیز  ناناوج  تروص  هب  ناگتـشرف  هک  بش  نآ  رد  )
، دندش وا 

، دینکن راسمرش  ناشیا  ندرزآ  هب  ارم  دننامهم  نم  لزنم  رد  ناناوج  نیا  تفگ  دوخ  موق  هب  طول 
. دینادرگم لجخ  ارم  بیرغ  نانامهم  راک  رد  دیسرتب و  ادخ  زا 

، میدرکن عنم  نامدرم ) تیامح   ) نامدرم ندرک  نامهم  زا  ارت  ام  ایآ  دنتفگ : موق 
(، دینکن دب  دصق  منانامهم  اب  و   ) دیهد ماجنا  دیراد  یلمع  لایخ  رگا  ات  مهدیم  امش  حاکن  هب  ار  منارتخد  نیا  نم  تفگ  دوخ  موق  هب  طول 

، دوب دنهاوخ  یهارمگ  تلفغ و  تریح و  هب  یناسفن و  تاوهش  تسم  هشیمه  ایند  مدرم  نیا  هک  مسق  وت  ناج  هب  دّمحم  يا 
. دندش كاله  ینامسآ  يهحیص  هب  باتفآ  عولط  ماگنه  طول  موق  يراب 

. میدرک باذع  نارابگنس  ار  موق  نآ  هتخاس  ربز  ریز و  ار  اهنآ  راید  رهش و  و 
. تسا رایسب  تریصب  تربع و  ار  نادنمشوه  باذع  نیا  رد  و 

. تسا راکفا  نابحاص  تربع  يارب  رارقرب  یهار ) نونکا  هک  طول  موق  راید  رهش و   ) هناریو نیا  و 
. تسا تربع  تیآ و  ار  نمؤم  ناگدنب  تبوقع  نیا  رد  انامه 

، دندوب يراکمتس  رایسب  مدرم  مه  بیعش ) موق  ( ) هکیا  ) رهش لها  و 
، تسا راکشآ  نشور و  یهار  رابتعا  لها  يارب  دوب  طول  موق  راید  هک  نیدم  ای  مودس  هکیا و  رهش  میدیناسر و  رفیک  هب  زین  ار  اهنآ 

، دندرک بیذکت  ار  ام  نالوسر  مه  رجح  باحصا  و 
، دندینادرگرب يور  میداتسرف  اهنآ  رب  ام  هک  یتایآ  زا  و 

، دنشاب نمیا  رطخ  زا  ات  دنتخاس  لزنم  اههوک  رد  و 
، درک دوبان  ار  اهنآ  باذع  يهحیص  یهاگحبص 

. دندیدرگن نمیا  كاله  زا  تورث  رئاخذ و  يهمه  اب  مه  هوک  زارف  هب  و 
70 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

70 ص :  ریسفت ..... 

رگیدمه هب  رهش  لها  تشذگ  هچنانچ  طول  نز  يهطساو  هب  نانامهم  دورو  زا  ندرک  لصاح  عالّطا  زا  سپ  َنوُرِْشبَتْسَی  ِۀَنیِدَْملا  ُلْهَأ  َءاج  َو 
. دش دهاوخ  کیرش  اهنآ  راک  رد  مه  مالّسلا  هیلع  طول  هک  دندرکیم  لایخ  دنتشاد و  عمط  اهنآ  رد  هچ  دندادیم ، هدژم 

ادخ زا  دیزاسن و  اوسر  ناشیا  شیپ  ارم  دنتسه  نم  نامهم  اهنیا  تفگ : طول  ِنوُزُْخت  َو ال  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ِنوُحَـضْفَت  الَف  یِْفیَـض  ِءالُؤه  َّنِإ  َلاق 
. تسایح يانعم  هب  هیازخ  زا  ای  تسا ، يراوخ  يانعم  هب  يزخ  زا  نوزخت »  » اریز دیزاسن . هدنمرش  ای  دینکم  لیلذ  راوخ و  ارم  دیسرتب و 

؟ میدرکن یهن  مدرم  ندرک  نامهم  زا  ار  وت  ام  ایآ  دنتفگ : َنیَِملاْعلا  ِنَع  َکَْهنَن  َْمل  َو  َأ  اُولاق 
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. دیراد يراک  رگا  دنتسه  نم ) هلیبق  نارتخد   ) نم نارتخد  نیا  تفگ : طول  َنِیلِعاف  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِیتاَنب  ِءالُؤه  َلاق 
ناریح و ناـشیتسم  رد  اـهنآ  َنوُـهَمْعَی  ْمِِهتَرْکَـس  یَِفل  ْمُهَّنِإ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  وـت  تاـیح  هب  وـت و  ناـج  هب  مـسق  َكُرْمََعل 

(. دنتسه هدوب و  نادرگرس   ) تسا هتشذگ  لاح  راضحا  تهج  عراضم  يهغیص  ندروآ  دننادرگرس ،
هک مداد  رارق  ریز  ار  اهنآ  رهـش  يالاب  اهَِلفاس  اهَِیلاع  اـْنلَعَجَف  درکیم  عولط  باـتفآ  تشاد  هک  ماـگنه  نآ  رد  َنِیقِرْـشُم  ُۀَْـحیَّصلا  ُمُْهتَذَـخَأَف 

. تسا ندرک  ور  ریز و  دوصقم 
71 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«1 . » تشذگ نآ  ندرک  كاله  لیصفت  و  تسا ، لگ  گنس  برعم  لیّجس »  » ظفل ٍلیِّجِس  ْنِم  ًةَراجِح  ْمِْهیَلَع  انْرَْطمَأ  َو 
. تسا تربع  ياههناشن  دنسانشیم ، ناشیاهتمالع  زا  ار  ءایشا  هک  تسارف  اب  صاخشا  يارب  رما  نیا  رد  َنیِمِّسَوَتُْمِلل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 

ار اهنآ  يدوبان  اههیرق و  راثآ  مدرم  هدـشن و  هنهک  تسا و  یقاب  شراثآ  زونه  ٍمیِقُم  ٍلِیبَِسَبل  اههناشن  ای  يدوبان ، راثآ  ای  اههیرق ، نآ  اـهَّنِإ  َو 
هک یهار  راثآ و  هک  نیا  و  میتسه ، ام  انامه  تساهتسارف  اـب  هک  نیمّـسوتم  هک : « 2  » تسا هدش  دراو  مالّـسلا ) مهیلع   ) هّمئا زا  و  دننیبیم ،

. تسا یقاب  هار  نامه  ماما  هک  نیا  و  تسا ، تسارف  اب  صاخشا  يارب  تمالع  هناشن و  ماما  هک  هدش  دراو  زین  و  تسا ، ام  رد  هدنام  یقاب 
نّطفت نیا  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  هدش ، هدروآ  نمؤم » «، » مّسوتم  » يهملک ياجب  تسا و  یلوا  هیآ  دیکأت  َنِینِمْؤُْمِلل  ًۀَـیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 

. نینمؤم يارب  تسا  ياهناشن  مّسوت  و 
زا یّتح  تسا  تخرد  ره  زا  یتعامج  دوصقم  ای  تسا ، هدیچیپ  مهرد  دایز  ناتخرد  زا  ترابع  کیألا »  » ِۀَْکیَْألا ُباحْصَأ  هک  نیا  َناک  ْنِإ  َو 

لها زا  مالّـسلا  هیلع  بیعـش  موق  دوصقم  دشاب  هتـشاد  دایز  ناتخرد  هک  تسا  ياهشیب  دوصقم  ای  تسا ، هکیألا »  » نآ درفم  و  امرخ ، تخرد 
زا ای  تسا ، نیدم 

__________________________________________________

هیآ 77 دوه  هروس  ( 1)
ص 169 نیقداصلا 5 : جهنم  ریسفت  ( 2)

72 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. نیدم زا  ریغ  ياهیرق  لها 

ياههیرق طول و  موق  ياـههیرق  دوصقم  اـی  نیدـم »  » و هکیأ »  » لـصا ینعی  ناـنآ  زا  دـندوب  راکمتـس  نوچ  اـمُهَّنِإ  َو  ْمُْهنِم  اـنْمَقَْتناَف  َنیِِملاـَظل 
هک تسا  یحـضاو  نشور و  هار  رد  هیرق  ود  نآ  ٍنِیبُم و  « 1  » ٍمامِِإَبل میدیناسر ) ناشرادرک  تمقن  هب  ار  اهنآ   ) میتفرگ ماقتنا  هکیا  باحـصا 
هچ دوش ، نومنهر  نآ  هب  هک  تسا  يزیچ  ره  زا  ترابع  ماما  هچ  دـیوجیم ، هار  وس  نادـب  درذـگیم و  نآ  رب  ياهدـننک  روبع  ورهار و  ره 

. هار ریغ  هچ  دشاب ، هار 
زین يرگید  نالوسر  اهنآ  دیاش  و  دندرک ، بیذکت  ار  حلاص )  ) نالوسر دومث ) موق   ) رجح لها  َنِیلَـسْرُْملا  ِرْجِْحلا  ُباحْـصَأ  َبَّذَـک  ْدََـقل  َو 

نینمؤم زا  یناسک  رابتعا  هب  نیلـسرم »  » ندروآ عمج  ظفل  هک  نیا  ای  تسا ، همه  بیذـکت  نالوسر  زا  یکی  بیذـکت  هک  نیا  اـی  دناهتـشاد ،
«. 2  » دندرکیم تنوکس  اج  نآ  هک  ماش  هنیدم و  نیب  تسا  يداو  نآ  و  تسا ، اهنآ  يداو  مسا  رجح »  » و دندوب ، لوسر  اب  هک  تسا 

__________________________________________________

ترـضح ناوریپ  رب  قالطا  بلغا  هّیماما  هملک  تسا : هدـمآ  لحن  لـلم و  رد  ّصاـخ . روطب  یبهذـم  ياوشیپ  و  قلطم ، روطب  اوشیپ  ماـما  ( 1)
روطب هیماما  يهملک  هلمجلاب  دوشیم و  مه  و ...  هّیدـیز ، هّیلیعامـسا ، رب  قالطا  هاگ  نکل  دوش و  ماـما  نیمهدزاود  اـت  مالّـسلا  هیلع  قداـص 
اههقرف یماما  تشه  یماما ، تفه  یماما ، هدزاود  دـیق  اب  دـشاب و  یلع  دالوا  تماـما  هب  لـیاق  هک  دوشیم  ياهتـسد  هقرف و  رب  قـالطا  قلطم 

ربمایپ  ) وا لصف  الب  نیـشناج  يو  دـنیوگ  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  لصف  الب  تماما  هب  لیاق  هّیماما  لاح  ره  هب  دـندرگیم . زاتمم 
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. تسا هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلص 
( مالّسلا هیلع   5 لحن ، للم و  یناتسرهش ، )

لامش رد  یناتساب  ياهناریو  ّرقم  رجح » : » تسا هدمآ  دلج 3 ص 365 )  ) مالسا فراعملا  ةرئاد  رد  ( 2)
73 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

( تسا هدمآ  زین  سمّشلا  هروس  رد   ) بآ زا  نآ  ندیـشون  نآ و  يهّچب  رتش و  دننام  ار  دوخ  تایآ  ام  َنیِـضِْرعُم  اْهنَع  اُوناکَف  اِنتایآ  ْمُهاْنیَتآ  َو 
. دندوب نادرگ  يور  اهنآ  زا  نانآ  یلو  میدیشخب  اهنادب 

يوق و ناشياهندـب  هچ  دـنتخاسیم ، شیوخ  يارب  نما  يهناخ  نآ  زا  دندیـشارتیم و  ار  اههوک  اهنآ  ًاـتُوُیب  ِلاـبِْجلا  َنِم  َنُوتِْحنَی  اُوناـک  َو 
ای دوب ، ظوفحم  نانمشد  بیرخت  اهدزد و  ندز  بقن  و  ندش ، بارخ  مادهنا و  زا  ناشیاههناخ  َنِینِمآ  دوب  ینالوط  ناشياهوزرآ  اهرمع و 

نمیا تافآ  زا  دنتـساوخیم  اههناخ  نیا  اب  هک  نیا  ای  دندوب ، نمیا  ترخآ  ایند و  رد  اهنآ  رب  باذـع  لوزن  زا  ناشراک و  تبقاع  زا  هک  نیا 
. دنشاب

تفرگ ورف  ار  نانآ  رابگرم  گناب  نادادماب  هاگ  نآ  َنُوبِسْکَی  اُوناک  ام  ْمُْهنَع  ینْغَأ  امَف  َنیِِحبْصُم  ُۀَْحیَّصلا  ُمُْهتَذَخَأَف 
__________________________________________________

يراجت یناتساب و  رهش  تسا  زیامتم  یبرغ  بونج  یلی  ام  مالّـسلا  هیلع  هلـصاف  رد  حلاص  نئادم  هاگرارق  کیدزن  يدوعـس  ناتـسبرع  یبرغ 
لافس و گنس و  زا  هدنکآ  گرزب و  یهاگ  نادیم  دوجو  تسا  هدوب  عقاو  رتمولیک  ضرع 2  رتمولیک و  لوط 3  هب  یتشد  زکرم  رد  رجحلا » »
اهگنس و هتخت  رد  رایسب  ياهیراکهدنک  انمض  تسا . ناتساب  دهع  رد  رهش  نیا  ّتیمها  زا  یکاح  رهش  راوید  زا  یـشخب  اهنامتخاس و  يایاقب 
هب يرایـسب  ياـههبیتک  دوـشیم . هدـیمان  تنبلا »  » رطق هک  ياهرخـص  يورگ  اـصوصخم  تسا  هدـش  هدـید  تشد  نیا  نوـماریپ  ياـههرخص 

1966  ) خـیرات نیا  اـت  یلو  تسا . هدـمآ  تسد  هب  اـج  نآ  رد  نیتـال  یناـنوی و  يربـع ، یناـعجل ، یطبن ، يدوـمث ، یمارآ ، یبرع ، ياـهنابز 
نآرق هک  روطنامه  هک  تسا  نآ  رگنایب  بلطم  نیا  تسا . هدش  ماجنا  اج  نآ  رد  یملع  هدیجنس و  یسانش  ناتـساب  تاّیرفح  زونه  يدالیم )

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  نامز  رد  هک  نانچ  مه  زین  شراثآ  هدوب و  اهتّلم  روبع  هار  هدوب و  فلتخم  ماوقا  هار  رـس  رد  تسا . هدومرف 
. دنکیم بلج  ار  راظنا  رتشیب  تسا  زاجح  فورعم  نهآ  هار  هاگتسیا  نوچ  تسه و  زین  نونکا  مه  تسا  هدوب 

74 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تفرگ رد  ار  نانآ  یهلا  باذع  درکن و  زاینیب  ار  اهنآ  ددع ، لام و  يدایز  یگنس و  ياههناخ 

85 تایآ 99 -

74 ص :  ات 99 ..... ] تایآ 85  (: 15  ) رجحلا هروس  ]

هراشا

َو ( 86  ) ُمِیلَْعلا ُقَّالَْخلا  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ( 85  ) َلیِمَْجلا َحْفَّصلا  ِحَفْصاَف  ٌۀَِیتَآل  َۀَعاَّسلا  َّنِإ  َو  ِّقَْحلِاب  َّالِإ  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  اَنْقَلَخ  ام  َو 
َکَحانَج ْضِفْخا  َو  ْمِْهیَلَع  ْنَزَْحت  َو ال  ْمُْهنِم  ًاجاوْزَأ  ِِهب  انْعَّتَم  ام  یلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُـمَت  ال  ( 87  ) َمیِظَْعلا َنآْرُْقلا  َو  ِیناثَْملا  َنِم  ًاْعبَس  َكاْنیَتآ  ْدََقل 

(89  ) ُنِیبُْملا ُریِذَّنلا  اَنَأ  یِّنِإ  ُْلق  َو  ( 88  ) َنِینِمْؤُْمِلل
اِمب ْعَدْصاَف  ( 93  ) َنُولَمْعَی اُوناک  اَّمَع  ( 92  ) َنیِعَمْجَأ ْمُهَّنَلَئْسََنل  َکِّبَر  َوَف  ( 91  ) َنیِضِع َنآْرُْقلا  اُولَعَج  َنیِذَّلا  ( 90  ) َنیِمِسَتْقُْملا یَلَع  اْنلَْزنَأ  امَک 

(94  ) َنیِکِرْشُْملا ِنَع  ْضِرْعَأ  َو  ُرَمُْؤت 
(97  ) َنُولوُقَی اِمب  َكُرْدَص  ُقیِـضَی  َکَّنَأ  ُمَْلعَن  ْدََقل  َو  ( 96  ) َنوُمَْلعَی َفْوَسَف  َرَخآ  ًاـهلِإ  ِهَّللا  َعَم  َنُولَعْجَی  َنیِذَّلا  ( 95  ) َنِیئِزْهَتْسُْملا َكاْنیَفَک  اَّنِإ 
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(99  ) ُنیِقَْیلا َکَِیتْأَی  یَّتَح  َکَّبَر  ُْدبْعا  َو  ( 98  ) َنیِدِجاَّسلا َنِم  ْنُک  َو  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَسَف 

74 ص :  همجرت ..... :

يدوصقم يارب  زج  هب  تسا  اهنآ  نیب  هچ  ره  نیمز و  اهنامسآ و  ام  و 
75 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اب ینعی   ) رذگرد وکین  نارکنم  نیا  زا  ام  لوسر  يا  وت  نونکا  دمآ  دهاوخ  تمایق  تعاس  هّتبلا  میاهدرکن و  قلخ  گرزب  یتمکح  حیحص و 
(، شابم گنتلد  دنریذپن  رگا  نک و  توعد  ّقح  هب  ار  اهنآ  شوخ  قلخ 

، تسا ییاناد  يهدننیرفآ  وت  راگدرورپ  اقّقحم  انامه 
، میداتسرف وت  رب  ار  تمظع  اب  نآرق  نیا  و  دمح ) يهروس  رد   ) انث اب  يهیآ  تفه  ام  انامه  دّمحم  يا 

ریز ار  نامیا  لها  روخم و  هودـنا  نانیا  رب  شوپب و  هّتبلا  میداد  ناحتما  يارب  رفاک  مدرم  زا  ياهفیاط  هب  هک  يویند  لـباقان  عاـتم  نیا  زا  مشچ 
. نارورپب قلخ  نسح  لامک  اب  ریگ و  دوخ  تمکح  ملع و  لاب 

. ماهدمآ نشور  یلیلد  اب  ادخ  رهق  باذع  زا  مدرم  ندیناسرت  زردنا و  يارب  هک  ملوسر  نم  وگب  و 
. میدرک لزان  دندرک  تمسق  ار  ادخ  تایآ  هک  یناسک  رب  هک  یباذع  هنوگنآ 

(. دناهدرک ّدر  ار  یضعب  لوبق و  ار  یضعب  دناهدرک و  هراپ  هراپ  ءزج و  ءزج   ) ار نآرق  هک  نانآ 
. درک میهاوخ  هذخاؤم  تخس  اهنآ  يهمه  زا  هک  وت  يادخ  هب  مسق 

. دنوشیم تساوخ  زاب  دننکیم  هچنآ  زا  يزور 
. نادرگب يور  ناکرشم  زا  ناسرب و  قلخ  هب  يرومأم  هچنآ  دنلب  يادص  هب  وت  سپ 

. میرادیم ظوفحم  كرشم ، ناگدننک  ازهتسا  رخسمت و  ّرش  زا  ارت  انامه 
یباذع تواقـش و  هچ  اب  و   ) دناهدوب یهابتـشا  لهج و  هچ  رد  هک  تسناد  دـنهاوخ  يدوزب  دـنتفرگ  رگید  ییادـخ  اتکی  يادـخ  اب  هک  نانآ 

(. دنوشیم روشحم 
. يوشیم گنتلد  تخس  دنیوگیم  وت  بیذکت  هنعط و  رد  تّما  هچنآ  زا  وت  هک  مینادیم  ام 

(. يوش رطاخ  داش  ادخ  دای  هب  ات   ) شاب نارازگ  زامن  زا  وگحیبست و  تراگدرورپ  لامک  فاصوا  رکذب  و  روخم ) مغ  )
. دسرارف وت  رب  نیقی  ام  ياقل ) ماگنه  گرم و   ) تعاس ات  شاب  لوغشم  دوخ  يادخ  شتسرپ  هب  مئاد  و 

75 ص :  ریسفت ..... 

76 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
وفع تشذـگ و  هب  رما  يهمّدـقم  دـیهمت و  نیا  تسا و  هتـشذگ  اهراب  هیآ  نیا  ریاظن  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  اَنْقَلَخ  اـم  َو 
اهنآ دـب  راـک  بیذـکت و  هب  وت  هک  تسین  هتـسیاش  سپ  یتسه ، اـیبنا  نیرت  لـماک  وت  دنتـسه و  ّقح  هب  سّبلتم  وت  موق  هک  نیا  ینعی  تسا ،

تمحر زا  اهنآ  يرود  بجوم  وت  نیرفن  دـننام  وت  بضغ  هک  اریز  يوش ، كانمـشخ  اـی  هدرک  نیرفن  اـهنآ  رب  ینک و  هاـگن  وت  هب  تبـسن 
. نآ زا  ناشیرود  ببس  هن  شاب  تمحر  هب  اهنآ  ندش  کیدزن  ببس  سپ  یتسه ، تمحر  ّیبن  وت  و  تسا ،

، دـبای ییاهر  دوش و  صالخ  ام  تسد  زا  دـناوتیمن  دوش  تبوقع  بیدأت و  تسایـس و  ّقحتـسم  اهنآ  زا  کی  ره  سپ  ٌۀَِـیتَآل  َۀَـعاَّسلا  َّنِإ  َو 
. نکم جالع  نیرفن  اعد و  اب  ناربمایپ  ریاس  دننام  ار  اهنآ  راک  و  راذگاو ، ام  هب  ار  نانآ  روما  امن و  لّکوت  ام  رب  وت  سپ 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 1963 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشابن نآ  رد  ّتنم  شنزرس و  هک  یندیشخب  رذگرد ، اهنآ  زا  شخبب و  ار  اهنآ  َلیِمَْجلا  َحْفَّصلا  ِحَفْصاَف 
يانعم رد  ظفل  ود  نآ  زا  کی  ره  و  تسا ، بلق  زا  يدب  رثا  نتخاس  جراخ  حفص  یلو  تسا ، ندرکن  تافاکم  زا  ترابع  ندیشخب  وفع و  و 

دنوشیم و ادج  دنوش  عمج  هاگره  هک  تسا  نیکاسم  ارقف و  دننام  حفـص  وفع و  هک  ایوگ  و  دنوشیم ، لامعتـسا  ّمعا  يانعم  رد  يرگید و 
«1 . » دنوشیم عمج  دنوش  ادج  هاگره 

__________________________________________________

(. دمآ نیا  زا  شیپ  نآ  حرش  ( ) 1)
77 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هک سکنآ  تسا : نیا  هیآ  يانعم  و  تسا ، فطاوع  هب  هراـشا  تهج  یهلا  فاـصوا  ریاـس  هن  تّیبوبر  فصو  رب  قیلعت  ُقاَّلَْخلا  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ 
قولخم و هک  یـسک  باقع  رد  وت  هک  تسین  هتـسیاش  سپ  تسا ، اـهنآ  يهدـننیرفآ  ناـمه  دـیامنیم  فطل  وت  هب  دـنکیم و  تیبرت  ار  وت 

ناـشلاح ياـضتقم  قبط  ار  اـهنآ  سپ  تسا ، اـناد  هاـگآ و  اـهنآ  لاـح  هب  دـنوادخ  ُمِیلَْعلا  ینک ، باتـش  هلجع و  تسا  وت  ّیبرم  يهدـیرفآ 
ندرک رود  شموق و  زا  ربمایپ  تیاضر  بلج  يارب  هیآ ») رخآ  ات   ) َضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  اَنْقَلَخ  ام  َو  : » هیآ نیا  نیاربانب  هک  دنکیم ، تازاجم 

. تساعد شنزرس و  رد  باتش  زا  وا 
: دیامرفیم هک  تسا  دعب  هیآ  يهمّدقم  هلمج و  نیا  َمیِظَْعلا  َنآْرُْقلا  َو  ِیناثَْملا  َنِم  ًاْعبَس  َكاْنیَتآ  ْدََقل  َو 

و دزودـب ، ریغ  يوس  هب  ار  شمـشچ  دـیابن  و  تسا ، قـلطم  زاـینیب  وا  هدـش  هداد  یناـثم  عبـس  هک  یـسک  هب  اریز  تسا ، َکـْیَْنیَع  َّنَّدُـمَت  ـال 
دش هتفگ  دمح ) هروس  رد   ) نیا زا  شیپ  دناهتسناد ، انث  زا  ینثملا »  » عمج ار  نآ  یخرب  و  تسا ، ات  ود  ات  ود  يانعم  هب  ینثم »  » عمج یناثملا » »

نآرق هک  نیا  و  دوشیم ، ات  ود  ملاع  ره  ددرگ و  رارکت  دوعص  لوزن و  رابتعا  هب  بتارم  نآ  هک  نیا  و  تسا ، تفه  رابتعا  کی  هب  ملاع  هک ،
. تسا بتارم  نآ  ینیودت  تروص 

قّقحتم هّمئا  رد  بتارم  نآ  هک  نیا  و  تسا ، هدش  عمج  هروس  نآ  رد  نآرق  يهمه  هدوب و  نآرق  رـصتخم  باتکلا  ۀـحتاف  يهروس  هک  نیا  و 
و دوشیم ، ریبعت  عمجلا  عمج  ماقم  هب  نآ  زا  هّیفوص  ناسل  رد  هک  تسا  دومحم  ماقم  بحاص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هک  نیا  و  تسا ،

78 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . میظع  نآرق  نامه  ماقم  نآ  هک  نیا 
زا گرزب  يهروس  تفه  هب  و  هدـش ، لزان  راب  ود  ياههروس  هب  و  باتکلا ، ۀـحتاف  يهروس  هب  نآرق و  يهمه  هب  یناثم  عبـس  ریـسفت  نیاربانب 
. تسا حیحص  ینامسآ  ياهباتک  يهمه  هب  و  قباس ، فحص  هب  و  دنشاب ، هروس  کی  تئارب  لافنا و  هک  نیاربانب  تئارب ، رخآ  ات  نآرق  لّوا 

تـسد هب  هک  ییایند  لام  دـننام  میداد  نارفاک  ياهفنـص  ای  مدرم  زا  یـضعب  هب  هچنآ  هب  هچ  ْمُْهنِم  ًاجاوْزَأ  ِِهب  انْعَّتَم  ام  یلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُـمَت  ـال 
تـسین هتـسیاش  سپ  تسا ، یکچوک  تراقح و  تیاهن  رد  هدش  هداد  وت  هب  هک  هچنآ  بنج  رد  اهنآ  هب  همه  هچ  زودـم ، مشچ  تسا  راّفک 

. ینکفا رظن  شزرا  یب  کچوک و  ياهزیچ  نیا  لاثما  هب  و  یشوپب ، مشچ  هدش  هداد  وت  هب  هک  هچنآ  زا  هک 
رارق تدوخ  ریغ  ریثأت  تحت  هک  دشابن  هتـسیاش  اذل  تسا ، نآ  رد  تترخآ  ایند و  لامک  هک  هدش  هداد  يزیچ  وت  هب  نوچ  ْمِْهیَلَع  ْنَزَْحت  َو ال 

. دوش کیرحت  وت  يرشب  لیم  تبغر و  هجیتن ، رد  ینک و  هّجوت  دنتسه  تمعن  زان و  رد  هک  نانآ  رهاظ  هب  هک  هنوگ  نیدب  يریگ ،
هب ار  اهنآ  هک  دناهدروآ  يور  رفک  هب  هدینادرگ و  يور  دـناسریم  تشهب  هب  هک  ینامیا  زا  اهنآ  هک  ینیبب  ینکب و  اهنآ  نطاب  هب  هاگن  ای 
هک نیا  نودـب  شاب ، لاح  ود  ره  يامرفنامرف  ریما و  لاح  ود  ره  رد  هکلب  يوش ، كانهودـنا  تحاران و  تقونآ  دـناشکیم ، شتآ  مّنهج و 

. دشاب اهنآ  اب  یتسود  ینتورف و  عضاوت و  لاح  نمؤم  هب  تبسن  وت  لاح  و  يوش ، ریذپ  ریثأت  تلاح  ود  نآ  زا 
تسا . یلاعت  يادخ  يارب  عضاوت  اهنآ  رب  عضاوت  و  دناهتشگ ، ادخ  رهاظم  هکلب  وت  رهاظم  نامیا  يهفیطل  ببس  هب  نینمؤم  هچ 

79 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تسا عضاوت  تقو  رد  ناشنارسمه  يارب  ار  ناشیاهلاب  ناگدنرپ  ندرک  نهپ  ضفخ  زا  حانج  ضیفخ  يهملک  َنِینِمْؤُْمِلل  َکَحانَج  ْضِفْخا  َو 
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. تسا هدش  هتفرگ  هراعتسا  هب  هک  دشابیم ، نتشاد  تسود  هناشن  و 
رترب رتهب و  يرگید  سک  هب  هک  دـنک  نامگ  رگا  دوش ، هداد  نآرق  هک  یـسک  هب  «: 1  » تسا هدش  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا 

گرزب ادـخ  هک  ار  هچنآ  هدرمـش ، کچوک  و  هدرمـش ، کـچوک  ادـخ  هک  ار  يزیچ  تسا  هدرمـش  گرزب  لاـح  نآ  رد  هدـش  هداد  نآ  زا 
. تسا هدرمش 

يهدنهد میب  نم  ُنِیبُْملا  ُریِذَّنلا  اَنَأ  یِّنِإ  وگب : مدرک  یهن  اهنآ  نطاب  رب  ندش  كانهودـنا  اهنآ و  رهاظ  هب  لیم  زا  ار  وت  هک  یناسک  هب  ُْلق  َو 
راذـنا دروم  هک  هچنآ  دـنکیم و  نم  یتسار  قدـص و  رب  نآ  تلالد  هک  يوحن  هب  تسا  نشور  رهاظ و  نم و  یهد  میب  هک  متـسه  راکـشآ 

. تسا نشور  تسین و  یفخم  دریگیم  رارق 
عمط رب  ار  ناشتّمه  هک  نانآ  میداد ، باتک  لها  زا  نیمستقم  رب  هک  ار  هچنآ  دننامه  میداد ، وت  هب  ار  یناثم  عبس  َنیِمِـسَتْقُْملا  یَلَع  اْنلَْزنَأ  امَک 

ّدر تسنانآ  فلاخم  هک  ار  هچنآ  دـندرک و  لوبق  تسا  اهنآ  قفاوم  هک  ار  هچنآ  نآرق  زا  و  دـندرک ، يراذـگهیاپ  اههودـنا  اـهوزرآ و  اـه ،
. دندرک

لزان ار  باذـع  اههدـننک  میـسقت  رب  هک  روطنامه  متـسه ، راکـشآ  يهدـنهد  میب  راـب  ّتلذ  باذـع  زا  ار  امـش  نم  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی 
. میدرک
__________________________________________________

ح 5 ص 442 / یفاکلا 2 : ص 121  یفاصلا 3 : ریسفت  ( 1)
80 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا نینمؤم  ات  دندرکیم  میـسقت  جـح  مسوم  ماّیا  رد  ار  هّکم  جورخ  لوخد و  يهزاورد  هک  دـندوب  درم  هدزاود  نومـستقم  دـناهتفگ : یخرب 
. دننادرگ يور  لوسر  هب  نامیا 

یناسک اهنآ  دناهتفگ : یخرب  دندش ، مسق  مه  رگیدمه  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لتق  رب  هک  دـندوب  یناسک  اهنآ  دـناهتفگ : یـضعب 
. دننزب نوخیبش  حلاص  رب  دندش  مسق  مه  هک  دندوب 

رد ای  «، 1  » دندومن ناهنپ  ار  یـضعب  دنتخاس و  رهاظ  ار  یـضعب  و  دندرک ، تمـسق  ار  ینامـسآ  بتک  هک  دناهتـسناد  دوهی  ار  اهنآ  یـضعب 
. تسا ینامسآ  يهدش  هدناوخ  باتک  ره  قلطم  يدعب  يهلمج  رد  نآرق  زا  دوصقم  نیاربانب  دندرک ، نینچ  تسار  وت  دروم 

ای دندرک ، میسقت  ازجا  اضعا و  هب  ار  نآرق  ینعی  تسا ، وضع  يانعم  هب  هوضع »  » زا هضع »  » عمج نیضع »  » ظفل َنیِـضِع  َنآْرُْقلا  اُولَعَج  َنیِذَّلا 
. دنداد رارق  غورد  هناسفا و  ار  نآرق  ینعی  نتشادنپ ، غورد  ینعی  هتیضع »  » زا هضع »  » عمج

، نآ نداد  رارق  هناسفا  ای  نآرق ، میسقت  دننام  درک ، میهاوخ  لاؤس  دننکیم  هک  ییاهراک  زا  َنُولَمْعَی  اُوناک  اَّمَع  َنیِعَمْجَأ  ْمُهَّنَلَئْـسََنل  َکِّبَر  َوَف 
. دناهدرک هک  ار  ییاهراک  ریاس  ای 

هچنآ سپ  َنیِکِرْشُْملا  ِنَع  ْضِرْعَأ  َو  ُرَمُْؤت  اِمب  ْعَدْصاَف 
__________________________________________________

هب دندروآیم و  نامیا  یـضعب  هب  هدرک  تمـسق  دوخ  رظن  هب  ار  نآرق  هک  دـننادیم  اراصن  دوهی و  ار  نیمـستقم  يربط  یـسوط و  خیـش  ( 1)
(. یهاشمّرخ زا  نآرق  همجرت  . ) دنتشادن نامیا  یضعب 

81 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تسا نیا  عدصاف »  » زا دوصقم  و  هدم ، نانآ  ءازهتسا  در و  لوبق و  هب  یتّیمها  نادرگب و  ور  ناکرشم  زا  هدب و  ماجنا  یتسه  نآ  رومأم  هک  ار 

. نک دنلب  يدش  رومأم  هک  هچنآ  هب  ار  ادص  هک 
ای راذگب ، قرف  لطاب  ّقح و  نیب  هک  نیا  ای  دومن ، مالعا  درک و  مّلکت  دنلب  يادص  اب  ار  تّجح  لیلد و  ینعی  هدش ، هتفرگ  ۀّجحلاب » عدص   » زا
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ار اهنآ  زادـنیب و  ییادـج  راّفک  تعامج  نیب  هک  نیا  ای  دورب ، نیب  زا  ینک و  عمج  یناوتن  رگید  هک  يوحن  هب  امن  هدـنکارپ  ادـج و  ار  ّقح 
. زاس هدنکارپ  قّرفتم و 

رد ناگدـننک  ازهتـسا  رـش  زا  ار  وت  ات  مینکیم  تیامح  ار  وت  ام  َنوُمَْلعَی  َفْوَسَف  َرَخآ  ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  َنُولَعْجَی  َنیِذَّلا  َنِیئِزْهَتْـسُْملا  َكاـْنیَفَک  اَّنِإ 
. دیمهف دنهاوخ  ار  ناشراک  تبقاع  يدوزب  ناکرشم  نیا  و  یشاب ، ناما 

هـس ای  جنپ  شتثعب  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هک  دوب  نآ  زا  سپ  نیا  و  هدش ، لزان  هّکم  رد  هیآ  هک  « 1  » هدش دراو  ام  رابخا  رد  و 
رب ار  تلاـسر  رما  و  دـش ، راـهظا  هب  رومأـم  سپـس  دوـبن ، هجیدـخ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  زج  وا  اـب  و  تشادیم ، یفخم  ار  شیوـخ  رما  لاـس 

. تشادیم راهظا  برع  ياههلیبق 
هرخسم وت و  ازهتسا  و  نعط ، و  بیذکت ، لیبق : زا  دنیوگیم ، هک  هچنآ  زا  وت  هک  مینادیم  ام  َنُولوُقَی  اِمب  َكُرْدَص  ُقیِـضَی  َکَّنَأ  ُمَْلعَن  ْدََقل  َو 

. يوشیم گنتلد  تزامن ، باتک و  ادخ و  نید و  ندرک 
__________________________________________________

نیقداصلا ج 5 ص 174 جهنم  ریسفت  ( 1)
82 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نآ ات  نک  تدابع  ار  تراگدرورپ  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  « 1  » ُنیِقَْیلا َکَِیتْأَی  یَّتَح  َکَّبَر  ُْدبْعا  َو  َنیِدِجاَّسلا  َنِم  ْنُک  َو  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَـسَف 
. دسر ار  وت  تسا  یمتح  نّقیتم و  يرما  هک  گرم  ات  و  تسا ، ینیقی  هک  تسا  گرم  هچ  دسرارف ، وت  گرم  هک  اج 

. يرایتخا گرم  اب  ندب  باجح  ندش  هتشادرب  زا  دعب  رگم  دوشیمن  لصاح  یبیغ  روما  هب  لماک  نیقی  هک  تسا  نیا  باب  زا  ای 
رب یلیلد  هک  تسا  يزیچ  هدش  هتفگ  گرم )  ) ره تیاغ  ناونع  هب  هچنآ  جورخ  لوخد و  تیاغ و  موهفم  رابتعا  هک  تسا  نیا  انعم  ّقح  یلو 

(. تسا هک  نیا  يارب  يانعم  هب  هکلب  تسین  ماجنا  رس  يانعم  هب  یّتح   ) تسین تغل  فرع و  زا  نآ 
دـنکیم و بلط  ار  نآ  لیـصفت  دـنادب ، یلاـمجا  ملع  هب  ار  يرما  سک  ره  و  یتـسناد ، یلاـمجا  ملع  هب  وت  هک  تسا  نیا  دوـصقم  نیارباـنب 

نیقیلا ّقح  هب  هک  نیا  يارب  سپ  دور ، شیپ  نیقیلا  ّقح  ات  نآ  زا  نیقیلا و  نیع  ات  نیقیلا  ملع  زا  دـسرب و  نیقی  بتارم  عیمج  هب  دـهاوخیم ،
: تسا هدرک  هراشا  نآ  هب  هر )  ) يولوم هچنانچ  ینک ، تدابع  دیاب  یسرب 

__________________________________________________

: دیوگ اردص  الم  دوشن . لئاز  ککشم  کیکشت  رثا  رد  هچنآ  ینعی  یبلق . داقتعا  مزاج ، داقتعا  نیقی - ( 1)
لـصاح تّلع  هب  ملع  هار  زا  نیقی  نیا  دـشاب و  یجراخ  دوجو  اب  قباـطم  هنیع  هب  یلقع  تروص  هک  تسا  لـصاح  یعقوم  ایـشا  هب  ّماـت  نیقی 

. دوش
یـضعب و  دنناوخ . نیقی  دنیب  لد  ار  هچنآ  دـنناوخ و  ملع  دـنیب  رـس  مشچ  ار  هچنآ  دـنیوگ : ( 396 لّوا ، رعـش  زا  ج 3 - رافـسا ، اردص ، الم  )

. ].....[ تسا لد  مشچ  زا  ترابع  نیقی  دنیوگ : رگید 
83 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رپ لاب و  دیازت  ردنا  دنزیم  رسپ  يا  تسا  نیقی  هنشت  نامگ  ره 
دوش ایوپ  وا  ملع  ار  نیقی  رم  دوش  اپ  رب  سپ  ملع  رد  دسر  نوچ 

نایع تسا و  دید  يایوج  نیقی  ناو  نادب  دشاب  نیقی  يایوج  ملع 
نیقیلا نیع  نیقیلا  ملع  دوش  هک  نیبب  نیا  نایب  مکیهلا  ردنا 

تداـبع هب  يروآ  تسد  هب  لیـصفت  هب  ار  موـلعم  یـسرب و  نآ  بتارم  نیقی و  هب  یهاوـخیم  رگا  تسا : نینچ  هـیآ  ياـنعم  هـک  اـیوگ  سپ 
اب زج  دـشابن  مزال  تدابع  نیقی  زا  دـعب  هک  نیا  اـما  و  دـیآ ، تسد  هب  تسا  وت  بولطم  هک  « 1  » نیقی بتارم  ات  شاب  لوغـشم  تراگدرورپ 
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. تسا فیعض  تیاغ  موهفم  رابتعا  هک  یتسناد  و  دوشیمن ، هدافتسا  هیآ  زا  تیاغ  موهفم 
رگید دـش  لصاح  نیقی  هک  هاـگنآ  و  تسا ، نیقی  لوصح  يارب  تداـبع  دـناهتفگ : دناهتـسب  اـهیفوص  هب  ار  دوخ  هک  یناـسک  زا  یـضعب  و 

، دـناهدش لّسوتم  نیقی  لها  زا  ناگرزب  لاوقا  رابخا و  تایآ و  تاهباشتم  و  هیآ ، نیا  لـثم  موهفم  هب  ناـنیا  و  تسین ، تاداـبع  هب  یجاـیتحا 
«. 2  » دننک قّمعت  روغ و  اهنآ  مالک  دوصقم  رد  هک  نیا  نودب 

__________________________________________________

. نیقیلا ملع  نیقیلا - ّقح  نیقیلا - نیع  ( 1)
، يدابآروس یفسن  يزار ، حوتفلا  وبأ  يرشخمز ، يدبیم ، یسوط ، خیش  يربط ، نوچ  ینیرّسفم  ( 2)

84 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
__________________________________________________

ینافرع ریسفت  رد  یقح  لیعامسا  یلو  دناهدرک  انعم  گرم »  » ار نیقی  همه  ضیف ، نسحم  اّلم  دوعّسلا ، وبا  نیلالج ، يزار ، رخف  ماما  سربط ،
نانیمطا ناقیا و  يانعم  هب  ار  نیقی  ناوتیمن  دیوگیم : نازیملا  ریـسفت  رد  ییابطابط  يهماّلع  و  تسا ، هدرک  انعم  تفرعم  ار  نآ  نایبلا  حور 

نآ نیمجرتم  ام  رظن  هب  تسا . لـصاح  لیـصحت  مکح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ترـضح  يارب  یناـقیا  نیقی و  نینچ  اریز  تفرگ ،
يانعم هب  ار  نیقی  هک  يردـقیلاع  نارّـسفم  هچنآ  ات  دراد  رظن  رد  نایبلا  حور  ریـسفت  بحاص  انالوم و  ریـسفت و  نیا  بحاص  هک  ار  یموهفم 

لاس رد 23  نآرق  یلیـصفت  لوزن  تسا و  هتـشاد  دوجو  ادخ  لوسر  یگدنز  راودا  مامت  رد  قلطم  نیقی  هچ  درادن ، یتافانم  دناهتفرگ  گرم 
اب تساهتنایب و  هک  قلطم  نیقی  ات  تسا  هتـشاد  همادا  یلیـصفت  نیقی  هب  یلامجا  نیقی  لاـس  تّدم 23  رد  هک  تسا  هیـضق  نیا  یلـصا  لیلد 

. دسریم ییاهن  هطقن  هب  يرارطضا  گرم  اب  لصاح و  انف )  ) يرایتخا گرم 
85 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

85 ص :  لحن .....  يهروس 

هراشا

َنیِذَّلا َو  ات  هروس  لّوا  زا  دـناهتفگ : یـضعب  تسا ، هدـش  لزان  هّکم  رد  اهنآ  همه  هک  تسا  هیآ  تشه  تسیب و  دـصکی و  ياراد  هروس  نیا 
. تسا یّکم  همه  هروس » رخآ  ُْمْتبَقاع ...  ْنِإ  َو   » زا هیآ  هس  زا  ریغ  هک  نیا  رب  دنلیاق  یضعب  و  یندم ، هّیقب  تسا و  یّکم  ِهَّللا  ِیف  اوُرَجاه 

1 تایآ 13 -

85 ص :  ات 13 ..... ] تایآ 1  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ُهَّنَأ ال اوُرِذـْنَأ  ْنَأ  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  یلَع  ِهِْرمَأ  ْنِم  ِحوُّرلِاب  َۀَِـکئالَْملا  ُلِّزَُنی  ( 1  ) َنوُکِرُْشی اَّمَع  یلاعَت  َو  ُهَناْحبُـس  ُهُولِْجعَتْـسَت  الَف  ِهَّللا  ُْرمَأ  یتَأ 

(4  ) ٌنِیبُم ٌمیِصَخ  َوُه  اذِإَف  ٍۀَفُْطن  ْنِم  َناْسنِْإلا  َقَلَخ  ( 3  ) َنوُکِرُْشی اَّمَع  یلاعَت  ِّقَْحلِاب  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  ( 2  ) ِنوُقَّتاَف اَنَأ  َّالِإ  َهلِإ 
یلِإ ْمَُکلاْقثَأ  ُلِمَْحت  َو  ( 6  ) َنوُحَرْـسَت َنیِح  َو  َنوُحیُِرت  َنیِح  ٌلامَج  اهِیف  ْمَُکل  َو  ( 5  ) َنُولُکْأَت اْهنِم  َو  ُِعفانَم  َو  ٌْءفِد  اهِیف  ْمَُکل  اهَقَلَخ  َماـْعنَْألا  َو 

َو ( 8  ) َنوُمَْلعَت ام ال  ُُقلْخَی  َو  ًۀَنیِز  َو  اهُوبَکْرَِتل  َریِمَْحلا  َو  َلاِغْبلا  َو  َْلیَْخلا  َو  ( 7  ) ٌمیِحَر ٌفُؤََرل  ْمُکَّبَر  َّنِإ  ِسُْفنَْألا  ِّقِِشب  َّالِإ  ِهیِِغلاب  اُونوُکَت  َْمل  ٍدََلب 
(9  ) َنیِعَمْجَأ ْمُکادََهل  َءاش  َْول  َو  ٌِرئاج  اْهنِم  َو  ِلِیبَّسلا  ُدْصَق  ِهَّللا  یَلَع 
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ِّلُک ْنِم  َو  َبانْعَْألا  َو  َلیِخَّنلا  َو  َنُوْتیَّزلا  َو  َعْرَّزلا  ِِهب  ْمَُکل  ُِتْبُنی  ( 10  ) َنوُمیُِست ِهِیف  ٌرَجَش  ُْهنِم  َو  ٌبارَـش  ُْهنِم  ْمَُکل  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه 
َِکلذ ِیف  َّنِإ  ِهِْرمَِأب  ٌتارَّخَـسُم  ُموُجُّنلا  َو  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َو  َراـهَّنلا  َو  َلـْیَّللا  ُمَُکل  َرَّخَـس  َو  ( 11  ) َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ًۀَـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  ِتارَمَّثلا 

(13  ) َنوُرَّکَّذَی ٍمْوَِقل  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ُُهناْولَأ  ًاِفلَتُْخم  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُکل  َأَرَذ  ام  َو  ( 12  ) َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل 
86 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

86 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
هّزنم كاپ و  اتکی  يادـخ  دـینکن ، ار  نآ  لیجعت  تساوخرد  نارفاک ) يا   ) سپ دیـسرارف ، تمایق  روهظ  اـی  نارفاـک  باذـع  رب  یهلا  ناـمرف 

، ناکرشم كرش  زا  تسا 
دناسرتب و ادخ  هب  كرش  تبوقع  زا  هداد و  زردنا  ار  قلخ  ات  دتـسرفیم  دهاوخ  ناگدنب  زا  هک  ره  رب  دوخ  رما  هب  ار  حور  ناگتـشرف و  ادخ 

، دیسرتب نم  زا  اهنت  ات  تسین  نم  زج  ییادخ  هک  دنامهفب  ناگدنب  امش  هب 
. تسا هّزنم  یلاعتم و  دنروآ  كرش  ناکرشم  هک  هچنآ  زا  و  دیرفآ ، گرزب  یتمکح  قّقحم و  یضرغ  يارب  ار  نیمز  نامسآ و  ادخ 

تساخرب راکشآ  دیدش  تموصخ  هب  دوخ  قلاخ  اب  وا  هاگنآ  دیرفآ  هفطن  بآ  زا  ار  ناسنا  ادخ 
اهنآ  مشپ  يوم و  اب  هک  دیرفآ ، رشب )  ) امش عون  يروهرهب  يارب  ار  نایاپراهچ  و 

87 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، دیروخیم ناشتشوگ  ریش و  زا  هدومن و  امرس  عفد 

اهنآ مشپ  كرک و  زا  ای  دنشابیم ، امـش  راختفا  بیز و  دنوریم  نوریب  ارچ  يارب  هک  هاگحبـص  ای  دندرگیم ، رب  هاگنابـش  هک  ماگنه  نآ  و 
، دیزاس رخاف  ياهسابل  لّمجت و 

فوئر و امش  يادخ  هک  یتسارب  دنربیم ، رگید  رهش  هب  يرهش  زا  دیربب  دیناوتیمن  رایسب  تّقـشم  اب  زج  هک  ار  امـش  نیگنـس  ياهراب  زین  و 
تسا نابرهم 

، دینادیمن هک  هچنآ  زا  دنیرفآیم  دینادرگ و  امش  رّخسم  لّمجت  يراوس و  يارب  ار  نارخ  نارتسا و  نابسا ، و 
تیاده هار  رب  رابجا  هب  ار  امـش  همه  تساوخیم  ادخ  رگا  یتساران و  روج و  تسنآ  زا  هک  لدـع  یتسار و  هار  هب  ییامنهار  تسادـخ  رب  و 

، دناشکیم
، دینارچیم نآ  رد  هک  یتخرد  تسنآ  زا  و  دیماشایب ، نآ  زا  هک  داتسرف  ورف  اهنامسآ  زا  ار  بآ  هک  ییادخ  تسوا 

یهلا تردـق  تیآ  راک  نیا  رد  هک  یتسارب  ار ، اههویم  زا  هنوگره  اهروگنا و  اـمرخ ، لـخن  نوتیز ، تشک و  نادـب  امـش  يارب  دـنایوریم  و 
، تسا رادیدپ  رکف  لها  يارب 

رد انامه  و  درک ، رّخسم  شیوخ  رما  هب  نودرگ  رد  امش  یناگدنز  يارب  ار  یناگراتس  و  هام ، دیشروخ و  زور ، بش و  امش  يارب  درک  مار  و 
، تسا راکشآ  ادیوه و  درخ  لها  يارب  ادخ  تردق  ياههناشن  تیآ و  راک  نیا 

شايدنوادخ هناشن  تیآ و  راک  نیا  رد  انامه  دروآرد ، گنراگنر  لاکشا  نوگانوگ و  عاونا  هب  دیرفآ  امـش  يارب  هک  ار  هچنآ  نیمز  رد  و 
. تسا رادیدپ  دنبایب  درخ  هب  هک  يرایشوه  مدرم  يارب 

87 ص :  ریسفت ..... 
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هراشا

، باذع دـننام  دـندرکیم ، هلجع  دوب  هداد  هدـعو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  هچنآ  هب  تبـسن  راّفک  ُهُولِْجعَتْـسَت  الَف  ِهَّللا  ُْرمَأ  یتَأ 
زور  يدوبان ،

88 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یلاعت يادخ  دروم  نیا  رد  هک  دوب ، وا  ياههدعو  ربمایپ و  تلاسر  يازهتسا  يارب  اهنآ  هیحان  زا  لیجعت  نیا  هک  باقع ، و  باسح ، تمایق ،

 ...(. ندش و كاله  يارب   ) دمآ ادخ  نامرف  دومرف :
. هدعو لوصح  ندوب  کیدزن  رب  هراشا  يارب  ای  نانآ ، ناردپ  رب  دشاب  هدوب  ياهراشا  ات  دروآ  یضام  ظفل  اب  ار  نآ 

یلاعت يادـخ  هک  درک ، دـنهاوخ  تعافـش  ام  يارب  ام  ياهتب  دـبای ، قّقحت  ربمایپ  يهدـعو  رگا  دـنتفگیم : ازهتـسا  رخـسمت و  باب  زا  راّـفک 
: دومرف

عفد ار  ادـخ  باذـع  زا  يزیچ  دـنناوتیمن  اهتب  هک  نیا  و  دـنک ، تعافـش  نانآ  يارب  دـناوتیمن  يزیچ  سپ  َنوُکِرُْـشی  اَّمَع  یلاعَت  َو  ُهَناْحبُس 
. دننک

رد شاهفطن  رارقتـسا  يادتبا  زا  ناسنا  هک  نادب  ِنوُقَّتاَف  اَنَأ  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  اوُرِْذنَأ  ْنَأ  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  یلَع  ِهِْرمَأ  ْنِم  ِحوُّرلِاب  َۀَِکئالَْملا  ُلِّزَُنی 
دنزیم ررـض  هک  ار  هچنآ  دـیامنیم و  بلج  تسنآ  جاتحم  هک  ار  هچنآ  هدرک و  تیبرت  ار  وا  هک  دوشیم ، عقاو  هکیالم  ریبدـت  تحت  محر 

. دننکیم عفد 
دایز نآ  هب  نآ  زور و  هب  زور  ناشددع  هک  دتـسرفیم  ار  یناگتـشرف  ناسنا  يارب  شدوخ  فطل  لضف و  ضحم  زا  یلاعت  يادـخ  هک  نیا  و 

روطنامه تساوخ  کمک  ادخ  زا  رایتخا  يور  زا  هک  درک  يرای  ار  وا  قیفوت  رگا  ماگنه  نیا  رد  و  دسرب ، غولب  دـشر و  لیاوا  هب  ات  دوشیم 
کمک  ادخ  زا  نآ  زا  لبق  انیوکت  هک 

89 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هدجس رب  رومأم  هک  دندوب  ياهکیالم  عون  زا  ینیمز و  هک  شلّکوم  ناگتشرف  نامه  هتفای و  همادا  زین  نیا  زا  دعب  دنوادخ  دادما  دوب  هتساوخ 

. دنزادرپیم وا  يراذگتمدخ  هب  دندوب ، هدش  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترضح 
تّیدوبع و ماقم  هب  ناسنا  هک  نیا  ات  ددرگیم  رتدایز  زور  هب  زور  ناشددع  و  دوشیم ، قّقحم  زین  ینامسآ  ناگتشرف  اب  دادما  نیا  رب  هوالع 
دننکیم و يرای  وا  هب  هتفاتـش و  شايرای  رب  مه  لیئاکیم  لیئربج و  دننام : یگرزب  ناگتـشرف  ماگنه  نیا  رد  هک  دـسرب ، ّتیبوبر  روهظ  لّوا 
اج نیا  رد  حور  دیاش  و  تسا ، هدـش  دراو  رابخا  رد  هک  نانچ  مه  دـنیامنیم  کمک  وا  هب  تسا  لیئاکیم  لیئربج و  زا  رتگرزب  هک  حور  زین 

. دنمانیم عّونلا  ّبر  ار  وا  نّویقارشا  دراد و  هدهع  رب  ار  ناسنا  عون  تیبرت  هک  دشاب  یکلم  رب  هراشا 
. دراد هطاحا  زین  ملاع  تادوجوم  عیمج  هب  ناسنا  دارفا  يهمه  رب  هوالع  دراد و  یتروص  یناسنا  ره  ددع  هب  هدراو  رابخا  ربانب  هتشرف  نآ 
عّونلا ّبر  عیمج  دشابیم و  دوخ  ياهعوّنلا  ّبر  هطاحا  لومش و  تحت  تادوجوم  همه  دراد ، رارق  ناسنا  عون  زا  رتنییاپ  عاونا  عیمج  نوچ 

. دریگیم رارق  یناسنا  عّونلا  ّبر  هطاحا  لومش و  تحت  تادوجوم  عیمج  سپ  تسا ، یناسنا  عّونلا  ّبر  هرطیس  تحت  اه 
لزان وا  طسوت  حور و  ببـس  هب  هکیـالم  هک  نیا  اـی  دـنکیم ، لزاـن  حور  اـب  ار  ناگتـشرف  ادـخ  هک  تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  ياـنعم  نیارباـنب 
ناربمایپ . همه  مّود  يانعم  قبطرب  دنّصاخ و  ناربمایپ  زا  دنوشیم  لزان  نانآ  رب  هکیالم  هک  یناسک  نآ  لّوا  يانعم  ساسا  رب  دنوشیم ،

90 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هب اهندب  هک  یحور  رب  دـشاب  هدـش  هیبشت  هک  نیا  ای  دـنوشیم  هدـنز  نآ  هلیـسو  هب  اهلد  هک  دـشاب  يزیچ  حور  زا  دوصقم  هک  تسا  نکمم  و 

يانعم نیاربانب  دراد ، یگتـسب  نآ  رب  يزیچ  ره  تایح  هک  دشاب ، تّوبن  حور  زا  دوصقم  هک  نیا  رگید  هجو  ای  دـنوشیم ، هدـنز  نآ  هلیـسو 
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. دنکیم لزان  دهاوخب  ادخ  هک  یسک  ره  رب  ار  حور  ادخ  رما  ملاع  زا  ناگتشرف  دوشیم : نینچ  هیآ 

90 ص :  حور .....  رگید  یناعم 

اب هدوب و  لیئربج  زا  رتگرزب  حور  هک  تسا  حلطـصم  مولع  عیانـص و  باـبرا  نیب  تسا  هدـمآ  راـبخا  رد  هک  دراد  مه  يرگید  یناـعم  حور 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  موصعم  نانیـشناج  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  نییبّنلا  متاخ  ترـضح  دـننام  یهلا  يایلوا  ایبنا و  زا  ناگرزب 

. تسا هارمه 
دوخ هک  تهج  نیا  زا  هچ  دـنوشیم و  لزان  هک  ياهکیالم  اب  هچ  وا  رما  ملاع  زا  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  یلَع  ِهِْرمَأ  ْنِم  تسا : هدومرف  هک  نیا  و 

. قلخ ملاع  هن  تسا  رما  ملاع  زا  حور 
يانعم هب  اوُرِْذنَأ  تسا و  لوق  يانعم  مزلتسم  ندرک  لزان  هچ  تسا ، هّیریسفت  ای  هّیردصم  عون  زا  ْنَأ  ظفل  ِنوُقَّتاَف  اَنَأ  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  اوُرِْذنَأ  ْنَأ 

. دیسرتب اورذحا )  ) يانعم هب  ای  دینادب  اوملعا ) )
تموکح و رد  لالقتـسا  مزلتـسم  هک  تسا  تهج  نادـب  هدـش  عقاو  رادـشه ) سرت و   ) راذـنا دروم  دـیحوت  هک  نیا  ِنوُقَّتاَف  اَنَأ  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال 

. تخاس هشیپ  يراگزیهرپ  وا  هب  تبسن  دیسرت و  دیاب  تسا ، تموکح  رد  ّلقتسم  هک  یسک  اب  تفلاخم  زا  و  تسا ، فّرصت 
91 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ٌمیِـصَخ َوُه  اذِإَف  ٍۀَـفُْطن  ْنِم  َناْسنِْإلا  َقَلَخ  َنوُکِرُْـشی  اَّمَع  یلاعَت  تسا ، دـیحوت  رب  لیلعت  ماقم  رد  هلمج  نیا  ِّقَْحلِاب  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ 
. َناْسنِْإلا زا  تسا  ضعب  لدب  یعون  ٍۀَفُْطن  ْنِم  هملک  ٌنِیبُم 

، دیدرگ راگدـیرفآ  قلاخ و  راکـشآ  نمـشد  تسین  هدوبن و  هتخاس  رهد و ...  زا  یـشنیرفآ  نینچ  هک  یلاح  رد  ناسنا  ٌنِیبُم  ٌمیِـصَخ  َوُه  اذِإَف 
. دنزرویم ینمشد  وا  اب  اذل  تسا  یلیمحت  ادخ  رب  داقتعا  دنتعیبط و  يهدیرفآ  هک  دنرادنپیم  نانیا  هک : تسا  نیا  روظنم 

زا امش  ُِعفانَم و  َو  دیرادیم  هگن  مرگ  ار  دوخ  امش  نایاپ  راهچ  تسوپ  وم و  مشپ ، زا  َنُولُکَْأت  اْهنِم  َو  ُِعفانَم  َو  ٌْءفِد  اهِیف  ْمَُکل  اهَقَلَخ  َماْعنَْألا  َو 
. دیروخیم اهنآ  ریش  تشوگ و  هیپ ، زا  َنُولُکَْأت و  اْهنِم  َو  دیوشیم  دنمرهب  تاناویح  ندز  مخش  یشکراب و  تشوگ ،

َنیِح َو  دـنیآیم ، ناشهاگارچ  زا  هاگنابـش  هک  ماگنه  نآ  رد  َنوُحیُِرت  َنیِح  تسا  راختفا  تنیز و  اـهنآ  رد  امـش  يارب  ٌلاـمَج  اـهِیف  ْمَُکل  َو 
، دیربیم نوریب  ارچ  يارب  هاگحبص  هک  ماگنه  نآ  رد  َنوُحَرْسَت و 

92 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنکیم ادیپ  تنیز  اهنآ  يهلیسو  هب  ماگنه  ود  ره  رد  هناخ  يهناتسآ  هچ 

هب هاگارچ  زا  نایاپ  راهچ  تشگرب  نتـشاد  مّدقم  و  دـنوشیم ، رگهولج  تمظع  اب  گرزب و  نیرظان  دـید  رد  هناخ  لها  اهنآ و  نابحاص  و 
ندرک تشپ  زا  رتابیز  رپ  مکـش  اب  ندروآ  يور  دنتـسه ، هناخ  هب  ندمآ  لاح  رد  و  دنراد ، هناخ  يوس  هب  ور  اهنآ  هک  تسا  نیا  يارب  هناخ 

. تسا سکع  رب  الماک  بلطم  حبص  فرط  رد  و  تسا ،) هدش  اّیهم  ناشیارب  هک   ) دنیآیم ناشیاهلغآ  هب  هک  نیا  و  تسا ،
رگم دیسرب  نادب  دیتسناوتیمن  ناتدوخ  هک  دنربیم  يرهش  هب  ار  امـش  ياهراب  ِسُْفنَْألا  ِّقِِشب  اَّلِإ  ِهیِِغلاب  اُونوُکَت  َْمل  ٍدََلب  یلِإ  ْمَُکلاْقثَأ  ُلِمَْحت  َو 

. دینکب لمح  ناتدوخ  تشپ  رب  ار  اهراب  هک  نیا  رب  دسر  هچ  ات  ناوارف ، تمحز  اب 
زاین نآ  رب  دیربیم و  دوس  نآ  زا  هک  دـنیرفآیم  يزیچ  امـش  يارب  وا  هک  ارچ  تسا ، نابرهم  امـش  هب  ناتراگدرورپ  ٌمیِحَر  ٌفُؤََرل  ْمُکَّبَر  َّنِإ 

. دیراد
زا عبط و  ملاع  تادوجوم  زا  هک  تسا  نیا  يارب  اههدـیرفآ  نیا  يهمه  َنوُمَْلعَت  ام ال  ُُقلْخَی  َو  ًۀَـنیِز  َو  اهُوبَکْرَِتل  َریِمَْحلا  َو  َلاـِغْبلا  َو  َلـْیَْخلا  َو 

. دیربب هرهب  حاورا  ملاع  تادوجوم  زا  تسا و  نیمز  نامسآ و  رد  هک  هچنآ 
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یفّرعم و نینچ  مه  دراد و  ترورض  يور  هنایم  لادتعا و  هار  لاعتم  دنوادخ  رب  هک  تسا  نیا  يارب  اهنیا  ِلِیبَّسلا  ُدْصَق  ِهَّللا  یَلَع  َو 
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، تاریخ هب  ندیـسر  شاعم و  رد  ناسنا  هک  ار  هچ  ره  نوچ  تسا ، هدـیرفآ  ناگدـنب  يارب  زین  ار  نآ  مزاول  بابـسا و  هک  نیا  اـمک  نآ  ناـیب 
. درک رکذ  ناسنا  تقلخ  رد  هدومن و  اّیهم  تسا  جاتحم  شعفانم  اهیبوخ و 

یتاذ و یلّوا  تاریخ  هب  ناسنا  ندیسر  بابسا  هک  تسا  لاونم  نیدب  دشاب ، طیرفت  طارفا و  هنوگ  ره  زا  رود  هب  هک  هنایم  هار  رگید  يوس  زا 
اب بسانتم   ) زاین ردـق  هب  يوناث  تاریخ  یتاذ و  یلّوا  تاریخ  يوس  هب  كولـس  ریـس و  دـشابیم و  دوجوم  تجاح  رادـقم  هب  يوناث  تاریخ 

ناسنا هب  یـصاصتخا  لادـتعا  هنایم و  هار  دومرف : اذـل  دوبن ...  لکـشم  تاریخ  يوس  هب  هار  ندومیپ  هدوب و  قّقحم  تاناکما ) رایتخا و  لاـح 
. دنیزگرب ار  لادتعا  هنایم و  هار  يزیچ  ره  يارب  هک  تسادخ  رب  هکلب  درادن 

یمامت امـش و  تقلخ  شنیرفآ و  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  تسا ، لیام  رگید  يوس  هب  هتـشگرب و  لادـتعا  زا  اههار  زا  یـضعب  ٌِرئاـج  اـْهنِم  َو 
. تسامش يرایتخا  ریغ  ینیوکت  يویند  تالامک  یندب و  تاریخ  نیمأت  رب  ینتبم  دیراد  زاین  هک  هچنآ 

شناد امش  هب  هک  هنوگ  نیدب  دروآ ، شیپ  ناتیارب  ار  هنایم  هار  هک  تسادخ  رب  امـش  يرایتخا  یناسنا  تالامک  یحور و  تاریخ  يارب  اّما  و 
زاین روما  نیا  لیـصحت  رد  هک  ار  هچنآ  عیمج  اهنیا  رب  هوالع  دـنک و  لزان  ینامـسآ  ياهباتک  دتـسرفب ، یناربماـیپ  هدومن و  اـطع  تفرعم  و 

تسا و  ناتدوخ  بناج  زا  دوش  عقاو  یمتس  صقن و  ای  لیم  فیح و  رگا  سپ  دزاس . هدامآ  دیراد 
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شدوخ بسک  دادعتـسا و  هب  دروآ  يور  متـس  هار  هب  هدش و  جراخ  لادـتعا  هنایم و  هار  زا  هک  یـسک  ره  درادـن  لاعتم  يادـخ  رب  یطابترا 
. تسا طوبرم 

نآ ندومیپ  هنایم و  هار  رب  هک  هنوگ  نیدـب  درکیم ، تیادـه  ار  امـش  يهمه  تساوخیم  رگا  لاـعتم  دـنوادخ  َنیِعَمْجَأ  ْمُکادََـهل  َءاـش  َْول  َو 
. دشیم نومنهر 

ناراب و بآ   ) داتـسرف ورف  نامـسآ  زا  یبآ  ناتیارب  هک  تسا  ییادـخ  نامه  وا  ٌرَجَـش  ُْهنِم  َو  ٌبارَـش  ُْهنِم  ْمَُکل  ًءاـم  ِءاـمَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه 
یـشاوم و نآ  رد  َنوُمیُِـست  ِهـِیف  تـسا ، تاـبن  زا  ّمـعا  رجـش  هـچ  دـنبای ، هرهب  نارادـناج  اهینتـسر و  مـه  دیــشونب و  نآ  زا  مـه  هـک  فرب )

. دینارچیم ار  ناتنادنفسوگ 
ندـنایور بآ و  نداتـسرف  نوچ  َنوُرَّکَفَتَی  ٍمْوَِقل  ًۀَـیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِتارَمَّثلا  ِّلُک  ْنِم  َو  َباـنْعَْألا  َو  َلـیِخَّنلا  َو  َنُوْتیَّزلا  َو  َعْرَّزلا  ِِهب  ْمَُکل  ُِتْبُنی 

قیرط و  تسا ، نادنمشیدنا  يهژیو  شرگن  هنوگ  نیا  دومرف : دراد  تامّدقم  بیترت  لّمأت و  هب  جایتحا  هک  تسا  ییاههناشن  ناتخرد  تابن و 
. تسا رادیدپ  نادنمشیدنا  يارب  شرگن 

عفر اب  همه  تارّخـسم ) موّجنلا   ) و رمقلا ) (، ) سمّـشلا  ) ياهظفل ِهِْرمَِأب  ٌتارَّخَـسُم  ُموُجُّنلا  َو  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َو  َراـهَّنلا  َو  َلـْیَّللا  ُمَُکل  َرَّخَـس  َو 
ریخست  دیکأت  ینعی  دوب  دهاوخ  دّکوم  لاح  تروص  نآ  رد  هک  دناهدناوخ  بصن  اب  ار  اهنآ  يهمه  یضعب  زین  تسا و  هدش  هدناوخ 
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. تسا رما  ملاع  نآ  تسنآ و  يهطساو  نایب  و 

رکف رب  زاین  دوشیم و  هتفایرد  نآ  زرودرخ  تیارد  لقع و  اب  طقف  ناشندوب  یهلا  يهناشن  تیآ و  اهنیا  َنُولِقْعَی  ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ 
ظفل ندروآ  تسا و  نشور  رهاظ و  تابن  ندینایور  بآ و  ندروآ  دورف  هب  تبـسن  ادـخ  دوجو  رب  روما  نیا  تلالد  هک  ارچ  درادـن ، لّمأت  و 

. تسا یّلقتسم  يهناشن  تیآ و  هدومرف  نایب  هک  هچنآ  زا  مادک  ره  هک  تسا  نیا  يارب  عمج  تروص  هب  تایآ 
عاونا نداعم ، دننام : دیلاوم  زا  نیمز  رد  دشاب  امـش  نامرف  تحت  ات  دومن  رخـسم  امـش  يارب  هک  ار  هچنآ  دـنوادخ  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُکل  َأَرَذ  ام  َو 
تحت ریخـست ، زا  دوصقم  هک  تسا  یعیبط  ياههّپت  اهلادوگ و  اههوک ، زا  نیمز  يور  رد  هک  هچنآ  رـصانع و  تاناویح ، ياههنوگ  تاـتابن ،
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. دناهدش قلخ  نآ  يارب  هک  یتهج  نامه  رد  تساهنآ  نداد  رارق  نامرف 
يانعم نیا  هب  ناسنا  يارب  ناشریخست  زا  ضرغ  تسین و  تاناویح  دننامه  دراوم  نیا  ندش  هداد  رارق  نامرف  تحت  هک  تشاد  هّجوت  یتسیاب 
طیارـش تحت  نیاربانب  تسا ، هدش  هداهن  ناشيریگ  هرهب  عافتنا و  يارب  هک  یّـصاخ  هجو  هب  نکیل  دنـشابیم ، ناسنا  نیمارف  ياریذـپ  تسا 

َأَرَذ ام  هک  تسا  نکمم  تسا ، یفخم  اهنآ  زا  یـضعب  رد  عافتنا  هجو  هچ  رگا  دـننکیم  لـمع  دـیامنیم  تّیعبت  روبزم  هجو  زا  هک  ياهژیو 
يهلمج  رب  فطع  ای  لاح ، يهلمج  و  دشاب ، هدوب  شربخ  ِضْرَْألا  ِیف  ای  دشاب  نآ  ربخ  ْمَُکل  ادتبم و 
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َلَْزنَأ يِذَّلا  َوُه 

. دشاب َْلیَّللا  ُمَُکل  َرَّخَس  يهلمج  رب  ای 
رب گنر  فالتخا  نامه  هک  نیا  يارب  درکن  رکذ  ار  عاـفتنا  تاـهج  عون و  فـالتخا  هدرک و  اـفتکا  گـنر  فـالتخا  ناـیب  رب  ُُهناْولَأ  ًاـِفلَتْخُم 

. تسا توافتم  زین  ناشگنر  دننوگانوگ  تاذ  رد  هک  یعاونا  لاونم  نیا  رب  ابلاغ  و  تسا ، رهاظ  اههدید 
. تسا یفاک  ینالقع  يروآدای  هکلب  درادن  مه  فرص  رکفت  رب  جایتحا  هدوبن و  یفاک  لقع  اهنت  َنوُرَّکَّذَی  ٍمْوَِقل  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 

14 تایآ 29 -

96 ص :  ات 29 ..... ] تایآ 14  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

ْمُکَّلََعل ِِهلْـضَف َو  ْنِم  اوُغَْتبَِتل  َو  ِهِیف  َرِخاوَم  َکـْلُْفلا  يََرت  َو  اـهَنوُسَْبلَت  ًۀَْـیلِح  ُْهنِم  اوُجِرْخَتْـسَت  َو  ایِرَط  ًاـمَْحل  ُْهنِم  اُولُکْأَِـتل  َرْحَْبلا  َرَّخَـس  يِذَّلا  َوُـه  َو 
َأ ( 16  ) َنوُدَـتْهَی ْمُه  ِمْجَّنلِاب  َو  ٍتامالَع  َو  ( 15  ) َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  ًالُبُـس  َو  ًاراْهنَأ  َو  ْمُِکب  َدـیِمَت  ْنَأ  َیِـساوَر  ِضْرَْألا  ِیف  یْقلَأ  َو  ( 14  ) َنوُرُکْشَت

(18  ) ٌمیِحَر ٌروُفََغل  َهَّللا  َّنِإ  اهوُصُْحت  ِهَّللا ال  َۀَمِْعن  اوُّدُعَت  ْنِإ  َو  ( 17  ) َنوُرَّکَذَت الَف  َأ  ُُقلْخَی  ْنَمَک ال  ُُقلْخَی  ْنَمَف 
َنوُرُعْشَی ام  َو  ٍءایْحَأ  ُْریَغ  ٌتاْومَأ  ( 20  ) َنوُقَلُْخی ْمُه  َو  ًاْئیَش  َنوُُقلْخَی  ِهَّللا ال  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  َو  ( 19  ) َنُوِنلُْعت ام  َو  َنوُّرُِست  ام  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو 

ام َو  َنوُّرُِـسی  ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  َمَرَج  ال  ( 22  ) َنوُِربْکَتْـسُم ْمُه  َو  ٌةَرِْکنُم  ْمُُهبُوُلق  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلاَف ال  ٌدِحاو  ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  ( 21  ) َنُوثَْعُبی َناَّیَأ 
(23  ) َنیِِربْکَتْسُْملا ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  َنُوِنْلُعی 

الَأ ٍْملِع  ِْریَِغب  ْمُهَنوُّلُِـضی  َنیِذَّلا  ِرازْوَأ  ْنِم  َو  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ًۀَـلِماک  ْمُهَرازْوَأ  اُولِمْحَِیل  ( 24  ) َنِیلَّوَْألا ُریِطاسَأ  اُولاق  ْمُکُّبَر  َلَْزنَأ  اذ  ام  ْمَُهل  َلـِیق  اذِإ  َو 
ُْثیَح ال ْنِم  ُباذَْـعلا  ُمُهاتَأ  َو  ْمِِهقْوَف  ْنِم  ُفْقَّسلا  ُمِْهیَلَع  َّرَخَف  ِدِـعاوَْقلا  َنِم  ْمُهَناْیُنب  ُهَّللا  یَتَأَـف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َرَکَم  ْدَـق  ( 25  ) َنوُرِزَی ام  َءاس 

َءوُّسلا َو  َمْوَْیلا  َيْزِْخلا  َّنِإ  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َلاـق  ْمِهِیف  َنوُّقاَُـشت  ُْمْتنُک  َنیِذَّلا  َِیئاکَرُـش  َْنیَأ  ُلوـُقَی  َو  ْمِهیِزُْخی  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَـی  َُّمث  ( 26  ) َنوُرُعْشَی
(28  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  یَلب  ٍءوُس  ْنِم  ُلَمْعَن  اَّنُک  ام  َمَلَّسلا  اُوَْقلَأَف  ْمِهِسُْفنَأ  یِِملاظ  ُۀَِکئالَْملا  ُمُهاَّفَوَتَت  َنیِذَّلا  ( 27  ) َنیِِرفاْکلا یَلَع 

(29  ) َنیِرِّبَکَتُْملا يَْوثَم  َْسِئبَلَف  اهِیف  َنیِِدلاخ  َمَّنَهَج  َباْوبَأ  اُولُخْداَف 
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97 ص :  همجرت ..... :

هدرک جارختسا  نآ  ياهرویز  زا  دینک و  هیذغت  لالح ) ياهیهام   ) تشوگ زا  ات  درک ، رّخسم  ار  ایرد  امش  يارب  هک  تسا  ییادخ  وا  مه  «و 
، دیروآ ياج  هب  ادخ  رکش  هک  دشاب  دیبلطب ، يزور  قزر و  ادخ  لضف  زا  دینارب و  نآ  رد  اهیتشک  و  دییارایب ، ار  نت 

زا  ات  هداهن  نیمز  يور  رد  ار  گرزب  ياههوک  و 
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اهنآ يهطـساو  هب  ات  درک  رادـیدپ  ار  اههار  تخاـس و  يراـج  اـههوک ) زا  اههمـشچ  نیمز و  رد   ) اـهرهن دـیهرب و  یناـشیرپ  ینادرگرس و 

، دیوش تیاده 
تیادـه اهنآ  يهطـساو  هب  بش ) زور و  رد   ) ات تشاد  رّرقم  ار  نامـسآ  ناگراتـس  اهایرد و  اهلگنج و  اههوک و  دـننام  نیمز  ياـههناشن  و 

، دیبای
رّکذتم ایآ  تسا !؟ هدیرفاین  ملاع  رد  زیچ  چیه  هک  تسا  سک  نآ  دننام  هدرک  قلخ  ناگدنب ) امش  يارب  ار  تمعن  همه  نیا   ) هک ییادخ  ایآ 

،!؟ دیوشیمن رایشوه  و 
، تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  ادخ  هک  دیناوتیمن  زگره  دیرامشب  ار  ادخ  رصح  ّدحیب و  ياهتمعن  هک  دیهاوخب  رگا 

، ناترادرک زا  تسناهن  راکشآ و  هک  هچ  ره  رب  تساناد  ادخ  و 
، دنناوخیمارف تسا ) هدش  هدیرفآ   ) قولخم دوخ  هدیرفاین و  يزیچ  هک  ادخ  ریغ  رب  هک  یناسک  و 

، دسریمن دنوشیم ؟ هتخیگنارب  یک  هک  نیا  رب  ناشروعش  سح و  هک  دنتسه  ياهرهب  یب  تایح  زا  ياههدرم 
تعاطا زا   ) ربکتـسم ناشدوخ  تسرگراکنا و  ناشیاهلد  دنرادن  نیـسپاو  زور  رب  یـشیارگ  هک  نانآ  نیاربانب  تساتکی  يادخ  امـش  يادـخ 

(، دننکیم یچیپرس  رّبکت و  ادخ  مکح 
، درادن تسود  ار  ناربکتسم  ادخ )  ) وا هک  یتسار  هب  دنادیم  دننکیم  راکشآ  ناهن و  رد  هک  ار  هچنآ  ره  ادخ  مرج  ال 

، تسا ناینیشیپ  يهناسفا  دنیوگیم  تسا  هدرک  لزان  ار ) یتایآ   ) هچ امش  يادخ  دوش  هتفگ  ناشیارب  هک  هاگره  و 
دیـشاب هاگآ  دـننک  لیمکت  تمایق  زور  يارب  دـننکیم  ناشهارمگ  لهج  اب  هک  یناسک  هانگ  راب  اب  ار  ناشدوخ  هانگ  نیگنـس  لابو  رزو و  ات 

، دننکیم راب  دوخ  يارب  ار  يدب  رزو  هک 
راچد دنتسنادیمن  هک  ییاج  زا  تخیر و  ورف  ناشرـس  رب  ار  ناش  يانب  فقـس  ادخ  دنتـسب  راک  هب  گنرین  رکم و  نانیا  زا  شیپ  هک  یناسک 

، درک ناشباذع 
، دـیدرکیم هزیتس  نانمؤم  اب  ناشیراد  بناج  يارب  هک  ینانآ  نم !؟ ناکیرـش  دـنیاجک  دـسرپیم : هدومن و  ناشراوخ  تمایق  زور  رد  سپس 

لها  ماگنه  نآ  رد 
99 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، تسا نارفاک  باذع  يراوخ و  ّصتخم  زورما  هک  دننک  راهظا  شناد 
میدرکن دب  ام  دنیوگیم : هدروآ و  دورف  میلست  رس  راچان  هب  اج  نآ  و  دناهدرک ، متس  دوخ  رب  هک  یلاح  رد  دنریگیم  ار  ناشناج  ناگتـشرف 

، تسا هاگآ  دینکیم  هک  هچ  ره  رب  ادخ  انامه  دناهدرک  دب  هک  هّتبلا 
. نیّربکتم هاگلزنم  تسا  يدب  رایسب  هاگیاج  سپ  بّذعم ، هشیمه  دیاهنادواج و  نآ  رد  هک  دیوش  لخاد  خزود  ياهرد  زا  سپ 

99 ص :  ریسفت ..... 

ایرد زا  هک  تسا  یتنیز  یتمیق  يایـشا  عاونا  ایرد  ياهرویز  اهَنوُسَْبَلت  ًۀَْیلِح  ُْهنِم  اوُجِرْخَتْـسَت  َو  ایِرَط  ًامَْحل  ُْهنِم  اُولُکْأَِتل  َرْحَْبلا  َرَّخَـس  يِذَّلا  َوُه  َو 
هب رخم )  ) زا لـصا  رد  َرِخاوَم  ظـفل  دـنتکرح ، رد  رایـسب  ياـهبآ  نآ  رد  ینیبیم  ار  اـهیتشک  ِهِیف و  َرِخاوَم  َکـْلُْفلا  يََرت  َو  دوشیم ، جراـخ 

. تسا بآ  نتفاکش  يادص  ای  بآ  نتفاکش  يانعم 
معنم و زا  اهنآ  ندـید  اب  اهتمعن  يهمه  زا  فدـه  تیاـغ و  َنوُرُکْـشَت  ْمُکَّلََعل  َو  دـینک ، بلط  يزور  تراـجت  هار  زا  اـت  ِِهلْـضَف  ْنِم  اوُغَْتبَِتل  َو 
رد ْمُِکب و  َدیِمَت  ْنَأ  َیِـساوَر  ِضْرَْألا  ِیف  یْقلَأ  َو  دینک ، ادا  ار  اهنآ  ّقح  هک  نیا  زا  دشوپیم و  لمع  يهماج  هتـسیاش  ساپـس  ندروآ  ياجب 
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. دنازغلن تسار  پچ و  هب  ار  امش  بارطضا  اب  ات  داد  رارق  ار  گرزب  ياههوک  نیمز 
تلاـح هب  نآ  يازجا  زا  یئزج  ره  رگا  هک  يروـط  هب  تسا  ملاـع  زکرم  لوـح  نآ  ياـج  ياـج  هک  تسا  يورک  لکـش  هـب  نـیمز  هکنادـب 

دوش  اهر  شایعیبط 
100 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دوب شدوخ  خنس  ّلک و  بلاط  ازجا  رگا  و  تسا ، دوهشم  هچنانچ  دنکیمن ، ادیپ  رارقتـسا  زکرم  زّیح  رد  زج  دراد و  تقفاوم  ازجا  يهمه  اب 
نآ ياج  رد  نیمز  و  دوشن ، ادـج  نییاـپ  اـت  تسا  لـصّتم  هوک  ياـههّلق  هب  هک  هچنآ  هک  دوب  نیا  شاهمزـال  دـناهتفگ  یـضعب  هک  ناـنچ  مه 

. دنکن تکرح  هدوب و  نکاس  الماک  اههوک 
دخرچیم روانـش  تلاـح  رد  بآ  يور  رب  هک  ياهرک  نآ  دـننامه  نیمز  يهرک  و  دـناهدز ، سدـح  سح  يهّوـق  اـب  ار  نآ  تکرح  هچ  رگا 

بجوم هک  دنتـسین  نینچ  نیا  مه  اـههوک  و  درادـب ، هگن  یـشاپورف  اـی  ینوگرگد  تکرح و  زا  ار  نآ  هک  دـشاب  يزیچ  دـنمزاین  اـت  تسین ،
ناشعافترا هکلب  تسین  دایز  نیمز  اب  هسیاقم  رد  یلیخ  مه  اهنآ  ياههّلق  نیرتدـنلب  عاـفترا  اریز  دـنوشب ، نآ  ندـش  رتشیب  اـی  نیمز  نوکس 

. تسین نآ  زا  رتمک  ای  وج  کی  رادقم  هب  زج  نیمز  يهرک  رطق  هب  تبسن 
یگدـنز هک  نیا  رب  تشاد و  تکرح  رد  بالقنا  بارطـضا و  هرک  نیا  دوبن  اههوک  رگا  هک  نیا  رب  دـنکیم  تلالد  هیآ  رهاظ  هک  یلاح  رد 

هک روط  نامه  دنتسین  نیمز  يهرک  نوکس  ببـس  هچ  رگا  اههوک  مییوگیم  نیاربانب  تسین ! نکمم  اههوک  يراوتـسا  اب  زج  نیمز  يور  رب 
تیارـس زین  رواجم  ياهنیمز  رب  دنـشابن  اـههوک  رگا  دوشیم  عقاو  دـیدش  يهزرل  نیمز  ینیمز  ینامـسآ و  بابـسا  اـب  یهاـگ  نکیل  یتسناد 

رهاظ قدـص  رد  رادـقم  نیمه  دـننکیم و  يریگولج  اهتیارـس  هنوگ  نیا  زا  اههوک  تفرگیم و  رب  رد  مه  ار  رود  ياـهتفاسم  یّتح  هدرک و 
نیا رب  فاضم  تسا  یفاک  هیآ 

101 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. نآ رهاظ  هن  تسا  هیآ  نوطب  دوصقم 

وا گرزب  يامـسا  ادـخ  يافلخ  هک  نیا  تسا و  یهلا  يامـسا  رهاظم  شیازجا  مامت  اب  ملاـع  هک  میدـش  رّکذـتم  زین  رتشیپ  ار  بلطم  نیا  اـم 
یهاگ و  دنئامسا ، رهاظم  ناشریز  زا  بآ  ندش  يراج  تبالص و  ینیگنس ، عافترا ، نوکـس ، زا  دنراد  هک  یفاصوا  مامت  اب  اههوک  دنتـسه ،

. دوشیم يراج  هّکم  هّللا و  تیب  رب  هنیس  بلق و  ماکحا  قالطا  لیذ  هک  يروط  نامه  دوشیم  يراج  رهاظم  رب  رهاظ  ماکحا 
رابخا و رد  ربخ ، نیا  زا  ریغ  نومـضم  نیمه  هب  مه  يرابخا  دربیم و  ورف  ار  شلها  نیمز  دوبن  مالّـسلا  هیلع  ماما  رگا  هدـش : دراو  راـبخا  رد 

اههوک هک  ارچ  دـباییم ، رارق  شمارآ و  هدرک و  ادـیپ  دوجو  نیمز  ادـخ  يافلخ  دوجو  ببـس  هب  عقاو  رد  سپ  تسا ، هدـش  ناـیب  ثیداـحا 
. تسا رهظم  رب  رهاظ  مکح  ندومن  يراج  لیزنت  بسح  رب  مکح  نیا  دنتسه و  یهلا  يافلخ  رهاظم 

: تسا هدش  قالطا  ریز  حرش  هب  يدراوم  رب  لیوأت  بسح  رب  هیآ  ریسفت  اّما 
. تسا هدش  دای  دننکیمن  هاگن  یفرط  چیه  رب  هک  یناگداتسیا  ناونع  هب  اهنآ  زا  هک  تسا  هدش  یّلک  لوقع  رب  لیوأت  . 1

. دنتسه نیمز  ياههوک  یهجو  ربانب  نیبّرقم  . 2
دنتسه . نیمز  ياههوک  تسا  هدش  ناگتسب  فص  هب  ریبعت  اهنآ  زا  هک  یضرع  لوقع  . 3

102 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوشیم ریبعت  رما  ناگدننک  ریبدت  هب  اهنآ  زا  هک  یّلک  سوفن  . 4

. دوشیم ریبعت  رایسب  ناگدننک  عوکر  هب  ناشیا  زا  هک  یئزج  سوفن  . 5
. تسا هدش  ریبعت  اهلاب  نابحاص  هحنجالا » يوذ   » ناونع هب  اهنآ  زا  هک  یلاثم  رادقا  . 6

ره تسا و  ریبک  ملاع  رد  انعم  نیا  دـشابیم ، نانآ  نیرتگرزب  ادـخ  نانیـشناج  هک  دـنانیمز  ياههوک  الاب  يهناـگ  شـش  ياـهدروم  يهمه 
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. دراد نایرج  ریغص  ملاع  رد  نآ  نیع  تسا  ریبک  ملاع  رد  هک  هچنآ 
. دروآ دیدپ  ییاههار  اًُلبُس و  َو  تخاس  يراج  ییاهدور  اههوک  يهطساو  هب  ًاراْهنَأ و  َو 

. دیبای هار  هدش و  تیاده  اههار  نآ  زا  يدنمرهب  يهطساو  رد  دیوش  لیان  شیوخ  دصاقم  رب  امش  هک  دشاب  َنوُدَتْهَت  ْمُکَّلََعل 
يارب ادخ  هک  یهار  رب  دیوش ، تیاده  تسوا  هار  رب  ریس  ادخ و  هب  هّجوت  هک  یقیقح  دوصقم  هب  امش  هک  تسا  نیا  هفیرش  يهیآ  دوصقم  ای 

. دشابیم مالّسلا ) هیلع  ایلوا  ایبنا و  هار   ) تسا هداد  رارق  امش 
، دنربیم یپ  ناشدصاقم  يوس  هب  ناشریس  يهمادا  تماقتسا و  رب  نآ  يهلیسو  هب  اهناوراک  هک  تسا  يزیچ  تامالع  زا  دوصقم  ٍتامالَع  َو 

نینچ اهناوراک  هکیروطنامه  دـنباییم ، بش  رد  ار  هار  نآ  يهلیـسو  هب  هک  تسا  هراتـس  سنج  دوصقم  اـج  نیا  رد  َنوُدَـتْهَی  ْمُه  ِمْجَّنلاـِب  َو 
. دننکیم

هب  انب  تسا  يدج  يهراتس  نامه  هک  تسا  ّصاخ  يهراتس  دوصقم  ای 
103 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دنتسه ناشیا  نانیـشناج  باحـصا و  مالّـسلا و  هیلع  هّمئا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  نآ  نطاب  و  هدمآ ، ربخ  رد  نآ  رهاظ  هک  هچنآ 
. تسا هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  زین  ربخ  رد  هچنانچ  دشابیم ،

چیه هک  تسا  یـسک  دـننامه  دـنکیم  قـلخ  ار  اـهنآ  ریغ  اههراتـس و  اـهتب ، هک  یـسک  اـیآ  َنوُرَّکَذـَت  ـالَف  َأ  ُقـُلْخَی  ـال  ْنَمَک  ُقـُلْخَی  ْنَمَف  َأ 
؟ دنیرفآیمن

هدنشخب دنوادخ  ٌروُفََغل  َهَّللا  َّنِإ  اهوُصُْحت  ِهَّللا ال  َۀَمِْعن  اوُّدُعَت  ْنِإ  َو  دیهدن !؟ رارق  قلاخ  کیرـش  ار  قولخم  هک  دیوشیمن  رّکذتم  مه  زاب  ایآ 
هکلب دنکیمن ، عطق  امش  زا  ار  اهتمعن  ریصقت  یهاتوک و  رطاخ  هب  ٌمیِحَر و  دنکیمن  هذخاؤم  رکش  رد  یهاتوک  يهیحان  زا  ار  امش  تسا و 

. دنکیم دایز  ار  نآ  زور  هب  زور 
یناهنپ ياهزیچ  قالخا و  دیاقع ، تالایخ ، ینهذ ، تاروطخ  تاین ، یناهنپ ، لاوحا  لامعا و  رب  دنوادخ  َنُوِنلُْعت  ام  َو  َنوُّرُِـست  ام  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو 

ندرک راکـشآ  نالعا و  تسا و  هاگآ  دینکیم  راکـشآ  هک  هچنآ  رب  زین  تسا و  هاگآ  تسا  هدشن  راکـشآ  زین  امـش  دوخ  رب  زونه  یّتح  هک 
. تسا زیچ  نامه  لاح  بسح  رب  يزیچ  ره 

ناـیاوشیپ نیطایـش و  اـهتب ، ناگراتـس ، هکیـالم ، لـیبق : زا  دـننکیم  توعد  ادـخ  ریغ  يوـس  هب  هک  یناـسک  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  َو 
تلالض . یهارمگ و 

104 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
و دناهدش ، هدـیرفآ  دوخ  اهنآ  درادـن ، ار  شتـسرپ  توعد و  قاقحتـسا  سپ  دـننیرفایب ، يزیچ  دـنناوتیمن  َنوُقَلُْخی  ْمُه  َو  ًاْئیَـش  َنوُُقلْخَی  ال 

. دینیزگرب توعد  يارب  ای  دینک  شتسرپ  ار  اهنآ  امش  هک  دنرادن  امش  رب  يزایتما 
هدیتسرپ رب  امش  سپ  رتنییاپ ، دنرتتسپ و  امـش  زا  نیاربانب  دنتـسین ، هدنز  دنناگدرم و  اهنآ  َنُوثَْعُبی  َناَّیَأ  َنوُرُعْـشَی  ام  َو  ٍءایْحَأ  ُْریَغ  ٌتاْومَأ 

( ندش هتخیگنارب  ماگنه   ) هب دسر  هچ  ات  دنرادن  مه  ناشدوخ  ندش  هتخیگنارب  هب  یهاگآ  روعش و  چیه  اهنآ  دیرتراوازـس ، اهنآ  زا  ندش 
. دنرادن یهاگآ  کی  چیه  هب  دننک  تعافش  ناشیارب  ای  دنهدب  شاداپ  اهنآ  هب  لطاب  نایادخ  هک  نیا  و  ناشدوخ ، ریغ 

. تشذگ زین  البق  نآ  دننام  و  تسا ، یلبق  نانخس  يهجیتن  يهلزنم  هب  هلمج  نیا  ٌدِحاو  ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ 
رب تسین  دّدـعتم  تسا و  یکی  وا  و  دراد ، ار  تدابع  شتـسرپ و  قاقحتـسا  تسا و  یقیقح  يهدـننیرفآ  امـش  يادـخ  هک  تسا  نیا  دوصقم 

. دناهداد رارق  ادخ  دوخ  يارب  ياهّدع  هک  هچنآ  فالخ 
يزیچ ترخآ  زا  هن  دنـسانشیم و  ار  ادـخ  هن  دـنرادن ، ترخآ  ناـهج  هب  ناـمیا  هـک  یناـسک  ٌةَرِْکنُم  ْمُُهبوـُُلق  ِةَرِخآـْلِاب  َنوـُنِمُْؤی  ـال  َنیِذَّلاَـف 

شنانیشناج ادخ و  مکح  زا  اهنآ  دشابیم و  شنانیشناج  ادخ و  مکح  زا  جورخ  رابکتسا  هچ  دنربکتسم  نانآ  َنوُِربْکَتْـسُم  ْمُه  َو  دننادیم ،
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جراخ 
105 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنرادن شنانیشناج  ادخ و  هب  داقتعا  نوچ  دناهدش ،
امتح اّقح و  يانعم  هب  نکیل  و  تسین ، بلطم  نیا  رد  یهانگ  هک  تسا  نیا  لصا  رد  َمَرَج  ـال  ياـنعم  درک و  هاـنگ  تسا  َمَرَج  ظـفل  َمَرَج  ـال 

. دوشیم لامعتسا 
قّقحم و الماک  بلطم  نیا  هک  اریز  تسین ، يداقتعا  نینچ  ای  بلطم  نیا  رد  یهاـنگ  مرج و  هک  تسا  نیا  َمَرَج  ـال  یلـصا  ياـنعم  نیارباـنب 

. دنادیم ار  ناهن  راکشآ و  دنوادخ  هک  تسا  مّلسم 
. تسا دوصقم  دیدهت  زا  هک  تسا  اهنآ  لاعفا  رب  هذخاؤم  لیلعت  هلمج  نیا  َنیِِربْکَتْسُْملا  ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  َنُوِنْلُعی  ام  َو  َنوُّرُِسی  ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ 

. دنروآیمن نامیا  تشگزاب  تعجر و  هب  ینعی  دنروآیمن ، ترخآ  هب  نامیا  هک  تسا  ربخ  رد  و 
هب تبـسن  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  دـندیزرو و  رابکتـسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  تبـسن  اـهنآ  تسا و  رفاـک  ناـشیاهلد  ٌةَرِْکنُم  ْمُُهبُوُلق 

. درادن تسود  دنزروب  رابکتسا  ترضح  نآ  تیالو 
ام َءاس  الَأ  ٍْملِع  ِْریَِغب  ْمُهَنوُّلُِـضی  َنیِذَّلا  ِرازْوَأ  ْنِم  َو  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ًۀَِـلماک  ْمُهَرازْوَأ  اُولِمْحَِیل  َنِیلَّوَْألا  ُریِطاسَأ  اُولاق  ْمُکُّبَر  َلَْزنَأ  اذ  ام  ْمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو 

، دنتفگ ّقح  هار  زا  يریگولج  مدرم و  نتخاس  هارمگ  تهج  ار  نخس  نیا  َنوُرِزَی 
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دننک لمح  دـناهدرک  هارمگ  هک  ار  یناسک  ناهانگ  زا  یـضعب  و  ّقح ، هار  زا  يریگولج  راتفگ و  نیا  ینیگنـس  هانگ و  هک  دـش  نیا  هجیتن  و 
ْمُهَنوُّلُِضی هب  ای  اُولِمْحَِیل  هب  قّلعتم  تسا  وغل  فرظ  ای  اُولِمْحَِیل ، لعاف  ای  ْمُهَنوُّلُِضی  لعاف  ای  لوعفم  زا  تسا  لاح  ّرقتسم و  فرظ  ٍْملِع  ِْریَِغب  ظفل 

. تسا
رظن دوخ  لقع  اب  یتسیاب  لهاج  هک : نیا  هدوب و  وگتفگ  ثحب و  شاهفیظو  هک  تهج  نادـب  تسین  روذـعم  لهاج  هک  نیا  تسا : ربخ  رد  و 

. دراذگب قرف  دهد و  زیمت  ار  لطاب  ّقح و  نیب  ات  درکیم  روما  رب 
هدومرف لزان  يزیچ  هچ  مالّسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  ناتراگدرورپ  هک  دش  هدیسرپ  هک  تسا  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  زا 

؟ تسا
يهشیـش يهزادـنا  هب  دـنگوس  ادـخ  هب  دـندومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و  ناینیـشیپ ! يهناـسفا  دـنداد : خـساپ 

نیا رگم  دشن  هتفرگ  لالح  ریغ  زا  یلام  و  دیدرگن ، بصغ  یمارح  جرف  و  دـشن ، هدـیبوک  اصع  هب  ییاصع  دـشن ، هتخیر  نوخ  مه  تماجح 
. دوش هتساک  يزیچ  نایملاع  ناهانگ  زا  هک  نیا  نودب  تسا ، مّود ) لّوا و   ) تفالخ بصاغ  ود  نآ  ندرگ  رب  نآ  رزو  هانگ و  هک 

لاح هب  هلیح  رکم و  رد  اهنآ  لاح  هیبنت  لـیثمت و  ْمِِهقْوَف  ْنِم  ُفْقَّسلا  ُمِْهیَلَع  َّرَخَف  ِدِـعاوَْقلا  َنِم  ْمُهَناـْیُنب  ُهَّللا  یَتَأَـف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َرَکَم  ْدَـق 
نامه  يهلیسو  هب  یلو  دبای ، تسد  هافر  یتحار و  هب  نآ  ریز  ات  تسا  هدومن  انب  مکحم  ییاههیاپ  يور  ار  یفقس  هک  یسک 
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یتسیاـب هک  اهنوتـس  ناـمه  يهیحاـن  زا  اهفقـس  تسا ، هتـشاد  او  تریح  یگدـنامرد و  هب  ار  شناـیناب  هتـشگ و  نک  هشیر  مکحم  ياـهنوتس 

. تسا يدوبان  تکاله و  رب  وا  رما  ندمآ  نامه  یهلا  نایتا  ندمآ و  زا  دوصقم  دندش و  بارخ  دشیم  ماکحتسا  بجوم 
زا هکلب  دنرادن ، یهاگآ  هک  ییاج  نآ  زا  ادـخ  باذـع  دـمآ ، دورف  نانآ  رب  فقـس  یبارخ  باذـع  َنوُرُعْـشَی  ُْثیَح ال  ْنِم  ُباذَْـعلا  ُمُهاتَأ  َو 

. فقس یبارخ  زا  ریغ  دسریم  یباذع  ای  دنراد ، ار  شیاقب  نامگ  هک  يهیحان  نامه 
: لیبق زا  نم  ناکیرش  دیوگیم : هتخاس و  راوخ  ار  نانآ  تمایق  زور  رد  دنوادخ  َِیئاکَرُش  َْنیَأ  ُلوُقَی  َو  ْمِهیِزُْخی  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َُّمث 

یلع نانآ  لصا  و  دنتـسه ، مالّـسلا  هیلع  ایلوا  هک  نم ؟ رهاظم  ناکیرـش  دنیاجک  ای  دنیاجک ؟ اهنآ  ریغ  یناسفن و  ياهاوه  ناگراتـس ، اهتب ،
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. تسا مالّسلا  هیلع 
نینمؤم و ای  ناشیا  يایـصوا  ایبنا ، تسا : هدـش  هداد  نانآ  هب  ملع  هک  یناسک  َنیِِرفاْکلا  یَلَع  َءوُّسلا  َو  َمْوَْیلا  َيْزِْخلا  َّنِإ  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َلاق 

. تسا نیرفاک  يراوخ  باذع و  تقو  زورما  انامه  دنیوگیم : ناشنایاوشیپ 
هک نارفاک )  ) یناـسک اـنعم : نیا  هب  تسا  نیرفاـک  تفـص  اـی  فوذـحم  لـعف  لوعفم  اـی  فوذـحم ، يادـتبم  ربخ  ُۀَِـکئالَْملا  ُمُهاَّفَوَتَت  َنیِذَّلا 

دنریگیم . ار  ناشناج  ناگتشرف 
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زا نانآ  رب  هکلب  دـشابیم ، اهنآ  دوخ  هلزنم  هب  مه  ناشماما  نوچ  دـناهدرک  متـس  ناشماما  ّقح  رد  ای  ناشدوخ  ّقح  رد  هک  ْمِهِـسُْفنَأ  یِِملاظ 
. تسا رتراوازس  زین  ناشدوخ 

: دنیوگیم هدمآ و  رد  دایقنا  مالستسا و  هار  زا  ای  يرادربنامرف  میلست و  رد  زا  نانآ  َمَلَّسلا  اُوَْقلَأَف 
ماجنا ایند  رد  ار  ییازهتـسا  راکنا و  دحج ، هک  یناسک  دروم  رد  تسا  َمَلَّسلا  ریـسفت  هلمج  نیا  میدرکن  يدب  چـیه  ام  ٍءوُس  ْنِم  ُلَمْعَن  اَّنُک  ام 

. دناهدرکن يدب  راک  هک  دننکیم ، هئربت  ار  دوخ  هدرک و  راکنا  ار  همه  دندوب  هداد 
ام یلب  دـیامرفیم  ادـخ  ای   ) یلب دـنیوگ : هکیالم  ینعی  تسا  ناشیا  يراکنا  ياعّدا  رب  تبـسن  ادـخ  بناج  زا  اـی  هکیـالم  بناـج  زا  ّدر  یَلب 

. مینادیم دیاهدوب و  نینچ  هک  هّتبلا  دوشیم : هتفگ  نارفاک  ندرک  یهت  هناش  راکنا و  اب  هطبار  رد  مینادیم ،)
. درادن يدوس  امش  یلعف  راکنا  تسا و  هاگآ  امش  لمع  رب  دنوادخ  َنُولَمْعَت  ُْمْتنُک  اِمب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ 

لخاد مّنهج  ياهرد  زا  تازاجم  رفیک و  ناونع  هب  ناـتلامعا و  يازا  رد  سپ  َنیِرِّبَکَتُْملا  يَْوثَم  َْسِئبَلَف  اـهِیف  َنیِدـِلاخ  َمَّنَهَج  َباْوبَأ  اُولُخْداَـف 
. دوش دراو  دوخ  صوصخم  رد  زا  کی  ره  هک  نومضم  نیا  رب  دیوش و 

دوخ  تشز  لامعا  نامه  يهجیتن  ای  مّسجت و  یسک  ره  مّنهج  اریز  )
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! نیرّبکتم هاگیاج  تسا  يدب  هاگلزنم  هچ  دننامیم ، هنادواج  مّنهج )  ) نآ رد  و  تسا ) راک  هنگ 
30 تایآ 35 -

109 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 30  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

ُتاَّنَج ( 30  ) َنیِقَّتُْملا ُراد  َمِْعَنل  َو  ٌْریَخ  ِةَرِخْآلا  ُرادـَل  َو  ٌۀَنَـسَح  اْینُّدـلا  ِهِذـه  ِیف  اُونَـسْحَأ  َنیِذَِّلل  ًاْریَخ  اُولاق  ْمُکُّبَر  َلَْزنَأ  اذ  ام  اْوَقَّتا  َنیِذَِّلل  َلـِیق  َو 
َنُولوُقَی َنِیبِّیَط  ُۀَِـکئالَْملا  ُمُهاَّفَوَـتَت  َنیِذَّلا  ( 31  ) َنیِقَّتُْملا ُهَّللا  يِزْجَی  َِکلذَـک  َنُؤاشَی  ام  اهِیف  ْمَُهل  ُراـْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  اهَنُولُخْدَـی  ٍنْدَـع 

َو ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َلَعَف  َِکلذَک  َکِّبَر  ُْرمَأ  َِیتْأَی  َْوأ  ُۀَِکئالَْملا  ُمُهَِیتَْأت  ْنَأ  َّالِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَه  ( 32  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  َۀَّنَْجلا  اُولُخْدا  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس 
(34  ) َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  ام  ْمِِهب  َقاح  َو  اُولِمَع  ام  ُتائِّیَس  ْمَُهباصَأَف  ( 33  ) َنوُِملْظَی ْمُهَسُْفنَأ  اُوناک  ْنِکل  َو  ُهَّللا  ُمُهَمَلَظ  ام 

ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  َلَعَف  َِکلذَک  ٍءْیَش  ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  اْنمَّرَح  َو ال  انُؤابآ  َو ال  ُنَْحن  ٍءْیَش  ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  انْدَبَع  ام  ُهَّللا  َءاش  َْول  اوُکَرْـشَأ  َنیِذَّلا  َلاق  َو 
(35  ) ُنِیبُْملا ُغالَْبلا  َّالِإ  ِلُسُّرلا  یَلَع  ْلَهَف 

109 ص :  همجرت ..... :

: دنیوگ داتسرف ؟ یتایآ  هچ  ادخ  هک  دوشیم  هتفگ  يوقت  لها  هب  نوچ  «و 
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رد  ار ) ترخآ  ایند و  ریخ  تداعس ، تیاده و  نیرتهب   ) داتسرف یتایآ  وکین 
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یکین و اب  يویند  یگدنز  رد  مه  دنراکوکین  هک  نانآ  تسا .) ناینیشیپ  ياههناسفا  نامه  نآرق  دنتفگ  هک   ) نارکنم فالخ  رب  نآرق  تایآ 
، دوب دهاوخ  وکین  للجم و  رایسب  يوقت  لها  يهناخ  هّتبلا  تسا و  لزنم  نیرتهب  ار  اهنآ  ترخآ  رد  مه  دننیرق و  یشوخ 

هک هچ  ره  اجنآ  رد  ناشیارب  تسا و  يراـج  اـهدور  ناـشناتخرد  ریز  رد  هک  ندـع  تشهب  ياـهغاب  رب  يوقت ) لـها   ) دـنوشیم لـخاد  هک 
، دهدیم شاداپ  رجا و  ار  يوقت  لها  هنوگنیا  ادخ  تساّیهم ، دنهاوخب 

ایند رد  هک  ییوکین  لامعا  بجوم  هب  امش  رب  دورد  دنیوگیم : دننکیم  ناشحور  ضبق  هزیکاپ  يروط  هب  تمحر  ناگتشرف  نوچ  هک  نانآ 
. دییآرد يدبا  تشهب  هب  نونکا  دیدرک 

ادخ دندرک و  دندوب و  نینچ  زین  نیـشیپ  نارکنم  دـنرگنیم !؟ ناشکاله ) رب  ینبم   ) تراگدرورپ رما  ای  ناگتـشرف  ندـمآ  اب  زج  نارفاک  ایآ 
، دندرک متس  شیوخ  رب  ناشدوخ  هکلب  درکن  یمتس  چیه  ناشیارب 

، دومن هطاحا  نانآ  رب  دندرکیم  شرخسمت  هک  یباذع  نآ  دندیسر و  دوخ  تشز  لامعا  رفیک  رب  هک  نیا  ات 
میرحت ار  يزیچ  وا  رما )  ) نودــب و  میدــیتسرپیمن ) ار  يزیچ  وا  ریغ  زین  نامناردــپ  اـم و   ) تساوـخیم ادــخ  رگا  دــنتفگ : ناکرــشم  و 

اب سپ  دنوشیم ) دراو  رد  نیا  زا  هدـش و  يربج  هیجوت  يارب  هک   ) دوب نیمه  ناشراتفگ  رادرک و  زین  اهنیا  زا  شیپ  ناکرـشم  میدرکیمن ،
(. تسین تلاسر  نالعا  غیلبت و  زج  ناربمایپ  رب  ( ؟ تسه یفیلکت  تّجح  مامتا  تلاسر و  غیلبت  زج  ناربمایپ  يارب  ایآ  فصو  نیا 

110 ص :  ریسفت ..... 

اوقت هب  َنیِقَّتُْملا و  ُراد  َمِْعَنل  َو  ٌْریَخ  ِةَرِخآـْلا  ُرادـَل  َو  ٌۀَنَـسَح  اْینُّدـلا  ِهِذـه  ِیف  اُونَـسْحَأ  َنیِذَِّلل  ًاْریَخ  اُولاـق  ْمُکُّبَر  َلَْزنَأ  اذ  اـم  اْوَـقَّتا  َنیِذَِّلل  َلـِیق  َو 
هک  تشگ  تارک  هب  هتکن  نیا  نایب   ) ناگشیپ
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رد ییوکین ! دـنتفگ : داتـسرف ؟ ورف  يزیچ  هچ  ناتیادـخ  دوش ، هتفگ  دوشیمن ) لصاح  يولو  ّصاخ  تعیب  تیـالو و  اـب  زج  یقیقح  ياوقت 

تسا هدوب  ریخ  ناونع  هب  وا  بناج  زا  هک  هچنآ  لوزن  رب  نداد  یهاوگ  زین  تسراگدرورپ و  بناج  زا  ندش  هداتـسرف  ورف  رب  رارقا  هلمج  نیا 
. دشابیم مالستسا  میلست و  باب  زا  قیدصت  نیا  و 

قلطم تروـص  هب  یبوـخ  ناـسحا و  نیا  دـنیامن و  یکین  ناـسحا و  هک  تسار  یناـسک  تسا  هدـش  لزاـن  هک  هچنآ  ّتیریخ  اُونَـسْحَأ  َنیِذَِّلل 
ناسحا و رب  فاصتا  هزادـنا  نامه  هب  دوش  ادـیپ  ترـضحنآ  رب  لاّصتا  تیـالو  قیرط  زا  هک  هزادـنا  ره  و  تسا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

. دننک یکین  ناشدوخ  ریغ  رب  ای  ناشدوخ  هب  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  دوصقم  ای  تسا ، قّقحم  ییوکین 
ِةَرِخْآلا ُرادـَل  َو  تساهبکرم  اهییوشانز و  اهیندیـشون ، اهیندروخ ، ندوب  هزیکاپ  ایند  نیا  رد  ییوکین  زا  دوصقم  ٌۀَنَـسَح  اْینُّدـلا  ِهِذـه  ِیف 

. تسا صلاخ  نآ  ياهجنر  يدام و  ياهیگدولآ  زا  یگزیکاپ  نوچ  تسا ، رتهب  ترخآ  يهناخ  ٌْریَخ و 
يارـس تسوکین  هچ  ٍنْدَـع و  ُتاَّنَج  َنیِقَّتُْملا  ُراد  َمِْعَنل  َو  ادـخ ، بناج  زا  فانیتسا  ای  تسا ، اـهنآ  لوق  لوقم  ریخ و  ریـسفت  اُونَـسْحَأ  َنیِذَِّلل 

. تسا ندع  تشهب  هک  ناراگزیهرپ ،
اهنولخدی  هک  نیا  ای  دشابیم ، اهنولخدی »  » نآ ربخ  تسا و  ادتبم  ای  معن »  » صوصخم ٍنْدَع  ُتاَّنَج  ظفل  اهَنُولُخْدَی  ٍنْدَع  ُتاَّنَج 

112 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
َنُؤاشَی ام  اهِیف  ْمَُهل  تسا و  تفـص  زا  دعب  تفـص  ای  مّود  تفـص  زین  هلمج  نیا  ای  تسا ، ادـتبم  ربخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  تسا و  تفص 

اهنآ زا  یـضعب  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا  و  دنـشاب ، لخادـتم  ار  یفدارتم  ياـهلاح  اـههلمج  نیا  يهمه  تسا  لـمتحم  و  تسا ، ربخ 
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. تشذگ اهغاب  ریز  زا  اهرهن  نایرج  اب  هفیرش  يهیآ  نیا  ریظن  حیضوت  نارمع  لآ  يهروس  رد  دنشاب ، ربخ  یضعب  تفص و  یضعب  لاح و 
ایند رد  هک  یناسک  يارـس  تسا  بوخ  هچ  و  تسا : ربخ  رد  ناراگزیهرپ . رب  ادـخ  دـهدیم  شاداـپ  نینچ  نیا  َنیِقَّتُْملا  ُهَّللا  يِزْجَی  َِکلذَـک 

. دنتشاد يوقت  ایند  هب  تبسن  ینعی  دندوب  راگزیهرپ 
نآ ربخ  هک  تسا  ادـتبم  ای  تسا ، فوذـحم  لـعف  لوعفم  اـی  فوذـحم  يادـتبم  ربخ  اـی  نیقّتم  تفـص  هلمج  نیا  ُۀَِـکئالَْملا  ُمُهاَّفَوَتَت  َنیِذَّلا 

. دناهزیکاپ كرش  زا  ای  ناهانگ  زا  َنِیبِّیَط  دشابیم ، لوق  ریدقت  هب  اُولُخْدا  ای  َنُولوُقَی 
: دوشیم هتفگ  اهنآ  هب  ّتیحت  باب  زا  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس  َنُولوُقَی 

تیالو قیرط  رب  ار  اهراک  هک  نیا  رطاخ  هب  َنُولَمْعَت  ُْمْتنُک  اِمب  َۀَّنَْجلا  اُولُخْدا  دیتسه  ملاس  يدـب  ره  زا  امـش  هک  انعم  نیا  رب  ای  امـش ، رب  دورد 
. دیوش تشهب  لخاد  دیدادیم  ماجنا 

َنوُرُْظنَی ْ 
َنوُرُْظنظفل

: نورظتنی يانعم  هب 
ُۀَِکئالَْملا ُمُهَِیتَْأت  ْنَأ  اَّلهک  دنراد  يراظتنا  نیا  زج  ایآ 

113 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  گرم  نیح  رد 
َکِّبَر ُْرمَأ  َِیتْأَی  ْو  ، دنیایب هکیالم 

. دیایب هجرف ) هّللا  لجع   ) مئاق یناهج  مایق  روهظ و  رب  ای  باذع  رب  تراگدرورپ  رما  هک  نیا  ای 
ُهَّللا ُمُهَمَلَظ  ام  َو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َلَعَف  َِکل 

هدرکن ناشیا  رب  یمتـس  دـنوادخ  اهنآ ، باذـع  يدوبان و  ندـیبوک ، مه  رد  اب  دـندوب و  ناشیا  زا  لبق  هک  یناـسک  لاـح  دوب  نینچ  نیا  زین 
َنوُِملْظَی ْمُهَسُْفنَأ  اُوناک  ْنِکل  تسا ،

ار دوخ  نیـشیپ  يازهتـسا  قاقحتـسا  هک  يروـط  هب  دناهتـشگ  ناـشرادرک  ياهیدـب  راـتفرگ  هدرک و  متـس  شیوـخ  سفن  رب  ناـشدوخ  هکلب 
. دناهتفای

قلطم ای  هدوب  تعجر  داعم و  ناراکهانگ ، باذـع  يهراب  رد  اهنآ  يازهتـسا  َنُؤِزْهَتْـسَی  ِِهب  اُوناک  ام  ْمِِهب  َقاح  َو  اُولِمَع  ام  ُتائِّیَـس  ْمَُهباـصَأَف 
. دناهتفگ ناشنالوسر  هک  هچنآ 

ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  َلَعَف  َِکلذَک  ٍءْیَش  ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  اْنمَّرَح  َو ال  انُؤابآ  َو ال  ُنَْحن  ٍءْیَش  ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  انْدَبَع  ام  ُهَّللا  َءاش  َْول  اوُکَرْـشَأ  َنیِذَّلا  َلاق  َو 
روط هب  هطوبرم  ریسفت  اب  هیآ  و  دندرک ، شنزرـس  تمالم و  ناشمیرحت  كرـش و  رب  ار  اهنآ  هک  تسا  یناسک  باوج  رد  نانآ  نخـس  نیا 

نز هک  تسا  نیا  دـننامه  دـنهدیم  تبـسن  ادـخ  هب  ار  ناشدـب  راـک  ناـنآ  هک  نیا  ُنِیبُْـملا  ُغـالَْبلا  اَّلِإ  ِلُـسُّرلا  یَلَع  ْلَـهَف  تشذـگ ، لّـصفم 
تهج لسر  نداتسرف  تسادخ  رب  هک  هچنآ  اریز  درادن ، یحیحص  هجو  چیه  تبسن  نیا  و  دهد ، تبـسن  يرگید  رب  ار  شدب  راک  ياهراکدب 

تیاده و
114 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنرادن ياهفیظو  یهلا  مایپ  ندناسر  زج  زین  ادخ  ناگداتسرف  تسا و  داشرا 
36 تایآ 48 -

114 ص :  ات 48 ..... ] تایآ 36  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا
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ِضْرَْألا ِیف  اوُریِـسَف  َُۀلالَّضلا  ِْهیَلَع  ْتَّقَح  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ُهَّللا  يَدَه  ْنَم  ْمُْهنِمَف  َتوُغاَّطلا  اُوِبنَتْجا  َو  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِنَأ  ًالوُسَر  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ِیف  اْنثََعب  ْدََـقل  َو 
ِهَّللِاب اوُمَْسقَأ  َو  ( 37  ) َنیِرِـصان ْنِم  ْمَُهل  ام  َو  ُّلُِضی  ْنَم  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإَف  ْمُهادُه  یلَع  ْصِرْحَت  ْنِإ  ( 36  ) َنِیبِّذَکُْملا ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظناَف 

َنیِذَّلا َمَْلعَِیل  َو  ِهِیف  َنوُِفلَتْخَی  يِذَّلا  ُمَُهل  َنِّیَُبِیل  ( 38  ) َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  اقَح  ِْهیَلَع  ًادْعَو  یَلب  ُتوُمَی  ْنَم  ُهَّللا  ُثَْعبَی  ْمِِهناْمیَأ ال  َدْهَج 
(40  ) ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلوُقَن  ْنَأ  ُهانْدَرَأ  اذِإ  ٍءْیَِشل  اُنلْوَق  امَّنِإ  ( 39  ) َنِیبِذاک اُوناک  ْمُهَّنَأ  اوُرَفَک 

ْمِهِّبَر یلَع  َو  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  ( 41  ) َنوُمَْلعَی اُوناک  َْول  ُرَبْکَأ  ِةَرِخْآلا  ُرْجََأل  َو  ًۀَنَـسَح  اْینُّدلا  ِیف  ْمُهَّنَئِّوَُبَنل  اوُِملُظ  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهَّللا  ِیف  اوُرَجاه  َنیِذَّلا  َو 
َْکَیلِإ اْنلَْزنَأ  َو  ُِربُّزلا  َو  ِتانِّیَْبلِاب  ( 43  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْـسَف  ْمِْهَیلِإ  یِحُون  ًالاجِر  َّالِإ  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ام  َو  ( 42  ) َنُولَّکَوَتَی

ْنِم ُباذَْـعلا  ُمُهَِیتْأَی  َْوأ  َضْرَْألا  ُمِِهب  ُهَّللا  َفِسْخَی  ْنَأ  ِتائِّیَّسلا  اوُرَکَم  َنیِذَّلا  َنِمَأَف  َأ  ( 44  ) َنوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعل  َو  ْمِْهَیلِإ  َلُِّزن  ام  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذلا 
(45  ) َنوُرُعْشَی ُْثیَح ال 

ْنِم ُهَّللا  َقَلَخ  اـم  یلِإ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ  ( 47  ) ٌمیِحَر ٌفُؤََرل  ْمُکَّبَر  َّنِإَف  ٍفُّوََخت  یلَع  ْمُهَذُـخْأَی  َْوأ  ( 46  ) َنیِزِْجعُِمب ْمُه  امَف  ْمِِهبُّلَقَت  ِیف  ْمُهَذُـخْأَی  َْوأ 
(48  ) َنوُرِخاد ْمُه  َو  ِهَِّلل  ًادَّجُس  ِِلئامَّشلا  َو  ِنیِمَْیلا  ِنَع  ُُهلالِظ  اُؤَّیَفَتَی  ٍءْیَش 

115 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

115 ص :  همجرت ..... :

ادخ ار  یـضعب  نانآ  نیب  زا  سپ  دیزیهرپب ، توغاط  زا  دـیتسرپب و  ار  ادـخ  هک : دـننک  غالبا  ات  ار  يربمایپ  یتّما  ره  رد  میتخیگنارب  انامه  «و 
هک ار  نانآ  ماجنا  رـس  دیرگنب  ات  دینک  شدرگ  نیمز  يور  رد  امـش  نونکا  دـندنام . تباث  یهارمگ  تلالـض و  رد  یـضعب  درک و  تیادـه 

( دناهدیسر تکاله  هب  هنوگچ  دینیبب  هک   ) دندرک بیذکت  ار  ناربمایپ 
يارب دنکیمن و  تیاده  تّجح ) مامتا  زا  سپ   ) ار ناهارمگ  ادـخ  هک  نادـب ) نکیل  و   ) یتسه قلخ  تیادـه  قاتـشم  صیرح و  وت  هچ  رگا 

. دوب دهاوخن  يروای  ناشیا 
یلب تشاد ) دهاوخن  دوجو  یتمایق   ) درک دهاوخن  هدنز  ادخ  درم  هک  ار  یـسک  زگره  هک  دننکیم  دای  مسق  لماک  دیکأت  هغلابم و  اب  نارفاک 

، دنتسین هاگآ  نآ  زا  مدرم  زا  یلیخ  نکیل  تسا و  یمتح  يهدعو  تمایق  هّتبلا  دندرک ) یلطاب  لایخ  )
، دنوش هاگآ  دوخ  طلغ  يهشیدنا  غورد و  هب  الماک  نارفاک  ات  ددرگ و  نّیبم  راکشآ و  دندرکیم  فالخ  هچنآ  رد  هک 

، دش دهاوخ  دوجوم  هظحل  نامه  شاب  دوجوم  مییوگ  مینک و  هدارا  ار  هچ  ره  دوخ  ذفان  رما  اب  ام 
میهدیم وکین  هاگیاج  اهنآ  هب  ایند  رد  ام  دندیـشک  نارفاک  زا  دوخ  نطو  رد  اهمتـس  هک  نآ  زا  سپ  دندرک  ترجاهم  ادـخ  هار  رد  هکنانآ 

تسا ، رتوکین  رتهب و  رایسب  درک  میهاوخ  اطع  اهنآ  هب  ترخآ  رد  هکیرجا  دننادب  رگا  هک  یتروص  رد 
116 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، دندرک لّکوت  اهراک  رد  دوخ  يادخ  رب  دندرک و  ربص  نید  هار  رد  هک  دوشیم  اطع  یسک  نآ  هب  یبقع  ایند و  رد  گرزب  رجا  نیا 
رکذ لها  زا  دـینادیمن  رگا  میدـیزگنرب  يربمایپ  رب  ار  یـسک  دوخ ، یحو  هب  دـّیؤم  لاجر  ریغ  یتّما ) چـیه  رب  دّـمحم  يا   ) وت زا  شیپ  ام  و 

، دیسرپب
رب ات  میدرک  لزان  تسا ) یهلا  باتک  نیرتلماک  نیرتعماـج و   ) ار نآرق  وت  رب  میداتـسرف و  یحو  تاـیآ  بتک و  تازجعم ، يربماـیپ  ره  هب 

، دنریگ راک  هب  درخ  رکف و  ات  ینک  نایب  هدش  هداتسرف  هچنآ  تّما 
یپ هک  ییاج  زا  ای  دربب  ورف  نیمز  هب  ار  همه  ادـخ  هک  دـننمیا  الب  نیا  زا  ایآ  دنـشیدنایم  اههلیح  اـهرکم و  دوخ  تشز  رادرک  رب  هک  ناـنآ 

؟ دتسرفب یباذع  دنربن 
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. دنوش بلاغ  ادخ  تردق  رب  دنناوتیمن  نانآ  و  دریگب ؟ هذخاؤم  تساوخزاب و  هب  دنتسه  دمآ  تفر و  مرگرس  هک  رفس  رد  هک  نآ  ای 
، تسا نابرهم  قفشم و  رایسب  ناتراگدرورپ  هک  یتسار  هب  سپ  دریگب  بارطضا  سرت و  لاح  هب  ار  اهنآ  هک  نیا  ای 

میقتـسم و پچ  تسار و  زا  دتـسرفیم و  بناج  ره  هب  ار  شیاههیاس )  ) يهّلظا راثآ و  هنوگچ  يدوجوم  ره  دننیبب  هک  دـندوشگن  مشچ  ایآ 
. دنلوغشم ینتورف  لامک  اب  ادخ  يهدجس  هب  همه  میقتسم  ریغ 

116 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

رد لاعتم  يادخ  نیاربانب  دندناسر ، ار  یهلا  مایپ  کیاکی  هک  ار ، يربمایپ  یتّما  ره  رد  میدیزگرب  هنیآ  ره  ًالوُسَر و  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ِیف  اْنثََعب  ْدََـقل  َو 
زا صقن  ای  یهاتوک  دندومن و  هفیظو  ماجنا  نسحا  وحن  هب  زین  مناربمایپ  میدرک و  لمع  دوخ  يهفیظو  هب  ام  هک : تسا  بلطم  نیا  نایب  ماقم 

. تسا نارفاک  دوخ  بناج 
117 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا ار  نخس  نیا  نارفاک  دییامن ، بانتجا  يرود و  توغاط  زا  دیتسرپب و  ار  ادخ  هک  ار  هدنزرا  مایپ  نیا  ات  َتوُغاَّطلا  اُوِبنَتْجا  َو  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِنَأ 
. دنتفریذپن یهلا  ناربمایپ 

مه یخرب  َُۀلالَّضلا و  ِْهیَلَع  ْتَّقَح  ْنَم  ْمُْهنِم  دومرف  تیاده  ناربمایپ  لوق  نتفریذپ  لیلد  هب  ار  نانآ  زا  یـضعب  ادخ  سپ  ُهَّللا  يَدَـه  ْنَم  ْمُْهنِمَف 
بوسنم یلاعت  يادخ  هب  تاّذلاب  الّوا و  تیاده  هک  اریز  تسا ، رهاظ  لعاف  هب  تبـسن  رد  لعف  ود  فالتخا  هجو  دنتفای ، یهارمگ  قاقحتـسا 

اب رگم  دومرفن  ثوعبم  ار  يربمایپ  چـیه  دـنوادخ  تسا : ربخ  رد  تسا  ضرعلاب  ایناث و  ادـخ  هب  ندرک  هارمگ  لالـضا و  تبـسن  یلو  تسا ،
یهارمگ نیاربانب  َُۀلالَّضلا » ِْهیَلَع  ْتَّقَح  ْنَم  یلا  ات  اْنثََعب ...  ْدََقل  َو  : » یلاعت يادخ  لوق  يانعم  تسا  نیا  و  ام ، نانمـشد  زا  تئارب  ام و  تیالو 

. دندرک بیذکت  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  هک  دیدرگ  یمتح  نانآ  ّقح  رد 
ره تیالو  هک  نیا  و  تسا ، تیالو  هب  ییامنهار  تلالد و  راذـنا و  تّوبن  نأـش  هک  میتفگ  تشذـگ و  لّـصفم  روط  هب  ربخ  هجو  حیـضوت  و 

تیالو قیرط  زا  زج  ادخ  یگدنب  دنتـسه و  ادخ  رهاظم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  نانآ  و  تسا ، یّلک  يایلوا  تیالو  زا  ياهیاس  یلو 
. دوشیمن روصتم 

ص: ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  بیذکت  ماجنا  رس  ات  دینک  ریس  نیمز  يور  رد  سپ  َنِیبِّذَکُْملا  ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِسَف 
118

نآرق رد  نیمز  زا  دوصقم  دینیـشنب ، هراظن  هب  ار  ناگدننک  بیذکت  رابخا  راثآ و  ات  دینک  عبط  ملاع  رد  شرگن  ریـس و  دیرگنب ، ار  ناگدننک 
. تسا ریغص  ملاع  ای  ناگتشذگ  رابخا : و 

دهاوخن یناروای  نانآ  تهج  دنکیمن و  تیاده  ار  ناهارمگ  ادـخ  هک  نادـب  يدـنمزآ  نانآ  تیادـه  رب  هچ  رگا  ْمُهادـُه  یلَع  ْصِرَْحت  ْنِإ 
. تسا ناگدننک  بیذکت  هب  تبسن  دیدهت  ییاسر  نانآ و  تیاده  زا  ربمایپ  ندرک  دیماان  تهج  باطخ  نیا  دوب ،

هتخیگنارب هب  داقتعا  هک  یسک  و  تسا ، دّکؤم  ظیلغ و  دنگوس  زا  ترابع  نامیا  دهج  ُتوُمَی  ْنَم  ُهَّللا  ُثَْعبَی  ْمِِهناْمیَأ ال  َدْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْسقَأ  َو 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ندرک  دیمون  تهج  نخس  نیا  دروخیم ، تخس  دنگوس  دنکیمن و  رثا  وا  رد  زردنا  دنپ و  درادن  ثعب  ندش و 

. دیاب نینچ  هک  هّتبلا  یَلب  تسا  نانآ  تیاده  رد  رارصا  زا 
دندیمهفیم دیاب  دنتـسنادیم  رگا  دننادیمن ، مدرم  رتشیب  تسا و  ّقح  ناشیارب  ادخ  يهدعو  َنوُمَْلعَی  ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  اقَح  ِْهیَلَع  ًادـْعَو 
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. دنشاب یّلک  ثعب  رظتنم  هک  نیا  نودب  دنوشیم  هتخیگنا  رب  ثوعبم و  زور  ره  هظحل و  نآ و  ره  رد  هک 
. تسا هدش  هتفرگ  ریدقت  رد  یَلب  زا  دعب  هک  تسا  ثعبی  هب  ّقلعتم  دوشیم ، نشور  نانآ  رب  هّتبلا  ُمَُهل  َنِّیَُبِیل 

اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َمَْلعَِیل  َو  ِهِیف  َنوُِفلَتْخَی  يِذَّلا 
119 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسناد دنهاوخ  دوب  ناشفالتخا  دروم  تیالو  ای  ترخآ  ادخ ، نوماریپ  هک  ار  هچنآ  نارفاک 
. دنیوگیم غورد  دادبتسا  تفالخ و  ياعّدا  رد  ای  دنتسه ، وگغورد  دوخ  باقع  ازج و  ثعب ، رد  اهنآ  َنِیبِذاک  اُوناک  ْمُهَّنَأ 

مییوگب مینک : هدارا  هاگره  يزیچ  رب  ام  نامرف  هک  تسین  نیا  زج  تلوهس  نایب  ماقم  رد  ُنوُکَیَف  ْنُک  َُهل  َلوُقَن  ْنَأ  ُهانْدَرَأ  اذِإ  ٍءْیَِشل  اُنلْوَق  امَّنِإ 
. دوشیم وشب 

ادـخ لوسر  هب  دـنرادنپیم و  نیکرـشم  درک : ضرع  ییوگیم ؟ هچ  هیآ  نیا  رد  دومرف : ریـصب  وبا  هب  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
: دومرف مالّسلا  هیلع  ماما  سپ  دنکیمن ، هدنز  ار  ناگدرم  دنوادخ  هک  دنروخیم  مسق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
؟ يّزع تال و  ياهتب  هب  ای  دنروخیم  مسق  ادخ  هب  ایآ  سرپب  نیکرشم  زا  دیوگب ، نینچ  هک  یسک  رب  ياو 

رگا ریصب  ابا  ای  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  نامهفب ، نم  هب  ار  بلطم  سپ  موش  تیادف  مدرک  ضرع  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  دیوگیم : ریـصب  وبا 
هب بلطم  نیا  دوب ، دـهاوخ  اهنآ  شود  رب  ناشیاهریـشمش  تشپ  هک  دزیگنایم  رب  ار  اـم  نایعیـش  زا  یهورگ  دـنوادخ  دـنک  ماـیق  اـم  مئاـق 

هیلع مئاق  اب  اهنآ  دندش و  هتخیگنارب  ناشیاهربق  زا  ینالف  ینالف و  دـنیوگیم  اهنآ  دـناهدرمن و  زونه  هک  دـسریم  ام  نایعیـش  زا  یهورگ 
تلود نیا  دـییوگیم !؟ غورد  ردـقچ  امـش  هعیـش  هورگ  يا  دـنیوگیم : دـسریم  هک  اـم  نانمـشد  هب  بلطم  نـیمه  یلو  دنتـسه ، مالّـسلا 

غورد نآ  يهراب  رد  امش  تسامش و 
120 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنوشیمن هدنز  تمایق  زور  ات  دناهدشن و  هدنز  اهنیا  مسق  ادخ  هب  هن  دییوگیم ،
تیاکح ار  اهنآ  لوق  ُتوُمَی  ْنَم  ُهَّللا  ُثَْعبَی  ْمِِهناـْمیَأ ال  َدـْهَج  ِهَّللاـِب  اوُمَْـسقَأ  َو  هیآ  نیا  رد  یلاـعت  يادـخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما  سپس 

. تسا ناوارف  رابخا  نومضم  نیا  رد  دنکیم و 
هب وا  زا  دعب  وا و  هارمه  هک  یناسک  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يهراب  رد  هیآ  نیا  لیزنت  اوُِملُظ  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهَّللا  ِیف  اوُرَجاه  َنیِذَّلا  َو 

تّیذا ار  اهنآ  نیکرشم  هک  نآ  زا  سپ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  لبق  هک  تسا  یناسک  يهراب  رد  زین  دندرک و  ترجه  هنیدم 
هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترجه  زا  دعب  ار  اهنآ  شیرق  هک  تسا  یناسک  يهراب  رد  نینچ  مه  دندرک و  ترجه  هشبح  هب  دندومن  ناوارف 
ِیف ادخ  لوق  دندومن و  ترجه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يوس  هب  سپس  دنداد و  رارق  هجنکش  رازآ و  دروم  هدرک و  ینادنز  هلآ  و 
نآ يانعم  ای  دـناسرب ، ود  نآ  هب  ار  نامدرم  هک  تسا  یهار  تیالو و  تلاسر و  ماما ، هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نآ  زا  ضرغ  ِهَّللا 

. تسا ادخ  تعاط  ای  ادخ  تیاضر  بلط  ای  ادخ ، بلط 
هب فصّتم  هک  تسا  یـسک  لوزن  دروم  هتـشاد و  ّتیمومع  هکلب  دـشابیمن ، تسا  هیآ  لوزن  دروم  هک  تسا  یـسک  صوصخم  لیزنت  نوچ 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  يوس  هب  ادخ  نید  بلط  يارب  شايروص  نطو  زا  هک  دوشیم  یـسک  لماش  هیآ  اذل  دشابیم  لوزن  دروم  تفص 

هب  شتینما  شیاسآ و  ناطیش  تافّرصت  نارقا و  ّتیذا  نامز ، ياهینوگرگد  ببس  هب  هک  نآ  زا  سپ  دنک  ترجه  ادخ  یلو  ای 
121 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنک ترجه  شایناسفن  كرش  نطوم  زا  هک  یسک  زا  ترابع  هیآ  لیوأت  تسا ، هداتفا  هرطاخم 
هک شماما  بلق و  هک  شاّیبن  لقع و  هک  شلوسر  يوس  هب  اهیدـب  ناهانگ و  زا  هک  تسا  یـسک  رجاهم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  هکناـنچ 

. دنتسه وا  رهاظم  هار و  ادخ ، نید  اه  نیا  يهمه  و  دیامن ، ترجه  تسا  حور 
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121 ص :  هناگ .....  هس  ياهترجه 

: زا دنترابع  دنراد  رارق  مه  رس  تشپ  بیترت و  هب  هک  ياهناگ  هس  ياهترجه 
. ردص مالسا  راد  يوس  هب  یناسفن  كرش  راد  زا  مکی : ترجه 

. بلق نامیا  راد  يوس  هب  ردص  مالسا  راد  زا  مّود : ترجه 
. حور نایع  راد  هب  بلق  نامیا  راد  زا  مّوس : ترجه 

یبلق ماکحا  لوبق  ّیبن و  يوس  هب  اجنآ  زا  و  دوشیم ، زاغآ  يو  یبلاق  ماکحا  لوسر و  يوس  هب  كرـش  راد  زا  ترجه  رگید : ترابع  هب  و 
. دوشیم عقاو  یحور  تادراو  لوبق  یلو و  يوس  هب  اج  نآ  زا  سپس  و 

هب دشاب  هتوتیب  تفص  ای  ۀنسح » اراد   » تفـص تسا  نکمم  ًۀَنَـسَح  ظفل  مینکیم  انب  بوخ  يارـس  وا  يارب  ایند  رد  ًۀَنَـسَح  اْینُّدلا  ِیف  ْمُهَّنَئِّوَُبَنل 
، تسا هدـش  عقاو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ای  نیرجاهم  يارب  هک  يروط  نامه  نسح ، وکین و  لاح  ای  نسح ، وکین و  تماقا  ياـنعم 

ناشیا هنیدم  لها  هک  ارچ 
122 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هک داد  هانپ  ار  نانآ  مارتحا  تّزع و  اب  یشاجن  داد و  خر  شناهارمه  رفعج و  يارب  هک  يروط  نامه  دنتشاد و  زیزع  مرتحم و  هداد و  هانپ  ار 
. دشابیم سوسحم  سوملم و  همه  يارب  هدش و  عقاو  رهاظ  تروص  رد  اهنیا 

زا اـج  نآ  رد  هک  یهاـگیاج  دربیم ، هاـنپ  هنیـس  يارـس  هب  هدوـمن و  ترجه  هراـّما  سفن  راد  زا  هک  یـسک  ره  يارب  نطاـب  رد  ياـنعم  نـیا 
زا هک  تسا  يویند  شاداپ  رجا و  نیا  هک  تسین  يربخ  اههدننک  ّتیذا  رازآ  اههشیپ و  تداسح  تداسح  یناسفن ، ياهاوه  ياهشکمـشک 

. دوشیم لصاو  دیاع و  ّقح  ترضح 
رد دنتـسنادیم  مدرم  رگا  َنوُمَْلعَی  اُوناک  َْول  تسا ، رتگرزب  دـشابیم ) ناوضر  تنج  نمحر و  ياقل  هک   ) ترخآ رجا  ُرَبْکَأ و  ِةَرِخْآلا  ُرْجََأل  َو 

دنتسنادیم ار  بلطم  نیا  نیرجاهم  رگا  ای  دندشیمن ، سویأم  ای  تسس  دندیزگیم و  رب  ار  ترجه  يورخا  يویند و  شاداپ  رب  فوقو  رثا 
تّمه راک  نیا  يارب  دایز  تبغر  اضر و  اـب  ناـشدوخ  تروص  نآ  رد  هک  دنتـسنادیم  شاـک  يا  هک  نیا  نینچ  مه  دـندشیم و  لاحـشوخ 

. دنوش لاحشوخ  ات  دنتسنادیم  هک  ای  دنتشامگیم ،
فوذحم لعف  لوعفم  ای  فوذحم  يادتبم  ربخ  ای  تسا ، نآ  تفص  ای  اوُرَجاه  َنیِذَّلا  زا  لدب  هلمج  نیا  َنُولَّکَوَتَی  ْمِهِّبَر  یلَع  َو  اوُرَبَص  َنیِذَّلا 

. دننکیم لّکوت  ناشراگدرورپ  رب  هدیزرو و  ییابیکش  هک  نانآ  تسا ،
هک  درادن  یبّجعت  سپ  میداتسرف  تلاسر  هب  ار  ینادرم  مّهوت  زا  شیپ 

123 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. ياهتشذگ ناربمایپ  دننامه  زین  وت  هک  ارچ  یتسه  نانآ  سنج  زا  مّهوت 

راکنا هباثم  هبوت  راـکنا  سپ  يراد ، مدرم  رب  زاـیتما  یحو  يهطـساو  هب  زین  وت  هک  يروط  نیمه  دوب  یحو  هب  مدرم  ریاـس  زا  اـهنآ  زاـیتما  و 
. تسا ناربمایپ  يهمه 

اقلا قلخ  ّتیـشم  بجوم  هب  هک  تسا  ّقح  ّتیـشم  نآ  و  قلخ ، هب  ّقح  تبـسن  زا  تسا  ترابع  رکذ  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذـلا  َلْهَأ  اُولَئْـسَف 
ّقح ترـضح  ّتیـشم  هب  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ینعی  ایلوالا  متاخ  يهقح  تیالو  رب  ینتبم  تیـالو  تقیقح  نآ  تسا ، هدـش 
نآ ياههیاس  مالّـسلا و  هیلع  یلع  رهاظم  ایلوا  ریاس  تیـالو  هک  نیا  اـمک  تسا ، ّقح  ترـضح  تیـالو  ماـت  رهظم  تسا و  هدـیدرگ  قّقحتم 

. دنشابیم ترضح 
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زا تسا  عبط  ملاع  رد  هک  هچنآ  تسا و  تّوبن  رهظم  فرظ و  هجاجز  دننامه  تلاسر  و  تیالو ، رهظم  هک  تسا  یحابـصم  زا  ترابع  تّوبن 
يهمه تسا و  تاکـشم  دـننامه  هک  عبط  ملاع  يازجا  ریاس  اهنآ و  یبلق  یبلاق و  ماکحا  بتک و  یّلک  عضو  ایلوا ، ایبنا و  ندوب  رـشب  لـیبق 

. تسوا يروآدای  ّقح و  رکذ  نامه  رون  نیا  هک  دنوشیم  نشور  حابصم  رون  اب  اهنآ 
تبـسن وا  هب  رکذ  هک  یـسک  رب  مه  یهاگ  مالّـسلا و  هیلع  یهلا  يایبنا  ایلوا و  دننام  تسوا  فّرـصت  رد  رکذ  هک  یـسک  رب  یهاگ  رکذ  لها 

رکذ لها  نمـض  رد  دشاب ، هتفریذپ  ار  ایلوا  ینطاب  توعد  ای  لسر  ایبنا و  يرهاظ  توعد  هک  تسا  یـسک  نآ  و  دوشیم ، قالطا  دوش  هداد 
هب  ار  ماع  توعد  هک  تسا  هدش  قالطا  زین  یسک  رب 

124 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنتسین یهلا  تّلم  رکذ و  لها  زا  تقیقح  رد  هک  نیا  لاح  مالسا و  لها  رتشیب  سوجم و  يراصن ، دوهی ، دننام : دهد  تبسن  دوخ 

هب اـت  هتفاـین  قّقحت  نایعدـم  نیا  دروـم  رد  هک  تسا  ییاـهنامیپ  اهدـهع و  طیارـش ، رب  ینتبم  یتـّلم  ره  هب  باـستنا  تّحـص  ناردـپ  هک  ارچ 
. دشاب هدیسر  روهظ  يهصرع 

. تسا قّقحم  زین  یهلا  باتک  رب  رما  نیا  هک  دوشیم ، قالطا  لسر  ایبنا و  ایلوا ، ماکحا  نیمارف و  رب  رکذ  و 
: دوشیم قالطا  ریز  دراوم  رب  رکذ  ریسفت  ماقم  رد  نیاربانب 

. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 1
. مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  . 2

. ینامسآ بتک  ریاس  نآرق و  . 3
. لسر تاروتسد  ماکحا و  . 4

. ایبنا نیمارف  تاروتسد و  . 5
. مالّسلا هیلع  ایلوا  نیمارف  ماکحا و  . 6

. دوشیم جاتنتسا  یهلا  تلم  رب  ندش  لخاد  نآ  زا  هک  يوحن  هب  نآ  رب  شیارگ  تّوبن و  . 7
دّمحم لآ  ایلوا  زا  دارم  لصا  رد  هک  دوشیم  هتفگ  یهلا  يایلوا  اـیبنا و  رب  ریـسفت  ماـقم  رد  رکذ  لـها  دـیدرگ  ناـیب  هک  يدراوم  ساـسا  رب 

. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
125 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: مینادب حیحص  ریز  دارفا  دروم  رد  ار  رکذ  لها  قالطا  میناوتیم  یّلک  يدنب  عمج  کی  رد 
. یهلا ناربمایپ  ریاس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 1

. دوشیم هتفگ  شّقح  رب  نیشناج  هدزای  مالّسلا و  هیلع  یلع  رب  هدوب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  زا  روظنم  هک  یهلا  يایلوا  . 2
. دشاب هتفریذپ  ار  ّصاخ  یمومع و  توعد  هک  یسک  . 3

. تسا هدومن  بستنم  ینامسآ  بتک  یهلا و  تّلم  ّیبن ، رب  ار  دوخ  هک  یسک  . 4
: دوشیم هدیسرپ  اعون  هک  داد  رارق  هّجوت  دروم  ار  ریز  روص  یتسیاب  لاؤس  صوصخ  رد  اما  و 

. مالّسلا هیلع  ایلوا  لسر و  ایبنا ، لاح  زا  فلا :
. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  هبترم  یمتخ  ربمایپ  ياههناشن  زا  ب :

. مالسا ربمایپ  یمارگ  يایصوا  ياههناشن  لاح و  زا  ج :
. تّوبن تاروتسد  ماکحا و  زا  د :

. ددرگیم لیهست  تسا  هدمآ  رابخا  رد  هک  هچنآ  تّحص  مهف  بلطم و  نیا  نتسناد  لاح 
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لها هک  بلطم  نیا  باتک و  لها  هب  رکذ  لها  ریـسفت  راکنا  تسا و  هیآ  رهاظ  فلاخم  هک  يریـسافت  یـسررب  هیآ ، ریـسفت  فالتخا  لیبق  زا 
ریسفت  هک  نیا  هلمج  زا  دننکیم و  توعد  ناشدوخ  نید  هب  ار  امش  دنسرپب  هک  هاگره  باتک 

126 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. ناشدوخ هب  رکذ  لها  زا  دننکیم 

تانّیب ای  ُِربُّزلا  َو  ِتانِّیَْبلِاب  دینادیمن ، ار  نید  ماکحا  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دوعوم  دّـمحم  فاصوا  ایبنا ، فاصوا  رگا  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنُک ال  ْنِإ 
. نآ ماکحا  تیالو و  راثآ  ربز  دشابیم و  ود  نآ  ماکحا  زا  هک  هچنآ  تسا و  تلاسر  تّوبن و  راثآ  زا  ترابع  تانّیب  دینادیمن ، ار  ربز  و 

. دنتسه تیالو  تّوبن و  يهتبثم  راثآ  زا  ود  ره  هک  تهج  نآ  زا  ینامسآ  بتک  تازجعم و  رب  تسا  هدش  ریسفت  هک  نیا  اما  و 
ای دوشیم  تیبـجوم  زارحا  تروص  نیا  رد  هک   ) اْنلَـسْرَأ اـم  هب  تسا  قـّلعتم  ُِربُّزلا  َو  ِتاـنِّیَْبلِاب  اـج  نیا  رد  هک  نیا  رب  دـناهدش  لـیاق  یـضعب 

لاعفا زا  فوذـحم  لعف  زا  تروص  نیا  رد  هک   ) دناهتـسناد فوذـحم  لعف  رب  ّقلعتم  ار  نآ  زین  یخرب  دـشاب ،) ّتیببـس  ياـنعم  هک  تطاـسو 
هداتـسرف هچ  يارب  دـشاب  هدـش  هتفگ  هک  ایوگ  رّدـقم ،) لخد  عفد  ناونع  هب   ) دـنکیم هفنأتـسم  يهلمج  ياـنعم  يهداـفا  دـشاب ) هدوب  مومع 

. ربز تانّیب و  هب  دیامرفیم : یلاعت  يادخ  سپ  دندش ؟
هدـش لزان  هک  هچنآ  زا  دوصقم  ْمِْهَیلِإ  َلُِّزن  ام  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  میداتـسرف ، ورف  وت  رب  ار  تیالو  تّوبن و  ماکحا  اـی  نآرق  َرْکِّذـلا  َکـَْیلِإ  اـْنلَْزنَأ  َو 

هک ییامنب  لیزنت  رما و  تیاغ  رب  دیاب  هکلب  ینکب  اهنآ  ّدر  لوبق و  رب  رظن  هک  تسین  هتسیاش  وت  يارب  سپ  تسا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو 
127 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  لوبق . هاوخ  دننک  ّدر  هاوخ  تسا ، نیبت  زا  ترابع 

، تسا دادبتـسا  يأر و  زا  جورخ  ادتقا و  نامه  ماکحا  يهمه  رد  لصا  هک  دننادب  ات  دننک  هشیدنا  رکف و  اهنآ  هک  دشاب  َنوُرَّکَفَتَی  ْمُهَّلََعل  َو 
يدرک نییعت  هک  یـسک  وت و  نیـشناج  هب  ار  رما  هک  نیا  ات  ینک  نییعت  درک  ادتقا  وا  رب  دیاب  هک  ار  یـسک  ادـخ  نذا  اب  یتسیاب  وت  هک  نیا  و 

. دنوش راگتسر  ات  دنیامن  يوریپ  وا  زا  دنراذگاو و 
لامعا يهمه  ماوق  هک  ار  تیالو  صوصخ  هب  دندیـشیدنا و  اـهرکم  دوخ  تشز  رادرک  رب  هک  یناـسک  اـیآ  ِتاـئِّیَّسلا  اوُرَکَم  َنیِذَّلا  َنِمَأَـف  َأ 

. تسین يرگید  زیچ  اهیتشز  تائّیس و  زج  تیالو  راکنا  رد  هک  یلاح  رد  دنتسه !؟ نمیا  دندرک  راکنا  تسا  نآ  رب  هتسیاش 
نیمادک اجک و  زا  دننادیمن  هک  یهلا  باذع  زا  دوب  دـنهاوخن  نمیا  َنوُرُعْـشَی  ُْثیَح ال  ْنِم  ُباذَْـعلا  ُمُهَِیتْأَی  َْوأ  َضْرَْألا  ُمِِهب  ُهَّللا  َفِسْخَی  ْنَأ 

زا باذع  ندمآ  دـننام  دنتـشادن ، یهاگآ  ساسحا  هیحان  نآ  زا  باذـع  ندـمآ  رب  الـصا  هک  دـیآیم  ییاج  زا  يریبعت  هب  دـیآیم و  یتهج 
. دشابن ادخ  يهفیلخ  رما  زا  یشان  روبزم  لامعا  هک  یتروص  رد  تسا  هتسیاش  لامعا  تروص  نآ  دوریم و  باوث  دیما  هک  ییاج 

هچ « 1  » ًاْعنُص َنُونِسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی  ْمُه  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ْمُُهیْعَس  َّلَض  َنیِذَّلا  ًالامْعَأ  َنیِرَسْخَْألِاب  ْمُُکئِّبَُنن  ْلَه  ُْلق  دیامرفیم : هک  نانچ  مه 
سفن و رورغ  بجوم  یعرش  لامعا  تروص 

__________________________________________________

هب ایند  یگدنز  رد  هک  یناسک  اهرادرک ؟ نیرتراب  نایز  رب  ار  امش  مهد  ربخ  ایآ  وگب  يهیآ 4  فهک  يهروس  ( 1)
128 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

یّلـص ادـخ  لوسر  نیـشناج  رما و  یلو  رما  اب  لامعا  نآ  هک  یماگنه  یلو  تسا ، یبوخ  ریخ و  لامعا  نآ  هک  دوشیم  نامگ  نیا  شیادـیپ 
هارمگ لامعا  نامه  دریذپ  ماجنا  درادن  نداد  يأر  تّیحالص  هک  یـسک  يأر  ای  سفن  يأر  دادبتـسا و  اب  هکلب  دریگن  ماجنا  هلآ  هیلع و  هّللا 

. دوشیم دوس  عفن و  نودب  هدننک و 
تقو دننام  دـنرادن  یهاگآ  نآ  مدـع  باذـع و  فرط  زا  کی  چـیه  هب  اهنآ  هک  دـشاب  نیا  َنوُرُعْـشَی  ُْثیَح ال  ْنِم  زا  دوصقم  تسا  نکمم 

. دشاب رتقفاوم  هلمج  نیا  دعب  ام  اب  انعم  نیا  دیاش  هک  باذع ، لامعا و  زا  تلفغ  باوخ و 
ارآ و ینوگرگد  رد  اـی  دریگیم  ناـشتراجت  بسک و  رازگ  تشگ و  مرگ  اـمرگ  رد  ار  ناـنآ  دـنوادخ  هک  نیا  اـی  ْمِِهبُّلَقَت  ِیف  ْمُهَذُـخْأَی  َْوأ 
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ام دنناوتیمن  اهنآ  َنیِزِْجعُِمب  ْمُه  امَف  حلاص ، ياهلمع  دـننام  دـنرادنپیم  هتـسیاش  لمع  ار  نآ  هک  هچنآ  ندومن  نوگژاو  رد  ای  ناشرکم و 
. مییامن باذع  ناشیکریز  يرایشوه و  يرادیب و  نیع  رد  ار  اهنآ  میناوتیم  ام  دننک و  زجاع  ناشندرک  باذع  زا  ار 

. دریگب بارطضا )  ) تشحو سرت و  لاح  رد  باذع  ار  نانآ  هک  نیا  ای  ٍفُّوََخت  یلَع  ْمُهَذُخْأَی  َْوأ 
هّبنتم هاگآ و  هک  يانعم  نیدـب  دنـشاب ، باذـع  عفد  رکم  يهشیدـنا و  رد  باذـع و  رب  هّجوت  ینارگن و  سرت و  لاح  رد  هک  يانعم  نیا  رب  ای 

هچنآ هب  دنوش 
__________________________________________________

. دنراد وکین  يرادرک  دنتشادنپیم  هک  یلاح  رد  دندیشوک  یهارمگ 
129 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدش  لزان  نانآ  لاثما  رب  هک 
ببـس هب  هک  تسین  راوازـس  ِتائِّیَّسلا  اوُرَکَم  َنیِذَّلا  َنِمَأَف  َأ  يارب  دـنکیم  ضحم  ّتیببـس  يهداـفا  اـج  نیا  رد  ءاـف  ٌمیِحَر  ٌفُؤََرل  ْمُکَّبَر  َّنِإَـف 
یهلا ّصاخ  تمحر  دش  نایب  الصفم  دمح  يهکرابم  يهروس  ریـسفت  لیذ  هک  يروطنامه  میحر  دنـشاب ، نمیا  باذع  زا  دنوادخ  ّتیمیحر 

. دوشن لماش  ار  روبزم  دارفا  تسا  یهیدب  تسا و  هدومن  دنراد  ار  نآ  قاقحتسا  هک  يدارفا  ّصتخم  ار 
هلجع امـش  باذع  رد  دهدیم و  تلهم  امـش  هب  ادخ  رگا  ینعی  دیامن ، رّدقم )  ) فوذحم طرـش  يازج  يهدافا  هدوب و  باوج  ءاف  هک  نیا  ای 
طرـش هک  نیا  نودب  دشاب  یفوذحم  يهلمج  ّتیببـس  يارب  اف  هک  تسه  مه  نکمم  تسا و  میحر  فوئر و  هک  تسا  ببـس  نیدب  دنکیمن 

: دیامرفیم دنوادخ  دنکیمن ؟ هذخاؤم  ار  نانآ  دنوادخ  ارچ  هک : تسا  هدش  هتفگ  ایوگ  ددرگ ، رّدقم 
. تسا نابرهم  فوئر و  ناتراگدرورپ  هک  نیا  يارب  دنکیمن  هذخاؤم 

. دنکیم ادیپ  لّوحت  رییغت و  زیچ  نآ  لّوحت  رییغت و  اب  يزیچ  ره  يهیاس  ُُهلالِظ  اُؤَّیَفَتَی  ٍءْیَش  ْنِم  ُهَّللا  َقَلَخ  ام  یلِإ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ 
یکی يانعم  رد  تسار ) و   ) نیمی هک  تسا  يانعم  نیا  رب  هراشا  يارب  لئامـش »  » ندروآ عمج  و  نیمی »  » ندروآ درفم  ِِلئامَّشلا  َو  ِنیِمَْیلا  ِنَع 

. تسا دایز  لامش  تهج  هک  یلاح  رد  تسا 
ره  لامش  و  تسا ، نآ  یهلا  تهج  نامه  يزیچ  ره  يونعم  نیمی  اریز 

130 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا ترثک  رد  یناف  نآ  یقلخ  يههجو  تّدح  تسا و و  يوطنم  تّدح  رد و  یهلا  يههجو  ترثک  تسا و  نآ  یقلخ  تاهج  يزیچ 
یلبق يهلمج  اب  هلمج  نیا  َنوُرِخاد  ْمُه  َو  تسا  يانعم  رابتعا  هب  نآ  ندـمآ  عمج  و  تسا ، ُهَّللا  َقَلَخ  ام  ای  ُُهلالِظ  زا  لاح  هلمج  نیا  ِهَِّلل  ًادَّجُس 

. دنشاب لاح  يواح )  ) یکاح یصوصخم  لاح  بحاص  زا  اّلقتسم  مادک  ره  هک  تسه  مه  نکمم  تسا  لخادتم  ای  فدارتم 
زا هک  دشابیم  دوجس  ای  روخد  فصو  باستنا  تهج  نون  واو و  اب  نآ  ندروآ  عمج  و  تسا ، دایقنا  میلـست و  يانعم  هب  روخد )  ) زا رخاد ) )

. دنتسه املع  القع و  يهرمز  رد  دنوادخ  هب  ناشباستنا  تهج  زا  تاقولخم  يهمه  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ای  تسالقع ، فاصوا 
فلاخم هک  دریگیم  رارق  یفرظ  رد  دریگب و  رارق  ینارون  ءیـش  لباقم  رد  هک  تسا  یمـسج  صخاش و  يهیاس  زا  تراـبع  ّلـظ  هک  نادـب 

. دوشیم نکاس  نآ  نوکس  اب  تسا ، هدرک  داجیا  ار  نآ  هک  دراد  یمسج  رب  لماک  یگتسب  نآ  تکرح  رییغت و  دشاب و  رون  تهج 
هک يزیچ  ره  زا  هکلب  درادن ، دوشیم  قّقحم  عبط  ملاع  رد  هک  هچنآ  ای  دریگیم  رارق  رون )  ) باتفآ لباقم  رد  هک  هچنآ  رب  یصاصتخا  هیاس 

ریبعت تّیـشم  هب  نآ  زا  هک  تسوا  لعف  یلاعت و  يادـخ  یقیقح  يهدـننک  نشور  هدـنهد و  رون  دوشیم و  لصاح  دریگب  رارق  رون  لباقم  رد 
. تسا صخاش  دننام  تّیشم  هب  تبسن  لوقع  ملاع  و  دوشیم ،

هب  تبسن  عبط  ملاع  سوفن ، هب  تبسن  لاثم  ملاع  تسا  نینچ  مه  و 
131 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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ره دوجـس  و  تسا ، شدوخ  زا  رتنییاپ  ياهملاع  زا  ترابع  الاب  ملاوع  زا  کی  ره  يهیاس  هک  عبط  ملاع  هب  تبـسن  ّنج  ملاـع  لاـثم و  ملاـع 
لیلذ و  دشابیم ، یلاعت  ّقح  لباقم  رد  ینیوکت  ندوب  مار  ّللذت و  و  یلاعت ، يادخ  يارب  نتفرگ  رارق  ریخست  نامرف و  تحت  زا  ترابع  کی 

وا هب  تبسن  همه  و  دشاب ، ادخ  ّتیـشم  هدارا و  قبط  وا  نوکـس  تکرح و  هدرک و  يوریپ  ادخ  زا  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  نآ  ندوب  راوخ  و 
. دناملع هدارا و  روعش ، بحاص 

هنییآ زا  دیآیم و  دیدپ  دیـشروخ  اب  نتفرگ  رارق  ورب  ور  هلباقم و  ماگنه  هنیآ  زا  هک  هنوگ  نامه  تسا  ینارون  هیاس  ياراد  عبط  ملاع  نوچ 
عبط ملاـع  نوچ  زین  دوشیم و  ریبـعت  دـعاص » لاـثم   » هب رون  نیا  زا  و  نآ ، فـالخ  فرط  هب  هن  دوشیم  سکعنم  دیـشروخ  عاعـش  فرط  هب 

هب نآ  زا  هک  دوشیم ، سکعنم  رون  عاعش  فلاخم  فرط  هب  دیآیم و  دیدپ  هنیآ  تشپ  زا  هک  هنوگ  نامه  تسا  یناملظ  ّلظ  هیاس و  ياراد 
ینوگرگد اهرییغت و  اـهترثک و  ّلـحم  یلفـس  توکلم  نوچ  رگید  يوس  زا  و  دوشیم ، ریبعت  تملظ  ملاـع  یلفـس و  توکلم  لزاـن و  لاـثم 

. تسا يانعم  نیمه  زا  ریبعت  لامش  تساه و 
هک تاهج  نیمه  هب  اذل  تسا  يانعم  نیا  زا  ریبعت  نیمی  تسا و  تاریاغتم  عامتجا  ّلحم  و  تاّرثکتم ، داّحتا  تدحو و  ّلحم  ایلع  توکلم  و 

داّحتا تهج  هب  هراشا  لئامـش  ندروآ  عمج  و  نیمی »  » ندروآ درفم  يهلیـسو  هب  ات  ِِلئامَّشلا » َو  ِنیِمَْیلا  ِنَع  : » دومرف یلاـعت  يادـخ  دـش  داـی 
. دشاب هدرک  یمّود  ترثک  یلّوا و 

132 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
49 تایآ 60 -

132 ص :  ات 60 ..... ] تایآ 49  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

َنوُرَمُْؤی ام  َنُولَعْفَی  َو  ْمِِهقْوَف  ْنِم  ْمُهَّبَر  َنُوفاخَی  ( 49  ) َنوُِربْکَتْسَی ْمُه ال  َو  ُۀَِکئالَْملا  َو  ٍۀَّباد  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ُدُجْسَی  ِهَِّلل  َو 
َْریَغَف َأ  ًابِـصاو  ُنیِّدـلا  َُهل  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  َو  ( 51  ) ِنُوبَهْراَف َياَّیِإَف  ٌدِـحاو  ٌهلِإ  َوُه  امَّنِإ  ِْنیَْنثا  ِْنیَهلِإ  اوُذِـخَّتَت  ُهَّللا ال  َلاق  َو  ( 50)

(53  ) َنوُرَئَْجت ِْهَیلِإَف  ُّرُّضلا  ُمُکَّسَم  اذِإ  َُّمث  ِهَّللا  َنِمَف  ٍۀَمِْعن  ْنِم  ْمُِکب  ام  َو  ( 52  ) َنوُقَّتَت ِهَّللا 
اـِمل ال َنُولَعْجَی  َو  ( 55  ) َنوُمَْلعَت َفْوَسَف  اوـُعَّتَمَتَف  ْمُهاـْنیَتآ  اـِمب  اوُرُفْکَِیل  ( 54  ) َنوُکِرُْـشی ْمِهِّبَِرب  ْمُْکنِم  ٌقـیِرَف  اذِإ  ْمُْکنَع  َّرُّضلا  َفَـشَک  اذِإ  َّمـُث 

ْمُهُدَحَأ َرُِّشب  اذِإ  َو  ( 57  ) َنوُهَتْشَی ام  ْمَُهل  َو  ُهَناْحبُـس  ِتانَْبلا  ِهَِّلل  َنُولَعْجَی  َو  ( 56  ) َنوُرَتْفَت ُْمْتنُک  اَّمَع  َُّنلَئُْسَتل  ِهَّللاَت  ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  ًابیِـصَن  َنوُمَْلعَی 
(58  ) ٌمیِظَک َوُه  َو  ادَوْسُم  ُهُهْجَو  َّلَظ  یْثنُْألِاب 

ُلَثَم ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  ـال  َنیِذَِّلل  ( 59  ) َنوُمُکْحَی ام  َءاس  ـالَأ  ِبارُّتلا  ِیف  ُهُّسُدَـی  ْمَأ  ٍنوُه  یلَع  ُهُکِـسُْمی  َأ  ِِهب  َرُِّشب  اـم  ِءوُس  ْنِم  ِمْوَْقلا  َنِم  يراوَتَی 
(60  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  یلْعَْألا  ُلَثَْملا  ِهَِّلل  َو  ِءْوَّسلا 

133 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

133 ص :  همجرت ..... :

، دنلوغشم ادخ  تدابع  هب  ّللذت  لامک  اب  رّبکت و  چیه  یب  همه  ناگدنبنج  زا  تسا  نیمز  رد  اهنامسآ و  رد  هچ  ره 
، دننکیم تعاطا  دنرومأم  هچ  ره  دنسرتیم و  تساهنآ  يهمه  قوف  هک  ادخ  زا  تادوجوم  مامت  و 

، دیسرتب نم  زا  طقف  سپ  تسا  یکی  ادخ  هک  دیورن  ییادخ  دوکرش و  هار  هب  هک  هدومرف  ادخ 
ردتقم يادخ  ریغ  زا  دیاب  ناگدنب  امـش  ایآ  وا ، صوصخم  هشیمه  تعاطا  ادـخ و  نید  تسوا و  نآ  زا  همه  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  هچ  ره 
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!؟ دیسرتب
هثاغتـسا ـالب  عفر  رد  وا  هب  هتـسج و  هاـنپ  وا  هاـگرد  هب  دـسر  ییـالب  نوچ  تسادـخ و  زا  دـیراد  هک  یتمعن  ره  هک  نیا  اـب  ناگدـنب  امـش  و 

، دینکیم
، دنزرویم كرش  دوخ  يادخ  هب  امش  زا  یهورگ  درک  عفر  امش  رس  زا  ار  الب  هک  یتقو  زاب 

، تسناد دیهاوخ  يدوز  هب  هک  دیزادرپب  ینارماک  هب  يراب  دنوریم  نارفک  رفک و  هار  هب  زاب  میداد  اهنآ  هب  هک  تمعن  همه  نآ  دوجو  اب  و 
نیا هب  تبـسن  امـش  زا  هّتبلا  هک  اتکی  يادـخ  هب  دـنگوس  دـنهدیم  میاهداد  رارق  ناشیارب  ام  هک  یقزر  زا  یبیـصن  اـهتب  يارب  ناکرـشم  نیا  و 

، دش دهاوخ  تساوخ  زاب  دیدنبم  هک  ییاهغورد 
! ار نارسپ  ینعی  دنهاوخیم  هک  ار  هچنآ  ناشدوخ  يارب  تسا و  هّزنم  كاپ و  هک  یلاح  رد  دنهدیم  رارق  ار  ینارتخد  ادخ  يارب  و 

دوشیم گنت  لد  تخس  هدش و  هایس  شراسخر  هودنا  مغ و  تّدش  زا  دنهدیم  هدژم  يرتخد  دنزرف  رب  ار  اهنآ  زا  یکی  نوچ  و 
دراپـسب كاخ  هب  هدنز  ای  دراد  هگن  يراوخ  ّتلذ و  اب  ار  رتخد  نآ  ایآ  هک  دتفایم  رکف  هب  درادیم و  ناهنپ  دوخ  موق  زا  يور  راع  نیا  زا  و 

دننکیم دب  ریسب  اهنآ  هک  دیشاب  هاگآ  نالقاع ) )
هک تسا  لامک  فاصوا  نیرتیلاع  هدیدنـسپ و  ار  ناسانـشادخ  ادخ و  اما  تسا  تشز  دنرادن  نامیا  تمایق  ادخ و  هب  هک  یناسک  فاصوا 

. تسا هاگآ  يزیچ  ره  هب  ردتقم و  يراک  ره  رب  ادخ 
134 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

134 ص :  ریسفت ..... 

اهنامـسآ و رد  هک  هچنآ  تسا : هدـش  هتفگ  هک  ایوگ  تسا  یلبق  يهلمج  يهجیتن  هلمج  نیا  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ُدُجْـسَی  ِهَِّلل  َو 
دوهـشم زین  ایـشا  ياههیاس  رد  بلطم  نیا  هچنانچ  دشابیم  شبحاص  عیطم  دجاس و  ياهیاس  ره  و  تسا ، یلاعت  يادـخ  يهیاس  تسا  نیمز 

. تسا یلاعت  يادخ  عیطم  دجاس و  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  هچنآ  ره  سپ  تسا ،
تکرح هک  دشاب  يزیچ  ۀـباد »  » زا روظنم  هک  نیاربانب  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  نایب  هلمج  نیا  ُۀَِـکئالَْملا  َو  ٍۀَّباد  ْنِم 

. تسا نیمز  يور  رد  هک  دشاب  يزیچ  نآ  دوصقم  ای  دنکیم 
هک تسا  یناگتـشرف  دوصقم  تسا و  تاومّـسلا » یف  اـم   » رب فطع  اـی  ّفل ، فـالخ  رب  رـشن  قیرط  هب  تسا  ۀـباد »  » رب فطع  ۀـکئالملا » «و 

. دنتسه نیمز  اهنامسآ و  يالاب 
ای تسا ، لخادتم  ای  فدارتم  هلمج  نیا  ْمِِهقْوَف  ْنِم  ْمُهَّبَر  َنُوفاخَی  دنرادن  يرابکتسا  راکنتسا و  ادخ  تدابع  زا  اهنآ  َنوُِربْکَتْـسَی و  ْمُه ال  َو 
ِیف ام  يهلمج  ای  ُۀَِکئالَْملا  ای  َنوُِربْکَتْـسَی  لعف ال  لعاف  و  تسا ، نانآ  رابکتـسا  مدع  لیلعت  ای  ناگتـشرف  لاح  نایب  تهج  فنأتـسم  يهلمج 

. دشابیم ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا 
ره رد  تسا و  سفن  تافص  زا  هک  تسین  نآ  سرت  فوخ و  زا  دوصقم 

135 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: دومرف یلاعت  يادخ  هچنانچ  درادن ، دوجو  دشاب  هتفای  ییاهر  تافص  سفن و  زا  هک  یسک 

هب تبـسن  طاحم  ره  دروم  رد  هک  تسا  ضابقنا  للذـت و  ساسحا  ندـش و  مار  یعون  نآ  زا  دارم  هکلب  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ـال  ِهَّللا  َءاـِیلْوَأ  َّنِإ  ـالَأ 
ریبـعت توطـس  و  تبیه ، تیـشخ ، فوخ ، رب  تافـص  تـالاح و  ناوـنع  هب  صاخـشا ، بتارم  راـبتعا  هب  نآ  زا  و  دوـشیم ، لـصاح  طـیحم 

. دوشیم
قّلعتم وغل  فرظ  هاوخ  دشاب ، مّهبر »  » زا لاح  ّرقتسم و  فرظ  هلمج  نیا  هاوخ  دومن ، دیقم  مهقوف » نم   » يهملک اب  ار  نآ  یلاعت  يادخ  اذل  و 
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. تسا هدش  یشان  ناشنیرتالاب  قوف و  ام  زا  هک  یسرت  عون  زا  دنسرتیم  نوفاخی ،»  » هب
تـسا سفن  هب  تبـسن  یناسفن  ياوق  لاح  دننام  اهنآ  لاح  هک  اریز  دنروآیم ، ياجب  دوش  رما  اهنآ  هب  هک  هچنآ  ره  َنوُرَمُْؤی  ام  َنُولَعْفَی  َو 

ینهذ ياهتروص  لاح  دـننام  هکلب  دـننکیمن  سفن  ینامرفان  دـننامب  یقاب  یعیبط  تمالـس  رب  هک  یتروص  رد  سفن  ياوق  هک  تهج  نآ  زا 
. دنرادن سفن  دوجو  زج  يدوجو  ینهذ  ياهتروص  هک  تهج  نآ  زا  تسا  سفن  هب  تبسن 

رایتخا تهج  زا  ناسنا  لاح  هچ  رگا  تسا  ینهذ  ياهتروص  اوق و  لاح  دننام  نیوکت  رظن  زا  تادوجوم  عیمج  لاح  هکلب  هکیالم  لاح  سپ 
. تسا نیوکت  تهج  زا  وا  تلاح  زا  ریغ 

. دراد یّلقتسم  لعف  دوجو و  هک  دنکیم  نامگ  دراد و  ابا  هدش  رما  نآ  رب  هک  هچنآ  زا  دنکیم و  ینامرفان  رایتخا  تلاح  رد  ناسنا  هک  اریز 
136 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نیا رب  راعـشا  ات  داد  رارق  دـیکأت  دروم  ِْنیَْنثا  ظفل  اـب  ار  نآ  دوب  ددـع  سنج و  لـماش  ِْنیَهلِإ  ظـفل  نوچ  ِْنیَْنثا  ِْنیَهلِإ  اوُذِـخَّتَت  ـال  ُهَّللا  َلاـق  َو 
. دناهدش لیاق  هیونث  هچنانچ  تسددع  هب  تبسن  نایادخ  ذاّختا  زا  یهن  هک  دشاب  يانعم 

: دومرف هک  نانچ  مه  تسا  هب  رومأم  تدحو  فصو  اب  هلا  سنج  ذاّختا  هک  اریز  تسین ، ادخ  سنج  ذاّختا  زا  یهن  دوصقم  و 
ذاّختا يدحاو  هلا  هک  دومرفن  دومن و  دّـکؤم  تدـحو  فصو  اب  ار  نآ  هک  یلاح  رد  دومن  تابثا  ار  سنج  هلمج  نیا  رد  ٌدِـحاو  ٌهلِإ  َوُه  امَّنِإ 
بلطم نیا  هکلب  دوش  ذاّختا  رما  ات  تسین  یـسک  دادرارق  لعج و  ببـس  هب  یلاعت  يادخ  ندوب  هلا  هک  دشاب  يانعم  نیا  رب  راعـشا  ات  دـنیامن ،

. هن ای  دیامن  ذاّختا  ییادخ  هب  ار  وا  یسک  هک  نیا  زا  ّمعا  تسا  یعقاو  تباث و  رما  کی  شدوخ 
زا سپ  متسه ، نم  دحاو  يادخ  نآ  تسه ) هک   ) تسا یکی  ادخ  رگا  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، فوذحم  طرـش  باوج  ِنُوبَهْراَف  َياَّیِإَف 

. دیسرتب نم  زا  هداد و  رارق  دوخ  يادخ  ارم  ینعی  دیسرتب  نم 
ار کلاس  هک  تسا  یهار  اج  نیا  رد  نید  زا  روظنم  ُنیِّدلا  َُهل  َو  لیلعت ، يانعم  رد  تسا و  فطع  هلمج  نیا  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  َو 

. دناسریم شفده  تیاغ و  هب 
فالخ رب  دشابیم ، يرطف  ینیوکت  نید  تسا  مزال  هک  ینید  نآ  هک  يانعم  نیا  هب  ُنیِّدـلا ، زا  تسا  لاح  هملک  نیا  مزال ، بجاو و  ًابِـصاو 

137 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دناسریم . ناطیش  هب  ار  کلاس  تسا و  ناطیش  يارب  یهاگ  هک  يرایتخا  نید 
رد تسا  تباـث  وا  يارب  نید  ینعی  دـنکیم ، دـیکأت  ار  نآ  ریغ  هک  یلاـح  رد  دـشاب  قلطم  لوعفم  فصو  ًابِـصاو  ظـفل  هک  تسا  نکمم  زین 

. دشابیم تباث  ّقح و  وا  هک  یلاح 
بـسح رب  ار  نید  سپ  تسا  ادـخ  يارب  ّقح  هار  ای  يرطف  نید  هک  تسا  نیا  دوصقم  ریدـقت  ره  هب  و  تسا ، ّقح  هار  نید  زا  روظنم  نیاربانب 

. دیهد رارق  ادخ  يارب  دوخ  رایتخا 
؟ دیسرتیم ادخ  ریغ  زا  هتفریذپ و  يدنوادخ  هب  ار  ادخ  ریغ  ایآ  هک  يانعم  نیا  هب  تسا  فوذحم  رب  فطع  هلمج  نیا  َنوُقَّتَت  ِهَّللا  َْریَغَف  َأ 

ریغ زا  زاب  ایآ  سپ  دـشاب  یگناگی  تدـحو و  تروص  هب  وا  يارب  نایادـخ  رگا  هک  يانعم  نیا  هب  تسا  فوذـحم  طرـش  باوج  هک  نیا  ای 
؟ دیسرتیم ادخ 

. تسا هدش  مّدقم  هدوب و  اف  زا  دعب  ماهفتسا  يهزمه  هک  نیاربانب 
دوش امـش  هّجوتم  يررـض  هاگره  َنوُرَئَْجت  ِْهَیلِإَف  ُّرُّضلا  ُمُکَّسَم  اذِإ  َُّمث  َنوُقَّتَت  لعاف  زا  ای  هّللا  زا  تسا  لاح  هلمج  ِهَّللا  َنِمَف  ٍۀَمِْعن  ْنِم  ْمُِکب  ام  َو 
ررـض عـفد  وا  زج  تـسوا و  زا  اـهتمعن  يهـمه  هـک  یلاـح  رد  دیـسرتیم  ادـخ  ریغ  زا  اـیآ  ینعی  دـینکیم ، يراز  عّرـضت و  ادـخ  يوـس  هـب 

؟ یتخبدب تمقن و  ندیسر  زا  سرت  ای  تسا  تمعن  عنم  زا  سرت  ای  ادخ  زا  ندیسرت  دنکیمن !؟
هب  هدرک و  میظعت  ررض  عفد  تمعن  تهج  زا  ار  وا  هک  نیا  ياج  هب  َنوُکِرُْشی  ْمِهِّبَِرب  ْمُْکنِم  ٌقیِرَف  اذِإ  ْمُْکنَع  َّرُّضلا  َفَشَک  اذِإ  َُّمث 
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. دنروآیم كرش  وا  رب  دنوش  لیاق  وا  ّتینادحو 
كرـش تیاغ  نیا  هک  اهتمعن  ریاس  ررـض و  عفد  فشک و  تمعن  لیبق  زا  میداد  ناشیارب  هک  هچنآ  هب  دـنزروب  رفک  ات  ْمُهاـْنیَتآ  اـِمب  اوُرُفْکَِیل 

. تسا دیدهت  يارب  رما  نیا  دیربب ، تذل  هرهب و  سپ  اوُعَّتَمَتَف  دشابیم ، نانآ 
. دشابیم اهنآ  ندروآ  كرش  نایب  َنوُکِرُْشی و  رب  فطع  ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  ًابیِصَن  َنوُمَْلعَی  اِمل ال  َنُولَعْجَی  َو  َنوُمَْلعَت  َفْوَسَف 

نامگ نیا  اب   ) میاهدرک ناتیزور  هک  هچنآ  رب  ناشندرک  میهـس  زا  زین  اهنآ و  رب  بّرقت  نایادـخ و  ذاّختا  زا  َنوُرَتْفَت  ُْمْتنُک  اَّمَع  َُّنلَئُْـسَتل  ِهَّللاَت 
. دیریگیم رارق  هذخاؤم  دروم  دناهداد ) رارق  ادخ  يارب  هک 

يرگید اهنآ و  رب  نداد  ثینأـت  تبـسن  اـی  ناگتـشرف  نتـسناد  رتخد  یکی  تسا  ارتفا  عون  ود  رب  هراـشا  هلمج  نیا  رد  ِتاـنَْبلا  ِهَِّلل  َنُولَعْجَی  َو 
. تسا هّزنم  دلاوت  تبسن  زا  دنوادخ  ُهَناْحبُس  یلاعت ، يادخ  رب  اهنآ  نداد  رارق  دنزرف 

!؟ نارسپ اهنآ  يارب  َنوُهَتْـشَی  ام  ْمَُهل  َو  دنهدیم !؟ رارق  رتخد  نادنزرف  دنوادخ  يارب  ایآ  هک  فصو  نیا  اب  تسا  بّجعت  يارب  هلمج  نیا  و 
زا ای  تسا و  بضغ  مشخ و  يهدـنناشوپ  هک  یلاح  رد  ٌمیِظَک  َوُه  َو  ادَوْسُم  ُهُهْجَو  َّلَظ  تسا ، هیلاح  يهلمج  نیا  یْثنُأـْلِاب  ْمُهُدَـحَأ  َرُِّشب  اذِإ  َو 

دیارگیم . یهایس  هب  شتروص  تسا  رپ  بضغ  مشخ و 
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ٍنوُه یلَع  ُهُکِـسُْمی  َأ  هک : دیوگیم  دوخ  اب  تسا و  هدش  هداد  ربخ  هچنآ  يدب  زا  دنکیم  رارف  مدرم  زا  ِِهب  َرُِّشب  ام  ِءوُس  ْنِم  ِمْوَْقلا  َنِم  يراوَتَی 
. دبای یصالخ  يراوخ  ّتلذ و  زا  ات  دنک  روگ  هب  هدنز  ار  وا  ای  ِبارُّتلا  ِیف  ُهُّسُدَی  ْمَأ  دراد !؟ هگن  ّتلذ  يراوخ و  اب  ار  رتخد  ایآ 

هداد و رارق  ادـخ  يارب  ار  نارتـخد  دـنهدیم و  رارق  يرگید  رب  مهـس  ادـخ  يزور  رد  هک  دـننکیم !؟ مکح  دـب  هچ  َنوُمُکْحَی  اـم  َءاـس  ـالَأ 
لثم نیا  اب  رگا  یلْعَْألا  ُلَثَْملا  ِهَِّلل  َو  ِءْوَّسلا  ُلَثَم  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَِّلل ال  ناشدوخ ! يارب  ار  نارسپ  دنروآیم و  باسح  هب  ّثنؤم  ار  هکیالم 

ار اهنآ  دنوادخ  هدوب و  ادخ  هب  یکیدزن  تیاهن  رد  ناگتشرف  هک  دنیوگب  دننک و  نایب  ار  هکیالم  لاح  دنهاوخیم  ناگتـشرف  رتخد  ندز و 
يارب هک  یلاـح  رد  دـننزیم !؟ يدـب  لـثم  نینچ  ارچ  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  یقیقح  دـلاوت  ناـنآ  روـظنم  هک  نیا  هن  درامـشیم  گرزب 

. دنرادرب ناشدوخ  يارب  ار  دب  لثم  ای  دنزیهرپب و  دب  لثم  زا  دننزب و  یلعا  لثم  تسیابیم  رترب و  لثم  تسادخ 
. تسا بسانم  هک  دراد  دوجو  يرتهب  رتالاب و  ياهلثم  ادخ  يارب  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 

. دیامنب دلاوت  زا  ندوب  هّزنم  رب  تلالد  دشاب و  یهلا  نأش  ّولع  بسانم  هک  دنروایب  دای  هب  ار  ییاهلثم  دیاب  سپ 
مه  جایتحا  هبش  یّتح  هک  يوحن  هب  تسا  بلاغ  وا  ُزیِزَْعلا  َوُه  َو 
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نخس يزیچ  ره  هنک  رب  ملع  اب  زج  هک  تسا  یسک  وا  ُمیِکَْحلا  دوشیمن  هدز  لثم  وا  يارب  تسا  جایتحا  مهوم  هک  يزیچ  درادن و  هار  وا  رد 

. دیوگیمن
61 تایآ 69 -

140 ص :  ات 69 ..... ] تایآ 61  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

َو ال ًۀَـعاس  َنوُرِخْأَتْـسَی  ـال  ْمُُهلَجَأ  َءاـج  اذِإَـف  یمَـسُم  ٍلَـجَأ  یلِإ  ْمُهُرِّخَُؤی  ْنِکل  َو  ٍۀَّباَد  ْنِم  اـْهیَلَع  َكَرَت  اـم  ْمِهِْملُِظب  َساَّنلا  ُهَّللا  ُذِـخاُؤی  ْوـَل  َو 
ِهَّللاَت ( 62  ) َنوُطَْرفُم ْمُهَّنَأ  َو  َراَّنلا  ُمَُهل  َّنَأ  َمَرَج  ینْـسُْحلا ال  ُمَُهل  َّنَأ  َبِذَْـکلا  ُمُُهتَنِْـسلَأ  ُفِصَت  َو  َنوُهَرْکَی  اـم  ِهَِّلل  َنُولَعْجَی  َو  ( 61  ) َنُومِدْقَتْسَی
َنِّیَُبِتل َّالِإ  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  اـم  َو  ( 63  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  َو  َمْوَْیلا  ُمُهُِّیلَو  َوُهَف  ْمَُهلامْعَأ  ُناْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَزَف  َِکْلبَق  ْنِم  ٍمَمُأ  یلِإ  اْنلَـسْرَأ  ْدََـقل 
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ٍمْوَِقل ًۀَـیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  اِهتْوَم  َدـَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  ایْحَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  ُهَّللا  َو  ( 64  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ًۀَمْحَر  َو  ًيدُـه  َو  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  يِذَّلا  ُمَُهل 
(65  ) َنوُعَمْسَی

ِبانْعَْألا َو  ِلـیِخَّنلا  ِتارَمَث  ْنِم  َو  ( 66  ) َنِیبِراَّشِلل ًاِغئاس  ًاـِصلاخ  ًاـنََبل  ٍمَد  َو  ٍثْرَف  ِْنَیب  ْنِم  ِِهنوُُطب  ِیف  اَّمِم  ْمُکیِقُْـسن  ًةَْربَِعل  ِماـْعنَْألا  ِیف  ْمَُکل  َّنِإ  َو 
ِرَجَّشلا َنِم  َو  ًاتُوُیب  ِلابِْجلا  َنِم  يِذِخَّتا  ِنَأ  ِلْحَّنلا  َیلِإ  َکُّبَر  یحْوَأ  َو  ( 67  ) َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ًانَسَح  ًاقْزِر  َو  ًارَکَس  ُْهنِم  َنوُذِخَّتَت 

ِیف َّنِإ  ِساَّنِلل  ٌءافِش  ِهِیف  ُُهناْولَأ  ٌِفلَتْخُم  ٌبارَش  اِهنوُُطب  ْنِم  ُجُرْخَی  ًُاللُذ  ِکِّبَر  َُلبُـس  یُِکلْـساَف  ِتارَمَّثلا  ِّلُک  ْنِم  ِیلُک  َُّمث  ( 68  ) َنوُشِْرعَی اَّمِم  َو 
(69  ) َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ًۀَیَآل  َِکلذ 
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141 ص :  همجرت ..... :

ات دنکفایم  ریخأت  فطل  هار  زا  نکیل  تشاذگ و  دهاوخن  نیمز  رد  ياهدنبنج  دشکب  ماقتنا  قلخ  ياهیراکمتس  تملظ و  زا  دنوادخ  رگا  «و 
. دش دهاوخن  رّخؤم  مّدقم و  مه  هظحل  کی  رگید  دسر  رد  اهنآ  لجا  هک  هاگنآ  یلو  نّیعم  یتقو 

یتروص رد  دنراد  وکین  تبقاع  زاب  هک  دننکیم  رّوصت  دنهدیم و  تبسن  ادخ  هب  غورد  زا  دندنسپیمن  دوخ  رب  هک  ار  هچنآ  ناکرشم  نیا  و 
. دنوریم خزود  هب  مه  نارگید  زا  رتدوز  تسا و  خزود  شتآ  اهنآ  رفیک  اقّقحم  هک 

ناشرظن رد  ار  اهنآ  تشز  لامعا  ناطیـش  یلو  دنبای ) تداعـس  ات  میداتـسرف  هتـشذگ  مما  رب   ) وت زا  شیپ  ینالوسر  ام  هک  دنگوس  ادـخ  هب 
، دوب دنهاوخ  راتفرگ  كاندرد  باذع  هب  تساه و  نآ  رای  ناطیش  رشحم ) زور   ) زورما سپ  داد  هولج  ابیز 

نامیا لها  يارب  ینک و  نشور  دـننکیم  فالتخا  مدرم  هچنآ  رد  ار  تقیقح  هک  نیا  يارب  رگم  میداتـسرفن  وت  رب  ار  گرزب  نآرق  نیا  ام  و 
، یشاب تمحر  تیاده و 

نخـس هک  نانآ  رب  یهلا  تمکح  تردق و  تیآ  راک  نیا  رد  هّتبلا  درک  هدنز  گرم  زا  سپ  ار  نیمز  ات  داتـسرف  ار  ناراب  نامـسآ  زا  ادـخ  و 
. تسا رادیدپ  دنونشب 

امـش رب  كاپ  ریـش  نوخ  نیگرـس و  نایم  زا  اـم  هک  تسا  تمکح  تربع و  همه  ناـیاپراهچ  لاـح  هظحـالم  نادنمـشوه  امـش  يارب  هّتبلا  و 
، تساراوگ ناگدنشون  يهمه  عبط  رد  هک  میناشونیم 

ّقح تیآ  زین  راک  نیا  رد  دـیروآ  تسد  هب  وکین  لالح  قزر  نیریـش و  ياـههباشون  نآ  زا  هک  روگنا  وم  اـمرخ و  لـخن  ياـههویم  زا  مه  و 
. تسا رادیدپ  نادنمدرخ  يارب 

، دیریگ لزنم  عیفر  ياهفقس  ناتخرد و  اههوک و  زا  هک  درک  یحو  لسع  روبنز  رب  ادخ  و 
سپس  و 
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نوریب فلتخم  ياهگنر  هب  ینیریش  تبرش  اهنآ  نورد  زا  هاگنآ  دییوپب  تعاطا  هب  ار  ناتراگدرورپ  هار  دینک و  هیذغت  نیریش  ياههویم  زا 

. تسادیپ نارکفتم  يارب  ادخ  تردق  تیآ  زین  راک  نیا  رد  تسنامدرم  يافش  نآ  رد  هک  دیآ 

142 ص :  ریسفت ..... 

دنداد و ادخ  هب  نتشاد  دنزرف  تبسن  هدرک و  ضرف  ینارتخد  ار  هکیالم  هک  تسا  نیا  مدرم  ملظ  يهلمج  زا  ْمِهِْملُِظب  َساَّنلا  ُهَّللا  ُذِخاُؤی  َْول  َو 
. تسین وا  نأش  يهتسیاش  بسانم و  هک  دندز  یلثم  وا  يارب 
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متس ملظ و  اریز  تشاذگیمن  یقاب  ياهدنبنج  چیه  نیمز  يور  رب  درکیم  هذخاؤم  ناشمتس  ملظ و  هب  ار  مدرم  رگا  ٍۀَّباَد  ْنِم  اْهیَلَع  َكََرت  ام 
. دنوشیم كاله  زین  نایاپراهچ  اهنآ  تازاجم  اب  هدرک و  تیارس  زین  نایاپراهچ  رب  نانآ 

هدننک هبوت  دنـسرب و  دنـسرب  دیاب  تواقـش  زا  هک  هچنآ  رب  ات  دزادـنایم  ریخأت  هب  ار  ناشتازاجم  نکل  یمَـسُم و  ٍلَجَأ  یلِإ  ْمُهُرِّخَُؤی  ْنِکل  َو 
. دسرب تداعس  هب  دوش  تخبشوخ  دهاوخیم  هک  یسک  دنک و  هبوت 

زا دومن  رّدقم  لخد  عفد  ناشلجا  ندمآ  ندوب  رّدقم  رب  هراشا  اب  تشذگ  هک  نانچ  مه  َنُومِدْقَتْسَی  َو ال  ًۀَعاس  َنوُرِخْأَتْسَی  ْمُُهلَجَأ ال  َءاج  اذِإَف 
. تشاد دهاوخن  لاکشا  نومدقتسی » ال   » هملک ندروآ  هک  تسا  طرش  نیا  رب  هّجوت  اب  هک  ارچ  دشابن  نآ  رب  یلاکشا  ات  نومدقتسی 

رد کیرش  رتخد و  نادنزرف  َنوُهَرْکَی  ام  ِهَِّلل  َنُولَعْجَی  َو 
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. دنراد تهارک  نآ  زا  دوخ  هک  یلاح  رد  دنهدیم  رارق  ادخ  يارب  ار  لاوما  نیرتهیامورف  نینچ  مه  تسایر و 
عفر و تلاح  هب  همض  ود  اب  َبِذَْکلا  هک  يروطنامه  دشابیم  ُمُُهتَنِْـسلَأ  تفـص  دوش  هدناوخ  عفر  اب  َبِذَْکلا  رگا  َبِذَْکلا  ُمُُهتَنِْـسلَأ  ُفِصَت  َو 

تروص نیا  رد  تسروهـشم  هک  نانچ  دوش  هدناوخ  بصن  اب  َبِذَْـکلا  رگا  تسا ، هدـش  هدـناوخ  ُمُُهتَنِْـسلَأ  يارب  تفـص  و  بوذـک »  » عمج
. دوشیم فصت »  » لوعفم ینْسُْحلا  ُمَُهل  َّنَأ  یهلا  لوق  دّیؤم  دشاب  فصو  هک  لّوا  لامتحا  رب  انب  تسا و  فصت »  » لوعفم

دزن نم  يارب  مدرگرب  مراگدرورپ  يوس  هب  نم  رگا  دنتفگ : اهنآ  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا و  بذـکلا »  » زا لدـب  مّود  لامتحا  رب  انب  و 
نیا رد  هک  دریگ ، رارق  فصت »  » لیلعت هجو  ود  ره  رب  انب  ات  دشاب  مال  ریدقت  هب  ینْـسُْحلا  ُمَُهل  َّنَأ  هک  تسا  نکمم  تسه و  کین  ياهراک  وا 

ماـجنا اـیند  رد  ییوکین  راـک  هک  دـننکیم  لاـیخ  دـندنبیم و  ارتفا  ادـخ  هب  دـنیوگیم و  غورد  اـهنآ  دوشیم : نینچ  هیآ  ياـنعم  تروص 
. دنهدیم

يزیچ نآ  دـض  تاـبثا  عقاو  رد  نیا  و  تسا ، شتآ  رد  اـهنآ  ياـج  هک  تسین  ییارچ  نوچ و  وگتفگ و  چـیه  ياـج  َراَّنلا  ُمَُهل  َّنَأ  َمَرَج  ـال 
. دناهتفر طارفا  هار  ناشلامعا  دوخ و  يارب  اعّدا  رد  اهنآ  َنوُطَْرفُم  ْمُهَّنَأ  َو  دندرکیم ، تباث  ناشدوخ  يارب  نانآ  هک  تسا 

رب ینالوسر  َِکْلبَق  ْنِم  ٍمَمُأ  یلِإ  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  ِهَّللاَت 
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داد تنیز  ناشیارب  ار  نانآ  لامعا  ناطیش  ْمَُهلامْعَأ  ُناْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَزَف  میداتسرف ، تّما  نیا  يارب  ار  وت  هک  نانچ  میداتسرف  نیشیپ  ياهتّما 
ثداح وت  نامز  رد  هک  يدیدج  زیچ  راک  نیا  اریز  شابم  كانهودنا  نوزحم و  اهنیا  راک  رب  سپ  درک ، نینچ  اهنیا  يارب  هک  يروطنامه 

. تسین دشاب  هدش 
هک تسا  وـت  تّما  زا  یـضعب  یلو  زورما  ناطیـش  هک  نیا  اـی  تسا ، شتآ  رد  نیـشیپ  ياـهتّما  یلو  زورما  ناطیـش  سپ  َمْوَْـیلا  ُمُـهُِّیلَو  َوُـهَف 

يارب كاندرد  یباذـع  ٌمِیلَأ  ٌباذَـع  ْمَُهل  َو  دوب ، نیـشیپ  ياه  تّما  یلو  نیا  زا  شیپ  هک  نانچ  دـهدیم ، تنیز  اهنآ  يارب  ار  دـب  ياـهراک 
. تسا ربمغیپ  تّما  دیدهت  يارب  هلمج  نیا  ریدقت  ره  هب  تسا ، وت  تّما  يارب  ای  نیشیپ  ياه  تّما 

رگا و  تسا ، تیالو  رب  ییامنهار  تلالد و  تّوبن  تیاغ  هک  یتسناد  هک  لاـح  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  يِذَّلا  ُمَُهل  َنِّیَُبِتل  اَّلِإ  َباـتِْکلا  َکـْیَلَع  اـْنلَْزنَأ  اـم  َو 
و دناهدرک ، فالتخا  نآ  رد  هک  تسا  یگرزب  مهم و  زیچ  تیالو  هک  یتسناد  زین  و  ددرگیم ، تیاغ  فدـه و  نودـب  تّوبن  دـشابن  تیالو 

نایب ار  تیالو  نانآ  يارب  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  هک  تسناد  یهاوخ  امتح  دـنراد  فالتخا  نآ  يهراب  رد  مدرم  هک  تسا  یمیظع  أـبن  نآ 
ٍمْوَِقل دشاب  هتفر  ردصم  لیوأت  هب  هک  تسا  یلعف  رب  فطع  ًۀَـمْحَر  َو  ًيدُـه  َو  تسا ، تیالو  نامه  ِهِیف » اوُفَلَتْخا  يِذَّلا   » زا دوصقم  ینعی  ینک 
نیبت قالطا  و  دنروآیم ، نامیا  يوبن  تعیب  ماع و  نامیا  اب  ای  دنراد  ترخآ  ادخ و  هب  ناعذا  هک  یموق  رب  تسا  تمحر  تیادـه و  َنُونِمُْؤی 

تیاده و دییقت  و  دشاب ، لیلد  هنّیب و  يور  زا  دوشیم  كاله  هک  یسک  ره  ات  تسا  همه  يارب  یمومع و  نیبت  هک  تسا  نیا  يارب  َنِّیَُبِتل  رد 
هک تسا  ناسک  ّصتخم  ود  نآ  هک  تسا  نیا  يارب  نینمؤم  هورگ  رب  تمحر 
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. دنشاب هتشاد  ار  اهنآ  قاقحتسا 

هدـنز شگرم  زا  سپ  ار  نیمز  نآ  اب  سپ  داتـسرف ، ورف  ار  بآ  نامـسآ  زا  دـنوادخ  اِهتْوَم  َدـَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  ایْحَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  ُهَّللا  َو 
رد ناتندرم  زا  شیپ  ار  امـش  نینچمه  دینایور و  ار  همه  دندوب  نوفدم  كاخ  ریز  هک  ییاههشیر  گر و  اههناد و  هک  وحن  نیدـب  دـینادرگ 

. دنادرگیم هدنز  ترخآ  رد  ناتگرم  زا  سپ  زین  دینادرگ و  هدنز  دیدوب  دامج  هفطن و  هک  یلاح 
تردق ملع و  و  گرم ) زا  سپ   ) امـش ندـینادرگ  هدـنز  رب  دـنکیم  تلالد  هک  تسا  ياهناشن  ندـینادرگ  هدـنز  نیا  رد  ًۀَـیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 

دعب نامیا و  سپس  تسا ، نامیا  بتارم ) زا   ) يهبترم نیلّوا  ندش  میلست  ندینش و  هچ  دنمیلـست  هک  یهورگ  يارب  َنوُعَمْـسَی  ٍمْوَِقل  دنوادخ ،
يرادربنامرف ندش و  میلست  ندینـش  عامـس و  زا  دوصقم  دیآیم و  بتارم  نیا  زا  کی  ره  رد  يروآدای  رّکذت و  تسا و  رکف  لقع و  نآ  زا 

. تسا روظنم  يانعم  نیمه  « 1  » ٌدیِهَش َوُه  َو  َعْمَّسلا  یَْقلَأ  َْوأ  ٌْبلَق  َُهل  َناک  ْنَِمل  هیآ : هکنانچ  تسا 
تهج ناگدرم  ندینادرگ  هدنز  رب  یلاعت  يادخ  تردق  ملع و  رب  نیمز  ياههناد  اههشیر و  ندـینایور  بآ و  نداتـسرف  ورف  تلالد  نوچ  و 

. دومن افتکا  ییاونش  عامتسا و  هب  طقف  دروم  نیا  رد  دنکیم  تیافک  میلست  دایقنا و  رد  لوخد  دانع و  زا  جورخ 
يارب هک  یتسارب  يانعم و  هب  مدرم  ای  نینمؤم  رب  باطخ  ْمَُکل  َّنِإ  َو 

__________________________________________________

. ینطاب دوهش  دشاب و  هتشاد  اونش  شوگ  دشاب و  لد  بحاص  هک  یسک  يارب  يهیآ 37 : يهروس ق  (. 1)
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ندروآ رّکذـم  تسا و  لاح  ای  فانیتسا  هلمج  نیا  تسا  تمکح  تربع و  نایاپ  راـهچ  رد  ِِهنوُُطب  ِیف  اَّمِم  ْمُکیِقُْـسن  ًةَْربَِعل  ِماـْعنَْألا  ِیف  اـمش ،
رد و  ددرگیمرب ، ضعب  هب  ریمـض  هک  نیا  اـی  عمج  ياـنعم  رد  تسا و  درفم  ماـعنا »  » هک تسا  نیا  يارب  اـج  نیا  رد  شندوب  درفم  ریمض و 

. تسا رابتعا  لباق  ود  ره  يانعم  ای  ظفل  نوچ  هدروآ  ّثنؤم  ار  نآ  « 1  » نونمؤم يهروس 
، درادن ار  ود  نآ  راثآ  زا  مادـک  چـیه  هک  دروآ  نوریب  صلاخ  ریـش  نوخ ، نیگرـس و  نیب  زا  َنِیبِراَّشِلل  ًاِغئاس  ًاِصلاخ  ًانََبل  ٍمَد  َو  ٍثْرَف  ِْنَیب  ْنِم 

. تسا ناگدنشون  ياراوگ 
ًاِصلاخ ًانََبل  هدومرف : لاعتم  يادخ  نوچ  دوشیمن ، یـسک  ریگولگ  ریـش  ندروخ  هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا 

. َنِیبِراَّشِلل ًاِغئاس 
هک  ) نونمؤی موقل  ۀیآل  کلذ  یف  ّنا  دننامه  هک  تسا  مدرم  يهمه  ای  ناناملسم  رب  باطخ  ًةَْربَِعل  ِماْعنَْألا  ِیف  ْمَُکل  َّنِإ  َو  تسا  هدش  هدناوخ  و 

. دنروعش اب  هک  یموق  يارب  ای  نورعشی  موقل  ای  تسا  ياهناشن  ناگدنروآ  نامیا  يارب  نیا  رد  هک  یتسار  هب 
رگا يزیچ ، ریدقت  نودب  ِِهنوُُطب  ِیف  اَّمِم  رب  تسا  فطع  ای  ِلیِخَّنلا  ِتارَمَث  ْنِم  َو  ترابع  ًارَکَـس  ُْهنِم  َنوُذِخَّتَت  ِبانْعَْألا  َو  ِلیِخَّنلا  ِتارَمَث  ْنِم  َو 

رب فطع  ای  دشاب ، فنأتسم  ْمُکیِقُْسن 
__________________________________________________

هک یتسار  هب  و   ) َنُولُکَْأت اْهنِم  َو  ٌةَرِیثَک  ُِعفانَم  اهِیف  ْمَُکل  َو  اِهنوُُطب  ِیف  اَّمِم  ْمُکیِقُْـسن  ًةَْربَِعل  ِماْعنَْألا  ِیف  ْمَُکل  َّنِإ  َو  هیآ 21  نونمؤم  يهروس  (. 1)
نآ زا  تسا و  ناوارف  ياـهدوس  ناـتیارب  زین  دراد و  دوجو  شمکـش  رد  هک  هچنآ  زا  ناـتمیناشونیم  هک  ناـیاپ  راـهچ  رد  ار  امـش  تستربع 

. دیروخیم
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لاؤس باوج  فنأتـسم و  ای  تسا  لاح  نوذـّختت »  » تروص نیا  رد  هک  دـشاب  لاح  مکیقـسن »  » رگا مکیقـسن ،»  » ریدـقت هب  تسا  مکیقـسن » »
. رّدقم
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ای و  دشابیم ، لّوا  نم »  » دیکأت تروص  نیا  رد  هنم »  » ظفل و  نوذخّتت »  » هب قّلعتم  دشاب و  فنأتـسم  لیخّنلا » تارمث  نم   » هک تسا  نکمم  و 
اذل تسا  يوق  ندوب  ضعب  يانعم  یـضیعبت  نم »  » رد نوچ  هک  هنوگ  نیدب  دشاب ، نآ  ربخ  نوذخّتت »  » ادـتبم و لیخّنلا » تارمث  نم   » هک نیا 

. دشاب ریدقت  هب  جایتحا  هک  نیا  نودب  ددرگ  ادتبم  مسا  نیشناج  تسا  هتسناوت 
لیخن تارمث  زا  یـضعب  ینعی  داد ، رارق  ادتبم  مسا  ار  نم »  » دوخ الـصا  تسا  نکمم  دوش و  هتفرگ  فوذحم  فوصوم  ریدقت  رد  هک  نیا  ای 

زا لبق  فاضم  ریدـقت  راـبتعا  هب  اـی  ریمـض  ندروآ  درفم  دـینکیم و  تسرد  ار  نیریـش  ياهیندیـشون  یـضعب  نآ  زا  امـش  هک  تسا  يروط 
تمرح اب  یتافانم  نانتما  ماقم  رد  رمخ  رکذ  تسا و  رمخ  رکـسم »  » زا دوصقم  و  دـشاب ، نم »  » رد ندوب  ضعب  يانعم  ظاـحل  هب  اـی  تارمث » »

. تسا یلقع  یفرع  رما  نآ  ندوب  تمعن  تسا و  یعرش  نآ  تمرح  هک  اریز  درادن ، نآ 
لالح هحابا و  رب  تلالد  نانتما  ماقم  رد  نآ  رکذ  نوچ  و  تسا ، یعفاـنم  ياراد  دوش  هدیـشون  هک  نیا  نودـب  رمخ  لامعتـسا  نیا  رب  هوـالع 

. تسا خوسنم  رمخ  تمرح  بجوم  هب  هیآ  نیا  هک  تسا  هدمآ  ربخ  رد  درکیم  نآ  ندوب 
دوصقم هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  تسا  هدمآ  نآ  زا  دعب  هک  انـسح » اقزر  و   » يهلمج یلو  هدـش ، هتفگ  دروم  نیا  رد  زین  يرگید  بلاطم  و 
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سپ دنـشاب ، هتـشاد  لقع  هک  یهورگ  يارب  راگدرورپ  دوجو  رب  تسا  ياهناشن  دش  هتفگ  هک  روما  نیا  رد  َنُولِقْعَی  ٍمْوَِقل  ًۀَـیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 

. تسا يرورض  يزرودرخ  یلو  تسین ، هرّکفم  يهّوق  يریگراکب  رب  یجایتحا  هچ  رگا  دنکیمن ، تیافک  نامیا  ندینش و  دّرجم 
روبنز دوجو  رد  یلاـعت  يادـخ  هک  ياـنعم  نیدـب  تسا  ینیوکت  يرطف  ماـهلا  لـسع  روبنز  هب  یحو  زا  دوصقم  ِلْـحَّنلا  َیلِإ  َکُّبَر  یحْوَأ  َو 

. دنزجاع نآ  ماجنا  زا  القع  هک  هتشاذگ  تعیدو  هب  يریبدت 
رد اهروبنز  ماظن  و  دـشابن ، اـهنآ  نیب  ياهجرف  هلـصاف و  چـیه  هک  يوحن  هب  مّظنم  هدـیبسچ و  مه  هب  هشوگ  شـش  ياـههناخ  نتخاـس  اریز 
نآ رد  نادنمدرخ  هک  تسا  يروما  يهلمج  زا  ناشکت  کت  هدیدنگ  فیثک و  ياهزیچ  ندروخن  هکلم و  زا  تعاطا  ودنک ، دورو  جورخ و 

. دنناریح
، تسا هکیالم  طّسوت  هب  نآ  دشابیم و  شدوخ  يانعم  نامه  رب  ایبنا  هب  تبـسن  یحو  تسا  لیوأت  لیزنت و  بتارم  عیمج  لماش  هیآ  نوچ  و 

نتشاذگ تعیدو  هب  يروص  روط  هب  لسع  روبنز  هب  تبسن  و  تسا ، ماهلا  نتفگ و  دوخ  اب  نخس  ندرک و  ثیدح  ایلوا  ناماما و  هب  تبسن  و 
. دوشیم عقاو  نآ  اب  ریبدت  زا  عون  نیا  هک  تسا  ییورین 

تـسرد نابیاس  دـنفابیم و  هک  هچنآ  روگنا ) كات   ) وم ناتخرد  زا  اههوک و  زا  َنوُشِْرعَی  اَّمِم  َو  ِرَجَّشلا  َنِم  َو  ًاـتُوُیب  ِلاـبِْجلا  َنِم  يِذِـخَّتا  ِنَأ 
. دیزاسب هناخ  دنربیم  الاب  اههناخ  فقس  زا  ای  دننکیم و 

روخب  ياهویم  ره  زا  سپس  ِتارَمَّثلا  ِّلُک  ْنِم  ِیلُک  َُّمث 
149 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ای یسرب  اههناخ  نآ  رب  هار )  ) نآ ندومیپ  اب  ات  هدرک  ماهلا  وت  هب  دنوادخ  هک  ار  یهار  ورب ، ار  تراگدرورپ  هار  سپ  ِکِّبَر  َُلبُس  یُِکلْـساَف  ، 
لـسع هار  اهنامه  هک  ریگ  شیپ  ار  تراگدرورپ  ياههار  ای  ورب ، هدرک  ماهلا  لسع  يهّیهت  يارب  دنوادخ  هک  ار  یهار  هک  تسا  نیا  دوصقم 

. تسا يروآ 
. یتسه تراگدرورپ  رما  عیطم  وت  هک  یلاح  رد  ای  تسا ، ناسآ  دنوادخ  لیهست  ببس  هب  اههار  نآ  رد  نتفر  هار  هک  یلاح  رد  اًُللُذ 

ِساَّنِلل ٌءافِش  ِهِیف  دشابیم ، هایس  زمرق و  درز  دیفـس ، نوگانوگ  ياهگنر  هب  هک  تسا  لسع  دوصقم  ُُهناْولَأ  ٌِفلَتُْخم  ٌبارَـش  اِهنوُُطب  ْنِم  ُجُرْخَی 
. تسافش درس  جازم  يارب  مه  مرگ و  جازم  يارب  مه  لسع  دوش ، بیکرت  شدوخ  ریغ  اب  هک  یلاح  رد  ای  تسافش ، ییاهنت  هب  لسع 

وا هب  دـنوادخ  هک  میتسه  يروبنز  مسق  ادـخ  هب  ام  تسا : ربخ  رد  و  دوشیم ، جراخ  تسافـش  هک  يزیچ  ّمس  ّلـحم  زا  هک  نیا  روآتفگش 
اَّمِم َو  مجع و  زا  ِرَجَّشلا  َنِم  َو  و  مییامن ، ذاّختا  هعیـش  برع  زا  هک  هدـش  رما  اـم  هب  دـنک ، ذاـّختا  هناـخ  دوخ  يارب  اـههوک  زا  هک  درک  یحو 
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. دوشیم ریزارس  امش  يوس  هب  ام  زا  هک  تسا  یملع  ُُهناْولَأ  ٌِفلَتُْخم  ٌبارَش  اِهنوُُطب  ْنِم  ُجُرْخَی  زا  دوصقم  و  ناگدنب ، یلاوم و  زا  َنوُشِْرعَی 
هک دـشاب  رارق  نیمه  زا  بلطم  رگا  « 1  » تسرتاناد هعیـش  ریغ  لاح  رب  یلاعت  يادـخ  تسا و  هعیـش  ساـّنلا »  » زا دوصقم  رگید : تیاور  رد  و 

نامگ
__________________________________________________

. لّوا پاچ  هّرس  ّسدق  یناشاک  ضیف  نسحم  اّلم  فیلأت : یفاصلا  فیرش  ریسفت  (. 1)
150 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، دبای افـش  دروخیم  نآ  زا  هک  یـضیرم  ره  دیاب  دنروخیم  مدرم  هک  دشاب  يزیچ  نامه  لسع  زا  دوصقم  تشذـگ  تاهلیخم  هب  ینکیم و 
: هدومرف ادخ  نوچ 

. دریذپیمن فّلخت  ادخ  لوق  ِساَّنِلل و  ٌءافِش  ِهِیف 
زا « 1  » ٌۀَـمْحَر َو  ٌءافِـش  َوُه  ام  ِنآْرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُنن  َو  دومرف : یلاعت  يادـخ  هک  نیا  امک  تسا  نآرق  ملع  رد  افـش  هک  تسین  نیا  زج  بلطم  هّتبلا 

يهّمئا نآرق  لها  هک  تسین  ياههبـش  ّکـش و  چـیه  ياـج  نیا  رد  و  دـشابیم ، نآ  لـها  يارب  تمحر  افـش و  هک  میرآ  دورف  يزیچ  نآرق 
: دومرف ناشیا  يهراب  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  دنتسه  مالّسلا  هیلع  يده 

تیبرت مالّسلا و  هیلع  هّمئا  رهاظم  نآ  مکـش  لخاد  بارـش  شریبدت و  لسع ، روبنز  نوچ  « 2  » انِدابِع ْنِم  اْنیَفَطْـصا  َنیِذَّلا  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث 
. تسا ناشیا  شناد  نایعیش و  هب  تبسن  نانآ 

رـصحنم هیآ و  رهاظ  ّدـح  رد  نداتـسیا  نوچ  دوب ، دـهاوخ  حیحـص  هتـسیاش و  روبنز  لسع  هشوگشـش و  ياههناخ  روبنز و  هب  ریـسفت  اذـل 
. دراد تافانم  هیآ  یلصا  دوصقم  اب  دصق  رد  نآ  لالقتسا  يروص و  روبنز  رد  دوصقم  ندومن 

دناوتیمن يرهاـظ  روبنز  تسا و  نآ  ندوب  رهظم  روبنز  زا  یلـصا  دوـصقم  اریز  تسا ، حیحـص  يروـص  روـبنز  هب  طـقف  ریـسفت  راـکنا  اذـل 
. تسا نید  ياسؤر  دوصقم  ۀلاصا  لالقتسالاب و  هک  هچنآ  هکلب  دشاب  یلصا  دوصقم 

ياهناشن رما  نیا  رد  هّتبلا  َنوُرَّکَفَتَی  ٍمْوَِقل  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 
__________________________________________________

يهیآ 82. ارسالا  يهروس  (. 1)
يهیآ 35. رطاف  يهروس 32  (. 2)

151 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تاکن قیاقد و  اریز  تسین ، یفاک  مه  رّکذت  لقع و  و  دنکیمن ، تیافک  نامیا  ندینـش و  اهنت  اج  نآ  رد  هچ  ناگهدـننک ، رّکفت  يارب  تسا 

. تسا نآ  ناهنپ  یفخ و  ییامنهار  لاثم و  هناشن  نیا  هک  هچنآ  هب  نآ و  يهدننیرفآ  قلاخ و  هب  لاقتنا  قیرط  رایسب و  هناشن  نیا 
70 تایآ 75 -

151 ص :  ات 75 ..... ] تایآ 70  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

یلَع ْمُکَضَْعب  َلَّضَف  ُهَّللا  َو  ( 70  ) ٌریِدَق ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ًاْئیَـش  ٍْملِع  َدَْعب  َمَْلعَی  ْیَِکل ال  ِرُمُْعلا  ِلَذْرَأ  یلِإ  ُّدَُری  ْنَم  ْمُْکنِم  َو  ْمُکاَّفَوَتَی  َُّمث  ْمُکَقَلَخ  ُهَّللا  َو 
ْنِم ْمَُکل  َلَعَج  ُهَّللا  َو  ( 71  ) َنوُدَـحْجَی ِهَّللا  ِۀَـمِْعِنبَف  َأ  ٌءاوَس  ِهِیف  ْمُهَف  ْمُُهناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  یلَع  ْمِِهقْزِر  يِّداَِرب  اُولُِّضف  َنیِذَّلا  اَمَف  ِقْزِّرلا  ِیف  ٍضَْعب 

َو ( 72  ) َنوُرُفْکَی ْمُه  ِهَّللا  ِتَمِْعِنب  َو  َنُونِمُْؤی  ِلِطاْبلِابَف  َأ  ِتاـبِّیَّطلا  َنِم  ْمُکَقَزَر  َو  ًةَدَـفَح  َو  َنِیَنب  ْمُکِجاوْزَأ  ْنِم  ْمَُکل  َلَـعَج  َو  ًاـجاوْزَأ  ْمُکِـسُْفنَأ 
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ُْمْتنَأ َو  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنِإ  َلاْثمَْألا  ِهَِّلل  اُوبِرْضَت  الَف  ( 73  ) َنوُعیِطَتْسَی َو ال  ًاْئیَـش  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َنِم  ًاقْزِر  ْمَُهل  ُِکلْمَی  ام ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَی 
(74  ) َنوُمَْلعَت ال 

ْمُهُرَثْکَأ َْلب  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َنوُوَتْسَی  ْلَه  ًارْهَج  َو  ارِس  ُْهنِم  ُقِْفُنی  َوُهَف  ًانَسَح  ًاقْزِر  اَّنِم  ُهاْنقَزَر  ْنَم  َو  ٍءْیَـش  یلَع  ُرِدْقَی  ًاکُولْمَم ال  ًاْدبَع  ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَض 
(75  ) َنوُمَْلعَی ال 

152 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

152 ص :  همجرت ..... :

هشیمه هک  تسادخ  انامه  دینکیم  شومارف  ار  همه  دیاهتسناد  هچ  ره  هک  دناسریم  يریپ  طاطحنا  ّنس  هب  ار  یضعب  هدیرفآ  ار  امش  ادخ  و 
تساناوت اناد و 

يواسم وا  اب  ات  دهدیمن  نامالغ  ناتسد و  ریز  هب  هدش  نوزفا  شقزر  هک  نآ  هداد  ینوزف  رگید  یـضعب  رب  ار  امـش  زا  یـضعب  يزور  ادخ  و 
ار ادخ  هب  نامیا  تمعن  ایآ  یـساپسان ) لهج و  یهز  دنادب  يواسم  کیرـش و  ادخ  اب  ات  دهدیم  رـشب  تب و  هب  ار  ییادخ  ماقم  نکیل   ) دوش

؟ دننک راکنا  دیاب  كرش ) نایصع و  هب  )
، نارتخد نارـسپ ، اهتفج  نآ  زا  و  دیرفآ ) نادرم  شمارآ  شیاسآ و  يارب  ار  نانز  ینعی   ) دیرفآ تفج  امـش  يارب  ناتدوخ  سنج  زا  ادخ  و 
هب زاب  ادخ ) رامشیب  ياهتمعن  همه  نیا  دوجو  اب   ) مدرم ایآ  داد ، يزور  ذیذل  يهزیکاپ  ياهتمعن  زا  درک و  قلخ  ناتیارب  ناگداون  ناداماد و 

دنوشیم رفاک  ادخ  تمعن  هب  دنورگیم و  لطاب 
نامـسآ و رد  هک  دننکیم  شتـسرپ  ار  ییاهتب  وا  ياج  هب  دنتـسرپیمن و  هداد  اهنآ  هب  ناوارف  ياهتمعن  هک  ار  ادـخ  لهج  زا  ناتـسرپتب  و 

دنرادن يراک  چیه  رب  ییاناوت  دنتسین و  الصا  دنهدب  ناکرشم  هب  يزور  هک  يزیچ  کلام  نیمز 
تساناد و زیچ  همه  رب  ادخ  هک  دیورگب ) اتکی  يادخ  هب  و   ) دیرامشن دننام  لثم و  ادخ  يارب  ار  اهتب  ینادان ) لهج و  زا  ناکرشم  امش   ) سپ

دینادان امش 
میدرک اطع  وکین  قزر  وا  هب  ام  هک  دازآ  درم  اب  تسین  دوخ ) سفن  رب  یّتح   ) چیه رب  رداق  هک  یکولمم  يهدنب  ایآ  دیونشب )  ) هدز یلثم  ادخ 

هاگآ مدرم  رثکا  نکیل  تسادخ و  صوصخم  شیاتس  دنتـسین  ناسکی  زگره  دنناسکی !؟ دنکیم  قافنا  دهاوخ  هچ  ره  راکـشآ  ناهنپ و  هک 
. دنتسین

153 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

153 ص :  ریسفت ..... 

سپس دیرفآ ، ار  امش  دنوادخ  ٌریِدَق و  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ًاْئیَـش  ٍْملِع  َدَْعب  َمَْلعَی  ْیَِکل ال  ِرُمُْعلا  ِلَذْرَأ  یلِإ  ُّدَُری  ْنَم  ْمُْکنِم  َو  ْمُکاَّفَوَتَی  َُّمث  ْمُکَقَلَخ  ُهَّللا  َو 
. دناریمیم ناتیاهلجا  ندیسر  اب 

. تسا تلوهک  يریپ و  ماگنه  نآ  هک  دوشیم ، هدناسر  يریپ  طاطحنا  ّنس  هب  امش  زا  یضعب  و 
رد وا  لقع  هک  تسا  يرگید  ربخ  رد  و  تسا ، يریپ  طاطحنا  ّنس  رمعلا » لذرا   » نامه دوش  هلاس  دصکی  هدـنب  هک  یماگنه  : » تسا ربخ  رد 

«. 1 « » ددرگیم هلاس  تفه  هّچب  لقع  لثم  دوشیم و  مک  ماگنه  نیا 
. دنادن يزیچ  رگید  دنک و  شومارف  هتسنادیم  البق  هک  ار  هچنآ  ات  ًاْئیَش  ٍْملِع  َدَْعب  َمَْلعَی  ْیَِکل ال 

ادـیپ صقن  شاینامیا  حور  یّتح  يرـشب ) حور  یناویح و  حور  یتابن ، حور   ) دریذـپیم ناـصقن  وا  ياـهحور  عیمج  : » هک تسا  ربخ  رد  و 
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(. دشاب هتشاد  یقالخا  ینید و  فیلکت  ات  تسین  دوجوم  وا  ینالقع  تّیلوئسم  اریز  « ) 2 « » دنزیمن ررض  وا  هب  يزیچ  اذل  دنکیم ،
هک دنادیم  تسا و  هتسیاش  هک  هچنآ  هب  دنوادخ  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ 

__________________________________________________

پاچ 1 هر  یناشاک  ضیف  نسحم  الم  یفاصلا  ریسفت  (. 1)
یناشاک ضیف  نسحم  الم  یفاصلا  ریسفت  (. 2)

154 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ندناسر رب  دنوادخ  ٌریِدَق  دیسریمن ، دایز  يریپ  ّنس  هب  امش  رتشیب  اذل  و  تسرتهب ، امـش  يارب  تلوهک  طاطحنا و  ّنس  هب  ندیـسر  زا  گرم 

. تساناوت رداق و  يریپ  طاطحنا  ّنس  هب 
ياهمّدقم ات  تسا  یلاعت  يادخ  ياهتمعن  راهظا  نوماریپ  شدعب  ام  لبق و  ام  هارمه  هب  هلمج  نیا  ِقْزِّرلا  ِیف  ٍضَْعب  یلَع  ْمُکَضَْعب  َلَّضَف  ُهَّللا  َو 

، ریقف ار  یضعب  ینغ و  ار  یـضعب  دنوادخ  هک  تسا  هنوگ  نیدب  توافت  یـضعب و  رب  یـضعب  يرترب  تمعن ، نارفک  كرـش ، ّمذ  يارب  دشاب 
. دهدیم رارق  ریغ  يهدنب  كولمم و  ار  یضعب  کلام و  ار  یضعب 

نیا هک  نآ  هک  نیا  هدرک و  رکذ  ار  يزور  رد  تواـفت  يرترب و  تمعن  تسخن  ْمُُهناـْمیَأ  ْتَکَلَم  اـم  یلَع  ْمِِـهقْزِر  يِّداَِرب  اوـُلُِّضف  َنـیِذَّلا  اَـمَف 
هچنآ رد  امش  هک  دومرف  نایب  ار  بلطم  نیا  كرش  لاطبا  يهمّدقم  باب  زا  سپـس  وا ، ریغ  هن  تسا ، یلاعت  يادخ  طقف  دهدیم  ار  اهتمعن 

ادخ هک  دیوشیم  یضار  هنوگچ  سپ  دیوشیمن  یضار  دوخ  يزاجم  ياهکولمم  يواست  هب  هدومن ، لّضفت  امـش  هب  هداد و  يرترب  ادخ  هک 
ضعب رب  ار  یـضعب  : » هک هیآ  زا  يانعم  نیا  رگید  نایب  هب  دـیامن !؟ يواسم  تسوا  تاذ  رب  ّصتخم  هک  هچنآ  رد  ار  دوخ  یقیقح  ياهکولمم 

رد ناـنآ  اـب  اـت  دوش  هداد  ناـشیاهکولمم  رب  ددرگرب و  ناـشدوخ  زا  يزور  هک  نیا  زا  ناگدـش  هداد  يرترب  هداد ،» يرترب  يزور  رد  رگید 
. دنتسین یضار  دنوش  يواسم  تسا  ناشدوخ  صوصخم  هک  يزور 
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نیب شماعنا  لامک  تهج  زا  معنم  تسا و  هدـش  هداد  تمعن  يواسم  روط  هب  ناشیاهکولمم  اهنآ و  رب  هک  تسا  هتکن  نیا  راهظا  دوصقم  ای 

. دراذگیمن یقرف  ناشیاهکولمم  نانآ و 
رارق شدوخ  تسد  هب  زین  ار  اهکولمم  يزور  داد و  يرترب  يزور  رد  یضعب  رب  ار  امش  زا  یضعب  دنوادخ  هک : دوشیم  دافتـسم  هیآ  زا  سپ 

. نیکلام تسد  هب  هن  هداد 
. تساهنآ يهدنهد  يزور  دنوادخ  تقیقح  رد  هکلب  دنهدیمن  يزور  اهکولمم  هب  دناهدش  هداد  يرترب  هک  یناسک  نیاربانب 

دنـشاب و يواسم  يزور  رد  ياهکولمم  اب  دـنوشیمن  یـضار  اهنآ  هک  تسا  نیا  ٌءاوَس  ِهِیف  ْمُهَف  یلاعت  يادـخ  لوق  يانعم  لّوا  يانعم  رباـنب 
هکلب دنرادن ، يرترب  اهکولمم  رب  يزور  لصا  رد  اهکلام  و  دنتـسه ، يواسم  ادخ  زا  نتفرگ  يزور  رد  اهکولمم  اهکلام و  مّود : يانعم  ربانب 

. دنکیم ادیپ  نایرج  يواسم  روط  هب  اهنآ  يهمه  دروم  رد  هک  تسادخ  تسد  هب  همه  يزور 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  رذ  وبأ  : » هک تسا  نیا  دـنکیم و  دـییأت  ار  يانعم  نیمه  تسا  هدـش  لـقن  هّرـس  ّسدـق  رذ  وبا  زا  هک  هچنآ  و 

دیروخیم هک  هچنآ  زا  دیـشوپیم و  دوخ  هک  هچنآ  زا  ار  اهنآ  دیناشوپب  سپ  دنتـسه ، امـش  ناردارب  اهکولمم  ناگدرب و  دومرف : هک  دینش 
«. دشاب هدیشوپ  ار  وا  سابل  زا  ریغ  یسابل  رذ  وبا  يهدرب  هک  دشن  هدید  هاگچیه  هیضق  نیا  زا  دعب  دینک  ماعطا 

رد  نانآ  یلاعت  يادخ  لوق  نیاربانب  َنوُدَحْجَی  ِهَّللا  ِۀَمِْعِنبَف  َأ 
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ندش رکنم  راکنا ، هلمج  نیا  لّوا  يانعم  ربانب  یلو  تسا ، راکنا  هار  زا  يواست  تابثا  و  دنتـسه ، ناشیاهکولمم  دوخ و  يواست  راکنا  ددـص 
رد و  دـنهدیم ، رارق  کیرـش  وا  اب  ار  یلاـعت  يادـخ  ناگدـنب  هک  تسا  بلطم  نیا  راـکنا  زین  تسا و  نآ  زا  ندرک  تلفغ  يرترب و  تمعن 
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. دنتسین یضار  بلطم  نیا  هب  ناشدوخ  يارب  اهنآ  دوخ  هک  یلاح  رد  دننکیم  يواسم  وا  اب  ّتیهولا 
تبغر اهنآ  هب  دینک و  ادـیپ  سنا  اهنآ  اب  ات  داد  رارق  ناتدوخ  سنج  زا  ار  امـش  ياهتفج  ادـخ  ًاجاوْزَأ و  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َلَعَج  ُهَّللا  َو 

. تسا يرگید  تمعن  نیا  نک و  یتحار  ساسحا  دیسریم  اهنآ  هب  دیشاب و  هتشاد 
لیبق زا  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هدش  ریـسفت  ناگداون  يرتخد و  يهون  هب  رابخا  رد  ًةَدَـفَح  ظفل  ًةَدَـفَح  َو  َنِیَنب  ْمُکِجاوْزَأ  ْنِم  ْمَُکل  َلَعَج  َو 

يانعم هب  دفاح  اریز  تسا ، هدش  ریـسفت  زین  نز  ردام  نز و  ردارب  نز ، ردـپ  داماد ، هب  زین  و  دوشیم ، دـحاو  یـش  رب  دّدـعتم  فاصوا  فطع 
ياهتمعن يهمه   ) دنتـسه عیرـس  ندرک  تمدخ  رد  اهنیا  يهمه  دـهد و  جرخ  هب  باتـش  تعرـس و  ندرک  تمدـخ  رد  هک  تسا  یـسک 

(. گرزب
دوصقم ای  تسا ، هدرک  اطع  اهیندیشون  اهیندروخ و  نکسم ، يراوس ،)  ) بکرم لیبق  زا  اههزیکاپ  تابیط و  زا  امش  هب  ِتابِّیَّطلا  َنِم  ْمُکَقَزَر  َو 

ياهکیرش هب  اهنآ  ایآ  َنُونِمُْؤی  ِلِطاْبلِابَف  َأ  تسا ، هدرک  يزور  امش  هب  اهیندیشون  اهیندروخ و  زا  ّمعا  هزیکاپ  ياهيزور  زا  هک  تسا  نیا 
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یفخم ار  ادخ  ياهتمعن  هک  تهج  نآ  زا  َنوُرُفْکَی  ْمُه  ِهَّللا  ِتَمِْعِنب  َو  دنهدیم ! تبسن  اکرش  هب  ار  اهتمعن  نیا  ای  دندروآیم !؟ نامیا  لطاب 
ظفل ًاْئیَش  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َنِم  ًاقْزِر  ْمَُهل  ُِکلْمَی  ام ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَی  َو  دنهدیم !! تبسن  ادخ  ریغ  اهکیرش )  ) هب ار  نآ  دننکیم و 
هراشا يارب  ای  دوشیم و  هدافتـسا  نآ  ندوب  هرکن  زا  هک  دشابیم  نیغورد  نایادخ  رب  نآ  رد  دـیکأت  يارب  هک  تسا  ًاقْزِر  ظفل  زا  لدـب  ًاْئیَش 

ّتیناسنا تهج  زا  ناسنا  ياهيزور  اهنامـسآ  يزور  زا  دوصقم  و  تسا ، هدش  بیـصن  يانعم  هب  قزر »  » هک نیا  رب  هراشا  زین  شمیمعت و  رب 
نیمز اهنامـسآ و  يزور  زا  دوصقم  اـی  تسوا ، ندوب  ناویح  تاـبن و  تهج  زا  ناـسنا  ياـهيزور  نیمز  يزور  زا  دوـصقم  و  ّتیناوـیح ، و 

. نآ بابسا  دوخ و  هب  تبسن  دوشیم  هداد  میمعت  يزور  هک  هنوگ  نیدب  تسا ، بتارم  زا  کی  ره  يزور 
. دنرادن تردق  تعاطتسا و  هک  نیا  ای  دنوش  يزور  کلام  دنناوتیمن  َنوُعیِطَتْسَی  َو ال 

يارب هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دیتسرپب ، یلاعت  يادخ  تدابع  تهج  هب  ار  نآ  هک  دیهدن ، رارق  هیبش  لثم و  ادخ  يارب  َلاْثمَْألا  ِهَِّلل  اُوبِرْضَت  الَف 
اب ناشناکیدزن و  ناگدـنب و  ندرک  تمدـخ  اب  هک  دـینک ، هیبشت  ناهاشداپ  كولم و  لاح  هب  ار  وا  لاح  هک  دـینزن  ار  اهلثم  نینچ  نیا  ادـخ 

هک  دیشابن  هنوگ  نیا  زین  و  دنوشیم ، دونشخ  انما  ارزو و  تسد  هب  نآ  زابرس  رکشل و  ياهيزور  يارجا 
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. تسرترثؤم میظعت  رد  ناطلس  ناکیدزن  ندرک  تمدخ  دییوگب 
یپ وا  لاعفا  فاصوا و  ّتیفیک  هب  و  دیـسانشب ، ار  وا  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  ادـخ  هک  دـییوگن  یلاعت  يادـخ  يهراب  رد  ار  بلاطم  نیا  لاثما 

. دینزب اهلثم  شیارب  دیناوتب  ات  دیربب 
شیپ زا  سپ  دـینادیمن ، هک  یلاح  رد  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنَأ ال  َو  تسا  هداد  دای  امـش  هب  هک  ار  هچنآ  دـییوگب  سپ  دـنادیم ، دـنوادخ  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنِإ 

. دینزب لثم  یلاعت  يادخ  يارب  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  دییوگن  يزیچ  يهراب  رد  ار  يزیچ  ناتدوخ 
. تسا هدز  لثم  نمؤم  رفاک و  يارب  ای  شدوخ  يارب  ناکیرش و  يارب  دنوادخ  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَض 

نایعا و تمکح ، ملع ، وکین  يزور  زا  دوصقم  ًارْهَج  َو  ارِـس  ُْهنِم  ُقِْفُنی  َوُهَف  ًانَـسَح  ًاقْزِر  اَّنِم  ُهاْنقَزَر  ْنَم  َو  ٍءْیَـش  یلَع  ُرِدـْقَی  ـال  ًاـکُولْمَم  ًادـْبَع 
. تسا توکلم  کلم و  رد  فّرصت 

وا يرگید  رهاظ  بسح  رب  هک  تسا  نآ  ینلع  رهج و  قافنا  و  دسرب ، کلم  هب  افخ  رس و  قیرط  زا  وا و  تکرب  هب  هک  تسا  نآ  رـس  قافنا  و 
. دشاب هداد  میلعت  نیقلت و  ار 

مالّـسلا و هیلع  یلع  نامه  یقیقح  تمعن  هچ  تسا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  لاح  لیثمت  قحال  قباس و  تایآ  زا  دوصقم  تیاهن  مارم و  لصاح  و 
يزور وا  رب  یلاعت  يادخ  هک  یسک  لصا  رد  و  شاینمشد ، زا  ترابع  یقیقح  لطاب  تسوا و  تیالو 
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چیه ییاـناوت  هک  یکولمم  دروـخیم و  يزور  وا  طّـسوت  هب  دـشاب  هک  سک  ره  ترـضح  نآ  زا  ریغ  تسا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هداد  وـکین 

. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  نانمشد  درادن  ار  يراک 
اطع تمکح ، رب  يواست و  مدع  تمعن  رب  ساپـس  دمح و  تقیقح  رد  دنتـسین ، يواسم  ود  نآ  هک  ار  يادخ  دمح  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َنوُوَتْـسَی  ْلَه 

. دنیوگ ساپس  دمح و  اهتمعن  يهمه  لباقم  رد  هک  تسا  ناگدنب  میلعت  هلمج  نیا  دشابیم و  یقح  بحاص  ره  ّقح  ندرک 
ای دننادیم  يواسم  مه  اب  ار  ود  نآ  اذـل  دنتـسین و  فقاو  اناوت  يهدـننک  قافنا  زجاع و  كولمم  لاح  رب  مدرم  رتشیب  َنوُمَْلعَی  ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب 

نیب لیلد  نیمه  هب  دـننکیمن و  ادـیپ  اقترا  ملع  ماقم  هب  ینادان  لهج و  ماقم  زا  ای  تسین ، زیاج  ود  نآ  نتـسناد  ربارب  هک  دـننادیمن  هک  نیا 
. دنهدیم حیجرت  اناوت  رداق و  رب  ار  زجاع  دننکیم و  مکح  يواست  رب  ود  نآ 

76 تایآ 87 -

159 ص :  ات 87 ..... ] تایآ 76  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

ُُرمْأَی ْنَم  َو  َوُه  يِوَتْـسَی  ْلَه  ٍْریَِخب  ِتْأَی  ُهْهِّجَُوی ال  امَْنیَأ  ُهالْوَم  یلَع  ٌّلَک  َوُه  َو  ٍءْیَـش  یلَع  ُرِدـْقَی  ُمَْکبَأ ال  امُهُدَـحَأ  ِْنیَلُجَر  ًـالَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  َو 
ِّلُک یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ُبَْرقَأ  َوُه  َْوأ  ِرَـصَْبلا  ِحْـمَلَک  َّالِإ  ِۀَـعاَّسلا  ُْرمَأ  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْبیَغ  ِهَِّلل  َو  ( 76  ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِـص  یلَع  َوُه  َو  ِلْدَْعلِاب 
َْمل َأ  ( 78  ) َنوُرُکْـشَت ْمُکَّلََعل  َةَدـِْئفَْألا  َو  َراْصبَْألا  َو  َعْمَّسلا  ُمَُکل  َلَعَج  َو  ًاْئیَـش  َنوُمَْلعَت  ْمُِکتاهَّمُأ ال  ِنوُُطب  ْنِم  ْمُکَجَرْخَأ  ُهَّللا  َو  ( 77  ) ٌریِدَق ٍءْیَش 

َو ًانَکَس  ْمُِکتُوُیب  ْنِم  ْمَُکل  َلَعَج  ُهَّللا  َو  ( 79  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ُهَّللا  َّالِإ  َّنُهُکِسُْمی  ام  ِءامَّسلا  ِّوَج  ِیف  ٍتارَّخَسُم  ِْریَّطلا  َیلِإ  اْوَرَی 
(80  ) ٍنیِح یلِإ  ًاعاتَم  َو  ًاثاثَأ  اهِراعْشَأ  َو  اهِرابْوَأ  َو  اِهفاوْصَأ  ْنِم  َو  ْمُِکتَماقِإ  َمْوَی  َو  ْمُِکنْعَظ  َمْوَی  اهَنوُّفِخَتْسَت  ًاتُوُیب  ِماْعنَْألا  ِدُولُج  ْنِم  ْمَُکل  َلَعَج 
ُِّمُتی َِکلذَـک  ْمُکَـسَْأب  ْمُکیِقَت  َلِیبارَـس  َو  َّرَْحلا  ُمُکیِقَت  َلِیبارَـس  ْمَُکل  َلَعَج  َو  ًانانْکَأ  ِلابِْجلا  َنِم  ْمَُکل  َلَعَج  َو  ًالالِظ  َقَلَخ  اَّمِم  ْمَُکل  َلَـعَج  ُهَّللا  َو 

َو ( 83  ) َنوُِرفاْکلا ُمُهُرَثْکَأ  َو  اهَنوُرِْکُنی  َُّمث  ِهَّللا  َتَمِْعن  َنُوفِْرعَی  ( 82  ) ُنِیبُْملا ُغالَْبلا  َْکیَلَع  امَّنِإَف  اْوَّلََوت  ْنِإَف  ( 81  ) َنوُِملُْست ْمُکَّلََعل  ْمُْکیَلَع  ُهَتَمِْعن 
َو ال ْمُْهنَع  ُفَّفَُخی  ـالَف  َباذَْـعلا  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َيأَر  اذِإ  َو  ( 84  ) َنُوبَتْعَتُْـسی ْمُه  َو ال  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ُنَذُْؤی  َُّمث ال  ًادیِهَـش  ٍۀَّمُأ  ِّلُـک  ْنِم  ُثَْعبَن  َمْوَی 

(85  ) َنوُرَْظُنی ْمُه 
َو ( 86  ) َنُوبِذاَکل ْمُکَّنِإ  َلْوَْقلا  ُمِْهَیلِإ  اْوَْقلَأَف  َِکنوُد  ْنِم  اوُعْدـَن  اَّنُک  َنیِذَّلا  اَنُؤاکَرُـش  ِءـالُؤه  اـنَّبَر  اُولاـق  ْمُهَءاکَرُـش  اوُکَرْـشَأ  َنیِذَّلا  َيأَر  اذِإ  َو 

(87  ) َنوُرَتْفَی اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َّلَض  َو  َمَلَّسلا  ٍِذئَمْوَی  ِهَّللا  َیلِإ  اْوَْقلَأ 
161 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

161 ص :  همجرت ..... :

وکین قزر  وا  هب  ام  هک  دازآ  يدرم  اب  تسین  دوخ ) سفن  رب  یّتح   ) يراک چـیه  رب  رداق  هک  یکولمم  يهدـنب  ایآ  دیونـشب )  ) هدز یلثم  ادـخ 
تسادـخ و صوصخم  شیاتـس  دنتـسین  ناسکی  زگره  دـنناسکی ؟ ود  نیا  دـنکیم  قافنا  دـهاوخ  هچ  ره  راکـشآ  ناهنپ و  هک  میدرک  اطع 

، دنتسین هاگآ  مدرم  رثکا  نکیل 
هب يریخ  یهار  چـیه  زا  دوخ و  يـالوم  رابرـس  زجاـع و  تهج  ره  زا  گـنگ و  دـشاب  ياهدـنب  یکی  درم  رفن  ود  دیونـشب )  ) هدز یلثم  ادـخ 
اب ود  نیا  ایآ  دشاب  میقتـسم  هار  هب  زین  دوخ  دـهد و  نامرف  داد  لدـع و  هب  قلخ  رب  هک  ردـتقم  دازآ و  يدرم  يرگید  دـناسرن و  دوخ  کلام 

!؟ دنتسه ناسکی  مه 
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رتکیدزن ای  ندز  مه  رب  مشچ  دـننام  یناسآ ) تعرـس و  رد   ) تمایق تعاس  راک  و  سب ، تسا و  هاـگآ  نیمز  اهنامـسآ و  بیغ  رب  ادـخ  اـهنت 
تساناوت زیچ  ره  رب  هّتبلا  ادخ  هک  تسین  شیب 

رگم ات  درک  اطعا  جیردت ) هب   ) بلق شوگ و  مشچ ، امش  هب  دیتسنادیمن و  چیه  هک  یلاح  رد  دروآ  نوریب  نآ  ردام  مکش  زا  ار  امش  ادخ  و 
، دیرآ ياجب  ار ) اهتمعن  نیا   ) رکش

زا یناشن  نامیا  لها  يارب  رما  نیا  رد  تسین  ناشنابهگن  یسک  ادخ  زج  هب  تساهنآ و  رّخسم  نامسآ  ّوج  هک  دنرگنیمن  ار  اوه  ناغرم  ایآ 
تسا رادیدپ  ّقح  تردق 

تقو ات  داد  رارق  امـش  يارب  ار  اههمیخ  نایاپراهچ  تسوپ  زا  رفـس  ّتقوم  تنوکـس  يارب  ار و  ناتیاهلزنم  امـش  میاد  تنوکـس  يارب  ادخ  و 
یناگدـنز و بابـسا  عاتم ، لزنم ، هّیثاثا  رتش ) دنفـسوگ و   ) يوم كرک و  مشپ و  زا  دـشاب و  لاقتنا  لـباق  نزو و  کبـس  نوکـس  تکرح و 

، دینک هدافتسا  نآ  زا  ایند  تایح  رد  ات  دومرف  قلخ  امش  يارب  رخاف  ياهسابل 
اهقاطا شـشوپ و  هوک  ياهراغ  زا  تخاس و  اّیهم  اـههوک  راوید و  فقـس و  ناـتخرد و  زا  اـهنابهیاس  اـمرگ  زا  امـش  شیاـسآ  يارب  ادـخ  و 

هک  سابل  زین  دیریگ و  یهانپ  امرگ  امرس و  زا  ات  داد  رارق  ناتیارب 
162 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دینادرگ رّرقم  نهآ  سابل  دـینامب  ظوفحم  گنج  رد  هک  نیا  يارب  زین  درک و  قلخ  دـناشوپب  ناتـسمز  يامرـس  باتفآ و  يامرگ  زا  ار  اـمش 
، دیشاب وا  رما  میلست  عیطم و  رگم  ات  درک  لماک  مامت و  امش  رب  ار  دوخ  ياهتمعن  نینچ 

، تسین شیب  یتّجح  مامتا  تلاسر و  غیلبت  وت  رب  ام  لوسر  يا  دننادرگب  ادخ  زا  يور  زاب  رگا  سپ 
، دنرفاک نانیا  رثکا  دننکیم و  راکنا  زاب  هتخانش  هتسناد و  ار  ادخ  ياهتمعن 

دوش هداد  راذتعا  نتفگ و  نخـس  يهزاجا  نارفاک  هب  هن  هاگ  نآ  میزیگنارب  يدهاش  یتّما  ره  زا  تمایق ) رد  هک   ) ار يزور  نآ  روآ  دای  هب  و 
. دنریذپ نانآ  زا  يرذع  هبوت و  هبانا و  هن  و 

، تفای دنهاوخ  شیاسآ  تلهم  هن  باذع و  فیفخت  هن  رگید  دننیبب  مشچ  هب  ار  ادخ  باذع  ناراکمتس  هک  يزور  و 
غورد هّتبلا  امش  ناکرـشم  يا  هک  دنهد  باوج  ناکیرـش  دنهاوخ ) هانپ  اهنآ  زا  دننیبب   ) تمایق زور  رد  ار  دوخ  ناکیرـش  ناکرـشم  نوچ  و 

میاهدناوخن دوخ  شتسرپ  رب  ار  امش  زگره  ام  دییوگیم 
وحم و ناشرظن  زا  همه  دندیتسرپیم  هدرک و  لعج  ادخ  زا  ریغ  هچ  ره  دنوش و  ادـخ  نامرف  میلـست  نیکرـشم  راّفک و  يهمه  زور  نآ  رد  و 

. دنوش دوبان 

162 ص :  ریسفت ..... 

. شنیفلاخم نانمشد و  مالّسلا و  هیلع  یلع  يارب  ای  نمؤم ، رفاک و  يارب  ای  شدوخ ، اکرش و  يارب  تسا  هدز  لثم  دنوادخ  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَض  َو 
تـسا دازردام  لال ) رک و   ) گنگ تسا  ُمَْکبَأ  ود  نآ  زا  یکی  هک  تسا  هدز  ار  يدرم  ود  لاثم  ٍءْیَـش  یلَع  ُرِدْقَی  ُمَْکبَأ ال  امُهُدَـحَأ  ِْنیَلُجَر 

دمهفیمن . مه  ار  يرگید  نخس  دنزب و  فرح  دناوتیمن  هک 
163 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هدش راکیب  لطعم و  شاهکرحم  ياوق  ساوح و  يهمه  هک  یـسک  دـننامه  درادـن  ییاناوت  لاعفا  ریاس  نتفگ و  نخـس  لیبق  زا  زیچ  چـیه  رب 
. دشاب

ره دشابیم ، شیالوم  رب  شاینیگنس  تسا و  نیگنس  وا  ِلْدَْعلِاب  ُُرمْأَی  ْنَم  َو  َوُه  يِوَتْسَی  ْلَه  ٍْریَِخب  ِتْأَی  ُهْهِّجَُوی ال  امَْنیَأ  ُهالْوَم  یلَع  ٌّلَک  َوُه  َو 
یفیعـض صخـش  نینچ  ایآ  دنیواسم !؟ دـهد  نامرف  داد  لدـع و  هب  هک  یـسک  وا و  ایآ  دروآیمن ، راب  هب  يریخ  دوشیم  هداتـسرف  هک  اجک 
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نارگید دسانـشیم و  شدراوم  عیمج  اب  ار  لدع  تسا ، فصّتم  داد  لدع و  هب  اهرادرک  اهراتفگ و  لاوحا ، يهمه  رد  هک  نآ  اب  تسا  ربارب 
. دیامنیم نآ  رب  رما  ار 

هیآ يهمادا  رد  مهم  نیا  رب  هراشا  تهج  هک  دشابیم  شدراوم  عیمج  نتخانـش  نآ و  رب  ندوب  فصّتم  شاهمزال  لدـع  رب  يهدـننک  رما  هچ 
: دومرف

. دش رکذ  هک  هچنآ  عیمج  رد  تسا  طیرفت  طارفا و  فرط  نیب  هنایم  هار  رد  وا  ٍمیِقَتْسُم و  ٍطارِص  یلَع  َوُه  َو 
زا هک  ود  نآ  يوس  تهج و  زا  ای  تسا  هدـنام  هدیـشوپ  نیمز  اهنامـسآ و  زا  هک  هچنآ  تسادـخ  نآ  زا  ِضْرَأـْلا و  َو  ِتاواـمَّسلا  ُْبیَغ  ِهَِّلل  َو 

. تسا هدش  ناهنپ  ناگدنب 
نابحاص ندوب  ناهنپ  يهمزـالم  هک  يروط  ناـمه  تسا  ناگدـنب  زا  یناـهنپ  یفخم و  تروص  هب  ود  نآ  ياـهینوگرگد  زا  هک  هچنآ  اـی  و 

. تسّرش ریخ و 
تشرس  بسح  رب  هک  نآ  ناگدنب ، زا  کی  مادک  هک  دینادیمن  امش  سپ 

164 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یلاعت يادخ  هک  یلاح  رد  تسا ، لدع  يانبم  رب  يهدننک  رما  کی  مادک  دنمناوت ، يرگید  تسناوتان و  زجاع و  كولمم  دننامه  شاینطاب 

. دسانشیم ار  نانآ 
: هک نیا  دوصقم  و  تشذگ ، قباس  هیآ  رد  نآ  حیضوت  َنوُمَْلعَت و  ُْمْتنَأ ال  َو  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنِإ  دیامرفیم : هک  تسا  ياهلمج  يهلزنم  هب  هلمج  نیا 

. دینک رایتخا  مالّسلا  هیلع  یلع  ای  ادخ  يارب  یکیرش  دوخ  شیپ  زا  هک  تسین  زیاج  دیتسین  هاگآ  ایشا  لاوحا  رب  نوچ 
یلاعت يادـخ  رب  ار  راـک  نیا  هک  تسا  مزـال  هکلب  دـینیزگرب  ناتررـض  عفد  عفن و  بلج  تیادـه ، يارب  ار  یـسک  هک  تسین  هتـسیاش  زین  و 

نیا رد  سپ  دینزگنرب ، ار  وا  ات  تسین  هتـسیاش  یـسک  هچ  دـینک و  رایتخا  ار  وا  ات  تسا  هتـسیاش  یـسک  هچ  هک  دـنادیم  وا  هچ  دـیراذگاو ،
. تسا هدش  تباث  شایهلا  تفالخ  وا و  ینیشناج  هک  یسک  نابز  رب  یهلا  سفن  ادخ و  يهدومرف  زا  دروم 

. دینکن زواجت  دیاهدیمهف  ار  نآ  زین  امش  و 
تسا ندز  مهب  مشچ  کی  دننامه  اههدرک  رب  ناشیاهـشاداپ  نآ و  رد  قیالخ  باسح  نآ و  ندروآ  تعرـس  رد  تمایق  رما  ِۀَعاَّسلا  ُْرمَأ  ام  َو 

صن ادخ و  رما  اب  دشاب و  دبتسم  شیأر  رد  هک  تسا  یسک  دیدهت  ماقم  رد  هلمج  نیا  ُبَْرقَأ  َوُه  َْوأ  ِرَصَْبلا  ِحْمَلَک  اَّلِإ  نآ  زا  رتکیدزن  هکلب  و 
. دیامن تفلاخم  ماکحا  رد  شنیمارف 

. تسا رداق  اناوت و  عیطم  باوث  یصاع و  تبوقع  نامز ، نیرتعیرس  رد  قیالخ  باسح  زا  يزیچ  ره  رب  دنوادخ  ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ 
165 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ناتناردام مکش  زا  ار  امش  یلاح  رد  دنوادخ  َةَِدْئفَْألا و  َو  َراْصبَْألا  َو  َعْمَّسلا  ُمَُکل  َلَعَج  َو  ًاْئیَش  َنوُمَْلعَت  ْمُِکتاهَّمُأ ال  ِنوُُطب  ْنِم  ْمُکَجَرْخَأ  ُهَّللا  َو 
يورخا عفاـنم  يویند و  یگدـنز  رد  هک  ار  هچنآ  ماـمت  ینعی  داد  رارق  بلق  مشچ و  شوـگ ، ناـتیارب  دـیتسنادیمن و  چـیه  هک  دروآ  نوریب 

نآ رکـش  هک  دـشاب  َنوُرُکْـشَت  ْمُکَّلََعل  دوب  مزـال  تساـهنیا  يهمه  أدـبم  هک  ملع  لوصح  رد  هک  ار  هچنآ  زین  داد و  رارق  دـشاب  زاـین  دروـم 
. تسا هدش  هدیرفآ  نآ  رطاخ  هب  هک  دنک  فرص  یتهج  نامه  رد  ار  يزیچ  ره  ینعی  دیروآ  ياج  هب  ار  اهتمعن 

ار اهنآ  ادخ  زج  یسک  دننکیم  زاورپ  نامسآ  طسو  رد  هک  یناگدنرپ  ُهَّللا  اَّلِإ  َّنُهُکِـسُْمی  ام  ِءامَّسلا  ِّوَج  ِیف  ٍتارَّخَـسُم  ِْریَّطلا  َیلِإ  اْوَرَی  َْمل  َأ 
يزیچ ره  یلاعت  يادخ  اریز  دنراد ، هگن  نامـسآ  طسو  رد  ار  دوخ  دنناوتب  هک  دـنکیم  قلخ  يروط  ار  اهنآ  دـنوادخ  ینعی  درادیمن  هگن 

. دومن قلخ  تسنآ  نوکس  تکرح و  یگدنز ، يهمزال  هک  ار  هچنآ  دیرفآ  ار 
چیه دنوادخ  هک  نیا  رب  تسا  ییاههناشن  و  تسوا ، تمکح  تردق و  ملع ، رب  ییاههناشن  دـش  رکذ  هک  دراوم  نیا  رد  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 

. دراذگیمن تاجایتحا  يهّیهت  نودب  لمهم و  ار  يزیچ 
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لمهم  ار  يزیچ  چیه  هک  يدنوادخ  هک  دننادیم  اهنآ  نوچ  دنروایب ، نامیا  ترخآ  هب  هک  تسا  یهورگ  يارب  اههناشن  نآ  َنُونِمُْؤی  ٍمْوَِقل 
166 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد ار  شجاتحی  ام  نیمأت  هتـشاذگن و  لمهم  تسا  ایـشالا  فرـشا  هک  زین  ار  ناسنا  اعطق  تسا  هدومن  نیمأـت  ار  همه  جاـتحی  اـم  هتـشاذگن و 
. دنکیمن كرت  تسا  ترخآ  نامه  هک  شتاهج  نیرتفیرش 

رما دـنک و  يریگولج  دـنزیم  همطل  شترخآ  هب  هک  ییاهزیچ  زا  هتخاس و  نومنهر  ترخآ  يوس  هب  اـت  دـهدیم  رارق  يربهر  شیارب  هکلب 
کیرـش ادخ  رب  دوخ  يأر  اب  ات  هدرکن  راذگاو  ناسنا )  ) وا دوخ  هب  ار  بلطم  نیا  رایتخا  دـناسریم و  تعفنم  ترخآ  هب  هک  يزیچ  رب  دـنک 

. درادن یهاگآ  هنوگچیه  تسا و  بیاغ  يو  زا  هک  دنک  رایتخا  سییر ) ماما و  رظن  زا   ) ار يزیچ  ترخآ  رما  رد  دوخ  يارب  ای  دهد و  رارق 
ياهتـسوپ زا  شمارآ و  دیراد  هک  ییاههناخ  زا  ناتیارب  دـنوادخ  ًاتُوُیب و  ِماْعنَْألا  ِدُولُج  ْنِم  ْمَُکل  َلَعَج  َو  ًانَکَـس  ْمُِکتُوُیب  ْنِم  ْمَُکل  َلَعَج  ُهَّللا  َو 

. دوشیم تسرد  مشپ  وم و  مرچ ، زا  هک  تسا  ییاههمیخ  دوصقم  هک  داد  رارق  صوصخم  ياههناخ  نایاپراهچ 
. دنتسین مکحم  گنس  لگ و  زا  هدش  هتخاس  ياههناخ  دننام  هک  دیرامشیم  فیفخ  کبس و  ار  اههناخ  نآ  اهَنوُّفِخَتْسَت 

، شرف لیبق  زا  تسا  امـش  ياههناخ  ثاثا  دوصقم  ٍنیِح  یلِإ  ًاعاتَم  َو  ًاثاثَأ  اهِراعْـشَأ  َو  اهِرابْوَأ  َو  اِهفاوْصَأ  ْنِم  َو  ْمُِکتَماـقِإ  َمْوَی  َو  ْمُِکنْعَظ  َمْوَی 
. دورب نیب  زا  دوش و  هنهک  هک  یتقو  ات  دیربیم  هرهب  نآ  زا  هک  داد  رارق  ناتیارب  ییاهزیچ  اهنیا و  ریغ  اهالاک و  ياج  هسبلا ،

167 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنک تسرد  هیاس  امش  يارب  ات  داد  رارق  راوید  هوک و  تخرد ، لیبق : زا  ییاهزیچ  امش  يارب  ادخ  ًالالِظ و  َقَلَخ  اَّمِم  ْمَُکل  َلَعَج  ُهَّللا  َو 

هناخ اههوک  زا  ای  دینک ، ادیپ  راتتـسا  ار  دوخ  دیناوتیم  اج  نآ  رد  هک  داد  رارق  امـش  يارب  ییاهراغ  هوک  رد  ًانانْکَأ  ِلابِْجلا  َنِم  ْمَُکل  َلَعَج  َو 
. دیشارتیم ار  ییاه 

یندیـشوپ ره  رد  لابرـس »  » هچ درادیم ، هگن  امرـس  امرگ و  زا  ار  امـش  هک  یـسابل  امـش  يارب  داد  رارق  َّرَْحلا و  ُمُکیِقَت  َلِیبارَـس  ْمَُکل  َلَعَج  َو 
. دوشیم تسرد  تسوپ  وم و  مشپ و  زا  هک  تسا  یسابل  زا  ریغ  َلِیبارَس  زا  دوصقم  و  دوشیم ، لامعتسا 

هب نوـچ  درک  اـفتکا  َّرَْحلا  رکذ  هب  و  «، 1  » میمعت زا  دـعب  صیـصخت  رگید  یتهج  زا  تسا و  صیـصخت  زا  دـعب  میمعت  یتـهج  زا  هک  نیا  اـی 
تسرتشیب امرس  رد  سابل  هب  زاین  هک  تسا  مهف  لباق  اترورض  فرط  زا  دوبن و  امرس  رکذ  رب  يزاین  رگید  بلطم  حوضو  دض و  رکذ  يهنیرق 

. دنهدیم ّتیمها  رتشیب  امرگ  زا  تظفاحم  هب  یبرع  دالب  رد  زین  و  امرگ ، ات 
__________________________________________________

« ّرحلا مکیقت   » هک دـنکیم  مومع  يانعم  يهدافا  دـناشوپ  نآ  اب  ار  دوخ  ناوتیم  هک  هچنآ  يهمه  دـصق  اب  ّمعا  يانعم  هک  ظاحل  نیا  زا  (. 1)
ظاحل و  تسا ، میمعت  زا  دـعب  صیـصخت  يانعم  عقاو  رد  نیا  دـیامنیم و  نییعت  درادیم  هگن  امرگ  زا  هک  ار  یّـصاخ  صیـصخت ، ماـقم  رد 

. صیصخت زا  دعب  میمعت  عوضوم  نیا  سکع  ندرک 
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. اههرز دننام  دیامن  يریگولج  سرت  زا  هک  داد  رارق  امش  يارب  ار  ییاهسابل  یلاعت  يادخ  زین  ْمُکَسَْأب و  ْمُکیِقَت  َلِیبارَس  َو 
تیالو غیلبت  تهج  لسر  لاسرا  زا  ترابع  نآ  هک  تسا ، یحور  يورخا  ياهتمعن  میهفت  يهمّدقم  ینامـسج  يروص  ياهتمعن  دادعت  نوچ 

ياقب ماوق و  بابـسا  هتـشاذگن و  او  لاح  هب  ار  ماسجا  ملاع  معنم  زین  دـشابیم و  نآ  هار  هریـس و  تیالو و  لوبق  يارب  مدرم  ندرک  هدامآ  و 
لاح هب  اقب  لامک و  بابـسا  ندرک  هدامآ  نودب  ار  ناسنا  ّتیناحور  تهج  حاورا و  ملاع  هک  دوشیم  هنوگچ  سپ  تسا ، هدومن  اّیهم  ار  نآ 

دامتعا ماسجا  هب  دـیاب  هک  تسا  تهج  نیا  راذـنا  لسر  لاسرا  نآ  ياقب  لامک و  بابـسا  يهدـمع  نوچ  رگید  يوس  زا  دراذـگباو !؟ دوخ 
دیاب هک  ار  هچنآ  تفرگ و  دای  ار  تیالو  هار  ات  درک  ادـتقا  یّـسأت و  ایلوا  دـیاب  تسج و  ییامنهار  بلق  باب  حـتف  تیالو و  قیرط  رب  درک و 

يهمه نایب  لابند  هب  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  تاهج  نیمه  يور  تخومآ ، درک  نیقلت  بلق  باب  حـتف  يارب  تلاسر  نامز  نتـشذگ  زا  دـعب 
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: دومرف روکذم  ياهتمعن 
لماک مامت و  تسا  هارمه  اهیتخس  اهیگتسخ و  اهضرم ، اهدرد ، اب  هک  ار  يروص  ینامسج  ياهتمعن  هک  روطنامه  ْمُْکیَلَع  ُهَتَمِْعن  ُِّمُتی  َِکلذَک 

تسا و تیالو  نآ  تیاغ  هک  تسا  لسر  لاسرا  يهجیتن  هک  ییاهتمعن  دـنکیم ، لماک  ماـمت و  زین  ار  یقیقح  ياـهتمعن  نینچ  مه  دـنکیم 
. دراذگیمن لمهم  هتشاذگن و  او  ناتدوخ  هب  ار  امش  اقب  لامک و  بابسا  يهّیهت  نودب  زین  تهج  نیا  رد 
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هیلع هّللا  یّلص  دّمحم  يوس  هب  ار  باطخ  ُنِیبُْملا  ُغالَْبلا  َْکیَلَع  امَّنِإَف  اْوَّلََوت  ْنِإَف  دینک  تعاطا  هتشگ و  میلست  امـش  هک  دشاب  َنوُِملُْـست  ْمُکَّلََعل 

ندناسر فیلکت )  ) زج وت  يارب  هک  هدن  هار  لد  هب  یـساره  دندینادرگ ، يور  گرزب  تمعن  نآ  زا  اهنآ  رگا  هدومرف : هدـینادرگرب و  هلآ  و 
. تسین وت  يهدهع  رب  ناشیا  ندینادرگ  يور  ندروآ و  يور  اما  تسین و  مایپ 

يهمه يهصـالخ  دـش  رکذ  هک  هـچنآ  نـکل  و  دراد ، دوـجو  ینامـسج  يوـیند  يورخا و  ياـهتمعن  بـسح  رب  زین  يرگید  هوـجو  هـیآ  رد 
. دیمهف یهاوخ  زین  ار  رگید  تالامتحا  میدرک  رکذ  اهراب  هک  هچنآ  يروآدای  اب  تسا و  تالامتحا 

زا اـم  هک  دوـب  ناـمه  ریـسفت  نیا  تسا و  هدـش  ریـسفت  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  اـج  نیا  رد  ادـخ  تمعن  دّدـعتم  راـبخا  رد  ِهَّللا  َتَمِْعن  َنوـُفِْرعَی 
تـسا هدمآ  رابخا  زا  یـضعب  رد  تسه ، زین  يرگید  هوجو  بتارم  بسح  رب  ادـخ  تمعن  دروم  رد  هن  رگ  و  میدرک ، رکذ  هوجو  يهدـیکچ 

: دنتفگ هک  دش  لزان  نآ  زا  سپ  هیآ  نیا  هک 
هیلع یلع  تیالو  مینکیمن و  تعاطا  وا  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  نکل  و  دـیوگیم ، تسار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  مینادیم  ام 

. میریذپیمن ار  مالّسلا 
یلع هب  اریز  دـنرفاک ، دناهتـشگ  وت  میلـست  هدروآ و  مالـسا  هک  نیا  اب  ناشمالـسا و  نیع  رد  اهنآ  رتشیب  َنوُِرفاْکلا  ُمُهُرَثْکَأ  َو  اـهَنوُرِْکُنی  َُّمث 

دندوب ، رفاک  ناشمالسا  يادتبا  زا  ای  دنتشگ و  رفاک  وت  يهتفگ  هب  ای  دندش  رفاک  مالّسلا  هیلع 
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رماوا و عیمج  دشاب و  میلـست  عیطم و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  لعف  لوق و  هب  تبـسب  ملـسم  صخـش  هک  دـنکیم  اضتقا  مالـسا  هک  ارچ 
. تسا هدرواین  الصا  اهنآ  هک  دوشیم  مولعم  دنک  راکنا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  لوق  هک  یتقو  اذل  دنک ، تعاطا  ار  وا  یهاون 

رب فطع  فوذـحم  نآ  دوخ  هک  تسا  فوذـحم  هب  قّلعتم  اـی  تسا ، اـهَنوُرِْکُنی  لوعفم  رب  اـی  ِهَّللا  َتَمِْعن  رب  فـطع  هلمج  نیا  ُثَْعبَن  َمْوَـی  َو 
(. ثعبن موی  مویلا و  مهبذعاف  : ) تسا نینچ  ریدقت  ای  مهرکذ ) مهرذحف و   ) تسا نینچ  هلمج  ریدقت  هک  تسا  فوذحم 

رد اذل  دیامن ، لیمکت  يورخا  تاهج  رظن  زا  ار  قلخ  هک  هتفرگ  رارق  نیا  رب  یلاعت  يادخ  فطل  تیانع و  هک  اج  نآ  زا  ًادیِهَـش  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم 
هفیلخ و شدوخ  بناـج  زا  دـناهتفرگ ، رارق  یناـکم  فلتخم  یحاون  رد  هک  هورگ ، هقرف و  ره  رد  هتفرگ و  رارق  ناـمز  لوط  رد  هک  تّما  ره 
زا دـنک  ادا  ار  وا  ّقح  دـشاب  هدامآ  دعتـسم و  هک  ار  سک  ره  دـشاب و  ناشلاوحا  لامعا و  بتارم  اهنآ و  رب  دـهاش  هک  هداد  رارق  ینیـشناج 

لاعفا و لاوقا ، اب  نیشناج  هفیلخ و  نآ  زین  و  دنک ، اطع  تشهب  ياهتمعن  يارب  نتفای  یگدامآ  دادعتـسا و  ترخآ و  هب  كولـس  بادآ  لیبق :
. دشاب همه  يارب  كالم  نازیم و  شلاوحا 

. دزیگنایمرب نانآ  لاح  رب و  یهاوگ  تداهش و  تهج  زین  ار  نیشناج  هفیلخ و  دنکیم و  ثوعبم  ار  یتّما  ره  دنوادخ  تمایق  زور  و 
تـشهب تاجرد  بتارم و  رد  نانآ  هک  یبتارم  بسح  رب  تفر  دـهاوخ  تشهب  يوس  هب  دـشاب  هفیلخ  قفاوم  ۀـلمجلا  یف  هک  یـسک  ره  سپ 

و دنراد ،
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صوـصخم بتارم  بسح  رب  زین  ناـنآ  تاـجرد  بتارم و  هک  دوـشیم  هداتـسرف  مّنهج  هب  دـیامن  تفلاـخم  ادـخ  يهفیلخ  اـب  هک  یـسک  ره 
. تسا فلتخم  مّنهج  تاجرد  بتارم و  رد  ناشدوخ 
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تفلاخم مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  وا  نیـشناج  اب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تّما  زا  یناسک  دـیدهت  هلمج  نیا  زا  دوصقم  و 
. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  رب  تبسن  اهنآ  قیوشت  بیغرت و  تهج  هب  هتشذگ  تایآ  هک  نانچمه  دنزرویم ،

تسا و نیـشناج  هفیلخ و  نامه  طقف  مّلکتم  هکلب  دوشیمن ، هداد  یهاوخ  رذـع  مّلکت و  هزاجا  نارفاک  هب  سپـس  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ُنَذُْؤی  َُّمث ال 
ندوب و یـضار  يانعم  هب  یبتع )  ) زا َنُوبَتْعَتُْـسی  دوشیمن و  هداد  یهاوخ  رذـع  تیاضر و  بلط  يهزاجا  ناشیا  رب  َنُوبَتْعَتُْـسی  ْمُه  ـال  َو  سب 

دروم نانآ  هک  نیا  ای  دوشیمن ، هداد  تلهم  اهنآ  رب  َنوُرَْظُنی  ْمُه  َو ال  ْمُْهنَع  ُفَّفَُخی  ـالَف  َباذَْـعلا  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َيأَر  اذِإ  َو  تسا ، تیاـضر 
. دنریگیمن رارق  هّجوت  تافتلا و 

: دنیوگیم دننیبب  روج  يافلخ  نیطایش و  ناگراتس ، اهتب ، لیبق  زا  ار  دوخ  ياکرش  نیکرشم  هاگ  ره  ْمُهَءاکَرُش  اوُکَرْشَأ  َنیِذَّلا  َيأَر  اذِإ  َو 
سپ میناوخب  ارت  زج  ام  دندش  ثعاب  هک  دنتسه  ام  ياکرـش  نانیا  اراگدرورپ  اْوَْقلَأَف  َِکنوُد  ْنِم  اوُعْدَن  اَّنُک  َنیِذَّلا  اَنُؤاکَرُـش  ِءالُؤه  انَّبَر  اُولاق 
غورد میدش  امش  كرش  بجوم  ام  هک  ناتراتفگ  نیا  رد  َنُوبِذاَکل  ْمُکَّنِإ  َلْوَْقلا  ُمِْهَیلِإ  دییوگیم ، غورد  امش  هک  دنیوگیم  اهنآ  هب  اکرش 
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تاّیـضتقم يهدنزاس  هدروآرب  هدننک و  بلج  ار  ام  شتـسرپ  تروص  دیدیتسرپیم و  ار  دوخ  ياههتـساوخ  اهاوه و  امـش  هکلب  دـییوگیم ،

. دیدوب هداد  رارق  ناتیاهاوه 
قاقحتـسا اب  اکرـش  نایادـخ و  نآ  َنوُرَتْفَی و  اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َّلَض  َو  دـنوشیم ، عیطم  میلـست و  ماگنه  نآ  رد  َمَلَّسلا  ٍذـِئَمْوَی  ِهَّللا  َیلِإ  اْوَْقلَأ  َو 

. دوشیم مگ  ناشیا  زا  اهنآ  موهوم  يرای  ندرک و  تعافش  تدابع و 
88 تایآ 93 -

172 ص :  ات 93 ..... ] تایآ 88  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

ْنِم ْمِْهیَلَع  ًادیِهَـش  ٍۀَّمُأ  ِّلُـک  ِیف  ُثَْعبَن  َمْوَـی  َو  ( 88  ) َنوُدِـسُْفی اُوناک  اِمب  ِباذَْـعلا  َقْوَف  ًاباذَـع  ْمُهانْدِز  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ْنَع  اوُّدَـص  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 
ُُرمْأَی َهَّللا  َّنِإ  ( 89  ) َنیِِملْـسُْمِلل يرُْـشب  َو  ًۀَمْحَر  َو  ًيدُـه  َو  ٍءْیَـش  ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  َو  ِءالُؤه  یلَع  ًادیِهَـش  َِکب  اْنئِج  َو  ْمِهِـسُْفنَأ 

ُْمتْدَهاع اذِإ  ِهَّللا  ِدْهَِعب  اُوفْوَأ  َو  ( 90  ) َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ْمُکُظِعَی  ِیْغَْبلا  َو  ِرَْکنُْملا  َو  ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَی  َو  یبْرُْقلا  ِيذ  ِءاتیِإ  َو  ِناسْحِْإلا  َو  ِلْدَْـعلِاب 
ِدَْعب ْنِم  اَهلْزَغ  ْتَضَقَن  ِیتَّلاَک  اُونوُکَت  ـال  َو  ( 91  ) َنُولَعْفَت ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنِإ  ًالیِفَک  ْمُْکیَلَع  َهَّللا  ُُمْتلَعَج  ْدَق  َو  اهِدـیِکَْوت  َدـَْعب  َناْمیَْألا  اوُضُْقنَت  َو ال 

ِهِیف ُْمْتنُک  اـم  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ْمَُکل  َّنَنِّیَبـَُیل  َو  ِِهب  ُهَّللا  ُمُکُوْلبَی  اـمَّنِإ  ٍۀَّمُأ  ْنِم  یبْرَأ  َیِه  ٌۀَّمُأ  َنوُـکَت  ْنَأ  ْمُکَْنَیب  ًـالَخَد  ْمُکَناـْمیَأ  َنوُذِـخَّتَت  ًاـثاْکنَأ  ٍةَّوـُق 
(92  ) َنوُِفلَتَْخت

(93  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اَّمَع  َُّنلَئُْسَتل  َو  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُّلُِضی  ْنِکل  َو  ًةَدِحاو  ًۀَّمُأ  ْمُکَلَعََجل  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو 
173 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

173 ص :  همجرت ..... :

نارفاک  ) باذـع قوف  یباذـع  قلخ ، رد  لالخا  داسفا و  رفیک  هب  ار  نانآ  اـم  دنتـسب  قلخ  يور  رب  زین  ار  ادـخ  هار  دـندش و  رفاـک  هک  ناـنآ  »
، مییازفایب رگید )

میظع نآرق  نیا  وت  رب  ام  میرآ و  هاوگ  تّما  نیا  رب  دّـمحم ) يا   ) ار وت  میزیگنارب و  یهاوگ  ناشدوخ  نالوسر )  ) زا یتّما  ره  رب  اـم  يزور  و 
تراشب تمحر و  تیاده و  نیملسم  يارب  و  دنایامنب ) لطاب  ياههار  زا  ار  ّقح  نید  هار  و   ) دنک نشور  ار  زیچ  ره  تقیقح  ات  میداتـسرف  ار 
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، دشاب
یهن ملظ  رکنم و  تشز و  لاعفا  زا  دنکیم و  رما  نادـنواشیوخ  شـشخب  لذـب و  هب  هداد و  ناسحا  لدـع و  هب  نامرف  ار  قلخ )  ) ادـخ انامه 

دیریذپب ار  ادخ  يهظعوم  هک  دشاب  دهدیم ، دنپ  ینابرهم  يور  زا  امش  هب  دنکیم و 
رظان و دوخ  رب  ار  ادخ  هک  ارچ  دینکشم  دیدرک  راوتسا  دّکؤم و  هک  ار  نامیپ  دنگوس و  زگره  دینامب و  رادافو  نآ  رب  دیتسب  يدهع  نوچ  و 

تسا هاگآ  دینکیم  هک  هچ  ره  رب  ادخ  دیاهتفرگ و  هاوگ 
يارب ار  دوخ  مکحم  ياهمسق  دـهع و  هک  دیـشابن  تسا  هدـیباتاو  مکحم  ندـیبات  زا  سپ  ار  دوخ  يهتـشر  هک  ینز  نآ  دـننامه  لـثم  رد  و 

اهمسق دـهع و  نیا  اـب  ار  ناگدـنب  امـش  ادـخ  اریز  دـبای  قّوـفت  رگید  موـق  رب  یموـق  هک  نآ  اـت  دـیرامگب  يراـک  داـسف  رگیدـکی و  بیرف 
تخاس  دهاوخ  الم  رب  ار  امش  تافالتخا  اهبّلقت و  يهمه  تمایق  زور  رد  دیامزآیم و 

174 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دنکیم تیاده  دهاوخب  هک  ار  سک  ره  هارمگ و  دهاوخب  ار  هک  ره  نکیل  دادیم و  رارق  تّما  کی  ار  امش  يهمه  تساوخیم  ادخ  رگا  و 

. دش دیهاوخ  هدیسرپ  دیاهدرک  هک  هچنآ  زا  هّتبلا  و 

174 ص :  ریسفت ..... 

ضارعا زین  دوخ  هدرک و  عنم  نآ  ار  نارگید  دندش و  رفاک  تیالو  رب  ای  ادخ  لوسر  ادخ ، رب  هک  نانآ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدَـص  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 
زا نآ  َنوُدِـسُْفی و  اُوناک  اِمب  مینکیم  دایز  ار  ناشباذـع  تیـالو  زا  ناـشيریگولج  رفک و  تهج  هب  ِباذَْـعلا  َقْوَف  ًاباذَـع  ْمُهاـنْدِز  دـندومن 

بلق و هب  تشگزاـب  زا  ار  اوق  اـهورین و  هک  هنوگ  نیدـب  دـندرکیم  عبط  ملاـع  نیمز  ناـشدوجو و  نیمز  رد  هک  تسا  هدوب  يداـسف  تهج 
. دندومنیم يریگولج  بلق  بحاص  هب  تشگزاب  زا  ار  مدرم 

هب ار  نآ  هدوب  یلبق  هیآ  رب  يدـیکأت  هیآ  نیا  نوچ  ِءـالُؤه  یلَع  ًادیِهَـش  َکـِب  اـْنئِج  َو  ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ًادیِهَـش  ٍۀَّمُأ  ِّلُـک  ِیف  ُثَْعبَن  َمْوَـی  َو 
. دومن نایب  لمجم  ار  لّوا  يهیآ  هدروآ و  لّصفم  تروص 

نآ تروص  زین  یبلق  یبلاق و  ماـکحا  دـشابیم و  باـتک  نآ  تروص  نآرق  میدرک و  لزاـن  وت  رب  ار  تّوبن  باـتک  َباـتِْکلا  َکـْیَلَع  اـْنلََّزن  َو 
. تسا یگدنکارپ  قّرفت و  زا  دعب  عمج  ماقم  تّوبن  نوچ  و  تسا ،

َو ٍءْیَـش  ِّلُِکل  ًاناْیِبت  دومرف : هک  نیا  امک  تسا  نآ  رد  شروهظ  زیچ و  ره  نایب  اذـل  دـشابیم  ترثک  لاـمجا  یلاـمجا و  تدـحو  لیـصفت  و 
ًيدُه 

175 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوشیم لصاح  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  هک  یبلق  نامیا  تیالو و  يوس  هب  تسا ) يزیچ  ره   ) تسا همه  يامنهار  رگنایب و  نآرق 
. تسا تمحر  تیالو  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  و  تسا ، تمحر  تسا  تیالو  تروص  هک  نیا  باب  زا  تّوبن  هک  اریز  ًۀَمْحَر  َو 

هک تسا  یناسک  دوصقم  ای  دـناهدومن  تعیب  ماع  تعیب  اب  هک  یناسک  يارب  َنیِِملْـسُْمِلل  تسا  تیالو  بتارم  هب  تراـشب  هلمج  نیا  يرُْـشب  َو 
. تسا هدرک  هراشا  نانآ  هب  ٌدیِهَش  َوُه  َو  َعْمَّسلا  یَْقلَأ  َْوأ  راتفگ : نیا  اب  یلاعت  يادخ  هک  دناهدش  عیطم  میلست و 

175 ص :  لدع .....  نایب 

يرابتعا هب  و  تسا ، روما  يهمه  رد  طیرفت  طارفا و  فرط  ود  نیب  لادـتعا  تیاعر  نتفرگ و  رارق  طسو  هنایم و  لدـع  ِلْدَْـعلِاب  ُُرمْأَـی  َهَّللا  َّنِإ 
ره قاقحتسا  تاکن  قیاقد و  طبریذ و  تاماقم  بتارم و  اب  ایـشا  لیـصافت  هک  دباییم  قّقحت  یماگنه  و  شدوخ ، ياج  رد  يزیچ  ره  نداهن 
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شلاعفا تایـضتقم  تاینیوکت و  رد  شتعیبط  ياضتقا  بسح  رب  هک  هچنآ  هب  انب  ار  يزیچ  ره  و  دوش ، هتخانـش  ناشتانییعت  بسح  رب  مادـک 
. دنک اطع  دراد  ار  شقاقحتسا  تایفیلکت  رد 

يهدنروآ يور  يارب  تسا و  دیدهت  هدننک  ضارعا  يارب  تسا و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دودـح ، يارجا  اهتـسایس ، یـضتقم  لدـع 
رد دشابیم  اهنآ  قلخ  تهج  زا  بلق  هنیس و  نأش  يانعم  نیا  هک  بیغرت  قیوشت و  داقنم 

176 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشاب هدش  نشور  رون  ود  نآ  رب  لاّصتا  فاصتا و  ببس  هب  تّوبن و  تلاسر و  رون  هب  هک  یلاح 

ترـضح نآ  صوصخم  بطاخت  نامز  رد  تلاسر  تّوبن و  نوچ  تسا ، هدش  ریـسفت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  لدع  ام  رابخا  رد  اذل 
نیب يور  هنایم  لادـتعا و  شدوخ ، ياج  رد  يزیچ  ره  نداهن  تلاسر ، تّوبن و  هب  لدـع  ریـسفت  ور  نیا  زا  تسا  هدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

. تسا هدش  حیحص  روما  يهمه  رد  طیرفت  طارفا و 
زا رظن  عـطق  اـب  تسا  یکین  لاـصیا  ندـناسر و  ياـنعم  هب  اـی  ددرگ  یکین  بحاـص  ناـسنا  هک  تسا  ياـنعم  نیا  هب  اـی  ناـسحا  ِناـسْحِْإلا  َو 
زین و  تسا ، هدـش  رابتعا  ریغ  هب  يهفاضا  یبرقلا » يذ  ياـتیا   » لدـع و رد  هک  اریز  تسا ، مّود  ياـنعم  ناـمه  اـج  نیا  بساـنم  و  قاقحتـسا ،

. تسا هدش  رابتعا  ياطعا  رد  قاقحتسا  لدع  رد  و  تسا ، لدع  زا  دعب  ناسحا  يهبترم 
يرترب یتداـیز و  یعوـن  هـب  یبرقلا  يذ  هـک  اریز  تـسا ، قـّلعتم  راـبتعا  هـب  ناـسحا  لدـع و  مـیمعت  زا  دـعب  صیـصخت  یبْرُْقلا  ِيذ  ِءاـتیِإ  َو 

ریغـص ریبک و  ملاـع  زا  ّمعا  و  ینامـسج ، یناـحور و  یـشیوخ  تبارق و  زا  ّمعا  ربماـیپ  ناـشیوخ  ینعی  یبرقلا  يوذ  دناهتـشگ و  صوصخم 
يادا ّقحتـسم  هک  یـسک  اهنت  نوچ  دـشابیم ، ریغـص  ملاع  ریبک و  ملاع  رد  هک  يزیچ  زا  تسا  ّمعا  ناـسحا  لدـع و  قّلعتم  هچناـنچ  تسا ،
ندرک ادا  دوصقم  هک  هدـش  دراو  راـبخا  رد  اذـل  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  ناـشیوخ  یبرقلا و  يوذ  لـصا  تسا  تفـالخ  تناـما 
دننادب دب  ار  نآ  عرـش  باحـصا  ینعی  القع  هک  تسا  يراک  زا  ترابع  اشحف  ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَی  َو  رگید ، یماما  هب  یماما  زا  تسا  تفالخ 

رد 
177 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدشن  رابتعا  نآ  رد  ریغ  ّقح  رب  زواجت  يّدعت و  هتفرگ و  رارق  لدع  لباقم 
فورعم دـض  رکنم  اعون  دـننادیم ، حـیبق  ار  نآ  عرـش  لـها  دوش و  زواـجت  يرگید  ّقح  رب  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  يراـک  رکنم  ِرَْکنُْملا  َو 

رب ندـشن  میلـست  لقع و  تعاطا  زا  جورخ  ای  مدرم  قوقح  رب  ندرک  زارد  تسد  زواجت و  یغب  ِیْغَْبلا  َو  دراد ، رارق  ناسحا  لـباقم  هک  تسا 
يهمئا هب  یبرقلا  يذ  ریـسفت  ربانب  اصوصخ  یبرقلا ، يذ  ياـتیا  لـباقم  رد  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  یبرقلا  يوذ  نادـنواشیوخ و 

. مالّسلا هیلع  يده 
نآرق رد  رگا  دناهدومرف : یخرب  َنوُرَّکَذَت  ْمُکَّلََعل  دنکیم ، نایب  تسا  نآ  رد  ناتررض  عفن و  هک  ار  هچنآ  هدرک و  تحیـصن  ار  امـش  ْمُکُظِعَی 

«. 1  » تسا يزیچ  ره  نایب  هک  دومنیم  قدص  نآرق  رب  دوبن  يرگید  زیچ  هیآ  نیا  زا  ریغ 
. تسا اولدعا )  ) يانعم هب  هلمج  نیا  هک  اریز  تسا  ِلْدَْعلِاب  ُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  يهلمج  رب  فطع  هلمج  نیا  ِهَّللا  ِدْهَِعب  اُوفْوَأ  َو 

. تسا ینامیا  يولو  ّصاخ  تعیب  ای  هدش  ذخا  یمالسا  يوبن  ماع  تعیب  رد  هک  تسا  يدهع  نامه  زا  ترابع  ادخ  دهع  و 
هک تسا  يدهع  نآ  زا  ضرغ  هک  نیا  رب  دراد  حیرـصت  هلمج  نیا  رب  دییقت  دینک ، افو  نادب  دیتسب  ادـخ  اب  يدـهع  هک  هاگ  ره  ُْمتْدَـهاع  اذِإ 

تروص هب  نآرق  رد  هک  ار  ییاهدـهع  هک  ناـنچ  مه  تسا . هدـش  هتفرگ  رذ  ملاـع  رد  اـقباس  هک  هچنآ  هن  تسا  هدـش  عقاو  فـیلکت  راد  رد 
ریسفت رذ  ملاع  نامه  رب  هدمآ  قلطم 

__________________________________________________

ٍءْیَش ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  َو  دیامرفیم : هک  يهروس  نیمه  يهفیرش 89  يهیآ  رب  هراشا  (. 1)
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178 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رّوصت لباق  دوشن  عقاو  فیلکت  راد  رد  دـهع  تروص  هک  یمادام  نامیپ  دـهع و  هب  يافو  هک  نیا  رب  تسا  هراشا  دـییقت  نیا  زین  و  دـننکیم ،
. دوشیم هتفرگ  هدننک  دهع  زا  تعیب  ماگنه  رد  هک  تسا  دهع  طورش  رب  ندوب  ندنام و  رادافو  دهع  هب  يافو  زا  دوصقم  و  تسین ،

تـسا نیا  يارب  ندیمان  ادخ  دهع  ار  نامیپ  دهع و  نیا  تسا ، نآ  طورـش  نامیپ و  دهع و  نیمه  ِهَّللا  ِدْهَِعب  اُوفْوَأ  َو  ادـخ : لوق  زا  دوصقم  و 
اج نآ  تسا  هدرک  هراشا  يانعم  نیمه  رب  تسا و  هداد  هزاجا  شناگدنب  زا  نامیپ  نتفرگ  رد  وا  رب  دـنوادخ  هک  دوشیم  هتـسب  یـسک  اب  هک 

: هدومرف هک 
تسین نیا  زج  نکیم  تعیب  وت  اب  سک  ره  هدومرف : رـصح  تروص  هب  هک  « 1  » ْمِهیِْدیَأ َقْوَف  ِهَّللا  ُدَـی  َهَّللا  َنوُِعیاُبی  امَّنِإ  َکَنوُِعیاُبی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

. تسا هطساو  بحاص  يارب  طقف  مکح  درادن و  یمکح  چیه  هطساو  هک  دشاب  مهم  نیا  رب  هراشا  ات  تسا  هدرک  تعیب  ادخ  اب  هک 
نیا ندـیمان  نیمی  و  دوشیم ، هتفرگ  تعیب  اـب  هک  تسا  ییاـهنامیپ  دـهع و  ناـمه  مه  اـهنیمی  ناـمیا و  زا  دوـصقم  َناـْمیَْألا  اوُـضُْقنَت  ـال  َو 

. دوشیم لصاح  تسا  نامیا  نآ  عمج  هک  نیمی  دنگوس و  اب  اهتعیب  ریاس  دننام  زین  اهنامیپ  نیا  هک  تسا  تهج  نادب  اهنامیپ 
رد ددرگن  دّکوم  ینامیا  تعیب  اب  هک  هاگ  نآ  یمالـسا  تعیب  هچ  دینکـشم ، يولو  تعیب  هب  نآ  دیکأت  زا  دعب  ار  يوبن  تعیب  اهِدـیِکْوَت  َدـَْعب 

نتسکش
__________________________________________________

يهیآ 10 حتفلا  يهروس  (. 1)
179 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیم هتفریذپ  هبوت  نآ 
دادترا زا  فشاک  بلغا  دهع  نتـسکش  ینامیا  تعیب  زا  سپ  یلو  تسا ، « 1  » یّلم دادترا  زا  فشاک  ابلاغ  دهع  نتـسکش  هنوگ  نیا  هک  اریز 

رد یهن  تسا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـب  تعیب  ضقن  زا  یهن  رد  هغلاـبم  نیا  و  دوشیمن ، هتفریذـپ  تعیب  هدننکـش  يهبوت  اذـل  تسا  « 2  » يرطف
یمالـسا تعیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  اـب  هک  نآ  زا  سپ  دـندرک  تعیب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـب  ریدـغ  زور  رد  هک  تسا  یناـسک  دروم 

نآ رد  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ّیبن  هک  هنوگ  نیدب  دیدرگ  دّـکؤم  زور  نآ  رد  زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  دوخ  و  دـندومن ،
ار مالّسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  هک  تسا  ربخ  رد  و  دومن ، مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  هب  رما  هبترم  هس  زور 

. تسا هدش  ریسفت  مخ  ریدغ  زور  تعیب  هب  رابخا  رد  هیآ  نیا  و  دومن ، دقعنم  اج  هد  رد 
نادـب دـیداد  رارق  ناتدوخ  بقارم  ار  ادـخ  ینعی  تسا ، تبقارم  يانعم  نمـضتم  ُُمْتلَعَج  لعف  ندـش  يّدـعتم  اًـلیِفَک  ْمُْکیَلَع  َهَّللا  ُُمْتلَعَج  ْدَـق  َو 

هک يانعم  نیا  رب  هراشا  هلمج  نیا  رد  تسا و  هدـش  دـیکأت  يولو  تعیب  اب  هک  یتعیب  نآ  رد  تسامـش  روما  لیفک  یلاعت  يادـخ  هک  تهج 
. تسا يولو  تعیب  هدننک  تعیب  روما  لیفک  دنوادخ 

نیا بقارم  بیقر و  دنوادخ  نوچ  دومن ، راذگاو  وا  هب  ار  روما  دیاب  سپ 
__________________________________________________

. دنیامرف هعجارم  ریسفت  نیمه  نیشیپ  ياهدلج  رب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  دنناوتیم  نادنمقالع  (. 1)
. دشاب هدوب  یفاک  تسا  دیما  هک  تسا  هدش  هداد  حیضوت  نیشیپ  ياهدلج  ثحابم  ّیط  لّصفم  روط  هب  زین  يرطف  دادترا  ثحب  (. 2)

180 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
َهَّللا َّنِإ  « 1 « » ِنامیِْإلا َدَْعب  ُقوُسُْفلا  ُمْسِالا  َْسِئب  : » دومرف یلاعت  يادخ  هک  دوب  رذح  رب  تعیب  زا  دـعب  قوسف  ضقن و  زا  دـیاب  سپ  تسا  تعیب 

. تسا هاگآ  دینکیم  هک  هچنآ  رب  ادخ  هّتبلا  هک  تسا  نانآ  اب  ادخ  لاح  زا  لاؤس  باوج  َنُولَعْفَت  ام  ُمَْلعَی 
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ظفل درکیم  زاب  هرابود  نتفاب  ماکحتسا و  زا  سپ  ار  دوخ  ياههتفاب  هک  دیـشابن  نز  نآ  دننام  ٍةَُّوق  ِدَْعب  ْنِم  اَهلْزَغ  ْتَضَقَن  ِیتَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال 
نیا ای  تسا  عمج  يانعم  رد  لوعفم و  يانعم  هب  تسا  ردصم  لزغ  نوچ  تسا ، اَهلْزَغ  زا  لاح  ای  نآ  تسا و  نون  رسک  اب  َثَکَن  عمج  ًاثاْکنَأ 

، دـشاب درفم  نآ  فوصوم  هک  ثاـکنا ) لـبح  : ) دوـشیم هتفگ  هچ  تسا  درفم  ياـنعم  رد  لامعتـسا  بسح  رب  تسا و  عـمج  ثاـکنا )  ) هک
هیبشت باب  زا  هلمج  نیا  و  ددرگ ، نیمـضت  نآ  رد  تریـص »  » يانعم هک  هنوگنیدـب  دـشاب  ْتَضَقَن  مّود  لوعفم  ًاثاْکنَأ  ظـفل  هک  تسا  نکمم 

. دشاب یمالسا  تعیب  ياراد  هک  تسا  یسک  لاح  یلیثمت ،
رد هکلب  تسا  هدرک  تعیب  وا  اب  هک  یـسک  يوس  هب  هدننک  تعیب  بناج  زا  هک  تسا  ياهتفاب  خـن  نامـسیر و  دـننام  یمالـسا  تعیب  هک  ارچ 

هدش هتفاب  خن  ندرک  مکحم  دننام  هک  هدومن  دّـکوم  ینامیا  تعیب  اب  ار  یمالـسا  تعیب  نآ  سپـس  تسا ، هدـش  هدیـشک  ادـخ  يوس  هب  عقاو 
هتفاب نامسیر  ندرک  زاب  نتسسگ و  دننام  تعیب  ضقن  هک  تسا  هدرک  ضقن  ار  تعیب  نآ  سپس  رگید ، نتفاب  کی  اب  تسا 

__________________________________________________

هیآ 11. تارجحلا  يهروس  (. 1)
181 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدش 
مکحم ار  نآ  تفاـب  هتفاـب و  ار  ینامـسیر  هک  تسا  هدرک  هیبشت  ینز  هب  یلاـعت  يادـخ  هدومن  ضقن  ار  مکحم  تعیب  هک  ار  یـصخش  نینچ 

تعیب نانچ  تهابـش  و  هدرک ، زاب  هتـسسگ و  ار  شدوخ  يهتفاب  سپـس  هتخادـنا ، تمحز  هب  نآ  ماکحتـسا  تفاـب و  رد  ار  شدوخ  هدومن و 
. دشابیم شدوخ  يهتفاب  زا  ندربن  هرهب  اهیگتسخ و  اهیتخس و  لّمحت  رد  نز  نیا  هب  ياهدننک 

يوم هک  دوب  قمحا  ردق  نآ  دـندیمانیم و  هطیر »  » ار وا  هک  دوب  میمت  ینب  يهلیبق  زا  درکیم  زاب  ار  شدوخ  يهتفاب  هک  ینز  تسا : ربخ  رد 
یلاعت يادـخ  سپ  دـیباتیم . ار  نآ  تشگیمرب و  هرابود  درکیم ، زاـب  دـیباتیم و  او  ار  نآ  سپـس  درکیم و  مکحم  تفاـبیم و  ار  دوخ 

«. اَهلْزَغ ْتَضَقَن  ِیتَّلاَک  : » دومرف
راک هب  داسف  يراک و  بیرف  يارب  تسا  هدش  هتفرگ  امش  زا  ینامیا  یمالـسا و  تعیب  ود  ره  رد  هک  ار  ناتیاهنامیپ  دهع و  ْمُکَناْمیَأ  َنوُذِخَّتَت 

. دیربیم
، دنراد هک  تسا  یتلاح  نیا  رب  اهنآ  ّمذ  دوصقم  هک  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  فانیتسا و  ای  اُونوُکَت  مسا ال  زا  لاح  هلمج  نیا  ْمُکَْنَیب  اًلَخَد 

ءیـش نآ  ءزج  هک  یلاح  رد  دـشاب  ءیـش  رد  لخاد  هک  تسا  يزیچ  زین  تسا ، هلیح  رکم و  مسج و  لقع و  رد  داـسف  کـیرحت  لـخد )  ) و
. تسا بسانم  اج  نیا  رد  یناعم  نیا  يهمه  تسه و  زین  هبیر  يانعم  هب  تسین و 

یموق  تّما و  رب  شناوریپ ) یلع و   ) یموق یتّما و  ادابم  ات  دییامنیم  تعیب  ضقن  دینکیم و  ار  اهراک  نیا  ٍۀَّمُأ  ْنِم  یبْرَأ  َیِه  ٌۀَّمُأ  َنوُکَت  ْنَأ 
182 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  نیفلاخم  دوصقم  هک  دنبای  يرترب 
، تسا ندوب  رترب  یبرا »  » زا روظنم  و  دنبای ، يرترب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تّما  رب  شیرق  موق  تّما و  دیهاوخیم  هک  تسا  نیا  دارم  ای 

. ماقم ای  ورین  لام و  ای  دشاب  ددع  رد  يرترب  نیا  هاوخ 
اب هک  نیا  ای  دـنکیم  شیامزآ  اهمسق  دـهع و  نیا  اب  ار  امـش  دـنوادخ  َنوُِفلَتْخَت  ِهِیف  ُْمْتنُک  ام  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ْمَُکل  َّنَنِّیَُبَیل  َو  ِِهب  ُهَّللا  ُمُکُوْلبَی  اـمَّنِإ 
ار نامیپ  دـهع و  هک  مه  یـسک  دوش و  رهاظ  تسا  مدـق  تباث  نامیا  رب  هک  یـسک  تابث  ات  دـیامزآیم  رگید  یـضعب  زا  یـضعب  ندوب  رترب 

. ددرگ مولعم  دنکیم 
ددرگ و رهاظ  تخبدب  ندوب  تخبدب  تخبشوخ و  صخش  ندوب  تخبـشوخ  تسا  فوذحم  رب  فطع  هلمج  نیا  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمَُکل  َّنَنِّیَُبَیل  َو 

. دنک نایب  دیتشاد  فالتخا  هک  ار  هچنآ 
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أبن مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هک  اریز  تسا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  دـیراد  فـالتخا  نآ  رد  هک  يزیچ  نیرتگرزب  َنوُِفلَتَْخت  ِهِیف  ُْمْتنُک  اـم 
. دننکیم فالتخا  نآ  رد  مدرم  هک  تسا  یمیظع 

نانآ ياهراک  رب  يدیدهت  هیآ  نیا  َنُولَمْعَت  ُْمْتنُک  اَّمَع  َُّنلَئُْسَتل  َو  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُّلُِضی  ْنِکل  َو  ًةَدِحاو  ًۀَّمُأ  ْمُکَلَعََجل  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو 
. دنراد لد  رد  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  توادع  زا  نتشاد  رذح  رب  و 

يِدْهَی َو  ُءاشَی  ْنَم  ُّلُِضی  ْنِکل  َو  یلاعت : يادخ  لوق  نوچ  و 
183 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اَّمَع  َُّنلَئُْسَتل  َو  ُءاشَی  ْنَم 
. دشاب تبوقع  توبث  رایتخا و  رب  رعشم  ات  َنُولَمْعَت  ُْمْتنُک  اَّمَع  َُّنلَئُْسَتل  َو  دومرف : اذل  دراد  تبوقع  نتفر  نیب  زا  ربج و  رب  رعشم 

94 تایآ 103 -

183 ص :  ات 103 ..... ] تایآ 94  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

اوُرَتْشَت َو ال  ( 94  ) ٌمیِظَع ٌباذَع  ْمَُکل  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  ُْمتْدَدَص  اِمب  َءوُّسلا  اُوقوُذَت  َو  اِهتُوُبث  َدَْعب  ٌمَدَق  َّلِزَتَف  ْمُکَْنَیب  ًالَخَد  ْمُکَناْمیَأ  اوُذِـخَّتَت  َو ال 
ْمُهَرْجَأ اوُرَبَص  َنیِذَّلا  َّنَیِزْجََنل  َو  ٍقاب  ِهَّللا  َْدنِع  ام  َو  ُدَْـفنَی  ْمُکَدـْنِع  ام  ( 95  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُه  ِهَّللا  َدـْنِع  امَّنِإ  ًالِیلَق  ًانَمَث  ِهَّللا  ِدـْهَِعب 

اُوناک اـم  ِنَسْحَأـِب  ْمُهَرْجَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنل  َو  ًۀَـبِّیَط  ًةاـیَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  َو  یْثنُأ  َْوأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ًاـِحلاص  َلِـمَع  ْنَم  ( 96  ) َنُولَمْعَی اُوناک  ام  ِنَسْحَأـِب 
(98  ) ِمیِجَّرلا ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهَّللِاب  ْذِعَتْساَف  َنآْرُْقلا  َْتأَرَق  اذِإَف  ( 97  ) َنُولَمْعَی

اذِإ َو  ( 100  ) َنوُکِرْشُم ِِهب  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  ُهَنْوَّلَوَتَی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُُهناْطلُـس  امَّنِإ  ( 99  ) َنُولَّکَوَتَی ْمِهِّبَر  یلَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  ٌناْطلُـس  َُهل  َْسَیل  ُهَّنِإ 
َتِّبَُثِیل ِّقَْحلِاب  َکِّبَر  ْنِم  ِسُدُْقلا  ُحُور  َُهلَّزَن  ُْلق  ( 101  ) َنوُمَْلعَی ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب  ٍرَتْفُم  َْتنَأ  امَّنِإ  اُولاق  ُلِّزَُنی  اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  ٍۀَیآ  َناکَم  ًۀَیآ  اْنلَّدـَب 
ٌناِسل اذه  َو  ٌّیِمَجْعَأ  ِْهَیلِإ  َنوُدِْـحُلی  يِذَّلا  ُناِسل  ٌرََـشب  ُهُمِّلَُعی  امَّنِإ  َنُولوُقَی  ْمُهَّنَأ  ُمَْلعَن  ْدََـقل  َو  ( 102  ) َنیِِملْسُْمِلل يرُْـشب  َو  ًيدُه  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

(103  ) ٌنِیبُم ٌِّیبَرَع 
184 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

184 ص :  همجرت ..... :

زا دزغلب و  غورد ) دـنگوس  بیرف و  هب   ) زین تسا  مدـق  تباث  هک  نآ  ات  دـیربم  راک  هب  دوخ  نیب  بیرف  يارب  ار  دوخ  ياهدـنگوس  دـهع و  و 
دیدرگ راتفرگ  تخس  باذع  هب  دیوش و  التبم  یتخس  هب  همه  دیتسب  ار  ادخ  هار  هک  نیا 

تسا رتهب  ار  امش  رایسب  دیمهفب  رگا  تسادخ  دزن  هچنآ  هک  دیشورفن  كدنا  ییاهب  هب  ار  ادخ  دهع  و 
يرجا میهدـب  نآ  رباص  هب  هک  يرجا  هّتبلا  دوب و  دـهاوخ  یقاب  دـبا  ات  تسادـخ  دزن  هچنآ  دـش و  دـهاوخ  دوبان  همه  تسه  امـش  دزن  هچنآ 

دنروآ ياجب  هک  یلمع  زا  رتهب  رایسب  تسا 
مینکیم اطع  وا  هب  هدرک  هک  یکین  لمع  زا  رتهب  رایسب  يرجا  مینادرگیم و  دبا )  ) هدنز تداعس  اب  شوخ و  یناگدنز  رد  ار  وا  ام 

ربب هانپ  نامیا  ادخ  هب  دودرم  ناطیش  يهسوسو  ّرش  زا  لّوا  ینک  نآرق  توالت  یهاوخ  نوچ  ام ) لوسر  يا  )
دوب دهاوخن  ّطلست  هدرک  دامتعا  لّکوت و  وا  رب  هدروآ و  نامیا  ادخ  هب  هک  یسک  رب  زگره  ار  ناطیش  هتّبلا  هک 

دناهدروآ كرش  ادخ  هب  وا  ياوغا  هب  دناهتفرگ و  تسود  ار  وا  هک  تسا  یسوفن  نآ  رب  ناطیش  ّطلست  اهنت 
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دنک لزان  زیچ  هچ  ات  دـناد  رتهب  ادـخ  هک  یتروص  رد  میروآ  رگید  یتیآ  نآ  ياج  هب  هدرک و  خـسن  تحلـصم  هار  زا  ار  یتیآ  هاگره  اـم  و 
دنمهفیمن اهنیا  رثکا  هکلب  تسین  نینچ  يدنبیم  ارتفا  هشیمه  ادخ ) رب   ) وت دنیوگیم 

مدـق تباث  ادـخ  هار  رد  ار  نامیا  لها  ات  درک  لزاـن  یتسار  تقیقح و  هب  نم  راـگدرورپ  بناـج  زا  سدـقلا  حور  ار  تاـیآ  نیا  هک  وگب  وت 
دشاب تراشب  تیاده و  نیملسم  يارب  دنادرگ 

نیا حیصف و  ریغ  یمجعا  تسا  يرـشب  دزومآیم  لوسر  هب  ار  نآرق  نیا  بلاطم  هک  سک  نآ  دنیوگیم  نارفاک )  ) هک میهاگآ  الماک  ام  و 
. تسا هدروآرد  حیصف  یبرع  نابز  هب  دوخ  ار  نآرق 
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185 ص :  ریسفت ..... 

یهن راک  نیا  زا  احیرـص  ناتدوخ  نیب  بیرف  يارب  اهدنگوس  دهع و  ندرب  راکب  زا  یهن  رب  هراشا  زا  دعب  ْمُکَْنَیب  اًلَخَد  ْمُکَناْمیَأ  اوُذِـخَّتَت  َو ال 
. دشاب هتشاد  راک  نیا  يدب  حبق و  تمظع  هب  راعشا  زین  دنک و  دییات  ار  بلطم  ات  درک 

یـضتقم ترابع  هک  نیا  اب  مدق »  » ظفل ندروآ  درفم  دزغلن و  هدش  مدق  تباث  تعیب  هلیـسو  هب  هک  سک  نآ  هک  نیا  ات  اِهتُوُبث  َدَْعب  ٌمَدَـق  َّلِزَتَف 
اهنآ زا  مدق  کی  رگا  هک  تسا  نامیا  مالسا و  تبقارم  رد  تباث  ياهمدق  ياراد  هدننک  تعیب  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  تهج  هدوب  نآ  عمج 

هک نیا  هب  ُْمتْدَدَص  اِمب  دیوش  التبم  يدب  یتخس و  هب  دزغلب و  امـش  مدق  هک  ادابم  َءوُّسلا  اُوقوُذَت  َو  تسا  هدیزغل  اهمدق  رد  يهمه  ایوگ  دزغلب 
عیمج دنکشیم  دهع  هک  یسک  دنکیم و  دساف  ار  شدوخ  ریغ  هرخالاب  دساف  هک  اریز  دیتسب ، ناتتکلمم  لها  نیمز و  لها  يارب  ار  ادخ  هار 

. درادیم زاب  ادخ  هار  زا  ار  شیاوق  كرادم و 
ٌمیِظَع ٌباذَع  ْمَُکل  َو  تسا  ترخآ  تیالو و  هار  هک  یفیلکت  هار  تسا و  بلق  قیرط  نامه  هک  ینیوکت  هار  زا  ّمعا  ادخ  هار  زا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع 
: یلاعت يادخ  لوق  ات  ِهَّللا ...  ِدْهَِعب  اُوفْوَأ  َو  ياههیآ : ریوصت  رد  و  تسا ، ترخآ  رد  یگرزب  باذع  امش  يارب  يویند  ياهباذع  رب  هوالع 

َنُولَمْعَی  اُوناک  ام  ِنَسْحَِأب  ْمُهَرْجَأ  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  َّنَیِزْجََنل  َو 
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هک دش ، لزان  یتقو  رد  اههیآ  تسا  هدرک  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  ریـسفت  ار  اههیآ  نآ  هک  هدـش  دراو  يرایـسب  رابخا  هّصاخ : قیرط  زا 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

. درک مالّسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  هب  رما  ار  مدرم  و  دیوش ، میلست  مالّسلا  هیلع  یلع  ندوب  هدنامرف  نینموملا و  ریما  هب 
. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  تعیب  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تعیب  ادخ  دهع  زا  روظنم  ِهَّللا  ِدْهَِعب  اوُرَتْشَت  َو ال 

نیب زا  سرت  زا  هک  بیترت  نیدب  تسا ، يویند  ضارغا  ضارعا و  كدنا  ياهب  زا  روظنم  دیـشورفن ، كدنا  ياهب  هب  ار  ادـخ  دـهع  اًلِیلَق  ًانَمَث 
نینچ دندوب ) تسایر  لابند  هب  هک  یناسک   ) اسؤر لاح  هچنانچ  دینکشب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  تسایر  رد  عمط  و  ماقم ، هاج و  نتفر 

. تسا هدوب  نینچ  زین  نانآ  نیسوئرم  لاح  هک  نانچ  مه  ایند ، هفیج  رد  عمط  باب  زا  ای  هدوب 
َوُه دنتـسه  رادوخرب  یتشهب  ياهتمعن  زا  هک  یناگدنب  هدرک ، هریخذ  شناگدنب  يارب  هک  ياهزیچ  زا  تسا  ادخ  دزن  هک  هچنآ  ِهَّللا  َدـْنِع  امَّنِإ 

. تسا رتهب  امش  يارب  تسا  ادخ  دزن  هچنآ  هک  دینادیم  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ 
یناسک اوُرَبَص  َنیِذَّلا  َّنَیِزْجََنل  َو  ٍقاب  ِهَّللا  َْدنِع  ام  َو  تسا  یلبق  هلمج  لیلعت  هلمج  نیا  دوشیم  یناف  تسا  امش  دزن  هک  هچنآ  ُدَْفنَی  ْمُکَْدنِع  ام 

. میهدیم شاداپ  نانآ  رب  دندرکن ، ینکش  دهع  دندنام و  ناشنامیپ  دهع و  رب  دندومن و  ییابیکش  هک 
يهمه لباقم  رد  َنُولَمْعَی  اُوناک  ام  ِنَسْحَِأب  ْمُهَرْجَأ 
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. میهدیم ار  ناشیاهلمع  نیرتهب  شاداپ  ناشیا  ياهراک 
، ینابز يروآدای  دـننامه : دراد ، يروآدای  رّکذـت و  هک  یبتارم  يهمه  اب  دنـشاب  تیالو  ادـخ و  روآ  دای  هک  تسا  نیا  رد  اـهلمع  نیرتهب  و 

. تیالو دوخ  زا  تسا  ترابع  لامعا  نیرتهب  هکلب  یقّقحم ، یقیقح  یتوکلم و  يروص  یبلق ،
یقاب هدومن و  ییابیکـش  شیوخ  تعیب  رب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  سپ  تسا ، ناگدـننک  تعیب  يارب  اههیآ  نیرتهدـننک  راودـیما  هیآ  نیا 

. تشذگ لمع  نیرتدب  نیرتهب و  لباقم  رد  شاداپ  قیقحت  میدنارذگ  هک  هچنآ  يانثا  رد  و  دنامب ،
لمع هک  میدش  رّکذتم  ار  بلطم  نیا  اهراب  و  دشاب ، دهاوخیم  هک  یلمع  ره  دهدب  ماجنا  هتسیاش  لمع  کی  هک  سک  ره  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم 
ینعی دـشاب  لمع  تشادـگرزب  میخفت و  ندروآ  هرکن  زا  دوصقم  تسا  نکمم  و  دـشاب ، تیالو  رب  طـبترم  هک  تسا  نآ  یقیقح  يهتـسیاش 

. تسا تیالو  دوخ  لمع  نآ  دشاب  هدوب  حلاص  لامعا  عیمج  لصا  نآ  هک  دشاب  یگرزب  حلاص  لمع  ماجنا  ددص  رد  هک  یسک 
نامیا نامه  هک  تیـالو  رب  طاـبترا  نودـب  لـمع  تروص  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  يارب  ندوب  نمؤم  رب  دـییقت  ٌنِمْؤُم  َوُه  َو  یْثنُأ  َْوأ  ٍرَکَذ  ْنِم 

رد نامیا  زا  دوصقم  هک  تسا  نکمم  دنهدیم و  ماجنا  تّما  نیقفانم  هک  یلامعا  یمامت  دـننام  درادـن ، يرابتعا  رظن  دروم  مکح  رد  تسا ،
. دشاب مالسا  اج  نیا 

یگتخیمآ  زا  هک  تسا  نآ  هزیکاپ  یگدنز  هبّیط و  تایح  زا  دوصقم  داد ، میهاوخ  ياهزیکاپ  یگدنز  تایح و  وا  هب  ًۀَبِّیَط  ًةایَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف 
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ریسفت نآ  رب  ندش  یـضار  تسا و  هدرک  يزور  ادخ  هک  هچنآ  هب  تعانق  رب  رابخا  رد  دشاب و  رود  یلاخ و  ترخآ  ایند و  رد  اهدرد  جنر و 
. تسا هدش 

ناگدـننک تعیب  يارب  یلماک  تراشب  هدژم و  لامعا  نیرتهب  لـباقم  رد  نداد  شاداـپ  نوچ  َنُولَمْعَی  اُوناـک  اـم  ِنَسْحَأـِب  ْمُهَرْجَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنل  َو 
. دومن رارکت  دیکأت  تهج  هب  ار  نآ  اذل  دوب ،

بجوم نداد  رارق  داسف  يرترب و  ببـس  ار  اهدنگوس  دهع و  رگا  تسا  نینچ  نآ  ریدقت  تسا و  فوذحم  طرـش  باوج  َنآْرُْقلا  َْتأَرَق  اذِإَف 
دنوادخ هک  دـشاب  نیا  بجوم  نآ  رب  ندوب  مدـق  تباث  نامیا و  رد  قدـص  رگا  و  دروآ ، يور  باذـع  يدـب و  دزغلب و  مدـق  هک  دـشاب  نیا 

، طورـش تروص  هک  يدـناوخ  نآرق  هاـگره  سپ  تسا  نینچ  رگا  دـهد ، رارق  لاـمعا  نیرتـهب  يازـس  شاداـپ و  ار  لاـمعا  يهمه  شاداـپ 
. ربب هانپ  ادخ  رب  دشابیم  اهدنگوس  اهنامیپ و  اهدهع ،

تـسا نکمم  زین  و  دـشاب ، نکمم  وا  دروم  رد  باطخ  هک  یـسک  ره  لماش  تسا و  ماع  باطخ  هک  نیاربانب  ربب ، هانپ  ادـخ  رب  ِهَّللاـِب  ْذِعَتْـساَف 
. دونشب هیاسمه  ات  میوگیم  وت  هب  هک  دشاب  باب  نیا  زا  دشاب و  ّصاخ  باطخ 

لاح لعف و  رد  هذاعتسا  رگا  اصوصخم  دراد ، ناطیش  زا  يریگولج  رد  یگرزب  رثا  ناطیش  رـش  زا  ندرب  هانپ  هذاعتـسا و  ِمیِجَّرلا  ِناْطیَّشلا  َنِم 
تئارق لّوا  رد  نآ  بابحتـسا  ای  یلوق  يهذاعتـسا  بوجو  رب  لیاق  هک  یـسک  و  دشاب ، زین  لاح  لعف و  هب  نوّرقم  تسا  لوق  رد  رگا  ای  دشاب ،

نیا هب  تسا  هدـش  نیمـضت  يدرک  هدارا  تدرا  يانعم  َْتأَرَق  ظفل  رد  لیلد  نیمه  هب  تسا و  هدرک  کـسمت  هیآ  نیمه  رب  تسا  هدـش  زاـمن 
هدارا  هاگره  هک  يانعم 
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هذاعتسا زا  یلماک  لیصفت  باتکلا  ۀحتاف  يهروس  لّوا  رد  ربب . هانپ  ادخ  هب  ناطیش  رش  زا  نکب و  هذاعتـسا  یناوخب  تئارق  یتساوخ  يدرک و 

. تشذگ نآ  یگنوگچ  و 
ْمِهِّبَر یلَع  َو  دناهدروآ  نامیا  ّصاخ  ای  ماع  تعیب  اب  هک  یناسک  رب  تسین  یتنطلس  طّلست و  ار  ناطیش  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  ٌناْطلُـس  َُهل  َْسَیل  ُهَّنِإ 

رب اهنت  ناطیش  طّلـست  ُهَنْوَّلَوَتَی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُُهناْطلُـس  امَّنِإ  دبای ، ّطلـست  اهنآ  رب  دناوتیمن  ناطیـش  وا  رب  لّکوت  ادخ و  هب  ندرب  هانپ  اب  َنُولَّکَوَتَی 
. دنرادن نامیا  ادخ  هب  دنتسه و  وا  رادتسود  هک  تسا  یناسک 
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رب دّدعتم  فاصوا  لیبق  زا  اج  نیا  رد  فطع  تسا  نکمم  و  دنروایب ، كرـش  ادخ  هب  نامیا  زا  دـعب  هک  یناسک  َنوُکِرْـشُم و  ِِهب  ْمُه  َنیِذَّلا  َو 
شایبیغ يههجو  رابتعا  هب  تیفورعم  ماـقم  و  وا ، تیفورعم  ماـقم  بسح  رب  تسا  یلاـعت  يادـخ  تاذ  مسا  ُهَّللا  ظـفل  و  دـشاب ، دـحاو  تاذ 

ادـیپ ّطلـست  نمؤم  ندـب  رب  ناطیـش  هک  تسا  هدـمآ  رابخا  رد  دوشیم ، هدـیمان  یلع  شایقلخ  يههجو  راـبتعا  هب  و  دوشیم ، هدـیمان  هّللا » »
«. 1  » دبای ّطلست  دناوتیمن  شنید  رب  یلو  دنکیم 

تـسد ناهانگ  هیبش  ناـهانگ و  هب  یلو  دریگب ، ناـنآ  زا  ار  نآ  دـیادزب و  نینمؤم  زا  ار  تیـالو  دـناوتیمن  ناطیـش  هک  تسا  يرگید  ربخ  و 
هانگ هب  ار  نموم  ریغ  هک  روطنامه  دناشکب  هانگ  هب  مه  ار  نینمؤم  دناوتیم  دراد و  یسر 

__________________________________________________

یفاصلا ج 3 ص 155 ریسفت  (. 1)
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«. 1  » دناشکیم
ياج هب  ار  ماکحا  زا  یمکح  ای  میراذـگیم ، نآ  ياج  يرگید  يهیآ  مینک  خـسن  ار  نآرق  زا  ياهیآ  هاـگ  ره  ٍۀَـیآ  َناـکَم  ًۀَـیآ  اْنلَّدـَب  اذِإ  َو 

. تسا یتسه  ّلک  ماظن  رد  ادخ  ملع  فطل و  ياههیآ  ماکحا  يهمه  هچ  میراذگ  رگید  مکح 
ار نآ  هدرب و  راک  هب  ادـب  هیآ  نآ  رد  هک  هنوگ  نیدـب  میاهداد  ار  نآ  ربخ  ـالبق  هک  يرگید  يهیآ  ياـج  ار  ياهیآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی 

ياهناشن نیزگ  ياج  ار  یهلا  میظع  ياههناشن  زا  ياهناشن  گرزب و  ياههیآ  زا  ياهیآ  ای  مییامنیم ، تاـبثا  ار  يرگید  يهیآ  هدرک و  وحم 
. يزاس هاگآ  بلطم  نیا  زا  ار  نانآ  یتسیاب  مینیزگیم و  رب  وت  ياج  هب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  وحن  نیدب  مینکیم  رگید 

. تسا رتاناد  دوشیم  لزان  هک  هچنآ  هب  شیوخ  حلاصم  تمکح و  تهج  زا  دنوادخ  ُلِّزَُنی و  اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو 
َْلب تسین  ادـخ  بناج  زا  یحو  راـبخا و  ببـس  هب  بلطم  نیا  يدـنبیم و  ارتفا  وت  دـنتفگ : وت  تّما  نیقفاـنم  اـی  راّـفک  ٍرَتْفُم  َْتنَأ  اـمَّنِإ  اُولاـق 

. دنرادن نآ  تحلصم  رب و  فوقو  هک  نانچ  مه  دننادیمن  ار  لیدبت  خسن و  زاوج  رتشیب  هکلب  َنوُمَْلعَی  ْمُهُرَثْکَأ ال 
زا هک  تسا  وا  تسادق  تهج  زا  سدق  هب  حور  هفاضا  تسا و  حاورا  زا  وا  هچ  هدرک ، لزان  لیربج  ار  نآ  وگب  ِسُدُْقلا  ُحُور  َُهلََّزن  ُْلق 

__________________________________________________

ثیدح 66 یشایعلا ج 2 ص 269  ریسفت  ( 1)
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چیه اب  تسا و  رتگرزب  لیربج  زا  هک  دـشاب  ياهتـشرف  سدـقلا  حور  زا  دوصقم  هک  تسا  نکمم  و  تسا ، هّزنم  یتساک  صقن و  هب  یگدولآ 
. تسا ناسنا  عّونلا  ّبر  نآ  هک  میتفگ  هتشذگ  رد  و  هدوبن ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  زج  ایبنا  زا  کی 

لودـع باطخ  هب  ریبعت  نیا  زا  یلو  نم ، راگدرورپ  بناج  زا  ینعی  مّلکتم  يای  اـب  ّیبر » نم  : » دوش هتفگ  هک  تسا  نیا  ریبعت  ّقح  َکِّبَر  ْنِم 
. دنکیمن تیاکح  ار  ربمایپ  راتفگ  هک  یلاعت  يادخ  بناج  زا  تسا  هفناتسم  هلمج  نیا  هک  تهج  نآ  زا  ای  درک 

دـشاب وا  هتفگ  رگنایب  هک  تسا  نیا  باب  زا  ای  دومن ، لزان  ار  نآ  تراگدرورپ  يوس  زا  دنوادخ  ّکبر » نم  هلّزن  : » هک تسا  نیا  نآ  ریدـقت 
ضرف نینچ  نیا  لوقلاب  یکحم  رد  و  دشابن ، لوقلاب  یکحم  هک  مینک  ضرف  ینعی  مینک  ضرف  تسه  هک  هچنآ  زا  ریغ  ار  راتفگ  تیاکح  و 

. تسا رایسب 
دروم رد  باطخ  هک  تسا  یـسک  ره  يارب  هکلب  تسین ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  صوصخم  َکِّبَر  ْنِم  باطخ  هک  تسا  نیا  باب  زا  ای 

. تسا هدرک  لزان  تراگدرورپ  يوس  زا  لییربج  ار  نآ  هک  وگب  تیالو  رکنم  ناطیش  هب  تسا ، ناطیش  هب  باطخ  ای  دشاب ، نکمم  وا 
دروم رد  ریخا  ریسفت  دیؤم  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  رما  صوصخ  رب  ریمض  نآ  ندنادرگرب  تسا و  لیدبت  يارب  َُهلَّزَن  ظفل  رد  ریمض  ِّقَْحلِاب 

يرُْـشب ًيدُـه َو  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َتِّبَُثِیل  دوشیم ، رگید  يهناشن  هیآ و  هب  لیدـبت  هک  تسا  ياهناشن  هیآ و  هب  لیدـبت  هک  تسا  ياهناشن  هیآ و 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2012 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا  تیالو  نوچ  تسا ، هیآ  ریخا  ریسفت  دیؤم  زین  هلمج  نیا  َنیِِملْسُْمِلل 
192 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا نیملسم  يارب  هدژم  تیاده و  هک  تسا  تیالو  و  دنکیم ، تباث  ار  نینمؤم  نامیا  هک 
هب زین  ار  وت  راتفگ  دـهدیم و  میلعت  ار  وا  يرـشب  هک  دـنیوگیم  اهنآ  ِْهَیلِإ  َنوُدِْـحُلی  يِذَّلا  ُناِسل  ٌرََـشب  ُهُمِّلَُعی  امَّنِإ  َنُولوُقَی  ْمُهَّنَأ  ُمَْلعَن  ْدََـقل  َو 

. دننکیم هفاضا  رشب  نآ  میلعت 
لها زا  هتـشاد و  یمجع  نابز  هک  هدادیم  میلعت  یمرـضخ  نبا  يالوم  ههیکف  وبا  ار  ربماـیپ  هک  دـندقتعم  ٌنِیبُم  ٌِّیبَرَع  ٌناـِسل  اذـه  َو  ٌّیِمَجْعَأ 

. تسا هدروآ  نامیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  هدوب و  باتک 
دوصقم دـناهتفگ : یخرب  تسا ، هدوب  ینارـصن  مور و  لها  زا  هدـنب و  هک  هدادیم  میلعت  ار  ربمایپ  ماـعلب  ماـن  هب  یـصخش  دـناهتفگ : یخرب  و 

. دننادیم ینارصن  مالغ  ار  نآ  زا  دوصقم  رگید  یضعب  تسا و  هّرس  ّسدق  یسراف  ناملس 
104 تایآ 110 -

192 ص :  ات 110 ..... ] تایآ 104  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

ُمُه َِکئلوُأ  َو  ِهَّللا  ِتایِآب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َبِذَْـکلا  يِرَتْفَی  اـمَّنِإ  ( 104  ) ٌمِیلَأ ٌباذَـع  ْمَُهل  َو  ُهَّللا  ُمِهیِدـْهَی  ِهَّللا ال  ِتایِآب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َّنِإ 
َو ِهَّللا  َنِم  ٌبَضَغ  ْمِْهیَلَعَف  ًارْدَص  ِْرفُْکلِاب  َحَرَش  ْنَم  ْنِکل  َو  ِنامیِْإلِاب  ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َو  َهِرْکُأ  ْنَم  َّالِإ  ِِهنامیِإ  ِدَْعب  ْنِم  ِهَّللِاب  َرَفَک  ْنَم  ( 105  ) َنُوبِذاْکلا

ُهَّللا َعَبَط  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ( 107  ) َنیِِرفاْکلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنَأ  َو  ِةَرِخْآلا  یَلَع  اْینُّدلا  َةایَْحلا  اوُّبَحَتْـسا  ُمُهَّنَِأب  َِکلذ  ( 106  ) ٌمیِظَع ٌباذَع  ْمَُهل 
(108  ) َنُوِلفاْغلا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ْمِهِراْصبَأ  َو  ْمِهِعْمَس  َو  ْمِِهبُوُلق  یلَع 

اهِدـَْعب ْنِم  َکَّبَر  َّنِإ  اوُرَبَـص  َو  اوُدَـهاج  َُّمث  اُوِنُتف  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  اوُرَجاـه  َنیِذَِّلل  َکَّبَر  َّنِإ  َُّمث  ( 109  ) َنوُرِـساْخلا ُمُه  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمُهَّنَأ  َمَرَج  ـال 
(110  ) ٌمیِحَر ٌروُفََغل 
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193 ص :  همجرت ..... :

، دیسر دهاوخ  كاندرد  باذع  ار  اهنآ  درک و  دهاوخن  تیاده  زگره  ادخ  دنروآیمن  نامیا  ادخ  تایآ  هب  هک  نانآ  هّتبلا  »
، دنتسه وگغورد  یمدرم  هّتبلا  نارفاک  نیا  درواین و  ادخ  تایآ  هب  نامیا  هک  ددنبیم  ادخ  هب  سکنآ  ار  غورد 

دننام  ) دـشاب تباث  نامیا  رد  شلد  دوش و  رفاک  رابجا  يور  زا  نابز  هب  هک  نآ  دـیدرگ  رفاک  زاب  شندروآ  نامیا  زا  دـعب  هک  یـسک  نآ  ره 
دهاوخ خزود  تخـس  باذـع  ادـخ و  بضغ  مشخ و  اهنآ  رب  تشگ  رفک  تملظ  هب  هدـنکآ  شلد  سفن  ياوه  رایتخا و  اب  ای  رـسای ) راّمع 

، دوب
دندرک و ایند  يادف  ار  ترخآ   ) دندیزگرب ترخآ  يدبا  تایح  رب  ار  ایند  یناف  تایح  هک  تسا  ببـس  نیدب  اهنآ  رب  باذـع  بضغ و  نیا 

، درک دهاوخن  تیاده  ار  نارفاک  زگره  ادخ  و  دندش ) ترخآ  هب  رفاک  لّلک 
، دنلفاغ مدرم  نامه  اهنیا  تسا و  هدز  رهق  رهم  ناشیاهمشچ  شوگ و  اهلد ، رب  ادخ  هک  دنتسه  اهنیمه 

، دنراکنایز و  مورحم )  ) رایسب ترخآ  ملاع  رد  نانآ  هک  تسا  تهج  نیدب 
نید هار  رد  دـندرک و  ترجه  ریزگان  دـندش  التبم  هنتف  ّرـش و  هب  نوچ  دوخ  راید  رهـش و  زا  هک  ینانموم  اب  ادـخ  هک  نادـب  اّققحم  هاـگ  نآ 
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دهاوخ نابرهم  هدنیاشخب و  رایـسب  اهنآ  رب  سپ  نیا  زا  تسا و  روای  رای و  نانمؤم  نآ  اب  ادخ  دندومن  ناوارف  ییابیکـش )  ) ربص شـشوک و 
« دوب
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194 ص :  ریسفت ..... 

دنمهفیمن و اهنآ  ارچ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا  رّدقم  لاؤس  باوج  ٌمِیلَأ  ٌباذَـع  ْمَُهل  َو  ُهَّللا  ُمِهیِدـْهَی  ِهَّللا ال  ِتایِآب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َّنِإ 
نوچ دومرف : اهنآ  شسرپ  نیا  خساپ  رد  یلاعت  يادخ  دننکیم !؟ لیام  یمجع  يوس  هب  تسا  یحضاو  راکـشآ و  یبرع  نابز  هک  ار  نآرق 
قیاقد دناوتب  هک  دنکیمن  ییامنهار  تیاده و  دشاب  هتـشادن  ادخ  تایآ  هب  نامیا  هک  ار  یـسک  ادـخ  دـنرادن و  ادـخ  تایآ  هب  نامیا  اهنآ 

. تسا كاندرد  یباذع  ناشیا  رب  دمهفب و  ار  نآ  دسافم  راتفگ و 
نامیا هک  وت  هن  دنرادن  ادخ  تایآ  هب  نامیا  هک  دـندنبیم  ارتفا  ییاهنآ  هک  تسین  نیا  زج  ِهَّللا  ِتایِآب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َبِذَْـکلا  يِرَتْفَی  امَّنِإ 

: دنتفگیم هک  تسا  ییاهنآ  راتفگ  رب  ّدر  هلمج  نیا  يراد 
. وت هن  دنتسه  وگغورد  هک  دنیاهنآ  اهنت  َنُوبِذاْکلا  ُمُه  َِکئلوُأ  َو  يدنبیم  ارتفا  وت  هک  تسین  نیا  زج  ٍرَتْفُم  َْتنَأ  امَّنِإ 

ِنامیِْإلِاب ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َو  َهِرْکُأ  ْنَم  اَّلِإ  دوش ، رفاک  ادخ  رب  ّصاخ  نامیا  ندروآ و  مالـسا  زا  دـعب  هک  یـسک  نآ  ِِهنامیِإ  ِدـَْعب  ْنِم  ِهَّللِاب  َرَفَک  ْنَم 
. تسا مارآ  نئمطم و  نامیا  اب  شلد  هک  یلاح  رد  دوش  روبجم  راچان و  ینابز  یلوق و  رفک  رب  هک  یسک  نآ  زج 

دشاب . هتشاداو  نآ  رب  ار  لد  هتشاد و  رفک  رب  ناعذا  هک  یسک  اما  ًارْدَص  ِْرفُْکلِاب  َحَرَش  ْنَم  ْنِکل  َو 
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. گرزب یباذع  ادخ و  مشخ  تسا  ناشیا  رب  سپ  ٌمیِظَع  ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌبَضَغ  ْمِْهیَلَعَف 
ردپ نیکرشم  و  دندرک ، ینابز  رفک  رب  راداو  ار  وا  نیکرشم  هک  تسا  هدش  لزان  هّرـس  سّدق  راّمع  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدش  تیاور 

ار ود  نآ  اذل  دندومن و  عانتما  نتفگ  رفک  زا  شردام  ردپ و  هک  دندرک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  زا  تئارب  رفک و  هب  روبجم  زین  ار  راّمع 
زا نیـسحت  هدش ، دراو  ود  ره  زا  دیجمت  نیـسحت و  رابخا  رد  و  تسج ، يربت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  زا  شنابز  اب  راّمع  یلو  دنتـشک 

ندش هتـشک  رب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  زا  ینابز  تئارب  هک  راّمع  دوخ  نیـسحت  دندرک و  رایتخا  ار  ندش  هتـشک  هک  شردام  ردپ و 
. داد حیجرت 

ترخآ رب  ار  ایند  یگدنز  ِةَرِخْآلا  یَلَع  اْینُّدلا  َةایَْحلا  اوُّبَحَتْـسا  ُمُهَّنَِأب  اهنآ : هک  تسا  تهج  نادب  نامیا  ای  مالـسا  زا  دـعب  دادـترا  نیا  َِکلذ 
. دندش رفاک  يورخا  يههجو  رب  هدرک و  رایتخا  تسا  رتتعفنم  اب  ناشیایند  یگدنز  يارب  دندرکیم  نامگ  هک  ار  هچنآ  سپ  دنداد  حیجرت 

. دنکیمن ییامنهار  نامیا  رد  تابث  هب  ار  نارفاک  هورگ  دنوادخ  َنیِِرفاْکلا و  َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنَأ  َو 
یتسیاب هک  هچنآ  اهیندید و  اههدینش و  اهیزرودرخ ، زا  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  ْمِهِراْصبَأ  َو  ْمِهِعْمَس  َو  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  َعَبَط  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 

«. 1  » دننکیمن كاردا  هدش و  مورحم  دننک  كاردا 
__________________________________________________

دنناوتیم مرتحم  نآ  دنمقالع  هک  تشذگ  ناشیا  مشچ  شوگ و  بلق و  نداهن  رهم  نوماریپ  یلماک  مات و  قیقحت  هرقب  يهروس  لّوا  رد  ( 1)
. دنیامرف هعجارم  قّمعت  يروآدای و  تهج 
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ادخ نآ  دنراد و  تلفغ  تسا  نآ  رطاخ  هب  اهیروآ  دای  يهمه  هک  يزیچ  نآ  زا  نوچ  دنتـسه  لماک  تلفغ  رد  نانآ  َنُوِلفاْغلا  ُمُه  َِکئلوُأ  َو 
اریز دنناراکنایز ، زا  امتح  ترخآ  رد  اهنآ  َنوُرِساْخلا  ُمُه  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمُهَّنَأ  َمَرَج  ال  نیملسم ، نینمؤم و  ياهتلفغ  فالخ  رب  تسا  ترخآ  و 
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ار ایند  یناف  عاتم  لباقم  رد  هداد و  دـننکب  یمیاد  يدـبا و  ياـهتمعن  لیـصحت  اـت  دوب  ناـنآ  يـالاک  هک  ار  دوخ  یناـسنا  يهفیطل  اـهنآ  هک 
. تشذگ دش و  نایب  البق  َمَرَج  ظفل ال  يانعم  نایب  و  تسا ، يدبا  باذع  نآ  لابند  هب  هک  دندومن  لیصحت 

ود تواـفت  هب  هراـشا  يارب  َُّمث  ظـفل  تسا و  رخآ  اـت  ِهَّللاـِب ...  َرَفَک  ْنَم  لـباقم  رد  هلمج  نیا  اوـُِنُتف  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  اوُرَجاـه  َنیِذَِّلل  َکَّبَر  َّنِإ  َُّمث 
هک نآ  زا  سپ  نآ و  زا  لبق  ای  وت و  رب  نامیا  زا  سپ  هک  یناسک  يارب  وت  راگدرورپ  هک  نیا  هیآ  يانعم  و  تسا ، ود  نآ  ییادـج  ناتـساد و 

يروص ترجه  زا  تسا  ّمعا  ترجه  تسا و  نابرهم  هدنشخب و  دندرک  ییابیکـش  هدومن و  داهج  سپـس  دندرک و  ترجه  دندش  شیامزآ 
تـسا نامیا  راد  نامه  هک  بلق  راد  هب  مالـسا  راد  زا  تسا و  هنیـس  هک  نآ  يهبترم  نیرتالاب  هب  سفن  راد  زا  هک  یناسک  یقیقح ، ترجه  و 

. دندرک ترجه 
داهج هک  يونعم  داهج  تسا و  يرهاظ  هزرابم  نامه  هک  يروص  داهج  زا  ّمعا  زین  نیا  هک  دندرک  داهج  ادـخ  هار  رد  اوُرَبَص  َو  اوُدَـهاج  َُّمث 

. دنتخیرگن نطاب  رهاظ و  نانمشد  زا  دندومن و  ییابیکش  داهج  رب  تسا ، بلق  هار  تیالو و  هار  رد 
ترجاهم و  زا  سپ  ٌمیِحَر  ٌروُفََغل  اهِدَْعب  ْنِم  َکَّبَر  َّنِإ 

197 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا ترجه  زا  دعب  اهنت  تمحر  ششخب و  هک  تسا  بلطم  نیا  رب  حیرصت  دیکأت  يهدیاف 

جیاتن راثآ و  زا  راجزنا  شیوخ و  بیاعم  ندید  ندرک و  ادیپ  تریـصب  زج  اتجیتن  ترجه  زا  لبق  اما  و  دشاب ، نآ  رد  عورـش  زا  دعب  هچ  رگا 
نیا هب  تسا  روفغ  دنوادخ  و  تمحر ، ترفغم و  بجوم  ترجه  تسا و  ترجه  ثعاب  و  تسین ، يرادنپ  دوخ  نآ  يهدـیدنگ  يوب  دـب و 

زا سپ  هک  نیا  دناشوپیم و  نیرظان  رظن  زا  هدوب  شکرـشم  سفن  راد  رد  ترجاهم  تماقا  تقو  رد  هک  ار  هدـیدنگ  يهفیج  نآ  هک  يانعم 
. تسا نابرهم  میحر و  نآ  ناملغ  روح و  تشهب و  ياهتمعن  زا  هزیکاپ  ياهتروص  هب  اههفیج  ندرک  لیدبت  وا و  رب  لّضفت  اب  ترفغم 

111 تایآ 119 -

197 ص :  ات 119 ..... ] تایآ 111  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

ًۀَِّنئَمْطُم ًۀَنِمآ  َْتناک  ًۀَیْرَق  ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  َو  ( 111  ) َنوُمَلُْظی ْمُه ال  َو  ْتَلِمَع  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  یَّفَُوت  َو  اهِـسْفَن  ْنَع  ُلِداُجت  ٍسْفَن  ُّلُـک  ِیتْأـَت  َمْوَی 
ٌلوُسَر ْمُهَءاج  ْدََقل  َو  ( 112  ) َنوُعَنْـصَی اُوناک  اِمب  ِفْوَْخلا  َو  ِعوُْجلا  َساِبل  ُهَّللا  اَهَقاذَأَف  ِهَّللا  ِمُْعنَِأب  ْتَرَفَکَف  ٍناکَم  ِّلُک  ْنِم  ًادَـغَر  اـُهقْزِر  اـهِیتْأَی 

(114  ) َنوُُدبْعَت ُهاَّیِإ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْشا  َو  ًابِّیَط  ًالالَح  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اُولُکَف  ( 113  ) َنوُِملاظ ْمُه  َو  ُباذَْعلا  ُمُهَذَخَأَف  ُهُوبَّذَکَف  ْمُْهنِم 
(115  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  ٍداع  َو ال  ٍغاب  َْریَغ  َّرُطْضا  ِنَمَف  ِِهب  ِهَّللا  ِْریَِغل  َّلِهُأ  ام  َو  ِریِْزنِْخلا  َمَْحل  َو  َمَّدلا  َو  َۀَْتیَْملا  ُمُْکیَلَع  َمَّرَح  امَّنِإ 

َنوُِحْلُفی َبِذَْکلا ال  ِهَّللا  یَلَع  َنوُرَتْفَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع  اوُرَتْفَِتل  ٌمارَح  اذـه  َو  ٌلالَح  اذـه  َبِذَْـکلا  ُمُُکتَنِْـسلَأ  ُفِصَت  اِمل  اُولوُقَت  َو ال 
ْمُهَـسُْفنَأ اُوناک  ْنِکل  َو  ْمُهانْمَلَظ  ام  َو  ُْلبَق  ْنِم  َْکیَلَع  انْـصَصَق  اـم  اـْنمَّرَح  اوُداـه  َنیِذَّلا  یَلَع  َو  ( 117  ) ٌمِیلَأ ٌباذَـع  ْمَُهل  َو  ٌلِیلَق  ٌعاـتَم  ( 116)
(119  ) ٌمیِحَر ٌروُفََغل  اهِدَْعب  ْنِم  َکَّبَر  َّنِإ  اوُحَلْصَأ  َو  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  اُوبات  َُّمث  ٍَۀلاهَِجب  َءوُّسلا  اُولِمَع  َنیِذَِّلل  َکَّبَر  َّنِإ  َُّمث  ( 118  ) َنوُِملْظَی

198 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

198 ص :  همجرت ..... :

الماک وا  دب ) کین و   ) لمع يازج  هب  ار  سک  ره  دزیخرب و  عافد  لدج و  هب  دوخ  زا  باذع  عفر  يارب  یسفن  ره  هک  ار  يزور  نآ  نک  دای  »
، دننکیمن متس  اهنآ  رب  دنناسریم و 
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دندرکیم یگدنز  نانیمطا  شیاسآ و  رد  شلها  دوب و  امرفمکح  لماک  تّینما  نآ  رد  هک  هّکم ) رهش  نوچ   ) ار يرهش  لثم  امـش  رب  ادخ  و 
نارفک و نآ  بجوم  هب  مه  ادخ  دندرک و  نارفک  ار  ادـخ  تمعن  رهـش  نآ  لها  هک  نآ  ات  دیـسریم  اهنآ  هب  ناوارف  يزور  بناج  ره  زا  و 

، دیناشچ اهنآ  هب  ار  یکانمیب  یگنسرگ و  معط  تیصعم 
، دیسر ارف  اهنآ  رب  باذع  دندرک  متس  نوچ  سپ  دندرک  بیذکت  ار  وا  دمآ  اهنآ  دوخ  زا  یلوسر  و 

ج8، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دیرآ  ياج  هب  ار  شتمعن  رکش  دینک و  لوانت  هداد  رارق  بّیط  لالح و  يزور  ادخ  هک  هچنآ  زا  نانمؤم  امش  سپ 
199 ص :

، دیتسرپیم ار  ادخ  اتقیقح  رگا 
زین اهمارح  نیمه  زاب  دینادرگ و  مارح  دننک  حبذ  ادخ  مان  ریغ  هب  هک  ار  هچنآ  كوخ و  تشوگ  نوخ و  رادرم ، اهنت  ناگدـنب  امـش  رب  ادـخ 

نابرهم روفغ و  هّتبلا  ادخ  دنک  لوانت  ترورض  ردق  هب  دیامن  ادخ  مکح  زا  يّدعت  زواجت و  دصق  هک  نآیب  دوش  راچان  رطضم و  یسک  رگا 
، تسا

رب هک  نانآ  هک  دیدنبب  غورد  دوخ  يادخ  رب  ات  دیهد  تبـسن  ادـخ  هب  هدرک و  مارح  ای  لالح  ار  يزیچ  غورد  هب  دوخ  شیپ  زا  دـیابن  امـش  و 
، دید دنهاوخن  يراگتسر  زگره  دنتسب  غورد  يادخ 

، دنام دهاوخ  ترخآ )  ) كاندرد یباذع  دوش و  دوبان  یناف و  ایند  كدنا  يهتخودنا 
، دندرک متس  شیوخ  رب  اهنآ  دوخ  نکیل  میدرکن  متس  نانآ  رب  میدرک و  مارح  دوهی  رب  میداد  حرش  وت  رب  شیپ  زا  هک  اهزیچ  نامه  ام  و 
ادـخ هبوت  زا  دـعب  دـننک  حالـصا  هدرک و  هبوت  ادـخ  هاگرد  رب  سپـس  هداد و  ماجنا  یتشز  لمع  ینادان  يور  زا  هک  نانآ  رب  ادـخ  مه  زاب  و 

. دشخبیم ار ) نابئات  و   ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و 

199 ص :  ریسفت ..... 

هک تهج  نآ  زا  تسا  ٌمیِحَر  فرظ  اـی  عزاـنت ، لـیبس  رب  تسا  ود  ره  اـی  ادرفنم و  ٌمیِحَر  اـی  ٌروـُفَغ  فرظ  هلمج  نـیا  ٍسْفَن  ُّلُـک  ِیتْأـَت  َمْوَـی 
زا اهِـسْفَن  ْنَع  ُلِداـُجت  تسا  ریدـقت  رد  رکذا )  ) ظـفل هک  دـشاب  هفنأتـسم  هلمج  تـسا  نـکمم  و  دـشابیم ، تماـیق  لوـصو  زا  شیپ  ترفغم 

ْتَلِمَع ام  ٍسْفَن  ُّلُک  یَّفَُوت  َو  دنکیم ، بلط  ار  ناکین  راربا و  ماقم  هدومن و  یهاوخ  رذـع  تکاله  زا  تاجن  صالخ و  يارب  عافد و  شدوخ 
ندرک مک  اب  َنوُمَلُْظی و  ْمُه ال  َو  دـباییم ، تسا  هدرک  هک  هچنآ  شاداپ  اـی  لاـمعا  مّسجت  رباـنب  هدرک  لـمع  هک  ار  هچنآ  نیع  یـسفن  ره  و 

. دنوشیمن عقاو  متس  دروم  باذع  ندرک  دایز  ای  باوث 
200 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ار ياهّیرق  لاح  دنایهلا  ياهتمعن  زا  مّعنتم  هک  ینارفاک  هیبنت  یهاگآ و  تهج  یلاعت  يادـخ  ًۀَِّنئَمْطُم و  ًۀَـنِمآ  َْتناک  ًۀَـیْرَق  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  َو 
شجنر تشیعم ، یگنت  نانمـشد ، يهلمح  لیبق  زا  اب  همهاو  سرت و  ثعاب  هک  هچنآ  یماـمت  زا  ینعی  دوب  ناـما  نما و  رد  هک  دـنزیم  لاـثم 

. دیسریمن هّیرق  نآ  لها  رب  ياهدننک  تحار  ان  زیچ  چیه  هک  نیا  زا  نئمطم  دوب و  ناما  نما و  رد  سوفن  هودنا  هّصغ و  اهندب و 
. دیسریم عیسو  هدرتسگ و  روط  هب  شايزور  دوشیم  تفای  نآ  رد  يزور  هک  ییاج  ره  زا  ٍناکَم  ِّلُک  ْنِم  ًادَغَر  اُهقْزِر  اهِیتْأَی 

تخادرپ و اهتمعن  دوخ  رب  وا  ششنرک  ياج  هب  دش و  لفاغ  معنم  زا  هدومن و  هشیپ  نارفک  یـساپسان و  یهلا  ياهتمعن  رب  ِهَّللا  ِمُْعنَِأب  ْتَرَفَکَف 
. درک يرکشان 

نارفک زا  هک  هچنآ  تهج  هب  دناشوپ  نآ  رب  ار  سرو  یگنـسرگ  سابل  دنوادخ  سپ  َنوُعَنْـصَی  اُوناک  اِمب  ِفْوَْخلا  َو  ِعوُْجلا  َساِبل  ُهَّللا  اَهَقاذَأَف 
یگنـسرگ ياـنعم  هب  عوـج )  ) ظـفل دوـب ، تسیاـشان  لاـمعا  نآ  يازج  رفیک و  نیا  هک  دـندوب ، هداد  رارق  دوـخ  يهشیپ  یـساپسان  تمعن و 

لیبق زا  هیبشت  ای  «، 1  » تسا سابل  رد  یقیقحت  يهراعتسا  يهنیرق  ای  ییانک  يهراعتسا 
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__________________________________________________

راک هب  يدـننامه  ای  تهباشم  يهقالع  يانبم  رب  هل ) عوضوم  ریغ  يانعم  رد   ) يزاجم روط  هب  ار  ياهژاو  هک : نیا  زا  تستراـبع  هراعتـسا  ( 1)
يدّدعتم ياهکبس  زا  الومعم  نآ  نوگانوگ  عاونا  يدنب  میسقت  دنربب 

201 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
__________________________________________________

ماسقا ندرمـش  رب  راصتخا  تیاعر  اب  بلطم  ندـش  رتنشور  تهج  نایب  یناـعم  ملع  نارظن  بحاـص  يأر  رب  اـنب  هک  تسا  هدـش  يریگهرهب 
مهف تهج  رد  دشاب  هدوب  يدیفم  شـشوک  هک  دیما  نیا  اب  دیامنیم  یمارگ  ناگدنناوخ  میدقت  هدید و  مزال  ار  اهنآ  زا  مادک  ره  رب  ینتبم 

: هّرس سدق  دنمجرا  فلؤم  نیشنلد  تارابع 
یحیرـصت ییانک و  تسا : مسق  ود  رب  نآ ، ساسا  رب  تاهج و  عیمج  زا  هراعتـسا  رب  تلالد  رد  نآ  یّلک  بسانت  ندومن  ظاحل  مکی : کـبس 

: يزار يریاضغ  رعش  نیا  دننام  هب ، هّبشم  يهدارا  هّبشم و  ندرک  نایب  زا  تسترابع  ییانک  يهراعتسا 
لاگنچ شدزیرب  دنیب  وت  غیت  هک  اضق  نادند  شدیآرب  دنیب  وت  مزب  هک  اوه 

: ورسخ رصان  رعش  نیا  رد  هچنانچ  و 
ار نادند  گنچ و  گرم  وا  رب  درک  زیت  وچ  شنادند  تشگ  هدوسرف  شگنچ و  تخیرب 

نآ يارب  نادند  گنچ و  هدرک و  هیبشت  ياهدنّرد  هب  دوخ  نهذ  رد  ار  گرم  مییوگب  هک  نیا  رگم  تساطخ  گرم  هب  نادند  گنچ و  دانسا 
. تسا هدروآ 

: رعش نیا  دننام  مامحلا و  یف  ادسا  تیأر  دننام : هّبشم ، يهدارا  هب و  هّبشم  ندرک  نایب  زا : تسترابع  یحیرصت  يهراعتسا  و 
داد باّنع  شلام  رورپ  زان  گرگت  زو  داد  بآ  ار  لگ  گرب  دیکچ و  سگرن  زا  هلاژ 

. تسا هدرک  هیبشت  بانع  هب  ار  بل  گرگت  هب  ار  نادند  لگ  گرب  هب  ار  تروص  سگرن  هب  ار  مشچ  هلاژ  هب  ار  کشا 
رظن قاّفتا  میدروآ  هک  یفیرعت  رد  نآ ، لیوأت  هراعتـسا و  زا  تغالب  ملع  نادنمـشناد  ّصاخ  تشادرب  ندومن  ظاحل  ياـنبم  رب  مّود : کـبس 

هک یتعامج  لـیلد  دناهتـسناد ، يوغل  زاـجم  مسق  زا  ياهّدـع  یلقع و  زاـجم  مسق  زا  ار  نآ  ياهّدـع  زاـجم  زا  لـیوأت  رد  نکیل  دراد ، دوجو 
تغل لصا  رد  دسا  ظفل  یلو  تسا ، عاجش  درم  دسا  زا  دارم  یمری ، ادسا  تیأر  يهلمج : رد  هک  تسا  نآ  دننادیم  يوغل  زاجم  ار  هراعتـسا 
ظفل نیا  لامعتسا  تروص  نیا  رد  تسا ، عاجش  درم  هک  هّبـشم  يارب  هن  تسا  هب  هّبـشم  اج  نیا  رد  هک  هدش  عضو  صوصخم  يهدنرد  يارب 

. تسا يوغل  زاجم  يانعم  نیا  هدش و  هل  عوضوم  ریغ  رد  تغل  بسح  رب 
قالطا یتقو  تسا  عاجـش  درم  هک  هّبـشم  رب  ار  دـسا  ظفل  هک  تسا  نیا  دنرامـشیم  یلقع  زاجم  مسق  زا  ار  هراعتـسا  هک  یهورگ  لـیلد  اـّما 

رد مییامنیم و  اعّدا  صوصخم  عبس  ینعی  هب  هّبشم  نیع  ار  وا  هک  مینکیم 
202 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

__________________________________________________

هب هن  دراد  لقع  هب  قّلعت  هدش  نایب  ياعّدا  ینعی  فّرصت  نیا  نوچ  و  هل ، عوضوم  ریغ  هن  دوشیم  هل  عوضوم  رد  ظفل  لامعتـسا  تروص  نیا 
: دیمع نبا  رعش  نیا  رد  تغل ، هن  دنکیم  مکح  نآ  ندوب  زاجم  رب  لقع  ینعی  تسا ، یلقع  زاجم  هراعتسا  سپ  تغل ،

یسفن نم  یلع  ّزعا  سفن  سمّشلا  نم  ینّللظت  تماق 
سمّشلا نم  ینّللظت  سمش  بجع  نم  ینّللظت و  تماق 

دناهتفگ یضعب  دوبن  حیحص  اج  نیا  رد  بجعت  يانعم  درمشیمن  باتفآ  نیع  ار  دوخ  هقوشعم  رعاش  رگا  هک  تسا  نآ  لاثم  نیا  زا  دوصقم 
. تسین باتفآ  سنج  زا  یمدآ  هک  مینادیم  نیقی  هب  اریز  دوش  لامعتسا  هل  عوضوم  رد  سمش  هک  تسین  نیا  یضتقم  اج  نیا  رد  اعّدا  هک 
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تهج نآ  زا  ار  هراعتـسا  نیا  هیبشت و  رد  هغلابم  تهج  هب  دنیامن  هدارا  ار  هّبـشم  دـننک و  رکذ  ار  هب  هّبـشم  هک  تسا  نآ  هّیقیقحت  يهراعتـسا 
. یلقع یّسح و  تسا : مسق  ود  رب  دوشن و  هابتشا  هّیلیخت  يهراعتسا  اب  هک  نیا  ات  دناهتفگ  هّیقیقحت 

: يرملا یملس  یبا  نب  ریهز  لوق  دننام  هّیسح  هّیقیقحت  يهراعتسا 
ملقت مل  هرافظا  دبل  هل  فذقم  حالّسلا  یکاش  دسا  يدل 

. تسا یّسح  قّقحتم  رما  نآ  عاجش و  درم  يارب  تسراعتسم  اج  نیا  رد  دسا 
هب مالسا  نید  زا  هیآ  نیا  رد  هک  میقتسملا  طارصلا  اندها  دننام : دنیامنیم  ریبعت  هب  هبـشم  هب  هّبـشم ، زا  زین  نآ  رد  هّیلقع  هّیقیقحت  يهراعتـسا 

. نید تماقتسا  رد  تسا  ياهغلابم  ریبعت  تسا  هب  هّبشم  هک  میقتسم  هار 
. هحّشرم هدّرجم و  هقلطم ، تسا : مسق  هس  رب  رگید  رابتعا  هب  هراعتسا  مّوس : کبس 

رعـش نیا  دننام  دسا و  يدنع  ادسا و  تیأر  دننام : دشاب  هدشن  رکذ  مالک  رد  نیفرط  تامیالم  زا  کی  چیه  هک  تسا  نآ  هقلطم  يهراعتـسا 
: یلبج عساولا  دبع 

ربلد يهراّرج  نوچ  تسا  يوج  بل  رب  هشفنب  ناناج  يهراسخر  نوچ  تسا  خاش  رس  رب  هفوکش 
: هرغ ریثک  لوق  تسا  لیبق  نیا  زا  دوش و  رکذ  مالک  رد  هل  راعتسم  تامیالم  هدومن و  هراعتسا  فلز  يارب  ار  هراّرج  برقع 

203 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا حیشرت  یقیقحت و  يهراعتسا  ای  ندناشچ  يانعم  هب  هقاذا )  ) نینچ مه  و  ءاملا ،) نیجل  )

رتمرن ریمخ  هک  دنتفگیم  دندرکیم و  اجنتـسا  نان  ریمخ  اب  هک  ییاج  ات  هدوب  یناوارف  ياهتمعن  ياراد  اتـسور  نیا  هک  هدـش  دراو  رابخا  رد 
. دندیدرگ هدش  اجنتسا  ياهریمخ  ندروخ  جاتحم  راچانب  هک  ییاج  ات  دندش  يدیدش  یطحق  رب  التبم  تسا ،

ُهاَّیِإ ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْـشا  َو  ًابِّیَط  ًالالَح  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اُولُکَف  َنوُِملاظ  ْمُه  َو  ُباذَْعلا  ُمُهَذَخَأَف  ُهُوبَّذَـکَف  ْمُْهنِم  ٌلوُسَر  ْمُهَءاج  ْدََـقل  َو 
رکش تفرگ ، ناشرب  رد  دندوب  راکمتس  هک  یلاح  رد  باذع  سپ  دندرک  بیذکت  دمآ  ناشیا  زا  يربمایپ  هک  نیا  نخـس  لصح  ام  َنوُُدبْعَت 

ار يزور  تمعن و 
__________________________________________________

لاملا باقر  هتکحضب  تقلغ  اکحاض  مسبت  اذا  ءادرلا  رمغ 
. دشابیم اطع  ینعی  هل  راعتسم  تامیالم  زا  رمغ  ضرع و  تنایص  رد  تسادر  دننام  اطع  اریز  هدروآ  هراعتسا  ءاطع  يارب  ار  ءادر 

. داد زاوآ  داشگب و  هداجیب  ود  یسودرف : رعش  زا  تیب  نیا  دننام  و 
. دشابیم هل  راعتسم  ینعی  بل  تامیالم  زا  زاوآ  هدروآ و  هراعتسا  بل  يارب  ار  هداجیب 

ََۀلالَّضلا اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ   » هفیرـش يهیآ  دـننام : دوش  رکذ  مـالک  رد  هنم  راعتـسم  تاـمیالم  زا  یکی  هک  تسا  نآ  هحـشرم  يهراعتـسا 
تلالض هب  ّقح  لادبتسا  تلالض ، رب  ّقح  لادبتـسا  زا  تسا  هدروآ  هراعتـسا  ار  ارتشا  هیآ 15 ،) هرقب  يهروس   ) ْمُُهتَراِجت ْتَِحبَر  امَف  يدُْـهلِاب 

. دشابیم ارتشا  تامیالم  زا  حبر  هنم و  راعتسم  ارتشا  هل و  راعتسم 
(. 153 مّود ص 170 . پاچ  ینهآ  نیسحمالغ  ياقآ  فیلأت  نایب  یناعم  باتک  زا  لقن  هب  )
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طقف رگا  دندرک  هّیرق  لها  هک  يروط  نامه  دینکن  یساپسان  دیروایب و  ياج  هب  تسا  هتـشاد  ناتینازرا  بّیط  لالح و  روط  هب  دنوادخ  هک 

. دینکیم تدابع  یگدنب و  ار  وا 
رد هیآ  نیا  ریـسفت  ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  ٍداع  َو ال  ٍغاب  َْریَغ  َّرُطْـضا  ِنَمَف  ِِهب  ِهَّللا  ِْریَِغل  َّلِهُأ  ام  َو  ِریِْزنِْخلا  َمَْحل  َو  َمَّدلا  َو  َۀَْـتیَْملا  ُمُْکیَلَع  َمَّرَح  امَّنِإ 

، هریحب تمرح  رب  تبـسن  هدـش  رکذ  هفیرـش  يهیآ  رد  هک  يزیچ  دـنچ  رد  تاـمّرحم  رـصح  هک  میتفگ  تشذـگ و  نآ  ریغ  هرقب و  يهروس 
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لالح رگید  تامرحم  دـیآیم  مزال  رـصح  رب  انب  هک  دوش  دراو  لاکـشا  نیا  ات  تسین  تاـمّرحم  قلطم  دوصقم  تسا و  اـهنآ  ریغ  هبئاـس و 
. دنوش

لوعفم ات  هدش  هدناوخ  بصن  اب  دشاب و  مکتنسلأ )  ) تفـص ات  هدش  هدناوخ  عفر  اب  بذکلا )  ) ظفل َبِذَْکلا  ُمُُکتَنِْـسلَأ  ُفِصَت  اِمل  اُولوُقَت  َو ال 
اذه یلاعت : يادخ  لوق  و  تسا ، فوصوم  ای  یفرح  ای  یمـسا  لوصوم  ام  ظفل  دشاب و  فصت )  ) لوعفم ای  اولوقت ) و ال   ) یلاعت يادـخ  لوق 

. هوجو یضعب  ربانب  تسا  فصت )  ) لوعفم ای  هوجو ، زا  یضعب  ربانب  ٌمارَح  اذه  َو  ٌلالَح 
. ددرگ یلاعت  يادخ  رب  نتسب  غورد  ارتفا و  رب  یهتنم  ات  دییوگن  نینچ  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع  اوُرَتْفَِتل 

هک  نانآ  َنوُِحْلُفی  َبِذَْکلا ال  ِهَّللا  یَلَع  َنوُرَتْفَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
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. دش دنهاوخن  راگتسر  دندنبیم  ادخ  رب  غورد  ارتفا و 
یباذـع ناشیارب  تسا و  یکدـنا  يالاک  عاتم و  دـننکیم  دـیاع  دوخ  لطاب  معز  هب  اهدـنفرت  نیا  زا  هک  هچنآ  ٌمِیلَأ  ٌباذَـع  ْمَُهل  َو  ٌلِیلَق  ٌعاتَم 

. دهاوخب ییاسرف  ناج  باذع  نینچ  تمیق  هب  ار  كدنا  عاتم  تسین  راوازس  لقاع  يارب  هک  كاندرد ،
یهن ادخ  هک  ار  ياهریغص  هانگ  ای  دوش  بکترم  ياهریبک  هانگ  ادخ  يهدنب  هاگره  دومرف : هک  هدش  هداد  تبسن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب 

. تسا تباث  وا  رب  مالسا  مسا  طقف  و  ددرگیم ، طقاس  وا  زا  نامیا  مسا  هتشگ و  جراخ  نامیا  زا  دهد  ماجنا  هدرک 
نیا هب  دـنکیمن و  جراخ  ادـخ  مارح  ندرک  لالح  راکنا و  رفک ، رب  ار  وا  راـک  نیا  ددرگیم و  رب  ناـمیا  هب  درک  رافغتـسا  هبوت و  رگا  سپ 

. دوشیمن رفاک  بیترت 
نامیا و زا  ام  داقتعا  هب  دـشاب  مه  دـقتعم  شیوخ  يهتفگ  رب  لالح و  دـیوگب  ادـخ  مارح  رب  تسا و  مارح  دـیوگب  ادـخ  لـالح  رب  رگا  سپ 

تروص نیا  رد  هک  دنزب  رس  یثّدح  وا  زا  ددرگ و  هبعک  سپس  مرح و  لخاد  هک  تسا  یصخش  دننامه  هدش و  جراخ  رفک  يوس  هب  مالـسا 
. تسا شتآ  هب  شراک  رخآ  دننزیم و  ار  شندرگ  هدروآ و  نوریب  مرح  هبعک و  زا  ار  وا 

نیّذلا  یلع  دش و  هتفگ  البق  هک  تسا  یناتساد  يروآدای  روظنم  ُْلبَق  ْنِم  َْکیَلَع  انْصَصَق  ام  اْنمَّرَح  اوُداه  َنیِذَّلا  یَلَع  َو 
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ناشیا رب  میدرک  مارح  هک  ار  هچنآ  میرحت  بجوم  هب  ام  َنوُِملْظَی  ْمُهَـسُْفنَأ  اُوناـک  ْنِکل  َو  ْمُهاـنْمَلَظ  اـم  َو  « 1  ... » رفظ يذ  ّلک  انمّرح  اوداـه 
. دندش میرحت  عنم و  ّقحتسم  ناشدوخ  هکلب  میدرکن  ملظ 

. تسدافتسم نینچ  نیا  زین  « 2  ... » اْنمَّرَح اوُداه  َنیِذَّلا  َنِم  ٍْملُِظبَف  یلاعت : يادخ  لوق  هچنانچ 
تسا و ظـیغلت  دـیدشت و  يارب  لّوا  يهلمج  هک  تهج  نآ  زا  هک  تسا  هلمج  ود  تواـفت  نداد  ناـشن  تهج  َُّمث  ظـفل  ندروآ  َکَّبَر  َّنِإ  َُّمث 

. تمحر راهظا  فطلت و  يارب  مّود  يهلمج 
فرصنم ملع  راد  زا  هک  تهج  نآ  زا   ) هدش تسیاشان  دب و  راک  بکترم  ینادان  بجوم  هب  هک  یناسک  اُوبات  َُّمث  ٍَۀلاهَِجب  َءوُّسلا  اُولِمَع  َنیِذَِّلل 

. دندش نامیشپ  تسا  هدز  رس  اهنآ  زا  هک  هچنآ  رب  دنتشگرب و  ینادان  تلاهج و  زا  هدومن و  هبوت  سپس  دناهداد ) رد  نت  لهج  مکح  هب  و 
ای هدش و  مزلم  نادب  ادخ  قوقح  زا  هک  ار  هچنآ  ای  دندومن  كرادت  دناهدش  مزلم  مدرم  قوقح  زا  هک  ار  هچنآ  اوُحَلْـصَأ و  َو  َِکلذ  ِدـَْعب  ْنِم 

رارکت  ) تسا نابرهم  ياهدنزرمآ  تراگدرورپ  هبوت  زا  دعب  هک  هّتبلا  ٌمیِحَر  ٌروُفََغل  اهِدَْعب  ْنِم  َکَّبَر  َّنِإ  دـندروآ ، ياجب  هدـش  توف  اهنآ  زا 
(. تسا هتشذگ  دننامه  زین  اج  نیا  َّنِإ 

__________________________________________________

هیآ 146 ماعنالا  يهروس  (. 1)
هیآ 160 ءاسن  هروس  (. 2)
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120 تایآ 124 -

207 ص :  ات 124 ..... ] تایآ 120  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

ِیف ُهاْنیَتآ  َو  ( 121  ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِـص  یلِإ  ُهادَه  َو  ُهابَتْجا  ِهِمُْعنَِأل  ًارِکاش  ( 120  ) َنیِکِرْـشُْملا َنِم  ُکَی  َْمل  َو  ًافِینَح  ِهَِّلل  ًاِتناق  ًۀَّمُأ  َناـک  َمیِهاْربِإ  َّنِإ 
َلِعُج امَّنِإ  ( 123  ) َنیِکِرْشُْملا َنِم  َناک  ام  َو  ًافِینَح  َمیِهاْربِإ  َۀَِّلم  ِْعبَّتا  ِنَأ  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َُّمث  ( 122  ) َنیِِحلاَّصلا َنَِمل  ِةَرِخْآلا  ِیف  ُهَّنِإ  َو  ًۀَنَسَح  اْینُّدلا 

(124  ) َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  اُوناک  امِیف  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  ُمُکْحََیل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  َنیِذَّلا  یَلَع  ُْتبَّسلا 

207 ص :  همجرت ..... :

، درواین كرش  اتکی  يادخ  رب  زگره  دوب و  ادخ  رادربنامرف  عیطم و  هک  یتّما  نیب  دوب  يّدحوم  صخش  اهنت  لیلخ )  ) میهاربا انامه  »
، دومرف تیاده  میقتسم  هار  هب  دیزگرب و  تلاسر ) هب   ) ار وا  ادخ  هک  دوب  ادخ  ياهتمعن  راذگ  رکش  هشیمه 

، میداد رارق  ناحلاص  زا  ترخآ  رد  میدرک و  اطع  تداعس ) و   ) ییوکین ایند  رد  ار  وا  و 
، درواین كرش  اتکی  يادخ  هب  زگره  وا  هک  نک  بیقعت  میهاربا  كاپ  نییآ  زا  میدرک  یحو  وت  رب  هاگ  نآ 

فالتخا نآ  رد  قلخ )  ) هک هچنآ  رد  تمایق  زور  هّتبلا  وت  يادخ  دندومیپ و  فالتخا  هار  نآ  رد  هک  دیدرگ  رّرقم  مرتحم  دوهی  رب  هبنش  زور 
. درک دهاوخ  مکح  دننکیم  اپ  رب  عازن  و 
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208 ص :  ریسفت ..... 

هیلع میهاربا  هک  دـش  هتفگ  نیا  زا  شیپ  هک  نانچ  مه  دوشیم ، قـالطا  ماـما  مومأـم و  تعاـمج ، دـحاو ، رب  ًۀَّمُأ  ظـفل  ًۀَّمُأ  َناـک  َمیِهاْربِإ  َّنِإ 
هیلع میهاربا  هک  هدش  رکذ  رابخا  رد  و  دوب ، صلاخ  ای  ملسم  ًافِینَح  دوب  عضاخ  نتورف و  ادخ  هاگشیپ  رد  ِهَِّلل  ًاِتناق  دوب ، ۀّما  کی  دوخ  مالّسلا 

اب ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  نیا  ات  تساوخ ، ادخ  هک  ياهزادنا  نامه  هب  دنام  نید  نآ  رد  سپ  دوبن ، نآ  رب  وا  ریغ  هک  دوب  ینید  يراد  مالسلا 
رگا دوب ، تّما  کی  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  هک : دومرف  یلاعت  يادخ  اذـل  و  دـندش ، رفن  هس  هجیتن  رد  و  تخاس ، سونأم  قاحـسا  لیعامـسا و 

. دربیم مان  مه  ار  وا  دنوادخ  دوب  میهاربا  اب  رگید  یسک 
میهاربا نید  رب  دـندرکیم  نامگ  هک  تسا  شیرق  هب  هنعط  هیانک و  نیا  دوبن و  نیکرـشم  زا  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  ُکَی  َْمل  َو 

اب ندش  مارآ  ایند  رد  بوخ  راک  هنـسح و  ًۀَنَـسَح  اْینُّدلا  ِیف  ُهاْنیَتآ  َو  ٍمیِقَتْـسُم  ٍطارِـص  یلِإ  ُهادَه  َو  ُهابَتْجا  ِهِمُْعنَِأل  ًارِکاش  دنتـسه  مالّـسلا  هیلع 
هب جورخ  ندش  ناسآ  نیا  يهجیتن  دـشابن و  هورکم  وا  شیپ  یهلا  ياضق  زا  کی  چـیه  هک  يوحن  هب  تسا  نآ  رب  نتفرگ  سنا  ادـخ و  رکذ 

یناوارف و تکرب ، دالوا و  زا  يدنمرهب  عتمت و  كاپ ، یگدنز  بوخ ، يهزاوآ  ترهش و  مدرم ، تّبحم  وا ، هار  رد  ندرب  تذل  ادخ و  يوس 
. دوب مالّسلا  هیلع  میهاربا  يارب  فاصوا  نیا  يهمه  دشابیم و  اهلسن  رد  ترخآ  ياهتفآ  زا  یتمالس 

209 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یناـسک ناـنآ  تسین و  ناـشدوجو  رد  يداـسف  هک  یناـسک  زا  ینعی  تسا ، ناـحلاص  زا  ترخآ  رد  وا  َنیِِحلاَّصلا و  َنَِـمل  ِةَرِخآـْلا  ِیف  ُهَّنِإ  َو 
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. دناهدروآ تسد  هب  ار  ناسنا  يارب  نکمم  تالامک  يهمه  هک  دنتسه 
. میدرک یحو  وت  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  سپس  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َُّمث 

تلم ینک  يوریپ  دوبن  ناکرشم  زا  دوب و  ارگّقح  هک  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  نییآ  زا  هک  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  َناک  ام  َو  ًافِینَح  َمیِهاْربِإ  َۀَِّلم  ِْعبَّتا  ِنَأ 
« ۀـلحن  » هچنانچ دـشاب ، بلاق  بلق و  ماکحا  بحاص  زا  ذوخأم  بلق و  ماکحا  هب  طبترم  هک  یلاـح  رد  یبلاـق  ماـکحا  تروص  زا  تستراـبع 

. تسا هدشن  هتفرگ  تسا  رّرقم  اهنآ  دزن  هک  یطیارش  اب  تروص  بحاص  زا  هک  یلاح  رد  تسا  تروص  نامه 
يوریپ هک  نیا  رب  هراشا  يارب  زین  و  تسرّخأتم ، مالّـسلا  هیلع  میهاربا  نامز  زا  یحو  نامز  هک  تسا  نیا  يارب  َُّمث  ندروآ  تراـبع  ظاـحل  زا 

رب هراشا  يارب  زین  و  درادن ، دوجو  نآ  زا  رتفیرش  یتفص  یفصو و  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  يارب  فرـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم 
. تسا مالّسلا  هیلع  میهاربا  لاح  تیاکح  زا  رتالاب  ياهجرد  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لاح  تیاکح  هک  نیا 

جهنم هار و  هک  تسا  ادـتقا  هک  ارچ  تسین  ادـتقا  زا  رتملاـس  یهار  هدـیمهف  گـنرز و  نینموـم  يارب  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
. تسا رتحضاو 

: دومرف یلاعت  يادخ 
رگا  سپ  ًافِینَح  َمیِهاْربِإ  َۀَِّلم  ِْعبَّتا  ِنَأ  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َُّمث 

210 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دناوخیم ارف  درکیم و  توعد  هار  نآ  رب  ار  شناربمایپ  ایلوا و  دنوادخ  دوب  يوریپ  ادتقا و  زا  رتمکحم  یهار 

مرتحم هبنش  زور  هک  تسین  نیا  زج  َنوُِفلَتْخَی  ِهِیف  اُوناک  امِیف  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  ُمُکْحََیل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  َنیِذَّلا  یَلَع  ُْتبَّسلا  َلِعُج  امَّنِإ 
وا رب  هک  یناسک  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  كرابم  بلق  رد  هک  ایوگ  دـناهدرک ، فـالتخا  نآ  رد  هک  یناـسک  رب  دـش  هداد  رارق 

: ههبش عفر  ماقم  رد  يهیآ  هدش و  ادیپ  کش  مالّسلا  هیلع  میهاربا  تّلم  زا  يوریپ  دروم  رد  دوب  هدروآ  نامیا 
زا دعب  هک  نانچ  مه  دوب  اهیدوهی  دیع  زورنآ  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  روتـسد  هب  هک  دوب  تهج  نادب  هبنـش  زور  ندشن  هدرمـش  مرتحم 

. دش يراصن  دیع  هبنشکی  زور  نانآ 
: دومرف یلاعت  يادخ  سپ 

. نینمؤم يارب  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يارب  دشاب  هدوب  یشمارآ  نیکست و  ات  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  َنیِذَّلا  یَلَع  ُْتبَّسلا  َلِعُج  امَّنِإ 
نیدـب دـندرک ، فالتخا  هبنـش  زور  رد  دوهی  هک  تسا  نیا  فالتخا  زا  روظنم  َنوُِفلَتْخَی  ِهِیف  اُوناک  اـمِیف  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  ُمُکْحََیل  َکَّبَر  َّنِإ 

: هک دـناهتفگ  یـضعب  و  دومن . خـسم  هدرک و  تنعل  ار  نانآ  دـنوادخ  سپ  دندرمـش ، لـالح  سپـس  دـندرک و  میرحت  ار  نآ  ادـتبا  هک  وحن 
زور دـنتفگ : دوهی  هک  دوب  تروص  نیا  هب  اهنآ  فالتخا  هک  تسا  يراصن  دوهی و  دـندرک  فالتخا  هبنـش  زور  رد  هک  یناـسک  زا  دوصقم 

211 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نوچ  تساهزور  نیرتگرزب  هبنش 
نیرتـگرزب هبنـشکی  زور  دـنتفگ : يراـصن  هدرک و  تحارتـسا  هدـش و  غراـف  ملاـع  شنیرفآ  زا  هبنـش ) زور  رد   ) زور نیا  رد  یلاـعت  يادـخ 

. تسا هدوب  زور  نآ  رد  ملاع  شنیرفآ  زاغآ  نوچ  تساهزور 
125 تایآ 128 -

211 ص :  ات 128 ..... ] تایآ 125  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

ُمَلْعَأ َوُـه  َو  ِِهلِیبَـس  ْنَع  َّلَـض  ْنَِمب  ُمَـلْعَأ  َوُـه  َکَّبَر  َّنِإ  ُنَـسْحَأ  َیِه  ِیتَّلاـِب  ْمُْهلِداـج  َو  ِۀَنَـسَْحلا  ِۀَـظِعْوَْملا  َو  ِۀَـمْکِْحلِاب  َکِّبَر  ِلـِیبَس  یلِإ  ُْعدا 
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ْنَزَْحت َو ال  ِهَّللِاب  َّالِإ  َكُْربَص  ام  َو  ِْربْصا  َو  ( 126  ) َنیِِرباَّصِلل ٌْریَخ  َوَُهل  ُْمتْرَبَص  ِْنَئل  َو  ِِهب  ُْمْتِبقوُع  ام  ِْلثِِمب  اُوِبقاعَف  ُْمْتبَقاع  ْنِإ  َو  ( 125  ) َنیِدَتْهُْملِاب
(128  ) َنُونِسُْحم ْمُه  َنیِذَّلا  َو  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َعَم  َهَّللا  َّنِإ  ( 127  ) َنوُرُکْمَی اَّمِم  ٍْقیَض  ِیف  ُکَت  َو ال  ْمِْهیَلَع 

211 ص :  همجرت ..... :

( لاح تبقاع   ) ادـخ هّتبلا  هک  نک  هرظانم  قیرط  نیرتهب  اب  ناوخب و  ارف  ادـخ  هار  هب  وکین  دـنپ  ناـهرب و  تمکح و  هب  ار  قلخ  لوسر ) يا  » )
، دنادیم رتهب  تسا  هتفای  تیاده  هک  نآ  دش و  هارمگ  هار  زا  هک  یسک 

يارب هک  هّتبلا  دینک  يرابدرب  رگا  دیشکب و  ماقتنا  لباقم  رد  نآ  ردق  هب  دیاب  امش  دناسر  یمتـس  تبوقع و  ناناملـسم  امـش  رب  یـسک  رگا  و 
دوب دهاوخ  ماقتنا ) زا   ) رتهب يرجا  نارباص 

نک  هشیپ  لّمحت  ربص و  تما  تیبرت  جنر  هب  ادخ  ياضر  يارب  لوسر ) يا  وت   ) و
212 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

(، درادیم ظوفحم  ار  وت  نید  وت و  قلخ ، رکم  زا  ادخ  هک   ) وشم گنتلد  ناشیا  يهلیح  رکم و  زا  شابم و  نیگمغ  نانآ  رب  و 
.« تسا ملاع  ناراکوکین  نایقّتم و  روای  رای و  ادخ  انامه 

212 ص :  ریسفت ..... 

ّبر لیبس  زا  دوصقم  تسا و  هدرواین  لصو  تادا  اذـل  تسا و  عطقنم  شلبق  ام  زا  هک  تسا  یمالک  يواح  هلمج  نیا  َکِّبَر  ِلِیبَس  یلِإ  ُْعدا 
. دشابیم تسا  تیالو  نآ  نکر  نیرتگرزب  ای  مالسا  نید 

هدش ریسفت  هلا ) هب  هّبشت   ) ندش هنوگ  ادخ  يانعم  هب  لمع  ملع و  رظن  زا  تمکح  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداج  َو  ِۀَنَـسَْحلا  ِۀَظِعْوَْملا  َو  ِۀَمْکِْحلِاب 
ندروآ زا  شلاثما  هک  یلامعا  قیاقد  رب  يدـنمناوت  زین  تسا و  زجاع  نآ  دـننام  زا  رـشب  هک  تسا  مولع  قیاقد  رب  عـالّطا  نآ  ياـنعم  تسا و 

. تسا تیالو  راک  رد  نآ  نأش  دنیوگیم و  يراک » هدرخ  ینیب و  هدرخ   » نآ رب  یسراف  رد  و  دشاب ، زجاع  اهنآ 
زا توعد  و  دیامن ، فّرـصت  شدادعتـسا  بسح  رب  وعدم  رد  هک  هنوگ  نیدب  تسا  نطاب  قیرط  زا  توعد  اج  نیا  رد  تمکح  زا  دوصقم  و 

لوغـشم تالایخ  ینهذ و  تاروطخ  اب  ار  وا  دزاس و  رهاظ  دوخ  زا  یتازجعم  هک  هنوگ  نیدب  وعدم  لاح  ياضتقا  بسح  رب  تسرهاظ  قیرط 
. دنادرگرب ّقح  يوس  هب  ار  وا  هلیسو  نیدب  ات  دیامن 

صخش  يارب  هک  تسا  يزیچ  ندرک  راهظا  زا  ترابع  هنسح : هظعوم 
213 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نیا هک  دزاس  مهارف  ار  وا  بانتجا  تابجوم  هدومن و  راهظا  دراد  ناـیز  ررـض و  هک  ار  هچنآ  زین  و  دـنک ، بلط  ار  نآ  اـت  دـشاب  عفاـن  وعدـم 
. تسا تّوبن  راک  نأش  نیا  تسوا و  هاوخریخ  حصان  هدننک و  توعد  هک  دنادب  دنیبب و  وعدم  هک  دشاب  يروط  تسیابیم  ندرک  راهظا 
قفاوم هک  نیا  زا  ّمعا  دشابیم  یعطق  مّلسم و  وا  شیپ  هک  يزیچ  ای  ناهرب  تّجح و  اب  مصخ  ندرک  مزلم  زا  تسا  ترابع  هنسح : يهلداجم 

. تسا هدش  هراشا  يانعم  نیمه  رب  هلداجم  ریسفت  نوماریپ  زین  رابخا  رد  دشابن ، ای  دشاب  ناهرب  اب 
هّللا یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  اریز  تسا  تلاسر  نأش  نیا  دـناهدرک و  حالطـصا  ار  نآ  نیّیقطنم  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  ّمعا  هلداجم  نیارباـنب 

. دشاب ریشمش  اب  هچ  رگا  دنکب  نید  لوبق  رب  راداو  ار  مدرم  تسا  رومأم  هلآ  هیلع و 
هـس رب  زین  مدرم  تسا و  هلداجم ) هظعوم و  تمکح ،  ) راک هس  ره  نأش و  هس  ره  بحاص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  هک  نیا  يارب 

: دناهقبط
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. ّیبن تحیصن  يهدننک  لوبق  . 2 یلو . فّرصت  يهدامآ  . 1
. تسا مازلا  دنمزاین  هک  يدناعم  . 3

ار هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ّیبن  لاعتم  دنوادخ  اذل  تسرّوصتم ، یّصاخ  ياهتلاح  هدش  دای  ياههقبط  زا  یصخش  ره  يارب  رگید  يوس  زا 
راکنا دنکیم  اعّدا  نمـشد  هک  ار  یّقح  هک  تسا  نیا  هدـمآ  رابخا  رد  هک  هچنآ  ربانب  هنـسح  ریغ  يهلداجم  درک ، رما  هناگ  هس  ياهتوعد  رب 

ار  وا  ات  ینک  یقلت  لطاب  تروص  هب  ار  نآ  ای  ینک ،
214 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب وا  اب  هجیتن  رد  يزاسالمرب و  ار  ّقح  هتشاد و  نمـشد  لباقم  رد  یگداتـسیا  تمواقم و  ناهرب  تّجح و  اب  یناوتن  هک  نیا  ای  يزاس و  مزلم 
نیملـسم و بولق  راـک  نیا  اـب  ینک و  تأرج  اـب  روسج و  تدوـخ  نید  لـها  رب  ار  مصخ  یناوتاـن  فعـض و  بجوـم  هب  هتخادرپ و  لادـج 

. ینک تسس  ار  ناشدیاقع 
نیا سپ  یتـسه ، ماـع  توعد  رومأـم  وت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  يا  َنیِدَـتْهُْملِاب  ُمَلْعَأ  َوُه  َو  ِِهلِیبَـس  ْنَع  َّلَـض  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُـه  َکَّبَر  َّنِإ 

. ددرگن توعد  رد  تایتسس  بجوم  هن ؟ ای  دشخبیم  هدیاف  توعد  ایآ  هک  هشیدنا 
ظفل دـیهد ، رارق  باقع  دروم  دـیدش  باقع  هک  يروط  نامه  دـیدرک  باقع  صاصق  تهج  ار  رگا  ِِهب  ُْمْتِبقوُع  ام  ِْلثِِمب  اُوِبقاعَف  ُْمْتبَقاع  ْنِإ  َو 

نأش هکلب  تسین ، راوازـس  هتـسیاش و  ندرک  صاصق  نمؤم  يارب  هک  دشاب  نیا  رب  رعـشم  ات  دـنکیم  دـیدرت  کش و  رب  تلالد  هک  دروآ  ْنِإ 
. تسا هتفرن  رتالاب  سفن  يهبترم  زرا  هک  تسا  یسک  يارب  صاصق  تسا ، كوکشم  رما  دننامه  صاصق  رب  مادقا  تسا و  وفع  نمؤم 

« اوُحَفْصَْیل َو  اوُفْعَْیل  َو  یلاعت : يادخ  لوق  و 
هک تسا  یسک  دروم  رد  « 2  » َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو  هک : دنوادخ  لوق  نیا  زین  دشاب و  هدرک  جورع  سفن  يهبترم  زا  هک  تسا  یسک  يارب 
هک یصخش  يهراب  رد  یمّود  دشاب و  هتفریذپ  ار  تلاسر  هک  تسا  یسک  نوماریپ  یلّوا  رگید : ترابع  هب  ای  دشاب ، حور  تافـص  رب  فصّتم 

تیالو هک  یسک  یمّوس  هتفریذپ و  ار  تّوبن 
__________________________________________________

 ].....[ هیآ 22 رون  يهروس  ( 1)
هیآ 134 نارمع  لآ  يهروس  ( 2)

215 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشاب هدرک  لوبق  ار 

تایآ رد  هک  تسا  بضغ  ندرب  ورف  وفع و  ربص  زا  دوصقم  تسا ، رتهب  دـینک  ربص  صاصق  دروم  رد  رگا  َنیِِرباَّصِلل  ٌْریَخ  َوَُهل  ُْمتْرَبَص  ِْنَئل  َو 
هک یسک  رب  تبسن  ناسحا  بتارم  عیمج  قوف  و  تسا ، تشذگ  حفص و  يهلزنم  هب  ندوب  یضار  هک  هنوگ  نامه  تسا  هدش  رکذ  زین  رگید 

. تسا هدرک  يدب 
ناناملسم سپ  دندرک ، هلثم  ار  ناناملسم  ياههتشک  نیکرشم  هک  تسا  دحا  يهوزغ  دروم  رد  تسا  هدمآ  رابخا  رد  هک  نانچ  مه  هیآ  لوزن 

. درک میهاوخ  هلثم  ار  نانآ  نیرتهب  درک  طّلسم  نانآ  رب  ار  ام  دنوادخ  رگا  دنتفگ 
دناهداد ماجنا  وا  دروم  رد  هک  ار  هچنآ  دید  دش و  رضاح  مالّـسلا  هیلع  هزمح  يهزانج  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  یتقو  هک  نیا  ای 

هیلع لیئربج  سپ  درک ، مهاوخ  هلثم  ار  اهنآ  زا  درم  داتفه  نم  دزاس  طّلـسم  هدرک و  زوریپ  شیرق  رب  ارم  دنوادخ  رگا  دومرف : درک و  هیرگ 
تسا و ماع  هیآ  نومـضم  دیدرگ  نایب  هک  هچنآ  يهمه  اب  یلو  ُْمْتبَقاع ...  ْنِإ  َو  هک : دروآ  ار  هیآ  نیا  هدـش و  لزان  ترـضح  نآ  رب  مالّـسلا 

. درادن یّصاخ  دروم 
هب دـنوادخ  اذـل  دـنروآیم  ور  صاصق  رب  دوز  دـنرادن و  ار  تّیذا  لّـمحت  تقاـط  دـناهدشن  جراـخ  سفن  راد  زا  هک  ینینمؤم  نوچ  ِْربْصا  َو 
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يارب مث ) ، ) دومرف رما  ربـص  رب  احیرـص  ار  وا  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ترـضح  رگم  ُْمتْرَبَـص  ِْنَئل  َو  دومرف : شمرن  ارادـم و  قیرط 
زا نّکمت  هک  تسا  يانعم  نیا  رب  راعشا 
216 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ییابیکش تسین  ْمِْهیَلَع و  ْنَزْحَت  َو ال  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َكُْربَص  ام  َو  دومرف : تسا  ماقتنا  یضتقم  يرشب  سح  نوچ  ادخ ، بناج  زا  تسا  یتمعن  ربص 
یّلص دّمحم  يا   ) هک تسا  نیا  دوصقم  ای  شابم ، نیگهودنا  دناهدش  عقاو  ندش  هلثم  دروم  هک  تنارای  رب  سپ  ادخ  يارب  رگم  تايرابدرب 

. شابم نیگهودنا  نینمؤم  مالّسلا و  هیلع  یلع  ای  تدوخ  رب  يهدننک  رکم  ناهارمگ  رب  هلآ ) هیلع و  هّللا 
و شابم . یگنت  رد  دـننکیم  رکم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ّقح  رد  ای  تنارای ، تدوخ و  ّقح  رد  هک  هچنآ  زا  َنوُرُکْمَی و  اَّمِم  ٍْقیَـض  ِیف  ُکَت  ـال  َو 

. تسا ناراکدب  ناراّکم و  رب  يزرو  هنیک  زا  لد  ندومن  كاپ  تشذگ و  هب  هراشا  نیا 
هیلع یلع  ای  دیتسه  تناوریپ  وت و  ای  دنتـسه ، وت  نارای  اهنآ  و  دنـشاب ، یقّتم  هک  تسا  یناسک  اب  دـنوادخ  هک  انامه  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َعَم  َهَّللا  َّنِإ 

ار نآ  راکزیهرپ  امش  هک  ارچ  دنتشاد ، اور  تباحـصا  وت و  ّقح  رد  هک  هچنآ  زا  شابن  هودنا  انگنت و  رد  وت  سپ  دنتـسه  شناوریپ  مالّـسلا و 
همدـص دـنناوتیمن  شناوریپ  رب  ای  مالّـسلا  هیلع  یلع  ای  وت و  رب  هک  شابم  یگنت  رد  نانآ  ياـههلیح  زا  اـی  تسا ، یماـقم  بّرقت و  ادـخ  دزن 

. دننزب
، یگنت زا  هک  تسا  یناـسک  اـب  دـنوادخ  هک : تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  تروص  نیا  رد  هک  تسا  قباـس  يهلمج  لـیلعت  ماـقم  رد  هلمج  نیا  اـی 
رد لماک  مات و  يانف  زا  ترابع  هک  تسا  یقیقح  ياوقت  تّیدوبع و  يهبترم  نیرخآ  رب  هراشا  ای  دننک ، زیهرپ  راکدب  رب  دقح  هنیک و  هودنا ،

. تسا ّقح  رد  ّقح  يوس  هب  رفس  ادخ و 
217 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تمحر تافـص  زا  هک  ّتیعم  کی  دراد : ّتیعم  ود  تاقولخم  ناگدنب و  اب  یلاعت  يادـخ  هک  میدـش  رّکذـتم  اهراب  تشذـگ  هک  هچنآ  ّیط 
تـسا دوصقم  ماـقم  نیا  لاـثما  رد  هک  هچنآ  تسا و  ّصاـخ  هک  یمیحر  تمحر  تافـص  زا  رگید  تّیعم  تسا و  ماـع  نآ  تسا و  ینمحر 

. تسا تّیعم  زا  ریخا  عون  نیمه 
ناشدوخ ناگدننکدب  رب  هک  تسا  یناسک  دوصقم  ای  تسا ، تیالو  نامه  هک  دنکین ، راک  نسح و  ياراد  هک  ینانآ  َنُونِـسْحُم  ْمُه  َنیِذَّلا  َو 

هّجوت ناسنا  لامک  ات  مالـسا  ماقم  لّوا  زا  ناسنا  بتارم  رب  دـش  هراشا  زین  لیزنت  ریـسفت  لـیذ  هک  يروطناـمه  هیآ  نیا  دـننکیم ، یبوخ  مه 
. دراد

ٌْریَخ َوَُهل  ُْمتْرَبَص  ِْنَئل  َو  زا  و  دراد ، مالـسا  رد  وا  يهبترم  نیلّوا  رب  هراشا  ِِهب  ُْمْتِبقوُع  ام  ِْلثِِمب  اُوِبقاعَف  ُْمْتبَقاـع  ْنِإ  َو  یلاـعت : يادـخ  لوق  زا  اریز 
تـسا هبترم  نیموس  رب  هراشا  َنوُرُکْمَی  اَّمِم  ات  ْمِْهیَلَع  ْنَزَْحت  َو ال  لوق  زا  مشخ و ...  ندرب  ورف  وفع ، لـیبق  زا  هک  بتارم  نیمّود  رب  َنیِِرباَّصِلل 

. دشابیم ناراکدب  دقح  هنیک و  زا  بلق  ندرک  كاپ  تشذگ و  ماقم  هک 
: لوق تسا و  انف  زا  ندش  یناف  نآ  تسا و  مات  يانف  ماقم  نآ  هک  تسا  يوقت  ماقم  نیرخآ  رب  هراشا  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َعَم  َهَّللا  َّنِإ  يادخ : لوق  و 

. تسانف زا  دعب  ياقب  ماقم  هک  تسا  ناسنا  تاماقم  نیرترب  نیرتالاب و  رب  هراشا  َنُونِسْحُم  ْمُه  َنیِذَّلا  َو 
یفاص  یفوص  حالطصا  نیکلاس و  يارب  هعبرا  رافسا  رد  هک  ار  هچنآ  رگا 

218 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رافـسا رب  هراشا  هیآ  یمهفب  دوشیم  مهارف  هیآ  نیماضم  رب  يرایـشوه  ناکما  وت  يارب  يروایب  رطاخ  هب  میدرک  ناـیب  هتـشذگ  ثحاـبم  ّیط 

. دراد هناگراهچ ) ياهرفس   ) هعبرا
. تسا قیفوت  یلو  دنوادخ  و  قیفوتلا ) یلو  هللا  (و 

219 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2024 

http://www.ghaemiyeh.com


219 ص :  ءارسإلا .....  ةروس 

هراشا

و « 1  » َسْفَّنلا اُوُلتْقَت  َو ال  زا : دنترابع  هیآ  جـنپ  نآ  تسا و  یّکم  هیآ  جـنپ  زج  دـناهتفگ : یـضعب  تسا و  یّکم  يهروس  نیا  ياههیآ  يهمه 
تشه زج  دناهتفگ  یضعب  و  « 5  » ُهَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  هیآ  « 4  » َةالَّصلا ِِمقَأ  َو  هیآ  و  « 3  » َنوُعْدَی َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  هیآ  و  « 2  » اُوبَْرقَت َو ال  هیآ 

1 تایآ 8 - « 7  » ِیْنلِخْدَأ ِّبَر  ُْلق  َو  يادخ : لوق  ات  « 6  » َکَنُوِنتْفََیل اوُداک  ْنِإ  َو  زا : دنترابع  رگید  يهیآ  هس  هک  تسا  یّکم  هّیقب  هیآ 

219 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َو ( 1  ) ُریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  اِنتایآ  ْنِم  ُهَیُِرِنل  َُهلْوَح  انْکَراب  يِذَّلا  یَْصقَْألا  ِدِجْـسَْملا  َیلِإ  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َنِم  ًْالَیل  ِهِْدبَِعب  يرْـسَأ  يِذَّلا  َناْحبُس 
َو ( 3  ) ًاروُکَـش ًاْدبَع  َناک  ُهَّنِإ  ٍحُون  َعَم  اْنلَمَح  ْنَم  َۀَّیِّرُذ  ( 2  ) ًالیِکَو ِینوُد  ْنِم  اوُذِخَّتَت  َّالَأ  َلِیئارْـسِإ  ِینَِبل  ًيدُه  ُهاْنلَعَج  َو  َباتِْکلا  یَـسُوم  اْنیَتآ 

(4  ) ًارِیبَک اُولُع  َُّنْلعََتل  َو  ِْنیَتَّرَم  ِضْرَْألا  ِیف  َّنُدِسُْفَتل  ِباتِْکلا  ِیف  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  یلِإ  اْنیَضَق 
َو ْمِْهیَلَع  َةَّرَْکلا  ُمَُکل  انْدَدَر  َُّمث  ( 5  ) ًالوُعْفَم ًادْعَو  َناک  َو  ِرایِّدلا  َلالِخ  اوُساجَف  ٍدیِدَش  ٍسَْأب  ِیلوُأ  اَنل  ًادابِع  ْمُْکیَلَع  اْنثََعب  امُهالوُأ  ُدْعَو  َءاج  اذِإَف 

ْمُکَهوُجُو اُؤوُسَِیل  ِةَرِخْآلا  ُدْعَو  َءاج  اذِإَف  اهَلَف  ُْمتْأَسَأ  ْنِإ  َو  ْمُکِسُْفنَِأل  ُْمْتنَسْحَأ  ُْمْتنَسْحَأ  ْنِإ  ( 6  ) ًاریِفَن َرَثْکَأ  ْمُکاْنلَعَج  َو  َنِیَنب  َو  ٍلاْومَِأب  ْمُکانْدَْدمَأ 
َنیِِرفاْکِلل َمَّنَهَج  اْنلَعَج  َو  انْدُع  ُْمتْدُـع  ْنِإ  َو  ْمُکَمَحْرَی  ْنَأ  ْمُکُّبَر  یـسَع  ( 7  ) ًارِیْبتَت اْوَلَع  ام  اوُرِّبَُتِیل  َو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ُهُولَخَد  امَک  َدِجْـسَْملا  اُولُخْدَِـیل  َو 

(8  ) ًاریِصَح
__________________________________________________

هیآ 23 (. 1)
هیآ 24. (. 2)

هیآ 57 ( 3)
هیآ 78 ( 4)
هیآ 26 ( 5)
هیآ 73 ( 6)
هیآ 80 ( 7)

220 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

220 ص :  همجرت ..... :

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
دجسم هب  همظعم ) هّکم   ) مارحلا دجسم  زا  ار  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم   ) دوخ يهدنب  كرابم )  ) یبش رد  هک  ییادخ  تسا  هّزنم  كاپ و  »

، تسانیب اونش و  ادخ  تقیقح  رد  هک  دنایامنب  وا  رب  ار  دوخ  تایآ  ات  داد  ریس  هتخاس  تمعن  رپ  كرابم و  ار  شنوماریپ  هک  یصقالا 
هدـنرادهگن و چـیه  نم  ریغ  اـت  میداد  رارق  لیئارـسا  ینب  تیادـه  يهلیـسو  ار  نآ  میداتـسرف و  ار  تاروت  باـتک  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هب  و 
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، دنریگن ارف  ینابهگن 
میدرک  ناشلمح  مالّسلا  هیلع  حون  یتشک  رب  هک  یناسک  نادنزرف  يا 

221 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، دیشاب رکاش  وا  دننام  مه  امش  دوب  يرازگ  رکش  يهدنب  مالّسلا  هیلع  حون  هک  نانچنآ 

هناملاظ تخـس  یـشکرس  طّلـست و  دـینکیم و  يزیر  نوخ  داـسف و  نیمز  رد  راـبود  اـمتح  لیئارـسا  ینب  امـش  هک  میداد  ربخ  باـتک  رد  و 
، دیباییم

نورد ییاج  نآ  ات  میزیگنا  رب  رصّنلا ) تخب  نوچ   ) امش رب  ار  دوخ  دنمورین  وجگنج و  تخـس  ناگدنب  دسر  ارف  لّوا  ماقتنا  تقو  نوچ  سپ 
، دوب دهاوخ  ماقتنا  یمتح  يهّدع  نیا و  دنیامن و  وجتسج  ار  امش  ياههناخ 

ار امـش  نایوجگنج )  ) يهّدع هدیـشخب و  ددم  دنمورین  دـنزرف  لام و  اب  میهد و  هبلغ  اهنآ  رب  هدـنادرگرب و  ناشیا  يور  رب  ار  امـش  هاگ  نآ 
. مینادرگ رایسب 

رگید ملظ  ماقتنا  تقو  هک  هاگ  نآ  دیاهدرک و  ناتدوخ  رب  زاب  دیدومن  متس  يدب و  رگا  دیدرک و  ناسحا  یکین و  رگا  لیئارـسا  ینب  امـش  و 
هچ ره  هب  دنیآ و  رد  لّوا  راب  دننامه  سّدقملا  تیب  دجـسم  هب  دوش و  رهاظ  ناتراسخر  رب  هودنا  سرت و  یگهراچیب و  رثا  ات  دیـسر  ارف  امش 

دننادرگ دوبان  یتخس  هب  دنبای  ّطلست  یسک  ره  هب  هتخاس و  دوبان  دنسر 
زاب امـش  تازاجم  رب  مه  ام  دیدومن  يرگمتـس  یـشکرس و  رگا  ددرگ و  نابرهم  هدروآ و  تمحر  مه  زاب  امـش  رب  ناتیادخ  هک  تسا  دـیما 

. میاهداد رارق  نارفاک  نادنز  ار  مّنهج  میدرگیم و 

221 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

دجسم زا  ار  شاهدنب  زا  یتمسق  رد  هک  ییادخ  تسا  هّزنم  كاپ و  یَْصقَْألا  ِدِجْسَْملا  َیلِإ  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َنِم  اًْلَیل  ِهِْدبَِعب  يرْسَأ  يِذَّلا  َناْحبُس 
. داد ریس  تسا  سّدقملا  تیب  رد  هک  يدجسم  ات  مارحلا 

مراهچ  نامسآ  رد  هک  تسا  رومعملا  تیب  یصقالا  دجسم  زا  روظنم  ای 
222 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

کی رب  يرْـسَْألا  و  يرـسلا )  ) ظفل دـشابیم و  نآ  رهظم  مارحلا  دجـسم  هک  نانچ  مه  تسا  رومعملا  تیب  رهظم  یـصقالا  دجـسم  دـشابیم 
ای تسا و  بش  زا  ءارـسا )  ) يهملک دیرجت  باب  زا  ای  هملک  نیا  زا  دعب  لیل )  ) ظفل رکذ  نیاربانب  بش ، رد  ریـس  زا  تسترابع  نآ  تسانعم و 

. دیکأت تهج 
. تسین هزمه »  » و ءاب »  » يّدعت فرح  ود  عامتجا  لیبق  زا  تسا و  ءاب »  » فرح هلیسو  هب  طقف  ظفل  نیا  نتشگ  يّدعتم  و 

ود ره  هک  تسا  رـصم  ماش و  نآ  فارطا  هک  اریز  مینادرگ ، كرابم  ار  نآ  فارطا )  ) شوح لوح و  هک  يدجـسم  نانچ  َُهلْوَح  انْکَراب  يِذَّلا 
زا مراهچ  نامسآ  رد  رومعملا  تیب  فارطا  رد  هک  یتاکرب  یناوارف  ترثک و  دنزاتمم ، اهرهش  ریاس  زا  سنج  ره  زا  تمعن  یناوارف  ببس  هب 

. ددرگیم نشور  مولعم و  اج  نیا 

222 ص :  ینامسج .....  جارعم  قیقحت 
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هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ریس  جارعم و  ّتیفیک  رد  رابخا  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  جارعم  هب  هراشا  هیآ  هک  نادب 
یکی نآ  هک  نیا  زا  تسا  یکاح  زین  هتشاد و  نآ  عوقو  رب  قاّفتا  رابخا  يهمه  لاح  نیع  رد  تسا ، فلتخم  تسا  هدید  جارعم  رد  هک  هچنآ 

. دشابیم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تازجعم  زا 
قّقحت شترضح  حور  یلاثم و  ندب  اب  ای  هدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  یعیبط  ندب  اب  جارعم  ایآ  هک  نیا  رد  تسا  فالتخا  زین  املع  نیب 

تسا !؟ هتفای 
223 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

یعوقو نینچ  زین  دوش و  لخاد  یتوکلم  ملاوع  رد  دناوتیمن  یکلم  مسج  هک  دندقتعم  اریز  دنتسه ، ینامسج  ندب  اب  جارعم  رکنم  هفـسالق 
. تسا لاحم  هک  ددرگیم  اهنامسآ  رد  مایتلا  قرخ و  بجوم 

رگید يوس  زا  دـننک ، نایب  ار  نآ  تّحـص  هجو  هک  نیا  نودـب  دـننادیم  یعیبط  ندـب  اب  ار  عوقو  رابخا  رهاـظ  زا  يوریپ  رد  نیعّرـشتم  یلو 
«1 . » تسا يوق  ینامسج  جارعم  عانتما  رب  هفسالف  ناهرب 

یمرگ هک  هدوب  يوحن  هب  هک  تسا  هدـش  تیاور  هک  نانچ  مه  تسا  هتفرگ  تروص  نامز  نیرتهاتوک  رد  هک  دـناهتفرگ  داریا  جارعم  رب  زین 
جورع نیح  رد  هک  هباتفآ  بآ  هدوب و  هدـشن  مارآ  نکاس و  زونه  رد  يهقلح  تکرح  هدوب و  یقاـب  زونه  ترـضح  نآ  رتسب  رد  باوختخر 
تـسا یلاح  رد  نیا  و  دوب ، هتخیرن  الماک  جارعم  زا  نتـشگرب  تقو  زونه  تخیر  نیمز  رب  طوقـس  رثا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

فرح تابطاخم و  اهزامن و  زا  هک  هچنآ  و  هدومرف ، لقن  ام  يارب  هدـید و  شجارعم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  ار  هچنآ  هک 
. تسین نکمم  ینالوط  نامز  کی  رد  زج  هداتفا  قاّفتا  جارعم  رد  اهندز 

برق هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  یتقو  هک  تسا  هدش  لاکـشا  زین  و  درک !؟ يدنب  عمج  لیلحت و  ار  بلاطم  نیا  دـیاب  هنوگچ  سپ 
لوسر اب  اذغ  رد  درک و  زارد  باجح  هدرپ و  تشپ  زا  ار  شتسد  مالّسلا  هیلع  یلع  داد و  رارق  بطاخم  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  یلع  دیـسر  یهلا 

ریس نیح  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  دومن و  تکراشم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 
__________________________________________________

. یلاعت هّللا  ءاش  نا  درک  میهاوخ  قیقحت  دروم  نیا  رد  يدوز  هب  ام  ( 1)
224 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هّللا یّلص  ادخ  لوسر  زا  دیاب  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  اهنیا  همه  تسب و  وا  رب  ار  هار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
! دشاب رتلماک  عوبتم  زا  دناوتیمن  عبات  تسا و  هدوب  ترضحنآ  عبات  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  نیا  اب  دشاب  رتلماک  هلآ  هیلع و 

224 ص :  لاکشا .....  عفر  قیقحت و 

رکذ رب  زاین  ددرگ  فرطرب  هدش  نایب  ياهلاکـشا  ریاس  دنامن و  یقاب  یعیبط  ندب  اب  جارعم  عوقو  رد  یکـش  هک  يوحن  هب  بلطم  نیا  قیقحت 
. ددرگ مهارف  بلطم  يهیارا  تهج  هنیمز  نآ  هطساو  هب  هک  دراد  ياهمّدقم 

ملاع ناهج  نیا  قوف  هکلب  دـشابیمن ، رـصحنم  دوشیم  ریبعت  عبط  ملاع  هب  نآ  زا  هک  سوسحم  ملاع  نیا  رد  اهنت  ملاع  مییوگیم : نیارباـنب 
. تسا لاثم  ملاع  عبط و  ملاع  نیب  هک  تسا  خزرب 

داجیا ار  مودعم  دناریمب ، هدرک و  هدنز  دناوتیم  دنکیم ، فّرـصت  دـهاوخب  هک  هنوگ  ره  نآ  رد  دراد و  تموکح  عبط  ملاع  رب  خزرب  ملاع 
هار بآ  يور  رب  ضرـالا ، ّیط  هک  دـنک  رگهولج  یگنر  بآ و  اـب  ار  سوسحم  ریغ  هدـیناشوپ و  ار  سوسحم  دزاـس ، مودـعم  ار  دوـجوم  و 

. تسا لیبق  نیمه  زا  اهتّیهام  بلق  نینچ  مه  نآ و  زا  ندمآ  نوریب  ملاس  شتآ و  رد  ندش  لخاد  نتفر ،
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گس وش  گس  دومرف : یقفانم  هب  مالّسلا  هیلع  موصعم  ماما  هدش : دراو  رابخا  رد  هک  نانچ  مه  نامز ، ّیط  تسا  لیبق  نیمه  زا  هک  نیا  امک 
. دش نز  یتسه ، نز  نادرم  نیب  وت  دومرف  یکی  رب  و  دش ،

225 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، دـنک لسغ  دـیوشب و  ار  دوخ  ات  تفر  يرهن  يوس  هب  سپـس  درک ، راکنا  ار  مالّـسلا  هیلع  موصعم  زا  تیهام  بلق  يرگید  قفاـنم  نینچ  مه 
لوهجم و ياهّیرق  کـیدزن  اـیرد  لـحاس  رد  دـید  ینز  ار  دوـخ  دـمآ  نوریب  هک  بآ  زا  درب  ورف  بآ  رد  ار  دوـخ  ندـب  دـش و  لـخاد  سپ 

دمآ نوریب  هناخ  زا  يزور  هک  نیا  ات  دش ، ّدلوتم  وا  زا  ینادنزرف  دومن و  يراد  هناخ  یتّدم  درک ، جاودزا  دیدرگ و  اتـسور  لخاد  سانـشان ،
يرهن نامه  رب  ار  دوخ  دـمآ  نوریب  ایرد  زا  یتقو  و  درب ، ورف  بآ  رد  ار  دوخ  ندـب  دـش و  بآ  لخاد  دـنک و  لسغ  ایرد  نآ  رد  اـت  تفر  و 

دوب هتـشاذگ  هک  یعـضو  نامه  هب  تساج و  نامه  شیاهـسابل  هک  دید  تخانـشیم و  ار  رهن  نآ  دوب و  هدمآ  اج  نآ  هب  قباس  رد  هک  دـید 
رد اهراک  نیا  مامت  نوچ  دندشن  وا  تبیغ  هّجوتم  الـصا  هناخ  لها  تفر ، شاهناخ  هب  دیـشوپ و  ار  شیاهـسابل  تسا ، هدـنام  هدروخن  تسد 

. تفرگ ماجنا  یهاتوک  تّدم 
تسا نامز  شرتسگ  طسب و  عقاو  رد  هک  تسا  هدش  هدید  زین  مالّسلا  هیلع  موصعم  نیتسار  ناوریپ  قداص و  نیعبات  زا  ناتساد  هنوگنیا  لاثما 

. دشاب مه  کلم  ملاع  رد  یعیاقو  نینچ  عوقو  تسا  نکمم 
نز نآ  نادنزرف  دندش  رکنم  درک  لقن  یتعامج  يارب  ار  هعقاو  نایرج  وا  و  داد ، خر  یقاّفتا  نینچ  ینز  يارب  تسا  هدـش  لقن  هک  نانچ  مه 
زا ایاضق  نیا  تسا  نکمم  دوب ، هدرکن  تبیغ  تعاس  کی  تّدم  هب  شدوخ  رهش  زا  نز  نآ  هک  نیا  اب  دنداد  ناشن  هدروآ و  رود  رهش  زا  ار 

دشاب . توکلم  ملاع  رد  اهراک  نیا  عوقو  تسا  نکمم  دوشب و  یفّرصت  نامز  رد  هک  نیا  نودب  دشاب ، راگزور  رهد و  رد  طسب  لیبق 
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ملاع هب  نآ  زا  هک  تسا  هیّلک  سوفن  ملاع  نآ  قوف  و  دـنکب ، عبط  خزرب و  رد  فّرـصت  دـناوتیم  هک  تسا  لاثم  ملاـع  خزرب  ملاـع  قوف  اـّما 
ناسل رد  دوشیم و  ریبعت  افَـص » ِتاَّفاَّصلا   » هب نآ  زا  هک  تسا  حاورا  ملاع  نآ  قوف  دوشیم و  ریبعت  ًاْرمَأ » ِتارِّبَدُْـملاَف   » رما يهدـننک  ریبدـت 

« نیبّرقم  » برق ملاع  ناونع  هب  نآ  زا  هک  تسا  لوقع  ملاع  حاورا  ملاع  قوف  و  دوشیم ، ریبعت  تامـسلط  باب  ارو  عاونا  باـبرا  هب  نییقارـشا 
ناکما بوجو و  نیب  ود  نآ  و  تسا ، لاعتم  کلم  تخت  ریرـس و  هک  تسا ، شرع  یـسرک  قوف  تسا و  یـسرک  نآ  قوف  و  دوشیم ، ریبعت 

. تسا رتنییاپ  بوجو  زا  رتالاب و  ناکما  زا  هکلب  نکمم ) هن  تسا و  بجاو  هن   ) دنراد رارق 
. دنراد رارق  دوخ  زا  رتنییاپ  هک  تسا  یملاوع  اهزیچ و  عیمج  رب  تموکح  فّرصت و  هطاحا ، ياراد  هدش  رکذ  ياهملاع  زا  کی  ره 

زا ار  شدوخ  مکح  دریگیم و  رارق  نآ  مکح  تحت  رتنییاپ  ملاع  دوش  بلاغ  شدوخ  زا  رتنییاپ  ملاـع  رب  ملاوع  نآ  زا  یکی  هاـگره  سپ 
. دیامنیم لیاز  نآ 

شدوـخ زا  رتنییاـپ  رب  يرتـالاب  يهـبترم  ره  تـسا و  یبـتارم  ياراد  نآ  ربارب  رد  تـسا و  ملاـع  نآ  زا  يرــصتخم  ناـسنا  هـک  نادـب  زین  و 
یلو مینکیم  هدـهاشم  ار  بلطم  نیا  اوق  ندـب و  رب  سفن  تموکح  رد  هچنانچ  درادـن ، یقرف  ریبک  ملاـع  اـب  تهج  نیا  زا  دراد و  تموکح 

تسا  سوفن  ملاع  لباقم  رد  هک  تسا  دّرجم  سفن  نامه  تسا  لعفلاب  هک  هچنآ  و  تسا ، هّوقلاب  دراوم  رتشیب  رد  بتارم  نیا 
227 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

وا ترطف  تشرـس و  رد  دنوادخ  هک  رادقم  نآ  زج  شندب  رد  یفّرـصت  عون  چـیه  هک  يوحن  هب  تسا ، فعـض  تیاهن  رد  سفن  ملاع  نیا  و 
. شدوخ ندب  ریغ  رب  دسر  هچ  ات  داد  ناوتیمن  هداد  رارق 

تّیلعف هب  بتارم  نآ  يهمه  ای  تسا ، نینچ  مالّـسلا  مهیلع  ایلوا  ایبنا و  رتشیب  رد  هچنانچ  دسرب ، ّتیلعف  هب  بتارم  نآ  زا  یـضعب  هاگره  سپ 
دنهاوخب روط  ره  ناشیاهندب  رد  دـنناوتیم  تسا  نینچ  یّلک  تیالو  نابحاص  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ایبنالا  متاخ  رد  هک  نانچ  مه  دـسرب ،

. دننک فّرصت 
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، ناکم ّیط  مالّـسلا  مهیلع  ایلوا  ایبنا و  زا  هک  نانچ  مه  دـنیامن ، فّرـصت  مه  ملاـع  يازجا  ریاـس  رد  دـنناوتیم  روط  نیمه  نیا ) رب  هوـالع  )
هک يّدـح  هب  هدـش  تیاور  اـهنیا  ریغ  اـهتیهام و  بلق  هدرم ، ندرک  هدـنز  شتآ ، رد  ندـش  لـخاد  اوـه ، بآ و  يور  رب  نـتفر  هار  ناـمز ،

رتاوت ّدـح  هب  هدـش  نایب  ياهناونع  کـت  کـت  رب  تبـسن  هچ  رگا  تسا  رتاوتم  بلاـطم  نیا  عومجم  رب  تبـسن  راـبخا  دـش و  رکنم  ناوتیمن 
. تسا هدیسرن 

ناکما و قوف  نآ  هک  دیامن  لخاد  شرع  ملاع  رد  جراخ و  ناکما  مکح  زا  ار  نآ  دناوتیم  هک  تسا  يوحن  هب  یعیبط  ندب  رد  فّرـصت  اّما 
. تسا نیبّرقم  يهکئالم  لوقع و  ملاع  قوف 

هب رگا  تفگ : دـنام و  بقع  جارعم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  زا  مالّـسلا  هیلع  لـییربج  تسا : هدـش  تیاور  هک  يروـط  ناـمه 
. تسا نیبّرقم  لوقع  ملاع  زا  مالّسلا  هیلع  لییربج  هک  نیا  اب  متخوسیم  مدمآیم  ولج  تشگنا  کی  يهزادنا 

228 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ام  ربمایپ  ّصاخ  ياهیگژیو  زا  نآ  و  تسا ، تیالو  تّوبن و  تلاسر و  رد  ّلک  متاخ  ّصاوخ  زا  تافّرصت  نیا  رگا  سپ 
زا مالّـسلا و  هیلع  ایلوا  متاخ  هن  و  لسرم ، ّیبن  هن  درادن ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  اب  یتکراشم  دروم  نیا  رد  سک  چـیه  هک  تسا 

. دناهداد رارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ام  ّیبن  ّصاوخ  زا  ار  صوصخم  ّتیفیک  اب  ینامسج  جارعم  هک  تسا  تهج  نیمه 
ملاـع هک  یتـقو  رد  رگم  تسین  نکمم  راـک  نیا  رگید  يوس  زا  تسین و  رّوصت  نآ  قوف  نکمم  زا  هک  تسا  يرما  ّتیفیک  اـب  جارعم  نوچ 

. تسین نکمم  نامز  ره  رد  سک و  ره  يارب  یناسآ  هب  هبلغ  نیا  و  دنک ، هبلغ  ندب  رب  ناکما  قوف 
تسا هدش  هداد  تبسن  افرع  زا  یضعب  يارب  هک  یلاح  رد  داتفا ، قاّفتا  هبترم  ود  طقف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  يارب  جارعم  هک  دناهتفگ  اذل 

. منکیم جورع  هبترم  داتفه  بش  ره  رد  نم  هدومرف : هک 
. تسا نمؤم  جارعم  زامن  هک  هدـش  دراو  رابخا  رد  هکلب  دـهدیم ، يور  ناضاترم  زا  یلیخ  يارب  هک  تسا  يرما  حور  يهلیـسو  هب  جارعم  و 

«1»
رب نیلعن  شود و  رب  ابع  درک و  جورع  شایعیبط  ندـب  اـب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  مییوگیم : تشگ  رّرقم  همّدـقم  نیا  هک  لاـح 

تسا ناکما  قوف  هک  شرع  رب  نآ  زا  توربج و  هب  نآ  زا  توکلم و  هب  نآ  زا  و  اهنامسآ ، هب  اجنآ  زا  هتفر و  سّدقملا  تیب  ات  دوب ، شیاپ 
زا کی  ره  هچ  تشادن ، نآ  قوفام  رب  یهار  دوب و  ناکما  ملاع  زا  نوچ  دنام ، بقع  وا  زا  مالّسلا  هیلع  لییربج  ریس  نیا  رد  دومن و  ریس 

__________________________________________________

نموملا جارعم  ةالصلا  ( 1)
229 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوریم رتالاب  الاب و  هک  ناسنا  فالخ  رب  دنوریمن  رتارف  نآ  زا  هک  دنراد  یمولعم  ماقم  ناگتشرف 
تفگـش اذل  دوب  هتـشادرب  ترـضح  ندب  زا  کلم  مکح  هک  توکلم  يهبلغ  ّتلع  هب  دیآیمن  مزال  مه  اهنامـسآ  قرخ  ینامـسج  جارعم  اب 

دوب هدش  طقاس  وا  زا  مه  ناکما  مکح  یّتح  هکلب  کلم  مکح  نوچ  دیامن ، جورع  توربج  توکلم و  يوس  هب  یعیبط  ندب  هک  تسا  هدوبن 
. تسا هدوب  یقاب  وا  نیع  هک  یلاح  رد 

. نامز یهاتوک  اب  تسا  راگزور )  ) رهد طسب  شرتسگ و  لیبق  زا  اریز  تسین  بیجع  جارعم  عیاقو  ترثک  زین  و 
«2  » ٍۀَنَس َْفلَأ  َنیِـسْمَخ  ُهُرادْقِم  َناک  ٍمْوَی  ِیف  هدومرف : زین  و  « 1  » َنوُّدُعَت اَّمِم  ٍۀَنَـس  ِْفلَأَک  َکِّبَر  َْدنِع  ًامْوَی  َّنِإ  َو  دومرف : یلاعت  يادخ  هکنانچ 
و دوشیم ، تعاس  رازه  هاجنپ  دـننامه  ای  دوشیم ، نامز  زا  تعاس  رازه  نامز  کی  لباقم  رد  راـگزور )  ) رهد و زا  تعاـس  کـی  نیارباـنب 

. وا یعیبط  ندب  هن  تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  يولع  ماقم  ببس  هب  هدرپ  تشپ  زا  وا  ندرک  زارد  تسد  مالّسلا و  هیلع  یلع  نتفگ  نخس 
هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ّصاوخ  زا  جارعم  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  و  هدش ، ماجنا  یعیبط  ندـب  اب  هک  تسا  نیا  رب  جارعم  تلیـضف 
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مالّسلا هیلع  یلع  نآ  رد  تسا و  هلآ 
__________________________________________________

يهیآ 47 جح  يهروس  ( 1)
يهیآ 5 هدجس  يهروس  ( 2)

230 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هب ادخ  لوسر  ریس  نوچ  دوشیم ، رهاظ  یسوم  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ام  ربمایپ  يرترب  تلیـضف و  يهیآ  نیا  زا  « 1 ، » تسا هدرکن  تکرش 

. دوب شدوخ  بناج  زا  ادخ  يوس  هب  یسوم  ریس  و  دوب ، ادخ  نداد  ریس  رثا  زا  ادخ  يوس 
هک دید  یناوتن  زگره  دونـشیم  « 3  » ِیناَرت َْنل  خساپ  « 2  » دنکیم تساوخ  رد  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هک  نآ  زا  دعب  لاعتم  دنوادخ 

. داد صاصتخا  ترضح  نآ  رب  ارصحنم  ار  ندید  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ام  ربمایپ  تساوخرد  نودب  هک  یلاح  رد  تسا  دبا  یفن  رب  یفتنم 
چیه ربمایپ و  شوگ  رگم  دوبن  یـشوگ  چیه  هک  يوحن  هب  دوب  هدش  قّقحتم  ندید  ندینـش و  تقیقح  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ینعی 

. دومن یفن  یسوم  زا  ار  اهنآ  يهدهاشم  هک  تافص  امسا و  تقیقح  هب  قّقحت  اب  رگم  دوبن  یمشچ 
. دیدرگ قّقحم  تیور  دید و  ار  اهنآ  تایآ  نداد  ناشن  نیا  اب  وا  مینایامنب ، وا  رب  نامیاههناشن  تایآ و  زا  ات  اِنتایآ  ْنِم  ُهَیُِرِنل 

هتفگ شّقح  رد  هک  دیـسر  یتلاح  رب  نیاربانب  دشاب  هدوب  شرـصب  عمـس و  وا  هک  نیا  رگم  دوبن  ياهدید  هدونـش و  چیه  هک  دش  يروط  سپ 
زا دعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  شلوسر  لاح  شـسرپ  زا  خساپ  یلاعت  يادخ  لوق  نیا  دـش  هتفگ  هک  هچنآ  ربانب  ُریِـصَْبلا  ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  دوش :

. تساههناشن تایآ و  نداد  هیارا 
__________________________________________________

. تسا روکذم  لّصفم  ياهباتک  رد  نآ  عیاقو  ّتیفیک  جارعم و  رابخا  ( 1)
. ].....[ کیلا رظنا  ینرا  بر  لاق  يهیآ 143 : فارعالا  يهروس  ( 2)

يهیآ 143. فارعالا  يهروس  ( 3)
231 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

امـسا و تایآ ، رب  دیامرف : هک  دوب ؟ هنوگچ  تایآ  نداد  ناشن  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  لاح  هک  دشاب  هدش  هتفگ  هک  ایوگ 
. دش قّقحتم  تافص 

فالخ يانعم  نیا  یلو  تسا ) ریـصب  عیمـس و  ادخ   ) دننادرگیم رب  ادـخ  هب  ار  ّهنا »  » ریمـض نیرّـسفم  دـشاب و  لاح  هلمج  نیا  تسا  نکمم 
. تسا هیآ  رهاظ 

ار نآ  هداد و  ینامـسآ  باتک  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هب  اًلیِکَو  ِینوُد  ْنِم  اوُذِـخَّتَت  اَّلَأ  َلِیئارْـسِإ  ِینَِبل  ًيدُـه  ُهاْنلَعَج  َو  َباـتِْکلا  یَـسُوم  اـْنیَتآ  َو 
. دیریگم زاسراک  ار  یسک  نم  زج  هک  میدینادرگ  لیئارسا  ینب  دومنهر 

هدناوخ باطخ  تروص  هب  یلو  دشابیم  لصا  قبط  هک  دنریگن ) زاسراک   ) تسا هدش  هدناوخ  زین  اوذّختی » ال   » تروص هب  اوذّختت » ّالأ   » ظفل
هیفان ال »  » ظفل و  تسا ، يردصم  ای  يریـسفت  اوذخّتت » ّالأ   » رد نا »  » ظفل و  دیریگن ) زاسراک   ) تسا ناناملـسم  هّجوت  تافتلا و  ربانب  هک  هدش 

. وشاپ نک و  مایق  هک  متشون  وا  رب  مق » نا  هیلا  تبتک  : » دننام تسا ، لیئارسا  ینب  رب  باطخ  باطخ ، تئارق  ربانب  و  تسا ، هیهان  ای 
هک اریز  ناـشیا ، تشادـگرزب  مارتـحا و  میظعت ، تهج  دـشاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تّما  رب  باـطخ  هک  نیا  نینچمه  تسا  نکمم 

نداتسرف زا  دوصقم  ینعی  دنریگن  یلیکو  ادخ  زج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تّما  هک  نیا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  رب  باتک  نداد  زا  فده 
دینزگنرب . لیک  ادخ و  زج  دیریگب و  دنپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تّما  يا  امش  هک  هدوب  نیا  هتشذگ  ناربمایپ 

232 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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درفم هک  الیکو »  » و اوذّختت » ال   » لّوا لوعفم  انلمح » نم  ۀّیرذ   » میدرک یتشک  راوس  حون  اب  هک  یناسک  ناگدنامزاب  ٍحُون  َعَم  اْنلَمَح  ْنَم  َۀَّیِّرُذ 
نیا تسا  نـکمم  و  « 1 « » ًاقِیفَر َِکئلوُأ  َنُسَح   » دـننام تسا ، زیاج  لـعاف  ياـنعم  هب  لـیعف  نزو  لـمح  هک  تسا  تهج  نآ  زا  عمج  رب  تسا 

دیونـشب  ) دشاب فوذحم  لعف  لوعفم  ای  دیدوب ) حون  اب  یتشک  رد  هک  یناسک  ناگدنامزاب  يا   ) دشاب صاصتخا  ربانب  بوصنم  ادـن و  هلمج 
 ...( يهّیرذ امش 

وا يهّیّرذ  تیاده  تهج  ار  باتک  ادخ  هک  نآ  ّتلع  ات  دومن  رکذ  ار  وا  حدـم  مالّـسلا  هیلع  حون  مسا  رکذ  لابند  هب  ًاروُکَـش  ًادـْبَع  َناک  ُهَّنِإ 
. دوب رازگساپس  ياهدنب  وا  هک : نیا  نآ  دوش و  نایب  داد  رارق 

. میداد ربخ  نامدوخ  ياضق  زا  تّوبن  رابخا  رد  ای  تاروت  رد  لیئارسا  ینب  رب  ِباتِْکلا  ِیف  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  یلِإ  اْنیَضَق  َو 
َناک َو  ِرایِّدلا  َلالِخ  اوُساجَف  ٍدیِدَش  ٍسَْأب  ِیلوُأ  اَنل  ًادابِع  ْمُْکیَلَع  اْنثََعب  امُهالوُأ  ُدـْعَو  َءاج  اذِإَف  ًارِیبَک  اُولُع  َُّنْلعََتل  َو  ِْنیَتَّرَم  ِضْرَْألا  ِیف  َّنُدِـسُْفَتل 

یناسک امش  رب  دیـسر  لّوا  داسفا  باقع  يهدعو  نوچ  درک و  دیهاوخ  هزادنایب  یـشکرس  داسف و  رابود  نیمزرـس  نیا  رد  هک  ًالوُعْفَم  ًادْعَو 
. دنتسه نیگمهس  ینایوج  گنج  هک  میتسرف  دوخ  ناگدنب  زا 

ترابع ندرک  داسف  هبترم  ود  تسا و  لیئارسا  ینب  دروم  رد  هیآ  لیزنت 
__________________________________________________

يهیآ 69. اسن  يهروس  (. 1)
233 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، تسا ایبنا  تعاطا  زا  اهنآ  جورخ  ناـیغط و  رابکتـسا ، زا  تراـبع  ریبک : ّولع  و  تسا ، مالّـسلا  هیلع  ییحی  مالّـسلا و  هیلع  اـّیرکز  نتـشک  زا 
ریسا « 1  » رایدنفـسا نب  نمهب  هک  دوب  ینامز  اهنآ  رب  تمظع  تردق و  نتـشگرب  و  دوب ، شنایرگـشل  رـصّنلا و  تخب  تسد  هب  لّوا  تبوقع 

رب مّود  راب  يارب  دـندرک و  ادـیپ  شرتسگ  اهرهـش  رد  دـندرک و  ییاشگ  روشک  دومن ، مکاح  اهنآ  رب  ار  لایناد  دـینادرگرب و  ار  اـهنآ  نآ 
لوق بیترت  نیدـب  تسا و  هدـش  هتفگ  روط  نیا  دـندش  طّلـسم  اهنآ  رب  اهـسراف  رگید  راب  هک  دوب  یتقو  مّود  تبوقع  دـندش ، طّلـسم  مدرم 

صحفت سـسجت و  ار  اههناخ  نوردنا  نانآ  ِرایِّدلا  َلالِخ  اوُساجَف  دـشابیم ، شنایرکـشل  رـصّنلا و  تخب  ٍدـیِدَش  ٍسَْأب  ِیلوُأ  اَنل  ًادابِع  ادـخ :
. دنیامن تراغ  يریگ و  تراسا  راتشک ، هک  دننک  ادیپ  ار  امش  ياهرهش  یفخم  ياهناکم  ات  دندرک 

رب  ) میداد هبلغ  هدینادرگرب و  اهنآ  يور  هب  ار  امش  سپس  ْمِْهیَلَع  َةَّرَْکلا  ُمَُکل  انْدَدَر  َُّمث  دوب ، هتفای  ّتیلعف  يهدعو  نیا  ًالوُعْفَم و  ًادْعَو  َناک  َو 
دنزرف لام و  یندوزفا  اب  ار  امـش  ًاریِفَن  َرَثْکَأ  ْمُکاْنلَعَج  َو  َنِیَنب  َو  ٍلاْومَِأب  ْمُکانْدَْدمَأ  َو  میداد ) يزوریپ  دندوب  هتـساخرب  امـش  هیلع  رب  هکیناسک 

. میدومن نانآ  رتشیب  ای  میدنادرگ  دیدوب  هک  هچنآ  زا  رتشیب 
__________________________________________________

لّوا باب  ارزع  باتک  قیتع  دـهع  تاروت  رد  نانآ  يدازآ  لـماک  حرـش  هک  تسا  یـشنماخه  ریبک  شروک  ناـمه  رایدنفـسا  نب  نمهب  (. 1)
ناریا خـیرات  باـتک  هب  رتـشیب  عـالّطا  بسک  تهج  تخیگنا »...  رب  ار  سراـپ  هاـشداپ  شروک  حور  دـنوادخ  : » دـیوگیم هک  تسا  هدـمآ 
خیرات و  نینرقلا ) وذ  ناتساد   ) نآرق صصق  و  ندمت ) يهراوهاک  نیمز  قرش   ) تنارود لیو  ندمت  خرات  ناریا ، یهاشنهاش  خیرات  ناتـساب ،

. دوش هعجارم  دوهی 
234 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب دـیدرک  یبوخ  رگا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  موق  يا  هک : نیا  اـی  دـینکیم ، ناـتدوخ  هب  دـیدرک  یبوخ  رگا  هک  میتـفگ  اـهنآ  هب  و 
یبوخ رگا  اهَلَف  ُْمتْأَسَأ  ْنِإ  َو  ْمُکِسُْفنَِأل  ُْمْتنَسْحَأ  ُْمْتنَسْحَأ  ْنِإ  دنراد  روضح  نامز  نیا  رد  هک  تسا  لیئارسا  ینب  دوصقم  ای  دینکیم ، ناتدوخ 

ای و  مکـسفنأل »  » اب تلکاشم  باب  زا  اج  نیا  رد  اهل »  » ظفل لامعتـسا  دیدرک ، ناتدوخ  رب  دیدرک  مه  يدب  رگا  دیدرک و  ناتدوخ  رب  دیدرک 
. تسا ازهتسا  باب  زا 
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هدعو هک  هاگ  نآ  تسا : نینچ  نآ  ریدقت  فوذحم و  ازج  هب  قّلعتم  ای  ءاج »  » هب قّلعتم  اُؤوُسَِیل  ظفل  ْمُکَهوُجُو  اُؤوُسَِیل  ِةَرِخْآلا  ُدـْعَو  َءاج  اذِإَف 
: هک نیا  ای  میتسرفیم ، امـش  هیلع  ار  اهنآ  ینعی  درک ، دنهاوخ  هایـس  ار  امـش  يهراسخر  وجگنج  عاجـش و  یناگدنب  دـیایب  يورخا  باذـع 

اُولُخْدَِیل َو  ددرگ ، هایس  ناتراسخر  هودنا  سرت و  زا  ات  مینکیم  ّطلسم  امـش  رب  میتسرفیم و  ار  یناگدنب  دیایب  يورخا  باذع  يهدعو  یتقو 
هک یتّدم  رد  ات  دندوب  هدش  دراو  لّوا  راب  هکنانچ  مه  دـندرگ ، یـصقا  دجـسم  لخاد  ًارِیْبتَت  اْوَلَع  ام  اوُرِّبَُتِیل  َو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ُهُولَخَد  امَک  َدِجْـسَْملا 

. دنربب نیب  زا  دندش  هریچ  هک  ار  یناسک  ای  دننک  دوبان  دنناوتب  هچ  ره  دنراد  اج  نآ  رب  الیتسا 
اریز تسا  دّمحم  تّما  ای  هیآ  باطخ  دروم  تسا ، ریدقت  رد  لوق »  » ظفل اج  نیا  رد  دنک ، محر  امش  رب  ناتراگدرورپ  هک  دشاب  ْمُکُّبَر  یسَع 

ْنِإ َو  دنک ، محر  امـش  رب  یلاعت ) يادـخ   ) هک ْمُکَمَحْرَی  ْنَأ  تسا ، لیئارـسا  ینب  زا  نیرـضاح  رب  باطخ  ای  تساهنآ ، زا  يهیانک  هیآ )  ) هک
انْدُع  ُْمتْدُع 

235 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
عطق دراد و  يدودحم  تّدم  هک  تسا  يویند  تبوقع  نیا  ، ) میدرگیم رب  امش  تبوقع  هب  مه  ام  دیتشگرب  ناتزواجت  نایغط و  رب  امـش  رگا 

. نیقی عطق و  روط  هب  ترخآ ) رد   ) میداد رارق  نارفاک  سبحم  ار  خزود  ًاریِصَح و  َنیِِرفاْکِلل  َمَّنَهَج  اْنلَعَج  َو  دوشیم ،)
هک تسا  نیا  يراب  هب  ریـصح  ظفل  ندروآ  رّکذم  رارف و  جورخ و  زا  تسا  نانآ  يهدننک  رـصح  خزود  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  هیآ  يانعم 

. تسا هدش  لوعفم  يانعم  هب  لیعف  هب  هیبشت  نآ  هک  نیا  ای  دشابیم ، روصحم )  ) لوعفم يانعم  هب 
شدوخ نارای  طّسوت  ترضح  نآ  رب  هک  ياهزین   ) مالّسلا هیلع  نسح  رب  يهزین  مالّسلا و  هیلع  یلع  نتـشک  رب  ار  داسفا  ود  ام  موصعم  ناماما 

. دناهدرک ریسفت  مالّسلا  هیلع  نیسح  لتق  رب  ار  ریبک  ّولع  و  دهدب ،) هیواعم  اب  حلص  رب  نت  ات  دندز  هیواعم  اب  گنج  رد 
رب هجرف  هّللا  لّـجع  يدـهم  ترـضح  جورخ  زا  لـبق  ار  ناـنآ  دـنوادخ  هک  تسا  هدـش  ریـسفت  یهورگ  هـب  دـنمورین  ناگدـنب  نـینچ  مـه  و 

. دزیگنایم
ریـسفت هجرف  هّللا  لجع  مئاق  جورخ  رب  ادخ  يهدعو  دنراذگیمن و  یقاب  ینمـشد  ءاهب و  نوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  يارب  سپ 

الط زا  ییاهریـشمش  هک  تسا  هدش  ریـسفت  شنارای  زا  رفن  ود  داتفه و  اب  نیـسح  ماما  جورخ  هب  نانآ  رب  تردق  ندینادرگزاب  تسا و  هدـش 
. دنراد

نیـسح ماما  يو  زا  سپ  هک  تسا  هدـش  لقن  دنتـسه و  هجرف  هّللا  لجع  مئاق  تّجح  ترـضح  رـس  تشپ  اهنآ  هک  تسا  یماگنه  رد  نیا  و 
تنطلس مالّسلا  هیلع 

236 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدش  ریسفت  هّیما  ینب  نیطساق و  رب  نیّفص  زور  نانکش و  تعیب  رب  لمج  زور  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  رب  جورخ  زین  دنکیم و 

. لیوأت هن  تسا  لیزنت  نآ  دوریم  نامگ  هک  يوحن  هب  تسا  هدش  ریسفت  زین  شباحصا  هجرف و  هّللا  لّجع  مئاق  رب 
9 تایآ 22 -

236 ص :  ات 22 ..... ] تایآ 9  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا

ِةَرِخْآلِاب َنُونِمُْؤی  ـال  َنیِذَّلا  َّنَأ  َو  ( 9  ) ًارِیبَک ًارْجَأ  ْمَُهل  َّنَأ  ِتاـِحلاَّصلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَّلا  َنِینِمْؤُْملا  ُرِّشَُبی  َو  ُمَْوقَأ  َیِه  ِیتَِّلل  يِدـْهَی  َنآْرُْقلا  اَذـه  َّنِإ 
ِْلیَّللا َۀَیآ  انْوَحَمَف  ِْنیَتَیآ  َراهَّنلا  َو  َْلیَّللا  اَْنلَعَج  َو  ( 11  ) ًالوُجَع ُناْسنِْإلا  َناک  َو  ِْریَْخلِاب  ُهَءاعُد  ِّرَّشلِاب  ُناْسنِْإلا  ُعْدَی  َو  ( 10  ) ًامِیلَأ ًاباذَع  ْمَُهل  انْدَتْعَأ 

ُهاْنمَْزلَأ ٍناسنِإ  َّلُک  َو  ( 12  ) ًالیِصْفَت ُهاْنلَّصَف  ٍءْیَش  َّلُک  َو  َباسِْحلا  َو  َنِینِّسلا  َدَدَع  اوُمَْلعَِتل  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ًالْضَف  اوُغَْتبَِتل  ًةَرِْـصبُم  ِراهَّنلا  َۀَیآ  اْنلَعَج  َو 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2032 

http://www.ghaemiyeh.com


(13  ) ًاروُْشنَم ُهاْقلَی  ًاباتِک  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َُهل  ُجِرُْخن  َو  ِهُِقنُع  ِیف  ُهَِرئاط 
َرْزِو ٌةَرِزاو  ُرَِزت  َو ال  اْهیَلَع  ُّلِضَی  اـمَّنِإَف  َّلَـض  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنل  يِدَـتْهَی  اـمَّنِإَف  يدَـتْها  ِنَم  ( 14  ) ًابیِـسَح َْکیَلَع  َمْوَْیلا  َکِسْفَِنب  یفَک  َکـَباتِک  ْأَْرقا 

ًاریِمْدَت اهانْرَّمَدَف  ُلْوَْقلا  اَْهیَلَع  َّقَحَف  اهِیف  اوُقَـسَفَف  اهِیفَْرتُم  انْرَمَأ  ًۀَـیْرَق  َِکلُْهن  ْنَأ  انْدَرَأ  اذِإ  َو  ( 15  ) ًالوُسَر َثَْعبَن  یَّتَح  َنِیبِّذَـعُم  اَّنُک  ام  َو  يرْخُأ 
ُءاشَن ام  اهِیف  َُهل  اْنلَّجَع  َۀَلِجاْعلا  ُدـیُِری  َناک  ْنَم  ( 17  ) ًاریَِـصب ًارِیبَخ  ِهِدابِع  ِبُونُِذب  َکِّبَِرب  یفَک  َو  ٍحُون  ِدـَْعب  ْنِم  ِنوُرُْقلا  َنِم  انْکَلْهَأ  ْمَک  َو  ( 16)

(18  ) ًاروُحْدَم ًامُومْذَم  اهالْصَی  َمَّنَهَج  َُهل  اْنلَعَج  َُّمث  ُدیُِرن  ْنَِمل 
َناک ام  َکِّبَر َو  ِءاطَع  ْنِم  ِءالُؤَه  َو  ِءالُؤه  ُّدُِـمن  الُک  ( 19  ) ًاروُکْشَم ْمُُهیْعَس  َناک  َِکئلوُأَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  َو  اهَیْعَـس  اَهل  یعَـس  َو  َةَرِخْآلا  َدارَأ  ْنَم  َو 
َرَخآ ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  ْلَعَْجت  ال  ( 21  ) ًالیِضْفَت ُرَبْکَأ  َو  ٍتاجَرَد  ُرَبْکَأ  ُةَرِخْآَلل  َو  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهَـضَْعب  اْنلَّضَف  َْفیَک  ْرُْظنا  ( 20  ) ًاروُظْحَم َکِّبَر  ُءاطَع 

(22  ) ًالوُذْخَم ًامُومْذَم  َدُعْقَتَف 
237 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

237 ص :  همجرت ..... :

تراشب میظع  باوث  رجا و  هب  دنـشاب  راـکوکین  هک  ار  ناـمیا  لـها  دـنکیم و  تیادـه  هقیرط  نیرتراوتـسا  رتتسار و  هب  نآرق  نیا  اـنامه  »
، دهدیم

، میاهتخاس اّیهم  كاندرد  یباذع  انامه  هّتبلا  دنروآیمن  نامیا  ترخآ  ملاع  رب  هکنانآ  و 
اـسب ناسنا  دـبلطیم  ار  دوخ  نایز  رـش و  قوش  نامه  اب  ینادان  هب  اسب  هچ  دـیوجیم  ار  دوخ  تعفنم  ریخ و  هک  یتبغر  قوش و  اـب  ناـسنا  و 

تسا لوجع  ربصیب و 
ار زور  تیآ  دیشروخ )  ) میتساک و نآ ) هام  ینشور  و   ) بش تیآ  زا  هاگنآ  میداد  رارق  دوخ ) تردق   ) يهناشن تیآ و  ار  زور  بش و  ام  و 

لّـصفم ار  يزیچ  ره  دینادب و  ار  تاقوا  باسح  اهلاس و  رامـش  هک  نآ  ات  دینک و  بلط  ادخ  لضف  زا  زور  رد  امـش  ات  میتخاس  نابات  هشیمه 
، میدرک نایب 

ام  و 
238 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

همان نآ  هک  یلاح  رد  میرآ  نوریب  وا  رب  یباتک  تمایق  زور  میتخاس و  وا  ندرگ  قوط  ار  یناسنا  ره  دـب  کین و  لامعا  يهجیتن  تارّدـقم و 
دنک هظحالم  هبترم  کی  ار  نآ  قاروا  يهمه  هک  دشاب  زاب  نانچ 

، یتسه یفاک  شیوخ  باسح  هب  یگدیسر  يارب  اهنت  وت  هک  ناوخب  ار  تلامعا  باتک  دوخ  وت 
چیه هتفاتـش و  تواقـش  نایز و  هب  مه  نآ  تفاتـش  یهارمگ  هب  هک  تسا  هتفای  هار  دوخ  تداعـس  عفن و  هب  اهنت  تفاـی  تیادـه  هار  سک  ره 

، درک میهاوخن  باذع  ار  یسک  زگره  میتسرفن  لوسر  ات  ام  دریگن و  شود  رب  ار  یسک  لمع  راب  سک 
راید نآ  رد  ملظ  يراک و  هبت  قسف و  هار  هک  مینک  رما  ار  اج  نآ  نامّعنتم  نایاوشیپ و  میزاـس  كـاله  میهاوخب  ار  يراـید  لـها  نوچ  اـم  و 

میزاسیم كاله  ار  همه  هاگ  نآ  تفای  دهاوخ  موزل  باقع  هیبنت و  اج  نآ  دنریگ و  شیپ 
تـسا ربخاب  هاگآ و  شناگدـنب  ناهانگ  رب  هک  وت  يادـخ  اهنت  میدرک و  كاله  مالّـسلا  هیلع  حون  زا  دـعب  ار  یماوقا  للم و  زا  يرایـسب  هچ 

، دنکیم تیافک 
یلزا تّیشم  هچ  ره  میهاوخ و  هک  ره  رب  زاب ) نکل   ) میهدیم وا  هب  ار  ایند  عاتم  تسا  بلاط  ار  لجاع  عاتم  دوخ  ششوک  یعس  هب  سک  ره 

، دیآرد مّنهج  هب  يدودرم  شهوکن و  اب  هک  مینک  وا  بیصن  ار  خزود  ترخآ  ملاع  رد  سپس  دشاب  ام 
روجأم لوبقم و  اهنآ  یعـس  ادـخ  هب  نامیا  طرـش  هب  هّتبلا  دنـشوکب  تقاط  ردـق  هب  نآ  يارب  دنـشاب و  ترخآ  تایح  بلاـط  هک  یناـسک  و 
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، دوب دهاوخ 
مورحم سک  چـیه  وت  راگدرورپ  ياطع  فطل و  زا  هک  داد  میهاوخ  ددـم  دوخ  فطل  هب  نابلط  ترخآ  نابلط و  ایند  زا  هقرف  ود  ره  هب  اـم  و 

، دوب دهاوخن 
؟ میدیشخب يرترب  تلیضف و  یضعب  رب  ار  مدرم  یضعب  هنوگچ  ام  ات  رگنب 

، تسا رّوصت  ّدح  زا  رتنوزفا  بتارم  هب  رگیدکی  رب  قیالخ  يرترب  تسا و  ایند  تاجرد  زا  شیب  زین  ترخآ  بتارم 
. دش یهاوخ  التبم  يدبا  نالذخ  شهوکن و  هب  هن  رگ  روایم و  کیرش  كرش و  اتکی  يادخ  اب  زگره 

239 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

239 ص :  ریسفت ..... 

زا نّودم  تروص  رب  هراشا  تسا  رت  مکحم  رتراوتـسا و  هک  یهار  رب  دوشیم  نومنهر  نآرق  هک  نیا  ُمَْوقَأ  َیِه  ِیتَِّلل  يِدـْهَی  َنآْرُْقلا  اَذـه  َّنِإ 
مالّـسلا هیلع  ماما  صخـش  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  صخـش  ای  تّوبن و  تلاسر ، هب  هراشا  ای  دراد ، تیالو  نآرق  اـی  نآرق  يهمه 

. تسا تیالو  نامه  یقیقح  دوصقم  هچ  رگا  تسا  قلخ  مولعم  سوسحم و  دش  هتفگ  هک  اهنیا  زا  کی  ره  هک  اریز  تسا ،
لزان وا  رب  نآرق  هک  یـسک  اریز  تسا ، ناربمایپ  ياهتّلم  نیرتمکحم  رتراوتـسا  رتمکحم و  هار  زا  دارم  تسا و  تلالد  ییامنهار و  تیادـه 

. تساهتّما ریاس  زا  رتراوتسا  تسا  هدش  لزان  نانآ  يارب  نآرق  هک  یتّما  ایبنا و  ریاس  زا  رتراوتسا  هدش 
ای تسا ، رتـمکحم  سفن  ياـههار  ریاـس  زا  بلق  هار  هک  تسا  رتراوتـسا  رتمکحم و  اـههار  ریاـس  زا  هک  دـشاب  یهار  دوـصقم  تسا  نکمم 

لوزن نالوسر و  لاسرا  تیاـغ  تیـالو  هچ  تسا  ياـنعم  نیمه  هیآ  نیا  روظنم  تسرتراوتـسا و  تّوبن  هار  زا  هک  تسا  تیـالو  هار  دوصقم 
. تسا هدش  تیالو  هب  ریسفت  دنراد ، ظافلا  رد  هک  یفالتخا  اب  دّدعتم  رابخا  رد  تسا و  ینامسآ  ياهباتک 

تعیب اب  یلو  هدش  مالسا  رد  لخاد  ای  تسا ، ندش  لخاد  يهدامآ  هک  یلاح  رد  هدشن  مالـسا  رد  لخاد  زونه  تسا  یـسک  هب  تبـسن  نیا  و 
يولو ّصاخ 

240 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یگدامآ لاق  لاح و  نابز  زا  ترخآ  راکنا  اب  هدشن و  لخاد  تعیب  ود  زا  کی  چیه  رد  هکیسک  هب  تبسن  اّما  و  تسا ، هدشن  نامیا  رد  لخاد 

. تسا هدنهد  میب  راذنا و  درادن  ار  تعیب  رد  لوخد 
نامیپ قبط  هک  یناـنمؤم  رب  دـهدیم  تراـشب  تسا  هدـش  يدـهی  رب  فطع  ًارِیبَک  ًارْجَأ  ْمَُهل  َّنَأ  ِتاـِحلاَّصلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَّلا  َنِینِمْؤُْملا  ُرِّشَُبی  َو 

. ار یگرزب  شاداپ  دننکیم  لمع  تعیب  رد  هدش  هتفرگ 
یباذـع دـنورگیمن  ترخآ  هب  هک  ار  ینانآ  انامه  ًامِیلَأ  ًاباذَـع  ْمَُهل  انْدَـتْعَأ  ِةَرِخآـْلِاب  َنُونِمُْؤی  ـال  َنیِذَّلا  َّنَأ  َو  هک : نیا  زا  دـهدیم  ربخ  زین  و 

. تسا نینمؤم  يارب  يرگید  تراشب  زین  نیا  دشاب  هدوب  درفم  فطع  ای  هلمج  فطع  لیبق  زا  هک  نیاربانب  كاندرد ، تسا 
رد دنکیم ، یبوخ  ریخ و  رب  اعد  هک  يروط  نامه  تسا  دب  رش و  هک  ار  هچنآ  دهاوخیم  ادخ  زا  ناسنا  ِْریَْخلِاب  ُهَءاعُد  ِّرَّشلِاب  ُناْسنِْإلا  ُعْدَی  َو 

تیاضر تسا و  بوخ  دنادیمن  هک  يزیچ  نتـساوخ  ندرک و  اعد  و  دنادیم ، ار  ریخ  ندوب  ریخ  یلو  دنادیمن  ار  رـش  ندوب  رـش  هک  یلاح 
. تسا مومذم  دنادیمن ، نآ  دروم  رد  ار  ّقح 

اعد و نینچ  هک  تسا  نیا  رب  هراـشا  دوشیم  عدـی »  » دـنزادنایم نتـشون  رد  وعدـی  زا  ار  واو »  » هک نآرق  طـخلا  مسر  قبط  هک  نیا  حیـضوت 
. دتفایم قاّفتا  مک  ناسنا  زا  یتساوخرد 

ربص و  نودب  تسا و  لوجع  ناسنا  ًالوُجَع  ُناْسنِْإلا  َناک  َو 
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هک ار  زور  بش و  يهدـنهد  رون  ود  ِْنیَتَـیآ  َراـهَّنلا  َو  َلـْیَّللا  اَْـنلَعَج  َو  دـنکیم ، تساوخرد  دـب  اـی  تسا  بوخ  دـنادیمن  هک  ار  هچنآ  لـمأت 
نیا دّیؤم  میداد و  رارق  هناشن  ود  بحاص  يوذ ،»  » ظفل ای  تسا  ریدـقت  رد  نیرین »  » ظفل هک  میداد  رارق  هناشن  تیآ و  تسا  هام  دیـشروخ و 

. میداد رارق  هناشن  ود  بحاص  تسا  ریدقت  ود 
. تسا َنِینِّسلا  َدَدَع  اوُمَْلعَِتل  یلاعت : يادخ  لوق  ریدقت ، ود  نیا  دّیؤم  و 

ار زور  بش و  دوخ  هک  دشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  دوشیم و  مولعم  فلتخم  ياهتلاح  رد  هام  فالتخا  اب  باسح  اهلاس و  ددع  نوچ 
. میداد رارق  هناشن 

دناوتب لامتحا  بسح  رب  هدنونـش  هک  دـشاب  نیا  يارب  ترابع  نیا  اب  بلطم  ندومن  ادا  و  دـشاب ، هدوب  رون  ناصقن  یمک و  زا  ترابع  وحم  و 
. تسا نآرق  هوجو  یگدرتسگ  زا  عقاو  رد  نیا  و  دروایب ، نهذ  هب  ار  نکمم  لامتحا  ره 

زور بش و  نوـچ  دـشاب  نکمم  زور  بش و  بتارم  عـیمج  رب  هیآ  قیبـطت  هک  تـسا  نـیا  يارب  تراـبع  نـیا  اـب  بـلطم  ندرک  حرطم  زین  و 
. دراد نایرج  دوجو  بتارم  عیمج  رد  هکلب  دوشیم ، هدید  هک  تسین  سوسحم  زور  بش و  نآ  هب  ّصتخم  تشذگ  اهراب  شنایب  هچنانچ 

، تسا بش  کلم  هب  تبسن  یلفس  توکلم  سپ  تسا ، یخزرب  درجت  ياراد  هچ  رگا  دراد  يرتمک  رون  کلم  هب  تبسن  یلفس  توکلم  اریز 
کلم  و 
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سوفن و  تسا ، بش  سوفن  رب  تبسن  يریگهزادنا  باجح  هب  شندش  هدیشوپ  تهج  هب  ایلع  توکلم  و  تسا ، بش  ایلع  توکلم  هب  تبـسن 

تهج رب  تبـسن  ناشیناکما  تاهج  هب  رظن  اهنیا  يهمه  تسا و  بش  توربج  رب  تبـسن  يریبدت  یگتـسباو  اب  شندـش  هدیـشوپ  تهج  هب 
. دنشابیم بش  یهلا 

، تّینما سرت و  و  انغ ، رقف و  مقس ، ضبق و  لیبق  زا  تسه  اج  نآ  رد  هک  ییاهتلاح  يهفاضا  هب  ریغـص  ملاع  رد  تسا  رارق  نیمه  زا  بلطم  و 
. میداد رارق  تیآ  هناشن و  ود  ناشبتارم  زا  کی  ره  رد  ار  زور  بش و  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و 

ار دراد ) ار  بش  مکح  رتالاب  هب  رتنییاپ  تبـسن  دـش  رکذ  هک  يروطنامه  رتنییاپ ، رب  رترب  دوجو  رون   ) ياهناشن رون  سپ  ِْلیَّللا  َۀَـیآ  انْوَحَمَف 
. میدرک وحم  تسا ) رترب  رون  دیشروخ  دوجو  يهناشن  دوخ  و   ) دشاب هام  هک  بش  يهیآ  ای  تسا  بش  زا  ترابع  هک  میدرک  مک 

ار ناتراگدرورپ  لضف  اـت  میدـینادرگ  نشور  تسا  زور  يهناـشن  نآ  دوخ  ياهدـیدپ  ْمُکِّبَر  ْنِم  اًلْـضَف  اوُغَْتبَِتل  ًةَرِْـصبُم  ِراـهَّنلا  َۀَـیآ  اـْنلَعَج  َو 
. میداد رارق  نشور  ياهناشن  ار  زور  دوجو  ای  مینایامنب ،

ای تسا ، ندش  نشور  يانعم  هب  رـصبا »  » زا ای  داد ، رارق  ندید  بحاص  ار  نآ  رـصبا ،»  » زا ای  تسا ، یلقع  زاجم  باب  زا  ای  ةرـصبم »  » ظفل اّما 
درادیم .) مولعم  ار  تریصب  یگدننیب و  تیاغ  هک   ) دندش انیب  زور  لها  هک  نیا  يانعم  هب  تسا  رصبا »  » زا
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و دشابیم ، اهناسنا  ینعی  هناشن  نابحاص  راظنا  دوعـص و  يهلـسلس  رد  نآ  یعبط  مّدقت  يارب  تسا  هدروآ  زور  رب  مّدـقم  ار  بش  هک  نیا  اما 

. تسا ود  نآ  تیاغ  بش  هک  تسا  نیا  يارب  زین  تسا و  نآ  تفارش  تهج  هب  زور  تیاغ  نتشاد  مّدقم 
اب شعـضو  یگنوگچ  هب  تبـسن  هام  فالتخا  ببـس  هب  یهاگآ  ملع و  نیا  و  دینادب ، ار  باسح  لاس و  ددع  امـش  ات  َنِینِّسلا  َدَدَع  اوُمَْلعَِتل  َو 

. دوشیم لصاح  قاحم  ردب  لاله و  تهج  زا  دیشروخ 
هچ ملاع  رد  يزیچ  ره  هکلب  تسین ، امش  عافتنا  يدنمرهب و  يارب  طقف  هام  دیشروخ و  زور ، بش و  ندوب  مّظنم  اًلیِصْفَت  ُهاْنلَّصَف  ٍءْیَش  َّلُک  َو 

میداد قیقد  مظن  ار  نآ  ام  تسا و  مّظنم  يروط  هب  اهقّلعتم  ریغ  اهقّلعتم و  يریگهزادـنا و  لباق  تادّرجم  هچ  ینامـسآ و  ینیمز و  تاـیدام 
، دوریم راک  هب  نییبت  زییمت و  رد  هک  روطنامه  لیصفت »  » يهملک تسا و  زجاع  رشب  لوقع  شیاهتحلصم  تمکح و  قیاقد  كاردا  زا  هک 

. تسا يرگید  قیاقد  زا  کی  ره  زییمت  مکح و  قیاقد  ندرک  نایب  یعون  زین  نآ  هک  دوشیم  لامعتسا  زین  قیقد  میظنت  رد 
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بوخ لاف  تسار  فرط  اب  هدنرپ  زاورپ  اب  برع  نوچ  دـنکیم و  زاورپ  درپیم و  هک  تسا  يزیچ  رئاط  ِهُِقنُع  ِیف  ُهَِرئاط  ُهاْنمَْزلَأ  ٍناسنِإ  َّلُک  َو 
. اههدنرپ زا  یضعب  رد  اصوصخم  دب ، لاف  پچ  فرط  زاورپ  اب  دننادیم و  كرابم  ار  نآ  دننزیم و 
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هیآ يانعم  تسا ، هدش  لامعتسا  ّرش  ریخ و  ببـس  قلطم  رد  سپـس  دب ، هچ  دشاب و  بوخ  هچ  تسا  هدش  هداد  رارق  ندز  لاف  قلطم  مسا  اذل 

. دشاب شندرگ  رد  هک  يریجنز  هدالق و  دننامه  میدومن  مزلم  نآ  ندرگ  رب  ار  شّرش  ریخ و  ببس  هک  تسا  نیا 
ای وا  سفن  حاولا  زا  ترابع  هک  ییاهزیچ  زا  هدش  هتـشاگن  ناگتـشرف  تسد  اب  هک  يراتـشون  نآ  ًاروُْشنَم  ُهاْقلَی  ًاباتِک  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  َُهل  ُجِرُْخن  َو 

. دنیبیم هدوشگ  زاب و  ار  نآ  وا  میروآیم و  نوریب  تسا  نآ  زا  جراخ 
رگید رگباسح  رب  يزاین  یـشاب و  شیوخ  رگباسح  بساـحم و  تدوخ  هک  تسا  یفاـک  ًابیِـسَح  َکـْیَلَع  َمْوَْیلا  َکِـسْفَِنب  یفَک  َکـَباتِک  ْأَْرقا 

دشابیم و هاوگ  دوهـش و  نازیم  هدش و  بوتکم  مّسجم و  لامعا  تسا ، هتـشگ  نیبزیت  مشچ  هدـش و  هتـشادرب  هدرپ  باجح و  نوچ  تسین ،
. تسا هتشون  يرگباسح و  نیا  دهاش  زین  تسار  هب  اهیتشهب  پچ و  هب  اهیمّنهج  لامعا  يهمان  ندرک  زاورپ 

بای هر  هک  ره  ًالوُسَر  َثَْعبَن  یَّتَح  َنِیبِّذَعُم  اَّنُک  ام  َو  يرْخُأ  َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  َو ال  اْهیَلَع  ُّلِضَی  امَّنِإَف  َّلَض  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنل  يِدَتْهَی  امَّنِإَف  يدَـتْها  ِنَم 
یـسک ام  و  درادنرب ، ار  يرگید  هانگ  راب  سک  چیه  هدومن و  یهاریب  دوخ  نایز  هب  هدـش  هاریب  هک  ره  تسا و  هدومن  هر  ار  شیوخ  هدـش 

ملاع  رد  لوسر  هک  میزیگنارب  ار  یلوسر  هک  نیا  زا  سپ  رگم  مینکیمن  باذع  ار 
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. تسا مالّسلا  مهیلع  ایلوا  ایبنا و  زا  یکی  ریبک  ملاع  رد  لقع و  ریغ 
اهِیفَْرتُم انْرَمَأ  ًۀَیْرَق  َِکلُْهن  ْنَأ  انْدَرَأ  اذِإ  َو 

يهزمه اب  زین  و  دّرجم ، یثالث  زا  نیعلا  حوتفم  انرما »  » ظفل دـننکیم و  یگدـنز  هاـفر  تمعن و  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  نیفرتم »  » زا دوصقم 
ار نآ  تسا  انرثک »  » يانعم هب  همه  هک  انرما »  » هدش هدناوخ  دّرجم  یثالث  زا  نیع  رـسک  اب  هک  نانچ  مه  هدش  هدناوخ  لاعفا  باب  زا  هدودمم 

. میدینادرگ دایز 
اهنآ ام  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  تروص  نیا  رد  هک  تسا  یهن  دـض  رما »  » لاعفا باب  زا  انرمآ »  » و نیع ، دـیدشت  اب  انّرما »  » تسا نکمم  و 

. مینکیم قسف  رب  رما  نیوکت  تهج  زا  ار 
اهِیف اوُقَسَفَف 

اب انرما »  » هک تسا  لمتحم  دـندش ، قساف  سپـس  میدرک  تدابع  هب  رما  ار  اـهنآ  فیلکت  رظن  زا  اـم  هک  دـشاب  نیا  هیآ  ياـنعم  تسا  نکمم 
هّیرق نآ  لها  ياورنامرف  ناـگدرورپ و  زاـن  هک  نیا  هیآ  ياـنعم  و  دـش ، ریما  نیمه  نیع  « 1  » ثیلثت اب  رما »  » زا لاعفا  باب  اـنرمآ »  » دـیدشت و

. دندیزرو قسف 
. دننکیم يوریپ  هتسیرگن و  اهنآ  هب  نارگید  هک  تسا  نیا  يارب  لّوا  یناعم  ربانب  ناگدرورپ  زان  رب  نتفای  صاصتخا 

رتشیب یتأرج  رتغراف و  یلد  هک  نانچ  مه  روجف ، قسف و  يارجا  ناوت  مه  دنراد و  رتشیب  لمع  تعرس  مه  نارگید  رب  تبـسن  نیهفرم  نوچ 
، دنراد
__________________________________________________

. تسا هناگ  هس  تاکرح  دوصقم  ( 1)
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. تسا رتذفان  تسا و  رتشیب  روجف  قسف و  باکترا  رد  زین  ناشیا  يهلیح  سپ 
ُلْوَْقلا اَْهیَلَع  َّقَحَف 
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ًاریِمْدَت اهانْرَّمَدَف  تشگ ، قّقحم  قسف  زا  سپ  تکاله  باذع و  لوزن  رب  ام  يهدعو  سپ 
. میدرک كاله  مالّسلا  هیلع  حون  زا  دعب  هک  یناسک  اسب  هچ  ٍحُون و  ِدَْعب  ْنِم  ِنوُرُْقلا  َنِم  انْکَلْهَأ  ْمَک  َو  میدرک ، ناشدوبان  یّلک  هب  هاگ  نآ 

هب ای  تشادن  دوجو  دوب  حون  زا  دـعب  هک  هچنآ  حون  زا  لبق  ياهنرق  رد  اریز  تسا ، هدروآ  حون  زا  دـعب  دـیق  اب  ار  ندرک  كاله  هیآ  نیا  رد 
ام هب  ات  تسا  هدوبن  ای   ) میرادـن تسد  رد  هدیـسر  ام  هب  حون  زا  دـعب  عیاقو  هک  نانچنآ  هدوب  اهنآ  نیب  رد  هک  هچنآ  زا  عالّطا  رتهداـس  ناـیب 

. میرادن یکاب  امش  نیقساف  ندرک  كاله  زا  رگید  میدرک  كاله  مالّسلا  هیلع  حون  زا  دعب  ار  اهیلیخ  هک  نیا  دوجو  اب  دسرب )
ناهانگ رب  سپ  تسا ، یفاک  تسا  هاگآ  انیب و  شناگدـنب  ناـهانگ  هب  تراـگدرورپ  هک  نیا  ًاریَِـصب و  ًارِیبَخ  ِهِداـبِع  ِبُونُذـِب  َکِّبَِرب  یفَک  َو 

. دنکیم هذخاؤم  اهنآ  رب  دراد و  ملع  ناهانگ  رب  دنوادخ  نوچ  دیشابن ، يرج 
ایند هب  قّلعتم  لامعا  رد  شاهدارا  هک  تسا  نآ  رب  و  دهاوخیم ، تسا  رـضاح  هک  ار  نآ  ياهتمعن  ایند و  هک  یـسک  َۀَـلِجاْعلا  ُدـیُِری  َناک  ْنَم 

و تسا ، ضعب  لدـب  تروص  هب  هل »  » زا لدـب  ُدـیُِرن  ْنَِمل  يهلمج  میزادـنا  شیپ  ار  اههرهب  وا  يارب  ُدـیُِرن  ْنَِمل  ُءاشَن  ام  اهِیف  َُهل  اـْنلَّجَع  دـشاب ،
هک یـسک  تّمه  هدارا و  هب  هن  تسا  ادخ  ّتیـشم  هب  طونم  ایند  رد  لیجعت  هک  تسا  نیا  رب  هراشا  يارب  ُءاشَن  ام  دیق  هب  لیجعت  ندرک  دـییقت 

قبط ار  ایند 
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لیان شدارم  رب  هک  نآ  هن  و  دسرب ، شیوخ  دارم  هب  ایند  ناهاوخ  ره  هدننک و  هدارا  ره  هک  تسین  روط  نیا  و  دـهاوخیم ، شیوخ  تساوخ 
. دیآ

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  زا  دورطم  هدیهوکن و  نآ  رد  هک  میزادنا  یخزود  رد  ار  وا  سپس  ًاروُحْدَم و  ًامُومْذَم  اهالْـصَی  َمَّنَهَج  َُهل  اْنلَعَج  َُّمث 
. میهد رارق 

هکلب دـهاوخن ، ار  ترخآ  راد  ادـخ و  هجو  لـمع  نآ  اـب  دـهد و  ماـجنا  هدرک  بجاو  دـنوادخ  هک  ار  یلمع  سک  ره  هک  نـیا  هـیآ  ياـنعم 
یلو دنکیم  باتـش  نآ  رد  دهدیم و  وا  هب  دـهاوخب  ایند  رذـگ  دوز  يالاک  زا  هک  ار  هچنآ  یلاعت  يادـخ  دـشاب  يویند  شاداپ  شدوصقم 

. دوب دهاوخن  وا  يارب  ترخآ  باوث 
یعـس و زا  روظنم  دـسریم ، شدارم  رب  دـشوکب  هار  نیا  رد  هدوـب و  ترخآ  یپ  رد  هک  سک  ره  اهَیْعَـس و  اـَهل  یعَـس  َو  َةَرِخآـْلا  َدارَأ  ْنَم  َو 

ترخآ هار  رد  یعـس  دـننک  نامگ  ناشدوخ  يارآ  اب  نانآ  هک  یـششوک  یعـس و  ره  هن  تسا ، ترخآ  بسانم  هک  تسا  یـشالت  شـشوک 
. تسا

ییاج رد  باذـع  قاقحتـسا  هک  دـشاب  نیا  رب  راعـشا  ات  داد  رارق  فلتخم  ازج  طرـش و  رد  ار  ترخآ  ایند و  نتـساوخ  رب  طوبرم  ترابع  ود 
کی اـب  باوث  قاقحتـسا  یلو  درادـن ، مّنهج  زج  ییازج  تروص  نآ  رد  هک  دـشاب  هدـش  تداـع  يوخ و  ارذـگ  ياـیند  تساوـخ  هک  تسا 

. دوشیم لصاح  نامیا  طرش  اب  یعس  کی  یئزج و  يهدارا 
ْتَبَسَتْکا اَم  اْهیَلَع  َو  ْتَبَسَک  ام  اَهل  تسا : هدومرف  هک  دراد  هراشا  انعم  نیمه  رب  یلاعت  يادخ  و 

248 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رّرقم هب  هک  تسا  یضرع  رما  کی  ایند  شاداپ  لیجعت  اب  کین  لامعا  روص  ندوب  مزالم  هک  تسا  نیا  رب  رعشم  ازج  طرش و  فالتخا  زین  و 
تاذ ةرورـضلاب   ) دـشابیم یتاذ  رما  هک  ناشدوخ  تایاغ  اب  کین  لامعا  روص  ندوب  مزالم  فـالخب  تسا  دـنمزاین  شاداـپ  ازج و  نتخاـس 

(. دراد شاداپ  هنوگ  نیا  یتروص  نینچ  اب  یلامعا  نینچ 
تیالو نامه  هک  درک ، نامیا  رب  دیقم  ار  ترخآ  ششوک  یعـس و  نیاربانب  تسا ، ندوب  نمؤم  ای  نتـشاد  نامیا  طرـش  هب  نآ  ٌنِمُْؤم و  َوُه  َو 

: تسا هدش  دراو  هک  نانچ  مه  درادن ، يرثا  چیه  تیالو  نودب  لمع  هک  ارچ  دوشیم ، لصاح  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  تسا و 
ار وا  دنوادخ  دشابن  شرما  یلو  تیالو  ياراد  دـشاب و  میاص  ار  زور  مئاق و  ار  بش  دـنک  تدابع  ار  زییاپ  داتفه  نآ  دوان  ریز  ياهدـنب  رگا 
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. دزادنایم شتآ  رد  نادب 
ار نانیا  نانآ و  زا  کی  ره  َکِّبَر  ِءاطَع  ْنِم  ِءالُؤَه  َو  ِءالُؤه  ُّدُِمن  الُک  تسا ، ازج  شاداپ و  ياراد  نانآ  یعس  ًاروُکْـشَم  ْمُُهیْعَـس  َناک  َِکئلوُأَف 

. میناسریم هرهب  تراگدرورپ  ياطع  زا 
. دشابیم الُک  زا  یلیصفت  لدب  ِءالُؤه  ِءالُؤه و  ظفل 

فوذـحم يادـتبم  ربخ  تسا و  فانیتسا  ای  بیغ ، رب  ملکت  زا  تافتلا  ای  تسا ، هقلطم  تیالو  نآ  و  تسا ، فاضم  ّبر  کـبر »  » زا دوصقم 
قاقحتسا  يهیحان  زا  تسا ؟ هدوب  زیچ  هچ  زا  ادخ  کمک  دادما و  دشاب : هتفگ  هک  ایوگ 

249 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوب تراگدرورپ  ششخب  زا  دادما  نآ  دومرف : سپ  تراگدرورپ ؟ لضف  زا  ای  اهنآ ؟

بابـسا و نکـسم ، سابل ، قازرا ، دننام : تسا  دنمزاین  نآ  رب  راکدب  راکوکین و  هک  هچنآ  كرادـم و  اوق و  ًاروُظْحَم  َکِّبَر  ُءاطَع  َناک  ام  َو 
ٍضَْعب یلَع  ْمُهَـضَْعب  اْنلَّضَف  َْفیَک  ْرُْظنا  تسین  عونمم  تراگدرورپ  بناج  زا  اهنیا  زا  کی  چیه  دب و ...  بوخ و  ياهراک  یگدنز ، لیاسو 

؟ میداد يرترب  رگید  یضعب  رب  ار  یضعب  هنوگچ  نیبب 
ای تسا ، رتشیب  ترخآ  ياههجرد  ٍتاجَرَد  ُرَبْکَأ  ُةَرِخْآَلل  َو  تشاد  دهاوخ  دوجو  ینوزف  يرترب و  زین  ترخآ  رد  هک  يوش  هّبنتم  ینادـب و  ات 

. تسا رتگرزب  ایند  تاجرد  يرترب  هب  تبسن  اًلیِضْفَت  ُرَبْکَأ  َو  تسا  رتگرزب  ایند  ياههجرد  زا  ناشدوخ  بسح  هب 
. هدم رارق  يرگید  يادخ  يادخ  اب  َرَخآ  ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  ْلَعَْجت  ال 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  باطخ  صوصخم  ظفل  ای  دشاب ، نکمم  وا  دروم  رد  باطخ  هک  یسک  ره  لماش  تسا و  ماع  باطخ  هیآ  باطخ 
هب ّلک  باطخ  نایرس  باب  زا  ای  تسا ، ناوریپ  هب  عوبتم  باطخ  ندرک  تیارس  باب  زا  ای  دونـشب ، هیاسمه  ات  میوگیم  وت  هب  شور  هب  تسا 

. هدن رارق  يرگید  يادخ  دوجو  رد  ای  تعاط  ای  تدابع  ای  ّتیهولا  رد  ادخ  اب  ینعی  تسا ، ازجا 
يرگید يادخ  دنتسه  تیالو  رهاظم  نانآ  هک  ادخ  رهاظم  بسح  رب  ای 

250 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رد وا  ناصاخ  دنوادخ و  لاح  نآ  رد  هک  ًامُومْذَم  دتفایم  بقع  هلفاق  زا  هتسشن  صخش  هک  اریز  ینامب ، بقع  ینیـشنب و  ات  َدُعْقَتَف  هدن ، رارق 

. ینامیم لیلذ  راوخ و  شهاگرد  ناصاخ  ادخ و  تیامح  يرای و  زا  ًالوُذْخَم و  دننکیم  شهوکن  ار  وت  كرش  تروص 
23 تایآ 28 -

250 ص :  ات 28 ..... ] تایآ 23  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا

ُْلق َو  امُهْرَْهنَت  َو ال  ٍّفُأ  امَُهل  ْلُقَت  الَف  امُهالِک  َْوأ  امُهُدَحَأ  َرَبِْکلا  َكَدـْنِع  َّنَُغْلبَی  اَّمِإ  ًاناسْحِإ  ِْنیَدـِلاْولِاب  َو  ُهاَّیِإ  َّالِإ  اوُدـُبْعَت  َّالَأ  َکُّبَر  یـضَق  َو 
ْمُکِسوُُفن ِیف  اِمب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَر  ( 24  ) ًاریِغَـص ِینایَّبَر  امَک  امُهْمَحْرا  ِّبَر  ُْلق  َو  ِۀَمْحَّرلا  َنِم  ِّلُّذـلا  َحانَج  امَُهل  ْضِفْخا  َو  ( 23  ) ًامیِرَک ًالْوَق  امَُهل 
َنیِرِّذَبُْملا َّنِإ  ( 26  ) ًاریِذـْبَت ْرِّذَُـبت  َو ال  ِلِیبَّسلا  َْنبا  َو  َنیِکْـسِْملا  َو  ُهَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  ( 25  ) ًاروُفَغ َنِیباَّوَْأِلل  َناک  ُهَّنِإَف  َنیِِحلاـص  اُونوُکَت  ْنِإ 

(27  ) ًاروُفَک ِهِّبَِرل  ُناْطیَّشلا  َناک  َو  ِنیِطایَّشلا  َناوْخِإ  اُوناک 
(28  ) ًاروُْسیَم ًالْوَق  ْمَُهل  ْلُقَف  اهوُجَْرت  َکِّبَر  ْنِم  ٍۀَمْحَر  َءاِغْتبا  ُمُْهنَع  َّنَضِْرُعت  اَّمِإ  َو 

250 ص :  همجرت ..... :
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ریپ ود  نآ  زا  یکی  ای  ود  ره  هکنانچ  دینک و  ییوکین  ردام  ردپ و  يهراب  رد  دیتسرپن و  ار  سک  چـیه  وا  زج  هک  هدومرف  مکح  وت  يادـخ  و 
هدروخلاس  و 

251 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، دییوگب نخس  مارتحا  مارکا و  هب  ناشیا  اب  دیناسرم و  اهنآ  هب  رازآ  نیرتمک  دییوگم و  دنوش  رطاخ  هدیجنر  هک  ياهملک  راهنز  دنوش 

هب یکدوک  زا  ارم  رداـم  ردـپ و  هکناـنچ  اراـگدرورپ  وگب  نارتـسگب و  ناـشدزن  یناـبرهم  لاـمک  اـب  ار  میرکت  عضاوت و  لاـب  رپ و  هشیمه  و 
، امرف ینابرهم  تمحر و  نانآ  ّقح  رد  وت  دندرورپب  ینابرهم 

ّتین اب  هک  ار  هک  ره  هّتبلا  ادخ  دـیراد  حالـص  يهشیدـنا  لد  رد  انامه  رگا  تسرتاناد  ناتدوخ  زا  تسامـش  ياهلد  رد  هک  هچنآ  هب  يادـخ 
، دیشخب دهاوخ  دنک  هبوت  عّرضت و  شهاگرد  هب  كاپ 

، رادم اور  فارسا  زگره  ناسرب و  ناشدوخ  ّقح  هب  ار  هراچیب  نارذگهر  ناریقف و  زین  نک و  ادا  ار  دوخ  ماحرا  نادنواشیوخ و  قوقح 
، درک دوخ  راگدرورپ  تمعن  نارفک  تخس  هک  تسناطیش  دنناطیش و  ردارب  نافرسم  نارّذبم و  هک 

ینک یم  ضارعا  نونکا  يراودیما  ادخ  فطل  هب  هیتآ  رد  یلو  یتسه  رادـن  العف  نوچ  روکذـم  قوقحلا  يوذ  ناریقف  ماحرا و  زا  هچنانچ  و 
. نک داشلد  دوخ  زا  ار  اهنآ  نیریش  نابز  شوخ و  راتفگ  هب  زاب  درک  یناوتن  ناشقوقح  هب  هّجوت  و 

251 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

، درک رما  فـیلکت  نیوـکت و  رما  اـب  هک  نیا  اـی  درک ، رما  یفیلکت  رما  رب  هچناـنچ  ینیوـکت  رما  رب  تراـگدرورپ ، درک  رما  َکُّبَر و  یـضَق  َو 
. فیلکت وحن  هب  ای  دشاب  نیوکت  وحن  هب  هاوخ  دوش ، لامعتسا  رومأم  هب  رما  ندناسر  يانعم  رب  یضق  هک  نیاربانب 

رد توبث  دوصقم  تسا  نکمم  دوـشیم و  عـقاو  فـّلخت  یهاـگ  وا  یفیلکت  رما  رد  یلو  دوـشیمن  عـقاو  یفّلخت  یهلا  نیوـکت  رما  رد  نکل 
دشاب . یهلا  ياضق  ملاع 

252 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هیهان  ال »  » هّیریسفت و نا »  » ظفل هک  نیا  ای  تسا ، هیهان  ای  هیفان  ال »  » ۀیردصم و نا »  » ظفل ُهاَّیِإ  اَّلِإ  اوُُدبْعَت  اَّلَأ 

نیوکت و رظن  زا  اـی  ادـخ ، يارب  رگم  دوشن  عقاو  نیوـکت  رظن  زا  یتداـبع  چـیه  هک  هدرک  مکح  نینچ  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  و 
دـشابن حیحـص  امـش  زا  یتدابع  فیلکت  رایتخا و  تهج  زا  ای  ادخ ، يارب  رگم  دشابن  حیحـص  دش  عقاو  رگا  ای  و  دوشن ، عقاو  یتدابع  رایتخا 

. ادخ يارب  رگم 

252 ص :  یلاعت .....  يادخ  يارب  تدابع  راصحنا  نایب 

يالعا لثم  لماک )  ) ناسنا تسوا ، يارب  رترب )  ) یلعا ياهلثم  يهمه  نکل  تسا و  یگناگود  مّود و  لثم ، زا  هّزنم  یلاعت  يادـخ  هک  نادـب 
. تسا یلاعت  يادخ 

و یناد ، یلاع و  ياوق  اب  تسا  ریغـص  ملاع  رد  یناسنا  سفن  لثم  شدـیلاوم  نیمز و  كالفا ، كالما ، اب  ریبک  ملاع  رد  یلاعت  ّقح  لثم  سپ 
. شاهّینهذ روص  ینیمز و  ياضعا  و  ینامسآ ، یناویح  حاورا 
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هوجو زا  یهجو  چیه  هب  درادن ، فرـص  یگتـسباو  زج  ینأش  چـیه  هک  تسا  نیبّرقم  يهکئالم  نأش  سفن  هب  تبـسن  ینهذ  روص  نأش  سپ 
و تسا ، عبط  ملاع  نأـش  اـضعا  نأـش  تسا و  لاـثم  ملاـع  سوفن و  نأـش  هکّرحم  هکردـم و  ياوق  نأـش  تسین و  لالقتـسا  تّیناـنا و  ياراد 

زین  عبط  ملاع  تسا  نآ  ّتیدوبع  سفن و  میلست  دایقنا و  تّحص  تمالس و  تروص  رد  اضعا  نأش  هک  يروطنامه 
253 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا ّتیدوبع  دایقنا  شنأش  تّحص ، تمالس و  تروص  رد  هک  شدوجو  مامت  اب 
بجوم هب  تفآ  زورب  تروص  رد  زین  ملاع  يازجا  دوشیم  جراـخ  سفن  داـیقنا  زا  یهاـگ  تفآ  زورب  تروص  رد  اـضعا  هک  يروطناـمه  و 
تعاطا ادخ و  دایقنا  زا  هک  دوشیم  هدید  ّنج  نیطایش و  ناسنا ، دارفا  رد  هک  نانچ  مه  رورغ  يدنسپ و  دوخ  تفآ  ای  ناطیش  ندرک  هارمگ 
هدـیدرگ عبط  عیطم  تفآ  مکح  هب  هتـشگ و  جراخ  سفن  تعاـطا  زا  هک  ضیرم  ملاـس و  ریغ  ياـضعا  هک  يروط  هب  دـنوشیم و  جراـخ  وا 

رد لخاد  دوشیم  جراـخ  ادـخ  تعاـطا  زا  هک  یتقو  راد  تفآ  ملاـع  يازجا  روط  نیمه  تسین ، سفن  داـیقنا  زا  جراـخ  قلطم  روط  هب  تسا 
، اهینیمز اهینامـسآ ، هکیالم ، لیبق : زا  دـنکیم  تدابع  ار  ملاع  يازجا  ریاس  دوخ  رایتخا  اـب  تفآ  مکح  هب  و  ددرگیم ، ناطیـش  تعاـطا 

هدـشن جراخ  ادـخ  تعاطا  زا  نیوکت  رظن  زا  دـنکیم ، تدابع  ار  ناطیـش  دـمهفب  دوخ  هک  نیا  نودـب  ادـتبا  زا  روط  نیمه  ّنج ، نیطایش و 
. تسا

رایتخا دشاب  هک  يدوبعم  ره  هب  ناسنا  تدابع  تسوا  يرهق  یفطل و  يامـسا  بسح  رب  راّهق  دحا و  دحاو ، يادخ  رهاظم  ملاع  يازجا  نوچ 
ار نآ  ملع  رد  نوخـسار  زج  رود ، هار  کی  زا  رگم  تسین  سفن  فرـص  رهاظم  اهنآ  هک  اهناسنا  عیابط  فالخ  رب  تسه ، زین  ادـخ  تدابع 

. دشابیمن نآ  قلطم  يهدننک  تدابع  سفن و  عیطم  راد  تفآ  ياضعا  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  و  دننادیمن ،
ناطیش  دننام  دنکیم  ناطیش  يارب  هک  يرایتخا  تدابع  رد  ناسنا  سپ 

254 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
بآ و ای  اهیتشترز  زا  یضعب  دننام  رصانع  يهدننک  تدابع  ای  ّنج  ناوریپ  نانهاک و  دننام  دهدیم  ماجنا  ّنج  يارب  هک  یتدابع  ای  اهتـسرپ 

. دنتسرپیم ار  تاتابن  تخرد و  گنس و  هک  نانآ  ای  اهینث  دننام و  تسرپدیلاوم  و  نیمز ، اوه و 
تّیهولا رب  رارقا  دندوب و  تسرپ  ناسنا  هک  ناینوعرف  اهيدیشمج  لثم  و  اهیدنه ، زا  یضعب  ای  اهیرماس  طّسوت  هب  تاناویح  شتسرپ  دننام  ای 

. اهتسرپۀکئالم ای  اهتسرپ ) هراتس   ) اهیئباص زا  یضعب  لثم  ای  دنتشاد ، وا 
اهنآ زا  یضعب  الثم  دنتسه  نز ) درم و  یلـسانت  تلآ   ) ناسنا جرف  رکذ و  شتـسرپ  رب  لیاق  هک  ییاهنآ  هلمج  زا  اهیدنه  رتشیب  دننامه  زین  و 

نوچ دننکیم ، تدابع  ار  ادخ  دنمهفب  هک  نیا  نودب  اهنیا  يهمه  دنتـسه  وا  نز  جرف  گرزب و  يهکئالم  ویداهم »  » رکذ شتـسرپ  رب  لیاق 
هدش هتفگ  اذل  و  دنتسه ، وا  يامسا  بسانت  هب  یلاعت  يادخ  رهاظم  اهدوبعم  يهمه 

یتسرپ تب  رد  نید  هک  يدرک  نیقی  تسیچ ؟ تب  هک  یتسنادب  نمؤم  رگا 
يدوب هارمگ  دوخ  نید  رد  ارچ  يدوب  هاگآ  تب  رفاک ز  رگا 

: هدومرف هّرس  سّدق  يونعم  يولوم 
ریحز موق  رس  دنرآ  دورف  ات  ریغص  باب  رد  سدق  یسوم  تخاس 

255 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
زاین تسا و  ریغص  باب  نآ  خزود  زارفرس  دندب و  ناراّبج  هک  ناز 

ناه تخاس  يریغص  باب  ناهش  زا  ناوختسا  محل و  ّقح ز  نآ  نانچ  نآ 
ناولهپ ریم و  بارحم  نآ  مان  ناشبارحم  یکناد  نیگرس  تخاس 

رقس شک  ندرگ  هاگتدابع  دش  رشب  زا  دوصقم  دوب  تدابع  نوچ 
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تبوقع و قاقحتـسا  بجوم  هکلب  دـنوشیمن  باوـث  رجا و  قاقحتـسا  بجوـم  دوـبن  ادـخ  یفیلکت  رما  زا  یـشان  تداـبع  نآ  نوـچ  نکل  و 
. دنباذع

زا کی  چـیه  رب  ياهدـنب  چـیه  ات  تسریذـپان ، فلخت  هک  یمتح  مکح  اب  هدرک  مکح  وت  دـنوادخ  دوشیم : نینچ  هیآ  يانعم  نیاربانب  سپ 
یمتح ياضق  اب  دـنوادخ  و  دریگب ، تروص  وا  ینیوکت  رما  اضق و  اب  دوش و  عقاو  ادـخ  يارب  تدابع  نآ  هک  نیا  رگم  دـنکن ، تداـبع  ایـشا 

اب رگید  يوس  زا  ادخ ، يهدارا  نذا و  اب  رگم  دشابن ، حیحـص  يدوبعم  چـیه  يارب  ياهدـننک  تدابع  چـیه  زا  تدابع  هک : هدرک  مکح  دوخ 
. دینکن تدابع  ار  وا  زج  ات  درک  رما  دوخ  يایبنا  نابز  اب  هک  هنوگ  نیدب  دومن  مکح  دوخ  یفیلکت  ياضق 

هدادـن ماجنا  وا  نذا  اب  ار  تدابع  تسا و  هدـش  جراخ  وا  یفیلکت  رما  اضق و  زا  دـشاب  هتـشاد  ادـخ  ریغ  رب  هّجوت  شتداـبع  رد  سک  ره  سپ 
سپ  تسا ،

256 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا یلاعت  يادخ  بناج  زا  تبوقع  ّقحتسم  سپ  دشابیمن  حیحص  شتدابع 

و دشاب ، اوُُدبْعَت  اَّلَأ  رب  فطع  هک  اونـسحا ) نا   ) ای اونـسحت ) نا  و  : ) تسا نیا  هیآ  ریدقت  دیامن ، ناسحا  ردام  ردپ و  هب  ًاناسْحِإ و  ِْنیَِدلاْولِاب  َو 
ناسحا و نوچ  دـناسریم ، ار  نیدـلاو  رب  میظعت  تیاـهن  هلمج  نیا  و  تسا ، هدومن  اـفتکا  اـناسحا »  » رب هک  تسا  تهج  نآ  زا  لـعف  فذـح 

ناسحا اریز  یلفـس ، ایلع و  یناحور  ینامـسج و  ردام  ردپ و  زا  ّمعا  نیدلاو  و  تسا ، هتخاس  نوّرقم  شدوخ  تدابع  رب  ار  نیدلاو  رب  یکین 
«. 1  » ینک تبحاصم  راتفر و  نانآ  اب  فورعم  یکین و  اب  ایند  رد  هک  تسا  نیا  یلفس  نیدلاو  رب 

ود ره  ای  یکی  دندیـسر  تّقـشم  يدنملاس و  يریپ ، ّنس  هب  تشیپ  رد  رگا  ٍّفُأ  امَُهل  ْلُقَت  الَف  امُهالِک  َْوأ  امُهُدَـحَأ  َرَبِْکلا  َكَدـْنِع  َّنَُغْلبَی  اَّمِإ 
« فا  » زا رتنییاپ  يزیچ  رـشب  رگا  هک : تسا  هدمآ  تیاور  رد  و  نکن ، راهظا  اهنآ  يارب  ار  تایتحاران  شابم و  تحاران  ود  نآ  زا  ود ، نآ 

. تسا نیدلاو  قوقع  هبترم  نیرتنییاپ  زا  نآ  و  درکیم ، یهن  نآ  يهلیسو  هب  دروآیم و  ار  ظفل  نآ  ادخ  تسنادیم 
َحانَج امَُهل  ْضِفْخا  َو  شاب  هتشاد  ابیز  وکین و  راتفگ  اهنآ  اب  ًامیِرَک  ًالْوَق  امَُهل  ُْلق  َو  نکن  تحاران  ار  اهنآ  نکن  رهق  ود  نآ  اب  امُهْرَْهنَت  َو ال 

نیا نارتسگب ، ار  شیوخ  ّتلذ  عوضخ و  لاب  اهنآ  يارب  ِّلُّذلا 
__________________________________________________

. تشذگ نانآ  رب  ناسحا  نیدلاو و  نوماریپ  لماک  قیقحت  لیصفت و  هرقب  هروس  رد  ( 1)
257 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنروآیم نییاپ  هدرک و ) عمج   ) ار ناشیاهلاب  ندش  مار  تقو  رد  هک  تسا ، ناگدنرپ  ندش  مار  ّللذت و  زا ) هتفرگرب   ) عوضخ زا  هراعتسا 
رب نالا  هک  یجایتحا  ببـس  هب  اهنآ  هچ  دشاب ، هدوب  اهنآ  يارب  هک  تمحر  ینابرهم و  زا  یـشان  ندش  مار  حانج و  ضفخ  نآ  ِۀَمْحَّرلا  َنِم 

اهنت ینابرهم  ناسحا و  رب  افتکا  و  دنتـسه ، وت  ینابرهم  ّقحتـسم  یتشاد ، اهنآ  رب  ار  زاین  جایتحا و  تیاهن  ینامز  وت  هک  نانچ  مه  دـنراد  وت 
: وگب هاوخب و  ادخ  زا  ار  اهنآ  ریخ  تامم  تایح و  رد  نک و  اعد  ناشیا  رب  هکلب  نکن ، مه 

. دناهدرک گرزب  هدومن و  تیبرت  یلاسدرخ  زا  ارم  هک  روط  نامه  نک  محر  اهنآ  هب  ایادخ  ًاریِغَص  ِینایَّبَر  امَک  امُهْمَحْرا  ِّبَر  ُْلق  َو 
تـسیک تروظنم  دنتفگ : هفنا » مغر  هفنا ، مغر  هفنا ، مغر  : » دومرف هبترم  هس  هقباس  نودب  هک  تسا  هدش  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا 

؟ هّللا لوسر  ای 
. دوشن تشهب  لخاد  دنک و  كرد  يریپ  ماگنه  رد  ار  ود  نآ  زا  یکی  ای  ار  شردام  ردپ و  هک  تسا  یسک  دومرف :

زا هک  تسامـش  رد  هک  هچنآ  رب  تسرتاـناد  ناـتراگدرورپ  ًاروُفَغ  َنِیباَّوَأـِْلل  َناـک  ُهَّنِإَـف  َنیِِحلاـص  اوـُنوُکَت  ْنِإ  ْمُکِـسوُُفن  ِیف  اـِمب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَر 
رب تبـسن  ینابرهم  ناـسحا و  يارب  شاداـپ  يهدـعو  عقاو  رد  هیآ  نیا  تسا ، یناـسک  نینچ  يهدنـشخب  وا  قیقحت  هب  هک  دیـشاب  ناگتـسیاش 

. تسا نیدلاو 
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هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  باطخ ، میمعت  زا  سپ  ُهَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو 
258 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تسد هب  قوقح  لصا  تسا و  مکح  نیا  رد  لصا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دشاب  نیا  رب  رعـشم  ات  درک  باطخ  هب  صوصخم  ار 
. دشاب هتشاد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  اب  یناحور  تبارق  هک  تسا  یسک  یبرقلا  يوذ  لصا  هک  نیا  و  تسوا ،

ياراد نآ  زا  کـی  ره  بسح  رب  و  تـسا ، يدّدـعتم  بـتارم  ياراد  شرـس  لـقع و  حور ، بـلق ، سفن ، ندـب ، بـسح  رب  ناـسنا  هـک  نادـب 
رتکیدزن یضعب  دنراد ، یتوافتم  یکیدزن  برق و  بتارم  بسح  رب  ناکیدزن  ریبک  ملاع  رد  هک  روطنامه  تسا ، یناکیدزن  نادنواشیوخ و 

سفن زا  زین  ریغص  ملاع  رد  ناسنا  يارب  تسا  یـصوصخم  ّقح  ياراد  دراد  هک  ياهبترم  بسح  رب  اهنآ  زا  کی  ره  تسا و  رگید  ضعب  زا 
: رارق نیا  زا  دشابیم  یقح  ياراد  زین  کی  ره  تسا و  یناکیدزن  شیاضعا  ندب و  هکرحم ، هکردم و  ياوق  و 

نانآ يارب  یّصاخ  قوقح  دنراد و  رارق  اهنآ  عورف  اههخاش و  ردام و  ردپ ، لثم : یناکیدزن  ابرقا و  ینامسج  ملاع  تاّیندب و  يهبترم  رد  . 1
: لیبق زا 

هتـشگ رّرقم  يروص  ماحرا  يهلـص  رد  هک  ییاـهزیچ  رگید  ناـشیا و  ياـهزاین  ندروآرب  ندوب و  ورشوخ  لاوحا ، دـهعت  لاوما و  رد  ثرا 
. تسا

میلعت ندرک ، تحیـصن  نانآ  قوقح  يهلمج  زا  هک  دنتـسه  ناناملـسم  ناـکیدزن  « 1 ( » هنیـس  ) ردـص هلحرم  رد  يرـشب  سفن  يهبترم  رد  . 2
بیغ ظفح  اهبیع و  ندناشوپ  اهزاین ، ندروآرب  لاح ، دهعت  ندوب ، ورشوخ  ماکحا ،

__________________________________________________

: دش رکذ  حرش  نیدب  تسات  تفه  هک  بلق  راوطا  اب  لحارم  مّوس  مّود و  دلج  رد  نیا  زا  شیپ  ( 1)
. بلقلا ۀجهم  ادیوس و  بلقلا ، ۀنج  داؤف ، فافش ، بلق  ردص ،

259 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هتشگ  رّرقم  نینمؤم  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  هریغ  و 

اما و  دنتـسه ، ینامـسج  ناـکیدزن  تاـبارق و  رد  ردارب  يهلزنم  هب  مه  اـب  هک  دوب  نینمؤم  نیملـسم و  رب  طوـبرم  دـش  هتفگ  هک  بلاـطم  نیا 
هّللا یّلص  ّیبن  رب  نانآ  قوقح  تسا ، دالوا  ردپ و  دننامه  مالّسلا  هیلع  ماما  هب  تبسن  نینمؤم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  هب  تبسن  ناناملسم 
هیلع هّللا  یّلص  ّیبن  نینچ  مه  و  تسا ، يرگید  هتشذگ )  ) يرگید ياهّقح  رب  هوالع  نانآ  رب  ود  نآ  قوقح  مالّـسلا و  هیلع  ماما  هلآ ، هیلع و 

زیچ ریغ  اهنیا  قوقح  شدوخ ، زا  دـعب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  تبـسن  مالّـسلا  هیلع  ماـما  مالّـسلا و  هیلع  ماـما  دوخ  نیـشناج  هب  تبـسن  هلآ  و 
. دش رکذ  هتشذگ  رد  هک  یقوقح  زا  ریغ  يزیچ  تسا ، يرگید 

ناکیدزن مالّـسلا و  هیلع  ماما  هب  و  ینامیا ، یمالـسا ، يروص ، تاـبارق  هب  یبرقلا  يذ  ریـسفت  هک  یمهفیم  نشور  همّدـقم  نیا  زا  دـعب  لاـح 
نوچمه  ) ثاریم ّقح  دننام : یلام  ّقح  هب  ریسفت  نینچ  مه  و  تسا ، حیحص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم 
ناردارب رب  تمدـخ  تاجاح و  ياضق  يردارب ، تاساوم و  زین  نادـنواشیوخ ، رب  لاـم  زا  قدـصت  مالّـسلا ،) اـهیلع  همطاـف  يارب  كدـف  ّقح 

دوخ ياج  رد  همه  همه و  تماما  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  ّقح  تّوبن و  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  میظعت  ّقح  روط  نیمه  ینامیا و  یمالـسا و 
. تسا حیحص 

هشدـخ و ره  نودـب  اهریـسفت  نیا  يهمه  و  تسا ، نآ  هوجو  یگدرتسگ  هیآ و  بتارم  ترثک  تهج  هب  ریـسفت  رد  رابخا  فالتخا  نیارباـنب 
. تسا تسرد  بسانم و  یللخ 

زا  ار  وا  یگدنام  رد  زجع و  هک  تسا  یسک  نیکسم  َنیِکْسِْملا  َو 
260 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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هیلع ماما  هب  ندیـسر  زا  ار  وا  سفن  ناطیـش و  هک  یـسک  اـی  تسا ، تاقدـص  تاـکز و  زا  وا  ّقح  تسا و  هتـشاد  زاـب  يزور  تّوق و  بسک 
زا مالّـسلا  هیلع  ماما  رب  ندیـسر )  ) لوصو زا  سپ  هک  یـسک  اـی  تسا و  هدرک  زجاـع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  هب  ندیـسر  زا  سپ  مالّـسلا 

. تسا هدنام  زاب  هّللا  یلا  كولس 
لعفلاب هن  درادن  هار  يهشوت  یلو  ددرگرب  شرهش  هب  دهاوخیم  نونکا  مه  هداتفا و  رود  دوخ  راید  رهش و  زا  هک  تسا  یسک  ِلِیبَّسلا  َْنبا  َو 

. دنکیم ریس  وا  يوس  هب  انطاب  ارهاظ و  اّما  تسا  عطقنم  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  هک  یسک  ای  درادن ، مه  ندرک  ضرق  هار  یّتح  هّوقلاب ، هن  و 
قوقح تخادرپ  رد  دـشابیم و  شّقح  زا  رتشیب  ّقحتـسم  رب  لاـم  نداد  اـی  ّقحتـسم  ریغ  رب  لاـم  نداد  ریذـبت  زا  دوصقم  ًاریِذـْبَت  ْرِّذَُـبت  ـال  َو 

یهن نآ  زا  هیآ  نیا  رد  هک  تسا ) هدش  هدیمان  فارسا  هک  هچنآ   ) تسوا ّقح  زا  نداد  هدایز  ای  ّقحتسم  ریغ  رب  نداد  هک  ریذبت  زا  نیقحتـسم 
. تسا يور  هنایم  ینعی  داصتقا  نامه  ریذبت  نودب  لام  نداد  نوچ  تسا ، هدش 

نآ فلاخم  موهفم  رد  قوقح  يادا  هب  رما  نوچ  و  دنریگیم ، رارق  رگیدمه  لباقم  رد  مه  یهاگ  هچ  رگا  تسا  فارـسا  زا  ّمعا  ریذبت  سپ 
. دومن یهن  ندرک  فارسا  زا  احیرص  درک و  افتکا  قوقح  يادا  نامه  هب  اذل  تسا ، یمشچ  گنت  يراددوخ و  زا  یهن  مزلتسم 

عیمج  قوقح و  ریاس  لماش  تسا و  ماع  هکلب  درادن ، يروص  ناشیوخ  ابرقا و  هب  يروص و  لام  هب  صاصتخا  ّقح  ندرک  ادا  هک  ور  نآ  زا 
261 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لوغشم هک  دید  ار  وا  تشذگیم  دعس  رب  يزور  هک  هدش  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  زا  دوشیم ، ریغـص  ریبک و  ملاع  رد  نادنواشیوخ 
؟ تسا فارسا  مه  وضو  رد  ایآ  هّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  فارسا ؟ نیا  تسیچ  دعس  يا  دومرف : تسا ، نتفرگ  وضو 

. یشاب يراج  يهمشچ  شیپ  هچ  رگا  یلب  دومرف :
. یلب دومرف : دوشیم ؟ ریذبت  لالح  رد  ایآ  دش : هدیسرپ  هک  تسا  هدش  دراو  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 

ار دوخ  ياوق  تسا  بحتسم  بجاو و  هک  رادقم  نآ  زا  شیب  یلو  دشاب  يراج  يهمشچ  شیپ  یـصخش  هاگره  هک  تسا  نیا  بلطم  رـس  و 
. دزادنا راک  هب 

اج نیا  رد  بآ  ریذبت  فارسا و  هچ  رگا  تسا  ریذبت  قاقحتسا  ترورض و  نودب  هکّرحم  ياوق  رب  هّجوت  اوق و  لامعتسا  يروآصرح و  نیا 
. دشابن حرطم 

ضرع و تمکح ، ای  ملع ، ای  مالک ، ای  لام ، قافنا  هک : نیا  دوشیم  هدافتـسا  دوجوم  ياـهفالتخا  يهمه  اـب  راـبخا ، زا  هک  هچنآ  يهصـالخ 
هک هچ  ره  تسا  ریذـبت  وا ) رما  لاثتما   ) ادـخ رما  هب  تاـفتلا  نودـب  تساوخ ، رادـقم  هب  نآ  ياوق  سفن و  رب  قاـفنا  اـی  اوق ، يورین  اـی  هاـج ،

. دشاب دهاوخیم 
. دشاب دهاوخیم  هچ  ره  تسا  داصقا  يور و  هنایم  دشاب  يو  رما  لاثتما  ادخ و  رما  هب  رگا  اهنیا  يهمه  لاح  نیع  رد 

ج8، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  دوشیمن . فارـسا  ییامن  ماعطا  ار  ینمؤم  یهد و  رارق  همقل  کـی  ار  اـیند  يهمه  رگا  هک  دـناهدرک  رکذ  اذـل  و 
262 ص :

ناردارب ِنیِطایَّشلا  َناوْخِإ  اُوناک  دـننکیم ، قاـفنا  وا  رما  زا  تلفغ  اـب  ادـخ و  تعاـط  ریغ  رد  هک  یناـسک  ناگدـننک و  ریذـبت  َنیِرِّذَـبُْملا  َّنِإ 
. دناهدوب نیطایش 

، تسا ادخ  رما  زا  وا  تلفغ  رظتنم  هتـسشن و  هدنب  نیمک  رد  ناطیـش  هک  دوشیم  ناطیـش  رما  هب  دـشابن  ادـخ  رما  هب  هک  یتقو  قافنا  هک  اریز 
. دنکیم تموکح  شدوخ  نیطایش  رب  هک  روطنامه  دناریم  مکح  وا  رب  دنکیم و  فّرصت  هدنب  رد  لاح  نآ  رد  سپ 

ریذـبت هک  یـسک  و  دزرویم ، رفک  رایـسب  شراـگدرورپ  هب  تبـسن  ناطیـش  ینعی  تسا ، ّتلع )  ) ناـیب فطع  ًاروـُفَک  ِهِّبَِرل  ُناـْطیَّشلا  َناـک  َو 
. تسا ناطیش  ردارب  ندیزرو  رفک  رد  وا  سپ  تسا  روفک »  » راگدرورپ هب  تبسن  تسادخ  رما  رب  تافتلا  نودب  شقافنا  دنکیم و 

یگدامآ هک  نیا  لیلد  هب   ) يدرکن ادا  ار  ناـشقوقح  يدرک و  ضارعا  اـهنآ  زا  رگا  اـهوُجْرَت  َکِّبَر  ْنِم  ٍۀَـمْحَر  َءاـِغْتبا  ُمُْهنَع  َّنَضِْرُعت  اَّمِإ  َو 
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هب تسا  نکمم  يدرکیم  تمحر  بلط  يدوب و  راودـیما  تراـگدرورپ  تمحر  رب  زین  تدوخ  دنتـشادن و  ار  دوـخ  ياههتـساوخ  شریذـپ 
وت رب  نآ  يادا  دوش و  دوجوم  وت  دزن  رد  ناشیاهتساوخ  نآ  يهلیسو  هب  هک  نیا  ای  دندرگ  دوخ  ياههتساوخ  تفایرد  يهدامآ  نآ  يهطساو 

. ددرگ ناسآ 
مدع نوچ  درکن ، رکذ  ار  قوقحلا  يوذ  ياههتساوخ  ندشن  هتفای  یگدامآ  مدع  رگید  راگدرورپ  تمحر  دیما  ٍۀَمْحَر  َءاِغْتبا  يهلمج  اب 

263 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
و تسا ، تمحر  قوقح  نابحاص  ّقح  نتفای  ندوب و  اراد  یگدامآ و  هک  اریز  تسا ، تمحر  دیما  بلط و  مزلتـسم  نادجو  مدع  دادعتـسا و 

اراد دادعتـسا و  یگدامآ و  زا  دنکیم  بلط  ار  اهنآ  دـشاب  هتـشاد  ار  اهنآ  تّیلها  ّتینأش و  هک  یتروص  رد  تسا  ود  نآ  دـقاف  هک  یـسک 
. دنتمحر قادصم  ندوب  اراد  تعسو و  دادعتسا و  نوچ  درک  افتکا  تمحر  رکذ  هب  ندوب 

هن دشاب ، ناسآ  شندینـش  هک  وگب  يراتفگ  نک و  راتفر  اهنآ  اب  شوخ  نابز  اب  یهدب  یتسناوتن  ار  اهنآ  قوقح  رگا  ًاروُْسیَم  ًالْوَق  ْمَُهل  ْلُقَف 
. دوش شوخ  اهلد  نآ  نتفگ  اب  هک  تسا  يراتفگ  نآ  دشاب و  راوشد  تخس و  شندینش  هک  نیا 

هک تشادن  یلام  دشیم و  هتـساوخ  وا  زا  يزیچ  زا  هاگره  هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـش  تیاور 
. دهد يزور  امش  ام و  هب  شدوخ  لضف  زا  دنوادخ  دومرفیم : دهدب 

29 تایآ 35 -

263 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 29  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا

ُهَّنِإ ُرِدـْقَی  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْـسبَی  َکَّبَر  َّنِإ  ( 29  ) ًاروُسْحَم ًامُولَم  َدُعْقَتَف  ِطْسَْبلا  َّلُک  اهْطُْـسبَت  َو ال  َکُِقنُع  یلِإ  ًۀـَلُوْلغَم  َكَدَـی  ْلَعَْجت  َو ال 
ینِّزلا اُوبَْرقَت  َو ال  ( 31  ) ًارِیبَک ًأْطِخ  َناک  ْمُهَْلتَق  َّنِإ  ْمُکاَّیِإ  َو  ْمُُهقُزْرَن  ُنَْحن  ٍقالْمِإ  َۀَیْـشَخ  ْمُکَدالْوَأ  اُوُلتْقَت  ـال  َو  ( 30  ) ًاریَِصب ًارِیبَخ  ِهِدابِِعب  َناک 

ِیف ْفِرُْـسی  الَف  ًاناْطلُـس  ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَـقَف  ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَم  َو  ِّقَْحلِاب  َّالِإ  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  اُوُلتْقَت  ـال  َو  ( 32  ) ًالِیبَس َءاس  َو  ًۀَـشِحاف  َناک  ُهَّنِإ 
(33  ) ًاروُْصنَم َناک  ُهَّنِإ  ِْلتَْقلا 

اُونِز َو  ُْمْتلِک  اذِإ  َلـْیَْکلا  اُوفْوَأ  َو  ( 34  ) ًالُؤْسَم َناک  َدـْهَْعلا  َّنِإ  ِدـْهَْعلِاب  اُوفْوَأ  َو  ُهَّدُـشَأ  َُغْلبَی  یَّتَح  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  َّالِإ  ِمِیتَْیلا  َلاـم  اُوبَْرقَت  ـال  َو 
(35  ) ًالیِوَْأت ُنَسْحَأ  َو  ٌْریَخ  َِکلذ  ِمیِقَتْسُْملا  ِساطْسِْقلِاب 

264 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

264 ص :  همجرت ..... :

، تسشن یهاوخ  ترسح  شهوکن و  هب  ینک  مادک  ره  هک  هداشگ  زاب و  رایسب  هن  راد و  هتسب  مکحم  دوخ  تسد  زگره  هن 
هاگآ و الماک  ناگدنب  راک  حالـص  هب  وا  هک  دنادرگ  يزورگنت  دهاوخ  ار  هک  ره  دهد و  عیـسو  يزور  دـهاوخ  ار  هک  ره  وت  يادـخ  انامه 

، تسانیب
نادـنزرف ندرک  روگ  هب  هدـنز  لتق و  نیا  اریز  میتسه  نانآ  امـش و  هد  يزور  اـم  هک  دـیناسرن  لـتق  هب  رقف  سرت  زا  ار  دوخ  نادـنزرف  زگره 

، تسا یگرزب  هانگ  رایسب 
، تسا دنسپان  رایسب  یهار  تشز و  رایسب  يراک  هک  دیوشن  کیدزن  انز  لمع  هب  زگره  و 

یمولظم نوخ  هک  یسک  دوش و  لتق  ّقحتسم  ّقح  هب  مکح  اب  هک  نآ  رگم  دیشکم  هدرک  مارح  ار  شلتق  ادخ  هک  ار  یمرتحم  سفن  زگره  و 
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، دوب دهاوخ  روصنم  دیؤم و  ام  بناج  زا  وا  هک  دنکن  فارسا  ماقتنا  ماقم  رد  سپ  میداد  لتاق  رب  طّلست  تموکح و  وا  یلو  هب  ام  دزیرب  ار 
دـسرب دشر  غولب و  ّدح  هب  هک  نآ  ات  دیراد  روظنم  میتی ) عفن   ) هب يرتهب  قیرط  ریخ و  هار  هک  نآ  رگم  دـیوشن  کیدزن  میتی  لام  رب  زگره  و 

، دش یهاوخ  هدیسرپ  نآ  زا  تمایق ) رد   ) هّتبلا هک  دینک  افو  دوخ  دهع  هب  همه  و 
لیک و  هب  هک  ار  هچ  ره  و 

265 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا رتوکین  شتبقاع  رتهب و  يراک  نیا  هک  هک  دیجنسب  تلادع  يوزارت  اب  ار  زیچ  همه  دییامیپب و  مامت  دیجنسیم  نزو 

265 ص :  ریسفت ..... 

هدـمآ هیانک  لیبس  رب  فارـسا  يریگ و  تخـس  یگنت ، مشچ  هیآ  نیا  رد  ِطْسَْبلا  َّلُک  اهْطُْـسبَت  َو ال  َکُِقنُع  یلِإ  ًۀـَلُوْلغَم  َكَدَـی  ْلَـعْجَت  ـال  َو 
. تسا

، تسا يزاب  لد  تسد و  اب  هارمه  یجرخلو  فارسا و  تسد ، یگتفرگ  یگتسب و  تسد  اب  هارمه  یمشچ  گنت  يریگ و  تخس  ابلاغ  نوچ 
. رادم شاهداشگ  رایسب  دنبم و  تندرگ  رب  ار  تتسد  دومرف : اذل 

: یلاعت يادخ  لوق  هچ  نانچ  تسا ، فارسا  تیاهن  تیاغ و  نایب  یلبق و  بلطم  دیکأت  نایب  نیا 
ًاروُسْحَم ًامُولَم  َدُعْقَتَف  دش ، هراشا  بلطم  نیا  هب  نآ  ریسفت  ماگنه  رد  هک  تسا  ریذبت  زاغآ  أدبم و  نایب  ِنیِطایَّشلا  َناوْخِإ  اُوناک  َنیِرِّذَبُْملا  َّنِإ 

. دش یهاوخ  راوخ  ترسح  هدز و  تمالم  تروص  نآ  رد  هک 
هک تشادن  تسود  نوچ  دوب و  الط  هیقو  دنچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دزن  رد  هک  تسا  هدـش  دراو  هیآ  نیا  لوزن  نأش  دروم  رد 
هک تشادن  يزیچ  دمآ ، یلیاس  لاح  نیا  رد  و  تشادن ، يزیچ  رگید  دش  حبص  هک  یتقو  داد و  هقدص  ار  اهنآ  دنامب ، وا  شیپ  اهالط  بش 

. دومن بیدأت  ار  وا  مه  دنوادخ  و  درک ، شنزرس  ار  وا  لیاس  دهدب  وا  هب 
266 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تشادن يزیچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  دراو  هچنانچ  تسشن ، يروخ  ترسح  هب  سابل  تهج  زا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 
. داد ار  دوخ  نهاریپ  دهدب  لیاس  هب 

و  ) دزاسیم رّدقم  هداد و  شرتسگ  دهاوخ  هک  یسک  ره  رب  ار  يزور  تراگدرورپ  هک  یتسار  هب  ُرِدْقَی  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  َکَّبَر  َّنِإ 
(. دراد ار  راک  نیا  تردق 

نارگید رب  ار  يزور  یناوتیمن  شیوخ  ییاراد  يهمه  نداد  اـب  زین  هداد و  شرتـسگ  ار  دوخ  يزور  كاـسما  اـب  هک  یتـسین  رداـق  وـت  سپ 
. تسا طسب  ضبق و  ینوزفا  زا  یهن  لیلعت  يهلمج  نیا  یهد ، شرتسگ 

تسا و هاگآ  ناشحلاصم  رب  و  دـنیبیم ، ار  ناشيرهاظ  لاوحا  دـنادیم و  ار  اهنآ  ینطاب  لاوحا  دـنوادخ  هک  ًاریَِـصب  ًارِیبَخ  ِهِدابِِعب  َناک  ُهَّنِإ 
. دنکیم عنم  تسا  ناشداسف  ررض و  هب  هک  هچنآ  زا  هدومرف و  اطع  دشاب  ناشیا  حالص  هب  هک  ار  هچنآ 

سرت زا  دیـشکن  ار  دوخ  نادـنزرف  هک : دـهدیم  رارق  دوخ  بطاـخم  ار  موق  هدـنادرگرب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربماـیپ  زا  ار  باـطخ 
. تسا یگرزب  هانگ  ناشیا  نتشک  هک  میهدیم  يزور  ار  امش  اهنآ و  ام  هک  يزیچیب )  ) يرادن

دش . جاتحم  ینعی  تسا  قلما )  ) زا تسا  يرادان  سالفا و  يانعم  هب  ٍقالْمِإ  يهملک 
267 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنوش زیچ  یب  ریقف و  اهنآ ) نتشاد  يهطساو  هب   ) ادابم هک  دندرکیم  روگ  هب  هدنز  ار  ناشنارتخد  دنتشکیم و  ار  ناشنادنزرف  نانآ 
. تسا یتشز  تیاهن  رد  حیبق و  یلیخ  هک  دیوشن  کیدزن  انز  هب  ًۀَشِحاف  َناک  ُهَّنِإ  ینِّزلا  اُوبَْرقَت  َو ال 
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. تسا هدش  هدرمش  هریبک  ناهانگ  نیرتگرزب  زا  تسا و  مّنهج  هار  هک  اریز  تسا ، یهار  دب  انز  اًلِیبَس  َءاس  َو 
هس هک  تسا  تلصخ  شش  انز  رد  یلع  ای  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  رب  یشرافس  ّیط  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ّیبن  زا 

: زا دنترابع  تسا  ایند  رد  هک  یتلصخ  هس  نآ  اّما  تسا ، ترخآ  رد  نآ  يات  هس  ایند و  رد  نآ  يات 
. دربیم ار  یبوخ  ییابیز و  . 1

. دنکیم رتسردوز  ار  گرم  انف و  . 2
. دنکیم عطق  ار  يزور  . 3

: زا دنترابع  تسا  ترخآ  رد  هک  یتلصخ  هس  نآ  و 
. باسح يدب  . 1

. شتآ رد  یگنادواج  راگدرورپ 3 . بضغ  . 2
رد هک  یبابسا  اب  زج  ینعی  دیـشکن ، ّقح  هب  زج  هدرک  مارح  ار  نآ  نتـشک  دنوادخ  هک  ار  یـسفن  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  اُوُلتْقَت  َو ال 
ّدح بتارم  لحارم و  ّیط  زا  دعب  تسا و  ّدح  ياراد  هک  ناهانگ  زا  یـضعب  رارکت  نامیا ، زا  دـعب  دادـترا  دـننام : تسا  هدـیدرگ  رّرقم  عرش 

لثم : دوشیم 
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تیالو و  تسا ، تیالو  نامه  زا  ترابع  ّقح  میاهدش  روآ  دای  اهراب  زین  نیا  زا  شیپ  هک  نانچ  مه  نوچ  طاول ، هنـصحم و  يانز  سفن ، لتق 
يولوم هک  نانچ  ناتدوخ  ّتیلعاف  اب  هن  ّقح ، ّتیلعاف  اب  رگم  دیشکن  ار  یـسفن  دوشیم : نینچ  هیآ  يانعم  سپ  تسا ، یلاعت  ّقح  لّوا  روهظ 

: تسا هدومرف  هّرس  سدق 
باوص نیع  دوب  دیامرف  هچ  ره  باطخ  یحو و  وا  دبای  ّقح  زا  هک  نآ 

تسادخ تسد  وا  تسد  تسا و  بیان  تساور  دشکب  رگا  دشخب  ناج  هک  نآ 
زیاج دوشن ، تسادخ  تموکح  رد  لخاد  هک  یسک  تموکح  ای  ادخ  تموکح  رد  لخاد  شسفن و  مکح  زا  جراخ  ناسنا  هک  یمادام  سپ 

يولوم هک  نانچ  مه  «، 1  » نینچمه زین  لوتقم  دشاب و  دهاوخیم  هک  یـسک  ره  لتاق  دهدب ، نتـشک  روتـسد  ای  دشکب  ار  یـسک  هک  تسین 
: دیوگ مالّسلا  هیلع  یلع  نابز  زا  هّرس  سدق 

بارح رد  تیمر  ذا  تیمر  ام  باتفآ  هدننز  نآ  مغیت و  وچ  نم 
متشاگنا مدع  نم  ار  ّقح  ریغ  متشادرب  هرز  نم  ار  دوخ  تخر 

ماهتسب ّقح  نماد  رب  نیتسآ  ماهتسر  يّرحت  زا  داهتجا و  ز 
، دوش هتشک  تسین  لتق  ّقحتسم  هک  یسک  ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَم  َو 

__________________________________________________

یتسیاـب تشک و  ناوـتیمن  ار  سک  چـیه  سپ  درادـن  ییارجا  تیعوـضوم  لـتق  مکح  تبیغ  ناـمز  رد  هک : نـیا  دافتـسم  هـیآ  نـیا  زا  ( 1)
نیمجرتم دوش . ارجا  دیاب  لاح  ره  هب  هک  صاصق  مکح  رگم  دوش  نیزگیاج  رگید  ياهتازاجم 
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ّتیولوا وا  زا  ندرب  ثرا  رب  هک  تسا  یسک  نآ  تسا و  لوتقم  رما  يدصتم  هک  تسا  یسک  لوتقم  یلو  زا  دوصقم  ًاناْطلُس  ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَقَف 

. دشابیم ثراو  يهمه  عقاو  رد  و  دراد ،
. دریگب هید  ای  دنک  صاصق  هک  میداد  لتاق  رب  طّلست  يهزاجا  لوتقم  یلو  هب  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  نیاربانب 

ار شیاضعا  نوچ  تسا ، فارسا  نآ  هک  دشکب  ار  یسک  قاقحتسا  نودب  دیابن  ینعی  دنک  فارـسا  لتق  رد  دیابن  سپ  ِْلتَْقلا  ِیف  ْفِرُْـسی  الَف 
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رد ینعی  دنکن  فارسا  لتق  رد  یلو  تسا  نیا  يانعم  دوش ، هدناوخ  ْفِرُْـسی  الَف  رگا  تسا ، هتـشک  ار  یـسک  ادخ  رما  نودب  هداد و  تکرح 
. دیامنن هلثم  دنکیم  صاصق  هک  ار  یسک  ای  دشکن  ار  رفن  کی  زا  شیب  لوتقم  کی  لباقم 

دشاب نینچ  هیآ  يانعم  دشاب ، هدش  لزان  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  يهراب  رد  ْفِرُْـسی  الَف  هدش  دراو  هک  روطنامه  هیآ  هک  تسا  نکمم 
هب رابخا  رد  هچنانچ  دوش ، هتـشک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لباقم  رد  نیمز  لـها  عیمج  رگا  یّتح  تسین ، لـتق  رد  فارـسا  اـج  نیا  رد  هک 

. تسا هدش  ریسفت  انعم  نیمه 
ناگدننک تموکح  دنکیم و  ّطلسم  ار  وا  یلو  دنوادخ  هک  هنوگ  نیدب  تسا ، هدش  يرای  روصنم و  لوتقم  ّیلو  ای  لوتقم  ًاروُْصنَم  َناک  ُهَّنِإ 

. دنکیم يرای  ار  وا  یلو 
لوتقم یلو  هچ  میدرک ، یهن  فارـسا  زا  ام  ینعی  دوشیم ، یهن  لیلعت  مّود  ریـسفت  ربانب  تسا و  رهاـظ  مّوس  لّوا و  ریـسفت  رباـنب  هیآ  ياـنعم 

دوب و  هدش  يرای 
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. تشاد فارسا  رب  تردق 
تلـصخ و اب  رگم  دـینکب ، نآ  رد  فّرـصت  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  ات  دـیوشن  کیدزن  میتی  لام  هب  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  اَّلِإ  ِمِیتَْیلا  َلام  اُوبَْرقَت  ـال  َو 

رگا دنک و  ظفح  عمج و  ار  لام  هک  تسا  هنوگ  نیدب  نآ  و  دـشاب ، تفـص  تلـصخ و  نیرتهب  لام  هب  ندـش  کیدزن  هب  تبـسن  هک  یتفص 
. دشوکب نآ  ّومن  دشر و  رد  دشاب  نکمم 

هب رگا  دیـشاب  رادافو  هدش  هتفرگ  يوبن  ماع  تعیب  رد  امـش  زا  هک  مالـسا  نامیپ  دهع و  ره  هب  مومع  روط  هب  ِدْهَْعلِاب  اُوفْوَأ  َو  ُهَّدُشَأ  َُغْلبَی  یَّتَح 
دهع هب  ار  امـش  دینک  افو  مالـسا  نامیپ  دهع و  هب  رگا  و  دناسریم ، مالـسا  دهع  يافو  رب  ار  امـش  هرخالاب  دینک  افو  اهنامیپ  دـهع و  مومع 

. دشابیم مزال  يافو  دوشیم و  لصاح  يول  ّصاخ و  تعیب  اب  هک  دناسریم  نامیا 
هدیـسرپ اهدهع  لاح  زا  ای  هن ؟ ای  دندرک  وت  رب  افو  ایآ  هک  دش  دهاوخ  هدیـسرپ  نامیپ  دهع و  زا  لامعا  مّسجت  زا  دعب  ًالُؤْسَم  َناک  َدـْهَْعلا  َّنِإ 

« افیا  » ظفل رد  هک  توافت  اب  نکل  تسا  يانعم  کی  رب  ود  ره  افیا )  ) و افو )  ) ظفل َْلیَْکلا  اُوفْوَأ  َو  هن ؟ ای  دـیدرک  افو  اهنآ  رب  ایآ  هک  دوشیم 
. دینکیم هنامیپ  نوچ  دیهد  لامک  مامت و  ار  هنامیپ  ینعی  تسا ، هغلابم  یعون 

هب ربخ  رد  ساطـسق »  » تسرد يوزارت  اب  دـینک  نزو  دنتـسه  نیزوت )  ) نزو لـباق  هک  ار  ياـهزیچ  ِمیِقَتْـسُْملا و  ِساطْـسِْقلِاب  اُونِز  َو  ُْمْتلِک  اذِإ 
تسا . هنابز  کی  هفک و  ود  ياراد  هک  تسا ، هدش  ریسفت  نازیم 
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َو هعدخ  تقرس و  تسپ  تفص  زا  ندش  جراخ  وکین و  يهزاوآ  ترهـش ، ببـس  هب  تسا  بوخ  ریخ و  میقتـسم  حیحـص و  نزو  ٌْریَخ  َِکلذ 
رد و  تکرب ، بلج  ایند  رد  حیحص  نزو  يراکتـسرد و  رد  تیاغ  نوچ  تسا ، رتوکین  نآ  رب  نداد  تشگزاب  تیاغ و  رظن  زا  اًلیِوْأَت  ُنَسْحَأ 

. تسا وکین  باوث  هبساحم  تلوهس  ترخآ 
36 تایآ 43 -

271 ص :  ات 43 ..... ] تایآ 36  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا

َقِرَْخت َْنل  َکَّنِإ  ًاحَرَم  ِضْرَْألا  ِیف  ِشْمَت  َو ال  ( 36  ) ًالُؤْسَم ُْهنَع  َناک  َِکئلوُأ  ُّلُک  َداؤُْفلا  َو  َرَصَْبلا  َو  َعْمَّسلا  َّنِإ  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  َو ال 
َو ال ِۀَـمْکِْحلا  َنِم  َکُّبَر  َکـَْیلِإ  یحْوَأ  اَّمِم  َکـِلذ  ( 38  ) ًاهوُرْکَم َکِّبَر  َدـْنِع  ُُهئِّیَـس  َناک  َِکلذ  ُّلُـک  ( 37  ) ًالوُط َلاـبِْجلا  َُغْلبَت  َْنل  َو  َضْرَأـْلا 
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ًالْوَق َنُولوُقََتل  ْمُکَّنِإ  ًاثانِإ  ِۀَِـکئالَْملا  َنِم  َذَـخَّتا  َو  َنِینَْبلاـِب  ْمُکُّبَر  ْمُکافْـصَأَف  َأ  ( 39  ) ًاروُحْدَـم ًامُولَم  َمَّنَهَج  ِیف  یْقُلتَف  َرَخآ  ًاـهلِإ  ِهَّللا  َعَم  ْلَـعْجَت 
(40  ) ًامیِظَع

ًالِیبَس ِشْرَْعلا  ِيذ  یلِإ  اْوَغَْتبال  ًاذِإ  َنُولوُقَی  امَک  ٌۀَِـهلآ  ُهَعَم  َناـک  َْول  ْلـُق  ( 41  ) ًاروُُفن َّالِإ  ْمُهُدیِزَی  ام  َو  اوُرَّکَّذَِیل  ِنآْرُْقلا  اَذه  ِیف  اْنفَّرَـص  ْدََـقل  َو 
(43  ) ًارِیبَک اُولُع  َنُولوُقَی  اَّمَع  یلاعَت  َو  ُهَناْحبُس  ( 42)
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272 ص :  همجرت ..... :

، دنلوئسم همه  اهلد  شوگ و  مشچ و  ادخ ) هاگشیپ  رد   ) هک نکن  لابند  يرادن  نانیمطا  ملع و  هچنآ  رب  زگره 
يدـنلب رـس  رد  هوک  هب  تفاکـش و  یناوتن  ار  نیمز  ورین  هب  هک  شورفم ) توـخن  رورغ و  و   ) ورم هار  زاـن  ربـک و  اـب  نیمز  يور  رد  زگره  و 

، دیسر یهاوخن 
، دوب دهاوخ  دنسپان  ادخ  دزن  همه  دب  ياههشیدنا  اهراک و  لیبق  نیا  زا  هک 

تمالم هن  رگ  تسرپم و  ییادـخ  هب  ار  یـسک  اتکی  يادـخ  اب  زگره  دـسریم  وت  رب  تراـگدرورپ  یحو  هب  تمکح  زا  هک  هچنآ  تسا  نیا 
، داتفا یهاوخ  رد  خزود  رب  دودرم  هدز و 

( ناکرشم  ) امش راتفگ  يأر و  نیا  تسا ؟ هداد  رارق  شیوخ  نارتخد  ار  ناگتشرف  دوخ  تسا و  هدیزگ  رب  رـسپ  نادنزرف  هب  ار  امـش  ادخ  ایآ 
، تسا گرزب  یهانگ  میظع و  ییارتفا  رایسب 

ترفن و زج  ار ) نادب  نکیل   ) دنریگب دنپ  نیا  زا  دنوش و  رّکذتم  قلخ  ات  میدرک  نایب  وکین  غیلب  حیـصف و  نانخـس  عاونا  هب  ار  نآرق  نیا  ام  و 
، دوزفاین یلصاح  تواقش 

يادخ رب  نایادخ  نآ  تروص  نیا  رد  دوب  يرگید  نایادـخ  دـییوگیم  امـش  هچنانچ  اتکی  يادـخ  اب  رگا  وگب  ار ) ناکرـشم  ام  لوسر  يا  )
، دنتفرگیم هار  شرع 

. تسا رتهّزنم  رترب و  رایسب  دنیوگیم  هچنآ  زا  ادخ 
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273 ص :  ریسفت ..... 

اب يوریپ  نآ  هک  نیا  زا  ّمعا  تسا  هتفرگن  ّقلعت  نآ  رب  نیقی  ملع و  وت  بناـج  زا  هک  شاـبم  یکاردا  وریپ  ٌْملِع  ِِهب  َکـَل  َْسَیل  اـم  ُفـْقَت  ـال  َو 
. دریگب ماجنا  حراوج  اضعا و  طّسوت  يراک  ماجنا 

ینخس رب  هک  نیا  لثم  دشاب  هدوب  نداد  ارف  شوگ  عون  زا  يوریپ  ای  یشاب  هتشادن  نانیمطا  ملع و  ناشندوب  حیحـص  رب  هک  ییاهراک  دننامه :
. يرادن نیقی  ملع و  نآ  یتسرد  رب  هک  یهد  ارف  شوگ 

يوریپ تسا  نکمم  نینچ  مه  ینادیمن و  ار  نآ  ندوب  حیحص  هک  يزیچ  رب  نتخادنا  رظن  لثم  دشاب  نتـسیرگن  ندید و  قیرط  زا  يوریپ  ای 
تسا لیبق  نیمه  زا  ینادیمن و  ار  نآ  نایرج  تّحـص  هک  ینک  يراج  نابز  رب  يزیچ  هک  نیا  دننام  دشاب  اهراتفگ  لاوقا و  قیرط  زا  ندرک 

. ملع ریغ  هب  نداد  يوتف 
رد وا  رب  دنوادخ  هک  یـسک  دیلقت  زا  زین  ناسحتـسا و  سایق و  يأر و  ّنظ و  رب  ینتبم  نداد  يوتف  زا  هیآ  نیمه  دانتـسا  هب  ینابر  ياملع  اذل 

مکح دروم  تّحـص  رب  یعطق  ینیقی و  ملع  دیاب  یتفم  دناهدومرف : هدومن و  عنم  هطـساو ) اب  هچ  هطـساو و  الب  هچ   ) تسا هدادن  نذا  شتماما 
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دّلقم رب  نینچ  مه  ناش  یلمع  يهویش  دنتـسه و  ناشیا  بناج  زا  زاجم  هک  یناسک  مالّـسلا و  مهیلع  هّمئا  دننام : دشاب  هتـشاد  شیوخ  ياوتف 
صن و بجوم  هب  ای  ملع  عطق و  نیا  و  دیامن ، دیلقت  تسا  حیحص  وا  زا  دیلقت  هک  یسک  زا  هک  نیا  زا  دشاب  هتشاد  یعطق  ملع  هک  تسا  مزال 

لاح  رب  هک  ینطاب  تریصب  اب  ای  وا ، تماما  رد  حیرص  حیحص و  يهزاجا 
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. دوشیم لصاح  دراد  شیوخ  دّلقم 

هتشاد هزاجا  یحو  ماهلا و  بحاص  بناج  زا  ای  دشاب  هدوب  یماهلا  یحو و  هک  نیا  نودب  دنتـسه ، يأر  هب  ّدبتـسم  ماکحا  رد  هک  یناسک  اما 
هزاجا بحاص  ای  ماهلا  یحو و  بحاص  هب  ملع  نودـب  هک  اـهنآ ، ناوریپ  و  دـشاب ) هتفرگ  تروص  دّدـعتم  ياههطـساو  اـب  هچ  رگا   ) دنـشاب

. دنرادن نآ  رب  ملع  هک  دننکیم  يزیچ  زا  يوریپ  تقیقح  رد  دناهدرک  يوریپ  ناشیا  زا  نآ  لاثما  ندوب و 
. دوشیم زین  ّنظ  لماش  هدوب و  ّصاخ  ملع  زا  ّمعا  اج  نیا  رد  ملع  زا  دوصقم  هک  دناهتفگ  یخرب 

رگا هک  یلاـح  رد  ددرگیم ، دوش  لـصاح  هک  یّلحم  ره  زا  مه  نآ  « 1  » يأر یلقع و  ناسحتـسا  سایق و  قیرط  زا  ماکحا  رب  ّنظ  نیارباـنب 
. دوب رتهب  ّنظ  يهملک  ریبعت  دوب  نینچ 

__________________________________________________

هک ار  يرگید  روما  دعب  دشاب و  مولعم  يرما  يارب  یمکح  تعیرـش  رد  هک  نیا  زا  تسترابع  هقف  رد  سایق  ناسحتـسا : يأر و  سایق و  ( 1)
نآ تّیجح  سایق و  رب  هفینح  وبا  دننک ، رداص  روما  نآ  رب  تبـسن  ار  مکح  نامه  دنیامن و  سایق  نآ  رب  دـشاب  هتـشاد  ّتلع  رد  داّحتا  نآ  اب 

يدراوم مامت  رب  هتفای و  هعـسوت  رورم  هب  شور  نیا  نیا ، دوجو  اب  اما  دنـسایق ، فلاـخم  هّیفوص  اـّلک  هعیـش و  هک  نیا  دوجو  اـب  دوب ، دـقتعم 
هب درکیم و  رداص  ار  یماکحا  نید  تایضتقم  یعرش و  نیزاوم  رب  سایق  اب  هیقف  درادن و  دوجو  یـصن  اهنآ  رب  تبـسن  هک  دیدرگ  قالطا 

هیعرش ماکحا  رد  دوخ  تسرامم  لوط  رثا  رب  هیقف  هک  نیا  ینعی  سایق  يأر و  سپ  تفرگ . رارق  يأر »  » فدارم جیردت  هب  سایق  بیترت  نیا 
يأر یلصا  طرش  سپ  دنک ، رداص  ار  یماکحا  اهنآ  بابـسا  للع و  روما و  رد  تقد  اب  دناوتب  هک  دشاب  هدرک  لصاح  ار  یناسفن  هکلم  نیا 

مولعم یـضاق  ای  هیقف  يارب  ياهلأسم  رد  ساـیق  يأر و  لّـقعت و  رّکفت و  زا  سپ  هک  تسا  یحیجرت  ناسحتـسا »  » اـما تسا . داـهتجا  ساـیق  و 
. تسا نایب  لباق  هک  دوشیم 
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ینیقی مولعم  نونظم و  زا  يوریپ  هب  رما  مزلتـسم  فلاـخم  موهفم  دـشابن ، نآ  رب  مه  ناـمگ  ّنظ و  هک  هچنآ  يوریپ  زا  تسا  هدـش  یهن  اریز 

. مولعم ریغ  يوریپ  زا  یهن  فالخ  هب  تسا 
نآ هّجوتم  ار  ّتیلوئسم  لیلعت  ماقم  رد  اذل  دوشیم ، لصاح  اهنآ  يهمه  ای  لد و  ای  مشچ  ای  شوگ  قیرط  زا  لاوقا  لاعفا و  يهمه  نوچ  و 

يهمه یبایدـید ) ییانیب و  ییاونـش ،  ) لد مشچ و  شوگ ، ًالُؤْسَم  ُْهنَع  َناک  َِکئلوُأ  ُّلُک  َداؤُْفلا  َو  َرَـصَْبلا  َو  َعْمَّسلا  َّنِإ  دومرف : هداد و  رارق  هس 
. دنریگیم رارق  تساوخزاب  دروم  دش  رکذ  هک  اهنیا 

، ّثنؤم ای  دـشاب  رّکذـم  دوش ، لامعتـسا  عمج  قلطم  رد  هک  نیاربانب  تسا ، زیچ  هس  نیا  يهمه  دوصقم  ای  دوش ، لامعتـسا  القع  رد  َکـِئلوُأ 
. لقاع ریغ  ای  دشاب  لقاع 

اب وت  ای  تسا ؟ هدرک  هچ  وت  اب  وت  بحاص  هک  دوشیم  هدیـسرپ  هک  تساهنآ  بحاـص  روظنم  دـنریگیم  رارق  تساوخزاـب  دروم  هک  نیا  و 
؟ يدرکن لّیخت  لّقعت و  يدیدن ؟ يدینشن و  يدرک ؟ هچ  تبحاص 

. تسا نم  لد  نامثع  نم و  مشچ  رمع  نم ، شوگ  رکب  وبا  دومرف : هک  تسا  هدش  هداد  تبسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  رب 
. دومن تئارق  ار  هیآ  نیا  ترضح  نآ  هک  دش  لاؤس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  ملع  ّنظ و  ای  نانآ  يهراب  رد  ایوگ 

زا  ندش  غراف  زا  دعب  هک  یسک  دومرف : هک  هدش  دراو  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
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ار اهتلـصخ  نیا  هک  ام  نامز  لها  يارب  نم  و  تسا ، هدیدنـسپ  دومحم و  باوخ  نآ  دـباوخب  بجاو  قوقح  تاّبحتـسم و  تاـبجاو ، يادا 

. منادیمن يزیچ  باوخ  زا  رتملاس  دنشاب  هتشاد  ار  تافص  نیا  ماجنا و 
. دناهتفر ههار  جک  هب  هدرک و  كرت  ار  ناشلاوحا  تبقارم  ناشنید و  تاعارم  مدرم  هک  اریز 

ياوق باوخ  هک  دشاب  وا  ندینـش  عنام  باوخ  هک  نیا  رگم  دنوشن ؟ هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دنزن ، فرح  دنک  شـشوک  رگا  ادـخ  يهدـنب 
. هیآ رخآ  ات  َرَصَْبلا  َو  َعْمَّسلا  َّنِإ  دومرف : یلاعت  يادخ  اذل  دریگیم  ناسنا  زا  ار  یکاردا 

یلاحشوخ تّدش  زا  هک  تسا  نتفر  هار  رتخبت  اب  نامارخ و  حرم »  » ظفل و  ورن ، هار  رتخبت  ّربکت و  اب  نیمز  يور  ًاحَرَم  ِضْرَْألا  ِیف  ِشْمَت  َو ال 
يور رب  ای  یفاکـشب  ار  نیمز  یناوتیمن  زگره  هک  وت  َضْرَْألا  َقِرَْخت  َْنل  َکَّنِإ  حرف  تّدش  هب  مه  هدش و  رتخبت  هب  مه  اذل  دوشیم و  لصاح 

. يورب هار  نیمز  يهمه 
رب یناوتیمن  زگره  ای  یـسرب  اههوک  تمظع  یگرزب و  هب  یناوتیمن  زگره  يراد  هک  ياهثج  یگرزب  تمظع و  اب  اـًلوُط  َلاـبِْجلا  َُغْلبَت  َْنل  َو 

. ینک دوعص  هوک  ياههّلق 
. تسا هدش  لقن  لوعفم  ای  لعاف  زا  هک  میهد  رارق  زیمت  ار  ًالوُط  ظفل  هک  بیترت  نیدب 

، درادن ییاناوت  تردق و  تسا ، زجاع  شدوخ  هک  یسک  ره  سپ 
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. تسا یهن  لیلعت  روکذم  يهلمج  نیاربانب  دشاب ، هتشاد  رتخبت  ّربکت و  هک  تسین  هتسیاش 
( ًالوُط ات  لاعتم  دـنوادخ  لوق  زا  « ) 1  » دش رکذ  هک  هناگ  هدراهچ  ياهتلـصخ  کت ) کت   ) همه ًاهوُرْکَم  َکِّبَر  َدـْنِع  ُُهئِّیَـس  َناک  َِکلذ  ُّلُک 

رکذ ياهتلـصخ  هب  هراشا  کلذ »  » ظفل تسا و  هانگ  يدب و  همه  هک  تسین  دـنیاشوخ  تراگدرورپ  يارب  دریگن  ماجنا  بولطم  وحن  هب  رگا 
یملع و تمکح  تهج  زا  وت  رب  تراگدرورپ  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  ِۀَمْکِْحلا  َنِم  َکُّبَر  َْکَیلِإ  یحْوَأ  اَّمِم  َِکلذ  اهتلـصخ ، نآ  ینعی  هدـش 

دیحوت هک  تسا  نیا  رب  هراشا  يارب  هلمج  نیا  رارکت  هدن ، رارق  رگید  نایادخ  ادخ  اب  َرَخآ  ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  ْلَعَْجت  َو ال  تسا  هدرک  یحو  یلمع 
. تسا رثوم  اهنآ  تیاغ  قّقحت  نایع و  لاح  رظن  زا  تسا  رگید  ياهتلصخ  أدبم  یملع  رظن  زا  هک  يروطنامه  و  تسا ، اهتلصخ  نیرتمهم 

هک تسا  هّللا  ّتیهولا  رد  دیحوت  بوجو  نایب  يارب  لّوا  يهلمج  سپ 
__________________________________________________

: زا دنترابع  هناگ  هدراهچ  هدش  نایب  ياهتلصخ  ( 1)
.3 نانآ . ندرزآ  زا  یهن  و  ردام ، ردپ و  رب  یکین  ناسحإ و  ( 2 . ) نآ رد  كرش  زا  یهن  ادخ و  تدابع  ( 1)

یتسد و هداشگ  . 6 نآ . رب  رما  وکین و  ناـیب  . 5 نآ . زا  یهن  ریذـبت و  يور و  هداـیز  . 4 لیبس . نبا  نیکـسم و  یبرقلا ، يذ  قوقح  يهیدأـت 
. نآ زا  یهن  انز و  . 8 نآ . زا  یهن  دالوا و  لتق  . 7 يور . هنایم  رب  رما  لخب ،

.12 نآ . رب  رما  دهع و  هب  يافو  . 11 نآ . زا  یهن  میتی و  لام  ندروخ  . 10 نآ . زا  یهن  سفن و  لتق  . 9
. نآ زا  یهن  رتخبت و  رّبکت و  . 14 نآ . زا  یهن  نامگ و  زا  يوریپ  . 13 نآ . رب  رما  هنامیپ و  هب  يافو 
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. تساهتیاهن تیاهن  اهتیاغ و  تیاغ  دوجو  دیحوت  هک  ارچ  تسا  دوجو  دیحوت  يارب 

: هک تسا  هتفگ  ایوگ  تسا  نآ  يول  رهظم و  رد  تّیهولا  دیحوت  يارب  لمج  نیا  تسا و  تّیهولا  دوخ  دیحوت  يارب  لّوا  يهلمج  هک  نیا  ای 
مّنهج رد  ًامُولَم  َمَّنَهَج  ِیف  یْقُلتَف  تسا ، یلمع  ياهتلصخ  ریاس  یملع و  دیحوت  تیاغ  زین  نآ  هک  هدم  رارق  يرگید  یلو  مالّسلا  هیلع  یلع  اب 

زا ار  دوخ  ًاروُحْدَم و  دریگیم ، تروص  مدرم  دزن  هکیالم و  دزن  ادخ ، دزن  تدوخ ، دزن  شنزرس  نیا  هک  یبای ، یم  هدش  شنزرـس  ار  دوخ 
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. یباییم رود  یهلا  تمحر 
دوب و هدشن  يوق  زونه  نید  هدش و  لزان  هّکم  رد  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدـید  لهاست  تمیالم و  عون  کی  هیآ  نایب  نحل  رد  هک  نیا  ّتلع 

. دندوب هتشگن  رادیاپ  نید  رد  زونه  نینمؤم 
. درک ادا  یمرن  اب  زردنا و  دنپ و  قیرط  هب  ار  نآ  هکلب  درکن  يریگتخس  دوخ  یهاون  رماوا و  رد  دنوادخ  اذل 

یهن میظعت و  هظعوم ، ندرک ، بدا  يهقیرط  هب  هدـش  لزاـن  هّکم  رد  نوـچ  هک  هدـش  دراو  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  مالّـسلا  هیلع  زا  هچناـنچ 
هب هدشن و  هداد  باذع  يهدـع  تسا و  هدـش  یهن  نآ  زا  هک  هچنآ  باکترا  رب  هتفرگن و  تروص  يدـیع  هدـعو و و  و  تسا ، هدـمآ  فیفخ 

هدـعو و ای  يریگ  تخـس  هنوگ  ره  نودـب  تسا  هتـشاد  رذـح  رب  اهنآ  زا  ار  مدرم  اهنت  تسا  هدـش  ناـیب  ندـیناسرت  ندرک و  رود  تروص 
. دیعو
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زا دوخ  يارب  هک  یلاح  رد  هدـیزگرب  نارـسپ  نتـشاد  اب  ار  امـش  ناتراگدرورپ  اـیآ  ًاـثانِإ  ِۀَِـکئالَْملا  َنِم  َذَـخَّتا  َو  َنِینَْبلاـِب  ْمُکُّبَر  ْمُکافْـصَأَف  َأ 

. تسا هتفرگ  يرتخد  ناگتشرف 
زا یـضعب  شیرق و  زا  یـضعب  دـننام  دنتـسه ، ادـخ  نارتخد  اهنآ  زا  یـضعب  ای  هکیالم  يهمه  دـنتفگیم  هک  تسا  یناـسک  رب  ّدر  هیآ  نیا 

. اهيدنه
رارق دـنزرف  ادـخ  يارب  هک  دـینزیم ) فرح  دوخ  ناـهد  زا  رتهدـنگ   ) دـییوگیم اوراـن  گرزب و  راـتفگ  امـش  ًاـمیِظَع  اـًلْوَق  َنوـُلوُقََتل  ْمُکَّنِإ 

رتالاب اهفرح  نیا  زا  نانآ  هک  نآ  لاح  دـیهدیم ، تبـسن  دـناهّدام  زا  دّرجم  هک  ناگتـشرف  رب  ار  ندوب  ّثنؤم  رّکذـم و  یفرط  زا  دـیهدیم و 
رسپ ناتدوخ  هک  یلاح  رد  دیهدیم ، تبسن  ادخ  رب  تسا  رتتسپ  ناتمشچ  رد  هک  ار  هچنآ  هتـشادنپ و  ّثنؤم  ار  ناگتـشرف  امـش  و  دنرترب ،

. دیاهتشادنپ ادخ  زا  رتالاب  ار  ناتدوخ  سپ  دینادیم ، يرترب  رایعم  ار  نتشاد 
رد لوعفم  فذح  اما  دراد ، زین  لوعفم  رب  جایتحا  ان »  » لعاف رب  هوالع  اذل  تسا  يّدعتم  اْنفَّرَـص  لعف  اوُرَّکَّذَِیل  ِنآْرُْقلا  اَذـه  ِیف  اْنفَّرَـص  ْدََـقل  َو 

. تسا میمعت  تهج  هب  اج  نیا 
، اهتّجح زا  يزیچ  ره  رد  میدومن ، نآرق  نیا  رد  رایسب  دّدعتم  ظافلا  اهلاثم و  تاملک ، رد  فّرـصت  فیرـصت و  تسا : نیا  هیآ  يانعم  سپ 

میدرک . نایب  ناشیا  يارب  دوب  مدرم  يهتسیاش  هک  یماکحا  ظعاوم و  اهتربع ، اه ، تیاکح 
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ات میدش  روآدای  دوش  رکذ  دوب  هتسیاش  هک  ار  نوگانوگ  یناعم  زا  یلیخ  ام  ینعی  دشاب  لوعفم  روفو  يارب  اْنفَّرَص  يهغیص  هک  تسا  لمتحم 
. دنریگب دنپ  دنوش و  رّکذتم 

زا تسرد  يریگهرهب  ياج  هب  هک  دوب  نانآ  تقامح  ببس  هب  نیا  هک  دوزفاین  يزیچ  ترفن  زج  ناشیارب  هک  نآ  لاح  ًاروُُفن  اَّلِإ  ْمُهُدیِزَی  ام  َو 
. دنتفرگ شیپ  ار  ادخ  زا  يرود  نآ 

لطاب ناهرب  هب  رعشم  ات  دروآ  ریمض  ياج  هب  ار  ِشْرَْعلا  ِيذ  رهاظ  مسا  هکلب  درکن ، رکذ  هیلا )  ) ریمـض اب  ار  ِشْرَْعلا  ِيذ  یلِإ  ظفل  اج  نیا  رد 
. دشاب هدوب  نیغورد  نایادخ  كرش و  ندوب 

. تسا تاقولخم  نیمه  يهلمج  زا  دیرادنپیم  دوخ  نایادخ  هک  هچنآ  و  تسا ، تاقولخم  يهمه  شرع و  قلاخ  وا  هک  نیا  ینعی 
تخت بحاص  یلاعت  يادـخ  هک  نیا  ای  دنتـسه !؟ وا  كولمم  زین  اهنآ  هک  یلاح  رد  دنـشاب  وا  اـب  ینایادـخ  دوشیم  هنوگچ  نیارباـنب  سپ 
نایادخ رگا  سپ  تسا  عزانم  الب  تنطلس  تخت و  بحاص  ادخ  هک  دیراد  لوبق  امش  تسا و  کلم  بحاص  ترابع  تخت  بحاص  تسا و 

لام ملـسم  کلم  هک  لاح  دنتـشاذگیمن ، یقاب  لماک  ملاـس و  کـلم  وا  يارب  دـنتفرگ و  یم  عازن  اـب  وا  رب  ار  هار  هک  دـندوب  وا  اـب  يرگید 
. دنشاب وا  اب  يرگید  نایادخ  دیابن  سپ  تسوا 
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بحاص  هب  بّرقت  ناهاوخ  اهنآ  هک  دناهدرک  ریسفت  نینچ  ار  هیآ  یضعب 
281 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب ییاعّدا ، نایادخ  تروص  نآ  رد  الیبس ) شرعلا  يذ  یلا  نوغتبی  نوعدی  نیذلا  کئلوا  : ) دندرک ریـسفت  هنوگ  نیا  ار  هیآ  هتـشگ و  شرع 
. تسرتارف هّزنم و  یسب  دنیوگیم  هک  هچنآ  زا  ادخ  ًارِیبَک  اُولُع  َنُولوُقَی  اَّمَع  یلاعَت  َو  ُهَناْحبُس  دنتسجیم ، بّرقت  شرع  بحاص 

44 تایآ 49 -

281 ص :  ات 49 ..... ] تایآ 44  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا

(44  ) ًاروُفَغ ًامِیلَح  َناک  ُهَّنِإ  ْمُهَحِیبْسَت  َنوُهَقْفَت  ْنِکل ال  َو  ِهِدْمَِحب  ُحِّبَُسی  َّالِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ْنِإ  َو  َّنِهِیف  ْنَم  َو  ُضْرَْألا  َو  ُْعبَّسلا  ُتاوامَّسلا  َُهل  ُحِّبَُـست 
ْمِِهناذآ ِیف  َو  ُهوُهَقْفَی  ْنَأ  ًۀَّنِکَأ  ْمِِهبُوُلق  یلَع  اـْنلَعَج  َو  ( 45  ) ًارُوتْـسَم ًاباجِح  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َْنَیب  َو  َکَْنَیب  اـْنلَعَج  َنآْرُْقلا  َْتأَرَق  اذِإ  َو 
يوَْجن ْمُه  ْذِإ  َو  َْکَیلِإ  َنوُعِمَتْسَی  ْذِإ  ِِهب  َنوُعِمَتْـسَی  اِمب  ُمَلْعَأ  ُنَْحن  ( 46  ) ًاروُُفن ْمِهِرابْدَأ  یلَع  اْوَّلَو  ُهَدْـحَو  ِنآْرُْقلا  ِیف  َکَّبَر  َتْرَکَذ  اذِإ  َو  ًاْرقَو 

(48  ) ًالِیبَس َنوُعیِطَتْسَی  الَف  اوُّلَضَف  َلاْثمَْألا  ََکل  اُوبَرَض  َْفیَک  ْرُْظنا  ( 47  ) ًاروُحْسَم ًالُجَر  َّالِإ  َنوُِعبَّتَت  ْنِإ  َنوُِملاَّظلا  ُلوُقَی  ْذِإ 
(49  ) ًادیِدَج ًاْقلَخ  َنُوثوُْعبََمل  اَّنِإ  َأ  ًاتافُر  َو  ًاماظِع  اَّنُک  اذِإ  َأ  اُولاق  َو 

281 ص :  همجرت ..... :

هیزنت  شیاتس و  هب  همه  تساهنآ  رد  هک  هچ  ره  نیمز و  نامسآ و  تفه 
282 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رایسب وا  انامه  هک  دینکیمن ، مهف  ار  اهنآ  حیبت  امش  نکیل  تسوا و  شیاتس  حیبست و  شرکذ  هکنآ  زج  تسین  يدوجوم  دنلوغـشم و  ادخ 
، تسا هدنزرمآ  رابدرب و 

رود و نآ  قیاقح  مهف  زا  ّهنا  هک  میرادب  یباجح  دـنرادن  نامیا  تمایق ) ادـخ و  هب   ) هک اهنآ  وت و  نایم  ام  ینک  توالت  ار  نآرق  وت  نوچ  و 
، دننام روتسم 

تسا و نیگنـس  ّقح  نخـس  ندینـش  زا  زین  ناشیاهـشوگ  دـننکیمن و  مهف  ار  نآرق  هک  میدـنکفا  ياهدرپ  نارفاک  نآ  هریت )  ) ياهلد رب  ام  و 
، دنوشیم نازیرگ  هدینادرگ و  يور  نانآ  ینک  دای  یگناگی  ّتینادحو و  هب  ار  ادخ  نآرق  رد  وت  نوچ 

امـش هک  دـنیوگیم  مدرم  هب  راکمتـس  مدرم  نآ  هک  میرتهاگآ  نانآ  دوخ  زا  دـننکیم  دوخ  لد  رد  وت  راتفگ  ماگنه  هک  یلطاب  لایخ  هب  ام 
!، دیاهدادن رارق  دوخ  ياوشیپ  ار  يرحاس  رحس و  نوتفم  زج 

، دنباییمن یصالخ  هار  چیه  دوخ  یهارگ  زا  هک  دنهدیم ، وت  رب  ناشدوخ  لهج  زا  ار  ییاهتبسن  هچ  ات  رگنب 
!؟ دش میهاوخ  هتخیگنا  رب  هدنز و  وت  زا  يزور  زاب  میوشیم  هدیسوپ  ناوختسا  نوچ  هک  ام  ایآ  دنتفگ : داعم  هب  نارفاک  و 

282 ص :  ریسفت ..... 

هک تسا  هحبست )  ) يانعم هب  َُهل  ُحِّبَُـست  هملک  دنیوگ ، ادخ  حیبست  همه  نیمز  هناگ و  تفه  ياهنامـسآ  ُضْرَْألا  َو  ُْعبَّسلا  ُتاوامَّسلا  َُهل  ُحِّبَُـست 
يهبیاش زا  ار  ناشدوخ  دوجو  تسا ، اهنآ  رد  هک  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  يهمه  هک : تسا  نیا  دوصقم  اـی  دـشابیم ، تّیوقت  يارب  مـال 
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. دنوش کیدزن  ادخ  هب  ات  دننکیم  هیزنت  نیعت  صقن و 
283 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نیا باب  زا  ای  تسا ، هدمآ  بیلغت  باب  زا  تسا  القع  يارب  هک  نم )  ) ظفل و  تسا ، نیمز  هناگ و  تفه  ياهنامسآ  رد  هک  هچنآ  َّنِهِیف  ْنَم  َو 
بسانم تسا  القع  يارب  هک  یظفل  نآ  ندرک  ادا  هدش  هداد  تادوجوم  يهمه  هب  حیبست  تبـسن  نوچ  و  تسا ، القع  فاصوا  زا  حیبست  هک 

. تسا القع  طقف  دوصقم  ای  تسا ،
صیصخت مهوم  هک  ترابع  نیا  تسا ، رگشیاتـس  وا  حیبست  هب  هک  نیا  رگم  درادن  دوجو  يزیچ  چیه  ِهِدْمَِحب و  ُحِّبَُـسی  اَّلِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ْنِإ  َو 

نتـشاد هّزنم  رب  هوالع  ، ) حیبست ندوب  قلطم  زا  دعب  تسا  دمح  هب  دییقت  و  تسا ، قالطا  زا  دعب  رـصح  صیـصخت و  زا  دـعب  میمعت  ای  تسا ،
(. دوجو يهمزال  هک  شیاتس  ساپس و  صقن ، ره  زا  ادخ 

رارف شیوخ  صیاقن  زا  یناکما  ایـشا  يهمه  هک  نادـب  دـیباییمن ، رد  ار  نانآ  يراگنا  هّزنم  حـیبست و  امـش  اما  ْمُهَحِیبْسَت  َنوُهَقْفَت  ْنِکل ال  َو 
نیا تسا  وا  یّلجت  لّوا و  ّقح  نوئـش  تالامک  نآ  دنتـسه و  تکرح  رد  تالامک  نآ  يوس  هب  ایـشا  يهمه  و  دنتالامک ، بلاط  دننکیم و 

زا هک  تسا ، ناشدوخ  تادوجو  نامه  هک  تسادخ  يامـسا  هب  تبـسن  اهنآ  هیزنت  تادوجوم و  يرطف  حیبست  لامک  بلط  صقن و  زا  رارف 
هیزنت ار  ادخ  هک  نیا  نمـض  تادوجوم  يهمه  سپ  تسا  یلاعت  يادخ  هیزنت  زین  ادـخ  يامـسا  هیزنت  نوچ  تسا و  هدـش  هضافا  ّقح  فرط 

دنوش . کیدزن  ادخ  هب  ات  دناهدرک  هیزنت  زین  ار  ناشدوخ  دننکیم 
284 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ياراد یعیبط  دوجوم  ره  نوچ  رگید  ترابع  هب  يرطف  یقّلعت  دوجو  یناکما و  تیهاـم  زا  تسا  یبیکرت  جوز  یناـکما  دوجوم  ره  هک  ارچ 
. تسا یتوکلم  تهج  یناهج و  نیا  یکلم  تهج 

نخـس دنراد  هک  یناهج  نیا  یکلم  تهج  نامه  اب  دنـشاب  هتـشادن  یبیکرت  روعـش  اب  ساسحا  دنـشاب و  ایوگان  رگا  یعیبط  يایـشا  نیا  ربانب 
یبیکرت روعش  هب  نوچ  دنرتنشور  رتحیصف و  ناسنا  یکلم  نابز  زا  هکلب  دنقطان ، ناشتوکلم  هب  حیصف  نابز  اب  دنیوگیم و  ار  ناشیتوکلم 

. تسا رتقیقد  مه  ناسنا  كاردا  زا  ناشکاردا  دنهاگآ 
اهدیابن دیاب و  دنهاگآ ، یلاعت  يادخ  یهاون  رماوا و  رب  دنیوگیم و  حیبست  ناشتوکلم  حیـصف  نابز  اب  ار  ادخ  یتوکلم  تهج  اب  ایـشا  سپ 

. یتسس یچیپرس و  نودب  دنربیم  نامرف  ار 
مشچ و ناشکاردا  ندینـش و  هک  ارچ  دـنزجاع ، نآ  كاردا  زا  ناسنا  یناویح  مشچ  شوگ و  ياههدرپ  دوشیمن و  هدینـش  ناشیادـص  نکل 

. دهاوخیم یتوکلم  شوگ 
ایـشا مدرم و  رب  ریمـض  هک  تسا  هدش  هدناوخ  زین  لوهجم  تروص  هب  نوهقفت  هک ال  ْمُهَحِیبْسَت  َنوُهَقْفَت  ال  دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ  اذـل  و 

زا طقف  ایـشا  هک  اریز  دیمهفیمن ، امـش  نکل  دنمهفب ، هک  نیا  نودب  دنیوگیم  حـیبست  ار  ادـخ  اهنآ  يهمه  هک  يانعم  نیا  هب  ددرگیم  رب 
ریز  هک  تهج  نیا  زا  دینیبیم  یکلم  مشچ  نامه  اب  ار  اهنآ  امش  دنسامت و  رد  امش  اب  یکلم  تهج 

285 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیاهتفر ورف  دنتسه  ارذگ  يرابتعا و  يروما  هک  تانّیعت  يهتسوپ 

: دناهتفگ هّرس  سّدق  يولوم  ور  نیا  زا  تسین ، نآ  رب  يزاین  هک  دناهدروآ  اهنآ  ياهحیبست  زا  ياهلیوأت  نیرّسفم  زا  یضعب  هّتبلا 
نابش نازور و  دنیوگیم  وت  اب  ناهن  رد  ملاع  تاّرذ  يهلمج 

میشماخ ام  نامرحمان  امش  اب  میشه  میریصب و  میعیمس و  ام 
دیوش یک  نآ  دامج  ناج  مرحم  دیوریم  يدامج  يوس  امش  نوچ 

دیونشب ملاع  يازجا  لغلغ  دیور  ناج  ناهج  رد  يدامج  زا 
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تدیاب رب  اهلیوأت  هسوسو  تدیآ  تادامج  حیبست  شاف 
اهلیوأت يا  هدرک  شنیب  رهب  اهلیدنق  وت  ناج  درادن  نوچ 

دوب یغو  لایخ  ندید  يوعد  دوب  یک  رهاظ  حیبست  ضرغ  هک 
دوشیم نتفگ  نوچمه  تلالد  نآ  دهدیم  تدای  حیبست  زا  هچ  سپ 

286 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
لاح رون  درادن  وک  سک  نآ  ياو  لازتعا  لها  لیوأت  دوب  نیا 

دادیم تداهش  تفگیم و  حیبست  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  تسد  رد  هزیر  گنس  درکیم و  هلان  نوتـس  هک  دوب  نابز  نیمه  اب 
هدش رکذ  صوصخ  نیا  رد  هک  يرگید  ياهزیچ  و  دندادیم ...  خـساپ  مالّـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  هب  نآ  اب  ناگدـنرپ  اههوک و  هک  هچنآ 
نابز بلاق  رد  اهنیا  يهمه  نکل  دوب ، نابز  نیمه  اب  زین  ناکدوک  نتفگ  نخـس  ناگدـنرپ و  ناتخرد ، اهگنـس ، نتفگ  نخـس  دـننام : تسا 
نداد زیمت  دـننام : دـنراذگب ، قرف  هداد و  زیمت  ایـشا  نیب  دناهتـسناوت  تادامج  یهاگآ  روعـش و  نیمه  اـب  هک  تسا  هتفرگ  تروص  یتشوگ 
يارب هک  یطبق  یطبس و  لین  دور  نتـشاذگ  قرف  نیرفاک ، نینمؤم و  نیب  داب  نداد  زیمت  شنارای ، دورمن و  مالّـسلا و  هیلع  میهاربا  نیب  شتآ 

. دوشیم زاب  یطبس  روبع  يارب  و  هتسب ، دوشیم و  نوخ  یطبق 
. تسا ایشا  حیبست  نتسنادن  هقفت و  مدع  لیلعت  ترابع  نیا  اب  تسا ، هدنزرمآ  رابدرب و  ادخ )  ) وا انامه  ًاروُفَغ  ًامِیلَح  َناک  ُهَّنِإ 

بجوم ای  تسا  تکاله  بجوم  ای  دـشاب ، هدیـسرن  یناحور  دـشر  زا  ّدـح  نآ  هب  ناسنا  هک  یماد  اـم  تادوجوم  حـیبست  ندـیمهف  هک  اریز 
ارف نانآ  لجا  هکیالم  لوزن  اب  تسا و  اـهنآ  لوزن  هکیـالم و  ندـید  هب  نوّرقم  تادوجوم  حـیبست  ندـیمهف  هچ  یناویح  نونج  یگناوید و 

«. 1  » تسا نآرق  رد  هچنانچ  دسریم 
رفیک و رد  تسا و  رابدرب  میلح و  نوچ  دـیدشیم ، هناوید  ای  كاله  هن  رگ  دـیمهفیمن و  ار  تادوجوم  حـیبست  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و 

رد ارجا  هب 
__________________________________________________

هیآ 50 لافنا  يهروس  ( 1)
287 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تادوجوم حیبست  يهدهاشم  ندید و  دوخ  شـشخب  بجوم  هب  دنکیمن ، هلجع  امـش  دب  ياهراک  رطاخ  هب  شیوخ  بضغ  مشخ و  ندروآ 
. دینامب یقاب  دیوشن و  كاله  ات  دناشوپیم )  ) دنکیم یفخم  دیتسه  صقان  هک  امش  زا  ار 

نامیا هک   ) نانآ وت و  نایم  ینک  یم  توالت  نآرق  وت  نوچ  ًارُوتْسَم  ًاباجِح  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َْنَیب  َو  َکَْنَیب  اْنلَعَج  َنآْرُْقلا  َْتأَرَق  اذِإ  َو 
زا ار  وت  هک  میهد  رارق  یباجح  ای  دننیبن ، ار  باجح  نآ  دشاب و  هدیـشوپ  درادن  نامیا  هک  نانآ  راظنا  زا  هک  میهد  رارق  یباجح  دنروآیمن )

. دراد هگن  یفخم  هدیشوپ و  نانآ  رظن 
وت هک  میتخاس  هدیشوپ  روتسم و  نانآ  رظن  زا  ار  ربمایپ ) رب  باطخ   ) وت مسج  هک  انعم  نیا  رب  تسا  دیکأت  مّود  يانعم  سیـسأت و  لّوا  يانعم 

. دننیبن ار 
هب دندرکیم  یفخم  راظنا  زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح  نآرق  توالت  ماگنه  شیرق  زا  یعمج  هک  دـناهتفگ  یـضعب  هچنانچ 
هچ میتشاد ، هدیـشوپ  نانآ  زا  ار  وت  تقیقح  زین  ام  و  دندیدیمن ، ار  وا  دندرکیم  روبع  ترـضح  نآ  کیدزن  زا  هک  نیا  اب  اهنآ  هک  يوحن 

«. 1  » دنتشادن ترفن  هتخیرگن و  نآرق  زا  دندرکیمن و  تبیذکت  دندیدیم  رگا 
ناشیا ياهلد  رب  ُهوُهَقْفَی  ْنَأ  ًۀَّنِکَأ  ْمِِهبُوُلق  یلَع  اْنلَعَج  َو 

__________________________________________________
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و دوب ، اهنآ  كرد  قوف  الّوا : هک  دوب  یفخم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترـضح  تقیقح  تهج  نآ  زا  هک  تسا  نیا  مجرتم  رّوصت  ( 1)
نکمم اثلاث : تسا . فصوی  كردی و ال  هک ال  تسادخ  تقیقح  نامه  عقاو  رد  ترضح  نآ  تقیقح  ایناث : دوبن  یکاردا  هنوگ  نآ  ار  نانآ 
تقیقح زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  اعبار : دننک . هشیپ  یتسرپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  یتسرپ  ادخ  ياج  هب  یـضعب  دوب 

(. هیآ 6 بازحالا  هروس   ) ْمِهِسُْفنَأ ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  هک  نانچ  مه  دوبن  ناشن  دوخ  يدوجو 
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. دوشیم رتس  هدیشوپ و  نآ  اب  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  تسا و  نانکعمج  ۀنکا »  » ظفل دنمهفب  هک  دوش  نیا  زا  عنام  هک  میداهن  يزیچ 
ار نآرق  ظـفل  نوـچ  ار ، نآ  ظـفل  هـن  دـنمهفب ، ار  نآرق  دوـصقم  دـنناوتن  هـک  میتشاذـگ  ینیگـس  ناـشیا  ياهـشوگ  رد  ًاْرقَو  ْمِِـهناذآ  ِیف  َو 

: دومرف اذل  دنونشیم و 
دننکیم تشپ  ترفن  رـس  زا  ینک ، دای  نآرق  رد  ار  تراـگدرورپ  نوچ  ًاروُُفن و  ْمِهِراـبْدَأ  یلَع  اْوَّلَو  ُهَدْـحَو  ِنآْرُْقلا  ِیف  َکَّبَر  َتْرَکَذ  اذِإ  َو 

هک تسا  نکمم  تسا ، فلاـخم  ناـشدوخ  تادـقتعم  اـب  هک  دـننیب  یم  دـننکیمن ، كرد  ار  دوصقم  دنونـشیم و  ار  ّبر  ظـفل  اـهنآ  هچ 
تسا تیالو  رد  بر  هک  دشاب  فاضم  ّبر  َکَّبَر  زا  دوصقم  تسا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  رد  هک  دشاب  يدوهعم  نآرق  نآرق ، دوصقم 

. شتّیولع اب  دشابیم  مالّسلا  هیلع  یلع  نآ  و 
. تسا هدش  هراشا  میتفگ  هک  هچنآ  رب  يدودح  ات  رابخا  رد 

هتفرگ شلعف  ظفل  زا  هک  دشابیم  یعون  قلطم  لوعفم  ای  لعاف ، زا  لاح  تسا و  لعف )  ) رفن ردصم  ای  تسا ، لعاف  زا  لاح  رفان )  ) عمج ًاروُُفن 
«. 1  » تسا هدشن 

. میرتهاگآ اهنآ  لطاب  ياههشیدنا  يریگتخس و  ازهتسا ، رب  ام  ِِهب  َنوُعِمَتْسَی  اِمب  ُمَلْعَأ  ُنَْحن 
بحاص اهنآ  هک  مینادیم  ام  دنیوگیم  یشوگ  رد  هک  هچنآ  رب  ام  دنهد  ارف  شوگ  وت  رب  هاگ  نآ  يوَْجن  ْمُه  ْذِإ  َو  َْکَیلِإ  َنوُعِمَتْسَی  ْذِإ 

__________________________________________________

. یندرک تشپ  هچ  دنکیم  تشپ  اروفن » رفن  ( » 1)
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(. دنناگ هتفای  تاجن  نانآ   ) تسا یجن )  ) عمج يوجن ) )
ینعی تسا  هدش  رحس  هک  ار  یسک  رگم  دینکیمن ، يوریپ  امـش  هک  دنیوگیم  نارگمتـس  ًاروُحْـسَم  اًلُجَر  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَت  ْنِإ  َنوُِملاَّظلا  ُلوُقَی  ْذِإ 

. تسا هدنامن  یقاب  وا  يارب  یلقع  هدش و  هناوید  وا  هدرک و  رحس  ار  وا  يرگوداج  رحاس و 
. دندیمان نهاک  رحاس و  رعاش ، یهاگ  هدش و  رحس  ار  وت  یهاگآ  دندز  اه  لثم  وت  يارب  هنوگچ  نیبب  َلاْثمَْألا  ََکل  اُوبَرَض  َْفیَک  ْرُْظنا 

دیدرگ بجوم  اهنآ  یهارمگ  ینعی  تسا ، ضحم  ّتیببس  يارب  ءاف »  » فرح دنتخانـشن ، ار  وت  دندرک و  مگ  ار  وت  تفرعم  هار  سپ  اوُّلَـضَف 
َنوُعیِطَتْـسَی الَف  دـیدرگ  تمالک  وت و  تخانـش  هار  زا  اهنآ  یهارمگ  ببـس  اهندز  لثم  دـنهدب ، اوران  ياهتبـسن  هدز و  لثم  وت  يارب  هک 

. دنرادن داعم  ترخآ و  وت ، تخانش  رب  یبایهار  ییاناوت  نانآ  سپ  اًلِیبَس 
میهاوخ هدنز  ام  هرابود  میوش  هدیسوپ  كاخ  ناوختسا و  ام  یتقو  ایآ  دنتفگ : ًادیِدَج و  ًاْقلَخ  َنُوثوُْعبََمل  اَّنِإ  َأ  ًاتافُر  َو  ًاماظِع  اَّنُک  اذِإ  َأ  اُولاق  َو 

. تسا هدش  رارکت  دیکأت  تهج  ماهفتسا  تادا  اذل  و  دنتفگ ، بّجعت  داعبتسا  راکنا و  روط  هب  ار  نخس  نیا  دش !؟
50 تایآ 59 -

289 ص :  ات 59 ..... ] تایآ 50  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا
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َْکَیلِإ َنوُضِْغُنیَـسَف  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکَرَطَف  يِذَّلا  ُِلق  انُدـیُِعی  ْنَم  َنُولوُقَیَـسَف  ْمُکِروُدُـص  ِیف  ُُربْکَی  اَّمِم  ًاـْقلَخ  َْوأ  ( 50  ) ًادـیِدَح َْوأ  ًةَراجِح  اُونوُک  ُْلق 
يِدابِِعل ُْلق  َو  ( 52  ) ًالِیلَق َّالِإ  ُْمْتِثَبل  ْنِإ  َنوُّنُظَت  َو  ِهِدْمَِحب  َنُوبیِجَتْسَتَف  ْمُکوُعْدَی  َمْوَی  ( 51  ) ًابیِرَق َنوُکَی  ْنَأ  یسَع  ُْلق  َوُه  یتَم  َنُولوُقَی  َو  ْمُهَسُؤُر 

ْأَـشَی ْنِإ  َْوأ  ْمُکْمَحْرَی  ْأَشَی  ْنِإ  ْمُِکب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَر  ( 53  ) ًانِیبُم اوُدَـع  ِناْسنِْإِلل  َناک  َناـْطیَّشلا  َّنِإ  ْمُهَْنَیب  ُغَْزنَی  َناـْطیَّشلا  َّنِإ  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلا  اُولوُقَی 
(54  ) ًالیِکَو ْمِْهیَلَع  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو  ْمُْکبِّذَُعی 

ْنِم ُْمتْمَعَز  َنیِذَّلا  اوُعْدا  ِلـُق  ( 55  ) ًارُوبَز َدُواد  اـْنیَتآ  َو  ٍضَْعب  یلَع  َنیِِّیبَّنلا  َضَْعب  اـْنلَّضَف  ْدََـقل  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  َکُّبَر  َو 
َو ُهَتَمْحَر  َنوُجْرَی  َو  ُبَْرقَأ  ْمُهُّیَأ  َۀَلیِـسَْولا  ُمِهِّبَر  یلِإ  َنوُغَْتبَی  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ( 56  ) ًالیِوْحَت َو ال  ْمُْکنَع  ِّرُّضلا  َفْشَک  َنوُِکلْمَی  ـالَف  ِِهنوُد 

َِکلذ َناک  ًادیِدَش  ًاباذَع  اهُوبِّذَعُم  َْوأ  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  َْلبَق  اهوُِکلْهُم  ُنْحَن  َّالِإ  ٍۀَیْرَق  ْنِم  ْنِإ  َو  ( 57  ) ًاروُذْحَم َناک  َکِّبَر  َباذَع  َّنِإ  َُهباذَع  َنُوفاخَی 
ِتایْآلِاب ُلِسُْرن  ام  َو  اِهب  اوُمَلَظَف  ًةَرِْـصبُم  َۀَقاَّنلا  َدوُمَث  اْنیَتآ  َو  َنُولَّوَْألا  اَِهب  َبَّذَک  ْنَأ  َّالِإ  ِتایْآلِاب  َلِسُْرن  ْنَأ  انَعَنَم  ام  َو  ( 58  ) ًاروُطْسَم ِباتِْکلا  ِیف 

(59  ) ًافیِوْخَت َّالِإ 
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، دیشاب نهآ  ای  گنس  وگب : لوسر  يا 
نهآ  گنس و  زا  رتتخس  یتقلخ  ای 
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زاب هدنکفا  ریز  هب  ار  رـس  اهنآ  هاگ  نآ  دـیرفآ  ار  امـش  راب  لّوا  مه  هک  ییادـخ  نامه  وگب : دـنکیم !؟ هدـنز  ار  ام  هک  دـنیوگ : رگا  سپ  ، 
، دشاب کیدزن  ثداوح  زا  گرزب ) يهثداح  نیا   ) هک دشاب  وگب  دوب !؟ دهاوخ  یک  هدعو  نیا  دنیوگ :

رایسب ياهلاس  هک  نیا  اب  و   ) دینک تباجا  ار  وا  شیاتس  دمح و  اب  هدرک و  نوریب  كاخ  زا  رس  امش  دناوخب و  ارف  ار  امـش  ادخ  هک  ار  يزور 
دیاهدرکن گنرد  اهروگ  رد  ینامز  كدنا  زج  هک  دینک  یم  رّوصت  امش  هتشذگ  امش  گرم  زا 

ینمشد اریز  دزیگنایم ، داسف  ینمشد و  امش  نایم  رایسب  هچ  ناطیش  هک  دیروآ  نابز  رب  رتهب  نخس  هشیمه  هک  وگب  ار  مناگدنب  دّمحم  ياو 
، تسا راکشآ  حضاو و  نایمدآ  هب  وا 

تازاجم دشاب ) تحلصم  و   ) دهاوخب رگا  دنک و  ینابرهم  امش  رب  دنادب ) حالص  و   ) دهاوخب رگا  دنادیم ، امش  زا  رتهب  ار  امش  حالـص  ادخ 
، میدادن رارق  مدرم  نابهگن  لیک و  و  دّمحم ) يا   ) ار وت  ام  دیامرف و  باذع  و 

اطع روبز  دواد  هب  هداد و  يرترب  رگید  یـضعب  رب  ار  ایبنا  زا  یـضعب  ام  انامه  تسا و  رتاناد  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  هب  وت  يادخ  و 
، میدرک

زا يررض  عفد  هن  هک  دینیبب  ات  دیناوخب  دوخ  جیاوح  رد  دیرادنپیم  رثؤم  ادخ  زج  هب  هک  ار  نآ  اهتب  نیا  زا  وگب  ناکرشم ) رب  ام  لوسر  يا  )
، داد دنناوت  امش  هب  یلاح  رییغت  هن  درک و  دنناوت  امش 

هب راودیما  رتشیب  تسا  رتبّرقم  هک  ره  دنیوجیم و  بّرقت  يهلیـسو  ادخ  هاگرد  هب  دوخ  نانآ  دنناوخیم  ییادخ  هب  نارفاک  هک  ار  ییاهنآ 
، دوب ناساره  دیاب  ادخ  باذع  زا  ناسرت  تمحر و 

بّذـعم تخـس  باذـع  هب  ای  هدرک  كاله  ار  رهـش  نآ  لها  تماـیق  روهظ  زا  شیپ  هک  نآ  زج  تسین  نیمز  يور  رد  يراـید  رهـش و  چـیه 
، تسا روطسم  یلزا  ملع  باتک  رد  مکح  نیا  مینکیم 

دندرک هدهاشم  همه  هک  ار  هقان  تیآ  حلاص ) موق   ) دومث هب  دوبن و  عنام  يزیچ  ناینیـشیپ  بیذـکت  زج  تازجعم  تایآ و  نداتـسرف  زا  ار  ام 
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. میتسرفیمن دنسرتب  ادخ ) زا   ) مدرم هک  نآ  يارب  زج  ار  تایآ  دندرک و  ملظ  نآ  يهراب  رد  میدادب 
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292 ص :  ریسفت ..... 

ظیغ مشخ و  يور  زا  اهنآ  رب  ْمُکِروُدُـص  ِیف  ُُربْکَی  اَّمِم  ًاْقلَخ  َْوأ  ًادـیِدَح  َْوأ  ًةَراجِح  اُونوُک  ُْلق  وگب : ظیغ  مشخ و  ریخ  يور  زا  اهنآ  رب  ُِلق 
دیـشاب هچ  ره  هبتر ! رد  یتسپ  تّیناسنا و  زا  يرود  رظن  زا  ینعی  دـیامنب ، گرزب  ناتیاهرظن  رد  هک  يزیچ  ای  دـیوش و  نهآ  اـی  گنـس  وگب :

يانعم رد  هلمج  نیا  هک  دیوش ، گنس  وگب : ینک  ریرقت  ار  یگدنز  يهرابود  تشگرب  هداعا و  هک  نیا  يارب  دنادرگیمرب ، ار  امش  دنوادخ 
هک دیشاب  ناوختسا  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  دنکیم ، هدنز  هرابود  ار  امش  ادخ  تسا  تایح  زا  رود  هک  دیشاب  گنـس  رگا  ینعی  تسا ، طرش 

. تسا نآ  اب  سونأم  تایح و  رب  کیدزن 
؟ دـنادرگیم زاب  ار  ام  یـسک  هچ  دـنیوگیم : تشگزاب  لصا  راکنا  زا  دـعب  و  دنـسرپیم ، راکنا  لیبس  رب  اهنآ  سپ  انُدـیُِعی  ْنَم  َنُولوُقَیَـسَف 

: وگب هدرک ، نییعت  ار  هدننادرگزاب  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکَرَطَف  يِذَّلا  ُِلق  دنکیم )!؟ هدنز  )
رب دـشاب  هدوب  یناهرب  ات  دومن  شنیرفآ  فصو  رب  فصّتم  ار  نآ  هدـعو  ّلحم  نییعت  رب  هوـالع  اـج  نیا  دـیرفآ  ار  امـش  راـب  تسخن  هک  نآ 

. دّدجم تشگزاب 
هدومن و  تکرح  يدوز  هب  ْمُهَسُؤُر  َْکَیلِإ  َنوُضِْغُنیَسَف 
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. دنسرپب هداعا  ندش و  هدنادرگ  زاب  تقو  زا  ات  دننکیم ، زارد  وت  يوس  هب  راکنا  ناونع  هب  ار  ناشرس 

وه ریمض  ندروآ  رّکذم   ) دشاب هدوب  کیدزن  هک  دیاش  وگب : تسا !؟ یک  تمایق  دنیوگیم : ًابیِرَق و  َنوُکَی  ْنَأ  یـسَع  ُْلق  َوُه  یتَم  َنُولوُقَی  َو 
(. هداعا دعوم  رابتعا  هب  ای  تسا و  ثعب  ظفل  رابتعا  هب  ای 

. دشاب نکمم  نآ  نییعت  هک  تسین  ياهژیو  تقو  ياراد  نامز ، ضرع  رد  تمایق  هک  ارچ  درادن ، یتّیعوضوم  اهنآ  شسرپ  نیا  تقیقح  رد 
هب ار  خساپ  هن  یشاب و  هدرک  ینامز  تقو  یفن  رب  حیرصت  هن  هک  نک  ادا  يروط  ار  نآ  يوگخساپ  هدرک و  لامجا  رب  افتکا  باوج  رد  اذل  و 

كاردا زا  هک  یـشاب  هدرکن  رهد  نییعت  رب  حیرـصت  مه  یفرط  زا  و  دننک ، باوج  زا  زجع  رب  لمح  ار  وت  توکـس  ات  ییامن  رازگرب  توکس 
. تسرتارف اهنآ 

: دوش هتفگ  هک  نیا  ایوگ  تسا ، باوج  لامجا  زا  یشان  هک  تسا  يرّدقم  شسرپ  ییوگ  خساپ  يارب  ای  هلمج  نیا  ْمُکوُعْدَی  َمْوَی 
یناگتشرف دناوخیم ، ارف  ناگتشرف ) نابز  يهطساو  هب   ) ار امش  دنوادخ  هک  تسا  يزور  زور ، نآ  دومرف : سپ  زور !؟ نآ  تسا  يزور  هچ 

: هک يانعم  نیا  هب  تسا  ریدقت  رد  نوکی »  » ظفل هک  نیا  ای  دنباسح ، يارب  قیالخ  ندرک  عمج  رشن و  رب  ّلکوم  هک 
تباجا  یچیپرس  يراددوخ و  نودب  ار  ادخ  توعد  سپ  َنُوبیِجَتْسَتَف  تسا ، َنوُکَی  يارب  ربخ  زا  دعب  ربخ  ای  ْمُکوُعْدَی و  َمْوَی 
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ِهِدْمَِحب دیدرکیمن ، تباجا  هدادـن و  خـساپ  تفرگیم  تروص  شناربمایپ  يهطـساو  هب  هک  ایند  رد  ار  ادـخ  توعد  هک  یلاح  رد  دـینکیم 
فاصوا يهمه  هک  ارچ  دینکیم ، ار  ادخ  دـمح  دوجو  لعف و  لاح ، رظن  زا  هک  يروطنامه  دریگیم ، تروص  ینابز  دـمح  اب  امـش  تباجا 

. تسا یلاعت  يادخ  دمح  وکین  يابیز  قالخا  هدیدنسپ و 
هتخیگنا رب  شنایرگـشل  اوق و  قالخا ، فاصوا ، عیمج  اب  ناسنا  تسا  نینچ  دوجو  رظن  زا  یگمه  شنایرگـشل  سفن و  ياوق  هک  ناـنچ  مه 

: دیوگیم هک  یلاح  رد  دوشیم 
و ایند ، ای  اهربق  رد  هک  دینکیم  نامگ  اًلِیلَق و  اَّلِإ  ُْمْتِثَبل  ْنِإ  َنوُّنُظَت  َو  « 1 . » تسا هدش  دراو  رابخا  رد  هچ  نانچ  كدمحب ) مهللا و  کناحبس  )
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دنیوگب تسا  رتوکین  هک  ار  هچنآ  وگب : فیرـش  ناگدـنب  رب  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلا  اُولوُقَی  يِدابِِعل  ُْلق  َو  دـیاهدرکن  گنرد  یکدـنا  زج  ود  ره  اـی 
هب نیا  رب  هوالع  تسا ، هداد  تبـسن  هدومن و  هفاضا  دوخ  هب  ار  ناگدنب  ادـخ  اریز  دوشیم ، هدافتـسا  مّلکتم  يای  رب  دابع »  » هفاضا زا  تفارش 

. تسا هدشن  رکذ  باطخ  دروم  لوعفم  هک  نیا  لیلد 
ادـخ لوسر  تشادـگرزب  رب  هراـشا  نآ  لوعفم  رکذ  نودـب  نتفگ  رما  فرـص  رب  باوج  قیلعت  هک  دـش  هتفگ  زین  نیا  زا  شیپ  هک  نیا  اـمک 

ایوگ تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
__________________________________________________

. دنیامرف هعجارم  دنناوتیم  مرتحم  ناگدنناوخ  تسا  دوجوم  رابخا  ربتعم  بتک  رد  نومضم  نیمه  بیرق  ( 1)
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نیرتهب رب  اهنآ  لاح  ینک  هّجوت  باطخ  ببس  هب  ناشیارب  وت  رگا  هک  يوحن  هب  تسا  ّرثؤم  ناشیا  رد  اهنآ  هب  هّجوت  هک : دشاب  هتفگ  نینچ 
هاـگن بضغ  ازهتـسا و  دـید  زا  قلخ  هب  دوشیمن و  رداـص  تسا  رتوکین  هک  هچنآ  زج  يراـتفگ  اـهنآ  زا  هک  يوحن  هب  دوش  لّدـبم  اـهتلاح 

. دنکیمن
راتفگ دزاسیم و  رود  اهنآ  زا  ار  ناطیـش  نانآ  رب  وت  هّجوت  و  دـنکیم ، کیرحت  جـییهت و  يدـب  رب  ناـنآ  ناطیـش  ْمُهَْنَیب  ُغَْزنَی  َناـْطیَّشلا  َّنِإ 

. دنکیم کیدزن  ناطیش  تعاط  زا  يرود  تفلا و  هب  ار  قلخ  زین  اهنآ  يوکین 
تسا و ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلا  يهلمج  نایب  ریخا  يهلمج  تسا  ناسنا  يارب  راکشآ  ینمشد  ناطیش  هّتبلا  هک  ًانِیبُم  اوُدَع  ِناْسنِْإِلل  َناک  َناْطیَّشلا  َّنِإ 

شناگدـنب هب  دـیعو  هدـعو و  تهج  زا  ار  باـطخ  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا ، فاـنیتسا  اـی  هضرتـعم  هدـش  عـقاو  هلمج  ود  نیا  نیب  هک  هچنآ 
. تسا هدینادرگرب 

يوس هب  ار  باطخ  اًلیِکَو  ْمِْهیَلَع  َكاْنلَـسْرَأ  ام  َو  ْمُْکبِّذَُـعی  ْأَشَی  ْنِإ  َْوأ  ْمُکْمَحْرَی  ْأَشَی  ْنِإ  تسرتاـناد  امـش  رب  ناـتراگدرورپ  ْمُِکب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَر 
رب يوب  هودنا  نزح و  يرادلد  و  دشخبب ، نیکـست  نانآ  نامیا  رب  تبـسن  ار  ترـضح  نآ  صرح  ات  دینادرگرب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ 

. دشاب ادخ  بناج  زا  شدعب  ام  ْمُِکب و  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَر  باطخ  هک  تسا  یتروص  رد  يانعم  نیا  هّتبلا  دشاب ، اهنآ  ندرک  تشپ 
تراگدرورپ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  َکُّبَر  َو 
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دنکیم هارمگ  و  دـشاب ، تیادـه  لها  لباق و  هک  ار  یـسک  دـنکیم  تیادـه  سپ  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یـسک  ره  رب  تسا  رتاناد 
دامتعا هک  تسوت  رب  هکلب  نیگهودنا ، ناشیهارمگ  رب  یشاب و  صیرح  اهنآ  تیاده  رب  دیابن  سپ  تسا ، یهارمگ  ّقحتـسم  هک  ار  یـسک 

. یشاب وا  تساوخ  رب  یضار  هتشاد و  ادخ  هب 
تّوبن لامک  ّقحتسم  یسک  هچ  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  زا  درادن !؟ یسک  هچ  دراد و  ار  تّوبن  ّتیلها  ّتیلباق و  یـسک  هچ  هک  دنادیم  ادخ  زین  و 

؟ تسین نآ  ّقحتسم  یسک  هچ  تسا و 
؟ درادن یسک  هچ  دراد و  ار  تیالو  رد  تفالخ  تّیلباق  تّیلها و  یسک  هچ  ای  و 

تفالخ يهراب  رد  ای  و  يرادن !؟ یتورث  لام و  یتسه و  میتی  وت  نوچ  دننکیم  راکنا  ارت  دـننزیم و  فرح  تّوبن  يهراب  رد  اهنآ  ارچ  سپ 
لوزن اهنآ  ارچ  سپ  میداد ، ار  روبز  مالّـسلا  هیلع  دواد  هب  ام  ًارُوبَز  َدُواد  اْنیَتآ  َو  دـننکیم !؟ راـکنا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـننزیم و  فرح 
بّرقم هکیالم  رب  ار  لسرم  ناربمایپ  دـنوادخ  هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا  دـننکیم !؟ راکنا  وت  رب  اـم  بناـج  زا  ار  نآرق 

نادنزرف زا  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  يارب  زین  یلع و  ای  تسا  وت  يارب  يرترب  لضف و  نم  زا  دعب  نیلـسرم ، ناربمایپ و  عیمج  رب  ارم  هداد و  يرترب 
«1 . » دنتسه ام  نارادتسود  ام و  راذگتمدخ  ناگتشرف  و  وت ،

__________________________________________________
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ار یناسک  ای  اهيونث  يا  دنتسه ، بوجو  رد  ادخ  ياکرش  دیاهدرک  نامگ  هک  ار  یناسک  دیناوخب  ارف  وگب  ِِهنوُد  ْنِم  ُْمتْمَعَز  َنیِذَّلا  اوُعْدا  ُِلق 
ریغ و اهینثو و  يا  ار ! تدابع  رد  ياکرـش  ای  اهیئباص  يا  اهيونث و  يا  دیناوخب ، دنتـسه  تّیهولا  رد  ادخ  ياکرـش  دـیاهدرک  نامگ  هک 

يا نیطالس ! وا  رما  ناوریپ  يا  دیناوخب ، ارف  ار  تعاط  ياکرش  ای  دیتسه  رما  یلو  ریغ  وریپ  هک  یناسک  يا  ار ! تیالو  رد  ياکرش  ای  اهینث ،
يایلوا ایبنا ، هک  ناشیا  زا  یکدنا  زج  دنتـسه و  مدرم  بلغا  هک  دوهـش  دوجو و  رد  ياکرـش  ای  دنالطاب  رب  هک  اهنآ  ءوس و  ياملع  ناوریپ 

ار نکمم  ياهلامتحا  يهمه  هدنونـش  نهذ  هک  تسا  نیا  يارب  هدرکن  رکذ  ار  لوعفم  ترابع  رد  هکنیا  دـنایهلا و  هاگرد  نیبّرقم  لـماک و 
. دهدب

، ناگدشهدیتسرپ نایادخ ، دوجولا ، بجاو  اهنآ  دـیاهدرک  نامگ  هک  ار  یناسک  دـیناوخب  ارف  وگب  تسا : نیا  هیآ  يانعم  دـش  رکذ  هکنانچ 
. وا ریغ  زا  دندوجو  ّدر  لقسم  ای  ناگدش و  تعاطا  ادخ ، يایلوا 

اهنآ هچ  تسا ، حیحص  تسا  هداد  رارق  عاطم  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  ییایلوا  توعد  هک  تسا  نیا  رب  راعشا  يارب  ِِهنوُد  ْنِم  هب  ترابع  دییقت 
. دننکب ییاشگ  لکشم  هدرک و  ّرض  فشک  دناوتیم  هک  تسا  یلاعت  يادخ  يهزاجا  اب 

نایادخ  اًلیِوَْحت  َو ال  ْمُْکنَع  ِّرُّضلا  َفْشَک  َنوُِکلْمَی  الَف 
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. دنیامن لقتنم  ریغ  هب  ار  نآ  دنناوتیم  هن  دنرادرب و  امش  شود  زا  ار  نایز  ررض و  دنناوتیم  هن  امش 
« نوعدـی  » هک تسا  نکمم  دـننکیم  تدابع  هک  اهنآ  ینعی  تسا ، نودـبعی )  ) يانعم هب  اج  نیا  رد  َنوُعْدَـی  ظـفل  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ 

. دشاب نآ  ربخ  لوصوم  ادتبم و  کئلوا »  » ظفل و  دشاب ، هتشاد  ار  شدوخ  یقیقح  يانعم  نامه 
(. دناهدیمان ادخ  هک  هچنآ  کت  کت  یناوتان  زجع و  رب  حیرصت  اب   ) دراد نانآ  دوخ  ای  نیکرشم و  نیغورد  نایادخ  رب  هراشا  عقاو  رد  هک 

ار اهنآ  اهزجاع  نیا  هک  تسا  نیکرشم  دوخ  دوصقم  ای  دنناوخیم و  ارف  ار  اهنآ  نیکرـشم  هک  تسا  ییاهناوتان  اهزجاع و  هیآ  دوصقم  ای 
. دنناوخیم ارف 

لوق میریگب  هک  ریدـقت  ره  هب  دـیناوخیم !؟ ارف  ار  اهنآ  امـش  ارچ  سپ  دـنناوخیم ، ارف  ار  ادـخ  امـش  لثم  زین  ناشدوخ  هک  اهزجاع  نآ  اـی 
: یلاعت يادخ 

هدوب هفنأتسم  يهلمج  فلا : زا : دنترابع  الامجا  دراد  دوجو  فیرش  هیآ  دنمشزرا  یناعم  نیبت  تهج  هک  یهوجو  َۀَلیِسَْولا  ُمِهِّبَر  یلِإ  َنوُغَْتبَی 
رب مه  لعاف  تروص  نیا  رد  هک  ود ، ره  زا  ای  لوعفم و  ای  لعاف  زا  دـشاب  هدوب  لاح  هلمج  نایادـخ ب : اـی  دـشاب  نیکرـشم  َنوُغَْتبَی  لـعاف  و 

هک : نیا  لمتحم  هوجو  ُبَْرقَأ  ْمُهُّیَأ  دوشیم ، صّخشم  يانعم  اب  بسانت  بسح 
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. دشاب َنوُغَْتبَی  ای  َنوُعْدَی  لعف  يارب  لعاف  ای  َِکئلوُأ  زا  لدب  فلا :)
. تسا هلص  ردص  « 1  » فذح تهج  هب  ریخا  ربانب  نآ  همض  دشاب ، هلوصوم  يا »  » فرح هدوب و  َۀَلیِسَْولا  زا  لدب  ب :)

شربـخ ندوب  هلوصوم  تروص  رد  و  هیماهفتـسا ، يا »  » ظـفل دـشاب و  هفنأتـسم  اـی  هیلاـح  يهلمج  هک  دراد ) دوجو  لاـمتحا  نیا  زین  و  (: ) ج
. تسا فوذحم 

ود ره  رب  دشاب  هدوب  هک  مه  هضرتعم  لاح و  َنوُغَْتبَی  هچ  رگا  دشاب  هدوب  شربخ  َنوُغَْتبَی  نآ و  زا  لدـب  ای  تفـص  َنیِذَّلا  ادـتبم و  َِکئلوُأ  د :)
«2 . » دوش هتفرگ  ریدقت  رد  لوق  دشاب و  هّیماهفتسا  ّيا »  » هک هنوگ  نیدب  دوب  دهاوخ  ُبَْرقَأ  ْمُهُّیَأ  ربخ  ریدقت 

ای دـننکیم . ادـخ  يوس  هب  هلیـسو  بلط  همه  ناگراتـس  زیزع و  حیـسم ، هکیـالم ، هک : نیا  باـب  زا  تسا  قـلطم  ّبر  اـی  بر »  » زا دوـصقم 
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بلط زین  ناـنآ  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نیفلاـخم  نوچمه  تسا ، تیـالو  رد  اـهنآ  ّبر  نآ  هک  تسا  فاـضم  ّبر  نآ  زا  دوصقم 
. دندرکیم ترضح  نآ  يوس  هب  هلیسو 

ریاس نانآ و  سپ  َُهباذَع  َنُوفاخَی  َو  ُهَتَمْحَر  َنوُجْرَی  َو 
__________________________________________________

. دشاب هدش  فذح  هلوصوم  يهلص  ردص  هک  یتروص  رد  تسا  نیّیوحن  لومعم  وحن  ملع  دعاوق  رد  هک  هچنآ  ربانب  ( 1)
. تسا قباس  دننام  دشاب  هدوبن  ربخ  هک  یتروص  رد  مه  برقا » مهیا   » لعاف و تالامتحا  ( 2)
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َکِّبَر َباذَـع  َّنِإ  دـنوشیم ، ناشدوخ  ریغ  يارب  ییاههلیـسو  هنوگچ  سپ  دنتـسه ، يواسم  اجر  فوخ و  و  هلیـسو ، هب  جایتحا  رد  ناگدـنب 

. تسا یلبق  بلاطم  ّتلع  نایب  ینعی  تسا ، لیلعت  عضوم  رد  هلمج  نیا  ًاروُذْحَم  َناک 
اب تیالو ، مکحم  نامـسیر  يهلیـسو  هب  رگا  ناسنا  هک : نادب  ًادیِدَش  ًاباذَـع  اهُوبِّذَـعُم  َْوأ  ِۀَـمایِْقلا  ِمْوَی  َْلبَق  اهوُِکلْهُم  ُنْحَن  اَّلِإ  ٍۀَـیْرَق  ْنِم  ْنِإ  َو 

دنناـمه یگدـنرد ، تاـیح  اـب  و  دربیم ، یناـسنا  تاـیح  زا  دوشیم و  كـاله  تماـیق  زور  زا  لـبق  دوشن  لـصّتم  ادـخ  هب  شیاوـق  سفن و 
كاله دـنک  ادـیپ  لاّصتا  ادـخ  هب  اوق  عیمج  سفن و  اب  رگا  دوشیم و  روشحم  اهنآ  يهرمز  رد  دوشیم و  مأوت  یناطیـش  اـی  ناـیاپراهچ و 
یمّنهج طیلخ  زا  هک  نیا  ات  بّذـعم ، یلو  دـنامیم  یقاب  هدـنز  یناسنا  تاـیح  اـب  هکلب  دوشیمن ، كـاله  ادـخ  هب  لـصتم  نوچ  دوشیمن ،

. دیامن یقرت  نیّیلع  يوس  هب  هدش و  صالخ 
ای شلها  مامت  اب  ار  نآ  ام  هک  نیا  رگم  تسین ، ریغـص  ملاـع  ياـههّیرق  اـی  ریبک  ملاـع  ياـههّیرق  زا  ياهّیرق  چـیه  هک  تسا  نیا  دوصقم  سپ 

. مینکیم باذع  ای  كاله  تمایق  زور  زا  لبق  اهنآ  زا  یضعب 
هب تبسن  ندرک  باذع  ندرک و  كاله  دوش  هتفگ  رگا  تسا ، روطسم  باتک  رد  دش  هتفگ  هک  بلطم  نیا  ًاروُطْسَم  ِباتِْکلا  ِیف  َِکلذ  َناک 
هک هچنآ  ایند  رد  ایلوا  ایبنا و  هک  دوشیم  هداد  باوج  دوشیمن ، رّوصت  هدـینادرگ  صلاخ  شدوخ  يارب  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  اـیلوا  اـیبنا و 

هدوب نیحبس  يهبیاش 
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رد الاب  بلطم  سپ  دندادیم ، باذع  هجنکش و  یهلا  ياهالب  يرایتخا و  تادهاجم  اهندیـشک و  تضایر  اب  ناشدوخ  هب  ای  دندرک ، كاله 
. دنکیم قدص  زین  نانآ  دروم 

ار اهنآ  ناینیـشیپ  هک  نیا  زج  دـنکیم  داهنـشیپ  شیرق  هک  میتسرفب  ار  یتایآ  هک  دـش  عنام  ار  ام  يزیچ  هچ  ِتایْآلِاب  َلِـسُْرن  ْنَأ  اـنَعَنَم  اـم  َو 
هیلع و هّللا  یّلـص  دّمحم  تّما  ام  و  دندش ، هدنام  رد  كاله و  ناشبیذکت  ببـس  هب  اهنآ  سپ  َنُولَّوَْألا  اَِهب  َبَّذَـک  ْنَأ  اَّلِإ  دـندرک ، بیذـکت 

. دشاب هدوب  نانآ  رب  ینابرهم  تمحر و  ات  تسا  نانآ  نایم  رد  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  مینکیمن  كاله  هلآ 
نیـشیپ ياهتّما  خنـس  زا  زین  اهنیا  هدـش و  تّجح ) مامتا  تهج   ) تایآ لوزن  بجوم  نیـشیپ  ياهتّما  بیذـکت  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  اـی 

. تسا ریدقت  رد  دق »  » ظفل و » « !؟ دننکیمن هاگن  دومث  موق  هب  ایآ  دنتسه 
. دندوب هدرک  داهنشیپ  هک  میداد  ار  هقان  دومث  هب  ام  ًافیِوَْخت  اَّلِإ  ِتایْآلِاب  ُلِسُْرن  ام  َو  اِهب  اوُمَلَظَف  ًةَرِْصبُم  َۀَقاَّنلا  َدوُمَث  اْنیَتآ  َو 

هک ارچ  دیدرگ ، تریصب )  ) رصب بحاص  ای  دش ، نشور  حضاو و  يانعم  هب  رصبا »  » زا ای  داد  رارق  تریـصب  بحاص  ار  وا  رـصب »  » زا ًةَرِْـصبُم 
. درکیمن زواجت  نّیعم  زور  ندروخ  بآ  رد  شدوخ  تبون  زا  نوچ  دیدیم ، ود ) ره   ) نطاب رهاظ و  مشچ  اب  هقان 
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اهنآ میتسرفیمن ، ندـناسرت  يارب  زج  ار  تایآ  ام  ًافیِوْخَت  اَّلِإ  ِتایْآلِاب  ُلِسُْرن  ام  َو  دـندرک  متـس  نآ  رب  هقان  ندرک  یپ  ببـس  هب  اـِهب  اوُمَلَظَف 

!؟ دننکیم ادیپ  داهنشیپ  رب  تأرج  ارچ 
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60 تایآ 70 -

302 ص :  ات 70 ..... ] تایآ 60  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا

ْمُهُدیِزَی امَف  ْمُُهفِّوَُخن  َو  ِنآْرُْقلا  ِیف  َۀَنوُْعلَْملا  َةَرَجَّشلا  َو  ِساَّنِلل  ًۀَْـنِتف  َّالِإ  َكاْنیَرَأ  ِیتَّلا  اَیْؤُّرلا  اَْنلَعَج  ام  َو  ِساَّنلِاب  َطاحَأ  َکَّبَر  َّنِإ  ََکل  اْنُلق  ْذِإ  َو 
يِذَّلا اَذـه  َکَْتیَأَر  َأ  َلاق  ( 61  ) ًانیِط َْتقَلَخ  ْنَِمل  ُدُجْـسَأ  َأ  َلاق  َسِیْلبِإ  َّالِإ  اوُدَجَـسَف  َمَدِآل  اوُدُجْـسا  ِۀَِکئالَْمِلل  اْنُلق  ْذِإ  َو  ( 60  ) ًارِیبَک ًانایْغُط  َّالِإ 
ًارُوفْوَم ًءازَج  ْمُکُؤازَج  َمَّنَهَج  َّنِإَـف  ْمُْهنِم  َکَِـعبَت  ْنَمَف  ْبَهْذا  َلاـق  ( 62  ) ًالِیلَق ـَّالِإ  ُهَتَّیِّرُذ  َّنَِکنَتْحَأـَل  ِۀَـمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  ِنَتْرَّخَأ  ِْنَئل  َّیَلَع  َْتمَّرَک 
ُمُهُدـِعَی ام  َو  ْمُهْدِـع  َو  ِدالْوَْألا  َو  ِلاْومَْألا  ِیف  ْمُهْکِراش  َو  َِکلِجَر  َو  َکـِْلیَِخب  ْمِْهیَلَع  ِْبلْجَأ  َو  َکـِتْوَِصب  ْمُْهنِم  َْتعَطَتْـسا  ِنَم  ْزِْزفَتْـسا  َو  ( 63)

(64  ) ًاروُرُغ َّالِإ  ُناْطیَّشلا 
ْمُِکب َناک  ُهَّنِإ  ِِهلْـضَف  ْنِم  اوُغَْتبَِتل  ِرْحَْبلا  ِیف  َکـْلُْفلا  ُمَُکل  یِجُْزی  يِذَّلا  ُمُکُّبَر  ( 65  ) ًالیِکَو َکِّبَِرب  یفَک  َو  ٌناْطلُـس  ْمِْهیَلَع  ََکل  َْسَیل  يِدابِع  َّنِإ 

ْنَأ ُْمْتنِمَأَف  َأ  ( 67  ) ًاروُفَک ُناْسنِْإلا  َناک  َو  ُْمتْـضَرْعَأ  ِّرَْبلا  َیلِإ  ْمُکاََّجن  اَّمَلَف  ُهاَّیِإ  َّالِإ  َنوُعْدـَت  ْنَم  َّلَض  ِرْحَْبلا  ِیف  ُّرُّضلا  ُمُکَّسَم  اذِإ  َو  ( 66  ) ًامیِحَر
ًافِصاق ْمُْکیَلَع  َلِسُْریَف  يرْخُأ  ًةَرات  ِهِیف  ْمُکَدیُِعی  ْنَأ  ُْمْتنِمَأ  ْمَأ  ( 68  ) ًالیِکَو ْمَُکل  اوُدَِجت  َُّمث ال  ًابِصاح  ْمُْکیَلَع  َلِسُْری  َْوأ  ِّرَْبلا  َِبناج  ْمُِکب  َفِسْخَی 

(69  ) ًاعِیبَت ِِهب  اْنیَلَع  ْمَُکل  اوُدَِجت  َُّمث ال  ُْمتْرَفَک  اِمب  ْمُکَقِْرُغیَف  ِحیِّرلا  َنِم 
(70  ) ًالیِضْفَت انْقَلَخ  ْنَّمِم  ٍرِیثَک  یلَع  ْمُهاْنلَّضَف  َو  ِتابِّیَّطلا  َنِم  ْمُهاْنقَزَر  َو  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف  ْمُهاْنلَمَح  َو  َمَدآ  ِیَنب  اْنمَّرَک  ْدََقل  َو 
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303 ص :  همجرت ..... :

زج دوبن  میداد  وت  هب  هک  ییایؤر  ام  تسا و  طیحم  مدرم  راکفا  لاـعفا و  يهمه  هب  هّتبلا  ادـخ  میتفگ  وت  هب  هک  ار  یتقو  رآ  داـی  هب  لوسر  يا 
نکیل میناسرتیم و  ادخ ) زا   ) ار اهنآ  میظع  تایآ  نیا  رکذ  هب  ام  دش و  دای  نآرق  رد  نعل  هب  هک  یتخرد  مدرم و  ناحتما  شیامزآ و  يارب 

، دیازفاین يزیچ  دیدش  راکنا  رفک و  نایغط و  زج  اهنآ  رب 
زا هک  یمدآ  هب  تعاط  رس  نم  ایآ  تفگ : هک  ناطیش  زج  دندرک  هدجـس  همه  سپ  مدرک  هدجـس  هب  رما  ار  ناگتـشرف  هک  ار  یتقو  رآ  دای  و 

، مرآ دورف  يدیرفآ  كاخ 
ار مدآ  دالوا  همه  یلیلق  زج  هب  ینکفا  ریخأت  هب  ارم  لجا  رگا  ادـخ  يا  يداد ؟ يرترب  تلیـضف و  نم  رب  ار  مدآ  نیا  ایآ  وگب  نم  اـب  هاـگ  نآ 

، مناشکیم راد  هب  هدرک و  راهم 
مدآ  دالوا  زا  سک  ره  هک  ورب  تفگ : ناطیش  هب  ادخ 
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، دش دهاوخ  رفیک  تسامش  لماک  شاداپ  هک  خزود  هب  وت  اب  درک  وت  يوریپ 

ار اهنآ  غرود  ياههدعو  هب  دوش و  کیرش  ناشیا  اب  مه  دالوا  لاوما و  رد  نک و  هطاحا  اهنآ  رب  تاهدایپ  راوس و  رکـشل  يهلمج  اب  ورب و 
، دوب دهاوخن  بیرف  رورغ و  زج  يزیچ  ناطیش  يهدعو  يرآ  زاس ، رورغم  بیرف و  هب 

، تسا یفاک  ار ) اهنآ   ) ادخ ینابهگن  تظفاحم و  اهنت  تسین و  ّطلست  نم  ناگدنب  رب  ارت  انامه 
رایـسب امـش  يهراب  رد  وا  هک  دیبلط  يزور  ادـخ  لضف  زا  ات  دروآیم  تکرح  هب  ار  اهیتشک  امـش  يارب  ایرد  هب  هک  نآ  تسامـش  راگدرورپ 

، تسا نابرهم 
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ادخ زا  زاب  داد  تاجن  ار  امـش  هک  هاگ  نآ  دینک  یم  شومارف  ار  همه  ادخ  زج  لاح  نآ  رد  دـسر  يرطخ  فوخ و  امـش  هب  ایرد  رد  نوچ  و 
. تسا ساپسان  شیک و  رفک  رایسب  ناسنا  و  دینادرگیم ، يور 

ینابهگن هانپ و  دوخ  رب  یهلا  يالب  نآ  زا  هاگ  نآ  درابب  گنس  ناترـس  رب  ای  درب  ورف  ار  امـش  نیمز  هک  دینمیا  زاب  ایرد  زا  تاجن  زا  سپ  ایآ 
؟ دیباین

یسک هاگ  نآ  دیوش ؟ قرغ  ایرد  هب  رفک  رفیک  هب  همه  ات  دتسرفب  يداب  دنت  دنادرگرب و  ایرد  هب  ار  امش  ادخ  رگید  راب  هک  دینمیا  نآ  زا  ایآ 
دیباین سردایرف  هاوخداد و  ام  رهق  زا  ار 

رب میداد و  يزور  ار  اهنآ  هزیکاپ  ذیذل و  ياذغ  ره  زا  میدرک و  راوس  رحب  ّرب و  بکرم  هب  ار  اهنآ  میتشاد و  یمارگ  ار  مدآ  نادنزرف  ام  و 
. میدیشخب گرزب  تلیضف  يرترب و  دوخ  تاقولخم  زا  يرایسب 

304 ص :  ریسفت ..... 

نامه دراد ، هطاحا  مدرم  رب  تراگدرورپ  انامه  ِساَّنلِاب  َطاحَأ  َکَّبَر  َّنِإ  میتفگ  وت  رب  یحو  ببس  هب  هک  ار  یتقو  روآ  دای  هب  ََکل  اْنُلق  ْذِإ  َو 
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گنج رد  ار  اههدعو  تراشب و  نآ  و  میداد ، وت  رب  هک  ار  اهنآ  ندینادرگ  كاله  تراشب  روآ  دای  هب  دـینادرگ ، كاله  ار  اهنآ  هک  روط 
تسا و قّقحم  یمتح و  بلطم  عوقو  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  يارب  طاـحا »  » یـضام لـعف  اـب  بلطم  ندرک  ادا  و  دوـمن ، اـفو  نآ  ریغ  ردـب و 

جراخ دنوادخ  تموکح  تردق و  زا  دنناوتیمن  هک  نانچنآ  تسا  طیحم  اهنآ  رب  تردق  هک  دشاب  نیا  ْمِِهب  َطاحَأ  يانعم  هک  تسا  نکمم 
. دنوش

يارب رگم  میدنایامن  وت  رب  هک  ار  یتیور  چیه  میدادـن  رارق  ِنآْرُْقلا و  ِیف  َۀـَنوُْعلَْملا  َةَرَجَّشلا  َو  ِساَّنِلل  ًۀَْـنِتف  اَّلِإ  َكاْنیَرَأ  ِیتَّلا  اَیْؤُّرلا  اَْنلَعَج  ام  َو 
فـالتخا اـب  هصاـخ ، هماـع و  زا  یناوارف  راـبخا  و  میدادـن ، رارق  مدرم  شیاـمزآ  يارب  زج  ار  نآرق  رد  هنوـعلم  يهرجــش  مدرم و  شیاـمزآ 

هّیما و ینب  زا  ای  يدع  میت و  ینب  زا  ییاههنیزوب  ای  ینادرم  هک  دید ، باوخ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  دراو  ناشظافلا 
. دندرکن رکذ  يزیچ  دندرواین و  مسا  رفز  قیرز و  يدع و 

ریـسفت وا  نادنزرف  ناورم و  هب  یهاگ  ناورم و  ینب  رب  یهاگ  هّیما و  ینب  مومع  رب  یهاگ  ام  رابخا  رد  هدش ) تنعل  تخرد   ) هنوعلم يهرجش 
. تسا هدش 

ماقم رب  مه  یهاگ  دوشیم و  قالطا  تسا  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ترـضح  رب  هک  یباتک  نیمه  رب  یهاگ  نآرق  هک  نادـب 
ینعی تسا ، انلعج »  » هب قّلعتم  نارقلا » یف   » تروص نیا  رد  و  دریگیم ، رب  رد  مه  ار  شلها  نیحّبـسم و  ملاع  بتارم  يهمه  لماش  هک  عمج 

ندرکلو  نتشاذگ و  دازآ  زا  دوصقم  هک  نیا 
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ملاع رد  شلها  نیحبـس و  مّنهج  نداد  رارق  زا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  ّقح  بصغ  رد  ناشدادما  ندرک و  کمک  ایقـشا و  نانع 
. لطاب زا  ّقح  و  ددرگ ، صلاخ  دوش و  ادج  لطبم  زا  ّقحم  و  دنوش ، شیامزآ  اهزیچ  نآ  ببس  هب  مدرم  هک  تسا  نیا 

رب طقف   ) درادن یپ  رد  شروش  نایغط و  زج  ار  ناشیا  هک  ًارِیبَک  ًانایْغُط  اَّلِإ  ْمُهُدیِزَی  امَف  میناسرتیم  اهیندیسرت  عاونا  اب  ار  اهنآ  ْمُُهفِّوَُخن و  َو 
. تسا لوعفم  زا  لاح  ای  دشاب ، اههیآ  ریاس  قفاوم  ات  تسا  نم »  » ظفل ریدقت  اب  ًانیِط  ظفل  دیازفایم ،) ناشنایغط 

یلِإ ِنَتْرَّخَأ  ِْنَئل  َّیَلَع  َْتمَّرَک  يِذَّلا  اَذه  تسرایـسب ، برع  مالک  رد  نآ  لثم  تسا و  عوفرم  ریمـض  دـیکأت  يارب  ك »  » فرح َکَْتیَأَر  َأ  َلاق 
. منکیم نکهشیر  یناسنا  تایح  زا  ار  مدآ  يهّیرذ  يزادنایب ، ریخأت  یهد و  تلهم  تمایق  زور  ات  ارم  رگا  َّنَِکنَتْحََأل  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی 

وت هک  یناسک  ای  دـندینادرگ ، صلاخ  وت  يارب  ار  ناشدوخ  هک  دنتـسه  یناـسک  دارفا  كدـنا  نیا  مدآ و  ینب  زا  یکدـنا  زج  اًـلِیلَق  اَّلِإ  ُهَتَّیِّرُذ 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2062 

http://www.ghaemiyeh.com


. يدینادرگ صلاخ  تدوخ  يارب  ار  اهنآ 
. دهاوخیم ناطیش  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیب  وا و  نیب  يهیلخت  ناطیش و  تساوخ  باوج  ای  تسا ، ناطیش  عنم  درط و  هلمج  نیا  ْبَهْذا  َلاق 

ًارُوفْوَم  ًءازَج  ْمُکُؤازَج  َمَّنَهَج  َّنِإَف  ْمُْهنِم  َکَِعبَت  ْنَمَف 
307 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا مّنهج  دشاب  هتشادن  یصقن  چیه  هک  ناوارف  لماک و  رفیک  امش  رفیک 
تقاـمح و تیاـهن  راـک  نیا  نوـچ  ینک ، بلج  یناوـتیم  ناـشیا  زا  هک  ار  یـسک  ره  ياـمن  لـیلذ  راوـخ و  ْمُْهنِم  َْتعَطَتْـسا  ِنَم  ْزِْزفَتْـسا  َو 

ارف هب  جایتحا  دـنوشیم و  بلج  تیوس  هب  وت  يادـص  ندینـش  اـب  اـهنآ  َکـِتْوَِصب  دـنیامن ، يوریپ  وت  زا  هک  دـناسریم  ار  ناـنآ  يدرخیب 
بلج تاهدایپ  هراوس و  نایرکـشل  اـب  ینک  بلج  یتسناوتن  تزاوآ  هب  هک  ار  یناـسک  َکـِلِجَر  َو  َکـِْلیَِخب  ْمِْهیَلَع  ِْبلْجَأ  َو  تسین ، ندـناوخ 

. نک
. نک تکراشم  دالوا  لاوما و  رد  نانآ  اب  ِدالْوَْألا  َو  ِلاْومَْألا  ِیف  ْمُهْکِراش  َو 

سپ تسا  مکاح  وا  رد  ملاع  ود  ره  هتفرگ و  رارق  لطاب  ّقح و  روز ، رون و  ملاع  ود  نیب  میاهدـش  روآ  داـی  ارارک  هچناـنچ  ناـسنا  هک  نادـب 
لخاد ایلع  ملاع  تموکح  رد  هتفای و  تاجن  دوش  جراخ  تسا  ناطیش  نآ  سییر  هک  یلفـس  ملاع  تموکح  زا  یهلا  قیفوت  کمک و  اب  رگا 
ناسنا رگا  تسا  هدینادرگ  صلاخ  ناطیـش  تکارـش  زا  ار  شدالوا  لاوما و  هک  تسا  تروص  نیا  رد  تسا ، نمحر  نآ  سییر  هک  دوشیم 

دش لخاد  ناطیش  فرط  رد  هدش و  جراخ  نمحر  تموکح  زا  ای  دوش  لخاد  نمحر  تموکح  رد  هتفای و  یصالخ  ناطیش  رش  زا  تسناوتن 
تّیناطیـش یقاب و  ّتیناسنا  هک  تسا  یماگنه  نیا  و  دوشیم ، ادخ  يارب  صلاخ  شدـنزرف  لام و  هک  دـتفایم  قاّفتا  یهاگ  تروص  نیا  رد 

دریگن  رارق  یضرع  رما  ریثأت  تحت  شاهفطن  بسک و  دشاب ، یضرع 
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. دشابیم شردپ  ّرس  دنزرف  هدش : هتفگ  هک  نانچ  مه 
رـسمه يرتسب  مه  راک و  بسک ، نوچ  دوشیم ، اهنت  درفنم و  ناطیـش  دوخ  مه  یهاگ  و  دوشیم ، کیرـش  دالوا  لام و  رد  ناطیـش  یهاگ 
دـشاب هتـسناوت  ناطیـش  رگا  اصوصخ  دوشیم  درفنم  دنزرف  لام و  رب  ناطیـش  دـشاب  رود  نمحر  رما  زا  دریگب و  تروص  ناطیـش  رما  اب  رگا 

. دشاب هدرک  لطاب  ار  وا  تّیناسنا 
هچنآ دوشیم و  کیرش  شدنزرف  لام و  رد  ناطیش  تسا  یقاب  وا  رد  مه  تّیناسنا  دنکیم و  لمع  ناطیـش  نمحر و  رما  هب  هک  یـسک  یلو 

. تسا هدش  رکذ  هراشا  حیرصت و  اب  رابخا  رد  میدرک  رکذ  ام  هک 
نانآ تسا ، میرک  ادـخ  هک  نیا  ادـخ ، بناج  زا  ترفغم  يهدـعو  دـننام : يزاس ،) رورغم  ار  نانآ  هک   ) هدـب اهنآ  هب  ییاههدـعو  ْمُهْدـِع  َو 

. تسنانآ ياهوزرآ  ندش  ینالوط  بجوم  هک  ییاههدعو  و  دننکیم ...  هبوت  دننامیم و 
رد ار  اطخ  و  ّقح ، تروص  رد  ار  لطاب  هک  هنوگ  نیدب  دهدیمن  هدعو  نانآ  رب  بیرف  رورغ و  زج  ناطیـش  ًاروُرُغ  اَّلِإ  ُناْطیَّشلا  ُمُهُدـِعَی  ام  َو 

. دهدیم تنیز  باوص  تروص 
وت بناج  زا  یطّلـست  دناهدش  جراخ  تایگدنب  زا  هک  ارم  ناگدـنب  هک  یتسار  هب  اًلیِکَو  َکِّبَِرب  یفَک  َو  ٌناْطلُـس  ْمِْهیَلَع  ََکل  َْسَیل  يِدابِع  َّنِإ 

هدرک تباث  وا  رب  لّکوت  اب  ار  شایگدـنب  هک  شاهدـنب  ظفح  لیک  هک و  تسا  یفاـک  تراـگدرورپ و  رب  لّـکوت  دـنکیم  تیاـفک  تسین و 
. دشاب

. منکیم تیافک  ار  اهنآ  ترش  زا  نم  نوچ  يوش  ّطلسم  ناشیا  رب  یناوتیمن  ناطیش  يا 
رب  هک  تسا  نداد  نانیمطا  یعون  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ّیبن  رب  نایب  نیا  يروآدای 
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هدش ریسفت  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح  هب  « 1  » دراد رابخا  هک  ینایب  ّیط  هیآ  نیا  رد  دابع »  » و دـشابن ، نیگهودـنا  دوخ  تّما 
. دنوشیم ادخ  ناگدنب  وا  ّتیدوبع  ببس  هب  وا  ریغ  تسا و  دابع  لصا  ترضح  نآ  هک  ارچ  تسا ،

یتشک ياهبوچ  هک  تسادخ  نوچ  دزادنایم ، نایرج  هب  امـش  يارب  ار  یتشک  هک  نآ  تسامـش  راگدرورپ  َْکلُْفلا  ُمَُکل  یِجُْزی  يِذَّلا  ُمُکُّبَر 
. دیامن يریگولج  دراد  یپ  رد  ار  ندش  قرغ  هک  شندش  نیشن  هت  زا  هدش و  نآ  لخاد  اوه  ات  هداد  رارق  ذفانم  ياراد  ار 

رب هوالع  دـنکیم ، يریگولج  ندـش  قرغ  زا  دوخ  يهبون  هب  زین  نیا  هک  تسا ، عنتمم  ـألخ  هچ  دورب  یلاـخ  ياـهاج  هب  اـت  هداد  رارق  ار  اوه 
. دهد تکرح  بآ  يور  رب  ار  یتشک  ات  داد  رارق  جاوما  يهدوت  تروص  هب  ار  اوه  میدرمش  رب  هک  اهنیا 

ياهدـصقم يوس  هب  ات  داد  رارق  نشور  هار  ناتیارب  دـیربب و  یپ  یتشک  نتخاـس  فیک  مک  رب  دـیناوتب  هک  دـیرفآ  يروط  ار  امـش  نینچ  مه 
هب دیربب  نآ  زا  ییاههرهب  هدروآ و  رد  جوم  تروص  هب  دوخ  رایتخا  اب  ار  اوه  دیناوتب  هک  داد  یناوت  تردـق و  امـش  هب  دـیوش  نومنهر  دوخ 

. دیدرگ عارتخا  راخب  یتشک  يدادادخ  دادعتسا  تخانش و  اب  هک  يروط 
ياهتراجت هدرک و  لقتنم  رود  ياهروشک  هب  ار  دوخ  ياهالاک  دـیناوتیم  ایرد  رد  اهیتشک  ندرک  تکرح  اب  ِِهلْـضَف  ْنِم  اوُغَْتبَِتل  ِرْحَْبلا  ِیف 

. تسا لیلعت  عضوم  رد  هلمج  نیا  تسا ، نابرهم  امش  هب  دنوادخ  ًامیِحَر  ْمُِکب  َناک  ُهَّنِإ  دییامنب ، يدوسرپ 
__________________________________________________

. یناشاک ضیف  نسحم  الم  یفاص  ریسفت  ( 1)
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: لیبق زا  دینکیم ، شومارف  ار  همه  ادخ  زج  نآ  رد  دسر  يرطخ  فوخ و  هب  ایرد  رد  نوچ  َنوُعْدَت و  ْنَم  َّلَض  ِرْحَْبلا  ِیف  ُّرُّضلا  ُمُکَّسَم  اذِإ  َو 
. اهنآ ریغ  يرشب و  ياهتوغاط  اهتب و  زا  یلفس  ایلع و  مارجا 

نیا يارب  بوصنم  ریمـض  ندروآ  یلاعت و  يادخ  زج  تسا  هارمگ  دیناوخب  ارف  امـش  هک  ار  یـسک  ره  تسا ، َنوُعْدـَت  ْنَم  زا  انثتـسا  ُهاَّیِإ  اَّلِإ 
اوغا ببـس  هب  دوش  هدـناوخ  ارف  ادـخ  ریغ  یـسک  ره  هک  تسا  تهج  نادـب  یهارمگ  و  تسا ، هدـش  نآ  بجوم  مـالک  رد  انثتـسا  هک  تسا 

نودب لقع  دوشیم و  عطق  لایخ  فّرصت  هتخیرگ و  ناطیش  تشحو  تیاهن  رارطضا و  ماگنه  رد  هدوب و  لایخ  فّرـصت  ناطیـش و  بیرف ) )
. دناوخیم ارف  شترطف  ياضتقم  هب  ار  ادخ  ماگنه  نآ  رد  هک  دنامیم  ضراعم 

ناطیش نوچ  دینادرگیم ، يور  ادخ  زا  دناسر  یکـشخ  رب  داد و  تاجن  ندش  قرغ  زا  ار  امـش  هک  یماگنه  ُْمتْـضَرْعَأ  ِّرَْبلا  َیلِإ  ْمُکاَّجَن  اَّمَلَف 
. دنکیم هضراعم  لقع  اب  هدومن و  فّرصت  وا  رد  لایخ  ددرگیمرب و 

. دزاس وا  عیطم  لقع و  میلست  ار  شیاوق  لایخ و  دربب ، هانپ  يادخ  هب  ناطیش  رش  زا  هدش و  لخاد  ادخ  ناما )  ) تیامح رد  هک  یسک  رگم 
نیا درادن  يراک  اهتمعن  نارفک  زج  هک  تسا  سفن  ناسنا  تشرس  رد  هک  اریز  تسا ، ساپسان  شیک و  رفک  ناسنا  ًاروُفَک  ُناْسنِْإلا  َناک  َو 

. لیلعت ماقم  رد  تسا  فطع  يهلمج 
هک  نیا  زا  دیاهتفای !؟ ینمیا  تسا  هدناسر  یکشخ  رب  ار  امش  ادخ  هک  نتفای  تاجن  زا  سپ  ایآ  ِّرَْبلا  َِبناج  ْمُِکب  َفِسْخَی  ْنَأ  ُْمْتنِمَأَف  َأ 
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يهملک رکذ  و  تسا ، تداع  زا  جراخ  هچ  رگا  تساناوت  راـک  نیا  رب  دـنوادخ  هک  دـناشوپب !؟ هدرک و  قرغ  ار  امـش  یکـشخ  رد  دـنوادخ 

. دننکیم تمعن  نارفک  هب  مادقا  لحاس  رب  ندیسر  ضحم  هب  نانآ  هک  تسا  نیا  رب  هراشا  يارب  بناج » »
راکنیا رب  هک  یلاح  رد  دیامن ؟ بلاغ  ار  نآ  دتسرفب و  ار  هزیرگنس  امش  رب  دنوادخ  هک  نیا  زا  دیتسه  نمیا  رگم  ای  ًابِصاح  ْمُْکیَلَع  َلِسُْری  َْوأ 

. تسا ردان  شعوقو  هچ  رگا  تساناوت 
ْنَأ ُْمْتنِمَأ  ْمَأ  تسا ، روطنامه  زین  نآلا  دیتفاییمن  ادخ  زج  ینابهگن  هانپ و  رارطضا  ماگنه  ایرد  رد  هک  يروط  نامه  اًلیِکَو  ْمَُکل  اوُدَِجت  َُّمث ال 

ار اـیرد  رارطـضا  یگدـنامرد و  دزاـس و  طّلـسم  امـش  رب  ار  عمط  صرح و  دـنوادخ  هک  نیا  زا  دـیدش  نمیا  اـیآ  يرْخُأ  ًةَراـت  ِهِیف  ْمُکَدـیُِعی 
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؟ دنادرگرب ایرد  هب  هرابود  ار  امش  و  دینک ؟ شومارف 
. دنکشب ار  امش  یتشک  دتسرفب و  يدابدنت  ِحیِّرلا  َنِم  ًافِصاق  ْمُْکیَلَع  َلِسُْریَف 

ینایادـخ زا  رگید  تقو  نآ  دـنک ، قرغ  ار  امـش  یلبق  تاجن  تمعن  نارفک  رفیک  هب  ًاعِیبَت و  ِِهب  اْنیَلَع  ْمَُکل  اوُدَِـجت  َُّمث ال  ُْمتْرَفَک  اِمب  ْمُکَقِْرُغیَف 
. دینکیمن ادیپ  ندش  قرغ  دابدنت و  ییاهر  يارب  یکمک  سردایرف و  دیاهدناوخ  ارف  هک 

میدرک و قلخ  ناـمدوخ  تروـص  رب  ار  وا  نوـچ  میتخاـس ، شیمارگ  هدوـمن و  میرکت  شتاذ  بسح  رب  ار  مدآ  ینب  َمَدآ  ِیَنب  اـْنمَّرَک  ْدََـقل  َو 
تسین . نآ  زا  رتالاب  یتمارک 
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نانآ زا  کی  ره  میدرک و  رـسیم  شیارب  ار  يزیچ  ره  رب  هطاحا  لعف  هّوق و  ثیح  زا  میداهن و  شدوجو  رد  یبتارم  یگدرتسگ  هعـس و  سپ 
هدارا شایـسفن  ياوق  تالآ و  ینهذ و  تاقولخم  زا  ار  يزیچ  هاگ  ره  هک  میداد  رارق  دیرم  مّلکتم و  كردـم ، انیب ، اونـش ، ملاع ، هدـنز ، ار 

يوریپ و يهّوق  رگا  دوش ، نینچ  تادوجوم  عیمج  هب  تبـسن  ای  دنک ، ادـیپ  دوجو  دوشب و  شاب ، نینچ  نک ، ادـیپ  دوجو  دـیوگب  وا  هب  دـنک 
. دشاب هدیسر  لامک  ّدح  هب  تعباتم 

نایاپ راهچ  ریغ  رب  زین  میدرک و  راوس  غالا  رتش و  بسا ، رطاق ، دننام : یکشخ  بکرم  رب  یکشخ  رد  ار  اهنآ  ِرْحَْبلا و  َو  ِّرَْبلا  ِیف  ْمُهاْنلَمَح  َو 
. میدرک راوس  زین  یتوکلم  ياهبکرم  تردق و  رب  دنتفای  تّیلها  هک  هاگ  نآ  و  میدرک ، لمح  هداد و  طّلست 

ادـیپ ار  نآ  تّیلها  رگا  یتوکلم  ياهبکرم  تردـق و  یتشک و  دـننام : ییایرد  ياهبکرم  رب  ناـسنا و  تاذ  زا  جراـخ  يرگید  تمارک  نیا  و 
. میدرک لمح  ایرد  رد  دندرک 

. دشابیم یناسنا  یناویح و  یتابن ، يهدش  يزور  ياههزیکاپ  زا  دوصقم  ِتابِّیَّطلا  َنِم  ْمُهاْنقَزَر  َو 
زا یـضعب  یلفـس و  توکلم  تادوجوم  زا  یلیخ  عبط و  ملاـع  تادوجوم  يهمه  رب  ار  ناـسنا  اًلیِـضْفَت و  اـنْقَلَخ  ْنَّمِم  ٍرِیثَک  یلَع  ْمُهاـْنلَّضَف  َو 

دشاب و هدیـسرن  لعف  هب  هّوق  زا  مدآ  ینب  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هّتبلا  دنرترب  نانآ  زا  طّسوتم  نیبّرقم و  هکیالم  اما  میداد ، يرترب  هکیالم 
. دوشیم تاقولخم  يهمه  زا  رترب  دیسر  لعف  هب  هّوق  زا  هک  هاگ  نآ 

ّیبن بّرقم و  کلم  چیه  هک  تسادخ  اب  یتقو  ار  وا  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ام  ّیبن  دننام 
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. تشذگ نآ  قیاقد  بتارم و  يرترب و  لیصفت  هک  درادن  ار  نآ  شیاجنگ  یلسرم 
لعف هب  هّوق  زا  تاهج  عیمج  زا  زونه  هک  تسا  یـسک  دوصقم  هک  دیآیمرب  مدآ  رب  ینب  ندش  هفاضا  قایـس  زا  هک : دوش  هتفگ  تسا  نکمم 

«. 1  » تسا هدیسرن 
. اهنآ يهمه  هن  تسا  حیحص  تاقولخم  رتشیب  رب  مدآ  ینب  يرترب  هک  تفگ  ناوتیم  نیاربانب 

71 تایآ 81 -

313 ص :  ات 81 ..... ] تایآ 71  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا

ِیف َوُهَف  یمْعَأ  ِهِذه  ِیف  َناک  ْنَم  َو  ( 71  ) ًالِیتَف َنوُمَلُْظی  َو ال  ْمَُهباتِک  َنُؤَْرقَی  َِکئلوُأَف  ِِهنیِمَِیب  َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَمَف  ْمِهِمامِِإب  ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدـَن  َمْوَی 
َْول ال َو  ( 73  ) ًالِیلَخ َكوُذَـخَّتال  ًاذِإ  َو  ُهَْریَغ  اْنیَلَع  َيِرَتْفَِتل  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  يِذَّلا  ِنَع  َکَنُوِنتْفََیل  اوُداک  ْنِإ  َو  ( 72  ) ًالِیبَس ُّلَضَأ  َو  یمْعَأ  ِةَرِخْآلا 

(75  ) ًاریِصَن اْنیَلَع  ََکل  ُدَِجت  َُّمث ال  ِتامَْملا  َفْعِض  َو  ِةایَْحلا  َفْعِض  َكاْنقَذََأل  ًاذِإ  ( 74  ) ًالِیلَق ًاْئیَش  ْمِْهَیلِإ  ُنَکَْرت  َتْدِک  ْدََقل  َكاْنتَّبَث  ْنَأ 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2065 

http://www.ghaemiyeh.com


ُدَِجت َو ال  اِنلُسُر  ْنِم  َکَْلبَق  اْنلَسْرَأ  ْدَق  ْنَم  َۀَّنُس  ( 76  ) ًالِیلَق َّالِإ  َکَفالِخ  َنُوثَْبلَی  ًاذِإ ال  َو  اْهنِم  َكوُجِرُْخِیل  ِضْرَْألا  َنِم  َکَنوُّزِفَتْسََیل  اوُداک  ْنِإ  َو 
ِِهب ْدَّجَهَتَف  ِْلیَّللا  َنِم  َو  ( 78  ) ًادوُهْـشَم َناک  ِرْجَْفلا  َنآُْرق  َّنِإ  ِرْجَْفلا  َنآُْرق  َو  ِْلیَّللا  ِقَسَغ  یلِإ  ِسْمَّشلا  ِكُولُِدل  َةالَّصلا  ِِمقَأ  ( 77  ) ًالیِوَْحت اِنتَّنُِسل 

َْکنَُدل ْنِم  ِیل  ْلَعْجا  َو  ٍقْدِص  َجَرْخُم  ِینْجِرْخَأ  َو  ٍقْدِص  َلَخْدُم  ِیْنلِخْدَأ  ِّبَر  ُْلق  َو  ( 79  ) ًادوُمْحَم ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنَأ  یسَع  ََکل  ًۀَِلفان 
(80  ) ًاریِصَن ًاناْطلُس 

(81  ) ًاقوُهَز َناک  َلِطاْبلا  َّنِإ  ُلِطاْبلا  َقَهَز  َو  ُّقَْحلا  َءاج  ُْلق  َو 
__________________________________________________

دوشیم بوسحم  هّوقلاب  ياهتیعقوم  تازایتما و  ناونع  هب  هدیسرن  روهظ  يهصرع  هب  زونه  هک  ناسنا  رد  دوجوم  ياهتّیلباق  دادعتسا و  ( 1)
زا یلیخ  يوقت و  الثم  دـشخبب ، یلعف  قّقحت  نآ  رب  هدومن و  مهارف  ار  شقاقحتـسا  يهنیمز  هک  نآ  لاثما  هضافا و  ای  ریگیپ  ياهـشالت  اب  اـت 

قاقحتـسا بسک  تهج  رد  شـالت  مزلتـسم  شنتفاـی  تّیلعف  نکیل  دراد  دوـجو  رـشب  رد  نآ  زارحا  ییاـناوت  هک  اهتلیـضف  یقـالخا و  میارک 
. دشابیم
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314 ص :  همجرت ..... :

هب ار  شلمع  يهماـن  هک  سک  ره  سپ  مینکیم ، توـعد  ناـشیاوشیپ  اـب  ار  مدرم  زا  یهورگ  ره  اـم  هک  ار  يزور  رآ  داـی  هب  اـم  لوـسر  يا 
، دش دهاوخن  اهنآ  هب  یمتس  نیرتمک  دننک و  تئارق  ار  دوخ  همان  اهنآ  دنهد  تسار  تسد 

، دوب دهاوخ  رتهارمگ  انیبان و  زین  ترخآ  ملاع  رد  تسا  انیبان  ایند  ناهج  نیا  رد  سک  ره 
، دنریگ دوخ  تسود  ارت  ناکرشم  ات  يدنب  ارف  ام  رب  رگید  زیچ  يوش و  لفاغ  میدرک  یحو  وت  هب  هچنآ  زا  هداد و  بیرف  ارت  هک  دوب  کیدزن 

، ینک ادیپ  يدامتعا  لیامت و  كدنا  ناکرشم  نآ  هب  هک  دوب  کیدزن  میدینادرگیمن  مدق  تباث  ارت  ام  رگا  و 
رد اـیند و  ةاـیح  رد  ارت  باذـع  میدـیناشچیم و  ار  لـمع  نیا  يازج  وـت  هب  يدرکیم  هّجوـت  كدـنا ) ناتـسرپ  تب  هک   ) تروـص نآ  رد  و 

، یتفاییمن يروای  چیه  دوخ  رب  ام  مشخ  رهق و  زا  هاگ  نآ  میدینادرگیم و  فعاضم  ترخآ 
هب  اج  نآ  زا  هدرک و  کبس  نیمزرس  رد  ارت  نارفاک  هک  دوب  کیدزن  و 
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، دندرکیمن تسیز  شیب  ینامز  كدنا  زا  سپ  تروص  نیا  رد  دننک  نوریب  رهق  هب  ای  رکم 

، تفای یهاوخن  ریذپرییغت  ار  ام  هقیرط  نیا  میداد و  رارق  نیمه  زین  میداتسرف  وت  زا  شیپ  هک  یناربمایپ  يهمه  نییآ  ام 
زور ناگتـشرف  رظن  دوهـشم  تقیقح  هب  نآ  هک  رآ  ياج  هب  زین  ار  حبـص  زامن  رآ و  دای  هب  بش  یکیرات  لّوا  ات  باـتفآ  لاوز  تقو  ار  زاـمن 

، تسا
، دنادرگ ثوعبم  تعافش )  ) دومحم ماقم  هب  تیادخ  هک  دشاب  تسا  وت  ّصاخ  بش  زامن  دّجهتم و  رادیب و  بش  زا  یضعب  و 

مدق هب  لخاد و  قدص  مدـق  هب  رـشحم ) ربق و  ملاع  ای  هنیدـم  ای  هّکم  هب  مور  اج  ره  هب  هشیمه   ) ارم اهلا  راب  هک  نک  اعد  میاد  ام  لوسر  يا  و 
، امرف اطع  دشاب  راکددم  رای و  میاد  هک  ینشور  تّجح  تریصب و  دوخ  بناج  زا  نم  هب  نآ و  درگ  جراخ  قدص 

. تسا يدبا )  ) يدوبان وحم و  قیال  دوخ  لطاب  هک  تخاس  دوبان  ار  لطاب  دمآ و  ّقح  لوسر )  ) هک وگب  تّما ) هب   ) و
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لاثتما ار  شرماوا  نینچ  مه  و  دوش ، يوریپ  شاهریـس  شور و  زا  هدـش و  ادـتقا  وا  رب  هک  تسا  یـسک  ماما  ْمِهِمامِِإب  ٍساـنُأ  َّلُـک  اوُعْدـَن  َمْوَی 
؟ لطاب ای  دشاب  ّقح  هک  نیا  زا  ّمعا  دوش ، تعباتم )  ) ّتیعبت شراثآ  زا  هدومن و 

؟ هن ای  دوش  هدید  يرشب  ساوح  اب 
؟ لاح ای  دشاب  يراتفگ )  ) لاق نابز  هب  شرماوا  نطاب ؟ ای  دنک  رما  رهاظ  بسح  هب 

نانآ  هچ  روج ، ماما  مه  دوشیم  ّقح  ماما  لماش  مه  فیرعت  نیاربانب ،
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. دنرادن یتسایر  نینچ  هک  ینانآ  هچ  دنراد و  تسایر  ایند  رد  هک 
مدرم هک  نآ  نیب  یقرف  زییمت و  هنوگ  ره  نودب  دوشیم ) ود  ره   ) یباصتنا یباختنا و  ياسؤر  يهمه  لماش  هدـش  هیارا  فیرعت  نایم  نیا  رد 

نیطایـش و اهتب ، ناگراتـس ، ای  روج  يافلخ  ارما و  نیطالـس ، دننام :  ) دنـشاب نآ  رب  هاگآ  ناشدوخ  هک  نیا  نودب  دنهدیم  رارق  سییر  ار  وا 
. ددنبیم دوخ  هب  ار  تسایر  یلیمحت ) روط   ) هب شدوخ  هک  نآ  و  اهاوه )

. دننکیم ریسفت  نامز  ره  رد  ّقح  ماما  هب  ار  ماما  رابخا  زا  یضعب  هچ  رگا  تسه  میمعت  رب  راعشا  رابخا  رد 
تـسد هب  یلفـس  يهحفـص  و  ایلع ، يهحفـص  یلفـس و  يهحفـص  تسا  هحفـص  ود  ياراد  یناسنا  سفن  هک  نادـب  ِِهنیِمَِیب  َُهباـتِک  َِیتوُأ  ْنَمَف 

. تسا ناگتشرف  تسد  هب  ایلع  يهحفص  نیطایش و 
و دـشابیم ، ناگتـشرف  دادـما  کمک و  اب  سفن  يایلع  تهج  لمع  نآ  ردـصم  دـشاب  ّقح  ماما  يادـتقا  رب  ینتبم  دـبع  لـمع  هاـگ  ره  سپ 

سپـس تسا ، ریبک  ملاع  رد  لاثم  ملاع  هباشم  ریغـص  ملاـع  رد  لاـیخ  هک  دوشیم  لزاـن  لاـیخ  يوس  هب  تهج  ناـمه  زا  لـمع  نآ  تروص 
دوشیم و تباث  تسا  هدـش  رداص  نآ  زا  هک  یتهج  نامه  رد  هدرک و  دوعـص  لایخ  يوس  هب  يرهاظ  كرادـم  قیرط  زا  لمع  نآ  تروص 

(. دشابیم تانسح  يهدنسیون  تسد  رد  هک  تسا  یباتک  نآ  هک   ) تسا ینارون  ياهیاس  ياراد  تهج  نآ  نوچ  هجیتن  رد 
تبث  ياهتشون  ناس  هب  تانسح  يهدنسیون  ار  لمع  تروص  سپ 
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يهمه دنک ، هراپ  ای  وحم  ار  نآ  هک  هدادن  ماجنا  يراک  دبع  هک  یمادام  و  دـباییم ، تابث  زین  لد  يهحفـص  رد  هدـنام و  تباث  هک  دـنکیم 
لامعا عیمج  زا  یکاح  روشنم  یباتک  تروص  هب  ار  دوخ  لمع  هک  تسا  زور  نآ  رد  و  دنامیم ، تمایق  زور  ات  هدـش و  عمج  نآ  رد  لامعا 

. دباییم شیوخ  يوکین  ریخ و 
ياهاوه نیطایـش و  مدرم ، لیبق  زا  اعون  هک  لطاب  ماما  يوریپ  تهج  زا  شرادرک  اعبط  دشابن  ّقح  ماما  يادتقا  رب  ینتبم  دبع  لمع  هاگ  ره  و 

هک تهج  نآ  زا  يرادرک  نینچ  تروص  تسا ، نیطایـش  بیرف  لافغا و  اب  سفن  یلفـس  تهج  شردصم  هک  هدش  رداص  دـشابیم  یناسفن 
نآ زا  هک  ییاج  نآ  رب  دـسریم  دـنکیم و  طوقـس  ههاو ) لایخ   ) ماهوا يوس  هب  نآ  زا  هتفای و  لّزنت  هکرحم  ياوق  سپـس  لاـیخ ، يوس  هب 

. دنامیم تباث  اجنامه  رد  تسا و  هدیدرگ  رداص 
ات و  تسا ، تائّیـس  يهدنـسیون  تسد  رد  یباـتک  تروص  هب  دـب  ياـهرادرک  عیمج  سپ  تسا ، یناـملظ  يهیاـس  ياراد  تهج  نآ  نوـچ  و 
رد تماـیق  زور  اـت  دـیامن  مهارف  ار  یگدیـشخب  تاـبجوم  اـی  دـیامن و  وحم  اـی  ریخ  هب  لیدـبت  ار  نآ  هک  هدادـن  تروـص  یلمع  هک  یناـمز 

ریغص و تسا و  هداتفاین  ملق  زا  یهانگ  چیه  هک  دمهفیم  هتفای و  ار  نآ  روشنم  یباتک  تروص  هب  زور  نآ  رد  دنامیم و  تباث  لد  يهحفص 
. دراد رب  رد  ار  همه  ریبک 

تهج زا  ار  یلفـس  باـتک  شیاـیلع و  تهج  زا  ار  اـیلع  باـتک  ناـسنا  هک  نیا  يارب  تسا  هدـش  ریبـعت  لامـش  نیمی و  هب  تهج  ود  نـیا  زا 
هب  تسوا  ینارون  يهیاس  هک  ناسنا  يایلع  باتک  رگید  يوس  زا  و  دنکیم ، تفایرد  شایلفس 
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لامش ای  نیمی  هب  ار  باتک  اذل  دشابیم ، نآ  هیاس  هک  دوشیم  دراو  يزیچ  هب  زین  یلفـس  باتک  و  تسا ، نآ  يهیاس  هک  دوشیم  دراو  يزیچ 
هک سک  ره  یلو  شدیناوخب ، تسا  نم  باتک  نیا  دیوگیم : یلاحـشوخ  زا  دنهدب  تسار )  ) نیمی زا  ار  شباتک  هک  سک  ره  دـنهدیم  وا 

. دندوب هدادن  ارم  باتک  شاک  يا  دیوگیم : هودنا  ترسح و  زا  دنهدب  شلامش  زا  ار  شباتک 
روک دـننیبیم و  نوچ   ) دـنناوخیم ار  نآ  دـناهداد  ناشتـسار  تسد  رب  ار  ناـشباتک  هک  ناـنآ  اًـلِیتَف  َنوُمَلُْظی  ـال  َو  ْمَُهباـتِک  َنُؤَْرقَی  َکـِئلوُأَف 

هتـسه فاکـش  رد  هک  یکیراب  لوتفم  خن  نآ   ) یلیتف يهزادنا  هب  دنباییمن و  دـشاب  تلاجخ  یگدنمرـش و  يهیام  هک  ار  يزیچ  و  دنتـسین )
. دوشیمن هتساک  يزیچ  ناشیا  ياهشاداپ  زا  هک  نیا  دوصقم  دنریگیمن ، رارق  متس  دروم  تسا )

يروک زا  دوـصقم  تسا ، روـک  زین  ترخآ  رد  سپ  دـشاب  روـک  اـیند  نیا  رد  سک  ره  یمْعَأ  ِةَرِخآـْلا  ِیف  َوُـهَف  یمْعَأ  ِهِذـه  ِیف  َناـک  ْنَم  َو 
یلو دـنروک  مشچ  يهیحان  زا  هک  یناسک  اـسب  هچ  سپ  تسا  نآ  هار  ترخآ و  تخانـش  زا  تریـصب  نتـشادن  هکلب  تسین ، مشچ  نتـشادن 

. دنروک ترخآ  روما  رب  تبسن  هک  یناراد  مشچ  اسب  هچ  و  دننیبیم ، تریصب  اب  ار  ترخآ  روما 
. دباییم تّیلعف  وا  راکنا  اب  زین  ینطاب )  ) يروک دسریم و  لعف  هب  هّوق  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  نتخانش  ببس  هب  ینطاب  تریصب 

، دنامیم یقاب  هّوقلاب  نامه  رد  هتفاین و  تّیلعف  شا  ینطاب )  ) يروک تریصب و  وا  فراع  هن  دشاب و  مالّـسلا  هیلع  ماما  رکنم  هن  یـسک  رگا  و 
یصخش  نینچ 
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يو رب  يروک  هک  دراد  دوجو  زین  سرت  نیا  هک  نانچ  مه  تسه  ترخآ  رد  شتریـصب  رب  دیما  نکیل  تسا  روک  صخـش  مکح  رد  هچ  رگا 

. ددرگ ضراع 
اوُداـک ْنِإ  َو  دـنرتهارمگ ، دـندوب  هدرک  مـگ  ار  هار  اـیند  رد  هـک  یناـسک  زا  ترخآ  رد  اـی  دــنرتهارمگ ، اـیند  زا  ترخآ  رد  اًـلِیبَس  ُّلَـضَأ  َو 

زا َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  يِذَّلا  ِنَع  دنیامن  فرـصنم  میدرک  یحو  هک  هچنآ  زا  ار  وت  وت ، شیامزآ  بیرف و  اب  هک  دنهاوخیم  نارفاک  نآ  َکَنُوِنتْفََیل 
ُهَْریَغ اْنیَلَع  َيِرَتْفَِتل  تسا ، هدش  تیاور  هچنانچ  تسا ، مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تیالو  نآ  و  میدرک ، یحو  وت  رب  هک  يدوهعم  بلطم  نآ 
نیا هک  هدش  دراو  رابخا  رد  و  تسا ، نوکر  زا  نکرت »  » ظفل اًلِیلَق  ًاْئیَـش  ْمِْهَیلِإ  ُنَکَْرت  َتْدِک  ْدََـقل  َكاْنتَّبَث  ْنَأ  َْول ال  َو  اًلِیلَخ  َكوُذَـخَّتَال  ًاذِإ  َو 
هّللا لوسر  نداد  رارق  بطاخم  تسا و  نیدحلم  يارتفا  نآ  هدـش  دراو  رابخا  رد  و  دـشابیم ، دونـشب  هیاسمه  ات  میوگیم  وت  هب  لیبق  زا  هیآ 

ربمغیپ ییانتعایب  ریقحت و  نآ  رد  هک  دوبن  نیدـحلم  زا  ییارتفا  تسا ، هدوبن  دونـشب  هیاسمه  ات  میوگیم  وت  هب  زا  ریغ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
. دشابن

ار ربمایپ  رب  شیامزآ  بیرف و  نارفاک  هک  تسا  نیا  رب  رعـشم  هچ  تسا ، نیدحلم  ییانتعایب  يهدنریگ ) رب  رد   ) مه هیآ  ردـص  هک  نیا  امک 
یّلـص دّمحم   ) وت زج  یـسک  رگا  و  دندرکن ) يراذگ  ورف  درک  شیامزآ  بیرف و  ار  ربمایپ  دشیم  هک  يزیچ  چـیه  زا   ) دـندناسر تیاهن  هب 

تـسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رب  نانتما  هیآ  لیذ  تفاییمن  دنوادخ  بناج  زا  ماکحتـسا  تیبثت  دروخیم و  بیرف  دوب  هلآ ) هیلع و  هّللا 
. دومن تباث  ماقم  نیا  لثم  رد  ار  وا  دنوادخ  هک 
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باذـع مسا  فعـض »  » هملک هک  نیاربانب  میناشچب ، وت  رب  ار  ترخآ  ایند و  یگدـنز  باذـع  ِتامَْملا  َفْعِـض  َو  ِةایَْحلا  َفْعِـض  َكاْنقَذََأل  ًاذِإ 

دروم رد  دوب  وت  ریغ  زا  راّفک  رب  دامتعا  نوکر و  نیا  رگا  تسا ، تایح  ترخآ  باذع  ربارب  ود  دوصقم  ای  دـناهتفگ ، یـضعب  هچنانچ  دـشاب 
. تسا رترطخ  رپ  رتگرزب و  گرزب ، صاخشا  رما  هک  اریز  دش ، ربارب  ود  نآ  باذع  وت 

. تسا ربق  باذع  تامملا » فعض   » زا دوصقم  ترخآ و  باذع  ةویحلا » فعض   » زا دوصقم  دناهتفگ : یخرب 
. دنک عفد  وت  زا  ار  باذع  هک  ینک  یمن  ادیپ  يادننک  يرای  رگید  ًاریِصَن  اْنیَلَع  ََکل  ُدَِجت  َُّمث ال 

َنِم درک ، تحاران  دومن و  نوریب  شاهناـخ  زا  درک و  راوخ  ار  وا  هزفتـسا » ، » دـنزاس تحاراـن  ار  وت  دوب  کـیدزن  َکَنوُّزِفَتْـسََیل  اوُداـک  ْنِإ  َو 
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. دننکیمن گنرد  یکدنا  زج  وت  زا  دعب  دننک  نوریب  ار  وت  هاگ  ره  اًلِیلَق  اَّلِإ  َکَفالِخ  َنُوثَْبلَی  ًاذِإ ال  َو  اْهنِم  َكوُجِرُْخِیل  ِضْرَْألا 
تیبثت دـندمآ ، رب  وت  بیرف  ددـص  رد  تموق  هک  نیا  تسا ، بوصنم  ندوب  ردـصم  رب  انب  َۀَّنُـس  ظـفل  اِنلُـسُر  ْنِم  َکَْـلبَق  اْنلَـسْرَأ  ْدَـق  ْنَم  َۀَّنُس 

. میداتسرف وت  زا  شیپ  هک  تسا  یناسک  ّتنس  زا  همه  وت  زا  دعب  ناشندرکن  گنرد  وت و  جارخا  يارب  تموق  يهدارا  ام ، بجوم  هب  تندش 
هک تسا  رّدقم  لعف  يارب  هب  لوعفم  ۀنس »  » هک نیا  ای  ناینیشیپ ، ّتنس  تسا ، هدش  ّتنس  بلطم  نیا  ینعی  دشاب ، ریدقت  رد  لعف  تسا  نکمم 

ریدقت 
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(. هانلسرا دق  نم  ۀنس  کلذ  یف  اوبکر  : ) تسا هدوب  نینچ 
( كولدل  ) رد مال  ِْلیَّللا  ِقَسَغ  یلِإ  ِسْمَّشلا  ِكُولُِدل  َةالَّصلا  ِِمقَأ  یباییمن ، ار  ینوگرگد  لوحت و  چیه  ام  تّنس  رد  اًلیِوَْحت  اِنتَّنُِـسل  ُدَِجت  َو ال 

هدـش ریـسفت  هناگ  راهچ  ياهزامن  بش و  فصن  رب  رابخا  رد   ) بش یکیرات  تّدـش  ات  باـتفآ ، لاوز  تقو  رد  ینعی  تسا ، یف »  » ياـنعم هب 
(. تسا

تقو هک  یتسار  هب  تسا  حبص  زامن  رب  هراشا  قفا ،) رد  رجف  یگدرتسگ   ) رجف عامتجا  ماگنه  ًادوُهْشَم و  َناک  ِرْجَْفلا  َنآُْرق  َّنِإ  ِرْجَْفلا  َنآُْرق  َو 
ود ره  باتک  رد  عقوم  نآ  رد  زامن  نوچ  تسا ، هدش  ریسفت  زور  بش و  ناگتشرف  تداهـش  رب  ًادوُهْـشَم  َناک  رابخا  رد  تسا ، دوهـشم  رجف 

. دوشیم تباث  ۀکئالم 
نآ نیـشناج  تفـص  هدـش و  فذـح  فوصوم  سپ  بش ، زا  ياهراپ  ینعی  تسا  ضیعبت  يارب  ِْلیَّللا  َنِم  رد  َنِم  ظفل  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِلـْیَّللا  َنِم  َو 

يراج صلاـخ  مسا  ماـکحا  شرورجم  و  نم »  » هدـش هتفگ  هک  ییاـج  اـت  تسا  يوق  یـضیعبت  نم »  » رد ندوب  ضعب  ياـنعم  نوچ  دـیدرگ ،
. تسا مسا  نم »  » هک هدش  هتفگ  هکلب  دوشیم 

و تسا ، هدـش  ریـسفت  اف »  » اب هک  تسا  يزیچ  رب  ریـسفت  فطع  لیبق  زا  هفطاع  ای  تسا ، اّما »  » مّهوت هب  ای  تسا  هدـیاز  دّـجهتف »  » رد اف »  » ظفل
، دوشیم لامعتسا  مه  يرادیب  رد  هدش  لامعتسا  باوخ  رد  هک  يروط  نامه  دّجهت 
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. تسا دادضا  زا  دّجهت »  » ظفل سپ 

تـسا نیا  هیآ  يانعم  دناوخیم و  زامن  بش  هک  تسا  یـسک  نآ  دشاب و  هدش  هتفرگ  اهحـتف  اب  دوجه )  ) زا دّـجهت )  ) ظفل هک  تسا  نکمم 
اّما و  شاب ، اشوک  بش  عقوم  نامه  تزامن  رد  امن  شـشوک  راذگب و  زامن  نک و  ظفح  ار  يرادـیب  نآ  و  وش ، رادـیب  ار  بش  زا  ياهراپ  هک 

. يرود تیاهن  رد  تسا  رود  یلیخ  لامتحا  سپ  ندشن ، رادیب  ینعی  بلس  يانعم  هب  اهّمض  اب  وجه »  » زا ظفل  نیا  نداد  رارق 
ینعی تسا ، فوذحم  لعف  لوعفم  ۀلفان »  » ظفل لّوا  يانعم  رب  انب  تسا ، وت  يارب  هلفان  زامن  ای  وت ، يارب  تسا  یـششخب  بش  زامن  ََکل  ًۀَِـلفان 

. دشابیم دّجهت »  » لوعفم مّود  يانعم  رب  انب  و  وت ، يارب  یششخب  ام  میدرک  اطع 
ماجنا ینعی  دوش ، دیرجت  زامن  يانعم  زا  دّجهت »  » ظفل هک  نیا  ای  ددرگ ، نیمـضت  هدب  ماجنا  يانعم  هب  لعفا »  » يانعم دّجهت »  » رد هک  نیاربانب 

صاصتخا يارب  کل »  » رد مال »  » فرح تسا و  وت  يارب  هک  ار  ياهلفان  هدـب  ماجنا  اـی  تسا ، وت  يارب  هک  ار  ياهلفاـن  يرادـیب  ببـس  هب  هدـب 
هیلع و هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نیب  كرتشم  نآ  بابحتـسا  هچ  تسا ، نآ  بوجو  صاصتخا  ربمایپ  رب  بش  زامن  صاصتخا  يانعم  و  تسا ،

. دشابیم شتّما  هلآ و 
بوجو رب  تلالد  هک  رابخا  زا  رظن  عطق  اب  دوش  طابنتـسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يارب  بش  زاـمن  بوجو  هیآ  زا  تسا  نکمم  و 

و  دنکیم ، ترضحنآ  دّجهت 
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اج نآ  رد  رما  هک  ارچ  تسا ، هدـش  باتفآ  لاوز  ماگنه  زاـمن  نتـشاد  اـپب  رب  فطع  دّـجهت  هک  تسا  نیا  هیآ  زا  بوجو  يهدافتـسا  يهنیرق 
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. تسا بوجو  يارب  مه  اج  نیا  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  رما  ود  قفاوت  دنکیم و  بوجو  ياضتقا 
. دشابیم مهیلع  هّللا  ناوضر  اهقف  بتک  رب  لوکوم  نآ  تلیضف  تقو  نآ و  یگنوگچ  لفاون و  لیصفت 

ای تیفرظ  رب  تسا  بوصنم  نآ  هک  هدیدنـسپ  گرزب  ماـقم  تسا ، میظعت  يارب  اـماقم »  » رد نیونت  ًادوُمْحَم  ًاـماقَم  َکُّبَر  َکَـثَْعبَی  ْنَأ  یـسَع 
هدش دومحم  هدیدنسپ و  ماقم  شدوخ  هداتـسیا و  هدیدنـسپ  دومحم و  ماقم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  نیا  رابتعا  هب  تیلاح ،

وا ماقم  هک   ) کلاس ياهماقم  زا  ماقم  نیلّوا  نوچ  تسا ، قلخ  رد  ّقح  اب  وا  ماقم  نآ  تسا و  کلاس  تاماقم  نیرخآ  دومحم  ماقم  و  تسا ،
. تسا نآ  رد  فّقوت  مدع  نآ و  زا  ترجه  رارف و  رب  رومأم  ناسنا  تسا و  مومذم  ماقم  هک  تسا  قلخ ) اب  قلخ  رد 

ماقم هن  تسا  هیزنت  سدـق و  لاح  نیا  رد  ماقم  و  دـنکیم ، كولـس  ّقح  يوس  هب  هک  یلاح  رد  تسا ، ّقح  رد  وا  ماقم  فراع  ماـقم  نیمّود 
، دوریم شیپ  وا  هیزنت  سدق و  ماقم  هب  ات  هدش و  یناف  ّقح  رد  هک  تسا  ّقح  اب  ّقح  رد  وا  ماقم  فراع  ماقم  نیمّوس  و  هدیدنـسپ ، دومحم و 

. دمح لضف و  هب  دسر  هچ  یمسر  هن  تسه و  یمسا  هن  وا  يارب 
ّقح و  هیبشت ، هیزنت و  نیب  عمج  ماقم  لضف و  ماقم  تسا ، هدیدنسپ  دومحم و  ماقم  نآ  هک  تسا  ّقح  اب  قلخ  رد  ماقم  فراع  ماقم  نیمراهچ 

، قلخ و 
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هچ دنکیم ، تامم  زا  دـعب  ندـینادرگ  هدـنز  ایحا و  رب  تلالد  هک  دروآ  ثعب  ظفل  تسا  انف  زا  دـعب  ماقم  نیا  نوچ  تسا ، ریثکت  دـیحوت و 
، هدرک اعد  لاؤس و  هب  رما  ار  وا  بش  يهلفان  هب  رما  زا  دـعب  ددرگیمرب  قلخ  يوس  هب  هک  نآ  تسا و  هدرم  يراـیتخا  گرم  اـب  یناـف  ناـسنا 

. دوب لصاح  یهجو  هب  ماقم  نآ  لصا  هن  رگ  و  تسا ، ماقم  نآ  رد  تماقا  زا  تدابع  هک  ياهلفان 
، تسین دومحم  هدیدنسپ و  قلطم  روط  هب  ماقم  ود  نیا  ّقح ، هب  ای  تسا  قلخ  هب  ابلاغ  شرظن  ای  ماقم  نیا  بحاص  هک  تسا  نیا  بلطم  ّرس  و 
هک يانعم  نیدـب  تسا  يواـسم  قلخ  يوس  هب  شرظن  اـب  ّقح  يوس  هب  شرظن  هک  نیا  اـی  تسا ، مالّـسلا  اـمهیلع  یـسیع  یـسوم و  ود  نآ  و 

دومحم و ماقم  نامه  نیا  و  دوش ، لصاح  یناصقن  ود  نآ  زا  کی  چیه  ّقح  رد  هک  نیا  نودب  دشابیم ، اضتقا  رادـقم  هب  کی  ره  رب  شرظن 
. دوب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يارب  هک  تسا  قالطالا  یلع  هدیدنسپ 

تاـماقم نیرتـگرزب  زا  ماـقم  نآ  نوچ  و  ددرگیمرب ، میدرک  رکذ  اـم  هک  هچنآ  رب  تسا  هدـش  دراو  دومحم  ماـقم  ریـسفت  رد  هک  هچ  ره  و 
راظتنا ماقم و  نآ  رد  لوخد  تساوخرد  لاؤس و  هب  رما  ار  وا  اذل  هدومن  وا  دّجهت  رب  طونم  ار  ماقم  نآ  رد  لوخد  يهدعو  دـنوادخ  تسا و 

. تسا هدومن  نآ 
لوخد ای  هّکم ، لوخد  دـننام : هدـش  دراو  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  هچنآ  و  امن ، لخاد  ماقم  نیا  رد  ارم  راگدرورپ  وگب  ِیْنلِخْدَأ و  ِّبَر  ْلـُق  َو 

تسا . هیآ  میمعت  زاوج  نآرق و  هوجو  يهعس  یگدرتسگ و  تهج  زا  تسا  كانسرت  هک  یلخدم  ره  لوخد  ای  یلخدم ، ره 
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نآ رد  لوخد  تساوخ  رد  لاؤس و  دومحم  ماـقم  هب  نتخیگنارب  ثعب و  يهدـعو  لـیذ  رد  دوصقم  هک  درادـن  بلطم  نیا  اـب  یتاـفانم  نیا  و 
. دشاب ماقم 

عوبتم باطخ  لومـش  ای  ازجا  هب  تبـسن  ّلک  باطخ  لومـش  باب  زا  دوشیم  زین  شتّما  لماش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  باـطخ  نوچ  و 
تاـماقم رخآ  نآ  هک  تسا  یئزج  دومحم  ماـقم  هب  لوخد  تساوـخ  رد  اـی  تسا ، هّللا  یلا  نیکلاـس  تاـماقم  تساوـخ  رد  تّما  هب  تبـسن 

. دنراد هک  یبتارم  بسح  رب  تسا  نیکلاس 
، هغلابم يارب  هدش  هدناوخ  قدص  هب  هفاضا  میم و  حتف  اب  لخدم »  » ظفل تسا ، قدص  لاخدا  ّلحم  ای  قدـص  لاخدا  دوصقم  ٍقْدِـص  َلَخْدـُم 

. درادن ار  نآ  تّینأش  زج  يزیچ  تسا و  تباث  قدص  يارب  هک  یندش  لخاد  ینعی 
نیاربانب تسا ، هغلابم  تهج  زین  هفاضا  تسا و  هغلابم  باب  زا  قدص  هب  ریبعت  هک  قداص  ندش  لخاد  ینعی  تسا  قداص  يانعم  هب  قدـص  ای 
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. دنامیمن یقاب  قدص  زج  وا  رد  هک  یصخش  لاخدا  دوشیم : نینچ  هیآ  يانعم 
وا و يارب  جورخ  هک  يوحن  هب  ددرگ  ماقم  نآ  رد  نّکمتم  دوش و  لـخاد  ماـقم  نآ  رد  هک  تسا  هنوگ  نیدـب  یماـقم  رد  لاـخدا  قدـص  و 

ندش جراخ  ینعی  تسا ، ینادان  لهج و  لوخد  نودـب  جورخ  هدـش : هتفگ  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  و  ددرگن ، رّوصت  زا  ماقم  نیا  لاوز 
. تسا لوخد  رب  عرف  جورخ  هن  رگ  و  تسا ، لهج  ماقم  نآ  رد  لوخد  نّکمت  نودب  یماقم  زا 

رد  نّکمت  اب  قدص  اب  جارخا  ٍقْدِص و  َجَرُْخم  ِینْجِرْخَأ  َو 
326 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تسا هقلطم  تیالو  نامه  ریصن  ناطلس  و  تسا ، میخفت  يارب  اناطلس »  » نیونت ًاریِصَن  ًاناْطلُـس  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْلَعْجا  َو  دوشیم  قّقحم  لخدم 
. تسا رهاظ  تیالو  ییزج  یّلک و  رهاظم  رد  هک 

. تسا هقلطم  تیالو  تقیقح  شتیولع  اب  وا  هچنانچ  دشابیم ، شتّیرشب  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  رهاظم  يهمه  لصا  و 
اب مالّـسلا  هیلع  یلع  هداد و  تسا  هدوب  وا  اـب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  اـج  نآ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  باوـج  یلاـعت  يادـخ  و 

شتّیولع اب  مالّسلا  هیلع  یلع  هدوب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  راکـشآ  تروص  هب  شتّیرـشب  اب  ناهنپ و  ّرـس  تروص  هب  شتیولع 
. تسا هتشگ  لزان  شایلاثم  تروص  هب  وا  رب  هک  هدوب  یشمارآ  هنیکس و 

لوزن زا  سپ  هک  دـش  لزاـن  هیلک  تیـالو  میدرک و  تباـجا  ارت  تساوخ  رد  اـم  يدرک و  تساوخ  رد  ریـصن  ناطلـس  هک  نآ  زا  سپ  ْلـُق  َو 
: وگب میداد  هک  هچنآ  هب  رورس  یلاحشوخ و  باب  زا  دش  هدیمان  هنیکس 

. تسا تیالو  ندوب  ّقح  ببس  هب  یقح  بحاص  ره  ندوب  ّقح  تسا و  ّقح  هقلطم  تیالو  دمآ ، ّقح  ُّقَْحلا  َءاج 
َلِطاْبلا َّنِإ  دوشیم ، لحمـضم  دوریم و  نیب  زا  ریبک  ریغـص و  ملاع  رد  ّقح  ندـمآ  ببـس  هب  لطاب  هچ  تفر ، نیب  زا  لطاب  ُلِطاْبلا و  َقَهَز  َو 

ّقح ندـمآ  زا  دـعب  و  دوشیم ، هدـید  ّقح  رهاظ  رد  دـنکیم و  ییامن  دوخ  هدـماین  ّقح  ات  یلو  تسا ، ینتفر  نیب  زا  لـطاب  هک  ًاـقوُهَز  َناـک 
. تسا هتشادن  یتقیقح  هدوب و  لطاب  هک  دوشیم  مولعم 

327 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
82 تایآ 87 -

327 ص :  ات 87 ..... ] تایآ 82  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا

اذِإ َو  ِِهِبناِجب  يَأن  َو  َضَرْعَأ  ِناْسنِْإلا  یَلَع  انْمَْعنَأ  اذِإ  َو  ( 82  ) ًاراسَخ َّالِإ  َنیِِملاَّظلا  ُدیِزَی  َو ال  َنِینِمْؤُْمِلل  ٌۀَمْحَر  َو  ٌءافِش  َوُه  ام  ِنآْرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُنن  َو 
ِْرمَأ ْنِم  ُحوُّرلا  ُِلق  ِحوُّرلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  َو  ( 84  ) ًالِیبَس يدـْهَأ  َوُه  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَرَف  ِِهتَلِکاش  یلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق  ( 83  ) ًاسُؤَی َناک  ُّرَّشلا  ُهَّسَم 

(86  ) ًالیِکَو اْنیَلَع  ِِهب  ََکل  ُدَِجت  َُّمث ال  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  يِذَّلِاب  َّنَبَهْذََنل  اْنئِش  ِْنَئل  َو  ( 85  ) ًالِیلَق َّالِإ  ِْملِْعلا  َنِم  ُْمتِیتوُأ  ام  َو  یِّبَر 
(87  ) ًارِیبَک َْکیَلَع  َناک  ُهَلْضَف  َّنِإ  َکِّبَر  ْنِم  ًۀَمْحَر  َّالِإ 

327 ص :  همجرت ..... :

، دوزفا دهاوخن  يزیچ  نایز  زج  هب  ار  نارفاک  نکیل )  ) تسا و نامیا  لها  رب  یهلا  تمحر  لد و  يافش  میتسرف  نآرق  زا  هچنآ  ام  و 
دیماان سویأم و  یّلک  هب  دروآ  يور  وا  هب  ییالب  ّرـش و  هاگ  ره  تسج و  يرود  دـینادرگب و  ور  میدرک  اطع  یتمعن  ناسنا  هب  هاـگ  ره  اـم  و 

، دش
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همه زا  هتفاـی  تیادـه  هار  هک  نآ  رب  امـش  يادـخ  داد و  دـهاوخ  ماـجنا  یلمع  دوخ  تعیبـط  تاذ و  بسح  رب  سک  ره  هک  وگب  قلخ  هبوـت 
، تسا رتهاگآ 

اهندب هب  یهلا  رما  هب  تاّینامسج  يهطـساویب  و   ) تسادخ نامرف  هب  حور  هک  هدب  باوج  دنـسرپ  یم  حور  تقیقح  زا  ارت  ام ) لوسر  يا   ) و
، دیباییمن رد  دوخ  ییزج  ملع  هب  ار  يزیچ  تقیقح  تسا و  كدنا  رایسب  دنداد  امش  هب  ملع  زا  هچنآ  و  دریگیم ) ّقلعت 

ام  رگا  ربمغیپ  يا 
328 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، تفای یهاوخن  يراکددم  چیه  ام  رهق )  ) رب وت  هاگ  نآ  میربیم و  زاب  ار  همه  میدروآ  وت  رب  یحو  هب  هک  ار  هچنآ  میهاوخب 
. تسا رایسب  وت  رب  وا  تمحر  لضف و  هک  دنک  ددم  وت  زا  راگدرورپ  فطل  تمحر و  هک  نآ  رگم 

328 ص :  ریسفت ..... 

زا ام  لـطاب  نتفر  ّقح و  ندـمآ  زا  دـعب  ینعی  دوشیم ، ربماـیپ  لوق  لوقم  يهلمج  زا  تروص  نیا  رد  هک  تسا  ُّقَْحلا  َءاـج  رب  فطع  ُلِّزَُنن  َو 
. مینکیم لزان  تسا  تمحر  افش و  هک  ار  يزیچ  نآرق 

دّحتم هقلطم  تیالو  اب  ّقح  ندمآ  زا  دعب  وت  هک  اریز  دـشاب ، وت  تشادـگرزب  میظعت و  ات  هدـش  هدروآ  مّلکتم  عمج  يهغیـص  هب  لزنن »  » ظفل
هدـش لزان  ّقح  اب  ار  وت  سفن  میتساوخ  هک  نیا  ای  تسا ، تادوجوم  يهمه  لماش  یهجو  هب  نآ  هک  تسا ، ّتیـشم  زا  تراـبع  هک  يوشیم 

. ینیبیم نیب  رد  یسفن  تدوخ  يارب  رگا  مینک  کیرش 
رابتعا هب  فطع  ادـخ و  بناج  زا  یمالک  هلمج  نیا  اب  مینکیم  لزان  ام  وگب  تسا  هدـش  ادـخ  نابز  هک  ینابز  اـب  تسا : نیا  هیآ  ياـنعم  اـی 

. مینکیم لزان  نآ  زا  سپ  و  ار ، لطاب  نتفر  نیب  زا  میزاسیم  رهاظ  هدرک و  لزان  ار  ّقح  ام  تسا : هدومرف  هک  ایوگ  تسا ، يانعم 
« نم  » ای شدعب ، ام  زا  لاح  ِنآْرُْقلا  َنِم  فرظ  تسا و  ضیعبت  يارب  نم »  » ظفل تسا  تمحر  افش و  هک  ار  يزیچ  نآرق  زا  ِنآْرُْقلا  َنِم 

329 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ام دشابیم ، دومحم  ماقم  نامه  هک  تسا  عمج  ماقم  ای  ینیودـت  باتک  تروص  نآرق  زا  دوصقم  و  تسا ، لزنن »  » يهلـص فرظ  هیئادـتبا و 

قلخ عمج و  ماقم  نیب  يهطـساو   ) هدش لزان  عمج  ماقم  زا  هک  هچنآ  اریز  تسا  درد  تفآ و  ره  زا  حور  ندب و  يافـش  هک  يزیچ  ٌءافِـش  َوُه 
هب هدرک و  افـشتسا  نآرق  هب  هک  تسا  یـسک  يارب  افـش  نیا  هّتبلا  دشابیم ، يدرد  ره  زا  افـش  دـشاب  هزیکاپ  كاپ و  یتفآ  صقن و  زا  تسا )

. دوش لصّتم  هدش  لزان  وا  رب  نآرق  هک  یسک 
ندیبات دایز  هک  دنتسه  تساجن  دننامه  اهنآ  اریز  دوزفا ، دهاوخن  يزیچ  نایز  زج  نیملاظ  دروم  رد  نآرق  ًاراسَخ و  اَّلِإ  َنیِِملاَّظلا  ُدیِزَی  َو ال 

. دروآیمن راب  يزیچ  نّفعت  زج  باتفآ 
ياج هک  یلاح  رد  هدرکن  یتیاکـش  زگره  سک  چیه  نینمؤم  زا  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هّمئالا  ّبط  باتک  رد 

اَّلِإ َنیِِملاَّظلا  ُدـیِزَی  ـال  َو  َنِینِمْؤُْمِلل  ٌۀَـمْحَر  َو  ٌءافِـش  َوُه  اـم  ِنآْرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُنن  َو  هتفگ : ّتین  صولخ  اـب  و  هدیـشک ) تسد   ) هدرک حـسم  ار  درد 
. دشاب دهاوخ  یم  هک  يدرد  ره  هدرک ، ادیپ  افش  هتفر و  نیب  زا  درد  نآ  هک  نیا  رگم  ًاراسَخ 

ذیوعت اعد و  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  َنِینِمْؤُْمِلل و  ٌۀَمْحَر  َو  ٌءافِـش  دـیوگیم : هک  اج  نآ  دـشابیم  هیآ  رد  بلطم  نیا  قادـصم 
درادن . یعنام  دشاب  نآرق  زا  رگا 

330 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنادرگیم رب  يور  ام  زا  میداد  تمعن  ناسنا  رب  هک  هاگ  نآ  َضَرْعَأ و  ِناْسنِْإلا  یَلَع  انْمَْعنَأ  اذِإ  َو 

نایغط رابکتـسا و  دوصقم  اـی  دـیزرو ، تلفغ  شیوخ  معنم  زا  هدومن و  دادبتـسا  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسج ، يرود  اـم  زا  ِِهِبناـِجب  يأـَن  َو 
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: یلاعت يادخ  لوق  دننام : تسوا 
. دنیبب ار  يزاینیب )  ) ینغ هک  هاگ  نآ  دریگیم  شیپ  رد  نایغط  هار  ناسنا  هک  یتسارب  « 1  » ینْغَتْسا ُهآَر  ْنَأ  یغْطََیل  َناْسنِْإلا  َّنِإ 

. دوشیم ادخ  حور  زا  سویأم  دیماان و  ادیدش  دسرب  وا  رب  يّرش  هاگ  ره  ًاسُؤَی  َناک  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اذِإ  َو 
ندیـسر تمعن و  لاوز  ماگنه  و  تسا ، معنم  هب  رفک  نایغط و  تمعن  ماگنه  شـسفن  ماقم  بسح  رب  ناسنا  تّیـصاخ  يوخ و  هک  نیا  ینعی 

. ادخ حور  زا  ندش  سویأم  نایز 
و دـنیبب ، شیوخ  يالوم  زا  ار  ررـض  تمعن و  دـیاب  هکلب  درادـن ، دوخ  هب  ار  يزیچ  نداد  تبـسن  ّقح  هک  تسا  ياهدـنب  ناسنا  هک  یلاح  رد 

دشاب هتشاد  ار  نآ  عفر  دیما  ررض  ماگنه  و  دشاب ، كانسرت  نآ  لاوز  زا  دهدب و  ادخ  هب  ار  تمعن  تبسن  دنک و  رکش  ار  ادخ  تمعن  ماگنه 
. دهدب تبسن  شدوخ  دوبمک  ناصقن و  رب  ار  نآ  و 

رب ناگدنب  ادخ و  زا  ّمعا  همه  وگب  ِِهتَلِکاش  یلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق 
__________________________________________________

هیآ 6 قلع  هروس  ( 1)
331 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ّتین هک  تسا ، هدـننک  لمع  تعیبط  تاذ و  ياضتقم  هک  تسا  یتّین  رب  لمتـشم  یلمع  ره  ینعی  دـننکیم ، لمع  دوخ  تاذ  ياضتقا  بسح 
. تسا وا  تعیبط  ناسنا و  لاح  يهدنهد  ناشن 

. تسا وا  ماقم  لاح و  تعیبط ، ياضتقم  هک  دنکیم  انب  شسفن  زا  یتّین  ّتین و  رب  ار  شلمع  سک  ره  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای 
عون ره  هک  تسا  ینیابتم  عاونا  ياراد  نطاب  بسح  رب  یلو  تسا ، ّدـح  کی  عون و  کی  ياراد  شتّیرـشب  ّتیلعف  بسح  رب  ناسنا  هک  نادـب 

. ّلقتسم هدح و  یلع  تسا  يّدح  ياراد  نآ 
هک ناسنا  ای  نیطایـش  نایاپ ، راهچ  ناگدـنرد ، زا  یکی  لعفلاب  ناسنا  یتقو  الثم  دوشیم ، یعون  لـعفلاب  نطاـب  بسح  رب  هک  هاـگ  نآ  سپ 

تروص رد  هاوخ  دشاب  تاحابم  تادابع و  تروص  رد  هاوخ   ) دهدب ماجنا  ار  یلمع  دهاوخب  تقو  ره  دوشب  تسا  هکیالم  عاونا  رب  لمتـشم 
لمع نآ  تقیقح  لعفلاب  هک  هچنآ  دـنکیم  دـصق  تروص  نآ  مّسجت  يهطـساو  هب  دـنکیم و  مسجم  دوخ  شیپ  ار  تروص  نآ  یـصاعم )

. دنک ادیپ  دوجو  تروص  لماک  تروص  هب  تسا 
ناسنا الثم  دریگیم ، رارق  وا  لمع  يانبم  هک  تسا  تّین  رب  لمتـشم  لمع  نیح  رد  ناسنا  و  تسا ، لعف  ّتین  دصق  تروص و  نآ  اج  نیا  رد 

دهدیم ماجنا  هک  یلمع  زا  نآ  يهطـساو  هب  هتخاس و  مسجم  دوخ  شیپ  ار  نآ  تروص  دناوخب  زامن  دـهاوخب  یتقو  راک  ایر  ای  دنـسپ  دوخ 
تسا . حودمم  مدرم  شیپ  دنکیم  نامگ  هک  هچنآ  رب  دهد  تنیز  ار  شدوخ  هک  دنکیم  دصق  نینچ 
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دننامه الثم  تسا  يدنسپ  دوخ  عون  نآ  تسا و  لعفلاب  یجراخ  لمع  هباشم  هک  تسا  یتّین  رب  لمتشم  هک  یلاح  رد  دناوخیم  ار  زامن  سپ 

. سوواط
. دشابیم شتّین  لاح و  تعیبط  ياضتقم  هک  دهدیم  رارق  شدوخ  نییزت  دصق  ساسا  رب  ار  شلمع  هک  یسک  رگید : ترابع  هب 

نارفغ تشذـگ و  حفـص ، وفع ، ناسحا ، دوج ، تمحر ، لیبق : زا  وا  يهیلامج  تافـص  تاّذـلاب  الوا و  هنأش  یلاـعت  لّوا  ّقح  تاذ  تعیبط  و 
بضغ رهق ، ضرعلاب  مّود و  دصق  اب  اهتّیلباق و  بسح  رب  یهاگ  نکل  و  تسین ، دش  هتفگ  هک  نیمه  زج  لّوا  دصق  رد  وا  لمع  سپ  تسا ،

. دوشیم ماقتنا  و 
ناسحا تمحر و  رب  ینتبم  شلمع  شدوخ  تعیبط  تاذ و  ياـضتقم  قبط  دـنوادخ  هک  وگب  اـهنآ  هب  لوسر  يا  هک : تسا  نیا  هیآ  ياـنعم 

. دهدیم رارق  بضغ  ای  اضر  ار  یهلا  تمحر  هک  يوحن  هب  دینکیم  لمع  دوخ  تاذ  ياضتقم  قبط  زین  امش  تسا و 
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تسا و ینطاـب  یبیغ  روما  زا  تشرـس  تاذ و  و  دـنکیم ، لـمع  دوخ  تشرـس  تاذ و  قبط  یـسک  رگا  اًـلِیبَس  يدـْهَأ  َوُه  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَرَف 
بـسح رب  تسا  نکمم  دـنکیم  رایتخا  لمع  تروص  ساسا  رب  هک  ار  یـسک  نآ  سپ  تسین ، انتعا ) هّجوت و  دروم   ) كـالم لـمع  تروص 
تـسا هتفای  هار  هک  سک  نآ  رب  امـش  راـگدرورپ  اریز  دـنکیم ، راـیتخا  ادـخ  هک  دـشاب  یـسک  هکلب  دـشاب ، هدـشن  راـیتخا  تشرـس  تاذ و 

تسرتاناد .
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عیمج رب  تبـسن  هیآ  میمعت  اب  یتافانم  نیا  هک  تسا  رّدـقم  يازج  نیـشناج  هک  هدـش  ياهلمج  رب  لخاد  ْمُکُّبَرَف  رد  اف »  » ظفل يانعم  نیاربانب 
. تسا نینچ  تایآ  عیمج  نأش  هک  نانچ  مه  درادن ، شقیداصم 

ایناث و عبّتلاب و  لاح  نیع  رد  تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  نانمشد  اهیدب  اهرش و  رکذ  زا  مالّسلا و  هیلع  یلع  تاریخ  رکذ  زا  تاّذلاب  دوصقم  هچ 
. دوشیم هداد  میمعت  قیداصم  يهمه  هب  تبسن  ضرعلاب 

بلق رد  هک  دوشیم  قالطا  راخب  رب  حور  هچ  تسا ، نآ  هتـسب  یناسنا  تایح  هک  دنـسرپیم  حور  يهراـب  رد  وت  زا  ِحوُّرلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  َو 
زا هک  يراخب  رب  نینچ  مه  و  دوشیم ، هدیمان  یناویح  حور  نآ  دنکیم و  ادیپ  راشتنا  ندب  رد  نییارـش  يهطـساو  هب  دـنکیم و  ادـیپ  نّوکت 

. دنیوگ یناسفن  حور  ار  نآ  دوشیم و  قالطا  حور  دوشیم  لدتعم  نآ  تدورب  ببس  هب  غامد  دوشیم و  دعاصتم  غامد  هب  بلق 
تاـیح هک  يزیچ  رب  نینچ  مه  دراد و  ماـن  یناویح  سفن  هک  دوشیم  قـالطا  حور  زین  دراد  یگتـسب  نآ  رب  ناوـیح  تاـیح  هک  يزیچ  رب  و 
یناسنا حور  اریز  تسا ، نیمه  حور  زا  ناگدننک  لاؤس  دوصقم  و  دراد ، مان  هقطان  سفن  هک  دوشیم  هتفگ  حور  تسا  نآ  رب  طونم  یناسنا 

. تسا ناهنپ  یفخم و  ناسنا  سفن  عاعّشلا  تحت  نآ  هک  تسا  كرد  لباق  راثآ  ببس  هب  مدرم  يارب  هک  تسا  يزیچ  هقطان  سفن  و 
قارشا  ناسل  رد  هک  دوشیم  قالطا  زین  هکیالم  زا  ياهقبط  رب  حور 
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هجو و ناسنا  ره  ددع  هب  تسا و  رتگرزب  هکیالم  ریاس  زا  هک  ياهتـشرف  رب  و  دوشیم ، هدیمان  اّفـص » تاّفاص   » عرـش ناسل  رد  عاونا و  بابرا 

ناسنا دارفا  زا  کی  ره  اـب  وا  و  عاونا ، باـبرا  رب  دراد  هطاـحا  تساـیر و  هدوب و  ناـسنا  عّونلا  ّبر  نآ  و  دوشیم ، هتفگ  حور  دراد  تروص 
. تسین وا  اب  ناسنا  دارفا  زا  کی  چیه  هک  یلاح  رد  تسا 

هیلع و هّللا  یّلـص  دّمحم  اب  تسا و  رتگرزب  لیئاکیم  لیئربج و  زا  هک  دنکیم  یفرعم  ياهتـشرف  ار  وا  تسا  هدـش  دراو  رابخا  رد  هک  هچنآ  و 
. دراد يانعم  نیمه  رب  هراشا  و  دوب ، مالّسلا  مهیلع  هّمئا  اب  سپس  هلآ و 

نآ اب  هکیالم  یهارمه  هک  تسا  نیا  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  ریاس  اب  هن  هدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  اب  هدـش  دای  هکیالم  هک  نیا  يانعم  و 
يانعم نیمه  هب  هراشا  یِحوُر » ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن   » و تسا ، ملاع  تاّرذ  يهمه  اب  هکیالم  نآ  هن  رگ  و  تسوا ، اـب  یهارمه  رب  نوّرقم  ترـضح 

. تسا حور  نامه  يهیاس  هدش  هدیمد  مدآ  رد  هک  یحور  هچ  تسا ،
لاؤـس رگید  يوـس  زا  دــننکیمن و  كرد  ار  نآ  لوـقع  ناـبحاص  زج  هـک  تـسا  لوـقعم  دّرجم  رما  کـی  مدرم  لاؤـس  دروـم  حور  نوـچ 
لامجا هب  ار  اهنآ  باوج  هک  دومن  رما  شلوسر  هب  یلاعت  يادـخ  دوریمن  رتارف  تاسوسحم  زا  ناشکاردا  دنتـسه و  سح  لها  ناگدـننک 

. دهدب
امش  دشاب و  سوسحم  ات  دشاب  ياهّدام  یگدامآ  يهقباس  هک  نیا  نودب  تسا  نم  رما  زا  یشان  حور  یِّبَر  ِْرمَأ  ْنِم  ُحوُّرلا  ُِلق  دومرف : سپ 
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. دسریمن نآ  هب  امش  كاردا  تسا و  ادخ  رما  ملاع  زا  حور  هک  وگب  ای  دینک ، كرد  ار  نآ  ینطاب  ای  يرهاظ  ساوح  اب  دیناوتب 

ملع نآ  و  تسا ، كدـنا  لیلق و  هدـش  هداد  ملع  ای  هدـشن ، هداد  ملع  امـش  زا  یکدـنا  هب  زج  اًـلِیلَق و  اَّلِإ  ِْملِْعلا  َنِم  ُْمتِیتوُأ  اـم  َو  دومرف : اذـل  و 
. تسا يراکنا  ماهفتسا  ای  هیفان  ام »  » ظفل دینک و  ادیپ  ملع  رما  ملاع  هب  دیناوتیمن  امش  و  تسا ، نآ  راثآ  يهیحان  زا  سوسحم 
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ای يوبن  ماکحا  ای  نآرق  دوصقم  میربیم ، نیب  زا  میدرک  یحو  وت  هب  هک  ار  هچنآ  میهاوخب  رگا  َکـَْیلِإ  اـْنیَحْوَأ  يِذَّلاـِب  َّنَبَهْذََـنل  اْنئِـش  ِْنَئل  َو 
. میربیم نیب  زا  میداد  وت  هب  هک  ار  یملع  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  تسا ، هدش  یحو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رب  هک  تسا  یحور 
ات دـشاب  وت  نابهگن  لیک و  هک و  ینکیمن  ادـیپ  ار  یـسک  ندرب  نیب  زا  رب  میدرک  یحو  هک  هچنآ  رب  رگید  اًلیِکَو  اْنیَلَع  ِِهب  ََکل  ُدِـجَت  ـال  َُّمث 

. دنادرگرب میدرب  نیب  زا  هک  ار  هچنآ  دناوتب  هتشاد و  طّلست  ام  رب  وا  هک  ییامن  راذگاو  وا  رب  ار  تراک  یناوتب 
تراـگدرورپ يوس  زا  یتـمحر  نکل  ینعی  تسا ، عطقنم  يانثتـسا  نیا  دـشاب ، تراـگدرورپ  بناـج  زا  یتـمحر  رگم  َکِّبَر  ْنِم  ًۀَـمْحَر  اَّلِإ 

تـسا هدوب  گرزب  هک  یتسار  هب   ) ًارِیبَک َْکیَلَع  َناک  ُهَلْـضَف  َّنِإ  دنادرگرب . دنک و  در  وت  هب  ای  درادهگن  میدرک  یحو  هک  ار  هچنآ  دـناوتیم 
(. وت رب  وا  ششخب  لضف و 
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88 تایآ 100 -

336 ص :  ات 100 ..... ] تایآ 88  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا

ِساَّنِلل اْنفَّرَص  ْدََقل  َو  ( 88  ) ًاریِهَظ ٍضْعَِبل  ْمُهُـضَْعب  َناک  َْول  َو  ِِهْلثِِمب  َنُوتْأَی  ِنآْرُْقلا ال  اَذـه  ِْلثِِمب  اُوتْأَی  ْنَأ  یلَع  ُّنِْجلا  َو  ُْسنِْإلا  ِتَعَمَتْجا  ِِنَئل  ُْلق 
ََکل َنوُکَت  َْوأ  ( 90  ) ًاعُوْبنَی ِضْرَْألا  َنِم  اَنل  َرُْجفَت  یَّتَح  ََکل  َنِمُْؤن  َْنل  اُولاق  َو  ( 89  ) ًاروُفُک َّالِإ  ِساَّنلا  ُرَثْکَأ  یبَأَف  ٍلَثَم  ِّلُک  ْنِم  ِنآْرُْقلا  اَذه  ِیف 
(92  ) ًالِیبَق ِۀَِکئالَْملا  َو  ِهَّللِاب  َِیتَْأت  َْوأ  ًافَسِک  اْنیَلَع  َتْمَعَز  امَک  َءامَّسلا  َطِقُْست  َْوأ  ( 91  ) ًاریِْجفَت اَهلالِخ  َراْهنَْألا  َرِّجَُفتَف  ٍبَنِع  َو  ٍلیَِخن  ْنِم  ٌۀَّنَج 
ًارََـشب َّالِإ  ُْتنُک  ْلَه  یِّبَر  َناْحبُـس  ُْلق  ُهُؤَْرقَن  ًاباتِک  اـْنیَلَع  َلِّزَُنت  یَّتَح  َکِِّیقُِرل  َنِمُْؤن  َْنل  َو  ِءاـمَّسلا  ِیف  یقَْرت  َْوأ  ٍفُرْخُز  ْنِم  ٌْتَیب  َکـَل  َنوُکَی  َْوأ 

َنوُشْمَی ٌۀَِکئالَم  ِضْرَْألا  ِیف  َناک  َْول  ُْلق  ( 94  ) ًالوُسَر ًارََـشب  ُهَّللا  َثََعب  َأ  اُولاق  ْنَأ  َّالِإ  يدُْهلا  ُمُهَءاج  ْذِإ  اُونِمُْؤی  ْنَأ  َساَّنلا  َعَنَم  ام  َو  ( 93  ) ًالوُسَر
ُهَّللا ِدْهَی  ْنَم  َو  ( 96  ) ًاریَِـصب ًارِیبَخ  ِهِدابِِعب  َناک  ُهَّنِإ  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ًادیِهَـش  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق  ( 95  ) ًالوُسَر ًاکَلَم  ِءامَّسلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  اـْنلَّزََنل  َنیِِّنئَمْطُم 
امَّلُک ُمَّنَهَج  ْمُهاوْأَم  امُـص  َو  ًامُْکب  َو  ًایْمُع  ْمِهِهوُجُو  یلَع  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهُرُـشَْحن  َو  ِِهنوُد  ْنِم  َءاـِیلْوَأ  ْمَُهل  َدَِـجت  ْنَلَف  ِْللُْـضی  ْنَم  َو  ِدَـتْهُْملا  َوُهَف 

(97  ) ًاریِعَس ْمُهانْدِز  ْتَبَخ 
َقَلَخ يِذَّلا  َهَّللا  َّنَأ  اْوَرَی  ْمـــَل  َو  َأ  ( 98  ) ًادـیِدَج ًاـْقلَخ  َنُوثوُْعبََمل  اَّنِإ  َأ  ًاـتافُر  َو  ًاـماظِع  اَّنُک  اذِإ  َأ  اُولاـق  َو  اـِنتایِآب  اوُرَفَک  ْمُهَّنَأـِب  ْمُهُؤازَج  َکـِلذ 

َِنئازَخ َنوُِکلْمَت  ُْمْتنَأ  َْول  ُْلق  ( 99  ) ًاروُفُک َّالِإ  َنوُِملاَّظلا  َیبَأَف  ِهِیف  َْبیَر  ًالَجَأ ال  ْمَُهل  َلَعَج  َو  ْمُهَْلثِم  َُقلْخَی  ْنَأ  یلَع  ٌرِداق  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا 
(100  ) ًارُوتَق ُناْسنِْإلا  َناک  َو  ِقاْفنِْإلا  َۀَیْشَخ  ُْمتْکَْسمََأل  ًاذِإ  یِّبَر  ِۀَمْحَر 
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337 ص :  همجرت ..... :

، دنشاب رگیدکی  نابیتشپ  همه  دنچ  ره  دنناوتن  زگره  دنروایب  یباتک  نآرق  نیا  دننام  هک  دنوش  قفّتم  ّنج  سنا و  رگا  هک  ربمغیپ  يا  وگب 
، دندرک عانتما  زیچ  ره  زا  دانع  رفک و  زا  زج  هب  مدرم  رثکا  میدروآ  لاثم  هنوگ  ره  مدرم  يارب  نآرق  نیا  رد  انامه  و 

، يرآ نوریب  یبآ  يهمشچ  زاجعا ) هب   ) ام يارب  نیمز  زا  هک  نآ  ات  دروآ  میهاوخن  نامیا  وت  هب  زگره  ام  دنتفگ  و 
، ددرگ يراج  ییاهرهن  نآ  نایم  رد  هک  دشاب  روگنا  امرخ و  زا  یغاب  ار  وت  هک  نآ  ای 

نآ ات  میرواین  تنتفر  نامسآ  هب  نامیا  زگره  مه  زاب  يور و  الاب  نامسآ  رب  هک  نآ  ای  یشاب  اراد  راگنرز  یخاک  رز و  زا  ياهناخ  هک  نآ  ای 
يرشب درف  نم  ایآ  مزاس  رضاح  ار  وا  ناگتـشرف  ای  وا  نم  هک  نآ  زا  تسا  هّزنم  ادخ  وگب  مینک ، تئارق  ار  نآ  هک  ینک  لزان  یباتک  ام  رب  هک 
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، ماهدمآ تلاسر  هب  ادخ  بناج  زا  هک  مرتشیب 
تسا ،؟ هداتسرف  تلاسر  هب  زگره  ار  يرشب  ادخ  ایآ  دنتفگ  هک  زج  دمآ  نآرق  یتقو  تشادن  زاب  نامیا  تیاده و  زا  يزیچ  ار  مدرم 

338 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، میداتسرف اهنآ  رب  تلاسر  هب  نامسآ  زا  ار  هتشرف  مه  ام  يدوب  رارق  نکسم و  نیمز  رد  ار  ناگتشرف  رگا  وگب  ربمغیپ  يا 

، تسا ریصب  هاگآ و  شناگدنب  لاوحا  هب  وا  هک  تسا  یفاک  امش  نم و  نایم  دهاش  ادخ  وگب  ربمغیپ  يا 
وا رب  یناـبهگن  تسود و  اـمنهر و  چـیه  ادـخ  زج  رگید  درک  هارمگ  ار  هک  ره  هتفاـی و  تیادـه  تقیقح  هب  دـنک  ییاـمنهر  ادـخ  ار  هک  ره 

خزود نآ  هاگ  ره  هک  دننک  نکسم  خزود  هب  درک و  میهاوخ  روشحم  رک  گنگ و  روک و  يور  رب  دوش  تمایق  زور  نوچ  تفای و  یهاوخن 
، مینکیم نازورف  نازوس و  رتدیدش  زاب  دوش  شوماخ  ششتآ 

هتخیگنارب ون  زا  میوش  هدیـسوپ  یناوختـسا  اـم  هک  نآ  زا  سپ  اـیآ  دـنتفگ  دـندش و  رفاـک  اـم  تاـیآ  هب  نوـچ  نارفاـک  نآ  رفیک  تسا  نیا 
!؟ میوشیم

تقو اهنآ  رب  و  دـنک ؟ قلخ  زاب  ار  اـهنیا  دـننام  هک  تسا  رداـق  دـیرفآ  ار  اهنامـسآ  نیمز و  هک  ییادـخ  نآ  هک  دنتـسنادن  دـندیدن و  اـیآ 
، دندومیپن دانع  رفک و  هار  زج  ناراکمتس  زاب ) عطاق  تّجح  تایآ و  همه  نیا  اب  يرآ  ( ؟ دنادرگ رّرقم  دمآ  دهاوخ  کشیب  هک  يدوعوم 

فوـخ رقف و  سرت  زا  همه  زاـب  دـیوش  ادـخ  تمحر  ياـهجنگ  ياراد  رگا  امـش  هک  وـگب  رظن ) تسپ  لـیخب  مدرم  نـیا  هـب   ) اـم لوـسر  يا 
. تسا لیخب  کسمم و  رایسب  اعبط )  ) ناسنا هک  درک  دیهاوخ  قافنا  زا  لخب  یشیورد 

338 ص :  ریسفت ..... 

اب یبلط  زرابم  يّدـحت و  ًاریِهَظ  ٍضْعَِبل  ْمُهُـضَْعب  َناک  َْول  َو  ِِهْلثِِمب  َنُوتْأَی  ِنآْرُْقلا ال  اَذـه  ِْلثِِمب  اُوتْأَی  ْنَأ  یلَع  ُّنِْجلا  َو  ُْسنِإـْلا  ِتَعَمَتْجا  ِِنَئل  ْلـُق 
اقباس  نآ  نایب  هیآ و  نیا  لاثما 

339 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«. 1  » تشذگ

تیاکح ره  زا  میدرک  رارکت  فلاختم  قفاوتم و  ياهترابع  فلتخم و  ظافلا  بلاق  رد  ام  ٍلَثَم  ِّلُک  ْنِم  ِنآْرُْقلا  اَذه  ِیف  ِساَّنِلل  اْنفَّرَـص  ْدََـقل  َو 
ياهترابع رد  ار  اهتیاکح  نآ  زا  يرادـقم  میدروآ و  دوب  هدـمآ  رد  هناسفا  لـثم و  تروص  هب  هک  نادـب  ناـبوخ و  تیاـکح  زا  یناتـساد ، و 

. مالّسلا هیلع  رضخ  اب  شتیاکح  ای  شموق  نوعرف و  اب  مالّسلا  هیلع  یسوم  تیاکح  رکذ  دننام : میدرک ، رارکت  نوگانوگ 
. تسا ضیعبت  يارب  لثم » ّلک  نم   » رد نم »  » ظفل تسا و  فوذحم  انفّرص »  » لوعفم سپ 

هچ تسا ، هغلابم  يارب  ّلـک »  » ظـفل و  تسا ، یلاـمجا  تروص  هب  تیاـکح  ره  زا  یتمـسق  تسا  هدـمآ  نآرق  رد  اـهتیاکح  زا  هک  هچنآ  اریز 
. تسین اهلثم  اهتیاکح و  يهمه  زا  هدش  رکذ  نآرق  رد  هک  هچنآ 

وت تّوبن  قیدصت  ای  يدنوادخ  رب  اهنآ  رب  لالدتسا  و  لثم ، اهتیاکح و  نآ  نتفرگ  تربع  زا  مدرم  رتشیب  سپ  ًاروُفُک  اَّلِإ  ِساَّنلا  ُرَثْکَأ  یبَأَف 
رد دندرکن ، يزیچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  رب  ای  وت و  تّوبن  ای  ادـخ  رب  رفک  زج  دـندرک ، عانتما  ابا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  يهراب  رد 

. دندرکن يراک  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  رفک  زج  مدرم  رتشیب  سپ  دش ، لزان  لیئربج  هک  تسا  هدمآ  ربخ 
__________________________________________________

يهیآ 23. هرقب  يهروس  ( 1)
340 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

يهمـشچ نیمز  زا  ام  يارب  ینک  ناور  هک  نآ  ات  ارت  رم  میروآیمن  نامیا  دـنتفگ : ًاعُوْبنَی و  ِضْرَْألا  َنِم  اَنل  َرُْجفَت  یَّتَح  ََکل  َنِمُْؤن  َْنل  اُولاق  َو 
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. تسا همشچ  يانعم  هب  عوبنی »  » ظفل
زا یغاب  وت  يارب  دشاب  هدوب  ای  ًافَسِک  اْنیَلَع  َتْمَعَز  امَک  َءامَّسلا  َطِقُْست  َْوأ  ًاریِْجفَت  اَهلالِخ  َراْهنَْألا  َرِّجَُفتَف  ٍبَنِع  َو  ٍلیَِخن  ْنِم  ٌۀَّنَج  ََکل  َنوُکَت  َْوأ 

ياـههعطق دـنک ، طوقـس  هعطق  هعطق  اـم  رب  نامـسآ  ياهدرک  ناـمگ  هک  روطنآ  اـی  يزاـس  ناور  ناـشنیب  رد  ییاـهدور  هک  روـگنا  اـمرخ و 
. تسا هعطق  يانعم  هب  رسک  اب  هفسک »  » عمج فسک »  » ظفل سوسحم ،

ات هس  زا  تعامج  و  لیفک ، لباقم و  نایع و  يانعم  هب  لیبق  دـهاش  ای  لیفک  ار  ناگتـشرف  ادـخ و  يروایب  ای  اًلِیبَق  ِۀَِـکئالَْملا  َو  ِهَّللاـِب  َِیتْأـَت  َْوأ 
. دشابیم رتشیب 

. تسا بسانم  اج  نیا  رد  یناعم  نیا  زا  کی  ره  و  تسا ، هدمآ  زین  دسانشیم  دنیبیم  ار  هچ  ره  هک  یسک  فیرع »  » يانعم هب  و 
. الط زا  ياهناخ  وت  يارب  دشاب  هدوب  ای  ٍفُرْخُز  ْنِم  ٌْتَیب  ََکل  َنوُکَی  َْوأ 

ناـمیا زین  اـهنت  نتفر  نامـسآ  اـب  هزاـت  يور و  ـالاب  نامـسآ  هب  اـی  ُهُؤَْرقَن  ًاـباتِک  اـْنیَلَع  َلِّزَُنت  یَّتَـح  َکِِّیقُِرل  َنِمْؤـُن  ْنـَل  َو  ِءاـمَّسلا  ِیف  یقَْرت  َْوأ 
قیدصت  نآ  رد  هک  میناوخب  ار  نآ  ام  هک  ینک  لزان  ام  رب  یباتک  ات  میروآیمن 

341 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوب ناشتجاجل  اهنآ و  سوفن  دانع  زا  یشان  اهشسرپ  نیا  يهمه  و  دشاب ، ادخ  دیحوت  قیدصت  وت و  تّوبن 

و دنتـشاد ، رارـصا  هدوب و  مزاع  ناشراکنا  رب  دـنهد و  تبـسن  نادـب  ار  ناشراکنا  ات  دنـشاب  هتـشاد  يزیوآ  تسد  هک  دوب  نیا  نانآ  دوصقم 
دوش هداد  یباوج  مه  رگا  درادن و  یخـساپ  اهتـساوخ  رد  اهـشسرپ و  نینچ  دوبن  ّکش  عفد  ای  ههبـش و  عفر  اهتـساوخرد  نیا  زا  ناشدوصقم 

. تسا هدننک  لاؤس  رب  لّضفت  فطل و  ضحم 
دنوادخ هک  دوب  تهج  نیمه  يور  و  دومرف ، خساپ  دندوب  هتفگ  هچ  ره  هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  هچنانچ 

. دهدن ار  ناشباوج  باوج ، زا  زجع  تروص  رد  هک  درک  رما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  شلوسر  رب 
زا اهنادان  هک  ار  هچ  ره  ای  دوش  ییوگروز  مّکحت و  وا  رب  هک  نیا  زا  تسا  هّزنم  كاـپ و  نم  راـگدرورپ  وگب  یِّبَر  َناْحبُـس  ْلـُق  دومرف : سپ 

يارب اـی  مرواـیب  مدوـخ  ار  امـش  تساوـخرد  مناوـتیمن  نم  اـًلوُسَر  ًارََـشب  اَّلِإ  ُْتنُک  ْلَـه  درواـیب ، دـننکیم  داهنـشیپ  يزاـبجل  داـنع و  يور 
. دینکیم داهنشیپ  هک  هچنآ  دننام  منک  داهنشیپ  يزیچ  مراگدرورپ 

دشاب زجاع  شندروآ  زا  هک  دوب  ییاهزیچ  داهنشیپ  رب  ینتبم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يازهتسا  تهج  نیکرـشم  عامتجا  یگنوگچ 
. دیامن هعجارم  دهاوخب  ار  نآ  لیصفت  سک  ره  هدش و  لقن  ریسافت  رد  دشاب  وا  نأش  ندش  کچوک  نیهوت و  بجوم  ات 

342 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ای تلاسر  دـمآ ، اهنآ  يارب  تیادـه  هک  یماگنه  رد  درک  يریگولج  مدرم  نامیا  زا  زیچ  هچ  يدُْـهلا  ُمُهَءاج  ْذِإ  اُونِمُْؤی  ْنَأ  َساَّنلا  َعَنَم  ام  َو 
هب هدننک  تیاده  ینامسآ  باتک  تلاسر و  هچنانچ  تسا ، ادخ  يوس  هب  تیاده  بابسا  اهنیا  يهمه  نوچ  دمآ  تیالو  ای  ینامـسآ  باتک 

. دشابیم زین  تیالو  يوس 
ْنَأ ظفل  اب  ار  بلطم  نیا  یلاعت  يادخ  نکل  و  دننک ، راکنا  ار  رشب  تلاسر  هک  نیا  زج  دنتشادن  ینخـس  ًالوُسَر  ًارََـشب  ُهَّللا  َثََعب  َأ  اُولاق  ْنَأ  اَّلِإ 

. دنشاب هتشاد  یناهرب  داقتعا و  هک  نیا  نودب  دنیوگیم  اهنآ  هک  تسا  يراتفگ  دّرجم  نیا  هک  دشاب  نیا  رب  راعشا  ات  دروآ  اُولاق 
: دیوگب اهنآ  باوج  رد  هک  درک  رما  شربمایپ  رب  یلاعت  يادـخ  اذـل  تسا ، ناگتـشرف  تلاسر  هب  ضّرعت  هیانک و  رـشب  تلاسر  راکنا  نوچ 

(. کلم  ) نآ يرارطضا  ای  يرایتخا  ندرک  بارخ  اب  رگم  دوشیمن  رهاظ  کلم  ملاع  رب  تسا و  توکلم  ملاع  زا  ناگتشرف 
ادیپ اهنآ  اب  سنا  هدوب و  اهنآ  سنجمه ) زا   ) ات دشاب  رشب  یتسیاب  راچانب  رشب  رب  يهداتسرف  هک  وگب : رـشب ، تلاسر  راکنا  باوج  رد  لق » »

. دشاب سونأم  وا  اب  دناوتیمن  تسین و  رشب  سنجمه  ناگتشرف  و  دنک ،
مهفم ات  درک  فذـح  ار  لوق  نکیل  دـیوگیم و  نینچ  دـنوادخ  هک  اهنآ  هب  وگب  اْنلَّزََنل  َنیِِّنئَمْطُم  َنوُشْمَی  ٌۀَِـکئالَم  ِضْرَأـْلا  ِیف  َناـک  َْول  ْلـُق 
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يادخ  لعف  لوق و  لوسر  لعف  لوق و  هک  دشاب  بلطم  نیا  رب ) رعشم  )
343 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لّکوت تراگدرورپ  رب  هدرک و  ضارعا  ناشیا  زا  هک  یلاح  رد  ناـشدانع  تجاـجل و  زا  دـعب  اـًلوُسَر  ًاـکَلَم  ِءاـمَّسلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  تسا ، یلاـعت 
. یشاب هدومن 

زا یمالک  تسا و  فنأتـسم  ای  تسا ، لوق  هب  یکحم  يهّمتت  زا  هلمج  نیا  ًاریَِـصب  ًارِیبَخ  ِهِدابِِعب  َناک  ُهَّنِإ  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ًادیِهَـش  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق 
ترثک هب  نتفای  تیاده  سپ  دراد  دوجو  زین  ِدَتْهُْملا  َوُهَف  ُهَّللا  ِدـْهَی  ْنَم  َو  یلاعت  يادـخ  لوق  نیا  رد  لامتحا  ود  نیمه  و  تسا ، ادـخ  بناج 

دبع ریبدت  رایتخا و  هب  دشاب و  يرایتخا  هک  نیا  هن  دهاوخب  ادـخ  هک  یـسک  يارب  تسا  یهلا  رما  کی  هکلب  تسین ، داهنـشیپ  تساوخ و  رد 
. دوش تسرد 

رارق نییاپ  ناشیاهرـس  ـالاب و  ناـشیاهاپ  هدـش  هنوراو  ْمِهِهوُجُو  یلَع  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهُرُـشَْحن  َو  ِِهنوُد  ْنِم  َءاـِیلْوَأ  ْمَُهل  َدَِـجت  ْنَلَف  ِْللُْـضی  ْنَم  َو 
هب تبـسن  ای  دنتـسه  قلطم  لال  رک و  امُـص  َو  ًامُْکب  َو  دـننیبیمن  ار  ادـخ  لـضف  تمحر و  اـی  دنتـسه  قلطم  روط  هب  اـنیبان  ًاـیْمُع  دـنریگیم ،

رتدیدش رتدایز و  ار  نآ  شتآ  تسا و  مّنهج  ناشهاگیاج  ًاریِعَـس  ْمُهانْدِز  ْتَبَخ  امَّلُک  ُمَّنَهَج  ْمُهاوْأَم  دنتـسه  لال  رک و  تسا  عفان  ییاهزیچ 
. درک میهاوخ 

اهنآ  نیرتگرزب  تایآ و  لصا  و  دندیزرو ، رفک  ام  تایآ  هب  هک  تسا  اهنآ  يازج  رفیک و  نیا  اِنتایِآب  اوُرَفَک  ْمُهَّنَِأب  ْمُهُؤازَج  َِکلذ 
344 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دندرک راکنا  ار  داعم  ترخآ و  زین  و  تسا ، مالّسلا  هیلع  یلع 
قلخ هقباس  نودـب  شدوخ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دـنوادخ  هک  دـناهدرک  فارتعا  اهنآ  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َهَّللا  َّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ 

رتناسآ اهنآ  لاثما  اهنآ و  ندیرفآ  هک  اریز  دنیرفایب ، ار  اهنآ  لثم  هک  تسا  اناوت  رداق و  دـنوادخ  ْمُهَْلثِم  َُقلْخَی  ْنَأ  یلَع  ٌرِداق  تسا  هدرک 
زاب هداعا و  دـیوگیم : هک  ار  یـسک  لوق  هیآ  نیا  تسا ، ییادـتبا  شنیرفآ  زا  رتناسآ  ندـینادرگزاب  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  زا 

. دنکیم دییأت  تسا  اهندب  نآ  لثم  یهجو  هب  ناشیاهندب  هب  تبسن  نکل  تسا و  مدرم  صاخشا  نیب  هچ  رگا  ندینادرگ 
ای ایند ، تایح  بسح  رب  ای  هداعا  بسح  رب  ناشیا  لاثما  ای  اهنآ  دوخ  يارب  دنوادخ  ًاروُفُک  اَّلِإ  َنوُِملاَّظلا  َیبَأَف  ِهِیف  َْبیَر  اًلَجَأ ال  ْمَُهل  َلَعَج  َو 

. داد رارق  ینیعم  لجا  تمایق  زا  لبق  خزرب  رد  گنرد  ثکم و  بسح  رب 
. مالّسلا هیلع  یلع  رب  ای  وت ، هب  ای  دندش  دیحوت  هب  رفاک  ینعی  دندرک  ابا  رفک  زا  زج  بلطم  حوضو  زا  دعب  نارگمتس  نیملاظ و  سپ 

. تسا تیالو  زا  ترابع  ّبر  تمحر  یِّبَر  ِۀَمْحَر  َِنئازَخ  َنوُِکلْمَت  ُْمْتنَأ  َْول  ُْلق 
تمقن و طخـس و  دشابن  تیالو  هب  لصّتم  هاگ  ره  و  دوشیم ، هدـیمان  تمحر  تیالو  هب  لاّصتا  ببـس  هب  ینطاب  يرهاظ و  ياهتمعن  ریاس  و 

جاردتسا
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. دراد دّدعتم  ياههنیزخ  ملاع  بتارم  رد  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هب  راعشا  يارب  نیازخ »  » ظفل ندروآ  عمج  تسا و 
ّقحتـسم هب  ندـناسر  قافنا و  زا  مه  زاب  دـیدشیم  کلام  ار  مراگدرورپ  تمحر  ياههنیزخ  يهمه  امـش  رگا  ِقاْفنِْإلا  َۀَیْـشَخ  ُْمتْکَْـسمََأل  ًاذِإ 

. دوش مامت  اههنیزخ  ندرک  قافنا  اب  هک  دیدیسرتیم  دیدرکیم و  يراددوخ 
. تسا هدش  هداد  رارق  نآ  ندش  مامت  زا  سرت  لام و  نتشاد  تسود  تشرس  ترطف و  رد  و  دیاهدشن ، جراخ  دوخ  ّتیرشب  زا  امش  اریز 
دنکیم تلالد  هک  دروآ  ناک »  » ظفل اذل  تسا و  هدش  هداد  رارق  لخب  ناسنا  تشرـس  رد  ینعی  تسا ، لیلعت  رب  فطع  ًارُوتَق  ُناْسنِْإلا  َناک  َو 

زا هیانک  دوصقم  و  ههّبـشم ، تفـص  اـی  دـشاب ، هغلاـبم  روتق »  » ظـفل هک  نیا  زا  ّمعا  تسا  ناـسنا  ترطف  ّتیـصاخ و  لـخب  فصو  هک  نیا  رب 
. دناهدشن جراخ  ّتیرشب  زا  نوچ  دنتسین  تفالخ  تیالو و  ّقحتسم  اهنآ  هک  نیا  تسا و  تفالخ  یعدم 
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101 تایآ 111 -

345 ص :  ات 111 ..... ] تایآ 101  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا

َتِْملَع ْدََقل  َلاق  ( 101  ) ًاروُحْسَم یسُوم  ای  َکُّنُظََأل  یِّنِإ  ُنْوَعِْرف  َُهل  َلاقَف  ْمُهَءاج  ْذِإ  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  ْلَئْـسَف  ٍتانَِّیب  ٍتایآ  َعِْست  یـسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو 
ْنَم َو  ُهاْنقَرْغَأَف  ِضْرَْألا  َنِم  ْمُهَّزِفَتْـسَی  ْنَأ  َدارَأَف  ( 102  ) ًارُوْبثَم ُنْوَعِْرف  ای  َکُّنُظََأل  یِّنِإ  َو  َِرئاَصب  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُّبَر  ـَّالِإ  ِءـالُؤه  َلَْزنَأ  اـم 
َلََزن ِّقَْحلِاب  َو  ُهاْنلَْزنَأ  ِّقَْحلِاب  َو  ( 104  ) ًافیَِفل ْمُِکب  اْنئِج  ِةَرِخْآلا  ُدْعَو  َءاج  اذِإَف  َضْرَْألا  اُونُکْسا  َلِیئارْـسِإ  ِینَِبل  ِهِدَْعب  ْنِم  اْنُلق  َو  ( 103  ) ًاعیِمَج ُهَعَم 

(105  ) ًاریِذَن َو  ًارِّشَبُم  َّالِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو 
ْمِْهیَلَع یْلُتی  اذِإ  ِِهْلبَق  ْنِم  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  اُونِمُْؤت  َْوأ ال  ِِهب  اُونِمآ  ْلـُق  ( 106  ) ًالیِْزنَت ُهاْنلََّزن  َو  ٍثْکُم  یلَع  ِساَّنلا  یَلَع  ُهَأَْرقَِتل  ُهاْنقَرَف  ًاـنآُْرق  َو 

(109  ) ًاعوُشُخ ْمُهُدیِزَی  َو  َنوُْکبَی  ِناقْذَْأِلل  َنوُّرِخَی  َو  ( 108  ) ًالوُعْفََمل انِّبَر  ُدْعَو  َناک  ْنِإ  انِّبَر  َناْحبُس  َنُولوُقَی  َو  ( 107  ) ًادَّجُس ِناقْذَْأِلل  َنوُّرِخَی 
(110  ) ًالِیبَس َِکلذ  َْنَیب  ِغَْتبا  َو  اِهب  ِْتفاُخت  َو ال  َِکتالَِصب  ْرَهَْجت  َو ال  ینْسُْحلا  ُءامْسَْألا  ُهَلَف  اوُعْدَت  ام  ایَأ  َنمْحَّرلا  اوُعْدا  َِوأ  َهَّللا  اوُعْدا  ُِلق 

(111  ) ًارِیبْکَت ُهْرِّبَک  َو  ِّلُّذلا  َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ِْکلُْملا  ِیف  ٌکیِرَش  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ًاَدلَو  ْذِخَّتَی  َْمل  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ُِلق  َو 
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346 ص :  همجرت ..... :

اهنآ رب  مالّسلا  هیلع  یسوم  هک  نک  لاؤس  لیئارسا  ینب  زا  ار  تیاکح  نیا  میدرک  اطع  راکـشآ  يهزجعم  نشور و  تیآ  هن  یـسوم  هب  ام  و 
میرادنپیم زومآ  رحس  رحاس و )  ) ارت ام  یسوم  يا  تفگ  نوعرف  سپ  دمآ 

نیمز نامـسآ و  يادـخ  زج  قلخ  تیادـه  يارب  ار  تایآ  نیا  هک  ياهتـسناد  ـالماک  دوخ  وت  هک  داد  خـساپ  نوعرف  هب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم 
قیال  لهاج و  یصخش  ارت  نوعرف  يا  نم  هداتسرفن و 
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، مرادنپیم كاله 

، میدرک قرغ  ایرد  هب  مامت  ار  شناتسدمه  وا و  مه  ام  دزادنارب  رصم  نیمز  زا  ار  شموق  یسوم و  هک  درک  نآ  هدارا  هاگ  نآ 
اعمج اب  ار  امـش  همه  دسر  ارف  ترخآ  هدـعو  هک  سپ  نآ  زا  ات  دـیوش  نکاس  نیمز  نآ  رد  هک  میداد  نامرف  ار  لیئارـسا  ینب  نآ  زا  دـعب  و 

، مینادرگ ثوعبم 
هب تراـشب  ار  ناـنمؤم  هک  نآ  يارب  زج  ار  وت  میداتـسرفن  دـش و  لزاـن  یتسار  ّقح و  يهماـقا  يارب  میداتـسرف و  ّقح  هب  ار  تاـیآ  نیا  اـم  و 

، یناسرتب یهلا  باذع  زا  ار  نارفاک  یهد و  تمحر 
، تسام گرزب  تالیزنت  زا  یباتک  نآرق  نیا  ینک  تئارق  جیردت  هب  تّما  رب  زین  وت  هک  میداتسرف  وت  رب  ءزج  ءزج  ار  ینآرق  و 

ملع ماقم  هب  نیا  زا  شیپ  هک  اهنآ  هّتبلا  هک  تسناسکی ) ارم   ) دیرواین ای  دـیروایب  نامیا  باتک  نیا  هب  امـش  هک  وگب  تّما ) هب  ام  لوسر  يا  )
، دنروآ دورف  نآ  مکح  رب  تعاط  رس  ینتورف  عوضخ و  لامک  اب  همه  دوش  توالت  ناشیا  رب  تایآ  نیا  هاگ  ره  دندیسر  شناد  و 

، دش دهاوخ  عقاو  اقّقحم  ام  يادخ  هدعو  هّتبلا  تسا  هّزنم  كاپ و  ام  راگدرورپ  دنیوگ  و 
، دیازفایم ادخ  زا  ناشسرت  فوخ و  رب  هتسویپ  هداهن و  ّتیدوبع  كاخ  هب  رس  همه  نایرگ  مشچ  اب  اهنآ  و 

فاصوا اریز  تسا  وا  صوصخم  همه  وکین  يامسا  دیناوخب  یمسا  ره  هب  نمحر  مسا ) هب   ) ار ادخ  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  وگب 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2079 

http://www.ghaemiyeh.com


، نک رایتخا  ار  طّسوت  ّدح  هکلب  نآ  درگ  هتسهآ  رایسب  هن  دنلب و  رادادص  هن  زامن  رد  وت  تسا و  رامشیب  شترضح  لالج  لامج و 
دسر یصقن  ار  وا  رادتقا  تّزع و  زگره  هن  هتفرگ و  رب  شکلم  رد  یکیرـش  هن  يدنزرف و  زگره  هن  هک  تسادخ  صوصخم  شیاتـس  وگب  و 

. نک شیاتس  لامک  فاصوا  نیرتگرزب  هب  ار  یهلا  تاذ  هتسویپ  دوش و  دنمزاین  يراکددم  تسود و  هب  هک 
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348 ص :  ریسفت ..... 

تازجعم تایآ و  هک  تسا  یناسک  زا  هیانک  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  هب  نداد  يرادلد  نیا  ٍتانَِّیب  ٍتایآ  َعِْست  یـسُوم  اْنیَتآ  ْدََـقل  َو 
هچنانچ دـناسریمن  یعفن  وا  هب  تازجعم  تایآ و  تسا  تجاجل  دانع و  شاهریمخ  تشرـس و  رد  هک  یـسک  ینعی  دـندرکیم ، داهنـشیپ  ار 

هناگ هن  تایآ  نییعت  رد  رابخا  و  دش ، دایز  شدانع  تجاجل و  لاح  نیع  رد  دید و  نشور  يهناشن  هیآ و  هن  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  زا  نوعرف 
رد و  تسا ، هدش  هدرمـش  هناشن  هن  يهلمج  زا  يولـس  نم و  روط و  هوک  ندرب  الاب  رابخا  زا  یـضعب  رد  سپ  هدش ، دراو  فلتخم  تروص  هب 

. تسا هدشن  هدرمش  مه  رابخا  زا  یضعب 
، نوخ هغابروق ، شپـش ، خـلم ، تسا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ربخ  رد  هچناـنچ  هناـگ  هن  تاـیآ  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  يهیآ  رهاـظ  و 

. دشابیم اضیب  دی  اصع و  گنس ، ایرد ، نافوط ،
« ذا  » ظفل ْمُهَءاج  ْذِإ  دونـشب !) هیاسمه  ات  میوگیم  وت  هب  شور  هب   ) سرپب لیئارـسا  ینب  زا  يراد  دیدرت  کش و  وت  رگا  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ْلَئْـسَف 

. تسا هضرتعم  لئساف »  » ادخ لوق  تسا و  انیتآ »  » فرظ ای  تسا ، لئسا »  » لوعفم صلاخ و  مسا 
منکیم نامگ  نم  تفگ : دانع  يور  زا  تایآ  ندش  نشور  روهظ و  زا  دعب  نوعرف  ًاروُحْسَم  یسُوم  ای  َکُّنُظََأل  یِّنِإ  ُنْوَعِْرف  َُهل  َلاقَف 
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بابسا دنوادخ  ار  اههناشن  نیا  تفگ : َِرئاَصب  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُّبَر  اَّلِإ  ِءالُؤه  َلَْزنَأ  ام  َتِْملَع  ْدََقل  َلاق  یـشاب ، نونجم  یـسوم  يا  وت  هک 

. تسا هغلابم  باب  زا  اهنآ  رب  رئاصب »  » قالطا و  تسا ، هداد  رارق  تریصب 
ملع يانعم  هب  اج  نیا  رد  نظ ) ، ) یتسه تکـاله  رد  نادرگ و  يور  ّقح  زا  نوعرف  يا  وت  هک  منادیم  نم  ًارُوْبثَم  ُنْوَعِْرف  اـی  َکُّنُظَأـَل  یِّنِإ  َو 

« ّنظ  » ياراد هتشادن و  ملع  اعقاو  مالّسلا  هیلع  یسوم  هک  نیا  ای  تسا  نوعرف  لوق  اب  تهباشم  یلکش و  مه  تهج  هب  نظ )  ) هب ریبعت  تسا و 
. ددرگ لماک  مالّسلا  هیلع  یسوم  توعد  ات  هدوب  هدرکن  مالعا  مالّسلا  هیلع  یسوم  هب  ار  شتکاله  ای  ریخ  زا  نوعرف  يرود  دنوادخ  هدوب و 
ار اهنآ  ای  دنک  جراخ  نیمز ) يور  قلطم  ای  رـصم  نیمزرـس   ) نیمز زا  ار  لیئارـسا  ینب  هک  تساوخ  نوعرف  ِضْرَْألا  َنِم  ْمُهَّزِفَتْـسَی  ْنَأ  َدارَأَف 

ِینَِبل ِهِدَْعب  ْنِم  اْنُلق  َو  میدرک  جراخ  نیمز  زا  ار  شناهارمه  وا و  نوعرف  يهتـساوخ  سکع  رب  ام  ًاعیِمَج  ُهَعَم  ْنَم  َو  ُهاْنقَرْغَأَف  دزاس ، نک  هشیر 
َءاج اذِإَف  دنک ، نوریب  نآ  زا  ار  امش  تساوخیم  نوعرف  هک  دیوش  ینیمز  نامه  نکاس  میتفگ  لیئارسا  ینب  هب  سپ  َضْرَْألا  اُونُکْسا  َلِیئارْسِإ 

ای نوعرف ، موق  لیئارسا و  ینب  رب  باطخ  مکب »  » میروایب طلتخم  ار  امش  ًافیَِفل  ْمُِکب  اْنئِج  دیایب ، ترخآ  راد  يهدعو  هک  هاگ  نآ  ِةَرِخْآلا  ُدْعَو 
موق  لیئارسا و  ینب  زا  طلتخم  تسا  لیئارسا  ینب  رب  باطخ  طقف 
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. الاب يهجرد  نییاپ و  يهجرد  زا  طلتخم  هک  نیا  دوصقم  ای  دنلطاب ، هک  ییاهنآ  اب  دنقح  رب  هک  ار  نانآ  ینعی  نوعرف 

هب ای  ددرگیم  رب  نآرق  قلطم  هب  ای  ه »  » ریمـض و  « 1  » ّقح هب  سّبلتم  ای  ّقح ، تیاغ  اب  ای  میدرک  لزان  ار  نآرق  ّقح  ببـس  هب  ُهاْنلَْزنَأ  ِّقَْحلاـِب  َو 
راذـنا هد و  تراشب  هک  نیا  رگم  میداتـسرفن  ارت  نآرق و  دـش  لزان  ّقح  هب  ًاریِذـَن و  َو  ًارِّشَبُم  اَّلِإ  َكاْنلَـسْرَأ  ام  َو  َلََزن  ِّقَْحلِاب  َو  تیالو ، نآرق 

. یشاب هدننک 
هب میداد و  لیـصفت  ظافلا  فورح و  تروص  رد  ار  نآ  هک  میظع ، لمجم و  و  عمتجم ، تسا  يرما  اج  نیا  رد  نآرق »  » ظفل ُهاـْنقَرَف  ًاـنآُْرق  َو 
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. میدومن لزان  جیردت 
ُهاْنلََّزن َو  تسا  رتکیدزن  ظفح  لوبق و  هب  نآ  هک  یناوخب  ینأت  ربص و  اـب  جـیردت و  هب  مدرم  هب  ار  نآرق  نیا  اـت  ٍثْکُم  یلَع  ِساَّنلا  یَلَع  ُهَأَْرقَِتل 

رب نآ  زا  سپ  حاولا و  رب  سپـس  میدرک ، لزان  لامجا  تروص  هب  اهملق  رب  تسا  تیالو  ّتیـشم و  نامه  هک  شعمج  ماـقم  زا  ار  نآ  اًـلیِْزنَت 
. اههتشون سوفن و  و  تاوصا ، فورح و  ياهتروص  رد  و  ینیوکت ، تادوجوم  تروص  رد  ناوکا 

__________________________________________________

لآ يهروس  رد  میرک  نآرق  لوق  هب  دـنراد و  ار  شدوـخ  هاـگیاج  مادـک  ره  هک  هباـشتم  مکحم و  تاـیآ  اـب  هک  دـشاب  نیا  دارم  دـیاش  ( 1)
رد لیوأت  ءوس  هنتف و  يارب  دـننکیم  اجبان  تشادرب  تاهباشتم  زا  دنتـسه  ـالتبم  يرواـبان  ّقح  ینورد  ضرم  هب  هک  ییاـهنآ  هیآ 7 : نارمع 

. دنادیمن ار  اهنآ  لیوأت  ملع  رد  ناخسار  ادخ و  زا  ریغ  هک  یلاح 
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هب اـی  هک  دـشاب  تیـالو  هب  رما  لـیزنت  نآرق  قیرفت  زا  دوصقم  تسا  نکمم  دـشاب و  تیـالو  هب  رما  صوصخ  نآرق  زا  دوصقم  تسا  نکمم 
ّیلع یف  « 3 « » َْکَیلِإ َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  : » دـننام حیرـصت  تروص  هب  ای  «، 2 « » َلوُسَّرلا اوُعیِطَأ   » و « 1 « » ُهَّللا ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  : » دـننام تسا  هراشا  تروص 

. مالّسلا هیلع 
. ددرگیم رب  امش  دوخ  هب  نآ  يهدیاف  عفن و  تسا و  ناسکی  ادخ  دزن  امش  نامیا  مدع  نامیا و  اُونِمُْؤت  َْوأ ال  ِِهب  اُونِمآ  ُْلق 

روهظ زا  لبق  ارم  باتک  تثعب و  قدص  هک  باتک  لها  دـننام : دـش ، هداد  ملع  اهنآ  هب  نآرق  زا  لبق  هک  نانآ  ِِهْلبَق  ْنِم  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
نیا و  دنتـشاد ، نیقی  مالّـسلا  هیلع  یلع  تمظع  رب  هک  یناسک  دـننامه  دنتـسنادیم ، تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هک  نآرق  زا  لبق  ای  نم 

. تسا هیوست  يارب  لیلعت  عضوم  رد  هلمج 
تمکح دـندروآ  ناـمیا  یـضعب  هک  یتـقو  سپ  تسا ، قـلخ  ناـمیا  توـعد  رد  تمکح  توـعد و  نآرق  لوزن  رد  تمکح  هک  نـیا  ینعی 

. دنیارگیم نآ  رب  يرایسب  و  ددرگیمن ، لطاب  تیاغ  دوشیم و  لصاح 
. دنروآیم نامیا  نآ  رب  هدش  هداد  اهنآ  هب  ملع  هک  یناسک  اریز  تسا ، ناسکی  امش  نامیا  مدع  نامیا و  نیاربانب 

 » رد مال  ًادَّجُس  ِناقْذَْأِلل  َنوُّرِخَی  ْمِْهیَلَع  یْلُتی  اذِإ 
__________________________________________________

يهیآ 55 هدئام  يهروس  ( 1)
يهیآ 59 ءاسّنلا  يهروس  ( 2)
يهیآ 67 هدئام  يهروس  ( 3)
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خلـسنم ناشتّیرـشب  زا  دـنوریم و  هدجـس  هب  هتفرگ و  رارق  نآ  ریثأت  تحت  دوش  توـالت  نآرق  هک  هاـگ  ره  تسا ، یلع  ياـنعم  هب  ناـقذألل »

. دناهدیسر ناشبولطم  رب  هک  دننکیم  رکش  زین  و  هدومن ، افو  شاهدعو  هب  هک  دنروآیم  ياج  هب  ار  ادخ  رکش  و  دنوشیم ،
رارکت ِناقْذَْأِلل  َنوُّرِخَی  َو  ًالوُعْفََمل  انِّبَر  ُدْعَو  َناک  ْنِإ  ام ، راگدرورپ  تسا  هّزنم  دنیوگیم  نابز  هب  رکـش  راهظا  تهج  انِّبَر  َناْحبُـس  َنُولوُقَی  َو 

. تسا بولطم  حدم  ماقم  رد  هک  تسا  دیکأت  تهج  هب 
ناشعوشخ دـننکیم و  هیرگ  دـنریگیم  رارق  نآ  ریثأت  تحت  دـنوشیم و  ّرثأتم  نآرق  زا  نوچ  ًاعوُشُخ  ْمُهُدـیِزَی  َو  َنوُْکبَی  ِناقْذَْأِلل  َنوُّرِخَی  َو 

. دوشیم هدوزفا 
ادـخ یظفل  يامـسا  تسا و  نوطب  ياراد  لیوأت  بسح  رب  هوجو و  ياراد  لیزنت  بسح  رب  نآرق  هک  نادـب  َنمْحَّرلا  اوُعْدا  َِوأ  َهَّللا  اوُعْدا  ِلـُق 

اهنآ و عاونا  بابرا  ینیوکت ، يامـسا  يدابم  هک  دـشابیم  یقیقح  يامـسا  رهاظم  ینیوکت  يامـسا  هک  تسا ، وا  ینیوکت  يامـسا  نیوانع 
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. تساهنآ رد  رهاظ 
يارب ییاهناونع  یقیقح  يامسا  رابتعا  هب  یبتک  یظفل و  ینیوکت ، يامسا  و  تسا ، قلطم  دوجو  تقیقح  يارب  ییاهناونع  یقیقح  يامـسا  و 

تسا . هدش  هدیمان  هّللا »  » وا رد  تارثک  عامتجا  اوطنا و  رابتعا  هب  یلاعت  لّوا  ّقح  دنتسه و  تقیقح  نآ 
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رابتعا هب  دوشیم  ریبعت  تّیـشم  رب  نآ  زا  هک  وا  لعف  تسا  هدـش  هدـیمان  نمحر »  » دراد دودـح  تارثک و  بتارم ، زا  هک  يراهظا  رابتعا  هب  و 
. تسا نمحر »  » رهظم تارثک  رب  نآ ، ندش  زاب  طاسبنا و  رابتعا  هب  تسا و  هّللا »  » رهظم نآ ، رد  تارثک  عامتجا 

هچنانچ دوشیم  ریبعت  یسرک  رب  تارثک  هب  هک  یماگنه  تّیشم  زا  اذل  و  هدش ، هدیمان  یسرک  مّود  رابتعا  هب  شرع و  لّوا  رابتعا  هب  تّیـشم  و 
: دومرف

ِشْرَْعلا یَلَع  ُنمْحَّرلا  دومرف : هچنانچ  دوشیم  ریبعت  شرع  رب  یلاـعت  لّوا  ّقح  هب  هفاـضا  یماـگنه  و  « 1 « » َضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  ُهُّیِـسْرُک  َعِسَو  »
«. 2  » يوَتْسا

هداد تبـسن  نآ  هب  نمحر »  » هک درادـن  نیا  اـب  تاـفانم  تسا  یلاـعت  يادـخ  رهطم  نآ ، رد  تارثک  عاـمتجا  راـبتعا  هب  شرع  میتفگ  هک  نیا 
نآ رب  یلاعت  يادخ  تبـسن  سپ  دریگیم ، رارق  ادـخ  رهظم  دراد  تریاغم  یلاعت  يادـخ  اب  تارثک  بناج  زا  تهج  نآ  زا  شرع  اریز  دوش ،

توربـج و بتارم  زا  کـی  ره  تسا ، فاـضم  نآ و  ردـصم  نمحر »  » فصو راـبتعا  هب  لّوا  ّقح  و  تسا ، تارثـک  رب  یـسرک  تبـسن  لـثم 
. دش رکذ  هک  رابتعا  ود  نامه  اب  تسا  نمحر »  » و هّللا »  » رهظم توکلم 

تهج زا  رتنییاـپ  بتارم  تسا و  هّللا »  » رهظم رتنییاـپ  بتارم  هب  تبـسن  نآ  رد  تارثک  عاـمتجا  لاـمجا و  تهج  زا  یلاـع  ـالاب و  بتارم  و 
تبسن لیصفت 
__________________________________________________

يهیآ 255 هرقبلا  يهروس  ( 1)
يهیآ 5 هط  يهروس  ( 2)
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تهج زا  و  هّللا »  » رهظم شحور  تهج  زا  تسا  عمتجم  هدـیچیپ و  ناـسنا  رد  بتارم  امـسا و  عیمج  نوـچ  و  نمحر »  » رهظم ـالاب  يهبترم  هب 

. ناسنا بتارم  عیمج  رد  تسا  رارق  نیمه  زا  دریگیم و  رارق  ناطیش  رهظم  ندمآ  نییاپ  لّزنت و  اب  رگا  تسا ، نمحر »  » شسفن
هب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  سپ  دنـشابیم ، نمحر »  » و هّللا »  » رهاظم رابتعا  ود  هب  دنتـسه  ناسنا  دارفا  نیرتلماک  هک  ادخ  نانیـشناج  افلخ و 

«. نمحر  » رهظم شتلاسر  تّوبن و  ثیح  زا  تسا و  یلاعت  هّللا »  » رهظم شتیالو  رابتعا 
رد ار  وا  هک  ترضح  نآ  عبات  وریپ و  تسا و  هّللا »  » رهظم ناگدنب  زا  تعیب  قاثیم و  نامیپ ، ذخا  تهج  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  صخش 

. نامحر رهظم  دهدیم  يرای  ناگدنب  رب  وا  هب  ندیسر  هار  نداد  دای 
ّیبن و دنراد ، ار  مدرم  زا  تعیب  نامیپ و  نتفرگ  نذا  ود  نآ  زا  هک  ّیبن  عبات  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  نانیـشناج  افلخ و  تسا  نینچ  مه  و 

دنراد مان  تلالد  خیش  تهج  تیثیح و  نیمه  زا  شعبات  نیشناج  عبات و  و  دوشیم ، هدیمان  داشرا  خیـش  تهج  تیثیح و  نای  زا  وا  نیـشناج 
اعد نمحر »  » رهاظم كولـس  رد  ناشلاح  ثیح  زا  دنا و  هّللا »  » رهاظم بذـج  رد  اهنآ  يهئـشن  تهج  زا  دـننکیم  تعاطا  هک  یناگدـنب  و 

راضحا تهج  ریغ  توعد  رب  دوشیم  قالطا  یهاگ  تسا و  لوعفم  ود  رب  يّدعتم  تروص  نیا  رد  هک  دوشیم  قالطا  يراذگمان  رب  یهاگ 
تسا . بولطم  نامه  دنکیم  اعد  دناوخیم و  هک  ار  هچنآ  هک  يوحن  هب  شدوخ  ندمآ  وا 

355 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ادـیز ینبا  توـعد  دوـش : هتفگ  هک  نیا  لّوا  ياـنعم  لاـثم  تاّـمهم ، رد  ریغ  ندـناوخ  ارف  توـعد و  رب  دوـشیم  قـالطا  هک  نیا  رگید  هجو 
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: دوشیم هتفگ  مّود  يانعم  رد  و  مدرک ، يراذگمان  دیز  ار  مدنزرف 
( مهتامهم یف  وا  اقلطم  هللا  نوعدی  : ) دوشیم هتفگ  مراهچ  مّوس و  يانعم  رد  دنکیم و  ادـخ  رکذ  زور  بش و  راهنلا ) لیللاب و  هللا  نوعدـی  )

. ناشتامهم رد  ای  قلطم  روط  هب  دنناوخیم  ارف  ار  ادخ 
لّوا لوعفم  طاقـسا  هجو  و  هدش ، فذح  اج  نیا  رد  لّوا  لوعفم  نمحر و  ای  دیناوخب  هّللا  ار  هّللا  هک  تسا  نیا  لیزنت  تهج  زا  هیآ  يانعم  و 

. دشاب نکمم  لیوأت  نوطب  لیزنت و  هوجو  نیب  میمعت  هک  تسا  نیا 
نیکرشم نمحر » ای  هّللا  ای  : » تفگ دوب و  مارحلا  دجسم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  هیآ  نیا  لوزن  يهراب  رد  و 

. دش لزان  هیآ  نیا  هک  دناوخیم ! ارف  ار  ادخ  ود  شدوخ  هک  یلاح  رد  دنکیم  یهن  كرش  زا  ار  ام  وا  دنتفگ :
رد ینکیمن !؟ رکذ  چیه  نمحر »  » زا ینکیم و  هّللا »  » رکذ دایز  وت  دنتفگ : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  دوهی  هک  هدـش  لقن  زین  و 

. دش لزان  هیآ  نیا  تسا ، هدمآ  ررکم  نمحر »  » رکذ تاروت  رد  هک  یلاح 
تسا و تالامک  عماج  هک  نیا  رابتعا  هب  ار  ادخ  تاذ  ای  ار  نمحر »  » ظفل ای  دینک ، رکذ  ار  هّللا »  » ظفل هک  دشاب  نیا  هیآ  يانعم  تسا  نکمم 

. دییامن رکذ  تارثک  رب  شطاسبنا  رابتعا  هب 
دیناوخب ، ارف  یلامج  ناونع  هب  ای  یلالج  فاصوا  ناونع  هب  ای  ار  تاذ 
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فاصوا ماما  نمحر »  » تسا و رتشیب  لالج  فاـصوا  رب  شتلـالد  اـهترثک  راـبتعا  هب  نکیل  تسا  امـسا  يهمه  ماـما  هچ  رگا  هّللا »  » ظـفل هچ 

. تسا لامج 
دوجو ناـشبتارم  ود و  نآ  نیب  یقرف  چـیه  دـیناوخب  ارف  ار  نمحر »  » مسا رهظم  اـی  ادـخ  مسا  رهظم  هک  تسا  نیا  لـیوأت  رظن  زا  هیآ  ياـنعم 

ره اوُعْدَت  ام  ایَأ  كولـس  ماقم  رد  ای  دیناوخب  ارف  بذـج  ماقم  رد  دـیناوخب ، ارف  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  ای  مالّـسلا  هیلع  یلو  و  درادـن ،
. دنکیمن تکرش  يرگید  رون  رهاظم  ّقح و  اهناونع  دوجو و  يامسا  رد  اریز  دناسریم ، ادخ  هب  ار  امش  دیناوخب  ار  مادک 

دودح و ياهناونع  مدع و  يامسا  هک  دب  تشز و  يامسا  فالخ  هب  يرگید ، هن  تسادخ  صوصخم  ینسح  يامـسا  ینْـسُْحلا  ُءامْـسَْألا  ُهَلَف 
. دنتسه وکین  يامسا  زا  ود  نآ  رهاظم  و  نمحر »  » و هّللا »  » و ادخ ، يارب  هن  ادخ  ریغ  يارب  اهیکیرات  رش و  رهاظم  تانّیعت و 

وت زا  نانآ  هک  يوحن  هب  ورن ، رتارف  فورعم  يداع و  ناتـسود  اب  بطاخت  نیح  رد  هک  هچنآ  زا  ادـص  ندرک  دـنلب  رد  َِکتالَِـصب  ْرَهْجَت  َو ال 
. دنونشن دنرود 

. تسا نینچ  ام  رابخا  رد  يونشن ، مه  تدوخ  هک  نکن  هتسهآ  نانچنآ  ار  تیادص  اِهب  ِْتفاُخت  َو ال 
هک یناسک  تدوخ و  رب  هوالع  ار  تیادص  هک  ناوخب  يروط  ینعی  ریگب ، ار  طسو  ّدـح  هتـسهآ  دـنلب و  يادـص  نیب  اًلِیبَس  َِکلذ  َْنَیب  ِغَْتبا  َو 

357 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  زین  شوگ  هک  اریز  دنونشن ، دنرود  وت  زا  هک  یناسک  دنونشب و  دنتسه  وت  کیدزن 
. تسا زامن  رد  یّقح  ياراد 

ترابع یقیقح  زامن  نوچ  دننزن  فرح  دنلب  رگیدمه  اب  باطخ  رد  هک  تسا  نیا  ناتسود  مسر  رگید  يوس  زا  تسا و  راکذا  ندینش  نآ  و 
زامن تروص  هک  يروطنامه  تسا  اهبلاق  زا  تلاـسر  تیـالو و  شریذـپ  تّوبن ، بلاـق  تلاـسر  تسا و  نآ  بلاـق  تّوبن  تسا و  تیـالو  زا 

. تسا اهبلاق  زا  یبلق  یبلاق و 
هداد رارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رب  صوصخم  ماع  باطخ  هک  تسا  حیحص  زین  تسا و  حیحص  اهنیا  زا  کی  ره  هب  زامن  ریـسفت  اذل 

. تسا هدش  هراشا  میمعت  رب  رابخا  زا  یضعب  رد  و  تسا ، حیحص  دشاب  یناعم  زا  کی  ره  بسانم  هک  يزیچ  رب  تافخا  رهج و  ریسفت  دوش و 
رد طسو ) ّدح   ) لادتعا رب  رما  زا  سپ  ِّلُّذلا  َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ِْکلُْملا  ِیف  ٌکیِرَـش  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ًاَدلَو  ْذِـخَّتَی  َْمل  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ُِلق  َو 
. دنک عمج  دوهش  داقتعا و  لوق و  رظن  زا  هیزنت  هیبشت و  نیب  هک  هنوگ  نیدب  دومن ، یلاعت  يادخ  فیصوت  رد  لادتعا  رب  رما  لاعفا  لاوقا و 
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هیزنت اب  « 1  » یئیف یئیش و  ره  رد  یلاعت  يادخ  روهظ  يهظحالم  ینعی  دومن ، دمح  هب  رما  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  یلاعت  يادخ  نیاربانب 
لباقم رد  ای  دشاب  لّوا  يادخ  تنطلس  تحت  هک  نیا  زا  ّمعا  مّود  يادخ  رب  ندش  لیاق  زا  ترابع  صیاقن  و  اهدوبمک ، اهصقن و  لوصا  زا  وا 

. زجاع دشاب و  وا  جاتحم  وا !! زا  رتالاب  ای 
__________________________________________________

. زیچ ره  يهیاس  ( 1)
358 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ادخ تفرعم  فیصوت و  مهوم  راتفگ  نیا  نوچ  تعفنم و  بلج  ررض و  عفد  زا  یگدنامرد  زجع و  زا  تسا  یـشان  ّتلذ  يراوخ و  هک  اریز 
: دومرف سپ  دنادب ، رتگرزب  تفرعم  فیصوت و  زا  ار  ادخ  هک  درک  رما  ار  وا  رگید  راب  تسا 

ره زا  رتگرزب  ادخ  تفگ  هک  یـسک  باوج  رد  اذل  و  نادب ، تسا  فیـصوت  ای  صقن  مهوم  هک  يزیچ  ره  زا  رتگرزب  ار  ادـخ  ًارِیبْکَت  ُهْرِّبَک  َو 
: دش هتفگ  سپ  دشاب !؟ رتگرزب  نآ  زا  دـنوادخ  هک  دوب  يزیچ  اج  نآ  رد  ایآ  دومرف : هک  هدـش  دراو  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا  زیچ 

؟ نآ تسا  زیچ  هچ 
. دوش فیصوت  هک  نیا  زا  تسا  رتگرزب  دنوادخ  دومرف :

359 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

359 ص :  فهک .....  يهروس 

هراشا

ْمُهَّبَر َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  َعَم  َکَسْفَن  ِْربْصا  َو   » يهیآ زج  دناهتفگ  یخرب  تسا ، هدش  لزان  هّکم  رد  همه  هک  تسا  هیآ  هدزای 111  دصکی و  نآ  و 
. تسا هدش  لزان  هّکم  رد  ...« 

1 تایآ 5 -

359 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 18  ) فهکلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َنُولَمْعَی َنیِذَّلا  َنِینِمْؤُْملا  َرِّشَُبی  َو  ُْهنُدـَل  ْنِم  ًادـیِدَش  ًاـسَْأب  َرِذـُْنِیل  ًاـمِّیَق  ( 1  ) ًاـجَوِع َُهل  ْلَـعْجَی  َْمل  َو  َباـتِْکلا  ِهِدـْبَع  یلَع  َلَْزنَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 

(4  ) ًاَدلَو ُهَّللا  َذَخَّتا  اُولاق  َنیِذَّلا  َرِْذُنی  َو  ( 3  ) ًاَدبَأ ِهِیف  َنِیثِکام  ( 2  ) ًانَسَح ًارْجَأ  ْمَُهل  َّنَأ  ِتاِحلاَّصلا 
(5  ) ًابِذَک َّالِإ  َنُولوُقَی  ْنِإ  ْمِهِهاْوفَأ  ْنِم  ُجُرَْخت  ًۀَِملَک  ْتَُربَک  ْمِِهئابِآل  َو ال  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  ْمَُهل  ام 

359 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  يادخ  مان  هب 
چیه نآ  رد  درک و  لزان  ار  گرزب  باتک  نیا  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم   ) دوخ ّصاـخ )  ) يهدـنب رب  هک  تسادـخ  صوصخم  شیاـتس 

، داهنن یجوع  صقن و 
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هک  ار  نامیا  لها  دناسرتب و  ادخ  تخس  باذع  زا  ار  قلخ  باتک  نیا  اب  ات 
360 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، دهد تراشب  وکین  رایسب  رجا  هب  تسوکین  اهنآ  لامعا 
، تشاد دنهاوخ  يدبا  یناگدنز  یتشهب  تمعن  رپ  لزنم  رس  نآ  رد  هک 

، تسا هتفرگرب  دوخ  يارب  يدنزرف  ادخ  دنتفگ  هک  ار  نانآ  باذع  زا  ناسرتب  و 
بذک و يهملک  نیا  دـنیوگیمن  نخـس  شناد  ملع و  يور  زا  ناشناردـپ  هن  دوخ ، هن  دـنلیاق  لطاب  يهنالهاج  نخـس  نیا  هب  هک  اهنآ  هک 

. تسین يزیچ  غورد  زج  دوشیم  جراخ  ناشنهد  زا  هک  گرزب  يارتفا 

360 ص :  ریسفت ..... 

زا دوصقم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تسا  دهع  يارب  دبع  يهفاضا  َباتِْکلا  ِهِْدبَع  یلَع  َلَْزنَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
. تسا نآرق  دوصقم  ای  تسا ، نآرق  نآ  تروص  هک  تسا  تّوبن  باتک  َباتِْکلا 

دمح قیلعت  هچ  ددرگیم ، رب  ادخ  شیاتس  دمح و  هب  دشاب  هک  يزیچ  ره  رب  اهشیاتس  دمح و  عیمج  هک  تسا  نیا  رب  رعـشم  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ظفل 
دوشیم دمح  نآ  رب  هک  ار  یتفص  نیرتگرزب  مظعم و  راعشا ، هراشا و  نیا  زا  سپ  تسا ، هدیدنسپ  هدیمح و  فاصوا  عیمج  رب  رعشم  هّللا  رب 

. تسا نآ  رب  داعم  شاعم و  ماوق  هک  تسا  تّوبن  باتک  لوزن  تفص  درک  رکذ 
تکرح اب  جوع »  » سوسحمان سوسحم و  ماسجا  زا  تسا  يزیچ  ره  زا  یجک  جاجوعا و  بنع »  » نزو رب  جوع »  » ظفل ًاجَوِع  َُهل  ْلَـعْجَی  َْمل  َو 

اصع . راوید و  دننام  تسا ، یتسار  تماقتسا و  اهنآ  نأش  زا  هک  تسا  یماسجا  جاجوعا  یجک و  يانعم  هب 
361 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تماقتـسا و زا  فارحنا  تّوبن  باتک  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  تسا ، یناـعم  صوصخم  تسا  بنع »  » نزو رب  جوع »  » ظـفل
تماقتـسا و رب  هدـش و  لزان  یتسار  تماقتـسا و  رب  ادـخ  بناج  زا  باـتک  اریز  لوزن ، تهج  زا  هن  دوعـص و  تهج  زا  هن  دادـن  رارق  یتسار 

ریمـض ای  باتک  زا  لاح  ًامِّیَق  دربیم ، ادـخ  يوس  هب  یتسار  تماقتـسا و  اب  ار  وا  دوش  لّسوتم  نآرق  هب  هک  یـسک  و  دوشیم ، یهتنم  یتسار 
هنؤم و درم  هک  دوشیم  هتفگ  یماگنه  هلها  لجّرلا  ماق  و  اـهیلع ، ةأرملا و  لـجّرلا  ماـق  موقی ،» ماـق   » زا هغلاـبم ، يارب  تسا و  مـال  هب  رورجم 

. دنکب اهنآ  نأش  راک و  هب  مایق  دهدب و  ار  شلایع  لها و  يهقفن 
دراوم دـنکیم و  نایب  ار  اهنآ  هک  هنوگنیدـب  تسا ، نآرق  یّتح  ینامـسآ  بتک  عیمج  رب  مّیق  تّوبن  باتک  هک  تسا  نیا  دوصقم  نیا  رب  انب 

رما رد  دـنراد  جایتحا  هک  ار  هچنآ  هک  هنوگ  نیدـب  دـنوشیم  لّسوتم  نآ  رب  هک  تسا  یناسک  عیمج  میق  و  دـیامنیم ، نییعت  ار  ناـشماکحا 
. دنکیم هدافا  شاعم 

. تسا جاتحم  ره  يهدننک  تیافک  هدش و  جک  ره  مّیق  زین  وا  هک  دشاب  دبع  زا  لاح  امّیق »  » ظفل تسا  نکمم 
دش و عقاو  باذع  نآ  دومن و  راذنا  هک  نانچ  مه  تراغ  تراسا و  راتـشک ، ببـس  هب  ایند  رد  دیدش  باذع  زا  ار  نانآ  ات  ًادیِدَش  ًاسَْأب  َرِْذُنِیل 

. مّنهج تمایق و  اهخزرب ، ببس  هب  ترخآ  باذع  زا  دناسرتب  نینچ  مه  و  دوشیم ، لصاح  راضتحا  نیح  رد  راّفک  يارب  هچنانچ 
ترضح  نآ  هک  اریز  تسا ، هدش  ریسفت  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  دیدش  سأب 

362 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا سأب  باذع و  ترخآ  ایند و  رد  نارفاک  يارب  تمحر و  نینمؤم  يارب 

یّلـص هّللا  لوسر  ندل  یهاگ  و  ادخ ، دزن  زا  ای  تسا  هدش  نآ  رب  ریـسفت  هچنانچ  تسا ، هدـش  لزان  وا  رب  باتک  هک  يدـبع  دزن  زا  ُْهنُدـَل  ْنِم 
. تسا هدش  ریسفت  مالّسلا  هیلع  یلع  رب  یلاعت  هّللا  ندل  نینچ  مه  هلآ و  هیلع و  هّللا 
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نینمؤم و يارب  راذـنا  هک  دـشاب  نیا  رب  راعـشا  ات  دروآ  قلطم  تروص  هب  ار  ندـناسرت  راذـنا و  ِتاـِحلاَّصلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَّلا  َنِینِمْؤُْملا  َرِّشَُبی  َو 
هن رگ  تسا و  رفک  يهبیاـش  یگتخیمآ و  تهج  زا  نینمؤم  راذـنا  و  تسا ، ناـبوخ  صوـصخم  هک  هدژم  تراـشب و  فـالخ  رب  تسا  راّـفک 

. ندناسرت راذنا و  هن  تسا  نداد  تراشب  یضتقم  نامیا  تیثیح 
. تسا رتگرزب  ادخ  بناج  زا  ناوضر  و  تسا ، نآ  ياهتمعن  تشهب و  وکین  رجا  ًانَسَح  ًارْجَأ  ْمَُهل  َّنَأ 

حبق رد  هغلابم  و  دنوش ، اوسر  رتشیب  راّفک  زا  فنص  نیا  ات  تسا  میمعت  زا  دعب  صیصخت  ًاَدلَو  ُهَّللا  َذَخَّتا  اُولاق  َنیِذَّلا  َرِْذُنی  َو  ًاَدبَأ  ِهِیف  َنِیثِکام 
رـسپ حیـسم  دـنتفگ : هک  نانآ  و  ادـخ ! رـسپ  زیزع  دـنتفگ : هک  نانآ  دنتـسه و  ادـخ  نارتخد  هکیالم  دـنتفگ : هک  يراّـفک  تساـهنآ ، لوق 

. میتسه وا  نادنزرف  ام  تسادخ و 
يارب تسا  یفتنم  دوخ  هب  دوخ  لطاب و  لصا  رد  نانخـس  نآ  هک  نیا  اب  لّوا ، زا  ناشیاههتفگ  رد  نانآ  ملع  یفن  ماقم  رد  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  ْمَُهل  ام 

زا  ّمعا  ملع ، نودب  لوق  رب  دشاب  هدوب  یشنزرس  تمذم و  هک  تسا  نیا  رب  راعشا 
363 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دراد مدقت  ّمذ  تاهج  ریاس  رب  تهج  نیا  هک  دشاب  ّقح  ای  لطاب  هک  نیا 
يزیچ اج  نیا  رد  تسادخ  دزن  نآ  هک  دـیوگب  سپـس  دـیوگب و  ار  يزیچ  نامگ  اب  نذا و  نودـب  ملع ، نودـب  هک  یـسک  لاح  هب  ياو  سپ 

. تسا هداد  تبسن  ادخ  هب  ار  نآ  سپس  هتفگ ، ملع  نودب 
رد دنتفگ و  ینانخـس  ملع  نودب  اهنآ  تسا ، يرگید  ّمذ  يارب  هک  نیا  ای  دوشیم ، هتفگ  ّمذ  ماقم  رد  هک  تسا  هغلابم  يهملک  ْمِِهئابِآل  َو ال 
زا یکی  دـنریگیم  رارق  شهوکن  دروم  تهج  ود  زا  سپ  دنتـشادن  بلطم  رب  ملع  زین  اهنآ  هک  یلاـح  رد  دـندرک  دـیلقت  ناشناردـپ  زا  نآ 

. درادن ملع  هک  لهاج  زا  ذخا  تهج  زا  يرگید  دیلقت و  تهج 
تمذم درادـن  ملع  هک  یـسک  زا  راتفگ  رد  دـیلقت  اب  ملع و  نودـب  لوق  تهج  هب  ار  اهنآ  هک  نآ  زا  سپ  ْمِهِهاْوفَأ  ْنِم  ُجُرَْخت  ًۀَِـملَک  ْتَُربَک 

قدص لامتحا  ناشراتفگ  رد  دنیوگن و  غورد  زج  ًابِذَک  اَّلِإ  َنُولوُقَی  ْنِإ  دومن ، ّمذ  زین  ناشراتفگ  یتشز  حـبق و  تهج  هب  هلمج  نیا  رد  دومن 
. درادن دوجو  یتسار  و 

6 تایآ 12 -

363 ص :  ات 12 ..... ] تایآ 6  (: 18  ) فهکلا هروس  ]

هراشا

(7  ) ًالَمَع ُنَسْحَأ  ْمُهُّیَأ  ْمُهَُوْلبَِنل  اَهل  ًۀَنیِز  ِضْرَْألا  یَلَع  ام  اْنلَعَج  اَّنِإ  ( 6  ) ًافَسَأ ِثیِدَْحلا  اَذِهب  اُونِمُْؤی  َْمل  ْنِإ  ْمِهِراثآ  یلَع  َکَسْفَن  ٌعِخاب  َکَّلَعَلَف 
ِفْهَْکلا َیلِإ  ُۀَْیتِْفلا  َيَوأ  ْذِإ  ( 9  ) ًابَجَع اِنتایآ  ْنِم  اُوناک  ِمِیقَّرلا  َو  ِفْهَْکلا  َباحْـصَأ  َّنَأ  َْتبِـسَح  ْمَأ  ( 8  ) ًازُرُج ًادیِعَـص  اْهیَلَع  ام  َنُولِعاَجل  اَّنِإ  َو 

(10  ) ًادَشَر انِْرمَأ  ْنِم  اَنل  ْئِّیَه  َو  ًۀَمْحَر  َْکنَُدل  ْنِم  اِنتآ  انَّبَر  اُولاقَف 
(12  ) ًادَمَأ اُوِثَبل  اِمل  یصْحَأ  ِْنَیبْزِْحلا  ُّيَأ  َمَْلعَِنل  ْمُهاْنثََعب  َُّمث  ( 11  ) ًادَدَع َنِینِس  ِفْهَْکلا  ِیف  ْمِِهناذآ  یَلَع  اْنبَرَضَف 

364 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

364 ص :  همجرت ..... :

، يزاس كاله  نانآ  رب  فّسأت  نزح و  تّدش  زا  ار  تزیزع  ناج  دنرواین  نامیا  نآرق  هب  تّما  رگا  وت  هک  تسا  کیدزن  لوسر  يا 
ادـخ تعاط  رد  کیمادـک  هک  مینک  ناحتما  نآ  هب  ار  مدرم  اـت  میداد  رارق  نیمز  کـلم  شیارآ  تنیز و  تسا  رگهولج  نیمز  رد  هچنآ  اـم 
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، دوب دهاوخ  رتوکین  ناشلمع 
، میهدیم انف  یناریو و  تسد  هب  ار  همه  زاب  میدینادرگ  نیمز  رویز  ار  هچنآ  ام  و 

یبیجع يهعقاو  ام  ياهتمکح  بیاـجع  تردـق و  تاـیآ  همه  نیا  لـباقم  رد  میقر  فهک و  باحـصا  يهّصق  هک  يرادـنپ  وت  اـم  لوسر  يا 
، تسا

دوخ ّصاخ  فطل  هب  ام  ّقح  رد  وت  اهلا  راب  هک  دـندرک  تلئـسم  ادـخ  هاگرد  زا  دـندش  ناهنپ  هوک  راغ  رد  فهک  ناـناوج  نآ  هک  هاـگ  نآ 
، زاس اّیهم  لماک  تسیاده  دشر و  يهلیسو  ام  رب  امرف و  اطع  یتمحر 

، میدز یشوهیب  يهدرپ  یلاس  دنچ  ات  نانآ  شوگ  رب  ام  سپ 
. درک دنهاوخ  اصحا  رتهب  ار  راغ  نآ  رد  گنرد  تّدم  هورگ  ود  نآ  زا  کیمادک  مینادرگ  مولعم  ات  میتخیگنارب  ار  نانآ  نآ  زا  سپ 
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365 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

. یشکب هدرک و  كاله  نآرق  هب  مدرم  ندرواین  نامیا  هودنا  مغ و  زا  ار  تدوخ  هک  تسا  کیدزن  سپ  َکَسْفَن  ٌعِخاب  َکَّلَعَلَف 
ریخا يانعم  هک  مالّسلا ، هیلع  یلع  تیالو  ثیدح  رب  ای  نآرق  يهمه  رب  رگا  ای  دنرواین ، فهک  باحـصا  ثیدح  هب  نامیا  رگا  ْمِهِراثآ  یلَع 
نامیا هک  یتسه  صیرح  و  نامیا ، هب  اهنآ  ندرک  تشپ  رب  يروخیم  فّسأت  هک  یلاح  رد  ًافَسَأ  ِثیِدَْحلا  اَذِهب  اُونِمُْؤی  َْمل  ْنِإ  تسا  دوصقم 

. مالّسلا هیلع  یلع  رب  دنروایب 
رب وت  هک  تسین  راوازـس  دوشیم ، هدافتـسا  شنزرـس  باتع و  موهفم  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  يارب  لیلعت  اَهل  ًۀَـنیِز  ِضْرَْألا  یَلَع  ام  اْنلَعَج  اَّنِإ 

تـسا نیمز  يور  هک  ار  هچنآ  اـم  و  دـندش ، رورغم  تسا  نیمز  يور  تنیز  هک  هچنآ  هب  اـهنآ  نوچ  يروخب  ترـسح  اـهنآ  ندرک  تشپ 
. میداد رارق  نآ  تنیز 

. تسا یضرع  رما  رفاک  ندش  رورغم  تسا و  لمع  یبوخ  نسح و  رد  نمؤم  ندرک  ششوک  فده  تیاغ و  اًلَمَع  ُنَسْحَأ  ْمُهُّیَأ  ْمُهَُوْلبَِنل 
چیه هک  میهدیم  رارق  ینیمز  رد  هدرب و  نیب  زا  ار  همه  میداد  رارق  تنیز  نیمز  يور  هـک  ار  هـچنآ  ًازُرُج  ًادیِعَـص  اـْهیَلَع  اـم  َنُولِعاـَجل  اَّنِإ  َو 

تسا  عطق  يانعم  هب  زرج »  » زا زرج »  » ظفل دشابن ، نآ  يور  رب  یتابن 
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یتبغر هک  ینانآ  دـندش و  رورغم  نیمز  تنیز  هب  هک  تسا  یناسک  رب  نداد  ینادان  تبـسن  هلمج  نیا  مینکیم و  عطق  ار  نیمز  يور  تاـتابن 
. درادن ایند  تنیز  زا  يزیچ  هک  تسا  یسک  رب  نداد  يرادلد  يارب  نینچ  مه  و  دنرادن ، ترخآ  نیبلاط  رب 

366 ص :  میقر .....  فهک و  باحصا  يهّصق 

َکَّلَعَلَف زا  « 1  » بارـضا هلمج  نیا  دـشاب ، نکمم  وا  دروم  رد  باطخ  هک  یـسک  ره  رب  ای  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  رب  باطخ  َْتبِـسَح  ْمَأ 
اب هچ  رگا  تسا  راکنا  ماقم  رد  هلمج  نیا  نوچ  دـشابیم ، کسفن » عخاب  تنأ  ء   » يانعم هب  نوچ  يانعم ، رابتعا  هب  دـشابیم  َکَـسْفَن  ٌعِخاـب 

نامیا و ماقم  هک  هچنآ  يدرک  نامگ  ای  يزاسیم !؟ كاله  ار  تدوخ  یتحاران  فّسأت و  تّدش  زا  وت  ایآ  ینعی  تسا ، هدش  ادا  یجرت  ظفل 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2087 

http://www.ghaemiyeh.com


ًابَجَع اِنتایآ  ْنِم  اُوناک  ِمِیقَّرلا  َو  ِفْهَْکلا  َباحْصَأ  َّنَأ  يدرک : نامگ  سپ  تسین !؟ نکمم  نآ  رب  لوصو  هک  تسا  بجع  رد  نامیا  باحـصا 
نآ رد  هک  هدوب  سم  زا  حول  ود  ای  حول  کی  میقر »  » هک هدـش  دراو  ام  راـبخا  رد  میقر ؟ فهک و  باحـصا  اـم  ياـههناشن  زا  دراد  یتفگش 

. دوب هدش  هتشون  هتساوخ  اهنآ  زا  هاشداپ  سونایقد  هک  هچنآ  ناناوج و  ناتساد 
__________________________________________________

هنع ضرعا  يا  هیلع  برضا  لاقی  یسک  زا  نتشگرب  ندوب و  شوماخ  ندنکفا و  ورف  رـس  ياج و  هب  ندوب  میقم  بارـضا  ّبرألا : یهتنم  ( 1)
.. ].....[
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يهیرق مسا  ای  هدوب  اج  نآ  رد  فهک  هک  هدوب  ییارحص  ای  هتـشاد ، رارق  نآ  رد  فهک  هک  تسا  یهوک  مسا  میقر »  » هک دناهتفگ  یـضعب  و 

. تسا هدوب  اهنآ  اب  هک  تسا  یگس  مسا  ای  اهنآ ،
: تسا هدوب  نینچ  اهنآ  ناتساد  و  هدرکن ، رکذ  ار  اهنآ  ناتساد  دنوادخ  هک  دناهدوب  يرگید  هورگ  کی  میقر  باحـصا  دناهتفگ : یخرب  و 
هک دندرب  يراغ  هب  هانپ  و  تفرگ ، ار  اهنآ  نآ  راب  هار  نیب  رد  دندش ، جراخ  رهـش  زا  ناشلها  رب  يزور  بلط  يارب  هک  دـندوب  رفن  هس  نانآ 

. تفرگ ار  راغ  رد  و  داتفا ، یگنس  ناهگان 
یکی سپ  دنک ، محر  ام  رب  ادخ  دیاش  ات  دنک  رکذ  هداد  ماجنا  ادـخ  يارب  صالخا  اب  ییوکین  لمع  امـش  زا  سک  ره  تفگ : اهنآ  زا  یکی 

، درک راک  رگید  نارگراک  دننامه  ار  زور  يهیقب  دـمآ و  زور  طسو  يدرم  سپ  مدوب ، هدرک  ریجا  ار  یـصاخشا  يزور  نم  تفگ : اهنآ  زا 
، تفر تفرگن و  ار  شترجا  دش و  ینابـصع  نارگراک  زا  یکی  هک  مداد  لماک  ترجا  يهیقب  دـننام  مدرکن و  مک  يزیچ  وا  ترجا  زا  نم  و 

. دش دایز  یلیخ  هّللا  ءاش  ام  درک و  لسن  دیلوت  هّچب  هک  مدرک  دروخرب  يواگ  هب  نیب  نیا  رد  متشاذگ  يرانک  هب  ار  نآ  ترجا  مه  نم 
وا ات  تفگ  ار  شدوخ  ناتساد  مراد و  یّقح  وت  شیپ  نم  تفگ : متخانشیمن ، ار  وا  هک  درک  هعجارم  نم  هب  یفیعـض  درم  ریپ  یتّدم  زا  سپ 
راک نیا  رگا  ایادخ  راب  مداد ، وا  هب  اجکی  ار  همه  تسا ، هتشگ  دیدپ  واگ  همه  نیا  وا  لوپ  اب  هک  تسا  رگراک  نامه  مدیمهف  متخانـش و  ار 

جرف و مدرک  وت  ياضر  يارب  ار 
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. نک لصاح  ام  راک  رد  یشیاشگ 
. دندید ار  نوریب  ییانشور  همه  ات  دمآ  دیدپ  یفاکش  هوک  رد  ناهگان  سپ 

توق يزور و  نم  زا  دـمآ و  ینز  ماگنه  نیا  رد  دـندش ، راـچد  یتخـس  یطحق و  هب  مدرم  متـشاد و  هفاـضا  اذـغ  توق و  نم  تفگ : یمّود 
مدوب هتفگ  البق  هک  ار  هچنآ  دمآ و  هراب  ود  سپس  تشگرب ، درک و  ابا  سپ  یهدب  ارم  مهس  وت  ات  مهدن  يزیچ  وت  هب  متفگ : نم  درک ، بلط 

هب هدرک و  تباـجا  تسین و  ياهراـچ  تـفگ : شرهوـش  تـفگ ، شرهوـش  هـب  ار  ناتـساد  سپـس  تـفر ، تـشگرب و  زاـب  هـک  مدرک  رارکت 
هچ متفگ  داـتفا ، هزرل  هب  مدومن  وا  دـصق  هدرک و  تخل  ار  وا  یتـقو  و  درک ، میلـست  ار  دوخ  دـمآ و  نز  نآ  سپ  نک ، کـمک  تاهداوناـخ 

؟ يزرلیم ارچ  هدش ؟
دوخ لاـح  هب  ار  نز  نآ  سپ  مسرتـن !؟ هاـفر  رد  نم  يدیـسرت و  ادـخ  زا  یطحق  یتخـس و  تّدـش و  رد  وت  متفگ  مسرتیم ، ادـخ  زا  تفگ 

. مداد وا  هب  تساوخیم  هچ  ره  متشاذگ و 
. دنتخانش دندید و  ار  رگیدمه  هک  اج  نآ  ات  دش  رتشیب  فاکش  سپ  هدب  تاجن  ار  ام  مدرک  وت  ياضر  يارب  ار  راک  نیا  رگا  ایادخ  راب 

هب سپـس  مدادیم و  ماعط  بآ و  ار  مردام  ردپ و  لّوا  هشیمه  مدوب ، زین  يدنفـسوگ  ياراد  متـشاد و  يریپ  ردام  ردـپ و  نم  تفگ : یمّوس 
مدید مدمآ و  هناخ  لها  شیپ  متفرگ و  ار  ریـش  فرظ  مدـمآ و  هناخ  لها  شیپ  دـش ، رـصع  ات  مدـش  راتفرگ  يزور  مدیـسریم  مدنفـسوگ 

ناشرادیب  دناهدیباوخ ، اهنآ 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2088 

http://www.ghaemiyeh.com


369 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یجرف مدرک  وت  ياضر  يارب  ار  راک  نیا  رگا  ایادخ  مدرک  باریـس  ار  ناشیا  سپ  دـندش ، رادـیب  ناشدوخ  ات  مداتـسیا  ود  نآ  دزن  مدرکن و 

. داد تاجن  ار  نانآ  دنوادخ  سپ  هدب ، تاجن  ار  ام  نک و 
نآ هک  دـندوب  هاشداپ  سونایقد  باحـصا  زا  نانآ  هک : تسا  نینچ  دوشیم  هدافتـسا  راـبخا  زا  هک  روط  نآ  لاـمجا  روط  هب  فهک  ناتـساد 
ّدر ار  اـهتب  تداـبع  دـندوب و  هدروآ  ناـمیا  ناـشراگدرورپ  هـب  طـقف  ناـنآ  هـک  یلاـح  رد  دـناوخیم ، ارف  اـهتب  تداـبع  رب  ار  مدرم  هاـشداپ 

بهذم زا  رفن  دنچ  نآ  زا  کی  چیه  یّتح  و  تشادن ، یعالطا  اهنآ  نید  زا  یسک  دندش و  یم  رضاح  اهتب  تدابع  هب  مدرم  اب  دندرکیم و 
دصق هب  هدش و  لسک  هتسخ و  شموق  سونایقد و  اب  تقفاوم  زا  هک  نیا  ات  تشذگ ، لاونم  نیمه  رب  ینالوط  تّدم  و  تشادن ، ربخ  يرگید 

. دندش جراخ  هّیرق  زا  راکش  دصق  راهظا  اب  رارف و 
زا سپ  و  دندیسرپ ، هّیرق  زا  ناشجورخ  رگیدمه و  راک  زا  دنتسویپ ، مه  هب  ارحـص  رد  هدرک و  ار  راک  نیا  زور  کی  رد  اهنآ  يهمه  اقاّفتا 

دـصق کی  نید و  کی  هک  دـندیمهف  همه  هدومن و  راـهظا  ار  شیوخ  دـصق  نید و  مادـک  ره  دـنتفرگ  دـهع  ناـمیپ و  رگیدـمه  زا  هک  نآ 
. دنراد

دندناوخارف یتسرپ  ادخ  دیحوت و  رب  ار  وا  هدرک و  دروخرب  یناپوچ  هب  هار  رد  و  دندرک ، قفاوت  مه  اب  دنورب  دیاب  هک  یهار  ریـسم و  رب  سپ 
رب انب  دناباوخ ، ای  دناریم  لاس  هن  دصیس و  ار  ناشیا  دنوادخ  دندش ، لخاد  راغ  هب  دنتفر و  دومن و  تباجا  شگس  یلو  درکن ، تباجا  وا  هک 

رد هک  یفالتخا 
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. تسا تایاور 
. تسا هدرک  تیاکح  دنوادخ  هک  روطنامه  دندرک  ییاهشسرپ  ناشدوخ  نیب  درک و  رادیب  ای  هدنز  ار  اهنآ  دنوادخ  تّدم  نیا  زا  سپ 

اهنآ زا  ار  یلیاسم  ات  دنداتـسرف  نارجن  هب  دوهی  ياملع  شیپ  ار  رفن  هس  شیرق  هک  تسا  نیا  تسا  ربخ  رد  هچناـنچ  هروس  نیا  لوزن  ببس 
. دنزاس مزلم  باجم و  ار  وا  دیاش  هک  دنسرپب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  زا  دندرگرب و  دنریگب و  دای 

اب قفاوم  وا  باوج  رگا  دیسرپب ، هلئسم  هس  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  زا  دیورب و  دنتفگ : دوهی  ياملع  دندیـسرپ  اهنآ  زا  دنتفر و  سپ 
وا سپ  دـنادیم  ار  نآ  هک  درک  اعّدا  رگا  دیـسرپب ، رگید  يهلئـسم  کی  وا  زا  سپـس  تسا ، وگتـسار  وا  سپ  دوب  تسا  ام  دزن  رد  هک  هچنآ 

. تسا وگغورد 
؟ هدوب رفن  دنچ  اهنآ  ددع  دنتفر ، باوخ  هب  یتّدم  دندش و  بیاغ  دندش و  نوریب  رهش  زا  هک  یناناوج  زا  دینک  لاؤس  دنتفگ  سپ 

رما دنوادخ  هک  یسک  مالّسلا و  هیلع  یسوم  زا  سپـس  تسا ؟ هنوگچ  ناتـساد  و  دوب ؟ اهنآ  اب  يزیچ  هچ  اهنآ  زا  ریغ  و  دندیباوخ ؟ ردقچ 
؟ تسا هدوب  هنوگچ  وا  ناتساد  و  تسا ؟ یسک  هچ  هدرک  وا  يوریپ  رب 

هنوگچ شناتساد  تسیک و  وا  دیسر ، جوجأم  جوجأی و  ّدس  هب  ات  درک  فاوط  ار  برغم  قرشم و  هک  ياهدننک  فاوط  زا  دینک  لاؤس  سپس 
؟ تسا

هّللا یّلص  ادخ  لوسر  زا  ار  اهلاؤس  هتشگرب و  اهنآ  دندرک  الما  دندوب  هتفر  شیرق  زا  هک  رفن  هس  نآ  يارب  ار  ناتـساد  هس  هلئـسم و  هس  نیا 
: دومرف سپ  دندیسرپ ، هلآ  هیلع و 
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ربمایپ اـت  دـش ، عطق  زور  لـهچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  یحو  سپ  هّللا ، ءاـشنا  تفگن  مهدیم و  ادرف  ار  اـهلاؤس  نیا  يهمه  باوج 

تّیذا و هدومن و  ازهتـسا  هدش و  لاحـشوخ  شیرق  دـنداتفا ، دـیدرت  ّکش و  هب  شنارای  هدـش و  نیگمغ  نیگهودـنا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
. تشگ نوزحم  هّرس  سّدق  بلاط  وبا  دندرک و  رازآ 
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كرت ار  ُهَّللا » َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ   » يانثتسا ربمایپ  هک  دوب  نیا  ریخأت  ببس  و  دومن ، لزان  ار  فهک  يهروس  مالّـسلا  هیلع  لییربج  زور  لهچ  زا  سپ 
. درک

هک ییاههناشن  تایآ و  بیاجع  رب  هّجوت  اب  ینعی  دوب ، بجع  ام  ياههناشن  تیآ و  زا  اهنآ  هک  يدرک  نامگ  ایآ  ًاـبَجَع » اـِنتایآ  ْنِم  اُوناـک  »
تسا یناسآ  لهـس و  رما  میداد  وت  رب  هک  هچنآ  لباقم  رد  ناشیا  نامیا  فهک و  باحـصا  هچ  میداد ، وت  هب  ار  تایآ  مظعم  و  میداد ، وت  هب 

. تلوهس تیاهن  رد 
ای رکذا »  » لوعفم ای  تسا ، ابجع )  ) يارب لیلعت  ای  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نابـسح  نامگ و  لیلعت  ذا )  ) ظفل ِفْهَْکلا  َیلِإ  ُۀَْیتِْفلا  َيَوأ  ْذِإ 
زین نمؤم  رب  دوشیم  فـال  زا  عیطم  مداـخ و  ناوج و  دـبع و  رب  هک  روطناـمه  نآ  و  تسا ، یتـف »  » عـمج ُۀَْـیتِْفلا  ظـفل  تسا و  رّدـقم  رکذ » »

. دندوب ریپ  ینس  رظن  زا  دندوب  فهک  رد  هک  نانآ  يهمه  هن  رگ  و  تسا ، ناوج  القع  نمؤم  نوچ  دوشیم ، قالطا 
يارب هد  یششخب  ام  رب  دوخ  دزن  زا  اراگدرورپ  دنتفگ : هثاغتـسا  اّجتلا و  باب  زا  ًادَشَر  انِْرمَأ  ْنِم  اَنل  ْئِّیَه  َو  ًۀَمْحَر  َْکنَُدل  ْنِم  اِنتآ  انَّبَر  اُولاقَف 

نید  انرما »  » زا دوصقم  امرف ، اّیهم  يدشر  نامرما  زا  ام 
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. تسا هدیدرگ  نابوخ  ّتنس  بلط  رارشا و  زا  رارف  راّفک و  زا  ترجاهم  ببس  هب  هک  ام 
هچنانچ دشاب  نکمم  قلخ  اب  یگدنز  ام  يارب  هک  میـسرب  تیاده  دشر و  هب  نآ  ببـس  هب  هک  هدب  رارق  ام  شاعم  رد  دشر  يهلیـسو  ادشر ) )

«1 . » دینک ارادم  قلخ  اب  دیناوتب  هک  دنکیم  اّیهم  امش  يارب  يزیچ  ًاقَفِرم  ْمُکِْرمَأ  ْنِم  ْمَُکل  ْئِّیَُهی  َو  هدومرف : یلاعت  يادخ 
ای گرم  بجوم  هب  میتشاذـگ  ياهدرپ  باجح و  يدودـعم  ياهلاس  ّیط  نانآ  ياهـشوگ  رب  ًادَدَـع  َنِینِـس  ِفْهَْکلا  ِیف  ْمِِهناذآ  یَلَع  اْنبَرَـضَف 

. دنکیم عنم  اهادص  ندینش  زا  ار  اهنآ  هک  باوخ 
موق هک  ادخ  بزح  بزح ، ود  زا  کیمادک  هک  دوش  رهاظ  ام  ملع  ات  ِْنَیبْزِْحلا  ُّيَأ  َمَْلعَِنل  میتخیگنارب  ار  اهنآ  لاس  دصیس  زا  دعب  ْمُهاْنثََعب  َُّمث 

اب هدرک و  ییوج  هناهب  هک  ینانآ  نیکرشم و  هک  ناطیش  بزح  و  دنشابیم ، نانآ  يهلمج  زا  دنهدیم  شوگ  دنونشیم و  ار  تنخس  هک  وت 
هک یناسک  فهک و  باحصا  دوخ  بزح  ود  زا  کیمادک  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دنتسه ، ناطیـش  بزح  يهلمج  زا  دننکیم  جاجتحا  وت 

. دندرک ادیپ  عالّطا  ناشیا  رب 
یصحا  » لوعفم ادما »  » دوخ و  دشابیم ، ادما »  » ادخ لوق  زا  لاح  اوثبل » امل   » تسا و یضام  لعف  یصحا »  » ًادَمَأ اُوِثَبل  اِمل  یصْحَأ 

__________________________________________________

يهیآ 16 فهک  يهروس  ( 1)
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« یصحا  » هک تسا  لمتحم  تسا و  زیمت  ادما »  » تسا و هدش  هدروآ  تّیوقت  يارب  تسا  هدیاز  مال  و  تسا ، نآ  لوعفم  اوثبل » امل   » ای تسا ، « 
. تسا اوثبل » امل   » رد ام »  » زا زیمت  ادما »  » ادخ لوق  نیا  رب  انب  دشاب ، سایق  فالخ  رب  ءاصحا »  » زا لیصفّتلا  لعفا 

13 تایآ 23 -

373 ص :  ات 23 ..... ] تایآ 13  (: 18  ) فهکلا هروس  ]

هراشا

َو ِتاوامَّسلا  ُّبَر  انُّبَر  اُولاقَف  اُوماـق  ْذِإ  ْمِِهبُوُلق  یلَع  اـنَْطبَر  َو  ( 13  ) ًيدُـه ْمُهانْدِز  َو  ْمِهِّبَِرب  اُونَمآ  ٌۀَْـیِتف  ْمُهَّنِإ  ِّقَْحلِاب  ْمُهَأَبَن  َکـْیَلَع  ُّصُقَن  ُنَْحن 
ِنَّمِم ُمَلْظَأ  ْنَمَف  ٍنَِّیب  ٍناْطلُِسب  ْمِْهیَلَع  َنُوتْأَی  َْول ال  ًۀَِهلآ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَخَّتا  اَنُمْوَق  ِءالُؤه  ( 14  ) ًاطَطَش ًاذِإ  اْنُلق  ْدََقل  ًاهلِإ  ِِهنوُد  ْنِم  اَوُعْدَن  َْنل  ِضْرَْألا 
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ْمُکِْرمَأ ْنِم  ْمَُکل  ْئِّیَُهی  َو  ِِهتَمْحَر  ْنِم  ْمُکُّبَر  ْمَُکل  ْرُْـشنَی  ِفْهَْکلا  َیلِإ  اوُوْأَف  َهَّللا  َّالِإ  َنوُُدبْعَی  ام  َو  ْمُهوُُمْتلَزَتْعا  ِذِإ  َو  ( 15  ) ًابِذَک ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا 
ْنِم َکـِلذ  ُْهنِم  ٍةَوْجَف  ِیف  ْمُه  َو  ِلاـمِّشلا  َتاذ  ْمُهُـضِْرقَت  َْتبَرَغ  اذِإ  َو  ِنیِمَْیلا  َتاذ  ْمِهِفْهَک  ْنَع  ُرَوازَتَت  ْتَعَلَط  اذِإ  َسْمَّشلا  يََرت  َو  ( 16  ) ًاقَفرِم

(17  ) ًادِشُْرم اِیلَو  َُهل  َدَِجت  ْنَلَف  ِْللُْضی  ْنَم  َو  ِدَتْهُْملا  َوُهَف  ُهَّللا  ِدْهَی  ْنَم  ِهَّللا  ِتایآ 
َو ًاراِرف  ْمُْهنِم  َْتیَّلََول  ْمِْهیَلَع  َْتعَلَّطا  َِول  ِدیِـصَْولِاب  ِْهیَعارِذ  ٌطِساب  ْمُُهْبلَک  َو  ِلامِّشلا  َتاذ  َو  ِنیِمَْیلا  َتاذ  ْمُُهبِّلَُقن  َو  ٌدُوقُر  ْمُه  َو  ًاظاْقیَأ  ْمُُهبَـسَْحت  َو 

ُْمْتِثَبل اِمب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَر  اُولاق  ٍمْوَی  َضَْعب  َْوأ  ًامْوَی  اْنِثَبل  اُولاق  ُْمْتِثَبل  ْمَک  ْمُْهنِم  ٌِلئاق  َلاق  ْمُهَْنَیب  اُوَلئاسَتَِیل  ْمُهاـْنثََعب  َِکلذَـک  َو  ( 18  ) ًابْعُر ْمُْهنِم  َْتِئلَُمل 
ْنِإ ْمُهَّنِإ  ( 19  ) ًادَـحَأ ْمُِکب  َّنَرِعُْـشی  َو ال  ْفَّطَلَتَْیل  َو  ُْهنِم  ٍقْزِِرب  ْمُِکتْأَْیلَف  ًاماعَط  یکْزَأ  اهُّیَأ  ْرُْظنَْیلَف  ِۀَـنیِدَْملا  َیلِإ  ِهِذـه  ْمُِکقِرَِوب  ْمُکَدَـحَأ  اُوثَْعباَـف 

َۀَعاَّسلا َّنَأ  َو  ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنَأ  اوُمَْلعَِیل  ْمِْهیَلَع  انْرَثْعَأ  َِکلذَک  َو  ( 20  ) ًاَدبَأ ًاذِإ  اوُِحْلُفت  َْنل  َو  ْمِِهتَِّلم  ِیف  ْمُکوُدیُِعی  َْوأ  ْمُکوُمُجْرَی  ْمُْکیَلَع  اوُرَهْظَی 
(21  ) ًادِجْـسَم ْمِْهیَلَع  َّنَذِـخَّتََنل  ْمِهِْرمَأ  یلَع  اُوبَلَغ  َنیِذَّلا  َلاق  ْمِِهب  ُمَلْعَأ  ْمُهُّبَر  ًاناْیُنب  ْمِْهیَلَع  اُوْنبا  اُولاقَف  ْمُهَْرمَأ  ْمُهَْنَیب  َنوُعَزانَتَی  ْذِإ  اهِیف  َْبیَر  ـال 
ام ْمِِهتَّدِِعب  ُمَلْعَأ  یِّبَر  ُْلق  ْمُُهْبلَک  ْمُُهنِماث  َو  ٌۀَْعبَـس  َنُولوُقَی  َو  ِْبیَْغلِاب  ًامْجَر  ْمُُهْبلَک  ْمُهُـسِداس  ٌۀَسْمَخ  َنُولوُقَی  َو  ْمُُهْبلَک  ْمُهُِعبار  ٌۀـَثالَث  َنُولوُقَیَس 

(22  ) ًادَحَأ ْمُْهنِم  ْمِهِیف  ِْتفَتْسَت  َو ال  ًارِهاظ  ًءاِرم  َّالِإ  ْمِهِیف  ِراُمت  الَف  ٌلِیلَق  َّالِإ  ْمُهُمَْلعَی 
(23  ) ًادَغ َِکلذ  ٌلِعاف  یِّنِإ  ٍءْیَِشل  ََّنلوُقَت  َو ال 
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374 ص :  همجرت ..... :

نامیا ماقم  رب  ام  دندروآ و  نامیا  دوخ  يادخ  هب  هک  دـندوب  ینادرم  ناوج  اهنآ  درک  میهاوخ  تیاکح  یتسرد  هب  وت  رب  ار  نانآ  يهّصق  ام  »
، میدوزفایب ناشتیاده  و 

هب نامیا  دیحوت و  تّبحم و   ) هقالع اهنآ  ياهلد  رب  ام 
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اتکی يادـخ  نآ  زج  زگره  اـم  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  راـگدرورپ  اـم  يادـخ  دـنتفگ  هدرک و  ماـیق  اـهنآ  هک  میتخاـس  مکحم  ار  ادـخ )
، میاهدومیپ ملظ  اطخ و  هار  تخس  میهاوخب  رگا  هک  میناوخ  یمن  ییادخ  هب  ار  سکچیه 

رتالاب یملظ  هچ  دنرادن  اهنآ  ییادخ  رب  نشور  یلیلد  چیه  هک  یتروص  رد  دنتفرگرب  هناگی  يادخ  ریغ  ینایادـخ  هک  دنتـسه  ام  موق  نانیا 
؟ دندنبیم ادخ  رب  هک  تسا  یغورد  ارتفا و  نیا  زا 

هتخیرگ و هوک  راغ  هب  دیاب  دیتسج  يرود  ناشلطاب  نایادخ  ناکرشم و  نیا  زا  نوچ  امش  هک  دنتفگ : رگیدکی  اب  فهک  باحصا  هاگ  نآ  و 
دزاس اّیهم  شیاسآ  لالح و  يزور  اب  ار  امش  راک  بابسا  دشخب و  هعسوت  شیاشگ و  امش  هب  دوخ  تمحر  زا  ادخ  ات  دیوش  ناهنپ 

ناشیا پچ  بناج  زا  زین  بورغ  ماگنه  رانک و  رب  اهنآ  راغ  تسار  تمـس  زا  عولط  ماگنه  هک  ینکیم  هدهاشم  نانچ  ار  باتفآ  شدرگ  و 
ادـخ ار  سک  ره  تسا  یهلا  تاـیآ  زا  یکی  تیاـکح  نـیا  دـندوب  شیاـسآ  رد  دیـشروخ  ترارح  زا  ـالماک  اـهنآ  دـیدرگیم و  رود  هـب 

، دوب دهاوخن  ییامنهار  رای و  چیه  یسک  نینچ  يارب  زگره  دنادرگ  هارمگ  ار  هک  ره  هتفای و  تیاده  دنک  ییامنهار 
تسد ود  اهنآ  گس  میدینادرگیم و  رب  پچ  تسار و  يولهپ  هب  ار  نانآ  ام  دندوب و  باوخ  رد  هک  نآ  لاح  یتشادنپ و  رادیب  ار  اهنآ  و 

، دیدرگیم ناساره  ناشیا  تمظع  تبیه و  زا  تخیرگیم و  اهنآ  زا  دشیم  علّطم  ناشیا  لاح  رب  یسک  رگا  تشاد و  هدرتسگ  راغ  نآ  رب 
راغ رد  تّدم  دنچ  دیـسرپ  یکی  دمآ  شیپ  باوخ  نامز  رادـقم  زا  ثحب  تبحـص و  ناشدوخ  نایم  ات  میتخیگنارب  باوخ  زا  ار  نانآ  ام  زاب 

يراب میاهدوب  راغ  رد  تّدم  دنچ  هک  تسا  رتاناد  ادخ  دـنتفگ  راب  رگید  زور  زا  یخرب  هک  ای  مامت  زور  کی  دـنداد  باوج  دـیدرک  گنرد 
دوخ  يزور  نآ  زا  ات  تسا  رتلالح  رتهزیکاپ و  ماعط  مادک  هک  دوش  هدهاشم  ات  دیتسرفب  رهش  هب  ار  ناتمه  رد  امش 
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( دیدرگ زاب  دیورب و   ) دسانشن ار  امش  سک  چیه  هک  يروط  هب  دوز  هظحالم  ّتقد و  اب  دیاب  دیروآ و  مهارف 
ار يراگتسر  يور  زگره  دننادرگیم و  رب  ناشدوخ  نییآ  هب  ای  درک  دنهاوخ  راسگنس  ار  امش  دنبای  رفظ  یهگآ و  امـش  رب  رگا  اقّقحم  اریز 

، دید دیهاوخن 
ّکـش چیه  یب  هّتبلا  تمایق  تعاس  هدوب و  ّقح  رب  ادخ  يهدعو  هک  دـننادب  قلخ  ات  میتخاس  هاگآ  فهک  باحـصا  لاح  رب  ار  مدرم  ام  زاب  و 
ییانب راصح و  اهنآ  درگ  دـیاب  دـنتفگ  یـضعب  همه  نیا  اب  سپ  دوب  اـهنآ  رما  رد  فـالخ  عزاـنت و  ناـشنایم  هک  یمدرم  اـت  دـمآ  دـهاوخ 

، مینک انب  يدجسم  ناشیا  رب  هّتبلا  دنتفگ : دنتفای  عالّطا  رفظ و  اهنآ  لاوحا  عقاو  رب  هک  نانآ  تسا و  رتهاگآ  اهنآ  لاوحا  رب  ادخ  میزاسب ،
ییوگ بیغ  یفاب و  لایخ  يور  زا  رگید  یخرب  و  اهنآ ، گس  مه  نیمراهچ  دوب و  رفن  هس  باحـصا  نآ  يهّدع  هک  تفگ  دنهاوخ  یـضعب 

( ام لوسر  يا   ) اهنآ گس  نیمتشه  دندوب و  رفن  تفه  دنیوگ  رگید  یخرب  اهنآ و  گس  نیمـشش  دوب و  رفن  جنپ  اهنآ  يهّدع  دنیوگیم 
دناهتـسناد یحو  هب  ّقح  فرط  زا  هک  یلیلق  دارفا  زج  قلخ  زا  اهنآ  ددـع  رب  هک  تسا  رتهاـگآ  قلخ ) زا   ) اـهنآ يهّدـع  هب  نم  يادـخ  وگب 

زگره رگید  نک  راهظا  یتسناد  رهاظ  هب  هچ  ره  هک  نآ  زج  نکم  هلداجم  عوضوم  نیا  رد  باـتک  لـها  اـب  وت  سپ  تسین  هاـگآ  سک  چـیه 
، سرپم باب  نیا  رد  يدحا  زا  يوتف 

.« درک مهاوخ  ار  راک  نیا  نم  ادرف  هک  وگم  زگره  وت  ام  لوسر  يا  و 

376 ص :  ریسفت ..... 

يارب ای  ّتیوقت و  ضحم  يارب  ای  هیلا  دنـسم  میدـقت  و  تسا ، غورد  بذـک و  لـباقم  رد  اـج  نیا  رد  ّقح  ِّقَْحلاـِب  ْمُهَأَـبَن  َکـْیَلَع  ُّصُقَن  ُنَْحن 
رصح
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لیـصحت ادـخ  قیفوت  اب  ار  نآ  هک  یتقو  تسادـخ ، يوس  هب  ادـخ  بناج  زا  تیادـه  نامیا  ًيدُـه  ْمُهاـنْدِز  َو  ْمِهِّبَِرب  اُونَمآ  ٌۀَْـیِتف  ْمُهَّنِإ  تسا ،

ام يوس  هب  ار  نانآ  تّبحم  نآ  میدرک و  مکحم  نانآ  ياـهلد  رب  ار  تّبحم  اـم  ْمِِهبُوُلق  یلَع  اـنَْطبَر  َو  دـباییم ، ینوزف  اـهنآ  ناـمیا  دـندرک 
زا سپ  يانعم  نیا  میداد و  رارق  رگیدمه  رادتـسود  ار  اهنآ  میداد و  دنویپ  رگیدمه  هب  ار  ناشیاهلد  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  درک  بذـج 

. تفریذپ تروص  نید  رد  ناشداّحتا  رگیدمه و  نتخانش 
َْنل ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُّبَر  انُّبَر  اُولاقَف  دـننک  رارف  اهنآ  زا  ات  دنتـساخرب  كرـش  راهظا  زا  نیکرـشم و  اب  نتـسشن  زا  هک  یماگنه  اُوماـق  ْذِإ 

ار یـسک  ادخ  زج  رگا  هک  ًاطَطَـش  ًاذِإ  اْنُلق  ْدََقل  رهاظ . رد  هن  نطاب و  رد  هن  میناوخ  یمن  ارف  ار  یـسک  ادخ  زج  دـنتفگ : ًاهلِإ  ِِهنوُد  ْنِم  اَوُعْدـَن 
جراخ رد  یقالت  زا  دـعب  ناشدوخ  نیب  ار  نانخـس  نیا  تسا  ّقح  زا  فرحنم  ای  رود  دـیعب و  هک  میاهتفگ  يزیچ  میاهتفر ، اـطخ  هار  میناوخب 

. دندز ار  ییاهفرح  نینچ  رگیدمه  اب  تاقالم  جورخ و  زا  لبق  ناشدوخ  لد  رد  ای  دنتفگ ، رهش 
چیه هک  یتروص  رد  دنتفرگرب  هناگی  يادخ  ریغ  ینایادخ  ام  موق  نانیا ، ٍنَِّیب  ٍناْطلُِـسب  ْمِْهیَلَع  َنُوتْأَی  َْول ال  ًۀَِهلآ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَخَّتا  اَنُمْوَق  ِءالُؤه 

. دنشاب ّقح  یعدم  هچ  رگا  تسا  لطاب  ناهرب  نودب  يزیچ  رب  داقتعا  دنروآیمن ، اهنآ  ییادخ  رب  ینشور  حضاو و  لیلد 
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هک دهدب  تبسن  يزیچ  ادخ  رب  هک  یسک  تسا ، رتراکمتس  هتسب  ارتفا  ادخ  رب  هک  یسک  زا  یـسک  هچ  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف 
هدرک اطخ  مه  زاب  دسرب  ّقح  هب  دنک و  ریـسفت  دوخ  يأر  رب  ار  نآرق  یـسک  ره  هک  تسا  هدـش  دراو  اذـل  و  لطاب ، ای  ّقح  هب  تسین ، نوذأم 

. تسا
هانپ راغ  هب  دـیتفرگ  هرانک  دنتـسرپیم  ادـخ  زا  ریغ  هک  هچنآ  ناتموق و  زا  هاگ  ره  ِفْهَْکلا  َیلِإ  اوُوْأَف  َهَّللا  اَّلِإ  َنوُدـُبْعَی  ام  َو  ْمُهوُُمْتلَزَتْعا  ِذِإ  َو 

. دیربب
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ادخ اب  رارف و  نانآ  زا  ات  دیربب ، هانپ  راغ  هب  دنتفگ  رگید  یـضعب  رب  یـضعب  هک  تسا  نانآ  لوق  لوقم  ای  ادخ ، بناج  زا  فانیتسا  هلمج  نیا 
. دییامن تولخ 

ْنِم ْمَُکل  ْئِّیَُهی  َو  دهدیم  شیاشگ  هعسوت و  امش  هب  شدوخ  تمحر  زا  امش  تساوخرد  تباجا  يارب  دنوادخ  ِِهتَمْحَر  ْنِم  ْمُکُّبَر  ْمَُکل  ْرُْشنَی 
ندیـشخب نیکرـشم و  تّیذا  رازآ و  رب  ربص  يهّوق  دـننام  دـینک ، ارادـم  قلخ  اب  نادـب  هک  دزاـسیم  هداـمآ  يزیچ  امـش  يارب  ًاـقَفرِم  ْمُکِْرمَأ 

. اهنآ يهمه  هب  ناسحا  ناشیاهراکوکین و  هب  نداد  زردنا  دنپ و  ناشناراکدب و 
اذِإ َسْمَّشلا  دـشاب ) نکمم  وا  يارب  راـغ  ندـید  هک  سک  ره  اـی  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا   ) ینیبب هک  ار  اـهنآ  راـغ  يرت » يََرت و  َو 

. دوریم رانک  هب  اهنآ  راغ  بناج  زا  عولط  ماگنه  دیشروخ  هک  ینیبیم  ُرَوازَتَت  ْتَعَلَط 
، راغ رد  يورب  ور  دتسیایم  راغ  جراخ  رد  دوریم و  رانک  دراد  رارق  اهنآ  تسار  تمس  رد  هک  راغ  زا  تهج  نآ  ِنیِمَْیلا  َتاذ  ْمِهِفْهَک  ْنَع 

رد  ای 
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دـشاب و هدـش  عقاو  لامـش  تهج  رد  شرد  بونج و  تهج  رد  راـغ  هک  تسا  یتروص  رد  ياـنعم  نیا  رد ، هب  تشپ  دتـسیایم  راـغ  لـخاد 
. دشاب هتفرگ  رارق  سکع  رب  راغ  رگا  دوشیم ، سکع  رب  بلطم 

هارمه هک  یلاح  رد  ای  دوریم ، رانک  هب  اهنآ  تسار  تهج  زا  هک  ینیبیم  عولط  ماـگنه  دیـشروخ  هک  دـشاب  نیا  هیآ  ياـنعم  تسا  نکمم 
، تسا اهنآ  تسار  فرط  بحاص  هارمه و  ای  اهنآ  تسار  فرط  رد  هک  یلاح  رد  دوریم  رانک  هب  دیشروخ  ای  تسا ، اهنآ  تسار  فرط 
رب انب  نیمیلا » تاذ  یلا  روازت  : » تسا نیا  هیآ  ریدـقت  ای  تسا  نشور  دـش  رکذ  هک  هچنآ  زا  سپ  راـغ  عضو  تیعقوم و  یگنوگچ  ریوصت  و 

. دشاب نیمیلا » تاذ  یلا  روازت  نآ  يانعم  هک  روطنامه  راغ  عضو  ریوصت  و  دشاب ، وغل  فرظ  هک  نیا 
رد ای  لامش  تاذ  رد  ای  دوشیم ، رود  لامش  زا  ای  دوریم ، لامش  يوس  هب  دیشروخ  زین  بورغ  ماگنه  ِلامِّشلا  َتاذ  ْمُهُـضِْرقَت  َْتبَرَغ  اذِإ  َو 
رد راغ  رد  اهنآ  ُْهنِم و  ٍةَوْجَف  ِیف  ْمُه  َو  تسین ، لکـشم  قباـس  ياـه  تّیفیک  ریـصت  زا  دـعب  راـغ  ریوصت  تسا و  لامـش  بحاـص  هک  یلاـح 

. راغ یگنت  زا  هن  و  دندوب ، يذأتم  دیشروخ  يامرگ  زا  هن  اهنآ  هک  يوحن  هب  دندوب  هعسوت  شیاشگ و 
يارب هضرتـعم  هلمج  نآ  و  دـشابیم ، دـش  رکذ  فهک  ناتـساد  زا  هچنآ  هب  هراـشا  اـی  دـش ، هتفگ  هک  یفـصو  اـب  ناـشندوب  راـغ  رد  َکـِلذ 

نیا  ِدَتْهُْملا  َوُهَف  ُهَّللا  ِدْهَی  ْنَم  ِهَّللا  ِتایآ  ْنِم  تسا  ناگدنونش  يروآدای 
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هیبشت نینمؤم  زا  ياهدـع  لاح  هب  ار  اـهنآ  لاـح  هدرک و  لـیوأت  هوجو  زا  یهجو  هب  هراـشا  هک  تسا  يرگید  يهضرتعم  يهلمج  زین  هلمج 
. دنکیم

. نآ یقوطنم  موهفم  تسا و  یلبق  هلمج  دیؤم  زین  هلمج  نیا  ًادِشُْرم  اِیلَو  َُهل  َدَِجت  ْنَلَف  ِْللُْضی  ْنَم  َو 
دنکیم نامگ  ای  دننکیم ، هاگن  تسا و  زاب  ناشیاهمـشچ  نوچ  دنرادیب ، اهنآ  دنکیم  نامگ  دنیبب  ار  اهنآ  یـسک  ره  ًاظاْقیَأ  ْمُُهبَـسَْحت  َو 

اهنآ ِلاـمِّشلا و  َتاذ  َو  ِنیِمَْیلا  َتاذ  ْمُُهبِّلَُقن  َو  ٌدُوقُر  ْمُه  َو  هزاـت ، ناشیاهندـب  تسا و  توارط  اـب  اـهنآ  داـسجا  نوچ  دنتـسه ، هدـنز  اـهنآ 
رییغت و دـناوتن  نیمز  ات  دـنباوخب  فرط  کـی  هب  هشیمه  میتشاذـگن  ینعی  پچ  تسار و  تهج  رد  میدـینادرگیم  رب  تاوما ، اـی  دـناباوخ 

. دیامنب اهنآ  ندب  رد  یفّرصت 
هب رییغت  ینعی  دـشر  تساوخرد  تسار و  فرط  هب  رییغت  بّلقت و  تمحر و  تساوخرد  هک  تسا  اـهنآ  ياـعد  تباـجا  هب  هراـشا  نآ  رد  و 

لیوأت هب  راصبتـسا  انیب  ریـصب  صخـش  رب  هک  تسا  كولـس  بذـج و  نیب  طسو  ّدـح  اهریبعت  نیا  زا  دوصقم  و  دـندوب ، هدرک  لامـش  فرط 
. تسین یفخم 

. دوب هدننک  تعاطا  نابهگن  نابرد و  دننامه  هدرتسگ  راغ  رب  تسد  ود  اهنآ  گس  ِدیِصَْولِاب و  ِْهیَعارِذ  ٌطِساب  ْمُُهْبلَک  َو 
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نیا ًاـبْعُر و  ْمُْهنِم  َْتِئلَُمل  َو  ًاراِرف  ْمُْهنِم  َْتیَّلََول  « 1  » يدرکیم ادیپ  عالّطا  اهنآ  رب  وت  رگا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  ْمِْهیَلَع  َْتعَلَّطا  َِول 
سرت
__________________________________________________

. يدومنیم رارف  يدرکیم و  اهنآ  هب  تشپ  دونشب و  هیاسمه  ات  میوگیم  وت  هب  شور  هب  ( 1)
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هک يوحن  هب  دوب ، ناگدرم  داسجا  دننام  نانآ  ياهدسج  اهندب و  ای  هداد  تیـشخ  تبیه و  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  تسا  تهج  نادـب  رارف  و 
. درکیم تشحو  اهنآ  ندید  زا  هدننیب  رظان و 

تیآ هناشن و  زین  ناـشندرک  هدـنز  نتخیگنارب و  دوب  یبیجع  يهناـشن  تیآ و  کـی  اـهنآ  ندـیناباوخ  هک  ناـنچ  مه  ْمُهاـْنثََعب و  َِکلذَـک  َو 
رد دنوادخ  هک  يراک   ) دوش هدیمهف  هک  تسا  نآ  زا  رتبیرغ  اهنآ  لاح  دنمهفب  هک  دنـسرپب  رگیدـمه  زا  ات  ْمُهَْنَیب  اُوَلئاسَتَِیل  تسا  يرگید 
ْمَک ْمُْهنِم  ٌِلئاق  َلاق  دوشیم ، دایز  تمایق  رد  ندش  هدـنز  ثعب و  رما  رد  اهنآ  نیقی  بیترت  نیدـب  و  دوشیمن ) مولعم  هداد  ماجنا  اهنآ  ّقح 

. میدوب اج  نیا  زور  فصن  ای  زور  کی  ام  دنتفگ : دیاهدنام ؟ اج  نیا  تّدم  هچ  تفگ : اهنآ  زا  یکی  ٍمْوَی  َضَْعب  َْوأ  ًامْوَی  اْنِثَبل  اُولاق  ُْمْتِثَبل 
زارد ناشلاح و  رّیغت  هب  هک  هدوب  نآ  زا  لبق  نانآ  راتفگ  نیا  دـباوخیم و  اـتداع  ناـسنا  هک  یباوخ  رادـقم  رب  ینبم  ناـنآ  يهتفگ  سدـح و 

. دندرک رظن  اهزیچ  نآ  هب  هک  نآ  زا  سپ  و  دننکب ، رظن  ناشیاهنخان  اهیوم و  ندش 
. تسا رتاناد  دیدنام  اج  نیا  هک  تّدم  نآ  رب  ناتراگدرورپ  دنتفگ : دندرک  رظن  اهزیچ  نآ  هب  هک  نآ  زا  دعب  ُْمْتِثَبل  اِمب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَر  اُولاق 

نوچ رگید و  یـضعب  نخـس  نیا  و  دشاب ، یـضعب  نخـس  دیدنام  اج  نیا  زور  فصن  ای  زور  کی  تفگیم : هک  یلبق  يهتفگ  تسا  نکمم 
هب دندرک  عورش  هدرک و  ضارعا  نآ  زا  دنرادن  ناشباوخ  تّدم  نتخانش  يارب  یهار  دندید 
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ِۀَنیِدَْـملا َیلِإ  ِهِذـه  ْمُِکقِرَِوب  ْمُکَدَـحَأ  اُوثَْعباَف  دـنتفگ : اذـل  دوب و  اذـغ  رب  جایتحا  نآ  تشاد و  ّتیمها  اـهنآ  يارب  هک  يزیچ  رد  ندرک  رکف 

ِیف ْمُکوُدـیُِعی  َْوأ  ْمُکوُمُجْرَی  ْمُْکیَلَع  اوُرَهْظَی  ْنِإ  ْمُهَّنِإ  اوثعباف  ًادَـحَأ  ْمُِکب  َّنَرِعُْـشی  َو ال  ْفَّطَلَتَْیل  َو  ُْهنِم  ٍقْزِِرب  ْمُِکتْأَْیلَف  ًاماعَط  یکْزَأ  اهُّیَأ  ْرُْظنَْیلَف 
« قرو  » نیا اب  ات  دـینیزگرب  ناتدوخ  زا  رفن  کی  دـیاهدوب  اج  نیا  تّدـم  هچ  دـیمهفب  دـیناوتیمن  هک  الاح  سپ  ًادـَبَأ  ًاذِإ  اوُِحْلُفت  َْنل  َو  ْمِِهتَِّلم 
، دراد ياهزیکاپ  ياذغ  کیمادک  دنیبب  هتفر و  هدوب ) سوسفا  ای  سوطرط  هدش  لقن  هچنانچ  رهش  نآ  مسا   ) رهـش هب  كوکـسم  يهرقن  ینعی 
عالّطا و امش  رب  اهنآ  رگا  هچ  دمهفن  یسک  ینعی  دسانـشن  ار  وا  یـسک  هک  دشاب  بقارم  دشابن و  نوبغم  هک  يروط  هب  نآ  زا  يزور  هب  هک 
اب دنوادخ  هک  یلاح  رد  دـننادرگیم  رب  ناشدوخ  نید  هب  ار  امـش  ای  دنـشکیم ) راتـشک  نیرتدـیدش  اب   ) دـننکیم ناتراسگنـس  دـنبای  رفظ 

. دیوشیمن راگتسر  زگره  دیدرگرب  نانآ  ّتلم  رب  رگا  هک  درک ، مامت  امش  رب  ار  تمعن  نداد  تاجن 
ات میتخاس  هاگآ  فهک  باحـصا  لاح  زا  ار  مدرم  نینچ  نیا  اهِیف و  َْبیَر  َۀَعاَّسلا ال  َّنَأ  َو  ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنَأ  اوُمَْلعَِیل  ْمِْهیَلَع  انْرَثْعَأ  َِکلذَـک  َو 
ّقح ندناریم  زا  دعب  ندرک  هدنز  نتخیگنارب و  هب  ادخ  هدعو  دندرگیم و  رب  ام  يوس  هب  هک  دننادب  دـبای و  ینوزف  ام  تردـق  هب  ناشتریـصب 

. تسین تمایق  زور  ندمآ  رد  یکش  چیه  تسا و 
ار نانآ  لاس  هن  دصیس و  دنوادخ  هک  دنفهک  باحصا  نانآ  يهلمج  زا  هک  دنرایسب  دناهتـشگرب  ایند  هب  دناهدرم و  هک  یناسک  هدش : تیاور 

دناریم ،
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ربخ نیا  دهدب  ناشن  اهنآ  هب  ار  شیوخ  تردق  تساوخ  دنوادخ  دـندوب ، ندـش  هدـنز  ثعب و  رکنم  هک  درک  هدـنز  یموق  نامز  رد  سپس 
. دندیباوخ اهنآ  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  رابخا  زا  یضعب  هچنانچ  دندرم ، تّدم  نیا  رد  اهنآ  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد 

شبیج زا  ار  مهرد  دش ، رّیحتم  تخانـشن و  ار  نآ  دش  رهـش  لخاد  یتقو  درخب  اذغ  ات  دوب  هتفر  رهـش  هب  هک  یـسک  نآ  هک  تسا  هدـش  لقن 
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. دندرب دوب  ینارصن  هک  هاشداپ  شیپ  هتفرگ و  ار  وا  تسا و  هتفای  زنک  هک  دندرک  مهتم  ار  وا  دوب ، سونایقد  مسا  نآ  يور  هک  دروآ  نوریب 
هب سونایقد  نامز  رد  یتعامج  هک  دـنداد  ربخ  ام  هب  اـم  ناردـپ  هک  دـنتفگ  نیرـضاح  زا  یـضعب  درک و  فیرعت  ار  ناتـساد  ناوج  نآ  سپ 

. دنشاب ناشیا  اهنآ  دیاش  دندرک ، رارف  ناشنید  ببس 
ام هاشداپ  يا  دنتفگ : فهک  باحصا  ناناوج  دندز  فرح  اهنآ  اب  دندید و  ار  اهنآ  دنتفر و  راغ  يوس  هب  یگمه  رهش  لها  هاشداپ و  سپ 

. دومن نفد  ار  نانآ  هاشداپ  دندرم ، اج  نآ  ناشهاگباوخ و  هب  دنتشگرب  مینکیم  یظفاح  ادخ  وت  زا 
زا راغ  رد  و  دنـسرتن ، ات  مهدـب  ربخ  البق  منارای  هب  تفگ  تفر و  همه  زا  رتولج  دوب  هتفر  اذـغ  دـیرخ  يارب  هک  ناوج  نآ  دـناهتفگ : یـضعب 

. دندرک انب  يدجسم  اج  نآ  سپ  دش  مگ  رهش  لها  هاشداپ و  مشچ 
و انرثعا »  » فرظ ذا »  » ظفل ْمُهَْرمَأ  ْمُهَْنَیب  َنوُعَزانَتَی  ْذِإ 
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رد ناشدوخ  فهک  ناناوج  نوچ  میتخاس ، هاگآ  فهک  باحصا  ناتساد  زا  اغر  اهنآ  میداد و  عالّطا  مدرم  هب  ام  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم 
لاح نامه  هب  ای  دـننک  نفد  ار  اهنآ  هک  ناناوج  راک  رد  رهـش  لـها  هک  نیا  اـی  دنتـشاد ، فـالتخا  عزاـنت و  باوخ  تّدـم )  ) ترثک ّتلق و 

. دننک انب  دجسم  راغ  نآ  يور  دنراذگب و  ناشدوخ 
نیب تمایق  زور  ندـش  هتخیگنارب  ثعب و  رما  و  ناشنید ، رما  رد  فهک  باحـصا  ناتـساد  زا  نیعلطم  هک  دـشاب  نیا  هیآ  يانعم  تسا  نکمم 

. دننکیم راکنا  یضعب  رارقا و  یضعب  هک  هنوگ  نیدب  دنراد ، فالتخا  ناشدوخ 
ثوعبم ود  ره  داسجا  حاورا و  دـندقتعم  رگید  یـضعب  داـسجا و  هن  تسا  حاورا  ثعب  اـب  تماـیق  زور  رد  ندـش  هدـنز  دـنیوگیم : یـضعب 

. دنوشیم
ملع اب  هک  نآ  زا  دـعب  فهک  باحـصا  ناـناوج  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب ، اوملعی  فرظ  ذا »  » ظـفل تسا  نکمم 

. دندرکیم عازن  نآ  تّدم  باوخ و  رد  ناشدوخ  نیب  هک  یماگنه  دننادب  يدوهش  ملع  اب  لاح  دندرک ، ادیپ  ملع  نیقی 
ثعب و رما  رد  ناشدوخ  نیب  هک  یتقو  رد  تسا  ّقح  ادخ  يهدعو  هک  دننادب  فهک  باحصا  ناتساد  زا  نیعلطم  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای 

. دنراد فالتخا  عزانت و  هراب  ود  ندش  هدنز 
. تسا انرثعا »  » رب فطع  ای  هوجو ، یضعب  رب  انب  لامجا  رب  لیصفت  فطع  لیبق  زا  تسا  َنوُعَزانَتَی  رب  فطع  اُوْنبا  اُولاقَف 

زا  ناشداسجا  هک  دینک  انب  یناینب  دنتفگ : ًاناْیُنب  ْمِْهیَلَع 
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. دنامب ظوفحم  اهرظن  ناگدنرد و 
انب یناینب  نانآ  يور  رب  و  دـینکن ، سـسجت  دـیراذگب و  دوخ  لاح  هب  ار  اـهنآ  ینعی  تسا ، ناـنآ  راـتفگ  يهّمتت  هلمج  نیا  ْمِِهب  ُمَلْعَأ  ْمُهُّبَر 

راگدرورپ ای  تسا  رتاناد  ناگدننک  عازن  لاح  هب  ای  ناشیا  لاح  هب  ناناوج  راگدرورپ  ینعی  تسا ، ادخ  بناج  زا  هضرتعم  يهلمج  ای  دـینک ،
. تسا رتاناد  دنیوگیم  هک  هچنآ  دنراد و  رش  يهدارا  ناشعازن  رد  هک  نیا  زا  اهنآ  لاح  هب  ناگدننک  عازن 

هب هک  اسؤر  نآ  ای  دـندش ، راد  ربخ  اهنآ  راک  عقاو  زا  دـنتفای و  هبلغ  فهک  باحـصا  ناناوج  رما  رب  هک  نانآ  ْمِهِْرمَأ  یلَع  اُوبَلَغ  َنیِذَّلا  َلاق 
ًادِجْسَم ْمِْهیَلَع  َّنَذِخَّتََنل  دنتفگ : دندش  بلاغ  ناشیاهسفن  رما  رب  ناطیش  رب  ناشهبلغ  مالسا و  ببس  هب  هکنانآ  ای  دنتـشاد  عالّطا  دلب  لها  رما 

. دریگ رارق  كربت  ترایز و  دروم  نینچ  مه  دوش و  تدابع  اج  نآ  رد  هک  میهدیم  رارق  انب  يدجسم  نانآ  يور  رب 
دندوب رفن  هس  فهک  باحصا  تفگ : دنهاوخ  وت  تّما  شیرق و  باتک ، لها  لیبق  زا  دنرضاح  وت  نامز  رد  هک  نانآ  ْمُهُِعبار  ٌۀَثالَث  َنُولوُقَیَس 
ناشگس یمشش  هک  دندوب  رفن  جنپ  نانآ  دنیوگیم : اهنآ  زا  یخرب  ْمُُهْبلَک و  ْمُهُسِداس  ٌۀَسْمَخ  َنُولوُقَی  َو  ْمُُهْبلَک  دوب  ناشگـس  یمراهچ  هک 

. تسا هدوب  تفه  جنپ و  هس ، نیب  دّدرم  اذل  و  هدوب ، مّلسم  ناشددع  ندوب  درف  هک  ایوگ  تسا ،
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رد  ریت   ) ییوگ بیغ  یفابلایخ و  باب  زا  ینعی  ِْبیَْغلِاب  ًامْجَر 
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. تسا لوق  رد  نآ  ّدر  لیلد  نخس  نیا  هب  راتفگ  ود  نآ  بیقعت  و  دنیوگیم ، ار  نانخس  نیا  یکیرات )
ماـگنه رد  رما  نیا  هک  تسا  نیا  يارب  قباـس  يهلمج  ود  رد  نآ  ندرواـین  هلمج و  نیا  رد  واو »  » ندروآ ْمُُهْبلَک  ْمُُهنِماـث  َو  ٌۀَْعبَـس  َنوـُلوُقَی  َو 

ددع تفه  ددع  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  و  تشه ، تفه و  شـش ، جـنپ ، دـنیوگیم : الثم  تسا ، يداع  زیچ  کی  ددـع  بتارم  شرامش 
دادعا ياهمّمتم  زا  ددع  یلبق  بتارم  تفه  ددع  هب  ندیسر  زا  لبق  سپ  تسا ، نینچ  زین  عرش  لها  دزن  هک  روطنامه  مدرم ، دزن  تسا  لماک 

دزن واو »  » نیا هک  يروط  هب  تسا ، هتفرگ  رارق  زیچ  کی  يازجا  نیب  واو »  » هک ایوگ  دوش  هدروآ  واو »  » اهنآ نیب  رد  هاـگره  و  تسا ، قباـس 
. تسا هدش  هدیمان  ۀینامث » واو   » برع تغل  اهبرع و 

رب رعشم  واو »  » هک اریز  تسین ، حیحـص  تسا  یلبق  يهلمج  ندیبسچ  قوصل و  دیکأت  يارب  اج  نیا  رد  واو »  » لوخد هدش  هتفگ  هک  نیا  سپ 
. براقت یکیدزن و  هن  تسا  قرافت  ییادج و 

نیا رب  رعـشم  رابخا  دـننادیمن  ار  نآ  یکدـنا  زج  ناشدادـعت و  رب  تسا  رتاناد  مراگدرورپ  وگب  ٌلِیلَق  اَّلِإ  ْمُهُمَْلعَی  ام  ْمِِهتَّدـِِعب  ُمَلْعَأ  یِّبَر  ْلـُق 
. دوب اهنآ  نیمتشه  گس  دندوب و  رفن  تفه  نانآ  هک  تسا 

اهنآ نوچ  یعقاو  هن  يرهاظ ، يهلداجم  کی  رگم  ًارِهاظ  ًءاِرم  اَّلِإ  نکن  هلداجم  شیرق  باتک و  لها  اب  ناشدادـعت  رد  سپ  ْمِهِیف  ِراـُمت  ـالَف 
یسک  نینچ  اب  هک  دنیوگیمن  ینادان  لهج و  يور  زا  زج  دنرادن و  یهاگآ  ملع و 
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لهج زا  یـشان  شلادج  دشاب و  هتـشادن  ملع  رگا  هدـننک  لادـج  هک  روطنامه  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هلمج  نیا  تسین ، يراتفگ  باطخ و 

. تسا مارح  زین  هاگآان  درف  ای  دارفا  اب  هلداجم  تسا  مارح  دشاب 
. نک افتکا  مینکیم  یحو  هک  هچنآ  هب  سرپن و  یسک  زا  باب  نیا  رد  ًادَحَأ و  ْمُْهنِم  ْمِهِیف  ِْتفَتْسَت  َو ال 

بسک  ) شسرپ یهاوخ و  اوتف  تمرح  رب  دنکیم  تلالد  بلطم  نیا  دنیوگیمن ، یهاگآ  ملع و  يور  زا  دنیوگیم  هک  ار  هچنآ  اهنآ  اریز 
. سدح ّنظ و  يور  زا  هاوخ  دهد  يوتف  دیلقت  يور  زا  هاوخ  درادن ، ملع  هک  یسک  زا  فیلکت )

. درک مهاوخ  ار  راک  نیا  ادرف  هک  وگن  يراک  چیه  يارب  ًادَغ و  َِکلذ  ٌلِعاف  یِّنِإ  ٍءْیَِشل  ََّنلوُقَت  َو ال 
24 تایآ 29 -

387 ص :  ات 29 ..... ] تایآ 24  (: 18  ) فهکلا هروس  ]

هراشا

َو َنِینِـس  ٍۀَئاِم  َثالَث  ْمِهِفْهَک  ِیف  اُوِثَبل  َو  ( 24  ) ًادَشَر اذـه  ْنِم  َبَْرقَِأل  یِّبَر  ِنَیِدـْهَی  ْنَأ  یـسَع  ُْلق  َو  َتیِـسَن  اذِإ  َکَّبَر  ْرُکْذا  َو  ُهَّللا  َءاشَی  ْنَأ  َّالِإ 
ِهِمْکُح ِیف  ُكِرُْشی  َو ال  ٍِّیلَو  ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  ْمَُهل  ام  ْعِمْـسَأ  َو  ِِهب  ْرِْـصبَأ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْبیَغ  َُهل  اُوِثَبل  اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  ُِلق  ( 25  ) ًاعِْست اوُداَدْزا 

َنوُعْدَی َنیِذَّلا  َعَم  َکَسْفَن  ِْربْصا  َو  ( 27  ) ًادَحَْتُلم ِِهنوُد  ْنِم  َدَِـجت  َْنل  َو  ِِهتاِملَِکل  َلِّدَـبُم  َکِّبَر ال  ِباتِک  ْنِم  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  ام  ُْلتا  َو  ( 26  ) ًادَحَأ
َناک َو  ُهاوَه  َعَبَّتا  َو  انِرْکِذ  ْنَع  ُهَْبلَق  اْنلَفْغَأ  ْنَم  ْعُِطت  َو ال  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  َۀَنیِز  ُدیُِرت  ْمُْهنَع  َكاْنیَع  ُدْعَت  َو ال  ُهَهْجَو  َنوُدیُِری  ِّیِشَْعلا  َو  ِةادَْغلِاب  ْمُهَّبَر 

(28  ) ًاطُُرف ُهُْرمَأ 
ِلْهُْملاَک ٍءاِمب  اُوثاُغی  اُوثیِغَتْـسَی  ْنِإ  َو  اُهقِدارُـس  ْمِِهب  َطاحَأ  ًاران  َنیِِملاَّظِلل  انْدَـتْعَأ  اَّنِإ  ْرُفْکَْیلَف  َءاش  ْنَم  َو  ْنِمُْؤْیلَف  َءاش  ْنَمَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُِلق  َو 

(29  ) ًاقَفَتُْرم ْتَءاس  َو  ُبارَّشلا  َْسِئب  َهوُجُْولا  يِوْشَی 
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388 ص :  همجرت ..... :

رتهب و یقیاـقح  هب  ارم  نم  يادـخ  وگب  قلخ  هب  نکم و  شومارف  ياهظحل  ار  ادـخ  دـهاوخب و  ادـخ  رگا  هّللا ) ءاـشنا   ) ییوگب هک  نآ  رگم  »
، دیامرف تیاده  هّصق  نیا  زا  رترب  یمولع 

هن نیا  هک  دندرک  ضارتعا  هیآ  نیا  رد  مالّسلا ) هیلع  یلع  رب  دوهی   ) دندرک گنرد  رتدایز  مه  لاس  هن  لاس  دصیـس  هوک  فهک  رد  اهنآ  و 
، تسا يرمق  ام  لاس  یسمش و  امش  لاس  هک  تسا  نیا  رب  لاس  هن  نیا  هک  دندومرف : خساپ  ترضح  تسین  ام  ۀیروت  رد  هدایز  لاس 

اـنیب و مه  ردـقچ  تسا و  طـیحم  نیمز  اهنامـسآ و  بیغ  رارـسا  يهمه  رب  وا  هک  تسا  رتاـناد  هوـک  رد  ناـنآ  تماـقا  ناـمز  هـب  ادـخ  وـگب 
، تسین قلخ  نابهگن  وا  زج  سک  چیه  و  تساونش ؟

وا هاگرد  زج  زگره  داد و  دـناوتن  رییغت  سک  چـیه  ار  ادـخ  تاملک  هک  نک  توـالت  قلخ ) رب   ) دـش یحو  وت  يارب  ادـخ  باـتک  زا  هچنآ  و 
، تفای یهاوخن  یهانپ 

دنناوخیم ار  ادخ  ماش  حبص و  هک  نانآ  ّتبحم  هب  ییابیکش  لامک  اب  ار  شیوخ  هشیمه  و 
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ناشیاهلد هک  نانآ  اب  زگره  يوش و  لیام  ایند  ياهتنیز  هب  هک  شوپم  مشچ  ناریقف  نآ  زا  هظحل  کی  نک و  راداو  دـنبلطیم  ار  وا  ياضر  و 
اوه ملاظ  نآ  دـنمتورث  فارـشا و  اب  ینعی   ) نکن تعباتم  دـنتخادرپ  یثراـک  هبت  هب  دـندش و  سفن  ياوه  عباـت  میاهدرک و  لـفاغ  دوخ  زا  ار 

( دنویپن تسرپ 
يارب ام  دوش  رفاک  دـهاوخیم  هک  ره  درآ و  نامیا  دـهاوخیم  هک  ره  سپ  دـمآ  امـش  راگدرورپ  بناـج  زا  هک  تسناـمه  ّقح  نید  وگب  و 

( شطع تّدـش  زا   ) رگا دـنک و  هطاحا  اهنآ  درگ  گرزب ) ياههمیخ  دـننام   ) نآ ياههلعـش  هک  میاهتخاـس  اـّیهم  یـشتآ  راکمتـس  نارفاـک 
نآ  ) یتبرـش و دـب  رایـسب  بآ  نآ  دزوسب و  ار  يور  هک  دـنهد  اهنآ  هب  نازوس  يهتخادـگ  سم  دـننام  یبا  دـننک  تساوخرد  یبآ  تبرش 

. دوب دهاوخ  یهاگشیاسآ  دب  رایسب  خزود )

389 ص :  ریسفت ..... 

ءاش نا  هلمج  زج  یمالک  چیه  زیچ و  چیه  يهلابند  زگره  ّنلوقت ،» ال   » زا دـنکیم  غرفم  يانثتـسا  يهدافا  اج  نیا  الا »  » ظفل ُهَّللا  َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ 
. دییوگب هّللا  ءاش  نا  هک  یلاح  رد  رگم  دییوگن  يزیچ  یلاح  چیه  رد  ای  دینکن ، مضنم  ار  هّللا 

رگم دییوگن  يزیچ  هک  تسا  نارگید  میلعت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  بیدأت  نیا  و  تسا ، ادخ  ّتیـشم  يروآ  دای  رّکذت و  دوصقم 
زا اـهنآ  لاؤس  باوج  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  هک  تشذـگ  زین  بلطم  نیا  دـنیامن  انثتـسا  هّللا » ءاـش  نا   » يهلمج اـب  هک  نیا 
. دش عطق  وا  زا  یحو  زور  لهچ  لصا  نیمه  يور  هک  دوب  هدرکن  انثتسا  هّللا » ءاش  نا   » اب مهدیم و  ربخ  ادرف  دوب : هدومرف  هناگ  هس  لیاسم 
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يانثتـسا زور  لهچ  ات  دناوتیم  دبع  هک  تسا  ربخ  رد  نکب  ار  ادخ  رکذ  يدرک  شومارف  ار  تّیـشم  يانثتـسا  رگا  َتیِـسَن  اذِإ  َکَّبَر  ْرُکْذا  َو 

تیاده یلوق  يانثتـسا  نیا  زا  رتکیدزن  رتهب و  هب  مراگدرورپ  هک  دشاب  ًادَشَر  اذـه  ْنِم  َبَْرقَِأل  یِّبَر  ِنَیِدـْهَی  ْنَأ  یـسَع  ُْلق  َو  دـنک ، ّتیـشم 
. دنک

. دشاب انثتسا  تلاح  امیاد  وت  لاح  هک  شاب  رظتنم  تسا ، یقّقحت  ینایع و  یلاح ، يانثتسا  نآ  ًادَشَر و 
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ْمُُهْبلَک ْمُُهنِماث  َو  ٌۀَْعبَـس  رب  فطع  هک  مدرم  زا  تسا  یمالک  ای  َنُولوُقَی  رب  فطع  تسا و  یلاعت  يادـخ  راـتفگ  هلمج  نیا  ْمِهِفْهَک  ِیف  اُوِثَبل  َو 
ملع ِضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُْبیَغ  َُهل  ادـخ ، هن  تسا  مدرم  زا  یلبق  راـتفگ  هک  تسا  نیا  دـیؤم  ریخا  يهلمج  نیا  اُوِثَبل  اـِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  ِلـُق  تسا 

. تسا یلاعت  يادخ  هب  ّصتخم  نیمز  اهنامسآ و  بیغ 
قوف ادخ  شوگ  مشچ و  هک  دشاب  نیا  هب  رعـشم  ات  دروآ  بجعت  يهغیـص  تسا ، اونـش  انیب و  یلیخ  نادـب  یلاعت  يادـخ  ْعِمْـسَأ  َو  ِِهب  ْرِْـصبَأ 

. دشاب رّوصتم  نآ  كاردا  يزیچ  ره  هب  هطاحا  قیاقد و  كاردا  بسح  رب  تسا  رّوصت 
. تسین ینابهگن  ادخ  زج  فهک  باحصا  زا  ناگدننک  لاؤس  يارب  ای  نیمز ، اهنامسآ و  لها  يارب  ٍِّیلَو  ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  ْمَُهل  ام 

ياهناتـساد زا  نداد  ربـخ  دـننام : نک ، توـالت  قـلخ  رب  دـش  یحو  وـت  رب  ادـخ  باـتک  زا  هچنآ  َکِّبَر  ِباـتِک  ْنِم  َکـَْیلِإ  َیِحوُأ  اـم  ُلـْتا  َو 
ام بسانم  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  نیا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تیالو  ای  ناگدـنب ، ماکحا  ای  یبیغ ، روما  قلطم  زا  نداد  ربخ  اـی  ناگتـشذگ ،

. تسا هلمج  نیا  دعب 
رییغت  يزیچ )  ) یسک چیه  ار  ادخ  تاملک  ِِهتاِملَِکل  َلِّدَبُم  ال 
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، تفای یهاوخن  یهاگهانپ  ادخ  زج  زگره  ًادَحَْتُلم  ِِهنوُد  ْنِم  َدَِجت  َْنل  َو  سرتن  ترابخا  رد  فالخ  روهظ  لیدبت و  رییغت ، زا  سپ ، داد  دـناوتن 
ای یباتیب  زا  يراددوخ  سفن و  سنج  زا  تراـبع  ربص  نوچ  تسا  سفن  زا  ربص  دـیرجت  رب  ینبم  ربص  زا  دـعب  سفن  رکذ  َکَـسْفَن  ِْربْصا  َو 

(. زیهرپب نآ  يوریپ  زا   ) ریگب ار  تسفن  ولج  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  تسا ، سفن  ياوه  زا  يراد  دوخ 
دننکیم ادخ  رکذ  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  دنناوخیم ، ار  ادخ  ناشتاقوا  يهمه  رد  هک  ینانآ  اب  ِّیِـشَْعلا  َو  ِةادَْغلِاب  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  َعَم 

ار ناشفاضم  ّبر  تروص  ات  دـنکیم  دراو  حور  بلق و  رون  هب  هتخاس و  جراخ  سفن  عبط و  تاـملظ  زا  ار  اـهنآ  ادـخ  رکذ  هک  یلاـح  رد 
. دناهتفرگ رکذ  لها  نذا و  بحاص  زا  ار  رکذ  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  تسا  تیالو  رد  اهنآ  ّبر  نآ  و  دننیبب ،

نآ و  دنکیم ، لزان  نینمؤم  ياهلد  رب  ار  نآ  ادخ  هک  تسا  یشمارآ  هنیکس و  نآ  دنهاوخیم و  ار  ّبر  یتوکلم  هجو  نانآ  ُهَهْجَو  َنوُدیُِری 
. دوشیم مارآ  نآ  يهلیسو  هب  نینمؤم  بولق  هک  تسا  رکذ 

ُهَْبلَق اْنلَفْغَأ  ْنَم  ْعُِطت  َو ال  دشابیم ، دونـشب  هیاسمه  ات  میوگیم  وت  هب  شور  هب  راتفگ  نیا  اْینُّدلا و  ِةایَْحلا  َۀَنیِز  ُدـیُِرت  ْمُْهنَع  َكاْنیَع  ُدـْعَت  َو ال 
يروآ دای  ادـخ و  يروآ  دای  نآ  زا  دوصقم  ای  تسا ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  زا  ترابع  رکذ  انِرْکِذ  ْنَع 

، دیامن طارفا  شیاهراک  رد  هدش و  شیاوه  وریپ  هک  ار  یـسک  نکن  تعاطا  ًاطُُرف  ُهُْرمَأ  َناک  َو  ُهاوَه  َعَبَّتا  َو  تسا ، وا  شاداپ  رفیک و  ماکحا ،
. تسا درخ  لقع و  مکح  ّدح  زا  نتشذگ  طارفا 

ناشیا نیب  رد  هک  نیملسم  يارقف  زا  یعمج  هک  تسا  هدش  تیاور  و 
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هدش و سلجم  لخاد  دندوب  هتفای  یلیامت  هک  نادـنمتورث  زا  یعمج  دـندوب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دزن  هّرـس  سّدـق  ناملـس  ترـضح 
رود دوخ  زا  ار  ناشیاهـسابل  قرع  يوـب  و  ارقف )  ) دارفا نیا  هتـسشن و  سلجم  يـالاب  وـت  رگا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربماـیپ  يا  دـنتفگ :
هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  شیپ  زا  دنتساخرب و  ربمایپ  دزن  زا  ارقف )  ) اهنآ يهمه  سپ  میتفرگیم ، نامرف  وت  زا  هتسشن و  وت  اب  ام  يدرکیم 

دجـسم ياهتنا  رد  ار  نانآ  ات  تفر  اهنآ  لابند  هب  هتـساخرب و  هناسمتلم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دش و  لزان  هیآ  هک  یتقو  دنتفر ، هلآ  و 
ربص هب  ار  مسفن  هک  دومرف  رما  هک  نیا  ات  دـناریمن  داد و  تلهم  ارم  هک  ار  يادـخ  رکـش  دومرف : سپ  دـننکیم  یلاعت  يادـخ  رکذ  هک  دـید 

. دشابیم اهنآ  اب  نم  گرم  یگدنز و  هک  دوخ  تّما  زا  ینادرم  یهارمه  اب  مراداو 
راگدرورپ يهیحان  زا  هک  تسا  نآ  ّقح  وگب  دننکیم  شنزرس  تمالم و  ارقف  اب  ینیـشنمه  رد  ار  وت  هک  ییاهلفاغ  هب  ْمُکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُِلق  َو 

وگب ای  ْرُفْکَْیلَف  َءاش  ْنَم  َو  دروآ  نامیا  هدـش و  میلـست  دـهاوخب  سک  ره  سپ  ْنِمُْؤْیلَف  َءاش  ْنَمَف  تسا  ارقف  اب  ندرک  ربص  نآ  و  هدـمآ ، اـمش 
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رفاک دـهاوخیم  سک  ره  و  دروایب ، نامیا  يول  ّصاخ و  تعیب  اب  دـهاوخیم  سک  ره  سپ  تسا  امـش  راـگدرورپ  بناـج  زا  ّقح  تیـالو 
يارب میدرک  اّیهم  ام  َنیِِملاَّظِلل  انْدَـتْعَأ  اَّنِإ  تسامـش ، اب  رایتخا  دروم  نیا  رد  و  تسین ، يرابجا  هارکا و  تیـالو  قیرط  نید و  رد  نوچ  دوش ،

. وت هب  تفالخ  بصغ  تیالو و  كرت  رد  ای  ندش  رفاک  رد  دندرک  متس  ناشدوخ  هب  هک  یناسک 
هب یلو  دـنمهفیمن  نالا  هچ  رگا  دـنکیم  هطاحا  ار  اهنآ  شیاههلعـش  هک  میدرک  هداـمآ  اـهنآ  يارب  ار  یـشتآ  اُهقِدارُـس  ْمِِهب  َطاـحَأ  ًاراـن 

. تسا هدرک  هطاحا  ار  اهنآ  شتآ  ياههلعش  هک  دش  دهاوخ  نشور  اهنآ  يارب  يدوز 
سم  ای  هدیتفت  نغور  يهدش  نیشن  هت  دننام  هک  دوشیم  هدیسر  یبآ  اب  اهنآ  داد  هب  دننک  هثاغتسا  رگا  ِلْهُْملاَک  ٍءاِمب  اُوثاُغی  اُوثیِغَتْسَی  ْنِإ  َو 

393 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دـسریم ناهد  کیدزن  هک  هاگ  نآ  شدب  يوب  ترارح و  طرف  زا  ًاقَفَتُْرم  ْتَءاس  َو  ُبارَّشلا  َْسِئب  َهوُجُْولا  يِوْشَی  دـشابیم ، هدـش  هتخادـگ 

هیبشت و باب  زا  ای  ریبعت  نیا  مرن !! شتآ  زا  یهاگیاج  دب  هچ  و  شتآ ! تسا  یهاگیاج  دب  هچ  یندیـشون و  دب  هچ  دنازوسیم و  ار  اهتروص 
. ازهتسا تهج  دض  رد  دض  لامعتسا  باب  زا  ای  تسا  « 1  » ًاقَفَتْرُم ْتَنُسَح  یلاعت  يادخ  لوق  اب  یلکش  مه 

30 تایآ 44 -

393 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 30  (: 18  ) فهکلا هروس  ]

هراشا

اهِیف َنْوَّلَُحی  ُراْهنَْألا  ُمِِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍنْدَع  ُتاَّنَج  ْمَُهل  َِکئلوُأ  ( 30  ) ًالَمَع َنَسْحَأ  ْنَم  َرْجَأ  ُعیُِضن  اَّنِإ ال  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
ْبِرْضا َو  ( 31  ) ًاقَفَتُْرم ْتَنُسَح  َو  ُباوَّثلا  َمِْعن  ِِکئارَْألا  یَلَع  اهِیف  َنِیئِکَّتُم  ٍقَْربَتْسِإ  َو  ٍسُْدنُـس  ْنِم  ًارْـضُخ  ًاباِیث  َنوُسَْبلَی  َو  ٍبَهَذ  ْنِم  َرِواسَأ  ْنِم 

ُْهنِم ِْملْظَت  َْمل  َو  اهَلُکُأ  ْتَتآ  ِْنیَتَّنَْجلا  اَْـتلِک  ( 32  ) ًاعْرَز امُهَْنَیب  اْنلَعَج  َو  ٍلْخَِنب  امُهانْفَفَح  َو  ٍبانْعَأ  ْنِم  ِْنیَتَّنَج  امِهِدَـحَِأل  اْنلَعَج  ِْنیَلُجَر  ًـالَثَم  ْمَُهل 
(34  ) ًارَفَن ُّزَعَأ  َو  ًالام  َْکنِم  ُرَثْکَأ  اَنَأ  ُهُرِواُحی  َوُه  َو  ِِهبِحاِصل  َلاقَف  ٌرَمَث  َُهل  َناک  َو  ( 33  ) ًارَهَن امَُهلالِخ  انْرَّجَف  َو  ًاْئیَش 

ًابَلَْقنُم اْهنِم  ًاْریَخ  َّنَدِجََأل  یِّبَر  یلِإ  ُْتدِدُر  ِْنَئل  َو  ًۀَِمئاق  َۀَعاَّسلا  ُّنُظَأ  ام  َو  ( 35  ) ًاَدبَأ ِهِذه  َدِیبَت  ْنَأ  ُّنُظَأ  ام  َلاق  ِهِسْفَِنل  ٌِملاظ  َوُه  َو  ُهَتَّنَج  َلَخَد  َو 
ُكِرْـشُأ َو ال  یِّبَر  ُهَّللا  َوُه  اَّنِکل  ( 37  ) ًالُجَر َكاَّوَس  َُّمث  ٍۀَـفُْطن  ْنِم  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  َکَقَلَخ  يِذَّلِاب  َتْرَفَک  َأ  ُهُرِواُحی  َوُه  َو  ُُهبِحاـص  َُهل  َلاـق  ( 36)

(39  ) ًاَدلَو َو  ًالام  َْکنِم  َّلَقَأ  اَنَأ  ِنََرت  ْنِإ  ِهَّللِاب  َّالِإ  َةَُّوق  ُهَّللا ال  َءاش  ام  َْتُلق  َکَتَّنَج  َْتلَخَد  ْذِإ  َْول ال  َو  ( 38  ) ًادَحَأ یِّبَِرب 
َُهل َعیِطَتْسَت  ْنَلَف  ًارْوَغ  اهُؤام  َِحبُْـصی  َْوأ  ( 40  ) ًاَقلَز ًادیِعَص  َِحبُْـصتَف  ِءامَّسلا  َنِم  ًانابْـسُح  اْهیَلَع  َلِسُْری  َو  َِکتَّنَج  ْنِم  ًاْریَخ  ِنَِیتُْؤی  ْنَأ  یِّبَر  یـسَعَف 

َو ( 42  ) ًادَحَأ یِّبَِرب  ْكِرْشُأ  َْمل  ِینَْتَیل  ای  ُلوُقَی  َو  اهِـشوُرُع  یلَع  ٌۀَیِواخ  َیِه  َو  اهِیف  َقَْفنَأ  ام  یلَع  ِْهیَّفَک  ُبِّلَُقی  َحَبْـصَأَف  ِهِرَمَِثب  َطیِحُأ  َو  ( 41  ) ًابَلَط
(44  ) ًابْقُع ٌْریَخ  َو  ًاباَوث  ٌْریَخ  َوُه  ِّقَْحلا  ِهَِّلل  ُۀَیالَْولا  َِکلانُه  ( 43  ) ًارِصَْتنُم َناک  ام  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُهَنوُرُْصنَی  ٌۀَِئف  َُهل  ْنُکَت  َْمل 

__________________________________________________

يهیآ 31 فهک  يهروس  ( 1)
394 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

394 ص :  همجرت ..... :

، تشاذگ میهاوخن  عیاض  ار  نآ  راکوکین  رجا  مه  ام  دندش  راکوکین  دندروآ و  نامیا  ادخ ) هب   ) هک نانآ  »
ياهرویز نیرب  تشهب  نآ  رد  هک  یلاح  رد  تساـهنآ  ّصاـخ  تسیراـج  شناـتخرد  ریز  اـهرهن  هک  ندـع  ياـهتشهب  میظع ) رجا  هکلب  )
یهاگمارآ شوخ  يرجا و  وکین  تشهب ) نآ  هک   ) دننز هیکت  تّزع ) هب   ) اهتخت رب  دنـشوپ و  رد  ابید  ریرح و  زبس  ياهـسابل  دنیارایب و  نیّرز 
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، تسا
هک  رآ  لثم  تّما  يارب  ار  رفاک ) نمؤم و   ) درم ود  تیاکح ) ام  لوسر  يا  )

395 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
صوـصخم رازتـشک  ار  اـهنآ  ناـیم  يهـصرع  میدـیناشوپ و  ار  شفارطا  اـمرخ  لـخن  هـب  مـیداد و  روـگنا  غاـب  ود  اـهنآ  زا  یکی  هـب  اـم 

، میدینادرگ
، میتخاس ناور  زین  یبآ  يوج  اهنآ  طسو  رد  دادب و  ناصقن  تفآ و  چیهیب  ار  دوخ  ياههویم  الماک  غاب  ود  نآ 

ثیح زا  رتـشیب و  ییاراد  هب  وت  زا  نم  تفگ : دـمآ و  رب  ترخاـفم  وگتفگ و  ماـقم  رد  شقیفر  هب  دوب  رایـسب  هویم  غاـب  رد  هک  ار  درم  نیا  و 
، مرتزیزع مرتحم و  زین  مشح  مدخ و 

دوبان نم  ییاراد  غاب و  نیا  زگره  مرادن  نامگ  تفگ  دش و  لخاد  رورغ  لامک  اب  دوب  راکمتس  دوخ  سفن  هب  هک  یلاح  رد  غاب  هب  يزور  و 
، دوش

یلزنم ایند  غاب  نایب  زا  زین  ناهج  نآ  رد  هّتبلا  مدرگ ، زاب  يادخ  يوس  هب  نم  ضرف  هب  رگا  دوش و  اپرب  یتمایق  زور  هک  منکیمن  نامگ  زین  و 
، تفای مهاوخ  رتهب 

هتـسارآ لماک و  يدرم  هاگ  نآ  دـیرفآ و  ارت  هفطن  زا  دـعب  كاخ و  زا  تسخن  ییادـخ  هب  ایآ  تفگ : ودـب  زردـنا  وگتفگ و  ماـقم  رد  قیفر 
، يدش رفاک  تخاس  تتقلخ 

، تخاس مهاوخن  کیرش  ار  يدحا  دوخ  يادخ  هب  زگره  تساتکی و  يادخ  نآ  مراگدرورپ  هک  نم  نکیل 
زا ارم  وت  رگا  تسین و  ياهّوق  ادخ  تردق  زج  تسادخ و  تساوخ  هب  زیچ  همه  هک  یتفگن  يدـمآ  رد  دوخ  غاب  هب  یتقو  ارچ  وت  قیفر ) يا  )

(، وشم رورغم   ) یناد رتمک  دنزرف  لام و  هب  دوخ 
فرص كاخ  اب  دوبان و  هرس  کی  تغاب  دوش  حبـص  نوچ  هک  دتـسرف  یـشتآ  وت  ناتـسوب  رب  دهدب و  وت  غاب  زا  رتهب  ارم  ادخ  تسا  دیما  هک 

، ددرگ ناسکی 
، يرآ تسد  هب  یناوتن  زگره  رگید  دور و  ورف  نیمز  هب  شبآ  يوج  یهاگحبص  ای 

هک ینز  تسد  رب  تسد  يدرک  جرخ  غاب  رد  هچنآ  رب  هودـنا  نزح و  تّدـش  زا  یمدحبـص  ات  دوش  دوبان  همه  شیاههویم  هرمث و  هک  نآ  ای 
، مدشیمن كرشم  دوخ  يادخ  هب  نم  شاک  يا  ییوگ  هاگ  نآ  تسا  هدش  کشخ  ناریو و  همه  شراجشا  انب و 

زا  ار  رفاک  راک  هنگ  نآ  هک  دشابن  سک  چیه  ادخ  زج  ادبا  و 
396 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، درک دناوت  تیامح  يرای و  ادخ  مشخ  رهق و 
. دنک اطع  مه  ار  وکین  تبقاع  باوث و  رجا  نیرتهب  دهد و  نامرف  ّقح  هب  هک  تسادخ  ّصاخ  ییامرفمکح  تیالو و  اج  نآ 

396 ص :  ریسفت ..... 

َو دـنروآ  مالـسا  هدـش و  میلـست  هب  يوبن  ماع  تعیب  اب  هکنانآ  ای  دـندروآ  نامیا  يول  ّصاخ و  تعیب  اـب  تیـالو  هب  هکناـنآ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
ياج هب  رهاظ  مسا  نتـشاذگ  اًلَمَع  َنَسْحَأ  ْنَم  َرْجَأ  ُعیُِـضن  اَّنِإ ال  دـنداد  ماجنا  حـلاص  لمع  تیالو  هب  لاـّصتا  ببـس  هب  ِتاـِحلاَّصلا و  اُولِمَع 

. دنراکوکین اهنآ  هک  نیا  هب  راعشا  دراد و  مکح  ّتلع  هب  راعشا  ریمض 
يهملک ٍقَْربَتْـسِإ  َو  ٍسُْدنُـس  ْنِم  ًارْـضُخ  ًاباِیث  َنوُسَْبلَی  َو  ٍبَهَذ  ْنِم  َرِواسَأ  ْنِم  اهِیف  َنْوَّلَُحی  ُراْهنَْألا  ُمِِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍنْدَع  ُتاَّنَج  ْمَُهل  َِکئلوُأ 

هب ریـسفت  رابخا  رد  و  دـنهدیم ، اهتخت  رب  هیکت  هک  یلاـح  رد  ِکـِئارَْألا  یَلَع  اـهِیف  َنِیئِکَّتُم  تسا  تفلک  كزاـن و  ریرح  ساـبل  قربتـسا » »
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ْتَنُـسَح َو  نآ  تنیز  هب  ندش  نّیزتم  تشهب و  ندش  لخاد  تسا  بوخ  هچ  ُباوَّثلا  َمِْعن  دـشاب ، اهنآ  يور  سورع  يهلجح  هک  ییاهتخت 
. اهتخت نآ  تسا  ییاج  بوخ  هچ  ًاقَفَتْرُم 

هک ار  درم  ود  لاح  تیاکح  نزب  لثم  قفانم  صلخم و  لاح  ای  رفاک و  نمؤم و  لاح  يارب  ِْنیَتَّنَج  امِهِدَحَِأل  اْنلَعَج  ِْنیَلُجَر  اًلَثَم  ْمَُهل  ْبِرْـضا  َو 
ار . غاب  ات  ود  ود  نآ  زا  یکی  يارب  میداد  رارق 
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ندرک عمج  رد  ار  رفاک  لاح  و  نآ ، زا  يزیچان  كدنا و  هب  شتعانق  ایند و  یگدنز  رب  شدهز  رد  ار  نمؤم  لاح  نزب  لاثم  دـناهتفگ  یخرب 

هدومرف و تیاـکح  دـنوادخ  هچناـنچ  دوـب  یگرزب  ناتـسوب  ود  ياراد  ود  نآ  زا  یکی  هک  يدرم  ود  لاـح  هب  نآ  رب  شراـختفا  اـیند و  لاـم 
. درک راختفا  ریقف  رب  ینغ  سپ  ریقف ، يرگید 

رارق امرخ  تخرد  ار  نآ  ود  ره  طسو  رود و  ات  رود  هک  نیا  هب  میداد ، رارق  لخن  رب  طاحم  ار  ناتسوب  ود  نآ  ٍلْخَِنب  امُهانْفَفَح  َو  ٍبانْعَأ  ْنِم 
درفم ًاْئیَـش  ُْهنِم  ِْملْظَت  َْمل  َو  اـهَلُکُأ  َْتتآ  ِْنیَتَّنَْجلا  اَْـتلِک  میداد  رارق  تعارز  ود  نآ  لـخن  روـگنا و  ناـتخرد  نیب  ًاـعْرَز  اـمُهَْنَیب  اـْنلَعَج  َو  میداد 

ًارَهَن و امَُهلالِخ  انْرَّجَف  َو  تابوبح ، امرخ و  هویم ، لیبق  زا  دـندروآ  ار  اهیندروخ  ناتـسوب  ود  ره  تسا  اتلک »  » ظفل ظاـحل  هب  ریمـض  ندروآ 
توارط اهب و  و  دوشن ، هتـسخ  نآ  نداد  بآ  رد  یـسک  دـنروخب و  بآ  ود  ره  ههـشیمه  اـت  میداد  رارق  يرهن  ناتـسوب  ود  نیب  لـالخ و  رد 

. دبای ینوزف  اهنآ 
نآ زا  ریغ  ناوارف  لام  دوب ، یناوارف  لام  ياراد  غاب  ود  بحاص  ًارَفَن  ُّزَعَأ  َو  ًالام  َْکنِم  ُرَثْکَأ  اَنَأ  ُهُرِواـُحی  َوُه  َو  ِِهبِحاـِصل  َلاـقَف  ٌرَمَث  َُهل  َناـک  َو 
لام رظن  زا  نم  دنتشاد :) مه  اب  هک  يدونش  تفگ و  رد   ) تفگ شریقف  يهیاسمه  هب  شلام ، ندش  دایز  يانعم  هب  هلام » رمث   » زا ناتـسوب  ود 

تفگیم . شریقف  يهیاسمه  رب  ندرک  راختفا  يارب  ار  نانخس  نیا  مرترب ، مراد و  رتشیب  وت  زا  مشح  مدخ و  تورث و  و 
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. درک متس  دوخ  هب  ادخ  زا  تلفغ  رورغ و  يدنسپ و  دوخ  رخف و  اب  وا  ِهِسْفَِنل و  ٌِملاظ  َوُه  َو  ُهَتَّنَج  َلَخَد  َو 
ام َو  تفگ : لفاغ ، شتردق  ادـخ و  زا  دوب و  هدـش  رورغم  اهناتـسب  یمرخ  زبس و  تروص  هب  هک  یلاح  رد  ًادـَبَأ  ِهِذـه  َدـِیبَت  ْنَأ  ُّنُظَأ  ام  َلاق 

يوـس هب  نم  هک  ضرف  رب  ًاـبَلَْقنُم  اـْهنِم  ًاْریَخ  َّنَدِـجََأل  یِّبَر  یلِإ  ُْتدِدُر  ِْنَئل  َو  دـش ، داـعم  راـکنا  رب  رجنم  هرخـالاب  رورغ  ًۀَِـمئاق  َۀَـعاَّسلا  ُّنُظَأ 
رفاک یـسک  هب  ایآ  ٍباُرت  ْنِم  َکَقَلَخ  يِذَّلِاب  َتْرَفَک  َأ  ُهُرِواُحی  َوُه  َو  ُُهبِحاـص  َُهل  َلاـق  ینکیم  ناـمگ  وت  هک  روطناـمه  مدرگرب  مراـگدرورپ 

َكاَّوَس َُّمث  تسا  هدرک  قلخ  هفطن  زا  کیدزن  هّدام  بسح  رب  ٍۀَـفُْطن و  ْنِم  َُّمث  تسا !؟ هدـیرفآ  كاخ  زا  رود  هّدام  بسح  رب  ار  وت  هک  يدـش 
ماغدا مه  رد  نون  ود  هدـش و  فذـح  فیفخت  تهج  هزمه  هدوب ، انا  نکل  اـنکل »  » لـصا ًادَـحَأ  یِّبَِرب  ُكِرْـشُأ  ـال  َو  یِّبَر  ُهَّللا  َوُه  اَّنِکل  اًـلُجَر 

. تسا هدش  ارجا  فلا  اب  فقو  تّین  هب  لصو  لاح  رد  دندش و 
تردـق هب  رارقا  تهج  هّللا  ءاش  ام   » نتفگ تسا  نئاک » هّللا  ءاش  ام   » ای هّللا » ءاش  ام  اذـه   » ریدـقت ُهَّللا  َءاش  ام  َْتُلق  َکَـتَّنَج  َْتلَخَد  ْذِإ  ـال  َْول  َو 

بحاص هیاسمه  زا  ینخـس  ای  تسا ، لوق  لوقم  هلمج  نیا  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َةَُّوق  دوشیم ال  قّقحم  ادـخ  ّتیـشم  اب  زیچ  همه  هک  نیا  یلاعت و  يادـخ 
تسا . ناتسوب 
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نم هب  وت  ناتـسوب  زا  رتهب  ترخآ  ایند و  رد  مراگدرورپ  دـیاش  َِکتَّنَج  ْنِم  ًاْریَخ  ِنَِیتُْؤی  ْنَأ  یِّبَر  یـسَعَف  ًادـَلَو  َو  ًالام  َکـْنِم  َّلَـقَأ  اـَنَأ  ِنَرَت  ْنِإ 

. دهدب
هب لیدـبت  وت  ناتـسوب  غاب و  ًاَقلَز  ًادیِعَـص  َِحبُْـصتَف  ِءامَّسلا  َنِم  تسا  هقعاص  يانعم  هب  ۀنابـسح »  » عمج انابـسح »  » ظفل ًانابْـسُح  اْهیَلَع  َلِسُْری  َو 

. دشابن نآ  رد  هایگ  هک  دنیوگ  ینیمز  هب  هب  قلز »  » نیمز تسین  نآ  رد  یتخرد  هایگ و  هک  دوشب  فلع  بآیب و  نابایب 
كاپ اب  هک  هنوگ  نیدـب  یبایب ، ار  بآ  نآ  یناوتن  زگره  سپ  ًابَلَط  َُهل  َعیِطَتْـسَت  ْنَلَف  دور  ورف  نیمز  هب  غاب  نآ  بآ  ای  ًارْوَغ  اـهُؤام  َِحبُْـصی  َْوأ 
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غاب هویم  مامت  ای  شلاوما  مامت  ِهِرَمَِثب  َطیِحُأ  َو  ییامن  لیـصحت  یلبآ  یناوتن  رگید  عبنم  نآ  زا  بآ ، جارخا  بآ و  يارجم  یبوریـال  ندرک و 
دنازوس و داتـسرف و  غاب  ود  نآ  رب  شتآ  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  ربخ  رد  و  درک ، راذنا  وا  هب  تفگ و  شتـسود  هچنانچ  دوریم ، نیب  زا  وا 

. دیکشخ دوب  يراج  غاب  ود  نیب  هک  مه  يرهن  بآ 
ای دنزیم ، شیاهنار  رب  ار  شتسد  يور  تشپ و  تحاران  هدروخ و  ترسح  صخش  اریز  هودنا ، ترـسح و  تیاهن  زا  ِْهیَّفَک  ُبِّلَُقی  َحَبْـصَأَف 

. تسا هدرک  غاب  نآ  جرخ  ردقچ  هک  دروخیم  ترسح  اهِیف  َقَْفنَأ  ام  یلَع  دنزیم ، تسد  رب  تسد  ینادرگرس  ّریحت و  تیاغ  زا  هک  نیا 
هدش و  کشخ  غاب  نآ  اهِشوُرُع  یلَع  ٌۀَیِواخ  َیِه  َو 

400 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هب شاـک  دـیوگیم : تـقو  نآ  ًادـَـحَأ  یِّبَِرب  ْكِرـْـشُأ  ْمـَل  ِینَْتَیل  اـی  ُلوـُقَی  َو  تـسا ، هداـتفا  شیاـههیاپ  يور  رب  روـگنا  تـخرد  ياـههخاش 

. دیناسرتیم ار  وا  تفگیم و  شتسود  هک  دوب  ینانخس  يروآ  دای  باب  زا  نیا  و  مروآیمن ، كرش  مراگدرورپ 
ام َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُهَنوُرُْـصنَی  دنربب ، نیب  زا  ار  نآ  تابجوم  ای  دننک  عفد  ار  هنتف  ات  دـننک  کمک  وا  هب  هک  دـندوبن  یهورگ  ٌۀَِـئف  َُهل  ْنُکَت  َْمل  َو 

هحتف اب  تیالو  و  تسا ، لیلعت  عضوم  رد  هلمج  نیا  ِّقَْحلا  ِهَِّلل  ُۀَیالَْولا  َِکلانُه  دیامن  يریگولج  دناوتیمن  ادخ  يالب  زا  شدوخ  ًارِصَْتنُم  َناک 
ظفل و  تسا ، هدش  هدناوخ  ود  ره  اب  هک  تسا  ییاورنامرف  تراما و  تنطلس و  هرسک  اب  تسا و  تیبرت  ندرک و  يرای  ترـصن و  فّرـصت و 
هدـش ناکم  هب  هیبشت  هک  تسا  سفن  زا  ياهبترم  نآ  زا  دوصقم  و  دوشیم ، هراشا  کیدزن  ناکم  هب  نآ  اـب  هک  تسا  هراـشا  مسا  کـلانه » »

. تسا
رهاـظ و  تسا ، ادـخ  نآ  زا  تیـالو  هک  دوشیم  نشور  سفن  يارب  دوشیم  عطق  هّللا  يوس  اـم  يهمه  زا  سفن  ياـهوزرآ  هک  لاـح  نآ  رد 

. تسا لطاب  ادخ )  ) وا ریغ  تیالو  یقاب و  ادخ  تیالو  ادخ ، ریغ  هن  هدوب  ّقح  ادخ  طقف  هک  دوشیم 
لیوأت و و  ادخ ، ریغ  ندوب  لطاب  تسا و  نشور  حضاو و  یلاعت  يادخ  ندوب  ّقح  هک  تسا  نیا  رب  رعشم  ّقح  هب  فیـصوت  يهدیاف  نیاربانب 

يهحفص ود  و  ینغ ، سفن  اب  نوعرف  رب  و  جاتحم ، ریقف و  لقع  اب  یسوم  رب  هیآ  لیزنت 
401 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اب انیب و  صخش  رب  هک  يروط  هب  دربیم  نیب  زا  ار  تشهب  ود  ره  دیآیم  هک  لجا  دنتـسه و  هویم  رپ  تشهب  ود  ره  هک  هلامع  همالع و  سفن 
زا لاح  هلمج  نیا  ًاباوَث  ٌْریَخ  َوُه  دزاسیم ، نشور  اْینُّدـلا » ِةایَْحلا  َلَثَم  ْمَُهل  ْبِرْـضا  : » یلاعت يادـخ  لوق  ار  لیوأت  نیا  تسین  یفخم  تریـصب 
ره زا  رتهب  نآ  و  دنـشاب ، لماک  ياوقت  رد  هک  نیقّتم ، يارب  تسا  باوث  یلاعت  يادـخ  تاذ  تسا  رّدـقم  لاؤس  باوج  فاـنیتسا و  اـی  هّللا » »

. تسین نآ  زا  رتوکین  یتبقاع  تسا و  يوقت  لها  تبقاع  یلاعت  يادخ  تاذ  ًابْقُع  ٌْریَخ  َو  تسا  یباوث 
45 تایآ 53 -

401 ص :  ات 53 ..... ] تایآ 45  (: 18  ) فهکلا هروس  ]

هراشا

ٍءْیَـش ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َناک  َو  ُحایِّرلا  ُهوُرْذَت  ًامیِـشَه  َحَبْـصَأَف  ِضْرَْألا  ُتابَن  ِِهب  َطَلَتْخاَف  ِءامَّسلا  َنِم  ُهاْنلَْزنَأ  ٍءامَک  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  َلَثَم  ْمَُهل  ْبِرْـضا  َو 
يََرت َو  َلابِْجلا  ُرِّیَُـسن  َمْوَی  َو  ( 46  ) ًالَمَأ ٌْریَخ  َو  ًاباوَث  َکِّبَر  َدـْنِع  ٌْریَخ  ُتاِحلاَّصلا  ُتاِیقاْبلا  َو  اْینُّدـلا  ِةاـیَْحلا  ُۀَـنیِز  َنُونَْبلا  َو  ُلاـْملا  ( 45  ) ًارِدَتْقُم

ْنَّلَأ ُْمتْمَعَز  َْلب  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکاـنْقَلَخ  اـمَک  اـنوُُمْتئِج  ْدََـقل  افَـص  َکِّبَر  یلَع  اوُضِرُع  َو  ( 47  ) ًادَـحَأ ْمُْهنِم  ْرِداُغن  ْمَلَف  ْمُهانْرَـشَح  َو  ًةَزِراب  َضْرَأـْلا 
ًةَرِیبَک َو ال  ًةَریِغَـص  ُرِداُغی  ِباتِْکلا ال  اَذِهل  ام  انَتَْلیَو  ای  َنُولوُقَی  َو  ِهِیف  اَّمِم  َنیِقِفْـشُم  َنیِمِرْجُْملا  يَرَتَف  ُباتِْکلا  َعِضُو  َو  ( 48  ) ًادِعْوَم ْمَُکل  َلَعَْجن 

(49  ) ًادَحَأ َکُّبَر  ُِملْظَی  َو ال  ًارِضاح  اُولِمَع  ام  اوُدَجَو  َو  اهاصْحَأ  َّالِإ 
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ْمَُکل ْمُه  َو  ِینوُد  ْنِم  َءاِیلْوَأ  ُهَتَّیِّرُذ  َو  ُهَنوُذِـخَّتَتَف  َأ  ِهِّبَر  ِْرمَأ  ْنَع  َقَسَفَف  ِّنِْجلا  َنِم  َناک  َسِیْلبِإ  َّالِإ  اوُدَجَـسَف  َمَدآـِل  اوُدُجْـسا  ِۀَِـکئالَْمِلل  اـْنُلق  ْذِإ  َو 
َمْوَی َو  ( 51  ) ًادُضَع َنیِّلِـضُْملا  َذِـخَّتُم  ُْتنُک  ام  َو  ْمِهِـسُْفنَأ  َْقلَخ  َو ال  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َْقلَخ  ْمُُهتْدَهْـشَأ  ام  ( 50  ) ًالََدب َنیِِملاَّظِلل  َْسِئب  ٌّوُدَـع 

َْمل َو  اهوُِعقاُوم  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظَف  َراَّنلا  َنُومِرْجُْملا  َيأَر  َو  ( 52  ) ًاِقبْوَم ْمُهَْنَیب  اْنلَعَج  َو  ْمَُهل  اُوبیِجَتْسَی  ْمَلَف  ْمُهْوَعَدَف  ُْمتْمَعَز  َنیِذَّلا  َِیئاکَرُش  اوُدان  ُلوُقَی 
(53  ) ًافِرْصَم اْهنَع  اوُدِجَی 

402 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

402 ص :  همجرت ..... :

تاتابن ناتخرد و  بآ  نآ  هب  میدرک و  لزان  نامـسآ  زا  یناراب  بآ  ام  هک  نزب  لثم  ار  ایند  مامت  یناگدنز  نینچ  تّما ) يارب  ام  لوسر  يا  )
ددرگ و ربز  ریز و  اهداب  تسد  هب  دوش و  کشخ  هتـسکش  مه  رد  همه  یهاگحبـص  سپـس  دـیورب  مّرخ  هدـیچیپ و  مهرد  نیمز  نوگاـنوگ 

، دراد لماک  رادتقا  ملاع  رد  زیچ  همه  رب  ادخ 
نآ تبقاع  رتهب و  یـسب  راگدرورپ  دزن  تسا  یقاب  تمایق  زور  ات  هک  حلاص  لامعا  نکیل )  ) تسایند و تایح  تنیز  بیز و  نادنزرف  لام و 

، تسا رتوکین 
اراکـشآ يدـنلب  تسپ و  نودـب  فاص و  ار  نیمز  میرآ و  راتفر  هب  ار  اههوک  اـم  هک  ار  يزور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  نک  داـی  و 

، میراذگن ورف  ار  یکی  میزیگنارب و  اهربق  زا  رشحم  فص  رد  ار  همه  ینیبب و 
دیدمآ و زاب  زورما  ام  يوس  هب  زاب  میدیرفآ  راب  لّوا  هک  هنوگ  نامه  دوش ) هتفگ  نارفاک  هب  و   ) دننک هضرع  ادـخ  رب  یفـص  رد  ار  قیالخ  و 

، دیدرک هدهاشم  مشچ  هب  دیدوب  رکنم  لطاب  لایخ  هب  هک  ار  يداعم  نآ 
زور نآ  رد  و 

403 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
اب هک  یلاح  رد  ینیب  ناساره  ناسرت و  تساهنآ  لمع  يهمان  رد  هچنآ  زا  ار  نایـصع  لها  دـنهن و  شیپ  ار  قلخ  دـب  کین و  لامعا  باـتک 

اـصحا ار  همه  هک  نآ  زج  هتـشاذگن  ورف  ییوم  رـس  ار  ام  گرزب  کچوک و  لامعا  هک  تسا  یباتک  هنوگچ  نیا  ام  رب  ياو  يا  دنیوگ  دوخ 
، درک دهاوخن  متس  سک  چیه  هب  ادخ  دننیبب و  رضاح  ار  دوخ  لامعا  يهمه  باتک  نآ  رد  تسا و  هدرک 

دورف هدجـس  هب  رـس  مامت  اهنآ  دننک و  هدجـس  مدآ  رب  هک  میداد  نامرف  ناگتـشرف  هب  هک  یتقو  روآ  دای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  يا  و 
ناطیـش و هدرک و  شومارف  ارم  مدآ ) نادنزرف  امـش  ایآ   ) دیچیپرـس ادخ  تعاط  زا  تهج  نیدب  دوب  وید  سنج  زا  هک  ناطیـش  زج  دـندروآ 

تعاـط هب  ار  ناطیـش  ادـخ  ياـج  هب  هک  ناـملاظ  دننمـشد و  ار  امـش  تخـس  اـهنآ  هک  یتروص  رد  دـیتفرگ ؟ دوـخ  تسود  ار  شنادـنزرف 
، دندرک هلدابم  دب  رایسب  دندیزگرب 

زگره و  میتساوخن ) یسک  زا  کمک  و   ) هتخاسن هاوگ  رضاح و  ار  اهنآ  مدرم  نیا  دوخ  تقلخ  ای  نیمز و  نامـسآ و  شنیرفآ  تقو  رد  نم 
، میتفرگن يراکددم  هب  ار  ناهارمگ 

تباجا یکی  دـنناوخب و  اهنآ  دـیناوخب  دنتـشاد  نامگ  نم  کیرـش  ار  نانآ  نونکا  هک  دـیوگرب  نارفاک  هب  ادـخ  هک  ار  يزور  رآ  دای  هب  و 
، میزاس رّرقم  کلهم  یهاگرارق  اهنآ  يهمه  نایم  رد  سپ  دنکن 

. دنرادن يّرفم  نآ  زا  داتفا و  دنهاوخ  نآ  رد  هک  دننادب  ات  دننک  هدهاشم  مشچ  اب  ار  خزود  شتآ  راکدب  مدرم  هاگ  نآ  و 

403 ص :  ریسفت ..... 
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هب یلو  نزب  ار  ایند  تایح  لثم  اهشوگ  هب  اینّدلا  ةویحلا  لثمب  عامسالا  برـضا  هدوب : نینچ  هلمج  نیا  لصا  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  َلَثَم  ْمَُهل  ْبِرْـضا  َو 
ظفل «  هدش و  فذح  عامسالا  ظفل  لامعتسا  ترثک  تهج 

404 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. نادرگب ای  امن  يراج  نک ، رکذ  دوشیم : برضا »  » زا دوصقم  تروص  نیا  رد  تسا ، هدیدرگ  نآ  نیشناج  لثم »

يارب مّود  لوعفم  مّود  يانعم  رب  انب  و  ادـتبم ، ریدـقت  اب  تسا  فنأتـسم  ای  لثم  زا  لاح  ِءامَّسلا  َنِم  ُهاْنلَْزنَأ  ٍءامَک  ادـخ : لوق  لّوا  يانعم  رب  اـنب 
ندرک ّومن  ندییور ، زا  دعب  ینعی  دیچیپ ، مه  رد  نیمز  ناتخرد  تاتابن و  نآ  راب  بآ  يهلیـسو  هب  ِضْرَْألا  ُتابَن  ِِهب  َطَلَتْخاَف  تسا ، برـضا » »

ثداوح ياهداب  ُحایِّرلا  ُهوُرْذـَت  تسکـش ، مه  رد  همه  یهاگحبـص  سپ  ًامیِـشَه  َحَبْـصَأَف  تشگ ، دیفـس  درز و  نیمز  سپ  نتفای ، تّدـش  و 
«. ّمث  » هن دروآ  اف »  » اب ار  ظفل  دیامنب  یمرخ  يزبس و  نآ  لاوز  تعرس  رب  هراشا  هک  نیا  يارب  تخاس  هدنکارپ  هدرک و  ربز  ریز و  ار  اهنآ 
نداد ّومن  دشر و  نیمز ، تاتابن  ندنایور  بآ ، ندرک  لزان  لیبق : زا  تساناوت ، يزیچ  ره  رب  دنوادخ  ًارِدَـتْقُم و  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َناک  َو 
رارق یناد ، یـضرع  تایح  هب  دماج  ندب  يایحا  هرابود و  یگدنز  حور  ندیمد  و  اهنآ ، ندومن  دوبان  هدـنکارپ و  ندرک و  کشخ  تاتابن ،

ندب و زا  حور  عزن  سپـس  نآ  ندرک  دنمورین  يوق و  زا  سپ  وا  ياوق  فیعـضت  ندـب و  ندرک  هدرمژپ  سپـس  يوق و  دـیدش و  ياوق  نداد 
(. عنامت کسامت و   ) عفد بذج و  زا  ندب  نداد  رارق  ناوتان 

رورغم نآ  رب  لـقاع  تسین  هتـسیاش  هک  تسا  یکدـنا  ياـهزور  نآ  یمرخ  يزبس و  دـنامیمن و  اـیند  تاـیح  هک  درک  رکذ  هک  نآ  زا  سپ 
لوصا  دوش ،

405 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هفاضا يویند  تایح  هب  ار  اهنآ  دومن ، رکذ  ار  اهنآ  ندرک  ظـفح  عمج و  تّیمها  دراد و  نآ  رب  یگتـسب  اـیند  رد  سوفن  هک  ار  ییاـهزیچ 

رب یلقاع  ره  تسا  هتسیاش  هکلب  دنشابیمن  لقاع  مامتها  يهتـسیاش  دنوریم و  نیب  زا  دوز  هک  دشاب  هدوب  ناش  يرادیاپان  رب  رعـشم  ات  دومن 
. دنیامنیم وا  دیاع  ار  یعفن  دننام و  یم  یقاب  شیارب  هک  دهدب  ّتیمها  ییاهزیچ 

. دنوریم نیب  زا  نآ  ندش  لیاز  اب  هک  تسا  يویند  یگدنز  تنیز  دنزرف  تورث و  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ُۀَنیِز  َنُونَْبلا  َو  ُلاْملا  دومرف : نآ  زا  سپ 
تّیمها اهنآ  رب  سوفن  هک  ییاهزیچ  دننام : ریذپلاوز ، یندش و  دساف  هن  دنراگدنام ، هک  ياهتـسیاش  ياهلمع  نآ  ُتاِحلاَّصلا و  ُتاِیقاْبلا  َو 
ياهلمع نآ  تراگدرورپ  دزن  اًلَمَأ  ٌْریَخ  َو  ًاباوَث  َکِّبَر  َدـْنِع  ٌْریَخ  تساـهنآ  يهلاـبند  همزـال و  هک  ییاـهزیچ  دـالوا و  اـیند ، لاـم  دـنهدیم ،

بلط ار  هتـسیاش  لمع  ناسنا  هک  تسا  هتـسیاش  سپ  دنایامنیم ، رتهب  ار  نآ  دالوا  لام و  رب  امـش  لیم  هچ  رگا  تسا  رتهب  رادیاپ  يهتـسیاش 
. ار دالوا  لام و  هن  دهد  رارق  شیوخ  يوزرآ  ار  نآ  هدرک و 

یلمع یترابع  هب  سفن  مکح  هب  هن  دهدیم  ماجنا  ار  نآ  لقع  مکح  هب  ناسنا  هک  تسا  یلمع  دننامیم  یقاب  هک  حلاص  ياهلمع  زا  دوصقم 
زا ار  نآ  ناسنا  هک  تسا  یلمع  رگید  ترابع  هب  و  دـنامب ، یقاب  تسا  سفن  يهحفـص  نامه  هک  ناـسنا  یقاـب  يهملک  رد  نآ  رثا  هک  تسا 

شاینیوکت  تیالو  يههجو 
406 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

حلاص لمع  هک  نیا  يارب  دوشیم  رهاظ  لصاح و  ینطاب  تعیب  اب  یفیلکت و  تیالو  ببس  هب  هک  تسا  ادخ  یقاب  هجو  نآ  دهدیم و  ماجنا 
. درادن ّصاخ  لمع  لعف و  رب  صاصتخا 

، حلاص دالوا  يربک ، يهحیبست  بجاو ، يهناگ  جـنپ  ياهزامن  زامن ، قلطم  بش ، زامن  رب : هک  يروط  هب  تسا  فلتخم  نآ  ریـسفت  رد  رابخا 
هک تّبحم  رب  زین  تسا و  هدـش  ریـسفت  تسا  تیالو  نامه  هک  حـلاص  لامعا  يهمه  لـصا  هب  و  دراـکیم ، ار  نآ  ناـسنا  هک  هویم  ناـتخرد 

. دیآیم نآ  لابند  هب  ای  تسا  تیالو  یساسا  يهمزال 
« رکذ  » نتشاد رّدقم  اب  ای  و  کبر » دنع   » رب فطع  هلمج  نیا  میزاس  هدنکارپ  رابغ  درگ و  تروص  هب  ار  اههوک  يزور  َلابِْجلا و  ُرِّیَُسن  َمْوَی  َو 
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. تسا يانعم  رابتعا  هب  فطع  يهلمج  را  دای  هب  يانعم  هب 
یهاوخن نآ  رد  یعنام  يدنلب  هّپت و  چیه  هک  يوحن  هب  ینیبیم  اراکشآ  اههّپت  اهّلت و  تشپ  اههوک و  ریز  زا  ار  نیمز  ًةَزِراب و  َضْرَْألا  يََرت  َو 

یضام هک  تسا  لاح  ای  هلمج  درک و  میهاوخ  روشحم  باسح  يارب  فاص  نیمز  نآ  رد  ار  مدرم  ًادَحَأ و  ْمُْهنِم  ْرِداُغن  ْمَلَف  ْمُهانْرَشَح  َو  دید 
. دشابیم نآ  عوقو  قّقحت  تهج  هب  نآ  ندوب  یضام  تسا و  فطع  ای  دشابیم ، شدوخ  لماع  هب  تبسن  نآ  ندوب 

هن  مینکن ، راذگ  ورف  ار  سک  چیه  ًادَحَأ  ْمُْهنِم  ْرِداُغن  ْمَلَف 
407 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

افَص َکِّبَر  یلَع  اوُضِرُع  راکدب  هن  راکوکین و 
فـص رازه  تسیب  دـصکی و  زور  نآ  رد  مدرم  هـک  هدـش  دراو  هچناـنچ  دـنوشیم ، هـضرع  تراـگدرورپ  رب  دّدـعتم  ياهفـص  تروـص  هـب 

رب یلو  تسا  عون  کی  رهاظ  بسح  رب  مدآ  ینب  هچ  دوشیم ، لیکشت  ادخ  هب  دعب  برق و  رد  مدرم  بتارم  بسح  رب  اهفص  نیا  دنوشیم و 
. تسا دّدعتم  بتارم  ياراد  هک  دراد  يدّدعتم  عاونا  نطاب  بسح 

ریغ هک  دراد  یماـما  ّیبن و  دوخ  يهبون  هب  فص  هبترم و  ره  ددـنبیم و  فص  شدارفا  بسح  رب  یّـصاخ  يهبترم  رد  مدآ  ینب  زا  یعون  ره 
. تسا رگید  ياهفص  ماما  ّیبن و  زا 

انوُُمْتئِج ْدَقمدآ  ینب  بتارم  ددع  بسح  رب  دندش  رفن  رازه  تسیب  دصکی و  اهفص  بسح  رب  ناربمایپ  اذل 
هچ ناـنآ  رب  و  یهدیم ؟ ماـجنا  يراـک  هچ  اـهنآ  دروـم  رد  دـشاب : هدـش  هتفگ  هک  اـیوگ  رّدـقم ، لاؤـس  باوـج  تسا و  هفنأتـسم  يهلمج 

؟ ییوگیم
انوُُمْتئِج ْدَق  : مییوگیم نانآ  هب  دومرف : سپ 

و عزانت ، لیبس  رب  ای  درفنم  روط  هب  اوضرع »  » لعاف زا  ای  مهنم »  » ریمض زا  ای  رداغن » مل   » لعاف زا  ای  انرـشح »  » لعاف ای  ریـسن »  » لعاف زا  لاح  ای 
. تسا ریدقت  رد  لوق »  » ظفل روص  نیا  یمامت  رد 

مامت زا  دیتفرگ ، سنا  اهنآ  اب  هک  یناسک  ناتیاههلیبق و  دالوا و  نارسمه ، زا  هک  یلاح  رد  دیدمآ ، ام  دزن  مییوگیم : نانآ  هب  هک  نیا  ینعی 
یلایخ  عیانص  مولع و  زا  هک  هچنآ  زا  و  دیدرک ، بسک  ایند  رد  تشیعم  بابسا  زا  هک  هچنآ 
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ادخ زج  ار  اهنآ  هک  یناسک  زا  و  یعیبط ، یندب  تالآ  اضعا و  زا  يویند ،) رعاشم  اوق و  زا   ) میداد میداد  امـش  هب  هک  هچنآ  زا  و  دیتخومآ ،

: دیامرف هک  تسا  یلاعت  يادخ  لوق  دننام  انومتئج » دقل   » يهلمج نیا  دـیدمآ ! درفنم  ادـج و  اهنیا ) يهمه  زا  ! ) دـیدیزگرب تسود  ایلوا و 
«. يداُرف انوُُمْتئِج  ْدََقل  »

ٍةَّرَم َلَّوَأ  ْمُکانْقَلَخ  ا 
نیا هب  هراشا  يارب  ةّرم » لّوا   » هب تقلخ  دییقت  و  دـیدوب ، اهزیچ  نیا  يهمه  زا  يراع  هک  یلاح  رد  میدـیرفآ  ار  امـش  لّوا  راب  هک  روط  نامه 

. تسا يرگید  مّود  شنیرفآ  نتخیگنارب  ندینادرگ و  زاب  هک  تسا 
يرهوج تکرح  هب  لیاق  هک  نیاربانب  تسا ، يرگید  مّود  تقلخ  رد  نآ  ره  دوخ  شنیرفآ  يادـتبا  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  رب  هراشا  يارب  ای 

. میشاب ندب  یفیک  ینوگرگد  ای  شندب  اب  وا  داّحتا  ندب و  نتفر  لیلحت  ای  لاثما  دّدجت  ای 
ًادِعْوَم ْمَُکل  َلَعَْجن  ْنَّلَأ  ُْمتْمَعَز  ْ 

انوُُمْتئِج ْد   »َ یلاعت يادخ  لوق  نوچ 
ار ندمآ  نیا  هک  یلاح  رد  دیدمآ  ام  دزن  امـش  تسا : هدومرف  هک  ایوگ  دـنوشیمن ، هتخیگنارب  دـندرکیم  نامگ  هک  ییاهنآ  نامگ  رب  در  « 

. تسا هدش  وکین  حیحص و  لب »  » ندروآ اذل  و  دیدرکیم ، نامگ  ار  نآ  مدع  دیتشادن و  رواب 
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هک  نیاربانب  ای  دشاب ، هدوب  قارغتسا  يارب  بتکلا »  » رد مال » فلا و   » هک نیا  ربانب  تسا ، قیالخ  لامعا  ياهباتک  دوصقم  ُباتِْکلا  َعِضُو  َو 
409 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیم تبث  نآ  رد  قیالخ  لامعا  هک  دشاب  ایلع  حاولا  باتک  باتکلا »  » زا دوصقم  دشاب  هدوب  دهع  يارب  مال » »
دوصقم دراذگیم ، شتسد  ود  نیب  شدوخ و  ولج  ار  باسح  باتک  بساحم  اریز  دشاب ، باسح  رشن  زا  هیانک  باتک  عضو  تسا  نکمم  و 
. دوش هدیجنس  لامعا  ياههفیحص  هک  نیاربانب  نازیم  رد  نتشاذگ  ای  ناشپچ  تسد  رب  ای  تسا  ناشتسار  تسد  رب  باتک  نتشاذگ  زا 

. دنتسه كانسرت  دشاب  ناشگرزب  کچوک و  ناهانگ  زا  هدش  تباث  هحفص  رد  هک  هچنآ  زا  ناراکهانگ  ِهِیف  اَّمِم  َنیِقِفْشُم  َنیِمِرْجُْملا  يَرَتَف 
لوقعلا و يوذ  يهلزنم  هب  تسا  ضارعا  ندرک  لزان  لیبق  زا  نیا  و  انترـسح ) ای  قیرط  هب   ) اـم رب  ياو  يا  دـنیوگیم : اـنَتَْلیَو و  اـی  َنُولوُقَی  َو 
ار اهنآ  لامعا  يهمه  هک  دـنراد  بجعت  لامعا  يهمان  زا  هماـن !؟)  ) باـتک نیا  رب  تسا  هدـش  هچ  ِباـتِْکلا  اَذـِهل  اـم  نآ  ندرک  ادـن  سپس 

. تسا هدرک  شرامش 
نامه رد  بجعت  تیاغ  زا  اهنآ  هک  دشاب  نیا  رب  راعـشا  ات  دناهتـشون  اهنت  مال و  لوخدم  زا  ادج  ار  باتکلا » اذهل   » مال اهنآرق  اهفحـصم و 

. تسا هملک  زا  یتمسق  دننام  هک  دننکیم  فقو  رج  فرح 
تسا هدنامن  يریبک  هانگ  چیه  تسا و  هدشن  راذگورف  ار  کچوک  دب  راک  ای  کچوک  راک  چیه  َو  اهاصْحَأ  اَّلِإ  ًةَرِیبَک  َو ال  ًةَریِغَـص  ُرِداُغی  ال 

ًارِضاح  اُولِمَع  ام  اوُدَجَو  تسا ، هدرمش  رب  ار  نآ  همان  نآ  هک  نیا  رگم 
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یلّوا سیـسأت  هب  لّوا  يانعم  ود  ارـضاح »  » دـنباییم باتک  رد  ناشلمع  مسر  هتـشون و  ای  لامعا ، مّسجت  رب  اـنب  ار  لـمع  يازج  شاداـپ و  و 
. تسا رتکیدزن 

یسک ياهیدب  ندرک  راهظا  قاقحتسا ، نودب  تبوقع  ای  باوث  ندرک  مک  اب  دنکیمن ، متـس  یـسک  رب  وت  راگدرورپ  ًادَحَأ  َکُّبَر  ُِملْظَی  َو ال 
. تسا هدادن  ماجنا  هک  يدب  راک  نداد  تبسن  ای  شیاهیبوخ ، ندرک  یفخم  و 

دروآیم دای  هب  سپ  تسا ، تبث  نآ  رد  ار  هچنآ  ناوخب  دوشیم  هتفگ  هداد و  وا  هب  ناسنا  باتک  دـیایب  تمایق  زور  یتقو  هک  تسا  ربخ  رد 
هداد ماجنا  ار  راک  نآ  تعاس  نامه  هک  ایوگ  دشاب ، هدشن  رکذ  نآ  رد  هک  هدوبن  یمدق  نتـشادرب  ياهملک و  ياهظحل ، چـیه  هک  دـنیبیم  و 

. هیآ رخآ  ات  انتلیو » ای   » دنیوگیم هک  تسا  تهج  نیمه  يور  تسا و 
هک تسا  نیا  نآ  يانعم  و  تسا ، کبر » دـنع   » رب فطع  انلق » ذا  و   » ِّنِْجلا َنِم  َناک  َسِیْلبِإ  اَّلِإ  اوُدَجَـسَف  َمَدآـِل  اوُدُجْـسا  ِۀَِـکئالَْمِلل  اـْنُلق  ْذِإ  َو 

. تسا رتهب  دبا  لزا و  رد  باوث  رظن  زا  راگدنام )  ) یقاب حلاص و  ياهلمع 
«. 1  » میتفگ ناشتقلخ  زا  لبق  هک  ار  یماگنه  روایب  اهنآ  دای  هب  رکذ »  » ریدقت هب  هک  تسا  لابجلا » ّریسن  موی   » رب فطع  ای 

ِینوُد ْنِم  َءاِیلْوَأ  ُهَتَّیِّرُذ  َو  ُهَنوُذِخَّتَتَف  َأ  ِهِّبَر  ِْرمَأ  ْنَع  َقَسَفَف 
__________________________________________________

. تشذگ هرقب  يهروس  رد  بلطم  لیصفت  ( 1)
411 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دوش هداد  رارق  یلو  يدوجوم  هک  تسین  هتسیاش  و  تسا ، هدوب  شمعنم  ّبر و  قلاخ ، هک  هدرکن  ار  شراگدرورپ  تعاطا  ناطیـش  هک  لاح 
. دنکب ناسحا  دناوتیمن  معنم  رما  زا  جراخ  هک  ارچ 

ار اهنآ  هک  تسین  هتـسیاش  سپ  دنتـسه ، امـش  نمـشد  راگدرورپ  تعاطا  زا  جورخ  اـب  شاهّیرذ  ناطیـش و  هک  یلاـح  رد  ٌّوُدَـع  ْمَُکل  ْمُه  َو 
امـش هب  تبـسن  هن  و  دنراد ، تیالو  قاقحتـسا  ناشدوخ  هن  اهنآ  ینعی  دـیهد  رارق  دوخ  ناتـسود  ار  اهنآ  ینعی  دـیهد ، رارق  دوخ  ناتـسود 
نیا تسا  نکمم  دنهدیم ، رارف  ّقحتسم  ریغ  رد  ار  تیالو  هک  ناراکمتس  يارب  تسا  دب  هچ  ًالََدب  َنیِِملاَّظِلل  َْسِئب  دنراد  ار  یقاقحتسا  نینچ 
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نینچ هک  یسک  و  تسا ، نیملاظ  یلو  ناطیـش  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  دشاب ، هتـشاد  ناطیـش  نداد  رارق  یلو  زا  عنم  يارب  يرگید  هجو  هلمج 
. دناهداد رارق  دوخ  یلو  ار  ناطیش  ادخ  ياج  هب  هک  نیا  تسا  یلدب  دب  هچ  و  دوش ، هداد  رارق  یلو  هک  تسین  هتسیاش  دشاب 

هاوگ دـهاش و  ار  نیکرـشم  اـی  متفرگن ، نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رب  هاوگ  ار  شاهّیرذ  سیلبا و  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َْقلَخ  ْمُُهتْدَهْـشَأ  اـم 
. متفرگن

نیا دنوادخ  سپ  نادرگب  زیزع  ار  مالـسا  ماشه  نب  لهج  وبا  ای  باطخ  نب  رمع  ببـس  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هچنانچ 
. دومرف لزان  ار  هیآ 

اهنامسآ و قلخ  رد  نم  ینعی  دشابیم  ایلوا  ناونع  هب  شاهّیرذ  سیلبا و  نداد  رارق  زا  عنم  يارب  ار  يرگید  هجو  هلمج  نیا  لّوا  يانعم  رب  انب 
نیمز 
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. مدینادرگن رضاح  ار  اهنآ 

رب دسر  هچ  دنتسین  هاگآ  مه  ناشدوخ  تقلخ  یگنوگچ  ّتیفیک و  رب  دندوبن و  زین  ناشدوخ  شنیرفآ  دهاش  اهنآ  یّتح  ْمِهِسُْفنَأ  َْقلَخ  َو ال 
تسا و مکح  تّلع  هب  راعشا  ریمض  ياج  هب  رهاظ  مسا  نتشاذگ  اج  نیا  رد  ًادُضَع  َنیِّلِضُْملا  َذِخَّتُم  ُْتنُک  ام  َو  نآ  رد  فّرصت  ریغ و  تقلخ 

. ناطیش تیالو  زا  عنم  يارب  يرگید  هجو  زین  و  اهنآ ، يارب  يرگید  ّمذ 
رد ياکرـش  زا  ّمعا  اکرـش  زا  دوصقم  َِیئاکَرُـش  اوُدان  مهرکذ ،»  » ریدـقت هب  لابجلا » ریـسن  موی   » ای کبر » دـنع   » رب تسا  فطع  ُلوُقَی  َمْوَی  َو 

نیکرشم نیب  ًاِقبْوَم  ْمُهَْنَیب  اْنلَعَج  َو  ْمَُهل  اُوبیِجَتْسَی  ْمَلَف  ْمُهْوَعَدَف  ُْمتْمَعَز  َنیِذَّلا  دشابیم ، دوجو  تیالو و  تعاط ، ّتیدوبع ، ّتیهولا ، بوجو ،
، میهدیم رارق  ترخآ  رد  تکاله  ببـس  ار  ایند  رد  اـهنآ  لـصو  اـی  دنـسرن ، رگیدـمه  هب  هک  میهدیم  رارق  کـلهم  یهاـگیاج  اکرـش  و 

. تسا لصو  يانعم  هب  نیب »  » هک هدش  هتفگ  هچنانچ 
ّمذ هب  هراشا  زین  تسا و  نیمرجم  زا  نیکرشم  ریغ  دیدهت  مکح و  رب  راعـشا  يارب  ریمـض  ياج  هب  رهاظ  مسا  ندروآ  َراَّنلا  َنُومِرْجُْملا  َيأَر  َو 

. تسا ّمذ  ماقم  رد  مالک  لیوطت  رگید و 
سفن نابحاص  نیقی  تشذگ  هچنانچ  دـشابیم ، دـندرک  نیقی  يانعم  هب  اونظف »  » اج نیا  رد  ًافِرْـصَم  اْهنَع  اوُدِـجَی  َْمل  َو  اهوُِعقاُوم  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظَف 

. نیقی هن  تسا  ّنظ 
413 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

54 تایآ 59 -

413 ص :  ات 59 ..... ] تایآ 54  (: 18  ) فهکلا هروس  ]

هراشا

َو يدُْـهلا  ُمُهَءاج  ْذِإ  اُونِمُْؤی  ْنَأ  َساَّنلا  َعَنَم  اـم  َو  ( 54  ) ًالَدَج ٍءْیَـش  َرَثْکَأ  ُناْسنِْإلا  َناک  َو  ٍلَثَم  ِّلُک  ْنِم  ِساَّنِلل  ِنآْرُْقلا  اَذـه  ِیف  اْنفَّرَـص  ْدََـقل  َو 
اوُرَفَک َنیِذَّلا  ُلِداُجی  َو  َنیِرِْذنُم  َو  َنیِرِّشَبُم  َّالِإ  َنِیلَسْرُْملا  ُلِسُْرن  ام  َو  ( 55  ) ًالُُبق ُباذَْعلا  ُمُهَِیتْأَی  َْوأ  َنِیلَّوَْألا  ُۀَّنُس  ْمُهَِیتَْأت  ْنَأ  َّالِإ  ْمُهَّبَر  اوُرِفْغَتْسَی 

ُهادَی ْتَمَّدَق  ام  َیِـسَن  َو  اْهنَع  َضَرْعَأَف  ِهِّبَر  ِتایِآب  َرِّکُذ  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو  ( 56  ) ًاوُزُه اوُرِْذنُأ  ام  َو  ِیتایآ  اوُذَخَّتا  َو  َّقَْحلا  ِِهب  اوُضِحْدـُِیل  ِلِطاْبلِاب 
َْول ِۀَمْحَّرلا  ُوذ  ُروُفَْغلا  َکُّبَر  َو  ( 57  ) ًاَدبَأ ًاذِإ  اوُدَتْهَی  ْنَلَف  يدُْهلا  َیلِإ  ْمُهُعْدَت  ْنِإ  َو  ًاْرقَو  ْمِِهناذآ  ِیف  َو  ُهوُهَقْفَی  ْنَأ  ًۀَّنِکَأ  ْمِِهبُوُلق  یلَع  اْنلَعَج  اَّنِإ 

(58  ) ًِالئْوَم ِِهنوُد  ْنِم  اوُدِجَی  َْنل  ٌدِعْوَم  ْمَُهل  َْلب  َباذَْعلا  ُمَُهل  َلَّجََعل  اُوبَسَک  اِمب  ْمُهُذِخاُؤی 
(59  ) ًادِعْوَم ْمِهِِکلْهَِمل  اْنلَعَج  َو  اوُمَلَظ  اََّمل  ْمُهانْکَلْهَأ  يرُْقلا  َْکِلت  َو 
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413 ص :  همجرت ..... :

لادـج و هب  ّقـح  نخـس  اـب  زیچ  ره  زا  رتـشیب  یمدآ  نکیل )  ) میدروآ و قـلخ ) تیادـه  يارب   ) ناـیب لاـثم و  هنوـگ  ره  نآرق  نـیا  رد  اـم  «و 
، دزیخرب تموصخ 

ار  تیاده  نآ  مدرم  هک   ) درک عنم  هچ  دیسر  قلخ  هب  نآرق  یهلا  تیاده  نوچ  و 
414 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ای دسرب و  مه  نانیا  هب  ناینیشیپ  تبوقع  تّنس  ات  دنوش ) ّقحتسم   ) هک نآ  زج  هب  دننک  رافغتسا  هبوت و  دوخ  راگدرورپ  هاگرد  هب  دنریذپب و )
، دنوش ورب  ور  ادخ  باذع  تازاجم و  اب 

ار ّقح  لدج  هب  دنهاوخیم  لطاب  هدوهیب  نانخـس  اب  نارفاک  میداتـسرفن و  نادـب )  ) ندـیناسرت و  ناکین )  ) تراشب يارب  زج  ار  نالوسر  ام  و 
، دنتفرگ ازهتسا  هب  دمآ  ناشراذنا  يارب  هچنآ  ارم  تایآ  دننک و  لامیاپ 

یّلک هب  همه  زا  دوب  هدرک  هک  یتشز  لامعا  زا  درک و  ضارعا  وا  زا  زاب  دـش و  ادـخ  تاـیآ  رّکذـتم  هک  یـسک  نآ  زا  رتراکمتـس  تسیک  و 
ّقح ندینـش ) زا   ) ار نانآ  شوگ  دـننکن و  مهف  ار  ام  تایآ  رگید  ات  میتخادـنا  هدرپ  ناشیاهلد  رب  تّجح ) مامتا  زا  سپ   ) ام هدرک و  شومارف 

، تفای دنهاوخن  تیاده  ادبا  رگید  یناوخب  ناشتیاده  هب  رگا  میتخاس و  نیگنس 
نکیل دیامن و  لیجعت  ناشباذع  رد  انامه  دنک  هذـخاؤم  ناشرادرک  هب  ار  قلخ  ات  دـهاوخ  رگا  تسا و  تمحر  شزرمآ و  ياراد  وت  يادـخ 

، تفای دنهاوخن  یهاگزیرگ  هانپ و  زگره  نآ  زا  هک  تسا  نّیعم  تقو  باذع  نآ  يارب 
رّرقم تمایق ) رد   ) يدعوم ناشکاله  هاگیاج  رب  میتخاس و  كاله  دندرک  متـس  ملظ و  نوچ  ار  نآ  لها  هک  ییاهراید  رهـش و  تسا  نیا  و 

.« میدینادرگ

414 ص :  ریسفت ..... 

هب ّقح  هک  دوش  تربع  رّکذت و  بجوم  ات  میدروآ  مدرم  يارب  یلثم  ره  زا  نآرق  نیا  رد  ٍلَثَم  ِّلُک  ْنِم  ِساَّنِلل  ِنآْرُْقلا  اَذـه  ِیف  اْنفَّرَـص  ْدََـقل  َو 
یفخم شیارب  نآ  هدش و  ّقح  كرد  زا  زجاع  ات  دوشیمن  رّکذـتم  تلفغ  نایـسن و  ندـمآ  قیاف  تهج  هب  ناسنا  ددرگ  كرد  نآ  يهلیـسو 

. دنامب
وا  زا  لدج  هک  ناسنا  ًالَدَج و  ٍءْیَش  َرَثْکَأ  ُناْسنِْإلا  َناک  َو 

415 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
زا صحف  یـضتقم  تسا  روما  ریبدـت  تاّیلک و  كاردا  یـضتقم  هک  تّیناـسنا  نوچ  دـنکیم ، ار  تموصخ  لدـج و  نیرتشیب  تسا ، نکمم 

یناث رد  ناسنالا »  » لّوا و رد  ساـّنلا »  » ندروآ هجو  میدرک  رکذ  هک  هچنآ  ناـیب  اـب  تسا  لوبقم  ندرک  لوبق  دودرم و  ندرک  ّدر  يارب  روما 
. دیدرگ نشور 

يهّدام هک  تسا  نیا  هب  راعشا  يارب  ساّنلا »  » ظفل ندروآ  تسا و  هیماهفتسا  ای  هیفان  ام »  » فرح يدُْهلا  ُمُهَءاج  ْذِإ  اُونِمُْؤی  ْنَأ  َساَّنلا  َعَنَم  ام  َو 
هک هاگ  نآ  دـنروایب  نامیا  هک  تسین  مدرم  رب  یعنم  هک  تسا  نیا  يانعم  لّوا  هجو  رب  انب  تسا ، نایـسن  زا  تراـبع  رافغتـسا  مدـع  راـکنا و 

. دمآ ّصاخ  تیاده 
ّصاخ نامیا  دـنروایب !؟ نامیا  ّصاخ  تیادـه  ندـمآ  اب  هک  نیا  زا  درادیم  زاب  ار  مدرم  يزیچ  هچ  هک : تسا  نیا  يانعم  مّود  هجو  رب  انب  و 
راذـنا هچنانچ  تسا ، تیـالو  نأـش  هب  صوصخم  تیادـه  هک  يهنیرق  اـب  و  دـننکب ، مالّـسلا  هیلع  یلع  مالّـسلا  هیلع  اـب  تعیب  ینعی  دـنروایب 

راـگدرورپ رافغتـسا  ْمُهَّبَر و  اوُرِفْغَتْـسَی  َو  «. 1 « » ٍداـه ٍمْوَق  ِّلُِـکل  َو  ٌرِذـْنُم  َْتنَأ  اـمَّنِإ  : » دومرف هک  ناـنچ  مه  تسا  تّوـبن  نأـش  هب  صوـصخم 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2108 

http://www.ghaemiyeh.com


. دوشیم لصاح  نامیا  تعیب و  نمض  رد  هک  يرافغتسا  اب  دننکب  ار  ناشدوخ 
ناهانگ زا  ندش  نامیشپ  اب  هک  ماع  رافغتسا  ببس  هب  ای  نآ ، يازجا  زا  یـضعب  رابتعا  هب  تسا  اونمؤی » نا   » لیـصفت روکذم  يهلمج  نیاربانب 

بلط و 
__________________________________________________

يهیآ 7 دعرلا  يهروس  ( 1)
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. دوشیم لصاح  ینابز  ترفغم 
ای ایند ، رد  نانآ  رب  باذع  ندش  لزان  دننام : دیایب ، مه  اهنآ  يارب  ناینیـشیپ  دروم  رد  ادخ  تّنـس  هک  نیا  راظتنا  َنِیلَّوَْألا  ُۀَّنُـس  ْمُهَِیتَْأت  ْنَأ  اَّلِإ 

. دنشاب ّقح  لها  اب  تجاجل  دانع و  زا  ناینیشیپ  ّتنس  ندمآ  یگدامآ  دادعتسا و  رظتنم 
تـسین میهدب  ترخآ  باذع  هب  صیـصخت  ار  یهلا  لوق  نیا  قّقحت  هک  نیا  رب  يزاین  رگید  دش  هتفگ  هک  هچنآ  رب  انب  اًُلُبق  ُباذَْعلا  ُمُهَِیتْأَی  َْوأ 

. دوهشم لباقم و  زا  ینعی  البق » »
. نداد میب  تراشب و  يارب  رگم  ار  ناربمایپ  میداتسرفن  َنیِرِْذنُم و  َو  َنیِرِّشَبُم  اَّلِإ  َنِیلَسْرُْملا  ُلِسُْرن  ام  َو 

رود سفن  ياهشهاوخ  تالیامت و  زا  راذنا  يهلیـسو  هب  ار  قلخ  ات  تسا  راذنا  تراشب و  تهج  ود  نیب  عمج  زا  ریزگان  لوسر  هک  نیا  يارب 
تیالو تهج  زا  تراشب  نوچ  دزاس  کیدزن  تسا  لقع  ياضتقا  زا  ببسم  هک  ترخآ  ياهتمعن  هب  ار  تّما  تراشب  اب  و  دنادرگرب ، هدرک و 

وا رد  تلاسر  اریز  دریگیم ، رارق  باطخ  دروم  شتلاسر  تهج  زا  بلغا  لوسر  دریگیم ، همـشچ  رـس  وا  تلاسر  تهج  زا  راذنا  لوسر و 
. تسا رهاظ 

. تلاسر تهج  زا  ینعی  ياهدنهد ، میب  وت  هک  تسین  نیا  زج  « 1  » ٌرِْذنُم َْتنَأ  امَّنِإ  دومرف : رصح  قیرط  هب  هک  نیا  امک 
__________________________________________________

يهیآ 7 دعرلا  يهروس  ( 1)
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اب یتسین ! ام  لثم  يرـشب  زج  وت  دنیوگیم : هک  نیا  دـننام  دـننکیم ، هلداجم  لطاب  لوق  رب  لسوت  اب  نیرفاک  ِلِطاْبلِاب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلِداُجی  َو 
يارب َّقَْحلا  ِِهب  اوُضِحُْدِیل  تسا ، ناطیـش  سفن و  نآ  هک  دننکیم  هلداجم  لطاب  ببـس  اب  ای  تسا  تلاسر  یفانم  ندوب  رـشب  هک  نیا  رب  داقتعا 

. دننک طقاس  رارقتسا  تابث و  زا  ار  ّقح  دنهاوخیم  لطاب  أدبم  اب  ای  دننک ، لیاز  ار  ّقح  نآ  اب  هک  دناهدروآ  يور  هلداجم  رب  نیا 
رتراکمتس یسک  هچ  ِهِّبَر  ِتایِآب  َرِّکُذ  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو  دنتسه  مالّـسلا  مهیلع  ایلوا  ایبنا و  تایآ  زا  روظنم  ًاوُزُه  اوُرِْذنُأ  ام  َو  ِیتایآ  اوُذَخَّتا  َو 

، ینامسآ ياهباتک  ایلوا ، ایبنا ، راگدرورپ  تایآ  تسا !؟ هدومن  ضارعا  دش  هداد  رّکذت  وا  هب  هک  ار  شراگدرورپ  تایآ  هک  یـسک  زا  تسا 
تهج نیا  زا  مالّسلا  مهیلع  یهلا  يایلوا  ایبنا و  هک  نیا  ضرغ  تسا . سفنا  قافآ و  تایآ  ریاس  یهارمه  هب  ناشیا  یفاو  ياهزردنا  اهدنپ و 

. دنوشیم بوسحم  گرزب  تایآ  زا  دنتایآ  ریاس  تابثا  روهظ و  بابسا  هک 
هدیزرو و دانع  دـننکیمن ، لوبق  ار  نانآ  ياههظعوم  هدرواین و  يور  ایبنا  هب  اهنآ  هک  تسا  نیا  يارب  ادـخ  تایآ  زا  ضارعا  اْهنَع  َضَرْعَأَف 

. دنوش هّبنتم  نآ  ببس  هب  ات  دننکیمن  تایآ  رد  ّربدت 
ایلوا  ایبنا و  رب  هّجوت  هک  ارچ  دننکیم ، شومارف  دناهدومن  میدقت  ناهانگ  زا  دوخ  اهتسد  اب  شیپاشیپ  هک  ار  هچنآ  ُهادَی و  ْتَمَّدَق  ام  َیِسَن  َو 

418 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. ددرگیم یبوخ  ریخ و  ره  بجوم  هک  تسا  اهیدب  ناهانگ و  زا  اههدرک  ندیمهف  يروآ و  دای  ببس 

، دنکیم روک  نارگید  بویع  رب  هدرک و  انیب  شدوخ  بویع  رب  ار  وا  دهاوخب  یبوخ  ریخ و  شاهدنب  يارب  ادـخ  هاگ  ره  هدـش : دراو  هچنانچ 
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. دنکیم انیب  نارگید  بویع  رب  هدومن و  انیبان  شدوخ  ياهبیع  رب  تبسن  ار  وا  دهاوخب  رش  يدب و  شیارب  هاگ  ره  و 
هّللا یّلـص  ادـخ  لوسر  يرادـلد  تایآ و  زا  اهنآ  ضارعا  لیلعت  میداد ، رارق  یباجح  هدرپ و  نانآ  ياهلد  رب  ام  ًۀَّنِکَأ  ْمِِهبُوُلق  یلَع  اْنلَعَج  اَّنِإ 

. دوب نیگهودنا  دروخیم و  فّسأت  نانآ  ندرکن  لوبق  ضارعا و  رب  ترضح  نآ  نوچ  تسا ، هلآ  هیلع و 
رب ام  ُهوُهَقْفَی  ْنَأ  دشابیم  تسا  هدش  رجنم  نادب  ناشضارعا  هک  هچنآ  نانآ و  لاح  زا  شسرپ  رب  ییوگخساپ  يارب  ینعی  رّدقم  لخد  عفد  ای 

. دنمهفن ات  میداد  رارق  هدرپ  ای  دنمهفب ، هک  ادابم  میداد  رارق  یباجح  هدرپ و  نانآ  ياهلد 
نآرق رابتعا  هب  ریمـض  ندروآ  درفم  رّکذم  و  دوشیم ، تشادرب  هیآ  يهعومجم  ياوحف  زا  تسا و  رّدقم  عقاو  رد  ای  هدش  فذـح  هیفان  يال 

. دشابیم تایآ  يهدننک ) رهاظ   ) رهظم قادصم و  هک  تسا 
هر تایآ  ریاس  رب  نآ  يهلیـسو  هب  هک  دشاب  نآرق  رد  ّربدت  مدع  ّتلع  زا  شـسرپ  خساپ  اْنلَعَج ...  اَّنِإ  یلاعت  يادـخ  لوق  هک  تسا  لمتحم  و 

هّبنت  یبای و 
419 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نادب هدـش و  تایآ  ریاس  رب  رّکذـتم  ات  دـننکیمن  ّربدـت  نآرق  رد  ارچ  هک : تسا  لاؤس  نیا  رب  خـساپ  ماقم  رد  هک  نیا  وگ  دوشیم ، لصاح 
. دنمهفن ات  میدیشک  هدرپ  نانآ  ياهلد  رب  ام  دومرف : خساپ  ماقم  رد  سپ  دنروایب !؟ يور 

ماجنا ناتـسود  نیب  هک  ییاهوگتفگ  تابطاخم و  لیبق  زا  شلبق ، ام  زا  عطقنم  دـشاب  یمـالک  هلمج  نیا  هک  نیا  تسه  هک  يرگید  لاـمتحا 
دوشیم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تریح  رّیحت و  زا  باوج  و  دنکن ، ادیپ  عالّطا  نآ  زا  یبیقر  بقارم و  چـیه  هک  يوحن  هب  دوشیم 

؟ دننکیمن لوبق  هنوگچ  شتیالو  مالّسلا و  هیلع  یلع  دروم  رد  ار  وا  لوق  هک 
. میداهن هدرپ  نانآ  ياهلد  رب  ام  يّریحتم !؟ ارچ  دنریذپیمن  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  رد  ار  وت  لوق  اهنآ  هک  نیا  رد  تسا : هتفگ  هک  ایوگ 

. میاهتشاذگ نانآ  ياهلد  رب  هدرپ  ام  يّرثأتم !؟ مالّسلا  هیلع  یلع  زا  ناشضارعا  رب  ارچ  ای 
. دنروایب يور  دیلقت  يارب  زا  دنونشب و  ادابم  دراد ، زاب  شايوریپ  ّقح و  ندینش  زا  هک  میتشاذگ  ینیگنس  ناشیاهشوگ  رب  ًاْرقَو  ْمِِهناذآ  ِیف  َو 

ینیگنـس ناشیاهـشوگ  رب  هدرپ  ناشیاهلد  رب  هک  هاـگ  نآ  ینعی  تسا ، لـبق  ياـههلمج  يهجیتن  دـننام  هلمج  نیا  يدُْـهلا  َیلِإ  ْمُهُعْدـَت  ْنِإ  َو 
تیاده نوچ  دنمورحم  تیاده  قیرط  زا  ًاَدبَأ  ًاذِإ  اوُدَتْهَی  ْنَلَف  دش  دنهاوخن  تیاده  زگره  یناوخب  ندش  تیادـه  يارب  ار  اهنآ  رگا  تسا ،

دنتسه . عونمم  ود  ره  زا  اهنآ  هک  تسا  هناقداص  يوریپ  قیقحت و  رب  رصحنم 
420 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا و  تسا ، اهنآ  لمع  ببس  هب  اهشوگ  ینیگنـس  اهلد و  رهم  ینعی  َباذَْعلا  ُمَُهل  َلَّجََعل  اُوبَـسَک  اِمب  ْمُهُذِخاُؤی  َْول  ِۀَمْحَّرلا  ُوذ  ُروُفَْغلا  َکُّبَر  َو 
يدـعوم اهنآ  باذـع  يارب  هکلب  اًِلئْوَم  ِِهنوُد  ْنِم  اوُدِـجَی  َْنل  ٌدِـعْوَم  ْمَُهل  َْلب  دـنکیمن  لیجعت  اهنآ  يارب  ار  باذـع  هک  تسادـخ  تمحر 

. تسا ردب  زور  ای  گرم  ماگنه  ای  تمایق  دوصقم  هک  تسا ،
يارب لب »  » ظفل رگا  یلو  دشاب  باذـع  مدـع  مّهوت  زا  بارـضا  تهج  هسفن  ّدـح  دوخ و  يدوخ  هب  لب »  » ظفل رگا  دـناهتفگ  یـضعب  هچنانچ 

: تسا نیا  هلمج  يانعم  دشاب  لیجعت  مدع  زا  دعب  باذع  مّهوت 
تـسا تمایق  زور  نآ  هک  تسا ، يدـعوم  دوش  نشور  رهاظ و  همه  يارب  هک  يوحن  هب  اهنآ  هب  تمحر  لوزن  اـهنآ و  ترفغم  يارب  هکلب 

. تسا دعوم »  » تفص ای  لاح  فانیتسا ، هلمج  نیا  دنباییمن ، یهاگهانپ  دعوم  نآ  زج  ای  ادخ ، زج 
ریدـقت ای  مادختـسا ، لیبق  زا  هلمج  نیا  میدرک ، ناـشکاله  هک  ار  نیـشیپ  ياـه  تّما  ياهرهـش  نیا  اوُمَلَظ و  اََّمل  ْمُهاـنْکَلْهَأ  يرُْقلا  َکـِْلت  َو 

. تسا هدش  هدارا  يزاجم  روط  هب  اههیرق  لها  يرق »  » زا ای  ریمض ، عجرم  رد  فاضم 
هیلع و هّللا  یّلص  دّمحم  تّما  زا  هیانک  نیا  دندرک  متس  ناشدوخ  رب  اهنآ  ربارب  رد  دانع  ببـس  هب  تایآ  زا  ضارعا  یـصاعم و  اب  اوُمَلَظ  اََّمل 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نامرف ) لوق (  ندرک  لوبق  اهنآ و  هب  ندروآ  يور  رب  بیغرت  و  تایآ ، ضارعا  زا  نتـشاد  رذح  رب  هلآ و 
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. دشابیم مالّسلا  هیلع  یلع  دروم  رد 
421 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا هک  تسا  يدعوم  ادـعوم »  » همـض هحتف و  اب  میم  تئارق  قبط  رب   ) اهنآ ندرک ) كاله   ) ندـش كاله  يارب  ًادِـعْوَم و  ْمِهِِکلْهَِمل  اْنلَعَج  َو 
هب کلهم »  » ظفل دیـشابن ، رورغم  هذخاؤم  رب  لیجعت  مدع  نداد و  تلهم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تّما  يا  سپ  دـنوریمن ، رتارف  نآ 

. تسا هدش  ریسفت  تمایق  هب  دعوم »  » ترخآ و شتآ 
60 تایآ 82 -

421 ص :  ات 82 ..... ] تایآ 60  (: 18  ) فهکلا هروس  ]

هراشا

ِرْحَْبلا ِیف  ُهَلِیبَس  َذَخَّتاَف  امُهَتوُح  ایِـسَن  امِِهْنَیب  َعَمْجَم  اغََلب  اَّمَلَف  ( 60  ) ًابُقُح َیِْـضمَأ  َْوأ  ِْنیَرْحَْبلا  َعَمْجَم  َُغْلبَأ  یَّتَح  ُحَْربَأ  ُهاتَِفل ال  یـسُوم  َلاق  ْذِإ  َو 
ام َو  َتوُْحلا  ُتیِسَن  یِّنِإَف  ِةَرْخَّصلا  َیلِإ  اْنیَوَأ  ْذِإ  َْتیَأَر  َأ  َلاق  ( 62  ) ًابَصَن اذه  انِرَفَس  ْنِم  انیَِقل  ْدََقل  انَءادَغ  اِنتآ  ُهاتَِفل  َلاق  ازَواج  اَّمَلَف  ( 61  ) ًابَرَس

(64  ) ًاصَصَق امِهِراثآ  یلَع  اَّدَتْراَف  ِْغبَن  اَّنُک  ام  َِکلذ  َلاق  ( 63  ) ًابَجَع ِرْحَْبلا  ِیف  ُهَلِیبَس  َذَخَّتا  َو  ُهَرُکْذَأ  ْنَأ  ُناْطیَّشلا  َّالِإ  ُهِیناْسنَأ 
ًادْـشُر َتْمِّلُع  اَّمِم  ِنَمِّلَُعت  ْنَأ  یلَع  َکُِعبَّتَأ  ْلَه  یـسُوم  َُهل  َلاق  ( 65  ) ًاْملِع اَّنَُدل  ْنِم  ُهانْمَّلَع  َو  انِْدنِع  ْنِم  ًۀَـمْحَر  ُهاْنیَتآ  انِدابِع  ْنِم  ًادـْبَع  ادَـجَوَف 
یِصْعَأ َو ال  ًاِرباص  ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  ِینُدِجَتَـس  َلاق  ( 68  ) ًاْربُخ ِِهب  ْطُِـحت  َْمل  اـم  یلَع  ُِربْصَت  َْفیَک  َو  ( 67  ) ًاْربَص َیِعَم  َعیِطَتْـسَت  َْنل  َکَّنِإ  َلاق  ( 66)

(69  ) ًاْرمَأ ََکل 
َقِْرُغِتل اهَْتقَرَخ  َأ  َلاق  اهَقَرَخ  ِۀَـنیِفَّسلا  ِیف  اـبِکَر  اذِإ  یَّتَح  اـقَلَْطناَف  ( 70  ) ًارْکِذ ُْهنِم  ََکل  َثِدْـحُأ  یَّتَح  ٍءْیَـش  ْنَع  ِیْنلَئْـسَت  الَف  ِینَتْعَبَّتا  ِنِإَف  َلاـق 

ًارْسُع يِْرمَأ  ْنِم  ِینْقِهُْرت  َو ال  ُتیِـسَن  اِمب  ِینْذِخاُؤت  َلاق ال  ( 72  ) ًاْربَص َیِعَم  َعیِطَتْـسَت  َْنل  َکَّنِإ  ُْلقَأ  َْمل  َأ  َلاق  ( 71  ) ًاْرمِإ ًاْئیَش  َْتئِج  ْدََقل  اهَلْهَأ 
(74  ) ًارُْکن ًاْئیَش  َْتئِج  ْدََقل  ٍسْفَن  ِْریَِغب  ًۀَّیِکَز  ًاسْفَن  َْتلَتَق  َأ  َلاق  ُهَلَتَقَف  ًامالُغ  ایَِقل  اذِإ  یَّتَح  اقَلَْطناَف  ( 73)

اقَلَْطناَف ( 76  ) ًارْذُع یِّنَُدل  ْنِم  َْتغََلب  ْدَق  ِیْنبِحاُصت  الَف  اهَدَْعب  ٍءْیَش  ْنَع  َُکْتلَأَس  ْنِإ  َلاق  ( 75  ) ًاْربَص َیِعَم  َعیِطَتْسَت  َْنل  َکَّنِإ  ََکل  ُْلقَأ  َْمل  َأ  َلاق 
(77  ) ًارْجَأ ِْهیَلَع  َتْذَخَّتال  َْتئِش  َْول  َلاق  ُهَماقَأَف  َّضَْقنَی  ْنَأ  ُدیُِری  ًارادِج  اهِیف  ادَجَوَف  امُهوُفِّیَُضی  ْنَأ  اَْوبَأَف  اهَلْهَأ  امَعْطَتْسا  ٍۀَیْرَق  َلْهَأ  ایَتَأ  اذِإ  یَّتَح 

ْنَأ ُتْدَرَأَف  ِرْحَْبلا  ِیف  َنُولَمْعَی  َنیِکاـسَِمل  ْتَناـکَف  ُۀَـنیِفَّسلا  اَّمَأ  ( 78  ) ًاْربَص ِْهیَلَع  ْعِطَتْـسَت  َْمل  ام  ِلیِوْأَِتب  َُکئِّبَنُأَس  َکـِْنَیب  َو  ِیْنَیب  ُقاِرف  اذـه  َلاـق 
(79  ) ًابْصَغ ٍۀَنیِفَس  َّلُک  ُذُخْأَی  ٌِکلَم  ْمُهَءارَو  َناک  َو  اهَبیِعَأ 

اَّمَأ َو  ( 81  ) ًامْحُر َبَْرقَأ  َو  ًةاکَز  ُْهنِم  ًاْریَخ  امُهُّبَر  امَُهلِْدُبی  ْنَأ  انْدَرَأَف  ( 80  ) ًاْرفُک َو  ًانایْغُط  امُهَقِهُْری  ْنَأ  انیِشَخَف  ِْنیَنِمُْؤم  ُهاَوبَأ  َناکَف  ُمالُْغلا  اَّمَأ  َو 
امُهَزنَک اجِرْخَتْـسَی  َو  امُهَّدُشَأ  اُغْلبَی  ْنَأ  َکُّبَر  َدارَأَف  ًاِحلاص  امُهُوبَأ  َناک  َو  امَُهل  ٌْزنَک  ُهَتَْحت  َناک  َو  ِۀَـنیِدَْملا  ِیف  ِْنیَمِیتَی  ِْنیَمالُِغل  َناکَف  ُرادِْـجلا 

(82  ) ًاْربَص ِْهیَلَع  ْعِطْسَت  َْمل  ام  ُلیِوَْأت  َِکلذ  يِْرمَأ  ْنَع  ُُهْتلَعَف  ام  َو  َکِّبَر  ْنِم  ًۀَمْحَر 
423 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

423 ص :  همجرت ..... :

عمجم هب  ات  مرادـن  رب  بلط  زا  تسد  نم  تفگ  دوب ) وا  يهفیلخ  ّیـصو و  هک  عشوی   ) شدرمناوج قیفر  هب  یـسوم  هک  ار  یتقو  رآ  دای  هب  و 
، منارذگب بلط  رد  رمع  اهلاس  ای  مسرب  نیرحبلا 

تفرگ و رب  ایرد  هب  هار  مه  یهاـم  نآ  دـندرک  شومارف  ار  دوخ  ياذـغ )  ) یهاـم دندیـسر  نیرحبلا  عمجم  نادـب  شقیفر  یـسوم و  نوچ  و 
، تفر

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2111 

http://www.ghaemiyeh.com


، میدید رایسب  جنر  رفس  نیا  رد  هک  روایب  ار  ام  تشاچ  ياذغ  تفگ : ناوج  نآ  هب  یسوم  دنتسذگب  ناکم  نآ  زا  هک  هاگ  نآ  سپ 
نآ تفگـش  درب و  مدای  زا  ناطیـش  مدرک و  شومارف  ار  یهام  اج  نآ  نم  میتفرگ  لزنم  یگنـس  رب  هک  اج  نآ  يراد  رظن  رد  تفگ : عشوی ) )

، تفرب تفرگ و  ایرد  هار  نایرب  یهام  هک 
اج نادـب  دـندمآ  هک  یهار  نآ  زا  مینآ و  بلط  رد  اـم  هک  تـسا  يدـصقم  ناـمه  اـج  نآ  تـفگ  ار ) عـشوی  تفاـی و  تـسارف  اـب   ) یـسوم

، دنتشگرب
دوخ دزن  زا  مه  میدرک و  اطع  یّـصاخ  فطل  تمحر و  ار  وا  هک  دنتفای  دندوب ) وا  يایوج  هک   ) ار ام  ّصاخ  ناگدـنب  زا  ياهدـنب  اج  نآ  رد 

، میتخومایب یهلا ) بیغ  رارسا  ّّیندل و   ) ملع ار  يو 
، تخومآ یهاوخ  ارم  دوخ ) ّّیندل   ) ملع زا  منک  وت  تمدخ  ّتیعبت و  نم  رگا  ایآ  تفگ : اناد  صخش  نآ  هب  یسوم 

، ینک هشیپ  ربص  نم  اب  هک  یناوتیمن  زگره  وت  هک  داد  خساپ  ملاع  نآ 
رب درک  یناوت  ربص  هنوگچ  و 

424 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
!؟ ياهتفاین یهاگآ  نآ  زا  الصا  هک  يزیچ 

، درک مهاوخن  تفلاخم  وت  اب  رما  چیه  رد  زگره  تفای و  یهاوخ  لّمحت  ربص و  اب  ارم  ادخ  تساوخ  هب  تفگ  زاب  یسوم 
، مزاس هاگآ  ار  وت  زار  نآ  زا  هک  یتقو  ات  نکم  لاؤس  چیه  منکیم  نم  هچ  ره  زا  رگید  يدش  نم  عبات  رگا  سپ  تفگ : زاب  ملاع  نآ 

ياج هب  یتشز  رکنم و  راـک  رایـسب  ینک ؟ قرغ  اـیرد  هب  ار  نآ  لـها  اـت  یتسکـش  ار  یتشک  رد  هک  یتقو  اـت  دـنتفرب  مه  اـب  ود  ره  سپـس  و 
، يدروآ

، يرادن ینک  ربص  نم  اب  هک  نآ  اب  زگره  وت  هک  متفگن  وت  اب  نم  ایآ  تفگ : یسوم  هب  ملاع  نآ 
، امرفم اسرف  تقاط  تخس  فیلکت  ارم  مدرک و  شومارف  ار  دوخ  طرش  هک  ریگم  نم  رب  تفگ  یسوم 

ار یسک  هک  یمرتحم  سفن  ایآ  تفگ : یسوم  زاب  دیناسر  لتق  هب  لتق  هب  وگتفگیب  ار  رسپ  وا  دندروخرب  يرسپ  هب  ات  دندش  ناور  مه  زاب  و 
، يدرک يدنسپان  رکنم  رایسب  راک  انامه  یتشک !؟ هانگیب  دوب  هتشکن 

، تشاد یهاوخن  ییاناوت  ینک  ربص  نم  اب  هک  نآ  اب  زگره  متفگن  وت  اب  نم  ایآ  تفگ : زاب 
هّجوم رذع  نم  ریصقت  زا  هک  نک  تقافر  تبحص و  كرت  نم  اب  دعب  نآ  زا  مدرک  یـضارتعا  هذخاؤم و  وت  زا  رگید  راب  رگا  تفگ : یـسوم 

، تشاد یهاوخ  یتسود  هک  رایم  رب 
مه اهنآ  دندرک  ابا  اهنآ  ینامهم  نداد و  ماعط  زا  مدرم  دنتساوخ  ماعط  رهش  نآ  لها  زا  دندش و  ياهیرق  رب  دراو  ات  دندش  ناور  مه  اب  زاب 

ریمعت ماکحتسا و  هب  رضخ »  » دندیـسر دوب  مادهنا  هب  کیدزن  هک  يراوید  هب  رهـش  نآ  هزاورد  یکیدزن  ات  دنتفر  جورخ  مزع  هب  رهـش  نآ  زا 
هّیهت اذـغ  دوـخ  يارب  ترجا  نآ  زا  اـت  یتـفرگیم  یترجا  يداد  دوـخ  هـب  ار  تـمحز  نـیا  وـت  هـک  دوـب  اور  تـفگ  یــسوم »  » تـخادرپ نآ 

، میدرکیم
هاگآ یتشادن  تیفرظ  ربص و  نآ  مهف  هک  میاهراک  رارـسا  رب  ار  وت  تعاس  نیمه  نم  تسا  وت  نم و  نیب  تقرافم  رذع  نیا  تفگ : رـضخ » »

، مزاسیم
متسکشب  هک  ار  یتشک  نآ  اّما 

425 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یتشک نیا  تفرگیم  بصغ  هب  هاشداپ  ار  بیعیب  ياهیتشک  نوچ  متـساوخ  دـندرکیم  قازترا  نآ  زا  هک  دوب  يریقف  يهداوناخ  شبحاص 

، منک صقان  ار 
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، دروآ رد  دوخ  نایغط  رفک و  يوخ  هب  ار  اهنآ  رسپ  نآ  هک  متشاد  كاب  نآ  زا  دندوب  نمؤم  وا  ردام  ردپ و  مالغ  نآ  اّما  و 
، دهد ردام  ردپ و  نآ  هب  یتسرپ  ماحرا  تهج  زا  رتحلاص  رتهب و  يدنزرف  تادخ  وا  ياج  هب  ات  متساوخ 

دوب هتفهن  دنتـشاد  حلاص  يردپ  هک  یمیتی  لفط  ود  زا  یجنگ  نآ  ریز  هک  دوب  تهجنیدـب  رهـش  نیا  رد  مدرک ) ریمعت  هک  ار   ) راوید نآ  اّما 
مدرک شیپ  زا  هن  اهراک  نیا  نم  دننک و  جارختـسا  ار  ناشجنگ  ناشدوخ  ادخ  فطل  هب  ات  دنـسر  دـشر  ّدـح  هب  لافطا  نآ  ات  تساوخ  ادـخ 

.« یتشادن نآ  ماجنا  رب  تیفرظ  تقاط و  وت  هک  ییاهراک  نطاب  لآم و  تسنیا 

425 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

. یهدب دای  ات  نک  يروآ  دای  ای  يریگب ) دای  ات   ) روایب دای  هب  ُهاتَِفل  یسُوم  َلاق  ْذِإ  َو 
ترخآ قیرط  بلاـط  هک  نیا  تسا و  بلط  یگنوگچ  نتفرگ  داـی  تهج  میلعت  اـهتربع و  زا  یعاونا  رـضخ  یـسوم و  ناتـساد  رد  هک  نادـب 

ّقح و تافـص  امـسا و  مامت  يهنییآ  تآرم و  ناکما ، بوجو و  يایرد  عمجم  هک  دـشاب  لماک  ناسنا  هب  لوصو  شتّمه  هک  تسا  هتـسیاش 
. تسا یقلخ  تانّیعت  دودح و  عیمج 

مالّـسلا امهیلع  رـضخ  یـسوم و  ناتـساد  زین  دـشاب و  بلط  رد  مزع  ياراد  شرمع  ندـمآ  رـسب  ات  ترخآ  قیرط  بلاط  هک  تسا  هتـسیاش  و 
زا  دعب  لاؤس  ّتیفیک 

426 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دهدیم دای  ار  لوبق  زا  دعب  تبحاصم  یهارمه و  یگنوگچ  ّتیفیک و  و  ددرگ ، لصاح  لوبق  وا  يارب  ات  دهدیم  میلعت  ار  لوصو 

هچنانچ دشابیم ، نیکلاس  تاماقم  مامت  نایب  و  دنک ؟ تیبرت  تسا  هتـسیاش  هنوگچ  هک  تسا  هدـش  نایب  زین  خیـش  فاصوا  ناتـساد  نیا  رد 
يدرم و هب  هنمؤم و  نمؤم و  هعیطم ، عیطم و  همداـخ ، مداـخ و  و  زینک )  ) هما دـبع و  هب  ةاـتف »  » و یتـف »  » ظـفل دـمآ ، دـهاوخ  دوـخ  ياـج  رد 

قـالطا ناوج  رتـخد  ناوج و  رـسپ  هب  و  دـشاب ، جاـتحم  دوـخ  هچ  رگا  دـنکیم  راـثیا  دـهدیم و  حـیجرت  دوـخ  رب  ار  نارگید  هک  یگنادرم 
. دوشیم

تفـالخ و تعیب ، يهطـساو  وا و  داـشرا  لـیلد  مالّـسلا و  هیلع  یـسوم  ّیـصو  مالّـسلا  هیلع  حوـن  نـب  عـشوی  اـج  نـیا  رد  نآ  زا  دوـصقم  و 
. تسا تّوبن  زا  شاینیشناج 

ار وا  و  دوب ، وا  عیطم  مداخ و  تخورف و  ادخ  هب  ار  دوخ  یسوم  يهطساو  هب  عشوی  هچ  دوب ، شایناعم  مامت  اب  یتف »  » يارب عشوی  وا و  تّوبن 
ندوب مزعلا  ولوا  تلیـضف  تلاسر و  ماـقم  زا  دـعب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  بلط  ببـس  هک  دوب  وا  و  دـیزگیمرب ، دادیم و  حـیجرت  شدوخ  رب 

ار حاولا  تفگ و  نخس  مالّسلا  هیلع  یسوم  اب  دنوادخ  هک  یماگنه  هک  تسا  رارق  نیا  زا  بلطم  دوشیم  هدافتسا  رابخا  زا  هچنانچ  دیدرگ ،
. دوب نآ  رد  زیچ  همه  هک  داد  وا  هب 

اِهنَسْحَِأب اوُذُخْأَی  َکَمْوَقُْرمْأ  َو  ٍةَّوُِقب  اهْذُخَف  ٍءْیَش  ِّلُِکل  اًلیِـصْفَت  َو  ًۀَظِعْوَم  ٍءْیَـش  ِّلُک  ْنِم  ِحاْولَْألا  ِیف  َُهل  اْنبَتَک  َو  دومرف : یلاعت  يادخ  هچنانچ 
َنیِقِساْفلا َراد  ْمُکیِرُأَس 

427 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. داد اهنآ  هب  دوب  هداد  وا  هب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  تفر و  ربنم  يالاب  تشگزاب و  لیئارسا  ینب  يوس  هب  مالّسلا  هیلع  یسوم  « 1»

یسوم هک  درک  یحو  مالّـسلا  هیلع  لییربج  رب  دنوادخ  هدیرفاین و  وا  زا  رتاناد  یقولخم  دنوادخ  هک  دش  لخاد  بلطم  نیا  شـسفن  رد  سپ 
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، تسا رتاناد  وت  زا  هک  تسا  يدرم  گنـس  کیدزن  نیرحبلا  عمجم  رد  هک  نک  مالعا  وا  هب  دش و  هابت  كاله و  هک  بایرد  ار  مالّـسلا  هیلع 
. ریگب دای  وا  شناد  ملع و  زا  ورب و  وا  يوس  هب  سپ 

و درک ، يراوخ  ساـسحا  دوخ ) شیپ  رد   ) مالّـسلا هیلع  یـسوم  تخاـس و  هاـگآ  ربخ  نیا  زا  ار  وا  دـش و  لزاـن  مالّـسلا  هیلع  لـییربج  سپ 
نتفای يارب  هک  داد  روتـسد  مالّـسلا  هیلع  عشوی  شدرمناوج  قیفر  هب  و  دمآ ، دیدپ  شلد  رد  ساره  بعر و  و  تسا ، هدرک  اطخ  هک  تسناد 
هدوب ناهانگ  مظعم  لصا  نآ  هچ  تسا ، اههدننک  كاله  نیرتگرزب  زا  سفن  زا  لامک  ندید  يدنـسپ و  دوخ  هک  نادب  دوش  هدامآ  درم  نآ 

رابکتسا هار  رد  ار  وا  درک و  عنم  دوجس  زا  ار  سیلبا  هک  دوب  يدنسپ  دوخ  نامه  هچ  تسا ، هدش  عقاو  نیمز  يور  هک  تسا  یهانگ  نیلّوا  و 
. داد رارق  یشکرس  و 

هانپ رد  ناـهانگ  نیا  زا  ار  نینمؤم  عیمج  اـم و  يهمه  دـنوادخ  هک  هلیح ، رکم و  نآ  زا  سپ  تسا و  ینمـشد  هنیک و  يدنـسپ  دوخ  زا  دـعب 
. دریگب دوخ 

قـلخ و تاـعاط  مالّـسلا ، مهیلع  اـیلوا  اـیبنا و  نداـتفا  تمحز  هب  ندیـشک و  یتخـس  بتک ، ندرک  لزاـن  لـسر و  لاـسرا  مییوـگیم : هـکلب 
و ناشتدهاجم ،

__________________________________________________

هیآ 145 فارعالا  يهروس  ( 1)
428 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنوش جراخ  يدنسپ  دوخ  و  یمنم )  ) ّتینم زا  اهنآ  هک  تسا  نیا  يارب  همه  همه و  اهالب  عاونا  رب  يالتبا  يهطساو  هب  ناشندش  هدومزآ 
ار فاصوا  لاعفا و  زا  کی  چیه  دنوش و  جراخ  ّتینانا  زاغ  هک  هدوب  نیا  هّللا  یلا  نیکلاس  تیبرت  رد  خیاشم  مامتها  مامت  هدش : هتفگ  اذـل  و 

. دوشیم تحاران  رجزنم و  الماک  وا  زا  دنیبب  باجعا  يدنسپ و  دوخ  کلاس  زا  خیش  هاگ  ره  سپ  دنهدن  تبسن  ناشدوخ  هب 
( سراف مور و  يایرد  ود   ) نیرحبلا عمجم  هب  ات  تسشن  مهاوخن  زاب  بلط  ریـس و  زا  نم  ًابُقُح  َیِْـضمَأ  َْوأ  ِْنیَرْحَْبلا  َعَمْجَم  َُغْلبَأ  یَّتَح  ُحَْربَأ  ال 
رهد و يانعم  هب  بقح »  » ظفل دنک  تاقالم  ار  بوجو  ناکما و  يایرد  ود  عمجم  هک  هداد  هدعو  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هب  دنوادخ  هک  مسرب 

ماود رب  تلالد  هک  حربا » ال   » ظفلاب مالّسلا  هیلع  یسوم  تسا ، لاس  داتشه  تسا  هدش  ریـسفت  ربخ  رد  هک  روط  نامه  دارم  یلو  تسا ، نامز 
نایب بلط  رد  ار  دوخ  مزع  تابث  دـشاب  هتـشاد  دـناوتیم  ناسنا  هک  تسا  يرمع  رادـقم  تیاهن  هک  بقح »  » ظـفل دـنکیم و  تکرح  ریس و 

. دزاس یناف  نآ  بلط  رد  ار  شرمع  ای  دسرب  شبولطم  هب  ات  دشابن  لوغشم  نآ  ریغ  هب  هک  يوحن  هب  مه  نآ  دنکیم و 
اب هن  رگ  دـشاب و  نینچ  دـیاب  ترخآ  قیرط  بلاط  هک  نیا  دـشابیم و  نآ  رب  مزع  تابث  بلط و  قیرط  میلعت  ناتـساد  نیا  لـقن  زا  دوصقم  و 

. ددرگیم رب  هآ  ترسح و 
هب  هک  یماگنه  امُهَتوُح  ایِسَن  امِِهْنَیب  َعَمْجَم  اغََلب  اَّمَلَف 

429 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ایرد لخاد  دش و  هدنز  یهام  هک  یتقو  ای  تفر ) ناشدای  دندرک و  تلفغ  نآ  زا   ) دنتشاذگ اج  اج  نآ  رد  ار  یهام  دندیسر  نیرحبلا  عمجم 

هک یلاـح  رد  دـهد ، ربـخ  ار  یهاـم  يهیـضق  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هب  هک  درک  شومارف  عشوی  دـندرک و  شومارف  ار  یهاـم  يهیـضق  تشگ 
. دش دهاوخ  هراشا  نآ  رب  شدوخ  ّلحم  رد  هک  نانچ  مه  دوب  روش  یهام  ندش  هدنز  ملاع  نآ  ندید  تمالع 

. تسا ناوارف  عیاش و  فرع  ناسل  رد  نآ  هک  تسا  بیلغت  باب  زا  ود  ره  هب  نایسن  یشومارف و  تبسن  و 
ریغ يردصم  ای  تسا  کلاس  ای  كولس  يانعم  هب  ابرـس »  » ظفل دش  هناور  تفرگ و  شیپ  رد  ار  ایرد  هار  یهام  ًابَرَـس  ِرْحَْبلا  ِیف  ُهَلِیبَس  َذَخَّتاَف 

و شنداتفا ، ایرد  هب  یهام و  ندـش  هدـنز  یگنوگچ  ملاع ، نآ  هب  ندیـسر  يارب  نآ  ندوب  تمالع  یهام و  رکذ  رد  تسا  لاـح  اـی  لـعف  زا 
. دراد دوجو  رابخا  یناوارف  فالتخا  شندش  شومارف 
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ناتـساد نیا  لـیزنت  يهصـالخ  لـصاح و  هچ  تسا ، لـیوأت  تقیقح  ناونع  لـیزنت  تروـص  هک  نیا  دراد و  لـیوأت  رب  راعـشا  فـالتخا  ّرس 
ایرد ود  ياقّتلا  يهطقن  هب  هک  منادـب  یتمالع  هچ  اب  تفگ  لییربج  هب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدافتـسا  رابخا  زا  هچنانچ 

؟ ماهدیسر
رظن دروـم  يهطقن  هب  وـت  نادـب  تقو  نآ  دـش  هدـنز  یهاـم  نآ  تقو  ره  هک  يربـب  ار  یهاـم  دوـخ  اـب  هک  نیا  وـت  تمـالع  تفگ  لـییربج 

. ياهدیسر
دنتخانشن . ار  وا  دندرک و  دروخرب  يدرم  هب  هار  نیب  رد  دنداتفا و  هار  هتشادرب و  ار  یهام  سپ 

430 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
بآ رد  ار  نآ  ای  دش ، هدنز  یهام  تشاذـگ و  یگنـس  يور  دروآ و  نوریب  ار  یهام  عشوی  و  دـش ، زامن  لوغـشم  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  سپ 

. دش ایرد  لخاد  هب  شتسد  زا  دش و  هدنز  نآ  تسش و  ناویحلا ) نیع   ) تایح
. دیوگب مالّسلا  هیلع  یسوم  هب  ار  هیضق  هک  درک  شومارف  عشوی  دش و  هدنز  نآ  درک و  تباصا  یهام  هب  داتفا و  لیبنز  رد  یبآ  هرطق  ای 

شدرمناوج تسود  هب  انَءادَـغ  اِنتآ  ُهاتَِفل  َلاق  ازَواج  اَّمَلَف  دـنتفر  اج  نآ  زا  دـندرک و  كرت  گنـس  يور  ار  یهاـم  ناـشیا  ود  ره  هک  نیا  اـی 
يارب هراشا  مسا  ندروآ  میدش ، هتسخ  رفس  نیا  زا  ًابَصَن  اذه  انِرَفَس  ْنِم  انیَِقل  ْدََقل  « 1  » تسا حبص  ياذغ  ادغ »  » ظفل روایب  ار  نامیاذغ  تفگ 

. دوب هدشن  يرفس  چیه  رد  نیا  زا  لبق  یسوم  هک  تسا  نیا  هب  راعشا 
__________________________________________________

دناهتفگ مه  یضعب  دننادیم  فسوی  نب  میبارفا  نب  نون  نب  عشوی  دوب  مالّسلا  هیلع  یـسوم  بحاصم  هک  ار  یتف »  » نارّـسفم زا  يرایـسب  ( 1)
نیا ّتلع  دـنیوگیم  دنـشاب ، ریپ  هچ  رگا  ناوج  رتـخد  ةاـتف »  » زینک دـنیوگیم و  زین  ناوج  یتـف »  » ار مـالغ  برع  تسا و  هدوب  وا  مـالغ  هک 

: دیوگب هکلب  نم  زینک  نم و  مالغ  دـیوگن  امـش  زا  سک  چـیه  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  ربمایپ  زا  هک  تسا  نیا  يراذـگمان 
(. یهاشمرخ نیّدلا  ءاهب  نآرق  يهمجرت  زا  ذوخأم   ) نم ةاتف  نم و  ياتف 

بقل نیا  هب  دوب  هدیـسر  درمناوج ) « ) یتف  » يونعم ماقم  هب  دوب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  بحاصم  هک  عشوی  نوچ  هک  تسا  نیا  مجرتم  رظن  اـما 
. دوب هدش  رختفم 

(. ینافرع تاحالطصا  یمالسا و  فراعملا  ةریاد  رد  توتف  يهّدام  زین  يدرمناوج و  نییآ  هب  دوش  هعجارم  )
431 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

يدید ینعی  یناهد !؟ ام  تیأر  أ  : » تسا نینچ  نآ  لصا  تسا و  بجعت  يهملک  ظفل  نیمه  اب  مجع  برع و  رد  تیأر » أ   » ظفل َْتیَأَر  َأ  َلاق 
؟ هچ

هدش فذح  شاهلـص  لوصوم و  اج  نیا  رد  ِةَرْخَّصلا  َیلِإ  اْنیَوَأ  ْذِإ  نم ؟ يارب  دوب  روآتفگـش  هچ  يدید  ای  تشاداو ، بجعت  هب  ارم  يزیچ 
دوخ ای  تسا  هدنام  نآ  ياج  هیلا  فاضم  هدش و  فذـح  فاضم  هک  دوب  انیوأ » ذا  ۀـیلب  تیأر  أ   » نآ لصا  ای  هتـشگ ، نآ  نیـشناج  فرظ  و 

و دـنکیم ، ریـسفت  ار  فوذـحم  لوعفم  تسا و  فنأتـسم  انیوا » ذا   » تسا و فودـحم  لوعفم  ای  یلقع ، زاجم  قیرط  رب  تسا  لوعفم  فرظ 
. دشابیم نآ  رّسفم  يدعب  يهلمج  هک  تسا  یفوذحم  رب  ّقلعتم  ذا »  » ظفل

ایرد هب  دـش و  هدـنز  یهام  هک  منک  فیرعت  وت  يارب  ار  بیجع  رما  نیا  هک  مدرک  شومارف  ای  متـشاذگ ، اج  ار  یهاـم  َتوُْحلا  ُتیِـسَن  یِّنِإَـف 
. داتفا

رب دوب  هدید  یسوم  زا  ار  ناتساد  نیا  لاثما  سب  زا  عشوی  هک  تسا  هدش  رکذ  دنکیم و  ریسفت  ار  رّدقم )  ) هدش فذح  ّقلعتم  نآ  هلمج  نیا 
. درکن رکذ  ار  نآ  دادیمن و  ّتیمها  نآ 

َذَخَّتا َو  منک  فیرعت  وت  يارب  هک  دیدرگ  بجوم  ار  یـشومارف  نیا  هک  ناطیـش ، زج  دـینادرگن  مشومارف  ُهَرُکْذَأ  ْنَأ  ُناْطیَّشلا  اَّلِإ  ُهِیناْسنَأ  ام  َو 
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. تفرگ شیپ  ار  ایرد  هار  یتفگش  لامک  رد  یهام  ًابَجَع و  ِرْحَْبلا  ِیف  ُهَلِیبَس 
ناتساد  میتساوخیمن  ام  تفگ  یسوم  ِْغبَن  اَّنُک  ام  َِکلذ  َلاق 

432 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
لعفلا مال  فذـح  میدـیدیم  ار  وا  گنـس  کیدزن  دـیاب  هک  يدرم  رب  لیلد  ای  دوب ، بولطم  رب  لیلد  یهام  نآ  هچ  دوشب ، نینچ  نیا  یهاـم 

. تسا هدشن  مامت  مالّسلا  هیلع  رضخ  اب  كولس  بلط و  هک  دشاب  نیا  هب  رعشم  ات  تسا  فقو  نآ  ّتیمها  رب  لصو  تهج 
نانآ دنبایب  دشاب  اج  نآ  دیاب  هک  ار  يدرم  لّوا و  ياج  نآ  ات  دنتـشگرب  دندوب  هدـمآ  هک  یهار  نامه  زا  سپ  ًاصَـصَق  امِهِراثآ  یلَع  اَّدـَتْراَف 

. لعف ظفل  نودب  دشاب  ردصم  اصصق »  » تسا نکمم  قیقد ، يریگیپ  کی  اب  دندرک  لابند  ار  نآ  هتفرگ و  ار  اپ و )...  در   ) ناشراثآ یپ 
شدوخ رب  يهفاضا  ندوب و  دبع  تفارش  وا  هب  دنوادخ  هک  دنتفای  ار  ام  ناگدنب  زا  ياهدنب  اج  نآ  هب  ندیـسر  زا  دعب  انِدابِع  ْنِم  ًاْدبَع  ادَجَوَف 

. تسا هدومرف  تیانع  ار 
ات دشابیم  شراگدرورپ  بناج  زا  هک  دینادرگ  یتمحر  رب  صوصخم  دومن و  فصو  تمحر  نداد  هب  ار  وا  سپـس  انِْدنِع  ْنِم  ًۀَمْحَر  ُهاْنیَتآ 

یـسک ره  رب  تسا  نمحر  مسا  ياههیاس  زا  هک  ار  ماع  تمحر  دـنوادخ  اریز  تسا ، تیالو  نامه  هک  دـشاب  یـصوصخ  تمحر  رب  هراـشا 
. تسا ماع  تمحر  يهطساو  هب  اهنآ  ياقب  ماوق و  دوجو ، ایشا ، روهظ  هچ  درادیم ، هضرع  يدوجوم  ره  رب  هکلب  دهدیم ،

و دیامن ، تعیب  يوبن  تعیب  اب  هدرک و  لوبق  ار  ماع  توعد  هک  دشابیم  یـسک  ره  يارب  تسا  میحر  مسا  ياههیاس  زا  هک  ّصاخ  تمحر  و 
يارب  زین 

433 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
اـفلخ و دزن  زا  هکلب  تسین  فرـص  نمحر  دزن  رگید  تمحر  نآ  هک  تواـفت  نیا  اـب  دـشاب ، هدرک  تعیب  يوـل  تعیب و  اـب  هک  تسا  یـسک 

ترابع تسا  ادخ  دزن  زا  دراد و  یفصو  نینچ  هک  یتمحر  و  دوشیمن ، هّللا » دنع  نم   » هب فوصوم  تمحر  نآ  سپ  تسا ، ادخ  نانیـشناج 
زا وا  يانف  کلاس و  دادعتسا  بسح  رب  نآ  و  دوشیم ، لصاح  شکولـس  ندیـسر  نایاپ  هب  زا  دعب  کلاس  يارب  هک  دشابیم  یتمحر  نآ  زا 

یتمحر نیا  و  ددرگیم ، اطعا  يرهاظ  ینطاب و  توعد  ّمعا ز  ناگدنب  توعد  تهج  دنوادخ  ینیشناج  انف ، زا  دعب  ادخ  هب  وا  ياقب  شتاذ ،
. تسادخ بناج  زا  هک  نیا  رب  تسا  فوصوم  هدش و  هدیمان  تیالو  هک  تسا 

نآ ندوب  ّیبن  اما  دنکیم  وا  يوس  هب  توعد  ادـخ  ینیـشناج  ببـس  هب  تسا و  یلو  مالّـسلا  هیلع  رـضخ  هک  تسا  نیا  رب  هراشا  هیآ  نیا  رد 
. تسا هدوب  زین  ّیبن  وا  هک  تسا  رابخا  زا  یضعب  رد  دوشیمن ، هدافتسا  هیآ  نیا  زا  ترضح 

. دومن لمح  تّوبن  تفالخ  ینیشناج و  رب  تسوا  تّوبن  زا  یکاح  ای  لاد  هک  ار  يرابخا  تسا  نکمم 
. شتّما نیب  رد  تسا  ّیبن  دننامه  شدوخ  موق  نایم  رد  خیش  تسا : هدش  هتفگ  هچنانچ 

هک هچنآ  تسا و  هدیدرگ  شلاح  لماش  ياهضافا  نینچ  یهلا  بناج  زا  هک  نیا  میلعت و  تفارـش  هب  فوصوم  ار  وا  ًاْملِع  اَّنُدـَل  ْنِم  ُهانْمَّلَع  َو 
و تسوا ، يافلخ  دزن  زا  هکلب  تسین  ادـخ  دزن  زا  یلو  تسا  ادـخ  میلعت  مالّـسلا  مهیلع  ایلوا  ایبنا و  میلعت  تعنـص ، هن  تسا  ملع  هتفرگ  داـی 

رب  یهاگ  ادخ  دزن  زا  میلعت 
434 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هدرک خیش  هفیلخ و  يارب  تفص  تفه  هب  هراشا  یلاعت  يادخ  ْمَُکل  ٍسُوَبل  َۀَْعنَـص  ُهانْمَّلَع  َو  دومرف : ادخ  هچنانچ  دوشیم ، قالطا  زین  تعنص 
(: دشاب ریز  تافص  رب  فصّتم  دیاب  ادخ  يوس  هب  يهدننک  توعد   ) تسا

. نآ ریغ  مکح  رد  ندش  لخاد  سفن و  مکح  زا  جورخ  اب  تّیدوبع  یگدنب و  . 1
تحت دـیرم  هچ  تسا ، ادـخ  مکح  رد  لوخد  زا  ّمعا  نآ  زا  ریغ  مکح  رد  لوخد  سفن و  مکح  زا  جورخ  نوچ  یلاـعت  يادـخ  یگدـنب  . 2

. تسین ادخ  مکح  رد  لخاد  هطساو  نودب  عاطم و  مکح  رد  لخاد  عیطم  دارم و  مکح 
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. تمحر نداد  . 3
. دشاب ادخ  بناج  زا  تمحر  نآ  هک  نیا  . 4

. ادخ میلعت  . 5
. دشاب ادخ  دزن  زا  میلعت  هک  نیا  . 6

. تعنص هن  دشاب  ملع  هب  ّقلعتم  میلعت  . 7
. تسا هدش  رکذ  دوشیم  لصاح  کلاس  يارب  هک  یبیترت  قبط  فاصوا  و 

قلطم روط  هب  نآ  تسا و  تمحر  نداد  يهمّدقم  ادخ  يارب  یگدنب  و  هطساو ، نودب  تسا  ادخ  یگدنب  يهمّدقم  ادخ  يافلخ  یگدنب  اریز 
ترثک ماکحا  میلعت  اج  نیا  رد  میلعت  زا  دوصقم  تسا و  میلعت  يهمّدقم  وا  دزن  زا  تمحر  دـشاب ، هدوب  ادـخ  دزن  زا  هک  نیا  رب  تسا  مّدـقم 

ندش  رجنم  توعد و  تهج  زا 
435 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ادخ دزن  زا  ملع  میلعت  يهمّدقم  قلطم  میلعت  رتهداس  نایب  هب  تسا و  قلطم  میلعت  زا  رخأتم  میلعت  ندوب  ادخ  دزن  زا  تسا  یندل  ادخ و  هب  نآ 
. دشابیم

هدمآ لّصفم  ياهباتک  رد  هک  تسا  مهم  نیمه  رگنایب  عقاو  رد  ناشیاهوگتفگ  مالّسلا و  امهیلع  رضخ  یـسوم و  ترـضح  تاقالم  ناتـساد 
«1 . » تسا

فراعت ياهوگتفگ  تیحت و  ندرک  مامت  تاقالم ، زا  دعب  مالّسلا  هیلع  یسوم  ًادْشُر  َتْمِّلُع  اَّمِم  ِنَمِّلَُعت  ْنَأ  یلَع  َکُِعبَّتَأ  ْلَه  یـسُوم  َُهل  َلاق 
؟ تخومآ یهاوخ  یندل  ملع  زا  ارم  منک  تّیعبت  وت  زا  رگا  ایآ  تفگ : تامدقم  و 

« ام  » يهملک نیبم  تسا  زیمت  ای  تمّلع »  » عوفرم زا  ای  ود  ره  زا  ای  نآ  لوعفم  زا  ای  کعبتا »  » لعاف زا  لاح  ای  ینمّلعت »  » لوعفم ادـشر »  » ظفل
. تسا فاک  هب  عبتا »  » تبسن نیبم  ای 

: دوشیم هک  تسا  فاضم  ریدقت  هب  ّتلع  ای  ینمّلعت »  » ردصم ای  دشر » عاّبتا   » فاضم نتشاد  رّدقم  اب  تسا  کعّبتا »  » ادخ لوق  ردصم  ای 
یلوصح لوعفم  ای  لیلعت ، ای  دشاب ، اعد  نآ ، زا  عطقنم  ای  دـشاب  شلبقام  زا  لاح  لعف  نآ  هک  تسا  فوذـحم  لعف  ردـصم  ای  دـشر » میلعت  »

. تسا لمتحم  هناگ  هس  لاعفا  زا  کی  ره  يارب  لیلعت  هک 
لوق هب  تبسن  ادشر »  » هوجو زا  یضعب  هک  تسا  هدش  هداد  لامتحا 

__________________________________________________

اضر  ) يدابانگ يهدنبات  نیسح  ناطلس  ترضح  فیلأت  ینافرع  زیمآ  رارـسا  ناتـساد  هس  هب  دوش  هعجارم  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  ( 1)
. هّرس سّدق  هاشیلع )

436 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا دیعب  لامتحا  نیا  هّتبلا  هک  دنک  ادیپ  نایرج  هل » لاق   » ادخ

زا رجا  قاقحتـسا  داعم و  نسح  رب  یهتنم  هک  يوحن  هب  تسا  مدرم  اب  ترـشاعم  نسح  شاعم و  میظنت  هب  نتفاـی  تیادـه  دـشر »  » زا دوصقم 
حراوج و اوق ، زا  دشاب  وا  تسد  ریز  هک  سک  ره  سفن و  تسایس  رب  نتفای  تیاده  دوشیم و  ریبعت  ندم  تسایس  هب  نآ  زا  هک  ددرگ  ادخ 

. دوشیم ریبعت  لزنم  ریبدت  رب  نآ  زا  هک  یهلا  دودح  تحت  نانآ  ندومن  لخاد  لایع و  لها و 
بیذهت هب  نآ  زا  هک  دزاس  نّیزم  بوخ  تافـص  لیاصخ و  رب  یلاخ و  لیاذر  زا  ار  سفن  هک  هنوگ  نیدب  سفن  حالـصا  رب  نتفای  تیاده  و 

. دوشیم ریبعت  قالخا 
قالطا نآ  رب  دـشر  دوشیمن  لصاح  دـشر  نآ  نودـب  تسا و  دـشر  اب  طبترم  یعون  هب  هک  نیا  اب  تسا  ینیقی  تباث و  هک  هقح  دـیاقع  اـّما 
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. دوب هدش  لصاح  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  يارب  هک  دوشیمن 
هیلع و هّللا  یّلص  يوبن  ثیدح  همکحم ، تیآ  مراهچ  يانعم  هلداع و  يهضیرف  مّوس  يانعم  همئاق ، ّتنـس  رب  دوشیم  ریبعت  لّوا  يانعم  ود  زا 

. همئاق ّتنس  هلداع و  يهضیرف  همکحم ، تیآ  تسا : عون  هس  رب  ملع  تسا : هدومرف  هک  دراد  هراشا  يانعم  راهچ  نیا  رب  هلآ 
ار لاؤس  هداد و  لّزنت  جایتحا  رقف  ماقم  هب  یلاع  ماقم  زا  ار  دوخ  هک  بلط  ماقم  رد  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  تسا  هتفگ  وکین  ردق  هچ  و 

دشاب . لاؤس  رما و  نیب  كرتشم  هک  رما  تروص  هب  تسا  هدومن  هضرع  ماهفتسا  تروص  هب 
437 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

یپ رد  شبلط  يارب  دیاب  دوش  تادراو  ملع  دراو  دهاوخب  سک  ره  هک  تسا  ناگدنب  میلعت  يارب  مالّسلا  هیلع  یـسوم  مالّـسلا  هیلع  تیاکح 
يریگدای و نتخومآ ، زا  زاین  یب  دشاب  هدوب  یلاع  بتارم  تلیـضف و  ياراد  هچ  رگا  هک  نیا  رب  کلاس  ندناهاگآ  زین  و  دورب ، خیـش  ملاع و 
وا يهدشمگ  زا  دنادیم و  هک  یـسک  زا  دنادیمن  هک  ار  هچنآ  دیاب  هکلب  دوش  تحاران  ییاههدیدپ  نینچ  زورب  زا  ات  تسین  تلیـضف  بسک 

هّجوت وا  يهبتر  ندوب  رتنییاپ  رب  دیابن  دشاب ، شدوخ  زا  رتنییاپ  دنمـشناد  ملاع و  نآ  رهاظ  بسح  هب  هک  نیا  ول  دـنک و  بلط  تسا  ربخ  اب 
. دنک ییادگ  وا  زا  شناد  نانک  هب  هتفاتش و ال  ششیپ  هب  هتفایرد و  ار  يو  هب  ندوب  جاتحم  وا و  زا  ار  دوخ  نتسنادن  یتسیاب  هکلب  دنک ،

437 ص :  تیالو .....  تلاسر و  زا  تباین  نایب 

: دنتسه ماقم  هس  ياراد  قلخ  رب  ناشتبسن  بسح  رب  ایبنا  هک  نادب 
دنروخیم دـننکیم ، یگدـنز  مدرم  ریاس  دـننامه  ماـقم  نآ  اـب  هک  ّتیرـشب : ماـقم  تیالو 1 . ماـقم  تلاسر 3 . ماـقم  تّیرـشب 2 . ماقم  . 1

. دنراد نارگید  کمک  رب  جایتحا  یگدنز  رد  دننکیم و  شالت  راک و  ناشتاجایتحا  ندروآ  رب  رد  دنماشآیم و 
تعاطا تّوبن و  لوبق  زا  ار  مدرم  هک  تسا  تّیرشب  تهج  نیمه  و 

438 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ماقم دنـشوکیم و  جاتحی  ام  نیمأت  تهج  دنراد و  جایتحا  یگدنز  رد  مدرم  ریاس  لثم  زین  نانآ  هک  دـننیبیم  نوچ  درادیم ، زاب  ناشندرک 
قوذ قیرط  زا  هن  ناهرب و  ملع و  قیرط  زا  هن  هک  يروط  هب  تسا  یفخم  نانآ  رظن  زا  رگید  تاماقم  هک  ارچ  دننیبیمن  ناشیا  زا  مه  يرگید 

. تسین مهف  لباق  نادجو  و 
نیا رد  هک  تسا  يزیچ  رب  رصحنم  مدرم  مولع  شناد و  دنتسه ، يرگید  ماقم  ياراد  یئرم  ياهماقم  رهاظ و  ياروام  رد  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا 

. تسا رادقم  نیمه  دناهدیسر  ملع  زا  هک  هچنآ  « 1 « » ِْملِْعلا َنِم  ْمُهُغَْلبَم  َِکلذ  : » دیامرفیم یلاعت  دنوادخ  هکنانچ  تسا  ارس 
تفرگ ییاناد  خاروس  روخ  رد  تفرگ  ییانب  خاروس  نیردنا 

: دنتفگ و  « 2  » اُنْلثِم ٌرََشب  اَّلِإ  ُْمْتنَأ  ام  اُولاق  هتخاس  رصحنم  دوشیم  هدید  هک  رادقم  نامه  رد  ار  ایبنا  تاماقم  فاصوا و  تهج  نیمه  يور 
. دیتسین ام  دننامه  زج  يرشب  امش 

«3  » دنتشادرب ایبنا  اب  يرسمه  دنتشادنپ  دوخ  لثم  ار  ایبنا 
ادـخ و دودـح  هدـناشک ، ترخآ  ایند و  حالـص  هب  هک  يوحن  هب  دـهنیم ، داینب  ار  مدرم  یگدـنز  شاعم و  ماظن  هک  یماقم  تلاسر  ماـقم   2

. دنکیم عضو  ار  یبلاق  تادابع 
__________________________________________________

هیآ 30 مجن  هروس  ( 1)
يهیآ 15 سی  يهروس  ( 2)
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: تسا هدمآ  يونثم  رگید  ياههخسن  رد  ( 3)
دنتشادنپ دوخ  وچمه  ار  ایلوا  دنتشادرب  ایبنا  اب  يرسمه 

439 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هک تعیب  طیارـش  قبط  اهنآ  زا  دـننکیم و  توعد  ادـخ  يوس  هب  رابجا  رایتخا و  رهق ، فطل ، اب  ار  مدرم  ایبنا  هک  تسا  ماـقم  نیا  بسح  رب 

نیا زا  دعب  دـنمانیم و  يوبن  ماع  تعیب  ار  هطوبرم  تعیب  یمومع و  يرهاظ  توعد  ار  توعد  نیا  هک  دـنریگیم  تعیب  تسا  رّرقم  ناشدزن 
. دوشیم عقاو  اهنآ  رب  مالسا  مسا  هک  تسا  تعیب 

توعد ترخآ  هب  كولـس  هّللا و  یلا  ریـس  لد ، قیرط  زا  ار  هدامآ  دعتـسم و  دارفا  ماقم  نیا  بسح  رب  هک  تسا  تیـالو  ماـقم  مّوس  ماـقم   3
: هدومرف یلاعت  يادخ  هک  نانچ  مه  دشاب  راک  رد  يرابجا  روز و  هک  نیا  نودب  دریگیم  ماجنا  فطل  اب  طقف  توعد  هک  دننکیم 

اهرظن زا  هک  تسا  لد  اـب  ریـس  اریز  تسین ، نکمم  ـالوصا  دوشیم و  هتـشادرب  راـبجا  هارکا و  توعد  نیا  رد  نوچ  « 1  » ِنیِّدـلا ِیف  َهارْکِإ  ال 
. دوشیمن رّوصت  رابجا  تسا و  یفخم  هدیشوپ و 

هک یطیارـش  قبط  مدرم  زا  هداد و  میلعت  كولـس  بتارم  بسح  رب  ار  نآ  دودـح  كولـس و  مزاول  بلق ، ماکحا  مدرم  هب  تهج  نیا  زا  اـیبنا 
. دنتفرگیم تعیب  دوب  رّرقم  ناششیپ 

. دوشیم عقاو  اهنآ  رب  نامیا  مسا  تعیب  زا  دعب  و  دراد ، مان  يولو  ّصاخ  تعیب  ینطاب و  ّصاخ  توعد  تعیب  توعد و  نیا 
ظفح ماکحا و  دودح  تحت  ندش  لخاد  مالسا  ماع و  تعیب  يهدیاف 

__________________________________________________

يهیآ 256 هرقب  يهروس  ( 1)
440 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا ّصاخ  تعیب  و  تیالو )  ) ینطاب توعد  لوبق  نآ  تیاغ  هدوب و  ثرا  حاکن و  حیحصت  سومان و  نوخ و 
مالسا و مسا  قالطا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا  دعب  هک  دوشیم  لصاح  عرـش  ماکحا  زا  ندرک  تعاطا  باستنا و  اب  يانعم  نیا  نوچ 

هدوب یتعیب  مه  رگا  ای  دوش ، لصاح  تعیب  اب  مالـسا  نیا  هک  نآ  نودـب  دـناهدرک  افتکا  میلـست  تعاطا و  نیمه  دّرجم  هب  نآ  ماکحا  نایرج 
اب رگم  دوشیمن  هتـشاک  لاّصتا  نیا  رذـب  تسا و  ینطاب  لاّصتا  طابترا و  نآ  يهرمث  هک  نامیا  فالخ  هب  هدوب  روج  يافلخ  اب  دـساف  تعیب 

تـسا تهج  نیمه  يور  لاوما  ناج و  نداد  قاثیم و  نتفرگ  نابز ، اب  نامیپ  دهع و  نامیا ، ببـس  هب  دـهع  دـقع و  يروص ، لاّصتا  تعیب و 
. دندشن یضار  یبلق  داقتعا  هب  اهنت  هتشگ و  مزتلم  تعیب  رب  اج  نیا  رد  هک 

رهاظ لاس  جنپ  تسیب و  دودح  رد  شنیفلاخم  نتشاذگ  دازآ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  مالّـسلا  هیلع  ینیـشنهناخ  رارـسا  زا  يرـس  اج  نیمه  زا  و 
. دوشیم

تعیرش و تّوبن ، رارمتسا  رد  ایبنا  زا  ینیـشناج  بسح  رب  هک  توافت  نیا  اب  مالّـسلا  مهیلع  يده  يهّمئا  ادخ و  يایلوا  لاح  تسا  نینچ  مه 
. ّلقتسم اتلاصا و  هن  دنتشاد  تلاسر 

دنتفرگیم نیـشناج  بیان و  ماقم  ود  ره  ای  ماقم  ود  زا  کی  ره  يارب  یهاگ  دوب  ناشدوخ  يارب  ۀـلاصالاب  هک  تیالو  ماقم  بسح  رب  نکیل 
: تسا هتفرگ  تروص  ناونع  هس  تحت  هتشاد و  نایرج  ام  نامز  ات  يربک  تبیغ  زا  دعب  ینیشناج  تباین و  يهلسلس  نیا  هک 

441 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دناهدش هدیمان  تیاور  رد  يهزاجا  خیاشم  دناهدوب  زاجم  تعیرش  تلاسر و  ماقم  رد  هک  ینانیشناج  باّون و   1

. دناهتفرگ مان  داشرا  يهزاجا  خیاشم  تیالو  ماقم  رد  باّون   2
. دنراد ار  مسا  ود  ره  دناهدوب  تباین  ود  ره  عماج  هک  ینابیان   3
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ریغ لاوما و  عمج  ای  تعامج  تماما  هب  هّمئا  ایبنا و  دوخ  هک  مه  یناسک  زا  اـهنیا  زا  ریغ  دـناهدش ، هدـیمان  ّصاـخ  باّون  لّوا  مسق  ود  اـّلک 
هب هک  يزیچ  ره  رب  تبـسن  ناشتباین  نوچ  دـنمان  یم  ماع  باّون  ار  مّوس  مسق  اما  دـناهدرب  مان  ّصاخ  باّون  ناونع  هب  دـناهدرک  بصن  اـهنیا 

. دراد ّتیمومع  ددرگیم  رب  مالّسلا  هیلع  ماما 
طبـضنم مّظنم و  ام  نامز  ات  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  نامز  زا  تیاور  ناداتـسا  خـیاشم و  رد  تیاور  يهزاـجا  يهلـسلس  هک  روطناـمه  اذـل 

مّظنم لصّتم و  ام  نامز  ات  مالّـسلا  هیلع  مدآ  نامز  زا  هکلب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  متاخ  نامز  زا  مه  داشرا  يهزاـجا  يهلـسلس  تسا  لـصّتم 
. تسا هدوب 

هدش هارمگ  هدرک ، اطخ  دنک  داشرا  ای  اوتف  ياعّدا  دشاب  هتشاد  مالّسلا  هیلع  موصعم  يهزاجا  بحاص  زا  نذا  هک  نیا  نودب  یـسک  رگا  سپ 
ادهـش نوخ  زا  رترب  لضفا و  ناشدادم  هک  دنیامنیم  داشرا  هداد و  يوتف  هزاجا  اب  هک  نانآ  فالخ  رب  تسا ، هدومن  هارمگ  زین  ار  نارگید  و 

. تسا
ناگدـنب رب  تاحکانم  تالماعم و  بادآ  ثرا ، دودـح ، دـننام : دالب  تسایـس  یبلاق و  ياهتدابع  نداد  دای  میلعت و  تیاور  خـیاشم  نأـش  و 

تسا ،
442 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دناهدـیمان املع  ار  اهنآ  اذـل  و  تسا ، عنم  اطعا و  و  رهق ، فطل و  زا  یقح  بحاص  ره  ندرک  اـطع  ناـشبتارم  اـهترثک و  رب  هّجوتم  ناـشرظن 
. تسا اهنآ  قوقح  اهترثک و  بتارم  ندرکن  كرد  یهجو  هب  ملع  نوچ 

هب فاصتا  قالخا و  بیذـهت  تارثک ، رب  تافتلا  مدـع  اهترثک ، زا  دـیرجت  هّللا ، یلا  كولـس  بلق ، ماکحا  میلعت  داشرا  خـیاشم  نأـش  اـما  و 
. دنمانیم نارابدرب  اهمیلح و  ار  اهنآ  اذل  و  تسا ، توهش  بضغ و  ندناریم  نیّیناحور و  تافص 

اب تسا  ترثک  بتارم  ظفح  ّقح و  ود  نیب  عمج  هزاجا  ود  ره  خـیاشم  نأـش  دـناهدش و  یـضار  یهلا  ياـضق  هب  هدـناریم و  ار  بضغ  نوچ 
هدرک و بذج  تّدح  رب و  ار  سوفن  هک  هنوگ  نادب  سوفن ، فّرـصت  ترثک و  رد  اقبا  اب  نآ  رب  توعد  تّدح و  ماقم و  رد  رادتقا  نّکمت و 
. دناهدیمان امکح  ار  نانآ  اذل  هتسیاش و  وحن  هب  تسا  بتارم  عیمج  ندرک  ظفح  بلطم  يهصالخ  و  دهد ، هعسوت  ترثک  رد  لاح  نیع  رد 
ملع بلط  رد  هک  ار  يزیچ  دنتـسنادیم  مدرم  رگا  دومرف : هک  تسا  هدـش  هراشا  الاب  دروم  هس  ره  رب  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  زا  یتیاور  رد 

یحو مالّـسلا  هیلع  لایناد  رب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دـشاب ، اهایرد  رد  نتفر  ورف  نوخ و  نتخیر  اب  هچ  رگا  دـندرکیم  بلط  ار  نآ  تسا 
ار اهنآ  زا  يوریپ  درامـشب و  کبـس  ار  ملع  لها  ّقح  هک  تسا  ینادان  لـهاج و  يهدـنب  نم  هب  تبـسن  نم  ناگدـنب  نیرتضوغبم  هک  درک 

باوث بلاط  هک  تسا  یکاپ  يهدنب  مناگدنب  نیرتبوبحم  دنک و  كرت 
443 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«1 . » دشاب امکح  نخس  نتفریذپ  نارابدرب و  نامیلح و  يوریپ  املع ، تمزالم  لیزج ،
شریذـپ زا  فدـه  هک  روطنامه  تسوا  يراـبدرب  ملح و  بسک  میلح  يوریپ  زا  روظنم  ملاـع و  زا  ملع  ذـخا  ملاـع  اـب  تمزـالم  زا  دوصقم 

هدوب یـصخش  رد  یفـصو  ره  ای  هدـش  عمج  رفن  کی  رد  فاصوا  نیا  يهمه  هک  نیا  زا  ّمعا  تسوا ، زا  تمکح  كرد  میکح  نتفریذـپ ) )
. دشاب

هدرک زاینیب  نارگید  ملع  زا  ار  وا  شدوخ  ملع  اب  دنوادخ  هک  تسا  یـسک  میکح  مییوگیم : تشگ  مولعم  هتـسناد و  همّدقم  نیا  هک  لاح 
. درادن يرگید  هب  عوجر  رب  یجایتحا  تسا و 

مولع قالخا و  بیذـهت  بلق و  ماکحا  تهج  زا  یلو  تسا ، زاین  یب  يرگید  زا  اهترثک  ملع  تهج  زا  تسا  تیاور  خیـش  هک  یملاـع  اـما 
داشرا خیش  هک  دنک  عوجر  میلح  هب  وا  هک  تسا  هتسیاش  سپ  تسا  نآ  دقاف  وا  دراد  يرگید  هک  ار  هچنآ  تسا و  يرگید  هب  جاتحم  رارسا 
یسوم هچنانچ  دنیبب ، میلح  زا  رترب  رتلضاف و  ار  دوخ  هچ  رگا  دروخب  رب  شغامد  هب  راک  نیا  دیابن  دریگب و  وا  زا  درادن  هک  ار  هچنآ  تسا و 
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رـضخ هب  دوب  اهترثک  هب  ملع  يهبترم  لامک  رد  و  دوب ، مزعلا  ولوا  ناربماـیپ  زا  دوخ  هک  نیا  اـب  تلاـسر و  يهبترم  لاـمک  رد  مالّـسلا  هیلع 
مالّسلا هیلع 
__________________________________________________

كرابت و هّللا  نآ  جّجللا  ضوخ  جهملا و  کفسب  ول  هوبلطل و  ملعلا  بلط  یف  ام  ساّنلا  ملعی  ول  لاق  ّهنا  مالّسلا  هیلع  داجّسلا  دیّـسلا  نع  ( 1)
یلا يدیبع  ّبحا  نآ  مهب و  ءادتقال  كراّتلا  ملعلا  لها  ّقحب  ّفختسملا  لهاجلا  یلا  يدبع  تقما  نآ  مالّـسلا  هیلع  لایناد  یلا  یحوا  یلاعت 

. ].....[ ءامکحلا نع  لباقلا  ءاملحلل و  عباّتلا  ءاملعلل  مزاللا  لیزجلا  باوثلل  بلاّطلا  یقّتلا 
444 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد مالّسلا  هیلع  یسوم  مالّسلا  هیلع  دوب ، مالّـسلا  هیلع  یـسوم  زا  رتنییاپ  تاهج  نیا  زا  مالّـسلا  هیلع  رـضخ  يهبترم  هک  نیا  اب  درک ، عوجر 
دزومایب و مالّسلا  هیلع  یسوم  هب  تسا  ملاع  نآ  رب  تسا و  وا  دزن  هک  ار  هچنآ  هک  درک  لاؤس  رضخ  زا  بدا  ظفح  عّرـضت و  عضاوت ، لامک 

ندرک لوبق  زا  مالّـسلا  هیلع  رـضخ  هک  نیا  اب  دنک ، لوبق  ار  شنانخـس  دشاب و  وا  وریپ  دـهاوخیم  هک  دوب  یـسک  دـننامه  ندرک  لاؤس  رد 
. درکیم ّربکت  مالّسلا  هیلع  یسوم  رب  تسنادیم و  گنن  راع و  دوخ  يارب  دزیم و  زابرس 

نآ رارسا  دیحوت و  رد  هک  تسا  یسک  زا  رتعماج  رترب و  دشاب  اهنآ  قوقح  اهترثک و  بتارم  ظفاح  هک  یـسک  تسا : هدش  هراشا  رابخا  رد 
. دوب رضخ  زا  رترب  لضفا و  یسوم  تسا  تهج  نیمه  هب  هدش  دراو  رابخا  رد  زین  دشاب و  قرغتسم 

دـنک و عوجر  تیاور  خیـش  هب  هدـشن  لصاح  وا  يارب  تیاور  يهزاجا  يهبترم  هک  یتروص  رد  داشرا  خیـش  هک  تسا  هتـسیاش  نینچ  مه  و 
دزاس و لیلذ  ار  دوخ  هدرک و  عضاوت  وا  دزن  هکلب  دـنکن ، باـسح  گـنن  راـع و  ار  وا  هب  ندرک  عوجر  دریگب و  ارف  وا  زا  ار  اـهترثک  ماـکحا 

. دریگب وا  زا  ار  تعیرش  ماکحا 
دورب نیب  زا  دانع  عازن و  دوش و  عقاو  ناگدـنب  نیب  یتسود  ات  دـیامن  يرگید  هب  عوجر  هب  رما  ار  شناوریپ  زا  مادـک  ره  هک  تسا  راوازـس  و 

. دندرگ ناگدنب  راگدرورپ  زا  لضف  تمحر و  ّقحتسم  هک 
ینالوط تبیغ  هک  نآ  زا  سپ  يربک و  تبیغ  نامز  زا  یتّدـم  ات  نآ  زا  دـعب  مالّـسلا و  مهیلع  هّمئا  نامز  رد  ناگدـنب  لاـح  دوب  نینچ  نیا  و 

تشگ و  طلتخم  تّما  دش 
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تعیرش و ملع  هدش و  نانآ  یفوص  هماع  مولع  رب  لّسوتم  تشگ و  هبتشم  دناهدش  هدیمان  هعیـش  هک  یناسک  رب  لاح  و  دندش ، یفخم  خیاشم 
دندومن هیبشت  دندوب  ّقح  رب  هک  هعیـش  خیاشم  زا  یناسک  هب  ار  دوخ  و  دـندرک ، لیـصحت  يویند  یناسفن و  ضارغا  تهج  ار  تقیرط  بادآ 

دومن و ریفکت  ار  رگید  ضعب  یـضعب  هدز و  هنعط  ار  يرگید  اهنآ  زا  کی  ره  تفرگرد و  اهنآ  نیب  فـالخ  عازن و  هنیک ، ضغب ، دـسح ،
. تخادنا يرگید  تروص  هب  ناهد  بآ  یخرب 

ایند رد  سفن  ياوه  ّرش  زا  ار  نینمؤم  عیمج  ام و  دنوادخ  هک  دساف  ياهضرغ  یناسفن و  ياهاوه  تهج  هب  رگم  دوشیمن  عقاو  روما  نیا  و 
. درادهگن دوخ  هانپ  رد  ترخآ  رد  نآ  يهعبت  هلابند و  و 

عّرـضت و لـیمکت  مالّـسلا ، هـیلع  یـسوم  مدـق  تاـبث  مزع و  ندرک  لـماک  تـهج  مالّـسلا  هـیلع  رـضخ  ًاْربَـص  َیِعَم  َعیِطَتْـسَت  ْنـَل  َکَّنِإ  َلاـق 
يراـک نم  هب  نوچ  ینک ، ربص  نم  اـب  یناوتیمن  وت  تفگ : نینچ  وا  زا  ناـمیپ  دـهع و  نتفرگ  يارب  ینیچ  همّدـقم  دـیهمت و  شایگداـمآ ،

. تسا ربخ  رد  هکنانچنآ  مرادن  ار  نآ  تقاط  نم  هک  ياهدش  یملع  لّکوم  وت  يرادن و  ار  نآ  تقاط  وت  هک  تسا  هتشگ  لوکوم 
يارجا شلها ، رب  نآ  ندـناسر  قوقح و  ظـفح  رهاوـظ و  هب  رظن  بتارم و  ظـفح  ترثـک ، ملع  یـسوم  هب  هک  دوـب  تهج  نادـب  بلطم  نیا 

ار وا  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دنکیم ، لّمحت  ار  نآ  ای  لّوا  زا  یکدـنا  هک  تسا  یمهم  گرزب و  رایـسب  راک  نیا  نآ ، دودـح  یبلاق و  ماکحا 
هچ  رگا  مالّسلا  هیلع  یسوم  دننام  دراد  دیحوت  رد  هک  یلامک  اب  مأوت  دشاب  هدیشخب  لامک  ترثک  ماقم  رد  هدرک و  رایتخا  تلاسر  يارب 
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. دشاب هدش  لوکوم  دیحوت  بیارغ  نآ و  رارسا  تیالو و  رما  مالّسلا  هیلع  رضخ  رب  دشابن  فقاو  رارسا  زا  یضعب  رب 

نکمم شیارب   ) دـناوتیمن دـیحوت  تیالو و  بیارغ  رب  هطاحا  نودـب  دـشاب  ترثک  ماـکحا  تعیرـش و  عاـضوا  يهدـنرادهگن  هک  سک  ره 
. دیامن لّمحت  ددرگیم  راکشآ  بیارغ  رارسا و  بحاص  زا  هک  ار  هچنآ  هک  تسین )

. دوب مالّسلا  هیلع  رضخ  زا  رتاناد  مالّسلا  هیلع  یسوم  هک  تسا  هدمآ  ربخ  رد 
ار یسوم  رب  يرترب  قاقحتسا و  اعقاو  رضخ  هک  دوبن  تهج  نآ  زا  مالّسلا  امهیلع  رـضخ  یـسوم و  ناتـساد  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ربخ  رد 

تهج ود  ره  رد  مالّسلا  هیلع  یـسوم  هک  تسنادیم  رـضخ  هک  ایوگ  تسا ، رـضخ  زا  رترب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هک  یلاح  رد  دشاب ، هتـشاد 
: تفگ دشاب و  دبا  یفن  هب  رعشم  ات  دروآ  نل »  » اب ار  یفن  اذل  درادن ، لامکتسا 

یلاح رد  مالّسلا  هیلع  یسوم  يرادن ؟ هطاحا  ملع و  نآ  رب  هک  ینکیم  يزیچ  رب  ییابیکـش  هنوگچ  ًاْربُخ  ِِهب  ْطُِحت  َْمل  ام  یلَع  ُِربْصَت  َْفیَک  َو 
یِـصْعَأ َو ال  ًاِرباص  ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  ِینُدِجَتَـس  َلاق  تفگ : دوب  لّسوتم  ادخ  ّتیـشم  هب  جراخ و  شتّینانا  زا  و  دوب ، عرـضتم  رـضخ  هب  تبـسن  هک 

اب رـضخ  و  دـنکن ، ینامرفان  هک  تسب  دـهع  نامیپ و  و  تشگ ، لّـسوتم  تّیـشم  هب  دومن و  عّرـضت  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هک  یتقو  ًاْرمَأ  َکـَل 
دنامب . وا  رابخا  رظتنم  دسرپب  يزیچ  هک  نیا  نودب  یتسیاب  دنکن و  لاؤس  دوشیم  رداص  وا  زا  هک  يراک  چیه  زا  هک  درک  طرش  یسوم 
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ضارتعا و تّینانا و  هک  دیاب  دریذپ  تدارا  دـیوج و  يوریپ  هار  دـهاوخ  هک  ره  هک  تسا  يرایـسب  یهیبنت  یمیلعت و  تاکن  ناتـساد  نیا  رد 

. دشاب تعیرش  رهاظ  اب  فلاخم  دنیبیم  هک  ار  هچنآ  هچ  رگا  دنک  كرت  ار  لاؤس 
چیه زا  ینکیم  يوریپ  نم  زا  رگا  تفگ : مالّسلا  هیلع  رضخ  ترـضح  ًارْکِذ  ُْهنِم  ََکل  َثِدْحُأ  یَّتَح  ٍءْیَـش  ْنَع  ِیْنلَئْـسَت  الَف  ِینَتْعَبَّتا  ِنِإَف  َلاق 

. میوگب نخس  وت  اب  نآ  يهراب  رد  دوخ  ات  سرپن  زیچ 
تیبرت و تیالو  رارسا  اب  ار  مالّسلا  هیلع  یسوم  تساوخیم  وا  هک  تسا  نیا  يارب  شـسرپ  مدع  رب  ینبم  مالّـسلا  هیلع  رـضخ  زا  نخـس  نیا 

. دزومایب ار  تیبرت  یگنوگچ  كولس و  بادآ  هدومن ، لیمکت 
شرظن هب  دـیدیم و  رـضخ  زا  هک  یبیرغ  ياهراک  نوچ  دـنامن ، رادافو  نآ  رب  یلو  تفریذـپ  ار  طرـش  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  سپ 

. دوب نیگنس  وا  يارب  دمآیم  تعیرش  فلاخم 
یتشک راوس  هک  نیا  ات  اـهَقَرَخ  ِۀَـنیِفَّسلا  ِیف  اـبِکَر  اذِإ  یَّتَح  دـندرک  تکرح  دـندوب  یتشک  نتفاـی  یپ  رد  هک  یلاـح  رد  ود  ره  سپ  اـقَلَْطناَف 

رب نآرق  تانایب  ياوحف  زا  هک  یلاح  رد  هدروآ  هینثت  تروص  هب  ار  ابِکَر  اج  نیا  رد  درک  خاروس  ار  نآ  مالّسلا  هیلع  رـضخ  ترـضح  دندش 
عـشوی هن  دـشابیم  ود  نآ  تیاکح  نایب  دوصقم  دوب و  اهنآ  وریپ  مالّـسلا  هیلع  عشوی  هک  تسا  نیا  نآ  لیلد  دـندوب و  رفن  هس  هک  دـیآیم 

. مالّسلا هیلع 
خاروس  ار  نآ  تفگ : مالّسلا  هیلع  یسوم  اهَلْهَأ  َقِْرُغِتل  اهَْتقَرَخ  َأ  َلاق 
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زا هک  ار  ییاهراک  اریز  درک ، شومارف  دوب  وا  دوخ و  نیب  هک  ار  یطرش  هدرمـش و  رکنم  ار  وا  راک  ینک !؟ قرغ  ار  شنانیـشنرس  هک  يدرک 

. تشادن ار  نآ  ندید  لّمحت  دوب و  متس  ملظ و  رکنم  وا  هچ  درکیم  هولج  اوران  گرزب و  شرظن  رد  دیدیم  وا 
مالّسلا هیلع  رـضخ  ترـضح  ًاْربَص  َیِعَم  َعیِطَتْـسَت  َْنل  َکَّنِإ  ُْلقَأ  َْمل  َأ  َلاق  يداد ! ماجنا  یبیجع  رکنم  راک  هک  یتسار  هب  ًاْرمِإ  ًاْئیَـش  َْتئِج  ْدََقل 
ییابیکش نم  اب  هک  متفگن  ایآ  دومرف : دزومایب  لّمحت  ربص و  یکدنا  دزاس و  هاگآ  شاهدعو  فلخ  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هک  نیا  يارب 

رد هدرک و  یهاوخ  رذع  شاهدعو  فلخ  زا  دروآ و  دای  هب  دوب  هداد  هک  ار  ياهدـعو  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هک  دوب  اج  نیمه  درک !؟ یناوتن 
. دوشن ادج  وا  زا  هتفریذپ و  ار  وا  شهاوخ  مالّسلا  هیلع  رضخ  هک  دومن  تساوخ 
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. نکم هذخاؤم  ماهدرک  شومارف  هک  هچنآ  هب  ارم  تفگ : درکیم  لاؤس  عّرضت  اب  هک  یلاح  رد  ُتیِسَن  اِمب  ِینْذِخاُؤت  َلاق ال 
تـسا نیا  يانعم  دشاب  هّیردـصم  ام  رگا  نکم و  تساوخزاب  ماهدرک  شومارف  هک  ینامیپ  هب  ارم  هک  نیا  يانعم  هب  دـشاب  هلوصوم  ام  رگا  و 

شومارف ار  منامیپ  ای  یناـمرفان و  ار  وت  هک  ریگم  نم  رب  ًارْـسُع  يِْرمَأ  ْنِم  ِینْقِهُْرت  ـال  َو  نکم  تساوخ  زاـب  هدـش  شومارف  ناـمیپ  رب  ارم  هک :
. منک يوریپ  وت  زا  مناوتن  هک  يروط  هب  امرفم ، اسرفناوت  تخس و  فیلکت  ارم  مدرک و 

رد درک و  شومارف  مالّسلا  هیلع  یسوم  لّوا  راب  هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  زا 
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تنطلـس زا  ات  دنک  بارخ  ار  سفن  ندب و  یتشک  دیاب  راک  يادتبا  رد  کلاس  هچ  تسا ، كولـس  تّیفیک  میلعت  تیبرت و  قیرط  رب  هیبنت  نآ 
. ددرگ نمیا  وا  بضغ  زا  هتفای و  ییاهر  سیلبا 

يزاب لافطا  نیب  رد  هک  دندروخرب  ياهّچب  رـسپ  هب  ات  دندش  هناور  یکـشخ  يوس  هب  ایرد  زا  مه  اب  مه  زاب  ُهَلَتَقَف  ًامالُغ  ایَِقل  اذِإ  یَّتَح  اقَلَْطناَف 
یهاگن وا  رب  مالّـسلا  هیلع  رـضخ  دوب  هراوشوگ  ود  وا  شوگ  ود  رد  تسا و  هام  زا  ياهراپ  ایوگ  هک  دوب  ابیز  ردقنآ  هّچب  دـنیوگ  درکیم و 

. دیناسر لتق  هب  وگتفگ ) یب   ) لمأت رکف و  نودب  هدرک و 
ریغت و وا  هب  دیرپ و  رضخ  يوس  هب  تشک  ار  هّچب  رسپ  مالّـسلا  هیلع  رـضخ  هک  یتقو  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ٍسْفَن  ِْریَِغب  ًۀَّیِکَز  ًاسْفَن  َْتلَتَق  َأ  َلاق 
رد هک  دید  ار  يزیچ  يدب و  تیاهن  رد  دـید  ار  يدـب  رکنم و  راک  یـسوم  هک  ارچ  تشاداو ، راک  نیا  رب  ار  وا  تریغ  نوچ  دومن ، یتحاران 

. تسا لتق  ّقحتسم  يراک  نینچ  يهدننک  دوشیم و  باسح  ملظ  تیاهن  تعیرش  رهاظ 
نیمه يور  دز و  نیمز  رب  تفرگ و  ار  وا  دیرپ و  رـضخ  يوس  هب  رایتخایب  سپ  درک ، بلـس  وا  زا  ار  رایتخا  ادـخ  هار  رد  ضغب  هک  ایوگ  و 

ماقم رد   ) دوب یـشومارف  نایـسن و  تهج  زا  مالّـسلا  امهیلع  رـضخ  اب  یـسوم  لّوا  تفلاـخم  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  هک  دوب  تهج 
. تسین لتق  ّقحتسم  تعیرش  رد  هّچب  و  یتشک !؟ دشاب  هتشک  ار  یسک  هک  نیا  نودب  ار  یهانگیب  سفن  ایآ  تفگ : ضارتعا )

يدرک !! ياهدیدنسپان  راک  هک  یتسار  هب  ًارُْکن  ًاْئیَش  َْتئِج  ْدََقل 
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ًاْربَص َیِعَم  َعیِطَتْسَت  َْنل  َکَّنِإ  ََکل  ُْلقَأ  َْمل  َأ  َلاق  تسا  رتاسر  راکنتسا  رد  هک  تسا  هدمآ  ارکن  ائیش  نیا  رد  دوب و  ارما  ظفل  یلبق  يهلمج  رد 
. درک یناوتیمن  ییابیکش  نم  اب  هک  متفگن  وت  رب  ایآ 

هک ار  هچنآ  سپ  تسا ، لوقع  رب  مکاح  ادخ  رما  هکلب  دشاب ، ادخ  رما  رب  مکاح  دناوتیمن  يرشب  لوقع  تفگ : مالّسلا  هیلع  رـضخ  عقاو  رد 
. ینک هشیپ  ربص  نم  هارمه  یناوتیمن  وت  هک  متسنادیم  نم  و  نک ، ربص  نآ  رب  شاب و  میلست  ینیبیم  نم  زا 

ره هک  درادن  تقاط  یفرط  زا  درادن و  يرذع  نآ  يارب  هدوب و  درومیب  شایتحاران  تریغ و  هک  دیمهف  هک  نآ  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  یسوم 
زا دعب  رگا  ًارْذُع  یِّنَُدل  ْنِم  َْتغََلب  ْدَق  ِیْنبِحاُصت  الَف  اهَدَْعب  ٍءْیَـش  ْنَع  َُکْتلَأَس  ْنِإ  َلاق  تفگ : دنک  لّمحت  دنیبیم  مالّـسلا  هیلع  رـضخ  زا  هچ 

. دوب یهاوخ  روذعم  نم  ندرک  كرت  رب  رگید  هک  نکن  یهارمه  نم  اب  مدیسرپ  يزیچ  يهراب  رد  وت  زا  نیا 
. دیشک تلاجخ  وا  اب  یهارمه  تساوخرد  زا  رگید  نایرج  نیا  زا  دعب  درک و  فارتعا  دوخ  ریصقت  رب  مالّسلا  هیلع  یسوم  بیترت  نیدب 
ریصقت رب  فارتعا  دومن و  ایح  هک  ار  مالّسلا  هیلع  یـسوم  مردارب  دنک  تمحر  ادخ  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا 

. دیدیم ار  راگزور  بیاجع  نیرتبیجع  دومنیم  ربص  درکیم و  یهارمه  رضخ  اب  وا  رگا  هک  تفگ ، ار  بلطم  نیا  درک و 
یسوم  هک  میتشاد  تسود  ام  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  نینچ  مه 
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. دیسریم ام  هب  ود  نآ  ربخ  ناتساد و  ات  درکیم  ربص 

مدآ زا  هدش  ّدلوتم  يهّچب  مالغ و  هک  تسا  هتسیاش  ندب  یتشک  ندرک  بارخ  زا  سپ  کلاس  هک  تسا  نیا  رب  هیبنت  میلعت و  ناتساد  نیا  رد 
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یـشیدنا هراچ  ریبدت و  نآ  راک  دوشیم و  ّدلوتم  یناویح  سفن  هب  یناسنا  حور  ّقلعت  يادتبا  رد  هک  ياهّچب  دـشکب ، ار  سفن  ياوح  حور و 
هب یهاگ  دوشیم و  ریبعت  ناطیـش  هب  یهاگ  نآ  زا  و  تسا ، یناسفن  دساف  ياهاوه  یناویح و  دـصاقم  رب  ندیـسر  يارب  اههلیح  لامعتـسا  و 

. دروآیم رد  تکرح  هب  اههلیح  ندش  زاسراک  رد  زین  ار  مهو  لایخ و  هتشامگ ، راک  هب  ار  نآ  ناطیش  نوچ  لایخ ، مهو و 
ار وا  هک  هاگ  نآ  دومنیم و  دـساف  ار  شردام  ردـپ و  هدرب ، نیب  زا  ار  لسن  ثرح و  هدومن و  داـسفا  نیمز  رد  تشکیمن  ار  مـالغ  نیا  رگا 
هب هک  درادیم  ینازرا  ار  تمکح  ملع و  وا  رب  دـنوادخ  دـسرب  دـشر  غولب و  ّدـح  هب  هاگ  ره  هک  دومن  لد  مالغ  رب  لیدـبت  دـنوادخ  تشک 

. ددرگ محر  رظن  زا  شردام  ردپ و  ندش  رتکیدزن  بجوم  هتشگ  حالصا  نیمز  نآ  يهطساو 
، تسا هّیرق  نآ  رب  يراصن  تبـسن  دوب و  هرـصان  نآ  مسا  هک  دندیـسر  ياهّیرق  هب  ات  دندش  ناور  مه  اب  زاب  ٍۀَیْرَق و  َلْهَأ  ایَتَأ  اذِإ  یَّتَح  اقَلَْطناَف 

امهیلع رـضخ  یـسوم و  امُهوُفِّیَُـضی  ْنَأ  اَْوبَأَف  اهَلْهَأ  امَعْطَتْـسا  دنتـشاد ، ابا  هبیرغ  ندرک  ماعطا  زا  دندرکیمن و  نامهم  ار  یـسک  اج  نآ  لها 
هّیرق نآ  رد  يراوید  ُهَماقَأَف  َّضَْقنَی  ْنَأ  ُدیُِری  ًارادِج  اهِیف  ادَجَوَف  دندادن ، اهنآ  یلو  دنتساوخ  ماعط  هّیرق  نآ  لها  زا  دندوب و  هنـسرگ  مالّـسلا 

هک  دندید 
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تشاذـگ و نآ  رب  ار  شتـسد  هک  هنوگنیدـب  دومن  اـپ  رب  ار  نآ  رـضخ  یبارخ ،) هب  ور  تشاد و  كرت  راوید   ) دوب ندـش  بارخ  رب  فرـشم 
. هّللا نذاب  مق  تفگ :

اب اـت  درک  حالـصا  تسار و  رـس  ار  ندـب  راوـید  هک  تسا  هتـسیاش  هّللا  یلا  كولـس  رخآ  رد  هک  تسا  نیا  رب  هیبـنت  میلعت و  بلطم  نـیا  رد 
نیا هب  راعـشا  يارب  راوید  رادـج »  » هب هلمج  نیا  رد  یتشک ، هنیفـس و  رب  لّوا  يهلمج  رد  ریبعت  دوش و  لماک  مات و  سفن  لامک  نآ  حالـصا 
عاتم زا  هک  تسا  يراوید  دننام  كولس  رخآ  رد  تسا و  ولمم  یعاتم  الاک و  ره  زا  هک  تسا  یتشک  دننامه  كولـس  لّوا  رد  ندب  هک  تسا 

. تسا هدش  یلاخ  سفن 
نیا رد  دوبن  هتـسیاش  رگید  ینایب  هب  ای  يریگب ! دزم  اهنآ  زا  یتسناوتیم  یتساوخیم  رگا  تفگ : یـسوم  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  َتْذَـخَّتَال  َْتئِـش  َْول  َلاق 
ِیْنَیب ُقاِرف  اذه  َلاق  « 1 ! » یتفرگیم دزم  دـیاب  تراک  يارب  ینعی  دـنهدب  اج  ماعط و  ام  هب  شلابق  رد  هک  نیا  رگم  ینک  تسار  راوید  طیارش 
تسا ییادج  قارف و  نیا  ای  دوب ، دوهعم  وت  نم و  ییادج  ینعی  میوش  ادج  رگیدمه  زا  دیاب  هک  تسا  ییاج  اج  نیا  تفگ : رـضخ  َِکْنَیب  َو 

. وت نم و  نیب  رد 
وت هب  ار  نآ  لیوأت  ینک  ربص  یتسناوتن  وت  مداد و  ماجنا  هک  ار  ییاهراک  نونکا  مه  ًاْربَص  ِْهیَلَع  ْعِطَتْسَت  َْمل  ام  ِلیِوْأَِتب  َُکئِّبَنُأَس 

__________________________________________________

يهروس رد  هکنانچ  تسا  یهلا  يامظع  تیالو  ماقم  رب  لوصو  طرش  شاداپیب  تمدخ  هک  نیا  زا  دومن  تلفغ  مالّسلا  هیلع  یسوم  اّما  ( 1)
يدوجو ریهطت  روهط  بارـش  هب  دنتـساوخن  يدزم  رجا و  قافنا  مالّـسلا  مهیلع  شنادـناخ  یلع و  نوچ  هک  تسا  نآ  رگنایب  یتا ) له   ) رهد

( نیمجرتم . ) تسا هدش  لزان  ناشنأش  رد  هیآ  دیدرگ و 17  رادومن  ناشتمصع  دندش و 
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. منادرگیم رب  نآ  تقیقح  هب  ای  تسا  قح  هک  منادرگیم  رب  يرما  هب  ار  اهراک  نآ  ینعی  تفگ ، مهاوخ 
راـک اـیرد  رد  هک  دوب  ینیکاـسم  ناـگراچیب و  هب  قـّلعتم  مدرک  خاروـس  هک  یتـشک  اـما  ِرْحَْبلا  ِیف  َنوـُلَمْعَی  َنیِکاـسَِمل  َْتناـکَف  ُۀَـنیِفَّسلا  اَّمَأ 

. دندرکیم شاعم  رارما  نآ  اب  دندرکیم و 
ار بوخ  تسرد و  یتشک  ره  هک  منک  كانبیع  ار  نآ  متساوخ  ور  نیا  زا  ًابْـصَغ  ٍۀَنیِفَـس  َّلُک  ُذُخْأَی  ٌِکلَم  ْمُهَءارَو  َناک  َو  اهَبیِعَأ  ْنَأ  ُتْدَرَأَف 

. تسا هدش  هدناوخ  ۀحلاص » ۀنیفس  ّلک   » تروص هب  ترابع  نیا  و  درکیم ، بصغ  هاشداپ 
. دنکیم بصغ  ار  ملاس  ياهیتشک  هک  تسا  یهاشداپ  اهنآ  ولج  رد  ینعی  تسا  هدش  ریسفت  مهماما  مهئارو »  » يهملک ربخ  رد  و 
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یملاس یتشک  ره  هک  تسا  هتفرگ  رارق  یهاشداپ  اهنآ  رس  تشپ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دشاب  اهنآ  رـس  تشپ  مهئارو »  » زا دوصقم  رگا 
. درکیم بصغ  ار  نآ  تشگیم  رب  ملاس  رگا  زین  یتشک  نیا  و  دریگیم ، بصغ  هب  ار 

ات اهَبیِعَأ  ْنَأ  ُتْدَرَأَف  یلاعت  يادـخ  لوق  نیا  رب  دوش  مّدـقم  رخآ  ات  ْمُهَءارَو  َناک  َو  یلاعت : يادـخ  لوق  هک  درکیم  اضتقا  نینچ  يانعم  مظن 
نیا زا  ببـسم  زین  دنکیم و  بصغ  هاشداپ  ار  ملاس  یتشک  ره  هک  تسا  ببـس  نایب  زا  ببـسم  یتشک  نتخاس  بویعم  دـصق  هک  اریز  رخآ ،

بویعم دصق  یلاعت  يادخ  نکل  دنشاب ، ریقف  نیکسم و  یتشک  نابحاص  هک 
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ظفح رطاخ  هب  نتخاـس  بویعم  دـصق  رد  ماـمتها  هک  دـشاب  هتـشاد  نیا  رب  راعـشا  اـت  داد  رارق  ببـس  ءزج  ود  نیب  طـسو  ار  یتشک  نتخاـس 
. ملاظ عنم  ملظ و  رطاخ  هب  هن  تساهنآ  رب  مّحرت  ناگراچیب و  نیکاسم و  یگدنز  تشیعم و 

ضغب هن  تسا  ادخ  هار  رد  ّبح  هدش ، مامتها  نآ  هب  دراد و  ّتیمها  ببس  ءزج  ود  زا  هدارا  دصق و  نآ  رد  هک  يؤزج  نآ  رگید : ترابع  هب 
. ادخ هار  رد 

. بضغ هن  تسا  تمحر  يهدارا  دصق و  نآ  هب  مالّسلا  هیلع  رضخ  يهزیگنا  یعاد و  مّوس  ترابع  هب  و 
رـسپ نآ  اّما  ًامْحُر و  َبَْرقَأ  َو  ًةاکَز  ُْهنِم  ًاْریَخ  امُهُّبَر  امَُهلِدـُْبی  ْنَأ  انْدَرَأَف  ًاْرفُک  َو  ًانایْغُط  امُهَقِهُْری  ْنَأ  انیِـشَخَف  ِْنیَنِمُْؤم  ُهاَوبَأ  َناکَف  ُمـالُْغلا  اَّمَأ  َو 

وا ياج  هب  شراگدرورپ  ات  میتساوخ  دـنک و  لیمحت  اـهنآ  رب  رفک  ناـیغط و  اداـبم  هک  میدیـسرت  اـم  دـندوب و  نمؤم  شرداـم  ردـپ و  هّچب 
هک تسا  يدشر  ّومن و  دوصقم  ای  تسا  ناهانگ  كرـش و  رفک ، زا  تراهط  ةوکز »  » زا دوصقم  هک  دنادرگ  نیـشناج  رتداهن  كاپ  يدنزرف 

. تسا هشیپ  تنطیش  مالغ  زا  رتّومن  اب  رتهزیکاپ و  بلق  مالغ 
اب محر »  » نوکـس و هرـسک و  اب  محر »  » زا محر » ، » تسا رتکیدزن  شردام  ردـپ و  هب  زین  یناـبرهم  تمحر و  تهج  ود  زا  ًاـمْحُر و  َبَْرقَأ  َو 

. تسا رتقفاوم  یقیقح  يانعم  اب  نیا  تسا و  یشیوخ  ینهم  هب  ءاح  يهرسک  ءار و  يهحتف 
هب  یکیدزن  زا  تسا  رتکیدزن  یشیوخ  تبارق و  هب  یکیدزن  هک  اریز 
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ّیبن ود  داتفه و  نآ  زا  هک  دنتشاذگ  ياهّچب  رتخد  دنتشک  هک  يرسپ  ضوع  مالّسلا  امهیلع  رـضخ  یـسوم و  هک  تسا  هدش  تیاور  تمحر 

يهّچب رـسپ  ود  رب  قّلعتم  راوید  اّما  امَُهل و  ٌْزنَک  ُهَتَْحت  َناک  َو  ِۀَـنیِدَْملا  ِیف  ِْنیَمِیتَی  ِْنیَمالُِغل  َناـکَف  ُرادِْـجلا  اَّمَأ  َو  « 1  » دش ّدلوتم  مالّـسلا  مهیلع 
يارب هچ  تسا ، هدش  لیوأت  هلاّمع  هماّلع و  يورین  ود  رب  هّچب ) رسپ  ود  « ) نیمالغ ، » دوب نانآ  زا  یجنگ  نآ  ریز  رد  دوب و  هرصان )  ) رهش میتی 

اب دـنکیم و  فّرـصت  لقع  مکح  قبط  شریغـص  ملاع  ترثک  رد  ود  نآ  زا  یکی  اـب  هک  دوشیم  لـصاح  ورین  هّوق و  رد  دـّلوت  زا  دـعب  بلق 
. دریگیم شملاع  ای  دوخ  بسح  رب  تافشاکم  مولع و  زا  دشاب  حالص  هب  نآ  قبط  رب  هک  ار  هچ  ره  و  لقع ، هب  هّجوت  يرگید 

زا يهطبار  ندـش  عطق  زا  تراـبع  ود  نآ  ندـش  میتی  هک  ترثک  تهج  تدـحو و  تهج  دوشیم ، تهج  ود  ياراد  بلق  رگید : تراـبع  هب 
. تسا اهنآ  مّلعم  دشرم و  هک  ناشردپ  رب  لاّصتا  مدع  ای  تسا ، لقع 

__________________________________________________

ود ره  هک  بلق  رتخد و  یلاـعفنا  تلاـح  ره  هک  اریز  سکع  رب  تسا و  بلق  ناـمه  زمر  رظن  زا  رتخد  هک  تسا  نآ  رب  لـیلد  ربـخ  داـفم  ( 1)
مالغ نتـشک  زا  سپ  هک  تسا  یبلق  تافـشاکم  روهظ  زمر  رتخد  نآ  زا  ّیبن  داتفه  دـّلوت  تسا و  یکی  دـنماهلا  یحور و  يهفطاع  ياریذـپ 

نز نوچ  مه  یفرط  زا  تسا و  هدـنیاز  رتخد  هک  يروطنامه  تسا  هدـنیاز  بلق  هک  ارچ  دوشیم . لـصاح  بلق  رتخد  ینیزگ  ياـج  سفن و 
طقف درم  زین  يرـسپ و  تلاح  رب  دشاب  هتـشاد  يرترب  يرتخد  تلاح  دـیاب  سپ  تسا  نینچ  مه  بلق  دراد و  یلعاف  مه  یلاعفنا و  تلاح  مه 

نب نیّدلا  یحم  هک  نانچ  مه  دراد  مه  شریذپ  یلاعفنا و  تلاح  هصیـصخ  نیا  رب  هوالع  نز  هک  یلاح  رد  دراد  ییاز  درخ  یلعاف و  تلاح 
: دراد لّوا  رتفد  رد  دروم  نیا  رد  مه  يولوم  دراد و  هراشا  نادب  یبرع 
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تسین قوشعم  ایوگ  وا  تسا  قشاع  تسین  قولخم  وا  ایوگ و  تسا  قلاخ 
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، هیزنت نیب  ندوب  عماج  جنگ  نآ  دننکیم و  جارختـسا  تسا  هتفهن  راوید  نآ  ریز  هک  ار  هچنآ  بلق  تهج  ود  نآ  ندب  راوید  ندـنام  یقاب  اب 
رابخا لیوأت  تهج  رب  هراـشا  يارب  تسا  هّللا  یلا  نیکلاـس  مشچ  ینـشور  هک  یماـقم  تسا ، عمج  ماـقم  هک  تسا  دـیمحت  حـیبست و  هیبشت ،

هلا ال   » نآ هک  تسا  رابخا  زا  یـضعب  رد  و  هدوبن ، هرقن  الط و  هیآ  هراشا  دروم  جنگ  نآ  هک  نیا  رب  ینبم  هدـش  دراو  زنک  رد  يدایز  فلتخم 
. تسا هدوب  هظعوم  دنپ و  تاملک  زا  یضعب  نآ  زا  سپ  و  هّللا » لوسر  دّمحم  هّللا  ّالا 

نآ دیوگیم : تساهربخ  عمج  هک  یـضعب  رد  تسا ، هدوب  زیمآدنپ  تاملک  نآ  زا  دعب  و  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب  : » رابخا زا  یـضعب  رد  و 
رد و  تسا ، هدوب  زیمآدنپ  تاملک  اهنیا  زا  دعب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تلاسر  هّللا و  ّالا  هلا  و ال  میحّرلا » نمحّرلا  هّللا  مسب   » جـنگ
نآ تقیقح  رب  هتـسیرگن و  لیوأت  هب  رگا  یلو  هدوب  زیمآدـنپ  تاملک  نآ  زا  دـعب  هک  هدـش  افتکا  هّللا  الا  هلا  ـال   » ناـمه رب  مه  راـبخا  یخرب 

. دنوشیم دّحتم  دوصقم  رد  همه  دوشیم و  هتشاد  رب  رابخا  يهمه  زا  فالتخا  مینک  هّجوت 
راوید و ندرک  تسار  ناشلاح ، تاعارم  ببس  ود  نآ  ردپ  ندوب  حلاص  سپ  دوب ، هتسیاش )  ) حلاص يدرم  ناشردپ  ًاِحلاص و  امُهُوبَأ  َناک  َو 

نیب يهلـصاف  دنکیم و  ظفح  لاس  رازه  ات  ار  نمؤم  دـنزرف  تسا  ربخ  رد  هک  هچنآ  رب  انب  دـنوادخ  تسا ، هدوب  اهنآ  رب  ّقلعتم  جـنگ  ظفح 
نادنزرف و نمؤم  یبوخ  حالـص و  ببـس  هب  دـنوادخ  هک : تسا  ربخ  رد  زین  و  تسا ، هدوب  لاس  دـصتفه  ناشّدـج )  ) نیدـلاو هّچب و  ود  نآ 

هناخ و رد  ار  وا  هدرک و  حالصا  ار  وا  ياههون 
457 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تمارک تّزع و  ادـخ  شیپ  نمؤم  هک  ارچ  دنتـسه  ظوفحم  ادـخ  هانپ  رد  نانآ  يهمه  سپ  دـنکیم ، ظفح  شفارطا  ياههناخ  دوخ و  هلیبق 
. دراد

ود نآ  تّوق  غولب و  هک  دناهتفگ  یـضعب  دنـسرب  تّوق  غولب و  ّدح  هب  ود  نآ  هک  تساوخ  تراگدرورپ  سپ  امُهَّدُـشَأ  اُغْلبَی  ْنَأ  َکُّبَر  َدارَأَف 
عمج يهغیـص  ای  تسا ، مک  یلیخ  نآ  دـننام  ریظن و  هک  تسا  عمج  يانب  تروص  هب  درفم و  ّدـشا »  » ظفل تسا و  لاس  یـس  اـت  هدـجیه  نیب 

رب عمج  يانعم  تسا و  هدشن  هدینـش  يانعم  نیا  هب  ظفل  رد  نیا  یلو  تسا  هحتف  اب  ّدش »  » نآ درفم  ای  درادن ، درفم  شدوخ  ظفل  زا  هک  تسا 
. تسا یناسفن  یندب و  ياوق  عیمج  ندوب  يوق  دوصقم  نوچ  تسا ، رتکیدزن  دوصقم 

مدوخ بناج  زا  يدـید  راوید  ندرک  تسار  زا  هک  ار  هچنآ  ای  يدـید  هک  ار  یبیارغ  بیاجع و  نآ  َکِّبَر  ْنِم  ًۀَـمْحَر  اـمُهَزنَک  اجِرْخَتْـسَی  َو 
. دوبن مدوخ  روتسد  يأر و  زا  یشان  يِْرمَأ و  ْنَع  ُُهْتلَعَف  ام  َو  تسا  هدوب  مراگدرورپ  بناج  زا  هکلفب  دوبن ،

457 ص :  كولس .....  بتارم 

یـسوم هب  ار  ندـش  لیمکت  هار  هک  دوب  نیا  نطاب  رد  اهنآ  يارجا  رهاظ و  رد  بیارغ  نآ  راـهظا  زا  مالّـسلا  هیلع  رـضخ  دوصقم  هک  نادـب 
ماکحا تبقارم  تلاسر و  تهج  زا  وا  هچ  رگا  تشاد  میلعت  هب  جایتحا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هک  دوب  تهج  نادـب  قیرط  لیمکت  و  دـنایامنب ،

مالّسلا هیلع  رضخ  زا  رتلماک  رترب و  نآ  بتارم  ظفح  ترثک و 
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. دزومایب وا  هب  ار  لیمکت  هار  هّللا  یلا  كولس  تدحو و  تهج  رد  مالّسلا  هیلع  رضخ  هک  دوب  نآ  رب  جاتحم  وا  یلو  تشذگ ، هچنانچ  دوب 
لالحمضا ندب و  ندرک  بارخ  هب  جایتحا  تسا  قح  يوس  هب  قلخ  زا  ریس  هک  شکولس  بتارم  لّوا  رد  کلاس  نوچ  كولـس  هار  رد  اما  و 

نیکاسم و رما  يادـتبا  رد  یلقع  ياوق  نآ  هک  دوشب ، لقع  ياوق  میلـست  هتفای و  ییاهر  شبـصغ  ناطیـش و  طّلـست  زا  ات  دراد  یناسفن  ياوق 
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راهظا ار  یتشک  ندرک  بارخ  مالّسلا  هیلع  رـضخ  اذل  دنزجاع  ناشدوخ  جاتحی  ام  ندروآ  تسد  هب  باستکا و  زا  هک  دنتـسه  یناگدنامرد 
. دشاب لیمکت  میلعت و  هیبنت و  ات  دومن 

اهتضایر و عاونا  دننام  تسا  يرایتخا  یهاگ  نآ  هکلب  درادن ، ینازیم  طابضنا و  رصح و  ّدح و  سفن  ياوق  نتسکش  ندب و  بیذهت  بابـسا 
هک هچنآ  بسح  رب  کلاس  رب  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  تاناحتما  اـهالب و  عاونا  دـننام  تسا  يرارطـضا  مه  یهاـگ  و  اـهتدابع ، اـهتحایس و 

. دزاسیم دراو  دنکیم  اضتقا  شتمکح 
هک یطیارش  اب  خیش  يهلیسو  هب  رکذ  نیقلت  خیـش ، تسد  هب  شندرک  هبوت  ار ، وا  خیـش  لوبق  كولـس و  رد  کلاس  لوخد  مییوگیم : هکلب 

تسا هبلغ  داهج و  رب  ناسنا  ییاناوت  رادتقا و  لّوا  سفن و  ياوق  اب  گنج  سفن و  داهج  يهبترم  نیلّوا  سفن و  ياوق  نتسکش  يادتبا  دراد ،
هبترم نیا  رد  کلاس  دوش  لصاح  وا  يارب  مکح  تنطلس و  هک  ییاج  ات  دباییم  قّقحت  يرگید  زا  سپ  یکی  وا  دادما  خیش و  کمک  اب  هک 

رفاک  يدوهش  رفک  ببس  هب  كولس  زا 
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اب داـّحتا  تروص  هب  هن  رهاـظم و  رد  ّلاـح  تروـص  هب  هن  شرهاـظم ، رد  هن  دّرجم ، هن  دـنیبیمن  ار  ادـخ  لاـح  نیا  رد  وا  هچ  تسا ، ضحم 
. اهنآ

هک یلاح  رد  دـهد ، رارق  باطخ  دروم  شلاح  قباطم  ار  کلاس  هتفای و  لّزنت  ماـقم  نیا  رب  دراد  هک  یلاـع  ماـقم  زا  تسا  هتـسیاش  مه  خـیش 
. دشاب وا  زا  ّقح  ندش  هدیشوپ  وا و  رفک  رب  رعشم 

هک اهَبیِعَأ  ْنَأ  ُتْدَرَأَف  ِرْحَْبلا  ِیف  َنُولَمْعَی  َنیِکاسَِمل  َْتناکَف  ُۀَنیِفَّسلا  اَّمَأ  تفگ : رما  يادتبا  رد  مالّسلا  هیلع  رضخ  هک  تسا  تهج  نیمه  يور 
ببس ای  تکارش  هب  هک  نیا  نودب  دنکب  ّتینانا  راهظا  هدناسر و  ار  شدوخ  لالقتسا  ات  داد  تبـسن  شدوخ  هب  ار  یتشک  ندرک  بویعم  لعف 

. دشاب هتشاد  هراشا  ادخ  يزاس 
شتّینانا رب  بوسنم  لعف  رضخ  نیاربانب  درامشیم  بیع  ّرش و  صقن ، دنیبب  شتّینانا  زا  هداد و  تبسن  شدوخ  هب  کلاس  هک  يزیچ  ره  نوچ 

دنیبن ار  شراک  بیع  زج  یتسیاب  ماقم  نآ  رد  کلاس  هک  ماقم  نآ  رد  کلاس  هک  دزومایب  مادقا  نیا  اب  ات  درک  زاربا  بیع  اهبیعا »  » ظفل اب  ار 
. دشاب بوخ  هچ  رگا 

. منادرگ رب  شنابحاص  رب  هداد و  ییاهر  صالخ و  بصغ  زا  ار  نآ  دومرفن : منک و  بویعم  ار  یتشک  نآ  ات  اهَبیِعَأ  ْنَأ  دومرف : اذل 
دنیبیم . لوزعم  ار  قح  راتخم و  ار  دوخ  سفن  هدیزگن و  رب  لازتعا  قیرط  زج  ماگنه  نیا  رد  کلاس 
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قح هب  قح  زا  نآ  زا  دعب  قح و  يوس  هب  قلخ  قح و  زا  ریس  نآ  هک   ) درک عورش  ار  مّود  رفـس  دیـسر و  نایاپ  هب  رفـس  نیا  هک  هاگ  نآ  سپ 

ّدلوتم بلق  لفط  ات  تسا  ناطیش  نازابرـس  یناسفن و  ياوق  مامت  سییر  عقاو ) رد   ) نآ هک  دیامن ، وحم  هتـشک و  ار  تنطیـش  هک  دیاب  تسا )
بحاص نأش  روخ  رد  هک  دنزاس  هزیکاپ  هدرک و  ریمعت  ار  بلق  يهناخ  ات  دندرگ  لزان  نآ  رد  ناگتشرف  هک  دوش  كاپ  هنیس  يهناخ  هدش و 

. دوش نآ  رب  شلوخد  هناخ و 
مامضنا و روط  هب  ای  یمسا  کت  يدارفنا و  روط  هب  کلاس  رب  شئامسا  اب  یلاعت  يادخ  یّلجت  بسح  رب  یناوارف  ياهلزنم  اّدج  رفس  نیا  رد 
، یسیلبا يونث ، لیبق : زا  فلتخم  بهاذم  عیمج  هب  و  ددرگیم ، رهاظ  وا  رب  لطاب  دیاقع  عیمج  هک  تسا  رفس  نیا  رد  و  دراد ، دوجو  یعمج 
رـشح و یفن  داـحلا ، هحاـبا ، تدـحو ، داـّحتا و  لولح ، ود ، نآ  نیب  طـسو  دـح  ربج و  لازتعا ، بصن ، ّولغ ، یکلم ، یّنج ، یئباـص ، ینث ، و 

. دنکیم ادیپ  لیم  نآ  تابثا  تّوبن و  راکنا  داعم ، تابثا 
هّجوت تیانع و  رگا  هک  يوحن  هب  دشابیم ، هیلالج ) هیلامج و   ) یلاعت كرابت و  دنوادخ  نوگانوگ  تایّلجت  بسح  رب  فلتخم  تالاح  نیا 

نیکلاس هک  تهج  نادب  دناهدش ، یـشان  ریـس  نیمه  زا  اهنآ  يهمه  هک  يروطنامه  دنیبیم ، قح  ار  بهاذم  نیا  يهمه  دـشابن  وا  اب  خـیش 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2127 

http://www.ghaemiyeh.com


ملاع کلاس  رب  یهاگ  هچ  دناهدوبن ، دزاس  رهاظ  ناشیا  رب  ار  لطاب  نالطب  هدرک و  تیبرت  ار  اهنآ  هک  دناهدوبن  یخیش  روتـسد  رما و  تحت 
نایب همجرت  تملظ  رون و  دراد  أدبم  ود  ملاع  هک  دنکیم  نامگ  هدـید و  عبط  ملاع  رد  فّرـصتم  ار  ود  نآ  هک  دوشیم  رهاظ  تملظ  رون و 

461 ص : ج8 ، ةداعسلا ،
تسا و نمیرها  نادزی و  أدبم  هک  دنکیم  نامگ  سپ  دنکیم ، فّرصت  عبط  ملاع  ملاع و  ود  رد  هک  دنیبیم  مکاح  ود  ملاع ، ود  رد  یهاگ 

یلزا میدـق و  ار  ود  ره  دوـخ  معز  هب  تـسین  يرگید  لوـلعم  کـی  چـیه  هـک  دـنیبیم  ّلقتـسم  ار  ود  نآ  رب  مکاـح  ملاـع و  ود  ره  یهاـگ 
. درادنپیم

. تسا ثداح  يرگید  میدق و  ود  نآ  زا  یکی  هک  دنکیم  نامگ  دنیبیم و  نآ  مکاح  رون و  لولعم  ار  نآ  مکاح  تملظ و  ملاع  یهاگ 
، تاّیرـصنع رـصانع ، تاّیکلف ، كالفا ، كالما ، دننام : دنکیم  ادیپ  روهظ  یّلجت و  نایادخ  مسا  هب  رهاظم  یـضعب  رب  یلاعت  يادـخ  یهاگ 

. هّنجا اهسیلبا و 
یّلجت کلاس  ریغ  ای  کلاس  رب  شیاهمسا  زا  یضعب  اب  یلاعت  يادخ  یهاگ  دنتـسه ، تدابع  ّقحتـسم  اهنآ  هک  دنکیم  نامگ  کلاس  سپ 

دنکیم ادیپ  داقتعا  ربج  هب  یّلجت  نیا  رد  یهاگ  دوشیم ، لولح  هب  دقتعم  هجیتن  رد  هدید و  نآ  رد  ّلاح  ار  ادخ  هک  يوحن  هب  دنکیم  ادیپ 
. تسا هدرک  ادیپ  نایرج  وا  رب  یلاعت  يادخ  بناج  زا  لعف  دنیبیم  هک 

نیب طّسوتم  هب  یّلجت  نیا  رد  یهاگ  و  دوشیم ، داّحتا  رب  دقتعم  سپ  دوشیم ، هتشادرب  ندوب  ود  هک  دنکیم  ادیپ  یّلجت  نینچ  نیا  یهاگ  و 
. ددرگیم دقتعم  ضیوفت  ربج و 

کلاس  رد  هک  دنکیم  یّلجت  يروط  کلاس  ریغ  رب  ای  کلاس  رب  یهاگ 
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وا زا  ماگنه  نیا  رد  هک  دـشاب ، هدـنام  یقاب  ّتیرـشب  زا  يزیچ  زونه  هچ  رگا  دـنامیمن  یقاب  ساسحا  كرد و  یلاـعت  يادـخ  هب  تبـسن  زج 
ره رد  کلاس  یهاگ  اهنیا و  لاثما  و  ّقحلا » انا   » و هّللا » يوس  یتّبج  یف  سیل   » و ینأش » مظعا  ام  یناحبس  : » دننام دوشیم ، رهاظ  تاّیحطش 

تاماقم زا  مّوس  ماقم  هب  هراشا  ْمُهَلَتَق  َهَّللا  َّنِکل  َو  ْمُهُوُلتْقَت  ْمَلَف  یلاعت : يادـخ  لوق  دـیاش  و  دوشیم ، ّولغ  دـقتعم  هناگ  هس  تاـّیلجت  زا  کـی 
. تسا هدرکن  اهنآ  يارب  یتیدوخ  ياقب  هب  هراشا  یلاعت  يادخ  نوچ  تسا 

رد ددرگیم و  وحم  شرظن  زا  اهنّیعت  اههبترم و  تروص  نیا  رد  هک  دوشیم  یّلجتم  وا  ياوسام  کلاس و  رب  دحاو  مسا  اب  دنوادخ  یهاگ 
فیلکت تاداـبع و  طوقـس  رب  اـتیاهن  هک  داـعم  أدـبم و  تلاـسر و  راـکنا  هقدـنز ، داـحلا ، هحاـبا ، نآ  زا  هتـشگ و  دـقتعم  تدـحو  رب  هجیتن 

. دماجنایم
هدـهاشم رهاظم  رد  ای  دّرجم  روط  هب  ار  قح  هک  یلاح  نیع  رد  تسین  یلاخ  دوخ  ّتینانا  ندـید  يدوجو و  كرـش  زا  رفـس  نیا  رد  کـلاس 

هتشذگ لّوا  رفس  زا  هک  تسا  تهج  نادب  هدش  لیاز  وا  زا  سرت  فوخ و  رگا  دشاب  یلاخ  تّیشخ  زا  هک  دتفایم  قاّفتا  رتمک  زین  دنکیم و 
. تسا لّوا  رفس  مزاول  زا  فوخ  و 

هیلع رضخ  هک  ارچ  دشاب ، کیرـشت  ّتینانا  رد  ات  انیـشخف » : » دومرف دشابیم ) شاهمزال  هک   ) ّتیـشخ كارـشا و  رفـس و  نیا  هب  هراشا  يارب 
تروص هب  هچ  رگا  ادـخ  هب  تیـشخ  تبـسن  دـشاب ، قفاوم  وا  اب  هدومن و  ارادـم  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  اـب  اـت  دومن  لّزنت  ماـقم  نیا  رب  مالّـسلا 

رد  یلاعت  يادخ  کیرشت  یلو  تسین ، حیحص  يدارفنا 
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. تسا حیحص  دشاب  ود  نآ  زا  یکی  رب  ّتینانا  تبسن  هک  یلاح  رد  ّتینانا 
لاصو و تّذل  زا  جوزمم  تسا  یتلاح  تیـشخ  رگید : ترابع  هب  و  دوشیم ، لصاح  « 1  » فوخ مّحرت و  زا  هک  تسا  یتلاح  تیـشخ  زین  و 
زا ار  هدارا  نوچ  تسا و  حیحص  دنتسه  تیشخ  زج  ود  هک  نیا  رابتعا  هب  قارف  لاصو و  يود  ره  هب  ّتیشخ  تبـسن و  و  تاوف ، قارف و  جنر 
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: تفگ دیدیم  ادخ  شدوخ و 
هراشا نآ  رب  راتفگ  نیا  رد  هچنانچ  تسا ، يزاینیب  ینغ و  يادـتبا  رقف و  نایاپ  رفـس  نیا  تیاـهن  ناـیاپ و  کیرـشت و  تروص  هب  اـندرأف » »

وا زا  تاّیحطـش  ندـش  رهاظ  بجوم  دـشاب  هدـنام  شتّیرـشب  سفن و  يایاقب  زا  يزیچ  رگا  تلاح  نیا  رد  هّللا » وه  مت  اذا  رقفلا  تسا : هدـش 
. تشذگ هکنانچ  دوشیم 

شرفس زا  وا و  زا  هجیتن  رد  دنامیمن و  یقاب  يرثا  نیع و  چیه  کلاس  زا  رفس  نیا  رد  تسا و  قلخ  رد  قح  ببس  هب  رفس  رفـس ، نیا  زا  دعب 
. دشن هداد  ربخ  وا  زا  يزیچ  هب  دشن و  رهاظ  يزیچ  رضخ  زا  اذل  دوشیمن و  ربخ  چیه 

یگداشگ و بسح  رب  تسا و  ناگدننک  ریس  ریس ، تیاهن  نیکلاس و  تاماقم  رخآ  هک  تسا  قلخ  رد  قح  ببـس  هب  رفـس  رفـس ، نیا  زا  دعب 
نیا رد  تسا و  يرترب  یـضعب  رب  ار  یـضعب  دـنراد و  قرف  مه  اب  تاماقم  نآ  رد  لسر  اـیلوا و  كاّلـس ، نآ  رد  نّولت ، نّکمت و  لد و  یگنت 

رد تسا و  ياقب  انف و  رد  ياقب  رفس 
__________________________________________________

رد تسین و  قارف  فوخ و  زج  ندوب  دـبع  تهج  نوـچ  دـبع ، رب  قارف  فوـخ و  دوـشیم و  هداد  تبـسن  ادـخ  هب  لاـصو  مّحرت و  سپ  ( 1)
. تیدبع نتفر  نیب  زا  اب  رگم  دوشیمن  رهاظ  لاصو  سپ  تسین  لاصو  مّحرت و  زج  ّتیهلا  تهج 
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رد تدـحو  ظفح  نآ  رد  تسا و  ترثک  ظاحل  نیع  رد  تدـحو  ظفح  نآ  رد  تسا و  تارثک  رهاظم  رد  تدـحو  لامج  دوهـش  رفـس  نیا 

ّتینانا رفـس  نیا  رد  تسا و  لّوا  قح  لامج  دهـش  تدحو و  دوهـش  نیع  رد  نآ  دودـح  بتارم و  ظفح  نآ  رد  تسا و  ترثک  ظاحل  نیع 
رد هجیتن  رد  دینیبیمن و  ادخ  ببـس  هب  ادخ و  زا  زج  ياهّوق  لوح و  تفـص و  لعف و  کلاس  راهق و  دحاو  يادخ  يارب  رگم  دنامیمن  یقاب 

لّوا و نطاب و  رهاظ و  رخآ و  لّوا و  هّللاب و  ّالا  ةّوق  لوح و ال  هّللا و ال  اـّلا  هلا  ـال  : » دـیوگیم تسا  یـشان  قیقحت  دوهـش و  زا  وا  هک  یلاـح 
ادـخ زج  يّرثؤم  دوجو  رد  هک  تسا  لاح  رواب و  نیا  رب  دراد و  هطاحا  يزیچ  ره  هب  وا  تسا و  اناد  يزیچ  ره  هب  وا  نطاب و  رهاـظ و  رخآ و 

.« تسین
هّزنم هتفگ : نیا  دننام  دشابیم ، عونمم  هک  تسا  يدوجو  تدحو  نآ  رهاظ  هک  تسا  هدش  رداص  يزیچ  نیلماک  زا  یـضعب  زا  ماقم  نیا  رد 

تقیقح و بحاص  ره  نیع  شایلعف  یّلجت  اب  یلاعت  يادخ  هک  اریز  تسا ، ایشا  نیع  وا  هک  یلاح  رد  هدرک  رهاظ  ار  ایـشا  هک  ییادخ  تسا 
یتقیقح بحاص  ره  تقیقح  و  تسا ، تّیـشم  هک  تسا  وا  لعف  ببـس  هب  نآ  هک  تسا  نینچ  رفـس  نیا  ياـنعم  سپ  تسا  نآ  تقیقح  نیع 

: دیوگیم هک  تسا  رعاش  لوق  دننام  نخس  نیا  تسا و 
دش ایشا  هلمج  نیع  ببس  ناز  تشاذگن  ناهج  رد  ریغ  شتریغ 

یف سیل  دننام : تسا ، تقیقح  بحاص  ره  تقیقح  تسوا  لعف  هک  وا  تری  ینعی  تسا  تّیشم  يامـسا  زا  وا و  یلعف  تافـص  زا  تریغ  هچ 
هریغ  راّدلا 
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: رعاش لوق  راّید و 

وه الا  کیرش  هدحو ال  وا  زج  تسین  یکی  تسه و  یکی  هک 
، تسا حیحـص  اهنآ  يهمه  یلو  تسا  لطاب  دوجو  تدحو  مهوم  ارهاظ  هک  دناهتفگ  یـسراف  یبرع و  مظن  رثن و  تروص  هب  اهنیا  زا  ریغ 
زا دشاب  مّود  رفـس  بحاص  زا  رگا  دشاب و  ماقم  نیا  بحاص  زا  شرودص  هک  تسا  یتقو  نآ  تسا و  هدش  هراشا  اهنآ  تّحـص  رب  هچنانچ 

. دوشیم بوسحم  تاّیحطش  يهرمز 
لوسر يارب  تّیدوخ  تابثا  هک  یمَر » َهَّللا  َّنِکل  َو  َْتیَمَر  ْذِإ  َْتیَمَر  ام  َو  : » دیامرفیم هک  دراد  ماقم  نیا  رب  هراشا  یلاعت  يادخ  لوق  دـیاش  و 
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. ادخ يارب  نآ  تابثا  تسوا و  زا  لعف  یفن  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا 
نکمم ناسنا  يارب  هک  یبتارم  رد  شریس  هدش و  رفـس  نیا  هب  یهتنم  شرفـس  لصاح و  میلعت  زا  دوصقم  هک  دید  مالّـسلا  هیلع  رـضخ  نوچ 

: دومرف دنامن  یقاب  يزیچ  تشاد  قاقحتسا  هک  هچنآ  زا  دادعتسا  بسح  رب  تشگ ، لماک  تسا 
. تسا وت  نم و  نیب  قارف  ياج  اج  نیا 

زا زج  ياهّوق  لوح و  لعف ، وا  دوب و  هدومن  یّلجت  ءیش  ره  رب  شعماج  مسا  اب  دنوادخ  دنامن و  یقاب  ادخ  زج  شدوهـش  تهج  رد  نوچ  اما 
تبسن ادخ  هب  مالّسلا  هیلع  یسوم  دوهش  قبط  ار  وا  لعف  تسج و  يربت  دوخ  تّینانا  زا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  لاح  قبط  دیدیمن  ادخ  بناج 

ماما  زا  هک  يربخ  رد  يِْرمَأ  ْنَع  ُُهْتلَعَف  ام  َو  امُهَّدُشَأ ...  اُغْلبَی  ْنَأ  َکُّبَر  َدارَأَف  تفگ : سپ  داد ،
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اهَبیِعَأ ْنَأ  ُتْدَرَأَف  یلاعت  يادخ  لوق  هب  عجار  مالّسلا  هیلع  ماما  و  تسا ، روکذم  الامجا  هدش  رکذ  بلاطم  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص 
داجیا بیع  ینعی  بّیعت  هک  دشاب  تهج  نادب  تبـسن  نیا  دیاش  داد  تبـسن  شدوخ  هب  ار  لعف  نیا  يهدارا  نتخادنا و  بیع  هب  دصق  دومرف :

. دیامن بصغ  دهاوخن  دنیبیم  ار  نآ  هاشداپ  هک  یتقو  دنک  داجیا  بیع  یتشک  رد  تساوخ  یمرضخ  نوچ  هدرک ، رکذ  ار  ندرک 
. دوب هداد  نامرف  راک  نادب  ار  مالّسلا  هیلع  رضخ  دوب  هتساوخ  ار  نیکاسم  نآ  حالص  یلاعت  يادخ  سپ 

مّود يهرقف  رد  هدومن و  رکذ  هاشداپ  دزن  یتشک  نتخاس  بویعم  ار  تّینانا  هب  دّرفت  ّتلع  رضخ و  دوخ  هب  لعف  تبسن  ّتلع  مالّسلا  هیلع  ماما 
هیلع ماما  هک  ارچ  تسا  ماقم  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  رـضخ  رظن  زا  دـنوادخ  ندـنام  هدرپ  ریز  باـجتحا و  نآ  هدرک و  هراـشا  يرگید  هجو  رب 

دش و لصاح  سرت  تیشخ و  رـضخ  يارب  هک  تسا  تهج  نادب  ّتینانا  رد  كارتشا  هدومرف  امُهَقِهُْری  ْنَأ  انیِـشَخَف  هک  نیا  دروم  رد  مالّـسلا 
دیسرتیم مالّسلا  هیلع  رضخ  نوچ  تسین  عنتمم  دنک  هدارا  هک  يزیچ  ماجنا  دوشیمن و  توف  وا  زا  يزیچ  هک  نیا  يارب  دسرتیمن  دنوادخ 

ببـس ار  وا  دـنوادخ  هک  بلطم  نیا  شلد  رد  دـنکن ، كرد  ار  ارجا  اـضما و  باوث  هک  دوـش  عناـم  لـیاح و  يزیچ  تّیرومأـم  وا و  نیب  هک 
. درک یسوم  هک  يراک  دننام  دومن ، لمع  ّتیرشب  زا  طسو  ّدح  هب  دروم  رد  سپ  هداد ، رارق  مالغ  نآ  ردام  ردپ و  تمحر 

مالّسلا هیلع  یسوم  دوب و  مالّسلا  هیلع  یسوم  مّلعم  هدنهد و  ربخ  ماگنه  نآ  رد  وا  هک  اریز 
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. مّلعتم هدنریگ و  ربخ 
تهجنادب هکلب  دشاب  رتالاب  رترب و  مالّسلا  هیلع  یسوم  زا  هتشاد و  ار  هجرد  هبترم و  نیا  قاقحتـسا  مالّـسلا  هیلع  رـضخ  دوبن  انعم  نآ  هب  نیا 

. ددرگ نشور  نیبت و  وا  يارب  بلطم  هک  دوب  نآ  ّقحتسم  مالّسلا  هیلع  یسوم  هک  دوب 
يهمیمض یلو  تسین  ّتینانا  رد  كارتشا  بسانم  شرهاظ  هچ  رگا  دسرتیمن  ادخ  دیسرت و  مالّسلا  هیلع  رـضخ  مالّـسلا : هیلع  ماما  لوق  هچ 

. تسا هداد  رارق  مالغ  نآ  ردام  ردپ و  يارب  تمحر  ببس  ار  وا  دنوادخ  هک  درک  روطخ  شلد  رد  هک : ماما  راتفگ  نیا 
رارق تّینانا  رد  كارتشا  اب  بسانم  ار  بلطم  دومن ،» لمع  تّیرـشب  زا  طسو  ّدـح  هب  رـضخ  دروم  نیا  رد   » هک ماما  راتفگ  نیا  يهظحـالم  و 

هک نآ  ءزج  کی  رابتعا  هب  یلو  تسین ، حیحـص  یلاـعت  يادـخ  هب  تیـشخ  يازجا  يهمه  تبـسن  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  نوچ  دـهدیم ،
. دوشیم حیحص  یلاعت  يادخ  هب  نآ  تبسن  تسا  تمحر 

. یلاعت يادخ  دوخ و  يهدهاشم  زا  تسا  ناسنا  لاح  طسو  ّدح  رب  هراشا  مالّسلا  هیلع  ماما  لوق  نیا  و 
تسا هداد  رارق  مالغ  ردام  ردپ و  تمحر  ببـس  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  درک  روطخ  رـضخ  لد  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  ماما  لوق  نیا  نینچ  مه 

. دراد وا  يزاس  ببس  یلاعت و  يادخ  يهدهاشم  رب  تلالد 
ملعم  هدنهد و  ربخ  تقو  نامه  رد  رضخ   » مالّسلا هیلع  ماما  شیامرف  رگید  زارف  و 
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. تسا یسوم  زا  رتنییاپ  وا  يهبتر  هک  یلاح  رد  تسا  یسوم  رد  رضخ  فّرصت  لیلعت  یسوم »...  و 
ملع نآ  رب  هک  تخومآیم  يزیچ  وا  هب  دوب و  یـسوم  ملعم  هدـنهد و  ربخ  رـضخ  رـضخ ، زا  یـسوم  يوریپ  رد  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  و 

زا رتلماک  رگید  تهج  زا  یـسوم  هک  درادـن  نآ  اب  یتاـفانم  هک  دوب  تهج  نیمه  زا  رـضخ  فّرـصت  دوب و  ملعتم  وریپ و  یـسوم  تشادـن ،
ضحم هن  رگ  تشاد و  یسوم  رب  يرترب  قاقحتسا  زا  رضخ  هک  دوبن  تهج  نآ  زا  بلطم  نیا  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  اذل  دشاب  هدوب  رضخ 

. تهج کی  زا  هجو و  کی  زا  تسا  هدنریگربخ  رب  هدنهد  ربخ  يرترب  یضتقم  يریگ  دای  یهد و  دای  يریگ ، ربخ  یهدربخ ،
تبـسن یلاعت  يادـخ  هب  ار  هدارا  يهمه  تسج و  يّربت  تّینانا  زا  ناتـساد  رخآ  رد  رـضخ  دومرف : ّکبر » داراف   » دروم رد  مالّـسلا  هیلع  ماما 

دهد و ربخ  مالّسلا  هیلع  یـسوم  هب  هک  دوب  هدنامن  یقاب  يزیچ  دوب  هدرک  هک  ییاهراک  زا  رگید  هک  داد  ماجنا  تهج  نادب  ار  راک  نیا  داد ،
یلاخ دّرجم و  شتّینانا  زا  صلخم  دبع  نتشگ  یلاخ  درجت و  دننامه  اذل  دشاب  هدوب  وا  وریپ  مالک و  يهدنهد  شوگ  هدنریگ و  ربخ  یـسوم 

زا دوب  تمحر  اهراک  نیا  : » تفگ هدروآ و  رذـع  مّود  ناتـساد  رد  كارتشا  ياـعّدا  زا  ناتـساد و  لّوا  رد  تّیناـنا  تبـسن  زا  سپـس  تشگ ،
«. مدادن ماجنا  دوخ  بناج  زا  ار  اهنآ  نم  تراگدرورپ و  بناج 

هدنامن يزیچ  هک  تسا  انعم  نیدب  دهد » ربخ  یسوم  هب  هک  دوب  هدنامن  یقاب  شیاهراک  زا  يزیچ  رگید  : » هک مالّـسلا  هیلع  ماما  يهتفگ  سپ 
یسوم هب  ادخ  هک  دوب 
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رد دش و  زاینیب  هطساو  زا  تشگرب و  ادخ  يوس  هب  صلاخ  روط  هب  یسوم  رظن  هلب  دشاب ، رـضخ  تطاسو  هطـساو و  هب  جایتحا  ات  دهد  ربخ 

. تسا هتخومآ  هتشاد  مّلعت  هب  جایتحا  هک  ار  هچنآ  هدیسر و  لامک  هب  شصقن  تهج 
رب یتسناوتیمن  هک  دوب  ییاهزیچ  لیوأت  يدـید  هک  يراک  ره  تمکح  ناـیب  زا  دـش  رکذ  هک  هچنآ  ًاْربَص  ِْهیَلَع  ْعِطْـسَت  َْمل  اـم  ُلـیِوَْأت  َکـِلذ 

. ینک ربص  اهنآ 
. دوشیم لامعتسا  دایز  دنکیم  تشگرب  نآ  هب  بلطم  هک  يزیچ  رد  لیوأت  نوچ  يدید  هک  هچنآ  تقیقح  تمکح و  ینعی 

تیاغ ردصم و  زا  یشان  نآ  موزل  دوب و  تمکح  یـضتقم  حیحـص  تقیقح  هب  مداد  ماجنا  هک  ییاهراک  تشگزاب  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 
. يزرو ییابیکش  نایاپ  ات  یتسناوتیمن  وت  هک  دوب  اهراک  نآ 

لیلد اما  دشاب ، مالّسلا  هیلع  یـسوم  يربصیب  یتقاط و  مک  ندش  نشور  روهظ و  هب  رعـشم  ات  هدش  فذح  ْعِطَتْـسَت  َْمل  يهملک  زا  ءات  فرح 
: لوق رد  تسا ، هدشن  فذح  روبزم  يهملک  زا  هتشذگ  دروم  دنچ  رد  ءات  فرح  هک  نیا 

یعدم وا  هکلب  دوب  هدشن  رهاظ  زونه  مالّسلا  هیلع  یسوم  ییاناوت  تعاطتـسا و  مدع  هک  تسا  نیا  ًاْربَص  ِْهیَلَع  ْعِطَتْـسَت  َْمل  ام  ِلیِوْأَِتب  َُکئِّبَنُأَس 
. دوب تردق  تعاطتسا و 

. مراد تعاطتسا  تردق و  نم  هک  تفگ  مالّسلا  هیلع  یسوم  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  هچنانچ 
470 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

83 تایآ 93 -

470 ص :  ات 93 ..... ] تایآ 83  (: 18  ) فهکلا هروس  ]

هراشا

(85  ) ًابَبَس َعَْبتَأَف  ( 84  ) ًابَبَـس ٍءْیَـش  ِّلُک  ْنِم  ُهاْنیَتآ  َو  ِضْرَْألا  ِیف  َُهل  اَّنَّکَم  اَّنِإ  ( 83  ) ًارْکِذ ُْهنِم  ْمُْکیَلَع  اُوْلتَأَس  ْلـُق  ِْنیَنْرَْقلا  ِيذ  ْنَع  َکَنُولَئْـسَی  َو 
ًانْـسُح ْمِهِیف  َذِخَّتَت  ْنَأ  اَّمِإ  َو  َبِّذَُعت  ْنَأ  اَّمِإ  ِْنیَنْرَْقلا  اَذ  ای  اْنُلق  ًامْوَق  اهَْدنِع  َدَجَو  َو  ٍۀَـئِمَح  ٍْنیَع  ِیف  ُبُْرغَت  اهَدَـجَو  ِسْمَّشلا  َبِْرغَم  َغََلب  اذِإ  یَّتَح 
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(87  ) ًارُْکن ًاباذَع  ُُهبِّذَُعیَف  ِهِّبَر  یلِإ  ُّدَُری  َُّمث  ُُهبِّذَُعن  َفْوَسَف  َمَلَظ  ْنَم  اَّمَأ  َلاق  ( 86)
اهَدَـجَو ِسْمَّشلا  َِعلْطَم  َغََلب  اذِإ  یَّتَح  ( 89  ) ًابَبَس َعَْبتَأ  َُّمث  ( 88  ) ًارُْسی انِْرمَأ  ْنِم  َُهل  ُلوُقَنَـس  َو  ینْـسُْحلا  ًءازَج  ُهَلَف  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  َنَمآ  ْنَم  اَّمَأ  َو 

(92  ) ًابَبَس َعَْبتَأ  َُّمث  ( 91  ) ًاْربُخ ِْهیََدل  اِمب  انْطَحَأ  ْدَق  َو  َِکلذَک  ( 90  ) ًاْرتِس اِهنوُد  ْنِم  ْمَُهل  ْلَعَْجن  َْمل  ٍمْوَق  یلَع  ُُعلْطَت 
(93  ) ًالْوَق َنوُهَقْفَی  َنوُداکَی  ًامْوَق ال  امِِهنوُد  ْنِم  َدَجَو  ِْنیَّدَّسلا  َْنَیب  َغََلب  اذِإ  یَّتَح 

470 ص :  همجرت ..... :

، داد مهاوخ  رّکذت  امش  هب  ار  وا  تیاکح  يدوز  هب  نم  هک  هد  خساپ  دننکیم  نینرقلا  وذ  زا  لاؤس  لوسر  يا  وت  زا  و 
، میداد وا  تسد  هب  ياهتشر  يزیچ  ره  زا  میدیشخب و  تردق  نّکمت و  نیمز  رد  ار  وا  ام 

، درک يوریپ  قح  يهلیسو  هتشر و  نآ  زا  مه  وا 
هک  ییاج  دیسر  برغم  هب  نینرقلا  وذ  هکیماگنه  ات 
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وت هک  میداد  روتسد  نینرقلا  وذ  هب  ام  هک  تفای  اریموق  اج  نآ  دنکیم و  بورغ  ياهریت  بآ  يهمشچ  رد  هک  تفاییم  نینچ  ار  دیـشروخ 

، روآ ياجب  تمحر  فطل و  ای  باذع  رهق و  ای  موق  نیا  يهراب  رد 
ار وا  ادخ  ددرگ  زاب  ادخ  يوس  هب  گرم ) زا  دعب   ) هک مه  سپس  دیناسر و  مهاوخ  رفیک  هب  ار  وا  هدرک  متس  سک  ره  اّما  تفگ : نینرقلا  وذ 

، درک دهاوخ  رفیک  تخس  رایسب  یباذع  هب 
ره زا  و   ) میریگ ناسآ  لهس و  وا  رب  ار  رما  نیا  ام  مه  دشاب و  رجا  نیرتوکین  وا  يارب  دش  رادرک  وکین  دروآ و  نامیا  ادخ  هب  سک  ره  اّما  و 

(، میزاس مهارف  وا  شیاسآ  لیاسو  تهج 
، درک بیقعت  بابسا  لیاسو و  نامه  اب  زاب  نینرقلا  وذ 

، میدادن رارق  يرتاس  باتفآ  اهنآ و  نایم  ام  هک  تفای  اریموق  اج  نآ  دیسر  نیمز  قرشم  هب  هک  نآ  ات 
، میربخ اب  الماک  نآ  لاوحا  زا  ام  هّتبلا  دوب و  نینچ  مه 

، درکیم بیقعت  لیاسو  اب  زاب 
مهف ینخـس  هک  تفاـی  ار  یموق  اـج  نآ  ناتـسکرت ) كاـخ  ياـهتنا  بونج  اـی  لامـش  رد  روشک  ود  نیب  هوـک  ود   ) ّدـس ود  ناـیم  دیـسر  اـت 

. دندرکیمن

471 ص :  ریسفت ..... 

تشذگ فهک  باحصا  ناتساد  لوزن  ببس  رد  هک  هچنآ  هیآ  نیا  لوزن  ببس  رد  ًارْکِذ  ُْهنِم  ْمُْکیَلَع  اُوْلتَأَس  ُْلق  ِْنیَنْرَْقلا  ِيذ  ْنَع  َکَنُولَئْسَی  َو 
قرشم و هک  یحاّیس  هدننک و  فاوط  يهراب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  دوهی  زا  یتعامج  هک  هدش  دراو  زین  تسا و  هدش  دراو 

دندرک . لاؤس  تسا  هتشگ  ار  برغم 
472 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نیمز يور  رب  ود  ره  رتـکچوک  نینرقلا  وذ  يرگید  رتـگرزب و  نینرقلا  وذ  یکی  هک  دـناهدش  هدـیمان  نینرقلا  وذ  بقل  اـب  رفن  ود  هـک  نادـب 
. دندرک یهاشداپ 

. درک انب  ار  جوجأم  جوجأی و  ّدس  تشگ و  ار  برغم  قرشم و  هک  تسا  یسک  وا  ّیبن  ریغ  ای  ّیبن  دوب  ادخ  حلاص  يهدنب  رتگرزب  نینرقلا  وذ 
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. داد یهاشداپ  کلم و  ار  وا  دنوادخ  هک  دوب  ریقف  ینز  ریپ  دنزرف  مور و  لها  زا  یمالغ  وا 
دندز و وا  تسار  خاش  رب  دناوخارف ، ادخ  يوس  هب  ار  اهنآ  دش و  ثوعبم  شموق  رب  هک  تسا  هدش  دراو  نینرقلا  يذ  رب  وا  هیمـست  هجو  رد 

دیماجنا لوط  هب  لاس  دصکی  ای  دـصناپ  تبیغ  ای  ندرم  نیا  تایاور  فالتخا  ربانب  دـینادرگ  بیاغ  مدرم  راظنا  زا  ای  دـیناریم  ار  وا  دـنوادخ 
. دشابیم تایآ  رد  فالتخا  مه  دروم  نیا  رد  هک 

وا دنوادخ  دندز و  وا  پچ  خاش  رب  زین  هعفد  نیا  هک  دناوخب  ارف  وا  يوس  هب  ار  مدرم  ات  دینادرگ  ثوعبم  مّود  راب  يارب  ار  وا  دـنوادخ  سپس 
. درک برغم  قرشم و  کلام  هاشداپ و  هدینادرگ  هدنز  ار  وا  هرابود  سپس  دش  بیاغ  روکذم  تّدم  نامه  رد  راظنا  زا  ای  دیناریم  ار 

رارق شرـس  رب  یهت  نایم  یلاخ و  وت  خاش  ود  دوب  هدش  هدز  شرـس  رب  هک  یتبرـض  ود  ضوع  دـنوادخ  هک  تسا  هدـش  دراو  رابخا  رد  زین  و 
. داد رارق  ود  نآ  رد  ار  شتوبن  تمالع  یهاشداپ و  کلم ، تّزع  داد ،

راومه  فاص و  شیارب  ار  نیمز  يهمه  هدرب و  الاب  نامسآ  رب  ار  وا  سپس 
473 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دید ار  اج  همه  برغم  قرشم و  نیب  ام  هک  ییاج  ات  تشادرب  ار  اهیدنلب  یتسپ و  اههوک ، تخاس ،
نآ رد  هک  نامـسآ  زا  یتمـسق  رب  شخاش  ود  اب  ار  وا  تخانـشیم  ار  لـطاب  قح و  نآ  يهلیـسو  هب  هک  درک  اـطع  وا  هب  یببـس  يزیچ  ره  زا 
وت يارب  ار  اهرهـش  هک  نک  ریـس  نیمز  قرـش  برغ و  رد  هک  درک  یحو  هداد و  طوبه  سپـس  دـش و  نومنهر  تسا  قرب  دـعر و  تاملظ و 

. ِضْرَْألا ِیف  َُهل  اَّنَّکَم  اَّنِإ  تسا : یلاعت  يادخ  لوق  يانعم  نیا  مدیناسرت و  وت  زا  هدرک و  مار  وت  يارب  ار  ناگدنب  هدیچیپ و  مهرد 
، تفرگ ار  باتفآ  برغ  قرش و  شخاش  ود  اب  هک  اج  نآ  ات  دوشیم  کیدزن  باتفآ  ایوگ  هک  دید  باوخ  رد  وا  هک  تسا  هدش  دراو  زین  و 

. دندروآ مالسا  زین  اهنآ  دناوخارف و  ادخ  يوس  هب  ار  نانآ  سپس  دندیمان  نینرقلا  يذ  ار  وا  دومن  وگ  زاب  شموق  رب  ار  باوخ  نیا  یتقو 
گرزب ردام  ردپ و  فرط  زا  نوچ  دناهدروآ : زین  یخرب  و  دش ، هدیمان  نینرقلا  اذ  تشگ  ار  برغم  قرشم و  یتقو  هک  هدش  رکذ  خیراوت  رد 
نینرقلا اذ  ار  وا  تشاد  هدـش  هتفاـب  يوـم  هتـسد  ود  شرـس  فرط  ود  ره  زا  نوـچ  دـناهتفگ  یـضعب  دـش و  هدـیمان  نینرقلا  اذ  دوـب  میرک  و 

«1 . » دندیمان
__________________________________________________

: زا دنترابع  الامجا  هک  تسا  فلتخم  لاوقا  تسیک  نینرقلا  وذ  هک  نیا  يهراب  رد  ( 1)
ناهج قرش  برغ و  نوچ  هک  دوب  دالیم ) زا  لبق   356 . 323  ) ینودقم ریبک  ردنکسا  يو  هک  تسا  نآ  لوق  نیرتفورعم  نیرتمیدق و  (. 1)

شسرپ نیا  بجوم  هتـشاد و  طابترا  دوهی  برغ و  خیرات  اب  هک  تسا  یخیرات  هلئـسم  نیا  دش و  هدیمان  نینرقلا  وذ  تفرگ  دیدرون و  رد  ار 
، یسربط خیش  يدبیم ، يربط ،  ) تسا هدش 
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. تسا لیوأت  رب  رعشم  شتّوبن  خاش و  ود  يهراب  رد  رابخا  فالتخا  دناهتسناد و  شاّیع  ار  شبقل  كاّحض  نب  هّللا  دبع  ار  وا  مسا  یضعب 

دناهدرک ناشدوخ  هب  هراشا  و  دراد ، دوجو  نینرقلا  يذ  دننام  امـش  نیب  رد  دـناهدومرف : هک  هدـش  رکذ  رابخا  رد  هچنآ  يهظحالم  اب  هژیو  هب 
، صخش مکح  هچ  دشاب  ریبک  ملاع  رد  هک  هچ  ره  دراد و  نایرج  صخـش  نامه  عون  رد  دوش  رکذ  ریبک  ملاع  رد  یـصخش  يارب  يزیچ  ره 

. دنکیم ادیپ  نایرج  مه  ریغص  ملاع  رد  عون  مکح  هچ 
رد هک  تسا  فلتخم  نینرقلا  يذ  روهظ  نامز  رد  خیراوت  رابخا و 

__________________________________________________

(. نودلخ نبا  همّدقم  رد  نودلخ  نبا  يواضیب و  یبطرق ، يزار ، رخف  ماما  يزار ، حوتفلا  وبا 
(. یسیلگنا نابز  هب  مالسا  فراعملا  ةریاد   ) تسا هداد  وا  رب  ار  بقل  نیا  يرعش  رد  سیقلا  ءرما  هک  ءامّسلا  ءام  نب  رذنم  (. 2)

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2133 

http://www.ghaemiyeh.com


. يریمح لامه  نب  بیبح  (. 3)
. ناتسبرع بونج  هاشداپ  نارقالا  عبت  (. 4)

: ینوریب ناحیر  وبا   ) دشاب وسیگ  ود  يانعم  هب  نینرقلا  وذ  هک  یطرش  هب  دیـسریم  شاهناش  يور  وا  يوسیگ  ود  هک  يریمح  برک  وبا  (. 5)
(. یناتسرهش نیّدلا  ۀبه 

ياههوک رد  ار  اراوگ  ّدس  و  تسا ، خاش  ود  ياراد  داگراساپ  رد  شاهمـسجم  مه  دوشگ و  ار  برغ  قرـش و  اریز  یـشنماخه  شروک  (. 6)
شخبتاجن ناونع  هب  تاروت  رد  انمـض  دنیاین  وس  نیا  هب  راتات  لوغم و   ) جوجأم جوجأی و  هک  تخاس  نهآ  سم و  زا  لایراد  ربعم  رد  زاقفق 

ار نیچ  راوید  دوب و  نیچ  هاـشداپ  نیرتگرزب  هک  گـناوه  یچاـپ  وست  (. 7 . ) تسا هدوب  تسرپ  اـتکی  هک  نیا  تسا و  هدـش  رکذ  سّدـقم  و 
اب يوحن  هب  دـیاب  تسا  طونم  دوهی  موق  لاؤس  هب  هلئـسم  نوچ  هک  تسا  نیا  مجرتم  رظن  تخاس . راتات ) لوغم و   ) جوجأم جوجأـی و  يولج 

نیمزرس نیطسلف و  هک  ینودقم  ردنکسا  سپس  لّوا و  يهلهو  رد  شروک  اب  نآ  قیبطت  اذل  دوش  دییأت  رگید  دهاوش  اب  دشاب و  طبترم  ةاروت 
ریپ دارم  لاـح  ره  هب  دـسریمن و  رظن  هب  تسرد  وا  رب  قـالطا  دوـبن  دـحوم  ردنکـسا  نوـچ  یلو  دراد  قیبـطت  داد  رارق  هطلـس  ریز  ار  دوـهی 

. دراد یناسمه  رقف  وهس و  باحصا  اب  هتکن  نیا  دشاب و  ترثک  تدحو و  تهج  رد  هک  تسا  تقیرط 
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دعب وا  نامز  رابخا  زا  یضعب  رد  و  تسا ، هدوب  میهاربا  رصاعم  وا  هک  تسا  هدمآ  اهنآ  زا  یضعب  رد  هدش و  رکذ  حون  نامز  زا  دعب  یـضعب 
. تسا هدش  نییعت  مالّسلا  هیلع  یسیع  زا 

هچنآ تسا  نیا  مناوخیم و  امـش  يارب  مناوخیم  امـش  يارب  ددرگ  يروآ  دای  رّکذـت و  ثعاب  هک  يزیچ  وگب  ًارْکِذ  ُْهنِم  ْمُْکیَلَع  اُوْلتَأَـس  ْلـُق 
یتّلع ببـس و  يزیچ  ره  زا  ًابَبَـس  ٍءْیَـش  ِّلُک  ْنِم  ُهاْنیَتآ  َو  میدوب ، هداد  نّکمت  نیمز  يور  رد  ار  وا  ام  ِضْرَْألا  ِیف  َُهل  اَّنَّکَم  اَّنِإ  دیوگیم : ادخ 
ّطلسم نآ  هب  هدومن و  فّرصت  نآ  رد  دسرب و  زیچ  نآ  هب  هک  دشاب  هتـشاد  لماک  تردق  ّمات و  نّکمت  نآ  يهلیـسو  هب  ات  میداد  وا  رب  نآ  زا 

. دشاب
رب اهنآ  زا  کی  ره  يارب  و  دنشابیم ، دّرجم  حاورا  یلاثم و  حابـشا  لیبق  زا  ایلع  تادوجوم  زا  ببـسم  یتسه  ینوک و  يایـشا  يهمه  نوچ 

. تفای طّلست  هدرک و  فّرصت  نآ  رد  دیسر و  لولعم  هب  ناوتیم  اهنآ  يهلیسو  هب  هک  يدّدعتم  بابسا  اهتّلع و  یلوط  بتارم  بسح 
توکلم هب  وا  لاّصتا  زا  هیانک  ریبعت  نیا  هک  تشگ  خلسنم  دّرجم و  نیمز  زا  دش و  هدرب  نامـسآ  يوس  هب  وا  هک  تسا  هدش  دراو  تیاور  رد 

هک دوب  تهج  نیمه  يور  درک و  اطع  وا  هب  ار  شببس  ّتلع و  يزیچ  ره  زا  سپ  کلم ، ملاع  کیدزن  دنتـسه  یبابـسا  توکلم  ملاع  تسا ،
. تشگ ّطلسم  نیمز  ياهیراومه  اهیراومهان و  هوک ، رب  هدیدرگ و  ناسآ  وا  رب  برغ  قرش و  ریس 

زا درک و  يوریپ  نآ  يدنمنوناق  روما و  ببس  زا  سپ  ًابَبَس  َعَْبتَأَف 
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ببـس دوخ ) توکلم  یقارـشا  تهج  زا   ) دوخ دوجو  قارـشا  توکلم  زا  تسج و  هرهب  تشاد  رایتخا  رد  دوب و  هدـش  هداد  هک  یلیاسو  نآ 
دز گنچ  ّتلع  نامه  هب  و  درک ، كرد  ار  نآ  دوجو  ّتلع  و  تسا ) دوجو  دیشروخ  برغ  مکح  رد  هک  تعیبط  ملاع   ) دوجو برغ  برغم 

. دومن ریس  نآ  يوس  هب  ات 
تبسن یلفس  توکلم  تسا و  نوک  ملاع  زا  عبط  ماقم  هک  دیسر  دیشروخ  برغم  هب  لیزنت  تهج  زا  هک  نیا  ات  ِسْمَّشلا  َبِْرغَم  َغََلب  اذِإ  یَّتَح 

ات دـنکیم  لّزنت  یلفـس  توکلم  عبط و  ملاع  هب  یهاگ  لماک  هچ  تسا ، رارـشا  ایقـشا و  تماقا  ّلحم  هّنجا و  نیطایـش ، راد  هک  الاب  ملاـع  هب 
. دنک الاب  ملاع  رب  دوعص  هرابود  هدرک  عمج  ار  اهنآ  تالامک  دنک و  هدهاشم  ار  ملاع  ود  نآ  قیاقد 

نآ زا  دراد  لیوأت  هب  هراشا  نایب  نیا  دنکیم ، بورغ  ياهریت  بآ  يهمـشچ  رد  هک  تفای  نانچ  ار  دیـشروخ  ٍۀَئِمَح  ٍْنیَع  ِیف  ُبُْرغَت  اهَدَـجَو 
طولخم نآ  مزاول  هّدام و  یگریت  اب  دوجو  بآ  نآ  رد  هک  تسا  هایـس  هریت و  تعیبط  يهمـشچ  رد  لـقع  حور و  باـتفآ  بورغ  هک  تهج 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2134 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هدش 
توکلم يهمـشچ  رد  لقع  حور و  باتفآ  بورغ  زین  و  تسا ، ریبک  ریغـص و  ملاـع  رد  اهمدـع  تاـنّیعت و  دودـح و  زا  تراـبع  هّداـم  مزاول 

قفا يهریاد  زا  نتـشذگ  زواـجت و  هب  زج  نآ  ببـس  سوسحم  باـتفآ  بورغ  اـما  تسا ، رتشیب  شایگریت  رتمک و  نآ  بآ  هک  تسا  یلفس 
. تسین

طیحم يایرد  لحاس  رب  نینرقلا  وذ  هک  نیا  لامتحا  راتفگ  نیا  زا 
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بورغ هب  ریبعت  بساـنم  تسا  هدـیدیم  بآ  رد  ار  دیـشروخ  بورغ  هجیتن  رد  تسا و  هدـماین  يزیچ  بآ  زج  وا  رظن  رد  هک  دـشاب  هدیـسر 
. تسین هریت  بآ  يهمشچ  رد  دیشروخ 

نآ بسانم  ریبعت  سپ  تسا ، ملاع  نآ  ریز  رد  هک  هچنآ  عبط و  ملاـع  اـّما  تسا و  اـیرد  اـی  بآ  رد  بورغ  ریبعت  لاـمتحا  نآ  بساـنم  هکلب 
. دوشیم ناهنپ  نآ  مزاول  هّدام و  یگریت  ریز  دوجو  بآ  هچ  تسا ، هریت  بآ  يهمشچ  هب  ریبعت 

هن تسا  ایرد  هریت  يهمـشچ  زا  دوصقم  هک  نیا  رب  ینبم  تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ام  يالوم  اقآ و  زا  هک  هچنآ  و 
. تسا لیوأت  هب  رظان  تسا  نآ  کیدزن  برغم و  لابند  هب  هک  اقلباج  رهش  رد 

هک تسا  يرهـش  نآ  هدرک و  طوبه  هک  تسا  لاثم  ملاع  زا  ترابع  اقلباج  هچ  تسا ، عبط  ملاع  تسا  اـقلباج  زا  رت  نییاـپ  هک  ییاـیرد  اریز 
. دوشیم یلفس  توکلم  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  دشابیم  نیطایش  هّنجا و  عبط  ملاع  زا  رتنییاپ  تسا و  برغم  زا  دعب 

. تسا ترارح  يانعم  هب  یمح »  » زا ای  تسا  یهایس  یگریت و  يانعم  هب  ةأمح »  » زا ای  هیماح »  » ظفل و 
رد دیشروخ  هک  دید  دش  ورب  ور  هریت  یبآ  يهمـشچ  هب  یهتنم  باتفآ  اب  نینرقلا  وذ  یتقو  هک  نیا  رب  ینبم  مالّـسلا  هیلع  ماما  لوق  نینچ  مه 

دنـشکیم نیمز  تسار  رطق  رد  ایرد  هت  رد  اهلاگنچ  ینهآ و  ياهریجنز  اب  ار  نآ  هک  تسا  هکیالم  رازه  داتفه  نآ  اب  دنکیم و  بورغ  نآ 
هار بآ  يور  رب  یتشک  هک  يروطنامه 
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زا دوصقم  ای  تسا ، تسار  نیمی و  ّنج  ملاع  رب  تبـسن  هک  تسا  عبط  ملاع  نیمز  تسار  رطق  زا  دوصقم  و  تسا ، لیوأت  رب  رظان  دوریم ... 
. دوشیم ریبعت  نیمز  هب  نآ  زا  ناوارف  هک  تسا  ایلع  لاثم  ملاع  نآ 

ود هچنانچ  درکن  فیـصوت  یفـصو  هب  ار  نآ  دروآ و  هدرکن  ار  موق »  » ظفل تفای ، ار  یموق  هریت  يهمـشچ  نآ  کیدزن  ًامْوَق  اهَْدنِع  َدَـجَو  َو 
ایوگ درامـش ، کچوک  هدرک و  ریقحت  ار  اهنآ  هک  دوب  تهج  نادب  نیا  دومن و  فصو  هب  فوصوم  ار  يدـعب  هیآ  رد  اموق »  » و موق »  » ظفل

. تسا هدوبن  نکمم  اهنآ  نییعت  فیصوت و  هجو  چیه  هب  ناشندوب  لوهجم  تراقح و  تیاهن  لیلد  هب  موق  نآ  هک 
ادـخ باطخ  دروم  هک  تسا  ایبنا  نأش  اریز  دـنکیم ، نینرقلا  وذ  تّوبن  رب  تلالد  باطخ  نیا  نینرقلا ! اذ  يا  میتفگ : وا  هب  ِْنیَنْرَْقلا  اَذ  ای  اْنُلق 

. تسا هداد  رارق  باطخ  دروم  شتقو  ّیبن  نابز  هب  ار  وا  دنوادخ  دوش  هتفگ  هک  نیا  رگم  دنریگب ، رارق 
باذـع بیذـعت  عاونا  ریاس  تراغ و  تراسا ، نتـشک ، اب  ادـخ  زا  يرود  رفک و  ببـس  هب  ار  اهنآ  ای  میداد ، رایتخا  وت  رب  ام  َبِّذَُـعت  ْنَأ  اَّمِإ 

. ینکیم
ياهتسایس ینکیم و  حالصا  ار  دسافم  هداد و  دای  اهنآ  هب  ار  عیارش  هک  هنوگ  نیدب  ینکیم  یبوخ  اهنآ  هب  ای  ًانْسُح  ْمِهِیف  َذِخَّتَت  ْنَأ  اَّمِإ  َو 

ای ینعی  تسا  فوذـحم  شربخ  ادـتبم و  شاهلـص  اـب  نا »  » ظـفل یـشخبیم ، ار  راـکهانگ  راـک و  دـب  ینکیم ، عضو  اـهنآ  نیب  رد  یعرش 
تسا . دوجوم  ناشیا  نیب  رد  وت  ندرکیبوخ  ای  تسا  تباث  اهنآ  رد  وت  بیذعت 
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هک درک  رایتخا  ياهنوگ  هب  ار  باوج  هدمآ و  رب  خساپ  ماقم  رد  ییوکین  ای  ندرک  باذع  رب  تسا  ریخم  دـید  هک  نآ  زا  دـعب  نینرقلا  اذ  َلاق 
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ببـس هب  شدوخ  رب  هک  یـسک  َمَلَظ  ْنَم  اَّمَأ  تفگ : و  تسا ، مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  نأش  هچنانچ  تسا  لدـع  رب  لـمع  ملظ و  زا  جورخ  نآ  رد 
هب ُُهبِّذَُعن  َفْوَسَف  یهلا ، دودح  زا  جورخ  اهتـسایس و  نتفریذپن  يهطـساو  هب  نارگید  رب  ای  دنک  متـس  ادـخ  هب  توعد  زا  دـعب  رفک  رب  رارـصا 

. دیعبت تراغ و  تراسا ، وضع ، عطق  لتق ، زا  دشاب  شلاح  بسانم  هک  يوحن  هب  درک  میهاوخ  باذع  ار  وا  يدوز 
هتخانـشان مرکنم  هک  دنکیم  یباذع  ار  وا  ادخ  ًارُْکن و  ًاباذَع  ُُهبِّذَُعیَف  ددرگیم ، زاب  شراگدرورپ  يوس  هب  گرم  زا  سپ  وا  ِهِّبَر  یلِإ  ُّدَُری  َُّمث 

. تسین دوهعم  نآ  لثم  تسا و 
هتسیاش لمع  درک و  كرت  ار  دوخ  رب  ملظ  دنک و  لوبق  ار  یهلا  توعد  هک  نیا  هب  دروآ  نامیا  هک  یسک  اما  ًاِحلاص و  َلِمَع  َو  َنَمآ  ْنَم  اَّمَأ 

. دشاب يرگید  ای  دوخ  رب  ملاظ  هک  دیامنن  زواجت  نآ  زا  نامیا  زا  دعب  دیامن و  ذخا  ار  یعرش  ماکحا  دودح و  هک  هنوگ  نیدب  داد  ماجنا 
. دشابیم شراگدرورپ  بناج  زا  ییوکین  شاداپ  یسک  نینچ  يارب  ینْسُْحلا  ًءازَج  ُهَلَف 

و تسا ، نشور  نآ  بارعا  هک  هدـش  هدـناوخ  نیونت  عفر و  اب  ءازج  تسا  فوذـحم  لـعف  يارب  قلطم  لوعفم  اـی  زییمت ، لاـح ، ءازج »  » ظـفل
ياقّتلا ّتلع  هب  نیونت  طوقس  هک  نیاربانب  نیونت  نودب  هدش  هدناوخ  ینسحلا  ءازج 
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. بارعا بسح  رب  نیونت  تروص  دننامه  هفاضا و  ببس  هب  هن  دشاب  نینکاس 

«. ینسحلا ءازج  ءازج  هل  : » هنوگ نیدب  فوذحم ، ربخ  قلطم  لوعفم  ءازج »  » دشاب و هفاضا  يهطساو  هب  نیونت  طوقس  هک  نیاربانب  ای 
ّصتخم ادـخ  بیذـعت  نوچ  تشاد  مدـقم  یهلا  بیذـهت  رب  ار  نآ  درک و  نایب  ار  نینرقلا  وذ  نداد  باذـع  تسخن  باختنا  راـیتخا  نیا  رد 

. تسا ایند  رد  بیذعت  يهبترم  زا  دعب  يورخا  باذع  يهبترم  تسا و  هدش  حیرصت  مه  نآ  رب  هچنانچ  تسا  ترخآ 
تـشاد مدقم  شدوخ  شاداپ  رب  مّود  يهرقف  رد  ار  راگدرورپ  شاداپ  تسخن و  بلطم  سکع  رب  هدوب  ازج  شاداپ و  دـعب  يهلحرم  رد  یلو 
شاداپ هک  دمآیم  شیپ  مّهوت  نیا  تخادنایم  ریخأت  رگا  تسا و  ترخآ  ایند و  زا  ّمعا  راگدرورپ  شاداپ  ازج و  هک  دشاب  نیا  رب  رعشم  ات 

. تسا ترخآ  هب  ّصتخم  شباذع  دننام  یهلا 
. دشاب لّمحت  لباق  هک  میریگیم  ناسآ  لهس و  وا  رب  نیناوق  تاسایس و  عضو  تایلام ، جارخ ، يهراب  رد  ام  ًارُْسی  انِْرمَأ  ْنِم  َُهل  ُلوُقَنَس  َو 

زا ات  داد  همادا  ملاع  زا  ای  نوکـسم  عبر  زا  قرـشم  بناج  للع  زا  یتّلع  ببـس و  نتفای  یپ  رد  ار  دوخ  رفـس  نینرقلا  وذ  سپـس  ًابَبَـس  َعَْبتَأ  َُّمث 
. دش نّکمتم  شلها  رب  ّطلست  نآ و  هب  ندیسر 

َْمل  ٍمْوَق  یلَع  ُُعلْطَت  اهَدَجَو  دیسر ، ملاع  زا  ای  نوکسم  عبر  زا  نیمز  قرشم  هب  هک  نیا  ات  ِسْمَّشلا  َِعلْطَم  َغََلب  اذِإ  یَّتَح 
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ًاْرتِس اِهنوُد  ْنِم  ْمَُهل  ْلَعَْجن 
. میدادن رارق  يرتاس  باتفآ  هنآ و  نایم  ام  هک  تفای  ار  یموق  اج  نآ 

رد هیآ  نیا  هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  و  دنتـسنادیمن ، نتخود  سابل  نتخاس و  هناـخ  موق  نآ  هک  هدـش  دراو  هیآ  نیا  لـیزنت  رد 
هایـس یکیرات  تملظ و  دـننام  ار  اهنآ  ات  تسا  هداد  رییغت  ار  ناـشیاهگنر  اهدـسج و  هدـنازوس و  ار  اـهنآ  باـتفآ  هک  تسا  یموق  يهراـب 

. تسا هدرک 
. دیسر قرشم  هب  هک  نیا  ات  ینعی  ِسْمَّشلا » َِعلْطَم  َغََلب  اذِإ  یَّتَح  دومرف : دنوادخ  اریز  تسا ، لیوأت  رب  رعشم  هیآ  یلو 

نآ هب  لّوا  باتفآ  هک  تسا  نوکسم  عبر  زا  رهـش  نیلّوا  صوصخم  فرع  رد  یلو  تسا  رون  عولط  ّلحم  يانعم  هب  هچ  رگا  قرـشم  هک  اریز 
يانعم نامه  رب  هک  باتفآ  علطم  فالخ  رب  دناهدش ، عقاو  قرشم  فرط  رد  هک  تسا  نوکـسم  عبر  زا  ییاهرهـش  صوصخم  ای  دباتیم ، اج 

. تسا نیمز  يازجا  يهمه  تغل  رد  نآ  يانعم  و  تسا ، يوغل 
. رابتعا ود  هب  تسا  برغم  علطم و  نیمز  يازجا  يهمه  اریز 
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( اموق هدنع  وا  اموق  هیف  دجو   ) دومرفن دباتیم و  یموق  رب  هک  تفای  ار  باتفآ  ٍمْوَق  یلَع  ُُعلْطَت  اهَدَجَو  دومرف : یلاعت  يادخ  هک  نیا  نینچ  مه 
. تفای ار  یموق  اج  نآ  کیدزن  ای  اج  نآ  رد 

تقیقح باتفآ  هب  طقف   ) تسا نآ  عولط  باتفآ و  رب  شرظن  هدیسر  رون  ّلحم  هب  هک  سک  نآ  هک  تسا  نیا  رب  راعـشا  لّوا  يهلمج  رد  اریز 
دراد  هّجوت 
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(. تدحو ماقم 

اهترثک و مکارت  تهج  هب  یلو  تسا  نآ  بورغ  باتفآ و  رب  رظاـن  مه  وا  هک  دـشاب  هدیـسر  باـتفآ  بورغ  ّلـحم  هب  هک  یـسک  فـالخ  رب 
(. ترثک ماقم   ) دریگیم رارق  اهترثک  رب  الالقتسا  وا  رظن  باتفآ  ییانشور  ندش  ناهنپ 

يهعـشا زا  رتاس  سابل و  يهلزنم  هب  هک  ینیوکت  تانییعت  زا  هک  دنتـسه  ادخ  رد  یناف  بوذـجم و  هک  دنـشاب  یناسک  موق  زا  دوصقم  دـیاش 
. تسا ادخ  دوجو  ببس  هب  اهنآ  دوجو  نییعت و  اقب و  هک  نیا  رب  هراشا  يارب  تسا ، هدنامن  یقاب  اهنآ  رب  يزیچ  دنشابیم  یقیقح  باتفآ 

: هک هدش  دراو  یسدق  ثیدح  رد  هچنانچ  میدوب  هدادن  رارق  یششوپ  اهنآ  يارب  دوخ  ریغ  زا  ًاْرتِس  اِهنوُد  ْنِم  ْمَُهل  ْلَعَْجن  َْمل  دومرف :
يارب رتاس  نیا  لثم  يرتاس  تسا  ارتس »  » تفص هملک  نیا  َِکلذَک  دسانشیمن ، ار  اهنآ  یسک  نم  زج  دنتسه و  نم  ياههّبق  ریز  نم  يایلوا 

. میدادن رارق  يرتس  رتس )  ) نیا زا  لبق  اهنآ 
دننام هک  یلاح  رد  دـنکیم  عولط  هک  تفای  ار  باتفآ  ای  دوب ، نینچ  هک  تفای  یلاح  رد  ار  باتفآ  هک  انعم  نیا  هب  تسا  ِسْمَّشلا  زا  لاح  اـی 

ربا زا  یـششوپ  رتس و  ناشیارب  هک  نیا  نودـب  دـناهتفرگ ، رارق  باتفآ  کـیدزن  هک  دنتـسه  یناـسک  دوصقم  دـش و  رکذ  هک  دوب  يزیچ  نآ 
. میهد رارق  اهترثک  اهاوه و  رابغ  دودح ، تانّیعت و 

نینرقلا  يذ  لاح  نایب  يانعم  هب  هک  تسا  اهدجو »  » لعاف زا  لاح  ای 
483 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. درادن باتفآ  زج  يرتاس  چیه  باتفآ  کیدزن  هک  دوب  یسک  لثم  دوب ، نینچ  هک 
بّجعت باجعا و  لیبس  رب  موق  لاح  ای  باتفآ  لاح  ای  نینرقلا  يذ  لاـح  زا  ردـقم  شـسرپ  خـساپ  فوذـحم و  يادـتبم  ربخ  تسا  نکمم  و 

باوج دیکأت  باب  زا  دنتشادن !؟ یششوپ  رتس و  باتفآ  زج  اهنآ  ایآ  هدش : هتفگ  ندرمش  بیرغ  ندرک و  بجعت  تهج  زا  هک  ایوگ  دشاب ،
. دش رکذ  هک  تسا  روطنامه  نینرقلا  يذ  راک  تسا : نینچ  ریدقت  ای  دوب ، نینچنیا  اهنآ  لاح  هک  داد 

باتفآ عولط  ّلحم  هب  ندیـسر  ماگنه  هک  سک  ره  نینرقلا و  يذ  میتشاد  ملع  دوب  نینرقلا  يذ  دزن  هچنآ  هب  ام  ًاْربُخ  ِْهیَدـَل  اِمب  اـنْطَحَأ  ْدَـق  َو 
يهمه رب  ام  یلو  تسین ، مولعم  دایز  يرود  تهج  هب  هدوب و  ناهنپ  ملاـع  لـها  زا  ریبک  ریغـص و  ملاـع  رد  شاییاراد  لاوحا و  تسا  وا  دزن 

. میراد ملع  اهنآ 
رب ناشتاوذ  فاصوا و  لاعفا ، زا  ملاع  لها  يانف  تفگ  دیاب  لیوأت  بسح  رب  اما  تسا  لیزنت  بسح  رب  دایز  يرود  تهج  هب  میتفگ  هک  نیا 

هفنأتسم ای  هّیلاح  هلمج  هدشن ،) بیاغ  ام  ملع  زا  و   ) تسا یقاب  ام  ملع  رد  هدوب و  مولعم  ام  يارب  نکیل  تسا و  هدیشوپ  ناهنپ و  ملاع و  لها 
. تسا

نیا ات  ِْنیَّدَّسلا  َْنَیب  َغََلب  اذِإ  یَّتَح  دوب ) هدش  هتشاذگ  شرایتخا  رد  هک  یبابـسا   ) نآ يدنمنوناق  ببـس و  زا  دومن  يوریپ  سپـس  ًابَبَـس  َعَْبتَأ  َُّمث 
هک نیا  ای  ترواجم ، ببـس  هب  تسا  زاجم  باب  زا  هوک  ود  نآ  ندیمان  ّدس  ود  دیـسر  درک ) انب  ار  ّدس  اج  نآ  هک  هوک  ود   ) ّدـس ود  نیب  هک 

484 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دناهدش . هدیمان  ّدس  دندوب  روبع  زا  عنام  نوچ 
نوچ دندیمهفیمن ، ار  راتفگ  ًالْوَق  َنوُهَقْفَی  َنوُداکَی  ال  هک : تفای  یموق  ود  نآ  رس  تشپ  زا  هن  هوک ، ود  نآ  نییاپ  زا  ًامْوَق  امِِهنوُد  ْنِم  َدَجَو 
هّجوت نوچ  دندیمهفیمن ، ار  مالک  زا  يورخا  دوصقم  هک  يوحن  هب  دوب  مک  ناشتـسارف  كرد و  دندوب و  رود  فورعم  ياهتغل  نابحاص  زا 
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ترخآ و هب  نّطفت  يهداـمآ  نکیل  دوب و  اـیند  ندرک  داـبآ  رد  رـصحنم  اـهنآ  مولع  هکلب  دـنتفریمن ، ار  ترخآ  هار  دنتـشادن و  ترخآ  رب 
. رادربنامرف میلست و  نامرف ، هب  شوگ  دندوب و  حالصا 

ایآ دـنتفگ : میلـست  باب  زا  زین  اهنآ  و  يامن ، راتفر  ییوکین  هب  ای  نک  باذـع  ار  اهنآ  ای  دوب : هدومرف  اهنآ  يهراب  رد  یلاـعت  يادـخ  اذـل 
. میهدب تایلام  جارخ و  وت  يارب  هک  ینکیم  لوبق 

94 تایآ 110 -

484 ص :  ات 110 ..... ] تایآ 94  (: 18  ) فهکلا هروس  ]

هراشا

یِّنَّکَم ام  َلاق  ( 94  ) ادَـس ْمُهَْنَیب  َو  انَْنَیب  َلَعَْجت  ْنَأ  یلَع  ًاجْرَخ  ََکل  ُلَعَْجن  ْلَهَف  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِـسْفُم  َجوُجْأَم  َو  َجوُجْأَی  َّنِإ  ِْنیَنْرَْقلا  اَذ  ای  اُولاق 
ُهَلَعَج اذِإ  یَّتَح  اوُخُْفنا  َلاق  ِْنیَفَدَّصلا  َْنَیب  يواس  اذِإ  یَّتَح  ِدـیِدَْحلا  ََربُز  ِینُوتآ  ( 95  ) ًامْدَر ْمُهَْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  ْلَعْجَأ  ٍةَّوُِقب  ِینُونیِعَأَـف  ٌْریَخ  یِّبَر  ِهِیف 
ُهَلَعَج یِّبَر  ُدْعَو  َءاج  اذِإَف  یِّبَر  ْنِم  ٌۀَمْحَر  اذه  َلاق  ( 97  ) ًابْقَن َُهل  اوُعاطَتْسا  اَم  َو  ُهوُرَهْظَی  ْنَأ  اوُعاطْسا  اَمَف  ( 96  ) ًارِْطق ِْهیَلَع  ْغِْرفُأ  ِینُوتآ  َلاق  ًاران 

(98  ) اقَح یِّبَر  ُدْعَو  َناک  َو  َءاَّکَد 
َنیِذَّلا ( 100  ) ًاضْرَع َنیِِرفاْکِلل  ٍذـِئَمْوَی  َمَّنَهَج  انْـضَرَع  َو  ( 99  ) ًاعْمَج ْمُهانْعَمَجَف  ِروُّصلا  ِیف  َخـُِفن  َو  ٍضَْعب  ِیف  ُجوُمَی  ٍذـِئَمْوَی  ْمُهَـضَْعب  اـنْکََرت  َو 

اَّنِإ َءاـِیلْوَأ  ِینوُد  ْنِم  يِداـبِع  اوُذِـخَّتَی  ْنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َبِـسَحَف  َأ  ( 101  ) ًاعْمَـس َنوُعیِطَتْـسَی  اُوناک ال  َو  يِرْکِذ  ْنَع  ٍءاـطِغ  ِیف  ْمُُهُنیْعَأ  ْتَناـک 
(103  ) ًالامْعَأ َنیِرَسْخَْألِاب  ْمُُکئِّبَُنن  ْلَه  ُْلق  ( 102  ) ًالُُزن َنیِِرفاْکِلل  َمَّنَهَج  انْدَتْعَأ 

ْمُُهلامْعَأ ْتَِطبَحَف  ِِهئاِقل  َو  ْمِهِّبَر  ِتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ( 104  ) ًاْعنُص َنُونِسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی  ْمُه  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ْمُُهیْعَس  َّلَض  َنیِذَّلا 
اُولِمَع َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 106  ) ًاوُزُه ِیلُـسُر  َو  ِیتایآ  اوُذَـخَّتا  َو  اوُرَفَک  اـِمب  ُمَّنَهَج  ْمُهُؤازَج  َکـِلذ  ( 105  ) ًانْزَو ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ْمَُهل  ُمیُِقن  ـالَف 

(108  ) ًالَوِح اْهنَع  َنوُْغبَی  اهِیف ال  َنیِِدلاخ  ( 107  ) ًالُُزن ِسْوَدْرِْفلا  ُتاَّنَج  ْمَُهل  َْتناک  ِتاِحلاَّصلا 
ََّیلِإ یحُوی  ْمُُکْلثِم  ٌرََشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق  ( 109  ) ًادَدَم ِِهْلثِِمب  اْنئِج  َْول  َو  یِّبَر  ُتاِملَک  َدَْفنَت  ْنَأ  َْلبَق  ُرْحَْبلا  َدِفََنل  یِّبَر  ِتاِملَِکل  ًادادِم  ُرْحَْبلا  َناک  َْول  ُْلق 

(110  ) ًادَحَأ ِهِّبَر  ِةَدابِِعب  ْكِرُْشی  َو ال  ًاِحلاص  ًالَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَمَف  ٌدِحاو  ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  امَّنَأ 
485 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

485 ص :  همجرت ..... :

جرخ ام  هچنانچ  ایآ  دننکیم  رایـسب ) يرگیـشحو  يزیر و  نوخ  و   ) داسف هوک ) نیا  تشپ   ) جوجأم جوجأی و  نینرقلا  وذ  يا  دـنتفگ  نانآ 
میوش ؟) هدوسآ  نانآ  ّرش  زا  ام  هک   ) يدنبیم اهنآ  ام و  نایم  يّدس  میریگب  هدهع  هب  ار  نآ 

486 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نم اب  امش  اّما  مرادن ) امش  يدام  کمک  هب  يزاین   ) تسا رتهب  امش  هنیزه  زا  هدومرف  اطع  نم  هب  ادخ  هک  یتورث  نّکمت و  تفگ : نینرقلا  وذ 

دربتـسد عنام  یّلک  هب  هک  مزاسب  امـش  يارب  مکحم  يّدس  ات  نم ) اب  نآ  هنیزه  لیاسو و  امـش  زا  رگراک  درم و   ) دـینک کمک  وزاب  تّوق  هب 
، دوش اهنآ 

يراوید نهآ  گنس و  زا  هوک  ود  يواسم  ات  نیمز  قمع  زا  دننکب و  بآ  هب  ات  نیمز  هک  داد  روتـسد  هاگ  نآ  دیروایب  نهآ  تاعطق  تفگ  و 
، دنتخیر گنس  نهآ و  نآ  رب  هتخادگ  سم  هاگ  نآ  دوش  هتخادگ  نهآ  ات  هتخورفارب  شتآ  سپس  دنزاسب و 

، دنتفای ییاناوت  ندش  نآ  يالاب  رب  هن  دس و  نآ  نتسکش  رب  زگره  هن  موق  نآ  سپ  نآ  زا 
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مئاق ترـضح  روهظ  ای  تمایق  زور  هک   ) دسر ارف  ادخ  يهدعو  هک  هاگ  نآ  تسا و  نم  يادـخ  تمحر  فطل و  نیا  هک  تفگ : نینرقلا  وذ 
، دوب دهاوخ  تسار  قّقحم و  ادخ  يهدعو  هّتبلا  دنادرگ و  هراپ  هراپ  یشالتم و  ار  ّدس  نآ  تسا ) هجرف  هّللا  لجع 

يارحص رد  قلخ  همه  دوش و  هدیمد  روص  هخفن  دنـشاب و  نادرگرـس  برطـضم و  جوم  نوچ  رـشحم  قیالخ  دسر  ارف  هک  هدعو  نآ  زور  و 
، دنیآ عمج  تمایق 

، مییامنب نارفاک  هب  راکشآ  ار  خزود  و 
، دنتشادن یهلا ) تایآ   ) ندینش رب  ییاناوت  چیه  دندوب و  لفاغ  نم  دای  زا  دوب و  تلفغ )  ) هدرپ ناش  بلق )  ) مشچ رب  هک  ینارفاک  نآ 

ار خزود  نارفاـک  يارب  اـم  تفرگ و  دـنهاوخ  دوخ  رواـی  تسود و  ار  یـسک  نم  ریغ  نم  صولخ ) اـب   ) ناگدـنب هک  دـنرادنپ  نارفاـک  اـیآ 
، میداد رارق  هاگلزنم 

، مزاس هاگآ  مدرم  نیرتراکنایز  هب  ار  امش  دیهاوخیم  هک  وگب  تّما  هب  ام ) لوسر  يا  )
دندرک  هابت  یناف  تایح  هار  رد  ار  ناشرمع  هک  دنتسه  اهنآ  مدرم  نیرتراکنایز 

487 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، دننکیم يراک  وکین  دنتشادنپیم  لطاب  لایخ  هب  و 

تمایق زور  هتـشگ و  هابت  همه  ناشلامعا  اذل  دندرک  راکنا  ار  ادخ  تاقالم  زور  دندش و  رفاک  دوخ  يادـخ  تایآ  هب  هک  دـننابلط  ایند  نیمه 
(، دناهدرکن دراد  یشزرا  ناهج  نآ  رد  هک  يراک  اهنآ  اریز   ) داد میهاوخن  یشزرا  نزو و  چیه  ار  اهنآ 

، تفای دنهاوخ  رفیک  خزود  شتآ  هب  دندرک  ازهتسا  ارم  ناربمغیپ  تایآ و  هدش و  رفاک  نوچ  نانیا 
، تفای دنهاوخ  لزنم  سودرف  تشهب  رد  اهنآ  هّتبلا  دندش  راکوکین  هدروآ و  نامیا  ادخ  هب  هک  نانآ  و 

، تفای لاقتنا  دنهاوخن  اج  نآ  زا  زگره  دنتسه و  يدبا  تشهب  نآ  رد  هشیمه 
دـسرب رخآ  هب  یهلا  تاملک  هک  نآ  زا  شیپ  دوش  بکرم  نم  راگدرورپ  تاـملک  نتـشون  يارب  اـیرد  رگا  هک  وگب  تّما ) هب  اـم  لوسر  يا  )

، دننک نآ  همیمض  زاب  رگید  ییایرد  دنچ  ره  دش  دهاوخ  کشخ  ایرد 
ياقل هب  سک  ره  تساتکی و  يادخ  امـش  يادـخ  هک  دـسریم  یحو  نم  هب  هک  متـسه  يرـشب  امـش  دـننام  نم  هک  تّما  هب  وگب  لوسر  يا 

. دنادرگن کیرش  وا  اب  ار  يدحا  ادخ  شتسرپ  رد  زگره  دوش و  راکوکین  دیاب  تسا  راودیما  وا  تمحر ) )

487 ص :  ریسفت ..... 

هچنانچ دنتـسه ، مالّـسلا  هیلع  حون  نب  ثفای  دالوا  زا  هلیبق  ود  لیزنت  بسح  رب  جوجأم  جوجأی و  َجوُجْأَـم  َو  َجوُجْأَـی  َّنِإ  ِْنیَنْرَْقلا  اَذ  اـی  اُولاـق 
، جوجأی «، 1  » اهبلقس اهکرت ، يهمه  هک  هدش  تیاور  دناهدوب و  نالیگ  زا  جوجأم  كرت و  زا  جوجأی  هک  دندقتعم  یخرب  دناهتفگ  یـضعب 

زا همه  نیچ  جوجأم و 
__________________________________________________

يزکرم ياپورا  اّلک  ناتسراجم و  یکاوالسوکچ و  رد  هک  اهوالسا  هیلاقص )  ) اهبلقص ای  اهبلقس  ( 1)
488 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشاب هک  اج  ره  تسا  حون  نب  ثفای 

دلوتم اهنآ  زا  هک  هچنآ  ریبک و  ملاع  رد  نانآ  زا  فنـص  ود  ره  دوصقم  ای  دنتـسه  هّنجا  نیطایـش و  جوجأی  زا  دوصقم  لیوأت  بسح  رب  اـّما 
ّدس نآ  ریغص و  ملاع  رد  دنتـسه  ّدس  تشپ  ریبک و  ملاع  رد  خزرب  تشپ  جوجأم  جوجأی و  تسا و  ریغـص  ملاع  رد  نایرکـشل  اوق و  زا  دوش 

. دننکیم انب  میلعت  نیقلت و  اب  ادخ  نانیشناج  افلخ و  ار 
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لیوأت هب  رعـشم  نآ  دـشابیم و  تشگ  روهلعـش  شتآ  يانعم  هب  راـّنلا » ّجا   » زا اـی  تفرگ  تعرـس  ياـنعم  هب  ّجا »  » زا هملک  ود  نیا  قاقتـشا 
ّتیملع تهج  هب  ود  نآ  فرـص  عنم  نیاربانب  دـنراد  لمع  تعرـس  داسف  رد  اـهنآ  دـناهدش و  هدـیرفآ  شتآ  زا  ّنج  نیطایـش و  هچ  تسا ،

. تسا هدش  فرص  عنم  ثعاب  تیملع  تیمجع و  دنشاب  یمجع  رگا  تسا و  ثینأت 
يراوخ و مدرم  ّدـس ، تشپ  زا  اـهنآ  ندـمآ  نوریب  ّدـس ، ندرک  خاروس  یگنوگچ  هّثج ، هورگ ، رد  نآ  لاـح  ناـیب  زا  راـبخا  رد  هک  هچنآ 

. دنکیم لیوأت  رب  تلالد  همه  همه و  نانآ ، لسن  ترثک  اقب و  لوط  موق و  ود  نآ  ترثک  هیربط و  يایرد  ندیشون  قرشم و  ياهرهن 
لاح و  تسا ؟ اجک  هدوب و  هنوگچ  نآ  هک  دناهدرکن  لقن  قیقحت  قیقد و  روط  هب  نیخّروم  زا  کی  چیه  جوجأم  جوجأی و  ّدس  يهراب  رد  اّما 

جوجأی
__________________________________________________

. دنتشادن هرهب  ندمت  زا  يدالیم  مهدراهچ  نرق  ات  دننکاس و 
489 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

؟ تسا هنوگچ  دنتسه  ّدس  نییاپ  هک  یناسک  لاح  و  تسا ؟ هنوگچ  جوجأم  و 
نیب زا  شربخ  تسیابیمن  هن  رگ  دوش و  وحم  راثآ  زا  شرثا  رابخا و  زا  نآ  ربخ  اـت  هدـش  بیاـغ  راـظنا  زا  اـی  هتفر  بآ  ریز  دـس  نآ  دـیاش 

. تسا ینیمخت  رکذ  یبیرقت و  رابخا  هدش  رکذ  خیراوت  رد  هک  هچنآ  تفریم و 
. دننکیم داسف  تراغ  لتق و  ببس  هب  ام  نیمز  رد  جوجأم  جوجأی و  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِسْفُم 

ار اهیندروخ  ریغ  دندروخیم و  ار  اهیندروخ  دندیرچیم و  ار  اههویم  اهتعارز و  دندروخیم ، ار  مدرم  اهنآ  هک  تسا  هدمآ  رابخا  رد  و 
. دندربیم دوخ  اب 

؟ مینک ادا  وت  رب  هک  میهدب  رارق  یتایلام  جارخ و  ایآ  دنتفگ : نینرقلا  وذ  هب  موق  نآ  ًاجْرَخ  ََکل  ُلَعَْجن  ْلَهَف 
هار کی  زا  اهنآ  جورخ  دیاش  و  دشاب ، ام  هیلع  اهنآ  جورخ  عنام  هک  یهد  رارق  يدس  اهنآ  ام و  نیب  هک  ادَس  ْمُهَْنَیب  َو  انَْنَیب  َلَعَْجت  ْنَأ  یلَع 

. تسا انعم  نیمه  رب  رعشم  ِْنیَّدَّسلا » َْنَیب   » یلاعت يادخ  لوق  هچنانچ  دنوش  جراخ  دنتسناوتیمن  هار  نآ  ریغ  زا  هک  دوب 
هداد تاناکما  هدرک و  نّکمتم  نآ  رد  ارم  دـنوادخ  هک  هچنآ  تفگ : نانآ  رب  مّحرت  راک و  نتفرگ  ناسآ  تهج  ٌْریَخ  یِّبَر  ِهِیف  یِّنَّکَم  ام  َلاـق 

. مرادن نآ  رب  یجایتحا  نم  سپ  دیهدیم  رارق  امش  هک  یجارخ  زا  تسا  رتهب 
تّوق و اب  نکل  مرادن  امش  لاوما  رب  يزاین  ٍةَّوُِقب  ِینُونیِعَأَف 
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. دراد جایتحا  اهنآ  رب  ّدس  يانب  هک  ییاهزیچ  تالآ و  هلمع ، لیبق  زا  دینک ، کمک  نم  هب  ناتتردق 

ار اهنآ  تساوخرد  نیرتگرزب  ینعی  تسا  ّدـس  زا  رتگرزب  مدر  منک  انب  یلیاح  نانآ  امـش و  نیب  نم  هک  نیا  ات  ًاـمْدَر  ْمُهَْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  ْلَـعْجَأ 
. دومن تباجا 

اذِإ یَّتَـح  تسا  ینونیعا  زا  یلیـصفت  لدـب  لـمج  و  تسا ، گرزب  هعطق  ةربز »  » دـیروایب نهآ  گرزب  ياـههعطق  میارب  ِدـیِدَْحلا  ََربُز  ِینوـُتآ 
. دنتخاس راوید  اههوک  يواسم  نیمز  قمع  زا  ات  دندروآ  ار  نهآ  گرزب  ياههعطق  وا  يارب  يواس 

هدناوخ لاد  نوکـس  لّوا و  هّمـض  اب  هّمـض ، ود  اب  هکرح ، اب  نیفدـص »  » ظفل ِْنیَفَدَّصلا  َْنَیب  تسا  دـیدح  ای  نینرقلا  وذ  يواس »  » لعف لعاف  و 
. دمآ رب  هوک  فرط  ود  ات  ینعی  تسا  هوک  ود  نآ  زا  دوصقم  هک  تسا  هدش 

شتآ ار  نآ  ندرک  مرگ  ندـیمد و  اب  هک  نیا  ات  دـیزورفایب  شتآ  ات  دـیمدب )  ) دـینزب داب  تفگ : نارگراک  هب  ًاران  ُهَلَعَج  اذِإ  یَّتَح  اوُخُْفنا  َلاق 
( غرفا  ) و ینوتا )  ) عراضم لعف  ود  ره  ارطق »  » ظفل رد  دیروایب  هتخادـگ  يور  ای  سم  میارب  تفگ  ًارِْطق  ِْهیَلَع  ْغِْرفُأ  ِینُوتآ  َلاق  تخاس ، هنوگ 

. تسا سم  رطق  دننکیم و  لمع 
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ار نآ  دندرک و  تسرد  نینهآ  یهوک  نینرقلا  وذ  يارب  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ام  يادتقم  الوم و  زا 
تسرد  يروط 
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دنتخیر رگید  یضعب  يور  ار  یضعب  دش ،) ناور  ریش  لثم  هدش و  بوذ  الماک  هک  دنتخادگ  ار  نهآ  نانچ   ) دوب مرن  ریـش  دننام  هک  دندرک 

رد تشاذگ و  مزیه  نآ  يور  سپـس  درک ، تسرد  ّدس  نیمز  يور  هک  دوب  یـسک  نیلّوا  نینرقلا  وذ  دنداد و  رارق  هوک  ود  نیب  رد  ار  نآ  و 
. دیروایب سم  نم  يارب  تفگ : دش  بوذ  هک  یتقو  دندیمد ، داب  نآ  رب  تشاذگ و  ندرک  مد  يارب  ییاهاج  نآ  رد  تخورفا و  شتآ  نآ 

. تشگ طولخم  نهآ  اب  هدش و  بوذ  سم  سپ  دنتخیر  نهآ  يور  ار  نآ  دندرک و  تسرد  وا  يارب  سم  زا  یهوک 
هدش فذح  لاعفتسا  ءات  اج  نیا  رد  دنور  الاب  نآ  زا  دنتسناوتیمن  رگید  جوجأم  جوجأی و  موق  دش و  هتخاس  ّدس  ُهوُرَهْظَی  ْنَأ  اوُعاطْـسا  اَمَف 

فاص و مرن و  نانچ  ّدس  نآ  اریز  يوق ، تردق  هب  دسر  هچ  ات  دنتـشادن  مه  فیعـض  تردـق  ناوت و  یّتح  اهنآ  هک  دـشاب  نیا  هب  رعـشم  ات 
نینچمه و  دیـسریمن ، هّلپ  نابدرن و  نتخاس  هب  ناشرکف  دندوب و  نایاپ  راهچ  دننام  اهنآ  دیاش  دنور ، الاب  دنتـسناوتن  زگره  هک  دش  عفترم 

ار هار  نیا  رگا  دنتـشاد  هک  يدایز  تّیعمج  اب  اهنآ  رگا  هچ  دندرکن ، دـشاب  يواسم  ّدـس  اب  هک  يوحن  هب  ّدـس  تشپ  كاخ  ندرک  عمج  هب 
. دشیم ناسآ  اهنآ  يارب  نتفر  الاب  دندیمهفیم 

ناشیارب اهنآ  فارطا  زا  روبع  هک  يوحن  هب  دـشیم  ایرد  هب  یهتنم  اـههوک  هک  نیا  اـی  دوب ، هدرک  هطاـحا  ار  اـهنآ  فارطا  زا  هوک  ود  نآ 
سپ ًابْقَن  َُهل  اوُعاطَتْـسا  اَم  َو  دشاب ، هتـشاد  ياهیاپهوک  هنماد و  هک  نیا  نودب  دوب  فاص  دنلب و  ّدس  دننام  شايدنلب  عافترا و  دوبن و  رودـقم 

دوب  يروط  ّدس  نامتخاس 
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. درک انب  ار  ّدس  دوب  هدیسر  هک  بآ  هب  دنک  ار  نیمز  نینرقلا  وذ  نوچ  دننزب  بقن  دنتسناوتیمن  ای  دندوبن  مه  ندز  بقن  رب  رداق  هک 
زا تسا  یتـمحر  نآ  ندرک  يواـسم  فاـص و  رب  تردـق  اـی  ّدـس  نیا  تفگ : نینرقلا  وذ  یِّبَر  ُدـْعَو  َءاـج  اذِإَـف  یِّبَر  ْنـِم  ٌۀَـمْحَر  اذـه  َلاـق 

يهدـعو زا  دوصقم  رگا  و  دوش ، بارخ  ایند  اـی  دـسرب  ارف  هک  تماـیق  ینعی  دـسر  ارف  مراـگدرورپ  يهدـعو  هک  هاـگ  نآ  سپ  مراـگدرورپ 
. دسر ارف  وا  يهدعو  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دشاب  تمایق  راگدرورپ 

مراگدرورپ يهدعو  اقَح  یِّبَر  ُدْعَو  َناک  َو  تسا ) هدش  هدناوخ  زین  ءاّکد  هلعج  . ) دـنکیم ناسکی  نیمز  اب  هدرک و  ناریو  ار  نآ  َءاَّکَد  ُهَلَعَج 
. درادن یفّلخت  تسا و  قح 

نیمه دنروخیم  ار  مدرم  هدش و  جراخ  جوجأم  جوجأی و  دوشیم و  مدهنم  ّدـس  نآ  نامّزلا ) رخآ   ) تمایق زور  زا  لبق  هک  تسا  هدـش  لقن 
: دیامرفیم هک  یلاعت  يادخ  لوق 

زا يدرم  چـیه  هک : تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  « 1  » َنُولِْـسنَی ٍبَدَـح  ِّلُک  ْنِم  ْمُه  َو  ُجوُجْأَـم  َو  ُجوُجْأَـی  ْتَِحُتف  اذِإ  یَّتَح 
دنتسه یتادوجوم  نیرتشیب  هکیالم  زا  سپ  اهنآ  دومرف : سپـس  دیایب ، ایند  هب  روکذ  دنزرف  رازهکی  وا  بلـص  زا  هک  نیا  ات  دریمیمن  اهنآ 

. دناهدش قلخ  هک 
جوجأم جوجأی و  جورخ  تمایق  ياههناشن  زا  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  زا  و 

__________________________________________________

يهیآ 96 ءایبنا  يهروس  ( 1)
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. نآ زا  لبق  تسا 
: دومرف سپ  دش  لاؤس  جوجأم  جوجأی و  زا  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  زا  زین 
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شبلص زا  درم  رازهکی  هک  نیا  ات  دریمیمن  اهنآ  زا  يدرم  چیه  تسا  تّما  دص  راهچ  تّما  ره  و  رگید ، یتّما  جوجأم  تسا و  یتّما  جوجأی 
. تسا هدرک  لمح  حالس  هک  دنیبب  ار 

دننام اهنآ  زا  یفنص  دنفنـص : هس  اهنآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نک ، فیـصوت  ام  يارب  ار  اهنآ  هّللا  لوسر  ای  دش  هتفگ 
. تسا زرا »  » تخرد

؟ تسیچ زرا »  » هّللا لوسر  ای  دش  هتفگ 
رد دناوتیمن  نهآ  هوک و  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  تسا و  يواسم  ناشـضرع  لوط و  اهنآ  زا  یفنـص  ماش  رد  دنلب  تسا  یتخرد  دومرف :

. دننکیم زادناور  ار  ناشرگید  شوگ  زادنا و  ریز  ار  ناششوگ  کی  اهنآ  زا  یفنص  دنک و  تمواقم  ناشلباقم 
رد ناشهلابند  بقع و  تمـسق  ماش و  رد  ناشولج  تمـسق  دنروخب ، ار  اهنآ  هک  نیا  رگم  دـنرذگیمن  رتش  یـشحو ، ناویح  لیف ، رب  اهنآ 

. دنماشآیم ار  يربط  يهچایرد  قرشم و  ياهرهن  تسا  ناسارخ 
بـش ات  دندنکیم  ّدس  ار  ناشزور  يهمه  دندادیم و  جرخ  هب  تماقتـسا  يرادیاپ و  ّدس  ندش  هتخاس  زا  سپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  زین  و 

نا ینعی  دندرکیمن  انثتـسا  میوشیم  جراخ  هدرک و  زاب  ار  ّدس  مییآیم و  ادرف  دـنتفگیم  دـندیدیم  ار  باتفآ  عاعـش  هک  نیمه  دـشیم و 
زاب  هک  ادرف  دنتفگیمن ، هّللا  ءاش 
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. تسا هتشگرب  لّوا  تلاح  هب  هدش و  فاص  دناهدنک  هک  هچ  ره  دندیدیم  دنتشگیم 

هب دننیبیم  دندرگیمرب  ّدـس  هب  هک  ادرف  میوشیم  جراخ  مینکیم و  زاب  ادرف  هّللا  ءاش  نا  دـنیوگ  اهنآ  دـسرب  ارف  ادـخ  يهدـعو  هک  نیا  ات 
زا مدرم  دنروخیم ، ار  اهبآ  دننکیم ، جورخ  مدرم  رب  هدرک و  رفح  ار  ّدـس  نآ  سپ  دـشابیم ، دـنتفر  دنتـشاذگ و  ار  نآ  هک  یتلاح  نامه 

تـسا نوخ  تییه  دننامب  هک  یلاح  رد  ددرگیمرب  دـنزادنایم  نامـسآ  هب  ار  ناشیاهریت  سپ  دـنیآیمن  نوریب  ناشیاههناخ  زا  اهنآ  سرت 
رد هک  دتـسرفیم  اهنآ  يارب  ار  ییاههّشپ  دنوادخ  سپ  میتفای  يرترب  نامـسآ  لها  رب  میدـش و  بلاغ  نیمز  لها  رب  ام  هک  دـنیوگیم  سپ 

. دناسریم ناشتکاله  هب  هدش  لخاد  ناشیاهشوگ  رد  هتفرگ و  رارق  ناشتشپ 
يالاب رب  دنتسناوتن  هک  تسا  هّیقت  نامه  ّدس  نآ  هک  تسا  هدمآ  ًامْدَر  ْمُهَْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  ْلَعْجَأ  ادخ : لوق  يهراب  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

. دنیامن داجیا  یبقن  نآ  رد  هتفر و  نآ 
ینعی نیـصح  نصح  هّیقت  نآ  دـننکب و  دـنناوتیمن  يراک  دـنوشیم و  ناوتان  ياهراچ  هلیح و  ره  زا  ینک  لمع  هّیقت  رب  هک  هاگ  نآ  دومرف :

. دننک داجیا  یبقن  نآ  رد  دنناوتیمن  هک  تسا  يّدس  ادخ  نانمشد  وت و  نایم  تسا و  وت  نابهگن  هک  تسا  یمکحم  راوید 
هیقت  دومرف : َءاَّکَد  ُهَلَعَج  یِّبَر  ُدْعَو  َءاج  اذِإَف  يهراب  رد  و 
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. دریگیم ماقتنا  نانمشد  زا  دنوادخ  دوشیم و  هتشادرب  فشک  ماگنه 

. دراد لیوأت  رد  تحارص  هک  ریخا  ربخ  اصوصخم  تسا  لیزنت  زا  رتشیب  لیوأت  رب  شتلالد  دینیبیم  هچنانچ  رابخا  نیا  يهمه 
دنتـسناوتیمن دندرکیم و  طالتخا  دـندزیم و  جوم  تیعمج  نآ  دیـسر  مامتا  هب  ّدـس  هک  يزور  ٍضَْعب  ِیف  ُجوُمَی  ٍذـِئَمْوَی  ْمُهَـضَْعب  انْکَرَت  َو 

. دننکیم هلجع  تراغ  لتق و  هب  نوچ  دننزیم  جوم  نیمز  يور  رد  دندش  جراخ  اهنآ  دش و  ناریو  ّدس  یتقو  ای  دنوش ، جراخ 
ربانب یضام  لعف  اب  بلطم  ندرک  ادا  تسا و  هدش  هداد  تبسن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ام  يالوم  هب  هچنانچ  تسا  تمایق  زور  دوصقم  ای 

. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  تبسن  بلطم  عوقو  تهج  هب  یضام  لعف  ای  تسا  حضاو  رهاظ و  لّوا  لامتحا 
. مینکیم عمج  دنتسه  ّدس  تشپ  هک  ار  یناسک  جوجأم و  جوجأی و  روص  خفن  ماگنه  ًاعْمَج  ْمُهانْعَمَجَف  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفن  َو 

. دنشاب جوجأم  جوجأی و  دوصقم  هک  تسا  نکمم  هّتبلا ) )
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ٍءاطِغ ِیف  ْمُُهُنیْعَأ  َْتناک  َنیِذَّلا  مینایامنب  دـیاش  دـیاب و  هچنانچ  نارفاک  يارب  زور  نآ  رد  ار  خزود  ًاضْرَع  َنیِِرفاْکِلل  ٍذـِئَمْوَی  َمَّنَهَج  انْـضَرَع  َو 
. دوب هدرپ  رد  نآ  زا  ناشنامشچ  هک  یناسک  نامه  يِرْکِذ  ْنَع 

دنتفایب  نم  دای  هب  دیاب  دننیبیم  ارم  ياههدیرفآ  تاعونصم و  هک  یتقو 
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. دنتسه ششوپ  رد  نم  يروآ  دای  زا  اهنآ  یلو  دننک  دای  ارم  و 
یلاعت يادـخ  رکذ  تاعونـصم  يهمه  انعم  نیا  هب  تسا و  يروآ  دای  رکذ و  بجوم  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  اج  نیا  رد  رکذ »  » هک نادـب 

يور دـنوشیم و  فلتخم  رکذ  قالطا  رد  فعـض  تّوق و  بسح  رب  زین  تاعونـصم  تسا  فلتخم  اهنآ  ببـس  هب  يروآدای  نوچ  تسا و 
. تسا هدشن  هدیمان  رکذ  اهنآ  زا  یضعب  هک  تسا  تهج  نیمه 

. دوشیم هدیمان  رکذ  زامن  یبلق و  يهنیکس  شمارآ و  نانج ، رکذ  ناسل ، ظفل  مالّسلا ، هیلع  ماما  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  نآرق ، الثم 
تسا و سفن  تافـص  ریاـس  اـهوزرآ و  اـهاوه ، زا  یـششوپ  رد  اـهنآ  یبلق  ياهمـشچ  هک  دنتـسه  یناـسک  نارفاـک  هک  تسا  نیا  دوصقم 

اهنآ يرهاظ  ياهمـشچ  هچ  رگا  دننیبیمن  تسا ) ادخ  يروآ  دای  رکذ و  هک  تهج  نآ  زا   ) تسا ادـخ  يروآ  دای  بجوم  هک  ار  ییاهزیچ 
كرد زا  ناشنطاب  مشچ  یلو  دننیبیم  رهاظ  مشچ  اب  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  نآرق ، الثم  دنیبیم  ار  تاعونـصم 
ریسفت وا  تیالو  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هب  ار  رکذ »  » تسا ادخ  رکذ  تقیقح  شتیولع  ببـس  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچ  تسا ، زجاع  تقیقح 

. دناهدرک
یلاعت يادـخ  نکل  دوشیمن و  هدـید  مشچ  اب  رکذ  تسین و  رکذ  زا  عنام  مشچ  شـشوپ  اطغ و  هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا 

یلع دروم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  راتفگ  اهنآ  نوچ  هدرک ، هیبشت  اهروک  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  هب  نارفاک 
دنونشب . دنتسناوتن  هدرمش و  نیگنس  ار  مالّسلا  هیلع 
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دزن هاگ  ره  دومرف : تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  رکذ  زا  دوصقم  هک : تسا  هدـمآ  هیآ  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

مهیلع تیب  لها  یلع و  اب  هک  دوب  ینمشد  ضغب و  تّدش  تهج  هب  نیا  دنونـشب و  دنتـسناوتیمن  دشیم  هدرب  مالّـسلا  هیلع  یلع  مسا  اهنآ 
. دنتشاد وا  مالّسلا 

نآ اب  ات  دنتـسین  بلق  ياراد  راّفک  هک  تسا  نیا  دوصقم  دنتـشادن ، يرادربنامرف  دیلقت و  ناوت  تردق و  اهنآ  ًاعْمَـس  َنوُعیِطَتْـسَی  اُوناک ال  َو 
زا هک  دـنوش  میلـست  دـنهد و  شوگ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  نامرف  هتفاـیرد  تسا  رکذ  هک  تهج  نآ  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تقیقح 

یَْقلَأ َْوأ  ٌْبلَق  َُهل  َناک  ْنَِمل  يرْکَِذل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  دومرف : هدرک و  هراشا  ماقم  ود  ره  هب  یلاعت  يادخ  هچنانچ  دنـشاب  تمالـس  میلـست و  لها 
اوُذِـخَّتَی ْنَأ  هک : دـندرک  نامگ  دـندش  رفاک  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیـالو  هب  هک  یناـسک  اـیآ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َبِسَحَف  َأ  « 1  » ٌدیِهَـش َوُه  َو  َعْمَّسلا 

هک یلاح  رد  نم  ناگدنب  هک  دندرک  نامگ  ای  تفرگ !؟ دنهاوخ  ایلوا  رادتسود و  منذا  نودب  ار  یسک  نم  ناگدنب  َءاِیلْوَأ  ِینوُد  ْنِم  يِدابِع 
یلو ار  رمع ) رکب و  وبا   ) یلوا يات  ود  نآ  نم  ناگدنب  هک  دندرک  نامگ  اهنآ  تفرگ !؟ دنهاوخ  ایلوا  دنشاب ) نم  ریاغم   ) دنـشاب نم  نودب 

هب لصّتم  هن   ) دنتسه نم  اب  ریاغم  هک  یلاح  رد  نم و  يهزاجا  نودب  ای  ار ! مالّسلا  هیلع  یلع  هن  دنریگیم 
__________________________________________________

هیآ 37 هروس ق  ( 1)
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نودب دنیزگرب  ار  يدوبعم  هک  یسک  ره  رفاک و  رب  تبسن  میمعت  اب  نیا  تسا و  هدش  ریـسفت  نینچ  رابخا  رد  هیآ  دننکب !؟ يراک  نینچ  نم )
. درادن یتافانم  دشاب  هتشاد  ّیلوت ) يّدصت و  رد  ای   ) وا تیالو  رد  دشاب  هتشاد  نذا  ادخ  بناج  زا  هک  نیا 
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. دنیآیم دورف  نآ  رب  هک  میدرک  هدامآ  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  نارفاک  يارب  ار  خزود  ام  ًالُُزن  َنیِِرفاْکِلل  َمَّنَهَج  انْدَتْعَأ  اَّنِإ 
وا يارب  یمارتحا  تشادـگرزب و  ات  دوشیم  اّیهم  هدـمآ  دورف  لزان و  ناـمهم  يارب  هک  تسا  يزیچ  لزن »  » هچ تسا  تافیرـشت  باـب  زا  نیا 

. دشاب
یهارمگ صخش  نایز  نارسخ و  مینک ؟ هاگآ  اهناسنا )  ) ناگدننک لمع  نیرتراکنایز  زا  ار  امش  ایآ  وگب  ًالامْعَأ  َنیِرَـسْخَْألِاب  ْمُُکئِّبَُنن  ْلَه  ُْلق 

نآ و نالطب  ندش و  عیاض  لمع  نایز  و  تسا ، هلماعم  رد  ندش  نوبغم  ای  الاک  تعاضب و  رد  ناصقن  اب  شورف  تراجت  رد  نایز  تسا و  وا 
دوشن و ّبترتم  تسا  هدوب  لمع  نآ  زا  دوصقم  هک  ياهدیاف  شلمع  رب  هک  تسا  یـسک  لمع  رد  هدید  نایز  سپ  دشابیم ، شنوب  هدیافیب 

. دنامن یقاب  دشاب  عفان  هک  يرثا  شلمع  زا 
هک ار  هچنآ  سپس  دنکیم ، هتـسخ  نآ  رد  ار  دوخ  تسا و  ناوارف  ریخ  دّصرتم  بّقرتم و  شلمع  زا  هک  تسا  یـسک  رتهدید  نایز  رـسخا و 

. دوش ّبترتم  شاهتساوخ  دض  ای  دوشیمن  ّبترتم  شلمع  رب  هتساوخیم 
هک  تسا  هدش  عقاو  ملاع  ود  نیب  شسفن  ماقم  تهج  زا  ناسنا  هک  نادب 
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ماکح تموکح  ببـس  هب  ای  دـهدب  ماجنا  هک  يراک  ره  ماقم  نیا  رد  كاپ ، حاورا  هکیالم و  مه  تسا و  نیطایـش  ّنج و  فّرـصت  لباق  مه 

رد ای  شیوخ  سفن  رد  یتموکح  تسا ، فرص  موکحم  ماقم  نیا  رد  ناسنا  نوچ  ناطیش ، نارازگ  مکح  تموکح  بجوم  هب  ای  تسا  ادخ 
. درادن شریغ 

. دنکب هّللا  لزنا  ام  ریغ  هب  مکح  هک  تسا  هدش  یسک  هب  ریسفت  ُهَّللا » َلَْزنَأ  اِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  یلاعت : يادخ  لوق  اذل 
هّللا لزنا  ام  ریغ  هب  مکاح  مکح  رد  دـنکن  مکح  تسا  هدرک  لزان  ادـخ  هک  هچنآ  هب  رگا  و  تسین ، یلاـخ  زگره  مکح  یعون  زا  ناـسنا  هچ 

. دوشیم
دیمهف هتشگ و  رادیب  هدرک و  ادیپ  هبنت  رگا  یلو  ددرگیم ، راکنایز  تسا و  عیاض  دهدیم  ماجنا  ناطیش  تموکح  ببـس  هب  هک  یلعف  ره  و 

. درک تمالم  ار  دوخ  هدش و  رجزنم  نآ  زا  هدوب و  ناطیش  تموکح  رثا  رب  شراک  هک 
نایز صخـش  نیا  دوب  تموکح  ود  ره  زا  لفاغ  ای  تسا  ناطیـش  تموکح  ای  تسا  ادخ  تموکح  زا  شراک  هک  نیا  رد  درک  ادیپ  دیدرت  ای 

، نارفغ زا  ادخ  فاطلا  بتارم  يارب  شدادعتـسا  یگدامآ و  هچ  تسین ، لمع  يهیحان  زا  رـسخا  رتهدید و  نایز  یلو  تسا ، رـساخ  هدـید و 
. تسا هدشن  لطاب  اهیبوخ  رب  اهیدب  لیدبت  حفص و  وفع ،

دراد شاداپ  رجا و  قاقحتـسا  تسا و  ادخ  تموکح  ببـس  هب  شراک  هک  درک  ادیپ  داقتعا  دشن و  لصاح  شیارب  هبنت  يرادیب و  نیا  رگا  و 
تسا . رسخا  رتهدید و  نایز  تروص  نیا  رد 
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فاطلا كرادت  دادعتسا  بکرم  لهج  داقتعا و  نیا  اب  تسا ، هدش  هریخذ  شلمع  هک  دنکیم  لایخ  وا  هدش و  عیاض  مگ و  شلمع  هک  اریز 

. دناهدرمش نامرد  یب  درد  ار  نآ  قالخا  ياملع  هک  تسا  يزیچ  بکرم  لهج  تسا و  هدومن  لطاب  ار  ادخ 
لها زا  اوها  تاهبـش و  لها  رب  دنیبب و  وکین  بوخ و  ار  يأر  نآ  دنک و  عادبا  ار  ییأر  هک  یـسک  ره  باتک و  لها  رب  هیآ  رد  نیرـسخا »  » و

اب ار  يراک  هک  یسک  ره  هب  تبسن  لومـش  رد  هیآ  میمعت  اب  یتافانم  نیا  تسا و  هدش  ریـسفت  ارورح  لها  هلبق و  لها  زا  اهتعدب  لها  هلبق ،
میمعت رب  هراشا  يارب  دوشیم و  هدافتـسا  ریـسفت  فالتخا  زا  میمعت  هکلب  درادن ، دـنیبب  وکین  بوخ و  ار  نآ  هداد و  ماجنا  ناطیـش  تموکح 

. دومن ریسفت  يدعب  يهیآ  اب  ار  نآ  تسا  مزال 
. دییارگ یهارمگ  هب  ایند  یگدنز  رد  ناشیاهشالت  هکنانآ  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ْمُُهیْعَس  َّلَض  َنیِذَّلا 

ناطیـش تموکح  اب  ناسنا  هک  يراک  ره  نوچ  دـشابیم و  عزانت  لیبس  رب  ود  ره  ای  ّلـض »  » اـی مهیعـس »  » فرظ اْینُّدـلا » ِةاـیَْحلا  ِیف   » يهلمج
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يههجو اـب  ار  نآ  هداد و  يورخا  تهج  نآ  رب  رما  يادـتبا  رد  ناطیـش  هچ  رگا  دوریم  نیب  زا  نآ  رد  هدـش و  اـیند  هب  هّجوـتم  دـهد  ماـجنا 
. دشابیم حیحص  لالض  یعس و  زا  کی  ره  هب  فرظ  قیلعت  سپ  دزاسیم ، رهاظ  يورخا 

نارسخ  تسا و  بکرم  لهج  نامگ  نیا  دنهدیم  ماجنا  بوخ  راک  هک  دننکیم  نامگ  نانآ  ًاْعنُص و  َنُونِسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی  ْمُه  َو 
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دنتسه یناسک  اهنآ  ْمِهِّبَر  ِتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  تشذگ  هچنانچ  تسین  نکمم  نآ  ناربج  كرادت و  هک  نارـسخ  قوف  يرابنایز  و 
فیـصوت هک  یفاصوا  اب  تسا  نانآ  راضحا  نارفاک و  لاح  ندرک  اوسر  تهج  دـیعب  يهراشا  مسا  ندروآ  دـندش ، رفاک  ادـخ  تایآ  رب  هک 

. تسا رصح  يهدافا  تهج  دنسم  ندمآ  هفرعم  دناهدش و 
اههناشن تایآ و  مامت  رب  رفک  وا  رب  رفک  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  رب  رفک  تاـیآ  هب  رفک  زا  دارم  هکلب  دنتـسه ، ایـصوا  تاـیآ  زا  دوصقم 

. تسا هدش  ریسفت  انعم  نیمه  هب  رابخا  رد  تسا و 
. دشاب بابرالا  ّبر  ّبر  زا  دوصقم  رگا  هک  تشذگ  بلطم  نایب  نیا  اهراب  ِِهئاِقل  َو 

ّبر یتوکلم  هجو  تاقالم  اقل  زا  دوصقم  دشاب  فاضم  ّبر  ّبر »  » زا دوصقم  رگا  تسا و  وا  نارگباسح  ای  باسح  تاقالم  اقل  زا  دوصقم 
. دنمانیم هنیکس  روضح و  رکف و  ار  نآ  قیرط  رد  هک  تسا  دوصقم 

ُمیُِقن الَف  تسا . شاداپ  ازج و  ياراد  دـندرکیم  نامگ  اهنآ  هک  ییاـهلمع  دوشیم ، هاـبت  هتفر و  نیب  زا  هنآ  لاـمعا  سپ  ْمُُهلاـمْعَأ  ْتَِطبَحَف 
. میوشیمن لیاق  ینزو  ردق و  اهنآ  يارب  زیخاتسر  زور  رد  ًانْزَو  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمَُهل 

هک  دیبایب  تمایق  زور  رد  یقاچ  درم  اسب  هچ  هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  زا 
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. دشاب هتشادن  یشزرا  نزو و  ياهّشپ  لاب  رادقم  هب 
. دوش نزو  ات  دنامیمن  یقاب  اهنآ  يارب  یبوخ  لمع  نوچ  مینکیمن  اپ  رب  ینازیم  اهنآ  لمع  يارب  تمایق  زور  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 

. تسا هفنأتسم  يهلمج  مّنهج » مهؤازج   » تسا و فوذحم  يارب  لوعفم  ای  ربخ  ای  ادتبم  کلذ »  » ظفل ُمَّنَهَج  ْمُهُؤازَج  َِکلذ 
. تسا مّنهج  نامگ  لباقم  رد  نانآ  يازج  نامگ  نیا  دشابیم  فوذحم  دیاع  شربخ و  تسا ، طبح  نامگ و  رب  هراشا  ادتبم و  کلذ »  » ای

هکلب تسا ، اهنآ  يازج  نتشادن  نزو  ردق و  نآ  تسا ، لامتـشا  وحن  هب  کلذ »  » زا لدب  مّنهج »  » تسا و ربخ  مهؤازج »  » ادتبم و کلذ »  » ای
. تسا اهنآ  يازج  مّنهج » »

شربخ مّنهج »  » نآ و لدب  مهؤازج »  » ادتبم و کلذ »  » هک نیا  رگید  هجو  دـشابیم و  یّقرت  كاردتـسا و  بارـضا و  يانعم  نآ  رد  نیاربانب 
. دوشیم مولعم  انعم  نیا  شدعب  ام  هنیرق  ببس  هب  هک  دندیزرو ، رفک  نم  ياههناشن  تایآ و  رب  اوُرَفَک  اِمب  دشابیم 

. تسا مالّسلا  مهیلع  ایصوا  تایآ  زا  دوصقم  ًاوُزُه  ِیلُسُر  َو  ِیتایآ  اوُذَخَّتا  َو 
نانآ ياهوزرآ  اههتـساوخ و  دض  نوچ  تسنانآ ، رب  رفک  رفک ، زا  دوصقم  هک  تسا  هدش  دراو  ربخ  نیا  مالّـسلا  مهیلع  ایـصوا  زا  هچ  نانچ 

ّبترتم  لمع  رب  هک  تسا 
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. دوشیم
لوبق يولو و  ّصاخ  تعیب  اب  ِتاِحلاَّصلا و  اُولِمَع  َو  دـندروآ  نامیا  يرهاظ  توعد  لوبق  يوبن و  ماع  تعیب  اـب  هک  یناـسک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 

. دنداد ماجنا  حلاص  لمع  ینطاب  توعد 
. دنداد ماجنا  حلاص  لمع  هدش  اهنآ  اب  ّصاخ  تعیب  رد  هک  یطیارش  قبط  دندروآ و  نامیا  ّصاخ  تعیب  اب  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 

ناملـس دادقم ، رذ ، وبأ  يهراب  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدش  دراو  و  تسا ، تشهب  تاجرد  نیرتالاب  سودرف  ًالُُزن  ِسْوَدْرِْفلا  ُتاَّنَج  ْمَُهل  َْتناک 
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هک تسا  ییاج  لزن »  » تسا و هداد  رارق  يوأم  لزنم و  ار  سودرف  تاّنج  اهنآ  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  هدـش  لزان  رـسای  راّـمع  یـسراف و 
. تسوا تشادگرزب  مارتحا و  تهج  هب  نیا  دیآیم و  دورف  اج  نآ  رد  نامهم 

نآ زا  رتالاب  ياهجرد  نوچ  دننکیمن ، بلط  ار  نآ  زا  رتالاب  دننامیم و  هنادواج  سودرف  تاّنج  رد  نانآ  ًالَوِح  اْهنَع  َنوُْغبَی  اهِیف ال  َنیِدـِلاخ 
. دننک تبغر  رتالاب  رد  دنهاوخب  هک  تسین 

تابطاخم قیرط  رب  رهاظ  بسح  رب  هیآ  ًادَدَم  ِِهْلثِِمب  اْنئِج  َْول  َو  یِّبَر  ُتاِملَک  َدَْـفنَت  ْنَأ  َْلبَق  ُرْحَْبلا  َدـِفََنل  یِّبَر  ِتاِملَِکل  ًادادـِم  ُرْحَْبلا  َناک  َْول  ُْلق 
یم نآ  رب  قّلعم  ار  مکح  دـننکیم ، ضرف  ار  ییایاضق  هک  هنوگ  نیدـب  دـننک ، هغلابم  يرما  رد  دـنهاوخب  هک  تسا  یتقو  نآ  تسا و  یفرع 

دنیامن .
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ای نیمز  ياـهایرد  يهمه  هک  دوش  ضرف  رگا  هک  تسا  ياهبترم  هب  تیاـهن  مدـع  ترثـک و  زا  ّبر  تاـملک  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  سپ 
: یلاعت يادخ  لوق  دننام  دوشیمن ، راگدرورپ  تاملک  یفاو  دشاب  دادم  نیمز  يایرد  سنج 

تاضورفم نکل  « 1  » ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ُتاِملَک  ْتَدِفَن  ام  ٍرُْحبَأ  ُۀَْعبَـس  ِهِدَْعب  ْنِم  ُهُّدُمَی  ُرْحَْبلا  َو  ٌمْالقَأ  ٍةَرَجَـش  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َّنَأ  َْول  َو 
قارغا ییوگ و  هفازگ  نوچ  رگید  يوس  زا  تسا ، بسح  رب  ینیع  قیاقح  رب  ینتبم  دوش  هدید  ضرف  رهاظ  بسح  هب  هچ  رگا  یلاعت  يادـخ 

. تسین وا  يافلخ  ادخ و  تاملک  رد 
. تسا هدش  ریسفت  ایرد  نیمه  هب  ِمَلَْقلا  َو  ن  یلاعت : يادخ  لوق  تسا و  ّتیشم  نامه  هک  دشاب  یلعاف  يایرد  دیاب  ایرد  زا  دوصقم  سپ 
ترابع نآ  هک  تسا  دادـم  يهلزنم  هب  شدـعب  ام  هب  تبـسن  کی  ره  هک  یلعاف ، يهناگتفه  بتارم  ایرد  تفه  زا  دوصقم  تروص  نیا  رد  و 

زا دوصقم  ای  يدامج ، عبط  یتابن و  یناویح ، یناسنا ، سفن  ارما و  تاّربدـملا  افـص و  تافاص  يهکئـالم  و  نیبّرقم ، نونمیهم  يهکئـالم  زا 
اب مادـک  ره  هچ  شتّیرـشب  بسح  رب  ناسنا  ناویح و  تابن ، دامج ، رـصنع ، قلطم ، مسج  ّلک ، يهّدام  زا  تسا  یلباـق  ياـهایرد  اـیرد  تفه 

. دشابیم شدوخ  قوف  ام  دادم  هّدام و  شتّیلباق  تهج  يهظحالم 
__________________________________________________

يهیآ 27 نامقل  يهروس  ( 1)
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هک تسا  هناگ  شـش  یلباق  ياهایرد  ایرد  تفه  زا  دارم  تساهالویه و  یلویه  داوملا و  ةدام  نآ  هک  تسا  یلباق  يایرد  ایرد  زا  دوصقم  ای 
. میهد رارق  ایرد  رد  شلقع  سفن و  رابتعا  هب  ار  ناسنا  يایرد  هک  وحن  نیدب  دش ، رکذ 

لمح تّحـص  نآرق و  هوجو  یگدرتسگ  زا  یناعم  تالامتحا و  نیا  يهمه  هک  تسا  یلعاف  يهناگتفه  ياهایرد  اـیرد  تفه  زا  دوصقم  اـی 
. تسا یناعم  نیا  يهمه  رب  نآ 

رگا تسا ، قلطم  تّیلباق  لثم و  زا  دوصقم  هک  هدش  هدناوخ  ددم  ای  دادم  زا  نآ  يهحتف  میم و  يهرـسک  اب  ددم »  » ظفل ًادَدَم  ِِهْلثِِمب  اْنئِج  َْول  َو 
زا دارم  سپ  دـشاب ، یلوا  ّتیلعاف  ّتیـشم و  ایرد  زا  دوصقم  رگا  دوشیم و  قلطم  تّیلعاف  لثم  زا  دوصقم  دـشاب  قلطم  تّیلعاف  ایرد  زا  دارم 

. تسا یلّوا  یلعاف  لثم  زا  دارم  دشاب  یلّوا  ّتیلباق  ایرد  زا  روظنم  رگا  تسا و  یلّوا  ّتیلباق  لثم 
داجیا ار  مّهوت  نیا  دـهد  ربخ  ار  ادـخ  تاملک  ندوب  یهاـنتم  ریغ  هک  نیا  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رب  یلاـعت  يادـخ  رما  نوچ 

نأش اب  هکلب  تسین ، يرـشب  يورین  اب  هطاحا  نآ  الامجا و  ول  دراد و  تاـملک  نآ  رب  هطاـحا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنکیم 
زا ار  دوخ  نأـش  هدرک و  لّزنت  شايرـشب  ماـقم  رب  هک  دومن  رما  شلوسر  هب  مّهوت  نیا  عفر  يارب  دـنوادخ  تسا ، يرـشب  ریغ  يورین  یهلا و 

: دومرف سپ  دنریگب  سنا  وا  اب  دننک و  كرد  ار  وا  تسناجم و  وا  اب  مدرم  ات  دربن  الاب  هدش  هداتسرف  ناشیارب  هک  نانآ 
نم  هک  رصح ) قیرط  هب   ) وگب اهنآ  رب  ْمُُکْلثِم  ٌرََشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق 
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هدرک يزیچ  رب  صوصخم  ارم  یلاعت  يادخ  نکل  مرادن ، امش  اب  يدننامه  ّتیرشب و  زج  ماقم  نیا  رد  ینأش  چیه  متـسه  امـش  نوچ  يرـشب 
بلـس هب  دوشیم  یحو  نم  هب  ٌدِـحاو  ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  امَّنَأ  ََّیلِإ  یحُوی  هک : تسا  نیا  زا  تراـبع  نآ  هدـینادرگن و  صوصخم  نآ  رب  ار  امـش  هک 

. بتارم عیمج  رد  يروآ  كرش  كرت  ادخ و  زا  دننام  لثم و 
یضتقم مه  نآ  هک  تسا  لاق  لاح و  ملع ، بسح  رب  دیحوت  یضتقم  ود  نآ  تسا و  دوجو  بجاو و  دیحوت  یـضتقم  ّتیهولا  دیحوت  نوچ 

. درک نآ  رب  فطع  عیرفت و  لیبس  رب  ار  تدابع  دیحوت  اذل  تسا و  تعاط  تدابع و  دیحوت 
تاـقالم اـقل  زا  دوصقم  دـشاب  باـبرالا  ّبر  ّبر »  » زا دوصقم  رگا  دـشاب ، شبر  ياـقب  هب  راودـیما  هک  ره  سپ  ِهِّبَر  َءاـِقل  اوُجْرَی  َناـک  ْنَمَف 

. تسا وا  نارگباسح  راگدرورپ و  باتک  باسح و 
اّما دـشابیم و  وا  توربج  سپـس  توکلم و  ياقل  اقل  زا  دوصقم  سپ  تسا  تیـالو  رد  ّبر  ناـمه  هک  دـشاب  فاـضم  ّبر  دوصقم  رگا  و 

. تسا لاصفنا  تبیغ و  دعب و  رد  همه  اهینامسج  ماسجا و  زا  تسه  ملاع  نیا  رد  هچ  ره  هچ  تسین ، اقل  تقیقح  رد  کلم  ياقل 
دوهش ياراد  ماسجا  يازجا  زا  کی  چیه  تقیقح  رد  تسا و  ّلک  زا  رگید و  یضعب  زا  بیاغ  شیازجا  زا  یـضعب  لصّتم  دحاو  مسج  هکلب 

يرگید  رد  کی  ره  هک  تسا  ییاههنیآ  دننام  نآ  يازجا  هک  توکلم  فالخ  هب  دنتسین  اقل  و 
507 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، دوشیمن فیـصوت  هنک  اب  نآ  قوف  هک  تسا  یلاّصتا  هکلب  هنیآ ، اب  تروص  لاّصتا  دـننامه  تسا  لـصّتم  يرگید  هب  کـی  ره  تسادـیپ و 
نآ لوصح  تهج  ندرک  عمج  ساوح  ندـش و  عمج  رطاخ  زیچ و  نآ  هب  لوصو  راظتنا  زیچ و  نآ  رب  هّجوت  یـضتقم  يزیچ  ياجر  دـیما و 

. دشابیم
لمع ندوب  حالـص  هک  تشذگ  و  کچوک ، ای  دشاب  گرزب  دنک  قدص  حلاص  لمع  نآ  رب  هک  دنک  لمع  نانچ  دـیاب  ًاِحلاص  اًلَمَع  ْلَمْعَْیلَف 

هب لصّتم  هک  یلمع  ره  دشاب و  هک  یلمع  ره  تسین  حلاص  دشابن  لصّتم  تیالو  هب  هک  یلمع  ره  دـشاب و  لصّتم  تیالو  هب  هک  تسا  نیا  هب 
. دشاب دهاوخیم  هچ  ره  تسا  حلاص  دشاب  تیالو 

ای مک  دـیهدب  ماجنا  ریخ  لمع   ) هدـب ماـجنا  نک و  لـمع  یتساوخ  هچ  ره  یتخانـش  هک  هاـگ  نآ  : » هدـش دراو  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  اذـل  و 
(«. دایز

نآ روهظ  دـنکب  ادـخ  يوس  هب  هلیـسو  بلط  دـیامن و  کّسمت  یقثولا  ةورع  هب  دوش و  لصّتم  رما  یلو  هب  سک  ره  هک  تسا  نیا  بلطم  ّرس 
تاجرد هب  ياقترا  رد  هکلب  دنکیم ، تیافک  وا  تاجن  رد  لاّصتا  زا  هزادـنا  نامه  تسا و  سب  ار  وا  شحراوج  لامعا  زا  يزیچ  هب  لاّصتا 

. دنکیم تیافک  ار  وا  زین  ترخآ 
لاّصتا و نآ  ظفاح  اهتّنس  لامعا و  نآ  هچ  دشاب ، یلاباال  كابیب و  يوبن  ياهتّنـس  یعرـش و  لامعا  هب  تبـسن  هک  تسین  هتـسیاش  یلو 

يدبا تکاله  نآ  عطق  اب  هک  دوش ، عطق  هلیسو  لاّصتا و  هک  تفریم  نیا  فوخ  دوبن  یعرش  لامعا  رگا  دنتسه و  هلیسو  نآ  يهدنرادهگن 
. ددرگیم لصاح 
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نیونت هک  نیا  رب  هّجوت  اب  دشابن ، نکمم  نآ  فیـصوت  هک  دهد  ماجنا  یگرزب  حلاص  لمع  دیاب  سپ  هک  دـشاب  نیا  هیآ  يانعم  تسا  نکمم 

. دشابیم میخفت  يارب 
هک تسا  یلمع  تیالو  نآ  دـشابیمن و  تسا  یحالـص  بحاص  ره  حالـص  هک  هچنآ  حالـص و  لصا  زج  يزیچ  حـلاص  گرزب  لمع  نیا 

لخاد بلق  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  و  دـشابیم ، وا  زا  نامیا  رذـب  نتفرگ  وا و  زا  قیثاوم  طورـش و  لوبق  تیالو و  بحاص  اـب  تعیب  ناـمه 
. دوشیم
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وضو رد  كارشا  دننام  دروایب  كرش  لمع  دوخ  رد  هک  تسا  نیا  هب  ای  تدابع  رد  يروآ  كرش  كارـشا و  ًادَحَأ  ِهِّبَر  ِةَدابِِعب  ْكِرُْـشی  َو ال 
ای بوچ  ای  راوید  هب  یکّتم  مایق  رد  هک  نیا  هب  زامن  رد  كارـشا  دننام  و  دزیرب ، اضعا  رب  ار  بآ  هدـنریگ  وضو  ریغ  هک  هنوگ  نیدـب  لسغ  و 

تدابع رب  ثعاب  هچ  دهد ، رارق  کیرـش  ار  يزیچ  ای  یـسک  لمع  يهزیگنا  ثعاب و  رد  هک  تسا  نیا  هب  تدابع  رد  كارـشا  ای  دشاب  ناسنا 
: دشاب رما  هس  زا  یکی  دیاب 

. رمآ رما  . 1
. وا هب  قشع  دوبعم و  ّتبحم  . 2

رد كرـشم  دروایب  کیرـش  اهزیچ  نیا  زا  یکی  رد  هاـگره  سپ  تسا ، تّبحم  يهجیتن  تداـبع و  تیاـغ  نآ  هک  وا  رادـید  اـقل و  بلط  . 3
. دوشیم تدابع 

تّبحم دوخ  ای  وا  ياقل  دوبعم و  تاذ  دـیاب  تدابع  تیاغ  نوچ  درواـیب ، كرـش  تداـبع  تیاـغ  رد  هک  تسا  نیا  هب  لـمع  رد  كارـشا  اـی 
رب ثعاب 

509 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تشهب و دـننام  دـهد  تکرـش  ار  وا  ریغ  تیاغ  نیا  رد  رگا  هک  دـشاب  دوبعم  ياقب  دـباع و  يانف  هکلب  رما  لاـثتما  تیاـغ  اـی  دـشاب ، تداـبع 

بولق رد  تّبحم  ای  مدرم ، نیب  رد  هزاوآ  ترهـش و  ای  مدرم  زا  دـمح  شیاتـس و  ای  نآ ، میمح  شتآ و  زا  بانتجا  سرت و  اـی  نآ  ياـهتمعن 
فیلکت و يهدـهع  زا  جورخ  ای  دـهد ، رازآ  ار  سفن  نآ  كرت  هک  تداع  کی  ذـیفنت  اـضما و  اـی  نوخ ، لاـم و  سوماـن ، ظـفح  اـی  ناـنآ ،

. دیآیمن شرامش  هب  هک  سفن  یناهنپ  روما  زا  اهنیا  ریغ  نآ و  ینیگنس 
. ددرگ بّرقم  ای  تیاضر  دروم  دهاوخب  ناسنا  هک  يوحن  هب  دشاب  وا  هب  برق  ای  ّبر  ياضر  بلط  دوصقم  رگا  هکلب 

هک اهيونث  يزرو  كرـش  دننام  سیلبا و  ّنج و  ناگتـشرف ، ناگدننک  تدابع  یئباص ، ینث ، كارـشا و  دـننام : دوبعم  تاذ  رد  كارـشا  اّما 
. دنشابیم نمیرها  نادزی و  ای  تملظ  رون و  هب  لیاق 

. تسا هدرک  یفن  ٌدِحاو  ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  امَّنَأ  يهلمج  اب  ار  نآ  یلاعت  يادخ  هک  تسا  ّتیهلا  رد  يزرو  كرش  نآ  سپ 
هچ رگا  دـنیبب ، ار  ریغ  تدابع  نیح  رد  دـیامنب و  دوبعم  ریغ  هب  هّجوت  تافتلا و  هک  تسا  نیا  هب  تدابع ، رد  دوهـش  دوجو و  رد  كرـش  اـّما 

یلاخ نآ  زا  دشابن  فرص  یناف  ات  ناسنا  هک  تسا  یفیرش  يهبترم  نآ  زا  صولخ  ندش و  اهر  تسا و  یگرزب  رما  كرـش  زا  عون  نیا  یفن 
. دوشیمن

نینمؤم عیمج  اـم و  هب  دـنوادخ  دوـشیمن ، لـصاح  نآ  نودـب  یقیقح  ياـقل  تسا و  بوـلطم  شلها  زا  كرـش  نیا  یفن  لاـح  ره  هب  یلو 
نیا  زا  صولخ 

510 ص : ج8 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیامن يزور  درک  تیاده  یهارمگ  زا  دعب  نامه  اب  ار  ام  هک  شناسحا  ضحم  دوجو و  ّنم  اب  ار  كرش 

. هتیب لها  دّمحم و  هقلخ  فرشا  یلع  مالّسلا  ةولصلا و  اریثک و  مهلا  ام  یلع  هل  رکّشلا  ارخآ و  الّوا و  هّلل  دمحلا  و 

مهن دلج 

37 ص :  میرم .....  ةروس 

هراشا

. تسا هدش  لزان  هّکم  رد  اهنآ  يهمه  تسا و  هیآ  تشه  دون و  يهروس  نیا 
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15 تایآ 1 -

37 ص :  ات 15 ..... ] تایآ 1  (: 19  ) میرم هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َْمل َو  ًاْبیَـش  ُْسأَّرلا  َلَعَتْـشا  َو  یِّنِم  ُمْظَْعلا  َنَهَو  یِّنِإ  ِّبَر  َلاق  ( 3  ) ایِفَخ ًءادـِن  ُهَّبَر  يدان  ْذِإ  ( 2  ) اَّیِرَکَز ُهَدـْبَع  َکِّبَر  ِتَمْحَر  ُرْکِذ  ( 1  ) صعیهک

(4  ) ایِقَش ِّبَر  َِکئاعُِدب  ْنُکَأ 
(6  ) ایِضَر ِّبَر  ُْهلَعْجا  َو  َبوُقْعَی  ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو  ِیُنثِرَی  ( 5  ) اِیلَو َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف  ًاِرقاع  ِیتَأَْرما  ِتَناک  َو  ِیئارَو  ْنِم  َِیلاوَْملا  ُْتفِخ  یِّنِإ  َو 

َنِم ُْتغََلب  ْدَق  َو  ًاِرقاع  ِیتَأَْرما  ِتَناک  َو  ٌمالُغ  ِیل  ُنوُکَی  یَّنَأ  ِّبَر  َلاق  ( 7  ) ایِمَس ُْلبَق  ْنِم  َُهل  ْلَعَْجن  َْمل  ییْحَی  ُهُمْسا  ٍمالُِغب  َكُرِّشَُبن  اَّنِإ  اَّیِرَکَز  ای 
(9  ) ًاْئیَش ُکَت  َْمل  َو  ُْلبَق  ْنِم  َُکتْقَلَخ  ْدَق  َو  ٌنِّیَه  َّیَلَع  َوُه  َکُّبَر  َلاق  َِکلذَک  َلاق  ( 8  ) اِیتِع ِرَبِْکلا 

َو ًةَرُْکب  اوُحِّبَس  ْنَأ  ْمِْهَیلِإ  یحْوَأَف  ِبارْحِْملا  َنِم  ِهِمْوَق  یلَع  َجَرَخَف  ( 10  ) ایِوَس ٍلاَیل  َثالَث  َساَّنلا  َمِّلَُکت  َّالَأ  َُکتَیآ  َلاق  ًۀَـیآ  ِیل  ْلَعْجا  ِّبَر  َلاق 
ًاراَّبَج ْنُکَی  َْمل  َو  ِْهیَِدلاِوب  اَرب  َو  ( 13  ) ایِقَت َناک  َو  ًةاکَز  َو  اَّنَُدل  ْنِم  ًانانَح  َو  ( 12  ) اِیبَص َمْکُْحلا  ُهاْنیَتآ  َو  ٍةَّوُِقب  َباتِْکلا  ِذُخ  ییْحَی  ای  ( 11  ) ایِشَع

(14  ) ایِصَع
(15  ) ایَح ُثَْعُبی  َمْوَی  َو  ُتوُمَی  َمْوَی  َو  َِدلُو  َمْوَی  ِْهیَلَع  ٌمالَس  َو 

__________________________________________________

لها و هب  دنک  تموادم  نآ  تئارق  هب  هک  ره  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هروس  نیا  توالت  باوث  رد  ( 1)
رجا و دواد  نب  نامیلـس  کلم  دننام  دشاب و  هدوب  یـسیع  ترـضح  نایلاوم  زا  مه  ترخآ  رد  دسرن و  یتفآ  يدب و  وا  لام  یتسه و  لایع و 

. نایبلا عمجم  دوشیم . اطع  وا  هب  باوث 
38 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

38 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(. داص نیع . ای . اه . فاک .  ) صعیهک

. تساّیرکز شاهدنب  ّقح  رد  تراگدرورپ  تمحر  نایب  نیا 
. دناوخ اعد  هب  ار  شراگدرورپ  شوماخ  ییادن  هب  هک  دوب  نینچ 

. ماهدوبن لد  تخس  وت  ياعد  رد  زگره  اراگدرورپ  تسا ، هتسشن  مرس  رب  يریپ  فرب  هتفرگ و  یتسس  مناوختسا  اراگدرورپ  تفگ 
. امرف اطع  یثراو  نم  هب  دوخ  هاگشیپ  زا  سپ  تسا ، زان  مرسمه  مکانمیب ، ناثراو ، زا  شیوخ  گرم ]  ] زا سپ  نم  و 

نادرگب لوبقم  ار  وا  راگدرورپ  بوقعی و  لآ  ثراو  مه  دشاب و  نم  ثراو  مه  هک 
هک يرسپ  هب  ار  وت  ام  اّیرکز  يا  دومرف :] ]

39 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. میهدیم هدژم  میاهدادن ، رارق  شیارب  یمان  مه  نونکات  و ]  ] تسا ییحی  شمان 

[ هتشرف  ] ماهدیسر یگدوسرف  یتوترف و  يریپ و  زا  زین  دوخ  تسازان و  مرسمه  هک  نآ  لاح  دشاب ، يرسپ  ارم  هنوگچ  ار  راگدرورپ  تفگ 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2149 

http://www.ghaemiyeh.com


. يدوبن يزیچ  هک  نآ  لاح  ماهدیرفآ  رتشیپ  ار  تدوخ  تسا ، ناسآ  نم  رب  راک ]  ] نآ تسا  هدومرف  تراگدرورپ  تسا ، نینچ  نیا  تفگ 
نخـس یناوتن  مدرم  اب  تمالـس ، نیع  رد  زور ] و   ] بش هس  هک  تسا  نیا  وت  يهناشن  دومرف : هدـب . رارق  ياهناشن  نم  يارب  اراگدرورپ  تفگ 

. تفگ
. دینک شیاین  ار ] وا   ] ناهاگماش نادادماب و  هک  درک  هراشا  نانآ  هب  دمآ ، نوریب  شموق  دزن  هب  بارحم  زا  اّیرکز ] ]

. میدیشخب تّوبن ]  ] تمکح توابص  دهع  رد  وا  هب  ریگب و  دهج  ّدج و  هب  ار  ینامسآ  باتک  ییحی  يا  میتفگ ] ]
. دوب راگزیهرپ  وا  میتشاد و  شاهزیکاپ  میدروآ و  تمحر  وا  رب  شیوخ  يوس  زا  و 

دوبن شکرس  يوگروز و  دوب و  راکوکین  شردام  ردپ و  ّقح  رد  و 
. داب دورد  دوشیم ، هتخیگنارب  هدنز  هک  يزور  درذگیم و  رد  هک  يزور  رد  داز ، هک  يزور  رد  وا  رب  و 

. تفرگ هرانک  یقرش ، ياهشوگ  رد  شیوخ ، نادناخ  زا  هک  هاگ  نآ  نک  دای  میرم  زا  ینامسآ  باتک  رد  و 

39 ص :  ریسفت ..... 

. تسا هعّطقم  فورح  نیا  لاثما  حرش  زا  يزاینیب  بجوم  هک  دش  هتفگ  یبلاطم  هرقب  يهروس  لّوا  رد  صعیهک  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 
اب دنوادخ  هک : تسا  هدش  هتفگ  هروس  نیا  صوصخ  رد  یلو 

40 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رب داص  اب  شنارای و  مالّسلا و  هیلع  ادهشلا  دّیس  ترضح  شطع  هب  نیع  اب  دیزی ، هب  ای  اب  ربمایپ ، تیب  لها  تداهـش  هب  اه  اب  البرک ، هب  فاک 

. تسا هدومرف  هراشا  ناشیا  يرابدرب  ربص و 
: دومرف شیاعد  رد  هک  هدش  هداد  تبسن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب 

«. 1  » صعیهک ای  کلأسا 
قبط یلو  دـناهدناوخن )  ) دـناهدرکن رهاظ  ار  نیع  نون  نآ  ندـناوخ  عقوم  رد  نایراق )  ) زا یـضعب  يدان  ْذِإ  اَّیِرَکَز  ُهَدـْبَع  َکِّبَر  ِتَمْحَر  ُرْکِذ 

هب یثالث و  زا  یـضام  لعف  تروص  هب  تسا ، هدـش  تئارق  عوفرم  ردـصم  تروص  هب  رکذ  اّیرکز  هدـبع  ّکبر  ۀـمحر  رکذ  نوناـق  هدـعاق و 
. تسا هدش  تئارق  مه  لیعفت  باب  زا  رما  تروص 

ربخ يارب  ادـتبم  ای  فوذـحم  يادـتبم  يارب  ربخ )  ) اـی شدوخ  لـبق  اـم  يارب  ربخ  دوش ) تئارق  عوفرم  ردـصم  تروص  هب   ) لّوا تروص  رد 
. دشابیم فوذحم 

. دشابیم هادان  ذا  نآ  ربخ  ای  اّیرکز ، ربخ  يادتبم  رکذ  ای 
ۀمحر ّکبر  رکذ  دشابیم  هنوگ  نیا  ینعی  تسا  هدش  فذح  لعاف  هتفرگ و  رارق  نآ  لوعفم  ای  هیلا  فاضم  ردصم - لعاف  ّکبر  ۀـمحر  و 

ۀمحر ای  تساّیرکز  نآ  لعاف  هک  نیا  تسرد  ای  هدبع  کبر 
__________________________________________________

: دندومرفیم دوخ  ياعد  رد  هک  دنکیم  تیاور  نینچ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  نایبلا  عمجم  رد  ( 1)
یفاّصلا ج 3 ص 273 ریسفت  نایبلا ج 3 ص 502 و  عمجم  صعیهک .) ای  کلأسا  )

41 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: دوشیم هنوگ  نیا  انعم  هک  دشابیم  دوخ  قباس  لثم  لعاف  دوش و  بوسحم  دیاب  هجو  نیرتنییاپ  هب  هیلا  فاضم  تروص  رد  ّکبر ،

ای دشابیم  رکذ  لعاف  ای  نایب  فطع  ای  هدبع  يارب  زا  تسا  لدب  اّیرکز  دشابیم و  ۀمحر  ای  رکذ  لوعفم  هدـبع  هدـبع و  ۀـمحرب  کبر  رکذ 
. وا يارب  زا  تسا  ربخ  ای  رکذ ، لوعفم 
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. ار راگدرورپ  يارب  رکذ  اّیرکز  دوجو  تسا  هدننک  لماک  هک  نیا  رابتعا  هب  رکذ  يارب  تسربخ  اّیرکز  ندوب  و 
يهمه رد   ) هدـش تئارق  مه  رـصق  ّدـم و  نودـب  ای  فیفخت  ای  دـیدشت  تروص  هب  دـنچ  ره  تسا  ربخ  ای  دـیدشت ، رـصق و  ّدـم و  اب  اّیرکز  و 

. تسا مسا  اهتروص )
، شقباس دننام  دشابیم  اّیرکز  لعاف  تسا ، هدـش  هفاضا  نآ  رب  هتـشاد و  تمحر  هب  رکذ  هملک  هک  شـشوپ  تهابـش  نیرتکچوک  تهج  هب 

. تساّیرکز دوخ  يهدنب  رب  شتمحر  ببس  هب  تراگدرورپ  يروآ  دای  تسا : نینچ  هیآ  يانعم 
. تسنآ ربخ  ای  نآ و  زا  لوعفم  ای  رکذ »  » لعاف ای  نایب  فطع  ای  لدب  اّیرکز »  » تسا و ۀمحر »  » ای رکذ »  » لوعفم هدبع »  » هک

. تسراگدرورپ رکذ  لماک  دوجو  هک  تسا  نیا  رابتعا  هب  رکذ »  » يارب اّیرکز »  » ندوب ربخ  و 
ّدم  نودب  نینچ  مه  ای و  دیدشت  رصق و  ّدم و  اب  اّیرکز »  » ظفل

42 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«1 . » تسا نآ  فیفخت  ای  دیدشت  رصق ، و 

هک تهج  نآ  زا  ای  هدوب ، يریپ  فعـض  تهج  زا  ای  ادص  ندوب  فیفخ  درک ، ادن  فیفخ  يادص  اب  ار  شراگدرورپ  ایِفَخ  ًءاِدن  ُهَّبَر  يدان  ْذِإ 
، دنتـشاد ینمـشد  تدـناعم و  دروم  نیا  رد  اّیرکز  اـب  هک  دـنزرف ، بلط  رب  اـههثرو  عـالّطا  زا  سرت  تهج  زا  اـی  تسرتکیدزن ، صـالخا  هب 
يریپ و تقو  رد  اّیرکز  هک  دننک  ادیپ  عالّطا  مدرم  هک  دندیسرتیم  ای  دنوش ) ثراو  ناشدوخ  دشاب و  هتـشادن  يدنزرف  وا  ات  دنتـساوخیم  )

. دننک شنزرس  تمالم و  هراب  نیا  رد  ار  وا  دنکیم و  دنزرف  بلط  دالوا  زا  يدیماان 
: تفگ اّیرکز  یِّنِم  ُمْظَْعلا  َنَهَو  یِّنِإ  ِّبَر  َلاق 

زا وا  سأی  راهظا  ای  دـشاب ، هدوب  اعد  يهمّدـقم  ات  تساّیرکز  یگدـنامرد  زجع و  راـهظا  نخـس  نیا  هتفرگ ، یتسـس  مناوختـسا  اراـگدرورپ 
. یعیبط بابسا  تلاخد  نودب  تسادخ  مرک  لضف و  ضحم  رب  اعد  رد  شیاّکتا  دنزرف و 

، تسا هتسشن  مرس  رب  يریپ  فرب  َِیلاوَْملا و  ُْتفِخ  یِّنِإ  َو  ایِقَش  ِّبَر  َِکئاعُِدب  ْنُکَأ  َْمل  َو  ًاْبیَش  ُْسأَّرلا  َلَعَتْشا  َو 
__________________________________________________

رد شمان  ماعنا  يهروس  رد  تسا  هدـش  رکذ  نآرق  رد  راب  تفه  شمان  هک  تسا  لیئارـسا  ینب  گرزب  ناربماـیپ  زا  مالّـسلا  هیلع  اـّیرکز  ( 1)
هوعّدلا باجتسم  میرم و  لّفکتم  تایآ 37 و 38  نارمع  لآ  يهروس  رد  تسا و  هدـمآ  ناحلاص  يهرمز  زا  سایلا  یـسیع و  ییحی ، فیدر 

هانپ یتخرد  نورد  هب  تخیرگ و  رهش  جراخ  هب  دوهی ، هاشداپ  سیدوریه  روتسد  هب  ییحی  شدنزرف  تداهش  زا  دعب  اّیرکز  ترـضح  هدمآ ،
. دـندرک مین  ود  هب  هّرا  اب  تخرد  نآ  هارمه  هب  ار  وا  دـندرک و  شیادـیپ  ناگدـننک  بیقعت  دوب  هدـنام  نوریب  شیادر  هشوگ  نوچ  یلو  درب 

( نآرق مالعا  )
43 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. مراد سرت  ناثراو  زا  نم  ماهدوبن و  لد  تخس  تهاگشیپ  رد  وت  ياعد  رد  زگره 
هک تسا  يونعم  ثرا  رد  سرت  وا  دوصقم  ای  دنزرو ، تفلاخم  عازن و  يراک ، بارخ  تسا  نکمم  هک  تسا  يروص  ثرا  ناثراو  وا  روظنم 

. دنشک یهابت  هب  ار  مدرم  هدروآ و  ور  فالتخا  هب 
. تستباجا يهمّدقم  سفن و  ياوه  تلاخد  زا  یلاخ  اّیرکز  ياعد  هک  دراد  نآ  هب  راعشا  نخس  نیا 

هدناوخ یلاوملا » تّفخ   » اف دیدشت  ات و  يهرسک  اب  هدش و  هتفرگ  سرت ) يانعم  هب   ) فوخ زا  هک  هدش  هدناوخ  ات  يهّمـض  اب  تفخ »  » ظفل و 
. تسا هدش  هتفرگ  تّفخ  زا  هک  هدش 

. دننک لّمحت  ار  ناگدنب  تیاده  ياهیتخس  دنناوتب  ات  دنرادن  يرابدرب  ملح و  اههثرو  نآ  « 1  » ِیئارَو ْنِم 
تسا و یهلا  مرک  لضف و  رب  اعد  رد  اّکتا  بابـسا و  زا  اّیرکز  سأی  راهظا  هلمج  نیا  « 2 ، » تسازان میقع و  نم  نز  ًاِرقاع و  ِیتَأَْرما  َِتناک  َو 
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. تسناسکی نآ  رد  ّثنؤم  رّکذم و  هک  تسا  یظافلا  زا  رقاع »  » ظفل
__________________________________________________

نم یلاوملا  تفخ  ینا  هیآ و  ياـنعم  مردـپ  زا  یـصخش  دوـمرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  یـشاّیع  ( 1)
یّلص دّمحم  یگرزب  تفارش و  هب  ار  ادخ  تشادن  يدنزرف  اّیرکز  نوچ  دنشابیم و  اههدازومع  یلاوم  زا  دارم  دومرف : درک  لاؤس  ار  یئارو 

وا هب  ار  مالّـسلا  هیلع  ییحی  يریپ  ّنس  رد  عقاو و  تباجا  دروم  شیاعد  دـیامرفب  تمارک  يرـسپ  وا  هب  هک  داد  مسق  وا  لآ  هلآ و  هیلع و  هّللا 
. دومرف اطع 

. ].....[ یشاّیع ریسفت 
(. برعلا ناسل   ) تسا هدوب  تبازیلا )  ) تاپاصیلا اّیرکز  نز  مان  ( 2)

44 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رهاظ و بسح  رب  هک  هد  یثراو  نم  هب  دشاب ، هدوب  اهنآ  زا  یهارمه  کمک و  هک  بابـسا  زا  هن  تدوخ ، لضف  زا  اِیلَو  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف 

لآ اثراو  تروص  هب  زین  تسا و  هدش  هدناوخ  مزج  اب  ثری » ، » عفر اب  ثری »  » ظفل َبوُقْعَی  ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو  ِیُنثِرَی  دشاب  مروما  يّدـصتم  نطاب 
. دشاب بوقعی  لآ  همه  نم و  ثراو  هک  تسا ، هدمآ  زین  هفاضا ) ّرج و  هب  « ) بوقعی لآ  ثراو   » ای بصن ) هب   ) بوقعی

عفر اب  بوقعی » لآ  نم  ثراو  ، » تسا هدـمآ  زین  رّغـصم  تروص  هب  بوقعی » لآ  ثریوا   » و « 1  » ریمـض ود  یکی  زا  دشاب  لاح  هک  نیا  رب  انب 
. دشاب ینثری »  » لعاف هک  نیا  رب  انب  تسا  هدش  هتفگ  مه 

. هدب رارق  اضر  دروم  ّیضرم و  ار  وا  ادنوادخ  ایِضَر  ِّبَر  ُْهلَعْجا  َو 
؟ هدومرف هچ  اّیرکز  باوج  رد  دنوادخ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  لوق ، ریدقت  اب  تسا  رّدقم  لاؤس  زا  باوج  اَّیِرَکَز  ای 

. اّیرکز يا  میتفگ  میدرک و  باجتسم  ار  وت  ياعد  ام  اّیرکز  ای  دومرف : دنوادخ  هک  دهدیم  باوج 
: هک يروکذ  دنزرف  هب  میهدیم  تراشب  ار  وت  ام  ٍمالُِغب  َكُرِّشَُبن  اَّنِإ 

__________________________________________________

(. اثراو تفخ   ) ریمض ث يارب  لاح  ای  اثراو ) ینثری  « ) ي  » ریمض يارب  دشاب  لاح  ( 1)
45 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا رّدقم  لاؤس  باوج  ای  مالغ »  » تفص هلمج  نیا  « 2  » تسا ییحی  شمان  « 1  » ییْحَی ُهُمْسا 
، تسرّدقم لاؤس  باوج  ای  لاح  ای  تفص ، زا  دعب  تفص  هلمج  نیا  میاهدادن ، رارق  ییاتمه  وا  يارب  نونک  ات  هک  ایِمَس  ُْلبَق  ْنِم  َُهل  ْلَعَْجن  َْمل 

. لثامم لاح  فصو و  رد  ای  دشاب  مسا  رد  تکراشم  هک  تسنآ  ّیمس  زا  روظنم 
لاؤس باوج  نیا ، لاثما  هک  دش  هتفگ  اهراب  هتشذگ  رد  نانیمطا ) لوصح  يارب  یتفگش و  قوش و  طرف  زا  : ) تفگ مالّـسلا  هیلع  اّیرکز  َلاق 

؟ تفگ هچ  اّیرکز  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا  رّدقم 
بّجعت يارب  ماهفتـسا  تراـبع  نیا  دـشاب !؟ يرـسپ  ارم  هنوگچ  اراـگدرورپ  ٌمـالُغ  ِیل  ُنوُکَی  یَّنَأ  ِّبَر  تفگ : اـّیرکز  هک  دومرف : ادـخ  سپ 

رکذ ار  بلطم  نیا  اذل  بابسالا و  ّببسم  ششخب  اطع و  زا  هن  دوب ، بابسا  تهج  زا  اّیرکز  ندومن  یتفگش  ندرک و  بّجعت  هّتبلا  هک  تسا ،
. دسریم رظن  هب  بیجع  رایسب  تسین و  دعاسم  بلطم  نیا  بابسا  تهج  زا  هک  دومن 

__________________________________________________

تیاور مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوش . هعجارم  نارمع  لآ  يهروس  ةداعـسلا  نایب  يهمجرت  مّوس  دـلج  هب  رتشیب  عـالّطا  بسک  تهج  ( 1)
رب رگم  درکن  هیرگ  يدحا  رب  نامسآ  دوبن و  یمان  نینچ  ار  یـسک  البق  هک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دوب  نینچ  مه  و  هدومرف ... : هک  تسا  هدش 

هنوگچ هک  دـندرک  لاؤس  شترـضح  زا  یتقو  دومن  هیرگ  نانآ  ّتیمولظم  تداهـش و  يارب  زور  لهچ  هک  مالّـسلا  اـمهیلع  نیـسح  ییحی و 
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انّزلا دـلو  ود  ره  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ییحی و  لـتاق  زمرق و  درکیم  بورغ  زمرق و  دـشیم  علاـط  دومرف : تسیرگ ؟ ناـنآ  يارب  نامـسآ 
(. یسربط . ) دندوب

. دوش هعجارم  هداعّسلا ج 3  نایب  يهمجرت  نارمع  لآ  هروس  مالّسلا  هیلع  ییحی  لاح  حرش  زا  رتشیب  عالطا  يارب  ( 2)
46 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدش  هدوسرف  فیعض و  نم  ياهناوختسا  تسازان و  مرسمه  هک  یلاح  رد  اِیتِع  ِرَبِْکلا  َنِم  ُْتغََلب  ْدَق  َو  « 1  » ًاِرقاع ِیتَأَْرما  َِتناک  َو 
ندـش فیعـض  تسوپ و  یکـشخ  يانعم  هب  ای  یگرزب  يانعم  هب  تسردـصم  هدـش  هدـناوخ  نآ  يهرـسک  نیع و  يهّمـض  اب  هک  اّیتع »  » ظفل

. تسا هدش  هدناوخ  یناعم  نیمه  هب  زین  نیس  اب  اّیسع »  » لصافم و اهناوختسا و 
: هدش هتفگ  هجیتن  رد  هدش ، هدرمش  دیعب  بارغتسا  ندرک و  بّجعت  نینچ  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  ماقم  زا  هک  ایوگ  تسرّدقم ، لاؤس  باوج  َلاق 

؟ تفگ نینچ  اّیرکز  ایآ 
. تفگ نینچ  يرآ  داد : باوج  سپ 

َکُّبَر َلاق  ادخ : لوق  لوعفم  کلذک »  » ظفل تسا  نکمم  تسا ، هتفگ  نینچ  نیا  بلطم  يهدـنهد  هدژم  هتـشرف  ای  ادـخ ، ای  اّیرکز ، َِکلذَـک 
هدش و هدناوخ  فطع  واو  اب  نّیه » ّیلع  وه   » هلمج نیا  دـشاب ، لّوا  لاق »  » لوعفم اهنآ  عومجم  و  کلذـک »  » ظفل نایب  ٌنِّیَه  َّیَلَع  َوُه  دـشاب :

. يرامشب بیرغ  بابسا  هب  تبسن  ار  نآ  ات  تسین  بابسا  هب  یجایتحا  نم  يارب  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم 
__________________________________________________

تـسنآ رطاخ  هب  دنیوگیم  رقاع  ازان  نانز  هب  هک  نیا  تسا ، سبح  يانعم  هب  ای  ساسا  هشیر و  يانعم  هب  رقع ، يهژاو  زا  لصا  رد  رقاع : ( 1)
مجرتم تسا . هدش  سوبحم  اهنآ  رد  دنزرف  ّدلوت  هک  نیا  ای  هدیسر ، نایاپ  هب  دنزرف  رظن  زا  اهنآ  راک  هک 

47 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
(. تسین طوبرم  يداع  بابسا  هب  نم  تساوخ  هک   ) تسناسآ نم  يارب  راک  نیا  دومرف : ادخ  ینعی 

هدناوخ كانقلخ » « » کتقلخ  » ظفل يدوبن ، يزیچ  هک  میدیرفآ  ار  تدوخ  نآ  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  ًاْئیَش  ُکَت  َْمل  َو  ُْلبَق  ْنِم  َُکتْقَلَخ  ْدَق  َو 
. تسا هدش 

. دهد رارق  هدنیاز  ار  ازان  هک  تسا  نیا  زا  رتتخس  مودعم  داجیا  هک  تسا  نیا  روظنم 
. دمآ ایند  هب  لاس  جنپ  يهلصاف  اب  ادخ  بناج  زا  تراشب  زا  دعب  ییحی  هک  تسا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا 

، مسانـشب ار  هدـعو  قّقحت  داعیم و  نآ  يهلیـسو  هب  نم  هک  هدـب  رارق  یتمالع  ادـنوادخ  ًۀَـیآ  ِیل  ْلَعْجا  ِّبَر  تفگ : مالّـسلا  هیلع  اّیرکز  َلاـق 
نئمطم هتفگ و  رکـش  ات   ) تسا دـیعب  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  ماقم  زا  نآ  هک  هدـعو  ندوب  تسار  هن  تسا  هدـعو  قّقحت  ماجنا و  ماگنه  دوصقم 

(. موش
: تفگ ایِوَس  ٍلاَیل  َثالَث  َساَّنلا  َمِّلَُکت  اَّلَأ  َُکتَیآ  َلاق 

(. یلاعت يادخ  اب  تاجانم  زج   ) یناوتن مدرم  اب  مّلکت  زور  هنابش  هس  هک  تسا  نیا  وت  تمالع 
. ینکن مّلکت  زور  هس  ات  مدرم  اب  هک  ناشن  نیا  هب  هدومرف : ادخ 

دشابن  یضرم  چیه  تنابز  رد  یشاب و  ملاس  وت  هک  یلاح  رد  و 
48 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. یناوتن نتفگ  نخس  سک  چیه  اب  زور  هنابش  هس  لاح  نیع  رد 
، شزور بش و  اب  تسا  سلطا  کلف  رود  دوصقم  دوشیم و  لامعتـسا  بش  ای  زور  یهاـگ  هچ  تسا ، نآ )  ) ياـهزور اـب  بش  هس  دوصقم 

. دشن هتسب  ادخ  رکذ  زا  دش و  هتسب  مدرم  اب  مّلکت  زا  شنابز  هک  تسا  هدش  لقن  ًاْزمَر  اَّلِإ  ٍماَّیَأ  َۀَثالَث  تفگ : نارمع  لآ  هروس  رد  اذل 
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. دش جراخ  دوخ  ياّلصم  زا  سپ ، ِبارْحِْملا  َنِم  ِهِمْوَق  یلَع  َجَرَخَف 
. تسناطیش اب  يهبراحم  ّلحم  نوچ  دناهدیمان  بارحم  ار  اّلصم  و 

دیوگب نخـس  تسناوتن  دـمآ و  اـهنآ  شیپ  یتـقو  دوب ، هدرک  رادربـخ  داد  وا  هب  ادـخ  هک  یتراـشب  زا  ار  شموـق  اـّیرکز  دـناهتفگ : یـضعب 
. دندش لاحشوخ  سپ  هدش ، باجتسم  شیاعد  هک  دنتسناد 

: دناهتفگ یخرب  درک ، هراشا  نانآ  هب  سپ  ْمِْهَیلِإ  یحْوَأَف 
. تشون نیمز  رد 

رد ظفل  ود  نیا  هک  تاقوا ، يهمه  رد  ای  دنتفگ ، ادـخ  حـیبست  بش  حبـص و  رد  ای  دـندناوخ ، زامن  بش  حبـص و  ایِـشَع  َو  ًةَرُْکب  اوُحِّبَـس  ْنَأ 
. دنوشیم لامعتسا  تاقوا  قارغتسا 

هک : هدش  هتفرگ  ریدقت  هنوگ  نیا  هب  هلمج  نیا  ییْحَی  ای 
49 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: ییحی يا  میتفگ : هداد و  باتک  وا  هب  میدرک و  شتیوقت  هداد و  وا  هب  ار  دنزرف 
رد رادتقا  تردق و  نیکمت و  هب  هراشا  هک  ریگب  یبلق  میمصت  تمیزع و  تّوق ، اب  ار  تاروت  باتک  ای  تلاسر  ای  تّوبن  « 1  » ٍةَّوُِقب َباتِْکلا  ِذُخ 

. تسین تّوبن  بحاص  راوازس  ندوب  راگنا  لهس  هک  تسا  تّوبن  ماقم 
رد ناگدـننکعازن  نیب  مکح  تّوبن و  اـی  میداد ، ار  اـهمصخ  يهمکاـحم  تردـق  تلاـسر و  وا  هب  یناوجون  دـهع  رد  اِیبَص  َمْکُْحلا  ُهاـْنیَتآ  َو 

. دشابیم لمع  ملع و  رد  تّقد  نامه  هک  تسنآ  راثآ  تیالو و  دوصقم  ای  میداد ، رارق  شنازابرس ) اوق و  زا   ) ار شدوجو 
ینعی تسا ، هدش  مکحلا »  » رب فطع  نآ  تسا ، بلق  تّقر  راقو و  تبیه ، تکرب ، قزر ، تمحر ، ربا  يانعم  هب  باحـس  دننام  نانح  ًانانَح  َو 

. دیدرگ تکرب ...  بحاص  هدش و  تمحر  وا  رب  سپ  میداد ، وا  هب  قوف ) یناعم  رخآ  ات   ... ) تکرب تمحر و  نامدوخ  شیپ  زا 
وا سپس  میدرک ، اطع  تمحر  وا  هب  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  ای 

__________________________________________________

هتـسارآ تمکح  رون  هب  یکدوـک  رد  ییحی  هک  ناـنچ  مه  ادـخ  هب  مسق  دوـمرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا  ( 1)
. دناهدش ضیفتـسم  یهلا  تادـییأت  زا  رادروخرب و  تماما  تمکح  شناد  هب  یکدوک  ّتیلوفط و  زا  زین  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دـیدرگ 

دلج 4 ص 249. عماج  ریسفت 
هحفص 667. نآرق  مالعا  دنشاب . ییحی  ناوریپ  دّحوم  نیئباص  دیاش  دنهدیم و  تبسن  وا  هب  مه  ار  یباتک  دنتسه و  ییحی  وریپ  ياهّدع  هّتبلا 

50 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تشگ دوخ  ریغ  رب  شخب  تکرب  محار و 

وا هک  یلاـح  رد  میداد  مکح  وا  هب  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  هدـش و  اـّیبص »  » رب فـطع  هک  تسا  لوـعفم  مسا  اـی  لـعاف  مسا  ياـنعم  هب  اـی 
. تسریذپ تمحر  ای  شخب  تمحر 

وا هک  یلاح  رد  میداد  دوخ  شیپ  زا  مکح  وا  هب  ینعی  دـشاب  انیتا »  » هب ّقلعتم  ّاندـل » نم   » ظفل تسا  نکمم  دـش  هتفگ  هچ  نآ  ربانب  اَّنُدـَل  ْنِم 
. دوب ریذپ  تمحر  ای  شخب  تمحر  كدوک و 

ای تسا ، یئیـش  يهدـش  فاص  صلاخ و  تاکز  تسا ، نانح »  » ظفل دـننام  بارعا  رد  ةوکز »  » ظفل دوب ، هزیکاپ  هدـش و  فاص  وا  ًةاکَز و  َو 
. تسا لام  دشر  ّومن و  يانعم  هب  ای  ینک ، هزیکاپ  ار  هّیقب  ات  ینکیم  جارخا  ار  نآ  تسا  ییاراد  لام و  زا  ياهقدص 

. دوبن مدرم  هب  تبسن  وگروز  ّربکتم و  وا  راکوکین ، ردام  ردپ و  هب  دوب و  راگزیهرپ  وا  ًاراَّبَج و  ْنُکَی  َْمل  َو  ِْهیَِدلاِوب  اَرب  َو  ایِقَت  َناک  َو 
ایِصَع
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ار ادخ  تیـصعم  درکن و  متـس  يدـحا  هب  زگره  درک و  یکین  رایـسب  دوخ  ردام  ردـپ و  ّقح  رد  ینعی  دوبن ، یـصاع  یلاعت  ّقح  هب  تبـسن  و 
. دیدرگن بکترم 

ِْهیَلَع ٌمالَس  َو 
داب . وا  رب  یتمالس  یناسفن و  یندب و  تافآ  زا  ندوب  نمیا  ام  زا  ای  داب ، مالس  ّتیحت و  وا  رب  و 

51 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ایَح ُثَْعُبی  َمْوَی  َو  ُتوُمَی  َمْوَی  َو  َِدلُو  َمْوَی 

. دوشیم هتخیگنارب  هدنز  هک  يزور  دریمیم و  هک  يزور  دش ، هداز  هک  يزور  رب 
عاـطقنا و تقو  نآ  تسا و  رگید  ملاـع  رد  لوخد  جورخ و  يادـتبا  گرم ، زا  سپ  ندـش  هدـنز  گرم و  دـّلوت ، هناـگهس  تاـقوا  نوـچ  و 

اذل دشابیم ، كانتشحو  ناسنا  يارب  ود  ره  تسا و  سونأم  ریغ  هک  تسا  يزیچ  هب  نتسویپ  تسا ، سونأم  فولأم و  هک  يزیچ  زا  نتسسگ 
(. دنجاتحم ادخ  فطل  هب  رتشیب  زور  هس  نیا  رد  ناگدنب  نوچ   ) دینادرگ مالس  رکذ  هب  صوصخم  ار  تقو  هس  نآ 

36 تایآ 16 -

51 ص :  ات 36 ..... ] تایآ 16  (: 19  ) میرم هروس  ]

هراشا

ایِوَس ًارََـشب  اَهل  َلَّثَمَتَف  انَحوُر  اْهَیلِإ  اْنلَـسْرَأَف  ًاباجِح  ْمِِهنوُد  ْنِم  ْتَذَـخَّتاَف  ( 16  ) اِیقْرَـش ًاناکَم  اِهلْهَأ  ْنِم  ْتَذَـبَْتنا  ِذِإ  َمَیْرَم  ِباـتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو 
ِیل ُنوُکَی  یَّنَأ  َْتلاـق  ( 19  ) ایِکَز ًامالُغ  َِکل  َبَهَِأل  ِکِّبَر  ُلوُسَر  اـَنَأ  اـمَّنِإ  َلاـق  ( 18  ) ایِقَت َْتنُک  ْنِإ  َکـْنِم  ِنمْحَّرلاـِب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َْتلاـق  ( 17)

(20  ) ایَِغب َُكأ  َْمل  َو  ٌرََشب  ِینْسَسْمَی  َْمل  َو  ٌمالُغ 
(22  ) ایِـصَق ًاناکَم  ِِهب  ْتَذَـبَْتناَف  ُْهتَلَمَحَف  ( 21  ) ایِـضْقَم ًاْرمَأ  َناـک  َو  اَّنِم  ًۀَـمْحَر  َو  ِساَّنِلل  ًۀَـیآ  ُهَلَعْجَِنل  َو  ٌنِّیَه  َّیَلَع  َوُه  ِکُّبَر  َلاـق  ِِکلذَـک  َلاـق 

ِکُّبَر َلَعَج  ْدَـق  ِینَزَْحت  َّالَأ  اِهتَْحت  ْنِم  اـهادانَف  ( 23  ) ایِْـسنَم ًایْـسَن  ُْتنُک  َو  اذـه  َْلبَق  ُِّتم  ِینَْتَیل  ای  َْتلاق  ِۀَـلْخَّنلا  ِعْذِـج  یلِإ  ُضاخَْملا  اَهَءاجَأَف 
(25  ) اِینَج ًابَطُر  ِْکیَلَع  ِْطقاُست  ِۀَلْخَّنلا  ِعْذِِجب  ِْکَیلِإ  يِّزُه  َو  ( 24  ) ایِرَس ِکَتْحَت 

ُُهلِمَْحت اهَمْوَق  ِِهب  َْتتَأَف  ( 26  ) ایِْسنِإ َمْوَْیلا  َمِّلَکُأ  ْنَلَف  ًامْوَص  ِنمْحَّرِلل  ُتْرَذَن  یِّنِإ  ِیلوُقَف  ًادَحَأ  ِرَـشَْبلا  َنِم  َِّنیََرت  اَّمِإَف  ًاْنیَع  يِّرَق  َو  ِیبَرْـشا  َو  ِیلُکَف 
َْفیَک اُولاق  ِْهَیلِإ  ْتَراـشَأَف  ( 28  ) ایَِغب ِکُّمُأ  َْتناک  ام  َو  ٍءْوَس  َأَْرما  ِكُوبَأ  َناـک  اـم  َنوُراـه  َتْخُأ  اـی  ( 27  ) ایِرَف ًاْئیَـش  ِْتئِج  ْدََـقل  ُمَیْرَم  ای  اُولاق 

(30  ) اِیبَن ِینَلَعَج  َو  َباتِْکلا  َِیناتآ  ِهَّللا  ُْدبَع  یِّنِإ  َلاق  ( 29  ) اِیبَص ِدْهَْملا  ِیف  َناک  ْنَم  ُمِّلَُکن 
َّیَلَع ُمالَّسلا  َو  ( 32  ) ایِقَش ًاراَّبَج  ِیْنلَعْجَی  َْمل  َو  ِیتَِدلاِوب  اَرب  َو  ( 31  ) ایَح ُْتمُد  ام  ِةاکَّزلا  َو  ِةالَّصلِاب  ِیناصْوَأ  َو  ُْتنُک  ام  َْنیَأ  ًاـکَرابُم  ِینَلَعَج  َو 
ٍَدلَو ْنِم  َذِـخَّتَی  ْنَأ  ِهَِّلل  َناک  ام  ( 34  ) َنوُرَتْمَی ِهِیف  يِذَّلا  ِّقَْحلا  َلْوَق  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  َکـِلذ  ( 33  ) ایَح ُثَْعبُأ  َمْوَی  َو  ُتُومَأ  َمْوَی  َو  ُتْدـِلُو  َمْوَـی 

(35  ) ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  ُلوُقَی  امَّنِإَف  ًاْرمَأ  یضَق  اذِإ  ُهَناْحبُس 
(36  ) ٌمیِقَتْسُم ٌطارِص  اذه  ُهوُُدبْعاَف  ْمُکُّبَر  َو  یِّبَر  َهَّللا  َّنِإ  َو 

53 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

53 ص :  همجرت ..... :

[ میرم . ] دمآ رد  وا  يهدید  هب  لدتعم  یناسنا  تروص  هب  هک  میداتسرف  وا  يوس  هب  ار  لییربج ]  ] شیوخ حور  هاگ  نآ  دش  ناهنپ  نانآ  زا  و 
. مربیم هانپ  نامحر  يادخ  هب  یشاب  راگزیهرپ  رگا  وت  زا  نم  تفگ 
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. مشخبب هزیکاپ  يرسپ  وت  هب  ات  متسه ، تراگدرورپ  يهداتسرف  طقف  نم  تفگ 
. ماهدوبن راک  دیلپ  نم  تسا و  هدزن  تسد  نم  هب  يرشب  چیه  هک  نآ  لاح  دشاب ، يرسپ  ارم  هنوگچ  تفگ  میرم ] ]

زا یتمحر  میهد و  رارق  مدرم  يارب  یفرگـش  يهدـیدپ  ار  وا  ات  تسا ، ناسآ  نم  رب  راک  نآ  تسا  هدومرف  تراگدرورپ  تسا ، نیمه  تفگ 
. تسا ینتفای  ماجنا  يراک  دشاب و  ام 

. تفرگ هرانک  تسد  رود  ییاج  رد  وا  اب  دش و  رادراب  وا  هب  میرم ]  ] سپس
شومارف مدوب و  هتفر  دای  زا  مدوب و  هدرم  نیا  زا  شیپ  شاک  يا  تفگ  دـیناشک . ییامرخ  تخرد  يهنت  هاـنپ  هب  ار  وا  ناـمیاز  درد  هاـگ  نآ 

. مدوب هدش 
. تسا هدرک  ناور  يرابیوج  وت  تسدورف  زا  تراگدرورپ  شابم ، نیگهودنا  هک  داد  ادن  ار  وا  وا ، تسدورف  زا  سپ 

. دزیر ورف  هدیچ  يهزات  بطر  وت  رب  ات  هدب  ناکت  دوخ  يوس  هب  ار  امرخ  تخرد  يهنت  و 
نیا رب  انب  ماهتفرگ  توکـس ] يا   ] يهزور نامحر  دنوادخ  يارب  وگب  يدید  ار  یناسنا  رگا  هاگ  نآ  راد . نشور  هدید  ماشایب و  روخب و  سپ 

. میوگیمن نخس  یناسنا  چیه  اب  زورما  زگره 
. يدروآ شیپ  یفرگش  راک  میرم  يا  دنتفگ  دروآ  شموق  دزن  هب  تشادرب و  ار  یسیع ]  ] وا سپس 

. دوب راکدیلپ  تردام  هن  راکبان ، يدرم  تردپ  هن  نوراه  رهاوخ  يا 
. درک هراشا  دازون ]  ] وا هب  میرم ]  ] هاگ نآ 

. مییوگب نخس  تسا ، هراوهگ  رد  هک  یکدوک  اب  هنوگچ  دنتفگ :
. تسا هدینادرگ  ربمایپ  ارم  هداد و  ینامسآ  باتک  نم  هب  هک  مدنوادخ  يهدنب  نم  تفگ : دمآ و ] رد  نخس  هب  دازون  ]

تسا . هدومرف  شرافس  تاکز  زامن و  هب  مشاب  هدنز  هک  مادام  ارم  هدینادرگ و  كرابم  مشاب ، هک  اج  ره  ارم ، و 
54 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدنادرگن  لد  تخس  يوگروز  ارم  هدنادرگ و  راکوکین  مردام  ّقح  رد  ارم ] زین   ] و
. داب دورد  موش  هتخیگنارب  هدنز  هک  يزور  مرذگرد و  هک  يزور  رد  ماهداز و  هک  يزور  رد  نم  رب  و 

. دنراد ههبش  ّکش و  نآ  رد  نانآ  هک  تسا  یتسرد  تسار و  نخس  نیا ] ، ] میرم نب  یسیع  تسا  نیا  يرآ ] ]
، وـش دوـجوم  دـیوگیم  نآ  هب  طـقف  دـیامرف  رّرقم  ار  يراـک  هـک  هاـگ  نآ  تـسا ، هّزنم  وا  دریگرب ، يدـنزرف  دـنوادخ  هـک  تـسین  راوازس 

. دوشیم دوجوم  گنردیب 
. تسا تسار  هار  نیا  هک  دیتسرپب  ار  وا  سپ  تسامش ، راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  دنوادخ  و 

54 ص :  ریسفت ..... 

«1 . » تفرگ هرانک  شلها  زا  هک  يزور  نک  دای  میرم  زا  باتک  نیا  رد  اِهلْهَأ  ْنِم  ْتَذَبَْتنا  ِذِإ  َمَیْرَم  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو 
هب یسک  ار  وا  هک  ایوگ  دش ، رود  شلها  زا  تفر و  هیحان  نآ  هب  میرم  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ذابتنا »  » ردصم زا  تذبتنا »  » يهملک لامعتـسا 

. دش رود  شلها  زا  هجیتن  رد  تخادنا و  هیحان  نآ 
__________________________________________________

دش و هلماح  درک  رب  رد  ار  نهاریپ  یتقو  دیمد  ار  میرم  نهاریپ  لییربج  دومرف  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یفاک  رد  ( 1)
. داد رارق  یهام  ياج  هب  ار  تعاس  ره  دنوادخ  دوب  تعاس  هن  میرم  لمح  تّدم  مامت 

55 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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اِیقْرَش ًاناکَم 
ای تداـبع  يارب  سدـقملا ) تیب   ) هناـخ نآ  قرـش  بناـج  رد  اـّیرکز  يهناـخ  رد  تفرگ و  هراـنک  شلها  زا  تفر و  میرم  دـناهتفگ : یخرب 

. دیباتیم اجنآ  رب  باتفآ  هک  تفر  ییاج  هب  ای  تفر ، قرشم  بناج  رهش  جراخ  هب  وشتسش  يارب  ای  دیزگ ، تولخ  لاستغا 
تخرد يوس  هب  تفر  تارف  يوس  هب  ای  دنک ، مرگ  ار  دوخ  باتفآ  اب  ات  تسـشن  اجنآ  سپ  دـش ، جراخ  هناخ  زا  درـس  رایـسب  زور  رد  نوچ 

. تفر اجنآ  هب  ندییاز  درد  تهج  هب  ای  دیامن ، لسغ  لمح  عضو  زا  لبق  ات  دوب  هدش  کشخ  هک  امرخ 
: دیامرفیم هک  دعب  هیآ  تروص  نیا  رد 

ًاباجِح ْمِِهنوُد  ْنِم  ْتَذَخَّتاَف 
لامجا رب  لیـصفت  فطع  لیبق  زا  دـیدرگ ، ناهنپ  بجتحم و  ییاهنت  جـنک  هب  شناشیوخ  همه  زا  هک  هاگنآ  ای و  دـش ، ناهنپ  نانآ  دـید  زا 

. دوب باتفآ  ندیبات  ّلحم  رد  ای  لسغ  ّلحم  رد  ای  بارحم  رد  باجح  ذاّختا  تسین ، يونعم  بیترت  يارب  اف  تسا ،
انَحوُر اْهَیلِإ  اْنلَسْرَأَف 

هفاضا ببـس  هب  حور  تشادگرزب  میداتـسرف ، ابیز ) یتروص  رد   ) میرم يوس  هب  تسا ، لییربج  قوف  هک  سدقلا ) حور   ) ار حور  ای  لییربج 
یحور زا  مدآ  تیبرت  رشب و  هب  هّجوت  نیا ، رب  هوالع  دشاب ، دوصقم  انعم  نیمه  هک  دنکیم  اضتقا  ان »  » هب

56 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا ناگتشرف  يهمه  زا  رتگرزب  نآ  تسا و  یناسنا  عوّنلا  ّبر  نآ  هک  تسا 

ایِوَس ًارََشب  اَهل  َلَّثَمَتَف 
. دمآ رد  مادنا  شوخ  لدتعم و  ابیز ، یناوج  تروص  هب  دناهتفگ  یضعب  میتخاس ، مّسجم  رشب  تروص  هب  ار  حور  نآ  و 

َْتلاق
هاـنپ ادـخ  هب  كانـسرت  زیچ  نآ  ندـید  ماـگنه  هب  تشاد  هک  یتداـع  بسح  رب  دـید ) وـکین  تروـص  نآ  رد  ار  مّسجم  حور  نآ  هک   ) میرم

: تفگ وا  هب  دربیم 
ایِقَت َْتنُک  ْنِإ  َْکنِم  ِنمْحَّرلِاب  ُذوُعَأ  یِّنِإ 

. یتسه راگزیهرپ  وت  رگا 
هب و  ینکن ) نم  يهراـب  رد  یتـشز  لاـیخ  ییاـبیز  نسح و  نیا  اـب  و   ) ینک يراـکزیهرپ  وـت  هک  مربیم  ناـمحر  يادـخ  هـب  هاـنپ  وـت  زا  نـم 

. مربیم هانپ  ادخ  هب  وت  زا  نم  یسرتیم ، ادخ  زا  يراد و  هّجوت  ادخ  هب  نم  ییوجهانپ 
دـید و ار  لـّثمتم  حور  نآ  نوچ  میرم  دوب ، روـجف  قـسف و  هب  روهـشم  یقت و  شماـن  هک  تسیزیم  اـجنآ  رد  هک  يدرم  دـناهتفگ : یـضعب 

. تسا دساف  درم  یقت ، نامه  نیا  هک  درک  نامگ  دنکیمن  زیهرپ  یبنجا  هب  ندرک  هاگن  زا  وا  هک  تفایرد 
57 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. يرگنب نآ  هب  دوبن  زیاج  هک  يدرک  رظن  يزیچ  هب  اریز  يدوبن  ّرش  زا  یقّتم  راکزیهرپ و  وت  ینعی  تسا ، هیفان  نإ »  » ظفل دناهتفگ : یضعب  و 
ِکِّبَر ُلوُسَر  اَنَأ  امَّنِإ  َلاق 

. ربم هانپ  ادخ  هب  نم  زا  وت  سپ  ماوت  راگدرورپ  يهداتسرف  نم  تفگ : لّثمتم  حور  نآ 
. مشخبب ای  دیشخب ، وت  رب  ات  ینعی  تسا  هدمآ  مّلکتم  تروص  هب  تیها »  » بیاغ و تروص  هب  بها »  » لعف

ایِکَز ًامالُغ  َِکل  َبَهَِأل 
اهنآ هب  رـشب  نماد  هک  ییاهزیچ  زا  ناهانگ و  زا  هک  يرـسپ  دنزرف  تریـس  كاپ  هزیکاپ و  رایـسب  مشخب  يدنزرف  ار  وت  وا  رما  هب  ات  ماهدمآ 

. دشاب حلاص  ای  مّعنتم ، ای  كرابم ، ای  رادوّمن ، دشر و  دنزرف  دوصقم  ای  دشاب ، كاپ  دوشیم  هدولآ 
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، دلاوت بابسا  نودب  تسدنزرف ، ندروآ  زا  رّیحت  بّجعت و  يارب  ماهفتسا  دشاب !؟ يرـسپ  ارم  هنوگچ  تفگ  میرم  ٌمالُغ  ِیل  ُنوُکَی  یَّنَأ  َْتلاق 
. تسا ماّهتا  شنزرس و  بجوم  نآ  هک 

تسا . هدزن  یتسد  ارم  ای  هدرکن  حاکن  نم  اب  سک  چیه  هک  یلاح  رد  ٌرََشب  ِینْسَسْمَی  َْمل  َو 
58 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

یغب ماهدرکن ، ياهتـسیاشان  راک  نم  ماهدوبن ، راکبان  نم  ایَِغب و  َُكأ  َْمل  َو  یلاعت  يادـخ  لوق  تسا ، حاکن  زا  هیانک  ّسم »  » يهملک ابلاغ  هچ 
. تسا يرجاف  ره  ای  راکانز و  رجاف و  نز  يانعم  هب  وغب  و 

. تسا ناسآ  نم  رب  راک  نیا  هک  تسا  هدومرف  تیادخ  اّما  تسا ، روط  نیمه  تفگ : ٌنِّیَه  َّیَلَع  َوُه  ِکُّبَر  َلاق  ِِکلذَک  َلاق 
ياهناشن میهد ، رارق  دوخ  تیآ  ار  وا  ات  میهدیم  ماجنا  ار  راک  نیا  ینعی  تسا ، رّدـقم  فوطعم  هب  ّقلعتم  اـی  رّدـقم  رب  فطع  ًۀَـیآ  ُهَلَعْجَِنل  َو 

نآ رب  ام  زج  یـسک  هک  میراد  يزیچ  رب  ییاناوت  تردـق و  ام  هک  نیا  رب  دـیامن  تلالد  زین  دـنک ، تلالد  ام  ملع  یگدرتسگ  ّتیهلا و  رب  هک 
لگ و رد  حور  خفن  و  یـسیپ )  ) صرب يروک و  ندرک  بوخ  هدرم و  ندرک  هدنز  ردپ ، نودب  دـنزرف  ندروآ  ایند  هب  دـننام  درادـن ، تردـق 

. نآ ندرک  هدنز 
. دشاب مدرم  رب  ام  بناج  زا  یتمحر  ات  اَّنِم  ًۀَمْحَر  َو  ِساَّنِلل 

. تسا یمتح  رما  نیا  و  « 1  » ایِضْقَم ًاْرمَأ  َناک  َو 
رد هک  هنوگ  نیا  هب  دش ، دنزرف  نتسبآ  میرم  سپ  ُْهتَلَمَحَف 

__________________________________________________

رب کلم  لاح  نیا  اب  هدوبن و  ربمغیپ  میرم  هک  تسا  مولعم  اریز  هزجعم  راهظا  ایبنا  ریغ  رب  تسا  زیاج  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  تاـیآ  نیا  ( 1)
سپ دوریم  رامـش  هب  تازجعم  نیرتگرزب  زا  نیا  دومن و  ادیپ  دالوا  يرـشب  اب  سامت  نودب  داد و  تراشب  دنزرف  هب  ار  وا  دیدرگ و  لزان  وا 

. نایبلا عمجم  تسین ؟ زیاج  هزجعم  راهظا  یّبن  ریغ  رب  تفگ  ناوتیم  هنوگچ 
59 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تشگ هلماح  دیمد و  شنهاریپ  يهقی 
هام هن  ربارب  رد  تعاس  هن  وا  لمح  تّدـم  هک  تسا  نیا  تسا  حیحـص  رابخا  رد  هک  هچنآ  سپ  تسا ، هدـش  فالتخا  وا  لـمح  تّدـم  رد  و 

. دناهتفگ هام  شش  ای  تفه  ای  تشه  یضعب  هدش و  رکذ  تعاس  کی  رابخا  زا  یضعب  رد  تسا و  هدوب 
محر رد  دـنزرف  تعاس  نامه  رد  دـیمد و  راب  کـی  نآ  رد  تفرگ و  ار  شنهاریپ  يهقی  میرم  هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  و 

. دوشیم لماک  هام  هن  ضرع  رد  نانز  محر  رد  هک  روط  نامه  دش  لماک 
ور وا  زا  ، ) دومن راکنا  ار  وا  درک و  هاگن  وا  هب  شاهلاخ  سپ  دوب ، نیگنس  گرزب و  شمکش  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  شیاج  زا  میرم  سپ 

. دیشکیم تلاجخ  اّیرکز  زا  شاهلاخ و  زا  دوب و  هتخادنا  ریز  هب  ار  شرس  میرم  درمش ) دب  ار  نآ  دنادرگرب و 
هب دـشاب  رانک  رب  لـهاج  موق  شنزرـس  زا  هک  نیا  رب  تشادرب و  راـب  رـسپ  نآ  هب  میرم  سپ   ) دـش ریگ  هشوگ  شلمح  اـب  میرم  ِِهب  ْتَذَـبَْتناَف 

(. دیزگ تولخ  رود  یناکم 
. تفر يرود  ناکم  هب  ایِصَق و  ًاناکَم 

عـضو مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ّلحم  رد  سپ  دمآ ، البرک  هب  ات  دش  جراخ  قشمد  زا  میرم  هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  زا 
دومن ، لمح 

60 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تشگرب بش  نامه  رد  سپس 
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«. 1  » تسا روهشم  فورعم و  مالّسلا  هیلع  ماما  دهشم  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  تمس  رد  مالّسلا  اهیلع  میرم  عضوم  میوگیم : نم 
. دش عورش  ندییاز  درد  ندییاز و  يارب  دنزرف  تکرح  سپ  ُضاخَْملا  اَهَءاجَأَف 

يانعم هب  همه  تضّخمت  اضیخمت و  تّضخم  میم و  رـسک  اب  اضاخم  میم و  حتف  اب  اضاخم » ینع   » و عمـس »  » و عنم »  » دـننام ةأرملا » تضخم  »
. تفرگ ندییاز  درد  هک  تسا  نیا 

ام عذج »  » ظفل دیایب ، تخرد  نآ  دزن  هک  دش  ماهلا  وا  هب  دوب ، هدش  کشخ  هک  دمآ  امرخ  تخرد  يهقاس  کیدزن  هب  ات  ِۀَـلْخَّنلا  ِعْذِـج  یلِإ 
. تسنآ قاس  دوصقم  هک  تسا  تخرد  يهخاش  هشیر و  نیب 

: تفگ درک  هاگن  وا  هب  میرم  دش و  ّدلوتم  یسیع  هک  نآ  زا  سپ  َْتلاق 
هک ار  نخـس  نیا  تسا ، هدـش  هدـناوخ  نآ  يهّمـض  میم و  يهرـسک  اب  ّتم »  » ظفل مدرمیم ، نیا  زا  شیپ  شاک  يا  اذـه  َلـْبَق  ُِّتم  ِینَْتَیل  اـی 

. دننک شنزرس  ار  وا  هک  دیسرتیم  دیشکیم و  تلاجخ  هک  تفگ  تهج  نآ  زا  مدرمیم  شاک 
هک هدش  هدناوخ  نون  يهرسک  اب  اّیسن »  » ظفل ًایْسَن  ُْتنُک  َو 

__________________________________________________

. هّرس سّدق  یسوط  خیش  بیذهت  باتک  رد  ذخأم  دنس و  دشاب  یناحور  ضرالا  یط  يونعم و  ینطاب و  يهبنج  هک  دسریم  رظن  هب  ( 1)
61 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدش  هدناوخ  زین  نون  حتف  اب  تسا ، تغل  رد  هجو )  ) نیرتهب
. دوش شومارف  هک  تسا  نیا  نآ  نأش  زا  هک  دوشیم  لامعتسا  زیچان  رما  ریقح و  ءیش  رد  تسا ، ردصم  لصا  رد  ظفل  نیا 

. دریگن رارق  انتعا  دروم  دوش و  هتخادنا  رود  هب  دیاب  هک  دوشیم  لامعتسا  يزیچ  رد  و 
. تسا هغلابم  تهج  اّیسنم »  » هب ایسن »  » ظفل فیصوت  ایِْسنَم 

اب نم »  » ظفل یـسیع ،) شدنزرف  ای  سدقلا  حور   ) تخرد نآ  ریز  زا  درک ) ادن  ار  وا  هک  دوب  هشیدنا  مغ و  لاح  رد  میرم   ) اِهتَْحت ْنِم  اهادانَف 
. دوب مالّسلا  هیلع  لییربج  ای  یسیع  هدننک  ادن  هک  تفگ : وا  هب  ییادن  وا  تسدورف  زا  ینعی  هدش  هدناوخ  میم  هحتف  هرسک و 

. تخاس يراج  یبآ  همشچ  وت  ياهمدق  ریز  دنوادخ  هک  شابم  كانهودنا  روخم و  مغ  ایِرَس  ِکَتَْحت  ِکُّبَر  َلَعَج  ْدَق  ِینَزْحَت  اَّلَأ 
. هدب ناکت  ار  تخرد  نآ  ِۀَلْخَّنلا و  ِعْذِِجب  ِْکَیلِإ  يِّزُه  َو 

يای حتف  اب  نیس و  دیدشت  یناتحت و  يای  حتف  اب  طقاسی » ، » فاق يهرسک  نیس و  فیفخت  یناقوف و  يات  يهّمـض  اب  اِینَج  ًابَطُر  ِْکیَلَع  ِْطقاُست 
. دزیر ورف  وت  رب  ياهزات  بطر  ات  ینعی  هدش ، هدناوخ  نیس  دیدشت  یناقوف و  يات  حتف  اب  نیس و  فیفخت  و 

62 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، ماشایب نکمم  یندـیماشآ  ره  زا  روخب و  تسا  نکمم  ناکم  نیا  رد  هک  ییاذـغ  ره  زا  ای  ماشایب ، بآ  زا  روخب و  بطر  زا  ِیبَرْـشا  َو  ِیلُکَف 

. تسا ناکم  ره  رد  یندیماشآ  یندروخ و  قلطم  دوصقم  ای 
شنزرس مّهوت  زا  یـشاب ، كانهودنا  دنزرف  نیا  دوجو  ببـس  هب  وت  تسین  هتـسیاش  هک  زاس ، نشور  ار  تمـشچ  دنزرف  نیا  اب  ًاْنیَع و  يِّرَق  َو 

. هدم هار  دوخ  هب  دب  هشیدنا  نانادان 
. دسرپیم تدنزرف  زا  هک  يدید  ار  یسک  رگا  سپ  ًادَحَأ  ِرَشَْبلا  َنِم  َِّنیََرت  اَّمِإَف 

رب عرف  ار  مّلکت  مدع  تسا  توکس  يانعم  هب  موص »  » ظفل نوچ  مدرک ، توکـس  رذن  ادخ  يارب  نم  وگب  ًامْوَص  ِنمْحَّرِلل  ُتْرَذَن  یِّنِإ  ِیلوُقَف 
. درک نآ 

. تفرگیم هزور  ندز  فرح  زا  دنک  ششوک  تدابع  رد  تساوخیم  سک  ره  هک  دوب  نینچ  نیا  لیئارسا  ینب  رد  دناهتفگ : یضعب 
. تسا هدش  لامعتسا  مّلکت  مدع  رد  موص »  » ظفل تهج  نیمه  يور  تفرگیم و  هزور  ماعط ، زا  هچنانچ 
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دیوگب دنزب و  فرح  تشاد  هزاجا  رادقم  نیا  دناهتفگ : یخرب  تفگ : مهاوخن  نخـس  یناسنا  چـیه  اب  زورما  زگره  ایِْـسنِإ و  َمْوَْیلا  َمِّلَکُأ  ْنَلَف 
منزیمن . فرح  نم  هک 

63 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنزب فرح  دناوتیمن  هک  دنامهفیم  هراشا  اب  دناهتفگ : یضعب  و 

. دروآ شموق  دزن  هب  درک و  قادنق  ار  وا  هدیچیپ و  ياهقرخ  رد  ار  یسیع  سپس  اُولاق  ُُهلِمَْحت  اهَمْوَق  ِِهب  َْتتَأَف 
: دنتفگ تسا و  هتشادن  يرهوش  هک  یلاح  رد  هدش  يدنزرف  ياراد  میرم  دندید  هک  نآ  زا  سپ  وا  موق 

. تسا گرزب  رما  کی  ای  یگتخاس  رما  کی  يانعم  هب  ّيرف »  » ظفل ایِرَف  ًاْئیَش  ِْتئِج  ْدََقل  ُمَیْرَم  ای 
ار میرم  ازهتسا  تهج  هک  دوب  یحلاص  درم  نوراه  دناهتفگ : یضعب  َنوُراه  َتْخُأ  ای  ياهداد ! ماجنا  یگرزب  فرگـش و  راک  میرم  يا  ینعی 

. تسا هدوب  میرم  تدابع  حالص و  تهج  تبسن  نیا  ای  دنداد ، تبسن  وا  هب 
وا هب  ار  میرم  اذـل  دوب  روجف  قسف و  هب  فورعم  نوراه  هک  دـناهتفگ  زین  یخرب  دوب ، میرم  ردارب  ردـپ  فرط  زا  نوراه  دـناهتفگ : یـضعب  و 

«1 . » دنداد تبسن 
. یشاب هتفرگ  دای  هدرک و  بسک  وا  زا  ار  راک  نیا  وت  هک  دوبن  يدب  درم  وت  ردپ  ٍءْوَس  َأَْرما  ِكُوبَأ  َناک  ام 

__________________________________________________

ردارب نوراه  هب  شتبـسن  هک  نیا  يانعم  هب  هدـش  رکذ  نوراـه » رتخد   » میرم رهاوخ  تبازیلا )  ) تاـباصیلا هیآ 5  باب 1  اقول  لـیجنا  رد  ( 1)
ینعی نوراه  رهاوخ  سپ  تسا . هدـش  یفرعم  نوراه  رهاوخ  ای  نوراه  رتخد  مان  هب  هدوب  ناـنهاک  هقبط  زا  هک  سک  ره  دیـسریم و  یـسوم 

! يدرک نینچ  ارچ  یشاب  مرتحم  سدقم و  دیاب  نانهاک و  هلیبق  زا  هک  میرم  يا 
64 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

(. یتفای دنزرف  اجک  زا  رکب  رتخد  وت  سپ   ) دوبن راک  دب  نز  وت  ردام  ایَِغب و  ِکُّمُأ  َْتناک  ام  َو 
: تفگ دومن و  دوخ  كدوک  هب  هراشا  میرم  ِْهَیلِإ  ْتَراشَأَف 

. دینک لاؤس  وا  زا  دییوگب و  نخس  وا  اب 
؟ دشاب هراوهگ  رد  هک  تسا  نیا  وا  نأش  هک  یسک  اب  مییوگ  نخس  هنوگچ  دنتفگ : ِدْهَْملا  ِیف  َناک  ْنَم  ُمِّلَُکن  َْفیَک  اُولاق 

. تسا كدوک  وا  هک  یلاح  رد  اِیبَص 
. تسا رتتخس  ام  رب  وا  ندرک  انز  زا  ار  ام  وا  ندرک  هرخسم  دنتفگ : دندش و  كانبضغ  میرم  نخس  نیا  زا  نانآ  دناهتفگ : یخرب 

(: مالّسلا هیلع  یسیع   ) تفگ دمآ و ) نابز  هب  ادخ  رما  هب   ) لفط نآ  َلاق 
یکدوک رد  وا  نتفگ  نخـس  ندوب و  ردپ  نودب  زا  مدرم  ات  درک  شدوخ  تّیدوبع  هب  رارقا  ادـتبا  وا  متـسه ، ادـخ  يهدـنب  نم  ِهَّللا  ُدـْبَع  یِّنِإ 

، سدقلا حور  ّبر ، تسا ، مّوس  مونقا   ) تسا هثالث  ثلاث  وا  ای  تسادخ  وا  ای  تسادخ ، دنزرف  وا  هک  دندرک  مّهوت  هک  ار  هچنآ  دننکن  مّهوت 
(. دوب تدحو  نیع  رد  مونقا  هس  ره  رهظم  عماج و  نیقی  ینعی  هّللا  ۀملک  و   ) هک یلاح  رد  لّوا )، سفن  لّوا ، لقع  لّوا : ردصم  ای  نبا 

ار  لعف  دومرف  اطع  ینامسآ  باتک  ارم  َباتِْکلا  َِیناتآ 
65 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا تّوبن  باتک  ای  لیجنا  باتک ، زا  دوصقم  دوب و  یمتح  قّقحم و  يرما  یسیع  یگدامآ  دادعتسا و  ای  عوقو  نوچ  دروآ  یضام 
رارق ریخ  رد  يهدـننک  ّومن  ای  هدـنناسر  عفن  ریخلا و  ریثک  ارم  مشاب  هک  اـج  ره  دـنوادخ  و  « 1  » ُْتنُک اـم  َْنیَأ  ًاـکَرابُم  ِینَلَعَج  َو  اِیبَن  ِینَلَعَج  َو 

. تسا هداد 
مردام هب  يراکوکین  تاکز و  زاـمن و  هب  مشاـب  هدـنز  هک  ماداـم  هراومه  ارم  ِیتَدـِلاِوب و  اَرب  َو  ایَح  ُْتمُد  اـم  ِةاـکَّزلا  َو  ِةـالَّصلِاب  ِیناـصْوَأ  َو 
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. تسا هدرک  شرافس 
. دایز یکین  یبوخ و  يانعم  هب  تسا  فصو  هدش ، هدناوخ  اب  يهحتف  اب  اّرب »  » ظفل

ریدـقت هب  ینـصوأ »  » رب فطع  ای  تسا ، هیلع  فوطعم  فوطعم و  نیب  ندـش  عقاو  هلـصاف  نآ  يهمزال  تسا ، اکرابم »  » رب فطع  نیا ، رب  اـنب 
. دشاب ةولّصلا »  » رب فطع  هک  هدش  هدناوخ  اب  يهرسک  اب  اّرب » ، » تسا ینلعج » »

وگروز و ارم  دنوادخ  ایِقَش و  ًاراَّبَج  ِیْنلَعْجَی  َْمل  َو 
__________________________________________________

نوچ دومرف  مدومن - لاؤس  ار  هیآ  يانعم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تفگ  هدرک  تیاور  قوف  هیآ  لیذ  یـسانک  دیرب  زا  یفاک  رد  ( 1)
زا یلاخ  نیمز  زور  کی  تسین  نکمم  دیدرگ و  تّجح  ییحی  مدرم و  رب  عقوم  نامه  زا  دیدرگ و  لزان  یحو  وا  رب  دش  هلاس  تفه  یـسیع 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نآ  تاـیح  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  ناـمز  رد  اـیآ  مدرک  ضرع  شروضح  دـشاب  تّجح 
نیملـسم مامت  رب  بانج  نآ  تعاـطا  هدومرف و  توعد  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیـالو  هب  ار  مدرم  ربمغیپ  یلب  دومرف  تسا ؟ هدوب  قلخ  رب  تّجح 

میکح و اناد و  هک  نآ  اب  دومرفیمن  مّلکت  ربمغیپ  دوجو  اب  دوب و  تکاس  ترضح  نآ  تشاد  تایح  ربمغیپ  هک  یعقوم  ات  یلو  هدوب  بجاو 
. تسا تفای  صاصتخا  لاقتنا و  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  وا  لوسر  ادخ و  تعاطا  ربمغیپ  تافو  زا  دعب  دوب و  رهد  دیحو 

66 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدادن  رارق  لد  تخس 

زا هک  يزور  مدـمآ و  ایند  هب  هک  يزور  هب  نم  كاپ ) ناج   ) رب ّقح  مالـس  و  « 1  » ایَح ُثَْعبُأ  َمْوَی  َو  ُتُومَأ  َمْوَی  َو  ُتْدـِلُو  َمْوَی  َّیَلَع  ُمالَّسلا  َو 
. موش هتخیگنارب  ترخآ  يدبا  یناگدنز  يارب  هک  يزور  مورب و  ناهج 

، درک رکذ  هفرعم  تروص  هب  اجنیا  رد  دروآ ، هرکن  تروص  هب  ار  مالس »  » ظفل هک  هیلع » مالس  : » دومرف دنوادخ  مالّسلا  هیلع  ییحی  دروم  رد 
مالّسلا هیلع  ییحی  مالّسلا و  هیلع  یسیع  ماقم  توافت  زا  رییغت  نیا  هجو  یسیع ، دوخ  هب  ار  یسیع  مالس  داد و  ادخ  هب  تبسن  ار  ییحی  مالس 

. دوشیم مولعم 
. دراد رارقا  ادخ  یگدنب  هب  ینعی ، تسا ، هنوگ  نیا  میرم  نب  یسیع  يرآ : َمَیْرَم  ُْنبا  یَسیِع  َِکلذ 

شندوب ادخ  دنزرف  ای  تّیهلا و  هب  نانآ  هک  تسین  یسک  وا 
__________________________________________________

رگید نامدرم  هام  ود  قباطم  يزور  ره  یسیع  ترـضح  يامن  وشن و  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  هیوباب  نبا  ( 1)
نمحّرلا هّللا  مسب  وـگب  تفگ : یـسیع  هب  مّلعم  درب  یمّلعم  دزن  رد  تفرگ و  ار  وا  تسد  میرم  شرداـم  دـش  ههاـم  تفه  هـک  یماـگنه  دوـب 
تشادرب ياهنایزات  مّلعم  هچ ؟ ینعی  دجبا  ینادیم  ایآ  تفگ  وا  هب  درب  الاب  نامسآ  هب  رس  یـسیع  دجبا ، وگب  تفگ : دومرف ، یـسیع  میحّرلا 

مهد حرش  منک و  ریـسفت  ینادیمن  رگا  وگب و  ار  دجبا  يانعم  ینادیم  رگا  ارم ، نزن  دومرف : وا  هب  ترـضح  نآ  دنزب  ار  یـسیع  تساوخ  و 
ادـخ نید  لاد  لامج و  میج  تجهب ، اب  تسوا  ياهتمعن  ادـخ و  هب  هراشا  فلا  دومرف : یـسیع  دـییامرفب  تفگ : مّلعم  ار ! نآ  ياـنعم  تیارب 

هک تسا  نیرفغتـسم  ياـهاطخ  هب  هراـشا  یّطح  تسا ، مّنهج  نیمز  زا  خزود ، لـها  يارب  تسا  یلیو  وا  مّنهج و  لوه  اـه  زّوـه : دـشابیم ،
تساناد و وا  هک  ربب  ار  تدنزرف  ایب  تفگ  میرم  هب  مّلعم  تسین  لیدبت  رییغت و  لباق  هک  تسادـخ  مالک  نملک  دزرمآیم  ار  اهنآ  دـنوادخ 

. درادن تیبرت  میلعت و  هب  جایتحا 
دلج 4 ص 200. عماج  ریسفت 

67 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنشاب لیاق 
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نیا ینعی  دشاب ، فوذحم  يادـتبم  ربخ  ای  ربخ  زا  دـعب  ربخ  ای  یـسیع »  » زا لدـب  هک  نیا  رب  انب  هدـش  هدـناوخ  عوفرم  ّقحلا » لوق   » ِّقَْحلا َلْوَق 
. تسا ّقح  لوق  یسیع  ای  تسا ، ّقح  لوق  مالک 

هب لوق »  » هفاضا تروص  نیا  رد  هک  دشاب  شدوخ  ریغ  يهدننک  دـیکأت  قلطم و  لوعفم  ات  هدـش  هدـناوخ  بوصنم  تروص  هب  ّقحلا » لوق   » و
. تسادخ لوق  نآ  ینعی  تسا ، مال  ریدقت  هب  ای  تسا ، ّقح  نآ  هک  ار  یلوق  میوگیم  نم  ینعی  تسا ، هّینایب  يهفاضا  عون  زا  ّقح » »

مالّسلا هیلع  یسیع  دنیوگیم  دوهی  هک  هنوگ  نیا  هب  دننکیم  عازن  لادج و  ای  ّکش  نآ  رد  هک  تسا  یّقح  نخـس  نیا  َنوُرَتْمَی و  ِهِیف  يِذَّلا 
. تسات هس  زا  یکی  وا  ای  ادخ ، ای  ادخ  دنزرف  وا  دنیوگیم  اراصن  تسا ، رحاس  ای  هناوید 

هملک نیا  نایب  عون  دنیوگیم ، اراصن  هچنانچ  دشاب  هتـشاد  يدنزرف  ادخ  هک  درادن ) ناکما   ) تسین حیحـص  ٍدـَلَو  ْنِم  َذِـخَّتَی  ْنَأ  ِهَِّلل  َناک  ام 
. تسا ناکما  یفن  نآ  زا  دوصقم  هک  تسا  يروط 

. بحاصم هارمه و  هب  جایتحا  دنزرف و  اب  تسناجم  زا  یلاعت  دنوادخ  تسا  هّزنم  ُهَناْحبُس و 
هک  هاگ  نآ  ُنوُکَیَف  ْنُک  َُهل  ُلوُقَی  امَّنِإَف  ًاْرمَأ  یضَق  اذِإ 

68 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دنزرف وا  دوش  هتفگ  هک  دوشیمن  ببـس  یـسیع  ندوب  ردپ  نودب  سپ  دوشیم  دوجوم  وشب ، دیوگب  هک  نیمه  دیامرف ، رّرقم  ار  يراک  ادخ 

. تسادخ
«1 . » دناوت رازبایب  وا  تسا و  بابسالا  بّبسم  رازبا  بابسا  هچ 

ریدـقت هب  ای  هدـیاز  اف »  » ظفل تسا و  هودـبعاف »  » ادـخ لوق  هب  ّقلعتم  مال  ریدـقت  هب  هزمه  هحتف  اب  ّنإ »  » ظفل ُهوُدـُبْعاَف  ْمُکُّبَر  َو  یِّبَر  َهَّللا  َّنِإ  َو 
زین هزمه  رـسک  اـب  تسا  ةولّـصلا »  » رب فطع  شدـعب  اـم  و  ّنإ »  » اـی تسا ) هدوب  هلمج  رد  اـّما »  » دوش ضرف  ینعی   ) تسنآ مّهوت  هب  اـی  اـّما » »
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  باطخ  ات  لق »  » ریدقت هب  تسادخ  بناج  زا  مالک  يادتبا  ای  دشاب ، هّللا » دبع  ّینا   » رب فطع  ات  هدش  هدناوخ 

. دیتسرپب ار  وا  سپ  تسا ، ملاع ) همه  و   ) امش نم و  راگدرورپ  ادخ  هک ) هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  وگب  ینعی   ) دشاب
هماّلع يهّوق  ود  لامک  نآ  هک  وا  يارب  تدابع  ادخ و  تّیبوبر  هب  داقتعا  نیب  عمج  زا  دش  رکذ  هک  تسا  يزیچ  نآ  هب  هراشا  اذه »  » ظفل اذه 

تّینانا و زا  جورخ  تدابع و  نیب  عمج  هب  هراشا  ای  تسا ، يدارا ) نادـجو  اب  یلمع  هّوق   ) هلاّمع و  یکاردا ) نادـجو  اـی  ادـخ  هب  ملع  هّوق   ) و
، تسا یتسرپ  ادخ  هار  نیمه  تسار  هار  هک  تسادخ  يوس  هب  تسار  هار  ٌمیِقَتْـسُم  ٌطارِـص  تسا ، یهلا  رما  تحت  لوخد  رما و  هب  لالقتـسا 

. تشذگ نارمع  لآ  يهروس  رد  هیآ  نیا  ریسفت 
__________________________________________________

: دیامرفیم انالوم  ( 1)
میاطسف وس  شیزوس  ببس  مییادوس و ز  نم  شیزاس  ببس  زا 

نب خیب و  زا  دنک  رب  ار  ببس  ات  نک  خاروس  ببس  مهاوخیم  هدید 
69 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

یلا 40 تایآ 37 

69 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 37  (: 19  ) میرم هروس  ]

هراشا

ٍلالَض ِیف  َمْوَْیلا  َنوُِملاَّظلا  ِنِکل  انَنُوتْأَی  َمْوَی  ْرِْصبَأ  َو  ْمِِهب  ْعِمْـسَأ  ( 37  ) ٍمیِظَع ٍمْوَی  ِدَهْـشَم  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  ْمِِهْنَیب  ْنِم  ُبازْحَْألا  َفَلَتْخاَف 
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َنوُعَجُْری اْنَیلِإ  َو  اْهیَلَع  ْنَم  َو  َضْرَأـْلا  ُثِرَن  ُنَْحن  اَّنِإ  ( 39  ) َنُونِمُْؤی ْمُه ال  َو  ٍۀَْلفَغ  ِیف  ْمُه  َو  ُْرمَْألا  َیُِـضق  ْذِإ  ِةَرْـسَْحلا  َمْوَی  ْمُهْرِْذنَأ  َو  ( 38  ) ٍنِیبُم
(40)

69 ص :  همجرت ..... :

. گرتس يزور  رد  روضح  زا  نارفاک  رب  ياو  سپ  دندیزرو ، فالتخا  دوخ  نایم  رد  نارکنم  هورگ  یلو 
. دنراکشآ یهارمگ  رد  نارگمتس  زورما  یلو  دنتسه ، انیب  ردقچ  اونش و  ردقچ  دنیآ  ام  دزن  هک  يزور 

. دنرواین نامیا  دنشاب و  لفاغ  نانآ  دبای و  قّقحت  یهلا ]  ] رما هک  ناسرتب ، ترسح  ور  زا  ار  نانآ  و 
. دنوش هدنادرگزاب  ام  يوس  هب  میربیم و  ثاریم  تسنآ ، يور  هک  ره  اب  ار  نیمز  ام 

69 ص :  ریسفت ..... 

بزح تسا ، بزح  عمج  بازحألا »  » دـندرک فالتخا  میرم ) نب  یـسیع  هراب  رد   ) دوخ شیپ  زا  مدرم  فیاوط  ْمِِهْنَیب  ْنِم  ُبازْحَْألا  َفَلَتْخاَـف 
. دنشاب عطقنم  ناشدوخ  ریغ  زا  یتعنص  ای  يأر  اب  هک  تسا  یتعامج  ره 

70 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: هک دوب  نیا  رد  نانآ  فالتخا  و  فلتخا »  » فرظ مهنیب » ، » هدـیاز نم »  » ظفل ای  بازحـألا ،»  » زا لاـح  فرظ  تسا و  ییادـتبا  اـی  نم »  » ظـفل

: دنتفگیم یضعب  تسادخ ، یسیع  دنتفگیم : یضعب 
. دنتسه ادخ  ود  شردام  یسیع و  دنتفگیم : یضعب  تسات و  هس  زا  یکی  دنتفگیم : یضعب  تسادخ ، دنزرف 

. دندش رفاک  مالّسلا  هیلع  حیسم  رد  فالخ  داقتعا  اب  هک  یناسک  رب  ياو  سپ  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف 
. تسا ناکم  مسا  ای  یمیم  ردصم  ای  دهشم »  » ظفل اریز  تمایق )  ) گرتس زور  نآ  هاگتداهش  ای  روضح  رد  ٍمیِظَع  ٍمْوَی  ِدَهْشَم  ْنِم 

رد اهمشچ  هک  اریز  انَنُوتْأَی  َمْوَی  دننیبیم ! دنونشیم و  زور  نآ  رد  تفگش  هچ  ینعی  تسا ، بّجعت  يهغیص  رصبأ »  » ظفل ْرِْصبَأ  َو  ْمِِهب  ْعِمْسَأ 
. دنوشیم زیت  زور  نآ 

یّمذ فـصو  هک  هنوـگ  نیا  هب  تسناـنآ ، ندرک  اوـسر  مکح و  ّتلع  هب  راعـشا  تهج  ریمـض  ياـج  هب  رهاـظ  مسا  ندروآ  َنوُِـملاَّظلا  ِنِکل 
. دننارگمتس ملاظ و  نانآ  ینعی  دنکیم ، رکذ  ناشیارب 

رد مشچ  يزیت  دنتـسه ، روک  لـال و  رک ، ّقح  زا  اـیند  رد  ناـنآ  ینعی  دنراکـشآ ، یهارمگ  رد  ٍنِیبُم  ٍلالَـض  ِیف  اـیند  رد  َمْوَْیلا  نارگمتـس  و 
نیا رد  هک  دنیبب  ات  دنک  انیب  ار  نیملاظ  هک  دشاب  نیا  هیآ  يانعم  تسا  نکمم  دناسریمن ، نانآ  لاح  هب  یعفن  ترخآ 

71 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. هزمه هن  تسا ، هیدعت  يارب  اب  ظفل  تروص 

رد ایند  زور  رد  ای  دـنیآیم  ام  شیپ  هک  يزور  نارگمتـس  َمْوَْیلا » َنوُِملاَّظلا  ِنِکل   » ادـخ لوق  يانعم  تسا ، فرظ  ای  هب  لوعفم  اـننوتأی » موی  »
. دنراکشآ یهارمگ 

. دنیآیم ام  يوس  هب  هک  ار  يزور  دننیبب  ات  ینک  انیب  اونش و  ار  نانآ  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  طّسوت  هک  دشاب  نیا  نآ  يانعم  تسا  نکمم 
نامه رب  ٍنِیبُم  ٍلالَـض  ِیف  َمْوَْیلا  َنوُِملاَّظلا  ِنِکل  ادـخ  لوق  تروص  نیا  رد  دـشابیم  فرظ  ای  مّود  لوعفم  اـننوتأی » موی   » تروص نیا  رد  هک 

. دشابیم هدش  رکذ  يانعم  ود 
(. تمایق گرم و  زور  ینعی   ) هد ناشمیب  نک و  راذنا  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  ْمُهْرِْذنَأ  َو 
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. هد میب  لمع  رد  ناشریصقت  زا  ار  نینمؤم  دندییارگ  طیرفت  طارفا و  هب  هک  نیا  زا  فّسأت  ترسح و  زور  زا  « 1  » ِةَرْسَْحلا َمْوَی 
لخاد شتآ  لها  تّنج و  هب  تّنج  لها  دوش ، مامت  ناشباسح  قیـالخ و  رما  هک  يزور  ینعی  تسا ، ةرـسحلا » موی   » زا لدـب  ُْرمَأـْلا  َیُِـضق  ْذِإ 

. دندرگ شتآ 
چوق کی  تروص  رد  ار  گرم  ماگنه  نآ  رد  دنیوگیم 

__________________________________________________

حبذ ار  نآ  دنروآیم و  ياهبرف  دنفـسوگ  تروص  هب  ار  گرم  هک  تسا  يزور  ترـسح  زور  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1)
. ].....[ دلج 4 ص 255 عماج  ریسفت  دننکیم .

72 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هک دنوشیم  هداد  ادن  سپـس  دـننیبیم ، ار  نآ  همه  مّنهج  تشهب و  لها  هک  يوحن  هب  دـنرادیم ! هگن  مّنهج  تشهب و  نیب  و  « 1  » دنروآیم

. دوشیم حبذ  گرم  سپس  دننکیم ، هاگن  نانآ  سپ  گرم ، هب  دینک  هاگن  دینک و  فارشا 
هشیمه و تروص  هب  شتآ  لها  يا  تسین ، نآ  رد  یگرم  چـیه  هک  تسا  یگنادواـج  دولخ و  اـجنیا  تشهب  لـها  يا  دوشیم : هتفگ  سپس 

. تسین اجنیا  رد  یگرم  زگره  دنام و  دیهاوخ  شتآ  رد  نادیواج 
رد تایح و  توم و  رد  ارـش ، عیب و  رد  ذخا ، كرت و  رد  سبل ، علخ و  لاح  رد  محر  رد  شاهّدام  رارقتـسا  يادتبا  نامه  زا  ناسنا  هک  نادب 

. تسا باسح  رشن و 
خزرب و ندـش  مامت  ات  دـشاب  خزرب  لها  زا  رگا  ایند  تایح  ياضقنا  زا  سپ  اـیند ، تاـیح  ياـضقنا  اـت  دراد  رارمتـسا  وا  يارب  تلاـح  نیا  و 

لوخد هب  تشهب  لها  رب  شتآ و  لوخد  هب  شتآ  لـها  رب  مکح  فارعا و  هب  لوصو  زا  دـعب  دراد ، رارمتـسا  تلاـح  نیا  فارعا  هب  ندیـسر 
یمتح رما و  ياضق  ياـنعم  تسا  نیا  دوشیم ، عطقنم  گرم  ددرگیم و  یـضقنم  لیدـبت  رییغت و  نیا  دوشیم و  ماـمت  تـالاح  نیا  تشهب 

. گرم حبذ  رما و  ندش 
زا لاح  هلمج  نیا  « 2  » َنُونِمُْؤی ْمُه ال  َو  ٍۀَْلفَغ  ِیف  ْمُه  َو 

__________________________________________________

دلج 4 ص 205. عماج  ریسفت  ( 1)
(2)

گنس رد  نینهآ  خیم  دورن  ظعو  ندناوخ  دوس  هچ  لد  هیس  رب 
73 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنروآیمن نامیا  هک  يدوجو  اب  هد و  ناشمیب  دنتسه ، تلفغ  رد  اهنآ  هک  یلاح  رد  ینعی  تسا ، مهرذنأ »  » يهلمج
هچ تسا  نینچ  بلطم  رگا  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  درک ، دیکأت  ناسحتسا  باب  زا  ار  نآ  اذل  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  َضْرَْألا  ُثَِرن  ُنَْحن  اَّنِإ 

؟ تسنآ کلام  یسک  هچ  و  تسایند ؟ رد  یسک 
یسک يارب  رگید  بلطم ، ندش  یمتح  رما و  ياضق  ماگنه  دوشیم ، مامت  اهّتینانا  ینعی  میربیم  ثرا  هب  ار  نیمز  ام  دومرف : یلاعت  يادخ 

. تسا هدوب  ادخ  يارب  همه  دنتسه  تّیکلام  ردصم  هک  اهّتینانا  نیمز و  هک  دوشیم  نشور  دنامیمن ، یقاب  یتّینانا  تّیکلام و 
دوجو تسا  ییاهّتینانا  تسا  نیمز  يور  هک  یـسک  زا  دوصقم  میوشیم ، تسا  نیمز  يور  هک  یـسک  ره  نیمز و  ثراو  اـم  اـْهیَلَع  ْنَم  َو 

. دنتسین نیب  ادخ  دنرگن و  رهاظ  لیلد  نامه  هب  دراد و 
. دنزرویم فّلخت  نانآ  دوخ  زا  دنتسه  اهّتینانا  زا  ترابع  هک  نیکلام  كالما و  َنوُعَجُْری  اْنَیلِإ  َو 

رـشح فطل  رهاظم  ای  رهق  رهاظم  يوس  هب  هک  یماـگنه  ناـنآ  میوشیم و  ثراو  ناـشتّینانا  كـالما و  نودـب  ار  ناـشتاوذ  اـهنآ و  اـم  و 
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«1 . » دندرگیم زاب  ام  يوس  هب  دنوشیم 
__________________________________________________

. فطل هب  فطل  رون و  رهاظم  رهق و  هب  رهق  تملظ و  نابوذجم  رهاظم و  ددرگیم ، رب  دوخ  لصا  هب  سک  ره  اریز  ( 1)
74 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ات 50 تایآ 41 

74 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 41  (: 19  ) میرم هروس  ]

هراشا

ای ( 42  ) ًاْئیَـش َْکنَع  ِینُْغی  َو ال  ُرِْـصُبی  َو ال  ُعَمْـسَی  ام ال  ُُدبْعَت  َِمل  َِتبَأ  ای  ِهِیبَِأل  َلاق  ْذِإ  ( 41  ) اِیبَن ًاقیِّدِـص  َناک  ُهَّنِإ  َمیِهاْربِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو 
ایِـصَع ِنمْحَّرِلل  َناک  َناْطیَّشلا  َّنِإ  َناْطیَّشلا  ِدـُبْعَت  َِتبَأ ال  ای  ( 43  ) ایِوَس ًاطارِـص  َكِدـْهَأ  ِینِْعبَّتاَف  َِکتْأَی  َْمل  ام  ِْملِْعلا  َنِم  ِینَءاج  ْدَـق  یِّنِإ  َِتبَأ 

(45  ) اِیلَو ِناْطیَّشِلل  َنوُکَتَف  ِنمْحَّرلا  َنِم  ٌباذَع  َکَّسَمَی  ْنَأ  ُفاخَأ  یِّنِإ  َِتبَأ  ای  ( 44)
ایِفَح ِیب  َناک  ُهَّنِإ  یِّبَر  ََکل  ُرِفْغَتْسَأَس  َْکیَلَع  ٌمالَس  َلاق  ( 46  ) اِیلَم ِینْرُجْها  َو  َکَّنَمُجْرََأل  ِهَْتنَت  َْمل  ِْنَئل  ُمیِهاْربِإ  ای  ِیتَِهلآ  ْنَع  َْتنَأ  ٌبِغار  َأ  َلاق 
ِهَّللا ِنوُد  ْنِم  َنوُدـُبْعَی  ام  َو  ْمَُهلَزَتْعا  اَّمَلَف  ( 48  ) ایِقَـش یِّبَر  ِءاعُِدب  َنوُکَأ  َّالَأ  یـسَع  یِّبَر  اوُعْدَأ  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  ام  َو  ْمُُکلِزَتْعَأ  َو  ( 47)

(50  ) اِیلَع ٍقْدِص  َناِسل  ْمَُهل  اْنلَعَج  َو  اِنتَمْحَر  ْنِم  ْمَُهل  اْنبَهَو  َو  ( 49  ) اِیبَن اْنلَعَج  الُک  َو  َبوُقْعَی  َو  َقاحْسِإ  َُهل  اْنبَهَو 
__________________________________________________

: انالوم لوق  هب 
دنبلاط ار  نایران  رم  نایران  دنبذاج  ار  نایرون  رم  نایرون 

تسابرهک هاک و  وچمه  ار  دوخ  سنج  تسامس  ضرا و  نیردناک  هّرذ  هّرذ 
75 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

75 ص :  همجرت ..... :

. دوب ربمایپ  یقیّدص  هک  نک  دای  میهاربا  زا  ینامسآ  باتک  رد  و 
؟ درادن يدوس  وت  لاح  هب  دنیبیمن و  دونشیمن ، هک  یتسرپیم  ار  يزیچ  ارچ  ناج  ردپ  تفگ : شردپ  هب  هک  هاگ  نآ 

ییاـمنهر تسار  یهار  هب  ار  وت  اـت  نک  يوریپ  نم  زا  سپ  تسا ، هدیـسرن  وـت  هب  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  يزیچ  یحو ]  ] ملع زا  ناـج  ردـپ 
. منک

. تسا شکرس  نامحر  دنوادخ  ربارب  رد  ناطیش  هک  تسرپم ، ار  ناطیش  ناج  ردپ 
. يوش ناطیش  رادتسود  دسرب و  وت  هب  نامحر  دنوادخ  يوس  زا  یباذع  هک  مسرتیم  نم  ناج  ردپ 

. وش رود  نم  زا  زارد  يراگزور  منکیم و  تراسگنس  يرادنرب  تسد  رگا  یباتیمرب ؟ يور  نم  نایادخ  زا  ایآ  میهاربا  يا  تفگ 
. تسا نابرهم  نم  هب  وا  هک  مهاوخ  شزرمآ  تیارب  مراگدرورپ  زا  هک  ادوز  وت ، رب  مالس  تفگ  میهاربا ] ]

لد تخـس  مراگدرورپ  ياعد  رد  هک  دـشاب  مناوخیم ، ار  مراـگدرورپ  منکیم و  هراـنک  دـیتسرپیم  دـنوادخ  ياـج  هب  هچنآ  امـش و  زا  و 
. مشابن

. میدنادرگ ربمایپ  ار  همه  میدیشخب و  ار  بوقعی  قاحسا و  وا  هب  تفرگ ، هرانک  دندیتسرپیم ، دنوادخ  ياج  هب  هچنآ  ناشیا و  زا  نوچ  و 
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. میدروآ دیدپ  دنلب  نیتسار و  يهزاوآ  نانآ  يارب  میدیشخب و  شیوخ  تمحر  زا  نانآ  هب  و 

75 ص :  ریسفت ..... 

نابوخ  رکذ  هک  ار : میهاربا  باتک  رد  و  میهاربا ، لاح  حرش  دوخ  باتک  رد  نک  دای  لوسر  يا  َمیِهاْربِإ و  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو 
76 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیامنیم بذج  الاب  يوس  هب  ار  نآ  هدومن و  ریثأت  سوفن  رد  اهنآ  هب  نداد  ارف  شوگ  ندینش و  نانآ ، ياههریس  لاوحا و 
. تسا بوخ  ّریخ و  سوفن  عنام  روآ و  رجز  ناش  شور  هریس و  تالاح ، نادب ، رکذ  هچنانچ 

. دوب گرزب  يربمغیپ  وگتسار و  رایسب  صخش  وا  ًاقیِّدِص  َناک  ُهَّنِإ 
، رادرک راتفگ ، رد  هک  تسا  یـسک  نآ  قیّدص » و   » تسا قدص  رد  هغلابم ، قیّدص »  » ظفل تسا ، قباس  يهلمج  يارب  ندروآ  ّتلع  ماقم  رد 

. دشاب تسار  قداص و  شقالخا  اهتّین و  لاوحا ، مولع ،
رکذ هک  روما  نیا  ندوب  تسار  ددرگ ، وا  قدـص  ببـس  هدرک و  رثا  زین  شهارمه  نیـشنمه و  ینعی  شرواجم  رد  وا  یتسار  هک  ياهنوگ  هب 
يزیچ نینچ  بحاص  هک  تسا  نیا  نآ  يهمزال  دشاب ، نانچ  نآ  تسا  هتسیاش  ناسنا  هک  دشاب  يزیچ  قباطم  روما  نیا  هک  تسا  نیا  هب  دش 

«. اقیّدص : » دومرف اذل  دشاب ، یّبن 
ار نالوسر  رازه و  ار 124  مالّـسلا  مهیلع  اـیبنا  ور  نیا  زا  تسا  یّبن  لوسر  ره  یلو  تسین  لوسر  یّبن  ره  هچ   ) تسا لوسر  زا  ّمعا  یّبن  اِیبَن 

(. ملعا هّللا  و  دناهدرمش ، رب  رفن   330
ِهِیبَِأل َلاق  ْذِإ 

( شیومع ای  ّدج  ای   ) شردپ هب  هک  یماگنه 
77 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ای اقیّدـص »  » ای ناک »  » فرظ ای  لامتـشا ، لدـب  وحن  هب  میهاربا »  » زا لدـب  تسا  ّصاخ  مسا  ای  تسا ، قباـس  يهلمج  لـیلعت  ذإ »  » ظـفل تفگ :
. تشذگ هدوب  میهاربا  يومع  ای  يردام  ّدج  ای  میهاربا  ردپ  هک  هیبأل »  » زا دوصقم  رد  فالتخا  رکذ  تسا ، اّیبن » »

َِتبَأ ای 
. دومن رارکت  ار  تبأ » ای   » ظفل اذل  ینابرهم ، ای  تیاضر  بلج  تهج  دوشیم  قحلم  ات  يای  هب  يهفاضا  لاح  رد  بأ »  » ظفل هب  ناج ، ردپ  يا 

ُرِْصُبی َو ال  ُعَمْسَی  ام ال  ُُدبْعَت  َِمل 
. تسا راکنا  تّلع  هب  راعشا  تهج  لوصوم  رب  قیلعت  تسا و  يراکنا  اجنیا  رد  ماهفتسا 

؟ یتسرپیم دنیبیم  هن  دونشیم و  هن  هک  ار  هچنآ  ارچ  ینعی 
راـظتنا دوبعم  کـی  زا  هک  تسا  يزیچ  ندینـش  ندـید و  درادـن ، شوه ) سح و  و   ) مشچ شوگ و  هک  داـمج  یتب  هدرک و ) اـهر  ار  ادـخ  )

. تسین نکمم  دنیبیمن  دونشیمن و  هک  یسک  زا  دوریم 
ًاْئیَش َْکنَع  ِینُْغی  َو ال 

ای ار ، یندش  نیـشناج  عون  چیه  دوشیمن  وت  نیـشناج  ار ، یندرک  زاینیب  دـنکیمن  زاینیب  وت  زا  ینعی  تسا ، ردـصم  نیـشناج  ائیـش »  » ظفل
تکرح و نودـب  دـناوتیمن  ینعی  عفد ، بلج و  لـیبق  زا  ار ، يزیچ  وت  تکرح  زا  دـنکیمن  زاـینیب  ینعی  ینغی » ـال   » يارب تسا  هب  لوـعفم 

دنک . عفد  ار  يررض  بلج و  ار  یعفن  تدوخ  هطساویب 
78 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. ردپ يا  ینعی  دش ، هتفگ  رتشیپ  هچنانچ  تسا  تیاضر  بلج  ای  ینابرهم  يارب  يدانم  ادن و  رارکت  َِتبَأ  ای 
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ملع نآ  ار  وت  هک  دنتخومآ  یملع  ادخ ) یحو  زا   ) ارم هک ) نادب  ، ) تسا مّدقم  لاح  ملعلا » نم   » ظفل َِکتْأَی  َْمل  ام  ِْملِْعلا  َنِم  ِینَءاج  ْدَـق  یِّنِإ 
یلیـصحت یبسک  ملع  وا ، ملع  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  يارب  هدرب  راـک  هب  تسا ) هدیـسر  نم  هب  يزیچ  « ) ینءاـج دـق   » هک نیا  دـنتخوماین و 

. تسادخ بناج  زا  هکلب  تسین ،
: تفگ نآ  لابند  هب  اذل  دشاب و  وا  زا  يوریپ  روتسد  رب  یتّجح  ات  تفگ  میهاربا  ار  نیا 

. شاب نم  عبات  وریپ و  سپ  ینعی  ازج ، ءاف  اب  ِینِْعبَّتاَف 
. تسا میقتسم  هار  زا  هیانک  ای  تسا ، يواسم  نآ  فرط  ود  ره  هک  منکیم  تیاده  یهار  هب  ار  وت  ایِوَس  ًاطارِص  َكِدْهَأ 

ار ناطیـش  ناج ! ردـپ  ِنمْحَّرلا  َنِم  ٌباذَـع  َکَّسَمَی  ْنَأ  ُفاخَأ  یِّنِإ  َِتبَأ  ای  ایِـصَع  ِنمْحَّرِلل  َناک  َناـْطیَّشلا  َّنِإ  َناـْطیَّشلا  « 1  » ِدـُبْعَت َِتبَأ ال  ای 
. دسر یباذع  وت  رب  نامحر  يادخ  زا  هک  مسرتیم  نم  ناج  ردپ  تسا ، شکرس  نامحر  دنوادخ  ربارب  رد  ناطیش  هک  تسرپم 

تمحر و هک  تسا  نیا  درب  راک  هب  نامحر  ظفل  هک  نیا  ّتلع 
__________________________________________________

ددرگیم و لماش  زین  نآ  هب  ندرک  لمع  دصق  هب  یسک  نخس  هب  نداد  شوگ  یّتح  هک  تسا  عیسو  ردق  نآ  شتـسرپ  تدابع و  يانعم  ( 1)
راحبلا ج 2 ص 115 ۀنیفـس  هب  هنیمز  نیا  رد  دوشیم . بوسحم  وا  شتـسرپ  تدابع و  عون  کی  نتخانـش  تّیمـسر  هب  ار  یـسک  نوناـق  زین 

. دوش هعجارم 
79 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، تسا تینامحر  همشچ  رس  زا  ود  ره  یهلا  فطل   ) تسا هدش  هداد  تبسن  نامحر  هب  باذع  اذل  تسا  ینامحر  تمحر  تروص  ود  باذع 
(. تسا تکرح  زیگنارهم  عناوم و  عفر  رهق 

. يدرگیم ناطیش  هارمه  نیرق و  ای  رادتسود  نآ  هجیتن  رد  هک  اِیلَو  ِناْطیَّشِلل  َنوُکَتَف 
هب رعـشم  ات  دومن  لامعتـسا  یظیلغ  ظافلا  شردـپ  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  تیاـضر  بلج  لـباقم  رد  ُمیِهاْربِإ  اـی  ِیتَِهلآ  ْنَع  َْتنَأ  ٌبِغار  َأ  َلاـق 

؟ یباتیم رب  ور  نم  نایادخ  زا  ایآ  میهاربا  يا  تفگ : اذل  دشاب  میهاربا  تیاده  داشرا و  زا  وا  یتحاران  بضغ و 
: تفگ درک و  دیدهت  ار  وا  سپس  و 

داـشرا و ياـعّدا  زا  اـی  اـهنآ  زا  ندـینادرگرب  يور  نایادـخ و  ندرمـش  ریقح  رد  یتـسه  نآ  رب  هک  هچنآ  زا  ینکن و  سب  رگا  ِهَْتنَت  َْمل  ِْنَئل 
. يرادن رب  تسد  تیاده 

. شاب رذح  رب  نم  زا  سپ  دشاب ، نتشک  زا  هیانک  تسا  نکمم  منکیم ، راسگنس  ار  وت  َکَّنَمُجْرََأل 
. شاب رود  نم  زا  ینالوط  تعاس  کی  ای  نامز  زا  ياههرب  اِیلَم  ِینْرُجْها  َو 

شردپ  يدب  ینعی  وت ، رب  مالس  تفگ : هدرک و ) ریخ  ياعد  ار  وا  رذآ  ندش  تیاده  ّدص  مغر  یلع   ) میهاربا َْکیَلَع  ٌمالَس  َلاق 
80 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دومن هلباقم  یظفل  یبوخ  ای  ظفل  رد  ار 
: تفگ درک و  یظفاحادخ  وا  اب  یکین  یبوخ و  اب  درک  يرود  هب  رما  وا  هب  شردپ  هک  نآ  زا  سپ 

تـسا میهاربا  بدا  نیا  تسا و  نابرهم  نم  هب  وا  هک  مهاوخ  شزرمآ  وت  يارب  ادـخ  زا  يدوز  هب  « 1  » ایِفَح ِیب  َناک  ُهَّنِإ  یِّبَر  ََکل  ُرِفْغَتْـسَأَس 
«2 . » دومن قیفوت  ترفغم و  بلط  شیارب  ادخ  زا  يراسگنس ، هب  دیدهت  لباقم  رد  هک 

« نوعدت ام   » زا لاح  هّللا » نود  نم   » ظفل منکیم : هرانک  دیتسرپیم  ادخ  ياج  هب  هچنآ  زا  امش و  زا  ِهَّللا و  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَت  ام  َو  ْمُُکلِزَتْعَأ  َو 
نانآ ياعد  دنتسه و  ادخ  زا  هکلب  دنتـسین ، هّللا  نود  نم  ادخ  ریغ  زا  نانآ  هک  تسادخ  يافلخ  ياعد  زا  زارتحا  دیق  نیا  هب  دّیقت  ّرـس  تسا ،

. تسادخ بناج  زا  زین 
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نیا رد  اعد  مناوخیم و  ار  اتکی  يادخ  یِّبَر و  اوُعْدَأ  َو 
__________________________________________________

میهاربا هک  نیا  لیلدب  دـشاب  وا  رب  اعد  مالـس  زا  دوصقم  هک  تسا  زیاج  شموق و  زا  تسا  میهاربا  ندرک  يرود  هکراتم و  يارب  مالـس  ( 1)
. داد شردپ  هب  رافغتسا  هدعو 

لـسن زا  ربمغیپ  دنـشاب و  دّـحوم  همه  مدآ  ات  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  يابآ  یتسیاب  هک  هدـیدرگ  نهربم  هّیماما  عامجا  هب  دوخ  لـحم  رد  نوچ  و 
وا یّما  ّدج  هکلب  هدوبن  وا  ردپ  دـنکیم  تبأ ) ای   ) باطخ يو  هب  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  هک  رذآ  دـناهتفگ  هک  تسا  نیا  دـیآ ، دوجو  هب  رهاط 

نیرهاط بالـصا  زا  ارم  دنوادخ  هشیمه  هدومرف  هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  تسا ، خرات  شردـپ  مان  هدوب و 
اَمَّنِإ یلاـعت  هلوقل  تسین  تراـهط  هب  فوـصوم  رفاـک  دـینادرگ و  جراـخ  امـش  ملاـع  رد  ارم  هک  نیا  اـت  تارهاـط  محر  هب  دـینادرگ  لـقتنم 

نایبلا عمجم  ٌسََجن  َنوُکِرْشُْملا 
. دـیبلط ترفغم  هدومن و  ّتبحم  دـیدهت  ربارب  رد  هک  ار  میهاربا  قالخا  نیا  ناملـسم  اراصن و  دوهی و  زا  میهاربا  ناوریپ  هیلک  هنافـسأتم  ( 2)

. دناهدومن بوسنم  مالّسلا  هیلع  میهاربا  هب  ار  دوخ  غورد  هب  هتخادرپ و  گنج  هب  هدرک و  شومارف 
81 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا تدابع  زا  هیانک  اج 
ارف رد  ناتششوک  یعس و  هک  مشابن  امش  لثم  ، ) مشابن دیمون  لد و  تخس  مراگدرورپ  ياعد  هب  مراودیما  ایِقَش  یِّبَر  ِءاعُِدب  َنوُکَأ  اَّلَأ  یـسَع 

(. دوریم نیب  زا  هدش و  عیاض  ناتیادخ  ندناوخ 
. تسادخ تسد  رد  شاداپ  یهد و  خساپ  هک  نیا  يارب  تسا ، سفن  نتسکش  عضاوت و  رگنایب  هک  دروآ  یسع »  » ظفل اب  ار  مکح  ادتبا  رد 

اهراک بیع  بیاغ ، ناـسنا  زا  راـک  رخآ  همتاـخ و  هچ  دـنرادن ، يزیچ  اـجر  دـیما و  زج  ناگدـنب  تسین ، فطل  لّـضفت و  ضحم  زج  نآ  و 
. تسین مولعم  رمع  رخآ  ات  تدابع  لاح  رب  تابث  تسا ، ناهنپ  یفخم و 

نیا اب  تفرگ  هرانک  دندوب )  ) ادخ زج  هک )  ) ناشیاهدوبعم نانآ و  زا  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  هک  یتقو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَی  ام  َو  ْمَُهلَزَتْعا  اَّمَلَف 
. دروآ يور  ماش  يوس  هب  يرهاظ  ترجه  هب  دوب ، نانآ  قفاوم  هک  سفن  ماقم  زا  ینطاب  ترجه 

، درکن رکذ  ار  لیعامـسا  میداد ، وا  هب  ار  بوقعی  قاحـسا و  دـش  ادـج  نانآ  زا  میهاربا  هک  یناـسک  نآ  ضوع  َبوُقْعَی  َو  َقاحْـسِإ  َُهل  اـْنبَهَو 
. دومن دهاوخ  رکذ  اّلقتسم  تشادگرزب  مارتحا و  تهج  ار  وا  نوچ 

82 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
زا لیئارسا  ینب  يایبنا  دوب ، مالّسلا  هیلع  بوقعی  قاحـسا و  ببـس  هب  نایحیـسم ) دوهی و   ) نانآ رظن  رد  میهاربا  تشادگرزب  نوچ  هک  نیا  ای 

(. دوش صخشم  تلاسر  يهقلح  یناحور و  طابترا  يهلسلس  هکنیا  يارب  زین  و   ) تسا هدش  رکذ  مان  ود  نیا  دناهدوب ، ود  نآ 
هب تسا  نکمم  هک  ار  هچنآ  میدیـشخب  دوخ  تمحر  زا  هداد و  رارق  یّبن  اِنتَمْحَر  ْنِم  ْمَُهل  اـْنبَهَو  َو  اِیبَن  اـْنلَعَج  ار  ود  نآ  زا  کـی  ره  الُک و  َو 

. دوش هدیشخب  ناسنا 
. تسا فوصوم  لوعفم  نیشناج  ای  تسا ، مسا  یضیعبت  نم »  » نوچ تسا ، لوعفم  انتمحر » نم   » دوخ ای 

هب ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  نامدوخ  تمحر  زا  نانآ  هب  ینعی  تسا ، فوذـحم  لوعفم  ای  تسا  يوق  نم »  » رد تّیـضعب  يانعم  نوچ 
. میدیشخب نایناهج 

. دشابیم اعّدا  دروم  نآ  روهظ  ای  تسا ، نشور  رهاظ و  نآ  هک  نیا  باب  زا  ای  هدرک  فذح  اجنیا  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ظفل 
ناسل رب  لیمج  يانث  زا  ترابع  قدص  ناسل  میدـینادرگ  دـنلب  ار  ناش  یمانوکن  هزاوآ  یملاع  نابز  رب  و  « 1  » اِیلَع ٍقْدِـص  َناِسل  ْمَُهل  اْنلَعَج  َو 

. تسا قلخ 
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__________________________________________________

نم زا  یعمج  مدرک  ضرع  هدـش  بایفرـش  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  تمدـخ  تفگ  هدرک  تیاور  نـمحرلا  دـبع  نـب  سنوـی  ( 1)
ٍقْدِص َناِسل  ْمَُهل  اْنلَعَج  َو  تسا  میرم  هروس  رد  هکیاهیآ  ناشیا  باوج  رد  تسنآرق ؟ ياجک  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  كرابم  مان  هک  دندیـسرپ 

دلج 4 ص 256. عماج  ریسفت  ترضح . نآ  كرابم  مان  رد  تسا  حیرص  هیآ  نیا  یتفگ  تسار  دومرف  مدرک  تئارق  ار  اِیلَع 
83 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ّیلع ، زا  دوصقم  ای  تسدنلب ، دایز و  يانث  ّیلع »  » زا دوصقم 
. تشادن دوجو  شیارب  رتفیرش  وا  زا  قدص  ناسل  رد  هک  دوب  ناگدنامزاب  رد  قدص  ناسل  میهاربا  يارب  مالّسلا  هیلع  یلع  نوچ 

هداد تبسن  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ددرگیم ، يراج  نآ  رب  هدش و  رداص  نابز  زا  انث  هک  تسا  نیا  يارب  ندرک  ناسل  هب  ریبعت  شیاتس  انث و  زا 
هب دروخب و  ار  نآ  هک  دـهد  رارق  لام  زا  رتهب  يزیچ  وا  يارب  مدرم  نیب  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  درم  يارب  قدـص  ناسل  دومرف : هک  هدـش 

. دراذگب ثرا 
ات 53 تایآ 51 

83 ص :  ات 53 ..... ] تایآ 51  (: 19  ) میرم هروس  ]

هراشا

ْنِم َُهل  اْنبَهَو  َو  ( 52  ) ایَِجن ُهاْنبَّرَق  َو  ِنَْمیَْألا  ِروُّطلا  ِِبناـج  ْنِم  ُهاـْنیَدان  َو  ( 51  ) اِیبَن ًالوُسَر  َناک  َو  ًاصَلُْخم  َناک  ُهَّنِإ  یـسُوم  ِباـتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو 
(53  ) اِیبَن َنوُراه  ُهاخَأ  اِنتَمْحَر 

83 ص :  همجرت ..... :

. دوب ربمایپ  ياهداتسرف  هتفای و  صالخا  وا  هک  نک  دای  یسوم  زا  ینامسآ  باتک  رد  و 
. میدنادرگ کیدزن  دوخ  يزار  مه  هب  ار  وا  میداد و  ادن  نمیا  روط  بناج  زا  ار  وا  و 

. میتشاد ینازرا  وا  هب  دوب  وا ] روای  کیرش و  و   ] ربمایپ هک  ار  نوراه  شردارب  شیوخ  تمحر  زا  و 
84 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

84 ص :  ریسفت ..... 

. دوب صالخا  اب  ياهدنب  رایسب  وا  هک  ار  یسوم  لاح ، حرش  دوخ  باتک  رد  نک  دای  ًاصَلُْخم  َناک  ُهَّنِإ  یسُوم  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو 
يارب ار  وا  دـنوادخ  ای  دـینادرگ ، صلاخ  يزرو  كرـش  زا  ار  شتدابع  وا  ینعی  هدـش ، هدـناوخ  نآ  يهحتف  مال و  هرـسک  اب  اـصلخم »  » ظـفل

. دینادرگ صلاخ  ش ، دوخ )  ) ای تدابع 
. دوب قلخ  رب  يربمغیپ  هب  ثوعبم  گرزب و  یلوسر  اِیبَن و  ًالوُسَر  َناک  َو 

. تسا یتفارش  وا  يارب  شدوخ  فاصوا  نیا  زا  کی  ره  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  ناک »  » ظفل رارکت 
، لوسر نیب  قرف  تسا و  تعفر  مزلتـسم  تّوبن و  نّمـضتم  لوسر  دنکیم ، تلاسر  دیکأت  هک  تسا  تّوبن  ای  يدـنلب  تعفر ، یّبن  زا  دوصقم 
هک ثیدح  نیا  يانعم  اج  نآ  رد  تشذگ و  هرقب  يهروس  زا  امِهِعْفَن  ْنِم  ُرَبْکَأ  امُهُْمثِإ  َو  یلاعت : يادخ  لوق  ریـسفت  رد  ثّدـحم  ماما و  یّبن ،
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. دنکیم هدهاشم  يرادیب  رد  ار  هکیالم  دنیبیم و  باوخ  رد  دونشیم و  ار  هکیالم  يادص  لوسر 
هن دنیبیم  باوخ  رد  هن  هک  تسا  یـسک  ثّدحم  دنیبیمن و  ار  هکیالم  یلو  دونـشیم  ار  ادص  دنیبیم و  باوخ  رد  هک  تسا  یـسک  یّبن  و 

 ... دونشیم ار  ادص  هن  دنکیم و  هدهاشم  يرادیب  رد 
85 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تشذگ
. میدرک ادن  روط  سّدقم  يداو  زا  ار  وا  ام  ِنَْمیَْألا و  ِروُّطلا  ِِبناج  ْنِم  ُهاْنیَدان  َو 

یتهج نآ  تسار  نمیا و  بناج  هدش ، هدوشگ  مالسا  رب  هک  تسا  ياهنیس  لیوأت  بسح  رب  روط  زا  دارم  هچ  تسا ، بناج  فصو  نمیألا » »
. دیآیم بیغ  لقع و  یپ  رد  هک  تسا 

. میدیزگرب شیوخ  مالک  عامتسا  يارب  دوخ  برق  ماقم  هب  ایِجَن و  ُهاْنبَّرَق  َو 
، دوشیم قالطا  درفم  زا  رتشیب  درفم و  رب  هک  تسا  یفـصو  ردـصم و  ظفل  نیا  هچ  تسا ، ود  ره  زا  ای  لوعفم  ای  لعاف  زا  لاح  اّیجن »  » ظـفل

. میدرک کیدزن  دوخ  هب  ار  وا  يراز  تلاح  اب  ینعی 
: هک نیا  رگید  تشاد  گرزب  تسا ، یسوم  تشادگرزب  نیا  و 

رای و کمک و  ات  میداد  ار  نوراه  شردارب  وا ) تدعاسم  تکراشم و  يارب   ) یسوم هب  دوخ  تمحر  زا  َنوُراه  ُهاخَأ  اِنتَمْحَر  ْنِم  َُهل  اْنبَهَو  َو 
: تفگیم هک  یسوم  ياعد  زین  دشاب ، وا  روای 

. ددرگ تباجا  یخا » نوراه  یلهأ  نم  اریزو  یل  لعجا  «و 
زا رتشیب  نوراه  ّنس  تشاد و  تّوبن  اب  تکراشم  هکلب  دوبن  ّیبن  لالقتسالاب  ای  دوب ، ّیبن  القتسم  نوراه  هک  یلاح  رد  « 1  » اِیبَن

__________________________________________________

مه يرادـیب  رد  باوخ  رب  هوالع  اـی  و  میهاربا ) ياـیور  دـننامه   ) دـنیبیم باوخ  لاـح  رد  ار  یحو  قیاـقح  اـهنت  هک  تسا  یـسک  ّیبن  ( 1)
یفاک ج 1 ص 133. لوصا  دونشیم . ار  یحو  هتشرف  يادص 

86 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«1 . » لاس هس  یس و  دصکی و  نوراه  درک  رمع  لاس  شش  تسیب و  دصکی و  یسوم  هک  هدش  دراو  تیاور  رد  دوب ، یسوم 

ات 55 تایآ 54 

86 ص :  ات 55 ..... ] تایآ 54  (: 19  ) میرم هروس  ]

هراشا

ایِـضْرَم ِهِّبَر  َدـْنِع  َناک  َو  ِةاکَّزلا  َو  ِةالَّصلِاب  ُهَلْهَأ  ُُرمْأَی  َناک  َو  ( 54  ) اِیبَن ًالوُسَر  َناک  َو  ِدـْعَْولا  َقِداص  َناک  ُهَّنِإ  َلیِعامْـسِإ  ِباـتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو 
(55)

86 ص :  همجرت ..... :

. دوب ربمایپ  ياهداتسرف  هدعو و  تسرد  هک  نک  دای  لیعامسا  زا  ینامسآ  باتک  رد  و 
. دوب لوبقم  شراگدرورپ  دزن  درکیم و  رما  تاکز  زامن و  هب  ار  شنادناخ  و 
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86 ص :  ریسفت ..... 

. دروآ دای  هب  ار  میهاربا  دنزرف  لیعامسا  باتک ، نیا  رد  َلیِعامْسِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو 
. دوب راوتسا ) دهع  رد  و   ) وگتسار قداص و  شاهدعو  رد  وا  هک  ِدْعَْولا  َقِداص  َناک  ُهَّنِإ 

، دوب هدرک  شومارف  درم  نآ  نوچ  دنام ، شاهدعو  راظتنا  رد  لاس  کی  داد و  هدعو  يدرم  هب  وا  تسا  هدمآ  ربخ  رد  هچ  نانچ  اریز 
__________________________________________________

. دوش هعجارم  ةداعسلا  نایب  ریسفت  همجرت  مجنپ  دلج  رد  هیآ 142  فارعا  هروس  ریسفت  هب  نوراه  مالّسلا و  هیلع  یسوم  هراب  رد  ( 1)
87 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«1 . » تسشن درم  نآ  راظتنا  هب  زور  هس  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ربخ  رد 
ار وا  دنوادخ  هک  « 2  » تسا لیقزح  نب  لیعامسا  لیعامسا ، نیا  درم ، میهاربا  زا  لبق  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  دنزرف  لیعامـسا  دناهتفگ : یخرب 

یلاعت يادخ  تفگ : وا  هب  دمآ و  ياهتـشرف  سپ  دندنک ، ار  شتروص  رـس و  تسوپ  دنتفرگ و  ار  وا  سپ  دینادرگ ، ثوعبم  شموق  يوس  هب 
: تفگ لیعمسا  نک ، رما  یهاوخیم  هچ  ره  هداتسرف ، وت  يوس  هب  ارم 

«3 . » منکیم ادتقا  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هب  ای  ایبنا  هب  نم 
. دادیم نامرف  تاکز  زامن و  هب  ار  شنادناخ  دوب و  ربمایپ  ياهداتسرف  وا  ِةاکَّزلا و  َو  ِةالَّصلِاب  ُهَلْهَأ  ُُرمْأَی  َناک  َو  اِیبَن  ًالوُسَر  َناک  َو 

یـسک تسد  ریز  رایتخا و  تحت  هک  یناـسک  روما  هب  نداد  ّتیمها  ماـمتها و  نوچ  تشذـگ ، ةوکز  ةالـص و  قیقحت  هرقب  يهروس  لوا  رد 
نیا تفارش  تهج  هب  دومن ، گرزب  داد و  تفارـش  ار  وا  تلـصخ  نیا  رکذ  اب  یلاعت  يادخ  تسا ، بولطم  بوغرم و  ّمهم و  رما  کی  تسا 
دزن درکیم  تاکز  زامن و  هب  رما  ار  شاهداوناخ  لها و  نوچ  دـشاب : هتفگ  هک  ایوگ  ایِـضْرَم  ِهِّبَر  َدـْنِع  َناـک  َو  دومرف : نآ  زا  سپ  تلـصخ ،

. دوب لوبقم  ّیضرم و  شراگدرورپ 
__________________________________________________

رد باوخ  رب  هوالع  ای  و  مالّـسلا ) هیلع  میهاربا  ياـیؤر  دـننامه   ) دـینیبیم باوخ  لاـح  رد  ار  یحو  قیاـقح  اـهنت  هک  تسا  یـسک  یبن  ( 1)
یفاک ج 2 ص 86. لوصا  دونشیم . ار  یحو  يهتشرف  يادص  مه  يرادیب 

یمقلا ج 2 ص 51. ریسفت  یفاّصلا ج 3 ص 285 و  ریسفت  ( 2)
. دوش هعجارم  هیآ 102  تاّفاص  هروس  هب  مالّسلا  هیلع  لیعامسا  ترضح  دروم  رد  ( 3)

88 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
راقفلا وذ  ّالا  فیس  یلع ال  ّالا  یتف  ال 

89 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ات 58 تایآ 56 

89 ص :  ات 58 ..... ] تایآ 56  (: 19  ) میرم هروس  ]

هراشا

َو َمَدآ  ِۀَّیِّرُذ  ْنِم  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ( 57  ) اِیلَع ًاناکَم  ُهانْعَفَر  َو  ( 56  ) اِیبَن ًاقیِّدِص  َناک  ُهَّنِإ  َسیِرْدِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو 
(58  ) ایُِکب َو  ًادَّجُس  اوُّرَخ  ِنمْحَّرلا  ُتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  اْنیَبَتْجا  َو  اْنیَدَه  ْنَّمِم  َو  َلِیئارْسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  ِۀَّیِّرُذ  ْنِم  َو  ٍحُون  َعَم  اْنلَمَح  ْنَّمِم 
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89 ص :  همجرت ..... :

. دوب ربمایپ  یقیّدص  هک  نک  دای  سیردا  زا  ینامسآ  باتک  رد  و 
. میدینادرگ هبترم  دنلب  ار  وا  و 

لیئارسا میهاربا و  دلو  داز و  زا  میدرک و  راوس  یتشک  رد  حون  هارمه  هک  یناسک  زا  مدآ و  دلو  داز و  زا  ناربمایپ ، زا  دنتـسه  یناسک  نانیا 
رب نامحر  دنوادخ  تایآ  نوچ  هک  تسا ، هدومرف  مارکا  ماعنا و  نانآ  هب  دنوادخ  میدیزگرب ، میاهدرک و  تیاده  هک  یناسک  زا  و  بوقعی ] ]

. دنداتفایم هدجس  هب  نایرگ  دشیم ، هدناوخ  نانآ 

89 ص :  ریسفت ..... 

ردپ ّدج  ثیش و  يهون  تسا و  خونخا »  » تاروت رد  سیردا  مسا  ار ، سیردا  لاوحا  دوخ  باتک  رد  نک  دای  َسیِرْدِإ و  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو 
. درک ماهلا  موجن  تئیه و  باسح و  ملع  وا  هب  دنوادخ  تخود و  سابل  هک  دوب  یسک  نیلّوا  دوب و  حون 

90 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هدوب يانعم  نیمه  هب  سیردا  نانآ  تغل  رد  دیاش  هدوب و  دایز  وا  سرد  تسارد و  هک  هدش  هدیمان  سیردا  تهج  نآ  زا  دناهتفگ : یضعب  و 

«1 . » دوشیم فرصنم  تروص  نآ  رد  دشاب  هدش  قتشم  سرد  زا  هک  دشاب  یبرع  رگا  هن  رگ  و 
ار شاهبترم  دـنلب و  یماقم  ار  وا  ام  دوب و  نأّشلا  میظع  يربمغیپ  وگتـسار و  رایـسب  صخـش  وا  هک  اِیلَع  ًاناکَم  ُهانْعَفَر  َو  اِیبَن  ًاقیِّدِـص  َناـک  ُهَّنِإ 

. میدینادرگ عیفر 
. ناکم بسح  رب  ای  میدرب  ییالاب  ناکم  هب  ار  وا  هبتر  بسح  رب 

مراهچ نامسآ  رد  وا  حور  ای  دوب ، هدنز  وا  هک  یلاح  رد  درب  الاب  مشش  ای  مراهچ  نامسآ  هب  هدنز  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  هدش  دراو  هچنانچ 
«2 . » دش ضبق 

__________________________________________________

هب يراوح  اب  هک  تسا  یمایردنآ »  » دراد و دنویپ  ینانوی  ارزع »  » هب سیردا  مسا  تسا : هدمآ  یـسیلگنا ) هب   ) مالـسا فراعملا  ةریاد  رد  ( 1)
هس ردنکسا  اریز  تسا  هتفگ  ترپ  یلیخ   ) دیسر یگنادواج  هب  افداصت  تسا ، هدوب  وا  رفسمه  ردنکسا  زپشآ  اب  ای  هتـشاد  تبـسن  وردنآ  مان 

طوبرم سمره  اب  ار  وا  نیئباص  ردنکـسا ) زپشآ  اب  مه  دـشاب و  حیـسم  يراوح  اـب  اـی  دـناوتیمن  رفن  کـی  تسیزیم و  حیـسم  زا  لـبق  نرق 
رکذ وا  زا  ییاهناتساد  هحفص 370 ) دلج 11   ) راونالا راحب  رد  دنهدیم . رارق  حون  مدآ و  نایم  رد  ار  وا  یمالسا  صـصق  رد  دنتـشادیم و 

یبیغ و ياههشیدـنا  رگناـیب  یـسمره  راـثآ  اریز  تسا ) هدـش  فیرعت  هک  دـشاب  سمره  ناـمه  سیردا  هک  درادـنپیم  مجرتم   ) تسا هدـش 
. ].....[ تسا هدوب  یفحص  بحاص  مه  سیردا  تسا و  یماهلا 

اّما یهاشمّرخ ص 309 ) مجرتم  نآرق   ) دناهتشون مشـش ، نامـسآ  كاّحـض ، ساّبع و  نبا  مراهچ و  نامـسآ  يادخ ، دیعـس  وبا  سنا و  ( 2)
. تسا هدرک  دوعص  مشش ) نامسآ   ) مشش يهبترم  ات  هک  تسا  هدوب  هیلاع  جورع  وا  دوعص  دش و  هتفگ  جارعم  رد  هک  روطنامه 

: دیامرف ییانس  هک  نانچ 
ناهج نامسآ  يامرف  راک  ناج  تیالو  رد  تساهنامسآ 

: دیوگ انالوم 
ابتجا سنوی  جارعم  رب  تسین  ارم  جارعم  هک  ربمغیپ  تفگ 

91 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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. تشذگ ناشرکذ  هک  نانآ  َِکئلوُأ 
تلاسر تّوبن و  هدولاش  زاسهنیمز و  تیالو  هچ  تیالو ، تمعن  هّتبلا  هداد  تمعن  نانآ  هب  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا 

. دنوشیم تمعن  تیالو  اب  زین  اهتمعن  ریاس  تسا و 
تعیب نآ  بلط  اـب  هاوخ  يول و  تعیب و  ببـس  هب  هاوخ  دـشاب  لـصّتم  تیـالو  هب  هک  يزیچ  ره  تسا و  تیـالو  ناـمه  یقیقح  تمعن  نوچ 
اههتفای اهقوذ و  لیبق  زا  يورخا  يروص  ياهتمعن  ای  يویند  يروص  ياهتمعن  زا  ّمعا  دوشن  لصّتم  تیالو  هب  هک  هچنآ  دوشیم ، تمعن 
. دندرگیم رب  تمعن  هب  هاگنآ  هک  دنوش  تیالو  هب  لصّتم  هک  نیا  رگم  دنوشیم  جنر  الب و  يروص  تانیاعم  تادهاشم و  مولع و  و 

هک یتیالو  اب  امش  دوش  رکذ  يزیچ  رگا  تسا ، تیالو  نامه  زین  اهتمعن  عرف  سب و  تسا و  تیالو  نامه  اهتمعن  عرف  لصا و  نیا  رب  انب 
. دیوشیم نآ  ياهتنم  ندعم و  عرف و  لصا و  دیراد 

تفص ُهَّللا » َمَْعنَأ  َنیِذَّلا   » ای تسا ، ْمِْهیَلَع » ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا   » نآ ربخ  رّدقم و  لاؤس  باوج  هلمج  ادتبم و  کئلوا »  » ظفل
__________________________________________________

بیبح زا  تشادرب  ّقح  برق  هک  ناز  بیش  هب  وا  نآ  الاب ، نم  نآ 
تسا نتسر  یتسه  سبح  زا  ّقح  برق  تسا  نتفر  یتسپ  الاب ز  نم  برق 

: دیوگیم دراد  هیلامک  يهبنج  هک  جارعم  يهراب  رد  انالوم  زاب  و 
یتسین دناشکرب  دتفارب  نوچ  یتسیب  نوچ  نایجارعم  فص  رد 

رکش ات  یکلک  جارعم  نوچ  هکلب  رمق  ات  ینیمز  جارعم  وچ  هن 
یهن ات  ینینج  جارعم  نوچ  لب  امس  ات  يراخب  جارعم  نوچ  هن 

92 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا مّود  يادتبم  ای 

. لاح ای  تسا  ربخ  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  یلاعت : يادخ  لوق  و 
. تسا ربخ  رخآ » ات  ْمِْهیَلَع ...  یْلُتت  اذِإ  : » یلاعت يادخ  لوق  هیقب  تسا و  لدب  ای  لاح ، ای  ربخ ، َمَدآ  ِۀَّیِّرُذ  ْنِم 

ینعی تسا  ینایب  ای  یضیعبت  َمَدآ » ِۀَّیِّرُذ  ْنِم  : » ادخ لوق  رد  نم »  » نینچ مه  تسا ، هّیضیعبت  ای  هّینایب  َنیِِّیبَّنلا » َنِم   » یلاعت يادخ  لوق  رد  نم » »
 ... یتشک و رد  حون  هارمه  سپس  دناهدوب و  تّوبن ) تهج  زا   ) ۀّیرذ نامه  زا  رگا  نانیا 

حون اب  هک  تسا  یناسک  ۀـّیرذ  دـندش ، لمح  حون  اـب  هک  یناـسک  زا  دوصقم  تسا و  َمَدآ » ِۀَّیِّرُذ  ْنِم   » رب فطع  ٍحُون  َعَم  اـْنلَمَح  ْنَّمِم  َو  اریز 
. نانآ تشادگرزب  تهج  هدش  فذح  اج  نیا  رد  ۀّیرذلا »  » نکیل دندش ، لمح 

دروم لمح  رد  هک  هچنآ  هکلب  تسین ، لمح  رد  رظن  دروم  هدـش  لـمح  حون  اـب  هک  هچنآ  دوخ  هک  تسا  نیا  هب  رعـشم  فذـح  نیا  هک  ارچ 
. تسا هّیرذ  زا  ترابع  تسا  رظن 

هدـش لمح  ناـمه  هّیرذ  زا  تسا  رظن  دروم  هک  هچنآ  تسا و  هدوبن  رظن  دروم  نوچ  هدـشن ، لـمح  تسا  هدـش  لـمح  هک  هچنآ  اـیوگ  سپ 
. تسا

تسا  ّماع  رب  ّصاخ  فطع  لیبق  زا  اهنیا  يهمه  لیئارسا ، میهاربا و  ۀّیرذ  زا  سپس  َلِیئارْسِإ و  َو  َمیِهاْربِإ  ِۀَّیِّرُذ  ْنِم  َو 
93 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دندوب مالّسلا  هیلع  مدآ  يهّیرذ  زا  نانآ  يهمه  نوچ  دوش ، مرتحم  گرزب و  فیرش  ياهبسن  ترثک  هب  صاصتخا  ببس  هب  صاخ  ات 
میهاربا نانآ  نیب  زا  دـندوب و  حون  اب  نیلومحم  هّیرذ  زا  همه  سیردا  زا  دـعب  درک ، ادـیپ  تبـسن  نیا  هب  صاصتخا  سیردا  نانآ  نیب  زا  یلو 

نوراه و یـسوم ، لیئارـسا و  قاحـسا ، نوچ  دـندوب ، میهاربا  ۀـّیرذ  زا  همه  میهاربا  زا  دـعب  درک و  ادـیپ  زاـیتما  تبـسن  نیا  اـب  مالّـسلا  هیلع 
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زایتما میهاربا  هب  صاصتخا  اب  لیعامسا  قاحسا و  طقف  نانآ  نیب  زا  دندوب ، لیئارسا  میهاربا و  ۀّیرذ  زا  یـسیع  ییحی و  اّیرکز و  لیعامـسا و 
. دناهدرک ادیپ 

اِیلَع ٍقْدِـص  َناِسل  ادـخ : لوق  زا  دوصقم  دـشاب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  اِنتَمْحَر  ْنِم  ْمَُهل  اـْنبَهَو  یلاـعت : يادـخ  لوق  زا  دوصقم  رگا  و 
زین مالّسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تسا  هدش  هراشا  ربخ  رد  هچنانچ  دشاب  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 

. دنوشیم زایتما  ياراد  میهاربا  هب  صاصتخا  ببس  هب 
ۀیرذ نم   » نآ ریدـقت  تسا و  نییبت  ای  ضیعبت  يارب  نم »  » ظفل تسا و  َمَدآ » ِۀَّیِّرُذ  ْنِم   » رب ای  َنیِِّیبَّنلا » َنِم   » رب فطع  اـْنیَبَتْجا  َو  اْنیَدَـه  ْنَّمِم  َو 

ییاهنآ ینعی و   ) تسین ریدقت  رد  ظفل  نیا  ای  دش ، رکذ  انلمح » نّمم   » رد هک  تسا  یتهج  نامه  هب  هّیرذ »  » ظفل طاقـسا  تسا و  انیدـه » نم 
«1 (. » میدیزگرب تیالو  هب  میدرک و  تیاده  مالسا  هب  هک  ار 

__________________________________________________

ّصخا و ّصاخ و  هب  ماع  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رخآ  رد  میهاربا و  سپس  حون و  سپس  مدآ : زا  هّیرذ  یلاوت  ( 1)
94 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نیا نایب  لاح و  نایب  تهج  هفنأتـسم  يهلمج  ای  لاح ، ای  تسا  ربخ  نآ  هدش و  هدناوخ  ای  ات و  اب  یلتت »  » ظفل ِنمْحَّرلا  ُتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ 
. دنتسه ادخ  هب  اجتلا  عّرضت و  لامک  ياراد  لاح  نیع  رد  تلاسر  تّوبن و  فرش  ناشبسن و  يدنلب  ّولع و  اب  نانآ  هک  تسا  بلطم 

ره میدومن ، رایتخا  میدرک و  تیاده  هک  یناسک  زا  یضعب  ینعی  دشاب ، نآ  زا  ربخ  یْلُتت » اذِإ   » ادتبم و نیشناج  اْنیَدَه » ْنَّمِم   » تسا نکمم  و 
. دوش هدناوخ  ام  تایآ  هاگ 

. دنتفایم هدجس  هب  دنتسه ، عضاوتم  وا  تایآ  هب  تبسن  دنراد و  لماک  عوضخ  ادخ  ربارب  رد  نوچ  ًادَّجُس  اوُّرَخ 
اب هدـش و  هدـناوخ  لصا  قبط  اب  يهّمـض  اب  اّیکب »  » دـنربیم و هانپ  وا  هب  تسا و  لماک  ادـخ  زا  ناشفوخ  نوچ  دـننکیم  هیرگ  و  « 1  » ایُِکب َو 

(. ّیکب « ) ك  » زا ب »  » تّیعبت ربانب  اب  يهرسک 
__________________________________________________

هـشیر تسا . هدـش  رهاظ  هناد  هویم و  سپـس  لگ و  گرب و  هقاـس ، هشیر ، زا  اـیوگ  تسا ، یجورع  یلماـکت  ریـس  کـی  تسا  ّصخا  ّصخا 
هناد هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم   ) هوـیم لیئارـسا ) لیعامـسا و   ) اـههخاش میهاربا )  ) رادهخاـش مـکحم  هقاـس  حوـن ،)  ) یلوا هقاـس  مدآ ،) )

(. انیبتجا یلع و  تیالو  )
عمجم میشابیم . ام  دنتسه ) عوضخ  ياراد   ) دننینچ هکیناسک  زا  دوصقم  دومرف  هک  تسا  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  زا  ( 1)

. نایبلا
95 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

یلا 65 تایآ 59 

95 ص :  ات 65 ..... ] تایآ 59  (: 19  ) میرم هروس  ]

هراشا

َنُولُخْدَـی َِکئلوُأَف  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  َنَمآ  َو  َبات  ْنَم  َّالِإ  ( 59  ) ایَغ َنْوَْقلَی  َفْوَسَف  ِتاوَهَّشلا  اوُعَبَّتا  َو  َةالَّصلا  اوُعاضَأ  ٌْفلَخ  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  َفَلَخَف 
َو ًامالَس  َّالِإ  ًاْوَغل  اهِیف  َنوُعَمْـسَی  ال  ( 61  ) اِیتْأَم ُهُدْعَو  َناک  ُهَّنِإ  ِْبیَْغلِاب  ُهَدابِع  ُنمْحَّرلا  َدَـعَو  ِیتَّلا  ٍنْدَـع  ِتاَّنَج  ( 60  ) ًاْئیَـش َنوُمَلُْظی  َو ال  َۀَّنَْجلا 

(63  ) ایِقَت َناک  ْنَم  انِدابِع  ْنِم  ُثِرُون  ِیتَّلا  ُۀَّنَْجلا  َْکِلت  ( 62  ) ایِشَع َو  ًةَرُْکب  اهِیف  ْمُُهقْزِر  ْمَُهل 
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امُهَْنَیب ام  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُّبَر  ( 64  ) ایِـسَن َکُّبَر  َناک  ام  َو  َِکلذ  َْنَیب  ام  َو  انَْفلَخ  ام  َو  انیِدـْیَأ  َْنَیب  اـم  َُهل  َکِّبَر  ِْرمَأـِب  ـَّالِإ  ُلَّزَنَتَن  اـم  َو 
(65  ) ایِمَس َُهل  ُمَْلعَت  ْلَه  ِِهتَدابِِعل  ِْربَطْصا  َو  ُهُْدبْعاَف 

95 ص :  همجرت ..... :

ور رد  ور  ّتلذ  نایز و  اب  هک  ادوز  دندرک ، يوریپ  تاوهـش  زا  دنتـشاذگ و  ورف  ار  زامن  هک  دندنامزاب  یفلخان  نانیـشناج  نانآ  زا  سپ  یلو 
. دنوش

[ یتساک مک و  و   ] متس هنوگ  چیه  دنوشیم و  تشهب  دراو  هک  دننانیا  دنک  هشیپ  هتـسیاش  يراک  دروآ و  نامیا  دنک و  هبوت  هک  یـسک  رگم 
. دننیبیمن

. دش دهاوخ  افو  وا  يهدعو  هک  انامه  تسا ، هداد  هدعو  شناگدنب  هب  هدیدان  هب  نامحر  دنوادخ  هک  ندع  تاّنج  نامه 
دنونشن و  هدوهیب  نخس ]  ] هنوگ چیه  اجنآ  رد 

96 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا رارقرب  نانآ  يارب  ناشقزر  اجنآ  رد  ناهاگماش  نادادماب و  دنونشن و  مالس  زج 

میهدیم ثاریم  دوخ  راگزیهرپ  ناگدنب  هب  هک  تسا  یتشهب  نیا 
. تسین راک  شومارف  راگدرورپ  و  تسام . لاح  هتشذگ و  هدنیآ و  مکاح  وا  مییآیمن ، دورف  راگدرورپ  نامرف  هب  زج  ام  و  تفگ ] لییربج  ]

يارب يدننامه  مانمه و  ایآ  نک  هشیپ  ییابیکش  وا  تدابع  رد  تسرپب ، ار  وا  سپ  تساهنآ  نایم  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  راگدرورپ 
؟ یسانشیم وا 

96 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

، دوشیم قالطا  بوخ  لسن  هب  فلخ ،)  ) بصن مال  تکرح  اب  دب و  ۀّیرذ ، لسن و  هب  مال ، نوکـس  اب  فلخ » ظفل  ٌْفلَخ  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  َفَلَخَف 
. دوشیم لامعتسا  زین  يرگید  ياج  رد  کی  ره  امومع  اما 

زا ای  دندرک ، كرت  ار  نآ  هک  نیا  هب  دـندرک  عیاض  ار  زامن  َةالَّصلا  اوُعاضَأ  هک ، دـندنام  یقاب  فلخ ) ان   ) دـب نانیـشناج  نانآ  زا  سپ  ینعی 
. تسا هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  « 1  » ربخ رد  هچنانچ  دنتخادنا ، ریخأت  هب  شتقو 

. دندرک يوریپ  تاوهش  زا  ِتاوَهَّشلا و  اوُعَبَّتا  َو 
. دندوب تعامج  كرات  اهتّذل و  عبات  دندشیم ، تاوهش  بکترم  دندیشونیم ، هوهق  نانآ  هک  هدش  هتفگ  تاوهش  زا  يوریپ  نایب  رد 

__________________________________________________

یفاّصلا ج 3 ص 287. ریسفت  ( 1)
97 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

يزیچ و  دزاس ) خاک   ) دـنک انب  مکحم  يانب  هک  تسا  یـسک  وا  هک  تسا : هدـمآ  تاوهـش  زا  يوریپ  نایب  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
هب روهـشم  هک  دشوپب  يزیچ  و  نداد ) زپ  يارب  ابیز  متـسیس  نیرخآ  نارگ  نیـشام   ) دـننک هاگن  ییابیز  تهج  زا  نآ  رب  مدرم  هک  دوش  راوس 

. دشاب یبوخ  نسح و 
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«. 1  » تسا هدش  هیبشت  سابل  هب  ترهش  نداد ،) زپ  يارب  اهبنارگ  دم و  ياهسابل  )
زا ناسنا  يارب  ود  نآ  تسا ، علخ  سبل و  زا  ترابع  دـیدرگ  یـسررب  هرقب  يهروس  لّوا  رد  باتک  لّوا  رد  هچنانچ  تاکز  زامن و  هک  نادـب 

. دنتسه تباث  شرمع  رخآ  ات  محر  رد  شاهفطن  رارقتسا  يادتبا 
اب سبل  علخ و  رگا  فیلکت  ماقم  رد  دریگیم ، رارق  یناسنا  قیرط  رب  یهلا و  نیوکت  اب  نآ  رب  کیدزن  فیلکت و  ماقم  اـت  سبل  علخ و  نکیل 

قیرط رد  سبل  علخ و  نآ  هکلب  دریگیمن ، رارق  یناسنا  قیرط  رد  دـشابن  یهلا  رما  اب  رگا  تسا و  یناسنا  قیرط  رد  زاب  دـشاب  هدوب  یهلا  رما 
. تسا یناسفن  ياهشهاوخ  تلاخد  اب  یناسفن و 

. تسا یناسفن  تهج  کی  یهلا و  تهج  کی  ياراد  یتلاح  لعف و  لوق ، ره  و 
هتشگ قّقحم  ّتیناسنا  قیرط  رد  سبل  دوشیم و  لصاح  یهلا  ّتیلعف  نآ  زا  دشاب  هدش  ضحم  یهلا  رما  زا  یشان  رگا  هک  انعم  نیا  هب 

__________________________________________________

یفاّصلا ج 3 ص 287 ریسفت  ( 1)
98 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیم لصاح  سفن  ّتینانا  حرط  ببس  هب  یناسفن  ّتیلعف  حرط  علخ و  و 
. تسا تاکز  تقیقح  رد  هک  نآ  تّینانا  سفن و  ياضتقا  حرط  تسا ، زامن  تقیقح  رد  نآ  هک  یناسنا  قیرط  رد  سبل  ینعی  یهلا  ّتیلعف  و 

يهظحالم زا  تراـبع  تاوهـش  عاـّبتا  دـشاب و  هدوب  یلمع  ره  تسا  لـمع  رد  یهلا  رما  زا  تلفغ  زا  تراـبع  زاـمن  ندرک  عیاـض  نیا  رب  اـنب 
. دشاب دهاوخیم  یلمع  ره  تسا  لمع  رد  سفن  ياضتقا 

لاح نآ ، هچنانچ  دشاب  تداع  ياضما  ارجا و  اضتقا  نیا  هک  نیا  زا  ّمعا  دشاب ، هدـش  رداص  شـسفن  ياضتقا  زا  شزامن  رگا  رازگزامن  سپ 
رد لوخد  تهج  هب  ای  دشاب  نآ  رب  طوبرم  ررض  عفد  ای  ایند  رد  عفن  بلج  ای  دشاب ، هداد  خر  يدنـسپ  دوخ  ایر و  باب  زا  ای  تسا  مدرم  رثکا 

دـناهدرک و عیاض  ار  زامن  اهتروص  نیا  يهمه  رد  هک  دـشاب  ادـخ  تیاضر  بلج  ای  ادـخ  هب  یکیدزن  ای  شتآ ، رد  لوخد  مدـع  ای  تشهب 
. دناهتشگ توهش  وریپ 

رما هب  رظان  لاح  نیع  رد  دـهد و  ماجنا  شلالح  زا  ار  شتوهـش  ياضتقم  یـسک  رگا  دـنهدب و  ماجنا  تسرد  مه  ار  زاـمن  تروص  هچ  رگا 
. دهدیم ماجنا  ار  شتوهش  ياضتقم  هچ  رگا  تسرازگزامن  وا  دشاب  نآ  ندوب  حابم  شراگدرورپ و 

لامعا و تروص  هن  تسا ، لاعفا  تهج  زامن  زا  دوصقم  سپ 
99 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا بلطم  نیا  هب  رعشم  تاوهش  عاّبتا  نایب  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ثیدح  تاوهش و  زا  يوریپ  رد  بلطم  تسا  نینچ  مه 
ّرـش و ّیغ  زا  دارم  تسا و  ّیغ  يازج  دوصقم  اـی  لاـمعا ، مّسجت  رب  اـنب  دـننیبیم ، يدـیماان  ّرـش  ترخآ  رد  ناـنآ  سپ  ایَغ  َنْوَْـقلَی  َفْوَـسَف 

. مّنهج رد  تسا  ییاج  ای  تسا ، يدیماان 
. دنک هبوت  لامعا  رد  تاوهش  يوریپ  زا  هک  یسک  زج  َبات  ْنَم  اَّلِإ 

. دنتسه یناسفن  تهج  یهلا و  تهج  ياراد  لامعا  هک  دنک  ناعذا  ای  دروایب ، نامیا  ّصاخ  ای  ّماع  تعیب  اب  َنَمآ و  َو 
لمع نآ  ات  دـهد  ماجنا  ار  لمع  یهلا  رما  اب  ای  تسا ، هدـش  طرـش  وا  اب  تعیب  رد  هک  هچنآ  قبط  دـهد  ماجنا  حـلاص  لمع  ًاِحلاص و  َلِمَع  َو 

. تاوهش وریپ  ای  هدننک  عیاض  هن  دوشب  زامن  يهماقا  ددرگ و  حلاص 
. دش دهاوخ  لخاد  دبا  تشهب  هب  متس  چیهیب  هدیشخب و ) شهانگ   ) تروص نیا  رد  َۀَّنَْجلا  َنُولُخْدَی  َِکئلوُأَف 

. تسا هدش  هدناوخ  اخ  يهّمض  ای و  يهّمض  اب  اخ و  هحتف ، ود  اب  يهّمض  اب  نولخدی »  » ظفل
. دوشیمن متس  نانآ  هب  ناشلامعا  باوث  زا  يزیچ  ندرک  مک  اب  ًاْئیَش  َنوُمَلُْظی  َو ال 
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عمج ندمآ  لدب  رد  تسا و  ۀّنجلا »  » زا لدب  ٍنْدَع  ِتاَّنَج 
100 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

عطق تّیعبت  زا  حدم  تهج  هب  هک  تسا  فوذحم  لعف  هب  بوصنم  نآ  ای  دـشاب ، عمج  يانعم  رد  درفم  هک  یتروص  رد  تسین  یعنم  درفم  زا 
«1 . » تسا هدش 

نآ هب  سک  ره  هک  تسا ، هقبط  نیرخآ  ندـع  تشهب  تسا ، یتاقبط  ياراد  اهنآ  زا  هقبط  ره  دوشیم و  قالطا  تشهب  ياههقبط  هب  تاّنج 
ریاـس فـالخ  رب  تسا ، تماـقا  ياـنعم  هب  ندـع »  » نوچ تسا ، هدـش  هدـیمان  ندـع  تشهب  تهج  نیمه  يور  دوریمن ، رتارف  نآ  زا  دـسرب 

«2 (. » دنک رذگ  دیاب   ) دشابیمن دسرب  اجنآ  هب  هک  یسک  ره  يارب  یگشیمه  فّقوت  تماقا و  لحم  هک  تاقبط 
یلاح رد  ای  تسا ، بیغ  رد  نامحر  هک  یلاح  رد  ای  دنتـسه ، بیغ  رد  اههقبط  اهتشهب و  هک  یلاح  رد  ِْبیَْغلاـِب  ُهَداـبِع  ُنمْحَّرلا  َدَـعَو  ِیتَّلا 

(. تسا بیاغ  ناگدنب  زا  دنوادخ   ) دنتسه بیاغ  ادخ  زا  ناگدنب  هک 
يهدعو هّتبلا  ینعی  ُهَدابِع  ُنمْحَّرلا  َدَعَو  ادخ  لوق  زا  ای  َۀَّنَْجلا  َنُولُخْدَی  َِکئلوُأَف  ادخ : لوق  زا  یشان  تسا  یلاؤس  باوج  اِیتْأَم  ُهُدْعَو  َناک  ُهَّنِإ 

. دسریم ماجنا  هب  نیقی  ادخ 
، فنأتسم ای  تسا  لاح  هلمج  نیا  ًاْوَغل  اهِیف  َنوُعَمْسَی  ال 

__________________________________________________

. تسا هدشن  یلو  دشاب  بوصنم  دیاب  تّیعبت  هب  ندع  تسا و  بوصنم  اذل  تسا  نولخدی »  » فوذحم لعف  لوعفم  ندع  تاّنج  ( 1)
تسا و هّللاب  اقب و  هک  تسا  ندع  تنج  هب  دورو  تشهب  جرادم  همه  زا  رذـگ  زا  سپ  ینعی  تافـص ، ءامـسا و  يانف  زا  دـعب  يانف  ماقم  ( 2)
لیمیب و هچ  تساوخ ، لیم و  اب  هچ  تسین  رارق  شمارآ و  رتنییاپ  هبترم  ره  رد  اریز  دـشابیم ، نیکمت  ماقم  ردـتقم و  کیلم  دـنع  تماـقا 

. تسا دوخ 
101 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا مالس  ناشراتفگ  همه  هکلب  دنونشن  يوغل  نخس  زگره  تشهب  نآ  رد  ًامالَس  اَّلِإ 
لیبق زا  نیا  و  مذ ) هب  هیبش  حدـم   ) تسا مالـس  زا  ترابع  تشهب  وغل  ینعی  تسین ، وغل  تشهب  هک  تسا  نیا  رد  هغلابم  تسوغل ، زا  يانثتـسا 

." تسا هتسکش  دنک و  نانمشد  رب  ندز  رثا  رد  نانآ  ياهریشمش  هک  نآ  هب  نایرگشل  نیا  رد  یبیع  تسین  دیوگیم ": هک  تسا  رعاش  لوق 
. دشاب عطقنم  اج  نیا  رد  يانثتسا  تسا  نکمم 

101 ص :  رامقا .....  سومش و  كالفا و  دّدعت  نایب 

هدومن رگید  لّزنت  سپـس  هدومن ، لّزنت  یلاعت  يراب  لعف  هب  شبیغ  ماقم  زا  تسا  عبط  ملاع  باتفآ  تقیقح  نآ  هک  یقیقح  باتفآ  هک  نادـب 
نیا تروص  هب  عبط  ملاع  رد  سپـس  هتـشگ ، رادومن  شبتارم  اب  سوفن  رتلزاـن  يهبترم  هب  سپـس  هدـش و  رهاـظ  شبتارم  لوق و  تروص  هب 

. تسا هدش  رهاظ  سوسحم  باتفآ 
ندوـب يرود  نیمز و  ندوـب  يورک  اـب  تـسا ، يورک  نآ  ملاـع  و  « 1  » يرود شدوخ  ملاـع  رد  سوـسحم  باـتفآ  نیا  تکرح  هچناـنچ  و 

. دوشیم رهاظ  بش  زور و  شتکرح 
__________________________________________________

يرود تکرح  ناگراتس  ناهج  اهناشکهک و  رد  هن  رگ  تسا و  یـسمش  هموظنم  هب  تبـسن  تباوث  زا  دیـشروخ  دوشیم  هتفگ  هک  نیا  ( 1)
. دراد یکیزیفاتم  یکیزیف و  يرهوج  یتاذ و  تکرح  دوخ  تاذ  رد  دراد و 
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102 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یهاگ ملاع و  رازه  داتفه  هب  یهاـگ  ار  نآ  ملاوع  تسا و  يرود  شملاوع  زا  کـی  ره  رد  نآ  تکرح  هک  یقیقح  باـتفآ  تسا  نینچ  مه 

کی ره  هچ  سوسحم  هن  تسا  يونعم  نآ  ندوب  يورک  نکل  تسا و  يورک  نآ  ملاوع  زا  کی  ره  دـناهدرک و  دـیدحت  ملاع  رازه  رازه  هب 
هب اجیردـت  دوشیم و  ناهنپ  لوزن  سوق  طـساوا  هب  یقیقح  رون  ندیـسر  زا  دـعب  تسا و  دوعـص  لوزن و  سوق  ود  رب  لمتـشم  ملاوع  نآ  زا 

بش ملاع  نآ  بسح  رب  دنکیم  افتخا  رد  عورش  هک  تقو  نآ  دنکیم و  ادیپ  روهظ  اجیردت  ماگنه  نیا  رد  دسریم و  دوعص  سوق  طساوا 
عبط و ملاع  هب  یـصاصتخا  بش  حبـص و  اذل  دیآیم ، دیدپ  زور  ملاع  نآ  بسح  رب  دنکیم  روهظ  رد  عورـش  هک  هاگ  نآ  دوشیم ، عورش 

. دناهتفگ یضعب  هچنانچ  درادن ، ایند  ياهتشهب 
. تسدّدعتم اههام  اهباتفآ و  اهکلف ، هک  هدش  دراو  رابخا  رد  و 

. دراد دوجو  رگید  هام  هن  یس و  امش  هام  نیا  زا  ریغ  رگید و  باتفآ  هن  یس و  امش  باتفآ  نیا  تشپ  هدش : دراو  هچنانچ 
: هدش هتفگ  یسراف  رد  و 

«1  » ناهج نامسآ  يامرفراک  ناج  تیالو  رد  تساهنامسآ 
نیا ایِقَت  َناک  ْنَم  انِدابِع  ْنِم  ُثِرُون  ِیتَّلا  ُۀَّنَْجلا  َْکِلت 

__________________________________________________

. لّوا رتفد  يونثم  رد  انالوم  هقیدح و  رد  ییانس  میکح  ( 1)
103 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. مینادرگیم نآ  ثراو  صوصخلاب  ار  دوخ  یقّتم  كاپ  ناگدنب  ام  هک  تسا  یتشهب  نامه 
ياهتبـسن تّحـص  روطنامه  تسا و  ینادـنواشیوخ  ابرقا و  لاوما و  ياراد  هئـشن  ره  رد  تسا و  ییاههئـشن  ياراد  لماک  ناسنا  هک  نادـب 

. دننکیم سیسأت  ار  نآ  تبسن  حیحصت  يارب  یتّلم  تعیرش و  ره  رد  ناراذگ  نوناق  هک  تسا  يزیچ  رب  ینتبم  ینامسج 
هک يزیچ  رب  ینتبم  یتـقو  ینامـسج  تبـسن  هک  روطناـمه  تسا و  ناـمیا  دـقع  رب  ینتبم  نآ  تّحـص  هک  یناـحور  تبـسن  تسا  نینچ  مـه 

ینتبم هاگ  ره  هک  یناحور  ياهتبسن  تسا  نینچ  مه  تسین ، ّرثؤم  نآ  ریغ  ثاریم و  دننام  تبسن  راثآ  بیترت  رد  دشابن ، دناهدرک  سیـسأت 
. دوب دهاوخن  ّرثؤم  دشابن  دناهدرک  سیسأت  هک  يزیچ  رب 

تسا نینچ  مه  دوشیم ، تبسنیب  وغل و  دشاب  هتشادن  دنک  حیحصت  ار  شتبسن  هک  ار  يزیچ  رگا  ینامسج  تبـسن  هب  بستنم  هک  روطنامه 
نآ رد  ار  دوخ  تبـسن  یعّدم  صخـش  تسین و  اجنآ  رد  یتبـسن  دـشاب  هتـشادن  دوجو  تبـسن  حیحـصت  رگا  هک  یناحور  تبـسن  هب  بستنم 

. تسا هداد  تبسن  غورد  هب  هتسب و  تبسن 
رد هرقب  يهروس  رد  ینامسج ، هب  تبـسن  یناحور  تبـسن  تفارـش  ود ، نآ  نیب  قرف  یناحور و  ینامـسج و  تبـسن  دروم  رد  لماک  قیقحت 

. تشذگ ًاناسْحِإ » ِْنیَِدلاْولِاب  َو   » ادخ لوق  ّیط 
ياراد تسا  عبط  ملاع  رد  هک  يدنچ  ات  ناسنا  هک  روطنامه  و 

104 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ملاوع رد  هک  یـسک  نینچ  مه  دـنوشیم ، رتراوازـس  لام  نآ  هب  ینامـسج  تبـسن  نادـنواشیوخ  تفر  ملاع  نیا  زا  هاـگ  ره  تسا و  یلاوما 

. دنوشیم رتراوازس  وا  هب  تبسن  یناحور  نادنواشیوخ  دریذپیم  ینیشناج  لماک  زا  یناحور 
زا ینامـسج  ناکیدزن  نینچ  مه  دـنرادن ، یّقح  یناحور  ناشیوخ  ناکیدزن و  هب  تبـسن  ینامـسج  يهبترم  زا  ناگدـمآیپ  هک  روطناـمه  و 

. دنشابیمن یّقح  چیه  ياراد  یناحور  نانیشناج 
اب حور  طابترا  هک  یناحور  هبنج  اریز   ) ادخ هار  رد  تبسن  یتسود و  زج  دوشیم  عطقنم  تمایق  زور  رد  یتبـسن  ره  یتسود و  ره  ور  نیا  زا 
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(. تسا هدنام  یقاب  تسا  يونعم  تایح  روهظ  یناحور و  ياقب  هب  لمع  نامیا و  تسا و  لک  حور 
قوف هک  تّیشم  ماقم  رد  فرصنم و  ملاوع  عیمج  زا  وا  تسا و  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  یناحور  ناردپ  ردپ  اهلماک و  لصا  نوچ 

وا هب  حیحـص  تبـسن  اـب  هک  وا  دـالوا  دـنتفرگ ، رارق  وا  دـالوا  ثاریم  هدرک و  فّلخت  وا  زا  ناـکما  ملاوع  يهمه  دوب ، نّکمتم  تسا  ناـکما 
. دشاب هدش  بصغ  اهنآ  لاوما  ایند  رد  هچ  رگا  دندرب ، ثرا  ناکما  ملاوع  زا  تبسن  رد  ناشبتارم  رادقم  هب  دندوب  بستنم 

: هدومرف یلاعت  يادخ  هچنانچ 
هتفرگ  رارق  بصغ  دروم  ایند  رد  هک  دندروآ ، نامیا  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  نامیا  دقع  ّصاخ و  نامیا  اب  هک  یناسک  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َیِه  ُْلق 

105 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا سودرف  ندرب  ثرا  هب  يانعم  نیمه  دنتسه و  صلاخ  ترخآ  رد  و 

تبسن رگا  دنتسه  نآ  ّقحتسم  شتآ  لها  هک  هچنآ  ندرب  ثرا  هب  زا  تسا  ترابع  نآ  سپ  ار  شتآ  لها  لزانم  نینمؤم  ندرب  ثرا  هب  اّما  و 
تبـسن ناسنا  یهاگ  دنراد ، مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  يرطف  تبـسن  کی  تادوجوم  يهمه  هچ  دـندرکیمن ، عطق  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  دوخ 
. تسا هدرک  كرت  دوب  رّرقم  وا  يارب  ینیوکت  تیالو  مکح  هب  هک  ار  یلاوما  لزانم و  هجیتن  رد  دنکیم و  عطق  ار  تیالو  هب  شايرطف 

. دنربیم ثرا  هب  ار  اهنآ  دنراد  تبسن  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  هک  رگید  ناسنا  نابحاص  سپ 
دمآ ایند  هب  هدرم  رگا  دریگب و  ار  شمهس  دش  غلاب  دمآ و  ایند  هب  هدنز  رگا  هک  دنراذگیم ، وا  يارب  یمهـس  ّتیم  لاوما  زا  هک  نینج  دننام 

. بتارم مکح و  هب  تبسن  دنربیم  هثرو  ریاس  ار  وا  مهس  دشن  غلاب  ای 
لّمحتم و هک  ییاهتمحز  تافّلکت و  هب  جایتحا  دش  رکذ  هک  ییاهزیچ  رب  ثرا  قالطا  حیحـصت  رد  رگید  يدیمهف  ار  بلطم  نیا  هک  لاح 

. دنامیمن دناهدش  نآ  بکترم 
صوصخم ناگدـنب  لاـم  زا  میربیم  ثرا  هب  ار  تشهب  اـم  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  تسا و  ثرون »  » هب قّلعتم  وغل و  فرظ  اـندابع » نم   » و

جراخ  ناشیاهسفن  یگدنب  ّتیقر و  زا  هک  یناگدنب  دوخ ،
106 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دناهدش ترخآ  تاجرد  کلام  ام  کیلمت  اب  هتشگ و  لّمکم  لماک و  سپ  دناهتشگ ، صلاخ  ام  يارب  ناشدوجو  مامت  اب  هدش و 
یناگدنب هب  ار  تاجرد  نآ  ام  دنام  ياج  رب  نانآ  زا  رتالاب  ماقم  هب  ناشلاقتنا  نانآ و  هّجوت  ببـس  هب  تشهب  ّتنج و  نآ  هک  نآ  زا  سپ  اذـل 

. دندش تیالو  رد  لخاد  هک  نیا  هب  دندوب ، یقّتم  هک  میتشاذگ  ثرا  هب 
. تسا ایِقَت » َناک  ْنَم   » زا لاح  رّقتسم و  فرظ  اندابع » نم   » ای تیالو ، رد  لوخد  اب  رگم  تسین  رّوصتم  یقیقح  ياوقت  هچ 

هدـش ام  ناگدـنب  زا  وا  هک  یلاح  رد  دـشاب  اوقت  اب  هک  یـسک  يارب  میراذـگیم  ثرا  هب  ار  تشهب  ام  دوشیم : نینچ  هیآ  يانعم  نیا  ربانب  و 
ياوقت هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  لاح  هب  دیقت  يهدیاف  دشاب و  هدیرخ  تشهب  لباقم  رد  ار  شناج  لام و  وا  زا  دنوادخ  هک  هنوگ  نیدب  دـشاب 

. دوشیمن لصاح  يوبن  ای  يول  تعیب و  اب  زج  یقیقح 
تـسا ياهلمج  رب  فوطعم  و  لییربج )  ) دنکیم تیاکح  یلاعت  يادخ  بناج  زا  هک  تسا  ياهتـشرف  زا  مالک  نیا  َکِّبَر  ِْرمَِأب  اَّلِإ  ُلَّزَنَتَن  ام  َو 
ترایز زا  ار  وت  زیچ  هچ  دومرف : لییربج  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  هدـش  تیاکح  ادـخ  بناج  زا  هک 

؟ دنکیم عنم  ام  ندرک 
مییآیمن . دورف  تراگدرورپ  رما  هب  زج  ام  هک  دش  لزان  هیآ  نیا  سپ 

107 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا ترخآ  ملاوع  ای  ایند  دوصقم  هک  تسام  هدنیآ  وت  مکاح  راگدرورپ و  انیِْدیَأ و  َْنَیب  ام  َُهل 

زا هن  تسا  هدـنیآ  لاح و  هتـشذگ و  روظنم  هک  دوشیم  مولعم  هسیاقم  اب   ) تسام رـس  تشپ  هک  هچنآ  تسام  هتـشذگ  مکاح  انَْفلَخ و  اـم  َو 
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(. یلماکت يولع و  هکلب  ینامز ، تهج 
«1 . » میاهدش عقاو  نآ  رد  ام  هک  تسا  یناهج  نونکا و  مه  مکاح  زین  َِکلذ و  َْنَیب  ام  َو 

راگدرورپ ای  دنکیم ، شومارف  هک  یـسک  دننام  هدرکن  كرت  ار  وت  ینعی  تسا ، هدرکن  شومارف  ار  وت  وت ، راگدرورپ  ایِـسَن  َکُّبَر  َناک  ام  َو 
تعرس و هک  تسا  نیا  هب  راعشا  هلمج  نیا  رد  تسا ، هدرک  تلفغ  وت  زا  وا  هک  دوش  مّهوت  ات  تسا  هدوبن  شومارف  نایسن و  هب  فوصوم  وت 

. تسا دنوادخ  مکح  هب  طونم  لییربج  لوزن  يدنک 
ربـخ اـی  کـّبر »  » فصو هلمج  نیا  دـشابیم  تسوا  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  راـگدرورپ  هک  اـمُهَْنَیب  اـم  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُّبَر 

. تسا نکممان  یلاعت  يادخ  رب  یشومارف  هک  تسا  نیا  رگنایب  تسا ، فوذحم  يادتبم 
__________________________________________________

ياـنعم حور  وا و  تاـّیلجت  روهظ و  ادـخ و  يارب  سپ  یتاذ ، هن  تسا  يراـبتعا  یبسن و  يرما  هدـنیآ ) لاـح و  هتـشذگ و   ) يرادـنپ هس  ( 1)
. درادن

: انالوم لوق  هب 
تسود هک  يرادنپ  دنزیچ ، کی  ود  ره  تسوت  هب  تبسن  تلبقتسم  یضام و 
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اب ار  نآ  تسا  ربص  ماـسقا  نیرتتخـس  تداـبع  رب  ربص  نوچ  زرو  ییابیکـش  شیگدـنب  رد  تسرپب و  ار  وا  سپ  ِِهتَداـبِِعل  ِْربَطْـصا  َو  ُهْدـُبْعاَف 

. تسا هدروآ  هغلابم  يهغیص 
؟ يریگ هشیپ  شایگدنب  هک  یسانشیم  وا  يارب  يدننامه  مانمه و  ایآ  ایِمَس  َُهل  ُمَْلعَت  ْلَه 

وا دروم  رد  باطخ  هک  تسا  یـسک  ره  لـماش  تسا و  ّماـع  اـی  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  صوصخم  باـطخ  تفاـی  یهاوخن  زگره 
زا يزیچ  هب  هک  تسین  یـسک  دوـصقم  دـشاب ، وا  دـننامه  لـثامم و  شتافـص  زا  يزیچ  رد  هک  تـسنآ  ّیمـس »  » زا دوـصقم  دـشاب ، نـکمم 

. دشاب هدش  هدیمان  شیاهمان 
یلا 76 تایآ 66 

108 ص :  ات 76 ..... ] تایآ 66  (: 19  ) میرم هروس  ]

هراشا

َو ْمُهَّنَرُشْحََنل  َکِّبَر  َوَف  ( 67  ) ًاْئیَـش ُکَی  َْمل  َو  ُْلبَق  ْنِم  ُهانْقَلَخ  اَّنَأ  ُناْسنِْإلا  ُرُکْذَی  َو ال  َأ  ( 66  ) ایَح ُجَرْخُأ  َفْوََسل  ُِّتم  ام  اذِإ  َأ  ُناـْسنِْإلا  ُلوُقَی  َو 
ْمُه َنیِذَّلاـِب  ُمَلْعَأ  ُنْحََنل  َُّمث  ( 69  ) اِیتِع ِنمْحَّرلا  یَلَع  ُّدَـشَأ  ْمُهُّیَأ  ٍۀَعیِـش  ِّلُـک  ْنِم  َّنَعِْزنََنل  َُّمث  ( 68  ) اِیثِج َمَّنَهَج  َلْوَح  ْمُهَّنَرِـضُْحَنل  َُّمث  َنیِطایَّشلا 

(70  ) اِیلِص اِهب  یلْوَأ 
اُنتایآ ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو  ( 72  ) اِیثِج اهِیف  َنیِِملاَّظلا  ُرَذـَن  َو  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  یِّجَُنن  َُّمث  ( 71  ) ایِـضْقَم ًاْمتَح  َکِّبَر  یلَع  َناک  اهُدِراو  ـَّالِإ  ْمُْکنِم  ْنِإ  َو 

(74  ) ًایْءِر َو  ًاثاثَأ  ُنَسْحَأ  ْمُه  ٍنْرَق  ْنِم  ْمُهَْلبَق  انْکَلْهَأ  ْمَک  َو  ( 73  ) ایِدَن ُنَسْحَأ  َو  ًاماقَم  ٌْریَخ  ِْنیَقیِرَْفلا  ُّيَأ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  ٍتانَِّیب 
ُفَعْضَأ َو  ًاناکَم  ٌّرَش  َوُه  ْنَم  َنوُمَْلعَیَسَف  َۀَعاَّسلا  اَّمِإ  َو  َباذَْعلا  اَّمِإ  َنوُدَعُوی  ام  اَْوأَر  اذِإ  یَّتَح  ادَم  ُنمْحَّرلا  َُهل  ْدُدْمَْیلَف  َِۀلالَّضلا  ِیف  َناک  ْنَم  ُْلق 

(75  ) ًاْدنُج
(76  ) ادَرَم ٌْریَخ  َو  ًاباَوث  َکِّبَر  َْدنِع  ٌْریَخ  ُتاِحلاَّصلا  ُتاِیقاْبلا  َو  ًيدُه  اْوَدَتْها  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ُدیِزَی  َو 
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109 ص :  همجرت ..... :

؟ دش مهاوخ  هتخیگنارب  هدنز  يدوز  هب  مدرم  نوچ  ایآ  دیوگ  رکنم ]  ] ناسنا و 
. دوبن يزیچ  هک  نآ  لاح  میاهدیرفآ  ار  وا  هتشذگ  رد  ام  هک  دشیدنایمن  ناسنا  نیا ]  ] ایآ

. مینادرگیم رضاح  هداتفا  رد  وناز  هب  مّنهج  نوماریپ  ار  ناش  همه  سپس  میروآیم  درگ  ار  نیطایش  نانآ و  هک  تراگدرورپ  هب  دنگوس 
. میزاسیم ادج  دنرتشکرس  نامحر  يادخ  ربارب  رد  ار  مادک  ره  ياهقرف  ره  زا  نانآ  نایم  زا  هاگ  نآ 

. دنتسه نآ  نایم  هب  نداتفا  رد  هب  رتراوازس  ناشمادک  هک  مینادیم  رتهب  ام  هاگ  نآ 
. تسا یمتح  ياضق  تراگدرورپ  رب  رما  نیا  دش ، دهاوخ  نآ  دراو  هک  نآ  رگم  تسین  امش  زا  سک  چیه  و 

. میهنیم او  هداتفا  رد  وناز  هب  اجنآ  رد  ار  ناگشیپ  متس  میناهریم و  دناهدرک ، هشیپ  اورپ  هک  ار  یناسک  سپس 
ام  رگنشور  تایآ  نوچ  و 
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سلجم رتهبترم و  کـین  امـش ] اـی  اـم  زا   ] هورگ ود  زا  کـی  مادـک  دـید ] دـیاب  ، ] دـنیوگ ناـنمؤم  هب  ناگـشیپ  رفک  دوش ، هدـناوخ  ناـنآ  رب 

. تسرتارآ
. میدرک دوبان  دندوب ، رتامن  شوخ  رتگرب و  زاس و  شوخ  هک  ار  ییاهلسن  نانآ  زا  شیپ  رایسب  هچ  و 

هچ دـناهداد ، هدـعو  ناشیا  هب  هچنآ  ات  دـشخب  ینوزفا  وا  هب  جاردتـسا ] يور  زا   ] نامحر دـنوادخ  دـنیزگرب ، ار  یهارمگ  هک  سک  ره  وگب 
. تسا رتورین  تسس  رتبصنم و  دب  یسک  هچ  هک  تسناد  دنهاوخ  دننیب ، تمایق  مایق  هچ  یهلا ،]  ] باذع

. تسرتتبقاع شوخ  رتشاداپ و  شوخ  تراگدرورپ  دزن  رد  هتسیاش  راگدنام  ياهراک  دیازفایب و  ناگتفای  هر  تیاده  رب  دنوادخ  و 

110 ص :  ریسفت ..... 

عون هب  زاب  دشاب ، شدارفا  زا  یضعب  بلطم  هدنیوگ  هچ  رگا  هک  دشاب  قطان  ناویح  هک  تسا  ناسنا  عون  ناسنا »  » زا دوصقم  ُناْسنِْإلا  ُلوُقَی  َو 
. تسا هدش  هداد  طبر  ناسنا 

: دیوگیم یمدآ  ینعی :
ضحم و یـشسرپ  اـهنت  هکلب  درادـن  يراـکنا  هبنج  لاؤس  نوچ  ( !؟ موشیم هدـنز  هراـبود  مدرم  نوچ  اـیآ  ایَح  ُجَرْخُأ  َفْوََسل  ُّتِم  اـم  اذِإ  َأ 

(. تسا هدش  رکذ  ناسنا  عون  تروص  هب  اذل  تسوا  یتفگش 
هب  وا  رارقا  دنکیمن  كرد  ار  شیمسج  ماقم  زج  شسفن  زا  تسا و  تاسوسحم  رد  رصحنم  شکاردا  هک  يدنچ  ات  ناسنا  هک  نادب 
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یقیقحت شراکنا  دشاب و  هتـشاد  يرّوصت  شتوم  ثعب ، سفن ، زا  هک  نیا  نودب  تسا  ضحم  دیلقت  گرم  زا  سپ  ندش  هتخیگنارب  تثعب و 

. يدیلقت هن  تسا 
دراد ندب  رد  نایرـس  ّصاخ ، یتّیفیک  هب  فّیکتم  فیطل و  تسا  یمـسج  سفن  هک  تسا  نیا  هب  رظان  دنکیم ، هاگن  ندب  هب  هک  یـسک  اریز 
نیب زا  شیازجا  عیمج  دـهدیم و  تسد  زا  ار  شتایح  تّیفیک  گرم  اب  ندـب  ندـب ، رد  تسا  یّـصاخ  تّیفیک  ای  ندـب  يازجا  ریاـس  دـننام 

گرم زا  دعب  ندش  هدنز  هب  رارقا  تروص  نیا  رد  دشاب  انیب  ریصب و  نآ  تاّیفیک  تاّیعبط و  هب  ندب  هب  رظان  یصخش  رگا  اصوصخم  دوریم 
. تسین نکمم  وا  يارب  انف  زا  دعب  تشگزاب  و 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تفگ : درک و  مرن  تسد  اب  ار  اهنآ  تفرگ و  ياهدیـسوپ  ياهناوختـسا  فلخ  نب  ّیبا  هک  تسا  هدـش  تیاور 
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«1 . » میوشیم هدنز  گرم  زا  دعب  ام  هک  دنکیم  نامگ 
؟ میدیرفآ شگرم  زا  لبق  ای  شدوجو  زا  لبق  ار  وا  ام  هک  دروآیمن  دای  هب  ناسنا  ایآ  ُْلبَق  ْنِم  ُهانْقَلَخ  اَّنَأ  ُناْسنِْإلا  ُرُکْذَی  َو ال  َأ 

ملع ملاوع  رد  ار  ناسنا  ام  هک  هنوگ  نیدـب  نییاـپ ، ملاوع  رد  هن  ـالاب و  ملاوع  رد  هن  تسا ، هدوبن  يزیچ  تقو  نآ  ناـسنا  ًاْئیَـش و  ُکَـی  َْمل  َو 
دوجوم هن  دوب و  رّدقم  هن  عقوم  نآ  رد  هک  میدیرفآ  دوخ 

__________________________________________________

. هیمالسا بتکلا  راد  پاچ  هنومن ج 13 ص 113  ریسفت  ( 1)
112 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوبن يزیچ  یعیبط  ملاع  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  یعیبط ،
ینعی مینادرگیم ، روشحم  تمایق  رد  نیطایش  اب  دنراکنا  رفک و  رد  هک  ار  نانآ  هّتبلا  هک  وت  يادخ  هب  مسق  َنیِطایَّشلا  َو  ْمُهَّنَرُشْحََنل  َکِّبَر  َوَف 

دّدـعتم ياهدـیکأت  اب  ار  نآ  هک  دوشیم  اقلا  رکنم  رب  مالک  نوچ  مینکیم ، روشحم  دنتـسه  ناـنآ  رب  لّـکوم  هک  ینیطایـش  اـب  ار  راّـفک  نآ 
. دومن دیکأت 

اب مادک  ره  ینعی  دندرک ، اوغا  ار  اهنآ  هک  نیطایـش  نآ  اب  ینعی  دنوشیم ، روشحم  ناشیاهنیرق  ناتـسود و  اب  راّفک  هک  تسا  هدش  تیاور 
. ددرگیم روشحم  شیوخ  ناطیش 

لـسانت دـلاوت و  دـندرک و  طوبه  تشهب  زا  مالّـسلا  اـمهیلع  اّوح  مدآ و  یتـقو  تسا ) هدـش  هتفگ   ) تسا ریغـص  ملاـع  هک  ناـسنا  هک  نادـب 
ّدلوتم هّیروح  زا  هک  هچ  ره  سپ  دندرک ، دـلو  داز  ریغـص  ملاع  رد  هّینج ، يرگید  هب  هدـش و  هداد  هّیروح  ناشنادـنزرف  زا  یکی  هب  دـندومن ،

هّنجا و خنـس  مه  دش  ّدلوتم  هّینج  زا  هک  هچنآ  دنکیم و  بذـج  ار  هکیالم  تّیخنـس  نامه  اب  هک  تشگ  ناگتـشرف  خنـس  سنج و  مه  دـش 
. دنکیم بذج  شریغص  ملاع  هب  ریبک  ملاع  زا  ار  ناطیش  ّتیخنس  نآ  اب  هک  دش  نیطایش 

هب هراشا  دنکیم ، اوغا  ار  وا  هک  تسا  یناطیـش  ياراد  تسا و  هانگ  عنام  رجاز و  هک  تسا  یکلم  ياراد  ناسنا  ره  هک  هدش  دراو  هک  نیا  و 
. دش رکذ  هک  تسانعم  نیمه 

ياراد دنوشیم  بذج  هک  ناطیش  هکیالم و  زا  کی  ره  و 
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دّدعتم و ياهناطیـش  نآ  زا  دوشیم  بذج  هک  ناطیـش  دـنوشیم و  رایـسب  ناشنایرکـشل  اب  لّکوم  ناگتـشرف  دنتـسه ، ینارای  نایرکـشل و 
. ددرگیم رادیدپ  ناوارف 

ار نیطایـش  نانآ و  ام  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دوشیم ، روشحم  وا  هارمه  هدوب  وا  اب  هک  یناطیـش  ره  دوشیم  روشحم  ناسنا  هک  هاگ  نآ  و 
. لّکوم نیطایش  صوصخ  زا  رظن  عطق  اب  مینکیم  هدنز 

، رفاک ای  دنشاب  نمؤم  هچ  ددرگیمرب  رشب  قلطم  هب  مّهنرشحن »  » رد و  مّهنرضحنل »  » رد مه )  ) لوعفم ریمض  اِیثِج  َمَّنَهَج  َلْوَح  ْمُهَّنَرِـضُْحَنل  َُّمث 
. ددرگیم رب  نیرفاک  هب  مه »  » ریمض ای  تسا ، مّنهج  رب  ناشدورو  دننامه  مّنهج  لوح  روضح 

ینعی هدش  هدـناوخ  ود  ره  نآ  يهرـسک  میج و  يهّمـض  اب  تسا ، ندـمآ  رد  وناز  هب  يانعم  هب  ّوثج »  » نآ لصا  یثاج »  » عمج ّیثج »  » ظفل و 
. میروآیم رد  وناز  هب  مّنهج  نوماریپ  ار  اهنآ 

نوچ  ) یهارمگ رد  دنکب  یماما  تعیاشم  ای  تیاده ، رد  دـنک  تعیاشم  ار  یماما  ای  ّیبن  هک  تسا  یهورگ  هعیـش  ٍۀَعیِـش  ِّلُک  ْنِم  َّنَعِْزنََنل  َُّمث 
(. تسا ناهارمگ  نارفاک و  ناوریپ  روظنم  سپ  تسا  ناهارمگ  اب  نخس  يور 

يانعم هب  نآ  يهرـسک  اب  اـّیتع » ، » نیع هّمـض  اـب  اـّیتع  اّوتع و  یتع  ردـصم  هدوب ، ّوتع »  » لـصا رد  ّیتع »  » ظـفل اِیتِع  ِنمْحَّرلا  یَلَع  ُّدَـشَأ  ْمُهُّیَأ 
تسا . ّدح  زا  زواجت  رابکتسا و 
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114 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رتشیب ادخ  هب  تبـسن  نیا  نآ  يانعم  شاینامرفان و  شکرـس و  ّوتع ، هک  سک  ره  رفاک  ای  دشاب  نمؤم  هورگ  ره  زا  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم 

یهورگ ره  زا  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  اـی  میـشخبیم ، ار  زواـجتم  ریغ  شکرـس و  ریغ  میزادـنایب ، مـّنهج  هـب  هـک  مـیدروآ ، نوریب  دـشاب 
یشکرس و بیترت  هب  ناشزواجت  شکرس و  هب  تبسن  ار  هّیقب  میهدیم و  ياج  مّنهج  نییاپ  لفسا و  رد  مینکیم و  ادج  ار  شانیرتشکرس 

. دننامب نینمؤم  طقف  ات  مینکیم  لخاد  مّنهج  ّبترتم  تاجرد  هب  ناشینامرفان 
. تسا هدش  فذح  شاهلص  تسا و  ردص  رد  نوچ  ای ، يهّمض  تئارق  رب  انب  تسا  هّمض  رب  ینبم  هلوصوم و  ّيا »  » ظفل

. دشاب ّنعزننل »  » لوعفم ات  تسا  بوصنم  میناوخب  حتف  هب  ار  ّيا »  » رد ي »  » رگا و 
لوعفم رّدقم ، لاؤس  باوج  تسا و  هفنأتـسم  لوق  ریدقت  هب  ای  تسا ، هّیلاح  لوق »  » ریدقت هب  هلمج  تسا و  ربخ  ءادـتبم  هیماهفتـسا و  ّيا »  » ای

. تسا فوذحم  ّنعزننل » »
يوق نم »  » رد تّیـضعب  يانعم  نوچ  تسا  فوصوم  ماقم  مئاق  فرظ  ای  تسا ، مسا  نم »  » هک نیا  باب  زا  تسنآ  لوعفم  ٍۀَـقِْرف » ِّلُک  ْنِم   » اـی

. تسا
ص: ج9 ، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  میـسانشیم . رتهب  دنرتراوازـس  خزود  شتآ  هب  هک  ار  ینانآ  ام  اِیلِـص  اـِهب  یلْوَأ  ْمُه  َنیِذَّلاـِب  ُمَلْعَأ  ُنْحََنل  َُّمث 

115
. تخورفا شتآ  ینعی  راّنلا » لصا   » زا ّیتع »  » دننام تسا  ردصم  یّلص » »

. دوش دراو  نآ  هب  هک  نیا  ارچ  تسین  امش  زا  سک  چیه  اهُدِراو و  اَّلِإ  ْمُْکنِم  ْنِإ  َو 
جراخ خزرب  تابقع  زا  ایند و  زا  هک  یـسک  رگم  دوشیمن  مّنهج  لخاد  تسا و  هدـش  عقاو  ترخآ  رد  مّنهج  تاجرد  تاکرد و  هک  نادـب 

نیا ات  دوشیمن و  شتآ  لخاد  یـسک  لحارم  نیا  زا  لبق  دشاب ، هدنام  شتآ  اب  بسانم  یتّیلعف  وا  اب  دشاب ، هدیـسر  فارعا  هب  دـشاب و  هدـش 
. تسا هتسب  مّنهج  ياهرد  تقو 

: دومرف یلاعت  يادخ  دیوش ، مّنهج  ياهرد  لخاد  نونکا  مه  دوشیم : هتفگ  هک  تسا  تهج  نیمه  يور 
. دوب هتسب  اهرد  نآ  لها  ندمآ  زا  لبق  نوچ  تسا ، هدرک  شلها  ندمآ  رب  عرف  ار  اهرد  ندش  زاب  اُهباْوبَأ  ْتَِحُتف  اهُؤاج  اذِإ  یَّتَح 

. دنوشیمن شتآ  لخاد  نانآ  سپ  دنامیمن ، یقاب  نانآ  رد  تشهب  اب  بسانم  ّتیلعف  زج  يزیچ  فارعا  هب  ندیسر  زا  سپ  تشهب  لها 
سفن و ياههتـساوخ  تسا ، مّنهج  زا  ياهنومن  شاهمه  سپ  فاصوا  مومذـم و  قـالخا  تسا ، مّنهج  زا  ياهنومن  اـیند  مییوگیم : اـم  نکل 

زا  خزرب  تسا و  مّنهج  ناروف  زا  اهدرد  اهجنر و 
116 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنوشیم دراو  مّنهج  رب  اهنآ  يهمه  دنوشیم  دراو  فارعا  رب  هک  یناسک  تسایند ، تشهب  تهج  کی  زا  ایند و  مّنهج  تهج  کی 
نآ ياههتـساوخ  تایهتـشم و  هب  هدرک و  روبع  اـیند  رب  دـیاب  رفاـک  هچ  نمؤـم و  هچ  مدرم  يهمه  دـننیبیم ، ار  مّنهج  ناـنآ  هک  اـنعم  نیا  هب 
جنر ضرم و  رصتخم  زا  ناسنا  هک  دتفایم  قاّفتا  مک  دننک ، روبع  دیاب  سفن  ياههتساوخ  تسپ و  فاصوا  لیاذر و  زا  زین  دندرگ ، فصّتم 

. دوش ادج  درد  و 
فارعا و رب  همه  تسا ، توافتم  لاوحا  صاخـشا و  توافت  اب  روبع  نکیل  رارطـضا و  اب  هچ  رایتخا و  اب  هچ  دنیامن  روبع  خزرب  رب  دیاب  همه 

. دننیبیم ار  نآ  همه  هک  انعم  نیا  هب  دنوشیم ، دراو  ترخآ  مّنهج 
. دوشیم مولعم  وت  يارب  هدش  دراو  باب  نیا  رد  هک  فلتخم  رابخا  نیب  عمج  هجو  یتسناد  ار  بلطم  نیا  هک  لاح 

ینْـسُْحلا اَّنِم  ْمَُهل  ْتَقَبَـس  َنیِذَّلا  َّنِإ  يهیآ  ببـس  هب  هیآ  نیا  دـیوگیم  هک  يراـبخا  رد  خـسن  زا  دوصقم  هک  دوشیم  موـلعم  زین  بلطم  نیا 
. یّلک خسن  هن  دیآیم ، دیدپ  لاوحا  صاخشا و  بسح  رب  هک  ییزج  خسن  تسا  هدش  خسن  َنوُدَْعبُم  اْهنَع  َِکئلوُأ 
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. تسوا شنیرفآ  تیفیک  ناسنا و  دوجو  مزاول  زا  فارعا  مّنهج و  رب  دورو  نیا  هچ 
: دومرف بلطم  نداد  ربخ  زا  سپ  یلاعت  يادخ  اذل  و 

رب  دورو ، نیا  ایِضْقَم  ًاْمتَح  َکِّبَر  یلَع  َناک 
117 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تابذج زا  ياهبذج  ناسنا  رب  یهاگ  نکل  دومن ، دّکؤم  دّدـعتم و  ياهدـیکأت  اب  ار  بلطم  تسا  هدـش  ذـفان  یمتح و  رما  کی  تراگدرورپ 
. شیاههبقع خزرب و  زا  شیاهشتآ ، ایند و  زا  يرثا  هک  دوشیم  ضراع  نامحر 

. دوشیم هتشادرب  وا  ّقح  رد  خوسنم  یمتح  دورو  تروص  نیا  رد  هک  دراذگیمن ، یقاب  شتادهاشم  فارعا و  زا  و 
اـیند و هب  هراـشا  درک  شوماـخ  ارم  يهلعـش  وـت  روـن  نمؤـم  يا  رذـگب  نک و  روـبع  دـیوگیم : نمؤـم  هب  شتآ  هک  هدـش  دراو  هـک  هـچنآ 

. تسا اهخزرب  ای  تسپ ، هلیذر و  قالخا  ای  سفن  ياههتساوخ 
«2 . » دوب شوماخ  نآ  هک  یلاح  رد  میتشذگ  میدرک و  روبع  شتآ  زا  ام  « 1 : » دومرف هک  مالّسلا  هیلع  موصعم  هتفگ  تسا  نینچ  مه 

ار ناراکمتس  میهدیم ، تاجن  دندیزرو  يوقت  هک  ار  ینانآ  سپـس  اُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو  اِیثِج  اهِیف  َنیِِملاَّظلا  ُرَذَن  َو  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  یِّجَُنن  َُّمث 
. میراذگیم او  هداتفا  وناز  هب  لاح ) رد   ) اج نآ  رد 

رب تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  دروم  رد  هک  یتایآ  ای  قلطم ، تروص  هب  ینیودت  تایآ  اهنآ ...  رب  نوچ  هک  تسور  نآ  زا  نیا 
__________________________________________________

. ].....[ نیلقّثلا ج 3 ص 353 رون  ریسفت  ( 1)
گرم نوچ  مینکیم ، روبع  تشهب  خزود و  زا  مادم  هتسویپ و  ام  يهمه  میدرک  روبع  شتآ  زا  ام  دومرف : مالّسلا  هیلع  موصعم  هکنانچ  ( 2)

. تسام دوخ  اب  تمایق  رد  تشهب  خزود و  تسین ، اههشیدنا  لایخ و  ریسفت  رب  يزاین  سپ  تسین  سابل  رییغت  زج  يزیچ 
118 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. میناوخ
ار مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  ای  ندناریم ، زا  دعب  ندینادرگ  هدنز  رب  ادخ  تردق  ای  وت  تلاسر  ای  دـنانشور ، حـضاو و  ییاههناشن  هک  ٍتانَِّیب 

. دنزاسیم حضاو  نشور و 
هب ای  ادخ  هب  يازهتسا  يور  زا  دندش  رفاک  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  ای  وت  تلاسر  هب  ای  ادخ  هب  هک  یناسک  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق 

: دنیوگیم مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ای  وت ، نید 
نآ ای  دـنروآ ، نامیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  ای  تلاسر  هب  ای  ادـخ  هب  هک  هورگ  نآ  هورگ ، ود  زا  کـی  مادـک  دـید  دـیاب  ِْنیَقیِرَْفلا  ُّيَأ 

. دناهدرک راکنا  ار  اهنآ  هک  هورگ 
. تسا رتهبترم  کین  ًاماقَم  ٌْریَخ 

. تسا هدش  هدناوخ  زین  میم  يهّمض  اب  ماقم »  » ظفل و تسا ، مایق  عضوم  ماقم  اریز  تسا  رترب  هاگیاج  کنیا 
؟ تسرترب مادک  نتسشن  عامتجا و  لحم  ینعی  عمتجم  سلجم و  ثیح  زا  ایِدَن  ُنَسْحَأ  َو 

زا دندینـش و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  ادـخ و  تردـق  وت و  نید  ندوب  ّقح  رب  ّلاد  ياههناشن  تایآ و  راّفک  یتقو  هک  تسا  نیا  دوصقم 
رد ناشلاح  یبوخ  هک  دـناهدرک  نامگ  هدرک و  راختفا  ایند  رد  ناشلاح  ییوکین  تورث و  لام و  هب  دـندش ، زجاع  تاـیآ  نآ  ّدر  هضراـعم و 

تسا . ّقح  ناشراکنا  هک  تسا  تهج  نادب  ایند 
119 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا نامز  ره  رد  نامز  لها  نأش  نامگ ، نیا  هچنانچ  تسا ، لطاب  ناشرارقا  هک  تسنآ  رطاخ  هب  نینمؤم  لاح  يدب  و 
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بجوم يورخا و  ياهتّذـل  لوصح  زا  عنام  يویند  بیـصن  ّظـح و  يداـیز  اـیند و  رد  لاـح  یبوخ  اریز  تسا ، دـساف  ناـمگ  کـی  نیا  و 
. دشاب هدوب  یسوسحمان  ّمس  نآ  رد  هک  تسا  يدهش  دننام  نیا  تسا ، ترخآ  رد  تکاله 

سپ دندومن ، راکنا  دندرک و  رارف  سپ  دناوخ ، ارف  ام  تیالو  هب  ار  شیرق  ادـخ  لوسر  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
یگدنز و رتهب و  ياج  هورگ  ود  ام  زا  کی  مادک  دنتفگ : دـندوب  هدومن  تیب  لها  ام  هب  نینمؤملا و  ریما  هب  رارقا  هک  نینمؤم  هب  شیرق  راّفک 

. دنتفگیم ندرک  بیع  شنزرس و  باب  زا  ار  نخس  نیا  دراد ، يرتهب  يایند 
: دومرف دمآ ، رب  ّدر  ماقم  رد  یلاعت  يادخ  سپ 

دیدشت ار و  يهرسک  اب  اّیر » ، » هزمه نوکس  هلمهم و  يار  يهرـسک  اب  ایءر »  » ظفل « 1  » ًایْءِر َو  ًاثاثَأ  ُنَسْحَأ  ْمُه  ٍنْرَق  ْنِم  ْمُهَْلبَق  اـنْکَلْهَأ  ْمَک  َو 
تـسا يزیچ  ای  رظنم  يانعم  هب  اهنیا  يهمه  هدش و  هدناوخ  ای  دـیدشت  همجعم و  از  يهرـسک  اب  اّیز » ، » ای فیفخت  ار و  يهرـسک  اب  ایر » ، » ای

. میدرک دوبان  دندوب  شوخ  رتگرب و  زاس و  شوخ  هک  ار  ییاهلسن  نانآ  زا  شیپ  اسب  هچ  ینعی : تسا ، ییابیز  لّمجت و  بجوم  هک 
__________________________________________________

(1)
یبت هب  ار  نیا  دنرب و  یبش  هب  ار  ناک  نکم  هیکت  نتشیوخ  لامج  لام و  رب 

120 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: وگب نانآ  هب  دنکیم  بلج  ار  ترخآ  رد  لاح  یبوخ  ایند  رد  لاح  یبوخ  دنرادنپیم  هک  نیا  رب  ینبم  نانآ  نامگ  ّدر  تهج  ُْلق 

. دشخب ایند  ینوزفا  وا  هب  نامحر  يادخ  دنیزگ ، یهارمگ  هک  یسک  ره  ادَم  ُنمْحَّرلا  َُهل  ْدُدْمَْیلَف  َِۀلالَّضلا  ِیف  َناک  ْنَم 
تسا بجاو  ادخ  رب  هک  تسا  يرما  ایوگ  ایند  رد  دنوادخ  دادما  هک  دشاب ، نیا  هب  راعشا  ات  دروآ  رما  يهغیـص  تروص  هب  ار  ددمیلف »  » ظفل

تکاله یجیردت و  تواقش  بجوم  نآ  هک  دیوشن  رورغم  اهتمعن  بابسا  عامتجا  ایند و  رد  دنوادخ  دادما  هب  سپ  تسین ، ریذپ  فّلخت  و 
«1 . » تسا يدبا 

. دنرگنب هدش  هداد  هدعو  اهنآ  هب  هک  ار  شیوخ  لمع  هجیتن  دوخ  ات  َباذَْعلا  اَّمِإ  َنوُدَعُوی  ام  اَْوأَر  اذِإ  یَّتَح 
: دننام دوشیم ، دراو  ادخ  بناج  زا  هک  ییاهالب  نطو و  زا  يرود  تراغ و  تراسا و  ندش و  هتشک  نوچ  يویند  باذع  ای 

. دننیبب یناسفن  یندب و  ياهدرد  جنر و  اهضرم و 
. دننیبب ار  يورخا  باذع  گرم و  تعاس  ای  َۀَعاَّسلا  اَّمِإ  َو 

باذع تقو  هک  تسرتفیعض ، یسک  هچ  تسا و  دب  یسک  هچ  ياج  هک  دنمهفیم  تقو  نآ  ًاْدنُج  ُفَعْضَأ  َو  ًاناکَم  ٌّرَش  َوُه  ْنَم  َنوُمَْلعَیَسَف 
هن ار  باذع  درادن ، یعفن  دالوا  لام و 

__________________________________________________

. دش نایب  نیا  زا  شیپ  شیامزآ  ششخب و  هجرد  ینعی  جاردتسا  هراب  رد  تسا . شیامزآ  جاردتسا و  يارب  یهلا  ششخب  هنوگ  نیا  ( 1)
121 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا ياهدننک  عافد  ره  دوشیم ، عطقنم  تسا  لصو  هک  يزیچ  ره  گرم  ماگنه  ناکیدزن ، ناشیوخ و  هن  دنک و  عفد  دناوتیم  زابرس  رکشل و 
. دناسرب یعفن  دناوتیمن  یسک  ادخ  زج  دتفایم و  راک 

دهاوخ رتهب  وا  لزنم  اج و  ماگنه  نیا  رد  ادـخ  يافلخ  اـب  يول  تعیب و  ببـس  هب  ددرگ  لـصّتم  ادـخ  هب  دوش ، عطقنم  همه  زا  سک  ره  سپ 
. دوب دهاوخ  ادخ  نایهاپس  زا  ماگنه  نیا  رد  وا  عمتجم  هک  دوب 

، دوب دـهاوخ  هاگلزنم  نیرتدـب  شهاگلزنم  ددرگن ، لصّتم  ادـخ  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  تعیب  ماجنا  اـب  دوشن و  عطقنم  ریغ  زا  هک  یـسک  و 
. دوشیم عطق  وا  هاگلزنم  زا  وا و  زا  دوب  وا  عمتجم  رد  هک  یسک  ره  نوچ 
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. دیازفایم تیاده  رب  ار  ناگتفای  تیاده  ادخ  ًيدُه و  اْوَدَتْها  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ُدیِزَی  َو 
. دشابیم اّدم » نمحّرلا  هل  ددمیلف  ۀللّضلا  یف  ناک  نم   » رب فطع  هلمج  نیا 

یگدامآ دادعتسا و  عبات  تسا  یـضرع  رما  کی  تکاله  دادما و  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  يارب  هّیلعف  يهلمج  هب  هّیمـسا  زا  مّود  هلمج  رییغت 
هتـشذگ رد  تسین ، دادعتـسا  لعف و  عبات  تسا ، یلاعت  يادخ  یتاذ  ضحم و  لضف  هک  تیاده  لضف  فالخ  هب  تسنانآ ، لاعفا  ناگدـنب و 

. تسین يزیچ  وا  هب  هّجوت  مالّسلا و  هیلع  یلع  تیالو  زج  تیاده  هک  دش  هتفگ  اهراب  زین 
رد  اهنآ  يهمه  دومرف : هک  هدش  دراو  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

122 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یهارمگ و هب  مه  دنوادخ  سپ  هدننک ، هارمگ  دندوب ، هارمگ  سپ  دنتـشادن ، ام  تیالو  نینمؤملا و  ریما  تیالو  هب  نامیا  دـندوب و  یهارمگ 

. دنادرگیم نیرتفیعض  ار  اهنآ  هاپس  نیرتدب و  ار  اهنآ  ياج  دنوادخ  سپ  دنریمب ، ات  دنکیم  کمک  اهنآ  نایغط 
شرجا هک  یحلاص  لامعا  عاتم و  زا  رتهب  باوث  رظن  زا  تراگدرورپ  شیپ  تاحلاص  تاـیقاب  ًاـباَوث  َکِّبَر  َدـْنِع  ٌْریَخ  ُتاـِحلاَّصلا  ُتاـِیقاْبلا  َو 
ریـسفت فهک  يهروس  رد  تالّمجت ، هّیثاثا و  لیبق : زا  تسایند  ياهتّذـل  یهلا و  باوث  تهج  زا  مه  وت  راگدرورپ  دزن  تسا  يدـبا  تمعن 

. دش نایب  تاحلاص  تایقاب 
مّهوت اـهنآ  هک  تسا  دـالوا  لاوـما و  زا  رتـهب  تبقاـع  سح  تهج  زا  زین  و  تسا . رتـهب  يورخا  تبقاـع  نسح  تهج  زا  مه  ادَرَم و  ٌْریَخ  َو 

. دناهدرک
. دنراد دنتشادنپیم ، اهنآ  هک  تسا  يرترب  نآ  دوصقم  ای  تسا ، نارفاک  رب  نانمؤم  لیضفت  يرترب و  دّرجم  اجنیا  رد  لیضفت  يهغیص  و 

یلا 88 تایآ 77 

122 ص :  ات 88 ..... ] تایآ 77  (: 19  ) میرم هروس  ]

هراشا

َُهل ُّدُمَن  َو  ُلوُقَی  ام  ُُبتْکَنَـس  َّالَک  ( 78  ) ًادْهَع ِنمْحَّرلا  َْدنِع  َذَـخَّتا  ِمَأ  َْبیَْغلا  َعَلَّطَأ  ( 77  ) ًادـَلَو َو  ًالام  َّنَیَتوَُأل  َلاق  َو  اـِنتایِآب  َرَفَک  يِذَّلا  َْتیَأَرَف  َأ 
(81  ) ازِع ْمَُهل  اُونوُکَِیل  ًۀَِهلآ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَخَّتا  َو  ( 80  ) ًادْرَف انِیتْأَی  َو  ُلوُقَی  ام  ُُهثَِرن  َو  ( 79  ) ادَم ِباذَْعلا  َنِم 

امَّنِإ ْمِْهیَلَع  ْلَْجعَت  الَف  ( 83  ) ازَأ ْمُهُّزُؤَت  َنیِِرفاْکلا  یَلَع  َنیِطاـیَّشلا  اَْنلَـسْرَأ  اَّنَأ  َرَت  َْمل  َأ  ( 82  ) ادِض ْمِْهیَلَع  َنُونوُکَی  َو  ْمِِهتَدابِِعب  َنوُرُفْکَیَـس  َّالَک 
(86  ) ًادْرِو َمَّنَهَج  یلِإ  َنیِمِرْجُْملا  ُقوُسَن  َو  ( 85  ) ًاْدفَو ِنمْحَّرلا  َیلِإ  َنیِقَّتُْملا  ُرُشَْحن  َمْوَی  ( 84  ) ادَع ْمَُهل  ُّدُعَن 

(88  ) ًاَدلَو ُنمْحَّرلا  َذَخَّتا  اُولاق  َو  ( 87  ) ًادْهَع ِنمْحَّرلا  َْدنِع  َذَخَّتا  ِنَم  َّالِإ  َۀَعافَّشلا  َنوُِکلْمَی  ال 
123 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

123 ص :  همجرت ..... :

. دش دهاوخ  هداد  دنزرف  لام و  نم  هب  هک  درک  اعّدا  دیزرو و  راکنا ] و   ] رفک ام  تایآ  هب  هک  ار  یسک  ياهتسیرگن  ایآ 
؟ دوب هتفرگ  ّصاخ ]  ] ینامیپ نامحر  يادخ  زا  ای  تشاد ، عالّطا  بیغ  زا  ایآ 

. مییازفایم رایسب  هچ  وا  باذع  هب  تشون و  میهاوخ  زاب  ار  شاهتفگ  تسین  نینچ 
. دمآ دهاوخ  اهنت  هّکی و  ام  دزن  هب  میربیم و  ثاریم  ار  شنایعّدم  و 

. دنشاب نانآ  رابتعا  تّزع و  ات  دنتفرگ  شتسرپ  هب  ار  ینایادخ  دنوادخ  ياج  هب  و 
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. دنشاب نانآ  فلاخم  دننک و  راکنا  ار  ناشیا  شتسرپ  نایادخ ] نآ   ] هک ادوز  تسین  نینچ 
. دنربیم ناشرد  هب  هار  زا  هک  میتسرفیم  نارفاک  غارس  هب  ار  نیطایش  ام  هک  ياهتسنادن  ایآ 

. میراد ار  ناشراک  باسح  ام  نکم ، باتش  ناشراک  رد 
میراد . ار  دزن  هب  یمارگ  ینانامهم  نوچ  ار  ناراگزیهرپ  هک  دیآ ]  ] يزور

124 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. میزاس روشحم  نامحر  يادخ  دزن  هب  یمارگ  ینانامهم  نوچ  ار  ناراگزیهرپ  هک  دیآ ]  ] يزور

زا دـیحوت ] نامیا و  اب   ] هک یـسک  رگم  دـنرادن ، تعافـش  رایتخا  مینارب . مّنهج  يوس  هب  هنـشت  هدایپ و  ياهمر ]  ] تأـیه هب  ار  ناراـکهانگ  و 
. دشاب هتفرگ  ینامیپ  نامحر  يادخ 

. تسا هدیزگرب  يدنزرف  نامحر  يادخ  هک  دندرک  اعّدا  و 

124 ص :  ریسفت ..... 

. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  تایآ  اههناشن و  نیرتگرزب  هّتبلا  هک  دش ، رفاک  ام  تایآ  هب  هک  ار  یسک  يدید  ایآ  اِنتایِآب  َرَفَک  يِذَّلا  « 1  » َْتیَأَرَف َأ 
(. دش رفاک  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  هک  نآ  ینعی  )

هک تسا  هدمآ  ربخ  رد  موشیم ، دنزرف  لام و  ياراد  نم  ترخآ  رد  تفگ : دوب  هدش  رفاک  ام  تایآ  هب  هک  یـسک  ًاَدلَو  َو  ًالام  َّنَیَتوَُأل  َلاق  َو 
الط و تشهب  رد  هک  دییوگیمن  امش  ایآ  تفگ : ازهتسا  ناونع  هب  راکهدب  یصخش  دوب ، راکبلط  نیکرـشم  زا  یـضعب  زا  نینمؤم  زا  یـضعب 

: تفگ رفاک  سپ  یلب ، تفگ : تسا ؟ ریرح  هرقن و 
«2 . » دش دهاوخ  هداد  نم  هب  هدش  هداد  وت  هب  ایند  رد  هچنآ  زا  رتهب  زا  مسق  ادخ  هب  تشهب  رد  هک  تشهب ، رد  وت  نم و  نیب  يهدعو 

__________________________________________________

دنـس نیرتيوق  تیؤر  هک  اریز  دیورگن  ام  تایآ  هب  هک  ار  نآ  يدیدن  ایآ  هدـش ، ریـسفت  ربخا )  ) يانعم هب  تیارف  اجنیا أ  رد  حیـضوت - ( 1)
. هدش لامعتسا  نداد  ربخ  يانعم  هب  هک  تسا  نیا  رابخا 

. نیقداّصلا جهنم 
قیدنز يدرم  هک  دوب  یمهس  لئاو  نب  صاعلا  رفاک  نیا  دیوگیم : رارسالا  فشک  ریسفت  رد  يدبیم  ( 2)

125 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دش دهاوخ  دنزرف  لام و  بحاص  ترخآ  رد  هک  هدید  بیغ  رد  و  هدرک ؟ ادیپ  یعالّطا  بیغ  هب  وا  ایآ  َْبیَْغلا  َعَلَّطَأ 

نامیپ دّهعت و  اب  ای  قیقحت  هدهاشم و  اب  رگم  دوشیمن  هتسناد  بلطم  نیا  نوچ  هتفرگ ، نامیپ  دهع و  ادخ  زا  ای  ًادْهَع  ِنمْحَّرلا  َْدنِع  َذَخَّتا  ِمَأ 
تعیب يهلیسو  هب  رگم  دوشیمن  قّقحم  نامیپ  دهع و  تسا ، یفتنم  وا  زا  وگتسار  زا  دیلقت  بیغ و  ملع  هک  یلاح  رد  وگتـسار ، یـصخش  زا 

. تسا تعیب  نیا  رکنم  وا  مالّسلا و  هیلع  یلع  اب 
ارتفا و وا  نخـس  هچ  میهدـب ، ار  وا  لمع  يازج  ات  مینکیم ) تبث   ) میـسیونیم يدوز  هب  ام  دـیوگیم  وا  هک  ار  هچنآ  ُلوُقَی  ام  ُُبتْکَنَـس  اَّلَک 

. تسازهتسا
. مینکیم دایز  ار  وا  باذع  هدرک  رّوصت  وا  هک  دنزرف  لام و  ضوع  َُهل  ُّدُمَن  َو 

هدرک و كاله  ار  وا  دـش  دـهاوخ  هداد  وا  هب  ترخآ  رد  هک  دـنکیم  اعّدا  وا  هک  يدـنزرف  لام و  ضوع  ُلوُقَی  ام  ُُهثَِرن  َو  ادَـم  ِباذَْـعلا  َنِم 
. تفرگ میهاوخ  دراد  ایند  رد  دنزرف  لام و  زا  هک  ار  هچنآ 

ینعی دیآیم ، ام  شیپ  اهنت  تمایق  زور  رد  ًادْرَف  انِیتْأَی  َو 
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__________________________________________________

ازهتسا هب  داد  يو  باوج  دش ، اضاقت  هب  دوب  ینید  يو  رب  ار  باّبخ  نایزهتسم ، يهلمج  زا  دوب و  تمایق ) زور  رد  نتخیگنارب   ) تثعب رکنم  و 
ازهتـسا هب  صاع  تسادـخ ، باتک  رد  مییوگیم و  اـم  یلب  تفگ : باـّبخ  تسا ؟ ریرح  میـس و  رز و  تشهب  رد  هک  دـییوگیم  امـش  هن  هک 

نیا يو  نأش  رد  نیملاعلا  ّبر  مرازگب . وت  نید  دـهد و  دـنزرف  لام و  اجنآ  ارم  یلاـعت  هّللا  هک  میـسر  تشهب  هب  اـت  نک  ربص  نونکا  تفگ :
. داتسرف تیآ 

126 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. ددرگیمن لصاح  يزیچ  دوشیم  هداد  وا  هب  ترخآ  رد  درکیم  اعّدا  هک  هچنآ  زا  هدش ، یلاخ  همه  زا  شتسد  هتشاد  ایند  رد  هک  هچنآ 

زا دوصقم  نوچ  تسانعم ، رابتعا  هب  اوذّختا »  » ریمض عمج  دشابیم ، انتایآب » رفک   » رب ای  ّنیتوأل » لاق   » رب فطع  ًۀَِهلآ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَخَّتا  َو 
. دنتفرگ ینایادخ  ادخ  ياج  هب  نارفاک  ینعی  صوصخم ، درف  هن  تسا ، رفاک  سنج  رفک » يّذلا  »

« ّزع  » لعف ردصم  حـتف  اب  ةزازعلا » ، » ود ره  يهرـسک  اب  ةّزع »  » و ّزع »  » ظفل هک  دـندرگ ، تّزع  ببـس  راّفک  يارب  نایادـخ  ات  ازِع  ْمَُهل  اُونوُکَِیل 
. تشگ زیزع  ینعی  تسا 

. دنشاب زیزع  نایادخ  رطاخ  هب  راّفک  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 
. تسا نینچ  هن  اَّلَک 

. تسا نامگ  نیا  زا  نانآ  عنم  عدر و  يارب  هملک  نیا 
. دننک راکنا  ار  ناشیا  شتسرپ  هک  دسریم  ارف  دوز  یلیخ  راّفک  ای  نایادخ  ْمِِهتَدابِِعب  َنوُرُفْکَیَس 

. راّفک اب  نایادخ  هجو  ود  زا  کی  ره  رب  انب  تسا  هجو  ود  لمتحم  مهتدابعب »  » رد هیلا  فاضم  ریمض  مه » »
. دننایادخ ای  رافک  فلاخم  رافک  ای  نایادخ  ادِض  ْمِْهیَلَع  َنُونوُکَی  َو 

تیالو و زا  ترابع  يدوصقم  روظنم و  ره  زا  روظنم  نوچ  و 
127 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ات دـنتفرگ  ندرگ  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ریغ  یناسک  تعاطا  تیالو ، هب  نیرفاک  دوشیم : نینچ  هیآ  زا  دوصقم  تسنآ  اب  فالخ  قاـفو و 
نآ دش ، دـنهاوخ  نانآ  دـض  رب  هتـشگ و  رفاک  ناشنایادـخ  زا  تعاطا  رد  نانآ  هکلب  تسین  نینچ  یلو  دنـشاب ، تّزع  بجوم  ناشیارب  نانآ 

نیرتالاب رد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  دننیبب ، دودرم  لیلذ و  راضتحا  لاح  رد  ای  شتآ ، رد  ای  تمایق ، رد  ای  فارعا ، رد  ار  نانآ  هک  تسا  یعقوم 
. تسا هدش  هراشا  نآ  هب  ربخ  رد  دننیبب ، تّزع  بتارم 

نیرفن دوب  هتفرگ  میمـصت  هک  ایوگ  دروخیم و  فّسأت  ناشفارحنا  رب  دوب و  كانهودنا  راّفک  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نوچ 
: دومرف نیرفن  ریخأت  وا و  يرادلد  تهج  یلاعت  يادخ  دنک 

؟ ینیبیمن ایآ  ینطاب  دید  مشچ و  اب  ََرت  َْمل  َأ 
نانآ باذع  رد  ای  يروخیم ؟ ترسح  ارچ  رگید  میداتـسرف  نیرفاک  رب  ار  نیطایـش  َنیِِرفاْکلا  یَلَع  َنیِطایَّشلا  اَْنلَـسْرَأ  ام ) ریغ  هن  ، ) ام هک  اَّنَأ 

؟ ینکیم باتش 
« راّنلا ّزا  ، » درک ادص  رود  زا  ربا  ینعی  ۀباحّـسلا » تّزا  ، » تفرگ تدش  گید  شـشوج  برـض »  » و رـصن »  » باب زا  ردـقلا » تّزأ   » ازَأ ْمُهُّزَُؤت 

. دشابیم زین  اهگر  نابرض  ّزا » ، » داد تکرح  تّدش  هب  ار  يزیچ  ءیّشلا » ّزا  ، » تخورفا ار  شتآ  ینعی 
رگید میداتسرف  راّفک  رب  ار  نیطایش  ام  ینیبیم  هک  الاح  سپ 

128 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ار تعاس  زور و  باسح  ینعی  میرامـشیم  نانآ  يارب  ار  اهسفن  ای  اهزور ، اـم  ُّدـُعَن  اـمَّنِإ  نکن  هلجع  اـهنآ  باذـع  رد  ْمِْهیَلَع  ْلَْـجعَت  ـالَف 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2188 

http://www.ghaemiyeh.com


. میراد
. دشاب ماّیا  ندوب  كدنا  ّتلق و  هب  هراشا  دوصقم  هک  دوشیم  هتفگ  یتقو  هملک  نیا  ادَع  ْمَُهل 

نانآ لامعا  ام  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دنرامـشیم ، ار  اهزور  ناردام  ناردپ و  هن  رگ  تساهسفن و  ندرمـش  دوصقم  هک  تسا  ربخ  رد  و 
. میرامشیم ار 

. میروآ درگ  نامحر  يادخ  دزن  هب  یمارگ  نانامهم  نوچ  ار  ناراگزیهرپ  هک  يزور  ًاْدفَو  ِنمْحَّرلا  َیلِإ  َنیِقَّتُْملا  ُرُشَْحن  َمْوَی 
. دشاب رّدقم  رکذا »  » لوعفم ای  نوکلمی » ال   » فرظ تسا  نکمم  و  ّدعن »  » يارب فرظ  َنیِقَّتُْملا  ُرُشَْحن  َمْوَی  دش  هتفگ  هک  نیعم  نید  يانب 

هاگآ دوخ  ياوقت  هب  هاوخ  تسا ، یقّتم  وا  دـشاب  هتـشاد  ار  یلع  تیالو  سک  ره  دوشیمن ، لصاح  تیالو  اـب  زج  یقیقح  ياوقت  هک  نادـب 
. دشابن ای  دشاب 

قبط  دنوشیم  روشحم  ناشجاوزا  اهتمعن و  يورخا ، تاماقم  يوس  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  هعیش  تساهخزرب  رخآ  هک  فارعا  زور  و 
129 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«1 . » تسا هدش  لقن  رابخا  رد  هک  یلیصافت 
یقاـب ناـنآ  رب  سفن  فاـصوا  زا  يزیچ  دنـسریم  فارعا  هب  یتـقو  مالّـسلا  هیلع  یلع  يهعیـش  هک  تسا  تهج  نادـب  ناـمحر  مسا  راـیتخا 

هب تّینانا  تبـسن  زا  هکلب  ناشدوخ ، هب  تافـص  لاعفا و  تبـسن  لیبق  زا  دنوشیم  كاپ  دنوش  كاپ  نآ  زا  دـیاب  هک  يزیچ  ره  زا  دـنامیمن ،
دوجو ییاقب  چیه  ّمات  يانف  زا  دعب  تساوقت ، تاماقم  رخآ  نآ  هک  دوشیم  لصاح  ّمات  لماک و  يانف  نانآ  يارب  دـنوشیم ، كاپ  ناشدوخ 

زا ترابع  اقب  نیا  درادیم ، هاگن  یقاب  ار  شتکلمم  ملاع و  لها  هدـنام  یقاب  هک  یـصخش  ياقب  زا  سپ  ادـخ ، ياقب  اب  رگم  دـنکیمن ، ادـیپ 
. تسا یلاعت  يادخ  ینامحر  تمحر  يهنومن  نآ  تسا ، ریغص  ملاع  رد  تعجر 

هب وا  ياوقت  دـش و  لماک  ّمات و  کلاس  يارب  مود  رفـس  یتقو  كولـس  بسح  رب  و  ِنمْحَّرلا » َیلِإ  َنیِقَّتُْملا  ُرُـشَْحن  : » دومرف رابتعا  نیمه  هب  و 
. دیامن كرد  ار  وا  یهلا  تیانع  هک  یتروص  رد  دومن  ریس  قح  رد  ّقح  ببس  هب  دش و  یهتنم  یتاذ  يانف 

لدع اب  درادیم ، هگن  یقاب  زین  ار  ریبک  کلم  لها  شتلکمم و  لها  دنامیم ، یقاب  ادخ  ياقب  اب  زین  کلاس  دراذـگب و  یقاب  ار  وا  انف  زا  سپ 
. دهدیم ار  یسک  ره  ّقح  دوشیم و  لداع  ادخ 
: دومرف اذل  تسا ، نامحر  مسا  ّصاوخ  زا  نیا  و 

__________________________________________________

. نآرقلا ریسفت  یف  نافرعلا  نزخم  ( 1)
130 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. ِنمْحَّرلا َیلِإ  َنیِقَّتُْملا  ُرُشَْحن  »
لوعفم ردصم  ای  لاح  یفـصو و  عمج  يانعم  هب  تسا  ردصم  ای  تسا ، نیقّتم »  » زا لاح  بحـص »  » و بکر »  » دننام تسا  عمج  ادـفو »  » ظفل

«1 . » تسا دفو » رشح   » ریدقت ای  دشاب ، شلعف  ظفل  زا  هک  نیا  نودب  تسا  قلطم 
. مینارب مّنهج  يوس  هب  نایاپراچ ) دننام  هب   ) هنشت هدایپ و  تروص  هب  ار  ناراکهانگ  ًادْرِو و  َمَّنَهَج  یلِإ  َنیِمِرْجُْملا  ُقوُسَن  َو 

هک یتعامج  يانعم  هب  تسا  عمج  مسا  دوشن ، هاوخ  دوشب و  بآ  رب  لخاد  هاوخ  بآ  رب  ندـش  فرـشم  يانعم  هب  تسا ، ردـصم  درو »  » ظفل
. تسا دفو »  » دننام ردصم  ای  لاح  نآ  دنوش و  بآ  رب  دراو 

یفخم قوذ  لـها  يارب  هک  تسا  ياهتکن  اـج  نیا  رد  تسین  ناـیاپراهچ  يارب  زج  هک  قوس »  » اـج و نآ  رد  و  رـشح »  » ظـفل لامعتـسا  رد  و 
. تسا اج  نیا  رد  نیهوت  اج و  نآ  رد  تشادگرزب  مارتحا و  نآ  تسین ،

تلاح هب  نومرجم »  » و نوقّتم »  » تروص نآ  رد  لوهجم ، يهغیص  هب  بیاغ  رّکذم  درفم  تروص  هب  قاسی »  » و رشحی »  » انمض
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__________________________________________________

یلاعت ّقح  راوج  برق  اهنآ  دصقم  هک  ایلع  ممه  بکارم  رب  یخرب  دنشاب و  راوس  تاعاط  تادابع و  بوکرم  رب  یـضعب  هک  هدش  لقن  ( 1)
نانج و بلاط  نیب  تسا  قرف  رایـسب  دنناوخ ، نامحر  برق  هب  ار  نانآ  هک  دـننابلط  ادـخ  مّود  هفیاط  دـننایوج و  تشهب  لّوا  تعامج  تسا ،

. نامحر بلاط 
. نیقداّصلا جهنم 

131 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«1 . » تسا هدش  هدناوخ  لعاف ) بیان   ) عفر

تسا نیمرجم  طقف  دوصقم  ای  دوشیم ، هدافتسا  نیمرجم  نیقّتم و  مسق  ود  ره  رکذ  زا  هک  تسا  ناگدنب  قلطم  دوصقم  َۀَعافَّشلا  َنوُِکلْمَی  ال 
. دنتسین رادروخرب  تعافش  زا  هک 

ای ادـهع » نمحرلا  دـنع  ذـّختا  نم  ۀعافـش   » ریدـقت هب  تسا  ۀعافـشلا »  » زا ای  نوکلمی »  » لعاف زا  يانثتـسا  ًادـْهَع  ِنمْحَّرلا  َدـْنِع  َذَـخَّتا  ِنَم  اَّلِإ 
. دشاب هتفرگ  نامیپ  دهع و  نامحر  زا  هک  یسک  يارب  رگم  دنتسین ، تعافش  کلام  يدحا  يارب  ینعی  تسا ، غّرفم  يانثتسا 

يارب يرگید  تعافش  کلام  ای  يرگید ، يارب  تعافـش  کلام  ینعی  تسا ، مولعم  لعف  ردصم  ای  لوهجم ، مولعم و  ردصم  زا  ّمعا  تعافش 
«2 . » تسا هدش  هراشا  اهنیا  يهمه  هب  رابخا  رد  دنتسین ، نانآ 

هدـش ریـسفت  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  تیالو و  دـهع  هب  رابخا  رد  تسا ، تعیب  دـهع و  زا  ترابع  هدـش  هتفرگ  نامحر  دزن  هک  يدـهع  و 
. تسین رّوصت  لباق  یسک  يارب  یهلا  نانیشناج  رهاظم و  نودب  نامحر  دزن  نامیپ  دهع و  نتفرگ  نوچ  تسا ،

هب هک  یسک  ینعی  « 3 : » دومرف هک  هدش  دراو  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 
__________________________________________________

ینعی میناوخب ، نومرجملا » قاـسی   » رگا ادـخ و  دزن  رد  دـنوش  هدروآ  درگ  ناراـکزیهرپ  هک  یتقو  ینعی  میناوخب  نوقّتملا » رـشحی   » رگا ( 1)
مجرتم مّنهج . يوس  هب  دنوش  هدنار  ناراکهانگ  یتقو 

نمض ح 90. یفاکلا ج 1 ص 431  یفاصلا ج 3 ص 295 و  ریسفت  ( 2)
یمقلا ج 2 ص 57. ریسفت  یفاصلا ج 3 ص 296 و  ریسفت  ( 3)

132 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسادخ دزن  دهع  نامه  هک  دشاب  هداهن  ندرگ  نآ  زا  سپ  يهّمئا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو 

، دنشاب هتسب  دهع  ادخ  اب  هک  نیا  رگم  دننکیم  تعافش  یسک  يارب  اهنآ  هن  دوشیم و  تعافش  اهنآ  يارب  هن  دومرف : هک  هدش  دراو  زین  و 
. تسادخ اب  دهع  نامه  هک  دشاب  هدش  هداد  وا  زا  سپ  ناماما  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  هب  نذا  وا  يارب  هک  نیا  رگم 

ياـهزیچ دـهع  ناـیب  رد  رهاـظ  بسح  رب  راـبخا  رد  رگید ، زیچ  هن  تسا ، تعیب  ناـمه  تیـالو  هک  تـسا  هدـش  رارکت  اـهراب  هتـشذگ  رد  و 
. تسا هدش  رکذ  نآ  ریغ  تیصو و  دهع  لیبق  زا  يرگید 

. تسا هدش  هدناوخ  عمج  تروص  هب  ادلو »  » ظفل تسا و  انتایآب » رفک   » رب فطع  هلمج  نیا  ًاَدلَو  ُنمْحَّرلا  َذَخَّتا  اُولاق  َو 
هب ار  ینارتخد  هکیالم  زا  یلاعت  يادـخ  دـنتفگ : هک  تسا  شیرق  دروم  رد  هیآ  نیا  « 1 : » دومرف هک  تسا  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

! تسا هدیزگرب  دنزرف  دوخ  يارب  ادخ  دنیوگیم  دومرف : شهوکن  ناونع  هب  ادخ  اذل  تسا ، هتفرگ  يدنزرف 
__________________________________________________

. نآرقلا ریسفت  یف  نافرعلا  نزخم  ( 1)
133 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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یلا 98 تایا 89 

133 ص :  ات 98 ..... ] تایآ 89  (: 19  ) میرم هروس  ]

هراشا

یِغَْبنَی ام  َو  ( 91  ) ًادـَلَو ِنمْحَّرِلل  اْوَعَد  ْنَأ  ( 90  ) ادَـه ُلابِْجلا  ُّرَِخت  َو  ُضْرَْألا  ُّقَْشنَت  َو  ُْهنِم  َنْرَّطَفَتَی  ُتاواـمَّسلا  ُداـکَت  ( 89  ) ادِإ ًاْئیَـش  ُْمْتئِج  ْدََقل 
(93  ) ًاْدبَع ِنمْحَّرلا  ِیتآ  َّالِإ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُّلُک  ْنِإ  ( 92  ) ًاَدلَو َذِخَّتَی  ْنَأ  ِنمْحَّرِلل 

(96  ) ادُو ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَـس  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 95  ) ًادْرَف ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ِهِیتآ  ْمُهُّلُک  َو  ( 94  ) ادَع ْمُهَّدَع  َو  ْمُهاصْحَأ  ْدََقل 
ًازْکِر ْمَُهل  ُعَمْسَت  َْوأ  ٍدَحَأ  ْنِم  ْمُْهنِم  ُّسُِحت  ْلَه  ٍنْرَق  ْنِم  ْمُهَْلبَق  انْکَلْهَأ  ْمَک  َو  ( 97  ) اُدل ًامْوَق  ِِهب  َرِْذُنت  َو  َنیِقَّتُْملا  ِِهب  َرِّشَُبِتل  َِکناِسِلب  ُهانْرَّسَی  امَّنِإَف 

(98)

133 ص :  همجرت ..... :

. دیدروآ شیپ  یفرگش  ياعّدا  هک  یتسار  هب 
. دنزیر ورف  هدش  درخ  اههوک  دفاکشب و  نیمز  دنوش و  هراپ  هراپ  نآ  ییاوران ]  ] زا اهنامسآ  هک  تسکیدزن 

. دندش لیاق  يدنزرف  نامحر  دنوادخ  يارب  هک  نیا  زا 
. دنیزگرب يدنزرف  نامحر  دنوادخ  هک  تسین  راوازس  و 

. دروآیم دورف  نامحر  يادخ  هاگرد  هب  رس  راوهدنب  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  يدوجوم  ره  هک  تسین  نیا  زج 
. دراد ار  ناشیگمه  باسح  هدرک و  هرامش  ار  همه  یتسار  هب 

. دنیآ وا  دزن  هب  اهنت  هّکی و  تمایق  زور  ناشیگمه  و 
. دنک ینابرهم  نانآ  ّقح  رد  نامحر  دنوادخ  هک  ادوز  دناهدرک ، هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک 

نآ  هب  ار  ناراگزیهرپ  ات  میدرک  نایب  وت  نابز  هب  ار  نآرق ]  ] نآ انامه 
134 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. یهد میب  نآ  هب  ار  وج  هزیتس  مدرم  یهد و  تراشب 
يونشیم نانآ  زا  ییادص  نیرتمک  ای  یباییم  ار  نانآ  زا  کی  چیه  ایآ  میتخادنا ، رب  ار  ییاهلسن  نانآ  زا  شیپ  رایسب  هچ  و 

راقفلا وذ  ّالا  فیس  ّیلع ال  ّالا  یتف  ال 
135 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

135 ص :  ریسفت ..... 

ریدقت هب  تسا  لاح  ای  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  دیدروآ  نابز  رب  ار  يرکنم  تشز و  رایسب  ینخس  امش  انامه  نارفاک  يا  ادِإ  ًاْئیَـش  ُْمْتئِج  ْدََقل 
. تسا رکنم  دب و  اوسر و  رما  یتفگش و  هزمه  حتف  اب  ّهدا » ، » ود ره  هرسک  اب  ّةدإ »  » و ّدإ » ، » لوق

ماّهتا نیا  زا  اهنامـسآ  هک  تسا  کیدزن  ُْهنِم  َنْرَّطَفَتَی  ُتاوامَّسلا  ُداـکَت  دناهدیـشک ! شیپ  ار  ياهدـننک  اوسر  تفگـش و  ياـعّدا  اـعطق  ینعی :
. دوش هتسسگ  مه  زا  اوران 
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. تسا « 3  » هفنأتسم هلمج  ای  « 2 ، » تسنآ زا  لاح  ای  « 1 « » ائیش  » يارب تفص  زا  دعب  تفص  هلمج  نیا 
دـیدش و ندـش  مدـهنم  ّدـه » ، » تسا يدـنلب  زا  طوقـس  ای  قلطم  تروص  هب  طوقـس  ياـنعم  هب  ّرخلا »  » ادَـه ُلاـبِْجلا  ُّرَِخت  َو  ُضْرَأـْلا  ُّقَْشنَت  َو 

. دزیر ورف  اههوک  دفاکشب و  نیمز  ینعی ، تسا ، نتسکش 
، تسا هنم »  » ریمض زا  لدب  ًاَدلَو  ِنمْحَّرِلل  اْوَعَد  ْنَأ 

__________________________________________________

. دناهدروآ اهنامسآ  هدنفاکش  يهتخاس  دوخ  شیپ  زیچ  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تروص  نآ  رد  دشاب  تفص  زا  دعب  تفص  رگا  ( 1)
. ].....[ تساهنامسآ هدنفاکش  هک  تسا  ياهتخاس  دوخ  شیپ  زیچ  ینعی  دشاب  لاح  رگا  ( 2)

. میاهدروآ هک  تسا  قوف  یفن  نامه  هفنأتسم  هلمج  ( 3)
136 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دندش لیاق  دنزرف  ادخ  يارب  هک  ياهنوگ  نآ  ینعی 
. دریگب دنزرف  هک  تسین  ادخ  يهتسیاش  ًاَدلَو و  َذِخَّتَی  ْنَأ  ِنمْحَّرِلل  یِغَْبنَی  ام  َو 

شتدـحو تشاد  مّود  رگا  دـشیم ، مّود  وا  يارب  تشاد  دـنزرف  رگا  درادـن ، یمّود  دـننامه ، هارمه ، ورایور ، هک  تسا ، دـحا  دـحاو  وا  هک 
. دشاب هتشادن  مّود  دنکیم  اضتقا  شتاذ  هک  یسک  تسا  هّزنم  سپ  تشگیم ، مدهنم  شبوجو  تدحو  مادهنا  اب  دشیم ، مدهنم 

نیمز اهنامـسآ و  رد  هک  یـسک  ره  ینعی ، تسا ، لیلعت  عضوم  رد  لاؤس  باوج  ًاْدبَع  ِنمْحَّرلا  ِیتآ  اَّلِإ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُّلُک  ْنِإ 
نیا هن  دوریم ، نوریب  شتّینانا  زا  هک  یلاح  رد  دـنیآیم  نامحر  يهدـنب  ناشدوجو  لاح  رد  ای  دـیآیم ، نامحر  يهدـنب  تمایق  زور  تسا 

. رسپ هچ  رتخد و  هچ  دوش  هدیمان  دنزرف  وا  هک  نیا  ات  دوشب ، وا  يارب  مود  دریگ و  رارق  ادخ  لباقم  رد  هک 
، ناگدنب زا  یضعب  هکلب  دنتـسین ، نآ  رهاظم  فیطل و  يامـسا  ناگدنب  ناسنا  دارفا  يهمه  تسا ، ینیوکت  یگدنب  یگدنب ، زا  دوصقم  نوچ 

يامسا عامتجا  ّلحم  نآ  هک  درک  رایتخا  ار  نامحر  مسا  امسا  نیب  زا  اذل  دنـشابیم ، ترخآ  ایند و  رد  نآ  رهاظم  يرهق و  يامـسا  ناگدنب 
. تسا يرهق  یفطل و 

. تسا رّدقم  لاؤس  باوج  ْمُهاصْحَأ  ْدََقل 
137 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدرک  اصحا  هدرمش و  ار  اهنآ  دنوادخ  دومرف : دنتسه ؟ دایز  اهنآ  هک  یلاح  رد  دنادیم  ار  اهنآ  دنوادخ  ایآ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ 
. تسا ناشررض  رب  هک  هچنآ  زین  نانآ و  عفن  هب  هک  هچنآ  تاذ ، يازجا  تاذ و  ثیح  زا 

ار نانآ  ياههراشا  تاکرح و  عیمج  هدرک ، یـشرامش  ناشقالخا  لاوحا و  لاوقا و  لاعفا و  سوءر و  دادـعت  ثیح  زا  ار  اـهنآ  ْمُهَّدَـع و  َو 
. تسا هدرمش 

. دشابیم جراخ  تسا  سّسجت  صّحفت و  نامز و  رب  فوقوم  هک  امش  شرامش  دننام  زا  هک  یشرامش  عون  کی  ادَع 
وا يارب  درکیم  لایخ  هک  یناـسک  زا  ادـج  اـهنت و  ینعی  دـنیآیم  ادـخ  دزن  اـهنت  تماـیق  زور  اـهنآ  همه  ًادْرَف و  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ِهِیتآ  ْمُهُّلُک  َو 
زا تافاضا و  اهتبـسن و  عیمج  زا  اضعا ، اوق و  لاوما و  عیمج  زا  ادـج  زین  درکیم ، دامتعا  اهنآ  هب  ایند  نید و  رد  هک  یناـسک  زا  دنتـسه ،

. دیآیم ادخ  دزن  نارای  ناتسود و 
نمؤم هچ   ) نانآ يهمه  ایآ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  ادُو  ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَـس  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 

؟ دنیآیم اهنت  رفاک ) هچ  و 
ّبح تفص  ناگدنراد  هتسیاش ، رادرک  اب  نینمؤم  دومرف : سپ 

138 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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تبسن و نآ  زج  دوشیم  عطق  یتسود  تبـسن و  ره  هک  دوشیمن ، عطقنم  اهنآ  تبـسن  ناشناتـسود  زا  دنیآیم ، ناشناتـسود  اب  ای  یتسود  و 
. دشاب ادخ  هار  رد  هک  یتسود 

: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  هک  هدش  دراو  دّدعتم  رابخا  رد  و 
«1 . » دش لزان  هیآ  نیا  درک و  ار  اعد  نیا  مالّسلا  هیلع  یلع  سپ  هدب ، رارق  ّتبحم  یتسود و  نینمؤم  بولق  رد  نم  يارب  یهلا  وگب : یلع  ای 
هـس تکرح  اب  ّدو » ، » هدومرف یلاعت  يادـخ  هک  تسا  ّتبحم  یتسود و  نامه  نینمؤملا  ریما  تیالو  هک  تسا  هدـمآ  راـبخا  زا  یـضعب  رد  و 

. تسا بسانم  اج  نیا  یفصو  يانعم  تسا ، باب  نیمه  زا  فصو  ای  عنم »  » و ملع »  » باب زا  ّدو »  » ردصم وا  هناگ و 
ماما  ) رون اهنآ  رون  نوچ  دـنیامن ، تشگزاب  ام  يوس  هب  هک  یتقو  میهدیم  رارق  يرادتـسود  بحم و  نانآ  يارب  هک  تسا  نیا  دوصقم  هچ 
دارم يانعم  نیمه  دیاب  سپ  دـشاب  نآ  يردـصم  يانعم  ّدو »  » زا دوصقم  رگا  « 2 ، » دباتشیم دباتیم و  تسار  ناشتـسار و  ولج و  زا  اهنآ )

. دشاب
رب هک  تسا  ماما  توکلم  زا  ترابع  یقیقح  ّبح  هک  اریز 

__________________________________________________

هک يروط  هب  دـنلب  يادـص  اب  دوخ  زامن  رخآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  میناوخیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یثیدـح  رد  ( 1)
نکفیب نانمؤم  ياهلد  رد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ّتبحم  ادنوادخ  درکیم . اعد  نینچ  مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ّقح  رد  دندینـشیم  مدرم 
نیلقّثلا ج 3 ص 363. رون  دش . لزان  نآ  زا  دعب  هیآ  قوف و  هیآ  ماگنه  نیا  رد  ناقفانم ، ياهلد  رد  ار  وا  تمظع  تبیه و  نینچ  مه  و 

 ... مهنامیاب مهیدیا و  نیب  یعسی  مهرون  اونمآ  نیّذلا  و  میرحت ...  هروس  هیآ 8  هب  هراشا  ( 2)
139 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیم رهاظ  کلاس  يهنیس 
هک نیا  دشابیم و  کلاس  رب  شتوکلم  اب  ماما  ندش  رهاظ  نامه  نیا  دناهتفگ ، نایفوص  هک  دراد  ییاهنیکـس  روضح و  رکف و  هب  هراشا  نیا 

. تسا گرزب  دوصقم  ییاهن و  بولطم  هک  تسوا  دوش ، رهاظ  وا  رب  خیش  هک  دشاب  نیا  شّتمه  مامتها و  يهمه  دیاب  کلاس 
ای مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  نآرق  هب  ای  نآرق ، هب  ه »  » ریمض دنکیم و  هدنیآ  مکح  تفارـش  رب  تلالد  تسا و  هفطاع  ءاف »  » ظفل ُهانْرَّسَی  امَّنِإَف 

. میداهن ناسآ  تیارب  ار  ّتبحم  ای  تیالو  ای  نآرق  ینعی  ددرگیم ، رب  تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  توکلم  هک  یتسود  ّتبحم و  نداد  رارق  هب 
. دشابیم وت  نابز  رد  ای  نابز ، رب  دوصقم  ای  دوشیم ، لامعتسا  رایسب  تغل  رد  نابز  هچ  دشاب ، وت  نابز  تغل و  اب  ات  َِکناِسِلب 

. دندرک زیهرپ  یناسفن  فرحنم  ياههار  زا  تیالو  ببس  هب  هک  یناسک  هب  یهد ، تراشب  نیقّتم  هب  هلیسو  نادب  ات  َنیِقَّتُْملا  ِِهب  َرِّشَُبِتل 
، یهد میب  ار  نایوجهزیتس  ینعی  دورگیمن ، ّقح  هب  هک  تسا  يزابجل  مصخ  يانعم  هب  نآ  تسا ، ّدلأ »  » عمج ّدل »  » ظفل ادـُل  ًامْوَق  ِِهب  َرِذـُْنت  َو 

. میتخیگنارب ار  اهلسن ) هنوگ  نیا  اب   ) نایوجهزیتس هنوگ  نیا  زا  رایسب  هچ  هک  ٍنْرَق  ْنِم  ْمُهَْلبَق  انْکَلْهَأ  ْمَک  َو 
تسا . راذنا  تاهج  زا  یتهج  نایب  دیدهت  نیا  هک 

140 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدیاز  نم »  » ظفل ٍدَحَأ  ْنِم  يراد !؟ یتفایرد  ّسح و  چیه  اهنآ  زا  ایآ  هک  یلاح  رد  دشابیم ، شدعب  ام  زا  لاح  ْمُْهنِم  ُّسُِحت  ْلَه 

؟ يونشیم اهنآ  زا  ییادص  ایآ  ًازْکِر  ْمَُهل  ُعَمْسَت  َْوأ 
«1 . » يونشیمن ییادص  چیه  ینیبیمن و  يرثا  چیه  اهنآ  زا  ینعی 

__________________________________________________

. دوشیم هدینش  نانآ  زا  ییادص  توص و  هن  هدنام و  یقاب  يرثا  اهنآ  زا  هن  دندیدرگ و  كاله  دندرم و  همه  هک  نیا  هب  هراشا  ( 1)
رادجات ناورسخ  زا  ناشن  وک  شخب  جات  نارورس  زا  رثا  وک 
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راکماک كولم  تخت  دش  كاخ  يوج  ماک  ناهش  میهید  تخوس 
141 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

141 ص :  هط .....  ةروس 

هراشا

یلا 8 تایآ 1 

141 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 20  ) هط هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) یلُْعلا ِتاوامَّسلا  َو  َضْرَْألا  َقَلَخ  ْنَّمِم  ًالیِْزنَت  ( 3  ) یشْخَی ْنَِمل  ًةَرِکْذَت  َّالِإ  ( 2  ) یقْشَِتل َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ام  ( 1  ) هط

َّرِّسلا ُمَْلعَی  ُهَّنِإَف  ِلْوَْقلِاب  ْرَهَْجت  ْنِإ  َو  ( 6  ) يرَّثلا َتَْحت  ام  َو  امُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  اـم  َُهل  ( 5  ) يوَتْسا ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنمْحَّرلا 
(8  ) ینْسُْحلا ُءامْسَْألا  َُهل  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  ( 7  ) یفْخَأ َو 

141 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
[ اه اط .  ] هط

. یتفا جنر  رد  هک  میاهدرکن  لزان  وت  رب  ار  نآرق 
. دشاب هتشاد  تیشخ  عوشخ و  هک  تسا  یسک  روآ  دای  هک  تسین  نیا  زج 

ورف
__________________________________________________

تثعب ناتـساد  دیحوت ، نایب  داعم و  أدبم و  هب  قیالخ  ندومن  هاگآ  هّبنتم و  يارب  نآرق  لوزن  زا  تسا  ترابع  هروس  نیا  بلاطم  هصالخ  ( 1)
. دـیامن تلفغ  ادـخ  دای  زا  دـیابن  ناـسنا  هکنیا  رـشن و  رـشح و  ناـیب  مدآ  نداد  بیرف  ناطیـش و  تیاـکح  لیئارـسا ، ینب  نوعرف و  یـسوم ،

نامجرتم
142 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدیرفآ  ار  هتشارفارب  اهنامسآ  نیمز و  هک  یسک  يوس  زا  هک  تسا  ياهداتسرف 
. تفای الیتسا  شرع  رب  نامحر  دنوادخ 

. تسا نیمز  ریز  رد  اهنآ و  نیب  نیمز و  رد  هچنآ  ره  اهنامسآ و  رد  هچنآ  ره  تسار  وا 
هدیشوپ ای   ] ینک راکشآ  ار  تنخس  رگا  و  دنادیم . ار  ياهتفهن  ره  زار و  ره  وا  هک  نادب  يرادب ] هدیشوپ  ای   ] ینک راکشآ  ار  تنخس  رگا  و 

. دنادیم ار  ياهتفهن  ره  زار و  ره  وا  هک  نادب  يرادب ]
. تسوکین ياهمان  ار  وا  تسین ، وا  زج  ییادخ  هک  تسا  دنوادخ 
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142 ص :  ریسفت ..... 

ظفل نیا  صوصخ  رد  تشذـگ ، فورح  نیا  لاثما  يارب  یلماک  ّماـت و  ناـیب  ّقح ) يداـه  قاتـشم و  يا  « ) 1  » هط میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مـسب 
: هک هدش  دراو  هط » »

. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  ياهمان  زا  نآ 
دیعـس و هک  میداتـسرف  نآ  يارب  هکلب  يدرگ ، تحاراـن  هتـسخ و  هک  میدرکن  لزاـن  وت  رب  ار  نآرق  اـم  « 2  » یقْـشَِتل َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ام 

«3 . » دنتسه تّجح  ربتعم و  هباطخ  ماقم  رد  اهموهفم  اریز  يدرگ ، تخبشوخ 
__________________________________________________

. تسا تیب  لها  تراهط  هب  دنگوس  هط  هک  هدش  لقن  قداص  ماما  زا  ( 1)
نیقداّصلا ج 5 ص 465 ّجهنم  ریسفت 

کی هب  یهاگ  دیوگ  زین  دوب و  هدش  مّروتم  يو  ياهاپ  هک  دـناوخیم  زامن  يردـق  هب  ربمایپ  هک  دـنکیم  لقن  رارـسالا  فشک  بحاص  ( 2)
. دناوخیم زامن  داتسیایم و  ياپ 

دّمحم هب  ادخ  باطخ  نید  زا  تسا ، تداعس  یتخبشوخ و  هک  تواقش ، جنر و  لباقم  موهفم  هک  نیا  ( 3)
143 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ناتـشگنا فارطا  يور  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  هک  هدـش  دراو  دّدـعتم  قرط  هب  تسا ، جـنر  یگتـسخ و  ياـنعم  هب  ءاقـش »  » و
هب  ) هک ییاج  ات  درکیم  تدابع  دوب و  رادـیب  ار  بش  يهمه  دـش و  درز  شتروص  درک و  مرو  شیاپ  ود  هک  ییاج  اـت  داتـسیایم  شیاـهاپ 

: دومرف یلاعت  يادخ  نآ ) يانبم  رب   ) هتفرگ رارق  شنزرس  باتع و  دروم  هیآ ) نیا  هطساو 
. یقْشَِتل َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ام 

زا لاح  یقشتل »  » هک نیا  رب  طورشم  تسا  انلزنأ » ام   » هب لوعفم  ای  یقـشتل »  » هل لوعفم  تسا ، غّرفم  يانثتـسا )  ) ای عطقنم  يانثتـسا  ًةَرِکْذَت  اَّلِإ 
« یقـشت  » لعاف زا  ای  نآرقلا »  » زا ای  کیلع »  » رورجم زا  ای  انلزنا »  » لعاف زا  لاح  غّرفم و  يانثتـسا  ای  دـشاب ، کیلع »  » رورجم زا  اـی  نآرقلا ،» »

. تسین يروآدای  زج  ینعی  دشابیم ،
هک ددرگن ، ملاع  سفن  هک  تسا  ییاج  ات  نآ  تسا و  سفن  تافـص  زا  ّصاخ  ياـنعم  هب  فوخ ، اریز  عشاـخ ، ناـهاگآ  يارب  یـشْخَی  ْنَِمل 

تیشخ دیایب  رد  هدهاشم  هفـشاکم و  تروص  هب  رگا  هچنانچ  دوشیم ، تیـشخ  هب  لیدبت  سفن  فوخ  تشگ  ملاع  تقیقح  عقاو و  رد  رگا 
«1 . » دوشیم تبیه  هب  لیدبت 

__________________________________________________

. تسا بطاخم  باطخ و  عون  هب  لیلد  هک  دوشیم  هدیمهف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یفطصم 
فـشک یناـفرع  یبدا و  ریـسفت  يور . هچ  وت  اـب  ار  ریرـش  هار و  هچ  وت  هب  ار  يدـب  ّرـش و  ایادـخ ، تفگ : توـنق  رد  یفطـصم  هچناـنچ  ( 1)

. رارسالا
144 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هتشارفا  رب  ار  اهنامسآ  نیمز و  هک  نآ  يوس  زا  تسا  ياهداتسرف  ورف  « 1  » یلُْعلا ِتاوامَّسلا  َو  َضْرَْألا  َقَلَخ  ْنَّمِم  اًلیِْزنَت 
. تسا فوذحم  هک  الیزنت » انلزنا   » تسا شدوخ  لعف  قلطم  لوعفم  الیزنت »  » ظفل

هل لوعفم  ای  یـشخی »  » يارب هب  لوعفم  ای  انلزنا » ام   » يارب یعون  قلطم  لوعفم  ای  شبـصن  ببـس  هب  هک  دـشاب  هک  نیا  ربانب  تسا  بوصنم  اـی 
. تسا یشخیل »  » ای یقشتل »  » لیلعت مال و  عزن  هب  بوصنم  ای  ةرکذت »  » يارب
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. تشذگ ماعنا  يهروس  لوا  رد  کی  ره  قیداصم  نایب  و  تاوامّسلا »  » ظفل ندمآ  عمج  و  ضرالا »  » ظفل ندمآ  درفم  هجو  و 
تهج نادب  زین  تساههیآ و  سوءر  تاعارم  تهج  هب  تسا  نیمز  زا  رتمیدق  رتفیرش و  نامسآ  هک  نیا  اب  اهنامسآ  رب  نیمز  نتشاد  مّدقم  و 
. تسا يوق  تردق  رظن  زا  عیسو و  تقلخ  رظن  زا  وا  هک  یسک  هب  تبسن  تسا  لیزنت  تفارش  تشادگرزب و  نایب  ماقم  رد  هیآ  هک  تسا 

، تسا رتيوق  هب  رتفیعض  رتنییاپ و  زا  یّقرت  یضتقم  نیا  و 
__________________________________________________

: دیارسیم نینچ  دنلب  ياهنامسآ  هراب  رد  ظفاح  ( 1)
تسین هاگآ  ناهج  رد  اناد  چیه  اّمعم  نیز  شقن  رایسب  هداس  دنلب  فقس  نیا  تسیچ 

145 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تساهنامسآ رب  مّدقم  یّسح  راظنا  رد  ریغص و  ملاع  رد  نیمز  رگید  يوس  زا 

. تسا تفای  الیتسا  دوجو  ملاع  شرع  رب  نامحر  يادخ  « 1  » يوَتْسا ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنمْحَّرلا 
و يوتـسا »  » هب قّلعتم  شرعلا » یلع   » ای فنأتـسم ، ای  تسا  لاح  هلمج  هدش ، هدناوخ  نآ  ربخ  شرعلا » یلع   » عوفرم و يادتبم  نمحّرلا »  » ظفل

. تسا ربخ  زا  دعب  ربخ  ای  لاح ، ای  تسا ، فنأتسم  يوتسا »  » لّوا ربانب  نآ ، ربخ  يوتسا » »
ای لاح  شرعلا » یلع   » تروص نیا  رد  دشاب ، فوذحم  يادتبم  ربخ  هتـشگ و  عوطقم  ندوب  فصو  زا  هک  هدش  هدـناوخ  عوفرم  نمحّرلا »  » و

. فنأتسم تسا  ياهلمج  يادتبم  ریدقت  هب  ای  ربخ ، زا  دعب  ربخ 
اب هک  نمحرلا »  » ظفل و  يوتسا »  » رد لاح  تسا  نینچ  مه 

__________________________________________________

رب ای  تسا و  يزیچ  دـنوادخ  هک  دـنک  نامگ  سک  ره  دومرف  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  قوف  هیآ  لیذ  هیوباـب  نبا  ( 1)
تسنآ روظنم  دندومرف  دییامرف  نایب  ار  هیآ  نیا  ریـسفت  سپ  مدرک  ضرع  شروضح  تسا  هدش  رفاک  صخـش  نآ  تسا  هتفرگن  رارق  يزیچ 

. هتفرگن شیپ  وا  رب  يزیچ  چیه  دیامنیمن و  يرادهاگن  ار  دنوادخ  يزیچ  تسین و  يزیچ  يوتحم  دنوادخ  هک 
دلج 4 ص 279. عماج  ریسفت 

: تسا هدورس  نینچ  هراب  نیا  رد  ییانس 
شرعلا یلع  يوتسا  يهتسب  یشقن  تروص  دنب  رد  هک  يا 

تسین یلازی  ّزع ال  روخ  رد  تسین  یلاخ  ناثدحم  زا  تروص 
دوبن شرف  شرع و  دوب و  يوتسا  دوبن  شقن  دوب و  شاّقن  هک  ناز 

نادیم ناهج  هتسب  وا  تاذ  ناوخیم  ناج  نایم  زا  يوتسا 
تسا نامیاز  ناکمال  نتفگ  تسنآرق  یتیآ ز  يوتساک 

تسا ربخیب  يادخ  تافص  زا  تسا  رد  نورب  زا  هقلح  نوچ  ضرع 
146 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ریدـقت هب  هفنأتـسم  يهلمج  ای  يوتـسا »  » هب قّلعتم  ای  لاح  ماـگنه  نیا  رد  شرعلا » یلع   » و ضرـالا » قلخ  نم   » تفـص اـت  هدـش  هدـناوخ  ّرج 
اهنامسآ شنیرفآ  هجو  شرع و  رب  نمحر  ياوتسا  لماک  ّمات و  نایب  دنکیم ، ادیپ  نایرج  يوتسا »  » رد قباس  هوجو  تسا ، فوذحم  يادتبم 

. تشذگ فارعا  يهروس  رد  زور  شش  رد  نیمز  و 
نیمز ریز  رد  هک  ره  تساهنآ و  نیب  ام  نیمز و  اهنامسآ و  رد  هچنآ  « 1  » يرَّثلا َتَْحت  ام  َو  امُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل 

. تسا يزیچ  ره  ّربدم  کلام و  راگدرورپ  ینعی  تسوا  کلم  همه  دشابیم  زونک  نداعم و  زا 
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هب وا  تبسن  تسا و  نیمز  اهنامسآ و  قلاخ  وا  هک  دومن  رکذ  لامج  روط  هب  دنوادخ  یتقو  هچ  تسا ، لیلعت  عضوم  رد  هفنأتسم و  هلمج  نیا 
. دیامن لیلعت  ار  نآ  لیصفت  وحن  هب  تساوخ  تسا  يواسم  زیچان  دایز و  مک و  کچوک و  گرزب و 

بلطم نیا  رّرکم  اریز  تسادخ ، نآ  زا  کلم  تیاغ و  زاغآ ، ثیح  زا  تسنآ  رد  هک  هچنآ  اهنامسآ و  يهمه  دومرف : سپ 
__________________________________________________

. دنکیم نایب  نینچ  لبق  هیآ  اب  طابترا  رد  ار  قوف  هیآ  موهفم  رارسالا  نزخم  رد  يوجنگ  یماظن  ( 1)
هدش اناوت  وت  زا  فیعض  كاخ  هدش  ادیپ  وت  یتسه ز  همه  يا 

تاذ هب  مئاق  وت  وچ  مئاق  وت  هب  ام  تانئاک  تملع  نیشن  ریز 
دننام وت  هب  سک  سک و  هب  وت  یندنویپ  تروص  وت  یتسه 

ییوت دریمن  تسا و  هدرمن  هک  نآ  ییوت و  يریذپن  رّیغت  هچنآ 
تسار وت  سّدقت  یلاعت و  کلم  تسارت  سب  اقب  یناف و  همه  ام 

نوتسیب ینک  وت  ارضخ  يهّبق  نوکس  دراد  وت  نامرف  هب  كاخ 
هب شومارف  وت ، دای  هن  هچ  ره  هب  شوماخ  وت ، يایوگ  هن  هک  ره 

147 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشاب فرظ  زا  رتفیرش  فورظم  رگا  صوصخ  هب  تسه  زین  فرظ  هب  تبسن  لمتشم  فورظم  هب  يزیچ  تبسن  هک  تسا  هتشذگ 

رد یلو  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  هب  ّقلعتم  هک  یـسوفن  ای  خزرب  ملاع  دننام  تسادخ ، نآ  زا  زین  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  نیب  ام  هک  هچنآ  و 
دوجو هناخناهن  رد  هتـشگ و  نیزگیاج  ود  نآ  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  هچنآ  زا  دوصقم  هدشن ، عبطنم  ود  نآ 

«1 . » دنادیمن ار  اهنآ  یسک  ادخ  زج  هک  تسا  یناهنپ  دیعب و  ياهدادعتسا  اوق و  ای  نایّنج ، ملاع  يرّثلا » تحت   » زا دوصقم  تسا و  ود  نآ 
دروم رد  هک  دشاب  یسک  ره  دوصقم  تسا  نکمم  دنادیم  ار  ناهنپ  راکشآ و  ادخ  هتسهآ  ای  ییوگ  نخـس  دنلب  رگا  دّمحم  يا  ْرَهَْجت  ْنِإ  َو 

. تسا نکمم  باطخ  وا 
ملع يهطاحا  هب  حیرصت  تسادخ و  یگدرتسگ  ملع و  لومـش  يارب  يرگید  لیلعت  و  ِتاوامَّسلا » ِیف  ام  َُهل   » ادخ لوق  رب  تسا  فطع  نآ  و 

. وا
. دشاب هّیلاح  هلمج  تسا  نکمم  دومن و  رکذ  هراشا  روط  هب  ار  بلطم  نیا  هک  نآ  زا  سپ 

__________________________________________________

نیمز ریز  يانعم  نامه  هب  هک  يرّثلا  تحت  میریگب ، تسا  ینطاب  يونعم و  ناهج  هک  امس  ربارب  رد  يرهاظ  يّدام و  ناهج  ار  ضرا  رگا  ( 1)
ششک  ) مشخ توهش و  شتآ  رب  ینتبم  تسا و  نورد  ياهیناهنپ  ینعی  ّنج  ملاع  هک  دوشیم  قالطا  هاگآ  دوخان  ای  لوعفم  سفن  هب  تسا ،

. ].....[ تسا گرم ) عفد  یگدنز و 
148 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنادیم ار  نآ  دنوادخ  ِلْوَْقلِاب  ییوگب  نخس  دنلب  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  و 
ار نآ  تسفن  رد  هک  تسا  يزیچ  ّرس  و  دنادن !؟ ار  راکشآ  رهج و  هنوگچ  سپ  دنادیم  ار  هیفخ  ّرس و  دنوادخ  « 1  » یفْخَأ َو  َّرِّسلا  ُمَْلعَی  ُهَّنِإَف 

سپـس و  هاگآ ) دوخ  همین  هاگآ و  دوخ   ) دـنک روطخ  ّتینهذ  هب  هک  تسنآ  یفخأ »  » و هاگآدوخان ) نیریز  ناهج  ياهتـساوخ   ) ینک ناهنپ 
. ینک شومارف  ار  نآ 

وت ریغ  هن  وت و  هن  هک  دشاب  ناهنپ  زین  تدوخ  زا  هک  تسنآ  یفخأ » ، » دـشاب یفخم  تدوخ  ریغ  زا  هک  تسنآ  ّرـس  ای  تسا ، ربخ  رد  هچنانچ 
«. 2  » دیشاب هتشادن  عالطا  نآ  رب 
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«3 . » تسوا رد  ّتیهلا  رصح  لیلعت و  فانیتسا و  ترابع  نیا  تسین ، يدنوادخ  وا  زج  هک  تسا  ییادخ  اهنت  هّللا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال 
، هدومن هدافا  حیولت  هراشا و  اب  ار  بلطم  نیا  هک  نآ  زا  دعب 

__________________________________________________

ارـس رد  هک  دناد  هچ  حور  تساههفیطل ؟ هچ  حور  مرح  رد  هک  دـناد  هچ  رد  تسا ؟ هیبعت  هچ  لد  يهناخ  جـنک  رد  هک  دـناد  هچ  سفن  ( 1)
؟ تساه تقیقح  هچ  یفخا  رد  هک  دناد  هچ  ّرس  و  تساههعیدو ؟ هچ  ّرس  يهدرپ 

يهدنناد تسیچ ؟ هک  دـناد  ّقح  ار  یفخا  تسا و  قشع  لحر  ّلحم  ّرـس  تدـهاشم ، هناشن  حور  تفرعم ، هناخ  لد  تناما ، ياج  سفن  سپ 
. يراصنا هّللا  دبع  هجاوخ  رارسالا ، فشک  ینافرع  یبدا و  ریسفت  تسا . یهت  نآ  شناد  زا  قلخ  كرد  مهف و  و  تسیک ؟ نآ 

عماج ج 4 ص 381 ریسفت  ( 2)
رما تسا ، هدوب  نیمز  نامـسآ و  شنیرفآ  زا  شیپ  تاـعوضوم  ّتلع  نوچ  تسا  لـیلعت  تسا . هدـمآ  هلمج  لّوا  نوـچ  تسا  فاـنیتسا  ( 3)

. درادن دوجو  يریغ  تسا و  هتسباو  وا  تردق  هب  اهنت  همه  دوش  مولعم  ات  تسا  ّتیهلا 
149 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هداد  تبسن  دحاو  يادخ  هب  ار  همه  تحارص  اب  اجنیا 
الامجا هک  تسادـخ  تافـص  يهمه  توبث  ّتیمومع و  يارب  يرگید  لـیلعت  تراـبع  نیا  کـین  ياـهمان  تسار  وا  رم  ینْـسُْحلا  ُءامْـسَْألا  َُهل 

. دش هدافتسا 
دنوادخ زا  لامک  نیا  مسا  تفـص و  نآ  مسا  دشابن  طیحم  شتافـص  زا  یـضعب  ای  دـشابن  تباث  ادـخ  يارب  لامک  تافـص  يهمه  رگا  اریز 

«1 . » دشاب رصحنم  دنوادخ  رد  دناوتیمن  ینسح  يامسا  يهمه  رگید  تقو  نآ  دوشیم ، بلس 
__________________________________________________

فارعا هروس  هلمج  زا  هروس  دنچ  رد  هدش  دای  ادخ  يارب  کین ) تفـص   ) کین مان  دص  کی  زا  شیپ  هک  نیا  رب  هوالع  میرک  نآرق  رد  ( 1)
. تسا هدش  هراشا  ینسحلا  ءامسا  هب  هیآ 8 ) هط   ) اج نیمه  هیآ 24 و  رشح  هیآ 110 و  ءارسا  هیآ 180 و 

، دنتسه هّللا  تافـص  ییانعم  يروتـسد و  رظن  زا  هک  هّللا  ءامـسا  هک  تسنآ  رگنایب  نیمه  تافـص و  همه  رد  تسا  هّللا  ّتیعماج  هب  هراشا  هک 
. دناتاذ نیع  سپ  دنایتاذ ، روهظ  دومن و 

رگید تفـص  نیع  تافـص  زا  کی  ره  نینچ  مه  تسوا و  تاذ  نیع  یلاعت  يادخ  تافـص  دسیونیم ، نازیملا  رد  ییابطابط  هماّلع  هکنانچ 
. تسوا

رب دـیاز  هن  تسوا  تاذ  نیع  هک  تسا  یتافـص  نآ  ادـخ  تافـص  زا  ياهراپ  موهفم ....  بسح  هب  رگم  تسین ، اهنآ  نایم  يزیاـمت  چـیه  و 
قّقحم تافص  نآ  ققحت  زا  لبق  تاذ  هک  تسا  نیا  هب  جاتحم  ناشقیقحت  هک  تسا  یتافص  رگید  ياهراپ  تردق ، ملع و  تایح ، دننام  تاذ 

. دنلعف ماقم  زا  عزتنم  تاذ و  رب  دیاز  تافص  هنوگ  نیا  هک  تسا  یلعف  تفص  هک  قزار  قلاخ و  لثم  دوش  ضرف 
(. نازیملا ج 8 ص 459 همجرت  )

نآرق رد  مان  یبرعلا 146  نبا  قیقحت  قبط  رب  نآرقلا  ماکحا  رد  دناهدرک . رکذ  مان  هعیش 99  تّنس و  لها  ثیداحا  رد  ءامسا  نیا  دادعت  اما 
تاذ مان  یکی  هک  تسا  هدمآ  یهلا  مان  ریبک 1001  نشوج  رد  نآرق 153 . یعوضوم  گنهرف  قبط  نازیملا 127 و  شرامش  قبط  رد  هدمآ 

(. دنشابیم یلعف  تافص  هکلب  دنتسین  هّیلّوا  یتاذ و  تافص  همه  یلو   ) تافص تسا  هّللا 
عماج هک  تسا  لماک  ناسنا  تسا  هدمآ  دمح  هروس  رد  هدـش و  دراو  موصعم  زا  هچنآ  قبط  ینـسحلا  ءامـسا  روهظ  دـندقتعم  ناگدـنراگن 

. تسا هدید  ار  ادخ  دنیبب  ار  اهنآ  هک  ره  هک  تسا  نونکم  وا  رد  ّقح  یلعف  یتاذ و  تافص  مه  تسا و  یهلا  تایّلجت 
150 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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یلا 24 تایآ 9 

150 ص :  ات 24 ..... ] تایآ 9  (: 20  ) هط هروس  ]

هراشا

(10  ) ًيدُـه ِراَّنلا  یَلَع  ُدِـجَأ  َْوأ  ٍسَبَِقب  اْهنِم  ْمُکِیتآ  یِّلََعل  ًاران  ُتْسَنآ  یِّنِإ  اُوثُْکما  ِِهلْهَِأل  َلاـقَف  ًاراـن  يأَر  ْذِإ  ( 9  ) یـسوُم ُثیِدَح  َكاتَأ  ْلَه  َو 
(13  ) یحُوی اِمل  ْعِمَتْساَف  َُکتْرَتْخا  اَنَأ  َو  ( 12  ) ًيوُط ِسَّدَقُْملا  ِداْولِاب  َکَّنِإ  َْکیَْلعَن  ْعَلْخاَف  َکُّبَر  اَنَأ  یِّنِإ  ( 11  ) یسُوم ای  َيِدُون  اهاتَأ  اَّمَلَف 

الَف ( 15  ) یعْـسَت اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  يزُْجِتل  اـهیِفْخُأ  ُداـکَأ  ٌۀَِـیتآ  َۀَـعاَّسلا  َّنِإ  ( 14  ) يِرْکِذـِل َةالَّصلا  ِِمقَأ  َو  ِینْدـُبْعاَف  اـَنَأ  ـَّالِإ  َهلِإ  ـال  ُهَّللا  اـَنَأ  ِینَّنِإ 
یلَع اِهب  ُّشُهَأ  َو  اْهیَلَع  اُؤَّکََوتَأ  َياصَع  َیِه  َلاق  ( 17  ) یسُوم ای  َِکنیِمَِیب  َْکِلت  ام  َو  ( 16  ) يدْرَتَف ُهاوَه  َعَبَّتا  َو  اِهب  ُنِمُْؤی  ْنَم ال  اْهنَع  َکَّنَّدُصَی 

(18  ) يرْخُأ ُبِرآَم  اهِیف  َِیل  َو  یِمَنَغ 
یلِإ َكَدَی  ْمُمْـضا  َو  ( 21  ) یلوُْألا اَهَتَریِـس  اهُدیُِعنَـس  ْفََخت  َو ال  اهْذُـخ  َلاـق  ( 20  ) یعْـسَت ٌۀَّیَح  َیِه  اذِإَف  اـهاْقلَأَف  ( 19  ) یـسوُم ای  اهِْقلَأ  َلاـق 

(23  ) يْربُْکلا اَِنتایآ  ْنِم  َکَیُِرِنل  ( 22  ) يرْخُأ ًۀَیآ  ٍءوُس  ِْریَغ  ْنِم  َءاْضَیب  ْجُرَْخت  َکِحانَج 
(24  ) یغَط ُهَّنِإ  َنْوَعِْرف  یلِإ  ْبَهْذا 

151 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

151 ص :  همجرت ..... :

؟ تسا هدیسر  وت  هب  یسوم  ناتساد  ایآ  و 
ای مروایب ، امـش  يارب  نآ  زا  يرگخا  هک  دشاب  ماهدید ، یـشتآ  نم  هک  دیتسیاب  تفگ  شاهداوناخ  هب  دـید و  یـشتآ  رود ] زا   ] هک دوب  نینچ 

. میبای زاب  ار  هار  شتآ  نآ  وترپ  رد 
. یسوم يا  هک  دش  هداد  رد  ادن  دیسر ، نآ  کیدزن  هب  نوچ  و 

. یتسه يوط  سّدقم  يداو  رد  وت  هک ] نادب   ] نک و نوریب  اپ  زا  مارتحا ] هب   ] ار تیاهشفک  متسه  وت  راگدرورپ  نم  انامه 
. راپسب لد  شوگ  دوشیم ، یحو  هچنآ  هب  سپ  ماهدیزگرب ، ار  وت  نم  مدیزگرب و  ار  وت  نم  و 
. راداپرب نم  دای  هب  ار  زامن  تسرپب و  ارم  سپ  تسین ، ییادخ  نم  زج  هک  مدنوادخ  نم  انامه 

. دبای ازج  ششوک  قفو  رب  ادابم  ات  مرادب  شناهنپ  مه ] يدنچ   ] مهاوخیم تسا ، هدنسر  ارف  تمایق 
. یتفا تکاله  هب  هاگ  نآ  دراد  زاب  ار  وت  دنکیم ، يوریپ  شیوخ  سوه  يوه و  زا  درادن و  نامیا  نآ  هب  هک  سک  ادابم 

؟ تسیچ تتسد  رد  نآ  یسوم  يا  و 
. مراد نآ  هب  زین  رگید  ياهتجاح  مناکتیم و  ورف  گرب  منادنفسوگ  يارب  نآ  اب  منکیم و  هیکت  نآ  رب  هک  تسا  نم  ياصع  نیا  تفگ :

. زادنایب نیمز ] رب   ] ار نآ  یسوم  يا  دومرف 
. دمآرد تشاد  شوج  بنج و  هک  يرام  تأیه  هب  ناهگان  تخادنا و  ار  نآ 

. میروآیم رد  شنیتسخن  تأیه  هب  ار  نآ  سرتم ، ریگب و  ار  نآ  دومرف 
. تسا يرگید  يهزجعم  زین  نیا  هک  دیآ  نوریب  یسیپ ]  ] يرامیب چیه  نودب  ناشخرد  دیپس و  ات  نک ، تلغب  رد  ار  تتسد  و 

. مینایامنب وت  هب  ار  دوخ  گرتس  تایآ  زا  یضعب  ات 
. تسا هتشادرب  نایغط  هب  رس  وا  هک  ورب  نوعرف  يوس  هب 
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152 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

152 ص :  ریسفت ..... 

؟ ینادب یهاوخیم  ار  یسوم  ناتساد  ام  لوسر  يا  یسُوم و  ُثیِدَح  َكاتَأ  ْلَه  َو 
. تسا هفنأتسم  هلمج  ای  تسا ، کیتأ » دق   » هلزنم هب  کیتا » له   » هک تسا  ریرقت  يارب  ماهفتسا  هچ  تسا ، انلزنا » ام   » رب فطع  هلمج  نیا 

وا دشاب ، شموق  ّتیذا  رازآ و  زا  وا  يرادلد  ات  تسا  مالّسلا  هیلع  یسوم  تیاکح  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يروآ  دای  دوصقم  و 
. دهدب ار  اهنآ  توعد  تأرج  وا  هب  دیامن و  ناشیاهجنر  اهیگتسخ و  رب  ربص  هب  راداو  ار 

شراگدرورپ رب  ار  وا  دامتعا  لّکوت و  دسرتب و  اهنآ  رازآ  شنزرس و  زا  هک  نیا  نودب  دیامن و  هشیدنا  اهنآ  ّدر  لوبق و  رد  هک  نیا  نودب 
. ار مالّسلا  هیلع  یسوم  تیاکح  روآ  دای  هب  ینعی  دنک  بیغرت  ادخ  زج  یسک  ره  زا  عاطقنا  ادخ و  لّسوت  هب  ار  وا  هدومن و  تیوقت 

: یسوم لاح  تیاکح  صصق  يهروس  رد  تسنآ و  فرظ  ای  یسوم » ثیدح   » زا لدب  هلمج  نیا  دید  ار  یـشتآ  هک  هاگ  نآ  رد  ًاران  يأَر  ْذِإ 
. دمآ دهاوخ  رصم  هب  شتشگزاب  بیعش و  رتخد  جیوزت  نیدم ، هب  شرارف  امن ، وشن و  ّدلوت ،

153 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، درک تباـصا  ناـنآ  هب  یتخـس  يامرـس  داـب و  درک ، مگ  هار  کـیرات  یبـش  رد  نیدـم »  » زا تشگزاـب  زا  سپ  یـسوم  اوـُثُْکما  ِِهلْهَأـِل  َلاـقَف 

. دییامن گنرد  ثکم و  تفگ : شلها  هب  دید و  ار  یشتآ  یسوم  سپ  تفرگ ، ندییاز  درد  شرسمه  هتشگ و  قّرفتم  شنادنفسوگ 
زا نم  دیاش  ٍسَبَِقب  اْهنِم  ْمُکِیتآ  یِّلََعل  تشگ  مارآ  نکاس و  متـشحو  دش و  نئمطم  مبلق  هک  يوحن  هب  مدید  یـشتآ  نم  « 1  » ًاران ُتْسَنآ  یِّنِإ 

. مروایب ياهعطق  شتآ  نآ 
درم یـسوم  دـهد ، ناشن  ار  هار  هک  یناسنا  ای  داـبآ ، ياـههناخ  اـی  هار ، لـیبق  زا  مباـیب  ییاـمنهار  شتآ  رب  اـی  « 2  » ًيدُـه ِراَّنلا  یَلَع  ُدِـجَأ  َْوأ 

. دنیبب ار  شرسمه  یبنجا  ادابم  هک  تفریمن  هلفاق  اب  هک  دوب  يدنمتریغ 
هب شرـسمه  دندش و  هجاوم  يدیدش  يامرـس  اب  هتـشگ و  هدـنکارپ  شنایاپراهچ  نادنفـسوگ و  تفرگ ، ارف  ار  وا  بش  یکیرات  یتقو  سپ 

ماگنه نیا  رد  تفرگ ، ارف  ار  وا  يدیدش  بارطـضا  دـشن ، نشور  دزورفا  شتآ  قامخچ  اب  هک  تساوخ  یـسوم  تشگ ، التبم  ندـییاز  درد 
يرادلد تهج  هاگنآ  تفای ، شیارگ  نآ  هب  دید  یشتآ 

__________________________________________________

تفاین یسوم  نوچ  ینامهم  شتآ ، هب  سک  چیه  دریگ ، نامهم  نادب  ات  دزورفا  شتآ  نیشن  هیداب  اخـس  لیلد  تسا و  دوج  ناشن  شتآ  ( 1)
. دیدن یلاعت  يادخ  نوچ  ینابزیم  شتآ ، زا  سک  چیه  و 

. يراصنا هّللا  دبع  هجاوخ  رارسالا  فشک 
: دیوگیم يولوم  ( 2)

دیسر نارمع  یسوم  رون ، تسب  ربز  ریز و  وط  وچمه  ناهج  هلمج  روح ، تخادنا  رب  هدرپ 
154 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دش راپسهر  شتآ  يوس  هب  دوخ  درک و  كرت  ار  شلها  تاناویح و  مدید ، ار  یشتآ  نم  تفگ : نانآ  هب  شاهداوناخ 
(. موش يربهر  یهاگلزنم  هب  هتفر و  شتآ  نیا  یپ  رد  امرس  نابایب و  نیا  زا  ینعی  )

لقع هک  درک  كرت  یلاح  رد  ار  اهنآ  نوچ   ) دوب شنادنفـسوگ  لها و  شیپ  شلد  هک  یلاح  رد  دـمآ و  شتآ  نآ  شیپ  یتقو  اـهاتَأ  اَّمَلَف 
(. دنادیمن زیاج  ار  لاح  نآ  رد  كرت 

. متسه وت  راگدرورپ  نم  انامه  یسوم ، يا  دش ، هداد  رد  ادن  اجنآ ) زا  هدید  ینشور  شتآ  یتخرد  نایم  رد   ) َکُّبَر اَنَأ  یِّنِإ  یسُوم  ای  َيِدُون 
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. هدش هدناوخ  نآ  يهرسک  هزمه و  يهحتف  اب  ّینإ »  » ظفل
زاس هدامآ  ّقح  يارب  اهنت  ار  دوخ  دارفنا ، تفـص  هب  زاس و  غراف  ناهج  ود  تبحـص  زا  ار  تلد  يوُط  ِسَّدَـقُْملا  ِداْولِاب  َکَّنِإ  َکـْیَْلعَن  ْعَلْخاَـف 

هدش و عقاو  اههّرد  اههّپت و  اههوک ، نیب  تسا  يزاب  يارحـص  يوط » ، » یتسه يوط »  » سّدقم يداو  رد  وت  هک  روآ  نوریب  ار  شیوخ  شفک 
هدـیمان سّدـقم  هک  نیا  لیلد  تسا ، هعقب  يداو  صاخ  مسا  هک  نیا  رابتعا  هب  هدـش  هدـناوخ  فرـصنم  ریغ  فرـصنم و  تروص  هب  ظفل  نیا 

. تسا هدش 
يهرتسگ اب  اجنآ  هک  تسور  نآ  زا  دناهتفگ : یخرب  هک  نانچ  مه 

155 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدش  كرابم  یمّرخ  يزبس و  يزور ،

. دناهدش هدیزگرب  هکیالم  هدش و  سّدقم  حاورا  اجنآ  رد  ای  تسا ، هدنام  كاپ  مدآ  ینب  نایصع  ینامرفان و  زا  اجنآ  نوچ  ای 
. تسا ربخ  رد  هچنانچ  تسا  هتفگ  نخس  یسوم  اب  دنوادخ  و 

قلخ و ای  اهترثک  عبط و  ملاع  ای  تکرب  ریخ و  ای  رشب ، هکیالم و  ای  تسا ، هدش  هدیچیپ  يوطم و  نآ  رد  مولع  نوچ  هدش  هدیمان  يوط »  » و
. تسا هدش  هدیناجنگ  اجنآ  رد  ّقح 

تهج نادب  زین  تسا و  رتکیدزن  عضاوت  هب  هنهرب  ياپ  هک  تسور  نآ  زا  داد ، نامرف  شیاهـشفک  ندنک  هب  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  نیا  ّتلع 
هچنانچ تسا ، هدوب  لام  لها و  زا  ای  لـها  زا  هیاـنک  نیلعن  یفرط  زا  ددرگ ، كّربتم  يداو  نآ  اـت  دبـسچب  ارحـص  نآ  هب  شیاـهاپ  هک  تسا 

. دوشیم ریبعت  هدش  حاکن  نز  هب  باوخ  رد  نیلعن 
هدوب نوعرف  زا  سرت  شلها و  ندش  مگ  سرت  ای  شلها  لام و  ندش  مگ  سرت  زا  هیانک  نیلعن  هک  هدش  رما  نیلعن  ندرک  نوریب  نیا  يارب  ای 

. تسا
قرط زا  هک  هچنآ  دـنکب و  لد  اهنآ  زا  ای  دـیامن  نوریب  شبلق  زا  ار  ریغ  زا  سرت  ای  ریغ  یتسود  اـت  دومن  رما  یـسوم  هب  یلاـعت  يادـخ  سپ 

ام  نایاوشیپ  قیرط  زا  نآ  بیذکت  درک  رما  نآ  ندرک  نوریب  دنوادخ  زا  دوب ، هدرم  تسوپ  زا  نیلعن  هک  نیا  تسا  هدش  لقن  هّماع 
156 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدش  دراو  حیرص  روط  هب 
اجنامه رد  ای  غولب  زا  دعب  وا  سپ  تسالتبم ، یناسفن  تایـضتقم  یناویح و  ياههتـساوخ  هب  شتّیلوفط  یکدوک و  يادتبا  زا  ناسنا  هک  نادب 
دیآیم دیدپ  یهلا  رجاز  کی  شدوجو  رد  ای  دنادیمن ، يزیچ  هتفرگ  ناتسود  ناردپ و  زا  هک  رادقم  نآ  زج  تعیرش  نید و  زا  دتـسیایم ،

ارف شگرم  ات  دیامنیم  نادرگرـس  ّریحتم و  شراک  رد  هدرک  فّقوت  تلاح  نیمه  رد  رگا  ای  دنکیم و  یهن  ّتیناویح  رب  فّقوت  زا  ار  وا  هک 
. دسر

دـسریم و ّیبن  نیـشناج  ای  یّبن  دـننام  يرهاظ  یهلا  رجاز  کی  هب  شراـجزنا  ناـجیه و  اـب  اـی  تسا ، ناـمدرم  رتشیب  تلاـح  تلاـح ، نیا  و 
. دشاب یتعیرش  نید و  ره  رد  دریگیم  وا  زا  ار  رهاظ  یبلاق  ماکحا  دنکیم و  وا  میلست  ار  شدوخ 

بلغا لاح  نیا  هک  دـنکیم  افتکا  یبلاق  ماکحا  رهاوظ  رب  یهلا  عنام  رجاز و  هب  لاّصتا  اب  دتـسیایم و  زاب  شبلط  زا  ای  ناسنا  لاح  نیمه  رد 
نیا رد  زاب  هک  دـنک  بلط  ار  یبلاق  ماکحا  ياهنطاب  هک  دوشیم  کیرحت  جـییهت و  ای  دـناهدرک  ذـخا  ار  تعیرـش  رهاظ  هک  تسا  یناـسک 

ییاـمنهار ماـکحا  نطاـب  تفرعم  قیرط  رب  ار  وا  هک  دـسریم  یـسک  هب  اـی  دـسر ، ارف  شگرم  اـت  دوشیم  رّیحتم  هدرک و  فّقوت  اـی  تلاـح 
دنکیم .

157 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دوهـش اهنطاب و  تخانـش  تفرعم و  هب  وا  قوش  لاّصتا  نیا  اب  ای  دـنکیم ، افتکا  يول  تعیب و  يرـشب و  لاّصتا  نامه  هب  ای  تلاح  نیا  رد  و 
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نآ هطـساو  هب  هدرک و  كرد  ار  یهلا  تیانع  هک  نیا  ای  دسرب ، شگرم  ات  دنکیم  فّقوت  تلاح  نیمه  رد  ای  زاب  هک  دـباییم ، ینوزف  بیغ 
. دونشیم شرهاظم  زا  ار  ادخ  يادص  دنیبیم و  ار  ادخ  رهاظم  نآ  رد  هک  دسریم  سفن  زا  یماقم  هب 

هک دنکیم  ادـیپ  تّیحالـص  دـبع  هک  تسا  یماقم  لّوا  نیا  تسا ، عرـش  ياهنطاب  زا  ندرب  تّذـل  بیغ و  رب  عالّطا  ماقم  لوا  تلاح  نیا  و 
نیا دریگیم و  ماجنا  تریـصب  یهاـگآ و  يور  تلاـح  نیا  رد  وا  توعد  هچ  دـنادرگرب ، قلخ  يوس  هب  لـیمکت  توعد و  يارب  ار  وا  ادـخ 
ِهَّللا َیلِإ  اوُعْدَأ  ِیلِیبَس  ِهِذه  ُْلق  : » هدومرف هدرک و  هراشا  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  دوشیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ناوریپ  زا  عقاو  رد  هدـنب 

. نیشیپ ياهتّما  زا  ای  دشاب  دّمحم  تّما  زا  هاوخ  « 1 « » ِینَعَبَّتا ِنَم  َو  اَنَأ  ٍةَریَِصب  یلَع 
زا شماسقا  يهمه  اب  ار  تّینانا  دزیرب و  رود  ار  اهترثک  هک  یسک  رگم  دسریمن  ماقم  نیا  هب  تساهترثک و  هب  هتسباو  اترطف  ناسنا  نوچ 

. دنک لیاز  دوخ 
ماقم نیا  هب  ار  ياهدنب  دهاوخب  هاگ  ره  یلاعت  يادخ  اذل 

__________________________________________________

. دوش هعجارم  ریسفت  همجرت  متفه  دلج  هب  نآ  ریسفت  حرش و  يانعم و  يارب  هیآ 108  فسوی  هروس  ( 1)
158 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تـشحو تیاهن  رد  دوش و  رجزنم  عاـنتما  رجز و  تیاـهن  رد  اـت  دزاـسیم  ـالتبم  یقلخ  یّقح و  یندـب و  یناور و  ياـهالب  هب  ار  وا  دـناسرب 
زا لبق  دـنوشیم و  رهاظ  ینایفـس  لاّجد و  رمالا ، بحاص  روهظ  زا  لبق  ور  نیا  زا  دوش ، لیامتم  تدـحو  هب  ترثک  زا  ددرگ و  شحوتـسم 

. دنوشیم رادیدپ  جوجأم  جوجأی و  ایند  ندش  بارخ 
هب مالّسلا  هیلع  یـسوم  هک  یلاح  رد  دراد ، رذح  رب  ار  وا  اهترثک  زا  دیامن و  غالبا  یـسوم  هب  ار  ماقم  نیا  تساوخیم  یلاعت  يادخ  نوچ  و 
درد نادنفـسوگ ، یگدـنکارپ  بش ، یکیرات  امرـس ، لّمحت  رب  دومن  التبم  ار  وا  اذـل  دـیزرویم ، مامتها  دایز  اـهترثک  قوقح  اـهترثک و 

ناشن اب  سپـس  تفرگ ، ارف  ار  وا  تشحو  تشهد و  تیاهن  هک  ییاـج  اـت  هار ، ندرک  مگ  قاـمخچ و  شتآ  ندـشن  نشور  رـسمه ، ندـییاز 
. دیناشک يداو  نآ  هب  ار  وا  شتآ  تروص  هب  شدوخ  رون  نداد 

ّقح قلخ و  رـشب ، هکیالم و  عمتجم  تاکرب و  تاریخ و  ّلحم  نآ  تسا و  هدـش  عقاو  هدـنب  ّتینانا  ادـخ و  ّتیناـنا  هوک  ود  نیب  يداو  نآ  و 
. تسا هدش  هدیناجنگ  يوطنم و  اجنآ  رد  اههناشن  تایآ و  يهمه  مولع و  يهمه  ياههنومن  تسا و 

« روط  » هچنانچ تسارس ، انف و  مسا  هوک و  مسا  روط  هچ  تسا ، دیحوت  يارـس  سفن و  يانف  نآ و  عافترا  يدنلبب و  سفن و  روط  اجنآ  رد  و 
انیس و  هب  هفاضا  هک  ۀلیا »  » کیدزن تسا  یهوک  صاخ  مسا 

159 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. ماش رد  تسا  یهوک  صاخ  مسا  زین  دوشیم و  نینیس 

ولج بناج  زا  يرگید  هوک  دجسم و  تسار  بناج  سدق  رد  تسا  یهوک  مان  نآ  دوشیم و  نینیـس  انیـس و  هب  هفاضا  روط  دناهتفگ : یخرب 
رـصم و رد  تسا  ياهروک  مان  هّیربط ، رب  فرـشم  تسا  یهوک  مان  نیعلا ، سأر  رد  تسا  یهوک  مان  تساجنآ و  رد  نوراه  ربق  هک  دجـسم 

«1 . » نیبیصن یحاون  رد  تسا  يرهش  مان 
يهغیـص تروص  هب  انرتخا »  » و انأ »  » نون دیدشت  هزمه و  حـتف  اب  كانرتخا » ّانا  ، » مدرک باختنا  یحو  تلاسر و  هب  ار  وت  نم  َُکتْرَتْخا  اَنَأ  َو 

. تسا هدش  هدناوخ  ریغلا  عم  مّلکتم 
. ونشب دوشیم  یحو  وت  رب  هک  ار  هچنآ  ای  یحو  سپ  « 2  » یحُوی اِمل  ْعِمَتْساَف 

نایب نخس  نیا  مدنوادخ و  نم  انامه  هک  ُهَّللا  اَنَأ  ِینَّنِإ 
__________________________________________________
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رصم و نایم  تسا  هوک  نآ  تفگ : دیز  نبا  دسیونیم : يزار  حوتفلا  وبا  انیس  هوک  ینعی  نینیس ) روط   ) انیـس روط  يهراب  رد  انیـس : روط  ( 1)
دلج  ) میرکلا نآرقلا  بارعا  رد  دوب . روط  هوک  دنایور  نوتیز  هک  یهوک  لّوا  هک  نوتیز  هب  درک  صیـصخت  ار  هوک  نیا  تفگ : لتاقم  هلیا ،

لاناک هب  برغ  زا  هنارتیدم ، يایرد  هب  لامـش  زا  دودحم  تسا  ياهریزج  هبـش  انیـس  دـسیونیم : شیورد  نیدـلا  یحم  لوق  هب  ص 502 )  6
تـسا یهوک  انیـس »  » خرـس و يایرد  رد  دّمحم  سأر  هب  تسا  یهتنم  بونج  زا  هبقع ، جیلخ  نیطـسلف و  هب  قرـشم  زا  زئوس ، جیلخ  زئوس و 

لصا هک  تسا  نیا  انیـس  روط  هب  نآ  صیـصخت  زا  دارم  تسا و  نوتیز  تخرد  هیآ ، رد  هرجـش  زا  دارم  انیـس و  هریزج  هبـش  بونج  رد  عقاو 
هوک ای  انیس  روط  هدش  هتشون  انیس  روط  لیذ  یسراف  فراعملا  ةرئاد  رد  تسا . هدش  لقتنم  رگید  ياهاج  هب  سپس  تساجنآ ، زا  تخرد  نیا 
روط کـیدزن  روط  يداو  و  دوشیم . هدـناوخ  یـسوم  لـبج  هزورما  هک  انیـس  يهریزج  هبـش  یبوـنج  تمـسق  رد  تسا  یفورعم  هوـک  اـنیس ،

. تسانیس
: دیارسیم نینچ  هیآ  نیا  هراب  رد  دوخ  هقیدح  رد  ییانس  ( 2)

راقیسوم ریز  نوچ  وس  نورب  زن  راو  یسوم  عامس  نک  نورد  زا 
ناج وت  سابل  زک  تسنانچمه  نآرق  ینعم  نآرق ز  فرح 

ندناوخ ناوت  ناج  هب  نآرق ، ناج  ندنار  ناوت  نابز  رب  ار  فرح 
160 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. اتکی يادخ  منم  هکنادب ) و   ) دوشیم یحو  هک  تسا  يزیچنآ 
دیحوت یلاعت  يادـخ  تسا  دـیحوت  زا  ترابع  نید  رد  غورف  لوصا و  لصا  تلاسر و  ساسا  نوچ  تسین ، ییادـخ  نم  زج  هک  اَنَأ  اَّلِإ  َهلِإ  ال 

. دوشیم یحو  هک  تسا  يزیچ  نیلّوا  تدابع  دومن و  یحو  ار 
رد ناطیـش  تسفن و  ياوه )  ) نداد تکرـش  زا  جورخ  ناطیـش و  نتـشیوخ و  یگدرب  زا  جورخ  اب  تسرپب .) یگناگی  هب   ) ارم سپ  ِینُْدبْعاَف 

. ناگدنب لمع  دننام  نک  لمع  نم  يارب  ای  شاب ، نم  يهدنب  ادخ ، يارب  تایگدنب 
. تسین نآ  زا  رتفیرش  یتفارش  چیه  منک و  دای  ار  وت  ات  نم ، رکذ  يارب  راداپب  ار  زامن  « 1  » يِرْکِِذل َةالَّصلا  ِِمقَأ  َو 

. منک دای  ار  وت  مه  نم  هک  تسا  نیا  مزلتسم  ترکذ  و  يروآیم ) دای  هب   ) ینکیم رکذ  ارم  زامن  اب  هک  تسوت  رکذ  زامن  ینعی 
ضرغ هک  نیا  نودـب  راداپب  نم  رکذ  ضحم  تهج  ار  زامن  ای  ینک ، دای  ارم  هک  تّین  ضرغ و  نادـب  راداپب  ار  زامن  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 

. ددرگ هتخیمآ  نآ  اب  يرگید 
رکذ هک  نیا  يارب  راداپب  ار  زامن  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای 

__________________________________________________

دنامب هک  يوحن  هب  نهذ  رد  يرما  راضحا  نابز ، هب  ظّفلت  تسا  نایـسن  یـشومارف و  فالخ  هک  دای  هلمج : زا  دراد  یفلتخم  یناعم  رکذ  ( 1)
. بغار تادرفم   131 داصرم / تسوا . تیالو  يهرمث  دنک ، نیقلت  تیالو  بحاص  هک  يرکذ  و  دوشن و ...  بیاغ  و 

161 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یـشابن یـسک  دننام  يراداپب و  زامن  هک  اجنآ  ات  ینکب  نم  يوس  هب  مامت  هّجوت  هدروآ و  دای  هب  ارم  هاگره  هک  انعم  نیا  هب  دوش ، لصاح  نم 

. درادن تافتلا  هّجوت و  نآ  رد  هک  دنکیم  رکذ  ارم  صقان  رکذ  اب  هک 
شومارف رّکذـتم  يدروآ و  دای  هب  ارم ) رما   ) ارم هک  هنوگ  نیا  هب  يدروآ  دای  هب  ار  هدـش  شومارف  زامن  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  اـی 

. هدب ماجنا  راداپب و  ار  نآ  سپ  یتشگ ، هدش  شومارف  زامن  ندرک 
لّوا رد  یشاب و  نم  هّجوتم  مامت  هّجوت  اب  وت  هک  دنکیم  اضتقا  انعم  نیا  منکیم و  دای  امیاد  ّماع  رکذ  اب  ار  وت  نم  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  ای 

. تشذگ نآ  يهماقا )  ) نتشاداپب قیقحت  ةالص و  یناعم  هرقب  يهروس 
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ندناسر يردص ، يرکف  زامن  هب  یبلق  يرکذ  زامن  ندناسر  یبلق و  يرکذ  زامن  هب  یبلاق  زامن  ندناسر  زا  ترابع  زامن  يهماقا  هک  میتفگ  و 
. یحور زامن  هب  یبلق  زامن  ندناسر  یقیقح و  یبلق  زامن  هب  يرکف  زامن 

. تسا یتاجرد  بتارم و  ياراد  تشذگ  ْمُکْرُکْذَأ » ِینوُرُکْذاَف   » ادخ لوق  رد  هرقب  يهروس  رد  نآ  نایب  هچنانچ  رکذ  هک  نادب 
نیمز رد  ادخ  يهفیلخ  زا  ترابع  رکذ  تقیقح  یقیقح و  رکذ  و 

162 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ّیلج رکذ  شتوـکلم  بسح  رب  وا  نکل  تـسا ، یفتخم  ناـهنپ و  شندوـب  ادـخ  رکذ  کـلم  بـسح  رب  هـچ  رگا  ادـخ  يهـفیلخ  هـک  تـسا ،

. تسادخ نامه  دنکیم  لایخ  هدش و  هبتشم  رما  درادن  یلماک  ّمات و  تریصب  هک  یسک  رب  هک  يوحن  هب  تسادخ 
رب رهاظ  مکح  هدش و  ناهنپ  ییادج  تنونیب و  هک  دنکیم  ادیپ  روهظ  وا  رد  نانچنآ  دوشیم  تیاکح  شاهفیلخ  هلیسو  هب  هک  دنوادخ  اریز 

. دوشیم بلاغ  رهظم 
تایاغ و تیاـغ ، نآ  هک  تسرکذ  نیمه  لوصح  زا  تراـبع  دـنکیم  ریرقت  کـلاس  رب  رما  نیا  بحاـص  هک  لاـمعا  راـکذا و  زا  دوصقم  و 

. تساهتیاهن تیاهن ،
ای ددرگ  لیصحت  یحور  یقیقح  رکذ  ات  نک  لصو  يرگید  هب  ار  شبتارم  زا  کی  ره  راداپب و  ار  زامن  دوشیم : نینچ  هیآ  يانعم  نیا  رب  انب 

بولطم نآ  هک  ارچ  دوش ، لصاح  ات  راداپب  ار  زامن  تسین  لـصاح  وت  يارب  رکذ  نیا  رگا  ینعی  راداـپب ، ار  زاـمن  رکذ  نیا  لوصح  تهج  هب 
ار تکرب )  ) نآ هدروآ و  اج  هب  ار  تمعن  نیا  رکـش  ات  راداپب  ار  زامن  تسا  لـصاح  وت  يارب  رکذ  نیا  رگا  تسا و  ییاـهن  دوصقم  گرزب و 

. یشاب هدومن  لیمکت 
ج9، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  ِِمقَأ   » ادخ لوق  لیلعت  هلمج  نیا  دیـسر ، دهاوخ  تمایق  تعاس  اقّقحم  هکنادب ) دیحوت  زا  دعب  و   ) ٌۀَِیتآ َۀَعاَّسلا  َّنِإ 

163 ص :
« يِرْکِِذل َةالَّصلا 

ملاع رد  ات  هس  نیا  تسا و  هدـش  ریـسفت  تمایق  گرم و  تعاس  هب  مالّـسلا و  هیلع  مئاق  روهظ  تعاس  هب  راـبخا  رد  تعاـس  نوچ  دـشابیم ،
. دندّحتم ریغص 

ماگنه ماما ، روهظ  تقو  رگم  دوشیمن  قّقحم  يرایتخا  گرم  هچنانچ  يرایتخا ، گرم  ماگنه  رگم  دوشیمن  شتوکلم  اب  ماـما  روهظ  اریز 
قّقحم زین  يرارطـضا  گرم  رد  دریگیم  ماجنا  يرایتخا  گرم  ماگنه  رد  هک  روطنامه  ماما  روهظ  دوشیم و  اـپ  هب  يرغـص  تماـیق  گرم 

. تسا هدمآ  رابخا  رد  هچنانچ  دوشیم ،
وا روهظ  تعاـس  اـعطق  نوچ  یـشاب ، شتوکلم  اـب  ماـما  روهظ  رظتنم  هک  یلاـح  رد  راداـپ  هب  ار  زاـمن  دوشیم : نینچ  هیآ  ياـنعم  نیا  رب  اـنب 

«1 . » شاب تعاس  نآ  رظتنم  سپ  دمآ ، دهاوخ 
. مرادب شناهنپ  يدنچ  مهاوخیم  هک  اهیِفْخُأ  ُداکَأ 

هب ای  دـشابیم ، ناهنپ  یفخم و  تروص  هب  يزیچ  نداد  رارق  يانعم  هب  افخإ »  » زا هزمه  يهّمـض  اب  اهیفخا »  » ظفل دـنوش ) شیامزآ  مدرم  ات  )
هب هراشا  رابخا  رد  نکل  هدش ، هدناوخ  هرهظأ »  » يانعم هب  هافخ »  » زا هزمه  يهحتف  اب  تسا ، ءیش  زا  يافخ  بلس  يانعم 

__________________________________________________

دنیبب و تسا  هدرک  هک  هچنآ  شاداپ  سک  ره  ات  میاهتـشاد  هاگن  ناهنپ  ار  نآ  دعوم  ام  دـیآیم و  تمایق  زور  اقّقحم  نادـب  یـسوم  يا  ( 1)
رب ار  دوخ  راک  سک  ره  ینعی  يوش  كاله  هدـش و  سفن  يوه  يوه و  وریپ  ات  دـننکن  لفاغ  ار  وت  دـنرادن  نامیا  تمایق  زور  هب  هکیناـسک 

. ددرگ دوبان  كاله و  ّقح  تاروتسد  رب  هن  دنک  سفن  ياوه  قبط 
164 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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. تسا هدش  ششوپ  رتس و  يانعم 
بحاص رگم  دـنکیمن ، ادـیپ  عالّطا  نآ  رب  مه  لماک  سوفن  هکلب  فیعـض  سوفن  هک  تسا  یناهنپ  یفخ و  روما  زا  تعاـس  روهظ  نوچ  و 

. دشابیم علّطم  اهنآ  یناهن  ياهزار  روما و  قیاقد  رب  هک  قلطم  تیالو 
. ایالب ایانم و  ملع  هب  مدش  صوصخم  نم  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  اذل  و 

. هجرف هّللا  لّجع  مئاق  تعاس و  تاروهظ  عاونا  تسا و  اهخزرب  رد  كولس و  رد  ناسنا  ياهگرم  عاونا  ای  ایانم  زا  دارم  هک 
تّیفیک هب  ملع  عرف  ات  تعاس  روهظ  يارب  ناحتما  تعاس و  روهظ  ياهباجح  زا  ییاهر  یـصالخ و  يارب  تاناحتما  عاونا  ایالب  زا  دوصقم  و 

: تسا هدمآ  ام  رابخا  رد  تسنآ و  ندمآ  تقو  تعاس و  روهظ 
. منکیم یفخم  مدوخ  سفن  زا  ار  تعاس  نآ  نم 

: تسا هدش  لزان  نینچ  نیا  هیآ  لصا  رد  دناهتفگ : یضعب  و 
رد هک  دوـشیم  هتفگ  یتـقو  سفن  زا  ندرک  ناـهنپ  اـفخا و  ینعی  هملک  نیا  تسا ، ّیبأ  تئارق  رد  تئارق  نیا  و  یـسفن » نم  اـهیفخأ  داـکأ  »

. دوش رابتعا  سفن  زا  يافخا  هک  نیا  نودب  دوش  هغلابم  يزیچ  ندرک  ناهنپ 
هچ تسا ، یتفیلخ » نم  « » یسفن نم   » ادخ لوق  زا  دوصقم  ای 

165 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسادخ يهلزنم  هب  نیمز  رد  ادخ  يهفیلخ 

: دیامرفیم هک  تسادـخ  لوق  ّنا  لیلعت  میناسرب ) زورنآ  رد  شلامعا  يدـب  کین و   ) شاداپ هب  ار  یـسک  ره  یعْـسَت و  اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  يزُْجِتل 
اهیِفْخُأ ُداکَأ  ادخ : لوق  لیلعت  ای  دوش ، هداد  یّقح  بحاص  ره  ّقح  هک  تسا  نیا  بجوم  مالّـسلا  هیلع  مئاق  روهظ  هک  اریز  ٌۀَِـیتآ  َۀَـعاَّسلا  َّنِإ 

يارب اـیند و  رد  نیکلاـس  يارب  ندـش  صلاـخ  اـهشیامزآ ، ناـحتما و  اـهیراتفرگ ، اـهالتبا ، هک  تسا  راـهظا  مدـع  اـفخا و  رد  اریز  تـسا ،
. دوشیم لصاح  گرم  زا  دعب  ياهخزرب  رد  ناراکهانگ 

شاداپ و ات  دـبای  ییاهر  تائالتبا  اهیدـب و  هبیاش  زا  هک  نآ  زا  سپ  دـشاب ، ماما  دزن  ماـیق  يربک و  تماـیق  تعاـس  زا  دوصقم  هک  نیا  رباـنب 
. تسا هداد  ماجنا  شسفن  ياههتساوخ  سفن و  ياضتقا  هب  هدنب  هک  دشاب  ییاهراک  يازج 

نیع هب  ای  یـسفن  ره  يازج  عزانت و  لیبس  رب  اهیفخأ » داکأ   » و ٌۀَِیتآ » َۀَـعاَّسلا  َّنِإ   » لیلعت ینعی  دـشاب  ود  ره  لیلعت  قوف  يهلمج  تسا  نکمم 
. لمع نآ  يازج  ای  لامعا  مّسجت  رب  انب  تسا  هداد  ماجنا  هک  تسا  یلمع  نآ 

دشاب مالّسلا  هیلع  رمالا  بحاص  روهظ  رظتنم  دیاب  کلاس  هک  نیا  رب  ینبم  دناهتفگ  نایفوص  هک  دراد  يزیچ  رب  تلالد  ریخا  ریسفت  قبط  هیآ 
166 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  مالّسلا  هیلع  رمالا  بحاص  روهظ  زج  يروظنم  شیاهلمع  يهمه  زا  و 

. دشاب هتشادن 
دیق « 1  » موهفم هک  نیا  ربانب  تسرکذ  رد  رـصحنم  لامعا  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يِرْکِذـِل  َةـالَّصلا  ِِمقَأ  یلاـعت  يادـخ  لوق  رد  و 

. دشاب ربتعم 
زامن دوخ  زا  ای  نم ، رکذ  يارب  زامن  نتـشاد  اپب  زا  ینعی  دـنرادن  نامیا  تمایق  هب  هک  یمدرم  راهنز  سپ  اِهب  ُنِمُْؤی  ْنَم ال  اْهنَع  َکَّنَّدُـصَی  الَف 

. دننکن يریگولج  دنرادن  نامیا  هک  یناسک  هجرف  هّللا  لّجع  ماما  روهظ  تعاس  زا  ینعی  تعاس  زا  ای  نم ، رکذ  يارب 
. ددرگیمرب نآ  هب  اهنع »  » ریمض هک  تسا  نامه  اهب »  » ریمض عجرم  اریز 

نآ زا  ار  وت  يدْرَتَف  دنک ، يوریپ  سوه  زا  هک  نیا  ّتلع  هب  ینعی  تسا ، لولعم  اب  ّتلع  فطع  لیبق  زا  دش  سفن )  ) ياوه وریپ  ُهاوَه و  َعَبَّتا  َو 
(. دنکفا تکاله  هب  ار  وت   ) دش یهاوخ  كاله  هن  رگ  دننکن و  لفاغ  دنرادن و  زاب  كانلوه  زور 

تسا و زامن  زا  فارصنا  زامن  نتشاد  اپب  زا  سفن  يریگولج  دوشیم و  دوبان  كاله و  زامن  نتشاد  اپب  زا  يریگولج  تروص  رد  سفن  اریز 
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. تسنآ رد  تکرح  یلفس و  راد  هب  هّجوت  زامن  زا  فارصنا 
جراخ لعف  هب  هّوق  زا  جیردت  هب  تسا و  كّرحتم  سفن  نوچ 

__________________________________________________

. مجرتم رکذ  ندمآ  دیدپ  هب  ندناوخ  زامن  ندوب  دیقم  ینعی  ( 1)
167 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هاـگیاج نآ  هک  دـنکیم  تکرح  نآ  تاـکرد  رد  دـنکیم و  هّجوت  یلفـس  راد  هب  اـمتح  دـش  فرـصنم  اـیلع  راد  زا  هک  یماـگنه  دوشیم ،
. تسا سفن  تکاله 

لاـم و ندـش  مگ  سرت  زا  یـسوم  نوچ  هک  تسنآ  يارب  شـسرپ  نیا  تسیچ ؟ تتـسد  رد  یـسوم  يا  « 1  » یـسوُم ای  َِکنیِمَِیب  َْکِلت  اـم  َو 
ات هشیر  زا  زبس  تخرد  زا  دیفـس  شتآ  ندش  روهلعـش  دننام  دوب ، هدیدن  ار  اهنآ  دـننام  نآ  زا  لبق  هک  یبیارغ  بیاجع و  ندـید  شلایع و 
نآ زا  تساوـخیم  هک  تقو  ره  وا  هب  شتآ  ندـش  لـیام  دزیمن و  يررـض  تخرد  یمّرخ  يزبـس و  هب  شتآ  هک  يوـحن  هب  شیاـههخاش 

. دوب هتفرگ  ارف  بارطضا  تشهد و  تشحو و  تیاهن  ار  یسوم  اهنیا  يهمه  زا  شتآ  زا  يوگنخس  نتفگ  نخس  دریگب و  شتآ 
مارآ شبارطـضا  نآ  رب  شلاغتـشا  اب  هتـساک و  شتـشحو  زا  ات  دوش  لوغـشم  نآ  هب  ات  دیـسرپ  شیاهزیچ  نیرتبوبحم  زا  یلاـعت  يادـخ  اذـل 

. ددرگ
__________________________________________________

یکیرات رایسب  بش  دومرفیم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  تفگ  هدرک  تیاور  ریصب  نبا  زا  تاجردلا  رئاصب  رد  راّفـص  نسح  نب  دّمحم  ( 1)
صیمق اب  امش  ماما  دندومرفیم  نانآ  هب  هدش و  دراو  دوخ  باحصا  رب  دنتشاد  فیرشت  هبحر  رد  هک  یتقونآ  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

ثراو یـصو و  شترـضح  دـننادب  مدرم  هک  دوب  نآ  تاشیامرف  نیا  زا  شدوصقم  هدـش و  جراخ  یـسوم  ياصع  نامیلـس و  رتشگنا  مدآ و 
. دشابیم راوگرزب  نآ  دزن  ناشیا  صیاصخ  تسا و  ناربمغیپ  مامت 

: دیوگیم يولوم 
ار ام  هار  تساصع  هک  اتفگ  يراد  هچ  فک  هب  یسوم  يا  تفگ 

ار ایض  نآ  تخرد  يوس  زا  یناهگان  دیدب  نوچ  یسوم 
ار اطع  نینچنیا  متفای  نوچ  متسر  يوج  تسج و  هک ز  اتفگ 

ار اصع  نیا  نکفایب  تسد  نک و ز  اهر  رفس  یسوم  يا  تفگ 
168 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنکیم نکاس  ار  بارطضا  ندش  لوغشم  اریز 
. تسوا زا  یشان  بارطضا  هک  دشاب  یسک  دننک  لاؤس  دشاب و  بوبحم  زا  لاؤس  رگا  صوصخ  هب 

. دومن لّصفم  ار  مالک  داد و  شرتسگ  ار  باوج  یسوم  اذل  و 
. تسا نم  ياصع  نیا  تفگ : َياصَع  َیِه  َلاق 

تقو ره  ای  منکیم ، هیکت  اصع  نیا  هب  نتفر  هار  رد  اْهیَلَع  اُؤَّکََوتَأ  درک : هفاضا  یسوم  اما  دوب ، یفاک  دنوادخ  لاؤس  لباقم  رد  باوج  نیمه 
. مربیم راک  هب  ار  اصع  نیا  منک  مایق  منادنفسوگ  روما  رب  مهاوخب 

. مزیریم منادنفسوگ  يارب  ناتخرد  زا  ار  اهگرب  اصع  نیا  اب  و  « 1  » یِمَنَغ یلَع  اِهب  ُّشُهَأ  َو 
اصع نیا  اب  اهنآ  نداد  تکرح  نادنفسوگ و  ندنار  دننام  مهدیم ، ماجنا  اصع  نیا  اب  زین  يرگید  ياهراک  و  « 2  » يرْخُأ ُبِرآَم  اهِیف  َِیل  َو 
ورف نیمز  هب  باتفآ  رد  ار  اصع  هک  بیترت  نیا  هب  اصع  نیا  اب  نتخاس  نابهیاس  دوش و  نادنفـسوگ  ضّرعتم  گرگ  هک  یتقو  گرگ  عفد  و 
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شیابع تشاذگیم و  نآ  يور  ار  قامخچ  ات  ود  درکیم و 
__________________________________________________

: دیوگیم يولوم  زاب  ( 1)
میاوت ناهرب  یسوم و  هزجعم  اصع  یهاوخ  نک  رام  ار  ام  هاوخ 

میاوت نابعث  گنج  مشخ و  تقو  گرب  میناشفیب  يزاس  اصع  رگ 
].....[

: دیوگیم همان  یهلا  رد  راّطع  ( 2)
دش نانمشد  مصخ  شیسوم  هک  دش  نانچ  يانعم  رد  وچ  وا  ياصع 

169 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. اهنیا ریغ  دیآیم و  کچوک  ولد  بانط  رگا  اصع  نیا  اب  ولد  نامسیر  ندرک  دنلب  نینچ  مه  متخادنایم و  نآ  يور  ار 

یلاح رد  درک ، هصالخ  برائم »  » هملک کی  رد  لامجا  تروص  هب  دادیم  ماجنا  نآ  اب  هک  ییاهراک  تشاد و  اصع  نیا  اب  هک  يدـصاقم  و 
. دوش نایب  لّصفم  مه  داصقم  برائم و  درکیم  اضتقا  باوج  ندوب  لّصفم  هک 

تـساوخ دـنوادخ  زین  درکیمن و  يراـی  نیا  زا  رتـشیب  هک  وا  بلق  بارطـضا  تّدـش  زا  اـی  دوـب ، وا  مرزآ  مرـش و  تهج  هب  اـی  لاـمجا  نیا 
. یناطیش هن  تسا  ینامحر  مالک  هک  دهد  رارق  بلطم  نیا  يهناشن  یسوم و  تّوبن  يهناشن  ار  شیاصع 

زا یتقو  دناهتفگ : یـضعب  یّتح  تسا ، ینامحر  ای  یناطیـش  مالک  نآ  هک  درک  کش  یـسوم  دناهتفگ : یخرب  هک  تسا  نیا  بلطم  حیـضوت 
؟ تسیچ اعّدا  نیا  رب  لیلد  تفگ  متسه  ادخ  نم  دیوگیم  هک  دینش  تخرد 

تسا و هدرم  دامج و  اصع  هک  دوشب  بلطم  نیا  هّبنتم  یسوم  ات  دنک  لاؤس  وا  ياصع  زا  تسادخ  دنوادخ  دوب  ّکش  رد  یـسوم  نوچ  سپ 
. یناطیش هن  تسا  یهلا  نآ  هک  دنکن  ّکش  رگید  دمآ  رد  هدنز  رام  کی  تروص  هب  اصع  یتقو  ات  دروایب ، رطاخ  هب  ار  بلطم  نیا 

170 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: دومرف یلاعت  يادخ  َلاق 

ار اصع  یسوم  نوچ  هاگن  سپ  زادنایب ، يراد ) وا  اب  رطاخ  ّقلعت  همه  نیا  هک   ) ار نآ  یسوم  يا  یعْسَت  ٌۀَّیَح  َیِه  اذِإَف  اهاْقلَأَف  یسُوم  ای  اهِْقلَأ 
. دنکیم تکرح  تعرس  اب  هک  تسا  يرام  نآ  دید  ناهگان  تخادنا 

تهج نیمه  يور  دمآرد و  گرزب  ییاهدژا  تروص  هب  سپـس  دش و  هدنز  يرام  اصع  یتفلک  هب  تخادنا  ار  اصع  یتقو  دناهتفگ : یـضعب 
تکرح عیرـس  ّناج  دـننام  یلو  دـش  اهدژا  یگرزب  هب  لّوا  نامه  زا  ای  دـیمان ، اـهدژا  یهاـگ  ّناـج و  یهاـگ  ار  نآ  یلاـعت  يادـخ  هک  دوب 

. درکیم
. درک رارف  هب  عورش  شسرت  زا  درک و  نآ  هب  تشپ  دیسرت و  نآ  زا  دوریم ، هار  دش و  یگرزب  رام  شیاصع  هک  دید  یسوم  نوچ  و 

. مینادرگیم رب  ار  نآ  یلّوا  لکش  ام  هک  سرتن  ریگب و  ار  اصع  دومرف : ادخ  یلوُْألا  اَهَتَریِس  اهُدیُِعنَس  ْفََخت  َو ال  اهْذُخ  َلاق 
. رب ورف  تنابیرگ  هب  ار  تتسد  ینعی ، دشابیم ، ولهپ  لغب و  وزاب ، تسد و  يانعم  هب  حانج »  » ظفل َکِحانَج  یلِإ  َكَدَی  ْمُمْضا  َو 

171 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
مدنگ ادیدش  یسوم  دیآ و  نوریب  ناشخرد  دیشروخ ) نوچ   ) یـسیپ یـضرم و  بیع و  چیه  نودب  یتسد  ات  ٍءوُس  ِْریَغ  ْنِم  « 1  » َءاْضَیب ْجُرَْخت 

. دش نشور  وا  يارب  ایند  دروآ  نوریب  هک  شنیتسآ  زا  ار  شتسد  دوب ، نوگ 
هک دوشیم  یـسک  دزن  وت  تلاسر  قدص  رب  ياهناشن  زین  دوشیم و  نآ  ندوب  ینامحر  نم و  مالک  قدص  رب  رگید  يهناشن  نیا  يرْخُأ  ًۀَـیآ 

. متسرفیم وا  يوس  هب  ار  وت  نم 
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هب قّلعتم  ای  نییبت ، يارب  مال  تسا ، فوذحم  يادتبم  ربخ  ّرقتسم و  فرظ  ای  تسا ، ممـضا »  » هب ای  جرخت »  » هب قّلعتم  مینایامنب ، وت  رب  َکَیُِرِنل 
. مینایامنب وت  رب  ار  نامگرزب  ياههناشن  تایآ و  ام  ات  تسا : نیا  نآ  يانعم  دشابیم و  بهذا » »

يوش هداـمآ  اـت  دـشابیم  تدوخ  تاذ  رد  وت  لـیمکت  نوعرف  يوس  هب  وت  نداتـسرف  زا  ّمها  دوصقم  َنْوَعِْرف  یلِإ  ْبَهْذا  يْربُْـکلا  اَِـنتایآ  ْنِم 
. تسایلع تیالو  رون  يهدهاشم  نآ  ینیبب و  ار  ام  گرزب  ياههناشن 

ییاهنت هب  شدوخ  نم »  » ظفل ای  دشابیم ، لوعفم  نیـشناج  انتایآ » نم   » تسا و فوذـحم  لوعفم  تسا و  تایآ »  » تفـص ای  يربک »  » ظفل و 
. تسا کیرنل »  » مود لوعفم 

__________________________________________________

: دیوگ یقفاب  یشحو  ( 1)
بلط اضیب  يهدید  وجب  امیلک  وچمه  دنهن  سک  ره  لد  رد  اجک  تیاده  عمش 

172 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
يوق نم »  » رد ندوب  یـضعب  يانعم  نوچ  تسا  کیرنل »  » مّود لوعفم  تسا  هدش  لوعفم  نیـشناج  هک  نیا  باب  زا  ای  تسا ، مسا  نم »  » نوچ

. تسا کیرنل »  » مود لوعفم  يربک »  » ظفل ای  تسا 
. دیزرو رابکتسا  ادخ  يافلخ  رب  ات  درک  زواجت  ّدح  زا  نوعرف  یغَط  ُهَّنِإ 

یلا 35 تایآ 25 

172 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 25  (: 20  ) هط هروس  ]

هراشا

ِیلْهَأ ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَـعْجا  َو  ( 28  ) ِیلْوَق اوُهَقْفَی  ( 27  ) ِیناِسل ْنِم  ًةَدـْقُع  ُْللْحا  َو  ( 26  ) يِْرمَأ ِیل  ْرِّسَی  َو  ( 25  ) يِرْدَص ِیل  ْحَرْـشا  ِّبَر  َلاق 
(29)

(34  ) ًارِیثَک َكَرُکْذَن  َو  ( 33  ) ًارِیثَک َکَحِّبَُسن  ْیَک  ( 32  ) يِْرمَأ ِیف  ُهْکِرْشَأ  َو  ( 31  ) ِيرْزَأ ِِهب  ْدُدْشا  ( 30  ) یِخَأ َنوُراه 
(35  ) ًاریَِصب اِنب  َْتنُک  َکَّنِإ 

172 ص :  همجرت ..... :

. راد هداشگ  میارب  ارم  لد  اراگدرورپ  تفگ 
. نک ناسآ  نم  رب  ار  مراک  و 

. اشگب منابز  زا  هرگ  و 
. دنبای رد  ار  منخس  ات 

. رامگب يرایتسد  میارب  ماهداوناخ  زا  و 
. ار مردارب  نوراه 

. نادرگ دنمورین  ار  ماهناوتشپ  وا  اب  و 
. نادرگ کیرش  مراک  رد  ار  وا  و 

. نادرگ کیرش  رایسب  ار  وا  و 
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. مینک دای  رایسب  ار  وت  ات 
. ییانیب ام  لاوحا  رب  دوخ  وت  هک 

173 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

173 ص :  ریسفت ..... 

مردص حرـش  سپ  يدومرف ) رومأم  مگرزب  راک  نیا  هب  هک  نونکا   ) اراگدرورپ تشاد  هضرع  ادـخ  هب  یـسوم  يِرْدَـص  ِیل  ْحَرْـشا  ِّبَر  َلاق 
رارکت ظافلا  رد  يزیچان  فالتخا  اب  نوعرف  اب  وا  ناتساد  شموق و  یسوم و  ناتـساد  هک  نادب  موشن ) لدگنت  مدرم  يافج  زا  هک   ) امرف اطع 

راذنا و دیعو ، دعو و  زردنا ، دنپ و  تربع ، همه  شایگدنز  رخآ  ات  شاهفطن  داقعنا  لّوا  زا  یسوم  تیاکح  هک  تسا  نیا  رارکت  هچ  هدش ،
نانمشد زا  راگزور و  زا  هک  تسا  يزیچ  رب  اهنآ  ربص  لّکوت و  تیوقت  نینمؤم ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يرادلد  هدوب و  ریشبت 

. دناهدید
نینچ مه  دراد و  یلاعت  يادـخ  تبوقع  لاکن و  تمحر و  فطل و  تردـق ، ملع و  رب  تلـالد  هک  تسا  يداـیز  تاـیآ  یـسوم  ناتـساد  رد 

هک دراد ، دیسر  وا  هب  شموق  زا  هک  ییاهیتخـس  دروم  رد  وا  لّمحت  يدایز  وا و  ردص  يهعـس  مالّـسلا و  هیلع  یـسوم  بلق  تّوق  رب  تلالد 
هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  يارب  ات  دراد  نانمـشد  اب  ارادم  رب  یـسوم  ربص  تّدش  رب  تلالد  زین  دندوب و  رتقمحا  ایبنا  عیمج  ياهتّما  زا  وا  موق 

. دشاب ادتقا  هوسا و  دراوم  نیا  عیمج  رد  نینمؤم  هلآ و  هیلع و 
هک تاجانم - ماقم  رد  مالّسلا  هیلع  یسوم  ردص  يهعس  بلق و  تّوق  رد 

174 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
- دوش ادـج  دـناوتب  تاجانم  هب  روعـش  یهاگآ و  زا  اهترثک و  زا  ندـش  نوریب  یـشوهیب و  تلاح  زا  دـتفایم  قاّفتا  رتمک  هدـننک  تاجانم 

رما زا  دعب  نوچ  درکیمن ، راذـگ  ورف  يزیچ  اهترثک  قوقح  زا  هک  يوحن  هب  دوب  یقاب  اهترثک  هب  یـسوم  هّجوت  تافتلا و  هک  سب  نیمه 
دیحوت هب  توعد  يهدهع  زا  دناوتب  ات  دشاب  هتشاد  حیصف  نابز  دیاب  لوسر  هک  درک  ساسحا  یسوم  تلاسر ، هب  وا  فیرشت  یلاعت و  يادخ 

عفد هلداجم و  وا  يارب  تشاد و  نابز  تنکل  یـسوم  یلو  دـیامن ، عفد  ار  وا  تاهبـش  مصخ و  دـیآ و  رب  تسا  توعد  همزـال  هک  هلداـجم  و 
. دوبن نکمم  مصخ  تاهبش 

دـنیاشوخان و ره  زا  دـیامن ، لّمحت  ار  تلاسر  ياهجـنر  اهیتخـس و  دـناوتب  اـت  دـشاب ، هتـشاد  هداـشگ  يهنیـس  دـیاب  لوسر  رگید  يوس  زا 
یلاح رد  دنتسه ، ملاس  تحار و  نآ  زا  مدرم  رتشیب  هک  يدایز  ياهدنیاشوخان  تاهورکم و  تلاسر  يهمزال  هک  دوشن ، تحاران  یهورکم 

. دشیم تحاران  دوز  يدنیاشوخان  ره  زا  تشاد و  دیدش  بضغ  گنت و  ياهنیس  یسوم  هک 
. دنتشاد لد  رب  ار  شاهنیک  دوب  هتشک  ار  مدرم  زا  یکی  نوچ  یسوم  هک  یلاح  رد  نانآ  ضوغبم  هن  دشاب ، مدرم  بوبحم  دیاب  لوسر  زین  و 

ار  اهنآ  تسنادیم و  ار  بلاطم  نیا  يهمه  یسوم  نوچ 
175 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اهنآ مسرتیم  نم  ایادخ  تفگ : نینچ  تسا  هدمآ  ارعـش  يهروس  رد  هچنانچ  درک ، افعتـسا  تلاسر  زا  دروآ و  رذع  اذل  درکیم ، ساسحا 
یهانگ موق  نیا  زا  نم  رب  تسرفب و  زین  ار  نوراه  سپ  دخرچیمن  دازآ  تسین و  حیـصف  منابز  دوشیم ، گنت  ماهنیـس  دننک و  بیذکت  ارم 

. دنشکب ارم  مسرتیم  هک  تسا 
رد هچنانچ  یـسوم  يافعتـسا  هدوب ، رّرکم  یـسوم  بناج  زا  تساوخرد  افعتـسا و  ندروآ و  رذع  ادخ و  بناج  زا  یهن  رما و  مالک و  دیاش 

درک و ردص  حرش  تساوخرد  ادخ  زا  درک  عنم  وا  يافعتسا  زا  دنوادخ  یتقو  سپ  هداد ، یسوم  هک  تسا  یباوج  نیلّوا  تسارعـش  يهروس 
. نک تیانع  نم  هب  يردص  حرش  سپ  تسین  ياهراچ  نم  تلاسر  نداتسرف و  زا  رگا  تفگ :
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دـننکن و ّدر  ارم  اـت  نک ) ناـسآ  دـیآیم  شیپ  نم  رب  هفیظو  نیا  ماـجنا  رد  هک  ییاهیتخـس  و   ) نادرگ ناـسآ  ارم  راـک  يِْرمَأ و  ِیل  ْرِّسَی  َو 
ناـنآ زا  ار  یـسفن  نم  نوچ  دوشیم ، تخـس  ار  اـهنآ  نم  توعد  دـنریگب  لد  هب  ارم  يهنیک  رگا  هک  دـنریگن  هنیک  ضغب و  نم  هب  تبـسن 

. دنریذپب ارم  نخس  هک  نک  ناسآ  نم  رب  ار  رما  سپ  ماهتشک ،
. اشگب نم  نطاب  نابز  رهاظ و  نابز  زا  ار  هرگ  « 1  » ِیناِسل ْنِم  ًةَدْقُع  ُْللْحا  َو 

__________________________________________________

: يزیربت بئاص  ( 1)
تخوس میلک  نابز  وچ  ّقح  نابزمه  دش  دوب  یتحار  يهمدقم  یتنحم  ره 

176 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هدرک ناهد  لخاد  هک  دوب  یشتآ  نآ  ببس  تشاد و  تنکل  یسوم  نابز  دنریذپب )  ) هدرک و مهف  شوخ  ار  منخس  مدرم  ات  « 1  » ِیلْوَق اوُهَقْفَی 

. درکیم ناحتما  ار  وا  زیمت  دشر و  نوعرف  هک  دوب  یماگنه  نآ  دوب و 
هب ارم  تّوق  ورین و  ار ، مردارب  نوراـه  راـمگب ، میارب  يراـیتسد  ماهداوناـخ  زا  ِيرْزَأ و  ِِهب  ْدُدْـشا  یِخَأ  َنوُراـه  ِیلْهَأ  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَـعْجا  َو 

. نک مکحم  نوراه  مردارب  هلیسو 
هلمج نیا  رد  هکرشأ »  » ظفل هزمه ، هّمض  اب  یلبق  يهلمج  رد  ددشأ »  » ظفل زاس  کیرـش  نم  اب  تلاسر  رما  رد  ار  وا  « 2  » يِْرمَأ ِیف  ُهْکِرْشَأ  َو 

مّلکتم عراضم  يهغیص  تروص  هب  هزمه  يهّمض  اب  یمّود  يهزمه و  يهحتف  اب  یلّوا  هدش ، هدناوخ  رما  يهغیص  تروص  هب  هزمه  يهحتف  اب 
رما ود  ره  رگا  سپ  هدش ، هدناوخ 

__________________________________________________

یّلص مرکا  ربمغیپ  يزور  هک  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  قوف  هیآ  لیذ  تسا  تّنس  لها  ياملع  نیفلاخم و  زا  یکی  هک  میعن  وبا  ظفاح  ( 1)
مامتا زا  سپ  دروآ و  اج  هب  زاـمن  تعکر  راـهچ  میدـش  هبعک  هناـخ  دراو  درب  هبعک  بناـج  هب  تفرگ و  ار  یلع  نم و  تسد  هلآ  هیلع و  هّللا 

اطع نم  هب  يردص  حرش  ایادخ  تفگ  دومن و  اعد  تربمغیپ  نارمع  نب  یسوم  اراگدرورپ  دومرف : درک و  اعد  درب  الاب  ار  كرابم  ياهتـسد 
نوراه مردارب  هد و  رارق  نم  کمک  ارم  لها  زا  یکی  دـنمهفب و  مدرم  ار  مراتفگ  ات  ياشگب  منابز  زا  هرگ  نادرگ و  ناسآ  ار  مراـک  اـمرف و 

هیلع یلع  میامنیم  تلئسم  ترضح  زا  تسا  وت  ربمغیپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  اراگدرورپ  نک  مکحم  وا  هب  ارم  تشپ  نک و  مریزو  ار 
نبا امنب  نم  کیرش  ار  وا  ماکحا  ندیناسر  غیلبت و  رد  نک و  مکحم  وا  هب  ار  متشپ  هد  رارق  مریزو  ردارب و  تسا  نم  تیب  لها  زا  هک  مالّسلا 

تـساوخرد هچنآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  دز  ادـص  يدانم  مدینـش  هک  دوب  هدیـسرن  مامتا  هب  زونه  ربمغیپ  ياعد  دـیوگیم  ساّبع 
. میداد رارق  تریزو  هفیلخ و  ار  یلع  تردارب  میدرک و  اطع  وت  هب  يدومن 

دلج 4 ص 287. عماج  ریسفت 
: ظفاح ( 2)

دنرخن وج  مین  هب  نمشد  يهنعط  رازه  لاح  همه  رد  دنلدکی  رگا  مه  اب  تسود  ود 
177 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیم ًاریِزَو » ِیل  ْلَعْجا   » ادخ لوق  دیکأت  دنشاب 
هک نیا  رب  دـنکیم  تلالد  يِْرمَأ » ِیف  ُهْکِرْـشَأ   » ادـخ لوق  رما ، باوج  رد  دـنوشیم  موزجم  دنـشاب  عراضم  رگا  درواین ، لصو  تادا  اذـل  و 

، دشاب وا  کیرـش  زین  تلاسر  رد  هک  تسا  نیا  وا  دوصقم  هکلب  تسین ، راک  رد  ندرک  کمک  دّرجم  نوراه  ندوب  ریزو  زا  یـسوم  دوصقم 
. دشاب مالّسلا  هیلع  یسوم  مامتها  دننام  رما  هب  وا  مامتها  ات 

. مییوگ رایسب  وت  رکذ  مینک و  شیاین  رایسب  ار  وت  ات  ًارِیثَک  َكَرُکْذَن  َو  « 1  » ًارِیثَک َکَحِّبَُسن  ْیَک 
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سبل علخ و  ذـخا ، حرط و  رب  ینتبم  اهراک  يهمه  ساسا  هکلب  دـیمحت ، حـیبست و  زا  ترابع  تدابع ، تلاـسر و  رما  يهیاـپ  نوتـس و  نوچ 
. تسا ّیلوت  يّربت و  دیمحت و  حیبست و  زامن و  تاکز و  ود  نآ  تروص  هک  تسا 

راعـشا ات  داد  رارق  رما  نیمه  ار  ورین  تّوق و  ندرک  مکحم  تساوخرد  تیاـغ  درک ، عمج  ود  نآ  نیب  دوخ ، لاؤس  تساوخرد و  تیاـغ  رد 
نآ رد  دریگیم و  رارق  اهراک  يهمه  كالم  هک  تسا  يزیچ  نآ  اـهنت  تساوخرد  لاؤس و  زا  وا  دوصقم  روظنم و  هک  دـشاب  هتـشاد  نیا  هب 

. دنکیم کمک  تدابع  تهج  رب  دشاب  داّحتا  تقفاوم و  لیبس  رب  عامتجا  رگا  هک  تسا  نیا  هب  راعشا 
__________________________________________________

: راّطع ( 1)
دیوگیم حورشم  وا  تسا  داتسا  لقع  نکیل  یهام و  رگا  تسا  هام  رگا  دننایوگ  حیبست  همه 

178 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هب تسا  نوراه  ترازو  لاؤس  زا  راذتعا  میرادن ) یسک  وت  زج  هب  ام  و   ) ام لاوحا  هب  نابرهم ) و   ) ریصب ییوت  انامه  هک  ًاریَِصب  اِنب  َْتنُک  َکَّنِإ 
زا نم  ترازو  يارب  نوراـه  مهد ، ماـجنا  ار  راـک  نیا  مناوتیمن  ییاـهنت  هب  نم  هک  ینادـیم  یتـسه و  ریـصب  اـنیب و  اـم  لاوحا  هب  وت  هک  نیا 

. مهاوخیمن يزیچ  رکذ  حیبست و  ریثکت  زج  تساوخرد  نیا  زا  نم  و  تسا ، رتراوازس  نم  يارب  شریغ 
، یتسه هاگآ  ام  لاح  هب  وت  ایادخ  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  دـشاب ، شلاؤس  تساوخرد و  ناصقن  كاردتـسا  تهج  هلمج  نیا  تسا  نکمم 

ندرک ناسآ  نم و  ردص  حرش  رب  ای  درادن  ترازو  تّیحالـص  نوراه  رگا  ای  درادن ، تّیحالـص  نم  يارب  تساوخرد  نیا  هک  ینادیم  رگا 
. نکن تباجا  ارم  تساوخرد  تسین  ّبترتم  ياهدیاف  مراک 

یلا 48 تایآ 36 

178 ص :  ات 48 ..... ] تایآ 36  (: 20  ) هط هروس  ]

هراشا

ِتُوباَّتلا ِیف  ِهِیفِذـْقا  ِنَأ  ( 38  ) یحُوی اـم  َکِّمُأ  یلِإ  اـْنیَحْوَأ  ْذِإ  ( 37  ) يرْخُأ ًةَّرَم  َکـْیَلَع  اَّنَنَم  ْدََـقل  َو  ( 36  ) یـسُوم ای  ََکلْؤُس  َتِیتوُأ  ْدَـق  َلاق 
َُکتْخُأ یِشْمَت  ْذِإ  ( 39  ) ِیْنیَع یلَع  َعَنُْـصِتل  َو  یِّنِم  ًۀَّبَحَم  َْکیَلَع  ُْتیَْقلَأ  َو  َُهل  ٌّوُدَـع  َو  ِیل  ٌّوُدَـع  ُهْذُـخْأَی  ِلِـحاَّسلِاب  ُّمَْیلا  ِهِْقُلْیلَف  ِّمَْیلا  ِیف  ِهِیفِذـْقاَف 

َْتِثبَلَف ًانُوُتف  َكاَّنَتَف  َو  ِّمَْغلا  َنِم  َكاْنیَّجَنَف  ًاسْفَن  َْتلَتَق  َو  َنَزَْحت  ـال  َو  اـُهْنیَع  َّرَقَت  ْیَک  َکِّمُأ  یلِإ  َكاـنْعَجَرَف  ُُهلُفْکَی  ْنَم  یلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَـه  ُلوُقَتَف 
(40  ) یسُوم ای  ٍرَدَق  یلَع  َْتئِج  َُّمث  َنَیْدَم  ِلْهَأ  ِیف  َنِینِس 

ُهَّلََعل ًانَِّیل  ًالْوَق  َُهل  الوُقَف  ( 43  ) یغَط ُهَّنِإ  َنْوَعِْرف  یلِإ  ابَهْذا  ( 42  ) يِرْکِذ ِیف  اِینَت  َو ال  ِیتایِآب  َكوُخَأ  َو  َْتنَأ  ْبَهْذا  ( 41  ) یِسْفَِنل َُکتْعَنَطْصا  َو 
(45  ) یغْطَی ْنَأ  َْوأ  اْنیَلَع  َطُْرفَی  ْنَأ  ُفاَخن  انَّنِإ  انَّبَر  الاق  ( 44  ) یشْخَی َْوأ  ُرَّکَذَتَی 

َکِّبَر ْنِم  ٍۀَیِآب  َكاْنئِج  ْدَق  ْمُْهبِّذَُعت  َو ال  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  انَعَم  ْلِسْرَأَف  َکِّبَر  الوُسَر  اَّنِإ  الوُقَف  ُهاِیتْأَف  ( 46  ) يرَأ َو  ُعَمْسَأ  امُکَعَم  ِینَّنِإ  افاخَت  َلاق ال 
(48  ) یَّلَوَت َو  َبَّذَک  ْنَم  یلَع  َباذَْعلا  َّنَأ  اْنَیلِإ  َیِحوُأ  ْدَق  اَّنِإ  ( 47  ) يدُْهلا َعَبَّتا  ِنَم  یلَع  ُمالَّسلا  َو 

179 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

179 ص :  همجرت ..... :

. دش هدروآرب  تاهتساوخ  یسوم  يا  دومرف 
. میاهدرک یکین  وت  ّقح  رد  مه  رگید  راب  و 
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. میدرک یحو  دیاب  هچنآ  تردام  هب  هک  هاگ  نآ 
دریگرب دبایب و  ار  وا  وا ، نمشد  نم و  نمشد  ماجنا ] رس   ] ات دنکفا  لحاس  هب  ار  وا  ات  نکفیب ، ایرد  رد  ار  نآ  راذگب و  قودنـص  رد  ار  وا  هک 

. ییآراب نم  رظن  ریز  ات  مدرک  ینابرهم  تّقح  رد 
[ يرآ دنتفگ  [ ؟ دوش رادهدهع  ار  وا  یتسرپرس  هک  مهد  ناشن  امش  هب  ار  یسک  ایآ  تفگیم  تفریم و  هتشگرس ]  ] ترهاوخ هک  دوب  نینچ 

یسک  يدش ] گرزب  هک  سپس   ] دروخن مغ  دبای و  ینشور  شاهدید  لد و  هک  میدنادرگزاب  تردام  شوغآ  هب  ار  وت  ماجنا ] رس   ] و
180 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، يدربرـس هب  نیدم  لها  نایم  رد  يدنچ  سپـس  میدومزآ  دیاش  دیاب و  هچنانچ  میدیناهر و  هصغ  مغ و  زا  ار  وت  یتشک و  دـمع ] ریغ  هب   ] ار
. يدمآ تلاسر ] يارب   ] ماگنه هب  یسوم  يا  سپس 

. میدرورپ دوخ  يارب  ار  وت  و 
. دیزروم یتسس  نم  ندرک  دای  رد  دیربب و  ارم  راو  هزجعم  ياههناشن  تردارب  وت و 

. تسا هتشادرب  نایغط  هب  رس  ار  وا  هک  دیورب  نوعرف  يوس  هب 
. دبای تیشخ  عوشخ و  ای  دریگ  دنپ  هک  دشاب  دییوگب ، مرن  ینخس  وا  اب  و 
. دنک یشکندرگ  ای  یتسدشیپ  ام  رب  هک  میسرتیم  ام  اراگدرورپ  دنتفگ 

. منیبیم مونشیم و  و ]  ] متسه امش  اب  دوخ  نم  دیسارهم  دومرف 
يوس زا  وت  يارب  ام  نکم  ناشرازآ  تسرفب ، ام  هارمه  ار  لیئارسا  ینب  میتسه ، تراگدرورپ  ناگداتـسرف  ام  دییوگب  دیورب و  وا  دزن  هب  سپ 

. دنک يوریپ  تیاده  زا  هک  یسک  رب  مالس  میاهدروآ و  اسآهزجعم  ياهدیدپ  تراگدرورپ 
. دنادرگب يور  دنک و  هشیپ  بیذکت  هک  دوشیم  لزان  یسک  رب  باذع  هک  تسا  هدش  یحو  ام  هب  یتسار  هب 

180 ص :  ریسفت ..... 

. دش هداد  وت  هب  وت  تساوخرد  یسوم  يا  دومرف  دنوادخ  « 1  » یسوُم ای  ََکلْؤُس  َتِیتوُأ  ْدَق  َلاق 
زا دوصقم  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  هلمج  نیا  دناهتفگ : یضعب 

__________________________________________________

: ظفاح ( 1)
يدنوادخ فاطلا  هب  وش  قثاو  هک  دمآ  باطخ  يدنموزرآ  ثیدح  متفگیم  داب  اب  رحس 

يدنویپ رادلد  اب  هک  وریم  شور  هار و  نیا  هب  تسا  دوصقم  جنگ  دیلک  بش  هآ  حبص و  ياعد 
181 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد یلاعت  يادـخ  هچ  تسا ، هدوب  یقاب  يرهاظ  هرگ  نابز و  يرهاظ  تنکل  هچ  تسا ، هدوب  ینطاب  هرگ  اشگب » مناـبز  زا  هرگ  : » یـسوم لوق 
. درادن یحضاو  نایب  یسوم  دیامرفیم : نوعرف  زا  تیاکح 

تباجا ار  وت  تساوخرد  میدیـشخب و  تفارـش  تلاسر  اب  ار  وت  میتشاذگ و  تّنم  هعفد  نیا  وت  رب  هک  روطنامه  يرْخُأ  ًةَّرَم  َْکیَلَع  اَّنَنَم  ْدََقل  َو 
. میتشاذگ ّتنم  وت  رب  رگید  راب  کی  میدرک 

زا هبترم  کی  ینعی  ۀـلعف »  » يانعم هب  ظفل  نیا  هچ  دوش ، رابتعا  تّیفرظ  ةّرم »  » ظـفل رد  رگا  يرخا » ةّرم   » زا لدـب  اـی  اـنّنم »  » فرظ اـْنیَحْوَأ  ْذِإ 
هتفرگ ریدقت  رد  نامز  نآ  زا  لبق  هک  هنوگ  نیا  هب  دوشیم  رابتعا  تّیفرظ  يانعم  نآ  رد  یهاگ  یلو  تسا ، هدمآ  نآ  زا  لبق  هک  تسا  یلعف 

. دوشیم
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. دنشکب ار  وت  هک  دیسرتیم  وت  ردام  يدمآیم و  ایند  هب  وت  هک  تقو  نآ  َکِّمُأ  یلِإ 
نآ رب  يدّدـعتم  ياهتحلـصم  نوچ  دـشیم  كرت  دـیابن  یحو  نیا  میدرک ، یحو  دـشیم  یحو  تردام  هب  دـیاب  هک  هچنآ  « 1  » یحُوی ام 

. تلاسر يهزاوآ  راشتنا  ببس  هب  ملاع  يایحا  و  ادخ ، نانمشد  ندرک  كاله  یطبق و  زا  لیئارسا  ینب  نداد  تاجن  لیبق  زا  دوب  ّبترتم 
__________________________________________________

: يونثم ( 1)
نکم وم  راد و  دیّما  رد  يور  نکف  شبآ  رد  هک  دمآ  یحو  زاب 

دیفس ور  مناسر  وا  اب  ار  وت  نم  دیمتعا  نک  شلین و  رد  نکف  رد 
182 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد هکیالم  نتفگ  نخـس  قیرط  هب  ای  دوب ، شتقو  یّبن  ناسل  رب  یحو  ای  دوب ، ماـهلا  هک  تسا  رایـسب  نخـس  یـسوم  رداـم  هب  یحو  دروم  رد 
؟ مادک يرادیب ، رد  ای  باوخ 

« یحوی ام   » زا لدب  هّیردصم و  ای  تسا ، هدش  یحو  یسوم  ردام  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  ریـسفت  هّیریـسفت و  نأ »  » ظفل ِتُوباَّتلا  ِیف  ِهِیفِْذقا  ِنَأ 
«1 . » دراذگب قودنص  نآ  رد  ار  وت  دنکن و  ذوفن  نآ  رد  بآ  هک  دزاسب  یقودنص  هک  میدرک  یحو  وا  هب  ینعی 

. زادنیب ایرد  رد  ار  یسوم  ای  توبات  نآ  سپ  ِّمَْیلا  ِیف  ِهِیفِْذقاَف 
. دریگرب ار  نآ  وت )  ) وا نمشد  نم و  نمشد  ماجنا  رس  ات  دنکفا ، لحاس  هب  ار  وا  ایرد  ات  « 2  » َُهل ٌّوُدَع  َو  ِیل  ٌّوُدَع  ُهْذُخْأَی  ِلِحاَّسلِاب  ُّمَْیلا  ِهِْقُلْیلَف 

تهج زا  ریغ  کی  ره  ینمـشد  توادع و  تهج  هک  نیا  يارب  تسا و  بولطم  میامذ  رارکت  ّمذ  ماقم  رد  هک  تسا  نیا  يارب  ّودـع »  » رارکت
. تسا يرگید  ینمشد 

هیلا دنسم  رد  توافت  تسا و  انیحوأ »  » رب فطع  ُْتیَْقلَأ  َو 
__________________________________________________

توبات درک . هناور  لین  دور  رد  داهن و  نآ  رد  ار  دنزرف  یسوم  ردام  هک  دوب  یسوریپاپ  ياهبعج  ای  قودنـص  اجنیا ، رد  توبات  زا  روظنم  ( 1)
. دش رکذ  نآ  حرش  هیآ 248  هرقب  هروس  رد  هک  تسا  دهع  قودنص  رگید 

: يونثم ( 2)
نورد رد  هناخ  ردص  ردنا  یسوم  نورب  زا  تشکیم  لفط  نارازه  دص 

183 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
قّقحم دّدـعتم  ياههطـساو  ای  هطـساو  کی  اب  زج  یحو  هک  تسا  نیا  يارب  اـی  ریغلا  عم  مّلکتم  اـجنآ  رد  تسا ، هدـحو  مّلکتم  اـجنیا  رد  هک 

هک هنوگ  نیا  هب  تسا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  تشادـگرزب  مارتـحا و  هب  هراـشا  تهج  اـی  تسا ، هطـساو  نودـب  ّتبحم  ياـقلا  یلو  دوشیمن ،
باب زا  هیلا  دنـسم  توافت  هک  تسا  نکمم  هدوبن ، نینچ  یـسوم  ردام  هب  یحو  یلو  هدرک ، اقلا  یـسوم  هب  شدوخ  ار  ّتبحم  یلاعت  يادـخ 

. دشاب طاشن  دیدجت  نّنفت و  ضحم 
. کچوک ای  گرزب  تّبحم  ًۀَّبَحَم  َْکیَلَع 

همه بوبحم  دوش  نم  بوبحم  هک  سک  ره  يدش ، نم  بوبحم  وت  سپ  مدرک ، اقلا  وت  رب  ار  مدوخ  تّبحم  ینعی  تسا  ّتبحم  تفـص  یِّنِم 
. تسا نم  تّبحم  يهدش  قیقر  تادوجوم  يهمه  ّتبحم  هک  ددرگیم ،

هب لـیم  اـهّتبحم  يهمه  نوـچ  دوـشیم ، قـّلعتم  زیچ  ناـمه  هب  تادوـجوم  عـیمج  تّبحم  دوـش  قـّلعتم  يزیچ  هب  نم  تّبحم  هاـگ  ره  سپ 
. تسا نم  ّتبحم  نآ  هک  دنراد ، ناشلصا 

تّبحم ای  لامک ، لامج و  دـننام  لیاسو  بابـسا و  بناج  زا  هن  مدرک  اقلا  وت  رب  مدوخ  بناج  زا  ار  مدرم  ّتبحم  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  ای 
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یبوبحم ره  هک  اریز  مدش ، وت  رادتسود  ّتبحم و  مه  نم  يدش ، نم  رادتسود  ّتبحم و  وت  ات  مدرک  اقلا  وت  رب  ار  مدوخ  هب  تبسن  وت 
184 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

سپ يدش ، مدرم  رادتـسود  ّبحم و  وت  سپ  مدرک ، اقلا  وت  رب  ار  مدرم  هب  تبـسن  وت  ّتبحم  ای  دراد ، تسود  ار  شدوخ  رادتـسود  ّبحم و 
. دندش وت  رادتسود  ّبحم و  زین  مدرم 

وا ّبحم  رادتـسود و  دـیدیم  ار  وا  سک  ره  هک  دوب  يروـط  یـسوم  و  تسا . ياـنعم  ود  نیا  هب  تیقلا »  » هب قـّلعتم  وـغل  فرظ  یّنم »  » ظـفل
: تفگ خساپ  رد  نوعرف  دوشیم  وت  نم و  مشچ  ینشور  كدوک  نیا  هک  تفگ  نوعرف  هب  نوعرف  رسمه  هیسآ  یتقو  اذل  دشیم ،

. دیشکن ار  وا 
هک تسا  فوذـحم  هب  ّقلعتم  اـی  عنـصتل » اـبوبحم و  ریـصتل  : » هدوب نینچ  ریدـقت  هک  تسا  فوذـحم  رب  فطع  يوـش ، هتخاـس  اـت  َعَنُْـصِتل  َو 

«. عنصتل کلذ  تلعف  : » هدوب نینچ  ریدقت  هک  تسا  تیقلا »  » رب فوطعم 
نم ناـبهگن  دزن  تسا  مرتحم  وا  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی  تسا ، مرتحم  نم  شیپ  ینعی  ینیع » یلع  نـالف   » دوشیم هتفگ  یتـقو  ِیْنیَع  یلَع 

: دومرف اجنآ  رد  و  نیع » یلع  : » دومرف اجنیا  حون  یتشک  هب  تبسن  یسوم  تشادگرزب  تهج  هب  تسا ، وت  رب  لّکوم  هک 
. اِنُنیْعَِأب َْکلُْفلا  ِعَنْصا 

شیپ  يدرگ  لیمکت  يوش و  تیبرت  وت  ات  ینعی  تسا ، عنصت »  » هب ای  تیقلا »  » هب قّلعتم  فرظ  َُکتْخُأ  یِشْمَت  ْذِإ 
185 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا وت  دندرک ، بلط  وت  يارب  ياهدنهد  ریـش  هیاد  داتفا ، نوعرف  لد  رب  وت  ّتبحم  يداتفا و  نوعرف  تسد  هب  هک  یتقو  رد  نم  رظن  نامـشچ و 
يوجتسج رد  ترهاوخ  هاگان  هک  دنتشاد  هیاد  هب  دیدش  جایتحا  دندوب ، وت  ندروخ  ریش  عقوتم  رظتنم و  اهنآ  یتفرگن ، نهد  هب  ناتـسپ  چیه 

. دوریم ناینوعرف  دزن  وت 
: دیوگیم اهنآ  هب  سپ  ُلوُقَتَف 

دنتـساوخ ترهاوخ  زا  نانآ  دریگب ، هدهع  رب  ار  كدوک  نیا  تیافک  هک  منکب  یـسک  رب  ییامنهار  ار  امـش  ایآ  ُُهلُفْکَی  ْنَم  یلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَه 
. دهد ریش  ار  وت  دزم  ترجا و  اب  ات  دومن  میلست  وا  هب  ار  وت  درک و  راضحا  ار  وت  ردام  نوعرف  دنک ، ادیپ  وت  يارب  ياهیاد  هک 

كانهودـنا هک  ینک  نشور  ار  تردام  مشچ  ات  میدـینادرگیم  زاب  تردام  هب  ار  وت  سپ  َنَزْحَت  َو ال  اـُهْنیَع  َّرَقَت  ْیَک  َکِّمُأ  یلِإ  َكاـنْعَجَرَف 
. یشابن كانهودنا  وت  ای  ددرگن ،

هلمح وا  هب  مالّسلا  هیلع  یسوم  هک  درکیم  عازن  یطبـس  اب  هک  تسا  یطبق  لتق  سفن  لتق  زا  دوصقم  تسا ، انیحوأ »  » رب فطع  ًاسْفَن  َْتلَتَق  َو 
. دمآ دهاوخ  هچنانچ  درک .

رهش  زا  جورخ  تهج  ار  وت  میدرک و  ماهلا  وت  هب  هک  هنوگ  نیا  هب  میداد ، تاجن  مغ  زا  ار  وت  سپ  ِّمَْغلا  َنِم  َكاْنیَّجَنَف 
186 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. میدرک ییامنهار 
یناسک رب  تّجح  ناگدنونـش و  نیرظان و  يارب  تربع  ات  میدرک  شیامزآ  اـهالب  عاونا  اـب  تاهفطن  داـقعنا  لّوا  زا  ار  وت  « 1  » ًانُوُتف َكاَّنَتَف  َو 
نوعرف رـصق  رد  رب  ار  وت  يهفطن  داقعنا  هک  هنوگ  نیا  هب  دـنربیم ، راک  هب  هلیح  رکم و  ادـخ  اب  دـننکیم ، راکنا  ار  ادـخ  تردـق  هک  یـشاب 

. دوب هتخادنا  ییادج  لیئارسا  ینب  ياهدرم  اهنز و  نیب  نوعرف  هک  یبش  رد  میداد ،
درکیم شیتفت  ار  اهنز  هک  دوب  هدرک  لّکوم  ار  یطبق  نز  کی  لیئارـسا  ینب  زا  ینز  ره  هب  نوعرف  هک  دش  هلماح  وت  هب  یلاس  رد  وت  ردام  و 

. دنک فشک  ار  هلماح  ياهنز  ات 
ار یلیئارسا  رّکذم  دولوم  ره  نوعرف  هک  يدمآ  ایند  هب  یلاس  رد  وت  تشگن ، راکـشآ  وت  لمح  تفرگ ، ار  نانآ  هنانز  يایح  وت  دروم  رد  اّما 
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تلد هک  يراک  ره  شاـبم و  كانهودـنا  تفگ : ترداـم  هب  اـت  متخادـنا  دوب  ترداـم  لّـکوم  هک  ینز  لد  رب  ار  وت  ّتبحم  سپ  تشکیم ،
. تخادنا ایرد  هب  ار  وت  تردام  دادن ، ربخ  ناینوعرف  هب  را  وت  نکب و  كدوک  نیا  اب  دهاوخیم 

شلد رد  ار  وت  تّبحم  میدومن ، نوعرف  میلست  ار  وت  هتشادهگن و  ملاس  ییایرد  ياهتفآ  ریاس  ندش و  قرغ  زا  ار  وت  سپ 
__________________________________________________

رارـسالا فشک  دـنامن . ام  رکذ  زج  تنابز  رب  ام و  رهم  زج  تلد  رد  ات  میداـهن ، صـالخا  هب  میدرب و  ـالب  يهروک  رد  ار  وت  یـسوم  يا  ( 1)
. يراصنا هّللا  دبع  هجاوخ 

187 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ار وت  دهدب ، ریش  وت  هب  ترجا  دزم و  اب  دومن  اضاقت  تردام  زا  هک  اجنآ  ات  مدرک  گرزب  مدومن و  تیبرت  ار  وت  تنمشد  نماد  رد  متخادنا ،
یتشک و ار  اهنآ  زا  نت  کی  متـشادهگن ، ملاس  ار  وت  نم  تسب و  وت  لتق  هب  تّمه  رمک  راب  دـنچ  نوعرف  هک  هنوگ  نیا  هب  مدرک  شیاـمزآ 

. یتشادن هلحار  داز و  قیفر و  هک  یلاح  رد  يدرک  رارف  نیدم  رهش  هب  ناشسرت  زا 
لاس هد  ار  تدوخ  هک  مدرک  ناحتما  ار  وت  زین  دومن ، جـیوزت  وت  هب  ار  شرتخد  وا  هک  مدـناسر  ملاس  مربمایپ  بیعـش  شیپ  نیدـم  هب  ار  وت  و 

. ینارچب ار  بیعش  نادنفسوگ  ات  يداد  هراجا 
یکیرات امرـس ، هب  ار  وت  يدش  جراخ  نیدم  زا  هک  نآ  زا  سپ  دوب ، سبح  نامه  رد  وت  لامک  يدـش و  سوبحم  لاس  هد  هراجا  نآ  اب  ینعی 

نیا هب  ار  وت  ات  مدرک  التبم  قامخچ  ندـشن  نشور  ترـسمه و  نتفرگ  ندـییاز  درد  نادنفـسوگ ، ندـش  هدـنکارپ  هار ، ندرک  مگ  دـیدش ،
. مدینادرگ صلاخ  مدوخ  مالک  تاجانم و  يارب  هلیسو 

هک ار  تّدـم  نیرتشیب  نیرترود و  یـسوم  هدـش  تیاور  هچنآ  قبط  دـنام  نیدـم  رد  لاس ) هد   ) اهلاس سپ  « 1  » َنَیْدَم ِلْهَأ  ِیف  َنِینِـس  َْتِثبَلَف 
. دیناسر مامتا  هب  دوب  بیعش  اب  نامیپ  همزال 

__________________________________________________

: ظفاح ( 1)
دنک بیعش  تمدخ  ناج  هب  لاس  دنچ  هک  دارم  هب  دسر  یهگ  نمیا  يداو  نابش 

188 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
يدیـسر يّدح  هب  ای  يدیـسر ، لامک  ّدح  هب  هک  یلاح  رد  ٍرَدَق  یلَع  يدمآ  رـصم  هب  ای  اجنیا ، هب  ای  نم ، يوس  هب  نیدم  زا  سپـس  َْتئِج  َُّمث 

. يدیسر تسفن  ندب و  تّوق  رب  ای  يریگب ، هدهع  رب  ار  تلاسر  ینیگنس  یناوتیم  نونکا  هک 
. تسا هدش  رّدقم  وت  يارب  هک  تسا  تلاسر  يرترب  لضف و  دوصقم  ای 

. تسا يدانم  ندرب  تّذل  ادخ و  بناج  زا  فطل  ادن  رارکت  رد  یسوُم  ای 
هک یلاـمک  مدوـمن ، لـماک  مدرک و  تیبرت  مدـیرفآ و  ار  وـت  نم  ینعی  تسا ، شنیرفآ  عنـص و  رد  هغلاـبم  تهج  هغیـص  نیا  َُکتْعَنَطْـصا  َو 

. تسنانآ صوصخم  اهدرم و  زا  نیلماک  ناگرزب و  يهتسیاش 
يوس هب  ار  یسوم  هک  تسا  نیا  یلاعت  يادخ  دوصقم  نوچ  تسا و  مالّسلا  هیلع  یـسوم  میرکت  مارتحا و  تشادگرزب ، تیاهن  نیا  یِـسْفَِنل 

ار اهنآ  ات  هتـشاذگ ، تّنم  وا  رب  دّدعتم  تاعفد  هک  دنکیم  رکذ  ار  ییاهزیچ  نآ  زا  لبق  تسا ، كانـسرت  وا  زا  یـسوم  هک  دتـسرفب  یـسک 
. دشاب هتشاد  بلق  تّوق  دوریم  نوعرف  يوس  هب  هک  یماگنه  ات  دهد  يرادلد  دراد  هک  یسرت  زا  ار  وا  هدرک  يروآدای 

اِینَت َو ال  ِیتایِآب  َكوُخَأ  َو  َْتنَأ  ْبَهْذا  دومرف : یلاعت  يادخ 
189 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیشاب میاد  رّمتسم و  رکذ  نآ  رب  ات  دیتفرگ  ناتخیش  زا  ار  نآ  هک  نم  رکذ  رد  يِرْکِذ  ِیف  دیشابن  تسس 
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رکذ رد  ای  نم  تلاسر  رد  ای  نم ، يوس  هب  توعد  ماگنه  رد  ای  دـیدوب ، هک  یعـضو  ره  رد  ناتیاهلد  اب  نم  هب  هّجوت  نم و  يروآداـی  رد  اـی 
. دینکن یتسس  نوعرف  دزن  ناتیاهنابز  اب  نم 

. تسا هدومن  یشکرس  هک  دیورب  نوعرف  يوس  هب  نت  ود  امش  یغَط  ُهَّنِإ  َنْوَعِْرف  یلِإ  ابَهْذا 
. درواین لصو  تادا  اذل  تسا و  یلّوا  بهذا »  » دیکأت ابهذا » »

. تسا هب  لوعفم  ای  قلطم  لوعفم  لوقم  يانعم  هب  ای  يردصم  يانعم  هب  لوق »  » ظفل دییوگ  نخس  تمیالم  هب  وا  اب  و  « 1  » ًانَِّیل ًالْوَق  َُهل  الوُقَف 
(. دنک ملظ  كرت  و   ) دسرتب ادخ  زا  ات  دریگ  دنپ  وا  هک  دیاش  یشْخَی  َْوأ  ُرَّکَذَتَی  ُهَّلََعل 

نوعرف يوس  هب  نتفر  رب  یـسوم  هک  تسنآ  يارب  یـشْخَی  َْوأ  ُرَّکَذَتَی  ُهَّلََعل  دیامرفیم : يادخ  هک  نیا  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 
رّکذت دنیبب ، باذع  هک  یتقو  رگم  دسرتیم ، هن  دوشیم و  رّکذتم  هن  نوعرف  هک  تسنادیم  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دشاب ، رتصیرح 

__________________________________________________

: يونثم ( 1)
انّیل الوق  تفگ  دیاب  مرن  نمز  نوعرف  شیپ  رد  ایسوم 

ینک ناریو  ار  گید  نادگید و  ینک  ناشوج  نغور  رد  رگا  بآ 
190 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا فوخ  زا  ترابع  تیشخ  اجر و  دیما و  زا  هیانک 
تشگزاب زا  سپ  ود  ره  ای  تسا ، بیلغت  باب  زا  هنیثت  ریمض  تفگ ، یـسوم  طقف  ای  دنتفگ ، لاح  نابز  هب  نوراه  لاق و  نابز  رب  یـسوم  الاق 

: دنتفگ تلاسر  هب  مالّسلا  هیلع  نوراه  مالعا  رصم و  هب  یسوم 
ام رب  ای  دـنک ، یتسدـشیپ  ام  تایآ  ام و  رب  شتّوق  تردـق و  هب  اّکتا  اب  نوعرف  هک  میـسرتیم  ام  اراگدرورپ  اْنیَلَع  َطُْرفَی  ْنَأ  ُفاَخن  اـنَّنِإ  اـنَّبَر 

. دراد اور  متس  هدایز 
ياـنعم هب  طرفأ »  » زا اـی  باتـش ، تعرـس و  اـب  ندرک  هلمح  ياـنعم  هب  طرفأ »  » زا هدـش ، هدـناوخ  مولعم  لوهجم و  تروص  هب  طرفی »  » ظـفل

. تسا ندرک  فارسا 
. دزرو یشکندرگ  مایپ  غالبا  زا  شیپ  هک  میسرتیم  دراد ، هک  یهاشداپ  تواسق و  ّتلع  هب  ای  یغْطَی  ْنَأ  َْوأ 

. میرادن ار  نآ  لّمحت  میتسین و  یضار  نآ  هب  ام  هک  دنک  راهظا  يزیچ  وت  هب  تبسن  ای 
تسا قلطم  یهارمه  زا  ریغ  هک  یّصاخ  یهارمه  ینعی  متسه  امش  هارمه  هراومه  نم  هک  دیـسرتن  دومرف : دنوادخ  امُکَعَم  ِینَّنِإ  افاَخت  َلاق ال 

. دراد يزیچ  ره  اب  ادخ  هک 
درادیم . شزاب  نم  رب  نایغط  امش و  رب  متس  هلمح و  زا  امش  اب  نم  یهارمه  تّیعم و  سپ 

191 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیونشیمن امش  هک  مونشیم  يزیچ  وا  زا  نم  ُعَمْسَأ 

هب منکیم  يرای  ار  امـش  منادرگیم و  رب  لاح  ره  رد  امـش  زا  ار  وا  ّرـش  سپ  دـینیبیمن ، ار  نآ  امـش  هک  منیبیم  يزیچ  وا  زا  و  « 1  » يرَأ َو 
. دنیبیم نوعرف  هن  دینیبیم و  امش  هن  هک  يوحن 

. دیشاب یکّتم  نم  يرای  هب  دیورب و  نوعرف  دزن  سرت  نودب  سپ  مونشیم  منیبیم و  متسه و  امش  اب  نم  هک  الاح  ُهاِیتْأَف 
. میتسه تراگدرورپ  ناگداتسرف  ام  هک  دییوگب  َکِّبَر و  الوُسَر  اَّنِإ  الوُقَف 

. دشابیم اهلوسر  دّدعت  تلاسر و  تدحو  هب  هراشا  يارب  ارعش  يهروس  رد  نآ  ندروآ  درفم  اجنیا ، رد  لوسر »  » ظفل ندروآ  هینثت 
. تسرفب میهاوخب  هک  يرهش  ره  هب  ام  اب  نک و  اهر  یگدنب  زا  ار  لیئارسا  ینب  ْمُْهبِّذَُعت  َو ال  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  انَعَم  ْلِسْرَأَف 
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. رگید ياهرهش  زا  رصم  ریغ  رد  ای  میشاب  رصم  رد  ام  هچ  نک  اهر  باذع  زا  ام  اب  ار  لیئارسا  ینب  ای 
تیاکح ماگنه  رد  تسا و  روکذم  مّلکت  نیح  رد  هک  تسا  لاؤس  ای  رّدقم ، لاؤس  باوج  َکِّبَر  ْنِم  ٍۀَیِآب  َكاْنئِج  ْدَق 

__________________________________________________

: ظفاح ( 1)
كاب مرادن  نانمشد  زا  یتسود  وت  مرگ  كاله  دصق  دننکیم  رگا  منمشد  رازه 

].....[
192 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: تسا هتفگ  هک  ایوگ  دوشیم ، فذح 
؟ دنکب امش  یتسار  قدص و  رب  تلالد  هک  دیراد  يزیچ  امش  ایآ 

. دنکیم وت  راگدرورپ  بناج  زا  ام  تلاسر  رد  یتسار  قدص و  رب  تلالد  هک  میدروآ  ياهناشن  ام  دنتفگ : نوراه  یسوم و  سپ 
نایب زا  ییزج  مالک  نیا  درکیم ، هک  ییاـعّدا  فـالخ  رب  تسین  ّبر  تسا ، بوبرم  نوعرف  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  يارب  کـّبر »  » رارکت و 

نوراه سپ  تسا : نینچ  نآ  ریدـقت  تسا ، نوراـه  یـسوم و  زا  مـالک  نیا  اـی  دـندوب ، هدـش  رما  نآ  هب  نوراـه  یـسوم و  هک  تسا  ینخس 
؟ تسیچ امش  يهناشن  لیلد و  تفگ : نوعرف  سپ  دنتفگ  نوعرف  هب  دوب  هدومرف  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  دندمآ و 

. هیآ رخآ  ات  میاهدروآ ...  وت  يارب  تراگدرورپ  بناج  زا  ياهناشن  ام  دنتفگ :
وا هب  سپـس  دیراد ، لیلد  هناشن و  دوخ  توعد  رب  هک  دینک  راهظا  دینک ، راهظا  نوعرف  دزن  ار  ناتتوعد  امـش  يدُْهلا  َعَبَّتا  ِنَم  یلَع  ُمالَّسلا  َو 

: دـییوگب وا  هب  ای  دـشاب ، تیادـه  زا  يوریپ  هب  وا  توعد  وا و  یهارمگ  زا  هیانک  هک  يوحن  هب  هکراتم ، كرت و  يهنوگ  هب  دـییوگب  درودـب 
. دشاب تیاده  وریپ  هک  تسا  یسک  لام  یتمالس 

ْدَق  اَّنِإ  دیامرفیم : هک  دعب  هیآ  دش ، هتفگ  هک  هچنآ  رب  انب 
193 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

یَّلََوت َو  َبَّذَک  ْنَم  یلَع  َباذَْعلا  َّنَأ  اْنَیلِإ  َیِحوُأ 
وت زا  اـم  دوـشیم  دراو  نادرگ  يور  هدـننک و  بیذـکت  رب  ادـخ  باذـع  هـک  هدـش  یحو  اـم  هـب  نوـچ  ینعی  دــشابیم ، لـیلعت  عـضوم  رد 

. دشابیم ناشتلاسر  رد  اهنآ  لاح  زا  باوج  هلمج  نیا  يهلمج  رد  لّوا  يانعم  ربانب  یتسرفب ، ام  اب  ار  لیئارسا  ینب  هک  میهاوخیم 
تازجعم اههناشن و  وت  يارب  هک  دییوگب  نوعرف  هب  دیامرفیم : هک   ) دـشاب ادـخ  نایب  لقن  َكاْنئِج  ْدَـق  ادـخ : لوق  هک  تسا  یتروص  رد  نیا 

.( میداد
 ... يدُْهلا َعَبَّتا  ِنَم  یلَع  ُمالَّسلا  َو  یلاعت : يادخ  لوق  دشاب  نوعرف  رب  دورو  ماگنه  نوراه  یسوم و  دوخ  زا  مالک  نیا  رگا  یلو 

. تسا هدوب  رهاظ  زین  شقباس  يهلمج  اب  نآ  طابترا  هک  دوشیم  نوراه  یسوم و  لوق  زا  هیآ » رخآ  ات 
یلا 56 تایآ 49 

193 ص :  ات 56 ..... ] تایآ 49  (: 20  ) هط هروس  ]

هراشا

یِّبَر َْدنِع  اهُْملِع  َلاق  ( 51  ) یلوُْألا ِنوُرُْقلا  ُلاب  امَف  َلاق  ( 50  ) يدَه َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍءْیَش  َّلُک  یطْعَأ  يِذَّلا  اَنُّبَر  َلاق  ( 49  ) یسوُم ای  امُکُّبَر  ْنَمَف  َلاق 
ًاجاوْزَأ ِِهب  انْجَرْخَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  َو  ًالُبُس  اهِیف  ْمَُکل  َکَلَـس  َو  ًادْهَم  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  ( 52  ) یْسنَی َو ال  یِّبَر  ُّلِضَی  ٍباتِک ال  ِیف 
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(53  ) یَّتَش ٍتابَن  ْنِم 
ْدََقل َو  ( 55  ) يرْخُأ ًةَرات  ْمُکُجِرُْخن  اْهنِم  َو  ْمُکُدـیُِعن  اهِیف  َو  ْمُکاـنْقَلَخ  اـْهنِم  ( 54  ) یهُّنلا ِیلوُِأل  ٍتاـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  ْمُکَماـْعنَأ  اْوَعْرا  َو  اُولُک 

(56  ) یبَأ َو  َبَّذَکَف  اهَّلُک  اِنتایآ  ُهاْنیَرَأ 
194 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

194 ص :  همجرت ..... :

؟ تسیک امش  راگدرورپ  سپ  یسوم  يا  تفگ 
. تسا هدرک  شتیاده  سپس  هدیشخب  ار  نآ  راوازس  شنیرفآ  زیچ  ره  هب  هک  تسا  یسک  نامه  ام  راگدرورپ  تفگ 

؟ دوشیم هچ  نیشیپ  ماوقا  تشونرس  سپ  تفگ 
. دنکیم شومارف  هن  دراذگیم و  ورف  هن  نم  راگدرورپ  هک  تسا  بوتکم  یباتک  رد  و ]  ] نم راگدرورپ  اب  نآ  ملع  تفگ 

داتسرف ورف  یبآ  نامسآ  زا  دیشک و  اههار  امش  يارب  نآ  رد  درک و  امش  زادنا  ریز  ار  نیمز  هک  تسا  یسک  نامه 
. میروآیم ناتنوریب  نآ  زا  رگید  راب  مینادرگیم و  ناتزاب  نآ  اب  و 

. دز زابرس  تشاگنا و  غورد  یلو  میدنایامن  وا  هب  ار  شیوخ  فرگش  ياهدیدپ  يهمه  و 

194 ص :  ریسفت ..... 

درک ادن  ار  مالّسلا  هیلع  یسوم  یسوم ؟ يا  تسیک  امش  راگدرورپ  تفگ : نانآ ) حیاصن  ندینش  زا  سپ   ) نوعرف یسُوم  ای  امُکُّبَر  ْنَمَف  َلاق 
مّلکت  زا  یسوم  هک  دوش  نشور  نیرضاح  رب  ات  دیوگب  نخس  یسوم  تساوخ  ای  عرف ، نوراه  دوب و  لصا  یسوم  هک  نیا  باب  زا  ای 

195 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسس شیاعّدا  تسزجاع و 

«. 1 « » ُنِیُبی ُداکَی  َو ال  ٌنیِهَم  َوُه  يِذَّلا  اَذه  ْنِم  ٌْریَخ  اَنَأ  ْمَأ  : » تفگ هک  نوعرف  زا  تیاکح  رد  یلاعت  يادخ  لوق  دنکیم  تلالد  انعم  نیا  رب  و 
: تفگ وا  زا  باوج  ماقم  رد  یسوم  داد  رارق  باطخ  دروم  ار  یسوم  نوعرف  یتقو  َلاق 

. دومن اطع  ار  شدوخ  صوصخم  شنیرفآ  يزیچ  ره  هب  هک  تسا  یسک  ام  راگدرورپ  ُهَْقلَخ  ٍءْیَش  َّلُک  یطْعَأ  يِذَّلا  اَنُّبَر 
ار شداجیا  قلخ و  يزیچ  ره  هب  دنوادخ  ینعی  دـشاب ، نآ  لّوا  لوعفم  ای  یطعأ »  » مّود لوعفم  ات  هدـش  هدـناوخ  مال  نوکـس  هب  هقلخ »  » ظفل

. دومن اطع  ار  شریظن  يزیچ  ره  هب  ای  دومن ، اطع  ار  شبسانتم  تروص  قلخ و  ای  درک ، اطعا 
ریظن و الثم  هک  رـصانع ، یّتح  ندعم ، تابن و  تسا  نینچ  مه  تسا ، ّثنؤم  رّکذم و  زا  يدـننام  ریظن و  ياراد  ناویح  زا  يزیچ  ره  هک  اریز 

. تسا بآ  زا  ترابع  تسنآ  اب  راگزاس  قفاوم و  هک  نیمز  دننامه 
. دشاب یئیش »  » تفص ات  هدش  هدناوخ  زین  یضام  لعف  تروص  هب  هقلخ »  » انمض

__________________________________________________

. دیوگب حضاو  نخس  هک  تسین  کیدزن  تسا و  رادقمیب  هک  یسک  نیا  زا  مرتهب  نم  هکلب  ینعی :  52 فرخز ، ( 1)
196 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، دراد جایتحا  نآ  هب  درک  اطع  هک  ار  هچنآ  تسا  رهاظ  ادخ  ملع  ماقم  رد  هک  تانّیعت  تباث و  نایعا  زا  يزیچ  ره  هب  تسا : نیا  نآ  يانعم  و 
. يوناث تالامک  و  تسا ، يدوجوم  ره  لاح  بسانم  هک  یلّوا  تالامک  زا  دوجو  مزاول  دوجو و  لیبق  زا 
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: ادخ لوق  لیضفت  نایب و  يدَه  َُّمث  دنوادخ : لوق  و 
بولطم هب  ای  قیرط ، هب  ندـناسر  هار ، نداد  ناشن  يدـه » ، » تسا یلّوا  تالامک  ندیـشخب و  هقلخ »  » ياـنعم دـشابیم . ٍءْیَـش » َّلُـک  یطْعَأ  »

زا ریبعت  دـشابیم ، راتخم  ریغ  ّرطـضم و  تادوجوم  رد  يرارطـضا  تالامک  اب  اهراتخم ، رد  يرایتخا  يوناث  تالامک  هب  لوصو  يارب  تسا 
یهاگ تسه و  یهاـگ  هکلب  تسین  یمتح  يوناـث  تـالامک  هب  لوصو  هک  تسا  هتکن  نیا  ناـیب  يارب  تیادـه  هب  يوناـث  تـالامک  ياـطع 

. تسین
باوج رد  یسوم  دشابن ، نکمم  نوعرف  يارب  نیرضاح  بیرف  نتخادنا و  هابتشا  هب  سیبلت و  هک  داد  يروط  ار  باوج  مالّسلا  هیلع  یسوم  و 

هب گـنرین  بیرف و  اـب  ار  تّیبوبر  مومع  هنوگ  نیا  دـناوتن ، زین  ددرگن و  نکمم  نوعرف  يارب  نآ  راـکنا  اـت  دیـشک  شیپ  ار  تّیبوـبر  موـمع 
ار یـسوم  نخـس  تسناوتن  دنام و  توهبم  نوعرف  اذل  مناریمیم » منکیم و  هدـنز  نم  : » دوب هتفگ  دورمن  هکنانچ  نآ  دـهد  تبـسن  شدوخ 

دهد . شخساپ  دنکشب و 
197 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: تفگ دیشک و  شیپ  رگید  شسرپ  اذل 
؟ تسا هنوگچ  هنکما  لزانم و  تمقن ، تمعن و  ّرش ، ریخ و  انف  اقب و  بسح  رب  ناگتشذگ  لاح  سپ  یلوُْألا  ِنوُرُْقلا  ُلاب  امَف  َلاق 

. دنامب زجاع  باوج  رد  یسوم  هک  درک  لاؤس  يزیچ  زا  راب  نیا  درک ، ضارعا  لّوا  لاؤس  زا 
باوج يروط  اذل  دشیم ، زجاع  دنمهفب  نوعرف  سلجم  ناگدنونش  هک  یلیلد  يهماقا  زا  درکیم  نایب  ار  ناگتشذگ  لاوحا  یسوم  رگا  هچ 

: تفگ دهاوخن و  لیلد  نخس  نآ  زا  نوعرف  هک  داد 
هک یـسک  رگم  دزاسیمن  هاگآ  نآ  رب  ار  يدحا  دنوادخ  هک  تسا  یبیغ  روما  زا  ناگتـشذگ  لاح  داد  خـساپ  یـسوم  یِّبَر  َدـْنِع  اهُْملِع  َلاق 

. منامهفب وت  لاثما  وت و  هب  هک  دوبن  نکمم  متسنادیم  نآ  زا  يزیچ  ادخ  ندنامهف  اب  مه  نم  رگا  و  دشاب ، یضار  وا  زا  ادخ 
. دنک شومارف  هن  دراذگ و  ورف  نآ  زا  ار  يزیچ  هن  هک  تسا  بوتکم  ادخ  دزن  یباتک  رد  نآ  یْسنَی و  َو ال  یِّبَر  ُّلِضَی  ٍباتِک ال  ِیف 

نآ هار  باتک و  نآ  زا  مراگدرورپ  هنع » ّلضی   » ینعی تسا ، ریدـقت  رد  ددرگیم  رب  نآ  هب  هک  يریمـض  تسا ، باتک »  » تفـص ّلـضی » ـال  »
دنکیمن . شومارف  مه  ملع  زا  سپ  و  دوشیمن ، هارمگ  ملع 

198 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. رّدقم لاؤس  باوج  دشاب و  هفنأتسم  هلمج  نیا  تسا  نکمم  و 

ّرجنم هک  داد  يوحن  هب  ار  وا  مّود  لاؤس  باوج  یـسوم  دشن  نآ  لوبق  ّدر و  ضّرعتم  درک و  ضارعا  شلّوا  لاؤس  باوج  زا  نوعرف  نوچ  و 
. دنامب توهبم  تام و  ای  دوش ، لوبق  هب  راچان  نوعرف  هک  نیا  ات  دش ، لّوا  لاؤس  باوج  هب 

: تفگ نینچ  باوج  ماقم  رد  یسوم  سپ  دوش ، راکشآ  نیرضاح  رب  وا  زجع  دوب ، هدش  نینچ  لّوا  يهعفد  هچنانچ 
هلیسو نادب  ات  داد  رارق  ییاههار  داد ، رارق  امش  هاگشیاسآ  ار  نیمز  هک  ییادخ  نآ  اًُلبُـس  اهِیف  ْمَُکل  َکَلَـس  َو  ًادْهَم  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا 
لیاسو شیاعم و  ات  داد  رارق  ییاههار  دییامن ، لیصحت  ار  دوخ  جاتحی  ام  عفانم و  ات  دیورب  ناتدوخ  ياهرهش  زا  ریغ  رگید  ياهرهش  هب  امش 

زا داد ، رارق  امـش  يورخا  عفانم  لیـصحت  تهج  زین  ییاههار  اهتعنـص ، اهتراجت و  اهتعارز و  لیبق  زا  دـینک ، لیـصحت  ار  ناتیگدـنز 
. نانآ نانیشناج  عیارش و  ایبنا و  لیبق 

 .... میدروآ نوریب  نآ  زا  دومن و  لزان  ار  بآ  الاب  تهج  زا  ِِهب و  انْجَرْخَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  َو 
، دـشاب مّلکتم  نامه  مّلکتم  هک  یتروص  رد  تسا  حیحـص  بلطم  نیا  تسا ، مّلکت  هب  تبیغ  زا  تافتلا  لیبق  زا  هلمج  نیا  دـناهتفگ : یـضعب 

تسین . نینچ  اجنیا  هک  یلاح  رد 
199 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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هب هک  تسا  یکاح  مالک  زا  هلمج  نیا  هک  وحن  نیا  هب  تسا  یـسوم  مالک  هب  طوبرم  هک  ادخ  بناج  زا  تسا  یمالک  نآ  دناهتفگ : یـضعب 
. تسا ناوارف  تارواحم  تابطاخم و  رد  نآ  بطاخم  رد  نآ  دننام  تسا ، طوبرم  هنع  یّکحم  مالک 

زج شدوجو  رد  هک  يوحن  هب  دوشیم  خلـسنم  شتّیناـنا  زا  یهاـگ  شغیلبت  تلاـسر و  ماـگنه  رد  مالّـسلا  هیلع  لوسر  مییوگیم : اـم  نکل 
مّلکت تسا  لسرم  صوصخم  هک  یمالک  هب  دوشیم ، رهاظ  هدنتسرف )  ) لسرم نأش  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  دنامیمن ، یقاب  هدنتسرف  ّتینانا 

. دومنیم مّلکت  شدوخ  مالک  هب  شتلاسر  تهج  زا  نآ  زا  شیپ  هکیلاح  رد  دنکیم 
زا مالک  دوشیم  رابتعا  نیا  هب  تسا ، هدـش  رداص  رفن  کی  زا  مالک  ود  ره  دوریم  نامگ  هک  ياهنوگ  هب  دـنوشیم  لصّتم  مـالک  ود  ره  و 

نوریب نآ  زا  اـم  ینعی  هب » اـنجرخأف  : » دومرف اذـل  هدـش و  هدنتـسرف  لـسرم و  ادـخ  لوسر  هک  اـیوگ  دـشاب ، مّلکت  هب  تبیغ  زا  تاـفتلا  لـیبق 
. میروآیم

. ناویح زا  ّثنؤم  رّکذم و  دننام  تسا  مسق  ود  ياراد  ناویح  دننام  تابن  زا  عون  فنص و  ره  اریز  عاونا ، فاضا و  ًاجاوْزَأ 
دشابیم . شدوخ  عون  زا  يریاظن  ای  ریظن  ياراد  تابن  فانصا  زا  یفنص  ره  هک  تسرابتعا  نیا  هب  جاوزا  قالطا  ای 

200 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا جوز  دوجو  شّیعت و  هظحالم  اب  ای  تسا ، جوز  رصانع  زا  نآ  بّکرت  يهظحالم  اب  یفنص  ره  هک  تسا  نیا  رابتعا  هب  ای 

هویم و هناد و  تقو  ندییور و  تقو  ّتیصاخ ، جازم و  هویم و  هناد و  لگ و  گنر و  لکش و  رد  فلتخم  قّرفتم و  ياهتابن  یَّتَش  ٍتابَن  ْنِم 
. اهنیا ریغ 

مه ار  ناتنایاپراهچ  دـینک و  لوانت  اهتمعن  نآ  زا  امـش  ناگدـنب  يا  ات  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ْمُکَماْعنَأ  اْوَعْرا  َو  اُولُک  دـنیوگیم : هک  یلاح  رد 
. دراد یلاعت  يادخ  ياسر  تمکح  تردق و  ملع و  رب  تلالد  هک  تسدّدعتم  ياههناشن  تایآ و  اهنیا  رد  دینارچب 

ار ناسنا  دهدیم ، تّیمها  تسا  ناسنا  هک  اهنآ  فرـشا  هب  اصوصخم  ینیمز و  دیلاوم  نأش  هب  یلاعت  يادخ  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  زین  و 
. تسا ترخآ  رد  ياقب  ایند  رد  وا  ندیرفآ  زا  دوصقم  هک  دراذگیمن ، لمهم  ترخآ  رد  وا  ياقب  بسح  رب 

ياضر هب  شیاقب  یگتـسب  قّلعت و  دنک  ییامنهار  شیاقب  رب  ار  وا  یـسک  هک  نیا  نودب  اقب و  بابـسا  يهّیهت  نودب  ار  ناسنا  دنوادخ  اذـل  و 
. دنایامنیم وا  هب  تسین  تادوجوم  يهمه  يارب  هک  ار  ییاههناشن  تایآ و  هدرکن و  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  وا  ادخ ،

ار  تایآ  زا  یضعب  ندوب  هناشن  تایآ و  رگید  یضعب  دنزاینیب ، تایآ  راهظا  زا  هکیالم  دننام  تادوجوم  زا  یضعب  هک  اریز 
201 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. يرشب فانصا  اههورگ و  يهمه  يارب  هن  مه  نآ  و  تسا ، ناسنا  صوصخم  تایآ  نیا  هکلب  دننکیمن ، كرد 
هب دهع ، نآ  طورـش  زا  يزوریپ  تیالو و  لوبق  اب  هک  تسا  یناسک  يارب  تسرادیدپ  نادنمدرخ  يارب  تّیبوبر  انامه  هک  یهُّنلا  ِیلوُِأل  هکلب 

ناشراثآ بسح  رب  كرادـم  اوق و  يهمه  عجرم  هدوب و  ناشلاعفا  بسح  رب  حراوج  اضعا و  يهمه  تیاهن  عجرم و  اـت  دندیـسر  يدرخ  نآ 
. ددرگ یهتنم  نآ  هب  نیقباس  مولع  يهمه  دنک و  یهن  تسین  هتسیاش  هک  هک  نآ  زا  ار  اهنآ  يهمه  دشاب ،

زج لقع  نیا  و  دش ، مولعم  زین  هدمآ  هیآ  رد  هک  یهن »  » هب لقع  نیا  يراذگمان  هجو  اج  نیمه  زا  هدش ، هراشا  اهنیا  زا  کی  ره  هب  ربخ  رد  و 
. دوشیمن لصاح  تیالو  اب 

ار يو  دریگ ، ياج  شندرگ  رب  ناطیش  هک  ار  یسک  دنیزگ ، ياج  وا  ندرگ  رب  ناطیش  دشابن  شرما  ّیلو  هب  تیالو  ياریذپ  هک  یـسک  اریز 
. ددرگرب نآ  رب  شحراوج  اشحا و  يهمه  هک  درادن  یتدحو  تهج  رگید  هاگ  نآ  دراذگیمن  دوخ  لاح  هب 

. دنزادرپیم عازن  هرجاشم و  هب  وا  يهراب  رد  ینادرم  هک  دوشیم  يدرم  دننام  وا  لقع  هجیتن  رد 
، دناهدرک ریـسفت  ناشدوخ  هب  رـصح  قیرط  هب  ار  یهنلا » یلوا   » اذل دنتـسه ، مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  لقع ) درخ و  « ) یهن  » هب فاّصتا  رد  لصا  و 

اهنآ  يهعیش 
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202 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنرادن ياهرهب  یسدق  لقع  نیا  زا  هعیش  ریغ  دنتسه و  عرف 

: دش هتفگ  دننادنمدرخ ، امش  نیرتهب  هک  هدش  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  زا 
هب یبوخ  ماحرا و  يهلـص  راقو و  اب  هارمه  ییابیکـش  وکین و  قالخا  ياراد  نانآ  دومرف : دنتـسه ؟ یناسک  هچ  درخ  نابحاص  هّللا  لوسر  اـی 

رشن ملاع  رد  ار  مالـس  دننکیم و  ماعطا  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  دنتـسه ، اهمیتی  ناگیاسمه و  ارقف و  هب  تبـسن  دّهعتم  ناردپ و  ناردام و 
. دنلفاغ مدرم  هک  یلاح  رد  دنناوخیم  زامن  دنهدیم و 

. میدیرفآ ار  امش  كاخ )  ) نآ زا  ْمُکانْقَلَخ  اْهنِم 
بطاخم تروص  نامه  ببـس  هب  بطاخم  نآ  تسا و  تروص  نآ  هک  تسا  ریخا  ّتیلعف  زا  ترابع  بطاخم  ره  زا  باطخ  دروم  هک  نادـب 

تّیعم و هطاحا و  مکح  هب  رخآ  تّیلعف  نکیل  دـشاب و  ریخا  تّیلعف  تحت  کلهتـسم  یناف و  هک  تسین  قباس  تّیلعف  باطخ  دروم  رد  تسا ،
. دراد نایرج  ریخا  تیلعف  رب  اهّتیلعف  نآ  يهمه  مکح  تسا و  دحّتم  اهنآ  قباس  ياهّتیلعف  يهمه  اب  شندوب  هارمه 

هب موکحم  دوش و  يراج  تسا  هدـش  هدـیرفآ  نیمز  زا  هک  شاهّدام  مکح  وا  رب  دریگب ، رارق  باـطخ  دروم  ناـسنا  هک  تسا  حیحـص  اذـل  و 
، تسا هدـش  قلخ  هناگراهچ  رـصانع  زا  ناـسنا  هن  رگ  دراد و  هبلغ  وا  شنیرفآ  رد  ناـسنا  ینیمز  وزج  هک  نیا  راـبتعا  هب  ددرگ ، هّداـم  مکح 

حضاو و  نیمز  هب  وا  تشگزاب  نیمز و  زا  ناسنا  شنیرفآ 
203 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسین راکشآ  رهاظ و  تسا  ناسنا  نیا  هّدام  نیمز  هک  نیا  رابتعا  هب  نآ  هب  تشگزاب  زا  سپ  نیمز  زا  ناسنا  هّدام  جورخ  تسراکشآ ،
ریغ تاعفد  هکلب  اـهراب ، راـک  نیا  دریگیم و  رارق  رگید  ناـمدرم  اـی  رگید  دـیلاوم  يهّداـم  دوشیم و  جراـخ  نیمز  زا  ناـسنا  يهّداـم  یلب ،

. دوشیم رارکت  یهانتم 
یناحور قیداصم  نآرق  دننامه  ناسنا  زا  روظنم  و  تسا ، یناحور  یلاع  قیداصم  یعیبط و  نییاپ  بتارم  ياراد  ناسنا  مییوگیم : ام  نکل  و 

. دریگیم رارق  رظن  دروم  عبّتلاب  یعیبط  قیداصم  و  تسا ،
یخزرب نیّیلع  كاخ  زا  ناسنا  یلاثم  یخزرب و  يهبترم  نینچ  مه  تسا  هدش  هدـیرفآ  یعیبط  نیمز  زا  ناسنا  یعیبط  يهبترم  هک  روطنامه  و 

. تسا هدش  هدیرفآ  یخزرب  نیّجس  كاخ  زا  ای  یلاثم 
. میدیرفآ ار  امش  یلاثم  ای  یخزرب  نیمز  زا  دیامرفب : دنوادخ  هک  تسا  حیحص  نیا  ربانب 

. مینادرگیم زاب  نیمز  هب  ار  امش  یعیبط  گرم  زا  دعب  ْمُکُدیُِعن  اهِیف  َو 
. میروآیم نوریب  نیمز  زا  ار  امش  رگید  راب  خزرب ، زا  فارعا  ياهتنا  زا  دعب  يرْخُأ  ًةَرات  ْمُکُجِرُْخن  اْهنِم  َو 

لاؤس  تّیم  يهراب  رد  مالّسلا  هیلع  میهاربا  وبا  زا  هک  تسا  هدمآ  ربخ  رد  و 
204 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

؟ دنهدیم تبانج  لسغ  ار  ّتیم  ارچ  هک  دش 
هاگره یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  دـنیرفایب ، شدوخ  تسد  اـب  ار  ایـشا  هک  تسنآ  زا  رتصلاـخ  رترب و  رتـالاب و  یلاـعت  يادـخ  دومرف : سپ 

. دننیرفایب هک  دهدیم  نامرف  هدننیرفآ  هتشرف  ود  هب  دنیرفایب  ار  يزیچ  دهاوخب 
نآ سپ  دـنریگیمرب  يرْخُأ  ًةَرات  ْمُکُجِرُْخن  اْهنِم  َو  ْمُکُدـیُِعن  اهِیف  َو  ْمُکانْقَلَخ  اـْهنِم  هدومرف : شباـتک  رد  دـنوادخ  هک  یکاـخ  زا  ناـنآ  سپ 

اراگدرورپ دنیوگیم : هکیالم  ود  نآ  دش  طولخم  كاخ  اب  هفطن  هک  یتقو  دننکیم ، طولخم  هتفرگ  رارق  محر  رد  هک  ياهفطن  اب  ار  كاخ 
ّثنؤم رّکذـم و  لیبق  زا  دـنکیم ، یحو  دـهاوخیم  هک  ار  هک  نآ  اـهنآ  هب  دـنوادخ  سپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  میهاربا  وبا  مینک ؟ قلخ  هچ 

. ندوب دیعس  ّیقش و  دیفس و  هایس و  ندوب و  رفاک  نمؤم و  ندوب ،
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«1 . » دنهدیم تبانج  لسغ  ار  تّیم  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  رگید ، زیچ  هن  دیآیم ، نوریب  وا  زا  هفطن  نامه  لجر  درم  هک  یتقو  سپ 
زا دـعب  ای  دوشیم ، طولخم  محر  رد  هفطن  اب  هک  یکاخ  تبرت و  هک  ریز  میدرک ، رکذ  ار  نآ  ام  هک  تسا  یخزرب  كاخ  هب  رعـشم  ربخ  نیا 

كاخ نامه  دوشیم  طولخم  محر  رد  هفطن  لوزن  زا  زور  لهچ 
__________________________________________________

یفاکلا ج 3 ص 161 ح 16. ( 1)
205 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هفطن  نآ  رد  یلاثم  یخزرب و  دسج  لوصح  يارب  يدادعتسا  تّیفیک  ياراد  هک  تسا ، یخزرب 
یناـسنا و تروـص  تّیلباـق  هفطن  دوـبن  دادعتـسا  نیا  رگا  دوـشیم ، قـلخ  هفطن  نآ  رد  تسا  یناـحور  رما  هک  ناـسنا  دادعتـسا  نـیمه  اـب  و 

. درکیمن ادیپ  ار  نآ  ّتیناحور 
نآ دوشیمن و  نآ  رب  ضراع  ندرم  تسا و  هدنز  ناسنا  یناحور  تاهج  هن  رگ  دوشیم و  ناسنا  ندب  رب  ضراع  هک  تسا  یتفص  گرم  و 

. تسین يزیچ  یلاثم  كاخ  حور و  شریذپ  يارب  هفطن  دادعتسا  حور و  زج  دوشیم ، جراخ  ناسنا  ندب  زا  گرم  نیح  رد  هک  هک 
مالّـسلا هیلع  ماما  لوق  تسا و  ناسنا  یعیبط  يهبترم  گرم  دوصقم  دریمب » ناسنا  هاـگ  ره  : » دومرف هک  ربخ  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  لوق  سپ 

بیجع طولخم و  یخزرب  كاخ  اب  هک  نامه  ینعی  دیآیم ، نوریب  هفطن  زا  یتعیبط  يهبترم  نآ  زا  ینعی  دوشیم » جراخ  وا  زا  هفطن  ینم و  »
. نآ ندوب  یعیبط  ینیمز  ّتیثیح  هن  تسدوصقم ، هفطن  نآ  دادعتسا  ندوب و  نیجع  ّتیثیح  هک  تسا ، هدش 

«1 . » تسا هدش  دراو  يرگید  رابخا  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  زا  ربخ  نیا  نومضم  هب  و 
__________________________________________________

ماـمت دوخ  هک  دـشاب  يرـشب  موتناوک  اـی  يدوجو  نژ  گرم  لاـح  رد  یجورخ  يهفطن  نیزاـغآ و  هفطن  زا  روظنم  هک  دوشیم  رّوـصت  ( 1)
رهاظ ار  ناسنا  تّیـصوصخ  ات  رگید  ناهج  رد  مه  تسا و  يرـشب  دولوم  ناهج  نیا  رد  مه  اذـل  دراد و  شدوخ  رد  هّوقلاب  ار  رـشب  تاـفص 

. دنکیم
نامجرتم

206 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. میداد ناشن  نوعرف  هب  ار  دوخ  تایآ  یسوم  يهطساو  هب  اِنتایآ  ُهاْنیَرَأ  ْدََقل  َو 

. دشابیم اضیب  دی  هدنز و  رام  تروص  هب  اصع  نداد  رارق  تایآ  زا  دوصقم 
، دراد ام  تردق  ملع و  رب  تلالد  اهنآ  يهمه  هک  دیدرگ  عقاو  رصم  زا  شجورخ  ات  تیالو  نیح  زا  یسوم  تلاسر  زا  لبق  هک  یتایآ  زین  و 
زا سپ  تسا ، هدرک  رکم  شدوخ  هب  دنک  رکم  ام  اب  سک  ره  تسین و  ام  تارّدـقم  ياضما  زا  عنام  يزیچ  چـیه  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  زین 
رد اـم  يهبلغ  ملع و  تردـق ، رب  تلـالد  هک  میدرک  مـالعا  ار  دوخ  ياـههناشن  تاـیآ و  نوعرف  هب  اـی  دوشیم ، عقاو  بولغم  شرکم  تهج 

. میداد ناشن  نوعرف  هب  ار  تازجعم  ریاس  زین  دراد و  يرادیب  باوخ و 
نوعرف هب  نآ  يهیارا  هک  تسا  یتایآ  دوصقم  یقیقح و  هن  تسا ، یبسن  یفاضا و  ّلک »  » ظفل اب  مومع  دـیکأت  اههناشن و  اههیآ ، مومع  اهَّلُک 

. دشاب نکمم 
. دومن بیذکت  ار  اههناشن ) تایآ و   ) یسوم نوعرف  َبَّذَکَف 

نایب همجرت  تسا . یناف  کلم  بلاط  مدرم  رگید  دننام  یسوم  هک  تشادنپ  دیزرو و  يراددوخ  ام ) لوسر   ) ام هب  ندروآ  نامیا  زا  یبَأ و  َو 
207 ص : ج9 ، ةداعسلا ،

راقفلا وذ  ّالا  فیس  یلع ال  ّالا  یتف  ال 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2222 

http://www.ghaemiyeh.com


208 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یلا 76 تایآ 57 

208 ص :  ات 76 ..... ] تایآ 57  (: 20  ) هط هروس  ]

هراشا

ًاناکَم َْتنَأ  َو ال  ُنَْحن  ُهُِفلُْخن  ًادِـعْوَم ال  َکَْنَیب  َو  انَْنَیب  ْلَعْجاَف  ِِهْلثِم  ٍرْحِِـسب  َکَّنَِیتْأَنَلَف  ( 57  ) یسُوم ای  َكِرْحِِسب  انِـضْرَأ  ْنِم  انَجِرُْخِتل  انَْتئِج  َأ  َلاق 
ْمُکَْلیَو ال یـسُوم  ْمَُهل  َلاق  ( 60  ) یتَأ َُّمث  ُهَدـْیَک  َعَمَجَف  ُنْوَعِْرف  یَّلَوَتَف  ( 59  ) یًحُـض ُساَّنلا  َرَـشُْحی  ْنَأ  َو  ِۀَنیِّزلا  ُمْوَی  ْمُکُدِعْوَم  َلاق  ( 58  ) ًيوُس

(61  ) يرَْتفا ِنَم  َباخ  ْدَق  َو  ٍباذَِعب  ْمُکَتِحُْسیَف  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  اوُرَتْفَت 
ُمُِکتَقیِرَِطب ابَهْذَی  َو  امِهِرْحِِـسب  ْمُکِـضْرَأ  ْنِم  ْمُکاجِرُْخی  ْنَأ  ِنادـیُِری  ِنارِحاَسل  ِناذـه  ْنِإ  اُولاق  ( 62  ) يوْجَّنلا اوُّرَـسَأ  َو  ْمُهَْنَیب  ْمُهَْرمَأ  اوُعَزاـنَتَف 

یْقلَأ ْنَم  َلَّوَأ  َنوُکَن  ْنَأ  اَّمِإ  َو  َیِْقُلت  ْنَأ  اَّمِإ  یـسُوم  ای  اُولاـق  ( 64  ) یْلعَتْـسا ِنَم  َمْوَْیلا  َحَْلفَأ  ْدَق  َو  افَـص  اُوْتئا  َُّمث  ْمُکَْدیَک  اوُعِمْجَأَف  ( 63  ) یْلثُْملا
(66  ) یعْسَت اهَّنَأ  ْمِهِرْحِس  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُلَّیَُخی  ْمُهُّیِصِع  َو  ْمُُهلابِح  اذِإَف  اوُْقلَأ  َْلب  َلاق  ( 65)

َو ٍرِحاس  ُْدیَک  اوُعَنَص  امَّنِإ  اوُعَنَص  ام  ْفَْقَلت  َِکنیِمَی  ِیف  ام  ِْقلَأ  َو  ( 68  ) یلْعَْألا َْتنَأ  َکَّنِإ  ْفََخت  اْنُلق ال  ( 67  ) یسوُم ًۀَفیِخ  ِهِسْفَن  ِیف  َسَجْوَأَف 
ُمُکُرِیبََکل ُهَّنِإ  ْمَُکل  َنَذآ  ْنَأ  َْلبَق  َُهل  ُْمْتنَمآ  َلاق  ( 70  ) یسُوم َو  َنوُراه  ِّبَِرب  اَّنَمآ  اُولاق  ًادَّجُـس  ُةَرَحَّسلا  َیِْقلُأَف  ( 69  ) یتَأ ُْثیَح  ُرِحاَّسلا  ُِحْلُفی  ال 
(71  ) یْقبَأ َو  ًاباذَع  ُّدَشَأ  انُّیَأ  َّنُمَْلعََتل  َو  ِلْخَّنلا  ِعوُذُج  ِیف  ْمُکَّنَبِّلَصَُأل  َو  ٍفالِخ  ْنِم  ْمُکَلُجْرَأ  َو  ْمُکَیِْدیَأ  َّنَعِّطَقُأَلَف  َرْحِّسلا  ُمُکَمَّلَع  يِذَّلا 

اَنل َرِفْغَِیل  اـنِّبَِرب  اَّنَمآ  اَّنِإ  ( 72  ) اْینُّدـلا َةایَْحلا  ِهِذـه  یِـضْقَت  امَّنِإ  ٍضاق  َْتنَأ  ام  ِْضقاَف  انَرَطَف  يِذَّلا  َو  ِتانِّیَْبلا  َنِم  انَءاج  ام  یلَع  َكَِرثُْؤن  َْنل  اُولاـق 
ْنَم َو  ( 74  ) ییْحَی َو ال  اهِیف  ُتوُمَی  َمَّنَهَج ال  َُهل  َّنِإَف  ًامِرْجُم  ُهَّبَر  ِتْأَـی  ْنَم  ُهَّنِإ  ( 73  ) یْقبَأ َو  ٌْریَخ  ُهَّللا  َو  ِرْحِّسلا  َنِم  ِْهیَلَع  انَتْهَرْکَأ  ام  َو  اـنایاطَخ 
ْنَم ُءازَج  َِکلذ  َو  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍنْدَـع  ُتاَّنَج  ( 75  ) یلُْعلا ُتاجَرَّدـلا  ُمَُهل  َِکئلوُأَف  ِتاِحلاَّصلا  َلِمَع  ْدَـق  ًانِمُْؤم  ِِهتْأَی 

(76  ) یَّکََزت
209 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

209 ص :  همجرت ..... :

؟ ینک هراوآ  نامنیمزرس  زا  دوخ  يوداج  اب  ار  ام  هک  ياهدمآ  ایآ  یسوم  يا  تفگ 
ود  ره   ] لوبقم یناکم  رد  راذگب  يدعوم  تدوخ  ام و  نیب  سپ  میروآیم  نایم  هب  تیارب  نآ  دننامه  ییوداج  زین  ام  هک ] نادب   ] سپ

210 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. مینکن فالخ  نآ  رد  وت  ام و  هک  فرط ]

. دنوش هدروآ  درگ  زور  رد  زین  نامدرم  هک  دشاب  نشج  زور  ناتدعوم  تفگ 
. دمآ نایم  هب  هاگ  نآ  درب  راک  هب  ار  دوخ  ریبدت  رکم و  يهمه  تشگرب و  نوعرف 

دیمون دـنک  هشیپ  ارتفا  سک  ره  دزاسیم و  نک  هشیر  یباذـع  اب  ار  امـش  هک  دـینزم  ارتفا  دـنوادخ  رب  امـش ، رب  ياو  تفگ  ناشیا  هب  یـسوم 
. ددرگ

. دنتشاد ناهنپ  ار  ناشییوگزار  دندرک و  ادیپ  فالتخا  ناشراب  راک و  يهراب  رد  دوخ  نایم  رد  نانآ ]  ] سپ
زا ار  امش  يهدیدنسپ  نییآ  دننک و  هراوآ  ناتنیمزرس  زا  ار  امـش  ناشیوداج  اب  دنهاوخیم  هک  دنتـسه  ینارگوداج  ود  نیا  دندرک  اعّدا  [و ]

. دنربب نیب 
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. تسراگتسر دوش ، هریچ  هک  ره  زورما  دینک و  لمع  گنهامه  دینک و  يرکفمه  سپ 
؟ میزادنایم هک  میشاب  یسک  نیلّوا  ام  ای  يزادنایم  لّوا ]  ] وت ای  یسوم  يا  دنتفگ :

بنج و و  هدش و ] رام   ] ناشیاهتـسدبوچ اهنامـسیر و  هک  دمآ  شرظن  هب  نینچ  نانآ  يوداج  زا  ناهگان  دنتخادنا ] ، ] دـیزادنایب امـش  تفگ 
. دراد شوج 

. درک ساسحا  یمیب  دوخ  لد  رد  یسوم  سپ 
. يرترب وت  هک  سرتم  میتفگ 

راگتـسر دور  اج  ره  رگوداج  تسا و  نارگوداج  گنرین  دـناهتخاس ، هچنآ  هک  دـعلبب  ار  ناشیاههتخاس  اـت  زادـنیب  يراد  تسد  رد  هچنآ  و 
. دوشیمن

. میدروآ نامیا  یسوم  نوراه و  راگدرورپ  هب  دنتفگ : و ]  ] دنداتفا رد  هدجس  هب  نارگوداج  هاگ  نآ 
امـش هب  هک  تسامـش  راـگزومآ ] و   ] رتـگرزب وا  کـشیب  دـیاهدروآ  ناـمیا  وا  هب  مهد  هزاـجا  امـش  هب  هک  نآ  زا  شیپ  اـیآ  تفگ  نوـعرف ] ]

راد هب  امرخ  تخرد  ياههنت  رب  ار  امـش  مربیم و  رگیدـکی  تهج  فـالخ  رب  ار  ناـتیاهاپ  اهتـسد و  هک  دـینادب  تسا ، هتخومآ  يرگوداـج 
؟ تسرتهدنیاپ دراد و  رتدیدش  یباذع  ناممادک  هک  تسناد  دیهاوخ  مشکیم ،

211 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هچ ره  مینیزگیمن ، رب  تسا ، هدـیرفآ  ار  اـم  هک  یـسک  رب  تسا ، هدـمآ  اـم  يارب  هک  ییاهیرگنـشور  رب  ار  وت  زگره  دـنتفگ : نارگوداـج ] ]

. درک یناوت  يراک  يویند  یگدنز  رد  طقف  وت  هک  تسین  نیا  زج  نکب ، یهاوخ 
رتهب هک  تسا  دنوادخ  دشخبب و  ياهدرک  نامراداو  نآ  هب  وت  هک  ار  ییوداج  نیمه  ار و  نامناهانگ  ات  میاهدروآ  نامیا  نامراگدرورپ  هب  ام 

. تسا رتهدنیاپ  و 
. دنامیم هدنز  هن  دریمیم و  هن  نآ  رد  هک  تسوا  بیصن  مّنهج  دیایب ، شراگدرورپ  دزن  هب  راکهانگ  سک  ره  يرآ 

هـشیپ یکاپ  هک  تسا  یـسک  شاداپ  نیا  رد  دـننآ ، رد  هنادواج  و ] ، ] تسا يراج  نآ  تسد  ورف  زا  نارابیوج  هک  ندـع  ياهتـشهب  ناـمه ] ]
. دنک

211 ص :  ریسفت ..... 

هب نامروشک  زا  ار  ام  هکنآ  عمط  هب  ياهدـمآ  وت  یـسوم  يا  تفگ  خـساپ  رد  نوعرف  یـسوُم  ای  َكِرْحِِـسب  انِـضْرَأ  ْنِم  انَجِرُْخِتل  انَْتئِج  َأ  َلاـق 
؟ ینک نوریب  دوخ  يهدبعش  رحس و 

یـسوم يا  تفگ : دـندادیم و  ماجنا  نارگوداج  هک  ياهداـعلا  قراـخ  ياـهراک  دـننام  درک ، لـمح  رحـس  رب  ار  اـههناشن  تاـیآ و  نوعرف 
؟ ینک هراوآ  نامیاهنیمزرس  زا  شیوخ  يوداج  اب  ار  ام  هک  ياهدمآ 

. میروآیم نایم  هب  تیارب  نآ  دننامه  ییوداج  زین  ام  هک  نادب  ًادِعْوَم و  َکَْنَیب  َو  انَْنَیب  ْلَعْجاَف  ِِهْلثِم  ٍرْحِِسب  َکَّنَِیتْأَنَلَف 
ناکم نامز و  ره  رد   ) قلطم روط  هب  تسا  هدعو  دوخ  ای  هدعو ، ناکم  ای  هدعو ، نامز  دوصقم  هک  دراذـگب  يدـعوم  تدوخ  ام و  نیب  سپ 

(. یهاوخب هک 
212 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. مینکن فالخ  يرادوخ و  هدعو  ناکم  نآ  رد  نآ  زا  مادکچیه  هک  « 1  » ًاناکَم َْتنَأ  َو ال  ُنَْحن  ُهُِفلُْخن  ال 
ای لعجأ »  » مّود لوعفم  ای  لّوا  لوعفم  ای  تسا ، لامتـشا  لدب  ای  ّلک  لدب  تروص  هب  نآ  زا  لدب  ای  نآ ، فصو  ای  ادـعوم »  » زا لاح  اناکم » »

. تسا فوذحم  لوعفم 
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هک ییاج  ینعی  دشابیم ، يوتـسم »  » يانعم هب  تسا و  فصو  ود  ره  هک  هدش  هدـناوخ  نآ  يهرـسک  نیـس و  يهّمـض  اب  يوس »  » ظفل يوُس 
هّرد و هّپت و  چـیه  هک  يوحن  هب  دـشاب  حّطـسم  راومه و  نیمز  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی  دـشاب ، يواـسم  وـت  هب  اـم و  هب  تبـسن  نآ  تفاـسم 

. دننک اشامت  ار  هنحص  نآ  عنام  نودب  نارگاشامت  همه  ات  دشابن ، نآ  رد  يدنلب  رس  يریزارس و 
هتفرگ نشج  هک  دوب  نانآ  دیع  زور  زور ، نآ  اریز  نایطبق ) دیع  زور  ینعی  ، ) دشاب تنیز  زور  هدعو  نامز  تفگ : ِۀَـنیِّزلا  ُمْوَی  ْمُکُدِـعْوَم  َلاق 

. دندیمانیم تنیز  زور  ار  نآ  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  دندرکیم و  نییزت  شیارآ و  ار  ناشدوخ  و 
لطاب ندوب  لطاب  ّقح و  ّتیناّقح  هک  تسا  نیا  يارب  صوصخم  زور  نآ  يارب  نتشاذگ  هدعو  هدش ، هدناوخ  بصن  اب  ِۀَنیِّزلا  ُمْوَی 

__________________________________________________

یناکم رد  تسا و  هدعو  ناکم  هدمآ  اناکم »  » نوچ تسا و  هدعو  نامز  سپ  هدـمآ  نشج  زور  ینعی  هنّیزلا » موی   » دـیعب يهیآ  رد  نوچ  ( 1)
. دوشیم رارقرب  زور  نآ  رد  نشج 

213 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشابن یفخم  بیاغ  رضاح و  رب  هک  يوحن  هب  دریگب و  ماجنا  همه  راظنا  رد  ماع و  ءالم  رد  بلطم  نیا  دوش ، تباث 

هب مویلا »  » رب ای  ۀنیز »  » رب فطع  دنیآ  نوریب  همه  هدهاشم ) يارب   ) رارق لحم  هب  رهظ  ماگنه  مدرم  یًحُض و  ُساَّنلا  َرَـشُْحی  ْنَأ  َو  دومرف : اذل  و 
. تسا فاضم  ریدقت 

. تسا هدش  هدناوخ  تبیغ  ای  باطخ  يهغیص  هب  مولعم و  لوهجم و  تروص  هب  رشحی »  » ظفل و 
. دروآ يور  وداج  بابسا  نارگوداج و  ندرک  عمج  هب  دینادرگ و  يور  یسوم  زا  نوعرف  سپ  ُنْوَعِْرف  یَّلَوَتَف 

. دروآ درگ  ناشیوداج  بیرف  بابسا  نارگوداج و  زا  تسناوتیم  هک  هچنآ  سپ  ُهَْدیَک  َعَمَجَف 
. دمآ هاگهدعو  هب  نوعرف  یتَأ  َُّمث 

میاصع هک   ) دنوادخ رب  امـش ، رب  ياو  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  اوُرَتْفَت  ْمُکَْلیَو ال  تفگ : نارگوداج  هب  ای  شموق  نوعرف و  هب  یـسوم  یـسُوم  ْمَُهل  َلاق 
. دینزن ارتفا  دنکیم ) اهدژا  ار 

. دوشن تفایرد  نآ  زا  غورد  بذک و  يانعم  ارتفا  هک  نیا  ربانب  تسا . هب  لوعفم  ابذک »  » ظفل
214 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دندرک . اعّدا  اهنآ  مه  دیاش  دشاب ، هتشاد  شدوخ  ظفل  زا  یلعف  هک  نیا  نودب  تسا  قلطم  لوعفم  ای 

: دیوگیم یسوم  تسادخ ، بناج  زا  زین  ام  ياهرحس  تسادخ ، بناج  زا  نم  ياههناشن  تایآ و  دیوگیم : یسوم  هک  روطنامه 
. تسین ادخ  زا  رحس  دینزن ، ارتفا  ادخ  هب 

هک ياهبلاس  يهّیضق  هک  هنوگ  نیا  هب  تسا ، هدیمان  ادخ  رب  ارتفا  تسین  ادخ  بناج  زا  یسوم  تازجعم  دنتفگیم  هک  ار  نانآ  یفن  یسوم  ای 
. دوش هداد  رارق  هلودعم  يهبجوم  دناهدرک  اعّدا  نانآ 

. تسا هداتسرفن  ار  اههناشن  تایآ و  نیا  دنوادخ  دناهتفگیم  نانآ  هک  ایوگ 
داب رب  ار  امـش  داینب  هک   ) دنک هدنامرد  لصأتـسم و  ار  امـش  ینعی  هدـش ، هدـناوخ  لاعفا  باب  زا  و  عنم »  » باب زا  مکتحـسی »  » ظفل ْمُکَتِحُْـسیَف 

(. دهد كاله 
. دشاب ندناسرت  ندرک و  گرزب  يارب  نیونت  هک  نیا  رب  انب  گرزب ، یباذع  ٍباذَِعب 
. تشگ دیماان  شاهتساوخ  فده و  زا  تسب  ارتفا  هک  یسک  يرَْتفا  ِنَم  َباخ  ْدَق  َو 

ناسنا ترطف  هک  هچنآ  زا  ای  دوب ، شکلم  ياقب  ارتفا  نیا  زا  شفده  وا  هچ  دش ، دـیماان  شیارتفا  رد  تشدوخ  يهتـساوخ  زا  نوعرف  هچنانچ 
. دش دیماان  دشاب  نیبّرقم  اب  هک  دراد  دیما 

نوعرف  ای  یگمه ، نوعرف ، موق  ای  نارگوداج ، اوُعَزانَتَف 
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215 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نیا رـس  رب  اهنآ  عازن  و  دـندرک ، عازن  نوراه  یـسوم و  اب  اهنآ  زا  یـضعب  ای  نانآ ، يهمه  ای  نارگوداج ، شموق و  نوعرف و  ای  شموق ، اب 

یـسک هچ  هورگ و  هک  نیا  رد  دندرک  عازن  نوراه  یـسوم و  اب  نارگوداج  ای  تسا ، یهلا  رما  ای  تسا  وداج  نوراه  یـسوم و  راک  هک  دوب 
. دنک عورش  ار  وداج  رحس و 

. دندرکیم عازن  رما  نآ  دروم  رد  موق  نآ  هک  دوشیم  مولعم  اوعزانتف »  » ریمض اب  هسیاقم  اب  ریمض  نیا  عجرم  ْمُهَْرمَأ 
ای ناشدوخ ، نیب  نوعرف  موق  اـی  دـندرک ، تبحـص  یـشوگ  رد  مه  اـب  دـندرک و  يوجن  ناـشدوخ  نیب  نارگوداـج  يوْجَّنلا  اوُّرَـسَأ  َو  ْمُهَْنَیب 

. دندرکیم ناهنپ  نارگید  زا  ای  نوراه  یسوم و  زا  ار  يوجن  نیا  دندرک ، اوجن  نوعرف  اب  نوعرف  موق  ای  رگیدمه  اب  نارگوداج 
ِنارِحاَسل ِناذـه  ْنِإ  دـنتفگیم : هک  دوب  نیا  ناشندز  فرح  یـشوگ  رد  ینعی  درواین  لصو  تادا  اذـل  تسا و  يوْجَّنلا » اوُّرَـسَأ   » ناـیب اُولاـق 

. تسا هدش  هدناوخ  فلا  اب  ناذه »  » دیدشت و اب  نا »  » ظفل دنرگوداج ، ات  ود  نیا  دنتفگ : ناینوعرف 
مال زا  دعب  يادتبم  ریدقت  هب  تسا  معن »  » يانعم هب  دناهتفگ : یضعب  ریدقت و  نودب  تسا  معن »  » يانعم هب  ّنا » : » هدش هتفگ  تئارق  نیا  ربانب  و 

دشاب . هدش  لخاد  ادتبم  رب  مال  هک  نیا  ات 
216 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: دناهتفگ یضعب  تساغلم و  لمع  زا  ّنا » : » دناهتفگ یخرب  و 
. تسا نأش  ریمض  ریدقت  هب  ناذهل » ّهنا   » نآ ریدقت 

کی زا  لاوقا  تـالامتحا و  نیا  يهمه  تسا و  هدـش  قحلم  هینثت  نون  اذـه »  » فلا هب  هکلب  تسین ، هینثت  فلا  فـلا  نیا  دـناهتفگ : یـضعب  و 
. تسا فیعض  هجو  دنچ  ای  هجو 

قّرفتم فلتخم و  ياهتغل  هب  نآرق  هک  ددـنبیم ، فلا  اب  ار  هینثت  قلطم  هک  یـسک  تغل  قبط  هدـش  هتـسب  فلا  اب  هینثت  دـناهتفگ : یـضعب  و 
. تسا هدش  لزان 

دنتـسین اهنیا  ینعی   ) تسا اـّلا »  » ياـنعم هب  مـال  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب ، هیفاـن  هک  هدـش  هدـناوخ  نإ »  » نون فیفخت  اـب  « 1 « » ناذـه نا   » و
. تسا هقراف  مال  مال  هک  « 2  » تسا ّنا  زا  فّفخم  نا »  » ای رگوداج )

نیذه دشاب و  بوصنم  دیاب  ّنإ  مسا  اریز   ) تسا لاکـشایب  مه  نآ  اذل  تسا ، نیمه  تسرد  رهاظ  رظن  زا  هک  هدش  هدـناوخ  نیذـه » ّنإ   » و
ناذه ام   » و دشاب ، اذه »  » زا فوذحم  فلا  زا  ضوع  نون  دیدشت  هک  تسا  هدش  هدـناوخ  ناذـه »  » نون دـیدشت  اب  و  تسا ) ي »  » هب بوصنم 

«« نارحاس ّالا  ناذ  نإ  : » هدش تیاور  اّرق  زا  یضعب  زا  و  هدش ، هدناوخ  زین  نارحاسل »
__________________________________________________

. تسا هدرک  تئارق  هنوگ  نیا  اّرق  زا  دوعسم  نبا  ( 1)
. حوتفلا وبا  فاشک  نآرقلا ، بارعا  ( 2)

. تسا هدرک  تئارق  هنوگ  نیا  اّرق  زا  ّیبا  ( 3)
217 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: دنتفگ امِهِرْحِِسب  ْمُکِضْرَأ  ْنِم  ْمُکاجِرُْخی  ْنَأ  ِنادیُِری 
ّطلسم امـش  نیمز  رب  ای  دننکیم ، دیعبت  ای  ار  امـش  هک  هنوگ  نیا  هب  دننک ، نوریب  ناتنیمز  زا  ار  امـش  وداج  اب  دنهاوخیم  نوراه  یـسوم و 

. دننکیم مورحم  نآ  زا  ار  امش  دندرگیم و  نآ  کلام  دنوشیم و 
. دنربب نیب  زا  ار  امش  يوکین  يهقیرط  دنهاوخیم  نوراه  یسوم و  یْلثُْملا و  ُمُِکتَقیِرَِطب  ابَهْذَی  َو 

يرورـس مدرم  رب  هلیـسو  نیا  هب  ات  دنیامن  رـشن  وکین  ریغ  سونأم و  ریغ  یبهذم  هدرک و  وحم  ار  امـش  نید  نیا  دنهاوخیم  هک  هنوگ  نیا  هب 
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. دنیوج
. تسا هدش  هدناوخ  نآ  لصو  اب  هزمه و  عطق  اب  لاعفا  باب  زا  اوعمجأ »  » ظفل ْمُکَْدیَک  اوُعِمْجَأَف 

. دینک لمع  گنهامه  دیروآ و  درگ  اج  کی  مالّسلا  هیلع  یسوم  اب  هلباقم  باب  رد  ار  ناتدوخ  قّرفتم  هدنکارپ و  ياههلیح  رکم و  ینعی 
رد نآ  تمظع  تبیه و  رتروآ و  بعر  هرظانم  رد  ییارآ  فص  قاّفتا و  هک  دیئایب ، مظنم  فص  کی  تروص  هب  مه  اب  سپس  افَـص  اُوْتئا  َُّمث 

. تسا رتدیدش  راظنا 
. دندوب نامسیر  اصع و  ياراد  کی  ره  هک  دندوب  رفن  رازه  داتفه  نانآ  دناهتفگ : یضعب 

218 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هب نوعرف  فرط  زا  هتفگ  نیا  دـناهتفگ : یـضعب  دـنک ، هبلغ  هک  تسا  راگتـسر  یـسک  زورما  دـنتفگ : ناـنآ  یْلعَتْـسا  ِنَم  َمْوَْـیلا  َحَْـلفَأ  ْدَـق  َو 

. تسا نارگوداج  اب  نوعرف  موق  هتفگ و  ای  تسا ، رگید  یضعب  هب  یضعب  لوق  نیا  دناهتفگ : یضعب  تسا ، نارگوداج 
يا دـنتفگ : و  هدرک ) بدا   ) دـندرک رّیخم  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  نارگوداـج  یْقلَأ  ْنَم  َلَّوَأ  َنوُکَن  ْنَأ  اَّمِإ  َو  َیِْقُلت  ْنَأ  اَّمِإ  یـسوُم  اـی  اُولاـق 

تسا و یهلا  یـسوم  هک  دندیمهف  نوچ  دنـشاب ، هدرک  مارتحا  وا  هب  هدومن و  بدا  تاعارم  ات  مینک  عورـش  ام  ای  ینکیم  عورـش  وت  یـسوم 
. دنتشاد مّدقم  ناشدوخ  رب  ّریخت  رد  ار  وا  اذل  و  تسین ، وداج  وا  راک 

. دومنن راذگاو  ناشدوخ  هب  درک و  تیاده  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دوب  مارتحا  بدا و  نیمه  تهج  هب  دناهتفگ : یخرب 
نیا رد  ار  دوخ  ششوک  تیاهن  نانآ  ات  دینک ، عورش  امش  تفگ : و  دشن ، نارگن  تحاران و  اهنآ  راک  زا  مالّسلا  هیلع  یـسوم  اوُْقلَأ  َْلب  َلاق 

. تشاد اّکتا  شراگدرورپ  رب  مالّسلا  هیلع  یسوم  هچ  دوش ، رهاظ  اهنآ  يهمه  رب  مالّسلا  هیلع  یسوم  يهبلغ  ات  دنهد  ماجنا  هار 
رد نامـسیر  یتسد و  بوچ  و  دندرک ، رپ  ار  نادیم  دـناهتفگ : یـضعب  دـنتخادنا ، اجنآ  هب  دـندروآ و  دـندوب  هتخاس  هک  ار  هچنآ  سپ  اوُْقلَأ 

. دوب نکمم  ّدح  نیرتعیسو 
یعْسَت  اهَّنَأ  ْمِهِرْحِس  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُلَّیَُخی  ْمُهُّیِصِع  َو  ْمُُهلابِح  اذِإَف 

219 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
يای اب  لّیخی »  » ظفل و  دناشبنج ، تکرح و  رد  هک  دمآ  یـسوم ) ای   ) مدرم رظن  هب  نینچ  وداج  رثا  رد  نارگوداج  ياهنسر  اهیتسدبوچ و 

. تسا هدش  هدناوخ  مولعم  تروص  هب  ثینأت  ءات  اب  و  لوهجم ، تروص  هب  تبیغ 
. درک سرت  ساسحا  شسفن  رد  یسوم  سپ  یسوُم  ًۀَفیِخ  ِهِسْفَن  ِیف  َسَجْوَأَف 

« ساجیا  » ظفل و  دنک ، هبلغ  لطاب  و  دوش ، بولغم  هک  دیسرتیم  نآ  زا  هکلب  دیسرتیمن ، شدوخ  زا  یسوم  هک  تسا  هدش  دراو  رابخا  رد  و 
. ناهنپ رما  کی  ندرک  ساسحا  يانعم  هب 

. دوشیمن رهاظ  شدوخ  ریغ  رب  هک  دوب  یفخم  ردق  نآ  یسوم  سرت  هک  دراد  نیا  هب  هراشا  ظفل  نیا  اب  ایوگ 
حاکن دـماشایب و  دروخب و  هک  تسا  نیا  يرـشب  يهبترم  لامک  دوش ، لماک  لامک  بتارم  عیمج  رد  هک  تسا  یـسک  لماک  ناـسنا  نوچ  و 

وا لماک  تلاسر  ماقم  اب  هک  دنکیمن  یـصقن  رب  تلالد  یـسوم  ندیـسرت  اذل  دشاب  هتـشاد  فوخ  دـیما و  دـشاب ، ضیرم  حیحـص و  دـنک و 
. دشاب هتشاد  تافانم 

: میتفگ یسوم  هب  یحو  قیرط  هب  اْنُلق 
ّقح  رب  لطاب  درک و  دناوتن  يربارب  هزجعم  اب  رحس  زگره  هک  ، ) يرتالاب رترب و  وت  هک  سرتن  یلْعَْألا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ْفََخت  ال 

220 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوب ّکش  يهلزنم  هب  مالّسلا  هیلع  یسوم  ندیسرت  نوچ  تسا ، هتشگ  دّکؤم  دّدعتم  ياهدیکأت  اب  هلمج  نیا  دش ) دهاوخن  بلاغ 

. زادنایب ار  اصع  ینعی  زادنایب ، يرادتسود  هچنآ  َِکنیِمَی  ِیف  ام  ِْقلَأ  َو 
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يات هک  هنوگ  نیا  هب  تسا ، هدـمآ  زین  لّعفت  باب  زا  هدـش ، هدـناوخ  لیعفت  باب  زا  دّرجم و  یثالث  زا  عفر و  مزج و  اـب  فقلت »  » ظـفل ْفَْقَلت 
. تسا هدش  ماغدا  هعواطم  ات  رد  عراضم 

. تسا ندیعلب  يانعم  هب  لعفت  باب  زا  فّقلت » ، » لیعفت باب  زا  فقل »  » و ملع »  » باب زا  فقل »  » و
. تسا هدش  لامعتسا  ندرک  علب  عالبا و  رد  لیعفت  باب  زا  فّقل »  » و

ار اـهنآ  وت  ياـصع  هک  سرتـن  ینعی  ددرگرب ، اـصع  هب  ّثنؤـم  ریمـض  هک  دـشاب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هب  باـطخ  فّـقلت »  » تسا نکمم  و 
. دعلبیم

زا یـشان  یناطیـش  ياههلیح  اب  ای  یعیبط ، تافّرـصت  زا  یـشان  یعیبط  ياههلیح  دـعلبیم  دـناهتخاس  اهنآ  هک  ار  هچنآ  وت  ياصع  اوُعَنَـص  ام 
« َساَّنلا َنوُمِّلَُعی  : » یلاعت يادـخ  لوق  نمـض  رد  هرقب  يهروس  رد  نآ ، رب  هداعلا  قراخ  راثآ  بیترت  یعیبط و  ياوق  اـب  یناـحور  ياوق  جازتما 

تشذگ . نآ  يانعم  وداج و  رحس و  لماک  لیصفت  قیقحت و 
221 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدش  هدناوخ  فلا  نودب  رحاس »  » ظفل دناهدرک و  لمع  رحس  هلیح  رکم و  اب  نانآ  هک  ٍرِحاس  ُْدیَک  اوُعَنَص  امَّنِإ 
. دوشیمن راگتسر  دسرب  یلاع  تاماقم  هب  هک  مه  هزادنا  ره  رگوداج  رحاس و  « 1  » یتَأ ُْثیَح  ُرِحاَّسلا  ُِحْلُفی  َو ال 

اب تفرگ و  ار  نوعرف  رصق  رود  دیعلب ، ار  اهنآ  ياههتخاس  مامت  یـسوم  ياصع  و  دنکفا ، ار  شیاصع  یـسوم  یتقو  ًادَّجُـس  ُةَرَحَّسلا  َیِْقلُأَف 
دندـیمهف دـندید و  نارگوداج  درک ، میهاوخ  رکذ  هچنانچ  دـندرک ، درز  سرت  زا  ناماه  نوعرف و  دومن ، هطاحا  ار  نوعرف  رـصق  شّکف  ود 

 ... تسین يزیچ  یهلا  رما  زج  بلطم  نیا  هک 
هدجس هب  یسک  ار  اهنآ  هک  ایوگ  دنیامن ، ظفح  ار  دوخ  لداعت  دنشاب و  نتشیوخ  کلام  دنتسناوتن  دنتشگ و  هدنهانپ  هدش و  برطـضم  اذل 

. دندرک هدجس  دندید  هک  ار  هچنآ  ندرمش  گرزب  تمظع و  ادخ و  میظعت  تهج  یگمه  هک  تخادنا 
( میتسج يرازیب  ناینوعرف  نوعرف و  زا  و   ) میدروآ نامیا  نوراه  یـسوم و  راـگدرورپ  هب  اـم  دـنتفگ : « 2  » یـسُوم َو  َنوُراه  ِّبَِرب  اَّنَمآ  اُولاق 

بدا تاعارم  رگید  رّیحت  بّجعت و  طرف  زا  هک  ایوگ 
__________________________________________________

: ظفاح ( 1)
دربب اضیب  دی و  زا  تسد  هک  تسیک  يرماس  راد  شوخ  لد  دنزن  ولهپ  هزجعم  اب  رحس 

: همانتبیصم رد  راّطع  ( 2)
نیملاعلا ّبرب  اّنمآ  هتفگ  نیما  ار  ییاصع  هدید  نارحاس 

هتفای نارفاک  واگ  زا  دوهج  سپ  هتفای  نامیا  رحاس  ییاصع  زا 
222 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تاـعارم میدـقت  نیا  رد  هّتبلا  دنتـشاد ، مّدـقم  تهج  نیمه  هب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  رب  ار  نوراـه  سپ  دوبن ، ریذـپناکما  ناـنآ  يارب  هبتر  و 
. دنادن لاجم  هزاجا و  نوعرف  هب  رگید  ادخ  هب  ندروآ  نامیا  رد  تسا ، هدش  زین  اههیآ  سوءر 

: تفگ نوعرف  َلاق  هک  دوب  تهج  نیا  زا  دندروآ . نامیا  تسین  زیاج  وا  راکنا  تسا و  ّقح  یسوم  هک  دنیوگب  نوعرف  هب  هک  نیا  زا  لبق  و 
نامیا وا  هب  ایآ  ینعی  هدـش ، هدـناوخ  يراکنا  ماهفتـسا  تروص  هب  هزمه  ود  اب  و  رابخا ، تروص  هب  هزمه  کی  اب  متنماء »  » ظفل َُهل  ُْمْتنَمآ  َلاق 

مّلعم سیئر و  یسوم  دیدروآ  نامیا  دوش  هداد  هزاجا  امـش  هب  هک  نآ  زا  لبق  َرْحِّسلا  ُمُکَمَّلَع  يِذَّلا  ُمُکُرِیبََکل  ُهَّنِإ  ْمَُکل  َنَذآ  ْنَأ  َْلبَق  دیدروآ !
. دیاهدرک هئطوت  هتشاذگ و  رارق  مه  اب  دیاهتشاد و  عالّطا  هلأسم  نیا  رب  البق  امش  و  تسا ، ّنف  نیا  رد  امش 

نیب رد  بلطم  نیا  دنتـساوخ  ناشراک  نیا  اب  یلو  تسا ، یهلا  یـسوم  هک  دـندوب  هدرک  نیقی  نیا  زا  لـبق  نارگوداـج  هک  تسا  هدـش  لـقن 
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. دوش راکشآ  رهاظ و  مدرم 
. دیرب میهاوخ  ار  امش  سکعرب ) ای   ) پچ ياپ  تسار و  تسد  امتح  نم  ٍفالِخ و  ْنِم  ْمُکَلُجْرَأ  َو  ْمُکَیِْدیَأ  َّنَعِّطَقُأَلَف 

223 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. مشکیم راد  هب  امرخ  تخرد  يهنت  هب  ار  امش  ِلْخَّنلا و  ِعوُذُج  ِیف  ْمُکَّنَبِّلَصَُأل  َو 

. تسا تخرد  يهقاس  دوصقم  هک  دشابیم  شیاههخاش  يهشیر  ای  تخرد  دوخ  يهشیر  عوذج »  » ظفل
یباذع مالّـسلا  هیلع  یـسوم  راگدرورپ  زا  نم و  زا  کی  مادـک  ای  یـسوم ، ام و  زا  کی  مادـک  دـینادب  ات  یْقبَأ  َو  ًاباذَـع  ُّدَـشَأ  انُّیَأ  َّنُمَْلعََتل  َو 

. میراد رتاپرید  رتدیدش و 
، مینیزگیمنرب ار  وت  زگره  تسا ، هدـمآ  ام  يارب  هک  ییاهیرگنـشور  دوجو  اب  دـنتفگ : نارحاس  ِتانِّیَْبلا  َنِم  انَءاج  ام  یلَع  َكَِرثُْؤن  َْنل  اُولاق 

. دشابیم هدش  رهاظ  ياهلیلد  حضاو و  ياههزجعم  تانّیب  زا  دوصقم 
زا یمکح  ره  ای  سبح ، ندیـشک و  راد  عطق و  لتق و  زا  نکب  ینک ، ارجا  میهاوخیم  مکح  زا  هک  ار  يزیچ  ره  سپ  ِْضقاـَف  اـنَرَطَف  يِذَّلا  َو 
زا رگید  داد  ناشن  ام  هب  ار  ام  هاگیاج  شیوخ و  نشور  لـیالد  دـنوادخ  هک  نآ  زا  دـعب  رگید  اـم  نوچ  نک ، مکح  یهاوخیم  هک  ماـکحا 

. میسرتیمن زیچ  چیه 
. داد ناشن  اهنآ  هب  تشهب  رد  ار  اهنآ  لزانم  دنوادخ  دندرک  هدجس  نانآ  هک  یماگنه  دناهتفگ : یضعب 

ره  اْینُّدلا  َةایَْحلا  ِهِذه  یِضْقَت  امَّنِإ  ٍضاق  َْتنَأ  ام 
224 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

بولطم و هک  هچنآ  يرادـن و  ترخآ  رد  یمکح  راک و  چـیه  و  تسا ، ایند  نیمه  رد  ینکیم  هک  یمکح  ره  ای  یهدیم  ماجنا  هک  يراک 
. ایند هن  تسا ، يورخا  تایح  تسا  یندنام  یقاب 

رد يورب  شیپ  ینار و  نامرف  يویند  تایح  نیا  رد  یناوتیم  اهنت  وت  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  و  تسا ، هب  لوعفم  اْینُّدـلا » َةاـیَْحلا  ِهِذـه   » اـی
. يرادن ّطلست  نآ  رب  وت  هک  میدرک  رایتخا  ار  ترخآ  ام  تسا و  رتیقاب  رتهب و  ترخآ  هک  یلاح 

. مسق ای  تسا  فطع  انَرَطَف » يِذَّلا  َو  »
نیا اب   ) دـش میهاوخن  ّرثأـتم  اـم  زگره  دـنتفگ : هک  دوشیم  نینچ  هیآ  ياـنعم  تاـنّیب  یلع  رب  ندوب  فطع  تروص  رد  هک  حیـضوت  نیا  اـب  ]

. تسا هدیرفآ  ار  ام  هک  یسک  زا  داد ) میهاوخن  عضوم  رییغت  اهدیدهت 
[. مینیزگیمنرب ار  نوعرف )  ) ادخ ریغ  زگره  تسا  هدیرفآ  ار  ام  هک  نآ  رب  دنگوس  هک ، نیا  هیآ  يانعم  ندوب  مسق  تروص  رد  و 

راگدرورپ وا  میاهدـیزگرب و  ار  ادـخ  هک  نآ  لیلد  هب  ینعی  تسا ، كرثؤن » نل   » يارب ندروآ  تّلع  ماقم  رد  فانیتسا  يهلمج  انِّبَِرب  اَّنَمآ  اَّنِإ 
. میاهدروآ نامیا  وا  هب  تسام 

. دزرمایب ار  ام  يهتشذگ  ياهاطخ  وا )  ) ات انایاطَخ  اَنل  َرِفْغَِیل 
225 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: زا تسا  ترابع  اطخ  نآ  و  دشخبب ، زین  ار  ام  رضاح  لاح  یلعف  ياطخ  َو و 
. میتساوخرب یهلا  تیآ  يهضراعم  هب  نآ  اب  هک  یتشاداو  نآ  رب  ار  ام  وت  هک  يرحس  يرگوداج و  نیمه  ِرْحِّسلا  َنِم  ِْهیَلَع  انَتْهَرْکَأ  ام 

نآ رد  ار  یـسوم  اصع  هک  دندید  سپ  هدب ، ناشن  باوخ  لاح  رد  ام  هب  ار  یـسوم  وت  دنتفگ : نوعرف  هب  نارگوداج  هک  تسا  هدـش  تیاور 
. دنکیم ظفح  ینابهگن و  تسا  هدیباوخ  هک  تلاح 

رضاح یسوم  اب  يهضراعم  هب  زج  نوعرف  اّما  دوشیم ، لطاب  شیوداج  دباوخب  یتقو  رگوداج  نوچ  تسین ، وداج  یـسوم  راک  نیا  دنتفگ :
. تشاداو راک  نآ  هب  ار  نارحاس  دشن و 
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. تسرتراگدنام رتهب و  يویند  تایح  وت  زا  دنوادخ  یْقبَأ  َو  ٌْریَخ  ُهَّللا  َو 
نانآ يهتفگ  دـنکیم  تلالد  انعم  نیا  رب  تسرتراگدـنام ، باقع  تهج  زا  وت و  زا  رتهب  باوث  تهج  زا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی 
اهِیف ُتوُمَی  َمَّنَهَج ال  َُهل  َّنِإَف  ًامِرُْجم  ُهَّبَر  ِتْأَی  ْنَم  ُهَّنِإ  ات  هک  میدروآ  نامیا  نامراگدرورپ  هب  لیلد  نیا  هب  ینعی  انِّبَِرب » اَّنَمآ  اَّنِإ   » لیلعت ماقم  رد 

هن  دریمیم و  هن  نآ  رد  هک  تسوا  يارب  مّنهج  دییایب  مرجم  یهلا  هاگشیپ  هب  هک  یسک  ییْحَی  َو ال 
226 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنامیم هدنز 
ییاهر هار  هنوگچیه  نآ  زا  هدـش و  راتفرگ  یگرزب  يالب  هب  هک  یـسک  يارب  تسا  هدـش  لـثملا  برـض  مجع  برع و  نیب  رد  تراـبع  نیا 

نآ دوشیمن ، هدنز  یناسنا  تایح  اب  و  دشاب ، نیریـش  وا  يارب  باذع  ات  دریمیمن  یناسنا  تایح  زا  تسا  نیا  لاثما  نیا  زا  دوصقم  و  درادن ،
. ددرگ جراخ  مّنهج  زا  هجیتن  رد  دشاب و  صلاخ  یناطیش  تاملظ  ياههبیاش  زا  هک  ندوب  هدنز  تایح و  زا  عون 

اهنآ رجا  دوش  دراو  حلاص  لامعا  هب  نمؤم و  دوخ  يادخ  هب  سک  ره  یلُْعلا  ُتاجَرَّدلا  ُمَُهل  َِکئلوُأَف  ِتاِحلاَّصلا  َلِمَع  ْدَـق  ًانِمُْؤم  ِِهتْأَی  ْنَم  َو 
. تسا میظعت  میخفت و  يارب  کئلوأ »  » دیعب هراشا  مسا  ندروآ  تسا  یتشهب  تاجرد  نیرتیلاع  مه 

تـسا يدـبا  تایح  تمعن و  اجنآ  تسا  يراج  اهرهن  شناتخرد  ریز  میاد  هک  یندـع  ياهتـشهب  نآ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍنْدَـع  ُتاَّنَج 
ریز ای  ناتخرد  ریز  ای  تشهب ، ياهترامع  ریز  اهرهن  نآ  نایرج  اهّتنج  ریز  اـهرهن  ناـیرج  زا  دوصقم  هک  تسا  هتـشذگ  بلطم  نیا  اـهراب 

. تسنآ ياههعطق 
ملاوـع هب  بیغ  زا  هک  تسا  ییاـهرهن  يهلزنم  هب  نآ  تافـص  دوـجو و  هک  تسا  نیا  قـیقحت  هک  میاهتفگ  هتـشذگ  رد  زین  ار  بلطم  نـیا  و 

ّتنج  رابتعا  کی  ره  ملاع  زا  الاب  يهبترم  ره  دوشیم ، يراج  ناکما 
227 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ملاع نآ  ریز  زا  دسریم و  یلعا  ملاع  هب  الّوا  تساهرهن  يهلزنم  هب  هک  ّقح  تاضافا  تسا و  تشهب  ّلحم  رگید  رابتعا  هب  تسا و  تشهب  و 
. ددرگیم هضافا  رتنییاپ  ملاع  هب 

رفک و زا  هک  تسا  یـسک  يارب  ازج  شاداپ و  نیا  دـنام ، دـنهاوخ  يدـبا  هنادواج و  تشهب  نیا  رد  یَّکََزت  ْنَم  ُءازَج  َِکلذ  َو  اـهِیف  َنیِدـِلاخ 
. دشاب هدش  هزیکاپ  ّتیناطیش  ییوخ و  هدنرد  تّیناویح ، لیبق  زا  دنک  هدولآ  ار  شتّیناسنا  هک  يزیچ  ره  ناهانگ و 

. دوب هتشگ  تیوقت  اجر  بناج  دوب و  هدروآ  يور  شیاهتمعن  ترخآ و  رب  نانآ  سوفن  نوچ 
يایوگ هک  ینیزاغآ  يهلمج  ینعی  دشاب ، فنأتسم  ياههلمج  اههیآ  تسا  نکمم  و  دنداد ، لیـصفت  طسب و  ار  مالک  يهدعو  بناج  رد  اذل 

. نارحاس نایب  هن  دشاب  ازج  شاداپ و  يهراب  رد  ادخ  نایب 
یلا 84 تایآ 77 

227 ص :  ات 84 ..... ] تایآ 77  (: 20  ) هط هروس  ]

هراشا

ِهِدُونُِجب ُنْوَعِْرف  ْمُهَعَْبتَأَف  ( 77  ) یـشَْخت َو ال  ًاکَرَد  ُفاخَت  ًاسَبَی ال  ِرْحَْبلا  ِیف  ًاقیِرَط  ْمَُهل  ْبِرْـضاَف  يِدابِِعب  ِرْـسَأ  ْنَأ  یـسوُم  یلِإ  اـْنیَحْوَأ  ْدََـقل  َو 
َِبناج ْمُکانْدَعاو  َو  ْمُکِّوُدَـع  ْنِم  ْمُکاْنیَْجنَأ  ْدَـق  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ای  ( 79  ) يدَـه ام  َو  ُهَمْوَق  ُنْوَعِْرف  َّلَـضَأ  َو  ( 78  ) ْمُهَیِـشَغ ام  ِّمَْیلا  َنِم  ْمُهَیِـشَغَف 

ِْهیَلَع ْلـِلْحَی  ْنَم  َو  ِیبَضَغ  ْمُْکیَلَع  َّلِـحَیَف  ِهِیف  اْوَغْطَت  ـال  َو  ْمُکاـْنقَزَر  اـم  ِتاـبِّیَط  ْنِم  اُولُک  ( 80  ) يوـْلَّسلا َو  َّنَْملا  ُمُْکیَلَع  اـْنلََّزن  َو  َنَْمیَأـْلا  ِروُّطلا 
(81  ) يوَه ْدَقَف  ِیبَضَغ 
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ُْتلِجَع َو  يَِرثَأ  یلَع  ِءالوُأ  ْمُه  َلاق  ( 83  ) یسُوم ای  َکِمْوَق  ْنَع  َکَلَجْعَأ  ام  َو  ( 82  ) يدَتْها َُّمث  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  َنَمآ  َو  َبات  ْنَِمل  ٌراَّفََغل  یِّنِإ  َو 
(84  ) یضْرَِتل ِّبَر  َْکَیلِإ 

228 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

228 ص :  همجرت ..... :

ندیسر ارف  زا  هن  هک  يروط  هب  تفاکشب ، ایرد  رد  کشخ  یهار  نانآ  يارب  و  نک ، هناور  هنابـش  ارم  ناگدنب  هک  میدرک  یحو  یـسوم  هب  و 
. یسرتب قرغ ] زا   ] هن یشاب و  كانمیب  نمشد ] ]

. دناشوپ ورف  تفرگ و  ارف  ار  نانآ  ایرد  بآ  و  درک ، لابند  ار  نانآ  شنایهاپس  اب  نوعرف  هاگ  نآ 
. دناسرن ییاج  هب  دناشک و  یهارمگ  هب  ار  شموق  نوعرف  ناسنیدب ]  ] و

ورف يولـس  ّنم و  امـش  رب  میدراذـگ و  هدـعو  نمیا  روط  بناـج  رد  امـش  اـب  میدـیناهر و  ناتنمـشد  زا  ار  امـش  یتسار  هب  لیئارـسا  ینب  يا 
. میداتسرف

هک سک  ره  دیآ ، دورف  امـش  رب  نم  مشخ  هک  دینکم ، زواجت  ّدح  زا  نآ  رد  دیروخب و  میاهدرک ، ناتیزور  هک  هچنآ  اههزیکاپ  زا  میتفگ ] [و 
. دوش دوبان  یتسار  هب  دیآ ، دورف  وا  رب  نم  مشخ 

. مراگزرمآ دیآ  هار  هب  هتفرگ و  شیپ  هتسیاش  يراک  دروآ و  نامیا  هدرک ، هبوت  هک  یسک  ّقح  رد  نم  و 
؟ يریگب یشیپ  تموق  رب  هک  دش  ثعاب  زیچ  هچ  یسوم  يا  میتفگ ]  ] و

. یشاب دونشخ  نم  زا  ات  میتفاتش  وت  يوس  هب  اراگدرورپ  نم  دنناور و  نم  لابند  هب  نانآ  تفگ 
229 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

229 ص :  ریسفت ..... 

تایآ هدناوخ و  ارف  ادخ  يوس  هب  ار  نانآ  دنام و  اهنآ  نیب  رد  رتشیب  ای  لاس  لهچ  دودح  یسوم  هک  نآ  زا  سپ  یـسُوم  یلِإ  اْنیَحْوَأ  ْدََقل  َو 
: میدرک یحو  یسوم  هب  تفای  ینوزف  ناشیشکرس  نایغط و  دومن ، رهاظ  نشور و  ار  یهلا 

. ربب ایرد  يوس  هب  رصم  زا  ار  لیئارسا  ینب  يِدابِِعب  ِرْسَأ  ْنَأ 
درک و بسک  ار  يراوگرزب  یگرزب و  ینعی  تسا ، دـجملا » برـض   » زا برـضاف »  » هک نک ، بلط  ایرد  رد  یهار  اهنآ  يارب  ْمَُهل  ْبِرْـضاَف 

. دوش راکشآ  یهار  اهنآ  يارب  ات  نزب  ایرد  هب  ار  تیاصع  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  ای  دومن ، بلط 
کی ای  هار  هدزاود  دـش  رهاظ  هک  ییاههار  اریز  تسا ، قیرط  سنج  دوصقم  هکلب  تسین ، هار  کی  قیرط  زا  دوصقم  ًاـسَبَی  ِرْحَْبلا  ِیف  ًاـقیِرَط 

. دشیم بعشنم  هار  هدزاود  نآ  زا  هک  دوب  هار 
یلاعت يادخ  لوق  اب  هار ) هدزاود   ) هدش هتفگ  هک  ریدقت  نیا  و 

230 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا رتراگزاس  رتقفاوم و  ِمیِظَْعلا  ِدْوَّطلاَک  ٍقِْرف  ُّلُک  َناکَف  َقَلَْفناَف  َرْحَْبلا  َكاصَِعب  ْبِرْضا  ِنَأ  یسُوم  یلِإ  اْنیَحْوَأَف  ءارعش : يهروس  رد 

قرغ ایرد  رد  ای  دـسر ، ارف  نمـشد  هک  یـسرتن  نآ  رد  هک  یهار  ینعی  تسا  اقیرط »  » يارب مود  تفـص  ای  فنأتـسم  ای  لاح  ًاکَرَد  ُفاَخت  ال 
. يوش

هدارا فاخت » ال   » اب ریاغم  يزیچ  اجنیا  رد  هک  سرتن ، ندش  قرغ  ای  نمشد  زا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  تسا ، فاخت » ال   » دیکأت یشْخَت  َو ال 
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. دیکأت هن  دشاب  سیسأت  ثیح  زا  ات  هدش 
ال  » ياـنعم هک  سرتن  زین  تناراـی  رب  تسا و  فاـخت » ـال   » ياـنعم هک  سرتن  دـناسرب  همدـص  امـش  هب  هک  يزیچ  زا  تسا : نیا  نآ  ياـنعم  اـی 

. دنرامگ تّمه  شرما  هب  هدیزرو و  رهم  وا  هب  هک  تسا  یسک  هب  ّقلعتم  تیشخ  نوچ  تسا ، یسخت »
« فخت ال   » تروص نیا  رد  هک  دش  هدناوخ  فلا  اب  یـشخت » ال  ، » مزج اب  فخت » ال  ، » دـننک رارف  وا  زا  هک  دوشیم  یـسک  زا  فوخ  هچنانچ 
ال  » رب فوطعم  موزجم و  زین  یـشخت » ال   » دشابیم و لوق  ریدقت  هب  برـضا »  » لعاف زا  ای  انیحوأ »  » لعاف زا  لاح  ای  تسا ، رما  باوج  موزجم 

. تسا قالطا  يارب  یشخت » ال   » فلا تروص  نیا  رد  هک  فاخت ،»
231 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. ادتبم ریدقت  هب  تسا  لاح  ای  فنأتسم  يهلمج  ای  اَنُونُّظلا ، ِهَّللِاب  َنوُّنُظَت  َو  یلاعت : يادخ  لوق  دننام 
. درک لابند  هدید و  ار  نانآ  شنایرگشل  اب  نوعرف  ِهِدُونُِجب  ُنْوَعِْرف  ْمُهَعَْبتَأَف 

هچ درک ، لابند  ار  اهنآ  شنایرگـشل  اب  شدوخ  نوعرف  هک : تسا  نیا  نآ  يانعم  هیدـعت  يارب  هزمه  ای  دـشاب ، هیدـعت  يارب  اـب »  » ظـفل رگا 
. تسا هدش  لامعتسا  يّدعتم  مزال و  تروص  هب  عبتأ » »

نوعرف ینعی   ) تسا هیدـعت  يارب  ای  تسا  عم »  » يانعم هب  هدونجب »  » رد ءاب »  » تروص نیا  رد  هک  هدـش  هدـناوخ  زین  لاعتفا  باب  زا  مهعتبا »  » و
. تسمولعم راکشآ  ینشور و  هب  زاجیا  راصتخا و  مالک  نیا  رد  و  ار ) شنایرگشل 

یکـشخ هار  نانآ  يارب  دز و  ایرد  هب  ار  شیاـصع  و  دیـسر ، اـیرد  هب  داد و  تکرح  ار  لیئارـسا  ینب  یـسوم  تسا : نینچ  هیآ  ياـنعم  نوچ 
، دـندش ایرد  لخاد  زین  ناینوعرف  سپ  دـش ، قحلم  نانآ  هب  شنایرگـشل  اب  نوعرف  هک  دـندش ، هار  نآ  لخاد  شموق  وا و  سپ  دومن ، رهاـظ 

دیسر مه  هب  بآ  فرط  ود  تشگ  ایرد  لخاد  ناینوعرف  زا  درف  نیرخآ  دش و  جراخ  ایرد  زا  لیئارـسا  ینب  زا  درف  نیرخآ  هک  هاگ  نآ  سپ 
. دش هتسب  هار  و 

بآ ار  نانآ  يور  ْمُهَیِشَغ  ام  ِّمَْیلا  َنِم  ْمُهَیِشَغَف 
232 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوش یفّرعم  نآ  يهزادنا  دوبن  نکمم  هک  دوب  دایز  ردقنآ  بآ  یگرزب  تمظع و  هک  دیناشوپ 
شنایرگشل هک  دش  بجوم  نوعرف  ای  دیناشوپ ، بآ  اب  ار  نانآ  دنوادخ  ینعی  تسا ، هدش  هدناوخ  لیعفت  باب  زا  مهاّشغ » ام  مهاّشغف   » زین و 

. دریگ ارف  بآ  ار 
. دـنکفا یتخبدـب  تلالـض و  هب  تخـس  درکن  تیادـه  هک  نیا  رب  هوالع  ار  دوخ  نادان )  ) ناوریپ نوعرف  يدَـه و  ام  َو  ُهَمْوَق  ُنْوَعِْرف  َّلَضَأ  َو 

. تسا هدرکن  ادیپ  يرییغت  هدوب و  ّرمتسم  نوعرف  يارب  ندرک  هارمگ  هک  تسا  نیا  رب  راعشا  دیکأت و  يارب  ّلضأ »  » رب يده » ام   » فطع
. درک هارمگ  ایرد  رد  ای  درک ، هارمگ  ّقح  زا  ار  نانآ  نوعرف  هک  تسا  نیا  دوصقم  و 

. منکیمن ییامنهار  دشر  تسار و  هار  هب  زج  ار  امش  نم  تفگیم : هک  تسا  نوعرف  لوق  ّدر  هلمج  نیا  و 
: درک ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  مالّسلا  هیلع  لیئربج  هک  هدش  تیاور 

. تسا هدش  زاب  هار  نآ  رد  هدش و  کشخ  ایرد  هک  دید  دیسر و  ایرد  هب  هک  یلْعَْألا » ُمُکُّبَر  اَنَأ  : » تفگ شموق  هب  نوعرف  یتقو 
دندید  نوچ  دندرک ، قیدصت  ار  وا  شموق  سپ  هدش ، کشخ  ماهدرک  زاب  نم  هک  ییاج  زا  ایرد  هک  دینیبیم  تفگ : شموق  هب  سپ 

233 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. يدَه ام  َو  ُهَمْوَق  ُنْوَعِْرف  َّلَضَأ  َو  یلاعت : يادخ  لوق  يانعم  تسا  نیا  هدش ، زاب  هار  هک 

یلاعت يادخ  هک  يزیچ  زا  تیاکح  و  تسا ، لوق  ریدـقت  هب  رّدـقم  لاؤس  باوج  دـشابیم و  شلبق  ام  هب  طوبرم  هلمج  نیا  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ای 
ینب دروم  رد  يراک  هچ  شموق  نوعرف و  ندش  قرغ  زا  دعب  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، هتفگ  اهنآ  هب  لیئارـسا  ینب  نداد  تاجن  زا  دـعب 
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؟ تفگ هچ  نانآ  هب  دنوادخ  و  تفرگ ؟ ماجنا  لیئارسا 
يادـخ بناج  زا  باطخ  فانیتسا و  عطقنم و  شلبق  اـم  زا  هلمج  نیا  تسا  نکمم  لیئارـسا  ینب  يا  تفگ : اـهنآ  هب  دـنوادخ  دومرف : سپ 

. دنشاب رضاح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هک  دشاب  لیئارسا  ینب  زا  یناسک  هب  یلاعت 
. مداد تاجن  ناتنمشد  زا  ار  امش  نوعرف  ندرک  قرغ  ببس  هب  ْمُکِّوُدَع  ْنِم  ْمُکاْنیَْجنَأ  ْدَق 

يادخ هچ  میداد . هدـعو  روط  هوک  رد  نمیا  يداو  رد  تاروت  لوزن  یـسوم و  تاجانم  تهج  امـش  هب  َنَْمیَْألا و  ِروُّطلا  َِبناج  ْمُکانْدَـعاو  َو 
. دنک غالبا  اهنآ  هب  هک  داد  هدعو  شموق  هب  زین  یسوم  و  داد . عیارش  ماکحا و  لوزن  تاروت و  يهدعو  یسوم  هب  یلاعت 

. تسا هدرک  باسح  اهنآ  هب  نداد  هدعو  ار  یسوم  هب  نداد  هدعو  یلاعت  يادخ  سپ 
234 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دیآیم بلق  لابند  هب  هک  ار  نآ  نمیا  بناج  تسا ، مالـسا  هب  يهدش  هدوشگ  يهنیـس  نآ  هک  روط  هوک  بناج  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 
. دیشاب رادافو  دوخ  تعیب  نامیپ  دهع و  طورش  هب  امش  هک  نیا  طرش  هب  میداد  هدعو 

لوا رد  بلطم  نیا  لیصفت  میدرک ، لزان  يولس  هب و  نم  امش  يارب  دیدوب  ناریح  نادرگرس و  هک  ارحص  رد  يْولَّسلا  َو  َّنَْملا  ُمُْکیَلَع  اْنلََّزن  َو 
. تسا هدش  هدناوخ  هدحو  مّلکتم  تروص  هب  انلّزن »  » و مکاندعاو »  » و مکانیجنأ »  » لعف هس  ره  تشذگ و  هرقب  يهروس 

یغط  » و رصن »  » باب زا  وغطی » یغط   » و ملع »  » باب زا  یغطی  یغط  ِهِیف  اْوَغْطَت  َو ال  ْمُکاْنقَزَر  ام  ِتابِّیَط  ْنِم  اُولُک  میتفگ : امـش  هب  هک  یلاح  رد 
. درک فارسا  ملظ  یصاعم و  رد  درک و  ادیپ  ّولع  تشگ و  هبترم  دنلب  رفک  رد  درک ، زواجت  هزادنا  زا  ینعی  عنم »  » باب زا  یغطی »

. دوشیم طوبرم  یلخاد  ای  یجراخ  لقع  ربارب  رد  میلست  زا  جورخ  هب  یناعم  يهمه  و 
رادـقم ینعی  دـینکن ، زواـجت  تسا  هدرک  نییعت  ادـخ  هک  يّدـح  زا  میدرک  يزور  امـش  رب  هچنآ  رد  هک  تسا  نیا  ِهِیف » اْوَغْطَت  ـال   » ياـنعم و 

نآ  تایاغ  ندروخ و  بادآ  لوکأم و  لیصحت  تهج  ندروخ ،
235 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشب معنم  هظحالم  تمعن  رد  هک  نیا  هب  ندرک  رکش  ندرب و  ادخ  مان  و 
ریغ ببس  هب  ای  تسین  لها  هک  یسک  هب  ماعطا  ای  ندروخ ، دایز  اب  ای  هرفس ، ندوب  گنراگنر  تالوکأم و  يدایز  اب  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 

. دینکن فارسا  ادخ  رکذ 
زا زواجت  ندروخ ، تّلع  هب  ای  دوشیم ، هدیمهف  نآ  زا  تسا و  اولک »  » نمض رد  هک  ددرگرب ، لکا  هب  ریمض  هک  دینکن  زواجت  ندروخ  رد  ای 

میدرک يزور  ام  هک  هچنآ  نیب  رد  امـش  هک  یلاح  رد  ای  دینکن ، ّدح  زا  زواجت  میدرک  يزور  امـش  هب  ام  هک  هچنآ  ببـس  هب  ای  دـینکن ، ّدـح 
. دینکن زواجت  ّدح  زا  ندروخ  رد  ای  دیتسه  تباث 

. تسا هدش  هدناوخ  نآ  يهرسک  اب  لوا و  مال  يهّمض  اب  للحی »  » هچنانچ هدش ، هدناوخ  نآ  رسک  ءاح و  يهّمض  اب  َّلِحَیَف 
نامـسآ زا  اـی  تسا ، هدـش  كـاله  دوباـن و  وا  دـنک  لولح  نم  بضغ  هک  سک  ره  رب  يوَه  ْدَـقَف  ِیبَضَغ  ِْهیَلَع  ْلـِلْحَی  ْنَم  َو  ِیبَضَغ  ْمُْکیَلَع 

. تسایقشا هّنجا و  يهناخ  نآ  هک  هدرک  طوقس  متفه  نیمز  هب  ّتیناسنا 
، تمحر فرـص  یلاعت  يادـخ  هکلب  دـنکیمن  ادـیپ  رییغت  یلاح  ای  فصو  رد  دوشیمن ، لقتنم  یلاح  هب  یلاح  زا  یلاـعت  يادـخ  هک  نادـب 

چیه  دومن و  اقبا  داجیا و  شدوخ  تمحر  اب  ار  تادوجوم  يهمه 
236 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب هتـشگ  رهاـظ  تادوجوم  رتـشیب  رد  تمحر  نیا  اـب  دـشاب ، مّوـقتم  قّـقحتم و  وا  یناـمحر  تمحر  هب  هک  نیا  رگم  تسین  ملاـع  رد  يزیچ 
« َءامْـسَْألا َمَدآ  َمَّلَع   » ّصن قبط  نآ  رد  تسا ، ملاوع  عمجم  ناـسنا  هک  ّنج ، ناـسنا و  رگم  تسا ، تادوجوم  عوـن  ترطف  قـفاوم  هک  يوـحن 

. تسا تادوجوم  عیمج  يهنومن 
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هتـشاذگ تعیدو  هب  ناسنا  رد  تادوجوم  عیمج  ياوق  اریز  دوشیم ، عون  تروص  ّتیناسنا و  فلاخم  شدوجو  رد  تمحر  نآ  یهاـگ  اذـل 
. دریگیم رارق  ناسنا  ّتیناسنا  ریخست  تحت  دسرب ، ّتیلعف  هب  دوش و  جراخ  ندوب  هّوقلاب  زا  هاگ  ره  هّوق  کی  هک  يوحن  هب  هدش 

شنیرفآ و فلاخم  ّتیناسنا و  فلاخم  دنک  ریخـست  ار  ناسنا  ّتیناسنا  ای  دـشاب ، تّیناسنا  لباقم  اهتیلعف  نآ  زا  تّیلعف  کی  هک  هاگ  نآ  و 
. دوشیم نآ  تقلخ  قفاوم  ّتیناسنا و  قفاوم  تشگ  تّیناسنا  ریخست  تحت  رگا  دوشیم ، رهاظ  وا  زا  تّیناسنا  تقلخ 

. دنتسه نآ  تروص  ینامحر و  تمحر  روهظ  ود  ره  ندوب  قفاوم  ندوب و  فلاخم  نیا  و 
رب ود  نآ  ضورع  شتاذ و  تافـص  زا  هن  تسوا ، لعف  روهظ  ضراوع و  زا  دوشیم  ریبعت  یمیحر  تمحر  هب  نآ  زا  هک  اضر  بضغ و  سپ 

لعاف  تهج  زا  هن  تسا  ّتیلباق )  ) لباق تهج  زا  هک  شلعف 
237 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. 1  » ّتیلباق تلاخد  نودب  ّتیلعاف 
ْدَق  » رب فـطع  اـی  دـشاب ، رّدـقم  لوـق  لوـقم  هک  میهدیم  رارق  ياهلمج  رد  ار  نآ  هک  هنوـگ  نیا  هـب  تـسا ، اوـلک »  » رب فـطع  ٌراَّفََغل  یِّنِإ  َو 
هب ماهدـنیاشخب  نم  َبات  ْنَِمل  راّفغل » ّینإ  انلق   » و مکانیجنأ » دـق  انلق   » ینعی نآ  يازجا  قباـس و  ياـههلمج  زا  یکی  رب  فطع  اـی  ْمُکاـْنیَْجنَأ »

. دشاب هتشاد  راجزنا  نآ  ياههتساوخ  سفن و  زا  هدومن و  هبوت  ام  نانیشناج  تسد  هب  هک  یسک 
. دروایب نامیا  تسا  مالسا  نامه  هک  يوبن  ماع  تعیب  اب  َنَمآ و  َو 

. تسا هداد  ماجنا  ّماع  تعیب  وا  تسد  اب  هک  تسا  ییالوم  رما  قفاوم  هک  یلمع  ینعی  دهد  ماجنا  حلاص  لمع  ًاِحلاص و  َلِمَع  َو 
. ددرگ لیان  يولو  ّصاخ  تعیب  هب  دبای و  تیاده  شرما  ّیلو  تیالو  يوس  هب  سپس  يدَتْها و  َُّمث 

هنوگ نیا  هب  دنک ، هبوت  شرما  ّیلو  تسد  هب  يولو  ّصاخ  يهبوت  اب  هک  یسک  هب  تبـسن  متـسه  هدنـشخب  نم  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  سپ 
نطاب هدوب ، رجزنم  یبلاق  ماکحا  رهاظ  رب  اهنت  فّقوت  زا  هک 

__________________________________________________

: ظفاح لوق  هب  ( 1)
دنکب اود  ار  هک  دنیبن  وت  رد  درد  وچ  کیل  قفشم  تسا و  مد  احیسم  قشع  بیبط 

238 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دهد ماجنا  شتعیب  طورش  قفاوم  حلاص  لمع  دروآ و  نامیا  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  دیوج ، ار  یناعم  يهنومن  و 

هجرف هّللا  لّجع  مئاق  ات  هک  دبای ، تیاده  شبلق  يهناخ  رد  وا  لوخد  شاهنیـس و  رب  وا  توکلم  زورب  هجرف و  هّللا  لّجع  ماما  روهظ  ات  سپس 
. دسریمن روهظ  هب  لماک  ّمات و  ترفغم  دوشن  رهاظ 

عفان تیالو  نودب  یلمع  چیه  تسا و  تیالو  هب  نتفای  تیاده  ادتها  زا  دوصقم  هک  هدـش  دراو  قفاوتم  فلتخم و  ظافلا  اب  دایز  رابخا  رد  و 
ددرگ رغال  هنهک  هدـیرد و  گشم  دـننام  ات  دـنک  هتـسخ  ماقم  نکر و  نیب  شراگدرورپ  تداـبع  هار  رد  ار  شدوخ  ياهدـنب  رگا  و  تسین ،

. دزادنایم شتآ  هب  ور  اب  ار  وا  دنوادخ  ای  دنکیمن ، لوبق  ار  وا  تدابع  دنوادخ 
. تسا تیالو  اهنآ  نیرتفیرش  نیرتالاب و  هک  تسا  هدش  انب  زیچ  جنپ  رب  مالسا  تسا : هدمآ  يدایز  رابخا  رد  و 

ّجح تاکز و  زامن و  هب  هراشا  هک  تسا  هدومن  صیخرت  زیچ  راهچ  رد  هک  تسا  هدومن  بجاو  ضرف و  شناگدنب  رب  ار  زیچ  جنپ  دنوادخ  و 
. تسا تیالو  هب  هراشا  هک  تسا  هدرکن  صیخرت  اهنآ  زا  یکی  رد  تسا و  موص  و 

تسا . هدرمش  نید  ناکرا  زا  یکی  ار  هجرف  هّللا  لّجع  مئاق  راظتنا  يرگید  ربخ  رد  و 
239 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نوخ ظفح  مالسا  يهدیاف  دوریمن ، رتارف  ایند  زا  مالسا  رثا  تسا ، نامیا  زا  ریغ  مالـسا  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  هک  تسا  يرایـسب  رابخا 
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. تسا نامیا  رب  ّبترتم  شاداپ  رجا و  تسا  ثراوت  حکانت و  زاوج  سومان ، و 
. رگید زیچ  هن  تسا ، تیالو  طقف  ترخآ  رما  كالم  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  رابخا  نیا 

ّصاخ تعیب  زا  ترابع  هک  تسا  تیالو  نامه  نامیا  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  « 1  » ْمُِکبُوُلق ِیف  ُنامیِْإلا  ِلُخْدَی  اََّمل  َو  یلاعت : يادخ  لوق  و 
هدش تعیب  وا  اب  هک  یسک  زا  یتّیفیک  تلاح و  کی  يولو ، ّصاخ  تعیب  ینطاب و  توعد  شریذپ  اب  هک  تسا ، ینطاب  توعد  لوبق  يولو و 

قاقحتـسا تسا ، هدرک  تعیب  وا  اب  هک  دوشیم  یـسک  دـنزرف  هدـننک  تعیب  نآ  يهلیـسو  هب  هک  دوشیم  لخاد  هدـننک  تعیب  بلق  رد  تسا 
. دوش نیلقث  ناهانگ  بکترم  هچ  رگا  دناسریمن  ررض  وا  هب  هانگ  هک  تسا  هلیسو  نیمه  اب  دنکیم و  ادیپ  ادخ  دزن  تفارش  تمارک و 

شلامعا رد  هچ  رگا  دنکیمن  ایح  تیالو  نودب  ندرک  باذـع  زا  دـشاب و  « 2  » رجاف هچ  رگا  دنک  باذع  ار  وا  هک  دـنکیم  ایح  دـنوادخ  و 
. دشاب يراکوکین  رهاظ ) بسح  هب  )

__________________________________________________

هیآ 14 تارجحلا  يهروس  ( 1)
. هیددعلا ظعاوملا  ( 2)

240 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تسا ینیّجس  تشرس  مزاول  زا  هک  شدب  ياهلمع  اب  وا  ینیّجـس  تنیط  تشرـس و  دوشیم ، شتآ  لها  لزانم  ثراو  هک  تسا  تیالو  اب  و 

هب هدش و  هتفرگ  تسا  نیّیلع  تنیط  مزاول  زا  هک  شنمشد  بوخ  لامعا  نیّیلع و  تشرس  تنیط و  دوشیم ، هداد  شنمـشد  هب  هدش و  هتفرگ 
. دوشیم هداد  وا  دوخ 

. دنکیم قدص  وا  رب  یقّتم  دباع و  نمؤم ، فراع ، مّلعتم ، ملاع ، یمشاه ، یمطاف ، يولع ، هک  تسا  تیالو  نیمه  اب  و 
. دوشیم هدیمان  ادخ  ّیلو  ناسنا  هک  تسا  تیالو  اب  و 

ّماع تعیب  ّماع و  يهبوت  هب  هراشا  هک  دنتـشگ ، راـچد  یگرزب  تریح  ینادرگرـس و  هب  دـندش و  هارمگ  هفیاـط  هس  تسا : يرگید  ربخ  رد  و 
. دنکیم یبلاق  لامعا  یمالسا و 

دراد نیا  رب  تلالد  « 1 ، » تسا هدرم  ّتیلهاج  گرم  هب  دسانشن ، ار  دوخ  نامز  ماما  دریمب و  سک  ره  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  هک  يرابخا 
. درادن وا  لاح  هب  یعفن  ترخآ  رد  تیالو  هب  يادتها  نتفای و  هار  نودب  ماع  تعیب  هک 

رگا تسا و  نادرگرس  هارمگ و  دشاب  هتشادن  یلداع  رهاظ  ماما  ادخ  بناج  زا  دنکب و  حبص  تّما  نیا  زا  سک  ره  تسا : يرگید  ربخ  رد  و 
«2 . » تسا قافن  رفک و  تلاح  هب  شندرم  دریمب  تلاح  نیمه  رب 

__________________________________________________

. هیددعلا ظعاوملا  ( 1)

. ].....[ هیددعلا ظعاوملا  ( 2)
241 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

وا اب  ّصاخ  تعیب  لداع و  رهاظ  ماما  يوس  هب  ندرک  ادیپ  هار  نتفای و  تیادـه  نودـب  نآ  ماکحا  مالـسا و  هک  نیا  رب  دـنکیم  تلالد  زین  و 
. تسین یفاک  باذع  زا  ناسنا  تاجن  رد 

هب نتفای  هار  موزل  رب  تلالد  دوش  هتخانـش  هک  ياهدـنز  ماما  اب  رگم  دوشیمن  مئاـق  مدرم  رب  تّجح  هک  نیا  رب  دـنکیم  تلـالد  هک  يراـبخا 
«1 . » دراد ماما 

. دشاب نیقداص  اب  هارمه  ناسنا  تسا  مزال  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  هک  یتایآ 
هب ییامنهار  تیاده و  راذـنا و  زج  تلاسر  و  دـیامنب ، نیقداص  هب  يادـتقا  تسا  مزال  و  دـنک ، بلط  ادـخ  يوس  هب  ياهلیـسو  تسا  مزال  و 
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. تسین يرگید  زیچ  تیالو 
تفرعم لـیلد  تیـالو  دوشیمن ، قّقحم  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  اـب  زج  ملع  تداـبع و  تفرعم و  هک  نیا  رب  دـنکیم  تلـالد  هک  يراـبخا  زین  و 

«2 . » دنکیم ماما  يهطساو  هب  نتفای  هار  ادتها و  موزل  رب  تلالد  اهنیا  يهمه  تسادخ ...  باجح  نآ  ماکحا  تلاسر و  تسا ،
تسا و بجاو  مالّـسلا  هیلع  ماما  تافو  زا  دـعب  نیـشناج  ماما  بلط  تهج  ندرک  چوک  هک  نیا  رب  دـنکیم  تلالد  هک  يرابخا  نینچ  مه  و 

، ناگتسشن راظتنا  هب  دنروذعم و  دنتسه  بلط  رد  هک  مادام  ناگدننک  چوک 
__________________________________________________

. هیددعلا ظعاوملا  ( 2 ، 1)
242 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«1 . » دنکیم تباث  ار  ام  ياعّدم  دنروذعم ، دنرظتنم ، هک  مادام 
«2 . » دنکیم داشرا  میتفگ  ام  هچنآ  رب  سایق  يأر و  عنم  يأر و  هب  لمع  عنم  و  يأر ، هب  ریسفت  عنم  هب  دنکیم  تلالد  هک  يرابخا  و 

رد یلاعت  يادـخ  لوق  تیاکح  َلِیئارْـسِإ » ِیَنب  ای   » يهلمج هک  نیا  ربانب  اریز  تسا ، َلِیئارْـسِإ » ِیَنب  ای  : » يادـخ لوق  رب  فطع  َکَلَجْعَأ  ام  َو 
« اولک  » رب فطع  ای  کلجعأ » ام  انلق   » و لیئارـسا » ینب  ای  انلق  : » دوشیم نینچ  ریدـقت  و  دریگیم ، رارق  ریدـقت  رد  لوق »  » ظفل دـشاب  هتـشذگ 
اولک و نیلئاق  مکّودـع  نم  مکانیجنأ  : » تسا هتفگ  هک  اـیوگ  دـشاب ، نیرـضاح  يارب  اـی  ناگتـشذگ  يارب  لّوا  يادـن  هک  نآ  زا  ّمعا  تسا ،

. يریگ یشیپ  تموق  رب  هک  دش  ثعاب  زیچ  هچ  یسوم  يا  یسُوم  ای  َکِمْوَق  ْنَع  کلجعأ » ام  نیلئاق 
هوجو ناگرزب و  زا  یضعب  اب  یسوم  هدوب  انب  دناهتفگ : یضعب  و  دنورب ، هاگهدعو  هب  شموق  یـسوم و  هک  هدوب  نیا  رب  رارق  دناهتفگ : یخرب 

. دندمآیم تاقیم  يوس  هب  یسوم  لابند  هب  زین  نانآ  تفرگ و  یشیپ  شموق  رب  درک و  هلجع  یسوم  هک  دورب ، داعیم  هب  شموق 
: دیامرفیم هک  تسا  قفاوم  يدعب  هیآ  رهاظ  يانعم  نیا 

لابند هب  نانآ  تفگ : یسوم  يَِرثَأ  یلَع  ِءالوُأ  ْمُه  َلاق 
__________________________________________________

. هیددعلا ظعاوملا  ( 2 - 1)
243 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دوخ نیشناج  ناونع  هب  ار  نوراه  تفرگ و  یشیپ  یسوم  هک  دنورب  تاقیم  هب  مه  اب  شموق  یـسوم و  هک  دوب  نیا  رب  رارق  ایوگ  دنناور ، نم 
. تشامگرب نانآ  رب 

هب نتفر  رد  وت  هک  دـش  ثعاب  زیچ  هچ  تسا : نیا  هیآ  يانعم  اـی  دـندرک ، فّلخت  یـسوم  هب  ندـش  قحلم  زا  لّوا  ناـمه  زا  یـسوم  موق  سپ 
ار ناشیا  تهّجوت  نانآ و  نیب  رد  وت  ندنام  هک  یلاح  رد  یتفرگ ، یشیپ  اهنآ  زا  يدش و  ادج  تدوخ  موق  زا  يدرک و  هلجع  تاقیم  يوس 

دروآیم شیپ  ناشنامیا  رد  لالخا  اهنآ  زا  نتشادرب  تسد  هک  یلاح  رد  دنراذگیم ، یقاب  نید  رب  ار  نانآ  دنکیم و  ظفح  ناطیش  ّرش  زا 
. دزاسیم دساف  ار  نانآ  و 

یتقو ادخ  بناج  زا  هک  نیا  نودب  ایوگ  دنتـسه ، یقاب  نم  ّتنـس  رب  نانآ  هک  تسا  نیا  يَِرثَأ » یلَع  ِءالوُأ  ْمُه   » ادـخ لوق  يانعم  نیا  ربانب  و 
ندرک اهر  رد  ار  وا  باتش  درک و  شنزرس  ار  وا  یلاعت  يادخ  سپ  دنامن ، ادخ  نییعت  رظتنم  و  هدش ، جراخ  یـسوم  دوش  نییعت  داعیم  يارب 

. داد رارق  داریا  دروم  شتقو  ریغ  رد  موق 
ندـمآ لاح  رد  نم  لابند  هب  ای  دنتـسه  یقاـب  نم  تّنـس  رب  اـهنآ  هک  داد : باوج  شموق  زا  نتـشادرب  تسد  تّلع  يهراـب  رد  یـسوم  سپ 
میاهداد . رارق  هفیلخ  نیشناج و  ار  نوراه  هک  صوصخم  هب  دشابیمن  نانآ  رب  یکاب  تسین ، ناشرس  رب  متسد  هک  نیا  زا  ینعی  دنتسه ،

244 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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نانآ و زا  نتـشادرب  تسد  تسنانآ ، لاوحا  تبقارم  موق و  رما  هب  مامتها  ّیبن  نأش  هک  اریز  تخادـنا ، مّدـقم  ار  موق  نیب  زا  جورخ  باوج  و 
. تسرگید زیچ  ره  زا  رتدیدش  جورخ  نیا  رب  شنزرس  تسا ، ّیبن  تّوبن  نأش  فالخ  ناشنیب  زا  جورخ 

شموق و نیب  رد  فوقو  مغ  زا  هن  هدوب  شراگدرورپ  تیاضر  هب  قوش  تهج  هب  لـیجعت  تعرـس و  هک  داد  باوج  شاهلجع  باتـش و  زا  و 
. تسوا لوبقم  راگدرورپ و  ّیضرم  راگدرورپ  تیاضر  هب  قایتشا  دیدیم ، شراگدرورپ  تیاضر  دروم  ار  هلجع  هک  سفن ، ياوه 

. دشابیمن یهلا  هاگرد  لوبقم  تسادخ و  ضوغبم  سفن  ياوه  زا  يوریپ  موق  نیب  رد  فوقو  مغ  ینعی  ریخا  بلطم  ود  هک  یلاح  رد 
: تفگ مالّسلا  هیلع  یسوم  یضْرَِتل  ِّبَر  َْکَیلِإ  ُْتلِجَع  َو 

. يوش یضار  وت  ات  مدرک  هلجع  نم  اراگدرورپ 
یلا 98 تایآ 85 

244 ص :  ات 98 ..... ] تایآ 85  (: 20  ) هط هروس  ]

هراشا

ًادْعَو ْمُکُّبَر  ْمُکْدـِعَی  َْمل  ِمْوَق َأ  ای  َلاق  ًافِـسَأ  َنابْـضَغ  ِهِمْوَق  یلِإ  یـسُوم  َعَجَرَف  ( 85  ) ُّيِِرماَّسلا ُمُهَّلَـضَأ  َو  َكِدـَْعب  ْنِم  َکَمْوَق  اَّنَتَف  ْدَـق  اَّنِإَف  َلاق 
اَّنِکل َو  انِْکلَِمب  َكَدِـعْوَم  انْفَلْخَأ  ام  اُولاـق  ( 86  ) يِدِـعْوَم ُْمتْفَلْخَأَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌبَضَغ  ْمُْکیَلَع  َّلِحَی  ْنَأ  ُْمتْدَرَأ  ْمَأ  ُدـْهَْعلا  ُمُْکیَلَع  َلاـطَف  َأ  ًانَـسَح 

یـسُوم ُهلِإ  َو  ْمُکُهلِإ  اذـه  اُولاقَف  ٌراوُخ  َُهل  ًادَـسَج  ًالْجِع  ْمَُهل  َجَرْخَأَـف  ( 87  ) ُّيِِرماَّسلا یَْقلَأ  َِکلذَـکَف  اهاْنفَذَـقَف  ِمْوَْقلا  ِۀَـنیِز  ْنِم  ًارازْوَأ  اْنلِّمُح 
(89  ) ًاعْفَن َو ال  ارَض  ْمَُهل  ُِکلْمَی  َو ال  ًالْوَق  ْمِْهَیلِإ  ُعِجْرَی  َّالَأ  َنْوَرَی  الَف  َأ  ( 88  ) َیِسَنَف

یَّتَح َنیِفِکاع  ِْهیَلَع  َحَْربَن  َْنل  اُولاق  ( 90  ) يِْرمَأ اوُعیِطَأ  َو  ِینوُِعبَّتاَف  ُنمْحَّرلا  ُمُکَّبَر  َّنِإ  َو  ِِهب  ُْمْتِنُتف  امَّنِإ  ِمْوَق  ای  ُْلبَق  ْنِم  ُنوُراـه  ْمَُهل  َلاـق  ْدََـقل  َو 
َو ال ِیتَیِْحِلب  ْذُخَْأت  َّمُأ ال  َْنب  اَی  َلاق  ( 93  ) يِْرمَأ َْتیَصَعَف  َأ  ِنَِعبَّتَت  َّالَأ  ( 92  ) اوُّلَض ْمُهَْتیَأَر  ْذِإ  َکَعَنَم  ام  ُنوُراه  ای  َلاق  ( 91  ) یسُوم اْنَیلِإ  َعِجْرَی 

(94  ) ِیلْوَق ُْبقَْرت  َْمل  َو  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  َْنَیب  َْتقَّرَف  َلوُقَت  ْنَأ  ُتیِشَخ  یِّنِإ  یِسْأَِرب 
(96  ) یِـسْفَن ِیل  َْتلَّوَس  َِکلذَک  َو  اُهتْذَبَنَف  ِلوُسَّرلا  َِرثَأ  ْنِم  ًۀَْضبَق  ُتْضَبَقَف  ِِهب  اوُرُْـصبَی  َْمل  اِمب  ُتْرَُـصب  َلاق  ( 95  ) ُّيِِرماس ای  َُکبْطَخ  امَف  َلاـق 

َُّمث ُهَّنَقِّرَُحَنل  ًافِکاع  ِْهیَلَع  َْتلَظ  يِذَّلا  َکِهلِإ  یلِإ  ْرُْظنا  َو  ُهَفَلُْخت  َْنل  ًادِـعْوَم  ََکل  َّنِإ  َو  َساسِم  َلوُقَت ال  ْنَأ  ِةاـیَْحلا  ِیف  َکـَل  َّنِإَـف  ْبَهْذاَـف  َلاـق 
(98  ) ًاْملِع ٍءْیَش  َّلُک  َعِسَو  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  يِذَّلا ال  ُهَّللا  ُمُکُهلِإ  امَّنِإ  ( 97  ) ًافْسَن ِّمَْیلا  ِیف  ُهَّنَفِْسنََنل 

245 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

245 ص :  همجرت ..... :

. تخاس هارمگ  ار  نانآ  يرماس  میدرک و  ناحتما  وت  بایغ  رد  ار  تموق  ام  دومرف 
وکین ياهدعو  امش  اب  ناتراگدرورپ  ایآ  نم  موق  يا  تفگ  تشگزاب و  شموق  يوس  هب  ناباتش ] و   ] نیگهودنا نیگمشخ و  یـسوم  هاگ  نآ 

246 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  مشخ  هک  دیتساوخ  ای  دش ، ینالوط  دهع  نیا  ناترظن  هب  ایآ  تشاذگن ؟
؟ دیدرک فالخ  نم  اب  ناتهدعو  رد  هک  دیآ ، دورف  امش  رب  ناتراگدرورپ 

و میتخادنا ، شتآ ] رد   ] ار اهنآ  دش و  هداد  ام  هب  یهوبنا  مدرم  رویز  رز و  زا  هکلب  میدرکن ، فالخ  دوخ  رایتخا  هب  وت  يهدعو  رد  دـنتفگ :
. درک ییامنهار  نینچ  يرماس 

نیا دـنتفگ  هاگ  نآ  تشاد ، واگ ] گناب  نوچمه   ] یگناـب هک  تخادرپ  تخاـس و  ياهلاـسوگ  رکیپ  ناـنآ  يارب  يرماـس ] هک  دوب  نینچ   ] و
. دوب هدرک  ششومارف  هک  تسا  یسوم  يادخ  امش و  يادخ 
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!؟ درادن نانآ  يارب  يدوس  نایز و  دهدیمن و  نانآ  هب  ینخس  خساپ  هلاسوگ ] نیا   ] هک دندیشیدنین  نانیا  ایآ 
، تسا نامحر  دنوادخ  امش  یقیقح ]  ] راگدرورپ و  دیهدیم ، سپ  ناحتما  نآ  اب  امش  نم  موق  يا  دوب ، هتفگ  نانآ  هب  نآ  زا  شیپ  نوراه  و 

. دینک تعاطا  نم  تاروتسد  زا  دینک و  يوریپ  نم  زا 
: دنتفگ

. ددرگ زاب  ام  دزن  هب  یسوم  ات  میتسیایم  هلاسوگ ]  ] وا تمدخ  رد  نانچمه 
. دناهدش هارمگ  هک  يدید  نوچ  نوراه  يا  تفگ : تفشآرب و ] دمآ و  یسوم  ]
؟ يدرک یچیپرس  نم  روتسد  زا  ایآ  تشادزاب ؟ نم  تعباتم  زا  ار  وت  يزیچ  هچ 

یتخادـنا و هقرفت  لیئارـسا  ینب  نیب  ییوگب  هک  مدیـسرت  نم  نکم ] یتشرد  نم  اب  و   ] ریگم ار  مرـس  ارم و  مرداـم  رـسپ  يا  تفگ  نوراـه ] ]
. یتشادن ساپ  ارم  نخس 

؟ تسیچ وت  راب  راک و  يرماس  يا  تفگ  درک و ] يرماس  هب  ور  سپس  ]
يهیاـم ریمخ  رد   ] ار نآ  متفرگرب ، لـیئربج  ياـپکاخ  زا  یتـشم  و  دـندوب ، هدـیدن  ار  نآ  نارگید  هک  مدـید  ار  يزیچ  نم  تـفگ  يرماـس ] ]

. داد هولج  هتسارآ  نم  هب  ار  يدب  مسفن  هک  دوب  ناسنیدب  متخادنا و  هلاسوگ ]
هک رگنب  يدوـب  فـکتعم  شتمدـخ  رد  هک  تیادـخ »  » هب دوـشن و  فـالخ  وـت  اـب  نآ  رد  هـک  تـسا  يدـعوم  وـت  يارب  ورب و  سپ  تـفگ :

، شمینازوسیم
247 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، میناشفایم ایرد  رب  ار  نآ  سپس 
. دراد یملع  يهطاحا  زیچ  همه  رب  هک  تسین ، وا  زج  ییادخ  هک  تسا  دنوادخ  امش  يادخ  انامه 

247 ص :  ریسفت ..... 

هلجع و ینعی  میدرک ، شیامزآ  يرماس ) هنتف  هب   ) وت جورخ  زا  دـعب  ار  وت  موق  ام  دومرف : یلاعت  يادـخ  َكِدـَْعب  ْنِم  َکَمْوَق  اَّنَتَف  ْدَـق  اَّنِإَف  َلاق 
اهنآ نیب  رد  وت  نوچ  دـندرک  رایتخا  ار  یهارمگ  هک  دـندوب  نآ  ّقحتـسم  اـهنآ  هک  هنوگ  نیا  هب  دـش ، وت  موق  شیاـمزآ  ببـس  وت  باـتش 

شاهلاسوگ يرماس و  تیاکح  اهنآ و  تیاکح  فارعا  يهروس  هرقب و  يهروس  رد  دـنامن و  یقاـب  اـهنآ  هب  تبـسن  وت  یناـبهگن  يدوبن و 
. تشذگ

. درک ناشهارمگ  يرماس  يهطساو  هب  میدومزآ  ار  اهنآ  ام  ُّيِِرماَّسلا  ُمُهَّلَضَأ  َو 
تـسا حیحـص  ببـس  هب  یهارمگ  هب  لالـضا  تبـسن  هک  دـشاب  نیا  هب  رعـشم  ات  داد  يرماس  هب  ار  ندرک  هارمگ  تبـسن  یلاعت  يادـخ  نکل 

. تسا حیحص  لعاف  هب  نآ  تبسن  هک  روطنامه 
بوسنم شدوخ  هب  زین  ندرک  هارمگ  لالضا و  دیابیم  داد  تبسن  شدوخ  هب  ار  شیامزآ  هنتف و  ادخ  نوچ  رگید  يوس  زا  و 
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(. تسا هدومن  حرطم  شیامزآ  ببس  ناونع  هب  ار  يرماس  ادخ  اذل  ، ) دشاب

ندش كانبضغ  تشگزاب ، موق  يوس  هب  كانبضغ  فّسأتم و  دش ) هاگآ  يرماس  هنتف  زا  هک   ) یسوم ًافِـسَأ  َنابْـضَغ  ِهِمْوَق  یلِإ  یـسُوم  َعَجَرَف 
لطاب ار  نامیا  يالاک  نوچ  دروخیم ، فّسأت  تباب  نیا  زا  یـسوم  و  دـندوب ، هدـینادرگ  يور  ادـخ  زا  ناـنآ  هچ  دوب ، ادـخ  هار  رد  یـسوم 

. دندوب هدرک 
و نانآ ، لماک  تّحـص  يهلزنم  هب  ناشنامیا  دنتـسه ، وا  يارب  يزیزع  نادنزرف  تّما  دشابیم ، شدوخ  تّما  يارب  ینابرهم  ردپ  ّیبن  ره  اریز 
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نامرهم ردـپ  لاح  دوخ ، تّما  تکاله  ضرم و  تّحـص و  رد  ّیبن  لاح  تسا ، تکاله  ضرم و  يهلزنم  هب  نآ  نالطب  ناشنامیا و  ناـصقن 
. تسرتدایز رتدیدش و  بتارم  هب  تّما  هب  تبسن  ّیبن  رد  تفقش  ینابرهم و  هکلب  دشابیم  شدالوا  هب  تبسن 

: تفگ نانآ  رب  يزوسلد  باب  زا  یسوم  اذل  ِمْوَق  ای  َلاق 
هداد هدعو  نم  هب  وا  و  مداد ! ربخ  امش  هب  ار  هدعو  نم  هک  دادن ؟ ییوکین  يهدعو  امش  هب  ناتراگدرورپ  ایآ  ًانَسَح  ًادْعَو  ْمُکُّبَر  ْمُکْدِعَی  َْمل  َأ 

. دراد دوجو  دیراد ، جایتحا  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  عیمج  نآ  رد  هک  دهدب ، ار  تاروت  هک  تسا 
هک  تسا  ياهدعو  دهع  زا  دوصقم  ُدْهَْعلا  ُمُْکیَلَع  َلاطَف  َأ 
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. دش رکذ 

ینالوط امـش  رب  دهع  قارف  ایآ  ینعی  تسا ، تاقالم  دهع  دهع  زا  دوصقم  ای  دیتسکـش ) نم  دهع  هک  ( ؟ دش ینالوط  هدعو  تّدـم  ایآ  ینعی 
؟ دش

. تسا هدش  فذح  هنیرق  دوجو  تهج  هب  قارف »  » ظفل هک 
بـضغ دـیتساوخ  امـش  هکلب  دـشاب ، هدـش  ینـالوط  امـش  رب  دـهع  هک  تسین  نینچ  بلطم  ْمُـکِّبَر  ْنـِم  ٌبَـضَغ  ْمُْـکیَلَع  َّلِـحَی  ْنَأ  ْمـُتْدَرَأ  ْمَأ 

. دیآ دراو  دوش ) لالح   ) امش رب  راگدرورپ 
یلقاع چیه  هک  تسا  يزیچ  يهدارا  راثآ  امـش  لامعا  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  يارب  تسا ، هدشن  هدارا  الـصا  هک  يزیچ  رد  هدارا  لامعتـسا 

. تسروعش لقع و  مدع  زا  هیانک  دنکیمن و  هدارا  ار  نآ 
روط هوک  هب  ندمآ  زا  امـش  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا ، یـضام  رد  غورد  دننام  لبقتـسم  رد  ندرک  فالخ  فالخا و  يِدِعْوَم  ُْمتْفَلْخَأَف 

ار روط  رد  یـسوم  هب  ندـش  قحلم  يهدـعو  ناشناگرزب  ای  موق  يهمه  هب  هک  تسنآ  رب  انب  نآ  دـیدرک و  فّلخت  دوب  امـش  نم و  دـعوم  هک 
. تشذگ يَِرثَأ » یلَع  ِءالوُأ  ْمُه   » يانعم رد  هچنانچ  دنشاب ، هداد 

زا  ای  نوراه ، زا  يوریپ  نید و  رب  تابث  يهدعو  زا  ای  دیدرک ، فّلخت  نم  هب  ندش  قحلم  يهدعو  زا  امش  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای 
250 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیدیزرو فّلخت  نم  تشگزاب  ات  وکین  ینیشناج  تفالخ و  يهدعو 
ینعی تسا ، کلم »  » ردصم تئارق  هس  ره  رد  هدش و  هدناوخ  میم  يهرـسک  هّمـض و  هحتف و  اب  انکلم »  » ظفل انِْکلَِمب  َكَدِعْوَم  انْفَلْخَأ  ام  اُولاق 

ام زا  ار  رایتخا  کّلمت و  ریوزت  بیرف و  اب  يرماس  نکل  میدرکیمن و  فّلخت  اـم  دنتـشاذگیم  دوخ  ّتیکلاـم  راـیتخا و  لاـح  هب  ار  اـم  رگا 
. تفرگ

ام ینعی  تسا  هدش  هدناوخ  میم  فیفخت  و  اح »  » يهحتف میم و  دـیدشت  و  اح »  » يهمـض اب  انلّمح »  » ظفل ِمْوَْقلا  ِۀَـنیِز  ْنِم  ًارازْوَأ  اْنلِّمُح  اَّنِکل  َو 
اهنآ دـیع  يارب  ای  یـسورع  يارب  هک  اهیطبق  تالآ  رویز  زا  یتمـسق  زا  دـنترابع  اهراب  نآ  هک  میدـش  ینیگنـس  ياهراب  لماح  لّـمحتم و 

. میدوب هتفرگ  هیراع 
ایرد هک  نآ  زا  سپ  نانآ و  ندش  قرغ  زا  سپ  ار  تالآ  رویز  نآ  ای  مینک ، ّدر  ناشنابحاص  هب  ار  اهنآ  هک  نآ  نودـب  میدـش  جراخ  سپس 

. میتفرگ نانآ  زا  تخادنا  لحاس  هب  ار  نانآ 
تنایخ ناشنابحاص  هب  اهنآ  در  مدـع  رد  و  میدـش ، ناهانگ  نیگنـس  راب  لصاح  میدوب  هتفرگ  هیراع  هب  موق  زا  هک  یتالآ  رویز  لماح  ام  ای 

ات مینکفیب  شتآ  لخاد  ار  اهنآ  هک  تساوخ  ام  زا  يرماس  میدروخ و  بیرف  میدیزرو  نامیاهماو  رد  هک  یتنایخ  تببس  هب  ام  سپ  میدرک ،
. دنک تسرد  ادخ  ام  يارب 

251 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2239 

http://www.ghaemiyeh.com


. میدرک دوبان  ار  نآ  شتآ  رد  تالآ  رویز  نتخادنا  ای  اهاْنفَذَقَف و 
نآ يانعم  ای  تسا ، ام  زا  وا  هک  مینک  نامگ  ام  ات  دـنکفا  شتآ  رد  تشاد  دوخ  اب  هک  ار  هچنآ  يرماـس  نینچ  مه  ُّيِِرماَّسلا  یَْقلَأ  َِکلذَـکَف 
دوب ام  تسد  رد  هک  ار  هک  نآ  میدرک و  يوریپ  وا  زا  ام  سپ  مینک ، يوریپ  وا  زا  ام  ات  تخادـنا  اـم  زا  لـبق  يرماـس  نینچ  مه  تسا : نینچ 

. میدنکفا
هک تسا  یلاعت  يادخ  يهتفگ  نیا  دّیؤم  دشابیم و  اهنآ  مالک  رب  فوطعم  هک  تسا  یلاعت  يادخ  زا  یمالک  هلمج  نیا  دناهتفگ : یـضعب 

: دیامرفیم
. تخاس ینعی  دروآ ، نوریب  ياهلاسوگ  رکیپ  ناشیارب  اهتنیز  نآ  زا  ًادَسَج و  اًلْجِع  ْمَُهل  َجَرْخَأَف 

، دشاب اهنآ  مالک  زا  یلبق  يهلمج  تسا  نکمم  و  تخاس ) ام  يارب  ینعی  « ) انل جرخأف  : » دـنتفگیم دـیاب  دوب  اهنآ  مالک  زا  هلمج  نیا  رگا 
رد هلاسوگ  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  الجع »  » زا ادسج »  » ظفل ندروآ  لدب  رد  و  یلاعت ، يادخ  مالک  زا  ًادَـسَج  اًلْجِع  ْمَُهل  َجَرْخَأَف  هیآ : نیا  و 

. دشاب هتشاد  حور  هک  نآ  نودب  هلاسوگ  دسج  دننام  دوب  يدسج  هکلب  دوبن ، هلاسوگ  تقیقح 
اُولاقَف  دوب  واگ  يادص  ياراد  دسج  نآ  ٌراوُخ  َُهل 
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: دنتفگ دندوب  وا  کیرش  هک  یناسک  يرماس و 

. دوب هدرک  ششومارف  یسوم  هک  َیِسَنَف  تسا  یسوم  امش و  يادخ  هلاسوگ  نیا  یسُوم  ُهلِإ  َو  ْمُکُهلِإ  اذه 
يادخ وا و  يادخ   ) هلاسوگ نیا  هک  درک  شومارف  یسوم  ینعی  تسوا ، ياکرش  يرماس و  مالک  زا  و  مکهلا » اذه   » رب فطع  یـسنف »  » ظفل

، درک شومارف  ار  ادخ  ای  دنک ، بلط  رگید  ياج  رد  ات  تفر  درک و  شومارف  اجنیا  رد  ار  ود  نآ  ای  دنک ، بلط  ار  ادخ  هک  تفر  تسامش ،)
هک تسا  یلاعت  يادخ  لوق  زا  هلمج  نیا  ای  دش . رهاظ  هلاسوگ  زا  اجنیا  رد  دوش و  رهاظ  یـسوم  رب  تخرد  زا  روط  رد  هک  دوب  هداد  هدـعو 

. تسا هدش  فطع  الجع » مهل  جرخا   » ای اولاق »  » رب
شومارف ار  هلإ  تّیهلا  مالّـسلا و  هیلع  یـسوم  تّوبن  لئالد  ای  درک ، شومارف  ار  یـسوم  هب  شدوخ  نامیا  يرماس  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  و 

تسا و قولخم  تسد  عونـصم  هدـش و  هتخاـس  نآ  هک  نیا  رب  دـنکیم  تلـالد  هلاـسوگ  ندوب  ثداـح  هک  دـمهفب  درک  شومارف  اـی  دومن ،
. دشاب دوبعم  دناوتیمن 

. دنرگنیمن ناتسرپ  هلاسوگ  نیا  ایآ  َنْوَرَی  الَف  َأ 
اب اهتب  هک  ًالْوَق  ْمِْهَیلِإ  ُعِجْرَی  اَّلَأ  دننیبیمن !؟ سپ  دننکیمن !؟ هشیدـنا  ایآ  ینعی  تسا ، ناتـسرپتب  خـیبوت  تهج  تسا و  یخیبوت  ماهفتـسا 

هب  یباوج  خساپ و 
253 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

يارب یعفن  ررض و  کلام  اهتب  ًاعْفَن  َو ال  ارَـض  ْمَُهل  ُِکلْمَی  َو ال  دنهدیمن !؟ ار  ناشناگدننک  تدابع  باوج  دندرگیمن و  زاب  اهنآ  يوس 
. دنتسین ناشناگدننکتدابع 

، هداد هدعو  امش  هب  یسوم  هک  تسا  يزور  لهچ  نیا  تفگ : يرماس  تشذگ  یسوم  نتفر  زا  زور  تسیب  هک  نآ  زا  سپ  دناهتفگ : یـضعب 
. ددرگیمنرب امش  يوس  هب  هدرک و  هابتشا  یسوم  دوشیم ، زور  لهچ  شزور  بش و  اب  زور  تسیب  هک 

: دناهتفگ یضعب  داد ، بیرف  ار  اهنآ  يرماس  بیترت  نیا  هب 
. دوب زور  یس  یسوم  دعوم  نوچ  داد ، بیرف  ار  اهنآ  يرماس  تشذگ  زور  یس  زا  یتقو 

متشه یـس و  متفه و  یـس و  مشـش و  یـس و  زور  رد  ار  هلاسوگ  داد و  بیرف  ار  اهنآ  زور  جنپ  یـس و  تشذگ  زا  سپ  دناهتفگ : یخرب  و 
. دمآ زور  لهچ  ندش  لماک  زا  دعب  یسوم  دناوخارف و  شتدابع  هب  مهن  یس و  زور  رد  ار  اهنآ  تخاس و 
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تـسرپ هلاسوگ  هک  دوب  ياهیرق  زا  وا  دناهتفگ : یـضعب  دوب و  عاطم  لیئارـسا  ینب  نیب  رد  دوب و  نامرک  لها  زا  يرماس  دـناهتفگ : یـضعب  و 
. دوب شلد  رد  هلاسوگ  یتسود  دندوب و 

ایرد  زا  هک  یماگنه  دوب و  لیئارسا  ینب  زا  دناهتفگ : یضعب 
254 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ار هلاسوگ  درمش و  تمینغ  ار  تصرف  دنراد  ادخ  اهنآ  هک  روطنامه  زاسب  ییادخ  ام  يارب  دنتفگ : لیئارسا  ینب  یتقو  دش ، قفانم  دنتشذگ 
«1 . » دناوخارف هلاسوگ  تدابع  هب  ار  اهنآ  دروآ و  رد 

زا لبق  نوراه  ار  نخـس  نیا  دـیدش ، شیامزآ  راک  نیا  اب  امـش  موق  يا  دوب : هتفگ  اهنآ  هب  البق  نوراه  ُْلبَق و  ْنِم  ُنوُراـه  ْمَُهل  َلاـق  ْدََـقل  َو 
توعد زا  سپ  ای  هلاسوگ ، روهظ  نیح  رد  هلاسوگ  تدابع  هب  يرماس  ندـناوخارف  زا  لـبق  اـی  دوب ، هتفگ  اـهنآ  يوس  هب  یـسوم  تشگزاـب 

. دوب هتفگ  هلاسوگ  شتسرپ  زا  شیپ  يرماس و 
، یهارمگ يزیچ ، ندرک  دنـسپ  ناحتما ، شیامزآ و  ندنازوس ، يانعم  هب  تسا : هدـمآ  يدّدـعتم  یناعم  هب  نتفلا »  » ظفل ِِهب  ُْمْتِنُتف  امَّنِإ  ِمْوَق  ای 

يهمه هک  ندرک  تسرد  هنتف  نتخادـنا و  فالتخا  راک و  لغـش ، یگناوید ، ندرک ، هارمگ  الط ، ندرک  بآ  باذـع ، ییاوسر ، رفک ، هانگ ،
. تفرگ لبقتسم  يانعم  هب  ار  یضام  دیاب  یناعم  زا  یضعب  رد  هک  نیا  زج  تسا  بسانم  اجنیا  رد  یناعم  نیا 

يزیچ ره  ياقب  دوجو و  ماوق و  هک  تسا  نامحر  دنوادخ  زا  تسا ، تدابع  شتـسرپ و  قحتـسم  هک  امـش  يادخ  هّتبلا  ُنمْحَّرلا  ُمُکَّبَر  َّنِإ  َو 
هب هک  يزیچ  ره  دوجو  نینچ  مه  دراد و  یگتسب  وا  هب 

__________________________________________________

اب شنید  یلو  هرماـس  يهلیبق  زا  و   ) دـیوگیم يرـشخمز  دـنادیم . هرماـس  يهلیبق  زا  لیئارـسا  ینب  زا  هتـسجرب  يدرف  ار  يرماـس  يربط  ( 1)
یقرواپ زا  لقن  ( ) تسا هدـمآ  اّنحوی  اقول و  لیجنا  رد  هک  دوب  نیطـسلف  رد  ياهرماس  بلاط  یبا  هدـنیامن  ار  يرماس  هتـشاد  توافت  نیریاـس 

(. یهاشمّرخ همجرت  نآرق 
255 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدنیاشخب  يادخ  هلیسو  هب  تسا  جایتحا  نآ 
نم زا  دـیئوگ و ) كرت  ار  شاهلاـسوگ  يرماـس و  ، ) تسا هداد  رارق  شدوـخ  نیـشناج  ارم  یـسوم  هک  تهج  نآ  زا  ور و  نآ  زا  ِینوُِعبَّتاَـف 

. دینک يوریپ 
. مهدیم روتسد  امش  هب  مناوخیم و  ارف  ار  امش  هدنشخب  يادخ  نیا  بناج  زا  نم  هک  دیرب ، نامرف  نم  روتسد  زا  يِْرمَأ و  اوُعیِطَأ  َو 

مولعم ماـقم  يهنیرق  زا  هک  دـشابیم  ّصاـخ  لوعفم  رب  اوعیطا »  » لـعف قّلعت  زا  یـشان  هک  تسا  تغل  رد  موهفم  ناـیب  نخـس  نیا  زا  دوـصقم 
. يرماس هن  دینک  تعاطا  نم  رما  زا  يرماس و  هن  دیشاب  نم  وریپ  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  دوشیم ،

. میتسه تباث  هلاسوگ  تدابع  رب  ام  دنتفگ : َنیِفِکاع  ِْهیَلَع  َحَْربَن  َْنل  اُولاق 
، تسا یـسوم  يادـخ  ناـمه  هلاـسوگ  نیا  هک  مینیبـب  مینک و  رظن  هاـگ  نآ  اـت  تشگرب  یـسوم  هک  یتـقو  اـت  « 1  » یـسوُم اـْنَیلِإ  َعِجْرَی  یَّتَح 

. تسا هتفگ  غورد  ام  هب  يرماس  تسین و  وا  يادخ  هلاسوگ  نیا  ای  تسا ، هتفگ  يرماس  هک  روطنامه 
__________________________________________________

: يدعس ( 1)
دنسپ دیاین  ار  سک  چیه  رگ  دنمدوس و  نخس  یناد  هچنآ  يوگب 

شوگ هب  مدرکن  ّقح  ارچ  خوآ  هک  شورخ  درآ  رب  نامیشپ  ادرف  هک 
256 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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، تشگ زاب  یـسوم  یتقو  دش ، ادج  لیئارـسا  ینب  رفن  رازه  هدزاود  اب  دنتفریذپن  وا  زا  داد و  زردـنا  دـنپ و  ار  اهنآ  هک  نآ  زا  سپ  نوراه  و 
تّدش زا  یسوم  و  دمآ ، یـسوم  لابقتـسا  هب  نوراه  دننزیم و  رامزم  هریاد و  دنـصقریم و  هلاسوگ  رود  هک  دینـش  ار  لیئارـسا  ینب  يادص 

. دیشک تفرگ و  ار  وا  شیرورس  دومن و  شنزرس  ار  نوراه  تخادنا و  ار  حاولا  مشخ  بضغ و 
زاب نم  تعباتم  زا  ار  وت  يزیچ  هچ  دـندش  هارمگ  نانآ  يدـید  یتقو  نوراه  يا  تفگ : ِنَِعبَّتَت  اَّلَأ  اوُّلَـض  ْمُهَْتیَأَر  ْذِإ  َکَعَنَم  ام  ُنوُراه  ای  َلاـق 

؟ تسا هتشاد 
كانمشخ ادخ  هار  رد  هک  دش  نآ  زا  عنام  تشاد و  زاب  نم  يوریپ  زا  ار  وت  زیچ  هچ  ینعی  َدُجْسَت » اَّلَأ  َکَعَنَم  ام   » ریظن تسا ، دیاز  ال »  » ظفل

قحلم نم  هب  هک  نیا  زا  دش  وت  عنام  يزیچ  هچ  ای  ییرازراک ، گنج و  دندینشن ، ار  وت  تحیصن  هک  نآ  زا  دعب  ناتـسرپ ، هلاسوگ  اب  يوش و 
. يدرگ ادج  اهنآ  زا  و  يوش ،

یناـمرفان يدرکن و  شوگ  نیدـسفم  هار  ندرکن  يوریپ  مدرم و  روما  حالـصا  دوخ و  ینیـشناج  رب  ینبم  ارم  روتـسد  اـیآ  يِْرمَأ  َْتیَـصَعَف  َأ 
.؟ يدومن

شنزرس و لباق  ار  نوراه  زج  یـسک  دش  كانمـشخ  ادخ  رطاخ  هب  یـسوم  نوچ  هک  دوب  ور  نآ  زا  درک  خیبوت  ار  نوراه  یـسوم ، هک  نیا 
. دیدیمن تّما  لوئسم 

257 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هک اریز  دوب ، اهنآ  شنزرـس  نوراه  باتع  شنزرـس و  تقیقح  رد  و  درک ، شنزرـس  لیئارـسا  ینب  راک  رب  ار  وا  دش ، نوراه  يوس  هب  اذـل 

دیاـب هک  هدیـسر  ّدـح  نآ  هب  ناـشلاح  ارچ  هک  تسا  موق  رب  نتفرگ  بیع  شنزرـس و  تقیقح  رد  موـق  زا  ندـشن  ادـج  رب  نوراـه  شنزرس 
. دورب دوش و  ادج  اهنآ  نایم  زا  نوراه 

َل
: تفگ مالّسلا  هیلع  نوراه 

َمُأ َْنب 
هب ار  وا  ماحرتسا  یفطاع و  رظن  زا  یلو  دوب ، یـسوم  ینیوبا  ردارب  نوراه  نکم و ) باـتع  رهق و  نم  رب   ) ناـبرهم ردارب  يا  رداـم  دـنزرف  يا 

. داد تبسن  ردام 
َلوُقَت ْنَأ  ُتیِشَخ  یِّنِإ  یِسْأَِرب  َو ال  ِیتَیِْحِلب  ْذُخْأَت 

: ییوگب وت  مدیسرتیم  مدرکیم  گنج  لیئارسا  ینب  اب  ای  مدشیم  قحلم  وت  هب  رگا  نم  ریگن  نم  رس  شیر و 
َلِیئارْسِإ ِیَنب  َْنَیب  َْتق  َّ

ینعی دـندشیم ، هدـنکارپ  قّرفتم و  مدرکیم  گنج  اهنآ  اب  اـی  مدـشیم  ادـج  اـهنآ  زا  نم  رگا  ینعی  یتخادـنا ، هقرفت  لیئارـسا  ینب  نیب 
. دندنامیم یقاب  هلاسوگ  تدابع  رب  ياهّدع  دندشیم و  قحلم  نم  هب  ياهّدع 

ِیلْوَق ُْبقْرَت  َْمل 
ص: ج9 ، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  مشخ  یتقو  يداهنن ، یعقو  يدادـن و  شوگ  حالـصا  تفـالخ و  دروم  رد  نم  يهتفگ  هب  یتفگیم و  وت  و 

258
فالخ ار  نآ  یـسوم  هک  ار  هچنآ  لباقم  رد  نوراه  شزوپ  دـید و  نوراه  زا  هک  ینابرهم  رثا  رب  تسکـش  نآ  يزیت  دـیباوخ و  ورف  یـسوم 

: تفگ دروآ و  يور  وا  هب  تفرگ و  مشخ  يرماس  رب  دینش ، دیدیم 
؟ یتخاس ار  نآ  هنوگچ  یتخاس و  زیچ  هچ  يرماس  يا  تفگ ) مشخ  اب   ) يرماس هب  یسوم  هاگ  نآ  ُّيِرِماس  ای  َُکبْطَخ  امَف  َلاق 

. داد باوج  نآ  تخاس  یگنوگچ  هراب  رد  يرماس  اذل  دوب ، هلاسوگ  تخاس  یگنوگچ  زا  لاؤس  نوچ  هک 
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. دندیدن اهنآ  هک  مدید  توکلم  هب  موکحم  کلم  ای  توکلم  يازجا  زا  يزیچ  نم  ِِهب  اوُرُْصبَی  َْمل  اِمب  ُتْرَُصب  َلاق 
زا ای  لیئربج  مدـق  كاخ  زا  تسا  توکلم  ملاـع  هک  وا  ملاـع  زا  یتشم  و  مدـید ، ار  وا  ملاـع  لـیئربج و  نم  ِلوُسَّرلا  َِرثَأ  ْنِم  ًۀَْـضبَق  ُتْضَبَقَف 
هب موکحم  وا  بسا  مدـق  زا  ای  لیئربج  مدـق  زا  يریذـپ  ریثأت  زا  دـعب  هک  متـشادرب ، کلم  ملاع  زا  ای  توکلم  ملاع  زا  لـیئربج  بسا  كاـخ 

. دوش هتخیر  نآ  رب  كاخ  نیا  هک  ار  يزیچ  ره  دهد  تکرح  دنک و  هدنز  هک  دوب  نیا  كاخ  نآ  رثا  تشگ ، توکلم  مکح 
. درک ادص  هدمآ و  رد  تکرحب  هک  متخیر  هلاسوگ  تسوپ  رد  ار  كاخ  نآ  نم  سپ  اُهتْذَبَنَف 

نینچ نم  دوبن  هتـسیاش  هک  یلاح  رد  داد ، هولج  مرظن  رد  نم  سفن  تسا  لیئربج  مدـق  كاـخ  زا  نتفرگ  هک  ار  راـک  نیا  دـننام  َِکلذَـک  َو 
. مهد ماجنا  يراک 

259 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. داد هولج  بوخ  مرظن  رد  ار  نآ  داد و  بیرف  ارم  مسفن  نآ  رب  نتخیر  كاخ  هلاسوگ و  تخاس  رد  یِسْفَن  ِیل  َْتلَّوَس 

. ورب نوریب  مدرم  نیب  زا  ای  رهش  زا  ای  نم  نید  زا  ای  نم  دزن  زا  سپ  ْبَهْذاَف  هداد  بیرف  ار  وت  تسفن  هک  الاح  تفگ : یسوم  َلاق 
َلوُقَت ْندش  یهاوخ  التبم  یضرم  هب  ایند  راد  رد  هک  ِةایَْحلا  ِیف  ََکل  َّنِإَف 

سامت وت  اب  سک  ره  هچ  دـشاب ، وت  لعف  رب  یتبوقع  نیا  ات  وشن ، کیدزن  نم  هب  َساـسِم  ـال  ییوگب  وا  هب  ینیبب  ار  مدرم  زا  یکی  هاـگره  هک 
. دناهتفگ یضعب  هچنانچ  دش  دهاوخ  راتفرگ  بت  ضرم  نآ  هب  مه  وا  دوش  کیدزن  وت  هب  دریگب و 

ار ود  ره  دریگب  سامت  مدرم  زا  یکی  اب  نانآ  زا  یکی  هاگ  ره  هک  تسا  هدـنام  یقاـب  وا  دـالوا  لـسن و  رد  ضرم  نیا  هک  دـندقتعم  یخرب  و 
. دریگیم بت 

يزیچ وا  اب  و  « 1  » دنریگن سنا  دننکن و  دمآ  تفر و  وا  اب  هک  درک  رما  مدرم  هب  ادـخ  رما  ببـس  هب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  دـناهتفگ : یخرب  و 
شوحو و اب  ارحص  رد  يرماس  سپ  دننک ، گنت  وا  رب  ار  هصرع  ات  دنروخن 

__________________________________________________

نیمه مه  يرشخمز  درک . یهن  يراجت  یعامتجا و  سامت  هنوگ  ره  زا  ار  لیئارسا  ینب  يرماس  تازاجم  يارب  یـسوم  دیوگیم : يربط  ( 1)
. دنریگیمن سامت  مدرم  اب  دننکیم و  تاعارم  ار  عنم  نیا  زونه  وا  موق  هک  دنکیم  هفاضا  دراد و  رظن 

260 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. درکیم یگدنز  ناگدنرد 

هب هفلخت » نل   » تئارق يانعم  نیا  درک ، دهاوخن  فّلخت  هدعو  نآ  زا  دنوادخ  هک  تسا  يدعوم  ُهَفَلُْخت  َْنل  ًادِعْوَم  وت  باذع  يارب  ََکل  َّنِإ  َو 
فّلخت دـعوم  نآ  زا  وت  تسا : نینچ  نآ  يانعم  دوش  هدـناوخ  لاعفا  باب  زا  مولعم  تروص  هب  لعف  هک  نیا  ربانب  اّما  تسا ، لوهجم  تروص 

. ینکیم ارجا  ار  نآ  هکلب  هدرکن ،
شدوخ هک  نآ  رب  انب  ای  دشاب ، یلاعت  يادخ  لوق  تیاکح  هک  نیا  ربانب  هدش  هدـناوخ  ریغلا  عم  مّلکتم  تروص  هب  نون  اب  هفلخت » نل   » لعف و 

. دشابیم ادخ  لعف  لوق و  شلعف ، لوق و  و  تسوا ، بناج  زا  لوسر  نوچ  دهد ، رارق  یلاعت  يادخ  يهلزنم  هب  ار 
. نک هاگن  يرادیم  اپب  ار  وا  تدابع  هک  تیادخ  هب  ًافِکاع  ِْهیَلَع  َْتلَظ  يِذَّلا  َکِهلِإ  یلِإ  ْرُْظنا  َو 

رـصن باب  زا  قرحی  قرح  زا  هّنقّرحنل »  » دـشابیم و شتآ  اب  نآ  ندـنازوس  يانعم  هب  هدـش  هدـناوخ  لیعفت  باـب  زا  هّنقّرحنل »  » ظـفل ُهَّنَقِّرَُحَنل 
. دش ناویح  هلاسوگ  نآ  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  قارحا  لّوا  ربانب  دشابیم ، ندز  ناهوس  ندیئاس و  يانعم  هب  هک  هدش  هدناوخ 

، ةداعـسلا نایب  همجرت  درک . ادـص  دروآ و  رد  مشپ  يوم و  درک و  تکرح  دـش  هتخیر  نآ  رب  كاـخ  هک  نآ  زا  سپ  هدـش  تیاور  هچناـنچ 
261 ص : ج9 ،

. تسا هدوب  یقاب  شندوب  الط  ّزلف  رب  هرکیپ  نآ  هک  تسنآ  لیلد  دشاب  ندز  ناهوس  ندییاس و  هک  مّود  لامتحا  ربانب  و 
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. میهدیم ایرد  هب  ار  نآ  رتسکاخ  ندنازوس  زا  سپ  ینعی  مینکیم ، شخپ  ایرد  رد  ار  نآ  سپس  ًافْسَن  ِّمَْیلا  ِیف  ُهَّنَفِْسنََنل  َُّمث 
. تسا مکح  ّتلع  زا  لاؤس  باوج  هفنأتسم و  هلمج  نیا  ُهَّللا  ُمُکُهلِإ  امَّنِإ 

هدـیمان هّللا  هک  تسا  ییادـخ  نآ  طقف  امـش  يادـخ  تسین و  ادـخ  هک  مینازوسیم  تهج  نآ  زا  ار  هلاسوگ  ام  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  و 
. دراد نایرج  امش  یگمه  ياهنابز  رب  دوشیم و 

یفن ادخ و  رد  ّتیهولا  رـصح  هب  حیرـصت  ینایب و  تفـص  هلمج  نیا  تسین و  يدوبعم  چیه  وا  تاذ  زج  هک  ییادخ  نآ  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  يِذَّلا ال 
. تسوا ریغ  زا  تّیهلا 

شتاذ نیع  نآ  زا  شاهبترم  تسا ، یبتارم  ياراد  ادخ  ملع  نوچ  تسا ، ایشا  هب  ادخ  ملع  يهطاحا  زا  هیانک  هلمج  نیا  ًاْملِع  ٍءْیَـش  َّلُک  َعِسَو 
. تسین نآ  رد  یثحب  ار  ام  هبترم  نیا  رد  سپ  تسین ، نآ  زا  يرثا  يربخ و  هک  تسا  بیغ  يهبترم  نآ  هک  تسا ،

اب تادوـجوم  يهمه  عماـج  هبترم  نیا  دوـشیم و  قـلطم  ّقـح  ّتیـشم و  هـب  ریبـعت  نآ  زا  هـک  تـسا  ّقـح  لـعف  يهـبترم  نآ  رگید  يهـبترم 
دودح و  هک  ناشتانّیعت ، دودح و  اب  هن  دشابیم ، ناشیاهدوجو 

262 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنرادن ملاع  نآ  هب  یهار  دنشابیم و  تسین  تاذ  هب  تبسن  تانّیعت 

يهبترم یّلک ، سوفن  نآ  رگید  يهبترم  تسا ، تّیشم  مکح  نآ  مکح  هک  تسا ، یلاع  مالقا  يهبترم  یلاعت  يادخ  ملع  زا  رگید  يهبترم  و 
اریز رتنییاـپ ، بتارم  رب  تسا  یلاـعت  يادـخ  ملع  یلاـع  بتارم  زا  ياهبترم  ره  تسا و  یعیبط  تادوجو  نآ  زا  ياهبترم  ییزج ، سوفن  يا 

. تسین عمتجم  یلاع  يهبترم  رد  ناشدودح  اب  ناشیاهدوجو  همه  اب  نییاپ  بتارم  عیمج  هک 
. تسا ملاع  زین  دوخ  هب  تسا ، ملاع  رتنییاپ  بتارم  يهمه  هب  یلاع ، يهبترم  نآ  هک  روطنامه  و 

هارمه هک  تسا  یملع  يهبترم  نآ  دوخ  هب  ملع  یلاع ، هبترم  رظن  زا  ملاع  رب  تقبـس  زا  هتـساخرب  تسا  شناد  نتـشاد  رتنییاـپ  يهبترم  ملع 
. تسا مولعم  هارمه  هک  یملع  عون  زا  تسا  یلاعت  يادخ  ملع  شدوجو  يهمه  اب  عبط  ملاع  و  تسا ، مولعم 

نامه هک  تسا  یلاعت  يادـخ  مولعم  شّـصاخ  دوجو  اب  مولعم و  رب  یلاعت  ّقح  قباـس  ملع  ببـس  هب  تسا  مولعم  ادـخ  يارب  يزیچ  ره  سپ 
. تسا نامه  هب  یلاعت  يادخ  ملع 

یلا 114 تایآ 99 

262 ص :  ات 114 ..... ] تایآ 99  (: 20  ) هط هروس  ]

هراشا

َنیِِدلاخ ( 100  ) ًارْزِو ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ُلِمْحَی  ُهَّنِإَف  ُْهنَع  َضَرْعَأ  ْنَم  ( 99  ) ًارْکِذ اَّنَُدل  ْنِم  َكاْنیَتآ  ْدَق  َو  َقَبَـس  ْدَق  ام  ِءاْبنَأ  ْنِم  َْکیَلَع  ُّصُقَن  َِکلذَک 
ًارْـشَع َّالِإ  ُْمْتِثَبل  ْنِإ  ْمُهَْنَیب  َنُوتَفاخَتَی  ( 102  ) ًاقْرُز ٍذـِئَمْوَی  َنیِمِرْجُْملا  ُرُـشَْحن  َو  ِروُّصلا  ِیف  ُخَْـفُنی  َمْوَی  ( 101  ) ًالْمِح ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ْمَُهل  َءاـس  َو  ِهِیف 

(103)
ًاعاق اهُرَذَیَف  ( 105  ) ًافْسَن یِّبَر  اهُفِْسنَی  ْلُقَف  ِلابِْجلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  َو  ( 104  ) ًامْوَی َّالِإ  ُْمْتِثَبل  ْنِإ  ًۀَـقیِرَط  ْمُُهلَْثمَأ  ُلوُقَی  ْذِإ  َنُولوُقَی  اِمب  ُمَلْعَأ  ُنَْحن 

ًاـسْمَه َّالِإ  ُعَمْـسَت  الَف  ِنمْحَّرِلل  ُتاوْصَْألا  ِتَعَـشَخ  َو  َُهل  َجَوِع  َیِعاَّدلا ال  َنوُِعبَّتَی  ٍذـِئَمْوَی  ( 107  ) ًاْتمَأ َو ال  ًاجَوِع  اـهِیف  يرَت  ـال  ( 106  ) ًافَصْفَص
(108)

َو ( 110  ) ًاْملِع ِِهب  َنوُطیُِحی  َو ال  ْمُهَْفلَخ  اـم  َو  ْمِهیِدـْیَأ  َْنَیب  اـم  ُمَْلعَی  ( 109  ) ًالْوَق َُهل  َیِـضَر  َو  ُنمْحَّرلا  َُهل  َنِذَأ  ْنَم  َّالِإ  ُۀَـعافَّشلا  ُعَْفنَت  ٍذـِئَمْوَی ال 
َو ( 112  ) ًامْضَه َو ال  ًاْملُظ  ُفاخَی  الَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  َو  ِتاِحلاَّصلا  َنِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ( 111  ) ًاْملُظ َلَمَح  ْنَم  َباخ  ْدَق  َو  ِموُّیَْقلا  ِّیَْحِلل  ُهوُجُْولا  ِتَنَع 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2244 

http://www.ghaemiyeh.com


(113  ) ًارْکِذ ْمَُهل  ُثِدُْحی  َْوأ  َنوُقَّتَی  ْمُهَّلََعل  ِدیِعَْولا  َنِم  ِهِیف  اْنفَّرَص  َو  اِیبَرَع  ًانآُْرق  ُهاْنلَْزنَأ  َِکلذَک 
(114  ) ًاْملِع ِینْدِز  ِّبَر  ُْلق  َو  ُُهیْحَو  َْکَیلِإ  یضُْقی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ِنآْرُْقلِاب  ْلَْجعَت  َو ال  ُّقَْحلا  ُِکلَْملا  ُهَّللا  َیلاعَتَف 

264 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

264 ص :  همجرت ..... :

. میاهدیشخب يزومآ  دنپ  وت  هب  شیوخ  يوس  زا  تسار  هب  میناوخیم و  تسا  هتشذگ  هچنآ  رابخا  زا  وت  رب  ناسنیدب 
. دشک شود  رب  یهانگ  راب  تمایق  زور  دباترب ، يور  نآ  زا  سک  ره 

. تسنانآ يارب  يدب  رابرس  تمایق  زور  رد  دننامیم و  باذع ]  ] نآ رد  هنادواج 
. مینادرگ روشحم  مشچ  زبس  زور  نآ  رد  ار  ناهانگ  ام  دوش و  هدیمد  روص  رد  هک  يزور  نامه 

. دیاهدربن رس  هب  ایند ] رد   ] زور هد  زج  هک  دنیوگ  نخس  دوخ  نایم  رد  هتسهآ 
. دیاهدربن رس  هب  زور  کی  يهزادنا ] هب   ] زج دیوگ : ناشیا  هب  اهنآ  نیرتهتفایهر  هک  هاگ  نآ  نیرتهاگآ  دنیوگیم  هچنآ  هب  ام 

. دنکیم ناشیرپ  شخپ و  ار  اهنآ  مراگدرورپ  وگب  دنسرپیم . اههوک  يهراب  رد  وت  زا  و 
. دنکیم اهر  راومه  یتشد  نوچمه  ار  نآ  و 

. يزارف هن  ینیبیم و  یبیشن  هن  نآ  رد  هک 
هب نامحر  يادـخ  ربارب  رد  همه  اهادـص  تسین و  يژک  هنوگ  چـیه  شراک  رد  هک  دـننکیم ، يوریپ  لیفارـسا ]  ] يدانم زا  همه  زور  نآ  رد 

. يونشن مرن  ییاون  زج  هاگ  نآ  دیارگ ، یشوماخ 
. دشاب دونشخ  وا  نخس  زا  دهد و  هزاجا  وا  هب  نامحر  دنوادخ  هک  یسک  يارب  رگم  درادن  يدوس  تعافش  زور  نآ  رد 

. دنرادن یملع  يهطاحا  هب  نانآ  دنادیم و  ار  ناشهدنیآ  هتشذگ و 
. ددرگ دیمون  دشاب ، هتشادرب  یمتس  راب  یسک  ره  دیآ و  دورف  هدنیاپ  يهدنز  راگدرورپ ]  ] ربارب رد  اهرس  و 

هتسیاش  ياهراک  زا  هک  سک  ره  و 
265 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دسرتن ششاداپ ] رد   ] یتساک متس و  زا  دشاب و  نمؤم  دشاب و  هدرک 
يارب يدـنپ  ای  دـننک ، هشیپ  اورپ  هک  دـشاب  میدروآ ، رادـشه  هنوگ  هنوگ  نآ  رد  میدرک و  لزان  یبرع  ینآرق  تروص  هب  ار  نآ  ناسنیدـب  و 

. دروآ دیدپ  نانآ 
ارم اراگدرورپ  وگب  نکم و  باتـش  نآ  یحو  ندیـسر  نایاپ  هب  زا  شیپ  نآرق  یناوخ ] زاب   ] رد و  تسا ، ّقح  رب  ياورناـمرف  دـنوادخ  اـگرزب 

. يازفا شناد 

265 ص :  ریسفت ..... 

. میدرک وگزاب  وت  يارب  ییاهناتساد  نینچ  نیا  َِکلذَک 
. میناوخیم وت  رب  اهنآ  ریغ  ءایبنا و  عیاقو  لیبق  زا  تسا  هتشذگ  هک  یعیاقو  رابخا  مه  نیا  زا  سپ  َقَبَس  ْدَق  ام  ِءاْبنَأ  ْنِم  َْکیَلَع  ُّصُقَن 

نآ و  میداد ، تسا  هتـشذگ  روما  يروآ  داـی  ببـس  هک  يزومآ  دـنپ  رکذ و  ماـقم  وت  هب  دوخ  يوس  زا  اـم  ًارْکِذ و  اَّنُدـَل  ْنِم  َكاـْنیَتآ  ْدَـق  َو 
وگزاـب وت  رب  اـم  ینعی  دوشیم ، يروآ  داـی  تسا  هبترم  ره  رد  هک  هچنآ  عیمج  دوـجو و  بتارم  عـیمج  نآ  يهطـساو  هب  هک  تسا ، تیـالو 
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. دنکیم زاینیب  ار  وت  اهناتساد  زا  هک  میداد  ار  تیالو  وت  هب  ام  هک  یلاح  رد  مینکیم 
هک تسا  نیا  دوصقم  تسا و  هتشذگ  رابخا  ياهناتساد  رکذ  زا  دوصقم  ای  تسا ، لیمج  رکذ  ترهش و  هزاوآ و  ای  نآرق  رکذ  زا  دوصقم  ای 

اههطساو . يهیحان  زا  هن  میداد  وت  هب  دوخ  شیپ  زا  ار  رکذ  نیا  ام 
266 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رکذ هب  رورجم  ریمض  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  هفنأتسم و  ای  لاح  ای  ارکذ »  » تفص هلمج  هّیطرش و  ای  هلوصوم ، نم »  » ظفل ُْهنَع  َضَرْعَأ  ْنَم 
دنک ضارعا  دش  هتفگ  هک  اهنیا  زا  کی  ره  زا  سک  ره  اریز  ددرگیم  رب  یلاعت  هّللا »  » هب ای  صـصق »  » هب ای  ددرگیم ، رب  شایناعم  عیمج  اب 

، هانگ يانعم  هب  هرـسک  اب  رزو »  » ظفل هچ ، تسا  هانگ  نیگنـس  راب  لماح  تمایق  زور  رد  وا  ًارِْزو  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ُلِمْحَی  ُهَّنِإَف  دـنادرگرب ، يور  و 
. تسا نیگنس  راب  ینیگنس و 

. تسنآ يانعم  و  نم »  » ظفل رابتعا  هب  هلمج  نیا  لبق  ام  رد  نآ  ندروآ  درفم  اجنیا و  رد  ریمض  ندروآ  عمج  ِهِیف  َنیِِدلاخ 
. دنایگشیمه دّلخم و  تسنآ  يهمزال  هک  یشتآ  رزو و  نآ  باذع  رد  ناگدننک  ضارعا  ینعی  اهنآ  هک : تسا  نیا  دوصقم  و 

عقاو ناطیش  نامحر و  يارـس  نیب  ناسنا  هکنیا ، حیـضوت  تسا ! يدب  راب  هچ  زیخاتـسر  زور  رد  هانگ  راب  نآ  اًلْمِح و  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمَُهل  َءاس  َو 
. تسا تشهب  رد  لوخد  بجوم  هک  دسریم ، ینامحر  يول  ياهّتیلعف و  هب  هّوق  زا  دنک  هّجوت  یهلا  تیالو  هب  سک  ره  تسا و  هدش 

اهّتیلعف  هب  جیردت  هب  هّوق  زا  دیاب  هرخالاب  نوچ  دسر ، یناطیش  ياهّتیلعف  هب  هّوق  زا  دنک  ضارعا  تیالو  زا  سک  ره  و 
267 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ناسنا رب  نیگنس  راب  هباثم  هب  یناطیش  ياهتّیلعف  و  تسین ، ياهطـساو  هلـصاف و  یناطیـش  ياهتّیلعف  يول و  ياهتّیلعف و  نیب  دوش ، جراخ 
. تسا یلمح  دب  هچ  تمایق  زور  رد  ّتیلعف  نآ  سپ  دهدیم ، قوس  شتآ  يوس  هب  ار  وا  هک  تسا 

ندرک هدنز  تایح و  ندیمد  خفن  زا  دوصقم  تسا ، ۀمایقلا » موی   » زا لدب  هلمج  نیا  دوشن  هدـیمد  روص  خـفن  هک  زور  ِروُّصلا  ِیف  ُخَْـفُنی  َمْوَی 
. تسا

میخفت و تهج  زا  دشاب  رما  هب  لعف  تبـسن  ات  هدش  هدـناوخ  زین  نون  اب  خـفنن » ، » هدـش هدـناوخ  مولعم  لوهجم و  تروص  هب  ءای  اب  خـفنی »  » و
. دراد یخاروس  سفن  ره  دادعت  هب  هک  تسا  یخاش  يانعم  هب  تغل  رد  روص »  » لعاف و ای  لعف  تشادگرزب 

هب ءای  اب  رـشحن »  » ظفل دوب ) دهاوخ  مرج  هناشن  ناشدوبک  مشچ  و   ) دـش دـنهاوخ  روشحم  مشچ  قرزا  ناراکدـب  زورنآ  َنیِمِرْجُْملا  ُرُـشَْحن  َو 
. تسا هدش  هدناوخ  عفر  اب  نومرجملا »  » و لوهجم ، تروص 

. دروآ ار  نیمرجملا »  » رهاظ مسا  ددرگ و  رب  ناگدننک  ضارعا  هب  هک  يریمض  ياج  هب  تسا و  لمحی »  » رب فطع  هلمج  نیا  و 
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. دراد نایب  تحارص  هب  ار  نانآ  شهوکن  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  دناهدرک و  ضارعا  رکذ  زا  هک  دنتسه  یناسک  نیمرجم  زا  دوصقم  و 
. دشاب ِروُّصلا » ِیف  ُخَْفُنی   » رب ای  اًلْمِح » ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمَُهل  َءاس   » رب فطع  هلمج  تسا  نکمم  دشاب و  مکح  تّلع  هب  راعشا  زین  و 

هک مشچ  يدوبک  ًاقْرُز  ذئموی » نیمرجملا  رـشحن  موی  : » دشابیم نینچ  هیآ  ریدقت  اریز  تسا ، دـیکأت  ٍذـِئَمْوَی  یلاعت  يادـخ  لوق  نیا  رب  انب  و 
. دشاب يروک  دوصقم  تسا  نکمم  تسا و  مشچ  گنر  نیرتدب  يدوبک 

هب لـیام  هنـشت  مدآ  مشچ  نوچ  تسا ، یگنـشت  ياـنعم  هب  اـقرز » : » دـناهتفگ یـضعب  دوشیم ، لامعتـسا  زین  يروک  ياـنعم  هب  يدوـبک  اریز 
. دوشیم يدوبک 

هفنأتـسم ای  و  اقزر »  » تفـص ای  تسا ، لخادتم  ای  فدارتم ، لاح  هلمج  و  دننزیم ، فرح  يّرـس  روط  هب  دـننکیم و  يوجن  مه  اب  َنُوتَفاخَتَی 
. تسا

هک اریز  دننزیم ، فرح  هتسهآ  مه  اب  هملاکم  رب  نانابهگن  عالطا  سرت  زا  ای  ادص  ندرک  دنلب  رب  نانآ  ییاناوت  مدع  سرت و  تّدش  زا  ْمُهَْنَیب 
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. تفگ دنناوتن  نخس  ادخ  هزاجا  نذا و  اب  ربخ  اهنآ 
فرح  دنلب  هک  دننکیم  نامگ  تشحو  فوخ و  تّدش  زا  ای 
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. دوشیم يرگید  باذع  ببس  ندز 

ار ناشندـنام  تّدـم  هک  خـفن ، ود  نیب  ای  اهربق ، رد  اـی  دـیدرکن ، گـنرد  زور  هد  زج  اـیند  رد  دـنیوگیم  ناـشدوخ  نیب  ًارْـشَع  اَّلِإ  ُْمْتِثَبل  ْنِإ 
، تسا لیلقت  تهج  زور  هد  هب  ریبعت  دننکیم و  هاتوک  ناشباذع  تّدم  ندوب  ینالوط  دش  رکذ  هک  ییاهزیچ  رد  ار  نآ  ای  دننکیم ، شومارف 

. دیدنام ایند  رد  زور  کی  طقف  دیوگیم : اهنآ  رترب  گرزب و  اذل  و  دنرادن ، زور  هد  هب  نیقی  هچ 
هچنآ هب  میرتاناد  ام  ای  دنلب ، هاوخ  دنیوگب ، هتـسهآ  هاوخ  دـنیوگیم  هچنآ  هب  َنُولوُقَی  اِمب  میرتاناد  نانابهگن  زا  ناشدوخ و  زا  ام  ُمَلْعَأ  ُنَْحن 

. دنیوگیم ناشندنام  تّدم  نییعت  دروم  رد  هک 
یـشان لـماک  لـقع  زا  زج  کـین  شور  هریـس و  اریز  تساـهنآ  زا  رترید  لـضفا  هریـس  ثیح  زا  هک  نآ  هاـگ  نآ   ) ًۀَـقیِرَط ْمُُـهلَْثمَأ  ُلوـُقَی  ْذِإ 

: دیوگیم دوشیمن )
ربق ماّیا  نینچ  مه  و   ) تسا ّرثکتم  دّدعتم و  نامز  ضرع  هب  هّجوت  اب  هچ  رگا  ایند  ياهزور  هک  اریز  دـیدنامن ، زور  کی  زج  ًامْوَی  اَّلِإ  ُْمْتِثَبل  ْنِإ 

. تسین زور  کی  زج  لوط  رد  شدوخ  قوفام  هب  تبسن  ماّیا  نآ  نکیل  و  خفن ) ود  نیب  ماّیا  خزرب و  و 
. دوشیم کلهتسم  هتشادرب و  اهترثک  دودح و  ماّیا  نآ  قوفام  هب  تبسن  هچ  هداد ، تبسن  لضفا  لاثما و  هب  ار  هتفگ  نیا  اذل 
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زا مدرم  لاؤس  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  لاؤس  هب  رعـشم  ات  تسا  ّصقن » کلذک  : » ادـخ لوق  رب  فطع  ِلابِْجلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  َو 

. دنسرپیم اههوک  زا  مدرم  یسرپیم و  هتشذگ  رابخا  زا  وت  تسا : هدش  هتفگ  هک  ایوگ  سپ  دشاب ، رابخا 
. دیاین مزال  ربخ  رب  اشنا  فطع  ات  تسا ، اف  زا  دعب  لعف  ریدقت  هب  ای  رّدقم ، طرش  باوج  لقف »  » ظفل ْلُقَف 

اهنآ باوج  رد  هک  میوگیم  وت  هب  نم  سپ  دنـسرپیم  وت  زا  اـی  وگب ، سپ  دـننکیم  لاؤـس  وـت  زا  هک  هاـگ  نآ  تسا : نینچ  هیآ  ریدـقت  و 
: وگب

رارق نش  دـننام  ار  اهنآ  دـنکیم و  ناسکی  كاخ  اب  ناریو و  ار  اهنآ  ای  دـنکیم ، عطق  ار  اـههوک  نآ  مراـگدرورپ  « 1  » ًافْسَن یِّبَر  اهُفِْـسنَی 
. دربب نیب  زا  داب  هک  دهدیم 

. دنامن یقاب  هوک  زا  يرثا  چیه  هک  یگرزب  یناریو  نانچ  نآ 
لاؤس هوک  هراب  رد  هک  دوب  هتسیاش  وا  رظن  هب  هک  دوشیم ؟ هنوگچ  تمایق  زور  رد  هوک  دیـسرپ : فیقث  يهفیاط  زا  يدرم  دناهتفگ : یـضعب 

. تسین هوک  هّپت و  هّرد و  نآ  رد  تسا و  راومه  فاص و  تمایق  زور  رد  نیمز  هک  دش  روهشم  اهنآ  نیب  هک  نآ  زا  سپ  صوصخ  هب  دوش 
__________________________________________________

. دیدرگ لزان  هیآ  نیا  درک  دهاوخ  يراک  هچ  اههوک  نیا  اب  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دّمحم  ای  دنتفگ  ربمایپ  هب  شیرق  دیوگ  جیرج  نبا  ( 1)
. رذنملا نبا  ریسفت 
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، هوک ّلحم  رابتعا  هب  ددرگیم  رب  اههوک  هب  اه »  » ریمـض دوش ، فاص  ینیمز  نوچ  هک  دنکیم  اهر  نانچ  ار  هوک  سپ  ًافَـصْفَص  ًاعاق  اهُرَذَیَف 
درادـن و هّپت  هوک و  هک  تسا  یفاـص  نیمز  عاـق »  » تسا و هدـش  هدروآ  یمازتـلا  تلـالد  هب  هک  ددرگیم  رب  نیمز  هب  اـی  مادختـسا ، لـیبق  زا 

. تسا فاص  نیمز  فصفص 
. ینیبیمن يریزارس  یجک و  هّپت  هوک و  دوجو  مدع  لیلد  هب  نآ  رد  ًاجَوِع  اهِیف  يَرت  ال 
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. تسا يدنلب  هّپت و  تما »  » تسا و ریزارس  درگ و  نیمز  جوع » ، » ینیبیمن نآ  رد  يدنلب  ًاْتمَأ و  َو ال 
رثکا هک  ایند  زور  فـالخ  هب  دـناوخیم  ارف  مّنهج  تشهب و  هب  ار  اـهنآ  هک  دـننکیم  يوریپ  یـسک  زا  زور  نآ  رد  َیِعاَّدـلا  َنوُِعبَّتَی  ٍذـِئَمْوَی 

جک و شرظن  رد  یعاد  ای  وا  دوجو  اب  شیوریپ  دنکیم ، يوریپ  یعاد  زا  هک  مه  یـسک  دننکیمن و  يوریپ  هدـننک  توعد  زا  ایند  رد  مدرم 
: دیامرفیم اذل  تسا  جوعم 

. تسا هفنأتسم  ای  هّیلاح  هلمج  ترابع  نیا  تسین ، يژک  چیه  وا  رد  َُهل  َجَوِع  ال 
یتروص رد  ددرگیم و  رب  یعاد  هب  ای  عاّبتا  هب  ای  رورجم  ریمـض  تسا و  نوعبّتی »  » لعاف زا  ای  یعاّدـلا »  » زا لاح  دـشاب  هّیلاح  هک  نیا  ربانب  و 

نوعبّتی »  » لعاف زا  ای  یعاّدلا »  » زا لاح  هلمج  هک 
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. دشاب
هچ درادن ، دوجو  یجاجوعا  یجک و  چیه  یعاد  رد  زور  نآ  رد  هچ  دوشیم ، مزال  دیاع  ریمـض  ریدـقت  ددرگ  رب  عاّبتا  هب  رورجم  ریمـض  و 

، دنرادن یجاجوعا  زین  دنوشیم  هدناوخ  ارف  دنوشیم و  توعد  هک  نانآ  تسا و  یجک  نودب  زین  ناشيوریپ  نانآ و  رظن  رد  هچ  عقاو و  رد 
زا قافن  تسا و  هتفر  نیب  زا  ناشیا  رد  تّینانا  هوک  هک  هنوگ  نیا  هب  دناهتـشگ ، راومه  فاص و  هک  دنتـسه  ییاـهنیمز  دـننام  زین  اـهنآ  هک 

. تسا هدش  هتشادرب  ناشدوجو 
. دوشیم هتشادرب  زین  ریغص  ملاع  زا  اهدّیقت  اهّتینانا و  هوک  دوریم  نیب  زا  یعیبط  روط  هب  نیمز  ياههوک  هک  روطنامه  زور  نآ  رد  اریز 

عوشخ و يانعم  قیقحت  تبیه ) تّبحم و  تهج  زا   ) دیارگ یـشوماخ  هب  هدنـشخب  يادـخ  ربارب  رد  اهادـص  ِنمْحَّرِلل و  ُتاوْصَْألا  ِتَعَـشَخ  َو 
عوشخ هک  تشذـگ  دـنارگیدمه و  هب  کـیدزن  براـقتم و  موهفم  رظن  زا  اـهنآ  يهمه  تشذـگ و  عـضاوت  عوـضخ و  نیب  نآ و  نیب  قرف 

. دوشیم لصاح  عوشخ  دروم  صخش  هب  تبسن  تبیه  كاردا  ّتبحم و  جازتما  زا  هک  تسا  یتلاح 
تسا . بلاغ  تبیه  تمظع و  عضاوت  رد  درادن و  هبلغ  عوضخ  رد  یلو  دراد  هبلغ  عوشخ  رد  تّذل  ّتبحم و  نکل  و 
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هداد تبسن  ندب  هب  تهج  نیمه  هب  یهاگ  دوشیم و  رهاظ  زین  ادص  يهلیـسو  هب  عوشخ  هچ  دوشیم ، هداد  ادص  هب  تبـسن  عوشخ  یهاگ  و 

. دوشیم
یـضام لبقتـسم و  رد  ای  ندوب  هّیلعف  هّیمـسا و  رد  هلمج  ود  توافت  تسا و  یعاّدلا » نوعبتی   » رب ای  هل » جوع  ال   » ادـخ لوق  رب  فطع  هلمج  و 

عوشخ یلو  دـنوشیم ، عشاخ  زور  نآ  رد  هک  روطنامه  دـناهدوب  عشاخ  ناـمحر  يارب  اـیند  رد  تاوصا  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  يارب  ندوب 
. دوشیم رهاظ  تاوصا  عوشخ  زور  نآ  رد  دوبن و  رهاظ  ایند  رد  تاوصا 

. دشاب لاح  دق »  » ریدقت هب  هلمج  تسا  نکمم  و 
. تسا مدق  يادص  نیرتیفخم  هتسهآ و  ای  تسا  یفخ  زیچ  ای  ناهنپ ، یفخ و  يادص  سمه »  » ظفل ًاسْمَه  اَّلِإ  ُعَمْسَت  الَف 

دوس تعافش  هک  یلاح  رد  ای  دهدن  دوس  تعافش  زور  نآ  ینعی   ) تسا لاح  ای  رّدقم  لاؤس  باوج  هفنأتسم و  هلمج  ُۀَعافَّشلا  ُعَْفنَت  ٍِذئَمْوَی ال 
(. دهدن

ار سک  چیه  تعافش  ای  دشاب ، هداد  نذا  وا  هب  ادخ  هک  یسک  تعافش  رگم  درادن ، هدیاف  زور  نآ  رد  یتعافش  چیه  ُنمْحَّرلا  َُهل  َنِذَأ  ْنَم  اَّلِإ 
نوذأم  هک  یسک  زا  رگم  تسین  عفان  یسک  زا  تعافش  ای  دشاب ، نوذأم  شتعافش  رد  هک  یسک  رگم  دناسریمن  هدیاف 
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. دشاب هداد  هزاجا  وا  هب  نامحر  هک  یسک  رگم  تسین  عفان  يدحا  يارب  تعافش  ای  دشاب ،

ای هطساو ، نودب  ادخ ، بناج  زا  نوذأم  هک  شنانیشناج ، ای  ادخ ، بناج  زا  نذا  هب  تعافش  ترورـض  يهراب  رد  نآ  ریغ  هرقب و  يهروس  رد 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2248 

http://www.ghaemiyeh.com


. دش هتفگ  دنشاب ، هطساو  اب 
زا اهنیا  ریغ  هعمج و  تعامج و  تماما  تاـمکاحم و  اـهتواضق و  مدرم و  يارب  نداد  يوتف  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  میتفگ  و 

. تسین حیحص  دشاب  نوذأم  نامحر  فرط  زا  هک  یسک  زا  زج  دنتسه و  تعافش  همه  دوشیم ، طوبرم  ءاملع  هب  هک  ییاهراک 
ناما رد  نامسوفن  رورش  زا  ار  ام  دنوادخ  هک  تسادخ ، يوس  هب  قلخ  نیرتضوغبم  ادخ  بناج  زا  نذا  هزاجا و  نودب  روما  نیا  يّدصتم  و 

. دراد
یجنایم زا  يراتفگ  هب  وا  رطاخ  هب  وا  يارب  دـنوادخ  ینعی  دـشابیم ، یـضر »  » يهلـص تسا و  وغل  اـی  هل »  » رورجم ّراـج و  اـًلْوَق  َُهل  َیِـضَر  َو 

هدـش دونـشخ  تعافـش  رد  وا  زا  يراتفگ  هب  وا  رطاخ  هب  ای  تسا ، هدـیدرگ  عفاش  زا  يراتفگ  هب  وا  ّقح  رد  ای  تسا ، هدـش  دونـشخ  عفاـش ) )
رد تعافش  ای  دشاب ، هدننک  تعافش  وا  هک  نیا  زا  ّمعا  دشاب  یـضار  وا  لوق  هب  دنوادخ  ینعی  الوق »  » زا لاح  تسا و  ّرقتـسم  فرظ  ای  دشاب ،

دشاب . هدش  هتفرگ  ماجنا  وا  ّقح 
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. تسا اجر  ناج  بیلغت  تهج  الوق »  » ظفل ندروآ  هرکن  و 
عفان ریغ  ّقح  رد  وا  تعافـش  ای  دوشب  یـضار  دیوگ  وا  ّقح  رد  یجنایم  هک  یکچوک  زیچان  راتفگ  ای  دنوادخ  هک  دـشاب  يروط  ناسنا  ینعی 

. دشاب
. دشابیم ناشیور  شیپ  هک  ار  هچنآ  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  ام  دنادیم  دنوادخ  ُمَْلعَی 

. تسا هداد  هزاجا  اهنآ  هب  نامحر  هک  یناسک  يور  شیپ  ای  دننکیم ، يوریپ  هدننک  توعد  زا  هک  یناسک  يور  شیپ  ینعی 
هک یفالتخا  رب  انب  ایند  ترخآ و  زا  ای  ترخآ  ایند و  زا  و  ناشهتـشذگ ، هدنیآ و  لاوحا  زا  ینعی  تسنانآ  رـس  سپ  هک  هچنآ  ْمُهَْفلَخ و  ام  َو 

. تسا هاگآ  دراد ، دوجو  مهفلخ » ام   » و ْمِهیِْدیَأ » َْنَیب  ام   » يهلمج ود  ریسفت  رد 
. دنرادن یملع  هطاحا  دراد  دوجو  ناشرس  تشپ  ناشیور و  شیپ  هک  هچنآ  هب  نانآ  ًاْملِع و  ِِهب  َنوُطیُِحی  َو ال 

ادا دـندرگیم و  عضاخ  لیلذ و  شکرـس  نارگنایامن  يور  هک  يانعم  نیا  هب  دوشیم ، ریـسا  ای  ددرگیم  عضاخ  اهتروص  ُهوُجُْولا  ِتَنَع  َو 
ور ای  دـنیامن  يور  هک   ) دوشیم مولعم  اهتروص  يهلیـسو  هب  ندرک  تعاطا  ندـش و  میلـست  هک  تسا  تهج  نادـب  هوجو »  » ظفل اب  ندرک 

(. دننادرگ
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هب صوصخم  قلطم  تّیموّیق  قلطم و  تایح  هک  دـشاب  نیا  هب  راعـشا  ات  دومن ، قلطم  تّیمویق  تایح و  فصو  رب  ّقلعم  ار  لـعف  ِموُّیَْقلا  ِّیَْحِلل 
تسا ییزج  تایح  فانصا  عیمج  هب  نتشاد  هطاحا  یـضتقم  قلطم  تایح  قلطم و  ّیح  هچ  تسا ، مکح  ّتلع  هب  هراشا  تهج  زین  و  تسوا ،

. دشاب هتشاد  فارشا  هطاحا و  تسوا  تّیمویق  تحت  هچنآ  هب  هک  دنکیم ، اضتقا  تّیمویق  و 
. تسا دیمون  برق  باوث و  زا  دنراد  دیما  نآ  هب  ادخ  ناگدنب  هک  هچنآ  زا  یهلا  تیالو  رکنم  َباخ  ْدَق  َو 

تسنآ هب  ندروآ  كرش  ای  تیالو  راکنا  متس  راب  هّتبلا  تسامرفمکح ، دربیم  متـس  راب  هک  يرگمتـس  ره  رب  يدیمون  نآ  ًاْملُظ و  َلَمَح  ْنَم 
یـسک ًامْـضَه  َو ال  ًاْملُظ  ُفاخَی  الَف  ٌنِمْؤُم  َوُه  َو  ِتاِحلاَّصلا  َنِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  دیامرفیم : هک  دوشیم  مولعم  دـعب  هیآ  ای  لباقت  هنیرق  هب  نآ  و 
شهاک متـس و  زا  ینطاب  توعد  لوبق  يول و  ّصاخ و  تعیب  ّصاـخ و  ناـمیا  هب  دـشاب  نمؤم  هک  یلاـح  رد  دـهد  ماـجنا  حـلاص  لـمع  هک 

. دسرن ششاداپ 
. دوریمن رتارف  ایند  زا  يرهاظ  توعد  لوبق  ّماع و  نامیا  رثا  هک  تسور  نآ  زا  صاخ  نامیا  هب  صاصتخا 

. تسا ترخآ  باوث  زا  طقف  يدیماان  زا  دوصقم  هک  تسین  یّکش  تسا و  تیالو  لوبق  ّصاخ و  نامیا  رب  ّبترتم  طقف  باوث 
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. تسا نتسکش  بصغ و  ملظ ، طوقس ، طوبه ، موجه ، يانعم  هب  مضه » ، » دراد ترخآ  رد  طوقس  ملظ و  هب  هراشا  ملظ »  » نیا ربانب 
. تسا هدش  هدناوخ  زین  فخی » الف   » موزجم تروص  هب  فاخی » الف   » لعف و 

هروس نیا  ای  نآرق  ای  نآرق  يهمه  ًانآُْرق  ُهاْنلَْزنَأ  نینچ  مه  میدرک  لزان  یبرع  نآرق  اب  ار  نآ  دـیعو  تمایق و  رابخا  هک  روطنامه  َِکلذَـک  َو 
و دننکن ) كرد  برع  هک   ) تسا یمجع  هن  تسا ، مولع  بادآ و  رب  لمتـشم  نآرق  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  میدرک ، لزان  برع  تغل  هب  ار 

. تسا هوجولا » تنع   » يهلمج رب  فطع  هلمج  نیا  دشابن و  مولع  بادآ و  نآ  رد  هک  یبارعا  هن 
. فلاختم رایسب و  ياهلثم  قفاوتم و  فلتخم و  ظافلا  اب  مه  نآ  میدرک  رارکت  ار  دیعو  نآرق  نیا  رد  ِدیِعَْولا و  َنِم  ِهِیف  اْنفَّرَص  َو  اِیبَرَع 

زیهرپ یصاعم  زا  ای  دنسرتب  دوشیم  هداد  اهنآ  هب  هک  ییاههدعو  زا  ای  دنوش  راکزیهرپ  مدرم  ای  برع  ای  نیمرجم  هک  دیاش  ات  َنوُقَّتَی  ْمُهَّلََعل 
. دننک

ددرگ . اهنآ  هب  قایتشا  ترخآ و  روما  رّکذت  بجوم  یبرع  نآرق  ای  ًارْکِذ  ْمَُهل  ُثِدُْحی  َْوأ 
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، اجر فوخ و  اب  رگم  تسین  یگدنز  تایح و  نیا  رد  ندنام  یقاب  هکلب  اهتّیلعف ، هب  اههّوق  زا  ناویح  يهمه  هکلب  ناسنا ، جورخ  هک  نادـب 
، هیلحت هیلخت و  ندروآ  يور  ندرک و  تشپ  ندرک ، ادیپ  لّکشت  نتفر و  نیب  زا  سبل ، علخ و  تیالو ، تئارب و  زامن ، تاکز و  هبانا ، هبوت و 

. دنکیم يانعم  ود  نیا  رب  تلالد  هک  ییامسا  زا  اهنیا  ریغ  تعاط و  يوقت و  بذج ، عفد و  ّبح ، ضغب و 
. تسا تیالو  هب  هراشا  ًارْکِذ  ْمَُهل  ُثِدُْحی  ْوَأ  یلاعت : يادخ  لوق  تسا ، تئارب  هب  هراشا  َنوُقَّتَی  ْمُهَّلََعل  یلاعت : يادخ  لوق  سپ 

. تسنآ رب  عرف  ُهوُجُْولا و  ِتَنَع  ادخ : لوق  رب  فطع  هلمج  نیا  ُّقَْحلا  ُِکلَْملا  ُهَّللا  َیلاعَتَف 
چیه هک  تسا  ّقـح  قـالطالا و  یلع  کـلام  وا  دراد ، يرترب  العتـسا و  يزیچ  ره  رب  شتموـیق ، اـب  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  نـیا  دوـصقم  و 

تّیمّویق و اب  وا  هک  نکن ، لاؤس  تساوخرد و  وا  زا  يزیچ  سپ  دـنکیم ، اـضتقا  ار  ياـنعم  نیا  ّتیمّویق  هک  تسین ، نآ  رد  نـالطب  يهبیاـش 
. دنکیم اطع  دوشن  هچ  دوشب و  تساوخرد  هچ  دشاب ، تساوخرد  هتسیاش  هک  ار  هچ  ره  دنادیم و  زیچ  همه  شّولع 

لیجعت نآرق  یناوخزاب  رد  و  « 1  » ِنآْرُْقلِاب ْلَْجعَت  َو ال 
__________________________________________________

تّدـش زا  ادـخ  لوسر  دومنیم  لزان  ربمایپ  رب  ار  تایآ  لـیئربج  هک  یتقو  هک  هدوب  نینچ  هیآ  لوزن  تّلع  دـنیوگ  نیرّـسفم  زا  یـضعب  ( 1)
درکیم و تئارق  لیئربج  اب  نآ  نتفای  نایاپ  مامتا و  زا  لبق  تایآ ، هب  يهقالع 
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. نکن

هب ام  هک  نکن ، لاؤس  نآ  زا  دناوخب  ار  نآ  لیئربج  هک  نآ  زا  لبق  ای  مینک  یحو  ار  نآرق  ام  هک  نآ  زا  لبق  ُُهیْحَو  َْکَیلِإ  یـضُْقی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم 
ندرک مامت  زا  لبق  نکن و  هدروآ  ار  یحو  هک  ياهکیالم  اب  نآرق  تئارق  ندـناوخ و  هب  هلجع  ای  میرتاـناد ، نآ  تقو  نآرق و  لوزن  حـلاصم 

. نکن باتش  نآ  لمجم  نایب  زا  لبق  ای  نآ  مکح  تقو  ندمآ  زا  لبق  تنارای  رب  ندناوخ  رد  ای  ناوخن ، وت  هکیالم 
لامجا لیـصفت و  هب  ملع  رب  ای  نآ ، نایب  نآرق و  مکح  تقو  هب  ملع  رب  ینعی  ازفایب  نم  ملع  هب  اراگدرورپ  وگب : هکلب  ًاْملِع  ِینْدِز  ِّبَر  ْلـُق  َو 

. ازفایب نم  ملع  رب  اّلک  ای  نآ ،
یلا 129 تایآ 115 

279 ص :  ات 129 ..... ] تایآ 115  (: 20  ) هط هروس  ]

هراشا
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ای اْنلُقَف  ( 116  ) یبَأ َسِیْلبِإ  َّالِإ  اوُدَجَـسَف  َمَدِآل  اوُدُجْـسا  ِۀَِکئالَْمِلل  اْنُلق  ْذِإ  َو  ( 115  ) ًامْزَع َُهل  ْدَِجن  َْمل  َو  َیِـسَنَف  ُْلبَق  ْنِم  َمَدآ  یلِإ  انْدِهَع  ْدََـقل  َو 
اهِیف اُؤَمْظَت  َکَّنَأ ال  َو  ( 118  ) يْرعَت َو ال  اهِیف  َعوَُجت  َّالَأ  ََکل  َّنِإ  ( 117  ) یقْشَتَف ِۀَّنَْجلا  َنِم  امُکَّنَجِرُْخی  الَف  َکِجْوَِزل  َو  ََکل  ٌّوُدَع  اذه  َّنِإ  ُمَدآ 

(119  ) یحْضَت َو ال 
ِنافِصْخَی اقِفَط  َو  امُُهتآْوَس  امَُهل  ْتَدَبَف  اْهنِم  الَکَأَف  ( 120  ) یْلبَی ٍْکُلم ال  َو  ِْدلُْخلا  ِةَرَجَـش  یلَع  َکُّلُدَأ  ْلَه  ُمَدآ  ای  َلاق  ُناْطیَّشلا  ِْهَیلِإ  َسَوْسَوَف 

ٌّوُدَع ٍضْعَِبل  ْمُکُضَْعب  ًاعیِمَج  اْهنِم  اِطبْها  َلاق  ( 122  ) يدَه َو  ِْهیَلَع  َباتَف  ُهُّبَر  ُهابَتْجا  َُّمث  ( 121  ) يوَغَف ُهَّبَر  ُمَدآ  یصَع  َو  ِۀَّنَْجلا  ِقَرَو  ْنِم  امِْهیَلَع 
ِۀَمایِْقلا َمْوَی  ُهُرُشَْحن  َو  ًاْکنَـض  ًۀَشیِعَم  َُهل  َّنِإَف  يِرْکِذ  ْنَع  َضَرْعَأ  ْنَم  َو  ( 123  ) یقْـشَی َو ال  ُّلِضَی  الَف  َيادُه  َعَبَّتا  ِنَمَف  ًيدُه  یِّنِم  ْمُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإَف 

(124  ) یمْعَأ
ْنَم يِزَْجن  َِکلذَک  َو  ( 126  ) یْسُنت َمْوَْیلا  َِکلذَک  َو  اهَتیِسَنَف  اُنتایآ  َْکتَتَأ  َِکلذَک  َلاق  ( 125  ) ًاریَِصب ُْتنُک  ْدَق  َو  یمْعَأ  ِینَتْرَشَح  َِمل  ِّبَر  َلاق 
َّنِإ ْمِِهنِکاسَم  ِیف  َنوُشْمَی  ِنوُرُْقلا  َنِم  ْمُهَْلبَق  انْکَلْهَأ  ْمَک  ْمَُهل  ِدـْهَی  ْمَلَف  َأ  ( 127  ) یْقبَأ َو  ُّدَشَأ  ِةَرِخْآلا  ُباذََعل  َو  ِهِّبَر  ِتایِآب  ْنِمُْؤی  َْمل  َو  َفَرْـسَأ 

(129  ) یمَسُم ٌلَجَأ  َو  ًاماِزل  َناَکل  َکِّبَر  ْنِم  ْتَقَبَس  ٌۀَِملَک  َْول ال  َو  ( 128  ) یهُّنلا ِیلوُِأل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف 
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280 ص :  همجرت ..... :

. وگم دوخ  باحصا  يارب  ینادن  يونشن و  ار  نآرق  تایآ  مامت  ات  هک  تسنآ  هیآ  نیا  دارم  دناهتفگ  یضعب 
. نانجلا حور  ای  نانجلا  ضور  ریسفت 
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. میتفاین راوتسا  یمزع  وا  رد  و  درک ، شومارف  یلو  میدرک ، شرافس  مدآ  هب  شیپ  زا  و 
. دز زاب  رس  هک  سیلبا  رگم  دندرب  هدجس  همه  دیرب ، هدجس  مدا  هب  میتفگ  ناگتشرف  هب  هک  دوب  نینچ  و 

. یتفا جنر  رد  دنک و  هراوآ  تشهب  زا  ار  امش  ادابم  سپ  تسا ، ترسمه  نمشد ]  ] وت و نمشد  سیلبا ]  ] نیا مدآ  يا  میتفگ  هاگ  نآ 
. ینامن هنهرب  هنسرگ و  تشهب ]  ] اجنآ رد  هک  تسا  رّرقم  وت  يارب 

. يوشن هدز  باتفآ  هنشت و  اجنآ  نینچ  مه  و 
؟ مهد تناشن  ار  ضارقنایب  ییاورنامرف  یگنادواج و  تخرد  یهاوخیم  ایآ  مدآ  يا  تفگ  درک ، هسوسو  ار  نانآ  ناطیش  سپس 

ات  ] دندینابـسچیم یتشهب  ناتخرد ]  ] گرب زا  اهنآ  رب  دـش و  راکـشآ  ناـنآ  رب  ناـشیاهتروع  دـندروخ و  هعونمم ] يهویم   ] نآ زا  هاـگ  نآ 
. دش هارمگ  درک و  یچیپرس  شراگدرورپ  رما  زا  مدآ  ناسنیدب ]  ] و دوش ] هدیشوپ 

. درک شتیاده  تشذگرد و  وا  زا  دیزگرب و  ار  وا  زاب ]  ] شراگدرورپ سپس 
سک ره  دمآ ، ناتیارب  يدومنهر  نم  يوس  زا  نوچ  و  رگید - یخرب  نمشد  امش  زا  یخرب  دیور - نییاپ  تشهب ]  ] نآ زا  یگمه  دومرف  [و ]

. دتفا جنر  هب  هن  دوش و  هارمگ  هن  دنک ، يوریپ  ارم  دومنهر  هک 
. مزیگنارب انیبان  تمایق  زور  ار  وا  و  دوب ، دهاوخ  گنت  وا  یناگدنز  دنادرگب ، لد  نم  دای  زا  سک  ره  و 

. مدوب انیب  نم  هک  نآ  لاح  یتخیگنارب  انیبان  ارم  ارچ  اراگدرورپ  دیوگ 
. یشاب هدش  شومارف  زورما  هنوگ  نامه  هب  يدرک و  شومارف  ار  اهنآ  دمآ و  وت  يارب  ام  تایآ  هک  دوب  ناسنیدب  دیامرف 

رتنیگنـس و ترخآ  باذـع  میهدیم ، ازج  دـشاب ، هدرواین  نامیا  شراـگدرورپ  تاـیآ  هب  درذـگرد و  ّدـح  زا  هک  ار  سک  ره  ناسنیدـب  و 
. تسا رتهدنیاپ 
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هچ  نانآ  زا  شیپ  هک  تسا  هدشن  نشور  نانآ  يارب  ایآ 
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نادنمدرخ يارب  رما ]  ] نیا رد  نامگیب  دننکیم ؟ تفر  دمآ و  ناشیاه  هناشاک  هناخ و  رد  نونکا ] نانآ   ] هک میدرک  دوبان  ار  ییاهلسن  رایـسب 
. تسا تربع  ياههیام 

. دشیم مزال  نونکا ] مه   ] باذع نآ  دوبن ، راک  رد  ینّیعم  لجا  تراگدرورپ و  نیشیپ  يهدعو  رگا  و 

282 ص :  ریسفت ..... 

. تسا ُهاْنلَْزنَأ » َِکلذَک   » ادخ لوق  رب  فطع  هلمج  نیا  انْدِهَع  ْدََقل  َو 
ار اـهنآ  نکیل  و  دـنزرو ، يوـقت  دـیاش  هک  میدرک  رارکت  ار  اهدـیعو  نآ  رد  و  میدرک ، لزاـن  یبرع  ار  نآرق  اـم  هـک  تـسا  نـیا  دوـصقم 

(. دروخن ناطیش  بیرف  هک  ، ) میتسب دهع  اهنآ  ردپ  مدآ  هب  ام  هچ  دننکیم ، شومارف 
. دشابیم رّدقم  مسق  رابتعا  هب  لجعت » ال   » رب فطع  ای  تسا ، لیلعت  يانعم  نآ  رد  هک  تسا  فطع  هلمج  نیا  سپ 

هک یتّیـصو  دهع و  نکن و  هلجع  نآرق  دروم  رد  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا و  مسق  هب  رعـشم  هک  تسا  یمال  دقل »  » رد مال  نیا  هک  اریز 
. میتسب دهع  زین  مدآ  اب  نیا  زا  لبق  ام  نوچ  نکن ، شومارف  میدرک  یحو  هتسهآ  یمارآ و  هب  وت  هب 

اب  ایند  هب  شلوزن  زا  لبق  ای  مدآ ، ینب  تقلخ  زا  لبق  ای  نامز ، نیا  زا  لبق  ًامْزَع  َُهل  ْدَِجن  َْمل  َو  َیِسَنَف  ُْلبَق  ْنِم  َمَدآ  یلِإ 
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وت سپ  دـش ، راتفرگ  یگرزب  يالب  هب  هجیتن  رد  درک و  شومارف  ار  دـهع  وا  میتفاین و  يراوتـسا  مدـق و  تاـبث  وا  رد  یلو  میتسب ، دـهع  مدآ 
. تسا رما  رد  نّکمت  ییاناوت و  مدق و  تابث  مزع  زا  دوصقم  يوش و  راتفرگ  وا  دننام  هک  نکن ، شومارف 

هب تبسن  ار  ام  میرکت  تشادگرزب و  ات  دینک  هدجس  مدآ  هب  میتفگ  هکیالم  هب  هک  ار  یماگنه  روآ  دای  هب  َمَدِآل  اوُدُجْـسا  ِۀَِکئالَْمِلل  اْنُلق  ْذِإ  َو 
. یشاب رذح  رب  مدق  تابث  مدع  ندرک و  شومارف  زا  ات  ینادب ، ندرک  شومارف  رثا  رب  ار  وا  دروم  رد  ام  شیامزآ  ندومن و  راتفرگ  مدآ و 

. دیزرو يراددوخ  نتفریذپ  زا  ای  دوجس  زا  هک  سیلبا  زج  دندرک  هدجس  هکیالم  يهمه  یبَأ  َسِیْلبِإ  اَّلِإ  اوُدَجَسَف 
( شاب رایشه  . ) تسا وت  رسمه  وت و  نمـشد  ناطیـش  نیا  میتفگ  مدآ  هب  ِۀَّنَْجلا  َنِم  امُکَّنَجِرُْخی  الَف  َکِجْوَِزل  َو  ََکل  ٌّوُدَع  اذه  َّنِإ  ُمَدآ  ای  اْنلُقَف 

یهن اهنت  هن  دوب ، ود  ره  شرسمه  مدآ و  یهن ، زا  دوصقم  دزاس  ناتهراوآ  تشهب  زا  دنک و  رثا  امش  رد  شاهسوسو  هک  دیـشابن  يروط  سپ 
. مدآ دوخ 

درم یتخبشوخ  یتخبدب و  عبات  نز  یتخبـشوخ  یتخبدب و  هک  دشاب  نیا  هب  رعـشم  ات  دروآ  درفم  ار  ریمـض  اجنیا  یتفا ، جنر  رد  هک  یقْـشَتَف 
. تسا هدش  تظفاحم  زین  اههیآ  سوءر  يهیفاق  عجس و  رگید  يوس  زا  تسا و 
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نیمز و هب  اّوح  مدآ و  طوبه  ببس  ناطیش  يهسوسو  هک  تسا ، شاعم  بلط  رد  یگتسخ  یتخبدب  اقـش و  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  يارب  ای 

دییأت زین  دعب  هیآ  ار  يانعم  نیا  هک  نانز  رب  هن  نادرم  رب  اهنیا  يهمه  یگتسخ  دش و  نکسم  بورشم و  سوبلم و  لوکأم و  هب  اهنآ  جایتحا 
: دیامرفیم یلاعت  يادخ  هک  دنکیم 

هنـشت و و  ینامن ، هنهرب  هنـسرگ و  ات  میتساوخ  نینچ  وت  يارب  اریز  یحْـضَت  َو ال  اهِیف  اُؤَمْظَت  ـال  َکَّنَأ  َو  يْرعَت  ـال  َو  اـهِیف  َعوَُجت  اَّلَأ  َکـَل  َّنِإ 
. يوشن هدز  باتفآ 

دشاب َعوَُجت » اَّلَأ  ََکل  َّنِإ   » رب فطع  ات  هدش  هدناوخ  هزمه  يهرسک  اب  دشاب ، عوجت » نأ ال   » رب فطع  ات  هدش  هدناوخ  هزمه  يهحتف  اب  ّکنا » »
. تسا لیلعت  ماقم  رد  ینایب  فانیتسا  َعوَُجت  اَّلَأ  ََکل  َّنِإ  ادخ : لوق  و 
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. درک اقلا  مدآ  هب  ار  ياهسوسو  ناطیش  شرافس ) همه  نیا  اب   ) زاب ُناْطیَّشلا  ِْهَیلِإ  َسَوْسَوَف 
: تفگ َلاق 

ببـس يروخب  نآ  زا  رگا  هک  یتخرد  موش ؟ نومنهر  یگنادواج  تخرد  هب  ار  وت  يراد ) لیم   ) ایآ ِدـْلُْخلا  ِةَرَجَـش  یلَع  َکُّلُدَأ  ْلَه  ُمَدآ  اـی 
هفاضا ناونع  هب   ) دراد دوجو  ود  نآ  نیب  هک  تسا  ياهطبار  نیرتکچوک  ببس  هب  دلخ »  » هب ةرجـش »  » ظفل يهفاضا  دوشیم ، تایگنادواج 
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؟ موش نومنهر  ضارقنایب  تنطلس  رب  زین  یْلبَی و  ٍْکلُم ال  َو 

. تسا دلخلا »  » رب ای  ِْدلُْخلا » ِةَرَجَش   » رب فطع  ترابع  نیا 
. دندروخ ار  وا  بیرف  دنتفریذپ و  ار  ناطیش  يهتفگ  ءاّوح  مدآ و  سپ 

لوق ریـسفت  رد  هرقب  يهروس  رد  دـش  راکـشآ  ناشیارب  ناشیاهتروع  دـندروخ و  تخرد  نآ  زا  هجیتن  رد  امُُهتآْوَس  امَُهل  ْتَدَـبَف  اْهنِم  ـالَکَأَف 
يهتفگ اب  اّوح  مدآ و  ندروخ  بیرف  یگنوگچ  هدـش و  یهن  نآ  ندروخ  زا  هک  یتخرد  قیقحت  َةَرَجَّشلا » ِهِذـه  اـبَْرقَت  ـال  َو  : » یلاـعت يادـخ 

. تشذگ سیلبا 
. دندنابسچیم ناشیاهندب  رب  تشهب  ناتخرد  گرب  ِۀَّنَْجلا  ِقَرَو  ْنِم  امِْهیَلَع  ِنافِصْخَی  اقِفَط  َو 

. دوب یلوا  كرت  مدآ  يارب  هک  درک  تفلاخم  ار  ادخ  یفیلکت  رما  ای  درک  تفلاخم  ار  شراگدرورپ  ینیوکت  رما  مدآ  ُهَّبَر و  ُمَدآ  یصَع  َو 
. دش مگ  دوب  هار  نآ  رب  ترطف  قبط  هک  یهار  يوَغَف 

زا فارحنا  وا  دروم  رد  هک  دوب  تهج  نادب  دوب  اطخ  زا  موصعم  ّیبن  وا  هک  نیا  اب  مالّسلا  هیلع  مدآ  رب  ینامرفان  نایـصع و  تبـسن  هک  نادب 
. تسا هدش  ظاحل  يدیحوت  ترطف 

هدوب راوتسا  دیحوت  رب  ءایشا  يهمه  تشرس  ترطف و  هک  اریز 
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مدآ هک  هدوب  نیا  ظاحل  هب  ای  تسا ، هدوب  وا  ياضر  یلاعت و  يادخ  رما  هب  نآ  هک  اریز  تسین ، تمـصع  اب  یفانم  تیـصعم  نیا  هّتبلا  تسا ،
. تسا هدومن  اهترثک  رب  تافتلا  مدع  دیحوت و  رب  اقب  رب  رما  ار  وا  دنوادخ  هک  یلاح  رد  هدومن  هّجوت  اهترثک  هب  هدرک و  كرت  ار  دیحوت  راد 

هّجوت مدآ  ینب  داجیا  ملاع و  ماظن  هب  تبـسن  هچ  رگا  تسا  هدوب  اهترثک  هب  تافتلا  زا  رتیلوا  رتهب و  مدآ  يارب  دیحوت  راد  رد  اقب  هک  اریز 
. دشابیم یلوا  اهترثک  هب 

زین يانعم  نیا  تسا و  هدوب  یلوا  وا  لاح  هب  تبسن  هک  تسا  يولوا  رما  اب  مدآ  تفلاخم  تهج  هب  یلوا  كرت  ندیمان  ینامرفان  نایـصع و  و 
. تسین هدوبن و  مدآ  تمصع  یفانم 

هک هچنآ  نآ و  زا  دـعب  هن  دـشاب  تّجح  ناونع  هب  یهن  هک  دوب  نآ  زا  لـبق  و  اـیند ، رد  هن  دوب ، تشهب  رد  مدآ  یهن  تسا : هدـمآ  ربـخ  رد  و 
. تسا یهن  ندوب  تّجح  زا  دعب  ایند و  رد  هانگ  نایصع و  زا  ترابع  تسا  تمصع  یفانم 

. ندوب تّجح  زا  لبق  هریغص  هن  تسا ، ندوب  تّجح  زا  دعب  هریغص  ای  هریبک  هانگ  تمصع  یفانم  تسا : يرگید  ربخ  رد  و 
دوب تخرد  نامه  سنج  زا  هک  يرگید  تخرد  ناطیـش  درک ، یهن  ینّیعم  تخرد  هب  ندـش  کـیدزن  زا  دـنوادخ  تسا : يرگید  ربخ  رد  و 

دوب نیا  هب  مدآ  ینامرفان  نایصع و  دومن ، هسوسو  داد و  شناشن 
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. دروخ بیرف  ناطیش  لوق  زا  هک 
. درک شتیاده  تشذگرد و  وا  زا  دیزگرب و  ار  وا  زاب  شراگدرورپ  سپس  ًاعیِمَج  اْهنِم  اِطبْها  َلاق  يدَه  َو  ِْهیَلَع  َباتَف  ُهُّبَر  ُهابَتْجا  َُّمث 

. دیورب تشهب  زا  یگمه  تفگ : ادخ 
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هبوت زا  لبق  ایند  نیمز و  هب  طوبه  دوب ، ایند  رد  مدآ  يهبوت  هچ  دـندرک ، طوبه  نیمز  هب  تلاسر  هب  ندـش  هدـیزگرب  باختنا و  زا  لبق  نانآ 
اّوح مدآ و  اـب  ار  هیّرذ  اـی  راـم ، ناطیـش و  هک  ًاـعیِمَج  اـْهنِم  اوُِطبْها  اَْـنُلق  تسا : هدـمآ  نینچ  هرقب  يهروس  رد  هیآ  نیا  و  دوب ، هتفرگ  تروص 

. دندوب اّوح  مدآ و  باطخ  رد  لصا  نوچ  تسا و  هدرک  نوریب 
: دومرف درک و  هراشا  هلمج  نیا  اب  هیّرذ  ای  رام  ناطیش و  هب  و  داد ، رارق  باطخ  هب  صوصخم  ار  ود  نآ  اذل 
. دوب دیهاوخ  نمشد  رگید  یخرب  رب  یخرب  تفگ ، هداد  رارق  باطخ  دروم  ار  همه  ٌّوُدَع و  ٍضْعَِبل  ْمُکُضَْعب 

يوریپ دومنهر  زا  هک  ره  دـمآ ، امـش  يارب  يدومنهر  نم  يوس  زا  نوچ  یقْـشَی و  َو ال  ُّلِضَی  الَف  َيادُـه  َعَبَّتا  ِنَمَف  ًيدُـه  یِّنِم  ْمُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإَف 
. دتفایب جنر  هب  دوشن و  هارمگ  دنک ،

تسا و  یهارمگ  يهجیتن  يهلزنم  هب  تواقش  تسا ، ود  ره  رد  ود  ره  ای  دوشیم  لصاح  ترخآ  رد  تواقش  ایند و  رد  یهارمگ 
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. تسا یگتسخ  جنر و  دوصقم  ای  تسا ، یتخبشوخ  تداعس و  ّدض  تواقش  زا  دارم 
. دوب دهاوخ  گنت  وا  یناگدنز  دنادرگرب ، لد  نم  رکذ  زا  هک  ره  ًاْکنَض و  ًۀَشیِعَم  َُهل  َّنِإَف  يِرْکِذ  ْنَع  َضَرْعَأ  ْنَم  َو 

هدش ریسفت  نینچنیا  زین  رکذ  هدش ، ریـسفت  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوخ  هب  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  هب  دّدعتم  رابخا  رد  تیاده  نوچ 
. تسا

يدایز رابخا  رد  رابتعا  نیمه  هب  ود ، نآ  ریغ  سوبلم و  لوکأم و  لیبق  زا  تسایند  تاجایتحا  رد  قیض  یگنت و  یگدنز  یگنت  زا  دوصقم  و 
نآ یگنت  ربق و  باذع  هب  رابخا  زا  یـضعب  رد  دنروخیم و  عوفدم  هدام و  سپ  اهنآ  هک  نیا  و  هدش ، ریـسفت  تعجر  رد  قیـض  یگنت و  هب 

. تسا هدش  ریسفت 
تعـسو و  تسنآ ، زا  ياهنومن  ناـسنا  بلق  هک  تسا  هداد  رارق  هدرک و  عـضو  ترخآ  رد  ار  یتـحار  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  بلطم  قـیقحت 

. تسا ترخآ  قیرط  تیالو و  قیرط  نآ  هک  تسین  رّسیم  بلق  قیرط  زا  زج  ناسنا  يارب  یتحار  یگدنز و 
دنکب ایند  هب  هّجوت  سک  ره  تساجنآ و  رد  یگنت  یگتـسخ و  تسا و  مّنهج  يهنومن  نآ  هک  تسین  اـیند  زا  زج  نآ  جـنر  شیع و  یگنت  و 

هاگآ دنکب و  ساسحا  ار  یگنت  نیا  هاوخ  دتفایم ، یگنت  رد  دنکیم و  زاب  ار  یگتـسخ  یگنت و  باب  ددـنبیم و  شدوخ  رب  ار  یتحار  باب 
. دشابن ای  دشاب ،
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. تسا هدرک  راومه  شدوخ  رب  ار  یتحار  قیرط  دنک ، زاب  ار  بلق  هار  دشاب و  هتشاد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هک  سک  ره  و 

جـنر و رد  دوشن  لخاد  ترخآ  بلق و  باب  رد  رگا  تسا ، هدـش  لـخاد  یتحار  تعـسو و  رد  دوش ، لـخاد  ترخآ  بلق و  رد  هب  رگا  سپ 
. تسا هدوب  یتحار  هب  لوصو  قیرط  رد  وا  نکیل  تسا و  هدنام  ایند  رد  زونه  نوچ  دنامیم ، یگنت 

. تسا بلق  قیرط  ندش  هتسب  رثا  رد  اهانگنت  نیا  يهمه  تعجر ، رد  شیع  یگنت  ربق ، یگنت  هنیس و  یگنت  ایند و  رد  یگدنز  یگنت  و 
انیبان ار  وا  تمایق  زور  ینعی  تسا ، هدـش  هدـناوخ  مزج  هب  مه  یهاـگ  هدـش ، هدـناوخ  عفر  اـب  هرـشحن »  » ظـفل یمْعَأ  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ُهُرُـشَْحن  َو 

. میزیگنارب
. مینکیم انیبان  روک و  نآ  هب  شرگن  زا  مورحم و  ترخآ  ياهتمعن  اههناشن و  تایآ و  ماما و  تیالو و  زا  تمایق  زور  رد  ار  وا  ینعی 

. ياهدرک روشحم  انیبان  مدوب  انیب  نم  هک  يدوجو  اب  ارچ  ایادخ  دیوگیم : ًاریَِصب  ُْتنُک  ْدَق  َو  یمْعَأ  ِینَتْرَشَح  َِمل  ِّبَر  َلاق 
. دوشیم انیبان  دیآیم  رشحم  هب  هک  هاگنآ  تسانیب و  دوشیم  هدنز  دزیخیمرب و  شربق  زا  یتقو  دناهتفگ : یضعب 
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: دیامرفیم دنوادخ  اهَتیِسَنَف  اُنتایآ  َْکتَتَأ  َِکلذَک  َلاق 
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تایآ زا  روظنم  تسایلوا و  ایبنا و  گرزب ، تایآ  زا  دوصقم  يدرک ، شومارف  ار  اهنآ  وت  دـمآ و  وت  رب  نینچنیا  ام  گرزب  تایآ  اههناشن و 
. تسا سفنا  قافآ و  تایآ  کچوک ،

وت هب  یسک  يوشیم و  كرت  وت  زورما  روطنیمه  يدومنن  نآ  زا  يوریپ  يدرک و  كرت  ار  ام  تایآ  وت  هک  روطنامه  یْسُنت  َمْوَْیلا  َِکلذَک  َو 
. دنکیمن انتعا 

. میهدیم ازج  دیامن ، فارسا  بحتسم  بجاو و  رادقم  زا  رتشیب  ایند  هب  هّجوت  رد  هک  ار  یسک  نینچ  نیا  َفَرْسَأ و  ْنَم  يِزَْجن  َِکلذَک  َو 
. دنتسه ایلوا  ایبنا و  اهنآ  هک  درواین  شراگدرورپ  ياههناشن  هب  نامیا  ِهِّبَر و  ِتایِآب  ْنِمُْؤی  َْمل  َو 

ییاج ات  تسا ، رتراگدنام  رتدیدش و  تشیعم  یگنت  و  ندش ، روشحم  روک  و  یـشومارف ، زا  ترخآ  باذعب  یْقبَأ  َو  ُّدَشَأ  ِةَرِخْآلا  ُباذََـعل  َو 
. دنوشیم بوسحم  تمعن  ترخآ  باذع  لباقم  رد  اهنیا  هک 

هدـش رکذ  اـجنیا  رد  هک  هچنآ  اـب  بلطم  ظـفل و  رد  ییزج  فـالتخا  اـب  فارعا  يهروـس  رد  هرقب و  يهروـس  رد  مالّـسلا  هیلع  مدآ  يهّـصق 
. تشذگ

ریدقت ْمَُهل  ِدْهَی  ْمَلَف  درکن !؟ یهن  ار  اهنآ  ادخ  ایآ  َأ 
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؟ دومنن ییامنهار  ار  اهنآ  ایآ  سپ  درکن !؟ هاگآ  هیبنت و  ار  اهنآ  دنوادخ  ایآ  تسا : نینچ  هیآ 
فطع ّرج  زا  دـعب  دـیاب  هزمه  تسا و  ریدـقت  رد  هیلع  فوطعم  هزمه  زا  لبق  ایآ  هک  نیا  تسا  فطع  فرح  هزمه و  رد  هک  یفالتخا  رباـنب 

؟ دشابیم شدوخ  ياج  رد  هزمه  تسا و  هزمه  زا  دعب  هیلع  فوطعم  ای  دوش ، ضرف 
ربانب تسا ، ّقلعم  نآ  هب  تبـسن  لعف  هک  لوعفم  لحم  رد  انکلهأ » مک   » يهلمج نیا  ربانب  تسا ، لوسرلا »  » ای هّللا »  » ریمـض دـهی » مل   » لعاف و 

لمجم ریمـض  دـهی » مل   » لعاف تسا  نکمم  تسا ، ملعی » مل   » ياـنعم هب  دـهی » مل   » اـی دـشابیم ، يراـج  بولق  لاـعفا  ریغ  رد  قیلعت  هک  نآ 
. دنک ریسفت  ار  نآ  انْکَلْهَأ  ْمَک  يهلمج  نومضم  هک  دشاب ،

ياهتّما زا  ردـقچ  هک  میدرکن !؟ ییامنهار  ام  ایآ  ینعی  هدـش ، هدـناوخ  نون  اب  دـهن »  » ظفل دـشاب و  هدوب  شنومـضم  اب  هلمج  دوخ  لعاف  اـی 
دنک تیاده  نیقی  نیا  هب  ار  نانآ  دشاب و  تربع  نانآ  يارب  دیاب  نیشیپ  ياهتّما  ندرک  كاله  ِنوُرُْقلا  َنِم  ْمُهَْلبَق  میدرک !؟ كاله  ار  نیشیپ 

. دنریگرب هشوت  داز و  ناشتکاله  يدوبان و  زا  دعب  يارب  دش و  دنهاوخ  كاله  زین  ناشدوخ  هک 
تسا ، فنأتسم  ای  هّیلاح  هلمج  ْمِِهنِکاسَم  ِیف  َنوُشْمَی 
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. تسا تیاده  ّتلع  زا  یلاؤس  ای  اهنآ  لاح  زا  لاؤس  باوج 

. دننکیم دمآ  تفر و  ناشاههناخ  رد  نونکا  مه  هک  یلاح  رد  ینعی 
یهن هک  ییاهلقع  تسا ، لقع  ناـبحاص  يارب  ییاـههناشن  یهُّنلا  ِیلوُأـِل  ٍتاـیَآل  اـهتکاله  عاونا  هب  ندرک  كـاله  نیا  رد  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ 

هب تسا  هدمآ  نآرق  رد  یهّنلا » ولوا   » ظفل هک  اج  ره  دنتـسه و  ریبک  ملاع  رد  ای  ریغـص  ملاع  رد  يدوجوم  ره  هیلا  یهتنم  ای  دنتـسه ، هدـننک 
. تسا هدش  ریسفت  مالّسلا  مهیلع  هّمئا 

یّلص دّمحم  هک  یلاح  رد  باذع  مدع  يهدعو  ای  موحرم ، تّما  يارب  باذع  ریخأت  هدعو  ینعی  هملک »  » رگا َکِّبَر  ْنِم  ْتَقَبَس  ٌۀَِملَک  َْول ال  َو 
. دوبن شیپ  زا  تساهنآ  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا 

نیا هک  تسا ، مزال »  » ردـصم ای  ردـصم ، مسا  مال  رـسک  اب  مازل »  » و دـشیم ، بجاو  مزـال و  اـهتکاله  عاونا  هب  ندرک  كـاله  ًاـماِزل  َناـَکل 
. تسا هدش  هدروآ  هغلابم  تهج  فصو 

هک تسا ، ینّیعم  تّدم  لجا و  اهنآ  باذع  يارب  ای  تسه  ایند  رد  ناشیاقب  تّدـم  اهنآ و  ندرک  رمع  يارب  ینّیعم  لجا  یمَـسُم و  ٌلَجَأ  َو 
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. تسا هّکم  حتف  ای  دحا ، ای  ردب ، زور  ای  تمایق ، زور  هب  طوبرم  ای  تّدم  لجا و  نآ 
موزل یفن  رد  ود  نآ  زا  کـی  ره  لالقتـسا  هب  راعـشا  تهج  هیلع  فوطعم  فوـطعم و  نیب  يهلـصاف  تسا و  هملک »  » رب فـطع  هلمج  نیا  و 

. تسا باذع 
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یلا 135 تایآ 130 

293 ص :  ات 135 ..... ] تایآ 130  (: 20  ) هط هروس  ]

هراشا

(130  ) یضْرَت َکَّلََعل  ِراهَّنلا  َفارْطَأ  َو  ْحِّبَسَف  ِْلیَّللا  ِءانآ  ْنِم  َو  اِهبوُرُغ  َْلبَق  َو  ِسْمَّشلا  ِعُولُط  َْلبَق  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَـس  َو  َنُولوُقَی  ام  یلَع  ِْربْصاَف 
َو ِةالَّصلِاب  َکَلْهَأ  ُْرمْأ  َو  ( 131  ) یْقبَأ َو  ٌْریَخ  َکِّبَر  ُقْزِر  َو  ِهِیف  ْمُهَِنتْفَِنل  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  َةَرْهَز  ْمُْهنِم  ًاجاوْزَأ  ِِهب  انْعَّتَم  ام  یلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُـمَت  َو ال 

ِفُحُّصلا ِیف  ام  ُۀَـنَِّیب  ْمِِهتَْأت  َْمل  َو  َأ  ِهِّبَر  ْنِم  ٍۀَـیِآب  اـنِیتْأَی  ـال  َْول  اُولاـق  َو  ( 132  ) يْوقَّتِلل ُۀَِـبقاْعلا  َو  َُکقُزْرَن  ُنَْحن  ًاقْزِر  َُکلَئْـسَن  اْهیَلَع ال  ِْربَطْـصا 
(134  ) يزَْخن َو  َّلِذَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َِکتایآ  َِعبَّتَنَف  ًالوُسَر  اْنَیلِإ  َْتلَسْرَأ  َْول ال  انَّبَر  اُولاَقل  ِِهْلبَق  ْنِم  ٍباذَِعب  ْمُهانْکَلْهَأ  اَّنَأ  َْول  َو  ( 133  ) یلوُْألا

(135  ) يدَتْها ِنَم  َو  ِّيِوَّسلا  ِطارِّصلا  ُباحْصَأ  ْنَم  َنوُمَْلعَتَسَف  اوُصَّبَرَتَف  ٌصِّبَرَتُم  ٌّلُک  ُْلق 

293 ص :  همجرت ..... :

رد و  يوگب ، حیبست  نآ  بورغ  زا  شیپ  دیشروخ و  عولط  زا  شیپ  ار  تراگدرورپ  هنارازگساپس  نک و  ییابیکـش  دنیوگیم  هچنآ  رب  سپ 
يوش . دونشخ  هک  دشاب  يوگب  حیبست  زیخرب و ] زامن  هب   ] زور يوس  رد  بش و  زا  ییاهساپ 

294 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نادـب ار  نانآ  ماجنا  رـس  ات  تسا  يویند  یگدـنز  لّـمجت  هک  زودـم  مشچ  میاهدـینادرگ  دـنمهرهب  نآ  هب  ار  ناـنآ  زا  یفانـصا  هک  يزیچ  هب 

. تسا رتهدنیاپ  رتهب و  تراگدرورپ  يزور  و  میامزایب ،
ماجنا رس  میهدیم و  يزور  ار  وت  دوخ  ام  هکلب  میاهتـساوخن  يزور  وت  زا  ام  شوکب ، هناروبـص  نآ  رد  هد و  نامرف  زامن  هب  ار  تاهداوناخ  و 

. تسا زیهرپ  اورپ و  اب  کین ،
ینامـسآ ياهباتک  رد  هک  يرگنـشور  يهدـیدپ  ایآ  وگب ] ، ] دروآیمن ام  يارب  شراـگدرورپ  يوس  زا  يرگنـشور  يهدـیدپ  ارچ  دـنیوگ  و 

؟ تسا هدماین  نانآ  يارب  تسا  نیشیپ 
ام يوـس  هب  يربماـیپ  ارچ  اراـگدرورپ  هـک  دـنتفگیم  کـشیب  میتخاـسیم  دوباـن  یباذـع  هـب  تاـنّیب ] تاـیآ   ] نآ زا  شیپ  ار  ناـنآ  رگا  و 

؟ مینک يوریپ  وت  تایآ  زا  میوش ، راز  راوخ و  هک  نآ  زا  شیپ  ات  يداتسرفن ،
.؟ دنایناسک هچ  ناگتفایهر  تسار و  هار  ناورهر  تسناد  دیهاوخ  هک  ادوز  دیشاب ، رظتنم  مه  امش  سپ  دنرظتنم ، همه  وگب 

294 ص :  ریسفت ..... 

. نک ربص  سپ  دتفیب  ریخأت  هب  دیاب  لجا  تّدم و  ندیسر  رس  ریخأت و  تلهم و  يهدعو  ببس  هب  اهنآ  باذع  رگا  ِْربْصاَف 
وا و ّقح  بصغ  وت و  ّیـصو  يهراب  رد  ای  وت  اب  يهعدـخ  بیرف و  يهراـب  رد  اـی  دـنیوگیم ، وت  نید  يهراـب  رد  هک  نآ  رب  َنُولوُقَی  اـم  یلَع 
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. دنروآیم نابز  هب  دوخ  ّقح  هب  ندیسر  زا  يریگولج 
، دشاب ّبر » مسا   » ای ّبر »  » ای هّللا »  » رب ّقلعتم  هک  نیا  زا  ّمعا  حیبست  زا  دوصقم  هک  تشذگ  بلطم  نیا  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَس  َو 
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لیلعت يارب  نآ  زا  دعب  مال  هاوخ  دوش و  هدروآ  قلطم  تروص  هب  ای  دشاب  يّدعتم  هطـساو  نودب  شدوخ  ای  دوش  يّدعتم  اب ال  هک  نیا  زا  معا 

 ... دشاب تیوقت  ای 
. تسا اهترثک  هب  ندوب  هتسباو  تانّیعت و  ّثبشت  زا  یناسنا  يهفیطل  ندرک  هّزنم 

دـش دقتعم  وا  ّقح  رد  دـیابن  هک  يزیچ  ره  زا  دـنوادخ  نآ  هیزنت  اب  تسا و  ّبر  مسا  هک  ریغـص ، ملاع  رد  ّبر  زا  تسا  ترابع  هفیطل  نآ  و 
. ددرگیم هّزنم 

. تسدوجو دودح  نامه  هک  ددرگیم  رب  صیاقن  بلس  هب  یلاعت  يادخ  هیزنت  نوچ  و 
يرگید زیچ  دوجو  یگدرتسگ  زج  تسیاـشان  بلـس  تسیاـشان ، بلـس  زا  تراـبع  وا  هیزنت  ددرگیم  رب  ّقح  تسیاـشان  بلـس  هب  زین  نآ  و 

دوجو و زا  دوجو  تفـص  چـیه  دوجو و  چـیه  هک  يوحن  هب  ددرگیم  رب  یلاـعت  يادـخ  تافـص  یگدرتسگ  هب  دوجو  یگدرتسگ  تسین و 
. دنکیمن راذگ  ورف  ار  یلاعت  يادخ  تافص 

نآ يانعم  ای  دـمح  ظفل  هک  نیا  رگم  دوش  رکذ  حـیبست  دـتفایم  قاـّفتا  مک  هک  تسا  ور  نیمه  زا  دوشیم ، وا  دـیمحت  نیع  وا  حـیبست  اذـل 
نیا زا  زین  وا  دمح  رب  سّبلت  لاح  رد  ای  وا  دمح  رب  لاغتشا  ببس  هب  ای  دمح  ببس  هب  حیبست  هب  ادخ  لوسر  هب  رما  دشاب و  حیبست  هارمه 
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حیبست هن  رگ  يامن و  هظحالم  یلاعت  يادـخ  يارب  ار  ترثک  تالامک  لاح  نیع  رد  نک  هیزنت  اهترثک  دودـح  زا  ار  وا  ینعی  تسا ، تهج 

. دوشیم يروآ  صقن  هکلب  دوشیمن ، ادخ  حیبست  وت 
دیـشروخ عولط  زا  شیپ  حیبست  زا  دوصقم  دوشیم  قّقحم  اهزامن  نمـض  رد  هک  دـشاب  یحیبست  حـیبست  زا  دوصقم  رگا  ِسْمَّشلا  ِعُولُط  َْلبَق 

. دوشیم حبص  زامن 
نآ و يهحتف  هزمه و  يهرـسک  اب  ینإ »  » عمج ءانآلا »  » ظفل ِلـْیَّللا  ِءاـنآ  ْنِم  َو  رـصع  زاـمن  ینعی  دیـشروخ  بورغ  زا  شیپ  اـِهبوُرُغ و  َلـْبَق  َو 

. بش ياههلفان  ءاشع و  برغم و  زامن  ینعی  تسا ، اهتعاس  يانعم  هب  نون  نوکس  هزمه و  يهرسک  اب  ونالا »  » عمج نون ، نوکس 
فارطا ار  رهظ  زامن  تقو  تسنآ و  ياههلفان  رهظ و  زامن  روظنم  هک  يوگ ، حـیبست  زور  يوس  ود  رد  ار  يادـخ  ِراـهَّنلا و  َفارْطَأ  َو  ْحِّبَـسَف 

. تسا زور  رد  یّبحتسم  زامن  قلطم  دوصقم  ای  تسا ، راهنلا  فصن  فرط  ود  تقو  نیا  هک  تسا  نیا  يارب  ندیمان 
زا لبق  باتفآ و  عولط  زا  لبق  رکذ  دوشیم و  نآ  قارغتـسا  تاقوا و  قلطم  زین  تاـقوا  زا  دارم  دـشاب ، حـیبست  قلطم  حـیبست  زا  دوصقم  رگا 

تسا . تقو  ود  نیا  هب  نداد  ّتیمها  تهج  نآ  بورغ 
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رارق يدونشخ  دروم  هک  دشاب  ای  يوش  دونشخ  هک  دشاب  ینعی  تسا  هدش  هدناوخ  لوهجم  مولعم و  تروص  هب  یضرت »  » ظفل یضْرَت  َکَّلََعل 
. يریگ

ياهتمعن عاونا  فانـصا و  زا  میاهداد ، راـفک  هب  هک  هچنآ  هب  نکن  زاـب  عمط  وزرآ و  مشچ  زگره  « 1  » ِِهب انْعَّتَم  ام  یلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُـمَت  َو ال 
تـسا نکمم  و  دونـشب » هیاـسمه  میوگیم  وت  هب   » هیاـنک قیرط  هب  تسا  دّـمحم  هب  باـطخ  هلمج  نیا  یناویح ، ياوق  ياهتّذـل  يروـص و 

. تسا دیعب  هچ  رگا  دشاب  ّماع  باطخ 
هک یلاح  رد  میداد ، اهنآ  هب  هک  ییاهتّذل  هب  نکن  زاب  ار  تیاهمشچ  هک : تسا  نیا  نآ  يانعم  و  انعّتم »  » هب لوعفم  اجاوزا »  » ْمُْهنِم ًاجاوْزَأ 

. دشاب تاّذلتسم  ياهتمعن و  زا  ییاهفنص  نآ 
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هک اریز  دشاب ، فوذـحم  فوصوم  نیـشناج  ای  دوش  هداد  رارق  مسا  یـضیعبت  نم »  » هک نیا  زا  ّمعا  تسا و  هب  لوعفم  مهنم »  » ظفل نیا  ربانب 
. تسا يوق  نم »  » ظفل رد  ّتیضعب  يانعم 

. تسا انعّتم » ام   » لحم زا  لدب  ای  ّمذ ، رب  بوصنم  ةرهز »  » ظفل میهدیم  ار  يویند  یگدنز  هولج  هنآ  هب  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  َةَرْهَز 
__________________________________________________

زا ربمایپ  دیزرو  عانتما  ییورگ  نودب  ماعط  نداد  زا  روبزم  يدوهی  تساوخ  ضرق  هب  یماعط  يدوهی  رفن  کی  زا  ادـخ  لوسر  دـنیوگ : ( 1)
ار نآ  دوخ  يالوم  زا  مه  عفار  وبا  زین  دومن و  لزان  يو  يارب  تیلـست  ییوجلد و  ناونع  هب  ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  تشگ  نوزحم  ناـیرج  نیا 

. نایبلا عمجم  تسا . هدرک  تیاور 
298 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هداد و اهنآ  هب  دنوادخ  هک  تسا  ییایند  ياهتّذل  ندـش  یناف  هب  حیرـصت  تسایند  تایح  يهولج  يانعم  هب  هک  هملک  نیا  ندروآ  هجو  و 
. تسراّفک ّمذ  یناف و  ياهتّذل  ّمذ 

کیدزن يورخا و  ياهتمعن  اّما  تسایند و  عّتمت  تّذل و  يهلیسو  هک  تسا  ییاهزیچ  هدش  یهن  هک  هچنآ  هک  تسا  نیا  رب  رعشم  نینچمه 
. دشاب هّجوت  رظن و  دروم  دیاب  هک  یلوم  هب  ندش 

. مینک ناحتما  شیامزآ و  ای  باذع  ار  اهنآ  ات  میهدیم  ناشیدب  ار  ایند  یناف  ياهتّذل  ِهِیف  ْمُهَِنتْفَِنل 
رب هک  ییاج  ات  دنزوریم  مامتها  لاوما  ظفح  ندرک و  عمج  هب  نانآ  اریز  تسنآ ، نابحاص  يهجنکـش  باذـع و  بجوم  لاوما  ترثک  اریز 

. دنیازفا نآ  ندش  رودوس  رب  ای  دننک و  عمج  ظفح و  ار  ناشلاوما  دنناوتب  ات  دننکیم  مارح  ار  یندب  ياهتّذل  ناشدوخ 
زین دـننکیم و  مارح  دوخ  رب  ار  باوخ  تّذـل  هک  اجنآ  ات  دـننیبیم ، هجنکـش  باذـع و  دوخ  لاوما  تقرـس  نتفر و  نیب  زا  سپ  ناـنآ  زین  و 

. ّبحتسم هچ  بجاو و  قوقح  هچ  دش ، نآ  يادا  هب  دّبعتم  دیاب  هک  تسا  قوقح  ترثک  بجوم  لام  ترثک 
. تسا نینمؤم  يارب  يرگید  يرادلد  راّفک و  يارب  يرگید  ّمذ  شیامزآ  ناحتما و  هب  دییقت  و 

ای  تسا  هداد  تراگدرورپ  هک  یقزر  َکِّبَر و  ُقْزِر  َو 
299 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا رتهب  یتسه  نآ  رظتنم 
. رظن نامگ و  رد  تسا  راگدرورپ  يزور  ندوب  رترب  دوصقم  ای  تسا  يرترب  لیضفت و  زا  دّرجم  ای  ریخ »  » ظفل ٌْریَخ 

تسا رتهب  ایند  عاتم  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  درادنپیم  رترب  رتهب و  هتـسناد و  ریخ  ار  نآ  هتخود و  ایند  عاتم  هب  ار  شیوخ  مشچ  هک  یـسک 
. دشاب نامیا  اب  هارمه  هک  نیا  طرش  هب 

. تسرتهدنیاپ راگدرورپ  يزور  نآ  یْقبَأ و  َو 
نآ زا  ترخآ  رد  راگدرورپ  يزور  دـیامرف : یلاعت  يادـخ  اذـل  تسا ، هدـنیاپ  ایند  عاتم  دـنرادنپیم  نانآ  هک  تسود  نآ  زا  رتهدـنیاپ  رکذ 

. تسین یگدنیاپ  ار  ایند  عاتم  هن  رگ  تسا و  رتهدنیاپ 
هکلب نکن ، تدوخ  هّجوت  تیانع و  مهـس  بیـصن و  هب  افتکا  هدـب ، رارق  ترظن  هّجوت و  دروم  ار  تراگدرورپ  يزور  ِةالَّصلِاب  َکَلْهَأ  ُْرمْأ  َو 

ات تسا ، قزر  نآ  يهنومن  زامن  هک  هد  نامرف  زامن  هب  ار  نانآ  نکب ، نآ  بلاط  تراگدرورپ و  يزور  هّجوتم  زین  ار  تدوخ  لها  هداوناخ و 
. دنشاب هتشاد  نآ  يوس  هب  هّجوت  دننک و  بلط  ار  نآ 

ود ره  اب  هک  یـسک  و  صاخ ، ای  ماـع  تعیب  ببـس  هب  دـشاب  وا  هب  بستنم  هک  تسا  یـسک  ره  زا  تراـبع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  لـها  و 
ندوب  ربمغیپ  لها  هب  دناسر  تبسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  ینامسج  تبسن  اب  تعیب و 

300 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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. درادن ار  ینامسج  تبسن  نینچ  هک  تسا  یسک  زا  رتراوازس 
مالّـسلا و هیلع  یلع  تسوا ، هب  بوسنم  ّماع  تعیب  اب  طقف  هک  یـسک  زا  تسرتراوازـس  دـشاب  بوسنم  ربمایپ  هب  تعیب  ود  ره  اب  هک  یـسک  و 

. دنتسه نارگید  زا  رتراوازس  مالّسلا  هیلع  نیسح  مالّسلا و  هیلع  نسح  مالّسلا و  اهیلع  همطاف 
هیلع یلع  يهناخ  رد  هب  زاـمن  ره  تقو  رد  هاـم  هن  اـت  هیآ  نیا  لوزن  زا  دـعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  دوب  تهج  نیمه  يور  و 

«. هّللا مکمحر  ةولّصلا  : » تفگیم دمآیم و  مالّسلا 
. رگید سک  هن  دمآیم  مالّسلا  هیلع  یلع  يهناخ  رد  هب  طقف  ادخ  لوسر  اذل  دنتسه و  اسک  باحصا  ربمایپ  لها  زا  دوصقم  ای 

مدرم ات  ار  مدرم  هن  دـنادرگ ، صوصخم  ار  رما  شاهداوناخ  هب  هک  دومرف  رما  شلوسر  رب  یلاـعت  يادـخ  « 1 : » دومرف مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا 
مدرم مومع  اب  ار  نانآ  سپ  تسین ، نارگید  يارب  تلزنم  ماقم و  نآ  هک  دنراد ، یتلزنم  ادخ  دزن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  لها  هک  دننادب 

: دومرف داد و  رارق  رما  دروم  ار  نانآ  صوصخ  مّود  راب  سپس  درک ، رما 
دشاب نّکمتم  ترخآ  تاماقم  رد  هک  نآ  يارب  زج  هک  تسا  يراوشد  راک  زامن  يهمادا  نوچ  شوکب  هناروبـص  نآ  رب  و  اهیلع ) ربطـصا  (و 

رما ار  ربمایپ  صوصخ  یلاعت  يادخ  اذل  ددرگن ، نکمم 
__________________________________________________

یلائللا ج 2 ص 22. یلاوع  نایبلا ج 4 ص 37 و  عمجم  یفاّصلا ج 3 ص 327 ، ریسفت  ( 1)
301 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنک فّلکت  هغلابم و  رب  تلالد  هک  درک  ادا  یظفل  هغیص و  اب  ار  ربص  هب  رما  و  ار ، شلها  هن  دومن ، ربص  هب 
همادا منک و  ربص  زامن  رب  نم  هنوگچ  تسا : هتفگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  ایوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  ًاقْزِر  َُکلَئْـسَن  ال 

؟ متسه یندیماشآ  كاشوپ و  كاروخ و  رد  ماهداوناخ  مدوخ و  تجاح  عفر  هب  فّلکم  نم  هک  یلاح  رد  مهد 
. تدوخ ریغ  يارب  هن  تدوخ و  يارب  هن  میاهدرکن  تساوخرد  يزور  وت  زا  ام  دومرف : سپ 

زامن ریغ  هب  لاغتشا  زا  هک  تسا  یسک  نآ  زا  وکین  تبقاع  ماجنا و  رس  ار و  وت  میهدیم  يزور  يْوقَّتِلل  ُۀَِبقاْعلا  َو  َُکقُزَْرن  ام  ریغ  هن  ام ، ُنْحَن 
وکین تبقاع  دوش  هدروا  قلطم  تروص  هب  تبقاع  ظفل  هک  اج  ره  اذل  هدش  دایز  بوخ  هدیدنسپ  تبقاع  رد  تبقاع  لامعتـسا  نوچ  دزیهرپب ،

. دوشیم ردابتم  نهذ  هب 
اهنآ زا  لوق  نیا  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  يارب  عراـضم  یـضام و  رد  هیلع  فوطعم  فوطعم و  تواـفت  تسا و  مهنتفن »  » رب فـطع  اُولاـق  َو 

: تسا هدومرف  دنوادخ  هک  ایوگ  تسانعم ، رابتعا  هب  فطع  ای  تسا  هدش  قّقحم  عقاو و 
. میدرک شیامزآ  هلیسو  نیا  هب  ار  اهنآ  ام  ینعی  هب » مهاّنتف  »

ام  يارب  شراگدرورپ  زا  ياهناشن  ِهِّبَر  ْنِم  ٍۀَیِآب  شتّوبن  ياعّدا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ارچ  انِیتْأَی  َْول ال  دنتفگ : نانآ  و 
302 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نیا هک  دندرک  وداج  رحس و  رب  لمح  ار  نآ  ای  دناهدرکن  انتعا  دندید  وا  زا  هک  هچنآ  رب  ایوگ  دنک ، تلالد  شتّوبن  قدص  رب  هک  دروآیمن 
. دندومن ضارتعا  هنوگ 

؟ مراذگیم او  رگنشور  هدیدپ  نودب  ار  نانآ  نم  ایآ  یلوُْألا  ِفُحُّصلا  ِیف  ام  ُۀَنَِّیب  ْمِِهتَْأت  َْمل  َو  َأ 
تادابع قالخا ، دیاقع ، زا  تسا  ناینیـشیپ  ياهباتک  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  عیمج  يهدننک  نایب  هک  مداد  نآرق  ادخ  لوسر  هب  هک  یلاح  رد 

. تاسایس و 
، دشاب هتخومآ  وا  زا  ار  هتـشذگ  ياهباتک  هک  هتـشادن  دمآ  تفر و  مه  یملاع  اب  تسین ، دلب  نتـشون  تسا و  داوسیب  دّمحم  هک  نآ  لاح  و 

ناشدوصقم هکلب  دنهاوخیمن ، ار  وا  تّوبن  لوبق  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  قدص  رب  تلالد  ناشراتفگ  تساوخرد و  نیا  اب  نانآ  ینعی 
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. تسا ندرک  هرخسم  ازهتسا و  ناشدوصقم  ای  دشاب ، زجاع  نآ  ندروآ  زا  هک  دننک  مازلا  يرما  هب  ار  وا  هک  تسا  نیا 
دّمحم و يهلیـسو  هب  جاجتحا  زا  لبق  ای  نآرق ، ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  زا  لبق  ار  اهنآ  ام  رگا  ِِهْلبَق و  ْنِم  ٍباذَِـعب  ْمُهانْکَلْهَأ  اَّنَأ  َْول  َو 

يارب ارچ  اراگدرورپ  ًالوُسَر  اْنَیلِإ  َْتلَسْرَأ  َْول ال  انَّبَر  دنتفگیم : دندروآیم و  ام  رب  ناهرب  لیلد و  اُولاَقل  میدرکیم  كاله  یباذع  اب  شباتک 
303 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  وت  يوس  هب  ار  ات م  يداتسرفن  لوسر  ام 

. دیامن جراخ  ینادان  لهج و  زا  دزاس و  رادیب  شیوخ  تلفغ  زا  ار  ام  و  دناوخب ،
. میدشیم وت  ماکحا  اهباتک و  عبات  میدرکیم و  يوریپ  ار  وت  نایشناج  نالوسر و  ماگنه  نآ  رد  ام  َِکتایآ و  َِعبَّتَنَف 

. میدرگ لیلذ  يویند  باذع  اب  هک  نآ  زا  شیپ  َّلِذَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم 
میوش لیلذ  هک  نآ  زا  لبق  ای  میدرگب ، راوخ  نامدوخ  شیپ  راظنا و  رد  هک  نآ  زا  لبق  ای  میوش ، راوخ  ترخآ  رد  هک  نآ  زا  لبق  يزْخَن و  َو 

. میرب تلجخ  شیوخ  لامعا  زا  وت  دزن  رد  و 
. دوشیم رهاظ  تبقاع  رد  يزیچ  هچ  هک  مینآ  هار  هب  مشچ  میشیوخ و  ماجنا  رس  رظتنم  ٌصِّبَرَتُم  امش  زا  ام و  زا  کی  ره  وگب : ٌّلُک  ُْلق 

، تسا تسار  هار  بحاص  یـسک  هچ  هک  تسناد  دـیهاوخ  يدوز  هب  دـینامب ، رظتنم  سپ  ِّيِوَّسلا  ِطارِّصلا  ُباحْـصَأ  ْنَم  َنوُمَْلعَتَـسَف  اوُصَّبَرَتَف 
قّقحتم بلق  بحاص  تیالو و  هب  یـسک  هچ  ینعی  تسنآ ؟ رد  تباث  طارـص و  باحـصا  زا  یـسک  هچ  هک  دش  دهاوخ  رهاظ  امـش  رب  ینعی 

تسا و هتـشگ  عمـس  ياقلا  ماقم  وا  ماقم  تسا ، هتفای  تیاده  طارـص  هب  یـسک  هچ  هک  دش  دهاوخ  مولعم  يدوز  هب  يدَتْها و  ِنَم  َو  تسا ؟
تسام . مایپ  ندونش  قیال 

304 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تسین و طارص  باحصا  یسک  هچ  هک  دیوگب  تسنادن  يرورض  هتسج و  انغتسا  نآ  یموهفم )  ) فلاخم يهیـضق  رکذ  زا  رگید  نایب  نیا  اب 

؟ تسا هتفاین  هار  طارص  هب  یسک  هچ 

304 ص :  ءایبنألا .....  ةروس 

هراشا

یلا 10 تایآ 1  تسا  هیآ  هدزاود  دصکی و  نآ  تسا و  یّکم  هروس  نیا  يهمه 

304 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 1  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َو ْمُُهبُوُلق  ًۀَیِهال  ( 2  ) َنُوبَْعلَی ْمُه  َو  ُهوُعَمَتْـسا  َّالِإ  ٍثَدُْـحم  ْمِهِّبَر  ْنِم  ٍرْکِذ  ْنِم  ْمِهِیتْأَی  ام  ( 1  ) َنوُضِْرعُم ٍۀَْـلفَغ  ِیف  ْمُه  َو  ْمُُهباسِح  ِساَّنِلل  َبَرَْتقا 

َوُه َو  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  ِیف  َلْوَْقلا  ُمَْلعَی  یِّبَر  َلاـق  ( 3  ) َنوُرِْصُبت ُْمْتنَأ  َو  َرْحِّسلا  َنُوتْأَتَف  َأ  ْمُُکْلثِم  ٌرََـشب  َّالِإ  اذه  ْلَه  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  يَوْجَّنلا  اوُّرَـسَأ 
(4  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا 

َو ( 6  ) َنُونِمُْؤی ْمُهَف  َأ  اهانْکَلْهَأ  ٍۀَـیْرَق  ْنِم  ْمُهَْلبَق  ْتَنَمآ  ام  ( 5  ) َنُولَّوَْألا َلِسْرُأ  امَک  ٍۀَیِآب  اِنتْأَْیلَف  ٌرِعاش  َوُه  َْلب  ُهارَْتفا  َِلب  ٍمالْحَأ  ُثاغْـضَأ  اُولاق  َْلب 
اُوناک ام  َو  َماعَّطلا  َنُولُکْأَی  ًادَـسَج ال  ْمُهاـْنلَعَج  اـم  َو  ( 7  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذـلا  َلْهَأ  اُولَئْـسَف  ْمِْهَیلِإ  یِحُون  ًالاجِر  َّالِإ  َکَْـلبَق  اْنلَـسْرَأ  اـم 

(9  ) َنِیفِرْسُْملا اَنْکَلْهَأ  َو  ُءاشَن  ْنَم  َو  ْمُهاْنیَْجنَأَف  َدْعَْولا  ُمُهاْنقَدَص  َُّمث  ( 8  ) َنیِِدلاخ
(10  ) َنُولِقْعَت الَف  َأ  ْمُکُرْکِذ  ِهِیف  ًاباتِک  ْمُْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  ْدََقل 
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305 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

305 ص :  همجرت ..... :

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. دننادرگیور تلفغ  رد  نانچمه  ناشیا  تسا و  هدش  کیدزن  ناشباسح  ماگنه ]  ] ار نامدرم 

. دندینش هچیزاب  هب  ار  نآ  رگم  دماین  نانآ  يارب  تراگدرورپ  يوس  زا  هزات  يدنپ  چیه 
ایآ تسامش ، دننامه  يرشب  زج  ربمایپ ]  ] نیا ایآ  دنتفگ ] و   ] دنتشاد هدیشوپ  ار  ناش  ییوگزار  كرتشم ]  ] ناگشیپ متس  و  دنوهل ، يهتـسبلد 

؟ دیوریم وداج  يوس  هب  هتسناد  هدید و 
. اناد ياونش  تسوا  و  دنادیم ، نیمز  نامسآ و  رد  ار  نخس  ره  نم  راگدرورپ  تفگ :

هب هچنآ  دننام  دیاب  سپ  تسا . يرعاش  وا  دنیوگ ]  ] ای تسا . هتخاس  رب  ار  نآ  دـنیوگ ]  ] ای تسا . ناشیرپ  ياهباوخ  نآرق ] : ] دـنیوگ هکنیا  ای 
. دروایب ام  يارب  ياهزجعم  دش  هداد  ناینیشیپ 

؟ دنروآیم نامیا  نانیا  تقو  نآ  ایآ  دندوب ، هدرواین  نامیا  میدرک ، شدوبان  اهدعب ]  ] هک يرهش  چیه  لها  مه  نانآ  زا  شیپ 
. دنسرپب ینامسآ  ياهباتک  ناگدنهوژپ  زا  میتساوخیمن  رگا  میداتسرفن ، میداتسرفیم ، یحو  نانآ  هب  هک  ینادرم  زج  وت  زا  شیپ  ام  و 

كاروخ  هک  میدوب  هتخاسن  يرکیپ  تروص  هب  ار  نانآ  و 
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. دندوبن هنادواج  مه ] نانآ   ] دنروخن و
دوبان ار  ناراکفارـسا  میداد و  تاجن  میتساوخیم  هک  ار  یناـسک  ناـنآ و  میدیـشخب و  قیقحت  ناـنآ  يهراـب  رد  ار  شیوخ  يهدـعو  سپس 

. میدرک
؟ دینکیمن لّقعت  ایآ  تسه . امش  نخس ] و   ] دای نآ  رد  هک  میاهداتسرف  ورف  یباتک  امش  يوس  هب  هک  یتسار  هب 

306 ص :  ریسفت ..... 

. تسا هغلابم  يانعم  برتقا »  » رد نکل  و  دراد ، انعم  کی  برتقا »  » اب عمس »  » دننام هبرق »  » و مرک »  » دننام هنم » برق   » َبَرَْتقا
. تسا تمایق  تقو  زا  ترابع  باسح  تقو  تسین و  لاعفا  نآ  تاقوا  رابتعا  هب  زج  لاعفا  هب  دعب  برق و  تبسن  ْمُُهباسِح  ِساَّنِلل 

رگید نآ  دـعب  برق و  اذـل  نآ  زا  يازجا )  ) یتمـسق هن  تسا  نامز  مّوقم  تماـیق  نآ ، ضرع  رد  هن  تسا  عقاو  ناـمز  لوط  رد  تماـیق  نوچ 
. دشاب نامز  بسح  رب  دناوتیمن 

، تسا رود  یضعب  کیدزن و  اهنآ  زا  یضعب  دشاب ، توافتم  تمایق  هب  تبـسن  تاّینامز  تبـسن  هچ  رگا  تسا ، نامز  هب  کیدزن  تمایق  هکلب 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  توافت  نیمه  تهج  هب 

دندوبن . ّتیعضو  نیا  رد  هک  ایبنا  ریاس  فالخ  رب  ود ، نیا  دننام  تمایق  نم و  مدش  ثوعبم  ینعی  نیتاهک » ۀعاّسلا  انأ و  تثعب  »
307 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ضارعا ندش ) باسح  ياّیهم  تمایق و  دای  زا   ) دنتـسه تلفغ  رد  باسح  يارب  یگدامآ  زا  باسح و  زا  نانآ  « 1  » َنوُضِْرعُم ٍۀَْلفَغ  ِیف  ْمُه  َو 
(. دوشیم رتشیب  ترخآ  زا  ناشتلفغ  ایند و  هب  نانآ  هقالع  یلو  دنوش  رتکیدزن  گرم  هب  مدرم  درذگیم  رمع  زا  هچ  ره  ینعی   ) دننکیم

. دنتشادنپ هچیزاب  هدینش و  ار  نآ  هکنیا  رگم  دماین  ناشراگدرورپ  زا  باسح  يارب  يرکذ  دنپ و  چیه  ٍرْکِذ  ْنِم  ْمِهِیتْأَی  ام 
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تادراو یهان ، لقع  یهن  رجاز ، يهکیالم  رجز  ببس  هب  تسنانآ  نطاب  رد  ای  دیآیم  ناشراگدرورپ  بناج  زا  هک  يدنپ  ٍثَدْحُم  ْمِهِّبَر  ْنِم 
تادراو ببـس  هب  تسا  ناشدوجو ) زا   ) جراخ رد  هک ) يدـنپ   ) ای هدـنهد ، تراشب  هدـنناسرت و  ياهباوخ  مومغ و  مومه و  لیبق  زا  یناـسفن 

. دیآیم راگزور  شدرگ  زا  هک  ییاهتکرح  تاناحتما و  تائالتبا ، لیبق  زا  یجراخ 
. اهریشبت اهراذنا و  زا  هر )  ) املع ایلوا و  ایبنا و  ياهيروآدای  دننام  دشاب و  یلاخ  اهنآ  زا  ناسنا  هک  دوشیم  رتمک  و 

. دندینش ینطاب  ای  يرهاظ  ياهشوگ  اب  ار  اهدنپ  نآ  ُهوُعَمَتْسا  اَّلِإ 
نآ اب  هتفرگ  هچیزاب  هب  ار ) اهدنپ  نآ   ) نانآ َنُوبَْعلَی  ْمُه  َو 

__________________________________________________

فشک کلهتسم . ّقح  لامج  لالج و  هدهاشم  رد  هک  نانآ  مّود  هورگ  قرغتسم  سفن  ياوه  ایند و  راک  رد  یکی  دنهورگ : ود  نالفاغ  ( 1)
. يراصنا هّللا  دبع  هجاوخ  رارسالا 
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نوچ دندش  اهدنپ  نآ  زا  ریغ  رگید  ییاهزیچ  هب  لوغشم  ای  درادن ، یتقیقح  هک  دنتـشادنپ  هناسفا  دننام  ار  نآ  هک  هنوگ  نیدب  دندرک ، يزاب 

. دندرکن اهدنپ  هب  انتعا 
. دنتسه وهل  هب  لوغشم  ای  تسا ، اهدنپ  نآ  ریغ  هب  لوغشم  ْمُُهبُوُلق  نانآ  ياهلد  ًۀَیِهال 

وهل یلو  تسا ، یلایخ  تیاغ  ياراد  یلو  درادن ، ینالقع  فدـه  تیاغ و  چـیه  هک  تسا  يراک  بعل  هک  تسا  نیا  بعل  وهل و  نیب  قرف  و 
كرد ساسحا و  دروم  تیاغ  نآ  یلو  دـشابیمن  تیاغ  زا  یلاخ  رمالا  سفن  عقاو و  رد  هچ  رگا  یلایخ  تیاغ  هن  دراد و  ینالقع  تیاغ  هن 

. تسین
. دشابیم یجن »  » عمج ّرس و  يانعم  هب  يوجن »  » تسا و برتقا »  » رب فطع  هلمج  نیا  يَوْجَّنلا  اوُّرَسَأ  َو 

(. دندزیم فرح  يّرس   ) دندرکیم يوجن  نانآ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و 
هک روطنامه  دنتـشادیم  ناهنپ  ار  ناشتاجانم  نانآ  ای  تسا ، نانخـس  ندرک  ناهنپ  افخا و  رد  هغلابم  يارب  يوجن »  » هب اوّرـسا »  » لعف قیلعت  و 

ار هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تلاسر  هراب  رد  نتفگ  نخـس  نانآ  هکنیا  ّتلع  دندرکیم  ناهنپ  دنتـشاد  يوجن  نآ  دروم  رد  هک  ار  هچ  ره 
دندوب و  ّکش  رد  ربمایپ  رما  زا  نانآ  هک  هدوب  نیا  دندرکیم  یفخم 

309 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیوگن ینخس  رگید  هک  ّدح  نآ  ات  دوش  میلست  تسین  نکمم  دنکیم  کش  هک  یصخش 

. دروآیمن يور  ود  نآ  زا  کی  چیه  رب  هچ  دیامن ، لوبق  ای  ّدر  ینلع  راکشآ و  دناوتیمن  رگید  يوس  زا  و 
. دنوش اوسر  دننک و  ادیپ  عالّطا  نینمؤم  دندیسرتیم  هک  دوب  نیا  افخا  تهج  تسا  نکمم  و 

. تسا صاصتخا  ای  ّمذ  رب  بوصنم  ای  تسا ، عمج  تمالع  واو  تسا و  لعاف  ای  ریمض  زا  لدب  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا 
. دشابیم ناشمتس  ملظ و  ندومن  تباث  لّجسم و  نانآ  يارب  ّمذ  فصو  هب  حیرصت  هلمج  نیا  ندروآ  هجو 

: دنتفگیم ناشدوخ  ياوجن  رد  نانآ  ْمُُکْلثِم  ٌرََشب  اَّلِإ  اذه  ْلَه 
رحس زج  تسا ، یعیبط  ریغ  دوشیم و  رداص  وا  زا  هچ  ره  نیا  رب  انب  دشاب ، لوسر  دناوتیمن  سپ  تسامش ، دننام  يرشب  زج  لوسر  نیا  ایآ 

. تسین يزیچ  وداج  و 
اب تسا و  رـشب  دّـمحم  هک  دـینیبیم  امـش  هک  یلاح  رد  َنوُرِْـصُبت  ُْمْتنَأ  َو  دـیورآیم !؟ يور  نآ  هب  هتفریذـپ و  ار  رحـس  ایآ  َرْحِّسلا  َنُوتْأَتَف  َأ 

امش  ای  دشاب ، رحاس  هک  تسین  زیاج  تلاسر و  دوجو 
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. دیروخب بیرف  دشابیم  شدوخ  اب  نآ  نالطب  ناهرب  هک  ییاعّدا  فرص  هب  دیابن  دیتسه و  میکح  نایانیب و 
اریز تسین  یفخم  يزیچ  دنوادخ  رب  دیزاس  راکشآ  نخس  ای  دییوگب  نخس  ناهنپ  يّرـس و  تفگ  نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  َلاق 

: هک
. دنادیم تسا  نیمز  نامسآ و  رد  هک  ار  نخس  هتفگ و  ره  نم  راگدرورپ  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  ِیف  َلْوَْقلا  ُمَْلعَی  یِّبَر 

. تسا ملعی »  » لعاف زا  ای  لوقلا »  » زا لاح  ای  ملعیل »  » ای لوقلا »  » فرظ ِضْرَْألا » َو  ِءامَّسلا  ِیف   » ظفل
. تسین وا  زج  ییاونش  هک  تسا  عومسم  ره  ياونش  وا  ُعیِمَّسلا و  َوُه  َو 

. تسین وا  زج  ییاناد  هک  تسا  مولعم  ره  هب  ملاع  وا  ُمِیلَْعلا 
. دننکن ای  دننکب  ناهنپ  دنادیم ، ار  نانآ  ریامض  لاوحا و  راکشآ ، ای  دشاب  ناهنپ  هاوخ  دونشیم ، ار  نانآ  لاوقا  سپ  »

هیلع و هّللا  یّلـص  دّمحم  دنتفگ : نینچ  نانآ  هک  ددرگیم  رب  نیا  هب  انعم  رد  هلمج  نیا  هک  اریز  تسا  رخآ » ات  اوّرـسأ ...   » رب فطع  اُولاق  َْلب 
. تسوداج رحس و  هدروآ  هک  مه  یمالک  تسین و  امش  دننامه  يرشب  زج  هلآ 

دنتفگیم : هک  دوب  نیا  نآ  تسرترود و  یسب  نآرق  تقیقح  زا  هک  تسا  هتفگ  نآ  رگنایب  رگنایامن و  اولاق » لب   » يهلمج و 
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هدهاشم ایؤر  تروص  هب  هدیباوخ  صخش  هک  تسا  یتالایخ  دننام  ای  دنیبیم ، ار  اهنآ  هناوید  هک  تسا  یتالایخ  روص  نآرق  ٍمالْحَأ  ُثاغْضَأ 
(. دنکیم تّوبن  يوعد  نآرق  نیا  اب  هک   ) دشاب هتشاد  یتقیقح  هکنیا  نودب  دنکیم 

. تسا هداد  تبسن  یلاعت  يادخ  هب  ار  نآ  هتخاس و  دوخ  شیپ  زا  ار  نآرق  هکلب  ُهارَْتفا  َِلب 
زا رترود  هب  رترود  لوق  زا  تسا  تیاکح  رد  كاردتسا  تفایرد و  هک  اولاق ،»  » ریدقت هب  تسا  ٍمالْحَأ » ُثاغْضَأ  اُولاق   » رب فطع  هلمج  نیا  و 

ار نآ  دـنوادخ  هک  هدوب  نانآ  يهتفگ  لوق و  زا  راتفگ  نیا  ینعی  تسا ، تیاکح  نآ  نایب  تفایرد و  و  مـالحا » ثاغـضا   » رب فطع  اـی  نآ ،
. تسا هدرک  تیاکح  ام  يارب 

. تسنآرق زا  رترود  هب  رترود  زا  لاقتنا  هلمج  نیا  ریدقت  ره  هب  و 
ندرک لعج  نتخاس و  قالتخا و  فالخ  رب  تسین  هدنیوگ  دصق  هب  نورقم  مه  دوشیمن و  عقاو  قباطم  مه  هناوید  صخش  تالایخ  هک  اریز 

. تسا هارمه  لیاق  دصق  اب  هک  تسا  یتالایخ  هک 
هک ار  يزیچ  تسا و  هدنهد  بیرف  هدننک و  سیلدت  وا  هکلب  دیوگیم : هچ  هک  تسا  هاگآ  دنکیم و  كرد  دّمحم  هک  دنتفگ  ٌرِعاش  َوُه  َْلب 

ار نآ  هک  هنوگ  نیدب  دنکیم ، رهاظ  ّقح  تروص  هب  درادن  تقیقح 
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. تسرتدیعب رترود و  نیا  دزاسیم و  هبتشم 
. تسا ءیش  راهظا  رد  فّرصت  اب  هارمه  لعج  قالتخا و  يانعم  رب  هفاضا  ساسحا  یهاگآ و  هک  اریز 

. تسا لوق  يهدننک  تیاکح  رب  فطع  ای  اولاق »  » ریدقت هب  اولاق »  » رب فطع  زین  هلمج  نیا  و 
قداص و دّـمحم  رگا  دـهدیم  تبـسن  ادـخ  هب  غورد  زا  و   ) تسا هتفای  ارف  دوخ  ار  تاملک  نیا  هک  تسا  یگرزب  رعاـش  دّـمحم  ٍۀَـیِآب  اـِنتْأَْیلَف 

. دروایب ام  يارب  ياهیآ  هناشن و  تسوگتسار 
ندرک هدنز  حلاص ، يهقان  یسوم ، ياضیب  دی  اصع و  دننام  دناهتشاد ، راکـشآ  يهناشن  تیآ و  نیـشیپ  ناربمایپ  هچنانچ  َنُولَّوَْألا  َلِسْرُأ  امَک 

. مالّسلا هیلع  یسیع  تسد  هب  یسیپ  صرب و  ندرک  بوخ  ناگدرم ،
، میدرک كاله  ار  همه  دندرواین  تمایق ) ادخ و  هب   ) نامیا هک  ار  يرهـش  لها  ام  مه  هّکم  مدرم  زا  شیپ  اهانْکَلْهَأ  ٍۀَیْرَق  ْنِم  ْمُهَْلبَق  ْتَنَمآ  ام 

لیلد هب  دشاب  تهج  نیدب  نانآ  تکاله  هکنیا  دندادیم ، اههناشن  تایآ و  ندروآ  داهنـشیپ  هک  دوب  تهج  نادـب  نانآ  ندرک  كاله  ینعی 
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رکذ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  فرط  زا  هناشن  هیآ و  ندروآ  رب  ینبم  راّفک  داهنـشیپ  زا  دعب  ار  موق  نآ  تکاله  یلاعت  يادخ  هک  تسنآ 
. تسا هدرک 

313 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
باذع كاله و  زا  رگم  ات  ( !؟ دنروآیم نامیا  نانآ  ایآ  دروآ  دنتـساوخ  ار  هچنآ  درک و  لمع  نانآ  داهنـشیپ  هب  دّـمحم  رگا  َنُونِمُْؤی  ْمُهَف  َأ 

ّدر هیآ  لّوا  يهرقف  هچنانچ  دشاب ؟ لوسر  رشب  دوشیم  هنوگچ  هکنیا  رب  ینبم  تسنانآ  راکنا  ّدر  ًالاجِر  اَّلِإ  َکَْلبَق  اْنلَـسْرَأ  ام  َو  دنهرب )؟ ادخ 
. تسا نانآ  داهنشیپ  هّیرظن و 

يانعم هب  هدـش  هدـناوخ  زین  ای  اـب  یحوی »  » هّتبلا میتسرفیم  یحو  وت  رب  هک  هنوگناـمه  میداتـسرفیم  یحو  نیـشیپ  ناربماـیپ  هب  ْمِْهَیلِإ  یِحُون 
. دوشیم یحو 

. دیسرپب رکذ  لها  زا  دینادیمن  هچنآ  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف 
یخرب  ) دینک لاؤس  رکذ  لها  زا  دیورب و  دینادیمن  رگا  دوخ  امـش  هک  وگب ) تّما  هب  ام  لوسر  يا   ) نیا لیـصفت  ریـسفت و  لحن  يهروس  رد 

هب رکذ  لها  ام  ثیداحا  رد  تّلم و  ره  ینّابر  ياملع  دناهتفگ  یخرب  تسا و  لیجنا  تاروت و  ياملع  رکذ  لها  زا  دارم  دـناهتفگ : نیرّـسفم 
(. تسا هدش  ریسفت  مالّسلا  مهیلع  هّمئا 

رد دنروخن و  اذـغ  ماعط و  هک  میدادـن  رارق  ياهرکیپ  ار  ناربمایپ  زا  کی  چـیه  َنیِدـِلاخ  اُوناک  ام  َو  َماعَّطلا  َنُولُکْأَی  ًادَـسَج ال  ْمُهاْنلَعَج  ام  َو 
يهمه  هکلب  دندوبن ، یگشیمه  هنادواج و  ایند 

314 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دندوب گرم  ضرعم  رد  نانآ 

: دنتفگیم هک  تسا  راّفک  لوق  ّدر  نایب  نیا 
رب گرم  يرامیب و  هنوگچ  هک  تسنانآ  یگدز  تفگـش  ّدر  زین  و  دوریم ؟ هار  اـهرازاب  رد  دروخیم و  ماـعط  هک  لوسر  نیا  تسا  هنوگچ 
ّقح نالوسر  راتفگ  تّما  رارـشا  لاّهج و  هکنآ  زا  َدْعَْولا  ُمُهاْنقَدَص  َُّمث  ْمُُکْلثِم !» ٌرََـشب  اَّلِإ  اذه  ْلَه  : » دـنتفگ هک  اجنآ  دوشیم ، ضراع  ربمایپ 

يهدعو و  انَلُـسُر » ُرُْـصنََنل  اَّنِإ  : » میتفگ هک  اجنآ  رد  میداد  يرای  يهدعو  نالوسر )  ) نانآ هب  دندمآ ، رب  ناشرازآ  ماقم  رد  دندرک و  راکنا  ار 
« رخآ ات  اوُفِعُْضتْسا ...  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو  هیآ : رد  هک  تسا  نیمز  رب  ندومن  ثراو  نداد و  تماما  تهج  هب  نانآ  رب  نتشاذگ  ّتنم 

. تسا هدمآ 
هدش حیرـصت  هیآ  نیا  رب  هّتبلا  هک  تسا  تّینما  هب  نانآ  سرت  فوخ و  لیدبت  نید و  رد  نیکمت  نیمز و  رد  ینیـشناج  نامه  هدعو  نیا  سپ 
نامه نّمـضتم  هک  تسا  راک  هتـسیاش  ناـنمؤم  صوصخم  ادـخ  هدـعو  رخآ  اـت  ِتاـِحلاَّصلا ...  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  ،: » هک تسا 

. تسنانآ رب  يزوریپ  ناشنانمشد و  زا  نداد  تاجن  اههدعو »
نانآ  َنِیفِرْسُْملا و  اَنْکَلْهَأ  َو  ُءاشَن  ْنَم  َو  ْمُهاْنیَْجنَأَف 

315 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هنایم و  تسا ، يور  هنایم  دصق و  ّدض  فارـسا  میدـینادرگ  كاله  ار  ملاظ  نافرـسم  میداد و  تاجن  نانمـشد  ّرـش  زا  میتساوخ  هک  ره  اب  ار 

. تسا هتسیاش  هک  يزیچ  رد  تسا  كرادم  اوق و  اضعا ، لاوما ، لامعتسا  زا  ترابع  دصق  يور و 
. رتمک هن  نآ و  زا  رتدایز  هن  تسا ، هتسیاش  هک  رادقم  نامه  هّتبلا 

. تسا يور  هدایز  یتسد و  کشخ  زا  ّمعا  يانعم  نیا  هب  فارسا  سپ 
يزیچ رد  تسا  قوف  روما  ندرک  لامعتـسا  فرـص و  يور ، هدایز  ریذبت و  هچ  دوشیم ، لامعتـسا  تلاح  ود  نیا  لباقم  رد  فارـسا  یهاگ 

. دوش لامعتسا  نآ  رد  دیابن  هک 
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هتـسیاش رادقم  هب  ندرک  فرـصم  رد  یهاتوک  ای  دشابیم ، هتـسیاش  هک  تسا  ییاج  رد  لامعتـسا  فرـصم و  رد  یهاتوک  یتسد  کشخ  و 
. هتسیاش مزال و  رادقم  زا  رتدایز  تسا  هتسیاش  هک  يزیچ  رد  تسا  روما  نآ  ندرک  فرصم  فارسا  تسا و 

هک تسا  نیا  رد  كاسما  تسایبنا ، زا  ندز  زابرس  ندشن و  میلست  اجنیا  رد  فارـسا  زا  دوصقم  هک  اریز  تسا ، دوصقم  لّوا  يانعم  اجنیا  رد 
. دنک فرصم  نانآ  دایقنا  تهج  رد  ار  اوق  كرادم و 

هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  هب  دایقنا  میلست و  هب  قیوشت  بیغرت و  هیآ  نیا  رد  و 
316 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسوا اب  تفلاخم  دیدهت  و 
هب ار  فیوخت  بیغرت و  هکنآ  زا  سپ  میداتسرف  تسامـش  تّزع  تفارـش و  يهیام  هک  یباتک  تّما  يوس  هب  ام  انامه  ًاباتِک  ْمُْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  ْدََقل 

. داد رارق  بطاخم  ار  برع  ای  شیرق  دیناسر  مامتا 
تبسن امش  يروآ  دای  رّکذت و  ببس  ای  تسا  مدرم  نیب  رد  امش  رکذ  ببس  باتک  نآ  ای  تسامش  فرش  هزاوآ و  باتک  نآ  رد  ْمُکُرْکِذ  ِهِیف 

. ترخآ هب 
رگمتس ملاظ و  دیوشیمن و  لقاع  ای  تسا ، باتک  نآ  رد  امش  رکذ  هک  دینکیمن  هشیدنا  لّقعت و  سپ  َنُولِقْعَت  الَف  دینکیم !؟ ضارعا  ایآ  َأ 

!؟ دیوشیم
یلا 24 تایآ 11 

316 ص :  ات 24 ..... ] تایآ 11  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]

هراشا

اوُعِجْرا اوُضُکْرَت َو  ال  ( 12  ) َنوُضُکْرَی اْهنِم  ْمُه  اذِإ  انَسَْأب  اوُّسَحَأ  اَّمَلَف  ( 11  ) َنیِرَخآ ًامْوَق  اهَدَْعب  انْأَْشنَأ  َو  ًۀَِملاظ  َْتناک  ٍۀَیْرَق  ْنِم  انْمَـصَق  ْمَک  َو 
ًادیِـصَح ْمُهاْنلَعَج  یَّتَح  ْمُهاوْعَد  َْکِلت  َْتلاز  اـمَف  ( 14  ) َنیِِملاظ اَّنُک  اَّنِإ  انَْلیَو  اـی  اُولاـق  ( 13  ) َنُولَئُْـست ْمُکَّلََعل  ْمُِکنِکاسَم  َو  ِهِیف  ُْمْتفِْرتُأ  اـم  یلِإ 

(15  ) َنیِدِماخ
یَلَع ِّقَْحلِاب  ُفِذْقَن  َْلب  ( 17  ) َنِیلِعاف اَّنُک  ْنِإ  اَّنَُدل  ْنِم  ُهانْذَخَّتال  ًاوَْهل  َذِخَّتَن  ْنَأ  انْدَرَأ  َْول  ( 16  ) َنِیبِعال امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  َءامَّسلا  اَنْقَلَخ  ام  َو 

َو ال ِِهتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْـسَی  ُهَدـْنِع ال  ْنَم  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  َُهل  َو  ( 18  ) َنوُفِـصَت اَّمِم  ُْلیَْولا  ُمَُکل  َو  ٌقِهاز  َوُه  اذِإَف  ُهُغَمْدَیَف  ِلِطاْبلا 
(20  ) َنوُُرتْفَی َراهَّنلا ال  َو  َْلیَّللا  َنوُحِّبَُسی  ( 19  ) َنوُرِسْحَتْسَی

اَّمَع ُلَئُْسی  ال  ( 22  ) َنوُفِصَی اَّمَع  ِشْرَْعلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُسَف  اتَدَسََفل  ُهَّللا  َّالِإ  ٌۀَِهلآ  امِهِیف  َناک  َْول  ( 21  ) َنوُرِْشُنی ْمُه  ِضْرَْألا  َنِم  ًۀَِهلآ  اوُذَخَّتا  ِمَأ 
َّقَْحلا َنوُمَْلعَی  ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب  ِیْلبَق  ْنَم  ُرْکِذ  َو  َیِعَم  ْنَم  ُرْکِذ  اذـه  ْمُکَناهُْرب  اُوتاـه  ْلـُق  ًۀَِـهلآ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَـخَّتا  ِمَأ  ( 23  ) َنُولَئُْـسی ْمُه  َو  ُلَعْفَی 

(24  ) َنوُضِْرعُم ْمُهَف 
317 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

317 ص :  همجرت ..... :

. میدروآ دیدپ  رگید  یموق  نانآ  زا  دعب  و  میتسکش ، مهرد  دندوب ، رگمتس  نآ ] یلاها   ] هک ار  ییاهرهش  رایسب  هچ  و 
. دنتخیرگ نآ  زا  هک  دوب  هاگنآ  دندرک ، ساسحا  ار  ام  باذع  نوچ  و 

. دوش تساوخزاب  امش  زا  هک  دیاش  دیدرگ ، زاب  ناتهناشاک  هناخ و  تمعن و  زان و  دهم  هب  دیزیرگن و 
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. مینادرگ هدرمژپ  يهدش  ورد  هایگ ]  ] نوچمه ار  نانآ  هکنیا  ات  تسا  نیا  ناشنانخس  نانچمه  و 
میدیرفاین . هچیزاب  هب  ار  اهنآ  نیب  ام  نیمز و  نامسآ و  ام  و 

318 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. مینادراک ام  هک  میتفرگیم  شیوخ  رایتخا  هب  میریگب ، هچیزاب  هک  میتساوخیم  رگا 

. دینکیم هک  یفیصوت  زا  امش  رب  ياو  ددرگیم ، دوبان  نآ  هک  تسا  هاگنآ  دفاکشیم ، ورف  ار  نآ  میبوکیم و  لطاب  رب  ار  ّقح  هکلب 
. دنوشیمن هتسخ  دننزیمن و  زابرس  وا  شتسرپ  زا  دنتسه  وا  دزن  هک  یناسک  تسوا و  نآ  زا  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  سک  ره  و 

. دنزرو یتسس  هکنآیب  دننکیم  شیاین  زور  بش و 
؟ دنا تمایق ] رد  نانآ   ] يهدننازیگنارب هک  دناهتفرگ  شتسرپ  هب  ینیمز  ینایادخ  ای 

. تسا هّزنم  نانآ  فیصوت  زا  شرع  بحاص  دنوادخ  دندشیم  هابت  دوب ، هناگی ]  ] دنوادخ زج  دّدعتم ]  ] ینایادخ ود  نآ  رد  رگا 
. دنوشیم تساوخزاب  اهناسنا ] ناشیا /[  دوشیمن ، تساوخزاب  دنکیم  هچنآ  رد  [و ]

یلو تسا  نم  ناینیـشیپ  درک  دای  نم و  ناهارمه  درک  دای  نیا  دـیروایب  ار  ناتناهرب  وگب  دـناهتفرگ ؟ شتـسرپ  هب  ار  ینایادـخ  وا  ياج  هب  ای 
. دننادرگیور دنسانشیمن و  ار  ّقح  نانآ  نیرتشیب 

318 ص :  ریسفت ..... 

ندرک كاله  زا  هیانک  نآ  تسا و  نتـسکش  رـسک و  يانعم  هب  مصق »  » و تسا ، هّیماهفتـسا  ای  هّیربخ  مک »  » هّیلاح و هلمج  نیا  انْمَـصَق  ْمَک  َو 
. دشاب هیرق  لها  ٍۀَیْرَق  ْنِم  زا : دوصقم  هکنیا  زا  معا  تسا ،

. تسا هدش  لامعتسا  هیرق  لها  رد  زاجم  باب  زا  هیرق »  » ظفل هک 
تسنآ . لها  يدوبان  كاله و  زا  هیانک  هیرق  نتسکش  تسا و  هیرق  دوخ  دوصقم  ای  دشاب ، ریدقت  رد  لهأ »  » ظفل ای 

319 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هیرق  ندرک  كاله  ّتلع  زا  ای  هیرق  لاح  زا  لاؤس  باوج  ای  هیرق »  » تفص هلمج  نیا  « 1  » ًۀَِملاظ َْتناک 

. میدرک ناشکاله  ندوب  رگمتس  تّلع  هب  ینعی  تسا ! لیلعت  دیفم  ریدقت  ره  هب  و 
رگید ینامدرم  ناشیا  زا  دـعب  سپـس  ینعی و  تسا ، لامجا  رب  لیـصفت  فطع  لیبق  زا  انمـصق » مک   » رب فطع  َنیِرَخآ  ًامْوَق  اهَدـَْعب  انْأَْشنَأ  َو 

. میدروآ دیدپ 
. دننکیم رارف  ام  باذع  زا  دننک  ساسحا  ار  ام  باذع  نوچ  َنوُضُکْرَی و  اْهنِم  ْمُه  اذِإ  انَسَْأب  اوُّسَحَأ  اَّمَلَف 

؟ دوش هتفگ  نانآ  هب  تسا  هتسیاش  يزیچ  هچ  سپ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، لوق  ریدقت  هب  رّدقم  لاؤس  باوج  اوُضُکَْرت  ال 
: دیامرفیم ازهتسا  شنزرس و  خیبوت و  باب  زا  یلاعت  يادخ 

. دینکن رارف  ادخ  باذع  زا 
زواجت رب  رارصا  ینعی  مولعم  لعف  تروص  هب  نالف » فرتأ  و   » تخادنا و نایغط  هب  ار  وا  تمعن  ۀمعنلا » هتفرتأ  : » ِهِیف ُْمْتفِْرتُأ  ام  یلِإ  اوُعِجْرا  َو 

يراک ره  دـنکب و  دـهاوخیم  هچ  ره  ات  دـش  اهر  دوخ  لاـح  هب  وا  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  لوهجم  لـعف  تروص  هب  نـالف » فرتا   » درک و
. دهد ماجنا  دهاوخیم 

__________________________________________________

. درک دهاوخ  ّطلـسم  نآ  رب  ار  یبارخ  دنوادخ  دـشاب  تشهب  رد  يهناخ  ملظ  رگا  دومرف . یفطـصم  هک  تسا  نطو  یبارخ  ملاظ ، هجیتن  ( 1)
رارسالا فشک 
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320 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دزرویم ّربکت  ای  تسین ، نآ  عنام  يزیچ  هک  تسا  تمعن  رد  نانچ  نآ  وا  هک  تسانعم  نیا  هب  ای 

. دیدرگرب ناتیاهلزنم  هب  ْمُِکنِکاسَم  َو 
ْمُکَّلََعل دیدرگرب ! ناتیاهلزنم  هب  الاح  دـنتفگ : نینچ  ازهتـسا  باب  زا  هکیالم  نآ ، ریغ  لتق و  نوچ  ییاهباذـع  لوزن  زا  دـعب  دـناهتفگ : یخرب 

دروـم رد  امـش  دـیاش  اـی  دـننک ، لاؤـس  دـندرکیم  لاؤـس  نیا  زا  لـبق  هک  روطناـمه  امـش  ياـیند  زا  ناگدـننک  لاؤـس  هـک  دـشاب  َنُولَئُْـست 
؟ دیدرک راکچ  نانآ  اب  هک  دیوشب  هذخاؤم  ناتیاهتمعن 

؟ دنکیمن عفد  امش  زا  ار  باذع  امش  ياهتمعن  هک  تسا  هنوگچ  هک  دیریگیم  رارق  لاؤس  دروم  ای 
دندرکیم لاؤس  نینچ  امـش  زا  نیا  زا  لبق  هک  روطنامه  دیدرواین  نامیا  نانآ  هب  ارچ  هک : دیریگیم  رارق  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  لاؤس  دروم  ای 

. تسازهتسا يارب  دشاب  هچ  ره  لاؤس  ریدقت  ره  هب  و 
عّجفت يهملک  ای  تسا  ییاوسر  يانعم  هب  لیو »  » يهملک و  ام ! رب  ياو  يا  دنتفگ : تمادن  ترـسح و  هب  باذع  ساسحا  زا  دعب  انَْلیَو  ای  اُولاق 

عقاو يداـنم  هملک  نیا  و  تسا ، ّرـش  دورو  يدوباـن  تکـاله و  رد  عوـقو  ياـنعم  هب  اـی  دوـشیم ، هتفگ  یتخـس  هعجاـف و  ماـگنه  هک  تسا 
يدانم ای  دوشیم ، هداد  رارق  لوقعلا  يوذ  دننام  نآ  هک  هنوگ  نیدب  دوشیم ،

321 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
باذـع ندـید  زا  سپ  ینعی  تسا ، لیلعت  ماقم  رد  فانیتسا  َنیِِملاظ  اَّنُک  اَّنِإ  انلیو » اورظنا  موق  ای  : » تسا نینچ  نآ  ریدـقت  تسا و  فوذـحم 

اهنیا زا  ریغ  ای  دندرک ، عنم  ایبنا  يربنامرف  دایقنا و  زا  ار  نانآ  هک  مدرم  هب  ای  ناشناربمایپ ، هب  ای  دـندرک  متـس  ناشاهدوخ  هب  دـندرک  فارتعا 
. درادن يدوس  نانآ  لاح  هب  هانگ  هب  فارتعا  باذع ، ندید  زا  سپ  رگید و  ياهمتس  ملظ و  زا 

و میهد ، رارق  هدـش  هدـیچ  هایگ  دـننام  ار  نانآ  هک  اجنآ  ات  دراد  رارمتـسا  نانآ  يوعد  نیا  ًادیِـصَح  ْمُهاْنلَعَج  یَّتَح  ْمُهاوْعَد  َْکِلت  َْتلاز  امَف 
هک درک  هیبشت  عرز  کی  هب  ار  نانآ  ای  درواین ، عمج  تروص  هب  ار  دیـصح »  » ظفل تسا  هدـش  هدـیچ  هدـش و  ورد  هایگ  کـی  دوصقم  نوچ 

. دروآ درفم  ار  دیصح »  » اذل دشاب و  دّدعتم  ياههقاس  رب  لمتشم 
زا هیاـنک  نآ  تسا و  ربـخ  لـصا  رد  لـعج »  » لـعف لوعفم  هک  اریز  تسا ، لوعفم  زا  دـعب  لوعفم  اـی  دیـصح »  » فـصو هملک  نیا  َنیِدـِماخ 

. تسا یگدنامرد  لاصیتسا و 
ور نیا  زا  دنتـشک ، ار  وا  هیرق  نآ  لها  اّما  داتـسرف  ربمایپ  نانآ  يارب  دنوادخ  هک  تسا  نمی  زا  ياهیرق  لها  يهراب  رد  هیآ  دناهتفگ : یـضعب 

کچوک و و  دندینادرگرب ، ار  نانآ  هکیالم  یلو  دنتخیرگ ، ناشراید  نطو و  زا  نانآ  دومن ، ّطلسم  نانآ  رب  ار  رصّنلا  تخب  دنوادخ 
322 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنامن یقاب  ناشیا  زا  یمسر  مسا و  چیه  هک  اجنآ  ات  دندش  هتشک  ناشگرزب 
هّیما ینب  دنکیم ، جورخ  ماش  هّیما و  ینب  هب  وا  هک  یتقو  هچ  هدش ، لزان  مالّسلا  هیلع  مئاق  روهظ  رد  هیآ  نیا  هک  هدش  رکذ  رابخا  یـضعب  رد 

بیلـص ناـشیاهندرگ  هب  هّیما  ینب  سپ  دـیوش ، ینارـصن  اـت  میهدیمن  هار  ار  امـش  اـم  دـنیوگیم : ناـنآ  هب  مور  لـها  دـننکیم  رارف  مور  هب 
. دنوشیم ناما  حلص و  راتساوخ  نایمور  دنوشیم  رضاح  نانآ  دزن  مالّسلا  هیلع  مئاق  باحصا  یتقو  دنوشیم ، مور  لخاد  دنزادنایم و 

دیراذگاو ام  هب  دنتـسه  امـش  شیپ  هک  ام  زا  یناسک  هکنیا  رگم  میهدیمن  ناما  ام  دنیوگیم : نانآ  هب  مه  مالّـسلا  هیلع  مئاق  باحـصا  سپ 
. دننکیم میلست  ار  هّیما  ینب  مه  نایمور 

اههنیجنگ و يهراب  رد  امـش  ور  هچ  زا  َنُولَئُْـست  ْمُکَّلََعل  ْمُِکنِکاسَم  َو  ِهِیف  ُْمْتفِْرتُأ  ام  یلِإ  اوُعِجْرا  َو  یلاعت : يادخ  لوق  زا  هدنیآ  نایب  تسا  نیا 
: دنیوگیم نانآ  سپ  تسرتاناد . نآ  هب  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دیوشیم !؟ تساوخزاب  ناتیاههناخ 

لصأتسم ون  هدش  ورد  هایگ  دننامه  ار  نانآ  ام  هک  یتقو  ات  تسه  رارمتسا  روط  هب  نانآ  يوعد  نیا  و  میدوب ، رگمتـس  ملاظ و  ام  رب  ياو  يا 
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. میهد رارق  هدنامرد  و 
َنِیبِعال امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  َءامَّسلا  اَنْقَلَخ  ام  َو 

323 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوشن نقتم  قیاقد  تاکن و  اهتمکح و  ینالقع و  تیاغ  هب  هّجوت  نآ  رد  هک  میدرکن  قلخ  هچیزاب  ثبع و  ار  ینیمز  نامسآ و 

ندرک يزاب  دـننام  تسا  یلایخ  طقف  نآ  تیاغ  نکل  تسا و  فدـه  تیاغ و  ياراد  هک  تسا  يراک  زا  ترابع  يزاب  يانعم  هب  بعل  نوچ 
. لافطا

. دشاب هتشادن  زین  رهاظ  یلایخ  تیاغ  یّتح  هک  تسا  يراک  وهل  هچنانچ 
تـسا ّبترتم  نآ  رب  هک  ییاهتحلـصم  قیاقد و  اهتمکح و  ردـقنآ  ود  نآ  نیب  ام  نیمز و  نامـسآ و  تقلخ  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  و 

. تسین نکمم  نآ  مکحم  نقتم و  ياهتیاغ  ندرمش  هک  تسا  دایز 
. دنوش باقع  باوث و  قحتسم  ات  تسنانآ  ياهّتیلعف  مامتا  سوفن و  لیمکت  تهج  هب  هکلب  تسین  يزاب  نآ  تقلخ  نیا  ربانب 

وهل میهد و  ماجنا  وهل  راک  میتساوخیم  رگا  ینعی  تسا  یـضرف  یطرـش  هلمج  کی  هلمج  نیا  اَّنُدـَل  ْنِم  ُهانْذَـخَّتَال  ًاوَْهل  َذِـخَّتَن  ْنَأ  اـنْدَرَأ  َْول 
همه يارب  هک  ار  نیمز  نامـسآ و  دـشیمن و  علّطم  نآ  رب  یـسک  اـم  زا  ریغ  هک  يوحن  هب  میدرکیم ، ذاـّختا  نیا  زا  رتهب  یهار  مینک  ذاـّختا 

. میتفرگیمن هچیزاب  وهل و  تسا  دوهشم 
ار دوخ  ینعی   ) تسا دقتعم  يداماد  تبـسن و  تشهب  دوخ و  نیب  هک  دشاب  یـسک  ّدر  ات  تسا ، هدش  ریـسفت  زین  رـسمه  جوز و  هب  وهل  انمض 

(. دنادیم نایتشهب  داماد  یتشهب و 
324 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دمآ دهاوخ  هک  هچنآ  تسا  ریـسفت  نیا  دّیؤم  دنکیم و  تباث  دنزرف  ادخ  يارب  هک  دـشاب  یـسک  رب  ّدر  ات  تسا  هدـش  مه  دـنزرف  هب  ریـسفت 
. دوشیم مولعم  هدنیآ  رد  هک  روطنامه 

. تسا هیفان  نإ »  » ظفل دناهتفگ  یخرب  تسا ، فوذحم  طرش  يازج  لّوا و  هّیطرش  دیکأت  َنِیلِعاف  اَّنُک  ْنِإ 
نینچ هک  تسا  نیا  تسا  هیلع  فوطعم  فوطعم و  هلمج  ود  قفاوت  هب  رتبسانم  هک  هچنآ  دوریم  ناـمگ  ِلِـطاْبلا  یَلَع  ِّقَْحلاـِب  ُفِذـْقَن  ْلـَب 

تّیـشم نآ  تسا و  هدش  قلخ  وا  هلیـسو  هب  هک  تسا  یّقح  ّقح  زا  دوصقم  مییوگیم : ام  نکیل  و  لطابلا » یلع  ّقحلاب  انفذق  لب  : » دوش هتفگ 
. دراد مان  هقلطم  تیالو  هک  تسا 

نیمز نامـسآ و  نیب  هک  هچنآ  نیمز و  نینچمه  تسا ، ریغـص  ریبک و  ملاع  دوخ  حاورا ، ملاع  نامـسآ  عبط و  ملاع  نامـسآ  زا  ّمعا  نامـسآ 
. تسا ریغص  ریبک و  ملاع  رد  هک  هچنآ  زا  تسا  ّمعا  تسا 

دنالطاب تاّیهام  تانّیعت و  عیمج  نینچمه  تسین ، نآ  رد  لطاب  يهبیاش  تسا و  ّقح  تسادخ  یقارشا  يهفاضا  هک  ّتیـشم  هک  روطنامه  و 
قافنا ماود  رارمتـسا و  لیبس  رب  دهاوخب  هک  روط  ره  ِناتَطوُْسبَم ، ُهادَی  َْلب  هیآ : قبط  رب  یلاعت  يادـخ  تسین و  نانآ  رد  ندوب  ّقح  يهبیاش  و 

شیوخ يهّیقارشا  يهفاضا  اب  ینعی  دنکیم 
325 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ّقح هک  وا  هجو  اهنت  ات  دنکیم  درط  ار  اهیگدامآ  دادعتـسا و  صیاقن ، اوق ، دنکیم ، لطاب  دنتـسه  يرابتعا  يرما  هک  ار  تاّیهام  تانّیعت و 
. دنامب تسا 

لطاب ادـتبا  رد  ار  یناملظ  يرابتعا  ّتیهام  یّقح  یّلجت  اب  حابـشا  ياهنیمز  حاورا و  ياهنامـسآ  ندـیرفآ  اب  یلاـعت  يادـخ  هک  روطناـمه 
. دومن

. دنرادن اقب  دنتسه و  یناف  ناشدوخ  اهّتیهام  نآ  هچ  دنکیم ، رود  اهنآ  زا  ار  لطاب  زین  رارمتسا  ماود و  تّیثیح  زا  نینچمه 
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، دوشیم لصاح  اهنآ  رب  دوجو  قارـشا  هفاضا و  رارمتـسا  دّدـجت و  ببـس  هب  هک  تساهنآ  هدـنروآ  دوجوب  دـجوم و  فرط  زا  اهنآ  ياقب  و 
اهنآ تقلخ  اب  نینچمه  دومن  درط  اهتّیهام  زا  ارارمتسا  ائادتبا و  ار  يرابتعا ) دومن   ) لطاب نیمز  نامـسآ و  تقلخ  اب  دنوادخ  هک  روطنامه 

. دنکیم درط  زین  رارمتسا  تهج  زا  دنتسه  ناوکا  ملاع  رد  هک  اهدادعتسا  اهتّیهام و  زا  ار  نالطب 
ود اب  ار  هیلع  فوطعم  فوطعم و  دـنکیم  درط  رارمتـسا  روط  هب  اهدادعتـسا  اهتّیهام و  زا  ار  نالطب  یلاعت  يادـخ  هکنیا  هب  هراشا  يارب  و 

. دروآ فلاخم  لعف 
. دنک عنم  ّقح  لاصیا  زا  ار  وا  دناوتیمن  یعنام  چیه  یلاعت  يادخ  تردق  تّوق  تهج  هب  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  فذق »  » ظفل و 

326 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دش دوبان  كاله و  دیسر و  غامد  هب  یگتسکش  ات  تسکش  ار  وا  ینعی  رصن »  » و عنم »  » دننام هغمد »  » ُهُغَمْدَیَف

. تسا ینتفر  نیب  زا  ّلحمضم و  لطاب  ٌقِهاز  َوُه  اذِإَف 
يزاب شلاعفا  رد  هک  دینکیم  فیصوت  ار  ادخ  ای  دینکیم ، فصو  اهنآ  اب  ار  ادخ  هک  ییاهزیچ  زا  امـش  رب  ياو  َنوُفِـصَت  اَّمِم  ُْلیَْولا  ُمَُکل  َو 

. دینکیم فیصوت  نتشاد  دنزرف  نز و  هب  ار  ادخ  و  دوش ، ّبترتم  شلاعفا  رب  یمکحم  ياهتیاغ  هکنیا  نودب  دنکیم 
. تسا نیمز  نامسآ و  رد  هک  تسا  یسک  تیاغ  کلام و  قلاخ و  یلاعت  يادخ  « 1  » ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  َُهل  َو 

؟ دنشاب ادخ  دنزرف  ای  ناتسود  ای  ناکیرش  دنناوتیم  نانآ  هنوگچ  سپ 
. تسا رسمه  دنزرف و  یفن  وهل  یفن  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  دّیؤم  لیلعت و  عضوم  رد  تسا  لاح  هلمج  نیا 

زا ِتاوامَّسلا » ِیف  ْنَم   » رب فطع  نآ  دـندنمرهب و  ندوب  ادـخ  دزن  ماقم  زا  هک  نیبّرقم  يهکیالم  ینعی  دـنیادخ ، دزن  هک  نانآ  ُهَدـْنِع و  ْنَم  َو 
. نآ ربخ  هک  تسادتبم  ای  تسا ، درفم  فطع  لیبق 

لامتحا نیا  ربانب  دشابیم ، ِِهتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  ال 
__________________________________________________

رد نت  گنر  هایـس  حبـش  هب  یک  درآ ، تسد  هب  زورفا  بش  رهوگ  ات  دـنک  دتـس  داد و  ناج  هب  جاّوم  يایرد  اـب  هک  تّمه  دـنلب  صاّوغ  ( 1)
رارسالا فشک  دهدن ! قلخ  دزن  يراوخ  هب  نت  دسانشب  ار  ادخ  سک  ره  تفگ  هکنآ  تفگ  ینخس  وکین  هچ  دهد ؟

327 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشابیم هدنع » نم   » زا لاح  طقف  ای  دشابیم ، نآ  فوطعم  و  ِتاوامَّسلا » ِیف  ْنَم   » زا لاح  نوربکتس » ال   » لّوا

رد هک  هچنآ  زا  ندرک  ادا  دنتـسه و  دّرجم  یعیبـط  نیمز  اهنامـسآ و  زا  هک  دنـشابیم  نیبّرقم  دنتـسه  ادـخ  دزن  هـک  یناـسک  زا  دوـصقم  و 
هدافتـسا انعم  نیا  نآ  زا  هک  تسا  نیا  يارب  ای  دـشابیم  بیلغت  باب  زا  تسا  لوقعلا  يوذ  صوصخم  هک  یظفل  اـب  تسا  نیمز  اهنامـسآ و 

. دنشابیم ادخ  لام  یلوا  قیرط  هب  لوقعلا  يوذ  ریغ  هک  دوشیم 
یـضعب هچنانچ  دنـشاب  دوبعم  نانآ  هک  دوشیم  هنوگچ  سپ  دـننکیمن  رّبکت  رابکتـسا و  ادـخ  تدابع  زا  ناـنآ  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  و 

« حرف  » و برـض »  » دننام رـسح » ، » دنوشیمن مه  ناوتان  هتـسخ و  َنوُرِـسْحَتْسَی و  َو ال  دنـشابیم !؟ ادخ  نارـسپ  ای  نارتخد  نانآ  هک  دندقتعم 
. تسا فاشکنا  فشک و  يانعم  هب  برض »  » و رصن »  » نزو رب  و  رسحتسا »  » دننام دش ، هدنامرد  هتسخ و  ینعی 

. دنیامنیم هیزنت  صیاقن  زا  هتفگ و  حیبست  ار  ادخ  ناشدوجو  ترطف  اب  و  لاق ) لاح و   ) نابز اب  َنوُحِّبَُسی 
. دشابیم ناگتشرف  نیا  ّتیعماج  مدع  درواین ، نانآ  يارب  ار  دمح  درک و  رکذ  نانآ  يارب  ار  حیبست  اهنت  هکنیا  تّلع 

هک  میاد ، روط  هب  ینعی  زور ، بش و  رد  َراهَّنلا  َو  َْلیَّللا 
328 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دّرجم سوسحم  زور  بش و  زا  هچ  رگا  دـشابیم  شدوخ  بساـنم  زور  بش و  ياراد  نیبّرقم  هکیـالم  ملاـع  تسا و  حـیبست  ناـنآ  ياذـغ 
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. دشاب
عیمج تاهج و  عیمج  اب  زور و  بش و  ناشتانّیعت  تادوجو و  اب  دنراد و  هک  یناکما  تاهج  یبوجو و  تاهج  اب  نیبّرقم  يهکیالم  هک  اریز 

. دنیوگیم حیبست  ار  ادخ  ناشبتارم 
رارق ام  ياهسفن  دننامه  هدش  هتفگ  هچنانچ  نانآ  يارب  حیبست  هک  اریز  دـنوشیمن ، فیعـض  تسـس و  ندرک  حـیبست  زا  نانآ  َنوُُرتْفَی و  ال 

. تسا هدش  هداد 
ییاعّدا نینچ  دیابن  دننکیمن و  ییادخ  ياعّدا  دنتـسه و  نامـسآ  رد  هک  تسا  یناسک  لاح  دـش  هتفگ  هچنآ  ِضْرَْألا  َنِم  ًۀَِـهلآ  اوُذَـخَّتا  ِمَأ 

. دننکب
فـال اـت  دـناهتفرگرب  ینایادـخ  نـیمز  زا  هـک  دنتـسه  نیکرـشم  نـیا  دنـشابیم ، ادـخ  تردـق  تـحت  دنتـسه و  یلیلذ  ناگدـنب  ناـنآ  اریز 

(. دنراد زین  ییاعّدا  نینچ   ) دندرگ ّتیهلا  یعّدم  دننز و  يراگدرورپ 
رد هک  تسا  یسک  هب  تبـسن  یفاضا  رـصح  هب  هراشا  يارب  لعف  زا  لبق  ریمـض  ندروآ  دنهدیم و  ماجنا  ار  نایادخ  راک  نانآ  َنوُرِْـشُنی  ْمُه 

تسا . نامسآ 
329 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدش  هدناوخ  نآ  يهّمض  ای و  يهحتف  اب  نورشنی »  » ظفل تسایحا و  يانعم  هب  راشنا » ، » تسا ندرک  هدنز  تایح و  يانعم  هب  رشن » »
رد تسا ، نامسآ  رد  ادخ  دنیوگیم  ناگراتس  هکیالم و  ّتیهولا  هب  نیلیاق  هچنانچ  دشاب ، ییادخ  نامـسآ  رد  رگا  « 1  » ٌۀَِهلآ امِهِیف  َناک  َْول 
نآ هب  لیاق  هّیونث  هچنانچ  ادخ  دای و  دندقتعم و  ناتسرپ  ناطیش  ناتـسرپ و  مدرم  زا  یـضعب  ناتـسرپ  هلاسوگ  ناتـسرپ و  تب  هچنانچ  نیمز ،

. دنشابیم
. انعم تهج  زا  هن  تسا و  حیحص  ظفل  تهج  زا  هن  انثتسا  اریز  تسین ، ییانثتسا  اجنیا  رد  ّالا »  » ظفل ُهَّللا  اَّلِإ 

. دوشیمن ینثتسم  لماش  اذل  تسا  هبجوم  يهلمج  رد  هرکن  عمج  ۀهلا »  » ظفل نوچ 
( اهههلا زا  یکی  زین  هّللا  ینعی   ) حیحـص هّللاب  نایادخ  دّدعت  انثتـسا ، فلاخم  موهفم  بسح  رب  دـیآیم  مزال  دـشاب  حیحـص  انثتـسا  رگا  زین  و 

. دشاب
هتشاد لماک  ّمات و  تردق  دیاب  نایادخ  زا  کی  ره  نوچ  دمآیم ، مزال  داسف  نیمز  نامسآ و  رد  دوب  يدّدعتم  نایادخ  رگا  اتَدَسََفل 

__________________________________________________

داـتفا و تیآ  نیا  رارـسا  رب  هدـید  ار  هک  ره  هک  بابـسا ، كرت  هقـالع و  عطق  هب  تسا  تراـشا  تقیرط  نادرمناوـج  قوذ  رب  تیآ  نیا  ( 1)
. دزودرب رایغا  هب  رظن  زا  هدید  تفای ، دوخ  قیفر  قیفوت 

 ].....[ رارسالا فشک 
330 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنشابیمن ادج  هن  رگ  دنشاب و 
عفادـت و مه  اب  دـنک و  يریگولج  يرگید  دارم  قّقحت  زا  دـناوتب  نانآ  زا  کی  ره  هک  تسا  نیا  یـضتقم  مادـک  ره  نتـشاد  ماـمت  تردـق  و 

. دنشاب هتشاد  عنامت 
نیب زا  عناـمت  عفادـت و  تقونآ  دوشیم  مه  يرگید  دارم  کـی  ره  دارم  دـشاب  تمکح  هب  نورقم  ود  ره  دارم  هاـگ  ره  دوش : هتفگ  هچناـنچ 

. دوریم
نامسآ و رد  داسف  تّحص  مزلتسم  عفادت  تّحـص  عفادت و  عوقو  هب  هن  تسا  ضقانت  عفادت و  تّحـص  هب  لالدتـسا  هک  دوشیم  هتفگ  باوج 

. ینیبیم هک  تسا  روطنامه  نانآ  نایب  سپ  تسا ، هیآ  دروم  رد  نانآ  نایب  نیمّلکتم و  لالدتسا  نیا  نیمز ،
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قیرط نیقیّدـص و  ناـهرب  نآ ، ماـن  هک  دراد  یلماـک  ّماـت و  ناـهرب  هب  هراـشا  هیآ  دوـش : هتفگ  هک  تسا  نیا  هـیآ  ناـیب  رد  رما  تـقیقح  اـّما 
هجرف دّدعتم  نایادخ  دوجو  زا  هک  تسا  نیا  نآ  دـناهدرک و  هراشا  نآ  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هجرف »  » ناهرب نآ  و  تسنانآ ،

. نینچمه و  تسادخ ...  جنپ  مزلتسم  ادخ  هس  تسادخ و  هس  مزلتسم  ادخ  ود  ضرف  دیآیم و  مزال 
يرگید تسا و  يوق  میدق و  ود  نآ  زا  یکی  ای  فیعـض ، ثداح و  ود  ره  ای  دنتـسه ، يوق  میدق و  ود  ره  ای  دوش  ضرف  ادـخ  ود  رگا  اریز 

یکی ای  ثداح  ود  ره   ) ریخا لامتحا  فیعض و  ثداح و 
331 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نوچ بجاو ، دنـشاب و  میدـق  ود  ره  رگا  و  ّتیقاّلخ ) لاح  ره  هب  ثداح  هچ   ) تسا دـیحوت  تابثا  ضرف و  فالخ  ثداح ) يرگید  میدـق ،
. تسا قّقحت  لصا  انبم و  تشذگ  باتک  لّوا  رد  هچنانچ  دوجو  تسا و  دوجو  تافص  زا  بوجو 

زا یترثک  عون  چـیه  تسا و  دـحاو  تقیقح  دوجو  هک  تشذـگ  زین  بلطم  نیا  و  دـشابیم : دوجو  قّقحت  ببـس  هب  یقّقحتم  ره  قّقحت  اریز 
تاّذلاب بجاو  دنـشاب و  میدق  ادخ  ود  ره  میدرک  ضرف  یتقو  دوشیمن ، قّقحم  همیمـض  اب  زج  دوجو  رّثکت  تسین ، نآ  رد  اهترثک  هوجو 
ياهمیمض ود  نآ  زا  یکی  هب  دیاب  لّقا  تسا و ال  ریذپ  ناکما  همیمـض  اب  طقف  ود  نآ  قارتفا  دّدعت و  دنوشیم ، كرتشم  دوجو  تقیقح  رد 

. همیمض هب  ّمضنم  دّیقم و  يرگید  دشاب و  قلطم  یکی  هک  دنوش  ادج  مه  زا  هنوگ  نیدب  دشاب  حیحص  قارتفا  ات  دوش  ّمضنم 
نکمم و ادخ  الک  هک  دیآیم  مزال  هن  رگ  و  تسا ) یـضرف  دیاز  سپ   ) دشاب يدوجو  ّتیهام  خنـس  زا  دناوتیمن  همیمـض  رگید  يوس  زا  و 

. تسا ضرف  فالخ  نیا  دشاب و  ثداح 
دناوتیمن شتاذ  ثیح  زا  ّتیهام  نوچ  دـشاب ، شدوخ  يازجا  نیرتفیعـض  نیرتنییاپ و  عبات  بّکرم  زیچ  ره  هک  تسا  نیا  همزـالم  ناـیب 

. دشاب دناوتیمن  ثداح  زج  نکمم  دشاب و  نکمم  زج 
نکمم و  زج  تسا  هدش  نآ  زا  ییزج  تّیهام  هک  بّکرم  ره  سپ 

332 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا دوجو  خنس  زا  امتح  سپ  دشاب  مدع  خنس  زا  دناوتیمن  تّیهام  نآ  هک  تسا  حضاو  دشاب ، دناوتیمن  ثداح 

دّدعتم ياههمیمـض  اب  زج  دّدعت  دنتـسه  كرتشم  دوجو  تقیقح  رد  هس  ره  نوچ  و  دوشیم ، ادـخ  هس  هدـش  ضرف  ادـخ  ود  هک  هچنآ  سپ 
هب ار  نخس  نوچ  دنکیم و  جنپ  ار  هس  هدش  هفاضا  نآ  هب  یهوجو  تروص  نآ  رد  هک  تسا  همیمض  ود  اههمیمض  نآ  ّلقا  تسین و  نکمم 

. دوریم تیاهنیب  ات  نینچمه  و  دوشیم ...  هن  هک  دیآیم  دیدپ  یهوجو  زاب  مینک  لقتنم  ات  جنپ 
دوجو تقیقح  دوخ  هب  رظن  نیا  زا  ناهرب  نیا  هک  اریز  تساهنآ ، نیرتمامت  اهناهرب و  نیرتمکحم  زا  تامّدـقم  ناـقتا  زا  دـعب  ناـهرب  نیا  و 

. دوش رابتعا  نآ  اب  يرگید  زیچ  هکنیا  نودب  هتفرگ 
هکنیا نودب  لالج  تاحبس  فشک  تافص و  امـسا و  یفن  رهاظم و  اهباجح و  عفر  اب  زج  دوشیمن  لصاح  ادخ  ّمات  تفرعم  هک  روطنامه  و 

. دوش ظاحل  یتاذ  هراشا و  فراع  يارب 
. شتافص امسا و  رهاظم ، ببس  هب  هن  ینعی  دیسانشب ، ادخ  ببس  هب  ار  ادخ  هدش : دراو  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  زا  هچنانچ 

تقیقح دوخ  زا  وا  رب  ناهرب  ذخا  ادخ و  تقیقح  قیقحت  ادخ و  هب  هّجوت  اهلولعم و  زا  رظن  عفر  اب  رگم  دوشیمن  لصاح  ادخ  هب  ّمات  ملع  و 
متخانش . ادخ  اب  ار  ادخ  دوش : هتفگ  هک  يّدح  ات  وا 
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داـسف ملاـع و  نـالطب  تروـص  نیا  رد  دوـش ، بلقنم  نکمم  هب  بجاو  هک  دـیآیم  مزـال  دـشاب  دّدـعتم  بجاو  رگا  هکنیا  بـلطم  لـصاح 

. دیآیم مزال  نیمز  اهنامسآ و 
دوش دحاو  دّدعتم  دیآیم  مزال  ای  دنکیمن ، ادیپ  دوجو  دشابن  بجاو  هب  دنتسم  هک  یمادام  نکمم  تسا ، نکمم  نیمز  اهنامسآ و  هک  اریز 
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یعّدـم فالخ  نآ  هک  دورب  الاب  تیاهنیب  دوشن و  یهتنم  دودـحم و  يّدـح  کی  هب  بجاو  ددـع  دـیآیم  مزال  ای  تسام ، بولطم  نآ  هک 
. تسا

ترابع شرع  تسا و  شرع  راگدرورپ  ِشْرَْعلا  ِّبَر  تسا  هّزنم  دنوادخ  سپ  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  لاطبا  بجوم  دّدعت  رگا  ِهَّللا  َناْحبُـسَف 
. تسا تاقولخم  يهمه  زا 

ادخ فیصوت  ای  تسادخ ، يارب  نتفرگ  کیرش  دوصقم  هک  دننکیم  فیصوت  ار  وا  نیکرشم  هک  هچنآ  زا  تسا  هّزنم  دنوادخ  َنوُفِصَی  اَّمَع 
. تسا کیرش  هب 

لاؤس ببس  هب  دوشیمن  مکح  وا  رب  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  تسا ، هضرتعم  ای  رّدقم ، لاؤس  باوج  ای  لاح ، هلمج  نیا  ُلَعْفَی  اَّمَع  ُلَئُْـسی  ال 
دوشن . تساوخزاب  تسا و ) قلطم  مکاح   ) دینکیم هچ  ره  رب  وا  دشابیم و  وا  تّیهلا  رب  لیلد  لاؤس  مدع  نیا  شلاعفا و  رد  وا  زا  ندرک 

334 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نیا نهذ  رد  هشیمه  ، ) دوشیم لاؤس  هب  مکح  ناـنآ  رب  دـنریگیم و  رارق  لاؤـس  دروـم  رگید  ياـهدوبعم  هک  یلاـح  رد  « 1  » َنُولَئُْـسی ْمُه  َو 

. دنتسین ادخ  اهنآ  هک  تسنآ  لیلد  نیا  و  ارچ )!؟ ارچ و  تسا و  بجاو  میدق و  ثداح  هنوگچ  هک  تسا  حرط  لاؤس 
، ددرگیم رب  دیدهت  تهج  ناگدننکتدابع  هب  طقف  ای  ددرگیم ، رب  ناگدننک  تدابع  اهدوبعم و  هب  ای  اهدوبعم ، هب  هلمج  نیا  رد  ریمـض  و 

دوجو تهج  هب  رگم  دـهدیمن  ماـجنا  ار  يراـک  دـنوادخ  هچ  دوـش ، لاؤـس  ادـخ  لـعف  زا  هک  تسین  هتـسیاش  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  اـی 
تایاغ و هب  لهج  ببـس  هب  اهدوبعم  نآ  هک  یلاح  رد  تسین ، نکمم  اهنآ  شرامـش  هک  مکحم  نقتم و  دّدعتم  ياهتحلـصم  اهتمکح و 

. دنریگ رارق  لاؤس  دروم  هک  تسا  هتسیاش  حلاصم ، هب  نتفاین  هار 
ریغ و يانعم  هب  تسا و  دادـضا  زا  ظـفل  نیا  تسا ، بقع  ولج  ياـنعم  هب  قوف و  تحت و  ياـنعم  هب  نود »  » ظـفل ًۀَِـهلآ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَـخَّتا  ِمَأ 

. دیآیم مه  کیدزن  ناکم 
. دشاب هدوب  سیسأت  باب  زا  مالک  ات  دشاب  کیدزن  ناکم  ینعی  دنع »  » ای ولج  يانعم  هب  هک  تسا  نیا  تسا  بسانم  اجنیا  رد  هک  هچنآ  و 

: دیامرفیم هک  هیآ  اریز 
__________________________________________________

يو زا  تسا  شزرمآ  شـشخب و  لها  یکی  دـنک ، خـیبوت  در  وا  دوش و  تسرد  وا  رب  تجح  اـت  دـسرپ  يو  زا  تسا  خـیبوت  لـها  یکی  ( 1)
رارسالا فشک  دناسر . وا  هب  یمامت  هب  يو  يازس  ات  دسرپ 

335 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ای دریگب  رارق  دوبعم  هلا  نآ  هاوخ  دـنکیم ، لطاب  دـشاب  هلا  ملاع  رد  يزیچ  هک  ار  لامتحا  نیا  ُهَدـْنِع  ْنَم  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ْنَم  َُهل 

. دریگن
ذاّختا هچ  دـنکیم ، لطاب  دـشاب  هلا  ناشدوخ  نیب  داد  رارق  اب  يزیچ  هک  ار  لامتحا  نیا  ِضْرَْألا  َنِم  ًۀَِـهلآ  اوُذَـخَّتا  ِمَأ  یلاعت : يادـخ  لوق  و 

شیپ زا  نایادـخ  ذاـّختا  هک  تسا  نیا  رعـشم  اوذـّختا »  » هب قـّلعتم  اـی  دـشاب ، ۀـهلآ »  » تفـص ضرـألا » نم   » هکنیا زا  معا  ینیمز  زا  نایادـخ 
. ادخ بناج  زا  هن  تسا ، ناشدوخ 

روطنامه تسوا ، يهزاجا  نذا و  اب  یهلا و  داد  رارق  اب  نایادخ  ذاّختا  هک  تسا  نیا  هب  رعشم  ًۀَِهلآ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَخَّتا  ِمَأ  یلاعت : يادخ  لوق  و 
رارق هکنیا  رب  دـنکیم  تلـالد  لّوا  يهلمج  کـلملا » دـنع  نم  مهل  اریمأ  اولعج   » و مهکلم » نم  مهل  اریمأ  اولعج  : » دوـشیم هتفگ  یتـقو  هک 

. تسا هدوب  کلم  هزاجا  نذا و  اب  داد  رارق  نیا  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  مّود  يهلمج  هدوب و  ناشدوخ  شیپ  زا  نانآ  يارب  ریما  نداد 
زا لاح  نآ  دوشیم و  یـشان  یلاعت  يادخ  هب  شاهفاضا  زا  هک  تسنآ  تفارـش  تهج  هب  ۀهلآ »  » ظفل رب  اجنیا  رد  هنود » نم   » ظفل میدـقت  و 

. تسا اوذّختا »  » هب ّقلعتم  ای  ۀهلا » »
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ناشدوخ  شیپ  زا  داد  رارق  ببس  هب  نایادخ  شنیزگ  نوچ  دیروایب  لیلد  شیوخ  ياعّدا  تابثا  رب  وگب : ْمُکَناهُْرب  اُوتاه  ُْلق 
336 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دننک تابثا  ار  نایادخ  تّحص  رمألا  سفن  عقاو و  رد  هک  تسا  نیا  شاهمزال  تسا ، هدوب 
. دومن لطاب  نورشنی » مه   » يهلمج اب  ار  نایادخ  ندوب  ادخ  راکنا ، لیبس  رب  الّوا  اذل 

ار نایادـخ  قلطم  روط  هب  نیا  زا  لبق  و  رخآ » اـت  اـمِهِیف ...  َناـک  َْول  : » دومرف دومن و  لـطاب  دوشیم  رّوصت  نایادـخ  هک  ار  هچنآ  قلطم  اـیناث 
«. رخآ ات  ِتاوامَّسلا ...  ِیف  ْنَم  َُهل  َو  : » دومرف هک  اجنآ  دوب  هدرک  لاطبا 

ندوب حیحـص  رد  هکلب  دشاب  حیحـص  نایادخ  دوجو  رمالا  سفن  عقاو و  رد  تسا  نیا  شاهمزال  یهلا  داد  رارق  اب  نانآ  ینیزگ  ادخ  نوچ  و 
جراخ شـسفن  دودح  زا  هکنیا  هب  دشاب ، ادخ  تّیهولا  رهظم  زیچ  نآ  هک  دشاب  یفاک  هدش  ذخا  ادخ  يهزاجا  نذا و  اب  ادـخ  هلا و  هک  هچنآ 

 ... دنک ادیپ  روهظ  نآ  رد  نآ  ّبر  دوش و 
. دیروایب دیاهدرک  ذخا  ادخ  هک  ار  هچنآ  تّیهولا  رد  وا  يهزاجا  ادخ و  نذا  رب  لیلد  وگب  نانآ  هب  ْمُکَناهُْرب  اُوتاه  ُْلق  دومرف : اذل 

: دومرف تسا  یعّدم  رب  ناهرب  یفن  دوصقم  تسا و  ندرک  زجاع  زیجعت و  يارب  رما  نوچ  و 
هب قـّلعتم  ماـکحا  دـنانم و  اـب  هک  تسا  یناـسک  رکذ  نآرق  نیا  ینعی  تسا ، ناـهرب  مدـع  لـیلعت  ماـقم  رد  هلمج  نـیا  َیِعَم  ْنَـم  ُرْکِذ  اذـه 

. تسنانآ
337 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نم زا  لبق  هک  یناسک  زا  شیپ  نادنمـشناد  ایبنا  همه  تسا و  نم  اب  هک  یناسک  ماکحا  رد  دشابیم و  زین  نم  زا  لبق  رکذ  ِیْلبَق و  ْنَم  ُرْکِذ  َو 
. درادن دوجو  دیدرک  ذخا  نایادخ  ناونع  هب  هک  ار  هچنآ  ذاّختا  رد  ادخ  نذا  رب  تلالد  هک  يزیچ  تسا ،

، دننادب يزیچ  ندوب  ادخ  رد  ار  وا  صیخرت  ادخ و  نذا  ات  دننادیمن ، ار  شتافص  یلاعت و  لّوا  ّقح  نانآ  رتشیب  َّقَْحلا  َنوُمَْلعَی  ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب 
. دننادیمن ار  تباث  ّقح  ای 

. دنشاب هتشاد  نآ  ندوب  ّقح  هب  ملع  هکنیا  نودب  دنیامنیم  هّجوت  نآ  هب  هناوید  دننام  دننکیم  لّیخت  هک  ار  هچنآ  سپ 
اهنآ تّیهولا  هب  لیاق  یناسفن  ياهضرغ  ببـس  هب  یلو  دـننادیم  ار  نایادـخ  نالطب  نانآ  زا  یکدـنا  هک  تسا  نیا  يارب  رثکا »  » هب دـییقت  و 

دناهدش
. دشاب فوذحم  ربخ  يادتبم  ای  فوذحم  يادتبم  ربخ  هک  هدش  هدناوخ  عفر  اب  ّقحلا »  » ظفل و 

. دش هتفگ  هک  تهج  نامه  هب  دننادرگ ، يور  ّقح  زا  نانآ  سپ  َنوُضِْرعُم  ْمُهَف 
یلا 3 تایآ 25 

337 ص :  ات 31 ..... ] تایآ 25  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]

هراشا

(26  ) َنُومَرْکُم ٌدابِع  َْلب  ُهَناْحبُس  ًاَدلَو  ُنمْحَّرلا  َذَخَّتا  اُولاق  َو  ( 25  ) ِنوُُدبْعاَف اَنَأ  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ِْهَیلِإ  یِحُون  َّالِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ام  َو 
َنوُقِفْـشُم ِِهتَیْـشَخ  ْنِم  ْمُه  َو  یـضَتْرا  ِنَِمل  َّالِإ  َنوُعَفْـشَی  َو ال  ْمُهَْفلَخ  ام  َو  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  ام  ُمَْلعَی  ( 27  ) َنُولَمْعَی ِهِْرمَِأب  ْمُه  َو  ِلْوَْقلِاب  ُهَنوُِقبْـسَی  ال 

(29  ) َنیِِملاَّظلا يِزَْجن  َِکلذَک  َمَّنَهَج  ِهیِزَْجن  َِکلذَف  ِِهنوُد  ْنِم  ٌهلِإ  یِّنِإ  ْمُْهنِم  ْلُقَی  ْنَم  َو  ( 28)
ِیف اْنلَعَج  َو  ( 30  ) َنُونِمُْؤی الَف  َأ  ٍّیَح  ٍءْیَـش  َّلُک  ِءاْملا  َنِم  اـْنلَعَج  َو  اـمُهانْقَتَفَف  ًاـْقتَر  اـتَناک  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َرَی  َْمل  َو  َأ 

(31  ) َنوُدَتْهَی ْمُهَّلََعل  ًالُبُس  ًاجاِجف  اهِیف  اْنلَعَج  َو  ْمِِهب  َدیِمَت  ْنَأ  َیِساوَر  ِضْرَْألا 
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338 ص :  همجرت ..... :

. دیتسرپب ارم  سپ  تسین ، نم  زج  ییادخ  هک  میداتسرفیم  یحو  وا  هب  هکنآ  رگم  میداتسرفن ، يربمایپ  چیه  وت  زا  شیب  ام  و 
. دنایمارگ یناگدنب  ناگتشرف ]  ] نانآ هکلب  وا ، تسا  هّزنم  تسا  هدیزگرب  يدنزرف  نامحر  دنوادخ  هک  دنتفگ  و 

. دننک راک  وا  نامرف  هب  نانآ  دننکن و  یتسدشیپ  وا  رب  نخس  رد 
فوخ و زا  ناشیا  دشاب و  دونشخ  وا  زا  دنوادخ ]  ] هک یسک  يارب  رگم  دننکیمن  تعافش  ناگتشرف ]  ] دنادیم و ار  ناشهدنیآ  هتشذگ و  وا 

. دنکانمیب وا  تیشخ 
هب  ییادخ  نم  دیوگ  هک  نانآ  زا  سک  ره  و 

339 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. میهدیم ازج  ار  كرشم ]  ] نارگمتس ناسنیدب  و ]  ] مینادرگیم وا  يازج  ار  مّنهج  متسه ، وا  ياج 

ایآ میاهدیرفآ ، بآ  زا  ار  ياهدنز  دوجوم  ره  میداشگرب ، ار  اهنآ  هاگنآ  دـندوب ، هتـسب  ورف  نیمز  اهنامـسآ و  هک  دناهدیـشیدنین  نارفاک  ایآ 
؟ دنروآیمن نامیا 

. دنبای هار  نانآ  هک  دشاب  میدروآ  دیدپ  هداشگ  ییاههار  نآ  رد  دنابنجن و  ار  ناشیا  ات  میاهدنکفا  راوتسا  ياههوک  نیمز  رد  و 

339 ص :  ریسفت ..... 

یحو هکنآ  زج  میداتـسرفن  تلاسر  هب  ار  یلوسر  چـیه  ام  ِنوُدـُبْعاَف و  اـَنَأ  اَّلِإ  َهلِإ  ـال  ُهَّنَأ  ِْهَیلِإ  یِحُون  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  َکـِْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  اـم  َو 
. سب دینک و  شتسرپ  ییاتکی  هب  ارم  اهنت  تسین  ییادخ  نم  زج  هب  هک  میدرک 

ار عـیمج  تداـبع  هب  رما  رد  دروآ و  درفم  ار  هیلإ »  » ریمـض تسا  ّماـع  شتّما  وا و  يارب  تداـبع  تـسا ، لوـسر  هـب  صوـصخم  یحو  نوـچ 
. داد رارق  بطاخم 

: دشاب هدومرف  ایوگ  دشاب  یّقرت  نتخیگنارب و  يانعم  نآ  رد  دشاب و  انعم  رابتعا  هب  فطع  انلسرأ » آم  و   » تسا نکمم  و 
رد صیخرت  نذا و  یحو  رد  تسین و  یحو  قیرط  زا  زج  بلطم  نیا  ناهرب  هچ  دـنرادن ، نایادـخ  ذاّختا  ینعی  ناشراک  نیا  رب  یناهرب  نانآ 

کیرش دننامه و  بلس  دیحوت و  هب  یحو  وا  هب  هکنیا  زج  میداتسرفن  یلوسر  وت  زا  لبق  ام  هکلب  تسین ، هّللا  زج  ییادخ  ذاّختا 
340 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. میشاب هدرک  یمکح  يروآ  دننامه  ندروآ و  كرش  هب  هکنیا  هن  میدومن ،
زین تسا و  هداد  رارق  ینایادـخ  ام  يارب  دـنوادخ  ای  میاهدـیزگرب ، ینایادـخ  اـم  دنـشاب ، هتفگ  اـیوگ  هک  تساـنعم  راـبتعا  هب  فطع  اُولاـق  َو 

: دنتفگ
ُهَناْحبُس دنیادخ ! دنزرف  حیـسم  زیزع و  ای  دنتـسه ، ادخ  نارتخد  هکیالم  ینعی  تسا ، هدیزگرب  يدنزرف  نامحر  دنوادخ  ًاَدلَو  ُنمْحَّرلا  َذَخَّتا 

. تسا دنزرف  رسمه و  زا  هّزنم  دنوادخ 
یمارگ و هک  دنتـسه  ادخ  ناگدنب  َنُومَرْکُم  ٌدابِع  زیزع  حیـسم و  هکیالم ، ناگتـشرف  زا  دنتـشادنپ  دنزرف  ناکرـشم  هک  ار  یناسک   ) هکلب َْلب 

. دندنمجرا
نامه رب  ایـشا  نآ  ماکحا  امـسا و  تساهنآ ، ریخا  ياهّتیلعف  زا  ترابع  ایـشا  تاوذ  قیاـقح و  تسا  هدـش  هتفگ  رّرکم  هک  روطناـمه  نادـب 
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. تسوا ریخا  تّیلعف  نامه  هک  دوشیم  لصاح  وا  يارب  یتّیلعف  دومن  تعیب  يول  ّصاخ و  تعیب  اب  یتقو  ناسنا  دوشیم و  يراج  اهّتیلعف 
وا  يارب  هک  تسا  داقعنا  نیمه  اب  دوشیم و  هتسب  رینپ  يهیام  اب  ریش  هک  روطنامه  دوشیم  هتسب  دقعنم و  تیالو  اب  ّتیلعف  نیا  و 

341 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوشیم يردپ  يرسپ و  ینعی  تّوبا  تّونب و  هب  ریبعت  تبسن  نآ  زا  هک  دوشیم  لصاح  تعیب  تیالو و  بحاص  هب  یتبسن 

دبع و نیب  یتبسن  نآ  هک  دنکیم  قدص  تبسن  نآ  رب  َهَّللا  َنوُِعیاُبی  امَّنِإ  َکَنوُِعیاُبی  َنیِذَّلا  َّنِإ  یلاعت : يادخ  لوق  حیرـص  قوطنم  مکح  هب  و 
: دنتفگ دوهی  رابتعا  نیمه  هب  تسا و  یلاعت  يادخ 

. میتسه ادخ  نادنزرف  ام 
راـبتعا هب  دوب ، یفتنم  حیـسم  زا  دوشیم  ریبـعت  تّونب  تّوبا و  هب  نآ  زا  هک  یتبـسن  ینامـسج و  تبـسن  هکنیا  راـبتعا  هب  راـبتعا و  نیمه  هب  و 

. دش شحور  هب  موکحم  حیسم  ندب  هکنیا 
. ریزع يهراب  رد  بلطم  تسا  نینچمه  دندزن و  ار  فرح  نیا  حیسم  ریغ  رد  تسادخ و  دنزرف  حیسم  دنتفگ : يراصن 

ّقح رد  دیاز  دسافم  مزلتسم  هک  ار  ینامسج  تدالو  زج  تدالو  زا  دنتفگ و  لیـصحت  قیقحت و  نودب  ار  هتفگ  نیا  نیعبات  ناوریپ و  نوچ  و 
. ار ّتیخنس  تدالو و  دومن ، تابثا  نانآ  يارب  ار  ندوب  هدنب  درک و  ّدر  ار  نانآ  نخس  یلاعت  يادخ  دندرکن  كرد  دشابیم  یلاعت  يادخ 

. تسا ّتیببس  يارب  ای  یف »  » يانعم هب  اب »  » ظفل ِلْوَْقلِاب  ُهَنوُِقبْسَی  ال 
ادخ  نخس  زا  رتالاب  ینعی   ) دننکن یتسدشیپ  وا  هب  نخس  رد  ات 

342 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
(. دننزن فازگ  فال و  دنیوگن و 

دنسم رد  رـصح  يهدارا  دنوادخ  نکل  و  هرماب » نوملعی  و  : » دیوگب هک  دوب  نیا  تسرتقفاوم  هیلع  فوطعم  اب  هک  هچنآ  َنُولَمْعَی  ِهِْرمَِأب  ْمُه  َو 
. داد رییغت  ار  شور  اذل  دشاب ...  ادخ  رما  اب  لمع  نآ  هک  درک  نیا  رد  رصح  ار  نانآ  لمع  دومن و  هیلا 

. تسا ترخآ  ای  ایند و  ای  میتفگ  اهراب  هتشذگ  رد  هچنانچ  تسا  ناشیاهتسد  نیب  هک  هچنآ  زا  دوصقم  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  ام  ُمَْلعَی 
. تسا رّدقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  دوشیم و  مولعم  شلبق  ام  اب  هسیاقم  اب  نآ  يانعم  ْمُهَْفلَخ  ام  َو 

ایند و رد  دنراد  جایتحا  نآ  هب  مدرم  هک  هچنآ  رد  هک  دشاب  زیاج  ات  دنادیم  ار  نانآ  ترخآ  ایند و  تهج  دنوادخ  ایآ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ 
. دنادیم ار  نآ  دنوادخ  دومرف : سپ  دیامن ؟ رما  ناشترخآ 

رصحنم تعافش  هچ  دشاب ، ادخ  تیاضر  دروم  وا  تشرس  تنیط و  هک  یسک  يارب  رگم  دننکیمن  تعافش  یـضَتْرا  ِنَِمل  اَّلِإ  َنوُعَفْـشَی  َو ال 
. تسین دشاب  هدروآ  نامیا  هک  یسک  رد 

نیا سپ  دنک ، تعافش  وا  يارب  ادخ  لوسر  هک  تسا  یضار  دنوادخ  هک  یـسک  يارب  رگم  دننکیمن  تعافـش  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای 
. دشابیم ِِهنْذِِإب  اَّلِإ  ُهَْدنِع  ُعَفْشَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  يانعم  رد  هیآ 

343 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنتسه قفشم  ادخ  سرت  ریغ  زا  ادخ ، سرت  زا  نانآ  هک  یلاح  رد  َنوُقِفْشُم  ِِهتَیْشَخ  ْنِم  ْمُه  َو 

تاوف ای  ییادج  قارف و  هب  ساسحا  لاصو و  تّذل  زا  هک  تسا  یتلاح  تیشخ  هچ  تسا ، مّحرت  اب  فوخ  سرت و  تشذگ  هچنانچ  تیـشخ 
ظاـحل تیاـنع  اـنتعا و  تقفـش  رد  تبیه و  یهاـگ  تیـشخ  رد  هکنیا  زج  تساـنعم  نیمه  هب  زین  تقفـش  دوـشیم ، جوزمم  نتفر ) نـیب  زا  )

. دوشیم
يارب نم »  » ظفل نیا  رب  انب  ادخ و  زا  تیـشخ  تهج  زج  دنتـسین  یـسرت  فوخ و  تهج  چیه  ياراد  ناگدنب  نآ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و 

. تسا رصح  يارب  میدقت  لیلعت و 
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رد نانآ  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  ای  دنتسه ، قفشم  ادخ  قلخ  رب  ای  ناشلها  رب  ادخ  زا  سرت  ّتلع  هب  ناگدنب  نآ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای 
. دنتسه قفشم  سرت  تیشخ و  نیع 

. دوش توف  تیشخ  هک  دنسرتیم  دنتسه و  تیشخ  رادتسود  تیشخ  رد  هلمجلا  یف  لاصو  تّذل  كاردا  يهطساو  هب  ینعی 
اب یهاگ  دوش و  ظاحل  مّحرت  تهج  نآ  رد  رگا  یلع »  » يهطـساو هب  يّدعتم  یهاگ  قافـشا  اریز  تسا ، قافـشا  يهلـص  نم »  » ظفل نیا  ربانب 

. دوش ظاحل  فوخ  يانعم  نآ  رد  رگا  دوشیم  يّدعتم  نم » »
344 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نودـب یمارگ  ناگدـنب  اـی  قـلخ  زا  سک  ره  ینعی  تسا ، لـقی »  » هب قـّلعتم  وـغل  فرظ  هنود » نم   » ظـفل ِِهنوُد  ْنِم  ٌهلِإ  یِّنِإ  ْمُْهنِم  ْلـُقَی  ْنَـم  َو 
. متسه تعاط  رد  ّیبرم  يانعم  هب  ادخ  نم  دیوگب : ادخ  يهزاجا 

. تسا ضیعبت  يارب  نم »  » ظفل تسا و  هلا »  » تفص ّرقتسم و  فرظ  ای  متسه ، مامإ  نم  هک  هدش  ریسفت  هلإ » ّینإ   » اذل و 
. متسه وا  ریغ  تاّیصوصخ  زا  یخرب  رد  هک  یلاح  رد  متسه  تباث  يادخ  نم  هک  دیوگب  دنهاگرد ) نابّرقم   ) هک نانآ  زا  یسک  ینعی 

. تسا روضح  تحاس  زا  نآ  ندرک  رود  ندرمش و  تسس  تهج  دیعب و  يهراشا  مسا  کلذ »  » ظفل َِکلذَف 
یّلـص دّمحم  لآ  هب  نیملاظ  ینعی  میهدیم ، شاداپ  نینچ  نیا  ار  نیملاظ  تسا و  مّنهج  نانآ  شاداپ  َنیِِملاَّظلا  يِزَْجن  َِکلذَک  َمَّنَهَج  ِهیِزَْجن 

ملظ نیا  هک  تسا  ّقحتـسم  ریغ  هب  نآ  نداد  ّقحتـسم و  زا  ّقح  عنم  ببـس  هب  نیملاظ  دوصقم  ای  ناـنآ ، ّقح  بصغ  ببـس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا 
. تسوا اب  ریاغم  یلاعت و  يادخ  لباقم  رد  ّتیهولا  یعون  نآ  هک  ّتینانا ، زا  رگم  دوشیمن  یشان 

: تسا نینچ  نیا  اریدقت  اوُرَفَک و  َنیِذَّلا  َرَی  َْمل  َو  َأ 
345 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: هک دندیدن  دندرکن و  رظن  دندش  رفاک  هک  یناسک  ایآ 
، ّتیشم ماقم  رد  یعمج  دحاو  دوجو  رد  دندوب  عمتجم  ّمضنم و  یعیبط  نیمز  اهنامـسآ و  « 1  » امُهانْقَتَفَف ًاْقتَر  اتَناک  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َّنَأ 

؟ میدرک ادج  ار  ود  نآ  عبط  ماقم  رد  سپ  سوفن ، ماقم  رد  سپس  لوقع ، ماقم  رد  سپس 
رد هک  نیمز  اهنامـسآ و  ای  میدرک ، ادج  ار  ود  نآ  ام  دوب  یکی  سوفن  لوقع و  تّیـشم ، ماقم  رد  حابـشا  ياهنیمز  حاورا و  ياهنامـسآ  ای 

دنادیم و ناراب  هن  دندوب ، یکی  اهنیمز  اهنامسآ و  ای  میدرک ، ادج  ار  اهنآ  ام  هک  دندوب  یکی  ینینج  هفطن و  رد  دناهدش  عقاو  ریغص  ملاع 
. میدرک ادج  هایگ  ناراب و  اب  ار  ود  نآ  سپ  دندنایوریم ، هایگ  هن 

ورف هک  تسا  نیا  ياعّدا  هب  ای  دوش ، هداد  رارق  ملع  يانعم  هب  تیؤر  هک  تسا  نیا  هب  ای  هیآ  رد  تیؤر  لامعتـسا  اهریـسفت  زا  یـضعب  رب  اـنب 
. تسا هّجوت  تافتلا و  مدع  تهج  زا  نآ  ندیدن  تسا و  تاّیسح  دننام  ای  تاّیسدح  زا  نداشگ  نتسب و 

نیمز اهنامسآ و  بآ  زا  تسا : نینچ  هیآ  ریدقت  تسا و  انقتف »  » رب فطع  هلمج  نیا  ٍّیَح  ٍءْیَش  َّلُک  « 2  » ِءاْملا َنِم  اْنلَعَج  َو 
__________________________________________________

لاح نتـشگرب  تمایق  رد  لایتحایب و  تردق  رد  تسا و  لامک  رب  رداق  نآ  رب  دنوادخ  تسا  لاحم  لقع  رد  هچنآ  هتفگ : نید  ناگرزب  ( 1)
رارسالا فشک  تسا . لاعتم  دیواج  تافص  رد  و 

(2)
مالّسلا دریذپ و  ار  نادیلپ  هک  ماشتحا  دص  مرک  دص  دراد  بآ 

346 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هک هدش  قلخ  بآ  زا  ناویح  هچ ، یناویح ، یتابن و  تایح  ببـس  هب  ای  تسا  یناویح  تایح  ببـس  هب  ای  نآ  میداد ، رارق  هدـنز  ار  يزیچ  ره 

. تسا هایگ  شیور  شنیرفآ و  ببس  بآ  هک  هدش ، هدیرفآ  بآ  زا  هایگ  تابن و  تسا و  ناسنا  يهّدام  هفطن  تسا ، هفطن  نامه 
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. میداد رارق  هدنز  ار  يزیچ  ره  بآ  زا  اهنآ  ندوشگرب  زا  سپ  تسا : نیا  ریدقت  ای 
ضارعا تسریقح  لیلج و  کچوک ، گرزب ، رد  یلاعت  يادـخ  فّرـصت  تردـق و  تمکح ، ملع ، تایآ  هک  اههناشن  تایآ و  نآ  زا  اـیآ  َأ 

. دنباییمن نیقی  هتشادن و  ناعذا  وا  هب  دنروآیمن و  نامیا  مه  زاب  ایآ  سپ  َنُونِمُْؤی  الَف  دننکیم !؟
نامدرم ناماما و  دیاش   ) میداد رارق  راوتـسا  تباث و  ییاههوک  ینیمز  رد  نیمز ، رد  نامـسآ  ییاشگرب  زا  دـعب  َیِـساوَر  ِضْرَْألا  ِیف  اْنلَعَج  َو 

(. دشاب دارم  نامیا  تباث 
. تشذگ شلیوأت  لیزنت و  اب  هیآ  نیا  دنابنجن ، ار  ناشیا  ات  ْمِِهب  َدیِمَت  ْنَأ 

. میدروآ دیدپ  هداشگ  ياههار  نآ  رد  ًاجاِجف و  اهِیف  اْنلَعَج  َو 
یعساو  داشگ  هار  نآ  تسا و  ّجف »  » عمج جاجف »  » ظفل

347 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هدافتـسا زین  هیآ  نیا  نایب  قباس  يهیآ  لیوأت  لیزنت و  زا  هّمـض و  اب  جاجف »  » دـننام تسا ، هار  قلطم  ای  دریگیم ، رارق  هوک  ود  نیب  هک  تسا 

. دوشیم
ياهرهش هب  ناشدوخ ، زا  ررـض  عفد  دوخ و  عفانم  حلاصم ، شیاعم ، هب  دنبای و  تیاده  هک  دیاش  َنوُدَتْهَی  ْمُهَّلََعل  تسا  اجاجف »  » زا لدب  اًُلبُس 

. دنوش نومنهر  ناشیقیقح  ياهنطو  يروص 
یلا 35 تایآ 32 

347 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 32  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]

هراشا

َنوُحَبْـسَی ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُک  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َو  َراهَّنلا  َو  َْلیَّللا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو  ( 32  ) َنوُضِْرعُم اِهتایآ  ْنَع  ْمُه  َو  ًاظوُفْحَم  ًافْقَـس  َءامَّسلا  اَْنلَعَج  َو 
اْنَیلِإ َو  ًۀَْـنِتف  ِْریَْخلا  َو  ِّرَّشلاـِب  ْمُکُوْلبَن  َو  ِتْوَْـملا  ُۀَِـقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُـک  ( 34  ) َنوُدـِلاْخلا ُمُهَف  َِّتم  ْنِإَف  َأ  َدـْلُْخلا  َکـِْلبَق  ْنِم  ٍرَـشَِبل  اـْنلَعَج  اـم  َو  ( 33)

(35  ) َنوُعَجُْرت

347 ص :  همجرت ..... :

. دننادرگیور نآ  فرگش  ياههدیدپ  زا  ناشیا  هکنآ  لاح  میاهدیرفآ  یظوفحم  یفقس  نوچمه  ار  اهنامسآ  و 
. دنروانش يرهپس  رد  کی  ره  هک  هدیرفآ ، ار  هام  دیشروخ و  زور و  بش و  هک  تسوا  و 

؟ دننادیواج نانآ  يریمب  وت  رگا  ایآ  میاهتشادن ، رّرقم  یگنادواج  یناسنا  چیه  يارب  مه  وت  زا  شیپ  ام  و 
. دیوشیم هدینادرگزاب  ام  يوس  هب  و  مییامزآیم ، یشیامزآ  هب  کین ، دب و  هب  ار  تسا  گرم  معط ]  ] يهدنشچ يرادناجره 

348 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

348 ص :  ریسفت ..... 

هراشا
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زا ای  نیمز ، رب  عوقو  زا  ای  مولعم ، تقو  ات  نتفر  نیب  زا  ندـش و  هنهک  زا  هک  میداد  رارق  یفقـس  ار  نامـسآ  ًاظوُفْحَم  ًافْقَـس  َءاـمَّسلا  اَْـنلَعَج  َو 
. تسا ظوفحم  عمس  قارتسا 

یلو تسا ، رایـسب  دشابیم  شقلخ  هب  وا  تیانع  تردق و  تمکح و  ملع و  عناص و  دوجو  رب  تلالد  هک  یتایآ  َنوُضِْرعُم  اِهتایآ  ْنَع  ْمُه  َو 
. دندرکیم ضارعا  اهنآ  زا  هکلب  دنتفرگیمن ، تربع  تایآ  زا  اهنامز  لها  رگید  دننام  اهنآ  دناهدرکیم ، ضارعا  تایآ  نآ  زا  راّفک  نآ 
اهنآ هب  ناهج  راثآ  رثکا  هک  تسا  یهلا  تایآ  زا  ود  نآ  هک  دیرفآ ، ار  زور  بش و  هک  تسا  ییادخ  وا  « 1  » َراهَّنلا َو  َْلیَّللا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو 

. دراد یگتسب 
ای نوضرعم »  » رد رتتسم  لعاف  زا  لاح  ای  دشابیم ، َنوُضِْرعُم  اِهتایآ  ْنَع  ْمُه  َو  ادخ : لوق  رب  فطع  هلمج  نیا  و 

__________________________________________________

تّذل دـشکن ، ناکم  ره  رد  الب  جـنر  ات  ّقح  يهدـنب  دـناهتفگ : تسا . نافراع  طسب  ضبق و  ناشن  زور  بش و  نیا  تفرعم  لها  قوذ  رب  ( 1)
رارسالا فشک  دشچن . نامیا 

349 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشابیم شلبق  ام  زا  لاح  َنوُضِْرعُم  اِهتایآ  ْنَع  ْمُه  َو  ادخ : لوق  هچنانچ  تسا  اهتیاء » نع   » زا

ضارعا نامـسآ  تایآ  زا  راّفک  هک  یلاح  رد  رایـسب ، ياههناشن  تاـیآ و  اـب  ظوفحم  فقـس  ار  نامـسآ  میداد  رارق  تسا : نیا  هیآ  ياـنعم 
زا زین  زور  بش و  دوشیم و  هدید  تسدوهـشم و  نانآ  يارب  هک  میدیرفآ  ار  زور  بش و  ام  هک  یلاح  رد  دنرادن  اهنآ  هب  هّجوت  دـننکیم و 

. دوش ضارعا  تلفغ و  زور  بش و  زا  تسین  هتسیاش  تسا ، ّبترتم  رایسب  حلاصم  اهتمکح و  زور  بش و  رب  تسا و  نامسآ  تایآ 
هب رگم  دنکیمن  ادیپ  نّوکت  يزیچ  چیه  تسا و  نامـسآ  تایآ  نیرتگرزب  زا  ود  نآ  هک  میدیرفآ  ار  هام  باتفآ و  و  « 1  » َرَمَْقلا َو  َسْمَّشلا  َو 

رتگرزب رادقم  رظن  زا  ود  نآ  هک  دمهفیم  دنکب  هام  باتفآ و  هب  رظن  تسا  ناسنا  نأش  زا  هک  ّربدـت  لّمأت و  اب  یـسک  ره  ود ، نآ  ریثأت  ببس 
ریدـق میکح و  میلع و  أدـبم  رب  ود  نآ  تلـالد  اـی  دوش ، تلفغ  هک  تسنآ  زا  رتدـیدش  ود  نآ  حوضو  روـهظ و  تسا و  رتـشیب  رثا  رظن  زا  و 

. دوشن كرد 
َنوُحَبْسَی ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُک  تفگیم : نینچ  دیاب  ارهاظ  دنروانش ، يرهپس  رد  َنوُحَبْسَی  ٍکَلَف  ِیف  هام  دیشروخ و  زا  کی  ره  ٌّلُک 

__________________________________________________

لمع و دـنوادخ  ملع  بحاص  تسد و  رد  دـنوادخ  دـیحوت ، بحاص  ملع . بحاص  ناشن  هام  تسا و  دـیحوت  بحاص  يهناشن  باـتفآ  ( 1)
رارسالا فشک  نامرد .

350 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دننکیم و تکرح  ریـس و  ود  ره  دوش  ضرف  رگا  حبـسی »  » ای ناحبـسی » : » دیوگب دیاب  ای  دـنکیم ، ریـس  ود  نآ  زا  کی  ره  دوش  ضرف  رگا 

. دروآ نینچ  ار  ترابع  هام  دیشروخ و  زا  کی  ره  یلوط  دارفا  ترثک  هب  راعشا  تهج  هب  یلاعت  يادخ  نکل 
. دراد دوجو  هام  هن  یس و  امش  هام  نیا  تشپ  دراد و  دوجو  دیشروخ  هن  یس و  امش  دیشروخ  نیا  تشپ  تسا : هدش  دراو  هچنانچ 

ناگراتـس زا  یــضعب  هـک  هدـش  عیاـش  گـنرف  ياـمکح  زا  اـم  ناـمز  رد  هچناـنچ  تـسا ، ناوارف  زین  هاـم  دیــشروخ و  یــضرع  دارفا  زین  و 
. دنریگیم ناشدوخ  ریغ  زا  ار  ناشرون  هک  دنتسه  ییاههام  ناگراتس  زا  یضعب  تسا ، هدنهد  رون  دوخ  تاذ  هب  هک  دنتسه  ییاهدیشروخ 

. دناتکرح ریس و  رد  ینامسج  یناحور و  کلف  زا  یعون  رد  هام  دارفا  دیشروخ و  دارفا  زا  یتعامج  ره  تسا : نیا  هیآ  يانعم  نیا  ربانب 
: هدش هتفگ  هچنانچ  دنتسه  زین  یناحور  دنتسه  یعیبط  هک  روطنامه  ناگراتس  دننام  كالفا  اریز 

ناهج نامسآ  يامرف  راک  ناج  تیالو  رد  تساهنامسآ 
هدش . هتفگ  هچنانچ  دنتسه ، ملع  روعش و  ياراد  كالفا  نآ  هک  تسا  نیا  هب  هراش  يارب  لوقعلا  يوذ  ریمض  ندروآ  و 
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351 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
! ناجیب هم  رهم و  ناج و  اب  همه  « 2  » نابقرامح « 1  » اسفنخ سگمرخ ،

. تسا هدننک  انش  هب  ناگراتس  هیبشت  رهن و  ایرد و  هب  کلف  هیبشت  تهج  هب  تکرح  ریس و  يانعم  هب  تحابس  لامعتسا  و 
نآ لبق  ام  هچنانچ  تسا ، هدـمآ  مّلکتم  هغیـص  رد  نونکا  بیاغ و  هغیـص  رد  لعف  نیا  زا  شیپ  تسا ، مّلکت  هب  تبیغ  زا  تافتلا  اـْنلَعَج  اـم  َو 

. دوب تبیغ  هب  مّلکت  زا  تافتلا 
رب ینبم  دنتفگیم  هک  تسا  ینخـس  راکنا  انمـض  و  تسین ) یگنادواج  هک  یلاح  رد  ینعی   ) دشابیم شقباس  زا  لاح  ای  فطع  هلمج  نیا  و 

(. میوش تحار  شتسد  زا  دریمب و  دّمحم  شاک  يا  ینعی   ) میتسه ربمایپ  گرم  رظتنم  ام  هکنیا 
عیمج وت و  يارب  هک  روطنامه  دوخ  ندمآ  مه  رـس  تشپ  بقاعت و  اب  هک  میدیرفآ  ار  زور  بش و  ام  تسا : هدومرف  ادخ  لباقم  رد  هک  ایوگ 

. دنربب نیب  زا  دننک و  یناف  ار  دیلاوم  سوفن و  يهمه  تسا  دوهشم 
زور بش و  ندرب  نیب  زا  ندرک و  انف  ّتنس  زا  جراخ  هک  میدادن  رارق  ار  یگنادواج  دلخ و  وت  زا  لبق  يرشب  يارب  َْدلُْخلا و  َِکْلبَق  ْنِم  ٍرَـشَِبل 

. دنشاب تگرم  ناهاوخ  ياهنادواج و  وت  دننک  رّوصت  نانآ  ات  دشاب 
__________________________________________________

هایس کچوک و  يوبدب و  تسا  يروناج  اسفنخ : ( 1)
. دنیوگ ادخ  كرخ  نآ  هب  هک  کچوک  تسا  يروناج  نابق : رامح  ( 2)

352 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا دولخ  راکنا  لیلعت  هلمج  نیا  ِتْوَْملا  ُۀَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک  َنوُِدلاْخلا  ُمُهَف  َِّتم  ْنِإَف  ناشدوخ !؟ گرم  هن  دنتسه ، وت  گرم  رظتنم  ایآ  َأ 

. تسا گرم  معط  هدنشچ  يرادناج  ره  هک  دینادب  سپ  دوب ! دنهاوخ  هنادواج  نانآ  ایآ  يریمب  وت  رگا  ینعی :
. تسا اْنلَعَج » ام  َو   » رب ای  ِتْوَْملا » ُۀَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک   » رب فطع  ِْریَْخلا  َو  ِّرَّشلِاب  ْمُکُوْلبَن  َو 

رارمتسا هتشذگ  زا  رایتخا  ناحتما و  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  يارب  ندوب  لابقتـسا  یـضام و  رد  ای  هلمج  ندوب  هّیلعف  هّیمـسا و  رد  فالتخا  و 
. منکیم شیامزآ  دب  کین و  هب  ار  امش  هراومه  ینعی ، لبقتسم  ات  دراد 

352 ص :  ّرش ..... » ریخ و  رد  قیقحت  »

يهبترم ریخ  هچ  تسا ، هبترم  نامه  هب  صوصخم  هک  تسیریخ  ّرـش و  بتارم ، نآ  زا  هبترم  ره  يارب  تسا و  یبتارم  ياراد  ناسنا  هک  نادب 
. تسوا ياهبضغ  اهتوهش و  ياهیراگزاس  تامیالم و  ّتیناویح 

دوشن و  جراخ  لقع  يربنامرف  دایقنا و  زا  هکنیا  طرش  هب  یلو  تساهیراگزاس  تامیالم و  نیمه  ّتیرشب  يهبترم  ریخ  و 
353 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسوکین ابیز و  فاصوا  مولع و  یبلق  يهبترم  نامیالم 
. اذکه و  تسا ...  هبترم  نآ  ياهیراگزاسان  تارفانم و  بتارم  نیا  زا  کی  ره  رد  ّرش  و 

هن دوشیم و  ّرـش  هن  یهاگ  دوشیم و  هبترم  نآ  ریخ  مه  یهاگ  دریگیم ، رارق  رگید  يهبترم  يدـب  ّرـش و  هبترم  کی  یبوخ  ریخ و  یهاگ 
. ریخ

. دشاب نآ  اب  ناسنا  تسین  هتسیاش  هک  تسا  يزیچ  زا  ییاهر  ناحتما و  رایتخا ، التبا ، يانعم  و 
دنکیم و رکش  وا  ایآ  هک  دوش  هّجوت  هک  تسا  نیا  هب  اههبترم  ریخ  دروم  رد  ناحتما  تسا و  حضاو  اههبترم  يدب  ّرش و  يهلیسو  هب  ناحتما 
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؟ دوشیم لفاغ  ریخ  ضیفم  زا  دنکیم و  نایغط  ای  تسا ، ریخ  يهدننک  هضافا  هّجوتم  ریخ  رد 
يهبیاش زا  ینیّجـس  يهفیطل  یـشکرس  نایغط و  اب  دـنوشیم ، اهر  لیاذر  زا  سفن  اهیگدولآ و  زا  یناسنا  يهفیطل  ندرک  رکـش  اب  هک  اریز 

. دوشیم اهر  لیاصخ  يهبیاش  زا  سفن  نیّیلع و 
هدوب ِتْوَْملا » ُۀَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک   » رب فطع  نآ  تسا و  دیعو  هدعو و  هلمج  نیا  َنوُعَجُْرت  اْنَیلِإ  َو  لعف  ظفل  ریغ  زا  تسا  ردصم  هملک  نیا  ًۀَْـنِتف 

. نتسیز دیواج  مدع  رب  تسا  یلیلد  شلبق  ام  دننامه 
شناردارب  دش و  ضیرم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسا  هدش  تیاور 

354 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
؟ نینمؤملا ریما  ای  تسا  هنوگچ  تلاح  دنتفگ : سپ  دندرک ، تدایع  وا  زا 

. تسدب ملاح  دومرف :
يزاینیب و تّحـص و  ریخ  مینکیم ، شیامزآ  ریخ  ّرـش و  اب  ار  امـش  ام  دیامرفیم : یلاعت  يادخ  دومرف : تسین ، وت  لثم  نخـس  نیا  دنتفگ :

. یتسدگنت ضرم و  ّرش  تسانغ و 
یلا 44 تایآ 36 

354 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 36  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]

هراشا

ْنِم ُناْسنِْإلا  َِقلُخ  ( 36  ) َنوُِرفاک ْمُه  ِنمْحَّرلا  ِرْکِذـِب  ْمُه  َو  ْمُکَتَِهلآ  ُرُکْذَـی  يِذَّلا  اَذـه  َأ  ًاوُزُه  ـَّالِإ  َکَنوُذِـخَّتَی  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َكآَر  اذِإ  َو 
ْنَع َنوُّفُکَی  ـال  َنیِح  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمَْلعَی  َْول  ( 38  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ُدـْعَْولا  اَذـه  یتَم  َنُولوُقَی  َو  ( 37  ) ِنُولِْجعَتْـسَت الَف  ِیتایآ  ْمُکیِرُأَس  ٍلَجَع 

(40  ) َنوُرَْظُنی ْمُه  َو ال  اهَّدَر  َنوُعیِطَتْسَی  الَف  ْمُُهتَْهبَتَف  ًۀَتَْغب  ْمِهِیتَْأت  َْلب  ( 39  ) َنوُرَْصُنی ْمُه  َو ال  ْمِهِروُهُظ  ْنَع  َو ال  َراَّنلا  ُمِهِهوُجُو 
ْمُه َْلب  ِنمْحَّرلا  َنِم  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللِاب  ْمُکُؤَلْکَی  ْنَم  ُْلق  ( 41  ) َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  ام  ْمُْهنِم  اوُرِخَس  َنیِذَّلِاب  َقاحَف  َِکْلبَق  ْنِم  ٍلُسُِرب  َئِزُْهتْسا  ِدََقل  َو 

َو ِءالُؤه  انْعَّتَم  ْلـَب  ( 43  ) َنُوبَحُْـصی اَّنِم  ْمُه  َو ال  ْمِهِـسُْفنَأ  َرْـصَن  َنوُعیِطَتْـسَی  اِننوُد ال  ْنِم  ْمُهُعَنْمَت  ٌۀَِهلآ  ْمَُهل  ْمَأ  ( 42  ) َنوُـضِْرعُم ْمِهِّبَر  ِرْکِذ  ْنَع 
(44  ) َنُوِبلاْغلا ُمُهَف  اِهفارْطَأ َأ  ْنِم  اهُصُْقنَن  َضْرَْألا  ِیتَْأن  اَّنَأ  َنْوَرَی  الَف  َأ  ُرُمُْعلا  ُمِْهیَلَع  َلاط  یَّتَح  ْمُهَءابآ 

355 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

355 ص :  همجرت ..... :

و دنکیم ؟ دای  يدب ] هب   ] امـش نایادخ  زا  هک  تسا  نامه  نیا  ایآ  دـنیوگ ] و   ] دـنریگیمن تدنخـشیر  هب  زج  دـننیبب ، ار  وت  نارفاک  نوچ  و 
. دنرکنم ار  نامحر  يادخ  دای  نانآ  مه 

. دیهاوخم باتش  هب  نم  زا  مهدیم ، ناشن  امش  هب  ار  دوخ  تایآ  يدوز  هب  تسا  هدش  هدیرفآ  باتش  زا  ییوگ ]  ] ناسنا
؟ دسریم ارف  هدعو  نیا  یک  سپ  دییوگیم  تسار  رگا  دنیوگ  و 

[. دنربن یپ  هدعو  نآ  قدص  هب   ] دنباین يرای  و  دنراد ، زاب  ناشیاهتشپ  زا  ناشیاههرهچ و  زا  ار  شتآ  دنناوتن  هک  یماگنه  دننادب  نارفاک  رگا 
. دنهدن مه  یتلهم  نانآ  هب  دننادرگ و  شزاب  دنناوتیمن  دزاسیم ، ناشناریح  دسریم ، ارف  ناشناهگان  تمایق ] هدعو و   ] نآ يرآ 

. دمآ دورف  ناشناگدننک  دنخشیر  رس  رب  ناشیازهتسا  رفیک  دندش و  دنخشیر  دندوب ، وت  زا  شیپ  هک  مه  یناربمایپ  یتسار  هب  و 
. دننادرگیم لد  ناشراگدرورپ  دای  زا  نانآ  يرآ  درادیم  زاب  نامحر  يادخ  باذع ]  ] زا زور  بش و  رد  ار  امش  یسک  هچ  وگب 
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يرای مه  ام  زا  دـنناسرب ، يرای  ناشدوخ  هب  دـنناوتیمن  هکنآ ] لاح   ] دـنکیم ظفح  ام  ربارب  رد  ار  نانآ  هک  تسه  ینایادـخ  نانآ  يارب  اـی 
. دننیبن

هک  دناهدیشیدنین  ایآ  سپ  دنتفای ، زارد  يرمع  هکنآ  ات  میاهتخاس ، دنمهرهب  تمعن ] زان و  زا   ] ار ناشناردپ  نانیا و  هک  تسا  نیا  ّقح 
356 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

؟ دش دنهاوخ  زوریپ  ناشیا  ایآ  مییازفایم ] مالسا  يهدرتسگ  رب  و   ] میهاکیم ار  رفک ]  ] نیمزرس ياههنماد  ام 

356 ص :  ریسفت ..... 

. دننیبب ار  وت  یتقو  دندش ، رفاک  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ای  وت  هب  هک  نانآ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َكآَر  اذِإ  َو 
. درواین ءاف »  » ظفل باوج  رد  تسا ، اذا »  » باوج هلمج  نیا  َکَنوُذِخَّتَی  ْنِإ 

. تسا هدش  هتفرگ  ریدقت  رد  ءاف »  » هکنیا يارب  تسا ، مزال  نإ »  » ظفل يهلیسو  هب  یفنم  باوج  رد  ءاف  هک  یلاح  رد 
«. کنوذخّتی نإ  اوزه  ّالإ  کنوذّختی  : » تسا نینچ  هلمج  ریدقت  و  هلمج ، نیا  يهنیرق  هب  تسا  فوذحم  باوج  ای 

. تسا لوعفم  مسا  يانعم  هب  ردصم  اوزه »  » ظفل ازهتسا  رخسمت و  دروم  هب » اّوزهم   » ًاوُزُه اَّلِإ 
: دنیوگیم نانآ  هک  یلاح  رد  ینعی  لوق ، ریدقت  هب  تسا  لاح  هلمج  ْمُکَتَِهلآ  ُرُکْذَی  يِذَّلا  اَذه  َأ 

؟ دریگیم بیع  نانآ  زا  دنکیم و  دای  دب  ار  امش  نایادخ  دوب  فیعض  ام  نیب  رد  درکیم و  یگدنز  ام  نیب  هک  صخش  نیمه  ایآ 
زا نانآ  هچ  دنرتراوازس ، ازهتسا  هب  راّفک  نآ  دوخ  هک  یلاح  رد 

357 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دندینادرگ يور  شنانیشناج  ادخ و 

يادخ و   ) دنتـسه رفاک  وا ) تایآ  باتک و  و   ) ادـخ رکذ  هب  نانآ  تقیقح  رد  هک ) نادـب  ام  لوسر  يا  و   ) َنوُِرفاک ْمُه  ِنمْحَّرلا  ِرْکِذـِب  ْمُه  َو 
(. دناهتخانشن ار  نابرهم 

نآ تفارـش  تهج  هب  شلماع  رب  فرظ  میدقت  تسین و  نانآ  زج  يرفاک  ایوگ  تساعّدا ، رـصح  دیکأت و  تهج  ریمـض  اب  هیلا  دنـسم  رارکت 
. تسا رصح  يارب  زین  نامحر و  هب  تبسن 

. سفن ياوه  یناطیش و  رکذ  تهج  يرگید  ینامحر و  رکذ  تهج  یکی  دنشابیم ، تهج  ود  ياراد  ایشا  ینعی 
. اهنآ ینامحر  تهج  زا  هن  تسنایادخ ، یناطیش  تهج  زا  يریگیم ، بیع  ناشنایادخ  تهج  زا  نانآ  رب  هک  وت  و 

سپ تساهنآ  یناطیـش  رکذ  هّجوتم  ناشرظن  هّجوت و  دنتـسه ، ینامحر  رکذ  تهج  زا  ایـشا  هب  رفاک  نانآ  يرتراوازـس ، قیدـصت  هب  وت  سپ 
«. دنتسه رتراوازس  نیهوت  ازهتسا و  هب  نانآ 

: ادـخ لوق  رد  ءاب »  » ظفل اّما  تسا ، یلاعت  يادـخ  رکذ  اهنآ  يهمه  هک  دـشاب ، تیالو  اـی  تلاـسر ، اـی  نآرق ، رکذ ، زا  دوصقم  تسا  نکمم 
. تسا نورفاک »  » يهلص ای  هّیببس  نمحرلا » رکذب  »
تعیبط تقلخ و  رد  یمدآ  « 1  » ٍلَجَع ْنِم  ُناْسنِْإلا  َِقلُخ 

__________________________________________________

تسا یباتـش  تعرـس  یلو  هدش  یهن  نآ  زا  هدیهوکن و  هدیدنـسپان و  تسا  یباتـش  هلجع  اهراک ، رد  تعرـس  هلجع و  نایم  تسا  قرف  ( 1)
. دینک تعراسم  هک  هدمآ  رما  نادب  و  هدوتس ، هدیدنسپ و 

358 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رّدقم ای  روکذم  لاؤس  باوج  لبق ، ام  هب  طبترم  يانعم  رظن  زا  ای  تسا ، عطقنم  انعم  ظفل و  رد  شلبق  ام  زا  هلمج  نیا  تسا ، راکباتش  رایـسب 
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. تسا
: دـناهتفگ دوشیم  ناهارمه  يدـنک  ریخأت و  اب  دوشیم و  رید  راّفک  يهذـخاؤم  ناشرظن  هب  هک  یلاح  رد  وا  تّما  اـی  ادـخ  لوسر  هک  اـیوگ 

؟ یهدیم تلهم  ار  نانآ  یک  ات  ایادخ 
. تسا هدش  هدیرفآ  هلجع  زا  ناسنا  دیامرفیم : خساپ  رد  ادخ  سپ 

هدـش قلخ  رما  نیا  زا  وا  دـنیوگیم : دـننک  هغلاـبم  يرما  رد  دـنهاوخب  یتقو  تسا ، فورعم  مجع  برع و  نیب  رد  هک  تسا  یتراـبع  نیا  و 
. تسا هتفرگ  رارق  وا  تقلخ  يهّدام  رما  نآ  هک  ایوگ  تسا ،

. دتسیاب حور ، حفن  ندش  لماک  زا  لبق  تساوخ  دش  هدیمد  مدآ  رد  حور  یتقو  هک  تسا  ربخ  رد 
. تسا هدش  هدیرفآ  هلجع  زا  ناسنا  دومرف : یلاعت  يادخ  سپ 

. داد مهاوخ  ناشن  امش  هب  يدوز  هب  ناگدننک  ازهتسا  يهذخاؤم  رد  ار  دوخ  تایآ  ِیتایآ  ْمُکیِرُأَس 
(. تسا ینّیعم  تقو  ار  يراک  ره  هک   ) دینکن هلجع  اهنآ  هب  باذع  لولح  رد  سپ  ِنُولِْجعَتْسَت  الَف 

__________________________________________________

رارسالا فشک 
359 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: ادخ لوق  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  ریسفت  نیا  اب  هیآ  نیا  و 
. دشابیم شلبق  ام  هب  طبترم  انعم  رظن  زا  ٍلَجَع  ْنِم  ُناْسنِْإلا  َِقلُخ 

. دشابیم ْمُکَتَِهلآ  ُرُکْذَی  يِذَّلا  اَذه  َأ  ادخ : لوق  رب  فطع  َنُولوُقَی  َو 
يرگید وحن  هب  ازهتسا  باب  زا  نانآ  میدرک  هراشا  نآ  هب  هچنانچ  مکتهلا ) رکذی  يذلا  اذه  نولوقی أ  : ) هدوب ینانچ  ریدقت  رد  هلمج  نیا  هچ 

: دنیوگیم
تمایق يهدعو  لیبق  زا  دیهدیم  هک  ياهدعو  نیا  دنیوگیم ) راکنا  ضارتعا و  هب  باحصا  وت و  رب  تمایق  رکنم   ) نارفاک ُدْعَْولا و  اَذه  یتَم 

؟ تسا یتقو  هچ  باذع  يهدعو  ای 
. دیتسه وگتسار  دوخ  هدعو  رد  امش  رگا  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ 

. دشاب مکح  تّلع  هب  راعشا  دنکب و  اهنآ  رفک  هب  حیرصت  ات  دروآ  رهاظ  مسا  اجنیا  دننادب ، نارفاک  رگا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمَْلعَی  َْول 
دنکیم هطاحا  نانآ  هب  رـس  تشپ  يور و  شیپ  زا  فرط  ره  خزود  شتآ  هک  یتقو  ْمِهِروُهُظ  ْنَع  ـال  َو  َراَّنلا  ُمِهِهوُجُو  ْنَع  َنوُّفُکَی  ـال  َنیِح 

تسا . فوذحم  يازج  طرش و  يارب  ول » ، » تسا ملعی »  » لوعفم نیح »  » ظفل دنناوت ، نآ  عفد  دوخ  هن  هک 
360 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دنرادن شتآ  عفد  رب  تردق  هک  دننادب  دننادب و  خزرب  رد  ای  مّنهج  رد  ار  شتآ  ندرک  هطاحا  تقو  نیرفاک  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و 
. میرتراوازس ازهتسا  هب  کی  مادک  امش  ام و  زا  دنمهفیم  تقو  نآ 

. دندرکیمن باتش  هدعو  ندیسر  تهج  ای  دندرکیمن  ازهتسا  دنتسنادیم  ار  شتآ  يهطاحا  رگا  ای 
رب هک  ار  یباذع  دندوب ، ملع  ياراد  شتآ  يهطاحا  تقو  رد  نانآ  رگا  تسا : نیا  نآ  يانعم  تسا و  فرظ  نیح » ، » طرش يارب  ول »  » ظفل ای 

. دندیمهفیم درکیم  لولح  نانآ 
ار نآ  تقو  ای  شتآ  يهطاحا  نارفاک  شاک  يا   ) دـش هتفگ  هک  هجو  ود  نامه  رب  نیح »  » ظفل دـشاب و  یّنمت  يارب  ول »  » ظفل تسا  نکمم  و 

(. دنتسنادیم
زا تقو  نآ   ) دـنک کمک  هک  تسین  مه  يرگید  يهدـننک  کمک  دـننک و  عفد  ار  باذـع  دـنناوتیمن  ناـشدوخ  ناـنآ  َنوُرَْـصُنی  ْمُه  ـال  َو 
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(. دنوشیم هاگآ  تمایق 
باذع عفد  رب  نتشادن  تردق  زا  ای  دوشیم ، هدافتسا  نوملعی » ول   » زا هک  تسنانآ  ملع  مدع  باب  زا  یشزیگنارب  ای  هلمج  نیا  ًۀَتَْغب  ْمِهِیتَْأت  َْلب 

ددرگیم . رب  نانآ  نیب  دوهعم  تمایق  هب  ای  هدعو ، هب  ای  شتآ ، هب  ریمض  تسا و 
361 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

يارب نآ  عفد  يارب  يریبدت  روعـش و  چـیه  هک  يوحن  هب  دـنوشیم  ناریح  توهبم و  نانآ  یناهگان  تمایق  ای  گرم  ندیـسر  ارف  زا  ْمُُهتَْهبَتَف 
. دنامیمن یقاب  نانآ 

. دننک رود  ناشدوخ  زا  ار  شتآ  نآ  دنناوتیمن  نانآ  اهَّدَر  َنوُعیِطَتْسَی  الَف 
لامعا زا  هک  ار  هچنآ  ای  دـنیامن  یهاوخ  ترذـعم  هبوت و  ای  دـننکب ، شتآ  عفد  ریبدـت  ات  دوشیم  هداد  تلهم  نانآ  هب  هن  َنوُرَْظُنی و  ْمُه  َو ال 

. دنیامن ناربج  هدش  توف  حلاص 
ازهتسا دروم  مه  وت  زا  لبق  نالوسر  ینعی  شموق ، يازهتـسا  زا  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يرادلد  َِکْلبَق  ْنِم  ٍلُسُِرب  َئِزُْهتْـسا  ِدََقل  َو 

. دناهتفرگ رارق 
هک تسا  باذع  دوصقم  ای  دندرکیم ، ازهتسا  هلیسو  نادب  هک  تسا  لمع  لوق و  دوصقم  َنُؤِزْهَتْسَی  ِِهب  اُوناک  ام  ْمُْهنِم  اوُرِخَـس  َنیِذَّلِاب  َقاحَف 

. دندرکیم ازهتسا  نآ  اب 
، نامحر تبوقع  زا  ِنمْحَّرلا  َنِم  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللِاب  دنکیم !؟ ظفح  ار  امش  یـسک  هچ  ْمُکُؤَلْکَی  ْنَم  وگب : نایادخ  ذاّختا  رد  نانآ  ّدر  تهج  ُْلق 

زجع هب  رارقا  رب  نانآ  ندرک  راداو  دوصقم  دـنک !؟ ظفح  ار  امـش  دـناوتیم  یـسک  هچ  دـهاوخب  يدـب  امـش  يارب  رگا  نامحر  بناج  زا  اـی 
تسا . نایادخ 

362 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشاب هدرک  ذاّختا  تسود  ایلوا و  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  ریغ  هک  تسا  یسک  زا  هیانک  قباس  ياههیآ  دننام  هیآ  نیا  و 

تایآ دـننام  دروآیم  دای  هب  ار  ناشراگدرورپ  هک  ییاهزیچ  زا  ای  دـننادرگ ، يور  فاضم  راگدرورپ  يروآ  دای  زا  ْمِهِّبَر  ِرْکِذ  ْنَع  ْمُه  ْلـَب 
. دننکیم ضارعا  تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  نانآ  نیرتگرزب  هک  گرزب  یمظع و  تایآ  سفنا ، قافآ و 

. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نآرق ، ناشراگدرورپ : رکذ  زا  دوصقم  لّوا  نامه  زا  ای 
. دننکیم ضارعا  َنوُضِْرعُم 

. تسین ادخ  زج  یسک  ادخ  مشخ  زا  هدنرادهگن  دنزجاع و  ناشنایادخ  هک  دنوشیمن  رّکذتم  اذل 
هک یتبوقع  ای  نامحر  تبوقع  زا  ار  نانآ  هک  دنراد  ینایادـخ  ایآ  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسانعم ، رابتعا  هب  فطع  هلمج  نیا  ٌۀَِـهلآ  ْمَُهل  ْمَأ 

باذع و نآ  هک  یلاح  رد  دشاب ، عنام  نامز  ثداوح  زا  ای  ام  باذع  زا  ْمُهُعَنْمَت  هک  دنراد  ینایادخ  ای  دـنک !؟ ظفح  تسا  نامحر  بناج  زا 
. دشاب ام  بناج  زا  ای  ام  ریغ  زا  اِننوُد  ْنِم  تبوقع 

دنناوتیم هچ  دنتـسه و  هراکچ  ناشنایادـخ  سپ  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ  تسرّدـقم ، لاؤس  باوج  فانیتسا و  ْمِهِـسُْفنَأ  َرْـصَن  َنوُعیِطَتْـسَی  ـال 
؟ دننکب

363 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. ناشدوخ ریغ  هب  دسر  هچ  ات  دنناسرب  يرای  ناشدوخ  هب  دنناوتیمن  نانآ  دومرف : باوج  سپ 

ظفح و ار  وا  ینعی  هبحطـصا » انالف و  بحـصا   » زا نوبحـصی »  » ظفل دنوشیمن ، ظفح  زین  ام  بناج  زا  نایادخ  نآ  َنُوبَحُْـصی و  اَّنِم  ْمُه  َو ال 
. تسا هدش  ذخا  درک  ینابهگن 

ام باذـع  زا  ای  دنتـسین ، ظوفحم  اـم  بناـج  زا  ناـشدوخ  دـنناسر و  يراـی  ناـشدوخ  هب  دـنناوتیمن  ناشنایادـخ  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم 
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. نانآ ریغ  هن  ناشدوخ و  هن  دنتسین ، ظوفحم 
(. دنشخب تمعن  نانآ  هب  هک   ) دنتسین ییادخ  راوازس  اهنآ  سپ  ْمُهَءابآ  َو  ِءالُؤه  انْعَّتَم  َْلب 

. میداد ّتینما  تّحص و  رمع ، دالوا ، لاوما ، نانآ  هب  هک  هنوگ  نیدب  میتخاس  دنمرهب  تمعن  زا  ار  ناشناردپ  نانآ و  ام  هکلب 
. دنتشگ شیوخ  ياههتساوخ  وریپ  دندش و  رورغم  میداد  ام  هک  ییاهتمعن  هب  دش و  ینالوط  نانآ  رمع  هکنیا  ات  ُرُمُْعلا  ُمِْهیَلَع  َلاط  یَّتَح 

: هک دناهدیشیدناین  دندرک و  تلفغ  ام  يوس  هب  تشگزاب  زا  دندش و  رورغم  ام  یشخب  لام  تمعن و  هب  ایآ  َنْوَرَی  الَف  َأ 
ار  نیمز  ام  اِهفارْطَأ  ْنِم  اهُصُْقنَن  َضْرَْألا  ِیتَْأن  اَّنَأ 

364 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
فارطا زا  هتخاس  رتدایز  شایلصا  رادقم  زا  هدرک و  نیگنس  مینکیم ، لزان  نیمز  هب  حاورا  ملاع  زا  هک  یسوفن  ینعی  دوخ  نالوسر  طّسوت 

گرم هب  ام  رابخا  رد  نیمز  ناصقن  دنوشیمن  لقتنم  گرم  يهلیسو  هب  نیمز  زا  هک  ایوگ  یناطیش  یلفس  سوفن  نوچ  مینکیم و  مک  نیمز 
. تسا هدش  ریسفت  املع 

راید هک  هنوگ  نیدـب  میهاکیم  راّفک ، رب  ناناملـسم  يهبلغ  دوجو  اب  فک  نیمز  فارطا  زا  اـم  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  دـناهتفگ : یـضعب 
ماقم رد  ترابع  قایس  بسانم  انعم  نیا  نکل  و  دوشیم ، دایز  ناشیاهنیمز  ناناملـسم و  راید  دوشیم ، مک  ناشیاهنیمز  راّفک و  نیلتاقم و 

. تسین
. تشذگ دعر  يهروس  رد  هیآ  نیا  و  دنوشیم ، بلاغ  ام  مکح  رما و  رب  نانآ  ایآ  َنُوِبلاْغلا  ُمُهَف  َأ 

یلا 50 تایآ 45 

364 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 45  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]

هراشا

َنیِِملاظ اَّنُک  اَّنِإ  انَْلیَو  ای  َُّنلوُقََیل  َکِّبَر  ِباذَع  ْنِم  ٌۀَْحفَن  ْمُْهتَّسَم  ِْنَئل  َو  ( 45  ) َنوُرَْذُنی ام  اذِإ  َءاعُّدلا  ُّمُّصلا  ُعَمْسَی  َو ال  ِیْحَْولِاب  ْمُکُرِْذنُأ  امَّنِإ  ُْلق 
ْدََقل َو  ( 47  ) َنِیبِساح اِنب  یفَک  َو  اِهب  اْنیَتَأ  ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍۀَّبَح  َلاْقثِم  َناک  ْنِإ  َو  ًاْئیَـش  ٌسْفَن  ُمَلُْظت  الَف  ِۀَـمایِْقلا  ِمْوَِیل  َطْـسِْقلا  َنیِزاوَْملا  ُعَضَن  َو  ( 46)

(49  ) َنوُقِفْشُم ِۀَعاَّسلا  َنِم  ْمُه  َو  ِْبیَْغلِاب  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َنیِذَّلا  ( 48  ) َنیِقَّتُْمِلل ًارْکِذ  َو  ًءایِض  َو  َناقْرُْفلا  َنوُراه  َو  یسوُم  اْنیَتآ 
(50  ) َنوُرِْکنُم َُهل  ُْمْتنَأَف  َأ  ُهاْنلَْزنَأ  ٌكَرابُم  ٌرْکِذ  اذه  َو 

365 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

365 ص :  همجرت ..... :

. دنونشیمن نخس  دنبای - رادشه  نوچ  نارک - هّتبلا  مهدیم ، رادشه  یحو  قیرط  زا  ار  امش  انامه  وگب 
. میدوب كرشم ] راکمتس /[  هک  ام  رب  ياو  تفگ  دنهاوخ  دسرب  نانآ  هب  تراگدرورپ  باذع  زا  ياهمش  نوچ  و 

یلدرخ يهناد  گنـسمه  یلمع ]  ] رگا دورن  یمتـس  چـیه  یـسک  چـیه  رب  میهن ، ناـیم  رد  تماـیق  زور  رد  ار  تسرد  تسار و  ياـهوزارت  و 
. مینک تیافک  ار  یسرباسح  دوخ  ام  میروآ ، باسح  هب  ار  نآ  دشاب ،

. میدیشخب ناراگزیهرپ  يارب  يزومآ  دنپ  شخب و  ینشور  ناقرف و  نوراه  یسوم و  هب  هک  یتسار  هب  و 
. دنکانمیب تمایق  زا  هک  نانآ  مه  دنسرتیم ، ناهن  رد  ناشراگدرورپ  زا  هک  یناسک  نامه 

؟ دیتسه شرکنم  امش  ایآ  شمیداتسرف ، ورف  هک  تسا  كرابم  يزومآ  دنپ  نیا  و 
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366 ص :  ریسفت ..... 

يوه و لیلد  هب  راک  نیا  مهدیم ، رادـشه  هدومن و  راذـنا  ار  امـش  هک  تسا  نم  رب  ادـخ  یحو  هطـساو  هب  وگب : ِیْحَْولِاب  ْمُکُرِذـْنُأ  امَّنِإ  ْلـُق 
. تسا سوه  يوه و  زا  یشان  امش  ياهندناسرت  هچنانچ  تسین ، سوه 

نکیل امـش و  دننامه  یـصخش  لایخ  رّوصت و  اب  هن  تسا  هدش  یحو  نم  هب  هک  هچنآ  هب  منکیم  راذنا  ار  امـش  نم  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 
. درادن امش  لاح  هب  یعفن  نم  راذنا 

. دونشیمن ار  یتساوخرد  رک  صخش  دیتسه و  رک  امش  اریز  َءاعُّدلا  ُّمُّصلا  ُعَمْسَی  َو ال 
. دربیمن یعفن  هجیتن  رد  دونشیمن و  دریگب  رارق  ادن  راذنا و  دروم  یتقو  رک  َنوُرَْذُنی  ام  اذِإ 

دنهاوخ دـسرب  تراگدرورپ  باذـع  زا  یمیـسن )  ) هعفد کی  رگا  دـننکیم و  هلجع  باذـع  هب  نانآ  َکِّبَر  ِباذَـع  ْنِم  ٌۀَْـحفَن  ْمُْهتَّسَم  ِْنَئل  َو 
. ام رب  ياو  يا  تفگ :

گر زا  نوخ  ینعی  قرعلا » حـفن  ، » دـشابیم داب  ندـیزو  يانعم  هب  حـیرلا » حـفن   » و بیطلا » حـفن   » زا تسا  هعفد  کـی  ياـنعم  هب  ۀـحفن »  » و
. تسنآ زا  ياهعطق  باذع  زا  ياهحفن  و  تسجرب ،

باذع عفد  زا  زجاع  هک  یناسک  دننام  انَْلیَو  ای  َُّنلوُقََیل 
367 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. ام رب  ياو  يا  دنیوگیم : دننک ، يرای  بلط  دنوش ، لّسوتم  نایادخ  هب  هکنیا  نودب  دنشاب و 
. میاهدوب راکمتس  رما  ّیلو  نودب  ایلوا  ذاّختا  ای  هّللا ، زج  نایادخ  شنیزگ  رد  ام  َنیِِملاظ  اَّنُک  اَّنِإ 

. داهن میهاوخ  تمایق  زور  يارب  لدع  يوزارت  ام  َطْسِْقلا و  َنیِزاوَْملا  ُعَضَن  َو 
دـشاب وزارت  نازیم  نآ  هکنآ  زا  ّمعا  دریگیم ، رارق  هسیاقم  دروم  نزو و  نآ  تلاح  يزیچ و  رادـقم  نآ  يهلیـسو  هب  هک  تسا  يزیچ  نازیم 

ینامـسآ ياهباتک  ای  كولـس و  قیرط و  بادآ  ای  للم ، عیارـش و  ماکحا  ای  تحاسم ، ییاّنب و  سایقم  ای  رتم  ای  ناپق ، ای  دراد ، هّفک  ود  هک 
. ادخ

بتارم اههئـشن و  بسح  رب  ترخآ  رد  اـهنازیم  نوچ  ناـشدوجو ، بتارم  قـالخا و  لاوحا ، لاوقا ، لاـمعا ، اـب  ادـخ  نانیـشناج  دوـجو  اـی 
نزو و لیـصفت  قیقحت و  فارعا  يهروس  لّوا  رد  دنکیم و  ترثک  رب  تلالد  هک  دروآ  عمج  تروص  هب  ار  نازیم  ظفل  تسدایز  صاخـشا 

. تشذگ نازیم 
يواسم رّکذم  ّثنؤم و  عمج ، دحاو ، ظفل  نیا  رد  دریگیم ، رارق  تفص  هک  تسا  ییاهردصم  يهلمج )  ) زا تسا و  لدع  يانعم  هب  طسق  و 

. تسا
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. تمایق زور  باسح  يارب  ای  تمایق ، زور  رد  مدرم  يارب  ای  تمایق ، زور  رد  « 1  » ِۀَمایِْقلا ِمْوَِیل 
هب ای  باقع  ياج  هب  نداد  باوث  ای  باقع ، ندرک  دایز  ای  باوث  ندرک  مک  ببـس  هب   ) دـش دـهاوخن  یـسک  چـیه  هب  یمتـس  ٌسْفَن  ُمَلُْظت  الَف 

(. نآ سکع 
. تسا ردصم  نیشناج  ای  ملظت »  » مّود لوعفم  ائیش »  » ظفل ًاْئیَش 

هکنیا ربانب  هدش  هدناوخ  عفر  اب  ۀّبح » لاقثم   » دـشاب و لدرخ  زا  هناد  هّبح و  کی  يهزادـنا  هب  ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍۀَّبَح  َلاْقثِم  لمع  هچ  رگا  َناک  ْنِإ  َو 
. دشاب هّمات  ناک »  » ظفل
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. تسا هدش  هدناوخ  هلعافم  ای  لاعفا  باب  زا  ّدم  اب  انیتا »  » ظفل َنِیبِساح  اِنب  یفَک  َو  اِهب  اْنیَتَأ 
. مینک تیافک  ار  یسرباسح  دوخ  ام  میروآیم و  باسح  هب  ار  اهنآ  همه  ینعی 

لّوا لامتحا  َنیِزاوَْملا و  ُعَضَن  َو  ادـخ : لوق  رب  ای  ْمُْهتَّسَم  ِْنَئل  ادـخ : لوق  رب  تسا  فوطعم  هلمج  نیا  َناقْرُْفلا  َنوُراه  َو  یـسُوم  اـْنیَتآ  ْدََـقل  َو 
. تسا رتهب 

__________________________________________________

هب ددم  نآ  هک  نادیم  نیقی  هب  هدیـسر ، وت  هب  فطل  ياهرظن  زا  يرظن  دناهداتـسرف و  وت  مان  هب  بیغ  زا  يددـم  رگا  درمناوج ، يا  سپ  ( 1)
. دزیماین ببس  چیه  رد  رظن  نآ  دیاین و  دورف  تّلع  چیه 

رارسالا فشک 
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بـسانت بسح  رب  مّود  لامتحا  یلو  تسا  مسق  يهئطوم  مال  انیتآ » دـقل   » مال هچ  دـنوشیم ، قفاوتم  اشنا  رد  هیلع  فوطعم  فوطعم و  نوچ 
. تسرتقفاوم انعم 

. تسا نازیم  زین  نآ  اریز  تسا ، یسوم  هب  ناقرف  نداد  بسانم  تمایق  زور  يارب  نیزاوم  عضو  هک  اریز 
تسا تاروت  نامه  هک  میداد  طسق  نازیم  ایند  رد  یـسوم  هب  مینکیم و  عضو  تمایق  زور  يارب  ار  طسق  نیزاوم  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  سپ 

. دشابیم لطاب  ّقح و  نیب  قراف  هک 
هکنیا رب  انب  تسا  دحاو  ءیـش  يارب  دّدـعتم  فاصوا  فطع  لیبق  زا  هملک  رد  نیا  میدیـشخب ، زین  ّقح  رکذ  یهلا و  غورف  ًارْکِذ و  َو  ًءایِـض  َو 

. دنشاب هدوب  تاروت  فاصوا  زا  رکذ  ایض و  ناقرف ،
ریغ رکذ  ایـض و  زا  دوصقم  تازجعم و  ریاس  ای  ایرد ، نتفاکـش  ای  تاروت ، ناقرف  زا  دوصقم  رگا  تسا ، نیاـبتم  فاـصوا  فطع  لـیبق  زا  اـی 

. دشاب اهنآ 
زا نانآ  تسا و  نیقّتم  تهج  ناقرف  لوزن  هک  تسا  نیا  تسا  نیقّتم  يارب  ناقرف  هکنیا  تّلع  تسا ، انیتاء »  » هب قّلعتم  رورجم  راج و  َنیِقَّتُْمِلل 

«. 1  » دنربیم دوس  ناقرف 
« ارکذ  » طقف تفص  ای  ارکذ »  » و ءایض »  » تفص ای 

__________________________________________________

ّقلعت نانآ  هب  دـیاب  سپ  تسا ، لطاب  هیکزت  سفن و  بیذـهت  تیادـه ، يهرمث  ناقرف  اریز  دـننکیم ، كرد  ناگـشیپ  اوقت  اهنت  ار  ناقرف  ( 1)
. دریگب
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. دشابیم

هک تسا  یتفـص  هلمج  نیا  دنـسرتیم  راکـشآ ) و   ) ناهن رد  دوخ  يادـخ  زا  هک  دنتـسه  ییاـهنامه  ناـیقّتم  ِْبیَْغلاـِب  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َنیِذَّلا 
. دنکیم نایب  ار  نیقّتم  تلاح  تّیصوصخ و 

هب قّلعتم  تسا  وغل  فرظ  تسا و  تّیببس  ای  تبحاصم ، ای  تّیفرظ ، يارب  ءاب »  » تسا و نوشخی »  » لعاف زا  ای  مّهبر »  » زا لاح  بیغلاب »  » ظفل و 
دراوم ندوب  بیاغ  هطساو  هب  ای  ناشلامعا ، يازج  بیغ  رثا  رب  ای  نالطب ، تّحص و  تهج  زا  ناشلامعا  بیغ  ببـس  هب  ینعی  تسا  نوشخی » »

. دنسرتیم دیعو  دعو و 
. دش نایب  نیا  زا  شیپ  تقفش ، قفشم و  هراب  رد  دنتمایق ، كانمیب  هک  یلاح  رد  َنوُقِفْشُم  ِۀَعاَّسلا  َنِم  ْمُه  َو 

. تسایند رد  نامز  نیا  لها  نازیم  نآ  تسدایز و  ریخ  تکرب و  ياراد  هک  تسا  يرکذ  نیا  ٌكَرابُم  ٌرْکِذ  اذه  َو 
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فـصو رد  لیزنت  لازنا و  ظفل  مالّـسلا و  هیلع  یـسوم  باتک  فصو  رد  نداد  يانعم  هب  اتیا  ظفل  ندروآ  هک  دـش  هتفگ  نیا  زا  شیپ  ُهاْنلَْزنَأ 
. تسنآرق تشادگرزب  تهج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  باتک 

ار وا  مه  زاب  تسا  هتـشاد  ریظن  ناگتـشذگ  نیب  رد  هکنآ  زا  سپ  وا و  تّجح  قدص و  ندـش  ینـشور  حوضو و  زا  سپ  َنوُرِْکنُم  َُهل  ُْمْتنَأَف  َأ 
. دینکیم راکنا 
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یلا 73 تایآ 51 

371 ص :  ات 73 ..... ] تایآ 51  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]

هراشا

انْدَجَو اُولاق  ( 52  ) َنوُفِکاع اَهل  ُْمْتنَأ  ِیتَّلا  ُلِیثامَّتلا  ِهِذـه  ام  ِهِمْوَق  َو  ِهِیبَأـِل  َلاـق  ْذِإ  ( 51  ) َنیِِملاع ِِهب  اَّنُک  َو  ُْلبَق  ْنِم  ُهَدْـشُر  َمیِهاْربِإ  اْنیَتآ  ْدََـقل  َو 
(55  ) َنِیبِعَّاللا َنِم  َْتنَأ  ْمَأ  ِّقَْحلِاب  انَْتئِج  َأ  اُولاق  ( 54  ) ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  ْمُکُؤابآ  َو  ُْمْتنَأ  ُْمْتنُک  ْدََقل  َلاق  ( 53  ) َنیِِدباع اَهل  انَءابآ 

َنیِِربْدُم اوُّلَُوت  ْنَأ  َدَْعب  ْمُکَمانْصَأ  َّنَدیِکََأل  ِهَّللاَت  َو  ( 56  ) َنیِدِهاَّشلا َنِم  ْمُِکلذ  یلَع  اَنَأ  َو  َّنُهَرَطَف  يِذَّلا  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُّبَر  ْمُکُّبَر  َْلب  َلاق 
ْمُهُرُکْذَی یًتَف  انْعِمَس  اُولاق  ( 59  ) َنیِِملاَّظلا َنَِمل  ُهَّنِإ  اِنتَِهلِآب  اذـه  َلَعَف  ْنَم  اُولاق  ( 58  ) َنوُعِجْرَی ِْهَیلِإ  ْمُهَّلََعل  ْمَُهل  ًارِیبَک  َّالِإ  ًاذاذُـج  ْمُهَلَعَجَف  ( 57)

(60  ) ُمیِهاْربِإ َُهل  ُلاُقی 
ْنِإ ْمُهُولَئْسَف  اذه  ْمُهُرِیبَک  ُهَلَعَف  َْلب  َلاق  ( 62  ) ُمیِهاْربِإ ای  اِنتَِهلِآب  اذه  َْتلَعَف  َْتنَأ  َأ  اُولاق  ( 61  ) َنوُدَهْـشَی ْمُهَّلََعل  ِساَّنلا  ُِنیْعَأ  یلَع  ِِهب  اُوتْأَف  اُولاق 

(65  ) َنوُقِْطنَی ِءالُؤه  ام  َتِْملَع  ْدََقل  ْمِهِسُؤُر  یلَع  اوُسُِکن  َُّمث  ( 64  ) َنوُِملاَّظلا ُُمْتنَأ  ْمُکَّنِإ  اُولاقَف  ْمِهِسُْفنَأ  یلِإ  اوُعَجَرَف  ( 63  ) َنوُقِْطنَی اُوناک 
َو ُهُوقِّرَح  اُولاق  ( 67  ) َنُولِقْعَت الَف  َأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَت  اِمل  َو  ْمَُکل  ٍّفُأ  ( 66  ) ْمُکُّرُضَی َو ال  ًاْئیَـش  ْمُکُعَْفنَی  ام ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَتَف  َأ  َلاق 

(70  ) َنیِرَسْخَْألا ُمُهاْنلَعَجَف  ًاْدیَک  ِِهب  اُودارَأ  َو  ( 69  ) َمیِهاْربِإ یلَع  ًامالَس  َو  ًادَْرب  ِینوُک  ُران  ای  اْنُلق  ( 68  ) َنِیلِعاف ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَتَِهلآ  اوُرُْصنا 
ْمُهاْنلَعَج َو  ( 72  ) َنیِِحلاص اْنلَعَج  الُک  َو  ًۀَِـلفان  َبوُقْعَی  َو  َقاحْـسِإ  َُهل  اـْنبَهَو  َو  ( 71  ) َنیَِملاْعِلل اهِیف  انْکَراب  ِیتَّلا  ِضْرَأـْلا  َیلِإ  ًاـطُول  َو  ُهاـْنیَّجَن  َو 

(73  ) َنیِِدباع اَنل  اُوناک  َو  ِةاکَّزلا  َءاتیِإ  َو  ِةالَّصلا  َماقِإ  َو  ِتاْریَْخلا  َلِْعف  ْمِْهَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َو  انِْرمَِأب  َنوُدْهَی  ًۀَِّمئَأ 
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372 ص :  همجرت ..... :

. میدوب هاگآ  نآ  هب  میدیشخب ، دوب  شراوازس  هک  یتفایهر  میهاربا  هب  شیپاشیپ  یتسار  هب  و 
؟ دیافکتعم ناشتمدخ  رد  ار  امش  هک  تسیچ  اهسیدنت  نیا  تفگ : شموق  شردپ و  هب  هک  دوب  نینچ 

! میتفای اهنآ  يهدنتسرپ  ار  نامناردپ  دنتفگ :
. دیاهدوب راکشآ  یهارمگ  رد  ناتناردپ  مه  امش و  مه  تفگ :

؟ ینارگیزاب زا  وت  ای  يدروآ  ار  ّقح  ام  يارب  ایآ  دنتفگ :
. مهاوگ نخس ]  ] نیا رب  نم  تسا ، هدیرفآ  ار  نانآ  هک  ومه  تسا . نیمز  اهنامسآ و  راگدرورپ  هک  تسا  نیا  ّقح  تفگ :

دنتفاترب يور  هکنآ  زا  سپ  ادخ  هب  تفگ ] لد  رد   ] و
373 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. درک مهاوخ  ناتیاهتب  لاح  هب  يرکف 
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. دنروآ يور  وا  هب  هک  دشاب  ار ، ناشرتگرزب  رگم  درک ، زیر  درخ و  ار  اهنآ  هاگنآ 
. تسا ناراکمتس  زا  کشیب  تسا ، هداد  ماجنا  ام  نایادخ  ّقح  رد  ار  راک  نیا  هک  یسک  دنتفگ :

. تفگیم نخس  نانآ  زا  دشیم ، هتفگ  میهاربا  وا  هب  هک  یناوج  میدینش  دنتفگ :
. دنشاب رظان  رضاح و  نانآ  ات  دینک  رضاح  مدرم  نامشچ  شیپ  رد  ار  وا  سپ  دنتفگ :

شدنروآ و] ]
؟ يدرک ام  نایادخ  اب  ار  راک  نیا  وت  ایآ  میهاربا  يا  دنتفگ :

. دیسرپب اهنآ  زا  دنیوگیم  نخس  رگا  تسا ، هدرک  يراک  نینچ  ناشرتگرزب  نیمه  هکلب  هن ، تفگ : دنخشیر ] هب  ]
. دیرگمتس دوخ  امش  دنتفگ : دندمآ و  دوخ  هب  سپ 

. دنیوگیمن نخس  اهنیا  هک  ینادیم  بوخ  دنتفگ ] و   ] دنداد ناکت  ار  ناشیاهرس  سپس 
؟ دیتسرپیم ینایز  هن  دناسریم و  امش  هب  يدوس  هن  هک  ار  يزیچ  دنوادخ  ياج  هب  سپ  ایآ  تفگ :

؟ دینکیمن لّقعت  ایآ  دیتسرپیم ، دنوادخ  ياج  هب  هچنآ  رب  امش و  رب  فا 
. دیهد يرای  ار  ناتنایادخ  دینک  يراک  دیهاوخیم  رگا  دینازوسب و  ار  وا  دنتفگ :

. وش تمالس  درس و  میهاربا  رب  شتآ  يا  میتفگ :
. میدنادرگ مدرم ]  ] نیرتراکنایز ار  نانآ  هاگنآ  دندرک ، یلاگسدب  وا  ّقح  رد  و 

. میدوب هدیشخب  شتکرب  ناگمه  يارب  هک  میدناسر  ینیمزرس  هب  میدناهر و  ار  طول  وا  و 
. میداد رارق  ناگتسیاش  زا  ار  ناشهمه  میدیشخب ، ار  بوقعی  نانآ  رب  نوزفا  قاحسا و  هب  و 

یحو ار  تاکز  نتخادرپ  زامن و  نتـشاداپ  رب  يراکوکین و  ناـنآ  هب  میدـینادرگ و  دـندومنیم ، هر  اـم  ناـمرف  هب  هک  یناـیاوشیپ  ار  ناـنآ  و 
. دندوب ام  ناگدنتسرپ  میدرک ،

374 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

374 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

لاح بسانم  هک  تسا  يدـشر  دوصقم  ای  دـش  وا  دـشر  بجوم  هک  میداد  میهاربا  هب  ياهناهرب  اهتّجح و  « 1  » ُهَدْشُر َمیِهاْربِإ  اْنیَتآ  ْدََـقل  َو 
. شتالامک هب  نتفای  هار  لیبق  زا  دشاب  میهاربا 

. یسوم زا  لبق  ای  نآرق  زا  لبق  ُْلبَق  ْنِم 
«. نیملاع  » ای انیتاء »  » يارب تسا  فرظ  لاق » ذإ   » ظفل تفگ : هک  تقو  نآ  میدوب  هاگآ  َلاق  ْذِإ  َنیِِملاع  میهاربا  هب  ای  وا ، دشر  هب  ام  ِِهب  اَّنُک  َو 

رد بلغا  تسا و  سکع  نآ  و  تسا ، لاثمت  عمج  لیثامت »  » ظفل تسیچ ؟ اهـسیدنت  نیا  هک  شموق  ردـپ و  هب  ُلِیثامَّتلا  ِهِذـه  ام  ِهِمْوَق  َو  ِهِیبَِأل 
. درادن حور  هک  دوشیم  هتفگ  يزیچ  هراب 

. دیاهدش فکتعم  نآ  رانک  رد  ای  هدروآ  يور  نادب  امش  هک  َنوُفِکاع  اَهل  ُْمْتنَأ  ِیتَّلا 
. تسا سبح  يانعم  هب  دوشیم و  يّدعتم  هطساو  نودب  فوکع  يهّدام  اریز  تسا ، تیوقت  يارب  ای  یلع »  » يانعم هب  اهل »  » رد مال »  » ظفل
يارب مال »  » زاب تروص  نیا  رد  هک  دشاب  تدابع  يانعم  نّمـضتم  تسا  نکمم  تسا ، ندروآ  يور  يانعم  هب  دوشیم و  يّدـعتم  یلع »  » اب و 
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: دنتفگ نامز  ره  لها  دننام  باوج  رد  نانآ  اُولاق  تسا . تیوقت 
__________________________________________________

. ددرگن وا  يدمرس  تلود  درگ  يدبا  تنحم  ياغوغ  زگره  هدش  یلزا  تیانع  مرح  رد  هکیسک  درمناوج : يا  ( 1)
رارسالا فشک 

375 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ندوب بلاغ  تهج  هب  مدرم  زا  يرایـسب  هک  تسا  نیا  اههناهب  هنوگنیا  لیلد  میتفاـی  تسرپتب  ار  نامناردـپ  اـم  َنیِدـِباع  اـَهل  اـنَءابآ  انْدَـجَو 

هچنآ رد  صوصخ  هب  دننکیمن ، هشیدنا  لّمات و  نآ  نالطب  تّحـص و  رد  سوسحم و  رد  دـنوریمن و  رتارف  سوسحم  زا  یّـسح ، كرادـم 
. دننکیم کّسمت  نآ  هب  تّجح  نودب  هدرکیم و  لوبق  هب  یّقلت  ار  نآ  دناهدید ، موق  ناگرزب  ناردام و  ناردپ و  زا  زییمت  لّوا  زا  هک 

. دننک زاربا  یلیلد  تّجح و  هکنیا  نودب  دندرک ، ناردپ  دیلقت  رکذ  هب  افتکا  باوج  رد  اذل  و 
نانآ دـیاب  و  تساـهلاثمت ، تداـبع  راـکنا  دوصقم  یلو  دـنکیم ، تقیقح  بلط  رب  تلـالد  هک  تسا  اـم »  » ظـفل اـب  هچ  رگا  لاؤس  هک  اریز 

. دراذگب هّحص  ار  اهسیدنت  تدابع  هک  دندادیم  يزیچ  هب  باوج 

375 ص :  یتسرپتب .....  شیادیپ  للع 

دنتفرگیم و سنا  نانآ  اب  مدرم  هک  دندوب  یحلاص  نادرم  مالّسلا ، مهیلع  حون  ثیش و  مدآ ، يایـصوا  نیب  هدش  لقن  هک  روطنامه  هک  نادب 
. دندشیم كانهودنا  تّدش  هب  دنتفر  ایند  زا  هک  یماگنه 

هدرک ترایز  هک  دنتخاس ، ار  بوخ  حلاص و  نادرم  نآ  ياهلاثمت  ناشنزح  هودنا و  عفر  مدرم ، نتفرگ  سنا  يارب  نیحلاص  زا  یضعب  سپ 
دالوا  يارب  ار  اهلاثمت  ناردپ ، ندرم  اب  دنوش ، سونأم  نآ  اب  و 

376 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دندروخ بیرف  سپ  دندرکیم ، شتسرپ  تدابع و  ار  اهلاثمت  نیا  امش  ناردپ  تفگ : نانآ  هب  دمآ و  ناطیـش  تقو  نآ  دنام ، دالوا  دالوا  و 

. دندرک تدابع  ار  لیثامت  نآ  و 
هچنانچ دندشیم  لّسوتم  اهنآ  هب  دوخ  جیاوح  رد  دندرکیم و  ترایز  ار  اهنآ  هک  دوب ، ناگراتس  ياهلاثمت  اهلاثمت  نآ  دناهتفگ : یـضعب 

«2 . » دوب لاونم  نیمه  رب  تسا  بوسنم  و  « 1  » داباهم هب  هک  مجع  تعیرش 
: تفگ نانآ  دیلقت  تدابع و  ّدر  تهج  مالّسلا  هیلع  میهاربا  َلاق 

. دیاهدوب راکشآ  یهارمگ  رد  ناتناردپ  امش و  َنِیبِعاَّللا  َنِم  َْتنَأ  ْمَأ  ِّقَْحلِاب  انَْتئِج  َأ  اُولاق  ٍنِیبُم  ٍلالَض  ِیف  ْمُکُؤابآ  َو  ُْمْتنَأ  ُْمْتنُک  ْدََقل 
رد تّیبوبر  رصح  تهج  اهـسیدنت  نآ  ّتیبوبر  راکنا  زا  دعب  میهاربا  َلاق  ینکیم !؟ یخوش  ای  ییوگیم  تسار  دنتفگ : میهاربا  هب  زین  نانآ 

: تفگ ادخ 
نیمز اهنامسآ و  راگدرورپ  نامه  امش  راگدرورپ  هکلب  َّنُهَرَطَف  يِذَّلا  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُّبَر  ْمُکُّبَر  َْلب 

__________________________________________________

. دوش هعجارم  ناتسبد  ناتسب  يریمشک و  نسحم  اّلم  بهاذملا  ناتسبد  هب  یهاگآ  يارب  ( 1)
ّتلع ای  رثؤم  ییارگ  سیدـنت  یتسرپتب و  راتخاس  رد  ینورب  ینورد و  رگید  دروم  اههد  تسا . یتسرپتب  هوجو  زا  یکی  قوف  هیجوت  ( 2)

. ].....[ دوش هعجارم  هباشم  باتک  اهدص  تنارود و  لیو  نّدمت  خیرات  سان ، ناج  نایدا  خیرات  هب 
377 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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. تسا هدیرفآ  وا  مه  هک  تسا 
يّذلا  » هب لومحم  فیـصوت  هچ  دنکیم ، نآ  عوضوم  هک  تّیبوبر  تّحـص  رب  تلالد  شنیرفآ  تابثا  هک  درک  حرط  يروط  ار  اوعد  میهاربا 

. تسا لمح  تّحص  رب  تلالد  ّنهرطف »
میمـص زا  يّدـج و  هکلب  تسین  يزاب  یخوش و  زا  یـشان  نم  راتفگ  نیا  مهاوگ  بلطم  نیا  رب  دوخ  نم  َنیِدِـهاَّشلا و  َنِم  ْمُِکلذ  یلَع  اـَنَأ  َو 

(. ماهدرک هدهاشم  ار  قلاخ  ّتیبوبر  یبلق  دوهش  اب  نم   ) تسا بلق 
. دشابن راگزاس  نایادخ  نیا  هراب  رد  امش  رّوصت  اب  هک  منک  يراک  هنایفخم  امش  ياهتب  هب  نم  هک  ادخ  هب  ْمُکَمانْصَأ و  َّنَدیِکََأل  ِهَّللاَت  َو 

. تسدّیقم ای  دّکؤم  لاح  نیربدم »  » ظفل َنیِِربْدُم  اوُّلَُوت  ْنَأ  َدَْعب 
. ّالوت يانعم  تسا  نینچمه  تسا و  ندرک  تشپ  ندروآ و  يور  ینعی  رابدا  لابقا و  يانعم  هب  تیلوت »  » هکنیا رابتعا  هب 

دینشن و نانآ  زا  رفن  کی  زج  یسک  ار  نانخس  نیا  تفگ ، هنایفخم  دورمن ، باحصا  مشچ  زا  رود  ار  نانخـس  نیا  میهاربا  دناهتفگ : یـضعب 
. درک اشفا  ار  نآ  رفن  کی  نآ 

هک دنتشادن  تسود  و  دوب ، نانآ  دیع  زور  دناهتفگ : یضعب  و 
378 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دز یـضیرم  هب  ار  دوخ  میهاربا  ای  دنداد ، رارق  اهتب  يهناخ  نابهگن  لّکوم و  ار  وا  دوش ، جراخ  دیع  مسارم  تهج  رهـش  زا  نانآ  اب  میهاربا 
. دومن فّلخت  نانآ  زا  و  تسا ، هیآ  رد  هچنانچ 

ار اهتب  تفرگ و  رب  ار  هشیت  دش و  اهتب  يهناخ  لخاد  مالّسلا  هیلع  میهاربا  دندش ، جراخ  دیع  مسارم  يارب  نانآ  گرزب  کچوک و  سپ 
. تسکش

هّمض اب  ذاذج »  » اجنیا رد  ندرک و  نک  هشیر  عطق و  يانعم  هب  تسا  ّدج »  » زا مسا  میج  رد  هناگ  هس  تاکرح  اب  ذاذج »  » ظفل ًاذاذُج  ْمُهَلَعَجَف 
. تسا هدش  هدناوخ  هرسک  و 

اجنآ زا  تخیوآ و  وا  ندرگ  هب  ار  هشیت  تسکشن و  ار  نآ  هک  مارتحا ) میظعت و  رد  ای  تمظع  لکیه و  رد   ) گرزب تب  رگم ، ْمَُهل  ًارِیبَک  اَّلِإ 
. دش جراخ 

میهاربا زا  ار  اهنآ  نتـسکش  اهتب و  لاح  دندرگ و  زاب  گرزب  تب  يوس  هب  ای  میهاربا  يوس  هب  رفاک  نامدرم  نآ  دیاش  َنوُعِجْرَی  ِْهَیلِإ  ْمُهَّلََعل 
تب هک  دـنوشیم  هّجوتم  ناشدوخ  هاگنآ  دنـسرپب  گرزب  تب  زا  ای  دـنک ، هاگآ  ناش  ینادان  لهج و  رب  ار  ناـنآ  میهاربا  تقو  نآ  دنـسرپب ،

. شتسرپ تدابع و  هب  دسرب  هچ  ات  تسین  لاؤس  لباق 
نآ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  اُولاق 

379 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
؟ دنتفگ هچ  دنتفای  هتسکش  ار  اهنآ  دنتشگرب و  اهتب  يوس  هب  هکنآ  زا  سپ  نارفاک 

؟ تسا هداد  ماجنا  ام  نایادخ  اب  ار  راک  نیا  یسک  هچ  اِنتَِهلِآب  اذه  َلَعَف  ْنَم  دنتفگ : دومرف : سپ 
: ادخ لوق  دشاب  هلوصوم  رگا  دوش و  فقو  دیاب  اج  نیمه  رد  هک  دشاب  هّیماهفتسا  نم »  » ظفل رگا 

. تفرگ ریدقت  رد  اف »  » ظفل دیاب  نکل  و  دریگیم ، رارق  طرش  يازج  هلمج  نیا  دشاب  هّیطرش  رگا  دوشیم ، نآ  ربخ  َنیِِملاَّظلا  َنَِمل  ُهَّنِإ 
لتق و ضرعم  رد  ار  شدوخ  سفن  هچ  هتـشاد ، اور  متـس  شدوخ  رب  هداد  ماجنا  اـم  نایادـخ  اـب  ار  راـک  نیا  سک  ره  هک  تسا  نیا  دوصقم 

. تسا هدرک  ملظ  ام  نایادخ  رب  ای  هداد ، رارق  تسایس 
ار اهتب  نآ  مان  دریگیم و  بیع  اهنآ  زا  یناوج  ْمُهُرُکْذَـی  یًتَف  میدینـش  ام  البق  هک  دـنتفگ : هدـنیوگ ، نیا  باوج  رد  یـضعب  انْعِمَـس  اُولاـق 

. دربیم
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: دنتفگ دربیم  ار  اهنآ  مان  یناوج  میدینش  ام  دنتفگیم  هک  یتعامج  هب  مدرم  دوشیم ، هتفگ  میهاربا  وا  هب  ُمیِهاْربِإ  َُهل  ُلاُقی 
. دنسانشب دننک و  ییاسانش  ات  دیروایب  همه  مشچ  ولج  زاب  تروص  اب  ار  وا  دیروایب ، مدرم  مشچ  ولج  ار  وا  ِساَّنلا  ُِنیْعَأ  یلَع  ِِهب  اُوتْأَف  اُولاق 

380 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دنکب و راک  نیا  رب  رارقا  میهاربا  هک  هنوگ  نیدب  دنهد ، وا  رارقا  رب  تداهش  مدرم  ای  دنشاب ، امش  ياههدینش  دهاش  مدرم  ات  َنوُدَهْـشَی  ْمُهَّلََعل 

. دننیبب ار  وا  باذع  تبوقع و  دنوش و  رضاح  مدرم  دیاش  ای  دنشاب ، وا  رارقا  دهاش  مه  مدرم 
. دندرک لاؤس  میهاربا  زا  دندمآ و  مدرم  سپ 

. دشاب ّقح  دنتسه  نایادخ  اهنآ  هک  دییوگیم  هک  هچنآ  رگا  تسا  هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  اهتب  گرزب  هکلب  تسا : نینچ  ریدقت  رد  هّیضق 
نایادخ هدرک و  یفن  تیهولا  زا  ار  ریغ  دـیاب  گرزب  تب  زین  دریذـپ ، تروص  ادـخ  فرط  زا  هکنیا  رگم  تسین  نکمم  ادـخ  نتـسکش  اریز 

. دنشاب دّرفتم  اهنت و  دراد  یگتسب  نآ  هب  ناشلامک  هک  هچنآ  رد  دنراوازس  نایادخ  زا  کی  ره  هچ  دنکشب ، ار  رگید 
. دشابیم َنوُقِْطنَی » اُوناک  ْنِإ   » نآ طرش  تسا و  ضورفم  هّیضق  نیا  دناهتفگ : یضعب 

. دشاب غورد  هک  تسین  نداد  ربخ  تسا ، مازلا  ندرک و  زجاع  نآ  زا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  و 
دیعب انعمو  ظفل  رظن  زا  لامتحا  نیا  تسا و  مالک  يادتبا  مهریبک » ، » درک فقو  اجنآ  دیاب  دوشیم  مامت  هلمج  هلعف »  » رد دناهتفگ : یضعب  و 

. تسا
381 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

؟ يدرک ام  نایادخ  اب  ار  راک  نیا  وت  ایآ  ُمیِهاْربِإ  ای  اِنتَِهلِآب  اذه  َْتلَعَف  َْتنَأ  َأ  دنتفگ : رارقارب  میهاربا  ندرک  راداو  رد  اُولاق 
. تسا هدرک  ار  راک  نیا  اهتب  گرزب  هکلب  ماهدرکن  ار  راک  نیا  نم  تفگ : میهاربا  ْمُهُرِیبَک  ُهَلَعَف  َْلب  َلاق 

: دیوگب هک  تسا  نیا  تسا  باوج  اب  قفاوم  هک  هچنآ  سپ  مّلسم  لعف  عقو  تسا و  لعاف  زا  لاؤس  نوچ 
هک تهج  نادـب  تخادـنا  مّدـقم  ار  لعف  یلو  دـشاب ، ریبک  ریغ  زا  لعف  یفن  ریبک و  يارب  عوقولا  مّلـسم  لـعف  تاـبثا  اـت  لـعف » مهریبک  لـب  »

. دیامن زاربا  ضورفم  تروص  هب  ار  لعف  تساوخ 
یـضرف زین  لعف  هک  تسا  نیا  تسا  یـضرف  ياـیاضق  بساـنم  هک  هچنآ  تسا و  مجع  برع و  رد  لوادـتم  یـضرف  ياـیاضق  زا  هّیـضق  اریز 

. دشاب
هب اـی  لـعاف  فذـح  هجیتن  رد  دوشیم ، لـعاف  زا  لاؤس  زا  باوج  لـعفلاب  و  هلعف » نم  هلعف  : » دوشیم نینچ  تروص  نیا  رد  ریدـقت  هک  ارچ 

. عجرم هنیرق و  نودب  دیآیم  مزال  لعاف  ندروآ  ریمض  تروص 
هدادن و  ماجنا  ار  راک  نیا  گرزب  تب  هک  تسا : هدش  تیاور 

382 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دناهتسناد بلطم  نیا  هجو  تسا و  هتفگن  غورد  زین  میهاربا 

: تفگ غورد  هس  میهاربا  هک  هدش  هداد  تبسن  ربخ  هب 
دریگب میهاربا  زا  ار  وا  تساوخیم  راـّبج  هاـشداپ  یتـقو  هک  دوب  هراـس  دروم  رد  - 3 مهریبک » لعف  لـب  : » تفگ - 2 میقـس » ینا  : » تفگ - 1

: تفگ
. دوب شرسمه  هک  یلاح  رد  تسا  نم  رهاوخ  وا 

ازهتـسا يارب  نانآ ، داقتعا  اـب  تقفاوم  تهج  هب  لوقعلا  يوذ  ياهریمـض  ندروآ  دـننک و  رارقا  اـهتب  نآ  ندوبن  ادـخ  هب  هلیـسو  نیدـب  اـت 
. دشابیم

هب دـندنادرگرب و  میهاربا  زا  ار  ناـشیاهتروص  ینعی  هدرک  رکف  دوـخ  اـب  هاـگنآ  ْمِهِـسُْفنَأ  یلِإ  اوـُعَجَرَف  َنوـُقِْطنَی  اُوناـک  ْنِإ  ْمُهُولَئْـسَف  اذـه 
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. دندرک هاگن  رگیدکی 
. دندرک كرد  ار  میهاربا  راتفگ  قدص  ناشلوقع  اب  و  دنتشگزاب ، ناشیاهلقع  هب  ناشیاهتداع  زا  ای 

: تفگ مدرم  هب  باطخ  نانآ  زا  یکی  اُولاقَف 
ملاظ و تسین  نتفگ  نخـس  رب  رداق  دـنک ، عفد  شدوخ  زا  ار  ررـض  تسین  رداق  هک  يزیچ  هب  تّیهولا  تبـسن  رد  امـش  َنوُِملاَّظلا  ُُمْتنَأ  ْمُکَّنِإ 

هک  یسک  هب  ملظ  تبسن  رد  ای  دیتسه ، رگمتس 
383 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ملاظ میهاربا  دیتسه و  ملاظ  اهتب  زا  هن  میهاربا ، زا  لاؤس  رد  ای  هتـسکش ، ار  اهتب  هک  یـسک  هب  تبـسن  دب  دـصق  رد  ای  هتـسکش ، ار  اهتب 
«. َنیِِملاَّظلا َنَِمل  ُهَّنِإ  اِنتَِهلِآب  اذه  َلَعَف  ْنَم   » دییوگیم امش  هک  روطنامه  تسین 

. دندش لقتنم  سفن  ياهاوه  اهتداع و  ناشیاهسفن و  هب  ناشیاهلقع  زا  سپس  َُّمث 
زا هدـش و  هنوراو  هک  هدرک  یـسک  هب  هیبشت  سوفن  ياـهتداع  هب  لوقع  زا  ندـینادرگ  يور  فارـصنا و  رد  ار  ناـنآ  ْمِهِـسُؤُر  یلَع  اوُسُِکن 
رد تسا ، اهنآ  هیلع  تّجح  هک  هچنآ  هب  دندرک  فارتعا  تسا و  هتـشاد  هگن  الاب  رد  ار  شیاهاپ  نییاپ و  رد  ار  شرـس  هتـشگرب و  تماقتـسا 

: دنتفگیم هک  یلاح 
اب دنتسه  ملاظ  هک  دندرک  فارتعا  هکنآ  زا  سپ  ینعی  دنیوگب  دنناوتیمن  ینخس  اهنیا  َنوُقِْطنَی  ِءالُؤه  ام  هک  یتسناد  میهاربا  يا  َتِْملَع  ْدََقل 

. دوب نانآ  دوخ  هیلع  تّجح  هک  يزیچ  هب  هن  دندومن  جاجتحا  دندرک و  هّجاحم  میهاربا 
ادخ زج  دـیتسرپیم  سپ  ًاْئیَـش  ْمُکُعَْفنَی  ام ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَتَف  دـینکیمن !؟ لّقعت  ای  دـینادیمن  ایآ  َأ  تفگ : مالّـسلا  هیلع  میهاربا  َلاق 

دناسریمن . امش  هب  یعفن  چیه  هک  ار  يزیچ 
384 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا صفاخ  « 1  » عزن هب  بوصنم  ای  ردصم  ّلحم  رد  ائیش »  » ظفل
بلج ررض و  عفد  رب  رداق  اهنآ  هک  دش  هتسناد  دنتسین  ناشدوخ  زا  ررض  عفد  رب  رداق  اهتب  نآ  هک  دش  هتـسناد  هکنآ  زا  سپ  ْمُکُّرُـضَی  َو ال 

. دشاب دناوتیمن  تدابع  ّقحتسم  دناسریم  يررض  عفن و  هن  دنزیم ، فرح  هن  هک  يزیچ  دنتسین ، مه  ناشدوخ  ریغ  هب  تبسن  عفن 
مالّـسلا هیلع  میهاربا  دوبن  نکمم  نآ  حـبق  راـکنا  ناـنآ  يارب  رگید  هک  يوحن  هب  دـش  مولعم  ناتـسرپتب  راـک  حـبق  هکنآ  زا  سپ  ْمَُکل  ٍّفُأ 

. درک ناشیاهدوبعم  زا  نانآ و  زا  راجزنا  راهظا 
. دوشیم رهاظ  يرارقیب  یتحاران و  نآ  يهلیسو  هب  و  تسا ، راجزنا  زا  يهملک  هک  درب  راک  هب  ار  ّفأ »  » ظفل و 

زا دعب  اُولاق  دـینکیمن !؟ لّقعت  امـش  ایآ  دـیتسرپیم ، ادـخ  ریغ  هچنآ  زا  َنُولِقْعَت  الَف  َأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَت  اِمل  َو  امـش : رب  فا  تفگ : اذـل 
اهدـیدهت ریاس  ازـسان و  لتق ، هب  لّسوتم  زجع  زا  دـعب  هک  تسا  نیمه  نامز  ره  لها  مسر  تداع و  هچنانچ  ناـهرب  لـیلد و  زا  ندـش  زجاـع 

. قیسفت ریفکت و  دننام  دنوشیم 
: دنتفگ ناشدوخ  ياطخ  هب  ملع  لیلد و  زا  ندش  زجاع  زا  سپ 

__________________________________________________

. دش رکذ  ریسفت  نیمه  نیشیپ  تادّلجم  رد  ضفاخ  عزن  حرش  ( 1)
385 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دینازوسب ار  مالّسلا  هیلع  میهاربا  دنتفگ : درک  تروشم  نانآ  اب  دورمن  هک  نآ  زا  دعب  هّتبلا  دینازوسب ، ار  وا  ُهُوقِّرَح 
اب نوعرف  یتقو  دندوب ، لقاع  شباحـصا  یـسوم و  نوعرف  دندوبن و  لقاع  شنارای  میهاربا و  نوعرف  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  اذـل  و 
هب ینارومأم  نکن و  هلجع  نانآ  تبوقع  رد  دزادـنا و  ریخأـت  هب  ار  شردارب  یـسوم و  دـنتفگ : درک  تروشم  یـسوم  يهراـب  رد  شباحـصا 
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«. 1  » دنروایب هدرک  عمج  ار  نارحاس  ات  تسرفب  اهرهش 
يرای ار  دوخ  نایادـخ  دـیتسه  ناوتان  وا  جاجتحا  لباقم  رد  امـش  هک  دـینکن  هاگن  میهاربا  راـتفگ  هب  َنِیلِعاـف و  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَتَِهلآ  اوُرُْـصنا  َو 

. دینک
نز دـنرخب و  مزیه  درکیم  ّتیـصو  شلام  زا  دـشیم  ضیرم  هک  نانآ  زا  يدرم  هک  ییاج  ات  دـندرک  عمج  مزیه  وا  يارب  دـناهتفگ : یخرب 

. دیرخیم مزیه  نآ  لوپ  اب  درکیم و  یگدنفاب 
نانآ هب  ار  قینجنم  دمآ و  سیلبا  دنورب  نآ  کیدزن  دنتسناوتیمن  شتآ  ترارح )  ) تّدش زا  دنزادنایب ، شتآ  رد  ار  میهاربا  دنتساوخ  یتقو 

. دش هتخاس  هک  دوب  قینجنم  نیلّوا  نآ  داد و  دای 
. دنتخادنا شتآ  لخاد  ار  وا  یتقو  دندرک ، باترپ  شتآ  لخاد  هب  ار  وا  دنتشاذگ و  نآ  رد  ار  میهاربا  سپ 

__________________________________________________

یفاّصلا ج 3 ص 345 ریسفت  ( 1)
386 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، تسین حیحـص  نآ  هب  رما  باطخ و  تسا  دامج  ام  هب  تبـسن  هچ  رگا  شتآ  شاب  تمالـس  درـس و  شتآ  يا  میتفگ  ًادَْرب  ِینوُک  ُران  ای  اـْنُلق 
. تسرومأم دراد و  روعش  تسا و  لقاع  یلاعت  يادخ  هب  تبسن  نکل 

درـس میهاربا  شتآ  سپ  دـشیم ، ملاس  درـس و  سک  همه  يارب  دـبالا  رخآ  ات  شتآ  میهاربا » یلع   » تفگیمن رگا  میهاربا  رب  « 1  » ًامالَس َو 
. دینازوسیم ار  میهاربا  ریغ  دش و 

؟ تسا یتجاح  نم  اب  ار  وت  ایآ  میهاربا  ای  تفگ : درک و  تاقالم  وا  اب  اوه  رد  لیئربج  دنداهن  قینجنم  رد  ار  وا  یتقو  تسا : ربخ  رد 
نخس وا  اب  شتآ  يهراب  رد  تسـشن و  وا  اب  دمآ و  نییاپ  لیئربج  ارچ ، نیملاعلا  ّبر  يوس  هب  اّما  هن ، وت  يوس  هب  تجاح  اّما  تفگ : میهاربا 

: تفگ تخادنا و  رظن  میهاربا  يوس  هب  دورمن  تفگیم ،
. دنیزگ میهاربا  يادخ  دننام  دیاب  دریگ  ییادخ  سک  ره 

درم نآ  يوس  هب  شتآ  زا  ینوتـس  هک  دـنازوسن  ار  وا  ات  مدـناوخ  اعد  درو و  شتآ  هب  نم  تفگ : دورمن  باحـصا  ناـگرزب  زا  یگرزب  سپ 
. دروآ نامیا  وا  هب  طول  سپ  دنازوس ، ار  وا  هدش و  جراخ 

__________________________________________________

دورمن نوچ  دوب  هیبعت  لیلخ  ناج  رد  هک  تسا  یشتآ  نیا  دنتفگ  تسا . يرگید  زمر  تیآ  نیا  رد  ار  تقیقح  لها  تفرعم و  باحـصا  ( 1)
يا دمآ : ادن  دـنک ، شوماخ  ار  دورمن  شتآ  هک  تساوخ  شتآ  نیا  دومن و  هدـهاشم  قینجنم  رد  شیوخ  ّرـس  زین  لیلخ  داهن ، قینجنم  ار  وا 

وا هزجعم  لیلخ و  تمارک  دوش و  هفوکش  لگ و  رپ  ناتـسلگ  يدورمن  شتآ  هک  میاهدرک  مکح  ام  هک  شاب ! رـس  يدورمن  شتآ  رب  شتآ ،
رارسالا فشک  میزاس . رهاظ  ار 

387 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نم هب  وت  تفگ : رزآ  هب  تسا  رزآ  رسپ  وا  هک  دیمهف  دورمن  و  دندروآ ، دورمن  شیپ  ار  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  هکنآ  زا  سپ  تسا : هدش  لقن 

. دشابیم شردام  راک  نیا  تفگ : رزآ  يدرک ، ناهنپ  نم  زا  ار  رسپ  نیا  يدرک و  تنایخ 
يراک نینچ  ام  نایادـخ  اـب  اـت  ینک  ناـهنپ  اـم  زا  ار  رـسپ  نیا  رما  تشاداو  ار  وت  زیچ  هچ  تفگ : دـناوخ و  ارف  ار  میهاربا  رداـم  دورمن  سپ 

؟ دنکب
. مدرک ار  تّیعر  يهظحالم  نم  کلم  يا  تفگ : میهاربا  ردام  سپ 

: متفگ سپ  دوشیم  لسن  نتفر  نیب  زا  بجوم  نیا  یـشکیم ، ار  تدوخ  ّتیعر  دالوا  وت  مدـید  نم  تفگ : میهاربا  رداـم  هنوگچ !؟ تفگ :
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نتـشک زا  دـشکب و  ار  وا  ات  مهدـیم  دورمن  هب  ار  وا  بوخ  تسام  تسد  رد  هک  دـشاب  نیمه  دـنکیم  بلط  کـلم  هک  ار  یـصخش  نآ  رگا 
تـسد وا  هب  نونکا  مه  وت  دنامیم ، یقاب  ام  يارب  ام  دـنزرف  يدرگیم ، وا  لابند  هب  هک  دـشابن  نامه  نیا  رگا  دـنک و  يراددوخ  مدرم  دالوا 

. دیدنسپ ار  نز  نآ  يأر  دورمن  شکب ، تسد  مدرم  دالوا  زا  نکب و  یهاوخیم  يراک  ره  یتفای و 
لّوا  رد  ام  هک  تسنآ  ار  میهاربا  شتآ  ندنازوسن  هجو 

388 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
کلم رب  توکلم  يهبلغ  زا  دـعب  تسا ، کـلم  رب  توکلم  يهبلغ  زا  یـشان  نآ  هک  میتـفگ  میدرک  هراـشا  نآ  ریغ  لیئارـسا و  ینب  يهروـس 

. دنازوسب ار  یتوکلم  مسج  دناوتیمن  رگید  یکلم  شتآ  دوشیم و  هتشادرب  کلم  مکح 
. دوشیم عقاو  طوقس  قرغ و  نودب  نتفر  هار  اوه  بآ و  يور  ضرالا و  ّیط  هک  تسا  کلم  رب  توکلم  يهبلغ  نیمه  زا  و 

نیرتراکنایز زا  ار  نانآ  ام  هک  دـنربب  راک  هب  هلیح  رکم و  میهاربا )  ) وا اب  دنتـساوخ  َنیِرَـسْخَْألا و  ُمُهاـْنلَعَجَف  ًادـْیَک  ِِهب  اُودارَأ  َو  َمیِهاْربِإ  یلَع 
. میداد رارق  مدرم 

. دننک شوماخ  نیمز  رد  ار  ادخ  رون  دنتساوخیم  هک  دنداد  ماجنا  يراک  اریز 
. میداد رارق  نانآ  نایز  نارسخ و  لیلد  میهاربا و  یتسار  قدص و  تّجح  ار  نانآ  ششوک  تیاهن  سپ 

وا هکنیا  زا  دـنوش  عناـم  دـننک و  دـیعبت  ناشرهـش  زا  ار  میهاربا  هـک  درک  رما  دورمن  دـنازوسیمن  ار  مـیهاربا  شتآ  دـندید  هـک  یماـگنه  و 
. دربب دوخ  اب  هتخاس و  جراخ  ار  شلاوما  تاناویح و 

زا ترابع  نم  ّقح  دینادرگ ، زاب  نم  هب  ارم  ّقح  دیاب  دـیریگب  ارم  لام  ناویح و  رگا  تفگ : هدومن و  جاجتحا  هّجاحم و  نانآ  اب  میهاربا  سپ 
تسا و  هتفر  نیب  زا  امش  رهش  رد  هک  تسا  يرمع  رادقم 

389 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دینادرگرب نم  هب  ارم  رمع  دیاب  امش 

دوخ اب  هدنادرگرب و  هدروآ  تسد  هب  نانآ  رهش  رد  هچ  ره  هک  میهاربا  رب  درک  مکح  یـضاق  سپ  دندرب ، دورمن  یـضاق  هب  تموصخ  لصف 
. دننادرگرب ار  میهاربا  رمع  هک  درک  مکح  دورمن  باحصا  رب  دربن ، يزیچ 

، دننک جارخا  رهش  زا  ار  وا  دورب و  شتاناویح  لام و  اب  میهاربا  دنراذگب  دنوشن و  عنام  داد  روتسد  دیـسر  دورمن  هب  یتقو  یـضاق  مکح  ربخ 
. دناسریم ررض  امش  نایادخ  هب  هدرک و  دساف  ار  امش  نید  دنامب  امش  رهش  رد  وا  رگا  تفگ : دورمن 

تـسا نایناهج  تکرب  هیام  هک  ماش  يوس  هب  ار  طول  شاهدازردارب ) و   ) میهاربا و َنیَِملاْعِلل  اـهِیف  اـنْکَراب  ِیتَّلا  ِضْرَأـْلا  َیلِإ  ًاـطُول  َو  ُهاـْنیَّجَن  َو 
. میداد تاجن  هدرب و 

( نآ يهیحان  زا   ) يویند تاکرب  سپ  دناهدش ، ثوعبم  اجنآ  زا  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  رتشیب  هک  تسا  نیا  ماش  یمومع  تکرب  دناهتفگ : یضعب 
. تسا نیمز  ياههعقب  نیرتفیرش  زا  مه )  ) يروص ياهتمعن  ثیح  زا  ماش  تسا و  هدش  رشتنم  ملاع  رد 

. میدیشخب وا  هب  ار  قاحسا  دایز ) تّدم  هب   ) اجنآ رد  ندنام  یقاب  ماش و  يوس  هب  جورخ  زا  سپ  َقاحْسِإ  َُهل  اْنبَهَو  َو 
هّیطع و  باب  زا  وا  هب  ار  بوقعی  ًۀَِلفان و  َبوُقْعَی  َو 

390 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشابیم عفن  يانعم  هب  لقن  تسا و  تمینغ  هّیطع و  يانعم  هب  هلفان  نوچ  میداد ، ششخب 

. میدینادرگ تّوبن  ماقم  يهتسیاش  هداد و  رارق  حلاص  ار  رفن ) ود  ای  هس  ای  راهچ   ) نانآ زا  مادک  ره  َنیِِحلاص  اْنلَعَج  الُک  َو 
اب هن  ناشدوخ و  رما  هب  هن  ناطیـش ، رما  اب  هن  دننکیم  تیاده  ام  رما  هب  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  زا  ار  نانآ  انِْرمَِأب  َنوُدـْهَی  ًۀَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَج  َو 

. ود نآ  زا  يزیچ  تکارش 
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. دناهدوب ام  لوسر  نانآ  هچ  میدرک ، یحو  نامناگداتسرف  دننامه  زین  نانآ  هب  ْمِْهَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َو 
. نآ ماجنا  کین و  ياهراک  قلطم  هب  ِتاْریَْخلا  َلِْعف 

هدش نآ  نیشناج  هیلا  فاضم  هکنیا  يارب  تخادنا ، ار  ات  هک  تسا  هماقا »  » ردصم زا  ماقا » ، » زامن نتشاد  اپ  رب  صوصخ  رد  ِةالَّصلا و  َماقِإ  َو 
. تسا

تاکز زامن و  زج  تاریخ  الـصا  هکلب  تساهیکین ، تاریخ و  نیرتمهم  زا  تاکز  زامن و  هک  تاـکز  نداد  صوصخ  رد  ِةاـکَّزلا و  َءاـتیِإ  َو 
. درک هیصوت  ار  یصاصتخا  زیچ  ود  نآ  تسه  زین  تاکز  زامن و  لماش  هک  مومع  روط  هب  تاریخ  رکذ  زا  دعب  اذل  تسین ،

يوه . سفن و  ناطیش ، زا  ام ، ریغ  هن  دندوب  ام  ناگدنب  نانآ  َنیِِدباع و  اَنل  اُوناک  َو 
391 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا نیکلاس  مشچ  ینشور  نآ  هک  تسا  صالخا  ماقم  هب  هراشا  نایب  نیا 
یلا 76 تایآ 74 

391 ص :  ات 86 ..... ] تایآ 74  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]

هراشا

َنِم ُهَّنِإ  اِنتَمْحَر  ِیف  ُهاْنلَخْدَأ  َو  ( 74  ) َنیِقِساف ٍءْوَس  َمْوَق  اُوناک  ْمُهَّنِإ  َِثئابَْخلا  ُلَمْعَت  َْتناک  ِیتَّلا  ِۀَیْرَْقلا  َنِم  ُهاْنیََّجن  َو  ًاْملِع  َو  ًامْکُح  ُهاْنیَتآ  ًاطُول  َو 
ْمُهَّنِإ اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  َنِم  ُهانْرَصَن  َو  ( 76  ) ِمیِظَْعلا ِبْرَْکلا  َنِم  ُهَلْهَأ  َو  ُهاْنیَّجَنَف  َُهل  اْنبَجَتْساَف  ُْلبَق  ْنِم  يدان  ْذِإ  ًاحُون  َو  ( 75  ) َنیِِحلاَّصلا

َنیِدِـهاش ْمِهِمْکُِحل  اَّنُک  َو  ِمْوَْـقلا  ُمَنَغ  ِهِیف  ْتَـشَفَن  ْذِإ  ِثْرَْحلا  ِیف  ِناـمُکْحَی  ْذِإ  َناْمیَلُـس  َو  َدُواد  َو  ( 77  ) َنیِعَمْجَأ ْمُهاْنقَرْغَأَف  ٍءْوَس  َمْوَق  اُوناـک 
(78)

ْمَُکل ٍسُوَبل  َۀَْعنَـص  ُهانْمَّلَع  َو  ( 79  ) َنِیلِعاف اَّنُک  َو  َْریَّطلا  َو  َنْحِّبَُـسی  َلابِْجلا  َدُواد  َعَم  انْرَّخَـس  َو  ًاْملِع  َو  ًاـمْکُح  اـْنیَتآ  ـالُک  َو  َناْمیَلُـس  اـهانْمَّهَفَف 
ٍءْیَـش ِّلُِکب  اَّنُک  َو  اهِیف  انْکَراب  ِیتَّلا  ِضْرَأـْلا  یلِإ  ِهِْرمَأـِب  يِرَْجت  ًۀَفِـصاع  َحـیِّرلا  َناْمیَلُِـسل  َو  ( 80  ) َنوُرِکاش ُْمْتنَأ  ْلَهَف  ْمُکِـسَْأب  ْنِم  ْمُکَنِـصُْحِتل 
ُّرُّضلا َِینَّسَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  يدان  ْذِإ  َبوُّیَأ  َو  ( 82  ) َنیِِظفاح ْمَُهل  اَّنُک  َو  َِکلذ  َنُود  ًالَمَع  َنُولَمْعَی  َو  َُهل  َنوُصوُغَی  ْنَم  ِنیِطایَّشلا  َنِم  َو  ( 81  ) َنیِِملاع

(83  ) َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َْتنَأ  َو 
ِلْفِْکلا اَذ  َو  َسیِرْدِإ  َو  َلیِعامْسِإ  َو  ( 84  ) َنیِِدباْعِلل يرْکِذ  َو  انِْدنِع  ْنِم  ًۀَمْحَر  ْمُهَعَم  ْمُهَْلثِم  َو  ُهَلْهَأ  ُهاْنیَتآ  َو  ٍّرُض  ْنِم  ِِهب  ام  انْفَشَکَف  َُهل  اْنبَجَتْساَف 

(86  ) َنیِِحلاَّصلا َنِم  ْمُهَّنِإ  اِنتَمْحَر  ِیف  ْمُهاْنلَخْدَأ  َو  ( 85  ) َنیِِرباَّصلا َنِم  ٌّلُک 
392 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

392 ص :  همجرت ..... :

. دندوب نامرفان  دیلپ و  یمدرم  نانآ  هک  میداد ، شتاجن  دندرکیم ، يراک  دیلپ  شلها  هک  يرهش  زا  هدیشخب و  ملع  تمکح و  طول  هب  و 
. دوب ناگتسیاش  زا  وا  هک  میدروآ ، رد  دوخ  تمحر  راوج  رد  ار  وا  و 

گرزب يراتفرگ  زا  ار  شاهداوناخ  وا و  میدرک و  تباجا  ار  ناشیاعد  دوب ، هتـشادرب  اـعد  هب  ادـن  نآ  زا  شیپ  هک  میدـیناهر ] زین   ] ار حون  و 
. میدیناهر

. میدرک قرغ  ار  ناشیگمه  دندوب و  دیلپ  یموق  نانآ  هک  میداد ، يرای  دنتشاگنایم  غورد  ار  ام  تایآ  هک  یموق  ربارب  رد  ار  وا  و 
دهاـش اـم  دـندرک و  يرواد  دوـب ، هدـیرچ  نآ  رد  هنابـش  یناـسک  دنفـسوگ  هک  يرازتـشک  يهراـب  رد  هک  نـک ] داـی   ] ار نامیلـس  دواد و  و 
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. میدوب ناشیرواد 
دواد اب  هارمه  هک  میدرک  ریخـست  ار  ناگدـنرپ  اـههوک و  و  میدیـشخب ، ملع  و  تّوبن ] تمکح /[  ود  ره  هب  میدـینامهف  نامیلـس  هب  ار  نآ  و 

. میدوب راک  نآ  ياناوت  و  دنتفگیم ، حیبست 
بیسآ  زا  ار  امش  ات  میدوب  هتخومآ  امش  يارب  یفاب  هرز  نف  دواد ]  ] وا هب  و 

393 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
؟ دیرکاش امش  ایآ  درادب ، ظوفحم  رگیدمه 

. میب اناوت ] و   ] اناد يزیچ  ره  هب  دشیم و  ناور  میدوب  وردنت  داب  نامیلس  يارب  و 
. میدوب نانآ  نابهاگن  دندادیم  ماجنا  مه  نیا  زج  ییاهراک  دندرکیم و  یصاّوغ  يارب  هک  ار  نیطایش  زا  یضعب  زین  و 

. ینانابرهم نیرتنابرهم  وت  هکنآ  لاح  تسا  هدیسر  جنر  نم  هب  هک  داد  ادن  اعد  هب  ار  شراگدرورپ  هک  نک ] دای   ] ار بّویا  و 
دننامه میدیشخب و  وا  هب  راب ] رگید   ] ار شاهداوناخ  و  میدرک ، فرطرب  دوب ، هدیسر  وا  هب  هک  ار  یجنر  میدرک و  تباجا  ار  وا  ياعد  سپس 

. ناگشیپ تدابع  يارب  يدنپ  دوب ، ام  بناج  زا  یتمحر  هک  نانآ  اب  ار  نانآ 
. دندوب نایابیکش  زا  یگمه  هک  نک ] دای   ] ار لفکلا  وذ  سیردا و  لیعامسا و  و 

. دنناگتسیاش زا  نانآ  هک  میدروآ  رد  شیوخ  تمحر  راوج  رد  ار  نانآ  و 

393 ص :  ریسفت ..... 

يهلمج رب  فوطعم  هلمج  و  تسا ، لاغتـشا  باب  زا  بوصنم  ای  درفم ، فطع  لیبق  زا  تسا  مهانلعج »  » لوعفم رب  ای  اـّلک »  » رب فطع  ًاـطُول  َو 
. تسا َنیِِحلاص » اْنلَعَج  الُک  »

هداد وا  هب  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  يارب  ملع  مکح و  ندروآ  هرکن  ًاـْملِع  َو  میداد  وا  هب  یلمع  تمکح  ًاـمْکُح  ُهاـْنیَتآ 
(. میدومن اطع  ییامرف  مکح  تّوبن و  ملع  ماقم  مه  ار  طول  و   ) تسا رایسب  زا  یکدنا  تسا 

َِثئابَْخلا ُلَمْعَت  َْتناک  ِیتَّلا  ِۀَیْرَْقلا  َنِم  ُهاْنیََّجن  َو 
394 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد زاجم  هک  تسا  نکمم  تسا و  يوغل  زاـجم  نآ  لـها  رب  هیرق  قـالطا  رد  اـی  تسا ، یلقع  زاـجم  هیرق  هب  نادـیلپ  رادرک  نداد  تبـسن  رد 
. دشاب فذح 

نآ يدـب  رد  هغلابم  هب  هراشا  يارب  ءوس »  » هب موق  يهفاضا  و  تسا ، ةءاسم »  » زا مسا  نیـس  حـتف  اب  ءوس »  » ظفل َنیِقِـساف  ٍءْوَس  َمْوَق  اُوناـک  ْمُهَّنِإ 
. دنتسه يدب  هب  بوسنم  رورش و  دب ، یموق  الصا  نانآ  هک  ایوگ  تسا ، موق 

نیدـب میدومن ، لخاد  تسا  تیالو  زا  تراـبع  هک  اـم  تمحر  رد  اـی  میدرک ، لـخاد  شیوخ  تمحر  راد  رد  ار  وا  اـِنتَمْحَر  ِیف  ُهاـْنلَخْدَأ  َو 
. میدومن قّقحم  تیالو  هب  ار  وا  هک  هنوگ 

. تسا هدوبن  ببس ) نودب  و   ) فازگ ام  راک  سپ  تمحر  رد  لوخد  يهدامآ  ّدعتسم و  دوب ، ناگتسیاش  زا  وا  هک  اریز  َنیِِحلاَّصلا  َنِم  ُهَّنِإ 
. تسا رّکذ »  » ای رکذا »  » ای انفّرش »  » ای انعمس »  » ریدقت هب  ای  انّیجن »  » لوعفم رب  ای  اطول »  » رب فطع  ًاحُون  َو 

نآ نییعت  يارب  و  لوعفم ، رب  هلهأ »  » فـطع يارب  و  تسا ، دـیکأت  يارب  اـنّیجن »  » ظـفل رارکت  ُهَلْهَأ  َو  ُهاـْنیَّجَنَف  َُهل  اْنبَجَتْـساَف  ُلـْبَق  ْنِم  يداـن  ْذِإ 
395 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تاجن  یمیظع  يالب  ِمیِظَْعلا  ِبْرَْکلا  َنِم  زا  وا  هک  تسا ، هدرک  ادیپ  تاجن  نآ  زا  هک  تسا  يزیچ 

تّیذا و تّدش  دوصقم  ای  دشابیم ، شلها  ایند و  مامت  ندش  قرغ  زا  ترابع  نآ  و  دناهدشن ، التبم  نآ  هب  ایبنا  زا  کی  چـیه  هک  هدرک  ادـیپ 
. میداد تاجن  ندرک  يرای  ترصن و  اب  ار  وا  ُهانْرَصَن  َو  تسوا  موق  رازآ 
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تایآ یقافآ ، کـچوک  گرزب و  تاـیآ  دـندرک ، بیذـکت  ار  اـم  تاـیآ  هک  میداد  تاـجن  یموق  تسد  زا  اـِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  َنِم 
. هدنهد تراشب  هدنناسرت و  ياهباوخ  یکلم ، ینالقع و  ياهیهن  رجز و  یهلا ، تادراو  دننام  یسفنا 

رب فطع  دواد »  » ظفل َدُواد  َو  میدـینادرگ  قرغ  ار  نانآ  همه  دـندوب  يدـب  نامدرم  هک  ور  نیا  زا  َنیِعَمْجَأ  ْمُهاـْنقَرْغَأَف  ٍءْوَس  َمْوَق  اُوناـک  ْمُهَّنِإ 
«. احون  » دننام تسا  فوذحم  لعف  ریدقت  هب  ای  تسا ، احون » »

. دنتخادرپ يرواد  هب  روگنا  تخرد  ای  تعارز  يهراب  رد  ود  نآ  هک  نامیلس  زین  ِثْرَْحلا و  ِیف  ِنامُکْحَی  ْذِإ  َناْمیَلُس  َو 
. دوب هدیرچ  اج  نآ  رد  هنابش  یناسک  دنفسوگ  نوچ  ینعی  تسا ، نامکحی »  » فرظ ای  نامکحی » ذإ   » زا لدب  ِمْوَْقلا  ُمَنَغ  ِهِیف  ْتَشَفَن  ْذِإ 

نامکحی »  » رب فطع  ای  دق »  » ریدقت هب  تسا  هّیلاح  هلمج ، نیا  میدوب  نانآ  يرواد  دهاش  ام  َنیِدِهاش و  ْمِهِمْکُِحل  اَّنُک  َو 
396 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. تشفن  » ای
لاح تروص  هب  یضام  ای  هداد  رارق  خلسنم  یضام  زا  ار  ذا »  » هک تسا  نیا  يارب  دناهتـشذگ  هک  ییایاضق  رد  و  ذا »  » زا دعب  عراضم  ندروآ 

 ... ددرگیم ریوصت  دوهشم 
ام دزن  لطاب  زا  ّقح  ات  هدوبن  ناهنپ  ام  زا  ناشمکح  هک  میدوب  نانآ  مکح  رـضاح  ای  ملاع  َنیِدِهاش  ْمِهِمْکُِحل  اَّنُک  َو  ادـخ : لوق  زا  دوصقم  و 

. دنتسه ام  دوهش  لحم  روضح و  رد  هک  دنتسنادیم  مکح  نیح  رد  نامیلس  دواد و  ای  دنکن ، ادیپ  زیمت 
ره هدوب و  داهتجا  هب  ود  نآ  مکح  هک  دیوگن  یسک  سپ  تسا ، ام  یحو  هطساو  هب  اهنآ  مکح  هکلب  دنیوگیمن ، نخـس  دوخ  يارآ  اب  سپ 

. دناهتفگ یضعب  هچنانچ  درک  يرگید  تفلاخم  کی 
ار شدالوا  عیمج  دواد  اریز  دناهدوب ، دّدعتم  ناگدننک  مکح  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  يارب  مهمکحل »  » ادخ لوق  رد  عمج  ریمـض  ندروآ  و 

. دنادرگرب نیمکاحتم  نیمکاح و  عومجم  هب  نیمکاحتم و  هب  ریمض  تسا  نکمم  و  درک ، عمج  ناحتما  يارب 
وا مکح  سپ  میدرک ، یحو  تقو  ءاضتقا  بسح  رب  رارضا  مکح  تهج  زا  ار  نادنفسوگ  ای  ندرک ، مکح  نامیلـس  هب  ام  َناْمیَلُـس  اهانْمَّهَفَف 

تسین و  دواد  هب  نداد  لهج  تبسن  لیهجت و  نامیلس  هب  ام  میهفت  یحو و  سپ  دوب ، اقباس  هک  دش  یمکح  خسان 
397 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: دومرف اذل 
. میدرک اطع  یشناد  ییامرف و  مکح  ماقم  دواد ) نامیلس و  زا   ) کی ره  هب  ًاْملِع و  َو  ًامْکُح  اْنیَتآ  الُک  َو 

دنک هابت  ار  یتعارز  هک  يدنفـسوگ  ره  درک : یحو  ناربمایپ  هب  دواد  زا  لبق  یلاعت  دـنوادخ  دومرف : هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
صوصخم مکح  نیا  دنفسوگ و  يهلمح  نیا  و  دراد ، رب  شاهعرزم  یبارخ  تباب  ار  نادنفـسوگ  دوخ  هک  تسا  تعارز  بحاص  يارب  سپ 
شدنفسوگ بش  رد  هک  تسا  دنفـسوگ  بحاص  رب  دشاب و  شتعارز  نابهگن  ظفاح و  اهزور  هک  تسا  تعارز  بحاص  رب  هچ  تسا ، بش 

. دندرک مکح  وا  زا  لبق  يایبنا  هک  یمکح  نامه  هب  درک  مکح  دواد  سپ  دنک ، ظفح  ار 
زا تعارز  رادقم  هب  دناوتیم  طقف  تعارز  بحاص  دنک  دوبان  ار  یـسک  تعارز  هک  يدنفـسوگ  ره  درک : یحو  نامیلـس  هب  دـنوادخ  سپ 

. دنک هدافتسا  نادنفسوگ  ریش 
کی ره  مکح  سپ  ًاْملِع  َو  ًامْکُح  اْنیَتآ  الُک  َو  دومرف : هک  یلاعت  يادخ  لوق  تسا  نیا  و  دش ، يراج  ّتنـس  نینچ  نیا  زین  نامیلـس  زا  دعب  و 

«. 1  » تسا یلاعت  يادخ  مکح  ببس  هب  ود  نآ  زا 
هب دنوادخ  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ربخ  رد 

__________________________________________________

یفاکلا ج 5 ص 302 ح 3 یفاّصلا ج 3 ص 348 و  ریسفت  ( 1)
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398 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
زا هکنیا  رگم  منکن  ثوعبم  ار  يربمایپ  چـیه  هک  هتفاـی  ّقلعت  نیا  رب  نم  ملع  ّتیـشم و  هک  نک  ذاـّختا  ّیـصو  دوخ  لـها  زا  درک  یحو  دواد 

ار وا  دواد  دوب و  دواد  شیپ  شردام  هک  دوب  یمالغ  ناـنآ  نیب  رد  تشاد و  يدّدـعتم  نادـنزرف  دواد  و  دـشاب ، هتـشاد  ّیـصو  شدوخ  لـها 
هدومن رما  هدرک و  یحو  نم  هب  دـنوادخ  تفگ : وا  هب  دـش و  لخاد  نز  نآ  رب  دـمآ  دواد  رب  یحو  نینچ  هک  یماـگنه  تشادیم و  تسود 

. مهاوخیم ار  نیمه  مه  نم  تفگ : دواد  دشاب ، نم  رسپ  نآ  سپ  تفگ : وا  هب  شنز  مریگب ، مدوخ  لها  زا  ّیصو  هک 
. دشاب دواد  ّیصو  رگید ) نز  زا  رگید  سپ   ) نامیلس هک  دوب  نیا  تسا  یمتح  وا  دزن  هتشذگ و  ادخ  ملع  رد  هک  هچنآ  یلو 

رد هک  دندش  دراو  دواد  رب  درم  ود  هک  تشذگن  يزیچ  سپ  نکن ، هلجع  هدماین  نم  روتسد  رما و  ات  درک : یحو  دواد  هب  یلاعت  يادخ  سپ 
. دندرکیم عازن  روگنا  تخرد  دنفسوگ و 

ّیصو وا  دوب  بیـصم  شتواضق  رد  درک و  تواضق  هّیـضق  نیا  رد  سک  ره  سپ  نک  عمج  ار  تنادنزرف  درک : یحو  دواد  هب  یلاعت  يادخ 
. تسوت زا  دعب  وت 

روگنا غاب  بحاص  يا  تفگ : نامیلس  تفگ ، نانآ  هب  دندرکیم  عازن  مه  اب  هک  ار  رفن  ود  نآ  ناتساد  درک و  عمج  ار  شنادنزرف  دواد  سپ 
دناهدش ؟ وت  غاب  لخاد  تقو  هچ  درم  نیا  نادنفسوگ 

399 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
اهنآ ياهمشپ  تنادنفـسوگ و  دالوا  هک  دندرک  مکح  دنفـسوگ  بحاص  يا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  دناهدش ، غاب  لخاد  بش  تفگ :

. دشاب غاب  بحاص  لام  لاسما 
تمیق نینچ  لیئارـسا  ینب  ياـملع  هک  یلاـح  رد  دـشاب ، غاـب  بحاـص  لاـم  نادنفـسوگ  دوـخ  هـک  يدرکن  مـکح  ارچ  تـفگ : دواد  سپس 

. تفرگیم رارق  اهدنفسوگ  تمیق  لباقم  رد  غاب  تمیق  دناهتشاذگیم و 
. ددرگیم رب  هدنیآ  لاس  نآ  هدش و  هدروخ  نآ  يهویم  راب و  هکلب  هدشن ، هدنک  هک  هشیر  زا  روگنا  تخرد  تفگ : نامیلس 

ام یتساوخ و  ار  يزیچ  وت  دواد  يا  هدرک ، مکح  نامیلـس  هک  تسا  ناـمه  هّیـضق  نیا  رد  مکح  هک  درک  یحو  دواد  هب  یلاـعت  يادـخ  سپ 
. میتساوخ ار  يرگید  زیچ 

دشن قّقحم  هدرک  هدارا  ادخ  هک  هچنآ  زج  درک و  هدارا  رگید  زیچ  یلاعت  يادخ  میتساوخ و  يزیچ  ام  تفگ : تفر و  شنز  شیپ  دواد  سپ 
. میتشگ وا  میلست  میدش و  یضار  ادخ  رما  هب  مه  ام  و 

«. 1  » دننکب نآ  ریغ  هب  زواجت  رظن  دروم  ّیصو  زا  دننک و  يّدعت  رما  نیا  رد  دنناوتیمن  زین  نانآ  يایصوا  لاح  تسا  نینچمه 
دراو انعم  ظفل و  رد  فالتخا  اب  يرگید  رابخا  اهنیا  زا  ریغ  و 

__________________________________________________

باب 60 ح 3 یفاکلا ج 1 ص 278  یفاّصلا ج 3 ص 348 و  ریسفت  ( 1)
400 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدش 
. تسا هدننک  ریخست  هدارا  رد  هدش  ریخست  يهدارا  ندرک  رّخسم  هک  تشذگ  هرقب  يهروس  رد  انْرَّخَس  َو 

هب نآ  قـّلعت  اـّما  و  لاـبجلا »  » زا لاـح  تسا و  ّرقتـسم  فرظ  اـی  تسا ، انرّخـس »  » هب قـّلعتم  و  وـغل ، فرظ  دواد » عـم   » ظـفل َلاـبِْجلا  َدُواد  َعَـم 
. تسا دیعب  نحبسی » »

تحت اههوک  دـننام  دواد  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  انرّخـس »  » هب نآ  قّلعت  لماع و  مّدـقم و  لومعم  نیب  ریغ  ندـش  دراو  دـیآیم  مزال  نوچ 
. دنشابیم مالّسلا  هیلع  دواد  ریخست  تحت  اههوک  هک  تسا  نیا  هب  رعشم  لابجلا »  » زا لاح  نآ  نداد  رارق  تسا و  یلاعت  يادخ  ریخست 
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. دشاب تحابس  زا  حیبست و  زا  تسا  نکمم  دناهتفگ  یخرب  تسا ، فنأتسم  ای  لاح  َنْحِّبَُسی 
تـسا لصّتم  عوفرم  رب  فطع  ای  دشاب ، ربخلا  فوذحم  يادتبم  هک  هدـش  هدـناوخ  عفر  اب  و  تسا ، هعم  لوعفم  ای  لابجلا »  » رب فطع  َْریَّطلا  َو 

. فیعض لوق  رب  انب 
. میاهداد ماجنا  ار  اهراک  هنوگ  نیا  لاثما  نیا  زا  شیپ  ام  اَّنُک و  َو 

میهدب . ماجنا  اهراک  نیا  زا  زین  دواد  دروم  رد  هک  تسین  دیعب  سپ  َنِیلِعاف 
401 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب تسا  هرز  دوصقم  هک  دوشیم  هدیـشوپ  هک  يزیچ  ینعی  میداد ، دای  ار  امـش  يارب  يزاس  هرز  تعنـص  وا  هب  ْمَُکل  ٍسُوَبل  َۀَْعنَـص  ُهاـنْمَّلَع  َو 
: یلاعت يادخ  لوق  يهنیرق 

نیا رد  ریمض  هک  هدش  هدناوخ  یناتحت  ای »  » اب مکنصحیل »  » لامتشا و لدب  وحن  هب  تسا  مکل »  » زا لدب  مکسأب »  » ظفل ْمُکِسَْأب  ْنِم  ْمُکَنِصُْحِتل 
رابتعا هب  سوبل »  » هب ای  ۀعنص »  » هب ریمـض  هدش و  هدناوخ  یناقوف  ات »  » اب ددرگیم و  رب  تافتلا  قیرط  هب  هّللا  هب  ای  سوبل  هب  ای  دواد ، هب  ماگنه 

. تسا هدش  هدناوخ  زین  نون  اب  تسا و  هرز  نآ  يانعم  هک  ددرگیم  رب  انعم 
. دیشاب رازگرکش  گرزب  تمعن  نآ  تهج  دیاب  سپ  دشاب  لاونم  نیمه  رب  بلطم  رگا  َنوُرِکاش  ُْمْتنَأ  ْلَهَف 

هار هام  ود  رادقم  هب  زور  هنابش  کی  رد  هک  يوحن  هب  دزویم  دیدش  هک  ار  دنت  داب  نامیلس  يارب  میدرک  رّخسم  ًۀَفِصاع و  َحیِّرلا  َناْمیَلُِـسل  َو 
. تسا تکرح  نودب  هدوسآ و  مارآ و  یلیخ  هکنیا  نیع  رد  دوریم 

. دنکیم تکرح  نامیلس  رما  هب  داب  هک  ِهِْرمَِأب  يِرَْجت 
. تسا ماش  دوصقم  هک  میدینادرگ ، كرابم  ار  نآ  هک  ینیمز  يوس  هب  دوریم  انْکَراب و  ِیتَّلا  ِضْرَْألا  یلِإ 

رصع درکیم و  تکرح  ماش  زا  حبص  نامیلس  دناهتفگ : یضعب 
402 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تشگیم رب  اجنآ  هب 
، اطعا هب  ملع  زا  دـشاب  هک  هچ  ره  یـسک و  ره  زا  ام  كاسما  دـشاب ، هک  هچ  ره  سک و  ره  هب  ام  ياطع  سپ  َنیِِملاع  ٍءْیَـش  ِّلُِکب  اَّنُک  َو  اهِیف 

. دوشیم یشان  ود  نآ  رب  ّبترتم  حلاصم  كاسما و 
. تسا نامیلس  يارب  ّنج  نیطایش و  ریخست  نآ  تسا و  نامیلس  يارب  يرگید  تمعن  راهظا  َُهل  َنوُصوُغَی  ْنَم  ِنیِطایَّشلا  َنِم  َو 

. تسا نیطایّشلا » نم   » نآ ربخ  تسادتبم ، ای  حیّرلا »  » رب فوطعم  نم »  » ظفل و 
. دنروآ نوریب  تمیق  نارگ  سیفن و  رهاوج  مالّسلا  هیلع  نامیلس  يارب  ات  دندرکیم  یصاّوغ  اهایرد  رد  نیطایش  و 

نتخاـس بیجع و  ياهرـصق  اهرهـش ، ياـنب  دـننام  دـندادیم ، ماـجنا  یـصاّوغ  زا  ریغ  زین  يرگید  ياـهراک  َکـِلذ و  َنُود  اًـلَمَع  َنُولَمْعَی  َو 
. هریغ اهسیدنت و  یگنج ، لیاسو  لیبق  زا  دوب  نآ  راتساوخ  نامیلس  هک  ییاهزیچ  رگید  بیرغ ، عیانص  عارتخا  ولد ، دننام  گرزب  ياههساک 

. دننکن دساف  ار  شتکلمم  لها ) کلم و  و   ) دنوشن جراخ  نامیلس  رما  زا  ات  میدوب  نانآ  ظفاح  نابهگن و  ام  َنیِِظفاح  ْمَُهل  اَّنُک  َو 
تسا ، لعف  ریدقت  هب  ای  تسا  فطع  ظفل  نیا  َبوُّیَأ  َو 

403 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«. احون  » دننام

، هدش هدناوخ  هزمه  هرسک  اب  ّینا »  » ظفل هدیـسر ، یتخـس  يرامیب و  جنر و  نم  هب  اراگدرورپ  تفگ  « 2  » ُّرُّضلا َِینَّسَم  یِّنَأ  « 1  » ُهَّبَر يدان  ْذِإ 
. دشاب لوق  يانعم  نّمضتم  يادن  ای  دشاب ، ریدقت  رد  لوق  هک 

تمحر و تیاـغ  هب  ار  شراـگدرورپ  تسا و  مّحرت  تمحر و  یـضتقم  هک  دوـمن  شدوـخ  لاـح  راـهظا  هب  اـفتکا  َنیِمِحاَّرلا  ُمَحْرَأ  َتـْنَأ  َو 
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لاؤس و وا  زا  هک  یـسک  تمرح  ظفح  رد  رتکیدزن و  ایح  هب  رتاسر ، بلط  ماقم  رد  نآ  هک  درک ، فیـصوت  تیفاـع  تساوخرد  زا  یناـبرهم 
. تسرتلماک هدرک  تساوخرد 

ار شدالوا  لام و  و  درک ، رایتخا  تّوبن  يارب  ار  وا  دنوادخ  دوب ، قاحـسا  نب  وسیع )  ) صیع نادنزرف  زا  دوب  یمور  بّویا  دـناهتفگ : یـضعب 
. دینادرگ دای  زا 

هب ار  وا  درب و  نیب  زا  ار  شلاوما  هتشک و  ناشرـس  هب  هناخ  ندرک  بارخ  اب  ار  شنادنزرف  هک  هنوگ  نیدب  دومن  شیامزآ  ار  وا  دنوادخ  سپ 
تفه ای  هدزیس و  ای  هدجیه  تّدم  هب  مسج  رد  ییاهیرامیب 

__________________________________________________

، ماقم فالتخا و  هجرد  هب  سپس  ّقح و  ناوریپ  ایلوا ، نانآ  زا  سپ  ناربمغیپ و  تسخن  الب ، ثیح  زا  مدرم  نیرتتخس  دومرف : یفطصم  ( 1)
رارسالا فشک  دنیادخ . ناگدنب  ریاس 

وا رب  ار  نیا  تشاد و  تافانم  ّرّضلا  ینّـسم  تفگیم : هتـسویپ  هک  عزف  عزج و  اب  دناوخ  رباص  ار  تّوبن  دنوادخ ، نوچ  دناهتـشون  هفیطل  ( 2)
رارـسالا فشک  دومنن . عزف  عزج و  مه  دـنوادخ  هاـگرد  هب  درکن و  ربص  كرت  بوّیا  نوچ  تیاکـش  هن  دوب  اـعد  نیا  نکیل  دـنتفرگ  هدرخ 

يراصنا هّللا  دبع  هجاوخ 
404 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوب فسوی  نب  مییارفا  رتخد  همحر »  » وا نز  دینادرگ ، التبم  هام  تفه  ای  لاس 
. دوب بوقعی  نب  فسوی  رتخد  وا  نز  هک  تسا  هدمآ  يربخ  رد 

اعد ارچ  تـفگ : وا  هـب  شنز  يزور  درک ، جاودزا  بوـقعی  رتـخد  ّیل »  » اـب درکیم و  یگدـنز  بوـقعی  ناـمز  رد  بوـّیا  دـناهتفگ : یـضعب 
؟ دوش فرط  رب  ام  زا  الب  ینکیمن 

. لاس داتشه  تفگ : دوب ؟ لاس  دنچ  ام  یتحار  هافر و  تفگ :
هروس رد  تسا و  هدیـسرن  ام  هافر  یتحار و  تّدـم  هب  زونه  ام  يالب  ـالتبا و  تّدـم  اریز  منکب ، اـعد  منکیم  اـیح  ادـخ  زا  نم  تفگ : بّویا 

. دمآ دهاوخ  وا  لاح  لیصفت  سنوی 
. میتشادرب وا  زا  ار  اهضرم  اهدرد و  میدینادرگ و  باجتسم  ار  وا  ياعد  ٍّرُض  ْنِم  ِِهب  ام  انْفَشَکَف  َُهل  اْنبَجَتْساَف 

رد هک  وا  لها  زا  ار  یناسک  یلاـعت  يادـخ  هک  میدیـشخب  زاـب  وا  هب  دوب  هتفر  نیب  زا  هچنآ  دـننامه  هداوناـخ  ْمُهَعَم و  ْمُهَْلثِم  َو  ُهَلْهَأ  ُهاـْنیَتآ  َو 
وا تاناویح  لاوما و  نیع  دنوادخ  نینچمه  دینادرگ و  هدنز  ار  همه  دندوب  هدرم  ناشیاهلجا  اب  البق  هک  ار  یناسک  دـندوب و  هدرم  الب  نامز 

. درک اطع  وا  هب  اهنآ  دوخ  اب  هارمه  زین  ار  اهنآ  لثم  دینادرگرب و  وا  هب  ار 
وا دینادرگ و  رّیخم  ار  بّویا  یلاعت  يادخ  دناهتفگ : یضعب  و 

405 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دش هداد  وا  هب  دوب  هدرک  رایتخا  هک  هچنآ  سپ  ایند ، رد  نآ  دننام  لثم و  دنک ، هدنز  ترخآ  رد  ار  وا  لها  دنوادخ  هک  درک  رایتخا 

نانآ زا  دینادرگ و  هدنز  دنوادخ  ار  شنادنزرف  دناهتفگ : یضعب  دمآ و  ایند  هب  وا  زا  دوب  هتفر  نیب  زا  هک  هچنآ  ربارب  ود  دناهتفگ : یـضعب  و 
. دنوش هداز  اههون 

. دناهتفگ رسپ  تفه  رتخد و  تفه  یضعب  دوب و  رسپ  هس  رتخد و  تفه  ياراد  وا  دناهتفگ : یضعب  و 
. تسام دوخ  دزن  زا  هکلب  رهاظم ، دزن  زا  هن  وا ، قاقحتسا  يهیحان  زا  هن  تسوا ، رب  ام  دزن  زا  ینابرهم  تمحر و  انِْدنِع  ْنِم  ًۀَمْحَر 

رد تدابع  رب  ربص  هک  دننک  يروآ  دای  ار  بلطم  نیا  دشاب و  ناگدننک  تدابع  يارب  يروآ  دای  هرکذت و  بلطم  نیا  ات  َنیِدـِباْعِلل  يرْکِذ  َو 
. تسرورس جرف و  بجوم  يورخا ، يویند ، ياهتمعن  بجوم  درک  ربص  تلاح  ود  ره  رد  بّویا  هک  روطنامه  یتخس  یتحار و 
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. تشذگ هک  هچنآ  لثم  تسا  لعف  ریدقت  هب  فطع  لفکلا  اذ  سیردا و  لیعامسا و  لاح  روآدای  زین  ِلْفِْکلا و  اَذ  َو  َسیِرْدِإ  َو  َلیِعامْسِإ  َو 
فلع  بآیب و  نیمزرس  رد  یگّچب  ناوا  زا  لیعامسا  اریز  دنتسه ، ناگدننک  ربص  زا  اهنیا  يهمه  َنیِِرباَّصلا  َنِم  ٌّلُک 

406 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دیدش راکنا  رد  موق  نآ  هک  یلاح  رد  درک  ربص  ادخ  يوس  هب  موق  توعد  رب  مالّسلا  هیلع  سیردا  تشادن ، یـسینا  چیه  دیزرو و  ییابیکش 

. دشیم ثوعبم  نانآ  يوس  هب  هک  دوب  یسک  نیلّوا  سیردا  هچ  دندوب ،
. تسا نون  نب  عشوی  وا  هک  هدش  هداد  تبسن  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  تارظن  فالتخا  وا و  تیصخش  هراب  رد  هک  لفکلا  وذ  اّما  و 

. دننادیم اّیرکز  ار  وا  یضعب  تسا و  سایلا  وا  دناهتفگ  یخرب  و 
مـشخ دـنک ، تدابع  ار  اهبـش  دریگب و  هزور  ار  اهزور  هک  داد  لوق  شتقو  ّیبن  هب  یلو  دوبن ، ّیبن  دوب و  یحلاص  درم  وا  دـناهتفگ  یـضعب  و 

. درک افو  شدوخ  لوق  هب  دیامن  لمع  ّقح  هب  دزرون و 
نآ وا  اّما  دوب ، سایلا  اـب  هک  تسا  عسی »  » وا دـناهتفگ : یـضعب  تسا ، هدرکن  وگزاـب  ار  وا  ناتـساد  دـنوادخ  دوب و  ّیبن  وا  دـناهتفگ : یـضعب 

تـشهب لـخاد  دـنک  هبوـت  رگا  هک  درک  دّـهعت  يرگمتـس  هاـشداپ  يارب  وا  هک  تسا  هدرک  رکذ  نآرق  رد  ار  وا  دـنوادخ  هک  تـسین  عـسی » »
. دوشیم

. دش هدیمان  تیافک  بحاص  ینعی  لفکلا  اذ  وا  تهج  نیمه  هب  هدوب و  ناعنک  وا  مسا  دناهتفگ : هک  داد  وا  هب  دروم  نیمه  رد  مه  ياهمان  و 
دوب . لسرم  ناربمایپ  زا  وا  هک  هدش  هداد  تبسن  ربخ  هب 

407 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
لها اـب  هسیاـقم  رد  شتفارـش  تهج  هب  وا  باوث  نوچ  تسا ، ندوب  ربارب  ود  فعـض و  ياـنعم  هب  لـفک »  » دوب و دواد  نب  نامیلـس  زا  دـعب  و 

. تسا بسانم  اجنیا  رد  یناعم  نیا  يهمه  دیآیم و  مه  تلافک  بیصن و  يانعم  هب  دوب ، ربارب  ود  شنامز 
. دندوب ناگتسیاش  زا  نانآ  هک  میدروآ ، رد  شیوخ  تمحر  راوج  رد  ار  نانآ  َنیِِحلاَّصلا و  َنِم  ْمُهَّنِإ  اِنتَمْحَر  ِیف  ْمُهاْنلَخْدَأ  َو 

408 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یلا 88 تایآ 87 

408 ص :  ات 88 ..... ] تایآ 87  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]

هراشا

اْنبَجَتْساَف ( 87  ) َنیِِملاَّظلا َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُس  َْتنَأ  َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ِتاُملُّظلا  ِیف  يدانَف  ِْهیَلَع  َرِدْقَن  َْنل  ْنَأ  َّنَظَف  ًابِضاغُم  َبَهَذ  ْذِإ  ِنوُّنلا  اَذ  َو 
(88  ) َنِینِمْؤُْملا یِْجُنن  َِکلذَک  َو  ِّمَْغلا  َنِم  ُهاْنیََّجن  َو  َُهل 

408 ص :  همجرت ..... :

رد هاگنآ  میریگیمن  گنت  وا  رب  زگره  درک  نامگ  و  تفر ، دوخ  هار  هب  هنانیگمشخ  هک  نک ] دای   ] ار سنوی ] یهام / بحاص  نّونلا /[  وذ  و 
. مدوب ناراکمتس  زا  نم  ییوت ، هک  اکاپ  تسین ، وت  زج  ییادخ  داد  رد  ادن  یکیرات  لد 

. میناهریم ار  نانمؤم  ناسنیدب  و  میدیناهر ، هودنا  زا  ار  وا  میدرک و  تباجا  ار  وا  ياعد  هاگنآ 

408 ص :  ریسفت ..... 
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. تسا هتشذگ  دننام  ریدقت  ِنوُّنلا و  اَذ  َو 
. تسا یّتم  نب  سنوی  وا  مسا  یلو  دش  هدیمان  مسا  نیا  هب  یهام  مکش  رد  وا  ندش  راتفرگ  تهج  هب  وا  اریز  تسا  یهام  يانعم  هب  نون »  » و

ای دوخ  موق  هک  تفر  یلاح  رد  وا  « 1  » ًابِضاغُم َبَهَذ  ْذِإ 
__________________________________________________

، یتـمعن ناـمرح  زا  اـیند  مدرم  هکناـنچ  دوـش ، رود  ناـشیا  زا  ـالب  رکـشل  ندز  مه  هب  مشچ  کـی  رگا  هک  تسا  یناتـسود  ار  دـنوادخ  ( 1)
ره و  دنیآ ! دایرف  هب  ییالبیب  زا  ادخ  ناتسود  دنهد ، رس  هلان  دنوش و  كانویرغ 

409 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدمآ  ار  وا  مدرک  كانبضغ  ارم و  درک  كانبضغ  يانعم  هب  نالف » ینبضاغ   » نوچ دوب  هدروآ  بضغ  هب  ار  شراگدرورپ 

توعد ادخ  هب  ار  مدرم  نآ  لاس  هس  یس و  وا  تشگ و  ثوعبم  شموق  يوس  هب  هک  دوب  هلاس  یـس  وا  هک  دوب ، نینچ  نیا  شموق  اب  وا  لاح 
. تفریذپن ار  وا  توعد  یسک  میکح  لیبور  دباع و  ياخونت  زج  دوب و  وخدنت  نوچ  اّما  درک 

سنوی اّما  داد  ار  وا  موق  رب  باذع  لوزن  يهدعو  ربص ، ّینأت و  هب  رما  زا  دعب  دـنوادخ  و  درک ، نیرفن  شموق  رب  دـش و  كانبـضغ  ور  نیا  زا 
تـساوخرد وا  زا  لیبور  داد و  باذـع  لوزن  ربخ  شموق  هب  لیبور  اـب  تروشم  زا  دـعب  دومن و  نیرفن  رب  رارـصا  درکن و  لوبق  مالّـسلا  هیلع 

. دیزرو يراددوخ  راگدرورپ  هب  يهعجارم  زا  سنوی  یلو  دهاوخب  ار  شموق  زا  باذع  عفد  دنک و  هعجارم  شراگدرورپ  هب  هک  درکیم 
سنوی دوب ، لصوم  عباوت  زا  اونین  رهـش  نآ  مسا  دـندرک و  جارخا  ناشرهـش  زا  ار  اخونت  سنوی و  مدرم  دیـسر  ارف  باذـع  دـعوم  هک  هاگنآ 

. دش نیگمشخ  شراگدرورپ  ای  موق  رب  دمآ و  مشخ  هب  تهج  نیمه  هب  دشن  لزان  نانآ  رب  باذع  هک  دید 
. دومن راذگاو  شدوخ  هب  ندز  مه  رب  مشچ  کی  رد  ار  وا  دنوادخ  هدش  دراو  رابخا  رد  هک  هچنآ  رب  انب 

__________________________________________________

نوچ ناتسود  دوش ، رتزیت  ناشیا  عمش  شتآ  يهنابز  دنچ  ره  و  دنرتقشاع ! شیوخ  يالب  رب  دننیب ، شیب  رهد  يالب  راگزور و  بیـسآ  ردق 
رارسالا فشک  دنرتقشاع . زور  ره  شیوخ  يانف  هنتفرب و  هناورپ 

410 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تردق ای  درک ، میهاوخن  ارجا  وا  يهراب  رد  ار  دوخ  نامرف  ای  تفرگ ، میهاوخن  تخـس  وا  رب  ام  هک  درک  نامگ  سپ  ِْهیَلَع  َرِدـْقَن  َْنل  ْنَأ  َّنَظَف 

. میرادن وا  ذخا  رب 
هچنانچ دوشیمن  هتفرگ  تخس  وا  رب  زگره  هک  درک  ادیپ  هار  شلد  رد  نامگ  نیا  و  دراذگاو ) شدوخ  هب  ادخ  ار  وا  هک  هدش  دراو  هچنانچ 

. تسا نیمه  مه  تسرد  درک  روطخ  اهزیچ  نیا  شنهذ  هب  سپ  درک  اهر  شدوخ  لاح  هب  ار  وا  دنوادخ  هک ، تسا  نینچ  نیا  مه  ربخ  رد 
زا مالّـسلا  مهیلع  ایلوا  يهبوت  تسا و  ناـشتیالو  تهج  زا  مالّـسلا  مهیلع  اـیبنا  يهبوت  هک  اریز  تسین ، تّوبن  ماـقم  یفاـنم  ینهذ  روطخ  نیا 

. یبلق ینهذ و  تاروطخ 
دمآ رد  سنوی  مسا  هب  دـنتخادنا  هعرق  یتشک  لها  دـش ، یتشک  لخاد  هک  میدرک  گنت  ار  هصرع  وا  رب  هار  رد  نتفر  نوریب  زا  سپ  هصالخ 

. دیعلب ار  وا  یهام  دنتخادنا و  ایرد  هب  ار  وا  و 
. داد ادن  یهام ، مکش  یکیرات  ای  ایرد  یکیرات  ای  بش ، یکیرات  رد  ِتاُملُّظلا  ِیف  يدانَف 

: تفگ یکیرات  نآ  رد  وا  دیعلب و  يرگید  یهام  دوب ، هدیعلب  ار  سنوی  هک  ار  یهام  نآ  دناهتفگ ، یضعب 
411 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . هّیریسفت  ای  هلّقثم  زا  فّفخم  نا »  » ظفل تسین  يدوبعم  وت  زج  هک  ییادخ  يا  َْتنَأ  اَّلِإ  َهلِإ  ْنَأ ال 

يّربت شدوخ  تّینانا  زا  الّوا  ماهدوب  ناراکمتس  زا  هک  مدوب  نم  نیا  هابتشا و  اطخ و  ره  زا  یهّزنم  وت  « 1  » َنیِِملاَّظلا َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُس 
. دومن تابثا  ادخ  يارب  ار  يأر  ّتیهولا و  دش ، شدوخ  تکاله  ببس  وا  يارو  ّتینانا  هکنآ  زا  سپ  تسج 
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ّتینانا شموق و  رب  وا  نیرفن  هکنیا  هب  درک  فارتعا  سپـس  درک ، هیزنت  تسوا  دوجو  يأر و  رد  ضقن  بجوم  هک  هچ  ره  زا  ار  ادـخ  سپس 
یلاعت يادخ  دوب  تاجن  تساوخرد  زا  هیانک  سنوی  زا  فارتعا  نیا  نوچ  تسا و  هدوب  شدوخ  شموق و  رب  ملظ  ادـخ  تّینانا  لباقم  رد  وا 

: دومرف
ندـش كانبـضغ  اطخ و  مغ  زا  ای  میداد ، تاجن  یهام  مکـش  زا  ار  وا  میدرک  تباـجا  ار  شیاـعد  هاـگنآ  ِّمَْغلا و  َنِم  ُهاـْنیََّجن  َو  َُهل  اْنبَجَتْـساَف 

. میداد تاجن 
ّتینانا تابثا  يأر ، هب  لالقتـسا  تّینانا و  زا  يّربت  ببـس  هب  یهام  مکـش  زا  نداد  تاجن  ینعی  میهدیم ، تاجن  اـم  نینچ  نیا  َِکلذَـک و  َو 

. میهدیم تاجن  ار  نینمؤم  نینچنیا  سفن ، يارب  تفرعم  تّینانا و  تابثا  رد  ملظ  هب  فارتعا  رشب و  تفرعم  زا  وا  هیزنت  ادخ و  يارب 
لاعفا باب  زا  نون  ود  اب  یجنن »  » ظفل َنِینِمْؤُْملا  یِْجُنن 

__________________________________________________

هس ره  سنوی  ياعد  نوچ  هانگ و  هب  فارتعا  هیزنت 3 - دیحوت 2 - - 1 تسا : تباجا  هب  نورقم  ياعد  دـشاب  زیچ  هس  نآ  رد  هک  ییاعد  ( 1)
رارسالا فشک  میدرک . تباجا  ار  وت  ياعد  هک : دمآ  باطخ  تیهالا  ترضح  زا  تشاد  طرش 

412 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدش  هدناوخ  ای  نوکس  میج و  دیدشت  نون و  کی  اب  هدش و  هدناوخ 

. دشاب هدش  ماغدا  میج  رد  مّود  نون  دشاب ، لاعفا  باب  زا  عراضم  هکنیا  ربانب 
. تسا هدش  فذح  لعفلا  ءاف  نون  و  دشاب ، لیعفت  باب  زا  هکنیا  ربانب  ای 

. دناهتفگ یضعب  هچنانچ  تسا  فقو  ّتین  هب  نآ  نوکس  دشاب و  ردصم  هب  بوسنم  لوهجم  یضام  هکنیا  ربانب  ای 
ددرگ تباجتـسا  وا  يارب  هکنآ  رگم  دناوخب  ار  اعد  نیا  هک  تسین  یکانهودنا  چـیه  دومرف : هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا 

«. 1»
نیا رد  تسا و  ملظ  ادخ  تّینانا  بنج  رد  ّتینانا  تیؤر  هک  درک  فارتعا  دـش و  جراخ  ادـخ  ّتینانا  بنج  رد  شتّینانا  زا  یتقو  نمؤم  اریز 
ِناعَد اذِإ  ِعاَّدـلا  َةَوْعَد  ُبیِجُأ  یلاعت : يادـخ  لوق  قادـصم  ماگنه  نیا  رد  وا  هچ  دوشیم ، باجتـسم  وا  ياعد  امتح  دـناوخب  ار  ادـخ  لاـح 

. دوشیم
لوق هب  دربیمن  هانپ  دنکیمن و  عزف  هنوگچ  دشاب  مومغم  هک  یسک  زا  منکیم  بّجعت  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يربخ  رد  و 

: دیوگیم نآ  لابند  هب  دنوادخ  مدینش  نم  هک  َنیِِملاَّظلا  َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُس  َْتنَأ  اَّلِإ  َهلِإ  ال  یلاعت : يادخ 
__________________________________________________

یفاصلا ج 3 ص 353 ریسفت  ( 1)
413 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

««. 1  » َنِینِمْؤُْملا یِْجُنن  َِکلذَک  َو  ِّمَْغلا  َنِم  ُهاْنیََّجن  َو  َُهل  اْنبَجَتْساَف  »
یلا 91 تایآ 89 

413 ص :  ات 91 ..... ] تایآ 89  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]

هراشا

َنوُعِراُسی اُوناک  ْمُهَّنِإ  ُهَجْوَز  َُهل  انْحَلْصَأ  َو  ییْحَی  َُهل  اْنبَهَو  َو  َُهل  اْنبَجَتْساَف  ( 89  ) َنِیثِراْولا ُْریَخ  َْتنَأ  َو  ًادْرَف  ِینْرَذَت  ِّبَر ال  ُهَّبَر  يدان  ْذِإ  اَّیِرَکَز  َو 
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ًۀَیآ اهَْنبا  َو  اـهاْنلَعَج  َو  اـنِحوُر  ْنِم  اـهِیف  اـنْخَفَنَف  اـهَجْرَف  ْتَنَـصْحَأ  ِیتَّلا  َو  ( 90  ) َنیِعِـشاخ اَنل  اُوناـک  َو  ًاـبَهَر  َو  ًاـبَغَر  انَنوُعْدَـی  َو  ِتاْریَْخلا  ِیف 
(91  ) َنیَِملاْعِلل

413 ص :  همجرت ..... :

. یناگدنامزاب نیرتهب  وت  هکنآ  لاح  راذگم ، اهنت  ارم  اراگدرورپ  هک  داد  ادن  اعد  هب  ار  شراگدرورپ  هک  نک ] دای   ] ار اّیرکز  و 
ام دنتفاتشیم ، يراکوکین  هب  نانیا  میدنادرگ ، هتسیاش  وا  يارب  ار  شرـسمه  میدیـشخب و  ار  ییحی  وا  هب  میدرک ، تباجا  ار  وا  ياعد  هاگنآ 

. دندوب نتورف  ام  ربارب  رد  دندناوخیم ، میب  دیما و  يور  زا  ار 
ناـیناهج يارب  یفرگــش  يهدـیدپ  ار  شرــسپ  وا و  میدـیمد و  وا  رد  شیوـخ  حور  زا  هاـگنآ  دـیزرو  ینمادــکاپ  هـک  نز  نآ  نـینچمه  و 

. میدینادرگ
__________________________________________________

یفاّصلا ج 3 ص 353 ریسفت  ( 1)
414 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

414 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

. تسا هتشذگ  دننام  ریدقت  فطع و  رد  اَّیِرَکَز  َو 
: تفگیم هک  یلاح  رد  داد  ادن  ار  راگدرورپ  يدان  ْذِإ 

« راذگن دنـشابیم  ثراو  هک  هّیرذ  دنزرف و  نودب  ینعی  راذـگم ، اهنت  ارم  اراگدرورپ  راب  « 1  » َنِیثِراْولا ُْریَخ  َْتنَأ  َو  ًادْرَف  ِینْرَذـَت  ـال  ِّبَر  ُهَّبَر 
. یناگدنامزاب نیرتهب  وت  هک 

رظن فرـص  دوخ  اب  ادخ  یهارمه  ادخ و  زا  ًادْرَف » ِینْرَذَت  ال   » يهلمج اب  دنزرف  نتـساوخ  اب  اّیرکز  هک  دوشیم  لصاح  مّهوت  نیا  اعد  نیا  زا 
. تسا هدرک 

. میداد ار  ییحی  وا  هب  هدرک و  تباجا  ار  شتساوخ  ییْحَی  َُهل  اْنبَهَو  َو  َُهل  اْنبَجَتْساَف 
، دوب هدش  عطق  شضیح  يریپ  تهج  هب  اّیرکز  رسمه  هکنیا ، دوجو  اب  میداد  رارق  دنزرف  شریذپ  هتسیاش  ار  شرسمه  ُهَجْوَز و  َُهل  انْحَلْـصَأ  َو 

. دوب ازان  میقع و  زین  يریپ  زا  لبق 
رادیدپ لمح  ضیح و  دومن و  حالصا  ار  وا  محر  دنوادخ  سپ 

__________________________________________________

تشاددای درک و  دای  رب  ریگم ، زاب  تنم  زا  تمصع  هدرپ  ادنوادخ ، ایادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ناقّقحم  تراشا  نافراع و  قاذم  رب  ( 1)
. رادم لوغشم  يریگم  رب  دوخ  زا  ارم  رادیم و  دوخ 

رارسالا فشک 
415 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. درک قالخا  شوخ  ار  وا  دنوادخ  دوب و  قالخا  دب  ای  داد ، رارق  اهتشا  اب  ابیز و  ناوج  ار  وا  دنوادخ  دوب  هدش  ریپ  ای  دش ،
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هب ای  ددرگیم ، رب  مالّـسلا  هیلع  ییحی  شرـسمه ، اـّیرکز و  هب  ریمـض  تسا ، لـیلعت  ماـقم  رد  فاـنیتسا  ِتاْریَْخلا  ِیف  َنوُعِراـُسی  اُوناـک  ْمُهَّنِإ 
نیب ناشدوخ و  نیب  ایادـخ  ناشدوخ و  نیب  ریخ  ياهراک  رد  نانآ  يهمه  هک  دـش ، رکذ  ناشمان  اهناتـساد  لّوا  زا  هک  ددرگیم  رب  ناربمایپ 

. دنتسجیم تقبس  تعرس و  ریبک  ریغص و  ملاع  رد  قلخ 
. سرت تبغر و  تهج  هب  ای  دندوب  بغار  ای  تبغر ، اب  اعد  ای  دندوب ، تبغر  نابحاص  ًابَهَر  َو  ًابَغَر  انَنوُعْدَی  َو 

لوق ریظن  نیا  دومن و  عّرـضت  ای  درک  شـشوک  شیاعد  رد  ینعی  تسا ، هیلا » بغر   » زا دـشاب  هتـشاد  تکرح  هک  یلاح  رد  بغرلا »  » ظفل و 
. تسا ًۀَیْفُخ  َو  ًاعُّرَضَت  ْمُکَّبَر  اوُعْدا  یلاعت  يادخ 

میب سرت و  زا  یـضعب  دـنناوخیم و  دـیما  تبغر و  باـب  زا  ار  ادـخ  ياـیبنا  زا  یـضعب  هک  دـشاب  نیا  تراـبع  نیا  زا  دوـصقم  تسا  نکمم 
. دنناوخیم

. سرت اب  يرگید  تقو  رد  دنناوخیم ، ار  ادخ  دیّما  تبغر و  اب  اهتقو  یضعب  رد  تسا  نیا  دوصقم  ای 
فصو ود  ره  عماج  هک  یلاح  رد  هدش ) رکذ   ) مالّسلا مهیلع  ایبنا  نآ  و 

416 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا قوش  سرت و  اجر ، فوخ و  نیب  هتسویپ  لماک  صخش  اریز  تسا ، دوصقم  اجنیا  رد  انعم  نیا  دنناوخیم ، ار  ادخ  دنتسه 

416 ص :  اجر .....  فوخ و 

، لامکتـسا لّزنت و  اـقب ، اـنف و  لوبق  يهّوق  نیب  دوخ  ّرقم  رد  شدوجو  يهّداـم  هفطن و  رارقتـسا  لّوا  زا  ناویح  قلطم  هکلب  ناـسنا ، هک  نادـب 
. تسا هدش  عقاو  هدایز  ناصقن و 

رگا دـنکیم و  رارف  ناـصقن  لّزنت و  اـنف ، زا  تـسا و  بـغار  شراـید  زا  لامکتـسا و  اـقب و  هـب  شدوـجو  ترطف  يهیحاـن  زا  يدوـجوم  ره 
دننام دشاب  هتشاد  ساسحا  یبیکرت  روعـش  يهطـساو  هب  تاناویح ، عاونا  رثکا  دننام  دشاب  هتـشاد  ساسحا  طیـسب  روعـش  ببـس  هب  يدوجوم 
لماک دراد و  تبغر  دوخ  ياهراگزاس  تامیالم و  هب  تسا ، نازیرگ  دوخ  تایفانم  زا  دـشابن ، لفاغ  شروعـش  دوجو  اـب  رگا  ناـسنا ، دارفا 

. دشابن لفاغ  دوخ  تامیالم  تایفانم و  زا  هک  تسنآ 
هبوت و اجتلا ، رارف و  عّرـضت ، هفیخ و  تبغر ، سرت و  بلط ، رارف و  دیما ، میب و  رد  هتـسویپ  دشابن  لفاغ  دـش  رکذ  هک  هچنآ  زا  هک  یـسک  و 

. دشابیم ّالوت  اّربت و  هبانا و 
یهاگ دوشیم و  رورغم  یهاگ  دوشیم و  لفاغ  نآ  ناصقن  دوخ و  دوجو  لامک  دوجو و  زا  یبیکرت  روعش  بسح  رب  ناسنا  یهاگ 

417 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
يواسم زا  ترابع  لامک  تسا و  ءاجر  فوخ و  نیب  كولـس  ریـس و  زا  ترابع  تسا  حودـمم  هک  هچنآ  تسا ، مومذـم  هس  ره  هک  دـیماان ،

. تسا هدمآ  ربخ  رد  هچنانچ  دباین ، ینوزف  يرگید  رب  یکی  هک  يوحن  هب  تساجر  فوخ و  ندوب 
یَلَع اَّلِإ  ٌةَرِیبََکل  اهَّنِإ  َو  یلاعت : يادـخ  لوق  ریـسفت  نمـض  رد  هرقب  يهروس  رد  ام  ریغ  يارب  هن  دنتـسه ، عشاخ  ام  يارب  َنیِعِـشاخ  اَنل  اُوناـک  َو 

. تشذگ عضاوت  عوضخ و  قرف  عوشخ و  يانعم  َنیِعِشاْخلا 
رد هکنیا  زا  شتاروع و  هب  رظن  زا  ار  شدوخ  هک  تسا  میرم  دوصقم  اههتـشذگ ، دننام  تسا  لعف  ریدقتب  ای  فطع  اهَجْرَف  ْتَنَـصْحَأ  ِیتَّلا  َو 

. درکیم ظفح  دوش  فّرصت  مارح  لالح و  هب  شتراوع 
هب لّثمتم  یهلا  حور  ای  لییربج ،  ) لوسر هک  هنوگ  نیدـب  میدـیمد ، نآ  رد  دوخ  حور  زا  درکیم  ظفح  ار  شیوخ  جرف  نوچ  اهِیف و  اـنْخَفَنَف 

. تسا ربخ  رد  هچنانچ  دیمد  وا  نهاریپ  بیج  رد  تسام  دوخ  يهلزنم  هب  هک  ناوج ) لکش 
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. میدیمد ار  نامحور  زا  یضعب  انِحوُر  ْنِم 
هدش خفن  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  تسنآ ، تشادگرزب  تهج  یلاعت  يادخ  هب  تبسن  تسا ، ناسنا  عون  ّبر  زا  ترابع  نآ  هک 

418 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسام حور  زا  یشان 

. دنکیم ام  تمکح  تردق و  ملع و  رب  تلالد  هک  میداد  رارق  ياهناشن  ار  شدنزرف  میرم و  ًۀَیآ  اهَْنبا  َو  اهاْنلَعَج  َو 
دـش لماک  تعاس  کی  ضرع  رد  وا  محر  رد  نینج  ددرگ ، لیاز  وا  تراکب  هکنیا  نودـب  دـش و  نتـسبآ  رهوش  نودـب  وا  هک  هنوگ  نیدـب 
هداز نانز  زا  هک  داد  یهاوگ  شّدلوت  لّوا  رد  داد ، شردام  ندوب  كاپ  رب  یهاوگ  تفگ و  نخـس  شدـنزرف  هام ، هن  رد  نینج  لامک  دـننام 

. داد شتّوبن  رب  تداهش  نامز  نامه  رد  هدشن و 
ای دایقنا ، میلـست و  ای  رظن  لّمأت و  رّکذـت ، لقع ، هب  جایتحا  نوچ  میداد ، رارق  ملاع  يهمه  يارب  هناشن  تیآ و  ار  شدـنزرف  میرم و  َنیَِملاْعِلل 

. درادن رابتعا  ای  لقع و  ای  ریهطت 
یلا 103 تایآ 92 

418 ص :  ات 104 ..... ] تایآ 92  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]

هراشا

َوُه َو  ِتاِحلاَّصلا  َنِم  ْلَـمْعَی  ْنَمَف  ( 93  ) َنوُعِجار اـْنَیلِإ  ٌّلُـک  ْمُهَْنَیب  ْمُهَْرمَأ  اوُعَّطَقَت  َو  ( 92  ) ِنوُُدبْعاَف ْمُکُّبَر  اَنَأ  َو  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  ْمُُکتَّمُأ  ِهِذـه  َّنِإ 
ْمُه َو  ُجوُجْأَم  َو  ُجوُجْأَی  ْتَِحُتف  اذِإ  یَّتَح  ( 95  ) َنوُعِجْرَی ْمُهَّنَأ ال  اهانْکَلْهَأ  ٍۀَیْرَق  یلَع  ٌمارَح  َو  ( 94  ) َنُوِبتاک َُهل  اَّنِإ  َو  ِِهیْعَِـسل  َناْرفُک  الَف  ٌنِمُْؤم 

(96  ) َنُولِْسنَی ٍبَدَح  ِّلُک  ْنِم 
ْنِم َنوُُدبْعَت  ام  َو  ْمُکَّنِإ  ( 97  ) َنیِِملاظ اَّنُک  َْلب  اذه  ْنِم  ٍۀَْلفَغ  ِیف  اَّنُک  ْدَق  انَْلیَو  ای  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُراْصبَأ  ٌۀَـصِخاش  َیِه  اذِإَف  ُّقَْحلا  ُدـْعَْولا  َبَرَْتقا  َو 

اـهِیف ال ْمُه  َو  ٌرِیفَز  اـهِیف  ْمَُـهل  ( 99  ) َنوُدـِلاخ اهِیف  ٌّلُک  َو  اهوُدَرَو  ام  ًۀَِـهلآ  ِءـالُؤه  َناـک  َْول  ( 98  ) َنوُدِراو اـَهل  ْمـُْتنَأ  َمَّنَهَج  ُبَـصَح  ِهَّللا  ِنُود 
(101  ) َنوُدَْعبُم اْهنَع  َِکئلوُأ  ینْسُْحلا  اَّنِم  ْمَُهل  ْتَقَبَس  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 100  ) َنوُعَمْسَی

ُْمْتنُک يِذَّلا  ُمُکُمْوَی  اذـه  ُۀَِـکئالَْملا  ُمُهاَّقَلَتَت  َو  ُرَبْکَْألا  ُعَزَْفلا  ُمُُهنُزْحَی  ـال  ( 102  ) َنوُِدلاخ ْمُهُسُْفنَأ  ْتَهَتْـشا  اَم  ِیف  ْمُه  َو  اهَـسیِسَح  َنوُعَمْـسَی  ال 
(104  ) َنِیلِعاف اَّنُک  اَّنِإ  اْنیَلَع  ًادْعَو  ُهُدیُِعن  ٍْقلَخ  َلَّوَأ  انْأََدب  امَک  ُِبتُْکِلل  ِّلِجِّسلا  ِّیَطَک  َءامَّسلا  يِوْطَن  َمْوَی  ( 103  ) َنوُدَعُوت

419 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

419 ص :  همجرت ..... :

، متسه امش  راگدرورپ  نم  تسا و  هناگی  یتما  هک  تسامش  تّما  نیا 
. دندرگیم زاب  ام  يوس  هب  سپ 

[ رادرک راک و   ] يهدنسیون ام  دش ، دهاوخن  یساپسان  وا  ششوک  ربارب  رد  دشاب ، نمؤم  دهد و  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  زا  هک  سک  ره  سپ 
. میتسه وا 

. دندرگ زاب  هک  تسا  مارح  میدرک  شدوبان  ام  هک  يرهش  ره  لها  رب  و 
. دنباتشب ياهتشپ  ره  زا  نانآ  دنوش و  اهر  جوجأم  جوجأی و  هک  هاگنآ  ات 

، میدوب لفاغ  تقیقح  نیا  زا  هک  ام  رب  ياو  دـنیوگ ] و   ] ددرگ هریخ  نارفاـک  ناگدـید  هاـگان  هب  دوش  کـیدزن  تسرد  تسار و  يهدـعو  و 
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. میدوب رگمتس  هکلب 
. دیتسرپیم دنوادخ  ياج  هب  هچنآ  امش و  دنیوگ ] ]

. دش دیهاوخ  نآ  دراو  امش  دیمّنهج و  مزیه 
یقیقح  نایادخ  نانیا  رگا  و 

420 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دننادیواج نآ  رد  همه  دندشیمن  مّنهج ]  ] نآ دراو  دندوب ،

. دنونشیمن زیچ ] چیه   ] نآ رد  دنراد و  دایرف  نآ  رد  نانآ 
. دنوش هتشاد  رود  نآ  زا  نانآ  تسا ، هدش  رّرقم  یکین  نانآ  ّقح  رد  ام  بناج  شیپ  زا  هک  یناسک 

. دننادیواج ناشهاوخلد  تشهب ]  ] رد ناشیا  دنونشن و  ار  نآ  زاوآ 
هدش هداد  هدعو  امـش  هب  هک  تسا  ناتزور  نامه  نیا  دنیوگ ] و   ] دنیآ نانآ  لابقتـسا  هب  ناگتـشرف  دـنکن و  نیگهودـنا  ار  نانآ  گرزب  میب 

. دوب

420 ص :  ریسفت ..... 

؟ یتفگ هچ  ایبنا  تثعب  زا  دعب  ناگدنب  ای  ناربمایپ  هب  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  ْمُُکتَّمُأ  ِهِذه  َّنِإ 
ریدقت هب  هجو  ود  ره  تسا ، عزانت  لیبس  رب  هتـشذگ  لاعفا  زا  لاح  هلمج  نیا  ای  تسا ، تّما  کی  امـش  تّما  نیا  متفگ : نانآ  هب  دومرف : سپ 

. دناهدرک ادتقا  امش  هب  امش  تّما  نیا  میتفگ : ناشتعیرش  رب  ياهّدع  ندش  عمج  نانآ و  رما  لوبق  زا  دعب  ایبنا  هب  ینعی  تسا ، لوق 
میلست دیحوت و  يهقیرط  نامه  هک  هقیرط  نیا  میتفگ : ناوریپ  ایبنا و  هب  ای  دنتسه ، امش  ياهمومأم  ایبنا  نیا  میتفگ : ایبنا  ناوریپ  مدرم و  هب  ای 

. تسامش يهقیرط  تسا 
. دشابیم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نامز  رد  نیرضاح  هب  باطخ  لوق و  ریدقت  هب  لاح  ای  تسرّدقم ، لاؤس  باوج  هلمج  نیا  ای 

تسامش . يهقیرط  هقیرط ، نیا  ای  دنتسه ، امش  ياههوسا  ناماما و  دش  رکذ  هک  ایبنا  تعامج  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  و 
421 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنتسین هدنکارپ  دنتسه و  هار  کی  ای  شور ، هار و  ثیح  زا  دنتسه  يدحاو  تعامج  ًةَدِحاو  ًۀَّمُأ 
. دیتسرپب ارم  دییآ و ) زاب  همه  زا   ) سپ میامش  راگدرورپ  نم  و  « 1  » ِنوُُدبْعاَف ْمُکُّبَر  اَنَأ  َو 

ار ناشتماما  رما  ای  ناشنید ، رما  نانآ  یلو  تسا  تّما  کی  امـش  تّما  نیا  هک  میتفگ  ینعی  تسرّدقم ، لوق  رب  فطع  ْمُهَْنَیب  ْمُهَْرمَأ  اوُعَّطَقَت  َو 
هعطق هعطق  ار  تّیعبت  يوریپ و  رما  اـی  دـنداد ، رارق  ییادـتقم  ماـما و  قیرط ، نید ، دوخ  يارب  کـی  ره  هک  هنوگ  نیدـب  دـندرک ، هعطق  هعطق 

. دندش يدّدعتم  ياهاوه  وریپ  نانآ  زا  مادک  ره  هکنیا  هب  دندرک 
؟ دوشیم هنوگچ  نانآ  لاح  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، دیعو  هدعو و  رّدقم و  لاؤس  باوج  َنوُعِجار  اْنَیلِإ  ٌّلُک 

. تسام يوس  هب  همه  تشگزاب  ینعی  يانعم ، نیا  دیفم  تسا و  لاح  ای  دندرگیم ، زاب  ام  يوس  هب  نانآ  يهمه  دومرف :
. تسا لعف  رد  هغلابم  يارب  اوعّطقت »  » يهغیص میهدیم و  ازج  ناشهار  راک و  بسح  رب  ار  نانآ  سپ 

ای تسا ، اوعّطقت »  » هب ّقلعتم  وغل ، فرظ  مهنیب »  » ظفل و 
__________________________________________________

نم ییوگ  ارچ ؟ دیوگ  رگا  لد  فّرصت ، لیوأت و  هب  هن  میلست  لوبق و  هب  لقع ، تلیح  هن  تسا  عمس  هار  زا  ام  نامیا  تفگ : تقیرط  ریپ  ( 1)
 ].....[ رارسالا فشک  راپسب . نطاب  نک و  لوبق  رهاظ  ماهدنب ! نم  هک  هد  خساپ  نوچ ؟ هک  دیوگ  رگا  لقع  ماهدنکفا ، رس  ار  رما 
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422 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا مهرما »  » زا لاح  ّرقتسم و  فرظ 

. دندرک قّرفتم  هدنکارپ و  ناشدوخ  نیب  ار  ناشعاّبتا  ندرک و  يوریپ  رما  ای  ناشتماما  رما  ای  ناشنید  رما  تسا : نیا  نآ  يانعم 
. دهد ماجنا  کین  حلاص و  لامعا  زا  يرادقم  یضعب و  سک  ره  ینعی  تسا  رابخا  رد  بیترت  يارب  ءاف »  » ظفل ِتاِحلاَّصلا  َنِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف 

. يول ّصاخ و  تعیب  ّصاخ و  نامیا  ببس  هب  ای  يوبن ، ّماع  تعیب  ّماع و  نامیا  ببس  هب  دشاب  نمؤم  هک  یلاح  رد  ٌنِمُْؤم  َوُه  َو 
. دش دهاوخن  عیاض  وا  ششوک  ِِهیْعَِسل  َناْرفُک  الَف 

لامعا زا  يرادقم  ندرک  لمع  رب  ّقلعم  ار  ششوک  یعس و  ندشن  عیاض  تسا ، ششوک  یعس و  ندرک  عیاض  زا  ترابع  یعـس  نارفک  هچ ،
. درک ینطاب  توعد  ای  يرهاظ  توعد  لوبق  هب  دّیقم  ار  نآ  دوشیم و  رهاظ  نامیا  رثا  سفن  رب  ای  ندیرب  نآ  ببس  هب  هک  دومن  حلاص 

: دوشیم نینچ  هیآ  يانعم  دیق  ود  ره  موهفم  هب  هّجوت  اب  و 
. دهدن ماجنا  حلاص  لمع  چیه  هک  یسک 

. ار ناهانگ  يهمه  ای  هدرک ، لمع  ار  ناهانگ  زا  یضعب  ای  دشاب ، هدرک  لمع  ار  ناهانگ  زا  يزیچ  هکنیا  زا  ّمعا 
دشابن ، نمؤم  یلو  دشاب  هداد  ماجنا  ار  نآ  يهمه  ای  ار  حلاص  لامعا  زا  يرادقم  هک  یسک  رفاک و  ای  دشاب  نمؤم  هکنیا  زا  ّمعا 

423 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنکیم تلالد  نآ  رب  رابخا  هچنانچ  تسا ، نینچ  مه  بلطم  تسا و  رده  عیاض و  هفیاط  ود  نیا  یعس 

نم نارادرب  يا  سپ  هدب  ماجنا  یهاوخیم  یلمع  ره  يدرک  لصاح  تفرعم  رگا  هک  دیوگیم  هّیردنلق  هک  تسین  روط  نآ  بلطم  نیا  ربانب 
. دیهدن شوگ  راکیب  هّیردنلق  نایامن و  یفوص  چوپ  ياهراتفگ  هب 

. دیوش راگتسر  ناتلامعا ، نامیا و  جیاتن  ببس  هب  هّللا  ءاشنا  ات  دینک  لمع  دیناوتیم  هک  هزادنا  ره  دوخ  نامیا  مزاول  هب  و 
ماجنا ار  حلاص  لامعا  زا  يرادقم  هک  یـسک  رطاخ  هب  ای  میـسیونیم ، ار  وا  یعـس  ای  حلاص  لامعا  زا  مک  رادقم  نامه  ام  َنُوِبتاک و  َُهل  اَّنِإ  َو 

. میسیونیم دنکیم  لمع  هک  ار  هچنآ  وا  لمع  يهفیحص  رد  دهدیم 
. تسا هدش  هدناوخ  لوهجم  لعف  تروص  هب  مرح »  » ار و نوکس  اح و  رسک  اب  مرح »  » ّدم و اف و  حتف  اب  مارح »  » ظفل ٌمارَح  َو 

هب ای   ) ایند هب  زگره  مارح و  نانآ  رب  یناگدـنز  رگید  میدـینادرگ  كـاله  اـم  هک  ار  يراـید  لـها  َنوُعِجْرَی و  ـال  ْمُهَّنَأ  اـهانْکَلْهَأ  ٍۀَـیْرَق  یلَع 
. تشگ دنهاوخن  زاب  نامیا )

زاینیب ربخ  زا  شعوفرم  اب  هک  تسادتبم  ای  مّدقم  ربخ  مارح » ، » هدش هدناوخ  نآ  يهرسک  هزمه و  يهحتف  اب  مّهنأ »  » ظفل
424 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا فوذحم  يادتبم  مارح »  » ای تسا ، ریخ  زا  يهدننک  زاینیب  لعاف  ای  رّخؤم  يادتبم  مّهنا »  » ظفل تسا و  هدش 
ار نانآ  ام  هک  ياهیرق  لها  تسا : نیا  نآ  ياـنعم  و  ظـفل ، رد  زاـجم  اـی  فذـح ، رد  زاـجم  قیرط  هب  تسا  هیرق  نآ  لـها  هیرق  زا  دوصقم  و 
ام شاداپ  باوث و  هب  هک  تسا  لاحم  ای  دـندرگنرب ، ام  تبوقع  ازج و  هب  هک  تسا  لاحم  میدرک  دوبان  كـاله و  یناـسنا  تاـیح  هب  تبـسن 

. دشاب هدیاز  ال »  » ظفل هکنیا  ربانب  دندرگزاب 
تـسا عنتمم  مارح و  دوشیمن  عیاض  شـشوک  یعـس و  هکنیا  رب  ینبم  دش  رکذ  هک  هچنآ  ای  تسایند ، هب  ای  تّیناسنا  هب  تشگزاب  دوصقم  ای 

. میدرک كاله  ار  نآ  لها  هک  ياهیرق  رب 
. دندرگیمن زاب  ناش  یهارمگ  زا  هکنیا  يارب  میدرک  كاله  ار  نانآ  ای  دندرگیمن ، زاب  باوث  راد  هب  ای  ّتیناسنا  هب  نانآ  اریز 

هچنآ تسا ، ّنا »  » يهزمه يهرسک  اب  قفاوم  ینعم  رد  مّهنأ »  » رد مال  نتفرگ  ریدقت  دشاب و  اهانکلهأ »  » لیلعت َنوُعِجْرَی » ْمُهَّنَأ ال   » هکنیا رب  انب 
ای دوش  بکترم  ار  ناهانگ  زا  يرادـقم  سک  ره  دوش : هتفگ  نینچ  هک  تسا  نیا  تسرتقفاوم  رهاـظ  بسح  رب  لّوا  يهرقف  يهلباـقم  هب  هک 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2308 

http://www.ghaemiyeh.com


. دهدن ماجنا  حلاص  لمع  چیه  هک  سک  ره 
روکشم  وا  یعس  دهدن  ای  دهدب  ماجنا  حلاص  لمع  هکنیا  زا  ّمعا  درادن  نامیا  هک  یسک  ای  دشابن  ای  دشاب  نمؤم  هکنیا  زا  ّمعا 

425 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دومن لودع  ترابع  نیا  زا  نکل  تسین و 

عانتما تسادخ و  ندرک  كاله  تّیناسنا و  زا  نانآ  تکاله  نآ  دـیاز و  زیچ  کی  اب  دـشاب  انعم  نیمه  دـیفم  هک  درک  ادا  يروط  ار  بلطم 
. باوث راد  ای  تّیناسنا  هب  ناشتشگزاب 

. دوش زاب  جوجأم  جوجأی و  هار  هک  زور  ات  ُجوُجْأَم  َو  ُجوُجْأَی  ْتَِحُتف  اذِإ  یَّتَح 
. دشابیم یهارمگ  زا  عوجر  مدع  ای  عوجر ، مدع  تمرح  ای  عوجر ، تمرح  ای  یعس  نارفک  مدع  ای  تاحلاص  لمع  تیاغ  هلمج  نیا 

عنم هجو  و  ود ، نآ  لیوأت  جوجأم و  جوجأی و  نایب  فهک  يهروس  رد  تسا و  نانآ  ّدـس  ندـش  زاـب  جوجأـم  جوجأـی  حاـتفنا  زا  دوصقم  و 
. تشذگ نآ  فرص 

. تسا نیمز  زا  دنلب  ياج  بدح »  » ظفل يدنلب  یتسپ و  بناج  ره  زا  نانآ  ٍبَدَح و  ِّلُک  ْنِم  ْمُه  َو 
ْنِم ، » ددرگیمرب مدرم  هب  ای  جوجأی  هب  ریمـض  دننکیم و  باتـش  تسا ) دوصقم  رـصع  یلو  تمایق  ای  تمایق  زور  هک   ) دنباتـشیم َنُولِْـسنَی 

. تسا ربق  يانعم  هب  ثدج »  » هچ تسا ، مدرم  هب  ریمض  تشگرب  دّیؤم  نآ  هدش و  هدناوخ  َنُولِْسنَی » ٍبَدَح  ِّلُک 
نانآ  ياهتیاکح  زا  روظنم  دناهداد ، رارق  نیشیپ  يامکح  ایبنا و  هک  تسا  یتامالع  رارسا و  زومر و  زا  تاملک  نیا  لاثما  هک  نادب 

426 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسین ییارس  هناسفا  نیمز  رد  ادخ  نانیشناج  یلاعت و  يادخ  رظن  اریز  تسین  يزیچ  زمر  قیاقح  ندناهاگآ  زج 

تسا هدش  هداز  مدآ  دنزرف  دوجو  ّنج  زا  هک  تسا  سیلبا  نایرگشل  ریغص  ملاع  رد  جوجأم  جوجأی و  زا  دوصقم  تفگ : دیاب  فصو  نیا  اب 
. دهدیم رارق  تسا  هدش  هدروآ  مدآ  رگید  دنزرف  يارب  هک  هتشگ  ّدلوتم  اروح  زا  هک  مدآ  ینب  نانآ و  نیب  يّدس  تیالو  بحاص  تیالو ،
نآ رد  هچ  ره  دنریگیم ، ار  سفن  يهحفـص  مامت  دنوشیم و  جراخ  جوجأم  جوجأی و  دوشیم ، زاب  ّدس  دوش  کیدزن  تعاس  هک  هاگنآ  و 

. دننک رارف  نانآ  زا  ات  دنزیرگیم  سفن  يهحفص  زا  مدآ  ینب  دنعلبیم و  دنبایب 
رود نآ  زا  تعرـس  هب  زین  مدرم  دـنوریم و  تعرـس  هب  نآ  رد  جوجأـم  جوجأـی و  هکنیا  رگم  دـنامیمن  یقاـب  ياهّرد  يدـنلب و  هـّپت و  سپ 

. دنوشیم
( يرغـص تمایق  هجرف و  هّللا  لّجع  مئاق  روهظ  ای  گرم ،) راـضتحا و  تعاـس  ، ) هدـش کـیدزن  ّقح  يهدـعو  نوچ  ُّقَْحلا و  ُدـْعَْولا  َبَرَْتقا  َو 

. دوش کیدزن 
. تسا طرش  هب  ازج  ندیبسچ  لاّصتا و  دیکأت  يارب  تسا  تاجافم  يارب  هک  اذا »  » اف و ندروآ  ماگنه ، نیا  رد  َیِه  اذِإَف 

427 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«. راصبا  » ظفل هک  تسا  مهبم  ریمض  ای  تسا ، نأش  هّصق و  ریمض  ریمض  و 

. تسا مّدقم  ربخ  ای  تسا ، هدش  زاینیب  ربخ  زا  عوفرم  ببس  هب  هک  تسادتبم  ظفل  نیا  ددرگ  هریخ  ٌۀَصِخاش 
. نینمؤم مشچ  هن  دنامیم ، زاب  تریح  زا  نارفاک  مشچ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُراْصبَأ 

کلپ دنامیم و  زاب  ناشیاهمشچ  نآ  هب  نتشادن  سنا  زور و  نآ  سرت  زا  راّفک  یلو  دنتسه ، نمیا  زور  نآ  تشحو  سرت و  زا  نینمؤم  اریز 
. دنیبیمن یبیرغ  كانسرت و  رما  هک  تسا  نیا  لثم  دراد  دنیبیم  زور  نآ  رد  هچنآ  هب  ترخآ و  هب  هک  یسنأ  تهج  هب  نمؤم  اّما  دننزیمن ،

تهج زا  هن  یلو  دـنیبیم ، ار  زور  نآ  ياهـسرت  یهاـگ  لـماک  ریغ  درادـن و  دوجو  یکانـسرت  رما  چـیه  وا  يارب  دـشاب  لـماک  رگا  نمؤم  و 
. شرفک تهج  زا  هکلب  شنامیا 
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. ام رب  ياو  دنیوگیم : هک  یلاح  رد  راّفک  ینعی  تسا ، ریدقت  رد  لوق »  » اجنیا انَْلیَو  ای 
نآ يهدامآ  هک  میدرکیمن  لوبق  ار  نآ  میدرکیمن و  ار  نآ  رکف  میدوب ، لفاغ  زور  نیا  زا  هدـعو و  نیا  زا  اـم  اذـه  ْنِم  ٍۀَْـلفَغ  ِیف  اَّنُک  ْدَـق 

. میوش
428 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ام دنوادخ  هک  یلاح  رد  میدرکیم ، لمع  نآ  ّدـض  رب  هکلب  میدرکن ، افتکا  مه  ندوب  لفاغ  هب  اهنت  ام  میدوب ، ملاظ  ام  هکلب  َنیِِملاظ  اَّنُک  َْلب 
. تسا هدرک  قلخ  نآ  هب  سنا  نآ و  هب  لمع  يارب  ار 

؟ دوشیم هتفگ  هچ  نانآ  هب  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا  لوق  ریدقت  هب  رّدقم  لاؤس  باوج  فنأتسم و  هلمج  َنوُُدبْعَت  ام  َو  ْمُکَّنِإ 
. دیتسه مّنهج  مزیه  دینکیم  تدابع  ادخ  زج  هک  ار  هچنآ  امش و  دوشیم : هتفگ  نانآ  هب  دومرف : یلاعت  يادخ  سپ 

. دینکیم تدابع  هک  ار  هچنآ  ای  تسادخ ، ریغ  زا  یضعب  دینکیم  تدابع  امش  هک  ار  هچنآ  هک  یلاح  رد  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم 
. تسادخ نذا  نودب 

. نانآ نانیشناج  ایبنا و  دننام  دنریگیم ، رارق  تعاطا  دروم  عاطم و  ادخ  نذا  اب  تسا  یناسک  جارخا  ِهَّللا » ِنُود  ْنِم   » هب دیقت  هدیاف  و 
شتآ نآ  اـب  هک  دوـشیم  بصح  هاـگنآ  مزیه  اـی  دـنزادنایم ، شتآ  رد  هک  تسا  يزیچ  قـلطم  مزیه و  ياـنعم  هب  بصح »  » َمَّنَهَج ُبَصَح 

. دوش هتخورفا 
زا دوصقم  رد  تسا ، لّوا  يهلمج  دیکأت  هلمج  نیا  و  تیوقت ، تهج  تسا  هدیاز  اهل »  » مال دیوشیم  دراو  شتآ  نآ  رد  َنوُدِراو و  اَهل  ُْمْتنَأ 

هب  تسنانآ  ياهدوبعم  نیبطاخم و  باطخ 
429 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. بیلغت قیرط 
رّدقم لاؤس  باوج  تسا ، فنأتـسم  هلمج  دندوب  نایادخ  هک  یتسار  هب  دـیتسرپیم  امـش  هک  ناتب  نیا  رگا  اهوُدَرَو  ام  ًۀَِـهلآ  ِءالُؤه  َناک  َْول 

؟ نایادخ نآ  لاح  تسا  هنوگچ  سپ  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  دشابیم ، شلبق  ام  زا  یشان  هک 
. دندشیمن شتآ  دراو  هک  دندوب  ادخ  اهنآ  رگا  دومرف : سپ 

دراو هک  نایادخ  رب  ندش  لّجسم  زا  دعب  تسا  رضاح  نیبطاخم  رب  ّدر  و  تسا ، عطقنم  شلبق  ام  زا  انعم  ظفل و  رد  تسا و  فنأتسم  هلمج  ای 
. دنوشیم شتآ 

: هدش هتفگ  هک  ایوگ  لوق ، ریدقت  هب  تسا  رّدقم  لاؤس  باوج  ای 
؟ دوشیم هتفگ  هچ  شتآ  هب  راّفک  دورو و  نیح  رد 

. دندشیمن شتآ  دراو  دندوب  ادخ  امش  ياهدوبعم  رگا  دوشیم : هتفگ  نانآ  هب  دومرف : یلاعت  يادخ  سپ 
. اهدوبعم ناگدننک و  تدابع  زا  کی  ره  ٌّلُک  َو 

. دنشکیم دنلب  ياهسفن  یگتسخ  تّدش  زا  دننامیم و  دبا  ات  شتآ  رد  ٌرِیفَز  اهِیف  ْمَُهل  َنوُِدلاخ  اهِیف 
. دنونشیمن ندوب ، رک  لیلد  هب  ای  دنونشیمن ، اهادص  ساسحا  مدع  سرت و  تّدش  تهج  زا  َنوُعَمْسَی  اهِیف ال  ْمُه  َو 

دنکیم تحار  ار  نانآ  تسنانآ و  دوس  هب  هک  ار  هچنآ  ای 
430 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هیلع یسیع  هکیالم و  ناگراتس ، ریاس  هام ، دیشروخ ، هچ  دنتسین ، شتآ  ّقحتسم  ادخ  ریغ  ياهدوبعم  يهمه  هک  لاکـشا  نیا  دنونـشیمن و 
. تساهتب ياههدننک  تدابع  هب  باطخ  هکنیا  هب  ّقحتسم  نانآ  هک  یلاح  رد  دناهدش ، عقاو  شتسرپ  دروم  دوبعم و  مالّسلا 

ّالا  » يهلزنم هب  هلمج  نیا  هک  ْتَقَبَـس  َنیِذَّلا  َّنِإ  دـیامرفیم : يادـخ  هک  اجنآ  تسانثتـسم  مکح  نیا  زا  دـعب  هیآ  قبط  هک  ییاهدوبعم  نآ  اـی 
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. تسا هدش  هراشا  هجو  نیا  هب  ربخ  رد  هچنانچ  دشابیم  تسا ) هدش  رّرقم  یکین  نانآ  ّقح  رد  نیا  زا  شیپ  هک  یناسک  زج  « ) تقبس نیذلا 
رد هدـننک  تدابع  هارمه  هک  تسا  یّنج  يونعم و  ناطیـش  اـهتدابع  نیا  رد  یقیقح  دوبعم  هک  دوشیم  هتفگ  نینچ  لاکـشا  باوج  رد  اـی 

«1 . » دشابیم شتدابع 
َّنِْجلا َنوُدـُبْعَی  اُوناک  َْلب  ْمِِهنوُد  ْنِم  اـنُِّیلَو  َْتنَأ  َکَناْحبُـس  اُولاـق  َنوُدـُبْعَی  اُوناـک  ْمُکاَّیِإ  ِءـالُؤه  َأ  دومرف : هکیـالم  هب  یلاـعت  يادـخ  هچناـنچ 

. َنُونِمُْؤم ْمِِهب  ْمُهُرَثْکَأ 
. درک دیکأت  ناسحتسا  باب  زا  ار  نآ  اذل  تسرّدقم و  لاؤس  باوج  ینْسُْحلا  اَّنِم  ْمَُهل  ْتَقَبَس  َنیِذَّلا  َّنِإ 

__________________________________________________

: انالوم لوق  هب  ( 1)
تساهدژا تب  نیا  رام و  تب  نآ  هکنوچ  تسامش  سفن  تب  اهتب  ردام 

نامجرتم
431 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دیعب يهراشا  مسا  يهلیسو  هب  ادتبم  رارکت  َِکئلوُأ  تسا  هدش  رّرقم  یکین  نانآ  ّقح  رد  ام  بناج  زا  شیپاشیپ )  ) هتـشذگ رد  هک  نانآ  ینعی 
. تسنانآ نأش  تشادگرزب  تهج 

دشابن و اهُدِراو  اَّلِإ  ْمُْکنِم  ْنِإ  َو  یلاعت : يادـخ  لوق  یفانم  ات  دنتـسه ، رود  نآ  درد  جـنر و  ندیـسر  شتآ و  باذـع  زا  نانآ  َنوُدَْـعبُم  اْهنَع 
. تسا دیعب  اّدج  تسا  هیآ  نآ  خسان  هیآ  نیا  هک  هدش  هتفگ  هک  هچنآ 

فنأتـسم و ای  لاح  هلمج  دوشیم ، ساسحا  هک  تسا  ییادص  سیـسح »  » دینـش دنهاوخن  ار  مّنهج  زاوآ  زگره  نانآ  اهَـسیِسَح  َنوُعَمْـسَی  ال 
. تسربخ ای  رّدقم  لاؤس  باوج 

باتیب هدننک و  تحاران  نآ  هک  تسا  ریبک  تمایق  يرارقیب  عزف و  دوصقم  ُرَبْکَْألا  ُعَزَْفلا  ُمُُهنُزْحَی  َنوُِدلاخ ال  ْمُهُسُْفنَأ  ْتَهَتْشا  اَم  ِیف  ْمُه  َو 
. تسارغص تمایق  زا  رتهدننک 

. تسا لّوا  يانعم  نامه  هب  انعم  ود  نیا  تشگزاب  دوش و  شتآ  لخاد  هک  دوشیم  رما  دبع  هب  تسا  یعقوم  ربکا  عزف  دناهتفگ : یخرب  و 
. تساربک تمایق  رس  تشپ  نآ  دریگ و  ارف  ار  شتآ  لها  هک  یتقو  تسا  شتآ  باذع  نآ  دناهتفگ : یضعب  و 

هدرک تاقالم  ار  نانآ  هکیالم  ُۀَِکئالَْملا و  ُمُهاَّقَلَتَت  َو 
432 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: دنیوگیم و 
. دیدشیم هداد  هدعو  نآ  هب  َنوُدَعُوت  ُْمْتنُک  يِذَّلا  هک  تسامش  باوث  زور  تلود و  زور  نیا  ُمُکُمْوَی  اذه 

ییابیز و يهلیسو  هب  ددرگ  نآ  هب  یهتنم  ای  تیالو  هب  لصّتم  هک  يزیچ  ره  تسا ، هقلطم  تیالو  زا  ترابع  قلطم  ییابیز  نسح و  هک  نادب 
. دشاب دوهش  ای  نادجو و  ای  داقتعا ، ای  ملع ، ای  لاح  ای  قالخا  ای  لوق ، ای  لعف ، هکنیا  زا  ّمعا  دوشیم ، ابیز  وکین و  تیالو  نسح 

ياهتّیلعف رب  تسا  ینسح »  » زا ترابع  هک  تیالو  تّیلعف  هک  یناسک  تسا : نیا  ینْـسُْحلا  اَّنِم  ْمَُهل  ْتَقَبَـس  َنیِذَّلا  َّنِإ  ادخ : لوق  يانعم  سپ 
. دنتسه رود  شتآ  زا  ددرگ  مّدقم  ناشیاهّتیلعف  يهمه  رب  دنک ، ادیپ  هبلغ  قّوفت و  نانآ ،

تقبـس الاب  ملاوع  رد  ناشیعیبط  دوجو  رب  نانآ  يدنمهرهب  عافتنا و  يارب  ینـسح »  » ام يوکین  يهدعو  هک  یناسک  تسا : نیا  نآ  يانعم  ای 
. تسا هتفرگ 

ای دـشابیم ، تقبـس »  » هب ّقلعتم  وغل ، اّنم »  » ظفل میدرک  ریدـقت  نانآ  رب  ار  تیالو  ام  هک  هنوگ  نیدـب  تسا ، تیـالو  زا  تراـبع  ینـسح »  » و
«. ینسح  » زا لاح  ّرقتسم و 
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هن  دشاب ، بلاغ  وا  ياهّتیلعف  مامت  رب  تیالو  ّتیلعف  هک  تسا  شتآ  باذع و  زا  يرود  هب  موکحم  سک  نآ  لّوا  يانعم  رب  انب  و 
433 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشابن بلاغ  شدوجو  رد  تیالو  ّتیلعف  هک  یسک  نآ 
ایند شتآ  رب  اهخزرب  رد  دشابن  بلاغ  وا  ياهتّیلعف  رب  تیالو  هک  یـسک  اریز  تسنانآ ، بهذـم  هعیـش و  داقتعا  قفاوم  هک  تسانعم  نیا  و 

رابخا انعم  نیا  رب  دشاب و  هتـشاد  ار  وا  يّالوت  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  رادتـسود  هک  تسا  یـسک  دوصقم  ریدـقت  هب  دوشیم و  هدـنادرگرب 
. تسا يرایسب 

ره دیهدیم  بآ  دیتسه  ضوح  رب  تاهعیش  وت و  یلع  ای  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هک  تسا  هدش  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا  سپ 
نمیا شرع  يهیاـس  رد  ربـکا  عزف  زور  رد  هک  دـیتسه  امـش  دـیرادن ، تسود  ار  سک  ره  دـینکیم  عنم  نآ  زا  دـیراد ، تسود  هک  ار  سک 

نیا تسا  هدش  لزان  امـش  رد  دیوشیمن و  امـش  دنوشیم و  كانهودنا  نوزحم و  مدرم  دینکیمن ، امـش  دننکیم و  یباتیب  مدرم  دـیتسه ،
«. 1  » ُرَبْکَْألا ُعَزَْفلا  ُمُُهنُزْحَی  ال  تسا : هدش  لزان  امش  رد  و  رخآ » ات  ینْسُْحلا ...  اَّنِم  ْمَُهل  ْتَقَبَس  َنیِذَّلا  َّنِإ  هیآ :

. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  زا  ترابع  هنسح  هک  تسا  هدمآ  رابخا  زا  یضعب  رد  تسا و  يدّدعتم  رابخا  نومضم  نیا  هب  و 
هک یلاح  رد  اهبیع  ناهانگ و  يهمه  اب  دوشیم  هتخیگنارب  تمایق  زور  رد  ام  يهعیش  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يربخ  رد 

__________________________________________________

قودّصلا ص 451 ح 2 یلاما  یفاّصلا ج 3 ص 356 و  ریسفت  ( 1)
434 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دوریم نانآ  زا  اهیتخس  دئادش و  راومه و  نانآ  رب  اههار  دنتسه ، نمیا  سرت  زا  روتسم و  نانآ  ياهتروع  دیفس و  زاب و  نانآ  ياهتروص 
«. 1  » ثیدح رخآ  ات  ... 

لزان هیآ  نیا  امـش  يهراب  رد  دومرف : رارق و  بطاخم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا  ینـالوط  یثیدـح  رد 
«. 2  » ینْسُْحلا اَّنِم  ْمَُهل  ْتَقَبَس  َنیِذَّلا  َّنِإ  هدش :

فذـح نودـعوت »  » زا هک  تسا  يدـیاع  زا  لاح  ای  مویلا »  » زا لاح  ای  نودـعوت »  » ای مهیّقلتت »  » ای مهنزحی » ال   » فرظ « 3  » َءامَّسلا يِوْطَن  َمْوَی 
. تسرّدقم رکذا »  » لومعم ای  تسا ، هدش 

مسا ای  دوشیم ، هدرب  الاب  وا  يوس  هب  لامعا  ياهباتک  هک  تسا  ياهکیالم  ای  دوشیم ، هتـشون  باسح  نآ  رد  هک  ياهفیحـص  ِّلِجِّسلا  ِّیَطَک 
« ّلجّـسلا  » رد یتغل  ود  ره  هک  هدش  هدناوخ  ّلتع »  » دـننام لجّـسلا »  » و ولد »  » دـننام ّلجّـسلا »  » ظفل تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  بتاک 

. تسا
هدناوخ عمج  درفم و  تروص  هب  بتک »  » ظفل ُِبتُْکِلل 

__________________________________________________

نساحملا ص 178 ح 166 یفاّصلا ج 3 ص 357 و  ریسفت  ( 1)
قودّصلا ص 451 ح 2 یلاما  یفاّصلا ج 3 ص 357 و  ریسفت  ( 2)

دنتفر ایند  زا  نوچ  دنراد و  رارق  نآ  يور  هک  تسا  ياهدرتسگ  شرف  نیمز  دننآ و  ریز  ادخ  ناتـسود  هک  تسا  يدـنلب  دـبنگ  نامـسآ  ( 3)
رارسالا فشک  دوشیم . هدید  رون  رد  مه  نامسآ 

435 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هتـشون نآ  رد  هک  يزیچ  ای  بوتکم  هتـشون و  ینعی  تسا ، تیوقت  يارب  ای  نتـشون ، تباتک و  رطاخ  هب  ینعی  تسا  لیلعت  يارب  مال  و  هدـش ،

. راموط ندیچیپ  دننام  نآ  نیدیچیپ  ای  نآ  ندرک  دوبان  زا  ترابع  نامسآ  ّیط  هدش و 
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رد ود  نآ  نیب  یقرف  تسا ، هّیردـصم  ای  هّفاک  ام »  » ظفل مینادرگرب  لّوا  لاح  هب  ای  میدـیرفآ  هک  لّوا  لاح  هب  ُهُدـیُِعن و  ٍْقلَخ  َلَّوَأ  انْأَدـَب  اـمَک 
. تسین انعم 

قلخ سنج  دوصقم  هکلب  تسین ، نّیعم  ریغ  درف  ای  قولخم  ای  قلخ  زا  دوصقم  تسا و  قولخم  يانعم  هب  ای  يردصم  يانعم  هب  قلخ »  » ظفل و 
. تسا قلخ  دارفا  عیمج  ای 

. تسرخؤم دیعن »  » فرظ ای  انأدب »  » فرظ ای  دنکیم ، ریسفت  ار  نآ  روکذم  دیعن »  » هک تسرّدقم  دیعن »  » ای انأدب »  » لوعفم قلخ » لّوا   » و
دوصقم قلخ و  بتارم  لّوا  رد  ار  قلخ  مینکیم  هداعا  ای  قلخ ، بتارم  لّوا  رد  ار  شنیرفآ  قلخ و  میدرک  زاغآ  اـم  تسا : نیا  هیآ  ياـنعم  و 

. تسا قلخ  دارفا  لّوا  تقلخ ، بتارم  لّوا 
لّوا دوشیم و  هدیمان  یتوهال  درف  هک  دشاب  ّتیشم  رد  هک  تسنآ  قلخ  لّوا  تسا ، تّیشم  يهبترم  ملاوع  يهمه  رد  تقلخ  بتارم  نیلّوا  و 

ّدعتسم  يهّدام  رما  ملاع  لباقم  رد  قلخ  ملاع  رد  قلخ 
436 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیم ّرقتسم  محر  رد  هک  هفطن  دننام  صوصخم ، ءیش  تهج  ّداوم  نیب  زا  تسا  ّزیمتم 
ای دوشیم ، هدافتـسا  قلخ »  » ظفل زا  هک  ددرگیم  رب  قولخم  هب  ای  دشاب ، قولخم  يانعم  هب  قلخ  رگا  ددرگیم ، رب  قلخ  هب  هدیعن »  » ریمـض و 

« دیعن  » يارب ای  انأدب »  » يارب هیف  لوعفم  ای  هب  لوعفم  ای  تسا ، فوذحم  دیاع  زا  لاح  قلخ » لّوا  ، » تسا فوذحم  دیاع  هلوصوم و  ام »  » ظفل
. تسرّدقم

رد میدرک  زاغآ  ار  نآ  هک  يزیچ  لثم  ای  دوب ، قلخ  لّوا  نآ  هک  یلاح  رد  میدرک  زاـغآ  ار  نآ  هک  يزیچ  نآ  لـثم  تسا : نیا  نآ  ياـنعم  و 
. مینکیم هداعا  میدرک  زاغآ  ار  نآ  قلخ  لّوا  رد  هک  یتّیفیک  دننام  ای  قلخ ، بتارم  لّوا 

رد تسا  هدـش  ادـتبا  هک  هچنآ  هب  تسا  هدـش  هداعا  هک  هچنآ  هیبشت  ای  ناکما ، هدارا و  زاوج  رد  تسا  تقلخ  زاغآ  هب  هداعا  هیبشت  روظنم  و 
. تسا هداد  نانآ  هب  دنوادخ  هک  يزیچ  زا  دنتسه  یلاخ  يراع و  ود  ره  هکنیا 

. تسا مکحم  تباث و  ام  يهدهع  رب  ای  تسا ، ام  رب  نآ  زاجنا  اْنیَلَع  تسا  فوذحم  لعف  قلطم  لوعفم  ًادْعَو 
. تسا هدش  دیکات  ناسحتسا  باب  زا  هک  تسا  رّدقم  لاؤس  باوج  َنِیلِعاف  اَّنُک  اَّنِإ 

437 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یلا 112 تایآ 105 

437 ص :  ات 112 ..... ] تایآ 105  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]

هراشا

َّالِإ َكاْنلَسْرَأ  ام  َو  ( 106  ) َنیِِدباع ٍمْوَِقل  ًاغالََبل  اذه  ِیف  َّنِإ  ( 105  ) َنوُِحلاَّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََقل  َو 
ِيرْدَأ ْنِإ  َو  ٍءاوَس  یلَع  ْمُُکْتنَذآ  ْلُقَف  اْوَّلَوَت  ْنِإَف  ( 108  ) َنوُِملْسُم ُْمْتنَأ  ْلَهَف  ٌدِحاو  ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  امَّنَأ  ََّیلِإ  یحُوی  امَّنِإ  ُْلق  ( 107  ) َنیَِملاْعِلل ًۀَمْحَر 

(109  ) َنوُدَعُوت ام  ٌدیَِعب  ْمَأ  ٌبیِرَق  َأ 
اَنُّبَر َو  ِّقَْحلِاب  ْمُکْحا  ِّبَر  َلاـق  ( 111  ) ٍنیِح یلِإ  ٌعاـتَم  َو  ْمَُـکل  ٌۀَْـنِتف  ُهَّلََعل  ِيرْدَأ  ْنِإ  َو  ( 110  ) َنوُُـمتْکَت اـم  ُمَْلعَی  َو  ِلْوَْـقلا  َنِم  َرْهَْجلا  ُمَْلعَی  ُهَّنِإ 

(112  ) َنوُفِصَت ام  یلَع  ُناعَتْسُْملا  ُنمْحَّرلا 

437 ص :  همجرت ..... :
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زاـب ار  نآ  میاهدرک ، زاـغآ  ار  نیتـسخن  شنیرفآ  هکناـنچمه  میدـیدرون  رد  اـهباتک  راـموط  ندـید  روـن  رد  نوـچمه  ار  نامـسآ  هک  يزور 
. مینآ يهدنهد  ماجنا  ام  و  تسام ، يهدهع  رب  هک  ياهدعو  قفو  رب  مینادرگیم 

. دنربیم ثرا  هب  نم  يهتسیاش  ناگدنب  ار  نیمز  هک  میاهتشون  تاروت  زا  سپ  روبز ، رد  یتسار  هب  و 
. تسه یتیافک  تدابع ، لها  يارب  نیا  رد 

. میاهداتسرفن نایناهج  يارب  تمحر  يهیام  زج  ار  وت  ام  و 
هک  دوشیم  یحو  نم  هب  نیمه  وگب 
438 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

؟ دیاهدنریذپ امش  ایآ  سپ  تسا ، هناگی  امش  يادخ 
تسا کیدزن  تسا  هدش  هداد  هدعو  امـش  هب  هچنآ  ایآ  هک  منادیمن  دوخ  مدرک ، هاگآ  ناسکی  ار  ناتهمه  وگب  دندش  نادرگیور  رگا  سپ 

؟ رود ای 
. دنادیم دیرادیم  ناهنپ  هچنآ  مه  دنادیم و  اراکشآ  نخس  مه  وا  هک  یتسار  هب 

. نّیعم ینامز  ات  يرادروخرب  دشاب ، امش  يارب  یندومزآ  نآ  دیاش  منادیمن  و 
. تسا ام ]  ] راکددم دییوگیم  هچنآ  رد  نامحر ، يادخ  ام ، راگدرورپ  امرف و  مکح  ّقح  هب  اراگدرورپ  تفگ 

438 ص :  ریسفت ...... 

زا یلاع  حاولا  باتک و  قلطم  ینامسآ ، باتک  دواد ، باتک  روبز  َنوُِحلاَّصلا  َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََقل  َو 
. تسا تابثا  وحم و  حول  ظوفحم و  حول  لیبق 

ناسنا ینامـسآ ، بتک  ینامـسج ، یناحور ، حاولا  یلاع ، مالقا  زا  تسا  رّکذت  بجوم  هک  يزیچ  ره  رّکذـت ، يانعم  هب  تسا  ردـصم  رکذ  و 
. تاروت تّوبن و  تیالو ، لماک ،

هلمج رّخؤم و  يادتبم  هیآ  رخآ  ات  ضرألا » ّنإ  ، » تسا مّدقم  ربخ  ای  روبز »  » زا تسا  لاح  ّرقتـسم و  فرظ  ای  انبتک ، هب  ّقلعتم  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم 
انعم  رابتعا  هوجو  تسا و  دیعب  اّدج  لامتحا  نیا  تسا ، لوق  يانعم  هب  انبتک »  » نوچ تسا  انبتک »  » لوعفم

439 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشابیم ظفل  رابتعا  بسح  رب  ظفل  رابتعا  تالامتحا  زا  کی  ره  رد 

اب دنتـسه  مالّـسلا  هیلع  مئاق  روهظ  ماگنه  رد  ریغـص  ملاع  نیمز  کلام  نانآ  هک  اریز  دنـشابیم ، مالّـسلا  هیلع  یلع  يهعیـش  حلاص  ناگدنب 
. يرایتخا ای  يرارطضا  گرم 

هیلع مئاـق  روهظ  زا  سپ  نیمز  نآ  ندرک  فّرـصت  اـب  دـنوشیم  ریبـک  ملاـع  نیمز  کـلام  دـنوشیم ، زین  سودرف  نیمز  کـلام  نینچمه  و 
. تسا هدش  ریسفت  مالّسلا  هیلع  مئاق  نارای  هب  هیآ  نیا  اذل  دنهاوخب و  هک  روط  ره  مالّسلا 

ٍمْوَِقل ًاـغالََبل  دـش  رکذ  هک  دـیعو  هدـعو و  نیا  رد  اـی  روبز  نیا  رد  اـی  نآرق ، نیا  رد  اـی  ینیمز ، ندـش  ثراو  يهدـعو  نیا  رد  اذـه  ِیف  َّنِإ 
. تسا دوصقم  هب  ندیسر  ای  تسا ، تیافک  َنیِِدباع 

ات َكاْنلَـسْرَأ ...  ام  َو  يهلمج  یـشاب  ملاع  لها  يارب  تمحر  هکنآ  رگم  میداتـسرفن  ارت  ام  لوسر  يا  َنیَِملاـْعِلل  ًۀَـمْحَر  اَّلِإ  َكاْنلَـسْرَأ  اـم  َو 
اهدنپ باتک و  هک  دیآیم  شیپ  مّهوت  نیا  َنیِِدباع  ٍمْوَِقل  ادخ  لوق  زا  اریز  تسه ، زین  كاردتـسا  يانعم  نآ  رد  تسا ، لاح  ای  فطع  رخآ »

. تسا ناگدننک  تدابع  صوصخم  اههظعوم  و 
سک  ره  سپ  َنیَِملاْعِلل  ًۀَمْحَر  اَّلِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو  دومرف : هک  دومن  عفد  كاردتسا  نیا  اب  ار  مّهوت  نیا  یلاعت  يادخ  سپ 
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440 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تمحر و نآ  ضّرعتم  دـیاع  دوـشیم و  مورحم  دـنادرگ  يور  نآ  زا  سک  ره  و  دریگیم ، ار  نآ  زا  یمهـس  دروآ  تمحر  نآ  هب  يور  هک 

. تسنآ هب  هدنروآ  يور 
موق حیرصت ، هب  هن  هراشا  هیانک و  هب  دش  ثوعبم  وا  هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ندوب  نیملاعلل  ۀمحر  هجو ) رد   ) رابخا رد  و 

. دشن هداد  نانآ  هب  باذع  يهدعو  دندش و  هداد  تلهم  وا 
خسم و تّما  نیا  زا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تیالو  دننام  دنـشاب  بّذعم ، هجیتن  رد  دـننکب و  تفلاخم  هک  دـشن  نانآ  يارب  يرما  هب  حیرـصت  و 

. تسا هدش  هتشادرب  فسخ 
. تسنانآ زا  الب  عفر  تکرب و  نیمز و  لها  رب  ادخ  بناج  زا  تمحر  نیمز  رد  ادخ  نانیشناج  دوجو  هک  تسا  نیا  بلطم  قیقحت 

نآ دوجو  زا  ترابع  نانآ  ندوب  نیمز  رد  دناهتـشگ و  یهلا  تمحر  نیع  يورخا  یهلا  دوجو  ببـس  هب  اقب  اهتّینانا و  زا  اـنف  اـب  ناـنآ  اریز 
. تسا تادوجوم  يهمه  رب  نیمز  رد  تمحر 

: تسا هتفگ  هک  ایوگ  دشابیم ، طبترم  نآ  هب  انعم  رظن  زا  یلو  عطقنم  شلبق  ام  زا  ظفل  ثیح  زا  هلمج  نیا  یحُوی  امَّنِإ  ُْلق 
. دوشیم یحو  نم  هب  هک  وگب  نانآ  هب  سپ  یتسه  نیملاع  يارب  تمحر  وت  هک  الاح 

غالبا  نانآ  هب  ار  دیحوت  ٌدِحاو و  ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  امَّنَأ  ََّیلِإ 
441 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

بوسحم یحو  یحو ، ماسقا  ریاس  هک  ایوگ  تسا ، ییاعّدا  ای  یبسن  یفاضا و  اجنیا  رد  رـصح  تسا ، تمحر  عاونا  عیمج  لصا  نآ  هک  نک 
. دوشیمن

؟ دینکیم صلاخ  نداد  رارق  کیرش  زا  یلاعت  يادخ  يارب  ار  تدابع  امش  ایآ  سپ  َنوُِملْسُم  ُْمْتنَأ  ْلَهَف 
تسا زیاج  نیا  ربانب  مالّسلا و  هیلع  یلع  هب  تّیـصو  يهدننک  میلـست  ینعی  هدش ، هدناوخ  مال  دیدشت  اب  نومّلـسم »  » تیب لها  تئارق  رد  هّتبلا 

. تسادخ ریغ  تکارش  دّدعت و  نودب  دحاو ، يادخ  شنانیشناج  رهاظ و  بسح  رب  امش  يادخ  دوش : هتفگ  هیآ  ریسفت  رد 
. دیتسه تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  ترابع  هک  دحاو  هلإ  نیا  هب  تیالو  يهدننک  میلست  امش  ایآ  سپ 

: وگب نانآ  هب  سپ  ْلُقَف  دندنادرگ  يور  وت  يهفیلخ  تیالو  وت و  ّتیصو  زا  ای  دیحوت ، زا  نانآ  رگا  سپ  اْوَّلَوَت  ْنِإَف 
. منکیم گنج  نالعا  امش  هب  ْمُُکْتنَذآ 

تیالو ای  دـیحوت  مالعا  ای  دـیوش ، گنج  يهدامآ  ام  لثم  مه  امـش  ات  دـیتسه ، يواسم  گنج  مالعا  رد  ام  اب  امـش  هک  یلاح  رد  ٍءاوَس  یلَع 
نم ندرکن  يواسم  زا  هن  تسا ، هدش  یـشان  امـش  بناج  زا  اهنت  فالتخا  و  دیتسه ، يواستم  ام  اب  مالعا  نیا  رد  امـش  هک  یلاح  رد  منکیم 

تیالو مالعا  ببس  هب  ار  امش  نم  ای  امش ، نیب 
442 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا تیالو  نآ  تسا و  يواسم  روما  عیمج  هب  نآ  تبسن  هک  متشاداو  يرما  هب  ار  امش  ای  مدرک ، راداو  تسار  هار  رب 
کیدزن ینیمز  ندش  ثراو  ای  ترخآ ، باذع  ای  تمایق  ای  دـیهدیم  هدـعو  هک  یگنج  منادیمن  َنوُدَـعُوت  ام  ٌدـیَِعب  ْمَأ  ٌبیِرَق  َأ  ِيرْدَأ  ْنِإ  َو 

. رود ای  تسا 
. دنادیم وا  دومرف : سپ  دنادیمن ؟ ار  بلطم  نیا  دنوادخ  ایآ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  ُمَْلعَی  ُهَّنِإ 

نیا ای  دنادیم ، زین  دینکیم  ناهنپ  ناتیاهسفن  رد  هک  ار  هچنآ  و  دنادیم ، ار  راتفگ  زا  راکـشآ  دنوادخ  َنوُُمتْکَت  ام  ُمَْلعَی  َو  ِلْوَْقلا  َنِم  َرْهَْجلا 
ریغ هن  ادخ ، طقف  هک  دـنادیمن  ربمغیپ  تهج  نادـب  ینعی  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ملع  مدـع  ّتلع  زا  رّدـقم  لاؤس  باوج  هلمج 

. تسا ناهنپ  یفخم و  یبیغ  روما  زا  بلطم  نیا  و  دنادیم ، ار  راتفگ  زا  ناهنپ  راکشآ و  ادخ 
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رهاظ نابز  رب  هک  تسا  يراـتفگ  قلطم  راکـشآ  دوصقم  اـی  تسنآ ، ّدـض  موتکم  لوق  تسا ، ینلع  راکـشآ  نخـس  راکـشآ  لوق  زا  دوصقم 
رهاظ سفن  يهحفـص  رب  هک  تسا  ییاهزیچ  قطم  راکـشآ  لوق  ای  تسا ، نتفگ  نخـس  دوخ  اـب  سفن و  ثیدـح  لـیبق  زا  موتکم  دوشیم و 

. ددرگ يراج  نابز  رب  ای  دشاب ، سفن  ثیدح  قیرط  هب  هاوخ  دوشیم ،
، دشاب هدشن  رهاظ  سفن  يهحفص  رب  زونه  هک  تسنآ  موتکم  و 

443 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. لاوقا لاعفا و  زا  دوشیم  رهاظ  اضعا  رب  هک  تسا  ییاهزیچ  قلطم  راکشآ  ای 

رهاظ سفن  رب  هک  تسا  ییاـهزیچ  قلطم  راکـشآ  اـی  مولع  قـالخا و  لاوحا و  لـیبق  زا  دوشیمن  رهاـظ  اـضعا  رب  هک  تسا  يزیچ  موتکم  و 
هک ناهنپ  یفخم و  روما  دـننام  هدـشن ، رهاظ  سفن  رب  زونه  هک  تسنآ  موتکم  مولع و  لاوحا و  تافـص و  لاوقا و  لاعفا و  لـیبق  زا  دوشیم 

. درادن یعالّطا  نانآ  زا  ناسنا 
يارب ناحتما  باذع  ریخأت  ای  دـیوشیم ، هداد  هدـعو  نآ  هب  هک  هچنآ  ای  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ای  تیالو ، رما  دـیاش  ْمَُکل  ٌۀَْـنِتف  ُهَّلََعل  ِيرْدَأ  ْنِإ  َو 

. تسا صیلخت  و  « 1  » هباذا ای  ییاوسر ، ای  یهارمگ  ای  تسا ، امش 
. دوشیم هدرب  تّذل  نآ  زا  هک  تسا  يزیچ  ای  تسا ، تّقوم  عّتمت  تّذل و  ٍنیِح  یلِإ  ٌعاتَم  َو 

یـضعب يارب  تسا و  ناحتما  هنتف و  یـضعب  يارب  ای  تّذـل ، عّتمت و  تفـص  شیامزآ ، هنتف و  تفـص  تسا ، تفـص  ود  نیب  عماـج  نآ  ینعی 
. تسایند یگدنز  دیق  تانّیعت و  ياهباجح  رد  امش  ندوب  تّدم  نآ  و  دنک ، اضتقا  ار  نآ  ادخ  ّتیشم  هک  یتقو  ات  عّتمت  عاتم و  رگید 

تدوخ تساوخ  ّتیشم و  زا  ِّقَْحلِاب  ْمُکْحا  ِّبَر  َلاق 
__________________________________________________

. تاّزلف ندومن  صلاخ  ندرک و  بوذ  ینعی  هباذا  ( 1)
444 ص : ج9 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. امنب ّقح  هب  مکح  ار  راگدرورپ  وگب  نک و  ّقح  هب  حالصا  بلط  وا  زا  و  راذگاو ، تراگدرورپ  هب  ار  تیاهراک  و  وش ، جراخ 
هدش هدناوخ  یضام  لعف  تروص  هب  لیضفت و  يهغیص  تروص  هب  مکحا »  » اب و يهّمض  اب  ّبر »  » یـضام و تروص  هب  لاق »  » و لق »  » ظفل و 

. تسا
. تسا يواستم  رجاف  و  راکوکین )  ) رب گرزب و  کچوک و  هب  تبسن  وا  تمحر  هک  تسا  نامحر  ام  راگدرورپ  ُنمْحَّرلا  اَنُّبَر  َو 

. دنریگیم کمک  وا  زا  روما  عیمج  رد  همه  یصاع  عیطم و  روعشیب و  روعش و  اب  یمان ، دماج و  هک  ییادخ  ُناعَتْسُْملا 
نم باتک  ندرمش  نم ، بیذکت  لیبق  زا  دوشیم ، هتفرگ  کمک  ادخ  زا  دینکیم  فصو  امش  هک  يزیچ  نآ  رب  اصوصخم  َنوُفِـصَت  ام  یلَع 

ار تفالخ  رما  هکنیا  رب  امش  قاّفتا  تیالو و  راکنا  ای  تمایق ، زور  ندش  هدنز  هتخیگنارب و  راکنا  ای  ادخ ، هب  ندروآ  كرـش  ای  اههناسفا ، زا 
. تسا هدش  هدناوخ  بیاغ  عراضم  تروص  هب  نوفصی »  » دینکن و راذگاو  یلع  هب 

مهد دلج 

هراشا

تومی ) يذلا ال  یحلا  وه  )
27 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

27 ص :  ّجح .....  يهروس  ( 22)
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هراشا

زا ریغ  دناهتفگ  یـضعب  هدش و  لزان  رفـس  يهراب  رد  هک  یتایآ  زج  هب  تسا  یندم  دناهتفگ  یـضعب  هیآ ، دـنچ  زج  تسا  یّکم  يهروس  نیا 
«. 1  » دناهتفگ هیآ  راهچ  زا  ریغ  یخرب  هیآ و  شش 

ّجـح و هک  یـسک  دـننام  دـناوخب  ار  ّجـح  يهروس  سک  ره  هک  هدـش  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبـن  زا  ّجـح )  ) هروـس نیا  تلیـضف  رد  و 
وا هب  دناهداد  ماجنا  هدنیآ  هتـشذگ و  رد  هرمع  ّجح و  هک  یناسک  ددـع  هب  امتح  دوشیم و  هداد  شاداپ  وا  هب  دـشاب  هداد  ماجنا  هک  ياهرمع 

«. 2  » دوشیم هداد  رجا 
رگم دوریمن  نوریب  لاـس  نآ  زا  دـناوخب  هبترم  کـی  زور  هس  ره  رد  ار  هروس  نیا  یـسک  ره  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  زا  و 

«. 3  » دوشیم تشهب  لخاد  دسر  ارف  وا  گرم  رفس  نیا  رد  رگا  دوش و  جراخ  مارحلا  هّللا  تیب  يوس  هب  هکنآ 
__________________________________________________

نایبلا ج 4 ص 68 عمجم  ( 1)
نیلقثلا ج 3 ص 469 ح 2 رون  ریسفت  نایبلا ج 4 ص 68 ، عمجم  ( 2)

یفاّصلا ج 3 ص 392 ریسفت  صلامعالا 135 ح 1 و  باوث  نایبلا ج 4 ص 68 ، عمجم  ( 3)
28 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

6 تایآ 1 -

28 ص :  ات 7 ..... ] تایآ 1  (: 22  ) جحلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َو اهَلْمَح  ٍلْمَح  ِتاذ  ُّلُک  ُعَضَت  َو  ْتَعَضْرَأ  اَّمَع  ٍۀَعِـضْرُم  ُّلُک  ُلَهْذَت  اهَنْوََرت  َمْوَی  ( 1  ) ٌمیِظَع ٌءْیَـش  ِۀَعاَّسلا  ََۀلَْزلَز  َّنِإ  ْمُکَّبَر  اوُقَّتا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 

ٍدیِرَم ٍناْطیَـش  َّلُـک  ُِعبَّتَی  َو  ٍْملِع  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِیف  ُلِداـُجی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  ( 2  ) ٌدیِدَش ِهَّللا  َباذَع  َّنِکل  َو  يراکُِـسب  ْمُه  ام  َو  يراکُـس  َساَّنلا  يََرت 
(4  ) ِریِعَّسلا ِباذَع  یلِإ  ِهیِدْهَی  َو  ُهُّلُِضی  ُهَّنَأَف  ُهَّالََوت  ْنَم  ُهَّنَأ  ِْهیَلَع  َِبتُک  ( 3)

ْمَُکل َنِّیَُبِنل  ٍۀَقَّلَُخم  ِْریَغ  َو  ٍۀَقَّلَُخم  ٍۀَغْـضُم  ْنِم  َُّمث  ٍۀَقَلَع  ْنِم  َُّمث  ٍۀَفُْطن  ْنِم  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  اَّنِإَف  ِْثعَْبلا  َنِم  ٍْبیَر  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
ِرُمُْعلا ِلَذْرَأ  یلِإ  ُّدَُری  ْنَم  ْمُْکنِم  َو  یَّفَوَُتی  ْنَم  ْمُْکنِم  َو  ْمُکَّدُـشَأ  اوُُغْلبَِتل  َُّمث  ًالْفِط  ْمُکُجِرُْخن  َُّمث  یمَـسُم  ٍلَـجَأ  یلِإ  ُءاـشَن  اـم  ِماـحْرَْألا  ِیف  ُّرُِقن  َو 

َهَّللا َّنَِأب  َِکلذ  ( 5  ) ٍجیَِهب ٍْجَوز  ِّلُک  ْنِم  ْتَتَْبنَأ  َو  َْتبَر  َو  ْتَّزَتْها  َءاْملا  اَْهیَلَع  اْنلَْزنَأ  اذِإَف  ًةَدـِماه  َضْرَْألا  يَرَت  َو  ًاْئیَـش  ٍْملِع  ِدـَْعب  ْنِم  َمَْلعَی  ْالیَِکل 
(7  ) ِرُوبُْقلا ِیف  ْنَم  ُثَْعبَی  َهَّللا  َّنَأ  َو  اهِیف  َْبیَر  ٌۀَِیتآ ال  َۀَعاَّسلا  َّنَأ  َو  ( 6  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنَأ  َو  یتْوَْملا  ِیُْحی  ُهَّنَأ  َو  ُّقَْحلا  َوُه 

29 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

29 ص :  همجرت ..... :

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. تسا نیگمهس  يزیچ  تمایق  يهلزلز  ات  دینک ، اورپ  ناتراگدرورپ  زا  مدرم  يا  ناه 

ار نامدرم  دنک و  لمح  عضو  رایتخایب ]  ] ینتـسبآ نز  ره  و  دوش ، لفاغ  شايریـش  دازون  زا  ياهدنهد  ریـش  نز  ره  دینیب  نآ  رد  هک  يزور 
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. تسا نیگنس  تخس و  یهلا  باذع  یلو  دنشابن ، تسم  هکنآ  لاح  ینیب ، تسم 
. دنکیم يوریپ  یشکرس  ناطیش  ره  زا  دنکیم و  هلداجم  شناد  نودب  دنوادخ  يهراب  رد  هک  تسه  یسک  نامدرم  زا  و 

. دناشکیم مّنهج  شتآ  باذع  هب  دنکیم و  شهارمگ  وا  دریگ ، تسود  ار  وا  سک  ره  هک  تسا  هدش  رّرقم  وا  رب 
سپس هتسب ، نوخ  زا  سپس  هفطن ، زا  سپس  كاخ ، زا  ار  امش  ام  هک ] دینادب  ، ] دیراد ههبـش  ّکش و  زیخاتـسر  يهراب  رد  رگا  مدرم  يا  ناه 
اهمحر رد  نّیعم  ینامز  ات  میهاوخب  ار  هچ  ره  مینک ، ادیوه  امـش  يارب  ار ] تقیقح   ] ات میدیرفآ  هتفاین  لکـش  هتفای و  لکـش  يهراپ  تشوگ 
ناشناج امش  زا  یضعب  دیـسرب ، ناتغولب  لامک  هب  ات  میروآیم  نوریب  ردام ] مکـش  زا   ] دیاهدش یکدوک  هک  ار  امـش  سپـس  میهدیم ، رارق 

ار نیمز  دنادن و  يزیچ  اهزیچ ] يرایـسب   ] نتـسناد زا  سپ  هکنادـنچ  دـنوش ، هدرب  یتوترف  يالعا  ّدـح  هب  امـش  زا  یـضعب  دوشیم و  هتفرگ 
. دنایورب مّرخ  ياههنوگ  زا  رایسب  هچ  دنک و  دشر  دبای و  شبنج  میتسرف ، ورف  ناراب ]  ] بآ نآ  رب  نوچ  هاگنآ  ینیب ، هدرمژپ 

. تساناوت يراک  ره  رب  وا  دنکیم و  هدنز  ار  ناگدرم  وا  هکنآ  زا  تسا و  ّقح  رب  دنوادخ  هک  تسنآ  زا  نیا 
دزیگنایمرب . دناهتفخ ، اهروگ  رد  هک  ار  یناسک  دنوادخ  تسین و  یّکش  نآ  رد  و ]  ] تسا یندمآ  تمایق  هکنیا  و 

30 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

30 ص :  ریسفت ..... 

كرت ار  وا  یهاون  رماوا و  تفلاـخم  دیـسرتب و  وا  تبوقع  ناـمراگدرورپ و  مشخ  بضغ و  زا  مدرم  يا  « 2  » ْمُکَّبَر اوُقَّتا  ُساَّنلا  « 1  » اَهُّیَأ ای 
. دینک

. تسا لیلعت  ماقم  رد  هفنأتسم و  هلمج  تمایق  زور  يهلزلز  هک  ِۀَعاَّسلا  ََۀلَْزلَز  َّنِإ 
ای يرغـص ، تمایق  تعاس  تسا ، يرارطـضا  ای  يراـیتخا  گرم  اـب  راـضتحا  تقو  هجرف  هّللا  لّـجع  مئاـق  روهظ  تعاـس  تعاـس  زا  دوصقم 

. تسا هدش  هراشا  ربخ  رد  اهنیا  يهمه  هب  هچنانچ  دشابیم ، هّیلک  تیالو  روهظ  يربک و  تمایق  تعاس 
ملاع رد  نآ  يهلزلز  راضتحا و  لاح  نوچ  تسا  یکانمهس  زیچ  هلزلز  نآ  هک  دوب  دهاوخ  یتخس  هعقاو  گرزب و  هثداح  رایسب  ٌمیِظَع  ٌءْیَش 

يرـشب و سوـفن  ندرک  بارخ  تهج  هلزلز  نآ  هک  اریز  دـنرادن ، ار  نآ  لّـمحت  یناوـیح  كرادـم  يرـشب و  سوـفن  هک  تسا  يرما  ریغص 
. تسا تسپ  یناد و  ینابم  یناویح و  كرادم 

ُلَهْذَت اهَنْوََرت  َمْوَی 
هّچب تشحو  تشهد و  تیاغ  زا  هدریش  نز  هک  دینیبیم  دینیبب  ار  هلزلز  تعاس و  نآ  هک  زور  نآ 

__________________________________________________

رارسالا فشک  تسا . مدرم  يهّماع  رب  تمالع  يادن  تسا ، تمالع  يادن  ( 1)
لـضف هب  دـیامنیم  هک  تسا  فطل  مّکبر  شیوخ و  لدـع  هب  دـنادیم  هک  تسا  رهق  اوـّقتا  فـطل  یکی  تسا  رهق  یکی  هملک  ود  نید  ( 2)

رارسالا فشک  شیوخ .
31 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنکیم اهر  ار  شراوخ  ریش 
ْتَعَضْرَأ اَّمَع  ٍۀَعِضْرُم  ُّلُک 

. دنکیم شراوخ  ریش  يادف  ار  دوخ  دهدیم  ریش  ار  شاهچب  هک  هعضرم  هکنیا  اب 
اهَلْمَح ٍلْمَح  ِتاذ  ُّلُک  ُعَضَت  َو 

نوچ دشاب ، یفخم  ناهنپ و  يرگید  زیچ  نآ  رد  هک  تسا  يزیچ  ره  لمح  بحاص  نتسبآ و  زا  دوصقم  دنکفایب ، ار  محر  راب  نتـسبآ  ره  و 
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. دزادنایم نوریب  ار  شیاههدش  ناهنپ  اهینیگنس و  نیمز  زور  نآ 
يراکُس َساَّنلا  يََرت  َو 

. دناتسم تسا و  هدش  لیاز  ناشلقع  ساره  لوه و  تریح و  تیاغ  زا  ینیبیم  ار  مدرم 
يراکُِسب ْمُه  ام  َو 

. دنوش دنمهرهب  یتسم  تّذل  زا  هک  تسین  نانچ  ینعی  دنتسین ، تسم  نانآ  تقیقح  رد  و 
ٌدیِدَش ِهَّللا  َباذَع  َّنِکل  َو 

، دوشیم لیاز  نانآ  لقع  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  و  دنـشوهدم ) تسم و  نینچ  مدرم  نآ  لوه  زا  هک   ) تسا دیدش  ادخ  باذع  نکل  و 
. تسا یتسم  تّذل  تهج  زا  هن 

يارب واو »  » هکنیا ربانب  تسا  هفنأتـسم  اـی  هّیلاـح  هلمج  دـننک  لدـج  ادـخ  راـک  رد  یناداـن  لـهج و  زا  مدرم  یخرب  ُلِداـُجی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 
. تسا رّدقم  رب  فطع  ای  دشاب ، هدمآ  فانیتسا 

دنوشیم و  میلست  دنتسه  یناسک  مدرم  زا  تسا : هتفگ  هک  ایوگ 
32 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دننکیم لادج  دنوشیمن و  میلست  هک  دنتسه  زین  یناسک  مدرم  زا  دنوشیم و  میلست  زورنآ  سرت  زا  دنسرتیم و 
اب نانآ  رد  رظن  ناگدنب و  ماکحا  رد  هلداجم  تسا  لیبق  نیمه  زا  ادخ و  يافلخ  رهاظم ، لاعفا ، تافـص ، تاذ ، رد  دـنکیم  لادـج  ِهَّللا  ِیف 

. دشاب هتشاد  هزاجا  ادخ  نانیشناج  زا  نذا و  ادخ  زا  هکنیا  نودب  ناسحتسا  يأر و 
هک دوشیم ، لصاح  نادجو  دوهـش و  اب  ای  نانیـشناج  ماکحا و  تافـص و  ادخ و  هب  ملع  هچ  دنرادن ، ملع  هلداجم  نیا  رد  نانآ  ٍْملِع و  ِْریَِغب 
هک دوشیم  لصاح  نادجو  دوهـش و  بحاص  زا  دیلقت  اب  ای  تسا ، هاتوک  ناشیاهتسد  مورحم و  نآ  زا  دنراد و  روصق  دروم  نیا  رد  نانآ 

. دنراد فاکنتسا  دیلقت  زا  نانآ 
وا هک  اریز  ملع ، نودب  ینادان و  لهج و  يور  زا  دنکیم  هلداجم  ینعی  تسا ، لیلعت  يانعم  نآ  رد  تسا و  فطع  ٍدیِرَم  ٍناْطیَـش  َّلُک  ُِعبَّتَی  َو 
ملع هن  وا  يارب  سپ  دوشیمن ، لـصاح  يزیچ  یـشکرس  لـهج و  زج  نآ  زا  يوریپ  اـب  شکرـس ، رّبـکتم و  یناطیـش  ره  زا  دـنکیم  يوریپ 

. ملع لها  زا  دیلقت  هن  و  دوشیم ، لصاح 
. تسا دق »  » ریدقت هب  لاح  ای  تفص ، زا  دعب  تفص  ای  فنأتسم ، هلمج  نیا  ِْهیَلَع  َِبتُک 

نینچ  ریدقت  رد  هک  تسا  شّررقم  هنوگنیا  هک  یلاح  رد  ینعی 
33 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدش  مزال  ضرف و 
مّنهج شتآ  باذـع  هـب  دـنکیم  شهارمگ  وا  دریگ  تـسود  ار  ناطیـش  سک  ره  ِریِعَّسلا  ِباذَـع  یلِإ  ِهیِدـْهَی  َو  ُهُّلـُِـضی  ُهَّنَأَـف  ُهاَّلَوـَت  ْنَـم  ُهَّنَأ 

. شدناشکیم
رارق باطخ  دروم  دنتسه  ثعب  رکنم  هک  ار  هقدانز  ندش و  هتخیگنارب  ثعب و  تشحو  زا  نتـشاد  رذح  رب  زا  دعب  ندنام و  اجنآ  نیا  زا  سپ 
بیر و  تسنآ ، رد  بارطـضا  تباث و  داقتعا  رد  لزلزت  زا  ترابع  بیر »  » هک تشذـگ  « 1  » ٍْبیَر ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  دومرف : داد و 

. دوشیم لامعتسا  ّکش  رد  رایسب  و  تسا ، ّکش  يهمدقم 
رد سپ  دـینک ) هّجوت  لیلد  نیدـب  دوخ  ّکش  عفر  يارب   ) دـیتسه بیر  ّکـش و  رد  باـسح  زور  رد  تاوما  ندـش  هدـنز  زا  رگا  ِْثعَْبلا  َنِم 
هک ار  لّوا  هئشن  امـش  اریز  تسا ، زیاج  ناگدرم  ندش  هدنز  ثعب و  هک  دینادب  ات  دینک  هشیدنا  رکف و  تسا  هتـشذگ  امـش  يارب  هک  یتالاح 

. دیروآیمن دای  هب  ار  نآ  ارچ  سپ  دینادیم ، هک  تسامش  نیزاغآ  تقلخ 
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كاخ زا  ار  امش  ام  هک  ٍباُرت  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  اَّنِإَف 
__________________________________________________

نآ رب  یهاش  هک  تسا  یتخت  دـننام  يدینـش  هک  تفـص  نیدـب  نت  نیا  یباـیم و  زاـب  چـیه  رد  ار  یمدآ  یباـیزاب و  یمدآ  رد  زیچ  همه  ( 1)
رارسالا فشک  هن ! يرارق  مارآ و  ار  وا  ینادنز  نوچمه  و  هن ! يدنواشیوخ  هریت  كاخ  نیا  اب  ار  وا  دنیوگ و  لد  ار  نآ  هک  هتسشن 

34 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
سپـس تساهرـصنع ، نیرتتسپ  هک  دوب  كاخ  نآ  مظعا  ؤزج  هک  دینک  هشیدنا  رظن و  دوخ  شنیرفآ  تقلخ و  يهّدام  رد  ینعی  میدیرفآ ،

هب ات  رگید ، یتروص  رد  ندش  هدنز  یتروص و  زا  دوب  گرم  امـش  يارب  یندـش  لماک  ره  تشگ ، لماک  شلامکتـسا  بتارم  رد  كاخ  نآ 
. تسا هتشذگ  ياهندشهدنز  اهندرم و  دننام  ّتیکلم  اب  ناتندش  هدنز  تّیرشب و  زا  امش  گرم  و  دیدیسر ، يرشب  بتارم  نیرتالاب 

. تسا هتسب  نوخ  زا  ترابع  هقلع »  » هتسب نوخ  زا  هفطن و  زا  هاگنآ  ٍۀَقَلَع  ْنِم  َُّمث  ٍۀَفُْطن  ْنِم  َُّمث 
، تسین هتـسویپ  مه  هب  کسامتم و  نآ  يازجا  تسا و  لـش  هتفرگن و  ار  دوخ  لـماک  زونه  هک  تسا  یتشوگ  هعطق  هغـضم »  » ٍۀَغْـضُم ْنِم  َُّمث 

. دوشیم هدیوج  هک  یتشوگ  دننامه 
تـسا ریخا  تّیلعف  مسا  ناسنا  هکلب  تسین ، مه  نآ  زا  ییزج  تسین و  ناسنا  هّدام  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  هّدام  رب  نم »  » ظفل ندـش  لخاد  و 

قلخ اهندب  زا  لبق  هن  تسا ، میدـق  هن  تسا ، ینامـسج  ثودـح  رظن  زا  دـندقتعم  هفـسالف  هچنانچ  یناسنا  سفن  تسا و  حور  زا  ترابع  هک 
. تسا هدش 

، تسا حور  دّرجم  يهئـشن  بسح  رب  دناهدش  قلخ  اهندب  زا  لبق  حاورا  هدش  دراو  هک  هچنآ  دـنیوگیم ، اهقف  نیمّلکتم و  زا  یعمج  هچنانچ 
35 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  کی  یگتسباو  ّقلعت و  هتسباو ، قّلعتم و  يهئشن  بسح  رب  هن 

سوفن دوجو  ياههئشن  زا  ياهئـشن  سوفن و  تاذ  بتارم  زا  ياهبترم  نآ  هکلب  دناهتفگ ، یخرب  هچنانچ  تسین  سوفن  يارب  یـضرع  فصو 
. تسا

. دراد تقلخ  ندوب  لماک  مامت و  رب  تلالد  دیآیم  هغلابم  يارب  هک  قیلخت »  » نزو تسا و  ّمات  لماک و  تقلخ  اب  هکنآ  ٍۀَقَّلَخُم 
محر رد  نینج  يارب  هک  تسا  ینامز  نآ  هدنام ، یقاب  محر  رد  شتقلخ  نامز  ندـش  مامتان  ای  تسین ، مامت  وا  تقلخ  هکنآ  ٍۀَـقَّلَخُم و  ِْریَغ  َو 

. تسا هدش  جراخ  هام  هن  زا  لبق  ملاس  روط  هب  ای  هدش  طقس  هدنامن ، یقاب  محر  رد  ای  تسا ، دوهعم 
. مینک نایب  تسا  دوهشم  امش  يارب  هک  ندش  هدنز  نیا  زا  ار  گرم  زا  سپ  امش  ندش  هدنز  یگنوگچ  ّتیفیک و  امش  يارب  ات  ْمَُکل  َنِّیَُبِنل 
مینک ناـیب  امـش  يارب  اـت  تسا : هتفگ  هک  اـیوگ  دریگب ، لکـش  عماـس  نهذ  رد  نکمم  لاـمتحا  ره  هـک  تـسا  نـیا  يارب  لوـعفم  فذـح  و 

. ار امش  باسح  ازج و  رشن ، ثعب ، ندرک ، هدنز  ندناریم و  ندشن ، هتسخ  راکتشپ ، تفأر ، ملع ، تردق ، تمکح ،
مّلکتم دّرجم  یثالث  هدش ، هدناوخ  تبیغ  مّلکت و  تروص  هب  دّرجم  یثالث  زا  و  هدـش ، هدـناوخ  لاعفا  باب  زا  بصن  عفر و  اب  ظفل  نیا  ُّرُِقن  َو 

متخیر . ار  بآ  ینعی  تسا ، ذوخأم  ءاملا » تررق   » زا
36 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا فنأتسم  ای  ادتبم ، ریدقت  هب  تسا  لاح  ای  تسا ، انقلخ »  » رب فطع  دوش  هدناوخ  عوفرم  ّرقن »  » رگا و 
تردق تمکح و  نایب  تقلخ  رد  جیردت  ربص و  زا  ام  ضرغ  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، نّیبن »  » رب فوطعم  دوش  هدـناوخ  بوصنم  رگا  و 

. تسامش ياههفطن  رارقتسا  ندرک و  هدنز  ثعب و  رب  ام 
. اهمحر رد  امش  ندنام  یقاب  دننامه  دشاب ، ثعب  زا  لبق  خزرب و  رد  امش  ياقب  رب  لیلد  ات  دیریگیم ، رارق  اهمحر  رد  یتّدم  ِماحْرَْألا  ِیف 
محر رد  ار  نآ  دـنامب  محر  رد  میهاوخیم  اههفطن  زا  هک  ار  هچنآ  ای  دـینامب ، یقاب  محر  رد  دـیاب  ام  تساوخ  ّتیـشم و  تّدـم  ات  ُءاـشَن  اـم 

. مینکیم لیاز  اهمحر  زا  میهاوخیم  هک  ار  هچنآ  میزاسیم و  رارقرب 
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. تسا هام  هن  شرثکا  ّدح  هام و  شش  نآ  ّلقا  ّدح  دینامیم ، محر  رد  ینّیعم  تّدم  ات  یمَسُم  ٍلَجَأ  یلِإ 
. دوشیم هفاضا  ینتسبآ  لمح و  ماّیا  رب  ضیح  ماّیا  رادقم  هب  دوش  ضیح  نتسبآ  لمح و  تّدم  رد  نز  رگا  تسا : هدمآ  يربخ  رد  و 

دشکب  لوط  مه  لاس  کی  زا  رتشیب  رگا  تسا : يرگید  ربخ  رد  و 
37 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. 1  » دشاب تعاس  کی  هچ  رگا  درک  رواب  قیدصت و  دیابن 
. دشابیم لاس  راهچ  رخآ  لمح  رثکا  تسا : هدمآ  هّماع  قیرط  زا  و 

رب ای  لاح  ندـمآ  درفم  تسا ، لوعفم  زا  لاح  اًْلفِط  ظفل  میروآ ، نوریب  محر  فدـص )  ) زا رهوگ )  ) نوچ یلفط  نّیعم  یتقو  ات  ْمُکُجِرُْخن  َُّمث 
رب تسا و  سنج  مسا  لفط »  » ظفل هک  تسا  نیا  ظاحل  هب  ای  میزاسیم ، جراـخ  لـفط  تروص  هب  ار  امـش  زا  کـی  ره  هک  تسا  ریدـقت  نیا 

. دوشیم قالطا  ریثک  دحاو و  رب  هک  تسا  ردصم  لصا  رد  نآ  هک  تسا  نیا  رابتعا  هب  ای  دوشیم ، قالطا  رتشیب  یکی و 
هب قّلعتم  ای  دیسرب ، غولب  ّدح  هب  سپس  دیشاب ، هتشاد  ّومن  دشر و  دیروخب و  ریش  دینامب و  یقاب  ات  ینعی  تسا ، فوذحم  رب  فطع  اوُُغْلبَِتل  َُّمث 

. دیسرب غولب  ّدح  هب  ات  میراذگیم  یقاب  ار  امش  و  میهدیم ، دشر  ّومن و  امش  هب  سپس  ینعی  تسا ، فوذحم 
زا نآ  تسا و  یناسفن  یندـب و  ياوق  عیمج  لامک  ماـگنه  ّدـشأ »  » هک تشذـگ  بلطم  نیا  دیـسرب ، لـقع  ورین و  رد  لاـمک  هب  اـت  ْمُکَّدُـشَأ 

. تسا یگلاس  لهچ  ای  یس  ات  غولب  لّوا  زا  ای  یگلاس  هدجیه 
هک تسا  عمج  ای  عمج ، ظفل  تروص  رد  تسا  درفم  ظفل  نیا  و 

__________________________________________________

یفاّصلا ج 3 ص 364 ریسفت  ( 1)
38 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ای بلکأ »  » و بلک »  » دننام تسا  ّدش »  » نآ درفم  ای  معنا »  » و ۀمعّنلا »  » دـننام تسا ، هرـسک  اب  ةّدـشا »  » نآ درفم  ای  درادـن ، درفم  دوخ  ظفل  زا 
. تسا هدشن  هدینش  دروم  ود  نیا  یلو  بؤذأ ،»  » و بئذ »  » دننام تسا ، ّدش »  » نآ درفم 

ّرقتـسم اهمحر  رد  شاهّدام  اب  امـش  زا  یناسک  هتفگ : یلاعت  يادخ  هک  ایوگ  انعم ، رابتعا  هب  تسا  فطع  ای  هّیلاح ، هلمج  یَّفَوَُتی  ْنَم  ْمُْکنِم  َو 
. دنریمیم غولب  نیح  ای  غولب  زا  لبق  یناسک  دنوشیم و  طقاس  یناسک  دنوشیم ،

یتفرخ و ماگنه  يریپ و  تقو  نآ  هک  دنسریم ، رمع  تاقوا  نیرتتسپ  نیرتنییاپ و  هب  امش  زا  یناسک  ِرُمُْعلا و  ِلَذْرَأ  یلِإ  ُّدَُری  ْنَم  ْمُْکنِم  َو 
اسب هچ  سپ  تسا ، فلتخم  صاخشا  هب  تبـسن  یمهفن  یتفرخ و  نآ  و  تسا ، عونـصم  دوصقم و  قیاقد  اههتکن و  هب  ندربن  یپ  ندیمهفن و 
تقو نایب  رد  رابخا  رد  اذـل  و  دوش ، تفرخ  یگلاس  جـنپ  داتفه و  رد  هک  يریپ  اسب  هچ  و  دوشن ، تفرخ  رتشیب  ای  یگلاس  دـص  رد  هک  يریپ 

. دناهدرک فالتخا  رمع  نیرتتسپ 
. ییاغ ّتلع  هن  تسا ، ضرع  ياهتیاغ  زا  ملع  زا  دعب  ملع  مدع  ینادان و  هک  اریز  تسا ، تیاغ  يارب  مال  ًاْئیَش  ٍْملِع  ِدَْعب  ْنِم  َمَْلعَی  ْالیَِکل 

ملع  يهلیسو  هب  لامکتسا  زا  ترابع  اقبا  ییاغ  ّتلع  هک  اریز 
39 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. ندش لماک  زا  سپ  ملع  لاوز  هن  تسا ، لمع  و 
لـصاح يویند  كرادـم  هلیـسو  هب  هک  يرـشب  تاـکاردا  يویند و  مولع  هک  اـنعم  نیدـب  دـشاب ، ییاـغ  تّلع  ملع  لاوز  نیمه  تسا  نکمم 

يویند كرادم  ات  درادیم  هگن  دراذگیم و  یقاب  ار  شناگدـنب  زا  یـضعب  دـنوادخ  تساههدـنهدرازآ ، تایذوم و  زا  ترخآ  رد  دوشیم 
. دشاب تحار  ترخآ  رد  ات  ددرگ  لیاز  شتاکردم  ددرگ و  فیعض 

ترخآ رد  يویند  تاکاردا  ياقب  هچ  تسا ، ربخ  رد  هچناـنچ  دـنامب  يریپ  هب  ندیـسر  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  رد  مدآ  ینب  عفن  ریخ و  اذـل  و 
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. دهدیم رازآ  ار  شبحاص 
: هدش هتفگ  بوخ  هچ  و 

نک كاپ  اهیگدولآ  نیا  زا  لد  نک  كاچ  دص  ورب  ار  دوخ  يهنیس 
طرـش و اـی  ازج  رب  فطع  نّیعم و  ریغ  درف  هب  باـطخ  هلمج  نیا  تسا  گـشخ  یلاـخ و  هاـیگ  زا  ینیبیم  ار  ینیمز  ًةَدـِماه  َضْرَأـْلا  يََرت  َو 

. تسازج
 ... ًةَدِماه َضْرَْألا  يََرت  َو  دومرف : هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  همه  رشح  ثعب و  ناکما  رب  لالدتسا  ماقم  رد  دنوادخ  هک  ایوگ 

هک ایوگ  تسا ، گرم  زا  دـعب  ندـش  هدـنز  نیرکنم  زا  هیانک  انعم و  رابتعا  هب  فطع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  باطخ  ای  رخآ » اـت 
نینچ  دنوادخ 

40 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
مه ار  نیمز  هـک  یلاـح  رد  يوـشیم  ثـعب  رکنم  هنوـگچ  سپ  ینیبیم  ار  نآ  ندرک  هدـنز  ندـناریم و  تارییغت و  هـفطن و  تـسا : هدوـمرف 

نیمز دیآیم ، دـیدپ  نیمز  رد  طاشن  تکرح و  میداتـسرف  نیمز  رب  ار  بآ  هک  هاگنآ  سپ  ْتَّزَتْها  َءاْملا  اَْهیَلَع  اْنلَْزنَأ  اذِإَف  ینیبیم !؟ گشخ 
ادیپ كّرحت  طاشن و  دماشایب و  بآ  هک  یـسک  هب  اهنآ  ّومن  دـشر و  ناهایگ و  ياههشیر  اههناد و  کیرحت  بآ و  زا  ندـش  باریـس  رد  ار 

. تسا هدز  لاثم  دنک ،
. دیآیم الاب  دیوریم و  نآ  رد  هایگ  َْتبَر  َو 

. دیوریم بوخ  ابیز و  هایگ  عون  ره  زا  ٍجیَِهب  ٍْجَوز  ِّلُک  ْنِم  ْتَتَْبنَأ  َو 
هب شگرم  زا  دعب  نیمز  ندش  هدنز  نآ و  ندرک  هدنز  ندناریم و  نآ و  تالاح  ندش  ضراع  هفطن و  تارییغت  زا  دـش  رکذ  هک  هچنآ  َِکلذ 

: هک تسا  تهج  نادب  اهنیا  يهمه  نآ ، رب  ناراب  نداتسرف  ببس 
ياراد ملاع  تردق ) راثآ   ) نیا « 1  » ُّقَْحلا َوُه  َهَّللا  َّنَِأب 

__________________________________________________

رخآ رد  و  دـیناریم ، توربج  راهظا  يارب  و  داد ، يزور  مرک  راـهظا  يارب  و  درک ! قلخ  تردـق  راـهظا  يارب  ار  قولخم  هناـگی  دـنوادخ  ( 1)
هغضم ار  نآ  دوخ  تّیـشم  هب  دینادرگ  هقلع  ار  نآ  دوخ  تردق  هب  دوب  هفطن  تسخن  یمدآ  هکنانچ  درک ! هدنز  هرابود  شاداپ  رفیک و  يارب 

 ].....[ رارسالا فشک  دروآ . دیدپ  ناوختسا  دوخ  هدارا  هب  تخاس 
41 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دراد شقلخ  هب  ینابرهم  فطل و  تیانع و  هک  تسا  میکح  میلع و  رداق ، أدبم 
القع يامکح  نآ  بابـسا  مظن  كاردا  نآ و  ياههتکن  قیاـقد و  كاردا  زا  هک  یتارییغت  دـشیمن ، عقاو  تارییغت  نآ  دوبن  أدـبم  نیا  رگا  و 

. دنزجاع
ياهدرم ره  تساههدرم ، ندرک  هدـنز  یلاعت  يادـخ  تداـع  هک  دـنکیم  هدـنز  گرم  زا  سپ  دـنوادخ  تهج  نادـب  یتْوَْملا و  ِیُْحی  ُهَّنَأ  َو 

. دشاب دهاوخیم 
ار ود  نآ  هکلب  دـنکیمن ، اهر  دوخ  لاـح  هب  ار  تّیم  يهفطن  یلوا ) قیرط  هب  هجیتن  رد   ) دـنکیمن كرت  ار  هدرم  نیمز  دـنوادخ  یتقو  سپ 

. دنکیمن هدنز  شگرم  زا  دعب  دنکیم و  اهر  تسا  همه  زا  رتفیرش  هک  ار  ناسنا  سپ  دنکیم ، هدنز 
هفاضاب تساههدرم  ندینادرگ  هدنز  یلاعت  يادـخ  مسر  تداع و  هک  تسا  تهج  نادـب  ندـینادرگ  هدـنز  نیا  ٌریِدـَق  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنَأ  َو 

. دنکیمن اهر  هدرم  ار  ناسنا  امتح  سپ  دراد ، ار  راک  نیا  ییاناوت  تردق و  دنوادخ  هکنیا 
هب صقن  زا  تفـص  تاذ و  رظن  زا  هّدام  ملاع  يهمه  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  دـیآیم و  اـمتح  تماـیق  زور  تعاـس و  ٌۀَِـیتآ  َۀَـعاَّسلا  َّنَأ  َو 
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دنتسه . دّدجت  رد  لامک 
42 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

شیاهباجح زا  امتح  هدرک  ادـیپ  كّرحت  دّدـجت و  لامک  هب  صقن  زا  هک  هچنآ  تسا و  یّقرت  رد  یتسه  ناـهج  هکنیا  ياـنعم  تسا  نیمه  و 
. دوشیم جراخ  دشابیم  شراگدرورپ  دزن  روضح  زا  عنام  دودح  نامه  هک 

. تسین راگدرورپ  دزن  نداتسیا  مایق و  زج  تعاس  دتسیایم و  راگدرورپ  دزن  هتشگ  جراخ  دودح  زا  هک  هچنآ  و 
. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  مئاق  نآ  هک  تسا  فاضم  راگدرورپ  اجنیا  رد  دوصقم 

. درک ّکش  تمایق  تعاس و  رد  دیابن  اهِیف  َْبیَر  ال 
نیدب تسا ، یفنم  تعاس  زا  ّکش  بیر و  سنج  ای  اههشیر ، اههناد و  هفطن و  ياهیّقرت  يهظحالم  زا  دعب  دنامیمن  یقاب  نآ  رد  یّکـش  ای 

رد سپ  تسا ، هدرکن  رّوصت  ار  تعاس  دنک  ّکش  نآ  رد  سک  ره  دنکیمن ، ّکش  نآ  رد  دـنک  رّوصت  ار  تمایق  تعاس  سک  ره  هک  انعم 
. تسین تعاس  تسا  ّکش  هک  هچنآ  رد  تسین و  یّکش  روهظ  ای  تمایق 

. دنادرگیم هدنز  امتح  ُثَْعبَی  هک  تسا  نیا  ادخ  مسر  تداع و  َهَّللا  َّنَأ  َو 
. دنتسه اهربق  رد  هک  ار  یناسک  ِرُوبُْقلا  ِیف  ْنَم 

ار  اهنیمز  اههفطن و  رد  ناهنپ  ياوق  يهمه  ینیبیم  هچنانچ 
43 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هدـنز ار  وا  ندـب  رد  ناهنپ  ياوق  حاورا و  دزاسیم و  اهر  دوخ  لاح  هب  تسا  تادوجوم  فرـشا  هک  ار  ناسنا  هنوگچ  سپ  دـنکیم ، هدـنز 
. دنادرگیمن
16 تایآ 8 -

43 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 8  (: 22  ) جحلا هروس  ]

هراشا

َمْوَی ُهُقیُِذن  َو  ٌيْزِخ  اْینُّدـلا  ِیف  َُهل  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َّلُِضِیل  ِهِفْطِع  َِیناث  ( 8  ) ٍرِینُم ٍباتِک  َو ال  ًيدُـه  َو ال  ٍْملِع  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِیف  ُلِداُجی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 
َُهباصَأ ْنِإَـف  ٍفْرَح  یلَع  َهَّللا  ُدـُبْعَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  ( 10  ) ِدِیبَْعِلل ٍمَّالَِظب  َْسَیل  َهَّللا  َّنَأ  َو  َكادَـی  ْتَمَّدَـق  اِمب  َِکلذ  ( 9  ) ِقیِرَْحلا َباذَع  ِۀَمایِْقلا 

َو ُهُّرُضَی  ام ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُعْدَی  ( 11  ) ُنِیبُْملا ُنارْسُْخلا  َوُه  َِکلذ  َةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  َرِـسَخ  ِهِهْجَو  یلَع  َبَلَْقنا  ٌۀَْنِتف  ُْهَتباصَأ  ْنِإ  َو  ِِهب  َّنَأَمْطا  ٌْریَخ 
(12  ) ُدیِعَْبلا ُلالَّضلا  َوُه  َِکلذ  ُهُعَْفنَی  ام ال 

ْنِم يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُلِخْدـُی  َهَّللا  َّنِإ  ( 13  ) ُریِـشَْعلا َْسِئَبل  َو  یلْوَْملا  َْسِئَبل  ِهِعْفَن  ْنِم  ُبَْرقَأ  ُهُّرَـض  ْنََمل  اوُعْدَـی 
ْرُْظنَْیلَف ْعَطْقَْیل  َُّمث  ِءامَّسلا  َیلِإ  ٍبَبَِـسب  ْدُدْمَْیلَف  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ُهَّللا  ُهَرُْـصنَی  َْنل  ْنَأ  ُّنُظَی  َناک  ْنَم  ( 14  ) ُدـیُِری ام  ُلَعْفَی  َهَّللا  َّنِإ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت 

(16  ) ُدیُِری ْنَم  يِدْهَی  َهَّللا  َّنَأ  َو  ٍتانَِّیب  ٍتایآ  ُهاْنلَْزنَأ  َِکلذَک  َو  ( 15  ) ُظیِغَی ام  ُهُْدیَک  َّنَبِهُْذی  ْلَه 
44 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

44 ص :  همجرت ..... :

. دنکیم هلداجم  رگنشور  یباتک  چیه  يدومنهر و  چیه  یملع و  چیه  نودب  دنوادخ  يهراب  رد  هک  تسه  یسک  نامدرم  زا  و 
ار شتآ  باذع  تمایق  زور  رد  دراد و  يراوخ  تّفخ و  ایند  رد  دـنک . هارمگ  ادـخ  هار  زا  ار ] نامدرم   ] ات دـنادرگب  ّربکت  هب  شیوخ  يولهپ 
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. میناشچیم وا  هب 
. تسین رگمتس  ناگدنب  ّقح  رد  زگره  دنوادخ  هک ] نادب  هن  رگ   ] و تسوت ، نیشیپ  رادرک  راک و  رطاخ  هب  نیا 

دسر وا  هب  یجنر  رگا  دریگ ، مارآ  نآ  هب  شلد  دسرب ، وا  هب  يریخ  رگا  سپ  دنتسرپیم ، یلد  ود  اب  ار  دنوادخ  هک  تسه  یسک  مدرم  زا  و 
. تسا راکشآ  يراکنایز  نامه  نیا  تسا  هدش  راکنایز  ترخآ  ایند و  رد  دوش ، نادرگیور 

. تسا يزاسمد  دب  رای و  دب  شدوس  زا  تسا  رتلمتحم  شنایز  هک  دناوخیم  اعد  هب  ار  یسک 
يراج نآ  تسد  ورف  زا  نارابیوج  هک  دروآرد  ییاهغاب  هب  دناهدرک ، هتـسیاش  ياهراک  دـناهدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  نامگیب 

. دهدیم ماجنا  دنک  هدارا  هچ  ره  دنوادخ  نامگیب  تسا 
ندرگ هب  و   ] ددـنبب شاهناخ ]  ] فقـس هب  ینامـسیر  دـنکیمن ، يراـی  ترخآ  اـیند و  رد  ار  ربماـیپ ]  ] وا زگره  دـنوادخ  هک  دربیم  سک  ره 

؟ دربیم نیب  زا  ار  شمشخ  يهیام  وا  ریبدت  نیا  ایآ  درگنب  هاگنآ  دربب  ار ] دوخ  سفن  ای  نآ   ] سپس دزادنا ]
. دنکیم تیاده  ار  دهاوخب  هک  ره  دنوادخ  میداتسرف و  ورف  رگنشور  یتایآ  تروص  هب  ار  نآ  ناسنیدب  و 

45 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

45 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

ای فنأتـسم ، ای  هّیلاح ، هلمج  ادخ  راک  رد  دنکیم  لدج  ثراح ) رـصن  لهج و  وبا   ) نوچ مدرم  زا  یخرب  ِهَّللا و  ِیف  ُلِداُجی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 
. هتشذگ دننام  تسا  رّدقم  رب  فوطعم 

ییانعم کی  ره  سپ  رگید ، يهلمج  تهج  زا  ریغ  تسا  قرغتـسم  یتهج  رد  هلمج  ود  زا  کی  ره  هک  تسا  تهج  نادب  هلمج  نیا  رارکت  و 
. رگید يهلمج  يانعم  زا  ریغ  دنکیم  هدافا  ار 

. نشور تّجح  باتک و  چیهیب  یهارمگ  ینادان و  لهج و  يور  زا  ٍرِینُم  ٍباتِک  َو ال  ًيدُه  َو ال  ٍْملِع  ِْریَِغب 

45 ص :  ملع .....  كاردا  بتارم 

. تسرگید يهبترم  رد  هک  تسا  یکاردا  زا  ریغ  هبترم  ره  رد  وا  كاردا  تسا و  یبتارم  ياراد  ناسنا  هک  نادب 
نآ هک  تسین ، تاـمولعم  ياـهتروص  هـب  زج  شکاردا  دراد  هدرپ  باـجح و  یبـیغ  یناـعم  هـب  تبـسن  هـک  شـسفن  ماـقم  رد  ناـسنا  اریز 
وا تاکاردا  هبترم  نیا  رد  و  دوریم ، اهنآ  اب  تقباطم  مدـع  اهتروص و  اـب  اـهنآ  تقباـطم  لاـمتحا  تسا  یتاـمولعم  اـب  ریاـغم  اـهتروص 

. دوشیم هدیمان  يدیلقت و  يداع و  مولع  نونظ و  كوکش ، ماهوا ، رّوصت ،
46 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ینیقی 

رد اـهراب  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  دـنوشیم و  هدـیمان  ناـمگ  نوـنظ و  ناـسنا  ینیقی  یّنظ و  تاقیدـصت  يهمه  عرـش  فرع  رد  نـکل  و 
نونظ هک  اهنامگ  نونظ و  دننامه  تسا ، زیاج  شلاوز  اهنآ و  زا  ّکفنم  تامولعم و  اب  ریاغم  نوچ  هبترم  نیا  رد  مولع  هک  میتفگ  هتـشذگ 

. دنوشیم هدیمان 
ندینـش اب  ای  دیلقت  و  دوشیم ، هدیمان  يدیلقت  يهیحان  زا  رظن  رکف و  تامّدـقم و  بیترت  شـسفن و  نداد  نالوج  هب  ناسنا  كاردا  رگا  سپ 
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َو ال ًيدُه  َو ال  ٍْملِع  ِْریَِغب  دومرف : هک  اجنآ  دومن  هراشا  ملع  عون  هس  نیا  هب  تسوا ، زا  یباتک  ندید  اب  ای  هدش  دیلقت  وا  زا  هک  تسا  یـسک  زا 
میلـست تّینانا و  زا  جورخ  تهج  زا  دیلقت  هچ  رگا  تسا  رتفیرـش  دیلقت  زا  ملع  دوخ  ثیح  زا  نوچ  تخادـنا  مّدـقم  ار  ملع  ٍرِینُم و  ٍباتِک 

. تسا ملع  زا  رتفیرش 
. تسا ّتیهلا  ياعدا  نعرفت و  یعون  ّتینانا  نآ  هک  تسین  ّتینانا  يهبیاش  زا  یلاخ  یلوصح  ملع  هک  اریز 

هب تسا  حیحـص  شدیلقت  هک  دشاب  یـسک  زا  رگا  دیلقت  هک  دـشاب  نیا  هب  راعـشا  ات  درک  ادا  ٍرِینُم » ٍباتِک   » و يدـه »  » يهملک اب  ار  ترابع  و 
تسا . حیحص  لادج  مّلکت و  رد  وا  رب  دامتعا  وا و  هب  لّسوت  دشاب  مولعم  وا  قدص  زاجم و  ادخ  بناج  زا  هکنیا 

47 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسین زیاج  وا  رب  دامتعا  سپ  نیملعم  ناردپ و  نارقا و  لاثما و  لیبق  زا  دشابن  حیحص  وا  زا  دیلقت  هک  دشاب  یسک  زا  دیلقت  رگا  اّما  و 

هک اریز  تسا ، نایع  دوهـش و  بحاص  يارب  حور  بلق و  يهبترم  رد  هک  دشاب  يروضح  يدوهـش  ملع  رینم  باتک  زا  دوصقم  تسا  نکمم 
. دشاب رضاح  نایعا  رد  سفن  دزن  ياهحفص  رد  هک  تسا  بوتکم  دننام  هبترم  نآ  رد  دوهشم 

. دوشیم فرشالاف  فرشالا  بیترت  هب  هناگهس  ماسقا  نیا  ربانب 
. دنادرگب رّبکت  هب  شیوخ  يولهپ  ینعی  تسا  ّربکت  رابکتسا و  ضارعا و  زا  هیانک  ِهِفْطِع  َِیناث 

تیالو نامه  ادخ  لیبس  هدش ، هدناوخ  دّرجم  یثالث  زا  لاعفا و  باب  زا  ّلضی »  » ظفل دنک  هارمگ  ادخ  هار  زا  ار  قلخ  ات  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َّلُِضِیل 
. تسا تیالو  لیبس  نآ  هچ  تسادخ ، لیبس  زین  تّوبن  تسا و 

. تسا ییاوسر  يراتفرگ و  يراوخ ، دنکیم  هلداجم  ادخ  رد  هک  سک  نآ  يارب  ایند  رد  ٌيْزِخ  اْینُّدلا  ِیف  َُهل 
رد  وا  نوچ  تسا ، مّنهج  زا  یشتآ  گرزب و  ییالب  ناگدنب  رب  ّربکت  رابکتسا و  ادخ ، ناگدنب  رب  هبلغ  ياهدارا  لدج ، تلاح  اریز 

48 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنکیمن ساسحا  ار  نآ  درد  جنر و  رگید  تسا  هتفر  ورف  شایهارمگ 

يزخ و هک  تسا  نیا  هب  راعشا  يارب  هلمج  ندوب  هّیلعف  هّیمـسا و  اب  هیلع  فوطعم  فوطعم و  فالتخا  ِقیِرَْحلا و  َباذَع  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ُهُقیُِذن  َو 
هب دّدجت ، رابتعا  نودب  تسا  تباث  وا  يارب  ایند  رد  يراوخ  نآ  تسین و  لعاج  لعج  جاتحم  تسا و  هدننک  هلداجم  لادج  يهمزال  يراوخ 

لیدـبت نآ  زا  ریغ  يرگید  تسوپ  هب  دورب  نیب  زا  ناشندـب  تسوپ  تقو  ره  هک  تسا  دّدـجت  لعج و  هب  جاتحم  هک  ترخآ  باذـع  فـالخ 
ای هداتـسرف ، شیپ  ار  نآ  وت  ناتـسد  هک  تسا  يزیچ  نآ  ببـس  هب  َكادَی  ْتَمَّدَق  اِمب  باذع  يراوخ  نیا  َِکلذ  دنیوگ : وا  هب  دش و  دـهاوخ 

. دوشب ملظ  ات  تسین  وت  دوخ  زا  یگدامآ  قاقحتسا و  نودب  يراوخ  باذع و  نیا  هتخادنا و  مّدقم  ار  دب  ياهلمع  وت  ياهتسد 

. داد تبسن  تسد  ود  هب  قالخا  تالاح و  لاعفا و  لاوقا و  زا  ار  اهیدب  عیمج  دریگیم  ماجنا  تسد  ود  اب  اهلمع  رتشیب  نوچ  و 
تهج نادب  باذـع  يراوخ و  نیا  ینعی  تسا ، لدـع  زا  هیانک  ملظ  یفن  تسا و  َكادَـی  ْتَمَّدَـق  اِمب  رب  فطع  ِدـِیبَْعِلل  ٍماَّلَِظب  َْسَیل  َهَّللا  َّنَأ  َو 

یتشاد . ار  باذع  يراوخ و  قاقحتسا  وت  دوش و  هداد  وا  هب  یّقحتسم  ره  ّقح  دنکیم  اضتقا  لدع  تسا و  لداع  دنوادخ  هک  تسا 
49 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. هغلابم يارب  هن  تسا  تبسن  يارب  راّمت  دننام  مالظ »  » ظفل و 
. دتسرپیم رهاظ  هب  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  مدرم  زا  یضعب  ٍفْرَح  یلَع  َهَّللا  ُُدبْعَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 

هیبشت ییوجگنج  هب  تسا  لزلزتم  شتداـبع  رد  دـنکیم و  ّکـش  شرما  رد  هک  ار  دـباع  دـنوادخ  تسا ، راـنک  فرط و  ياـنعم  هب  فرح » »
کی رد  نازابرـس و  رانک  رد  دتـسیایم و  يرانک  میاد  روطهب  هک  تسا  يزوریپ  زا  لزلزتم  هدـننک و  کش  تسین ، لاتق  رب  مزاـع  هک  هدرک 

. دنکیم رارف  هن  رگ  دوشیم و  نانآ  قفاوم  دتفایم و  هار  نازابرس  اب  دوب  ياهبلغ  حتف و  رگا  هک  تسنانآ  فرط 
. دنکیم ّکش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رد  هدرک و  رارقا  ادخ  هب  ای  دنکیم ، ّکش  ادخ  رد  هک  یسک  هب  هیآ  ریسفت  تسا  حیحص  و 
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. تسا ّرش  ریخ و  دّصرتم  شیایند  بسح  رب  تسا و  لزلزتم  شرما  رد  هک  یسک  هب  و 
ّرش هب  رگا  دنک و  ادیپ  نانیمطا  دسر  یتمعن  هب  هاگره  ور  نیا  ِهِهْجَو  یلَع  َبَلَْقنا  ٌۀَْنِتف  ُْهَتباصَأ  ْنِإ  َو  ِِهب  َّنَأَمْطا  ٌْریَخ  َُهباصَأ  ْنِإَف  دومرف : هچنانچ 

. دنادرگرب ور  ادخ  نید  زا  دسر  یتفآ  و 
زا یضعب  ینعی  دشاب ، بسک  فرح »  » زا دوصقم  تسا  نکمم  تسا و  یندب  رورش  ّرش ، زا  دوصقم  یندب و  ياهریخ  ریخ ، زا  دوصقم 

50 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
شیایند يهلیسو  ار  شتدابع  ینعی  دشاب ، شتدابع  رد  یندب  ياهریخ  ایند و  بسک  رب  لمتـشم  هک  یلاح  رد  دننکیم  تدابع  ار  ادخ  مدرم 

. دهدیم رارق 
. دنادرگیمرب يور  ادخ  زا  هن  رگ  دوشیم و  نئمطم  دریگیم و  مارآ  دیسر  شیایند  هب  رگا  سپ 

. تسراکنایز ترخآ  ایند و  رد  یسک  نینچ  َةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  َرِسَخ 
و دـش ، صقان  دـش و  مک  نامرد  تخورف ، یلـصا  يهیامرـس  زا  رتمک  هب  تشگ ، نوبغم  دـش و  هارمگ  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  رـسخ »  » ظفل
رد تسا  تّیفرظ  ربانب  ای  یناعم ، نیا  يهمه  رد  تسا  تّیفرظ  ربانب  َةَرِخْآلا  َو  اْینُّدـلا  بصن  تسا و  رـسخا »  » لثم ریخا  يانعم  نیا  رد  رـسخ » »

. تسا هب  لوعفم  ریخا  يانعم  رد  ریخا و  يانعم  ریغ 
هب ایند  رد  وا  نارسخ  هجولا »  » بصن اب  تسا  هجولا » نسح   » دننام ریخا  يانعم  ریغ  رد  ای  یناعم ، يهمه  رد  تسا  هب  لوعفم  هب  هیبشت  ربانب  ای 

. دنک مامت  ضوع  نودب  تسا  ییاهبنارگ  شزرا و  اب  يالاک  هک  ار  شرمع  هک  تسا  نیا 
تراهط و  دنکیم و  شوشم  ار  وا  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  بلق  ندش  یلاخ  غراف و  ادخ ، تاجانم  زا  ندرب  تّذل  ایند  رد  ضوع  اریز 

51 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نآ هک  ادـخ  زا  ناوضر  تسا و  ترخآ  ياهتشهب  اهتمعن و  ترخآ  رد  ضوع  دـشابیم ، لیاذر  ریاس  لخب و  دـسح ، هنیک ، زا  وا  یکاپ 

. تسا رتگرزب 
ره رد  نوچ  دربیمن ، تّذل  دوشیمن و  دنمرهب  ایند  رد  زین  یناویح  تاّذلتـسم  زا  وا  نیا  رب  هوالع  تسا ، مورحم  اهنیا  يهمه  زا  دباع  نیا  و 

. درادن نانیمطا  شمارآ و  دراد و  بارطضا  لاح 
راکـشآ و ناـیز  تسا  یناوـیح  ياهتّذـل  زا  ترخآ و  اـیند و  رد  یناـسنا  ياهتّذـل  زا  ندوـب  مورحم  نآ  ناـیز و  نارـسخ و  نـیا  َکـِلذ 

. تسا یحضاو 
. تسا راکشآ  سک  همه  رب  شنایز  ییور ) ود  قافن و   ) نیا ُنِیبُْملا و  ُنارْسُْخلا  َوُه 

. دنکیم وا  دیاع  یعفن  هن  دناسریم و  ررض  وا  هب  هن  هک  دناوخیم  ارف  ار  يزیچ  ادخ  نذا  نودب  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُعْدَی 
. دشابیم ُهُعَْفنَی  ام ال  َو  ُهُّرُضَی  ام ال  ادخ : لوق  زا  لاح  تسّرقتسم و  فرظ  ضیعبت و  يارب  نم »  » ای

یلاح رد  دـنکیم ، تدابع  ار  ادـخ  نید  زا  فرط  کی  رد  هک  دـنکیم  نامگ  وا  تسوا و  سفن  ياوه  تقیقح  رد  شدوبعم  ّوعدـم و  اریز 
. درادن ار  وا  عفن  ررض و  ییاناوت  شسفن  ياوه  هک 

شتلاسر هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  هک  تسا  یسک  زا  هیانک  هیآ  نیا  و 
52 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدومنن  رارقا  مالّسلا  هیلع  یلع  دوخ  هب  هدرکن و  هّجوت  مالّسلا  هیلع  یلع  يهراب  رد  ربمایپ  لوق  هب  و  هدومن ، رارقا 
اجنیا و رد  رصح  تسا و  یلقع  زاجم  یهارمگ  هب  يرود  تبسن  تسا  تداعـس  زا  رود  یهارمگ  نامه  ّقح  نیا  ُدیِعَْبلا و  ُلالَّضلا  َوُه  َِکلذ 

. ییاعّدا ای  تسا  یقیقح  ُنِیبُْملا  ُنارْسُْخلا  َوُه  َِکلذ  ادخ : لوق  رد 
. دتسرپیم تسا  عفن  زا  رتکیدزن  ررض  هب  هک  يزیچ  هدرک و  اهر  ار  ادخ  تخبدب  ِهِعْفَن  ْنِم  ُبَْرقَأ  ُهُّرَض  ْنََمل  اوُعْدَی 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2326 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا مسق  يارب  يهدننک  هدامآ  همّدقم و  مال  ادتبم ، هّرض » نمل  ، » تسا لوقی »  » نیمضت يارب  اوعدی »  » ظفل
ربخ يور  هدـش و  رّخؤم  هک  تسا  مسق  باوج  مـال  سئبل »  » نآ مـال  تسا و  هّرـض » نمل   » نآ ربخ  هتفاـی  يدوبعم  دـب  رایـسب  یلْوَْملا  َْسِئبـَل 

. دناهتفگ یضعب  هچنانچ  تسا ، دنیاشوخان  تسین و  بوخ  مال  ود  نیب  عمج  هچ  هدمآ ،
ای مالک  يادتبا  یلوملا » سئبل   » و يالوم »  » دشابیم شعفن  زا  رتکیدزن  شررض  هک  یـسک  دیوگیم  ینعی  تسا ، فوذحم  لوصوم  ربخ  ای 

. دنوشیم ملعی »  » لوعفم ود  نآ  ؤزج  ود  ره  اب  هلمج  تروص  نیا  رد  هک  تسا ، ملعی »  » ای معزی »  » نیمضت هب 
هدنوش توعد   ) ّوعدم رما  ترخآ  رد  هکنآ  زا  سپ  ینعی 

53 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هک یتروص  رد  و  تسا ! ییالوم  دب  هچ  هک ، دنادیم ) ای   ) دـیوگیم تسا  شعفن  زا  رتکیدزن  شررـض  هک  یـسک  هب  دـش  رهاظ  شخبنایز )

. تسا هدیدرگ  قّلعم  مال  طّسوت  هب  هک  دشابیم  یلوعفم  ود  هب  قلعم  ملعی »  » و معزی »  » يانعم هب  لعف 
هب یقّلعت  رگید  هلمج  تروص  نیا  رد  هکنیا  زج  قباس ، لـثم  تسا  هدـننک  هداـمآ  همدـقم و  مـال  تسا ، قباـس  اوعدـی »  » دـیکأت اوعدـی »  » اـی

. درادن اوعدی » »
. تسا هدرک  رایتخا  يزاسمد  هارمه و  رشاعم و  دب  هچ  ُریِشَْعلا  َْسِئَبل  َو 

هدروآ و ناـمیا  هک  ار  یناـسک  دـنوادخ  هک  یتـسار  هب  ُراـْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُلِخْدـُی  َهَّللا  َّنِإ 
. تسا يراج  ییاهرهن  اهنآ  ریز  رد  هک  دنکیم  لخاد  ییاهتشهب  رد  دندرک  هتسیاش  ياهراک 

ترابع نیا  هب  یلاعت  يادخ  نکل  تاحلاصلا ) لمعی  هللااب و  نمؤی  نم  سانلا  نم  و  : ) دیوگب هک  تسا  نیا  تسا  هلباقم  هب  رتقفاوم  هک  هچنآ 
درک و نانآ  شاداپ  هب  ادـتبا  نینمؤم  تشادـگرزب  يارب  هکنیا  رگید  دـناسرب ، ترابع  کی  اب  ار  نینمؤم  شاداپ  انعم و  نیا  ات  دومن ، لودـع 

لباقم  رد  هک  دنتسه  نآ  زا  رتفیرش  نینمؤم  هک  ایوگ  دادن ، رارق  هتشذگ  فانصا  زا  نینمؤم  ریغ  لباقم  نیرق و  ار  نآ 
54 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنوش رکذ  نینمؤم  ریغ 
. دوشیمن لصاح  يرهاظ  توعد  لوبق  يوبن و  ّماع  تعیب  اب  زج  هک  تسا  مالسا  يانعم  هب  هک  تسا  ّماع  نامیا  نامیا ، زا  دوصقم 

. دوشیمن لصاح  ّصاخ  تعیب  اب  زج  نآ  هک  دوشیم  ّصاخ  نامیا  ینطاب و  توعد  لوبق  يول و  ّصاخ و  تعیب  هب  هراشا  حلاص  لمع  سپ 
هک هدش ، ذخا  وا  تعیب  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  هب  لمع  هب  هراشا  تروص  نیا  رد  حـلاص  لمع  هک  تسا  ّصاخ  نامیا  نامیا ، زا  دوصقم  ای 

ناشریغ زا  نانآ  زایتما  ببس  هب  ناشبلق و  رد  نامیا  لوخد  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تسد  اب  تعیب  ببـس  هب  دندروآ  نامیا  هک  ار  نانآ  دنوادخ 
ریز زا  اهرهن  نایرج  تّیفیک  ناـیب  هک  تسا  يراـج  نآ  رد  اـهرهن  هک  دـنکیم  تشهب  لـخاد  ناـشدوجو ...  رد  تیـالو  تّیلعف  لوصح  اـب 

. دش هتفگ  هتشذگ  رد  اهراب  اهتشهب 
اب هیآ  نیا  دشاب ، عنام  ادخ  دارم  قّقحت  زا  دناوتیمن  يزیچ  چیه  درک  دهاوخ  دنک  هدارا  هچ  ره  قلطم ) رداق   ) يادـخ ُدـیُِری  ام  ُلَعْفَی  َهَّللا  َّنِإ 

. تشذگ هرقب  يهروس  رد  ُدیُِری  ام  ُلَعْفَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  ادخ : لوق  ریسفت  رد  نآ  نایب  رد  مامت  لیصفت 
يرای ترخآ ) ایند و  رد  ار  شلوسر   ) ار وا  زگره  دنوادخ  دـنکیم  نامگ  هک  یـسک  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ُهَّللا  ُهَرُْـصنَی  َْنل  ْنَأ  ُّنُظَی  َناک  ْنَم 

مشخ  هب  ار  وا  بلطم  نیا  درک و  دهاوخن 
55 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

يراـی ار  وا  ادـخ  زگره  هک  دـنکیم  ناـمگ  ددرگیم و  شبـضغ  مشخ و  بجوـم  دوـشیم  ضراـع  وا  رب  يزیچ  هک  یـسک  اـی  دروآیم ،
شدوخ ات  دزادنایب  شاهناخ  فقس )  ) نامسآ هب  ینامسیر  ینعی  دزادنایب  نامسآ  هب  ینامسیر  سپ  ِءامَّسلا  َیلِإ  ٍبَبَِسب  ْدُدْمَْیلَف  درک  دهاوخن 

. دنک هفخ  ار 
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. دنک عطق  ندرک  هفخ  قانتخا و  اب  ار  دوخ  سفن  سپس  ْعَطْقَْیل  َُّمث 
؟ دربیم ار  وا  ظیغ  ایآ  شدوخ  قانتخا  رد  وا  رکم  دیک و  ُهُْدیَک  َّنَبِهُْذی  ْلَه  ْرُْظنَْیلَف 

سپس دنکب ، نامسآ  هب  ندیسر  رد  شـشوک  دزادنایب و  ایند  نامـسآ  هب  ار  ینامـسیر  ای  دروآیم ، مشخ  ظیغ و  هب  ار  وا  هک  هچنآ  ُظیِغَی  ام 
؟ دربیم ار  وا  مشخ  ظیغ و  شاهلیح  دیک و  ایآ  دنیبب  دنکفایب و  رظن  تقو  نآ  دنک ، لامعتسا  ار  دوخ  مشخ  ینعی  دنک ، عطق  ار  نامسیر 

دوشیم كانمـشخ  تهج  نیمه  هب  درک و  دهاوخن  يرای  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ادـخ  هک  دـنکیم  نامگ  نینمؤم  زا  سک  ره  ای 
دّمحم ندرک  يرای  يارب  ياهلیح  دهاوخب  دزادنا و  نامسیر  ایند  نامسآ  هب  ای  دنک ، هفخ  ار  دوخ  ات  دنکفایب  شاهناخ  نامـسآ  هب  ینامـسیر 

رخآ . ات  دنیبب ...  سپ  ددرگ ، كانمشخ  ای  دنک  عطق  ار  شسفن  سپس  دنک  تسرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
56 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هک نونکا  درک ، دهاوخن  يرای  زگره  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  دـنوادخ  تسا  هدرکیم  نامگ  هک  نیرفاک  ای  نیقفانم  زا  سک  ره  ای 
هفخ ار  دوخ  ات  دنکفایب  شاهناخ  نامـسآ  هب  ینامـسیر  تسا  بوخ  دیآیم  مشخ  هب  ور  نیا  زا  دنکیم و  يرای  وا  هب  ادـخ  دـنکیم  نامگ 

 ... دنیبب سپس  دنک ، عفد  ار  ادخ  يرای  ات  دزادنا  ینامسیر  ایند  نامسآ  هب  ای  دنک ،
. هیآ رخآ  ات 

بلطم نیا  ناـیب  يارب  هک  ینـشور  حـضاو و  ناـهرب  اـب  گرم  زا  سپ  ندرک  هدـنز  ثعب و  ناـیب  رد  نآرق  لازنا  تسا  نـینچمه  َِکلذَـک  َو 
نایب دنکیم و  تدابع  نید  زا  فرط  کی  رب  هک  یـسک  لاح  نایب ، لیلد و  نودب  دیامن  هلداجم  ادـخ  رد  هک  یـسک  لاح  نایب  رد  میدروآ ،

. تسراوتسا تباث و  نید  رب  هک  نمؤم  لاح 
لاح يهدننک  حضاو  هک  یتایآ  ای  دنتـسه ، حـضاو  هک  یتایآ  ٍتانَِّیب  ٍتایآ  میدرک ، لزان  ار  نآرق  ُهاْنلَْزنَأ  اههورگ  نیا  يهمه  لاح  نایب  رد 

. دنتسه ادخ  نانیشناج  ادخ و  تافص  مدرم و 
لزان ار  بلطم  نیا  وت  هب  ینعی  تسا ، لوعفم  ریمـض  رب  فطع  ای  مال ، ریدـقت  هب  کلذـک »  » رب فطع  هلمج  نیا  ُدـیُِری  ْنَم  يِدـْهَی  َهَّللا  َّنَأ  َو 

. دنکیم تیاده  دهاوخب  ار  سک  ره  دنوادخ  هک  میدرک 
. ددرگیمرب هّللا »  » هب ای  لوصوم  هب  هک  تسا  يریمض  دیری »  » لعاف و 

57 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
24 تایآ 17 -

57 ص :  ات 24 ..... ] تایآ 17  (: 22  ) جحلا هروس  ]

هراشا

ِّلُک یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  ُلِـصْفَی  َهَّللا  َّنِإ  اوُکَرْـشَأ  َنیِذَّلا  َو  َسوُـجَْملا  َو  يراـصَّنلا  َو  َنِیِئباَّصلا  َو  اوُداـه  َنیِذَّلا  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
ُّباَوَّدـلا َو  ُرَجَّشلا  ُلابِْجلا َو  َو  ُموُجُّنلا  َو  ُرَمَْقلا  َو  ُسْمَّشلا  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  َُهل  ُدُجْـسَی  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ  ( 17  ) ٌدیِهَش ٍءْیَش 

ْمِهِّبَر ِیف  اوُمَصَتْخا  ِنامْصَخ  ِناذه  ( 18  ) ُءاشَی ام  ُلَعْفَی  َهَّللا  َّنِإ  ٍمِرْکُم  ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِنُِهی  ْنَم  َو  ُباذَْـعلا  ِْهیَلَع  َّقَح  ٌرِیثَک  َو  ِساَّنلا  َنِم  ٌرِیثَک  َو 
ْنِم ُعِماـقَم  ْمَُهل  َو  ( 20  ) ُدُولُْجلا َو  ْمِِهنوُُطب  ِیف  اـم  ِِهب  ُرَهُْـصی  ( 19  ) ُمیِمَْحلا ُمِهِـسُؤُر  ِقْوَف  ْنِم  ُّبَُصی  ٍران  ْنِم  ٌباـِیث  ْمَُهل  ْتَعُِّطق  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَـف 

(21  ) ٍدیِدَح
ٍتاَّنَج ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُلِخْدـُی  َهَّللا  َّنِإ  ( 22  ) ِقیِرَْحلا َباذَـع  اُوقوُذ  َو  اهِیف  اوُدـیِعُأ  ٍّمَغ  ْنِم  اـْهنِم  اوُجُرْخَی  ْنَأ  اُودارَأ  اـمَّلُک 

یلِإ اوُدُـه  َو  ِلْوَْقلا  َنِم  ِبِّیَّطلا  َیلِإ  اوُدُـه  َو  ( 23  ) ٌریِرَح اهِیف  ْمُهُـساِبل  َو  ًاُؤلُْؤل  َو  ٍبَهَذ  ْنِم  َرِواسَأ  ْنِم  اـهِیف  َنْوَّلَُحی  ُراـْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت 
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(24  ) ِدیِمَْحلا ِطارِص 
58 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

58 ص :  همجرت ..... :

رب دنوادخ  نامگیب  درک  دهاوخ  يرواد  تمایق  زور  رد  ناکرـشم  سوجم و  نایحیـسم ، نیبئاص ، نایدوهی ، نانمؤم ، نایم  رد  دنوادخ  انامه 
. تسا هاوگ  زیچ  همه 

يرایسب ناروناج و  ناتخرد و  اههوک و  ناگراتس و  هام و  دیشروخ و  تسا و  نیمز  رد  هک  ره  اهنامسآ و  رد  هک  ره  هک  ياهدیشیدناین  ایآ 
، درادب ش ]  ] راوخ دنوادخ  هک  سک  ره  تسا  هدش  قّقحم  نانآ  رب  باذـع  هک  دنتـسه  مه  يرایـسب  دـنربیم  هدجـس  دـنوادخ  رب  مدرم ، زا 

. دهدیم ماجنا  ار  نامه  دهاوخ  هچ  ره  دنوادخ  هک  درادن ، ياهدنراد  یمارگ 
شتآ زا  ییاههماج  نانآ  يالاب  رب  دـناهدیزرویم ، رفک  هک  یناسک  اما  دـناهدرک  هلداجم  ناشراگدرورپ  ّقح  رد  هک  دنتـسه  نافیرح  ناـنیا 

. دوش هتخیر  شوج  بآ  ناشیاهرس  يالاب  زا  و ]  ] دناهدیرب
. دوشیم هتخادگ  نآ  هب  ناشیاهتسوپ  تسه و  ناشنورد  رد  هچنآ  هک 

. تسه اّیهم ]  ] نانآ يارب  ینهآ  ياهزرگ  و 
. دیشچب ار  شتآ  باذع  دنیوگ ] و   ] دنوش هدنادرگ  زاب  نآ  هب  دنور ، نوریب  مّنهج ]  ] نآ زا  هودنا  تّدش  زا  دنهاوخب  هک  هاگره 

يراج نآ  تسدورف  زا  نارابیوج  هک  دروآیمرد  ییاهغاب  هب  دناهدرک ، هتسیاش  ياهراک  دناهدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  دنوادخ  نامگیب 
. تسا مشیربا  اجنآ  ار  ناشسابل  و  دنوش ، هتسارآ  دیراورم  زین  نیّرز و  ییاهدنبتسد  هب  اجنآ  رد  تسا ،

. دنوش هدومن  هر  هدوتس  دنوادخ  هار  هزیکاپ و  نخس  هب  و 
59 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

59 ص :  ریسفت ..... 

نوچ دوب ، مالسا  مسا  نامیا  مالـسا  ودب  رد  نوچ  دندروآ ، مالـسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تسد  هب  تعیب  اب  هک  نانآ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
. دوب نامیا  رب  فّرشم  ملسم 

. دندوب ّتیدوهی  رب  هک  نانآ  اوُداه و  َنیِذَّلا  َو 
. دننکیم تدابع  ار  ناگراتس  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  دندش ، جراخ  نید  زا  هک  نانآ  َنِیِئباَّصلا  َو 

«1 . » دنتسه حون  نید  رب  دننکیم  نامگ  نانآ  دناهتفگ : یضعب 
ادـخ اب  ار  اهتب  ریغ  ای  اهتب  هک  نانآ  و  حیـسم ) نییآ  ياـههخاش  و   ) ناـیتشترز نایحیـسم و  اوُکَرْـشَأ و  َنیِذَّلا  َو  َسوُجَْملا  َو  يراـصَّنلا  َو 

. دنداد رارق  کیرش 
. دهدیم زیمت  تمایق  زور  رد  نانآ  نیب  دنوادخ  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  ُلِصْفَی  َهَّللا  َّنِإ 

. تسا نیّذلا ) ّنا   ) لّوا ّنإ »  » ربخ شلوخدم  اب  اجنیا  رد  ّنا »  » هملک دندوبن و  ادج  زاتمم و  رگیدمه  زا  دندوب و  مه  هیبش  ایند  رد  هچ  رگا 
__________________________________________________

ییحی ترضح  ناوریپ  زا  هک  دندّحوم  نیئباص  نانآ  سپس  و  دندوب . تسرپهراتس  هدلک و  ناغم  زا  نانآ  نیتسخن  دناهتسد ، ود  نیبئاص : ( 1)
. دندوب مالّسلا  هیلع 
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( هریغ ادخهد و  گنهرف  یمالسا و  فراعملا  ةرئاد  نآرق و  مالعا  هب  دوش  هعجارم  )
60 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا لیلعت  ماقم  رد  فانیتسا و  هلمج  نیا  تسا  هاوگ  ریصب و )  ) ملاع تادوجوم  همه  لاوحا  رب  وا  هک  ٌدیِهَش  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ 
؟ يدرکن هدهاشم  تریصب ) مشچ  هب   ) ایآ َرَت  َْمل  َأ 

نداد زیمت  لـیلعت  ینعی  تسا ، لـیلعت  ماـقم  رد  رّدـقم  لاؤس  باوج  دراد و  طـبر  شلبقاـم  هب  اـی  تسا ، عطقنم  اـنعم  ظـفل و  رد  شلبقاـم  زا 
. زیچ ره  رب  ادخ  تردق  ّتلع  فلتخم و  ياههورگ 

؟ دهدب زیمت  تسدیدش  زین  ناشهباشت  دنتسه و  هیبش  مه  اب  هک  دایز  سوفن  نیب  دناوتیم  دنوادخ  ایآ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ 
ترثـک و اـب  ار  یلفـس  يولع و  تادوجوم  يهمه  هکلب  ار  يرـشب  سوفن  يهمه  وت  نوچ  دراد ، راـک  نیا  رب  ییاـناوت  دـنوادخ  دومرف : سپ 

. دنتسه وا  نامرف  تحت  دننکیم و  هدجس  ادخ  يارب  هک  ینیبیم  اهنآ  هباشت 
ینعی دوشیم ، خـیبوت  يارب  ماهفتـسا  هک  تسا  نّیعم  ریغ  هب  باطخ  ای  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  باطخ  و 

. ینیبن هک  تسین  هتسیاش  وت  يارب 
. عوضخ تیاهن  دننکیم  عوضخ  ادخ  يارب  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  هچنآ  يهمه  َُهل  ُدُجْسَی  َهَّللا  َّنَأ 

تیاغ تسزیچ ، نامه  بسح  رب  يزیچ  ره  رد  عوضخ  و 
61 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

وا يارب  هک  یـسک  ّتینانا  رایتخا  تحت  دـنوش ، جراـخ  دوخ  ّتیناـنا  راـیتخا و  هدارا و  زا  هک  نیا  دنتـسه  راـتخم  هک  یناـسک  يارب  عوضخ 
اب تادوجوم  يهمه  نوچ  دناهدیمان ، دوجس  ار  زامن  يهدجـس  تسا  جورخ  نآ  روهظ  كاخ  رب  نداتفا  نوچ  دنوش ، لخاد  دننکیم  هدجس 

. ناشدوجو ترطف  اب  دننکیم  هدجس  ادخ  يارب  همه  دنرادربنامرف  رّخسم و  یلاعت  ّقح  رما  تحت  ناشدوجو  ترطف 
. يرایتخا ینیوکت و  روطهب  تساهنامسآ  رد  هک  یناسک  يهمه  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  دنوادخ  يارب  دنکیم  هدجس  سپ 

. دننکیم هدجس  زین  رایتخا  لاح  رد  نانآ  زا  یضعب  ینیوکت و  روط  هب  تسا  نیمز  رد  هک  هچنآ  يهمه  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو 
. دنکیم هدجس  شنایرج  اب  دیشروخ  ُسْمَّشلا و  َو 

قلطم تخرد  زا  دوصقم  هک  دنرگهدجس ، ناروناج  ناهایگ و  اههوک ، ناگراتس ، هام ، زین  ُّباَوَّدلا و  َو  ُرَجَّشلا  َو  ُلابِْجلا  َو  ُموُجُّنلا  َو  ُرَمَْقلا  َو 
. تسا رجش »  » يوغل يانعم  نیمه  هچنانچ  دشاب ، قاس  ياراد  هک  تسا  يزیچ  صوصخ  ای  دیوریم ، نیمز  زا  هک  تسا  يزیچ 

. دننکیم هدجس  يرایتخا  روطهب  مه  مدرم  زا  يرایسب  ینعی  تسا ، ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  رب  فطع  ِساَّنلا  َنِم  ٌرِیثَک  َو 
يهلمج  رب  هلمج  دشابیم و  شدعب  ام  نآ  ربخ  هک  تسادتبم  ای 

62 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدش  فطع  رت » ملأ  »

. تسا یلّوا  دیکأت  رارکت و  ای  دشاب ، درفم  فطع  لیبق  زا  ِساَّنلا » َنِم  ٌرِیثَک   » هکنیا رب  انب  تسا ، مالک  يادتبا  ٌرِیثَک  َو 
. دنباذع راوازس  نانآ  هک  تسا ، مّود  يادتبم  ای  ریثک »  » لّوا يادتبم  ربخ  ُباذَْعلا  ِْهیَلَع  َّقَح 

. درادن شیمارگ  سک  چیه  درادب  شراوخ  ادخ  هک  ره  هک  تسا  هّیلاح  ای  هفوطعم  يهلمج  ٍمِرْکُم  ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِنُِهی  ْنَم  َو 
ّمات نایب  ُدیُِری  ام  ُلَعْفَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  یلاعت : يادخ  لوق  ریـسفت  رد  هرقب ) يهروس  رد   ) تسا و لیلعت  ماقم  رد  هلمج  نیا  ُءاشَی  ام  ُلَعْفَی  َهَّللا  َّنِإ 

؟ دنکیم ار  نامه  دهاوخب  هچ  ره  ادخ  هنوگچ  هک  تشذگ  هیآ  نیا 
تسا و فنأتـسم  دنرگیدکی  نمـشد  فلاخم و  دنتـساخرب  لادج  هب  مه  اب  ادخ  نید  رد  هک  رفاک ) نموم و   ) هورگ ود  نیا  ِنامْـصَخ  ِناذه 
رد نانآ  اب  راّفک  هک  ینینمؤم  دنکیم ، لادج  نینمؤم  ادـخ و  رد  هک  یـسک  لاح  تسا  هنوگچ  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ  رّدـقم ، لاؤس  باوج 
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؟ دننکیم هلداجم  ادخ  يهراب 
. دنرگیدکی نمشد  تفلاخم و  رفاک  نمؤم و  هورگ  ود  نیا  دومرف : سپ 

یهاگ  تسا ، نینچنیا  تسا و  فصو  ای  دوشیم ، قالطا  عمج  هینثت و  رّکذم و  ّثنؤم و  رب  هک  تسا  ردصم  لصا  رد  مصخ »  » ظفل
63 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. اجنیا دننام  دوشیم ، هتسب  عمج  هینثت و 
. دندرک هلداجم  مه  اب  اوُمَصَتْخا 

هدیرب شتآ  زا  ییاههماج  ناشیا  رب  ٍران  ْنِم  ٌباِیث  ْمَُهل  ْتَعُِّطق  دـندرک  هلداجم  ملع  نودـب  ادـخ  يهراب  رد  هک  نانآ  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَف  ْمِهِّبَر  ِیف 
. تسا هدش  لامعتسا  ازهتسا  باب  زا  اجنیا  رد  هک  تسا  یطاّیخ  زا  هیانک  تسا  هدش 

. دشاب هتشاد  نآ  عوقو  ندوب  یمتح  قّقحت و  هب  راعشا  ات  دروآ  یضام  تروص  هب  ار  تعّطق »  » ظفل
بآ مرگ و  بآ  يانعم  هب  میمح »  » هچ دوشیم ، هتخیر  درـس ) رایـسب  اـی   ) شوج بآ  ناشرـس  يـالاب  زا  ُمیِمَْحلا و  ُمِهِـسُؤُر  ِقْوَف  ْنِم  ُّبَُصی 

. تسدادضا زا  ینعی  تسا ، درس 
. ددرگیم بوذ  نآ  اب  ای  دوشیم ، نایرب  شوج  بآ  نآ  اب  ناشندب  هک  ِِهب  ُرَهُْصی 

تهج نطاب  میدـقت  دوشیم و  نایرب  نانآ  نطاب  رهاظ و  سپ  دـسریم  ناشنطاب  هب  ناـشرهاظ  زا  غاد  بآ  نآ  رثا  ُدُولُْجلا  َو  ْمِِهنوُُطب  ِیف  اـم 
. تسدیدهت ماقم  رد  نآ  هب  نداد  ّتیمها 

« لحکم  » دـننام عمقم »  » عمج و  هسنکم »  » دـننام تسا ، هعمقم »  » عمج عماقم  اریز  نینهآ ، ياـهدومع  ُعِماـقَم  تسناـنآ  هب  صوصخم  ْمَُهل  َو 
هب نآ  اب  هک  تسا  یبوچ  نآ  هک  تسین 
64 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دننزیم لیف  رس 
«. عمقم  » هن تسا  هعمقم »  » عمج عماقم »  » هک تسا  نیا  هب  حیرصت  تهج  نهآ  دیدح »  » هب دییقت  تسا  نینهآ  ياهزرگ  نآ  ٍدیِدَح و  ْنِم 

. دنوش جراخ  نانآ  باذع  زا  ینعی  دنوش ، جراخ  ینهآ  دومع  زا  ای  شتآ  زا  دنتساوخ  هاگ  ره  اْهنِم  اوُجُرْخَی  ْنَأ  اُودارَأ  امَّلُک 
روط هب  هک  دنتـشاد  ار  یلاع  بتارم  هب  جورخ  دصق  دنتـشاد و  قوش  رگا  اریز  قوش ، زا  هن  تسا  هودـنا  مغ و  زا  نانآ  جورخ  دـصق  ٍّمَغ  ْنِم 

. دراذگیمناو شتآ  رد  دناشکیم و  ار  نانآ  قوش  راسفا  نوچ  دندشیم ، جراخ  یمتح 
: دوشیم هتفگ  نانآ  هب  َو و  دنوشیم . هدنادرگرب  دوخ  ياج  رس  هب  هرابود  ینهآ  ياهدومع  نامه  اب  اهِیف  اوُدیِعُأ 

رد ّثنؤم  رّکذم و  هک  دشاب  یفصو  ای  ردصم  مسا  قیرح »  » هک نآ  ربانب  دیـشچب ، ار  هدننازوس  نازوس و  شتآ  باذع  ِقیِرَْحلا  َباذَع  اُوقوُذ 
. تسا نازوس  غاد  بآ  باذع  دوصقم  ای  تسا ، يواسم  نآ 

لخاد ییاهتشهب  رد  ار  همه  ادخ  هّتبلا  دـندش  راکوکین  دـندروآ و  ادـخ  هب  نامیا  هکنانآ  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلِخْدـُی  َهَّللا  َّنِإ 
تاحلاصلا  اولمع  اونما و  نیذلا  و   ) دنادرگ

65 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«. رخآ ات  تانج )...  مهلوأ  میعنلا  نم  بایث  مهل  تعطق 

نارفاک نیرق  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  نانآ  نأش  هک  هنوگنیدب  دشاب ، نینمؤم  تشادگرزب  ات  درک  لودـع  ترابع  نیا  هب  یلاعت  يادـخ  یلو 
. داد تبسن  ادخ  هب  ار  شاداپ  ترشابم  دیشخب و  یگرزب  فرش و  ار  نینمؤم  انعم  نیا  يهدافا  رب  هوالع  دریگ ، رارق 

نامیا هب  افتکا  اجنیا  تسادـخ ، زا  لّضفت  ضحم  نینمؤم  شاداپ  يازج  تسنانآ ، لامعا  مزاول  زا  نیرفاک  يازج  هک  دراد  نیا  هب  راعـشا  زین 
. درک افتکا  رفک  رب  راّفک  بناج  رد  هچنانچ  درکن ،
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زا ییزج  هک  تیالو  هب  نورقم  ای  دشابن  تسا  تیالو  نامه  هک  لمع  هب  نورقم  رگا  هک  مالـسا  فالخ  رب  دوب ، یفاک  تبوقع  رد  رفک  اریز 
تقو ات  دنتـسه ، ادخ  رما  هب  راودـیما  هک  تسا  یناسک  لثم  مالـسا  نیا  بحاص  هکلب  تسین  یفاک  شاداپ  يارب  دـشابن ، تسا  حـلاص  لمع 

هب ار  نانآ  ادخ  هک  دنتسه  نیا  هب  موکحم  نانآ  هک  دراد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  يّالوت  هک  یـسک  فالخ  رب  دنتـسین  يزیچ  هب  موکحم  گرم 
. دنکیم لخاد  تشهب 

ریز دوصقم  هک  تشذـگ  رّرکم  تسا  يراـج  اـهرهن  شناـتخرد  اـی  اـهترامع  ریز  زا  هک  اهتـشهب  هنوگنآ  ُراـْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج 
بتارم هب  ياهبترم  ره  زا  هک  تسا  يونعم  ياهرهن  اهرهن ، زا  دوصقم  ای  دشابیم ، شیاههعطق  ای  ناتخرد  ای  تشهب  ياهترامع 

66 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. عبط ملاع  ات  نانج  بتارم  زا  دراد و  نایرج  شرتنییاپ 

مشیربا ناشـسابل  دنوش و  هتـسارآ  دیراورم  نیّرز و  ییاهدنبتـسد  هب  اجنآ  رد  هک  « 1  » ْمُهُـساِبل َو  ًاُؤلُْؤل  َو  ٍبَهَذ  ْنِم  َرِواـسَأ  ْنِم  اـهِیف  َنْوَّلَُحی 
. تسا هدش  هدناوخ  بهذ ) هب  فوطعم   ) ّرج و  نّولحی » لوعفم   ) بصن اب  ؤلؤل »  » ظفل تسا 

. دوشیم كاپ  ناشسوفن  اهنآ  اب  هک  دنکیم  داشرا  ییاهراتفگ  لاوقا و  هب  ار  نانآ  دنوادخ  ِلْوَْقلا  َنِم  ِبِّیَّطلا  َیلِإ  « 2  » اوُدُه َو 
. تسا نّولحی »  » ای يرجت »  » رب فطع  ٌریِرَح » اهِیف  ْمُهُساِبل   » يهلمج نیا  تالّیخت و  راکفا و  اهّتیحت ، اهرکذ ، لیبق  زا 

. دنالخادتم ای  فدارتم  ياهلاح  نّولحی »  » يهلمج اب  هلمج  ود  ره  ای  دشابن ، تفص  زا  دعب  تفص  نّولحی »  » يهلمج رگا 
راتفگ هب  ایند  رد  نانآ  هک  دشاب  نیا  نآ  يانعم  رگا  تسنآ ، عوقو  قّقحت  تهج  هب  یـضام  ندروآ  سپ  دشاب  نودهی  اودـه »  » يانعم رگا  و 

نامه رب  یضام  سپ  دنتفای  هار  دندش و  تیاده  بوخ 
__________________________________________________

بسح رب  یـسک  ره  مه  نادواج  يارـس  رد  ادرف  دنراد ، یـشیب  یمک و  نامیا  رد  نانمؤم  دنتوافتم و  تفرعم  لها  زورما  هک  هنوگنامه  ( 1)
رارسالا فشک  دنیب . مرک  شزاون و  شیوخ ، تفرعم  يهزادنا  رب  شیوخ و  لاح 

هانگ هب  رارقا و  شیوخ  زجع  هب  کیدزن و  زاین  هب  رود ، ییاتـسدوخ  ینیبدوخ و  زا  تسا و  كاپ  يوعد  زا  هک  تسا  ندز  كاپ  راـتفگ  ( 2)
رارسالا فشک  تسا . نتفگ  انسفنا  انملظ  ندرک و  مدآ  هب  يادتقا  زادگ  زوس و  هب  ندرک و  فارتعا  شیوخ 

67 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوب دهاوخ  شدوخ  يانعم 

. دندش تیاده  ادخ  هار  هب  نانآ  ِطارِص و  یلِإ  اوُدُه  َو 
فاـصوا رد  تسا  کـین  ياـهراک  تاـحلاص و  هب  هدـننک  لـمع  نوچ  نمؤم  هک  دـشاب  نیا  هب  هراـشا  اـت  دروآ  ار  دـیمح »  » ناونع ِدـیِمَْحلا 

. تسا هدش  تیاده  ادخ  يوس  هب  شندوب  هدیدنسپ  ّتیدومحم و  تهج  زا  هدرک ، ادیپ  لامکتسا  يونعم  ياهورین  هدیدنسپ و 
. دوشیم تیاده  شندوب  سّودق  حّوبس و  تهج  زا  ادخ  يوس  هب  هک  لماع  ریغ  بوذجم  فالخ  رب 

نم ّتنـس  هب  ار  شیوخ  ّتنـس  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْلـُق  دومرف : شربماـیپ  هب  باـطخ  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  تهج  نیمه  يور 
نوچ درادیم ، تسود  ار  امش  ادخ  تقو  نآ  هک  دیوش  هدیدنـسپ  تافـص  هب  فصّتم  ادخ  لثم  ات  دینک  لمع  نم  لمع  هب  دیزاس و  راوتـسا 

تابجاو و عیمج  هب  لمع  یعرـش و  ياهسومان  ظفح  هب  رما  ار  نیکلاس  هدنیآ  هتـشذگ و  زا  ّقح  رب  دیتاسا  دـیتسه ، فصّتم  وا  تافـص  هب 
. تسا هدش  دراو  تعیرش  رد  هک  دننکیم  تاّبحتسم 

فراع و  تسا ، باجح  تعیرـش  دـنیوگیم  هک  داد ، ارف  شوگ  دـنیوگیم  هّیحابا  هّیردـنلق و  لـثم  ناـیامن  یفوص  هک  هچنآ  هب  دـیابن  سپ 
. تسا حیبق  وا  زا  لمع  هدش  لصاو  هک  یسک  درادن و  لمع  هب  یجایتحا 

68 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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38 تایآ 25 -

68 ص :  ات 38 ..... ] تایآ 25  (: 22  ) جحلا هروس  ]

هراشا

ُْهقُِذن ٍْملُِظب  ٍداْحلِِإب  ِهِیف  ْدُِری  ْنَم  َو  ِداْبلا  َو  ِهِیف  ُفِکاْعلا  ًءاوَس  ِساَّنِلل  ُهاْنلَعَج  يِذَّلا  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُصَی  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
َو ( 26  ) ِدوُجُّسلا ِعَّکُّرلا  َو  َنیِِمئاْقلا  َو  َنیِِفئاَّطِلل  َِیْتَیب  ْرِّهَط  َو  ًاْئیَـش  ِیب  ْكِرُْـشت  ْنَأ ال  ِْتیَْبلا  َناـکَم  َمیِهاْربِإـِل  اـنْأََّوب  ْذِإ  َو  ( 25  ) ٍمِیلَأ ٍباذَع  ْنِم 

ٍماَّیَأ ِیف  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذَـی  َو  ْمَُهل  َِعفاـنَم  اوُدَهْـشَِیل  ( 27  ) ٍقیِمَع ٍّجَـف  ِّلُک  ْنِم  َنِیتْأَی  ٍِرماض  ِّلُـک  یلَع  َو  ًـالاجِر  َكُوتْأَـی  ِّجَْـحلِاب  ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَأ 
ِْتیَْبلِاب اُوفَّوَّطَْیل  َو  ْمُهَروُذـُن  اُوفُوْیل  َو  ْمُهَثَفَت  اوُضْقَْیل  َُّمث  ( 28  ) َریِقَْفلا َِسئاْبلا  اوُمِعْطَأ  َو  اْهنِم  اُولُکَف  ِماْعنَْألا  ِۀَـمیَِهب  ْنِم  ْمُهَقَزَر  ام  یلَع  ٍتاـمُوْلعَم 

(29  ) ِقِیتَْعلا
َلْوَق اُوِبنَتْجا  َو  ِناثْوَْألا  َنِم  َسْجِّرلا  اُوِبنَتْجاَف  ْمُْکیَلَع  یْلُتی  ام  ـَّالِإ  ُماـْعنَْألا  ُمَُکل  ْتَّلِحُأ  َو  ِهِّبَر  َدـْنِع  َُهل  ٌْریَخ  َوُهَف  ِهَّللا  ِتاـمُرُح  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو  َکـِلذ 

(31  ) ٍقیِحَـس ٍناکَم  ِیف  ُحیِّرلا  ِِهب  يِوْهَت  َْوأ  ُْریَّطلا  ُهُفَطْخَتَف  ِءامَّسلا  َنِم  َّرَخ  امَّنَأَکَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْـشی  ْنَم  َو  ِِهب  َنیِکِرْـشُم  َْریَغ  ِهَِّلل  َءافَنُح  ( 30  ) ِروُّزلا
ٍۀَّمُأ ِّلُِکل  َو  ( 33  ) ِقِیتَْعلا ِْتیَْبلا  َیلِإ  اهُّلِحَم  َُّمث  یمَـسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  ُِعفانَم  اهِیف  ْمَُکل  ( 32  ) ِبُولُْقلا يَْوقَت  ْنِم  اهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاعَـش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو  َِکلذ 

(34  ) َنِیِتبْخُْملا ِرَِّشب  َو  اوُِملْسَأ  ُهَلَف  ٌدِحاو  ٌهلِإ  ْمُکُهلِإَف  ِماْعنَْألا  ِۀَمیَِهب  ْنِم  ْمُهَقَزَر  ام  یلَع  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذَِیل  ًاکَْسنَم  اْنلَعَج 
ْنِم ْمَُکل  اهاْنلَعَج  َنُْدْبلا  َو  ( 35  ) َنوُقِْفُنی ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  َو  ِةالَّصلا  یِمیِقُْملا  َو  ْمَُهباـصَأ  اـم  یلَع  َنیِِرباَّصلا  َو  ْمُُهبُوُلق  ْتَلِجَو  ُهَّللا  َرِکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا 

ْمَُکل اهانْرَّخَـس  َِکلذَـک  َّرَتْعُْملا  َو  َِعناْقلا  اوُمِعْطَأ  َو  اْهنِم  اُولُکَف  اُهبُونُج  ْتَبَجَو  اذِإَف  َّفاوَص  اْهیَلَع  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذاَف  ٌْریَخ  اـهِیف  ْمَُکل  ِهَّللا  ِِرئاـعَش 
ِرَِّشب َو  ْمُکادَه  ام  یلَع  َهَّللا  اوُرِّبَُکِتل  ْمَُکل  اهَرَّخَس  َِکلذَک  ْمُْکنِم  يْوقَّتلا  ُُهلانَی  ْنِکل  َو  اهُؤامِد  َو ال  اهُموُُحل  َهَّللا  َلانَی  َْنل  ( 36  ) َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل 

(38  ) ٍروُفَک ٍناَّوَخ  َّلُک  ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِنَع  ُِعفاُدی  َهَّللا  َّنِإ  ( 37  ) َنِینِسْحُْملا
70 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

70 ص :  همجرت ..... :

- میاهداـهن یناـبایب  رفاـسم  میقم و  زا  ّمعا  مدرم  يارب  ار  نآ  هـک  مارحلا - دجـسم  ادـخ و  هار  زا  ار ] مدرم   ] دـناهدیزرو و رفک  هـک  یناـسک 
[، مینکیم راچد  كاندرد  یباذع  هب  ار  نانآ   ] دناهتشادزاب

يهناخ هاگیاج  میهاربا  يارب  هک  دوب  نینچ  و  میناشچیم . كاندرد  یباذع  وا  هب  دـنک ، يورژک  گنهآ  يرگمتـس  رـس  زا  نآ  رد  سک  ره 
. رادب هزیکاپ  نارازگزامن  نامیقم و  نابیرغ و  يارب  ار  ماهناخ  روایم و  کیرش  هنوگچیه  نم  يارب  هک  میتفگ ] و   ] میدرک نّیعم  ار  هبعک 

. دنروآ وت  يوس  هب  ور  دنیآیم - يرود  هار  ره  زا  هک  يرغال - رتش  ره  رب  راوس  هدایپ و  هک  هد  ادن  ّجح  يارب  مدرم  نایم  رد  و 
ناشیزور هک  ياهتـسب  ناـبز  ناـیاپراچ  رب  نّیعم  ياـهزور  رد  ار  دـنوادخ  ماـن  دنـشاب ، هتـشاد  روضح  تسه  ناـنآ  يارب  هک  یعفاـنم  رد  اـت 

. دنناروخب مه  اونیب  يهدنامرد  هب  دنروخب و  نآ  زا  هاگنآ  دننک ،] ینابرق  و   ] دنربب میاهداد ،
. دننک فاوط  ار  قیتعلا  تیب  نوماریپ  دننک و  افو  ار  ناشیاهرذن  دنیادزب و  ار  ناشیاهشیالآ  دیاب  هاگنآ 

اهتب يدـیلپ  زا  سپ  تسا ، لـالح  تسا  رتـهب  ناـشراگدرورپ  دزن  رد  شیارب  نآ  درامـشب ، گرزب  ار  یهلا  ریاعـش  سک  ره  تـسا و  نـینچ 
. دینک زیهرپ  غورد  تداهش  زا  زین  دینک و  زیهرپ 

هداتفا و رد  نامـسآ  زا  ییوگ  دزرو ، كرـش  دنوادخ  هب  سک  ره  دیزرویمن ، كرـش  وا  هب  دیتسه و  نیدکاپ  دـنوادخ  يارب  هک  یلاح  رد 
. تسا هتخادنا  رد  تسد  رود  ییاج  هب  ار  وا  داب  ای  هدوبر ، رد  ار  وا  ناگدنرپ 
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. تساهلد زیهرپ  اورپ و  زا  نآ  هک ] دنادب  ، ] درامش گرزب  ار  یهلا  ریاعش  سک  ره  تسا و  نینچ 
. تسا قیتعلا  تیب  نآ  هاگتشگزاب  هاگنآ  تسه ، ییاهدوس  امش  يارب  نّیعم  ینامز  ات  اهنآ  رد 

حبذ ] ماگنه  هب  ، ] ار ادخ  مان  ات  میاهتشاد  نّیعم  ياینابرق  یتّما  ره  يارب  و 
71 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نانتورف هب  دیـشاب ، میلـست  وا  ربارب  رد  تسا ، هناگی  يادـخ  امـش  يادـخ  يرآ ]  ] دـنربب میاهدرک ، ناشیزور  هک  ياهتـسب  نابز  ناـیاپراچ  رب 
. هد تراشب 

ناگدنراداپرب دنزرویم ، ییابیکش  ناشبئاصم  رب  هک  یناسک  زین  و  دریگ ، تیـشخ  ناشیاهلد  دیآ ، نایم  هب  ادخ  دای  نوچ  هک  یناسک  نامه 
. دنشخبیم میاهداد  ناشیزور  هچنآ  زا  هک  یناسک  زامن و 

رب فص و  هب  هک  یلاح  رد  سپ  تسه ، يریخ  نآ  رد  امش  يارب  میاهدینادرگ  یهلا  ریاعش  زا  امـش  يارب  ار  مادنا  تشرد  نارتش  ینابرق ]  ] و
هب دیروخب ، نآ  زا  دش ] درـس  ناشندب  و   ] دیـسر كاخ  هب  ناشیولهپ  نوچ  و  دینک ] ینابرق  و   ] دـیربب اهنآ  رب  ار  دـنوادخ  مان  دیاهداتـسیا ، اپ 

. دیرازگب ساپس  هک  دشاب  میاهدرک ، مار  امش  يارب  ار  نانآ  ناسنیدب  دیناروخب  زین  لیاس  لیاس و  ریغ  ریقف 
امش يارب  ار  نانآ  ناسنیدب  ددرگیم  لیان  وا  ياضر  هب  امش  يراکزیهرپ  هکلب  دسریمن ، دنوادخ  هب  زگره  ناشیاهنوخ  نانآ و  ياهتـشوگ 

. هد تراشب  ناراکوکین  هب  دییوگ و  ریبکت  تسا  هدرک  ناتییامنهار  هکنآ  رطاخ  هب  ار  دنوادخ  ات  تسا  هدرک  مار 
. درادن تسود  ار  یساپسان  رگتنایخ  چیه  دنوادخ  نامگیب  دنکیم ، عافد  نانمؤم  زا  دنوادخ  نامگیب 

71 ص :  ریسفت ..... 

: هدش هتفگ  هک  ایوگ  تسرّدقم ، لاؤس  باوج  ای  تسا ، هتسسگ  شقباس  زا  هلمج  نیا  يانعم  ظفل و  تهج  زا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
ص: ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دنکیم ؟ يریگولج  ادخ  هار  زا  هک  يرفاک  لاح  تسا  هنوگچ  سپ  میدیمهف  ار  نمؤم  قلطم و  رفاک  لاح 

72
هب راعـشا  ات  دروآ  عراضم  تروص  هب  ار  نوّدصی »  » اجنیا دننکیم ، يریگولج  ادخ  هار  زا  َنوُّدُصَی  َو  دـندش ، رفاک  هک  یناسک  دومرف : سپ 

. لوصحلا دّدجتم  تسا  يرما  نآ  هک  ادخ  هار  زا  عنم  ّدص و  فالخ  رب  تسا  تباث  ینادجو  رما  کی  رفک  هک  دشاب  نیا 
. تسا يدّدجت  رارمتسا  لیبس  رب  ادخ  هار  زا  يریگولج  رفاک  تداع  تلصخ و  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  زین 

درادن یهار  نآ  زج  دـنوادخ  تسا ، یفیلکت  تیالو  نآ  یفیلکت  ینیوکت و  تیالو  نآ  ینیوکت  هک  تسا  بلق  هار  ادـخ  هار  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع 
. تسا بلق  هار  يوس  هب  یهار  نوچ  تسادخ  هار  نامه  دوش  ریسفت  نآ  هب  ادخ  هار  ای  دوش  باسح  ادخ  هار  هک  هچنآ  ره  و 

. تسا بلق  نآ  هک  يونعم  ای  يروص  مارحلا  دجسم  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َو 
ای اـنلعج »  » مّود لوعفم  ءاوـس  هک  میداد ، رارق  رفاـسم  اـی  میقم  زا  ّمعا  مدرم  يارب  ار  نآ  ِداـْبلا  َو  « 1  » ِهِیف ُفِکاْعلا  ًءاوَس  ِساَّنِلل  ُهاـْنلَعَج  يِذَّلا 

، تسا انلعج »  » عوفرم فکعلا »  » لاح و
__________________________________________________

لیلد دراد و  تمرح  دـیآ  دورف  هک  ره  يو  يهناخ  رد  دنتـسه و  یکی  رفاسم  میقم و  درمناوج ، دزن  اریز  يدرمناوج ، هب  تسا  تراـشا  ( 1)
يراهنیز ره  هک  ماقم . کی  دنراد و  لاح  کی  ود  ره  نیشن  هیداب  هچ  نیشنرهش  هچ  نم  مرح  رد  دیوگیم : هک  تسا  دنوادخ  نخس  هدمع 

هک ره  دـنزاون و  رتـشیب  تسرتهتـسکش  هک  نآ  دـندنادرگزاب ، نوچ  دوب و  هار  ناـمیرک  هاـنپ  نادرمناوج و  يارـس  هب  ار  ياهدـنهاوخ  ره  و 
رارسالا فشک  دنراد . رتکیدزن  ار  وا  رترود 
73 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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يهروس رد  دشابیم  مدرم  يدـنمرهب  عافتنا و  عوضوم  هبعک  هکنیا  هجو  فصو ، يانعم  رد  ردـصم  ای  دوش ، هداد  رارق  فصو  ءاوس »  » هاوخ
. تشذگ نارمع  لآ 

. تسا هتشگ  زاینیب  ربخ  زا  شعوفرم  اب  هک  دشاب  ییادتبم  ای  دشاب  مّدقم  ربخ  ات  هدش  هدناوخ  عفر  اب  ءاوس »  » ظفل
. تسا هدش  يراج  فقو  تلاح  نامه  رب  زین  لصو  لاح  رد  و  هدش ، طاقسا  فقو  رد  ای  دابلا » و   » ظفل زا  دابلا »  » اّما

دجـسم زا  دوصقم  و  دوشن ، ای  دوش  نکاس  اجنآ  هاوخ  دوش ، جراخ  هیداب  يوس  هب  هک  یـسک  ینعی  تسا ، رفاسم  قلطم  يداب »  » زا دوصقم  و 
. تسنآ رب  لمتشم  مرح  هک  هچنآ  تسا و  مرح  مارحلا 

اههناخ نآ  رب  ترجا  ذـخا  هک  تسنآ ، ياههناخ  هّکم و  دوصقم  هکنیا  هب  تسا  یتاحیرـصت  اـم  راـبخا  رد  تسا و  دجـسم  دوخ  اـی  هّکم  اـی 
. دنراذگب رد  اههناخ  نآ  رب  تسین  زیاج  تسین و  زیاج 

: هدومرف یلاعت  يادخ  هک  تسا  ياهلسلس  ریجنز و  بحاص  وا  دوب و  هیواعم  تشاذگ  رد  هگنل  ود  شاهناخ  رب  هک  یسک  لّوا  و 
رـضاح ناشیاههناخ  رد  هک  دـندمآیم  دورف  یناسک  رب  دـندشیم  هّکم  دراو  هاگره  ناگدـننک  رادـید  ًاعارِذ و  َنوُْعبَـس  اـهُعْرَذ  ٍۀَلِْـسلِس  ِیف 

(. دوب زاب  ناشاهرد  و   ) دندوب
ساّنلا »  » زا لدب  ات  هدش  هدناوخ  ّرج  اب  فکاع »  » ظفل و 

74 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: تسادخ لوق  زا  ترابع  نآ  دیآیم و  هک  تسا  طرش  يازج  رب  لاّکتا  تهج  هب  ّنا »  » ربخ فذح  و  دشاب ،

ملظ داحلا و  اب  ار  يزیچ  ادـخ  هار  رد  ای  دجـسم  رد  سک  ره  ٍمِیلَأ  ٍباذَـع  ْنِم  ُْهقِذـُن  ٍْملُِظب  ٍداـْحلِِإب  ِهِیف  ْدُِری  ْنَم  َو  ِداـْبلا  َو  ِهِیف  ُفِکاـْعلا  ًءاوَس 
. میناشچیم كاندرد  یباذع  وا  هب  ام  دهاوخب ،

يهلـص اـی  داـحلاب »  » زا لدـب  ملظب »  » ظـفل و  تسا ) هدـش  فذـح  هدوب  لوعفم  هک  يزیچ   ) تسا هدـش  فذـح  میمعت  تهج  هب  لوـعفم  هک 
. تسنآ

. تسا هدش  هدناوخ  درو »  » زا ای  يهحتف  اب  دیری » ، » تسا لاح  ملظب »  » و دیری »  » يهلص داحلاب »  » ای تسا ، فدارتم  ای  لخادتم  لاح  ود  ره  ای 
: هدش دراو  هک  هچنآ  رب  انب  ار ، هبعک  ياج  میهاربا  رب  میدرک  نّیعم  هک  یماگنه  نک  يروآدای  ار  تموق  ای  روآ ، دای  هب  انْأََّوب  ْذِإ  َو 

میهاربا سپ  دوب ، هدش  لزان  تشهب  زا  مدآ  يارب  هک  دش  رهاظ  تیب  ياههیاپ  هجیتن  رد  درک و  وراج  ار  تیب  ياج  ات  داتسرف  ار  داب  دنوادخ 
. دومن انب  هیاپ  نامه  قبط  ار  تیب 

ای تیب ، ناکم  رد  میهاربا  نداد  ياج  سپ  تسا  نطاب  ناونع  رهاظ  نوچ  هبعک ،)  ) تیب ياج  ینعی  « 1  » ِْتیَْبلا َناکَم  َمیِهاْربِِإل 
__________________________________________________

میتفگ وا  هب  هاگنآ  تخاس  ار  هبعک  هناخ  ات  میدرک  يرای  ار  وا  میداد و  راک  رازبا  بابـسا و  ورین و  ار  میهاربا  اـم  دـیامرفیم : دـنوادخ  ( 1)
رارسالا فشک  رگنب . ار  ام  تساوخ  تیانع و  هکلب  رگنم  ار  دوخ  ششوک  دهج و  نیبب  ار  ام  يرای  قیفوت و  نیبم و  ار  دوخ  هتخاس 

75 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
صلاخ وا  يارب  ار  دیحوت  دوش ، بذـج  وا  يوس  هب  ات  تسوا  يارب  بلق  لحم  نییعت  بلق و  هب  وا  نداد  ياج  ناونع  وا  يارب  تیب  نآ  نییعت 

. دنادرگ
(. دنک شتسرپ  ارم  لماک  صالخا  هب  و   ) دریگن زابنا  کیرش و  چیه  ددم  ات  ْكِرُْشت  ْنَأ ال  دومرف : یلاعت  يادخ  اذل  و 

. مال ریدقت  هب  تسا  ۀّیردصم  ای  تسا  لوق  يانعم  رد  انأّوب »  » نوچ تسا ، هیریسفت  نأ »  » ظفل
ینطاب لیاذر  ببس  هب  نآ  ياهیگدولآ  رهاظ و  ياهتساجن  زا  نطاب و  رهاظ و  ياهتب  زا  ارم  نطاب  رهاظ و  يهناخ  َِیْتَیب  ْرِّهَط  َو  ًاْئیَـش  ِیب 

. نک رهاط  كاپ و 
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هب هک  تسا  یناسک  دوصقم  ای  وا ، دزن  مایق  ببـس  هب  تمایق و  رد  دننکیم  ادـخ  يوس  هب  توعد  هک  یناسک  يارب  « 1  » َنیِِمئاْقلا َو  َنیِِفئاَّطِلل 
. دنوشیم روما  يّدصتم  دننکیم و  مایق  ناگدنب  روما 

ورب هک  یناـسک  دوخ و  شاـعم  تّمرم  تهج  دـنوشیم  ینحنم  هک  یناـسک  اـی  دـننکیم ، عوـضخ  ادـخ  يارب  هک  یناـسک  يارب  ِعَّکُّرلا و  َو 
ایند بسح  رب  هک  یناسک  ای  دننکیمن ، دنلب  ار  ناشرس  دنتفایم و 

__________________________________________________

رهم و بارش  هیاریپ  لد  هک  هدم  هار  نآ  رد  ار  يرگید  چیه  زادرپ و  رت  زاب  یگراب  کی  ار  شیوخ  لد  دیوگیم : تراشا  لها  نابز  هب  ( 1)
رارسالا فشک  تسا . ام  تّبحم 

76 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنتسه جاتحم  ریقف و  ترخآ  ای 

نآ زا  ریغص  ریبک و  ملاع  رد  هک  يوحن  هب  دنتسه  شیوخ  شاعم  تّمرم  هب  التبم  ای  عضاوت ، تیاهن  رد  دننکیم  عضاوت  هک  یناسک  ِدوُجُّسلا 
. دنرادن ییاهر  یصالخ و 

. نک نالعا  ناسرب و  مدرم  هب  ْنِّذَأ  َو 
هک تسا  یـسک  يارب  هکلب  تسین ، هـمه  يارب  مـیهاربا  مـالعا  هـکنیا  هـب  راعـشا  يارب  ساـنلا » نّذأ  : » تـفگن دروآ و  یف »  » ظـفل ِساَّنلا  ِیف 
ّجح مدرم  يا  تفگ : تفر ، سیبق  وبا  هوک  يالاب  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  هدـش : تیاور  هک  دونـشب ، ار  میهاربا  يادـن  وا  دـهاوخیم  دـنوادخ 

. دیهد ماجنا  ار  ناتراگدرورپ  يهناخ 
یناسک يهمه  ینعی  دـیناسر ، برغم  قرـشم و  نیب  ام  دوب  نانز  محر  رد  ياهبلـص  رد  هک  یناسک  يهمه  شوگ  هب  ار  نآ  دـنوادخ  سپ 

«. 1  » دنهدیم ماجنا  ّجح  هک  دوب  هتشذگ  ادخ  ملع  رد  هک 
رد هک  دـناهدوب  یناسک  همه  دوصقم  هکلب  دـناهدوب ، نانز  محر  نادرم و  بالـصا  رد  میهاربا  نامز  رد  هک  دنتـسین  یناسک  طـقف  دوصقم  و 

. دنریگیم رارق  نانز  محر  نادرم و  بالصا  رد  تمایق  زور  ات  هدنیآ 
درک ادن  یتوکلم  يادن  یتوکلم و  نابز  اب  مالّسلا  هیلع  میهاربا  هک  اریز 

__________________________________________________

ناهربلا ج 3 ص 85 ریسفت  ( 1)
77 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا توربج  توکلم و  ملاوع  زا  یلاع  ملاوع  رد  ملاع  نیا  زا  لبق  مدرم  يهمه  دینش و  شایتوکلم  شوگ  اب  دینش  ار  ادن  نیا  هک  سک  ره  و 
. دناهدوب لوقع  سوفن و 

ملاع نیا  رد  دادن و  باوج  دوب  رک  ادن  نآ  هب  تبسن  دینـشن و  سک  ره  داد و  باوج  دینـش  ار  ادن  یتوکلم  ياهـشوگ  اب  هک  سک  ره  سپ 
. دادن ماجنا  ّجح 

هیانک اهمحر  اهبلـص و  رد  مدرم  دوجو  دوشیم و  زیاج  سوفن  لوقع و  زا  هیلاع  ملاوع  هب  نانز  ماحرا  لاجر و  بالـصا  ریـسفت  نیا  ربانب 
. زیمت لیصفت و  نودب  دوشیم  سوفن  لوقع و  رد  نانآ  یلامجا  دوجو  زا 

سپـس تسـشن ، ینکر  هیاپ و  رب  میهاربا  دندرک ، مامت  ار  نآ  يانب  دندش و  هناخ  يانب  هب  رومأم  لیعامـسا  میهاربا و  هک  یتقو  هدـش  تیاور 
همه لماش  هک  عمج  تروص  هب  ّجح ) يارب  دییایب  « ) ّجحلا یلا  اومّله   » دادیم ادـن  رگا  سپ  ّجـح ) يارب  ایب  « ) ّجـحلا مّله  : » هک داد  رـس  ادـن 

. قولخم دشاب و  ناسنا  زور  نآ  رد  هک  یسک  رگم  دادیمن  ماجنا  ّجح  لمع  دشیم 
کیّبل دنتفگ : هداد و  تبثم  باوج  دندوب  نادرم  بالـصا  رد  هک  یناسک  يهمه  بیترت  نیدب  ّجـحلا » ّجـحلا  مّله  مّله  : » تفگ میهاربا  یلو 
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هد  تفگ  کیّبل  راب  هد  هک  سکنآ  سپ  هّللا ، یعاد  کیّبل  هّللا ، یعاد 
78 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

کی سک  ره  داد ، ماجنا  ّجح  نآ  دادعت  هب  کیّبل  رتشیب  سک  ره  دومن ، ّجح  راب  جنپ  تفگ  کیّبل  هبترم  جنپ  هک  سکنآ  درک ، ّجـح  هبترم 
«1 . » دادن ماجنا  ّجح  تفگن  کیّبل  سک  ره  داد و  ماجنا  ّجح  کی  تفگ  کیّبل  راب 

«. 2  » تمایق زور  ات  دنتسه  نانز  محر  نادرم و  بالصا  رد  هک  ار  یناسک  يهمه  دناونش  دنوادخ  تسا : هدمآ  يربخ  رد  و 
«. 3 . » تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  ِساَّنلا » ِیف  ْنِّذَأ  : » ادخ لوق  رد  باطخ  هک  هدش  دراو  ربخ  رد 

نیا یلاعت  يادخ  سپـس  دادن ، ماجنا  ّجح  لمع  دومن و  تماقا  لاس  هد  هنیدـم  رد  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
یّلـص ادخ  لوسر  هک  دننک  مالعا  ناشیاهادص  نیرتدنلب  اب  درک  رما  ار  نینذؤم  سپ  رخآ  ات  ِّجَْـحلِاب ...  ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَأ  َو  دومن : لزان  ار  هیآ 
لوسر ّجح  يارب  دندیمهف و  هیداب  رهش و  لها  دوب و  رـضاح  رهـش  رد  سک  ره  ار  بلطم  نیا  دننکیم ، ّجح  لاس  نیمه  رد  هلآ  هیلع و  هّللا 
ماجنا ربمایپ  هک  ار  يراک  ای  دـندرکیم ، تّیعبت  دـشیم ، رما  هک  هچنآ  هب  دـندوب  ادـخ  لوسر  عبات  طـقف  ناـنآ  نوچ  دـندرک  عاـمتجا  ادـخ 

ماجنا ار  نآ  مه  نانآ  دادیم 
__________________________________________________

عیارّشلا ص 419 ح 1 للع  یفاّصلا ج 3 ص 373 و  ریسفت  ( 1)
عیارّشلا ص 419 ح 2 للع  یفاّصلا ج 3 ص 373 و  ریسفت  ( 2)

7 ص 80 نایبلا ج 8 - عمجم  ( 3)
79 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. 1  » دندادیم
. صوصخم کسانم  ماجنا  تهج  ادخ  هناخ  دصق  هب  « 2  » ِّجَْحلِاب

بحاص بلق و  ترایز  ّجح  عیرـشت  زا  دوصقم  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  ات  دنیایب  هّللا  تیب  هب  دومرفن : دـنیایب ، وت  شیپ  ّجـح  دـصق  هب  َكُوتْأَی 
. تسانعم نیمه  هب  هراشا  ْمِْهَیلِإ  يِوْهَت  ِساَّنلا  َنِم  ًةَِدْئفَأ  ْلَعْجاَف  یلاعت : يادخ  لوق  رد  هچنانچ  نآ ، ياهگنس  ترایز  هن  تسا ، بلق 

فاوـط نینچنیا  ّتیلهاـج  رد  دوـمرف : اـنعم  نیمه  هب  هراـشا  رد  دـننکیم  فاوـط  هبعک  رود  مدرم  دـید  هـک  یتـقو  مالّـسلا  هـیلع  رقاـب  ماـما 
دننک و مالعا  ار  ناشدوخ  یتسود  تّدوم و  ام و  تیالو  سپ  دننک ، چوک  ام  يوس  هب  سپس  دننک ، فاوط  دناهدش  رومأم  مدرم  دندرکیم ،

«. 3  » دنرادب هضرع  ام  رب  ار  ناشدوخ  يرای 
هدـش هدـناوخ  يراکـس »  » دـننام نآ و  دـیدشت  میج و  فیفخت  ار ، يهّمـض  میج و  فیفخت  ار ، هرـسک  اب  الاجر »  » ظفل هدایپ ، ياپ  اب  اـًلاجِر 

. تسا
__________________________________________________

ناهربلا ج 3 ص 85 باب 26 ح 234 و  بیذهّتلا ج 5 ص 454  باب 27 ح 4 ، یفاکلا ج 4  یفاّصلا ج 3 ص 373 ، ریسفت  ( 1)
ادنوادخ دـیوگ : هدـنب  هک  لاح  نیدـب  هدـنب  مرج  هب  تسا  هراشا  میج )  ) دـنوادخ و ملح  هب  تسا  تراشا  ءاح )  ) تسا فرح  ود  ّجـح  ( 2)

رارسالا فشک  شیوخ . لضف  اب  زرمایب  ارم  شیوخ  مرج  اب  مدمآ 
یفاکلا ج 1 ص 392 یفاّصلا ج 3 ص 377 و  ریسفت  ( 3)

80 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دننکیم لمح  ار  ناشیاهراب  ای  ناشدوخ  هک  یلاح  رد  َو 

دمآیم هّکم  هب  هک  یغالا  ای  رطاق  اـی  رتش  اـی  بسا  ره  دوب و  فلع  بآ و  زا  یلاـخ  رود و  ياـهنابایب  هّکم  فارطا  نوچ  ٍِرماـض  ِّلُـک  یلَع 
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. درک ادا  رماض »  » ظفل اب  ار  نآ  دیبسچیم  شتشپ  هب  تفریم و  لخاد  شمکش 
هب دنوش و  راوس  تسا  دوجوم  ملاع  رد  هک  ار  اپراهچ  ياهبکرم  يهمه  دنتسناوتیمن  ناشدارفا  يهمه  دندمآیم  ّجح  هب  هک  ینانآ  نوچ 

تمـس هب  دنراد ، ار  هّکم  دصق  ناشنابحاص  هک  اپراهچ  ياهبکرم  نآ  ینعی  درک ، فیـصوت  َنِیتْأَی  ظفل  اب  ار  رماض »  » اذـل دـنروایب و  اجنآ 
. دنیآیم هّکم 

قلطم رد  هدش و  هداد  هعـسوت  ظفل  نکل  دشاب و  هدش  عقاو  هوک  ود  نیب  هک  تسا  یعیـسو  هار  لصا  رد  ّجف » ، » عیـسو هار  ره  زا  ٍّجَـف  ِّلُک  ْنِم 
. تسا هدش  لامعتسا  هار 

حیحـصت تهج  یلو  تسا ، هیآ  رهاظ  فالخ  اهدییقت  نیا  ملاع  رد  هن  دشاب ، هّکم  فارطا  رد  هک  تسا  یهار  ره  زا  دوصقم  هک  رود  ٍقیِمَع 
. تسا مزال  دیآ  لیزنت 

. نک مالعا  مدرم  يهمه  هب  تسا : نینچ  هیآ  رهاظ  نوچ 
ناویح  رب  هراوس  هدایپ و  تروص  هب  مدرم  يهمه  هک  دشابیمن ، قارغتسا  يارب  زج  ساّنلا »  » لثم رد  مال  فلا و  اریز 

81 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنیایب ملاع  رد  یهار  ره  زا  تسا  دوجوم  ملاع  رد  هک  اپ  راهچ 

هک مه  یتاـناویح  يهمه  دـنیآیمن ، ناویح  ياـهبکرم  يهمه  نینچمه  دـنیآیمن ، مدرم  يهمه  اـی  دـندماین ، مدرم  يهمه  هک  یلاـح  رد 
رد دوجوم  هار  ره  زا  جاّجح  ياهبکرم  يهمه  دنتـسین و  جاّـجح  بوکرم  دـنیآیم  هّکم  هب  هک  ناـنآ  يهمه  دـنیآیمن ، هّکم  هب  دـنیآیم 

. دنیآیمن ملاع 
عیمج رد  مومع  قالطا و  لیوأت  تروص  رد  اریز  درک ، ادا  ترابع  نیا  هب  ار  هیآ  دنکب  لیوأت  رب  هیبنت  تساوخ  نوچ  یلاعت  يادـخ  نکیل  و 

. دوشیم حیحص  هیآ  ظافلا 
نیب رد  تیالو  ای  تلاسر  نابز  اب  ریغـص  ملاع  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ای  تسا  ریغـص  ملاع  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  یتقو  اریز 

هدناسر و یناسنا  ياوق  عیمج  هب  ار  ادـن  یلاعت  دـنوادخ  دـندرک ، تسا  بلق  نامه  هک  مارحلا  هّللا  تیب  ّجـح  هب  مالعا  ریغـص  ملاع  رد  مدرم 
ياهنیـس مرح  زا  یلو  دشاب  هدش  طولخم  ای  دشاب ، هدشن  طولخم  یناویح  ياوق  اب  ناهنپ ، ای  دشاب  دوجوم  ناسنا  ياوق  هکنیا  زا  ّمعا  دـناونش 

عیمج ندناونـش  زا  دعب  دنوادخ  دشاب ، یناویح  ياوق  ندش  راوس  هب  جاتحم  بلق  يهّکم  يوس  هب  شریـس  رد  هدـش و  هدوشگ  مالـسا  هب  هک 
نانآ دومن و  کیرحت  جـییهت و  دـناهدمآ  بلق  بحاص  بلق و  يوس  هب  تسا و  ریغـص  ملاع  رد  ناسنا  دارفا  زا  ترابع  هک  ار  یناـسنا  ياوق 

فارطا  رد  هک 
82 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دندمآ هدایپ  دندوب  رضاح  بلق  يهناخ  هنیس و  مرح 
اب دـندمآ و  هراوس  دـندوب  رود  تیب  مرح و  زا  هک  نانآ  دنتـشادن و  نانآ  بوکر  هب  جایتحا  دـندوب و  هدـشن  طـلتخم  یناویح  ياوق  اـب  نوچ 

. دندوب هدرک  طالتخا  یناویح  ياوق 
تّیلعف هب  دناهدیـسرن  ّتیلعف  هب  زوـنه  هک  ناـهنپ  ياوـق  جـیردت  هـب  تـسرترب ، لـضفا و  مرح  لـها  يارب  هداـیپ  ّجـح  تـهج  نـیمه  يور  و 

. هراوس هدایپ و  دنکیم  فاوط  بلق  رود  دیآیم و  هّللا  تیب  يوس  هب  لعف  هب  هّوق  زا  جورخ  زا  دعب  دنسریم ،
هب هک  یسک  هچ  يویند ، ینید و  عفانم  هچ  دنشاب  ناشدوخ  يارب  يورخا ) يویند و   ) یعفانم دهاش  هدوب و  رضاح  ات  « 1  » ْمَُهل َِعفانَم  اوُدَهْشَِیل 

نیمه يهطـساو  هب  ددرگیم و  لزان  تکرب  ترفغم و  ّجـح  ماّیا  رد  دوشیم و  لزان  جاّجح  رب  یلاـعت  ّقح  زا  هک  یهلا  تمحر  هدـمآ  هّکم 
. دوشیم زین  وا  لاح  لماش  ددرگیم ...  دنمرهب  اهینابرق  تشوگ  زا  هدش و  لصاح  زین  يویند  تاکرب  تاکرب  ترفغم و 

. دوشیم لصاح  ّجح  ماّیا  رد  هک  تسا  یعفانم  دوصقم  هک  تسا  نیا  هب  راعشا  يارب  عفانم »  » ظفل ندروآ  هرکن  و 
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رد ٍتامُوْلعَم و  ٍماَّیَأ  ِیف  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذَی  َو 
__________________________________________________

، تسا شاعم  لام و  عفانم  ار  لام  نابحاص  وا  تّمه  ردق  هب  تسوا و  شور  هزادنا  رب  یکی  ره  عفانم  دـنفلتخم و  ّقح  هار  رد  ناگدـنور  ( 1)
 ].....[ يراصنا هّللا  دبع  هجاوخ  تسا . سافنا  يافص  عفانم  ار  لاوحا  بابرا  تسا و  تاعاط  توالح  عفانم  راک  نابحاص 

83 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنربب ار  ادخ  مسا  ینّیعم  ياهزور 

هدش نییعت  ّجـح  کسانم  يارب  هک  تسا  ییاهزور  نآ  تسا و  هّجحلا  يذ  هام  زا  لّوا  زور  هد  نّیعم  ياهزور  زا  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب 
. تسنآ زا  دعب  زور  هس  رحن و  زور  قیرشت  ياهزور  دناهتفگ : یضعب  تسا و 
. تسا ینابرق  ماگنه  ادخ  مان  ندرب  اجنیا  رد  رکذ  زا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب 

. تسا هدش  هداهن  حبذ  رب  رکذ  مان  سپ  تسرکذ  ببس  هب  حبذ  تّحص  هکنیا  باب  زا  تسا  حبذ  رکذ  زا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  و 
دزن نداتـسیا  يروآدای  اب  ای  ّجح ، ماّیا  رد  اعد  عّرـضت و  اب  ای  دشاب  مارحا  رد  هیبلت  اب  هاوخ  تسادـخ ، رکذ  قلطم  دوصقم  هک  تسا  نیا  ّقح 

هب ای  تسرـشحم ، رد  ادخ  دزن  مایق  يروآدای  دوخ  نآ  هک  دوشیم  یـشان  مارحا  لاح  هدـهاشم  زا  يروآدای  نیا  هک  دـشاب  تمایق  رد  ادـخ 
هتفگ تسرحن  زور  رهظ  زامن  نآ  لّوا  هک  هناگجنپ  ياـهزامن  بیقعت  رد  هک  دـشاب  هناـگهد  تاریبکت  اـب  اـی  دـشاب  حـبذ  ماـگنه  رکذ  ببس 

. دوشیم
هک دنادیم  تسا  هتسب  ّجح  هب  مارحا  هک  یـسک  اریز  قیرـشت ، ماّیا  رخآ  ات  ّجح  هب  مارحا  لّوا  زا  تسا ، ّجح  ماّیا  زا  ترابع  تامولعم  ماّیا  و 

رد  قیرشت  ماّیا  زا  دعب  رگم  دوشیمن  غراف  ّجح  کسانم  زا 
84 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. مّود رفن  ای  لّوا  رفن 
ِۀَمیَِهب ْنِم  ْمُهَقَزَر  ام  یلَع  ادـخ  لوق  هب  رکذ  دـییقت  و  تشذـگ ، ماعنا  يهمیهب  نایب  هدـئام  يهروس  لّوا  رد  ِماْعنَْألا  ِۀَـمیَِهب  ْنِم  ْمُهَقَزَر  ام  یلَع 

ات  ) تشک دوخ  مان  اب  دیاب  ار  هتسب  نابز  نایاپراهچ  نآ  رب  هک  تسا  حبذ  ماگنه  رکذ  رکذ ، زا  دوصقم  هک  دراد  نیا  هب  راعـشا  یعون  ِماْعنَْألا 
(. دنسر شیوخ  لامک  هب 

. تسین بوجو  يارب  رما  تسا و  ندروخ  ندوب  ّبحتسم  ای  حابم  تهج  رما  نیا  دیروخب  نآ  زا  اْهنِم و  اُولُکَف 
« ریقف  » يهملک اذل  هتفرگ و  رارق  یتخس  هقیضم و  رد  یتسدگنت  رقف و  تهج  هب  هک  تسا  یسک  سئاب »  » زا دوصقم  َریِقَْفلا  َِسئاْبلا  اوُمِعْطَأ  َو 

. دومن هفاضا  نآ  هب  ار 
، لسغ ببـس  هب  تسنآ  ندرک  لیاز  زا  ترابع  نآ  ياضق  تسا ، ندـش  يوم  هدـیلوژ  یگدولآ و  راـبغ  ياـنعم  هب  ثفت »  » ْمُهَثَفَت اوُضْقَْیل  َُّمث 

. تسا مارحا  زا  لالحا  ای  ّجح  کسانم  ثفت »  » زا دوصقم  ای  ندرک ، لامعتسا  رطع  نتفرگ و  نخان  قلح ،
هراّفک يادا  كرادـت و  نآ  داضت  یلمع و  اـی  يراـتفگ  يهراّـفک  دـننام  دوشیم ، مزـال  ناـسنا  يارب  مارحا  رد  هک  تسا  يزیچ  دوصقم  اـی 

نیا  هب  نآ  ياضق  دنامیم و  یقاب  ناسنا  يارب  مارحا  رد  هک  تسا  یناسفن  ياهیگتسباو  تاقّلعت و  ثفت »  » زا دارم  ای  تسا ،
85 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد خلسنم و  شیاهیگتسباو  تاقّلعت و  زا  دنیبب  شتوکلم  ای  کلم  اب  ار  شماما  هک  یسک  هچ  دنک ، تاقالم  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا 
. تسا هدش  هراشا  اهنیا  يهمه  هب  رابخا 

. قلطم روط  هب  تسا  ّجح  زا  لبق  رذن  دوصقم  ای  دناهدرک ، ّجح  يارب  ّجح  زا  لبق  ای  ّجح  ماّیا  رد  هک  ییاهرذن  ْمُهَروُُذن  اُوفُوْیل  َو 
. تسا هدش  مزال  ّجح  ماّیا  رد  تاّیهنم  نیبکترم  يارب  هک  تسا  یتاراّفک  اهرذن  زا  دارم 
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. دوشیم مزال  ناسنا  يارب  یهجو  هب  عورش  زا  دعب  اهرذن  دننام  زین  اهنآ  هک  تسا  کسانم  دوصقم  ای  تسا ، تاراّفک  قلطم  دوصقم  ای 
يهمزال هک  یگدولآ  زا  رهاظ  بسح  رب  هکنآ  زا  سپ  ندـننک ، دایز  ار  تیب  رد  فاوط  اـی  دـننک ، هغلاـبم  تیب  فاوط  رد  دـیاب  اُوفَّوَّطَْیل و  َو 

. دندودز ار  رهاظ  تفاثک  هدومن و  قلح  دندومن و  هزیکاپ  ار  دوخ  تسا  مارحا 
کلم و اـب  ار  ماـما  هک  هنوگنیدـب  دـننک  فاوط  رایـسب  دـیاب  دـندرب  نیب  زا  ار  اهیگتـسباو  اـههرافک و  لـیبق  زا  نطاـب  تفاـثک  نینچمه  و 

يهناخ نآ  هک  دـشابیم  بلق  هب  ندیـسر  رد  تسا ، تّینارون  هب  تفرعم  نامه  هک  وا  توکلم  اب  ماـما  ياـقل  هچ  دـنیامن  تاـقالم  شتوکلم 
تسادخ .

86 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. بجاو فاوط  زا  دعب  رگم  دنوشن  تیب  لخاد  ار ، نطاب  رهاظ و  تیب  ِْتیَْبلِاب  دنیامن  فاوط  مدرم  سپ 

تیب نآ  هک  « 1  » تسا هدمآ  رابخا  رد  هچنانچ  تسا  هدش  عضو  مدرم  يارب  هک  تسا  تیب  نیلّوا  رهاظ  رد  هّللا  تیب  نوچ  میدق ، تیب  ِقِیتَْعلا 
ملاع رد  مدرم  يارب  هک  تسا  ياهناخ  نیلّوا  يرـصنع  ندب  کلم  رد  يربونـص  بلق  هچ  تسا ، هدش  لزان  شنطاب  هب  تشهب و  زا  مدآ  يارب 

. تسا هدش  ریغص 
زا دازآ  ای  دـشابیم ، شیاهیگتـسباو  اهترثک و  زا  يهدـش  دازآ  قرغ و  زا  هدـش  دازآ  قیتع  زا  روظنم  اـی  یناـحور  بلق  تسا  نینچمه  و 

. ریبک ریغص و  ملاع  رد  تسوا  رب  ناراّبج  ّطلست 
فوذحم لعف  لوعفم  ای  کلذک » کلذ   » ای کلذ » رمألا   » ینعی تسا ، فوذحم  ربخ  يادتبم  ای  فوذحم  يادـتبم  ربخ  کلذ »  » ظفل َِکلذ 

. دریگب ار  نآ  کلذ » ذخ   » ینعی تسا ،
. درمش گرزب  هک  یلاح  رد  ای  هدرمش  گرزب  هک  یسک  ینعی و  لاح  ای  تسا ، فطع  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو 

هّمض و ود  اب  مرح  ای  نوکس ، هّمض و  اب  تسا ، هّمض  اب  مرح  ای  ۀمرح  عمج  تامرح »  » هچ ار ، ادخ  ياهتمرح  ِهَّللا  ِتامُرُح 
__________________________________________________

رارسالا فشک  رگید . تمرح  بابرا  دنرگید و  تمدخ  باحصا  تسا ، ناقیّدص  يهریس  نادرم و  ناوج  راک  اهتمرح  میظعت  ( 1)
87 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رب ۀمرح »  » ای تسا ، هّمض  ود  اب  ۀمرح »  » ای تامرح ،»  » ای ءاح ، يهرسک  اب  مرح »  » ای تسا ، مارح  عمج  هک  تسا  هّمـض  ود  اب  مرح  ای  نوکس ،
. تسا هزمه  نزو 

، مارح ياـههام  نیمرح ، دـننام  اـی  اـهنآ  ریغ  ناـمز و  ناـکم و  یهن ، رما و  دـننام  تسا ، مارح  نآ  کـته  هک  تسا  يزیچ  ادـخ  تاـمرح  و 
نانیشناج نامیا و  دوخ  نمؤم  هفّرشم ، دهاشم  يولو ، يوبن و  تعیب  يولو ، يوبن و  رابخا  ینامسآ ، ياهباتک  یهلا ، عیارش  كّربتم  ياهزور 

. نانآ يایصوا  ایبنا و  زا  ادخ 
مارح رهـش  مارح و  دـلب  مارحلا و  تیب  ای  ّجـح ، کسانم  هب  صوصخم  هّللا » تاـمرح   » هکنیا رب  ینبم  هدـش  هتفگ  اـی  هدـش  دراو  هک  هچنآ  و 

. ّجح يهیآ  لیذ  رد  نآ  ندش  رکذ  يهنیرق  هب  « 1  » تسا
. تسا هدش  دراو  شمومع  اب  تسا و  ّماع  نآ  موهفم  هن  رگ  تسنآ و  صیصخت  و  هّللا » تامرح   » زا دوصقم  نایب  هتفگ  نیا 

. دش رکذ  هک  تسا  ییاهزیچ  نامه  ماقم  نید  رد  روظنم  دوصقم و  یلو 
. تسا دب  ّرش و  نآ  هک  تمرح  کته  زا  هن  تسا ، میظعت  كرت  زا  رتهب  وا  يارب  ادخ  تامرح  تشادگرزب  میظعت و  َُهل  ٌْریَخ  َوُهَف 

. دشاب هدش  خلسنم  لیضفت  يانعم  زا  ریخ »  » ظفل تسا  نکمم  و 
__________________________________________________

7 ص 82 نایبلا ج 8 - عمجم  ( 1)
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88 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوش ادج  سوفن  ندش  هتسخ  لاوما و  ندش  فلت  زا  تامرح  میظعت  هک  دتفایم  قاّفتا  مکل  نوچ  ِهِّبَر  َْدنِع 

هدناوخ امـش  يارب  اهنآ  میرحت  هک  ییاهزیچ  زج  هب  یْلُتی  ام  اَّلِإ  دیدرگ  لالح  امـش  رب  نایاپراهچ  هناگتـشه  ياهجوز  ُماْعنَْألا  ُمَُکل  ْتَّلِحُأ  َو 
ات هبئاس ...  هریحب و  دننام  نآ و  رخآ  ات  هدش ... ، هفخ  هک  یناویح  هدش و  هدرب  نآ  رب  ادـخ  مان  ریغ  هک  ياهحیبذ  نآ  هتیم و  دـننام  دوشیم ،

. هیآ رخآ 
ود ار  يهحتف  اب  کیرحت ، اب  میج ، نوکـس  ار و  هرـسک  اب  سجر »  » ظفل دینک  بانتجا  اهتب  ینعی  یقیقح  دـیلپ  زا  َسْجِّرلا و  اُوِبنَتْجاَف  ْمُْکیَلَع 

دوش و ّرجنم  بضغ  باقع و  ّکش و  باذع و  هب  هک  تسا  یلمع  ره  دشاب ، دیلپ  هک  تسا  یلمع  زا  رادقم  ره  هانگ و  يدیلپ و  میج  رـسک 
. تسا حیحص  اهنیا  زا  کی  ره  هب  ریسفت 

ریـسفت زین  جنرطـش  هب  ناثوألا » نم  سجّرلا   » ربخ رد  دـشابیم و  شدوخ  بسانم  یناعم  نیا  زا  کی  ره  رد  ِناـثْوَْألا  َنِم  رد  نم »  » ياـنعم و 
. تسا هدش 

. دینیزگ يرود  انغ ) وهل  نانخس  ّقحان و  تداهش  غورد و  دننام   ) لطاب لوق  زا  زین  ِروُّزلا و  َلْوَق  اُوِبنَتْجا  َو 
هّمض  اب  روّزلا » و  ، » دنراد بانتجا  هب  رما  ّلقتسم  روط  هب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تسا  نیا  هب  راعشا  يارب  بانتجا  هب  رما  رارکت 

89 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشابیم دریگیم  رارق  تدابع  دروم  ادخ  زج  هک  هچنآ  انغ و  دوخ  انغ و  سلجم  ادخ ، هب  كرش  غورد و 

کل کیرش  کیّبل ال   » دننام دنتفگیم ، ناشهیبلت  رد  نیکرشم  هک  هچنآ  هب  غورد و  راتفگ  قلطم  هب  روز ، تداهش  هب  تسا  هدش  ریسفت  هیآ 
«. کلم ام  هکلمت و  کل  وه  اکیرش  ّالا 

. تسا هدش  حیرصت  اهنآ  زا  یضعب  هب  رابخا  رد  تسا و  هدش  ریسفت  يوهل  ياهراتفگ  ریاس  انغ و  هب  زین  و 
. درادن هدش  هتخاس  تب  هب  صاصتخا  نثو »  » ظفل هک  تسا  نیا  ّقح 

يأر ره  و  سفن ، ياضتقا  شهاوخ و  اوه و  ره  هکلب  تسا ، تب  سفن  يارب  دشاب  هتـسباو  نآ  هب  بلق  دوش و  رظن  نآ  هب  هک  يزیچ  ره  هکلب 
صوصخم دشاب  فارحنا  لطاب و  ببس  ای  دشاب  ّقح  زا  فارحنا  لطاب و  زا  ّببـسم  هک  يراتفگ  زین  دشابیم و  سفن  تب  سفن  زا  ّتینانا  و 

. تسین لطاب  تداهش  انغ و  هب 
روطخ یناسفن و  قالخا  لاوحا و  ینطاب و  يرهاظ و  كرادـم  كاردا  یندـب و  ياضعا  راثآ  یناسنا ، یناویح و  یتابن و  ياوق  لاـعفا  هکلب 

. تسا اهورین  اوق و  ياهراتفگ  اهنیا  يهمه  همهاو ...  تافّرصت  یبلق و  تسا 
تسار قدص و  ياهراتفگ  دشاب  نآ  هب  یهتنم  ای  تیالو  قیرط  رب  لصّتم  ینعی  دشاب  یناسنا  تماقتسا  لیبس  رب  اهنآ  رگا  سپ 

90 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشاب دهاوخیم  هک  هچ  ره  تسا  لطاب  ياهراتفگ  دشابن  نینچنیا  رگا  ددرگیم ، بوسحم 

هک تسا  يزیچ  ره  دـشابیم و  سفن  یقیقح  تب  نآ  هک  تسا  سفن  تّینانا  زا  ترابع  هک  سجر  زا  دوشیم : نینچ  هیآ  ياـنعم  نیا  رباـنب 
روطخ ای  لعف  ای  لوق  ره  زا  دـینک و  بانتجا  یناف ...  ياهروظنم  لطاب و  ياهدوبعم  دـساف ، ياهاوه  دـننام  دروآیم  لابند  هب  ار  نآ  تّینانا 

. دینک بانتجا  تسا  فارحنا  زا  بّبسم  ای  ّقح  زا  فارحنا  ببس  هک  لّیخت  ای  لایخ  ای  ینهذ 
تافتلا هّجوت و  اب  هک  یتروص  رد  دوشیم  لصاح  سفن  يارب  ّتینانا  یعون  زا  تسا و  سفن  یگژیو  ترودک  دیق و  بانتجا  هک  اجنآ  زا  و 
روطهب سفن  هک  تسا  نیا  بولطم  هک  یلاـح  رد  دوب ، دـهاوخ  نآ  يارب  يرگید  ّتیناـنا  کـی  بجوم  دوش  لـصاح  نآ  شهاوخ  سفن و 

 ... دشاب هدوب  ادخ  هب  یکیدزن  ياوه  هچ  رگا  ددرگ  كاپ  اهاوه  زا  هدش ، دّرجم  ّتینانا  زا  قلطم 
سفن ياوه  زا  ییاهر  صالخ و  ياوه  سفن  ياوه  نآ  هچ  رگا  دـشاب  صلاخ  سفن  ياوه  ّتیناـنا و  زا  َءاـفَنُح  دومرف : یلاـعت  يادـخ  اذـل 
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. دشاب
كرشم . ریغ  نانیدکاپ  ینعی  تسا  ءافنح »  » دیکأت دیتسرپب  ار  ادخ  كرش ، زا  ياهبیاش  چیهیب  صلاخ  ِِهب  َنیِکِرْشُم  َْریَغ  ِهَِّلل 

91 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. اوه زا  بانتجا  ياههتساوخ  ببس  هب  ندروآ  كرش  یّتح  دزروب  كرش  ادخ  هب  یسک  ره  ِهَّللِاب و  ْكِرُْشی  ْنَم  َو 

هک اریز  تسا ، سوسحم  هب  لوقعم  هیبشت  تسا  هدرک  طوقـس  نامـسآ  زا  وا  هک  ایوگ  یگراچیب ) زجع و  رد   ) سپ ِءاـمَّسلا  َنِم  َّرَخ  اـمَّنَأَکَف 
. دنکیم طوقس  اههتسباو  نیمز  هب  قالطا  نامسآ  زا  یگتسباو  يروآ و  كرش  اب  ناسنا 

. دنیابرب ار  وا  اهوزرآ  اهاوه و  هدنرپ  هاگنآ  سپ  ُْریَّطلا  ُهُفَطْخَتَف 
. دنکفایب يرود  ياج  هب  ار  وا  دیاب  ای  ُحیِّرلا  ِِهب  يِوْهَت  َْوأ 

رود ياـج  هب  ار  وا  یناطیـش  ياـهتلاهج  اـهبضغ و  اهتوهـش ، داـب  ینعی  تسرتقـفاوم  ار  نآ  تـسا و  هـفطخت »  » رب اـی  ّرخ »  » رب فـطع 
. دنکفایب

هطساو هب  یناسنا  يهراّیس  يهفیطل  هچ  دنک ، طوقس  نامسآ  زا  هک  هدرک  هیبشت  یـسک  هب  ار  كرـشم  تالاح  رود ، ياج  ٍقیِحَـس  ٍناکَم  ِیف 
، لخب اهوزرآ ، ای  ّتینانا  نّیعت و  ماقم  هب  وا  طوقـس  زا  سپ  دـنکیم ، طوقـس  دودـحم  نیمز  هب  قالطا  نامـسآ  زا  تّینانا  ندروآ و  كرش 

. دننکیم فّرصت  یناسنا  يهراّیس  يهفیطل  رد  هدش و  ّدلوتم  تنطیش  بضغ و  توهش ، بیکرت  زا  ناسنا  رد  هک  اهنآ  لاثما  دسح و 
رد  دنتسه  ییاهرتسب  دننام  هک  تنطیش  بضغ و  توهش ، ای 

92 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هک یسک  هب  هدرک  هیبشت  دننکیم ، فّرـصت  دنتـسه  دیلاوم  دننام  هک  اهنآ  لاثما  دسح و  اهوزرآ ، هک  ار  یـسک  سپ  دننکیم ، فّرـصت  نآ 

یسک هب  هدرک  هیبشت  دننک  فّرصت  دنتـسه  رـصانع  دننام  تطاسب  رد  هک  نآ  لاثما  توهـش و  وا  رد  هک  ار  یـسک  دیابریم ، ار  وا  ياهدنرپ 
. دنکفایم رود  ياج  هب  ار  وا  داب  هک 

. هیبشت رد  رییخت  يارب  هن  تسا ، ینوگانوگ  يارب  وأ »  » ظفل سپ 
. تشذگ نیا  زا  لبق  یکدنا  هملک  نیا  َِکلذ 

، تسنآ رب  دیکات  ِهَّللا و  ِتامُرُح  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو  ریظن  هلمج  نیا  دراد  مرتحم  گرزب و  ار  ادخ  نید  ریاعـش  یـسک  ره  ِهَّللا و  َِرئاعَـش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو 
. تشذگ ریاعش  نایب  هرقب  يهروس  رد 

رد تامرح   » دـننام زین  ریاعـش  دـشاب ، هتـشاد  نید  هب  قّلعت  هدوب و  مارتحا  تمرح و  ياراد  هک  تسا  يزیچ  ره  قلطم  تامرح »  » دـننام نآ  و 
تسا و هدـش  دراو  شمومع  نآ  هک  تسا  نیا  ّقح  تسا ، هدـش  يدـه »  » هب اصوصخم  ّجـح و  کسانم  هب  ریـسفت  ماقم  يهظحالم  هب  اـجنیا 

. تسا ماقم  يهنیرق  ببس  هب  يده  هب  ای  کسانم  هب  هّجوت  رظن و  نکیل 
. ریاعش نآ  اهَّنِإَف 

اب  ياهلد  تفص  نیا  هک ) وا  رب  اشوخ   ) ِبُولُْقلا يَْوقَت  ْنِم 
93 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هچ دوشیم ، نیقّتم  زا  دنک  میظعت  ار  ریاعـش  هک  یـسک  تسا : ینینچ  ریدقت  هچ  تسازج ، ياج  هب  ببـس  ندش  نیزگیاج  لیبق  زا  تساوقت 
لوغـشم ادـخ  ریغ  هب  ار  لد  هک  تسا  ییاهترثک  زا  اهنآ  رتشیب  هکنیا  اـب  بولق  ياوقت  زا  ریاعـش  ندوب  تسا و  بولق  ياوقت  زا  ریاعـش  نآ 

يهظحالم اب  تدـحو و  يوس  هب  یهجو  دراد و  تارثک  يوس  هب  یهجو  تسا ، هجو  ود  ياراد  بلق  هک  تسا  رابتعا  تهج  نادـب  دـنکیم 
. ددنویپیم عوقو  هب  بذج  دوشیم و  رادیدپ  كولس  بلق  زا  هک  تسا  هجو  ود  نیا 

هب قوقح  دوش و  ظـفح  اـهترثک  هک  تسا  یتلاـح  رد  مه  بتکم  ياوقت  دراد  كولـس  هب  هراـشا  ُهَّللا  ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَـف  ادـخ : لوق  اذـل  و 
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. تسین نکمم  اهترثک  رد  یلاعت  يادخ  یهاون  رماوا و  ندش  مزتلم  اب  زج  شلها  هب  قوقح  نداد  هّتبلا  هک  دوش  هداد  شلها 
هک تسا  رّسیم  یتقو  نآ  دوشیم و  لصاح  بلق  ياوقت  دراد ، نآ  هب  هراشا  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  یلاعت : يادخ  لوق  هک  بلق  بذج  اب  سپ 

یبلاق و یهاون  رماوا و  تعاـطا  زا  تراـبع  هک  ریاعـش  میظعت  تروص  نیا  رد  ددرگ  كرت  هّللا  يوس  اـم  هب  تاـفتلا  دوش و  حرط  اـهترثک 
هب لاغتشا  هن  تسا ، بولق  ياوقت  زا  همه  ددرگیم  لصاح  دشابیم  یتوکلم  یکلم و  ياهبلاق  يهطـساو  هب  ایلوا  ایبنا و  یلاعت ، يادخ  یبلق 

طقف . روضح 
94 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا يرورض  بولق  ياوقت  قّقحت  تهج  تسا  روضح  زا  ریغ  هک  هچنآ  ندنکفا  رود  سپ 
. تسا یعفانم  امش  يارب  ریاعش  رد  اهِیف  ْمَُکل 

. دوشیم ادها  هّکم  هب  ینابرق  تهج  هک  تسا  يواگ  ای  رتش  ینعی  هندب »  » ریاعش زا  دوصقم  و 
. دشابیم اهنآ  ياههّچب  ریش و  مشپ ، زین  اهنآ و  رب  ندش  راوس  لیبق  زا  تسا ، نایاپراهچ  عفانم  عفانم ، زا  دوصقم  ُِعفانَم 

. دناهتفگ یضعب  هچنانچ  دوشیم ، عطق  عفانم  نآ  زا  سپ  رگید  هک  دوش  هداد  رارق  يده  رتش  نآ  هک  یتقو  ات  یمَسُم  ٍلَجَأ  یلِإ 
رد تسا  یعفانم  تاکرب و  ترثک  ببس  هب  ایند  رد  تسا  یعفانم  ّجح  کسانم  رد  امش  يارب  تسا : نیا  دوصقم  ای  رتش ، « 1  » رحن تقو  ات  ای 

. شاداپ رجا و  ترثک  رثا  رب  ترخآ 
تسا يورخا  عفانم  حکانت و  ثراوت و  تّحص  اهضرع ، لاوما ، اهنوخ ، ظفح  تهج  زا  تسا  يویند  عفانم  تادابع  قلطم  رد  امش  يارب  ای 

. عفانم دوخ  دیق  هن  تسا  عافتنا  لیصحت  دیق  یمَسُم » ٍلَجَأ  یلِإ   » یلاعت يادخ  لوق  تروص  نیا  رد  اهشاداپ ، رجا و  رثا  رب 
__________________________________________________

نامجرتم تسا . هدش  هدیمان  زین  رّحنلا  موی  نابرق  دیع  زور  رتش و  ندیرب  ولگ  ینعی  رحن  ( 1)
95 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. ّجح کسانم  ای  ندب  ّلحم  اهُّلِحَم  َُّمث 

رتش  ) ندـب نآ  لولح  ياهتنا  هک  تسا ، تادابع  ّلحم  ای  مرح  زا  ّمعا  اـجنیا  رد  تیب  هک  تسنآ ، يهموح  هّکم و  فرط  هب  ِقِیتَْعلا  ِْتیَْبلا  َیلِإ 
. تسا رومعم  تیب  زا  ترابع  هک  دشاب  میدق  قتعم  قیتع و  تیب  هب  نآ  لوزن  و  ینابرق ) واگ  ای 

رازآ ار  ینابرق  دـنیوگیم  مجع  هک  روطنامه  تسین ، یتفگـش  یناـبرق  ینعی  میداد ، رارق  یـشور  یتّما  ره  يارب  ًاکَْـسنَم  اـْنلَعَج  ٍۀَّمُأ  ِّلُِـکل  َو 
. دنوشیم ناویح  تّیذا  رکنم  هدرمش  ناویح 

قلطم رد  زین  تسین و  القع  ياهراک  زا  لاعفا  نیا  دیوگیم : تسین ، ملاع  هربخ و  هک  یسک  هچنانچ  تسین ، یتفگش  زین  ّجح  کسانم  رد  و 
. دنیوگیم هّیحابا  و  نایامن ) یفوص   ) ۀفّوصتم هچنانچ  تسین ، یتفگش  تادابع 

یتّما ره  يارب  ای  میداد  رارق  صوصخم  ماّیا  رد  یـصوصخم  کـسانم  اههیحـضا و  اـهینابرق ، زا  یّـصاخ  شور  یتّما  ره  يارب  اـم  هک  اریز 
. میداد رارق  یسفن  یندب و  ياهتضایر  یبلق ، یبلاق و  یهاون  رماوا ، تادابع ، زا  یصوصخم  کسانم 

نیا هب  راعـشا  يارب  نآ  هب  لیلعت  تشذـگ و  هدـئام  يهروس  لّوا  رد  ماعنا  يهمیهب  نایب  ِماْعنَْألا  ِۀَـمیَِهب  ْنِم  ْمُهَقَزَر  ام  یلَع  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذَِـیل 
اهيدنمرهب و  عیمج  تادابع و  عیمج  زا  دوصقم  هک  تسا 

96 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. رگید زیچ  هن  تسدوبعم ، يروآدای  رّکذت و  اهندرب  تّذل 

يادخ ٌدِحاو  ٌهلِإ  امش  يادخ  اریز  دیشاب  هتشاد  ضعابت  فلاخت و  رگیدمه  اب  دیابن  تسا  فلاختم  امـش  شیاتـس  يهوحن  رگا  سپ  ْمُکُهلِإَف 
. دیرادهگن ملاس  تساقش  دانع و  تجاجل و  بجوم  هک  فالتخا  هن  تسا ، قاّفتا  یضتقم  نآ  تساتکی و 
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ات اورّشب » و   » انعم رد  رّشب »  » سپ دشاب ، نکمم  وا  باطخ  هک  تسا  یسک  ره  هب  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  باطخ  ِرَِّشب  َو  اوُِملْـسَأ  ُهَلَف 
. دیهد تراشب  دیوش و  وا  میلست  ینعی  دشاب ، اوملسأ »  » رب فطع 

ود ره  رابتعا  هب  دیآیم  هک  یفاصوا  هب  فیصوت  دیاش  تسریقح ، يانعم  هب  تیبخ »  » زا ای  تسا ، عیسو  ناکم  يانعم  هب  تبخ »  » زا َنِیِتبْخُْملا 
. تسانعم

. لد ندوب  عیسو  عاّستا و  يانعم  رابتعا  هب  هتفای  شمارآ  ادخ  هب  شلد  هک  یسک  هب  سفن و  ریقحت  رابتعا  هب  هدش  نیعشاخ »  » هب ریسفت  و 
يانعم هب  رظاـن  دریگیم ، تیـشخ  ناـشیاهلد  ْمُُهبُوُلق  ْتَلِجَو  دوشیم  ادـخ  رکذ  ناـنآ  دزن  هک  یناـسک  ُهَّللا  َرِکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا  هیآ : يهّیقب  اذـل 

. تسا شدوخ  دوخ و  ندرمش  کچوک 
: هیآ هیقب  زین  و 

97 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
بلق ندوب  عیـسو  هچ  تسا ، تعـسو  يانعم  هب  رظان  دـنزرویم  ییابیکـش  تخـس  ياهدادـیور  رب  هک  یناسک  ْمَُهباصَأ  اـم  یلَع  َنیِِرباَّصلا  َو 

. یباتیب يرارقیب و  نودب  تساهالب  ندرک  لّمحت  بجوم 
اپب تسا و  يزیچ  دّدـجت  ندـش و  ثداح  نودـب  لّوا  لاح  رب  ندـنام  یقاب  زا  ترابع  ربص  نوچ  َنوُقِْفُنی  ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  َو  ِةـالَّصلا  یِمیِقُْملا  َو 

. دوش ادا  بلطم  لعاف  مسا  اب  هک  دوب  نیا  زامن  ربص و  بسانم  تسا  یلاعت  لّوا  ّقح  هب  هّجوت  ماود  زا  ترابع  زامن  نتشاد 
. دنکب يرارمتسا  دّدجت  رب  تلالد  ات  دروآ  عراضم  تروص  هب  ار  نآ  تسرارمتسا  لیبس  رب  نآ  دّدجت  قافنا  زا  بولطم  نوچ  و 

یقاچ ياهرتش  يانعم  هب  نآ  ۀیشخ و  دننام  ۀندب »  » عمج بتک »  » دننام ندب »  » و تکرح ، اب  ندب »  » و نوکس ، هّمـض و  اب  ندب »  » ظفل َنُْدْبلا  َو 
. معا يانعم  هب  تسواگ  رتش و  ای  دننکیم  راپسهر  هّکم  هب  ینابرق  يارب  ار  اهنآ  هک  تسا 

يهلمج زا  ای  میداد ، رارق  ادـخ  نید  ياهتمالع  هلمج  زا  میتشاد  رّرقم  ّجـح  ریاعـش  زا  ار  هبرف ) نارتش   ) اهنآ ِهَّللا  ِِرئاعَـش  ْنِم  ْمَُکل  اـهاْنلَعَج 
. ادخ يهناخ  کسانم 

ُِعفانَم . اهِیف  ْمَُکل  دننام  تسریخ ، اهنآ  رد  امش  يارب  اهِیف  ْمَُکل 
98 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

یّلص دّمحم  ّتنس  هب  هک  یلاح  رد  دیاهداتسیا و  رتش  رحن  يارب  هک  یلاح  رد  دیربب  نآ  رب  ار  ادخ  مسا  َّفاوَص  اْهیَلَع  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذاَف  ٌْریَخ 
تسد ود  ای  دتسیایم ، اپ  تسد و  هس  يور  رتش  دوشیم و  هتسب  شتسد  ود  زا  یکی  هک  تسا  هنوگنیدب  نآ  دیشاب و  دّیقم  هلآ  هیلع و  هّللا 

. دندنیبب رگیدکی  هب  وناز  ات  نییاپ  زا  ار  نآ 
. تسا حور  جورخ  زا  هیانک  دش ،) درس  ناشندب   ) داتفا نیمز  رب  شیولهپ  نوچ  اُهبُونُج  ْتَبَجَو  اذِإَف 

، هحابا ای  تسا  باجتـسا  يارب  ای  تسین ، بوجو  يارب  رما  اـجنیا  رد  كاروخ ، کـی  رادـقم  هب  هچ  رگا  دـیروخب  ناویح  نآ  زا  اـْهنِم  اُولُکَف 
. دندرکیم مارح  ار  نآ  تشوگ  ندروخ  تّیلهاج  نامز  رد  مدرم  نوچ 

. تسا بوجو  يارب  رما  دناهتفگ : یضعب 
ماعطا دـنکیمن ، لاؤس  تسا و  عناق  دراد  هک  هچنآ  دوشیم و  هداد  هچنآ  هب  هک  یـسک  هب  ینعی  عناق ، ياونیب  نامدرم  هب  َِعناـْقلا و  اوُمِعْطَأ  َو 

. دینک
. دیهدب تشوگ  نآ  زا  دنکیمن ، لاؤس  دریگیم و  دیهدب  وا  هب  هچ  ره  هک  یسک  هب  زین  َّرَتْعُْملا و  َو 

. میدینادرگ امش  رّخسم  عفانم  ریاس  رد  ار  اهنآ  ْمَُکل و  اهانْرَّخَس  اهنآ  تشوگ  ندروخ  حبذ و  تهج  ار  تاناویح  نینچنیا  َِکلذَک 
99 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

مامت رب  سپ  میداد  امش  رب  هک  ار  ام  تمعن  دیروآ  دای  هب  ای  دیروآ ، ياج  هب  ار  اهنآ  ندرک  مار  تمعن  رکش  امش  هک  دشاب  َنوُرُکْشَت  ْمُکَّلََعل 
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. دیشاب رکاش  اهتمعن ،
یلاعت يادـخ  تسرّدـقم ، لاؤس  باوج  دوشیمن  لوبق  ادـخ  دزن  اهینابرق  نیا  تشوگ  زگره  هک  دـینادب  اهُؤامِد  َو ال  اهُموُُحل  َهَّللا  َلانَی  َْنل 

مه یناـبرق  و  دوب ، اـهینابرق  اههیحـضا و  اـجنیا  رد  ادـخ  ریاعـش  زا  روظنم  ِبُولُْقلا و  يَْوقَت  ْنِم  اـهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاعَـش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو  تفگ : یتقو 
بولق ياوقت  هب  هک  تفـص  نیا  هب  دومن  فیـصوت  ار  نآ  دـنوادخ  دوـشیم ، هدروـخ  شتـشوگ  دوـشیم ، هتخیر  شنوـخ  هک  تسا  يزیچ 

؟ دسریم ادخ  هب  ینابرق  نآ  نوخ  تشوگ و  ایآ  هک : دوب  لاؤس  نیا  ياج  نونکا  تسا  کیدزن  نورقم و 
. دسریمن ادخ  هب  نآ  نوخ  تشوگ و  دومرف : باوج  ماقم  رد  یلاعت  يادخ 

. دوشیم لیان  وا  ياضر  هب  امش  يراگزیهرپ  هکلب  يْوقَّتلا  ُُهلانَی  ْنِکل  َو 
دندرکیم هدولآ  نوخ  اب  ار  تیب  رود  دندرکیم ، لابقتسا  ار  هبعک  نوخ  اب  دندرکیم  حبذ  یتقو  ّتیلهاج  رد  مدرم  دناهتفگ : یضعب 
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. دنوش کیدزن  دنیوج و  بّرقت  ادخ  هب  ات 

نیا دـییوجیم ) بّرقت  ادـخ  هب  مه  دـیروخیم و  مه  هک   ) میداد رارق  امـش  ربنامرف  مار و  ار  اـهنآ  نینچ  نیا  يرآ  اهَرَّخَـس  َِکلذَـک  ْمُْکنِم 
. يرگید تیاغ  يارب  دشاب  همّدقم  دیکأت و  ات  درک  رارکت  ار  هلمج 

: تسا نیا  نآ  و 
. درک ییامنهار  تاناویح  ریخست  هب  ار  امش  هکنیا  رب  دییوگ  ریبکت  ار  ادخ  ات  ْمُکادَه  ام  یلَع  َهَّللا  اوُرِّبَُکِتل  ْمَُکل 

. ناترما ّیلو  هب  ای  سفن ، زا  هّیمیهب  ياوق  حبذ  هب  ای  شنید ، ملاعم  هب  ای  هّللا ، تیب  کسانم  هب  درک  تیاده  ار  امش  ای 
هک ایوگ  تسانعم ، رابتعا  هب  فطع  اـی  رّدـقم ، رب  فطع  هد  تراـشب  يدـبا ) تداعـس  هب   ) ار ناراـکوکین  لوسر  يا  وت  َنِینِـسْحُْملا و  ِرَِّشب  َو 
ادخ نانآ  ایوگ  هکنیا  هب  هدب  تراشب  ار  ناگدننک  لمع  ای  هدب ، تراشب  ار  ناشلامعا  رد  ناراکوکین  و  یکی ، ادـخ  ریبکت  سپ  هدـش : هتفگ 

اب هک  ار  ّصاخ  نامیا  هب  نینمؤم  ای  تسا ، ناسحا  ناشتداع  يوخ و  هک  ینانآ  ای  دـننکیم ، ناسحا  ادـخ  قلخ  هب  هک  ناـنآ  اـی  دـننیبیم ، ار 
نآ زا  هک  دشابیم  يولو  ّصاخ  تعیب  نامه  هک  تسا  تیالو  زا  ترابع  ناسحا  لصا  هک  اریز  هدـب ، تراشب  دوشیم  لصاح  يول  تعیب و 

. دوشیم ریبعت  نامیا  هب 
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. تسا نداد  تراشب  يارب  لیلعت  يهلزنم  هب  هک  تسرّدقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  « 1  » اُونَمآ َنیِذَّلا  ِنَع  ُِعفاُدی  َهَّللا  َّنِإ 
ینعی تسا  یلاعت  يادخ  عفد  میمعت  دوصقم  دـننکیم و  گنج  نینمؤم  اب  هک  ار  يراّفک  دـنکیم  عفد  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  لیزنت  و 

. دنکیم عفد  نینمؤم  زا  ار  نیطایش  ّنج و  زا  لهج  نایرگشل  اههدننک ، تّیذا  رازآ  ناگدننک ، هلیح  يهلیح  اهالب و  راّفک ، دنوادخ 
دنروآیم و موجه  نینمؤم  رب  نیطایـش  ّنج و  زا  لهج  دونج  و  ناگدنهد ، رازآ  اهالب و  راّفک و  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  عفادی »  » ظفل رد  و 

. دنکیم عفد  ار  اهنآ  دنوادخ  نکل 
. درادیم ضوغبم  ار  ساپسان  راکتنایخ  ره  دنوادخ  ٍروُفَک  ٍناَّوَخ  َّلُک  ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ 

ضوغبم ار  نیطایـش  دونج  ناگدننک و  رکم  نیرفاک ، درادیم ، تسود  ار  نینمؤم  دنوادخ  تسا : هتفگ  ایوگ  تسا ، لیلعت  ماقم  رد  زین  نیا 
وا دروآ  موجه  نینمؤم  رب  سک  ره  هک  دـشاب  نیا  هب  راعـشا  ات  دروآ  ساپـسان  راکتنایخ  ینعی  روفک » ناّوخ   » ظفل اب  ار  نآ  نکل  درادیم و 

. دشاب دهاوخیم  هک  سک  ره  تسا ، ساپسان  راکتنایخ 
__________________________________________________

لد هاگنآ  دسرب ، ّقح  رد  ّرس  دسرب و  ّرس  رد  ناج  دسرب و  ناج  رد  لد  دسرب و  لد  رد  نابز  هک  دمآ  دهاوخ  یتقو  تفگ : تقیرط  ریپ  ( 1)
. یتفگ یلوق  ات  دوب  يرید  نم  هدنب  يا  دیوگ : دنوادخ  شوماخ  دـیوگ  ّرـس  هب  رون  شوماخ و  دـیوگ  ناج  هب  ّرـس  شوماخ  دـیوگ  نابز  هب 
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يراصنا هّللا  دبع  هجاوخ  يونشیم . وت  میوگیم و  نم  نونکا 
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48 تایآ 39 -

102 ص :  ات 48 ..... ] تایآ 39  (: 22  ) جحلا هروس  ]

هراشا

َْول ال َو  ُهَّللا  اَـنُّبَر  اُولوُقَی  ْنَأ  ـَّالِإ  ٍّقَح  ِْریَِغب  ْمِهِراـیِد  ْنِم  اوُجِرْخُأ  َنیِذَّلا  ( 39  ) ٌریِدََـقل ْمِهِرْـصَن  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  َو  اوُِملُظ  ْمُهَّنَِأب  َنُوَلتاُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ 
ٌّيِوََقل َهَّللا  َّنِإ  ُهُرُْصنَی  ْنَم  ُهَّللا  َّنَرُْصنََیل  َو  ًارِیثَک  ِهَّللا  ُمْسا  اَهِیف  ُرَکُْذی  ُدِجاسَم  َو  ٌتاوَلَص  َو  ٌعَِیب  َو  ُعِماوَص  ْتَمِّدَُهل  ٍضْعَِبب  ْمُهَضَْعب  َساَّنلا  ِهَّللا  ُْعفَد 

ْنِإ َو  ( 41  ) ِرُومُْألا ُۀَِـبقاع  ِهَِّلل  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  اْوَهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب  اوُرَمَأ  َو  َةاکَّزلا  اَُوتآ  َو  َةالَّصلا  اُوماقَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهاَّنَّکَم  ْنِإ  َنیِذَّلا  ( 40  ) ٌزیِزَع
(43  ) ٍطُول ُمْوَق  َو  َمیِهاْربِإ  ُمْوَق  َو  ( 42  ) ُدوُمَث َو  ٌداع  َو  ٍحُون  ُمْوَق  ْمُهَْلبَق  َْتبَّذَک  ْدَقَف  َكُوبِّذَُکی 

َیِهَف ٌۀَِـملاظ  َیِه  َو  اهانْکَلْهَأ  ٍۀَـیْرَق  ْنِم  ْنِّیَأَـکَف  ( 44  ) ِریِکَن َناک  َْفیَکَف  ْمُُهتْذَـخَأ  َُّمث  َنیِِرفاْکِلل  ُْتیَْلمَأَف  یـسُوم  َبِّذُـک  َو  َنَیْدَـم  ُباحْـصَأ  َو 
اهَّنِإَف ال اِهب  َنوُعَمْسَی  ٌناذآ  َْوأ  اِهب  َنُولِقْعَی  ٌبُوُلق  ْمَُهل  َنوُکَتَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِـسَی  ْمَلَف  َأ  ( 45  ) ٍدیِشَم ٍرْصَق  َو  ٍۀَلَّطَعُم  ٍْرِئب  َو  اهِـشوُرُع  یلَع  ٌۀَیِواخ 

ِْفلَأَک َکِّبَر  َْدنِع  ًامْوَی  َّنِإ  َو  ُهَدْعَو  ُهَّللا  َِفلُْخی  َْنل  َو  ِباذَْعلِاب  َکَنُولِْجعَتْسَی  َو  ( 46  ) ِروُدُّصلا ِیف  ِیتَّلا  ُبُولُْقلا  یَمْعَت  ْنِکل  َو  ُراْصبَْألا  یَمْعَت 
(48  ) ُریِصَْملا ََّیلِإ  َو  اُهتْذَخَأ  َُّمث  ٌۀَِملاظ  َیِه  َو  اَهل  ُْتیَْلمَأ  ٍۀَیْرَق  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو  ( 47  ) َنوُّدُعَت اَّمِم  ٍۀَنَس 
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103 ص :  همجرت ..... :

يرای رب  دنوادخ  دیاهدید ، متـس  هک  ارچ  تسا ، هدش  هداد  داهج  تصخر  دـناهدرک ، رازراک  نانآ  اب  ناکرـشم ]  ] هک نانمؤم ] زا   ] یناسک هب 
. تساناوت نانآ  نداد 

یضعب دنوادخ  رگا  تسام  راگدرورپ  دنوادخ  دناهتفگ  هک  هدوبن  نیا  زج  دناهدش ، هدنار  ّقحان  هب  ناشهناشاک  هناخ و  زا  هک  یناسک  نامه 
مه و  ناـیدوهی ] ي   ] هاـگتدابع مه  و  نایحیـسم ]  ] دـباعم مه  ناـبهار و  ياـههعموص  مه  درکیمن ، عـفد  رگید  یـضعب  تسد  هب  ار  مدرم  زا 

. تسا دنمزوریپ  دنوادخ  دیدرگیم و  ناریو  دوشیم ، دای  رایسب  اهنآ  رد  دنوادخ  مان  هک  ناناملسم ]  ] دجاسم
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنزادرپیم ، ار  تاـکز  دـنرادیم و  اـپ  رب  ار  زاـمن  میهد ، ناـشییاناوت  نیمزرـس  نیا  رد  نوـچ  هـک  یناـسک 

. تسدنوادخ اب  اهراک  ماجنا  رس  دننکیم و 
. دنتشاگنا وگغورد  ار ] ناشناربمایپ   ] مه دومث  داع و  حون و  موق  نانآ  زا  شیپ  هک ] نادب   ] دنتشاگنا وگغورد  ار  وت  رگا  و 

. طول موق  میهاربا و  موق  نینچمه 
نم باقع  هک ] رگنب   ] یپ ناشمتفرگ ، ورف  سپـس  مداد  نادیم  تلهم و  نارفاک  هب  هاگنآ  دش ، هجاوم  بیذکت  اب  یـسوم  زین  نیدـم و  لها  و 

. تسا هدوب  هنوگچ 
یب اههاچ  رایـسب  هچ  تسا و  هتخیر  ورف  شیاهراوید  اهفقـس و  و  میدرک ، دوبان  دوب ، راکمتـس  شمدرم ]  ] نوچ هک  ار  اهرهـش  رایـسب  هچ  و 

. هدیشک کلف  هب  رس  راوتسا و  اهرصق  رایسب  هچ  زین  و  هدنام ، قنور 
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ناگدید طقف ]  ] يرآ دنونشب  ار ] ّقح   ] نآ اب  هک  ییاهشوگ  ای  دنشیدنیب  نآ  اب  هک  دنـشاب  هتـشاد  ییاهلد  ات  دیاهدرگن  شدرگ  نیمز  رد  ایآ 
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. ددرگیم انیبان  مه ]  ] تسه اههنیس  رد  هک  ییاهلد  هکلب  دوشیم ، انیبان  هک  تسین 
ربارب تراگدرورپ  باسح  هب  زور  کی  دنکیمن ، فالخ  شاهدعو  رد  زگره  دنوادخ  هکنآ  لاح  دنهاوخیم ، باتـش  هب  ار  باذع  وت  زا  و 

. دیرامشیم امش  هک  تسد  نآ  زا  تسا  لاس  رازه  اب 
يوس هب  ماجنا  رس  ریس و  و  ناشمتفرگ ، ورف  سپس  دندوب ، رگمتس  هک  یلاح  رد  مداد  نادیم  تلهم و  نانآ  هب  هک  اهرهش  لها ]  ] رایسب هچ  و 

. تسا نم 
. مراکشآ ياهدنهد  رادشه  طقف  امش  يارب  نم  مدرم ، يا  وگب 

104 ص :  ریسفت ..... 

، دننک گنج  هک  تسین  هتـسیاش  نینمؤم  يارب  سپ  دنکیم  عافد  نینمؤم  زا  دنوادخ  رگا  هدش : هتفگ  ایوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  َنِذُأ 
تروص هب  نذأ »  » ظـفل دـننکیم  لاـتق  هک  ینینمؤم  زا  یناـسک  نآ  هب  َنُوَلتاـُقی  َنیِذَِّلل  تسا  هدـش  هداد  هزاـجا  دوـمرف : یلاـعت  يادـخ  سپ 

. دوشیم هدناوخ  مولعم  لوهجم و 
. تسا هدش  هدناوخ  مولعم  لوهجم و  تروص  هب  نولتاقی »  » ظفل تئارق  ود  زا  کی  ره  رب  انب  و 

کتک  هتسکشرس و  هشیمه  هک  يروط  هب  دندرکیم  تّیذا  ار  نیملسم  نیکرشم  هک  هدش  رکذ  هیآ  لوزن  رد  اوُِملُظ  ْمُهَّنَِأب 
105 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نم دینک  ربص  تفگیم : نانآ  هب  ادـخ  لوسر  سپ  دـندربیم  وا  هب  تیاکـش  دـندمآیم و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  شیپ  هدروخ 
هدـش لزان  لاتق  يهراب  رد  هک  تسا  ياهیآ  نیلّوا  نیا  دـش ، لزان  وا  رب  هیآ  نیا  سپ  دومن ، ترجه  هکنآ  ات  مدـشن  گنج  لاتق و  هب  رومأـم 

. تسا
ُّبُِحی َهَّللا ال  َّنِإ  رب  فوطعم  ای  تسا ، هّیلعف  يهلمج  رب  فوطعم  ای  هّیلاح  هلمج  تسرداق  نانآ  يرای  رب  ادخ  ٌریِدََقل و  ْمِهِرْصَن  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  َو 

. تسا ٍروُفَک  ٍناَّوَخ  َّلُک 
يادتبم ربخ  ای  تسا ، ْمُهاَّنَّکَم » ْنِإ  َنیِذَّلا   » نآ ربخ  تسادـتبم و  ای  تسا ، اُونَمآ » َنیِذَّلا   » ای َنُوَلتاُقی » َنیِذَِّلل   » تفـص ای  لدـب  اوُجِرْخُأ  َنیِذَّلا 

. تسفوذحم لعف  لوعفم  ای  فوذحم ، ربخ  يادتبم  ای  فوذحم ،
. حدم رد  يهغلابم  تهج  تسا  یفنم  ياهّمذ  زا  هحیدم  يانثتسا  لیبق  زا  ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولوُقَی  ْنَأ  اَّلِإ  ٍّقَح  ِْریَِغب  ْمِهِرایِد  ْنِم 

ترجه هنیدم  هب  ایناث  دندرک و  ترجاهم  هشبح  هب  هدنار و  دوخ  هناخ  زا  الّوا  هک  دنتـسه  نینمؤم  ریبک  ملاع  رد  اوجرخأ » نم   » زا دوصقم  و 
. دنکیم ادیپ  نایرج  شباحصا  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  دننام  زین  هّمئا  رد  هیآ  نیا  دندومن و 

«. 1  » تسا رّرقم  یهقف  بتک  رد  هک  عافد  داهج و  طیارش  قّقحت  اب  دنکیم  قدص  زین  ینینمؤم  يهراب  رد  تسا و  هدمآ  رابخا  رد  هچنانچ 
106 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هفوطعم  ای  هّیلاح ، هلمج  تسا و  هلعافم  باب  زا  هّللا » عافد   » دّرجم و یثالث  زا  هّللا » عفد  « » 2  » ٍضْعَِبب ْمُهَضَْعب  َساَّنلا  ِهَّللا  ُْعفَد  َْول ال  َو 
ِهَّللا ُْعفَد  ـال  َْول  ریـسفت : رد  هیآ  نیا  هوجو  ناـیب  هرقب  يهروس  رخآ  رد  تسه و  َنُوَلتاـُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ  ادـخ : لوق  يارب  لـیلعت  هلمج  نآ  رد  و 

. تشذگ ُضْرَْألا  ِتَدَسََفل  ٍضْعَِبب  ْمُهَضَْعب  َساَّنلا 
. تساهنآ ياهشیشک  تهج  يراصن  ياهدبعم  عماوص »  » ُعِماوَص ْتَمِّدَُهل 

عویـش نامز  نآ  رد  دـندوب ، ّقح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  نامز  ات  اهدـبعم  نآ  نوچ  تشاد ، مّدـقم  رکذ  رد  اهدـبعم  ریاـس  رب  ار  نآ  و 
. دشاب هتشادن  تدابع  زج  يراک  هک  تسا  یسک  صوصخم  دباعم  نآ  هکنیا  يارب  زین  دنتشاد و 

. تسا يراصن  كرتشم  دباعم  ٌعَِیب  َو 
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سپ تسا ، اتولث »  » يربع نابز  رد  دوهی  دباعم  لصا  ٌتاوَلَص  َو 
__________________________________________________

ناهربلا ج 3 ص 93 ( 1)
منکفایم و دوخ  هناـخ  ناگدـننک  ریمعت  هب  رظن  نوچ  میهد ، رفیک  ار  نیمز  يور  ناراـکهانگ  مهاوخیم  تقو  ره  دـیوگیم : دـنوادخ  ( 2)

فرـصنم اهنآ  باذـع  زا  منکیم  هدـهاشم  ار  رحـس  ماـگنه  هدـننک ، رافغتـسا  مرگنیم و  ار  دوخ  ناتـسود  تداـبع و  هب  ناراد  هدـنز  بش 
رارسالا فشک  موشیم .

107 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدمآ  تاولص »  » نآ عمج  هتشگ و  لیدبت  تاولص »  » هب هدش و  بّرعم 

دوهی ياهدبعم  تاولص »  » تسا و اههیرق  رد  ار  نانآ  دباعم  عیب »  » تسا و اهارحص  اههوک و  رد  يراصن  ياهدبعم  عماوص  دناهتفگ : یـضعب 
. دوشیم هدرازگ  زامن  اهنآ  رد  نوچ  تسا ،

. تسا دوهی  دباعم  زین  تاولص »  » دوهی و دباعم  عیب » ، » يراصن ياهدبعم  عماوص » : » دناهتفگ یضعب  و 
«. 1  » نآ ریغ  هناگجنپ و  ياهزامن  زا  تسا  دّمحم  تعیرش  ياهزامن  تاولص »  » زا دوصقم  دناهتفگ : یضعب  و 

دشیم و دساف  نیمز  درکیمن  عفد  ار  مدرم  تشذگ ، زین  هرقب  يهروس  رد  هک  یهوجو  ببـس  هب  دنوادخ  رگا  هک  دجاسم  زین  ُدِـجاسَم و  َو 
. تشگیم مدهنم  دوب ، تدابع  ّلحم  ربمایپ  ره  نامز  رد  هک  اج  ره 

. دوشیم رکذ  رایسب  دنوادخ  مان  دباعم  نیا  همه  رد  هک  ًارِیثَک  ِهَّللا  ُمْسا  اَهِیف  ُرَکُْذی 
مـسا دـجاسم  ریغ  رد  هک  دـناهتفگ  هک  ار  نانآ  رظن  هک  تسا  یلاـح  رد  نآ  تسدـجاسم و  صوصخ  اـی  دـباعم  يهمه  فصو  ياـنعم  نیا 

. دیامن هدامآ  اّیهم و  ار  ناگدنب  میریذپب  تسا  هدش  خسن  هتشذگ  عیارش  هک  اریز  دوشیمن ، رکذ  یلاعت  يادخ 
__________________________________________________

7 ص 87 نایبلا ج 8 - عمجم  ( 1)
108 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب ادخ  يرای  نیع  ادـخ  يارب  ناگدـنب  يرای  دوشیم  رهاظ  ناگدـنب  رهاظم  رد  هک  تسادـخ  لعف  اهنآ  فاصوا  ناگدـنب و  لاعفا  نوچ  و 
. تسادخ بناج  زا  يرگید  يرای  هدننک  بلج  تسا و  ناگدنب 

ار يرگید  يراوخ  نامه  دوشیم و  لـصاح  ناگدـنب  يارب  ادـخ  بناـج  زا  هک  تسا  يراوخ  نیع  یناـسنا ، يهفیطل  ندومن  راوخ  هچناـنچ 
(. دنکیم رتتخبدب  ار  راکنایز  رسخا و  ار  رساخ  و   ) دنکیم بلج 

. تسین فیعض  ندرک  يرای  زا  دراد و  تردق  دنوادخ  ینعی  تسادخ ، ندرک  يرای  لیلعت  ماقم  رد  ٌّيِوََقل  َهَّللا  َّنِإ  ُهُرُْصنَی  ْنَم  ُهَّللا  َّنَرُْصنََیل  َو 
. تسین وا  رما  يارجا  دیفنت و  زا  یعنام  تسا و  بلاغ  دنوادخ  ٌزیِزَع 

نم  » زا اـی  اوُجِرْخُأ » َنیِذَّلا   » زا اـی  َنُوِلتاـُقی » َنیِذَّلا   » زا اـی  اُونَمآ » َنیِذَّلا   » زا لدـب  اـی  تفـص ، هلمج  نیا  ِضْرَأـْلا  ِیف  « 1  » ْمُهاَّنَّکَم ْنِإ  َنـیِذَّلا 
. تسا فوذحم  لعف  لوعفم  ای  فوذحم ، ربخ  ادتبم  ای  فوذحم ، يادتبم  ربخ  ای  اوُجِرْخُأ » َنیِذَّلا   » ربخ ای  دشابیم ، هرصنی »

. دنهاوخب هک  وحن  ره  هب  تسا  نیمز  رد  فّرصت  رب  نتشاد  تردق  نیمز  رد  نیکمت  زا  دوصقم  و 
ّمات قیقحت  هرقب  لّوا  رد  َةاکَّزلا  اَُوتآ  َو  َةالَّصلا  اُوماقَأ 

__________________________________________________

رارسالا فشک  تسا . هتسب  ناشیا  تیافک  فک  هب  ملاع  راک  ماظن  هک  دنتسه  یناسک  نیمز ، رد  نیکمت  لها  ( 1)
109 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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. تشذگ نآ  ندرک  ادا  ةوکز و  نآ و  نتشاداپب  زامن و 
هب رما  یفاو  یفاک و  نایب  ِِّرْبلِاب  َساَّنلا  َنوُُرمَْأت  َأ  یلاعت : يادخ  لوق  ریسفت  نمـض  رد  هرقب  يهروس  رد  ِرَْکنُْملا  ِنَع  اْوَهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب  اوُرَمَأ  َو 

. میدنارذگ ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
نیب وا و  نیب  لماک  دبع  يهلماعم  میدنارذگ ، اجنآ  رد  هچنانچ  تسا  ةوکز  زامن و  رد  رصحنم  ادخ  نیب  وا  نیب  لماک  دبع  يهلماعم  نوچ  و 

. تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رب  رصحنم  ناگدنب 
يور دوشب و  اهتحیصن  اهّتیحت و  اهناسحا و  لماش  ات  مازتلا  ای  تحارص  اب  یلعف  یلوق و  هب  دوش  هداد  میمعت  یهن  رما و  هک  یتروص  رد 

. تفرن رتارف  ود  نآ  زا  دروآ و  ار  تفص  ود  نیا  نینمؤم  حدم  رد  هک  دوب  تاهج  نیا 
. تسا هیلا  فاضم  زا  ضوع  رومالا »  » رد مال  فلا و  تسا ، يرگید  حدم  هّیلاح و  هلمج  ِرُومُْألا  ُۀَِبقاع  ِهَِّلل  َو 

هـصق يهبیاش  چیه  تسادخ ، يارب  اهنآ  روما  قلطم  ای  دش ، رکذ  هک  اهنآ  روما  هک  یلاح  رد  دنتـشاد  اپب  ار  زامن  نانآ  تسا : نیا  نآ  يانعم 
. تسین اهنآ  رد  ادخ  زا  ریغ  سفن 

. نینمؤم ریغ  ای  نینمؤم  هب  رظن  نودب  تسراکهانگ  راکدب و  دیعو  راکوکین و  يارب  هدعو  تسا  لاح  ای  فطع  هلمج  نیا  ای 
تسا : نینچ  نآ  ریدقت  هک  تسا  رّدقم  رب  فطع  َكُوبِّذَُکی  ْنِإ  َو 

110 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ناسنا يوخ  تداع و  بیذکت  هک  شابن  كانهدنا  سپ  دندرک  بیذکت  ار  وت  رگا  تسا ، بولطم  نامه  هک  دندرک  قیدصت  ار  وت  رگا  سپ 

. دنکیم بیذکت  ار  ّقح  دوشن  جراخ  دوخ  ّتینانا  زا  هک  یمادام  تسا 
، حون موق  مه  نانآ  زا  شیپ  هکنانچ  یسُوم  َبِّذُک  َو  َنَیْدَم  ُباحْصَأ  َو  ٍطُول  ُمْوَق  َو  َمیِهاْربِإ  ُمْوَق  َو  ُدوُمَث  َو  ٌداع  َو  ٍحُون  ُمْوَق  ْمُهَْلبَق  َْتبَّذَک  ْدَقَف 

. دومث داع ،
. دندش عقاو  بیذکت  دروم  یسوم  زین  هنیدم و  لها  طول ، میهاربا ، موق  نینچمه  و 

. مدرک ینالوط  ار  ناشرمع  مداد و  تلهم  ار  نانآ  هاگنآ  َنیِِرفاْکِلل و  ُْتیَْلمَأَف 
؟ تسا هدوب  هنوگچ  نم  باقع  هک  رگنب  سپ  ناشنتفرگ ، ورف  سپس  ِریِکَن و  َناک  َْفیَکَف  ْمُُهتْذَخَأ  َُّمث 

؟ متخاس لدب  تمقن  هب  ار  ناشياهتمعن  دنسپان و  ار  نانآ  ياهلمع  هنوگچ  رگنب  ینعی 
؟ دزاسیم ناشتحاران  هک  یلاح  هب  دنکیم  ناشلاحشوخ  هک  یتلاح  زا  ار  نانآ  نم  ندرک  لقن  دوب  هنوگچ  ای 

دندوب لوغشم  متس  ملظ و  هب  هک  لاح  نآ  رد  ار  شلها  ام  هک  يراید  رهـش و  رایـسب  هچ  ٌۀَیِواخ  َیِهَف  ٌۀَِملاظ  َیِه  َو  اهانْکَلْهَأ  ٍۀَیْرَق  ْنِم  ْنِّیَأَکَف 
111 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هک  یلاح  رد  تسا ، یلاخ  ياهرهش  نآ  سپ  میدناشن  كاله  كاخ  هب 

رب شیاهراوید  ینعی  هتشگ ، شیاههیاپ  رب  هدش و  نوگنرـس  هیرق  نآ  ای  دشابیم ، اهتخت  اهرـصق و  اهفقـس و  رب  اهِـشوُرُع  یلَع  لمتـشم 
هتـشگ نوگنرـس  نآ  نیطالـس  ياهتخت  ای  هدش ، بارخ  یلاع  ياهرـصق  رب  نییاپ  ياهانب  هدـش و  ور  ریز و  ای  هدـش ، بارخ  شیاهفقس 

. تسا
. میدرک كاله  ار  نانآ  لها  دنام و  لّطعم  هک  اهتانق  اسب و  هچ  ینعی  تسا ، هیرق »  » رب فطع  ٍۀَلَّطَعُم  ٍْرِئب  َو 

. میتخاس دوبان  ار  نآ  هک  یمکحم  رصق  ٍدیِشَم و  ٍرْصَق  َو 
هعجارم وا  هب  هک  ملع  لها  هب  هبتـشم  لهاج  ای  ملاع  هب  دیـشم » رـصق   » دوشیمن و هعجارم  وا  هب  هک  هدش  ریـسفت  یملاع  هب  ۀـلّطعم » رئب   » هّتبلا

. دوشیم
. دناهدش لّطعم  ناشّقح  تنطلس و  زا  هک  شدنزرف  مالّسلا و  اهیلع  همطاف  هب  رهاظ ، ماما  بئاغ ، ماما  قطان ، ماما  تماص ، ماما  هب  ریسفت  زین  و 

لّطعم هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  ملع  هب  تسرـشتنم و  قلخ  نیب  رد  ناـشلیاضف  هک  شدـالوا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  و 
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دّمحم تّوبن  مالّسلا و  هیلع  یلع  تیالو  هب  تسا ، روهشم  همه  دزن  هک  اهنآ  تافـص  ریاس  دجم و  هب  دندرکیمن ، ادیپ  لها  نآ  يارب  دنام و 
زین دـناهتفر ، نیب  زا  نآ  زا  دـعب  ّیبن و  ره  نامز  رد  هک  ییاهتّلم  هب  دوب و  لّـطعم  یتعیرـش  ره  رد  هک  نید  تقیقح  هب  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص 

. تسا هدش  ریسفت 
. دنتسیایم زاب  اهرظن  اب  ندرک  ریس  زا  ای  اهاپ  اب  نتفر  هار  زا  ایآ  َأ 

112 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
اههریس و نیمز  ای  رابخا ، نآرق و  نیمز  ای  ریغص ، ملاع  ای  ریبک  ملاع  نیمز  ِضْرَْألا  ِیف  دننکیمن  ریـس  ناشیاهرظن  اهاپ و  اب  سپ  اوُریِـسَی  ْمَلَف 
رّکفت و بجوم  رظن  نآ  هجیتن  رد  دنزادنایب و  ناگتـشذگ  ناراکدب  ناراکوکین و  لاوحا  هب  رظن  ات  دـننکیمن  ریـس  سپ  ناگتـشذگ  لاوحا 

. ددرگ اهنآ  يارب  لقع  لوصح 
شوگ هن  دـندرگ و  قیقحت  ماقم  ياراد  ات  دـننک  هشیدـنا  نآ  اب  هک  دـنراد  ییاهلد  هن  اِهب  َنوُعَمْـسَی  ٌناذآ  َْوأ  اـِهب  َنُولِقْعَی  ٌبُوُلق  ْمَُهل  َنوُکَتَف 

. تسا ناسنا  ّمات  لامک  دیلقت  قیقحت و  زا  کی  ره  هک  دوش ، لصاح  دایقنا  دیلقت و  ماقم  ات  دنراد  اونش 
اب دنراد  رس  رد  هک  یمـشچ  ُراْصبَْألا  یَمْعَت  ال  دنکیم ، ریـسفت  ار  نآ  راصبأ »  » ظفل هک  تسا  مهبم  ای  تسا ، هّصق  ریمـض  اّهنا »  » ریمـض اهَّنِإَف 

. دوشیمن روک  رظن  ریس و  كرت 
مه رهاظ  ياهمشچ  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دنکیم ، روک  تساههنیـس  رد  هک  ار  اهلد  نکل  ِروُدُّصلا و  ِیف  ِیتَّلا  ُبُولُْقلا  یَمْعَت  ْنِکل  َو 

. دوشیمن روک  ندید  زا  ییانیب  دنوش  روک 
تسایند يوس  هب  هک  ياهنزور  دوش  روک  مشچ  هاگ  ره  ترخآ ، هب  رگید  يهنزور  ایند و  هب  هنزور  کی  تسا ، هنزور  ود  ياراد  مشچ  اریز 

. دوشیم روک 
نیا  دوصقم  هکلب  دنیبیم ، رهاظ )  ) مشچ هک  تسین  نیا  دوصقم 

113 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوشیم روک  تسا  ترخآ  هب  هک  ياهنزور  دنوش  روک  اهلد  رگا  بولق  دروم  رد  یلو  دنیبیم ، ترخآ  هب  يهنزور  هک  تسا 

ود دنیبیم و  ار  شیایند  نید و  اهنآ  اب  هک  مشچ  ود  تسا ، مشچ  راهچ  ياراد  هدنب  هک : تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  زا  يربخ  رد 
. دنیبیم ار  شترخآ  رما  هک  مشچ 

ار شترخآ  رما  بیغ و  اهنآ  اب  هک  دـنکیم  زاب  دـنراد  ياـج  بلق  رد  هک  ار  مشچ  ود  دـهاوخب  ار  ياهدـنب  یبوخ  دـنوادخ  هک  هاـگنآ  سپ 
«. 1  » دراذگیماو شدوخ  لاح  هب  ار  بلق  دهاوخب  نیا  زا  ریغ  ياهدنب  يارب  دنوادخ  رگا  دنیبیم ،

هاگآ بلق ، رد  مشچ  ود  دنراد و  رس  رد  مشچ  ود  دنتسه ، مشچ  راهچ  ياراد  ام  نایعیش  طقف  دومرف : هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
«. 2  » تسا هدرک  روک  ار  نانآ  نامشچ  هتشاذگ و  زاب  ار  امش  نامشچ  دنوادخ  هکنیا  زج  دنتسه  نینچ  قئالخ  يهمه  هک  دیشاب 

«. 3  » دناوخ ار  هیآ  نیا  سپس  تسا و  لد  يروک  طقف  يروک  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و 
. دننکیم هلجع  هدش  هداد  هدعو  نانآ  هب  هک  یباذع  هب  ِباذَْعلِاب و  َکَنُولِْجعَتْسَی  َو 

__________________________________________________

دیحوّتلا ص 366 ح 4 لاصخلا ص 240 و  یفاّصلا ج 3 ص 383 ، ریسفت  ( 1)
یفاکلا ج 8 ص 214 ح 260 و  یفاّصلا ج 3 ص 383 ، ریسفت  ( 2)

هیقفلا ج 1 ص 248 ح 20 هرضحی  نم ال  یفاّصلا ج 3 ص 384 و  ریسفت  ( 3)
114 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

« اوریـسی مل   » رب فطع  هلمج  و  تساجک ؟ باذع  سپ  دنتفگ : دیآیم ، باذع  هک  داد  ربخ  نانآ  هب  ادخ  لوسر  هک  دوب  تهج  نادـب  نیا  و 
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. تسا
کی دنکیمن و  فالخ  شاهدعو  رد  زگره  دنوادخ  هکنآ  لاح  َنوُّدـُعَت و  اَّمِم  ٍۀَنَـس  ِْفلَأَک  َکِّبَر  َدـْنِع  ًامْوَی  َّنِإ  َو  ُهَدـْعَو  ُهَّللا  َِفلُْخی  َْنل  َو 

. دیرامشیم امش  هک  تسد  نآ  زا  تسا  لاس  رازه  اب  ربارب  تراگدرورپ  باسح  هب  زور 
ماّیا لوط  باذع و  لوط  هب  دیدهت  ای  تسا ، ریخأت  ببس  نایب  تسنانآ ، هب  نداد  تلهم  باذع و  ندش  رید  ّینأت و  ریرقت  حیـضوت ، نایب  نیا 

. دشابیم باذع 
. دمآ دهاوخ  یبوبر  ياهزور  ماّیا و  یگدرتسگ  قیقحت  زین  هدجس  يهروس  رد  تشذگ و  لیئارسا  ینب  يهروس  رد  اهلاس  نیا  هراب  رد 

. میداد تلهم  وت  موق  هب  هک  روطنامه  میداد  تلهم  نآ  لها  هب  هک  ياهیرق  اسب  هچ  اَهل و  ُْتیَْلمَأ  ٍۀَیْرَق  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو 
ار اهنآ  هذخاؤم  عاونا  هب  راضتحا  زا  لبق  ایند  رد  سپس  اُهتْذَخَأ  َُّمث  دندوب ، رگمتـس  وت ، موق  دننام  هیرق  نآ  لها  هک  یلاح  رد  ٌۀَِملاظ  َیِه  َو 

. میدومن هذخاؤم  توملا  کلم  باذع و  يهکیالم  روضح  اب  راضتحا  نیح  رد  میدرک ، هذخاؤم 
رد سپ  تسا ، نم  يوس  هب  نانآ  تشگزاب  ُریِصَْملا  ََّیلِإ  َو 

115 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدش  هداد  هدعو  ترخآ  رد  هک  اهباذع  عاونا  هب  منکیم  باذع  ار  هیرق  نآ  لها  ترخآ 

57 تایآ 49 -

115 ص :  ات 57 ..... ] تایآ 49  (: 22  ) جحلا هروس  ]

هراشا

اِنتایآ ِیف  اْوَعَس  َنیِذَّلا  َو  ( 50  ) ٌمیِرَک ٌقْزِر  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَـف  ( 49  ) ٌنِیبُم ٌریِذـَن  ْمَُکل  اَنَأ  امَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ُْلق 
ام ُهَّللا  ُخَْـسنَیَف  ِِهتَِّیْنمُأ  ِیف  ُناْطیَّشلا  یَْقلَأ  یَّنَمَت  اذِإ  َّالِإ  ٍِّیبَن  َو ال  ٍلوُسَر  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  اـم  َو  ( 51  ) ِمیِحَْجلا ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  َنیِزِجاعُم 
َّنِإ َو  ْمُُهبُوُلق  ِۀَیِـساْقلا  َو  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَِّلل  ًۀَْنِتف  ُناْطیَّشلا  یِْقُلی  ام  َلَعْجَِیل  ( 52  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ِِهتایآ  ُهَّللا  ُمِکُْحی  َُّمث  ُناـْطیَّشلا  یِْقُلی 

(53  ) ٍدیَِعب ٍقاقِش  یَِفل  َنیِِملاَّظلا 
ُلازَی َو ال  ( 54  ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِـص  یلِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِداَهل  َهَّللا  َّنِإ  َو  ْمُُهبُوُلق  َُهل  َِتبُْختَف  ِِهب  اُونِمُْؤیَف  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َمَْلعَِیل  َو 
اُولِمَع َو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَف  ْمُهَْنَیب  ُمُکْحَی  ِهَِّلل  ٍِذئَمْوَی  ُْکلُْملا  ( 55  ) ٍمیِقَع ٍمْوَی  ُباذَع  ْمُهَِیتْأَی  َْوأ  ًۀَتَْغب  ُۀَعاَّسلا  ُمُهَِیتَْأت  یَّتَح  ُْهنِم  ٍۀَیِْرم  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 

(57  ) ٌنیِهُم ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئلوُأَف  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ( 56  ) ِمیِعَّنلا ِتاَّنَج  ِیف  ِتاِحلاَّصلا 
116 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

116 ص :  همجرت ..... :

. دنرادروخرب کین  يزور  شزرمآ و  زا  دناهدرک  هتسیاش  ياهراک  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  دینادب ]  ] سپ
. دنایخزود نانیا  دناهدیشوک ، لصاحیب ] و   ] نانکهلباقم ام  تایآ  راکنا ] ّدر و   ] رد هک  یناسک  و 

هاگنآ درکیم ، لالخا  وا  ندـناوخ  رد  ناطیـش  درک ، زاغآ  ار ] یحو   ] تئارق نوچ  هکنآ  رگم  میداتـسرفن  یبن  ای  لوسر  چـیه  وت  زا  شیپ  و 
. تسا هنازرف  ياناد  دنوادخ  درادیم و  راوتسا  ار  شیوخ  تایآ  دنوادخ  سپس  دیادزیم ، ار  ناطیش  ياقلا  رثا  دنوادخ 

ياهزیتس رد  ناراکمتـس  ياقلا  نامگیب  و  دنادرگب ، نالد  تخـس  نالدرامیب و  ندومزآ  يهیام  ار  ناطیـش  ياقلا  دنوادخ  هلیـسو ] نیدـب   ] ات
. دنزارد رود و 
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، دوش عشاخ  شربارب  رد  ناشیاهلد  دنروآ و  نامیا  نآ  هب  تسوت ، راگدرورپ  يوس  زا  و ]  ] ّقح نآ  هک  دـننادب  نیتسار ]  ] ناگتفای شناد  ات  و 
. تسا تسار  هار  هب  نانمؤم  يامنهار  دنوادخ  نامگیب 

. دوش ناشریگنابیرگ  نورتس  نیگمهس و ]  ] يزور باذع  ای  دسر ، ارف  هاگان  تمایق  هکنآ  ات  دنتسه ، ّکش  رد  نآ  زا  نانچمه  نارفاک  و 
هتـسیاش ياهراک  دـناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  هاگنآ  دـنکیم ، يرواد  نانآ  نایم  هک  تسا  دـنوادخ  ّصاخ  ياورناـمرف  يزور  نینچ  رد 

. دناتمعن زان و  رپ  یتشهب  ییاهغاب  رد  دناهدرک ،
. دنراد شیپ ] رد   ] رابتّفخ یباذع  نانیا  دنتشاگنا ، غورد  ار  ام  تایآ  دناهدیزرو و  رفک  هک  یناسک  و 

117 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

117 ص :  ریسفت ..... 

هدش روآدای  هداد  ناشن  ایبنا  هیلک  هلأسم  هتـسناد و  یخیرات  رارمتـسا  ار  وا  موق  بیذکت  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يرادلد  زا  دعب  ُْلق 
هذـخاؤم ترخآ  اـیند و  رد  نکیل  و  دـنوشیم ، هداد  تلهم  باذـع  هب  ناگدـننک  هـلجع  دـنوشیم ، هذـخاؤم  ناگدـننکبیذکت  هـک  تـسا 

 ... دنوشیم
لد هب  هشیدنا  نانآ  بیذکت  زا  دناوخ و  ارف  ادخ  يوس  هب  دهد و  دادن  ار  شموق  دزاس و  ینلع  ار  شیوخ  توعد  هک  درک  رما  ادـخ  لوسر 

ینعی راکشآ ، نشور و  متـسه  يهدننک  راذنا  امـش  رب  نم  مدرم  يا  ٌنِیبُم  ٌریِذَن  ْمَُکل  اَنَأ  امَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  وگب : نینچ  دومرف  سپ  دهدن  هار 
رب ایبنا ، يهدننک  بیذکت  موق  نآ  يالب  دیـشاب  بظاوم   ) تسا نم  راذنا  قدص و  يهدننک  رهاظ  ای  تسا ، رهاظ  نم  راذـنا  یتسار  تّجح و 

!(. دیاین امش 
ادـخ بناج  زا  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  بناج  زا  هلمج  نیا  دـندروآ ، نامیا  يوبن  ّماع  تعیب )  ) نامیا اب  هک  ناـنآ  اـّما  اُونَمآ  َنیِذَّلاَـف 

. تسانعم نیمه  زین  اِنتایآ  ِیف  اْوَعَس  َنیِذَّلا  َو  ادخ : لوق  رهاظ  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  لوق  رب  فطع 
، دنداد ماجنا  حلاص  لامعا  ِتاِحلاَّصلا و  اُولِمَع  َو 

118 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنتفرگ نم  زا  ار  نآ  تعیب  زا  دعب  هک  ییوکین  ياهلمع  ینعی 

. دشاب زیچ  نآ  لیاضف  عماج  هک  تسنآ  يزیچ  ره  زا  میرک  تسا و  میرک  يزور  شزرمآ و  ناشیارب  ٌمیِرَک  ٌقْزِر  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل 
زجاع ات  ِمیِحَْجلا  ُباحْـصَأ  َِکئلوُأ  َنیِزِجاعُم  دـندرک  شـشوک  ام  تایآ  راکنا  عنم و  لاـطبا و  ّدر و  رد  هک  اـهنآ  اـِنتایآ  ِیف  اْوَعَـس  َنیِذَّلا  َو 

. دنراذگ هقباسم  زیجعت  عفد و  رد  هک  ماگنه  نآ  رد  شاب  هدرک  زجاع  ار  دوخ  نمشد  هک  تسا  یسک  زجاعم  هچ  دنایخزود ، نانیا  دننک ،
وت زا  شیپ  ینعی  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  يارب  يرگید  يرادـلد  ِباذَْـعلِاب و  َکَنُولِْجعَتْـسَی  رب  فـطع  َکـِْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  اـم  َو 

. میداتسرفن
لیـضفت قیقحت و  تسا و  دوجوم  ثّدـحم » ـال  و   » يهملک مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تئارق  رد  ار  یبن  اـی  لوسر  چـیه  ٍِّیبَن  ـال  َو  ٍلوُسَر  ْنِم 

. تشذگ امِهِعْفَن » ْنِم  ُرَبْکَأ  امُهُْمثِإ  َو  : » ادخ لوق  ریسفت  رد  هرقب  يهروس  رد  لوسر  ّیبن و  ثّدحم و  نیب  قرف  ناسنا و  بتارم 
دونشیم ار  هکیالم  يادص  لوسر  هک  هنوگنیدب  میدرک ، نایب  هدش  دراو  ماما  ثّدحم و  ّیبن و  لوسر و  نیب  قرف  رد  هک  يرابخا  اجنآ  رد 

دونشیم و ار  ادص  ّیبن  دنیبیم ، يرادیب  رد  باوخ و  رد  و 
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. دننیبیمن يرادیب  باوخ و  رد  یلو  دونشیم ، ار  هکیالم  يادص  ماما  ثّدحم و  دنیبیمن ، يرادیب  رد  یلو  دنیبیم  باوخ  رد  ار  هکیالم 
. تساوخ ترخآ  تهج  زا  ای  ایند  تهج  زا  ار  یناسنا  ای  یناویح  ياوق  تایهتشم  زا  يزیچ  ّیبن  ای  لوسر  نآ  هاگ  ره  یَّنَمَت  اذِإ  اَّلِإ 
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کیدزن نآ  لوصح  ای  دش ، لصاح  لوسر  يهتساوخ  هاگ  ره  ینعی  درک ، هسیـسد  ياقلا  وا  يهتـساوخ  رد  ناطیـش  ِِهتَِّیْنمُأ  ِیف  ُناْطیَّشلا  یَْقلَأ 
. دومن اقلا  ار  وا  يهتساوخ  فالخ  ناطیش  دش 

شترتـع يهفیلخ  باـتک و  تعیرـش و  وا و  ّقـح  رد  شتّما  نیقفاـنم  هک  هچنآ  زا  تسا  هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلـص  لوـسر  يرادـلد  هـیآ  نـیا  و 
، دوشن شراـگدرورپ  یناـمرفان  دوشن ، وا  رما  تفلاـخم  هک  تسا  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يهتـساوخ  وزرآ و  هچ  دـنهدیم ،

. دریگ رارق  ّتبحم  یتسود و  دروم  شترتع  دریگ ، رارق  يوریپ  عاّبتا و  دروم  وا  نیشناج  دنکن ، ادیپ  رییغت  شباتک  تعیرش و 
: تسا هدمآ  یثیدح  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هّصاخ  قیرط  هب  هک 

. دروآیم دیدپ  شدوخ  زا  دعب  ّیبن  باتک  رد  وا  نمشد  هک  ار  هچنآ  دنکیم  رکذ  دوخ  ّیبن  يارب  یلاعت  دنوادخ 
َِکْلبَق ْنِم  اْنلَسْرَأ  ام  َو  دیامرفیم : یلاعت  يادخ  هراب  نیا  رد 
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رود شموق  زا  نادیواج  يارـس  ات  ار  ینوگرگد  ینامرفان و  قافن ، ادخ  ات  دـشاب ، هدرک  وزرآ  هک  تسا  هدوبن  يربمایپ  چـیه  هیآ  رخآ  ات  ... 

اب دـنکیم و  دراو  ار  ربمایپ  ّمذ  وا  بایغ  رد  دوشیم  لزان  ربمایپ  هب  هک  ینآرق  رد  ربمایپ  اـب  هک  یتوادـع  ببـس  هب  ناطیـش  هکنیا  رگم  دـنک 
. دنکیم هفاضا  نآرق  هب  ار  ربمایپ  نعط  حدق و  هسیسد 

دهدیمن و ارف  شوگ  نآ  هب  یـسک  نیلهاج  نیقفانم و  ياهلد  زا  ریغ  دـنکیم ، خـسن  كاپ و  نینمؤم  ياهلد  زا  ار  نآ  لاعتم  دـنوادخ  یلو 
هاگن نایغط  رفک و  لها  يوریپ  زواجت  یهارمگ و  زا  ار  شدوخ  نارادتسود  ایلوا و  هک  هنوگ  نیدب  دنکیم ، مکحم  ار  دوخ  تایآ  دنوادخ 

زا رتدب  رتهارمگ و  اهنآ  هدومرف  هکلب  دهد ، رارق  نایاپراهچ  دننام  ار  نانآ  هدشن  یـضار  دنوادخ  هک  نایغط  رفک و  لها  هلباقم  رد  درادیم و 
«1 . » دنکیم تیامح  دوخ  يایلوا  زا  دنتسه - نایاپراهچ 

هب دیـسر  درک و  توالت  ار  مجّنلا » و   » يهروس هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  یتقو  هک  هدـش  تیاور  هّماـع  قیرط  هب  وا  ریغ  ساـبع و  نبا  زا  و 
: ادخ لوق 

« یجرتل ّنهتعافش  ّنا  و  یلعلا ، قینرغلا  کلت  : » درک اقلا  ار  اههلمج  نیا  وا  توالت  رد  ناطیـش  يرْخُْألا  َۀَِثلاَّثلا  َةانَم  َو  يَّزُْعلا  َو  َتاَّللا  ُُمْتیَأَرَف  َأ 
زا نوچ  زین  نیکرشم  دندرک و  هدجس  ناناملسم  دیسر  هدجس  هیآ  هب  ربمایپ  یتقو  دندش ، لاحشوخ  تالمج  نیا  اب  نیکرشم  سپ 
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«. 1  » دنداتفا هدجس  هب  دمآ  ناششوخ  ناشنایادخ  رکذ 
درک توالت  ار  شباتک  تایآ  هاگ  ره  هکنآ  رگم  تسین  يربمایپ  چیه  ینعی  دشابیم ، درک  توالت  يانعم  هب  یّنمت »  » ظفل دناهتفگ : یـضعب 

. دوشیم لامعتسا  ار » باتک  نآ  دناوخ   » يانعم هب  باتکلا » یّنمت   » نوچ دومن ، اقلا  وا  توالت  رد  ناطیش 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  ماقم  یفانم  هک  ياهنوگ  هب  دوش  لیوأت  دیاب  نآ  تّحـص  هب  میلـست  ضرف  رب  هدـش  تیاور  هّماع  زا  هک  ربخ  نیا  و 

. دشابن
رب ای  لئومـس »  » نزو رب  ای  لیدـنق ، نزو  رب  ای  روبنز ، دـننام  ای  نون ، يهحتف  نیغ و  هّمـض  اب  قینرغ »  » نآ درفم  تسا و  عمج  قینارغ »  » ظفل و 

. تسا دیفس  ابیز و  ناوج  يانعم  هب  اهنآ  يهمه  هک  تسا  ساطرق »  » نزو رب  ای  سودرف »  » نزو
. دنکیم خسن  دناهدرک  لیدبت  دوخ  تعیرش  ای  باتک  رد  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  سپ  ُناْطیَّشلا  یِْقُلی  ام  ُهَّللا  ُخَْسنَیَف 

يویند تهج  زا  ربمایپ  ياههتـساوخ  رد  ناطیـش  هک  ار  هچنآ  ای  دـنکیم ، خـسن  اهلد  زا  دـناهدرک  هدارا  اقلا  زا  هک  ار  هچنآ  هک  هنوگ  نیدـب 
. دزاسیم رود  وحم و  وا  رظن  زا  ار  تهج  نآ  هک  هنوگ  نیدب  دیامنیم ، خسن  دنکیم  ءاقلا  یناویح 
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تایآ دنوادخ  سپس  ُهَّللا  َو  ِِهتایآ  ُهَّللا  ُمِکُْحی  َُّمث 
__________________________________________________
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هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  رظن  زا  نینمؤم و  ياـهلد  زا  دریذـپیمن و  لیدـبت  رییغت و  ادـخ  تاـیآ  هک  هنوگ  نیدـب  دـنکیم ، مکحم  ار  دوخ 
. دوریمن نوریب 

اقلا ّیبن  يهتساوخ  رد  دهاوخیم  هک  ار  هچ  ره  هک  دراذگب  دازآ  ار  ناطیـش  هک  دنادیم  نیا  رد  شناگدنب  حالـص  تساناد ، دنوادخ  ٌمِیلَع 
. ددرگ ادج  قفانم  زا  نمؤم  دوش و  شیامزآ  صلاخان  صلاخ و  هلیسو  نیدب  ات  دنک ،

ار فوطعم  دهدیمن ، ماجنا  يراکناهنپ  اهیگدامآ  دادعتـسا و  هب  هّجوت  اب  زج  نقتم و  ياهتیاغ  يارب  زج  تسا و  میکح  دنوادخ  ٌمیِکَح 
. تسا تمکح  زا  یلاخ  لعج  نیا  هک  دیاین  شیپ  مّهوت  نیا  ات  تخادنا  مّدقم  هیلع  فوطعم  ندش  مامت  زا  لبق 

هچنآ رد  ار  ناطیش  یلو  دشابن ، ام  تیاضر  دروم  هچ  رگا  تسین  ام  رایتخا  زا  جراخ  دنکیم  اقلا  ناطیش  هک  هچنآ  ُناْطیَّشلا  یِْقُلی  ام  َلَعْجَِیل 
. میهد رارق  ناحتما  شیامزآ و  ًۀَْنِتف  دنکیم  اقلا  هک 

لغـش و هفرح و  هرقن ، الط و  ندرک  بوذ  ندرک ، هارمگ  باذـع و  ییاوسر و  رفک و  هاـنگ و  یهارمگ و  ناـحتما و  ياـنعم  هب  ۀـنتف »  » ظـفل
. دوش هدارا  تسا  نکمم  یناعم  نیا  يهمه  هک  تسا ، بسانم  اجنیا  رد  یناعم  نیا  يهمه  تسا و  هدمآ  ارآ  رد  فالتخا 

تسا . هتفرگ  ار  اهنآ  لد  تواسق  هدنامن و  تّحص  دادعتسا  ناشیاهلد  يارب  هک  یناسک  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَِّلل  ًۀَْنِتف 
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هک نانآ  ینعی  تسا ، روکذم  فنـص  ود  نیملاظ  زا  دوصقم  تسا و  هّیلاح  هلمج  ٍدـیَِعب  ٍقاقِـش  یَِفل  َنیِِملاَّظلا  َّنِإ  َو  ْمُُهبُوُلق  ِۀَیِـساْقلا  َو  ٌضَرَم 
. تسنانآ يارب  يرگید  ّمذ  فصو  هب  هراشا  ریمض  ياج  هب  رهاظ  مسا  نداهن  دراد و  تواسق  ناشیاهلد  هک  نانآ  تسا ، ضیرم  ناشیاهلد 
نانآ هب  ریخ  دـیما  هک  یلاح  رد  میهد  رارق  شیامزآ  دـنکیم  اقلا  هک  ار  هچنآ  اـت  درک  اـقلا  ار  بلطم  نیا  ناطیـش  تسا : نیا  هیآ  ياـنعم  و 

. دنتسه فالتخا  ای  ینمشد  رد  نانآ  هچ  تسین ،
هک يرون  زا  ترابع  ملع  تسوت و  راگدرورپ  بناج  زا  اقلا  نآ  هک  دـننادب  هدـش  هداد  ملع  اـهنآ  هب  هک  ناـنآ  اـت  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َمَْلعَِیل  َو 

. دزادنایب دهاوخیم  سک  ره  بلق  رد  دنوادخ 
. تسنآ ماکحا  اهترثک و  قیاقد  زیمت  نآ  هک  تسا  یملع  ای 

. تسا هدش  لزان  تراگدرورپ  بناج  زا  هک  تسا  نامه  ّقح  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  تسا ، هدش  اقلا  هک  هچنآ  ای  اقلا ، نآ  ُهَّنَأ 
. تسا هدش  لزان  ناطیش  تسد  هب  ای  ناطیش  نابز  رب  لطاب و  تروص  هب  هچنآ  هن 

ای ینیـشناج ، ای  دّمحم ، نید  ای  نآرق ، زا  هیانک  تروص  نیا  رد  ددرگیمرب ، وا  ندرک  نّیعم  نیـشناج  ای  وا ، نید  ای  ّیبن  باتک  هب  ریمـض  ای 
دشابیم . وا  يهفیلخ 
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. دننک تعیب  ّماع  ای  ّصاخ  تعیب  اب  وا  اب  ای  دندرگ ، وا  میلست  دننک و  ناعذا  ِِهب  اُونِمُْؤیَف 

. دنک عضاوت  عوشخ و  ای  دوش ، نئمطم  مارآ و  دنک و  يوریپ  َِتبُْختَف 
َّنِإ لباقم  رد  هلمج  نیا  دـیامرف  تیادـه  تسار  هار  هب  ار  نامیا  لها  ادـخ  هّتبلا  ٍمیِقَتْـسُم  ٍطارِـص  یلِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِداـَهل  َهَّللا  َّنِإ  َو  ْمُُهبُوُلق  َُهل 

طارـص نوچ  دنکیم ، تیاده  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  دندروآ  مالـسا  هک  ار  یناسک  دنوادخ  ینعی  تسا ، ٍدـیَِعب  ٍقاقِـش  یَِفل  َنیِِملاَّظلا 
توعد لوبق  يول و  ّصاخ و  تعیب  تیالو و  لوبق  ببـس  هب  ینینمؤم  یلاعت  يادخ  ای  تسا ، یفیلکت  ینیوکت و  تیالو  زا  ترابع  میقتـسم 
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لوسر يهتـساوخ  رد  ناطیـش  هک  هچنآ  رد  نآرق و  رد  یّتح  دنکیم ، تیاده  روما  يهمه  رد  تسار  هار  هب  بلق  رد  نامیا  لوخد  ینطاب و 
. دنکیم اقلا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

. دنراد ّکش  تیالو  هب  ای  یتفگ ، تاهفیلخ  يهراب  رد  هچنآ  ای  وت ، باتک  هب  ای  وت ، هب  ای  ادخ ، هب  هشیمه  نارفاک  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلازَی  َو ال 
. تائاقلا نآ  زا  ینعی  تسا ، َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ   » عجرم نیع  ریمض  نیا  عجرم  ُْهنِم  ٍۀَیِْرم  ِیف 

ترابع  هک  گرم  تعاس  ات  ًۀَتَْغب  ُۀَعاَّسلا  ُمُهَِیتَْأت  یَّتَح 
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. دسر ارف  ناهگان  تسا  يرغص  تمایق  مالّسلا و  هیلع  مئاق  روهظ  تعاس  زا 
. دیآ دورف  اهنآ  رب  درادن ) یپ  رد  تداعس  ریخ و  شیاسآ و  بش  هک   ) دب زور  نآ  باذع  ای  ٍمیِقَع  ٍمْوَی  ُباذَع  ْمُهَِیتْأَی  َْوأ 

زور نآ  دـننام  لثم و  ای  تسا ، هدوب  میقع  ریخ  زا  سپ  دوبن ، راّفک  يارب  يریخ  زور  نآ  رد  اریز  تسا  ردـب  زور  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب 
. تسا هدوب  میقع  دننام  لثم و  زا  سپ  دوبن ، نامگ  فالخ  یتخس و  رد 

هن زور  نآ  هکنیا  باب  زا  ای  دراد ، ریظن  هن  تسا و  بش  ياراد  هن  نوچ  هدش ، هدـیمان  میقع  تسا و  تمایق  زور  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  و 
. ّرش ناکین  يارب  هن  دیازیم و  ریخ  راّفک  يارب 

. دشابیم نآ  زا  سپ  هلمج  بسانم  انعم  نیا  تمایق  زور  ای  راضتحا ، زور  ینعی  يزور  نینچ  رد  ٍِذئَمْوَی  ُْکلُْملا 
. درک ریسفت  تمایق  زور  هب  ار  میقع  زور  ای  تعاس  دیاب  سپ 

. دنکیم يرواد  نانآ  نایم  دنوادخ  ِمیِعَّنلا  ِتاَّنَج  ِیف  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَف  ْمُهَْنَیب  ُمُکْحَی  ِهَِّلل 
یلاعت يادخ  مکح  لیـصفت  نایب  نیا  دـناتمعن ) زانرپ و  یتشهب  ياهغاب  رد  دـناهدرک  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  هاگنآ 

دزاسیم .) صخشم  ار  رفاک  نمؤم و  ماجنا  رس  هدش  رکذ  هلأسم  اب  هطبار  رد  هک   ) تسا
126 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

یباذـع ناشیارب  دنتـشاگنا ، غورد  ار  ام  تایآ  دـندیزرو و  رفک  هک  یناسک  ٌنیِهُم و  ٌباذَـع  ْمَُهل  َکـِئلوُأَف  اـِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو 
. تسرابتّفخ

ربخ رد  راّفک  بناج  رد  دننکیم  هسیسد  ياقلا  نینمؤم  ياههتساوخ  رد  هک  یناسک  رب  راّفک و  رب  نتفرگ  تخـس  دیدشت و  ماقم  ماقم  نوچ 
. دروآ هراشا  مسا  و  ءاف » »

66 تایآ 58 -

126 ص :  ات 66 ..... ] تایآ 58  (: 22  ) جحلا هروس  ]

هراشا

َّنِإ َو  ُهَنْوَضْرَی  ًالَخْدُم  ْمُهَّنَلِخُْدَیل  ( 58  ) َنِیقِزاَّرلا ُْریَخ  َوَُهل  َهَّللا  َّنِإ  َو  ًانَـسَح  ًاقْزِر  ُهَّللا  ُمُهَّنَقُزْرََیل  اُوتام  َْوأ  اُوِلُتق  َُّمث  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُرَجاه  َنیِذَّلا  َو 
َْلیَّللا ُِجلُوی  َهَّللا  َّنَِأب  َِکلذ  ( 60  ) ٌروُفَغ ٌّوُفََعل  َهَّللا  َّنِإ  ُهَّللا  ُهَّنَرُْـصنََیل  ِْهیَلَع  َیُِغب  َُّمث  ِِهب  َِبقوُع  ام  ِْلثِِمب  َبَقاع  ْنَم  َو  َکـِلذ  ( 59  ) ٌمِیلَح ٌمِیلََعل  َهَّللا 

َوُه َهَّللا  َّنَأ  َو  ُلِطاْبلا  َوُه  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَـی  ام  َّنَأ  َو  ُّقَْحلا  َوُه  َهَّللا  َّنَِأب  َکـِلذ  ( 61  ) ٌریَِـصب ٌعیِمَـس  َهَّللا  َّنَأ  َو  ِْلیَّللا  ِیف  َراهَّنلا  ُِجلُوی  َو  ِراهَّنلا  ِیف 
(62  ) ُرِیبَْکلا ُِّیلَْعلا 

َوَُهل َهَّللا  َّنِإ  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  اـم  َُهل  ( 63  ) ٌرِیبَخ ٌفیَِطل  َهَّللا  َّنِإ  ًةَّرَـضُْخم  ُضْرَْألا  ُِحبُْـصتَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ 
َّالِإ ِضْرَْألا  یَلَع  َعَقَت  ْنَأ  َءامَّسلا  ُکِسُْمی  َو  ِهِْرمَِأب  ِرْحَْبلا  ِیف  يِرْجَت  َکـْلُْفلا  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  اـم  ْمَُکل  َرَّخَـس  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ  ( 64  ) ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا 
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(66  ) ٌروُفََکل َناْسنِْإلا  َّنِإ  ْمُکِییُْحی  َُّمث  ْمُُکتیُِمی  َُّمث  ْمُکایْحَأ  يِذَّلا  َوُه  َو  ( 65  ) ٌمیِحَر ٌفُؤََرل  ِساَّنلِاب  َهَّللا  َّنِإ  ِِهنْذِِإب 
127 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

127 ص :  همجرت ..... :

رادروخرب وکین  يزور  زا  ار  نانآ  دنوادخ  نامگیب  دناهتـشذگ ، رد  ای  هدش ، هتـشک  سپـس  و  دـناهدرک ، ترجه  ادـخ  هار  رد  هک  یناسک  و 
. تسا ناگدنهد  يزور  نیرتهب  دنوادخ  نامگیب  و  دزاسیم ،

. تسا رابدرب  ياناد  دنوادخ  یتسار  هب  دروآرد ، دندنسپیم  ار  نآ  هک  یهاگیاج  هب  ار  نانآ  کشیب 
هک دـهدیم  يرای  ار  وا  دـنوادخ  دور ، متـس  وا  رب  سپـس  دراد ، ار  باقع  نارگید ] رب  ، ] تسا هدـید  هک  یباقع  دـننامه  هک  یـسک  يرآ و 

. تسا راگزرمآ  يهدنیاشخب  دنوادخ  نامگیب 
ياونـش دـنوادخ  هک ] نادـب  ، ] دـیازفایم بش  رب  دـهاکیم و  زور  زا  دـیازفایم ، زور  رب  دـهاکیم و  بش  زا  دـنوادخ  هـک  تـسنآ  زا  نـیا 

. تسانیب
. تسا گرزب  يهبترمدنلب  دنوادخ  انامه  تسا ، لطاب  دوخ  دنتسرپیم  وا  ياج  هب  هچنآ  و  تسا ، ّقح  رب  دنوادخ  هک  تسنآ  زا  نیا 

. تسا هاگآ  نیبکیراب و  دنوادخ  نامگیب  ددرگیم ، مّرخ  زبس و  نیمز  هاگنآ  داتسرف ، ورف  یبآ  نامسآ  زا  دنوادخ  هک  ياهدیشیدناین  ایآ 
. تسا هدوتس  زاینیب  دنوادخ  نامگیب  و  تسوا ، نآ  زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ 

ار نامسآ  مارجا ]  ] وا درک و  مار  امش  يارب  دنناور ، وا  نامرف  هب  ایرد  رد  هک  اهیتشک  تسا و  نیمز  رد  هچنآ  دنوادخ  هک  ياهدیـشیدناین  ایآ 
128 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هب  دنوادخ  نامگیب  وا  نذا  هب  رگم  دتفاین ، نیمز  رب  هک  درادیم  هاگن 

. تسا نابرهم  فوئر  مدرم 
. تسا ساپسان  ناسنا  نامگیب  درادیم ، ناتهدنز  هرابود  هاگنآ  دناریمیم ، ار  امش  سپس  درک ، هدنز  ار  امش  هک  یسک  تسوا  و 

128 ص :  ریسفت ..... 

. دندرک ترجه  ادخ  هار  رد  دندروآ  نامیا  هکنآ  زا  دعب  هک  یناسک  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  « 1  » اوُرَجاه َنیِذَّلا  َو 
زا ار  نانآ  دـنوادخ  نامگیب  دناهتـشذگ ، رد  ای  دـش ، هتـشک  سپـس  َنِیقِزاَّرلا  ُْریَخ  َوَُهل  َهَّللا  َّنِإ  َو  ًانَـسَح  ًاقْزِر  ُهَّللا  ُمُهَّنَقُزْرََیل  اُوتام  َْوأ  اُوِلُتق  َُّمث 

. تسا عمج  وا  رد  ندوب  رتهب  ریخ و  تاهج  هک  تسناگدنهد ، يزور  نیرتهب  دنوادخ  نامگیب  دزاسیم ، يراددوخ  وکین  يزور 
تاجاح يهمه  هب  دـهدیم و  دراد  جایتحا  هک  يرادـقم  هب   ) دراد قاقحتـسا  هک  ار  هچنآ  سک  ره  هب  تساـهيزور ، عیمج  کـلام  وا  نوچ 

. دنکیم اطع  دراد  جایتحا  نآ  هب  شقازترا  رد  هدنهد  يزور  ره  هک  ار  هچنآ  دهدیم و  يزور  ضرغ  ضوع و  نودب  دراو ، ملع  قوزرم 
(: دیوگ يولوم   ) هدش هتفگ  هچنانچ 

__________________________________________________

یکین و هب  دربب و  نادـب  يدـب و  زا  دریگ  شیپ  افو  افـص و  هار  دـنک و  ترجه  افج  يوک  زا  هک  تسا  یـسک  رجاـهم  دومرف : یفطـصم  ( 1)
 ].....[ رارسالا فشک  دزیهرپب . تمهت  عضاوم  زا  دریگ و  راکرب  تعیرش  یهن  ددنویپ ، ناکین 

129 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
سب تسا و  نادزی  راک  یشخب  قلح  سکب  سک  ره  زا  دیآ  یشخب  همقل 

ادج يوضع  ره  رهب  دشخب  قلح  ار  حور  ار و  مسج  دشخب  قلح 
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تفاتنرب ار  یم  دیشونیم و  هک  ات  تفای  قلح  یّلجت  ردنا  روط  هوک 
. دوش یلاخ  لغد  زا  اغد و  زا  دوش  یلالجا  هک  دشخب  یهگ  نیا 

هک تسا  يزیچ  نآ  قوـف  ندیـشخب  تّذـل  یبوـخ و  نسح و  رد  وا  يزور  تسین و  وا  تسد  رد  زج  يزور  هک  تـسا  نـیا  يارب  نـینچمه 
زا سپ  دروآ  لاح  ای  فوطعم  تروص  هب  ار  َنِیقِزاَّرلا  ُْریَخ  َوَُهل  َهَّللا  َّنِإ  َو  يهلمج  هک  دوب  تاهج  نیمه  يور  دننک ، رّوصت  ناگدننک  رّوصت 

. دنک دیکأت  ار  نآ  یبوخ  نسح و  دیامن و  گرزب  ار  ادخ  قزر  نأش  ات  درک  فیصوت  نسح »  » يهملک اب  ار  قزر  هکنآ 
و تسا ، فوذحم  هب  لوعفم  تسا و  قلطم  لوعفم  ای  هب ، لوعفم  الخدم »  » ظفل دنک  تیانع  یلزنم  تشهب  رد  ار  اهنآ  ادخ  اًلَخْدُم  ْمُهَّنَلِخُْدَیل 

. تسا هدش  هدناوخ  لاعفا  باب  زا  دّرجم و  زا  الخذم   » ظفل
گنج لاوحا  هب  دنوادخ  ٌمِیلََعل  َهَّللا  َّنِإ  َو  ُهَنْوَضْرَی 

130 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یـضار دنکیمن ، هلجع  ناگدننک  گنج  تبوقع  هب  تسا و  رابدرب  ٌمِیلَح  دـنوادخ  نکیل  و  تسا ، هاگآ  اهنآ  لاوحا  هب  اهنآ و  اب  ناگدـننک 

رد ار  هلمج  نیا  دـننکن  هلجع  هدرک  گنج  اهنآ  اب  ای  هدرک  يدـب  اهنآ  هب  هک  یـسک  تاـفاکم  رد  دنـشاب و  راـبدرب  زین  شناگدـنب  هک  تسا 
. دشاب شدعب  ام  يهمّدقم  ات  دروآ  لاح  ای  فطع  تروص  هب  اجنیا 
. تشذگ نیا  زا  لبق  یکدنا  نیا  ریظن  تسا  نینچ  نیا  يرآ  َِکلذ 

دوجو اب  باقع  زا  بقوع  هملک  هدـش  ملظ  وا  هب  هک  رادـقم  نآ  لثم  هب  ِِهب  َِبقوُع  ام  ِْلثِِمب  دـنک  تازاجم  ار  ملاظ  هک  یـسک  َبَقاـع و  ْنَم  َو 
. دشاب هتشاد  بقاع » نم  و   » اب تلکاشم  ات  تسا  هدروآ  ور  نیا  زا  دوشیم ، لامعتسا  ازج  رد  هکنیا 

نیتسخن ملاظ  هک  درک ، ملظ  اءادتبا  هک  یسک  رب  ای  درکیم  تبوقع  تافاکم  باب  زا  هک  یسک  رب  ینعی  دش ، ملظ  وا  رب  سپس  ِْهیَلَع  َیُِغب  َُّمث 
. تسا روکذم  مازتلالا  هب  یلو  هدشن ، رکذ  احیرص  هچ  رگا 

. ار تخسن  ملاظ  ای  بقاعم  یصخش  دنکیم  يرای  دنوادخ  هّتبلا  ُهَّللا  ُهَّنَرُْصنََیل 
رب  هک  ار  هدننک » صاصق  هدننک و  تبوقع  دنکیم  يرای  دنوادخ  ینعی  تسا ، لیلعت  ماقم  رد  رّدقم و  لاؤس  باوج  ٌروُفَغ  ٌّوُفََعل  َهَّللا  َّنِإ 

131 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدش  ملظ  وا 

دوب ادـخ  تیاضر  دروم  هک  هچنآ  نوچ  تسا ، ندرک  صاصق  رد  ياوه  زا  يوریپ  يهمزال  هک  وا  ياهـشزغل  زا  هدنـشخب  دـنوادخ  هک  اریز 
. دنکیم يرای  وا  رب  ملظ  زا  دعب  ار  ملاظ  ای  دوب ، ششخب  وفع و 

. دریگیم رارق  دنوادخ  وفع  دروم  تفرگ  رارق  صاصق  دروم  شملظ  رادقم  هب  هکنآ  زا  سپ  ملاظ  اریز 
. وا رب  ملظ  وا و  زا  نتفرگ  صاصق  زا  سپ  ملاظ  يرای  ای  هدش ، ملظ  وا  رب  هک  هدننک  صاصق  يرای  صاصق و  رد  نذا  َِکلذ 

بـش ای  وفع ، زور  ياج  رد  ار  هدنریگ  صاصق  بش  دنکیم  لخاد  « 1  » ِراهَّنلا ِیف  َْلیَّللا  ُِجلُوی  ادخ  ریغ  هن  دـنوادخ  هکنیا  ببـس  هب  َهَّللا  َّنَِأب 
. دنکیم هفاضا  لیاضف  زورب  هب  دهاکیم و  اهتلیذر  بش  زا  ای  دنکیم ، لدع  زور  رد  لخاد  ملظ 

ره ملاظ  ملظ  هدـنریگ و  صاصق  نتفرگ  صاصق  سپ  دـنکیم ، هفاضا  اهتلیذر  بش  رب  مک و  اهتلـصخ  زور  زا  ِْلیَّللا  ِیف  راهنلا  ُجـِلُوی  َو 
ماجنا يراک  هدومرف ، تصخر  دنوادخ  هک  يرادقم  زا  رتشیب  مادک  ره  هب  تبسن  رگا  سپ  تسوا ، ینیوکت  رما  ادخ و  ریخـست  ببـس  هب  ود 

. دریگیم رارق  تبوقع  دروم  مولظم  يرای  ببس  هب  ملاظ  دوش 
__________________________________________________

رارسالا فشک  دنوادخ . تزع  تفص  هب  ینشور  یکیرات و  زور و  بش و  شنیرفآ  رد  تسا  تردق  نایب  تیآ  نیا  ( 1)
132 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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. تشذگ هیآ  نیا  ریظن  رد  زور  بش و  لیصفت  نارمع  لآ  يهروس  رد  و 
. دونشیم دنیوگیم ، دنوش  صاصق  هدنریگ و  صاصق  ملاظ و  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  ٌعیِمَس و  َهَّللا  َّنَأ  َو 

. تسانیب دنهدیم  ماجنا  هک  هچنآ  هب  تبسن  ٌریَِصب و 
: هک تسا  تهج  نادب  ندوب  انیب  اونش و  رگیدمه و  رد  زور  بش و  ندرک  لخاد  نیا  َِکلذ 

. تسین وا  رد  لطاب  يهبیاش  چیه  هک  يوحن  هب  تسا  لماک  ندوب  ّقح  رد  دنوادخ  ُّقَْحلا  َوُه  َهَّللا  َّنَِأب 
ناگراتس و رـصانع ، اهتب ، دننکیم ، اهتب  هب  توعد  هک  اهوزرآ  اهاوه و  زا  دنناوخیم  يادخ  زج  هک  هچنآ  ِِهنوُد و  ْنِم  َنوُعْدَی  ام  َّنَأ  َو 

. یهارمگ تلالض و  ياسؤر  صوصخ  هب 
همه رب  طیحم  درادن  نالطب  يهبیاش  چـیه  هک  یّقح  تسین ، اهنآ  رد  ّقح  يهبیاش  چـیه  هک  يوحن  هب  دنتـسه ، لطاب  اهنآ  يهمه  ُلِطاْبلا  َوُه 

. تسین نوریب  وا  تردق  ملع و  دوجو و  يهطیح  زا  يزیچ  چیه  تسا ، زیچ 
. دراد تردق  يراک  ره  رب  دونشیم و  ار  اهیندینش  يهمه  دنیبیم ، ار  اهیندید  يهمه  سپ 

ناـیب همجرت  دـناوتیم  دـهاوخب  هک  روط  ره  نآ  رد  دـنادیم و  ار  نآ  سپ  دراد ، هطاـحا  ّوـلع و  زیچ  ره  رب  دـنوادخ  ُِّیلَْعلا و  َوُـه  َهَّللا  َّنَأ  َو 
133 ص : ج10 ، ةداعسلا ،

. دنک فّرصت 
. تسوا رما  ربنامرف  عیطم و  کچوک و  وا  دزن  یگرزب  ره  هک  یگرزب  تسا ، گرزب  دنوادخ  ُرِیبَْکلا 

هب سپ  ًةَّرَـضْخُم  ُضْرَأـْلا  ُِحبُْـصتَف  تسوا  رـصب  عمـس و  ملع و  يهطاـحا  ادـخ و  یگرزب  ّوـلع و  ریرقت  ًءاـم  ِءاـمَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ 
يروص و هب  نآ  ندش  زبس  نیمز و  نامـسآ و  بآ و  میمعت  دوشیم  مّرخ  زبس و  نیمز  دنکیم  لزان  نامـسآ  زا  دنوادخ  هک  بآ  يهلیـسو 

(. تسا هدننیرفآ  تمحر  تردق و  لیلد  نیا   ) تسین ناهنپ  یفخم و  ریغص  ریبک و  ملاع  يونعم و 
، تسا فیطل  شلاـعفا  شتافـص و  رد  دـنکیمن ، كرد  ار  وا  ياهدـننک  كرد  چـیه  سپ  تسا ، فیطل  شتاذ  رد  دـنوادخ  ٌفیَِطل  َهَّللا  َّنِإ 

. دنکیمن كرد  یسک  وا  زج  دوشیم  هداهن  نآ  رد  هک  ییاهتمکح  تسا و  ّبترتم  نآ  رب  هک  یتایاغ  وا و  عنص  قیاقد 
. دنادیم ار  عونصم  ره  حلاصم  دوجوم و  ره  قیاقد  شندوب  هربخ  ببس  هب  ٌرِیبَخ 

. تسوا نآ  زا  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  هچنآ  تّیکلام  تشگزاب و  ادتبا ، تهج  زا  َُهل 
، تساهنآ رد  هک  هچنآ  اهنامسآ و  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام 

134 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تاـّیوتحم قودنـص و  دوصقم  تسا ؟ زیچ  هچ  قودنـص  رد  دوش : هتفگ  دـیز  هب  رگا  هک  میتـفگ : هتـشذگ  رد  ار  بلطم  نیا  رّرکم  هچناـنچ 

. دشاب ییاهبنارگ  زیچ  قودنص  رد  رگا  صوصخ  هب  تسنآ ،
رد ای  تاذ  رد  هکنیا  نودـب  تسا  دـیمح  زاینیب و  دـنوادخ  تاذ  و  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  ُدـیِمَْحلا و  ُِّینَْغلا  َوَُهل  َهَّللا  َّنِإ  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  اـم  َو 

. دشاب هتشاد  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ  هب  یجایتحا  شندوب  هدیدنسپ  دومحم و 
أدبم تّیکلام و  ریرقت  دینادرگ  امش  رّخسم  ادخ  رما  تسا  نیمز  رد  هچ  ره  هک  يدیدن  رـشب ) يا   ) ِضْرَْألا ِیف  ام  ْمَُکل  َرَّخَـس  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ 

. تسا نیمز  رد  هک  هچنآ  زا  تسوا  يزاینیب  ندوب و 
هیلع و هّللا  یّلص  دّمحم  هب  باطخ  نیا  هک  تسا ، هدش  ریخـست  داجیا و  ناسنا  يارب  تسا  نیمز  رد  هچ  ره  هک  تسا  بلطم  نیا  مالعا  زین  و 

. دشاب نکمم  وا  دروم  رد  باطخ  هک  تسا  یسک  ره  هب  ای  هلآ 
ینعی دشاب ، ادتبم  ات  هدش  هدناوخ  عفر  اب  دشاب و  ّنا »  » مسا رب  ای  ِضْرَْألا » ِیف  ام   » رب فطع  ات  هدش  هناوخ  بصن  اب  کلفلا » و   » ظفل َْکلُْفلا  َو 

رد یتشک  تکرح  ینعی ، تسا ، ربخ  ای  لاح ، ای  فنأتسم ، هلمج  نیا  دنناور ، ادخ  رما  هب  ایرد  رد  ِهِْرمَِأب  ِرْحَْبلا  ِیف  يِرَْجت  هک  ار  ییاهیتشک  و 
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. تسادخ ینیوکت  رما  اب  ایرد 
نتفاکش  اهنآ و  نتفر  بآ  ریز  بآ و  زا  اهبوچ  ندوب  الاب  اریز 

135 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسادخ ینیوکت  رما  ببس  هب  اهنیا  يهمه  ار و  بوچ  راّجن  ای  داب  کیرحت  بوچ و  هلیسو  هب  بآ 

. درادیم هگن  دوخ  زکارم  دوخ و  ياهاج  رد  ار  همه  اهنآ و  راب  ربا و  ناگراتس و  كالفا و  دنوادخ  َءامَّسلا و  ُکِسُْمی  َو 
. درادیم هگن  نیمز  يور  رب  نداتفا  زا  ار  اهنآ  هک  ِضْرَْألا  یَلَع  َعَقَت  ْنَأ 

. دنتفایم دنتفایب  نیمز  يور  رب  ناگراتس  كالفا و  هک  دهد  هزاجا  یلاعت  يادخ  رگا  ینعی  دهد ، نذا  دنوادخ  هکنآ  رگم  ِِهنْذِِإب  اَّلِإ 
اب ناشراثآ و  ياههراتـس و  كالفا و  اب  ار  نامـسآ  دنوادخ  دوش : هتفگ  نینچ  هک  دوش  حیحـص  ات  داد  میمعت  ار  نیمز  نامـسآ و  دیاب  سپ 

اههشیر اهرذب و  اههفطن و  كالفا و  رـصانع و  يهمه  زا  ّداوم  ياهنیمز  رب  یکاخ و  نیمز  رب  نداتفا  زا  ناشراثآ  حاورا و  لوقع و  سوفن و 
سفن و چـیه  عبط و  بحاص  هب  یعبط  چـیه  هّوق ، بحاص  هب  ياهّوق  چـیه  رثا و  بحاص  هب  يرثا  چـیه  رگم  دـنکیم ، ظـفح  دـیلاوم  همه  و 

. دوشیمن لصّتم  لقع  سفن و  بحاص  هب  یلقع 
ناسنا و يارب  ایـشا  ندرک  ریخـست  لیلعت  ناـیب  نیا  ناـبرهم  زوسلد و  مدرم  رب  ادـخ  هک  تسنآ  يارب  همه  نیا  ٌمیِحَر  ٌفُؤََرل  ِساَّنلاـِب  َهَّللا  َّنِإ 

. تسادخ بناج  زا  نامسآ  نتشادگن 
136 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوش هداد  رارق  تمحر  تلصخ  تداع و  يوخ و  ود  نآ  زا  یکی  هک  تسا  نیا  هب  تمحر  تفأر و  نیب  قرف  و 
. تساهتلصخ ریاس  دننام  دنوشیم  لامعتسا  مادک  ره  هچ  رگا  دوشیم ، رهاظ  اضعا  رب  هک  تمحر  رثا  يرگید  و 

يرشب تایح  زا  ای  يرشب ، تایح  هب  یناویح  تایح  زا  ای  یناویح ، تایح  هب  ندوب  دامج  زا  ار  امش  هک  تسا  ییادخ  وا  ْمُکایْحَأ  يِذَّلا  َوُه  َو 
. دیناسر یناسنا  تایح  هب 

. دناریمیم زین  یناسنا  تایح  زا  لّوا  خفن  ماگنه  ای  دناریمیم ، يرشب  یناویح و  تایح  زا  ار  نانآ  سپس  ْمُُکتیُِمی  َُّمث 
. دنادرگیم هدنز  تشگزاب  ماگنه  یناطیش  ای  یعبس  ای  یمیهب  ای  یناسنا  تایح  اب  سپ  ْمُکِییُْحی  َُّمث 

. تسا ساپسان  لّوا  ندینادرگ  هدنز  هب  تبسن  ناسنا  مه ) زاب  گرزب  تمعن  تیآ و  نیا  دوجو  اب   ) ٌروُفََکل َناْسنِْإلا  َّنِإ 
ایآ ناسنا  تسا  هنوگچ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  دوشیمن و  زین  مّود  ندینادرگ  هدـنز  تمعن  هّبنتم  اذـل  و 

؟ ساپسان ای  تسا  رازگساپس 
حضاو ياهلیلد  هکنیا  اب  دنکیم  راکنا  ار  أدبم  ندش و  هدنز  وا  اریز  تسا ، راکنا  دوحج و  وا  تلـصخ  تداع و  ینعی  تسا ، رکنم  ناسنا  ای 

. تسا دوجوم  هداعا  ادبا و  رب 
137 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

72 تایآ 67 -

137 ص :  ات 72 ..... ] تایآ 67  (: 22  ) جحلا هروس  ]

هراشا

ُمَلْعَأ ُهَّللا  ِلُقَف  َكُولَداج  ْنِإ  َو  ( 67  ) ٍمیِقَتْسُم ًيدُه  یلََعل  َکَّنِإ  َکِّبَر  یلِإ  ُْعدا  َو  ِْرمَْألا  ِیف  َکَّنُعِزاُنی  الَف  ُهوُکِسان  ْمُه  ًاکَْـسنَم  اْنلَعَج  ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل 
ِیف َِکلذ  َّنِإ  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  ِیف  اـم  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  ْمَْلعَت  َْمل  َأ  ( 69  ) َنوُِفلَتَْخت ِهِیف  ُْمْتنُک  امِیف  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ْمُکَْنَیب  ُمُکْحَی  ُهَّللا  ( 68  ) َنُولَمْعَت اِمب 
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(71  ) ٍریِصَن ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  ام  َو  ٌْملِع  ِِهب  ْمَُهل  َْسَیل  ام  َو  ًاناْطلُس  ِِهب  ْلِّزَُنی  َْمل  ام  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَی  َو  ( 70  ) ٌریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ  ٍباتِک 
ْنِم ٍّرَِـشب  ْمُُکئِّبَنُأَف  َأ  ُْلق  اِنتایآ  ْمِْهیَلَع  َنُوْلتَی  َنیِذَّلِاب  َنوُطْـسَی  َنوُداـکَی  َرَْکنُْملا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِهوُجُو  ِیف  ُفِْرعَت  ٍتاـنَِّیب  اـُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو 

(72  ) ُریِصَْملا َْسِئب  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهَّللا  اَهَدَعَو  ُراَّنلا  ُمُِکلذ 

137 ص :  همجرت ..... :

، ناوخب تراگدرورپ  هار  هب  دننک و  هزیتس  رما  نیا  رد  وت  اب  هک  دیابن  سپ  دننآ ، هب  کّسمتم  ناشیا  هک  میاهتشاد  رّرقم  یتعیرـش  ار  یتّما  ره 
. یتسه میقتسم  یتیاده  قیرط  رب  وت  هک 

. تسا رتاناد  دینکیم  هچنآ  هب  دنوادخ  وگب  دندرک  هلداجم  وت  اب  رگا  و 
دنکیم . يرواد  تمایق  زور  رد  دیتشاد ، فالتخا  هچنآ  رد  امش ، نایم  رد  دنوادخ 

138 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ناسآ دنوادخ  رب  رما  نیا  نامگیب  تسا  روطـسم ]  ] یباتک رد  اهنیا  هک  دنادیم ، تسا  نیمز  نامـسآ و  رد  هچنآ  دـنوادخ  هک  ینادیمن  ایآ 

. تسا
دنرادـن یلمع  نآ  هب  هک  دنتـسرپیم ]  ] ار يزیچ  تسا و  هدرکن  لزان  یناـهرب  نآ  يهراـب  رد  هک  دنتـسرپیم  ار  يزیچ  دـنوادخ  ياـج  هب  و 

. دنرادن يروای  كرتشم ]  ] ناراکمتس
هک یناسک  هک  تسا  کیدزن  ینیبیم  يدـنیاشوخان  ناشن ]  ] ناگـشیپ رفک  ياههرهچ  رد  دـنناوخب ، نانآ  رب  ار  اـم  رگنـشور  تاـیآ  نوچ  و 
هک تسا  خزود  شتآ  نآ  منک ؟ ناتهاگآ  تسامـش ] نیمک  رد  هک   ] يرتدب نیا  زا  هب  ایآ  وگب  دـنرب  هلمح  دـنناوخیم  نانآ  رب  ار  ام  تایآ 

. تسا یماجنا  رس  دب  تسا و  هداد  میب  نآ ] زا  هدعو و   ] نارفاک هب  دنوادخ 

138 ص :  ریسفت ..... 

دنوادخ ایآ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  ای  ینعم ، اظفل و  دـشابیم  شلبق  ام  زا  عطقنم  مالک  یتّما  ره  يارب  ام  ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل 
يادخ سپ  تسا ؟ هداد  رارق  یهار  مّود  ندرک  هدـنز  زا  سپ  اهیکین  تاریخ و  هب  لوصو  هب  ای  گرم  زا  سپ  یگدـنز  ندرک  كرد  يارب 

ای اهتدابع  زا  یـشور  هار و  ای  تراـبع  ینعی  میداد ، رارق  یـشور  کـسنم و  ًاکَْـسنَم  اـْنلَعَج  یتّما  ره  يارب  دومرف : باوج  ماـقم  رد  یلاـعت 
. میداد رارق  ینابرق  حبذ و  ّلحم  ای  تدابع ، ناکم  ای  دنوش ، کیدزن  ادخ  هب  نآ  اب  هک  ياهحیبذ 

ای وت ، تدابع  رما  ِْرمَْألا  ِیف  َکَّنُعِزاُنی  الَف  ُهوُکِسان  ْمُه 
139 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رب دراوم  نیا  يهمه  رد  و  تسا ، هتـشاد  ار  اهزیچ  نیا  یتّما  ره  هچ  میداد ، رارق  وت  يهحیبذ  ای  وت  دـجاسم  اـی  وت ، تعیرـش  اـی  وت ، ّجـح  رما 
يوش و برطـضم  اهنآ  عازن  رطاخ  هب  دیابن  وت  و  دننک ، عازن  وت  اب  دیابن  اهنآ  ینعی  دناهتـشاد ، فالتخا  لاح  ناکم و  تقو و  ءاضتقا  بسح 

. شاب مدق  تباث  یتسه  هک  هچنآ  رب  وت  سپ  یهد ، جرخ  هب  یتسس  اهنآ  توعد  رد 
. یتسه میقتسم  یتیاده  رب  وت  هک  ناوخب  تراگدرورپ  هار  هب  ار  نانآ  ٍمیِقَتْسُم و  ًيدُه  یلََعل  َکَّنِإ  َکِّبَر  یلِإ  ُْعدا  َو 

. تسا لیلعت  ماقم  رد  رّدقم و  لاؤس  باوج  فانیتسا و  هلمج  نیا 
هیلع و هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هچ  دـندرک ، هلداجم  وت  اب  هتیم  لکا  هن  هحیبذ ، لکا  رد  ای  نآ  ناکم  رد  ای  هحیبذ  رما  رد  رگا  َكُولَداج  ْنِإ  َو 
رد ای  دیروخیمن ؟ دشکیم  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  دیهاوخیم و  دیشکیم  ناتسود  اب  هک  هچنآ  زا  هک  ار  امش  تسا  هدش  هچ  تفگیم : هلآ 
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. دندرک عازن  تسا  هدش  نآ  هب  ریسفت  کسنم »  » ظفل هک  ییاهزیچ  ریاس 
: وگب اهنآ  يهلداجم  هب  ندشن  ضّرعتم  اهنآ و  ندرک  كرت  لیبس  رب  سپ  ِلُقَف 

. تسا هاگآ  رتهب  دینکیم  هک  هچنآ  هب  ادخ  َنُولَمْعَت  اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا 
ایوگ  تسا ، لیلعت  ماقم  رد  فانیتسا  ْمُکَْنَیب  ُمُکْحَی  ُهَّللا 
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، دـیراد فـالتخا  اـم  اـب  هک  یناـسک  يا  دوـمرف : سپ  يدـشن ؟ اـهنآ  لادـج  ضّرعتم  يدرک و  كرت  ار  باوـج  ارچ  تسا : هدـش  هتفگ  هک 

. دنکیم مکح  اهنآ  نیب  دنوادخ 
فالتخا ناتدوخ  نیب  هک  يزیچ  رد  ای  دـیدرکیم ، تفلاخم  اـم  اـب  هک  يزیچ  هراـبود  تماـیق  زور  رد  َنوُِفلَتْخَت  ِهِیف  ُْمْتنُک  اـمِیف  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی 

. دیتشاد
نیا دیوگب  اهنآ  هب  هک  هدرک  رما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  هب  دـنوادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  هلمج  زا  مالک  نیا  دـینادیمن ، ایآ  ْمَْلعَت  َْمل  َأ 

تسا ینانخـس  زا  زین  هلمج  نیا  نینچمه  و  دیوگب : اهنآ  هب  هک  هدرک  رما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  ینانخـس  زا  زین  هلمج 
. دیوگب ناگدننک  لادج  هب  هک  دوب  رومأم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک 

. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  صوصخم  ای  ّماع  باطخ  و  تسا ، اهنآ  اب  ادخ  بناج  زا  مالک  يادتبا  ای 
امـش نیب  دـنادیم و  ار  امـش  فالتخا  سپ  دـنادیم ، تسا  نیمز  نامـسآ و  رد  هک  ار  هچنآ  دـنوادخ  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ 

. دنکیم مکح 
. تسنآ لیلعت  ای  یلاعت  يادخ  ملع  دیکأت  تادوجوم  ادخ  ملع  باتک  رد  مه  اهنیا  ٍباتِک  ِیف  َِکلذ  َّنِإ 

يادخ لاح  زا  لاؤس  باوج  ٌریِسَی  ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ 
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. تسا ناسآ  ادخ  رب  رما  نیا  نامگیب  هک ، باتک  رد  بلطم  نیا  تبث  ّتلع  ای  یلاعت 
. دننکیم شتسرپ  ار  ادخ  زج  دننکیم و  هلداجم  وت  اب  تسا : هتفگ  ایوگ  تسا ، كولداج » نإ   » يهلمج رب  فطع  َنوُُدبْعَی  َو 

هّیئادتبا نم »  » ظفل و  نودبعی »  » هب قّلعتم  تسا ، وغل  فرظ  دنتـسرپیم  وا  زا  ریغ  يزیچ  هدرک و  اهر  ار  ادـخ  ناکرـشم ) نیا  و   ) ِهَّللا ِنُود  ْنِم 
: ادخ لوق  زا  تسا  لاح  ای  دننکیم ، تدابع  ادخ  نذا  نودب  ینعی  تسا ،

لالقتـسا و يانعم  هب  ای  ناهرب ، تّجح و  يانعم  هب  ناطلـس  و  یف »  » يانعم هب  ای  عم »  » يانعم هب  اـی  هّیببـس ، ءاـب »  » ظـفل ًاناْطلُـس  ِِهب  ْلِّزَُنی  َْمل  اـم 
. دننکیم تدابع  ینعی  نایب ، هن  تسا ، دییقت  اناطلس » هب  لّزنی  مل  ام   » دیق تسا و  تنطلس 

تعاط زاوج  رب  لیلد  ناهرب و  هک  دـننکیم  ار  یعاطم  دوبعم و  تدابع  اهنآ  تسا ، تعاط  تدابع  تّیدوبع و  تدابع  زا  ّمعا  تدابع  نآ  و 
هک ار  يزیچ  دندرکیم  تدابع  اهنآ  رگا  ینعی  ناسنا ، ناویح و  تابن و  زا  دیلاوم  رصانع و  ناگراتس و  اهتب و  دننام  دنرادن ، وا  تدابع  و 

. دوبن مومذم  تشاد  دوجو  نآ  ندوب  عاطم  ّتیدوبعم و  رد  یهلا  نذا  تّجح و 
یتقو  دومرف : هک  هدش  هداد  تبسن  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هب 
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نیرجاهم راصنا و  هورگ  يا  دومرف : سپس  درک ، عمج  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ًاکَْـسنَم  اْنلَعَج  ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل  دش  لزان  هیآ  نیا 

يدـعب ربمایپ  ات  تسا  يربمایپ  یتّما  ره  يارب  تسا  ماما  زا  ترابع  کسنم  ُهوُکِـسان و  ْمُه  ًاکَْـسنَم  اْنلَعَج  ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل  دـیوگیم : یلاعت  يادـخ 
، تسا نم  زا  دعب  امـش  ماما  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  تسا و  کسنم  نید و  نامه  ماما  تعاط  ماما و  موزل  هک  دیـشاب  هاگآ  دـنک ، كرد  ار  نآ 

تروص نیا  رد  دنتفگیم : دندرکیم و  بّجعت  بلطم  نیا  زا  مدرم  تسا ، میقتسم  تیاده  رب  وا  هک  مناوخیم  ارف  وا  تیاده  هب  ار  امش  نم 
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سپ دـشیم  گنتلد  دـمآیم و  گـنت  هب  اـهنآ  نانخـس  نیا  زا  ادـخ  لوسر  میوشیمن ، یـضار  وا  زا  تعاـطا  هب  زگره  مینکیم و  عازن  اـم 
. تایآ رخآ  ات  َکِّبَر ...  ِلِیبَس  یلِإ  ُْعدا  درک : لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ 

ار مالّـسلا  هیلع  یلع  وت  تّما  يارب  دـننک و  ادـتقا  وا  هب  تّما  نآ  هک  میداد  رارق  یماما  یتّما  ره  يارب  دوشیم : نینچ  تایآ  ریـسفت  نیا  ربانب 
یلع تیالو  رد  وت  هک  ناوخب  تراگدرورپ  يوس  هب  تیالو  رد  وت  دننکن ، عازن  وت  اب  شتماما  رما  رد  دـننک ، ادـتقا  وا  هب  هک  میداد  رارق  ماما 

: وگب نکن و  هلداجم  نانآ  اب  وت  سپ  دندرک  لادج  وت  اب  یلع  تیالو  رد  رگا  یمیقتسم و  تیاده  رد  وا  نداد  رارق  نیشناج  مالّسلا و  هیلع 
یلع و نیب  ینعی  دنکیم ، مکح  امش  نیب  دنوادخ  و  دیهدیم ، ماجنا  یلع  ّقح  رد  نم  زا  دعب  هک  هچنآ  هب  تسرتاناد  ادخ 
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تعاط تدابع  دـننکیم ، تدابع  وت  تافو  زا  دـعب  نانآ  دـنکیم ، مکح  دـیراد  فالتخا  تیالو  رما  رد  هک  هچنآ  رد  امـش  نیب  شناوریپ و 

رارق شدوخ  ریغ  رب  تنطلـس  شدوجو  رد  ای  هدرکن ، لزان  یناهرب  تّجح و  وا  تفالخ  رب  دنوادخ  هک  ار  ياهفیلخ  یلاعت  يادخ  نذا  نودب 
. تسا هدادن 

. دنرادن نآ  هب  ملع  ندوب  عاطم  تفالخ و  تهج  زا  هک  ياهفیلخ  ٌْملِع  ِِهب  ْمَُهل  َْسَیل  ام  َو 
ادخ بناج  زا  وا  هک  دشاب  هتـشاد  ملع  دیاب  زین  هدننک  تعاطا  دـشاب و  نوذأم  ادـخ  بناج  زا  دـیاب  تسا  مدرم  تعاطا  دروم  هک  هچنآ  اریز 

؟ ریخ ای  تسا  نوذأم 
؟ هن ای  تسا  نوذأم  ادخ  بناج  زا  وا  ایآ  هک : دنادن  ای  تسین  نوذأم  ادـخ  بناج  زا  وا  هک  دـنادب  دـنک و  تعاطا  ار  یعاطم  یـسک  ره  سپ 

. تسا ملاظ  كرشم و  هدننک  تعاطا 
هک هدرب  راـکب  ییاـج  رد  ار  ّقح  نآ  ینعی  تسا ، هداـهن  دوخ  ياـج  عضوم و  ریغ  رد  تسا  قوقح  نیرتـگرزب  زا  هک  ار  دوخ  تعاـط  نوچ 

هدرک عنم  تسادخ  بناج  زا  نوذأم  ماما  هک  دوخ  ّقح  بحاص  زا  ار  تعاط  هتشادن و  ملع  وا  نتـشاد  نذا  هب  ای  هدوبن  ادخ  بناج  زا  نوذأم 
. تسا

رای و دناهتشاذگ  شایلصا  ياج  عضوم و  ریغ  رد  ار  شیوخ  تعاطا  هک  ناگدننک  ملظ  يارب  ٍریِصَن  ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  ام  َو 
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يرای يارب  ار  وا  ماما  هک  تسا  یـسک  ای  ماما  زا  ترابع  هدننک  يرای  هک  تسین ، ترخآ  رما  رد  ياهدننک  يرای  هکنیا  روظنم  تسین  يروای 
. تسا هدرک  بصن  ندرک 

یلع تیالو  يهدننک  حضاو  ای  حضاو ، یتایآ  دوش  هدناوخ  یلع  تیالو  يهراب  رد  ام  تایآ  نانآ  رب  هاگ  ره  ٍتانَِّیب  اُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو 
. مالّسلا هیلع 

ینیبیم راکنا  تفلاخم و  دندش  رفاک  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  هک  نانآ  ياهتروص  هوجو و  رد  َرَْکنُْملا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِهوُجُو  ِیف  ُفِْرعَت 
. دشابن یضار  نآ  هب  فرع  لقع و  هک  تسنآ  زیچ  ره  زا  رکنم  و 

روهلمح دننکیم  توالت  ار  ام  تایآ  هک  یناسک  هب  دنهاوخیم  ظیغ  تّدـش  زا  تسا  کیدزن  اِنتایآ  ْمِْهیَلَع  َنُوْلتَی  َنیِذَّلِاب  َنوُطْـسَی  َنوُداکَی 
. دنوش

؟ ددرگ امش  مشخ  بجوم  هک  مهدب  يرتدب  ربخ  امش  هب  ایآ  ینعی  ُمُِکلذ  ْنِم  ٍّرَِشب  ْمُُکئِّبَنُأَف  َأ  ُْلق 
رب انب  بصن  اب  ربخ ، شدـعب  ام  دـشاب و  ادـتبم  ای  فوذـحم  ربخ  ات  هدـش  هدـناوخ  عفر  اب  راـّنلا »  » ظـفل تسا  شتآ  يهدـعو  ربخ  نآ  ُراَّنلا و 

. دشاب ّرش »  » زا لدب  ات  هدش  هدناوخ  ّرج  اب  صاصتخا و 
هب  ادخ  ُریِصَْملا  َْسِئب  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهَّللا  اَهَدَعَو 
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. دوب دهاوخ  یهاگیاج  دب  رایسب  اجنآ  داد و  هدعو  نارفاک 
ریما يهراب  رد  هاگ  ره  دومرف : هیآ » رخآ  ات  اُنتایآ ...  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو  ادخ : لوق  يهراب  رد  هک  هدش  هداد  تبسن  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب 

تباـث شلها  رد  وا و  رد  یتلیـضف  اـی  درکیم ، بجاو  ار  وا  تعاـط  هک  دـشیم  لزاـن  ادـخ  باـتک  رد  ياهیآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا 
ادخ و لوسر  نتـشک  دـصق  ور  نیا  زا  دـندرکیم و  وا  گنهآ  هک  اجنآ  ات  دنتـشادیم  شوخان  ار  نآ  دـندمآیم و  مشخ  هب  مدرم  درکیم 

يهیآ دوصقم  هک  هدـش  لزان  هیآ  نیا  ات  تسا  دـسح  بضغ و  ظیغ و  مشخ و  تهج  زا  نیا  دـندومن و  هبقع  بش  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع 
. تسا قباس 

78 تایآ 73 -

145 ص :  ات 78 ..... ] تایآ 73  (: 22  ) جحلا هروس  ]

هراشا

ًاْئیَـش ال ُبابُّذـلا  ُمُْهُبلْـسَی  ْنِإ  َو  َُهل  اوُعَمَتْجا  َِول  َو  ًاـبابُذ  اوـُُقلْخَی  َْنل  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  َُهل  اوُعِمَتْـساَف  ٌلَـثَم  َبِرُـض  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی 
َنِم َو  ًالُسُر  ِۀَِکئالَْملا  َنِم  یِفَطْـصَی  ُهَّللا  ( 74  ) ٌزیِزَع ٌّيِوََقل  َهَّللا  َّنِإ  ِهِرْدَـق  َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَـق  ام  ( 73  ) ُبُولْطَْملا َو  ُِبلاَّطلا  َفُعَض  ُْهنِم  ُهوُذِْقنَتْـسَی 

َو اوُدُجْـسا  َو  اوُعَکْرا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( 76  ) ُرُومُْألا ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإ  َو  ْمُهَْفلَخ  ام  َو  ْمِهیِدـْیَأ  َْنَیب  اـم  ُمَْلعَی  ( 75  ) ٌریَِصب ٌعیِمَـس  َهَّللا  َّنِإ  ِساَّنلا 
(77  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َْریَْخلا  اُولَْعفا  َو  ْمُکَّبَر  اوُُدبْعا 

ِیف َو  ُْلبَق  ْنِم  َنیِِملْـسُْملا  ُمُکاَّمَـس  َوُه  َمیِهاْربِإ  ْمُکِیبَأ  َۀَِّلم  ٍجَرَح  ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ام  َو  ْمُکابَتْجا  َوُه  ِهِداهِج  َّقَح  ِهَّللا  ِیف  اوُدِـهاج  َو 
َو یلْوَْملا  َمِْعنَف  ْمُکالْوَم  َوُه  ِهَّللِاب  اوُمِـصَتْعا  َو  َةاکَّزلا  اُوتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأَف  ِساَّنلا  یَلَع  َءادَهُـش  اُونوُکَت  َو  ْمُْکیَلَع  ًادیِهَـش  ُلوُسَّرلا  َنوُکَِیل  اذه 

(78  ) ُریِصَّنلا َمِْعن 
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146 ص :  همجرت ..... :

یسگم زگره  دننک ، یکی  تسد  مه  رگا  دیتسرپیم ، دنوادخ  ياج  هب  هک  یناسک  دیهد : ارف  شوگ  نآ  هب  هک  دوشیم  هدز  یلثم  مدرم  يا 
. دنناوتان هدنتسرپ  مه  هدنتسرپ و  مه  دنریگ ، سپ  زاب  وا  زا  ار  نآ  دنناوتیمن  دیابرب ، نانآ  زا  يزیچ  سگم  رگا  دیرفآ و  دنناوتن  مه  ار 

. تسدنمزوریپ ياناوت  دنوادخ  نامگیب  دنتشاذگن  جرا  تسوا ، جرا  راوازس  هچنانچ  ار  دنوادخ 
. تسانیب ياونش  دنوادخ  نامگیب  دنیزگیمرب  یناربمایپ  نامدرم ، ناگتشرف و  نایم  زا  دنوادخ 

. دوشیم هدنادرگزاب  دنوادخ  هب  اهراک  يهمه  و  دنادیم ، ار  نانآ  يهدنیآ  هتشذگ و 
. دیوش راگتسر  هک  دشاب  دینک ، یکین  و  دیتسرپب ، ار  ناتراگدرورپ  دیزادرپب و  زامن ] دوجس /[  عوکر و  هب  نانمؤم  يا 

هک تسا  هدادن  رارق  يروظحم  ناتنید  رد  امـش  يارب  تسا و  هدیزگرب  ار  امـش  وا  دـینک  داهج  تسوا  داهج  راوازـس  هچنانچ  ادـخ  هار  رد  و 
رد  دیمان و  ناملسم  شیپ  زا  ار  امش  ومه  تسا  میهاربا  ناتردپ  نییآ 

147 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تاکز دیراد و  اپرب  زامن  سپ  دیشاب  نامدرم  رب  هاوگ  امـش  امـش و  رب  هاوگ  ربمایپ  ماجنا  رـس  ات  دیاهدش ،] هدیمان  ناملـسم   ] مه باتک ]  ] نیا

. تسا يروای  وکین  يرورس و  وکین  تسامش ، رورس  وا  دیربب ، هانپ  دنوادخ  هب  دیهدب و 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2363 

http://www.ghaemiyeh.com


147 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

مدرم يا  دومرف : درک و  ادـن  مومع  روط  هب  مدرم  داد ، مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  نیرفاک  هب  باذـع  يهدـعو  هکنآ  زا  سپ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اـی 
(. دینادب ار  دوخ  لاح  تقیقح  ات   ) تسا هدش  هدز  لثم  مالّسلا  هیلع  یلع  لاح  اهنآ و  لاح  نایب  تهج  ٌلَثَم  َبِرُض 

دیناوتیمن زگره  دـیناوخیم  ارف  ادـخ  زج  امـش  هک  یناـسک  اوـُعَمَتْجا  ِوـَل  َو  ًاـبابُذ  اوـُُقلْخَی  َْنل  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  َُهل  اوُعِمَتْـساَف 
هک هدرک  ییاهتب  لاح  هب  هیبشت  ار  تّما  نیقفانم  لاح  دننک ، يراکمه  کمک و  مه  اب  دنوش و  عمج  همه  هچ  رگا  دـننک  قلخ  ار  یـسگم 

. دنرادن دوجوم  نیرتکچوک  قلخ  رب  تردق 
ایوگ لثم  نیا  رد  دنریگب ، سپ  نآ  زا  دنناوتیمن  دریگب  يزیچ  دهاوخب  اهنآ  زا  یسگم  رگا  ُْهنِم  ُهوُذِْقنَتْسَی  ًاْئیَش ال  ُبابُّذلا  ُمُْهُبلْـسَی  ْنِإ  َو  َُهل 
دوش هدنار  هچ  ره  دشاب  هدروآ  لاثم  سگم  هب  هدننک  رارف  هن  تسا ، هدننک  هلمح  هکنیا  رد  شلاح و  ندوب  فیعض  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع 

یتب  هنوگ  نیا  هک  یتسرپتب  بلاط و  نآ  ُِبلاَّطلا  َفُعَض  ددرگیمزاب !
148 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. درادن ار  کچوک  ریقح و  ءیش  ندیرفآ  ییاناوت  هک  تسا  نانچ  زین  تب  نآ  تسا و  فیعض  دناوخیم  ارف  ار 
. دشابیم زین  دوخ  هب  تبسن  نآ  عفد  زا  ناوتان  زین  هتشادن و  زیچ  نیرتکچوک  ندیرفآ  رب  تردق  هک  تب  نآ  ُبُولْطَْملا  َو 

ار مالّـسلا  هیلع  یلع  ردـق  هک  تسا  نیا  هلباـقم  يهنیرق  هب  دوـصقم  تسا ، رّدـقم  لاؤـس  باوـج  تـسا و  فنأتـسم  اـی  لاـح  َهَّللا  اوُرَدَـق  اـم 
. دنتخانشن

. دنرادن تردق  ییاناوت و  زیچ  چیه  رب  هک  دندرک  ییاهتب  هب  لودع  هک  دنتخانشن  دوب  وا  راوازس  هک  نانچنآ  ار  وا  ردق  ِهِرْدَق  َّقَح 
. دهاوخب هک  يزیچ  ره  رب  تسا  ییاناوت  تردق و  بحاص  ٌّيِوََقل  تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  شنیشناج  هفیلخ و  رهظم  رد  دنوادخ  َهَّللا  َّنِإ 

. دنک عنم  وا  يهتساوخ  زا  دناوتیمن  یعنام  چیه  ٌزیِزَع 
دنارب دـناوتیمن  شدوخ  زا  ار  سگم  لثم  هک  ار  یناوتان  زجاع و  فیعـض  نیا  دـننام  و  دـیزرویم ، كرـش  زیزع  يوق  نیا  هب  هنوگچ  سپ 

. دشابن دوصقم  دش  رکذ  هک  لیثمت  نیا  رگا  دیهدیم ، رارق  ادخ  کیرش 
زا ار  نارفعز  سگم  رگا  دـنرادن و  ار  سگم  لثم  شنیرفآ  رب  تردـق  دـیدرک  هدولآ  نارفعز  هب  هک  ار  اهتب  نیا  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  و 

لوق رگید  دنریگب  سگم  زا  ار  نآ  دنناوتیمن  دنک  بلس  نانآ 
149 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوبن زاجم  وا  َُهل و  اوُعِمَتْساَف  ٌلَثَم  َبِرُض  یلاعت : يادخ 
. دوشیمن ادیپ  ٌلَثَم  َبِرُض  ادخ : لوق  رد  لیوأت  هب  جایتحا  رگید  میدرک  رکذ  ام  هک  هچنآ  ربانب  و 

. تسا هدش  هراشا  میدرک  رکذ  ام  هک  هچنآ  هب  ربخ  رد  دوشیمن و  نایب  جاتحم  ُبُولْطَْملا  َو  ُِبلاَّطلا  َفُعَض  ادخ : لوق  و 
. تسادخ هب  رصحنم  مدرم  زا  ای  دنشاب  هکیالم  زا  هاوخ  نالوسر  ندیزگرب  باختنا و  ِساَّنلا  َنِم  َو  اًلُسُر  ِۀَِکئالَْملا  َنِم  یِفَطْصَی  ُهَّللا 

نیـشناج هفیلخ و  ناـتدوخ  يارآ  اـب  دـینکیمن و  لوـکوم  ادـخ  دوـخ  هـب  تسادـخ  بناـج  زا  یتلاـسر  هـک  ار  تفـالخ  رب  امـش  ارچ  سپ 
؟ دیزاسیم

باختنا دنیزگرب و  تلاسر  يارب  دناوتیم  دراد و  یّقح  سپ  تساونـش ، مدرم  هکیالم و  زا  ناگدنب  عیمج  لاوقا  هب  دنوادخ  ٌعیِمَـس  َهَّللا  َّنِإ 
. دونشیم دنیوگیم  هدش  هداتسرف  نانآ  يارب  لوسر  هک  یمدرم  لوسر و  هک  ار  هچنآ  وا  اریز  دنک ،
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رایتخا و ات  تسین  یفخم  وا  رب  اههدش  هدیشوپ  تانونکم و  زا  زیچ  چیه  تسانیب و  ناهنپ  یفخم و  ياهزیچ  يهمه  قیاقد  هب  دنوادخ  ٌریَِـصب 
. دینکیم اطخ  هک  مدرم  امش  فالخ  رب  دوش ، عقاو  اطخ  هفیلخ  رایتخا  رد  دوش ، عقاو  حلصا  ریغ  رب  وا  باختنا 

ار  قباس  يهیآ  هک  روطنامه  زین  ار  هیآ  نیا  تسا  نکمم 
150 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. درک ریسفت  میدومن  ریسفت 
ود عبط و  ملاع  ایـصوا ، ایبنا ، يوس  هب  هدـیزگرب و  هکیالم  زا  ینـالوسر  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  شاهفیلخ  رهظم  رد  دـنوادخ  نینچنیا :
زین مدرم  زا  دـننک و  ارجا  ذاـفنا و  تسا  مزـال  نآ  ياـضق  ذاـفنا و  هک  ار  هچنآ  هدومن و  ریبدـت  ار  ناـنآ  روـما  اـت  دتـسرفیم  توـکلم  ملاـع 

هک دنـشابیم ، نانآ  خـیاشم  ایـصوا و  نالوسر ، ایبنا ، دـننام : نالوسر ) نآ  و  ، ) دتـسرفیم ناگدـنب  يوس  هب  دـنکیم و  باـختنا  ینـالوسر 
زا ترابع  شتّیولع  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  میتفگ  هتـشذگ  رد  ار  بلطم  نیا  اهراب  تساـنیب ، اونـش و  مالّـسلا  هیلع  یلع  رهظم  رد  دـنوادخ 

هدیمان هّللا »  » دراد بیغ  يوس  هب  هک  یهجو  اب  دوشیم ، هدیمان  مالّسلا  هیلع  یلع  دراد  قلخ  يوس  هب  هک  یهجو  اب  تّیشم  نآ  تسا ، تّیشم 
. دوشیم

تسد ولج  ای  تسا ، مدرم  تسد  ولج  هک  ار  هچنآ  دنادیم  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  ترابع  هک  شرهظم  رد  دنوادخ  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  ام  ُمَْلعَی 
. هدنیآ هتشذگ و  زا  ترخآ و  ایند و  زا  تسا ، مدرم  هکیالم و 

. دنکیم تشگزاب  ادخ  يوس  هب  ادخ  رهظم  رد  روما  ُرُومُْألا  ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإ  َو  ْمُهَْفلَخ  ام  َو 
. تسا نم  رب  نانآ  باسح  نم و  يوس  هب  قلخ  تشگزاب  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  ياهبطخ  رد 

یقیقح نمؤم  هک  ار  شنالوسر  مالّسلا و  هیلع  یلع  یلاعت  يادخ  سپس 
151 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نانآ ّمهم  گرزب و  فاصوا  رکذ  ببس  هب  انعم  نیا  هدرک و  فطل  نانآ  نأش  تشادگرزب  تهج  رد  ات  داد  رارق  باطخ  دروم  دنتـسه  نانآ 
. دوشیم ناشلاح  لماش  یهلا  گرزب  مرک  لضف و  و 

. دینک عضاوت  ناتراگدرورپ  هب  تبسن  ای  دیهد ، ماجنا  زامن  عوکر  نینمؤم  يا  اوُعَکْرا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  دومرف : اذل 
. دینکب ناتراگدرورپ  يارب  ار  عضاوت  تیاهن  ای  دیرآ ، ياج  هب  زامن  هدجس  اوُدُجْسا و  َو 

. دیشاب ناتراگدرورپ  ناگدنب  دازآ و  ناتدوخ  ّتیدوبع  زا  هدش ، جراخ  دوخ  ياهّتینانا  زا  دوجس  عوکر و  اب  ْمُکَّبَر و  اوُُدبْعا  َو 
هک دـشاب  دـینک  یکین  ینعی  تسا ، بوجو  ياـنعم  هب  ادـخ  بناـج  زا  یّجرت  هک  تشذـگ  بلطم  نیا  اـهراب  َنوُِحْلُفت  ْمُکَّلََعل  َْریَْخلا  اُولَْعفا  َو 

. دیوش راگتسر 

151 ص :  نانآ .....  ياهرفس  نیکلاس و  بتارم 

بسح رب  نکل  درادن ، یتیاهن  ّدح و  هچ  رگا  نیکلاس  رفس  هچ  دنکیم ، نانآ  ياهرفـس  نیکلاس و  بتارم  هب  هراشا  هفیرـش  يهیآ  هک  نادب 
. تسا رفس  راهچ  رد  روصحم  لوصا  تاهّما و 

تـسا قلخ  زا  یـشان  هک  یتّینانا  رفـس  نیا  رد  تسا و  ّقح  هب  قلخ  زا  رفـس  لّوا  رفـس  میاهدـنارذگ : ناترظن  زا  ار  بلطم  نیا  رّرکم  هچنانچ 
152 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  یقاب  کلاس  سفن  هب  لعف  تبسن  هک  يوحن  هب  دوشیم  هتسکش 

. دریذپیم نایاپ  ّقح  هب  قلخ  زا  وا  رفس  هک  اجنیا  رد  و  تسا ، رهاظ  وا  دوجو  رد  هک  دنیبیم  لعاف  زا  ار  لعف  هکلب  دنامیمن ،
دوجو و تاذ  تهج  هب  دوجو  تیؤر  زا  ترابع  هک  وا  ّتینانا  رفس  نیا  رد  تسا ، ّقح  يوس  هب  ّقح  زا  هک  تسا  مّود  رفس  رفس ، نیا  زا  دعب 
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. تسین ادخ  يهدنب  دبع و  تسا و  قح  هب  ّقح  زا  وا  رفس  تسا  یقاب  وا  تاذ  هک  یمادام  دوشیم و  هتسکش  دشابیم  دوخ  تاذ  تیؤر 
ادخ دبع  دـنامن  یقاب  شتاذ  زا  يرثا  تاذ و  وا  يارب  هک  يوحن  هب  دیـسر  رخآ  هب  رفـس  نیا  هک  یتقو  تسا ، یقاب  وا  رد  ّتینانا  یعون  نوچ 

. ددرگیم یناف  شتاذ  زا  هدش و 
. تسا ّقح  رد  وا  رفس  رفس ، نیا  زا  دعب  و 

رفس رد  وا  راک  نوچ  دوشیم ، تاریخ  اهیبوخ و  لعاف  نسحم ، راکوکین ، دومن  اقبا  انف  زا  دعب  هدرک و  كرد  ار  وا  یهلا  تیانع  رگا  سپ 
. دوبن بوخ  ریخ و  قلطم  روط  هب  تّینانا  ياقب  يهطساو  هب  مّود  لّوا و 

نامه هک  مراهچ  رفس  رد  یلو  دشاب ، يراک  يهدنهد  ماجنا  لعاف و  هکنیا  ات  تسین  شدوخ  زا  وا  راک  رگید  ّقح ) رد  رفس   ) مّوس رفس  رد  و 
ریخ و وا  راک  دوشیم ، ادـخ  تّیلعاف  ببـس  هب  تّیلعاف  ادـخ و  تّیناـنا  هطـساو  هب  تّیناـنا  ياراد  کـلاس  تسا  قلخ  رد  ّقح  ببـس  هب  رفس 

هیآ نیا  رد  یلاعت  يادخ  رفس  راهچ  نیا  هب  ددرگیم و  قلطم  یبوخ 
153 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدرک  هراشا 
تاذ تبـسن  زا  یتح  تسا  تّینانا  زا  جورخ  هک  اودجـسا » : » ادخ لوق  و  تسا ، ّقح  يوس  هب  قلخ  زا  رفـس  هب  هراشا  اوعکرا » : » ادخ لوق  هچ 

: ادخ لوق  و  تسا ، ّقح  هب  ّقح  زا  رفس  هب  هراشا  سفن  هب 
. تسا قلخ  رد  ّقح  ریس  هب  هراشا  َْریَْخلا » اُولَْعفا  َو  : » ادخ لوق  و  تسا ، ّقح  رد  ّقح  ببس  هب  ریس  هب  هراشا  ْمُکَّبَر » اوُُدبْعا  َو  »

تسا بتارم  عیمج  عماج  نوچ  لماک  اریز  دشاب ، مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  هب  هیآ  ریـسفت  اب  یفانم  ات  درادن  لماک  لامک  اب  تافانم  باطخ  نیا  و 
. تسا قلخ  رد  ّقح  اب  ریس  ّقح و  هب  قلخ  زا  ریس  ياراد  رارمتسا  روطهب 

. میدرک هراشا  اهنآ  رد  كولس  تّیفیک  اهرفس و  نیا  هب  نآ  زا  دعب  هحتاف  ریسفت  رد  تامّدقم و  رد 
رگ تسا و  هدرک  بطاخم  باطخ  نیا  اب  ار  نانآ  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  هب  باطخ  نوچ  ِهِداهِج  َّقَح  ِهَّللا  ِیف  « 1  » اوُدِهاج َو 

: درک باطخ  نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  ریغ  هب  دیاب  هکلب  تسا ، تقاط  قوف  هب  فیلکت  نانآ  ریغ  يارب  فیلکت  نیا  دننام  هن 
ادخ هب  قیال  بسانم و  داهج  ّقح  قلطم ، روطهب  ادخ  هار  رد  داهج  ّقح  اریز  ادخ ، داهج  ّقح  هن  ناتدوخ  داهج  ّقح  دینک  داهج  ادخ  هار  رد 

انف زا  دعب  دبع  دنامن و  یقاب  دبع  زا  یتّینانا  چیه  هک  تسا  نیا 
__________________________________________________

لام هب  داهج  لد  هب  داهج  سفن  هب  داهج  تسا  مسق  رب 3  داهج  ( 1)
154 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. ددرگ مک  ود  نآ  زا  يزیچ  هکنیا  نودب  دنک ، ظاحل  ّقح  رد  ار  قلخ  قلخ و  رد  ار  ّقح  هک  دنامب  یقاب  يروط 
تلاسر یّلک و  تیالو  بحاص  ینعی  قلطم ، عمج  بحاـص  يارب  رگم  تسین  رـسّیم  تسا  هتـسیاش  هک  روط  نآ  ترثک  تدـحو و  ظاـحل  و 

: هدش هتفگ  هچنانچ  یّلک ،
فرگش ناطلس  زج ز  دیاینیم  فرژ  ینعم  نینچ  اب  تروص  هلمج 

(. تسا هدیزگرب  ار  امش  و   ) اریز ینعی  تسا  لیلعت  ماقم  رد  فانیتسا  ْمُکابَتْجا  َوُه 
. تسا هدادن  رارق  ییانگنت  ناتنید  رد  امش  يارب  ٍجَرَح و  ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ام  َو 

. تسا لیلعت  دیفم  زین  تسا و  مکیبتجا » اوه  : » ادخ لوق  رب  فطع  هلمج  نیا 
نامیا ماکحا  زا  تسا  تراـبع  یمالـسا و  یبلاـق  ماـکحا  نآ  هک  تسا  ّتلم  تروص  زا  تراـبع  تسا  هتـشذگ  رّرکم  هک  روطناـمه  نید  و 

. اذکه و  لقع ...  هب  حور  حور و  هب  بلق  بلق و  هب  سفن  قیرط  زا  یبلق ،
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. تسا ییاناوت  عسو و  ردق  هب  فیلکت  نوچ  هدادن ، رارق  یتخس  جرح و  اهنیا  زا  کی  چیه  رد  یسک  يارب  دنوادخ  و 
دوشیم یگدرتسگ  هعس و  ياراد  دسریم  قیرط  هب  کلاس  هک  هاگنآ  و 

155 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا بارطضا  یمارآان  یگتفرگ و  جرح ، یگنت ، رد  دوریم  قیرط  يوس  هب  هک  یمادام  کلاس  هچ  دوشیمن ، رّوصت  نآ  دننام  هک 

شایگتسخ یگداشگ و  هب  شایگتفرگ  تعـسو ، هب  وا  یگنت  دشابیم  شتوکلم  خیـش و  لاثم  نآ  هک  دیـسر  هّللا  یلا  قیرط  هب  یتقو  یلو 
. دیامن يزور  نینمؤم  عیمج  امب و  دنوادخ  دوشیم  لیدبت  نانیمطا  هب  شبارطضا  یتحار و  هب 

هیآ نیا  هچنانچ  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تیب  لها  دروم  رد  هیآ  لیزنت  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  هلمج  نیا  رد  َمیِهاْربِإ  ْمُکِیبَأ  َۀَِّلم 
. دناهدرک ریسفت  نینچ  ام  يارب  ار 

هب بستنم  هک  تسا  قداص  یسک  رب  تبسن  نیا  دوشیم و  لیوأت  هب  فرصنم  لیزنت  زا  ریسفت  دشاب  یناحور  تّوبا  تّوبا ، زا  دوصقم  رگا  و 
رد هک  مییوگن  رگا  دـشاب  هتفرگ  تروص  ّماع  تعیب  اب  لاّصتا  هکنآ  رگم  دوشیمن  قّقحم  باـستنا  نیا  يدـنزرف و  ببـس  هب  دـشاب  میهاربا ،

. تسا مزال  يول  ّصاخ و  تعیب  تبسن  نیا  قدص 
ملاع نیا  زا  لبق  ای  نآرق  زا  لبق  ای  نامز  نیا  زا  لبق  تسا  هدیمان  ملسم  ار  امش  ُْلبَق  ْنِم  َنیِِملْـسُْملا  ُمُکاَّمَـس  ادخ  ای  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  َوُه 

. الاب ملاوع  زا 
تسا تهج  نادب  نامز  نیا  رد  ناملسم  ار  نانآ  میهاربا  يراذگمان  ملاع و  نیا  رد  ای  نآرق ، نیا  رد  ای  نامز ، نیا  رد  اذه  ِیف  َو 

156 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدنام  میهاربا  زا  نامز  نیا  رد  اهنآ  يارب  مسا  نیا  هک 

هّللا یّلـص  لوسر  دینک  هدـهاجم  ینعی  تسا  عومجم  لیلعت  ای  بسانم ، قیال و  ياهحدـم  ای  هتـشذگ  ياهرما  لیلعت  ًادیِهَـش  ُلوُسَّرلا  َنوُکَِیل 
. دشاب امش  هاوگ  دهاش و  هلآ  هیلع و 

مالّـسلا مهیلع  هّمئا  هب  هیآ  صاـصتخا  رب  تلـالد  زین  هلمج  نـیا  دیـشاب  ناـمدرم  رب  هاوـگ  زین  امـش  ِساَّنلا و  یَلَع  َءادَهُـش  اوـُنوُکَت  َو  ْمُْـکیَلَع 
. دنکیم

نآ ندرک  ادا  تـالاح و  تاـکز و  ناـیب  نآ و  نتـشاد  اـپب  نآ و  ماـسقا  زاـمن و  ناـیب  هرقب  يهروس  لّوا  رد  َةاـکَّزلا  اوـُتآ  َو  َةـالَّصلا  اوُمِیقَأَـف 
. تشذگ

تاذ هک  یمادام  ناسنا  يارب  بیغ  ماقم  رابتعا  هب  وا  هب  ندز  گنچ  نوچ  دـینزب ، ادـخ  هب  گنچ  تیالو  هب  ماـصتعا  اـب  ِهَّللاـِب و  اوُمِـصَتْعا  َو 
. تسین رّوصت  لباق  دنک  ساسحا  ار  شدوخ 

. تسا تیالو  قیرط  نامه  هک  تسادخ  قیرط  هب  ندز  گنچ  ادخ و  نانیشناج  هب  ندز  گنچ  دوصقم  سپ 
. تسا ییالوم  بوخ  هچ  سپ  دشاب  امش  يالوم  ادخ  رگا  هک  یلْوَْملا  َمِْعنَف  ْمُکالْوَم  َوُه 

. تسا ياهدننک  يرای  بوخ  هچ  ُریِصَّنلا و  َمِْعن  َو 
157 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

157 ص :  نونمؤملا .....  ةروس  ( 23)

هراشا

11 تایآ 1 -
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157 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 1  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) َنُولِعاف ِةاکَّزِلل  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  ( 3  ) َنوُضِْرعُم ِْوغَّللا  ِنَع  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  ( 2  ) َنوُعِشاخ ْمِِهتالَص  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا  ( 1  ) َنُونِمْؤُْملا َحَْلفَأ  ْدَق 

ُمُه َِکئلوُأَف  َکـِلذ  َءارَو  یغَْتبا  ِنَمَف  ( 6  ) َنیِمُولَم ُْریَغ  ْمُهَّنِإَف  ْمُُهناْمیَأ  ْتَکَلَم  اـم  َْوأ  ْمِهِجاوْزَأ  یلَع  ـَّالِإ  ( 5  ) َنوُِظفاـح ْمِهِجوُرُِفل  ْمُه  َنیِذَّلا  َو 
(9  ) َنوُِظفاُحی ْمِِهتاوَلَص  یلَع  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  ( 8  ) َنوُعار ْمِهِدْهَع  َو  ْمِِهتانامَِأل  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  ( 7  ) َنوُداعلا

(11  ) َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  َسْوَدْرِْفلا  َنُوثِرَی  َنیِذَّلا  ( 10  ) َنُوثِراْولا ُمُه  َِکئلوُأ 

157 ص :  همجرت ..... :

( هیآ  118 یکم ، ( ) نانمؤم  ) نونمؤم يهروس 
نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

. دنوش راگتسر  نانمؤم  هک  یتسار  هب 
. دننتورف ناشزامن  رد  هک  یناسک  نامه 

. دننادرگیور هدوهیب  نخس ] راک و   ] زا هک  یناسک  نامه  و 
دنزادرپیم . تاکز  هک  یناسک  و 

158 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنزرویم ینمادکاپ  هک  یناسک  و 

. دنتسین هدیهوکن  نانآ  تروص  نیا  رد  هک  ناشنیمی ، کلم  ای  ناشنانز  دروم  رد  رگم 
. دنراکزواجت هک  دننانیا  دور ، رتارف  نیا  زا  هک  سک  ره  سپ 

. دنتسه رگتیاعر  ناشیاهنامیپ  ناشیاهتناما و  ربارب  رد  هک  یناسک  دنوش ] راگتسر   ] زین و 
. دنراد تبظاوم  شیوخ  ياهزامن  رب  هک  یناسک  و 

. دنرب ثاریم  هک  دننانیا 
. دناهنادواج نآ  رد  و ]  ] دنربیم ثرا  هب  ار  سودرف  هک 

158 ص :  ریسفت ..... 

راگتـسر دـنتفریذپ ، ار  ینطاب  توعد  دـندروآ و  صاخ  ناـمیا  صاـخ ، تعیب  اـب  هک  یناـسک  َنُونِمْؤُْملا  َحَْـلفَأ  ْدَـق  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
. دندش

تعفنم هرهب و  دوشیمن ، لیان  يراگتسر  حالف و  هب  دسرن ، نامیا  هب  دنک و  فّقوت  شمالـسا  نامه  رد  رگا  ناملـسم ، يانعم  هب  نمؤم  اریز 
سومان و کته  تبیغ و  ندوبن  زیاـج  ناناملـسم ، رگید  دـننامه  هلماـعم  ثراوت ، حـکانت و  زاوج  نوخ ، ظـفح  دـننام : يویند  عفاـنم  زج  وا 

. دوب دهاوخن  وا  تمرح 
. دنکیم ّصاخ  نامیا  يهدارا  رب  تلالد  قوف  تایآ  رد  یفاصوا  هب  فیصوت  اذل 
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يزیچ ره  يانعم  هب  زین  یعاد ، دزن  روضح  يارب  ادخ  ندناوخ  ینعی  تساعد ، يانعم  هب  ةولّصلا »  » يهملک َنوُعِشاخ  ْمِِهتالَـص  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا 
دننام : دوشیم ، هدناوخ  ارف  نآ  اب  دنوادخ  هک  تسا 

159 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. لّیخت ای  رکف  تئیه ، لوق ، لعف ،

رـضاح هدننکاعد  دزن  ات  دوشیم ، هدـناوخ  ارف  اهنآ  يهلیـسو  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یلاوقا  لاعفا و  اهتیّیه و  زا  یبلاق  عورـشم  زامن  نوچ 
. دناهدیمان ةالص »  » ار نآ  دشاب 

. یفخ ای  دشاب  یلج  رکذ  هاوخ  دشاب ، هدش  هتفرگ  هزاجا  بحاص  زا  هک  يرکذ  نینچمه 
ار نآ  دوخ  لمع  اب  کلاس  هک  نیا  زا  معا  دشابیم  لّثمتم  کلاس  دزن  خیـش  توکلم  هک  تساهیفوص - حلطـصم  هک  رکف - روط  نیمه  و 

(. دشاب هدش  لصاح  تیانع  تروص  هب   ) لامعا نودب  ای  دشاب  هدرک  لصاح 
. تسادخ دزن  يو  روضح  ای  هدننک ، اعد  بلق  رد  ادخ  دورو  دشاب  هک  تروص  ره  هب  ادخ ، ندناوخ  اعد و  زا  دوصقم  نوچ 

ادـخ و هب  تّبحم  اـب  زج  زین  نیا  دوشیمن ، رّـسیم  شدوخ  زا  جورخ  تّیناـنا و  نتـسکش  اـب  زج  ادـخ  دزن  کـلاس  روضح  رگید ، يوس  زا  و 
: دومرف اذل  تسین  نکمم  وا  زا  فوخ  تبیه و  ساسحا 

. َنوُعِشاخ ْمِِهتالَص  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا 
قّقحم تلاـح  نیا  دوـشیم ، لـصاح  دراد  تبیه  ساـسحا  وا  زا  دـنکیم و  عوـشخ  وا  يارب  هک  یـسک  تّبحم  زا  هـک  یتلاـح  عوـشخ  اریز 

رد هدننک  اعد  رگا  سپ  عشاخ ، ّتینانا  نتسکش  اب  رگم  دوشیمن 
160 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوب دهاوخ  وغل  وا  ياعد  دنکن  عوشخ  دوخ  ياعد 
ییاناوت دنمتردق و  ناطلـس  ربارب  رد  هک  تسا  یـسک  نوچ  زامن  رد  شنداتـسیا  مایق و  دناوخیم ، ار  یعرـش  یبلاق  زامن  هک  یـسک  نوچ  و 

. تسادخ تمظع  ساسحا  راهظا و  ریبکت ، تسا و  هداتسیا 
رد عّرضت  اعد و  شیاههتفگ  يهمه  رگید  يوس  زا  هدش ، هدیمان  مارحالا  ةریبکت  تهج  نیمه  يارب  تسین و  ادخ  زج  وا  دای  لد و  رد  ینعی 

 ... تسا یلاعت  يراب  تمظع  لباقم  رد  شنرک  عضاوت و  شدوجس  عوکر و  تسادخ ، ربارب 
. دوشیم ادخ  يازهتسا  وغل و  وا  لمع  دشابن ، وا  لعف  قفاوم  وا  لاح  رگا  نیا ، ربانب 

َنُولِعاـف ِةاـکَّزِلل  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  رب  ار  هلمج  نیا  َنوُضِْرعُم و  ِْوغَّللا  ِنَع  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  دوـمرف : َنوُعِـشاخ  ْمِِهتالَـص  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا  لاـبند  هب  اذـل  و 
. دیایب نآ  لابند  هب  ةوکز  هک  تسا  نیا  زامن  رکذ  هب  رتبسانم  هک  نیا  اب  تشاد ، مّدقم 

. دوشیمن ّبترتم  نآ  رب  بولطم  يهدیاف  دریگیمن و  رارق  انتعا  هّجوت و  دروم  هک  تسا  یلوق  ای  لعف  وغل »  » و
هدیاف نآ  اب  اهترثک  هب  لایخ  هّجوت  ریغ و  هب  لاغتـشا  تسا ، دوبعم  دزن  روضح  توکلم و  هب  جورع  ّتینانا و  زا  جورخ  زامن  يهدیاف  نوچ 

نیا  رد  زامن  اذل  تسا  نآ  يهدننک  طقاس  هتشاد و  تافانم 
161 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشابیم وغل  لاح 
زامن و ّمات  لیصفت  هرقب  يهروس  لّوا  رد  و   ) تسا َنوُعِشاخ  ْمِِهتالَص  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا  موهفم  دیکأت  َنوُضِْرعُم  ِْوغَّللا  ِنَع  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  نیا ، ربانب 

(. تشذگ نآ  عاونا  تاکز و  نآ و  ماسقا 
. تسا لیلعت  ای  تیوقت ، يارب  هدیاز و  َنُولِعاف » ِةاکَّزِلل  : » ادخ لوق  رد  مال »  » و

. ینک ریهطت  ار  شاهّیقب  ات  يروآیم  نوریب  ار  نآ  هک  تسا ، لام  يدایز  ای  مّعنت ، حالص ، تراهط ، ّومن ، يانعم  هب  اج  نیا  رد  تاکز  و 
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. دروایب نهذ  هب  ار  تالامتحا  يانعم و  يهمه  هدنونش  ات  دنهدیم ) تاکز  « ) نوتؤم ةوکّزلل  : » دومرفن و 
ظوفحم ندرک  هاـگن  زا  دـیاب  هک  تسا  درم  نز و  تروع  نآ  تسا ، تروع  ياـنعم  هب  جرف  عمج  جورف »  » َنوُِظفاـح ْمِهِجوُرُِفل  ْمُه  َنیِذَّلا  َو 

. تسا نآ  هب  ندرک  هاگن  ای  عامج )  ) یطو تروع ، ندرک  ظفح  زا  دوصقم  دنامب ،
ینثتسم ّالا  اب  ار  نآ  نتشاذگ  دازآ  اهجرف ، ندرک  اهر  ینعی  داد ، رارق  لاسرتسا  قالطا و  لثم  ار  جورف  ظفح  قّلعتم  نوچ  ْمِهِجاوْزَأ  یلَع  اَّلِإ 

يانثتسا  تروص  هب  ات  درک  رورجم  یلع  اب  درک و 
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دروـم رد  ینعی  ناشنارـسمه ، رب  رگم  دـننکیم  ظـفح  نتـشاذگ  دازآ  ندرک و  اـهر  زا  ار  دوـخ  ياـهجرف  هـک  یناـسک  ینعی  دـشاب ، غّرفم 
. دننکن ظفح  نتشاذگ  دازآ  ندرک و  اهر  زا  ار  دوخ  جورخ  ناشنارسمه 

جرف نتـشادهگن  هک  رادهگن  ارم  بسا  راسفا  ینعی  تسا  یـسرف » نانع  ّیلع  ظفحا   » رد یلع »  » دننام اجنیا  رد  یلع »  » ظفل دناهتفگ : یـضعب 
(. ریغ هن  دنرادیم  هگن  دوخ  نارسمه  يارب  اهنت  ار  دوخ  تروع  ینعی   ) تسا دوصقم  نیا  دیفم  نارسمه  يارب 

دننام دنتـسه  زینک  هک  تیثیح  نآ  زا  نازینک  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  يارب  ام »  » ظفل ندـمآ  اههدـنب ، هن  تسا ، نازینک  دوصقم  ْتَکَلَم  ام  َْوأ 
. درک لقاع  ریغ  هلماعم  اهنآ  اب  دیاب  هک  دنتسه  اهییاراد  لاوما و  ریاس 

دنکیم . قالطا  يهدافا  هدوب و  تکاس  دنوشیم  مارح  اهتلاح  نآ  رد  نازینک  جاوزا و  هک  یتالاح  نایب  زا  هیآ  اریز  تسا ، لمجم  هیآ  و 
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هک دـشاب  یتـهج  زا  ادـخ و  رما  هب  رگا  ناـنز  یباوخمه  تسین ، هدـیهوکن  شنزرـس و  دروم  تروـص  نیا  رد  َنیِموـُلَم  ُْریَغ  ْمُهَّنِإَـف  ْمُُهناـْمیَأ 
يرتسبمه سفن  ياهتشا  يارب  زج  ناشیاهراک  لاعفا و  ریاس  دننام  مدرم  رتشیب  هک  تسا  رود  نآ  زا  تسا ، رجا  ياراد  هدش  یضار  دنوادخ 

(. تسین هدیهوکن  ناشلامعا  یلو  دنرادن  یشاداپ  هچ  رگ  تروص  نیا  رد   ) دنتسین یشاداپ  رجا و  ياراد  سپ  دننکیمن ،
: دمآ دهاوخ  بازحا  يهروس  رد  دش ، هتفگ  ءاسن  يهروس  رد  هچنانچ  اهتناما  َنوُداعلا  ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  َءارَو  یغَْتبا  ِنَمَف 

رد هک  يروط  هب  دـنک ، ّومن  شبحاص  يارب  هدـنام و  ملاس  ظوفحم و  ات  هدـش  هدراذـگ  تناـما  یناـسنا  دزن  هک  تسا  يزیچ  ره  زا  تراـبع 
قدـص دـنراذگیم  رگید  یـضعب  دزن  مدرم  زا  یـضعب  هک  يروص  ياهتناما  رب  انعم  نیا  دـیامن ، میلـست  وا  هب  شبحاص  يهبلاطم  تروص 

. تسا قداص  زین  هتشاذگ  شنازینک  ناگدنب و  دزن  ینیوکت  روطهب  دنوادخ  هک  ییاهتناما  رب  دنکیم ،
هـضرع اههوک  نیمز و  اهنامـسآ و  رب  دنوادخ  هک  دشابیم  یناسنا  هرایـس  يهفیطل  نامه  تسا و  یلـصا  ياهتناما  زا  ینیوکت  تناما  نیا 

. دیشک شود  رب  ناسنا  ار  تناما  راب  نآ  دندرک ، يراددوخ  نآ  لمح  زا  هک  تشاد ،
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: زا ترابع  هداد  شناگدنب  رب  دنوادخ  هک  ییاهتمعن  ریاس  زا 
هب شرهاظم  نانیـشناج و  طّسوت  شناگدنب  دزن  دـنوادخ  هک  ییاهتناما  زا  تسا ، ینیوکت  کسانم  مولع و  كرادـم ، اوق ، حراوج ، اضعا ،

. یفخ یلج و  راکذا  يول ، یبلق و  يوبن و  یبلاق  ماکحا  هدرپس ، تناما 
اریز تسا ، ّصاخ  ماع و  تعیب  تشذگ  ارّرکم  هچنانچ  دـهع  زا  دوصقم  دراذـگیم و  رگید  ماما  يارب  یماما  ره  هک  تیاصو  ياههعیدو  و 

هب تعیب  اب  وا  رهاظم  طـسوت  ادـخ  ناـسنا و  نیب  هک  تسا  یناـمیپ  قاـثیم و  زا  تراـبع  دوشیم  لاؤس  نآ  زا  تسا و  رظن  دروم  هک  يدـهع 
عبّطلاب دوشیم  عقاو  ناگدـنب  نیب  هک  ییاهنامیپ  دـهع و  ریاس  اهدـهع و  اهرذـن ، دـننام  دوقع  دوهع و  ریاس  دوشیم ، لصاح  ناـنآ  تسد 

. تسا دوصقم 
تناما نآ  يرادهگن  هک  ار  هچنآ  دـشاب ، یمان  تناما  رگا  دـنکن  یهاتوک  نآ  ندـناسر  ّومن  هب  ظفح و  رد  هک  تسا  نیا  هب  تناما  تاعارم 

. ددرگ لّمحتم  ار  اهنیا  يهمه  دیاب  ییاجهباج  ناکم و  لقن  رد ، نتسب  نزخم و  بورشم و  لوکأم و  لیبق  زا  دراد  جایتحا 
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ضقن ار  نآ  طورـش  هک  تسا  نیا  هب  نامیپ  دـهع و  تاعارم  دـنکیم و  ادـیپ  جایتحا  اهزیچ  نیا  هب  هک  دـشاب  ییاـهزیچ  زا  تناـما  نآ  رگا 
. دیامنن

هب  مهتالص »  » ظفل ْمِِهتاوَلَص  یلَع  ْمُه  َنیِذَّلا  َو 
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. تسا هدش  هدناوخ  عمج  ود  درفم  تروص 
عمج و نیب  رگید  دـنکیم  قدـص  مومع  رب  دـشابن  دوصقم  نیعم  ریغ  درف  کی  ای  ینیعم  درف  هک  یتروص  رد  فاضم  درفم  نوچ  َنوُِظفاُحی 

. دنامیمن یقرف  درفم 
، یبلاق ياهزامن  رب  تظفاحم  درادـهگن و  ندـش  مگ  زا  هدرک و  عافد  نآ  زا  هک  هنوگ  نیدـب  تسا  يزیچ  رب  تبظاوم  زا  ترابع  تظفاـحم 

ماود اهنآ و  زا  کی  ره  دودح  تاقوا و  ظفح  تلاخد ، زا  سنا  ّنج و  نیطایـش  عفد  اهنآ و  زا  ندرک  عافد  تیامح و  هب  یبلق  يردـص و 
یبلاق زامن  هک  تسا  هنوگ  نیدب  نآ  دشابیم ، شدوخ  بسح  رب  اهزامن  زا  مادک  ره  رد  ماود  رارمتسا و  هک  دشابیم ، ناشنداد  رارمتـسا  و 

. دوشن لفاغ  يرکف  يرکذ و  یبلق ، يردص و  ياهزامن  زا  هدرکن و  كرت  شدوخ  تاقوا  رد  ار 
تظفاحم فصو  اب  اریخا  تسا ، زاـمن  ینطاـب  ماـکحا  زا  عوشخ  هک  دروآ  عوشخ  فصو  اـب  ار  نآ  تسخن  دومن ، رارکت  ار  ةولـصلا »  » رکذ

. تسا نآ  ینطاب  ماکحا  انعم و  ظفح  يرهاظ ، ماکحا  تروص ، ظفح  زا  ّمعا  هک  درک  رکذ 
. دشاب همه  ماتتخا  حاتتفا و  دیاب  زامن  هک  نیا  هب  هراشا  زین  دوش ، هداد  زامن  نأش  هب  مامتها  هک  تسا  تهج  نادب  رارکت  نیا 

ییاهزیچ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  اجنیا  رد  عراضم  لعف  ندروآ 
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دراوم زا  نآ  نتـشادهگن  ندرک و  ظفح  تسا ، دّدـجت  لاح  رد  نآ  ثودـح  رارمتـسا  تهج  زا  دروآ  للخ  يرهاـظ  ینطاـب و  زاـمن  رد  هک 
. رگید فاصوا  فالخ  رب  دشاب  ثودحلا  دّدجتم  رارمتسا  رظن  زا  دیاب  زین  لالخا 

. دنراد روضح  ناشگرزب  فاصوا  اب  هک  ناگرزب  نیا  َِکئلوُأ 
تثارو دشاب  یمّنهج  يورخا  تاکرد  ای  يروص  لاوما  لیبق  زا  رگا  نانآ  ریغ  تثارو  هک  نانآ ، ریغ  هن  دنتسه ، یقیقح  ثراو  َنُوثِراْولا  ُمُه 

. تسا ناگرزب  نآ  یلیفط  هکلب  تسین  تثارو  دشاب  تشهب  تاجرد  تثارو  لیبق  زا  رگا  دوشیمن ، بوسحم 
مکح و رب  دیکأت  ات  دروآ  لصف  ریمـض  دشاب ، هدوب  هدیدنـسپ  فاصوا  اب  نانآ  راضحا  یگرزب و  هب  هراشا  ات  دروآ  دـیعب  يهراشا  مسا  سپ 

. دراد رب  رد  رصح  يهدیاف  زین  دنسم  ندروآ  هفرعم  دشاب ، رصح  رب  راعشا 
نکمم هک  دنتـسه  ییاهزیچ  يهمه  ثراو  ناـنآ  هک  دـشاب  بلطم  نیا  مهوم  اـت  سودرفلل » نوثراولا  مه  : » دومرفن َسْوَدْرِْفلا  َنُوثِرَی  َنیِذَّلا 

. دشاب رتاسر  نانآ  حدم  رد  ات  دوش ، هدرب  ثرا  هب  تسا 
رد دشابیم  اهناتسب  رد  هک  هچنآ  عیمج  هک  یناتسب  رب  دیوریم ، اج  نآ  رد  هایگ  یعون  هک  دوشیم  قالطا  ییاههّرد  رب  سودرف  و 
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ای یمور ، ای  یبرع  نآ  دوشیم ، ّثنؤم  رّکذم و  ظفل  نیا  دوشیم ، قالطا  زین  نآ  يالاب  يهقبط  رب  تشهب و  تاقبط  رب  دـشاب ، دوجوم  اجنآ 

«1 . » تسا برعتسم  ینایرس 
لامک مامت و  نوچ  دنک ، تمعن  ندش  لماک  هب  هراشا  ات  دروآ  ار  هلمج  نیا  دنتسه ، یگشیمه  هنادواج و  تشهب  رد  نانآ  َنوُِدلاخ  اهِیف  ْمُه 

. دوشن لیاز  هک  تسا  نیا  هب  تمعن 
يهمه ياراد  هّوقلاب  تسا  محر  هاگرارق  رد  نآ  رارقتسا  وا و  يهّدام  نیلّوا  هفطن و  تقلخ  زا  ترابع  هک  شتقلخ  يادتبا  زا  ناسنا  هک  نادب 
تسا تیالو  ياهّتیلعف  نامه  هک  یناسنا  ياهتّیلعف  زا  یتّیلعف  وا  يارب  نآ  ره  دوش ، لصاح  ناسنا  يارب  تسا  نکمم  هک  تسا  ییاهزیچ 
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. دوشیم لصاح 
. دراد نایرس  تادوجوم  عیمج  رد  هک  تسا  ینیوکت  تیالو  زا  ياهبترم  ياراد  دوش  لصاح  هک  یتّیلعف  ره 

رب یکیدزن  هّدام ، يهبترم  زا  يرود  بسح  رب  هبترم  ره  و 
__________________________________________________

( سیداراپ « ) ازیدنوییاپ  » ییاتـسوا رد  تسا  یناریا  هژاو  لصا  دسیونیم : دـیجم  نآرق  همجرت  تسویپ  رد  یهاشمّرخ  نیدـلا  ءاهب  ياقآ  ( 1)
ياهاگـشدرگ اـهغاب و  يارب  درک و  یناـنوی  ناـبز  دراو  ار  هژاو  نـیا  نوـفنرگ  تـسا . تـسبرد  درگ و  ياـج  ياـنعم  هـب  عـمج  تلاـح  رد 

ياـنعم هب  ازداریپ  يداـم  یـسراف  يهملک  بّرعم  سودرف  يهملک  زین  نیعم  هلجد و  یـسراف  ياـهگنهرف  رد  درب . راـک  هب  ناریا  ناـهاشنهاش 
. دناهتسناد تشهب  ناتسوب و  غاب و  زین  رّودم و  روصحم و  يهطّوحم 
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یعون وا  يارب  یتـّیلعف  ره  لوصح  ددرگیم ، عـلخ  وا  زا  هّداـم  ياهمدـع  زا  یمدـع  صقن و  تسا ، تیـالو  ياـهّتیلعف  زا  یتـّیلعف  تیـالو ،

یناوجون و ناوا  ات  وا  يارب  تثارو  علخ و  نیا  دـشابیم ، ّتیـشم  زا  ترابع  هک  تسا  قلطم  تیالو  ناـمه  هک  دـشابیم  شردـپ  زا  تثارو 
. دراد همادا  یناسنا  ّرش  ریخ و  زیمت  غولب و  نامز 

رگا سپ  دوشیم  عقاو  هّوقلاـب  تروص  هب  ناطیـش  ناـمحر و  هب  تبـسن  نیب  ناطیـش و  کـلم و  فّرـصت  نیب  دـسریم  هلحرم  نیا  هب  یتـقو 
ثرا وا  يارب  ّتیلعف  نآ  دوش  لصاح  وا  يارب  ناطیش  فّرصت  زا  یتّیلعف  ره  دوشیم ، لعفلاب  ناطیش  هب  وا  تبسن  درک  فّرصت  وا  رد  ناطیش 

هک ییاهّتیلعف  نآ  بسح  رب  دوشیم و  رتدیدش  ناطیش  هب  تبسن  تّیلعف  ددرگ  دایز  ناطیش  فّرصت  هزادنا  ره  دوشیم ، هدرمش  ناطیش  زا 
عاّبتا رد  دوشیم و  لصاح  وا  يارب  شتآ  تاکرد  اب  بسانم  ياهّتیلعف  يهمه  هک  ییاج  ات  دریگیم و  تّدـش  دوشیم  لصاح  ناطیـش  زا 

ياههیاس ازجا و  زا  ناطیـش  هک  يوحن  هب  دوشیم  نآ  بتارم  ناطیـش و  لام و  عیمج  ثرا  هجیتن و  رد  ددرگیم ، نّکمتم  ناطیـش  يوریپ  و 
. دوشیم وا 

نآ دوش  لصاح  وا  يارب  ناـمحر  فّرـصت  زا  هک  یتّیلعف  ره  دوشیم ، لـعفلاب  ناـمحر  هب  وا  تبـسن  درک  فّرـصت  وا  رد  ناـمحر  رگا  یلو 
ماگنه  ناطیش  نوچ  نکیل  تسا ، نامحر  زا  وا  ثرا  ّتیلعف 
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قفاوم ناشيرـشب  رهاظ  اب  ات  هداد  رارق  ایـصوا  ایبنا و  زا  ییاههطـساو  شقلخ  دوخ و  نیب  یلاعت  يادخ  تسا  رتکیدزن  وا  هب  نامحر  زا  غولب 

نالوسر و دنوش ، لّسوتم  ادخ  هب  هتفرگ و  سنا  نانآ  هب  ات  دننک ، كرد  ار  نانآ  دوخ  یناویح  كرادم  اب  دنناوتب  ناگدنب  دنـشاب ، ناگدـنب 
. دننک کمک  ناگدنب  هب  نامحر  فّرصت  لوبق  رد  نانآ  نانیشناج 

ار نامحر  دوخ و  نیب  تبـسن  دوشیم و  نامحر  فّرـصت  ضّرعتم  دـش  ایـصوا  ایبنا و  هب  لّسوتم  ّصاخ  تعیب  ای  ّماع  تعیب  اب  سک  ره  سپ 
. تسا هداد  ماجنا  ار  ماع  تعیب  ای  صاخ  تعیب  وا  اب  هک  دوشیم  یسک  دنزرف  تبسن  نیمه  اب  دنکیم ، لیصحت 

ات ددرگیم  هقلطم  تیالو  بحاص  زا  ثراو  دوشیم ، نامحر  تیـالو و  ّتیلعف  ددرگ  لـصاح  وا  يارب  تبـسن  نیا  تهج  زا  هک  یتّیلعف  ره 
. ددرگ لصاح  وا  يارب  نانج  تاقبط  زا  هقلطم  تیالو  ياهّتیلعف  عیمج  هک  اجنآ 

گرم اـب  ثراو  ثوروم و  لاـم  زا  ثّروم  هک  یماداـم  ناـسنا  يارب  يروص  ثرا  هک  تسا  نیا  يروـص  يوـیند  ثرا  ثرا و  نیا  نیب  قرف 
ثراو وا و  نیب  تبسن  هک  یمادام  ناسنا  يارب  يونعم  ثرا  یلو  دوشیمن ، لصاح  دشاب  هدشن  عطق  ثرا  وا و  نیب  تبـسن  درادنرب و  تسد 

. دراذگن ثراو  رب  ار  یکلمت  دی  ثّروم  هک  یمادام  دوشیمن ، لصاح  دریگن  تّدش 
170 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ترثک ثّروم و  یگدرتسگ  تعـسو و  بجوم  ثرا  نیا  دوشیم ، دایز  ثوروم  لام  ثرا و  نتفای  تسد  تّوق  تبـسن و  دادتـشا  بسح  رب 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2372 

http://www.ghaemiyeh.com


. يروص ثرا  فالخ  هب  تسا ، وا  لام 
لام هلزنم  هّوقلاب و  ناـسنا  يارب  نیا  زا  شیپ  تشهب  تاـجرد  مّنهج و  تاـکرد  تسا ، تشهب  مّنهج و  ّتیلعف  هّوقلاـب  ناـسنا  ره  يارب  نوچ 

يارب ار  شلاـم  تـّیم  ندرک  كرت  دـننامه  درکیم ، كرت  ار  يرگید  دیـسریم  ود  نآ  زا  یکی  رب  هاـگ  ره  دـشیم ، باـسح  وا  كوـلمم 
 ... تسا هدش  تباث  لعفلاب و  نونکا  اّما  شثراو ،

کی ره  ینعی  تشهب  لها  ار  تشهب  رد  مّنهج  لها  لزانم  دـنربیم و  ثرا  هب  مّنهج  لها  ار  مّنهج  رد  نانج  لها  لزانم  هک  هدـش  دراو  اذـل 
. دوشیم حیحص  ثراوت  قالطا  هک  تسا  بسانت  نیمه  ببس  هب  دوشیم ، ثراو  ار  يرگید  لزانم  بسانت  هب  ود  زا 

زا ناشدوخ  لاثم  بسانتم  ای  هقلطم  تیالو  بحاص  زا  ار  یـسودرف  هک  یناـسک  دوشیم : نینچ  هیآ  ياـنعم  دـش  رکذ  هک  هچنآ  رب  اـنب  سپ 
. دنربیم ثرا  مّنهج  لها 

171 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
22 تایآ 12 -

171 ص :  ات 22 ..... ] تایآ 12  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]

هراشا

اَنْقَلَخَف ًۀَغْـضُم  َۀَقَلَْعلا  اَنْقَلَخَف  ًۀَقَلَع  َۀَـفْطُّنلا  اَنْقَلَخ  َُّمث  ( 13  ) ٍنیِکَم ٍرارَق  ِیف  ًۀَـفُْطن  ُهاـْنلَعَج  َُّمث  ( 12  ) ٍنیِط ْنِم  ٍَۀلالُـس  ْنِم  َناْسنِْإلا  اَـنْقَلَخ  ْدََـقل  َو 
ْمُکَّنِإ َُّمث  ( 15  ) َنُوتِّیََمل َِکلذ  َدـَْعب  ْمُکَّنِإ  َُّمث  ( 14  ) َنیِِقلاْخلا ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَرابَتَف  َرَخآ  ًاْقلَخ  ُهانْأَْشنَأ  َُّمث  ًامَْحل  َماظِْعلا  اَنْوَسَکَف  ًاـماظِع  َۀَغْـضُْملا 

(16  ) َنُوثَْعُبت ِۀَمایِْقلا  َمْوَی 
ِِهب ٍباهَذ  یلَع  اَّنِإ  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ُهاَّنَکْـسَأَف  ٍرَدَِـقب  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  اـْنلَْزنَأ  َو  ( 17  ) َنِیِلفاغ ِْقلَْخلا  ِنَع  اَّنُک  ام  َو  َِقئارَط  َْعبَـس  ْمُکَقْوَف  اـنْقَلَخ  ْدََـقل  َو 

ُُتْبنَت َءاْنیَس  ِروُط  ْنِم  ُجُرَْخت  ًةَرَجَش  َو  ( 19  ) َنُولُکَْأت اْهنِم  َو  ٌةَرِیثَک  ُهِکاوَف  اهِیف  ْمَُکل  ٍبانْعَأ  َو  ٍلیِخَن  ْنِم  ٍتاَّنَج  ِِهب  ْمَُکل  اـنْأَْشنَأَف  ( 18  ) َنوُرِداَقل
(21  ) َنُولُکَْأت اْهنِم  َو  ٌةَرِیثَک  ُِعفانَم  اهِیف  ْمَُکل  َو  اِهنوُُطب  ِیف  اَّمِم  ْمُکیِقُْسن  ًةَْربَِعل  ِماْعنَْألا  ِیف  ْمَُکل  َّنِإ  َو  ( 20  ) َنِیلِکْآِلل ٍْغبِص  َو  ِنْهُّدلِاب 

(22  ) َنُولَمُْحت ِْکلُْفلا  یَلَع  َو  اْهیَلَع  َو 
172 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

172 ص :  همجرت ..... :

. میدیرفآ لگ  يهدیکچ  زا  ار  ناسنا  هک  یتسار  هب  و 
. میداد رارق  راوتسا  یهاگیاج  رد  ياهطقن  تروص  هب  ار  وا  هاگنآ 

رادناوختـسا ار  هراـپ  تشوگ  سپـس  میدروآرد ، هراـپ  تشوگ  تروص  هب  ار  هتـسب  نوخ  سپـس  هتـسب و  نوخ  تروـص  هب  ار  هفطن  هاـگنآ 
دنوادخ دمآ  رترب  سپ  میدروآ  دیدپ  رگید  یشنیرفآ  تروص  هب  ار  نآ  هاگنآ  میدناشوپ ، تشوگ  ياهدرپ  اهناوختـسا  رب  هاگنآ  میدرک و 

. تسا ناگدننیرفآ  نیرتهب  هک 
. دیتسه اریم  اهنیا  زا  سپ  امش  سپس 

. دیوش هتخیگنارب  تمایق  زور  رد  امش  سپس 
. میاهدوبن لفاغ  شنیرفآ  زا  زگره ]  ] ام میاهدیرفآ ، نامسآ ]  ] هقبط تفه  زارف  رب  هک  یتسار  هب  و 

. مییاناوت نآ  ندرب  نیب  زا  هب  ام  میداد ، ياج  نیمز  رد  ار  نآ  میداتسرف و  ورف  هزادنا  هب  یبآ  نامسآ  زا  و 
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. دیروخیم نآ  زا  تسا و  رایسب  ياههویم  امش  يارب  نآ  رد  هک  میدروآ  دیدپ  روگنا  امرخ و  ياهغاب  امش  يارب  نآ  اب  هاگنآ 
. ناگدنروخ يارب  یشروخنان  زین  دروآیمرب و  نوتیز ]  ] نغور دیوریم و  انیس  روط  زا  هک  تخرد  نینچمه ]  ] و

ياهدوس امـش  يارب  اهنآ  رد  میناشونیم و  تساهنآ  ياهمکـش  رد  هچنآ  زا  ار  امـش  هک  تسه  یتربع  يهیام  نایاپراچ  رد  امـش  يارب  و 
. دیروخیم اهنآ  تشوگ ]  ] زا تسا و  ناوارف 

. دیوشیم راوس  یتشک  رب  اهنآ و  رب  و 

172 ص :  ریسفت ..... 

تسا  نیا  هلمج  ود  تبسانم  هجو  تسا و  َنُونِمْؤُْملا  َحَْلفَأ  ْدَق  رب  فطع  ٍنیِط  ْنِم  ٍَۀلالُس  ْنِم  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  َو 
173 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تقلخ بتارم  نیلّوا  تسا ، ّتیلعف  هب  هّوق  زا  جورخ  مدـع ، ياههبیاش  هّدام و  صیاقن  زا  وا  ییاهر  زا  ترابع  نمؤم  يراگتـسر  حـالف و  هک 
نیا اب  ار  ناسنا  حالف  يراگتـسر و  تّحـص  دـنوادخ  هک  ایوگ  سپ  تسا ، ّتیلعف  هب  هّوق  زا  جورخ  هّدام و  صیاقن  زا  مدـع و  زا  ییاـهر  زین 

ترخآ يهئـشن  هچ  تسا ، دوهـشم  امـش  يارب  شراثآ  بسح  رب  وا  تقلخ  دـننام  ناسنا  حالف  يراگتـسر و  هدومرف : هدرک و  لـیلعت  فطع 
. دشاب لاح  يانعم  نیمه  هب  هلمج  نیا  تسا  نکمم  تسایند و  يهئشن  دننام 

زا صوصخم  عون  ود  نآ  هک  تسا  نیا  هب  راعشا  يارب  نیط »  » و هلالس »  » ندوب هرکن  تسا ، ءیـش  زا  يهدیکچ  هدش و  فاص  ۀلالـس »  » ظفل
. دنتسه نیط  هلالس و 

هّییادتبا و ای  دشاب ، هلالـس »  » تفـص هک  تسا  فوذـحم  هب  ّقلعتم  هّیـضیعبت ، ای  هّینایب  مّود  نم » ، » تسا انقلخ »  » هب ّقلعتم  هّییادـتبا ، لّوا  نم » »
«. ۀلالس  » تفص فوذحم و  هب  قّلعتم  ای  تسا  هلالس »  » هب قّلعتم 

زا نآ  ندش  ادج  زا  لبق  تسا  هفطن  هلالس  زا  دوصقم  تسا ، ناسنا  سنج  ناسنا  زا  دوصقم  و  ۀلالس » نم   » زا لدب  شدعب  ام  و  مّود » نم   » ای
هدعم رد  هک  تسا  ییاذغ  ای  تساذـغ ، قلطم  ای  مدآ ، لگ  نیط »  » زا دوصقم  دوش ، هدـیمان  هفطن  هک  نآ  زا  لبق  نانز ، محر  نادرم و  بلص 

يهمه  هک  تسا  اضعا  ای  اهگر ، ای  دبک ، ای 
174 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. فورعم لگ  زا  رتاسر  رتمامت و  روطهب  دشاب  هدش  طولخم  بآ  اب  هک  تسا  كاخ  یهجو  هب  اهنیا 
هدـش هتفرگ  نیمز  يور  زا  هک  تسا  یکاـخ  ۀلالـس »  » زا دوصقم  تسا ، رـشبلا  وبا  مالّـسلا  هیلع  مدآ  ناـسنا  زا  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  و 

. تسا
. دوش ّرقتسم  اجنآ  رد  دیاب  هک  ییاج  رد  میداد  رارق  ياهفطن  ار  نآ  سپس  ٍرارَق  ِیف  ًۀَفُْطن  ُهاْنلَعَج  َُّمث 

. دوشیم ّرقتسم  نآ  رد  ءیش  هک  تسا  يزیچ  هحتف  اب  هرارق »  » و رارق »  » و
يانعم هب  نّکمت  زا  ای  تسا ، هاشداپ  دزن  تلزنم  ماـقم و  ياـنعم  هب  ۀـناکم »  » زا اـی  اـج ، عضوم و  ياـنعم  هب  ناـکم  زا  نیکم »  » ظـفل نیکم ) )

. تسا محر  نیکم  رارق  زا  دوصقم  تسا ، ییاناوت  رادتقا و 
(. تسا نوخ  هتخل  ای  هتسب ، نوخ  نآ  هک   ) میدیرفآ هقلع  هفطن  زا  ای  میدینادرگ  هقلع  تروص  هب  ار  هفطن  سپس  ًۀَقَلَع  َۀَفْطُّنلا  اَنْقَلَخ  َُّمث 

هک دنکب  نیا  هب  هراشا  ات  دروآ  ّمث »  » ظفل ترابع  لّوا  تمسق  رد  میدروآرد ، تشوگ  تروص  هب  ار  نوخ  هتخل  هاگنآ  ًۀَغْـضُم  َۀَقَلَْعلا  اَنْقَلَخَف 
هقلع نیب  هک  دوش  هغضم  هقلع  هک  اجنآ  فالخ  رب  دراد  نامز  دادتما  هب  جایتحا  دوشب  هتسب  نوخ  هک  یتقو  ات  محر  رد  هفطن  رارقتسا  لّوا  زا 

. تسین یتلهم  هلصاف و  هغضم  و 
175 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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رد يدنب  ناوختسا  هک  یمادام  نوچ  ناوختسا ، تروص  هب  الّوا  یخساپ  میدرک  رادناوختـسا  ار  هراپ  تشوگ  سپـس  ًاماظِع  َۀَغْـضُْملا  اَنْقَلَخَف 
. دوشیمن رّوصتم  اهتشوگ  ریوصت  دوشن  ّزیمتم  نینج  ندب 

اهناوختـسا و زا  ترابع  هک  اهنآ  ّلحم  ّزیمت  اـب  زج  اهتـشوگ  تاّیـصوصخ  زّیمت و  تسا ، ياهژیو  وحن  هب  ییاـج  ره  رد  اهتـشوگ  هک  اریز 
. دوشیمن قّقحم  تساهنآ  تاّیصوصخ 

رگید یـشنیرفآ  تروـص  هـب  ار  نآ  نآ ، زا  سپ  میدـناشوپ و  تشوـگ  ناوختـسا  رب  هاـگنآ  َرَخآ  ًاـْقلَخ  ُهاـنْأَْشنَأ  َّمـُث  ًاـمَْحل  َماـظِْعلا  اـَنْوَسَکَف 
. میدروآرد

رد اشنا  دوشیم ، لامعتـسا  تاّیّدام  تانّوکم  رد  قلخ  هچ  دـشاب ، قلخ  ياشنا  يهبترم  يرود  هلـصاف و  هب  راعـشا  ات  دروآ  ّمث »  » ظـفل اـجنیا 
صوصخم ياشنا  رـصانع ، اهنامـسآ و  دننام  تّدم ، هن  دراد ، هّدام  هب  جایتحا  هک  دـنکیم  ادـیپ  صاصتخا  يزیچ  هب  قلخ  یهاگ  تادّرجم ،

، تسا قلخ  زا  رتالاب  اشنا  يهجرد  انعم  ود  ره  هب  تسا و  همه  زا  تادّرجم  صوصخم  عادـبا  ددرگیم ، تّدـم  هّداـم و  زا  دّرجم  تارّدـقتم 
. دشاب نامز  تلهم و  هجرف و  نودب  هک  تسین  هقلع  ندش  هغضم  دننام  ناسنا  سفن  ياشنا  هک  نیا  هب  هراشا  يارب 

ندش هدیـشوپ  نیب  تروص  نیا  رد  هک  لمح ، عضو  ماّیا  لّوا  ای  لمح  ماّیا  رخآ  رد  رگم  دوشیمن  زاتمم  شندب  زا  ناسنا  سفن  ياشنا  هکلب 
اب  ناوختسا 

176 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دریگیم رارق  نامز  يهلصاف  سفن  ياشنا  نیب  تشوگ و 

میظعت ءیـش و  زا  بّجعت  ماقم  رد  هک  تسادخ ، صوصخم  انعم  نیا  هب  هک  تسا  ياهملک  نیا  تسا ، سّدقم  هّزنم و  دـنوادخ  ُهَّللا  َكَرابَتَف 
. دوشیم هتفگ  نآ 

نیا هب  هراشا  ات  دروآ  ار  هملک  نیا  اـشنا  لاـبند  هب  تسا ، تاریخ  رد  يداـیز  دـشر و  ياـنعم  هب  تکرب  زا  كراـبت »  » يهملک لـصا  هچ  رگا 
. تسا هّزنم  صقن  بیع و  زا  نآ  يهدننک  اشنا  تسا ، بّجعت  يهتسیاش  هک  تسا  یمیظع  رما  ناسنا  سفن  هک  دشاب 

. تسین ریذپرییغت  هدش و  برع  تابطاخم  رد  لثم  دننام  هملک  نیا  نوچ  انکرابت » : » دومرفن درک ، تافتلا  تبیغ  هب  مّلکت  زا 
يادخ دنرایـسب ، اهرگتعنـص  اوق و  هکیالم و  زا  وا  تقلخ  ياههطـساو  سپ  دـشاب  ادـخ  رد  رـصحنم  رگا  یقیقح  تّیقلاخ  َنیِِقلاْخلا  ُنَسْحَأ 

. اضعا حراوج و  اوق ، تلآ ، ددم ، هّدام ، یلبق ، يهنومن  دننام  درادن ، يزیچ  هب  جایتحا  شتقلخ  رد  نوچ  تسا ، همه  زا  رتهب  یلاعت 
سپـس دیتسه و  اّربم  بتارم  نیا  زا  دـعب  هدـش ) هدروآ  ّمث »  » دروم رد  هکنانچ  یلبق ، بتارم  زا  سپ   ) سپـس َنُوثَْعُبت و  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ْمُکَّنِإ  َُّمث 

دیوشیم . هتخیگنارب  زیخاتسر  زور  رد  رگید ) بتارم  زا  سپ  )
177 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

قباطم ینعی  تسا ، هقراطم  هقیرط و  ینامسآ  ره  اریز  نامسآ ، يانعم  هب  تسا  هقیرط »  » عمج قئارط »  » ظفل َِقئارَط  َْعبَـس  ْمُکَقْوَف  انْقَلَخ  ْدََقل  َو 
. تسا يرگید  اب 

تاقبط امش  هک  تسا  نیا  دوصقم  هار ، هیبش  تسا  نیمز  رد  فاکـش  يانعم  هب  ای  دنتـسه ، ناگراتـس  ریـسم  اهنامـسآ  هک  تسا  نیا  يارب  ای 
گرم زا  لبق  دیاب  امش  میدیرفآ ، ار  نامسآ  تاقبط  امـش  قوفام  دیدومن ، هدهاشم  دش  رکذ  هک  یبتارم  زا  دیدرک  رورم  نآ  رب  هک  ار  نیمز 

هب امـش  هک  دینک  بلط  امنهار  لیلد و  ناتدوخ  يارب  دینک و  هدامآ  نآ  رب  رورم  يارب  ار  ناتدوخ  سپ  گرم ، زا  دـعب  ای  دـینک  رورم  نآ  رب 
. نیمز ياههار  هب  ات  دیتسه  رتنادان  نامسآ  ياههار 

میراذگب لمهم  دنراد  جایتحا  نآ  هب  قلخ  هک  ار  هچنآ  ات  میدوبن  لفاغ  شنیرفآ  قلخ و  داجیا  ای  قولخم  زا  ام  َنِیِلفاغ و  ِْقلَْخلا  ِنَع  اَّنُک  ام  َو 
. دیبایب ات  دینک  بلط  دیراد  جایتحا  نآ  هب  نامسآ  ياههار  رب  ریس  رد  ار  هچنآ  سپ  مینکن ، قلخ  نانآ  يارب  ار  نآ  و 
. میداتسرف ورف  ار  بآ  نامسآ  زا  لیالد  نامه  هب  ینعی  تسا  لیلعت  يانعم  نآ  رد  تسا ، فطع  ِءامَّسلا  َنِم  اْنلَْزنَأ  َو 
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. تسا نامسآ  رد  دوجوم  ربا  زا  ای  اوه ، هقبط  ندوب  الاب  تهج  زا  نامسآ  هملک 
نآ  زا  امش  هک  يوحن  هب  میداتسرف  هزادنا  هب  بآ  ٍرَدَِقب  ًءام 

178 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یگتسب امش  شاعم  هک  هچنآ  تابجوم  هک  يوحن  هب  میدرکن  عنم  ناراب  زا  ار  امش  دنکن ، دساف  ار  امش  ياهتعارز  نکاما و  دیوش ، دنمرهب 

. دنکیم بارخ  ار  اهتعارز  اهانب و  دیایب  دایز  مه و  رس  تشپ  ناراب  رگا  اریز  دوشن ، لصاح  تسامش  یناگدنز  کمک  دراد و  نآ  هب 
رگا دروآیم ، راب  هب  تکاله  داسف و  دریگب  ار  نیمز  يور  هک  اجنآ  ات  دوش  دایز  اهایرد  اهلیس و  اههمـشچ ، اهتانق ، بآ  رگا  نینچمه  و 

. میدرکن تلفغ  قلخ  زا  ام  هک  تسا  نیا  لیلد  هزادنا  هب  ناراب  نداتسرف  دوشیمن ، ریذپناکما  الصا  یگدنز  دشابن  یناراب  بآ و  چیه 
روظنم و زین  یناسنا  یناویح و  ندـب  نیمز  رد  نآ  ناکـسا  حاورا و  نامـسآ  زا  يرـشب  یناویح و  تایح  بآ  ندرک  لزان  هک  دـنامن  یفخم 

. تسا دوصقم 
. دیوش دنمرهب  نآ  عفانم  ریاس  زا  دیزاس و  باریس  ار  ناتنایاپراهچ  اهتعارز و  هک  میدرک  نکاس  نیمز  رد  ار  بآ  ِضْرَْألا و  ِیف  ُهاَّنَکْسَأَف 

. میدرک اقبا  ار  نآ  امش  رب  مّحرت  يارب  میربب و  نیب  زا  ار  بآ  هک  میراد  ار  نیا  تردق  ییاناوت و  ام  َنوُرِداَقل و  ِِهب  ٍباهَذ  یلَع  اَّنِإ  َو 
ْمَُکل  ٍبانْعَأ  َو  ٍلیَِخن  ْنِم  ٍتاَّنَج  ِِهب  ْمَُکل  انْأَْشنَأَف 

179 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ٌةَرِیثَک ُهِکاوَف  اهِیف 

(. رت هچ  کشخ و  هچ   ) تسا رایسب  ياههویم  امش  يارب  نآ  رد  هک  میدروآ  دیدپ  روگنا  امرخ و  ياهغاب  امش  يارب  نآ  اب  هاگنآ 
. دیروخیم اههویم  زا  ای  اهغاب  زا  َنُولُکْأَت و  اْهنِم  َو 

امرخ و غاب  یـصاصتخا  روط  هب  زین  اهغاب  زا  درب و  مسا  ار  اهغاب  هژیو  هب  دوشیم  لـصاح  بآ  ببـس  هب  هک  ییاـهزیچ  نیب  زا  هک  نیا  ّتلع 
و  ) دـشاب انتعا  لباق  هک  دسانـشیمن  ار  يزیچ  اهنآ  زا  ریغ  ددنـسپیم و  ار  روگنا  امرخ و  غاـب  برع  هک  تسا  ور  نیا  زا  درب  ماـن  ار  روگنا 

(. دشاب مدرم  سوسحم  هک  دروآیم  لاثم  ار  يزیچ  دنوادخ 
ییاهزیچ زا  ینعی  دشاب ، فوذحم  يادتبم  ربخ  ات  هدش  هدناوخ  عفر  اب  و  تاّنج »  » رب فطع  ات  هدش  هدناوخ  بصن  اب  ةرجش »  » ظفل ًةَرَجَـش  َو 

. تسا نهّدلاب » تبنت   » نآ ربخ  تسادتبم و  ای  تسا ، تخرد  هدومن  ّومن  هدش و  هتشک  هک 
، تسا هناخ  يهناتسآ  ای  هوک  روط » ، » هدش هدناوخ  رـصق  ّدم و  نیـس و  يهرـسک  اب  ّدم ، نیـس و  هحتف ، اب  انیـس »  » ظفل َءاْنیَـس  ِروُط  ْنِم  ُجُرَْخت 
، تساجنآ رد  هوک  نیا  هک  تسا  ییاج  مسا  انیس » ، » هدرک تاجانم  شراگدرورپ  اب  اجنآ  رد  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هک  تسا  یهوک  دوصقم 

. تساجنآ رد  یصوصخم  گنس  مسا  ای 
ناتخرد  هک  تسا  یهوک  ءانیس »  » زا دوصقم  دناهتفگ : یخرب 

180 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دناهتسناد ییوکین  هوک  ار  نآ  مه  یضعب  دراد و  يدایز 

یـضعب تسا ، هدـش  عقاو  هلیا  رـصم و  نیب  هک  تسا  تکرب  هوک  انیـس » روـط   » ياـنعم تسا ، تکرب  ياـنعم  هب  ءانیـس » : » دـناهتفگ یـضعب  و 
دهـشم هک  تسا  ییاج  نامه  نآ  تسا ، فجن  انیـس  روط  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ام  رابخا  رد  ماش ، رد  تسا  یهوک  ءانیـس » روط  : » دناهتفگ

. تساجنآ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
: دوب نینچ  نینمؤملا  ریما  تّیصو  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

دینک نفد  اجنامه  ارم  درک  لابقتسا  ار  امش  يداب  دیـسر و  بیـشن  هب  امـش  ياهمدق  هاگ  ره  دیزاس ، جراخ  دنلب  نیمز  تشد و  يوس  هب  ارم 
« تسانیس روط  لّوا  نآ  هک 
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نخـس هوک  نآ  يور  رب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  اب  دنوادخ  هک  تسا  یهوک  زا  ياهعطق  « 2  » يّرغ تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .و 
بیبح ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هدرک ، ذاّختا  لیلخ  اجنآ  ار  میهاربا  دـنوادخ  هدومن ، سیدـقت  ار  ادـخ  اجنآ  رد  یـسیع  تسا ، هتفگ 

ریما زا  رتفیرـش  رتمیرک و  حون  مدآ و  شکاپ  ردـپ  ود  زا  دـعب  مسق  ادـخ  هب  سپ  هداد  رارق  نکـسم  ناربمایپ  يارب  ار  اجنآ  هدومن ، ذاـّختا 
«. 3  » تسا هدشن  نکاس  اجنآ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

تخرد دوشیم  جراخ  انیس  روط  زا  هک  یتخرد  زا  دوصقم 
__________________________________________________

بیذهتلا ج 6 ص 34 ح 13 یفاصلا ج 3 ص 397 و  ریسفت  ( 1)
(. دیمع گنهرف   ) فرشا فجن  ياهمان  زا  یکی  و  بوخ ، يانب  نامتخاس و  وکین . ابیز . ّي ) ر . غ . : ) يّرغ ( 2)

یفاصلا ج 3 ص 397 ریسفت  ( 3)
181 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا دایز  برع  يارب  تخرد  نآ  عفن  نوچ  درک ، رکذ  ار  نآ  صوصخ  تسا ، نوتیز 
یهارمه تبحاصم و  يارب  ای  ندرک  يّدعتم  يارب  ءاب »  » ظفل تروص  نیا  رد  هک  هدـش  هدـناوخ  دّرجم  یثالث  زا  تبنت »  » ظفل ِنْهُّدـلِاب  ُُتْبنَت 

. دروآیم راب  هب  نغور  يهویم  ینعی  تسا ، فوذحم  نآ  لوعفم  تسا و  يّدعتم  ای  هدش ، هدناوخ  ندییور  يانعم  هب  تابنا  زا  تبنت » ، » تسا
. تسا شروخ  نان  نآ  يهویم  نوچ  ناگدنروخ ، يارب  شروخ  نان  َنِیلِکْآِلل  ٍْغبِص  َو 

روط سپ  تسا ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  لـثم  نآ  تسا ، نوتیز  تخرد  دوـصقم  دـناهتفگ : یخرب 
. تسا تخرد  انیس  هوک ،

. تسا وا  تردق  تمکح و  لامک  امش و  هب  یلاعت  يادخ  تیانع  رب  لالدتسا  تربع و  نایاپراهچ  رد  ًةَْربَِعل  ِماْعنَْألا  ِیف  ْمَُکل  َّنِإ  َو 
ناتتقلخ و رد  امـش  يارب  دوش : هتفگ  هک  تسا  نیا  اـنعم  رد  ود  نآ  هک  تسا  ِءاـمَّسلا » َنِم  اـْنلَْزنَأ  : » رب اـی  اـنْقَلَخ » ْدََـقل  : » رب فطع  هلمج  و 

. تسا تربع  نامسآ  زا  بآ  نداتسرف 
میناشونیم . هک  یلاح  رد  ینعی  تسا ، هّیلاح  ای  هفنأتسم  هلمج  هدش ، هدناوخ  نآ  حتف  نون و  يهّمض  اب  مکیقسن »  » ظفل ْمُکیِقُْسن 

182 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا اهنآ  ریش  دوصقم  هک  تسا ، تاناویح  ياهمکش  رد  هک  هچنآ  زا  اِهنوُُطب  ِیف  اَّمِم 

دننام يدایز ، ياههرهب  نایاپراهچ  ندرک  مار  اب  امـش  ینعی  تسا ، يدایز  ياهتعفنم  نایاپراهچ  رد  امـش  يارب  ٌةَرِیثَک و  ُِعفانَم  اـهِیف  ْمَُکل  َو 
اهنآ یبرچ  تشوـگ و  زا  َنُولُکْأـَت  اـْهنِم  َو  دوـشیم  ناتدـیاع  اـهنآ  يهلیـسو  هب  تنیز  لّـمجت و  يوـم و  مـشپ و  اـهنآ ، رب  ندـش  راوـس 

. دیروخیم
َنُولَمُْحت ِْکلُْفلا  یَلَع  َو  اْهیَلَع 

زا نتفرگ  تربـع  تهج  اـهتمعن  ندرمـش  دوصقم  نوچ  دـینکیم ، لـقن  لـمح و  اـیرد  یگـشخ و  رد  یتـشک  ناـیاپراهچ و  يهلیـسو  هب 
. درک هفاضا  نایاپراهچ  هب  مه  ار  یتشک  تساهنآ 

41 تایآ 23 -

182 ص :  ات 41 ..... ] تایآ 23  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]

هراشا
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َّالِإ اذـه  ام  ِهِمْوَق  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُأَلَْملا  َلاقَف  ( 23  ) َنوُقَّتَت الَف  َأ  ُهُْریَغ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِمْوَق  ای  َلاقَف  ِهِمْوَق  یلِإ  ًاحُون  اْنلَـسْرَأ  ْدََـقل  َو 
ِِهب اوُصَّبَرَتَف  ٌۀَّنِج  ِِهب  ٌلُجَر  َّالِإ  َوُه  ْنِإ  ( 24  ) َنِیلَّوَْألا اَِنئابآ  ِیف  اذِهب  انْعِمَـس  ام  ًۀَِکئالَم  َلَْزنََأل  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  ْمُْکیَلَع  َلَّضَفَتَی  ْنَأ  ُدیُِری  ْمُُکْلثِم  ٌرََـشب 

اهِیف ُْکلْساَف  ُروُّنَّتلا  َراف  َو  انُْرمَأ  َءاج  اذِإَف  اِنیْحَو  َو  اِنُنیْعَِأب  َْکلُْفلا  ِعَنْـصا  ِنَأ  ِْهَیلِإ  اْنیَحْوَأَف  ( 26  ) ِنُوبَّذَک اِمب  ِینْرُْصنا  ِّبَر  َلاق  ( 25  ) ٍنیِح یَّتَح 
(27  ) َنُوقَْرغُم ْمُهَّنِإ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِیف  ِیْنبِطاُخت  َو ال  ْمُْهنِم  ُلْوَْقلا  ِْهیَلَع  َقَبَس  ْنَم  َّالِإ  َکَلْهَأ  َو  ِْنیَْنثا  ِْنیَجْوَز  ٍّلُک  ْنِم 

َْتنَأ َو  ًاکَرابُم  ًالَْزنُم  ِیْنلِْزنَأ  ِّبَر  ْلـُق  َو  ( 28  ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  اناََّجن  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ِلُقَف  ِْکلُْفلا  یَلَع  َکَعَم  ْنَم  َو  َْتنَأ  َْتیَوَتْـسا  اَذِإَـف 
ِنَأ ْمُْهنِم  ًالوُسَر  ْمِهِیف  اْنلَـسْرَأَف  ( 31  ) َنیِرَخآ ًانْرَق  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  اـنْأَْشنَأ  َُّمث  ( 30  ) َنـِیلَْتبَُمل اَّنُک  ْنِإ  َو  ٍتاـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  ( 29  ) َنِیلِْزنُْملا ُْریَخ 

(32  ) َنوُقَّتَت الَف  َأ  ُهُْریَغ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُُدبْعا 
ُبَرْشَی ُْهنِم َو  َنُولُکَْأت  اَّمِم  ُلُکْأَی  ْمُُکْلثِم  ٌرََـشب  َّالِإ  اذه  ام  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ْمُهاْنفَْرتَأ  َو  ِةَرِخْآلا  ِءاِقِلب  اُوبَّذَک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِهِمْوَق  ْنِم  ُأَلَْملا  َلاق  َو 

(35  ) َنوُجَرْخُم ْمُکَّنَأ  ًاماظِع  َو  ًاباُرت  ُْمْتنُک  َو  ْمُّتِم  اذِإ  ْمُکَّنَأ  ْمُکُدـِعَی  َأ  ( 34  ) َنوُرِساَخل ًاذِإ  ْمُکَّنِإ  ْمُکَْلثِم  ًارََشب  ُْمتْعَطَأ  ِْنَئل  َو  ( 33  ) َنُوبَرْشَت اَّمِم 
(37  ) َنِیثوُْعبَِمب ُنَْحن  ام  َو  ایَْحن  َو  ُتوُمَن  اْینُّدلا  اَُنتایَح  َّالِإ  َیِه  ْنِإ  ( 36  ) َنوُدَعُوت اِمل  َتاْهیَه  َتاْهیَه 

(40  ) َنیِمِدان َّنُِحبُْصَیل  ٍلِیلَق  اَّمَع  َلاق  ( 39  ) ِنُوبَّذَک اِمب  ِینْرُْصنا  ِّبَر  َلاق  ( 38  ) َنِینِمْؤُِمب َُهل  ُنَْحن  ام  َو  ًابِذَـک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ٌلُجَر  َّالِإ  َوُه  ْنِإ 
(41  ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقِلل  ًادُْعبَف  ًءاثُغ  ْمُهاْنلَعَجَف  ِّقَْحلِاب  ُۀَْحیَّصلا  ُمُْهتَذَخَأَف 

184 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

184 ص :  همجرت ..... :

اورپ ایآ  دـیرادن ، وا  زج  ییادـخ  هک  دـیتسرپب  ار  دـنوادخ  نم  موق  يا  تفگ  نانآ ] هب   ] هک میداتـسرف ، شموق  يوس  هب  ار  حون  یتسار  هب  و 
؟ دینکیمن

، دیوج يرترب  امـش  رب  دهاوخیم  هک  تسین  امـش  دننامه  يرـشب  زج  درم ]  ] نیا دنتفگ  دـندوب  هدـیزرو  رفک  هک  شموق  زا  یناگرزب  هاگنآ 
. میاهدینشن يزیچ  نینچ  نامناکاین  قح  رد  ام  داتسرفیم  یناگتشرف  امش ] رب   ] تساوخیم ادخ  رگا 

. دینک گنرد  يدنچ  وا  راک  رد  دراد ، ینونج  هک  تسین  يدرم  زج  وا 
. امرف میرای  دننکیم  مبیذکت  هک  نیا  لابق  رد  اراگدرورپ  تفگ  حون ] ]

زا نآ  رد  درک ، ناروف  رونت  زا ] بآ   ] دیـسر و رد  ام  نامرف  نوچ  زاسب و  ام  یحو  اب  اـم و  رظن  ریز  ار  یتشک  هک  میدرک  یحو  وا  هب  هاـگنآ 
رد تسا ، هتفای  ققحت  وا  يهراـب  رد  شیپ  زا  اـم ]  ] مکح هک  ناـشیا  زا  یـسک  رگم  تاهداوناـخ  زین  هدـب ، هار  هناـگود  یتفج  يروناـج ]  ] ره

، دنایندش قرغ  ناشیا  هک  وگم  نخس  نم  اب  دناهدیزرو ، كرش ]  ] متس هک  یناسک  يهراب 
، دیناهر كرشم ] و   ] هشیپمتس موق  زا  ار  ام  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  وگب  هاگنآ  دنتفرگ ، رارق  یتشک  رب  تناهارمه  وت و  نوچ 

، ینابزیم نیرتهب  وت  روآ و  دورف  كرابم  یلزنم  هب  ارم  اراگدرورپ  وگب 
، میاهدوب هدنیامزآ  ام  تسه و  یتربع  ياههیام  نیا  رد  نامگیب 

ص: ج10 ، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  وا  زج  ییادخ  هک  دـیتسرپب  ار  دـنوادخ  هک  میتفگ ] و   ] میداتـسرف ناشیا  نایم  هب  ناشیا  زا  يربمایپ  هاگنآ 
185

؟ دینکیمن اورپ  ایآ  دیرادن ،
هتخاس ناشرادروخرب  تمعن  زان و  زا  ایند ، یناگدـنز  رد  دـندوب ، هدرک  راکنا  ار  یناهجنآ  ياقل  هدـیزرو و  رفک  هک  شموق  زا  یناـگرزب  و 

، دیماشآیم امـش  هچنامه  زا  دروخیم و  دیروخیم ، نآ  زا  امـش  هچنامه  زا  هک  تسین ، امـش  دننامه  يرـشب  زج  درم ]  ] نیا دنتفگ  میدوب ،
، دماشآیم
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، دیراکنایز امش  تروص  نآ  رد  دینک ، يوریپ  ناتدوخ  دننامه  يرشب  زا  رگا 
، دیوشیم هتخیگنارب  ون  زا  دیدش ، هدیسوپ ]  ] ناوختسا كاخ و  دیدرم و  امش  نوچ  هک  دهدیم  هدعو  امش  هب  ایآ 

، تسا هداد  هدعو  امش  هب  هچنآ  تسا  دیعب 
، میتسین ینتخیگنارب  زگره ]  ] ام مینکیم ، یگدنز  یضعب ]  ] میریمیم و یضعب ]  ] هک تسین  راک  رد  نامیویند  یگدنز  نیمه  زج  یتایح 

، میرادن رواب  وا  نخس ]  ] هب ام  تسین ، تسا  هتسب  یغورد  دنوادخ  رب  هک  يدرم  زج  وا 
، امرف میرای  دننکیم  مبیذکت  هک  نیا  لابق  رد  اراگدرورپ  تفگ  دوه ] ]

، دندرگ نامیشپ  یتخس  هب  هک  ادوز  دومرف 
[. كرشم  ] ناگشیپمتس رب  نیرفن  میدنادرگ ، كاشاخ  نوچمه  ار  نانآ  هاگنآ  تفرگ ، ورف  قح  هب  ار  نانآ  رابگرم  گناب  هاگنآ 

185 ص :  ریسفت ..... 

ار ناسنا  درک ، رکذ  ار  ناسنا  ياقب  ناکما  هب  تبـسن  وا  ریبدت  ناسنا ، قلخ  رد  دوخ  عنـص  یلاعت  يادخ  یتقو  ِهِمْوَق  یلِإ  ًاحُون  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  َو 
. دومرف نایب  ار  اهنآ  فارشا  لصا و  اهتمعن و  تیاغ  دنامیم ، یقاب  شگرم  زا  دعب  هک  دومن  هاگآ 

تساههار  نیرتهب  هب  تیاده  يارب  نالوسر  لاسرا  نامه  هک 
186 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تساقب داجیا و  عون  فرشا  نیرتمامت و  یناسنا  تقیقح  ياقب  هچ ،
زج ییادخ  هک  دیتسرپب  ار  يادخ  موق  يا  تفگ : سپ  هدش ) هدناوخ  ّرج  عفر و  اب  ریغ »  » ظفل  ) ُهُْریَغ ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِمْوَق  ای  َلاقَف 

. دیرادن وا 
هب نادـب  سپ  ِهِمْوَق  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُأَلَْملا  َلاقَف  دیـسرتیمن !؟ راگدرورپ  مشخ  طخـس و  زا  دـیتسرپیم  ار  اهتب  هک  امـش  ایآ  َنوُقَّتَت  ـالَف  َأ 

راوازس امش و  رب  يرترب  ّقحتسم  ات  تسین  امش  وا و  نیب  یقرف  هدوبن ، امـش  دننام  يرـشب  زج  حون  نیا  ْمُُکْلثِم  ٌرََـشب  اَّلِإ  اذه  ام  دنتفگ : ناوریپ 
. دشاب ادخ  يهداتسرف  ربمایپ و  هک  دشاب  نآ 

. دهد رارق  دوخ  وریپ  ار  امش  دیامن و  يرترب  امش  رب  دهاوخیم  وا  ْمُْکیَلَع  َلَّضَفَتَی  ْنَأ  ُدیُِری 
. دتسرفب ام  يارب  یلوسر  تساوخیم  ادخ  رگا  ُهَّللا و  َءاش  َْول  َو 

. داتسرفیم تلاسر  يارب  ياهکیالم  ًۀَِکئالَم  َلَْزنََأل 
. میدینشن دناوخیم  ارف  نآ  هب  ار  ام  هک  يدیحوت  يهراب  رد  ام  ای  دیایب ، رشب  زا  یلوسر  هک  میدینشن  يزیچ  نینچ  ام  اذِهب  انْعِمَس  ام 

مینکن . راکنا  هدرمشن و  بیرغ  ار  نآ  الاح  هک  میاهدینشن  يزیچ  نینچ  دوخ  نیشیپ  ناردپ  نایم  رد  َنِیلَّوَْألا  اَِنئابآ  ِیف 
187 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسین ياهناوید  درم  زج  وا  ٌۀَّنِج  ِِهب  ٌلُجَر  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ 
. دوشب بوخ  وا  ات  دیشاب  رظتنم  دینک و  لّمحت  امش  سپ  ِِهب  اوُصَّبَرَتَف 

. هد يرای  دنتشادنپ  غورد  ار  منخس  هک  نانآ  رب  ارم  ایادخ  ِنُوبَّذَک  اِمب  ِینْرُْصنا  ِّبَر  تفگ : لوسر  هک  اجنآ  ات  َلاق  ٍنیِح  یَّتَح 
دندوب هدـش  لخاد  وا  نید  رد  هک  یناسک  هک  اـجنآ  اـت  میداد  ناـنآ  هب  هک  ینـالوط  یتلهم  اـم ، تباـجا  حون و  ياـعد  زا  سپ  ِْهَیلِإ  اـْنیَحْوَأَف 

: میدرک یحو  حون  هب  دنتشگرب 
« ءاب ، » تسا ناگدید  يانعم  هب  ای  هرصاب  يانعم  هب  نیع »  » عمج نیعأ »  » ظفل نک ، تسرد  ام  نامشچ  ولج  ار  یتشک  اِنُنیْعَِأب  َْکلُْفلا  ِعَنْصا  ِنَأ 

دادـما کـمک و  ببـس  هب  زاـسب  ار  یتـشک  ینعی  تسا ، ّتیببـس  يارب  اـی  زاـسب  اـم  ياهمـشچ  روـضح  رد  ار  یتـشک  ینعی  یف »  » ياـنعم هب 
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. ام يهکیالم 
. لعاف لوعفم و  زا  لاح  تسا و  ّرقتسم  ای  عنصا »  » هب ّقلعتم  تسا  وغل  فرظ  لّوا  لامتحا  رب  انب 

. یتخاس ار  یتشک  هک  هاگنآ  سپ  اذِإَف  زاسب  ام  میلعت  یحو و  اب  ار  یتشک  اِنیْحَو  َو 
رونت دمآ و  ام  باذع  ُروُّنَّتلا و  َراف  َو  انُْرمَأ  َءاج 

188 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. يداد رارق  نانآ  قرغ  تموق و  تکاله  تمالع  بآ  اب  ار  نآ  ششوج  ناروف و  هک  يرونت  ینعی  دمآ ، شوج  هب 

. تسا هّدام  رن و  رب  لمتشم  هک  ناویح  عون  ره  زا  هاگنآ  ینعی  هدش ، هدناوخ  هفاضا  نیونت و  اب  ّلک »  » ظفل ِْنیَجْوَز  ٍّلُک  ْنِم  اهِیف  ُْکلْساَف 
. دوشن ضرقنم  لسن  ات  درادرب  ثنؤم  رّکذم و  ددع  ود  یجوز  ره  زا  ِْنیَْنثا 

. تشذگ دوه  يهروس  رد  هیآ  نیا  ریسفت  َنُوقَْرغُم  ْمُهَّنِإ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِیف  ِیْنبِطاُخت  َو ال  ْمُْهنِم  ُلْوَْقلا  ِْهیَلَع  َقَبَس  ْنَم  اَّلِإ  َکَلْهَأ  َو 
وضع دننام  هدش  عطق  وا  ترطف  هک  یسک  نوچ  َنیِِملاَّظلا  ِمْوَْقلا  َنِم  اناََّجن  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِلُقَف  ِْکلُْفلا  یَلَع  َکَعَم  ْنَم  َو  َْتنَأ  َْتیَوَتْسا  اَذِإَف 

تحارتسا ندب  دوشیم ، ملاس  اضعا  ریاس  وضع  نآ  عطق  اب  دنکیم ، دساف  ار  شدوخ  رواجم  دـنکیم و  ّتیذا  ار  شبحاص  هک  تسا  دـساف 
تحار ادخ  نانیـشناج  هکیالم و  ناشندـش  نکهشیر  اهنآ و  عطق  اب  هک  هدـش  دـساف  اضعا  دـننام  ناشتواقـش  لامکا  دـعب  وا  موق  دـنکیم ،

عفد رد  هک  روطنامه  مالّـسلا  هیلع  حون  هن  رگ  دنیوگ و  ار  ادخ  دمح  ناشیا  ندش  نک  هشیر  تمعن  رب  هک  درک  رما  یلاعت  يادخ  دـنوشیم 
درکیم هلداجم  ادخ  اب  شموق  زا  باذع 

189 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دومنیم رکش  نانآ  یگدنامرد  لاصیتسا و  رب  وا  هک  نیا  هن  دشیم ، كانهودنا  نانآ  كاله  رب 

. رآ دورف  تارثک  تبیغ و  ماقم  هب  قالطا  روضح ، ماقم  زا  یتشک و  زا  ارم  اراگدرورپ  وگب  ِیْنلِْزنَأ  ِّبَر  ُْلق  َو 
. تسا نامز  مسا  ای  ناکم  مسا  ای  ردصم  نآ  هدش ، هدناوخ  لوزن  زا  لازنا و  زا  الزنم »  » ظفل ًالَْزنُم 

. منارای دالوا و  لام و  رد  نم  يارب  نادرگ  كرابم  ًاکَرابُم 
رد ندـمآ  دورف  لزنم و  هب  لوزن  ماـگنه  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  یناـبزیم  نیرتـهب  وـت  هـک  یلاـح  رد  َنـِیلِْزنُْملا  ُْریَخ  َتـْنَأ  َو 

. دوش هدناوخ  ياهناخ 
هک تسا ، يدّدـعتم  ياههناشن  ٍتایَآل  شموق  ندرک  كاله  وا و  توعد  حون و  نداتـسرف  رد  ای  اهناتـساد ، اههصق و  نیا  رد  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 

. دنکیم وا  ریبدت  تمحر و  ناراکهانگ ، هب  تبسن  وا  نداد  تلهم  تردق و  ملع و  دیحوت و  أدبم و  رب  تلالد 
رد ریخأت  مالّسلا و  هیلع  حون  نداتسرف  رد  ای  مینکیم ، ناحتما  ریخ  ّرـش و  اب  ار  نامناگدنب  هک  َنِیلَْتبَُمل  میاهدوب  نینچ  هراومه  ام  اَّنُک و  ْنِإ  َو 

. میدرکیم ناحتما  ار  نانآ  حون  موق  ندرک  كاله 
. دوب حلاص  موق  ای  دوه ، موق  نآ  هک  متخاس  رادیدپ  ار  يرگید  ماوقا  حون  موق  زا  سپ  َنیِرَخآ  ًانْرَق  ْمِهِدَْعب  ْنِم  انْأَْشنَأ  َُّمث 

190 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. مالّسلا هیلع  حلاص  ای  دوب  دوه  زا  ترابع  لوسر  ْمُْهنِم  ًالوُسَر  ْمِهِیف  اْنلَسْرَأَف 

.( دینک شتسرپ  ار  يادخ  هک  میتفگ  ینعی  ، ) تسا لوق  يانعم  نآ  رد  نوچ  تسا ، انلسرأ »  » ریسفت تسا ، هّیریسفت  نأ »  » ظفل َهَّللا  اوُُدبْعا  ِنَأ 
. تشذگ نیا  زا  لبق  كدنا  هیآ  نیا  يانعم  َنوُقَّتَت  الَف  َأ  ُهُْریَغ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام 

تمایق زور  تثعب و  رکنم  هک  موق  نآ  نارـس  هاگنآ   ) اْینُّدـلا ِةایَْحلا  ِیف  ْمُهاْنفَْرتَأ  َو  ِةَرِخْآلا  ِءاِقِلب  اُوبَّذَـک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِهِمْوَق  ْنِم  ُأَلَْملا  َلاـق  َو 
هداد تمعن  نانآ  هب  ایند  یگدـنز  رد  ام  هک  يدوجو  اب  نامز ) ره  لها  رثکا  دـننام   ) دوب یبلطم  نینچ  يایوگ  نانآ  تلاح  لعف و  ای  دـندوب ،

زا تسین ، امش  دننام  زج  لوسر  نیا  َنُوبَرْشَت  اَّمِم  ُبَرْشَی  َو  ُْهنِم  َنُولُکَْأت  اَّمِم  ُلُکْأَی  ْمُُکْلثِم  ٌرََـشب  اَّلِإ  اذه  ام  دنتفگ : میدوب  هدرک  ناشلاحـشوخ 
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هب لوسر  هباشت  دـیکات  تهج  هب  دـندرک  رکذ  ار  هلمج  ود  نیا  دـماشآیم ، دـیماشآیم ، هچنآ  زا  دروخیم ، مه  وا  دـیروخیم  امـش  هچنآ 
ناتدوخ لثم  يرـشب  زا  رگا  َنوُرِـساَخل  ًاذِإ  ْمُکَّنِإ  ْمُکَْلثِم  ًارََـشب  ُْمتْعَطَأ  ِْنَئل  َو  دنتفگیم : رـشب  هب  تبـسن  لوسر  يرترب  ندرمـش  بیرغ  رـشب ،

اب  نوچ  دیتسه ، ناراکنایز  زا  امش  تروص  نیا  رد  دینک  يوریپ 
191 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا ینتفر  نیب  زا  تسامش  ياهلقع  نامه  هک  امش  يالاک  ناتدوخ  لثم  يرشب  تعاطا 
. دنتشادن داعم  هب  رارقا  نوچ  دندرمش  دیعب  ار  هدعو  نیا  ماهفتسا  نیا  اب  دهدیم ! تمایق  يهدعو  امش  هب  وا  ایآ  ْمُکُدِعَی  َأ 

!؟ دیوشیم هتخیگنارب  ون  زا  امش  دیدش  ناوختـسا  كاخ و  دیدرم و  امـش  هک  یماگنه  َنوُجَرُْخم  ْمُکَّنَأ  ًاماظِع  َو  ًاباُرت  ُْمْتنُک  َو  ْمُّتِم  اذِإ  ْمُکَّنَأ 
. تسا هدروآ  نآ  ربخ  لّوا و  ّنا »  » نیب ندش  عقاو  هلصاف  مالک و  ندش  ینالوط  تهج  ار  نآ  تسا ، لّوا  مّکنأ »  » دیکأت مّود  مّکنأ »  » ظفل

ای تسا ، طرش  باوج  فوذحم و  لعف  لعاف  مّود  مّکنا »  » ای تسا ، لّوا  ّنا »  » ربخ هلمج  مّدقم ، فرظ  نآ  ربخ  هک  تسادتبم  مّود  مّکنأ »  » ای
لّوا ّنا »  » ربخ ای  لّوا ، ّنا »  » ربخ فرظ  تسا ، فرظ  لعاف  ای  ءاف »  » ریدقت هب  تسا  طرش  باوج  هلمج  ربخلا و  فوذحم  يادتبم  مّود  مّکنا » »

. تسا نآ  ربخ  لّوا و  ّنا »  » دیکأت شربخ  اب  مّود  ّنا » ، » تسا فوذحم 
اب ات  ثیلثت  اب  تاهیه »  » ظفل دنداد ! هدعو  امـش  هب  نالوسر  هچنآ  تسا ) لاحم  ردنا  لاحم   ) رود یـسب  رود و  َنوُدَـعُوت  اِمل  َتاْهیَه  َتاْهیَه 

. هدش هدناوخ  نکاس  ءاه  هب  ات  لیدبت  اب  ءات ، نوکس  اب  نیونت ، ریغ  نیونت و 
و تاهیه »  » دراد دوجو  تغل  ود  هاجنپ و  تاهیه »  » ظفل رد 

192 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، نیونت ریغ  نیونت و  اب  هناگهس  تاکرح  اب  هملک  نیا  رخآ  ناـهیا »  » و تاـهیا »  » و ناـهیاه »  » و تاـهیاه »  » و ناـهیا »  » و ناـهیه »  » و تاـهیا » »

رود يانعم  هب  تسا  لعف  مسا  ای  يرود ، يارب  تسا  مسا  هملک  نیا  تایآ »  » و اهیا »  » و ءاه »  » اب و  ءات »  » اـب رخآ  فرح  نوکـس  اـب  تاـهیه » »
اِمل  » دـشاب دـعب  يرود و  يارب  مسا  تاـهیه »  » هملک رگا  تسا و  رجز  درط و  يهملک  نآ  دـشاب ، هـیه »  » عـمج اـی  دـشاب ، درفم  هاوـخ  دـش ،
. تسا نییبت  يارب  تروص  نیا  رد  َنوُدَعُوت » اِمل   » مال و  تسا . رتتسم  نا  رد  لعاف  ریمض  دشاب  لعف  مسا  رگا  دوشیم و  نآ  ربخ  َنوُدَعُوت »

دناوتیمن هک  تّلع  نیمه  رب  ینعی  تسا ، لیلعت  ماقم  رد  رّدـقم و  لاؤس  باوج  َنِیثوُْعبَِمب  ُنَْحن  ام  َو  ایَْحن  َو  ُتوُمَن  اْینُّدـلا  اَُـنتایَح  اَّلِإ  َیِه  ْنِإ 
. میوشیمن هتخیگنارب  ام  تسین و  يرگید  زیچ  گرم  ندوب و  زج  ام  يویند  یگدنز  رد  دوش ، هدنز  ناوختسا  كاخ و 

هب ادخ  هب  وا  اریز  میرادن  نیقی  وا  يهتفگ  هب  ای  میرادن ، ناعذا  لوسر  نآ  هب  ام  َنِینِمْؤُِمب  َُهل  ُنَْحن  ام  َو  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ٌلُجَر  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ 
. میرادن نامیا  وا  هب  ام  هتسب و  ارتفا  غورد 

َلاق تفگ : دوه  ياعد  تباجا  ماقم  رد  دنوادخ  هد و  يرای  ارم  دننکیم ، مبیذکت  هچنآ  ربارب  رد  تفگ : دوه  ِنُوبَّذَک  اِمب  ِینْرُْصنا  ِّبَر  َلاق 
هب  هک  ادوز  َنیِمِدان و  َّنُِحبُْصَیل  ٍلِیلَق  اَّمَع 

193 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دندرگ نامیشپ  یتخس 

. دندش هدیسوپ  یکاشاخ  نوچ  تفرگ و  ارف  ار  نانآ  دوب  ناشراوازس  هک  يرابگرم  گناب  هاگنآ  ًءاثُغ  ْمُهاْنلَعَجَف  ِّقَْحلِاب  ُۀَْحیَّصلا  ُمُْهتَذَخَأَف 
. هتفر نیب  زا  هدیسوپ و  ياهزیچ  هدرم ، فک ، دننام  تسا  نآ  لماح  لیس  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  ءاثغ »  » هملک هچ 

و مهل » ادعبف  : » دیوگب هک  دوب  نیا  هدعاق  هتـسشن ، نآ  ياج  ردصم  هدش و  فذح  لعف  یندش ، رود  دـندش  رود  ادـعب » اودـعب   » ینعی ًادـُْعبَف 
. دشاب هدوب  نانآ  يارب  يرگید  ّمذ  مکح و  ّتلع  هب  راعشا  ات  دروآ  َنیِِملاَّظلا » ِمْوَْقِلل   » رهاظ مسا  ریمض  ياج  هب  نکل 

يارب يدوباـن  تکـاله و  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  تسا ، ناـنآ  رب  نیرفن  اـی  راـبخا  نآ  تسا ، نییبت  يارب  مـال  َنیِِملاَّظلا  ِمْوَْقِلل  دومرف : سپ 
. تسا تباث  نارگمتس  هورگ 
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44 تایآ 42 -

193 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 42  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]

هراشا

ُهُوبَّذَک اُهلوُسَر  ًۀَّمُأ  َءاج  ام  َّلُک  اْرتَت  انَلُسُر  اْنلَسْرَأ  َُّمث  ( 43  ) َنوُرِخْأَتْسَی ام  َو  اهَلَجَأ  ٍۀَّمُأ  ْنِم  ُِقبْسَت  ام  ( 42  ) َنیِرَخآ ًانوُُرق  ْمِهِدَْعب  ْنِم  انْأَْشنَأ  َُّمث 
(44  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل ال  ًادُْعبَف  َثیِداحَأ  ْمُهاْنلَعَج  َو  ًاضَْعب  ْمُهَضَْعب  انْعَْبتَأَف 

194 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

194 ص :  همجرت ..... :

. میدروآ دیدپ  رگید  ياهلسن  نانآ  زا  دعب  سپس 
. دننامیمن سپ  دنتفایمن و  شیپ  شیوخ  لجا  زا  یتّما  چیه 

لابند هب  ار  نانآ  هاگنآ  دنتـشاگنایم ، وگغورد  ار  وا  دـمآیم  شتّما  غارـس  هب  يربمایپ  هک  هاگ  ره  میداتـسرف ، یمایپ  ار  ناـمناربمایپ  سپس 
. نامیایب موق  رب  تنعل  يرآ  میدنادرگ  ناشهناسفا  و  میدرب ] نایم  زا  و   ] میدروآ رگیدمه 

194 ص :  ریسفت ..... 

دوب هدـش  رّدـقم  ناشیا  رب  هک  يدـعوم  رد  زین  نانآ  میدرک و  داجیا  ار  يرگید  ماوقا  نانآ  زا  دـعب  سپ  َنیِرَخآ  ًانوُُرق  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  انْأَْشنَأ  َُّمث 
دیدـهت رّرقم و  دـعوم  رد  نانآ  يدوبان  تکاله و  زا  هیانک  َنوُرِخْأَتْـسَی  ام  َو  اـهَلَجَأ  ٍۀَّمُأ  ْنِم  ُِقبْـسَت  اـم  ادـخ : لوق  هک  اریز  دـندش ، كـاله 

. دنامیمن مه  سپ  دنتفایمن و  شیپ  شیوخ  لجا  زا  یتّما  چیه  ینعی ، تسا ، نیرضاح 
، تسا ردصم  ای  فصو  نآ  و  يوقت »  » ءات دننام  تسا ، هدش  لیدـبت  واو  زا  ءات  تسا ، عفـش  ّدـض  رتو  زا  يرتت »  » ظفل اْرتَت  انَلُـسُر  اْنلَـسْرَأ  َُّمث 

. تسا قاحلا  يارب  ای  يوقت »  » لثم تسا  ثینأت  يارب  فلا 
یکی یکی  ار  دوخ  نالوسر  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  هدش ، هدناوخ  نّونم  ریغ  نّونم و  تروص  هب  هک  تسا  لامتحا  ود  نیمه  ربانب 

195 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رگا هچ  یخارت ، تلهم و  اب  دشاب  ندوب  مه  لابند  بقاعت و  ایشا  نیب  هک  نیا  رگم  دوشیمن  لامعتـسا  ترتاوم »  » يهملک نکیل  میداتـسرف و 

. دوشیم لامعتسا  تلصاوم  تکرادم و  دشابن  یخارت  تلهم و  ایشا  نیب 
راکنا و رد  اذل  دندرکیم ، بیذکت  ار  وا  دیآیم  یتّما  يوس  هب  ربمایپ  هک  هاگ  ره  اّما  ًاضَْعب  ْمُهَـضَْعب  انْعَْبتَأَف  ُهُوبَّذَـک  اُهلوُسَر  ًۀَّمُأ  َءاج  ام  َّلُک 

. دندوب رگید  یضعب  لابند  هب  اهتّما  زا  یضعب  ندرک  كاله  باقع و  رد 
تروص هب  مدرم  نیب  نانآ  عضو  لاح و  تشذگرـس و  هک  میدـناسر  يدوباـن  تکـاله و  هب  يروط  ار  ناـنآ  یـضعب  َثیِداـحَأ  ْمُهاـْنلَعَج  َو 

. دمآرد هناسفا 
ّذاش هک  تسا  ثیدـح »  » عمج لّوا  نامه  زا  ای  تسا ، ثیدـح  عمج  مه  نآ  هک  تسا  ثادـحأ »  » عمج ای  ۀـثودحأ »  » عمج ثیداحأ »  » ظـفل
نیب رد  هک  ایوگ  تسنانآ ، ندش  نک  هشیر  رد  هغلابم  تهج  دـشاب  ثیدـح  عمج  هک  یتروص  رد  تّما  موق و  رب  ثیداحا  لمح  دـشابیم ،

. تسا هدنامن  یقاب  ناشیاههناسفا  زج  نانآ  زا  مدرم 
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. تشذگ لبق  یکدنا  نیرفن  نیا  ریظن  َنُونِمُْؤی  ٍمْوَِقل ال  ًادُْعبَف 
196 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

50 تایآ 45 -

196 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 45  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]

هراشا

ِْنیَرَشَِبل ُنِمُْؤن  َأ  اُولاقَف  ( 46  ) َنِیلاع ًامْوَق  اُوناک  َو  اوُرَبْکَتْساَف  ِِهئالَم  َو  َنْوَعِْرف  یلِإ  ( 45  ) ٍنِیبُم ٍناْطلُس  َو  اِنتایِآب  َنوُراه  ُهاخَأ  َو  یسوُم  اْنلَسْرَأ  َُّمث 
(49  ) َنوُدَتْهَی ْمُهَّلََعل  َباتِْکلا  یَسوُم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  ( 48  ) َنیِکَلْهُْملا َنِم  اُوناکَف  امُهُوبَّذَکَف  ( 47  ) َنوُِدباع اَنل  امُهُمْوَق  َو  اِنْلثِم 

(50  ) ٍنیِعَم َو  ٍرارَق  ِتاذ  ٍةَْوبَر  یلِإ  امُهاْنیَوآ  َو  ًۀَیآ  ُهَّمُأ  َو  َمَیْرَم  َْنبا  اَْنلَعَج  َو 

196 ص :  همجرت ..... :

. میداتسرف راکشآ  ناهرب  شیوخ و  تازجعم  اب  هارمه  ار  نوراه  شردارب  مالّسلا و  هیلع  یسوم  سپس 
. دندوب بلط  یگرزب  یموق  دندرک و  یشکندرگ  هاگنآ  شموق ، ناگرزب  نوعرف و  يوس  هب 

. دنتسه ام  ناگدنتسرپ  نانآ  موق  هک  نآ  لاح  میروایب ؟ نامیا  نامدوخ  دننامه  رشب  ود  هب  ایآ  دنتفگ  سپ 
. دندیدرگ ناگدش  دوبان  وزج  دنتشاگنا و  وگغورد  ار  ود  نآ  سپس 

. دنبای تیاده  هک  دشاب  میداد ، ینامسآ  باتک  مالّسلا  هیلع  یسوم  هب  یتسار  هب  و 
، تشاد ناور  یبآ  دوب ، ياج  مارآ  هک  دنلب  ینیمز  رب  ار  ود  نآ  میداد و  رارق  یفرگـش  ياسآ ] هزجعم   ] يهدـیدپ ار  شردام  میرم و  رـسپ  و 

. میداد ياج 
197 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

197 ص :  ریسفت ..... 

اب ای  تازجعم  اب  ای  يهناگهن  ياههناشن  تایآ و  اب  ار  شردارب  نوراه  مالّسلا و  هیلع  یسوم  سپس  اِنتایِآب  َنوُراه  ُهاخَأ  َو  یـسُوم  اْنلَـسْرَأ  َُّمث 
. میداتسرف شیوخ  ماکحا 

وا طّلست  تنطلس و  ای  یلوق ، ناهرب  ای  مالّسلا ، هیلع  یسوم  ياصع  ناطلس  زا  دوصقم  هدننک ، رهاظ  ای  رهاظ ، ناطلس  اب  زین  ٍنِیبُم و  ٍناْطلُـس  َو 
. تسا نانمشد  رهق  رب 

. نوعرف صاوخ  ای  قلطم ، تروص  هب  نوعرف  موق  رب  ِِهئاَلَم  َو  َنْوَعِْرف  یلِإ 
. دندیزرو رّبکت  رابکتسا و  وا  نید  لوبق  مالّسلا و  هیلع  یسوم  هب  تبسن  نانآ  یلو  اوُرَبْکَتْساَف 

نیمزرـس لها  رب  نانآ  يهبلغ  ایند و  بسح  رب  يرترب  نید و  هتبلا  دـندوب ، رترب  یلاع و  یموق  نوعرف  موق  ینعی  نانآ  َنِیلاع و  ًاـمْوَق  اُوناـک  َو 
. دوب هدش  لصاح  رصم  نانکاس  رب  قّوفت  شیوخ و 

نانآ موق  هک  یلاح  رد  دنتـسه  ام  لثم  هک  میروایب  نامیا  رفن  ود  هب  ام  ایآ  دـنتفگ : سپ  َنوُدـِباع  اَنل  امُهُمْوَق  َو  اـِنْلثِم  ِْنیَرَـشَِبل  ُنِمُْؤن  َأ  اُولاـقَف 
ناشموق ، تسا  نینچمه  دنرادن ، يرترب  لضف و  هک  ناشدوخ  نوراه  مالّسلا و  هیلع  یسوم  ینعی  دنتسه ، ام  يهدنب 
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198 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یگدـنب و هب  ار  ود  نآ  موق  هک  میراد  يرترب  نانآ  رب  ام  هکلب  دـهدیمن ، حـیجرت  درادـن و  يرترب  تهج  چـیه  هک  ار  یـسک  لـقاع  صخش 

. درکیم شتسرپ  ار  نوعرف  یطبق  دننامه  یطبس  ای  درکیم ، یطبس  یگدنب  اهراک  رد  یطبق  نوچ  میاهدیشک ، یگدرب 
. تلهم نودب  بیذکت  زا  دعب  دندرک ، بیذکت  ار  ود  نآ  نوعرف  موق  سپ  اُوناکَف  امُهُوبَّذَکَف 

رد ار  دوخ  هظحل  نامه  زا  ای  یناویح ، تایح  زا  هن  دندش ، كاله  دوبان و  یناسنا  تایح  زا  ینعی  دنتـشگ  ناگدـشكاله  زا  َنیِکَلْهُْملا  َنِم 
بـسح رب  يزیچ  ره  رد  بیترت  ءاف و  هک  تسا  نیا  يارب  ءاـف »  » ظـفل ندروآ  دـنداد و  رارق  داد  خر  نآ  زا  سپ  هک  تکـاله  قرغ و  ریـسم 

، دوش لماک  مامت و  نآ  تاجاجتحا  تلاسر و  هک  تسا  نیا  هب  دـشاب ، تلهم  نودـب  تلاسر  لابند  هب  هک  ندرک  كـاله  تسا ، زیچ  ناـمه 
. دریگب ماجنا  هاگنآ 

. میداد ار  تاروت  ای  نآ ، ماکحا  تّوبن و  باتک  مالّسلا  هیلع  یسوم  هب  ام  َباتِْکلا و  یَسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو 
نآ ماکحا  تّوبن و  هب  باتک  ریـسفت  قفاوم  انعم  نیا  دنریگ ، شیپ  تیادـه  هار  وا  موق  نوعرف و  ای  نوعرف ، موق  هک  دـیاش  ات  َنوُدَـتْهَی  ْمُهَّلََعل 

. دشابیم
تیآ و شغولب  لّوا  زا  میرم  هچ  میداد ، رارق  هناشن  تیآ و  ار  شردام  میرم و  دنزرف  ًۀَیآ و  ُهَّمُأ  َو  َمَیْرَم  َْنبا  اَْنلَعَج  َو 

199 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رد یناتـسبات  يهویم  دمآیم ، ادـخ  بناج  زا  شیزور  تشادـن ، نآ  ياهتّذـل  ایند و  هب  هّجوت  درکیم و  تدابع  وا  هک  دوب ، ادـخ  يهناشن 

نیرتهاتوک وا  لمح  تّدم  دنک ، ادیپ  سامت  يرـشب  اب  هک  نیا  نودب  دش  هلماح  دمآیم ، وا  يارب  ناتـسبات  رد  یناتـسمز  يهویم  ناتـسمز و 
، دوش لیاز  شتراکب  هک  نیا  نودب  تشگ  هلماح  دشن ، رهاظ  وا  ندوب  هلماح  يدـحا  رب  هچ  رتشیب ، یکدـنا  ای  دوب  تعاس  کی  دوب ، تّدـم 

. درادن لیضفت  هب  جایتحا  یسیع  ندوب  هناشن  تیآ و 
يهرـسک ار ، هّمـض  اب  ةوابر » ، » هدش هدناوخ  نآ  هحتف  ار و  هّمـض  اب  ةوبر » ، » تسا عفترم  دنلب و  ياج  يانعم  هب  ةوبر »  » ٍةَْوبَر یلِإ  امُهاْنیَوآ  َو 

. تسا نیمز  زا  دنلب  ياج  نآ  يانعم  هدش ، هدناوخ  ود  ره  رد  ار ، يهناگهس  تاکرح  اب  ةوابر »  » و ةوبر » ، » نآ
يارب هاگرارق  ای  دوب ، بآ  هاـگرارق  راومه و  زاـب و  هک  هنوگ  نیدـب  دوب  شخب  شمارآ  بآ و  يارب  راومه  دـنلب و  نیمزرـس  هک  ٍرارَق  ِتاذ 
بوخ شیاج  نوچ  دشیم ، راگدنام  اجنآ  رد  درکیم و  ادیپ  رارقتـسا  دشیم  اجنآ  لخاد  دوب ، اجنآ  رد  سک  ره  هک  نیا  ببـس  هب  مدرم ،

. دوب ناوارف  اجنآ  رد  اهتمعن  و 
لوعفم مسا  ای  تسا ، فورعم  يانعم  هب  نوعام »  » زا ای  درک ، ادیپ  نایرج  بآ  ینعی  ءاملا » ینعم   » زا ینعی  دوب ، يراج  بآ  ياراد  ٍنیِعَم و  َو 

، دوشیم هدید  مشچ  اب  اجنآ  ندوب  دنلب  ندوب و  راکشآ  ّتلع  هب  ینعی  تسا  نیع »  » زا
200 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا رصم  ای  نیطسلف ، يهلمر  ای  قشمد ، ای  سدقملا ، تیب  دوصقم 
تسا تارف  نیعم  هفوک ، دجـسم  رارق  تسا ، نآ  فارطا  هفوک و  يهریح  دوصقم  هک  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  رفعج و  یبا  زا 

«. 1»
62 تایآ 51 -

200 ص :  ات 62 ..... ] تایآ 51  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]

هراشا
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(52  ) ِنوُقَّتاَـف ْمُکُّبَر  اـَنَأ  َو  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  ْمُُکتَّمُأ  ِهِذـه  َّنِإ  َو  ( 51  ) ٌمِیلَع َنُولَمْعَت  اِمب  یِّنِإ  ًاـِحلاص  اُولَمْعا  َو  ِتاـبِّیَّطلا  َنِم  اُولُک  ُلُـسُّرلا  اَـهُّیَأ  اـی 
َو ٍلام  ْنِم  ِِهب  ْمُهُّدُِمن  امَّنَأ  َنُوبَـسْحَی  َأ  ( 54  ) ٍنیِح یَّتَح  ْمِِهتَرْمَغ  ِیف  ْمُهْرَذَف  ( 53  ) َنوُحِرَف ْمِْهیَدـَل  اِمب  ٍبْزِح  ُّلُک  ًاُربُز  ْمُهَْنَیب  ْمُهَْرمَأ  اوُعَّطَقَتَف 

(55  ) َنِیَنب
َو ( 58  ) َنوـُنِمُْؤی ْمِهِّبَر  ِتاـیِآب  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  ( 57  ) َنوُقِفْـشُم ْمِهِّبَر  ِۀَیْـشَخ  ْنِم  ْمُه  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 56  ) َنوُرُعْـشَی َْلب ال  ِتاْریَْخلا  ِیف  ْمَُهل  ُعِراـُسن 

(60  ) َنوُعِجار ْمِهِّبَر  یلِإ  ْمُهَّنَأ  ٌۀَلِجَو  ْمُُهبُوُلق  َو  اَْوتآ  ام  َنُوتُْؤی  َنیِذَّلا  َو  ( 59  ) َنوُکِرُْشی ْمِهِّبَِرب ال  ْمُه  َنیِذَّلا 
(62  ) َنوُمَلُْظی ْمُه ال  َو  ِّقَْحلِاب  ُقِْطنَی  ٌباتِک  اْنیََدل  َو  اهَعْسُو  َّالِإ  ًاسْفَن  ُفِّلَُکن  َو ال  ( 61  ) َنوُِقباس اَهل  ْمُه  َو  ِتاْریَْخلا  ِیف  َنوُعِراُسی  َِکئلوُأ 

__________________________________________________

نایبلا ج 4 ص 108 عمجم  جیفاصلا 3 ص 401 و  ریسفتلا  ( 1)
201 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

201 ص :  همجرت ..... :

. مهاگآ دینکیم  هچنآ  زا  نم  هک  دینک  هتسیاش  ياهراک  دیروخب و  اههزیکاپ  زا  ناربمایپ  يا 
. دینک اورپ  نم  زا  سپ  متسه ، امش  راگدرورپ  نم  هناگی ، یتّما  تسامش ، تّما  نیا  انامه  و 

. دنشوخلد دنراد  هچنآ  هب  یهورگ  ره  دنتفای  هقرفت  فالتخا و  دوخ  نایم  رد  ناشراک ، رد  نانآ  یلو 
. راذگاو ناشتلفغ  رد  دنچ  کی  ار  ناشیا  سپ 

. مینکیم ناشددم  نادب  هک  نادنزرف  لام و  زا  هچنآ  هک  دنراگنایم  نینچ  ایآ 
. دنباییمن رد  ار ] تقیقح   ] هکلب تسین ] نینچ  [ ؟ میشوکیم ناشیا  عفن  هب  یبوخ  ریخ و  رد 

. دنکانمیب ناشراگدرورپ  تیشخ  زا  هک  یناسک  نامگیب 
. دنروآیم نامیا  ناشراگدرورپ  تایآ  هب  هک  یناسک  و 

. دنزرویمن كرش  ناشراگدرورپ  هب  هک  یناسک  و 
. دندرگیم زاب  ناشراگدرورپ  يوس  هب  هک  تسا  ناساره  ناشیاهلد  دنهدیم و  دنهدب ، ادخ ] هار  رد   ] دیاب هچنآ  هک  یناسک  و 

. دنزاتشیپ نآ  رد  ناشیا  مه  دنباتشیم و  يراکوکین  هب  هک  دننانیا 
. دورن متس  ناشیا  هب  دیوگیم و  نخس  قح  هب  هک  تسا  یباتک  ام  دزن  مینکیمن و  فیلکت  شناوت  يهزادنا  هب  زج  سک  چیه  رب  ام  و 

201 ص :  ریسفت ..... 

هک ایوگ  لوق ، ریدقت  هب  انب  تسا  رّدـقم  لاؤس  باوج  ای  لوق ، ریدـقت  هب  تسا  لاح  تابیّطلا » نم   » يهلمج ِتابِّیَّطلا  َنِم  اُولُک  ُلُسُّرلا  اَهُّیَأ  ای 
هعفد  کی  رد  باطخ  هک  نیا  زا  ّمعا  تفگ ؟ هچ  نالوسر  هب  دنوادخ  هدش : هتفگ 

202 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رد دـنوادخ  نکل  دـشاب ، شدوخ  نامز  رد  کی  ره  يارب  باطخ  ای  تسا ، حاورا  ملاـع  نآ  هک  دـشاب ، عمج  ملاـع  رد  ناـنآ  عومجم  يارب 

. دومن عمج  اج  کی  رد  ار  نانآ  تیاکح  ماقم 
عمج يهغیـص  ندروآ  دوش ، هتفرگ  ریدـقت  رد  لوق  هک  نیا  نودـب  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  باطخ  نآ  هک  دـناهتفگ : یخرب 

. دنروآیم عمج  مه  رفن  کی  يهبطاخم  رد  هک  تسا  فرع  شور  هقیرط و  رب  ندش  يراج  يارب 
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هکلب دسانـشب ، دـنادب و  ندروـخ  ار  نآ  فرع  هک  تسین  يزیچ  صوـصخم  طـقف  ندروـخ )  ) لـکا هک  تسا  هتـشذگ  بلطم  نـیا  اـهراب  و 
نوچ دوشیم  بوسحم  ندروـخ  لـکا و  نآ  يارب  كّرحتم  ره  كّرحت  كّرحم ، ره  کـیرحت  وـضع ، ره  لـعف  هدـننک ، كرد  ره  كاردا 

. دشاب هبترم  نآ  تّذل  میالع  راگزاس و  هک  تسا  نآ  شایقلخ  تهج  زا  هبترم  ره  ياههزیکاپ  تابّیط و  تسا  دایز  ناسنا  بتارم 
بتارم ریاس  قفاوم  هک  نیا  زا  ّمعا  دشاب ، وا  ياضر  دروم  دـشاب و  هدـش  بسک  ادـخ  رما  اب  هدوب و  حابم  هک  تسا  نآ  شایّقح  تهج  زا  و 

. دشابن ای  دشاب 
يهمه ماـجنا  هب  رومأـم  رگا  ءاـیبنا  هک  اریز  تسین ، نّیعم  درف  کـی  حـلاص  لـمع  زا  دوصقم  دـیهد ، ماـجنا  حـلاص  لـمع  ًاـِحلاص  اُولَمْعا  َو 

، دناهدوب نانآ  رتشیب  هب  رومأم  دندوبن  حلاص  ياهلمع 
203 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. ایبنا هب  دسر  هچ  ات  دنکیمن  افتکا  حلاص  لمع  زا  نّیعم  ریغ  درف  کی  هب  ناگدنب  ریاس  زا  دنوادخ 
دوصقم دـش  مولعم  هک  نآ  زا  دـعب  دراوم  نیا  لاثما  رد  ریکنت  نیونت و  هچ  دـیهد ، ماـجنا  یگرزب  حـلاص  لـمع  هک  تسا  نیا  دوصقم  سپ 

حلاص لمع  دـشاب ، میظعت  دوصقم و  دـیاب  سپ  دراد  ایبنا  رما  اب  تاـفانم  ریقحت  میظعت ، اـی  تسا  ریقحت  يارب  اـی  تسین  نیعم  ریغ  درف  کـی 
. تسا تیالو  زا  ترابع  تسین  نکمم  نآ  ندوب  حلاص  اب  زج  یحلاص  چیه  هک  یگرزب 

زا تسا  كرادـم  اوق و  ءاضعا و  ياهيزور  نامه  هک  اههزیکاپ  تابّیط و  زا  دـیروخب  نـالوسر  يا  دوش : ریـسفت  نینچ  هیآ  دـیاب  نیا  رباـنب 
اهماهلا و اهدادعتـسا و  تاهّجوت و  تیالو و  زا  ترابع  هک  دـیهد  ماـجنا  ار  یگرزب  حـلاص  لـمع  يوبن ، یناـسفن  یعرـش و  یبلاـق  لاـمعا 

. تسا تیالو  هب  قّلعتم  تادهاشم 
زا دوصقم  دشاب ، نالوسر  هب  باطخ  تسا  نکمم  متسه ، اناد  ٌمِیلَع  دیهدیم  ماجنا  یبلق  یبلاق و  لامعا  زا  هک  هچنآ  هب  نم  َنُولَمْعَت  اِمب  یِّنِإ 

. دنشاب دوصقم  همه  نالوسر  اب  اهتّما  ای  دونشب ، هیاسمه  ات  میوگیم  وت  هب  لیبق  زا  دشاب  نانآ  ياهتّما  مکح 
اضتقا ترابع  قایس  دناهدرک ، ادتقا  امش  هب  دناهدروآ ، نامیا  امش  هب  هک  امش  تعامج  ای  امش ، نید  نیا  ْمُُکتَّمُأ  ِهِذه  َّنِإ  َو 

204 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: دوش هتفگ  نینچ  هک  دنکیم 

لـصا رد  ار  نانآ  ای  دروآ ، عمج  تروص  هب  ار  باطخ  تیاکح  ماقم  رد  نوچ  یلاـعت  يادـخ  نکیل  تّما ، عمج  تروص  هب  مکممأ » هذـه  »
. دوشیم قالطا  ریثک  دحاو و  رب  ظفل  نیا  هچ  دومن ، عمج  تّما »  » ظفل رد  زین  ار  اهتّما  درک ، عمج  الاب  ملاوع  رد  باطخ 

لوق لیلعت  ات  دشاب  مال  ریدقتب  ای  نولمعت » امب   » رب فطع  هک  هدـش  هدـناوخ  فّفخم  دّدـشم و  تروص  ود  رد  حوتفم  يهزمه  اب  ّنا »  » ظفل و 
. دشاب ٌمِیلَع » َنُولَمْعَت  اِمب  یِّنِإ   » رب فطع  ات  هدش  هدناوخ  هزمه  يهرسک  اب  ّنا »  » ظفل دریگ ، رارق  نوّقتاف »  » ادخ

ناشیاهتّما دـندرک ، تلاسر  غیلبت  هک  نآ  زا  سپ  میداتـسرف و  ار  نالوسر  ام  هک  تسا  نیا  هیآ  زا  دوصقم  ِنوُقَّتاَف  ْمُکُّبَر  اَنَأ  َو  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ 
يرگید ام ، اب  نانآ  تبـسن  یکی  دنتـشگ ، تبـسن  ود  هفاضا و  ود  بحاص  دنتفرگ ، رارق  هطـساو  ام  ناگدنب  ام و  نیب  دنداد ، خـساپ  نانآ  هب 

: میتفگ نانآ  هب  تقونآ  ناگدنب ، اب  ناشتبسن 
هب اهتّما  ات  دیهد ، ماجنا  دـشاب  ام  ياضر  سوفن و  ياضر  دروم  هک  یبلاق  ياهلمع  سپ  دـیتسه ، ام  ناگدـنب  نایاوشیپ  امـش  نالوسر  يا 

دشاب و ام  يوس  هب  امش  هّجوت  هلیسو  نادب  هک  دیهد  ماجنا  یبلق  ياهلمع  دنوشن ، رّفنتم  ناتنید  رجزنم و  امـش  زا  دننک ، ادتقا  یّـسأت و  امش 
هب  تبسن  امش  تیبرت  ات  دسرب  امش  هب  ام  ضیف 

205 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. ددرگ مامت  نطاب  رهاظ و  بسح  رب  ام  ناگدنب 

لامعا زا  روظنم  دیاب  سپ  دنتـسه  امـش  تّما  مدرم  نیا  هک  نیا  يارب  زین  مهاگآ ، اناد و  دیهدیم  ماجنا  هک  یبلق  یبلاق و  لامعا  هب  نم  اریز 
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حالـص امـش و  حالـص  يراوتـسا و  ماوق و  منکیم  هضافا  ار  يزیچ  امـش  رب  هک  متـسه  امـش  راگدرورپ  نم  دـشاب ، نانآ  لاح  حالـص  امش 
تسا نآ  هب  اهتّما  حالـص  هک  يزیچ  نتفرگ  تهج  نم  هب  هّجوت  مدع  اهتّما و  لاح  تبقارم  مدع  رد  سپ  دراد ، یگتـسب  نآ  هب  ناتتّما 

. دیسرتب نم  مشخ  زا 
، دوب تّما  کی  لوسر  نآ  نید  رب  مدرم  ندش  عمج  لوسر و  تبقارم  يهطـساو  هب  شدوخ  نامز  رد  یلوسر  ره  تّما  ْمُهَْنَیب  ْمُهَْرمَأ  اوُعَّطَقَتَف 
، یّصاخ کلم  بهذم و  رایتخا  ناشلوسر ، ّیصو  هب  ندشن  میلست  يأر و  رد  نانآ  زا  یضعب  دادبتـسا  ببـس  هب  ناشلوسر  نتفر  زا  دعب  یلو 

ياههقرف هب  ناشنید  رما  رطاخ  هب  ای  داتفا ، قاّفتا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تّما  رد  بلطم  نیا  هچنانچ  دنتـشگ ، هدنکارپ  ناشنید  رما  رد 
. دندش قّرفتم  هدنکارپ و  فلتخم 

هفرغ و لثم  هدـش ، هدـناوخ  زین  هعطق  يانعم  هب  ةربز »  » عمج ءاب  يهحتف  اب  اربز » ، » تسا هقرف  هورگ و  يانعم  هب  روبز »  » عمج ربز »  » ظـفل ًاُربُز 
فلتخم ياـههورگ  ناـنآ  هک  یلاـح  رد  دـندش  قّرفتم  اـی  دـنتخاس ، هدـنکارپ  قّرفتم و  فلتخم  ياـههعطق  هب  ار  ناـشنید  رما  ینعی  فرغ ،

عمج  ربز »  » ظفل ای  دندوب ،
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. تسا باتک  يانعم  هب  روبز » »
ار ام  باتک  دـنیوگیم : دـندرگیم ، فرـصنم  ناشنید  بحاص  زا  هدـش و  لّسوتم  اهباتک  نآ  هب  هک  دـنداد  رارق  ییاهباتک  ار  ناشنید  ینعی 
ای دندرک ، عمج  ار  نآ  هک  دـندرک  ینامـسآ  باتک  هب  دنتـسم  ار  ناشنید  رما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تّما  هک  روطنامه  تسا  یفاک 

مّود و لوعفم  اربز »  » هک تسا  حیحـص  ریراقت  يهمه  رب  دـندومن ، نیودـت  ار  اهنآ  ناشنید  حیحـصت  يارب  هک  دـندرک  ییاهباتک  هب  دنتـسم 
. دشاب لاح 

دزن هک  لیاسم  مولع و  زا  يزیچ  نامه  هب  نانآ  ینعی  تسا ، لیلعت  ماقم  رد  رّدقم و  لاؤس  باوج  فاینتـسا و  َنوُحِرَف  ْمِْهیََدل  اِمب  ٍبْزِح  ُّلُک 
ناـشنید بحاـص  زا  دـنهد ، جاور  تسا  ناـشدوخ  دزن  هک  ار  هـچنآ  دنتـساوخ  سپ  دـندش ، لاحـشوخ  یـضار و  يارآ  تـسا و  ناـشدوخ 

. دندیزرو فاکنتسا 
اهتّما و سپ  ددرگیمرب  دـش  رکذ  هک  لاـح  ناـمه  هب  زین  وت  تّما  لاـح  دـش ، رکذ  هک  تسا  نینچ  نیا  اـهتّما  لاـح  هک  نونکا  ْمُهْرَذَـف 

. راذگاو ناشدوخ  لاح  هب  ار  تتّما  نیقفانم 
. شابم نانآ  لوبق  ای  ّدر  نارگن  دنرب و  رسهب  شیوخ  تلفغ  رد  دراذگب  ْمِِهتَرْمَغ و  ِیف 

ص: ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دسر . ارف  مالّسلا  هیلع  یلع  روهظ  گرم و  ماگنه  ای  وت ، نیشناج  ای  وت  تسدب  باذع  ماگنه  ات  ٍنیِح  یَّتَح 
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ددـم نادـنزرف  لام و  هب  ار  نانآ  اـم  هک  دـننکیم  لاـیخ  رفاـک  مدرم  ِتاْریَْخلا  ِیف  ْمَُهل  ُعِراـُسن  َنِیَنب  َو  ٍلاـم  ْنِم  ِِهب  ْمُهُّدُِـمن  اـمَّنَأ  َنُوبَـسْحَی  َأ 
نینچ هن  دننکیم ، فاکنتسا  وت  ّیـصو  زا  هجیتن  رد  و  میدرک ؟ ایند  تاریخ  هب  لیجعت  تدعاسم و  ناشّقح  رد  هک  تسا  نیا  يارب  مینکیم 

. تسین
وت ّیـصو  زا  دیآیم و  بوخ  ناشرادنپ  نامگ و  هب  اذـل  تسین و  رکم  بیرف و  زج  دـنزرف  لام و  هک  دـننادیمن  نانآ  هکلب  َنوُرُعْـشَی  َْلب ال 

. دننکیم فاکنتسا 
: هدش هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  َنوُقِفْشُم  ْمِهِّبَر  ِۀَیْشَخ  ْنِم  ْمُه  َنیِذَّلا  َّنِإ 

یشیپ تعرـس و  ناشیا  نانیا و  يارب  تاریخ  رد  ام  هکنیا  يارب  دومرف : سپـس  دننکب !؟ ار  نامگ  نیا  دیابن  تسین و  هتـسیاش  نامگ  نیا  ارچ 
. تشذگ َنوُقِفْشُم  ِِهتَیْشَخ  ْنِم  ْمُه  َو  ادخ : لوق  ریسفت  رد  ایبنا  يهروس  رد  هملک  نیا  نایب  میتفرگیم و 

زا ادخ  گرزب  تایآ  هب  صوصخ  هب  دنروآیم ، نامیا  ادـخ  تایآ  يهمه  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نینمؤم  َنُونِمُْؤی  ْمِهِّبَر  ِتایِآب  ْمُه  َنیِذَّلا  َو 
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تایآ هک  هنوگ  نیدب  دـنروآیم ، نامیا  صاخ  ای  ماع  تعیب  اب  ناشراگدرورپ  تایآ  هب  هک  دنتـسه  یناسک  ای  دـننکیم ، ناعذا  ایلوا  ایبنا و 
دننک  هّجوت  ایبنا  هب  هک  دوشیم  ببس  یسفنا  یقافآ و 
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. دننک هّجوت  ءایلوا  هب  ای  دنروایب  مالسا  ّماع  تعیب  اب  نانآ  تسد  هب  و 

نامه هک  ناشفاضم  راگدرورپ  هب  ْمِهِّبَِرب  نامیا  ای  مالـسا  زا  دـعب  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  دـنروایب ، نامیا  ّصاخ  تعیب  اب  ناـنآ  تسد  هب  و 
. دنروآیمن كرش  َنوُکِرُْشی  تسا ال  تیالو  رد  نانآ  ّبر 

ياوه يوریپ  اـی  دـننکیمن ، ار  ناـنآ  ریغ  تعاـطا  اـی  دـننکیمن ، هّجوـت  ناـنآ  ریغ  هب  اـی  دـننکیمن ، تعیب  اـیلوا  اـیبنا و  ریغ  تسد  هب  ینعی 
. دننکیمن ار  ناشدوخ 

ای تاقدـص  لـیبق  زا  دـنهدیم  نارگید  هب  هدـش  هداد  ناـنآ  هب  دـنراد و  هک  ار  هچنآ  دنتـسه  یناـسک  نینمؤم  زین  اْوَتآ و  اـم  َنُوتُْؤی  َنیِذَّلا  َو 
. یهلا لامعا  يهمه 

. دناهدروآ اج  هب  هک  ار  هچنآ  دنهدیم  ماجنا  ینعی  هدش ، هدناوخ  دّرجم  یثالث  زا  اَْوتآ  ام  َنُوتُْؤی 
دیاب هک  نانچ  نآ  ادخ  هار  رد  دنناوتیمن  هک  دننادیم  نانآ  اریز  تسا  كانسرت  لامعا  رد  ریـصقت  یهاتوک و  زا  ناشیاهلد  ٌۀَلِجَو  ْمُُهبُوُلق  َو 

ناشیاهلد تسا : هدش  ریـسفت  نینچ  نیا  ام  رابخا  رد  ترابع  نیا  دـنیامن  داهج  زین  ناشدوخ  داهج  روخ  رد  دـنناوتیمن  یتح  دـننک و  داهج 
تسا . يراذگّتنم  يدب و  هئاسا و  عماج  قفانم  تسا و  تقفش  ناسحا و  عماج  نمؤم  هک  تسا  هدش  لقن  راودیما ، تسا و  كانسرت 
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راگدرورپ اـی  ادـخ  يوس  هب  كولـس  تشگزاـب و  لاـح  رد  ناـنآ  هک  ببـس  نادـب  تسا  كانـسرت  ناـنآ  ياـهلد  َنوُعِجار  ْمِهِّبَر  یلِإ  ْمُهَّنَأ 

ریـصقت و هک  یلاح  رد  دـندرگیم  زاب  ناشفاضم  راگدرورپ  ادـخ  يوس  هب  هک  نیا  زا  تسا  كانـسرت  نانآ  ياـهلد  اـی  دنتـسه ، ناـشفاضم 
ّبر دزن  روضح  هب  عوجر  نانآ  يارب  هک  نیا  زا  ناشراگدرورپ ، هب  تشگزاب  توف  زا  تسا  كانـسرت  نانآ  ياهلد  اـی  دـناهدرک ، یهاـتوک 

تسا كانسرت  نانآ  ياهلد  ای  تسین ، نکمم  تسا - کلاس  دزن  خیش  تروص  لّثمت  زا  ترابع  هک  یفوص - حلطصم  رکف  ببس  هب  فاضم 
قباس زا  رتشیب  ار  شتمظع  دـنوشیم  رتکیدزن  وا  هب  هک  هزادـنا  ره  دنتـسه ، ناشفاضم  راگدرورپ  يوس  هب  كولـس  لاح  رد  نانآ  هک  اریز 

. دوشیم رتدایز  ناشلد  رد  وا  تبیه  سرت و  دننک  ساسحا  ار  وا  تمظع  رتشیب  هک  هزادنا  ره  دننکیم ، ساسحا 
تعاط نانآ  هب  مسق  ادخ  هب  دش ؟ هداد  نینمؤم  هب  يزیچ  هچ  دینادیم  دومرف ، سپـس  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  يربخ  رد 

رد نانآ  هک  دنـسرتیم  نکل  تسین ، کش  سرت  نانآ  سرت  دنتـسه و  كانـسرت  هلئـسم  نیا  رد  نانآ  دـش ، هداد  تیالو  ّتبحم و  اـب  هارمه 
«. 1  » دنشاب رّصقم  ام  تعاط  ّتبحم و 

هب باتش  اب  نانآ  ِتاْریَْخلا  ِیف  َنوُعِراُسی  َِکئلوُأ 
__________________________________________________

یفاصلا ج 3 ص 402 ریسفت  ( 1)
210 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد اجنیا  دشابیم ، ِتاْریَْخلا  ِیف  ْمَُهل  ُعِراُسن  َنِیَنب  َو  ٍلام  ْنِم  ِِهب  ْمُهُّدُِمن  امَّنَأ  َنُوبَـسْحَی  َأ  يهلمج  لباقم  رد  هلمج  نیا  دنوریم  تاریخ  يوس 
یلعاف ببـس  هچ  رگا  دـش  رکذ  هک  نینمؤم  فاصوا  لمع و  هک  دـشاب  نیا  رب  راعـشا  ات  هدـش  هداد  تبـسن  ناـشدوخ  هب  لـعف  نینمؤم  دروم 

. تسا هدوب  ناشلمع  تّلع  هب  دناهدیسر  يریخ  هب  نانآ  رگا  هک  نیا  دنشابیم ، لباق  ببس  نانآ  نکیل  دنتسین ، نانآ  تعرس  تاریخ و 
زا زج  نیا  تسا و  هدوب  دالوا  لام و  هب  ندناسر  ددـم  زا  ترابع  اجنآ  رد  نانآ  تاریخ  رد  تعرـس  هک  راّفک  دروم  رد  تعراسم  فالخ  رب 

. تسین تاریخ  رد  ندیشخب  تعرس  تقیقح  رد  نیا  دشاب و  دناوتیمن  ادخ  يهیحان 
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َقَهَْزت َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  اِهب  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  دومرف : ادـخ  اریز  تسادـخ  يهیحان  زا  تبوقع  رد  تعرـس  یجیردـت و  تکاله  هکلب 
(. دندوب رفاک  نانآ  اریز  ناشدربب  نیب  زا  دهد و  باذع  ایند  یگدنز  رد  ار  نانآ  ات  تسا  هتساوخ  ادخ   ) َنوُِرفاک ْمُه  َو  ْمُهُسُْفنَأ 

قباس مدرم  هب  تبسن  ادخ  دزن  رد  ای  دنتسه ، رگیدمه  زا  نتفرگ  تقبـس  هب  فصّتم  ریخ  ياهراک  تاریخ و  رد  نینمؤم  َنوُِقباس و  اَهل  ْمُه  َو 
تقبس  مدرم  زا  تشهب  ای  باوث ، ای  تعاط ، هب  ای  دنتسه ،
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هدروآ تیوقت  يارب  هک  دشابیم  هدیاز  مال  نیا  ربانب  دننکیم ، ذخا  مدرم  زا  لبق  ای  ترخآ  زا  لبق  ار  تشهب  ای  باوث  نینمؤم  ای  دنریگیم ،

. تسا هدش 
فاـصوا نیا  قیاـقح  نیب  عمج  هک  دـیامن  مّهوت  یـسک  تسا  نکمم  نوچ  تسا ، مّهوت  عفر  نآ  رد  تسا ، لـبق  اـم  رب  فـطع  ُفِّلَُکن  ـال  َو 

سپ دنرادن ، ار  روکذم  فاصوا  رب  مادقا  ییاناوت  تردق و  دنلاحـشوخ و  تسا  ناشدزن  هچنآ  هب  هک  نانآ  هک  دوش  مّهوت  ای  تسین ، نکمم 
. مینکیمن فّلکم  شتقاط  تردق و  رادقم  هب  زج  ار  یسفن  چیه  ام  هک  دومن  عفر  ار  مّهوت  نیا 

ای تقاط ، رادقم  هب  زج  مینکیمن  فیلکت  ار  یـسفن  ام  ینعی  تسا ، تقاط  تردق و  وا  يهناگهس و  تاکرح  اب  عسو »  » ظفل اهَعْـسُو  اَّلِإ  ًاسْفَن 
. تسا تقاط  زا  رتنییاپ  فیلکت  هشیمه  ینعی  دراد  فیلکت  شیاجنگ  وا  تقاط  هک  يرادقم  هب 

هدرک لاحـشوخ  ار  راّفک  دـالوا  لاوما و  هب  ندرک  ددـم  رب  ینبم  تسا  يرگید  مّهوت  عفر  يارب  زین  هلمج  نیا  ِّقَْحلاـِب  ُقِْطنَی  ٌباـتِک  اْنیَدـَل  َو 
. تسا

يدـب ندوب و  راکدـب  ببـس  هب  اـم  نداد  تلهم  دادـما و  دوـمرف : دـنوادخ  سپ  دـناسرب ، ددـم  دروـم  نیا  رد  ناـنآ  هب  دـنوادخ  دـیابن  سپ 
تسنانآ لامعا  باتک  نآ  هک  تسا  یباتک  ام  دزن  تسا و  ناشرادرک 
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. دیوگیم ّقح  هب  نخس  هک  یلاع  حاولا  زا  تسنانآ  دوجو  رب  قباس  هک  تسا  یباتک  ای  دنسیونیم ) نانابهگن  هک  )

. تسا قطن  روعش و  ملع ، تایح ، ياراد  یلاع  ياهباتک  يهمه  هک  تسا  نیا  يارب  ای  تسزاجم ، باتک  هب  نتفگ  نخس  تبسن  و 
. دوشیمن ملظ  متس و  قاقحتسا ) نودب  تبوقع   ) باقع ندش  دایز  اب  نانآ  رب  َنوُمَلُْظی  ْمُه ال  َو 

77 تایآ 63 -

212 ص :  ات 77 ..... ] تایآ 63  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]

هراشا

ال ( 64  ) َنوُرَأْجَی ْمُه  اذِإ  ِباذَْعلِاب  ْمِهِیفَْرتُم  انْذَخَأ  اذِإ  یَّتَح  ( 63  ) َنُوِلماع اَهل  ْمُه  َِکلذ  ِنُود  ْنِم  ٌلامْعَأ  ْمَُهل  َو  اذه  ْنِم  ٍةَرْمَغ  ِیف  ْمُُهبُوُلق  َْلب 
َنوُرُجْهَت ًاِرماس  ِِهب  َنیِِربْکَتْسُم  ( 66  ) َنوُصِْکنَت ْمُِکباقْعَأ  یلَع  ُْمْتنُکَف  ْمُْکیَلَع  یْلُتت  ِیتایآ  ْتَناک  ْدَـق  ( 65  ) َنوُرَْـصُنت اَّنِم ال  ْمُکَّنِإ  َمْوَْیلا  اوُرَأْجَت 

(67)
ْمُهَءاج َْلب  ٌۀَّنِج  ِِهب  َنُولوُقَی  ْمَأ  ( 69  ) َنوُرِْکنُم َُهل  ْمُهَف  ْمَُهلوُسَر  اُوفِْرعَی  َْمل  ْمَأ  ( 68  ) َنِیلَّوَْألا ُمُهَءابآ  ِتْأَی  َْمل  ام  ْمُهَءاج  ْمَأ  َلْوَْقلا  اوُرَّبَّدَـی  ْمَلَف  َأ 

ْنَع ْمُهَف  ْمِهِرْکِذـِب  ْمُهاْنیَتَأ  َْلب  َّنِهِیف  ْنَم  َو  ُضْرَأـْلا  َو  ُتاواـمَّسلا  ِتَدَـسََفل  ْمُهَءاوْهَأ  ُّقَْحلا  َعَبَّتا  َِول  َو  ( 70  ) َنوُهِراک ِّقَْحِلل  ْمُهُرَثْکَأ  َو  ِّقَْحلاـِب 
(72  ) َنِیقِزاَّرلا ُْریَخ  َوُه  َو  ٌْریَخ  َکِّبَر  ُجارَخَف  ًاجْرَخ  ْمُُهلَأْسَت  ْمَأ  ( 71  ) َنوُضِْرعُم ْمِهِرْکِذ 

ْنِم ْمِِهب  ام  انْفَشَک  َو  ْمُهانْمِحَر  َْول  َو  ( 74  ) َنُوبِکاَنل ِطارِّصلا  ِنَع  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َّنِإ  َو  ( 73  ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ْمُهوُعْدََتل  َکَّنِإ  َو 
اذ ًاـباب  ْمِْهیَلَع  اـنْحَتَف  اذِإ  یَّتَح  ( 76  ) َنوُعَّرَـضَتَی ام  َو  ْمِهِّبَِرل  اُوناکَتْـسا  اَمَف  ِباذَْعلِاب  ْمُهانْذَـخَأ  ْدََـقل  َو  ( 75  ) َنوُـهَمْعَی ْمِِهناـیْغُط  ِیف  اوُّجََلل  ٍّرُض 
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(77  ) َنوُِسْلبُم ِهِیف  ْمُه  اذِإ  ٍدیِدَش  ٍباذَع 
213 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

213 ص :  همجرت ..... :

. دننآ يهدنهد  ماجنا  هک  دنراد  نیا  زج  اوران ]  ] ییاهراک تسا ، تلفغ  رد  تقیقح ]  ] نیا زا  ناشیا  ياهلد  هکلب 
. دننکیم يراز  هک  تسا  هاگنآ  میریگ ، ورف  باذع  هب  ار  ناشناگهدرورپزان  هک  هاگنآ  ات 

. دیباییمن يرای  ام  زا  امش  هک  ارچ  دینکم  يراز  زورما 
. دیدرکیم تشپ  نآ ] هب   ] امش دشیم ، هدناوخ  امش  رب  نم  تایآ  هک  دوب  نینچ 

. دیدرکیم ییوگناشیرپ  ییارسهناسفا و  اهبش  نآ  يهراب  رد  دیدیزرویم و  رّبکت  نآ  ربارب  رد  هک  یلاح  رد 
؟ تسا هدمآ  نانآ  غارس  هب  دوب ، هدماین  ناشناکاین  غارس  هب  هک  يزیچ  ای  دننکیمن  هشیدنا  نخس  نیا  رد  ایآ 

. دناهناگیب وا  اب  اذل  دنسانشیمن و  ار  ناشربمایپ  هک  نآ  ای 
. دناقح ناهاوخان  نانآ  يهنیرتشیب  تسا ، هدروآ  نانآ  يارب  ار  قح  ربمایپ ]  ] هکلب تسین ] نینچ   ] دراد ینونج  وا  دنیوگیم  ای 

ياهسوه  يوه و  زا  قح  رگا  و 
214 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ناـشیارب ار  ناـشدوخ  ثیدـح  هک  تسا  نیا  قـح  دـشیم  هاـبت  تسناـنآ ، رد  هـک  ره  نـیمز و  نامـسآ و  کـشیب  درکیم ، يوریپ  ناـنآ 
. دننادرگیور شیوخ  دای  زا  نانآ  هاگنآ  میاهدروآ ،

. تسا ناگدنهد  يزور  نیرتهب  وا  تسا ، رتهب  یسب ]  ] تراگدرورپ شاداپ  یلو  یبلطیم ؟ يدزم  نانآ  زا  دیاش ]  ] ای
. یناوخیم تسار  یهار  هب  ار  ناشیا  وت  و 

. دناهداتفا رود  هب  تسار ]  ] هار زا  دنروآیمن ، نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک  و 
. دندرشفیم ياپ  یگتشگرس  اب  ناشنایغط  رد  میدنادرگیم ، دندوب ، شراچد  هک  ار  ییالب  میدروآیم و  تمحر  نانآ  رب  رگا  و 

. دندرکن يراسکاخ  يراز و  ناشراگدرورپ  ربارب  رد  میتفرگ ، ورف  باذع  اب  ار  نانآ  یتسار  هب  و 
. دندش دیمون  هک  دوب  هاگنآ  میدوشگ ، تخس  باذع  زا  يرد  نانآ  رب  هک  نآ  ات 

214 ص :  ریسفت ..... 

فاصوا زا  دش  رکذ  هک  هچنآ  زا  ای  دنتـسه ، باتک  نیا  زا  تلفغ  لاح  رد  تسا و  تلفغ  رد  نانآ  بولق  هکلب  اذه  ْنِم  ٍةَرْمَغ  ِیف  ْمُُهبُوُلق  َْلب 
. تسا هدمآ  یمق  ریسفت  رد  هچنانچ  دنتسه ، لفاغ  نآرق  زا  ای  فاصوا ، نآ  هب  رایخا )  ) ناشیا فاّصتا  زا  ای  دنتسه ، قباس  هک  رایخا  ناکین و 

ناشدوخ يارآ  ندیدنـسپ  تسا و  ناـشدزن  رد  هک  هچنآ  هب  ندـش  لاحـشوخ  نید و  رد  قّرفت  زا  ریغ  ناـنآ  َکـِلذ  ِنُود  ْنِم  ٌلاـمْعَأ  ْمَُهل  َو 
لامعا  تلفغ  لهج و  نآ  زا  ریغ  ای  دنراد ، زین  يرگید  لامعا 

215 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنرادن يرگید 

. یصاعم تروص  هب  ای  دشاب  تادابع  تروص  هب  هاوخ  تسا ، سفن  ياوه  تدابع  هک  دنهدیم  ماجنا  ییاهراک  َنُوِلماع  اَهل  ْمُه 
، میریگب ناشلامعا  باذـع  هب  دـننکیم  یگدـنز  تمعن  هافر و  رد  هک  ارنانآ  اههدرورپزان و  هک  یتقو  ات  ِباذَْـعلِاب  ْمِهِیفَْرتُم  انْذَـخَأ  اذِإ  یَّتَح 
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، دندش نارگید  دوخ و  رفک  أشنم  نانآ  نوچ  درک ، رکذ  ار  نارادلام  صوصخ  تسا ، ناشبولق  تلفغ  تیاغ  ای  نانآ  لمع  تیاغ  هلمج  نیا 
ایند باذع  ای  ترخآ  گرم و  باذع  باذع ، زا  دوصقم  دننکیمن ، عّرـضت  هدشن و  هّبنتم  نارگید  يهذخاؤم  اب  نارادـلام  هک  نیا  يارب  زین 

. تسا
. تسا هدش  ریسفت  یطحق  هب  ندش  راتفرگ  هب  ردب و  زور  رد  شیرق  نارادلام  ندش  هتشک  هب  هیآ  نیا 

نکن و محر  نانآ  رب  ریگب ، تخـس  رـضم »  » يهلیبق رب  ایادـخ  دومرف : درک و  نیرفن  نانآ  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماگنه 
یطحق هب  ار  نانآ  دنوادخ  دوب ،) هدرک  ینیبشیپ  مالّسلا  هیلع  فسوی  هک  یطحق  ياهلاس  ینعی   ) فسوی ياهلاس  دننام  روایب  شیپ  ییاهلاس 

ییاج ات  درک ، التبم 
__________________________________________________

نانآ هک  نیا  يارب  ای  هدرب ، ثرا  هب  الط  شردپ  زا  نوچ  دناهداد ، وا  هب  ءارمحلا » رـضم   » بقل تسا ، ياهلیبق  ردپ  رفز »  » دننام رـضم »  » ظفل . 
. دندرکیم دنلب  خرس  ملع  گنج  رد 

216 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دندروخ ار  اهگس  تساجن و  هک 

يّدـح هب  الب  یطحق و  نآ  ینعی  دومن ، هثاغتـسا  عّرـضت و  درک و  دـنلب  اعد  هب  ار  شیادـص  ینعی  عنم »  » نزو رب  رأج »  » ظفل َنوُرَأْجَی  ْمُه  اذِإ 
. دندرک دنلب  هلان  اعد و  هب  ار  ناشیادص  نانآ  هک  دیسر 

. دینکن دایرف  هثاغتسا و  میتفگ  نانآ  هب  ینعی  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  تسا و  ریدقت  رد  لوق  اجنیا  رد  َمْوَْیلا  اوُرَأْجَت  ال 
. دیوشیمن هداد  يرای  ام  باذع  زا  ای  ام ، فرط  زا  امش  َنوُرَْصُنت  اَّنِم ال  ْمُکَّنِإ 

« نوـصکنت  » ناتناینیـشیپ هب  امـش  دـشیم و  هدـناوخ  امـش  هب  نـم  تاـیآ  َنوُـصِْکنَت  ْمُِکباـقْعَأ  یلَع  ْمـُْتنُکَف  ْمُْـکیَلَع  یْلُتت  ِیتاـیآ  ْتَناـک  ْدَـق 
. دیتشگیمرب

نامه رب  تسا ، ریخ  راک  رب  مدرم  يهمه  ترطف  هک  تشذگ  یبوخ ، ریخ و  زا  عوجر  تشگزاب و  رد  رگم  دوشیمن  لامعتسا  صکن »  » ظفل
. دنوریم دننکیم و  تکرح  ترطف 

ارقهق بقع و  هب  دصقم  زا  هک  دنکیم  هیبشت  یسک  هب  هدشن  عطق  شترطف  هک  یمادام  ددرگیمرب  ریخ  نید و  زا  هک  ار  یسک  یلاعت  يادخ 
اب ای  ترطف  اب  وا  يارب  هک  یتاریخ  نآ  زا  هچ  رگا  دوب  شدصقم  هب  وا  يور  شترطف  ندنام  یقاب  اب  نوچ  ددرگیمرب ،

217 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشاب هدمآ  نییاپ  هدرک و  لّزنت  دوب  هدش  لصاح  شبسک 

یلبق رکذ  زا  مارح  تیب  مارح و  دلب  هب  نانآ  رابکتسا  راختفا و  ترهش  دندیزرویم ، رابکتسا  هّکم  رهش  هب  ای  ادخ ، يهناخ  هب  ِِهب  َنیِِربْکَتْـسُم 
. تسا هدرک  زاینیب  نآ 

هک تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  دوصقم  ای  دنکیم ، انعم  نیمه  رب  تلالد  تایآ  توالت  هک  دندیزرویم ، رابکتسا  نآرق  هب  تبـسن  ای 
. تسانعم نیا  يهنیرق  نانآ  سلاجم  لفاحم و  رد  ناشیاهنابز  رب  وا  ندوب  يراج 

. دهد بیذکت  يانعم  هک  ياهملک  نیمضت  اب  تسا  نیربکتسم »  » يهلص ای  تّیببس ، يارب  ءاب »  » ظفل لّوا  لامتحا  ود  ربانب  و 
. ددرگرب مرح »  » ای تیب »  » هب ریمض  رگا  دشاب  تّیفرظ  يارب  ءاب » «، » نورجهت  » هب ّقلعتم  هب »  » ظفل تسا  نکمم 

. ددرگرب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  ای  نآرق  هب  ریمض  رگا  دشاب  قاصلا  ای  ّتیببس  يارب 
. تسا هناسفا  رمس و  ّلحم  مان  ای  دنیوگیم ، هدیافیب  نخس  بش  هکیناسک  ینعی  تسا ، نیرماس  تعامج  مسا  رماس »  » ظفل ًاِرماس 

. دینکشیم رس  ای  دینکیم ، هرخسم  ازهتسا و  ای  دینکیم ، عطق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  زا  ینعی  َنوُرُجْهَت 
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تسا . هدش  هدناوخ  میج  يهرسک  و  ت )  ) يهّمض اب  میج ، يهّمض  ت )  ) يهحتف اب  نورجهت »  » ظفل
218 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هـشیدنا ریبدـت و  وت  راتفگ  رد  ای  دـننکیمن  ّربدـت  نآرق  رد  سپ  دـندرکن ، هشیدـنا  تتلاسر  ياعّدا  وت و  يهراب  رد  ایآ  َلْوَْقلا  اوُرَّبَّدَـی  ْمَلَف  َأ 
. تسا هدشن  یشان  يویند  ضارغا  یبلق و  ضارما  یناسفن و  ياوه  زا  هک  دننادب  ات  دندرکن 

ییاج ات  لوسر  تعیرش و  باتک و  دننام  دماین ، ناشنیشیپ  ناردپ  يارب  هک  دمآ  نانآ  يارب  يزیچ  ای  َنِیلَّوَْألا  ُمُهَءابآ  ِتْأَی  َْمل  ام  ْمُهَءاج  ْمَأ 
. دننکیم راکنا  ار  وا  تهج  نیمه  يور  نانآ  دندینشن  ار  وا  دننام  دنتخانشن و  دندیمهفن و  هک 

ْمُهَف امن !؟ وشن و  تّیلوفط ، لّوا  زا  تناما  قدـص و  تهج  زا  بسح و  بسن و  تهج  زا  دنـسانشیمن  ار  ناشلوسر  ای  ْمَُهلوُسَر  اُوفِْرعَی  َْمل  ْمَأ 
. دنرادن ربمایپ  لاح  هب  یتخانش  نوچ  ار ، باتک  تعیرش و  هن  دننکیم ، راکنا  َنوُرِْکنُم  ار  ربمایپ  راّفک  نیا  سپس  َُهل 

. دننکیم راکنا  ار  وا  اذل  دراد ، نونج  وا  دنیوگیم  ای  ٌۀَّنِج  ِِهب  َنُولوُقَی  ْمَأ 
نانآ لوسر  دراد ، نایرج  مدآ  نامز  زا  هک  تسا  یهلا  يهریـس  باتک  تلاسر و  تعیرـش و  اریز  تسین ، اهنیا  زا  مادک  چـیه  هکلب  ینعی  َْلب 

هب  دوب  فورعم  تناما  قدص و  بسن ، بسح و  هب  زین 
219 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوب نانآ  نیرتلقاع  تلاسر  ياعّدا  زا  لبق  نانآ  نیب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  دنداد ، بقل  نیما  دّمحم  ار  وا  هک  یبوخ 
نوچ دندنـسپیمن ، ار  ّقح  ناـنآ  رتشیب  َنوُهِراـک و  ِّقَْحِلل  ْمُهُرَثْـکَأ  َو  دوبن ، ناـنآ  اـب  خنـس  مه  هک  دـمآ  ّقح  نوچ  ِّقَْحلاـِب  ْمُهَءاـج  نکل : و 

. تسین نانآ  ياهاوه  قفاوم  ّقح  دنرادن ، نآ  اب  ّتیخنس 
سپـس تّوبن ، سپـس  تیالو ، سپـس  یلاعت ، يادخ  لعف  نآ  تسوا و  ّتیـشم  فاضم  ّقح  تسا ، یلاعت  يادـخ  زا  ترابع  قلطم  ّقح  هّتبلا 

. دشاب بولغم  ندوب  لطاب  بلاغ و  نآ  رد  ندوب  ّقح  هک  تسا  يزیچ  ره  سپس  تسا ، تلاسر 
یسک ره  نیمز و  اهنامـسآ و  درکیم  يوریپ  ناشیا  ياهاوه  زا  قح  رگا  َّنِهِیف  ْنَم  َو  ُضْرَْألا  َو  ُتاوامَّسلا  ِتَدَسََفل  ْمُهَءاوْهَأ  ُّقَْحلا  َعَبَّتا  َِول  َو 

. دشیم هابت  دساف و  تساهنآ  رد  هک 
تیاغ ناشـسوفن  تایهتـشم  يارب  هک  نیا  نودـب  دوریمن ، رتارف  تساـهنآ  سوفن  تایهتـشم  تساوخ و  هچنآ  زا  ناـنیا  ياـهاوه  هک  اریز 

. دنیامن هظحالم  یفده 
نیمز اهنامسآ و  دوشن  تاعارم  قوقح  رگا  دنیامن ، تاعارم  دنتسه  ناشریبک  ملاع  ریغص و  ملاع  رد  هک  ار  یناسک  قوقح  هک  نیا  نودب  و 

رد   ) نیمز اهنامسآ و  رد  هک  یناسک  نینچمه  دنوشیم ، دساف 
220 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنوشیم هابت  دساف و  شنیمز  ریبک و  ملاع  ياهنامسآ  دنوشیم ، هابت  دساف و  همه  دناریبک  ملاع  رد  هک  یناسک  دنتسه و  ریغص ) ملاع 
یناسک تحلـصم  حالـص و  زا  ترابع  فده  تیاغ و  تسا ، هدش  دساف  ریبک  ملاع  نیمز  اهنامـسآ و  فدـه  تیاغ و  تروص  نیا  رد  اریز 

. دنتسه نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  تسا 
ترطف زا  ناشجورخ  تهج  هب  راّفک  نیا  تسا ، یمیظع  رما  دروآ  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هک  ّقح  راکنا  ْمِهِرْکِذـِب  ْمُهاْنیَتَأ  َْلب 

دنپ هظعوم و  ای  تسا ، ناشدوخ  فرـش  رکذ و  راکنا  نانآ ، راکنا  هچ  تسا ، ّقح  دوخ  زا  رتگرزب  ّقح  راکنا  دندرک ، راکنا  ار  نآ  ّتیناسنا 
. میاهداد نانآ  هب  ام  ار  هظعوم  فرش و  رکذ و  نیا  هک  یلاح  رد  دندرک ، راکنا  ار  دوخ 

. تسا تنطلس  ای  تعیرش ، نآرق ، لوسر ، رکذ  زا  دوصقم  تسرتالاب ، هب  رتنییاپ  زا  یّقرت  بارضا و  اجنیا  رد  سپس 
. دندرک ضارعا  میاهداد  نانآ  هب  ام  هک  ناشدوخ  رکذ  زا  نانآ  سپ  َنوُضِْرعُم  ْمِهِرْکِذ  ْنَع  ْمُهَف 

( جرخ نیا   ) هک یتساوخ ، دزم  جرخ و  نانآ  زا  وت  رگم  دشاب  رکذ  زا  عنام  دناوتیمن  دـش  رکذ  هک  روما  نیا  زا  کی  چـیه  ًاجْرَخ  ْمُُهلَأْسَت  ْمَأ 
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نکن  تساوخرد  رگید  يدرکیم  جرخ  تساوخرد  مه  رگا  سپ  دننک !؟ راکنا  ار  وت  تلاسر  هجیتن  رد  و  دنک !؟ ینیگنس  نانآ  رب 
221 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هّللا  يوس  ام  يهمه  راگدرورپ  دزم  جارخ و  هک  تسا  دزم  جرخ و  ره  زا  رتهب  تراگدرورپ  دزم  جرخ و  ٌْریَخ  َکِّبَر  ُجارَخَف  هک 
. تشذگ جح  يهروس  رد  دنوادخ  ندوب  نیقزاّرلا » ریخ   » نایب تسا  ناگدنهديزور  نیرتهب  وا  هک  َنِیقِزاَّرلا  ُْریَخ  َوُه  َو 

هکلب یناوخیم  ارف  جک  هار  هب  ار  نانآ  وت  هک  تسین  نیا  يارب  نانآ  راکنا  ینعی  تسا ، هّیلاح  هلمج  ٍمیِقَتْـسُم  ٍطارِـص  یلِإ  ْمُهوُعْدََتل  َکَّنِإ  َو 
هار هب  ار  نانآ  وت  ایآ  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  دریذـپیمن  ار  نآ  ناشیاهدرخ  یـشیدنا  جـک  لیلد  هب  ینکیم ) توعد  تسار  هار  هب  ار  ناـنآ  )

يارب تسا ، مکح  لیلعت  يارب  ریمـض  ياج  هب  ندروآ  رهاظ  مسا  ِةَرِخآـْلِاب  َنُونِمُْؤی  ـال  َنیِذَّلا  َّنِإ  َو  دـنریذپیمن !؟ هک  ینکیم  توعد  جـک 
. نانآ يارب  يرگید  ّمذ  هب  هراشا 

راکنا اذـل  دـننکیم ، لودـع  تسار  هار  زا  َنُوبِکاَنل  ِطارِّصلا  ِنَع  دـنرادن  ترخآ  هب  ناـعذا  هک  ناـنآ  نکل  تسا : نیا  ياـنعم  رد  هلمج  نآ 
ماما زا  ای  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  لودع  هب  طارـص  زا  نانآ  لودـع  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  تیالو  هب  ریـسفت  هیآ  رد  تسار  هار  یهاگ  دـننکیم ،

. تسا هدش 
ار ام  دـنوادخ  نکل  درکیم ، یفّرعم  ناگدـنب  هب  ار  شدوخ  تساوخیم  رگا  یلاعت  يادـخ  هک : تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
دسرب  ادخ  هب  دیاب  ام  يور  هجو و  زا  دسانشب  ار  ادخ  دهاوخب  یسک  ره  هک  هداد  رارق  يروط  هداد ، رارق  شدوخ  لیبس  طارص و  باوبا و 

222 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«. 1  » تسا هدرک  لودع  تسار  هار  زا  دهد  يرترب  حیجرت و  ام  رب  ار  ام  ریغ  ای  دنک  لودع  ام  تیالو  زا  سک  ره  سپ 

ناشتموصخ هب  مییامنب ، نانآ  ررـض  فشک  هدرک و  محر  نانآ  رب  ام  هک  یتروص  رد  یتح  اوُّجََلل  ٍّرُـض  ْنِم  ْمِِهب  ام  انْفَـشَک  َو  ْمُهاـنْمِحَر  َْول  َو 
. دنهدیم همادا 

هب همع »  » هچ دـننکیم ، دّدرت  یـشکرس  نایغط و  رد  ینعی  تسا ، نوهمعی »  » هب ای  اوّجل »  » هب قّلعتم  مهنایغط » یف   » ظفل َنوُهَمْعَی  ْمِِهناـیْغُط  ِیف 
. تسا قیرط  رد  رّیحت  یهارمگ و  رد  دّدرت  يانعم 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  نایفـس  وبا  سپ  دـندروخیم ، « 2 « » رهلع  » هک اجنآ  ات  دـندش  هدز  یطحق  ناـنآ  هک  هدـش  تیاور 
: درک ضرع  دمآ و 

ریـشمش اب  ار  ناردپ  هک  وت  یـشاب ؟ تمحر  نایناهج  يارب  ات  يدـش  ثوعبم  نآ  يارب  هک  ینکیمن  نامگ  وت  رگم  نک ، محر  مسق  ادـخ  هب 
«: 3  » دش لزان  ریز  يهیآ  هک  یتخاس ! راچد  یگنسرگ  یطحق و  اب  ار  نادنزرف  یتشک ،

. تسا فوخ  لتق و  یگنسرگ ، ای  ردب  زور  راتشک  دوصقم  هک  میتخاس  راتفرگ  باذع  ببس  هب  ار  نانآ  ِباذَْعلِاب  ْمُهانْذَخَأ  ْدََقل  َو 
__________________________________________________

یفاصلا ج 3 ص 406 ریسفت  ( 1)
. دندرکیم تسرد  یلاسگشخ  رد  مشپ  نوخ و  زا  هک  تسا  اذغ  یعون  جربز »  » نزو رب  رهلع » ( » 2)

عماوجلا باتک  نع  هلقن  یفاصلا ج 3 ص 406 و  ریسفت  ( 3)
223 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هک تسا  نوکس  يانعم  هب  لاعتفا  باب  زا  ای  تسا ، يراوخ  ّتلذ و  يانعم  هب  نوک »  » زا لاعفتسا  باب  زا  ناکتسا »  » ظفل ْمِهِّبَِرل  اُوناکَتْـسا  اَمَف 
. دنیوگیم حازتنملا » حزتنملا و   » رد لثم  دراد ، ریظن  يزیچ  نینچ  برع  تغل  رد  تسا ، هدش  عابشا  فاک  يهحتف 

. دنتشادن شمارآ  نوکس و  يراتفرگ  ءالتبا و  نیح  رد  نانآ  ینعی 
يارب ناـنآ  تـّلذ  ناگدــنب و  عّرــضت  باذــع  لازنا  نـالوسر ، لاـسرا  زا  دوـصقم  هـک  یلاـح  رد  دــننکیمن ، عّرــضت  َنوُعَّرـَـضَتَی و  اـم  َو 
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، عوضخ هب  ءاعد و  هب  هناکتسا »  » ظفل و  دوش !؟ هتشادرب  نانآ  زا  باذع  هک  یتقو  رد  دننکیم  عّرـضت  هنوگچ  سپ  دشابیم : ناشراگدرورپ 
. تسا هدش  ریسفت  اعد  يارب  ندرب  الاب  تسد  هب  اعد ، ببس  هب  عّرضت 

ناشيارب مّنهج  زا  يرد  رگا  یّتح  تسا  لاح  ره  رد  نایغط  یـشکرس و  نانآ  تلـصخ  يوخ و  ٍدیِدَش  ٍباذَـع  اذ  ًاباب  ْمِْهیَلَع  انْحَتَف  اذِإ  یَّتَح 
. هّکم حتف  باذع  دننام  يرگید  باذع  رد  ای  دوش ، زاب 

. تسا هدمآ  ربخ  رد  هچنانچ  ددرگزاب ، تعجر  تشگزاب و  ماگنه  ای  گرم ، ماگنه  باذع  يوس  هب  يرد  ای 
. دنتسه راتفرگ  ّرش  هب  ای  دیماان  ریخ  زا  رّیحتم و  َنوُِسْلبُم  رد  نآ  رب  ای  باذع  رد  نانآ  ِهِیف  ْمُه  اذِإ 

224 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
92 تایآ 78 -

224 ص :  ات 92 ..... ] تایآ 78  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]

هراشا

يِذَّلا َوُه  َو  ( 79  ) َنوُرَـشُْحت ِْهَیلِإ  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُکَأَرَذ  يِذَّلا  َوُه  َو  ( 78  ) َنوُرُکْـشَت ام  ًالِیلَق  َةَِدْئفَْألا  َو  َراْصبَْألا  َو  َعْمَّسلا  ُمَُکل  َأَْشنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو 
اَّنِإ َأ  ًاماظِع  َو  ًاباُرت  اَّنُک  َو  اْنتِم  اذِإ  َأ  اُولاـق  ( 81  ) َنُولَّوَْألا َلاق  ام  َْلثِم  اُولاق  َْلب  ( 80  ) َنُولِقْعَت الَف  َأ  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللا  ُفـالِتْخا  َُهل  َو  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی 

(82  ) َنُوثوُْعبََمل
ُْلق ِهَِّلل  َنُولوُقَیَس  ( 84  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  اهِیف  ْنَم  َو  ُضْرَْألا  ِنَِمل  ُْلق  ( 83  ) َنِیلَّوَْألا ُریِطاسَأ  َّالِإ  اذه  ْنِإ  ُْلبَق  ْنِم  اذه  انُؤابآ  َو  ُنْحَن  انْدِعُو  ْدََقل 

(87  ) َنوُقَّتَت الَف  َأ  ُْلق  ِهَِّلل  َنُولوُقَیَس  ( 86  ) ِمیِظَْعلا ِشْرَْعلا  ُّبَر  َو  ِْعبَّسلا  ِتاوامَّسلا  ُّبَر  ْنَم  ُْلق  ( 85  ) َنوُرَّکَذَت الَف  َأ 
ِّقَْحلِاب ْمُهاْنیَتَأ  َْلب  ( 89  ) َنوُرَحُْست یَّنَأَف  ُْلق  ِهَِّلل  َنُولوُقَیَس  ( 88  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ِْهیَلَع  ُراُجی  َو ال  ُریُِجی  َوُه  َو  ٍءْیَـش  ِّلُک  ُتوُکَلَم  ِهِدَِیب  ْنَم  ُْلق 

اَّمَع ِهَّللا  َناْحبُـس  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهُـضَْعب  الََعل  َو  َقَلَخ  اِمب  ٍهلِإ  ُّلُک  َبَهََذل  ًاذِإ  ٍهلِإ  ْنِم  ُهَعَم  َناک  ام  َو  ٍَدلَو  ْنِم  ُهَّللا  َذَخَّتا  اَم  ( 90  ) َنُوبِذاَکل ْمُهَّنِإ  َو 
(92  ) َنوُکِرُْشی اَّمَع  یلاعَتَف  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ِِملاع  ( 91  ) َنوُفِصَی

225 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

225 ص :  همجرت ..... :

. دیرازگیم ساپس  هیامکدنا  هچ  دیرفآ ، اهبلق  اهمشچ و  و  اه ]  ] شوگ امش  يارب  هک  تسا  یسک  وا  و 
. دیوشیم روشحم  وا  دزن  دروآ و  دیدپ  نیمز  رد  ار  امش  هک  تسا  یسک  وا  و 

؟ دینکیمن لّقعت  ایآ  تسوا ، زا  زور  بش و  ندمآ  رگیدکی  یپ  رد  دناریمیم و  درادیم و  هدنز  هک  تسا  یسک  وا  و 
(. دییوگیم ، ) دنتفگ ناینیشیپ  هچنآ  دننامه  هکلب 

؟ میوشیم هتخیگنارب  ون  زا  ام  ایآ  میدش ، هدیسوپ ]  ] ياهناوختسا كاخ و  میدرم ، نوچ  ایآ  دنیوگ :
. تسین ناینیشیپ  ياههناسفا  زج  نیا  دناهداد  ياهدعو  نینچ  رتشیپ  نامناردپ  ام و  هب  هک  یتسار  هب 

؟ تسیک نآ  زا  تسا ، نآ  رد  هک  سک  ره  نیمز و  دینادیم ، رگا  وگب 
؟ دیریگیمن دنپ  ایآ  سپ  وگب  تسادخ  نآ  زا  دنیوگیم  هک  ادوز 

؟ تسیک میظع  شرع  راگدرورپ  هناگتفه و  ياهنامسآ  تراگدرورپ  وگب 
؟ دینکیمن اورپ  ایآ  سپ  وگب  تسادخ  نآ  زا  اهنیا ]  ] دنیوگیم هک  ادوز 
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!؟ داد ناما  یسک  هب  ناوتن  وا  ربارب  رد  دهدیم و  ناما  دوخ  هک  تسیک  تسیک ؟ تسد  هب  زیچ  همه  توکلم  دینادیم  رگا  وگب 
؟ دیوشیم هداد  بیرف  هنوگچ  سپ  وگب  تسادخ ، نآ  زا  اهنیا ]  ] دنیوگیم هک  ادوز 

. دنتسه وگغورد  نانآ  میاهدروآ ، ناشیا  رب  ار  قح  هکلب 
، دربیم ار  دوخ  يهدیرفآ  ییادخ  ره  تروص ] نآ  رد   ] هک ارچ  تسین ، وا  بنج  رد  ییادخ  تسا ، هدیزگنرب  يدنزرف  رب  يدنزرف  دـنوادخ 

. دنیوگیم هچنآ  زا  دنوادخ  تسا  هّزنم  تسجیم ، هبلغ  رگید  یضعب  رب  نانآ  زا  یضعب 
. دنزرویم كرش  هچنآ  زا  تسا  رتارف  ادیپ ، ناهنپ و  ياناد 

226 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

226 ص :  ریسفت ..... 

زا تافتلا  نیبطاخم  هب  تبـسن  تبیغ ، هب  مّلکت  زا  تافتلا  مّلکتم  اب  هسیاـقم  رد  هلمج  نیا  َةَدـِْئفَْألا  َو  َراـْصبَْألا  َو  َعْمَّسلا  ُمَُکل  َأَْـشنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو 
. دشابیم نیبطاخم  هب  دمحم 9  زا  باطخ  ندینادرگرب  باطخ ، هب  تبیغ 

دننک راتفگ  رد  هشیدـنا  ّربدـت و  نآ  يهلیـسو  هب  هک  يزیچ  زا  ار  نانآ  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  فوطعم  ای  لاـح  هلمج 
. تسا هتفرگن  تروص  ادخ  بناج  زا  یلامها  تسا  جاتحم  نآ  هب  هشیدنا  ریبدت و  هک  هچنآ  رد  هدرکن ، عنم 

اهنآ اریز  دندش  ساپسان  رفاک و  تساهتمعن  لصا  هک  اهتمعن  نیا  هب  تبسن  دندرک  نارفک  ادخ  ياهتمعن  ربارب  رد  نوچ  راّفک  نکیل  و 
نداد زیمت  نتفرگ ، تربع  رکف ، رظن ، دـننام  دـندرکن ، لامعتـسا  دنتـسه ، نانآ  رطاخ  هب  دوخ  دـناهدش و  قلخ  نآ  رطاخ  هب  هک  یتهج  رد  ار 

. ّقحم زا  لطبم  لطاب و  زا  ّقح 
. دینکیمن لامعتسا  شدوخ  حیحص  هار  رد  ار  اهتمعن  دیرازگرکش و  یکدنا  اهنت  امش ، اّما  َنوُرُکْشَت  ام  اًلِیلَق  دومرف : اذل 

نوچ دروآ ، ار  لد  مشچ و  شوگ ، هّوق  هس  نیا  تسین ، راّفک  رد  تلاسر  شریذپ  زا  یعنام  چیه  ادخ  بناج  زا  هک  تسا  نیا  دوصقم  نوچ 
ریاس  هب  هن  دراد ، جایتحا  هّوق  هس  نیا  هب  زیمت  ریبدت و 
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. اوق كرادم و 

. درک قلخ  نیمز  رد  ار  امش  دنوادخ  هک  یلاح  رد  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُکَأَرَذ  يِذَّلا  َوُه  َو 
ّربدت و هدرک ، كرت  ار  وا  ياهتمعن  رد  رظن  دیابن  سپ  تسامـش ، ماجنا ) رـس   ) داعم و  زاغآ ) رـس   ) أدبم یلاعت  يادـخ  َنوُرَـشُْحت و  ِْهَیلِإ  َو 

. دییامنن شایهن  رما و  رد  هشیدنا 
تردق هب  زور  بش و  ندـمآ  مه  یپ  زا  دـناریمیم و  دـنکیم و  هدـنز  هک  تسوا  ِراهَّنلا و  َو  ِْلیَّللا  ُفالِتْخا  َُهل  َو  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی  يِذَّلا  َوُه  َو 

اب کی  ره  فالتخا  دوصقم  ای  تسرگیدمه ، زا  ناشندش  هاتوک  دـنلب و  ای  اهنآ  ندوب  مه  لابند  هب  زور  بش و  فالتخا  زا  دوصقم  تسوا 
دوهـشم تروص  زور  بش و  زا  دوصقم  تسا و  هدرک  ندرک  نشور  کیرات و  رد  اـی  تّیفیک ، رد  فـالتخا  اـی  یمک  يداـیز و  هب  يرگید 

. دراد یگتسب  زور  بش و  هب  نآ  بابسا  ناسنا و  یگدنز  شّیعت و  هک  اریز  تساهنآ ،
هدـنز وا  هچناـنچ  هداد ، رارق  ناگدـنب  نیب  ار  اـهّداضتم  ریاـس  هک  تسا  ییادـخ  وا  تسا : هتفگ  هک  اـیوگ  تسا ، ود  نآ  زا  معا  دوـصقم  اـی 

. دنکیم داجیا  شناگدنب  نیب  ار  ّداضتم  ود  نیا  دناریمیم و  دنکیم و 
. دوشیم لخاد  كولمم  ای  تیاغ  ای  أدبم  رب  هک  دشابیم  لیبق ال  زا  تسا  نکمم  هل »  » اجنیا لثم  رد  مال »  » ظفل

هک  یسک  دینادب  ات  دینکیمن ؟ لّقعت  ایآ  َنُولِقْعَت  الَف  َأ 
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تـساوخرد لاؤس و  وا  زا  عّرـضت و  وا  ربارب  رد  اهنت ) و   ) هتفرگ رارق  تعاـطا  دروم  هک  تسا  راوازـس  تسوا و  تسد  هب  اـهراک  نیا  يهمه 
. ددرگ

. تسا هدننادرگزاب  هدننیرفآ و  ادخ  هک  دننادب  ات  دننکیمن  هشیدنا  رّکفت و  نانآ  هکلب  َنُولَّوَْألا  َلاق  ام  َْلثِم  اُولاق  َْلب 
: دنتفگ ار  اههتفگ  نامه  هارمگ ) ناگتشذگ  نادان و  ناردپ  زا   ) دیلقت اب  هکلب 

میوشیم هتخیگنارب  هرابود  میدش  هدیسوپ  ناوختـسا  كاخ و  میدرم و  یتقو  هنوگچ  هک  َنُوثوُْعبََمل  اَّنِإ  َأ  ًاماظِع  َو  ًاباُرت  اَّنُک  َو  اْنتِم  اذِإ  َأ  اُولاق 
. دندرمش بیرغ  دندرکیم  رارقا  نآ  هب  دیاب  هک  ار  گرم  زا  سپ  ندش  هدنز  ندش و  هتخیگنارب  نانآ  بیترت  نیدب 

: دنتفگ نارفاک  ُْلبَق  ْنِم  اذه  انُؤابآ  َو  ُنَْحن  انْدِعُو  ْدََقل 
. دیدرگیم رهاظ  شرثا  ینالوط  تّدم  نیا  رد  دوب  قح  اههدعو  نیا  رگا  دشیم ، هداد  نامناردپ  ام و  رب  مه  نیا  زا  شیپ  اههدعو  نیا 

. تسین يزیچ  ناگتشذگ  يهناسفا  زج  نانخس  نیا  َنِیلَّوَْألا  ُریِطاسَأ  اَّلِإ  اذه  ْنِإ 
یهاگ تسا ، هزمه  يهّمض  اب  روطسا » ، » ود ره  رد  هزمه  رسک  اب  ریطسا »  » و راطسا »  » عمج تسین ، ماظن  ياراد  هک  تسا  ینانخـس  ریطاسأ » »
يانعم هب  رطس »  » عمج راطسا »  » عمج ریطاسا »  » اّما دشابن ، ماظن  ياراد  هک  تسا  یثیدح  نخـس و  يانعم  هب  دوشیم و  قحلم  هس  ره  هب  ءات » »

رد  نتشون  تباتک و  طخ و 
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. تسین بسانم  اجنیا 
سپـس رواـیب ، ناـشدای  هب  ار  رارقا  سپ  تسادـخ ، هدـننیرفآ  قلاـخ و  هک  دـنراد  رارقا  ناـنآ  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنُک  ْنِإ  اـهِیف  ْنَم  َو  ُضْرَأـْلا  ِنَِمل  ْلـُق 

. تسا هداعا  ندنادرگزاب و  زا  رتتخس  ییادتبا  شنیرفآ  هک  زاس  ناشهاگآ 
سپ زاس ، هاگآ  ار  نانآ  وت  سپ  تسا ، هدننیرفآ  دنوادخ  هک  دننکیم  فارتعا  هدرک ، راکشآ  ار  ناشرارقا  وت  باوج  رد  نانآ  ِهَِّلل  َنُولوُقَیَس 

. رارقا نآ  زا 
. تسا ندیرفآ  زا  رتناسآ  ندینادرگزاب  هداعا و  هک  دیروآیمن  دای  هب  ایآ  وگب : َنوُرَّکَذَت  الَف  َأ  ُْلق 

ینعی تسا ؟ یسک  هچ  گرزب  شرع  راگدرورپ  هناگتفه و  ياهنامـسآ  راگدرورپ  وگب  ِمیِظَْعلا  ِشْرَْعلا  ُّبَر  َو  ِْعبَّسلا  ِتاوامَّسلا  ُّبَر  ْنَم  ُْلق 
؟ تسا یسک  هچ  ود  نآ  رد  ناگراتس  هکیالم و  ندوب  دایز  تمظع و  يهظحالم  اب  روما  ّربدم  ود و  نآ  قلاخ 

. تسرتراگزاس رتقفاوم و  لاؤس  اب  تئارق  نیا  هدش ، هدناوخ  هّللا » نولوقیس   » ِهَِّلل و َنُولوُقَیَس 
تفلاخم وا و  تفلاخم  رد  ایآ  َنوُقَّتَت  الَف  َأ  وگب : نانآ  هب  تسا  میظع  شرع  اهنامـسآ و  ّربدـم  قلاخ و  دـنوادخ  هک  نیا  هب  رارقا  زا  دـعب  ُْلق 

دیسرتیمن ؟ ادخ  مشخ  زا  هداعا  راکنا  رد  ای  قلطم ، تروص  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  شلوسر 
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؟ تسا یسک  هچ  تسد  هب  نآ  رب  ّطلست  فّرصت و  يزیچ و  ره  ریبدت  وگب : ٍءْیَش  ِّلُک  ُتوُکَلَم  ِهِدَِیب  ْنَم  ُْلق 
. دنکیم فّرصت  اهنآ  رد  دهاوخب  هک  روط  ره  طّلسم و  اهنآ  رب  دنوادخ  هک  تسایشا  نطاب  زا  ترابع  توکلم  هک 

. تسا سردایرف  دهدیم و  هانپ  وا  هک  یلاح  رد  ُریُِجی  َوُه  َو 
! دینادب دیمهفب و  امـش  رگا  هتبلا  دسرب ، شداد  هب  هداد و  هانپ  دناوتیمن  سک  چیه  ار  ادخ  يهدـش  بضغ  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِْهیَلَع  ُراُجی  َو ال 

. دش هدناوخ  هّللا »  » تروص هب  مال  نودب  هّلل »  » ظفل تسادخ  زا  اهنیا  یلب  دنیوگیم ، يدوز  هب  ِهَِّلل  َنُولوُقَیَس 
هداعا تّحـص  زا  هنوگچ  ای  دـنکیم !؟ هولج  لطاب  تروص  هب  امـش  يارب  تسا  حـضاو  هکنیا  اب  قح  هنوگچ  سپ  وگب : َنوُرَحُْـست  یَّنَأَف  ْلـُق 

؟ تسا رهاظ  نآ  ياهلیلد  هک  نیا  اب  دیوشیم  روک 
؟ دیروخیم بیرف  هنوگچ  ای 
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ْمُهاْنیَتَأ نکل  تسین ، راکنا  لیلد  ندوب  حضاو  زا  یشان  هک  نانچمه  تسین ، لیلد  ندوبن  نشور  افخ و  زا  یشان  ناشراتفگ  راکنا و  هکلب  َْلب 
رشح ثعب و  ّقح ، زج  شدوجو  رد  هک  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  رهظم  رد  تیالو  زا  ترابع  هک  میداد  نانآ  هب  ار  ّقح  ام  ِّقَْحلِاب 

. دشابیمن يرگید  زیچ  ّقح  راثآ  زج  لوسر  هب  رارقا  تسین و 
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ات درادـن  دوـجو  یقدـص  تـهج  تـسا و  قدـص  تـهج  زا  يراـع  ناـشدوجو  دـنیوگیم ، غورد  قـلطم  روـط  هـب  ناـنآ  َنُوبِذاـَکل  ْمُـهَّنِإ  َو 
ار ّقح  دشابن  قدص  ّقح و  تهج  شدوجو  رد  هک  یسک  دشاب و  حیحص  هیقت  باب  زا  ات  مینکب  تهج )  ) نآ ریغ  هب  دّیقم  ار  ناشنتفگغورد 

. دنکیمن قیدصت 
. دش مولعم  هداعا  ثعب و  نیرکنم  لاح  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسریدقت ، رد  هک  دشابیم  یشسرپ  يارب  خساپ  ٍَدلَو  ْنِم  ُهَّللا  َذَخَّتا  اَم 

؟ تسا هنوگچ  هداد  رارق  يرگید  يادخ  ادخ ، يارب  هک  یسک  لاح  سپ 
؟ هن ای  تسا  حیحص  وا  زا  راک  نیا  ایآ 

يارب رگا  سپ  تسا ، دلاو  لثامم  نآ  مزاول  تاذ و  رد  هک  تسا  يزیچ  دـنزرف  اریز  تسا ، هتفرگن  دـنزرف  دوخ  يارب  دـنوادخ  دومرف : سپ 
. دیآیم مزال  نایادخ  دّدعت  يارب  هک  هچنآ  دمآیم  مزال  دوب  يرگید  يادخ  وا  لثم  رگا  دشیم ، ادخ )  ) وا لثم  دوب  يدنزرف  ادخ 

: دومرف درک و  افتکا  نایادخ  دّدعت  ناهرب  هب  درواین ، يرگید  ناهرب  نآ  نالطب  يارب  اذل 
. تسا فوذحم  فرظ  اذإ »  » ظفل َبَهََذل  ًاذِإ  ٍهلِإ  ْنِم  ُهَعَم  َناک  ام  َو 

اب  رگا  بهذل ) اذإ  هلا  هعم  ناک  ول  : ) تسا نینچ  نآ  ریدقت 
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. دروآیم شیپ  دوب ، رگید  ییادخ  ادخ 
ره ای  هک  دوبن  اهتروص  نیا  زا  یلاخ  دوب  ات  ود  ادـخ  رگا  ینعی  ار ، دوخ  هدـیرفآ  ییادـخ  ره  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهُـضَْعب  الََعل  َو  َقَلَخ  اِمب  ٍهلِإ  ُّلُک 

. دوب فیعض  زجاع و  يرگید  يوق و  رداق  یکی  ای  فیعض  زجاع  ود  ره  ای  دندوب  يوق  رداق  ود 
هدوب ادخ  دناوتیمن  مادک  چیه  هک  دنشاب  فیعض  ود  ره  رگا  دوشیم ، یکی  ادخ  هک  دوب  فیعـض  زجاع و  يرگید  يوق و  یکی  رگا  سپ 

. دشاب
بلاغ مه  زجاع ، مه  دشاب و  يوق  مه  مادک  ره  هک  دیآیم  مزال  دنشاب  رداق  يوق و  ود  ره  رگا  تسرهاظ ، ود  ره  رد  هک  یفعـض  تهج  هب 

. تسا لاحم  نآ  بولغم ، مه  دشاب و 
سپ دشاب ، رودقم  وا  ياوسام  ّمات  هک  دنکیم  اضتقا  ّمات  تردق  تسا ، لماک  ّمات و  تردق  یـضتقم  ندوب  ادخ  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  و 
ادـخ يرگید  نوچ  دـشاب  مه  يرگید  رودـقم  تسا  رداق  هک  یلاح  نیع  رد  ود  نآ  زا  کی  ره  دـیآیم  مزـال  دوش  ضرف  اـت  ود  ادـخ  رگا 

. تسا هدش  ضرف 
هب تسا  مولعم  ندوب  ادخ  ناونع  زا  هک  روکذم  تامّدـقم  زا  یـضعب  رگا  تسا ، لماک  ناهرب  یلاعت  يادـخ  بناج  زا  لیلد  تّجح و  نیا  و 

، دبای يرترب  يرگید  رب  یکی  تسیابیم  هک  دوشیم  نیا  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهُضَْعب  الََعل  ادخ : لوق  يانعم  نیا  ربانب  دوش ، ّمضنم  نآ 
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. دوشیم قارغتسا  يارب  ضعب »  » ظفل هفاضا  هک  هنوگ  نیدب 
. تسا هتشذگ  بلاطم  يهجیتن  يهلزنم  هب  هلمج  نیا  تسا ، هّزنم  دنوادخ  ِهَّللا  َناْحبُس 

. تسا هّزنم  دننکیم  فصو  نانآ  هک  کیرش ) دنزرف و   ) هچنآ زا  دنوادخ  َنوُفِصَی و  اَّمَع 
. تسرترب رتارف و  دنروآیم  كرش  هچنآ  زا  سپ  تسادیپ ، ناهنپ و  ياناد  َنوُکِرُْشی  اَّمَع  یلاعَتَف  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ِِملاع 
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هرقب يهروس  رد  باتک و  لّوا  رد  هک  روطنامه  ملع  هک  نادب  تداهـش » بیغ و  ملع  یگنوگچ  هداهّـشلا ، بیغلا و  ملاع  ریـسفت  رد  نخـس  »
. تسا نیمه  ملع  تقیقح  رد  دوشیم ، هدیمان  يروضح  ملع  هک  تسا ، رضاح  ملاع  دزن  مولعم  تاذ  هک  تسا  هنوگ  نیدب  یهاگ  تشذگ 

تسا هنوگ  نیدب  یهاگ  دوشیمن ، قّقحم  دشاب  هدش  وا  ياههیاس  نوئش و  زا  مولعم  هک  يروط  هب  مولعم  رب  ملاع  يهطاحا  اب  زج  ملع  نیا  و 
هن تسا ، ضرعلاـب  مولعم  مولعم ، تسا و  تروص  ناـمه  تسا  مولعم  تقیقح  رد  هچنآ  هک  تسا ، لـصاح  ملاـع  دزن  مولعم  زا  یتروص  هک 

. دوشیم هدیمان  ّنظ  نیا ، دشاب ، هدوب  تاّذلاب  دوصقم  هچ  رگا  تاّذلاب 
تسا . زیاج  مولعم  اب  ملع  ندرکن  تقباطم  تسادج و  ّکفنم و  ملع  زا  مولعم  نوچ 

234 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هب تبسن  ناهذا  يهحفص  دننامه  یلاعت  يادخ  هب  تبـسن  ایـشا  نایعا و  يهحفـص  نوچ  تسا ، لّوا  مسق  لیبق  زا  ایـشا  هب  یلاعت  يادخ  ملع 

. تسام هب  ینهذ  روص  تبسن  یلاعت  يادخ  هب  تادوجوم  عیمج  تبسن  تسام ،
یقاب مینک  هدارا  ار  ناشیاقب  هاگ  ره  هک  يروطهب  تسام  هّجوت  هدارا و  هب  طونم  ام و  يهطاحا  دروم  ینهذ  ياهتروص  هک  روطناـمه  سپ 

. وا هب  تبسن  دنتسه  یلاعت  يادخ  مولعم  هک  تادوجوم  تسا  نینچمه  دنوشیم ، یناف  مینک  هدارا  ار  ناشیانف  هاگ  ره  و 
كرد یناویح  كرادـم  اب  هک  تسا  تداهـش  ملاع  تسا و  بیاـغ  یناویح  ياـهکرد  زا  هک  تسا  بیغ  ملاـع  تداهـش  بیغ و  زا  دوصقم 

عیمج ملاـع  يهلزنم  هب  تداهـش  بیغ و  ملاـع  ادـخ  لوـق  سپ  دـشابیم  ود  نآ  رد  رـصحنم  لـقع  مـکح  هـب  تادوـجوم  نوـچ  دوـشیم ،
. دشابیم تادوجوم 

تـسا نیا  يهلزنم  هب  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ِِملاع  ادخ  لوق  سپ  تسانفا  اقبا و  رب  طّلـست  هطاحا و  وحن  هب  تادوجوم  يهمه  رب  ادخ  ملع  نوچ  و 
. تسا همه  رب  رهاق  بلاغ و  تادوجوم و  يهمه  هب  طیحم  وا  هک 

هک نیا  اب  َنوُفِـصَی  اَّمَع  ِهَّللا  َناْحبُـس  يهلمج  فالخ  رب  دمآ  عیرفت  اف  هلمج  لّوا  رد  هک  دروآ  عیرفت  وحن  هب  ار  َنوُکِرُْـشی  اَّمَع  یلاعَتَف  اذـل  و 
. دشابیم شلبق  ام  يهجیتن  عیرفت و  هلمج  ود  ره 

235 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوش لامعتسا  بّجعت  زا  یلاخ  هک  دتفایم  قاّفتا  مک  تسا و  بّجعت  يانعم  هّللا » ناحبس  : » ادخ لوق  رد  هک  تسا  نیا  بلطم  ّرس 

هب رابخا  بّجعت و  زا  یلاخ  هک  َنوُکِرُْـشی  اَّمَع  یلاعَتَف  ادخ : لوق  فالخ  رب  دشابیم  لبق  ام  زا  عطق  تسا  بّجعت  ياشنا  بسانم  هک  هچنآ  و 
. تسا قباس  يهجیتن 

102 تایآ 93 -

235 ص :  ات 102 ..... ] تایآ 93  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]

هراشا

ِیتَّلِاب ْعَفْدا  ( 95  ) َنوُرِداَقل ْمُهُدـِعَن  ام  َکَیُِرن  ْنَأ  یلَع  اَّنِإ  َو  ( 94  ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  ِیف  ِیْنلَعَْجت  ـالَف  ِّبَر  ( 93  ) َنوُدَـعُوی ام  یِّنَیُِرت  اَّمِإ  ِّبَر  ُْلق 
(97  ) ِنیِطایَّشلا ِتازَمَه  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّبَر  ُْلق  َو  ( 96  ) َنوُفِصَی اِمب  ُمَلْعَأ  ُنَْحن  َۀَئِّیَّسلا  ُنَسْحَأ  َیِه 

ٌۀَِملَک اهَّنِإ  َّالَک  ُتْکََرت  امِیف  ًاِحلاص  ُلَمْعَأ  یِّلََعل  ( 99  ) ِنوُعِجْرا ِّبَر  َلاق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَحَأ  َءاج  اذِإ  یَّتَح  ( 98  ) ِنوُرُضْحَی ْنَأ  ِّبَر  َِکب  ُذوُعَأ  َو 
ْتَلُقَث ْنَمَف  ( 101  ) َنُولَءاسَتَی َو ال  ٍذـِئَمْوَی  ْمُهَْنَیب  َباـْسنَأ  ـالَف  ِروُّصلا  ِیف  َخـُِفن  اذِإَـف  ( 100  ) َنوـُثَْعُبی ِمْوَـی  یلِإ  ٌخَزَْرب  ْمِِهئارَو  ْنِم  َو  اـُهِلئاق  َوُـه 

(102  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأَف  ُُهنیِزاوَم 
236 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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236 ص :  همجرت ..... :

[. هن ای   ] ینایامنب نم  هب  تسا  هدش  هداد  هدعو  نانآ  هب  هچنآ  رگا  اراگدرورپ  وگب 
. روایم كرشم ]  ] ناگشیپمتس يهرمز  رد  ارم  زگره  اراگدرورپ 

. مینایامنب وت  هب  میهدیم  هدعو  نانآ  هب  هچنآ  هک  میتسه  نآ  ياناوت  ام  و 
. میرتاناد دنیوگیم  هچنآ  هب  ام  نک ، عفد  تسرتوکین ، هک  ياهویش  هب  ار  یتسیاشان 

. مروآیم هانپ  وت  هب  نیطایش  ياههسوسو  زا  اراگدرورپ  وگب  و 
. دنوش رضاح  نم  دزن  هک  نیا  زا  اراگدرورپ  وت  رب  هانپ  و 

. دینادرگزاب ارم  اراگدرورپ ، دیوگ  دسر ، ارف  گرم  ار  ناشیا  زا  یکی  هک  هاگنآ 
شیپاشیپ تسا و  نآ  يهدنیوگ  ارهاظ ]  ] وا هک  تسا  ینخـس  نیا  اشاح ، مریگ  شیپ  هتـسیاش  يراک  ماهدرک ، راذگ  ورف  هچنآ  رد  هک  دشاب 

. دنوش هتخیگنارب  هک  يزور  ات  تسا  یخزرب  یگدنز ]  ] نانآ
. دننکن وج  سرپ و  مه  زا  دنامن ، رارقرب  ناشنایم  رد  یشیوخ  دنویپ و  زور  نآ  رد  دوش ، هدیمد  روص  رد  هک  هاگنآ 

. دنراگتسر هک  دننانآ  دشاب ، نیگنس  ناش  ریخ ]  ] لامعا يهّفک  هک  یناسک  هاگنآ 

236 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

، یهد ناشن  نیا  هب  دوشیم  هداد  هدـعو  نانآ  هب  هک  ار  هچنآ  رگا  وگب : َنیِِملاَّظلا  ِمْوَْقلا  ِیف  ِیْنلَعَْجت  الَف  ِّبَر  َنوُدَـعُوی  ام  یِّنَیُِرت  اَّمِإ  ِّبَر  ُْلق 
. روایم ناگشیپ  متس  زا  ارم  اراگدرورپ 

تسا ، يرگید  ّمذ  تهج  هب  ریمض  ياج  هب  رهاظ  مسا  ندروآ 
237 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. نانآ رب  باذع  لوزن  راظتنا  هب  تسا  راّفک  دیدهت  هلمج 
خـساپ مییامنب ، وت  هب  میاهداد  هدـعو  نانآ  هب  هچنآ  ات  مییاناوت  ام  َۀَـئِّیَّسلا و  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفْدا  َنوُرِداَقل  ْمُهُدـِعَن  ام  َکَـیُِرن  ْنَأ  یلَع  اَّنِإ  َو 

. تسرّدقم شسرپ 
یتلـصخ و اب  ینعی  نک  عفد  یکین  اـب  ار  ناـنآ  يدـب  دومرف : ادـخ  میاـمن ؟ راـتفر  هنوگچ  منکب و  هچ  راّـفک  اـب  سپ  تسا : هتفگ  هک  اـیوگ 

هّللا یّلـص  دّمحم  هب  باطخ  و  نک ، عفد  ار  تدوخ  ریغ  يدب  ای  تدوخ  يدب  تسا  رتوکین  هک  یندرک  عفد  اب  ای  تسرتوکین ، هک  ياهنـسح 
. دشابیم شتّما  وا و  يارب  یبوخ  بیدأت  نیا  تسا ، وا  تّما  باطخ  زا  دوصقم  یلو  تسا ، هلآ  هیلع و 

237 ص :  یبوخ .....  اب  راکدب  يدب و  عفد  رد  ینایب 

دننام دـشاب ، رّوصت  لباق  لوقعم و  وا  هب  ندرک  يدـب  هک  يوحن  هب  دوشیم  رّوصت  وا  هب  ندرک  يدـب  ببـس  هب  راکدـب  يدـب  عفر  هک  نادـب 
كاپ ینعی  حفـص  وا ، زا  وفع  رتمک ، ای  يواسم  ای  تسا  هدرک  هک  يدب  رادـقم  هب  وا  ندز  اهنآ ، ندرک  هّقـش  اضعا و  عطق  راکدـب ، نتـشک 

دادو تّبحم و  نآ  رب  هک  راکدـب  هب  ندرک  ناـسحا  زا  تراـبع  قلطم  روط  هب  وکین  تلـصخ  وا ، هب  ندرک  ناـسحا  شاهنیک و  زا  بلق  ندرک 
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ٌمیِمَح  ٌِّیلَو  ُهَّنَأَک  ٌةَوادَع  ُهَْنَیب  َو  َکَْنَیب  يِذَّلا  اَذِإَف  یلاعت : يادخ  لوق  رد  هک  يزیچ  نآ  يهلابند  تشپ و  رد  هک  دوشیم  ّبترم 
238 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دریگیم رارق  تسا 
تبسن هفاضا و  لاعفا  ندوب  يّدعتم  تروص  رد  دوشیمن ، قّقحم  شتایاغ  يدابم و  هب  اهنآ  تبسن  ببس  هب  زج  لاعفا  حبق  نسح و  نوچ  و 

. ددرگیم ظاحل  رابتعا و  زین  هدش  عقاو  وا  رب  لعف  هک  یسک  هب  اهنآ 
 ... دوشیم رابتعا  ظاحل و  اهنآ  ریغ  نیرضاح و  تلآ و  نامز ، ناکم ، هب  تبسن  لاعفا  حبق  نسح و  رد  یهاگ  هکلب 

اهنآ ریغ  ناـمز و  ناـکم و  لـعفنم و  لـعاف و  هب  تبـسن  نسحا  هب  عفد  هکلب  دـشاب ، دـناوتیمن  قلطم  روطهب  نسحا  هب  عفد  زا  دوصقم  اذـل 
اب زج  نسحا  هب  عفد  دـهدیمن  تیاضر  وا  تیاـنج  ربارب  دـنچ  هب  اـی  لـتق  هب  زج  هدـننک  تیاـنج  زا  هک  یـسفن  بحاـص  اریز  تسا ، دوصقم 

. دشابیمن صاصق 
تشذگ و رب  تردـق  هک  یـسک  درب ، ورف  مشخ  دـنک و  ظیغ  مظک  هک  تسا  نیا  نسحا  هب  عفد  دراد  تردـق  مشخ  ندرب  ورف  رب  هک  یـسک 
هک يراکتیانج  هب  ناسحا  تسا و  رتهب  ناسحا  دیامن  ناسحا  راکدب  رب  دناوتیم  هک  یسک  تسا ، رتهب  وا  يارب  تشذگ  حلص و  دراد  حلص 

. تسا حیبست  هکلب  دشخب  ینوزف  ار  شنایغط  تیانج و 
تالآ و ناکم و  نامز و  هب  تبسن  بلطم  دیازفایم ، شزواجت  دادتعا و  رب  وا  هب  ضّرعت  مدع  هک  یسک  هب  ندشن  ضّرعتم  تسا  نینچمه  و 

دشابیم . روط  نیمه  زین  نیدهاش  نیعماس و 
239 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

عفد ار  يدـب  نآ  نسحا  وحن  هب  تقو  نآ  نآ ، ناکم  يدـب و  عفد  نامز  وا  تالاح  راکدـب و  هب  نک  رظن  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  نیا  رباـنب 
زا هئّیس  يدب و  نآ  هاوخ  دراد ، یتبسن  نانآ  اب  دوشیم و  هفاضا  اهنآ  هب  يدب  عفد  هک  درک  ییاهزیچ  عیمج  هب  رظن  دیاب  دروم  نیا  رد  نک ،

. دشاب هدوب  ناسنا  زا  ریغ  یناویح  زا  ای  وت ، زج  یناسنا  زا  تدوخ ، ياوق  نایرگشل و 
صاصق دیاب  هک  ار  یسک  نک  صاصق  تسا ، عطق  راوازس  هک  ار  یسک  ياضعا  نک  عطق  تسا ، نتشک  راوازـس  هک  ار  سک  ره  شکب  سپ 

يهتـسیاش هک  یـسک  هب  نک  ناسحا  دوشب ، بدا  نینچ  دـیاب  هک  ار  یـسک  اـمن  بدا  ناـبز  اـب  تسا ، ندز  راوازـس  هک  ار  یـسک  نزب  دوش ،
. تسا ناسحا 

يهبترم اب  راگزاس  قفاوم و  هک  تسا  يراک  ٌمیِمَح  ٌِّیلَو  ُهَّنَأَک  ٌةَوادَـع  ُهَْنَیب  َو  َکَْنَیب  يِذَّلا  اَذِإَف  یلاـعت : يادـخ  لوق  رد  ناـسحا  زا  دوصقم  و 
. راکدب لاح  هب  رظن  نودب  لعاف و  لاح  هب  رظن  نودب  تسا  راکدب 

اریز َنوُفِـصَی  اِمب  ُمَلْعَأ  ُنَْحن  یلاعت : يادـخ  لوق  يهنیرق  هب  دـشاب ، هدوب  انعم  نیمه  مه  اـجنیا  رد  ناـسحا  زا  دوصقم  تسا  نکمم  هچناـنچ 
. میرتاناد دننکیم  فیصوت  نانآ  هک  هچنآ  هب  ام  نوچ  میوشیمن ، نانآ  ضّرعتم  تافاکم  باذع و  اب  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  يانعم 

240 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هلوصوم  ای  هّیردصم  ام »  » ظفل و 

هب هزمه »  » ظفل ِنیِطایَّشلا  ِتازَمَه  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّبَر  وگب : دـنکیم  راداو  راکدـب  لباقم  رد  ندرکدـب  هب  ار  وت  ناطیـش  هک  یماـگنه  ْلـُق  َو 
. دشابیم نتسکش  نتفرگ ، نادند  هب  تشگنا  برض ، عفد ، درط ، راشف ، ییوجبیع ، يانعم 

. مربیم هانپ  وت  هب  ناطیش  ياهراشف  اراگدرورپ ز  هک : انعم  نیدب  تسا ، ناطیش  ياهراشف  اهرسدرد و  زا  ترابع  نیطایش  تازمه 
. دنوش رضاح  نم  رب  نیطایش  هک  نیا  زا  مربیم  وت  هب  هانپ  ِنوُرُضْحَی و  ْنَأ  ِّبَر  َِکب  ُذوُعَأ  َو 

، دیآیم دیدپ  يرگید  تبـسانم  اهنآ  روضح  زا  دراد ، دوجو  اهنآ  نم و  نیب  یتبـسانم  هک  تسین  نیا  يارب  زج  نیطایـش  روضح  هک  اریز 
(. هدب هانپ   ) رگید تبسانم  ندمآ  دیدپ  اهنآ و  اب  نم  تبسانم  زا  ینعی  هدب ، هانپ  اهنآ  روضح  زا  ارم  سپ 
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هک هاگ  نآ  تسا ، نولّوألا » لاق  ام  لثم  اولاق  : » ادـخ لوق  تیاغ  ای  نوبذاک »  » ای نوفـصی »  » تیاغ هلمج  نیا  ُتْوَْملا  ُمُهَدَـحَأ  َءاـج  اذِإ  یَّتَح 
. دسرب ارف  شگرم  ناشیا  زا  یکی 

. نادرگزاب ایند  هب  ارم  اراگدرورپ  دیوگیم : ِنوُعِجْرا  ِّبَر  َلاق 
يادخ  اب  هکیالم  نداد  تکرش  تهج  هب  ای  نوعجرا »  » ظفل ندروآ  عمج 

241 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. ّبر میظعت  تهج  هب  ای  تسا  یلاعت 

زا ترابع  هک  گرزب  حـلاص  لمع  ای  حـلاص  ياهلمع  ینعی  مهد  ماجنا  حـلاص  لمع  مدرگزاب ) اـیند  رگا   ) هک دـشاب  ًاـِحلاص  ُلَـمْعَأ  یِّلََعل 
. مهد ماجنا  تسا ، مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تیالو 

دوشیمن و لوبق  وا  تیالو  اب  زج  یلمع  چیه  تسا ، هدوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  فاضم  ّبر  هک  دوشیم  نشور  رهاظ و  گرم  ماگنه  رد  اریز 
. دوشیم حلاص  هک  تسوا  تیالو  ببس  هب  یلمع  ره  تسین و  وا  تیالو  زج  یحلاص  لمع  چیه 

. تسا هدش  كورتم  تاکز  هب  ریسفت  رابخا  رد  ماهدرک ، كرت  ار  نآ  هک  یتیالو  ای  لامعا ، ای  ایند  رد  ُتْکَرَت  امِیف 
؟ دنکیم تباجا  ار  نانآ  تساوخرد  دنوادخ  ایآ  هدش : هتفگ  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  ّدر  باوج و  هملک  نیا  اَّلَک 

؟ دهدیم ماجنا  حلاص  لمع  ددرگزاب  ایند  هب  رگا  ایآ  هدش : هتفگ  ایوگ  ای  درذگرد ، اضاقت  نیا  زا  یتسیاب  زگره ، دومرف : سپ 
ایند هب  وا  رگا  ای  دوشیمن ، تباجا  دـیوگیم و  رفاک  طقف  هک  تسا  يزیچ  ایند  هب  تشگزاب  زا  ینخـس  اُهِلئاق  َوُه  ٌۀَِـملَک  اهَّنِإ  زگره ! دومرف :

. دهدیمن ماجنا  حلاص  لمع  ددرگرب 
تمایق  زور  ات  نانآ  رس  تشپ  ولج و  زا  ْمِِهئارَو  ْنِم  َو 

242 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دراد ّقلعت  ایند  هب  ناشیاهلد  نوچ  دننکیم  تشپ  ترخآ  هب  دنروآیم و  يور  ایند  هب  ترخآ  هب  عوجر  نیح  رد  راّفک  نوچ  تسا ، خزرب 
ور  ) مادق يانعم  هب  دشاب  هدش  هفرعم  مال  فلا و  اب  هک  یلاح  رد  ءارولا » ، » تسا ینبم  هملک  رخآ  فرح  رد  هناگهس  تاکرح  اب  ءارو »  » ظفل

. تسا رس ) تشپ   ) فلخ و  ورب )
زور تمایق ، زور  دوصقم  دنوشیم ، هتخیگنارب  مّنهج  تشهب و  يارب  ای  باسح  يارب  مدرم  هک  تسا  يزور  ات  خزرب  َنُوثَْعُبی  ِمْوَی  یلِإ  ٌخَزَْرب 

. تسا شتآ  هب  شتآ  لها  تشهب و  هب  تشهب  لها  لاقتنا  خزرب و  ياهتنا 

242 ص :  خزرب .....  رد  حاورا  یّقرت  نایب 

، تسا ترخآ  ایند و  نیب  نوچ  دوشیم ، هدـیمان  خزرب  لاثم  ملاع  عبط و  ملاع  نیب  اـم  تسا ، زیچ  ود  نیب  يهدرپ  زجاـح و  زا  تراـبع  خزرب 
رد دوشیم ، لخاد  گرم  زا  دـعب  ناسنا  هک  تسا  نآ  ود  نآ  نیب  خزرب  رارق  تحار و  راد  ترخآ  تسا ، ناحتما  ـالتبا و  راد  اـیند  هک  اریز 

روه  » هک تسا  نامه  خزرب  یتحار  اب  ای  یگتـسخ  اب  يدنک ، هب  ای  تعرـس  اب  درذگیم  اجنآ  زا  هکلب  دنکیمن  ادـیپ  رارقتـسا  ناسنا  خزرب 
اسلباج  خزرب  زا  دعب  دوشیم ، هدیمان  ایلوق »

243 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
شرامـش هب  هک  دـنوشیم  اـجنآ  دراو  ردـقنآ  ادـخ  قـلخ  زور  ره  دراد ، رد  رازه  رازه  هـک  تـسا  يرهـش  نآ  تـسا و  اـقلباج  نآ  زا  لـبق 

هراشا نآ  هب  نآ  ریغ  َسِیْلبِإ و  اَّلِإ  اوُدَجَـسَف  یلاعت : يادخ  لوق  رد  هرقب  يهروس  رد  دـنوشیم ، جراخ  اجنآ  زا  زین  رادـقم  نامه  دـنیآیمن ،
. دش
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ایند رد  زج  لعف  هب  هّوق  زا  جورخ  لّزنت و  یّقرت ، دـناهتفگ : یـضعب  تسا ، فلتخم  دراد  لّزنت  ای  یّقرت  گرم  زا  سپ  ناـسنا  هک  نیا  رد  لوق 
زا جورخ  ات  تسین  ياهّوق  رگید  هّدام  زا  لاصفنا  گرم و  زا  دـعب  دـشابیمن ، ایند  رد  زج  تسا  هّدام  ناـمه  هک  هّوق  لـصاح  اریز  دوشیمن ،

. دنکیمن ادیپ  دوجو  لّزنت  یّقرت و  سپ  دوش ، قّقحم  یلفس  ای  ایلع  ّتیلعف  هب  هّوق 
بیرغ ياههبیاش  زا  نآ  رد  سوفن  هک  تسا  یملاع  خزرب  ملاع  هک  تسا  نیا  هدـش  تیاور  نانآ  ناوریپ  مالّـسلا و  مهیلع  ءایبنا  زا  هک  هچنآ 

. دنوشیم صلاخ  هناگیب  و 
اهنآ رب  نیّیلع  زا  چیه  دنسرب  فارعا  هب  هک  یتقو  ات  دنوشیم  صلاخ  كاپ و  نیّیلع  یگتخیمآ  اههبیاش و  زا  دنشاب  یمّنهج  سوفن  رگا  سپ 

بیرغ و ياههبیاش  زا  دندیسر  فارعا  هب  یتقو  هک  دنوشیم  كاپ  ینیّجـس  ياهیگدولآ  زا  دنـشاب  ینیّیلع  یتشهب و  سوفن  رگا  دنامیمن ،
ّرقم  هب  سوفن  زا  کی  ره  دنوشیم ، كاپ  یّلک  روط  هب  هناگیب 

244 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تّیلعف هب  هّوق  زا  تسا ، سوفن  تاّیتاذ  ندش  رهاظ  اههبیرغ و  نتخیر  رود  تقیقح  رد  نیا  دـنوشیم ، لخاد  تشهب  مّنهج و  زا  دوخ  یلـصا 

. تسا لصاح  ّتیلعف  روهظ  هکلب  تسین ، ندش  جراخ 
. درادن دوجو  دناهتفگ  یلقع  نیزاوم  قیرط  زا  امکح  هک  هچنآ  نیب  هدش و  دراو  یهلا  عیارش  رد  هک  هچنآ  نیب  یتافانم  سپ 

یکی دنوشیم ، شیوخ  یلصا  ّرقم  لخاد  گرم  زا  سپ  فوقو  نودب  هفیاط  ود  هکلب  تسین ، سک  ره  يارب  اهخزرب  رد  فوقو  نداتسیا و 
هب هک  هورگ  نآ  يرگید  تسا ، هدنامن  یقاب  نانآ  رد  ایلع  ياهتّیلعف  زا  يرثا  چیه  دناهدش و  جراخ  یلفـس  تاّیلعف  يوس  هب  هک  هورگ  نآ 

. تسا هدنامن  یقاب  نانآ  رد  یلفس  ياهّتیلعف  زا  يرثا  چیه  دناهدیسر و  ایلع  تاّیلعف 
. تسا هورگ  ود  نیا  هب  هراشا  فطاخ  قرب  دننام  دنراذگیم  عیرس  نانچ  نآ  طارص  رب  مدرم  زا  یضعب  هک  هدش  دراو  هک  هچنآ  و 

كاـپ صلاـخ و  یتاذ  ریغ  ياـههبیاش  زا  اـت  دنتـسیایم  بّذـعم  ریغ  اـی  بّذـعم  داـیز ، اـی  مک  خزرب  رد  مدرم  هّیقب  هورگ ، ود  نـیا  زا  ریغ  و 
. تسا خزرب  ياراد  یهاگ  نمؤم  هک  تسین  یّکش  دنوشیم ، لخاد  دوخ  یلصا  ّرقم  هب  تقو  نآ  دندرگ ،

لخاد مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  رما  رد  وا  هدـش ، لخاد  شبلق  رد  ناـمیا  هدومن و  لوبق  ار  تیـالو  هدرک و  تعیب  صاـخ  تعیب  اـب  هک  ینمؤم  اـّما 
هتشگ 

245 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوشیم ماجنا  گرم  زا  لبق  اههبیاش  زا  وا  ندش  كاپ  ییاهر و  تسین و  یخزرب  ار  وا  رابخا  رتشیب  ربانب 

زین نمؤم  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  رابخا  یضعب  دنک و  ادیپ  خزرب  رد  فوقو  هب  جایتحا  ات  درادن  یگتخیمآ  یگدولآ و  چیه  گرم  ماگنه  و 
تسا نینمؤم  زا  هتسد  نآ  يارب  فوقو  نیا  نکیل  دراد ، تلالد  انعم  نیا  رب  زین  دوهـش  لها  دوهـش  دوشیم ، هتـشاد  هگن  اهخزرب  رد  یهاگ 

. دنرادن فوقو  اهخزرب  رد  نینمؤم  رتشیب  دشاب ، فیعض  ناشنامیا  هک 
رب کیرحت  ار  وا  هک  دشاب  ییورین  وا  رد  یلو  دوشن  جراخ  ای  دوش ، جراخ  شدوخ  سفن  دودـح  زا  نمؤم  رگا  هک  تسا  نیا  بلطم  قیقحت 
هب دشاب ، هتشادن  مه  جورخ  رب  يهدننک  کیرحت  يورین  دوشن  جراخ  شسفن  دودح  زا  رگا  دوشیمن ، هتشاد  هگن  اهخزرب  رد  دیامن  جورخ 

خزرب رد  فوقو  نیا  دوشیم ، هتـشاد  هگن  خزرب  رد  یعطق  روط  هب  دشاب  مارآ  نئمطم و  شعبط  نیمز  هب  دهد ، تیاضر  دوخ  سفن  يهناخ 
خزرب رد  ندـنک  ناج  گرم و  رارکت  نینمؤم  زا  یـضعب  يارب  دوشیم ، توافتم  یگدولآ  یگتخیمآ و  رادـقم  بیارغ و  تواـفت  بسح  رب 

. تسا هدش  هدهاشم 
. تسا هداتسرف  شیپ  هچ  ادرف  يارب  هک  درگنب  یسک  ره  دیسرتب ، نآ  ياهگرم  خزرب و  ياهفوقو  زا  نم  ناردارب  يا  سپ 

246 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هک تسا  یـسک  دروم  رد  ناهانگ  زا  تراهط  یکاپ و  زا  دعب  رگم  دوریمن  نوریب  ایند  زا  نمؤم  هک  نیا  رب  ینبم  هدـش  دراو  هک  هچنآ  سپ 
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. دشاب هتشاد  جورخ  رب  كّرحم  يورین  ای  دشاب ، هدش  جراخ  دوخ  سفن  دودح  زا 
مه جورخ  رب  كّرحم  يورین  هدشن و  جراخ  شیوخ  سفن  دودح  زا  هک  تسا  یسک  دروم  رد  دراد  خزرب  رد  فوقو  هب  راعـشا  هک  هچنآ  و 

. دشاب هتشادن 
دراو رابخا  رد  دوشیم ، هدـیمد  نآ  رد  هک  تسا  یخاش  واو  نوکـس  داص و  ّمض  اب  روص »  » يهملک ْمُهَْنَیب  َباْسنَأ  الَف  ِروُّصلا  ِیف  َخـُِفن  اذِإَـف 

زا ادص  دمدیم ، نآ  رد  لیفارسا  سپ  تسا ، فرط  ود  رس و  کی  ياراد  نآ  دمدیم ، نآ  رد  لیفارـسا  هک  تسا  رون  زا  یخاش  نآ  هک  هدش 
. دنریمیم نیمز  لها  يهمه  هجیتن  رد  دیآیم و  رد  تسا  نیمز  يوس  هب  هک  یفرط 

ناّکس لها و  زا  یلاخ  ياهنامسآ  نیمز و  سپس  دنریمیم ، اهنامسآ  لها  سپ  دیآیم  نوریب  ییادص  تساهنامـسآ  يوس  هب  هک  یفرط  زا 
. دناریمیم زین  ار  لییارزع  لیفارسا و  لییاکیم و  لییربج و  دنوادخ  هک  نآ  زا  سپ  دنامیم  دهاوخب  ادخ  هک  ردقچ  ره 

ج10، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دمدب . روص  رد  رگید  راب  هک  دنکیم  رما  وا  هب  دنکیم و  هدنز  ار  لیفارسا  ای  دمدیم ، روص  رد  دنوادخ  سپس 
247 ص :

. دوشیم جراخ  تساهنامسآ  يوس  هب  هک  شفرط  ود  زا  یکی  زا  ادص  سپ  قیالخ ، حاورا  ددع  هب  تسا  ییاهخاروس  ياراد  روص 
دـندرگیمرب و شرع  نیلماـح  ددرگیمرب ، یلّوا  تلاـح  هب  دتـسیایم و  دوـشیم و  هدـنز  هک  نآ  رگم  دـنامیمن  یـسک  اهنامـسآ  رد  سپ 

. دنوشیم رشح  باسح  يارب  قیالخ  دنوشیم ، رضاح  مّنهج  تشهب و 
. تسا لکش  تئیه و  يانعم  هب  تروص  عمج  هدش  رکذ  هک  اج  ره  هیآ  لاثما  رد  اجنیا و  رد  روص »  » ظفل دناهتفگ : یضعب 

؟ تسردقچ مد  ود  نیب  تّدـم  هک  نیا  دـش ، لاؤس  ندـیمد  هرابود  خـفن و  ود  زا  وا  زا  هک  هدـش  هداد  تبـسن  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هب  و 
: دومرف

. دهاوخب ادخ  هک  تسا  يرادقم  مد  ود  نیب  تّدم 
؟ دوشیم خفن  روص  رد  هنوگچ  هدب  ربخ  نم  هب  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  دش  ضرع 

، تسوا هارمه  روص  هک  یلاح  رد  دـنک ، طوبه  ایند  هب  هک  دـنکیم  رما  لیفارـسا  هب  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  نینچ  لّوا  ندـیمد  اّـما  دومرف :
دندید هکیالم  یتقو  سپ  تسا ، نیمز  نامسآ و  نیب  ام  دننامه  رگید  فرط  ات  فرط  ره  رس  نیب  هلـصاف  دراد ، فرط  ود  رـس و  کی  روص 

دنریمب . نامسآ  نیمز و  لها  هک  هداد  نذا  دنوادخ  دنیوگیم : هدرک  طوبه  ایند  هب  روص  اب  لیفارسا 
248 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لها یتقو  تسا ، هبعک  يور  هب  ور  وا  هک  یلاح  رد  دنکیم  طوبه  سّدقملا  تیب  يهریظح  هب  لیفارسا  سپ  دومرف : مالّسلا  هیلع  داّجـس  ماما 
نوریب یفرط  زا  ادـص  دـمدیم ، روص  رد  راب  کی  لیفارـسا  سپ  هداد ، هزاجا  نیمز  لها  گرم  هب  دـنوادخ  دـنیوگیم : دـندید  ار  وا  نیمز 

زا ادـص  رگید  راب  دریمیم ، هدیـشک و  هحیـص  هک  نآ  رگم  دـنامیمن  یقاـب  یحور  بحاـص  نیمز  رد  سپ  تسا ، نیمز  هب  ور  هک  دـیآیم 
طقف دریمیم ، هدیـشک و  هحیـص  هک  نآ  رگم  دنامیمن  یحور  بحاص  اهنامـسآ  رد  سپ  تساهنامـسآ ، هب  ور  هک  دیآیم  نوریب  یفرط 

، دریمیم لیفارـسا  سپ  ریمب ، لیفارـسا  يا  دیامرفیم : لیفارـسا  هب  دنوادخ  سپ  داد : همادا  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  دنامیم  هدنز  لیفارـسا 
اههوک هب  دنتفایب ، نایرج  هب  هک  دنکیم  رما  اهنامسآ  هب  دنوادخ  سپس  دننامیم ، دهاوخب  ادخ  هک  يرادقم  هب  گرم  تلاح  نیمه  رد  همه 

«. اریس لابجلا  ریست  اروم و  ءامّسلا  رومت  موی  : » دومرف هک  ادخ  لوق  يانعم  تسا  نیا  دننک ، تکرح  هک  دنکیم  رما 
، تسا هدـشن  هاـنگ  نآ  يور  رب  هک  دوشیم  ینیمز  ینعی  دوشیم ، نیمز  نیا  زا  ریغ  ینیمز  هب  لیدـبت  دـنکیم و  ادـیپ  شرتسگ  نیمز  ینعی 

نانچ لّوا  راب  هک  روطنامه  دـنادرگیمرب  بآ  رب  ار  دوخ  شرع  داد ، شرتسگ  لّوا  راـب  ار  نیمز  هک  روطناـمه  تسین ، نآ  رد  هاـیگ  هوک و 
. تسا شیوخ  تردق  تمظع و  هب  ّلقتسم  یلاعت  يادخ  هک  یلاح  رد  دوب 
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هک يروط  هب  دـنکیم  ادـن  شدوخ  بناج  زا  يدـنلب  يادـص  اب  یلاعت  كرابت و  راـّبج  ماـگنه  نیا  رد  داد : همادا  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما 
راّبج ماگنه  نیا  رد  دهدیمن ، باوج  سک  چیه  سپ  تسیک ؟ نآ  زا  یهاشداپ  کلم و  زورما  دنونشیم : اهنیمز  اهنامسآ و  راطقا  يهمه 

هب مدـناریم ، نم  ار  همه  متـسه و  بلاـغ  قیـالخ  يهمه  رب  نم  و  راـهّقلا » دـحاولا  هّلل  : » دـیوگیم دـهدیم و  باوج  شدوخ  هب  لـج  ّزع و 
، مدیرفآ دوخ  تسد  اب  ار  مقلخ  متـسین ، ریزو  کیرـش و  ياراد  نم  تسین ، ییادخ  هدیتسرپ و  چیه  نم  زج  متـسه و  ادـخ  نم  هک  یتسرد 

. منکیم هدنز  دوخ  تردق  اب  ار  نانآ  مدناریم ، دوخ  تّیشم  اب  ار  نانآ 
ییادـص تساهنامـسآ  هب  ور  هک  فرط  نآ  زا  دـمدیم ، روص  رد  رگید  راب  یلاعت  كراـبت و  راـّبج  سپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما 

شرع نیلماح  تسا ، هدوب  نآ  زا  شیپ  هک  روطنامه  دتـسیایم  هدش و  هدنز  هک  نیا  زج  دنامیمن  یـسک  اهنامـسآ  رد  سپ  دـیآیم ، نوریب 
. دنیآیم مهارف  باسح  يارب  قیالخ  دوشیم ، رضاح  مّنهج  تشهب و  دندرگیمرب ،

. دنک هعجارم  لّصفم  ياهباتک  هب  دهاوخب  سک  ره  هک  هدش  دراو  لّصفم  روط  هب  ربخ  نیا  زا  ریغ  هنیمز  نیا  رد  يرگید  رابخا  و 
یبسن ،)  ) اهتبسانم لیبق  زا  ینامسج  ياهتبسن  نوچ  و 
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ود نیب  بسانت  هک  نیا  زا  ّمعا  دوشیمن  لصاح  نآ  تاراـبتعا  ینامـسج و  يهّداـم  طّـسوت  هب  زج  قتع  يـالو  نینچمه  و  یببـس )  ) يداـماد
زا ّمعا  دـنوشیم  كاپ  صلاخ و  ینامرج  يهّدام  زا  سوفن  لّوا  خـفن  ندـیمد و  اب  دوشن ، ای  دوشب  لصاح  ینامـسج  تبـسن  نامه  اـب  سفن 
رب ناشّداوم  زا  دّرجت  لاح  رد  ماسجا  هکلب  دندرگیمنرب ، ّداوم  مّود  يهحفن  اب  دنشاب ، نآ  زا  دّرجم  ای  دنشاب  قّلعتم  یلاثم  ياهندب  هب  هکنیا 
زا یکی  اب  ناسنا  يارب  هک  یناحور  ياهتبسن  زا  ریغ  دوشیم  عطقنم  خفن  ود  ره  رد  ینامـسج  یتسود  تبـسن و  عون  ره  اذل  دندرگیم ... 

. دنامیمن یقاب  نانآ  نیب  ینامسج  ياهتبسن  رگید  سپ  دوشیم ، لصاح  نیبسانتم  نیب  دداوت  ّتیخنس و  اب  ای  تعیب  ود 
فقوم دوصقم  سپ  مّود  خـفن  رد  اّما  تسا ، حـضاو  هک  لّوا  خـفن  رد  اّما  دـسرپن ، ار  یـسک  لاح  یـسک  زور  نآ  رد  َنُولَءاسَتَی  َو ال  ٍذـِئَمْوَی 

. دنسرپیم ار  رگیدمه  لاح  هدروآ و  يور  یضعب  رب  یضعب  فقاوم  یضعب  رد  اریز  فقاوم  عیمج  هن  تسا ، باسح 
. دنراگتسر دنک  ینیگنس  ناشهتسیاش ) هدیدنسپ و  ياهرادرک   ) نازیم هکنانآ  سپ  َنوُِحْلفُْملا  ُمُه  َِکئلوُأَف  ُُهنیِزاوَم  ْتَلُقَث  ْنَمَف 

__________________________________________________

. یگدازآ تباجن و  فرش و  يانعم  هب  زین  یگدنب و  دیق  زا  دیرخ  رز  يهدنب  ندشدازآ  ندشدازآ ، ع )  ) ع قتع : . 
دیمع گنهرف 

. ].....[ رگیدکی نیب  تّبحم  یتسود و  . 
251 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تشذگ فارعا ) يهروس  لّوا   ) هیآ نیا  ریظن  رد  نیزاوم  نایب  نازیم و  نزو ، قیقحت 
118 تایآ 103 -

251 ص :  ات 118 ..... ] تایآ 103  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]

هراشا

ْنُکَت َْمل  َأ  ( 104  ) َنوُِحلاک اهِیف  ْمُه  َو  ُراَّنلا  ُمُهَهوُجُو  ُحَْفَلت  ( 103  ) َنوُِدلاخ َمَّنَهَج  ِیف  ْمُهَسُْفنَأ  اوُرِـسَخ  َنیِذَّلا  َِکئلوُأَف  ُُهنیِزاوَم  ْتَّفَخ  ْنَم  َو 
اَّنِإَف انْدُـع  ْنِإَف  اْهنِم  انْجِرْخَأ  اـنَّبَر  ( 106  ) َنیِّلاض ًامْوَق  اَّنُک  َو  اُنتَْوقِـش  اـْنیَلَع  ْتَبَلَغ  اـنَّبَر  اُولاـق  ( 105  ) َنُوبِّذَُـکت اِهب  ُْمْتنُکَف  ْمُْکیَلَع  یْلُتت  ِیتاـیآ 

(107  ) َنوُِملاظ
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(109  ) َنیِمِحاَّرلا ُْریَخ  َتـْنَأ  َو  اـنْمَحْرا  َو  اـَنل  ْرِفْغاَـف  اَّنَمآ  اـنَّبَر  َنوـُلوُقَی  يِداـبِع  ْنـِم  ٌقـیِرَف  َناـک  ُهَّنِإ  ( 108  ) ِنوُمِّلَُکت ـال  َو  اـهِیف  اُؤَسْخا  َلاـق 
َلاق ( 111  ) َنوُِزئاـْفلا ُمُه  ْمُهَّنَأ  اوُرَبَص  اـِمب  َمْوَْیلا  ُمُُهْتیَزَج  یِّنِإ  ( 110  ) َنوُکَحْـضَت ْمُْهنِم  ُْمْتنُک  َو  يِرْکِذ  ْمُکْوَْسنَأ  یَّتَح  ایِرْخِـس  ْمُهوُُمتْذَخَّتاَف 

(112  ) َنِینِس َدَدَع  ِضْرَْألا  ِیف  ُْمْتِثَبل  ْمَک 
َو ًاثَبَع  ْمُکانْقَلَخ  امَّنَأ  ُْمْتبِـسَحَف  َأ  ( 114  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْمُکَّنَأ  َْول  ًـالِیلَق  ـَّالِإ  ُْمْتِثَبل  ْنِإ  َلاـق  ( 113  ) َنیِّداْعلا ِلَئْـسَف  ٍمْوَی  َضَْعب  َْوأ  ًامْوَی  اْنِثَبل  اُولاـق 
ِِهب َُهل  َناهُْرب  َرَخآ ال  ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  ُعْدَی  ْنَم  َو  ( 116  ) ِمیِرَْکلا ِشْرَْعلا  ُّبَر  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ُّقَْحلا ال  ُِکلَْملا  ُهَّللا  َیلاعَتَف  ( 115  ) َنوُعَجُْرت اْنَیلِإ ال  ْمُکَّنَأ 

(117  ) َنوُِرفاْکلا ُِحْلُفی  ُهَّنِإ ال  ِهِّبَر  َْدنِع  ُُهباسِح  امَّنِإَف 
(118  ) َنیِمِحاَّرلا ُْریَخ  َْتنَأ  َو  ْمَحْرا  َو  ْرِفْغا  ِّبَر  ُْلق  َو 
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252 ص :  همجرت ..... :

هنادواج مّنهج  رد  نانآ  هدـنکفا و  نایز  هب  ار  شیوخ  سفن  دنتـسه  یناسک  ناـنآ  دـشاب ، کبـس  ناـش  ریخ ]  ] لاـمعا يهّفک  هک  یناـسک  و 
. دنتسه

. دنتسه ورشرت  نآ  رد  ناشیا  دراذگیم ، شتآ  ار  ناشیاههرهچ 
؟ دنتشاگنایم غورد  ار  اهنآ  امش  دشیمن ، هدناوخ  امش  رب  نم  تایآ  ایآ  دنیوگ ] نانآ  هب  ]

. میدوب هارمگ  یموق  دش و  هریچ  ام  رب  ام  تواقش  اراگدرورپ  دنیوگ 
. میاهشیپ متس  هاگنآ  میتشگزاب ، هتشذگ ] ياهراک  هب   ] رگا روآ ، نوریب  مّنهج ]  ] نآ زا  ار  ام  اراگدرورپ 

. دییوگم نخس  نم  اب  دیوش ، مگ  نآ  رد  دیوگ 
. ینانابرهم نیرتهب  وت  روآ ، تمحر  ام  رب  زرمایب و  ار  ام  میاهدروآ ، نامیا  اراگدرورپ  دنتفگیم  هک  دندوب  نم  ناگدنب  زا  یهورگ  هک  ارچ 

. دندیدنخیم نانآ  هب  دندرب ، امش  رطاخ  زا  دنتخادرپ ] اهنآ  هب  سب  زا   ] ارم دای  هک  اجنآ  ات  دیتفرگیم ، دنخشیر  هب  ار  ناشیا  امش  هاگنآ 
مهدیم ناششاداپ  دندوب ، هدرک  هشیپ  هک  يربص  رطاخ  هب  زورما 

؟ دیدرب رس  هب  نایلاس ، رامش  هب  نیمز ، يور  رد  تّدم  هچ  دیوگ 
. یسرپب نارگ  امش  زا  دیاب ] ، ] میدرب رس  هب  زور  زا  یشخب  ای  يزور  يهزادنا ] هب   ] دنیوگ

. دیاهدربن رس  هب  یکدنا  زج  دیتسنادیم  رگا  دیوگ 
؟ دیوشیمن هدنادرگزاب  ام  دزن  هب  امش  میاهدیرفآ ، هدوهیب  ار  امش  هک  دیاهتشادنپ  ایآ 

. تسا ردقنارگ  شرع  راگدرورپ  هک  تسین  وا  زج  ییادخ  تسا ، ّقح  رب  ياورنامرف  هک  دنوادخ  اگرزب 
رد  هک  دتسرپب  رگید  ییادخ  دنوادخ  بنج  رد  سک  ره  و 
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. دنوشیمن راگتسر  نارفاک  يرآ  تسا  شراگدرورپ  اب  شباسح  هک  تسین  نیا  زج  درادن  یتّجح  راک  نیا 

. ینانابرهم نیرتهب  وت  روآ و  تمحر  زرمایب و  اراگدرورپ  وگب  و 

253 ص :  ریسفت ..... 

اریز هدـنکفا ، ناـیز  هب  ار  شیوخ  سفن  تسا  نزو  کبـس  شلاـمعا  هک  یـسک  نآ  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُرِـسَخ  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأَف  ُُهنیِزاوَم  ْتَّفَخ  ْنَم  َو 
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، دنک بسک  دوخ  يارب  یلامک  هک  نیا  نودـب  تسا ، هدرک  عیاض  تسا  هدوب  رمع  تّدـم  یناسنا و  ترطف  زا  ترابع  هک  ار  شیوخ  يالاک 
. تسا هدرب  نیب  زا  ضوع  نودب  ار  شیوخ  يالاک  سپ 

ناشیارب دزاس  جراخ  مّنهج  زا  ار  نانآ  دـشابن و  مّنهج  اب  راگزاس  هک  یترطف  نوچ  دنتـسه ، هنادواج  مّنهج  رد  ناـنآ  َنوُدـِلاخ و  َمَّنَهَج  ِیف 
. تسا هدنامن  یقاب 

ای دنتـسه ، ربخ  زا  دعب  ربخ  هلمج  ود  ره  دنازوسیم ،) ارنانآ  راسخر  شتآ  ینعی   ) دینازوس یمرگ  اب  شتآ  راّنلا » حفل   » ُراَّنلا ُمُهَهوُجُو  ُحَْفَلت 
ود ره  ای  ربخ ، مههوجو » حفلت  ، » تسا لاح  َنوُِدلاخ » َمَّنَهَج  ِیف   » ای تسا ، نآ  ربخ  َنوُِدلاخ » َمَّنَهَج  ِیف  ، » تفص ْمُهَـسُْفنَأ » اوُرِـسَخ  َنیِذَّلا  »

. دنافنأتسم هلمج  ود  ره  ای  لخادم  ای  فدارتم  لاح  ود  تروص  هب  دنلاح  يهلمج 
رد نییاپ  الاب و  هب  تسا  بل  ود  نتشگرب  يانعم  هب  ود  ره  يهّمض  اب  احالک  احولک ، عنم »  » نزو رب  حلک »  » َنوُِحلاک اهِیف  ْمُه  َو 
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رـس هب  باذـع  زا  یـشان  ییورـشرت  اب  اجنآ  رد  ینعی  تسا ، هفوطعم  ای  هّیلاح  هلمج  نیا  مّسبت ، ریغ  ای  دـشاب  مّسبت  رد  هاوخ  یـسوبع  تلاـح 

. دنربیم
هتفگ هچ  ماگنه  نیا  رد  نانآ  هب  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  شسرپ  باوج  لوق ، ریدقت  هب  هفنأتسم  هلمج  نیا  یْلُتت  ِیتایآ  ْنُکَت  َْمل  َأ 

؟ دوشیم
. دشیمن هدناوخ  امش  رب  نم  تایآ  ایآ  ْمُْکیَلَع  یْلُتت  ِیتایآ  ْنُکَت  َْمل  َأ  دوشیم : هتفگ  نانآ  شنزرس  تهج  دومرف : سپ 

نانآ هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  شـسرپ  خساپ  زین  اولاق »  » هلمج نیا  اُولاق  دیدرکیم !؟ بیذـکت  امـش  َنُوبِّذَُـکت و  اِهب  ُْمْتنُکَف  ْمُْکیَلَع 
؟ دنیوگیم هچ 

. تسا قّقحم  نآ  عوقو  هک  دروآ  تهج  نادب  یضام  ظفل  دنیوگیم ، نینچ  نانآ  دومرف : سپ 
ءوس تایآ و  بیذکت  هب  ار  ام  میشاب ، وت  وریپ  ام  ات  تشاذگن  درک و  هبلغ  ام  رب  ام  تواقـش  اراگدرورپ  دنیوگیم : اُنتَْوقِـش  اْنیَلَع  ْتَبَلَغ  انَّبَر 

. تشگ نومنهر  تبقاع 
. میدوب هارمگ  یموق  ترطف  ّبح  رب  ام  َنیِّلاض و  ًامْوَق  اَّنُک  َو 

زا  ار  ام  ام ، راگدرورپ  يا  انْدُع  ْنِإَف  اْهنِم  انْجِرْخَأ  انَّبَر 
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. روآ نوریب  مّنهج 
دندروآ رذع  لّوا  يهعفد  رد  تایآ  بیذکت  زا  ایوگ  میتسه ، رگمتـس  ملاظ و  ام  َنوُِملاظ  اَّنِإَف  میدوب  نآ  رد  هک  هچنآ  هب  میتشگرب  رگا  سپ 

زا نوچ  جراخ ، زا  هن  ناشیاهسفن و  بناج  زا  هن  دنتشادن ، توهش  يوریپ  زا  یعنام  عدار و  دندوب ، شیوخ  تواقش  بولغم  نانآ  هک  نیا  هب 
. دندرگ لّسوتم  هار  راثآ  هب  دنناوتب  هک  دوبن  نکمم  سپ  دندوب ، هارمگ  هار 

. دندوب هارمگ  نوچ  دوب ، هدیسرن  ناششوگ  هب  زین  قیرط  بحاص  ییامنهار  دوبن و  نشور  ناشیارب  هار  راثآ  اریز 
تابقع راثآ و  قیرط و  نوچ  میدرگرب  ایند  هب  رگا  دنتفگ : دـندومن ، ار  ایند  هب  تشگزاب  يوزرآ  دنتـسناد  ار  نآ  تابقع  هار و  یتقو  اذـل  و 

. مینکن مگ  ار  نآ  میوشن و  جراخ  هار  زا  مییامنن ، بیذکت  رگید  میتسناد  ار  نآ 
نآ رگا  درک ، میهاوخن  تایآ  بیذکت  مینکن  مگ  ار  هار  بحاص  هاگ  ره  درک ، میهاوخن  مگ  زین  ار  هار  بحاص  مینکن  مگ  ار  هار  هاگ  ره  و 

ام يهتسیاش  هک  میتشاذگ  قیدصت  ياج  هب  دوبن - هتسیاش  ام  يارب  هک  ار  بیذکت  هک  دوب ، میهاوخ  رگمتـس  ملاظ و  ام  مینک  بیذکت  تقو 
دوبن . ام  بناج  زا  یمتس  ملظ و  دوب ، ام  یهارمگ  ياضتقم  نآ  سپ  لّوا  راب  قباس و  بیذکت  اّما  دوب ،

256 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2406 

http://www.ghaemiyeh.com


َو ال هّجـض )! هب   ) دـیوش مگ  دـیورب  ینعی  دوشیم ، هتفگ  نآ  رجز  گس و  نتـشادزاب  يارب  هک  تسا  ياهملک  اسخا »  » ظفل اهِیف  اُؤَسْخا  َلاـق 
. دییوگن نخس  ِنوُمِّلَُکت 

. تسا یلاعت  ّقح  باطخ  ّلحم  روضح و  تحاس  زا  نانآ  عدر  نانآ ، رب  مشخ  تیاهن  راهظا  ِنوُمِّلَُکت » َو ال   » و اوئسخا »  » يهملک ود  نیا 
: دنیوگیم لاق  لاح و  نابز  اب  نم  ناگدنب  زا  یهورگ  َنُولوُقَی  يِدابِع  ْنِم  ٌقیِرَف  َناک  ُهَّنِإ 

نیرتـهب وـت  هک  روآ  تمحر  اـم  رب  زرماـیب  ار  اـم  میاهدروآ ، ناـمیا  اراـگدرورپ  راـب  َنـیِمِحاَّرلا  ُْریَخ  َتـْنَأ  َو  اـنْمَحْرا  َو  اـَنل  ْرِفْغاَـف  اَّنَمآ  اـنَّبَر 
. ینانابرهم

هانپ ادخ  هب  هدومن و  عّرـضت  هدـش و  لّسوتم  هک  دـنراد  ّصاخ  تعیب  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  يّالوت  هک  دنتـسه  ناگدـنب  زا  یتعامج  روظنم 
. دنروآیم

. تسا هدش  هدناوخ  نآ  يهرسک  نیس و  هّمض  اب  اّیرخس »  » ظفل دیتفرگیم  ناشدنخشیر  هب  امش  هک  ییاهنامه  ایِرْخِس  ْمُهوُُمتْذَخَّتاَف 
یهارمگ ناتترطف  ياضتقم  هب  امش  هک  نیا  هن  دینک  شومارف  ارم  رکذ  دیدوب  نینمؤم  يازهتـسا  لوغـشم  امـش  نوچ  يِرْکِذ  ْمُکْوَْسنَأ  یَّتَح 

. دشاب هدوب 
257 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

مه نم  اذل  تفریم ، رامش  هب  نم  يازهتسا  ناشيازهتسا  دندوب ، نم  يایلوا  هک  یلاح  رد  دیدیدنخیم ، نانآ  رب  َنوُکَحْضَت و  ْمُْهنِم  ُْمْتنُک  َو 
. مدومن مارکا  مارکا  تیاهن  رد  ار  نینمؤم  مداد ، شاداپ  ازج و  نینچ  ار  امش 

. ماهداد شاداپ  نانآ  هب  زورما  امش  رازآ  ازهتسا و  رب  ناشربص  تهج  هب  مه  نم  اوُرَبَص و  اِمب  َمْوَْیلا  ُمُُهْتیَزَج  یِّنِإ 
رد فنأتـسم و  ات  هدش  هدناوخ  هزمه  يهرـسک  اب  دـشاب ، مهتیزج »  » لوعفم ات  هدـش  هدـناوخ  هزمه  يهحتف  اب  مّهنا »  » ظفل َنوُِزئاْفلا  ُمُه  ْمُهَّنَأ 

، مداد رارق  تاجن  يراگتـسر و  هب  صوصخم  ار  نانآ  هک  هنوگ  نیدب  اهشاداپ ، نیرتهب  هب  مداد  شاداپ  نینمؤم  هب  ینعی  دـشاب ، لیلعت  ماقم 
. مدناسر قلطم  روطهب  نآ  ذیاذل  ناسنا و  تالامک  هب  ای  ناشیاهدوصقم  هب  ار  نانآ  ای 

. دشاب هدش  نانآ  لّکوم  يهکیالم  هب  رما  هک  نیا  ربانب  هدش  هدناوخ  لق » « » لاق  » ظفل تفگ ، نانآ  يهکیالم  ای  دنوادخ  َلاق 
. دیدرک گنرد  تّدم  هچ  گرم  زا  سپ  اهربق  نیمز  رد  ای  ایند ، یگدنز  ماگنه  رد  َنِینِس  َدَدَع  ِضْرَْألا  ِیف  ُْمْتِثَبل  ْمَک 

. دندرمش كدنا  ار  اهربق  رد  ای  ایند  رد  یگدنز  تّدم  دندوب  هدرک  ادیپ  هک  یسرت  تشحو و  تهج  هب  نانآ  ٍمْوَی  َضَْعب  َْوأ  ًامْوَی  اْنِثَبل  اُولاق 
هب ار  هکیالم  ناشراتفگ  قدص  رب  نانآ  دنلّکوم  اهزور  اههام و  اهلاس ، ظفح  رب  هک  سرپب  هک  هکیالم  زا  سپ  َنیِّداْعلا  ِلَئْسَف 
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هچنآ هب  ام  دـنیوگیم : دناهتـشگ ، ّریحتم  اههام  اهزور و  نییعت  رد  هدرک و  طـلخ  هک  دـنراد  هّجوت  ناـنآ  هک  اـیوگ  اـی  دـنبلطیم ، تداـهش 

. سرپب هکیالم  زا  میرادن  ملع  مییوگیم 
. تسا هدش  هدناوخ  لق »  » قباس دننام  لاق »  » ظفل دیوگیم ، هتشرف  ای  دنوادخ  َلاق 

یّنمت يارب  ول »  » ظفل تسا  نکمم  دیدرک ، طلخ  هک  ار  هچنآ  دینادب  رگا  دـیدرک  گنرد  مک  امـش  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنُک  ْمُکَّنَأ  َْول  اًلِیلَق  اَّلِإ  ُْمْتِثَبل  ْنِإ 
. دیتسنادیم شاک  يا  ینعی  دشاب ،

« ثبع  » ظفل میدیرفآ  هدوهیب  ار  امـش  ام  هک  ًاثَبَع  ْمُکانْقَلَخ  امَّنَأ  دیدرک !؟ نامگ  نینچ  نیا  دیدرک و  لامها  ای  دیدرکن ، لّمأت  ایآ  ُْمْتبِـسَحَف  َأ 
. تسا ندرک  طلخ  يانعم  هب  برض »  » نزو رب  هچیزاب و  يزاب و  يانعم  هب  حرف » « » نزو رب  »

. تسا لوق  ریدقت  هب  رّدقم  لاؤس  باوج  فنأتسم و  هلمج  نیا  َنوُعَجُْرت  اْنَیلِإ ال  ْمُکَّنَأ  َو 
يوریپ ار  دوخ  ياههتساوخ  دیدرک و  بیذکت  امش  سپ  میدیرفآ  ناتیاقب  ییوج و  لامک  نودب  ار  امش  دیدرک  نامگ  ایآ  مییوگیم : ینعی 

؟ دیدرک ضارعا  ام  نانیشناج  ناگداتسرف و  زا  دیدومن و 
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چیه  هک  ّقح  يادخ  زا  سپ  ُّقَْحلا  ُِکلَْملا  ُهَّللا  َیلاعَتَف 
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رتارف یسب  يراک  هدوهیب  زا  وا  دهد ، ماجنا  دشاب ، هتشادن  تیاغ  هک  يراک  ینعی  ثبع  یلعف  هک  تسین  راوازس  تسین  نآ  رد  لطاب  يهبیاش 
. تسرترب

ار وا  هک  دنیرفایب  یقولخم  ات  دـشاب  مزال  دـنک ، کمک  ار  وا  هک  تسین  یـسک  هب  جایتحا  سپ  تسین ، وا  زج  ییادـخ  دوبعم و  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ال 
. دزاس كاله  فده  تیاغ و  نودب  ار  نانآ  سپس  دنیامن ، کمک  تدعاسم و 

هب یجایتحا  رگید  تسا  تادوجوم  يهمه  نآ  هک  دشاب  شرع  راگدرورپ  هک  یسک  تسا و  میرک  شرع  راگدرورپ  وا  ِمیِرَْکلا  ِشْرَْعلا  ُّبَر 
. دنک ششخب  دوج و  نانآ  رب  ات  دنکیم  قلخ  ار  اهنآ  هکلب  درادن ، قلخ 

ارف يرگید  يادـخ  یلاعت  قح  ياج  هب  هک  یـسک  ینعی  تسا  وه » ّالا  هلا  ـال   » رب فوطعم  اـی  هّیلاـح  هلمج  نیا  َرَخآ  ًاـهلِإ  ِهَّللا  َعَم  ُعْدَـی  ْنَم  َو 
يرگید ماما  مالّسلا  هیلع  ّیلع  اب  هک  یـسک  ای  ادزم ،) اروها  و   ) نمیرها تملظ ، یکیرات ،) (، ) ییانـشور  ) ناگراتـس اهتب ، دننام  دناوخیم 

. درادن نآ  رب  یلیلد  ناهرب و  ِِهب  َُهل  َناهُْرب  هک ال  دناوخب  ار 
زا دناوخیم  ار  مالّـسلا  مهیلع  ایلوا  ایبنا و  هک  یـسک  دننام  دراد ، لیلد  ناهرب و  وا  ییادخ  رب  دناوخیم  ار  یقیقح  يادخ  هک  یـسک  نوچ 

تسا ، دّحوم  یصخش  نینچ  هجیتن  رد  تسا ، راکشآ  رهاظ و  ناشیاعّدا  رد  نانآ  قدص  ناهرب  هک  نیا  باب 
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. درادن وا  قدص  رب  ناهرب  هک  دناوخیم  ارف  ار  یماما  ای  ادخ  هک  یسک  یلو  بقاعم ، هن  تسا ، باثم  كرشم و  هن 
. تسا باسح  يدب  باقع و  تّدش  زا  هیانک  هلمج  نیا  تسا ، شراگدرورپ  دزن  وا  باسح  ِهِّبَر  َْدنِع  ُُهباسِح  امَّنِإَف 

. دنوشیمن راگتسر  نارفاک  تسا ، رفاک  یصخش  نینچ  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، ّتلع  زا  لاؤس  باوج  َنوُِرفاْکلا  ُِحْلُفی  ُهَّنِإ ال 
هب لّسوتم  نک ، يروآدای  ای  روآ ، دای  هب  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  رّدقم ، رب  فطع  تسا و  ّماع  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  باطخ  ُْلق  َو 

اـم و دوـجو  ياـهترثک  هب  ندـش  لوغـشم  يهمزـال  هک  ار  اـم  ياهيدـب  اراـگدرورپ  ْرِفْغا  ِّبَر  وـگب : نـک ، تساوـخ  رد  اـم  زا  شاـب ، اـم 
. وت ریغ  هب  اهراک  رد  ندرک  رظن  دوخ و  ياهاوه  زا  ندرک  يوریپ  لیبق  زا  ياشخبب ، تسا  ام  دوجو  زا  جراخ  ياهترثک 

. ینانابرهم نیرتهب  وت  هک  یلاح  رد  َنیِمِحاَّرلا  ُْریَخ  َْتنَأ  َو  نک  تمحر  اشخبب و  ام  رب  شزرمآ  زا  سپ  ْمَحْرا و  َو 
بلط ادخ  زا  ات  دزاسیم ، فصّتم  شدوخ  لوئـسم  لامک  هب  ار  وا  هک  هنوگ  نیدب  تسا  یلاعت  يادـخ  رکذ  تسا ، هّیلاح  هلمج  ترابع  نیا 

. دنک ینابرهم  تمحر و 
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261 ص :  روّنلا .....  ةروس  ( 24)

هراشا

: دومرف هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  تسا  هدـش  تیاور  تسا  هیآ  رب 64  لمتـشم  یندم و  فالتخا ) نودـب   ) هروس نیا  يهمه 
«. 1  » دیزومایب رون  يهروس  یگدنسیر و  ار  نانآ  دیزوماین و  نتشون  هدرواین  دورف  اههفرغ  رد  ار  نانز 

، دییامن ظفح  هروس  نیا  اب  ار  ناتنانز  دینک ، ظفح  رون  يهروس  توالت  اب  ار  شیوخ  جورف  لاوما و  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
«. 2  » دسر ارف  شگرم  ات  دنکیمن  انز  رخآ  ات  وا  هناخ  زا  یسک  دیامن  تموادم  هروس  نیا  ندناوخب  زور  ره  رد  ای  بش  ره  رد  سک  ره  هک 

10 تایآ 1 -
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261 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 1  (: 24  ) رونلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ْمُکْذُخَْأت َو ال  ٍةَْدلَج  َۀَئاِم  امُْهنِم  ٍدِحاو  َّلُک  اوُِدلْجاَف  ِیناَّزلا  َو  ُۀَِیناَّزلا  ( 1  ) َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ٍتانَِّیب  ٍتایآ  اهِیف  اْنلَْزنَأ  َو  اهانْضَرَف  َو  اهاْنلَْزنَأ  ٌةَروُس 

ًۀَکِرْشُم َْوأ  ًۀَِیناز  َّالِإ  ُحِْکنَی  ِیناَّزلا ال  ( 2  ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  ٌۀَِفئاط  امَُهباذَع  ْدَهْـشَْیل  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  ٌۀَْفأَر  امِِهب 
ْمُهوُِدلْجاَف َءادَهُش  ِۀََعبْرَِأب  اُوتْأَی  َْمل  َُّمث  ِتانَصْحُْملا  َنُومْرَی  َنیِذَّلا  َو  ( 3  ) َنِینِمْؤُْملا یَلَع  َِکلذ  َمِّرُح  َو  ٌكِرْـشُم  َْوأ  ٍناز  َّالِإ  اهُحِْکنَی  ُۀَِیناَّزلا ال  َو 

(4  ) َنوُقِساْفلا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ًاَدبَأ  ًةَداهَش  ْمَُهل  اُولَبْقَت  َو ال  ًةَْدلَج  َنِینامَث 
ُةَداهَشَف ْمُهُـسُْفنَأ  َّالِإ  ُءادَهُـش  ْمَُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ْمُهَجاوْزَأ  َنُومْرَی  َنیِذَّلا  َو  ( 5  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اوُحَلْـصَأ  َو  َِکلذ  ِدـَْعب  ْنِم  اُوبات  َنیِذَّلا  َّالِإ 

ْنَأ َباذَْعلا  اَْهنَع  اُؤَرْدَـی  َو  ( 7  ) َنِیبِذاـْکلا َنِم  َناـک  ْنِإ  ِْهیَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  َّنَأ  ُۀَـسِماْخلا  َو  ( 6  ) َنِیقِداَّصلا َنَِمل  ُهَّنِإ  ِهَّللِاب  ٍتاداهَـش  َُعبْرَأ  ْمِهِدَـحَأ 
(9  ) َنِیقِداَّصلا َنِم  َناک  ْنِإ  اْهیَلَع  ِهَّللا  َبَضَغ  َّنَأ  َۀَسِماْخلا  َو  ( 8  ) َنِیبِذاْکلا َنَِمل  ُهَّنِإ  ِهَّللِاب  ٍتاداهَش  ََعبْرَأ  َدَهْشَت 

(10  ) ٌمیِکَح ٌباََّوت  َهَّللا  َّنَأ  َو  ُُهتَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  َْول ال  َو 
__________________________________________________

یفاکلا ج 5 ص 516 ح 1 یفاصلا ج 3 ص 452 و  ریسفت  ( 1)
لامعالا ص 135 ح 1 باوث  یفاصلا ج 3 ص 452 و  ریسفت  ( 2)

263 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

263 ص :  همجرت ..... :

. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. دنریگ دنپ  هک  دشاب  میاهدرک  لزان  رگنشور  یتایآ  نآ  رد  میاهدنادرگ ، بجاو  ار  نآ  ماکحا ]  ] هداتسرف و ورف  هک  تسا  ياهروس  نیا 

رد یهلا ، نید  رد  دـیراد ، نامیا  نیـسپزاب  زور  دـنوادخ و  هب  رگا  دـینزب ، هنایزات  دـصکی  نانآ ) زا  کی  ره  هب   ) ار رکب ]  ] راکانز درم  نز و 
. دنشاب رضاح  نانآ  ندیشک  باذع  يهنحص  رد  نانمؤم ، زا  یهورگ  دیوشن و  مّحرت  راچد  نانآ  ّقح 

رب راک  نیا  دنک و  جاودزا  كرشم  ای  یناز  درم  زج  دیابن  یناز  نز  اب  نینچمه  دنک ، جاودزا  كرـشم  نز  ای  یناز  نز  اب  زج  دیابن  یناز  درم 
. تسا هدیدرگ  مارح  نانمؤم 

تداهش زگره  رگید  دینزب ، هنایزات  داتـشه  ار  ناشیا  دنروآیمن ، دهاش  راهچ  سپـس  دننزیم ، انز ]  ] تمهت نمادکاپ  نانز  هب  هک  یناسک  و 
. دنقساف هک  دننانیا  دینکن ، لوبق  ار  نانآ 

. تسا نابرهم  راگزرمآ  دنوادخ  هک  دنریگب ، شیپ  هتسیاش  راک  دننک و  هبوت  نآ  زا  سپ  هک  یناسک  رگم 
ناشیا هک  دنروخب  دنگوس  دنوادخ  مان  هب  راب  راهچ  دیاب ] ، ] دنرادن نتـشیوخ  زج  يدـهاش  دـننزیم ، انز ]  ] تمهت ناشنانز  هب  هک  یناسک  و 

. دنتسه وگتسار 
. دشاب نایوگغورد  زا  رگا  داب  وا  رب  یهلا  تنعل  هک  دنیوگب  مجنپ  راب  و 

. تسا نایوگغورد  زا  شرهوش ]  ] وا هک  دروخب  دنوادخ  مان  هب  دنگوس  راب  راهچ  هک  درادیم  زاب  نز ، زا  راک  نیا  ار  ّدح ]  ] باذع و 
. دشاب نایوگتسار  زا  درم  نآ  رگا  داب  نز  نآ  رب  یهلا  مشخ  هک  دیوگب  مجنپ  راب  و 
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[. ددرگیم راوشد  امش  رب  راک   ] تسا هنازرف  ریذپهبوت  دنوادخ  هک  نیا  دشابن و  امش  رب  وا  تمحر  یهلا و  شیاشخب  ششخب و  رگا  و 
264 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

264 ص :  ریسفت ..... 

دـشاب ادتبم  ای  دشاب ، فوذحم  يارب  ربخ  ای  ادتبم  ات  هدش  هدناوخ  عوفرم  اجنیا  رد  تشذگ ، هروس »  » ظفل نایب  هحتاف  يهروس  لّوا  رد  ٌةَروُس 
. تسا عیونت  ای  میخفت  يارب  نیونت  هک  تسا  نیا  نآ  ندوب  ادتبم  زّوجم  نآ ، ربخ  اهاْنلَْزنَأ  و 

دـشاب فوذحم  لعف  لوعفم  ای  دشاب ، لوعفم  ظفل  زا  لعف  هک  نآ  نودب  دشاب  فوذحم  لعف  لوعفم  ات  هدش  هدـناوخ  بصن  اب  ةروس »  » ظفل
. دنکیم ریسفت  ار  نآ  اهانلزنأ »  » هک

زییمت لیـصفت و  ار  نآ  اـی  میدرک ، بجاو  مدرم  رب  تسا  هروس  رد  هک  ار  هچنآ  اـی  میدومن ، نییعت  هدرک و  يدـنبنامز  ار  نآ  اهانْـضَرَف و  َو 
. میدرک اطع  ار  نآ  ای  میداد ، زییمت  ار  هروس  رد  دوجوم  ماکحا  میداد ،

. میدومن لزان  نیودت  تایآ  هروس  نآ  رد  ٍتایآ  اهِیف  اْنلَْزنَأ 
تسا فورح  تاملک و  تروص  رد  یفیلکت  ماکحا  ای  تسا ، دصاقم  هدنزاس  نشور  هدننک و  نایب  ای  تسا ، نشور  تایآ  نآ  یناعم  ٍتانَِّیب 

. تسا نشور  رهاظ و  اهنآ  حلاصم  هک 
__________________________________________________

دیمع گنهرف  ندرمش . گرزب  نتشاد . یمارگ  ندرک . گرزب  میخفت : . 
265 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

باطخ دروم  هلأسم  هب  همّدقم  نیا  زا  سپ  دیوش : اناد  اهنآ  هب  هدروآ  دای  ار  ماکحا  نآ  ياهتمکح  حلاصم و  امـش  دیاش  َنوُرَّکَذَت  ْمُکَّلََعل 
: دومرف هتخادرپ 

. تسا نینچ  ود  نآ  مکح  درم  نز و  يهدننک  انز  ِیناَّزلا  َو  ُۀَِیناَّزلا 
ماقم هک  نیا  باب  زا  تسا  نآ  مّهوت  هب  ای  اّما »  » ریدقت هب  اودلجاف »  » رد ءاف  ندـش  لخاد  تسا و  نآ  ربخ  اودـلجاف )  ) ادـتبم ۀـیناّزلا »  » ظفل ای 

. تسا هدرک  انز  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  ۀیناّزلا »  » ظفل نوچ  تسا ، طرش  يانعم  نّمضتم  ادتبم  ای  تسا ، لیصفت  ماقم 
زا ینعی  هدـش ، هتفرگ  ریدـقت  رد  رّخأتم  لعف  يهّدام  زا  بصان  لعف  ود  نآ  يارب  هدـش ، هدـناوخ  بصن  اب  ود  ره  یناّزلا »  » و ۀـینازلا »  » ظـفل و 

«. اورضحا  » ای اورکذا »  » لیبق زا  رگید  يهّدام  زا  ای  اودلجا »  » يهّدام
هب نز  نأـش  زین  تسا ، رتحـیبق  نز  بناـج  زا  اـنز  هک  تسا  تهج  نا  زا  تسا ، میدـقت  هب  رتراوازـس  درم  هـک  نـیا  اـب  راـکانز  نز  میدـقت  و 

تهج نیمه  يور  دوشیم ، رتراوازـس  باقع  هب  داد  نیکمت  ار  درم  رگا  یلو  درادـهگن ، نادرم  زا  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  شترطف  ياضتقم 
. تسا درم  ّدح  يواسم  نز  ّدح  هک  تسا 

نیا  دودح  رد  نز  نأش  هک  نیا  اب  دینزب  هنایزات  دص  کی  ار  مادک  ره  ٍةَْدلَج  َۀَئاِم  امُْهنِم  ٍدِحاو  َّلُک  دومرف : یلاعت  يادخ 
266 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوش هداد  فیفخت  نادرم  هب  تبسن  هک  تسا 
« ۀـفأر  » هب ّقلعتم  رورجم  راج و  ای  تسا ، تلآ  ای  تّیببـس  يارب  ءاـب  تسا ، مکذـخأت » ـال   » هب ّقلعتم  اـمهب »  » ظـفل ٌۀَْـفأَر  اـمِِهب  ْمُکْذُـخَْأت  ـال  َو 

. تسا نآ  ندوب  فرظ  تهج  هب  ردصم  رب  نآ  میدقت  دشابیم و 
. تسا هدش  صوصخم  ناکم  هب  هیبشت  ادخ  نید  هک  تسا ، ۀفأر »  » هب ای  مکذخأت » ال   » هب ای  اودلجا »  » هب ّقلعتم  وغل ، فرظ  هّللا ) نید  یف  )

رد ود  نآ  رگا  هک  تسا  نیا  دـیفم  دـشاب  لوعفم  زا  لاح  هک  یتروص  رد  نآ ، لوعفم  زا  ای  اودـلجا »  » لعاف زا  لاح  تسا  ّرقتـسم  فرظ  اـی 
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هیبنت يارب  دییقت  نیا  يهدیاف  دشاب ، ۀفأر »  » تفـص ای  مکذـخأت » ال   » لوعفم زا  لاح  تسا  نکمم  دـنوشیمن ، هدز  هنایزات  دـشابن  ادـخ  نید 
(. دیزرون تفأر  ادخ  نید  يارجا  رد  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تروص  نیا  رد   ) تسا سفن  ياوه  يهبیاش  زا  صولخ  تهج 

. دیراد نامیا  نیسپاو  زور  ادخ و  هب  رگا  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک  ْنِإ 
. تسا کیرحت  جییهت و  يارب  طرش  يهلمج  تسا ، ّتقر  تفأر و  ذخا  مدع  دیق  ای  دلج »  » دیق هلمج  نیا 

هس نآ  لقا  ّدح  هک  دنـشاب  دهاش  نینمؤم  زا  یهورگ  ار  راکانز  درم  نز و  يهنایزات  باذع و  دیاب  َنِینِمْؤُْملا و  َنِم  ٌۀَِفئاط  امَُهباذَع  ْدَهْـشَْیل  َو 
دناهتفگ  رفن  کی  ار  نآ  ّلقا  یضعب  تسا ، رفن 

267 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دناهتسناد رفن  راهچ  ار  نآ  یخرب  و 

. دناهتسناد ماما  يأر  هب  طونم  ار  اهنآ  ددع  یضعب  تسا و  رفن  راهچ  تداهش  دوشیم  تباث  نآ  اب  انز  هک  يدادعت  نیرتمک  اریز 
رب هوالع  هک  انعم  نیدب  تسا ، راکانز  تبوقع  يهنایزات  باذع و  يهدهاشم  ندـید و  يارب  نینمؤم  زا  یهورگ  ندرک  رـضاح  زا  دوصقم  و 

. دشاب نارگید  تربع  دیدش و  نانآ  باذع  ات  دنشاب  هتشاد  مه  ییاوسر  تبوقع  هنایزات  باذع  تبوقع و 
ره هب  دنتـسه ، ناملـسم  ود  ره  ای  دناهّمذ  لها  زا  ود  نآ  زا  یکی  ای  ود  ره  ای  هدننک  انز  ود  نوچ  تسا ، لمجم  راکانز  ّدح  نایب  رد  هیآ  نیا 

دراوم نیا  زا  کی  ره  هدنب ، ای  دندازآ  ّرح  ود  ره  ای  رکب ، ریغ  ای  دنتسه  رکب  ود  ره  ای  هنـصحم ، ریغ  ای  تسا  هنـصحم  ود  ره  يانز  ای  ریدقت 
. دنشاب بزع  رسمهیب و  ود  ره  هک  تسا  دازآ  ناملسم  ود  مکح  تسا  هدمآ  هیآ  رد  هک  هچنآ  دراد ، ار  دوخ  هب  صوصخم  مکح 

هماقا ّدـح  نانآ  زا  کی  ره  رب  هک  داد  روتـسد  رمع  سپ  دـندوب ، هدـش  راتفرگ  اـنز  رد  هک  دـندروآ  رمع  شیپ  ار  رفن  جـنپ  هک  هدـش  تیاور 
. تسین رفن  جنپ  نآ  مکح  یتفگ  هک  نیا  رمع  يا  دومرف : دوب ، رضاح  سلجم  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دوش ،

یمّوس دومن ، راسگنس  ار  يرگید  دز ، ار  شندرگ  تخادنا و  ولج  ار  یکی  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپ  نک ، يراج  ّدح  نانآ  رب  وت  تفگ : رمع 
ار 

268 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
بّجعت مالّـسلا  هیلع  یلع  راک  زا  مدرم  دـش و  رّیحتم  رمع  سپ  دومن  ریزعت  ار  یمجنپ  تخاس و  يراـج  ّدـح  فصن  یمراـهچ  رد  دز ، ّدـح 

رگید ّدح  هیبش  دودـح  زا  کی  چـیه  هک  یتخاس  يراج  نانآ  رب  ّدـح  عون  جـنپ  هّیـضق  کی  رد  رفن  جـنپ  نسحلا  ابا  ای  تفگ : رمع  دـندرک ،
. دوبن

يدرف و قوـقح  زا  دوـب و  ناناملـسم  تیاـمح  تحت  رد  هک  يرفاـک   ) یّمذ نوـچ  یلّوا  اـّما  دوـمرف : مالّـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  سپ 
يدرم یمّود  اّما  تشادن ، يّدح  ریـشمش  زج  دش و  جراخ  شاهّمذ  زا  دوب و  تسا ) یبرح  دوبن  رگا  تسا و  یّمذ  دشاب  رادروخرب  یعامتجا 

ّقحتسم هدنب و  یمراهچ  دوب ، هنایزات  شّدح  رسمهیب  دوب و  بزع  نوچ  یمّوس  دشیم ، راسگنـس  دیاب  داد و  ماجنا  هنـصحم  يانز  هک  دوب 
. تشادن يّدح  دوب  هداد  تسد  زا  ار  شلقع  دوب و  هناوید  یمجنپ  دوب ، ّدح  فصن 

اّما دومرف : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  بلطم  هیجوت  رد  درک ، دازآ  ار  مشـش  رفن  هک  تسا  هدمآ  نآ  رد  هدش و  لقن  رفن  شـش  يرگید  تیاور  رد  و 
فیلکت تشادن و  لقع  دوب و  هناوید  مشـش  رفن  میدومن و  بیدأت  ریزعت و  ار  وا  هک  دوب  هتفرگ  ماجنا  ههبـش  اب  وا  دروم  رد  انز  هک  مجنپ  رفن 

«1 . » دوب طقاس  وا  زا 
. تسا هدمآ  یهقف  ياهباتک  رد  نآ  مکح  راکانز و  ود  لیصفت 

__________________________________________________

یمقلا ج 2 ص 96 ریسفت  یفاصلا ج 3 ص 415 و  ریسفت  ( 1)
269 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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مکح نایب  يارب  ماقم  اریز  دروآ ، مّدقم  ار  راکانز  درم  اجنیا  رد  ٌكِرْشُم  َْوأ  ٍناز  اَّلِإ  اهُحِْکنَی  ُۀَِیناَّزلا ال  َو  ًۀَکِرْـشُم  َْوأ  ًۀَِیناز  اَّلِإ  ُحِْکنَی  ِیناَّزلا ال 
. تسا نز  رب  مّدقم  مکح  رد  درم  تسا و  راکانز  درم  نز و 

تسا ییاهنز  دوصقم  و   ) دننادیم لالح  زیاج و  ار  نانآ  اب  جیوزت  راکانز و  ياهنز  زا  عّتمت  هک  تسا  یناسک  ّدر  هیآ  نیا  دناهتفگ : یـضعب 
. درادهگن انز  زا  هدرک و  كاپ  ار  نانآ  دناوتیمن  درم  هک  يوحن  هب  دناروهشم ) فورعم و  انز  هب  ایند  رد  هک 

نیمه هب  ار  اهنآ  مدرم  دنروهـشم و  فورعم و  انز  هب  هک  دنتـسه  ینادرم  نانز و  نانآ  تسا ، هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ربخ  رد  و 
ات دنک  حاکن  وا  اب  یسک  تسین  هتـسیاش  دشاب  انز  هب  روهـشم  فورعم و  ای  دوش و  يراج  وا  رب  انز  ّدح  هک  سک  ره  سپ  دنـسانشیم  هناشن 

«. 1  » دوش مولعم  فورعم و  وا  هبوت 
دنک و انز  یناسنا  رگا  دشاب ، راکشآ  ینلع و  انز  هک  تسا  یتروص  رد  مکح  نیا  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ربخ  رد 

«. 2  » دنک جاودزا  دهاوخب  هک  دناوتیم  دیامن  هبوت  سپس 
نمؤم ار  راکانز  درم  نز و  دنوادخ  تسا : يرگید  ربخ  رد  و 

__________________________________________________

یفاکلا ج 5 ص 354 ح 1 یفاصلا ج 3 ص 416 و  ریسفت  ( 1)
یفاصلا ج 3 ص 416 ریسفت  ( 2)

270 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«. 1  » تسا هداد  رارق  نیکرشم  فیدرمه  نیرق و  نینمؤم و  لباقم  رد  ار  ود  نآ  یلاعت  يادخ  نوچ  تسا ، هتشاذگن  مان 

نز و یهن  زا  هیانک  نآ  تسا و  یهن  تروص  زا  رتشیب  نآ  دیکأت  رابخا ، تروص  رد  تسا  یهن  هیآ  هدش  رکذ  رابخا  رد  هک  هچنآ  ربانب  سپ 
. تسا كرشم  راکانز و  درم  نز و  حاکن  زا  نمؤم  درم 

یضتقم انز  ناونع  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  تسا  كرـش  راکانز و  رد  رـصحنم  نانآ  حاکن  هک  نیا  هب  هیناز  یناز و  زا  نداد  ربخ  هک  اریز 
. تسا كرشم  راکانز و  رد  راکانز  حاکن  راصحنا 

هب دـنوشیمن  یـضار  تّفع  اـب  نز  درم و  تسا و  راـکانز  يهلزنم  هب  دوخ  دـشاب  راـکانز  حاـکن  هب  یـضار  هک  تّفع  اـب  نز  درم و  ره  سپ 
. دننکیمن حاکن  كرشم  راکانز و  اب  نانآ  سپ  دنریگب  رارق  راکانز  يهلزنم 

: هدومرف یلاعت  يادخ  هدمآ و  يدعب  يهیآ  رد  حیرصت  تروص  هب  دوب  هتفرگ  رارق  هراشا  دروم  هیانک  تروص  هب  هک  انعم  نیمه  و 
. بیلغت باب  زا  درک  نمؤم  نادرم  رب  افتکا  تسا و  هدش  مارح  یحاکن  نینچ  نمؤم  نز  درم و  رب  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َِکلذ  َمِّرُح  َو 

اب زج  تسا  راکانز  هک  یسک  تسا : نیا  هیآ  يانعم  دناهتفگ : یضعب  و 
__________________________________________________

یفاصلا ج 3 ص 417 ریسفت  ( 1)
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. دوش رتسبمه  دناوتیمن  تسا  كرشم  ای  وا  کیرش  انز  رد  هک  یسک 
. دشاب راکانز  زا  رتدب  وا  لاح  ای  دشاب  کیرش  وا  اب  انز  رد  دیاب  ای  راکانز  درم  رسمه  ینعی  تسا ، رتدب  انز  زا  كرش  هک  اریز 

زا ّمعا  تسا  مارح  ود  نآ  رب  دـشابن  انز  هب  فوصوم  هک  یـسک  حاکن  تسا ، تباث  راکانز  نز  درم و  ره  يارب  مکح  نیا  دـناهتفگ : یـضعب 
. دنشابن ای  دنشاب  انز  هب  روهشم  فورعم و  ود  نآ  هک  نیا 

دوصقم تسا و  رابخا  نداد و  ربخ  رب  ینتبم  هیآ  يانعم  ای  هیآ » رخآ  ات  ْمُْکنِم ...  یمایَْألا  اوُحِْکنَأ  َو  یلاـعت : يادـخ  لوق  اـب  مکح  نیا  سپس 
دوجو حـلاص  فیفع و  ياهنز  وا و  نیب  یتّیخنـس  هک  ارچ  ار ، راـکانز  نز  هب  رگم  دـنکیمن  دـقع  دـنکیمن و  تبغر  راـکانز  هک  تسا  نیا 
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. درادن
. تسا هنوگ  نیا  دراوم  بلغا  ینعی  تسا ، بلاغ  رابتعا  هب  ّلک  زا  رابخا  سپ 

دیامن نایب  ار  بلطم  نیا  تساوخ  تفرگ  تخـس  نانآ  رب  درک و  ناـیب  ار  ود  نآ  ّدـح  راـکانز و  نز  درم و  مکح  هک  یتقو  َنُومْرَی  َنیِذَّلا  َو 
تـسا نیا  تیاهن  هیناز  یناز و  باذع  دننامه  تسا  باذع  ّقحتـسم  نآ  لعاف  هک  تسا  یگرزب  رما  ناگدـنب  هب  اشحف  هشحاف و  تبـسن  هک 

. تسا ود  نآ  باذع  زا  رتنییاپ  وا  باذع  يهجرد  هبترم و  هک 
هک دیامن  نایب  ار  بلطم  نیا  تساوخ  یلاعت  يادخ  زین  و 

272 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
انز تبـسن  ناگدـنب  هب  دـننکن  تأرج  مدرم  ات  دوش  افتکا  هنّیب  ود  هب  نآ  رد  هک  تسین  قوقح  ریاس  تابثا  دـننام  ناگدـنب  يارب  اشحف  تابثا 

. دنهدب
تّیرح و مالـسا و  میرح  ظفح  تفع و  اب  ار  شیوخ  ياهجرف  هک  ینانز  ِتانَـصْحُْملا  هب  دنهد  مدرم  هب  انز  تبـسن  هک  یناسک  دومرف : سپ 

. تسانعم نیمه  اجنیا  رد  ناصحا  زا  دوصقم  هک  دننکیم ، تظفاحم  لقع  غولب و 
تایآ رتشیب  دننام  هیآ  نیا  دینزب  هنایزات  داتـشه  اهنآ  هب  دـنرواین  مه  دـهاش  راهچ  ًةَدـْلَج و  َنِینامَث  ْمُهوُدـِلْجاَف  َءادَهُـش  ِۀََـعبْرَِأب  اُوتْأَی  َْمل  َُّمث 

. تسا لمجم 
هداد تبسن  هدنهد و  تبسن  رد  هک  یلاح  رد  تسانز ، هب  نیمهّتم  اههدش و  هداد  تبسن  نادرم ، هب  اههدنهد  تبسن  صاصتخا  نآ  رهاظ  اریز 

. درادن دوجو  رکب  ریغ  رکب و  نصحم ، ریغ  نصحم و  ّرح ، دبع و  درم ، نز و  نیب  قرف  هدش 
یقرف زین  تسین و  یفالخ  دش  رکذ  هک  اهزیچ  نیا  رثکا  رد  دشاب ، وا  بایغ  رد  ای  مهّتم  روضح  رد  انز  تبسن  هک  نیا  نیب  تسین  یقرف  زین  و 

. دشاب هیانک  اب  ای  حیرص  روطهب  نداد  تبسن  هک  نیا  نیب  تسین 
دیاب  دوشن ، هداد  یلامتحا  تبسن  نآ  ریغ  دیاب  هیانک  رد  هّتبلا 
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. دشاب هملک  يانعم  هب  انشآ  هدنهد  تبسن 

زا وت  ای  یهدیم ، ماجنا  طول  موق  لمع  وت  ای  راکانز ، رـسپ  يا  دـیوگب : ای  تسا ، هدرک  انز  تردـپ  ای  ینکیم  انز  وت  دـیوگب : رگا  نیا  ربانب 
هب انز  زا  نم  دیوگب : ای  دوشن ، هداد  هلمج  نیا  رد  هیانک  زج  لامتحا  هک  یتروص  هب  تسا  هدرکن  انز  تقو  چـیه  نم  ردام  ای  یتسین ، تردـپ 
رد حیرـص  هک  دـیوگب  يزیچ  نتفگ  ازـسان  ماقم  رد  ای  دـشابن ، لّمحتم  هیانک  زج  هک  يوحن  هب  دـشاب  يرگید  زا  هیاـنک  هک  ماهدـماین ، اـیند 

. دشاب هتشاد  مه  ار  یتبسن  نینچ  دصق  دشاب و  انز  تبسن 
هدـش رکذ  ياهتروص  نیا  مامت  دـهد ...  تبـسن  ندوب  ثوّید  هب  ار  وا  انز  تبـسن  دـصق  اب  ای  تسا ، راکانز  وت  نز  دـیوگب : لاثم  ناونع  هب 

. تسانز تبسن  یمر و 
نیب كرتشم  هک  يدـش ، هداز  مارح  زا  وت  دـیوگب : هک  نیا  لثم  دـشابن ، انعم  نیا  رد  حیرـص  ای  دـشابن  ماهتا  انز و  تبـسن  دوصقم  رگا  یلو 

. دوشیمن باسح  انز  تبسن  یمر و  تروص  نیا  رد  تسا  ضیح  لاح  رد  داقعنا  مارح و  ياذغ  زا  ّدلوت  انز و  تبسن 
. دراد ریزعت  قاقحتسا  شاهدنیوگ  دوشیم و  وا  تمرح  کته  دیوگب  ناملسم  روضح  رد  ار  ینخس  نینچ  رگا  یلب ،

طاول و  مکح  هنصحم و  يانز  مکح  یلاعت  يادخ  نوچ  و 
274 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

راهچ دوجو  درم  ياج  هب  هک  نیا  نودب  تسا  هتسناد  ربتعم  ار  درم  راهچ  دوجو  اهنآ  تابثا  رد  اذل  هداد  رارق  نتـشک  لتق و  ار و  « 1  » قحس
. دنشاب مه  اب  همه  ای  دنشاب ، اهنت  درفنم و  تروص  هب  اهنز  هک  نآ  زا  معا  دنادب  ربتعم  ار  نز 
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رد دهد و  تبسن  يرگیدب  ار  اهراک  نیا  زا  یکی  هک  سک  ره  يارب  ددرگ ، راوشد  روما  نآ  تابثا  هک  تسا  تهج  نادب  يریگتخـس  نیا  و 
. دشاب هتشادن  مدرم  هب  ار  تاماّهتا  نیا  تبسن  تأرج  یسک  ات  هداد  رارق  ّدح  دشاب  هتشادن  دهاش  درم  راهچ  نآ  تابثا 

دـنک و هبوت  مرجم  ای  دـنوشن ، اوسر  مرج  نودـب  ناناملـسم  ات  دـشاب  هتـشادن  ار  نآ  زاربا  تئرج  دـنیبب  یلاح  نانچ  رد  ار  مدرم  رگا  یّتح  و 
. دوشن هتشک  دیامنب  ادخ  تدابع  هبوت  زا  دعب  تسا  نکمم  تسه و  نآ  رد  هبوت  ناکما  هک  یمرج  اب  ددرگن و  اوسر 

لها هک  تسنادیم  یلاعت  يادخ  نوچ  دننکن ، ادیپ  راهظا  تأرج  دندید  هعتم  لاح  رد  ار  هّصاخ  هاگ  ره  دـندنبن ، ارتفا  هّصاخ  رب  هّماع  زین  و 
. دومن دنهاوخ  هذخاؤم  يریگتخس و  نآ  رب  درک و  دنهاوخ  راکنا  ار  هعتم  يدوز  هب  تّنس 

. دنشاب هتشادن  راهظا  تأرج  دندید  هعتم  زا  ندرب  هرهب  لاح  رد  ار  یکی  رگا  ات  داد  رارق  درم  راهچ  طقف  ار  انز  دهاش  اذل 
__________________________________________________

تسا نز  ود  نیب  ییارگ  سنجمه  قحس  درم و  ود  نیب  ییارگ  سنجمه  طاول  ( 1)
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. دشاب لالح  هچ  رگا  دننک  ادیپ  عالّطا  يرتسبمه  رب  درم  راهچ  هک  دتفایم  قاّفتا  مک  اریز 
لالح امش  يارب  ار  هعتم  دنوادخ  دومرف : دهاش ؟ ود  لتق  رد  دش و  هداد  رارق  دهاش  راهچ  انز  رد  ارچ  دش  لاؤس  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

درم دهاش  راهچ  امش  عفن  هب  طایتحا  تهج  اذل  دومن ، دیهاوخ  هذخاؤم  نآ  رب  درک و  دیهاوخ  راکنا  ار  نآ  يدوز  هب  امش  تسنادیم  درک ،
«. 1  » دنیامن عامتجا  بلطم  کی  رب  دهاش  راهچ  هک  دتفایم  قاّفتا  مک  دشیم و  امش  ررض  رب  درکیمن  نینچ  رگا  دومن و  مزال  ار 

ود ره  نز  درم و  رب  هک  اریز  دنهد ، تداهـش  یکی  رب  رفن  ود  ره  هک  تسین  زیاج  دراد ، دوجو  ّدـح  ود  انز  رد  دومرف : يرگید  تیاور  رد  و 
«2 . » لوتقم هن  دوشیم  يراج  لتاق  رب  طقف  ّدح  هک  لتق  فالخ  رب  دوشیم ، يراج  ّدح 

. تسا لیلعت  يانعم  نآ  رد  هک  تسا  فطع  هلمج  نیا  َنوُقِساْفلا  ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ًاَدبَأ  ًةَداهَش  ْمَُهل  اُولَبْقَت  َو ال 
نامیا دوجو  دنوادخ  دومرف : تسا ، هدش  لزان  هنیدم  رد  ِتانَصْحُْملا  َنُومْرَی  َنیِذَّلا  َو  يهیآ  هک  هدش  هداد  تبسن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب 

__________________________________________________

عیارشلا ج 2 ص 509 ح 1 للع  نساحملا ص 330 ح 92 و  نیلقثلا ج 3 ص 573 ح 29 ، رون  ریسفت  ( 1)
عیارشلا ج 2 ص 510 ح 3 للع  نیلقثلا ج 3 ص 574 ح 29 و  رون  ریسفت  ( 2)
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،)!؟ تسا قساف  دننام  نمؤم  ایآ   ) َنوُوَتْـسَی ًاقِـساف ال  َناک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم  َناک  ْنَمَف  َأ  هدومرف : ددنبیم و  ارتفا  دنزیم و  تمهت  هک  یـسک  زا  ار 

هداد و رارق  سیلبا  يایلوا  نارادتـسود و  زا  ار  وا  دنوادخ  َنوُقِـساْفلا و  ُمُه  َنیِِقفانُْملا  َّنِإ  هدومرف : هداد و  رارق  قفانم  ار  قساف  یلاعت  يادـخ 
هب ار  وا  دـنوادخ  و  دوب ) قساـف  ادـخ  رما  هب  تفگ  دوـب و  نج  زا  هک  سک  نآ  زج   ) ِهِّبَر ِْرمَأ  ْنَع  َقَـسَفَف  ِّنِْجلا  َنِم  َناـک  َسِیْلبِإ  اَّلِإ  هدوـمرف :

«. 1 ( » تسا هیآ  نیا  رد  هک   ) ِةَرِخْآلا َو  اْینُّدلا  ِیف  اُونُِعل  ِتانِمْؤُْملا  ِتالِفاْغلا  ِتانَصْحُْملا  َنُومْرَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  هدومرف : هداد و  رارق  نوعلم 
رد رد  دنـشوک ، شیوخ  حالـصا  هب  دننک و  هبوت  نیا  زا  سپ  هک  ینانآ  رگم  ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اوُحَلْـصَأ  َو  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  اُوبات  َنیِذَّلا  اَّلِإ 

. تسا هدروآ  تمحر  شزرمآ و  اهنآ  رب  ادخ  تروص  نیا 
؟ دوشیم هتخانش  وا  يهبوت  هنوگچ  دش ، لاؤس  قداص  ماما  زا 

. دیامن ادخ  رافغتسا  دنک و  بیذکت  دوشیم  هدز  هنایزات  هک  یماگنه  مدرم  شیپ  روضح و  رد  ار  شدوخ  دومرف : ترضح 
«. 2  » تسا هدش  رهاظ  شاهبوت  درک  نینچ  رگا  سپ 

هک یسک  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ربخ  رد  و 
__________________________________________________
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نیلقثلا ج 3 ص 573 ح 27 رون  ریسفت  ( 1)
یفاکلا ج 7 ص 241 ح 7 ناهربلا ج 3 ص 214  ریسفت  ( 2)

277 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
بیذکت ار  شدوخ  ای  دنک  هبوت  هک  نیا  رگم  دوشیمن  لوبق  وا  تداهـش  تقو  چیه  دوشیم ، هدز  وا  هب  هنایزات  داتـشه  دـهدیم  انز  تبـسن 

هنایزات رفن  هس  نآ  درک  عانتما  تداهـش  زا  مراهچ  رفن  دنداد و  تداهـش  دهاش  راهچ  زا  دهاش  هس  رگا  انز  تبـسن  تابثا  يارب  رگا  دیامن و 
رب یـسک  هاگ  ره  میدید ، نادهمرـس  رد  لیم  دننام  ار  نآ  ام  دیوگب : زین  مراهچ  رفن  هک  نیا  ات  دوشیمن  لوبق  نانآ  تداهـش  دنوشیم ، هدز 
رد هبترم  ره  هک  دنک ، رارکت  ار  تداهش  هبترم  راهچ  هک  نیا  ات  دوشیمن  لوبق  وا  تداهـش  تسا  هدرک  انز  هک  دهد  تداهـش  شدوخ  هیلع 

«. 1  » دشاب دهاش  کی  لباقم 
: زا ءانثتسا  اُوبات  َنیِذَّلا  اَّلِإ  یلاعت : يادخ  لوق  نیا  ربانب 

اقلخ و تسد  هب  هک  دـشاب  ّصاخ  يهبوت  هبوت  زا  دوصقم  تسا  نکمم  دـشابیم و  َنوُقِـساْفلا  ُمُه  َِکئلوُأ  زا : ای  ًادـَبَأ  ًةَداهَـش  ْمَُهل  اُولَبْقَت  ـال 
. دوشیم يراج  ادخ  نانیشناج 

. دربیم نیب  زا  دناشوپیم و  هتشذگ  هک  ار  هچنآ  عیمج  دوش  لصاح  ياهبوت  نینچ  رگا  هچ 
. دشاب ًةَْدلَج  َنِینامَث  ْمُهوُِدلْجاَف  ادخ : لوق  زا  يانثتسا  تسا  نکمم  نیا  ربانب  و 

حالصا نداد  تبسن  زا  دعب  هبوت و  زا  دعب  حالصا  زا  دوصقم 
__________________________________________________

نیلقثلا ج 3 ص 573 ح 28 رون  ریسفت  ( 1)
278 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دـشابیم هدننز  تمهت  ندرک  بیذکت  هدش و  هدز  تمهت  صخـش  ندرک  یـضار  دوصقم  ای  تسا ، حـلاص  لامعا  اب  شیوخ  سوفن  ندرک 
دوصقم ای  تسا ، هدش  لباقم  فرط  تمرح  کته  ثعاب  هداد و  انز  تبسن  هدز و  تمهت  وا  شیپ  هک  دشاب  یسک  دزن  دیاب  بیذکت  نیا  هک 

. دنکب یتخس  یتیاضران و  ساسحا  شبلق  رد  هک  نیا  نودب  دنک  میلست  ّدح  يارجا  تهج  ار  شدوخ  هک  تسا  نیا  هبوت  زا 
رکذ ار  نارـسمه  هب  ار  انز  نداد  تبـسن  مکح  تساوخ  دومن  رکذ  ار  هناـگیب  یبنجا و  هب  اـنز  تبـسن  مکح  یتقو  ْمُهَجاوْزَأ  َنُومْرَی  َنیِذَّلا  َو 

. تسا ناگناگیب  هب  نآ  تبسن  دننام  نارسمه  هب  انز  نداد  تبسن  هک  دیاین  شیپ  مّهوت  نیا  ات  دیامن 
تسا نیا  هب  رعشم  مهسفنا » ّالا   » يانثتسا نیا  ندروآ  دنـشاب ، هتـشادن  ناشدوخ  زج  یناهاوگ  اهدهاش و  ْمُهُـسُْفنَأ  اَّلِإ  ُءادَهُـش  ْمَُهل  ْنُکَی  َْمل  َو 
تسا یسک  هب  طوبرم  مکح  نیا  تسا ، نایع  دوهش و  زا  یشان  یهاگ  تسا ، سدح  نیمخت و  ّنظ و  زا  یـشان  یهاگ  نداد  انز  تبـسن  هک 

. دنزب سدح  هک  یسک  هن  دنیبب ، دشاب و  دهاش  هک 
. تسا دهاش  راهچ  ياج  هب  نانآ  زا  یکی  تداهش  ٍتاداهَش  َُعبْرَأ  ْمِهِدَحَأ  ُةَداهَشَف 

. دشاب قلطم  لوعفم  ات  هدش  هدناوخ  بصن  اب  تاداهش » عبرا   » ظفل
279 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

يادتبم هک  دشاب  ربخ  تسا  نکمم  دشابیم ، مهیلع »  » ای ۀبجاو »  » ظفل نآ  تسا ، فوذحم  نآ  ربخ  تسادتبم و  مهدحأ » ةداهـش   » نیا ربانب 
نیا رد  هک  هدـش  هدـناوخ  عفر  ای  دـشابیم ، هّللا » مکح   » ای ربتعملا »  » ای بجاولا »  » لـیبق زا  یظاـفلا  فوذـحم  يادـتبم  تسا ، فوذـحم  نآ 

زا لدب  تاداهش » عبرا  ، » تسا هتشذگ  هوجو  قبط  مهدحا » ةداهش   » ای دشابیم ، نآ  ربخ  تاداهش » عبرا   » ادتبم و مهدحأ » ةداهـش   » تروص
. تسا نآ 

دهاش راهچ  زا  یکی  نیـشناج  نانآ  زا  کی  ره  تداهـش  ینعی  دشاب  یلدب  مومع  دـیفم  ات  تسا  نّیعم  ریغ  رفن  کی  مهدـحا »  » زا دوصقم  و 
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. دشاب
. تسا عزانت  تروص  هب  ود  نآ  زا  یکی  هب  قّلعتم  ای  مهدحا » ةداهش   » هب ای  تاداهش »  » هب ّقلعتم  هّللاب »  » ظفل ِهَّللِاب 

. تسا نایوگتسار  زا  هداد  هک  یتبسن  رد  هک  دهدب  تداهش  َنِیقِداَّصلا  َنَِمل  ُهَّنِإ 
زاوج هجو  تسا ، ةداهـش »  » زا ربخ  هلمج  نیا  ای  تسا ، ّقلعم  هلمج  نآ  زا  لماع  تسا ، تاداهـش »  » ای مهدـحا » ةداهـش   » لوعفم هلمج  نیا  و 

. تسا راتفگ  لوق و  يانعم  هب  تداهش  هک  تسا  نیا  يارب  ةداهش »  » رب هلمج  نیا  لمح 
؟ دهدب تداهش  هنوگچ  دیوگب ، هچ  تداهش  رد  وا  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  فنأتسم و  هلمج  ای 

تداهش  راهچ  طیارش  تیاعر  اب  رگا  : ] دومرف دنوادخ  سپ 
280 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا نایوگتسار  زا  وا  دیوگب : نخس ]
هدش هدناوخ  هّللا » ۀنعل   » بصن و  ّنا »  » نون دـیدشت  و  هّللا » ۀـنعل   » عفر و  ّنا »  » نون فیفخت  اب  ِهَّللا  ُۀَـنَْعل  ْنَأ  مجنپ ، تداهـش  ینعی  ُۀَـسِماْخلا  َو 

. تسا
موزل وا ، زا  فذق  ّدـح  طوقـس  نآ  مکح  هک  تسا ، درم  ناعل  نیا  دـشاب ، نایوگغورد  زا  رگا  وا  رب  ادـخ  تنعل  َنِیبِذاْکلا  َنِم  َناک  ْنِإ  ِْهیَلَع 

. تسا نز  نیب  وا و  نیب  ییادج 
راهچ هک  َنِیبِذاْکلا  َنَِمل  ُهَّنِإ  ِهَّللِاب  ٍتاداهَش  ََعبْرَأ  َدَهْشَت  ْنَأ  هک  دوشیم  هتشادرب  نز  زا  گنس  مجر و  باذع  یتقو  اّما  َباذَْعلا  اَْهنَع  اُؤَرْدَی  َو 

. تسا نایوگغورد  زا  تسا  هداد  وا  هب  هک  یتبسن  رد  شرهوش  هک  دروخ  دنگوس  ادخ  هب  راب 
. دشاب بوصنم  تاداهش » عبرأ   » رب فطع  ات  هدش  هدناوخ  بصن  اب  دشاب ، ءادتبم  ات  هدش  هدناوخ  عفر  اب  ۀسماخلا »  » ظفل َۀَسِماْخلا  َو 

. تسا هدش  هدناوخ  بوصنم  ردصم  هّللا » بضغ   » نون و دیدشت  اب  عوفرم ، ردصم  هّللا » بضغ   » نون و فیفخت  اب  ّنا »  » ظفل ِهَّللا  َبَضَغ  َّنَأ 
دشاب . نایوگتسار  زا  تسا  هداد  یتبسن  رد  شرهوش  رگا  وا  رب  ادخ  مشخ  دیوگیم  مجنپ  يارب  َنِیقِداَّصلا  َنِم  َناک  ْنِإ  اْهیَلَع 

281 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
سپ دهدیم ، انز  تبسن  شنز  هب  هک  تسا  یسک  وا  تسا : هدمآ  هدرک  لاؤس  هیآ  نیا  زا  هک  یـسک  باوج  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

، دوشیم هدنادرگزاب  وا  يوس  هب  شنز  دوشیم ، هدز  ّدح  وا  هب  تسا  هداد  تبـسن  غورد  هب  هک  دـنک  رارقا  سپـس  دـهد  انز  تبـسن  هاگ  ره 
يهبترم رد  تسا ، نایوگتـسار  زا  وا  هک  يریگب  دـهاش  ار  ادـخ  هبترم  راهچ  دـیاب  درکن  غورد  هب  رارقا  درک و  عاـنتما  اـنز  لـمع  نآ  زا  رگا 

دیاب دنک  عفد  شدوخ  زا  تسا  يراسگنـس  نامه  هک  ار  باذـع  دـهاوخب  نز  رگا  دـشاب و  نایوگغورد  زا  رگا  دـنک  نعل  ار  شدوخ  مجنپ 
زا هدنهد  تبـسن  درم  رگا  دشاب  نز  نآ  رب  ادخ  بضغ  مجنپ  يهبترم  تسا ، نایوگغورد  زا  درم  نآ  هک  دریگب  دـهاش  ار  ادـخ  هبترم  راهچ 

. دشاب نایوگتسار 
درم نآ  يارب  نز  نیا  تمایق  زور  اـت  رگید  دـنکیم ، عفد  شدوخ  زا  ار  ّدـح  دـنک  نینچ  رگا  دوشیم ، راسگنـس  دـنکن  نینچ  نز  رگا  سپ 

. دوشیمن لالح 
؟ دشاب هدرم  هک  دشاب  يدنزرف  ياراد  نز  نآ  دوش ، هدنکفا  ییادج  ود  نآ  نیب  رگا  تسا  هنوگچ  دش : هتفگ 

هدز ّدـح  تـسا  هدازاـنز  وا  دـیوگب  سک  ره  دـنربیم ، ثرا  شیاـهییاد  دریمب  شرداـم  رگا  دربیم ، ثرا  دـنزرف  نآ  زا  شرداـم  دوـمرف :
. دوشیم

دنزرف  هب  رارقا  رگا  دوشیم  هداد  ردپ  هب  دنزرف  ایآ  دش : هتفگ 
282 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. 1  » دربیم ثرا  وا  زا  دنزرف  دربیمن ، ثرا  دنزرف  زا  وا  درادن ، یمارتحا  تمارک و  هن ، دومرف : دشاب ؟ هتشاد 
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شنز اب  ار  يدرم  هک  درک  اعّدا  دمآ و  ادخ  لوسر  تمدـخ  هک  دـش  لزان  ناناملـسم  زا  يدرم  يهراب  رد  هیآ  نیا  تسا : يرگید  ربخ  رد  و 
«. 2  » تسا هدید 

هنعالم مه  اب  دمآ ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  دوب و  هدید  نینچ  ینالجع  يهدـعاس  نب  رمیوع  هک  تسا  يرگید  ربخ  رد  و 
. دندرک ناعل  و 

«. 3  » داد احمس  نب  کیرش  اب  انز ، تبسن  شنز  هب  هّیما  نب  لاله  تسا : يرگید  ربخ  رد  و 
مدید نم  دیوگب : درم  هک  نیا  ات  دوشیمن  قّقحم  ناعل  دـهد  انز  تبـسن  شنز  هب  يدرم  هاگ  ره  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 

«. 4  » درکیم انز  نز  نآ  اب  يدرم  نز  ياپ  ود  نیب 
رگیدـکی تاذاـحم  رد  شدوخ  وـلج  هلبق  هب  ور  ار  درم  نز و  نآ  دنیـشنیم و  هلبق  هب  تشپ  ماـما  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  و 

دومن لوکن  مراهچ و  راب  يارب  یلو  تفرگ  دهاش  ار  ادخ  راب  هس  ای  ود  درم  رگا  نز ، هب  سپـس  دنکیم و  باطخ  درم  هب  ادـتبا  دـناشنیم و 
هب
__________________________________________________

 ].....[ یفاکلا ج 6 ص 162 ح 3 ناهربلا ج 3 ص 125 و  ( 1)
ناهربلا ج 3 ص 125 ( 2)
ناهربلا ج 3 ص 125 ( 3)

یفاکلا ج 6 ص 163 ح 6 نیلقثلا ج 3 ص 577 ح 49 و  رون  ( 4)
283 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. 1  » دوشیمن هدنکفا  ییادج  شنز  وا و  نیب  دوشیم ، هدز  ّدح  وا 
هریغ ردارب و  دـنزرف و  ردـپ و  زا  وا  ریغ  يارب  هک  هداد  رارق  یلخدـم  درم  يارب  دـنوادخ  نوـچ  هک  هدـش  هراـشا  بلطم  نـیا  هـب  تـیاور  رد 

وا هب  دهدب  ار  یتبسن  نینچ  رـسمه  زا  ریغ  رگا  دشاب و  دهاش  رفن  راهچ  ياج  هب  ات  داد  رارق  ادخ  نتفرگ  دهاش  راهچ  دنوادخ  ار  وا  تداهش 
. ياهدننز تمهت  وت  ینیبب ؟ اهنت  وت  ار  يزیچ  نینچ  ات  داد ) هزاجا   ) درک لخدم  نآ  هب  ار  وت  یسک  هچ  دوشیم : هتفگ 

زا دوصقم  تسا ، لوسر  دوخ  نآ و  ماکحا  تلاـسر و  لـضف  زا  دوصقم  هک  تشذـگ  بلط  نیا  رّرکم  ُُهتَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْـضَف  ـال  َْول  َو 
. تسا هّللا  ّیلو  یلع  نآ و  راثآ  تیالو و  تمحر 

رد اـی  درکیم  اوسر  ار  امـش  تسا  میکح  ریذـپ و  هبوـت  یلاـعت  يادـخ  هک  نیا  ادـخ و  تمحر  لـضف و  دوـبن  رگا  ٌمیِکَح  ٌباَّوـَت  َهَّللا  َّنَأ  َو 
. دومنیم هلجع  امش  تبوقع 

زین دوش ، يراج  نابز  رب  تسین  نکمم  هک  تسا  نانچنآ  تبوقع  هک  ایوگ  دـشاب ، گرزب  یتبوقع  زا  یکاح  ات  هدـش  فذـح  طرـش  باوج 
. دهدب دوخ  نهذ  رد  ار  نکمم  لامتحا  ره  دناوتب  هدنونش 

. دیوگیم نخس  یفرع  ياهوگتفگ  اهباطخ و  بولسا  شور و  هب  یلاعت  يادخ  هک  تسا  نیا  يارب  زین  و 
__________________________________________________

ناهربلا ج 3 ص 125 ( 1)
284 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

وا بضغ  تّدـش  دـناسریمن و  ماـمتا  هب  ار  نخـس  دـسرب  دوـخ  جوا  هب  ددرگ و  دـیدش  شبـضغ  دوـش  كانمـشخ  هک  یـسک  فرع  رد  و 
ینالوط یـضتقم  بضغ  لصا  هچ  رگا  دنکیم  فذح  ار  نخـس  زا  یتمـسق  مالک و  زا  یـضعب  هکلب  دـشکب  ازارد  هب  نخـس  دراذـگیمن و 

. تسا نآ  تّدش  تظلغ و  مالک و  ندش 
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20 تایآ 11 -

284 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 11  (: 24  ) رونلا هروس  ]

هراشا

ْمُْهنِم ُهَْربِک  یَّلََوت  يِذَّلا  َو  ِْمثِْإلا  َنِم  َبَسَتْکا  اَم  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل  ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُه  َْلب  ْمَُکل  ارَش  ُهُوبَـسَْحت  ْمُْکنِم ال  ٌۀَبْـصُع  ِْکفِْإلِاب  ُؤاج  َنیِذَّلا  َّنِإ 
ِۀََعبْرَِأب ِْهیَلَع  ُؤاج  ـال  َْول  ( 12  ) ٌنِیبُم ٌْکفِإ  اذـه  اُولاق  َو  ًاْریَخ  ْمِهِـسُْفنَِأب  ُتاـنِمْؤُْملا  َو  َنُونِمْؤُْملا  َّنَظ  ُهوُُمتْعِمَـس  ْذِإ  ـال  َْول  ( 11  ) ٌمیِظَع ٌباذَـع  َُهل 

امِیف ْمُکَّسََمل  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ُُهتَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْـضَف  ـال  َْول  َو  ( 13  ) َنُوبِذاْکلا ُمُه  ِهَّللا  َدـْنِع  َِکئلوُأَف  ِءادَـهُّشلِاب  اُوتْأَی  َْمل  ْذِإَف  َءادَـهُش 
(15  ) ٌمیِظَع ِهَّللا  َْدنِع  َوُه  َو  ًانِّیَه  ُهَنُوبَسَْحت  َو  ٌْملِع  ِِهب  ْمَُکل  َْسَیل  ام  ْمُکِهاْوفَِأب  َنُولوُقَت  َو  ْمُِکتَنِْسلَِأب  ُهَنْوَّقََلت  ْذِإ  ( 14  ) ٌمیِظَع ٌباذَع  ِهِیف  ُْمتْضَفَأ 

َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ًاَدبَأ  ِِهْلثِِمل  اوُدوُعَت  ْنَأ  ُهَّللا  ُمُکُظِعَی  ( 16  ) ٌمیِظَع ٌناتُْهب  اذه  َکَناْحبُس  اذِهب  َمَّلَکَتَن  ْنَأ  اَنل  ُنوُکَی  ام  ُْمْتُلق  ُهوُُمتْعِمَـس  ْذِإ  َْول ال  َو 
َو اْینُّدلا  ِیف  ٌمِیلَأ  ٌباذَـع  ْمَُهل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِیف  ُۀَـشِحاْفلا  َعیِـشَت  ْنَأ  َنوُّبُِحی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 18  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ِتاـیْآلا  ُمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَبـُی  َو  ( 17)

(20  ) ٌمیِحَر ٌفَُؤر  َهَّللا  َّنَأ  َو  ُُهتَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  َْول ال  َو  ( 19  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ ال  َو  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ِةَرِخْآلا 
285 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

285 ص :  همجرت ..... :

يریخ تیاهن ] رد   ] هکلب دیرادنپم ، شیوخ  نابز  هب  يّرـش  ار  نآ  دنتـسه  امـش  زا  یتعامج  دندروآ ، نایم  رد  ار  یکاپان  تمهت  هک  یناسک 
یباذع دز ، نماد  ار  نآ  يهدـمع  هک  نانآ  زا  یـسک  هدـش ، بکترم  هک  تسا  هانگ  زا  یمهـس  نانآ  زا  کی  ره  يهدـهع  رب  تسامـش  يارب 

. دراد نیگمهس 
. تسا يراکشآ  تمهت  نیا  هک  دنتفگن  دندربن و  کین  نامگ  شیوخ  ّقح  رد  نمؤم  نانز  نادرم و  دیدینش ، ار  نآ  نوچ  ارچ 

. دنتسه وگغورد  دنوادخ  دزن  نانیا  دندرواین ، ار  ناهاوگ  نوچ  سپ  دندرواین  هاوگ  راهچ  نآ  رب  ارچ 
. دیسریم نیگمهس  یباذع  امش  هب  دیدرکیم  وگ  تفگ و  هچنآ  رد  دوبن  امش  رب  یهلا  تمحر  شیاشخب و  ترخآ  ایند و  رد  رگا  و 

[ هداس و   ] ناسآ ار  نآ  دـیتفگیم و  دـیتشادن ، ملع  نآ  هب  هک  ار  يزیچ  ناـهد  هب  ناـهد  شدـیتفرگیم و  ارف  رگیدـمه  ناـبز  زا  هک  هاـگنآ 
. تسا گرتس  دنوادخ  دزن  نآ  هک  نآ  لاح  دیتشادنپیم ،

. تسا گرزب  یناتهب  نیا  ییوت ، هک  اکاپ  مییوگ ، نخس  هراب  نیا  رد  هک  دسرن  ار  ام  هک  دیتفگن  دیدینش  ار  نآ  نوچ  ارچ  و 
. دینکم رارکت  ار  نآ  دننام  زگره  دیتسه ، نمؤم  رگا  هک  دهدیم  ناتزردنا  دنوادخ 

. تسا هنازرف  ياناد  دنوادخ  دنادرگیم و  نشور  امش  يارب  ار  شتایآ  دنوادخ  و 
رد  ددرگ ، عیاش  نانمؤم  قح  رد  یماندب  هک  دنراد  شوخ  هک  یناسک 

286 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دینادیمن امش  دنادیم و  دنوادخ  دنراد و  كاندرد  یباذع  ترخآ  ایند و 

[. دادیم رفیک  تخس  ار  امش   ] تسا نابرهم  و ]  ] فوئر دنوادخ  هک  نیا  دوبن و  امش  قح  رد  یهلا  تمحر  شیاشخب و  رگا  و 

286 ص :  ریسفت ..... 
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، دـشابیم نتفگ  غورد  يانعم  هب  برـض ) نزو  رب   ) هحتف اب  زین  لّوا و  هرـسک  اب  اکفا »  » ملع نزو  رب  کفا »  » ظـفل ِکـْفِْإلِاب  اوُءاـج  َنیِذَّلا  َّنِإ 
. دینادرگرب ار  وا  يأر  ینعی  دینادرگرب ، درک و  فرصنم  ار  وا  ینعی  برض  نزو  رب  هنع » هکفا   » دیدشت و اب  کفا »  » دننام

. دندنادرگرب یسک  یکاپ  هراب  رد  ار  نارگید  رظن  هک  یناسک  ینعی ،
يهلمج زا  هک  ددرگرب  نتفگ  غورد  غورد و  ندروآ  هب  تسا  نکمم  ددرگیمرب ، هورگ  تعاـمج و  هب  مـکل »  » و مـکنم »  » ریمـض ۀبـصع ) )

. دوشیم هدافتسا  ِْکفِْإلِاب » اوُءاج  »
یکبس بجوم  امش و  ناهانگ  يهراّفک  نآ  هچ  تسنات ، عفن  هب  هکلب  تسین  امش  ررض  هب  نانآ  نتفگ  غورد  ندز و  تمهت  ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُه  َْلب 

. تسامش نیگنس  ياهراب 
. دنکیم بسک  هانگ  هدز  تمهت  هک  يرادقم  هب  ددنبیم  ارتفا  تمهت و  هک  نانآ  زا  يدرم  ره  ِْمثِْإلا  َنِم  َبَسَتْکا  اَم  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل 

یضعب دنیوگیم ، نیمخت  ّنظ و  اب  ار  ینخس  یخرب  تسا و  تمهت ، ارتفا و  نآ  هک  دنادیم  ددنبیم و  ارتفا  هورگ  نیا  زا  یضعب  اریز 
287 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دننکیم بسک  هانگ  ناشدوخ  يهزادناب  نانیا  زا  کی  ره  هک  دنونشیم ، یضعب  دنهدیم و  ارف  شوگ  یضعب  دیلقت ، باب  زا 
سأر رد  هک  لولـس  ّیبا  نب  هّللا  دـبع  دـننام  درک ، بسک  ار  نآ  رتشیب  هانگ و  نیرتالاب  هک  تسا  یـسک  ناـیم  نیا  رد  ُهَْربِک و  یَّلََوت  يِذَّلا  َو 

درکیم و رارکت  ار  تمهت  تفگیم و  نخـس  کفا  زا  نانآ  هب  دندرکیم و  عامتجا  وا  دزن  مدرم  هک  يوحن  هب  دوب  غورد  کفا و  باحـصا 
ار وا  هدـمآ و  درم  نآ  سپـس  هدوب  وا  اب  حبـص  ات  هدـیباوخ و  یبنجا  درم  اب  شربمایپ  رـسمه  تفگیم  تخاسیم و  عیاـش  مدرم  نیب  ار  نآ 

. دنکیمن ادیپ  تاجن  نآ  زا  زین  درم  نآ  دنکیمن و  ادیپ  تاجن  درم  نآ  زا  نز  نآ  مسق  ادخ  هب  دنکیم ، یلّالد  نز  نآ  يارب  دشکیم و 
. دناهتفگ تباث  نب  ناّسح  ار  وا  یخرب  هثاثا ، نب  حطم  دوصقم  دناهتفگ : یضعب 

. دومنن ار  ادخ  لوسر  مارتحا  دز و  زاب  رس  لوسر  دایقنا  تعاطا و  زا  درک و  ّربکت  هک  دشاب  نیا  هیآ  زا  دوصقم  تسا  نکمم  و 
. دننز تمهت  هورگ  نیا  يارب  ْمُْهنِم 

ادخ لوسر  هک  هدوب  نیا  نآ  لوزن  ببـس  هدش ، لزان  هشیاع  يهراب  رد  تایآ  نیا  هک  هدش  لقن  هّماع  هّصاخ و  ریـسافت  رد  ٌمیِظَع  ٌباذَـع  َُهل 
، درب دوخ  اب  ار  وا  قلطصملا  ینب  يهوزغ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

288 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تخادنایم هعرق  نانآ  نیب  دربب  دوخ  اب  ياهوزغ  رد  ار  شنانز  زا  یکی  تساوخیم  تقو  ره  ادخ  لوسر 

ولج رگـشل  زا  ات  تفر  هار  دش و  دنلب  هشیاع  دش  هداد  تکرح  هزاجا  دندیـسر و  هنیدم  کیدزن  هک  یماگنه  هوزغ  نآ  زا  تشگزاب  زا  سپ 
شدـنبندرگ دـید  دز  شاهنیـس  هب  تسد  سپ  درک ، تکرح  ناوراـک  يوس  هب  درک  ماـمت  ار  شراـک  دومن و  تجاـح  ياـضق  یتقو  داـتفا ،

لمح ار  هشیاع  يهواجک  مه  یتعامج  دش ، لّطعم  يرادقم  دنبندرگ  بلط  رد  تشگرب و  هرابود  شدـنبندرگ  ندرک  ادـیپ  تهج  تسین ،
لخاد هدرک و  ادیپ  ار  شدنبندرگ  هشیاع  هک  دندرکیم  نامگ  دندرک و  تکرح  دنتفرگ و  شود  هب  ار  وا  يهواجک  دـندمآ و  دـندرکیم 

رد سپ  ياهدنهد  باوخ  هن  هدننک و  ادص  هن  دیدن ، اجنآ  ار  سک  چیه  دیسر  رگشل  دورف  ّلحم  هب  هشیاع  یتقو  یلو  تسا ، هتـسشن  هواجک 
. دناهدرک مگ  ار  هشیاع  هک  دنمهفیم  ناشدوخ  تعامج  هک  نیا  نامگ  هب  دنام  اجنامه  دوب  البق  هک  یلزنم  نامه 

زا تخانش ، ار  هشیاع  دیناسر و  حبص  هب  لزنم  نامه  رد  ار  بش  دمآ و  هشیاع  رکشل  رس  تشپ  زا  یملس  لّطعم  نب  ناوفـص  رگید  يوس  زا 
دنتفگ ، هشیاع  ّقح  رد  اهتمهت  نیقفانم  هّیضق  نیا  زا  سپ  دندمآ و  رگشل  شیپ  ات  درک  راوس  ار  هشیاع  دمآ و  دورف  شرتش 
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«. 1  » دومن لزان  هشیاع  يهیربت  تهج  ار  تایآ  نیا  یلاعت  يادخ  سپ 

«. 2  » دوب هدز  تمهت  وا  هب  هشیاع  هک  تسا  هدش  لزان  هّیطبق  يهیرام  يهراب  رد  نیا  هک  هدش  لقن  هّصاخ  قیرط  زا  و 
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هّللا یّلص  ادخ  لوسر  تفر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  میهاربا  یتقو  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
؟ تسا هدرک  كانهودنا  ار  وت  زیچ  هچ  تفگ : وا  هب  هشیاع  سپ  دش ، كانهودنا  تّدش  هب  هلآ  هیلع و 

، دز ار  ناتـسب  برد  یطبق  حیرج  لابند  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ  تسین ، يزیچ  حـیرج  دـنزرف  زج  وا 
درک رد  رب  تشپ  درک  كرد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  بضغ  مشخ و  دید و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  حیرج  یتقو  دنک ، زاب  ار  رد  ات  دمآ  زین  حیرج 

. درکن زاب  ار  ناتسب  برد  تشگرب و  و 
هک دیسرت  نوچ  درک ، رارف  دومن و  یلع  هب  تشپ  حیرج  تفر ، حیرج  لابند  هب  دش و  ناتـسب  لخاد  دیرپ و  راوید  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپ 
هب یلع  دید  حیرج  یتقو  تفر ، تخرد  يالاب  وا  لابند  هب  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفر و  امرخ  تخرد  يالاب  دـسرب  وا  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع 

تمالع هن  تشاد و  ار  نادرم  تمالع  هن  ناهگان  هک  دـش  نایامن  شتروع  تخادـنا و  نییاـپ  هب  تخرد  يـالاب  زا  ار  دوخ  دـش  کـیدزن  وا 
يارب ارم  یتقو  ادخ  لوسر  يا  تفگ : تشگرب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يوس  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  سپ  ار ، نانز 

__________________________________________________

يواضیبلا ج 2 ص 119 ریسفت  7 ص 130 و  نایبلا ج 8 - عمجم  ( 1)
یفاّصلا ج 3 ص 423 ریسفت  ( 2)
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هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  میامن ؟ لّمأت  ربص و  ای  مهد ، ماجنا  ار  راک  نآ  ات  موش  هتخادـگ  خـیم  دـننام  دـیاب  نم  یتسرفیم  يراـک 

ار نادرم  تمـالع  هن  حـیرج  دومن  ثوعبم  ّقح  هب  ار  وت  هک  يادـخ  هب  مسق  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـمن ، لـّمأت  ربص و  هکلب  دومرف :
«. 1  » دنادرگرب ار  يدب  تیب  لها  ام  زا  هک  ار  ییادخ  دمح  دومرف : ادخ  لوسر  سپ  نانز ، تمالع  هن  دراد و 

«. 2  » تسا هدش  تیاور  زین  يرگید  وحن  هب  هیرام  نداد  تبسن  تیاکح  و 
ناشیاهدوخ قح  رد  شوش  ناـنز  نادرم و  دندینـش  ار  تمهت  نآ  یتقو  ارچ  ًاْریَخ  ْمِهِـسُْفنَِأب  ُتاـنِمْؤُْملا  َو  َنُونِمْؤُْملا  َّنَظ  ُهوُُمتْعِمَـس  ْذِإ  ـال  َْول 

نامگ ّنظ و  یـضتقم  نامیا  هک  دـنامهفب  ار  هتکن  نیا  ات  دـناشک  بطاخم  هب  بیاغ  زا  ار  نخـس  عوضوم  هیآ  نیا  رد  دـندرک !؟ ریخ  نامگ 
سفن ياوه  ياضتقم  هب  ندرکن  يوریپ  يأر  هب  دادبتـسا  مدع  میلـست و  یـضتقم  مالـسا  يانعم  یـضعب  هب  نامیا  نوچ  تسا ، نمؤم  هب  ریخ 

یقاب اشحف  سفن و  ياوه  يوریپ  نامگ  ّنظ و  رگید  نمؤم  هب  میلست  ّنظ  دوجو  اب  تسا ، نینمؤم  هب  دایقنا  میلـست و  ّنظ  یـضتقم  زین  تسا ،
. دنامیمن

__________________________________________________

99 یمقلا ج 2 ص 100 - ریسفت  نیلقثلا ج 3 ص 581 ح 60 و  رون  ( 1)
ناهربلا ج 3 ص 127 ( 2)
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لاح نیع  رد  ارتفا و  تمهت و  ندینـش  ماگنه  ریخ  ّنظ  مدع  رب  ندرک  شنزرـس  خـیبوت و  دوصقم  نوچ  دومن  مّدـقم  مهـسفنأب »  » ار فرظ  و 

. تسا هنع  غورفم  مّلسم و  ریخ  نامگ  ّنظ و  ارتفا  تمهت و  نامز  ریغ  رد  هن  رگ  تسا و  ریخ  ّنظ  رب  کیرحت  قیوشت و 
. تسا حیرج  هیرام و  ای  هشیاع ، ناوفص و  تانمؤم  نینمؤم و  زا  دوصقم 

نیا هب  رعشم  ات  دومن  ریبعت  مهـسفنأ »  » يهملک اب  نانآ  زا  دش ، رکذ  هک  تسا  یناسک  مهـسفنأ »  » زا دوصقم  تسا ، نینمؤم  يهمه  دوصقم  ای 
. دشاب يرگید  سفن  يهلزنم  هب  نینمؤم  زا  کی  ره  تسا  هتسیاش  هک  دشاب 

: دنتفگیم دیاب  نانمؤم  ینعی  تسا ، َنُونِمْؤُْملا » َّنَظ   » رب فطع  اُولاق  َو 
رب ارچ  تسا  يراکـشآ  تمهت  نیا  َنُوبِذاْکلا  ُمُه  ِهَّللا  َْدنِع  َِکئلوُأَف  ِءادَهُّشلِاب  اُوتْأَی  َْمل  ْذِإَف  َءادَهُـش  ِۀََـعبْرَِأب  ِْهیَلَع  اوُءاج  َْول ال  ٌنِیبُم  ٌْکفِإ  اذـه 
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. دننایوگغورد زا  ادخ  دزن  ناشیا  سپ  دندرواین  یناهاوگ  نوچ  دندرواین ، هاوگ  راهچ  نآ 
ياـعّدا رب  يهنّیب  یعّدـم  هاـگ  ره  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  تسا و  ادـخ  بناـج  زا  مـالک  يادـتبا  اـی  تسا ، لوق  لوـقم  يهّمتت  زا  هلمج  نیا 

رب  دوشیم و  باسح  وگغورد  ادخ  دزن  دشاب  هتشادن  شدوخ 
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. دوشیم ّبترتم  غورد  مکح  نآ 
يهیحان زا  هک  تسا  انز  تبـسن  دروم  رد  لّوا  يهلمج  نوچ  درک  رارکت  ار  هملک  نیا  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ُُهتَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  َْول ال  َو 

ترخآ ایند و  رد  ادخ  شیاشخب  رگا  هک  تسا  هشیاع  ای  هیرام  هب  نداد  تبـسن  نآ  تسا و  یّـصاخ  يهّیـضق  رد  هلمج  نیا  دـشابیم ، جوز 
بـضغ نوچ  هیآ  تمـسق  نیا  هک  هدیـسریم  ینیگمهـس  باذـع  ناتیاهتمهت  هنوگ  نیا  يارب  ٌمیِظَع  ٌباذَـع  ِهِیف  ُْمتْـضَفَأ  اـمِیف  ْمُکَّسََمل  دوبن !

نیا ببـس  هک  تسا  بلطم  نیا  هب  حیرـصت  باذـع و  یگرزب  هب  حیرـصت  زین  تسا ، نآ  تظلغ  تّدـش و  مالک و  ندرک  ینـالوط  یـضتقم 
. تسا ناتهب  ارتفا و  نیا  رد  نتفر  ورف  باذع  تّدش  بضغ و 

هک نیا  نودـب  دـینادرگیم  ناتدوخ  نیب  ار  نآ  ینعی  ناتیاهلد ، اب  هن  دـینکیم ، لوبق  ناتیاهنابز  اب  ارناـنآ  هک  یماـگنه  ْمُِکتَنِْـسلَِأب  ُهَنْوَّقََلت  ْذِإ 
نودب دریذپیم  دنکیم  ءاقلا  ار  نآ  امـش  ریغ  هک  ار  هچنآ  دریگیم و  ار  نآ  امـش  ياهنابز  هک  ایوگ  دـیروایب ، لمعب  نآ  هب  عجار  یقیقحت 

. دشاب هتشاد  یعالّطا  نآ  زا  امش  بولق  تاوذ و  هک  نیا 
اب  هنوقلت » ، » دشاب لصا  قباطم  هک  هدش  هدناوخ  ءات  ود  اب  هنوّقلتت »  » تفریذپ و درک و  لوبق  ار  نآ  ینعی  لوقلا » یّقلت  : » دوشیم هتفگ 
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هب قلو »  » زا هنوقلت »  » و هاقلا »  » زا هنوقلت » ، » هّدام نیمه  زا  عراضم  فرح  يهرسک  اب  هنوقلت » ، » دشاب ندرک  لوانت  يانعم  هب  هیقل »  » زا فیفخت 
هب فقو »  » زا هنوـفقث »  » تفاـی و درک و  بلط  ینعی  فـقث »  » زا هنوـفقثت » ، » تفگ غورد  ياـنعم  هب  قـلأ »  » زا هنوقلأـت » ، » تفگ غورد  ياـنعم 

. تسا هدش  هدناوخ  درک ...  ّتیعبت  يوریپ و  يانعم 
. دشاب دقتعم  نآ  رب  دشاب و  هتشاد  عالّطا  نآ  زا  امش  ياهلد  هک  نیا  نودب  دییوگیم  ناتیاهنابز  اب  ٌْملِع  ِِهب  ْمَُکل  َْسَیل  ام  ْمُکِهاْوفَِأب  َنُولوُقَت  َو 

. درادن ياهلابند  هانگ  دینکیم  نامگ  دینکیم و  باسح  ناسآ  ار  نآ  ًانِّیَه  ُهَنُوبَسْحَت  َو 
. تسا گرزب  ادخ  دزن  نآ  هک  یلاح  رد  ٌمیِظَع  ِهَّللا  َْدنِع  َوُه  َو 

. تسا هدنیآ  هتشذگ و  نامز  لها  لاح  هباشم  ینامز  ره  لها  لاح  دنتسه ، مه  هیبش  اهنامز  هک  نادب 
تبسن نید  هب  ار  ناشدوخ  نانآ  دناهدوب ، نامز  نیا  لها  دننام  هدیسر  ام  هب  نانآ  يهریس  زا  هک  هچنآ  قبط  هتـشذگ  ياهنامز  یلاها  هک  اریز 
تمهت دـشیم  نید  رد  لـخاد  هک  سک  ره  دـندرکیم و  تبیغ  یناـسنا ، تاـیاغ  تهج  هب  هـن  یناـسفن ، ياـهضرغ  تـهج  هـب  دـندادیم 

ياهیدب بویع و  ندش  راکشآ  اب  دندادیم ، دب  ياهبقل  رگیدمه  هب  دندرکیم ، سّسجت  صّحفت و  رارسا  بویع و  زا  دندزیم ،
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، تشاد نید  اب  تافانم  اهزیچ  نیا  يهمه  هک  تحاران ، ناشناردارب  نساحم  اهیبوخ و  ندـش  راکـشآ  اب  دـندشیم ، لاحـشوخ  ناشناردارب 
. تسا يرادنید  زا  دوصقم  هک  دوب  یتایاغ  ضقانم  هکلب 

مییوگ و نخس  هراب  نیا  رد  هک  دسرن  ار  ام  هک  دیتفگن  دیدینش  یتقو  ارچ  َکَناْحبُـس  اذِهب  َمَّلَکَتَن  ْنَأ  اَنل  ُنوُکَی  ام  ُْمْتُلق  ُهوُُمتْعِمَـس  ْذِإ  َْول ال  َو 
نیا زا  دیدرکن  هیزنت  ار  ادخ  ارچ  ای  راتفگ ، نیا  لثم  رب  ندرک  تأرج  زا  دینک  بّجعت  هک  کناحبس »  » دیتفگن تسا ، هّزنم  ادخ  دیتفگن  ارچ 

. دشاب راکانز  شربمایپ  رسمه  هک 
. دراد وا  توعد  اب  تافانم  مدرم  يارب  ربمایپ  يدنیاشوخان  دوشیم ، دنیاشوخان  مدرم  يارب  ادخ  لوسر  رسمه  يانز  روجف و  رد  هک  اریز 

. دهاوخیم ار  امش  ریخ  دهدیم و  دنپ  ار  امش  دنوادخ  ٌمیِظَع  ٌناتُْهب  اذه 
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. دیدرگرب لامعا  هنوگ  نیا  هب  هک  ادابم  ای  دینک ، رارکت  ار  نآ  رگید  هک  نیا  يارب  اوُدوُعَت  ْنَأ 
عنم دیدرگرب  لمع  نیا  هب  هک  نیا  زا  ار  امـش  تحیـصن  هظعوم و  اب  دـنوادخ  هک  نیا  ای  دـیریگ ، رـس  زا  هرابود  دـینک و  دوع  هک  نیا  رد  ای 

. دینکیم
. دیدنبم ار  یناتهب  نینچ  نیا  دننام  دیتسه  ایند  رد  هک  يدنچ  ات  ًاَدبَأ  ِِهْلثِِمل 
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ّقح رد  ینخـس  نینچ  هک  تسا  نآ  ياضتقم  نامیا  هک  تسا ، جـیهت  کیرحت و  يارب  طرـش  نیا  دـیتسه  نمؤم  اعقاو  رگا  َنِینِمْؤُم  ُْمْتنُک  ْنِإ 

. دنکن هّوفت  دشاب  وا  نید  رد  هک  یسک 
. دنکیم نایب  امش  يارب  ار  ماکحا  راثآ  تامالع و  دنوادخ  ینعی  ِتایْآلا  ُمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َو 

. دنکیم یبلق  یبلاق و  یفیلکت  ماکحا  رب  تلالد  هک  دشاب  ینیودت  تایآ  دوصقم  تسا  نکمم 
. دنادیم تسا  ّبترتم  امش  لاعفا  رب  هک  ار  هچنآ  تسین ، هتسیاش  هک  ار  هچنآ  تسا و  هتسیاش  امش  يارب  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو 
. دشاب عنم  مکح و  نآ  یضتقم  هک  یتمکح  تهج  هب  رگم  دنکیمن  عنم  يزیچ  زا  ار  امش  دنکیمن ، عیرشت  ار  یمکح  امش  يارب  ٌمیِکَح 
حبق هک  تسا  يزیچ  ره  ای  انز  زا  ترابع  هشحاف  هچ  دوش  عیاش  يدب  انز و  هک  دنراد  تسود  هک  ینانآ  ُۀَشِحاْفلا  َعیِشَت  ْنَأ  َنوُّبُِحی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

تسا و عیـشت »  » هب قّلعتم  رورجم  راج و  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِیف  تسا  هدومرف  یهن  ار  نآ  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  يزیچ  ره  اـی  دـشاب ، دـیدش  نآ 
هک  یناسک  ای  دوش ، دایز  نینمؤم  نیب  رد  شحاوف  ریاس  ای  انز  دنراد  تسود  هک  یناسک  تسا : نینچ  نآ  يانعم 
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. دوش دایز  نینمؤم  نیب  رد  هشحاف  رکذ  دنراد  تسود 

تباث يهشحاف  دنراد  تسود  هک  یناسک  تسا : نیا  هیآ  يانعم  دشاب ، ۀشحافلا »  » زا لاح  ّرقتسم و  فرظ  اُونَمآ » َنیِذَّلا  ِیف   » تسا نکمم  و 
. ددرگ دایز  نآ  رکذ  دوش و  راکشآ  رهاظ و  ینینمؤم  نیب 

ماگنه باذع  دوصقم  ای  تسا ، هدش  رّرقم  وا  يارب  تعیرـش  رد  هک  تسا  يّدح  ایند  باذع  زا  دوصقم  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  ْمَُهل 
. تسا وا  زا  نینمؤم  يریگهرانک  شاحیتسا و  ای  ییاوسر ، حاضتفا و  زا  سرت  ای  راضتحا ،

عنم اهارتفا  ناتهب و  نینچ  دننام  هب  تشگزاب  زا  ار  امـش  اذـل  تسا و  باذـع  ترخآ  ایند و  رد  نانآ  يارب  هک  دـنادیم  دـنوادخ  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو 
. دنکیم

َنیِذَّلا َّنِإ   » يهلمج رب  فوطعم  هلمج  نیا  دیـسرتیمن  دـیراد و  تسود  امـش  اذـل  دـینادیمن ، امـش  دـنادیم و  دـنوادخ  َنوُـمَْلعَت  ـال  ُْمْتنَأ  َو 
« ملعی هّللا   » يهلمج اـی  دـشابیم ، ُهَّللا » ُمُکُظِعَی  : » ادـخ لوـق  لـیلعت  ماـقم  رد  ناـنآ  يود  ره  دـشابیم و  نآ  ربـخ  و  ّنا »  » مسا رب  اـی  َنوُّبُِحی »

. تسا لیلعت  دیفم  هّیلاح و  يهلمج 
سپ هدینش  ششوگ  ود  هدید و  شمـشچ  ود  هک  دیوگب  ار  يدب  يزیچ  نمؤم  يهراب  رد  سک  ره  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

297 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  َنوُّبُِحی  َنیِذَّلا  َّنِإ  هدومرف : نانآ  يهراب  رد  دنوادخ  هک  تسا  یناسک  زا  وا 
«. 1  » هیآ رخآ  ات  ُۀَشِحاْفلا  َعیِشَت  ْنَأ 

ربخ نآ  متشادن  تسود  نم  هک  دیسر  يربخ  نم  هب  مناردارب  زا  یکی  زا  دش : هتفگ  وا  هب  هک  تسا : هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 
نانیمطا دروم  هقث و  یهورگ  ار  ربخ  نیا  هکیلاح  رد  دـنکیم  راکنا  ار  بلطم  منکیم  لاؤس  هک  وا  دوخ  زا  مونـشب ، ردارب  نآ  يهراب  رد  ار 

. دناهداد ربخ  نم  هب 
يرگید زیچ  تردارب  نآ  یلو  دـنهد  تداهـش  هماسق  هاجنپ  وت  دزن  رگا  نک ، بیذـکت  تردارب  دروم  رد  ار  تمـشچ  شوگ و  دومرف : ماـما 

نیا رد  هک  يربـب  نیب  زا  ار  وا  تّورم  ینک و  اوـسر  ار  وا  هک  زاـسن  عیاـش  يزیچ  اـمن و  بیذـکت  ار  ناـنآ  نک و  قیدـصت  ار  وا  وـت  دـیوگب 
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«. رخآ ات  َنوُّبُِحی ...  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » هدومرف ادخ  نانآ  يهراب  رد  هک  ییوشیم  یناسک  زا  تروص 
عورش ار  نآ  هک  تسا  یسک  دننام  دهد  هعاشا  ار  یتشز  راک  هشحاف و  سک  ره  تسا : هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  و 

«. 2  » تسا هدرک 
راتفگ نآ  رطاخ  هب  بضغ  راـتفگ ، نیا  حـبق  تیاـهن  هب  هراـشا  هملک  نیا  رارکت  ٌمیِحَر  ٌفَُؤر  َهَّللا  َّنَأ  َو  ُُهتَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْـضَف  ـال  َْول  َو 

نیب هشحاف  عایش  نتشاد  تسود  حبق  هب  هراشا  تسا ،
__________________________________________________

نیلقثلا ج 3 ص 582 ح 63 رون  ( 1)
یفاّصلا ج 3 ص 426 لامعالا ص 295 ح 1 و  باوث  ( 2)
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. تسا هشحاف  هعاشا  نتشاد  تسود  رب  بضغ  تّدش  حبق و  تّدش  هب  راعشا  يارب  اجنیا  رد  باوج  فذح  تسا ، نینمؤم 

26 تایآ 21 -

298 ص :  ات 26 ..... ] تایآ 21  (: 24  ) رونلا هروس  ]

هراشا

ُُهتَمْحَر ْمُْکیَلَع َو  ِهَّللا  ُلْضَف  َْول ال  َو  ِرَْکنُْملا  َو  ِءاشْحَْفلِاب  ُُرمْأَی  ُهَّنِإَف  ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  ِْعبَّتَی  ْنَم  َو  ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
ِیلوُأ اُوتُْؤی  ْنَأ  ِۀَـعَّسلا  َو  ْمُْکنِم  ِلْضَْفلا  اُولوُأ  ِلَتْأَی  ـال  َو  ( 21  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَـس  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  یِّکَُزی  َهَّللا  َّنِکل  َو  ًادـَبَأ  ٍدَـحَأ  ْنِم  ْمُْکنِم  یکَز  اـم 
َنیِذَّلا َّنِإ  ( 22  ) ٌمیِحَر ٌروـُفَغ  ُهَّللا  َو  ْمَُکل  ُهَّللا  َرِفْغَی  ْنَأ  َنوُّبُِحت  ـال  َأ  اوُحَفْـصَْیل  َو  اوـُفْعَْیل  َو  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنیِرِجاـهُْملا  َو  َنیِکاـسَْملا  َو  یبْرُْقلا 

ْمُُهلُجْرَأ َو  ْمِهیِْدیَأ  َو  ْمُُهتَنِْسلَأ  ْمِْهیَلَع  ُدَهْشَت  َمْوَی  ( 23  ) ٌمیِظَع ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  اُونُِعل  ِتانِمْؤُْملا  ِتالِفاْغلا  ِتانَـصْحُْملا  َنُومْرَی 
(25  ) ُنِیبُْملا ُّقَْحلا  َوُه  َهَّللا  َّنَأ  َنوُمَْلعَی  َو  َّقَْحلا  ُمُهَنیِد  ُهَّللا  ُمِهیِّفَُوی  ٍِذئَمْوَی  ( 24  ) َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب 

(26  ) ٌمیِرَک ٌقْزِر  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  َنُولوُقَی  اَّمِم  َنُؤَّرَبُم  َِکئلوُأ  ِتابِّیَّطِلل  َنُوبِّیَّطلا  َو  َنِیبِّیَّطِلل  ُتابِّیَّطلا  َو  ِتاثِیبَْخِلل  َنُوثِیبَْخلا  َو  َنِیثِیبَْخِلل  ُتاثِیبَْخلا 
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299 ص :  همجرت ..... :

نامرف يراکبان  یتسیاشان و  هب  وا  هک ] دـنادب   ] دـنک يوریپ  ناطیـش  ياهماگ  زا  سک  ره  دـینکم و  يوریپ  ناطیـش  ياـهماگ  زا  ناـنمؤم  يا 
ار یـسک  ره  هک  تسا  دنوادخ  یلو  دشیمن ، لدکاپ  زگره  امـش  زا  کی  چیه  دوبن ، امـش  قح  رد  یهلا  تمحر  شیاشخب و  رگا  دهدیم ،

. تساناد ياونش  دنوادخ  دزاسیم و  لدکاپ  دهاوخب 
دیاب دننکن و  شـشخب  ادخ  هار  رد  زیچیب ]  ] نارجاهم نایاونیب و  نادنواشیوخ و  هب  هک  دنروخب  دنگوس  دیابن  امـش  نارگناوت  نانّکمتم و  و 

. تسا نابرهم  راگزرمآ  دنوادخ  و  درذگرد ؟ امش  زا  دنوادخ  هک  دیرادن  تسود  ایآ  دنرذگب  دنراذگب و  هک 
. دنراد شیپ ] رد   ] نیگمهس یباذع  دننوعلم و  ترخآ  ایند و  رد  دننزیم ، انز  تمهت  نمؤم ، ربخیب  نمادکاپ  نانز  هب  هک  یناسک  نامگیب 

. دنهد تداهش  دناهدرک  هک  ییاهراک  هب  نانآ  رب  ناشیاپ  تسد و  نابز و  هک  يزور 
. تسا راکشآ  قح  رب  دنوادخ  هک  دننادب  دهدب و  لامک  مامت و  هب  ار  ناشتّیناّقح  يازج  دنوادخ  يزور  نینچ  رد 

زا هک  دننانیا  كاپ  نانز  يارب  كاپ  نادرم  دنکاپ و  نادرم  يارب  كاپ  نانز  دیلپ و  نانز  يارب  دیلپ  نادرم  دـندیلپ و  نادرم  يارب  دـیلپ  نانز 
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. دنرادروخرب دنمشزرا  يزور  یهلا و  ترفغم  زا  دنتسه ، رانکرب  يرب و  دنیوگیم  ناشّقح  رد  نانکفا ] هعیاش   ] هچنآ
300 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

300 ص :  ریسفت ..... 

. دنک بیغرت  باطخ  ندینش  هب  هدرک و  نانآ  هب  فطل  راهظا  ات  داد  رارق  ادن  دروم  ار  نینمؤم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
هرقب يهروس  رد  دیـشابن ، ناطیـش  ياهماجل  وریپ  هانگ  اب  هانگیب و  هب  ءاشحف  نداد  تبـسن  هشحاف و  يهعاشا  رد  ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  ال 

. تشذگ تاوطخ  قیقحت  ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  يهیآ ال  نمض  رد 
. دوشیم یقش  هارمگ و  دشاب  ناطیش  ياهماجل  وریپ  سک  ره  ِناْطیَّشلا و  ِتاوُطُخ  ِْعبَّتَی  ْنَم  َو 

. تسا هدیسر  تیاهن  هب  حبق  یتشز و  رد  هک  دنکیم  ییاشحف  هب  رما  ناطیش  هک  ِءاشْحَْفلِاب  ُُرمْأَی  ُهَّنِإَف 
. دشاب هدیسرن  تیاهن  هب  یتشز  حبق و  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  دننادیمن ، بوخ  ار  نآ  فرع  لقع و  هک  تسا  يزیچ  رکنم  ِرَْکنُْملا  َو 

ینعی لجّرلا » یکز   » و یکزأ »  » دـننام درک ، ّومن  ینعی  ءاکز  وکزی  یکز  ًادـَبَأ  ٍدَـحَأ  ْنِم  ْمُْکنِم  یکَز  ام  ُُهتَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْـضَف  ـال  َْول  َو 
لدكاپ زگره  امش  زا  کی  چیه  دوبن  امش  قح  رد  یهلا  تمحر  شیاشخب و  رگا  ینعی  دش ، فاص  اهترودک  زا  تشگ و  مّعنتم  حلاص و 

. دشیمن
301 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب لباق  بناج  زا  هک  یگدامآ  دادعتسا و  ببـس  هب  ینعی  دهاوخب ، هک  ار  یـسک  دنکیم  هیکزت  دنوادخ  نکل  ُءاشَی و  ْنَم  یِّکَُزی  َهَّللا  َّنِکل  َو 
. دنادرگیم كاپ  هیکزت و  ار  نانآ  ادخ  دیآیم ، دیدپ  وا  لعف  ای  لوق  ببس 

. تسوا یلاح  یلاقم و  لاوقا  ياونش  دنوادخ  ٌعیِمَس و  ُهَّللا  َو 
. تسهاگآ اناد و  تسین  رهاظ  وا  ریغ  یصخش و  رب  هک  ینطاب  ياهدادعتسا  اهّتین و  لاوحا و  لاعفا و  هب  دنوادخ  ٌمِیلَع و 

یلتئا یلآ ، دومن ، رّبکت  يدنک و  درک و  یهاتوک  ینعی  یلتئا »  » و ّیـضم »  » دننام اّیلا »  » و دوعق »  » دننام اّولا »  » و برـض »  » دننام الأ ، ِلَتْأَی  َو ال 
. درک دای  دنگوس  ینعی 

، دنیامنن قّدصت  دنک  مّلکت  ناتهب  کفا و  زا  يزیچ  هب  هک  يدرم  رب  دندرک  دای  دنگوس  هباحـص  زا  یهورگ  هک  هدـش  هتفگ  هیآ  لوزن  رد  و 
«. 1  » دننکن يردارب  تاساوم و  نانآ  اب 

دوب و ریقف  دوب ، نیّیردب  زا  نیرجاهم و  زا  رکب و  وبا  يهلاخ  رسپ  هک  هدش  لزان  هثاثا  نب  حطسم  رکب و  یبا  يهراب  رد  هیآ  دناهتفگ : یـضعب 
عطق ار  وا  يهقفن  تفر  ورف  ناـتهب  ارتفا و  رد  هک  یماـگنه  دوب ، ارتفا  کـفا و  باحـصا  ياـسؤر  زا  دـشیم و  لّـمحتم  رکب  وبا  ار  وا  يهقفن 

: هیآ یتقو  سپ  دناسرن ، یعفن  وا  هب  هک  درک  دای  دنگوس  دومن و 
«. 2 « » لتأی «و ال 

__________________________________________________

یفاّصلا ج 3 ص 426 ریسفت  ( 1)
7 ص 133 نایبلا ج 8 - عمجم  ( 2)

302 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تشگزاب وا  تلصاوم  هقفن و  نداد  هب  هرابود  دش  لزان  ِۀَعَّسلا  َو  ْمُْکنِم  ِلْضَْفلا  اُولوُأ 

تسا معا  هعـس  تعـسو و  وا  دراد  جایتحا  نآ  هب  یگدنز  هنیزه  رد  رد  ناسنا  هک  هچنآ  دازام  تسا  یتعـسو  شرتسگ و  لضف  زا  دوصقم  و 
صوصخم يرگید  لام و  هب  صوصخم  یکی  ای  دراد ، جایتحا  نآ  هب  یگدرتسگ  هعس و  وحن  هب  قافنا  هک  هچنآ  زا  دش و  هتفگ  هک  هچنآ  زا 
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. تسا قالخا  ملع و  تهج  زا  بلق  يهعس  هب 
. دنهدن هک  نیا  رد  ای  دنهدن ، هک  نیا  ربانب  ای  دنهدب ، هک  دشابن  ناشدنیاشوخ  رگا  اُوتُْؤی  ْنَأ 

هتفرگ یف »  » ظفل ریدـقت  رد  دـشاب  دـنکن  یهاتوک  يانعم  هب  رگا  دـشاب ، هدروخن  دـنگوس  يانعم  هب  لتأی » ـال   » هک تسا  نیا  رباـنب  اـنعم  نیا 
یهاتوک ندیـشخب  رد  ینعی  هدـش  هدـناوخ  مهبطاخم  ظفل  هب  اوتؤت  نا   ) دـنهدن هک  نیا  رد  دـننکن  یهاتوک  لضف  ناـبحاص  ینعی  دوشیم ،

(. دینکن
نانیکسم و هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  نادنواشیوخ  ای  ناشدوخ  نادنواشیوخ  هب  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنیِرِجاهُْملا  َو  َنیِکاسَْملا  َو  یبْرُْقلا  ِیلوُأ 

(. دنشاب هتشادن  هقفن  عانتما  رب  دنگوس  ینعی  ، ) ادخ هار  رد  ناگدننک  ترجه 
هک نیا  زا  ّمعا  تسا  ماقتنا  كرت  زا  ترابع  وفع  هک  تشذگ  رّرکم  دنرذگرد و  دننک و  وفع  هک  دیاب  اوُحَفْصَْیل و  َو  اوُفْعَْیل  َو 

303 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ظفل دننام  حفـص  وفع و  نکل  تسا ، هنیک  دقح و  زا  بلق  ندرک  كاپ  زا  ترابع  حفـص  دشابن ، ای  دشاب  راکدب  رب  بلق  دقح  هنیک و  نراقم 

. دنوشیم ادج  دنوش  عمج  هاگ  ره  دنوشیم ، عمج  دنوش  ادج  هاگ  ره  هک  تسا  نیکاسم  ارقف و 
هتفگ هک  ایوگ  سپ  تسا  هدـش  لقن  هیآ  لوزن  ببـس  زا  هک  هچنآ  قبط  هژیو  هب  هراکدـب  اب  لمع  نسح  ّتیفیک  هب  دراد  هراـشا  هیآ  نیا  هّتبلا 

. دنرذگرد وا  زا  دنیامن و  وفع  ار  راکدب  راکهنگ و  تسا :
. دننکن یهاتوک  دشاب  هتشاد  ار  ناسحا  ّتیلها  رگا  وا  هب  ناسحا  رد  تورث  لضف و  نابحاص  یّتح و 

ینعی تسا ، هجو  نیرتهب  اب  روکذم  بتارم  هب  قیوشت  بیغرت و  درذگرد  امش  زا  ادخ  هک  دیرادن  تسود  ایآ  ْمَُکل  ُهَّللا  َرِفْغَی  ْنَأ  َنوُّبُِحت  َأ ال 
ادخ تفص  اب  يدننامه  هک  دوشیم ، ادخ  دننامه  راکهنگ  زا  وفع  رد  تسا  ادخ  نارفغ  بلاط  هک  یـسک  ره  دشخبیم ، ار  راکدب  دنوادخ 

. دریگیم رارق  ادخ  ششخب  دروم  هرخالاب 
. دنک ناسحا  راکدب  هب  هک  یسک  هب  دنکیم  محر  دشخبب ، ار  راکدب  هک  ار  یسک  دشخبیم  دنوادخ  ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو 

لفاغ تبـسن  نآ  زا  هک  ینمؤم  رادرهوش  نانز  هب  دـنهدیم  انز  تبـسن  هک  یناسک  هّتبلا  ِتاـنِمْؤُْملا  ِتـالِفاْغلا  ِتانَـصْحُْملا  َنُومْرَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
. دنتسه

304 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هک تسا  تهج  نادب  هیآ  نیا  رارکت  تسا و  نانآ  يارب  تخـس  باذع  ترخآ و  ایند و  تنعل  ٌمیِظَع  ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  اُونُِعل 

. تسا يویند  دودح  يروص و  تبوقع  نایب  يارب  لّوا  هیآ 
. تسا هانگ  یگرزب  رب  ندرک  هاگآ  هیبنت و  يارب  زین  تسا ، ینطاب  دودح  يورخا و  تبوقع  نایب  يارب  هیآ  نیا  و 

نانآ رب  هک  يزور  ینعی  هدش  هدناوخ  دهـشی )  ) ای ءات و  اب  دهـشت »  » ظفل َنُولَمْعَی  اُوناک  اِمب  ْمُُهلُجْرَأ  َو  ْمِهیِْدیَأ  َو  ْمُُهتَنِْـسلَأ  ْمِْهیَلَع  ُدَهْـشَت  َمْوَی 
. دنهدیم یهاوگ 

ّقح رب  دنوادخ  هک  دننادب  دهدیم و  ار  نانآ  يازج  دنوادخ  زور  نآ  رد  ُنِیبُْملا  ُّقَْحلا  َوُه  َهَّللا  َّنَأ  َنوُمَْلعَی  َو  َّقَْحلا  ُمُهَنیِد  ُهَّللا  ُمِهیِّفَُوی  ٍِذئَمْوَی 
. تسا راکشآ 

دشاب هدش  تباث  وا  رب  باذع  يهملک  هک  دهدیم  یـسک  رب  تداهـش  اهنت  هکلب  دهدیمن ، تداهـش  نمؤم  ررـض  رب  حراوج  هک  هدش  تیاور 
«. 1»

لاوقا و اهکاپ )  ) تاـبّیط و  اهدـیلپ )  ) تاـثیبخ زا  دوصقم  ِتاـبِّیَّطِلل  َنُوبِّیَّطلا  َو  َنِیبِّیَّطِلل  ُتاـبِّیَّطلا  َو  ِتاـثِیبَْخِلل  َنُوثِیبَْخلا  َو  َنِیثِیبَْخِلل  ُتاـثِیبَْخلا 
، هدش رکذ  ارتفا  کفا و  لابند  هب  تابّیط  تاثیبخ و  هک  هنیرق  نادب  تسا  كاپ  كاپان و  ياهراتفگ 

__________________________________________________
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یفاکلا ج 2 ص 32 ح 1 ( 1)
305 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نآ قلطم  دوصقم  ای  لاوحا ، قالخا و  مولع و  خنس  زا  ای  دشاب ، لاوقا  لاعفا و  خنس  زا  هک  نآ  زا  ّمعا  تسا  ّبیط  ثیبخ و  لامعا  دوصقم  ای 
اهیندیشون اهیندروخ و  لیبق  زا  دشاب  تاوذ  خنس  زا  ای  فاصوا ، ای  دشاب  لاوقا  خنس  زا  هاوخ  دوش  هدیمان  كاپ  كاپان و  هک  تسا  يزیچ 

بیلغت و قیرط  هب  نانز  نادرم و  هب  تبسن  زین  نیثیبخ )  ) تسا هتسیاش  دبای  میمعت  تاثیبخ  رگا  اههدش و  حاکن  نکسم و  اهیندرکهاگن و  و 
. دبای میمعت 

تـساوخرب هیواعم  سلجم  زا  دومن و  هّجاحم  شباحـصا  هیواعم و  اب  هکنآ  زا  سپ  تسا : هدـش  دراو  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  زا  و 
ُتاـبِّیَّطلا ، » دـیتسه تناوریپ  باحـصا و  وت و  اـهثیبخ  نآ  دـنگوس  ادـخ  هب  هیواـعم  يا  ِتاـثِیبَْخِلل  َنُوثِیبَْخلا  َو  َنِیثـِیبَْخِلل  ُتاـثِیبَْخلا  دومرف :

«. 1  » دنتسه وا  يهعیش  نارای و  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  َنِیبِّیَّطِلل »
كاپ نانز  نادرم و  ینعی  تابّیط  نوبّیط و  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  ود ، نآ  لاـثما  هیراـم و  حـیرج و  ار و  هشیاـع  ناوفـص و  ینعی  َکـِئلوُأ 

. دنیوگیم نانآ  يهراب  رد  مدرم  هک  یناتهب  کفا و  زا  دنتسه  هّزنم  اَّمِم  َنُؤَّرَبُم 
ٌمیِرَک ٌقْزِر  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  َنُولوُقَی  دنیوگب : نانآ  لوق  دننام  هک  نیا  زا  ینعی  دنیوگیم ، اهثیبخ  هک  هچنآ  زا  دنتسه  هّزنم  اّربم و  ای 

__________________________________________________

 ].....[ جاجتحالا ص 278 یفاصلا ج 3 ص 428 و  ریسفت  ( 1)
306 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشابیم نانآ  يارب  زین  میرک  قزر  ترفغم و  دنتسه و  كاپ  بّیط و  نانآ  نوچ 
34 تایآ 27 -

306 ص :  ات 34 ..... ] تایآ 27  (: 24  ) رونلا هروس  ]

هراشا

اوُدَِجت َْمل  ْنِإَف  ( 27  ) َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  اِهلْهَأ  یلَع  اوُمِّلَُـست  َو  اوُِسنْأَتْـسَت  یَّتَح  ْمُِکتُوُیب  َْریَغ  ًاتُوُیب  اُولُخْدَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
ٌحانُج ْمُْکیَلَع  َْسَیل  ( 28  ) ٌمِیلَع َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ْمَُکل  یکْزَأ  َوُه  اوُعِجْراَف  اوُعِجْرا  ُمَُکل  َلِیق  ْنِإ  َو  ْمَُکل  َنَذُْؤی  یَّتَح  اهُولُخْدـَت  الَف  ًادَـحَأ  اهِیف 

اوُظَفْحَی َو  ْمِهِراـْصبَأ  ْنِم  اوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْـمِلل  ْلـُق  ( 29  ) َنوُُمتْکَت ام  َو  َنوُدـُْبت  اـم  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ْمَُکل  ٌعاـتَم  اـهِیف  ٍۀَنوُکْـسَم  َْریَغ  ًاـتُوُیب  اُولُخْدـَت  ْنَأ 
َّنُهَتَنیِز َنیِْدُبی  َو ال  َّنُهَجوُُرف  َنْظَفْحَی  َو  َّنِهِراْصبَأ  ْنِم  َنْضُضْغَی  ِتانِمْؤُْمِلل  ُْلق  َو  ( 30  ) َنوُعَنْصَی اِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا  َّنِإ  ْمَُهل  یکْزَأ  َِکلذ  ْمُهَجوُُرف 

َّنِِهَتلوُُعب ِءاْنبَأ  َْوأ  َّنِِهئاْنبَأ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعب  ِءابآ  َْوأ  َّنِِهئابآ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعِبل  َّالِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِْدُبی  َو ال  َّنِِهبُویُج  یلَع  َّنِهِرُمُِخب  َْنبِرْـضَْیل  َو  اْهنِم  َرَهَظ  ام  َّالِإ 
َنیِذَّلا ِلْفِّطلا  َِوأ  ِلاجِّرلا  َنِم  ِۀـَبْرِْإلا  ِیلوُأ  ِْریَغ  َنیِِعباَّتلا  َِوأ  َّنُُهناـْمیَأ  ْتَکَلَم  اـم  َْوأ  َّنِِهئاـِسن  َْوأ  َّنِِهتاوَخَأ  ِیَنب  َْوأ  َّنِِهناوْخِإ  ِیَنب  َْوأ  َّنِِهناوْخِإ  َْوأ 

َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َنُونِمْؤُْملا  اَهُّیَأ  ًاعیِمَج  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت  َو  َّنِِهتَنیِز  ْنِم  َنیِفُْخی  اـم  َمَْلُعِیل  َّنِِهلُجْرَأـِب  َْنبِرْـضَی  ـال  َو  ِءاـسِّنلا  ِتارْوَع  یلَع  اوُرَهْظَی  َْمل 
(31)

ِفِفْعَتْسَْیل َو  ( 32  ) ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمِِهنُْغی  َءارَُقف  اوـُنوُکَی  ْنِإ  ْمُِکئاـمِإ  َو  ْمُکِداـبِع  ْنِم  َنیِِحلاَّصلا  َو  ْمُْکنِم  یماـیَْألا  اوُـحِْکنَأ  َو 
ْمُهُوتآ َو  ًاْریَخ  ْمِهِیف  ُْمتِْملَع  ْنِإ  ْمُهُوِبتاکَف  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  اَّمِم  َباتِْکلا  َنوُغَْتبَی  َنیِذَّلا  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهَِینُْغی  یَّتَح  ًاحاِکن  َنوُدِجَی  َنیِذَّلا ال 

ِدَْعب ْنِم  َهَّللا  َّنِإَف  َّنُهْهِرُْکی  ْنَم  َو  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  َضَرَع  اوُغَْتبَِتل  ًانُّصََحت  َنْدَرَأ  ْنِإ  ِءاـِغْبلا  یَلَع  ْمُِکتاـیَتَف  اوُهِرُْکت  ـال  َو  ْمُکاـتآ  يِذَّلا  ِهَّللا  ِلاـم  ْنِم 
(34  ) َنیِقَّتُْمِلل ًۀَظِعْوَم  َو  ْمُِکْلبَق  ْنِم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  َنِم  ًالَثَم  َو  ٍتانِّیَبُم  ٍتایآ  ْمُْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  ْدََقل  َو  ( 33  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َّنِهِهارْکِإ 
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307 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

307 ص :  همجرت ..... :

هب نیا  دینک . مالـس  نآ  لها  رب  دیریگ و  هزاجا  دیهد و  ییانـشآ  هک  نآ  رگم  دیوشن ، دراو  ناتدوخ  ياههناخ  زج  ییاههناخ  هب  نانمؤم  يا 
. دیریذپ دنپ  هک  دشاب  تسامش ، ریخ 

ات دیوشن ، نانآ  دراو  دیتفاین ، نانآ  رد  ار  یسک  رگا  سپ 
308 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دینکیم هچنآ  هب  دنوادخ  تسا ، رتهزیکاپ  امش  يارب  نآ  هک  دیدرگرب  دیدرگرب ، دش  هتفگ  امـش  هب  رگا  دوش و  هداد  هزاجا  امـش  هب  هک  نآ 
. تساناد

دیرادیم و راکشآ  هچنآ  دنوادخ  تسه ، امـش  نآ  زا  ییالاک  اجنآ  رد  هک  دیوش  ینوکـسم  ریغ  ياههناخ  دراو  هک  تسین  یهانگ  امـش  رب 
. دنادیم دیرادیم ، ناهنپ  هچنآ 

ناـمگیب تسا  رتهزیکاـپ  ناـنآ  يارب  نیا  دـنرادب ، ظوفحم  ار  ناشـسومان  دـنراذگ ، ورف  يزاـب ] رظن  زا   ] ناشناگدـید وگب  نمؤـم  نادرم  هب 
. تسا هاگآ  دننکیم  هچنآ  هب  دنوادخ 

، تسا راکـشآ  نآ  زا  هچنآ  زج  ار  ناـشتنیز  دـنرادب و  ظوفحم  ار  ناشـسومان  دـنراذگ و  ورف  ار  ناشناگدـید  وگب  مه ]  ] نمؤـم ناـنز  هب  و 
ناشرهوش ناردپ  ای  ناشردپ ، ای  ناشرهوش  رب  رگم  دننکن  راکشآ  ار  ناشتنیز  دنزادنایب ، ناشیاهنابیرگ  رب  ار  ناشیاهیرسور  دننکن ، راکشآ 

ای ناشیاهنیمی ، کلم  ای  ناش ، شیکمه ]  ] نانز ای  ناشرهاوخ  نارسپ  ای  ناشردارب  نارسپ  ای  ناشردارب  ای  ناشرهوش ، نارسپ  ای  ناشنارسپ ، ای 
ناهنپ هک  یتنیز  ات  دـنبوکن  ياپ  نانچ  هک ] وگب   ] دنتـسین و هاگآ  نانز  ياهیناهن  رب  هک  یناکدوک  ای  دنتـسین ، نز ] هب   ] دـنمزاین هک  ینامالغ 

. دیوش راگتسر  هک  دشاب  دینک ، هبوت  دنوادخ  هاگرد  هب  یگمه  نانمؤم  يا  و  دوش ، مولعم  دناهتشاد 
شـشخب زا  دنوادخ  دنـشاب  تسدیهت  رگا  و ]  ] دیهد نارگید ]  ] يرـسمه هب  ار  شیوخ  حلاص  ناکزینک  ناگدرب و  شیوخ و  نارـسمهیب  و 

. تساناد رگشیاشگ  دنوادخ  دنادرگیم ، رگناوت  ار  نانآ  شیوخ 
کلم زا  یناسک  دنادرگ و  ناشرگناوت  شیوخ  ششخب  زا  دنوادخ  هک  نآ  ات  دنزرو ، ینمادکاپ  دنباییمن ، ییوشانز  بابـسا  هک  یناسک  و 

زاب هب  کمک  يارب   ] نانآ هب  دینک و  دیرخزاب  ار  نانآ  دیراد ، غارـس  يریخ  نانآ  رد  رگا  دنراد ، ار  شیوخ  دـیرخ  زاب  دـصق  هک  ناتیاهنیمی 
لام  زا  ناشدیرخ ]

309 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
يهرهب هک  دینکم  راداو  اشحف  هب  دنراد ، ینمادکاپ  مزع  رگا  ار  ناتناکزینک  دیشخبب و  تسا ، هدیشخب  امـش  هب  هک  تاکز ] زا  یمهـس   ] یهلا

. تسا نابرهم  راگزرمآ  ناشهارکا ، هب  هجوت  اب  دنوادخ  هک  دنادب  دنک ، رابجا  ار  ناشیا  سک  ره  دیروآ و  تسد  هب  يویند 
. ناراگزیهرپ يارب  يدنپ  ناتناینیشیپ و  زا  یلثم  میاهدرک ، لزان  رگنشور  یتایآ  امش  يوس  هب  یتسار  هب  و 

309 ص :  ریسفت ..... 

رگم دـیوشن ! ینوکـسم  ياـههناخ  ینعی  تویب  لـخاد  دـیدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  ْمُِکتُوُیب  َْریَغ  ًاـتُوُیب  اُولُخْدـَت  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
. ناتدوخ ياههناخ 

ناسنا ینعی  سنأتـسا » ، » دومن مالعتـسا  سنأتـسا » ، » دومن هزاـجا  بلط  ینعی  هنذأتـسا » ، » تفر نیب  زا  وا  تشحو  سنأتـسا »  » اوُِسنْأَتْـسَت یَّتَح 
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. درک بلط 
؟ تسیچ سانیتسا  هّللا  لوسر  ای  دش : هتفگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب 

«. 1  » دریگب سنا  شلد  دیوگ و  نخس  تیب  لها  اب  يرامش  گرزب  شیاتس و  ندرمش ، كاپ  اب  درم  هک  تسنآ  سانیتسا  دومرف :
. تسا وج  سرپ و  ینعی  مالعتسا  ندرزآ و  ینعی  شاحیتسا  لباقم  هک  تسا  سانیتسا  بسانم  انعم  نیا  هک 

__________________________________________________

7 ص 135 نایبلا ج 8 - عمجم  ( 1)
310 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. درک ادیپ  عالّطا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ياههرجح  زا  یکی  هب  يدرم  دناهتفگ : یضعب  و 
مدرکیم ورف  تنامـشچ  رد  ار  نآ  ینکیم  هاگن  وت  متـسنادیم  رگا  دومرف : دناراخیم  ار  شرـس  ياهناش  اب  هک  یلاح  رد  ادـخ  لوسر  سپ 

«. 1»
. دیآ لمع  هب  هزاجا  نذا و  دیاب  مه  ندرک  هاگن  رد  هک  دیآیمرب  نینچ  راتفگ  نیا  زا 

رگید یناعم  زا  یـضعب  رب  يرگید  مکح  سانیتسا و  یناعم  زا  یـضعب  نایب  ندرک  مالـس  دینک ، مالـس  هناخ  لها  رب  اِهلْهَأ و  یلَع  اوُمِّلَُـست  َو 
. تسا

امـش هب  ام  ار  بلطم  نیا  تسا ، رتهب  امـش  يارب  ْمَُکل  ٌْریَخ  هزاجا  تّبحم و  سنا و  تلاـح  رد  هناـخ  هب  ندـش  لـخاد  اـی  ساـنیتسا  نیا  ْمُِکلذ 
. میدرک لزان  امش  رب  ار  مکح  نیا  ای  میتفگ ،

. دیدرگ رّکذتم  ار  نآ  حلاصم  امش  هک  دشاب  َنوُرَّکَذَت  ْمُکَّلََعل 
دوشیم تفای  يزیچ  ار  ریغ  ياههناخ  رد  یهاگ  اریز  دیوشن  نآ  لخاد  دیتفاین  هناخ  رد  یـسک  رگا  اهُولُخْدَت  الَف  ًادَحَأ  اهِیف  اوُدِـجَت  َْمل  ْنِإَف 

یهاگ تسین و  زیاج  امش  رب  نآ  رب  عالّطا  هک 
__________________________________________________

نیلقثلا ج 3 ص 586 ح 80 رون  ( 1)
311 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنک ادیپ  عالّطا  نآ  رب  يرگید  درادن  شوخ  هناخ  بحاص  هک  تسا  اجنآ  رد  يزیچ 
یتلاح رد  هناخ  بحاص  یهاگ  هک  دیوشن  هناخ  نآ  لخاد  دیدرگرب و  دنتفگ  امـش  هب  رگا  اوُعِجْراَف  اوُعِجْرا  ُمَُکل  َلِیق  ْنِإ  َو  ْمَُکل  َنَذُْؤی  یَّتَح 

. دیامن لصاح  عالّطا  تلاح  نآ  رب  يرگید  درادن  تسود  هک  تسا 
. تسا رتعفان  رتفاص و  رتّومن و  اب  امش  يارب  نآ  ْمَُکل  یکْزَأ  َوُه 

. دهدیم امش  هب  ارنا  شاداپ  دنادیم و  ار  نآ  دنوادخ  دنتشگرب  سفن  بیط  اب  رگا  سپ  ٌمِیلَع  َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو 
. تسین امش  رب  يداریا  ياهناخ  هب  دورو  رد  ینعی  تسا  رّدقم  لاؤس  باوج  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیل 

. مالس هزاجا و  نودب  دیوش  ینوکسم  ریغ  ياههناخ  لخاد  هک  ٍۀَنوُکْسَم  َْریَغ  ًاتُوُیب  اُولُخْدَت  ْنَأ 
. دیربیم تّذل  هرهب و  نانآ  زا  ینعی  تسا ، امش  عاتمتسا  عّتمت و  نآ  رد  هک  ییاههناخ  نآ  رد  ْمَُکل  ٌعاتَم  اهِیف 

«. 1  » تسا نانآ  لاثما  اهبایسآ و  اهارسناوراک و  اهماّمح و  اههناخ  نآ  زا  دوصقم  هک  تسا  هدمآ  ربخ  رد 
__________________________________________________

ناهربلا ج 3 ص 129 ( 1)
312 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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«. 1  » دوشیم نانآ  لخاد  تجاح  ياضق  يارب  ناسنا  هک  تسا  ییاههبارخ  دوصقم  دناهتفگ : یضعب 
«. 2  » تسا زاب  مدرم  يهلماعم  يارب  نانآ  رد  هک  تسا  نارگتعنص  راّجت و  ياههناخ  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  و 

«. 3  » دناهتسناد نیرفاسم  لزانم  ار  نآ  یخرب  و 
کلام اـی  عراـش  فرط  زا  هک  دـشاب  ییاـههناخ  قلطم  تویب  زا  دارم  دـیاب  دـشاب  ندرب  هرهب  عّتمت و  عاـتم  زا  دوصقم  رگا  هک  تسا  نیا  ّقح 

. تسا هدش  هداد  نانآ  رد  لوخد  يارب  یمومع  هزاجا 
رارق نآ  رد  امـش  سانجا  هک  تسا  ییاههناخ  قلطم  اـههناخ  زا  روظنم  دوشیم  هدرب  هرهب  نآ  زا  هک  دـشاب  یـسانجا  عاـتم  زا  دوصقم  رگا  و 

شریغ امـش و  يارب  ینوکـسم  یلو  دشاب  امـش  ریغ  كولمم  ای  امـش ، ریغ  ای  دـشاب  كولمم  ینوکـسم  ریغ  ياههناخ  هک  نیا  زا  ّمعا  هتفرگ 
. دشابن

تالاح و لاعفا و  زا  دـینکیم  یفخم  هک  ار  هچنآ  دـینکیم و  راکـشآ  هک  ار  هچنآ  دـنادیم  دـنوادخ  َنوُُمتْکَت  ام  َو  َنوُدـُْبت  اـم  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو 
. دیاهدشن هاگآ  نانآ  هب  زونه  هک  ییاهدادعتسا  اهّتین و  قالخا و 

نیا رد  هک  دیوشن  لخاد  هزاجا  نودب  سپ  دنادیم ، ار  لوخد  رد  امش  ياهّتین  نارگید و  يهناخ  رد  امش  ندش  لخاد  دنوادخ  سپ 
__________________________________________________

7 ص 136 نایبلا ج 8 - عمجم  ( 1)
7 ص 136 نایبلا ج 8 - عمجم  ( 2)
7 ص 136 نایبلا ج 8 - عمجم  ( 3)

313 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دننکیم مهّتم  انز  دصق  ای  انز  هب  ار  امش  تروص 

. دینک يراددوخ  اشحف  انز و  زا  دیناوتیمن  دیوشیم و  کیرحت  تروص  نیا  رد  هک  دتفاین  هناخ  بحاص  میرح  زا  يزیچ  رب  امش  رظن  و 
. دهدیم رارق  کیرحت  هبیر و  تمهت و  ضرعم  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  ناسنا  نتشاد  رذح  رب  يانعم  نیا  و 

عقاوم زا  ار  نینمؤم  درب  راک  هب  تظلغ  تّدش و  یسک  هب  نداد  انز  تبسن  رب  تفرگ و  تخـس  راکانز  درم  نز و  رب  یتقو  یلاعت  يادخ  اریز 
تبـسن ینامگدب و  رد  مدرم  دنوشن ، هشحاف  تبوقع  ّقحتـسم  دـنریگن ، رارق  ءاشحف  هبیر و  رد  ات  تشاد  رذـح  رب  کیرحت  هبیر و  تمهت و 

. دنشاب ناگدننز  ارتفا  تمهت و  رفیک  تبوقع و  ّقحتسم  ات  دنوشن  عقاو  انز  نداد 
نارگید جورخ  ندرک  رظن  دننام  دشاب  نارگید  ای  نانآ  کیرحت  هبیر و  بجوم  هک  يزیچ  زا  ار  نینمؤم  يدـعب  هیآ  يهلیـسو  هب  هچنانچمه 

اب رظن  هک  یـسک  يارب  شیوخ  تنیز  ندرک  راکـشآ  زا  راک و  نیا  زا  زین  ار  نانز  تشاد و  رذـح  رب  اهنآ  جورخ  هب  نارگید  ندرک  رظن  ای 
. دومن رذح  رب  تسین  زیاج  وا  يارب  هبیر 

هب راعـشا  ات  دروآیمن  ار  لوق  لوقم  دراوم  نیا  لاثما  رد  یلاعت  يادـخ  هک  تشذـگ  بلطم  نیا  رّرکم  ْمِهِراـْصبَأ  ْنِم  اوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْمِلل  ْلـُق 
يزیچ  ببس  هک  يوحن  هب  تسا  ّرثؤم  نینمؤم  رد  شسفن  تّوق  تهج  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  لوق  هک  دشاب  نیا 

314 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوش رابتعا  لوقم  باوج  مزج  رد  هک  نیا  نودب  تسا  روکذم  شدعب  ام  رد  هک  دوشیم 

نم ّضغ  ، » دیدرگ یتخـس  لّمحتم  درک ، ظفح  ار  شهاگن  ینعی  هحتف ، اب  اضاضغ » ۀـضاضغ و  اضغ و  ، » هرـسک اب  اضاضغ » هفرط  ّضغ   » و
. تساک شردق  زا  دومن و  مک  وا  زا  ینعی  هرصب »

: دناهتفگ یضعب 
زیاج لـالح و  نآ  هب  ندرک  رظن  هک  يزیچ  زا  ار  ناـشیاهرظن  ناشیاهمـشچ و  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  تسا ، هدـیاز  اـجنیا  رد  نم »  » ظـفل
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. دنراد هاگن  دننک و  ظفح  تسین 
باب زا  رظن  قاقحتـسا  مدـع  هک  نآ  زا  معا  دـننک  ظفح  ار  دوخ  نامـشچ  دـننک  هاگن  نآ  هب  تسین  هتـسیاش  هک  يزیچ  هب  ندرک  هاگن  زا  ای 

. دیآیم هچنانچ  دشاب  وا  تایآ  هّللا و  يوس  ام  هب  ندرک  رظن  دوصقم  تسا  نکمم  تهارک و  ای  دشاب  تمرح 
لالح وا  رب  شندرک  هاگن  هک  یـسک  زا  دنرادهگن  دـننک ، ظفح  تسین  زیاج  ناشرظن  هک  یناسک  رظن  زا  ار  دوخ  جورف  ْمُهَجوُُرف  اوُظَفْحَی  َو 

«. 1  » تسربخ رد  کی  روط  نامه  تسین 
. لالح ریغ  ای  دشاب  لالح  رظن  هاوخ  نارگید و  ای  دنشاب  ناشدوخ  اههدننک  هاگن  هاوخ  دنیامن ، ظفح  جورف  هب  رظن  قلطم  زا  ای 

__________________________________________________

نیلقثلا ج 3 ص 589 ح 96 رون  ( 1)
315 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

بوجو و زا  معا  رّدـقم  رما  دـشاب ، هورکم  ناـشیاهتروع  هب  جاودزا  رظن  جورف و  ناـبحاص  دروـم  رد  ناـشدوخ  جورف  هب  رظن  هک  نیا  رباـنب 
. دشاب بابحتسا 

ریغ رظن  زا  لالح و  ریغ  اـب  شزیمآ  زا  ار  شیوخ  جورف  اـی  دـننک ، ظـفح  لـالح  ریغ  اـب  شزیمآ  زا  ار  دوخ  جورف  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی 
. دنرادهگن لالح 

. دننک ظفح  قلطم  روط  هب  یطو  رظن  زا  ار  ناشدوخ  جورف  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 
رد ار  جورف  ای  جورف  هب  رظن  یطو و  نانآ  ّقح  رد  هک  دناهدرک  تعیب  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  هک  دـشاب  یناسک  هب  طوبرم  مکح  هک  نیا  ربانب 

سفن ياهّجح  هب  مارحا  زا  دوشن و  مامت  شکولس  ات  هک  تسا  مرحم  مکح  هّللا  یلا  کلاس  مکح  هچ  دشاب ، عونمم  نداد  رارق  دید  ضرعم 
هّللا و يوس  ام  هب  هّجوت  تافتلا و  نانآ  يارب  هکلب  دوشیمن ، لالح  سفن  ياهتّذـل  ریاس  نادرم و  زا  عّتمت  زین  ناشنانز  رب  دوشیمن ، لالح 

. تسین زیاج  دنراد  هک  يدصقم  رد  ربخ  ياوس 
ياهراک هب  لاغتـشا  کیرحت و  هبیر و  هب  نآ  هچ  تسا ، رتّومن  اب  ای  رتحـلاص  ای  رتهزیکاپ  ناـنآ  يارب  جورف  ظـفح  نیا  ْمَُهل و  یکْزَأ  َکـِلذ 

. تسرترود سفن  وهل 
ازج  نانآ  هب  ناشراک  بسح  رب  تسا و  هاگآ  دننکیمن  ای  دننکیم  رظن  هک  نانآ  ياهراک  هب  دنوادخ  َنوُعَنْصَی  اِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا  َّنِإ 

316 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دهدیم شاداپ  و 

هک تسا  یهوجو  لمتحم  تسا و  لـمجم  زین  هیآ  نیا  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  ـال  َو  َّنُهَجوُُرف  َنْظَفْحَی  َو  َّنِهِراـْصبَأ  ْنِم  َنْضُـضْغَی  ِتاـنِمْؤُْمِلل  ْلـُق  َو 
وا رظن  تسین و  مرحم  هک  یـسک  يارب  تنیز  دوخ  ندرک  راکـشآ  هب  تنیز  ندرک  راکـشآ  تسا  نکمم  اریز  تسا ، دارم  نآ  هوجو  يهمه 
هک تسا  ییاهزیچ  زا  تنیز  دوخ  هچ  دوش ، ریـسفت  تنیز  عضاوم  ندرک  راکـشآ  هب  تسا  نکمم  دوش ، ریـسفت  تسین  زیاج  نانز  دـسج  هب 

عـضاوم ندرک  راکـشآ  قلطم  هب  اـی  تنیز  ندرک  راکـشآ  قلطم  هب  تسا  نکمم  تسا ، زیاـج  نآ  هب  ندرک  رظن  ناـمرحمان  بناـجا و  يارب 
. دوش ریسفت  تنیز 

. دشاب رظن  هّجوت و  دروم  مارح  ریغ  ای  ندرک  رظن  رظان و  هک  نیا  نودب 
. دنکن هاگن  ای  دنکب  هاگن  يرظان  هچ  تسا  مارح  دنک  هاگن  نآ  هب  یسک  رگا  هک  يوحن  هب  تنیز  ندرک  راکشآ  دوخ  هک  انعم  نیدب 

ام هب  هّجوت  تافتلا و  مدـع  اهنآ  مکح  هدرک و  تعیب  يول  ّصاخ و  تعیب  اب  هک  دـشاب  ینانز  صوصخم  یهن  هک  تسا  نیا  ربانب  اـنعم  نیا 
رب نآ  ندرک  راکـشآ  تنیز و  هب  هّجوت  تافتلا و  تروص  نیا  رد  هک  دـنوشن ، ّلـحم  ناـشمارحا  كولـس و  زا  هک  یماداـم  تسا  هّللا  يوس 

. تسا مارح  نانآ 
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هک دوش  رهاظ  تنیز  زا  هک  هچنآ  رگم  اْهنِم  َرَهَظ  ام  اَّلِإ 
317 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

همرس رتشگنا و  دننام  تسین ، تروع  نانز  رد  هک  ییاهاج  دوخ  هدش ، انثتسا  هک  ییاهاج  تنیز  تسا ، رهاظ  هک  یـسابل  دننام  تسا ، لالح 
. اپ ود  تسد و  ّفک و  ود  هنوگ و  ود  ندرک  نایامن  نتشاذگزاب و  و 

نآ ندرک  راکشآ  تنیز و  هک  تسا  نآ  يارب  نانآ  تنیز  هب  ندرک  رظن  زا  نادرم  یهن  دوخ و  تنیز  ندرک  راکشآ  زا  نانز  یهن  هک  نادب 
. تسا هنتف  ثعاب  دیدرت و  هبیر و  بجوم  داسف و  يهمّدقم  هاگن  و 

یلو تسا ، زیاج  وت  رب  تسا و  وت  ّقح  وت و  يارب  لّوا  هاـگن  یلع  اـی  هدـش : دراو  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  باـطخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا 
رزو هک  يوشیم  هداد  هدعو  مّود  رظن  هب  يدش  ناحتما  شیامزآ و  لّوا  رظن  اب  رگا  ینعی  دوش ، قّقحم  دـیابن  تسا و  وت  ررـض  هب  مّود  هاگن 

«. 1  » تسوت رب  نآ  لابو  و 
«. 2  » دیزیهرپب هنتف  زا  دیناشکن و  مّود  هاگن  رظن و  هب  ار  نآ  سپ  تسا ، امش  يارب  نز  هب  رظن  نیلّوا  تسا : يرگید  تیاور  رد 

زیاج نز  رب  نانآ  ندرک  راکشآ  دوش  هدیسرت  نداتفا  هنتف  رب  هبیر و  زا  نانآ  تنیز  اهاپ و  اهتسد و  تروص و  هب  ندرک  هاگن  اب  رگا  نیا  ربانب 
. دنک رظن  نانآ  هب  هک  تسین  زیاج  درم  رب  زین  تسین و 

رس و دننام  دوشیم ، زیاج  هدشن  انثتسا  هک  یعضاوم  نطاب و  تنیز  دننام  رهاظ  تنیز  زا  ریغ  هب  ندرک  رظن  دیسرتن  هبیر  زا  رگا  و 
__________________________________________________

نیلقّثلا ج 3 ص 589 ح 96 رون  ریسفت  ( 1)
یفاّصلا ج 3 ص 431 ریسفت  ( 2)

318 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هک اهنیـشنارحص  نایودب و  نازینک  دننام  تسا ، تعفر  تکرح و  ياراد  هک  دشابن  ناناملـسم  زا  نز  هک  یتروص  رد  عارذ  قاس و  يوم و 

. دنیامن ظفح  نانآ  هب  ندرک  هاگن  زا  ار  دوخ  تسین  نکمم  نانآ  نیرشاعم  يارب  دننک و  ظفح  ناگناگیب  زا  ار  دوخ  دنناوتیمن 
دوخ و يرادـهگن  ظّفحت و  ناکما  تمرح و  مدـع  تمرح و  هبیر و  مدـع  هبیر و  رد  صاخـشا  لاوحا و  فالتخا  هب  رظان  رابخا  فالتخا  و 

. دشابیم نآ  ناکما  مدع 
ار نز  رـس  هک  تسا  ياهعنقم  رامخ  دـشابیم ، نوکـس  اب  رمخ »  » دـننام هک  تسا  هرـسک  اب  رامخ »  » عمج رمخ »  » ظـفل َّنِهِرُمُِخب  َْنبِرْـضَْیل  َو 

راکشآ ناشیاهنابیرگ )  ) ناشیاهتروص دنتخادنایم و  ناشیاهتـشپ  هب  ار  ناشیاههعنقم  اهنز  دوشیم ، نازیوآ  رـس  فرط  ود  رب  دناشوپیم و 
. دنزادنایب ناشفارطا  رب  ار  اههعنقم  دومرف : یلاعت  يادخ  سپ  دشیم ،

بجوم هک  تسا  يزیچ  نیرتدیدش  نانز  يهنیس  هک  دوشن  راکشآ  نانآ  يهنیـس  ات  دنناشوپب  هعنقم  اب  ار  هنیـس  فارطا و  دیاب  َّنِِهبُویُج  یلَع 
. دوشیم کیرحت  هنتف و 

. تسا هتشذگ  لامجا  لیصفت  تهج  هب  هلمج  نیا  رارکت  ار  دوخ  ياهشیارآ  دنیامنن  راکشآ  َّنُهَتَنیِز و  َنیِْدُبی  َو ال 
نانز  هکلب  تسا ، هدوبن  نانآ  يارب  زج  تنیز  يارب  هک  دنزاس ، راکشآ  ناشنارسمه  يارب  ار  تنیز  هک  نآ  رگم  َّنِِهَتلوُُعِبل  اَّلِإ 

319 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دننک کیرحت  دوخ  يوس  هب  ار  نارسمه  لیم  ات  دنتسه  ناشنارسمه  يارب  نآ  ندرک  راکشآ  تنیز و  هب  رومأم 

هنتف هبیر و  هک  ناشناردـپ  يارب  ای  َّنِِهتاوَخَأ  ِیَنب  َْوأ  َّنِِهناوْخِإ  ِیَنب  َْوأ  َّنِِهناوْخِإ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعب  ِءاْنبَأ  َْوأ  َّنِِهئاـْنبَأ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعب  ِءاـبآ  َْوأ  َّنِِهئاـبآ  َْوأ 
. ناشرهاوخ نارسپ  ای  ناشردارب ، ناردپ  ای  ناشردارب ، ای  ناشرهوش ، ناردپ  تسین و  رّوصتم  نانآ  دروم  رد 

. تسوگنلا تسد و  باضخ  رتشگنا و  همرس و  سابل و  زا  ترابع  رهاظ  تنیز  دومرف : هک  هدش  هداد  تبسن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب 
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: تسا عون  هس  تنیز  و 
. مدرم يارب  تنیز  - 1
. مرحم يارب  تنیز  - 2

ياج تسا و  نآ  زا  رتالاب  دـنب و  ندرگ  ياج  مرحم  تنیز  اّـما  میدرک ، رکذ  هک  تسا  ناـمه  مدرم  يارب  تنیز  اـّما  رـسمه  يارب  تنیز  - 3
«. 1  » تسا ندب  يهمه  رسمه  يارب  تنیز  اّما  و  دشابیم . نآ  زا  رتنییاپ  لاخلخ و  نآ و  زا  رتنییاپ  دنبتسد و 

ردارب دـنزرف و  يارب  ـالاب  هب  ندرگ  زا  تسا ، رـسمه  يارب  نییاـپ  هب  ندرگ  زا  هدومرف : هک  تسا  هدـش  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا  و 
يارب تسا ،
__________________________________________________

نیلقثلا ج 3 ص 592 ح 119 رون  ( 1)
320 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. 1  » راولش رداچ و  هعنقم ، دنلب ، نهاریپ  تسا  سابل  راهچ  تسین  مرحم  هک  یسک 
دعب دراد ، صاصتخا  نمؤم  نانز  هب  اهنت  رما  نیا  هک  تسانعم  نیا  هب  تانمؤم »  » ریمـض هب  هفاضا  هچ  تسا ، نمؤم  نانز  دوصقم  َّنِِهئاـِسن  َْوأ 

اب هن  دنـشاب ، نمؤم  نامیا و  فصو  رب  فصّتم  هک  دنتـسه  یناـنز  ناـنز  زا  دوصقم  هک  ددرگیم  مولعم  هفاـضا  رد  ناـمیا  تّیثیح  راـبتعا  زا 
زین ندوب  كولمم  رد  تّیثیح  نآ  هک  ناـنز  ندوب  كولمم  اـب  هن  تسین ، ربتعم  یـشیوخ  تبارق و  رد  ناـمیا  تّیثـیح  هک  یـشیوخ ، تبارق و 

. دنکیم رکذ  نآ  زا  سپ  ار  كولمم  نینچمه  تسین ،
، دیامن باجحیب  فشکنم و  ار  دوخ  ینارصن  يدوهی و  نانز  نیب  ناملسم  نز  تسین  هتـسیاش  هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

«. 2  » دننکیم فیرعت  نانآ  هب  دنراذگیم و  نایم  رد  ناشنارسمه  اب  نز  نآ  ندب  تاّیصوصخ  ار  عوضوم  نیا  نانآ  اریز 
ار وا  قاس  نز و  يالوم  يوم  هدنب  كولمم و  هک  درادن  یلاکـشا  اریز  زینک ، هدنب و  مالغ و  ای  ناملـسم  نازینک  ینعی  َّنُُهناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  َْوأ 

«. 3  » تسا ربخ  رد  هچنانچ  دشاب ، نئمطم  ناما و  رد  هنتف  داسف و  زا  هک  یتروص  رد  دنیبب 
هب شاهدنب  هک  تسین  زیاج  نز  يارب  تسا : يرگید  ربخ  رد  و 

__________________________________________________

یفاّصلا ج 3 ص 430 ریسفت  ( 1)
هیقفلا ج 3 ص 561 ح 4928 هرضحی  نم ال  نیلقثلا ج 3 ص 593 ح 123 و  رون  ریسفت  ( 2)

نیلقّثلا ج 3 ص 592 ح 114 رون  ریسفت  ( 3)
321 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. 1  » دشابن راک  رد  يدمع  هک  یتروص  رد  دشاب  اهوم  هاگن  دروم  هک  نیا  رگم  دنک  هاگن  وا  ندب  زا  ییاج 
نز درم و  نزریپ ، درمریپ و  ریجا ، اّقـس و  درم  نز و  تفلک ، مداخ و  دـننام  دنـشاب ، عبات  هک  تسا  نیا  نانآ  نأش  هک  یناـسک  نیعباـّتلا » وأ  »

. هناوید درم  نز و  دنراد و  ّیلو  هب  جایتحا  هک  يدرم  نز و  هلبا ،
، تسین زیاج  نانز  هب  رظن  نانآ  يارب  هن  رگ  دنرادن و  یتوهش  نانز  هب  تبسن  ینعی  دنرادن ، نز  هب  جایتحا  هک  یناسک  زین  َِۀبْرِْإلا و  ِیلوُأ  ِْریَغ 

. تسین زیاج  نانز  رب  نانآ  يارب  تنیز  ندرک  راکشآ  هچنانچ 
: دنرادن یهاگآ  نانز  ياهتروع  زا  هک  یناکدوک  ای  ِءاسِّنلا  ِتارْوَع  یلَع  اوُرَهْظَی  َْمل  َنیِذَّلا  ِلْفِّطلا  َِوأ  ِلاجِّرلا  َنِم 

نانآ دزن  تروع  ریغ  زا  تروع  ات  تسین  نانز  توهـش  نانآ  رد  ینعی  دـنرادن ، یهاگآ  تسا  عّتمت  تلآ  نانز  هاـگن  هک  تهج  نآ  زا  ینعی 
. دومن فیصوت  عمج  اب  ار  نآ  اذل  تسا ، عمج  يانعم  رد  سنج  لفّطلا »  » ظفل دوش ، هداد  زیمت 
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اهشوگ رب  نآ  ندرک  راکشآ  هن  دیآیم  نهذ  هب  اهمـشچ  رب  نآ  ندومن  راکـشآ  تنیز  ندرک  راکـشآ  نایب  زا  نوچ  َّنِِهلُجْرَِأب  َْنبِرْـضَی  َو ال 
تنیز يادص  هک  دننزن  نیمز  رب  ياپ  روطنآ  دومرف  اذل 

__________________________________________________

 ].....[ ناهربلا ج 3 ص 131 ریسفت  ( 1)
322 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دسرب شوگب  نآ  ریغ  لاخلخ و  دننام 

لیم هک  تسا  ییاهزیچ  زا  ساـبل  لاـخلخ و  يادـص  هچ  ددرگ ، راکـشآ  دـندرک  یفخم  تنیز  زا  هک  هچنآ  َّنِِهتَنیِز و  ْنِم  َنیِفُْخی  اـم  َمَْلُعِیل 
. دنکیم کیرحت  ار  نادرم 

زا درک  رما  زین  نادرم  هب  درک  یهن  دـنکیم  کیرحت  ار  نادرم  هک  ندـب  تنیز و  سابل و  ندرک  راکـشآ  زا  ار  ناـنز  یتقو  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت  َو 
. دنیامن يور  ناشراگدرورپ  هب  دننادرگرب  يور  دنکیم  کیرحت  ار  نانآ  هک  يزیچ 

. دومن رما  بلطم  نیا  هب  ار  نانز  نینچمه  دنیامن  ظفح  ار  شیوخ  جورف  دنشوپب و  ار  ناشیاهمشچ  درک  رما  نادرم  هب  یتقو  ای 
شور هب  دنشاب و  هتشاد  هّجوت  ادخ  هب  دننادرگب و  يور  دنکیم  کیرحت  ار  نانآ  توهـش  هک  زیچ  ره  زا  درک  رما  یگمه  نادرم  نانز و  هب 

. دینک هبوت  ادخ  هاگرد  هب  نانز  نادرم و  امش  ینعی  اوبوت » : » دومرف « 1  » بیلغت
لامعتـسا مکح  ناـمز  رد  عاـمتجا  راـبتعا  نودـب  مومع  دـیکأت  ضحم  يارب  نکیل  تسا و  عمتجم  ياـنعم  هب  هچ  رگا  عیمج »  » ظـفل ًاـعیِمَج 

، تقو همه  رد  امش  یگمه  دومرف  اذل  دوشیم ،
__________________________________________________

اجک ره  اذل  دوش  هدروآ  دیاب  تسا و  بلاغ  رکذم  ظفل  دـشاب  ود  ره  ثنؤم  رکذـم و  هجوتم  باطخ  هاگ  ره  ندـینادرگ . هریچ  بیلغت : ( 1)
. ثنؤم صاخ  ثنؤم  هغیص  یلو  تسا  سنج  ود  ره  لکش  تسا  هدش  رکذ  رکذم  هغیص 

323 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیوش راگتسر  هک  دشاب  دینک ، هبوت  نانمؤم  يا  َنوُِحْلُفت  ْمُکَّلََعل  َنُونِمْؤُْملا  اَهُّیَأ 

هچ هدش ، هدناوخ  ءاه  يهّمـض  هحتف و  اب  نونمؤملا » هّیا  ، » هدش هتـشون  هّیا »  » تروص هب  ریخا  فلا  نودـب  فحاصم  رد  اجنیا  رد  اهّیأ »  » ظفل
. دناهدرک ارجا  يدانم  يهّمض  تکرح  نآ  رب  هدرک و  هیبشت  هملک  رخآ  فرح  هب  فلا  طاقسا  زا  دعب  ار  ءاه »  » ظفل

دناهدرکن رایتخا  رـسمه  هک  یناسک  نیدّرجم و  يارب  راک  نیا  دومن ، جورف  ظفح  مشچ و  ندـناشوپ  هب  رما  ار  نمؤم  نادرم  ناـنز و  نوچ  و 
: دومرف یلاعت  يادخ  دوب  راوشد 

يانعم سپ  نز ، ای  دشاب  درم  دشاب  هتـشادن  رـسمه  هک  تسا  یـسک  ای  دـیدشت  اب  مّیا »  » عمج میایا »  » بولقم یمایا »  » ظفل یمایَْألا  اوُحِْکنَأ  َو 
. دینکب رسمه  رایتخا  حاکن و  هب  رما  دیرادن  رهوش  هک  ار  ینانز  دیهدب و  نز  دنرادن  نز  هک  ینادرم  هب  دوشیم : نینچ  هیآ 

نیا نآ  فلاخم  موهفم  تسا ، نامیا  ناونع  هب  نینمؤم  يارب  باـطخ  هک  دنـشاب  امـش  زا  ناـمیا  تهج  زا  نارـسمه  نآ  هک  یلاـح  رد  ْمُْکنِم 
. دنشابن ای  دنشاب  امش  زا  یلیماف  بسن و  ثیح  زا  هک  نیا  زا  ّمعا  دننکن ، حاکن  نامیا  تهج  زا  ناتدوخ  ریغ  اب  اهدّرجم  هک  تسا 

تسا . سفن  حالص  زین  تّفع  هک  تسا ، اهتّفع  اب  دوصقم  ای  تسا ، مالسا  اجنیا  رد  حالص  زا  دارم  هچ  نینمؤم ، َنیِِحلاَّصلا  َو 
324 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنوشیم رتحلاص  تمدخ  يارب  رتملاس و  کیرحت  هبیر و  زا  دننک  جاودزا  رگا  زین  نازینک  ناگدنب و  ْمُِکئامِإ  َو  ْمُکِدابِع  ْنِم 
. نازینک ناگدنب و  کّلمت  هب  لوق  ربانب  نیحلاص  یمایا و  هب  ای  ددرگیمرب ، طقف  یمایأ »  » هب ریمض  َءارَُقف  اُونوُکَی  ْنِإ 

، هدرک نانآ  جیوزت  هب  رما  ار  ناناملـسم  دنوادخ  دناهدرک ، دازآ  ار  نانآ  ناشیاهالوم  هک  دنـشاب  ینازینک  ناگدنب و  دوصقم  هک  نیا  ربانب  ای 
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. دروخنرب ناشغامد  هب  ندوب  هدنب  زینک و  تهج  زا  هک  هدرک  رما 
. دنشابن نارگن  دنشاب  رسمه  هب  جاتحم  تبوزع )  ) دّرجت توهش و  راشف  ببس  هب  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 

دنشاب هتشاد  ادخ  هب  جایتحا  دیحوت  زا  يدنمهرهب  اهترثک و  زا  ییاهر  صالخ و  رد  دنـشاب و  هّللا  یلا  يارقف  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 
. دنشابن نارگن 

ادخ دنـشاب ، نانآ  باجح  دنناوتیمن  اهترثک  هک  يوحن  هب  دـنکیم ، زاینیب  اهترثک  زا  ار  نانآ  شدوخ  لضف  زا  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمِِهنُْغی  هک 
رتلماک تدحو  رد  دـیحوت  لامج  يهدـهاشم  رتناسآ و  دـشاب  تلزع  ببـس  هب  هچ  رگا  ترثک  باجح  عفر  هک  دـننیبیم ، اهترثک  رد  ار 

. تسا
هب  اهترثک  هب  هک  هزادنا  ره  هدرک  يریگهرانک  هک  یسک  نکل  و 

325 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ندیناشوپ رتس و  هکلب  دنوشیم  عقاو  باجح  اهترثک  ددرگ  لوغشم  تسا  هدش  قلخ  اهترثک  هب  جاتحم  هک  نیا  باب  زا  ترورـض  تهج 

ناکما دننکیم و  لّمحت  مک  ار  قلخ  اب  ترشاعم  دراوم  ریگهشوگ  ریگهرانک و  ياهضاترم  هک  ینیبیم  اذل  تسرتدیدش و  رتيوق و  نانآ 
. دنرادن ار  نانآ  نیب  رد  تماقا  قلخ و  اب  يهلماعم 

. تسین زجاع  نانآ  رب  يهعسوت  زا  دنوادخ  ٌعِساو  ُهَّللا  َو 
دادعتـسا و دنوادخ  ای  دینادیمن ، ار  نآ  امـش  هچ  رگا  تسا  يزاینیب  انغ و  ببـس  حاکن  هک  دـنادیم  تسا و  اناد  ناهنپ  ياهتّلع  هب  ٌمِیلَع و 

. دنادیم ار  سک  ره  حالص 
، تسا رقف  رد  وا  حالص  هک  دنادیم  دنادیم و  ار  وا  دادعتسا  هک  تسا  ناسنا  يارب  درکن  زاینیب  ینغ و  حاکن  ببس  هب  ار  یـضعب  رگا  سپ 
رقف و حاکن  هک  دـنادیم  تساناد و  امـش  هب  دـنوادخ  ای  دـندشن ، زاینیب  انغ و  هدـننک  حاکن  زا  یـضعب  مینیبیم  اـم  هک  دـیوگن  یـسک  سپ 

. دنکیم دایز  ار  امش  تجاح 
. دوریم نیب  زا  امش  رقف  یهلا  رما  هب  حاکن  زا  دعب  اّما 

هفاضا هب  دومن  نایب  ار  اهدّرجم  دوخ  مکح  درک  رکذ  ار  نامیا  رد  نانآ  ياکرش  اهدّرجم و  يایلوا  مکح  یتقو  یلاعت  يادخ  قوف  تایآ  رد 
فرط زا  عنام  هک  یتروص  رد  دننک  فرطرب  ار  نارسمهیب  حاکن  عناوم  تسا  بجاو  نینمؤم  رب  هک  نیا  هب  هراشا  راعشا و  یعون 

326 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ای قافنا  رب  تردق  مدع  رقف و  يهظحالم  بسن و  بسح و  رد  ندوب  دـننامه  نأش و  مه  يهظحالم  ندروخرب و  غامد  هب  دـننام  دـشاب  نانآ 

هقفن و قادـص و  دـننام  دـنیامن  هّیهت  ار  حاـکن  بابـسا  هک  نیا  هن  دـننکن ، هظحـالم  ار  اـهزیچ  نـیا  ینعی  ندرک ، یگدـنز  رب  تردـق  مدـع 
. كاشوپ

. دنهد جرخب  فافع  درم  نز و  ياهدّرجم  هک  دیاب  سپ  ِفِفْعَتْسَْیل  َو  دومرف : سپ 
ادیپ دنراد  جایتحا  نآ  هب  حاکن  رد  هک  ار  يزیچ  ای  دننکیمن و  ادیپ  رـسمه  ناشیاهدرم  اهنز و  يارب  هک  یناسک  ًاحاِکن و  َنوُدِجَی  َنیِذَّلا ال 
نینچ دنتـشادن  ایلوا  تفلاخم  رب  تردـق  نانآ  دـندرک و  عنم  حاکن  زا  ایلوا  رگا  اـی  نکـسم ، كاـشوپ و  هقفن و  قادـص و  دـننام  دـننکیمن 

. دنشاب هتشاد  فافع  دیاب  یصاخشا 
زا ار  نانآ  دنوادخ  ای  دزاس ، ناسآ  نانآ  رب  ار  حاکن  هک  ار  هچنآ  دنبایب  سپ  دزاس ، زاینیب  ایند  رقف  زا  ار  نانآ  دـنوادخ  ات  ُهَّللا  ُمُهَِینُْغی  یَّتَح 

. دزاس زاینیب  رسمه  نتفای  ببس  هب  جایتحا  رقف و 
حاکن زا  ار  نانآ  ای  دـنیامن ، فرطرب  ار  ایلوا  عنم  هک  هنوگ  نیدـب  دـننک  زاینیب  ار  نانآ  رقف  زا  اـی  دـننک ، ادـیپ  رـسمه  ناـشدوخ  يارب  سپ 

زا هن  هجیتن  رد  دنزاس ، شوماخ  ار  دوجوم  يهفطن  ترارح  هدرک و  شومارف  ار  هفطن  دـیلوت  نانآ  ياهتعیبط  هک  وحن  نیدـب  دزاس ، زاینیب 
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ندش  رپ  اب  هن  دنشکیم ، ّتیذا  هفطن  يهسوسو  هغدغد و 
327 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دسریم نانآ  هب  يرازآ  هفطن  فرظ 

تعیبط و لوغـشم  نوچ  سپ  ددرگ ، یلعا  ألم  عبات  نانآ  سوفن  هدز ، گنچ  یلعأ  ألم  هب  تّفع  ظفح  اـب  ناـنآ  ياـهلد  هک  هنوگ  نیدـب  اـی 
. دنتسین نآ  ياهتّذل  نآ و  مزاول 

. دنکیم زاینیب  حاکن  زا  دوخ  مرک  لضف و  زا  ار  نانآ  دنوادخ  ِِهلْضَف  ْنِم 
دناهدرکن جاودزا  رقف  سرت  زا  دنرادن و  رـسمه  دـنباییمن و  یـسنج  شزیمآ  حاکن و  هک  درم  نز و  ياهدّرجم  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای 

. دزاس زاینیب  ار  نانآ  دوش  رقف  بجوم  دندیسرتیم  هک  حاکن  اب  دنوادخ  ات  دننک  هشیپ  سفن  تّفع  دنهد و  جرخب  فافع 
. دنیامن جیوزت  هک  تسا  اهدّرجم  هب  رما  مّود  يهیآ  نانآ ، جیوزت  هب  تسا  اهدّرجم  ایلوا  نینمؤم و  هب  رما  لّوا  يهیآ  نیا  ربانب 

زاینیب ار  نانآ  دوخ  لضف  زا  دنوادخ  ات  دننکب  جیوزت  دومرف : هک  هدش  هداد  تبـسن  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هچنانچ 
«. 1  » دزاس

هدـش نامگ  دـب  شراگدرورپ  هب  دـنک  كرت  ار  جاودزا  رقف  ندـش و  دـنمهلیاع  سرت  زا  یـسک  ره  تسا : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  و 
«. 2  » ِِهلْضَف ْنِم  ُهَّللا  ُمِِهنُْغی  َءارَُقف  اُونوُکَی  ْنِإ  دومرف : یلاعت  يادخ  هچ  تسا ،
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زا دریگب ، شیپ  دیاب  ارم  شور  ّتنـس و  دراد  تسود  ارم  ترطف  هک  سک  ره  دومرف : هک  هدـش  هداد  تبـسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  هب  و 
«. 1  » تسا حاکن  نم  تّنس  يهلمج 

رتهدـنناشوپ و مشچ  يارب  نآ  هک  دـنک  جاودزا  دراد  ار  نتفرگ  رـسمه  یگدامآ  تّیحالـص و  امـش  زا  کی  ره  ناناوج  هورگ  يا  دومرف : و 
«. 2  » تسا ندرک  هتخا  وا  يارب  هزور  هک  دریگب ، هزور  درادن و  ار  جاودزا  یگدامآ  سک  ره  تسا ، رتهدننک  ظفح  جرف  يارب 

هیانک اجنیا  رد  دربیم ، وا  زا  ار  عامج  توهش  هک  تسا  ناویح  ياههیاخ  عطق  ندرک و  هتخا  يانعم  هب  تسا  هدمآ  تیاور  رد  هک  ءاجو »  » و
. تسا توهش  عطق  زا 

جیوزت یلو  دنک  جیوزت  ار  وا  دناوتب  دناسر و  مهب  يدنزرف  سک  ره  هدومرف : هک  هدـش  هداد  تبـسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  و 
«. 3  » دناکیرش هانگ  نآ  رد  ود  ره  دش  عقاو  یهانگ  دش و  ثداح  يرما  رگا  سپ  دنکن 

تنعل دوخ  شرع  يالاب  زا  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  دـناهفیاط  راـهچ  دومرف : هک  هدـش  هداد  تبـسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  زین  و 
دنکیم و
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: دنیوگ نیمآ  نآ  رب  شاهکیالم 
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. دوشن دنزرف  ياراد  هک  نیا  يارب  درخن  زینک  دنکن و  جیوزت  دزادنایب و  هقیضم  رصح و  رد  ار  شدوخ  هک  تسا  یسک  - 1
. تسا هدیرفآ  رّکذم  ار  وا  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دزاسیم  نانز  هیبش  ار  دوخ  دنکیم و  ادیپ  نانز  هب  هّبشت  هک  تسا  يدرم  - 2

. تسا هدیرفآ  ّثنؤم  ار  وا  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دزاسیم  نادرم  هیبش  ار  دوخ  هک  تسا  ینز  - 3
دیوگیم دـیآیم  ریقف  یتقو  مهد ، يزیچ  ار  وت  ات  اـیب  دـیوگ : نیکـسم  ریقف و  هب  دـهد ، بیرف  دـنک و  هارمگ  ار  مدرم  هک  تسا  یـسک  - 4

سردآ وا  زا  یـسک  و  تسین ، يزیچ  وا  ولج  هک  یلاـح  رد  شاـب  رذـح  رب  ناویح  زا  دـیوگیم : اـنیبان  صخـش  هب  و  مرادـن ، دوخ  اـب  يزیچ 
«. 1  » دنکیم هارمگ  ار  وا  دهدیم و  باوج  یضوع  وا  دسرپیم و 

زا هبتاک »  » ردـصم باتکلا »  » ظفل اریز  دـنراد  شیوخ  دـیرخ  راب  دـصق  هک  امـش  نازینک  ناـمالغ و  زا  یناـسک  َباـتِْکلا و  َنوُغَْتبَی  َنیِذَّلا  َو 
تباتک طورـش  تّدـم و  هباتکلا و  لام  رادـقم  رب  لمتـشم  هک  دـنراذگیم  ياهتـشون  باتک و  ای  زینک  ای  دـبع  یلوم و  نیب  هک  تسا  تباتک 

بجاو ضرف و  يانعم  هب  ای  هزادنا ، يانعم  هب  ای  دوشیم  هتشون  نآ  رد  هک  يذغاک  يانعم  هب  تسا  مسا  ای  دوشیم ،
__________________________________________________
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. ریخا يانعم  ود  زا  یکی  هب  باتک »  » زا هیف  دیزم  ای  دّرجم  زا  ردصم  ای  تسا ،
لام يادا  لباقم  رد  ار  شاهدنب  يدازآ  شدوخ و  رب  یلوم  ای  دنراذگیم ، ار  نآ  رارق  دنریگیم و  هزادـنا  ار  هباتکلا  لام  دـبع  یلوم و  اریز 

. دنکیم بجاو  هباتکلا 
. دناهدش کلام  ار  نانآ  هک  نازینک  ناگدنب و  زا  ْتَکَلَم  اَّمِم 

ریغ مکح  رد  ندوب  كولمم  تهج  زا  نازینک  ناگدنب و  هک  دشاب  هدوب  نیا  هب  راعشا  ات  نم »  » هن دروآ ، ام »  » ظفل تکلم » اّمم   » رد ْمُُکناْمیَأ 
. دنتسه لوقعلا  يوذ 

رب تردـق  ای  هفرح  ای  لام  ریخ  زا  روظنم  دراد ، دوجو  ریخ  نانآ  رد  دـیتسناد  رگا  دـییامن  هبتاـکم  ناـنآ  اـب  ًاْریَخ  ْمِهِیف  ُْمتِْملَع  ْنِإ  ْمُهُوِبتاـکَف 
رارف هباتکلا  لام  زا  ات  دیدید  حالـص  نانآ  رد  ای  دنهدن ، ماجنا  انز  لاؤس و  تقرـس و  دننام  مارح  بسک  ات  تسا ، ندوب  نیما  ای  لام  بسک 

. دننکن
ّدر نانآ  هب  يرادقم  دـیتفرگ  هباتکلا  لام  طاسقا  زا  هک  ار  هچنآ  یلاوم  يا  ای  دـینک ، مک  هباتکلا  لام  زا  ْمُکاتآ  يِذَّلا  ِهَّللا  ِلام  ْنِم  ْمُهُوتآ  َو 

. نینمؤم يا  ای  اهیلوم  يا  دشاب  هباتکلا  لام  ءادا  هب  کمک  ات  دیهدب  نانآ  هب  تاکز  زا  ای  دینک ،
یلاوم يا  ِءاِغْبلا و  یَلَع  ْمُِکتایَتَف  اوُهِرُْکت  َو ال 
331 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دینکن راداو  انز  هب  هارکا  اب  ار  ناتناوج  نازینک 
هارکا هچ  تسا ، اـنز  رب  هارکا  ندرک و  راداو  ناـیب  هلمج  نیا  دـنراد  ظّـفحت  نّصحت و  تّـفع و  هدارا  نازینک  نآ  رگا  « 1  » ًانُّصََحت َنْدَرَأ  ْنِإ 

. دنشاب هتشاد  ظّفحت  نّصحت و  يهدارا  نانآ  هک  نآ  رگم  دوشیمن  ققحم 
. تسین تّجح  دشاب  دیق  طرش  موهفم  رگا  نیا  رب  هوالع 

. دیهاوخیم ار  ایند  یضرع  یگدنز  انز  ترجا  نتفرگ  نانآ و  بسک  اب  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  َضَرَع  اوُغَْتبَِتل 
انز يهمزال  هک  ار  یمرـش  یتشز و  نآ  ای  تسا ، هدنـشخب  دـنوادخ  دـننک  هبوت  رگا  ینعی  ٌروُفَغ  َّنِهِهارْکِإ  ِدـَْعب  ْنِم  َهَّللا  َّنِإَف  َّنُهْهِرُْکی  ْنَم  َو 
رد تسا  انز  يهمزال  هارکا  زا  دـعب  هک  تسا  یتشز  دوصقم  اـی  دریگیم ، رارق  ادـخ  شـشخب  دروم  دـشاب  هارکا  يور  زا  اـنز  هچ  رگا  تسا 

. دنشاب هتشاد  انز  هب  تبغر  نانز  تعیبط  ياضتقم  هب  هک  یتروص 
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زینک شـش  یبا  نب  هّللا  ودـبع  هک  تسا  هدوب  نآ  هیآ  لوزن  نأـش  هک  دـناهتفگ  حوتفلا  وبا  يرـشخمز  یـسوط ، خیـش  هلمج  زا  نارّـسفم  ( 1)
هانپ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هب  نانآ  زا  نت  ود  هک  نیا  ات   » تفرگیم جاب  ناـنآ  زا  دوب و  هدـناشن  اـشحف  هب  ار  ناـنآ  تشاد و 

تسا هدوب  لاکشا  ياج  زاب  طرـش  نیمه  هک  دننکن . راداو  انز  رب  ار  نانآ  هارکا  هب  دنراد  ینمادکاپ  مزع  رگا  هک  دش  لزان  هیآ  نیا  دندرب و 
. تسین طرش  يانعم  رد  یلو  تسا  طرش  تروص  هب  ترابع  نیا  دیوگیم : یسوط  خیش  هک 

ور انز  هب  دندوب  هتـساوخن  ناشدوخ  هک  تسا  نیا  روظنم   ) تسین نکمم  ینمادکاپ ) مزع   ) نّصحت هدارا  نودب  هارکا  دـیوگیم : يرـشخمز 
ماجنا تسانز  لوبق  هک  یلعف  دـندادیم و  ناشن  لیامتم  ار  دوخ  نانآ  تسا  نکمم  تسا . هدوبن  ناـنآ  راـبجا  تأرج  ار  یـسک  زگره  دـنرآ 

( دیماجنایم تیاکش  يریگرد و  عازن و  هب  دیاب  دوب  بجاو  رگا  ارچ  دندادیم .
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: تسا هدش  هدناوخ  زین  نینچ  هیآ  نیا  ترفغم ، ششخب و  هب  دسرب  هچ  ات  دنکیم  محر  نانز  هب  ای  نادرم  نآ  هب  دنوادخ  ٌمیِحَر 
«. ّنهل  » ظفل يهفاضا  اب  میحر » روفغ  ّنهل  نههارکا  دعب  نم  هّللا  ّناف  »

. میداتسرف ورف  امش  رب  دنتسه ، نشور  ای  هدننکنشور  هک  یتایآ  ام  ٍتانِّیَبُم و  ٍتایآ  ْمُْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  ْدََقل  َو 
لامعتسا يّدعتم  مزال و  تروص  هب  همه  نابتـسا » نّیبت ، نّیب ، نابأ ، ناب ،  » ياهلعف هدش ، هدناوخ  نآ  يهحتف  ءای و  يهرـسک  اب  تانّیبم »  » ظفل

. دنوشیم
، تسا نشور  حضاو و  نآ  نیهارب  ای  حـلاصم ، تمکح و  ای  دـصاقم ، ای  ماکحا  هک  میداتـسرف  یتایآ  امـش  يارب  ام  تسا : نیا  هیآ  يانعم  و 

تایآ زا  ّمعا  انعم  ثیح  زا  تایآ  زا  دوصقم  تسا ، نشور  نآ  قدـص  ای  تسا ، ناـشدوخ  اـب  نآ  تاـسایق  هک  تسا  ییاـیاضق  دـننام  ینعی 
. نانآ تادراو  لوقع و  مالّسلا و  مهیلع  ایلوا  ایبنا ، لیبق  زا  تسا  یسفنا  یتافآ و  ینیوکت  ینیودت و 

تایآ زا  دوصقم  تسا  نکمم  و  دـندوب ، امـش  زا  شیپ  هک  یناـنآ  زا  ْمُِکْلبَق  ْنِم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  َنِم  نآ  هب  هیبش  اـی  ثیدـح  اـی  تّجح  اًـلَثَم و  َو 
. دشاب مالّسلا  هیلع  ّیلع  الثم ، زا  روظنم  ینیودت و  تایآ 

هدش لزان  ادخ  بناج  زا  تّوبن  ثیح  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هچ  تسا ، لوقع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تایآ  زا  دوصقم  ای 
« لثم  » زا دوصقم  تسا و 
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تّوبن ثیح  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تسا و  هدش  لزان  ادخ  بناج  زا  تیالو  ثیح  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  هچ  تسا ، مالّسلا  هیلع  یلع 

. تسا ناگتشذگ  يهمه  هیبش  تیالو  ثیح  زا  مالّسلا  هیلع  ّیلع  تسا و  ادخ  بناج  زا  ییاههیآ  هکلب  ياهیآ 
هیلع یلع  دوصقم  دنـشاب و  تاذ  کی  فاصوا  هظعوم  لثم و  تایآ ، تسا  نکمم  فیوخت و  بیغرت و  دـنپ و  يروآدای و  ینعی  ًۀَـظِعْوَم  َو 
لّوا ّقح  تافص  رب  تلالد  هک  تسا  يدّدعتم  ياههیآ  شتافّرصت  تردق و  تافشاکم و  مولع و  قالخا و  فاصوا و  اب  وا  هک  دشاب  مالّسلا 

هظعوم شتافص  ریاس  تاذ و  اب  وا  هتشذگ و  ایلوا  ایبنا و  عیمج  لثم  وا  هچنانچ  تسا ، وا  تافص  تاذ و  رگنایب  هک  یلاح  رد  دنکیم  یلاعت 
. تسا يدنپ  و 

ربخ ّرقتـسم ، فرظ  نییبت و  يارب  مال  ای  تسا ، انلزنا »  » هب ای  ۀـظعوم »  » هب ّقلعتم  رورجم  راـج و  نیقتملل »  » تراـبع ناراـگزیهرپ ، رب  َنیِقَّتُْمِلل 
. دنربیمن ياهرهب  تایآ  نآ  زا  نیقّتم  ریغ  هک  تسا  نیا  نیقّتملل »  » دومرف هک  نیا  ّتلع  و  تسا ، لاح  ای  فوذحم  يادتبم 

رون ( 35  ) هیآ

333 ص :  هیآ 35 ..... ] (: 24  ) رونلا هروس  ]
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هراشا

ٍۀَکَرابُم ٍةَرَجَش  ْنِم  ُدَقُوی  ٌّيِّرُد  ٌبَکْوَک  اهَّنَأَک  ُۀَجاجُّزلا  ٍۀَجاجُز  ِیف  ُحابْـصِْملا  ٌحابْـصِم  اهِیف  ٍةاکْـشِمَک  ِهِرُون  ُلَثَم  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُرُون  ُهَّللا 
َو ِساَّنِلل  َلاْثمَْألا  ُهَّللا  ُبِرْضَی  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدْهَی  ٍرُون  یلَع  ٌرُون  ٌران  ُهْسَـسْمَت  َْمل  َْول  َو  ُءیُِـضی  اُهْتیَز  ُداکَی  ٍۀَِّیبْرَغ  َو ال  ٍۀَِّیقْرَـش  ٍۀَنُوْتیَز ال 

(35  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللا 
334 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

334 ص :  همجرت ..... :

تـسه ياهنیگبآ  رد  غارچ  و  تسه ، یغارچ  نآ  رد  هک  تسا  ینادـغارچ  نوچمه  شروـن  ناتـساد  تسا . نیمز  اهنامـسآ و  روـن  دـنوادخ 
تـسا کیدزن  دوش . هتخورفا  یبرغ - هن  تسا و  یقرـش  هن  هک  نوتیز - كرابم  تخرد  زا  غارچ ]  ] تسا ناشخرد  ياهراتـس  ییوگ  هنیگبآ 
دهاوخ هک  ار  سک  ره  شیوخ  روـن  هب  دـنوادخ  تسا  روـن  رد  روـن  دـهد ، ینـشور  تسا ، هدیـسرن  نآ  هب  یـشتآ  هک  نآ  اـب  شنغور ، هک 

. تساناد يزیچ  ره  هب  دنوادخ  دنزیم و  ار  اهلثم  نیا  مدرم  يارب  دنوادخ  و  دنک ، تیاده 

334 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

هک وا  روهظ  ماقم  رابتعا  هب  دوجولا  بجاو  تاذ  يارب  تسا  مسا  هتـشذگ  ررّکم  هچنانچ  هّللا »  » ظفل هک  نادـب  ِضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُرُون  ُهَّللا 
هدرتسگ طسبنم و  يایـشا  عیمج  رب  هک  تسا  وا  رون  ضیف و  لعف و  نآ  تسایـشا و  هب  ادخ  یقارـشا  يهفاضا  نآ  تسا ، تّیـشم  ماقم  نامه 

، دنوشیم جراخ  روهظ  هب  افخ  زا  رون ، هب  تملظ  زا  دوجو و  هب  مدع  زا  یتسه و  هب  ضحم  تسین  زا  ایشا  هک  تسا  هلیسو  نیمه  هب  تسا و 
، ةداعـسلا ناـیب  همجرت  هب  راـبخا  رد  اذـل  تسه ، نآ  زا  يربـخ  هن  مسر و  هن  مسا و  هن  تسا ، ضحم  بیغ  ناوـنع  نیا  نودـب  ّتیدـحا  تاذ 

335 ص : ج10 ،
. تسا هدش  هدیمان  ام ) تفرعم  هب  تشپ   ) يروک ماقم  ینعی  یمع » »

هب كرـش  رفک و  هب  رابخا  رد  یلاعت  يادخ  هب  كرـش  رفک و  تسا و  هدش  ریـسفت  ایلوا  ایبنا و  زا  ادخ  رهاظم  ریاس  هب  تایآ  رد  یلاعت  هّللا » »
. تسا هدش  ریسفت  ادخ  يافلخ 

غارچ ای  دشاب  شتآ  ییانشور  هک  نآ  زا  ّمعا  و  ناگراتس ، ریاس  ای  هام  ای  دشاب  باتفآ  ییانشور  هک  نآ  زا  معا  تسا ، ییانـشور  مسا  رون  و 
. نانآ ریغ  ای  تسا  رهاوج  رهوگ و  ای 

تدوع و نشور  ءاضأ »  » يانعم هب  همه  رّونت » رون و  رانتـسا و  رانأ و  ارون و  راـن   » تسا و نآ  زا  ّمعا  اـی  تسا ، ییانـشور  عاعـش  مسا  رون  اـی 
تیالو ای  تلاسر  ای  تّوبن  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  مسا  رون  تسا و  هدمآ  زین  يّدعتم  تروص  هب  رون » رانا و   » ظفل دـشابیم و  مزال 

. تسا وا  تیالو  ای  تفالخ  ای  مالّسلا  هیلع  ّیلع  مسا  ای  تسوا ،
تمالع و ای  ناهرب ، لیلد و  ای  دـشاب ، عاعـش  ءایـض و  هچ  دوشیم ، قالطا  رون  قلطم  تروص  هب  دزاس  نشور  ار  ایـشا  هک  هچنآ  رب  یهاگ  و 

نآ هب  تیادـه  هک  هچنآ  تیادـه و  رب  یهاگ  دوشیم ، قالطا  یهلا  نانیـشناج  افلخ و  ینامـسآ و  ياهباتک  رب  هک  تسانعم  نیمه  هب  راثآ ،
لاوحا و لاعفا و  لاوقا و  اهتیالو و  اهتّوبن و  اهتلاسر و  ینامـسآ و  ياهباتک  يهمه  ياـنعم  نیا  هب  ددرگیم و  قـالطا  دوشیم  قّقحم 
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یفرع قیداصم  هب  امسا  هّتبلا  دنوشیم ، رون  وکین  قالخا 
336 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیم لصاح  بتارم  عیمج  ملاوع و  عیمج  رد  هک  تسا  یناعم  قلطم  تسا  ربتعم  امسا  قدص  رد  هک  هچنآ  هکلب  دنرادن ، صاصتخا 
. ددرگ رابتعا  نآ  رد  ملاوع  قیداصم و  تاّیصوصخ  زا  یتّیصوصخ  هک  نآ  نودب 

شور و  دریگ ، رارق  نآ  ییانـشور  يهطـساو  يزیچ  هک  نیا  نودـب  تسا  نشور  رهاـظ و  شتاذ  هب  هک  هـچنآ  رب  تـسا  مـسا  روـن  هـک  اریز 
رب زج  و  دنامن ، یقاب  نآ  ود  رد  هک  تسا  نآ  یضرع  رون  و  تسا ، رون  قیداصم  زا  یکی  زین  یـضرع  رون  و  دشابیم ، شدوخ  ریغ  يهدننک 

رون نآ  رد  هک  يوحن  هب  ظیلغ  تفـس  حطـس  رد  نآ  عامتجا  زا  دعب  رگم  دوشیمن  قّقحم  زین  اهمـشچ  رب  نآ  روهظ  تسین و  رهاظ  اهمـشچ 
. ار لاکشا  ناولا و  حوطس و  رگم  دزاسیمن  رهاظ  و  دننکن ، ذوفن 

. تسا هدشن  رابتعا  اهّتیصوصخ  نیا  یضرع  رون  رب  رون  قدص  رد  كرادم و  ریاس  رب  هن  اهمشچ  رب  رگم  دنکیمن  رهاظ  ار  اهزیچ  نیا  و 
يزیچ دوجو  تقیقح  زج  تقیقح  رد  تسا » شدوخ  ریغ  يهدـننک  رهاظ  تسا و  رهاـظ  هتاذـب  شدوخ   » هلمج نیا  ياـنعم  مییوگیم : هکلب 
راونا دنتسه و  ایـشا  تسا  دوجو  هک  یقیقح  یـضرع و  ياهرون  ریاس  اّما  تسا ، شدوخ  ریغ  يهدننک  بجاو  هتاذل و  بجاو  نآ  هک  تسین 

رون  هب  جایتحا  دنتسه و  نشور  رهاظ و  دوخ  يدوخ  هب  دوخ و  تاذ  هب  یهجو  هب  هچ  رگا  تیاده  تیالو و  تّوبن ، تلاسر ،
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رب هک  دـنراد  يزیچ  هب  جایتحا  دزاس و  رهاظ  جراخ و  ار  نانآ  هک  دـنراد  یتّلع  هب  جایتحا  نکل  و  دزاس ، رهاظ  ار  نانآ  هک  دـنرادن  يرگید 
. يّدام ماسجا  حوطس  حاورا و  اهلد ، اههنیس ، تاّیهام ، حوطس  لیبق  زا  دنوش  عقاو  نآ 

. دنتسین رهاظ  ناشتاوذ  هب  دوخ و  يوحن  هب  تقیقح  رد  زین  راونا  نیا  سپ 
ّتیلعاف يدـنلب و  ّولع و  تهج  ياراد  هک  يزیچ  ره  هکلب  درادـن ، يولع  تارک  یعیبط و  كـالفا  هب  صاـصتخا  اهنامـسآ  هک  نادـب  زین  و 

. تسا نامسآ  رتنییاپ  هب  تبسن  زیچ  نآ  دشاب  شدوخ  زا  رتنییاپ  هب  تبسن 
هک تسا  يزیچ  مسا  نیمز  دنتـسه و  نامـسآ  اهنیا  يهمه  یعیبط  كـالفا  ییزج و  یّلک و  سوفن  یـضرع ، یلوط و  یّلک  لوقع  نیا  رباـنب 

لاثم ملاع  شدوجو و  مامت  اب  عبط  ملاع  هکلب  درادـن ، یکاـخ  نیمز  هب  یـصاصتخا  نیمز  ماـن  دـشاب ، شریذـپ  ندوب و  نییاـپ  یعون  ياراد 
. تسا نیمز  شاهمه  يولع  یلفس و 

. دش هتفگ  ضرا »  » ندروآ درفم  و  تاوامس »  » ندروآ عمج  ماعنا و  يهروس  لّوا  رد 
ای دناهتشگ ، ادج  زاتمم و  ینیمز  ینامسآ و  نّیعت  اب  تسا و  دوجوم  ود  نآ  زا  هک  هچنآ  رب  دنتسه  مسا  ود  نیمز  نامسآ و  و 
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. دوش رابتعا  نآ  اب  دوجو  هک  نیا  نودب  نیمز  نامسآ و  ّتیهام  ادخ  يارب  دنتسه  مسا  ود 

ریما هب  هک  هچنآ  اب  تسا  قفاوم  انعم  نیا  و  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رون  بحاص  دـنوادخ  هدـش : هتفگ  هیآ  نایب  رد  تسا  حیحـص  نیا  ربانب 
« ضرألا تاوامّـسلا و  رون  هّللا  : » تسا هدناوخ  لیعفت  باب  زا  یـضام  لعف  تروص  هب  ار  رون »  » هک هدش  هداد  تبـسن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

«. 1  » تیاده ای  دوجو  ای  دشاب  یضرع  سوسحم  رون  رون  زا  دوصقم  هک  نیا  زا  ّمعا 
. تسا دوجو  هب  مدع  افخ و  زا  نانآ  يهدننک  جراخ  نیمز و  اهنامسآ و  يهدننک  نشور  دنوادخ  دوش : هتفگ  تسا  حیحص  و 

. دشاب نیمز  اهنامسآ و  دوجو  زا  دوصقم  هک  نیا  زا  معا  تسا  نیمز  اهنامسآ و  دوجو  دنوادخ  دوش : هتفگ  تسا  حیحص  زین  و 
دوخ دوصقم  اـی  ددرگ  راـبتعا  تّیثیح  دـیق  ود  نآ  هب  رون  يهفاـضا  رد  و  دـشاب ، ود  نآ  تّیدوجوم  نیمز  اهنامـسآ و  زا  دارم  هک  نیا  رباـنب 

. دشاب ود  نآ  دوجو 
یهجو هب  تسا و  نانآ  حور  لعاف و  ایـشا و  تادوجو  ماوق  یهجو  هب  تسا  تّیـشم  نامه  هک  شروهظ  ماقم  راـبتعا  هب  یلاـعت  يادـخ  اریز 
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. تسایشا تادوجو  دوخ 
__________________________________________________

يواضیبلا ج 2 ص 127 ریسفت  ( 1)
339 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دنوش ذـخا  طرـشب » ال   » هک یهجو  هب  و  تسا ، نانآ  ماوق  سانجا و  تادوجو  لعاف  دـنوش  ذـخا  ـال » طرـشب   » هک یهجو  هب  لوصف  هچناـنچ 
. تسنانآ لعاف  ماوق و  ایشا و  تروص  زا  ترابع  تسا  ّتیشم  نامه  هک  ّقح  لعف  هچ  تسا ، سانجا  تادوجو  دوخ 

رون تسا  یناـسنا  عون  ّبر  ناـمه  هک  تسا  یّلک  حور  اـی  یّلک  لـقع  نآ  هک  شرهظم  بسح  رب  دـنوادخ  دوش : هتفگ  تسا  حیحـص  زین  و 
تـسا لاثم  ملاع  هک  شرهظم  بسح  رب  ای  تسا ، یّلک  سفن  هک  شرهظم  بسح  رب  ای  دـش ، رکذ  هک  یهوجو  قبط  تسا  نیمز  اهنامـسآ و 

. تسا نیمز  اهنامسآ و  رون 
. تسا نیمز  اهنامسآ و  لها  يهدننک  نایب  ای  نیمز  اهنامسآ و  لها  تیاده  دنتسه  ادخ  يایلوا  ایبنا و  هک  شرهاظم  بسح  رب  ای 

هتشذگ هوجو  قبط  ریغص  ملاع  رد  ای  ریبک  ملاع  رد  نیمز  اهنامسآ و  رون  تسا  تلاسر  تّوبن و  تیالو و  فیاطل  هک  شرهاظم  بسح  رب  ای 
ملاـع رد  نیمز  اهنامـسآ و  رون  یناویح و  سوفن  يرـشب و  سوفن  بولق و  لوـقع و  حاورا و  زا  تراـبع  هک  شرهاـظم  بسح  رب  اـی  تسا ،

. دشابیم هتشذگ  هوجو  قبط  ریغص 
ریغـص ملاع  رد  نیمز  اهنامـسآ و  رون  تسا  یناویح  سوفن  يرـشب و  سوفن  بولق و  لوقع و  حاورا و  زا  ترابع  هک  شرهاظم  بسح  رب  ای 

رون و  هک  شرهظم  بسح  رب  ای  هتشذگ  هوجو  قبط  تسا 
340 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا كرد  لباق  همه  يارب  هک  انعم  نامه  هب  تسا  یعیبط  نیمز  اهنامسآ و  رون  تسا  باتفآ  ییانشور 
نآ رگا  تسا  ریغـص  ملاع  رد  نیمز  اهنامـسآ و  رون  دوشیم  رهاظ  نیکلاس  ياههنیـس  رد  تسادـخ  يایلوا  لاثم  هک  شرهظم  بسح  رب  اـی 

جراخ ندرک  نشور  رب  رداق  يوق و  یلاثم  رگا  ریبک  ریغـص و  ملاع  رد  ای  دـشابن ، کلاس  ملاع  زا  جراخ  ندرک  نشور  رب  رداق  يوق و  لاثم 
: تسا هدومرف  هک  اجنآ  هدرک  هراشا  هجو  نیمه  هب  هّرس ) سدق   ) ینّابر فراع  دشاب و 

رون هّللا  تیار  تشارفرب  نایم  ّدق ز  روهظ  لد  مرح  رد  قشع  هاشنهش  درک 
. تسا يرهاظ  كرادم  ای  ینطاب  كرادم  هک  شرهظم  بسح  رب  ای  تسا ، لایخ  هلّیختم و  همهاو و  هّوق  هک  شرهظم  بسح  رب  ای 

عیمج رکذ  یلیثمت  تاهیبشت  رد  هک  تشذگ  اقباس  تسا ، ةوکشم  ثیدح  ای  ةوکشم  تفص  دننام  ٍةاکْـشِمَک  وا  ثیدح  ای  تفـص  ِهِرُون  ُلَثَم 
رد لـثم »  » ظـفل ندروآ  هیبـشت و  تادا  لاـبند  هب  یـصوصخم  ؤزج  رکذ  ود و  نآ  ءازجا  نیب  بیترت  هب و  هّبـشم  ازجا  عیمج  هّبـشم و  يازجا 

. تسین مزال  لیاسم  نیا  زا  کی  چیه  هیبشت  تادا  ندروآ  و  هب ، هّبشم  بناج  رد  ای  هّبشم  بناج 
هراشا ات  هداد  رارق  رون  سفن  ار  شدوخ  دـنوادخ  هک  اریز  هلثم »  » دـیوگب هک  دوب  نیا  بسانم  هک  نیا  اب  دومن ، هّللا »  » هب هفاضا  ار  رون »  » ظفل

هک  دشاب  نیا  هب 
341 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

روهظ ماقم  بسح  رب  اهنت  نآ  رب  مکح  ربخ و  دشابیمن و  وا  رب  یمکح  تسین و  يربخ  ّتیدـحا  تاذ  ماقم  بیغ و  ماقم  بسح  رب  تاذ  زا 
. دنکیمن ذوفن  نآ  زا  رون  هک  تسا  ياهنزور  ةوکشم »  » و میدرک ، هراشا  نآ  هب  هچنانچ  تسا ، وا  روهظ  بتارم  هب 

رهاظ مسا  تروص  هب  حابصم »  » ظفل رارکت  رد  ٍۀَجاجُز  ِیف  ُحابْصِْملا  تسا  یغارچ  ٌحابْـصِم  دنکیمن  ذوفن  نآ  زا  رون  هک  یفاکـشم  رد  اهِیف 
مـیخفت و دــیفم  لّوا  حابــصم »  » ندروآ هرکن  هرکن  هچناـنچ  تـسا ، نآ  نأـش  زا  هـک  تـسا  بّـجعت  نـتخیگنارب  تشادــگرزب و  هـفرعم  و 

. تسا تشادگرزب 
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نزو رب  ای  تسا ، ّرد »  » هب بوسنم  رخآ  يهزمه  دّدـشم و  ءاـی  اـب  نآ  يهرـسک  لاد و  هّمـض  اـب  يّرد »  » ظـفل ٌّيِّرُد  ٌبَکْوَک  اـهَّنَأَک  ُۀَـجاجُّزلا 
ره هب  تسا و  عفد  يانعم  هب  ءرد »  » زا ءاف  يهرـسک  ای  ءاف  هّمـض  نیع و  دـیدشت  اب  لیّعف »  » نزو رب  ای  ءاف ، يهّمـض  نیع و  دـیدشت  اـب  لوعف » »

. تسا یگدنشخرد  ؤلألت و  يانعم  هب  ریدقت 
« دقوأ  » زا لوهجم  تروص  هب  یناقوف  يات  اب  تسا  ناشخرد  ياهراتـس  نوچ  هنیگبآ  نآ  ینعی ، دقوت »  » و یناتحت ، يای  اب  دـقوی »  » ظفل ُدَـقُوی 

. تسا هدش  هدناوخ  دّقوت »  » زا مولعم  یضام  تروص  هب  دّقوت »  » و دش ) هتخورفا  رب  ینعی   ) هدش هدناوخ 
نوتیز  كرابم  تخرد  زا  ٍۀَنُوْتیَز  ٍۀَکَرابُم  ٍةَرَجَش  ْنِم 
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ندــش و نـشور  تـسا ، نـغور  شروـخ و  هوـیم و  یندیــشون و  یندروـخ و  نآ  هـچ  تـسا  یناوارف  يهرهب  عـفن و  برع  يارب  نوـتیز  رد 

نـشور تخرد  نآ  يهوـیم  نغور  اـب  غارچ  يهلیتـف  هک  تسا  نیا  راـبتعا  هب  نوـتیز  تخرد  زا  غارچ  اـی  هشیـش  اـی  ناگراتـس  يهریگشتآ 
. دوشیم

. دباتن نآ  رب  باتفآ  زور  لیاوا  زا  یتّدم  هک  دریگن  رارق  راوید  قرشم  رد  ٍۀَِّیقْرَش  ال 
نآ يهویم  رتصلاخ و  رتفاص و  یتخرد  نینچ  نوتیز  سپ  دـنیبن ، باتفآ  زور  رخآ  زا  یتدـم  اـت  دریگن  رارق  راوید  برغم  رد  ٍۀَِّیبْرَغ  ـال  َو 

. تسا هدید  باتفآ  زور  لوط  رد  نوچ  دوشیم  رتذیذل 
مه اب  یبرغ  یقرـش و  ای  یبرغ  ای  دـشاب  یقرـش  دـیاب  ای  ایند  تخرد  هک  تسین ، ایند  ناتخرد  دـننام  تخرد  نآ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای 
هیاس چـیه  هک  يوحن  هب  تسین  باـتفآ  عولط  قورـش و  هب  بوسنم  تخرد  نآ  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  اـی  فلتخم  ياـهتهج  هب  تبـسن 

شاهویم هجیتن  رد  دـنک و  بورغ  نآ  زا  امیاد  باـتفآ  هک  يوحن  هب  تسین  باـتفآ  بورغ  هب  بوسنم  و  دزوسب ، شاهویم  هجیتن  رد  دـنیبن و 
. دسرن

دـشاب هتفرگ  رارق  هوک  یبرغ  ای  یقرـش  هنماد  رد  نیمز  برغ  ای  قرـش  تهج  رد  هک  تسین  یتخرد  تخرد  نآ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای 
يهویم  باتفآ  ترارح  تّدش  تهج  هب  هیحان  ود  نیا  هک 

343 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دزوسیم ناشتخرد 

زا دزوسیمن و  باـتفآ  ترارح  زا  هدوب و  رتلـماک  شاهویم  ندیـسر  تروـص  نیا  رد  هک  هتفرگ  رارق  هروـمعم  طـسو  رد  تخرد  نآ  هکلب 
رگا ٌران  ُهْسَسْمَت  َْمل  َْول  َو  تسا  نازورف  نآ  رون  شتفاطل  افص و  تّدش  طرف و  زا  ُءیُِـضی  اُهْتیَز  ُداکَی  دنامیمن ، سران  لاک و  زین  اوه  يامرس 

. دشاب هدرکن  دروخرب  نآ  هب  نآ  یشتآ  هچ 

یّلص دّمحم  لآ  ددع  اب  تسا  قباطم  هک  هناگهدراهچ  تالامتحا  قبط  هل  لثمم  اب  لثم  يازجا  قیبطت  لثمم  اب  لثم  يازجا  قیبطت  یلامتحا  ياههنوگ 
343 ص :  هلآ ..... . هیلع و  هّللا 

عّونلا ّبر  ای  لوقع ، قلطم  ای  لّوا ، لقع  ای  تّیـشم  تسا  ترابع  دوشیم ) حـضاو  لاـثم  دروم  هچنآ   ) هل لـّثمم  هک  یتسناد  یتقو  هک  نادـب 
ای یناویح ، سفن  ای  وا ، سفن  ای  بلق  ای  وا ، لقع  ای  ناسنا ، حور  ای  لاثم ، ملاع  ای  ییزج  اـی  یّلک  سوفن  اـی  عاونا ، باـبرا  قلطم  اـی  یناـسنا ،

قیبطت هل و  لّثمم  رب  لاثم  نیا  قیبطت  رگید  دراد ...  مان  رکف  هنیکس و  نانآ  دزن  دوشیم و  رهاظ  کلاس  يهنیس  رب  هک  تسادخ  يافلخ  لاثم 
. دوشیم ناسآ  وت  رب  هل  لّثمم  رب  لثم  يازجا 

دوخ  حابصم  و  قلطم ، تروص  هب  حاورا  ملاع  هجاجز  دوشیم و  عبط  ملاع  ةوکشم  دشاب  تّیشم  رون  زا  دوصقم  رگا  نوچ 
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344 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هک هجو  نآ  اب  دوشیم  تّیشم  نامه  زین  هرجش »  » هدش و هدیمان  سّدقم  ضیف  یـسرک و  ملاع  هک  دراد  یملاع  هب  هک  یهجو  نآ  زا  ّتیـشم 

. تسا هدش  هدیمان  سدقا  ضیف  شرع و  هک  دراد  ادخ  يوس  هب 
دوشیم لاثم  ملاع  ای  عبط  ملاع  ةاکشم  دشاب  لاثم  ملاع  ای  سوفن  ملاع  ای  لاثم  مالع  ةوکشم  و  تسا ، هّدام  قلطم  ای  لّوا  يهّدام  هرجـش »  » ای

. طقف سوفن  ملاع  ای  لاثم  سوفن و  ملاع  هجاجز  و 
. ددرگیم هّدام  قلطم  ای  لّوا  يهّدام  ای  ّتیشم  یقلخ  تهج  ای  یهلا  تهج  ای  ّتیشم  ملاع  قلطم  هرجش »  » و

رد هک  یهوجو  نامه  اب  دوشیم  تّیـشم  هرجـش  لاثم و  ملاع  هجاجز  خزرب و  ملاع  ای  عبط  ملاـع  ةوکـشم  دـشاب  سوفن  رون  زا  دوصقم  رگا 
. دوشیم هّدام  ای  لوقع  هرجش  ای  دش  رکذ  تّیشم 

هک يزیچ  ره  تسا  نکمم  هرجـش  زا  دوصقم  دوشیم و  خزرب  ملاـع  هجاـجز  عبط و  ملاـع  ةوکـشم  دـشاب  لاـثم  ملاـع  رون  زا  دوـصقم  رگا 
. دشاب هّدام  نآ  زا  دوصقم  تسا  نکمم  و  دشاب ، تشذگ 

دـشاب خیـش  لاثم  ای  يرـشب ، سفن  ای  بلق ، ای  لقع ، ای  حور ، ای  نامیا ، ای  مالـسا ، ای  تلاسر  ای  تّوبن  ای  تیالو  هل » لـّثمم   » رون زا  دارم  رگا 
. تسا نشور  رهاظ و  ازجا  ریاس  قیبطت 

یعیبط ياهندـب  ةوکـشم  دـشاب  نمؤم  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ای  مالّـسلا  هیلع  ّیلو  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  رون  زا  دوصقم  رگا 
مالسا و هب  هدش  زاب  ياههنیس  ای  نانآ 

345 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هتسب  یشقن  تیالو  راثآ  تّوبن و  ماکحا  نآ  رد  هک  تسا  نانآ  ياهلد  ةوکشم  زا  روظنم  ای  دوشیم ، نانآ  تفالخ  تلاسر و  هب 

. دنکیم ادیپ  رییغت  هجاجز  بسح  رب  زین  حابصم  و  تسا ، نانآ  لوقع  ای  بولق  ای  سوفن ، يهجاجز  و 
تیالو ای  ّیندل  مولع  يهضافا  ندرک و  یحو  تهج  ای  یّلک ، سوفن  ای  عاونا ، بابرا  یّلک و  لوقع  ای  ّتیشم  زا  دوشیم  ترابع  هرجـش »  » و

. نانآ تّوبن  ای 
حور زا  دوشیم  تراـبع  زین  هجاـجز  هک  دـشاب ، یتاـبن  سفن  اـی  یناویح ، حور  اـی  یناـسفن  حور  هل » لـّثمم   » روـن زا  دوـصقم  تسا  نکمم 

عبط ای  اهگر ، بلق و  راخب  ای  دیآیم ، دیدپ  بلق  رد  هک  يراخب  ای  دوشیم ، یتابن  سفن  ةوکـشم  و  يدامج ، عبط  ای  یتابن  سفن  ای  یناویح 
. دوشیم ندب  يهمه  ای  نییارش  اب  بلق  ای  يربونص ، بلق  ای  يدامج ،

. تسا هدش  رگید  هوجو  زا  یضعب  هوجو و  نیا  زا  یضعب  هب  هراشا  رابخا  رد  و 
هّللا : » تسا مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  و  تسا . هدز  ام  يارب  یلاعت  دنوادخ  هک  تسا  یلثم  نآ  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

« ةاکـشمک  » هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ینعی  دومرف : هرون ،» لثم  ، » ّلج ّزع و  يادـخ  تسا  نینچ  نیا  دومرف : ضرألا » تاومّـسلا و  رون 
تسا ، تّوبن  ینعی  ملع  رون  نآ  رد  دومرف : حابصم » اهیف  ، » هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  يهنیس  ینعی  دومرف :

346 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدش  رداص  مالّسلا  هیلع  یلع  بلق  هب  هک  تسا ، ادخ  لوسر  ملع  دومرف : ۀجاجز » یف  حابصملا  »

، یبرغ هن  تسا و  یقرـش  هن  هک  نوتیز  كرابم  تخرد  زا  نشور  ناشخرد و  دنتـسه  یناگراتـس  ؤلألت  رد  ییوگ  دومرف : اّهنأک » ۀـجاجزلا  »
رگا تسا  نازورف  نادب  ناهج  برغ  قرش و  ینارصن  هن  تسا و  يدوهی  هن  تسا ، مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  نآ  دومرف :

نآ هب  هک  نآ  زا  لبق  دوش  جراخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  ملاع  ناهد  زا  ملع  هک  تسا  کـیدزن  دومرف : دـسرن ، نآ  هب  یـشتآ  هچ 
. دنک قطن 

دایز ربخ  نیا  ریظن  هوجو  نایب  رد  رـصتخم  فالتخا  اب  مالّـسلا  مهیلع  « 1  » هّمئا زا  رگید و  ماـما  لاـبند  هب  تسا  ماـما  دومرف : رون » یلع  رون  »
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. تسا هدش  دراو 
وا هب  هک  یملع  لثم  متسه ، نیمز  اهنامسآ و  يهدننک  تیاده  نم  دیامرفیم : یلاعت  يادخ  دومرف : هک  هدش  دراو  مالّـسلا ، هیلع  رقاب  ماما  زا 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  بلق  ةوکـشم  سپ  دشاب  غارچ  نآ  رد  هک  تسا  ةوکـشم  لثم  دناسریم  تیاده  هب  هک  تسا  يرون  نآ  مراد و 

: دیامرفیم هک  نیا  تسا . ملع  نآ  رد  هک  تسا  وا  رون  حابصم  و  تسا ،
روطنامه هدب  رارق  ّیصو  دزن  تسا  وت  دزن  هک  ار  هچنآ  سپ  منکب ، وت  حور  ضبق  مهاوخیم  نم  دیامرفیم : ینعی  ۀجاجز » یف  حابصملا  »

__________________________________________________

نیلقّثلا ج 3 ص 603 ح 172 رون  ( 1)
347 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. 1  » دوشیم هداد  رارق  هجاجز  رد  حابصم  هک 
میهاربا كرابم  تخرد  لصا  سپ  دوشیم  نازورف  كرابم  تخرد  زا  هک  رادـب  مالعا  نانآ  هب  ار  ّیـصو  لضف  سپ  ّيرد » بکوک  اـّهنأک  »

تسا یلاعت  يادخ  لوق  نآ  و  ٌدیِجَم » ٌدیِمَح  ُهَّنِإ  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُُهتاکََرب  َو  ِهَّللا  ُتَمْحَر  : » تسا یلاعت  يادخ  لوق  نآ  تسا و  مالّسلا  هیلع 
«. 2  » ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو  ٍضَْعب  ْنِم  اهُضَْعب  ًۀَّیِّرُذ  َنیَِملاْعلا  یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمیِهاْربِإ  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  یفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  دیامرفیم : هک 

امش دیناوخب ، زامن  قرشم  بناج  ات  دیتسین  يراصن  دیناوخب و  زامن  برغم  بناج  هک  دیتسین  دوهی  امـش  دیوگیم : ٍۀَِّیبْرَغ » َو ال  ٍۀَِّیقْرَـش  ال   » و
َنِم َناک  ام  َو  ًاِملْـسُم  ًافِینَح  َناـک  ْنِکل  َو  اِینارْـصَن  ـال  َو  ایِدوُهَی  ُمیِهاْربِإ  َناـک  اـم  هدومرف : یلاـعت  يادـخ  هک  دـیتسه  میهاربا  نید  ّتلم و  رب 

نوتیز زا  هک  تسا  ینوتیز  نغور  لثم  دنیآیم  ایند  هب  امـش  زا  هک  امـش  دالوا  لثم  دیوگیم : ُءیُِـضی  اُهْتیَز  ُداکَی  ادـخ : لوق  َنیِکِرْـشُْملا و 
هب تسا  کیدزن  هک  دنروآیمرد 

__________________________________________________

نیلقّثلا ج 3 ص 603 ح 173 رون  ( 1)
ادخ رگید و  یضعب  رب  ار  نارمع  لآ  حون و  مدآ و  يهیرذ  زا  یضعب  نایملاع  رب  دیزگرب  دنوادخ  انامه  ینعی : هیآ  نارمع  لآ  يهروس  ( 2)

. تساناد ییاونش 
348 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. 1  » دوشن لزان  نانآ  رب  ياهکیالم  هچ  رگا  دنیامن  مّلکت  تّوبن 
: تسا هدمآ  هیآ  نیا  يهراب  رد  شردپ  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

اهِیف ٍةاکْـشِمَک  . » نمؤم بلق  رد  تسا  تیادـه  دـننام  نآ  هک  درک  ادـتبا  شدوخ  رون  هب  یلاعت  يادـخ  دومرف : ِضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُرُون  ُهَّللا 
ُدَقُوی  » يهراب رد  هداد ، رارق  نمؤم  بلق  رد  دنوادخ  هک  تسا  يرون  حابـصم  و  تسا ، نمؤم  بلق  لیدنق  و  نمؤم ، فوج  ةوکـشم  ٌحابْـصِم »

. تسا نمؤم  هرجش  دومرف : ٍۀَکَرابُم » ٍةَرَجَش  ْنِم 
عولط اج  نامه  رب  دنکیم  عولط  باتفآ  یتقو  برغ ، هن  دراد و  قرـش  هن  هتفرگ ، رارق  هوک  طسو  يهّلق  رب  هک  ٍۀَِّیبْرَغ » َو ال  ٍۀَِّیقْرَـش  ٍۀَنُوْتیَز ال  »

دوش نشور  نازورف و  تسا  کیدزن  هداد  رارق  نمؤم  بلق  رد  دـنوادخ  هک  يرون  دـنکیم و  بورغ  اجنامه  رد  بورغ  ماگنه  و  دـنکیم ،
. دیوگن نخس  هچ  رگا 

دنوادـخ هک  ار  سک  ره  ینعی  دومرف : ُءاـشَی » ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدـْهَی   » ّبحتـسم يور  ّبحتـسم  و  بجاو ، يور  بجاو  ینعی  رون » یلع  رون  »
. دنکیم تیاده  شتابحتسم  تابجاو و  هب  دهاوخب 

. تسا هدز  نمؤم  يارب  دنوادخ  هک  تسا  یلثم  نیا  سپ  دومرف : ِساَّنِلل » َلاْثمَْألا  ُهَّللا  ُبِرْضَی  َو  »
، رون وا  لخدم  دریگیم : رارق  رون  جنپ  رد  نمؤم  سپ  دومرف :
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__________________________________________________

نیلقّثلا ج 3 ص 603 ح 178 رون  ( 1)
349 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا رون  تشهب  هب  تمایق  زور  رد  تشگزاب  و  رون ، وا  مالک  رون ، وا  ملع  رون ، وا  جرخم 
ایآ درادـن ، لـثم  دـنوادخ  هّللا  ناحبـس  دومرف : راـگدرورپ ، روـن  لـثم  دـنیوگیم : ناـنآ  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  رفعج  هب  تفگ : يوار 

: دومرفن
«. 1  » دینزن لثم  ادخ  يارب  َلاْثمَْألا  ِهَِّلل  اُوبِرْضَت  الَف 

و وا ، تلاسر  ةوکـشم  و  تّوبن ، هجاجز  دیاب  سپ  دشاب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تیالو  صوصخ  حابـصم  زا  دوصقم  تسا  نکمم  و 
لیام دـیحوت  هب  هن  هک  دنتـشاد  رارق  طسو  ّقاح  رد  ود  ره  هک  دـشاب ، وا  يرـصنع  هّثج ، لماک و  يهّدام  ای  یناسنا ، يهراّیـس  يهفیطل  هرجش 

. ریثکت هب  يرگید  درک و  ادیپ  لیم  دیحوت  هب  ود  نآ  زا  یکی  هک  مالّسلا  هیلع  یسوم  یسیع و  دننام  ریثکت ، هب  هن  دندوب و 
، وا يهنیس  ةوکشم »  » و وا ، تلاسر  هجاجز »  » تروص نیا  رد  هک  دشاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تّوبن  حابـصم  زا  دوصقم  تسا  نکمم 

. دشاب دیاب  وا  هّدام  ای  لماک ، تیالو  ای  هراّیس  يهفیطل  هرجش »  » و
تخرد زا  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  حابصم »  » مالّسلا و هیلع  لیعامسا  هجاجز »  » مالّسلا و هیلع  میهاربا  ةوکـشم  دناهتفگ : یـضعب 

ُداکَی . » يدوهی هن  تسا و  ینارصن  هن  ینعی  ٍۀَِّیبْرَغ » َو ال  ٍۀَِّیقْرَش  ال  ، » دنتـسه وا  بلـص  زا  ایبنا  رتشیب  هک  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  زا  ینعی  كرابم 
« ُءیُِضی اُهْتیَز 

__________________________________________________

 ].....[ ناهربلا ج 3 ص 135 ( 1)
350 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوش یحو  وا  هب  هک  نیا  زا  لبق  دوشیم  رهاظ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ياهییوکین  نساحم و  ینعی 
ینعی داـکی »  » هک تسا  یحو  تخرد  هرجـش »  » و وا ، نهد  ناـبز و  ةوکـشم »  » و نمؤـم ، بلق  هجاـجز »  » و نآرق ، حابـصم  دـناهتفگ : یخرب 

. دوشن هدناوخ  هچ  رگا  دوش  حضاو  هک  تسا  کیدزن  نآرق  ياهتّجح 
تّدـش رد  تسا  رون  يور  رون  تفـص  تّیـشم  زا  تراـبع  هک  وا  رون  تفـص  ینعی  تسا ، هرون » لـثم   » يارب ربخ  زا  دـعب  ربـخ  ٍرُون  یلَع  ٌرُون 

فعاـضم ار  نآ  رون  ةوکـشم  ندرک  عمج  شاهشیـش و  ندوب  فاـص  تیز و  ندوب  فاـص  ببـس  هب  نآ  ندرک  نشور  اریز  ندرک ، نشور 
عیمج رب  هک  تسا  قلطم  دوجو  تّیشم  سپ  تسا  دّیقم  تادوجو  عیمج  مّوقم  تسا  قلطم  دوجو  هک  تّیـشم  هک  نیا  يهفاضا  هب  ددرگیم ،

. دش رکذ  رون  رد  هک  یهوجو  ریاس  تسا  نینچمه  دوشیم و  دراو  دّیقم  ياهدوجو 
. تسا هدش  رکذ  رون  رد  هک  یهوجو  عیمج  اب  تسا  رون  یلع  رون  ّبر  رون  ینعی  دشاب ، فوذحم  يادتبم  ربخ  رون » یلع  رون   » تسا نکمم 

ةوکـشم رد  ینعی  تسا ، فوذـحم  ربخ  يادـتبم  ای  تسا  رون  یلع  رون  شرهاظم  بسح  رب  هّللا  ینعی  تسا ، هّللا »  » يارب ربخ  زا  دـعب  ربخ  ای 
رون  یلع  رون 

351 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ای حابـصم »  » تفـص ای  ّنأک ،»  » يارب ربخ  زا  دعب  ربخ  ای  ۀجاجز »  » يارب ربخ  زا  دعب  ربخ  ای  تسا ، حابـصم »  » يارب ربخ  زا  دـعب  ربخ  ای  تسا ،

. تسا فوذحم  يادتبم  ربخ  ای  تسا ، بکوک »  » تفص
رون : » نینچ نیا  تسا  رّدـقم  فصو  ندوب  ادـتبم  غّوسم  و  نآ ، ربـخ  رون » یلع   » و تسا ، ادـتبم  اـی  تسا ، رون  یلع  رون  ّيّرد  بکوـک  ینعی 

هب دنوادخ  تسا ، رون  يور  رون  ینعی  تسا  ادتبم  رارکت  نآ  دیاع  و  دشابیم ، ِهِرُوِنل ) ُهَّللا  يِدـْهَی   ) نآ ربخ  تسادـتبم و  ای  رون » یلع  میظع 
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. دهاوخب ار  یسک  ره  ءاشی ) نم   ) دنکیم تیاده  نآ 

351 ص :  رون .....  يهیآ  بارعا  هوجو 

نـشور رهاظ و  نآ  هچنانچ  تسا ، نآ  ربخ  ِتاوامَّسلا » ُرُون   » ادـتبم و هّللا »  » ظـفل دوش : هتفگ  هک  تسا  نیا  لاـمجا  وحن  هب  هیآ  بارعا  ناـیب 
لاح ای  هّللا »  » ربخ ای  هّللا »  » يارب ربخ  زا  دعب  ربخ  تسا و  هلمج  کی  ٍةاکْـشِمَک » ِهِرُون  ُلَثَم   » و دشابیم ، نآ  تفـص  ای  نآ ، زا  لدـب  ای  تسا ،

. تسا هضرتعم  ای  هفنأتسم  ای  ةوکشم »  » تفص حابصم » اهیف   » و تسا ، هضرتعم  ای  رّدقم ، لاؤس  باوج  و  تسا ، هفنأتسم  ای  تسا ،
ود ربانب  فوصوم و  رارکت  لّوا  لامتحا  ربانب  دیاع  و  تسا ، ةوکشم  زا  لاح  ای  ةوکشم ، تفص  ای  حابصم ، تفص  ٍۀَجاجُز » ِیف  ُحابْـصِْملا   » و

تسا . هضرتعم  ای  هفنأتسم  يهلمج  ای  ٍۀَجاجُز » ِیف  ُحابْصِْملا  : » تسا نینچ  ترابع  ریدقت  و  تسا ، رّدقم  ریخا  لامتحا 
352 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا نآ  زا  لاح  ای  حابصملا »  » ربخ ۀجاجز » یف   » ظفل و 
ُحابْصِْملا  » يهلمج دننام  دیاع  و  تسا ، ود  ره  زا  لاح  ای  ةوکشم ، تفص  ای  حابصم ، تفـص  ای  ۀجاجز ، تفـص  ٌبَکْوَک » اهَّنَأَک  ُۀَجاجُّزلا   » و

. تسا هضرتعم  ای  هفنأتسم  ای  تسا ، ٍۀَجاجُز » ِیف 
زا دعب  ربخ  ای  نآ ، زا  لاح  ای  بکوک »  » تفـص ٍۀَـکَرابُم » ٍةَرَجَـش  ْنِم  ُدَـقُوی   » تسا و نآ  زا  لاح  ای  ۀـجاجزلا »  » ربخ ٌّيِّرُد » ٌبَکْوَک  اهَّنَأَک   » و

ندومن قیبطت  نداد و  قفو  و  تسا ، هضرتعم  ای  هفنأتـسم  اـی  تاوامّـسلا » رون   » زا لاـح  اـی  نآ ، زا  لاـح  اـی  نآ ، نیتسخن  ربخ  اـی  هّللا »  » يارب
. تسا ریبخ  رظان  « 1  » نّطفت هب  لوکوم  ددرگیم  فیصوت  نآ  هب  ای  دوشیم ، لمح  نآ  هب  هچنآ  اب  ثینأت  ریکذت و 

. تشذگ ٍرُون » یلَع  ٌرُون   » بارعا هوجو  تسا و  هضرتعم  ای  هفنأتسم  ای  نآ  زا  لاح  ای  هرجش »  » تفص ُءیُِضی » اُهْتیَز  ُداکَی   » و
ار اهلثم  و  دربیم ، دوصقم  يوس  هب  دـهاوخب  هک  ار  یـسک  ره  ای  دـناسریم ، ار  مدرم  دوصقم  هار  هب  دـنوادخ  ینعی  َلاْثمَْألا  ُهَّللا  ُبِرْـضَی  َو 

هارمگ دوش  هارمگ  دهاوخب  سک  ره  و  دبای ، تیادـه  دـهاوخب  هک  سک  ره  ات  دوصقم  قیرط  رب  یهاگآ  تهج  مدرم  يهمه  يارب  دـنزیم 
. دشاب هنّیب  يور  زا  زین  دسریم  تکاله  هب  سک  ره  و  دشاب ، هنّیب  يور  زا  دنک  ادیپ  تایح  ددرگ و  هدنز  یسک  ره  و  دوش ،

__________________________________________________

. ندرب یپ  یبلطم  هب  یکریز  اب  ندرک ، كرد  تناطف  هب  ط ) ف . ت . ( ) 1)
353 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

« ُءاشَی ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدْهَی   ) يهلمج رب  ای  ٍةاکْـشِمَک » ِهِرُون  ُلَثَم   » يهلمج رب  ای  ِتاوامَّسلا » ُرُون  ُهَّللا   » رب فطع  ٌمِیلَع  ٍءْیَـش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َو  ِساَّنِلل 
. دشابیم َلاْثمَْألا » ُهَّللا  ُبِرْضَی   » يهلمج رب  ای 

38 تایآ 36 -

353 ص :  ات 38 ..... ] تایآ 36  (: 24  ) رونلا هروس  ]

هراشا

ِماقِإ َو  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیب  َو ال  ٌةَراِجت  ْمِهیِْهُلت  ٌلاـجِر ال  ( 36  ) ِلاصْآلا َو  ِّوُدُْغلِاب  اهِیف  َُهل  ُحِّبَُـسی  ُهُمْـسا  اَهِیف  َرَکُْذی  َو  َعَفُْرت  ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  ِیف 
ْنَم ُقُزْرَی  ُهَّللا  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  ْمُهَدیِزَی  َو  اُولِمَع  ام  َنَسْحَأ  ُهَّللا  ُمُهَیِزْجَِیل  ( 37  ) ُراْصبَْألا َو  ُبُولُْقلا  ِهِیف  ُبَّلَقَتَت  ًامْوَی  َنُوفاخَی  ِةاکَّزلا  ِءاتیِإ  َو  ِةـالَّصلا 

(38  ) ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی 
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353 ص :  همجرت ..... :

وا شیاین  ناـهاگماش  نادادـماب و  نآ  رد  دوش ، داـی  اـهنآ  رد  ناـشمان  هتـشاد و  یمارگ  هک  تسا  هداد  ناـمرف  دـنوادخ  هک  ییاـههناخ  رد 
. دنیوگ

يزور زا  و ] ، ] درادیمنزاب تاکز  نتخادرپ  زامن و  نتـشاداپرب  دنوادخ و  دای  زا  ار  ناشیا  یـشورف  دیرخ و  دتـس و  داد و  چـیه  هک  ینادرم 
. دنکانمیب دوش ، نوگرگید  ناگدید  اهلد و  نآ  رد  هک 

باسحیب دهاوخب  ار  هک  ره  دنوادخ  و  دیازفیب ، نانآ  شاداپ  رب  شیوخ  لضف  زا  دـهد و  ناشـشاداپ  دـناهدرک  هچنآ  زا  رتهب  هب  دـنوادخ  ات 
. دشخبیم يزور 

354 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

354 ص :  ریسفت ..... 

عیمج رهاظم  دنتـسه  یلاعت  يادخ  رهاظم  هک  روطنامه  دـنوادخ  رهاظم  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  و  میلع »  » هب ّقلعتم  رورجم  راج و  ٍتُوُیب  ِیف 
رهاظم هک  اریز  وا ، روهظ  ماقم  لثم  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  راونا  دـنوادخ  رهاظم  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دنـشابیم ، زین  وا  تافـص  امـسا و 

تساهتفص نیرتفیعض  هک  ادخ  تافاضا  رهاظم  امتح  تسا  اهتفص  نیرتفیرش  ادخ و  یقیقح  تافـص  زا  هک  دنـشاب  وا  ملع  رهاظم  یتقو 
رد ار  ناـنآ  يهمه  دـنادیم  شروـهظ  ماـقم  تاذ و  ماـقم  رد  ار  زیچ  همه  دـنوادخ  هک  روطناـمه  تـسا : نـیا  هـیآ  ياـنعم  و  دـنوشیم ، زین 

. دنادیم زین  شرهاظم 
تسا نکمم  و  لاغتشا ، باب  یشور  هب  دنکیم  ریـسفت  ار  نآ  روکذم  حّبـسی »  » هک دشاب  فوذحم  لعف  هب  ّقلعتم  تویب » یف   » تسا نکمم  و 

تیالو و و  نانآ ، ياهلد  اههنیـس و  ایلوا و  ایبنا و  زا  ادـخ  يافلخ  ياههناخ  تویبلا » کلت   » زا دوصقم  و  دـشاب ، قباـس  ياـههلمج  هب  قّلعتم 
. دشاب ایلوا  ایبنا و  دوخ  تاذ  نانآ و  تّوبن 

رد ادخ  مان  دنوش و  دنلب  هتفای و  تعفر  هداد  هزاجا  دنوادخ  ُهُمْـسا  اَهِیف  َرَکْذـُی  َو  َعَفُْرت  ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  هک  ییاههناخ  زا  دوصقم  تسا  نکمم  و 
. دنشاب يروص  دجاسم  دوصقم )  ) تسا نکمم  دوش ، هدرب  نآ 

355 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یقیقح دـجاسم  دروم  رد  و  دـشاب ، رتدـنلب  نآ  زا  اههناخ  تسین  زیاج  و  دنـشاب ، اههناخ  ریاـس  زا  رتدـنلب  تسا  زیاـج  يروص  دـجاسم  اریز 

. یفیلکت عافترا  یفیلکت و  نذا  ینیوکت و  عافترا  ینیوکت و  نذا  دنشاب ، تادوجوم  يهمه  زا  رتدنلب  هداد  هزاجا  دنوادخ 
یناتحت ءای  اب  لوهجم و  تروص  هب  رگا  هدـش ، هدـناوخ  یناقوف  ءات  اـب  یناـتحت و  ءاـی  اـب  مولعم  لوهجم و  تروص  هب  حّبـسی »  » ظـفل ُحِّبَُـسی 

زا هک  تسا  ۀحبـس »  » نآ عوفرم  دشاب  یناقوف  ءات  اب  رگا  دیآیم ، هک  تسا  هناگهس  فورظ  زا  یکی  نآ  لعاف  بیان  عوفرم و  دوش  هدـناوخ 
رّـسکم عمج  تروص  رابتعا  هب  لعف  ندـمآ  ّثنؤم  تسا و  لاجر »  » نآ عوفرم  دوش  هدـناوخ  مولعم  تروص  هب  رگا  دوشیم و  هدافتـسا  لعف 

. تسا
حبص تاقوا  يانعم  هب  تسا  ردصم  ّودغ »  » ظفل تسا و  هفنأتسم  ای  هّیلاح  ِلاصْآلا » َو  ِّوُدُْغلِاب  اهِیف  َُهل  ُحِّبَُسی   » يهلمج ِلاصْآلا  َو  ِّوُدُْغلِاب  اهِیف  َُهل 

. تسا هدش  وکین  هتفرگ  رارق  عمج  لاصآ »  » لباقم رد  درفم  ّودغ »  » اذل هدش و  لامعتسا 
مـسا  » هب ای  هّللا »  » هب هطـساو  نودب  هاوخ  دنک  تعنامم  هّللا  یلا  كولـس  زا  ار  وا  هک  يزیچ  زا  تسا  یناسنا  يهفیطل  هیزنت  حیبست  زا  دوصقم 

، تسا هّللا  يارب  مسا  و  هّللا »  » رهظم هفیطل  نآ  هچ  تیاغ ، يارب  ای  دشاب ، تیوقت  يارب  مال  هاوخ  و  ددرگ ، يّدعتم  مالب  ای  دوش ، يّدعتم  هّللا »
. تسین ادخ  يارب  زج  هفیطل  نآ  هیزنت  و 
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هب  حّبسی »  » رگا تسا  روکذم  حّبسی »  » لعاف لاجر »  » ظفل لاجر ) )
356 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوش هدناوخ  لوهجم  تروص  هب  رگا  تسا  فوذحم  لعف  لعاف  دوش و  هدناوخ  مولعم  تروص 
. تسا تویب »  » زا هیانک  فوذحم و  يادتبم  ربخ  لاجر »  » هک تسا  هدمآ  ام  رابخا  رد  و 

. دشاب نوفاخی »  » نآ ربخ  ءادتبم و  لاجر »  » تسا نکمم  دنتسه و  ینادرم  اههناخ  رد  ینعی 
لامعتـسا ود  ره  شورف  دیرخ و  رد  تسا و  دادضا  زا  عیب »  » ظفل تسا و  شورف  دـیرخ و  ای  هلماعم  قلطم  تراجت  ٌْعَیب  َو ال  ٌةَراِجت  ْمِهیِْهُلت  ال 

فدارم زا  دعب  فدارم  رکذ  لیبق  زا  ای  ّماع ، زا  دعب  ّصاخ  رکذ  لیبق  زا  تراجت  زا  دعب  عیب  ندرک  رکذ  نیا  ربانب  ءارش »  » ظفل دننام  دوشیم 
. دوشیم لامعتسا  كارتشا  مومع  قیرط  هب  دشاب  ءارش  عیب و  زا  ّمعا  عیب  رگا  تسا  دیکأت  يارب 

مولعم دوهعم و  تراجت  عیب  زا  دوصقم  و  هلماعم ، ریغ  ای  دـشاب  هلماعم  قیرط  هب  هاوخ  تسا  بسک  بساـکم و  قلطم  تراـجت  زا  دوصقم  اـی 
. تسا

: ادخ لوق  رد  هرقب  يهروس  رد  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنَع 
هنیکس هب  نآ  زا  هک  یقیقح  ياهنیـس  ای  یفخ  ینانج  ای  دشاب  ّیلج  ینابز  هاوخ  رکذ  تشذگ ، نآ  ماسقا  رکذ و  قیقحت  ْمُکْرُکْذَأ  ِینوُرُکْذاَف 

. دوشیم لّثمتم  کلاس  دزن  هک  تسا  خیش  لاثم  نآ  دوشیم  ریبعت  روضح  رکف و  و 
ای  تسا ، يوق  هتفرگ  خیش  زا  هک  يرکذ  هب  وا  لاغتشا  نوچ 

357 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یهن رما و  يهظحالم  کـلاس  لاـح  یتقو  هکلب  تسین ، بسک  هب  لاغتـشا  یفاـنم  رکذ  نیا  تسا ، یلعف  ره  ماـگنه  ادـخ  یهن  رما و  رّکذـتم 

. دشاب یهلا  یهن  ظاحل  هب  وا  بسک  و  دشاب ، لعف  ره  ماگنه  رد  یلاعت  يادخ 
. تشذگ هرقب  يهروس  رد  هچنانچ  دشابیم ، رکذ  ماسقا  نیرتفیرش  زا  وا  بسک  هکلب  دوشیم ، رکذ  وا  بسک 

دایب ار  نامحر  تافـص  نآ  ببـس  هب  ناسنا  دوشیم و  يراـج  ناـنج  رب  اـی  ناـسل  رب  هک  تسا  يزیچ  زا  تراـبع  یناـنج  یناـسل و  رکذ  هچ 
سپ دوشیم  یهلا  یهن  رما و  تبـسن  ود  ادخ و  رهق  فطل و  تفـص  ود  يروآدای  ببـس  دش  رکذ  هک  ظاحل  نیا  اب  بسک  نیا  و  دروآیم ،

. دنهدیم رارق  ادخ  رکذ  ار  بسک  هکلب  دننکیمن ، كرت  ار  بسک  ادخ  رکذ  تهج  هب  نادرم 
. تشذگ نآ  نتشاد  اپ  هب  نآ و  ماسقا  ةالص و  لیضفت  قیقحت و  هرقب  يهروس  لّوا  رد  ِةالَّصلا  ِماقِإ  َو 

. تشذگ لّصفم  روط  هب  نآ  ندرک  ادا  تاکز و  نایب  هرقب  يهروس  رد  ِةاکَّزلا  ِءاتیِإ  َو 
كرت ار  تراجت  دـشیم  زاـمن  تقو  هک  هاـگنآ  سپ  دـندوب ، تراـجت  باحـصا  نادرم  نآ  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 

358 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هدوب  یسک  زا  رتگرزب  نانآ  شاداپ  رجا و  اذل  دنتفریم ، زامن  يوس  هب  دندرکیم و 
«. 1  » تسا هتخادرپیمن  راک  بسک و  هب  هدرکیمن و  تراجت  هک  تسا 

ّقح دسرب  زامن  تقو  هاگ  ره  و  درادیمنزاب ، ادخ  رکذ  زا  ار  نانآ  عیب  تراجت و  هک  دنتسه  ییاهرجات  نادرم  نآ  تسا : يرگید  ربخ  رد  و 
. دننکیم ادا  تقو  نآ  رد  ار  ادخ 

هبترم هس  ماما  سپ  هدرک ، كرت  ار  تراجت  یلو  تسا  یحلاـص  درم  وا  دـنیوگیم  هک  دـش  لاؤس  يرجاـت  زا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
: دومرف

نآ رد  دیرخ و  دوب  هدمآ  ماش  زا  هک  ار  یناوراک  راب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هتـسنادن  ایأ  تسا . ناطیـش  راک  راک  نیا 
ٌْعَیب َو ال  ٌةَراِجت  ْمِهیِْهُلت  ٌلاجِر ال  دیامرفیم : ّلج  ّزع و  يادخ  دومن ، میسقت  شناشیوخ  نیب  درک و  ادا  ار  شـضرق  نآ  يدایز  زا  درب و  دوس 

«. هیآ رخآ  ات  ِهَّللا ...  ِرْکِذ  ْنَع 
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و دنتفگ ، غورد  دندرکیمن ، تراجت  نارگید ) هّفـص و  لها  زا  نانمؤم   ) مدرم نآ  دـناهتفگ ، هک  نیا  دـیوگیم : ناتـساد  نیمه  يهدـنیوگ 
هب هک  تسا  یـسک  لمع  زا  لضفا  لمع  نیا  و  دندروآیم ، ياج  هب  دندرکیمن و  كرت  دوخ  تاقوا  رد  ار  زامن  هک  ندوب  نینچ  نانآ  نکل 

«. 2  » دنکیمن تراجت  دوشیم و  رضاح  زامن 
زا دعب  ربخ  ای  لاجر »  » يارب تفص  زا  دعب  تفص  ای  لاح  َنُوفاخَی 

__________________________________________________

هیقفلا ج 3 ص 192 ح 3720 هرضحی  نم ال  یفاّصلا ج 3 ص 437 و  ( 1)
ناهربلا ج 3 ص 138 ( 2)

359 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا لیلعت  ماقم  رد  رّدقم  لاؤس  باوج  ای  لاجر »  » يارب ربخ  ای  دنسرتیم ، هک  دنتسه  ینادرم  نانآ  ینعی  تسا ، ربخ 

، ددرگیم تابثیب  تالاح  لاوحا و  رد  ینعی  دوشیم ، رّیغتم  نوگرگد و  زور  نآ  رد  اهلد  هک  دنسرتیم  يزور  زا  ُبُولُْقلا  ِهِیف  ُبَّلَقَتَت  ًامْوَی 
اجنآ ار  اـهتلاح  نیا  بابـسا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ّداـضتم ، لاوحا  زا  اـهنیا  ریغ  و  ءاـجر ، فوخ و  طـسب  ضبق و  رورـس ، نزح و  دـننام 

. دوشیم هضرع  مدرم  هب  شیاهباذع  عاونا  مّنهج و  نآ و  ياهتمعن  تشهب و  هک  تسا  يزور  زور  نآ  هک  اریز  دنیبیم ،
نکاس ندز و  رود  و  ندرک ، هاگن  نییاپ  الاب و  و  ندـش ، هتـسب  ندـش و  زاب  دـننام  تسا ، رییغت  رد  دـنامیمن و  تباث  زین  اهمـشچ  ُراـْصبَْألا  َو 

زا اهمـشچ  ای  دوشیم ، لقتنم  نیرتتسپ  هب  تسپ  تالاح  زا  ای  دـنکیم ، ادـیپ  رییغت  نیرتفیرـش  هب  شتـالاح  نیرتتسپ  زا  اـهلد  اـی  ندـش ،
زا تسار  پچ و  هب  اهمشچ  هرجنح و  يوس  هب  اهلد  ای  دنکیم ، رییغت  ندید  يوق  زیت و  هب  ندـید  فیعـض  زا  ای  ییانیبان ، هب  ندـید  ییانیب و 

دوب هدید  هدننک  یهارمگ  ار  نآ  هک  هچنآ  زا  اهمشچ  نیقی و  هب  کش  زا  بولق  ای  دننکیم  تکرح  زیگناساره  كانتـشحو و  روما  يدایز 
. دنیبیم هتفای  تیاده  دشر و  ار  نآ  دنکیم و  رییغت 

ای  َلاْثمَْألا » ُهَّللا  ُبِرْضَی  َو   » يارب ای  ءاشی » نم  هرونل  هّللا  يدهی  تبقاع ، هب  هراشا  مهیزجیل »  » رد مال  اُولِمَع  ام  َنَسْحَأ  ُهَّللا  ُمُهَیِزْجَِیل 
360 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

يارب ای  ِةالَّصلا » ِماقِإ  َو  ِهَّللا  ِرْکِذ   » يارب ای  میهلت » ال   » يارب ای  حّبـسی »  » يارب اـی  ُهُمْـسا » اَـهِیف  َرَکْذـُی   » يارب اـی  عفرت »  » يارب اـی  هّللا » نذا   » يارب
. عزانت لیبس  رب  تسا  روما  نیا  يهمه  ّتلع  ای  ُبُولُْقلا » ِهِیف  ُبَّلَقَتَت  يارب  ای  نوفاخی » »

نآ زا  ریغ  هک  تسا  هنوگ  نیدب  ای  تساهلد  اهمـشچ و  رد  ینوگرگد  نآ  شاهمزال  دناهداد  ماجنا  هک  یلمع  نیرتهب  هب  شاداپ  ازج و  ینعی 
دب نیرتبوخ و  بوخ و  اهلمع  يهمه  شاداپ  ای  دـب  هچ  دـشاب و  بوخ  لمع  نآ  زا  ریغ  هچ  دوشیمن  هداد  شاداپ  تسا  نیرتهب  هک  لـمع 

. تسانعم نیمه  دوصقم  دریگیم و  رارق  نانآ  نیرتهب  لباقم  رد 
. تشذگ اهنآ  نیرتهب  شاداپ  هب  اهلمع  يهمه  نداد  شاداپ  هجو  نایب  هیآ  نیا  ریظن  رد  هبوت  يهروس  رد  و 

لاح ای  فطع  هلمج  نیا  ٍباسِح  ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  ُهَّللا  َو  دنکیم  دایز  ار  نانآ  شاداپ  شدوخ  لضف  زا  دنوادخ  ِِهلْـضَف و  ْنِم  ْمُهَدـیِزَی  َو 
لمع رادـقم  شاداپ  زا  رتدایز  هک  یـشاداپ  دـیاب  ارهاظ  اریز  تسا ، یّقرت  يرایـسب و  انعم  نآ  رد  هک  تسا  فطع  ای  لیلعت ، يانعم  رد  تسا 

. دشاب باسح  هزادنا و  يانبم  رب  تسا 
ار نانآ  اریز  دهدیم ، يزور  نانآ  هب  هزادنا  باسح و  نودب  هکلب  دومرف : هدومن و  رتنوزفا  رتارف و  مه  نیا  زا  ار  نآ  شاداپ  یلاعت  يادخ  اّما 

. دهدیم باسح  نودب  يزور  دهاوخب  ادخ  ار  یسک  ره  دهاوخیم و  يادخ 
361 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

46 تایآ 39 -

361 ص :  ات 46 ..... ] تایآ 39  (: 24  ) رونلا هروس  ]
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هراشا

ُعیِرَـس ُهَّللا  َو  َُهباسِح  ُهاَّفَوَف  ُهَدـْنِع  َهَّللا  َدَـجَو  َو  ًاْئیَـش  ُهْدِـجَی  َْمل  ُهَءاج  اذِإ  یَّتَح  ًءام  ُنآْـمَّظلا  ُُهبَـسْحَی  ٍۀَـعیِِقب  ٍبارَـسَک  ْمُُهلاـمْعَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو 
ْدَکَی َْمل  ُهَدَـی  َجَرْخَأ  اذِإ  ٍضَْعب  َقْوَف  اهُـضَْعب  ٌتاُملُظ  ٌباحَـس  ِِهقْوَف  ْنِم  ٌجْوَم  ِِهقْوَف  ْنِم  ٌجْوَم  ُهاشْغَی  ٍّیُِّجل  ٍرَْحب  ِیف  ٍتاـُملُظَک  َْوأ  ( 39  ) ِباسِْحلا

َِملَع ْدَـق  ٌّلُک  ٍتاَّفاَص  ُْریَّطلا  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ْنَم  َُهل  ُحِّبَُـسی  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ  ( 40  ) ٍرُون ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَـعْجَی  َْمل  ْنَم  َو  اـهارَی 
َُّمث ًاباحَـس  یِجُْزی  َهَّللا  َّنَأ  َرَت  َْمل  َأ  ( 42  ) ُریِـصَْملا ِهَّللا  َیلِإ  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  ِهَِّلل  َو  ( 41  ) َنُولَعْفَی اِمب  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ُهَحِیبْسَت  َو  ُهَتـالَص 
ْنَم ْنَع  ُُهفِرْـصَی  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِِهب  ُبیُِـصیَف  ٍدََرب  ْنِم  اهِیف  ٍلابِج  ْنِم  ِءامَّسلا  َنِم  ُلِّزَُنی  َو  ِِهلالِخ  ْنِم  ُجُرْخَی  َقْدَْولا  يَرَتَف  ًاماکُر  ُُهلَعْجَی  َُّمث  ُهَْنَیب  ُفِّلَُؤی 

(43  ) ِراْصبَْألِاب ُبَهْذَی  ِِهقَْرب  انَس  ُداکَی  ُءاشَی 
ْنَم ْمُْهنِم  َو  ِِهنَْطب  یلَع  یِـشْمَی  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ٍءاـم  ْنِم  ٍۀَّباَد  َّلُـک  َقَـلَخ  ُهَّللا  َو  ( 44  ) ِراْصبَْألا ِیلوُِأل  ًةَْربَِعل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  َراـهَّنلا  َو  َلـْیَّللا  ُهَّللا  ُبِّلَُقی 
ُهَّللا َو  ٍتانِّیَبُم  ٍتایآ  اـْنلَْزنَأ  ْدََـقل  ( 45  ) ٌریِدَـق ٍءْیَـش  ِّلُـک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ُءاـشَی  اـم  ُهَّللا  ُُقلْخَی  ٍَعبْرَأ  یلَع  یِـشْمَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ِْنیَلْجِر  یلَع  یِـشْمَی 

(46  ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی 
362 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

362 ص :  همجرت ..... :

هاگنآ و  دباین ، يزیچ  ار  نآ  دسرب و  نآ  کیدزن  هک  نآ  ات  درادنپیم ، شبآ  هنشت  هک  تسا  نابایب  رد  یبارس  نوچمه  ناشلامعا  نارفاک  و 
. تسا رامش  دوز  دنوادخ  دزادرپب و  وا  هب  لامک  مامت و  هب  ار  شباسح  هک  دبای  رضاح  دوخ  دزن  ار  دنوادخ 

نآ زارف  رب  هک  تسا  رگید  یجوم  نآ  زارف  رب  هدناشوپ و  ورف  یجوم  ار  نآ  هک  فرژ  ییایرد  رد  تسا  ییاهیکیرات  نوچمه  ناشلامعا ]  ] ای
، دـشاب هتـشادن  ررقم  يرون  شیارب  دـنوادخ  هک  سک  ره  و  شدـنیبن ، اسب  هچ  دروآرب ، ار  شتـسد  نوچ  وت ، رب  وت  ییاهیکیرات  تسا . يربا 

. درادن يرون 
ار ششیاین  زامن و  کی  ره  دنیوگیم  حیبست  ار  دنوادخ  هداشگ  لاب  ناگدنرپ  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  سک  ره  هک  ياهتـسنادن  ایآ 

. تساناد دننکیم  هک  نآ  هب  دنوادخ  و  دنادیم ،
. تسا دنوادخ  يوس  هب  ناهج ]  ] ماجنا رس  ریس و  تسا ، دنوادخ  نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  ییاورنامرف  و 

ار تشرد  ناراب  هاگنآ  دنکیم ، شاهدرشف  مه  رد  سپس  دهدیم ، دنویپ  ار  نانآ  نیب  سپـس  دناریم ، ار  اهربا  دنوادخ  هک  ياهتـسنادن  ایآ 
هک سک  ره  هب  دتـسرفیم و  ورف  گرگت  دـنامیم  هوـک  هب  هک  يربا  زا  نامـسآ ، زا  سپـس  و  دـیآیم ، نوریب  نآ  يـالهبال  زا  هـک  ینیبیم 

دنزیم  ار  نآ  دهاوخب 
363 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دربب نیب  زا  ار  ناگدید  نآ ، قرب  ششخرد  هک  تسا  کیدزن  دنادرگیمرب ، دهاوخب  هک  سک  ره  زا  ار  نآ  و 
. تسا ناروهدید  يارب  یتربع  يهیام  رمانیا  رد  نامگیب  دروآیم ] یپایپ  و   ] دنادرگیم ار  زور  بش و  دنوادخ 

، دـنوریم هار  اپ  ود  رب  اهنآ  زا  یـضعب  دـنوریم و  هار  شمکـش  رب  ناـنآ  زا  یـضعب  هک  تسا ، هدـیرفآ  بآ  زا  ار  يروناـج  ره  دـنوادخ  و 
. تساناوت يراک  ره  رب  دنوادخ  نامگیب  دنیرفآیم ، دهاوخب  هچ  ره  دنوادخ  دنوریم  هار  اپ ]  ] راهچ رب  اهنآ  زا  یضعب 

دنکیم تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخب  هک  ار  یسک  ره  دنوادخ  میدرک و  لزان  رگنشور  یتایآ  یتسار  هب 

363 ص :  ریسفت ..... 
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«. ءاشی نم  هرون  نع  هّللا  لضی  و  : » دیوگب هک  تسا  نیا  يهلداعم  بسانم  و  تسا ، نآ  لداعم  و  هّللا » يدهی   » رب فطع  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو 
نآ زج  تسا و  دبع  لعف  زا  طقف  هک  ییوگ  تسا  یـضرع  تایاغ  زا  ندرک  هارمگ  و  یتاذ ، تایاغ  زا  تیادـه  هک  نیا  هب  هراشا  يارب  نکل 

يهلمج رب  فطع  اـی  دـندش ، رفاـک  وا  تیـالو  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  هب  ینعی  روـن  هب  هک  یناـسک  دوـمرف : درک و  لودـع  هلمج  نآ  زا  تسین 
. دنیوگیمن حیبست  اههناخ  اهنآ  رد  هک  ینادرم  ینعی  تسا ، نآ  اب  لداعم  و  اهِیف » َُهل  ُحِّبَُسی  »

لولعم ندوب  بارس  دننام  نانآ  لامعا  هک  نیا  هب  راعشا  يارب  درک  ترابع  نیا  هب  لودع  تسا ، بارس  دننام  نانآ  لامعا  ٍبارَـسَک  ْمُُهلامْعَأ 
حیبست  مدع  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  زین  و  تساهنآ ، رفک 

364 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشابیم نانآ  رفک  تلع  هب  زین 

نیا ربانب  تسا  نوفاخی »  » يهلمج رب  فطع  ای  دشاب ، فوذـحم  يادـتبم  يارب  ربخ  لاجر »  » هک نیا  ربانب  تسا  لاجر »  » يهلمج رب  فطع  ای 
. دشاب هفنأتسم  هک 

هک تسا  نئمطم  راومه و  فاص و  نیمز  زا  ترابع  نآ  تسا و  عاق »  » عمج اهنیا  يهمه  رد  فاـق  رـسک  اـب  ناـعیق » ۀـعیق  عیق ،  » ظـفل ٍۀَـعیِِقب 
. دناهدش بعشنم  نآ  زا  اههوک 

هیبش هک  ار  رفاک  لمع  هک  تسا  یلیثمت  تاهیبشت  زا  نیا  َُهباسِح و  ُهاَّفَوَف  ُهَْدنِع  َهَّللا  َدَجَو  َو  ًاْئیَش  ُهْدِجَی  َْمل  ُهَءاج  اذِإ  یَّتَح  ًءام  ُنآْمَّظلا  ُُهبَـسْحَی 
بارـس هب  تسا ، هدش  زغم  ياراد  يولو  ّصاخ  تعیب  تیالو و  حـیقلت  اب  دوشیم و  رداص  تیالو  زا  لبق  صخـش  زا  هک  تسا  ییاهتعاط 

یمّرخ توارط و  وا  لمع  تروص  هک  تسا  ور  نیا  زا  هیبشت  تیآ  دـشخردیم  رود  ییارحـص  رد  يراـج  بآ  تروص  هب  هک  هدرک  هیبشت 
. دنامیمن یقاب  سفن  رب  نآ  زا  يرثا  چیه  هک  يوحن  هب  تسا  یناف  وا  لمع  تسا و  یلاخ  تعاط  يانعم  زا  یلو  دراد ،

رد تسا  بلط  ّقح  رهاظ  هب  وا  رادرک  هک  ار  لمع  نیا  هب  رظان  ای  دهدیم ، ماجنا  ار  لمع  نیا  هک  يرفاک  لامعا  هیآ  نیا  رد  رگید  يوس  زا 
لمع دشابیم و  روتسم  ناهنپ و  وا  زا  ّقح  هک  یلاح 

365 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دروخیم بیرف  بارس  تروص  هب  هک  تسا  هدرک  هیبشت  ياهنشت  هب  دروخیم ، بیرف  لمع  نیا  تروص  هب  هدننک 

بارـس يوس  هب  نتفر  رد  وا  ندرک  هلجع  هنـشت و  ندروخ  بیرف  هب  هیبشت  ار  وا  ندروخ  بیرف  لمع و  نیا  تروص  هب  رظان  ای  لـماع  هّجوت 
. درک

هک دوـمن  بارـس  ءاـنف  نتفر و  نیب  زا  هب  هیبـشت  دـنامن  نآ  زا  رثا  چـیه  تجاـح  تقو  رد  هک  يوـحن  هب  ار  نآ  نتفر  نیب  زا  لـمع و  ياـنف  و 
شیپ ندروخ  بآ  ندرک  هّیهت  تکرح و  تعرـس  لولعم  مهنآ  هک  دیآیم  دیدپ  یگنـشت  تّدش  رثا  رد  هک  جایتحا  تّدـش  زا  دـعب  صخش 

. تسین يزیچ  اجنآ  رد  هدش و  یناف  هتفر و  نیب  زا  بارس  دنیبیم  دسریم  اجنآ  هب  یتقو  دیآیم 
دنکیم هبلاطم  هتـشاذگ  تعیدو  هب  وا  دزن  هک  ار  یتناما  و  دنکیم ، هبـساحم  ار  وا  دنوادخ  دـباییم و  ار  ادـخ  تمایق  زور  رد  یتقو  رفاک  و 

، تشگ دیماان  دوب  هتسب  دیما  هک  هچنآ  هب  تفاتشیم و  بارس  يوس  هب  تعرـس  هب  هک  هدرک  ياهنـشت  نآ  بآ  نتفای  هب  هیبشت  ار  تلاح  نیا 
وا باـسح  هب  دـنک و  هبلاـطم  ار  دوـخ  ياـهبلط  تساـهراکبلط و  هنـشت  نآ  زا  هک  دوـشیم  ورب  ور  يوـق  رگباـسح  کـی  اـب  ناـهگان  هک 

. دیامنیم یگدیسر 
تسا یسک  دیدهت  رفاک و  دیدهت  ِباسِْحلا  ُعیِرَس  ُهَّللا  َو 

366 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنکیمن توف  ادخ  زا  تشرد  زیر و  گرزب و  زیچان و  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  باسح  تعرس  هک  دراد ، شلمع  تروص  هب  رظن  هک 
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مالسا تروص  رب  ای  تسا ، نمؤم  لمع  تروص  رد  ناشلمع  دنتـسه و  مالـسا  تروص  رب  ای  دندش  رفاک  تیالو  هب  هک  یناسک  ٍتاُملُظَک  َْوأ 
. تسا نمؤم  لمع  فالخ  تعیرش و  فالخ  رب  ناشلمع  هکلب  تسین ، نمؤم  لمع  قفاوم  نانآ  لمع  دنتسین و 

ناـمیا دوب و  مالـسا  تروص  هب  هک  رفاـک  لـمع  دـننام  دوشیمن ، مه  رادزغم  لـمع  نآ  هچناـنچ  دوشیم ، کـیرات  لـمع  نآ  تروص  سپ 
هب ای  قیمع  ییایرد  هب  ار  نانآ  کیرات  سوفن  بش و  ياهیکیرات  هب  ار  نانآ  کیرات  لامعا  یلاعت  يادـخ  سپ  تشذـگ  هچنانچ  تشادـن 

. تسا هدرک  هیبشت  تسا ، رود  لحاس  هب  هک  ییایرد 
ناشدوخ هیلع  ار  ییادص  ره  هک  نانآ  سرت  يدایز  دیآیم و  دیدپ  اهتوهش  اهوزرآ و  يدایز  رثا  رد  هک  ار  نانآ  سوفن  تابارطضا  زین  و 

دنکیم یفخم  وا  رظن  زا  ار  ّقح  هک  ار  ییاـهاوه  و  تسا ، هدومن  مکارتم  یپردیپ و  مه و  رـس  تشپ  ياـهجوم  هب  هیبـشت  دـننکیم  ناـمگ 
هژیو هب  دوشیم ، اهجوم  ترثک  یکیرات و  تّدـش  ببـس  دوخ  نیا  هک  دزاسیم ، ناهنپ  ایرد  يـالاب  رد  ار  دیـشروخ  هک  هدرک  ربا  هب  هیبشت 

. دشاب نآ  هارمه  ناراب  زا  یتارطق  رگا 
ِیف تسا  تاملظ  یکیرات و  دننام  نانآ  لامعا  دومرف : اذل 

367 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ٌجْوَم ُهاشْغَی  ٍّیُِّجل  ٍرَْحب 

. دناشوپب ار  هدننک  لمع  ای  ایرد ، نآ  جوم  هک 
هب ربا  باحـس )  ) تسا یلبق  هقوف » نم   » ریمـض دـننام  هقوف » نم   » ریمـض نیا  ِِهقْوَف  ْنِم  ٌجْوَم  هدـننک  لمع  ای  ایرد ، ای  جوم ، يـالاب  زا  ِِهقْوَف  ْنِم 

. تسا هدش  هدناوخ  ود  ره  باحس )  ) نونم هفاضا و  تروص 
، دوشیم هدافتسا  نیونت  زا  هک  تسا  نآ  ندوب  فصو  ندوب  ادتبم  « 1  » غّوسم و  دشاب ، ادتبم  هک  هدش  هدناوخ  عفر  اب  تاملظ »  » ظفل ٌتاُملُظ 

. دوشیم تاملظ »  » زا لدب  باحس » ، » نیونت تئارق  رب  انب  هک  تاملظ ) باحس   ) هدش هدناوخ  ّرج  اب  و  تسا ، فوذحم  يادتبم  ربخ  ای 
. دنکیم هطاحا  ار  نانآ  مه  رب  مه و  اب  ربا  یکیرات  جاوما و  یکیرات  بش و  تملظ  ایرد و  یکیرات  تملظ و  ٍضَْعب  َقْوَف  اهُضَْعب 

. دنک جراخ  ار  شتسد  ياهدننک  جراخ  ره  ای  لماع  هاگ  ره  ُهَدَی  َجَرْخَأ  اذِإ 
انعم نیا  رد  اهارَی » ْدَکَی  َْمل   » يهلمج هک  دنیبیم  تّقشم  یتخس و  زا  دعب  ای  دوشیمن ، کیدزن  نآ  ندید  ای  دید ، دناوتن  چیه  اهارَی  ْدَکَی  َْمل 

. دوشیم لامعتسا 
ار وا  دنوادخ  هک  یسک  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَم  َو 

__________________________________________________

. هدننکزیاج هدننکاراوگ . غّوسم : ( 1)
نیعم دّمحم  رتکد  نیعم  گنهرف 

368 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: ادخ لوق  لداعم  رخآ » ات  اوُرَفَک ...  َنیِذَّلا  َو  ادخ : لوق  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  انعم  نیا  و  هدرکن ، ییامنهار  تیاده و  شدوخ  رون  هب 

، تسادخ لعف  ّتلع  هب  رون  هب  نتفای  تیاده  هک  دشاب  نیا  رب  راعـشا  ات  هرون » یلا  دتهی  مل  نم  : » دومرفن و  تسا ، ُءاشَی  ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدْهَی 
. تسا هدنب  یگدامآ  دادعتسا و  نآ  تّلع  هک  رفک  فالخ  رب 

دوجو ریـش  يارب  هیام  دننام  بلق و  نیمز  رد  رذب  دننام  نآ  هک  تسا  تیالو  دـهدیم  رارق  شناگدـنب  يارب  دـنوادخ  هک  يرون  زا  دوصقم 
دـنوشیم و زغم  ياراد  نانآ  لامعا  ناگدـنب و  تیـالو  يهطـساو  هب  هک  تسا ، لاـمعا  يهتـسپ  ماداـب و  و  ودرگ ، يارب  زغم  دـننام  و  تسا ،

. دوشیم زغم  زا  یلاخ  يودرگ  دننام  ناگدنب  لامعا  دوجو  تیالو  نودب 
، دوشیم يوق  هاگ  ره  هک  تسا  يزیچ  تیالو  دشابیم و  شیوخ  خیاشم  تعاطا  زا  جورخ  رد  ناگدنب  عنام  هک  تسا  نامه  تیالو  نیا  و 
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. ددرگیم رهاظ  ناشبولق  رد  نانآ  خیاشم  تروص  هب  ددرگ  فاص  سوفن  و 
فاص هّدام  ياهباجح  زا  سوفن  تمایق  رد  هچ  تسا ، روهظ  نیمه  هب  هراشا  ْمِِهناـْمیَِأب  َو  ْمِهیِدـْیَأ  َْنَیب  یعْـسَی  ْمُهُرُون  یلاـعت : يادـخ  لوق  و 

ناشماما  تروص  هب  نانآ  تیالو  دوشیم و 
369 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تیالو نآ  و  دوشیم ، عفد  اهيدـب  رورـش و  عیمج  هتـشگ و  قّقحم  تاریخ  عیمج  هک  تسا  رون  نیمه  روهظ  هطـساو  هب  و  دوشیم ، رهاـظ 
. ددرگیم نمیا  نامز  ياهیکیرات  اههنتف و  جاوما  زا  دوش  لّسوتم  نآ  هب  سک  ره  هک  تسا  حون  يهنیفس  دننام 

: تسا هتفگ  هک  اجنآ  هدرک  هراشا  تیالو  نیمه  هب  انالوم 
نم ینافوط ز  هب  مایتشک  وچمه  نم  هک  ربمغیپ  دومرف  نیا  رهب 

حوتف دب  ای  دنز  ردنا  تسد  هک  ره  حون  یتشک  نوچ  میباحصا  ام و 
. دراد هراشا  روهظ  نیمه  هب  زین  ریز  راعشا  و 

درک لیمیب  خسرفیب و  شنتفر  درک  لیدبت  ار  مسج  رم  ادخ  نوچ 
یئتشک رد  يراّیس و  بش  زور و  یئتشز  زا  رود  وت  یخیش  اب  هکنوچ 

خیش ياهرگشل  نوع  ینیبب  ات  خیش  ياهرپ  اب  هک  ّالا  رپم  نیه 
تاذ و رد  هک  تسا  نیا  یـضتقم  وا  تاذ  هک  اریز  تسین ، يرون  چیه  ياراد  وا  دهدن  رارق  رون  وا  يارب  دـنوادخ  هک  یـسک  ٍرُون  ْنِم  َُهل  امَف 

370 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دوش . اطع  وا  رب  ادخ  فرط  زا  يزیچ  ره  دشاب و  هتشادن  چیه  شتافص 
. تسین رون  ياراد  وا  تاذ  هک  اریز  تسین ، رون  ياراد  یصخش  نینچ  هدومرف : یلاعت  يادخ  هک  ایوگ  سپ 

نمؤم یتقو  دومرف : هک  ییاج  ات  هدـش  دراو  هیآ  لیوأت  رد  یحرـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  لـیوأت  هوجو  زا  یـضعب  هب  هراـشا  تهج  و 
زا یماما  رون  زا  وا  يارب  دنوادخ  هک  یسک  و  دنیبن ، ار  شدوخ  ياهتسد  هک  تسا  کیدزن  دنکیم  زارد  نانآ  يهنتف  یکیرات  رد  ار  شتسد 

«. 1  » دوب دهاوخن  رون  زا  یماما  ياراد  تمایق  زور  رد  دهدن  رارق  مالّسلا  اهیلع  همطاف  دالوا 
دییقت اریز  دوشیم ، یـشان  اهِیف  َُهل  ُحِّبَُـسی  ادخ : لوق  زا  هک  تسا  رّدـقم  لاؤس  باوج  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  َُهل  ُحِّبَُـسی  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ 

. دشاب یصوصخم  نادرم  اههناخ  نا  رد  هک  نیا  هب  حیبست 
حیبست روکذم و  نادرم  ریغ  حیبست  هک  دیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  سپ  دوشیمن ، حیبست  دـنوادخ  اههناخ  نآ  ریغ  رد  هک  تسانعم  نیا  مهوم 

؟ تسا هنوگچ  اههناخ  نآ  ریغ  رد 
ره اریز  تسا ، نکمم  وا  زا  ندید  هک  تسا  یسک  هب  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  باطخ  نیا  و  ََرت ...  َْمل  َأ  دومرف : یلاعت  يادخ  سپ 

رد تاّرذ  عیمج  هک  دنیبیم  دنک  رظن  لّمأت  نیرتکچوک  اب  یتقو  هدننیب 
__________________________________________________

یفاکلا ج 1 ص 195 ح 5 نیلقّثلا ج 3 ص 612 ح 199 و  رون  ( 1)
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. دنتسه راگدرورپ  يارب  حیبست  راگدرورپ و  حیبست  رد  لاعفا  عیمج  لاوحا و  عیمج 
هک تسا  ياهفیطل  هیزنت  لامکتـسا  ییوجلاـمک و  نیا  و  دنـشابیم ، يرطف  لامکتـسا  رد  میاد  رّمتـسم و  روـط  هـب  تاّرذ  يهـمه  هـک  اریز 
هب اوـق  زا  هفیطل  نآ  ندرک  جراـخ  اوـق و  ياـهباجح  ناـصقن و  بسچرب  هناـشن و  زا  هیزنت  نآ  هک  تسا ، وا  يهنیآ  ّبر و  مسا  زا  تراـبع 

. تساهّتیلعف
هفیطل نآ  ندرک  هدولآ  یناـسفن و  ضارغا  اـب  هتخیمآ  تاـقوا  رتشیب  هک  تسا  يراـیتخا  یناـبز  حـیبست  زا  رتماـمت  رتلـماک و  حـیبست  نیا  و 
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. تسا نآ  ّدض  حیبست و  كرت  تقیقح  رد  نیا  هک  دشابیم ،
ای ءاب  هطساو  هب  ای  دوش ، يّدعتم  ّبر  مسا  ای  ّبر »  » هب هطساو  نودب  حیبست  لعف  هاوخ  ّبر  حیبست  زا  دوصقم  هک  تشذگ  بلطم  نیا  رّرکم 

يهبترم هفیطل  نآ  هک  دادعتـسا ، هّوق و  يهبیاش  زا  هفیطل  نآ  هیزنت  زا  تسا  ترابع  ددرگ  يّدـعتم  لیلعت  مال  اـی  و  دوش ، تیوقت  هدـیاز  مـال 
. دوشیم قّقحم  ّبر  هیزنت  هفیطل  نآ  هیزنت  اب  تسین و  ّبر  هب  هیزنت  زج  هفیطل  نآ  هیزنت  و  تسا ، وا  مسا  ّبر و  يهلزان 

اهنامسآ تادوجوم  عیمج  دوصقم  دنیوگیم ، حیبست  ادخ  رطاخ  هب  دنیوگیم و  حیبست  ار  ادخ  دنتسه  اهنامسآ  رد  هک  یناسک  يهمه  سپ 
زا  دعب  هدنرپ  ندرک  رکذ  و  ُْریَّطلا ، َو  تسا  نیمز  و 
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رارق نیمز  نامـسآ و  نیب  رد  بلغا  هکلب  نامـسآ ، رد  هن  دنتـسه و  نیمز  رد  اههدـنرپ  هک  تسا  تهج  نادـب  نیمز  اهنامـسآ و  تادوـجوم 

. دنراد
فانـصا ریاـس  زا  اههدـنرپ  هک  تسا  نآ  يارب  تاـناویح  ریاـس  نیب  زا  هدـنرپ  رکذ  و  دـشاب ، لوقعلا  يوذ  ود  نآ  زا  دوصقم  تسا  نکمم  و 

. دنتسه رتكریز  رتفیرش و  تاناویح 
رکذ هک  تسا  نیا  هب  رعـشم  دـییقت  نیا  و  دـننزیمن ، رپ  نامـسآ  رد  هک  دنتـسه  فاص  ياهلاب  ياراد  اههدـنرپ  هک  یلاح  رد  ینعی  ٍتاَّفاَـص 

. دنتسه نیمز  نامسآ و  نیب  نانآ  هک  تسا  تهج  نادب  اههدنرپ 
. دوشیم عضو  یتّما  ره  يارب  ینید و  ّتلم و  ره  رد  هک  تسا  یصوصخم  تدابع  تمحر و  اعد و  زا  ترابع  ةالص  ُهَتالَص  َِملَع  ْدَق  ٌّلُک 

و دننادیم ، ار  وا  ّصاخ  تدابع  وا و  يهتـسیاش  هک  ار  یتمحر  سک و  ره  ياعد  دـنوادخ  هچ  تسا ، بسانم  اجنیا  رد  یناعم  نیا  يهمه  و 
هب صوصخم  تدابع  صوصخم و  تمحر  قیرط  ادـخ و  يارب  شیوخ  ياـعد  ّتیفیک  اههدـنرپ  تسا و  نامـسآ  نیمز و  رد  هک  یـسک  ره 
نآ زا  ندشن  فرحنم  صوصخم و  قیرط  رب  وا  ریـس  زا  ترابع  ادخ  يارب  وا  ياعد  تّیفیک  سک و  ره  تمحر  قیرط  هک  دنادیم ، ار  دوخ 

. تسا وا  هب  صوصخم  تدابع  نآ  و  تسا ، قیرط 
یسک و  ره  هب  ادخ و  هب  ملع »  » ریمض تسا  نکمم  نیا  ربانب 
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. ددرگرب دوجوم  ره 

هیزنت یگنوگچ  يدوـجوم  ره  دوـش و  جراـخ  شتاـّیلعف  هب  شیاوـق  زا  هک  تسا  نیا  هب  ار  ادـخ  يدوـجوم  ره  هیزنت  یگنوـگچ  ُهَحِیبْـسَت  َو 
. دنادیم ار  شدوخ 

يروضح و ملع  زیارغ و  زا  بیکرت   ) یبیکرت روعش  كاردا و  اب  هن  دننکیم ، ادیپ  ملع  طیـسب  كاردا  اب  لوقع  نابحاص  ریغ  هک  نیا  تیاهن 
(. یلوصح

. تسا یبیکرت  روعش  دوصقم  هک  ْمُهَحِیبْسَت  َنوُهَقْفَت  ْنِکل ال  َو  ِهِدْمَِحب  ُحِّبَُسی  اَّلِإ  ٍءْیَش  ْنِم  ْنِإ  َو  تسا : یلاعت  يادخ  لوق  رد  هچنانچ 
زا يزیچ  و  دهدیم ، ازج  شاداپ و  ناشلاعفا  بسح  رب  نانآ  هب  سپ  تسا ، اناد  دنهدیم  ماجنا  هک  هچنآ  هب  دنوادخ  َنُولَعْفَی  اِمب  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو 

. دهدن شاداپ  ات  دوشیمن  توف  ادخ  زا  نانآ  لاعفا 
. تسا نیمز  اهنامسآ و  يهدننیرفآ  قلاخ و  یلاعت  يادخ  هک  یلاح  رد  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکلُم  ِهَِّلل  َو 

نآ زا  نـیمز  اهنامـسآ و  يهناـکلام  ياـهینوگرگد  يهـمه  تیاـهن  تیاـغ  ُریـِـصَْملا  ِهَّللا  َیلِإ  َو  دـنادیمن !؟ ار  شقلخ  لاـعفا  هنوـگچ  سپ 
. تسادخ

. ددرگیمرب ادخ  هب  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یسک  ره  لاعفا 
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هدارا قوش و  يهّوق  كّرحم و  يورین  تسد و  ملق و  دننام  دنتـسه ، تالآ  يهلزنم  هب  ياههطـساو  تسادخ و  ّلک  رد  لعاف  هک  انعم  نیدـب 
نیا هب  رگا  نکل  تسا ، هدش  رداص  ناگدـنب  زا  لاعفا  نآ  هک  دـنکیم  هّجوت  دـیامن ، رظن  ناگدـنب  لاعفا  هب  یـسک  هاگ  ره  سپ  سفن  يارب 

تسا و لاعفا  يهدارا  ریخست  تحت  نانآ  سوفن  دنتسه و  شیوخ  سوفن  نامرف  ریخست و  تحت  ادخ  ناگدنب  هک  دشاب  هتـشاد  هّجوت  بلطم 
ياههدارا هک  ددرگیمزاب  یسک  هب  اههنیـس  بسح  رب  لاعفا  يهمه  هک  دنمهفیم  تسا  هدش  لزان  نانآ  يوس  هب  نانآ  ریغ  زا  لاعفا  يهدارا 

. تسین یسک  ادخ  زج  وا  وا و  نامرف  ریخست و  تحت  ناگدنب 
عومجم و يارب  لیلعت  ای  ُریِـصَْملا » ِهَّللا  َیلِإ   » اـی ِتاواـمَّسلا » ُکـُْلم  ِهَِّلل   » لـیلعت ماـقم  رد  هفنأتـسم و  هلمج  نیا  ًاباحَـس  یِجُْزی  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ 

لاعفا رد  ّقح  لعف  يهدهاشم  زا  هک  یسک  هن  دنیبیم ، ار  بلاطم  نیا  لثم  هک  تسا  وا  نوچ  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  باطخ 
. تسا بوجحم  عیابط  دابع و 

هتـسیاش ياهدننیب  ره  هک  تسا  هدننیب  ره  يار  باطخ  ای  تسا ، نکمم  وا  زا  ندید  تیؤر و  هک  دـشاب  یـسک  ره  هب  باطخ  تسا  نکمم  و 
. دشاب نینچ  تسا 

تسا . ندنار  نداد و  قوس  يانعم  هب  ءاجزا »  » تسا و خیبوت  يارب  مّوس  لامتحا  رب  انب  ریزعت ، يارب  ماهفتسا  مّود  لّوا و  لامتحا  ربانب 
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. دنکیم عمج  ار  ربا  هدنکارپ  ياههعطق  ُهَْنَیب  ُفِّلَُؤی  َُّمث 
. دهدیم رارق  هدرشف  مکارتم و  ًاماکُر  ار  اهنآ  ربا  تاعطق  ندرک  عمج  زا  دعب  سپس  ُُهلَعْجَی و  َُّمث 

زا ناراب  نداتـسرف  زا  دوصقم  و  دوشیم ، جراـخ  اـهربا  زا  هک  ِءاـمَّسلا  َنِم  ُلِّزَُنی  َو  ِِهلـالِخ  ْنِم  ُجُرْخَی  ینیبیم  ار  ناراـب  وت  سپ  َقْدَْولا  يَرَتَف 
. تسا نامسآ  نآ  دریگ ، رارق  الاب  هک  يزیچ  ره  نوچ  تسا ، اهربا  زا  نآ  نداتسرف  نامسآ ،

. اههوک زارف  زا  ربا  دنلب  گرزب و  هعطق  زا  اهربا و  زا  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا و  امّسلا » نم   » ادخ لوق  زا  لدب  اهِیف  ٍلابِج  ْنِم 
. تسا فیعض  ادج  هوجو  نآ  يانعم  هیآ و  بارعا  رد  رگید  هوجو  و  دشابیم ، هّیضیعبت  نم »  » ظفل هک ، دوشیم  گرگت  یضعب  ٍدََرب  ْنِم 

. دناسریم دهاوخب  هک  سک  ره  هب  ار  گرگت  ررض  ُءاشَی و  ْنَم  ِِهب  ُبیُِصیَف 
. دنکیم بارخ  ار  شاهناخ  دزاسیم و  دوبان  ار  وا  لام  تعارز و  سپ 

ِراْصبَْألِاب ُبَهْذَـی  هک  دـباتیم  نانچ  گرگت  ای  ربا  قرب  ینـشور  دراد ، شزاـب  دـهاوخ  هک  ره  زا  ِِهقَْرب و  انَـس  ُداـکَی  ُءاـشَی  ْنَم  ْنَع  ُُهفِرْـصَی  َو 
. دربیم نیب  زا  ار  اههدید  ینشور 

ربا  یهاگ  هک  اهزور  اهبش و  لاح  تسا  هنوگچ  هدش ! هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، ردقم  لاؤس  باوج  َراهَّنلا  َو  َْلیَّللا  ُهَّللا  ُبِّلَُقی 
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؟ تسین یهاگ  تسا و  گرگت  ناراب و  یهاگ  تسه و  یهاگ  تسین و 
هجیتن رد  و  دهدیم : رارق  بوطرم  مرگ و  ار  ود  نآ  زا  یـضعب  هک  هنوگ  نیدب  دنادرگیم  ار  زور  بش و  دنوادخ  دومرف : یلاعت  يادخ  سپ 

رارق گشخ  یلیخ  ای  درس  یلیخ  ای  مرگ  یلیخ  ار  ود  نآ  زا  یـضعب  دیآیم و  دیدپ  گرگت  ناراب و  ربا و  هک  دوشیم  لصاح  راخب  نآ  رد 
نیا دوصقم  ای  دهدیم ، رارق  بش  ار  زور  ياج  زور و  ار  بش  ياج  هک  تسا  نیا  هیآ  زا  دوصقم  ای  دیآیمن ، دیدپ  ربا  نآ  رد  هک  دهدیم 

. دهدیم رارق  هاتوک  دنلب و  ار  زور  ار و  بش  هک  تسا 
. زور بش و  ندینادرگ  نیا  رد  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 

اهبیترت و مظن و  اهتحلـصم ، اهتمکح ، تهج  زا  ار  ایـشا  هک  یناسک  ینعی  تریـصب ، نابحاص  يارب  تسا  تربع  ِراـْصبَْألا  ِیلوُأـِل  ًةَْربَِعل 
رون یمرگ و  يدرـس و  یهاـتوک و  يدـنلب و  تهج  زا  زور  بش و  فـالتخا  زا  ناـنیا  هک  دـننیبیم ، دوشیم  ّبترتم  اـهنآ  رب  هک  یتاـیاغ 

. دنرگنیم تربع  يهدید  اب  اهنآ  هب  دنریگیم و  تربع  تملظ 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2454 

http://www.ghaemiyeh.com


هتشگ ّبترتم  نآ  رب  هک  یتایاغ  و  هدش ، هتـشاذگ  تعیدو  هب  نآ  رد  هک  ییاهتمکح  فالتخا و  رد  یگنهامه  مظن و  فالتخا و  نیا  زا  و 
يهدننیرفآ  هک  نیا  رب  دننکیم  لالدتسا  دیلاوم ...  يهمه  تیبرت  دننام  تسا  ّبترتم  نآ  رب  هک  یتایاغ  و  همه ، تیبرت  دننام 
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ناـمز رهد و  زا  و  تسین ، هتخاـس  میکح  أدـبم  زا  زج  فـالتخا  رد  یگنهاـمه  مظن و  نیا  و  تسا ، يوـق  اـناوت و  میکح ، اـناد ، زور  بش و 

. دنیوگیم نوّیرهد  هچنانچ  تسین 
. دناهدش دقتعم  قاّفتا  تخب و  هب  ياهّدع  هچنانچ  تسین ، فداصت  قاّفتا و  دّرجم  دنلیاق و  نّویعیبط  هچنانچ  تسین  مه  عبط  زا  و 

. تسانعم ظاحل  هب  ُحِّبَُسی »...  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ  : » ادخ لوق  رب  فوطعم  ای  هّیلاح ، هلمج  نیا  ٍءام  ْنِم  ٍۀَّباَد  َّلُک  َقَلَخ  ُهَّللا  َو 
ِتاوامَّسلا ُْکُلم  ِهَِّلل  فطع  ای  تسین ، انعم  نیا  دیکأت  زج  یفن  ماهفتسا و  تاومّسلا و  یف  نم  هل  حّبسی  هّللا  تسا : نینچ  انعم  رد  هیآ  نیا  هچ 

. دشابیم َْلیَّللا  ُهَّللا  ُبِّلَُقی  رب  ای  انعم ، ظاحل  هب  یِجُْزی  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ  رب  ای  ُریِصَْملا  ِهَّللا  َیلِإ  َو  رب  ای  ِضْرَْألا  َو 
صاخ عون  هب  هراشا  ات  دروآ  هرکن  تروص  هب  ار  ءام »  » ظفل اذل  تسا ، هفطن  نامه  هدیرفآ  نآ  زا  ار  اههدـنبنج  دـنوادخ  هک  بآ  زا  دوصقم 

. دراد یگتسب  نآ  هب  هدنبنج  ره  تایح  اقب و  و  تسا ، هدنبنج  ره  يهّدام  زج  نآ  هک  دشاب ، بآ  سنج  هب  ای  بآ ، زا 
. اهمرک اهیهام و  اهرام و  دننام  دنوریم ، هار  مکش  رب  تاناویح  زا  یضعب  ِِهنَْطب و  یلَع  یِشْمَی  ْنَم  ْمُْهنِمَف 

نیمز . تارشح  زا  ناگدنرپ  اهناسنا و  دننام  دنوریم ، هار  اپ  ود  اب  اهنآ  زا  یضعب  ِْنیَلْجِر و  یلَع  یِشْمَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 
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. اهنآ ریغ  ناگدنرد و  نایاپراهچ و  دننام  دنوریم  هار  اپ  راهچ  رب  تاناویح  زا  یضعب  ٍَعبْرَأ و  یلَع  یِشْمَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 
دنوریم هار  اپراهچ  زا  شیب  رب  هک  یتاناویح  رتشیب  نوچ  دـنوریم ، هار  اپ  راهچ  زا  رتشیب  رب  تاناویح  زا  یـضعب  هک  دومرفن  یلاعت  يادـخ 

. تسردان كدنا و  رایسب  تساپراهچ  زا  شیب  رب  شاهّیکت  دامتعا و  هک  هچنآ  تساپ ، راهچ  رب  ناشدامتعا 
«1 . » دنوریم هار  اپراهچ  زا  شیب  رب  تاناویح  زا  یضعب  دومرف : هک  هدش  هداد  تبسن  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  هب  و 

زا شیب  رب  تاناویح  زا  یـضعب  دـیوگب : هک  تسا  نیا  يهلزنم  هب  نیا  دـنیرفآیم و  دـهاوخیم  هک  ار  هچنآ  دـنوادخ  ُءاـشَی و  اـم  ُهَّللا  ُُقلْخَی 
؟ دور هار  اپراهچ  زا  رتشیب  رب  هک  تسه  يزیچ  ناویح  رد  ایآ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  دنوریم و  هار  اپراهچ 

قلخ دراد  تردق  سپ  تساناوت ، يزیچ  ره  رب  دنوادخ  ٌریِدَق  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  دنیرفآیم  دهاوخب  هک  ار  هچنآ  دـنوادخ  دومرف : سپ 
ندروآ و  دـشابیم ، ُءاشَی  ام  ُهَّللا  ُُقلْخَی  یلاعت : يادـخ  لوق  لیلعت  ماـقم  رد  هلمج  نیا  سپ  دور ، هار  اـپراهچ  زا  رتشیب  رب  هک  ار  يزیچ  دـنک 

نآ ندوب  کیدزن  لقع و  نابحاص  نداد  هبلغ  تهج  زا  لقع  نابحاص  ریغ  دروم  رد  تسا  درخ  لقع و  ناـبحاص  صوصخم  هک  نم »  » ظـفل
. تسا رگیدکی  هب  ود 

__________________________________________________

7 ص 148 نایبلا ج 8 - عمجم  (- 1)
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. میداتسرف ورف  حاولا  مالقا و  ماقم  تّیشم و  ماقم  زا  ار  تایآ  ام  ٍتایآ و  اْنلَْزنَأ  ْدََقل 
. میدرک توالت  وت  يارب  ار  نآ  و  میداتسرف ، ینآرق  تایآ  تروص  رد  ار  ینیودت  تایآ  هک  نیا  روظنم 

ندومن لزان  اهربا و  ندـنار  و  دنتـسه ، اهنامـسآ  رد  هک  ییاهنآ  حـیبست  لیبق  زا  میدومن ، لزان  یعیبط  ياهتروص  رد  ار  ینیوکت  تایآ  و 
. میدروآ دیدپ  هریغ  نتفر و  هار  تکرح و  رد  ینوگانوگ  زین  و  بآ ، زا  اههدنبنج  همه  ندیرفآ  و  اهزور ، ندینادرگ  و  ناراب ،

هک ره  تایآ  نآ  يهلیسو  هب  دنوادخ  ٍمیِقَتْـسُم و  ٍطارِـص  یلِإ  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  ُهَّللا  َو  هدننک  حضاو  ای  نشور  حضاو و  تایآ  نآ  هک  ٍتانِّیَبُم 
. دیامنیم تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخب  ار 
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میقتـسم هار  و  تسادخ ، تسد  هب  طقف  تیاده  هک  اریز  تسین ، یبّجعت  هدننک  تیاده  تایآ  حوضو  اب  یـضعب  نتفاین  تیاده  رد  نیا  ربانب 
. تسا بلق  قیرط  تیالو و  زا  ترابع 

57 تایآ 47 -

379 ص :  ات 57 ..... ] تایآ 47  (: 24  ) رونلا هروس  ]

هراشا

ِِهلوُسَر َو  ِهَّللا  َیلِإ  اوُـعُد  اذِإ  َو  ( 47  ) َنِینِمْؤُْملِاب َِکئلوُأ  ام  َو  َکـِلذ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  یَّلَوَتَی  َُّمث  اـنْعَطَأ  َو  ِلوُسَّرلاـِب  َو  ِهَّللاـِب  اَّنَمآ  َنُولوُقَی  َو 
ْنَأ َنُوفاـخَی  ْمَأ  اُوباـتْرا  ِمَأ  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َأ  ( 49  ) َنِینِعْذـُم ِْهَیلِإ  اُوتْأَـی  ُّقَْحلا  ُمَُهل  ْنُکَی  ْنِإ  َو  ( 48  ) َنوُضِْرعُم ْمُْهنِم  ٌقـیِرَف  اذِإ  ْمُهَْنَیب  َمُکْحَِیل 

اُولوُقَی ْنَأ  ْمُهَْنَیب  َمُکْحَِیل  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعُد  اذِإ  َنِینِمْؤُْملا  َلْوَـق  َناـک  اـمَّنِإ  ( 50  ) َنوُِملاَّظلا ُمُه  َکـِئلوُأ  ْلـَب  ُُهلوُسَر  َو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َفیِحَی 
(51  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  انْعَطَأ  َو  انْعِمَس 

اوُمِسُْقت ُْلق ال  َّنُجُرْخََیل  ْمُهَتْرَمَأ  ِْنَئل  ْمِِهناْمیَأ  َدْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْـسقَأ  َو  ( 52  ) َنوُِزئاْفلا ُمُه  َکـِئلوُأَف  ِهْقَّتَی  َو  َهَّللا  َشْخَی  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو 
ْنِإ َو  ُْمْتلِّمُح  اـم  ْمُْکیَلَع  َو  َلِّمُح  اـم  ِْهیَلَع  اـمَّنِإَف  اْوَّلَوَت  ْنِإَـف  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوـُعیِطَأ  ْلـُق  ( 53  ) َنُولَمْعَت اِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا  َّنِإ  ٌۀَـفوُْرعَم  ٌۀَـعاط 
اَمَک ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  ( 54  ) ُنِیبُْملا ُغالَْبلا  ـَّالِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  اـم  َو  اوُدَـتْهَت  ُهوُعیُِطت 
ْنَم َو  ًاْئیَـش  ِیب  َنوُکِرُْـشی  ِینَنوُُدبْعَی ال  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُبَیل  َو  ْمَُهل  یـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  َو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا 

(56  ) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َةاکَّزلا  اُوتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو  ( 55  ) َنوُقِساْفلا ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  َدَْعب  َرَفَک 
(57  ) ُریِصَْملا َْسِئَبل  َو  ُراَّنلا  ُمُهاوْأَم  َو  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِزِْجعُم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَسَْحت  ال 
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381 ص :  همجرت ..... :

نمؤم نانیا  و  دـننادرگیم ، يور  نیا  زا  دـعب  ناـنآ  زا  یهورگ  سپـس  میدرب ، ناـمرف  میدروآ و  ناـمیا  ربماـیپ  دـنوادخ و  هب  دـنیوگیم  و 
. دنتسین

نادرگیور نانآ  زا  یهورگ  هک  تسا  هاگنآ  دـنک ، يرواد  ناـنآ  ناـیم  رد  ربماـیپ ]  ] هک دـنوش  هدـناوخ  ربماـیپ  دـنوادخ و  يوس  هب  نوچ  و 
. دنوشیم

. دنیآیم وا  دزن  هب  میلست  تعاطا و  اب  ناباتش ]  ] دشاب نانآ  اب  قح  رگا  و 
متس نانیا  هکلب  هن  دنراد ، اور  متـس  نانآ  رب  وا  ربمایپ  دنوادخ و  هک  دنیـسرتیم  ای  دنراد ، ههبـش  کش و  ای  تسا ، يرامیب  ناشیاهلد  رد  ایآ 

. دناهشیپ
میدینـش و دنیوگیم  هک  تسا  نیا  اهنت  دنک ، يرواد  نانآ  نایم  رد  هک  دـنوش  هدـناوخ  شربمایپ  دـنوادخ و  يوس  هب  نوچ  نانمؤم ، نخس 

. دنراگتسر هک  دننانیا  و  میدرب ، نامرف 
. دنبایماک هک  دننانیا  دنشاب ، هتشاد  اورپ  وا  زا  و  دنسرتب ، دنوادخ  زا  دننک و  تعاطا  وا  ربمایپ  دنوادخ و  زا  هک  یناسک  و 

دنگوس وگب  دـنیآیم . نوریب  داهج ] يارب   ] یهد روتـسد  ناشیا  هب  رگا  هک  دـنروخیم  دـنوادخ  مان ]  ] هب ار  ناشیاهدـنگوس  نیرتتخـس  و 
. تسا هاگآ  دینکیم  هچنآ  هب  دنوادخ  نامگیب  دیاب ، وکین  تعاطا  دیروخن .

امش رب  و  تسوا ، دوخ  فیلکت  ربمایپ ]  ] وا يهدهع  هب  دینادرگب ، يزور  رگا  دینک و  تعاطا  مه ]  ] ربمایپ زا  دینک و  تعاطا  دنوادخ  زا  وگب 
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. تسین راکشآ  یناسر  مایپ  زج  ربمایپ  رب  و  دیباییم ، تیاده  دینک  تعاطا  وا  زا  رگا  تسامش و  دوخ  فیلکت 
نیـشناج نیمزرـس  نیا  رد  ار  نانآ  هک  تسا  هداد  هدـعو  دـناهدرک ، هتـسیاش  ياهراک  دـناهدروآ و  ناـمیا  هک  امـش  زا  یناـسک  هب  دـنوادخ 

دنادرگ ،
382 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، دهد هاگیاپ  نانآ  يارب  ددنسپیم ، نانآ  رب  هک  ار  ناشنید  دنادرگ و  ناینیشیپ ]  ] نیـشناج زین  دندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  هکنانچمه 
رفک نیا  زا  دعب  هک  یناسک  دهدیمن و  رارق  نم  کیرـش  ار  يزیچ  دنتـسرپیم و  ارم  هک  دشخبب  ناما  نما و  نانآ  هب  ناشیکانمیب ، زا  دعب  و 

. دننامرفان هک  دننانیا  دنزرو ،
. دیوش تمحر  لومشم  هک  دشاب  دینک  تعاطا  ربمایپ  زا  دیزادرپب و  ار  تاکز  دیراد و  اپرب  ار  زامن  و 

. تسا یماجنا  رس  دب  و  تسا ، خزود  شتآ  نانآ  ماجنا  رس  ارس و  و  رادنپم ، نانمؤم ]  ] هدنروآ هوتس  هب  نیمزرس  نیا  رد  زگره  ار  نارفاک 

381 ص :  ریسفت ..... 

هک نآ  زا  ّمعا  تسا ، يدـهی » هّللا   » رب فـطع  هلمج  نیا  َکـِلذ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُْهنِم  ٌقـیِرَف  یَّلَوَـتَی  َّمـُث  اـنْعَطَأ  َو  ِلوُسَّرلاـِب  َو  ِهَّللاـِب  اَّنَمآ  َنوـُلوُقَی  َو 
. دشاب لاح  ای  دشاب  انلزنأ » دق   » رب فوطعم 

، میدرک تعاطا  میدروآ و  نامیا  لوسر  ادخ و  هب  دنیوگیم  نانآ  هک  یلاح  رد  ینعی  ادتبم  رب  ریدقت  هب  دـشاب  لا  نولوقی »  » تسا نکمم  و 
. دراد تافانم  ناشلمع ) اب   ) ییاهنت هب  نانآ  نامیا  هک  تسا  نیا  روظنم  دننادرگ ، ور  نانآ  زا  ياهّدع 

ناـنمؤم هلمج  زا  ناـنآ  عقاو  رد  َنوُضِْرعُم  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  اذِإ  ْمُهَْنَیب  َمُکْحَِیل  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعُد  اذِإ  َو  َنِینِمْؤُْملاـِب  َکـِئلوُأ  اـم  َو  دوـمرف : اذـل 
تساوخرد ، نیا  زا  یضعب  دنک  يرواد  ناشنیب  هک  دنناوخیم  ار  نانآ  شلوسر  ادخ و  هک  یتقو  اریز  دنتسین ،

383 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنکیم نانآ  نامیا  مدع  رب  تلالد  هک  تسا  يرگید  هجو  نایب  نیا  دندنادرگیمرب  ور 

. دننکیم اعّدا  نآ  هب  دنریذپیم  دوش  هداد  قح  نانآ  هب  رگا  یلو  َنِینِعْذُم  ِْهَیلِإ  اُوتْأَی  ُّقَْحلا  ُمَُهل  ْنُکَی  ْنِإ  َو 
ناشیایند رد  عفن  بلج  يارب  مالـسا  هب  نانآ  هّجوت  هک  تسا  نیا  رب  تلالد  تسا و  نانآ  ناـمیا  مدـع  رب  تلـالد  يارب  يرگید  هجو  زین  نیا 

. تسا
دنراد ّقح  هب  نیقی  هک  نیا  اب  دننادرگیم  يور  ّقح  مالـسا و  زا  ضرم  نآ  ببـس  هب  هک  تسا  یـضرم  نانآ  ياهلد  رد  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َأ 

. دناهدرک ّکش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تّوبن  رد  نانآ  ای  اُوباتْرا  ِمَأ 
نیا اب  دنراد  اور  متس  نانآ  قح  رد  شلوسر  ادخ و  هک  دنـسرتیم  ایآ  َنوُِملاَّظلا  ُمُه  َِکئلوُأ  َْلب  ُُهلوُسَر  َو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َفیِحَی  ْنَأ  َنُوفاخَی  ْمَأ 

«1 . » دومن دهاوخ  متس  ملظ و  نانآ  هب  دنوادخ  هک  دنیامن  مّهوت  ات  شلوسر  ادخ و  هن  دننارگمتس ، ملاظ و  نانآ  لمع  رکف و  هوحن 
__________________________________________________

: دسیونیم نایبلا  ریسفت  رد  یسوط  خیش  تسا  فلتخم  تایرظن  نیا  لوزن  نأش  قادصم و  دروم  رد  ( 1)
هدـش لزان  دوب  ییاوعد  هک  يدوهی  درم  ناقفانم و  زا  يدرم  يهراب  رد  هک  دـناهتفگ  و  تسا ...  هدـش  لزان  ناـقفانم  فیـصوت  رد  دـناهتفگ 

فرـشا نب  بعک  دزن  نتفر  هب  ار  وا  قفاـنم  یلو  درکیم  توعد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  دزن  نتفر  هب  ار  درم  نآ  يدوهی  هک  تسا 
يدرم مالّسلا و  هیلع  یلع  ترضح  قح  رد  دناهتفگ : نایدوهی  درکیم  توعد  سییر 

384 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هنوگنیا ناشلاح  نانمؤم  هکلب  تسین  راتفگ  لوق و  دّرجم  ناشنامیا  هک  تسا  نینمؤم  لاح  زا  رّدـقم  لاؤس  باوج  َنِینِمْؤُْملا  َلْوَق  َناـک  اـمَّنِإ 
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عفن هب  هاوخ  میدینش  ار  نآ  مکح  ای  میدینش ، ار  توعد  نیا  ام  دنیوگیم : انْعِمَـس  اُولوُقَی  ْنَأ  ْمُهَْنَیب  َمُکْحَِیل  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعُد  اذِإ  تسا 
. ام ررض  رب  ای  دشاب  ام 

، دنناراگتـسر نانیا  منکیم  تعاطا  َنوُِزئاْفلا و  ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهْقَّتَی  َو  َهَّللا  َشْخَی  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو  َنوُِحْلفُْملا  ُمُه  َکـِئلوُأ  َو  اـنْعَطَأ  َو 
. دنناگدنوش بایماک  نانآ  دنشاب و  راگزیهرپ  سرت و  ادخ  دننک و  تعاطا  شلوسر  ادخ و  زا  هک  یناسک  سپ 

هب هیبشت  فیفخت  رد  ات  هدش  هدناوخ  عابشا  نودب  اههرسک  فاق و  نوکس  اب  هدش و  هدناوخ  عابشا  نودب  ءاه  فاق و  يهرسک  اب  هقّتی »  » ظفل
ظفل
__________________________________________________

تـسا هتفگ  یخلب  دوب و  بآ  کلم و  هب  طوبرم  هعزانم  دوهی و  دزن  هب  دناوخیم و  هّللا  لوسر  دزن  هب  ار  وا  هک  تسا  هدش  لزان  هیما  ینب  زا 
ادیپ یگنـس  نیمز  نآ  سپـس  دوب  هدـیرخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  ار  نآ  هک  دوب  ینیمز  هراب  رد  ياهعزانم  نامثع  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نیب  هک 

نم نیب  تفگیم  تفریذپیمن و  مالّسلا  هیلع  ترضح  دنادرگرب و  مالّسلا  هیلع  ترـضح  هب  بیع  نیا  رطاخ  هب  ار  نآ  تفرگ  میمـصت  دش .
هب رگا  تفگیم  درم  نآ  هب  دوب ) هّیما  ینب  زا  نامثع و  ناشیوخ  زا   ) صاعلا نب  مکح  اّما  تسا . مکح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  وت  و 
هیآ نیا  هاگنآ  دنتفر . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دزن  هب  وا  اب  سپ  درک  دهاوخ  مکح  مالّـسلا  هیلع  یلع  شّمع  رـسپ  عفن  هب  يرب  يرواد  وا 

نمؤم تافـص  تایآ و  ياوحف  اب  يرگید  هچ  نامثع و  هچ  تشاد ، فالتخا  هّیما  ینب  زا  یکی  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  یهجو  . ) دـش لزاـن 
نامجرتم تسا ) لوبقم  رتشیب  مالّسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  عماج  روط  هب  هک  هدش  رکذ  نآ  زا  سپ  هک 
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هدناوخ ءاه  نوکـس  فاق و  يهرـسک  اب  تسا و  لصا  قبط  هک  هدش  هدناوخ  عابـشا  اب  ءاه  يهرـسک  فاق و  يهرـسک  اب  دشاب ، هدش  فتک » »

. دوش تکس  ءاه  هب  هیبشت  نآ  ریمض  ات  هدش 
ِهَّللِاب اوُمَْسقَأ  َو 

ْمِِهناْمیَأ َدْهَج  دندرک  دای  دنگوس  ادخ  هب  دندینادرگ  يور  ّقح  زا  هک  نانآ  ای  هللااب » انمآ  : » دنتفگ هک  نانآ 
« ْمِِهناْمیَأ َدْهَج   » ظفل

. تسا یعون  قلطم  لوعفم 
ار دنگوس  هک  دیوگیم ، غورد  رایسب  هک  تسا  یسک  تداع  نیمه  هچنانچ  دندومن ، هغلابم  ناشیاهدنگوس  رد  دندرک و  دای  دنگوس  ینعی 

. دنکیم ظیلغ  نیگنس و  دیکأت و  ار  نآ  دروخیم و  دایز 
« ْمِِهناْمیَأ َدْهَج   » ای

«. مهنامیأ دهج  نودهجی  : » تسا هدوب  نینچ  ترابع  تسا و  لاح  نآ  هک  تسا  فوذحم  لعف  قلطم  لوعفم 
ْمُهَتْرَمَأ ِْنَئل 

ُْلق َّنُجُرْخََیل  یهدب  اههوزغ  هب  جورخ  روتسد  نانآ  هب  رگا  هک 
اوُمِسُْقت ال  وگب : نانآ  هب  وت  سپ و  تفر  دنهاوخ  نوریب  نانآ 

. وت تدابع  تعاط و  هک  اریز  تسین ، دنگوس  هب  یجایتحا  دینکن و  دای  دنگوس 
ٌۀَفوُْرعَم ٌۀَعاط 

راهظا و هب  جایتحا  هن  ددرگیم  رب  نانآ  دوخ  هب  نآ  عفن  دنهدیم ، تیاضر  دنراد و  فارتعا  نآ  هب  فرع  لقع و  هک  تسا  یفورعم  تعاط 
. دشاب مسق 

ُْلق َنُولَمْعَت  اِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا  َّنِإ 
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هچنآ  هب  ادخ  هّتبلا  هک 
386 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: وگب نانآ  هب  اذل  تسا  هاگآ  دننکیم 

. طقف راتفگ  هب  هن  دینک ، تعاطا  لمع  اب  ار  ادخ  َهَّللا  اوُعیِطَأ 
لوسر هب  يررـض  چیه  دننادرگ  يور  لوسر  تعاطا  زا  نانآ  رگا  سپ  دینک  تعاطا  لمع  اب  زین  ار  ادخ  لوسر  اْوَّلَوَت  ْنِإَف  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو 

. دنزیمن هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 
غیلبت نآ  و  تسا ، هتـشاذگ  وا  يهدهع  رب  هک  تسا  يزیچ  َلِّمُح  ام  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  يهدهع  رب  هک  هچنآ  سپ  ِْهیَلَع  امَّنِإَف 

دیدرکن لمع  رگا  ات  تسین  تعاط  هب  تسامـش  تیاده  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يهفیظو  تسا و  هدرک  غیلبت  هک  تسوا  تلاسر 
. دشاب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رب  ّقح  زا  امش  ندینادرگ  يور  لابو  رزو و  ات 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  يوریپ  تعباتم و  ینعی  تسا ، هدش  هتشاذگ  امـش  يهدهع  رب  هچنآ  تسا  امـش  رب  ُْمْتلِّمُح و  ام  ْمُْکیَلَع  َو 
. ادخ ربمایپ و  رب  هن  ددرگیم ، زاب  امش  دوخ  هب  ندینادرگ  يور  ررض  ور  نیا  زا  تسامش ، يهفیظو 

ّیلع تیالو  نا  و  تسا ، تّما  امـش  ترخآ  يهیامرـس  نآ  هک  دیوشیم  نومنهر  نامیا  يوس  هب  دـینک  تعاطا  رگا  اوُدَـتْهَت و  ُهوُعیُِطت  ْنِإ  َو 
. تسا مالّسلا  هیلع 

یفخم یسک  رب  هک  يوحن  هب  حضاو  غیلبت  مه  نآ  ُنِیبُْملا  تسین ، غیلبت  زج  لوسر  رب  ُغالَْبلا  اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  َو 
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. دشاب دوصقم  يهدننک  رهاظ  هک  يوحن  هب  ای  دشابن ،
یقیقح نامیا  هب  هک  یـسک  يارب  ای  تسا ؟ زیچ  هچ  لوسر  يهدننک  تعاطا  يارب  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  ُهَّللا  َدَعَو 

. تسین فالخ  ادخ  يهدعو  رد  و  هداد ، هدعو  نانآ  هب  دنوادخ  دومرف : سپ  تسا ؟ زیچ  هچ  هتشگ  نومنهر 
. دناهدروآ نامیا  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  ای  يوبن  ّماع  تعیب  اب  هک  یناسک  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

. دوش ّرقتسم  اهنآ  نامیا  ات  تسا ، نامیا  يهمزال  هک  دنداد  ماجنا  حلاص  لمع  ِتاِحلاَّصلا و  اُولِمَع  َو 
. دهدیم رارق  شدوخ  نانیشناج  ای  ناگتشذگ  نانیشناج  ار  اهنآ  ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل 

اب ار  نانآ  ای  دـنکیم ، جراخ  نیمز  زا  ار  نیمز  رب  طّلـسم  ياهراّبج  هک  هنوگ  نیدـب  ریبک ، ملاع  نیمز  ای  ریغـص ، ملاع  نیمز  رد  ِضْرَْألا  ِیف 
. دیامنیم مالسا  عیطم  تبغر  نودب  ای  تبغر 

. داد رارق  نیشناج  هفیلخ و  ریبک  ریغص و  ملاع  رد  دوب  اهنآ  زا  لبق  هک  ار  یناسک  هچنانچ  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْسا  اَمَک 
نآ یناعم  عیمج  ظافلا  نآ  زا  روظنم  هکلب  دوشیمن ، لمح  هجو  کی  انعم و  کی  رب  دراد  هک  یگدرتسگ  تهج  هب  نآرق  ظاـفلا  هک  نادـب 

ار  نآ  بطاخم  مه  مّلکتم و  مه  هک  دشابیم ، نآ  هوجو  یعمج  اب 
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. دیامنیم لمح  هدرتسگ  عیسو و 
هک دـشاب  یلامعا  حـلاص  لـمع  زا  دوصقم  تسا  نکمم  دوشیم  لـصاح  يوبن  ّماـع  تعیب  اـب  هک  دـشاب  مالـسا  ناـمیا  زا  دوصقم  رگا  سپ 

. دشاب ایند  رد  هبلغ  يروص و  ّطلست  نداد  رارق  نیشناج  فالختسا و  زا  دوصقم  تسا  نکمم  هچنانچ  تسا ، مالسا  يهمزال 
دنداد هانپ  نانآ  هب  راصنا  و  دندمآ ، هنیدم  هب  شباحـصا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  یتقو  هک  تسا  هدـش  دراو  تیاور  رد  هچنانچ 
حبـص حالـس  اـب  زج  دـندیباوخیمن و  حالـس  نودـب  و  دـنیامن ، تّیذا  رازآ و  ار  شناراـی  ادـخ و  لوسر  هک  دـندومن  قاـّفتا  اـهبرع  يهمه 

. دندرکیمن
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نیا سپ  میـسرتن ؟ یـسک  زا  ادخ  زج  میباوخب و  نئمطم  نما و  ات  مینکیم  یگدنز  ام  هک  دینیبیم  دندومرف : شباحـصا  ادخ و  لوسر  سپ 
. تشگ ققحم  هیآ  قدص  هّکم  حتف  زا  دعب  ای  برع  ندش  عیطم  نآ و  يهموح  هنیدم و  رب  يهبلغ  زا  دعب  دش و  لزان  هیآ 

. تسا هدش  لزان  هّکم  حتف  رد  هیآ  نیا  هک  دناهتفگ  یضعب  هچنانچ 
ناشن نم  هب  نآ  براغم  قراـشم و  سپ  دـش  عمج  نم  يارب  نیمز  تسا : هدـمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  يرگید  تیاور  رد  و 

. دیسر دهاوخ  دش  هداد  ناشن  تشگ و  عمج  نم  يارب  هک  ینیمز  زا  رادقم  نآ  هب  نم  تّما  کلم  و  دش ، هداد 
رد تسا : هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  دادقم  زا  يرگید  ربخ  رد  و 
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زیزع ار  اهنآ  ای  ّتلذ ، اب  اـی  دـشاب  تّزع  اـب  هچ  دـیامن ، لـخاد  هناـخ  نآ  رب  ار  مالـسا  يهملک  هک  نآ  رگم  دـنامیمن  یقاـب  ياهناـخ  نیمز 

«. 1  » دنهن ندرگ  مالسا  نید  هب  ات  دنکیم  لیلذ  ار  اهنآ  ای  دهدیم ، رارق  مالسا  لها  زا  دنکیم و 
راهظا ات  درک  دهاوخ  طّلسم  ناشنانمشد  نیفلاخم و  رب  ار  نانآ  دنوادخ  ْمَُهل  یضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  َو  ادخ : لوق  يانعم  نیا  ربانب 

. دشاب نکمم  نآ  مزاول  مالسا و  يهملک 
ملاع هب  ای  ریغـص  ملاع  هب  تبـسن  فرـصت  ملع و  رد  ینیـشناج  فالختـسا  زا  ینامیا و  يولو  تعیب  حلاص  لمع  زا  دوصقم  تسا  نکمم  و 

. دشاب ریبک 
نآ هاگره  هک  دوشیم ، رهاظ  ناشریغـص  کلم  رد  رما  ّیلو  تروص  هب  هک  دـشاب  نانآ  يولو  يهفیطل  ینیـشناج  زا  دوصقم  تسا  نکمم  و 
رد ینیشناج  فالختـسا  زا  دوصقم  تسا  نکمم  دوشیم و  ادخ  نیـشناج  ریبک  ریغـص و  ملاع  لمع  ملع و  رد  ددرگ  نّکمتم  يوق و  هفیطل 

. دشاب يولو  يهفیطل  ندش  نیشناج  زا  دعب  تلاسر  ای  تّوبن 
ینیشناج ای  کلم ، رد  ینیـشناج  فالختـسا  زا  دوصقم  تسا  نکمم  تسا  هدش  لصاح  يولو  تعیب  اب  هک  دشاب  ینامیا  نامیا  زا  دارم  رگا 

تلاسر تّوبن و  رد  فالختسا  ای  دشاب ، لمع  ملع و  رد 
__________________________________________________
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. دشاب
یقاب حلاص  لمع  زا  دوصقم  تسا  نکمم  دوشیمن  قّقحم  رما  ّیلو  توکلم  دوهش  اب  زج  هک  تسا  يدوهـش  نامیا  نامیا  زا  دوصقم  رگا  و 

. دشاب تلاسر  ای  تّوبن  رد  ینیشناج  فالختسا  زا  دوصقم  دشاب و  رما  ّیلو  دزن  روضح  رب  ندنام 
اب ار  تیالو  هک  نینمؤم  هب  یهاگ  نیملـسم و  هب  یهاگ  اونمآ » نیذـّلا   » رابخا رد  هچ  تسا ، هدـش  هراشا  راـبخا  رد  هوجو  یناـعم و  نیا  رب  و 

. دناهدرک لوبق  يولو  ّصاخ  تعیب 
یهاگ زین  ینیشناج )  ) فالختسا تسا و  هدش  ریسفت  مالّسلا  مهیلع  راهطا  يهّمئا  دننام  دنتـسه  لماک  نامیا  رد  هک  یناسک  هب  مه  یهاگ  و 

تسا و هدش  ریسفت  مالّسلا  هیلع  مئاق  روهظ  رد  ینیشناج  هب  یهاگ  و  ترابع ، نید و  ملع و  رد  ینیشناج  هب  یهاگ  کلم و  رد  ینیـشناج  هب 
. دیامن هعجارم  لّصفم  ياهباتک  هب  تسا  رابخا  بلاط  سک  ره 

. دنشاب ناما  رد  ریغص  ملاع  رد  ینطاب  نانمشد  ریبک و  ملاع  رد  يرهاظ  نانمشد  سرت  زا  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُبَیل  َو 
. دنوشن كرشم  ینطاب  يروص و  كرش  عاونا  زا  کی  چیه  هب  دنتسرپ و  ارم  اهنت  ِیب و  َنوُکِرُْشی  ِینَنوُُدبْعَی ال 

دنرواین . يور  تیالو  رد  ءاکرش  اهاوه و  اهتب ، زا  کی  چیه  هب  ًاْئیَش و 
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وا نید  ادخ و  مکح  زا  ینعی  دوب ، دـهاوخ  قساف  دوش  رفاک  تایآ  نیا  زا  سپ  سک  ره  َنوُقِـساْفلا  ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  َدـَْعب  َرَفَک  ْنَم  َو  ًاْئیَش 
. تسا جراخ 

جراخ ّتیناسنا  قیرط  زا  هک  تسا  نیا  دننام  وا  دشاب  یقاب  وا  رد  ماقم  نآ  رد  لوخد  دادعتـسا  دشاب و  هدیـسرن  ماقم  نیا  هب  هک  یـسک  اریز 
. دشاب هدشن  لخاد  یکولس  یفیلکت و  لوخد  اب  قیرط  نآ  رد  زونه  هچ  رگا  تسا  هدشن 

تّیلعف ماقم  نیا  زا  جورخ  اب  و  هتـشگ ، جراخ  لعف  هب  هّوق  زا  وا  هک  هدـش ، جراخ  نآ  زا  سپـس  هدیـسر و  ماقم  نیا  هب  هک  یـسک  فالخ  رب 
. تسا قساف  تقیقح  رد  وا  و  دوشیمن ، قّقحم  يدادعتسا  هّوق و  وا  رد  و  دشیم ، لطاب 

لاح رد  ای  ایند  یگدنز  لاح  رد  هدعو  هب  ندرک  افو  دنتسه  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  عبات  هک  دنـشاب  هعیـش  نینمؤم  اونمآ » نیّذلا   » زا دوصقم  رگا 
. تسا راضتحا 

نامیا و هب  رما  ار  نانآ  هک )  ) نیرـضاح زا  هیانک  اُونَمآ » َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  : » یلاعت يادخ  لوق  نوچ  دیراد  اپ  رب  ار  زامن  سپ  َةالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو 
. هدومن حلاص  لمع 

دیهدب . ماجنا  حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  تسانعم  نادب  هیآ  تقیقح  رد  سپ 
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. دهد لیصفت  ار  حلاص  لامعا  تساوخ  دنوادخ  دوب و  لمجم  ِتاِحلاَّصلا » اُولِمَع   » رگید يوس  زا  و 
« َةالَّصلا اوُمِیقَأ   » فالخ هب  دوشیم  هدافتـسا  اونمآ »  » ینعی تسا ، رما  ظفل  ریدـقت  رد  ای  درک ، فطع  نآ  رب  ار  َةالَّصلا » اوُمِیقَأ   » يهلمج اذـل 

. دوشیمن هدافتسا  ِتاِحلاَّصلا » اُولِمَع   » ادخ لوق  زا  هک 
زامن دنتشاد  اپ  هب  لیصفت  نایب و  هروس  لّوا  رد  دیزادرپب  تاکز  َةاکَّزلا و  اُوتآ  َو  ةولّـصلا » اومیقأ  اونمآف و  : » دشاب هتفگ  نینچ  هک  ایوگ  سپ 

. تشذگ تاکز  نداد  و 
ار وا  ای  دینک ، تعاطا  ار  وا  دنکیم  رما  امـش  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  ییاهزیچ  ریاس  رد  َنوُمَحُْرت  ْمُکَّلََعل  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو 

. دینک تعاطا  تاکز  نداد  نتشاد و  اپ  هب  رد 
قبط ترهـش و  اـیر و  زا  نآ  ریغ  هن  دـیهد ، رارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  رما  ضحم  ار  ناـتتاکز  زاـمن و  يهزیگنا  یعاد و  ینعی 

هک ییاهزیچ  زا  اهنیا  ریغ  ماقم و  هاج و  سومان و  لایع و  ظفح  ای  لاـم ، لیـصحت  اـی  لاـم  ظـفح  اـی  ناـتلاثما  اـب  نتـشگ  دـننامه  تداـع و 
. دیوش عقاو  تمحر  دروم  هک  دشاب  دنهدیم ، رارق  ناشتادابع  لاعفا و  تایاغ  ار  نانآ  سوفن  نابحاص 

باطخ تسا  نکمم  و  هدش ، هدناوخ  باطخ  تروص  هب  ّنبسحت »  » تبیغ و تروص  هب  ّنبسحی »  » ظفل َّنَبَسَْحت  ال 
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ینعی تسا ، رتتـسم  لعاف  تبیغ  تئارق  ربانب  دشاب و  ّماع  باطخ  تسا  نکمم  يرادنپیم و  وت  ینعی ، دشاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب 
. هدندروآ ياج  هب  لعاف و  ای  هدننک  نامگ 

. دننکن نامگ  دندش  رفاک  هک  ینانآ  اورفک  نیّذلا  مهّنبسحی  ال  : » هنوگ نیدب  تسا  فوذحم  اجنیا  رد  لّوا  لوعفم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 
. درک دنهاوخ  زجاع  نیمز  رد  شدوخ  ییاورنامرف  زا  ار  ادخ  هک  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِزِْجعُم 

هّتبلا تسا و  شتآ  ناشیا  هاگیاج  ینعی  تسا  عطقنم  يانعم  اظفل و  شلبقام  زا  هک  تسا  یمالک  هلمج  نیا  ُریِـصَْملا  َْسِئَبل  َو  ُراَّنلا  ُمُهاوْأَـم  َو 
. تسا يدب  هاگتشگزاب  نآ 

64 تایآ 58 -
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هراشا

َنوُعَـضَت َنیِح  َو  ِرْجَْفلا  ِةالَـص  ِْلبَق  ْنِم  ٍتاَّرَم  َثالَث  ْمُْکنِم  َُملُْحلا  اوُُغْلبَی  َْمل  َنیِذَّلا  َو  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  َنیِذَّلا  ُمُْکنِذْأَتْـسَِیل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
ٍضَْعب یلَع  ْمُکُضَْعب  ْمُْکیَلَع  َنُوفاَّوَط  َّنُهَدَْعب  ٌحانُج  ْمِْهیَلَع  َو ال  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  ْمَُکل  ٍتارْوَع  ُثالَث  ِءاشِْعلا  ِةالَـص  ِدَْعب  ْنِم  َو  ِةَریِهَّظلا  َنِم  ْمَُکباِیث 

َِکلذَـک ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َنَذْأَتْـسا  اَمَک  اُونِذْأَتْـسَْیلَف  َُملُْحلا  ُمُْکنِم  ُلافْطَْألا  َغََلب  اذِإ  َو  ( 58  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ِتاـیْآلا  ُمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَـک 
َْریَغ َّنَُهباِیث  َنْعَـضَی  ْنَأ  ٌحانُج  َّنِْهیَلَع  َْسیَلَف  ًاحاِکن  َنوُجْرَی  ـال  ِیتَّـاللا  ِءاـسِّنلا  َنِم  ُدِـعاوَْقلا  َو  ( 59  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ِِهتاـیآ  ْمَُـکل  ُهَّللا  ُنِّیَبـُی 
ٌجَرَح ِضیِرَْملا  یَلَع  َو ال  ٌجَرَح  ِجَرْعَْألا  یَلَع  َو ال  ٌجَرَح  یمْعَأـْلا  یَلَع  َْسَیل  ( 60  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو  َّنَُهل  ٌْریَخ  َنْفِفْعَتْسَی  ْنَأ  َو  ٍۀَنیِِزب  ٍتاجِّرَبَتُم 

َْوأ ْمُکِمامْعَأ  ِتُوُیب  َْوأ  ْمُِکتاوَخَأ  ِتُوُیب  َْوأ  ْمُِکناوْخِإ  ِتُوُیب  َْوأ  ْمُِکتاهَّمُأ  ِتُوُیب  َْوأ  ْمُِکئابآ  ِتُوُیب  َْوأ  ْمُِکتُوُیب  ْنِم  اُولُکَْأت  ْنَأ  ْمُکِسُْفنَأ  یلَع  َو ال 
اذِإَف ًاتاتْشَأ  َْوأ  ًاعیِمَج  اُولُکَْأت  ْنَأ  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  ْمُکِقیِدَص  َْوأ  ُهَِحتافَم  ُْمتْکَلَم  ام  َْوأ  ْمُِکتالاخ  ِتُوُیب  َْوأ  ْمُِکلاوْخَأ  ِتُوُیب  َْوأ  ْمُِکتاَّمَع  ِتُوُیب 

َنیِذَّلا َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  ( 61  ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِتایْآلا  ُمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک  ًۀَبِّیَط  ًۀَکَرابُم  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  ًۀَّیَِحت  ْمُکِسُْفنَأ  یلَع  اوُمِّلَـسَف  ًاتُوُیب  ُْمْتلَخَد 
ِِهلوُسَر ِهَّللِاب َو  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  َکَنُونِذْأَتْسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ُهُونِذْأَتْـسَی  یَّتَح  اُوبَهْذَی  َْمل  ٍعِماج  ٍْرمَأ  یلَع  ُهَعَم  اُوناک  اذِإ  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اُونَمآ 

(62  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  ُمَُهل  ْرِفْغَتْسا  َو  ْمُْهنِم  َْتئِش  ْنَِمل  ْنَذْأَف  ْمِِهنْأَش  ِضْعَِبل  َكُونَذْأَتْسا  اَذِإَف 
ْمُهَبیُِصت ْنَأ  ِهِْرمَأ  ْنَع  َنوُِفلاُخی  َنیِذَّلا  ِرَذْحَْیلَف  ًاذاِول  ْمُْکنِم  َنُولَّلَسَتَی  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ُمَْلعَی  ْدَق  ًاضَْعب  ْمُکِضَْعب  ِءاعُدَک  ْمُکَْنَیب  ِلوُسَّرلا  َءاعُد  اُولَعْجَت  ال 

ُهَّللا َو  اُولِمَع  اِمب  ْمُُهئِّبَُنیَف  ِْهَیلِإ  َنوُعَجُْری  َمْوَی  َو  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام  ُمَْلعَی  ْدَـق  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  َّنِإ  ـالَأ  ( 63  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمُهَبیُِصی  َْوأ  ٌۀَْنِتف 
(64  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب 

395 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

395 ص :  همجرت ..... :

رد هک  یماگنه  و  حبـص ، زامن  زا  شیپ  راب ، هس  دناهدیـسرن ، غولب  دح  هب  زونه  هک  امـش  زا  یناسک  ناتیاهنیمی و  کلم  هک  دیاب  نانمؤم ، يا 
نآ زا  سپ  دنریگب و  هزاجا  دورو ] يارب   ] امش زا  تسامش ، یگنهرب  ماگنه  هس  هک  ءاشع ، زامن  زا  سپ  و  دیروآیمرد ، ار  ناتیاهـسابل  رهظ 

تایآ دنوادخ  ناسنیدب  دیراد  رشن  رشح و  مه  اب  و  دنشدرگ ، رد  امش  نوماریپ  هک  ارچ  تسین  یهانگ  ناشیا  رب  هن  امش و  رب  هن  ماگنه ] هس  ]
. تسا هنازرف  ياناد  دنوادخ  دنادرگیم و  نشور  امش  يارب  ار  شیوخ 

هزاجا دورو ] يارب  ، ] دنتفرگیم هزاجا  طیارـش ] نیمه  رد   ] نانآ زا  شیپ  هک  یناسک  دننامه  دـیاب  دنـسر ، غولب  دـح  هب  ناتنادـنزرف  نوچ  و 
. تسا هنازرف  ياناد  دنوادخ  و  دنادرگیم ، نشور  امش  يارب  ار  شتایآ  دنوادخ  ناسنیدب  دنریگب 

هک  نآ  طرش  هب  دنراذگ ، ورف  ار  ناشی  اهرداچ ] اههماج /[  هک  تسین  یهانگ  نانآ  رب  دنرادن ، ییوشانز  دیما  هک  ياهسئای  نانز  و 
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. تساناد ياونش  دنوادخ  تسا و  رتهب  ناشیارب  دنراذگن ] ورف  ار  ناشیاهرداچ  و   ] دنزروب ینمادکاپ  هک  نیا  دننکن و  ییامنتنیز 
ياـههناخ يهقوذآ ]  ] زا هک  نیا  رد  امـش  دوـخ  رب  زین  و  تسین ، يداریا  مـه  راـمیب  رب  تـسین و  يداریا  گـنل  رب  و  تـسین ، يداریا  اـنیبان  رب 

ای ناتیاهومع ، ياههناخ  ای  ناتنارهاوخ ، ياههناخ  ای  ناتناردارب ، ياـههناخ  اـی  ناـتناردام ، ياـههناخ  اـی  ناتناردـپ ، ياـههناخ  اـی  ناـتدوخ ،
[ ياههناخ  ] ای دـیراد ، رایتخا  رد  ار  ناشدـیلک  هک  ییاههناخ  ای  ناتیاههلاخ ، ياههناخ  ای  ناـتیاهییاد ، ياـههناخ  اـی  ناـتیاههّمع ، ياـههناخ 
رب دیدش  ياهناخ  ره  دراو  نوچ  و  دیروخب ، اذغ  اهنت ] و   ] راوهدنکارپ ای  رگیدـمه  اب  هک  نیا  رد  تسین  یهانگ  امـش  رب  دـیروخب  ناتتـسود ،

دـشاب دنادرگیم ، نشور  امـش  يارب  ار  شتایآ  دنوادخ  ناسنیدب  تسا  هدیدنـسپ  كرابم و  تسا و  یهلا  ّتیحت  هک  دیهد  مالـس  ناتدوخ 
. دینک هشیدنا  هک 
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رگم دنوریمن  ییاج ] هب   ] دندش ناتـسادمه  يراک  رد  وا  اب  نوچ  دـنراد و  نامیا  وا  ربمایپ  دـنوادخ و  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نانمؤم  انامه 
سپ دنراد  نامیا  وا  ربمایپ  دنوادخ و  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  دـنریگیم  هزاجا  وت  زا  هک  یناسک  نامگیب  دـنریگب . هزاجا  وا  زا  هک  نآ 

شزرمآ دـنوادخ  زا  نانآ  يارب  هدـب و  هزاجا  یتساوخ  هک  نانآ  زا  یـسک  ره  هب  دنتـساوخ ، هزاجا  وت  زا  ناـشیاهراک  زا  یـضعب  يارب  نوچ 
. تسا نابرهم  راگزرمآ  دنوادخ  هک  ارچ  هاوخب 

هنایوج هانپ  یناهنپ و  هک  امـش  زا  ار  یناسک  دنوادخ  هک  یتسار  هب  دیرامـشم  رگیدمه  ندناوخ  دننامه  ناتدوخ  نایم  رد  ار  ربمایپ  ندناوخ 
هب كاندرد  یباذع  ای  ییالب  هک  نیا  زا  دنشاب  رذح  رب  دننکیم  یچیپرس  وا  نامرف  زا  هک  یناسک  دیاب  دسانـشیم  دنـشکیم  نوریب  ار  دوخ 

نانآ
397 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دسرب
ار يزور  دیتسه  يراک  هچ  رد  نونکا  امش  هک  دنادیم  یتسار  هب  تسا  دنوادخ  نآ  زا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  نامگیب  هک  دینادب 

يزیچ ره  هب  دـنوادخ  دـنادرگیم و  هاـگآ  دـیاهدرک  هچنآ  تقیقح ] هجیتـن و   ] زا ار  ناـنآ  هاـگنآ  دـیوشیم ، هدـنادرگزاب  وا  يوـس  هب  هک 
. تساناد

397 ص :  ریسفت ..... 

. تسا عطقنم  بادآ  زا  یبدا  نداد  دای  تهج  هب  مالک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
. دنریگب هزاجا  امش  زا  دیاهدش ، ناشکلام  هک  یناگدنب  هک  دیاب  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  َنیِذَّلا  ُمُْکنِذْأَتْسَِیل 

هزاجا دـیاب  تعاـس  هس  نیا  رد  زین  ناـنز  اـیآ  دـش  لاؤس  ماـما  زا  ناـنز ، هن  تسا ، نادرم  صوصخم  نتفرگ  هزاـجا  تسا : هدـمآ  يربخ  رد 
«. 1  » دننکن گنرد  دندرگ و  جراخ  دنوش و  لخاد  نکل  هن و  دومرف : دنریگب ؟

«. 2  » دناهدیسرن غولب  ّدح  هب  زونه  هک  دنتسه  یلافطا  نازینک و  ناگدنب و  دنریگب  هزاجا  دیاب  هک  یناسک  تسا : يرگید  تیاور  رد 
. دنریگب هزاجا  هبترم  هس  بش  زور و  ره  رد  دناهدشن  غلاب  هک  یناسک  ٍتاَّرَم  َثالَث  ْمُْکنِم  َُملُْحلا  اوُُغْلبَی  َْمل  َنیِذَّلا  َو 

__________________________________________________

نیلقّثلا ج 3 ص 621 ح 230 رون  ( 1)
یفاّصلا ج 3 ص 445 ( 2)

398 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ییابیز و سابل  تسا و  يراع  دنکیم  تروع  رتس  هک  یسابل  زا  ابلاغ  ناسنا  هک  یتاقوا  رد  ینعی  حبص ، زامن  زا  شیپ  ِرْجَْفلا  ِةالَـص  ِْلبَق  ْنِم 

نیا تسا و  ندب  تشز  ياهاج  اهتروع و  ندید  بجوم  تاقوا  نآ  رد  زّیمم  ياهغلاب  ریغ  ناگدنب و  لوخد  درادن و  ار  ندب  نییور  سابل 
. تسا راظنا  زا  یصخش  تبیه  نتفر  نیب  زا  بجوم 

، اشع زامن  زا  دعب  رهظ و  زا  دعب  دیروآیم ، نوریب  ار  ناتیاهسابل  هک  یماگنه  ِءاشِْعلا و  ِةالَص  ِدَْعب  ْنِم  َو  ِةَریِهَّظلا  َنِم  ْمَُکباِیث  َنوُعَضَت  َنیِح  َو 
. تسین لوخد  فاوط و  تقو  بش  زا  عقوم  نآ  نوچ  بش ، نایم  طسو و 

فرط ود  رد  نذا  بوجو  هک  تسا  نیا  يارب  ای  بش ، قارغتـسا  بجوم  دریگیم و  ار  بش  يهمه  زور  فرط  ود  رد  هزاجا  نذا و  هب  رما  ای 
. یلوا قیرط  هب  تسا  طسو  رد  نذا  بوجو  بجوم 

ره تسا ، نآ  ریغ  زرم و  ّدـح و  رد  للخ  زا  ترابع  تروع  هاگمرـش ) ندـش  نایامن  و   ) تسا مرـش  نامز  عقوم  هس  نیا  ْمَُکل  ٍتارْوَع  ُثـالَث 
دنلب تعاـس  نآ  رد  تروع  روهظ  زا  اـهنز  هک  یتعاـس  نینچمه  تسا و  تروع  دـشاب  شـشوپ  یتشز و  رـش و  هاـنپ  هاـگنیمک و  هک  يزیچ 
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. تسا نیمه  اجنیا  رد  تروع  زا  دوصقم  هک  دنوشیم ،
كرت  رد  نانآ  رب  امش و  رب  یکاب  رگید  روکذم  ياهتعاس  تاقوا و  زا  دعب  َّنُهَدَْعب  ٌحانُج  ْمِْهیَلَع  َو ال  ْمُْکیَلَع  َْسَیل 

399 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسین دننک  كرت  دهاوخب  رگا  نذا  نودب  لوخد  ناذیتسا و 

. تسا فوذحم  يادتبم  ریدقت  هب  لیلعت  ماقم  رد  رّدقم و  لاؤس  باوج  فانیتسا و  ْمُْکیَلَع  َنُوفاَّوَط 
دمآ تفر و  رد  دـنخرچیم و  امـش  رب  رود و  دایز  دـیراد ، جایتحا  نانآ  هب  ناـشتیبرت  تمدـخ و  رد  نوچ  دـش  هتفگ  هک  هورگ  نیا  ینعی 

. تسا تخس  نانآ  امش و  رب  نانآ  نتفرگ  هزاجا  دنتسه و 
ریغ رد  سپ  دنتـسه ، امـش  زا  ییاهتمـسق  يازجا  دننام  لافطا  ناگدنب و  هک  دراد  نیا  هب  راعـشا  تسا ، ریمـض  زا  لدـب  ٍضَْعب  یلَع  ْمُکُـضَْعب 
. تسا فوذحم  ربخ  يادتبم  ای  فوذحم  لعف  لعاف  مکضعب »  » ظفل ای  تسین ، هزاجا  هب  یجایتحا  نانآ  امش و  يارب  اهتروع  روهظ  تقو 

. اهنآ ياهتمکح  ماکحا و  للع  هب  هراشا  اب  ماکحا  ندرک  نایب  نییبت و  تسا  نینچ  نیا  َِکلذَک 
. دنکیم نایب  شیاهتّلع  اهتمکح و  اب  ار  یبلاق  یبلق و  ماکحا  رگید و  تایآ  امش  يارب  نینچ  نیا  دنوادخ  ِتایْآلا  ُمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی 

. دنادیم دهدیم  رارق  تعیرش  ناونع  هب  امش  يارب  هک  ار  هچنآ  حلاصم  تسا و  اناد  دنوادخ  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو 
دوشیم . ّبترتم  نآ  رب  اهتمکح  قیاقد  هک  ار  هچنآ  دنکیم  عیرشت  دنکیم و  رظن  اهتمکح  قیاقد  هب  تسا و  میکح  دنوادخ  ٌمیِکَح و 

400 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
مکح غولب  ماگنه  رد  ناشلافطا  مکح  هک  امش  ياهكولمم  هن  دندیـسر ، غولب  ّدح  هب  امـش  لافطا  هاگره  َُملُْحلا و  ُمُْکنِم  ُلافْطَْألا  َغََلب  اذِإ  َو 

. دنیامن لیصحت  دورو  يهزاجا  ناذیتسا و  دیاب  هناگهس  تاقوا  رد  هک  تسا  ناشدوخ 
هک دوشیم  طابنتـسا  ناغلابان  اب  غلاب  دارفا  يهلباقم  زا  قلطم و  روط  هب  هزاجا  زا  انعم  نیا  دـنریگب ، هزاجا  دـیاب  تاـقوا  عیمج  رد  اُونِذْأَتْـسَْیلَف 

. دنریگب هزاجا  تاقوا  عیمج  رد  دیاب  غلاب  دارفا  دنتفرگیم و  هزاجا  دیاب  تقو  هس  رد  طقف  نانآ 
. دنتفرگیم هزاجا  زین  اهنیا  زا  لبق  نیغلاب  هچنانچ  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َنَذْأَتْسا  اَمَک 

قیاقد هب  میکح  لیاسم و  هب  اناد  ادـخ  دـنکیم و  ناـیب  نشور  ار  شتاـیآ  ادـخ  نینچ  نیا  ٌمیِکَح  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ِِهتاـیآ  ْمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَـک 
. تسا ناذیتسا  رما  رد  هغلابم  دیکأت و  ضحم  تهج  بلطم  رارکت  تسا 

دعاوق نانز  نیا  دنرادن ، یتبغر  نانآ  هب  زین  نادرم  و  دنـسویأم ، ناشدوخ  يوس  هب  نادرم  لیم  تبغر و  زا  هدـش و  ریپ  هک  ینانز  ُدِـعاوَْقلا  َو 
. دناهتسشن زاب  حاکن  بلط  زا  ینعی  دنتسه ،

. دنرادن تبغر  عمط و  نانآ  هب  زین  نادرم  و  دنرادن ، حاکن  هب  عمط  دیما و  هک  ینانز  ًاحاِکن  َنوُجْرَی  ِیتاَّللا ال  ِءاسِّنلا  َنِم 
ءاف  لوخد  و  تسا ، لوصوم  ربخ  هلمج  نیا  ٌحانُج  َّنِْهیَلَع  َْسیَلَف 

401 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا رّدقم  ای  مّهوتم  اّما »  » ظفل ای  هتفرگ  رارق  یتاّللا »  » فوصوم دعاوق »  » ای تسا  لوصوم  مال  هک  تسا  نیا  يارب  ای  ربخ  رد 

رتس سابل و  ندیـشوپ  هک  دوشیم  هدافتـسا  اجنیا  زا  هدش  ناذـیتسا  هب  رما  سابل  نتخادـنا  نوریب  ندروآ و  رد  تروع و  روهظ  ماگنه  نوچ 
. تسا مزال  تروع 

ار ناشیاهسابل  زا  یضعب  هک  َّنَُهباِیث  َنْعَـضَی  ْنَأ  تسین ، یکاب  اهنزریپ  رب  اّما  و  تسا ، تروع  نانآ  ندب  عیمج  هک  ینانز  دروم  رد  اصوصخم 
. هعنقم رداچ و  دننام  دنروایب ، رد 

اهنزریپ ریغ  يارب  هک  روطنامه  مراحم  ریغ  رب  تروص  اپ و  ود  تسد و  ود  زا  ریغ  راهظا  اریز  نهبایث  نم  نعـضی  نأ  هدـش : هدـناوخ  هچنانچ 
. تسا مارح  زین  نانآ  رب  تسا  مارح 
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هبیر و بجوـم  هک  ییاـهزیچ  زا  نآ  عـضاوم  تنیز و  راـهظا  هچ  دـنزاسن ، رهاـظ  ار  تنیز  عـضاوم  تنیز و  زا  يزیچ  ٍۀَـنیِِزب  ٍتاـجِّرَبَتُم  َْریَغ 
. تسین زیاج  نانآ  ریغ  زا  ای  دشاب  نانزریپ  زا  هک  نآ  زا  ّمعا  دشاب  نادرم  کیرحت 

مه یلیم  تبغر و  اعطق  دوشن  لصاح  رّفنت  راجزنا و  نادرم  يارب  رگا  نانآ  ياهوم  ندید  زا  نوچ  هدش ، انثتـسا  اهوم  نانز  ریپ  دروم  رد  یلب 
. داد دنهاوخن  ناشن 

رد  ار  ییور  ياهسابل  دنناشوپب و  ار  دوخ  دننک و  هشیپ  تّفع  رگا  زین  نانزریپ  دش  هتفگ  هک  لاوحا  نیا  يهمه  اب  َنْفِفْعَتْسَی  ْنَأ  َو 
402 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا رتهب  دنرواین 
. تسا نآ  ندروآرد  زا  رتهب  ندیشوپ  ار  هماج  َّنَُهل  ٌْریَخ 

. دشاب کیرحت  هبیر و  بجوم  هک  دنیوگن  يزیچ  نادرم  هب  سپ  تسا ، اونش  یلاعت  يادخ  ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو 
. دنریگنرب نت  زا  ار  ناشسابل  نادرم  نتخادنا  هبیر  هب  کیرحت و  دصق  هب  سپ  تساناد ، نانآ  تاّین  هب  دنوادخ  ٌمِیلَع و 

يرگید بدا  نایب  زین  و  درواین ، لصو  تادا  اذل  و  تسا ، عطقنم   » انعم ظفل و  رد  شلبق  ام  زا  فانیتسا و  هلمج  نیا  ٌجَرَح  یمْعَْألا  یَلَع  َْسَیل 
. تسا ترشاعم  بادآ  زا 

، دنروخب اذغ  نانآ  اب  هدرک و  ترـشاعم  اهملاس  اب  دنتـشادن  تسود  اهضیرم  هک  هدوب  رارق  نیا  زا  هدش  لقن  تیاور و  هک  روطنامه  بلطم 
. دندرکیم يراددوخ  نآ و  زا  دندوب و  تحاران  اهضیرم  اب  ترشاعم  زا  زین  حیحص  ملاس و  صاخشا  و 

تـسود زین  اهتسردنت  و  دنوش ، تحاران  رجزنم و  نانآ  ترـشاعم  ندروخ و  اذغ  زا  ملاس  صاخـشا  هک  دوب  لامتحا  نیا  رگید  يوس  زا  و 
. دنروخب اذغ  نانآ  اب  دنتشادن 

( دـنتفریم گـنج  ازغ و  هـب  هاـگ  ره   ) دـنتفریم تاوزغ  هـب  هـک  ناـنآ  و  دـنروخب ، اذـغ  اهتسردـنت  لـثم  دنتـسناوتیمن  اـهضیرم  نوـچ 
شوخ  ار  اههناخ  نآ  زا  ندروخ  اهریگنیمز  و  دنتشاذگیم ، ناشیاههناخ  رد  ار  اهضیرم  اهریگنیمز و 

403 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنتشادن

، دنروخب دنریگب و  دنراد  جایتحا  هچ  ره  هک  دندادیم  نایوجگنج  هب  ار  ناشیاههناخ  دـیلک  دـندشیم  جراخ  « 1  » ياهّیرـس يارب  هاگ  ره  و 
رد دـنهد  ماعط  ار  اهضیرم  دنتـساوخیم  تقو  ره  دنتـشادن و  شوخ  ار  اههناخ  نآ  زا  ندروخ  هناخ  ناـبحاص  یهارمه  نودـب  ناـنآ  یلو 

ار اههناخ  نآ  زا  ندروخ  اهضیرم  دندربیم و  دوخ  ناشیوخ  ياههناخ  هب  ار  اهضیرم  دنهدب ، هک  دندرکیمن  ادـیپ  يزیچ  دوخ  ياههناخ 
ملاـس دارفا  دـننام  دنتـشادن و  تعاـط  رب  تردـق  دنتـشادن و  داـهج  ییاـناوت  هک  نیا  باـب  زا  دـندوب  جرح  تمحز و  رد  دنتـشادن ، شوـخ 

. دننک ترایز  ار  نینمؤم  اهتسردنت و  دنتسناوتیمن 
. ٌجَرَح یمْعَْألا  یَلَع  َْسَیل  دومرف : و  « 2  » تشادرب ار  تمحز  جرح و  دراوم  نیا  يهمه  زا  یلاعت  يادخ  سپ 

يهمه هک  تشذگ  باتک  لّوا  رد  دهدب و  ار  نکمم  لامتحا  ره  دـناوتب  هدنونـش  هک  تسا  نیا  يارب  قلعتم  فذـح  ٌجَرَح  ِجَرْعَْألا  یَلَع  َو ال 
. تسا دوصقم  نآرق  ظافلا  زا  لمتحم  هوجو 

دنیامن ترشاعم  نانآ  اب  دنروخب و  اهتـسردنت  اب  هک  نیا  رد  تسین  یجرح  كاب و  دش  هتفگ  هک  نانآ  رب  دشاب : هتفگ  نینچ  هک  ییوگ  سپ 
زا نینچمه  و 

__________________________________________________

مان هّیرـس  داتـسرفیم  یهدـنامرف  دوبن و  ترـضح  دوخ  رگا  هوزغ و  تشاد  تکرـش  دوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  ییاهگنج  (- 1)
. تشاد
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7 ص 156 نایبلا ج 8 - عمجم  ( 2)
404 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا زین  دناهداد و  نانیا  هب  ار  اهنآ  دیلک  ناشنابحاص  هک  دنروخب  ییاههناخ  زا  زین  و  دندرامگ ، دوخ  ياج  هب  ار  نانآ  هک  دـنروخب  ییاههناخ 
. دنراد ناگدننکتوعد  اب  شیوخ  لیماف و  هک  دنروخب  ییاههناخ 

ار هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترایز  تعاطا و  دنناوتن  اهحیحـص  دننام  هدرک و  فّلخت  داهج  زا  هک  تسین  نانآ  رب  یکاب  نینچمه  و 
. دننکب

. تسین یقرف  نآ  مدع  جرح و  ّنظ  رد  هورگ  هس  نیا  نیب  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  ات  درک  رارکت  ار  جرح »  » ظفل و 
. دیروخب شیوخ  ياههناخ  زا  هک  ْمُِکتُوُیب  ْنِم  اُولُکَْأت  ْنَأ  تسین  یجرح  زین  ناتدوخ  رب  ْمُکِسُْفنَأ و  یلَع  َو ال 

نیا رد  تسین  یکاب  جرح و  ناـتدوخ  رب  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  تسریخا ، هب  ّصتخم  اـی  عومجم  هب  ّقلعتم  رورجم  راـج و  مکتویب » نم  »
رارق لخاد  مکتویب »  » رد ار  وا  يهناخ  تسا  ردپ  يارب  شاهناخ  دـنزرف و  نوچ  ناتدوخ ، ياههناخ  زا  نیلولعم ، اب  ای  ییاهنت  هب  دـیروخب  هک 

. داد
. دشابیم تردپ  لام  يراد  هک  هچ  ره  وت و  هدش : دراو  دنزرف  ّقح  رد  هچنانچ  درکن ، رکذ  اهنت  ار  نآ  و 

. دوشیم بوسحم  وا  بسک  زا  وا  دنزرف  و  « 1  » دشابیم شیوخ  بسک  زا  دروخیم  درم  هک  يزیچ  نیرتهزیکاپ  هدش : دراو  زین 
__________________________________________________
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َْوأ ْمُِکلاوْخَأ  ِتُوُیب  َْوأ  ْمُِکتاَّمَع  ِتُوُیب  َْوأ  ْمُکِماـمْعَأ  ِتُوُیب  َْوأ  ْمُِکتاوَخَأ  ِتُوُیب  َْوأ  ْمُِکناوْخِإ  ِتُوُیب  َْوأ  ْمُِکتاـهَّمُأ  ِتوـُُیب  َْوأ  ْمُِکئاـبآ  ِتوـُُیب  َْوأ 
ای الاک  رد  دیـشاب  کلام  لیک  امـش و  هک  انعم  نیدـب  دـیاهدش  کلام  ار  اهنآ  دـیلک  هک  ییاههناخ  ُهَِحتاـفَم  ُْمتْکَلَم  اـم  َْوأ  ْمُِکتـالاخ  ِتُوُیب 

عمج حـتافم »  » هچ تسا ، هدـنب  كولمم و  يهناخ  دوصقم  ای  هداد ، امـش  هب  هیراع  تروص  هب  ار  دـیلک  هناخ  کلام  ای  وا ، يهناخ  اـی  نزخم 
. تسا هدنب  کلم  کلام  هدنب  کلام  و  تسا ، نزخم  يانعم  هب  حتفم » »

دشابیم شاهناخ  زا  تسود  ندروخ  اب  ندش  لاحشوخ  یضتقم  تقادص  یتسود و  هک  دیروخب  ناتدوخ  تسود  ياههناخ  ای  ْمُکِقیِدَص  َْوأ 
دشاب و هدشن  رداص  اههناخ  نابحاص  زا  نذا  مدع  احیرـص  هک  تسا  یتقو  ات  اهنیا  يهمه  یلو  دشاب ، هتـشاد  هزاجا  هک  تسا  نیا  لقا  ّدح  و 

. دشابن داسف  فارسا و  هب  ّرجنم  هک  يدنچ  ات 
. دیروخب نامهم  اب  ای  رگید  ناسنا  اب  ای  نیلولعم ، اب  ای  دیروخب ، رگیدمه  اب  اههناخ  نابحاص  اب  ًاعیِمَج  اُولُکَْأت  ْنَأ  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیل 
ناشنابحاص نودـب  هدـش  رکذ  ياههناخ  زا  دنتـشادن  شوخ  دـناهتفگ  یـضعب  هچنانچ  نانآ  اریز  اهنت ، اهنت  هدـنکارپ و  روط  هب  اـی  ًاتاتْـشَأ  َْوأ 

. دندروخیمن ارقف  ياههناخ  رد  داتفایم و  جرح  هب  ندروخ  اهنت  اب  دروخیمن و  اهنت  درم  اههفیاط  زا  یضعب  رد  دنروخب و 
شتسود  ای  لیماف  يارقف  يهناخ  هب  دنمتورث  ینغ و  هک  اریز 

406 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دمآیم ناشیارب  ینامهم  هاگ  ره  هک  دندوب  نینچ  دمآیم و  تخـس  ندروخ  وا  يارب  دـشیم  اذـغ  ندروخ  هب  توعد  دـشیم و  لخاد  هک 

. دشیم تخس  نانآ  رب  نامهم  اب  زج  اذغ  ندروخ 
سپ دومرف : تسا  لوخد  هب  نذا  لابند  هب  هناخ  لوخد  نوچ  دروآ  ءاف  اب  ار  نآ  تسا و  ترـشاعم  بادآ  زا  يرگید  بدا  ًاتُوُیب  ُْمْتلَخَد  اذِإَـف 

. دیدش دراو  ياهناخ  هب  نوچ 
رب مالس  ای  تسا ، يرگید  سفن  يهلزنم  هب  ناگدننکترشاعم  زا  کی  ره  هک  دنک ، مالـس  رگید  یـضعب  رب  یـضعب  ْمُکِـسُْفنَأ  یلَع  اوُمِّلَـسَف 
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. تسا ناتدوخ  رب  مالس  اههناخ  لها  رب  امش  مالس  سپ  دننک ، ّدر  امش  رب  مالس  زین  نانآ  ات  دینکب  اههناخ  لها 
: دییوگب هک  هنوگ  نیدب  دیباییمن  هناخ  رد  ار  یسک  هک  یتقو  دینکب  ناتدوخ  رب  مالس  ای 

: دییوگب ای  نیحلاصلا » هّللا  دابع  یلع  انیلع و  مالّسلا  »
«. اّنبر دنع  نم  انیلع  مالّسلا  »

هدش لزان  ای  هتشگ  عورشم  ادخ  بناج  زا  مالـس  دورد و  نیا  ینعی  دشاب ، لعف  ظفل  زا  هک  نیا  نودب  تسا  قلطم  لوعفم  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  ًۀَّیَِحت 
نآ دوشیم و  يراج  نابز  رب  هک  يزیچ  تسا ، ادخ  رما  رّخـسم  دنکیم  مالـس  ادخ  رما  هب  هک  یتقو  رد  هدـننک  مالـس  نابز  هک  اریز  تسا ،

تسا . هدش  يراج  ادخ  بناج  زا  دشاب  ادخ  رّخسم  نابز 
407 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نمؤم توعد  و  تسادخ ، رما  يهطساو  هب  يرگید  نمؤم  زا  نمؤم  توعد  نآ  هک  تسا  تهج  نادب  مالـس  ّتیحت و  ندوب  كرابم  ًۀَکَرابُم 
فاضم توعد  نآ  تکرب  دشاب  یهلا  رما  هب  رظان  هدـننک  توعد  دـشاب و  ادـخ  رما  هب  توعد  نیا  هاگ  ره  تسا ، ود  ره  رب  تکرب  نمؤم  زا 

. دوشیم
. دوشیم هزیکاپ ، بّیط و  هدنریگ  مالس  هدننک و  مالس  سفن  تّیحت  رد  نوچ  ًۀَبِّیَط 

ماکحا نایب  رد  ینیودـت  تایآ  ای  دـنکیم  نایب  ار  ترـشاعم  ماکحا  تایآ و  امـش  يارب  نینچ  نیا  دـنوادخ  ِتایْآلا  ُمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَـک 
. دزاسیم نایامن  نینچ  نیا  ار  ترشاعم 

. دینک هشیدنا  لّقعت و  ار  تایآ  نآ  حلاصم  اهتمکح و  امش  هک  دشاب  ات  َنُولِقْعَت  ْمُکَّلََعل 
. دینک ادیپ  ملع  نانآ  هب  دیمهفب و  ار  نانآ  دییامن و  لّقعت  تسا  ترشاعم  يهمزال  هک  ار  یبادآ  دیاش  ای  دیوش ، لقاع  امش  هک  دیاش  ای 

رماوا نآ  نینمؤم  یتقو  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا . رّدقم  لاؤس  باوج  ای  تسا  عطقنم  شلبق  ام  زا  انعم  ظفل و  رد  هلمج  نیا  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ 
؟ دنتسه نمؤم  ایآ  دننکن  لاثتما  ار 

دناهدـش رما  نآ  هب  هک  هچنآ  زا  دـندروآ و  ناـمیا  شلوسر  ادـخ  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  نینمؤم  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللاـِب  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  دوـمرف : سپ 
. دننکیمن فّلخت 

408 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنشاب ربمایپ )  ) وا اب  هرواشم  لاتق و  دیع و  هعمج و  دننام  دنک  عمج  ار  نینمؤم  هک  يرما  يارب  هاگ  ره  ٍعِماج و  ٍْرمَأ  یلَع  ُهَعَم  اُوناک  اذِإ  َو 

. دنریگب هزاجا  نتفر  يارب  هک  نیا  رگم  دنوریمن  اجنآ  زا  ُهُونِذْأَتْسَی  یَّتَح  اُوبَهْذَی  َْمل 
هزاجا وت  زا  هک  ینانآ  ْمُْهنِم  َْتئِـش  ْنَِمل  ْنَذْأَف  ْمِِهنْأَش  ِضْعَِبل  َكُونَذْأَتْـسا  اَذِإَف  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللاـِب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ  َکَنُونِذْأَتْـسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
یهاوخ هک  ره  هب  تسا  هدش  راذگاو  وت  هب  راک  دنتـساوخ ، هزاجا  نوچ  دـنراد و  شلوسر  ادـخ و  هب  نامیا  هک  دنتـسه  یناسک  دـنریگیم ،

. هدب هزاجا 
يارب دنتسه  وت  دزن  هک  تقونآ  ادخ  ریغ  وت و  ریغ  هب  هّجوت  تافتلا و  هک  نک  رافغتسا  دنبلطیم  هزاجا  هک  یناسک  يارب  َهَّللا و  ُمَُهل  ْرِفْغَتْسا  َو 

. تسا یگرزب  تیصعم  اهنآ 
ندرک رظن  هک  تقو  نآ  رد  هک  نیا  زا  ینعی  تسا ، هدش  یـشان  وت  ریغ  هب  رظن  هّجوت و  زا  هک  ار  یناهانگ  دـشخبیم  دـنوادخ  ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ 

. دشخبب ار  نانآ  ادخ  ات  دندرک ، هبوت  دندرکیم  رظن  دیابن  وت  هب  زج  دوبن ، هتسیاش  وت  يوس  هب  زج 
شاّیع یبا  نب  ۀلظنح  يهراب  رد  هیآ  هک  تسا  هدـش  لقن  دـنکیم ، محر  نانآ  هب  وت  زا  ناذـیتسا  وت و  هب  هّجوت  يهطـساو  هب  دـنوادخ  ٌمیِحَر 

. تسا هدش  لزان 
409 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  وا  سپ  دوب ، دـحا  گنج  بش  نآ  حبـص  هک  درک  جاودزا  یبش  رد  هلظنح  هک  دوب  تهج  نادـب  نیا  و 
. دنامب شلها  دزن  هک  تفرگ  هزاجا 

دش رضاح  گنج  رد  دوب  بنج  وا  هک  یلاح  رد  دش  هک  حبـص  سپـس  دنام ، شلها  دزن  هلظنح  دومرف و  لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  سپ 
. دیسر تداهش  هب  و 

نامـسآ و نیب  هرقن  زا  ییاههحفـص  رد  دـنیوشیم  ناراب  بآ  اب  ار  هلظنح  مدـید  ار  هکیالم  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  سپ 
«. 1  » تسا هدش  هدیمان  هکیالم  لیسغ  هلظنح  تهج  نیمه  هب  نیمز و 

رگیدمه ندرک  ادص  دننام  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ندرک  ادص  ندناوخ و  ارف  ًاضَْعب  ْمُکِضَْعب  ِءاعُدَک  ْمُکَْنَیب  ِلوُسَّرلا  َءاعُد  اُولَعْجَت  ال 
دوخ ياهادص  هکلب  دینک ، ادن  دنلب  توص  اب  ار  وا  ای  دینک ، رکذ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  يهینک  ای  مسا  هک  هنوگ  نیدب  دیهدن  رارق 
رکذ نآ  لاثما  هّللا و  ّیبن  ای  هّللا ، لوسر  ای  دـننام  میظعت  ظاـفلا  اـب  ار  وا  هکلب  دـینکن ، رکذ  هینک  مسا و  اـب  ار  وا  دـیروایب و  نییاـپ  وا  دزن  ار 

. تسا هدمآ  ربخ  رد  هچنانچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مساقلا  ابا  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ای  دییوگن  دییامن و 
يا میوگب : وا  هب  هک  مدیسرت  دش  لزان  هیآ  نیا  یتقو  دومرف : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دومرف : هک  هدش  هداد  تبـسن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب 

هبترم ود  ای  هبترم  کی  ادخ  لوسر  سپ  هّللا ، لوسر  ای  متفگیم : هکلب  ردپ 
__________________________________________________

یمقلا ج 2 ص 110 ریسفت  ناهربلا ج 3 ص 153 و  ( 1)
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، هدشن لزان  وت  لسن  وت و  لها  وت و  يهراب  رد  هیآ  نیا  همطاف  يا  دومرف : درکیم و  يوس  هب  يور  سپـس  دومن ، ضارعا  نم  زا  هبترم  هس  ای 
يا وت  هکلب  دنتـسه ، ّربکت  ربک و  باحـصا  زا  هک  هدـش  لزاـن  شیرق  زا  تظلغ  اـفج و  لـها  رد  اـهنت  هیآ  نیا  متـسه ، وت  زا  نم  نم و  زا  وت 

«. 1  » تسا رتهدننک  یضار  ّبر  يارب  رتهدننک و  هدنز  بلق  يارب  نآ  هک  ردپ  يا  وگب : همطاف 
تسین رگیدمه  هب  تبسن  امش  زا  ضعب  ياعد  دننام  ّرـش  هب  ای  ریخ  هب  امـش  ررـض  ای  عفن  هب  ار  لوسر  ندرک  اعد  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و 

هک امـش  زا  یـضعب  ياعد  دـننام  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ياعد  ای  دوشن  عقاو  تباجا  دروم  امـش  ياـهاعد  تسا  نکمم  هک  نیا  رد 
. دیهدن رارق  دیناوخیم  یضعب  ررض  هب  ای  یضعب  عفن  هب  ار  ادخ 

نارگید ندناوخارف  دننام  نآ  ریغ  داهج و  دننام  دناوخیم  ارف  يرما  هب  ار  امـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  یتقو  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 
. دیهدن رارق 

هنایفخم روط  هب  ینعی  لّلـست »  » و لسنلا »  » ظفل ْمُْکنِم  َنُولَّلَـسَتَی  َنیِذَّلا  دنادیم . ادخ  اققحم  ینعی  تسا ، قیقحت  يارب  دق »  » ظفل ُهَّللا  ُمَْلعَی  ْدَق 
داهج زا  هک  ار  یناسک  دنادیم  دنوادخ  ینعی  دنزیرگیم ، هنایفخم  روطهب  داهج و  زا  هک  ار  یناسک  دنادیم  دنوادخ  ینعی  دـننکیم ، رارف 

زا ای  دوشیمن ، علّطم  اهنآ  رب  یسک  هک  يوحن  هب  دننکیم  رارف  شاوی  هنایفخم و  روطب 
__________________________________________________

بوشآ ج 3 ص 320 رهش  نبال  بقانملا  یفاّصلا ج 3 ص 451 و  ( 1)
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. دننکیم رارف  نینچ  نیا  دجسم 
یفخم باحـصا  زا  یـضعب  تشپ  سپ  دـمآیم ، نیگنـس  نیقفاـنم  يارب  هعمج  زور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبـن  يهبطخ  هک  هدـش  لـقن  هچ 

. دندرکیم رارف  داهج  زا  دناهتفگ : یضعب  دندشیم ، جراخ  دجسم  زا  هزاجا  نودب  دندشیم و 
تـشپ رد  نتفرگ  هانپ  اب  هنایفخم و  رارف  ینعی  ذاول » لّلـست  : » نینچنیا فاضم  فذح  اب  تسا  قلطم  لوعفم  ای  هل ، لوعفم  اذاول »  » ظفل اذاول ) )
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و هناگهس ، تاکرح  اب  ذاول »  » دـننام تسا ، رگید  زیچ  تشپ  نتفرگ  هانپ  نتفرگ و  رارق  يزیچ  شـشوپ  ریز  ذول »  » و تسا ، لاح  اـی  يرگید ،
. هذوالم و  ذایل ،

. دنسرتب دننکیم ، تفلاخم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  رما  ای  ادخ  رما  اب  هب  یناسک  دیاب  سپ  ِهِْرمَأ  ْنَع  َنوُِفلاُخی  َنیِذَّلا  ِرَذْحَْیلَف 
رد ای  ترخآ  رد  ای  ایند  رد  ود  ره  باذع  هنتف و  ای  دسرب ، نانآ  هب  ترخآ  رد  یکاندرد  باذع  ای  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  ْمُهَبیُِـصی  َْوأ  ٌۀَْنِتف  ْمُهَبیُِـصت  ْنَأ 

. دسرب اهنآ  هب  ود  ره 
توبث و هب  ار  نآ  تشاد  رذح  رب  نآ  باذع  زا  دیناسرت و  ادخ  لوسر  رما  تفلاخم  زا  هکنآ  زا  دـعب  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  َّنِإ  الَأ 

ادخ كولمم  همه  اریز  دشاب ، دوجوم  دناوتیمن  باذـع  زا  یعنام  چـیه  دراد و  باذـع  رب  تردـق  دـنوادخ  هک  وحن  نیدـب  دـیناسر  قّقحت 
. عدار عنام و  نودب  دنتسه 

412 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ینهذ و تسا  روطخ  اهتّین و  قالخا و  لاوحا و  لاعفا و  لیبق  زا  دیتسه  نآ  رب  امـش  هک  ار  هچنآ  دنادیم  يدنوادخ  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام  ُمَْلعَی  ْدَـق 
و تسا ، اههدـننک  رارف  هب  نآ  صیـصخت  زا  دـعب  ادـخ  ملع  میمعت  انعم  نیا  و  دـیاهدرکن ، ار  اهنآ  كاردا  ساسحا و  امـش  هک  یناـهن  روما 

نآ رب  امش  هک  یتالاح  عیمج  هب  دنوادخ  هک  تهج  نآ  زا  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  رما  تفلاخم  زا  نانآ  نتشاد  رذح  رب  دیکأت و 
. تساناد دیتسه ) اهتلاح 

. دندرگیمزاب وا  يوس  هب  هک  ار  يزور  ار و  نآلا  دنادیم  يدنوادخ  ینعی  تسا ، فوذحم  رب  فطع  ِْهَیلِإ  َنوُعَجُْری  َمْوَی  َو 
فرظ اـی  اُولِمَع  اـِمب  ْمُُهئِّبَُنیَف  اُولِمَع » اـِمب  ْمُُهئِّبَُنیَف  : » ادـخ لوق  يهنیرق  هب  تسا ، فوذـحم  لـعف  فرظ  اـی  تسا ، ِْهیَلَع » ُْمْتنَأ  اـم   » رب فطع  اـی 

لمع عنام  و  تسا ، هدیاز  ءاف »  » ظفل ای  اّمأ »  » ریدقت اب  ای  اّمأ »  » مّهوت ببـس  هب  ای  ّقلعتم  فرظ و  نیب  ءاف  نتفرگ  رارق  هلـصاف  تسا و  مهئبنی » »
. دشابیمن شلبق  ام  رد  شدعب  ام  ندرک 

يارب يرگید  میمعت  ٌمِیلَع  ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َو  دهدیم ، ناشربخ  دناهدرک  هچنآ  هب  ینعی ، تسا ، تبیغ  هب  باطخ  زا  تافتلا  مالک  ریدقت  ره  و 
. تساناد زیچ  همه  رب  وا  هک  تسا  یلاعت  يادخ  ملع 

413 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

413 ص :  ناقرفلا .....  ةروس  ( 25)

هراشا

رد هک  هیآ  هس  نآ  تسا و  یّکم  همه  هیآ  هس  زج  دـناهتفگ : یـضعب  و  یّکم ، نآ  يهمه  هک  تـسا  هـیآ  تـفه  داـتفه و  ياراد  هروـس  نـیا 
9 تایآ 1 - ًامیِحَر  ًاروُفَغ  ات  َرَخآ ...  ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا ال  َو  زا : تسا  ترابع  هدش  لزان  هنیدم 

413 ص :  ات 9 ..... ] تایآ 1  (: 25  ) ناقرفلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ٌکیِرَش َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ًاَدلَو  ْذِخَّتَی  َْمل  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  َُهل  يِذَّلا  ( 1  ) ًاریِذَن َنیَِملاْعِلل  َنوُکَِیل  ِهِْدبَع  یلَع  َناقْرُْفلا  َلََّزن  يِذَّلا  َكَرابَت 

َو ال ارَض  ْمِهِـسُْفنَِأل  َنوُِکلْمَی  َو ال  َنوُقَلُْخی  ْمُه  َو  ًاْئیَـش  َنوُُقلْخَی  ًۀَِهلآ ال  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَخَّتا  َو  ( 2  ) ًاریِدْقَت ُهَرَّدَقَف  ٍءْیَـش  َّلُک  َقَلَخ  َو  ِْکلُْملا  ِیف 
َو ًاْملُظ  ُؤاج  ْدَـقَف  َنوُرَخآ  ٌمْوَق  ِْهیَلَع  ُهَناعَأ  َو  ُهارَْتفا  ٌْکفِإ  َّالِإ  اذَـه  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاـق  َو  ( 3  ) ًاروُُشن َو ال  ًةایَح  َو ال  ًاتْوَم  َنوُِکلْمَی  ـال  َو  ًاـعْفَن 
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(4  ) ًارُوز
ًامیِحَر ًاروُفَغ  َناک  ُهَّنِإ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  َّرِّسلا  ُمَْلعَی  يِذَّلا  َُهلَْزنَأ  ُْلق  ( 5  ) ًالیِصَأ َو  ًةَرُْکب  ِْهیَلَع  یلُْمت  َیِهَف  اهَبَتَتْکا  َنِیلَّوَْألا  ُریِطاسَأ  اُولاق  َو 

َُهل ُنوُکَت  َْوأ  ٌْزنَک  ِْهَیلِإ  یْقُلی  َْوأ  ( 7  ) ًاریِذَن ُهَعَم  َنوُکَیَف  ٌکَلَم  ِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  َْول ال  ِقاوْسَْألا  ِیف  یِـشْمَی  َو  َماعَّطلا  ُلُکْأَی  ِلوُسَّرلا  اَذـِهل  ام  اُولاق  َو  ( 6)
(9  ) ًالِیبَس َنوُعیِطَتْسَی  الَف  اوُّلَضَف  َلاْثمَْألا  ََکل  اُوبَرَض  َْفیَک  ْرُْظنا  ( 8  ) ًاروُحْسَم ًالُجَر  َّالِإ  َنوُِعبَّتَت  ْنِإ  َنوُِملاَّظلا  َلاق  َو  اْهنِم  ُلُکْأَی  ٌۀَّنَج 

414 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

414 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. دشاب نایناهج  يهدنهد  رادشه  ات  درک  لزان  شاهدنب  رب  ار  ناقرف  هک  یسک  اگرزب 

هدیرفآ ار  زیچ  همه  و  درادن ، یکیرش  ییاورنامرف  رد  و  تسا ، هدیزگنرب  يدنزرف  و  تسوا ، نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  ییاورنامرف  هک  یـسک 
. تسا هتشاد  ررقم  شاهزادنا  هب  تسا و 

نایز و رایتخا  دوخ  يارب  و  دـناهدش ، هدـیرفآ  دوخ  دـناهدیرفاین و  يزیچ  هک  دـناهتفرگ  شتـسرپ  هب  ار  ینایادـخ  وا  ياـج  هب  ناکرـشم ]  ] و
. دنرادن نتخیگنارب  یگدنز و  گرم و  رایتخا  دنرادن و  يدوس 

متـس و هک  یتسار  هب  دـناهداد  شیراـی  نآ  رب  رگید  یهورگ  تسا و  هتخاـسرب  ار  نآ  هک  تسین  ییارتفا  زج  نآرق ]  ] نیا دـنتفگ  نارفاـک  و 
. دندروآ نایم  رد  یناتهب 

. دوشیم هدناوخ  وا  يارب  هاگماش  دادماب و  نآ  و  تسا ، هتشادرب  هخسن  دوخ  يارب  هک  تسا  ناینیشیپ  ياههناسفا  دنتفگ  و 
. تسا نابرهم  راگزرمآ  وا  دنادیم  ار  نیمز  نامسآ و  ياهیناهن  هک  تسا  هدرک  لزان  یسک  ار  نآ  وگب 

و 
415 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

وا هارمه  هک  تسا  هدـشن  هداتـسرف  وا  يوس  هب  ياهتـشرف  ارچ  دوریم ، هار  اـهرازاب  رد  دروخیم و  اذـغ  هک  تسا  يربماـیپ  هچ  نیا  دـنتفگ 
؟ دشاب هدنهد  رادشه 

يوریپ هدز  وداج  يدرم  زا  زج  هک  دـنتفگ  ناکرـشم  دروخب و  نآ  ربوراب ]  ] زا هک  درادـن  یغاب  ارچ  ای  دوشیمن ، لزان  وا  رب  یجنگ  ارچ  اـی 
. دینکیمن

. درب دنناوتیمن  ییاج ] هب   ] یهار دناهدش و  هارمگ  دننزیم و  لثم  وت  يارب  هنوگچ  هک  رگنب 

415 ص :  ریسفت ..... 

رابتعا هب  لصف و  ملاع  قرف و  ماـقم  هب  نآ  لوزن  راـبتعا  هب  تسا ، نآرق  مسا  فلتخم  تاراـبتعا  هب  ناـقرف  ظـفل  َناـقْرُْفلا  َلََّزن  يِذَّلا  َكَراـبَت 
هیلع هّللا  یّلـص  ّیبن  بلق  نامه  هک  ردصم  اریز  دوشیم ، رومعم  تیب  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  بلق  ماقم  زا  نآ  رودص 

. دوشیم قرف  ملاع  زا  تروص  نیا  رد  دشابیم  هلآ  و 
هـس تسیب و  لوط  رد  هک  لوزن  رد  نآ  یگدـنکارپ  قّرفت و  رابتعا  هب  دـنکیم و  ادـج  لطبم  زا  ار  ّقحم  لطاب و  زا  ار  ّقح  هک  نیا  رابتعا  هب 

. تسانعم رگنشور  هدننک و  نایب  هک  نآ  تامکحم  رابتعا  هب  تسا ، هتفرگ  ماجنا  لاس 
. تشذگ نآرق  ناقرف و  یلامجا  نایب  نارمع  لآ  يهروس  لّوا  رد  ِناقْرُْفلا و  َو  يدُْهلا  َنِم  ٍتانَِّیب  َو  ِساَّنِلل  ًيدُه  يهیآ  رد  هرقب  هروس  رد  و 
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لازنا  رب  لیزنت »  » ظفل رایتخا  هک  دش  هتفگ  زین  بلطم  نیا  و 
416 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هدش لزان  دارفا ) لوقع  ناکم و  نامز و  دیق  رد   ) دییقت ماقم  هب  یّلک ) قلطم و  روطهب   ) قالطا ماقم  زا  نآرق  هک  تسا  رابتعا  نادـب  نآرق  رد 
هک ینامسآ  ياهباتک  ریاس  فالخ  رب  تسا ، هدش  لزان  وا  رب  نآرق  هک  تسا  یسک  بناج  زا  ندیشک  یتخس  رایـسب و  شاکنک  هب  جاتحم  و 

. تسین هدش  لزان  وا  رب  هک  یسک  بناج  زا  ندیشک  یتخس  هب  یجایتحا  دناهدش و  لزان  دییقت  ماقم  زا  اهنآ 
تاریخ و تسا : هتفگ  ایوگ  تسا ، ربتعم  نآرقلا ) لّزن   ) هلـص ّتیثیح  مکح  رد  هک  تسا  ور  نآ  زا  يّذلا )  ) لوصوم رب  كرابت »  » ظفل قیلعت 

. تسا هدرک  لزان  ار  ناقرف  هک  تهج  نآ  زا  تسا  هدش  ناوارف  رایسب و  هدرک  لزان  ار  نآرق  هک  یسک  ياهیبوخ 
تاریخ دوشیم ، لّسوتم  نآرق  هب  هک  یـسک  نوچ  تسا ، روطنیمه  بلطم  تسا ، دایز  نآرق  تاریخ  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  انعم  نیا  و 

هاوگ یناسنا  نادـجو  یـصخش و  هبرجت  هچنانچ  تسا و  هدـش  دراو  رابخا  تایآ و  رد  هچناـنچ  دوشیم ، داـیز  وا  يورخا  تاریخ  يویند و 
. دشابیم نآ 

. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  شاهدنب  رب  ِهِْدبَع  یلَع 
اهترثک و رب  لمتـشم  هک  هچنآ  ای  تسا ، کلف  فوج  رد  هک  هچنآ  ای  تسا ، هّللا  يوس  ام  نآ  ملاع و  عمج  نیملاع »  » ظـفل َنیَِملاـْعِلل  َنوُکَِیل 

تابن  دارفا  دننام  دشاب ، یعیبط  تدحو  اب  دّحتم 
417 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دننام دشاب ، یعیبط  ياهتدحو  اب  دحّتم  اهترثک و  رب  لمتـشم  هک  دشاب  دارفا  نیا  زا  کی  ره  دارفا  رب  لمتـشم  هک  هچنآ  ای  ناسنا ، ناویح و  و 
ای لقاع  رّکذـم  ملع  نآ  درفم  هک  تسا  نیا  نون  واو و  اب  نتـسب  عمج  طرـش  هچ  تسا ، عمج  مسا  نآ  ای  ناسنا ، عون  ناویح و  تابن و  عاونا 

. دشاب وا  فصو 
. تسا لوقعلا  يوذ  زا  معا  ملاع »  » هک یلاح  رد  تسا  درخ  لقع و  نابحاص  هب  ّصتخم  نیملاع »  » دناهتفگ یخرب  هکنانچ  زین  و 
. تسا نانآ  هب  صوصخم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  راذنا  هک  تسا ، ّنج  ناسنا و  زا  اهفّلکم  نیملاع  زا  دوصقم  ریدقت  ره  هب 

يارب زج  باتک  نوچ  تسا ، بلطم  نیا  هب  رعـشم  باتک  لیزنت  هک  تسا ، تلاسر  نأش  هب  صوصخم  راذنا  هک  نیا  هب  راعـشا  يارب  ًاریِذـَن و 
. دومنن رکذ  تسا  تیالو  نوئش  زا  هک  ار  ریشبت  درک و  ریذن »  » ظفل هب  افتکا  دوشیمن  لوسر 

لخاد کـلام  تیاـغ و  أدـبم و  رب  دراوم  نینچ  رد  مـال  هک  دـش  هتفگ  اـهراب  بلطم  نیا  هتـشذگ  رد  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُکـُْلم  َُهل  يِذَّلا 
يادخ اذل  هدرک  راکنا  ار  شباتک  لوسر و  هک  یسک  مذ  هدرک و  ذاّختا  هلا  دوخ  يارب  ادخ  زج  هک  تسا  یـسک  ّمذ  دوصقم  نوچ  دوشیم ،
هلزنم هب  ات  هدرک  فصو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  رب  نآرق  لازنا  هب  ار  دوخ  سپـس  هدومن ، فصو  تاریخ  ترثک  هب  ار  دوخ  الّوا  یلاعت 

ناهرب دننام  و 
418 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

یـسک رب  ّدر  ات  دومن  فیـصوت  نیمز  اهنامـسآ و  کلم  ندوب  قلاخ  هب  ار  دوخ  سپـس  تسا ، هدرک  راکنا  ار  ود  نآ  هک  یـسک  ّمذ  رب  دـشاب 
. تسوا دناعم  ادخ و  لباقم  رد  ادج و  لزعنم و  ادخ  زا  دراد و  یکلم  ناطیش  هدرک  نامگ  هک  دشاب 

نآ رب  ّدر  زین  و  تسادخ ، دنزرف  ریزع  ای  یسیع  هدرک  نامگ  هک  تسا  یسک  رب  ّدر  نخـس  نیا  تسا . هتفرگن  يدنزرف  وا  ًاَدلَو و  ْذِخَّتَی  َْمل  َو 
. هّللا ءانبا  نحن  دنیوگیم  هک  نایدوهی   ) میتسه ادخ  نادنزرف  ام  تفگ : هک  تسا  یسک 

. دنکیرش ادخ  اب  کلم  رد  نمیرها  ای  ناگراتس ، ای  اهتب  هدرک  نامگ  هک  تسا  یسک  رب  ّدر  نیا  ِْکلُْملا و  ِیف  ٌکیِرَش  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو 
. تسا نمیرها  ای  تملظ  ای  ناگراتس  ندوب  میدق  هب  لیاق  هک  تسا  یسک  ّدر  نخس  نیا  دیرفآ  ار  زیچ  ره  وا  ٍءْیَش و  َّلُک  َقَلَخ  َو 

ار نآ  لجا  ناکم و  تقو و  اـقب و  تّدـم  نآ و  قازرا  لاوحا و  تاذ و  ینعی  دـیرفآ ، هزادـناب  ار  نآ  دـیرفآ و  ار  يزیچ  ره  وا  سپ  ُهَرَّدَـقَف 
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. دومن يریگهزادنا 
. دوب روکذم  فاصوا  هب  فوصوم  دش و  رکذ  هک  ییادخ  زا  ریغ  دندرک  ذاّختا  ییادخ  دوخ  يارب  نانآ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَخَّتا  َو  ًاریِدْقَت 

، ةداعسلا نایب  همجرت  دوشیم . فاصوا  نآ  دادضا  هب  فصّتم  هکلب  درادن ، ار  روکذم  فاصوا  زا  کی  چیه  هک  دندرک  ذاّختا  ییادخ  ًۀَِهلآ 
419 ص : ج10 ،

قولخم و دوخ  هکلب  دـننکیمن ، قلخ  يزیچ  ًاعْفَن  َو ال  ارَـض  ْمِهِـسُْفنَِأل  َنوُِکلْمَی  َو ال  َنوُقَلُْخی  ْمُه  َو  ًاْئیَـش  َنوُُقلْخَی  ـال  نایادـخ : نآ  هک  اریز 
. دنشاب نیمز  اهنامسآ و  کلام  هک  نیا  هب  دسرب  هچ  ات  دنتسین  يررض  عفن و  کلام  ناشدوخ  يارب  و  دناهدش ، هدیرفآ 

. دنتسین زین  يرایتخا  ریغ  روما  کلام  هک  روطنامه  دنتسین  يرایتخا  ياهتبسن  کلام  نانآ  ینعی  ًاروُُشن  َو ال  ًةایَح  َو ال  ًاتْوَم  َنوُِکلْمَی  َو ال 
: دنتفگ وا  باتک  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تلاسر  راکنا  تهج  دندش  رفاک  ادخ  هب  هک  نانآ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو 

راـکنا ار  نآ  دـندید  ار  نآ  مظن  ییوکین  دـندش و  زجاـع  نآرق  اـب  يهضراـعم  زا  یتقو  َنوُرَخآ  ٌمْوَق  ِْهیَلَع  ُهَناـعَأ  َو  ُهارَْتفا  ٌکـْفِإ  اَّلِإ  اذَـه  ْنِإ 
. دناهدرک يرای  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ   ) وا هب  یناسک  نآرق  ندروآ  رد  تسین و  هدروآرد  دوخ  زا  یبلاطم  زج  نیا  دنتفگ : دندرک و 

. دندروآ روز  ملظ و  مه  اب  تلاسر  ادخ و  نیرکنم  ای  تلاسر ، نیرکنم  ًارُوز  َو  ًاْملُظ  اوُءاج  ْدَقَف 
راکنا یفن و  نآ  ّقح  هک  ار  هچنآ  و  دـندرک ، راکنا  تسا  رارقا  نآ  قح  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  ملظ  تهج  نآ  زا  ناـنآ  ياـههتفگ  لاـمعا و 

يأر و  هک  تسا  روز  تهج  نآ  زا  دندرک و  شتسرپ  تدابع و  تسا 
420 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشابیم باوص  زا  فرحنم  راتفگ 
هک تسا  ناینیشیپ  ياههتشون  َنِیلَّوَْألا  ُریِطاسَأ  دهدیم  ربخ  نانآ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هک  رابخا  نیا  ای  نآرق  نیا  دنتفگ : اُولاق و  َو 

عمج ریطاسا »  » دش نایب  نیا  زا  شیپ  تسا ، هدیـسر  وا  هب  ناینیـشیپ  زا  درادن و  یمظن  هک  تسا  ياهدـنکارپ  ثیداحا  ای  تسا ، هدیـسر  وا  هب 
لامعتسا زین  ءات  اب  هس  ره  دشابیم و  هزمه  ّمض  اب  روطسا  عمج  ای  ود ، ره  رد  هزمه  يهرسک  اب  ریطسا  ای  راطسا  عمج  ای  رطـس ، عمج  راطـسا 

. دنشابیمن ماظن  مظن و  ياراد  هک  تسا  ینانخس  ثیداحا و  يانعم  هب  ظافلا  نیا  يهمه  دوشیم و 
هب اهبتتکا »  » دشابیم و دومن  ءالما  نتشون و  بلط  ای  تشون  يانعم  هب  بتتکا »  » تسا و نیلّوألا » ریطاسا   » ربخ ای  فنأتـسم  هلمج  نیا  اهَبَتَتْکا 

هدوب ریطاسألا » هل  بتتکا   » لصا رد  هک  دشاب  هدش  هتـشون  وا  يارب  اههناسفا  يانعم  هب  نآ  لصا  هک  نیا  ربانب  هدش  هدـناوخ  لوهجم  تروص 
. تسا هتشگ  رتتسم  هدش و  لصّتم  ریمض  هدش و  فذح  مال  سپس  و 

وا رب  ای  دوب ، داوسیب  وا  هک  اریز  تسا ، هدرک  ظفح  ار  اهنآ  هک  اجنآ  اـت  هدـش  رارکت  وا  رب  اـههناسفا  نآ  هک  اًلیِـصَأ  َو  ًةَرُْکب  ِْهیَلَع  یلُْمت  َیِهَف 
. دوش هتشون  وا  يارب  ات  هدش  الما 

ِتاوامَّسلا  ِیف  َّرِّسلا  ُمَْلعَی  يِذَّلا  َُهلَْزنَأ  ُْلق 
421 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ِضْرَْألا َو 
ریبک ملاع  رد  نیمز  اهنامسآ و  ّرس  هک  یسک  ار و  نآ  هدش و  لزان  حاورا  ماسجا و  نیمز  زا  نینچمه  حاورا و  ماسجا و  ياهنامـسآ  زا  وگب 

زا  ) حابـشا نیمز  حاورا و  ياهنامـسآ  راکـشآ  ناهنپ و  رهج ، ّرـس و  وا  تسا و  هدومن  لزان  درادن  یعالّطا  نآ  رب  سک  چیه  هک  دنادیم  ار 
ار هچنآ  دینک  تّین  ای  دییامن  لّیخت  ای  ّماع ، ألم  رد  ییاهنت و  رد  دـینکب  يراک  ای  دـییوگب  يزیچ  هک  نیا  زا  دیـسرتب  سپ  دـنادیم ، ار  امش )

. تسین امش  هب  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  ای  ادخ  هب  قیال 
؟ دوشیمن هذخاؤم  شکرس  راکهانگ و  ارچ  سپ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  ًاروُفَغ  َناک  ُهَّنِإ 

. دنکیمن هذخاؤم  تسا  هبوت  دادعتسا  راکهانگ  رد  هک  يدنچ  ات  دناشوپیم و  ار  اهیدب  تسا و  هدنشخب  دنوادخ  دومرف : سپ 
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. نانآ ندرکن  هذخاؤم  هب  دسر  هچ  ات  دنکیم  محر  نانآ  هب  تسا و  میحر  دنوادخ  ًامیِحَر و 
. تسا نآ  مزاول  تّیرشب و  یفانم  تلاسر  هک  دندرک  نامگ  نوچ  َماعَّطلا  ُلُکْأَی  ِلوُسَّرلا  اَذِهل  ام  اُولاق  َو 

. دشاب نانآ  راکنا  رب  تّجح  ات  دروخیم  اذغ  هک  تسا  يربمایپ  هچ  نیا  دنتفگ : اذل 
هک تسین  لوسر  يهتسیاش  هک  دندرکیم  نامگ  نانآ  دوریم ، هار  رازاب  رد  تجاح  عفر  يارب  ِقاوْسَْألا و  ِیف  یِشْمَی  َو 

422 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دـشابن تّیرـشب  مزاول  هب  فصّتم  یلو  دـشاب  رـشب  ای  دـشابن  رـشب  رگا  لوسر  نوچ  تسا ، نانآ  زا  هابتـشا  ءاطخ و  رکف  نیا  دـشاب و  جاـتحم 

. دوشیمن حیحص  وا  تلاسر 
دشابن ّصخـشم  زاتمم و  لوسر  رد  اهترثک  قیاقد  رگا  و  دنکیم ، ظفح  ار  اهترثک  قوقح  هک  تسا  یـسک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  هچ 

. ددرگیمن حیحص  ربمایپ  زا  قوقح  ظفح 
تسا نانآ  زا  هابتشا  اطخ و  زین  نخس  نیا  دشاب !؟ وا  اب  راذنا  رد  هک  دشن  لزان  وا  اب  ياهتشرف  ارچ  ًاریِذَن و  ُهَعَم  َنوُکَیَف  ٌکَلَم  ِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  َْول ال 

هکیالم هکلب  دشیم ، لوسر  هکیالم  دوخ  دنشاب  هتشاد  نآ  اب  یتّیخنس  هک  نآ  نودب  دنیبب  دناوتب  رـشب  ار  هکیالم  هک  دوب  حیحـص  رگا  اریز 
. دنکیم ّشغ  ای  دوشیم  نونجم  ای  كاله  ددرگ  رهاظ  رشب  رب  دهاوخب  رگا 

. تسین حیحص  دننیبب  ار  هکیالم  مدرم  هک  يوحن  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  هکیالم  لوزن  سپ 
طّـسوت ءایـشا  هک  دراد  نآ  ياضتقا  ادـخ  تّیـشم  هچ  تسا ، هابتـشا  زین  نخـس  نیا  دوشیمن !؟ لزاـن  وا  رب  یجنگ  ارچ  اـی  ٌْزنَک  ِْهَیلِإ  یْقُلی  َْوأ 

. دنک ادیپ  نایرج  بابسا 
یّسح  تاریخ  رد  ار  اهیبوخ  تاریخ و  نوچ  دروخب ، نآ  رب  راب و  زا  هک  درادن  یغاب  ارچ  ای  اْهنِم  ُلُکْأَی  ٌۀَّنَج  َُهل  ُنوُکَت  َْوأ 

423 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دندنار نابز  رب  ار  نانخس  نیا  لاثما  دندومن  روصحم 

زج نانآ  زا  نانخـس  نیا  دوخ  هک  دشاب  نیا  هب  راعـشا  زین  دشاب و  نانآ  ملظ  هب  رعـشم  ات  دندروآ  ریمـض  ياج  هب  رهاظ  مسا  َنوُِملاَّظلا  َلاق  َو 
: دنتفگ نارگمتس  لطاب  تاداریا  هنوگنیا  اب  ینعی  تسین ، متس  ملظ و 

رب و  دش ، رود  درک و  هعدخ  ینعی  عنم »  » نزو رب  رحس »  » ظفل دینکیمن ! يوریپ  هدش  وداج  يدرم  زا  زج  امش  ًاروُحْـسَم  اًلُجَر  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَت  ْنِإ 
. تسا مک  اجنآ  رد  هزبس  ای  هدیراب  دایز  ناراب  هک  نیا  باب  زا  تسا ، دساف  ناکم  نیمز و  روحسم »  » يانعم و  دومن ، رّبکت  ینعی  عمس »  » نزو

تلاسر نانآ  هک  دـنداد ، رارق  باطخ  دروم  ار  وت  هک  یلاح  رد  اـی  دـندز ، اـهلاثم  هنوگچ  وت  ّقح  رد  نیبب  َلاـْثمَْألا  َکـَل  اُوبَرَـض  َْفیَک  ْرُْظنا 
سراف هاشداپ  بناج  زا  هک  ییارفـس  هب  یهاگ  دـندومن و  هیبشت  مور  هاـشداپ  بناـج  زا  هداتـسرف  هب  یهاـگ  ار  ادـخ  بناـج  زا  ادـخ  لوسر 

. دندرک هیبشت  دمآیم 
يهدـننیرفآ قلاخ و  ام  راگدرورپ  هک  یلاح  رد  تسا ، لاوما  اـههمیخ و  مشح و  مدـخ و  ياراد  سراـف  اـی  مور  هداتـسرف  هک  دـندید  ناـنآ 

. دشاب سراف  مور و  هاشداپ  لوسر  زا  فرشا  یلاعت  ادخ  لوسر  دیاب  سپ  تسا ، مور  سراف و  هداتسرف 
424 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لوسر هب  يورخا  روما  رد  ار  ادـخ  لوسر  دـندرک و  هّجوت  اـیند  هب  دـندش و  فرحنم  ترخآ  قـیرط  زا  نوـچ  دـندش ، هارمگ  ناـنآ  اوُّلَـضَف 
. دندرک هیبشت  يویند  روما  رد  ناهاشداپ 

دندش هارمگ  جایتحا  قیرط  زا  سپ  دننک ، ادـیپ  هار  يانعم  هب  ای  هدـش ، عقاو  هک  یّقح  هب  ای  ترخآ  هب  دـنناوتیمن  نانآ  سپ  َنوُعیِطَتْـسَی  الَف 
. دنیامن هبلغ  جایتحا  رد  دنناوتیمن  سپ  اًلِیبَس 

ياهباتک رد  سراف  مور و  هاشداپ  هب  ربمایپ  رب  وا  ندز  لاثم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  اب  وا  جایتحا  یموزخم و  هّیما  نب  هّللا  دبع  ناتـساد 
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«. 1  » تسا هدش  رکذ  لّصفم 
20 تایآ 10 -

424 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 10  (: 25  ) ناقرفلا هروس  ]

هراشا

انْدَتْعَأ ِۀَعاَّسلِاب َو  اُوبَّذَـک  َْلب  ( 10  ) ًاروُُصق ََکل  ْلَعْجَی  َو  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  َِکلذ  ْنِم  ًاْریَخ  َکـَل  َلَـعَج  َءاـش  ْنِإ  يِذَّلا  َكَراـبَت 
َِکلانُه اْوَعَد  َنِینَّرَقُم  ًاقِّیَض  ًاناکَم  اْهنِم  اوُْقلُأ  اذِإ  َو  ( 12  ) ًارِیفَز َو  ًاظُّیَغَت  اَهل  اوُعِمَس  ٍدیَِعب  ٍناکَم  ْنِم  ْمُْهتَأَر  اذِإ  ( 11  ) ًاریِعَس ِۀَعاَّسلِاب  َبَّذَک  ْنَِمل 

(14  ) ًارِیثَک ًارُوُبث  اوُعْدا  َو  ًادِحاو  ًارُوُبث  َمْوَْیلا  اوُعْدَت  ال  ( 13  ) ًارُوُبث
ًالُؤْسَم ًادْعَو  َکِّبَر  یلَع  َناک  َنیِِدلاخ  َنُؤاشَی  ام  اهِیف  ْمَُهل  ( 15  ) ًاریِصَم َو  ًءازَج  ْمَُهل  َْتناک  َنوُقَّتُْملا  َدِعُو  ِیتَّلا  ِْدلُْخلا  ُۀَّنَج  ْمَأ  ٌْریَخ  َِکلذ  َأ  ُْلق 

َناک ام  َکَناْحبُـس  اُولاق  ( 17  ) َلِیبَّسلا اوُّلَـض  ْمُه  ْمَأ  ِءالُؤه  يِداـبِع  ُْمْتلَلْـضَأ  ُْمْتنَأ  َأ  ُلوُقَیَف  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَی  اـم  َو  ْمُهُرُـشْحَی  َمْوَی  َو  ( 16)
امَف َنُولوُقَت  اِمب  ْمُکُوبَّذَک  ْدَقَف  ( 18  ) ًارُوب ًامْوَق  اُوناک  َو  َرْکِّذلا  اوُسَن  یَّتَح  ْمُهَءابآ  َو  ْمُهَتْعَّتَم  ْنِکل  َو  َءاِیلْوَأ  ْنِم  َِکنوُد  ْنِم  َذِـخَّتَن  ْنَأ  اَنل  یِغَْبنَی 

(19  ) ًارِیبَک ًاباذَع  ُْهقُِذن  ْمُْکنِم  ِْملْظَی  ْنَم  َو  ًارْصَن  َو ال  ًافْرَص  َنوُعیِطَتْسَت 
َکُّبَر َناک  َو  َنوُِربْصَت  َأ  ًۀَْـنِتف  ٍضْعَِبل  ْمُکَـضَْعب  اْنلَعَج  َو  ِقاوْسَْألا  ِیف  َنوُشْمَی  َو  َماعَّطلا  َنُولُکْأََیل  ْمُهَّنِإ  ـَّالِإ  َنِیلَـسْرُْملا  َنِم  َکَْـلبَق  اْنلَـسْرَأ  اـم  َو 

(20  ) ًاریَِصب
__________________________________________________

جاجتحالا ج 1 ص 29 یفاّصلا ج 6 ص 6 و  ( 1)
425 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

425 ص :  همجرت ..... :

اهرـصق تیارب  و  تسا ، يراج  نآ  تسد  ورف  زا  نارابیوج  هک  ییاهناتـسوب  دروآ : دیدپ  نآ  زا  رتهب  وت  يارب  دهاوخ  رگا  هک  یـسک  اگرزب 
. دهد رارق 

. میاهتخاس هدامآ  نازورف  یشتآ  تمایق  رکنم  يارب  دناهدرک و  راکنا  ار  تمایق  هک  تسانیا  قح 
. دنونشیم نآ  زا  یشورخ  مشخ و  دنیبب ، ار  نانآ  رود  ياهلصاف  زا  خزود ]  ] نوچ

. دننک يراز  هک  تساجنآ  دنوش ، هتخادنا  نآ  زا  ییانگنت  رد  هتسب  اپ  تسد و  نوچ  و 
دینک . يراز  رایسب  هکلب  دینکم ، يراز  راب  کی  زورما 

426 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا نانآ  ماجنا  رس  شاداپ و  هک  تسا  هدش  هداد  هدعو  ناراگزیهرپ  هب  هک  ینادیواج  تشهب  ای  تسرتهب  نیا  ایآ  وگب 

. تسا بجاو  ياهدعو  تراگدرورپ  رب  نیا  دننادیواج  تسه و  ناشیارب  دنهاوخ  هچ  ره  اجنآ  رد 
هک نآ  ای  دیدرک ؟ هارمگ  ارم  ناگدنب  نیا  امـش  ایآ  دـیوگ  نانآ ] هب  ، ] دروآ درگ  دـناهدیتسرپ ، ادـخ  ياج  هب  هچنآ  اب  ار  نانآ  هک  يزور  و 

؟ دندرک مگ  هار  ناشیا  دوخ 
[ نآرق  ] دنپ هک  يدنادرگ  رادروخرب  نادنچ  ار  ناشناردپ  ناشیا و  یلو  میریگب  يرورـس  وت  ياج  هب  هک  دسرن  ار  ام  ییوت ، هک  اکاپ  دنیوگ 

. دندش هابت  یموق  و  دندرک ، شومارف  ار 
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[ كرـش  ] متـس هک  امـش  زا  سک  ره  و  دـیبای ، یترـصن  هن  دـیناوت و  ياهراچ  هن  سپ  دـندرک ، هئطخت  ار  امـش  لطاب ]  ] ياههتفگ یتسار  هب  و 
. میناشچیم نیگمهس  یباذع  وا  هب  دشاب ، هدیزرو 

يهیام ار  امـش  زا  یـضعب  و  دنتفریم ، هار  اهرازاب  رد  دندروخیم و  اذـغ  ناشیا  هک  نآ  رگم  میداتـسرف  ار  ناربمایپ  زا  یـسک  وت  زا  شیپ  و 
. تسانیب وت  راگدرورپ  و  دیزرویم ؟ ییابیکش  ایآ  میاهتخاس  رگید  یضعب  نومزآ 

426 ص :  ریسفت ..... 

نکیل و  دـهدیم ، رارق  ار  نیا  زا  رتهب  وت  يارب  دـهاوخب  رگا  هک  ییادـخ  نآ  تسا  گرزب  َِکلذ  ْنِم  ًاْریَخ  ََکل  َلَعَج  َءاش  ْنِإ  يِذَّلا  َكَرابَت 
. دراد تافانم  ایند  زا  مدرم  ندینادرگ  يور  ادخ و  بناج  زا  تلاسر  اب  بلطم  نیا  هک  اریز  تسا ، هتساوخن  ار  نآ  دنوادخ 

يهروس  رخآ  رد  تسا  يراج  اهرابیوج  اهنآ  تسد  ورف  زا  هک  دهد  رارق  ییاهناتسوب  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج 
427 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تشذگ اهتّنج  ریز  زا  اهرهن  نایرج  یگنوگچ  نایب  ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجِرْخُأ  َو  اوُرَجاه  َنیِذَّلاَف  یلاعت : يادخ  لوق  لیذ  رد  نارمع  لآ 
يارب دنوادخ  ینعی  تسا ، يّذلا » كرابت  : » ادـخ لوق  رب  فطع  هلمج  دوش  هدـناوخ  عفر  اب  لعجی »  » ظفل هک  نیا  ربانب  ًاروُُصق  ََکل  ْلَعْجَی  َو 

. دهدیم رارق  ییاهرصق  ترخآ  رد  وت 
. تسا حیحص  زین  عفر  تئارق  ربانب  ازج  رب  هلمج  فطع  و  تسازج ، رب  فطع  هلمج  مزج  تئارق  ربانب  و 

ار ترخآ  تمایق و  هکلب  دـندرک ، بیذـکت  تتلاسر  رد  ار  وت  ینعی  تسا ، رتالاب  هب  رتنییاـپ  زا  كاردتـسا  بارـضا و  ِۀَـعاَّسلِاب  اُوبَّذَـک  ْلـَب 
. دنراد قاّفتا  نآ  رب  همه  هک  دندرک  بیذکت 

. میاهتخاس هدامآ  نازورف  یشتآ  تسا  تمایق  رکنم  هک  نآ  يارب  ًاریِعَس و  ِۀَعاَّسلِاب  َبَّذَک  ْنَِمل  انْدَتْعَأ  َو 
دنونـشیم نآ  زا  شورخ  مشخ و  نانآ  دنیب ، ار  نانآ  رود  ياهلـصاف  زا  خزود  نوچ  ًارِیفَز و  َو  ًاظُّیَغَت  اَهل  اوُعِمَـس  ٍدـیَِعب  ٍناکَم  ْنِم  ْمُْهتَأَر  اذِإ 

ملاع هک  تسا  تهج  نادـب  مّنهج  ظّیغت  تسا و  نآ  يزیت  ای  تّدـش  ای  بضغ ، يانعم  هب  ظیغ  زا  ای  تسا ، امرگ  تّدـش  زا  ترابع  ظـّیغت » »
. تسا ادخ  يارب  ضغبم  ادخ و  يارب  ّبحم  كردم و  ملاع و  هدنز و  شرسارس  دوجو و  يهمه  اب  ترخآ 

تسا . نآ  نتفرگ  شتآ  يادص  زا  ترابع  شتآ  ریفز  ًارِیفَز  َو 
428 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا ییانگنت  رد  هتسب  اپ  تسد و  نوچ  ینعی و  تسا ، لیو  تکاله و  يانعم  هب  روبث  ًارُوُبث  َِکلانُه  اْوَعَد  َنِینَّرَقُم  ًاقِّیَـض  ًاناکَم  اْهنِم  اوُْقلُأ  اذِإ  َو 
(. دننک يراز  ای   ) دنیآ تکاله  رد  هک  تساجنآ  دنوش  هتخادنا  نآ 

؟ دوشیم هتفگ  زیچ  هچ  نانآ  هب  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، لوق  ریدقتب  رّدقم  لاؤس  باوج  اوُعْدَت  ال 
. دینکم يراز  دوشیم : هتفگ  نانآ  هب  دومرف : سپ 

. دننک رایسب  يراز  هکلب  رابکی ، زورما  ُْلق  ًارِیثَک  ًارُوُبث  اوُعْدا  َو  ًادِحاو  ًارُوُبث  َمْوَْیلا 
، تسا هدش  هداد  هدعو  ناراگزیهرپ  هب  هک  ینادواج  تشهب  ای  تسا  رتهب  نیا  ایآ  َنوُقَّتُْملا  َدِـعُو  ِیتَّلا  ِدـْلُْخلا  ُۀَّنَج  ْمَأ  ٌْریَخ  َِکلذ  َأ  وگب : سپ 

. تسا ناسحا  نیا  هب  نتشاذگ  ّتنم  مّهوت  عفر  رّدقم و  لاؤس  باوج  ترابع  نیا 
تسه و هشیمه  دنهاوخب  هچ  ره  نانآ  يارب  تسا و  نانآ  ماجنا  رس  شاداپ و  نآ  هک  َنیِِدلاخ  َنُؤاشَی  ام  اهِیف  ْمَُهل  ًاریِصَم  َو  ًءازَج  ْمَُهل  َْتناک 

لیاز انمـض  دبای و  سرتسد  نادـب  دـهاوخب  هچنآ  ره  سک  ره  هک  تسا  يزیچ  ندوب  رـضاح  اهنامهم  هب  ناسحا  ندـش  لماک  مامت و  نوچ 
. تسا تمعن  ندشن 

رب  راک  نیا  ًالُؤْسَم  ًادْعَو  َکِّبَر  یلَع  َناک  هک  تسا  هدرک  هفاضا  تسا و  هدروآ  ار  یگنادواج ) شاداپ و   ) ود ره  اذل 
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429 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا بجاو  ياهدعو  تراگدرورپ 

ای رکذأ »  » ریدـقت هب  تسا  لق »  » رب فطع  ای  ناکم ، ای  دـشاب  نامز  يارب  هکنیا  زا  معا  تسا  کـلانه »  » رب فطع  ْمُهُرُـشْحَی » َمْوَی  َو   » يهلمج
. تسا اّمأ »  » مّهوت ای  اّمأ »  » ریدقت هب  ای  هدیاز  ءاف »  » ظفل و  لوقی »  » يارب تسا  فرظ 

ادخ زج  هک  هچنآ  زا  روظنم  دزاسیم ، روشحم  دننکیم  تدابع  ادخ  زج  هک  هچنآ  ار و  نانآ  هک  يزور  دنوادخ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَی  ام  َو 
ّیلو نودب  تعاط  تدابع  دننکیم  تدابع  هک  تسا  يزیچ  دوصقم  ای  تسا ، اهتب  ناگراتـس و  دیلاوم و  ریاس  رـشب و  دارفا  دننکیم  تدابع 

. ناشرما
: دیوگیم اهدوبعم  هب  باطخ  دنوادخ  سپ  ُلوُقَیَف 

؟ دندرک مگ  ار  هار  اُولاق  َلِیبَّسلا  اوُّلَض  ناشدوخ  ای  دیتخاس  هارمگ  ار  ناگدنب  امش  ایآ  ْمُه  ْمَأ  ِءالُؤه  يِدابِع  ُْمْتلَلْضَأ  ُْمْتنَأ  َأ 
. میدرکیم يراک  نینچ  دیابن  ام  ایادخ  دنیوگیم : باوج  رد  نانآ 

نآ عوقو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  تبـسن  اـی  تسا ، یمتح  قّقحم و  نآ  عوقو  هک  تسا  تهج  نادـب  اولاـق »  » یـضام ظـفل  هب  ریبعت 
. دندرکیمن هدهاشم  نارگید  هک  ار  هچنآ  ترخآ  رما  زا  درکیم  هدهاشم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هک  اریز  تسا ، یمتح 

وت يارب  ام  لاثما  هک  نیا  زا  یهّزنم  وت  ایادخ  َکَناْحبُس 
430 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنشاب تّیدوبعم  رد  ءاکرش  لثم و  دننامه و 
. دنشاب دوصقم  اهدوبعم  طقف  تسا  نکمم  و  میریگب ، ّیلو  دوخ  يارب  وت  زج  هک  ام  رب  ناگدننکتدابع و  رب  دوبن  هتسیاش  اَنل  یِغَْبنَی  َناک  ام 

. تسا هدش  هدناوخ  لوهجم  مولعم و  تروص  هب  نون  اب  ذّختن »  » ظفل َذِخَّتَن  ْنَأ 
. تسا ضیعبت  يارب  نم »  » ظفل و  ءایلوأ »  » زا تسا  لاح  ای  میریگب ، یلو  وت  نذا  نودب  َءاِیلْوَأ  ْنِم  َِکنوُد  ْنِم 

. دنتشگ نادرگيور  ترخآ  زا  دندش و  لوغشم  ایند  هب  نانآ  یتخاس و  دنمهرهب  يویند  ياههتساوخ  زا  ار  نانآ  نکل  ْمُهَتْعَّتَم و  ْنِکل  َو 
، دندوب ناشدوخ  ریغ  لایع  هک  یتقو  رد  هن  دندوب ، ّلقتـسم  ناشدوخ  رد  هک  یتقو  رد  هن  دـندوبن ، هقیـضم  یگنت و  رد  تقو  چـیه  ْمُهَءابآ  َو 

. دشاب نانآ  دای  رد  ترخآ  و  دنوش ، ترخآ  رّکذتم  ات  دندوبن  ّرطضم  تقو  چیه  سپ 
تیالو رب  و  مالّـسلا ، مهیلع  نانآ  يایـصوا  ایبنا و  رب  تیـالو ، تلاـسر و  رب  یهلا و  عیارـش  ینامـسآ و  ياـهباتک  رب  رکذ  َرْکِّذـلا  اوُسَن  یَّتَح 

. دوشیم قالطا  دتفایم ، ناسنا  دای  هب  ادخ  نآ  ببس  هب  هک  یتهج  رب  هدیرفآ و  ترطف  نآ  رب  ار  مدرم  هک  تسادخ  ترطف  نآ  هک  ینیوکت 
ظفل  دندش و  نینچ  ای  دندوب  هابت  هدش و  كاله  یموق  ناشترطف  لصا  رد  ای  ّرذ  ملاع  رد  نانآ  ًارُوب و  ًامْوَق  اُوناک  َو 

431 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هتفرگ  رارق  اموق »  » تفص تسا و  ردصم  اروب » »

فـصو و  رئاب »  » عمج نیب  تسا  كرتشم  ای  دوشیم ، قالطا  دـحاو  ظفل  اـب  ّثنؤم  رّکذـم و  عمج و  هینثت و  درفم و  رب  تهج  نیمه  يور  و 
يهفیطل زا  و  دنتـسه ، كاله  دوبان و  یناسنا  تایح  زا  نانآ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  نآ و  ردـصم  و  يدوبان ، تکـاله و  ياـنعم  هب  راـب » »

. دنشابیم لفاغ  دروآیم  دایب  ار  ترخآ  روما  ادخ و  ناسنا  هلیسو  نادب  هک  یهلا 
اب قفاوم  هک  تسا  ام  یناسفن  تهج  هب  ام  تدابع  رد  نانآ  هّجوت  هکلب  دنوشیمن ، روآدای  رّکذـتم و  ار  يورخا  یهلا  رما  ام  هب  هّجوت  زا  سپ 

. دننکیم تدابع  ار  نانآ  ياهاوه  ّنج و  ام  تدابع  رد  نیا  ربانب  دشاب ، نانآ  يونعم  نیطایش  لطاب و  ياهاوه  یناسفن و  تهج 
رب و  دـندرک ، بیذـکت  ار  امـش  اـهدوبعم  دوشیم : هتفگ  ناگدـننکتدابع  هب  ینعی  تسا ، لوق  ریدـقت  هب  اولاـق »  » رب فـطع  ْمُکُوبَّذَـک  ْدَـقَف 

. تسا ناگدننک  تدابع  هب  اهدوبعم  زا  باطخ  ندنادرگ 
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هک تسا ، تایآلا » بّذک   » يانعم هب  هک  تایآلاب » بّذک   » ریظن تسا ، هیدعت  يارب  ای  تّیببـس ، يارب  ای  یف »  » يانعم هب  ءاب »  » ظفل َنُولوُقَت  اِمب 
ار امش  راتفگ  نیا  ای  دنتـسه  نایادخ  اهنآ  هک  ار  امـش  راتفگ  نیا  اهدوبعم  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا و  لوعفم  زا  لدب  تروص  نیا  رد 

. دیدومن شتسرپ  ار  اهنآ  امش  هک 
دندومن . بیذکت  دندرک  هارمگ  ار  ام  اهنآ  راگدرورپ  هک  ار  امش  يهتفگ  ای 

432 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رخآ ات  کناحبـس ...  : » دنتفگ هک  راتفگ  نیا  اب  دندرک  بیذکت  ار  امـش  اهدوبعم  ینعی  هدـش ، هدـناوخ  زین  تبیغ  تروص  هب  نولوقت »  » ظفل

. دینک عفد  ناتدوخ  زا  ار  باذع  دیناوتیمن  امش  نیکرشم  يا  ینعی  َنوُعیِطَتْسَت  امَف  هیآ »
. دینادرگرب ناتدوخ  زا  ار  باذع  ًافْرَص 

زا ار  باذع  دنناوتیمن  اهدوبعم  ینعی  هدـش ، هدـناوخ  تبیغ  تروص  هب  نوعیطتـست »  » ظفل و  دـینک . يرای  ار  اهنآ  دـیناوتیمن  ًارْـصَن و  َو ال 
: دومرف دینادرگرب و  رضاح  نیفّلکم  هب  ار  باطخ  سپس  دنیامن ، يرای  ار  امش  ای  هدرک  رود  دوخ 

هبوت هک  نیا  طرـشب  دنکب  يرگید  ملظ  عون  ره  ای  دیامن  متـس  ملظ و  ادـخ  هب  ندروآ  كرـش  ببـس  هب  امـش  زا  سک  ره  ْمُْکنِم  ِْملْظَی  ْنَم  َو 
. میناشچیم وا  هب  ار  یگرزب  باذع  ًارِیبَک  ًاباذَع  ُْهقُِذن  دنکن 

هب ار  باطخ  سپـس  حودمم ، تسا و  بوخ  هکلب  تسین ، حـیبق  دـیعو  رد  هدـعو  فلخ  نکیل  دـّیقم و  ریغ  دـیعو  تسا و  قلطم  طرـش  هک 
راـکنا ار  اـهرازاب  رد  وا  نتفر  هار  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ندروـخ  هک  یناـسک  ّدر  رد  دـینادرگزاب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم 

: دومرف دناهدرک 
یناگداتسرف وت  زا  شیپ  ام  ًۀَْنِتف و  ٍضْعَِبل  ْمُکَضَْعب  اْنلَعَج  َو  ِقاوْسَْألا  ِیف  َنوُشْمَی  َو  َماعَّطلا  َنُولُکْأََیل  ْمُهَّنِإ  اَّلِإ  َنِیلَسْرُْملا  َنِم  َکَْلبَق  اْنلَـسْرَأ  ام  َو 

ماعط  هک  نیا  رگم  میداتسرفن 
433 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. میداد رارق  ناحتما  يهلزنمب  یضعب  يارب  ار  امش  زا  یضعب  ات  دنتفریم و  هار  اهرازاب  رد  دندروخیم و 
هب نینمؤم  تسا و  هداد  رارق  نیقفانم  يارب  داـسف  ناـحتما و  نینمؤم و  يارب  ناـحتما  هنتف و  ار  مالّـسلا  مهیلع  اـیلوا  اـیبنا و  دـنوادخ  هک  اریز 

ناحتما و تیالو  تلاسر و  هب  لاّصتا  ناشیورخا و  لاعفا  اب  هداد و  رارق  مالّسلا  مهیلع  ایلوا  ایبنا و  يارب  ناحتما  ناشّیضرم  ریغ  لاعفا  ببس 
مالّـسلا و مهیلع  ایلوا  ایبنا و  يارب  ناحتما  راتفگ  راتفر و  اب  ناشندرک  تّیذا  ببـس  هب  ار  نیرفاک  نیقفاـنم و  هداد ، رارق  نیقفاـنم  يارب  داـسف 

. میداد رارق  نینمؤم  يارب  نینچمه 
. تسا نییعت  نودب  مهبم  درف  دیفم  هک  تسا  سنج  فیرعت  يارب  ریمض  هب  ضعب »  » ظفل يهفاضا  نیا  ربانب  و 

نآ زا  معا  لیلعت  يانعم  رد  تسا  هّیلاح  هلمج  ًاریَِصب  َکُّبَر  َناک  َو  دینک  ربص  دیاب  ینعی  تسا ، رما  يانعم  رد  ماهفتسا  هلمج  نیا  َنوُِربْصَت  َأ 
. تسانیب تراگدرورپ  هک  یلاح  رد  ینعی  میشابن  لیاق  ای  میوش  لیاق  هدش  عقاو  لاح  هک  یضام  رد  دق »  » ظفل موزل  هب  هک 

34 تایآ 21 -

433 ص :  ات 34 ..... ] تایآ 21  (: 25  ) ناقرفلا هروس  ]

هراشا

َۀَِکئالَْملا َنْوَرَی  َمْوَی  ( 21  ) ًارِیبَک اُوتُع  اْوَتَع  َو  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اوُرَبْکَتْـسا  ِدََقل  انَّبَر  يرَن  َْوأ  ُۀَِکئالَْملا  اَْنیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  انَءاِقل  َنوُجْرَی  َنیِذَّلا ال  َلاق  َو 
ٍِذئَمْوَی ِۀَّنَْجلا  ُباحْصَأ  ( 23  ) ًارُوْثنَم ًءابَه  ُهاْنلَعَجَف  ٍلَمَع  ْنِم  اُولِمَع  ام  یلِإ  اْنمِدَق  َو  ( 22  ) ًاروُجْحَم ًارْجِح  َنُولوُقَی  َو  َنیِمِرْجُْمِلل  ٍِذئَمْوَی  يرُْشب  ال 
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(25  ) ًالیِْزنَت ُۀَِکئالَْملا  َلُِّزن  َو  ِمامَْغلِاب  ُءامَّسلا  ُقَّقَشَت  َمْوَی  َو  ( 24  ) ًالیِقَم ُنَسْحَأ  َو  ارَقَتْسُم  ٌْریَخ 
ِلوُسَّرلا َعَم  ُتْذَـخَّتا  ِینَْتَیل  اـی  ُلوُقَی  ِْهیَدَـی  یلَع  ُِملاَّظلا  ُّضَعَی  َمْوَی  َو  ( 26  ) ًاریِـسَع َنیِِرفاْکلا  یَلَع  ًامْوَی  َناک  َو  ِنمْحَّرِلل  ُّقَْحلا  ٍذـِئَمْوَی  ُکـْلُْملا 

َلاق َو  ( 29  ) ًالوُذَخ ِناْسنِْإِلل  ُناْطیَّشلا  َناک  َو  ِینَءاج  ْذِإ  َدَْعب  ِرْکِّذلا  ِنَع  ِینَّلَـضَأ  ْدََـقل  ( 28  ) ًالِیلَخ ًانالُف  ْذِـخَّتَأ  َْمل  ِینَْتَیل  یتَْلیَو  ای  ( 27  ) ًالِیبَس
(30  ) ًاروُجْهَم َنآْرُْقلا  اَذه  اوُذَخَّتا  یِمْوَق  َّنِإ  ِّبَر  ای  ُلوُسَّرلا 

ًةَدِحاو ًۀَلْمُج  ُنآْرُْقلا  ِْهیَلَع  َلُِّزن  َْول ال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو  ( 31  ) ًاریِصَن َو  ًایِداه  َکِّبَِرب  یفَک  َو  َنیِمِرْجُْملا  َنِم  اوُدَع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  اْنلَعَج  َِکلذَک  َو 
یلَع َنوُرَـشُْحی  َنیِذَّلا  ( 33  ) ًاریِـسْفَت َنَسْحَأ  َو  ِّقَْحلِاب  َكاـْنئِج  ـَّالِإ  ٍلَـثَِمب  َکـَنُوتْأَی  ـال  َو  ( 32  ) ًـالِیتَْرت ُهاـْنلَّتَر  َو  َكَداؤـُف  ِِهب  َتِّبَُثِنل  َِکلذَـک 

(34  ) ًالِیبَس ُّلَضَأ  َو  ًاناکَم  ٌّرَش  َِکئلْوُأ  َمَّنَهَج  یلِإ  ْمِهِهوُجُو 
435 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

435 ص :  همجرت ..... :

يرابکتسا ناشلد  رد  مینیبیمن ؟ ار  نامراگدرورپ  ارچ  ای  دنوشیمن  لزان  ام  رب  ناگتـشرف  ارچ  دنیوگ  دنرادن  دیما  ام  ياقل  هب  هک  یناسک  و 
. دندرک یگرزب  یشکرس  دندیزرو و 

. تسامش بیصن  نامرح  دنیوگ  تسین و  ناراکهانگ  يارب  یتراشب  زور  نآ  دننیبب ، ار  ناگتشرف  هک  يزور 
. مینادرگیم چوپ  چیه و  ار  نآ  میزادرپیم و  دناهدرک  هک  يراک  هنوگ  ره  هب  و 

. دنرتهفرم رتهاگیاج و  شوخ  نایتشهب  زور  نآ  رد 
. دنوش هداتسرف  ورف  ناگتشرف  دفاکشب و  اهربا  اب  نامسآ  هک  يزور  و 

. تسا نیگنس  تخس و  نارفاک  رب  هک  تسا  يزور  تسا و  نامحر  دنوادخ  نآ  زا  ّقح  رب  ییاورنامرف  يزور  نینچ  رد 
. متفرگیم شیپ  ار  ربمایپ  زا ] يوریپ   ] هار نم  شاک  دیوگیم  دزگیم و  ترسح ]  ] تسد كرشم ]  ] راکمتس هک  يزور  و 

. متفرگیمن تسود  ار  ینالف  نم  شاک  نم  رب  ياو 
. تسا ناسنا  راذگ  اهنت  ناطیش  و  درک ، هارمگ  رود و  دوب ، هدمآ  میارب  هک  نآ  زا  سپ  نآرق ]  ] دنپ زا  ارم  وا 

. دنداهناو ار  نآرق  نیا  نم  موق  اراگدرورپ  دیوگ  ربمایپ  و 
. تسا روای  امنهر و  سب  تراگدرورپ  میداد و  رارق  ناراکهانگ  زا  ینمشد  يربمایپ  ره  يارب  ناسنیدب  و 

؟ دوشیمن لزان  وا  رب  هرابکی  نآرق  ارچ  دنیوگ  نارفاک  و 
. میناوخب ییاویش  هب  دیاش  دیاب و  هکنانچ  ار  نآ  میراد و  راوتسا  نآ  هب  ار  وت  لد  ات  دوشیم ] لزان   ] ناسنیدب

. میروایب تیارب  رتنایب  شوخ  ّقح و  یباوج ]  ] هک نآ  رگم  دنرواین ، یلثم  چیه  وت  يارب  نارفاک ]  ] و
. دنرتهارمگ رتبصنم و  دب  نانیا  دنوش  روشحم  ناشیاههرهچ  يور  رب  مّنهج  يوس  هب  هک  یناسک  يرآ ] ]

436 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

436 ص :  ریسفت ..... 

ام رهاظم  ای  ام ، باقع  باوث و  باسح و  ییوراـیور  هب  ینعی  دـنرادن ، اـم  ياـقل  هب  دـیما  هک  یناـسک  ینعی  اـنَءاِقل  َنوُجْرَی  ـال  َنیِذَّلا  َلاـق  َو 
بلط و  تسا ، وا  هب  هّجوت  تافتلا و  مدـع  تّلع  هب  ای  ادـخ ، هب  داقتعا  مدـع  ببـس  هب  ای  راگدرورپ  ءاقل  هب  نتـشادن  دـیّما  دـنرادن و  يدـیّما 

. دنشابیمن ترخآ  هب  دقتعم  هک  تسا  یناسک  رتشیب  لاح  دننام  نانآ و  ندرکن 
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ای ادخ  بناج  زا  تلاسر  هب  هکیالم  هک  اریز  تسا ، هدشن  لزان  ام  رب  هکیالم  ّبر  تلاسر  يارب  ارچ  ُۀَِکئالَْملا  اَْنیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  دنتفگ : نانآ 
هیلع هّللا  یّلص  دّمحم  رب  هکیالم  رگا  تسا : نیا  نآ  يانعم  ای  تسا ، رشب  زا  رتراوازس  شتلاسر  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  قیدصت  هب 

رتنییاپ میـشابن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  زا  رتراوازـس  هکیالم  ندش  لزان  هب  ام  رگا  دوشیمن ، لزان  ام  رب  ارچ  سپ  دوشیم  لزان  هلآ  و 
. میتسین هک  وا  زا 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هک  دـهد  ربخ  ام  هب  ای  دـهد ، ربخ  ار  ام  فیلاکت  شدوخ  هک  مینیبیمن  ار  نامراگدرورپ  ام  ارچ  ای  انَّبَر  يَرن  َْوأ 
ار وا  ات  دوشیمن  رهاظ  اـم  رب  شدوخ  ارچ  سپ  دتـسرفیم  اـم  يارب  لوسر  هک  میراد  يراـگدرورپ  اـم  رگا  اـی  تسا ، لوسر  نم  بناـج  زا 

؟ مینیبب
ناشدوخ  دزن  نانیا  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اوُرَبْکَتْسا  ِدََقل 

437 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دندرک نایغط  دنتشذگ و  ّدح  زا  رابکتسا  رد  ًارِیبَک و  اُوتُع  اْوَتَع  َو  دندرک  ییوجيرترب  ساسحا  هدرک  ّربکت 

هّدام یگدولآ  هب  هدولآ  مرجم و  نانآ  هک  یلاح  رد  دندرک  هکیالم  لوزن  ياعدتـسا  نانآ  َنیِمِرْجُْمِلل  ٍذـِئَمْوَی  يرُْـشب  َۀَِـکئالَْملا ال  َنْوَرَی  َمْوَی 
كاپ يّدام  رگا  و  دوش ، كاله  يّدام  هک  نیا  رگم  دوشیمن  رهاظ  يّدام  رب  دّرجم  كاپ و  یگدولآ  زا  هّدام و  زا  دّرجم  هکیـالم  دنتـسه و 
. دوشیم باذع  نانآ  يارب  هکلب  دوب ، دهاوخن  تراشب  هدژم و  نانآ  يارب  هکیالم  ندید  رگید  دوش  كاله  هّدام  ياهیگدولآ  زا  هدشن 

. دشاب مکح  ّتلع  دننام  هک  تسا  نیا  يارب  ریمض  ياج  هب  نیمرجم »  » ظفل نتشاذگ  و 
مارح و امـش  يارب  ندرب  هانپ  ای  ّبر ، ندـید  ای  تشهب ، ای  تراشب ، ینعی  مّرحم ، مارح  ینعی  ًاروُجْحَم  ًارْجِح  دـنیوگیم : هکیـالم  َنُولوُقَی  َو 

. دنیوگیم ار  نخس  نیا  نیمرجم  ای  تسین ، امش  يارب  یهاگهانپ  نوچ  تسا ، مّرحم 
، اهقافنا تناید ، ءافو ، تناما ، قدـص ، لیبق  زا  دـننکیم ، نامگ  ناـشترخآ  يهریخذ  ار  نآ  هک  یلمع  ره  ٍلَـمَع  ْنِم  اُولِمَع  اـم  یلِإ  اْنمِدَـق  َو 

ای  هدش  عقاو  بلطم  هک  دشاب  نیا  مهوم  ات  دومن  یضام  هب  ریبعت  تسا و  یهلا  نید  تروص  رد  هک  یلامعا  اههلص و 
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هک ار  هچنآ  هدـش و  مئاق  شتمایق  هک  تسا  یـسک  لاح  دـننام  بطاخم  ماـقم  لاـح و  هک  تسا  نیا  زا  راـبخا  اـی  تسا ، نآ  عوقو  زا  راـبخا 
. دنیبیم ّققحم  هدش و  عقاو  دش  دهاوخ  عقاو  اهصقان  هب  تبسن 

. دوشیم هدید  باتفآ  عاعش  رد  هک  تسا  يرابغ  زا  ترابع  ءابه »  » ظفل ًءابَه  ُهاْنلَعَجَف 
. هدنکارپ يانعم  هب  تسا  ربخ  زا  دعب  ربخ  ای  ءابه »  » تفص اروثنم »  » ظفل ًارُوْثنَم 

. دننیبیم ار  هکیالم  هک  يزور  ای  تمایق ، زور  رد  نایتشهب  ٍِذئَمْوَی  ِۀَّنَْجلا  ُباحْصَأ 
. دنرترب لضفا و  تلزنم  تهج  زا  ارَقَتْسُم  ٌْریَخ 

. دشابن دوصقم  لیضفت  تسا  نکمم  دنرتتحار و  نانیا  زا  ایند  رد  اًلیِقَم و  ُنَسْحَأ  َو 
ای تسا ، ّقحلا »  » هب قّلعتم  ای  َۀَِکئالَْملا » َنْوَرَی  َمْوَی   » رب ای  ذئموی »  » رب فطع  هلمج  نیا  دوش  هتفاکـش  نامـسآ  هک  يزور  ُءامَّسلا  ُقَّقَـشَت  َمْوَی  َو 

. دشابیم شلبق  ام  رب  فوطعم  هلمج  و  نمحّرلل »  » هب قّلعتم 
مه زا  ربا  هک  ییوگ  تساهربا ، يورین  مکارت و  ببس  هب  نامسآ  ندش  هتفاکـش  مه  زا  ای  تسا ، ربا  هب  سّبلتم  نامـسآ  هک  یلاح  رد  ِمامَْغلِاب 

439 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ربا  ندش  جراخ  ببس  هب  ندش  هتفاکش  ای  هتشگ ، هدش  هتفاکش 
. ُۀَِکئالَْملا َو  ِمامَْغلا  َنِم  ٍلَلُظ  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَِیتْأَی  ْنَأ  اَّلِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَه  هدومرف : دروم  نیا  رد  یلاعت  يادخ  هک  تسا ، هدش  لصاح 

زا اهبضغ  اهتوهش و  ببـس  هب  حور  رد  هک  يربا  دوشیم و  هتفاکـش  مه  زا  حاورا  نامـسآ  راضتحا  تقو  رد  هک  اریز  اًلیِْزنَت  ُۀَِکئالَْملا  َلُِّزن  َو 
. دنیآیم دورف  تمعن  تمحر و  يهکیالم  دوشیم و  رهاظ  ددرگیم  لصاح  سفن  تارودک 
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تسا نآ  ربخ  ذئموی ) ، ) تسا ءادتبم  نآ  و  تسا ، كولمم  يارب  مسا  و  هکلم »  » لعف ردصم  میم  يهناگهس  تاکرح  اب  کلم »  » ظفل ُْکلُْملا 
دوشیم کلملا » ۀمظع   » ریدقت دشاب  كولمم  يانعم  هب  رگا  نکیل  كولمم و  يانعم  هب  ای  دشاب  يردـصم  يانعم  هب  کلم »  » هک نآ  زا  ّمعا 

. دیاین مزال  نامز  فرظ  ببس  هب  تاذ  زا  رابخا  ات 
نآ رد  رتتسم  ریمـض  زا  لاح  ای  ّقحلا »  » هب ّقلعتم  ای  تسا ، نینچ  زین  و  نمحّرلل ) ، ) تسا ربخ  زا  دعب  ربخ  ُّقَْحلا  ادخ : لوق  تروص  نیا  رد  و 

. تسا
ای تسا ، قباس  دـننام  نمحّرلل »  » مکح تسا و  نآ  ربخ  ّقحلا »  » و نمحّرلل »  » هب قّلعتم  ای  تسا ، ّقحلا »  » هب ای  کـلملا »  » هب ّقلعتم  ذـئموی »  » اـی

زور ای  تسا  گرم  ای  راضتحا ، زور  ذئموی »  » ادخ لوق  زا  دوصقم  تسا و  نآ  ربخ  نمحّرلل »  » و ذئموی »  » تفص ّقحلا » »
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. تسا تمایق 
. تسا یتخس  زور  نارفاک  رب  زور  نآ  ًاریِسَع  َنیِِرفاْکلا  یَلَع  ًامْوَی  َناک  َو 

ای ءامّـسلا » قّقـشت  موی   » رب ای  ذئموی »  » رب ای  ناک »  » رد رتتـسم  ریمـض  رب  فطع  ملاّظلا » ّضعی  موی  و   » يهلمج ِْهیَدَـی  یلَع  ُِملاَّظلا  ُّضَعَی  َمْوَی  َو 
. دشابیم شلبقام  رب  فوطعم  هلمج  تسا و  هدنیآ  لوقی »  » هب قّلعتم 

دروخیم ترـسح  هک  یـسک  اـی  كانبـضغ  صخـش  هچ  تسا ، وا  ترـسح  ینامیـشپ و  تیاـهن  زا  هیاـنک  ملاـظ  نتفرگ  نادـند  هب  تسد  و 
. دریگیم نادند  هب  ار  شتسد  ود  ناتشگنا 

رد وا  اب  ای  متفرگیم ، شیپ  تاجن  يوس  هب  یهار  لوسر  اب  نم  شاک  يا  دـیوگیم : ملاظ  ینعی  اًـلِیبَس  ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتْذَـخَّتا  ِینَْتَیل  اـی  ُلوُقَی 
. متفریمن ار  قّرفتم  ياههار  مدوب و  هار  کی 

اًلِیلَخ ًانالُف  ْذِـخَّتَأ  َْمل  ِینَْتَیل  یتَْلیَو  ای  اب  تسا  بسانم  اـنعم  نیمه  تسا و  تیـالو  قیرط  نآ  هک  دـشاب  گرزب  هار  زا  دوصقم  تسا  نکمم  و 
. تسا تّما  نیقفانم  انالف »  » زا روظنم  دشاب  تّما  زا  هیانک  دوصقم  رگا 

راکمتـس صخـش  ینعی  دـشابیم  تلالـض  یهارمگ و  ياـسؤر  قلطم  روط  هب  اـنالف »  » زا دوصقم  دـشاب  ملاـظ  قلطم  روط  هب  دوصقم  رگا  و 
رب  ياو  دیوگیم :
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. متفرگ دوخ  تسود  ار  یهارمگ  ياسؤر  هک  نم 

. درک هارمگ  ترطف  ای  لقع ، ای  مالّسلا  هیلع  یلع  ای  ّیلو  ای  ّیبن ، ای  نآرق  ای  تیالو ، ای  تعیرش ، زا  دارم  هک  ِرْکِّذلا  ِنَع  ِینَّلَضَأ  ْدََقل 
يادتبا ًالوُذَخ  ِناْسنِْإِلل  ُناْطیَّشلا  َناک  َو  دیسر  نم  هب  قلطم  روطب  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  نابز  هب  رکذ  هک  نآ  زا  سپ  ِینَءاج  ْذِإ  َدَْعب 

. تسا ملاظ  لوق  زا  ای  ادخ  بناج  زا  مالک 
رد و  دنکیم ، كرت  ار  وا  سپس  دنکیم و  توعد  يراک  هب  ار  ناسنا  ناطیش  نوچ  تسا  ناسنا  هدنراذگ  اهنت  هدننک و  راوخ  ناطیش  ینعی :

. دنکیمن يرای  ار  وا  ترخآ  رد  ای  ایند  رد  هچ  تجاح ، تقو 
ینعی تسا ، لبقتـسم  هیآ  ياـنعم  ریداـقت  عیمج  رب  و  ُءاـمَّسلا » ُقَّقَـشَت   » رب اـی  ُِملاَّظلا » ُّضَعَی   » رب اـی  ِینَْتَیل » اـی  ُلوُقَی   » رب فطع  ُلوُسَّرلا  َلاـق  َو 
یقاـب یـضام  ياـنعم  ناـمه  رب  تروص  نیا  رد  و  َنوُجْرَی » ـال  َنیِذَّلا  َلاـق   » رب فطع  اـی  دـیوگ . دروم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 

: دنتفگ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  هب  يازهتسا  تهج  دنتسین  راودیما  هک  نانآ  ینعی  دنامیم ،
. دنوشیمن لزان  ام  رب  هکیالم  ارچ 

: تفگ نانآ  زا  تیاکش  ماقم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  و 
. دنتشاذگ كورتم  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  نآرق  ای  نآرق  نیا  نم  موق  اراگدرورپ  راب  ًاروُجْهَم  َنآْرُْقلا  اَذه  اوُذَخَّتا  یِمْوَق  َّنِإ  ِّبَر  ای 
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يور نآ  زا  هک  متـسه  یهار  و  دـناهدشمگ ، نآ  زا  هـک  متـسه  رکذ  نآ  نـم  تـسا : هدـمآ  مالّـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  زا  ياهـبطخ  رد  و 

بیذکت ار  نآ  هک  متـسه  ینید  و  تسا ، هدش  روجهم  كرت و  هک  متـسه  ینآرق  و  دناهدش ، رفاک  نآ  هب  هک  متـسه  ینامیا  و  دناهدینادرگ ،
«. 1  » دناهدرک

هب وت  ناوریپ  نداد  قوس  لیبق  زا  تسا ، يددـعتم  ياهتحلـصم  اـهتمکح و  رب  لمتـشم  هک  وت  يارب  نانمـشد  نداد  رارق  دـننام  َِکلذَـک و  َو 
. ترخآ راد  يوس 

: هدش هتفگ  هچنانچ 
ناهن دمآ  رز  جنگ  ینادب  رگ  ناهج  رد  وت  رب  قلخ  يافج  نیا 

دنک وسنآ  خر  راچان  ارت  ات  دنک  وخدب  نینچ  وت  اب  ار  قلخ 
يدش یعاد  ار  هار  ناعطاق  يدب  ربنم  رب  وچ  ظعاو  یکی  نآ 

اعد ار  ناثیبخ  وا  يدرکبیم  ایفصا  رب  اعد  وا  يدرکنیم 
__________________________________________________

ناهربلا ج 3 ص 166 ( 1)
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تسین دوج  تلالض  لها  توعد  تسین  دوهعم  نیاک  دنتفگ  ارو  رم 
ماهدیزگب ببس  نیز  ناشاعد  نم  ماهدید  اهنیا  زا  ییوکین  تفگ 

دنمشوه يا  تسا  نم  رب  ناشاعد  سپ  دندش  نم  حالص  زاس  ببس  نوچ 
نیدساح دسح  ار  لضاف  لضف  هک  تسا  مدآ  ینب  شوگ  هب  وت  يهزاوآ  ندناسر  ملاع و  رد  وت  تلیضف  ندرک  رـشن  نانمـشد  يهدیاف  زین  و 

. تسوت تبحص  ندید و  هب  نانآ  بیغرت  مدرم و  نداد  هّجوت  دزاسیم و  رشن 
هداد زیمت  قفانم  زا  صلاخ  رفاک و  زا  نمؤم  نانمـشد ، دوجو  اب  دـشابیم و  تسا  دـیدج  هک  هچ  ره  هب  ندرک  هّجوت  سوفن  ترطف  هک  اریز 

دوشیم و يوق  امـش  ياهلد  دیوشیم و  یکّتم  نید  رد  تناوریپ  وت و  دوشیم ، رهاظ  وت  زا  نانمـشد  توادـع  ببـس  هب  تازجعم  دوشیم ،
. دوشیم ّبترتم  وت  نانمشد  دوجو  رب  هک  تسا  یحلاصم  زا  اهنیا  ریغ 

. میداد رارق  نمشد  يربمایپ  ره  يارب  ام  اوُدَع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  اْنلَعَج 
ریثک دحاو و  رب  هک  يوحن  هب  تسا  نمشد  سنج  ای  ّودع »  » زا دوصقم 
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قـالطا عمج  درفم و  رب  ّودـع »  » ظـفل دوب و  يدّدـعتم  نانمـشد  ياراد  ّیبـن  ره  نوچ  تسا ، عمج  ياـنعم  نآ  زا  دوصقم  اـی  ددرگ ، قـالطا 

. دوشیم
. نینمؤم زا  هن  تسا ، نیمرجم  زا  ّیبن  نانمشد  هک  َنیِمِرْجُْملا  َنِم 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يرادـلد  تسا  وت  روای  امنهار و  هک  تسا  سب  وت  يارب  تراگدرورپ  ًاریِـصَن و  َو  ًایِداه  َکِّبَِرب  یفَک  َو 
. دندیسرتیم تّدش  هب  نانمشد  يدایز  زا  هک  تسوا  تّما 

ار وت  دـنهاوخیم  هک  دوشیمن  لزان  ام  رب  هکیالم  ارچ  دـنیوگیم  یهاگ  ینعی  ًةَدِـحاو  ًۀَـلْمُج  ُنآْرُْقلا  ِْهیَلَع  َلُِّزن  ـال  َْول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاـق  َو 
وا رب  هعفدکی  نآ  يهمه  ارچ  سپ  تسا  ّقح  دیوگیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  ار  هچنآ  رگا  دنیوگیم  یهاگ  دننک ، هرخـسم 

؟ دوشیم لزان  هیآ  هیآ  ببس  هچ  هب  دوشیمن ؟ لزان 
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لزان یعفد  هبترم و  کی  ار  باتک  يهمه  دراد  تردق  هک  دنکیم  ار  وا  بناج  زا  تلاسر  ياعّدا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هک  یلاح  رد 
. دنک فیلأت  عمج و  ار  نآ  هک  درادن  نامز  تشذگ  رکف و  لّمأت و  هب  جایتحا  دنک و 

. دیامن راضحا  ناشیاوسر  دب و  تفص  اب  ار  نانآ  هک  تسا  نیا  يارب  ریمض  ياج  هب  ندروآ  رهاظ  مسا  و 
دبای . تابث  يرادیاپ و  تلد  هاگدوهش  هک  تسا  نآ  يارب  یجیردت  لوزن  َكَداُؤف  ِِهب  َتِّبَُثِنل  َِکلذَک 
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نوزفا نامحر  هب  وت  سنا  هک  هزادـنا  ره  دوشیم و  داـیز  ناـمحر  هب  وت  تفلا  سنا و  دوش  لزاـن  نآرق  زا  ياهیآ  وت  رب  هک  هزادـنا  ره  نوچ 

. ددرگیم رتدایز  نید  رب  وت  بلق  تابث  دوش 
وت رب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  یگتـسهآ ، یمارآ و  هب  تسا  نآرق  ندناوخ  لیترت  تسا و  رّدـقم  هانلزنا »  » ظفل رب  فطع  اًلِیتَْرت  ُهاْنلَّتَر  َو 

. میدناوخ لاس  هس  تسیب و  لوط  رد  هدنکارپ  هلصاف و  اب 
. دشاب تلاسر  ياعّدا  رد  وت  لاح  هیبش  هک  دنروایب  یتلاح  دنناوتیمن  نانآ  ٍلَثَِمب و  َکَنُوتْأَی  َو ال 

، نیمز الاک ، مشح ، مدخ ، ياراد  دتـسرفب  یلوسر  هاگ  ره  هک  تسا  سراف  هاشداپ  مور و  هاشداپ  نیا  دـنتفگیم : هک  ناشراتفگ  نیا  دـننام 
نامـسآ نیمز و  قلاخ  وا  هک  تسادـخ  بناج  زا  تلاسر  ياعّدا  رد  وت  لاح  هب  هیبش  تلاسر  رد  ناـنآ  لاـح  دوشیم و  اهناتـسب  اـههمیخ و 

ای یـشاب ! لوسر  دیابن  وت  سپ  يرادن  وت  دنراد  اهنآ  هک  ار  هچنآ  نوچ  تسا و  نانآ  لاح  زا  رترب  رتالاو و  اعّدا  نیا  رد  وت  لاح  هکلب  تسا ،
ام دـننام  وت  دـنتفگیم : هک  نانآ  راتفگ  نیا  دـننام  تسا ، تلاسر  زا  عنام  هک  دـشاب  ندوب  رـشب  رد  وت  لاـح  هیبش  هک  تسا  یتلاـح  دوصقم 

تسا . قلطم  زاینیب  زا  تلاسر  اب  یفانم  جایتحا  دنکیم و  جایتحا  رب  تلالد  یتالاح  نینچ  يوریم ، هار  اهرازاب  رد  يروخیم و 
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وا دوشیمن و  لزان  هکیالم  تلاح  نآ  يهدنراد  هب  یلو  دشاب ، وت  تلاح  زا  رتفیرـش  هکلب  دـشاب  وت  تلاح  هیبش  هک  تسا  یتلاح  دوصقم  ای 
. ددرگیمن ادخ  يهداتسرف 

تهج زا  ام  هک  تسانعم  نیدب  نانآ  نخـس  نیا  هچ  دوشیمن ، لزان  ام  رب  هکیالم  ارچ  هک  نانآ  راتفگ  نیا  دننام  یتسین ، لوسر  مه  وت  سپ 
. میتسه هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  رتفیرش  یناسنا  لیاضف  بسک  نیمّلعم و  میلعت  ناردپ و  تیبرت 

میاهدرک بسک  نتشون  تباتک و  طخ و  میاهدرک ، هتسخ  تمکح  مولع و  لیصحت  رد  ار  دوخ  میاهدناوخ و  سرد  ملع  سرادم  رد  ام  اریز 
. میاهدشن لوسر  لاح  نیع  رد  میرتفیرش و  بسح  بسن و  تهج  زا  نینچمه  و 

ای تشونن !؟ دـناوخن و  دوبن ، یتورث  لاـم و  ياراد  درکن ، لیـصحت  ملع  دـیدن ، ردـپ  وا  هک  نیا  اـب  دـش ، لوـسر  اـم  نیب  زا  وا  هنوـگچ  سپ 
هبترمکی نآرق  ارچ  هک  نانآ  راتفگ  نیا  دننام  دشابن ، تلاسر  قفاوم  وت  تلاح  یلو  دشاب  تلاسر  رد  وت  لاح  هیبش  هک  تسا  یتلاح  دوصقم 

مه وا  رگا  سپ  تسا ، هتشذگ  نالوسر  لاح  هیبش  تلاسر  رد  وا  لاح  هک  تسانعم  نیدب  نانآ  نخس  نیا  هک  دوشیمن ، لزان  وا  رب  یعفد  و 
نایب همجرت  اجکی  ار  ناشیاهباتک  هک  نیـشیپ  نالوسر  دـننام  دروآیم ، اج  کی  هبترم و  کی  ار  دوخ  نآرق  دـیاب  دوب  لوسر  ناـنآ  دـننام 

447 ص : ج10 ، ةداعسلا ،
لطاب تهج  تسا و  تباث  ّقح و  هک  میداد  یباوج  وت  هب  ام  ِّقَْحلِاب و  َكاـْنئِج  اَّلِإ  تسین ! لوسر  سپ  هدرکن  نینچ  وا  هک  لاـح  دـندروآیم 

. تسا لطبم  ضراعم و  نودب  وت  تلاسر  يهدنرادهگن  نانآ و  ياهلثم  يهدننک  لطاب  هک  تسا ، هدمآ  نانآ  ياهلاثم  ندرک 
. دنیامن لاطبا  ار  وت  تلاسر  دنهاوخیم  هک  تسا  نانآ  نایب  زا  رتهب  ریسفت  نایب و  رظن  زا  ام  باوج  ًاریِسْفَت و  َنَسْحَأ  َو 

. تسرگید ییاوسر  رگید و  ّمذ  راهظا  ای  تسا ، اوُرَفَک » َنیِذَّلا   » زا تفص  ای  لدب  هلمج  نیا  َنوُرَشُْحی  َنیِذَّلا 
روشحم ناشیاهتروص  رب  هک  دنتـسه  نانآ  ینعی  تسا ، فوذحم  يادـتبم  ربخ  ای  دـیآیم  هک  تسا  يدـعب  يهلمج  نآ  ربخ  تسادـتبم و  ای 

. دنوشیم
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اب هک  تسا  نیا  دوـصقم  اـی  دوریم ، هار  شیاـپ  ود  رب  ناـسنا  دـننام  تماـق  تسار  هچناـنچ  دـنوریم  هار  ناـشیاهتروص  رب  ْمِهِهوُـجُو  یلَع 
. دنروآیم يور  مّنهج  يوس  هب  َمَّنَهَج  یلِإ  ناشیاهتروص 

دروم رد  هتفرگ و  رارق  نیمز  يور  رب  شیاهاپ  ندب و  يالاب  رد  شرـس  هدش و  هدـیرفآ  تماق  تسار  شندـب  هک  روطنامه  ناسنا  هک  نادـب 
ياپ ود  شدوجو و  يالاب  رد  وا  يونعم  رس  هک  تسا  هدش  هدیرفآ  نینچ  نیا  زین  وا  حور  دوریم  هار  شیاپ  ود  اب  یندب  تاجایتحا 

448 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا لاونم  نیمه  رب  نآ  ینطاب  لاح  هدنام  یقاب  شایناسنا  ترطف  رب  هک  هچنآ  هتفرگ ، رارق  نییاپ  رد  شايونعم 

، ددرگیمرب دوجو  ياهطسو  هب  هدرک و  طوقس  شدوجو  يالاب  زا  شاینطاب  تروص  رس و  دوش  ّدترم  هتشگرب و  شترطف  زا  هک  هاگ  ره  و 
. ددرگیم زاب  رس  ياج  هب  شیاپ  دسریم و  شیاپ  ياج  هب  شرس  هک  ییاج  ات  دوریم  شیپ  جیردت  هب  ندمآ  نییاپ  طاطحنا و  نیمه  رد 

هب زین  وا  ندب  هک  نآ  رگم  دریگیمن  دوخ  هب  یتلاح  چیه  شـسفن  هک  يوحن  هب  تسوا  سفن  عبات  وا  یتوکلم  ندب  يورخا و  تروص  نوچ 
رارق شرـس  يالاب  وا  ياهاپ  دوشیم و  شتروص  اب  وا  نتفر  هار  هک  يروطهب  دوشیم  سوکعم  وا  يورخا  ندب  اذل  دـیآیمرد  تلاح  نامه 

. دریگیم
یسک نآ  دومرف : ادخ  لوسر  دوشیم ؟ روشحم  شتروص  رب  هنوگچ  تمایق  زور  رد  رفاک  هّللا  ّیبن  ای  تفگ : يدرم  تسا : هدمآ  تیاور  رد 

خـسانت يانعم  تسا  نیمه  دربب و  هار  تروص  اب  تماـیق  زور  رد  ار  وا  دراد  تردـق  دزادـنا  هار  هب  شیاـپ  ود  رب  ار  ناـسنا  دراد  تردـق  هک 
«. 1  » دوشیم خسم  تروص  نیا  رد  هک  دنکیم  تیارس  یکلم  ندب  هب  شرثا  هک  يوحن  هب  دوشیم  يوق  انعم  نیا  یهاگ  هک  یتوکلم ،

__________________________________________________

نیلقّثلا ج 4 ص 15 ح 56 رون  7 ص 170 و  نایبلا ج 8 - عمجم  ( 1)
449 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لزان هیآ  سپ  دنتسه ، ادخ  قلخ  نیرتدب  نانآ  دنتفگ : شنارای  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  هّکم  راّفک  اًلِیبَس  ُّلَضَأ  َو  ًاناکَم  ٌّرَش  َِکئلْوُأ 
يوس هب  هک  ماگنه  نآ  رد  نانآ  یلو  دنتسه ، ادخ  قلخ  نیرتدب  شنارای  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هک  دندرک  نامگ  راّفک  ینعی  دش ،

. دنتسه نانآ  زا  رتهارمگ  رتدب و  ایند  نیا  رد  ای  دنتسه ، نانیا  زا  رتدب  دنوشیم  هدیشک  شتآ 
44 تایآ 35 -

449 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 35  (: 25  ) ناقرفلا هروس  ]

هراشا

َمْوَق َو  ( 36  ) ًاریِمْدَت ْمُهانْرَّمَدَف  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  َیلِإ  ابَهْذا  اَْنلُقَف  ( 35  ) ًاریِزَو َنوُراه  ُهاخَأ  ُهَعَم  اْنلَعَج  َو  َباتِْکلا  یَـسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو 
َْنَیب ًانوُُرق  َو  ِّسَّرلا  َباحْـصَأ  َو  َدوُمَث  َو  ًاداع  َو  ( 37  ) ًامِیلَأ ًاباذَع  َنیِِملاَّظِلل  انْدَتْعَأ  َو  ًۀَـیآ  ِساَّنِلل  ْمُهاْنلَعَج  َو  ْمُهاْنقَرْغَأ  َلُسُّرلا  اُوبَّذَـک  اََّمل  ٍحُون 

(39  ) ًارِیْبتَت انْرَّبَت  الُک  َو  َلاْثمَْألا  َُهل  اْنبَرَض  الُک  َو  ( 38  ) ًارِیثَک َِکلذ 
ًاوُزُه َّالِإ  َکَنوُذِخَّتَی  ْنِإ  َْكَوأَر  اذِإ  َو  ( 40  ) ًاروُُشن َنوُجْرَی  اُوناک ال  َْلب  اهَنْوَرَی  اُونوُکَی  ْمَلَف  َأ  ِءْوَّسلا  َرَطَم  ْتَرِْطمُأ  ِیتَّلا  ِۀَیْرَْقلا  یَلَع  اَْوتَأ  ْدََـقل  َو 
ًالِیبَس ُّلَضَأ  ْنَم  َباذَْـعلا  َنْوَرَی  َنیِح  َنوُمَْلعَی  َفْوَس  َو  اْهیَلَع  انْرَبَص  ْنَأ  َْول ال  اـِنتَِهلآ  ْنَع  انُّلُِـضَیل  َداـک  ْنِإ  ( 41  ) ًالوُسَر ُهَّللا  َثََعب  يِذَّلا  اَذـه  َأ 

ْمُه َْلب  ِماْعنَْألاَک  َّالِإ  ْمُه  ْنِإ  َنُولِقْعَی  َْوأ  َنوُعَمْـسَی  ْمُهَرَثْکَأ  َّنَأ  ُبَسَْحت  ْمَأ  ( 43  ) ًالیِکَو ِْهیَلَع  ُنوُکَت  َْتنَأَف  َأ  ُهاوَه  ُهَهلِإ  َذَـخَّتا  ِنَم  َْتیَأَر  َأ  ( 42)
(44  ) ًالِیبَس ُّلَضَأ 

450 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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450 ص :  همجرت ..... :

. میدنادرگ رایتسد  هارمه و  ار  نوراه  شردارب  میداد و  ینامسآ  باتک  مالّسلا  هیلع  یسوم  هب  یتسار  هب  و 
. میدرک ناشدوبان  یلک  هب  هاگنآ  دیورب ، دنتشاگنا  غورد  ار  ام  تایآ  هک  یموق  يوس  هب  هک  میتفگ  هاگنآ 

ناراکمتـس يارب  و  میتخاـس ، تربـع  يهیاـم  مدرم  يارب  ار  ناـنآ  میدرک و  ناـشهقرغ  دنتـشاگنا ، وگغورد  ار  ناربماـیپ  نوـچ  حوـن  موـق  و 
. میتخاس هدامآ  كاندرد  یباذع  كرشم ،

[. میدرک كاله   ] نانیا نایم  رد  ار  ناوارف  ییاهلسن  سر و  باحصا  دومث و  داع و  و 
. میتخاس كاله  کیاکی  ار  همه  میدز و  اهلثم  کی  ره  يارب  و 

. دنتشادن رشن  رشح و  هب  يدیما  هکلب  ای  دندیدیمن ، ار  نآ  ایآ  دنتفر  دوب ، هدش  هدیراب  الب  ناراب  نآ  رب  هک  يرهش  غارس  هب  و 
؟ تسا هتخیگنارب  يربمایپ  هب  دنوادخ  هک  تسا  یسک  نامه  نیا  ایآ  دنیوگیم ] و   ] دنریگیمن تدنخشیر  هب  زج  دننیب  ار  وت  نوچ  و 

باذع نوچ  يدوز ، هب  دنک و  هاریب  میدرکیمن - تمواقم  نانآ  شتسرپ ]  ] هار رد  رگا  نامنایادخ - شتـسرپ  ار  ام  هک  دوب  کیدزن  اسب  هچ 
. تسا رتهارمگ  یسک  هچ  هک  دننادب  دننیب ، ار 

؟ يوشیم وا  نابهگن  وت  ایآ  تفرگ ؟ دوخ  يادخ  نوچمه ]  ] ار شسفن  ياوه  هک  ار  سک  نآ  ياهدید  ایآ 
. دنرتهارمگ ناشیا  هکلب  دنتسین  نایاپراچ  دننامه  زج  نانآ  دننکیم  لقعت  ای  دنراد  اونش  شوگ  نانآ  يهنیرتشیب  هک  ینکیم  نامگ  ای 

451 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

451 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

نالوسر دومن ، رکذ  تلاسر  راکنا  رد  ار  راّفک  لاح  شتلاسر و  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لاح  یتقو  َباتِْکلا  یَـسُوم  اْنیَتآ  ْدََـقل  َو 
دیدهت نینمؤم و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تیوقت  يرادـلد و  ات  درک  رکذ  زین  ار  نانآ  نتخاس  دوبان  نیرکنم و  راکنا  نیـشیپ و 

. دشاب نیرکنم 
هیلع یـسوم  تلاسر  رکذ  زا  دوصقم  نوچ  ًاریِمْدـَت  ْمُهانْرَّمَدَـف  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  َیلِإ  ابَهْذا  اَْنلُقَف  ًاریِزَو  َنوُراـه  ُهاـخَأ  ُهَعَم  اـْنلَعَج  َو 

ود و نآ  لاسرا  رکذ  هب  افتکا  اذـل  تسا  نیدـناعم  نیرکنم و  دـیدهت  نینمؤم و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  يرادـلد  نوراـه  مالّـسلا و 
نیا ترابع  ّقح  و  درکن ، رکذ  ار  نانآ  موق  ندرک  دوبان  ود و  نآ  لاسرا  ّتیفیک  لیـصفت  دومن و  نانآ  نتخاـس  دوباـن  ود و  نآ  موق  راـکنا 

: دیوگ هک  دوب 
عقاو تلاسر  لابند  هب  تلهم  ریخأت و  نودب  نتخاس  دوبان  ریمدت و  هک  دـشاب  نیا  مهوم  ات  دروآ  ءاف »  » ظفل ّمث »  » ياج هب  یلو  مهانرّمد » ّمث  »

اب يدایز  تّدم  و  دندومن ، غیلبت  ار  ناشتلاسر  دنتفر و  ود  نآ  سپ  تسا : نینچ  هیآ  ریدـقت  و  دـشاب ، رتاسر  دـیدهت  يرادـلد و  رد  ات  هدـش 
هدومن و هنوگژاو  ار  نانآ  ام  سپ  تشگ ، ناشترطف  لاطبا  هب  یهتنم  ناشراکنا  رد  ات  دندومن  هغلابم  راکنا  رد  موق  و  دندرک ، ارادم  ناشموق 

میتخاس . دوبان 
452 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ظفل لوعفم  ای  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج و  فنأتـسم و  مالک  َلُـسُّرلا  اُوبَّذَـک  اََّمل  تسا  مهاـنرّمد »  » لوعفم رب  فطع  هلمج  نیا  ٍحُون  َمْوَق  َو 
یـسوم رکذا   » يانعم هب  هلمج  نیا  هچ  تسا ، هدش  باتکلا » مالّـسلا  هیلع  یـسوم  انیتآ  دقل  : » ادخ لوق  رب  فطع  هک  تسا  فوذحم  رکذا » »
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ۀطیرش  » باب زا  دنکیم و  ریـسفت  ار  نآ  شدعب  ام  هک  تسا  فوذحم  لعف  لوعفم  ای  فنأتـسم  نآ  دعب  ام  دشابیم و  هموق » مالّـسلا و  هیلع 
. دنک ادیپ  ّطلست  شلبق  ام  رب  تسین  زیاج  اّمل »  » دعب ام  اریز  تسین ، ریسفّتلا »

لبق ام  مالّـسلا و  هیلع  حون  ای  دندرک ، راکنا  ار  تلاسر  نانآ  هک  تسا  تهج  نادب  ای  هدـش  هداد  تبـسن  نانآ  هب  نالوسر  عیمج  بیذـکت  و 
. تسا نالوسر  عیمج  راکنا  مزلتسم  نالوسر  زا  یکی  راکنا  هک  تسا  تهج  نادب  ای  دندومن ، راکنا  ار  حون 

. میدرک قرغ  ار  نانآ  يهمه  ْمُهاْنقَرْغَأ 
هک دنکیم  نالوسر  نیفلاخم  رب  ام  مشخ  تردـق و  رب  تلالد  هک  میداد  رارق  ياهناشن  تیآ و  مدرم  يارب  ار  نانآ  ًۀَـیآ و  ِساَّنِلل  ْمُهاْنلَعَج  َو 

. تسین یفخم  یسک  رب  هک  تسا  يوحن  هب  مشخ  تردق و  نیا 
ياج هب  ار  رهاظ  مسا  یلو  مهل »  » دیوگب دروایب  ریمض  تسناوتیم  نیملاّظلل »  » ياج هب  اجنیا  َنیِِملاَّظِلل  انْدَتْعَأ  َو 

453 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنراکمتس ملاظ و  نالوسر  بیذکت  رد  نانآ  هک  دنکب  انعم  نیا  هب  حیرصت  ات  دروآ  ریمض 

هکنانچمه ترخآ ، رد  ار  كاندرد  باذع  ًامِیلَأ  ًاباذَـع  میاهدرک  هدامآ  نانآ  يارب  هک  تسا  ناراکمتـس  نیملاظ و  قلطم  دـیدهت  دوصقم  ای 
. دوب ایند  رد  ندرک  قرغ  نتخاس و  دوبان  ندرک و  ور  ریز و 

يهقیرطب ای  لاصیا  فذـح و  يهقیرط  هب  تسا  نیملاّـظلل »  » هب فطع  اـی  تسا ، مهاـنلعج »  » لوعفم اـی  مهاـنرّمد »  » لوعفم رب  فطع  ًاداـع  َو 
. تسا فوذحم  انکلهأ »  » لوعفم ای  فوذحم ، رکذأ »  » لوعفم ای  نآ  ّلحم  رب  فطع 

453 ص :  سر .....  باحصا  تیاکح 

دوب دومث  موق  زا  يهدنامیقاب  يارب  هک  تسا  یهاچ  مسا  هدش و  هتخاس  هتخاس  گنس  زا  هک  تسا  یهاچ  سّرلا »  » ِّسَّرلا َباحْصَأ  َو  َدوُمَث  َو 
. تسا يزیچ  ریز  رد  يزیچ  نفد  ندرک و  ناهنپ  ندنک و  رفح و  يانعم  هب  و 

تداـبع ار  ربونـص  تخرد  هک  دـندوب  یناـسک  هدـش  تـیاور  مالّـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  اـم  يـالوم  زا  هـک  هـچنآ  قـبط  ّسر  باحـصا  و 
ياههیرق نانآ  دـشیم ، هتفگ  ّسر »  » اههیرق نآ  يهمه  هب  دوب و  هتفرگ  رارق  رهن  رانک  رد  هک  دـندوب  هیرق  هدزاود  ياراد  ناـنآ  دـندرکیم ،

اههیرق  زا  یکی  رد  هام  ره  رد  دندیمانیم و  یسراف  ياههام  ياهمان  هب  ار  دوخ 
454 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دیع اجنآ  هام  نآ  رد  هک  دنتـشاذگیم  ار  ياهیرق  نامه  مسا  هام  ره  يارب  دـنتفرگیم و  اههیرق  نآ  ياهمان  زا  ار  اـههام  ماـن  دنتـشاد ، دـیع 
. دندشیم عمج  تخرد  نآ  درگ  دیع  مسوم  رد  دندرکیم و  تدابع  ار  نآ  هک  دوب  یتخرد  هیرق  ره  رد  دندوب و  هتفرگ 

: دزیم داد  نآ  يهقاس  زا  دزیم و  فرح  نانآ  اب  دادیم و  تکرح  ار  نآ  نآ  شتسرپ  تخرد و  نآ  شیپ  رد  مدرم  عامتجا  زا  سپ  ناطیش 
. دیشاب تحار  سپ  مدش  یضار  امش  زا  نم  نم ، ناگدنب 

ریاس رد  هک  يرادقم  زا  رتشیب  دندشیم ، عمج  دوب  اجنآ  رد  هک  یگرزب  تخرد  دزن  دیـسریم  نانآ  گرزب  يهیرق  دـیع  تبون  هک  نوچ  و 
نخـس دنلب  دزیم و  فرح  تخرد  نآ  لخاد  زا  ناطیـش  دندرکیم و  حبذ  اههیرق  ریاس  زا  رتنوزفا  ار  شیاهینابرق  دـندشیم و  عمج  اههیرق 

. تخادنایم وزرآ  اّنمت و  هب  ار  نانآ  قباس  زا  رتشیب  تفگیم و 
یتّدـم هک  داتـسرف  نانآ  يوس  هب  بوقعی  دـنزرف  دوهی  دـالوا  زا  يربماـیپ  یلاـعت  يادـخ  دـش  ینـالوط  درک و  ادـیپ  همادا  بلطم  نیا  یتقو 

ادخ زا  دنهدیم  همادا  یـشکرس  نایغط و  رد  نانآ  هک  دید  ّیبن  نآ  نوچ  درکیم و  توعد  دیحوت  هب  ار  نانآ  دوب و  نانآ  نایم  رد  ینالوط 
دش . کشخ  ناشناتخرد  سپ  دنک ، کشخ  ار  ناشناتخرد  تساوخ 
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455 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: دنتفگ یهورگ  و  درک ، وداج  ار  امـش  نایادخ  صخـش  نیا  دنتفگ : یهورگ  دندش ، هورگ  ود  هدـش  کشخ  ناشناتخرد  هک  دـندید  یتقو 
وا هک  دندومن  قاّفتا  دندمآ و  مشخ  هب  دیوشیمن  كانبضغ  امش  دنادرگیمرب و  نانآ  زا  ار  مدرم  يور  درم  نیا  دندید  یتقو  امش  نایادخ 

. دندرک نفد  ّسر »  » دور ریز  ار  وا  هک  دننک ، نفد  گرزب  تخرد  ریز  ّسر »  » رهن رد  ار 
تهج نآ  زا  اـی  دوب ، هدـش  عقاو  ّسر  دور  رب  هک  دـندوب  ییاـههیرق  ناـبحاص  ناـنآ  هچ  دـیمان  ّسر  باحـصا  ار  ناـنآ  یلاـعت  يادـخ  سپ 

نانآ رب  یخرـس  دیدش  داب  دومن و  بضغ  نانآ  رب  یلاعت  يادخ  سپ  دـندرک ، نفد  هدـنز  ار  ناشربمایپ  هک  دـناهدش  هدـیمان  ّسر  باحـصا 
شتآ ناـنآ  يور  رب  هک  دـنکفا  هیاـس  ناـنآ  رب  یهایـس  ربا  و  دـشیم ، هتخورفا  هک  دوـب  يدرگوـگ  گنـس  ناـنآ  ریز  رد  نیمز  هک  داتـسرف 

«. 1  » دوشیم بآ  شتآ  رد  برس  هک  روطنامه  دش  بوذ  نانآ  ياهندب  سپ  دیشکیم ، هلعش  دیرابیم و 
«. 2  » ناجیابرذآ يهیحان  رد  تسا  يرهن  ّسر » : » دناهتفگ یضعب 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  تمدخ  نانز  زا  یتعامج  هک  هدش  تیاور 
__________________________________________________

اضرلا ج 2 ص 136 ح 1 رابخا  نویع  یفاّصلا ج 4 ص 15 و  ( 1)
یفاّصلا ج 4 ص 15 ( 2)

456 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ایآ دیـسرپ : نز  نآ  تسا ، انز  ّدـح  قحـس  ّدـح  دومرف : ماما  سپ  درک ، لاؤس  نانز ) اب  ناـنز  یکیدزن   ) قحـس زا  ناـنز  زا  یکی  دندیـسر و 

: دیسرپ تسا . هدرک  رکذ  ارچ ، دومرف : ماما  هدرکن ؟ رکذ  نآرق  رد  ار  نآ  دنوادخ 
«. ّسرلا باحصا  ّنه  : » دومرف ماما  هدش ؟ رکذ  اجک 

ینعی نانز ، اب  نانز  يهراب  رد  ییوگیم  هچ  تفگ : دیـسر و  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  تمدـخ  شزینک  اـب  ینز  تسا : يرگید  ربخ  رد  و 
؟ هقحاسم

: تفگ هدنسرپ  نآ  هک  اجنآ  ات  دناشتآ  رد  نانیا  دومرف : ماما 
: تفگ لیاس  ارچ ، دومرف : تسین ؟ ادخ  باتک  رد  بلطم  نیا  ایآ 

دنتـسه ّسر  هب  بوسنم  نانز  نامه  نانز  نآ  هک  ِّسَّرلا » َباحْـصَأ  َو  َدوُمَث  َو  ًاداع  َو  : » یلاعت يادخ  لوق  دومرف : ماما  بلطم ؟ نیا  تساجک 
«. 1»

«. 2  » تسا هدوب  ّسر  باحصا  نامز  رد  نانز  يهقحاسم  تسا : يرگید  ربخ  رد  و 
«. 3  » دناهدنکفا هاچ  نآ  رد  ار  ناشدوخ  ربمایپ  هک  تسا  یهاچ  مسا  ّسر  دناهتفگ : یخرب 

دناهتسشنیم و هاچ  نآ  يور  رب  هک  دناهدوب  یهاچ  ياراد  نانآ  دناهدوب و  تاناویح  نابحاص  ّسر  باحصا  هک  دناهتفگ  یضعب  و 
__________________________________________________

یمقلا ج 2 ص 113 ریسفت  ناهربلا ج 3 ص 168 و  ( 1)
7 ص 170 نایبلا ج 8 - عمجم  ( 2)
7 ص 170 نایبلا ج 8 - عمجم  ( 3)

457 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
الاب بآ  دیـشوج و  هاچ  هجیتن  رد  دندرک و  بیذکت  ار  وا  هک  داتـسرف  نانآ  يوس  هب  ار  بیعـش  دـنوادخ  سپ  دـناهدرکیم ، تدابع  ار  اهتب 

«. 1  » دندش كاله  درب و  ورف  ار  نانآ  نیمز  دمآ و 
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تخاس دوبان  كاله و  ار  نانآ  دنوادخ  هجیتن  رد  دنتـشک و  ار  دوخ  ربمایپ  اجنآ  مدرم  هک  همامی  رد  تسا  ياهیرق  ّسر  دناهتفگ : یـضعب  و 
«. 2»

«. 3  » دندش هداد  تبسن  هاچ  نآ  هب  اجنآ  مدرم  دنتشک ، ار  راّجن  بیبح  اجنآ  لها  هک  تسا ، هیکاطنا  رد  یهاچ  ّسر  دناهتفگ : یضعب 
یتّما دـشاب  تّما  يانعم  هب  هک  تسا  نیا  بسانم  اجنیا  رد  هک  دراد  يدّدـعتم  یناعم  نرق »  » ظفل و  تسا ، نرق »  » عمج نورق »  » ظـفل ًاـنوُُرق  َو 

دعب تّما  يانعم  هب  ای  دنشاب ، نامز  کی  لها  هک  تسا  یتّما  يانعم  هب  ای  تسا ، هدنامن  یقاب  نانآ  زا  کی  چیه  دناهدیـسر و  تکاله  هب  هک 
. تسا تّما  زا 

. مالّسلا هیلع  یسوم  موق  ّسر و  باحصا  دومث و  داع و  حون و  موق  ینعی  دش ، رکذ  هک  اهتّلم  ماوقا و  نیا  نیب  َِکلذ  َْنَیب 
هب تبسن  ار  نانآ  هک  میتفگ  ناگتـشذگ  زا  يدّدعتم  ياهتیاکح  دناهدش  كاله  هک  ییاهتّما  زا  کی  ره  يارب  َلاْثمَْألا  َُهل  اْنبَرَـض  الُک  َو  ًارِیثَک 

بیغرت ام  تمحر  هب  درکیم و  دیدهت  ام  مشخ 
__________________________________________________

7 ص 170 نایبلا ج 8 - عمجم  ( 1)
7 ص 170 نایبلا ج 8 - عمجم  ( 2)

يواضیبلا ج 2 ص 145 ریسفت  7 ص 170 و  نایبلا ج 8 - عمجم  ( 3)
458 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. میدروآ لاونم  نیمه  هب  يدّدعتم  ياهلاثم  وت  تّما  يارب  هچنانچ  دومنیم ،
دوصقم ِءْوَّسلا  َرَطَم  ْتَرِْطمُأ  ِیتَّلا  ِۀَیْرَْقلا  یَلَع  اَْوتَأ  ْدََقل  َو  ریبتت »  » دننام تسا  ندرک  كاله  نتسکش و  يانعم  هب  رّبتلا »  » ظفل ًارِیْبتَت  انْرَّبَت  الُک  َو 

. دش نارابگنس  هک  تسا  طول  موق  ياههیرق 
. دننکن ادیپ  نانآ  ریغ  هب  جایتحا  دیدهت  هیبنت و  رد  دنریگب و  تربع  ات  دننیبیمن  ار  نانآ  ایآ  اهَنْوَرَی  اُونوُکَی  ْمَلَف  َأ 

ادـخ تمحر  زا  ای  دنتـشادن  رـشح  هب  داقتعا  نوچ  دنتـشادن ، رـشن  رـشح و  دـیما  ًاروُُشن  َنوُجْرَی  اُوناک ال  نکیل  و  دـندید ، ار  نانآ  هکلب  ْلـَب 
. دنرادن ار  باوث  يارب  رشن  رشح و  دیما  نانآ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  سپ  دندوب ، سویأم 

و عنم »  » دـننام هنم » ءزهأ   » و هب » ءزهأ   » ردـصم هّمـض  ود  اـب  ؤّزه »  » نوکـس و هّمـض و  اـب  ؤزه »  » ظـفل ًاوُزُه  اَّلِإ  َکَنوُذِـخَّتَی  ْنِإ  َْكَوأَر  اذِإ  َو 
. تسا ندرک  هرخسم  يانعم  هب  عمس » »

نخس نیا  ًالوُسَر  ُهَّللا  َثََعب  يِذَّلا  اَذه  َأ  دنیوگیم : وت  ندرک  ریقحت  هرخـسم و  باب  زا  دننیبیم  ار  وت  هک  هاگ  ره  تسا : نیا  هیآ  يانعم  سپ 
هک دراد  نیا  رب  تلالد  هک  دندروآ  یبّجعت  ماهفتسا  ناشمالک  رد  نانآ  نوچ  تسازهتسا  ریقحت و  تیاهن  تهج  راّفک 

459 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هک دـندروآ  بیرق  يهراشا  مسا  اب  ار  مالک  دراد و  تاـفانم  یهلا  تلاـسر  اـب  شتراـقح  تهج  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  لاـح 
هک دـنداد  رارق  لوصوم  يهلـص  ار  نتخیگنارب  ثعب و  ینعی  دـنتفگ ، میلـست  لیبس  رب  ار  الوسر » هّللا  ثعب   » يهلمج دراد ، ریقحت  رب  تلـالد 

. دننکیم راکنا  ار  ربمایپ  تلاسر  نانآ  هک  نیا  اب  دراد  نآ  میلست  قّقحت و  رب  تلالد 
توعد و يدایز  ترثک و  زا  لوسر  نیا  دـنیوگیم  ینعی  تسا ، هیفان  یلوق  ربانب  ای  هلقثم  زا  فّفخم  نا »  » ظـفل اـِنتَِهلآ  ْنَع  انُّلُِـضَیل  َداـک  ْنِإ 

رهاظ هک  ار  هچنآ  یناوارف  ترثک و  زا  دنادیم ، ناهرب  شدوخ  معزب  ار  نآ  هک  يزیچ  هب  جایتحا  ترثک  زا  ادخ ، يوس  هب  توعد  رب  رارصا 
. دنک نادرگيور  دوخ  نایادخ  هب  هّجوت  زا  ار  ام  هک  تسا  کیدزن  دنادیم  هزجعم  شدوخ  معز  هب  ار  نآ  دنکیم و 

دوبن شیوخ  نایادخ  شتـسرپ  رب  ام  يراوتـسا  ربص و  رگا  ینعی  تسا ، فوذحم  قباس  يهنیرق  هب  ول ال »  » ظفل باوج  اْهیَلَع  انْرَبَص  ْنَأ  َْول ال 
. دنک هارمگ  ار  ام  هک  دوب  کیدزن 
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رد ای  راضتحا ، لاح  رد  يدوز  هب  َباذَْعلا و  َنْوَرَی  َنیِح  َنوُمَْلعَی  َفْوَس  َو  يدوز  هب  تسا و  انّلـضیل » ناک  نا  : » دـیق يهلزنمب  هلمج  نیا  سپ 
: تسناد دنهاوخ  تمایق  زور  رد  ای  خزرب ،

. تسرتهارمگ نانآ  زا  وت و  زا  کی  مادک  یسک و  هچ  اًلِیبَس  ُّلَضَأ  ْنَم 
460 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دنک هارمگ  زین  ار  مدرم  دـهاوخیم  تسا و  هارمگ  ادـخ  لوسر  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  اِنتَِهلآ  ْنَع  انُّلُِـضَیل  َداک  ْنِإ  یلاعت  يادـخ  لوق  نوچ 
. تسرتهارمگ یسک  هچ  هک  دیمهف  دنهاوخ  يدوز  هب  دومرف : یلاعت  يادخ  اذل 

ای یبلق ، يهدهاشم  ای  دشاب  نامـشچ  اب  ندید  تیؤر  زا  دوصقم  هچ  يدـید ؟ ایآ  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  باطخ  َْتیَأَر  َأ 
؟ دیاهدیدن لد  هب  ای  مشچ  هب  امش  ایآ  هک  تسا  ّماع  باطخ 

. تسا لماع  زا  قّلعم  هک  تسا  لوعفم  هّیماهفتسا و  ای  تیأر »  » لوعفم هلوصوم و  نم »  » ظفل هک ، ار  یسک  نآ  َذَخَّتا  ِنَم 
. تخادنا مّدقم  نآ  هب  مامتها  تهج  ار  مّود  لوعفم  تسوا  يادخ  وا  سوه  يوه و  ُهاوَه  ُهَهلِإ 

ناسنا سفن  هب  ای  ناسنا  هب  هاگ  ره  نکیل  و  يوهم »  » ظفل تسا  نینچمه  تسا ، ّرـش  ریخ و  رد  قشع  ّتبحم و  رـصق  تلاـح  هب  يوه »  » ظـفل
. دنکیم تدابع  ار  وا  ناسنا  هک  تسا  یسک  هلا »  » دوشیم و ردابتم  تیناسنا  هب  تبسن  ّرش  رد  ياوه  دوش  هداد  تبسن 

رارق وا  ياضر  دمانیم  تدابع  ار  نآ  هک  ار  شدوخ  تانکس  تاکرح و  فده  تیاغ و  و  دنکیم ، تعاطا  ار  يو  یهاون  رماوا و  رد  ینعی 
دهدیم .

461 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
شسفن و يوس  هب  هجو  کی  هک  دشابن  هجو  ود  ياراد  سفن  هب  تبسن  كرادم  دننامه  ناطیش  ادخ و  هب  تبـسن  هک  یمادام  ناسنا  نوچ  و 

هجو تسا و  وا  یهارمگ  كاله و  نآ  رد  هک  دـنک  رما  سفن  ياههتـساوخ  هب  ار  وا  یناسفن  هجو  هک  دـشابیم  شلقع  يوس  هب  رگید  هجو 
. تسادخ رما  دروم  ادخ و  تیاضر  دروم  اههتساوخ  نآ  هک  دنکیم ، رما  لقع  ياههتساوخ  هب  وا  ینالقع 

تموکح وا  رب  مکاح  ود  ددرگن و  نّکمتم  ناطیـش  ای  نامحر  يوریپ  رد  دوشن و  جراخ  شـسفن  مکح  زا  ناسنا  هک  مادام  رگید  ترابع  هب 
. هدننکاوغا هدنهد و  بیرف  يرگید  تسا و  عنام  رجاز و  نیا  هک  یناسفن  یناطیش  مکاح  ینالقع و  یهلا  مکاح  دننکیم ،

مکح هب  ندـش  موکحم  رد  دـیدرگ  سفن  وریپ  سفن  ياههتـساوخ  هدارا و  يوه و  رد  دومن ، تّیعبت  شبیرف  اوغا و  رد  ار  ناطیـش  رگا  سپ 
هکیـالم و لـقع و  يارب  یجرخم  لخدـم و  رگید  ددرگیم و  نّکمتم  اـنعم  نیا  رد  هک  اـجنآ  اـت  دوریم  شیپ  جـیردت  هب  سفن  ناـطیش و 
ار نآ  درادن و  تسود  تسا  یـضار  نآ  هب  لقع  هک  ار  هچنآ  دریذپیمن ، لقع  هکیالم و  طّسوت  هب  ار  ادـخ  مکح  دـنامیمن ، یقاب  نامحر 
ار نانآ  هک  دوشیم  سفن  ياههتساوخ  عیطم  دنکیم و  سفن  ياههتساوخ  بلط  هب  رما  ار  وا  هک  دوشیم  ناطیـش  رما  عیطم  هکلب  دبلطیمن ،

اههتساوخ نامه  ینیوکت  رما  نآ  هک  دیامن  لیصحت  بذج و 
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. تسا هدارا  رما  نآ  دیامن و  ریخست  ار  نآ  هک  دوشیم  اههدارا  عیطم  تسا و 
ْمُهُرَثْکَأ َّنِْجلا  َنوُدـُبْعَی  اُوناک  َْلب  دومرف : هکیالم  لوق  تیاکح  رد  یلاعت  يادـخ  هچنانچ  دریگیم ، رارق  وا  دوبعم  ناطیـش  تسخن  نیا  ربانب 

تدابع ار  ادخ  دننکیم  نامگ  هکلب  دننادیمن ، ناشدوخ  یلو  دنراد  نامیا  ّنج  هب  ناشرتشیب  دندرکیم ، تدابع  ار  ّنج  هکلب  َنُونِمُْؤم  ْمِِهب 
. اههدارا اهاوه و  مّوس  يهلحرم  رد  دنریگیم و  رارق  نانآ  دوبعم  اههتساوخ  اهقوشعم و  مّود  يهلحرم  رد  سپس  دننکیم ،

: تسا هدش  هتفگ  بوخ  هچ  و 
رازیب ادخ  وت  ياهادخ  نیز  زیگنا  ادخ  وت  ياهاوه  يا 

يوش و كانهودـنا  وت  نانخـس  ندرکن  شوگ  سفن و  ياوه  يوریپ  زا  ات  یتسه  ناـنآ  سفن  رب  لـیک  وت و  اـیآ  اًـلیِکَو  ِْهیَلَع  ُنوُکَت  َْتنَأَـف  َأ 
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. دیآ گنت  هب  تاهنیس 
ندـش يّدـعتم  دراذـگاو و  وا  هب  درک و  میلـست  وا  هب  ار  راک  ینعی  رمألا » هیلإ  لک  و  ، » تسا لوعفم  يانعم  هب  لیعف  نزو  رب  لیک » و   » ظفل و 

. تسا نابهگن  بیقر و  يانعم  لثم  نیمضت  تهج  هب  یلع »  » ظفل اب  نآ 
نامگ  وت  ایآ  َنوُعَمْسَی  ْمُهَرَثْکَأ  َّنَأ  ُبَسْحَت  ْمَأ 

463 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
عامتـسا ندینـش و  هک  دننکیم ، لّقعت  هشیدنا و  قیقحت  ماقم  رد  ای  َنُولِقْعَی  َْوأ  دنونـشیم  دنتـسه  دیلقت  ماقم  رد  هک  ناشرتشیب  هک  ینکیم 

ود نیا  هب  تسا و  قّقحت  قیقحت و  ماقم  نامه  هک  تسا  دـیلقت  ماقم  رخآ  هشیدـنا  لّـقعت و  تسا ، دـیلقت  ماـقم  نآ  هک  تسا  ملع  ماـقم  لّوا 
اَّلِإ ْمُـه  ْنِإ  « 1  » ٌدیِهَـش َوُه  َو  َعْمَّسلا  یَْقلَأ  َْوأ  ٌْبلَق  َُهل  َناک  ْنَِمل  يرْکِذـَل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  دومرف : هک  اـجنآ  هدرک  هراـشا  یلاـعت  يادـخ  هلحرم 

نودب دنتـسه  شیوخ  بضغ  توهـش و  مکحب  موکحم  هک  نیا  بطاخت و  زا  دوصقم  رّکذت  مدع  هشیدنا و  ّربدت و  مدـع  رد  نانآ  ِماْعنَْألاَک 
. دنتسین تاناویح  دننام  زج  دشاب  نانآ  ریگولج  عدار و  هک  دنشاب  هتشاد  ناشدوخ  زا  یعنام  هک  نیا 

يرطف هار  زا  دـناهدش و  هدـیرفآ  اهبـضغ  اهتوهـش و  وریپ  اترطف  تاناویح  هک  اریز  دـنرتهارمگ ، تاناویح  زا  نانآ  هکلب  اًلِیبَس  ُّلَـضَأ  ْمُه  ْلـَب 
تهج رد  اترطف  ناسنا  هک  یلاح  رد  تسا ، ناسنا  هار  ناسنا و  هب  تبـسن  تاناویح  یهارمگ  دناهتـشگن و  هارمگ  هدشن و  فرحنم  ناشدوخ 

. تسا قالطا  ملاع  هب  قوحل  تانّیعت و  يهمه  زا  جورخ  ناهاوخ  ناسنا  ترطف  هدش و  هدیرفآ  ادخ  يوس  هب  نتفر  كولس و 
رد دنادرگیمرب و  يور  قوحل  ریس و  نیا  زا  هک  هاگنآ  سپ 

__________________________________________________

 ].....[ يهیآ 37 يهروس 50 ق  ( 1)
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رتهارمگ یهارمگ  ره  زا  هتـشگ و  هارمگ  شدوـخ  یـصوصخم  هار  زا  دتـسیایم  نیطایـش  اـی  ناگدـنرد  اـی  ناـیاپراهچ  بـتارم  زا  یــضعب 
. دوشیم

ّتیناـسنا هار  رب  ریـس  عّقوت  ناـسنا  ریغ  زا  هک  دوشیم  هدیجنـس  تّیناـسنا  قـیرط  هب  تبـسن  ّنج  ناـسنا و  زج  یهارمگ  ره  یهارمگ  هک  اریز 
. دشاب هار  نآ  رب  ناسنا  دوشیم  عّقوت  هک  شدوخ  هار  قیرط و  هب  تبسن  هک  ناسنا  یهارمگ  فالخ  رب  دوریمن ،

77 تایآ 45 -

464 ص :  ات 77 ..... ] تایآ 45  (: 25  ) ناقرفلا هروس  ]

هراشا

يِذَّلا َوُه  َو  ( 46  ) ًاریِسَی ًاْضبَق  اْنَیلِإ  ُهانْضَبَق  َُّمث  ( 45  ) ًالِیلَد ِْهیَلَع  َسْمَّشلا  اَْنلَعَج  َُّمث  ًانِکاس  ُهَلَعََجل  َءاـش  َْول  َو  َّلِّظلا  َّدَـم  َْفیَک  َکِّبَر  یلِإ  ََرت  َْمل  َأ 
ًءام ِءامَّسلا  َنِم  اْنلَْزنَأ  َو  ِِهتَمْحَر  ْيَدَـی  َْنَیب  ًارُْـشب  َحاـیِّرلا  َلَـسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  َو  ( 47  ) ًاروُُشن َراهَّنلا  َلَعَج  َو  ًاتابُـس  َمْوَّنلا  َو  ًاساِبل  َلـْیَّللا  ُمَُکل  َلَـعَج 

(49  ) ًارِیثَک َّیِسانَأ  َو  ًاماْعنَأ  انْقَلَخ  اَّمِم  ُهَیِقُْسن  َو  ًاْتیَم  ًةَْدَلب  ِِهب  َِییُْحِنل  ( 48  ) ًاروُهَط
ِِهب ْمُهْدِهاج  َو  َنیِِرفاْکلا  ِعُِطت  الَف  ( 51  ) ًاریِذَن ٍۀَیْرَق  ِّلُک  ِیف  اْنثَعََبل  اْنئِـش  َْول  َو  ( 50  ) ًاروُفُک َّالِإ  ِساَّنلا  ُرَثْکَأ  یبَأَف  اوُرَّکَّذَِیل  ْمُهَْنَیب  ُهاْنفَّرَـص  ْدََقل  َو 

يِذَّلا َوُه  َو  ( 53  ) ًاروُجْحَم ًارْجِح  َو  ًاخَزَْرب  امُهَْنَیب  َلَعَج  َو  ٌجاجُأ  ٌْحِلم  اذه  َو  ٌتاُرف  ٌبْذَـع  اذـه  ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم  يِذَّلا  َوُه  َو  ( 52  ) ًارِیبَک ًاداهِج 
(54  ) ًاریِدَق َکُّبَر  َناک  َو  ًارْهِص  َو  ًابَسَن  ُهَلَعَجَف  ًارََشب  ِءاْملا  َنِم  َقَلَخ 

ام ُْلق  ( 56  ) ًاریِذـَن َو  ًارِّشَبُم  َّالِإ  َكاْنلَـسْرَأ  اـم  َو  ( 55  ) ًاریِهَظ ِهِّبَر  یلَع  ُِرفاْکلا  َناـک  َو  ْمُهُّرُـضَی  ـال  َو  ْمُهُعَْفنَی  ـال  اـم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَی  َو 
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ِبُونُذـِب ِِهب  یفَک  َو  ِهِدْـمَِحب  ْحِّبَـس  َو  ُتوُمَی  يِذَّلا ال  ِّیَْحلا  یَلَع  ْلَّکََوت  َو  ( 57  ) ًالِیبَس ِهِّبَر  یلِإ  َذِـخَّتَی  ْنَأ  َءاش  ْنَم  ـَّالِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ 
(59  ) ًارِیبَخ ِِهب  ْلَئْسَف  ُنمْحَّرلا  ِشْرَْعلا  یَلَع  يوَتْسا  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِۀَّتِس  ِیف  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ( 58  ) ًارِیبَخ ِهِدابِع 

َلَعَج َو  ًاجوُُرب  ِءامَّسلا  ِیف  َلَعَج  يِذَّلا  َكَراـبَت  ( 60  ) ًاروُُفن ْمُهَداز  َو  انُُرمَْأت  اِمل  ُدُجْـسَن  َأ  ُنمْحَّرلا  اَم  َو  اُولاق  ِنمْحَّرِلل  اوُدُجْـسا  ُمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو 
َنیِذَّلا ِنمْحَّرلا  ُداـبِع  َو  ( 62  ) ًاروُکُـش َدارَأ  َْوأ  َرَّکَّذَـی  ْنَأ  َدارَأ  ْنَِمل  ًۀَْـفلِخ  َراـهَّنلا  َو  َلـْیَّللا  َلَـعَج  يِذَّلا  َوُه  َو  ( 61  ) ًارِینُم ًارَمَق  َو  ًاجارِـس  اـهِیف 

(64  ) ًاماِیق َو  ًادَّجُس  ْمِهِّبَِرل  َنُوتِیبَی  َنیِذَّلا  َو  ( 63  ) ًامالَس اُولاق  َنُولِهاْجلا  ُمُهَبَطاخ  اذِإ  َو  ًانْوَه  ِضْرَْألا  یَلَع  َنوُشْمَی 
اُوفِرُْسی َْمل  اوُقَْفنَأ  اذِإ  َنیِذَّلا  َو  ( 66  ) ًاماقُم َو  ارَقَتْسُم  ْتَءاس  اهَّنِإ  ( 65  ) ًامارَغ َناک  اَهباذَع  َّنِإ  َمَّنَهَج  َباذَع  اَّنَع  ْفِرْـصا  اَنَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  َو 

َو َنُونْزَی  َو ال  ِّقَْحلِاب  َّالِإ  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  َنُوُلتْقَی  َو ال  َرَخآ  ًاـهلِإ  ِهَّللا  َعَم  َنوُعْدَـی  ـال  َنیِذَّلا  َو  ( 67  ) ًاماوَق َِکلذ  َْنَیب  َناـک  َو  اوُُرتْقَی  َْمل  َو 
(69  ) ًاناهُم ِهِیف  ُْدلْخَی  َو  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ُباذَْعلا  َُهل  ْفَعاُضی  ( 68  ) ًاماثَأ َْقلَی  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم 

ًاِحلاص َلِمَع  َو  َباـت  ْنَم  َو  ( 70  ) ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو  ٍتانَـسَح  ْمِِهتائِّیَـس  ُهَّللا  ُلِّدَُـبی  َِکئلْوُأَف  ًاِحلاص  ًالَمَع  َلِمَع  َو  َنَمآ  َو  َبات  ْنَم  ـَّالِإ 
اوُّرِخَی َْمل  ْمِهِّبَر  ِتاـیِآب  اوُرِّکُذ  اذِإ  َنـیِذَّلا  َو  ( 72  ) ًامارِک اوُّرَم  ِْوغَّللاـِب  اوُّرَم  اذِإ  َو  َروُّزلا  َنوُدَهْـشَی  ـال  َنیِذَّلا  َو  ( 71  ) ًاباتَم ِهَّللا  َیلِإ  ُبُوتَی  ُهَّنِإَـف 

(74  ) ًامامِإ َنیِقَّتُْمِلل  اْنلَعْجا  َو  ٍُنیْعَأ  َةَُّرق  اِنتاَّیِّرُذ  َو  انِجاوْزَأ  ْنِم  اَنل  ْبَه  انَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  َو  ( 73  ) ًانایْمُع َو  امُص  اْهیَلَع 
َْول ال یِّبَر  ْمُِکب  اُؤَبْعَی  ام  ُْلق  ( 76  ) ًاماقُم َو  ارَقَتْسُم  ْتَنُسَح  اهِیف  َنیِِدلاخ  ( 75  ) ًامالَـس َو  ًۀَّیِحَت  اهِیف  َنْوَّقَُلی  َو  اوُرَبَص  اِمب  َۀَفْرُْغلا  َنْوَزُْجی  َِکئلْوُأ 

(77  ) ًاماِزل ُنوُکَی  َفْوَسَف  ُْمْتبَّذَک  ْدَقَف  ْمُکُؤاعُد 
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467 ص :  همجرت ..... :

رگنایامن ار  دیشروخ  سپس  دنادرگیم - نکاس  ار  نآ  تساوخیم  رگا  و  درتسگیم - ار  هیاس  هنوگچ  تراگدرورپ  هک  ياهدیـشیدنین  ایآ 
. مینادرگیم نآ 

. میریگیم زاب  دوخ  يوس  هب  كدنا  كدنا  ار  نآ  سپس 
. تخاس شوج  بنج و  يهیام  ار  زور  دنادرگ و  شخبمارآ  ار  باوخ  شوپ و  هدرپ  امش  يارب  ار  بش  هک  تسا  یسک  وا  و 

. میداتسرف ورف  هزیکاپ  سب  یبآ  نامسآ ، زا  دتسرفیم و  شخبهدژم  شتمحر  ناراب ]  ] شیپاشیپ ار  اهداب  هک  تسا  یسک  وا  و 
. میناشونیم ناشمیاهدیرفآ  هک  نانآ  زا  يرایسب  نامدرم  نایاپراچ و  هب  ار  نآ  مینادرگ و  هدنز  ار  هدرمژپ  ینیمزرس  نادب  ات 

. دنتساوخن یساپسان  زج  مدرم ، يهنیرتشیب  دنریگ و  دنپ  ات  میتشاد  نایب  ناشیارب  هنوگ  هنوگ  ار  نآ  هک  یتسار  هب  و 
. میتخیگنایمرب ياهدنهد  رادشه  ربمایپ ]  ] يرهش ره  رد  میتساوخیم  رگا  و 

. نک داهج  یتخس  هب  نانآ  اب  نکم و  تعاطا  نارفاک  زا  سپ ،
. خلت روش و  کی  نیا  و  راوگشوخ ، نیریش و  کی  نیا  تخیمآ . مه  هب  ار  ایرد  ود  هک  تسا  یسک  وا  و 

. داد رارق  راوتسا  یلیاح  خزرب و  ود  نآ  نایم  رد  و 
. تساناوت وت  راگدرورپ  دینادرگ و  یببس  یبسن و  دنویپ  ياراد  ار  وا  و  دیرفآ ، یناسنا  بآ ، زا  هک  تسا  یسک  وا  و 

. تسا توغاط ]  ] نابیتشپ شراگدرورپ  تفلاخم  رب  رفاک  ینایز و  هن  دراد و  ناشیارب  يدوس  هن  هک  دنتسرپیم  ار  يزیچ  دنوادخ  ياج  هب  و 
. میداتسرفن هدنهدرادشه  ناسرهدژم و  زج  ار  وت  ام  و 

. درب هار  شراگدرورپ  يوس  هب  هک  دهاوخب  یسک  هک  نیا  رگم  مبلطیمن ، يدزم  امش  زا  نآ  يارب  وگب 
. تسا هاگآ  سب  شناگدنب  ناهانگ  هب  وا  يوگحیبست و  ار  وا  هنارکاش  نک و  لکوت  دریمیمن  هک  ياهدنز  دنوادخ ]  ] رب و 

نانآ نیب  ام  نیمز و  اهنامسآ و  هک  یسک  نامه 
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. سرپب هاگآ  يدرف ]  ] زا شاهراب  رد  سپ  نامحر ، دنوادخ  تسوا ]  ] تفای الیتسا  شرع  رب  سپس  دیرفآ ، زور  شش  رد  ار 

هدجـس ییامرفیم  ام  هب  وت  هک  يزیچ  هب  ایآ  تسیک ، رگید  نامحر  دـنیوگ  دـیرب ، هدجـس  نامحر  دـنوادخ  هب  دوش  هتفگ  نانآ  هب  نوچ  و 
. دیازفایم ناشیگدیمر  رب  و  میرب ؟

. تسا هداد  رارق  نابات  یهام  یغارچ و  نانآ  رد  تسا و  هدیرفآ  ییاهجرب  نامسآ  رد  هک  یسک  اگرزب 
. درازگ ساپس  دریگ و  دنپ  دهاوخ  هک  ره  ات  دیرفآ ، رگیدمه  دنایپایپ  ار  زور  بش و  هک  تسا  یسک  وا  و 

خـساپ هنانامیلـس  دـنزاس ، فلاخم  ار  ناشیا  نانادان  نوچ  و  دـنوریم ، هار  هنانتورف  نیمز  يور  هک  دـنایناسک  ناـمحر  يادـخ  ناگدـنب  و 
. دنهد

. دننک يرادهدنزبش  مایق  هدجس و  هب  ناشراگدرورپ  يارب  هک  یناسک  و 
. تسا نیگنس  تخس و  نآ  باذع  هک  ارچ  نادرگرب ، مّنهج  باذع  ام  زا  اراگدرورپ  دنیوگ  هک  یناسک  و 

. تسا یهاگلزنم  هاگیاج و  دب  نآ 
. تسه یلادتعا  ود  نیا  نایم  رد  دنزرویمن و  لخب  هدرکن و  فارسا  دننک ، قافنا  نوچ  هک  یناسک  و 

، دنشکیمن ّقح  هب  زج  هتشاد ، مارح  ار ] شنتشک   ] دنوادخ هک  ار  سک  چیه  دنتسرپیمن و  ار  رگید  يادخ  دنوادخ  بنج  رد  هک  یناسک  و 
. دید دهاوخ  ار  هانگ  تبوقع ]  ] دنک نینچ  سک  ره  دننکیمن و  انز 

، دنامب باذع ]  ] نآ رد  هنادواج  يراز  يراوخ و  هب  دوش و  نادنچ  ود  شباذع  تمایق  زور  رد 
لدب تانسح  هب  ار  ناشتائّیس  دنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  هک  دنک ، هشیپ  هتـسیاش  یلمع  دزرو و  نامیا  دنک و  هبوت  هک  یـسک  رگم  - 

. تسا نابرهم  راگزرمآ  دنوادخ  دنکیم و 
. تسا هدرک  هبوت  دیاش  دیاب و  هکنانچ  دنوادخ  هاگرد  هب  هک  اّقح  دنک ، هشیپ  حلاص  لمع  دنک و  هبوت  سک  ره  و 

. دنرذگب هنامیرک  دندروخرب  وغل  يرما  رب  نوچ  دنباین و  روضح  لطاب  سلجم  رد  هک  یناسک  زین  و 
تایآ نوچ  هک  یناسک  و 
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. دننکن دروخرب  راوانیبان  راواونشان و  نآ  ندینش  ماگنه  دنهد ، ناشدای  ارف  ار  ناشراگدرورپ 

. هد رارق  ناراکزیهرپ  ياوشیپ  ار  ام  شخبب و  مشچ  ینشور  يهیام  نامدلو  داز و  نامنارسمه و  زا  ام  هب  اراگدرورپ  دنیوگ  هک  یناسک  و 
ور هب  ور  مالـس  تّیحت و  اب  اجنآ  رد  دـنربیم و  بیـصن  دـناهدیزرو ، دـیادش ] رد   ] هک يربص  رطاـخ  هب  ار  یتشهب ] ياـه   ] هفرغ هک  دـننانیا 

. دنوشیم
. تسا یهاگلزنم  هاگیاج و  وکین  هچ  دننآ ، رد  هنادواج 

ریگنابیرگ ناشباذـع ]  ] هک ادوز  دناهتـشاگنا و  غورد  ار ] قیاقح   ] هک یتسار  هب  درادـن و  ییانتعا  نم  راـگدرورپ  دـشابن ، ناـتیاعد  رگا  وگب 
. دوش

469 ص :  ریسفت ..... 

هراشا
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وا اریز  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  اجنیا  رد  باطخ  هداد ؟ شرتسگ  ار  هیاس  هنوگچ  هک  ینیبیمن  ار  تراـگدرورپ  اـیآ  ََرت  َْمل  َأ 
، ددرگ دیکأت  وا  يارب  تیؤر  نیا  توبث  دوش و  شنزرـس  تیؤر  نیا  كرت  رب  هک  تسا  راوازـس  تسا و  ندـید  تیؤر و  نیا  لها  هک  تسا 

. دوش شنزرس  تیؤر  كرت  رب  دنیبب و  ار  ّبر  هک  تسا  هتسیاش  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ریغ  هچ  تسا ، ّماع  باطخ  ای 
لوبق هاـگ  ره  هک  وا  یلاـثم  تروـص  زا  تسا  تراـبع  هیاـس  ندرتـسگ  و  تسا ، تیـالو  رد  وا  ّبر  نآ  فاـضم و  ّبر  دوـصقم  َکِّبَر  یلِإ 

شدوخ ياوسام  رد  ار  وا  فّرـصت  تروص و  نآ  يهطاحا  تعـسو  یگدرتسگ و  دشاب  تروص  نآ  هب  لاّصتا  رد  نّکمتم  تیالو  يهدـننک 
ناکم و عطق  ای  نامز  تشذگ  رب  فقوتم  دنیبیم و 
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. تسین یماقم  زا  لقن 

ياهراک تالوعفم و  یگدرتسگ  تعـسو و  زا  تراـبع  وا  بناـج  زا  هیاـس  ندرتسگ  و  دـشاب ، وت  قلطم  راـگدرورپ  دوصقم  تسا  نکمم  و 
یـسک هیاس  زا  دوصقم  ای  دشاب ، نیطایـش  ّنج و  ملاع  یلفـس و  توکلم  هب  هیاس  نآ  ندش  یهتنم  وا ، تارودـقم  ترثک  وا و  يهدـش  ماجنا 

هک دنتـسه ، ایلوا  ایبنا و  نانآ  تسا ، هدنام  یقاب  ادخ  ياقب  ببـس  هب  هتـشگ و  هدنز  ادخ  نداد  تایح  اب  هدش و  جراخ  شتّینانا  زا  هک  دـشاب 
. دنرادن ناشدوخ  زا  ییاقب  لالقتسا و  ّتینانا و  هک  تهج  نآ  زا  دنتسه  صخاش  هب  تبسن  هیاس  دننام  ادخ  هب  تبسن  نانآ 

: هدش هتفگ  هچنانچ 
ادخ يهدنز  ملاع و  نیا  يهدرم  ادخ  يهدنب  دوب  نادزی  يهیاس 

تسادخ دیشروخ  رون  لیلد  واک  تسایلوا  شقن  ّلظلا  ّدم  فیک 
نامز رخآ  تفآ  زا  یهر  ات  نامگیب  رتوز  ریگ  وا  نماد 

لیلخ نوچ  وگ  نیلفآلا  ّبحا  لیلد ال  نیا  یب  ورم  يداو  نیا  ردنا 
ایآ  دناهتفگ : یضعب  ینکیمن ؟ هاگن  تراگدرورپ  راک  هب  ایآ  دناهدرک : انعم  نینچ  لیزنت  رهاظ  قبط  یضعب  َّلِّظلا  َّدَم  َْفیَک 

471 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
؟ ینادیمن

هیاس هب  ایآ  ینعی  کبر » هدم  فیک  لظلا  یلإ  رت  مل  ا  : » تسا نینچ  نآ  ریدقت  هک  دـننادیم ، ریدـقت  بلق و  رب  ینبم  ار  مالک  نیا  یـضعب  و 
؟ دینارتسگ ار  نآ  تراگدرورپ  هنوگچ  هک  ینکیمن  هاگن 

بورغ نیب  ام  ار  ّلظ  یـضعب  تسین و  عوطقم  هدـش و  هدیـشک  تسا  ياهیاس  نآ  هک  تسا  نیعولّطلا  نیب  ّلظ  زا  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب 
. دننادیم نآ  عولط  ات  باتفآ 

نکاس ار  نآ  ای  دادیمن ، تکرح  ندـینارتسگ  تهج  رد  ار  نآ  دـینارتسگیمن و  ار  هیاس  تساوخیم  دـنوادخ  رگا  ًانِکاس  ُهَلَعََجل  َءاش  َْول  َو 
عاضوا و اـی  دـشیم  یمیاد  هیاـس  اـت  درکیمن  رهاـظ  ار  باـتفآ  تساوخیم  دـنوادخ  رگا  هچ  تماـقا ، ياـنعم  هب  تنوکـس  زا  دادیم  رارق 

تـشگیمنرب ءاقب  هب  ار  هتفر  نیب  زا  یناف و  ای  دنامیم ، یقاب  تلاح  کی  رد  زین  هیاس  ات  درکیمن و  ادیپ  رییغت  لیدـبت و  دیـشروخ  ياهتلاح 
تاـنّوکم و اـی  دوبیم ، ّیلو  کـی  ّیبن و  کـی  ملاـع  راودا  يهمه  رد  هجیتـن  رد  تفریمن و  وا  روضح  هب  تشگیمرب  اـقب  هب  هک  هچنآ  اـی 

. درکیمن لزان  ناوکا  ملاع  هب  حاورا  ملاع  زا  ار  دوجو  ای  تخاسیمن  جراخ  ّتیلعف  هب  اوق  زا  ار  تادوجوم 
، دنک نینچ  هتساوخن  ادخ  نکیل  دادیم و  رارق  لیلد  هیاس  رب  ار  باتفآ  تساوخیم  رگا  اًلِیلَد  ِْهیَلَع  َسْمَّشلا  اَْنلَعَج  َُّمث 

472 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنکیم باتفآ  رب  تلالد  شنوطب  یناعم و  يهمه  اب  هیاس  هک  اریز 

درک و هدارا  ار  اـنعم  نیا  دـنوادخ  نکیل  دادیم و  رارق  هیاـس  رب  لـیلد  ار  باـتفآ  تساوـخیم  رگا  دـنوادخ  هک  تسا  نـیا  هـیآ  ياـنعم  اـی 
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شلامج رهاظم  رد  ار  وا  تاذ  دور و  الاب  هدرک و  یّقرت  ادخ  لاعفا  ندـید  زا  هک  یـسک  يارب  دـهد  رارق  هیاس  رب  لیلد  ار  باتفآ  تساوخ و 
. دنک هدهاشم 

نینچ نیا  هک  یسک  يارب  داد  رارق  هیاس  لیلد  ار  باتفآ  هنوگچ  سپـس  و  دینارتسگ ؟ ار  هیاس  هنوگچ  ینیبیمن  ایآ  تسا : نیا  هیآ  يانعم  ای 
؟ دشاب

تلالد هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  يارب  تسا  هیاس  لولدم  رما  يادتبا  لّوا و  نامه  زا  باتفآ  هک  نیا  اب  ّمث »  » ظفل ندروآ  يانعم ، ود  نیا  ربانب 
هب هراشا  يارب  مّلکت  هب  تبیغ  زا  تافتلا  هچنانچ  دریگیم ، تروص  ریخأت  اب  لاعفا  زا  یلیخ  رد  ادخ  لعف  يهدـهاشم  زا  سپ  هیاس  رب  باتفآ 

. روضح ماقم  ندش  لصاح  زا  دعب  رگم  دوشیمن  قّقحم  ادخ  تاعونصم  رب  باتفآ  تلالد  هک  تسا  نیا 
. دروآ مهب  ار  نانآ  ندینارتسگ  زا  سپ  ُهانْضَبَق  َُّمث 

تسا و تادوجوم  يهمه  مالّسلا و  مهیلع  ایلوا  ایبنا و  ّلظ »  » زا دوصقم  هک  تسا  بلطم  نیا  هب  حیرصت  دننامه  انیلإ »  » ظفل ًاریِسَی  ًاْضبَق  اْنَیلِإ 
. تسا سوسحم  ندینارتسگ  زا  دعب  نآ  ندینادرگزاب  باتفآ و  هیاس  ندرک  ضبق 

تسا ، سوسحم  زین  تاقولخم  يهمه  ایلوا و  ایبنا ، ضبق 
473 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  اریز 

حرط لاـح  رد  تساـهّتیلعف و  هب  هّوق  زا  جورخ  لاـح  رد  هشیمه  تسا  هیاـس  ندرتـسگ  ناـمه  هک  ناـشتقلخ  يادـتبا  زا  تادوجوم  يهمه 
. مادعا صیاقن و 

. تسا ضبق  رد  جیردت  هب  هراشا  ریسی »  » ظفل دروآ و  مه  هب  شدوخ  يوس  هب  ار  نانآ  هک  تسا  راگدرورپ  ضبق  نامه  حرط  جورخ و  نیا 
نیا يانعم  هب  هلمج  نیا  هچ  انعم ، رابتعا  هب  تسا  َّلِّظلا » َّدَـم  َْفیَک  َکِّبَر  یلِإ  ََرت  َْمل  َأ   » فطع هلمج  نیا  ًاساِبل  َلـْیَّللا  ُمَُکل  َلَـعَج  يِذَّلا  َوُه  َو 

. دینارتسگ ار  هیاس  هک  تسا  وا  ّلظلا » ّدم  يّذلا  وه  : » تسا
اهرظن زا  ار  ندـب  هک  تسا  یـسابل  هب  هیبش  دـناشوپیم  اـهرظن  زا  ار  صاخـشا  هک  بش  یکیراـت  هک  اریز  تسا ، هماـج  ساـبل  زا  دوصقم  و 

، تسا زور  رد  راشتنا  لباقم  رد  عامتجا  دوصقم  ای  تسا ، نانآ  راثآ  اوق و  طالتخا  ببـس  بش  هک  تسا ، طـالتخا  دوصقم  اـی  دـناشوپیم ،
. تسا نطاب  رد  حاورا  اوق و  عامتجا  اههناخ و  رد  صاخشا  عامتجا  تقو  بش  هک 

. تسا هداد  رارق  مون  ای  یتحار  ببس  ای  نآ ، ياهراک  ایند و  زا  عطق  ببس  ار  باوخ  ینعی  ًاتابُس  َمْوَّنلا  َو 
اهتمعن و دادعت  هب  ندراذگ  ّتنم  نانتما و  ماقم  ماقم  نوچ  و  داد ، رارق  راشتنا  رشن و  ببس  ار  زور  ًاروُُشن و  َراهَّنلا  َلَعَج  َو 
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بش ياهتمعن  زا  مون  نوچ  درک و  رارکت  اجنیا  رد  ار  لعج »  » ظفل تسا  بولطم  دراوم  نیا  رد  لیصفت  مالک و  طسب  و  تسا ، اهتمعن  رارکت 

. درکن رارکت  ار  لعج »  » ظفل اجنیا  رد  تسین  یّلقتسم  تمعن  هک  ییوگ  تسا و 
. داتسرف شیوخ  تمحر  زا  یتراشب  تهج  ار  اهداب  هک  تسا  یسک  نامه  وا  ِِهتَمْحَر  ْيَدَی  َْنَیب  ًارُْشب  َحایِّرلا  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  َو 

نیب رد  ناراب  رب  تمحر  قالطا  دوشیم و  ناراب  ندـیراب  ببـس  دـهدیم و  تکرح  ار  اهربا  راهب  ناتـسمز و  تقو  رد  يروص  ياهداب  اریز 
نآ ّدض  هب  تسین  راگزاس  ناسنا  اب  هک  ییاهزیچ  ریاس  اهالب و  اهیگتفرگ ، اهـضرم ، اهـسرت ، اههّصغ ، ياهداب  تسا و  عیاش  مجع  برع و 

. دنهدیم تراشب 
. تشذگ نآ  ریغ  و  ارشب »  » رد تئارق  فالتخا  فارعا  يهروس  رد  و  تسا ، رسی  یناسآ و  ود  یتخس  رسع و  اب  نوچ 

لـسرأ  » دریگیم تروص  باـیغ  رد  ناـحتما  تسا ، روضح  ماـقم  هب  تبیغ  ماـقم  زا  کـلاس  یّقرت  بجوم  یهلا  تاـناحتما  نوـچ  اـْنلَْزنَأ  َو 
. درک رکذ  روضح  هب  تبیغ  زا  تافتلا  تروص  هب  ار  انلزنا »  » دروآ و تبیغ  تروص  هب  ار  حایّرلا »

دهدیم . هدژم  ار  ناراب  لوزن  هک  تسا  داب  لاسرا  زا  دعب  ییالاب  يدنلب و  تهج  ای  ربا  اجنیا  رد  نامسآ  زا  دوصقم  ِءامَّسلا  َنِم 
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475 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رد يهغلابم  هک  روهط »  » ظفل دـنکیم و  رهاـط  كاـپ و  اـهیکاپان  اـهیگدولآ  زا  ار  شدوخ  ریغ  تسا ، رهاـط  شدوخ  بآ  نوچ  ًاروُهَط  ًءاـم 

. دروآ تسا  رهاط » »
هب بآ  سنج  فیـصوت  ددرگ و  شدوخ  رواجم  یکاپ  تراهط و  بجوم  شتراهط  تّدـش  زا  يزیچ  هک  تسا  نآ  تراهط  رد  يهغلاـبم  و 

. دوشن جراخ  مسا  نیا  قالطا  ّدح  زا  هک  یمادام  بآ  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  روهط »  » ظفل
ای دوش  دراو  سّجنتم  رب  دایز ، ای  دـشاب  مک  بآ  دوشیمن ، بلـس  نآ  زا  روهط  فصو  نیا  ددرگن  شدوخ  ریغ  فصو  بولغم  فاضم و  و 

يوتف بلطم  نیا  هب  مهیلع ) هّللا  ناوضر   ) اهقف زا  یـضعب  هچنانچ  هلاسغ ، ریغ  ای  دـنک  تاـقالم  نآ  اـب  هلاـسغ  اـی  دوش ، دراو  نآ  رب  سّجنتم 
ریذـبت و یتخـس ، ترـسع ، هب  ّرجنم  تسا و  دایز  نانآ  رد  بآ  هک  ییاهرهـش  رد  اـصوصخم  تسا ، داـشر  قیرط  طاـیتحا  نکیل  دـناهداد و 

. ددرگ فارسا 
زا شیاههناد  نیمز و  ياهگر  هک  تسا  نیا  هب  اهدالب  اهرهـش و  گرم  مینادرگ  هدنز  ار  هدرم  نیمزرـس  ناراب  نآ  اب  هک  ًاْتیَم  ًةَْدَلب  ِِهب  َِییُْحِنل 

ناجیه و هب  اهرهـش  ندـش  هدـنز  تایح و  هچ  دوشن  ماجنا  هریغ  یناسربآ و  ریمخت و  یتایح و  تیلاعف  دنتـسیا ، زاب  ّومن  تکرح و  ناجیه و 
. تسا ّومن  ندییور و 

476 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  انْقَلَخ  اَّمِم  میزاس  باریس  روهط  بآ  اب  ُهَیِقُْسن و  َو 
. میدیرفآ هک  ار  هچنآ  زا  یضعب 

ضیعبت نم »  » هک نیا  ربانب  هیقسن »  » لوعفم انقلخ » اّمم   » ای تسا ، مّدقم  لاح  انقلخ » اّمم   » و هیقسن »  » لوعفم اماعنأ »  » ظفل نایاپراهچ  زا  ًاماْعنَأ 
. تسا نم »  » زا لاح  ای  لدب  اماعنا »  » ظفل دشاب و  مسا  نیشناج  ای  مسا 

ای نآ  زا  ضوع  هدـش و  طقاس  نآ  نون  هک  تسا  ناسنا  عمج  اـی  تسا ، ناـسنا  ياـنعم  هب  ّیـسنا »  » عمج ّیـسانأ »  » ظـفل اـهناسنا  َّیِـسانَأ و  َو 
. تسا هدش  ءای  هب  لیدبت  نون  ای  هدش ، هدروآ 

دـش هدروآ  هرکن  تروص  هب  ماعنا »  » ظفل دوشیم و  هدروآ  فوصوم  قباطم  یهاگ  درفم و  تروص  هب  یهاگ  عمج  يارب  ریثک »  » ظفل ًارِیثَک 
. دومن رکذ  تاناویح  نیب  زا  ار  ماعنا  صوصخ  و 

رد ار  بآ  تاـناویح  زا  یــضعب  دــنزاینیب و  ینغ و  بآ  زا  تاـناویح  زا  یلیخ  دــنروخیم ، بآ  اــهرهن  زا  تاــناویح  زا  یلیخ  هـک  اریز 
. تسا هدمآ  هرکن  تروص  هب  تهج  نیمه  هب  زین  ّیسانا »  » ظفل دننکیم و  بلط  رود  ياهتفاسم 

تاناویح یشون  بآ  نیمز و  يایحا  نوچ  تخادنا ، مّدقم  ناسنا  ندش  باریـس  ندروخ و  بآ  رب  ار  تاناویح  ندروخ  بآ  نیمز و  يایحا 
ماقم رد  ود  نآ  هب  نداد  تّیمها  سپ  تسا ، ود  نآ  هب  طونم  وا  شّیعت  یگدنز و  بابسا  ناسنا و  عفانم  يهدمع  تسین ، ناسنا  رطاخ  هب  زج 

تسا . ناسنا  نتشگ  باریس  ندروخ و  بآ  زا  رتشیب  اهتمعن  شرامش 
477 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لوق و ره  زا  تسا و  دوهعم  قلطم  روطهب  هک  هچنآ  نوچ  میدـینادرگ ، مدرم  نیب  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیـالو  رما  ْمُهَْنَیب  ُهاْنفَّرَـص  ْدََـقل  َو 
رب بتک و  ریاس  نآرق ، رد  ار  اهتمعن  دادعت  شرامش و  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  تسا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  نامه  تسا  روظنم  یباطخ 
هب ار  نآ  هک  هنوگ  نیدـب  میتخاس ، ّریغتم  فاصوا  تاقوا و  رد  اهایرد و  اهارحـص ، اهرهـش ، رد  ار  ناراـب  اـی  میدـینادرگ ، نانیـشناج  ناـبز 

. میدروآرد بوانتم  مه و  رس  تشپ  فرب ، گرگت و  تروص  هب  زیر ، زیر  منمن و  ناراب  تروص  هب  ای  هرطق ، تشرد  ناراب  تروص 
. دننک داعم  أدبم و  هب  رارقا  دندرگ و  بلطم  نیا  رّکذتم  ات  اوُرَّکَّذَِیل 

. دندیورگن يویند  تایح  هب  زج  دندرک و  شومارف  ار  ترخآ  دندومن و  عانتما  يراددوخ و  راک  نیا  زا  مدرم  رتشیب  اّما  ِساَّنلا  ُرَثْکَأ  یبَأَف 
ناراب تمعن  هب  ای  دوب ، ام  ماعنا  تهج  زا  نانآ  نارفک  دندیزرو و  نارفک  دش  شرامـش  هک  ییاهتمعن  هب  ای  تیالو  هب  هک  نیا  زج  ًاروُفُک  اَّلِإ 
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. دندش رفاک  ام  نداد  تمعن  و 
نارفک زج  دندرک و  يراددوخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  زا  وت ، تّما  زا  مدرم  رتشیب  سپ  دومرف : هک  تسا  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا 

«. 1  » دندرکن لوبق 
__________________________________________________

ناهربلا ج 3 ص 169 ( 1)
478 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

میدرکیم و ثوعبم  اهینامرفان ) اهیدـب و  زا  هدـنناسرت   ) ریذـن کی  هیرق  ره  رد  میتساوخیم  ام  رگا  ًاریِذَـن و  ٍۀَـیْرَق  ِّلُک  ِیف  اـْنثَعََبل  اْنئِـش  َْول  َو 
. دوبن ام  تمکح  روخ  رد  نوچ  میتساوخن ، نینچ  ام  نکیل 

دیحوت نیا  رد  تسا و  قلخ  هّجوت  تهج  دیحوت  لوسر و  نأش  تشادگرزب  نآ  ندوب  یکی  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  دیحوت  هک  اریز 
. دوشیم قّقحم  نانآ  لیمکت  حالصا و 

. نکن تعاطا  نانآ  ياهاوه  و  هدارا ) رد  تیالو  هب  ای  وت  هب  ای  ادخ  هب   ) نیرفاک زا  سپ  َنیِِرفاْکلا  ِعُِطت  الَف 
، نک داهج  نانآ  اب  مالّـسلا ، هیلع  یلع  ییاریذپان  ببـس  هب  ای  ناشتعاطا  كرت  ای  نآرق  هب  یهّجوتیب  تّلع  هب  ًارِیبَک  ًاداهِج  ِِهب  ْمُهْدِـهاج  َو 

. گرزب يداهج  مه  نآ 
. تخیمآرد مه  اب  تشاذگ و  دازآ  درک و  اهر  ار  خلت  نیریش و  ایرد  ود  هک  تسا  ییادخ  وا  ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم  يِذَّلا  َوُه  َو 

ینعی تارف »  » تسا و ود  نآ  ییاراوگ  زا  ترابع  بذـع  یندیـشون  یندروخ و  هچ  داد ، رارق  ینیریـش  تیاهن  هب  ار  یکی  ٌتاُرف  ٌبْذَـع  اذـه 
. تسا ندوب  اراوگ  ینیریش و  ّدح  نیرخآ 

. تسا يروش  ّدح  نیرخآ  جاجا  تسا و  ینیریش  ّدض  هک  روش  ینعی  حلم  اریز  روش ، تیاهنیب  يرگید  نآ  ٌجاجُأ و  ٌْحلِم  اذه  َو 
ود  نآ  نیب  شیوخ  تردق  زا  ًاخَزَْرب و  امُهَْنَیب  َلَعَج  َو 

479 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا لیزنت  بسح  رب  انعم  نیا  تشاذگ ، عنام  زجاح و  ایرد 

. ایرد ود  زا  ریغ  تسا  يزیچ  زا  ملاع و  ود  نآ  زا  ریغ  تسا  یملاع  زا  زجاح  لیوأت  بسح  رب  اّما  و 
. دوشیم لامعتسا  زین  مارح  عنام و  رد  هک  تسا  عنم  يانعم  هب  هناگهس  تاکرح  اب  رجح »  » ظفل ًارْجِح  َو 

«. لیلظ ّلظ   » دننام تسا  رجح »  » دیکأت يارب  ظفل  نیا  ًاروُجْحَم 
. دهدیمن رییغت  ار  يرگید  معط  مادکچیه  دفاکشیم ، ار  ایرد  دوشیم و  ایرد  لخاد  هک  تسا  هلجد  بآ  دننام  نآ  دناهتفگ : یضعب 

عنام هک  هداد  رارق  نیمز  زا  یخزرب  گرزب  ياهایرد  نیب  اهرهن و  نآ  نیب  دنوادخ  هک  تسا  گرزب  ياهرهن  دننام  نآ  دـناهتفگ : یـضعب  و 
. تساهبآ طالتخا  زا 

ییاهتروص خزرب  زا  دوصقم  لباق و  تاذ  نیع  هک  تّیلباق  يایرد  تسا ، لعاف  تاذ  نیع  هک  تسا  تّیلعاـف  ياـیرد  اـیرد  ود  زا  دوصقم  اـی 
تّیلباق و هب  تّیلعاـف  طـالتخا  زا  عناـم  هک  تسا  خزرب  نآ  لـعاف ، تهج  زا  یهجو  هب  دوشیم و  عبطنم  لـباق  تهج  زا  یهجو  هب  هک  تسا 

. دنکیم يریگولج  ّتیلعاف  ببس  هب  ّتیلباق  كاله  يدوبان و  زا  دوشیم و  ّتیلباق  اب  ّتیلعاف  ندش  هدولآ 
ماسجا  ملاع  فرص و  دّرجم  حاورا  ملاع  يایرد  ود  دوصقم  ای 

480 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دوصقم ای  دوشیم  عنام  ماسجا  اب  حاورا  طالتخا  حاورا و  ببـس  هب  ماسجا  يانف  زا  هک  لاثم  ملاع  خزرب و  ملاع  زین  خزرب  دـشابیم و  يّدام 

. تسا نآ  قوفام  لاثم و  ملاع  يّدام و  ماسجا  ملاع  ای  ایرد  ود  زا 
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خزرب تسا ، يولع  یلفـس و  یتوکلم  ياـیرد  ود  دوصقم  اـی  دوشیم ، ریبـعت  اـیلوق  روه  هب  نآ  زا  هک  تسا  خزرب  ملاـع  خزرب  زا  دوصقم  و 
. دوشیم دوبان  یناف و  یلفس  توکلم  دوش  رهاظ  يرگید  رب  یکی  رگا  هچ  دوشیم ، عنام  يرگید  رب  یکی  روهظ  زا  هک  تسا  ماسجا  ملاع 

. تسا یناویح  سوفن  ملاع  خزرب  زا  دوصقم  تسا و  لاثم  ملاع  ماسجا و  ملاع  يایرد  ود  دوصقم  ای 
. دوشیم يراج  زین  ریغص  ملاع  رد  تسا  يراج  ریبک  ملاع  رد  هک  روطنامه  یناعم  نیا  يهمه 

ضوع ینعی  دشاب ، دـهع  يارب  ءاملا »  » مال هک  تسا  ایرد  ود  لیذ  رد  نآ  رکذ  بسانم  هچنآ  هک  ایرد  ود  بآ  زا  ِءاْملا  َنِم  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو 
. دشاب هیلا  فاضم  زا 

ینیّیلع و  ینیگآ ) لگ   ) ینیّجس تنیط  ود  زا  یطولخم  نآ  هک  هدش  هدیرفآ  هفطن  زا  ناسنا  هک  تسا  هفطن  زا  قلخ  دوصقم  ای 
481 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«1 . » دنتسه ایرد  ود  زا  ود  نآ  هک  تسا  یهاگیاج ) نیرب  )
هب ناسنا  رب  رـشب  قالطا  نکل  دوشیم و  هتـسب  عمج  هینثت و  یهاگ  درفم ، ریغ  ای  دشاب  درفم  ّثنؤم ، ای  دـشاب  رّکذـم  تسا  ناسنا  رـشب  ًارََـشب 

. تسا هدنز  شتّیناحور  ببس  هب  هک  تسا  وا  ّتینامسج  رابتعا 
زا یـشیوخ  اـی  شیوخ  قلطم  بسن  داد و  رارق  بسن  بحاـص  اـی  داد ، رارق  شدوخ  هب  بوسنم  ًابَـسَن  درک  قلخ  ار  وا  هک  نآ  زا  سپ  ُهَلَعَجَف 

. تسا ردپ  بناج 
هرهاصم و ببس  هب  یشیوخ  ای  يدنواشیوخ  قلطم  رهـص  هچ  داد  رارق  دنواشیوخ  يداماد ، تروص  رد  تبـسن و  ببـس  هب  ار  وا  ًارْهِـص و  َو 

. تسا دلاوت  هب  باستنا  بسن  زا  دوصقم  هچنانچ  تسا ، دوصقم  انعم  نیمه  هک  تسا  يداماد 
هنوگ نیدب  درک ، قلخ  بآ  زا  ار  ود  نآ  دنوادخ  هک  مالّـسلا  اهیلع  ءاّوح  مالّـسلا و  هیلع  مدآ  رـشب  زا  دوصقم  هک  تسا  هدـش  دراو  ربخ  رد 

ره هک  دیرفآ  مدآ  پچ  يهدند  زا  ار  ءاّوح  دومن ، قلخ  روش  نیریش و  بآ  جازتما  زا  ار  ود  نآ  ای  داد ، رارق  ود  نآ  يهّدام  وزج  ار  بآ  هک 
«. 2  » دندش رهص  بحاص  ود  ره  درک و  جیوزت  مدآ  هب  ار  ءاّوح  ادخ  دندش و  بسن  بحاص  ود 

__________________________________________________

: دیامرفیم انالوم  ( 1)
روص خفن  ات  دوریم  تمایق  ات  روش  بآ  نیریش و  بآ  هّرذ  هّرذ 

ناهربلا ج 3 ص 169 ( 2)
482 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لبق لثم  دیرفآ  شرع  ریز  ار  یبآ  دنوادخ  تسا و  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  رـشب  زا  دوصقم  هک  تسا  هدمآ  يددـعتم  رابخا  رد 
. درک قلخ  ار  مدآ  هک  نآ  ات  داد  ناکسا  شملع  ششوپ  ریز  رد  زبس  ؤلؤل  رد  ار  وا  دنک ، قلخ  ار  مدآ  هک  نآ  زا 

داد و رارق  بّلطملا  دبع  بلص  رد  ار  نآ  هک  نآ  ات  تفای  همادا  رما  نیا  دومن و  لقتنم  مدآ  بلص  هب  ؤلؤل  زا  ار  بآ  نآ  دیرفآ  ار  مدآ  یتقو 
دندـش تبـسن  ود  بحاـص  ود  نآ  سپ  دنتـسه ، فصن  ود  نآ  زا  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هک  درک  فصن  ود  هب  ار  نآ  سپس 

هّللا یّلص  دّمحم  يهراب  رد  هیآ  نیا  دنتشگ و  رهـص  ود  ره  دومن و  جاودزا  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  اب  یلع  و  تیالو ) تبـسن  تّوبن و  تبـسن  )
«. 1  » تسا هداد  رارق  رهص  تبسن و  بحاص  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دنتسه  نانآ  رشب  تسا و  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هلآ و  هیلع و 

. تساناوت وا  نداد  رارق  رهص  بسن و  بآ و  زا  رشب  قلخ  رب  وت  راگدرورپ  ًاریِدَق  َکُّبَر  َناک  َو 
ای اهلفاغ  ای  دناهتشگ ، بوجحم  ماسجا  ياههدرپ  ریز  رد  هک  نانآ  ای  نیرفاک  نیکرشم و  ْمُهُّرُـضَی  َو ال  ْمُهُعَْفنَی  ام ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَی  َو 

دننکیم تدابع  درادن  نانآ  لاح  هب  یعفن  هک  ار  يزیچ  ادخ  زج  تسا ) رتهب  انعم  نیا   ) تیالو نیرکنم 
__________________________________________________
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یسوطلا ج 1 ص 320 خیشلا  یلاما  ناهربلا ج 3 ص 170 و  ( 1)
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. اهیهارمگ ياسؤر  اههتساوخ و  اهاوه و  نیطایش و  نج و  اهتب و  ناگراتس و  اهگنس و  ناتخرد و  دننام 
رهاظ مسا  نکیل  و  اوناک » لب  : » تسا هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، كاردتـسا  بارـضا و  يانعم  رد  فطع  رفاکلا » ناک  و   » يهلمج ُِرفاْکلا  َناـک  َو 

. دشابیم زین  مکح  لیلعت  هک  نیا  نمض  دشاب ، رفک  هب  نانآ  شنزرس  ّمذ و  هب  حیرصت  ات  هدروآ  ریمض  ياج  هب 
. دننکیم تشپ  ناشراگدرورپ  رب  ًاریِهَظ  ِهِّبَر  یلَع  فانصا  نانآ  يهمه  اریز  هدش ، رکذ  هک  تسا  ییاهفنص  زا  یکی  رفاک  زا  دوصقم  و 

رد ّبر  رهظم  ترطف  نآ  تسا و  ینالقع  يهفیطل  ای  ینیوکت  تیالو  نامه  هک  یناسنا  ترطف  اب  رگم  دوشیمن  رهاظ  رفاک  راـگدرورپ  اریز 
. تسا قلطم  ّبر  رهظم  تیالو و 

تشپ هب  ار  نآ  دناشوپب  هدرک و  ناهنپ  ار  هفیطل  نآ  هک  سک  ره  تسا و  هفیطل  نآ  يهدننکناهنپ  هدننک و  رتس  دشاب  هک  انعم  ره  هب  رفاک  و 
هب اهراک  نآ  هکنآ  زا  معا  دیامن  فیعضت  شیاهراک  يهمه  رد  ار  هفیطل  ترطف و  نآ  هک  تسا  هدرک  ناطیـش  هب  کمک  هتخادنا و  شرس 

. دشابن ای  دشاب  تادابع  تروص 
زا جورخ  تسا و  ّتیلعف  هب  هّوق  زا  جورخ  دوش  رداـص  وا  زا  هک  یلعف  ره  دوشیم ، نآ  ریغ  هّجوـتم  شیاـهراک  رد  هفیطل  نآ  رتاـس  هک  اریز 

نآ  اب  نآ  بحاص  دشابن  هفیطل )  ) نآ هب  هّجوت  اب  رگا  ّتیلعف  هب  هّوق 
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وا زا  يریخ  دـیما  چـیه  هک  دوشیم  يرطف  دادـترا  بجوم  هدـش و  عطقنم  وا  زا  هفیطل )  ) نآ هک  ییاج  ات  دوشیم  رود  هفیطل )  ) نآ زا  راـک 
. دوشیمن هتفریذپ  مه )  ) شاهبوت تسین و 

«. 1  » تسا هدش  رفاک  دشاب  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دوخ  ّبر  هب  هک  تسا  یسک  تیالو و  فلاخم  رفاک  زا  دوصقم  هک  هدش  هراشا  رابخا  رد 
. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  شراگدرورپ  زا  دوصقم  لهج و  وبا  رفاک  زا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  و 

. یتسناد ار  نآ  هجو  هچنانچ  درادن  میمعت  اب  یتافانم  انعم  نیا  و 
هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  لد  هک  ایوگ  تسوا ، زا  جرح  عفر  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  يرادلد  ًاریِذـَن  َو  ًارِّشَبُم  اَّلِإ  َكاْنلَـسْرَأ  ام  َو 

. داتفا جرح  یتخس و  هب  دهد  رییغت  ناشرفک  زا  ار  نانآ  تسناوتیمن  هک  نیا  زا  هدمآ و  گنت  هب  نانآ  ندرک  تشپ  رفک و  زا  هلآ 
: وگب نانآ  رب  تّجح  مامتا  راّفک و  ندرک  كرت  تدوخ و  يرادلد  تهج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  ُْلق 

. منکیمن بلط  يدزم  راذنا  ریشبت و  رب  ای  لاسرا  رب  نم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ام 
مه یکدنا  ترجا  یّتح  ینعی  مهاوخیمن ، یترجا  ٍرْجَأ  ْنِم 

__________________________________________________
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. تسین ادخ  بناج  زا  نم  ياعّدا  نیا  هک  دینک  مهّتم  ارم  ات  مهاوخیمن 
ّبر و دوصقم  دسریم ، تداعـس  هب  دریگ  شیپ  دوخ  راگدرورپ  هار  دهاوخب  هک  ره  هک  سب  نیمه  نم  رجا  ِهِّبَر  یلِإ  َذِـخَّتَی  ْنَأ  َءاش  ْنَم  اَّلِإ 

. تسا قلطم  راگدرورپ  ای  تیالو  رد  وا  راگدرورپ 
. دشاب هک  یهار  ره  ینعی  اًلِیبَس 

نداتـسیا فوقو و  ساره  لوه و  زا  ندناسرت  سفن و  یگدنّرد  ّلحم  رد  نداتـسیا  زا  راذنا  تسین ، يزیچ  راذنا  زج  تلاسر  نأش  هک  نادـب 
. تسا راّفک  اب  شتآ  رد  لوخد  بجوم  هک  یسفن  تایهتشم  رد 
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نامیا هب  نتفای  هار  ادتها و  زج  یمالـسا  تعیب  تلاسر و  لوبق  زا  دوصقم  هک  نادـب  زین  و  ٌرِذـْنُم » َْتنَأ  امَّنِإ  : » دومرف رـصح  قیرط  هب  هچنانچ 
رد مالـسا  سپ  یناـمیا ، تعیب  تیـالو و  لوبق  اـب  رگم  دوـشیمن  لـصاح  بلطم  نیا  هک  یتـسناد  تسین و  يزیچ  تسا  هّللا  یلا  قـیرط  هک 

. تسا هّللا  یلا  قیرط  رب  تلالد  نامیا و  يهمّدقم  تقیقح 
. همّدقم باب  زا  رگم  ملسم  مالسا  هن  دشاب ، دناوتیمن  نمؤم  نامیا  زج  شغیلبت  زا  لوسر  دوصقم  نیا  ربانب 

تـسا حیحـص  اذـل  دوشیم و  تیالو  تهج  زا  وا  يازجا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ياههیاس  لالظا و  زا  شنامیا  نأش  اب  نمؤم  زین  و 
بلط  يزیچ  متلاسر  ياهجنر  لباقم  رد  نم  دیوگب : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  هک 
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. دریذپب ار  تیالو  دشاب و  نمؤم  هک  منکیم  بلط  ار  یسک  ینعی  دبای  هار  شراگدرورپ  يوس  هب  هک  ار  یسک  تاذ  رگم  منکیمن 

ار ادـخ  ریغ  هک  نکن  هاـگن  ناـشیاهراک  هب  ناـنآ و  يوـس  هب  نک و  كرت  دنتـسه  تاوـما  هک  ار  راّـفک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  يا  و 
. امن راذگاو  ادخ  هب  ار  تیاهراک  مه  وت  تسین و  ادخ  اب  زج  نانآ  راک  هک  دنهدیم  رازآ  ار  وت  دننکیم و  تدابع 

. نک دامتعا  ْلَّکَوَت و  َو 
ار لاعفا  ینعی  تسا ، یـضرع  شتایح  ندوب و  هدنز  دریمیم  هک  یـسک  نوچ  تسا ، هدنز  تاّذلاب  هک  یـسک  رب  ُتوُمَی  يِذَّلا ال  ِّیَْحلا  یَلَع 

. وش یناف  ادخ  ریغ  هب  لاعفا  تبسن  زا  هکلب  نیبن ، ادخ  ریغ  زا 
نآ دشاب  یتاذ  تایح  رگا  تسا ، هدارا  تردـق و  ملع و  مزلتـسم  تایح  هک  نک ، یلاعت  يادـخ  تاّذـلاب  يهدارا  تردـق و  ملع و  هب  رظن  و 

. دنوشیم یتاذ  زین  روما 
تردق هدارا و  لعف و  هب  رظن  هتـشاذگاو  وا  هب  ار  تیاهراک  ینکب و  دامتعا  نآ  رب  ات  تسادخ  طّسوت  هب  ادـخ  ریغ  رد  روما  نیا  هک  نادـب  و 

عیمج رد  وا  لعف  هدارا و  تردـق و  نایرـس  هب  رظن  اب  شلعف و  زا  يانف  اب  رگم  دوشیمن  لصاح  کلاس  يارب  لّکوت  ماـقم  هک  ینکن ، وا  ریغ 
. دراوم

هعس و  بجوم  هک  ادخ  دمح  هچ ، نک  هیزنت  تسین  وا  بسانم  قیال و  هک  ییاهزیچ  عیمج  زا  دمح  اب  ار  وا  ِهِدْمَِحب و  ْحِّبَس  َو 
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صیاقن و بلـس  ادـخ  حـیبست  هک  تشذـگ  هحتاف  يهروس  لّوا  رد  هچناـنچ  تسین ، وا  دـیمحت  زج  ادـخ  حـیبست  تسا و  دوجو  یگدرتسگ 
. ددرگیمرب دوجو  يهعس  یگدرتسگ و  هب  هک  تسین  بلس  بلس  زج  دودح  بلس  تسادخ و  زا  دودح 

زا ندش  یناف  دودح و  عیمج  زا  ندـش  جراخ  زا  ترابع  نآ  هک  تسین  یلعف  حـیبست  زج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  حـیبست  زا  دوصقم  و 
دودح و رد  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  نکن  نانآ  ناهانگ  تدوخ و  ریغ  دودـح  دوخ و  دودـح  هب  رظن  ینعی  تسا ، دوخ  تاذ  تافـص و  لاعفا ،

. دهدیم ازج  شاداپ و  نانادب  ناشقاقحتسا  قبط  دنادرگیم و  ناهانگ 
. دشابیمن نانآ  يوس  هب  وت  رظن  هب  یجایتحا  تسا ، یفاک  ناگدنب  هانگ  هب  ادخ  یهاگآ  نیمه  ًارِیبَخ و  ِهِدابِع  ِبُونُِذب  ِِهب  یفَک  َو 

نآ ربخ  هک  تسادـتبم  ای  تسا ، فوذـحم  يادـتبم  ربخ  اـی  ُتوُمَی » ـال  يِذَّلا   » تفـص اـی  لدـب  هلمج  نیا  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا 
. تسا لئساف »  » ای نمحّرلا » »

. دیلاوم هکیالم و  زا  تسا  نیمز  اهنامسآ و  نیب  هک  هچنآ  امُهَْنَیب  ام  َو 
رد ازجا  مامت  اب  هیآ  نیا  تفای  الیتسا  شرع  رب  سپس  و  هرود ) ای  هلحرم  شش   ) زور شش  رد  ُنمْحَّرلا  ِشْرَْعلا  یَلَع  يوَتْسا  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِۀَّتِـس  ِیف 

. تشذگ فارعا  يهروس 
شش  رد  نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ  یگنوگچ  اجنآ  رد  و 
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. میدرک رکذ  ار  ریخأت  یخارت و  تلهم ، تادا  اب  نیمز  نامسآ و  شنیرفآ  لابند  هب  شرع  رب  ياوتسا  ندرک  رکذ  ّرس  و  زور ،
هب شاینامحر  تفـص  اب  دـنوادخ  تبـسن  هک  تسانعم  نیدـب  تسا  تاقولخم  يهمه  زا  ترابع  هک  شرع  رب  یلاعت  يادـخ  ياوتـسا  نوچ 

. تسا هداد  رارق  نامحر  فصو  ناونع  ار  هیلا  دنسم  اذل  تسا  يواسم  کچوک  گرزب و 
نآ لّوا  لوعفم  اریبخ »  » و لئسا »  » يهلـص ءاب »  » ظفل تسا  نکمم  نیا  ربانب  تسانعم ، کی  هب  اذکب  اذک و  نع  اذک و  هتلئـس  ًارِیبَخ  ِِهب  ْلَئْـسَف 

یلاح رد  سرپب  وا  تاذ  زا  ای  تسا  ریبخ  وا  هک  یلاح  رد  سرپب  وا  لاح  زا  ینعی  تسا ، فوذـحم  نآ  لّوا  لوعفم  لاـح و  اریبخ »  » اـی دـشاب 
. تسا ریبخ  وا  هک 

دیزب تیأر   » دـننام دوشیم ، دـیرجت  رباـنب  تروص  نیا  رد  مـالک  و  نآ ، لّوا  لوعفم  اریبخ »  » دـشاب و ببـس  يارب  ءاـب »  » ظـفل تسا  نکمم 
«. ادسا

وا ینامحر  تمحر  زج  هّللا  نیوانع  زا  اهبطاخم  نوچ  تسا ، نانآ  يارب  يرگید  ّمذ  و  نودبعی »  » رب فطع  ِنمْحَّرِلل  اوُدُجْـسا  ُمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو 
هدجـس نامحر  يادـخ  هب  دوش  هتفگ  نانآ  هب  هاـگ  ره  دومرف : ءامـسا و  ریاـس  هن  درک ، ناـمحر  مسا  رب  قّلعم  ار  مکح  دـننکیمن  كرد  ار 

. دینک
نامحر  ُنمْحَّرلا  اَم  َو  دنتفگ : وا  هدجس  رد  راکنا  باب  زا  ای  وا ، زا  لاؤس  ادخ و  هب  لهج  راهظا  ای  ازهتسا  باب  زا  اُولاق 
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. دش هتفگ  هک  تسا  تاهج  نیمه  يارب  نم »  » ظفل هن  ام »  » ظفل ندروآ  تسیچ ،

؟ ینکیم وا  هدجس  هب  رما  وت  هک  ار  يزیچ  مینک  هدجس  ایآ  انُُرمَْأت  اِمل  ُدُجْسَن  َأ 
َو نمحرلل » دجـسن  أ  : » دنتفگن اذـل  ار و  نامحر  يارب  هدجـس  هن  دـندرک ، راکنا  ار  وا  رما  لاثتما  نانآ  هک  ایوگ  تسا ، راکنا  يارب  ماهفتـسا 

. درک دایز  وا  يهدجس  زا  ای  نامحر  زا  ای  وت  رما  زا  ای  وت  زا  ار  نانآ  ترفن  ًاروُُفن  نامحر  يهدجس  رکذ  ای  نامحر ، رکذ  ای  وت ، رما  ْمُهَداز 
ملاوع دوهـشم ، نامـسآ  هک  نیا  زا  معا  ءامـس »  » ظفل تسا و  عطقنم  شلبق  ام  زا  اشنا و  هلمج  نیا  ًاـجوُُرب  ِءاـمَّسلا  ِیف  َلَـعَج  يِذَّلا  َكَراـبَت 

هب هک  تسا  سلطا  کلف  رد  موهوم  روهشم  هناگهدزاود  ياهجرب  يانعم  هب  نصح ، نکر و  يانعم  هب  جرب  تساهنآ و  ياهنامـسآ  حاورا و 
. دناهدش نییعت  متشه  کلف  بکاوک  زا  موهوم  ياهلکش  ببس 

ای تباوث ، اـی  دنـشاب  هراّیـس  ناگراتـس  هاوخ  دـشاب ، هدـننکنشور  گرزب  ناگراتـس  اـی  هراّیـس ، ناگراتـس  جورب  زا  دوصقم  تسا  نکمم  و 
تسا  نکمم  دنتسه و  نامسآ  ناکرا  هک  ناگراتس  ای  تسا ، نصح  دننام  ای  نصح  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تسا  ناگراتس  قلطم  دوصقم 
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لوصا بسح  رب  هک  دوشیم  يّدح  هب  یهتنم  نآ  تاّیئزج  هدش و  رـصح  هدزاود  رد  نآ  تاّیلک  هک  دشاب  يولو  يوبن و  ياههفیطل  دوصقم 

. رازه دصکی  ای  رازه  تسیب  دصکی و  ای  دوشیم  دودحم  رازه  راهچ  تسیب و  دصکی و  هب  تاهّما  و 
هب دنتـسه و  نیمز  ناکرا  ینیمز  ياهندـب  هب  ناشیگتـسباو  ّقلعت و  ببـس  هب  نانآ  هک  دـشاب  مالّـسلا  مهیلع  ایلوا  ایبنا و  دوصقم  تسا  نکمم 

. دنتسه نامسآ  ناکرا  عبط  نیمز  زا  ناشیتاذ  دّرجت  ببس 
، لیفارـسا هب  نآ  زا  هک  دـشاب  مولع  يهدـننک  هضافا  يزور و  يهدـننک  هضافا  هدـنناریم ، هدـننک ، هدـنز  یلعاف  تاهج  دوصقم  تسا  نکمم 
هک انعم  ره  هب  تساهجرب  هب  طونم  تسا  رـشتنم  ملاوع  رد  هک  اهیبوخ  تاریخ و  عیمج  نوچ  دوشیم ، ریبعت  لییاربج  لـییاکیم و  لـییارزع ،

. تسا هدرک  حدم  تاکرب  ترثک  هب  لعج  نیا  رد  ار  شدوخ  یلاعت  يادخ  دشاب 
تئارق ربانب  تسا و  باتفآ  نآ  زا  دوصقم  جارـس )  ) درفم تئارق  ربانب  تسا ، هدـش  هدـناوخ  زین  اجرـس » « » اجارـس  » ظفل ًاجارِـس  اهِیف  َلَـعَج  َو 

. دنتسه نشور  ناشدوخ  هک  تسا  ناگراتس  همه  دوصقم  جرس )  ) عمج
زا دوصقم  و  دنتـسه ، نشور  ناشدوخ  هک  دنـشاب  یناگراتـس  زا  ترابع  جورب  هک  تسا  نیا  جارـس )  ) درفم تئارق  اـب  بساـنم  ًارِینُم  ًارَمَق  َو 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2499 

http://www.ghaemiyeh.com


شدوخ  هک  تسا  تیالو  يهفیطل  لیوأت  بسح  رب  جارس 
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. دریگیم تیالو  زا  ار  دوخ  رون  هک  تسا  تلاسر  تّوبن و  يهفیطل  رمق  زا  دوصقم  و  تسا ، نشور  هتاذب 
هک روطنامه  اریز  دـشاب ، رّدـقم  كرابت »  » ات لیّللا » لعج  يذـّلا  : » دومرفن و  لیّللا » لعج  يذـّلا  كرابت  و  : » دومرفن َلـْیَّللا  َلَـعَج  يِذَّلا  َوُه  َو 

تاریخ بجوـم  هچ  رگا  ود  نآ  هک  زور  بش و  بقاـعت  فـالخ  رب  تسا ، طوـنم  جورب  هب  ملاـع  ياـهیبوخ  تاریخ و  يهمه  مـیدرک  رکذ 
. دنتسه ملاع  رد  جورب  تاریخ  زورب  تلآ  ود  ره  یلو  دناملاع ،

 ...« َْلیَّللا َلَعَج  يِذَّلا  َوُه  َو  : » تسا هدومرف  هک  ایوگ  سپ 
رارق يرگید  لدب  ار  زور  بش و  زا  کی  ره  ینعی  دنک ، زورب  اهجرب  تاریخ  تاکرب و  ات  داد  رارق  مه  رس  تشپ  ار  زور  بش  ًۀَْفلِخ  َراهَّنلا  َو 

. داد
. دنکیم اضق  يرگید  رد  دوش  توف  ود  نآ  زا  یکی  رد  یسک  زا  يراک  رگا  هک  اجنآ  ات 

امرگ امرس و  یکیرات ، ییانشور ، ّتیفیک  رد  ار  کی  ره  ای  داد ، رارق  يرگید  رس  تشپ  ار  زور  بش و  زا  کی  ره  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 
. داد رارق  يرگید  فلاخم 

هکلب ناسنا ، یناگدنز  شاعم و  حلاصم  عیمج  اریز  دنتـسه ، ناسنا  يارب  گرزب  تمعن  ود  زور  بش و  ًاروُکُـش  َدارَأ  َْوأ  َرَّکَّذَی  ْنَأ  َدارَأ  ْنَِمل 
هب  طونم  ناسنا  شاعم  داعم و  حلاصم  عیمج 
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. دوش هداد  میمعت  یلیوأت  یلیزنت و  یناعم  عیمج  هب  تبسن  زور  بش و  هک  یتروص  رد  تسا  زور  بش و  ندوب  مه  رس  تشپ  بقاعت و 

دهاوخب هک  تسا  یـسک  نآ  دـشاب و  دـّلقم  يدـتبم و  هاوـخ  دـنک  هدارا  ار  ترخآ  هک  یـسک  يارب  دنتـسه  گرزب  تمعن  ود  اـهنآ  نکل  و 
. دیامن رکش  دهاوخب  هک  تسا  یسک  نآ  دشاب و  هدیسر  رخآ  هب  یهتنم و  قّقحم و  هاوخ  دوش ، روآدای 

رد تسا  تمعن  ندرک  فرـص  نآ  يهمزال  ماـعنا و  رد  تسا  معنم  ندـید  تمعن و  رد  تسا  ماـعنا  ندـید  تیؤر و  زا  تراـبع  روکـش  هچ 
. دیلقت زا  جورخ  قیقحت و  ماقم  رد  زج  تسین  نآ  تسا ، هدش  هدیرفآ  نآ  رطاخ  هب  هک  يزیچ 

« ٌدیِهَش َوُه  َو  َعْمَّسلا  یَْقلَأ   » يهلزنم هب  ای  تسا ، قیقحت  ماقم  هب  هراشا  هک  تسا  ٌْبلَق » َُهل  َناک  ْنَِمل  : » یلاعت يادخ  لوق  يهلزنم  هب  انعم  نیا  و 
. تسا دیلقت  ماقم  هب  هراشا  هک  تسا ،

« نودبعی  » ای ًارََـشب » ِءاْملا  َنِم  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه   » رب ای  ِْنیَرْحَْبلا » َجَرَم  يِذَّلا  َوُه   » تسا فطع  شدـعب  ام  ياههلمج  اب  هلمج  نیا  ِنمْحَّرلا  ُدابِع  َو 
َوُه  » رب ای  ًاجوُُرب » ِءامَّسلا  ِیف  َلَعَج  يِذَّلا  َكَرابَت   » رب ای  امُهَْنَیب » ام  َو  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا   » اـی ًاریِهَظ » ِهِّبَر  یلَع  ُِرفاـْکلا  َناـک   » اـی

َنْوَزُْجی َِکئلْوُأ  : » یلاعت يادـخ  لوق  نآ  ربخ  و  ِنمْحَّرلا » ُدابِع   » تفـص ًانْوَه  ِضْرَْألا  یَلَع  َنوُشْمَی  َنیِذَّلا  ًۀَْـفلِخ .» َراهَّنلا  َو  َْلیَّللا  َلَـعَج  يِذَّلا 
تسا . ِنمْحَّرلا » ُدابِع   » ربخ هلمج  نیا  ای  تسا ، َۀَفْرُْغلا »
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493 ص :  ناگدنب .....  فص  رد 

. دنوریم هار  نیمز  رد  یمارآ  اب  هک  دنایناسک  ادخ  ناگدنب 
دوشیم رهاظ  یبیغ  تاّیلجت  زا  هک  هچنآ  هب  هّللا  یلا  نیکلاس  ات  دنک  نایب  ار  ندوب  دـبع  ماقم  ياهتمالع  تساوخ  یلاعت  يادـخ  هیآ  نیا  رد 
لیصحت ار  روضح  ندوب و  دبع  ماقم  دناهتـشگ و  جراخ  سفن  تراسا  تّینانا و  زا  دناهدش و  لصاو  نانآ  هک  دننکن  نامگ  دنوشن و  رورغم 
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. دناهدومن
يادـخ بناج  زا  زج  یتفـص  لعف و  دوش و  جراخ  شتّینانا  زا  هک  یتروص  رد  رگم  دوشیمن  لـصاح  کـلاس  يارب  ّتیدـبع  ماـقم  هک  اریز 

. دنیبن یلاعت 
هدـهاشم ار  نآ  دـیآ و  دورف  کـلاس  رب  یهلا  شمارآ  هنیکـس و  هک  تسا  نیا  رهاـظم  رد  روـهظ  بسح  رب  ماـقم  نیا  بتارم  نیرتنییاـپ  و 

دّحتم هک  روطنآ  هن  دهد و  لولح  زا  ربخ  هدرک و  هدهاشم  ار  لاح  ّلحم  هک  روطنآ  هن  دنک ، هدهاشم  ار  نیابم  نیابم  هک  روط  نآ  هن  دیامن ،
وا رب  هک  تسا  نیا  ندوب  دـبع  ماقم  هکلب  تسین ، ندوب  دـبع  ماقم  زا  تالاح  نیا  زا  کی  چـیه  هک  دـهد ، داـّحتا  زا  ربخ  هک  دـنیب  ار  دـّحتم 

. دنامن یقاب  يروعش  هدارا و  تاذ ، تفص ، لعف ، دبع  يارب  هک  يوحن  هب  دشاب  طیحم  کلام و  شمارآ  هنیکس و 
ربخم  تّیدبع و  ماقم  زا  ياهنومن  داّحتا  لولح و  ماقم  نکل  و 
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زا رتزیزع  ار  نآ  هکلب  دشاب  هدمآ  دورف  شرـس  رب  يزیزع  يهدنرپ  هک  دوشیم  یـسک  دننام  دبع  هک  تسا  ماقم  نیا  رد  تسا و  ماقم  نآ  زا 

. تسا وا  تاذ  يانف  اب  يواسم  هدنرپ  نآ  زاورپ  هک  دنیبیم  هکلب  دورب ، درپب و  اجنآ  زا  هدنرپ  نآ  دهاوخیمن  درامشیم و  شدوخ  تاذ 
دروایب و نییاپ  ار  شیادـص  هک  دـنکیم  شـشوک  سپ  دـنکن ، زاورپ  شرـس  زا  هدـنرپ  نآ  ات  دربیم  راـک  هب  ار  دوخ  شـشوک  يهمه  اذـل 

هتـسهآ ارادم و  ّینأت ، اب  دشاب  تکرح  هب  روبجم  رگا  دهدن و  تکرح  ار  شیاضعا  ریاس  اپ و  تسد ، درادهگن ، تکاس  ار  شندـب  ياضعا 
سامتلا شهاوخ و  وا  زا  دهد  تکرح  ار  شندب  ءاضعا  ای  دنک  دنلب  ار  شیادص  دهاوخب  يرگید  صخش  وا  زا  ریغ  رگا  دهدیم و  تکرح 

بحاص هک  روطنامه  رگم  دنوریمن  هار  شمارآ  هنیکـس و  نابحاص  دـهدن و  تکرح  ار  شندـب  ياضعا  دـنکن و  دـنلب  ادـص  هک  دـنکیم 
. دوریم هار  هدنرپ 

هـضراعم نانآ  لهج  دننامب  دـنریگب ، رارق  نانآ )  ) ینادان لهج و  تهج  زا  نانادان  باطخ  دروم  ناگدـنب  نآ  رگا  َنُولِهاْجلا  ُمُهَبَطاخ  اذِإ  َو 
. تسین نآ  رد  ادخ  ياضر  هک  يزیچ  هب  رگم  دنکیمن  باطخ  لهج  ثیح  زا  نادان  لهاج و  هک  دنهدیمن ، باوج  نانآ  لثم  دننکیمن و 

: دنیوگیم نالهاج  هب  ارادم  قفر و  باب  زا  اُولاق 
هک  يزیچ  تسا و  ناشنأش  یفانم  هک  يزیچ  نانآ  زا  ات  ًامالَس 
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. دوشن رهاظ  دنرادن  شوخ  ار  نآ 

. تسا بلاغ  تحارتسا  باوخ و  تّذل  رب  نانآ  تاجانم  ّللذت و  عوضخ ، تّذل  ًاماِیق  َو  ًادَّجُس  ْمِهِّبَِرل  َنُوتِیبَی  َنیِذَّلا  َو 
. دنیامنیم تاجانم  وا  اب  هدرک و  يراسکاخ  ناشراگدرورپ  ربارب  رد  مایق  دوجس و  اب  دنروبجم و  هک  رادقم  نآ  رگم  دنباوخیمن  سپ 

يارب باذع  ناشروضح و  زا  عنام  ار  نآ  لغاشم  ایند و  هک  دنتـسه  یناسک  ادخ  ناگدنب  َمَّنَهَج و  َباذَع  اَّنَع  ْفِرْـصا  اَنَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  َو 
. تسین مّنهج  بناج  زا  زج  هدننک  لوغشم  يایند  هک  دننیبیم  دننیبیم و  ناشیاهسفن 

باذع هک  ًاماقُم  َو  ارَقَتْـسُم  ْتَءاس  اهَّنِإ  ًامارَغ  َناک  اَهباذَع  َّنِإ  نادرگرب  ام  زا  ار  خزود  باذع  ایادخ  دنیوگیم : دنربیم و  ادخ  هب  هانپ  سپ 
. تسا یهاگیاج  هاگرارق و  دب  نآ  تسا و  باذع  تکاله و  یگشیمه و  ّرش  بجوم  خزود 

. تساهنآ نیب  تلادع  اهترثک و  هب  هّجوت  ادخ  ناگدنب  تمالع  اوُُرتْقَی  َْمل  َو  اُوفِرُْسی  َْمل  اوُقَْفنَأ  اذِإ  َنیِذَّلا  َو 
قافنا نآ  ّقح  هک  ار  هچنآ  دننکیم ، رظن  تاکردـم  اضعا و  تمـشح ، اوق ، یـضرع ، يویند  لاوما  لیبق  زا  دـنراد  هچنآ  هب  هک  هنوگ  نیدـب 

دیاب  هک  ار  هچنآ  دنرادیم  هگن  دننکیم و  قافنا  تسا 
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. دننک عنم  دیاب  هک  یسک  زا  دننکیم  عنم  تسا و  ندیشخب  نآ  ّقح  هک  یسک  هب  دنشخبیم  دنرادهگن و 
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زا هچ  رگا  تسا  فارـسا  قحتـسم  ریغ  هب  ندیـشخب  ندرک و  اطع  هک  اریز  تساـنعم ، نیمه  دـیفم  راـتقا  فارـسا و  مدـع  هب  دـییعت  هک  اریز 
. دشاب لام  لصا  زا  هچ  رگا  تسا  لخب  راتقا و  ّقحتسم  هب  ندیشخبن  ندرک و  عنم  دشاب و  لام  يدایز 

سک ره  هب  شاینامحر  تمحر  اب  یلاعت  يادخ  اریز  دوشیم ، هدافتسا  امسا  ریاس  هب  هن  نمحر »  » هب دابع »  » يهفاضا هجو  تمالع  نیا  زا  و 
. دشخبیم شقاقحتسا  دادعتسا و  رادقم  هب  زیچ  ره  و 

. تسا يورهنایم  ای  لدتعم  ای  لدع  لخب  فارسا و  نایم  ًاماوَق و  َِکلذ  َْنَیب  َناک  َو 
اب هن  لاق و  نابز  اب  هن  دـنناوخیمن ، ارف  ار  يرگید  يادـخ  هّللا  اب  هک  دنتـسه  یناسک  ادـخ  ناگدـنب  َرَخآ و  ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا ال  َو 

ادـخ زج  یتوعد  تهج  وا  يارب  رگید  دـشاب  نآ  کـلام  هک  يوـحن  هب  هدـش  لزاـن  وا  رب  شمارآ  هنیکـس و  هک  یـسک  نوـچ  لاـح ، ناـبز 
. دنامیمن

رب ریبک  ملاع  رد  هن  ریغـص و  ملاـع  رد  هن  دنـشکیمن ، هدرک  مارح  ار  نآ  نتـشک  دـنوادخ  هک  ار  یـسفن  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  َنُوُلتْقَی  ـال  َو 
رد  وا  هک  یلاعت ، يادخ  يامسا  زا  نامحر  ریغ  يهدنب  ای  دشاب  ناطیش  يهدنب  هاوخ  تسا ، هدشن  نامحر  يهدنب  هک  یسک  فالخ 
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. هن ای  دشکب  ار  یسفن  جراخ  رد  هاوخ  دشکیم  ّقح  ریغ  هب  یناویح  ياوق  ای  یناسنا  ياوق  دننام  ار  مرتحم  سفن  تروص  نیا 

. دشاب ّقح  تسد  شتسد  هک  نیا  هب  قلطم  ّقح  ببس  هب  ای  ّدح ، صاصق و  دننام  ّقح  رما  ببس  هب  ای  ّقح ، رما  اب  زج  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ 
رّخسم ای  هتـشگن  ّقح  نابز  لتق  هب  يهدننک  رما  نابز  هک  یمادام  هتـشگن و  ّقح  رما  ریخـست  ای  دشن  ّقح  تسد  لتاق  تسد  هک  یمادام  نادب 

. اهنآ ریغ  ای  دشاب  ّدح  صاصق و  دروم  رد  هک  نآ  زا  ّمعا  تسین ، زیاج  لتق  هب  رما  لتق و  دشاب  هدشن  وا  رما 
رّخسم رومأم  هک  يوحن  هب  دشاب  هدرک  رما  وا  هب  مکاح  نآ  هک  یـسک  ای  یهلا  مکاح  بناج  زا  رگم  تسین  زیاج  دودح  يارجا  لتق و  اذل  و 

. لتق هب  رما  هن  تسا و  زیاج  وا  لتق  هن  دشابن  نینچ  هک  یسک  اّما  دشاب ، وا  رما  هب  كّرحتم  مکاح و  رما 
: دش هتفگ  هچنانچ 

تسادخ تسد  وا  تسد  تسا و  بیان  تساور  دشکب  رگا  دهدب  ناج  هک  نآ 
. ادخ تسد  اب  ینعی  ادخ ، ببس  هب  رگم  دنشکیمن  تسا  هدرک  مارح  ار  نآ  لتق  دنوادخ  هک  ار  یسفن  تسا : نیا  هیآ  يانعم  نیا  ربانب 

. دننکیمن يوریپ  توهش  زا  َنُونْزَی  َو ال 
تاهّما  لوصا و  هب  یلاعت  يادخ  تسا و  توهش  يهّوق  بضغ و  هّوق  تنطیش و  تایضتقم  رد  رصحنم  ناسنا  ناهانگ  هک  نادب 

498 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دومرف هراشا  هناگهس  تایضتقم 

ره اریز  تسادخ ، ریغ  ندناوخارف  رد  رصحنم  تنطیـش  تایـضتقم  مییوگیم  هکلب  تسا ، تنطیـش  تایـضتقم  زا  ادخ  ریغ  ندناوخارف  اریز 
تایـضتقم زا  سفن  لتق  تسادـخ و  ریغ  ندـناوخارف  تنطیـش  تایـضتقم  زا  اـهنآ  ریغ  يهلداـجم و  نداد و  ناـشن  دوخ  ره  يدنـسپدوخ و 

. تسا توهش  تایضتقم  زا  انز  بضغ و 
. تسانز سفن و  لتق  رد  رصحنم  توهش  بضغ و  تایضتقم  يهمه  انز  میمعت  سفن و  لتق  میمعت  ربانب  و 

«. ماثآ  » ای دنکیم ، دروخرب  تبوقع  اب  ًاماثَأ  َْقلَی  دهد  ماجنا  يزیچ  روکذم  يهناگهس  تایضتقم  نآ  زا  سک  ره  َِکلذ و  ْلَعْفَی  ْنَم  َو 
باسح هانگ  مثا و  ار  نآ  ینعی  تسا  رـصن  عنم و  نزو  رب  اذـک » یف  هّللا  دهـشا   » زا نآ  ای  «، 1  » تسا مّنهج  رد  يداو  تسا  ربخ  رد  هچناـنچ 

. درک
. تسرّدقم لاؤس  باوج  فنأتسم و  ای  اماثا » قلی   » ادخ لوق  زا  لدب  هلمج  نیا  ُباذَْعلا  َُهل  ْفَعاُضی 

ایند رد  نآ  ّدح  شدوخ و  باذع  هب  تبسن  تمایق  رد  وا  باذع  هک  تسا  نیا  باذع  ندش  فعاضم  يانعم  ِۀَمایِْقلا و  َمْوَی 
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__________________________________________________

7 ص 179 نایبلا ج 8 - عمجم  ( 1)
499 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیم فعاضم  شباذع  تمایق  رد  خزرب  رد  وا  باذع  هب  تبسن  ای  دوشیم ، فعاضم 
تمایق رد  یلو  دوشیم  رهاظ  وا  رب  هانگ  نایـصع و  تروص  هک  هنوگ  نیدب  تسا  شدوخ  زا  هک  تسا  یباذع  هب  بّذعم  خزرب  رد  هک  اریز 

. دشابیم شلمع  يازج  هک  یباذع  مه  تسا و  شدوخ  باذع  مه 
هک تسین  نیا  دوصقم  لمع و  يازج  مه  تسا و  لمع  مّسجت  مه  تمایق  رد  دوشیم ، باذـع  شلمع  مّسجت  اب  خزرب  رد  رگید  تراـبع  هب 

. ددرگ یهلا  لدع  یفانم  ات  دوشیم  فعاضم  شقاقحتسا  هب  تبسن  باذع 
. ناهانگ رد  ای  باذع  رد  دولخ  ِهِیف  ُْدلْخَی  َو 

ظفل نیا  ای  تناها ، يراوخ و  ّتلذ ، تروص  هب  هن  یلو  دـنوشیم  باذـع  یـضعب  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  يارب  ناهم »  » ظفل هب  دـییقت  ًاناهُم 
. تسا نایب  دیکأت و 

َنَمآ َو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  يهفیلخ  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  تسد  هب  يوبن  ّماع  يهبوت  اب  دنک  هبوت  هک  یـسک  رگم  َبات  ْنَم  اَّلِإ 
. دشاب هتفریذپ  ماع  تعیب  اب  ار  مالسا  ماکحا  ینعی 

. دهدب ماجنا  حلاص  لمع  يولو  ّصاخ  تعیب  ینطاب و  توعد  لوبق  يولو و  ّصاخ  يهبوت  اب  ًاِحلاص  اًلَمَع  َلِمَع  َو 
يولو تعیب  اب  هک  تیالو  اب  رگم  دوشیمن  حلاص  لمع ، اریز 

500 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ّصاخ تعیب  زا  هیانک  نماء »  » تسا و ّماع  تعیب  هبوت و  رب  لمتشم  هک  تسا  مالـسا  زا  هیانک  هبوت  ای  دوشیم ، لصاح  ینطاب  توعد  لوبق  و 

. دوشیم لصاح  ّصاخ  نامیا  نآ  اب  هک  تسا 
. تسا نامه  زین  ادخ  دهع  هب  يافو  زا  دوصقم  هک  هدش  هتفرگ  وا  قاثیم  رد  هک  تسا  يزیچ  هب  لمع  زا  ترابع  حلاص  لمع  و 

، دوش حیحص  نآ  رب  تانـسح  هب  تائّیـس  لیدبت  ّبترت  ات  تفرگ  ینثتـسم  رد  يولو  تعیب  ّصاخ و  نامیا  دیاب  هک  تسا  نیا  بلطم  لصاح 
نیا هراشا  حیرصت و  هب  رّرکم  هچنانچ  دشاب ، هتـشاد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هک  یـسک  دروم  رد  رگم  دوشیمن  قّقحم  لیدبت  نیا  اریز 

. تسا هتشذگ  بلطم 
يارب یتّیلعف  بجوم  دوش  رداص  ناسنا  زا  یلعف  ره  هک  تسا  هتـشذگ  بلطم  نیا  رّرکم  ام  بناج  زا  ٍتانَـسَح  ْمِِهتائِّیَـس  ُهَّللا  ُلِّدَُـبی  َکـِئلْوُأَف 

هئّیس دشاب  ناطیش  ریخست  تحت  هک  یتّیلعف  ره  تسا و  سفن  ناطیش و  رّخـسم  دشابن  لقع  ریخـست  تحت  رگا  یتّیلعف  ره  دوشیم و  شدوخ 
. ددرگیم بوسحم  سفن  هانگ  و 

دریگیم و رارق  لقع  ریخـست  تحت  شتاّیلعف  عیمج  دـش  لخاد  لقع  رما  مکح  تحت  رما  ّیلو  يهطـساو  هب  درک و  هبوت  ناسنا  هک  هاگنآ  و 
. دوشیم سفن  باوث  هنسح و  دریگ  رارق  لقع  ریخست  تحت  یتّیلعف  ره 

وحم  هچنانچ  تانسح ، هب  تائّیس  لیدبت  يانعم  تسا  نیا 
501 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دودـح ندـیناشوپ  رادرک و  اب  ای  لمع ، تمحز و  نودـب  تسا  نآ  دودـح  ندرک  لـیاز  زا  تراـبع  نآ  ندیـشخب  ندرب و  نیب  زا  تاـئّیس و 
. تائّیس

تّیلعف نآ  دریگ  رارق  ناطیـش  ریخـست  تحت  هک  دـشاب  یتـّیلعف  شـسفن  يارب  رگا  دـنکیم  هبوت  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  هک  یـسک  سپ 
. ددرگیم نامحر  رّخسم  تّیلعف  نآ  هک  انعم  نیدب  دوشیم ، ضوع 
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توافتم نآ  مدع  رادرک و  اب  لاوز  دـشاب و  نکمم  نآ  لاوز  رگا  دوشیم  لیاز  دودـح  نآ  دـشاب  يدودـح  صیاقن و  شـسفن  يارب  رگا  و 
. دوشیم هدیناشوپ  هدیشخب و  دشابن  نکمم  لاوز  رگا  دوشیم و 

لمع دوجو  يهمزال  هک  يدودح  دننام  دوشیمن ، لیاز  هک  ار  هچنآ  دوشیمن و  لیدبت  هک  ار  هچنآ  دـشخبیم  دـنوادخ  ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو 
. تسا

. دنکیم لّضفت  وا  رب  شتمحر  اب  نارفغ  لیدبت و  زا  دعب  ًامیِحَر و 
. دشاب هدرک  هبوت  ّصاخ  يهبوت  ای  ماع  يهبوت  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تسد  هب  هک  یسک  َبات و  ْنَم  َو 

. تسا هدش  هتفرگ  وا  زا  وا  تعیب  هبوت و  رد  هک  يدهع  دنکب ، شدهع  هب  افو  ًاِحلاص  َلِمَع  َو 
َّنِإ  دومرف : هچنانچ  تسا ، هتشگزاب  وا  يوس  هب  هدرک و  ادخ  يوس  هب  هبوت  یصخش  نینچ  ًاباتَم  ِهَّللا  َیلِإ  ُبُوتَی  ُهَّنِإَف 

502 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ْمِهیِْدیَأ َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی  َهَّللا  َنوُِعیاُبی  امَّنِإ  َکَنوُِعیاُبی  َنیِذَّلا 

قیرط هب  دـنوادخ  ار  بلطم  نیا  تسنانآ و  تسد  يالاب  ادـخ  تسد  دـننکیم ، تعیب  ادـخ  اب  تقیقح  رد  دـننکیم  تعیب  وت  اب  هک  یناسک 
. دومرف رصح 

نیا نودب  دنوشیم ، خلسنم  ناشتّینانا  تعیبط و  ياهباجح  اههدرپ و  زا  تعیب  هبوت و  ماگنه  رد  یهلا  نانیشناج  افلخ و  تسا  نیا  بلطم  ّرس 
. دنوشیم ادخ  تالآ  دنک  تلاخد  تعیب  نآ  رد  ناشتّینانا  هک 

يهلزنم هب  ناـنآ  هک  شرهاـظم  طّـسوت  هک  تسا  یلاـعت  يادـخ  تعیب  نیح  رد  ناـمیپ  يهدـنریگ  هبوت و  يهدـننک  لوبق  تقیقح  رد  سپس 
. دریذپیم ماجنا  دنتسه  ادخ  تالآ 

ادـخ زج  هک  تسا  يزیچ  ره  ءانغ و  سلجم  يراصن ، دوهی و  دایعا  یلاـعت ، يادـخ  هب  كرـش  بذـک ، روز : َو  َروُّزلا  َنوُدَهْـشَی  ـال  َنیِذَّلا  َو 
. تساجنیا بسانم  یناعم  نیا  يهمه  و  دوش ، تدابع 

هک سک  ره  دشاب و  فرحنم  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  زا  هار و  زا  هک  تسا  ياهدننک  لمع  ای  لمع  ره  روز  هک  تسا  نیا  بلطم  قیقحت  و 
. دشابیمن نآ  دهاش  تقو  چیه  سپ  درادیم ، ضوغبم  ار  نآ  هکلب  درادن ، تسود  ار  روز  دشاب  نامحر  يهدنب 

نآ هب  هک  نآ  نودب  ًامارِک  دـنرذگیم  نآ  رانک  زا  دـننک  دروخرب  وغل  هدوهیب و  راک  اب  هاگ  ره  ناشتیدوبع  ياضتقم  هب  اوُّرَم  ِْوغَّللِاب  اوُّرَم  اذِإ 
503 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دنیامن . کته  ار  راک  نآ  بحاص  تمرح  هک  نیا  نودب  دنهد و  ناشن  یتبغر  راک 

ینیوکت ینیودت و  تایآ  ینعی  دـندرگ ، ادـخ  تایآ  هب  رّکذـتم  هاگ  ره  هک  دنتـسه  یناسک  ادـخ  ناگدـنب  ْمِهِّبَر  ِتایِآب  اوُرِّکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا  َو 
هکیالم ای  ماما  ای  ّیبن  ای  دشاب  تایآ  روآدای  ناشدوخ  دـننام  يرـشب  هک  نآ  زا  معا  گرزب  تایآ  صوصخ  هب  سفنا و  قافآ و  رد  دوجوم 

مدرم رثکا  دننامه  دننکیمن و  طوقس  رک  لال و  تایآ  نآ  رب  ًانایْمُع  َو  امُص  اْهیَلَع  اوُّرِخَی  َْمل  يرادیب  رد  ای  دشاب  باوخ  رد  یلاعت  يادخ  ای 
رک و يورخا  تاهج  هب  تبسن  هدشن و  رّکذتم  دشاب  ناشیاهوزرآ  اهاوه و  اب  قفاوم  هک  اهنآ  يویند  تاهج  زج  یهلا  تایآ  زا  هک  دنتسین ) )

. دنوشیم لال 
ياضتقم هب  دنتـسه و  ناشنادـنواشیوخ  ماحرا و  اهنآ  يهلمج  زا  هک  اهترثک  قوقح  ظفح  ياضتقم  هب  هک  دنتـسه  یناسک  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  َو 

اراگدرورپ ٍُنیْعَأ  َةَُّرق  اِنتاَّیِّرُذ  َو  انِجاوْزَأ  ْنِم  اَنل  ْبَه  انَّبَر  دنیوگیم : نینچ  دننکیم  اضاقت  اعدتـسا و  ادخ  زا  هک  یلاح  رد  اهنآ  یهلا  تهج 
زا هک  يدالوا  ام  يارب  ای  نادرگب ، ام  مشچ  ییانشور  ار  ام  ياههّیرذ  نارسمه و  زا  یضعب  ای  هد ، رارق  مشچ  ینشور  نامنارسمه  زا  ام  يارب 

. رآ دیدپ  دنشاب  مشچ  ینشور  ام  يارب  هک  دنشاب  هدش  ّدلوتم  ام  ياههّیرذ  زا  ای  دنشاب  هدمآ  ایند  هب  نامنارسمه 
. تسا بارطضا  زا  سپ  نتفرگ  رارق  شمارآ و  زا  هیانک  ای  رورس  زا  هیانک  مشچ  طسو  يانعم  هب  نیعلا » ةّرق  »

ماما  ياهبترم  ره  نوچ  ًامامِإ و  َنیِقَّتُْمِلل  اْنلَعْجا  َو 
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504 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دوشن لماک  مامت و  يوقت  ّمات  يانف  اب  ات  هچ  تساوقت ، يهبترم  زا  دـعب  وا  يهبترم  دـشاب  نامحر  دـبع  هک  یـسک  ره  تسا و  قباـس  يهبترم 

نداد قفو  قبط  اذـل  تسا  هدـمآ  ًادـْفَو  ِنمْحَّرلا  َیلِإ  َنیِقَّتُْملا  ُرُـشَْحن  َمْوَی  یلاعت : يادـخ  لوق  رد  هچناـنچ  ددرگیمن ، ناـمحر  دـبع  کـلاس 
ییاوـشیپ ماـقم ،) ( ) نآ لاوز  مدـع  اـقب و  ببـس  هب  اـی  ماـقم  نیا  رد  نیکمت  لـیلد  هب  اـی  دنـشاب  نیقّتم  ماـما  هک  دـندرک  اعدتـسا  ناـشماقم 

. دندش راتساوخ  ار  ناراگزیهرپ 
«. 1  » تسا مالّسلا  مهیلع  هّمئا  يهراب  رد  ای  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يهراب  رد  هیآ  تسا : هدمآ  دّدعتم  رابخا  رد 

يارب ار  نانآ  هک  دنتـساوخ  ادخ  زا  دندرک  ادخ  زا  یگرزب  تساوخرد  لاؤس و  نانآ  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  و 
هک هیآ  لصا  دومرف : هلآ ؟ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  بلطم  نیا  تسا  هنوگچ  دـش  ضرع  ماما  هب  سپ  دـهد  رارق  ماما  نیقّتم 

«. 2  » هدب رارق  یماما  ام  يارب  نیقّتم  زا  ینعی  اماما  نیقتملل  انل  لعجا  و  تسا : نینچ  هدومرف  لزان  دنوادخ 
میتـفگ و ار  بلطم  نیا  باـتک  لّوا  رد  هچناـنچ  تسا  شنیرفآ  بتارم  یگدرتـسگ  ردـق  هب  نآرق  هوجو  یگدرتـسگ  هعـس و  زا  اـنعم  نیا  و 

مدرم فالتخا  بسح  رب  نآرق  درادن  یعنام  هک  میدرک  هراشا 
__________________________________________________

ةرهاّظلا ص 381 تایالا  لیوأت  ( 1)
ناهربلا ج 3 ص 177 ( 2)

505 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشاب هدش  لزان  فلتخم  ياهتئارق  هب 

ای دنلب  یلاع و  يانب  ای  تسا و  هدش  هداد  هدعو  هک  یتشهب  يهفرغ  ینعی  تسا ، هفرغ  نامحر ) ناگدنب   ) نانآ يازج  َۀَـفْرُْغلا  َنْوَزُْجی  َِکئلْوُأ 
. نیرب تشهب 

. دندرک ربص  اهنآ  رب  هک  تسا  ییاهتعاط  اهیراتفرگ و  اهالب و  ببس  هب  ای  ناشربص ، رثا  رب  نآ  اوُرَبَص و  اِمب 
رکذ هّتبلا  هک  دـننکیم ، اقلا  مالـس  تّیحت و  ادـخ  بناج  زا  ای  هکیالم  زا  ای  ناشدوخ  لاثما  نینمؤم  زا  نانآ  ًامالَـس و  َو  ًۀَّیَِحت  اـهِیف  َنْوَّقَُلی  َو 

. تسا ّماع  زا  دعب  صاخ  رکذ  لیبق  زا  ۀّیحت »  » زا دعب  امالس »  » ظفل
. دوشن لیاز  هک  تسا  نیا  هب  تمعن  لامک  مامت و  هک  دنتسه ، یگشیمه  یمیاد و  هفرغ  نآ  رد  ًاماقُم  َو  ارَقَتْسُم  ْتَنُسَح  اهِیف  َنیِِدلاخ 

نیا لثم  رد  نانآ  قیوشت  بیغرت و  تهج  نانآ  يازج  نامحر و  ناگدنب  فاصوا  مامت  زا  دعب  راّفک  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يا  ُْلق 
لاح لاق و  ياهنابز  اب  ار  ادخ  امـش  ندـناوخارف  دوبن  رگا  ْمُکُؤاعُد  َْول ال  تشاد  امـش  هب  ادـخ  ییانتعا  هچ  یِّبَر  ْمُِکب  اُؤَبْعَی  ام  وگب : فاصوا 

نایادخ هّللا  اب  رگا  امش  باذع  هب  دشیم  هچ  ای  لاق . ای  لاح  نابز  هب  دنناوخیم  ارف  ار  يادخ  دننکن  لطاب  ار  ترطف  هک  مادام  همه  هک  اریز 
. دیدناوخیمن ارف  ار  يرگید 

نید  هب  ار  امش  ادخ  رگا  دشیم  امش  هب  ییانتعا  هچ  ای 
506 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

؟ دناوخیمن ارف  نید  هب  ار  امش  رگا  دشیم  هچ  امش  هب  ای  دناوخبارف ؟ نید  هب  ار  همه  هک  هدش  يراج  نیا  رب  ادخ  ّتنس  هک  دناوخیمن ، ارف 
ادخ ای  لوسر  دیدرک  بیذکت  ینعی  تسا ، هّیببس  ءاف »  » ظفل ُْمْتبَّذَک  ْدَقَف  دوبن !؟ وا  هب  تبسن  امش  تدابع  رگا  دشیم  امـش  هب  ییانتعا  هچ  ای 

، تسا مزال  امـش  يارب  ایند  رد  امـش  بیذـکت  يازج  ینعی  دریگب ، ار  امـش  ندرگ  ًاماِزل  امـش  بیذـکت  هک  تسا  دوز  سپ  ُنوُکَی  َفْوَسَف  ار 
. تسین یندش  لیاز  تسا و  مزال  ترخآ  باذع  هک  تسا  مزال  ترخآ  رد  ای  ردب ، رد  هچنانچ 

: مالّسلا هیلع  یلع  لاق 
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ددرگ راکنایز  دیامن  تلفغ  نآ  زا  هکنآ  دنمدوس و  دشک  باسح  ياپ  ار  شیوخ  هکنآ  ره  رسخ  اهنع  لفغ  نم  حبر و  هسفن  بساح  نم 
507 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

507 ص :  ءارعّشلا .....  ةروس  ( 26)

هراشا

. هروس رخآ  ات  نوواغلا » مهعبّتی  ءارعّشلا  و   » رگم تسا  یّکم  اهنآ  يهمه  هک  هیآ  ياراد 227 
1 تایآ 9 -

507 ص :  ات 9 ..... ] تایآ 1  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ْمُُهقانْعَأ ْتَّلَظَف  ًۀَیآ  ِءامَّسلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ْلِّزَُنن  ْأَشَن  ْنِإ  ( 3  ) َنِینِمُْؤم اُونوُکَی  َّالَأ  َکَسْفَن  ٌعِخاب  َکَّلََعل  ( 2  ) ِنِیبُْملا ِباتِْکلا  ُتایآ  َْکِلت  ( 1  ) مسط

(4  ) َنیِعِضاخ اَهل 
َیلِإ اْوَرَی  َْمل  َو  َأ  ( 6  ) َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  ام  اُؤْبنَأ  ْمِهِیتْأَیَسَف  اُوبَّذَک  ْدَقَف  ( 5  ) َنیِـضِْرعُم ُْهنَع  اُوناک  َّالِإ  ٍثَدُْحم  ِنمْحَّرلا  َنِم  ٍرْکِذ  ْنِم  ْمِهِیتْأَی  ام  َو 

(9  ) ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  ( 8  ) َنِینِمُْؤم ْمُهُرَثْکَأ  َناک  ام  َو  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ( 7  ) ٍمیِرَک ٍْجَوز  ِّلُک  ْنِم  اهِیف  اْنتَْبنَأ  ْمَک  ِضْرَْألا 

507 ص :  همجرت ..... 

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(. میم نیس . اط .  ) مسط

. تسرگنشور باتک  تایآ  نیا 
. دنوشیمن نمؤم  ناکرشم )  ) ارچ هک  ییاسرفیم  ار  تناج  وت  اسب  هچ 

. دروآ دنهاوخ  دورف  نآ  ربارب  رد  میلست ) هب   ) ار ناشیاهندرگ  هاگنآ  مینکیم ، لزان  نانآ  رب  نامسآ  زا  ياهزجعم  میهاوخب  رگا 
چیه  و 

508 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دندوب نادرگيور  نآ  زا  هکنآ  رگم  دماین ، نانآ  يارب  نامحر  يادخ  يوس  زا  هزات  يدنپ 

. دش دهاوخ  راکشآ  ناشیارب  دندرک  ازهتسا  نادب  هچنآ  رابخا  تقیقح  يدوز  هب  دنتشاگنا ، غورد  ار  نآ  هک  یتسار  هب 
. میاهدنایور دنمشزرا  ياهنوگ  ره  زا  نآ  رد  رایسب  هچ  هک  دناهتسیرگنن  نیمز  هب  ایآ 

دنتسین نمؤم  نانآ  نیرتشیب  یلو  تسه  یتربع  يهیام  نیا  رد  نامگیب 
. تسا نابرهم  دنمزوریپ  تراگدرورپ  نامگیب  و 

508 ص :  ریسفت ..... 
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لصا فالخ  رب  هدش  هدناوخ  زین  نآ  يافخا  اب  تسا و  لصا  نآ  هک  هدش  هدناوخ  نیـس  ن »  » ندرک رهاظ  اب  مسط  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
. یلصا هن  تسا  ّیضرع  نآ  نوکس  هکنیا  يارب 

( هعّطقم فورح   ) اههروس حتاوف  نوماریپ  نآ  زا  ریغ  هرقب و  يهروس  يادتبا  رد  تسرگنـشور  باتک  تایآ  نیا  ِنِیبُْملا  ِباتِْکلا  ُتایآ  َْکِلت 
. تشذگ بلطم  نیا  یفاو  نایب 

. ییاسرفیم ار  تناج  وت  اسب  هچ  َکَسْفَن  ٌعِخاب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ای  َکَّلََعل 
هب ای  وت  تلاسر  هب  ای  هّللا  هب  دـنوشیمن  نمؤم  ناکرـشم )  ) ارچ هک  َنِینِمُْؤم  اُونوُکَی  اَّلَأ  نتـشک  هودـنا  هّصغ و  اب  ار  دوخ  ینعی  عخب  زا  عخاـب 

نیا ، يارب  هک  تسین  هتسیاش  مالّسلا و  هیلع  یلع  تیالو 
509 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسین ام  يهدارا  تّیشم و  زا  جراخ  رما  نیا  هک  ارچ  یهدب  هار  لد  هب  هودنا 
زا ياهناـشن  ناـشیا  رب  مینکیم ، لزاـن  ناـنآ  رب  نامـسآ  زا  ياهزجعم  ًۀَـیآ  ِءاـمَّسلا  َنِم  ْمِْـهیَلَع  ْلِّزَُنن  ار  ناـشیا  ناـمیا  میهاوـخب  رگا  ْأَـشَن  ْنِإ 

. مییامن روکذم  نامیا  رب  راچان  هتخاس و  ناشرّخسم  ار  تیآ  نیا  نآ ، بجوم  هب  ات  میتسرفیم  ورف  نامسآ  زا  یبیغ  ياههناشن 
. دروآ دنهاوخ  دورف  نآ  ربارب  رد  میلست ) هب   ) ار ناشیاهندرگ  هاگنآ  َنیِعِضاخ  اَهل  ْمُُهقانْعَأ  ْتَّلَظَف 

دوخ زا  وا  يارب  هک  یعوضخ  يهطساو  هب  ای  هدش و  هداتـسرف  هک  ياهناشن  بجوم  هب  ای  یلاعت  يادخ  يارب  نآ  بجوم  هب  ناشیاهندرگ  هک 
. ددرگ عضاخ  دوشیم  لصاح  هناشن  نآ 

مکح ياطعا  اب  هکنیا  لیلد  هب  ای  ناشیا  دوخ  زا  اهندرگ »  » قانعا ندوب  لیلد  هب  ای  هک  تسا  ییالقع  عمج  عون  کی  نیعضاخ  ندمآ  عمج  و 
. دشابیم حیحص  طوقس  نیا  هک  دوشیم  طقاس  هیلا  فاضم  زا  مکح  فاضم ،

سپ تسا  دنوادخ  ّتیشم  عبات  مالسا  شریذپ  زا  نانآ  ندز  زابرس  هک  دشابیم  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رطاخ  یّلـست  تهج  ترابع  نیا 
. دهد هار  دوخ  هب  هودنا  ترسح و  دریگیم  همشچ  رس  دنوادخ  يهدارا  زا  هک  هچنآ  هب  تبسن  دیابن 

510 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
زاغآ هیفان  ام »  » اب یفنم  عراضم  اـب  هک  تسا  هّیلاـح  يهلمج  دـماین ، ناـنآ  يارب  ناـمحر  يادـخ  يوس  زا  هزاـت  يدـنپ  چـیه  ْمِهِیتْأَـی و  اـم  َو 

نآ رد  واو  ندروآ  نتـشاد و  ریدقت  هب  ندش  لیاق  نودب  ای  نآ  رد  واو  ندوبن  زیاج  هب  لوق  اب  رّدقم )  ) يادتبم نتفرگ  ریدـقت  رد  اب  هدـیدرگ 
. تسا

. دوب لابقتسا  ياضتقم  نآ  رد  یگزات  ون و  هک  یلاح  رد  ٍثَدُْحم  ِنمْحَّرلا  َنِم  ٍرْکِذ  ْنِم 
يانعم يهدافا  دقف »  » ياف دنتـشاگنا ، غورد  ار  نآ  هک  یتسار  هب  دندوب ، نادرگ  يور  نآ  زا  هکنآ  رگم  اُوبَّذَک  ْدَـقَف  َنیِـضِْرعُم  ُْهنَع  اُوناک  اَّلِإ 
فرـص ای  دـنکیم ، دوخ  دـعب  ام  يارب  زا  لبق  ام  ّتیببـس  يانعم  يهدافا  ای  دوخ ، زا  دـعب  يهطـساو  هب  دوخ  زا  شیپ  يارب  دـیامنیم  تّیببس 

. دشابیم يریگیپ  بیقعت و 
دندش رکنم  ار  وت  تلاسر  نآرق و  ای  دندرک  بیذکت  ار  ادخ  ای  وت  دیدرگ و  قباس  ینادرگ  يور  ببـس  تایآ  نتـشاگنا  غورد  هکنیا  ینعی 

. دندومن راکنا  ار  وت  ّیصو  ینیشناج  تفالخ و  ای 
. دش دهاوخ  راکشآ  ناشیارب  دندرک  ازهتسا  نادب  هچنآ  رابخا  تقیقح  يدوز  هب  َنُؤِزْهَتْسَی  ِِهب  اُوناک  ام  ُءاْبنَأ  ْمِهِیتْأَی  َفْوَسَف 

هب  ددرگیمرب  ریمض  تسا و  هلوصوم  اوناک  ام  رد  ام » »
511 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هرخـسم يارب  نآ  زا  هک  يزیچ  ای  دـندروآ  لمع  هب  ار  ازهتـسا  نآ ، باـکترا  يهطـساو  هب  هک  تسا  یلعف  اـی  لوق  نآ  زا  دارم  نآ و  يهلص 
. دنتفرگ هرهب  ندرک 
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تیالو مالّـسلا و  هیلع  یلع  ای  نآرق ، ای  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نآ  يارب  هک  هچنآ  هب  ددرگیمرب  ریمـض  تسا و  يردـصم  يام  ام »  » ای
. دنتفرگ ازهتسا  هب  ار  ترضح  نآ 

هّللا لّجع  مئاق  ترضح  جورخ  هک  یماگنه  ناناوج  هک  تسا  حیحص  ياهناشن  هیآ  نیا  رد  هیآ »  » زا دارم  هک  تسا  هدمآ  دّدعتم  رابخا  رد  و 
ياههناشن زا  ياهناشن  هیآ و  هک  دیشروخ  رظنم  رد  هجو  ردص و  ندش  جراخ  دیشروخ ، ندش  دکار  ای  جورخ  مالعا  يارب  دنونـشیم  هجرف 

. تسا هجرف  هّللا  لّجع  مئاق  ترضح  جورخ 
. تسا هدش  لزان  هجرف  هّللا  لّجع  مئاق  ترضح  صوصخ  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدمآ  رابخا  زا  یضعب  رد  و 

ْمَک ار  ریغـص  ملاع  ای  ریبک  ملاع  نیمز  ِضْرَْألا  َیلِإ  دنتـسه  تیالو  تلاسر و  رکنم  هک  ینانآ  ینعی  دنرگنیمن  ای  دـننیبیمن  ایآ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ 
. میاهدنایور ناسنا  ناروناج و  ناهایگ ، نداعم ، زا  دنمشزرا  یجوز  ره  زا  نآ  رد  رایسب  هچ  هک  ٍْجَوز  ِّلُک  ْنِم  اهِیف  اْنتَْبنَأ 

زا  مادک  ره  هک  یتسار  هب  سپ  تسا ، هّینایب  تفص  ٍمیِرَک 
512 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا دنمشزرا  دشاب  نآ  دنمزاین  هک  یسک  ره  رب  اهنآ 
زا هدمآ  دیدپ  جوز  زا  دارم  ای  تسا  راکـشآ  حضاو و  نآ  رب  تاتابن  زا  یـضعب  ناویح و  ناسنا ، ندوب  فصّتم  جوز و  رب  ندومن  دـّیقم  اب  ای 

. تسا دوخ  ریغ  اب  يزیچ  يراوجمه  تنراقم و 
ياهدولاش ار  وا  هدرمشن و  هدوهیب  لمهم و  ار  ناسنا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هیآ  نیا  تسه  یتربع  يهیام  نیا  رد  نامگیب  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 

. تسا هتفرگ  يّدج  هّوقلاب  ياهییاناوت  رب  ندیشخب  ّتیلعف  رد  ار  وا  يدنمناوت  هتسناد و  هّوقلاب  نامسآ  نیمز و  زا 
ناوـت یعیبـط  بابـسا  يهّیهت  نودـب  هک  میریذـپب  هتـسناد و  تسا  بابـسا  دـنمزاین  شجارختـسا  هک  نـیمز  يور  نداـعم  دـننامه  ار  وا  هـچ 

. تشاد میهاوخن  ار  هنیهب  يروهرهب 
هتـشامگ راک  هب  یعیبط  بابـسا  دوشن و  مهارف  يروهرهب  يهنیمز  هک  یمادام  ات  تسا و  دوجوم  هّوقلاب  تروص  هب  ینیمز  دیلاوم  هکنانچمه 

. تفای دهاوخن  ّتیلعف  دوشن 
مادک ره  دیلوت  هک  تساهتکرح  طابضنا  يرود و  ياهتکرح  كّرحتم و  كالفا  نامـسآ و  ناگراتـس  هیولع ، تاراّیـس  دننامه  بابـسا  نیا 

. درادرب رد  دراد ، اهنآ  هب  یگتسب  رما  نیا  يارب  نیمز  دوخ  هک  یتالیهست  زین  نیمز و  يور  رد 
لوط  فالتخا  ناتسمز و  يامرس  ات  هتفرگ  ناتسبات  يامرگ  زا 

513 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دراد دوجو  هّوقلاب  هدوب و  شخب  دوس  هک  ياهزادنا  تقو و  رد  ناراب  شراب  اهربا و  شدرگ  زور ، هنابش 

ندیـشخب تّیلعف  تهج  رد  ار  بابـسا  هـتفرگن و  هدـیدان  شیاهدادعتـسا  يروهرهب  شیور و  بابـسا  يهـّیهت  رب  زاـین  رد  زین  ار  ناـسنا  سپ 
نانآ نانیشناج  ایصوا و  بصن  ینامسآ ، بتک  نداتـسرف  ورف  لسر ، لاسرا  وا  ياهببـس  يهلمج  زا  هتـسناد و  يرورـض  شاهّوقلاب  يدنمناوت 

. دنشابیم
هب نامیا  نانآ  نیرتشیب  تسام  زا  ندـنایور  هکنیا  رب  ناعذا  مغر  هب  ینعی  دنتـسین  نمؤم  نانآ  نیرتشیب  یلو  َنِینِمْؤُم  ْمُهُرَثْکَأ  َناک  ام  نکل  َو 

. دنرادن ار  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  ای  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  وت  تلاسر  ادخ ،
. دناهدوبن رذ  ملاع  دنوادخ و  ملع  رد  نمؤم  لصا ) رد   ) ای

اب هک  نابرهم  ُمیِحَّرلا  دـناسرن  یللخ  نامیا  مدـع  نامیا و  ار  دـنمزوریپ  تسا و  دـنمزوریپ  تراـگدرورپ  ناـمگیب  ُزیِزَْعلا و  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو 
دنیامن . هبوت  دیاش  ات  دهدیم  تلهم  ار  نانآ  دوخ  تمحر 

514 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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10 تایآ 21 -

541 ص :  ات 21 ..... ] تایآ 10  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]

هراشا

ُقیِضَی َو  ( 12  ) ِنُوبِّذَُـکی ْنَأ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ِّبَر  َلاـق  ( 11  ) َنوُقَّتَی ـال  َأ  َنْوَعِْرف  َمْوَـق  ( 10  ) َنیِِملاَّظلا َمْوَْـقلا  ِتـْئا  ِنَأ  یـسُوم  َکُّبَر  يداـن  ْذِإ  َو 
(14  ) ِنُوُلتْقَی ْنَأ  ُفاخَأَف  ٌْبنَذ  َّیَلَع  ْمَُهل  َو  ( 13  ) َنوُراه یلِإ  ْلِسْرَأَف  ِیناِسل  ُِقلَْطنَی  َو ال  يِرْدَص 

َأ َلاق  ( 17  ) َلِیئارْسِإ ِیَنب  انَعَم  ْلِسْرَأ  ْنَأ  ( 16  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ُلوُسَر  اَّنِإ  الوُقَف  َنْوَعِْرف  اـِیتْأَف  ( 15  ) َنوُعِمَتْـسُم ْمُکَعَم  اَّنِإ  اِنتایِآب  ابَهْذاَف  َّالَک  َلاق 
(19  ) َنیِِرفاْکلا َنِم  َْتنَأ  َو  َْتلَعَف  ِیتَّلا  َکَتَْلعَف  َْتلَعَف  َو  ( 18  ) َنِینِس َكِرُمُع  ْنِم  انِیف  َْتِثَبل  َو  ًادِیلَو  انِیف  َکِّبَُرن  َْمل 

(21  ) َنِیلَسْرُْملا َنِم  ِینَلَعَج  َو  ًامْکُح  یِّبَر  ِیل  َبَهَوَف  ْمُُکتْفِخ  اََّمل  ْمُْکنِم  ُتْرَرَفَف  ( 20  ) َنیِّلاَّضلا َنِم  اَنَأ  َو  ًاذِإ  اُهْتلَعَف  َلاق 

514 ص :  همجرت ..... 

. ورب هشیپ  متس  موق  يوس  هب  هک  داد  رد  ادن  یسوم  هب  تراگدرورپ  هک  دوب  نینچ  و 
؟ دننکیمن اورپ  ایآ  هک  نوعرف  موق 

: تفگ
دنراگنیب وگغورد  ارم  هک  مسرتیم  نم  اراگدرورپ 

مایپ يراکمه  يارب  زین  نوراه  هب  سپ  تسین ، هداشگ  منابز  دوشیم و  گنت  ملد  و 
تسرفب 

515 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنشکب ارم  هک  مسرتیم  اذل  تسه  یهانگ  ياعّدا )  ) نم رب  ار  نانآ  و 

. میتسه اونش  امش  هارمه  دوخ  ام  دیربب  هارمه )  ) ار ام  تازجعم  تسین  نینچ  دومرف :
. میتسه نایناهج  راگدرورپ  ربمایپ  ام  دییوگب  دیورب و  نوعرف  يوس  هب 

. یتسرفب ام  هارمه  ار  لیئارسا  ینب  هکنیا  يارب 
؟ يدربن رس  هب  ام  دزن  رد  ار  ترمع  زا  ییاهلاس  میدادن و  شرورپ  دوخ  نایم  رد  یکدوک  رد  ار  وت  ایآ  تفگ : نوعرف 

. یتسه ناتمعن )  ) رفاک زا  وت  يدرک و  يدوب  هدرک  هک  ار  يراک  و 
. مدوب ناگتشگرس  زا  هک  مداد  ماجنا  یماگنه  رد  ار  راک  نآ  تفگ :

. دینادرگ ربمایپ  ارم  دیشخب و  تّوبن )  ) تمکح نم  هب  مراگدرورپ  سپس  متخیرگ ، امش  زا  مدیسرت  امش  زا  نوچ  هاگنآ 

515 ص :  ریسفت ..... 

زور نآ  رد  داد  ادن  نابرهم ، دنمزوریپ  دنوادخ  هک  هاگنآ  ینعی  میحّرلا . ای  زیزعلا  هب  تسا  قّلعتم  هک  یفوذحم  رب  تسا  فوطعم  يدان  ْذِإ  َو 
. ار مالّسلا  هیلع  یسوم  تراگدرورپ  یسوُم  َکُّبَر 

رابتعا هب  دوخ  زا  قباس  رب  تسا  فوطعم  ای  فوذحم  رب  تسا  فوطعم  فوذحم  هب  قّلعتم  هکنیا  ای  فاخا » ّینا  ّیبر  لاق   » هب تسا  ّقلعتم  ای 
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. داد ادن  ار  مالّسلا  هیلع  یسوم  هک  هاگنآ  رآ  دای  ار  نآ  هتفگ  هک  نیا  لثم  سپ  رآ  دای  هب  انعم  تقبس  رد  هک  یتسار  هب  سپ  انعم ،
هدوب رما  رب  لیلد  تّلعدننامه و  ات  دومن  يرگمتس  ملظ و  رب  فیصوت  دنوادخ  ار  نانآ  ورب  هشیپ  متـس  موق  يوس  هب  َنیِِملاَّظلا  َمْوَْقلا  ِْتئا  ِنَأ 

. دشاب
516 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

؟ دننکیمن اورپ  ایآ  هک  َنوُقَّتَی  َأ ال  نانآ . ندش  نییعت  يارب  نآ  زا  تسا  لدب  نوعرف  موق  َنْوَعِْرف  َمْوَق 
؟ دننکیمن اورپ  ایآ  ناشیا  رب  دوش  هتفگ  دندوب  اورپیب  هک  یلاح  رد  هک  انعم  نیا  هب  لوق  نتشاد  ریدقت  اب  تسا  هیلاح  هلمج 

. تسا هدومرف  اشنا  ار  نانآ  شنزرس )  ) ّمذ هک  لاعتم  دنوادخ  زا  تسا  هفنأتسم  هلمج  ای 
هک راتفگ  نیا  رب  ندش  ایوگ  اب  نوعرف )  ) موق يوس  هب  ورب  هک  انعم  نیا  اب  لوق  نتسناد  رّدقم  اب  تسا  هدش  هدناوخ  باطخ  تروص  هب  زین  و 

. دینکیمن اورپ  ایآ 
ملد دنراگنایب و  وگغورد  ارم  هک  مسرتیم  نم  اراگدرورپ  يِرْدَص  ُقیِضَی  َو  ِنُوبِّذَُکی  ْنَأ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ِّبَر  مالّسلا :) هیلع  یسوم   ) تفگ َلاق 
هیلع یـسوم   ) نم رب  دـنرادن  یتّیخنـس  هک  فصو  نیا  اـب  ناـنآ  ینیـشنمه  ياهیتخـس  لّـمحت  ترـشاعم و  زا  یگنتلد  نیا  هک  دوش . گـنت 

. دوش راوشد  مالّسلا )
. تلاسر يارب  تسرفب  نم  اب  یهارمه  يارب  زین  نوراه  هب  سپ  تسین ، هداشگ  منابز  َنوُراه و  یلِإ  ْلِسْرَأَف  ِیناِسل  ُِقلَْطنَی  َو ال 

زا  دشابیم  افعتسا  يهلزنم  هب  مالّسلا  هیلع  یسوم  زا  نخس  نیا  رهاظ 
517 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تـسراچان وت  ربمایپ  هک  ارچ  ار  ردص  يهعـس  درادیم  مزال  وت  يربمایپ  تلاسر و  دشاب  هتفگ  هک  تسا  نیا  دننام  تّیلوئـسم و  نیا  شریذپ 
اـضر نآ  رب  لقع  هک  ییاهرادرک  لاعفا و  يهدـهاشم  نآ  رد  هک  ناـشیا  هبترم ) دـنلب  دارفا  تسپ و  دارفا   ) یلاـع یناد و  اـب  ترـشاعم  وا  رب 

. دز دهاوخ  رس  ناشیا  زا  دهدن 
دوشیم بولغم  هکلب  دش  دهاوخن  بلاغ  دـشاب  هتـشاد  نابز  تنکل  رگا  هک  قطنم  لها  ناحیـصف  اب  هلداجم  نتفگ و  نخـس  زا  تسراچان  و 

. دراد تافانم  وت  بناج  زا  تلاسر  اب  زین  نیا  هک 
ماقم رد  هک  ماهتـشک  ناشیا  زا  ار  يدرم  نم  دنکیم و  ترـشاعم  هک  سک  ره  بناج  زا  دـشاب  وت  لوسر  هب  یلیم  تبغر و  یتسیاب  راچانب  و 

يهعـس ياراد  مه  تسرتهب  رتبیعیب و  اـهنیا  يهمه  زا  نوراـه  دـننکیمن و  نم  رد  یتبغر  وا  نوخ  هب  تبـسن  هک  دنتـسه  نم  يوجتـسج 
. نادرگ دوخ  لوسر  ار  وا  سپ  تسین  نایم  رد  ینوخ  نانآ  وا و  نیب  دراد و  دازآ  ایوگ و  نابز  تسا ، ردص 

مالّـسلا هیلع  یـسوم  لّوا  يانعم  رب  انب  دشاب و  زین  تایآ  ریاس  اب  قفاوم  ات  دشاب  هدوب  نم  نواعم  هک  هدب  تلاسر  نوراه  هب  هک  انعم  نیا  هب  ای 
ٌْبنَذ َّیَلَع  ْمَُهل  َو  ار  نوراه  تنواعم  دومن  اعدتـسا  یهلا  يابا  زا  دـعب  اذـل  شتلاسر  ریغ  زا  دومرف  ابا  دـنوادخ  دومنیم و  تلاسر  زا  افعتـسا 

نم رب  ار  نانآ  ِنُوُلتْقَی و  ْنَأ  ُفاخَأَف 
518 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنشکب ارم  هک  مسرتیم  اذل  تسه  یهانگ  ياعّدا ) )
. دومن نایب  افعتسا  يارب  يرگید  هجو  تلاسر  يارب  درک  نّیعم  ار  نوراه  دومن و  افعتسا  هکنیا  زا  دعب 

رد مالّـسلا  هیلع  یـسوم  لاؤس  اّلک  لوق  زا  دـعب  ایوگ  هدـیدرگ و  عناـم ) و   ) عدار وا  يافعتـسا  زا  ناـیب  نیا  اـب  تسین  نینچ  دومرف : اَّلَک  َلاـق 
نوراه هد  رارق  مناـشیوخ  زا  میارب  يریزو  اراـگدرورپ  سپ  تفگ : هک  یلاـعت  يادـخ  بناـج  زا  نآ  تباـجا  نوراـه و  تنواـعم  صوصخ 

سپ میشاب  وت  روآ ) دای   ) رایسب هتفگ و  حیبست  رایسب  ار  وت  هک  امن  کیرش  نم  رما  رد  ار  وا  هداد و  تّوق  ار  میوزاب  روز  نآ  اب  هک  ار  مردارب 
. مدرک تباجا  ار  تاهتساوخ  دومرف : یلاعت  يادخ 
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. دیسرتن دیربب و  دوخ  اب  ار  ام  عیارش  ماکحا و  ای  هناگهن  تایآ  روظنم  دیربب  هارمه )  ) ار ام  تازجعم  اِنتایِآب  ابَهْذاَف 
ربمایپ ام  دییوگب  دیورب و  نوعرف  يوس  هب  میتسه  اونش  امـش  هارمه  دوخ  ام  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ُلوُسَر  اَّنِإ  الوُقَف  َنْوَعِْرف  اِیتْأَف  َنوُعِمَتْـسُم  ْمُکَعَم  اَّنِإ 

. میتسه نایناهج  راگدرورپ 
هینثت تروص  هب  لوعفم  يانعم  هب  لـیعف  لـعاف و  ياـنعم  هب  لوعف  رد  رثکا  دـحاو و  ّثنؤم  رّکذـم و  ندوب  يواـسم  لـیلد  هب  ار  لوسر  ظـفل 

. درواین
تسا و  یکی  تلاسر  هک  رما  نیا  رب  ندومن  هراشا  يارب  ای 

519 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسوا روای  نیعم و  يرگید  ود و  زا  یکی  لوسر 

نادنز زا  ینعی  یتسرفب  ام  هارمه  ار  لیئارـسا  ینب  هکنیا  يارب  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  انَعَم  اب  نتـشاد  ریدـقت  اب  هّیردـصم  نا  ای  هیریـسفت  نا  ْلِسْرَأ  ْنَأ 
. زاس اهر  دازآ و  ياهدرک  دیعبت  هک  ار  یسک  ای  هدش  ینادنز  وت  روتسد  هب  هک  ار  یسک 

؟ دندرک هچ  نآ  زا  دعب  سپ  دشاب : هتفگ  هکنیا  لثم  دشابیم  رّدقم  لاؤس  يارب  باوج  فنأتسم  تفگ : نوعرف )  ) َلاق
يهداتسرف لوسر  ام  دنتفگ : هتفر  نوعرف  شیپ  رگیدمه  اب  درک و  عامتجا  نوراه  اب  تفر و  رصم  هب  مالّسلا  هیلع  یسوم  تفگ : خساپ  رد  - 

. يزاس هناور  ماش  هب  ام  اب  هدناهراو و  ار  لیئارسا  ینب  ات  داتسرف  وت  يوس  هب  ار  ام  میتسه  نیملاعلا  ّبر 
رد ار  وت  ایآ  ًادِیلَو  انِیف  َکِّبَُرن  َْمل  َأ  تفگ : هداد و  رارق  باطخ  دروم  دوب  وا  اب  یتّدـم  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ود ، نآ  باوج  رد  نوعرف 

؟ میدادن شرورپ  دنزرف ) دننامه   ) دوخ نایم  رد  یکدوک 
نیمه هب   ) دراد و زاـب  اوـعد  نیا  زا  ار  وا  هتـشگ ، مرزآ  تلاـجخ و  بجوـم  هک  دـیامن  يرارقا  هب  راداو  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هکنیا  يارب 

. ددرگ لصاح  اعّدا  نیا  زا  فارصنا  یگداس )
يدوبن و میکح  دنمشناد و  وت  يدربن ؟ رس  هب  ام  دزن  رد  ار  ترمع  زا  ییاهلاس  ایآ )  ) َنِینِس و َكِرُمُع  ْنِم  انِیف  َْتِثَبل  َو 
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ربمایپ هنوگچ  سپ  يوش  ادخ  يهداتسرف  هک  یشاب  هدیسر  هاگیاج  نیا  رب  اههدهاجم  اهتـضایر و  اب  هک  ياهتـشادن  مه  یـضاترم  اب  تضایر 

؟ درادن وا  هب  یهاگآ  شناد و  يدنمشناد  دنیبیمن و  ار  وا  یسک  هک  يدش  ییادخ 
. ياهتشک اوران )  ) هدوب مرتحم  هک  ار  یسک  يدوب  زیرنوخ  كاّفس و  يدوب  ام  اب  هک  هاگنآ  ات  وت  و 

. تسا کلذ  زا  هیانک  نایب  ماقم  رد  ترابع  نیا  يدرک  يدوب  هدرک  هک  ار  يراک  َْتلَعَف و  ِیتَّلا  َکَتَْلعَف  َْتلَعَف  َو 
(. ياهدومن نارفک  نم  تمعن  رب   ) یتسه ناتمعن )  ) رفاک زا  وت  َنیِِرفاْکلا و  َنِم  َْتنَأ  َو 

ارم تمدـخ  ّقح  تمرح و  هکنیا  لیلد  هب  مه  زورما  يدوب و  هدـش  بکترم  هک  لتق  نیا  هطـساو  هب  يدوب  نیرفاـک  زا  هک  اـنعم  نآ  هب  ینعی 
؟ يراد ار  وا  تلاسر  ياعّدا  هکنآ  يوس  زا  یتسه  ربمایپ  هنوگچ  سپ  یتسه  نم  ياهتمعن  ناگدننک  تمعن  نارفک  زا  ياهدرکن  تیاعر 

؟ تسا نیمز  اهنامسآ و  هدننیرفآ  ینکیم  اعّدا  هک  ییادخ  بناج  زا 
هدرک و: رارقا  نآ  هب  نآ  راکنا  تسین  نکمم  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  سفن  لتق  دید  هکنیا  زا  سپ 
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ادخ  ) متـسه دّحوم  نم  هکنیا  يارب  متـسین  رفاک  يداد  تبـسن  وت  هک  يروطنآ  نکیل  مدرک و  یماگنه  رد  ار  راک  نآ  تفگ : ًاذِإ  اُهْتلَعَف  َلاق 

. متشک تشاد  قاقحتسا  نوچ  ار  صخش  نآ  مرکاش و  فراع و  شیاهتمعن  رب  متسرپیم ،) یگهناگی  هب  ار 
. مدوب ناگتشگرس  زا  هک  َنیِّلاَّضلا  َنِم  اَنَأ  َو 

. مدوب كولس  ریس و  ددص  رد  نآ  يانبم  رب  متشاد و  هک  ییاهقیرط  زا  مدش  هارمگ  ینعی 
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. مدوب هارمگ  نانآ  اب  يارادم  نانمشد و  اب  ریبدت  نسح  هار  زا  هکنیا  ای  مدوب  نآ  بلاط  هک  یلاح  رد  مدوب  هارمگ  دیحوت  قیرط  زا  ای 
مدیسرت دوخ  رب  یطبق  درم  نتشک  ارادم و  قیرط  زا  یهارمگ  ببس  هب  متخیرگ ، مدیـسرت و  امـش  زا  نوچ  هاگنآ  ْمُُکتْفِخ  اََّمل  ْمُْکنِم  ُتْرَرَفَف 

. دنتسه نم  بیقعت  رد  وت  نامدرم  هک  دیسر  نم  هب  هک  هچنآ  هب  انب 
ارم هار  نیا  رد  یـسک  ای  میامن و  بسک  یـسک  زا  هکنیا  نودب  دیـشخب . تّوبن )  ) تمکح نم  هب  مراگدرورپ  سپـس  ًامْکُح  یِّبَر  ِیل  َبَهَوَف 

. دیامن يرای 
. مشاب هدرک  یلمع  هکنیا  نودب  دوخ  ضحم  ناسحا  لضف و  يانبم  رب  دینادرگ  ناربمایپ  زا  ارم  َنِیلَسْرُْملا و  َنِم  ِینَلَعَج  َو 

بناج  زا  دوخ  تلاسر  هب  تبسن  مالّسلا  هیلع  یسوم  ياعّدا  زا  دعب 
522 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. درک نایب  رتيوق  هب  رتفیعض  زا  بیترت  هب  ار  تلاسر  عناوم  زا  زیچ  هس  نوعرف  دنوادخ 
: داد خساپ  رتفیعض  نآ  زا  سپ  رتيوق  بیترت  هب  هس  ره  زا  مالّسلا  هیلع  یسوم 

. دهد نامرف  شدوخ  ّیبرم  هب  یسک  تسین  زیاج  هک  مالّسلا  هیلع  یسوم  هب  تبسن  ار  دوخ  ندوب  ّیبرم  درک  يروآدای  ادتبا  وا  (. 1)
يرپس نوعرف  موق  نیب  رد  دشاب  هدومن  بسک  یتالامک  هکنیا  نودب  ار  دوخ  رمع  زا  یتّدم  مالّسلا  هیلع  یـسوم  هک  نیا  عنام  نیمّود  و  (. 2)

. تسا تلاسر  يهمزال  یباستکا  تالامک  نانآ  داقتعا  هب  هک  هدرک 
بناج زا  تسا  هتـسیاش  لوسر  هک  درک  نایب  نطاب  رهاظ و  ثیح  زا  ادـخ  بناج  زا  تلاسر  یفانم  ار  مرتحم  سفن  لتق  عناـم  نیمّوس  و  (. 3)

. دننکیمن تبغر  زیرنوخ  كاّفس و  هب  مدرم  رثکا  دیامن و  تبغر  وا  رب  يدرف  ره  هک  دشاب  یسک  ادخ 
زا زین  تلاسر  هک  ار  يدنوادخ  برق  قاقحتسا  ات  دشاب  كاپ  هتساریپ و  تسا  ناسنا  يارب  يراسمرـش  يهیام  هک  هچ  ره  زا  تسا  هتـسیاش  و 

. دبایب نطاب ) بسح  هب   ) تسنآ
: دومرف خساپ  مالّسلا ) هیلع  یسوم  ترضح   ) سپ

نارود  رب  ار  لامعا  هکلب  ار  تلاسر  اب  یفانم  رفک  درک  یفن  و  هداد ) ماجنا  هک  یلمع   ) ندوب لعفلاب  رب  دومرف  فارتعا  ادتبا  . 1
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. دیآیمنرب تیاده  بلط  ددص  رد  دباین  دوخ  یهارمگ  رب  ملع  سک  ره  هک  ارچ  درمشرب  ییوج  لامک  تامّدقم  زا  هداد و  تبسن  تلالض 
: هکنیا هب  دومرف  خساپ  نوعرف  تاداریا  زا  یناث  رد  و  . 2

ریغ نیا  نوعرف و  موق  رانک  رد  هلاس  دنچ  نیدنچ و  ندرک  یگدنز  اب  دشاب  هتـشاد  تافانم  ات  تسین  یباستکا  تسا و  یهلا  تبهوم  تلاسر 
. تسا یعرش  یلقع و  مولع  بسک  هار  زا 

یعون هکلب  هدوبن  یکین  ناـسحا و  هار  زا  نم  ّقح  رد  وت  ندرک  تیبرت  هکنیا : هب  دوـمرف  وا  تاداریا  لّوا  زا  نوـعرف  هب  ار  خـساپ  نیمّوـس  . 3
نم زا  تلود  مشح و  مدخ ، ناونع  هب  منادناخ  نتـشامگ  راک  هب  اب  زین  تمدخ و  رد  نم  زا  مموق  ندرک  رود  اب  هک  تسا  هدوب  بدا  يهئاسا 

. يدرک يرادهگن 
هک درک  اهر  لین  رد  یتوبات  لخاد  رد  ارم  هدیسرت و  وت  زا  مردام  دندیسرت و  وت  زا  هک  ییاج  ات  ناشدالوا  نتـشک  مموق و  نتـشاد  رود  اب  ای 

. متفرگ رارق  وت  تسد  رد 
ياضاقت سپـس  تمعن  ناونع  هب  شندش  تیبرت  هب  رارقا  اب  داد  خـساپ  ای  یتشامگ  متمدـخ  رب  زین  ار  مردام  یّتح  هک  مموق  نتـشاد  رود  اب  ای 

دومن . یکین  ناسحا و  ياج  هب  ار  هئاسا  مّهوت  كرد 
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524 ص :  ات 36 ..... ] تایآ 22  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]

هراشا

ْنِإ اَمُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُّبَر  َلاـق  ( 23  ) َنیَِملاْعلا ُّبَر  ام  َو  ُنْوَعِْرف  َلاـق  ( 22  ) َلِیئارْـسِإ ِیَنب  َتْدَّبَع  ْنَأ  َّیَلَع  اهُّنُمَت  ٌۀَمِْعن  َْکِلت  َو 
(26  ) َنِیلَّوَْألا ُمُِکئابآ  ُّبَر  َو  ْمُکُّبَر  َلاق  ( 25  ) َنوُعِمَتْسَت َأ ال  َُهلْوَح  ْنَِمل  َلاق  ( 24  ) َنِیِنقُوم ُْمْتنُک 

ًاَهلِإ َتْذَخَّتا  ِِنَئل  َلاق  ( 28  ) َنُولِقْعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  امُهَْنَیب  ام  َو  ِبِْرغَْملا  َو  ِقِرْـشَْملا  ُّبَر  َلاق  ( 27  ) ٌنُونْجََمل ْمُْکَیلِإ  َلِسْرُأ  يِذَّلا  ُمَُکلوُسَر  َّنِإ  َلاـق 
(31  ) َنِیقِداَّصلا َنِم  َْتنُک  ْنِإ  ِِهب  ِتْأَف  َلاق  ( 30  ) ٍنِیبُم ٍءْیَِشب  َُکْتئِج  َْول  َو  َأ  َلاق  ( 29  ) َنِینوُجْسَْملا َنِم  َکَّنَلَعْجََأل  يِْریَغ 

ْنَأ ُدیُِری  ( 34  ) ٌمِیلَع ٌرِحاَسل  اذـه  َّنِإ  َُهلْوَح  ِإَـلَْمِلل  َلاـق  ( 33  ) َنیِرِظاَّنِلل ُءاـْضَیب  َیِه  اذِإَـف  ُهَدَـی  َعََزن  َو  ( 32  ) ٌنِیبُم ٌنابُْعث  َیِه  اذِإَف  ُهاـصَع  یْقلَأَـف 
(36  ) َنیِرِشاح ِِنئادَْملا  ِیف  ْثَْعبا  َو  ُهاخَأ  َو  ْهِجْرَأ  اُولاق  ( 35  ) َنوُُرمَْأت اذ  امَف  ِهِرْحِِسب  ْمُکِضْرَأ  ْنِم  ْمُکَجِرُْخی 
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؟ ياهدناشک یگدرب  هب  ار  لیئارسا  ینب  هک  یهنیم  ّتنم  نم  رب  هک  تسا  یتمعن  نیا  ایآ  و 
تسیچ ؟ رگید  نایناهج » راگدرورپ  : » تفگ نوعرف 
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. تساهنآ نایم  رد  هچنآ  تسا و  نیمز  اهنامسآ و  راگدرورپ  دیشاب ، هتشاد  ناقیا  رگا  تفگ :

؟ دیونشیمن ایآ  تفگ : شنایفارطا  هب  نوعرف ) )
. امش نیتسخن  ناکاین  راگدرورپ  امش و  راگدرورپ  تفگ : یسوم ) )

. تسا هناوید  تسا ، هدش  هداتسرف  امش  يوس  هب  هک  ناتربمایپ  کشیب  تفگ : نوعرف ) )
. تساهنآ نایم  رد  هچنآ  تسا و  برغم  قرشم و  راگدرورپ  وا )  ) دینک لّقعت  رگا  تفگ : یسوم ) )

. تخاس مهاوخ  ناینادنز  زا  ار  وت  ینیزگرب ، نم  زج  ییادخ  رگا  تفگ : نوعرف ) )
( نوعرف ( ؟ مروایب تیارب  راکشآ  ياهزجعم  رگا  یّتح  تفگ : یسوم ) )

. شروایب ییوگیم  تسار  رگا  تفگ :
. دمآرد راکشآ  ییاهدژا  ناهگان  تخادنا و  رد  ار  شیاصع  یسوم )  ) هاگنآ

. دش رادیدپ  نارگاشامت  دید  رد  ناشخرد  دیپس و  ناهگان  دروآ ، نوریب  شلغب ) زا   ) ار شتسد  و 
. تساناد يرگوداج  درم )  ) نیا تفگ : شنوماریپ  ناگرزب  هب  نوعرف ) )

. دشاب هچ  امش  يأر  ات  دنک ، هراوآ  ناتنیمزرس  زا  شیوداج  اب  ار  امش  دهاوخیم 
. تسرفب اهرهش  هب  ار  نارگوداج )  ) ناگدنروآدرگ راد و  زاب  يوحن ) هب   ) ار شردارب  وا و  دنتفگ :

525 ص :  ریسفت ..... 

یگدرب هب  ار  لیئارسا  ینب  هک  یهنیم  ّتنم  نم  رب  هک  تسا  یتمعن  نیا  ایآ  َلِیئارْسِإ و  ِیَنب  َتْدَّبَع  ْنَأ  َّیَلَع  اهُّنُمَت  ٌۀَمِْعن  َْکِلت  َو  دومرف : سپ 
؟ ياهدناشک

. دشاب رّدقم  ماهفتسا  هکنیا  نودب  هّیربخ  يهلمج  تروص  هب  ای  دروآ  ماهفتسا  يهزمه  فذح  اب  ار  هّیماهفتسا  يهلمج  سپ 
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نتخاس هدرب  ای  تیبرت  رب  دنکیم  هراشا  هلمج  نیا  رد 
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ربخ ای  ییادـتبا  ربخ  ای  ربخ  زا  دـعب  ربخ  ای  کلت  زا  لدـب  تدـّبع  نا  کلت و  يارب  تسا  ربخ  ۀـمعن  هک  نوعرف ) يهطـساو  هب   ) لیئارـسا ینب 
رّدـقم لاؤـس  يارب  باوـج  ناوـنع  هب  ییاهفنأتـسم  يهلمج  یلاـح  نینچ  رد  فوذـحم و  ربـخ  يارب  تسادـتبم  اـی  فوذـحم  يادـتبم  يارب 

. دشابیم
وت قـح  رد  نآ  راـکنا  يهطـساو  هب  هک  تسا  زیچ  نیمادـک  اـی  ماهدرک - راـکنا  هک  یتـمعن  تسا  نیا  اـّما  دـشاب : هتفگ  هک  تسا  نیا  دـننام 

؟ ماهدرک یساپسان 
. یهنیم ّتنم  نم  رب  ياهدومن  هدرب  ار  لیئارسا  ینب  هک  نیا  دومرف : سپ  - 

هدرب ار  لیئارـسا  ینب  هک  تسا  نیمه  نآ  نکیل  هکنیا ، يانعم  رد  ای  دشاب  هدوب  كاردتـسا  يانعم  يارب  بلطم  هک  دـنکیمن  یقرف  اجنیا  رد 
. دشاب هدوبن  كاردتسا  ای  ياهدومن 

اب وا  اب  يهلداجم  يارب  دوب  هدرک  هک  ییاهداریا  زا  دینـش  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  باوج  هکنیا  زا  دـعب  تفگ : نوعرف  ُنْوَعِْرف  َلاق 
: تفگ دیامن  اعّدا  نایب و  زا  زجاع  ار  وا  ات  شیاهاعّدا  يازجا  زا  لاؤس 

؟ يراد تلاسر  شبناج  زا  يدرک  اعّدا  هکنآ  تسیچ ؟ رگید  نایناهج » راگدرورپ   » َنیَِملاْعلا ُّبَر  ام  َو 
باوج زا  مالّسلا  هیلع  یسوم  دشاب ، لصف  سنج و  ياراد  ات  تسین  هبّکرم  تّیهام  دنوادخ  هکنآ  لاح  دومن  لاؤس  تقیقح  ّدح و  زا  هاگنآ 

ام  »
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. درک لودع  « 2  » وه ءیش  ّيال  باوج  هک  یضارعا  يانبم )  ) رب باوج  هب  « 1 « » وه
. تساهنآ نایم  رد  هچنآ  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  راگدرورپ  دیـشاب ، هتـشاد  ناقیا  رگا  تفگ : اَمُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُّبَر  َلاق  و 

. لیصفت هب  نیملاعلا »  » رد هک  تسا  یلامجا  لدب 
ییاهـسفن لها  امـش  ینعی  ندومن  راکـشآ  جـییهت و  يارب  تسا  طرـش  هک  ناقیا  لـها  زا  دـیتسه  ناگدـنروآ  نیقی  زا  رگا  َنِیِنقوُم  ُْمْتنُک  ْنِإ 

. دیتسین ناگدنروآ  نیقی  لوقع و  لها  زا  دیربیم و  رس  هب  ّکش  اهنامگ و  رد  هک  دیتسه 
دوخ ۀهافس  مالّسلا و  هیلع  یسوم  رظن  يأر و  ندادهولج  کبس  يارب  تفایرد  شـسرپ  اب  ار  باوج  تقباطم  مدع  هکنیا  زا  دعب  نوعرف  َلاق 

: تفگ يزرودرخ  رد 
شنایفارطا هب  نوعرف )  ) َنوُعِمَتْسَت َأ ال  َُهلْوَح  ْنَِمل 

__________________________________________________

فیرعت یقطنم  ياهشور  يانبم  رب  هک  ییاهفیرعت  اب  ایشا  ندومن  راکشآ  رد  رتشیب  هک  تسا  نآ » تسیچ   » يانعم هب  یسراف  رد  وه » ام  (. » 1)
. دشابیم ریذپناکما  لصف  سنج و  ندومن  ظاحل  اب  رما  نیا  دجنگیم و  دریگیم  ماجنا 

رد ار  شـسرپ  رب  خساپ  تاعوضوم ، ندوب  رتیّلک  رب  تیانع  اب  دـشابیم  نآ » تسیچ  يارب   » هژاو نیا  یـسراف  يانعم  وه » ءیـش  ّيال  (. » 2)
. دناهریم سنج و ...  لصف ، اب  یقطنم  ياهفیرعت  هتسیاب  تادویق  زا  يدودح  ات  هدومن و  رتریذپناکما  فیرعت  بلاق 

528 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
؟ دیونشیمن ایآ  تفگ :

لها رب  مه  تسایر  ییوج و  يرترب  دـیامنیم و  یگرزب  نیا  هب  ییاعّدا  تسین و  دـلب  ار  ندروآ  تّجح  ثحب و  قیرط  هک : شراتفگ  نیا  اب 
. دراد ملاع 
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نیمز و اهنامسآ و  ندوب  قولخم  هک  داد  لامتحا  دید و  شباوج  دوخ و  هب  تبسن  ار  نوعرف  يازهتسا  هکنیا  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  و 
( یـسوم  ) َنِیلَّوَْألا ُمُِکئابآ  ُّبَر  َو  ْمُکُّبَر  َلاق  هدرک و  لودع  نآ  زا  دنتـسه  ّینغ  یمیدق و  ود  نیا  دیوگب : هدومن و  راکنا  ار  ود  نآ  ّتیبوبرم 

. امش نیتسخن  ناکاین  راگدرورپ  امش و  راگدرورپ  تفگ :
. دوشیم هدرمش  ضارعا  نیرتفیعض  هک  دید  یفاضا  ضارعا  اب  باوج  رب  ار  مالّسلا  هیلع  یسوم  يراشفاپ  رارصا و  هکنیا  زا  سپ  نوعرف 

يوس هب  هک  ناتربمایپ  ّکش  یب  ٌنُونْجََمل  ْمُْکَیلِإ  َلِسْرُأ  يِذَّلا  ُمَُکلوُسَر  َّنِإ  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یـسوم  يازهتـسا  اب  شموق و  هب  باطخ  َلاق 
. تسا هناوید  تسا ، هدش  هداتسرف  امش 

. دراد يراشفاپ  رارصا و  دوخ  لهج  رب  ددرگیمن و  زاب  دوخ  یهارمگ  زا  نتشادزاب  اب  دوشیمن و  هّبنتم  هیبنت  اب  وا  هکنیا  يارب 
خساپ هک  هچنآ  رب  يراشفاپ  اب  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  َلاق 

529 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رگا تفگ : یـسوم )  ) َنُولِقْعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  امُهَْنَیب  ام  َو  ِبِْرغَْملا  َو  ِقِرْـشَْملا  ُّبَر  تفگ : هدننک  هیبنت  هب  هّبنت  مدـع  رب  ضارتعا  ناونع  هب  دوب  هداد 

. تساهنآ نایم  رد  هچنآ  تسا و  برغم  قرشم و  راگدرورپ  وا )  ) دینک لّقعت 
دنوادـخ هک  دوب  نیا  شدوصقم  درک و  حیرـصت  وا  یگناوید )  ) نونج رب  نوعرف  هکنآ  زا  دـعب  ناـنآ  یناداـن  تهافـس و  رب  دومرف  حیرـصت 

نیا ربانب  تسین  شکاردا  رب  یناوت  فصو  نیا  اب  درادن و  دوجو  يّدح  ار  وا  هک  ارچ  ّتیهام  هب  تبـسن  دوشن  هدیـسرپ  وا  زا  هک  تسا  نانچ 
دهدیم یهاوگ  ّتیهام  يانبم  رب  ییوگ  خـساپ  رد  امـش  يراشفاپ  تسا و  سوسحم  وا  زا  هک  هچنآ  يانبم  رب  رگم  وا  فیرعت  تسین  نکمم 

. تسین دنوادخ  نأش  قیال  هک  هچنآ  ساسا  رب  ناتلّقعت  مدع  زا 
يأر زا  ار  شنتشگنرب  دوبن و  ششسرپ  اب  قباطم  هک  تفایرد  دوب  هداد  هک  یخـساپ  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  رارـصا  هکنیا  زا  سپ  نوعرف 

. دیمهف حیرصت  هیانک و  اب  هدش  هئارا 
، ینیزگرب نم  زج  ییادخ  رگا  َنِینوُجْـسَْملا  َنِم  َکَّنَلَعْجََأل  يِْریَغ  ًاَهلِإ  َتْذَخَّتا  ِِنَئل  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یـسوم  دیدهت  ناونع  هب  نوعرف  َلاق 

. تخاس مهاوخ  ناینادنز  زا  ار  وت 
يارب  هک  يرفیک  نیرتدب  هب  ار  مالّسلا  هیلع  یسوم  نوعرف  هک  هدش  هتفگ 

530 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رد هکنیا  رگم  دـشیمن  ینادـنز  نآ  رد  سک  چـیه  هک  تشاد  یقیمع  لاچ  هایـس  وا  هکنیا  يارب  درک  دـیدهت  تشادیم  اور  دوخ  نیفلاخم 

: تفگ نوعرف  دیدهت  ندینش  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  یسوم  درمیم  اجنآ 
؟ مروایب تیارب  راکشآ  ياهزجعم  رگا  یّتح  تفگ : یسوم )  ) ٍنِیبُم ٍءْیَِشب  َُکْتئِج  َْول  َو  َأ  َلاق 

. دومنیم تابثا  ار  شراتفگ  قدص  هک  « 1  » یتاراما رب  دش  لّسوتم  مراد و  هک  ییاعّدا  هب  تبسن  مراتفگ  قدص  رب  دنک  تلالد  هک 
تـسار رگا  َنیِرِظاَّنِلل  ُءاْضَیب  َیِه  اذِإَـف  ُهَدَـی  َعَزَن  َو  ٌنِیبُم  ٌناـبُْعث  َیِه  اذِإَـف  ُهاـصَع  یْقلَأَـف  َنِیقِداَّصلا  َنِم  َْتنُک  ْنِإ  ِِهب  ِتْأَـف  تفگ : نوعرف  َلاـق 

. شروایب ییوگیم 
. دمآرد راکشآ  ییاهدژا  ناهگان  تخادنا و  رد  ار  شیاصع  یسوم )  ) هاگنآ

. دش رادیدپ  نارگاشامت  دید  رد  ناشخرد  دیپس و  ناهگان  دروآ ، نوریب  شلغب ) زا   ) ار شتسد  و 
. دادیم خر  دایز  اهقاّفتا  لیبق  نیا  زا  هاگیب  هاگ  دوب و  عیاش  شنامز  رد  وداج  رحس و  نوچ 

__________________________________________________

عراش دریگیم و  رارق  تابثا  توبث و  رد  هطساو  ای  دانتسا  دروم  ملاع  يالقع  دزن  رد  هک  ياهنیرق  لیلد و  يانعم  هب  هراما  عمج  تاراما  (. 1)
. تسا هدومن  دییأت  ار  نآ  زین  سّدقم 
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531 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تساناد يرگوداج  درم )  ) نیا تفگ : شنوماریپ  ناگرزب  هب  نوعرف )  ) ٌمِیلَع ٌرِحاَسل  اذه  َّنِإ  َُهلْوَح  ِإَلَْمِلل  َلاق 

: تفگ هدرکن و  دوب  هتفگ  هک  هچنآ  رب  افتکا  دوبن  مه  بیع  دشیمن و  هدرمش  دب  وداج  رحس و  نامز  نآ  رد  و 
راجزنا و تابجوم  نانخـس  نیا  اب  ات  دـنک ، هراوآ  ناتنیمزرـس  زا  شیوداج  اب  ار  امـش  دـهاوخیم  ِهِرْحِِـسب  ْمُکِـضْرَأ  ْنِم  ْمُکَجِرُْخی  ْنَأ  ُدـیُِری 

. دبای تسد  مالّسلا  هیلع  یسوم  تیصخش  بیرخت  فده  رب  هتخاس و  رهاظ  مالّسلا  هیلع  یسوم  هب  تبسن  یتبغریب 
. درک نینچ  نانآ  اب  تروشم  ناونع  هب  شنایفارطا  لد  ندروآ  تسد  هب  تهج  دشاب  هچ  امش  يأر  ات  َنوُُرمَْأت  اذ  امَف  تفگ :

هب ار  ییاناد  رگوداج  ره  ات  تسرفب . اهرهـش  هب  ار  نارگوداج )  ) ناگدـنروآدرگ رادزاب و  يوحن ) هب   ) ار شردارب  وا و  دـنتفگ : ْهِجْرَأ  اُولاق 
رگا ات  دیوشیم ؟ عمج  مه  امش  ایآ  دش : هتفگ  مدرم  هب  و  دندش . هدروآ  درگ  نّیعم  يزور  دعوم  رد  نارگوداج  هاگنآ  دنروایب . تروضح 

. مینک يوریپ  نانآ  زا  ام  دندش  زوریپ  نارگوداج 
«. 1  » تشذگ هجرا »  » تئارق هوجو  فارعا  يهروس  رد 

: دنتفگ « 2  » َنیِرِشاح ِِنئادَْملا  ِیف  ْثَْعبا  َو  ُهاخَأ  َو 
__________________________________________________

هک رظن  دروم  دلج  هب  دنناوتیم  زیزع  ناگدنناوخ  اذل  هدمآ  تایآ  لصفم  نایب  ریـسفت  نیا  نیـشیپ  ياهدلج  رد  دش  نایب  هک  روطنامه  (. 1)
. دنیامرف هعجارم  درادرب  رد  ار  فارعا  يهروس  ریسفت 

110 تایآ 125 - فارعا  يهروس  (. 2)
532 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنروایب تروضح  هب  ار  ییاناد  رگوداج  ره  ات  تسرفب . اهرهش  هب  ار  نارگوداج )  ) ناگدنروآدرگ راد و  زاب  يوحن ) هب   ) ار شردارب  وا و 
37 تایآ 51 -

532 ص :  ات 51 ..... ] تایآ 37  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]

هراشا

اُوناک ْنِإ  َةَرَحَّسلا  ُِعبَّتَن  انَّلََعل  ( 39  ) َنوُعِمَتُْجم ُْمْتنَأ  ْلَه  ِساَّنِلل  َلِیق  َو  ( 38  ) ٍمُوْلعَم ٍمْوَی  ِتاقیِِمل  ُةَرَحَّسلا  َعِمُجَف  ( 37  ) ٍمِیلَع ٍراَّحَس  ِّلُِکب  َكُوتْأَی 
(41  ) َنِیِبلاْغلا ُنَْحن  اَّنُک  ْنِإ  ًارْجََأل  اَنل  َّنِإ  َأ  َنْوَعْرِِفل  اُولاق  ُةَرَحَّسلا  َءاج  اَّمَلَف  ( 40  ) َنِیِبلاْغلا ُمُه 

ُنْحََنل اَّنِإ  َنْوَعِْرف  ِةَّزِِعب  اُولاق  َو  ْمُهَّیِـصِع  َو  ْمَُهلابِح  اْوَْقلَأَف  ( 43  ) َنوُْقلُم ُْمْتنَأ  ام  اوُْقلَأ  یـسُوم  ْمَُهل  َلاق  ( 42  ) َنِیبَّرَقُْملا َنَِمل  ًاذِإ  ْمُکَّنِإ  َو  ْمَعَن  َلاـق 
(46  ) َنیِدِجاس ُةَرَحَّسلا  َیِْقلُأَف  ( 45  ) َنوُِکفْأَی ام  ُفَْقَلت  َیِه  اذِإَف  ُهاصَع  یسُوم  یْقلَأَف  ( 44  ) َنُوِبلاْغلا

َفْوَـسَلَف َرْحِّسلا  ُمُکَمَّلَع  يِذَّلا  ُمُکُرِیبََـکل  ُهَّنِإ  ْمَُکل  َنَذآ  ْنَأ  َلـْبَق  َُهل  ْمـُْتنَمآ  َلاـق  ( 48  ) َنوُراـه َو  یـسُوم  ِّبَر  ( 47  ) َنیَِملاْعلا ِّبَِرب  اَّنَمآ  اُولاـق 
اَنل َرِفْغَی  ْنَأ  ُعَمْطَن  اَّنِإ  ( 50  ) َنُوِبلَْقنُم انِّبَر  یلِإ  اَّنِإ  َْریَـض  اُولاق ال  ( 49  ) َنیِعَمْجَأ ْمُکَّنَبِّلَـصَُأل  َو  ٍفالِخ  ْنِم  ْمُکَلُجْرَأ  َو  ْمُکَیِْدیَأ  َّنَعِّطَقَُأل  َنوُمَْلعَت 

(51  ) َنِینِمْؤُْملا َلَّوَأ  اَّنُک  ْنَأ  انایاطَخ  انُّبَر 
533 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

533 ص :  همجرت ..... 

. دنروایب تروضح  هب  ار  ییاناد  رگوداج  ره  ات 
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. دندش هدروآ  درگ  نّیعم  يزور  دعوم  رد  نارگوداج  هاگنآ 
؟ دیوشیم عمج  مه  امش  ایآ  دش : هتفگ  مدرم  هب  و 

. مینک يوریپ  نانآ  زا  دندش  زوریپ  نارگوداج  رگا  ام  ات 
؟ میراد یشاداپ  میوش  زوریپ  ام  رگا  ایآ  دنتفگ : نوعرف  هب  دندمآ  درگ )  ) نارگوداج نوچ 

. دوب دیهاوخ  نم )  ) ناکیدزن زا  تروص  نآ  رد  امش  يرآ و  تفگ : نوعرف ) )
: تفگ نانآ  هب  یسوم 

دیزادنیب دیتسه ، شاهدنزادنا  هک  ار  يزیچ 
. دش میهاوخ  زوریپ  ام  هک  نوعرف  لالج  هاج و  هب  دنتفگ : دنتخادنارد و  ار  ناشیاهیتسدبوچ  اهنامسیر و  هاگنآ 

. دیعلبیم ورف  ار  ناشیاههتخاس  ناهگان  و  دش ) اهدژا   ) هک تخادنارد  ار  شیاصع  یسوم  سپس 
. دنداتفا هدجس  هب  نارگوداج  هاگنآ 

. میدروآ نامیا  نایناهج  راگدرورپ  هب  دنتفگ :
. نوراه یسوم و  راگدرورپ 

امـش هب  هک  تسامـش  راـگزومآ ) و   ) رتـگرزب وا  کـشیب  دـیدروآ ؟ ناـمیا  وا  هب  مهد  هزاـجا  امـش  هب  هکنآ  زا  شیپ  اـیآ  تفگ : نوعرف ) )
هب ار  ناتیگمه  سپـس  دیرب ، مهاوخ  رگیدمه  تهج  فالخ  رد  ار  ناتیاهاپ  ناتـسد و  تسناد  دیهاوخ  يدوز  هب  تسا . هتخومآ  يرگوداج 

. دز مهاوخ  راد 
. میاهدروآ يور  نامراگدرورپ  هب  ام  تسین  یکاب  دنتفگ : نارگوداج ) )

. میاهدوب ناگدنروآ  نامیا  نیتسخن  هک  ارچ  دشخبب . ار  ام  ياهاطخ  نامراگدرورپ  هک  میراد  دیما  ام 
534 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

534 ص :  ریسفت ..... 

«. 1  » تشذگ نآ  ریغ  فارعالا و  يهروس  رد  یناعم  نایب  ای  ظافلا  اب  هک  تایآ  نیا  ریسفت  حیضوت و 
52 تایآ 67 -

534 ص :  ات 67 ..... ] تایآ 52  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]

هراشا

ْمُهَّنِإ َو  ( 54  ) َنُولِیلَق ٌۀَمِذْرَِشل  ِءالُؤه  َّنِإ  ( 53  ) َنیِرِشاح ِِنئادَْملا  ِیف  ُنْوَعِْرف  َلَسْرَأَف  ( 52  ) َنوُعَبَّتُم ْمُکَّنِإ  يِدابِِعب  ِرْسَأ  ْنَأ  یسوُم  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو 
(56  ) َنوُرِذاح ٌعیِمََجل  اَّنِإ  َو  ( 55  ) َنوُِظئاَغل اَنل 

اَءاَرت اَّمَلَف  ( 60  ) َنِیقِرْشُم ْمُهوُعَْبتَأَف  ( 59  ) َلِیئارْسِإ ِیَنب  اهاْنثَرْوَأ  َو  َِکلذَک  ( 58  ) ٍمیِرَک ٍماقَم  َو  ٍزُونُک  َو  ( 57  ) ٍنُویُع َو  ٍتاَّنَج  ْنِم  ْمُهانْجَرْخَأَف 
(61  ) َنوُکَرْدَُمل اَّنِإ  یسُوم  ُباحْصَأ  َلاق  ِناعْمَْجلا 

انَْفلْزَأ َو  ( 63  ) ِمیِظَْعلا ِدْوَّطلاَک  ٍقِْرف  ُّلُک  َناکَف  َقَلَْفناَف  َرْحَْبلا  َكاصَِعب  ْبِرْضا  ِنَأ  یـسوُم  یلِإ  اْنیَحْوَأَف  ( 62  ) ِنیِدْهَیَـس یِّبَر  یِعَم  َّنِإ  َّالَک  َلاق 
(66  ) َنیِرَخْآلا اَْنقَرْغَأ  َُّمث  ( 65  ) َنیِعَمْجَأ ُهَعَم  ْنَم  َو  یسُوم  اْنیَْجنَأ  َو  ( 64  ) َنیِرَخْآلا َّمَث 

(67  ) َنِینِمُْؤم ْمُهُرَثْکَأ  َناک  ام  َو  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 
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__________________________________________________

 ].....[ 110 تایآ 125 - فارعا  يهروس  (. 1)
535 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

535 ص :  همجرت ..... 

دیوشیم بیقعت  امش  هک  نک ، هناور  هنابش  ارم  ناگدنب  هک  میدرک  یحو  یسوم  هب  و 
. داتسرف اهرهش  هب  ار  ناگدنروآدرگ  نوعرف  هاگنآ 

دنرامش كدنا  یکهورگ  نانیا  دنتفگ : یسوم ) نارای  يهراب  رد  نانآ  )
. دناهدروآ مشخ  هب  ار  ام  ناشیا  و 

. میتسه حّلسم  یهوبنا  ام  و 
. میدرک هراوآ  اههمشچ  اهغاب و  زا  ار  ناشیا  هاگنآ 

. وکین هاگیاج  اهجنگ و  زا  و 
. میداد ثاریم  هب  لیئارسا  ینب  هب  ار  اهنآ  ناسنیدب  و 

. دندرک لابند  باتفآ  عولط  ماگنه  هب  ار  ناشیا  سپس 
. میاهداتفا ریگ  ام  دنتفگ : یسوم  نارای  دندید ، ار  رگیدمه  هورگ  ود  نوچ  و 

. درک دهاوخ  ییامنهار  ارم  يدوز  هب  تسا و  نم  اب  مراگدرورپ  تسین ، نینچ  تفگ : یسوم ) )
. دوب گرزب  یهوک  نوچمه  نآ  زا  ياهراپ  ره  تفاکشب و  ایرد )  ) هاگنآ نزب  ایرد  هب  تیاصع  اب  هک  میدرک  یحو  یسوم  هب  سپس 

. میدرک کیدزن  اجنآ  هب  ار  نارگید  و 
. میدیناهر ار  ناشیگمه  شناهارمه ، یسوم و  و 

. میتخاس هقرغ  ار  نارگید  سپس 
. دندوبن نمؤم  نانآ  نیرتشیب  تسه و  یتربع  يهیام  نیا  رد  نامگیب 

535 ص :  ریسفت ..... 

رـصم يوس  هب  هدرک و  بلط  نوـعرف  زا  ار  مناگدـنب  ینـالوط ، تّدـم  فـقوت  زا  دـعب  هک  میدرک  یحو  یـسوم  هب  یـسُوم و  یلِإ  اـْنیَحْوَأ  َو 
. دنک ناشجراخ 

536 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نوعرف و يهطـساو  هب  دـیوشیم  بیقعت  امـش  هک  َنوُعَبَّتُم  ْمُکَّنِإ  لین ) دور   ) اـیرد يوس  هب  نک ، هناور  هنابـش  ارم  ناگدـنب  يِداـبِِعب  ِرْـسَأ  ْنَأ 

. شموق
. داتـسرف اهرهـش  هب  ار  ناگدندروآدرگ  نوعرف  هاگنآ  َنوُِظئاَغل  اَنل  ْمُهَّنِإ  َو  َنُولِیلَق  ٌۀَمِذْرَِـشل  ِءالُؤه  َّنِإ  َنیِرِـشاح  ِِنئادَْـملا  ِیف  ُنْوَعِْرف  َلَسْرَأَف 
هب ام  رد  ار  مشخ  بضغ و  نوخ   ) دناهدروآ مشخ  هب  ار  ام  ناشیا  دنرامش و  كدنا  یکهورگ  نانیا  دنتفگ : یسوم ) نارای  يهراب  رد  نانآ  )

(. دناهتخادنا نایرج 
. میتسه حّلسم  یهوبنا  ام  َنوُرِذاح و  ٌعیِمََجل  اَّنِإ  َو 
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. تساهنآ راک  تبقاع  تاعارم  تسا و  روما  رد  یشیدنارود  مزح و  ام  ياهتداع  زا  هک  میتسه  یموق  ام  هک  یتسار  هب  ینعی 
. تسا نکمم  ّدح  رد  حالس  اوق و  اب  یگدامآ  نانمشد و  زا  رذح  یشیدنا و  تبقاع  ام  تاداع  زا  هک  میتسه  یتعامج  ام  هک  انعم  نیا  هب  ای 

(. رظن تّدح   ) رظن رد  ینیبزیت  نانمشد و  بیقعت  رد  ناگدنباتش  ای  ایوقا  يانعم  هب  هلمهم  لاد  اب  نورداح  هدش  هدناوخ  و 
. میدرک هراوآ  اهغاب  زا  ار  ناشیا  هاگنآ  ٍتاَّنَج  ْنِم  ْمُهانْجَرْخَأَف 

يارب گرزب  ياهجنگ  زا  ٍزُونُک و  َو  اههمشچ  ٍنُویُع و  َو 
537 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشابیم بّجعت  میخفت و  يارب  زونک  ندروآ  هرکن  هکنیا 
. تمیق نارگ  ياهلزنم  وکین . هاگیاج  ٍمیِرَک و  ٍماقَم  َو 

ناشراید و زا  ار  نانآ  میدنار  نوریب  ینعی  عوضوم  ندرک  یفّرعم  زیگنا  تفگـش  يارب  مهانجرخا  هب  تسا  قّلعتم  کلذک  ناسنیدب  َِکلذَک 
اجنآ زا  دوخ  نیمزرـس  هب  تشگزاب  دـیما  اب  طقف  هک  دوخ  تبغر  لیم و  اب  هک  ياهدز  تفگـش  ندرک  نوریب  لـثم  دنتـشاد  هک  هچنآ  عیمج 

هب لیئارـسا  ینب  هب  ار  اهنآ  ناسنیدـب  َلِیئارْـسِإ و  ِیَنب  اهاْنثَرْوَأ  َو  راتفگ : نیا  رب  هدـش  فطع  بّجعت  ندوب  دایز  لیلد  هب  دـنوشیم و  جراـخ 
. میداد ثاریم 

رب تسا  ّقلعتم  ای  رّدقم  لاؤس  يارب  دشاب  یخـساپ  ات  دشاب  هدوب  فوذحم  يادتبم  ربخ  کلذـک »  » هک تسا  زیاج  نانآ  يهّصق  مامتا  زا  لبق 
. کلذک فوذحم  لعف 

: دومرف سپ  دـش !؟ عقاو  نینچ  نیا  ناـنآ  جورخ  اـیآ  هکنیا  اـی  بّجعت  لـیبس  رب  تسا !؟ هدوب  نینچ  ناـشیا  رما  اـیآ  دوـش : هتفگ  هکنیا  لـثم 
تکاله هب  ای  دـندنام  یقاب  جورخ  زا  دـعب  ایآ  دوش : هدیـسرپ  هک  تسا  نیا  دـننامه  ای  نانآ ، جورخ  دوب  ناسنیدـب  اـی  تسا ، نینچ  ناـشرما 

. دندش كاله  ناسنیدب  دومرف : سپ  دندیسر ؟
دندرک . لابند  باتفآ  عولط  ماگنه  هب  ار  ناشیا  سپس  َنِیقِرْشُم  ْمُهوُعَْبتَأَف 

538 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
اب ینعی  دـندرک  كاردا  ار  ناشیا  هک  انعم  نیا  هب  ای  درکیم  عولط  باتفآ  هک  یماگنه  دـنتفر  ناشلابند  هب  ار و  ناـشیا  دـندرک  بیقعت  ینعی 

. دمآیم الاب  دیشروخ  هک  یماگنه  ناشیاهندب  اب  هن  ناشیاهمشچ 
. دندید ار  رگیدکی  همه  هک  دندش  کیدزن  رگیدمه  هب  ياهزادنا  هب  ینعی  دندید ، ار  رگیدمه  هورگ  ود  نوچ  ِناعْمَْجلا و  اَءاَرت  اَّمَلَف 

هدید كاردا و  میداتفا  ریگ  ام  هک  یتسارب  َنوُکَرْدَُمل  اَّنِإ  دنتشاد  نوعرف  زا  سرت  هک  یلاح  رد  دنتفگ : یـسوم  نارای  یـسوُم  ُباحْـصَأ  َلاق 
. دشابیم ناشندوب  کیدزن  رد  دیکأت  يارب  میدش  هدید  راظنا  ناگدید و  اب  هک  يروطنامه  نامیاهندب ) اب   ) میدش

اب سپ ، تسا  نم  اب  مراگدرورپ  تسین  نینچ  یِّبَر  یِعَم  َّنِإ  اَّلَک  تفگ : شموق  ینارگن  بارطضا و  عفر  تهج  رد  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  َلاق 
. دیشاب هتشادن  شنایرکشل  نوعرف و  ندوب  کیدزن  رب  ییانتعا  ظفح ، ترصن و 

رد دندیـسر  لین ) دور   ) ایرد هب  هک  هاگنآ  درک  دـهاوخ  ییامنهار  ناـشیا  ّرـش  زا  تاـجن  یـصالخ و  هار  يوس  هب  ارم  يدوز  هب  ِنیِدـْهَیَس و 
دنداتسیا . ینادرگرس  تریح و 

539 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ار اصع  سپ  تسا  لین  دور  نآ  نزب و  ایرد  هب  تیاصع  اب  هک  میدرک  یحو  یسوم  هب  سپس  َرْحَْبلا  َكاصَِعب  ْبِرْضا  ِنَأ  یـسُوم  یلِإ  اْنیَحْوَأَف 

هتشابنا مه  يور  هب  کّبشم  هوک  دننامه  ایرد  بآ  هک  يروط  هب  دش  ّقشنم  هار  هدزاود  ایرد  زا  تفاکـشب و  ایرد )  ) هاگنآ َقَلَْفناَف  دز  ایرد  رب 
. دید ار  دوخ  هارمه  یتحار  هب  سک  ره  هک  يروط  هب  هدش 

هدروآ دوجوب  ار  یقیرط  مادک  ره  هار  ود  نیب  نآ  يهطـساو  هب  هک  یهار  زا  دوب  یهار  هدننک  ادـج  ایرد  زا  ياهراپ  ره  سپ  ٍقِْرف  ُّلُک  َناکَف 
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هحتف اب  هک  يروط  نامه  هدـش  هقرف ) هقرف   ) ادـج هک  هچنآ  رب  تسا  یمـسا  هرـسک  اب  قرف  دوب  گرزب  یهوک  نوچمه  ِمیِظَْعلا  ِدْوَّطلاَـک  دوب 
. تسا ردصم 

کیدزن هدـناسر و  اجنادـب  ار  شموق  نوـعرف و  اـیرد )  ) ناـکم نیا  رد  ینعی  میدرک  کـیدزن  اـجنآ  هب  ار  نارگید  َنیِرَخآـْلا و  َّمَث  اـنَْفلْزَأ  َو 
. میدرک ایرد  رد  لخاد  ار  شموق  مالّسلا و  هیلع  یسوم  میتخاس و 

نوریب ملاس  اـیرد  زا  ار  ناـنآ  هک  يروط  هب  میداد ) تاـجن   ) میدـیناهر ار  ناـشیگمه  شناـهارمه ، یـسوم و  ُهَعَم و  ْنَم  َو  یـسُوم  اـْنیَْجنَأ  َو 
. میدروآ

میدروآ . مه  رب  ار  ایرد  يهدش  ادج  ياههّکت  هک  نیا  اب  میتخاس  هقرغ  ار  نارگید  سپس  َنیِرَخْآلا  اَْنقَرْغَأ  َُّمث  َنیِعَمْجَأ 
540 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنکیم تلالد  شتردق  دنوادخ و  ملع  أدبم ، رب  ار  وت  موق  هک )  ) تسه یتربع  يهیام  نیا  رد  نامگیب  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 
. دندوبن نمؤم  مالّسلا  هیلع  یسوم  هب  نانآ  نیرتشیب  َنِینِمْؤُم و  ْمُهُرَثْکَأ  َناک  ام  نکیل  َو 

نیا دندوبن  وا  يادخ  مالّسلا و  هیلع  یسوم  هب  نمؤم  ناشنیرتشیب  هک  دوب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  موق  يارب  هک  تسا  هیآ  نیا  رد  هک  ییانعم  ای 
هک هچنآ  دندوب  هدیدن  هک  اریز  شابم  نیگمغ  تدوخ  هب  ای  ادخ  هب  تموق  ندرواین  نامیا  رب  وت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  هک  تسا 

. دندوب هدش  التبم  اهنآ  هک  ار  هچنآ  دندوب  هدشن  التبم  دندوب و  هدید  نانآ 
68 تایآ 89 -

540 ص :  ات 89 ..... ] تایآ 68  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]

هراشا

اَهل ُّلَظَنَف  ًامانْـصَأ  ُدـُبْعَن  اُولاق  ( 70  ) َنوُدـُبْعَت ام  ِهِمْوَق  َو  ِهِیبَأـِل  َلاـق  ْذِإ  ( 69  ) َمیِهاْربِإ َأَـبَن  ْمِْهیَلَع  ُلـْتا  َو  ( 68  ) ُمـیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوَُـهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو 
(72  ) َنوُعْدَت ْذِإ  ْمُکَنوُعَمْسَی  ْلَه  َلاق  ( 71  ) َنیِفِکاع

َنُومَْدقَْألا ُمُکُؤابآ  َو  ُْمْتنَأ  ( 75  ) َنوُدـُبْعَت ُْمْتنُک  ام  ُْمْتیَأَرَف  َأ  َلاق  ( 74  ) َنُولَعْفَی َِکلذَک  انَءابآ  انْدَـجَو  َْلب  اُولاق  ( 73  ) َنوُّرُضَی َْوأ  ْمُکَنوُعَْفنَی  َْوأ 
(77  ) َنیَِملاْعلا َّبَر  َّالِإ  ِیل  ٌّوُدَع  ْمُهَّنِإَف  ( 76)

يِذَّلا َو  ( 81  ) ِنِییُْحی َُّمث  ِیُنتیُِمی  يِذَّلا  َو  ( 80  ) ِنیِفْشَی َوُهَف  ُتْضِرَم  اذِإ  َو  ( 79  ) ِنیِقْسَی َو  ِینُمِعُْطی  َوُه  يِذَّلا  َو  ( 78  ) ِنیِدْهَی َوُهَف  ِینَقَلَخ  يِذَّلا 
(82  ) ِنیِّدلا َمْوَی  ِیتَئیِطَخ  ِیل  َرِفْغَی  ْنَأ  ُعَمْطَأ 

ْرِفْغا َو  ( 85  ) ِمیِعَّنلا ِۀَّنَج  ِۀـَثَرَو  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َو  ( 84  ) َنیِرِخْآلا ِیف  ٍقْدِـص  َناِسل  ِیل  ْلَعْجا  َو  ( 83  ) َنیِِحلاَّصلِاب ِینْقِْحلَأ  َو  ًاـمْکُح  ِیل  ْبَه  ِّبَر 
(87  ) َنُوثَْعُبی َمْوَی  ِینِزُْخت  َو ال  ( 86  ) َنیِّلاَّضلا َنِم  َناک  ُهَّنِإ  ِیبَِأل 

(89  ) ٍمِیلَس ٍْبلَِقب  َهَّللا  یَتَأ  ْنَم  َّالِإ  ( 88  ) َنُوَنب َو ال  ٌلام  ُعَْفنَی  َمْوَی ال 
541 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

541 ص :  همجرت ..... 

. تسا نابرهم  دنمزوریپ  تراگدرورپ  انامه  و 
. ناوخب ار  میهاربا  ناتساد  نانآ  رب  و 

؟ دیتسرپیم هچ  امش  هک : تفگ  شموق  شردپ و  هب  هک  هاگنآ 
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. میفکتعم اهنآ  تمدخ  رد  میتسرپیم و  یناتب  دنتفگ :
؟ دنونشیم ار  امش  يادن  دیناوخیم  شتسرپ  هب  ار  نانآ  نوچ  ایآ  تفگ : میهاربا ) )

. دنراد ینایز  ای  يدوس  امش  يارب  ای 
. دندرکیم نینچ  هک  میتفای  ار  نامناردپ  یلو  هن ، دنتفگ :

؟ دیاهدرک لّمأت  دیتسرپیم  هچنآ  رد  ایآ  تفگ : میهاربا ) )
. ناتنهک ناکاین  مه  امش و  مه 

. نایناهج راگدرورپ  فالخ  رب  دننم ، نمشد  اهنآ  هک  دینادب ) )
. دنکیم متیاده  هک  ومه  تسا و  هدیرفآ  ارم  هک  یسک  نامه 

. دزاسیم باریس  ریس و  ارم  هک  یسک  نامه  و 
542 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشخبیم افش  ارم  وا  مدش  رامیب  نوچ  و 
. دزاسیم ماهدنز  ون ) زا   ) سپس دناریمیم و  ارم  هک  یسک  نامه  و 

. دشخبب ارم  ياطخ  ازج  زور  رد  هک  مراد  دیما  هک  یسک  نامه  و 
. دنویپب ناگتسیاش  هب  ارم  شخبب و  تمکح  نم  هب  اراگدرورپ 

. هد رارق  کین  يوگ ) . ) نخس هدنیآ  ياهتّما  نایم  رد  نم  يارب  و 
. رادب تمعن  زانرپ و  تشهب  نارب  ثاریم  زا  ارم  و 

. دوب ناگتشگرس  زا  وا  هک  زرمایب  ار  مردپ  و 
. زاسم اوسر  دنوش  هتخیگنارب  مدرم )  ) هک يزور  رد  ارم  و 

. دهدن دوس  نارسپ  لام و  هک  يزور  نامه ) )
. دروآ دنوادخ  دزن  هب  كرش ) ّکش و   ) زا هتساریپ  كاپ و  یلد  یسک  هکنآ  رگم 

542 ص :  ریسفت ..... 

. ناوخب نانآ  رب  تسا و  نابرهم  دنمزوریپ  تراگدرورپ  انامه  ْمِْهیَلَع و  ُْلتا  َو  ُمیِحَّرلا  ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو 
. تموق ناکرشم  رب  ینعی  نانآ  رب 

كرش هب  ار  وا  دوبن و  كرشم  مالّسلا  هیلع  میهاربا  هک  دننادب  دننادب و  ار  يزرو  كرش  يدب  حبق و  ات  ناوخب  ار  میهاربا  ناتساد  َمیِهاْربِإ  َأَبَن 
دنهدن تبسن  دوخ  هب  ار  هّللا  تیب  تیالو  یگرزب و  كرش  دوجو  اب  دنهدن و  تبسن  وا  هب  مه  ار  ناشدوخ  روطنامه  دنهدن و  تبـسن  يزرو 

. دنهدیم تبسن  مالّسلا  هیلع  میهاربا  رب  هک  یباستنا  يهطساو  هب 
ُُدبْعَن اُولاق  َنوُُدبْعَت  ام  ِهِمْوَق  َو  ِهِیبَِأل  َلاق  ْذِإ 

543 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
اَهل ُّلَظَنَف  ًامانْصَأ 

: هک تفگ  شموق  شردپ و  هب  هک  هاگنآ 
اهنآ تمدـخ  رد  َلاق و  َنیِفِکاع  ناشربارب  رد  یگدـنب  يارب  میتسه  اهنآ  هیاس  هانپ و  رد  میتسرپیم و  یناـتب  دـنتفگ : دـیتسرپیم ؟ هچ  اـمش 

: تفگ میهاربا )  ) میفکتعم
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زا ریغ  ای  اهنآ  زا  يزیچ  ای  اهنآ  دیناوخیم  ینعی  ناشدیناوخیم  هک  هاگنآ  َنوُعْدـَت  ْذِإ  ار  امـش  راتفگ  ینعی  دنونـشیم  ایآ  ْمُکَنوُعَمْـسَی  ْلَه 
؟ دنونشیم قلطم  روط  هب  ار  اهنآ 

؟ دنراد يدوس  امش  يارب  اهتب )  ) ایآ دینکیم  هک  یتدابع  اب  ای  ْمُکَنوُعَْفنَی  َْوأ 
؟ دینکیم هک  یتدابع  كرت  اب  دنراد  ینایز  ای  َنوُّرُضَی  َْوأ 

تّجح و یتسیاب  نآ  يهراب  رد  دوخ  يارب  ّدـب  درک ال  ذـخا  ار  ینید  دوخ  يارب  هک  سک  ره  هکنیا  رب  دراد  دوجو  یلیلد  جاجتحا  نیا  رد  و 
. دنیزگرب نایع  دوهش و  ناهرب  زا  یلیلد 

. دنادیمن نآ  رب  یلیلد  ناهرب و  هک  دنیزگرب  ینید  اهروک  لثم  لیلد  نودب  دیلقت  هار  زا  ناسنا  هک  تسین  زیاج  و 
. دندروآ يور  دیلقت  رب  لّسوت  هب  دنتشادن  یناهرب  تّجح و  لیلد ، نوچ  ناکرشم  و 

ج10، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  میتفای  ار  نامناردپ  هکلب  َلاق  َنُولَعْفَی  َِکلذَک  انَءابآ  انْدَجَو  َْلب  تسین  نینچ  یتفگ  هک  نیا  هن ، دنتفگ : اُولاق : و 
544 ص :

. دندرکیم نینچ  هک 
لّمأت ناتنهک  ناکاین  مه  امش و  مه  دیتسرپیم  هچنآ  رد  ایآ  َنُومَْدقَْألا  ُمُکُؤابآ  َو  ُْمْتنَأ  َنوُُدبْعَت  ُْمْتنُک  ام  ُْمْتیَأَرَف  َأ  تفگ : مالّسلا  هیلع  میهاربا 

؟ دیاهتسب لد  ناشدیلقت  رب  هک  یناسک  دیاهدرک !؟
بلاغ اهنآ و  رب  ندومن  ابا  ّمض  اب  ای  تسا  هدروآ  دـناهدش  هدـیتسرپ  هکنیا  ظاحل  هب  ار  ـالقع  ریمـض  اـهتب )  ) اـهنآ هک  یتسار  هب  سپ  ْمُهَّنِإَـف 

. القع ریغ  رب  ناشندوب 
َوُه يِذَّلا  َو  ِنیِدْهَی  َوُهَف  ِینَقَلَخ  يِذَّلا  َنیَِملاْعلا  َّبَر  اَّلِإ  رثکا  دحاو و  ّثنؤم ، رّکذم ، نمشد  رد  تسا  يواسم  دننم ، نمشد  اهنآ  هک  ِیل  ٌّوُدَع 

ریس و ارم  هک  یسک  نامه  دنکیم و  متیاده  هک  ومه  تسا و  هدیرفآ  ارم  هک  یسک  نامه  نایناهج . راگدرورپ  فالخرب  ِنیِقْسَی  َو  ِینُمِعُْطی 
. دزاسیم باریس 

ندروخ  ) برش علب و  نتخاس  تحار  ای  ود  نآ  لیـصحت  قیرط  ماهلا  اب  ای  ندیماشآ  ندروخ و  بابـسا  يهّیهت  اب  هکنیا  زا  تسا  ّمعا  رما  نیا 
. دشاب ندیماشآ ) و 

. دنکیم يزاس  ببس  افش  يارب  بابسا  نودب  ای  یعیبط  بابسا  هار  زا  دشخبیم  افش  ارم  وا  موش  رامیب  نوچ  ِنیِفْشَی و  َوُهَف  ُتْضِرَم  اذِإ  َو 
زا  دعب  دناریمیم  ارم  هک  یسک  نامه  ِیُنتیُِمی و  يِذَّلا  َو 

545 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
( مئاد  ) ّرمتـسم روط  هب  ارم  هک  وا  ای  دزاسیم . ماهدـنز  تاوما  يایحا  يهخفن  اب  ون ) زا   ) سپـس ِنِییُْحی و  َُّمث  نّیعم ) رمع   ) لـجا نتفاـی  ناـیاپ 

. یگرم ره  زا  دعب  دنکیم  هدنز  دناریمیم و 
: يهیآ لیذ  هرقب  يهروس  لّوا  رد  بلطم  نیا  حیضوت  هک 

. ناسنا يارب  یگدنز  گرم و  رارکت  نوماریپ  تسا  یلماک  ّمات و  قیقحت  هک  تشذگ  «« 1  » مکایحأف اتاومأ  متنک  «و 
. مراد دیما  هک  یسک  نامه  ُعَمْطَأ و  يِذَّلا  َو 

. تسا هدوبن  دوخ  بناج  زا  ینارفغ  لوصح  يهّیهت  ای  لمع  ببس ، هب  رظان  هکنیا  يارب  عمطا  ظفل  هب  اجر  زا  درک  لودع 
شلوصو رب  دیما  هک  ياهتـساوخ  رب  دشاب  هدش  اّیهم  هتـساوخرب  قوبـسم  لوصو  بابـسا  هک  تسا  نیا  دیما  اجر و  زا  ردابتم  عقاو ) رد   ) سپ

نآ  ) هک دـشاب  هتـشاد  دوجو  ياهناهب  ای  لاعفا  لامعا و  رد  باـب  نیا  رد  ياهژیو  بابـسا  هدـننک  عمط  يارب  هکنیا  نودـب  عمط  اـّما  تسه و 
. دوشیم یّقلت  لوصو  ببس  هناهب )

یلاعت هّللا  یف  يانف  زا  دعب  تارثک  رب  هدـننک  عوجر  يارب  هک  اجنآ  زا  دـشخبب  ارم  ياطخ  ازج  زور  رد  هک  ِنیِّدـلا  َمْوَی  ِیتَئیِطَخ  ِیل  َرِفْغَی  ْنَأ 
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رد طیرفت  طارفا و  نیب  رد  طّسوتم  هک  تسا  نیا 
__________________________________________________

(28  ) نوعجرت هیلإ  ّمث  مکییحی  ّمث  مکتیمی  ّمث  مکیحأف  اتومأ  متنک  هّللاب و  نورفکت  فیک  يهیآ 28  هرقب  يهروس  (. 1)
546 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تدحو رب  هّجوت  ترثک و  هب  هّجوت  زا  مادک  چیه  هک  يروط  هب  دشاب  ورهنایم  هدوب و  تارثک  يوس  هب  هّجوت  ّقح و  ترـضح  يوس  هب  هّجوت 
. دریگن یشیپ  يرگید  رب 

«. 1  » دشابیم تهج  ود  زا  یکی  رب  شیارگ  لیم و  اب  ندوب  ورهنایم  طّسوت و  تیاعر  زا  ندش  جراخ  شیاطخ  و 
سرت راهظا  شباذع و  زا  دنوادخ  رب  ندرب  هانپ  وا ، زا  ترفغم  ياضاقت  یلاعت و  دنوادخ  هاگرد  رب  عّرـضت  ناشدوخ و  رب  اطخ  نداد  تبـسن 

. تسا حیحص  زین  مالّسلا  مهیلع  ءایبنا  زا  وا  زا  فوخ  و 
نداد تبسن  صوصخ  رد  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  تبسن  لیوأت  حیحـصت و  هفیرـش و  يهیآ  هیجوت  ددص  رد  هکنیا  يارب  یتجاح  سپ 

. درادن دوجو  میشاب  اطخ 
شرّوصت تردق  دوشیم  رتشیب  ششزوس  هتفای و  تّدش  وا  لیامـش  رّوصت  دنکیم  دای  دوخ  بوبحم  فاصوا  زا  ّبحم  هک  هاگ  ره  هک  ارچ 

شتبیغ دنیبب . دوخ  شیپ  رد  دراد  هک  یلیامـش  لکـش و  هب  ار  بوبحم  ای  بوبحم  لّثمتم  ار  دوخ  تسا  نکمم  هک  دباییم  ینوزف  يّدح  هب 
. ددرون رد  ار  هار  رس  عنام  ياههلوقم  ریاس  ای  تفاسم  هتخاس و  لّدبم  روضح  هب  ار 

__________________________________________________

. دنزیم رس  زین  یهلا  ناربمایپ  زا  یلوا  كرت  نیا  دوشیم و  دای  یلوا  كرت  ناونع  هب  حالطصا  رد  نآ  زا  (. 1)
547 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دهدیم رارق  اعدتسا  باطخ و  دروم  هداد و  رارق  ادانم  ار  وا  سپ  هدش  تفتلم  روضح  هب  تبیغ  زا  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  نیاربانب 
رب ییاورنامرف  مدرم ، نیب  تموکح  ذـفان ، ییاضق  مکح  مکح : زا  دارم  شخبب  تمکح  نم  هب  اراگدرورپ  ًامْکُح  ِیل  ْبَه  ِّبَر  دـیوگ : سپ 

مکح ای  هلماـک  تلاـسر  مکح ، زا  دوصقم  تسا و  بساـنم  میتفگ  هک  هچنآ  يهمه  زا  اـهنیا  زا  مادـک  ره  هک  لـمع  ملع و  رد  ّتقد  اـهنآ ،
. دشابیم تیالو  راثآ  زا  نآ  هک  تسا  ینطاب 

. دنویپب ناگتسیاش  هب  ارم  َنیِِحلاَّصلِاب و  ِینْقِْحلَأ  َو 
. دنفصّتم قلطم  حالص  هب  نیحلاص  رد  هک  ینانآ  رب 

ملسم ندروآ و  مالسا  يارب  شدادعتسا  ترطف و  بسح  رب  تسا  حلاص  دنکیمن  لطاب  مالسا  شریذپ  يارب  ار  شدادعتسا  هک  یـسک  سپ 
تسا و حلاص  هّللا  یف  يانف  يوس  هب  نامیا  بتارم »  » تاجرد رب  جورع  يارب  نمؤم  تسا و  حـلاص  دروایب  نامیا  هکنیا  رب  شدادعتـسا  يارب 

. تسا حلاص  تّوبن  يارب  یقاب  تسا و  حلاص  هّللاب  ياقب  عوجر و  يارب  یناف 
« تماما  » ییاوشیپ یتسود و  يارب  مزع  بحاص  حـلاص  دـشاب و  هدوب  مزعلا  یلوا  هکنیا  هب  تسا  لوسر  تسا و  حـلاص  تلاـسر  يارب  ّیبن  و 

هتسیاش  هک  يروط  نامه  تدحو ، ترثک و  نیب  ّتیعماج  تّیمتاخ و  يارب  ماما  تسا و  حلاص  تسین  ياهجرد  نآ  زا  رتالاب  هک 
548 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا حلاص  تسا 
يارب يدـیق  ره  نودـب  ار  نیحلاص  زین  تسا و  ندرک » لخاد   » لاخدا زا  ریغ  قاحلا  امرف و  نیحلاـص  رب  قحلم  ارم  مالّـسلا : هیلع  دومرف  سپ 

و هدیشخب ، تّیلعف  تاهج  عیمج  زا  ار  دوخ  دادعتسا  هک  تسا  یحلاص  حالـص  نآ  قلطم و  حالـص  رب  دوش  نّکمتم  هک  نیا  رب  دروآ  هراشا 
. دنامیمن یقاب  وا  رد  دشاب  هتفاین  ّتیلعف  هک  يدادعتسا  تردق و 
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. درادن ریسفت  لیوأت و  هب  يزاین  اعد  نیا 
. هد رارق  کین  تسار )  ) نخس هدنیآ  ياهتّما  نایم  رد  نم  يارب  َنیِرِخْآلا و  ِیف  ٍقْدِص  َناِسل  ِیل  ْلَعْجا  َو 

ره رد  قیقحت  هب 8  بایغ ، روضح و  رد  دوشیم  یـصخش  ریبعت  وا  زا  هک  یناسنا  دوریم و  راکب  ابیز  يانث  بوخ و  راتفگ  رد  قدص  ناسل 
. تسا هدش  ریسفت  یّلک  روط  هب  اجنیا  رد  ود 

هک یلام  زا  ابیز  ياـنث  وکین و  نخـس  ریخ ، رکذ  ینعی  تسا  رترب  ییاراد  لاـم و  زا  وا  يارب  يدرف  ره  يارب  قدـص  ناـسل  هدـمآ : يربخ  رد 
. تسا رتهب  دراذگیم  ثرا  هب  دروخیم و 

. مالّسلا مهیلع  ناشیا  دالوا  زا  نیموصعم  يهّمئا  مالّسلا و  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  هدش  ریسفت  زین  و 
زرمایب  ار  مردپ  و  هدب . رارق  تمعن  زانرپ و  تشهب  نارب  ثاریم  زا  ارم  ِیبَِأل و  ْرِفْغا  َو  ِمیِعَّنلا  ِۀَّنَج  ِۀَثَرَو  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َو 

549 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ياعد قیرط  زا  دوب  ناگتشگرس  زا  وا  هک  َنیِّلاَّضلا  َنِم  َناک  ُهَّنِإ  مالسا »  » راوتسا مکحم و  تسار و  هار  رب  ییامن  تیاده  مه  ار  وا  هک  نیا  ات 

. دوب هدش  هداد  تیاده  لامتحا  تهج  ياهدعو  يارب  مالّسلا  هیلع  یسوم  مالّسلا ) هیلع  میهاربا  ترضح   ) ترضح نآ 
زا تسادـخ  نمـشد  اـترطف » اـتاذ و   » وا هک  درب  یپ  تسا و  هدـش  عطقنم  یتاذ  روـط  هب  شترطف  زا  هک  دـش  نشور  وا  يارب  هک  هاـگنآ  سپ 

. تسج يّربت  هراّما  سفن  تیدوخ و 
َنُوَنب ٌلام َو ال  ُعَْفنَی  َمْوَی ال  َنُوثَْعُبی  َمْوَی  مرزآ  ایح و  يانعم  هب  ۀـیازخلا »  » زا ای  ییوربآیب  يانعم  هب  يزخلا »  » زا زاسم  میاوسر  ِینِزُْخت و  ـال  َو 

. دهدن دوس  نارسپ  لام و  هک  يزور  نامه ) . ) دنوش هتخیگنارب  مدرم )  ) هک يزور  رد 
ٍْبلَِقب َهَّللا  یَتَأ  ْنَم  اَّلِإ  نآ  تاراـبتعا  مسج و  عاـطقنا  لـیلد  هب  دوشیم  عـطقنم  زور  نیا  رد  ناـسنا  يارب  يراـبتعا  بسن  هک  یتـسار  هب  سپ 

. دروآ دنوادخ  دزن  هب  كرش ) ّکش و   ) زا هتساریپ  كاپ و  یلد  یسک  هکنآ  رگم  ٍمِیلَس 
اب هک  ار  یسک  رگم  دنکن  یسک  دیاع  يدوس  عفن و  نادنزرف  لام و  ینعی  تسا  غّرفم  يانثتسا  اجنیا  انثتـسا  نیا  تسا و  انثتـسا  تادا  زا  ّالا » »

هک  تسا  ینادنزرف  لام و  زا  بلق  ندوب  میلس  هک  یتسار  هب  سپ  دشاب  هدمآ  شیوخ  راگدرورپ  دزن  هب  كرش  ّکش و  زا  هتساریپ  یلد 
550 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنناسریم دوس  دندناسریم  دوس  ایند  رد  هک  ياهزادنا  نامه  هب  مه  ترخآ  رد 
قفّوم ود  نیا  رد  یهلا  ناحتما  زا  هک  سک  ره  سپ  شناگدـنب  يارب  دـنوادخ  بناـج  زا  تسا  شیاـمزآ  يهلیـسو  دـنزرف » لاـم و   » ود نیا 
تسا هدش  لخاد  هدرک و  رپ  هدومزآ و  نامیا  رب  ار  شلد  دنوادخ  هک  تسا  هتـشگ  ینانآ  زا  هدمآ و  نوریب  بلقلا  میلـس  ایند  زا  دمآ  نوریب 

. تسا هتسویپ  نیقباس  رب  و  نامیإلل » مهبولق  نحتمم   » هک ینینمؤم  يهرمز  رد 
: هک هدورس  شوخ  ردقچ  و 

لوسر نآ  تفگ  حلاص  لام  معن  لومح  یشاب  نید  رهب  زک  ار  لام 
نز دنزرف و  هرقن و  شامق و  ین  ندش  لفاغ  ادخ  زا  ایند  تسیچ 

تسا یتشپ  یتشک  نوریب  رد  بآ  تسا  یتشک  كاله  یتشک  رد  بآ 
امایق مکل  هّللا  لعج  یّتلا  مکلاومأ  ءاهفّـسلا  اوتؤت  و ال  هدومرف : تسا و  هدرک  عنم  ار  شّلحم  ریغ  رد  قافنا  زا  دنوادخ  هک  تسا  نیا  يارب  و 

يهیام امش  يارب  دنوادخ  هک  ار  ناتلاوما  « 1»
__________________________________________________

هیآ 4 ءاسن  هروس  (. 1)
551 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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. دیهدن نادرخ  مک  هب  تسا  هداد  رارق  شّیعت 
: هک تسا  هدش  هدورس  و 

دوشیم ّرثؤم  دشاب  لحم  نوچ  دوب  هب  نیب  لحم  کسمم  قفنم و 
هدم ّقح  رما  هب  زج  ار  ّقح  لام  هب  قافنا  زک  كاسما  اسب  يا 

اب هک  یسک  رب  رگم  دشخبن  دوس  دنزرف  لام و  ینعی  فاضم  نتشاد  ریدقت  اب  نونبلا » لاملا و  نم   » زا دشاب  لصّتم  يانثتسا  هک  تسا  زیاج  و 
. دشاب ریدقت  نودب  نینبلا »  » زا لصّتم  ای  وا  نادنزرف  دشاب و  هدمآ  ادخ  يوس  هب  میلس  بلق 

. دشاب ملاس  یناسفن  یگیامورف  زا  هدمآ  دوجو  هب  تافآ  زا  هک  تسا  نیا  هب  بلق  تمالس  دشاب و  عطقنم  يانثتسا  هک  تسا  زیاج 
«. 1  » دشاب ناما  رد  ملاس و  ایند  ّبح  یتسود و  زا  هک  تسا  یبلق  میلس  بلق  تسا : ربخ  رد  و 

ره و  دومرف : درادن ، دوجو  ادخ  زا  ریغ  نآ  رد  هک  دنکیم  تاقالم  دوخ  يادـخ  اب  یلاح  رد  هک  تسا  یبلق  میلـس  بلق  يرگید : ربخ  رد  و 
«. 2  » تسا طقاس  دشاب  هدوب  ّکش  كرش و  نآ  رد  هک  یبلق 

نتسبن لد  دناهدرک  هدارا  هک  تسین  نیا  زج  فصو  نیا  زا 
__________________________________________________

50 و ح 51 / 58 نیلقّثلا 14 / رون  (. 1)
5 / 16 یفاکلا 2 / (. 2)

552 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. ترخآ رفس  يارب  اهبلق  ندوب  غراف  تهج  ار  ایند  رد  دهز » »

ّتین اب  طقف  روکذـم  یناـسفن  ياـهوزرآ  زا  بلق  تمالـس  هکنیا  يارب  تسا  میلـس  بلق  بحاـص  نیتسار  تّین  بحاـص  تسا : يربخ  رد  و 
«1 . » دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  روما و  يهمه  رد  تسا  ریذپ  ناکما  ادخ  يارب  صلاخ 

90 تایآ 104 -

552 ص :  ات 104 ..... ] تایآ 90  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]

هراشا

َْوأ ْمُکَنوُرُْـصنَی  ْلَـه  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ( 92  ) َنوُدـُبْعَت ُْمْتنُک  اـم  َْنیَأ  ْمَُهل  َلـِیق  َو  ( 91  ) َنیِواـْغِلل ُمـیِحَْجلا  ِتَزُِّرب  َو  ( 90  ) َنیِقَّتُْمِلل ُۀَّنَْجلا  ِتَِـفلْزُأ  َو 
(94  ) َنوُواْغلا َو  ْمُه  اهِیف  اُوبِْکبُکَف  ( 93  ) َنوُرِصَْتنَی

ام َو  ( 98  ) َنیَِملاْعلا ِّبَِرب  ْمُکیِّوَُسن  ْذِإ  ( 97  ) ٍنِیبُم ٍلالَض  یَِفل  اَّنُک  ْنِإ  ِهَّللاَت  ( 96  ) َنوُمِصَتْخَی اهِیف  ْمُه  َو  اُولاق  ( 95  ) َنوُعَمْجَأ َسِیْلبِإ  ُدُونُج  َو 
(99  ) َنُومِرْجُْملا َّالِإ  انَّلَضَأ 

ْمُهُرَثْکَأ َناک  ام  َو  ًۀَـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  ( 102  ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  َنوُکَنَف  ًةَّرَک  اـَنل  َّنَأ  ْوَـلَف  ( 101  ) ٍمیِمَح ٍقیِدَـص  َو ال  ( 100  ) َنیِِعفاش ْنِم  اَنل  اـمَف 
(104  ) ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  ( 103  ) َنِینِمُْؤم

552 ص :  همجرت ..... 

. دوش کیدزن  ناراگزیهرپ  يارب  تشهب  و 
ددرگ راکشآ  ناهارمگ  يارب  مّنهج  و 
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دنوادخ ياج  هب  هچنآ  دوش : هتفگ  نانآ  هب  و 
__________________________________________________

50 و ح 51 / 58 نیلقّثلا 14 / رون  (. 1)
553 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

.؟ تساجک دیدیتسرپیم 
؟ دنباییم يرای  دوخ  ای  دنهدیم  يرای  ار  امش  ایآ 

دنوش نوگنرس  نآ  رد  رگید )  ) ناهارمگ ناشیا و  هاگنآ 
. یگمه سیلبا  نایهاپس  و 

: دنیوگ دننکیم  هزیتس  رگیدمه  اب  اجنآ  رد  هک  یلاح  رد 
. میدوب راکشآ  یهارمگ  رد  ام  ادخ  هب 

. میدرمشیم ربارب  نایناهج  راگدرورپ  اب  ار  امش  هک  ارچ 
. درکن هارمگ  ار  ام  یسک  ناراکهانگ  زج  و 

. میرادن یعیفش  چیه  لاح 
، دوب یتشگزاب  ام  يارب  شاک  نابرهم . یتسود  هن  و 

. میدشیم نانمؤم  زا  هاگنآ  ات 
. دندوبن نمؤم  نانآ  نیرتشیب  تسه و  یتربع  يهیام  نیا  رد  نامگیب 

. تسا نابرهم  دنمزوریپ  تراگدرورپ  انامه  و 

553 ص :  ریسفت ..... 

. دوش کیدزن  ناراگزیهرپ  يارب  تشهب  َنیِقَّتُْمِلل و  ُۀَّنَْجلا  ِتَِفلْزُأ  َو 
هدمآ یضام  لعف  اب  دش  دهاوخ  قّقحم  نآ  عوقو  هکنیا  رب  راعـشا  يارب  و  نوثعبی »  » يهلمج رب  تسا  یلع  فطع  ای  رّدقم  دق »  » اب تسا  لاح 

. تسا
هکنیا يارب  تسا ، نیقّتم  ندوب  فیرش  رب  یتراشا  لعف  ود  فالتخا  رد  ددرگ و  راکـشآ  ناهارمگ  يارب  مّنهج  َنیِواْغِلل و  ُمیِحَْجلا  ِتَزُِّرب  َو 

نیهوت رب  یتراشا  زین  ّتنج و  يوس  هب  دنوشب  هداد  قوس  ناشیا  هکنیا  هن  تسا  هدش  کیدزن  ناشیا  رب  ّتنج 
554 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

کیدزن نانآ  هب  مّنهج )  ) نآ هکنیا  هن  مّنهج  نآ  يوس  هب  دنوشیم  هداد  قوس  هدش و  راکـشآ  ناشیا  رب  مّنهج )  ) میحج هک  هدش  ناهارمگ 
. دشاب هدش 

هلوصوم ای  دیاز  اجنیا  رد  ام »  » ظفل تساجک ؟ دیدیتسرپیم  دـنوادخ  ياج  هب  هچنآ  دوش  هتفگ  نانآ  هب  َنوُدـُبْعَت و  ُْمْتنُک  ام  َْنیَأ  ْمَُهل  َلِیق  َو 
. تسا

تسا وغل  فرظ  ای  فوذحم  دیاع  زا  مّود  يهدعاق  رب  انب  تسا  لاح  لّوا و  يهدعاق  ربانب  تسا  لوعفم  نیشناج  دنوادخ  نودب  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم 
. دیدومن یگدنب  وا » ریغ  رب   » دنوادخ نذا  نودب  دیدوب  هک  اجک  ره  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  و  نودبعت »  » هب ّقلعتم  هک 

؟ دهدیم باذع  ار  امش  هک  هچنآ  زا  ناتنداد  تاجن  رد  ای  امش و  زا  باذع  ندومن  فرطرب  رد  دنهدیم  يرای  ار  امش  ایآ  ْمُکَنوُرُْصنَی  ْلَه 
دوخ و يهطساو  هب  ار  باذع  دنناوتیم  ناشدوخ  زا  ای  دنریگیم و  ماقتنا  ای  امـش  يهدنهد  باذع  زا  دنباییم ؟ يرای  دوخ  ای  َنوُرِـصَْتنَی  َْوأ 
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ههلآ دـنوشیم  هتخادـنا  ینعی  نآ  رد  دـنوش  نوگنرـس  هاـگنآ  اـهِیف  اوـُبِْکبُکَف  دـننک . رود  دنــشاب  هدـنهد  يراـی  دـنناوتب  هـک  دوـخ  ریغ  اـی 
555 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  مّنهج  رب  ناشیاههرهچ  ناشیاهرس و  اب  ناشنایادخ ) )

. یگمه سیلبا  نایهاپس  نینچمه  دنوش و  نوگنرس  نآ  رد  رگید )  ) ناهارمگ ناشیا و  َسِیْلبِإ  ُدُونُج  َو  َنوُواْغلا  َو  ْمُه 
. تسا نیابم  فطع  لیبق  زا  فطع  ّنج  نادنزرف  زا  ای  ّصاخ  زا  دعب  تسا  ّماع  رکذ  لیبق  زا  سپ  ّنج  نادنزرف  مدآ و  نادنزرف  زا 

اب اجنآ  رد  هک  یلاح  رد  نیطایـش  ناوریپ  و  ۀـهلالا »  » ادـخ ریغ  ناگدـش  هدـیتسرپ  ناگدنتـسرپ ، ینعی  َنوُمِـصَتْخَی  اهِیف  ْمُه  َو  اُولاق  َنوُعَمْجَأ 
. میدوب راکشآ  یهارمگ  رد  ام  ادخ  هب  َنیَِملاْعلا  ِّبَِرب  ْمُکیِّوَُسن  ْذِإ  ٍنِیبُم  ٍلالَض  یَِفل  اَّنُک  ْنِإ  ِهَّللاَت  دنیوگ : دننکیم  هزیتس  رگیدمه 

. میدرمشیم ربارب  نایناهج  راگدرورپ  اب  ار  امش  هک  ارچ 
. دشابیم تیالو  هب  كرش  كرش ، زا  دارم  نیاربانب  تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  وا  هک  فاضم  ّبر  ینعی 

دننامه هک  یناسک  ای  میدرک ، ادـتقا  نانآ  رب  ام  یناگتـشذگ  ینعی  درکن  هارمگ  ار  اـم  یـسک  ناراـکهانگ  زج  َنُومِرْجُْملا و  اَّلِإ  انَّلَـضَأ  اـم  َو 
. نیطایش ای  دنتفیرف  ار  ام  هک  ینیغورد  نایادخ  ای  دندرک و  رورغم  ناشدوخ  هب  ار  ام  دندوب  نامدوخ 

. هدننک تیامح  نابرهم  یتسود  هن  و  میرادن . یعیفش  چیه  لاح  ٍمیِمَح  ٍقیِدَص  َو ال  َنیِِعفاش  ْنِم  اَنل  امَف 
رگم دنوشیم  عطق  اهیتسود  اهتبسن و  یمامت  هکنیا  يارب 

556 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، تبسن چیه  دنکیمن و  تعافش  دنوادخ  نذا  هب  زج  ياهدننک  تعافـش  چیه  و  « 1  » دشاب هدوب  وا  نذا  اب  ادخ و  يارب  هک  یتسود  تبـسن و 

. دشاب ناشیا  يارب  تسود  هدننک و  تیامح  ای  هدننک  تعافش  ات  دنامیمن  یقاب  ینیغورد  يهّیهلا  تهج  یتسود و 
ار نامنایعیش  ام  ادخ  هب  درک ، میهاوخ  تعافـش  ار  نامنایعیـش  ام  هک  ادخ  هب  دومرف : هک  « 2  » مالّـسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  هدش  تیاور 

تعافش  ) ناگدننک تعافش  زا  ام  يارب  زا  سپ  دنیوگ  مدرم  هکنیا  ات  درک  میهاوخ  تعافش  ار  نامنایعیش  ام  ادخ  هب  درک ، میهاوخ  تعافش 
«. 3  » میشاب نانمؤم  زا  مه  ام  هک  میتشگیم  زاب  شاک  يا  سپ  نایب ) نیا  ات   ) میرادن زین  یماح  تسود  تسین و  ياهدننک )

نانمؤم زا  هاگنآ  ات  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َنوُکَنَف  تسا . هدـمآ  طرـش  ای  یّنمت  يارب  ول » ، » دوب یتشگزاب  ام  يارب  شاک  ًةَّرَک  اَنل  َّنَأ  ْوَلَف 
. میدشیم

تّجح مالّسلا و  هیلع  میهاربا  ترضح  زا  هک  ییاههّصق  نیا  رد  نامگیب 
__________________________________________________

لماش نم  تعافش  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ   ) یتیب لها  ّبحأ  نم  یتّمال  یتعافش  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاق  (. 1)
لاّمعلا زنک  دشاب ). هتشاد  تسود  ارم  تیب  لها  هک  دوشیم  متّما  زا  سک  نآ 

7 ص 195 نایبلا ج 8 - عمجم  (. 2)
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ   ) نامیا ۀـضوعب  حانج  هبلق  یف  ناک  نمل  ۀـمایقلا  موی  ّنعفـشأل  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  (. 3)

لاّمعلا زنک  درک ). مهاوخ  تعافش  اعطق  دشاب  نامیا  ياهّشپ  لاب  يهزادنا  هب  شلد  رد  هک  ار  یسک  تمایق  زور  رد  نم  دومرف :
557 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نآ رد  لّمأت  هک  یسک  يارب  تسه  یتربع  ًۀَیَآل  میدروآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  رب  نیکرـشم  ای  دنوادخ  هب  نیکرـشم  راتفگ  ای  شندروآ 
قّقحم یـسک  يارب  نیا  تمایق و  رد  ار  ناکرـشم  لاح  ایند  رد  دـیامن  هفـشاکم  هدـش و  خلـسنم  هّدام  باـجح  زا  هک  یـسک  يارب  اـی  دـیامن 

. دشاب هدش  اپ  رب  تسا  هتفرگ  دوخ  هب  ار  نآ  گنر  ای  تمایق و  رد  تسا  نّکمتم  هک  یلاح  رد  شتمایق  هکنیا  رگم  دوب  دهاوخن 
. تشذگ تاملک  لیبق  نیا  ریسفت  هک  دندوبن  نمؤم  نانآ  نیرتشیب  َنِینِمْؤُم و  ْمُهُرَثْکَأ  َناک  ام  َو 

. تشذگ زین  بلطم  نیا  ریسفت  حیضوت و  تسا  نابرهم  دنمزوریپ  تراگدرورپ  انامه  ُمیِحَّرلا و  ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو 
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105 تایآ 120 -

557 ص :  ات 120 ..... ] تایآ 105  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]

هراشا

َو ( 108  ) ِنوُعیِطَأ َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ( 107  ) ٌنیِمَأ ٌلوُسَر  ْمَُکل  یِّنِإ  ( 106  ) َنوُقَّتَت َأ ال  ٌحُون  ْمُهوُخَأ  ْمَُهل  َلاق  ْذِإ  ( 105  ) َنِیلَسْرُْملا ٍحُون  ُمْوَق  َْتبَّذَک 
(109  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  یلَع  َّالِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ام 

یلَع َّالِإ  ْمُُهباسِح  ْنِإ  ( 112  ) َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  یِْملِع  ام  َو  َلاـق  ( 111  ) َنُولَذْرَْألا َکَعَبَّتا  َو  ََکل  ُنِمُْؤن  َأ  اُولاـق  ( 110  ) ِنوُعیِطَأ َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف 
(114  ) َنِینِمْؤُْملا ِدِراِطب  اَنَأ  ام  َو  ( 113  ) َنوُرُعْشَت َْول  یِّبَر 

ْمُهَْنَیب َو  ِیْنَیب  ْحَْتفاَف  ( 117  ) ِنُوبَّذَک یِمْوَق  َّنِإ  ِّبَر  َلاق  ( 116  ) َنیِموُجْرَْملا َنِم  َّنَنوُکََتل  ُحُون  ای  ِهَْتنَت  َْمل  ِْنَئل  اُولاق  ( 115  ) ٌنِیبُم ٌریِذَن  َّالِإ  اَنَأ  ْنِإ 
(119  ) ِنوُحْشَْملا ِْکلُْفلا  ِیف  ُهَعَم  ْنَم  َو  ُهاْنیَْجنَأَف  ( 118  ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  َیِعَم  ْنَم  َو  ِینِّجَن  َو  ًاْحتَف 

(120  ) َنِیقاْبلا ُدَْعب  اْنقَرْغَأ  َُّمث 
558 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

558 ص :  همجرت ..... 

. دنتشاگنایم وگغورد  ار  ناربمایپ  حون  موق 
؟ دینکیمن اورپ  كرش ) زا   ) ایآ تفگ : ناشیا  هب  حون  ناشردارب  هک  دوب  نینچ 

. متسه نیما  يربمایپ  امش  يارب  نم 
. دینک يوریپ  نم  زا  اورپ و  ادخ  زا  سپ ،

. تسین نایناهج  راگدرورپ  رب  زج  نم  شاداپ  مبلطیمن ، یشاداپ  امش  زا  نآ  يارب  و 
. دینک يوریپ  نم  زا  اورپ و  دنوادخ  زا  سپ 

. دننکیم يوریپ  وت  زا  ناگیامورف  هکنآ  لاح  میروایب ، نامیا  وت  هب  ایآ  دنتفگ :
. مرادن یهاگآ  دناهدرک  ناشیا  هچنآ  تقیقح )  ) زا نم  تفگ : حون ) )

. تسین نم  راگدرورپ  رب  زج  ناشیا  باسح  دیبایرد ، رگا 
. متسین نانمؤم  يهدننک  درط  نم  و 

. متسین رگنشور  ياهدنهد  رادشه  زج  نم 
. دش یهاوخ  ناگدش  راسگنس  زا  يرادنرب  تسد  رگا  حون  يا  دنتفگ :

. دنتشاگنا وگغورد  ارم  نم  موق  اراگدرورپ  تفگ : حون ) )
نک يرواد  دیاش ، دیاب و  هکنانچ  ناشیا ، نم و  نایم  رد  سپ 

. هد ییاهر  ار  منمؤم  ناهارمه  ارم و  و 
. میتخاس هقرغ  ار  ناگدنامزاب  نآ  یپ  رد  سپس  میداد . ییاهر  رابنارگ  رپ و  یتشک  رد  ار  شناهارمه  وا و  هاگنآ 

559 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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559 ص :  ریسفت ..... 

. رّدقم شسرپ  يارب  تسا  خساپ  دنتشاگنایم  وگغورد  ار  ناربمایپ  حون  موق  َنِیلَسْرُْملا  ٍحُون  ُمْوَق  َْتبَّذَک 
اهنآ يهّصق  هک  مالّـسلا ؟ هیلع  حون  موق  دـندرک  راـک  هچ  دوـش : هتفگ  شموـق  مالّـسلا و  هیلع  میهاربا  تیاـکح  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  لـثم 

. تسا فورعم 
. تشذگ ناقرف  يهروس  رد  ناشیا  رب  نیلسرم  عیمج  بیذکت  نداد  تبسن  دندرک و  بیذکت  ار  ناربمایپ  هک  هداد  خساپ  سپ 

؟ دینکیمن اورپ  كرش ) زا   ) ایآ تفگ : ناشیا  هب  حون  ناشردارب  هک  دوب  نینچ  َنوُقَّتَت  َأ ال  ٌحُون  ْمُهوُخَأ  ْمَُهل  َلاق  ْذِإ 
. دنوادخ بناج  زا  متسه  يربمایپ  امش  يارب  نم  ٌلوُسَر  ْمَُکل  یِّنِإ  تسا  صیصخت  ای  ضرع  يارب  الا » »

. دیهدن نم  هب  تنایخ  غورد و  تبسن  دیریذپب و  ارم  لوق  سپ  متسه  فورعم  امش  نیب  يراد  تناما  هب  هک  نیما  ٌنیِمَأ 
. دینک يوریپ  نم  زا  اورپ و  ادخ  زا  سپ ، َهَّللا  اوُقَّتاَف 

هک هچنآ  رد  دینک  تعاطا  نم  زا  ِنوُعیِطَأ و  َو  نم  اب  تفلاخم  يهراب  رد  دیـسرتب  ادخ  زا  دیاهتخانـش  يراد  تناما  هب  ارم  هکنیا  زا  دعب  ینعی 
. دینکن بیذکت  ارم  میوگیم و 

يرطف  ناسنا  تشذگ  بلطم  نیا  نایب  اهراب  هک  يروط  نامه 
560 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زارد و ياهوزرآ  یناسفن ، ياـهاوه  ناطیـش و  رهاـظم  زا  ددـنبیم  نارگید  هب  لد  دـشاب  هتـشادن  یهلا  يهفیلخ  هب  ّقلعت  رگا  تسا و  قلعّتلا 
. دراد هّللا  ۀفیلخ  هب  ّقلعت  يربنامرف  ادتقا و  تعیب و  اب  عقاو  رد  نید 

ایبنا يهمه  هک  تساذل  دنایهلا و  رما  ناراودیما  رد  لخاد  وا  ریغ  هتفای و  ییاهر  هلاحمال  دشاب  هتشاد  ّقلعت  یهلا  يهفیلخ  هب  هک  سک  ره  و 
. دندومرفیم رما  دوخ  يربنامرف  تعاطا و  هب  ار  تّما  ناشغیلبت  يادتبا  رد  مالّسلا  مهیلع 

بیذـکت ارم  نآ  يهطـساو  هب  نآ و  رب  دـینک  مهّتم  ارم  ات  مهاوخیمن  دزم  شاداپ و  ٍرْجَأ  ْنِم  ناونع  هب  يزیچ  غیلبت  يارب  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ام  َو 
. دییامن

ییایند تاوهـش  یناسفن و  ياهتـساوخ  زا  یلاخ  یناسفن  رما  هک  دوب  دهاوخ  ّیناسفن  تهج  رد  دـشابن  ادـخ  يارب  رگا  راک  هک  یتسارب  سپ 
. دوب دهاوخن 

يوریپ نم  زا  اورپ و  دـنوادخ  زا  سپ  تسین . نایناهج  راگدرورپ  رب  زج  نم  شاداپ  ِنوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُقَّتاَـف  َنیَِملاـْعلا  ِّبَر  یلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ 
. دینک

. دومن رارکت  تسین  نآ  زج  ّتیناسنا  يارب  هکلب  تلاسر  يارب  یتیاغ  چیه  هک  رما  نیا  رب  مامتها  يارب  ار  تعاط  اوقت و  هب  روتسد 
تخانش  رب  اوقت  تعاطا و  ندوب  ّبترتم  الّوا  هکنیا  لیلد  هب  و 

561 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا نانآ  زا  غیلبت  رب  ترجا  نتساوخن  رب  ینتبم  اجنیا  رد  تناما 

. دننکیم يوریپ  وت  زا  ناگیامورف  هکنآ  لاح  میروایب ، نامیا  وت  هب  ایآ  دنتفگ : َنُولَذْرَْألا  َکَعَبَّتا  َو  ََکل  ُنِمُْؤن  َأ  اُولاق 
نکیل دناهدرکن  بیذکت  ناشلاوما  رب  ار  شنتـشادن  عمط  وا و  يانغتـسا  تناما و  هک  تسا  نیا  دننامه  نولذرالا » کعاّبتا   » هدش هدـناوخ  و 

تلاـسر اـب  یتّینأـش  تلاذر  نیعباـت  هک  دـناهداد  تلاذر  هب  تبـسن  ار  لذارا  دناهتـسناد ، شتلاـسر  ندومن  لوبق  عناـم  ار  لذارا  تّیعبت  ناـنآ 
. دنرادن

. دناهداد تبسن  ار  اهنیا  لاثما  ندش و  نیطایش  هسوسو  دروم  طبخ و  نونج ، مالّسلا  مهیلع  ایبنا  هب  نیاربانب  سپ 
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. مرادن یهاگآ  دناهدرک  ناشیا  هچنآ  تقیقح )  ) زا نم  تفگ : حون )  ) َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  یِْملِع  ام  َو  َلاق 
ناشیا زا  نم  هک  تسین  نیا  زج  تسین و  نم  تسد  رب  ناـشلمع  حـبق  نسح و  هک  یلاـح  رد  دیاهتـشاذگ  ماـن  لذارا  زا  ار  ناـنآ  هچ  يارب  و 

. ماهتفرگ ادخ  يارب  یتعیب 
. تسین مراگدرورپ  يارب  زج  یِّبَر  یلَع  اَّلِإ  دنهدیم  ماجنا  هک  یلمع  رد  ناشباسح  هک  یلاح  رد  ْمُُهباسِح و  ْنِإ 

هک  نیا  دیشاب  هتفایرد  رگا  َنوُرُعْشَت  َْول  دنهدیم  ماجنا  هک  یلامعا  رد  مشاب  نانآ  بقارم  ات  تسین  نم  اب  نانآ  باسح  و 
562 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیشاب هتفایرد  شاک  يا  نآ  يانعم  تروص  نیا  رد  هک  تسا  یّنمت  يارب  ول »  » ای دینادیم  نم  راکنا  لیلد  ار  نانآ  يوریپ 
ات دننکیم  تّیعبت  لذارا  وت  زا  هک : دـندش  راتفگ  نیا  ضّرعتم  نانآ  هکنیا  لثم  متـسین  نانمؤم  يهدـننک  درط  نم  َنِینِمْؤُْملا و  ِدِراِطب  اَنَأ  ام  َو 

. متسین رگنشور  ياهدنهد  رادشه  زج  نم  ٌنِیبُم  ٌریِذَن  اَّلِإ  اَنَأ  ْنِإ  دنروایب  نامیا  هک  دنارب  دوخ  زا  ار  نانآ  ربمایپ 
. تسا تیالو  نأش  زا  هبقارم ) درط و   ) ود نیا  مشاب و  یسک  لمع  بقارم  ای  منک  درط  ار  یسک  هک  تسین  نم  نأش  رد  و 

: دنتفگ دناریمن  دوخ  زا  ار  نانآ  دنکیم و  تیامح  دوخ  ناوریپ  زا  وا  دندید  هکنیا  زا  دعب  اُولاق 
. دش یهاوخ  ناگدش  راسگنس  زا  يرادن  رب  تسد  رگا  حون  يا  َنیِموُجْرَْملا  َنِم  َّنَنوُکََتل  ُحُون  ای  ِهَْتنَت  َْمل  ِْنَئل 

یبلاغ زجاع  ره  شور  نیا  هک  يروطنامه  نآ  عون  نیرتدـب  اب  دـندرک  گرم  هب  دـیدهت  ار  وا  دـندش  زجاع  وا  اـب  جاـجتحا  زا  هکنیا  زا  سپ 
. دشاب هدش  زجاع  هّجاحم  هار  زا  هک  تسا 

هب ادخ و  زا  تساوخرد  ماقم  رد  درک  ارادم  نانآ  اب  نآ  زا  رتمک  یمک  ای  لاس  هاجنپ  دصهن و  تّدم  هکنیا  زا  دـعب  مالّـسلا ) هیلع  حون   ) َلاق
يرواد  ای  تواضق  دنتشاگنا  وگغورد  ارم  نم  موق  اراگدرورپ  ْحَْتفاَف  ِنُوبَّذَک  یِمْوَق  َّنِإ  ِّبَر  تفگ : تیاکش  ناونع 

563 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ناهارمه ارم و  نک و  يرواد  دـیاش ، دـیاب و  هکنانچ  ناـشیا ، نم و  ناـیم  رد  سپ  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َیِعَم  ْنَم  َو  ِینَِّجن  َو  ًاـْحتَف  ْمُهَْنَیب  َو  ِیْنَیب  اـمن 

. دننآ لوئسم  نانآ  هک  یباذع  زا  ای  نانآ  ّرش »  » زا ینعی  هد  ییاهر  ار  منمؤم 
يرتشیب تغالب  دیدهت  ماقم  رد  ات  هدـمآ  تلهم  نودـب  اعد  زا  دـعب  باذـع  هک  تسا  نیا  رب  راعـشا  يارب  اعد  رـس  تشپ  اف  ندروآ  ُهاْنیَْجنَأَف 

. تسا هدوب  ینالوط  تّدم  نانآ  ندش  قرغ  تباجا و  يهدعو  قّقحت  وا و  ياعد  نیب  هن  رگ  دشاب و  هتشاد 
. تاناویح زا  يدادعت  مدرم و  اب  میداد  ییاهر  رابنارگ  رپ و  یتشک  رد  ار  شناهارمه  وا و  هاگنآ  ِنوُحْشَْملا  ِْکلُْفلا  ِیف  ُهَعَم  ْنَم  َو 

ّمث ای  دمآیم  اف  اب  ترابع  هک  درکیم  اضتقا  بلطم  ّقح  هک  یلاح  رد  میتخاس  هقرغ  ار  ناگدنامزاب  نآ  یپ  رد  سپس  َنِیقاْبلا  ُدَْعب  اْنقَرْغَأ  َُّمث 
. دشاب ربخ  ود  نیب  یتوافت  ات  دروآ 

121 تایآ 151 -

563 ص :  ات 151 ..... ] تایآ 121  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]

هراشا

ْمَُهل َلاـق  ْذِإ  ( 123  ) َنِیلَـسْرُْملا ٌداع  َْتبَّذَک  ( 122  ) ُمـیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوـَُـهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  ( 121  ) َنِینِمْؤُم ْمُهُرَثْکَأ  َناـک  اـم  َو  ًۀَـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ 
(125  ) ٌنیِمَأ ٌلوُسَر  ْمَُکل  یِّنِإ  ( 124  ) َنوُقَّتَت َأ ال  ٌدوُه  ْمُهوُخَأ 

َو ( 128  ) َنُوثَبْعَت ًۀَـیآ  ٍعیِر  ِّلُِکب  َنُوْنبَت  َأ  ( 127  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  یلَع  َّالِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  اـم  َو  ( 126  ) ِنوُعیِطَأ َو  َهَّللا  اوُقَّتاَـف 
(130  ) َنیِراَّبَج ُْمتْشََطب  ُْمتْشََطب  اذِإ  َو  ( 129  ) َنوُُدلَْخت ْمُکَّلََعل  َِعناصَم  َنوُذِخَّتَت 
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ُفاخَأ یِّنِإ  ( 134  ) ٍنوـُیُع َو  ٍتاَّنَج  َو  ( 133  ) َنِیَنب َو  ٍماْعنَِأب  ْمُکَّدَـمَأ  ( 132  ) َنوُمَْلعَت اِمب  ْمُکَّدَـمَأ  يِذَّلا  اوُقَّتا  َو  ( 131  ) ِنوُعیِطَأ َو  َهَّللا  اوُقَّتاَـف 
(135  ) ٍمیِظَع ٍمْوَی  َباذَع  ْمُْکیَلَع 

ْمُهانْکَلْهَأَف ُهُوبَّذَکَف  ( 138  ) َنِیبَّذَعُِمب ُنَْحن  ام  َو  ( 137  ) َنِیلَّوَْألا ُُقلُخ  َّالِإ  اذه  ْنِإ  ( 136  ) َنیِظِعاْولا َنِم  ْنُکَت  َْمل  ْمَأ  َتْظَعَو  َأ  اْنیَلَع  ٌءاوَس  اُولاـق 
(140  ) ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  ( 139  ) َنِینِمْؤُم ْمُهُرَثْکَأ  َناک  ام  َو  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 

ام َو  ( 144  ) ِنوُعیِطَأ َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ( 143  ) ٌنیِمَأ ٌلوُسَر  ْمَُکل  یِّنِإ  ( 142  ) َنوُقَّتَت َأ ال  ٌِحلاص  ْمُهوُخَأ  ْمَُهل  َلاق  ْذِإ  ( 141  ) َنِیلَسْرُْملا ُدوُمَث  َْتبَّذَک 
(145  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  یلَع  َّالِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ 

َنیِهِراف ًاتُوُیب  ِلاـبِْجلا  َنِم  َنُوتِْحنَت  َو  ( 148  ) ٌمیِـضَه اهُْعلَط  ٍلْخَن  َو  ٍعُورُز  َو  ( 147  ) ٍنوـُیُع َو  ٍتاَّنَج  ِیف  ( 146  ) َنِینِمآ انُهاه  اـم  ِیف  َنوُکَْرُتت  َأ 
(150  ) ِنوُعیِطَأ َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ( 149)

(151  ) َنِیفِرْسُْملا َْرمَأ  اوُعیُِطت  َو ال 
565 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

565 ص :  همجرت ..... 

. دندوبن نمؤم  نانآ  نیرتشیب  تسه و  یتربع  يهیام  نیا  رد  نامگیب 
. تسا نابرهم  دنمزوریپ  تراگدرورپ  انامه  و 

. دنتشاگنا وگغورد  ار  ناربمایپ  داع  موق 
؟ دینکیمن اورپ  كرش ) زا   ) ایآ تفگ : نانآ  هب  دوه  ناشردارب  هک  دوب  نینچ 

. منیما يربمایپ  امش  يارب  نم 
. دینک يوریپ  نم  زا  اورپ و  راگدرورپ  زا  سپ ،

. تسین نایناهج  راگدرورپ  رب  زج  نم  شاداپ  مبلطیمن ، امش  زا  یشاداپ  نآ  يارب  و 
. دیزاسیم هچیزاب  رس  زا  ییانب  يدنلب  ره  رد  ایآ 

.؟ دینامب نادیواج  هکنآ  دیما  هب  دیزاسیم  راوتسا ) ي   ) اهکشوک و 
. دییاشگیم تسد  نایوگروز  نوچمه  دییاشگ  تسد  نوچ 

. دینک يوریپ  نم  زا  اورپ و  راگدرورپ  زا  سپ 
. دینک اورپ  داد ، ناتیرای  دینادیم  هچنآ  هب  ار  امش  هک  یسک  زا  و 

. داد يرای  نارسپ  نایاپراچ و  ندیشخب )  ) اب ار  امش 
. اهراس همشچ  اهغاب و  زین )  ) و

. مکانمیب امش  رب  نیگمهس  باذع  زا  نم 
. یشابن ناگدنهد  دنپ  زا  هچ  یهد  دنپ  هچ  تسا ، ناسکی  ام  يارب  دنتفگ :

. تسین ناینیشیپ  يهویش  زج  نیا 
. میتسین ناگدنوش  باذع  ام  و 

. دندوبن نمؤم  نانآ  نیرتشیب  تسه و  یتربع  يهیام  نیا  رد  نامگیب  میدرک  دوبان  ار  نانآ  هاگنآ  دنتشاگنا ، وگغورد  ار  وا  ناسنیدب 
. تسا نابرهم  دنمزوریپ  دنوادخ  انامه  و 

. دنتشاگنا وگغورد  ار  ناربمایپ  مه )  ) دومث موق 
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؟ دینکیمن اورپ  كرش ) زا   ) ایآ تفگ : نانآ  هب  مالّسلا  هیلع  حلاص  ناشردارب  هک  دوب  نینچ 
. منیما يربمایپ  امش  يارب  نم 

. دینک يوریپ  نم  زا  اورپ و  دنوادخ  زا  سپ 
. تسین نایناهج  راگدرورپ  رب  زج  نم  شاداپ  مبلطیمن  یشاداپ  امش  زا  نآ  يارب  و 

هک  یتلاح  هب  ار  امش  ایآ 
566 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

؟ دننکیم اهر  ناما  نما و  رد  تسه  اجنیا  رد 
. اهراسهمشچ اهغاب و  رد 

. تسا فیطل  اهنآ  يهویم  هک  ینانبامرخ  اهرازتشک و  و 
. دیشارتیم ییاههناخ  دوخ ) يارب   ) هنارهام اههوک ، زا  و 

. دینک يوریپ  نم  زا  اورپ و  دنوادخ  زا  سپ ،
. دینکم تعاطا  ناراکفازگ  نامرف  زا  و 

566 ص :  ریسفت ..... 

یِّنِإ َنوُقَّتَت  َأ ال  ٌدوُه  ْمُهوُخَأ  ْمَُهل  َلاق  ْذِإ  َنِیلَـسْرُْملا  ٌداع  َْتبَّذَک  ُمیِحَّرلا  ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  َنِینِمُْؤم  ْمُهُرَثْکَأ  َناک  ام  َو  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 
نیا رد  ناـمگیب  ٍعیِر  ِّلُِـکب  َنُوْنبَت  َأ  َنیَِملاـْعلا  ِّبَر  یلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  اـم  َو  ِنوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُقَّتاَـف  ٌنیِمَأ  ٌلوُسَر  ْمَُکل 

. دندوبن نمؤم  نانآ  نیرتشیب  تسه و  یتربع  يهیام 
. تسا نابرهم  دنمزوریپ  تراگدرورپ  انامه  و 

امـش يارب  نم  دـینکیمن ؟ اورپ  كرـش ) زا   ) اـیآ تفگ : ناـنآ  هب  دوه  ناـشردارب  هک  دوب  نینچ  دنتـشاگنا . وگغورد  ار  ناربماـیپ  داـع  موق 
نایناهج راگدرورپ  رب  زج  نم  شاداپ  مبلطیمن ، امش  زا  یـشاداپ  نآ  يارب  و  دینک . يوریپ  نم  زا  اورپ و  راگدرورپ  زا  سپ ، منیما . يربمایپ 

. دیزاسیم هچیزاب  رس  زا  ییانب  يدنلب  ره  رد  ایآ  تسین .
ره ای  نیمز  زا  عفترم  ياج  يانعم  هب  هحتف  هرسک و  اب  عیّرلا » »

567 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دناهتخاس دنیزگ  يوأم  نآ  رد  هکنآ  يارب  هک  رتوبک  جرب  عفترم و  هوک  هوک ، رد  جرفنم  قیرط  ای  قیرط  ره  ای  ّجف 

عفترم ياهنیمز  اههوک و  يور  رب  هدش  هتخاس  ياههعلق  ای  دنلب  ياهرصق  نآ  زا  دارم  دینکیم و  داجیا  یگدوهیب  هب  هک  َنُوثَبْعَت  تمالع  ًۀَیآ 
هرخسم نارذگهر و  رب  فارشا  يارب  هک  ياهینبا  ای  دنشاب ، هتشاد  اهنآ  دوجو  هب  يزاین  هکنیا  نودب  اههار  رس  رب  ینابدید  ياهجرب  ای  تسا ،

. یگزره تلاطب و  هب  اهنآ  رد  عامتجا  هدوهیب و  ياهیزاب  يارب  دندرکیم  انب  دنتشاد  ای  دننکیم ، انب  ناشندرک 
ای اـمنبآ ، ضوـح و  ياـنعم  هـب  عنــصملا »  » اـی ۀعنــصملا »  » عـمج عناــصم »  » دــیزاسیم راوتــسا ) ي   ) اهکــشوک َِعناــصَم و  َنوُذـِـخَّتَت  َو 

هتخاـس يروهرهب  عاـفتنا و  تعارز و  يارب  هک  ییاهاتـسور  اـی  دوشیم  توعد  یناـمهیم  يارب  ناـنامهیم  زا  اـهنآ  رد  هک  ییاـههناخنامهیم 
. دوشیم هتخاس  هک  ییاهیراوید  راهچ  اهرصق و  زا  ییاهانب  ای  دوشیم ،

اذِإ َو  دینکیم  راوتسا  مکحم و  ار  اهناینب  نینچ  نیا  دیاهنادواج و  هک  دینکیم  نامگ  ینعی  دینامب ؟ نادیواج  هکنآ  دیما  هب  َنوُُدلْخَت  ْمُکَّلََعل 
عمج امـش  ینعی  دییامن  تیاعر  ار  بدا  هکنیا  نودب  دـییاشگیم  تسد  نایوگروز  نوچمه  دـییاشگ  تسد  نوچ  َنیِراَّبَج  ُْمتْـشََطب  ُْمتْـشََطب 

568 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  اب  ار  توهش  يهّوق  رد  طارفا  نیب  دیدرک 
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. هّیبضغ يهّوق  رد  طارفا 
. تشذگ ترابع  نیا  رارکت  هجو  نایب  هک  دینک  يوریپ  نم  زا  اورپ و  راگدرورپ  زا  سپ  ِنوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف 

. دینک اورپ  داد ، ناتیرای  دینادیم  هچنآ  هب  ار  امش  هک  یسک  زا  َنوُمَْلعَت و  اِمب  ْمُکَّدَمَأ  يِذَّلا  اوُقَّتا  َو 
هکنیا يارب  دومن  رارکت  ار  دیـشاب  هتـشاد  اورپ  اوّقتا »  » تسین ریذپ  ناکما  ییرای ) نینچ   ) یهلا دادما  اب  زج  هک  دـینادیم  دیاهتـسناد و  ینعی 

دنسرتب ددرگ و  ناوارف  هک  وا  زا  دنهاوخب  دنریذپب و  ات  تسا  دنوادخ  زا  دنـسانشیم  هک  ییاهتمعن  زا  یـضعب  رب  هّبنت  تهج  دشاب  ياهمّدقم 
. دننکن ربمایپ »  » وا اب  تفلاخم  شندش و  لیاز  زا 

شیاهتمعن يدادعت  داد  يرای  اهراس  همشچ  اهغاب و  زین )  ) نارسپ و نایاپراچ ، ندیشخب )  ) اب ار  امـش  ٍنُویُع  َو  ٍتاَّنَج  َو  َنِیَنب  َو  ٍماْعنَِأب  ْمُکَّدَمَأ 
. تسا هدرمش  رب  درامشیم  اهتمعن  ياهنیرتهب  نیرتفیرش و  زا  برع  هک  ار 

. مکانمیب امش  رب  تمایق  زور  نیگمهس  باذع  زا  نم  ٍمیِظَع  ٍمْوَی  َباذَع  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ 
همهاو نینچمه  مسرتیم و  امـش  رب  امـش  تفلاخم  اب  اهتمعن  نیا  ندـش  لیاز  زا  نوچ  اوقت  رب  ار  امـش  مدرک  رما  دومرف : هک  تسا  نیا  لـثم 

ار . تمایق »  » گرزب زور  باذع  نآ  زا  رتگرزب  امش  رب  مراد 
569 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دنپ هچ  تسا ، ناسکی  ام  يارب  َنیِظِعاْولا  َنِم  ْنُکَت  َْمل  ْمَأ  َتْظَعَو  َأ  اْنیَلَع  ٌءاوَس  دنتفگ : وا  هب  ناشندرمـش  چیه  راهظا  تهج  شباوج  رد  اُولاق 
هظعوم رگا  دنتفگن : دـنناسرب  وا  يهظعوم  رب  ار  ناشیهّجوتیب  رد  ناشدـصق  دـنناوتب  رتهب  هکنیا  يارب  یـشابن  ناگدـنهد  دـنپ  زا  هچ  یهد 

. یشابن ناگدنهد  دنپ  زا  هچ  یهد و  دنپ  هچ  تسا  يواسم  ام  يارب  ینکن  هظعوم  ای  ینک 
هحتف و اب  قلخ  هدرک ، رارکت  تسین و  یهلا  دادما  اب  زج  نآ  هک  دنتسنادیم  ینعی  تسین  ناینیـشیپ  يهویـش  زج  نیا  َنِیلَّوَْألا  ُُقلُخ  اَّلِإ  اذه  ْنِإ 
دشابیم و عبط  هّیجس و  يانعم  هب  هک  تسا  هدش  هدناوخ  هّمض  ود  اب  زین  دشابیم و  عبط  ترطف و  ای  ارتفا  يانعم  هب  هک  هدش  هدناوخ  نوکس 

ياعّدا وت  لثم  زین  ناینیـشیپ  هک  تسین  دندرکیم  اعّدا  نیـشیپ  ناربمایپ  هک  هچنآ  زج  دنکیم  اعّدا  ربمایپ  هک  هچنآ  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم 
یگدـنز نارذـگ  شیع و  یتّدـم  هک  تسین  هدوب  لاح  هب  ات  هک  هچنآ  زج  دراد  نایرج  لاح  رد  هک  یتامم  تاـیح و  نیا  اـی  دـندرک ! تّوبن 

. تسا هدوب  شیپ »  » میدق زا  هک  تسا  نامه  یگدنز  گرم و  رب  نامز  ینعی  یتسین  گرم و  یتّدم  زا  دعب  تسا و 
ياعّدا هک  یسک  ره  ای  مالّسلا  مهیلع  ناربمایپ  زا  هدوب  ناینیشیپ  تداع  يانبم  رب  هک  هچنآ  زج  تسین  ینکیم  اعّدا  ربمایپ  يا  وت  هک  هچنآ  ای 

570 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تّوبن نایعّدم  زا  تسا  هدرک  تّوبن 

. میاهدرک ادتقا  نانآ  رب  ام  دناهتشاد و  ناینیشیپ  هک  ياهنیرید  تداع  رگم  تسین  میتسه  نآ  رب  نید  ناونع  هب  ام  هک  هچنآ  ای 
هب میّقح  رب  ام  هک  تهج  نیا  زا  ای  تسین  راک  رد  یباقع  باسح و  تمایق ، هکنیا  يارب  میتسین  ناگدنوش  باذع  زا  ام  َنِیبَّذَعُِمب و  ُنَْحن  ام  َو 

(. باذع  ) باقع هن  میراد  باوث  قاقحتسا  هک  يروط 
زاب دوب  هدروآ  اف »  » اب هک  بیذکت  زا  سپ  هکنیا  هجو  میدرک  دوبان  ار  نانآ  هاگنآ  دنتـشاگنا ، وگغورد  ار  وا  ناسنیدـب  ْمُهانْکَلْهَأَف  ُهُوبَّذَـکَف 

. تشذگ قباس ) رد   ) نیا زا  شیپ  ار  مهانکلها »  » هدروآ اف »  » اب مه 
یبایتسد لیلد  هب  شموق  ندرک  كاله  زا  هک  هچنآ  ای  شموق  مالّـسلا و  هیلع  دوه  هدـش  رکذ  ياهتیاکح  نیا  رد  هک  یتسارب  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ 

. میتفای رفظ  نادب  رابخا 
ْمَُکل یِّنِإ  َنوُقَّتَت  ـال  َأ  ٌحـِلاص  ْمُهوُخَأ  ْمَُهل  َلاـق  ْذِإ  َنِیلَـسْرُْملا  ُدوُمَث  َْتبَّذَـک  ُمیِحَّرلا  ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  َنِینِمُْؤم  ْمُهُرَثْکَأ  َناـک  اـم  َو  ًۀَـیَآل 

زا دعب  َنِینِمآ  انُهاه  ام  ِیف  َنوُکَْرُتت  َأ  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  یلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ام  َو  ِنوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ٌنیِمَأ  ٌلوُسَر 
571 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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ار نانآ  هدرک و  یفن  دوب  ماّهتا  ثرّوم  هک  ار  عمط  دوخ  زا  دومن و  هنّیب  يهماقا  دنتخانـشیم  نانآ  هک  هچنآ  زا  شیاـعّدا  قدـص  يارب  هکنیا 
. ناشیاههناخ ایند و  زا  ندش  جراخ  گرم و  رب  درک  دیدهت 

. تسا فیطل  اهنآ  يهویم  هک  ینانبامرخ  اهرازتشک و  و  اهراسهمشچ . اهغاب و  رد  ٌمیِضَه  اهُْعلَط  ٍلَْخن  َو  ٍعُورُز  َو  ٍنُویُع  َو  ٍتاَّنَج  ِیف 
. دشابن یتفس  نآ  رد  هک  تسا  ییامرخ  هدش  هتفگ  مضهلا و  عیرس  ای  دیضن  ای  هدیسر  هک  امرخ  مرن  بطر  ای  هریش  ینعی 

َو َهَّللا  اوُقَّتاَف  هوک  ندیشارت  رد  دیتسه  داتسا  و  دیـشارتیم . ییاههناخ  دوخ ) يارب   ) هنارهام اههوک ، زا  َنیِهِراف و  ًاتُوُیب  ِلابِْجلا  َنِم  َنُوتِْحنَت  َو 
( ار  ) ییاهنآ ینعی ) . ) دینکم تعاطا  ناراکفازگ  نامرف  زا  دینک و  يوریپ  نم  زا  اورپ و  دنوادخ  زا  سپ ، َنِیفِرْـسُْملا  َْرمَأ  اوُعیُِطت  َو ال  ِنوُعیِطَأ 

(. دینکم يوریپ  تعاطا و   ) دنراذگیم رتارف  ار  اپ  مشخ  تاّیهتشم و  رد  دوخ  ّدح  زا  هک 
152 تایآ 159 -

571 ص :  ات 159 ..... ] تایآ 152  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]

هراشا

َنِم َْتنُک  ْنِإ  ٍۀَـیِآب  ِتْأَف  اُنْلثِم  ٌرََـشب  ـَّالِإ  َْتنَأ  اـم  ( 153  ) َنیِرَّحَـسُْملا َنِم  َْتنَأ  امَّنِإ  اُولاـق  ( 152  ) َنوُِحلُْـصی َو ال  ِضْرَأـْلا  ِیف  َنوُدِـسُْفی  َنیِذَّلا 
(156  ) ٍمیِظَع ٍمْوَی  ُباذَع  ْمُکَذُخْأَیَف  ٍءوُِسب  اهوُّسَمَت  َو ال  ( 155  ) ٍمُوْلعَم ٍمْوَی  ُبْرِش  ْمَُکل  َو  ٌبْرِش  اَهل  ٌۀَقان  ِهِذه  َلاق  ( 154  ) َنِیقِداَّصلا

ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوـَُـهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  ( 158  ) َنِینِمُْؤم ْمُهُرَثْکَأ  َناک  ام  َو  ًۀَـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  ُباذَْـعلا  ُمُهَذَـخَأَف  ( 157  ) َنیِمِدان اوُحَبْـصَأَف  اهوُرَقَعَف 
(159)

572 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

572 ص :  همجرت ..... 

. دنشوکیمن حالصا  رد  دننکیم و  داسف  هنتف و  نیمزرس  نیا  رد  هک  یناسک  نامه ) )
. یناگدز وداج  زا  وت  هک  تسین  نیا  زج  دنتفگ 

. روایب ياهزجعم  ییوگیم  تسار  رگا  یتسین  ام  دننامه  يرشب  زج  وت 
. تسامش يارب  نّیعم  يزور  روخشبآ  وا و  يارب  نّیعم )  ) يروخشبآ هک  تسا  يرتش  هّدام  نیا  تفگ :

. دش دهاوخ  ناتریگنابیرگ  نیگمهس  یباذع  هک  دیناسرن  یبیسآ  نآ  هب  و 
. دندش نامیشپ  سپس  دندرک و  یپ  ار  نآ  هاگنآ 

. دندوبن نمؤم  نانآ  نیرتشیب  تسه و  یتربع  يهیام  نیا  رد  نامگیب  تفرگ  ورف  ار  ناشیا  باذع  و 
. تسا نابرهم  دنمزوریپ  تراگدرورپ  انامه  و 

572 ص :  ریسفت ..... 

«1 . » تشذگ لّصفم  روط  هب  دوه  يهروس  فارعالا و  يهروس  رد  حلاص : دوه و  حون ، تیاکح 
__________________________________________________

دنیامن هعجارم  ریسفت  نیمه  هطوبرم  دلج  هب  رتشیب  عالّطا  تهج  دنناوتیم  مرتحم  نادنمقالع  نیاربانب  ( 1)
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573 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
160 تایآ 175 -

573 ص :  ات 175 ..... ] تایآ 160  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]

هراشا

َو ( 163  ) ِنوُعیِطَأ َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ( 162  ) ٌنیِمَأ ٌلوُسَر  ْمَُکل  یِّنِإ  ( 161  ) َنوُقَّتَت َأ ال  ٌطُول  ْمُهوُخَأ  ْمَُهل  َلاق  ْذِإ  ( 160  ) َنِیلَسْرُْملا ٍطُول  ُمْوَق  َْتبَّذَک 
(164  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  یلَع  َّالِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ام 

ُطُول ای  ِهَْتنَت  َْمل  ِْنَئل  اُولاـق  ( 166  ) َنوُداع ٌمْوَق  ُْمْتنَأ  ْلـَب  ْمُکِجاوْزَأ  ْنِم  ْمُکُّبَر  ْمَُکل  َقَلَخ  اـم  َنوُرَذـَت  َو  ( 165  ) َنیَِملاْعلا َنِم  َنارْکُّذـلا  َنُوتَْأت  َأ 
(169  ) َنُولَمْعَی اَّمِم  ِیلْهَأ  َو  ِینَِّجن  ِّبَر  ( 168  ) َنِیلاْقلا َنِم  ْمُِکلَمَِعل  یِّنِإ  َلاق  ( 167  ) َنیِجَرْخُْملا َنِم  َّنَنوُکََتل 

(173  ) َنیِرَْذنُْملا ُرَطَم  َءاسَف  ًارَطَم  ْمِْهیَلَع  انْرَْطمَأ  َو  ( 172  ) َنیِرَخْآلا اَنْرَّمَد  َُّمث  ( 171  ) َنیِِرباْغلا ِیف  ًازوُجَع  َّالِإ  ( 170  ) َنیِعَمْجَأ ُهَلْهَأ  َو  ُهاْنیَّجَنَف 
(174  ) َنِینِمُْؤم ْمُهُرَثْکَأ  َناک  ام  َو  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 

(175  ) ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو 

573 ص :  همجرت ..... 

. دنتشاگنا وگغورد  ار  ناربمایپ  مه )  ) طول موق 
؟ دینکیمن اورپ  كرش ) زا   ) ایآ تفگ : نانآ  هب  طول  ناشردارب  هک  دوب  نینچ 

. منیما يربمایپ  امش  يارب  نم 
. دینک يوریپ  نم  زا  اورپ و  دنوادخ  زا  سپ ،

و
574 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسین نایناهج  راگدرورپ  رب  زج  نم  شاداپ  مبلطیمن  یشاداپ  امش  زا  نآ  يارب 
؟ دیزیمآیم نادرم  اب  ناهج  مدرم  نایم  زا  ایآ 

. دیتسه راکزواجت  یموق  امش  يرآ  دینکیم ، اهر  تسا  هدیرفآ  امش  يارب  ناتراگدرورپ  هک  ار  ناتنارسمه  و 
. دش یهاوخ  ناگدشهدنار  زا  يرادن  رب  تسد  رگا  طول  يا  دنتفگ :

. متسه امش  رادرک  راک و  نانمشد  زا  نم  تفگ : طول ) )
. هد ییاهر  دننکیم  هک  يراک  ّرش  زا  ار  ماهداوناخ  ارم و  اراگدرورپ 

میدیناهر ار  شاهداوناخ  وا و  هاگنآ 
. دوب ناگدنامسپزاب  زا  هک  ار  ینزریپ  رگم 

. میدرک دوبان  ار  نارگید  سپس 
. تسا دب  هچ  ناگتفای  رادشه  يالب )  ) ناراب میدیراب ، گنس ) زا   ) یناراب نانآ  رب  و 

. دندوبن نمؤم  نانآ  نیرتشیب  تسه و  یتربع  يهیام  نیا  رد  نامگیب 
. تسا نابرهم  دنمزوریپ  تراگدرورپ  انامه  و 
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574 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

ْنِإ ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ام  َو  ِنوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ٌنیِمَأ  ٌلوُسَر  ْمَُکل  یِّنِإ  َنوُقَّتَت  َأ ال  ٌطُول  ْمُهوُخَأ  ْمَُهل  َلاق  ْذِإ  َنِیلَـسْرُْملا  ٍطُول  ُمْوَق  َْتبَّذَک 
ار ناربمایپ  مه )  ) طول موق  ُْمْتنَأ  َْلب  ْمُکِجاوْزَأ  ْنِم  ْمُکُّبَر  ْمَُکل  َقَلَخ  ام  َنوُرَذَت  َو  َنیَِملاْعلا  َنِم  َنارْکُّذلا  َنُوتَْأت  َأ  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  یلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ 

يربمایپ امـش  يارب  نم  دـینکیمن ؟ اورپ  كرـش ) زا   ) اـیآ تفگ : ناـنآ  هب  مالّـسلا  هیلع  طول  ناـشردارب  هک  دوب  نینچ  دنتـشاگنا . وگغورد 
يارب  و  دینک . يوریپ  نم  زا  اورپ و  دنوادخ  زا  سپ ، منیما .

575 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ار ناتنارسمه  و  دیزیمآیم ؟ نادرم  اب  ناهج  مدرم  نایم  زا  ایآ  تسین . نایناهج  راگدرورپ  رب  زج  نم  شاداپ  مبلطیمن  یـشاداپ  امـش  زا  نآ 

یموق َنوُداع  ٌمْوَق  امـش  هکنیا  يارب  دـیتسین  فقاو  ملظ  زا  هزادـنا  نیا  رب  امـش  و  دـینکیم ، اهر  تسا  هدـیرفآ  امـش  يارب  ناتراگدرورپ  هک 
. دیتسه راکزواجت 

هب قیدص »  » ّدض ّودع »  » ای زواجت  بثو ، فرص ، يدزد ، متـس ، يانعم  هب  يدع »  » زا نوداعلا » ، » ناتروما يهمه  رد  دیتسه  يراکزواجت  موق 
. تسا ندروآ  مشخ  هب  يانعم  هب  ملع  نزو  رب  يدع »  » زا ای  نمشد ، يانعم 

575 ص :  يرایتخا .....  فیلاکت  نیب  دوجوم  تقباطم 

. دراد تقباطم  دراد  دوجو  یهلا  ینیوکت  ملاع  رد  هک  هچنآ  اب  هّیولو  ای  هّیوبن  يهّیرایتخا  فیلاکت  هک  نادب 
یعامتجا یگدنز  نیا  يهلیـسو  هب  ات  تسا  هدرک  یعامتجا  یگدنز  هب  فّلکم  دراد  هک  یعاونا  رثکا  رد  ار  ناویح  سنج  لاعتم  دـنوادخ  و 

ربص مادکچیه  هک  هدرک  يروط  ار  اهنآ  هک  تسا  هداد  رارق  ار  ثنؤم  رّکذم و  سنج  نآ  ششک »  » رد داد و  بیکرت  نآ  رد  ار  تاوهش  هک 
تسا . هداد  رارق  اهنآ  داهن  رد  هک  یلیم  توهش و  ياضتقا  هب  درادن  يرگید  دوبن  رب  يرابدرب  و 

576 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ياقب شیادیپ و  بجوم  هک  ياهعقاوم  چیه  توهش  ندوبن  تروص  رد  هدوبن و  عون  لسن و  ياقب  زج  توهـش  شنیرفآ  زا  يدوصقم  چیه  و 

. دوبن نکمم  دوب  تاناویح  ریاس  عون 
هّیفیلکت رماوا  رب  ییاـنتعا  هک  يدارفا  رب  دوشیم  دروـخرب  يدراوـم  رد  نکیل  دوـب  نکمم  هعقاوـم  هّیوـبن  فیلاـکت  بجوـم  هب  ناـسنا  اـّما  و 

. ناسنا ینیوکت  رماوا  اب  ار  رماوا  نیا  تخاس  قباطم  نیاربانب  دیآ  دیدپ  روما  رد  یللخ  دوب  نکمم  تروص  نیا  رد  دننکیمن 
. دریگن تروص  یفیلکت  رما  ضحم  هب  يوبن  هّیرایتخا  رماوا  يانبم  رب  ياهعقاوم  دوب  نکمم  دوبن  نینچ  رگا  هک 

تلآ هدام  رن و  رد  یلاعت  دنوادخ  لسانت  دـصق  يارب  سپ  دـبای  شهاک  ای  دورب  نیب  زا  سنج  عون و  هک  تفریم  نآ  میب  تروص  نیا  رد  و 
هک تسا  هدش  هداد  رارق  يروط  نآ  رد  ناسنا  يهفطن  هدنهد  لیکشت  يهّدام  هک  داد  رارق  توهش ) عفد   ) تجاح ياضق  يارب  ار  ياهلیسو  و 

(. دریگیم ياج  نینج  لیکشت  يارب  محر  رد  هدرک و  تکرح  نیفرط  کیرحت  اب  هک   ) تسا ياهژیو  هاگیاج  رد 
. دنادیم دوخ  زا  يوزج  ار  وا  مادک  ره  هک  تسا  هداد  رارق  وا  ناّیبرم  دنزرف و  قشاع  يوحن  هب  ار  ّثنؤم  رّکذم و  نیا  رب  هوالع 

دوبن  نکمم  دوبن  رگا  هک  هداد  رارق  ياهژیو  تواکذ  تنطیش و  تسین  یفیلکت  رما  رب  یهّجوت  هک  زین  ناویح  رد  ناسنا  زا  ریغ  و 
577 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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ماـجنا ّینیوکت  رما  ياـضتقم  هب  عقاو  رد  نیا  هک  دـنیامن  مهارف  ار  لـسن  داـیدزا  تاـبجوم  هداد  ناـشن  رگیدـمه  رب  ندـیهج  رد  یتـبغر  هک 
. درادن دوجو  ناویح  يارب  یفیلکت  رما  دریگیم و 

دیامن توهش  ياضق  رما  رد  فّرصت  دناوتیم  يوحن  هب  هک  ناطیـش  يهطـساو  هب  ندش  هسوسو  يهنیمز  لّیخت ، تردق  ياراد  هک  ناسنا  اّما 
. دراد دوجو 

ینیوکت رما  اب  تفلاخم  لیلد  هب  ار  وا  دنوادخ  یفیلکت ، رما  ینیوکت و  رما  اب  شتنطیـش  ریبدت و  ساسا  رب  دـنکیم  تفلاخم  ناسنا  یهاگ  و 
. دهدیم رارق  شیارب  ار  یتبوقع  ّدح و  هداد و  رارق  هذخاؤم  باقع و  دروم  یفیلکت  و 

اـیح و زا  نوریب  ار  نز  درم و  تعیبـط  تشاد ، یپ  رد  ار  لـسن  عـطق  هب  نیمز  رد  یّلک  داـسفا  دروـم  نـیا  رد  یفیلکت  رما  زا  جورخ  نوـچ  و 
. درک عضو  ار  تبوقع  ّدشا  يزاب ) سنجمه   ) نز اب  نز  ای  رّکذم  اب  رّکذم  توهش  عفد  يارب  داد و  رارق  یناویح  يهّوق  رد  ناویح  زا  رتتسپ 

. ینکیم نآ  زا  یهن  هک  هچنآ  زا  يرادن  رب  تسد  رگا  طول  يا  دنتفگ : ُطُول  ای  ِهَْتنَت  َْمل  ِْنَئل  اُولاق 
ام . ياتسور  زا  دش  یهاوخ  ناگدشهدنار  زا  َنیِجَرْخُْملا  َنِم  َّنَنوُکََتل 

578 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
مراگدرورپ يهدـیرفآ  امـش  هک  ارچ  امـش  دوخ  هن  متـسه  امـش  رادرک  راک و  نانمـشد  زا  نم  تفگ : طول )  ) َنِیلاـْقلا َنِم  ْمُِکلَمَِعل  یِّنِإ  َلاـق 

هک تسا  یفیلکت  ینیوکت و  روما  اب  فلاخم  ناتلمع  نکیل  مهد ) رارق  ییاـنتعا  یب  دروم   ) مریگب مک  تسد  ار  امـش  متـسین  رداـق  دـیتسه و 
. دینکن نوریب  هچ  دینک و  نوریب  ناتیاتسور  زا  ارم  هچ ، تسا  نم  بضغ  دروم 

اَّلِإ َنیِعَمْجَأ  ُهَلْهَأ  َو  ُهاْنیَّجَنَف  َنُولَمْعَی  اَّمِم  ِیلْهَأ  َو  ِینِّجَن  ِّبَر  تشاد : هضرع  لاعتم  دنوادخ  هب  اجتلا  ماقم  رد  هدینادرگ و  يور  نانآ  زا  سپس 
وا لها  زا  ار  ینزریپ  رگم  میدیناهر  ار  شاهداوناخ  وا و  هاگنآ  هد . ییاهر  دننکیم  هک  يراک  ّرـش  زا  ار  ماهداوناخ  ارم و  اراگدرورپ  ًازوُجَع 

. دوب طول  رسمه  هک 
ربانب تسا  باذع  رد  ناگدنامیقاب  زا  ای  دماین  نوریب  طول  اب  دنام و  ارق  رد  هک  یناگدنام  یقاب  زا  دوب  ناگدـنام  سپ  زاب  زا  هک  َنیِِرباْغلا  ِیف 

. دش كاله  یگنس  تباصا  اب  هار  رد  یلو  دش  جراخ  زین  وا  «: 1  » هدش هتفگ  هک  هچنآ 
اب نآ  زا  سپ  ارق  ندومن  نوگرگد  نیمز و  رد  ندرب  ورف  ندناشوپ و  اب  ار  نارگید  َنیِرَخْآلا  میدرک  دوبان  سپس  اَنْرَّمَد  َُّمث 

__________________________________________________

7 ص 202 نایبلا ج 8 - عمجم  (. 1)
579 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. میدرک ور  ریز و  ار  نانآ  يارق  نامسآ  زا  گنس  شراب 
. گنس ناراب  زا  یبیجع  شراب  میدیراب ، گنس ) زا   ) یناراب نانآ  رب  ًارَطَم و  ْمِْهیَلَع  انْرَْطمَأ  َو 

دب هچ  ناگتفای  رادـشه  يالب )  ) ناراب ُمیِحَّرلا  ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  َنِینِمْؤُم  ْمُهُرَثْکَأ  َناـک  اـم  َو  ًۀَـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  َنیِرَذـْنُْملا  ُرَطَم  َءاـسَف 
. تسا نابرهم  دنمزوریپ  تراگدرورپ  انامه  و  دندوبن . نمؤم  نانآ  نیرتشیب  تسه و  یتربع  يهیام  نیا  رد  نامگیب  تسا .

176 تایآ 191 -

579 ص :  ات 191 ..... ] تایآ 176  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]

هراشا

َو ( 179  ) ِنوُعیِطَأ َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ( 178  ) ٌنیِمَأ ٌلوُسَر  ْمَُکل  یِّنِإ  ( 177  ) َنوُقَّتَت َأ ال  ٌْبیَعُش  ْمَُهل  َلاق  ْذِإ  ( 176  ) َنِیلَسْرُْملا ِۀَْکیَْألا  ُباحْصَأ  َبَّذَک 
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(180  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  یلَع  َّالِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ام 
ِضْرَْألا ِیف  اْوَثْعَت  ـال  َو  ْمُهَءایْـشَأ  َساَّنلا  اوُسَْخبَت  ـال  َو  ( 182  ) ِمیِقَتْسُْملا ِساطْـسِْقلِاب  اُونِز  َو  ( 181  ) َنیِرِـسْخُْملا َنِم  اُونوُکَت  َو ال  َلـْیَْکلا  اُوفْوَأ 

(185  ) َنیِرَّحَسُْملا َنِم  َْتنَأ  امَّنِإ  اُولاق  ( 184  ) َنِیلَّوَْألا َۀَِّلبِْجلا  َو  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  اوُقَّتا  َو  ( 183  ) َنیِدِسْفُم
اِمب ُمَلْعَأ  یِّبَر  َلاق  ( 187  ) َنِیقِداَّصلا َنِم  َْتنُک  ْنِإ  ِءامَّسلا  َنِم  ًافَسِک  اْنیَلَع  ْطِقْسَأَف  ( 186  ) َنِیبِذاْکلا َنَِمل  َکُّنُظَن  ْنِإ  َو  اُنْلثِم  ٌرََشب  َّالِإ  َْتنَأ  ام  َو 
(190  ) َنِینِمُْؤم ْمُهُرَثْکَأ  َناک  ام  َو  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ( 189  ) ٍمیِظَع ٍمْوَی  َباذَع  َناک  ُهَّنِإ  ِۀَّلُّظلا  ِمْوَی  ُباذَع  ْمُهَذَخَأَف  ُهُوبَّذَکَف  ( 188  ) َنُولَمْعَت

(191  ) ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو 
580 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

580 ص :  همجرت ..... 

. دنتشاگنا وگغورد  ار  ناربمایپ  مه )  ) هکیا لها 
؟ دینکیمن اورپ  كرش ) زا   ) ایآ تفگ : ناشیا  هب  بیعش  هک  دوب  نینچ 

. منیما يربمایپ  امش  يارب  نم 
. دینک يوریپ  نم  زا  اورپ و  دنوادخ  زا  سپ ،

. تسین نایناهج  راگدرورپ  رب  زج  نم  شاداپ  مبلطیمن  یشاداپ  امش  زا  نآ  يارب  و 
. دیشابم ناشورف  مک  زا  دیهد و  مامت  ار  هنامیپ 

. دیجنسب تسرد  يوزارت  اب  و 
. دینکم اپرب  داسف  هنتف و  نیمزرس  نیا  رد  دیهدم و  مک  مدرم  هب  و 

. دینک اورپ  تسا  هدیرفآ  ار  نیشیپ  تّما  امش و  هک  یسک  زا  و 
. یناگدزوداج زا  وت  هک  تسین  نیا  زج  دنتفگ :

. مینادیم نایوگغورد  زا  ههبشیب  ار  وت  ام  یتسین و  ام  دننامه  يرشب  زج  وت  و 
. زادنیب ام  رس )  ) رب ار  نامسآ  زا  ياهراپ  ینایوگتسار ، زا  رگا  سپ 

: تفگ بیعش ) )
. تسا رتاناد  دینکیم  هچنآ  هب  نم  راگدرورپ 

. دوب نیگمهس  يزور  باذع  نآ  هک  تفرگ  ورف  ار  نانآ  نکفا  هیاس  يربا  زور  باذع  دنتشاگنا و  وگغورد  ار  وا  هاگنآ 
. دندوبن نمؤم  نانآ  نیرتشیب  تسه و  یتربع  يهیام  نیا  رد  نامگیب 

. تسا نابرهم  دنمزوریپ  تراگدرورپ  انامه  و 

580 ص :  ریسفت ..... 

581 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنتشاگنا وگغورد  ار  ناربمایپ  مه )  ) هکیا لها  َنِیلَسْرُْملا  ِۀَْکیَْألا  ُباحْصَأ  َبَّذَک 

نآ رد  یتخرد  ره  زا  هک  ناتخرد  زا  یتعامج  ای  هدـش  هدـناشوپ  دایز  هدـش  هتفاب  هدروخ و  چـیپ  مه  هب  ناتخرد  اب  هک  یهاگیاج  کـیالا » »
یتعامج ای  تسا . نیدم  لها  هکیا  باحـصا  زا  دارم  ناتخرد و  زا  یهوبنا  يهعومجم  ای  هکیا  کی  امرخ  تخرد  یّتح  دشاب  هتـشاد  دوجو 
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اهنآ دش  ثوعبم  نیدم  لها  رب  هک  يروطنامه  دش  ثوعبم  نانآ  رب  بیعـش  دندوبن  بیعـش  يهلیبق  زا  دندوب و  نیدـم  يهیرق  هب  کیدزن  هک 
. دندوبن وا  يهلیبق  زا 

: تفگ ناشیا  هب  بیعش  هک  دوب  نینچ  ٌْبیَعُش  ْمَُهل  َلاق  ْذِإ  دومرف : یلاعت  دنوادخ  دندوبن ، وا  يهلیبق  زا  نانآ  هکنیا  يارب  و 
ِّبَر یلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  اـم  َو  ِنوـُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُقَّتاَـف  ٌنیِمَأ  ٌلوُـسَر  ْمَُکل  یِّنِإ  َنوـُقَّتَت  ـال  َأ  بیعـش  ناـشردارب  تفگن  و 

زا اورپ و  دنوادخ  زا  سپ ، منیما . يربمایپ  امش  يارب  نم  دینکیمن ؟ اورپ  كرش ) زا   ) ایآ َنیِرِـسْخُْملا  َنِم  اُونوُکَت  َو ال  َْلیَْکلا  اُوفْوَأ  َنیَِملاْعلا 
ناشورف مک  زا  دیهد و  مامت  ار  هنامیپ  تسین . نایناهج  راگدرورپ  رب  زج  نم  شاداپ  مبلطیمن  یشاداپ  امش  زا  نآ  يارب  و  دینک . يوریپ  نم 

نازیم  لیک و  ندوب  کبس  نارسخ و  بجوم  وزارت  رد  هک  هچره  زا  ینعی  دیشابم ،
582 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیزیهرپب ددرگ ،
. دیرواین دیدپ  مدرم  يارب  زا  ناصقن  دیجنسب  تسرد  يوزارت  اب  َساَّنلا و  اوُسَْخبَت  َو ال  ِمیِقَتْسُْملا  ِساطْسِْقلِاب  اُونِز  َو 

موهفم يارب  تسا  ینایب  لّوا  ربانب  دیرادم  اور  متس  مدرم  رب  دینکیم  نزو  هک  ییاهزیچ  ایشا و  رد  هکنیا  ای  دیهدم  مک  مدرم  هب  ْمُهَءایْشَأ و 
. دیجنسب اونزو »  » دینک افو  اوفوا »  » فلاخم

. دینکن هدایز  دیریگیم  هک  هچنآ  رب  دیراذگم و  مک  دیهدیم  مدرم  هب  هک  هچنآ  رد  هک  تسا  روظنم  ّمعا  يانعم  مّود  ربانب  و 
. تسا صیصخت  زا  دعب  میمعت  نیا  دینکم و  اپرب  داسف  هنتف و  نیمزرس  نیا  رد  َنیِدِسْفُم و  ِضْرَْألا  ِیف  اْوَثْعَت  َو ال 

: دنتفگ دینک . اورپ  تسا  هدیرفآ  ار  نیشیپ  تّما  امش و  هک  یسک  زا  َنیِرَّحَسُْملا و  َنِم  َْتنَأ  امَّنِإ  اُولاق  َنِیلَّوَْألا  َۀَِّلبِْجلا  َو  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  اوُقَّتا  َو 
. یناگدزوداج زا  وت  هک  تسین  نیا  زج 

ندرک فیعـضت  یعون  دنیوگیم و  هچ  دنمهفیمن  دناهداد و  تسد  زا  ار  ناشیاهلقع  یّتح )  ) هدـش و رحـس  راتفرگ )  ) هک یناسک  يانعم  هب 
تسا و یندیشون  اذغ و  ندیعلب  ورف  يارب  هدعم  اوه ، ندیشک  يارب  هیر  طقف  ناشیارب  هک  تسا  روظنم  یناسک  ای  و  تسا . هغلابم  رد  يدایز 

. دناهداتفا رود  تّیناسنا  زا 
يرشب  زج  وت  َکُّنُظَن و  ْنِإ  َو  اُنْلثِم  ٌرََشب  اَّلِإ  َْتنَأ  ام  َو 

583 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ینایوگغورد زا  ًافَـسِک  اْنیَلَع  ْطِقْـسَأَف  َنِیبِذاْکلا  َنَِمل  مینکیم  نامگ  ینعی  مینادیم ، نایوگغورد  زا  ههبـشیب  ار  وت  ام  یتسین و  اـم  دـننامه 

َنِم َْتنُک  ْنِإ  ِءامَّسلا  َنِم  هحتف  اب  فسک »  » هرـسک اـب  فسک »  » لـثم ۀفـسکلا »  » عمج افـسک »  » زادـنایب اـم  رـس  رب  ار  نامـسآ  زا  ياهراـپ  سپ 
. دوش عقاو  ّرثؤم  ناشیا  رد  هّجاحم  اب  تسناوتن  هکنیا  زا  دعب  یتسه  نایوگتسار  زا  رگا  َلاق  َنِیقِداَّصلا 

ناترس رب  نامسآ  طوقس  باذع و  قاقحتسا  هک  دنیبب  رگا  سپ  تسا . رتاناد  دینکیم  هچنآ  هب  نم  راگدرورپ  َنُولَمْعَت  اِمب  ُمَلْعَأ  یِّبَر  تفگ :
. داد دهاوخ  قیفوت  امش  هب  دیراد ، ار  وا  تمحر  دادعتسا  دیاهبوت و  تشگزاب و  ّقحتسم  هک  دنیبب  رگا  درک و  دهاوخ  نینچ  دیراد ، ار 

هک يربا  زور  ینعی  تفرگ  ورف  ار  نانآ  نکفا  هیاس  يربا  زور  باذع  دنتـشاگنا و  وگغورد  ار  وا  هاگنآ  ِۀَّلُّظلا  ِمْوَی  ُباذَع  ْمُهَذَخَأَف  ُهُوبَّذَـکَف 
رب ار  اهربا  سپـس  درک و  سبح  نانآ  زا  ار  داب  هک  دـناسر  نانآ  رب  زور  تفه  رد  ییامرگ  ناـنچ  هک  یتسار  هب  سپ  دـنکفا . هیاـس  ناـنآ  رب 

شتآ زا  یناراب  ناشیا  رب  سپ  دندش . جراخ  قیفوت  یکنخ  يوج  تسج و  يارب  دـندوب ، هدـش  نآ  رب  هدیـشوپ  هک  هاگنآ  هدـیناشوپ و  نانآ 
یلاعت  دنوادخ  هک  دوب  نیا  يارب  دوب و  عیاقو  اهزور و  نیرتگرزب  زا  نیا  دینازوس و  ار  نانآ  دیناراب و 

584 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: دومرف

نیگمهـس يزور  باذـع  نآ  هک  ُمیِحَّرلا  ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  َنِینِمُْؤم  ْمُهُرَثْکَأ  َناک  ام  َو  ًۀَـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  ٍمیِظَع  ٍمْوَی  َباذَـع  َناـک  ُهَّنِإ 
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. تسا نابرهم  دنمزوریپ  تراگدرورپ  انامه  و  دندوبن . نمؤم  نانآ  نیرتشیب  تسه و  یتربع  يهیام  نیا  رد  نامگیب  دوب .
يارب يرطاخ  یّلـست  ات  درک ، نایب  ناشبیذکت  لیلد  هب  ار  ناشیاهموق  نتخاس  كاله  مالّـسلا و  مهیلع  هتـشذگ  ناربمایپ  ياههّصق  هک  هاگنآ 

لیالد و مالّـسلا و  هیلع  یلع  ۀیالو  نآرق  نآرق و  دشاب  هدوب  دناهدننک  راکنا  هک  شموق  يارب  يدیدهت  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
. دشاب هدوب  راذنا  لوبق و  هب  رتکیدزن  ات  درک  رکذ  ار  شقدص  تاراما 

192 تایآ 212 -

584 ص :  ات 212 ..... ] تایآ 192  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]

هراشا

ُهَّنِإ َو  ( 195  ) ٍنِیبُم ٍِّیبَرَع  ٍناـِسِلب  ( 194  ) َنیِرِذـْنُْملا َنِم  َنوُکَِتل  َِکْبلَق  یلَع  ( 193  ) ُنیِمَأـْلا ُحوُّرلا  ِِهب  َلََزن  ( 192  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ُلـیِْزنََتل  ُهَّنِإ  َو 
(196  ) َنِیلَّوَْألا ُِربُز  یَِفل 

(199  ) َنِینِمُْؤم ِِهب  اُوناک  ام  ْمِْهیَلَع  ُهَأَرَقَف  ( 198  ) َنیِمَجْعَْألا ِضَْعب  یلَع  ُهاْنلَّزَن  َْول  َو  ( 197  ) َلِیئارْسِإ ِیَنب  ُءامَلُع  ُهَمَْلعَی  ْنَأ  ًۀَیآ  ْمَُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  َأ 
(201  ) َمِیلَْألا َباذَْعلا  اُوَرَی  یَّتَح  ِِهب  َنُونِمُْؤی  ال  ( 200  ) َنیِمِرْجُْملا ِبُوُلق  ِیف  ُهانْکَلَس  َِکلذَک 

َُّمث ( 205  ) َنِینِس ْمُهانْعَّتَم  ْنِإ  َْتیَأَرَف  َأ  ( 204  ) َنُولِْجعَتْسَی اِنباذَِعبَف  َأ  ( 203  ) َنوُرَْظنُم ُنَْحن  ْلَه  اُولوُقَیَف  ( 202  ) َنوُرُعْشَی ْمُه ال  َو  ًۀَتَْغب  ْمُهَِیتْأَیَف 
(206  ) َنوُدَعُوی اُوناک  ام  ْمُهَءاج 

ِِهب َْتلَّزَنَت  اـم  َو  ( 209  ) َنیِِملاـظ اَّنُک  اـم  َو  يرْکِذ  ( 208  ) َنوُرِذـْنُم اَهل  َّالِإ  ٍۀَـیْرَق  ْنِم  اـنْکَلْهَأ  اـم  َو  ( 207  ) َنوُعَّتَُمی اُوناـک  اـم  ْمُْهنَع  ینْغَأ  اـم 
(211  ) َنوُعیِطَتْسَی ام  َو  ْمَُهل  یِغَْبنَی  ام  َو  ( 210  ) ُنیِطایَّشلا

(212  ) َنُولوُْزعََمل ِعْمَّسلا  ِنَع  ْمُهَّنِإ 
585 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

585 ص :  همجرت ..... 

. تسا نایناهج  راگدرورپ  يهداتسرف  ورف  نآرق )  ) نآ و 
( لیئربج  ) نیمالا حور  هک 

. یشاب ناگدنهد  رادشه  زا  ات  تسا  هدروآ  دورف  وت  لد  رب  ار  نآ 
. اویش یبرع  نابز  هب 

. تسه ناینیشیپ  ینامسآ  فحص  رد  نآ  ربخ )  ) و
. دنسانشیم شیپ ) زا   ) ار نآ  لیئارسا  ینب  ياملع  هک  تسین  قدص ) ي   ) هناشن نانآ  يارب  نیا  ایآ 

. میدوب هدرک  لزان  نابز  هناگیب  مدرم  زا  یضعب  رب  ار  نآ  رگا  و 
. میاهداد هار  ناراکهانگ  ياهلد  رد  ار  نآ  سپس 

. دنرگنب ار  كاندرد  باذع  هک  هاگنآ  رگم  دنروآیمن  نامیا  نآ  هب  هک 
. دنشابن هاگآ  نانآ  دیآ و  نانآ  رس  رب  ناهگان  هک 

؟ دوب میهاوخ  هتفای  تلهم  ام  ایآ  دنیوگ  هاگنآ 
. دنهاوخیم باتش  هب  ار  ام  باذع  ایآ  سپ 
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. میزاس ناشرادروخرب  اهلاس  رگا  هک  نک  هظحالم 
. دیآ نانآ  غارس  هب  میاهداد ، ناشمیب  نآ  زا  هچنآ  سپس 

دیاین . نانآ  راک  هب  ناشیرادروخرب  نآ 
586 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنتشاد یناگدنهد  رادشه  هکنآ  رگم  میدرکن  دوبان  ار  يرهش  چیه  لها )  ) و
. میاهدوبن رگمتس  ام  يزومآ و  دنپ  يارب ) )

. دناهدرکن لزان  نیطایش  ار  نآ  و 
. درک دنناوتن  يراک  نینچ  دسرن و  ار  نانآ  و 

. دنتسه رانکرب  یحو )  ) ندینش زا  ناشیا  هک  ارچ 

586 ص :  ریسفت ..... 

. تسا نایناهج  راگدرورپ  يهداتسرف  ورف  نآرق )  ) نآ َنیَِملاْعلا و  ِّبَر  ُلیِْزنََتل  ُهَّنِإ  َو  لاق : و 
. رابتعا هب  دوخ  قباس  رب  تسا  فطع  ترابع  نیا 

ورف ّیلع  تیالو  نآرق  ای  نآرق  انامه  یتسه و  نیلسرم  زا  وت  تسا و  نیلـسرم  زا  بیعـش  هک  یتسار  هب  : » دشاب هتفگ  هک  تسا  نیا  لثم  انعم 
«. تسا نایملاع  راگدرورپ  يهداتسرف 

. هّللا رما  رب  تسا  نیما  حاورا و  يهلمج  زا  هک  یتسار  هب  سپ  مالّسلا  هیلع  لیئربج )  ) نیمالا حور  هک  ُنیِمَْألا  ُحوُّرلا  ِِهب  َلَزَن 
هک روطنامه  تسا  بلق  رد  تیالو  هک  یتسار  هب  سپ  سفن  تسا و  ردص  لباقم  رد  هک  وت  یقیقح  بلق  ای  وت  يهنیـس  رب  ینعی  َِکْبلَق  یلَع 

. تسا هنیس  رد  شبتک  ماکحا و  تلاسر و 
یشاب . ناگدنهد  رادشه  زا  ات  تسا  هدروآ  دورف  وت  لد  رب  ار  نآ  َنیِرِْذنُْملا  َنِم  َنوُکَِتل 

587 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
راذـنا زا  ّکفنم  تراشب  هک  یتسار  هب  سپ  ناگدـنهد ، تراشب  زا  طقف  هن  تسا  نداد ) رادـشه  و   ) راذـنا نانآ  نأـش  هک  ناربماـیپ  زا  ینعی 

. تسا تلاسر  نأش  زا  ادج  تیالو  نأش  تسا و 
راذنا هکنیا  رب  دشاب  هتشاد  راعشا  ات  دروآ  تیاغ  اب  ار  بلطم  دشابن  نآ  رد  موهفم  نآ  هک  دروایب  ار  یمالک  ای  « 1  » یّیغم مامت  هکنیا  زا  لبق 

. شنخس نیا  رب  تسا  ریدقت  زین )  ) نآ ندوب  یبرع  نابز  هب  تیالو ، ای  تسا  نآرق  دوخ  اب  هک  تسین  نیا  زج 
. اویش یبرع  نابز  هب  ٍنِیبُم  ٍِّیبَرَع  ٍناِسِلب 

. یّغم هن  دوشیم  هدرمش  تیاغ  يازجا  زا  نیرذنملا » نم  هنوک   » رب دشاب  هدوب  ّقلعتم  هاگ  ره  اّما  و  لزن »  » رب تسا  ّقلعتم  هک 
. تسا دایز  راتفگ  رد  ناسل  لامعتسا  هکنیا  يارب  يزاجم  روط  هب  تسا  برع  تغل  یبرع » ناسلب   » زا دارم 

. دصاقم ندوب  راکشآ  یناعم و  رهاظ  ای  تسا ، فورح  تاملک و  رهاظ  ندوب  حیصف  نیبم »  » زا دارم  و 
ار و اهنابز  دیامنیم  نییبت  تسه  زین  ربخ  رد  هک  روطنامه  وا  هک  یتسار  هب  سپ  اهنابز ، رب  ندوب  رگنـشور  ای  دصاقم ، رب  ندوب  رگنـشور  ای 

تعسو لیلد  هب  نیا  دشاب و  نآ  نّیبم  دناوتیمن  اهنابز  ریاس 
__________________________________________________

( سورال گنهرف  : ) يّدج هاوخ  دشاب  یخوش  هاوخ  تسین  وا  رد  زیچ  نآ  هک  یسک  يهراب  رد  يزیچ  نتفگ  ردصم : یغملا : (. 1)
588 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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اهنابز ریاس  اب  رما  نیا  هک  فلاختم  ياهانعم  رب  دنکیم  تلالد  اهلکـش  نآ  رد  فرـص  اب  هک  دشابیم  شتاملک  لکـش  رد  فرـص  هدرتسگ 
. دّدعتم ياهدیق  ندروآ  اب  رگم  تسین  نکمم  یتحار ) نیا  هب  )

یتبسن اب  مأوت  و  شنامز ، اب  ار  يردصم  يانعم  يهدافا  برض »  » لکش ندز و  ینعی  دنکیم  يردصم  يانعم  يهدافا  برّـضلا » : » هکنیا لثم 
دوجو اهنابز  ریاس  رد  ّتیـصوصخ  نیا  نآ و  تافّرـصتم  ریاس  تسا  نینچمه  دوب  بیاغ  رفن  کی  شلعاـف و  ندوب  رکذـم  شلعاـف و  رب  هک 

نیا دروم  رد  ار  یتّیصوصخ  نینچ  اهنابز  ریاس  یلو  دوخ  تاملک  اب  دنکیم  نییبت  ار  اهنابز  لاعفا  فیرصت  دوخ  یبرع  نابز  رد  سپ  درادن 
. شتاملک رب  ییاهدیق  ندومن  همیمض  اب  رگم  دنرادن  نابز 

رد نآ  ربخ )  ) َنِیلَّوَْألا و ُِربُز  یَِفل  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  نآرق  اـی  دراد  هک  یناـعم  اـب  اـی  شفاـصوا  اـب  نآرق  ینعی  وا  هک  یتسار  هب  ُهَّنِإ  َو 
. تسه ناشینامسآ  ياهباتک  رد  ینعی  ناینیشیپ  ینامسآ  فحص 

ِیَنب ُءامَلُع  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیـالو  نآرق  اـی  دراد  هک  یماـکحا  یناـعم و  اـب  اـی  شفاـصوا  اـب  نآرق  ینعی  ُهَمَْلعَی  ْنَأ  ًۀَـیآ  ْمَُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  َأ 
. دنسانشیم شیپ ) زا   ) ار نآ  لیئارسا  ینب  ياملع  هک  تسین  قدص ) ي   ) هناشن نانآ  يارب  نیا  ایآ  َلِیئارْسِإ 

تبث  ناشیاهباتک  رد  لیئارسا  ینب  ناربمایپ  هکنیا  يارب 
589 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

شاهفیلخ داماد و  ومع ، رـسپ  وا  هک  شّیـصو  ینیـشناج  شباتک و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ندمآ  رب  ار  ناشدوخ  ياهتّما  دناهدرک و 
. دناهداد ار  شندمآ  هدژم  تسا و  روطسم  نینچ  ناشباتک  رد  هک  دناهداد  ربخ  املع  هک  یتسار  هب  سپ  دناهداد  ربخ  دشابیم 

. دندومنیم اتفتسا  ناشنانمشد  رب  مالّسلا  مهیلع  شیایصوا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  زا  هتسویپ  دوهی  و 
«. 1  » تسا هدش  لزان  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  شّیصو  تیالو  رد  تایآ  نیا  هک : تسه  يرامشیب  رابخا  تقیقح  رد  و 

ثوعبم تلاسر  هب  يربمایپ  چیه  تسا و  هدش  هتـشون  ناربمایپ  ینامـسآ )  ) ياهباتک عیمج  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هک  تسا  ربخ  رد  و 
«. 2  » مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  شّیصو  تیالو  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تلاسر  قیدصت  هب  رگم  دیدرگن 

زا یـضعب  رب  ار  نآ  رگا  َنیِمَجْعَْألا و  ِضَْعب  یلَع  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  نآرق  ای  دراد  هک  یناعم  اب  ای  شفاصوا  اب  نآرق  ینعی  ُهاْنلََّزن  َْول  َو 
ریغ هک  یناسک  ای  دنتـسه  مالک  رد  تحاصف  زا  زجاـع  هک  یناـسک  میدوب  هدرک  لزاـن  دـنبرع ) ناـبز  زا  هناـگیب  هک  برع  ریغ   ) مجع مدرم 

. مجع يهدنز  دارفا  ریاس  ای  برع 
رد ار  نآ  سپس  َنِینِمُْؤم  ِِهب  اُوناک  ام  ْمِْهیَلَع  ُهَأَرَقَف 

__________________________________________________

یفاّصلا ج 4 ص 50 (. 1)
 ].....[ ناهربلا ج 3 ص 188 ( 2)

590 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنروآیمن نامیا  نآ  هب  هک  میاهداد  هار  ناراکهانگ  ياهلد 

نآرق لوزن  زا  دعب  يدوب ، حیـصف  دصاقم  نایب  تاملک و  يادا  رد  هکنیا  اب  نانآ  هک  ارچ  دصاقم  تاملک و  نایب  زا  شتحاصف  مدع  لیلد  هب 
. دشیم ناشتاّیصوصخ  وزج  نانآ  يارب  ندرواین  نامیا  تشاد  نابز  رد  تنکل  هک  یسک  رب  میدرکیم  لزان  رگا  سپ  دندرواین  نامیا 

يارب ای  دوب ) مجع  هک   ) وا نآ ، تحاصف  مدـع  زا  هدراو  للخ  يهطـساو  هب  نینمؤم » هب  اوناک  ام  : » دومرف هک  دوب  اـنعم  نیا  رب  هراـشا  يارب  و 
رد دوب  برع  رد  هک  ینانچ  ییارگداژن  ّتیمح و  يارب  اونمؤیل » اوناک  ام  یمجع  یلع  هانلزنا  ول   » يانعم ای  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  اـب  يزرو  داـنع 

. دندروآیمن نامیا  مالّسلا  هیلع  ّیلع  اب  دانع  يارب  ای  وا و  ندوب  مجع  يارب  ای  مجع ، اب  هطبار 
نامیا دـشیم  قطان  ام  بناج  زا  نآ  زاـجعا  بجوم  هب  هک  قطاـن  ریغ  یناویح  رب  ار  نآ  میدرکیم  لزاـن  رگا  هکنیا  راـتفگ ، نیا  ياـنعم  اـی 
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نآ يارب  دوب  ّقح  زا  ناشترفن  ناشیا و  يرود  تّدـش  لیلد  هب  نیا  دـشاب و  هدوب  شقدـص  لیلد  تسناوتیم  رما  نیا  هکنیا  اـب  دـندروآیمن 
. مالّسلا هیلع  ّیلع  اب  ناشدانع  تّدش  لیلد  هب  ای  ناویح 

برع رب  هکنیا  اب  دروآیمن و  نامیا  نآ  هب  برع  میدرکیم  لزان  مجع  رب  ار  نآرق  رگا  هک  مالّسلا : هیلع  قداص  ماما  زا  تسا  هدش  تیاور 
591 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. 1 ( » برع هب  تبسن   ) تسا مجع  تلیضف  رد  نیا  دروآ و  نامیا  نآ  رب  مجع  دش  لزان 
ای ناراـکهانگ  ياـهلد  رد  َنیِمِرْجُْملا  ِبوـُُلق  ِیف  رفک  اـب  ینعی  ُهانْکَلَـس  تسا  هدرک  اـهنیا  ياـهلد  رد  رفک  هک  هچنآ  دـننامه  ینعی  َِکلذَـک 
ای دـنروآیمن ،) نامیا  نآ  هب  تروص  نیا  رد   ) نامرجم ياهلد  رد  تفرگ  ماـجنا  حیـصف  یبرع  ناـبز  هب  هک  وت  بلق  رب  نآرق  لوزن  دـننامه 

ياهلد رد  ار  تیالو  نآرق  دنروآیمن و  نامیا  دنراد و  نآ  زا  رّفنت  هک  یلاح  رد  تسا  راّفک  نیا  ياهلد  رد  نآرق  نداد  كولس  ریس و  لثم 
. میداد كولس  ریس و  دندوب  نآ  زا  رّفنتم  هک  یلاح  رد  ناراکهانگ 

. دنرگنب ار  كاندرد  باذع  هک  هاگنآ  رگم  دنروآیمن  نامیا  وا  هب  نانآ  نیا  دوجو  اب  َمِیلَْألا و  َباذَْعلا  اُوَرَی  یَّتَح  ِِهب  َنُونِمُْؤی  ال 
. دناسریمن وا  هب  يدوس  یسک  نامیا  تروص  نیا  رد 

هکنیا ات  دنروآیمن  نامیا  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  نانآ  هک  یتسار  هب  دناهّیما و  ینب  نیمرجم  زا  دارم  هک  تسا  هدش  هراشا  يرایـسب  رابخا  رد  و 
. دننیبب ار  « 2  » كاندرد باذع 

َنوُرُعْشَی ْمُه ال  َو  ًۀَتَْغب  هک  یکاندرد  باذع  ْمُهَِیتْأَیَف 
__________________________________________________

نیلقّثلا ج 4 ح 86 ص 65 رون  (. 1)
ناهربلا ج 3 ص 189 (. 2)

592 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنشابن هاگآ  دشاب  هدوب  نآ  رب  مّدقم  هک  ياهناشن  ره  دوبن  لیلد  هب  شندمآ  رب  نانآ  دیآ و  نانآ  رس  رب  ناهگان 

؟ دوشیم هداد  تلهم  ام  هب  ایآ  دنیوگ : هاگنآ  َنوُرَْظنُم  ُنَْحن  ْلَه  اُولوُقَیَف 
تلهم ياـضاقت  دـمآ  باذـع  هک  هاـگنآ  سپ  دـننکیم  باتـش  شندـمآ  رب  هتفرگ و  ازهتـسا  هـب  ار  نآ  دـیایب  یباذـع  هـکنیا  زا  شیپ  ینعی 

. دننکیم
. تسا نانآ  نتخادنا  ساره  لوه و  هب  دیدهت و  يارب  دنهاوخیم  باتش  هب  ار  ام  باذع  ایآ  سپ  َنُولِْجعَتْسَی  اِنباذَِعبَف  َأ 

؟ يدیدن ایآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  َْتیَأَرَف  َأ 
. ینالوط رایسب  ياهلاس  يارب  میزاس  ناشرادروخرب  اهلاس  رگا  هک  نک  هظحالم  َنِینِس  ْمُهانْعَّتَم  ْنِإ  دراد  تّیمومع  تسا و  ّماع  باطخ  ای 

. دیآ نانآ  غارس  هب  باذع  میاهداد ، ناشمیب  نآ  زا  هچنآ  سپس  َنوُدَعُوی  اُوناک  ام  ْمُهَءاج  َُّمث 
. دندوب بایماک  ایند  رد  هک  هچنآ  َنوُعَّتَُمی  اُوناک  ام  دنکیمن  زاینیب  یهلا  باذع  زا  ار  نانآ  يزیچ  ْمُْهنَع  ینْغَأ  ام 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  هکنیا  هدش و  لزان  هّیما  ینب  دروم  رد  رخآ  یلا  ات  َْتیَأَرَف  َأ  هکنیا  رب  تسا  هدـش  حیرـصت  يدایز  رابخا  رد 
ار نانآ 

593 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تـساخرب باوخ  زا  هدرـسفا  و  ارقهق - طارـص  يوس  هب  دنناشکیم  یهارمگ  هب  ار  مدرم  دنوریم و  الاب  شربنم  زا  هک  دوب  هدید  باوخ  رد 

. مدید نانچ  نینچ و  باوخ  رد  هک  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دیسرپ  شهودنا  زا  دش و  لزان  وا  رب  مالّسلا  هیلع  لیئربج  هک 
يارب هانلزنا  ّانا  يهروس  دشاب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  رطاخ  یّلـست  يارب  هک  دمآ  هیآ  نیا  اب  دعب  درک و  جورع  مالّـسلا  هیلع  لیئربج 
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هدش اطعا  هام  رازه  زا  شیب  يریخ  نآ  رد  هک  تسا  یبش  ردقلا  ۀلیل  هکنیا  يارب  تسا  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  یّلـست 
«. 1  » تسا هّیما  ینب  تموکح  نارود  دودح  رد  هام  رازه  تسا و 

. دنتشاد یناگدنهد  رادشه  هکنآ  رگم  میدرکن  دوبان  ار  يرهش  چیه  لها )  ) َنوُرِْذنُم و اَهل  اَّلِإ  ٍۀَیْرَق  ْنِم  انْکَلْهَأ  ام  َو 
. دشابیم تسا  ملظ  قیداصم  زا  یناهگان  باذع  هکنیا  زا  مّهوت » كاردتسا   » نآ رد  هک  تسا  یفطع 

نودـب هک  میاهدوـبن  رگمتـس  اـم  َنیِِملاـظ و  اَّنُک  اـم  َو  تسا  نداد  رّکذـت  يروآداـی و  يارب  مسا  هـل و  لوـعفم  يزوـمآ  دـنپ  يارب )  ) يرْکِذ
. میشاب هدننک  باذع  باذع  لوزن  رب  ینتبم  ناشیا  رب  رّکذت  نودب  باذع و  قاقحتسا 

هک یناعم  اب  ای  شفاصوا  اب  نآرق  ینعی  وا  ِِهب  َْتلَّزَنَت  ام  َو 
__________________________________________________

ناهربلا ج 3 ص 189. (. 1)
594 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نآرق لوزن  دناهدرک : نامگ  ناکرشم  هک  يروطنامه  دناهدرکن  لزان  نیطایش  ار  نآ  ُنیِطایَّشلا و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  نآرق  ای  دراد 
. دنکیم اقلا  نارگوداج  نانهاک و  رب  ناطیش  هک  تسا  یتائاقلا  لیبق  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رب 

هب دسر  هچ  دنتـسه  رانکرب  یحو )  ) ندینـش زا  ناشیا  هک  ارچ  درک  دنناوتن  يراک  نینچ  دـسرن و  ار  نانآ  َنوُعیِطَتْـسَی و  ام  َو  ْمَُهل  یِغَْبنَی  ام  َو 
زا مالّـسلا » هیلع  نیما  لیئربج   » ياهتـشرف نآ  يهدنروآ  تسا و  دنوادخ  مالک  هک  تسین  نیا  زج  نآرق  نأش  ینعی  دـننک  لزان  ار  نآ  هکنیا 
هک دننک ، تاقالم  نیطایش  ار  وا  هکنیا  زا  تسا  رترب  تسا و  ناگتشرف  نیرترب  وا  هک  ياهتشرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رب  تسوا  بناج 

. دننک لزان  دنناوتب  ات  دنتسین  نآ  نتفرگ  رب  رداق 
ینارون ملاع  هکئالم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  نآرق ، ملاع  یلو  تسا  ملاوع  لفـسا  هک  تسا  یناملظ  ملاع  نیطایـش  ملاع  هکنیا  يارب 

يروطنامه دنوشیم  كاله  هکلب  دـننکیم  رارف  دـنبایرد  ار  نآ  دـسرب و  نیطایـش  رب  نآرق  رگا  سپ  تسا  ملاوع  يهمه  زا  رترب  هک  تسا 
: تسا هدش  هتفگ  هک 

دنونـشب ار  یهلا  يهتـشرف  مـالک  و  نآرق ، مـالک  دـنناوتب  هک  یـشوگ  زا  ینعی  ِعْـمَّسلا  ِنَع  ْمُهَّنِإ  دـنناوخ  نآرق  هک  موـق  نآ  زا  دزیرگب  وـید 
دناهدش  رانکرب  َنُولوُْزعََمل 

595 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا ناطیش  يهدننک ) رود   ) عدار نازوس ، یباهش  ناسب  نآرق  باطخ  کلم و  مالک  هکنیا  يارب  دنمورحم ) )

213 تایآ 227 -

595 ص :  ات 227 ..... ] تایآ 213  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]

هراشا

َنِینِمْؤُْملا َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَِمل  َکَـحانَج  ْضِفْخا  َو  ( 214  ) َنِیبَْرقَْألا َکَتَریِـشَع  ْرِْذنَأ  َو  ( 213  ) َنِیبَّذَـعُْملا َنِم  َنوُکَتَف  َرَخآ  ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  ُعْدـَت  الَف 
(217  ) ِمیِحَّرلا ِزیِزَْعلا  یَلَع  ْلَّکََوت  َو  ( 216  ) َنُولَمْعَت اَّمِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  ْلُقَف  َكْوَصَع  ْنِإَف  ( 215)

(221  ) ُنیِطایَّشلا ُلَّزَنَت  ْنَم  یلَع  ْمُُکئِّبَنُأ  ْلَـه  ( 220  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُـه  ُهَّنِإ  ( 219  ) َنیِدِـجاَّسلا ِیف  َکَبُّلَقَت  َو  ( 218  ) ُموُقَت َنیِح  َكارَی  يِذَّلا 
(222  ) ٍمِیثَأ ٍكاَّفَأ  ِّلُک  یلَع  ُلَّزَنَت 

ام ال َنُولوُقَی  ْمُهَّنَأ  َو  ( 225  ) َنوُمیِهَی ٍداو  ِّلُـک  ِیف  ْمُهَّنَأ  َرَت  َْمل  َأ  ( 224  ) َنوُواْغلا ُمُهُِعبَّتَی  ُءارَعُّشلا  َو  ( 223  ) َنُوبِذاـک ْمُهُرَثْکَأ  َو  َعْمَّسلا  َنوُْقُلی 
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ٍبَلَْقنُم َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو  اوُِملُظ  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  اوُرَـصَْتنا  َو  ًارِیثَـک  َهَّللا  اوُرَکَذ  َو  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ـَّالِإ  ( 226  ) َنُولَعْفَی
(227  ) َنُوِبلَْقنَی

595 ص :  همجرت ..... 

زا  هک  ناوخم  شیاین ) هب   ) رگید ییادخ  دنوادخ  بنج  رد  سپ 
596 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دش یهاوخ  ناگدید  باذع 
. هد رادشه  ار  تدنواشیوخ  نادناخ  و 

. شاب نتورف  نابرهم و  دننکیم  يوریپ  وت  زا  هک  ینانمؤم  ربارب  رد  و 
. مرانکرب يرب و  دینکیم  هچنآ  زا  نم  هک  وگب  دندرک  یچیپرس  وت  زا  رگا  سپ 

. نک لّکوت  نابرهم  دنمزوریپ  دنوادخ )  ) رب و 
. دنیبیم يزیخیم  رب  تدابع ) يارب   ) هک یماگنه  هب  ار  وت  هک  نامه 

. نارازگزامن نایم  رد  ار  وت  نتشگ  زین  و 
. تساناد ياونش  وا  هک  ارچ 

؟ دنیآیم دورف  یسک  هچ  رب  نیطایش  هک  منک  هاگآ  ار  امش  ایآ 
. دنیآیم دورف  يراکهانگ  نز  تمهت  ره  رب 

. دنتسه وگغورد  نانآ  نیرتشیب  دنهدیم و  ارف  شوگ 
. دننکیم يوریپ  ناهارمگ  ار  رفاک )  ) نارعاش و 

؟ دناهتشگرس يداو  ره  رد  ناشیا  هک  يرگنیمن  ایآ 
. دنهدیمن ماجنا  دوخ  هک  دنیوگیم  ییاهزیچ  ناشیا  و 

ار ناشماقتنا  دناهدید  متـس  هکنآ  زا  سپ  دـننکیم و  دای  رایـسب  ار  دـنوادخ  دـناهدرک و  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم 
. درب دنهاوخ  هار  یهاگتشگزاب  هچ  هب  هک  دننادب  يدوز  هب  دناهدرک  متس  هک  یناسک  دناهتفرگ و 

596 ص :  ریسفت ..... 

. دش یهاوخ  ناگدید  باذع  زا  هک  ناوخم  شیاین ) هب   ) رگید ییادخ  دنوادخ  بنج  رد  سپ  ِهَّللا  َعَم  ُعْدَت  الَف 
تیالو هک  یماگنه  دشاب  هتشاد  تکارش  نآ  رد  يرگید  دوجو  هکنیا  نودب  تسادخ  بناج  زا  نآرق  ینیبیم ، هک  لیلد  نیا  هب  ینعی 

597 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
وا رب  كرـش  ناونع  هب  ار  یـسک  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  و  شتـسرپ ) ناونع  هب   ) ناوخم ار  يرگید  ادـخ  اب  سپ  تسا  هّللا  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع 
هب ةراج » ای  یعمـسا  ینعا و  كاّیا  : » هک تسا  یبرع  فورعم  لثم  نیا  باب  زا  نیا  َرَخآ و  ار  یتیالو  بحاص  ای  يدوبعم  ینعی  ًاـهلِإ  ناوخم 

. دونشب راوید  هک  میوگیم  رد 
دندرک لودع  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  هک  یناسک  هّیما  ینب  لثم  يوش  ناگدنوش  باذع  زا  كرش » نیا  يهطـساو  هب   » هک َنِیبَّذَعُْملا  َنِم  َنوُکَتَف 

. دندومن یعطق  یمتح و  دوخ  يارب  ار  كاندرد  باذع  وا ) ریغ  يوس  هب  دندنادرگ  يور  وا  زا   ) و
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. هد رادشه  ار  تدنواشیوخ  نادناخ  َنِیبَْرقَْألا و  َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  َو 
راذـنا يارب  یمارگ  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دـینادرگ  صوصخم  توعد  عورـش  يارب  ار  ربمایپ  يهریـشع  زا  نیبرقا  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا  لـیلد 

هک ارچ  نارگید ، زا  دندوب  لوبق  هب  برقا  دندوب  رادروخرب  هک  یکیدزن  تبارق و  زا  نانآ  هک  دوب  تهج  نیا  زا  ای  دوب  رومأم  قیالخ  يهمه 
هدوبن ایند  بلط  یپ  رد  ادخ  ربمایپ  هدوبن و  هنهادـم  باب  زا  نیا  دـندوب و  فقاو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ياهیگژیو  رب  نارگید  زا  شیب 

شریذـپ رد  نارگید  توعد  هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  يارب  راـک  دـندروآیم  ناـمیا  ناـشیا  رگا  هک  دوب  نیا  يارب  هکلب 
رتناسآ  توعد 

598 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دنتـشاد ربمایپ  زا  یـصخش  عالّطا  رب  هک  یفارـشا  لیلد  هب  دنتفاتـشیم و  ترـضح  يرای  ماقم  رد  هک  ضرف  نیا  اـب  هچ  رما ، نیا  هک  دـشیم 

. دندادیم ناشن  يرتشیب  تبغر  ناشیا  ندید  اب  مه  نارگید 
رب لالدتـسا  اب  تفرگیم  الاب  رّفنت  رد  مالـسا  اب  نارگید  تفلاخم  راک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  اب  نانآ  نداتفا  رد  اـب  تسا  یعیبط 

. دندیورگیم وا  رب  نارگید  زا  رتدوز  لیماف  براقا و  یتسیاب  دوب  ّقح  رگا  هکنیا 
هک تخاس  نایامن  رتشیب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دصق  ّتین و  ندوب  یهلا  نیریاس  زا  شیپ  ابرقا  هریـشع و  توعد  نیا  رب  هوالع 

. درکن عورش  ناشیوخ  ابرقا و  زا  ارچ  دنیوگن  نارگید 
تـسرد نانآ  يارب  ییاذـغ  یلع ، يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هیآ  نیا  لوزن  زا  دـعب  ربمایپ  هک  تسا  هدـش  لقن  هّصاخ  هّماع و  قیرط  زا 

. درک تسرد  تارفن )  ) هب تبسن  یکدنا  ياذغ  مالّسلا  هیلع  یلع  سپ  نک 
شیپ رب  تردابم  اب   ) بهل وبأ  دـندش و  ریـس  دـندروخ و  مک  ياذـغ  نآ  زا  همه  سپ  درک ، عمج  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ 

هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپ  درک ! هلآ » هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر   » درم نیا  هک  ییوداج  رحـس و  دوب  نیا  تفگ : یکاّته ) رد  یتسد 
. تفگن يزیچ  درک و  رایتخا  توکس  هلآ  و 

هک یتسار  هب  بلّطملا  دبع  نادنزرف  يا  دومرف : راذنا  ماقم  رد  سپـس  درک و  توعد  یماعط  نینچ  يارب  ار  نانآ  رگید  راب  کی  نآ  زا  سپ 
بناج  زا  متسه  هدنهد  رادشه  ریذن »  » يربمایپ نم 

599 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیوش تیاده  هک  دینک  تعاطا  ارم  دیروایب و  مالسا  سپ  هدنهد  تراشب  يربمایپ  امش و  يوس  هب  ّلج  ّزع و  راگدرورپ 

نیشناج نم و  زا  دعب  دشاب  نم  یـصو  یلو و  و  دشاب ؟ نم  ریزو  هک  دنک  يردارب  نم  يارب  هک  تسیک  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  دومرف  سپس 
؟ دیامن ادا  ار  منید  مناشیوخ و  لها و  نایم  رد  دشاب  نم 

(، نم  ) انا دادیم : خساپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  دندوب و  تکاس  موق  نآ  درک و  نایب  ار  بلاطم  نیا  راب  هس  دندادن  یخـساپ  دندش و  تکاس  موق 
. وت دومرف : ادخ  ربمایپ  نم  داد : خساپ  مالّسلا  هیلع  یلع  دومرف  ار  بلاطم  هک  راب  نیمّوس  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  سپ 

: دنتفگیم بلاط  وبأ  هب  هک  یلاح  رد  دنتساخرب  موق  سپ 
نیا راب  هس  و  دنک ؟ تعیب  نم  اب  هک  دزیخیمرب  امـش  زا  کیمادک  تسا : هدـمآ  هّماع  تیاور  رد  و  دـش ! وت  ریما  هک  نک  تعاطا  ار  ترـسپ 

دهاوخ اپ  هب  امـش  زا  ریغ  یـسک  ای  دزیخیم ؟ اپ  هب  یـسک  امـش  زا  اـیآ  دومرف : سپـس  دـندرک . توکـس  موق  يهمه  درک و  رارکت  ار  هلمج 
سپ درک  تباجا  ار  وا  درک و  تعیب  وا  اب  تساخ و  اپ  هب  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  سپ  نتـساخنرب ) زا   ) دـیوش نامیـشپ  ناتدوخ  امـش  هک  تساخ 

رب ار  شناهد  بآ  درک و  زاب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناهد  دـمآ  رتکیدزن  سپ  وش  کیدزن  نم  رب  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ 
شناهد قازب  زا  ار  شناتسپ  اهفتک و  ود  نیب  سپس  تخادنا ، نآ 

600 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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قازب ناـهد و  بآ  ار  شتروص  ناـهد و  هک  درک  تباـجا  ار  وـت  هک  ار  تیوـمع  رـسپ  يدرک  تیاـمح  دـب  هچ  تفگ : بهل  وـبأ  تخادـنا .
. شناد تمکح و  زا  ار  نآ  مدرک  رپ  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلص  دومرف  یتخادنا !؟

و نیبرقألا » کتریـشع  رذنأ  و  : » مالّـسلا هیلع  اضر  زا  نیـصلخملا » مهنم  کطهر  نیبرقألا و  کتریـشع  رذـنأ  و  : » هّصاخ هّماع و  قیرط  زا  و 
روطنیا زین  دوعسم  نب  هّللا  دبع  فحصم  رد  نینچمه  تسا و  هدمآ  نینچنیا  بعک  نب  ّیبا  تئارق  رد  دومرف : هک  نیـصلخملا » مهنم  کطهر 

دّمحم تسا  هدرک  ناونع  نینچنیا  دنوادخ  هک  یلاع  فرش  تسا و  یگرزب  تلیـضف  الاب و  تلزنم  هاگیاج و  نیا  دومرف : تسا و  هدش  تبث 
«. 1  » هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يارب  دومرف  يروآدای  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

هدیـسر و ربمایپ  يهریـشع  ماقم  هب  دوخ  یناحور  يهبترم  بسح  هب  هک  دـندوب  یناسک  نیبرقالا » ةریـشع   » زا دارم  مییوگب  هک  تسا  زیاـج  و 
. دناهدیدرگ وا  زا  برقا 

دنتسه وت  ناکیدزن  هریشع و  هک  ار  نانآ  هدمیب  يراد  هک  یلاع  رترب و  ماقم  نتـشاد  لیلد  هب  هک  دوشیم  نیا  عقاو  رد  هدمیب  رذنا »  » يانعم و 
«. 2  » نیعبات ماقم  ات  يراد  هک  یلاع  ماقم  زا  يآ  دورف  هدومن و  لّزنت  و 

__________________________________________________

باب 23 ح 1 مالّسلا ج 1 ص 181  هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  ( 1)
تفرـشیپ رب  ندیـشخب  یلاعت  يارب  ار  بسانم  يهنیمز  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یمارگ  ربمایپ  مادـقا  نیا  اب  هک  تسا  نیا  رما  نیا  زا  ضرغ  ( 2)

دنناوتب هک  دوش  ماگمه  نانآ  اب  هدومن و  مهارف  دارفا  يونعم 
601 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ياهرپ ندرک  عمج  هب  هک  یتّبحم  راهظا  رد  عضاوت  ینتورف و  زا  تسا  هراعتـسا  حانج  ضفخ  شاب و  نتورف  ناـبرهم و  َکَـحانَج  ْضِفْخا  َو 
. يراد هک  ییالاو  ماقم  زا  عضاوت  اب  نک  لّزنت  ینعی  دراد  تهابش  ناشیاهجوز  يارب  ناگدنرپ 

. دننکیم يوریپ  وت  زا  هک  ینانمؤم  ربارب  رد  َنِینِمْؤُْملا و  َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَِمل 
. دشاب بسانم  ناعبات  نانمؤم و  ماقم  اب  یتسیاب  راذنا  دنتسین و  يراد  هک  یلاع  ماقم  بسح  هب  وت  مالک  كرد  رب  رداق  ناشیا  هک  ارچ 

بسح هب  ناشیچیپرس  نیا  هک  تسین  نیا  زج  دنتسه  نونمؤم  هک  وت  نیعبات  هریـشع و  ینعی  دندرک  یچیپرـس  وت  زا  رگا  سپ  َكْوَصَع  ْنِإَف 
. تسا نانآ  يهلزان  تانّیعت  ماقم و 

وت نیعباـت  زا  ناـنآ  رگا  هکنیا  يارب  مايرب  امـش  زا  هک  وگن  مراـنکرب و  يرب و  دـینکیم  هچنآ  زا  نم  هک  وگب  َنوـُلَمْعَت  اَّمِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  ْلـُقَف 
. تسا هّیهلا  يهفیطل  زا  تئارب  نانآ  زا  وت  تئارب  دنشاب 

بطاخم سپ  دوشیم  يراج  ایشا  زا  ریخا  ّتیلعف  رب  امسا  ماکحا  امسا و  هک  تشذگ  بلطم  نیا  حیضوت  اهراب  هک  روطنامه 
__________________________________________________

: هک رعش  نیا  قادصم  تسا و  تّما  دارفا  نتخاس  يارب  لّزنت  رب  رما  نیا  دنیامن  كاردا  ار  الاب  میهافم  زا  یلیخ 
داشگ دیاب  یکدوک  نابز  سپ  داتف  تراک  رس و  كدوک  اب  هک  نوچ 

602 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نیا هک  دـشابیم  تیالو  تّیلعف  ای  تلاسر  تّیلعف  هک  تسا  ناشریخا  تّیلعف  زا  تئارب  عقاو  رد  نانآ  زا  يرازیب  تئارب و  تناوریپ و  ندرک 

. دنتسین هّیهلا  ّتیلعف  زج  زین  ّتیلعف  ود 
ناشریخا ّتیلعف  دناهتـشگرب  یناسنا  ترطف  لاطبا  اب  ناـشترطف  زا  هک  دنـشابن  زین  اهّدـترم  زا  لاـح  نیع  رد  دنـشابن و  وت  ناوریپ  وزج  رگا  و 

تسا هّیهلا  يهفیطل  مه  نآ  هک  تّیناسنا  زا  تئارب  عقاو  رد  نآ  زا  تئارب  نآ  زا  ریغ  تحت  دشاب  هدش  هدیشوپ  هچ  رگا  تسا  ّتیناسنا  ّتیلعف 
. دشابیم
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میهاربا زا  لاعتم  دنوادخ  هک  روطنامه  وت  زا  ما  يرب )  ) رازیب دوش : هتفگ  هک  تسا  حیحص  دشاب  هدرک  عطقنم  زین  ار  ترطف  یسک  رگا  يرآ 
هدومن و لّزنت  يراد  هک  ییالاو  ماقم  زا  ینعی  «« 1  » هنم أّربت  هّّلل  ّودع  ّهنأ  هل  نّیبت  اّملف  : » هک تسا  هدرک  تیاکح  شیامرف  نیا  اب  مالّسلا  هیلع 

هّزنم ناشماقم ) ّدح  رد   ) دندرک تفلاخم  وت  اب  دودح  رب  ندرک ) دـّیقم   ) دـییقت رد  رگا  نک و  تکارـش  دـنراد  هک  ياهلزان  ماقم  رد  نانآ  اب 
مهّزنم و ناشتانّیعت  تاماقم و  نیا  دودح  زا  مراد  هک  یلاع  يهبترم  بسح  هب  نم  وگب : ناشیارب  امن و  راکـشآ  دودح  نآ  زا  ار  تتاذ  ندوب 

هک دوب  نیا  يارب  مدومن  تکرش  نآ  مزاول  زا  یضعب  رد  رگا 
__________________________________________________

میهاربإ ّنإ  هنم  أّربت  هّّلل  ّودـع  ّهنأ  هل  نّیبت  اّملف  هاّیإ  اهدـعو  ةدـعوّم  نع  ّالإ  هیبأل  میهاربإ  رافغتـسا  ناک  ام  و  يهیآ 114 : هبوتلا  يهروـس  ( 1)
(114  ) میلح هاّوأل 

603 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. یتسه نانآ  لثم  مه  وت  هک  دیاین  شیپ  ناشیارب  مّهوت  نیا  ات  دییامنن  تشحو  نم  زا 

دوشن عقاو  تسوا  تساوخ  تّیـشم و  هک  هچنآ  زج  شکلم  رد  هک  ییادـخ  دـنمزوریپ  دـنوادخ )  ) رب نک  لّکوت  ِزیِزَْعلا و  یَلَع  « 1  » ْلَّکَوَت َو 
هک دنیامن  هدهاشم  هکنیا  ات  تسا  هدومن  راکشآ  ّقح  لعاف  يارب  لاعفا  يهلمج  رد  هتخاس و  نوریب  نیلعاف  زا  ار  لاعفا  تیؤر  ندید و  ینعی 

. شابم نیگمغ  نانآ  نایصع  رب  راذگاو و  ادخ  هب  ار  ناشیا  روما  دوخ و  راک  سپ  تسادخ  تسد  لماع 
هب هک  ار  هچنآ  رگم  دـهاوخیمن  شنانمـشد  يارب  دـهاوخیمن و  ار  ناشحالـص  زج  شناگدـنب  يارب  هک  ینابرهم  يادـخ  ناـبرهم  ِمیِحَّرلا 

. دشاب ملاع  ماظن  حالص  ای  شنمؤم  ناگدنب  حالص 
. تسا نآ  رد  یّلک  ماظن  حالص  ای  نینمؤم  حالص  هک  هچنآ  رب  شابم  نوزحم  سپ 

ُموُقَت َنیِح  َكارَی  يِذَّلا 
نتـشاد اپ  هب  اب  ای  تسا  ربخ  رد  هک  روطنامه  ییاـهنت ، هب  زاـمن  يارب  دـنیبیم  يزیخیمرب  تداـبع ) يارب   ) هک یماـگنه  هب  ار  وت  هک  ناـمه 

ای ینکیم  مایق  بش  رد  زامن  يارب  تراگدرورپ  هاگشیپ  رد  روضح  يارب  دوخ  بتارم  یمامت 
__________________________________________________

.6484 مکحلا 5802 ، ررغ  تسا ) لکوت  رد  نیقی  تقیقح   ) ناقیالا ۀقیقح  لّکوّتلا  یف  مالّسلا  هیلع  ّیلع  لاق  ( 1)
604 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. ینکیم مایق  اهنآ  نیب  زا  ندش  جراخ  تارثک و  ماقم  زا  جورع  يارب  ای  مدرم  نیب  رد 
تندش مخ  مایق و  زا  يرازگیم  تعامج  زامن  هک  یتقو  رد  ناگدننکهدجس  نایم  رد  ار  وت  ندش  نوگرگد  زین  َنیِدِجاَّسلا و  ِیف  َکَبُّلَقَت  َو 

يارب عضاوتم  ناگدـننک  عوضخ  رد  ار  وت  تکرح  اـی  تارثک ، ناگدـش  راـتفرگ  رد  ار  تندـش  راـسنوگن  ناگدـننک و  عوکر  رد  عوکر  هب 
دوب دهاوخن  قّقحم  نیا  هک  یتسار  هب  سپ  دندوب  ادخ  نارازگ  هدجـس  هک  یکاپ  ياهمحر  ناردپ و  بلـص  رد  ار  تنتفرگ  رارق  ای  دنوادخ 

. دندوب ناتسرپ ) اتکی   ) نیدّحوم زا  هک  وا  ناردپ  يهمه  مالّسلا و  هیلع  مدآ  دزن  زا  حیحص  حاکن  زا  رگم 
ییاونـش هک  یتسار  هب  سپ  تسین  ییاناد  وا  زج  هک  تسا  ییاناد  ُمِیلَْعلا  تسین  وا  زج  ییاونـش  هک  تسا  ییاونـش  وا  هک  ارچ  ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ 

. تسوا زا  رتنییاپ  رایسب  ياهبترم  رد  وا ) شناد  ییاونش و   ) يدنمشناد ره  شناد  اونش و  ره 
ار امـش  هک  یتسار  هب  سپ  دـیوشن  مخ  نم  زا  شیپ  دـیوشن و  دـنلب  نم  زا  لـبق  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف  تسا : ربـخ  رد  و 

دنلب هدجس  زا  ار  ناتیاهرس  دیدوب  زامن  رد  هاگره  ینعی  درک : توالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  ور و  هب  ور  زا  هک  منیبیم  نانچنآ  دوخ  رـس  تشپ 
نم  زا  شیپ  دینکن و 

605 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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« دیورن هدجس  هب 
، شدوخ ماقم  رابتعا  هب  تسوا  دوخ  مه  لّکوت  هب  رومأم  تسا و  لاعتم  دـنوادخ  بناج  زا  لّکوت  هب  رما  هکنیا  رب  دـنکیم  تلـالد  هیآ  نیا  .
لّوألا و وه   ) تسوا دوخ  رب  زین  تسا  تیالو  ماـقم  ناـمه  هک  دـنوادخ )  ) حور بسح  رب  نینچمه  تسوا و  دوخ  زین  هدـننک  لّـکوت  اـنامه 

. تسا فوصوم  لاوحا  يهمه  رد  تیؤر  تمحر و  تّزع ، هب  وا  و  « 2  » نطابلا رهاّظلا و  رخألا و 
ندینش يارب  ناگدنونش  يهقالع  قایتشا و  تسین  ناطیـش  تائاقلا  زا  نآرق  هک  درک  نایب  هکنیا  زا  سپ  منک ؟ هاگآ  ار  امـش  ایآ  ْمُُکئِّبَنُأ  ْلَه 

ُلَّزَنَت ْنَم  یلَع  مکئّبنا  لـه  یلاـعت : يادـخ  دومرف  سپ  هدـش  رتشیب  دـنوشیم  لزاـن  يزیچ  هچ  يارب  یناـسک و  هچ  رب  نیطایـش  هک  ربخ  نیا 
؟ دنیآیم دورف  یسک  هچ  رب  نیطایش  هک  منک  هاگآ  ار  امش  ایآ  ُنیِطایَّشلا 

. تسا لّزنت  هب  ّقلعتم  فرظ  هّیماهفتسا و  ای  مکئّبنا »  » هب ّقلعتم  فرظ  هلوصوم و  نم » »
رـسک و حتف و  اب  اکفا  ملع »  » و برـض »  » دننام کفا »  » يهشیر زا  ٍكاَّفَأ  دـنیآیم . دورف  يراکهانگ  نز  تمهت  ره  رب  ٍكاَّفَأ  ِّلُک  یلَع  ُلَّزَنَت 

لثم هک  هنع » هکفا   » زا ای  غورد ، يانعم  هب  کیرحت 
__________________________________________________

7 ص 207 نایبلا ج 8 - عمجم  ( 1)
يهیآ 3 دیدح  يهروس  ( 2)

606 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. داد رارق  وگغورد  ار  وا  ینعی  انالف » کفا   » زا ای  ار ، شیأر  ای  ار و  وا  درک  نوگرگد  ینعی  شفرص  برض » »

هتشگ نوگرگد  نارس  هنوراو  دنفرحنم و  میقتسم  هار  زا  وگغورد و  دنراد  هک  یتاذ  دوجو و  قفو  رب  هّجوت  اب  نیطایـش  ینعی  راکهانگ  ٍمِیثَأ 
ياوـق شترطف  رب  دوـخ  دوـجو  زا  نوریب  هک  راـکهانگ  يوـگغورد  رب  زج  نیطایـش )  ) دـنوشیمن لزاـن  هـک  یناـسنا  ماـقم  زا  هتفاـی  لّزنت  و 

رب هک  دهدیم  ماجنا  ار  یلاعفا  میثا »  » راکهانگ لوزنم و  لزان و  نیب  تّیخنـس  موزل  يارب  تماقتـسا  ّقح و  زا  دنکیم  فرـص  ار  شیدوجو 
. تسین یناسنا  میقتسم  طارص  ياضتقم 

ناشیا زا  هکئالم و  زا  عمس  قارتسا  يارب  نامسآ  يوس  هب  دننکیم  دوعص  ینعی  ار  شوگ  َعْمَّسلا  دنهدیم  ارف  دننکیم  اقلا  نیطایـش  َنوُْقُلی 
. دنزاسیم ربخاب  ار  اهنآ  دنوشیم و  لزان  ّنج  سنا و  زا  ناشدوخ  ياهسنج  مه  اهخنس و  مه  رب  سپس  دنونشیم و 

هک یتقو  دشاب  هتـشاد  ّقح  هب  هیبش  يرهاظ  هچ  رگا  دنونـشیم ، هک  هچنآ  سپ  دنتـسه . وگغورد  نانآ  نیرتشیب  َنُوبِذاک و  ْمُهُرَثْکَأ  نکیل  َو 
یناّقح يههجو  زا  هک  ینیبیم  ینک  یبای  هشیر  هدش و  لخاد  اهنآ  ياهشوگ  نآ  رد  هک  یعقوم  دیسر و  ناشیاهشوگ  اهنآ و  هب  ّقح  نخس 

فالخ  دوش  هدید  نآ  رد  هچ  ره  هک  تسه  یجّوعم  يهنییآ  دننامه  اهنآ  دوجو  سپ  تسا  لطاب  تسین و  رادروخرب 
607 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا ناشتّیعقاو 
ناشدوخ بیذاکا  رب  دننکیم  داقنم  ار  نانآ  هدرک و  اقلا  ناکاّفا  ای  دوخ  ناسنا  ياهسنج  مه  اهخنس و  مه  رب  ار  دوخ  ياههدینش  نیطایش  ای 

دسرب اهنآ  رب  هک  مه  یتسار  زیچ  هاگ  ره  هک  دنتـسه  یلاح  رد  اهنآ  زا  مادک  ره  سپ  تسا  نیکاّفا  ای  نیطایـش  هّجوتم  نانآ  رتشیب  ریمـض  و 
. دوشیم غورد 

تسا و هدومن  تماقتـسا  تسا و  یقاب  ناشترطف  نیکاّفا ) نیطایـش و   ) اهنآ زا  یکدنا  يهّدع  دنکیم و  قدـص  اهنآ  رتشیب  رد  ّتیعقاو  نیا  و 
. دنامیم قداص  ناشدوجو  رد  قدص  دوشیمن و  لطاب  ناشدوجو  رد  ّقح 

هب حتف  اب  ارعش  هرسک و  اب  ارعش  مرک »  » و رصن »  » دننام رعش »  » دیوگب رعـش  هک  تسا  یـسک  رعاش  رعاش و  عمج  رفاک )  ) نارعاش ُءارَعُّشلا و  َو 
مالک ماـمت  یکریز  اـب  هک  تسا  یـسک  رعاـش  تفرگ و  راـک  هب  نآ  يارب  ار  شلقع  نآ و  رب  دـش  رایـشوه  هاـگآ و  ینعی  هب » ملع   » ياـنعم
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مالک ندوب  نوزوم  لیلد  هب  رعـش  مسا  نآ  رب  فرع  رد  هک  دـهدیم  هئارا  هدومن و  هتـسارآ  قیقد  بساـنتم و  یناـعم  ظاـفلا و  اـب  ار  نوزوم 
. تسا هدش  هتفگ 

هب  ار  بیذاکا  لطاب و  دوخ  ياههدورس  رد  نارعاش  بلغا  هک  اجنآ  زا  نکیل  دناهتفگ  نوزوم  مالک  يهدنروآ  دیدپ  رب  ار  رعاش  مسا  و 
608 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

راـب هب  نهذ  رد  ار  اـنعم  ناـمه  یعادـت  رعاـش  رعـش و  مسا  نیارباـنب  يرعـش  لـقن  تاـنییزت  يزادرپون و  رنه  اـب  دـناهداد  هولج  ّقح  تروص 
. دروآیم

رد قداص  ّقح  تروص  هب  ار  نآ  مالک  رهاظ  شیارآ  اـب  هک  هلطاـب  يهّیمهو  ياهـسایق  يارب  یمهو  يرعـش و  تاـسایق  تسا  نآ  عاونا  زا  و 
. دناهدومن رگهولج  راظنا 

دارم مدرم و  تاقبط  بسح  هب  یهجو  ره  نآ  زا  دوشیم  هدارا  تسا و  مدرم  تاقبط  بسح  هب  نوگانوگ  هوجو  ياراد  نآرق  هک  اجنآ  زا  و 
ءارعّشلا و  یلاعت : يادخ  لوق  نیا  ریسفت  تشذگ  ّیفاضالا  هوجو  نسحا  رب  لمح  تامّدقم  ثحب  رد  هک  روطنامه  نسحا  هوجو  رب  لمح  زا 

. دوب دهاوخ  حیحص  دنروآیم  موظنم  مالک  هک  یناسک  هب  دننکیم  يوریپ  ناهارمگ  ار  نارعاش  َنوُواْغلا  ُمُهُِعبَّتَی 
«1  » دندومنیم وجه  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  بذک ، لیطابا و  ندروآ  اب  هک  تسا  برع  يارعش  دارم  تسا  هدش  لقن  هک  روط  نامه 

هک یلاح  رد 
__________________________________________________

، یل نذئا  هّللا  لوسر  ای  لاقف  ۀحاور  نبا  ماقف  كوجهی  بلطملا  دـبع  نب  ثرحلا  نب  نایفـس  ابأ  نا  هّللا  لوسر  ای  لیق : بزاع : نب  ءاربلا  ( 1)
: تلق هّللا  لوسر  ای  معن  لاق : هّللا ؟ ّتبث  لوقت  يّذلا  تنا  لاق 

ارصن ام  لثم  ارصن  یسوم و  تیبثت  نسح  نم  كاطعا  ام  هّللا  تّبث 
. کلذ لثم  کب  هّللا  لعفی  تنا  و  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلص  لاق 

دنکیم وجه  ار  امـش  بلطملا  دبع  نب  ثرح  نب  نایفـس  وبأ  هک  دش  ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  دـیوگیم : بزاع  نب  ءارب 
ادخ لوسر  يا  درک : ضرع  تساخرب و  هحاور  نبا  سپ 

609 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دناهدرک رکذ  ار  اهنآ  ددع  اهمسا و  هک  دندرکیم  عامتجا  نانآ  ياههدورس  ندینش  يارب  مه  ناهارمگ  زا  ياهّدع 

یلیخ هک  ار  تایاکح  اههّصق و  هداد و  لیکشت  یلفاحم  رازاب  هچوک و  رد  هک  نازادرپ  هّصق  اهلاّقن و  رب  شریسفت  تسا  حیحـص  نینچمه  و 
«. 1  » دندرکیم لقن  دنتشادن  مه  یتقیقح  لصا و  اهنآ  زا 

. دنیامن لمع  نآ  رب  ناشدوخ  هکنیا  نودب  دندادیم  مدرم  هب  زردنا  دنپ و  هک  ظاّعو  هب  شریسفت  تسا  حیحص  و 
رب زاجم  یهلا  يایلوا  ّقح  رب  نانیـشناج  افلخ و  ای  دنوادخ  بناج  زا  هکنیا  نودب  مدرم  نیب  دندادیم  يأر  اوتف و  هک  ییاهیـضاق  ناهیقف و 

. دنیوگیم هک  هچنآ  هب  دننکیمن  لمع  دنیوگیم و  هک  نانآ  تاضق  هّماع و  ياهقف  لثم  و  دنشاب . رما  نیا 
__________________________________________________

: دومرف ترـضح  مهد . خساپ  دیهدیم  هزاجا  ادخ  لوسر  يا  درک : ضرع  تساخرب و  هحاور  نبا  سپ  دنکیم  وجه  ار  امـش  بلطملا  دـبع 
هک نانچمه  دنادرگ  راوتسا  هداد  وت  هب  هک  ار  ییوکین  نآ  ادخ  ماهتفگ : نم  ادخ ، لوسر  يا  يرآ  درک : ضرع  هّللا  تّبث  ياهتفگ  هک  ییوت 

. دنک نینچ  زین  وت  اب  ادخ  دومرف : ربمایپ  دینادرگ . زوریپ  ار  وا  هکنانچمه  دنک  تزوریپ  درک و  رادیاپ  ارف  یسوم 
.336 روثنملا 6 / ّردلا 

هیلع قداـص  ماـما   ) هدرط ةّرّدـلاب و  هبرـضف  دجـسملا  یف  اّـصاق  يأر  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ّنا  مالّـسلا : هیلع  قداّـصلا  ماـمالا  نع  (. 1)
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.( درک شنوریب  دز و  لاود  اب  ار  وا  دید  دجسم  رد  ار  ییوگ  لقن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالّسلا :
.75 نازیملا 11 / ریسفت 

610 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«. 1  » دنتسه اهوگ  هّصق  نانآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 

ار نارگید  هدش و  هارمگ  دوخ  سپ  دننک ، هّقفت  یهقف ) شناد  و   ) ملع نتشاد  نودب  هک  دنتـسه  یموق  ناشیا  مالّـسلا : هیلع  قداص  ماما  زا  و 
«. 2  » دندومن هارمگ  زین 

ياهدید ایآ  دـندومن  تفلاخم  ار  یهلا  رما  هداد و  رییغت  ار  ادـخ  نید  هک  یناسک  يهراب  رد  تسا  هدـش  لزان  مالّـسلا : هیلع  قداص  ماما  زا  و 
عـضو دوخ  يارآ  اـب  لـطاب  هب  ار  ینید  هک  دـنایناسک  ناـنآ  هکنیا  تسین  نیا  زج  دـنیامن ؟ تّیعبت  وا  زا  مدرم  دـشاب و  رعاـش  هک  ار  یـسک 

«. 3  » دندرک تّیعبت  نانآ  زا  مدرم  دروم  نیا  رد  دندرک و 
نید ریغ  يارب  هک  دنتـسه  یموق  نانآ  هک  تسین  نیا  زج  دنک ؟ يوریپ  وا  زا  یـسک  هک  ياهدـید  ار  يرعاش  ایآ  مالّـسلا : هیلع  رقاب  ماما  زا  و 

«. 4  » دندرک هارمگ  ار  نارگید  مه  دندش و  هارمگ  دوخ  مه  هجیتن  رد  دنتخومآ و  شناد 
َنوُمیِهَی لایخ  سفن و  ياهیداو  زا  يداو  ره  رد  ٍداو  ِّلُک  ِیف  ارعش  ینعی  نانآ  هک  ینیبیمن  ایآ  ْمُهَّنَأ  َرَت  َْمل  َأ 

__________________________________________________

 ].....[ 1 / 264 راونالا 72 / راحب  رشعیداحلا ص 105 و  باب  حرش  تاداقتعالا  یفاّصلا ج 4 ص 55 ، ( 1)
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325 نایبلا 7 / عمجم  ریسفت  یفاّصلا ج 4 ص 55 و  ( 4)

611 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
شقدص رب  دقتعم  نآ و  زا  دننیبیمن  ار  یّقح  چیه  دننادرگرـس و  درادـن  یتابث  هنوگ  چـیه  هک  ناشدوخ  تالّیخت  دـننامه  دناهتـشگرس -؟
عافترا ببـس  هب  هک  دـناهداتفا  ریگ  دوشیمن  هدـید  نآ  فارطا  هک  ییاههّپت  اههوک و  يداو  نیب  ياههّرد  نوچمه  ییاهیداو  رد  دـنوشیمن 
کلاس دوشیمن و  هدـید  دـشاب  كولـس  شخب  ییاـهر  ار  ورهار  هک  مه  یقیرط  نآ  رد  دنتـسه و  طـیحم  ناـنآ  رب  هک  ییاـههّپت  اـههوک و 

؟ تساجک شاییاهر  هار  هک  دنادیمن 
. دشاب نوذأم ) ریغ   ) تاضق ناهیقف و  ای  ظاّعو  نایوگ ، هّصق  ای  رعش  رب  لیاق  يارعش  دارم  هاوخ 

: تسا نینچ  نانآ  زا  مادک  ره  لاح  هک  یتسار  هب  سپ  دنهدیمن  ماجنا  دوخ  هک  دنیوگیم  ییاهزیچ  ناشیا  َنُولَعْفَی و  ام ال  َنُولوُقَی  ْمُهَّنَأ  َو 
. دناهدش قرغ  دوخ  ياههتفگ  مامت  رد  هک  دنتسه  ییارعش 

دنهد تنیز  ار  مالک  هک  تسا  نیا  رد  ناشلغـش  نأش و  ناظعاو ، اهوگ و  هّصق  و  وا » نسحا  تسوا  بذکا  زا  هک  : » هدش هتفگ  هک  روطنامه 
نآ رب  لماع  هک  غورد  ریغ  غورد و  زا  تسا  هدینـشن  یـسک  لاح  هب  ات  هک  ناشیاههتخاس  دیدج و  تایاکح  عامتـسا  يارب  ار  يون  طاشن  ات 

دنروآ . دوجو  هب  دنشاب  نآ  رب  لماع  دوخ  هکنیا  نودب  تسا  نداد  اوتف  ناشلغش  هک  هّماع  ياهقف  دنشاب و  هدوبن  ای  دنشاب  هدوب 
612 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تیاعر اب  دـناهدرک  هتـسیاش  ياهراک  ِتاِحلاَّصلا و  اُولِمَع  َو  هّصاخ  ای  هّماع  تعیب  اب  دـناهدروآ  نامیا  هک  یناـسک  رگم  « 1  » اُونَمآ َنیِذَّلا  اَّلِإ 
، دشابن یهلا  ياضر  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  دیوگیمن  ناشیا  زا  رعاش  هک  یتسار  هب  سپ  ّقح . زا  تسا  هدش  ذخا  هک  یتّیفیک  اهطرش و  يهیلک 

دیوگیمن نخس  هزاجا  نودب  ناشیا  هیقف  ایناث  دیوگیم ، نآ  زا  سپ  الّوا  دنکیم  لمع  دیوگیم  هک  ار  هچنآ  نینچمه  ظعاو  هدننک و  لقن 
. دوب دهاوخ  نیقی  شّنظ  تسار و  شغورد  حیحص و  شلطاب  هک  تسا  هزاجا  زا  دعب  دهدیمن و  اوتف  و 
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زا دنریگیم  ماقتنا  اوُرَـصَْتنا  َو  ناشّیهقف  لیاسم  اههظعوم و  اههّصق و  ناشرعـش و  رد  دننکیم  دای  رایـسب  ار  دنوادخ  ًارِیثَک و  َهَّللا  اوُرَکَذ  َو 
. تسا هداتفا  قاّفتا  ناشیارب  هک  هچنآ 

__________________________________________________

ءارعّشلا  » أرقی وه  نایکبی و  ءارعّـشلا »  » تلزن نیح  هّللا  لوسر  ایتا  تباث  نب  ناسح  ۀحاور و  نب  هّللا  دبع  ّنا  لفون : ینب  یلوم  نسحلا  وبأ  ( 1)
: لاق اوملظ » ام  دـعب  نم  اورـصتنا  و   » متنا لاق : اریثک » هّللا  اورکذ  و   » متنا لاق : تاحلاّصلا  اولمع  اونما و  نیذـّلا  ّالا   » غلب یّتح  نوؤاغلا » مهعبّتی 

لزان ءارعش  يهروس  هک  یماگنه  دیوگیم : لفون  ینب  يهتـسباو  نسحلا  وبأ  . ) راّفکلا لاق : نوبلقنی » بلقنم  ّيا  اوملظ  نیّذلا  ملعیـس  و   » متنا
يوریپ ناهارمگ  ار  نارعاش  و  : » ترـضح نآ  دـندمآ و  ادـخ  لوسر  تمدـخ  نایرگ  مشچ  اب  تباث  نب  ناسح  هحاور و  نب  هّللا  دـبع  دـش ،

دای رایـسب  ار  ادخ  و   » دـیتسه امـش  دومرف : دیـسر  دـندرک » هتـسیاش  راک  دـندروآ و  نامیا  هک  نانآ  رگم   » هب هک  ات  دـناوخیم  ار  دـننکیم »
دندرک متـس  هک  یناسک  و   » دیتسه امـش  دومرف : دنتـساوخ » يرای  دـندش  عقاو  متـس  دروم  هکنآ  زا  دـعب  و   » دـیتسه امـش  دومرف : دـننکیم »

334 روثنملا 6 / ّردلا  دنتسه . نارفاک  دومرف : دندرگیم » زاب  یناکم  هچ  هب  هک  تسناد  دنهاوخ  يدوزب 
613 ص : ج10 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا دندومن  متـس  هک  یناسک  اّما  ماقم و  رد  دـناهتفرگ  ار  ناشماقتنا  دـناهدید  متـس  هکنآ  زا  سپ  اوُمَلَظ و  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو  اوُِملُظ  ام  ِدـَْعب  ْنِم 
َنُوِبلَْقنَی و ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  هک  تسناد  دـنهاوخ  يدوز  هب  سپ  دـشاب  ناشنطاب  فـالخ  رب  ناـشرهاظ  دـننکن و  لـمع  دـنیوگب و  هک  نیا  هب  ارعش 

(. نارفاک  ) ناشیا يارب  تسا  دیدهت  نیا  درب  دنهاوخ  هار  یهاگتشگزاب  هچ  هب  هک  دننادب  يدوز  هب  دناهدرک  متس  هک  یناسک 

مهدزای دلج 

41 ص :  لمن .....  يهروس 

هراشا

. تسا هدش  لزان  هّکم  رد  اهنآ  يهمه  هک  تسا  هیآ  جنپ  دون و  هروس  نیا 
6 تایآ 1 -

41 ص :  ات 6 ..... ] تایآ 1  (: 27  ) لمنلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َنُوِنقُوی ْمُه  ِةَرِخْآلِاب  ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  ( 2  ) َنِینِمْؤُْمِلل يرُْشب  َو  ًيدُه  ( 1  ) ٍنِیبُم ٍباتِک  َو  ِنآْرُْقلا  ُتایآ  َْکِلت  سط 

(4  ) َنوُهَمْعَی ْمُهَف  ْمَُهلامْعَأ  ْمَُهل  اَّنَّیَز  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َّنِإ  ( 3)
(6  ) ٍمِیلَع ٍمیِکَح  ْنَُدل  ْنِم  َنآْرُْقلا  یَّقَُلَتل  َکَّنِإ  َو  ( 5  ) َنوُرَسْخَْألا ُمُه  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمُه  َو  ِباذَْعلا  ُءوُس  ْمَُهل  َنیِذَّلا  َِکئلْوُأ 

41 ص :  همجرت ..... 

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. تسا رگنشور  یباتک  نآرق و  تایآ  نیا  نیس ] اط .  ] سط
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. نانمؤم شخب  هدژم  دومنهر و 
. دنراد نیقی  ترخآ  هب  دنزادرپیم و  ار  تاکز  دنراد و   ] اپ رب  ار  رامن  هک  یناسک 

. دناهتشگرس ناشیا  میهدیم ، هولج  هتسارآ  ناشمشچ  رد  ار  ناشرادرک  راک و  دنرادن  نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک  نامگیب 
ترخآ  رد  دنراد و  شیپ ] رد   ] ار تخس  باذع  هک  دنتسه  یناسک  نانیا 

42 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنتسه اهناسنا ]  ] نیرتراکنایز

. يریگیم ارف  اناد  ياهنازرف  هاگشیپ  زا  ار  نآرق  وت  و 

42 ص :  ریسفت ..... 

رب فطع  ات  هدش  هدـناوخ  عفر  اب  دـشاب ، نآرقلا ]  ] رب فطع  هک  هدـش  هدـناوخ  ّرج  اب  باتک ]  ] ظفل ٍنِیبُم  ٍباتِک  َو  ِنآْرُْقلا  ُتایآ  َْکِلت  سط 
. تسا نآ  نداد  هولج  گرزب  میهفت و  تهج  نآ  ندمآ  هرکن  دشاب و  نآرقلا ] تایآ  ]

روط هب  هرقب  لّوا  رد  ازجا  مامت  اـب  تاـیآ  نیا  َنُوِنقُوی  ْمُه  ِةَرِخآـْلِاب  ْمُه  َو  َةاـکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةـالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  َنِینِمْؤُْمِلل  يرُْـشب  َو  ًيدُـه 
. تشذگ لّصفم 

تـسا هنوگچ  هدـش : هتفگ  َنِینِمْؤُْمِلل  يرُْـشب  َو  ًيدُـه  دومرف : هک  نآ  زا  سپ  ایوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َّنِإ 
. دنروآیمن ترخآ  هب  نامیا  هک  یناسک  دومرف : نینمؤم ؟ ریغ  لاح 

ابیز ناشرظن  رد  دـنهدیم  ماجنا  سفن  ياوه  اب  شیوخ و  يایند  يارب  هک  ار  ییاهراک  ینعی  میداد ، تنیز  ار  نانآ  لمع  ْمَُهلامْعَأ  ْمَُهل  اَّنَّیَز 
ات میداد  تنیز  ناشیرب  دوب ، ناشتّیناسنا  بسانم  قیـال و  میدرک و  رما  نآ  هب  هک  ار  ناـشلامعا  اـی  دـنوشن ، فرـصنم  نآ  زا  اـت  میداد  هولج 

. دندرگ بغار  تمایق  زور  داعم و  أدبم و  هب  داقتعا  ریخ و  لامعا  هب  هتشگرب و  شیوخ  یهارمگ  زا  دیاش 
دنوشیمن . خلسنم  لماک  روط  هب  لامعا  نآ  زا  دنرادن و  شیوخ  یناسفن  لامعا  رب  نانیمطا  دنناریح و  دّدرم و  نانآ  سپ  َنوُهَمْعَی  ْمُهَف 

43 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، نآ رب  هوالع  لجاع ، تسا  یباذـع  دوخ  راک  رد  دّدرت  رّیحت و  هک  تسه ، يدـب  باذـع  انآ  يرب  ایند  رد  ِباذَْـعلا  ُءوُس  ْمَُهل  َنیِذَّلا  َِکئلْوُأ 

. دننکیمن ادیپ  يرما  رب  نانیمطا  دنرامشیم و  شیوخ  نایز  هب  ار  ییادص  ره  نانیا 
دناهدادن ماجنا  یلمع  نآ  يارب  هتشادن  ترخآ  هب  داقتعا  هک  اهنآ  اریز  دنتـسه ، نیرتراکنایز  ترخآ  رد  َنوُرَـسْخَْألا و  ُمُه  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمُه  َو 

. دشابیم اهنآ  یناف  ياههتساوخ  تهج  رد  ناشیاهراک  اهلمع و  يهمه 
ار ترخآ  باذـع  ضوع  رد  دـنهدیم ، انف  داب  هب  هدادرارق  اهنآ  ترخآ  يـالاک  هیامرـس و  ار  نآ  دـنوادخ  هک  ار  ییـالاک  تعاـضب و  سپ 

. دنریگیم
باوج ود  ره  هک  تسا  نیا  هیلع  فوـطعم  فوـطعم و  نیب  عماـج  تسا ، َنوـُنِمُْؤی  ـال  َنیِذَّلا  َّنِإ  رب  فـطع  هلمج  نیا  َنآْرُْقلا  یَّقَُلَتل  َکَّنِإ  َو 

هک منیبیم  دوهـش  اب  ار  ترخآ  هک  تسا  هنوگچ  نم  لاح  و  تسا ؟ هنوگچ  نمؤم  ریغ  لاـح  تسا : هتفگ  هک  ییوگ  دنتـسه ، رّدـقم  لاؤس 
؟ تسا ترخآ  هب  بیغ و  هب  نامیا  قوف  نآ 

تدـحو و نیب  عماج  ماقم  دوصقم  هک  ياهتفرگ ، ارف  ار  نآرق  هک  تسا  نیا  وت  لاح  تسا و  نینچ  نارواـب  اـن  لاـح  دومرف : باوج  رد  سپ 
. تسا ترثک 

ترابع تمکح  هک  هدش ! هتفگ  زین  البق  هک  روط  نامه  تسا  ملع ) لمع و  رد   ) لمع رد  میکح  يادـخ  دزن  زا  نآ  ٍمِیلَع و  ٍمیِکَح  ْنُدـَل  ْنِم 
نیا ملع  رد  فطل  دشاب ، ّبترتم  نقتم و  دّدعتم  ياهتیاغ  ياراد  لمع  نآ  هک  يوحن  هب  تسا ، نآ  ناقتا  لمع و  رد  فطل  زا 
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44 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
زا ادـج  کی  ره  رد  تمکح  یهاگ  دـشاب و  هدوب  ناهنپ  قیقد  تاـیاغ  راکـشآ و  تاـیاغ  داـبم و  كاردا  مزلتـسم  يزیچ  كاردا  هک  تسا 

. دوشیم لامعتسا  يرگید 
14 تایآ 7 -

44 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 7  (: 27  ) لمنلا هروس  ]

هراشا

ِیف ْنَم  َكِرُوب  ْنَأ  َيِدُون  اهَءاج  اَّمَلَف  ( 7  ) َنُولَطْصَت ْمُکَّلََعل  ٍسَبَق  ٍباهِِشب  ْمُکِیتآ  َْوأ  ٍرَبَِخب  اْهنِم  ْمُکِیتآَس  ًاران  ُتْسَنآ  یِّنِإ  ِِهلْهَِأل  یـسُوم  َلاق  ْذِإ 
یَّلَو ٌّناَج  اهَّنَأَک  ُّزَتْهَت  اهآَر  اَّمَلَف  َكاصَع  ِْقلَأ  َو  ( 9  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  ُهَّللا  اَنَأ  ُهَّنِإ  یسُوم  ای  ( 8  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُـس  َو  اَهلْوَح  ْنَم  َو  ِراَّنلا 

(11  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  یِّنِإَف  ٍءوُس  َدَْعب  ًانْسُح  َلََّدب  َُّمث  َمَلَظ  ْنَم  َّالِإ  ( 10  ) َنُولَسْرُْملا َّيََدل  ُفاخَی  یِّنِإ ال  ْفََخت  یسُوم ال  ای  ْبِّقَُعی  َْمل  َو  ًاِربْدُم 
اُنتایآ ْمُْهتَءاج  اَّمَلَف  ( 12  ) َنیِقِساف ًامْوَق  اُوناک  ْمُهَّنِإ  ِهِمْوَق  َو  َنْوَعِْرف  یلِإ  ٍتایآ  ِعِْست  ِیف  ٍءوُس  ِْریَغ  ْنِم  َءاْضَیب  ْجُرَْخت  َِکْبیَج  ِیف  َكَدَی  ْلِخْدَأ  َو 

(14  ) َنیِدِسْفُْملا ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف  اُولُع  َو  ًاْملُظ  ْمُهُسُْفنَأ  اْهتَنَْقیَتْسا  َو  اِهب  اوُدَحَج  َو  ( 13  ) ٌنِیبُم ٌرْحِس  اذه  اُولاق  ًةَرِْصبُم 

44 ص :  همجرت ..... 

ناـتیرب يرگخا  يهلعـش  اـی  مروآیم  امـش  يارب  يربـخ  نآ  زا  يدوز  هب  منیبیم ، یـشتآ  نم  تفگ : شاهداوناـخ  هب  یـسوم  هک  دوب  نینچ 
. دیوش مرگ  هک  دشاب  مروآیم ،

کیدزن رد  سک  ره  هک  دش  هداد  ادن  دمآ ، نآ  کیدزن  هب  نوچ  و 
45 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  تسا  كاپ  و  تسا ، هتای  تکرب  تسا ، نآ  نوماریپ  شتآ و 
. متسه هنازرف  دنمزوریپ  دنوادخ  نم  هک  نادب  یسوم  يا 

یـسوم يا  دـش ] هتفگ  . ] تشگنرب تشگزاب و  هتفاترب  يور  تسا ، يراـم  هک  ییوگ  دـید  ناـبنج  ار  نآ  هک  هاـگنآ  زادـنیب ، ار  تیاـصع  و 
. دنسرتیمن نم  هاگشیپ  رد  ناربمایپ  هک  سرتم 

. منابرهم راگزرمآ  نم  هاگنآ  هک  دشاب ، هدرک  هانگ  نیشناج  ار  يراک  وکین  سپس  دشاب ، هدرک  یمتس  هک  یسک  رگم 
شموق نوعرف و  يوس  هب  هناگ  هن  تازجعم  اب  و ]  ] دیآ نوریب  یسیپ   ] يرامیب چیه  نودب  ناشخرد  دیپس و  ات  نک ، تنابیرگ  رد  ار  تتسد  و 

. دننامرفان یموق  ناشیا  هک  ورب ] ]
. تسا راکشآ  ییود  اجنیا  دنتفگ : دمآ ، نانآ  تقو  رس  هب  هنارگنشور  ام  تایآ  نوچ  و 

. دوب هنوگچ  داسف  لها  ماجنا  رس  هک  رگنب  تشاد ، رواب  ار  اهنآ  ناشیاهلد  هک  نآ  لاح  دندرک ، راکنا  یشکرس  متس و  رد  زا  ار  اهنآ  و 

45 ص :  ریسفت ..... 

قلطم یلاعت  يادـخ  ّقح  رد  ود  نآ  هک  نیا  اب  یلاـعت  يادـخ  تمکح  اـی  ملع  دـییقت  تسا ، ٍمیِکَح  اـی  ٍمِیلَع  فرظ  ْذِإ  ظـفل  یـسُوم  َلاـق  ْذِإ 
یلاعت يادـخ  تمکح  ملع و  اـب  زج  دـش  عقاو  وا  زا  هچنآ  داد و  خر  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  يارب  هچنآ  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  يارب  دنتـسه 
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. تسا هدوب  تارابتعا  قیاقد  تایاغ و  قیاقد  رب  لمتشم  تسا و  هدوبن 
تمکح ملع و  ببس  هب  اهدادخر  نیا  يهمه  هک  هدش ، عقاو  مالّسلا  هیلع  یـسوم  زا  یـسوم و  يارب  هک  تسا  يزیچ  دّیقت  تقیقح  رد  سپ 

. تسا هدوب  یلاعت  يادخ 
يانعم  دشاب و  َنآْرُْقلا  یَّقَُلَتل  ادخ  لوق  هب  ّقلعتم  فرظ  تسا  نکمم  و 
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. يدرگ رترب  اهماقم  دوهش و  يیمه  زا  ینک و  ادیپ  روضح  تراگدرورپ  دزن  یتسناوت  هک  تسا  نینچ  وت  لاح  هک  تسا  نیا  نآ 

. دوب برطضم  شتادهاشم  رد  لاح  نیع  رد  تایآ و  زا  یضعب  دهاش  مالّسلا  هیلع  یسوم  اریز 
. دوب لگ  بآ و  نیب  مدآ  هک  یلاح  رد  مدوب  یبن  نم  نیطلا ) ءاملا و  نیب  مداء  ایبن و  تنک  : ) تسا نیا  ریظن  هلمج  نیا 

هدـناوخ ود  ره  هفاضا  قیرط  هب  فیـصوت و  قیرط  هب  ٍسَبَق  ٍباهِِـشب  ظفل  ٍسَبَق  ٍباهِِـشب  ْمُکِیتآ  َْوأ  ٍرَبَِخب  اْهنِم  ْمُکِیتآَس  ًاران  ُتْسَنآ  یِّنِإ  ِِهلْهَأـِل 
. تسا هدش 

لوقنم انعم  بسح  رب  تاملک  نآ  هک  تسا  نیا  هب  يهراشا  يارب  ای  رّرکم  ياهتیاکح  رد  تاملک  فالتخا  تسا ، شتآ  يهلعش  باهش  و 
شسرپ هک  تسا  نیا  هب  يهراشا  يارب  ای  دوشیم ، لامعتسا  دوصقم  يادا  رد  قفاوتم  ای  دارتم  لتخم  ظافلا  اب  انعم  بسح  رب  لوقنم  دنتـسه ،

. دوشیم يروآ  دای  اهخساپ ) شسرپ و   ) نآ زا  یضعب  دوش  رکذ  یتیاکح  تقو  ره  تسا و  هدوب  دایز  اهخساپ  و 
اَهلْوَح ْنَم  ِراَّنلا و  ِیف  ْنَم  دومرف : نوچ  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُس  َو  اَهلْوَح  ْنَم  َو  ِراَّنلا  ِیف  ْنَم  َكِرُوب  ْنَأ  َيِدُون  اهَءاج  اَّمَلَف  َنُولَطْصَت  ْمُکَّلََعل 

راگدرورپ وا  هچ  دشاب  هدوب  طاحم  هک  نیا  زا  دنوادخ  تسا  هّزنم  دومرف  دنوادخ  اذل  تسا ، طاحم  یلاعت  يادخ  هک  دـمآ  شیپ  مّهوت  نیا 
. دوشیمن شیوخ  ياههدیرفآ  زا  يزیچ  يهطاحا  دروم  نایملاع  راگدرورپ  و 

وت  اب  هک  یسک  ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  ُهَّللا  اَنَأ  ُهَّنِإ  یسُوم  ای 
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. دوشیم افلا  وت  هب  هک  شاب  يزیچ  نتفرگ  يهدامآ  دشاب و  هاگآ  سپ  تسا  یلاعت  يادخ  دیوگیم  نخس 
. دشب هدوب  نآ  يهدننک  ریسفت  ُهَّللا  اَنَأ  نأش و  ریمض  ءاه »  » تسا نکمم  تسا ، نآ  لدب  ُهَّللا  ربخ و  اَنَأ  مّلکتم و  ریمض  ءاه »  » ظفل سپ 

رب فطع  هک  نیا  ِْقلَأ  َو  دومرف : یلاعت  يادخ  سپ  دومن ، بلطم  رب  ناهرب  تساوخرد  هملک  نیا  ندینش  زا  سپ  یـسوم  هک  تسا  هدش  لقن 
. دشابیم روکذم  ای  رّدقم  لاؤس  باوج  هک  تسا  فوذحم 

. زادنایب نک و  ادیپ  نیقی  نآ  هب  قلأ ) کلذ و  نقیا  : ) تسا نینچ  نآ  ریدقت  و 
تـسا نکمم  دـشاب ، َيِدُون  ریـسفت  َكِرُوب  نآ  دـننامه  هک  نیا  ات  دـشاب  َكِرُوب  رب  فطع  َكاصَع  ظفل  تسا  نکمم  ار  تیاـصع  َكاـصَع 

(. كاصع قلا  هللا و  انا  هنا  یسوم  ای  لاق  : ) تسا نینچ  انعم  رد  نآ  هک  دشاب  ُهَّللا  اَنَأ  ُهَّنِإ  رب  فطع 
. دنکیم تکرح  هک  تسا  يرام  شیاصع  دید  درک  هاگن  سپ  دش ، كّرحتم  هدنز و  يرام  اصع  هک  تخادنا ، ار  اصع  یسوم  سپ 

. دنکیم تکرح  رام  دید  یتقو  ُّزَتْهَت  اهآَر  اَّمَلَف 
 .... دشاب هتشادن  یپ  رد  رازآ  ّتیذا و  هدوبن و  گرزب  هک  تسا  يرام  ٌّناَج  ظفل  هچ  تسین ، گرزب  رام  نآ  هک  ییوگ  ٌّناَج  اهَّنَأَک 

نآ دنوادخ  سپ  دیدیم ، ار  نآ  یـسوم  هک  دوب  راب  نیلّوا  نوچ  هدش  تّیذا  نودب  کچوک و  يرام  ماقم  نآ  رد  اصع  نآ  دـناهتفگ  یخرب 
نیع رد  دـسرتن ،)  ) دـنکن تشحو  یـسوم  هک  تساوخ  دـنوادخ  اریز  درک ،) تاقالم  ار  نوعرف  هک  یتقو  دـننامه   ) دادـن ررق  گرزب  رام  ار 

لاح 
48 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوب هدرک  تشپ  وا  هب  هک  یلاح  رد  ینع  تسا  هدننک  دیکأت  لاح  ًاِربْدُم  یَّلَو  « 1  » دیسرت مه  کچوک  رام  نامه  زا  یسوم 
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. درکن هاگن  شبقع  هب  ای  تشگنرب ، بقع  هب  یسوم  ْبِّقَُعی  َْمل  َو 
زا زج  سرت  نوچ  سرتن  َنُولَـسْرُْملا  َّيََدل  ُفاخَی  یِّنِإ ال  ْفََخت  یـسوم ال  ای  میتفگ  ینعی  تسا . انلق  ریدقت  هب  رّدقم  لاؤس  باوج  یـسُوم  ای 

ّتینانا زا  يزیچ  دنـشاب  راگدرورپ  دزن  دنـسرب و  روضح  ماقم  هب  هک  هاگنآ  ادخ  ناگداتـسرف  دنامیم ، یقاب  هدنب  رب  هک  تسین  ّتینانا  يااقب 
لاعفا و لاوما ، تبـسن  لیبق  زا  تّینانا  مزاول  زا  يزیچ  نینچ  مه  تسین و  نانآ  رد  دنـسرتب  نآ  رب  هک  يزیچ  هجیت  رد  دـنامیمن ، یقاب  ناـنآ 

. دنشاب هتشاد  ار  نآ  نداد  تسد  زا  سرت  هک  دنامیمن  یقاب  نانآ  رد  ناشدوخ  رب  تافص 
. دیامن ملظ  هک  یسک  نکل  ینعی  تسا ، عطقنم  يانثتسا  َمَلَظ  ْنَم  اَّلِإ 

رگید دنک  هبوت  رافغتـسا و  ای  دنک ، ناربج  ار  شملظ  هک  هنوگ  نیدب  دنک ، یبوخ  هب  لیدـبت  ار  نآ  یب  زا  سپ  ٍءوُس و  َدـَْعب  ًانْـسُح  َلَّدـَب  َُّمث 
. دسرتیم تروص  نیا  رد  تسین ، رّسیم  ملظ  ناربج  هک  ییاج  رد  هّتبلا  درادن  سرت 

هب دشخبیم و  ار  وا  دنوادخ  نکل  ٌمیِحَر و  ٌروُفَغ  یِّنِإَف 
__________________________________________________
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هدوبن ناشتمـصع  یفانم  ات  دـشابیم  ناـنآ  رد  سفن  رثا  ياـیاقب  ملظ  زا  دوصقم  دـشاب ، لـصّتم  يانثتـسا  تسا  نکمم  دـنکیم و  محر  وا 
تئارق دنکیم  دـییأت  ار  انعم  نیا  تسوا و  تّیناسنا  رب  ملظ  یهجو  هب  نآ  هک  دـشاب  هدـنام  یقاب  يزیچ  وا  تّینانا  زا  هک  یـسک  رگم  دـشاب ،

. تسا هدناوخ  لاعفا  باب  زا  ار  َمَلَظ  ْنَم  اَّلِإ  هک  یسک 
. دشابن شتلاسر  زا  عنام  وا  ملظ  ات  هدرک  یکین  یبوخ و  هب  لیدبت  ار  ملظ  نیا  سپس 

هدومن و عّرـضت  نم  هاگرد  رب  هدروآ ، هانپ  نم  هب  هدادـن و  جرخ  هب  دادبتـسا  ّتیناـنا ، نآ  اـب  هک  تسا  هنوگ  نیدـب  یبوخ  هب  ملظ  لیدـبت  و 
نم نوچ  منکیم ، محر  تلاسر  بصنم  نداد  اـب  مشخبیم ، هدرکن و  هذـخاؤم  ّتیناـنا  هب  تبـسن  ار  وا  تروص  نیا  رد  هک  دـنک ، رافغتـسا 

. متسه نابرهم  يهدنشخب 
رب ار  نآ  هدومن و  لخاد  شسابل  ریز  ار  شتسد  هک  نیا  دوصقم  تسا ، روهشم  فورعم و  سابل  صیمق و  بیج  َِکْبیَج  ِیف  َكَدَی  ْلِخْدَأ  َو 

. دوش ّرثأتم  شبلق  ییانشور  زا  شتسد  هتشگ ، نمیا  سرت  زا  ات  دراذگب  شبلق  يور 
ضرم هک  نآ  نودب  دـیآ  نوریب  نشور  دـیپس و  وت  تسد  ٍءوُس  ِْریَغ  ْنِم  َءاْضَیب  ْجُرَْخت  ِبْهَّرلا  َنِم  َکَحانَج  َْکَیلِإ  ْمُمْـضا  َو  دومرف : هچنانچ 

. تسا فلتخم  رابخا  هناگ  هن  تایآ  نییعت  ٍتایآ د  ِعِْست  ِیف  دشاب  نیب  رد  یصرب ) )
50 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  زا : دنترابع  هناگ  هن  ياههناشن  نآ  هک  تسا : هدمآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  زا  يربخ  رد  و 

. دیرواین ادخ  هب  كرش  - 1
. دینکن فارسا  - 2

. دینکن انز  - 3
. دیشکن تسا  هدرک  مارح  قح  هب  زج  ار  نآ  نتشک  دنوادخ  هک  ار  یسفن  - 4

. دشکب ار  وا  هک  دیربن  ناطلس  شیپ  ار  یهانگ  یب  - 5
. دینکن ازهتسا  رخسمت و  - 6

. دیروخن ابر  - 7
. دیهدن راد  رهوش   ) هنصحم نز  هب  انز  تبسن  - 8

. دینکن رارف )  ) نمشد هب  تشپ  داهج  زور  - 9
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. دینکن رگیدکی  میرح  رب  رواجت  ینمشد و  هبنش  زور  رد  نایدوهی  يا  امش  و 
: تفگ دیسوب و  ار  ترضح  نآ  تسد  دینش  ار  باوج  یتقو  دیسرپ ، ار  هناگ  هن  تایآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ّیبن  زا  يدوهی  یـصخش 

«. 1  » یتسه ّیبن  وت  هک  مهدیم  تداهش  نم 
هغابروق شپش و  خلم  ندش  نایامن  دننام  دشیم ، رهاظمالّسلا  هیلع  یسوم  زا  هک  هدش  یتازجعم  هب  ریسفت  هناگ  هن  تایآ  رایـسب  رابخا  رد  و 

. تسا هدوب  هن  زا  رتشیب  تسا  هدش  رهاظ  وا  يهطساو ) هب   ) یسوم تسد  هب  هک  یتزجعم ، هچ  ناشنییعت : رد  رابخا  فالتخا  اب  اهنیا  ریغ  و 
ّقلعتم تسا و  وغل  فرظ  ای  ْجُرَْخت  لعاف  زا  لاح  ِعِْست  ِیف  فرظ 

__________________________________________________
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هزجعم هک  تسا  لمحتم  و  تایآ ) عست  یف  الـسرم   ) ای ابهذا )  ) دننام دشاب ، ْلِخْدَأ  لعاف  زا  لاح  هک  یلاح  رد  صوصخ ، لاعفا  زا  یلعف  ب 
. دشاب هدوب  اهنآ  رب  يهفاضا  تسا  نکمم  دشاب و  هناگ  هن  تازجعم  يهلمج  زا  تسد  ییانشور  رون و 

. تفر شموق  نوعرف و  يوس  هب  هناگ  هن  ياههناشن  نآ  اب  یسوم  سپ  َنیِقِساف  ًامْوَق  اُوناک  ْمُهَّنِإ  ِهِمْوَق  َو  َنْوَعِْرف  یلِإ 
یلقع زاجم  باب  زا  تایآ  رب  شتبـسن  دـنیبب  ار  نآ  دـنک و  رظن  نآ  هب  هک  یتقو  تسا  رـصبا )  ) زا ًةَرِْـصبُم  ظفل  ًةَرِْـصبُم  اـُنتایآ  ْمُْهتَءاـج  اَّمَلَف 

هب تسا  ردـصم  ای  رّـصبت ، لّحم  يانعم  هب  هدـش  هدـناوخ  داص  میم و  يهحتف  اب  ًةَرِْـصبُم  داد ، رارق  انیب  ار  وا  ینعی  تسا  هرـصب )  ) زا ای  تسا ،
. اهمشچ نابحاص  يانعم 

راکنا ار  نآ  تسا و  راکـشآ  رحـس  نیا  دـنتفگ : اِهب  اوُدَـحَج  َو  ٌنِیبُم  ٌرْحِـس  اذـه  اُولاق  دـمآ ، نانآ  دزن  هب  هنایارگنـشور  ام  تایآ  نوچ  سپ 
. دندرک راکنا  ار  یسوم  رارقا  ياج  هب  اههناشن  تایآ و  دوجو  اب  ینعی  دندرک ،

تسا و یهلا  تایآ  تایآ ، نآ  هک  تهج  نآ  زا  دـندرک  راکنا  ار  تایآ  ای  دـندوب ، رجاف  قساف و  دنتـشاد و  ار  ّقح  اب  دانع  لامک  نانآ  اریز 
. تسوداج رحس و  تایآ  نآ  دنتفگ 

. دندرک راکنا  هک  دوب  رابکتسا  ملظ و  تهج  زا  تشاد  رواب  ار  نآ  ناشیاهلد  هک  یلاح  رد  اُولُع  َو  ًاْملُظ  ْمُهُسُْفنَأ  اْهتَنَْقیَتْسا  َو 
یگنوگچ  اهنآ ، دّیفیک  تایآ و  لیصفت  فارعا  يهروس  رد  نک  هاگن  ار  نادسفم  تبقاع  اج  نیمه  زا  َنیِدِسْفُْملا  ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف 
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. تشذگ ناشراک  تبقاع  اههناشن و  تایآ و  نآ  رب  نانآ  يالتبا 

44 تایآ 15 -

52 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 15  (: 27  ) لمنلا هروس  ]

هراشا

اَهُّیَأ ای  َلاـق  َو  َدُواد  ُناْمیَلُـس  َِثرَو  َو  ( 15  ) َنِینِمْؤُْملا ِهِدابِع  ْنِم  ٍرِیثَک  یلَع  انَلَّضَف  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  الاق  َو  ًاـْملِع  َناْمیَلُـس  َو  َدُواد  اـْنیَتآ  ْدََـقل  َو 
ْمُهَف ِْریَّطلا  َو  ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  ُهُدُونُج  َناْمیَلُِـسل  َرِـشُح  َو  ( 16  ) ُنِیبُْملا ُلْضَْفلا  َوَُهل  اذـه  َّنِإ  ٍءْیَـش  ِّلُک  ْنِم  انِیتوُأ  َو  ِْریَّطلا  َقِْطنَم  انْمِّلُع  ُساَّنلا 

َنوُرُعْـشَی ْمُه ال  َو  ُهُدُونُج  َو  ُناْمیَلُـس  ْمُکَّنَمِطْحَی  ْمُکَنِکاسَم ال  اُولُخْدا  ُلْمَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ٌۀَـلْمَن  َْتلاق  ِلْـمَّنلا  ِداو  یلَع  اَْوتَأ  اذِإ  یَّتَح  ( 17  ) َنوُعَزُوی
َو ُهاـضَْرت  ًاـِحلاص  َلَـمْعَأ  ْنَأ  َو  َّيَدـِلاو  یلَع  َو  َّیَلَع  َتْـمَْعنَأ  ِیتَّلا  َکَـتَمِْعن  َرُکْـشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر  َلاـق  َو  اـِهلْوَق  ْنـِم  ًاـکِحاض  َمَّسَبَتَف  ( 18)

(19  ) َنیِِحلاَّصلا َكِدابِع  ِیف  َِکتَمْحَِرب  ِیْنلِخْدَأ 
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َثَکَمَف ( 21  ) ٍنِیبُم ٍناْطلُِسب  یِّنَِیتْأََیل  َْوأ  ُهَّنََحبْذََأل  َْوأ  ًادیِدَش  ًاباذَع  ُهََّنبِّذَعَُأل  ( 20  ) َنِیِبئاْغلا َنِم  َناک  ْمَأ  َدُهْدُْهلا  َيرَأ  َِیل ال  ام  َلاقَف  َْریَّطلا  َدَّقَفَت  َو 
ٌشْرَع اَهل  َو  ٍءْیَـش  ِّلُک  ْنِم  ْتَِیتوُأ  َو  ْمُهُِکلْمَت  ًةَأَْرما  ُتْدَـجَو  یِّنِإ  ( 22  ) ٍنیِقَی ٍإَبَِنب  ٍإَبَـس  ْنِم  َُکْتئِج  َو  ِِهب  ْطُِحت  َْمل  اِمب  ُتْطَحَأ  َلاقَف  ٍدـیَِعب  َْریَغ 
(24  ) َنوُدَتْهَی ْمُهَف ال  ِلِیبَّسلا  ِنَع  ْمُهَّدَصَف  ْمَُهلامْعَأ  ُناْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ِسْمَّشِلل  َنوُدُجْسَی  اهَمْوَق  َو  اُهتْدَجَو  ( 23  ) ٌمیِظَع
ِمیِظَْعلا ِشْرَْعلا  ُّبَر  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ـال  ُهَّللا  ( 25  ) َنُوِنْلُعت ام  َو  َنوُفُْخت  ام  ُمَْلعَی  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  َءْبَْخلا  ُجِرُْخی  يِذَّلا  ِهَِّلل  اوُدُجْـسَی  ـَّالَأ 

ای َْتلاق  ( 28  ) َنوُعِجْرَی اذ  ام  ْرُْظناَف  ْمُْهنَع  َّلََوت  َُّمث  ْمِْهَیلِإ  ْهِْقلَأَف  اذـه  ِیباـتِِکب  ْبَهْذا  ( 27  ) َنِیبِذاْکلا َنِم  َْتنُک  ْمَأ  َْتقَدَص  َأ  ُرُْظنَنَـس  َلاق  ( 26)
(29  ) ٌمیِرَک ٌباتِک  ََّیلِإ  َیِْقلُأ  یِّنِإ  ُأَلَْملا  اَهُّیَأ 

ُْتنُک ام  يِْرمَأ  ِیف  ِینُوْتفَأ  ُأَلَْملا  اَهُّیَأ  اـی  َْتلاـق  ( 31  ) َنیِِملْـسُم ِینُوتْأ  َو  َّیَلَع  اُوْلعَت  َّالَأ  ( 30  ) ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ُهَّنِإ  َو  َناْمیَلُـس  ْنـِم  ُهَّنِإ 
اذِإ َكُولُْملا  َّنِإ  َْتلاق  ( 33  ) َنیُِرمَْأت اذ  ام  يِرُْظناَف  ِْکَیلِإ  ُْرمَْألا  َو  ٍدـیِدَش  ٍسَْأب  اُولوُأ  َو  ٍةَُّوق  اُولوُأ  ُنَْحن  اُولاـق  ( 32  ) ِنوُدَهْشَت یَّتَح  ًاْرمَأ  ًۀَعِطاق 

(34  ) َنُولَعْفَی َِکلذَک  َو  ًۀَّلِذَأ  اِهلْهَأ  َةَّزِعَأ  اُولَعَج  َو  اهوُدَْسفَأ  ًۀَیْرَق  اُولَخَد 
ُْمْتنَأ َْلب  ْمُکاتآ  اَّمِم  ٌْریَخ  ُهَّللا  َِیناتآ  امَف  ٍلاِمب  ِنَنوُّدُِـمت  َأ  َلاق  َناْمیَلُـس  َءاج  اَّمَلَف  ( 35  ) َنُولَسْرُْملا ُعِجْرَی  َِمب  ٌةَرِظانَف  ٍۀَّیِدَِهب  ْمِْهَیلِإ  ٌۀَلِـسُْرم  یِّنِإ  َو 
ْمُکُّیَأ اُؤَلَْملا  اَهُّیَأ  ای  َلاق  ( 37  ) َنوُرِغاص ْمُه  َو  ًۀَّلِذَأ  اْهنِم  ْمُهَّنَجِرُْخَنل  َو  اِهب  ْمَُهل  َلَِبق  ٍدُونُِجب ال  ْمُهَّنَِیتْأَـنَلَف  ْمِْهَیلِإ  ْعِجْرا  ( 36  ) َنوُحَْرفَت ْمُِکتَّیِدَِهب 

(39  ) ٌنیِمَأ ٌّيِوََقل  ِْهیَلَع  یِّنِإ  َو  َکِماقَم  ْنِم  َموُقَت  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِّنِْجلا  َنِم  ٌتیِْرفِع  َلاق  ( 38  ) َنیِِملْسُم ِینُوتْأَی  ْنَأ  َْلبَق  اهِشْرَِعب  ِینِیتْأَی 
ُرُکْـشَأ َأ  ِینَُوْلبَِیل  یِّبَر  ِلْضَف  ْنِم  اذه  َلاق  ُهَْدنِع  ارِقَتْـسُم  ُهآَر  اَّمَلَف  َُکفْرَط  َْکَیلِإ  َّدَتْرَی  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِباتِْکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَدـْنِع  يِذَّلا  َلاق 

َنیِذَّلا ال َنِم  ُنوُکَت  ْمَأ  يِدَتْهَت  َأ  ْرُْظنَن  اهَـشْرَع  اَهل  اوُرِّکَن  َلاق  ( 40  ) ٌمیِرَک ٌِّینَغ  یِّبَر  َّنِإَف  َرَفَک  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنل  ُرُکْـشَی  امَّنِإَف  َرَکَـش  ْنَم  َو  ُرُفْکَأ  ْمَأ 
ْنِم ُُدبْعَت  َْتناک  ام  اهَّدَـص  َو  ( 42  ) َنیِِملْـسُم اَّنُک  َو  اِهْلبَق  ْنِم  َْملِْعلا  اَنِیتوُأ  َو  َوُه  ُهَّنَأَک  َْتلاق  ِکُشْرَع  اذَـکه  َأ  َلـِیق  ْتَءاـج  اَّمَلَف  ( 41  ) َنوُدَتْهَی
ْنِم ٌدَّرَمُم  ٌحْرَـص  ُهَّنِإ  َلاق  اْهیَقاس  ْنَع  ْتَفَـشَک  َو  ًۀَُّجل  ُْهتَبِـسَح  ُْهتَأَر  اَّمَلَف  َحْرَّصلا  ِیلُخْدا  اََهل  َلـِیق  ( 43  ) َنیِِرفاک ٍمْوَق  ْنِم  َْتناـک  اـهَّنِإ  ِهَّللا  ِنُود 

(44  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  َناْمیَلُس  َعَم  ُتْمَلْسَأ  َو  یِسْفَن  ُتْمَلَظ  یِّنِإ  ِّبَر  َْتلاق  َریِراوَق 
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. داد يرترب  شنمؤم  ناگدنب  زا  يرایسب  رب  ار  ام  هک  ار  دنوادخ  ساپس  دنتفگ  ود  ره  میدیشخب و  یشناد  نامیلس  دواد و  هب  یتسار  هب  و 
نیا تسا ، هدـش  هدیـشخب  ام  هب  اهزیچ  یـسب  تسا ، هدـش  هتخومآ  ناغرم  نابز  مهف  اـم  هب  مدرم  يا  تفگ  درب و  ثاریم  دواد  زا  نامیلـس  و 

. تسا راکشآ  یششخب  هک  تسا 
. دنتسویپ رگیدمه  هب  هاگنآ  دندمآ ، درگ  وا  دزن  هب  ناغرم  سنا و  ّنج و  زا  نامیلس  نایهاپس  و 

ار امش  شنایهاپس  نامیلس و  هک  دیورب  ناتیاههناخ  نورد  هب  ناروم  يا  تفگ ]: لاح  نابز  هب   ] يروم دندیـسر ، ناروم  يداو  هب  هک  اجنآ  ات 
. دنبوکن مه  رد  هناهاگآان 

ساپـس یتشاد  ینازرا  مردام  ردپ و  نم و  رب  هک  تتمعن  رب  هد  قیفوت  ارم  اراگدرورپ  تفگ  دوشگ و  هدنخ  هب  ناهد  وا  نخـس  زا  نامیلـس ] ]
. روآرد تاهتسیاش  ناگدنب  يهرمز  رد  تتمحر  هب  ارم  و  يدنسپب ، ار  نآ  هک  منک  کین  يراک  مرازگ و 

هچ ارم  تفگ  تسج و  زاب  ناغرم  لاح ]  ] زا سپس  و 
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؟ تسا نابیاغ  زا  دیاش  ای  منیبیمن ، ار  دهده  هک  دوشیم 
. دروایب دوخ ] تبیغ  يارب   ] نم يارب  نشور  یتّجح  هک  نآ  رگم  مربیم ، ار  شرس  ای  منکیم  تخس  یباذع  ار  وا 

هاگآ یتفاین ، یهاگآ  نآ  هب  وت  هک  يزیچ  هب  نم  تفگ : دـمآ و ]  ] سپـس درک ، گنرد  تبیغ ] رد   ] زارد نادـنچ  هن  یتّدـم  دـهده ]  ] هاگنآ
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. ماهدروآ ینیقی  ربخ  ابس  زا  تیارب  مدش و 
. تشاد فرگش  یتخت  دوب ، رادروخرب  زیچ  همه  زا  درکیم و  ییاورنامرف  نانآ  رب  هک  متفای  ار  ینز  نم 

هولج هتـسارآ  ناشرظن  رد  ار  ناشرادرک  راک و  ناطیـش  دـندرکیم ، هدجـس  دیـشروخ  هب  دـنوادخ ، ياج  هب  هک  متفای  نینچ  ار  شموق  وا و 
. دندوبن هتفایهر  نانآ  دوب و  هتشاد  زاب  تسار ]  ] هار زا  ار  ناشیا  دوب و  هداد 

دیرادیم راکـشآ  هچنآ  دیرادیم و  ناهنپ  هک  نآ  دـنکیم و  راکـشآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  ناهن  هک  يدـنوادخ  ربارب  رد  دـننکن  هدجـس  ات 
. دنادیم

. تسا میظع  شرع  راگدرورپ  وا  تسین و  وا  زج  ییادخ  هک  تسا  دنوادخ 
؟ ياهدوب نایوگغورد  زا  ای  ياهتفگ  تسار  ایآ  هک  دید  میهاوخ  تفگ : نامیلس ] ]

. دنهدیم یخساپ  هچ  هک  نیبب  باترب و  يور  نانآ  زا  سپس  نکفیب ، نانآ  دزن  ار  نآ  ربب و  ارم  يهمان  نا 
. تسا هدش  هتخادنا  یمارگ  ياهمان  نم  دزن  ناگرزب  يا  تفگ  سیقلب ] ]

. ددرگیم زاغآ ]  ] نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب  نآ  تسا و  نامیلس  يوس  زا  نآ 
. دییآرد میلست  رد  زا  نم  اب  دینکم و  یشکرس  نم  رب  هک  نیا  زا  یکاح 

رـضاح و نم  دزن  رد  امـش  هک  نآ  رگم  مادربن ، شیپ  زا  ار  يراک  چـیه  هک ] ارچ  ، ] دـیهد رظن  نم  هب  مراک  رد  ناـگرزب  يا  تفگ  سیقلب ] ]
. دیاهدوب رظان 

؟ ییامرفیم هچ  هک  رگنب  تسوت ، مکح  مکح  میتسه و  ینیگمهس  ناروآ  مزر  نادنمورین و  ام  دنتفگ :
لمع هنوگنیا  دننادرگ ، رادقمیب  ار  شلها  ناردقنارگ  دنـشک و  یهابت  هب  ار  نآ  دنیآرد ، يرهـش  هب  نوچ  ناهاشداپ  انامه  تفگ : سیقلب ] ]

. دننک
. دنروآیم یخساپ  هچ  ناگداتسرف  هک  نیا  هار  هب  مشچ  متسه و  نانآ  يوس  هب  ياهیده  يهدنتسرف  نم  و 

دزن  کیپ ]  ] نوچ و 
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؟ دیناسریم یلام  ددم  نم  هب  ایآ  تفگ  دید و ] ار  هیده  نامیلس   ] دمآ نامیلس 
. دیشوخلد ناتهیده  هب  امش  هک ] مینیبیم   ] يرآ تسا ، رتهب  تسا  هدیشخب  امش  هب  هچنآ  زا  تسا ، هدیشخب  نم  هب  دنوادخ  هچنآ  هک  دینادب 
زا نوبز  راوخ و  ار  نانآ  دنـشاب و  هتـشدن  را  نآ  ربارب  رد  يرادـیاپ  بات  هک  میروآ  ینایهاپـس  نانآ  رـس  هب  وگب ] و   ] درگ زاب  نانآ  يوس  هب 

. مینک هراوآ  اجنآ 
؟ دروآیم نم  يارب  ار  وا  تخت  دنیآ ، نم  دزن  میلست  رد  زا  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  امش  زا  کیمادک  ناگرزب  يا  تفگ 

. مراکتسرد ياناوت  راک  نیا  رب  نم  مروآیم ، وت  دزن  هب  ار  نآ  يزیخرب  تیاج  زا  هک  نآ  زا  شیپ  نم  تفگ  نایّنج  زا  یتیرفع 
و دروآ ] تفریذپ و   ] مروآیم تدزن  هب  ار  نآ  ینز  مه  رب  ار  تمشچ  هک  نآ  زا  شیپ  نم  تفگ  تشاد  ياهرهب  باتک ] ملع   ] زا هک  یـسک 
ای مزرویم  رکـش  اـیآ  هک  دـیامزایب  ارم  اـت  تسا  نم  راـگدرورپ  لـضف  زا  نیا  تفگ  دـید ، رقتـسم  شیوخ  دزن  رد  را  نآ  نامیلـس ]  ] نوـچ
یب مراگدرورپ  هک ] دنادب  ، ] دنک نارفک  سک  ره  تسا و  هدیزرو  رکش  شیوخ  دوس  هب  هک  تسین  نیا  زج  دزرو  رکش  سک  ره  و  نارفک ،

. تسا هدنشخب  و ]  ] زاین
. دربیمن یپ  هک  تسا  یناسک  زا  ای  دربیم  سپ  نآ  هب  هک  میرگنب  ات  دینک ، هتخانشان  وا  دی  رد  ار  شتخت  تفگ  نامیلس ] ]

تّیناـقح هب   ] ملع اـم  هب  نیا ، زا  شیپ  تسا و  ناـمه  نآ  اـیآ  تفگ  تسا ؟ نینچ  نیا  وت  تخت  اـیآ  دـش  هتفگ  وا  هب  دـمآ  سیقلب ]  ] نوچ و 
. میاهدوب رادربنامرف  ام  تسا و  هدش  هداد  نامیلس ]
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. دوب نارفاک  موق  زا  زاغآ ] رد   ] وا هک  دوب ، هتشادزاب  ادخ ] هب  نامیا  زا   ] ار وا  دیسرپیم ، ادخ  ياج  هب  هچنآ  و 
نآ تفگ  نامیلـس ] . ] تشادرب هماج  شیاپ  قاس  ود  زا  تشادنپ و  یبآ  يهکرب  ار  نآ  دـید  ار  نآ  نوچ  و  وش ، رـصق  دراو  دـش  هتفگ  وا  هب 
رد نامیلس  هارمه  هکنیا  ماهدرک و  متس  دوخ  رب  هک  اّقح  اراگدرورپ  تفگ  سیقلب ] تسین  بآ  و   ] تساههنیگبآ زا  یلقیص  فاص و  يرصق 

. مرادربنامرف تسا  نایناهج  راگدرورپ  هک  دنوادخ  ربارب 
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57 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

ادخ ملع  هب  تبسن  هچ  رگا  هداد  ود  نآ  هب  دنوادخ  هک  هچنآ  اریز  میداد ، یگرزب  ملع  نامیلـس  دواد و  هب  ًاْملِع  َناْمیَلُـس  َو  َدُواد  اْنیَتآ  ْدََقل  َو 
، تسا رایسب  گرزب و  شدوخ  ّدح  رد  ود  نآ  ملع  نکیل  تسا ، کچوک  مالّسلا  مهیلع  وا  لآ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  ملع  و 
اههوک و اب  مالّسلا  هیلع  دواد  هک  دوب  كدنا  رادقم  نیمه  اب  تسا ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  لآ  ملع  زا  یکدنا  زیچ  دوصقم  ای 
ار داب  تاناویح و  ناگهدنرپ ، ّنج و  تسنادیم ، ار  تاناویح  ریاس  ناگهدنرپ و  نابز  زین  مالّسلا  هیلع  نامیلـس  تفگیم و  نخـس  ناگدنرپ 

. دومن رّخسم 
نآ يرترب  دوصقم  دندرک ، ملع )  ) تمعن تهج  رکـش  ساپـس و  راهظا  ود  نآ  َنِینِمْؤُْملا  ِهِدابِع  ْنِم  ٍرِیثَک  یلَع  انَلَّضَف  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  الاق  َو 
اهنآ نایم  رد  لخاد  زین  هکئالم  هک  دشابیم  ناشدوخ  نامز  ناگدنب  زا  يرایسب  رب  ای  مالّسلا ، هیلع  مدآ  نامز  رد  ناگدنب  زا  يرایـسب  رب  ود 

هب ای  تسا ، نانآ  زا  رترب  هدننک  دمح  ناگدنب  زا  یـضعب  هک  نیا  رب  دنتـشاد )  ) ملع ای  دندادیم  لامتحا  نوچ  دنتفگ  ار  نخـس  نیا  ای  دشاب ،
هتـسیاش تمعن  رب  رکاش  هک  دـنهد  دای  نارگید  هب  ات  دـنتفگ  نینچ  نارگید  هب  ساپـس  رکـش و  هار  نتخومآ  يارب  یـسفن و  هتـسکش  تهج 

هب التبم  اـت  دـنیبب  شیوخ  زا  رترب  ار  يرگید  تـالاح  يهمه  رد  دـیاب  هکلب  ددنـسپب ، ار  دوخ  طـقف )  ) هدـش و رورغم  اـهتمعن  رب  هک  تسین 
. ددرگن يدنسپ  دوخ  رورغ و 

دنکیم و رکذ  ار  ود  نآ  رکـش  ملع ، نداد  لابند  هب  یلاعت  يادخ  هچ  دـنکیم ، اهتمعن  ریاس  هب  تبـسن  مع  تلیـضف  رب  تلالد  هیآ  نیا  و 
رب ّقلعم  ار  نآ 

58 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هدـش هداد  ياهدرتسگ  تنطلـس  میظع و  کلم  دواد ) نامیلـس و   ) ود نآ  هب  هک  نیا  اـب  دـیامنیم ، ملع  ببـس  هب  ناگدـنب  يرترب  لیـضفت و 

. تسا
تج اذـل  درب و  ثرا  هب  تنطلـس  کلم و  ملع ، تلاـسر  لـیبق  زا  ربب  ثرا  دواد  زا  دوب  هتـسیاش  هک  ار  هچنآ  نامیلـس  َدُواد  ُناْمیَلُـس  َِثرَو  َو 

. تسا هدش  فذح  مّود  لوعفم  میمعت 
هیلع دواد  هب  یلاعت  يادـخ  دومرف : دـننزیم ، فرح  وت  ندوب  ناوج  ّنس و  یکچوک  يهراب  رد  مدرم  دـش : هتفگ  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  هب 

لیئارسا و ینب  داّبع  درکیم ، ینارچ  دنفسوگ  دوب و  كدوک  هک  یلاح  رد  دنک  دوخ  نیـشناج  ار  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  درک  یحو  مالّـسلا 
نامیلـس ياصع  دنیوگیم و  نخـس  هک  یمدرم  ياصع  درک : یحو  مالّـسلا  هیلع  دواد  هب  دـنوادخ  دـندرک ، راکنا  ار  بلطم  نیا  ناشیاملع 

ياراد همک  سک  ره  ياـصع  دیـسر ، ارف  ادرف  حبـص  یتـقو  نزب ، ار  مدرم  ياـهرهم  ود  ره  رب  راذـگب و  ياهناـخ  رد  ریگب و  ار  مالّـسلا  هیلع 
میلـست یـضار و  ام  دـنتفگ : داد ، ربخ  تشاذـگ و  نایم  رد  نانآ  اـب  ار  بلطم  مالّـسلا  هیلع  دواد  سپ  تسا ، نیـشناج  وا  دـش  هویم  گرب و 
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«. 1  » میتشگ
لوهجم تروص  هب  انْمِّلُع  ظفل  ِْریَّطلا  َقِْطنَم  انْمِّلُع  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  تفگ : رکـش  ادخ و  ياهتمعن  راهظا  تهج  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  َلاق و  َو 

زا هداد  وا  هب  یلاعت  يادخ  هک  یملع : هک  نیا  رب  هراشا  دشاب ، هدوب  ّتینانا  زا  يّربت  ات  تسا  هدش  هداد  میلعت  ناغرم  نابز  نم  هب  ینعی  هدمآ 
. شدوخ زا  هن  تسادخ ، لضف  ضحم 

ینعی تسا  هدمآ  لوهجم  تروص  هب  انِیتوُأ  ظفل  انِیتوُأ  َو 
__________________________________________________

یفاکلا ج 1 ص 383 ح 3 نیلقثلا ج 4 ص 77 ح 20 و  رون  . 1
59 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دش رکذ  هک  تسا  تهج  نادب  نآ  هدش ، هداد 
نکمم يارب  هک  تسا  تهج  نادب  هدش  هداد  ام  هب  زیچ  ره  زیچ و  همه  دومرفن  هدـش و  هداد  زیچ  ره  زا  ام  هب  دومرف : هک  نیا  ٍءْیَـش  ِّلُک  ْنِم 

هک داب ، تانکمم  هب  صتخم  زیچ  یئیـش و  هک  نیا  رم  دوش ، هداد  زیچ  همه  زیچ و  ره  تسین  نکمم  دشاب  هدیـسر  هک  هجرد  هزادنا و  ره  هب 
. تسا هدش  هداد  ام  هب  زیچ  ره  دیوگب : دناوتیمن  یسک  متاخ  زا  ریغ  تروص  نیا  رد 

. دشابیم ءیش  لک  انیتوأ  نآ و  لصا  تسین ، ْنِم  ظفل  هیآ  رد  هک : تسا  هدمآ  يربخ  رد  و 
درک و دای  یگرزب  هب  ار  ادخ )  ) وا تسادخ  بناج  زا  تسین و  شدوخ  زا  ادخ  تمعن  هک  درک  رکذ  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  هملک  نآ  زا  سپ 

. ُنِیبُْملا ُلْضَْفلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ  تفگ : دومن و  نایب  گرزب  تّیمها و  اب  ار  وا  ياهتمعن 
تفرعم تغل و  ره  اب  نتفگ  نخـس  ملع  رب  هوـالع  مالّـسلا  هیلع  دواد  نب  نامیلـس  هب  دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 

هب دـشیم  رـضاح  اهگنج  رد  هاگره  هک  دوب  نینچ  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  دومرف ، اطع  ناگدـنرد  ناگهدـنرچ و  ناگهدـنرپ  ناـبز  اـهتغل ،
شنانز اب  هاگره  تفگیم ، نخـس  یمور  نابز  اـب  تسـشنیم  شتکلمم  لـها  نایرکـشل و  نادـنمراک و  اـب  هاـگره  دزیم ، فرح  یـسراف 

مّلکت یبرع  هب  داتـسیایم  شراگدرورپ  اب  تاجانم  يارب  شبارحم  رد  هک  هاـگنآ  دزیم ، فرح  یطبن  ینایرـس و  یناـبز  هب  درکیم  تولخ 
هب  تسشنیم  نانمشد  دوفو  يارب  هک  هاگنآ  درکیم و 

60 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«. 1  » دزیم فرح  یناربع 

ار نیمز  براغم  قراشم و  کلم  تموکح و  مالّـسلا  امهیلع  دواد  نب  نامیلـس  هب  دنوادخ  تسا : هدمآ  شردـپ  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ناگدنرد ناگدنرپ و  ناگدنرچ ، نیطایـش ، سنا ، ّنج ، زا  ایند  لها  يهمه  کلام  درک و  یهاشداپ  هام  شـش  لاس و  دـصتفه  وا  سپ  داد ،

دندید و ار  اهنآ  مدرم  هک  دمآ  دیدپ  يروآ و  تفگش  ياهتعنـص  وا  نامز  رد  داد ، وا  هب  ار  زیچ  ره  نابز  زیچ و  ره  ملع  دنوادخ  تشگ ،
«. 2 [ » رخآ ات  انمّلع ...  : ] ادخ لوق  يانعم  تسا  نیمه 

اهنآ هدش و  هداد  مالّسلا  مهیلع  ام  هّمئا  هب  دوب  هدش  هداد  مالّسلا  هیلع  نامیلس  هب  هک  ییاهزیچ  عیمج  هک  تسا  هدمآ  يرایسب )  ) ام رابخا  رد 
«. 3  » دنراد يرترب  مالّسلا  هیلع  نامیلس  رب 

. دندمآ درگ  مالّسلا  هیلع  نامیلس  دزن  سنا  ّنج و  زا  نایهاپس  ِْسنِْإلا و  َو  ِّنِْجلا  َنِم  ُهُدُونُج  َناْمیَلُِسل  َرِشُح  َو 
یحاون نآ  رد  هک  یثداوح  زا  نداد  ربخ  ریـس ، تعرـس  دننام  دندادیم ، ماجنا  نایرکـشل  هک  یّمهم  ياهراک  تشاد ، مّدقم  سنا  رب  ار  ّنج 

. دوب اهّنج  زا  اهنیا  يهمه  دنراد  جایتحا  نآ  هب  ناهاشداپ  نیطالس و  هک  تفگش  ياهتعنص  ندروآ  دیدپ  دشیم و  عقاو 
. تسا جایتحا  اهنآ  هب  نتخادنا  هیاس  رد  نوچ  درک ، رکذ  ار  ناگهدنرپ  صوصخ  تاناویح  يهمه  نایم  زا  ِْریَّطلا  َو 
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یّمقلا ج 2 ص 129 ریسفت  یفاّصلا ج 4 ص 61 و  . 1
یفاّصلا ج 4 ص 61 . 2
یفاّصلا ج 4 ص 61 . 3

61 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
سفن ّفک  يانعم  هب  عزو )  ) زا َنوُعَزُوی  هک  یتروص  رد  دنسرب  مه  هب  اهنآ  رخآ  لّوا و  ات  دنتـسیایم  ریط  سنا و  ّنج ، يهمه  َنوُعَزُوی  ْمُهَف 

اهنآ دهدیم  یماجنا  ار  اهنآ  روما  میظنت  ریبدت و  مالّسلا  هیلع  نامیلس  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  ای  تسا  نوزعی )  ) ای دشاب ، نتشادهگن  دوخ  و 
. دنکیم ریبدت  ار  رکشل  ياهراک  ینعی  عزو )  ) زا دننادیم ، ار 

. تسا عیزوت  میسقت و  يانعم  هب  عازیا )  ) زا ای  تسا  تعامج  يانعم  هب  عازوا )  ) ای
. دندیسر اههچروم  يداو  هب  ات  دندوب  تکرح  رد  دندرک و  ریس  ِلْمَّنلا  ِداو  یلَع  اَْوتَأ  اذِإ  یَّتَح 

ماـش رد  نینچ  نیا  ییارحـص  ار  نآ  یـضعب  تـسا ، داـیز  اـجنآ  رد  هچروـم  هـک  فئاـط  رد  تـسا  ییارحـص  لـمن  يداو  دـناهتفگ : یخرب 
. دناهتسناد

نآ داـتفا و  لـمن  يداو  رب  شرذـگ  سپ  داد ، تکرح  ار  وا  داـب  تسـشن و  شتخت  رب  مالّـسلا  هـیلع  نامیلـس  تـسا : هدـمآ  یّمق  ریـسفت  رد 
«. 1  » دنراد هدهع  رب  ار  اجنآ  تظفاحم  اههچروم  دیوریم و  هرقن  الط و  اجنآ  رد  هک  تسا  ییارحص 

: دومرف هک  تسا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  لوق  قباطم  تیاور  نیا 
زا ترابع  هک  تسا  هدرک  ظفح  شاقلخ  نیرتفیعـض  اب  ار  اجنآ  دـنوادخ )  ) دـیوریم و هرقن  الط و  اـجنآ  رد  هک  دراد  ییارحـص  دـنوادخ 

هچروم
__________________________________________________

7 ص 215 نایبلا ج 8 - عمجم  . 1
62 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«1 . » تسا
. تسا هدوب  اهگس  اهگرگ و  دننام  مالّسلا  هیلع  نامیلس  يهچروم  هک  هدش  هداد  تبسن  تیاور  هب 

رد تفگ : دـناهتفگ ) یـضعب  هچنانچ   ) دوب اههچروم  سییر  هاشداپ  هک  ياهچروم  ْمُکَّنَمِطْحَی  ْمُکَنِکاسَم ال  اُولُخْدا  ُلْمَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ٌۀَـلْمَن  َْتلاق 
. دننزن بیسآ  امش  رب  شنایرکشل  نامیلس و  ات  دیوش  لخاد  ناتیاهنکسم 

رد هک  یفن  هن  تسا  یهن ، نآ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  فنأتـسم و  ای  تسا  لامتـشا  لدـب  تروص  هب  اُولُخْدا  زا  لدـب  ْمُکَّنَمِطْحَی  ظفل ال 
. دشاب هدش  موزجم  رما  باوج 

. دوشیمن لخاد  ترورض ) ریغ  تروص  زا  رد   ) یباجیا لعف  یفن و  رب  دیکأت  نون  هچ  دناهتفگ ،) یضعب  هچنانچ  )
. دنک هئربت  ملظ  زا  ار  مالّسلا  هیلع  ّیبن  هک  تفگ  تهج  نادب  َنوُرُعْشَی  ْمُه ال  َو  يهلمج  َنوُرُعْشَی  ْمُه ال  َو  ُهُدُونُج  َو  ُناْمیَلُس 

نخس هک  نیا  زا  ادخ ، تردق  زا  نوچ  دیدنخیم ، هچروم  راتفگ  زا  هک  یلاح  رد  دومن  مّسبت  مالّسلا  هیلع  نامیلس  اِهلْوَق  ْنِم  ًاکِحاض  َمَّسَبَتَف 
ییاـناوت وا  هب  دـنوادخ  هک  نیا  زا  ینعی  دومن ، مّسبت  وا  رب  ادـخ  تمعن  زا  اـی  درکیم ، بّجعت  رود  هار  زا  اـصوصخم  دوب  هدینـش  ار  هچروم 
نتخانش وا و  ریغ  هچروم و  يهدننک  دوبان  نیب  نآ  نداد  زیمت  هچروم و  یکریز  زا  ای  دوب ، هداد  ار  نآ  دوصقم  مهف  هچروم و  نخس  ندینش 

__________________________________________________

یّمقلا ج 2 ص 126. ریسفت  نیلقّثلا ج 4 ص 82 ح 46 و  رون  . 1
63 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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. تفرگ شاهدنخ  شنایرکشل  مالّسلا و  هیلع  نامیلس 
داب بکرم  اب  اوه  رد  اـهنآ  هک  نآ  هن  دـنتفریم ، هار  هراوس  هداـیپ و  تروص  هب  شنایرکـشل  نامیلـس و  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  بلطم  نیا 

. دننک تکرح 
ندیمهف تمعن  نامه  هک  امن ، صیرح  دوخ  تمعن  رکش  رب  ارم  ای  نک  ماهلا  نم  هب  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َکَتَمِْعن  َرُکْشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر  َلاق  َو 

. دشابیم تاناویح  نابز 
. تسا هداد  مالّسلا  هیلع  نامیلس  هب  دنوادخ  هک  تسا  یتمعن  سنج  دوصقم  ای 

. ياهداد هک  ییاهتمعن  ریاس  ای  يدومن  اطع  نانآ  هب  نم  دننامه  يدنزرف  هک  يداد  مردام  ردپ و  رب  هک  یتمعن  َّيَِدلاو  یلَع  َو 
. دشاب وت  ياهتمعن  یلمع  یلعف و  رکش  نم  لمع  ات  ُهاضْرَت  ًاِحلاص  َلَمْعَأ  ْنَأ  َو 

ره رد  ای  ترخآ  رد  ای  ایند  رد  امن ، لخاد  تحلاص  ناگدنب  نیب  رد  دوخ  تمحر  اب  ارم  ایادخ  َنیِِحلاَّصلا  َكِدابِع  ِیف  َِکتَمْحَِرب  ِیْنلِخْدَأ  َو 
. ود

. دیدن ار  دهده  هک  دبایرد  ار  ياهدنرپ  نادقف  ات  درکیم  وجتسج  سسجت و  هدنرپ  لاح  زا  مالّسلا  هیلع  نامیلس  سپ  َْریَّطلا  َدَّقَفَت  َو 
هدش و بلق  نکیل  هدوب ، هارأ ) هلام ال   ) َيرَأ َِیل ال  ام  لصا  منیبیمن ، ار  دهده  نم  هک  تسا  هدش  هچ  تفگ : َدُهْدُْهلا و  َيرَأ  َِیل ال  ام  َلاقَف 

. تسا لصا  قبط  لّوا  يهلمج  نامه  ای  تسا ، هتفر  راک  هب  مجع  برع و  نیب  انعم  نیا  رد 
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رپ هک  هنوگ  نیدب  درک ، مهاوخ  يدیدش  باذع  ار  وا  دشاب  هدرک  تبیغ  دهده  رگا  ُهَّنََحبْذََأل  َْوأ  ًادیِدَش  ًاباذَـع  ُهََّنبِّذَـعَُأل  َنِیِبئاْغلا  َنِم  َناک  ْمَأ 
. دناهتفگ یضعب  هچنانچ  درک  مهاوخ  نیشن  مه  شدوخ  سنج  ریغ  اب  ار  وا  ای  تخادنا ، مهاوخ  باتفآ  ولج  ار  وا  هدنک و  ار  وا  يوم  و 

رذـع يهدـنهد  حیـضوت  ای  دـشاب ، حـضاو  شرذـع  رد  هک  دروایب  ینـشور  حـضاو و  تّجح  لیلد و  هک  نآ  رگم  ٍنِیبُم  ٍناْطلُِـسب  یِّنَِیتْأََـیل  َْوأ 
. دشاب شتبیغ 

شور مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  هک  تسا  نـیا  يارب  شندـش  بیاـغ  تـهج  هـب  دـهده  شنزرـس  ناگهدـنرپ و  نـیب  رد  سّـسجت  وجتـسج و  و 
نیا هب  ار  وا  تسا  هدرک  تبیغ  رکـشل  ياضعا  زا  یکی  دنیبب  یتقو  رکـشل  هدنامرف  هک  تسا ، هتفرگ  شیپ  ار  رکـشل  ناهدنامرف  ناهاشداپ و 

. دنکیم هذخاؤم  شنزرس و  مرج 
یکی تبیغ  دیاش  دوشیم ، لتخم  رکشل  راک  دوش  بیاغ  نیشناج  هزاجا و  نودب  رگا  هک  تسا  یلمع  لغش و  ياراد  اضعا  زا  کی  ره  اریز 

. ددرگ رکشل  يهمه  تکاله  ببس  رکشل  ياضعا  زا 
نغور یسک  هک  يروط  نامه  دیدیم  نیمز  ریز  رد  ار  بآ  وا  هچ  درکیم ، ییامنهار  بآ  هب  ار  رکـشل  تسا  هدمآ  ربخ  رد  هچنانچ  دهده 

اب دندرکیم و  ظفح  باتفآ  زا  نتخادنا  هیاس  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  تخت  هک  دـندوب  ینابیاس  ناگهدـنرپ  ای  دـنیبب ، ّهبد  هزوک و  رد  ار 
. تشگ رهاظ  مالّسلا  هیلع  نامیلس  نماد  رب  باتفآ  دهده  تبیغ 

گنرد  یتّدم  دوخ  تبیغ  رد  دهده  ای  مالّسلا  هیلع  نامیلس  َثَکَمَف 
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. درک
. تشگزاب مالّسلا  هیلع  نامیلس  شیپ  دهده  سپس  رود ، نادنچ  هن  یناکم  ای  رود ، نادنچ  هن  ینامز  ٍدیَِعب  َْریَغ 

. یتسین هاگآ  نآ  زا  هک  يزیچ  رب  مدرک  ادیپ  عالطا  ینادیمن و  وت  هک  ار  يزیچ  متسناد  نم  تفگ : دهده  ِِهب  ْطُِحت  َْمل  اِمب  ُتْطَحَأ  َلاقَف 
. نمی نیمزرس  رد  تسا  يرهش  ٍإَبَس  مدروآ ، يربخ  وت  يارب  ابس  زا  ٍإَبَس و  ْنِم  َُکْتئِج  َو 

. تسا هدش  هداتسرف  ربمایپ  هدزاود  ابس  هب  دنوادخ  دناهتفگ : یضعب  و 
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نانآ زا  رفن  شـش  تشاد ، دنزرف  هد  هک  برع  دوب  يدرم  ابـس  دومرف : دش  لاؤس  ابـس  زا  یتقو  هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  زا  و 
«. 1  » دشیم هدیمان  درم  نیا  مسا  هب  ابس  رهش  دندوب ، راکدب  رفن  راهچ  هتخیهرف و  تخب و  کین 

رب دوـب و  اـهنآ  کـلام  هک  متفاـی  ار  ینز  ابـس  نیمزرـس  رد  تفگ : دـهده  ٍءْیَـش  ِّلُـک  ْنِم  ْتَِیتوُأ  َو  ْمُهُِکلْمَت  ًةَأَْرما  ُتْدَـجَو  یِّنِإ  ٍنیِقَی  ٍإَـبَِنب 
اجنآ رد  تشاد  جایتحا  نآ  هب  ناـسنا  هچ  ره  دوب و  هدرتسگ  شتکلمم  نوچ  دوب ، هدـش  هداد  وا  هب  زیچ  ره  زا  درکیم و  تموکح  شمدرم 

. دناهتفگ یضعب  هچنانچ  دوب  ناّیر  نب  کلام  نب  لیحارش  رتخد  سیقلب  نز  نآ  مان  دشیم و  تفای 
لهچ ات  شناردپ  هدوب و  لیحرش  شردپ  دناهتفگ : یخرب  و 
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«1 . » دناهدوب هاشداپ 
رد عارذ  یس  تخت  نآ  هن  رگ  دوب و  اهتخت  ریاس  ای  سیقلب  هب  تبسن  وا  تخت  یگرزب  تسا ، گرزب  یتخت  ياراد  وا  ٌمیِظَع و  ٌشْرَع  اَهل  َو 

. دوب عارذ  یس  عافترا  رد  عارذ  یس  ضرع 
. هدوب داتشه  رد  داتشه  دناهتفگ : یضعب  و 

ياهگنر ناولا و  اب  هک  دوب  هرقن  زا  نآ  بقع  دوب و  زبس  دّرمز  خرـس و  توقای  اب  هتفای  نییزت  عّصرم  يـالط  زا  تخت  ولج  دـناهتفگ : یـضعب 
. تشاد هتسب  يرد  ياهظفحم  ره  هک  دوب ، هظفحم  تفه  ياراد  تخت  نآ  رهاوج ،

هب ات  دوب  هداد  تنیز  ناشیارب  ار  نانآ  ياـهراک  ناطیـش  ْمَُهلاـمْعَأ  ُناـْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ِسْمَّشِلل  َنوُدُجْـسَی  اـهَمْوَق  َو  اُهتْدَـجَو 
زا عنام  نامه  دنشاب و  لاحـشوخ  یـضار و  شیوخ  ياهراک  زا  دنهد و  ماجنا  ناشترخآ  ایند و  يارب  ییاهراک  دنزادرپب و  باتفآ  شتـسرپ 

. ددرگ نآ  لها  يوریپ  ّقح و  بلط 
. درادیم زاب  ّقح  هار  زا  ار  نانآ  ندرک ، یضار  نییزت و  نیا  اب  ناطیش  ِلِیبَّسلا و  ِنَع  ْمُهَّدَصَف 

. دنریگیمن شیپ  تیاده  هار  َنوُدَتْهَی و  ْمُهَف ال 
هداد ربخ  ّزیمم  ياههّچب  هب  هک  روط  نامه  هدش ، هداد  ربخ  بلاطم  نیا  وا  هب  هکلب  دوبن ، بلاطم  نیا  هب  فراع  دهده  دناهتفگ : یضعب 

__________________________________________________
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. تسین یفیلکت  ّنج  سنا و  هکیالم ، رب  زج  اریز  دوشیم ،
ساسحا و مدرم  یلو  دـننادیم : دـنمهفیم و  تادوجوم  يهمه  مییوگیم : اـم  هکلب  تسا ، تادوجوم  كاردا  تلفغ  زا  یـشان  راـتفگ  نیا 

. دنمهفیمن ار  اهنآ  روعش 
دنباییمن رد  ار  تادوجوم  ریاس  كاردا  مدرم  نوچ  ْمُهَحِیبْسَت  َنوُهَقْفَت  ْنِکل ال  َو  ِهِدْمَِحب  ُحِّبَُـسی  اَّلِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ْنِإ  دیامرفیم : یلاعت  يادخ 

. دنمهفیمن ار  اهنآ  حیبست 
دنیوگیم نینچ  دنلب  يادص  اب  تادوجوم  يهمه  سپ 

میشماخ ام  نامرحمان  امش  اب  میشه  میریصب و  میعیمس و  ام 
دیوش یک  نادامج  ناج  مرحم  دیوریم  يدامج  يوس  امش  نوچ 

دیونشب ملاع  يازجا  لغلغ  دیور  ناج  ناهج  رد  يدامج  زا 
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تدیابرب اهلیوأت  هسوسو  تدیآ  تادامج  حیبست  شاف 
اهلیوأت يهدرک  شنیب  رهب  اهلیدنق  وت  ناج  درادن  نوچ 

هک هدوب  اودجـسا ) موق  ای   ) نآ لصا  هک  نآ  ربانب  هدـش ، هدـناوخ  اَّلَأ  زا  مال  فیفخت  اب  اَّلَأ  ظـفل  اوُدُجْـسَی  اَّلَأ  يونثم  رد  هّرـس  سّدـق  يولوم 
باوج  ات  لوق  ریدقت  هب  تسا  دهده  مالک  زا  اوُدُجْسَی  اَّلَأ  يهلمج  تروص  نیا  رد  هک  دش ، فذح  يدانم 
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؟ یتفگ هچ  اهنآ  هب  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  دشاب ، رّدقم  لاؤس 

. دینک هدجس  موق  يا  متفگ  اهنآ  هب  تفگ : دهده  سپ 
ای تسا ، هداد  رارق  بطاخم  ار  دوخ  موق  باتفآ  رب  اهنآ  يهدجـس  ابـس و  لها  دهده  رکذ  زا  سپ  تسا و  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  مالک  زا  ای 

. تسا مالّسلا  هیلع  نامیلس  موق  هب  ادخ  بناج  زا  باطخ 
يادخ لوق  ریـسفت  دشاب و  یهن  اودجـسی ) ال   ) دشاب و ریـسفت  نا )  ) تسا نکمم  تروص  نیا  رد  هک  هدش  هدناوخ  مال  دـیدشت  اب  اَّلَأ  ظفل  و 

: یلاعت
هب هک  راتفگ  نیا  اب  دش  اهنآ  نتفر  تسار  هار  تیاده و  زا  عنام  ناطیـش  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، لوق  يانعم  رد  یلوق  ّدص  هک  ْمُهَّدَصَف 

. درک یهن  ادخ  يارب  هدجس  زا  ار  اهنآ  اوُدُجْسَی  اَّلَأ  تفگ : اهنآ 
ای َنوُدُجْـسَی  هب  قّلعتم  هک  دوش  هتفرگ  ریدقت  رد  ءاب )  ) ای مال )  ) ظفل تسا  نکمم  ْمَُهلامْعَأ و  زا  لدب  دشاب  هبـصان  نا )  ) ظفل تسا  نکمم  و 

. دشاب َنوُدَتْهَی  ای  ْمُهَّدَصَف  ای  َنَّیَز 
اهنآ ناطیـش  هک  تسا  نیا  نآ  ِلِیبَّسلا و  زا  لدب  ریدقت  نودب  ای  َنوُدَتْهَی  هب  ّقلعتم  یلا )  ) ریدقت هب  نآ  دشاب ، هدیاز  ال )  ) ظفل تسا  نکمم  و 

. تشاد زاب  ادخ  هدجس  قح و  هار  زا  ار 
ردـصم و نیب  كرتشم  ای  دـشاب ، یفخم  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  تسا و  ردـصم  نوکـس  هحتف و  اب  أبخلا )  ) ظفل َءْبَْخلا  ُجِرُْخی  يِذَّلا  ِهَِّلل 

یئبخ .)  ) دننام تسا  لوعفم  يانعم  هب  فصو 
69 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

69 ص :  نیمز .....  اهنامسآ و  یتسیچ  رد  ینخس 

شناگراتـس تاکرح  اـب  نیمز و  هب  طـیحم  هک  دوشیم  قـالطا  يولع  تارک  رب  اهنامـسآ  تاوامـس و  هک  نادـب  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف 
(. ّتیشم ملاع  ات  لاثم  ملاع  زا   ) هّدام زا  تادّرجم  ناگراتس ، دوخ  رب  دوشیم  قالطا  زین  تسدوهشم و 

یلفـس ای  دشاب  ایلع  دیلاوم  طیاسب و  زا  هچ  تاّیّدام  يهمه  تسا و  هدـش  عقاو  زکرم  ّزیح  رد  هک  سوسحم  نیمز  رب  دوشیم  قالطا  نیمز  و 
ریبعت زین  هناگتفه  ياهنیمز  هب  نآ  زا  دوشیم و  هدرمش  هبترم  تفه  هک  تّیرـشب  ات  نیتسخن  يالویه  زا  ّداوم  بتارم  رب  دوشیم  قالطا  زین  و 

. دوشیم
دوجو ّداوم  يارب  هک  تسا  دـیعب  بیرق و  ياهدادعتـسا  يهمه  یلفـس و  ایلع و  تاـّیلاثم  لـماش  هک  ییاـنعم  رب  دوشیم  قـالطا  نیمز  زین  و 

. دنراد
هدـش هدیـشوپ  ناهنپ و  هک  تسنآ  دوخ  زا  یکاح  عقاو  رد  هک  دـنوشیم  هدرمـش  هل  ّدعتـسم  يارب  یفیعـض  ياـهدوجو  تقیقح  رد  دـیلاوم 

. تسا
زورب روهظ و  هب  دوشیم  هضافا  تاّیّدام  رب  یلعاف  تاهج  تاّیولع و  زا  هک  اـهتیلعف  عیمج  شیوخ و  يوق  ياـهدوجو  دودـح  زونه  نوچ 
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ثیح زا  زیمت و  لیـصفت و  وحن  هب  نکیل  تسا و  دوجوم  یلعاف  ياـهتهج  رد  تطاـسب  یلاـمجا و  وحن  هب  یلباـق  ياـهتهج  دناهدیـسرن ،
. تسا یفخم  یلعاف  ياهتهج  رد  صوصخم  تادوجو 
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درادـن و ینیمز  ریز  یفتخم  ياههشیر  گر  اههناد و  هب  یـصاصتخا  تسا  هدیـشوپ  ناهنپ و  ياهزیچ  ياـنعم  هب  هک  تاـئوبخم  أـبخ و  سپ 

. درادن نامسآ  رد  یفخم  ناگراتس  هب  یصاصتخا  روط  نیمه 
: تسا هدش  هراشا  یسراف  راعشا  رد 

ینک ناج  وت  ار  هدرم  نان  هک  يا  ینک و  نان  وت  ار  هروش  كاخ  هک  يا 
ینک ناج  وت  ار  هریت  كاخ  هک  يا  یهد  نامیا  يزور و  ار  ّسح  لقع و 

نارتخا زا  نیمز  رد  ییازفیم  نامسآ  ار  نیمز  وزج  ینکیم 
هک ياهدیـشوپ  یفخم و  ياهزیچ  تاروطخ و  تـالایخ ، اـهمزع ، اـهّتین ، ماوقا ، لاوحا ، لاـعفا ، زا  هچنآ  َنوُفُْخت  اـم  ُمَْلعَی  َو  يونعم  يونثم 

. دنادیم دنوادخ  ار  همه  دینکیمن  ساسحا  ار  نآ  امش 
. دینکیم راکشآ  هک  ار  هچنآ  دنادیم  نینچ  مه  َنُوِنْلُعت و  ام  َو 

( تسا شتـسرپ  تدابع و  راوازـس  هک   ) ار ادـخ  تفگ : اـهنآ  هب  ناطیـش  ینعی  هدـش ، هدـناوخ  بیاـغ  تروص  هب  َنُوِنْلُعت  َنوُفُْخت و  لـعف  ود 
نآ يهمه  دـنادیم  ار  داـسجا  حاورا و  ياههدـش  هدیـشوپ  اـهیناهنپ و  عیمج  دراد و  لـمع  رد  فطل  تّقد و  لاـمک  نوـچ  دـینکن ، هدـجس 

. دهدیم ازج  نآ  رب  هتخاس و  جراخ  ار  امش  دوجو  ياهیناهن 
راکشآ  ناهنپ و  هتسنادن  ای  هتسناد  هک  ار  هچنآ  يهمه  هک  يوحن  هب  دراد  ملع  رد  فطل  ّتقد و  لامک  هک  تسا  ییادخ  وا  نینچمه 

71 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دهدیم ار  نآ  يازج  دنادیم  دینکیم 

. دشابیم ِمیِظَْعلا  ِشْرَْعلا  ُّبَر  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  نآ ال  ربخ  هک  تسادتبم  ای  نآ ، لدب  ای  يِذَّلا  ربخ  ُهَّللا 
دهدـه لوق  تیاکح  رخآ  اجنیا  ات  تسا  گرزب ) ییاورنامرف   ) میظع شرع  راـگدرورپ  وا  تسین و  ییادـخ  وا  زج  هک  تسا  ییادـخ  نآ  وا 

رخآ ِهَِّلل  اوُدُجْـسَی  اَّلَأ  ای  تسا ، نامیلـس  زا  ای  ادخ  بناج  زا  مالک  يادتبا  مال  فیفخت  ربانب  اوُدُجْـسَی  اَّلَأ  ای  تسا  َنوُدَتْهَی  نآ  رخآ  ای  تسا ،
هیلع نامیلـس  ای  ادخ  مالک  يادتبا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  ای  تسا ، مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  ای  ادخ  زا  مالک  يادتبا  َءْبَْخلا  ُجِرُْخی  يِذَّلا  تیاکح و 

. تسا مالّسلا 
؟ یتفگ تسار  نداد  ربخ  نیا  رد  ایآ  مینیبب  تفگ : مالّسلا  هیلع  نامیلس  َْتقَدَص  َأ  ُرُْظنَنَس  َلاق 

: تفگن یتسه  نایوگغورد  زا  ای  َنِیبِذاْکلا  َنِم  َْتنُک  ْمَأ 
شراـبخا رد  دـهده  هک  تسین  نیا  شدوصقم  دـنکن و  داـیز  مک و  يزیچ  شتیاـکح  رد  ربخم  هک  دـتفایم  قاـّفتا  مک  نوچ  تبذـک ) مأ  )

لـصا رد  ای  تسا ، هتفگ  غورد  ادمع  دـهده  تسا و  غورد  دـهده  ربخ  هک  دـنیبب  هک  تسا  نیا  شدوصقم  هکلب  تسا ، هدرک  لخاد  غورد 
. هن ای  دشاب  هدرک  لخاد  نآ  رد  غورد  هک  نآ  زا  معا  تسا  قداص  ربخ 

. تسرّدقم لاؤس  باوج  فنأتسم و  هلمج  نیا  لاثما  هک  تشذگ  بلطم  نیا  رّرکم  ورب ، هتشون  نیا  اب  نونکا  اذه  ِیباتِِکب  ْبَهْذا 
. نکفایب نانآ  دزن  ْمِْهَیلِإ و  ْهِْقلَأَف 

ءای  واو و  هب  ریمض  ءاه  ات  هدش  هدناوخ  نوکس  اب  ْهِْقلَأَف  رد  ءاه ) )
72 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. ددرگ لصو  يهلزنم  هب  فقو  هدش و  فقو  ءاه  هب  هیبشت  ای  دشاب ، هدش  هیبشت  ریمض 
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. يونشب ار  ناشراتفگ  یناوتب  ات  امن  یفخم  نانآ  زا  ار  تدوخ  لاح  ْمُْهنَع  َّلَوَت  َُّمث 
؟ دنیوگیم هچ  دننزیم و  یفرح  هچ  رگید  یضعب  اب  یضعب  نیبب  سپ  َنوُعِجْرَی  اذ  ام  ْرُْظناَف 

دنیوگیم هچ  نیبب  َنوُعِجْرَی  اذ  ام  ْرُْظناَف  ْمُْهنَع  َّلََوت  َُّمث  تسا : نینچ  هلمج  لصا  تسا و  ریخأت  میدقت و  رب  هملک  ود  يانب  دناهتفگ : یضعب  و 
. یهدب ار  ناشربخ  ات  درگ  زاب  ام  يوس  هب  هدرک و  نانآ  هب  تشپ  سپس  و 

، زادنایب وا  يهقی  رب  ارم  يهمان  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  دراد ، رارق  ذوفن  لباق  ریغ  ياهعلق  رد  سیقلب  تفگ : دـهده  دـناهتفگ ، یـضعب 
«. 1  » درک عمج  ار  شنایرکشل  دیسرت و  سیقلب  تخادنا  سیقلب  نماد  رب  ار  همان  دمآ و  دهده  سپ 

. تخادنا وا  يولگ  هب  ار  همان  دوب و  هدیباوخ  تشپ  هب  سیقلب  هک  دمآ  دهده  یتقو  دناهتفگ : یضعب 
هاگنآ دـیباتیم و  قاطا  لخاد  هب  اجنآ  زا  درکیم  عولط  باتفآ  هاگره  هک  تشاد  باتفآ  هب  ور  ياهنزور  سیقلب  قاـطا  دـناهتفگ : یخرب  و 

الاب باتفآ  تسب و  شیاهلاب  اب  ار  اجنآ  دمآ و  هنزور  نآ  يالاب  دهده  سپ  درکیم ، هدجس  نآ  هب  داتفایم  باتفآ  هب  سیقلب  رظن  هک 
__________________________________________________

یّمقلا ج 2 ص 127. ریسفت  . 1
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«1 . » تخادنا وا  يوس  هب  ار  همان  دهده  هک  دوب  باتفآ  يوجتسج  ندرک و  هاگن  لوغشم  دیمهفن و  سیقلب  دمآ و 
. دندوب رفن  هدزاود  دصیس و  زور  نآ  رد  هک  درک  عمج  ار  ذوفن  اب  دارفا  ناگرزب و  فارشا ، يهمه  هدناوخ و  ار  همان  سیقلب 

زا دـناوخ  میرک )  ) ار همان  هدـش ، هتخادـنا  یمیرک  يهمان  نم  يوس  هب  تعامج  يا  تفگ : ٌمیِرَک  ٌباتِک  ََّیلِإ  َیِْقلُأ  یِّنِإ  ُأَلَْملا  اَـهُّیَأ  اـی  َْتلاـق 
شرظن رد  بیرغ  یلیخ  هکنیا ) زا   ) ای دوب ، هّللا  مسب  هب  ردـصم  نوچ  اـی  هماـن  نومـضم  اوتحم و  یبوخ  اـی  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  رهم  تهج 

ْنِم ُهَّنِإ  همان . يهدنتـسرف  یگرزب  تلالج و  تهج  زا  اـی  دوبن ، جورخ  دورو و  هار  ار  سک  چـیه  دوب و  هتـسب  هعلق  ياـهرد  نوچ  درک  هولج 
هدنـشخب يادـخ  مان  اـب  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  زا  نآ  هک  َنیِِملْـسُم  ِینُوتْأ  َو  َّیَلَع  اُوْلعَت  اَّلَأ  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ُهَّنِإ  َو  َناـْمیَلُس 

. دیدرگ نیملسم  زا  دییوجم و  يرترب  نم  رب  دیوگیم : دوشیم و  زاغآ  نابرهم 
«2 . » تسا یهلا  نید  هک  تسا  مالسا  نامه  دوصقم  ای  تسا ، يرادربنامرف  دایقنا و  تاعاطا و  َنیِِملْسُم  زا  دوصقم  هتبلا 

روش و باحصا  ارزو ، نانآ  نوچ  تفگ  شباحصا  رب  ار  نخس  نیا  ِنوُدَهْـشَت  یَّتَح  ًاْرمَأ  ًۀَعِطاق  ُْتنُک  ام  يِْرمَأ  ِیف  ِینُوْتفَأ  ُأَلَْملا  اَهُّیَأ  ای  َْتلاق 
. دندوب شتلود  ياضعا  يهلزنم  هب 

يورین ثیح  زا  میدنمورین و  ام  دنتفگ : ٍةَُّوق  اُولوُأ  ُنَْحن  اُولاق 
__________________________________________________

7 ص 219. نایبلا ج 8 - عمجم  . 1
ار لّوا  يانعم ، ترورض  نخـس و  تحاصف  اذل  تسا  رتتـسم  دایقنا و  تعاطا و  ینعی  لّوا  يانعم  رد  مه  مالـسا ) نید  ینعی   ) مّود يانعم  . 2

نامجرتم ناگدنوش . میلست  ینعی  نیملسم  سپ  دناسریم 
74 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. مینک گنج  ناهاشداپ  اب  میناوتیم  بابسا  يهّیهت  دّدعت و  یندب ،
. میراد یتراهم  اب  ناعاجش  میرادروخرب و  ییالاب  یگنج  ناوت  زا  ٍدیِدَش  ٍسَْأب  اُولوُأ  َو 

. میتسه وت  رادربنامرف  ام  تسوت و  اب  گنج  حلص و  راک  نکل  ِْکَیلِإ و  ُْرمَْألا  َو 
ًۀَیْرَق اوـُلَخَد  اذِإ  َكوـُلُْملا  َّنِإ  تفگ : تروـشم  روـش و  شور  هب  سیقلب  یهدیم ؟ روتـسد  هچ  هک  رگنب  سپ  َْتلاـق  َنیُِرمْأـَت  اذ  اـم  يِرُْظناَـف 
رگا سپ  دننادرگ ، لیلذ  ار  اجنآ  نازیزع  هدیشک و  یهابت  هب  ار  نآ  دنوش  يرهش  لخاد  ناهاشداپ  نوچ  ًۀَّلِذَأ  اِهلْهَأ  َةَّزِعَأ  اُولَعَج  َو  اهوُدَْسفَأ 
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. دنیامنیم لیلذ  ار  نازیزع  بارخ و  ار  ام  ياهرهش  دنوش  هریچ  ام  رب  نانآ 
ایوگ تسا ، سیقلب  قیدصت  تهج  رد  ادخ  بناج  زا  هضرتعم  يهلمج  ای  تسا ، قباس  بلطم  لیصفت  دیکأت  يهلمج  نیا  َنُولَعْفَی  َِکلذَک  َو 

روش و قیرط  زا  روتـسد ، رما و  ياج  هب  ار  شنارای  تساوخ  نیاربانب  دش ، مرن  حلـص  هب  تبـسن  تفرگ  رارق  همان  ریثأت  تحت  سیقلب  لد  هک 
. دنک حلص  هب  لیام  تروشم 

هنوگچ ناگداتـسرف  منیبـب  اـت  متـسرفیم  ياهیدـه  ناـنآ  يارب  نم  تفگ : سیقلب  َنُولَـسْرُْملا  ُعِـجْرَی  َِمب  ٌةَرِظاـنَف  ٍۀَّیِدَِـهب  ْمِْهَیلِإ  ٌۀَلِـسُْرم  یِّنِإ  َو 
؟ دندرگیمرب

، میتسرفیم ياهّیده  نامیلـس  هب  ام  تفگ : دـنوشیم ، یـضار  ایادـه  اب  نانآ  هک  تسنادیم  تسنادیم و  ار  ناهاشداپ  تداع  سیقلب  نوچ 
ّدر  ار  هیده  رگا  یلو  تسا ، نکمم  وا  اب  گنج  دهاوخیم و  یهاشداپ  کلم و  تسا و  هاشداپ  وا  هک  درک  لوبق  ار  نآ  رگا 
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. مینک گنج  وا  اب  دیابن  تسا و  یهلا  لوسر  وا  دومن  نید  بلط  رب  رارصا  درک و 

زا رّکذم  هک  دندوب  هدش  هدیناشوپ  سابل  عون  کی  هک  دندوب  یناوج  نارتخد  نارسپ و  دناهتفگ : یـضعب  هدش ، فالتخا  سیقلب  يهیده  رد 
. دشیمن هداد  صیخشت  ّثنؤم 

رد الط  زا  ییاههحفـص  هیدـه  نآ  دـناهتفگ : یـضعب  دـندوب و  هدیـشوپ  نارـسپ  سابل  نارتخد  نارتخد ، ساـبل  نارـسپ  دـناهتفگ : یـضعب  و 
. تسا هدوب  ابید  زا  ییاهفرظ 

نارـسپ یگتـسارآ  سابل و  رد  زینک  رتخد و  دصناپ  هنارتخد ، ياهشیارآ  نارتخد و  سابل  رد  رـسپ  دـصناپ  سیقلب  هک  دـناهتفگ : یـضعب  و 
رهاوج اب  هک  دوب  ییالط  زا  یبسا  ره  ماگل  درک ، ورزیت  کباچ و  بسا  دصناپ  ار  نارـسپ  يراتات و  نایدام  بسا  دصناپ  رب  راوس  ار  نارتخد 

ددـع کـی  ياهزوک  نورد  رد  هب و  توقاـی  ّرد و  هب  نّیزم  جاـت  کـی  هرقن و  زا  تشخ  دـصناپ  ـالط و  زا  تشخ  دـصناپ  دوب ، هتـشگ  نّیزم 
رذنم مان  هب  شموق  فارشا  زا  يدرم  سپس  هتـشاذگ ، دوب  جک  یخاروس  ياراد  هک  یکچوک  نزوس  خاروس و  نودب  ملاس  ناطلغ  دیراورم 

رگا دوب : هدمآ  نینچ  همان  نآ  رد  هک  تشون  مالّسلا  هیلع  نامیلـس  هب  ياهمان  دومن و  هارمه  شموق  زا  ینادرم  وا  اب  هدناوخ ، ارف  ار  ورمع  نب 
خاروس ار  ناتلغ  دـیراورم  تسیچ و  نآ  رد  وگب  ینک  زاب  ار  هزوک  رد  هک  نآ  زا  لـبق  هدـب ، زیمت  هّچب  رـسپ  هّچب و  رتخد  نیب  یتسه  یبن  وت 

. نک خن  ار  نزوس  ّنج ، سنا و  زا  نتفرگ  يرای  نودب  نک  لخاد  دشاب و  يواسم  دشابن و  جک  خاروس  هک  يوحن  هب  نک 
ناباتش دهده  درک و  تکرح  ایاده  اب  سیقلب  يهداتسرف  سپ 
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هرقن الط و  ياهتشخ  هک  داد  روتـسد  ّنج  هب  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  سپ  تخاس ، ربخاب  ایاضق  زا  ار  وا  دـمآ و  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  شیپ 

ياهتشخ زا  نادیم  کی  خسرف  دنچ  ات  دوب  مالّسلا  هیلع  نامیلـس  عضوم  هک  اج  نامه  زا  داد  روتـسد  سپـس  دندرک ، ار  راک  نیا  هک  دننزب 
. هرقن الط و  زا  دنزاسب  يراوید  نادیم  رود  دننک و  تسرد  هرقن  الط و 

هب ار  نانآ  نامیلـس  دش ، عمج  اجنآ  رد  يدایز  قلخ  سپ  دـیروایب ، نم  شیپ  ار  دوخ  دالوا  تفگ : ّنج  هب  سپـس  دـندرک ، ار  راک  نیا  سپ 
پچ زا  رازه  راهچ  تسار و  زا  تخت  رازه  راـهچ  تسـشن ، شیوخ  تخت  رب  سپـس  تشاذـگ ، نادـیم  پچ  تسار و  رد  هداتـسیا  تروص 

اهخسرف شپچ  تسار و  زا  ناگدنرپ  تارشح و  ناگدنرد ، شوح ، دنشکب ، فص  اهخسرف  هک  درک  رما  ّنج  سنا و  رب  دنتشاذگ ، وا  يارب 
. دنشکب فص 

زا سپ  هدرک و  تراقح  ساسحا  دـندید  ار  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  یهاشداپ  کلم و  دـندش و  کـیدزن  نادـیم  هب  سیقلب  هورگ  هک  هاـگنآ 
. دنداتسیا مالّسلا  هیلع  نامیلس  لباقم  ایاده  نتخادنا 

. تسیرگن نانآ  رب  ییوکین  فطل و  رظن  اب  مالّسلا  هیلع  نامیلس  و 
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فطل هاگن  رگا  یلو  تسا ، هاشداپ  درک  دولآ  بضغ  هاگن  امش  هب  مالّسلا  هیلع  نامیلس  رگا  هک  دوب  هدرک  شرافس  دوخ  نادصاق  هب  سیقلب 
. تسا ّیبن  وا  درک  زیمآ  تّبحم  و 

؟ تسامش رس  تشپ  زیچ  هچ  تفگ : مالّسلا  هیلع  نامیلس 
هب يرظن  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  دومن : میدقت  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  هب  ار  سیقلب  يهمان  هداد و  ربخ  دندوب  هدروآ  هک  ار  هچنآ  هورگ  سییر 

، دنکفا همان 
77 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نزوس رد  دیفـس  مرک  اـب  ار  خـن  هدرک و  خاروس  هناـیروم  اـب  ار  دـیراورم  داد و  ربـخ  دوب  نآ  لـخاد  رد  هک  هچنآ  زا  درک و  بلط  ار  هزوک 
. دینادرگرب ناشدوخ  هب  ار  نانآ  يایاده  هداد و  صیخشت  رگیدمه  زا  ار  نارتخد  نارسپ و  دومن ، لخاد 

هیلع نامیلـس  دزن  کیپ  هک  هاگنآ  سپ  ْمُکاتآ  اَّمِم  ٌْریَخ  ُهَّللا  َِیناتآ  امَف  ٍلاِمب  ِنَنوُّدُِمت  َأ  َلاق  َناْمیَلُـس  َءاج  اَّمَلَف  دومرف : یلاعت  يادـخ  هچنانچ 
امـش هب  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  هداد  نم  هب  دنوادخ  هچنآ  هک  یلاح  رد  دیناسریم ؟ یلام  ددـم  نم  هب  ایآ  تفگ : ترـضحنآ )  ) دـمآ مالّـسلا 

. دیدید ار  نآ  زا  يرادقم  تسا و  هداد 
ضارعا زا  هیده  نآ  هک  یتروص  رد  دیوشیم  لاحـشوخ  رگیدـکی  هب  ندرک  هّیدـه  اب  هک  دـیتسه  امـش  نیا  َنوُحَْرفَت و  ْمُِکتَّیِدَِـهب  ُْمْتنَأ  َْلب 

. نم هن  دشاب ، يویند 
. تسا حیحص  نامیا  ملاس و  بلق  ندرک  هیده  اب  نم  یلاحشوخ  هچ  موشیمن ، لاحشوخ  نم  ینعی 

ییاـنتعا ایادـه  هب  نوـچ  دربـن ، ایادـه  ندـنادرگرب  زا  یمـسا  درگرب و  سیقلب  موـق  يوـس  هب  تفگ : هورگ  سییر  هب  نامیلـس  ْمِْهَیلِإ  ْعِـجْرا 
. تشادن

امـش ار  نآ  زا  ياهنومن   ) دنـشاب و هتـشادن  ار  نآ  اب  هلباقم  ناوت  هک  مییارآیم  ناـنآ  لـباقم  رد  يرکـشل  اـِهب  ْمَُهل  َلَِـبق  ـال  ٍدُونُِجب  ْمُهَّنَِیتْأَـنَلَف 
(. دیدید

دیکأت َنوُرِغاص  ظفل  مینکیم  نوریب  سیقلب  شیپ  زا  ای  ابـس و  نیمزرـس  زا  لیلذ  راوخ و  ار  نانآ  َنوُرِغاص و  ْمُه  َو  ًۀَّلِذَأ  اـْهنِم  ْمُهَّنَجِرُْخَنل  َو 
. تسا ًۀَّلِذَأ 

78 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تسادخ و يهداتسرف  مالّسلا  هیلع  نامیلـس  هک  دیمهف  سیقلب  دندرک  وگزاب  ار  ناتـساد  هتـشگرب و  سیقلب  شیپ  سیقلب  ناگداتـسرف  یتقو 

شیپ سیقلب  لد  هک  دیمهف  دیدرگ و  علّطم  سیقلب  میمصت  زا  مالّسلا  هیلع  نامیلس  یتقو  دیایب ، مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  شیپ  تفرگ  میمـصت 
: تفگ شنایرکشل  فارشا  هب  َلاق  دشابیم  شتخت 

یناکم هب  سیقلب  هک  دوب  نآ  زا  سپ  نامیلـس  يهتفگ  نیا  دـناهتفگ : یـضعب  َنیِِملْـسُم  ِینُوتْأَی  ْنَأ  َْلبَق  اهِـشْرَِعب  ِینِیتْأَی  ْمُکُّیَأ  اُؤَلَْملا  اَـهُّیَأ  اـی 
زاغآ شدوخ  وا  ات  درک ، نخس  هب  يادتبا  وا  دزن  دشیمن  هک  تشاد  تبیه  ياهزادنا  هب  نامیلس  دوب ، هدیـسر  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  کیدزن 

. دومنیم لاؤس  يزیچ  زا  درکیم و  نخس 
کی رادـقم  هب  هفوک  وا و  نیب  ام  هک  یلاح  رد  دـید ، يراـبغ  درگ و  اـهیکیدزن  نآ  دوب  هتـسشن  شتخت  رب  هدـمآ و  نوریب  هک  يزور  سپ 

: تفگ دوب ، خسرف 
.؟ دروایب دناوتیم  ار  سیقلب  تخت  یسک  هچ 

یگنرز تواکذ و  یعون  دـهدیم و  ّتیمها  نآ  هب  تسذـفان و  شمکح  هک  تسا  یـسک  نیع  يهرـسک  اب  تیرفع  ِّنِْجلا  َنِم  ٌتیِْرفِع  َلاـق 
«1 . » دراد

. مروآیم يزیخرب  تهاگیاج  زا  هک  نآ  زا  لبق  ار  تخت  نآ  نم  َکِماقَم  ْنِم  َموُقَت  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ 
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. دناهتسناد یسراف  دیرفآ  يهژاو  زا  ار  تیرفع  يهملک  یضعب  . 1
رد درم  يزیچ و  ره  يهدنناسر  تیاغب  رـسکلاب  تیرفع  ياهردـب ) نودـیرف  رتکد  همجرت  يرفج ، هتـشون  دـیجم  نآرق  رد  لیخد  ياههژاو  )

. نآ رد  هدننک  هغلابم  اسر و  روما و  رد  هدنرذگ 
. تسا هدمآ  ریلد  لکیه و  يوق  تشرد و  مدرم  يانعم  هب  لیزنتلا  ناسل  یفسن و  ریسفت  رد  روپ  یفص  برعلا  ۀغل  یف  برالا  یهتنم 

79 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسشنیم زور  فصن  ات  حبص  زا  سلجم  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  نامیلس  و 

مدروآیم اجکی  ار  نآ  يازجا  عیمج  هکلب  دوشیمن ، توف  تخت  نآ  يازجا  زا  کی  چـیه  مدـنمورین و  راک  نیا  رب  نم  ٌّيِوََقل و  ِْهیَلَع  یِّنِإ  َو 
. مزاس ادج  ادج  ار  نآ  هک  نآ  نودب 

. منکیمن تنایخ  تخت  نآ  يازجا  زا  کی  چیه  رد  ٌنیِمَأ و 
. مهاوخیم نیا  زا  رتعیرس  نم  تفگ : مالّسلا  هیلع  نامیلس 

ناـقرف هدوـمن و  لّزنت  هک  تشاد  ینیوـکت  نآرق  ملع  رب  ینعی  دوـب ، نآرق  ملع  زا  یکدـنا  وا  دزن  هک  نآ  ِباـتِْکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَدـْنِع  يِذَّلا  َلاـق 
. دیآیم رد  یهلا  عیارش  تروص  هب  ای  ینامسآ  ياهباتک  تروص  هب  دوشیم و 

یخرب ایخلب ، مان  هب  دوب  يدرم  دناهتفگ : یضعب  دوب . شرهاوخ  رـسپ  مالّـسلا و  هیلع  نامیلـس  ریزو  ایخرب  نب  فصآ  تفگ  نینچ  هک  يدرم 
. دننادیم مالّسلا  هیلع  رضخ  ار  وا  یخرب  هتسناد و  موطسا  ار  وا  مان 

. تسا هدوب  نامیلس  دوخ  دناهتفگ : یضعب  تسا و  مالّسلا  هیلع  لیئربج  دراد  باتک  ملع  زا  یکدنا  هک  یسک  دناهتفگ : یضعب 

79 ص :  تانکمم .....  رب  يدوجو  يهطاحا  نایب  رد 

: تفگ سک  نآ  َُکفْرَط  َْکَیلِإ  َّدَتْرَی  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ 
. مروآیم تدزن  هب  ینزب  مه  هب  مشچ  هک  نیا  زا  شیپ  ار  نآ  نم 

ود ياراد  ناسنا  هک  میدـش  رّکذـتم  ار  بلطم  نیا  میتفگ  لیئارـسا  ینب  يهروس  لّوا  رد  صوصخ  هب  هتـشذگ و  رد  هک  ینانخـس  نمـض  رد 
. یتوکلم ؤزج  یکلم و  ؤزج  تسا  ؤزج 

نینچ مدرم  رتشیب  رد  هچنانچ  دوش  بلاغ  یکلم  ؤزج  هک  هاگنآ  سپ 
80 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیمن رهاظ  نآ  زا  یمکح  رثا و  رگید  هک  يروط  هب  دوشیم ، کلهتسم  نآ  مکح  یتوکلم و  ؤزج  تسا 
مدع توکلم  مکح  نوچ  دنامب و  یقاب  نآ  زا  یمکح  رثا و  هک  نآ  نودب  دوشیم  کلهتـسم  یکلم  ؤزج  دوش  بلاغ  یتوکلم  ؤزج  رگا  و 
عیمج دوشیم و  نالا  دننام  توکلم  دزن  اهنامز  تاّینامز و  عیمج  تسا  ود  نآ  زا  دّرجم  ود و  نآ  رب  هطاحا  هکلب  ناکم ، نامز و  هب  دـییقت 

. دوشیم هطقن  کی  دننام  اهناکم  تاّیناکم و 
ره دنک و  ریـس  دحاو  نآ  رد  ار  برغم  قرـشم و  دمهفب ، ار  ناگتـشذگ  ناگدنیآ و  لاح  دناوتیم  هدش  بلاغ  وا  رد  توکلم  هک  یـسک  و 

. دوشیمن دّیقم  ناکم  نامز و  هب  دریگیم و  دوخ  هب  ار  وا  مکح  دوش  لصّتم  نآ  هب  زین  نیگنس  ماسجا  زا  يزیچ 
هیلع و هّللا  یلص  دّمحم  ریس  اب  هدش ، جراخ  کلم  مکح  زا  وا  هب  لاّصتا  ببـس  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  نیلعن  ابع و  هچنانچ 
ار مظعا  مسا  مالّسلا  هیلع  فصآ  هک  نادب  یتسناد  ار  بلطم  نیا  هک  لاح  درک . ریـس  ناکما  قوف  هکلب  توربج ، توکلم و  رد  مّلـس  هلآ و 
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نآ نأش  اب  ار  شراـک  تفرگ و  دوخ  هب  ار  هفیطل  نآ  نأـش  ینعی  دـناوخ ، ار  دـنوادخ  هفیطل  نآ  اـب  تسنادیم ، تسا  یتوکلم  يهفیطل  هک 
زا عناـم  سیقلب  تخت  نیب  وا و  نیب  تفاـسم  سپ  دوـبن ، یمکح  چـیه  ياراد  هک  يوـحن  هب  تشگ  بوـلغم  شکلم  سپ  داد ، ماـجنا  هفیطل 
وا تسد  لاّصتا  زا  سپ  دوبن و  لیاح  تخت  نیب  وا و  تسد  ناگدـید و  نیب  اههپت  اههّرد و  اههوک ، دوبن ، نآ  هب  شایتوکلم  تسد  لاـصتا 

، تشادن نامز  تشذـگ  تّدـم و  هب  جایتحا  نآ  تکرح  رگید  تفر و  رتارف  ناکم  نامز و  زا  تفرگ و  دوخ  هب  توکلم  مکح  زین  تخت  هب 
دندوبن . نآ  تکرح  زا  عنام  اههّپت  اههوک و 

81 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
زا رتهاتوک  یتّدم  رد  َُکفْرَط  َْکَیلِإ  َّدَتْرَی  ْنَأ  َْلبَق  ادخ : لوق  يانعم  تسا  نیا  دروآ و  دـحاو  نآ  رد  ار  نآ  دیـسر و  تخت  هب  شتـسد  سپ 

. دناهدرک ریسفت  ار  هیآ  نیا  دناهتفگ و  هچنآ  هن  ندز ، مه  هب  مشچ 
شمـشچ شیپ  سیقلب  تخت  دـید  یتـقو  نامیلـس  ندز  مه  هب  مـشچ  زا  رتـمک  یتّدـم  رد  دروآ  ار  تـخت  درک و  زارد  ار  شتـسد  ُهآَر  اَّمَلَف 

. تسا ّرقتسم 
رب مشچ  زا  لبق  تخت  ندروآ  نیا  اذه  تفگ : دـنیبیم  نداد  تمعن  نیا  رد  ار  معنم  هک  نیا  ادـخ و  تمعن  راهظا  تهج  َلاق  ُهَدـْنِع  ارِقَتْـسُم 

. تسراگدرورپ لضف  زا  یِّبَر  ِلْضَف  ْنِم  نم  ریزو  فرط  زا  ندز  مه 
امَّنِإَف َرَکَش  ْنَم  َو  هن !؟ ای  متسه  اهتمعن  قلطم  رازگ  رکش  نآ ، نارفک  ای  منکیم  تمعن  رکـش  هک  دیامزایب  ارم  ات  ُرُفْکَأ  ْمَأ  ُرُکْـشَأ  َأ  ِینَُوْلبَِیل 
نارفک سک  ره  و  تسادخ ) شدوجو  تقیقح  نوچ   ) هداهن ساپس  دوخ  هب  دوب  رازگـساپس  هک  ره  ٌِّینَغ  یِّبَر  َّنِإَف  َرَفَک  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنل  ُرُکْـشَی 

. تسزاینیب شرکش  زا  وا و  زا  راگدرورپ  دنک  تمعن 
شیوخ لضف  دشاب  رازگرکـش  سک  ره  درادیمن ، غیرد  وا  زا  ار  شتمعن  دـنک  تمعن  نارفک  سک  ره  تسا و  میرک  نم  راگدرورپ  ٌمیِرَک 

. دشخبیم ینوزف  وا  هب  ار 
ار نآ  تساوخ  دـمآ و  شوخ  ار  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  تخت  نآ  فصو  دـناهتفگ : یـضعب  هدـش ، فالتخا  سیقلب  تخت  ندروآ  هجو  رد 

لام  نتفرگ  مالسا  زا  دعب  هک  ددرگ ، تخت  نآ  کلام  دروایب  مالسا  سیقلب  هک  نآ  زا  لبق  تشاد  تسود  دنیبب و 
82 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هّماع  لاوقا  هب  هیبش  نخس  نیا  دشیم و  مارح  سیقلب 
نوچ دزاس ، رهاظ  وا  رب  ار  ياهزجعم  سیقلب  دورو  زا  لبق  تساوخ  ای  دـنک ، ناحتما  ار  سیقلب  یگنرز  لقع و  راک  نیا  اب  تساوخ  نامیلس 

. دوب هدومن  نآ  لّکوم  ار  ینئمطم  هقث و  صاخشا  هدرک و  شرافس  مکحم  ار  نآ  هتشاذگ و  شاهناخ  رد  ار  شتخت  سیقلب 
وا ریغ  هب  هتسباو  شلد  سیقلب  دورو  ماگنه  تساوخیم  مالّسلا  هیلع  نامیلـس  تشادیم و  تسود  ار  تخت  نآ  سیقلب  دناهتفگ : یـضعب  و 

. دشابن
شروظنم دـینک و  ضوع  ار  نآ  تروص  تئیه و  ینعی  دـیهد ، رییغت  ار  سیقلب  تخت  اهَـشْرَع  اـَهل  اوُرِّکَن  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  َلاـق 

: تفگ هچنانچ  دوب ، سیقلب  ناحتما 
؟ دسانشیم ار  دوخ  تخت  سیقلب  ایآ  مینیبب  يِدَتْهَت  َأ  ْرُْظنَن 

هب ای  دربیم  یپ  ادـخ  تردـق  نم و  تّوبن  قدـص و  رب  تخت  روضح  دوجو  اب  سیقلب  ایآ  هک  مینیبب  هاگنآ  َنوُدَـتْهَی  ـال  َنیِذَّلا  َنِم  ُنوُکَت  ْمَأ 
. دباییمن هار  لالدتسا  نیا 

: دش هتفگ  وا  هب  دمآ  سیقلب  یتقو  َلِیق  ْتَءاج  اَّمَلَف 
راکنا یفن و  ار  نآ  هن  درک و  تابثا  ار  نآ  هن  تسا ! نیمه  هک  ایوگ  تفگ : تسا ؟ نینچ  نیا  وت  تخت  ایآ  َوُه  ُهَّنَأَک  َْتلاق  ِکُشْرَع  اذَـکه  َأ 

اهگنر بسح  رب  رگید  يوس  زا  دشابیم و  شدوخ  تخت  لثم  شیاهتئیه  عاضوا و  ازجا و  عیمج  رد  تخت  نیا  هک  دیدیم  نوچ  دومن ،
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. دیدیم نآ  رد  تارییغت  یضعب  اهلکش  و 
طایتحا  لقع و  لامک  زا  نیا  راکنا ، هن  درک و  تابثا  هن  اذل  و 

83 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هب وا  هب  یتقو  یلو  تخانـش  ار  دوخ  تخت  سیقلب  دـناهتفگ : یـضعب  درکن ، شرما  رد  تیبـثت  بیذـکت و  قیدـصت و  هب  ترداـبم  هک  تسا 

. تسا نامه  تخت  نیا  هک  ایوگ  تفگ : داد و  باوج  هیبشت  قیرط  هب  زین  وا  تسا ؟ نینچ  نیا  وت  تخت  ایآ  دنتفگ : هیبشت  قیرط 
بیذکت سرت  تسا ، نم  تخت  نامه  تخت  نیا  تفگیم : وا  رگا  دوب ، یمیکح  نز  سیقلب  دناهتفگ : یضعب  دشاب ، لاؤس  قباطم  باوج  ات 

. دوشن بیذکت  هک  تفگ  نخس  يروط  سپ  دوش ، بیذکت  دیسرتیم  زاب  تسین  نآ  تخت  نیا  تفگیم : رگا  تشاد و  ار 
ّتیمها تخت و  نیظفاحم  نارادساپ و  يورین  اهرد و  نتـسب  هدـش و  هدروآ  اجنیا  هب  هک  تسوت  تخت  نامه  نیا  دـش : هتفگ  سیقلب  هب  سپ 

نآ ینیگنـس  تخت و  یگرزب  تمظع و  تفاسم و  يرود  نینچمه  دـیناسرن ، دوصقم  هب  درکن و  دـنمناوت  ار  وت  تخت ، ظفح  هب  اـهنآ  نداد 
. تسا هتشگن  اجنیا  هب  تخت  ندروآ  زا  عنام  هدشن و  ام  زجع  بجوم 

يرـشب ریغ  یهلا و  دارم  تسادـخ و  يهداتـسرف  لوسر و  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  هک  میدرک  ادـیپ  ملع  ام  َْملِْعلا  اَـنِیتوُأ  َو  تفگ : سیقلب  سپ 
. تسا

هدـیمهف دـش ، رهاظ  ام  رب  هک  ياهناشن  تیآ و  زا ) مه   ) نیا زا  شیپ  ام  تسا ، هدوب  نیا  زا  شیپ  اـم  یهاـگآ  هکلب  َنیِِملْـسُم  اَّنُک  َو  اـِهْلبَق  ْنِم 
. میدیمهف ار  نآ  ام  تعاس  نیا  زا  لبق  ای  میدش ، وا  رما  میلست  تسادخ و  يهداتسرف  وا  هک  میدوب 

موق زا  ای  تسا ؟ نینچ  وت  تخت  ایآ  تفگ : هک  دـشاب  یـسک  مالک  زا  اـی  دـشاب ، مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  مـالک  زا  نخـس  نیا  تسا  نکمم  و 
. دشاب نامیلس 

84 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ندـمآ زا  لبق  ای  میاهدرک  ادـیپ  ملع  سیقلب  زا  لبق  ای  هناشن  نیا  زا  لبق  هناشن  نیا  لاثما  رب  ادـخ  تردـق  ببـس  هب  ام  تسا : نیا  هیآ  ياـنعم 

. میدروآ ار  وا  تخت  هک  دوب  تهج  نیمه  يارب  میاهدرک و  ادیپ  ملع  وا  دایقنا  میلست و  هب  سیقلب ،
ادـخ ریغ  تداـبع  زا  ار  سیقلب  دوـب  رـضاح  اـجنآ  هک  سیقلب  تخت  اـی  دوـجو  ینعی  رما  نیا  سپ  ِهَّللا  ِنُود  ْنـِم  ُدـُبْعَت  َْتناـک  اـم  اهَّدَـص  َو 

هب ای  ادـخ ، زج  تدابع  هب  ار  سیقلب  نامیا  يولج  ای  دریگ ، رارق  دوبعم  دیـشروخ  دـننام  ادـخ  زج  يزیچ  هک  نیا  زا  دـش  عنام  اـی  تشادزاـب 
. تفرگ ار  ادخ  زج  يزیچ  نداد  رارق  دوبعم 

لاؤس هک  تسا  هدمآ  نآ  زا  سپ  تسا و  لیلعت  عضوم  رد  هلمج  نیا  دوب ، نارفاک  زا  نآ  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  َنیِِرفاک  ٍمْوَق  ْنِم  َْتناک  اهَّنِإ 
. تسا هدش  مامت  تخت  زا  باوج  و 

َحْرَّصلا ِیلُخْدا  اََهل  َل 
ٌحْرظفل

یـضعب تسا و  هشیـش  زا  يرـصق  حرـص  دـناهتفگ : یـضعب  تسا ، هدـش  طسبنم  زاب و  هاگ  هیکت  فقـس و  نودـب  هک  تسا  ییاج  يانعم  هب 
. تسا حرص  گنس  ای  هشیش  زا  مکحم  يانب  ره  دناهتفگ :

نآ رد  تخادنا و  نایرج  هب  بآ  نآ  ریز  دنزاسب و  هشیـش  زا  ییانب  داد  روتـسد  نیطایـش  هب  نامیلـس  دـمآ  سیقلب  نوچ  دـناهتفگ : یخرب  و 
هب دش : هتفگ  سیقلب  هب  هاگنآ  تسشن و  نآ  يور  تشاذگ و  یتخت  دوخ  يارب  سپس  درک ، عمج  ییایرد  تاناویح  اههغابروق و  اهیهام و 

. وش دراو  رصق 
ًۀَُّجل ُْهتَبِسَح  ُْهتَأَر  اَّم  َ

دید ار  اجنآ  یتقو  سیقلب  دناهتفگ : یضعب  تسایرد ، درک  لایخ  دید  ار  بآ  انب و  نآ  سیقلب  یتقو 
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85 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوشن لخاد  دسرتب و  هک  دروخرب  شغامد  هب  دشکب و  ارم  هک  هدرکن  ادیپ  ندرک  قرغ  زج  یباذع  دواد  رسپ  تفگ :

اْهیَقاس ْنَع  ْتَفَشَک 
دید دید و  ار  سیقلب  ياپ  قاس  مالّسلا  هیلع  نامیلس  دش ، نایامن  شیاپ  قاس  دیـشک و  الاب  ار  شـسابل  تسا و  بآ  اجنآ  درک  لایخ  سیقلب 
هدرک تسرد  اهماّمح  هجیتن  رد  دومن و  تروشم  ّنج  اب  دروم  نیا  رد  دماین ، شوخ  ار  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  دراد ، يوم  سیقلب  ياهاپ  هک 

. دوب عقوم  نیمه  دش  هتخاس  هرون  هک  راب  نیلّوا  و  دنتخاس . هرون  و 
َل

. تسین بآ  اجنیا  تفگ : سیقلب  هب  مالّسلا  هیلع  نامیلس 
َریِراوَق ْنِم  ٌدَّرَمُم  ٌحْرَص  ُه  َّ

. تسا هشیش  زا  یفیطل  نامتخاس 
َْتل

یِسْفَن ُتْمَلَظ  یِّنِإ  ِّب  : تفگ هدرک  ادیپ  مالّسلا  هیلع  ادخ  ّیبن  هب  ّنظ  ءوس  هک  دیمهف  درب و  یپ  دوخ  هابتشا  هب  هک  نآ  زا  سپ  سیقلب 
. مدرک ادیپ  وت  یبن  هب  نظ  ءوس  ملظ و  دوخ  هب  نم  اراگدرورپ 

َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  َناْمیَلُس  َعَم  ُتْمَلْسَأ 
. دناسرب شندروآ  مالسا  رد  ار  شدوخ  لالقتسا  مدع  فعض و  سیقلب  هک  نیا  يارب  و 

. مدروآ مالسا  نامیلس  اب  نم  تفگ :
. دومن رارقرب  تابثا و  شدوخ  یهاشداپ  کلم و  رب  درک و  جیوزت  ار  وا  نامیلس  دناهتفگ  یخرب  هدش و  فالتخا  سیقلب  رما  رد  و 

دومن و جیوزت  « 1  » عّبت مان  هب  یکلم  هب  ار  وا  دناهتفگ : یخرب  و 
__________________________________________________

. دندیسر تنطلس  هب  نایریمح  نآ  زا  سپ  دندرک و  تموکح  نمی  رب  أبس  نیطالس  زا  سپ  عّبت  نیطالس  . 1
( عّبت یمالسا . فراعملا  ةرئاد  )

86 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رد وا  سپ  دیامن ، لمع  وا  يارب  دـنک و  کلم  نآ  تعاطا  هک  درک  رما  نمی  رد  ّنج  يارما  زا  يریما  هب  دـینادرگ ، زاب  شدوخ  نیمزرـس  هب 

. تخاس ییاههاگراک  نمی 
53 تایآ 45 -

86 ص :  ات 53 ..... ] تایآ 45  (: 27  ) لمنلا هروس  ]

هراشا

َْول ال ِۀَنَسَْحلا  َْلبَق  ِۀَئِّیَّسلِاب  َنُولِْجعَتْسَت  َِمل  ِمْوَق  ای  َلاق  ( 45  ) َنوُمِصَتْخَی ِناقیِرَف  ْمُه  اذِإَف  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِنَأ  ًاِحلاص  ْمُهاخَأ  َدوُمَث  یلِإ  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  َو 
ِۀَنیِدَْملا ِیف  َناک  َو  ( 47  ) َنُونَتُْفت ٌمْوَق  ُْمْتنَأ  َْلب  ِهَّللا  َدـْنِع  ْمُکُِرئاط  َلاق  َکَعَم  ْنَِمب  َو  َِکب  اـنْرَّیَّطا  اُولاـق  ( 46  ) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  َنوُرِفْغَتْـسَت 

اَّنِإ َو  ِِهلْهَأ  َکـِلْهَم  انْدِهَـش  اـم  ِهِِّیلَِول  ََّنلوُقََنل  َُّمث  ُهَلْهَأ  َو  ُهَّنَتِّیَبـَُنل  ِهَّللاـِب  اوُمَـساقَت  اُولاـق  ( 48  ) َنوُِحلُْـصی َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِـسُْفی  ٍطـْهَر  ُۀَعِْـست 
(49  ) َنُوقِداَصل
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ْمُُهتُوُیب َْکِلتَف  ( 51  ) َنیِعَمْجَأ ْمُهَمْوَق  َو  ْمُهانْرَّمَد  اَّنَأ  ْمِهِرْکَم  ُۀَِـبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَـف  ( 50  ) َنوُرُعْـشَی ْمُه ال  َو  ًارْکَم  اـنْرَکَم  َو  ًارْکَم  اوُرَکَم  َو 
(53  ) َنوُقَّتَی اُوناک  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَْنیَْجنَأ  َو  ( 52  ) َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  اوُمَلَظ  اِمب  ًۀَیِواخ 

86 ص :  همجرت ..... 

. دندش میسقت  وجهزیتس  هورگ  ود  هب  هاگنآ  دیتسرپب ، ار  دنوادخ  هک  میداتسرف ، ار  حلاص  ناشردارب  دومث ، موق  يوس  هب  یتسار  هب  و 
: تفگ حلاص 

زا  ار  هچ  دیبلطیم ؟ باتش  هب  تمحر ، زا  شیپ  ار  باذع  ارچ  نم  موق  يا 
87 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیوش تمحر  لومشم  هک  دشاب  دیهاوخیمن ؟ شزرمآ  دنوادخ 
. دینومزآ ضرعم  رد  هک  دیتسه  یموق  امش  هکلب  تسادخ ، اب  امش  دب  لاف  تفگ : میاهدز . دب  لاف  تناهارمه  وت و  هب  ام  دنتفگ :

. دندرکیمن ياهتسیاش  راک  چیه  دنتخادرپیم و  داسف  هب  نیمزرس  نآ  رد  هک  دندوب  نت  هن  رهش  رد  و 
شاهداوناخ راتـشک  رد  اـم  هک  مییوگیم  شهاوخنوخ  هب  سپـس  مینزیم ، نوخیبش  شاهداوناـخ  وا و  رب  دـیوش ، مسق  مه  ادـخ  هب  دـنتفگ :

. مییوگ تسار  ام  میاهدوبن و  رظان  رضاح و 
. دنتفاییمن رد  نانآ  میدروآ و  نایم  رد  رکم  تخس  زین  ام  دندیزرو و  رکم  تخس  و 

؟ میدرک دوبان  یگمه ، ار  ناشموق  ناشیا و  ام  هک  دوب  هنوگچ  ناشرکم  ماجنا  رس  هک  رگنب  سپ 
یتربع يهیام  تفرعم  لـها  يارب  نیا  رد  ناـمگیب  تسا ، یلاـخ  شوماـخ و ]  ] دـندیزرو هک  یمتـس  رطاـخ  هب  هک  ناـشیاههناخ  تسا  نیا 

. تسه
. میداد تاجن  دندیزرو  زیهرپ  اورپ و  دندروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  و 

87 ص :  ریسفت ..... 

ادخ هک  میداتسرف  ار  حلاص  ناشردارب  دومث  موق  هب  نوچ  َنوُمِصَتْخَی  ِناقیِرَف  ْمُه  اذِإَف  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِنَأ  ًاِحلاص  ْمُهاخَأ  َدوُمَث  یلِإ  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  َو 
. دندرکیم هزیتس  مه  اب  هک  رکنم  یهورگ  نمؤم ، یهورگ  دندش ، هورگ  ود  موق  نآ  دننک ، تدابع  ار 

: تفگ نانآ  هب  حلاص  روایب  یهدیم  هدعو  ام  هب  هک  ار  هچنآ  ییوگیم  تسار  رگا  دنتفگ : وا  هب  حلاص  موق  هک  نآ  زا  سپ  َلاق 
َنوُرِفْغَتْسَت َْول ال  تمحر ، لاؤس  زا  لبق  ِۀَنَسَْحلا  َْلبَق  دینکیم !؟ هلجع  باذع  هب  ارچ  موق  يا  ِۀَئِّیَّسلِاب  َنُولِْجعَتْسَت  َِمل  ِمْوَق  ای 

88 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیریگ رارق  ادخ  محر  دروم  امش  دیاش  َنوُمَحُْرت  ْمُکَّلََعل  َهَّللا  دینکیمن !؟ ار  ترفغم  بلط  دیاهدرک  هک  يراک  زا  ارچ 

. میاهدمآ راتفرگ  یموش  هب  وت  دوجو  اب  ام  دنتفگ : انْرَّیَّطا  اُولاق 
یلاسکـشخ و یطحق ، هب  ام  ياهدروآ  يدـیدج  نید  يراد و  هارمه  هب  اعّدا  هک  ار  هچنآ  ياهدرک  اعّدا  وت  هک  یتقو  زا  َکَـعَم  ْنَِمب  َو  َکـِب 

. تسین وت  دیدج  نید  یموش  زج  نیا  میاهدمآ و  راتفرگ  ضارما 

. تشذگ یموش  مأشت و  رب  ّریطت  قالطا  هجو  فارعا  يهروس  رد 
. تسا دوجوم  ادخ  دزن  امش  ّرش  ریخ و  ببس  ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکُِرئاط  تفگ : حلاص  َلاق 

ببـس هب  یتخبدب  یموش و  نیا  هک  دیدرگ  رّکذتم  دـیاش  دـیوشیم  ناحتما  ّرـش  ریخ و  اب  هک  دـیتسه  یموق  امـش  هکلب  َنُونَتُْفت  ٌمْوَق  ُْمْتنَأ  َْلب 
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. دییامن قیدصت  ار  وا  لوسر  دیربب و  هانپ  ادخ  هب  دیاب  سپ  تسامش ، لامعا  یموش 
. دیوشیم باذع  ای  الب  نیا  اب  ناتلامعا  يدب  یموش و  تّلع  هب  هک  دیتسه  یموق  امش  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای 

. دندوب هورگ  هن  ٍطْهَر  ُۀَعِْست  مالّسلا  هیلع  حلاص  رهش  رد  ِۀَنیِدَْملا  ِیف  َناک  َو 
ظفل نیا  دنـشابیم ، رفن  هد  زا  رتمک  ای  رفن  هد  ات  رفن  تفه  اـی  رفن  هس  زا  هک  دنـشابیم  درم  يهلیبق  موق و  تکرح  نوکـس و  اـب  ٍطـْهَر  ظـفل 

رد هک  دندوب  یناسک  دندوب و  حلاص  موق  فارشا  زا  اههورگ  نیا  درادن ، شدوخ  ظفل  زا  يدرفم 
89 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دندرکیم یعس  هدام ) رتش   ) هقان ندرک  یپ 
يراکهابت هب  ناشریغص  ملاع  نیمز  نآ ، يهموح  دوخ و  رهش  نیمز  رد  ینعی  دندرکیم ، داسفا  نیمز  رد  اههورگ  نآ  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِسُْفی 

. دنتخادرپیم
. دنکب ناربج  ار  ناشداسفا  ات  دندشیمن  حالصا  َنوُِحلُْصی و  َو ال 

. دنکن فّلخت  سک  چیه  هک  دندروخ  ادخ  هب  دنگوس  دندش و  مسق  مه  یگمه  ِهَّللِاب  اوُمَساقَت  اُولاق 
. تسا اُولاق  لعاف  زا  لاح  ای  اُولاق  زا  لدب  تسا و  یضام  ای  لوق ، لوقم  تسا و  رما  اوُمَساقَت  ظفل 

. میشکیم ار  شاهداوناخ  وا و  هدش ، دراو  شاهداوناخ  وا و  رب  بش  ُهَلْهَأ  َو  ُهَّنَتِّیَُبَنل 
. میاهتشکن ار  وا  ام  هک  مییوگیم  وا  نوخ  بحاص  ّمد و  ّیلو  هب  سپس  ِهِِّیلَِول  ََّنلوُقََنل  َُّمث 

. تسا هدش  هدناوخ  رخآ  يهّمض  ات و  اب  رخآ و  يهحتف  نون و  اب  ََّنلوُقََنل  ُهَّنَتِّیَُبَنل و  لعف  ود  ره 
عالّطا الـصا  ام  ینعی  میاهدـیدن  ار  ناش  تکاله  ناکم  ای  تقو  ای  شاهداوناـخ ، تکـاله  اـم  مییوگیم : سپـس  ِِهلْهَأ و  َکـِلْهَم  انْدِهَـش  اـم 

زا ربخ  دـنتفگن  میرادـن و  حـلاص  لها  تکاله  زا  ربخ  ام  دـنتفگ : ارچ  میـشاب ، نتـشک  لتق و  يّدـصتم  ام  هک  نیا  هب  دـسرب  هچ  اـت  میرادـن 
كاله هک  یـسک  تسوا و  لها  ندش  كاله  زا  رتراوشد  حلاص  ندـش  كاله  هک  دـشاب  نیا  هب  راعـشا  ات  میرادـن ؟ حـلاص  دوخ  تکاله 

ندش 
90 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیمن دهاش  ار  وا  دوخ  تکاله  یلوا  قیرط  هب  دشابن  دهاش  ار  وا  لها 
مه اب  یگمه  شلها  وا و  تکاله  دهاش  هکلب  میاهدوبن ، اهنت  وا  لها  تکاله  دهاش  ام  هک  دوب  نیا  ناشدوصقم  دننک و  هیروت  دنتـساوخ  ای 

تعنـص باب  زا  ای  ندـیمان  رکم  ار  ادـخ  لعف  ًارْکَم  اـنْرَکَم  َو  ًارْکَم  اوُرَکَم  َو  مینایوگتـسار ! زا  اـم  َنُوقِداـَصل و  اَّنِإ  َو  دـنتفگ : اذـل  میاهدوب و 
هئاسا يدب و  نالعا  ندرک و  راکشآ  زا  هک  دنکیم  رکم  تهج  نآ  زا  هدننک  رکم  هن  رگ  ناگدنب و  رکم  هب  هیبشت  باب  زا  ای  تسا ، هلکاشم 

دنک ذافنا  ار  شندرک  يدب  هئاسا و  دناوتب  هلیسو  نیا  هب  ات  دیامنیم  ناسحا  يهدارا  هب  رهاظت  هدرک و  یفخم  ار  يدب  هئاسا و  تسا و  زجاع 
. دزاس یفخم  ار  نآ  ات  تسین  زجاع  شدوصقم  دارم و  ارجا  ذافنا و  زا  یلاعت  يادخ  و 

. دننکیمن ساسحا  ار  ام  یناهنپ  ندرک  يدب  يازج  نانآ  َنوُرُعْشَی و  ْمُه ال  َو 
. میدرک دوبان  ار  شموق  اهنآ و  ام  دوب !؟ هنوگچ  ناشرکم  ماجنا  رس  رگنب  ْمُهَمْوَق  َو  ْمُهانْرَّمَد  اَّنَأ  ْمِهِرْکَم  ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف 

هدش هدناوخ  هزمه  حتف  اب  دوش ، هداد  رارق  رّدقم  لاؤس  باوج  هک  هنوگ  نیدـب  دـشاب ، فانیتسا  ات  هدـش  هدـناوخ  هزمه  يهرـسک  اب  اَّنَأ  ظفل 
هک نآ  ربانب  ای  دوشیم ، لاح  َْفیَک  ظفل  تروص  نیا  رد  دشاب ، َناک  ربخ  ای  َناک  مسا  زا  لدب  ای  دشاب ، یف  ای  ءاب  ای  مال  ریدقتب  هک  نیاربانب 

. دشاب فوذحم  يادتبم  ربخ  ْمُهانْرَّمَد  اَّنَأ 
رد  يدجسم  دومث  دالب  رد  حلاص  دناهتفگ : یضعب  َنیِعَمْجَأ 
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نامگ حلاص  دنتفگ : هورگ  هن  نآ  دوب ، هداد  باذـع  لوزن  يهدـعو  زور  هس  زا  سپ  شموق  هب  دـناوخیم ، زامن  اجنآ  رد  هک  تشاد  ياهّرد 
تحار شلها  وا و  زا  زور  هس  زا  لـبق  میوریم و  هّرد  نآ  بعـش  هب  رتدوز  اـم  دـش ، دـهاوخ  تحار  اـم  تسد  زا  زور  هس  زا  دـعب  دـنکیم 

. میوشیم
زین حلاص  موق  يهّیقب  دندش و  كاله  یگمه  تسب و  ار  هّرد  نآ  رد  داتفا و  نانآ  يور  گنس  هک  دنشکب  ار  حاص  ات  دنتفر  هّرد  نآ  هب  سپ 

. دندش كاله  هحیص  اب  ناشدوخ  ياهاج  رد 
حوتفم توخ )  ) زا ای  دش ، یلاخ  هناخ  ینعی  نآ  يهحتف  نیع و  يهرـسک  اب  رادلا ) يوخ   ) زا ًۀَـیِواخ  ظفل  دـش ، ناریو  ًۀَـیِواخ  ْمُُهتُوُیب  َْکِلتَف 

. دوب ماش  هنیدم و  نیب  يرقلا ) يداو   ) رد اههناخ  نآ  دناهتفگ : یضعب  طقف و  نیعلا 
. دنکیم بارخ  ار  اههناخ  متس  ملظ و  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  هیآ  نیا  دوب و  نانآ  ملظ  ببس  هب  موق  نآ  تکاله  اوُمَلَظ  اِمب 

ای دـننادیم ، ار  نانآ  ياهناتـساد  ای  دـننادیم ، ار  اـههناخ  یبارخ  هک  تسا  یهورگ  يارب  تیآ  هناـشن و  َنوُمَْلعَی  ٍمْوَِقل  ًۀَـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ 
. دنتسه لقع  ملع و  ياراد 

، دـش يوقت  نانآ  تداع  يوخ و  َنوُقَّتَی  اُوناک  َو  میداد ، تاجن  ار  اهنآ  دـندروآ  ادـخ  هب  ای  حـلاص  هب  نامیا  هک  نانآ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَْـنیَْجنَأ  َو 
: دناهتفگ یضعب  تسانعم ، نیا  دیفم  ناک )  ) ظفل ندش  لّلختم  اریز 

لخاد یتقو  حـلاص  نوچ  هتفرگ  مان  تومرـضح ]  ] اجنآ درب و  تومرـضح  هب  ار  نانآ  مالّـسلا  هیلع  حـلاص  هک  دـندوب  رفن  رازه  راهچ  ناـنآ 
. درم دش  اجنآ 
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58 تایآ 54 -

92 ص :  ات 58 ..... ] تایآ 54  (: 27  ) لمنلا هروس  ]

هراشا

امَف ( 55  ) َنُولَهَْجت ٌمْوَق  ُْمْتنَأ  َْلب  ِءاسِّنلا  ِنُود  ْنِم  ًةَوْهَـش  َلاجِّرلا  َنُوتْأََتل  ْمُکَّنِإ  َأ  ( 54  ) َنوُرِْـصُبت ُْمْتنَأ  َو  َۀَشِحاْفلا  َنُوتَْأت  َأ  ِهِمْوَِقل  َلاق  ْذِإ  ًاطُول  َو 
َنیِِرباْغلا َنِم  اهانْرَّدَـق  ُهَتَأَْرما  َّالِإ  ُهَلْهَأ  َو  ُهاـْنیَْجنَأَف  ( 56  ) َنوُرَّهَطَتَی ٌساـنُأ  ْمُهَّنِإ  ْمُِکتَیْرَق  ْنِم  ٍطُول  َلآ  اوُجِرْخَأ  اُولاـق  ْنَأ  ـَّالِإ  ِهِمْوَق  َباوَج  َناـک 

(58  ) َنیِرَْذنُْملا ُرَطَم  َءاسَف  ًارَطَم  ْمِْهیَلَع  انْرَْطمَأ  َو  ( 57)

92 ص :  همجرت ..... 

؟ دیوشیم هتسیاشان  لمع ]  ] بکترم هتسناد  هدید و  ایا  تفگ  شموق  هب  هک  میداتسرف ]  ] ار طول  زین  و 
؟ دیزیمآیم نانز  ياج  هب  نادرم  اب  توهش ، يور  زا  امش  ایآ 

هّزنم یمدرم  ناشیا  هک  دینارب  ناترهـش  زا  ار  طول  نادناخ  دنتفگیم  هک  دوبن  نیا  زج  وا  موق  خساپ  اما  دیتسه . راکمنادـن  یموق  امـش  يرآ 
. دنتسه بلط 

. میدوب هدرک  شنییعت  ناگدنامسپاو  وزج  هک  ار  شنز  رگم  میداد ، تاجن  ار  شاهداوناخ  وا و  هاگنآ 
. تسا دب  هچ  ناگتفای  رادشه  يالب ]  ] ناراب میدناراب ، گنس ] زا   ] تخس یناراب  نانآ  رب  و 
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. تسا ًاِحلاص  ْمُهاخَأ  َدوُمَث  یلِإ  عومجم  رب  فطع  ًاطُول  َو 
تسا . طاول  هشحاف  زا  روظنم  َۀَشِحاْفلا  َنُوتَْأت  َأ  ِهِمْوَِقل  َلاق  ْذِإ 

93 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
لاح رد  ار  رگیدمه  هک  یلاح  رد  ای  دینادیم ، ار  راک  نیا  یتشز  حبق و  ای  دـیتسه ، انیب  هاگآ و  يدارفا  امـش  هک  یلاح  رد  َنوُرِْـصُبت  ُْمْتنَأ  َو 

. دینیبیم راک  ماجنا 
. تسا َۀَشِحاْفلا  َنُوتَْأت  َأ  ادخ : لوق  زا  یلیصفت  لدب  ِءاسِّنلا  ِنُود  ْنِم  ًةَوْهَش  َلاجِّرلا  َنُوتْأََتل  ْمُکَّنِإ  َأ 

. دیزیمآیم نادرم  هب  نانز  اب  ینار  توهش  ياج  هب  هک  تسا  نیا  امش  تشز  هشحاف و  لمع  ینعی 
تمایق ای  دینادیمن ، ار  شدب  ماجنا  رس  اهراک و  نیا  یتشز  حبق و  ای  دینکیم ، ار  نانادان  راک  هک  دیتسه  یمدرم  امش  َنُولَهْجَت  ٌمْوَق  ُْمْتنَأ  َْلب 

. دیتسه ینادان  لهج و  نابحاص  امش  دینادیمن و  ار  ترخآ  راد  و 
دیدهت ار  اهنآ  دنتشادن  ناهرب  لیلد و  اب  یباوج  نوچ  َنوُرَّهَطَتَی  ٌسانُأ  ْمُهَّنِإ  ْمُِکتَیْرَق  ْنِم  ٍطُول  َلآ  اوُجِرْخَأ  اُولاق  ْنَأ  اَّلِإ  ِهِمْوَق  َباوَج  َناک  امَف 

اهنآ لاعفا  دننام  زا  طول  لآ  یکاپ  ار  جارخا  تّلع  دینک و  نوریب  ار  وا  دنتفگ  دوبن  نانآ  يهیرق  لها  زا  طول  نوچ  دندرک ، جارخا  لتق و  هب 
. دندرک رکذ 

زا هک  ار  شنز  رگم  میداد  تاجن  ار  شلها  َنیِرَذـْنُْملا و  ُرَطَم  َءاسَف  ًارَطَم  ْمِْهیَلَع  اـنْرَْطمَأ  َو  َنیِِرباـْغلا  َنِم  اهانْرَّدَـق  ُهَتَأَْرما  اَّلِإ  ُهَلْهَأ  َو  ُهاـْنیَْجنَأَف 
. دنام یقاب  نانآ  نیب  رد  نز  نآ  میداد و  رارق  باذع  لها 

. دوب گنس  زا  یناراب  نآ  میدناراب و  یبیجع  ناراب  نانآ  رب 
94 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

61 تایآ 59 -

94 ص :  ات 61 ..... ] تایآ 59  (: 27  ) لمنلا هروس  ]

هراشا

ًءام ِءامَّسلا  َنِم  ْمَُکل  َلَْزنَأ  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  ْنَّمَأ  ( 59  ) َنوُکِرُْشی اَّمَأ  ٌْریَخ  ُهَّللآ  یفَطْـصا  َنیِذَّلا  ِهِدابِع  یلَع  ٌمالَـس  َو  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ُِلق 
اَهلالِخ َلَعَج  َو  ًارارَق  َضْرَْألا  َلَعَج  ْنَّمَأ  ( 60  ) َنُولِدْعَی ٌمْوَق  ْمُه  َْلب  ِهَّللا  َعَم  ٌهلِإ  َأ  اهَرَجَـش  اُوِتْبُنت  ْنَأ  ْمَُکل  َناک  ام  ٍۀَجَْهب  َتاذ  َِقئادَـح  ِِهب  اْنتَْبنَأَف 

(61  ) َنوُمَْلعَی ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب  ِهَّللا  َعَم  ٌهلِإ  َأ  ًازِجاح  ِْنیَرْحَْبلا  َْنَیب  َلَعَج  َو  َیِساوَر  اَهل  َلَعَج  َو  ًاراْهنَأ 

94 ص :  همجرت ..... 

؟ دنروآیم کیرش  شیارب  هچنآ  ای  تسا  رتهب  دنوادخ  ایآ  تسا ، هدیزگرب  ار  ناشیا  هک  شناگدنب  نآ  رب  مالس  ار و  دنوادخ  ساپس  وگب 
امش هک  میاهدنایور  مرخ  ياهغاب  نادب  تسا و  هداتـسرف  ورف  یبآ  امـش  يارب  نامـسآ  زا  تسا و  هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسیک  ای 

. دنتسه ورژک  یموق  نانآ  هک  اّقح  تسه ؟ ییادخ  دنوادخ  بنج  رد  ایآ  دینایورب ؟ ار  شناتخرد  دیناوتیمن 
یخزرب ایرد  ود  نیب  دـیرفآ و  راوتـسا  ياههوک  نانآ  يارب  دروآ و  دـیدپ  اهرابیوج  نآ  نایم  رد  تخاس و  هاگرارق  ار  نیمز  هک  تسیک  ای 

. دننادیمن نانآ  يهنیرتشیب  هک  اّقح  تسه ؟ ییادخ  دنوادخ  بنج  رد  ایآ  داد ، رارق 
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هک هچنآ  ایبنا و  ياهناتساد  هک  نآ  زا  سپ  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ُِلق 
95 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رب ناـشندرک  زوریپ  نداد و  يراـی  رد  ادـخ  تمکح  تردـق و  ناـشتّوبن و  قدـص  رب  ّلاد  تاـیآ  اـههناشن و  زا  دوـب  ناـنآ  هـب  صوـصخم 
هداد شنالوسر  هب  دنوادخ  هک  ییاهتمعن  رب  ساپس  درک ، رکش  هب  رما  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دومن  رکذ  ناشنانمشد ... 

. تسا مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  ماعنا  لاسرا و  يهمّدقم  نالوسر  هب  نداد  تمعن  نوچ  تسا ،
. ادخ ناگدنب  رب  مالس  وگب : ادخ  شیاتس  زا  سپ  ینعی  تسا ، ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  رب  فطع  ٌمالَس  َو 

. درک رایتخا  باختنا و  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  ادخ  ناگدنب  رب  مالس  یفَطْصا  َنیِذَّلا  ِهِدابِع  یلَع 
زا فنأتـسم  هلمج  ای  تفگ ، تّیحت  ناگدـنب  ّصاوخ  تّیحت  اب  هدـینادرگ و  صوصخم  ناگدـنب  نیب  زا  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  یتسناد  نوچ 

. دشاب شناگداتسرف  نالوسر و  رب  تّیحت  ات  تسادخ  بناج 
ناگراتـس و اهتب و  دـننام  دـنهدیم ، رارق  ادـخ  کیرـش  نالوسر  ياهموق  هک  ییاـهزیچ  اـی  تسا  رتهب  ادـخ  اـیآ  َنوُکِرُْـشی  اَّمَأ  ٌْریَخ  ُهَّللآ 

. اهاوه نیطایش و  هکئالم و  هلاسوگ و 
. تسا ِهَّللا  زا  لدب  هلوصوم و  نم )  ) تسا و ماهفتسا  نّمضتم  هعطقنم و  مأ )  ) ظفل َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  ْنَّمَأ 

زا دنتـسه ، هیفـس  ادخ  رب  ادخ  ریغ  رایتخا  حیجرت و  رد  نانآ  تساکرـش و  زا  رتهب  دنوادخ  هک  تسا  بلطم  نیا  رب  نانآ  مازلا  دوصقم  نوچ 
دومن و بارـضا  َنوُکِرُْـشی  اَّمَأ  ٌْریَخ  ُهَّللآ  ادـخ : لوق  زا  تساـنعم  نیا  رد  رتاـسر  رتحـضاو و  يدـعب  ياـههرقف  رد  مأ )  ) دـعب اـم  رگید  يوس 

َضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  ْنَّمَأ  َنوُکِرُْشی  اَّمَأ  ٌْری  : دومرف
نکمم و 
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. دشاب فنأتسم  مالک  دشابن و  ماهفتسا  نّمضتم  هک  هعطقنم  مأ ) ، ) هّیماهفتسا نم )  ) ظفل تسا 

. میاهدنایور اهناتسب  اهغاب و  نآ  اب  هک  داتسرف  بآ  نامسآ  زا  امش  يارب  َِقئادَح و  ِِهب  اْنتَْبنَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  ْمَُکل  َلَْزنَأ  َو 
. ددرگیم يداش  رورس و  بجوم  هک  دنبوخ  مّرخ و  ابیز و  يهرظنم  ياراد  هک  ٍۀَجَْهب  َتاذ 

دنتسه دامج  هک  اههشیر  گر و  اهزغم و  اههناد و  ندنایور  هک  تسا  ور  نیا  زا  تخادرپ ، اْنتَْبنَأَف  ملکتم  هب  َلَْزنَأ  بیاغ  يهغیـص  زا  هک  نیا 
تسا و جراخ  یعیبط  بابـسا  يهدهع  زا  یبیغ  بابـسا  ادخ و  روضح  نودـب  اههویم  اههخاش و  اهگرب و  ندروآ  نوریب  اهنآ و  نداد  ّومن  و 
هک دوش ، لقتنم  بابسالا  بّبسم  هب  بابسا  زا  هک  دشاب  يروط  بابسا  هب  شرظن  دیاب  بابـسا  هب  هدننک  رظن  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  زین 

. ددرگ رضاح  مّسجم و  وا  دزن  ّببسم  دوش و  لقتنم  بّبسم  هب  دیاب  دنکفا  رظن  ببس  ود  ای  کی  هب  هاگره 
اریز دیـشاب ، تیبرت  ریبدت و  بیاغ  رد  مامتها و  تیاهن  رد  هچ  رگا  دینایورب  ار  نآ  تخرد  دـیناوتیمن  امـش  اهَرَجَـش  اُوِتْبُنت  ْنَأ  ْمَُکل  َناک  ام 

. دنکیمن ّومن  دیوریمن و  دروخن  نآ  رب  بش  يامرس  باتفآ و  يامرگ  دشابن و  اهنآ  رب  زور  بش و  دّدرت  رگا 
. نکمم هن  تسا و  حیحص  هن  ینعی  تسا ، ناکما  تّحص و  یفن  يارب  دراوم  نیا  لاثما  رد  َناک  ظفل  ندروآ  و 

سپ تسین ، ییادـخ  هلا و  وا  اب  هکلب  َْلب  دنرامـشیم !؟ ادـخ  ار  نآ  هک  ییاهزیچ  زا  تسه  ییادـخ  هلإ و  یلاعت  يادـخ  اب  ایآ  ِهَّللا  َعَم  ٌهلِإ  َأ 
ْمُه  نانآ 

97 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
َنُولِدْعَی ٌمْوَق 

. دننکیم لودع  ّقح  زا  ای  دنهدیم ، رارق  ادخ  لداعم  ار  ادخ  ریغ  هک  دنتسه  یموق 
. دییامن تشیعم  روما  لیصحت  دینک و  یگدنز  نآ  رد  دیناوتب  هک  هداد  رارق  تباث  نکاس و  ار  نیمز  یسک  هچ  ای  ًارارَق  َضْرَْألا  َلَعَج  ْنَّمَأ 
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. دنتسه امش  تشیعم  بابسا  يهدمع  اهنآ  هک  هداد  رارق  نیمز  رد  ییاهرهن  ًاراْهنَأ و  اَهلالِخ  َلَعَج  َو 
نکاس و نیمز  اههوک  نآ  اب  دوش و  نکمم  اهبآ  دیلوت  اهرهن و  نایرج  نآ  ببـس  هب  ات  تشارفارب  نیمز  رد  اههوک  َیِـساوَر و  اَهل  َلَعَج  َو 

. ددرگ مارآ 
دوجو اب  رگم  دیوشیمن  دایز  مک و  ّرـش و  ریخ و  بحاص  امـش  هک  تسا  نیا  لیوأت  بسح  رب  هیآ  يانعم  تسا و  لیزنت  بسح  رب  انعم  نیا 

. دنامیمن یقاب  تاّرذ  زا  ياهّرذ  دنوشیم و  یناف  همه  دشابن  اههوک  بآ  رگا  اههوک و  ببس 
بـسح رب  دـشاب و  روش  نیریـش و  بآ  طالتخا  زا  عنام  ات  تشاذـگ  يزجاح  نیریـش  روش و  ياـیرد  ود  نیب  ًازِجاـح  ِْنیَرْحَْبلا  َْنَیب  َلَـعَج  َو 

دزاسیم دساف  ار  امش  ملاع  امش و  هک  تسا  لطاب  روز و  ملاع  طالتخا  زا  عنام  هک  داد  رارق  زجاح  رون  ملاع  رورش و  ملاع  نیب  ینعی  لیوأت 
. تشذگ ود  نآ  نیب  زجاح  ایرد و  ود  نایب  ناقرف  يهروس  رد  و 

. دننادیمن ار  ادخ  تافص  ادخ و  نانآ  رتشیب  ای  دنتسه  نایاپراهچ  هب  قحلم  دنرادن و  ملع  نانآ  رتشیب  َنوُمَْلعَی  ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب  ِهَّللا  َعَم  ٌهلِإ  َأ 
98 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

66 تایآ 62 -

98 ص :  ات 66 ..... ] تایآ 62  (: 27  ) لمنلا هروس  ]

هراشا

ِّرَْبلا ِتاُملُظ  ِیف  ْمُکیِدْهَی  ْنَّمَأ  ( 62  ) َنوُرَّکَذَت ام  ًالِیلَق  ِهَّللا  َعَم  ٌهلِإ  َأ  ِضْرَْألا  َءافَلُخ  ْمُُکلَعْجَی  َو  َءوُّسلا  ُفِشْکَی  َو  ُهاعَد  اذِإ  َّرَطْضُْملا  ُبیُِجی  ْنَّمَأ 
ْمُُکقُزْرَی ْنَم  َو  ُهُدیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَدـْبَی  ْنَّمَأ  ( 63  ) َنوُکِرُْـشی اَّمَع  ُهَّللا  َیلاعَت  ِهَّللا  َعَم  ٌهلِإ  َأ  ِِهتَمْحَر  ْيَدَـی  َْنَیب  ًارُْـشب  َحایِّرلا  ُلِسُْری  ْنَم  َو  ِرْحَْبلا  َو 

ام َو  ُهَّللا  َّالِإ  َْبیَْغلا  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُمَْلعَی  ـال  ْلـُق  ( 64  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَناهُْرب  اُوتاه  ُْلق  ِهَّللا  َعَم  ٌهلِإ  َأ  ِضْرَأـْلا  َو  ِءاـمَّسلا  َنِم 
(66  ) َنوُمَع اْهنِم  ْمُه  َْلب  اْهنِم  ٍّکَش  ِیف  ْمُه  َْلب  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمُهُْملِع  َكَراَّدا  َِلب  ( 65  ) َنُوثَْعُبی َناَّیَأ  َنوُرُعْشَی 

98 ص :  همجرت ..... 

نیمز يور  رب ] ناینیـشیپ   ] نانیـشناج ار  امـش  دـنادرگیم و  ار  ـالب  دـنکیم ، تباـجا  شدـناوخب ، نوـچ  ار  هدـنامرد  ياـعد  هک  تسیک  اـی 
. دیریگیم دنپ  كدنا  هچ  تسه ؟ ییادخ  دنوادخ  بنج  رد  ایآ  دنکیم ؟

شخب هدژم  شتمحر  ناراـب ]  ] شیپاـشیپ ار  اـهداب  هـک  تـسیک  دـیامنیم و  هار  اـیرد  یکـشخ و  ياـهیکیرات  رد  ار  امــش  هـک  تـسیک  اـی 
. دنریگیم شکیرش  هک  نآ  زا  تسا  رتارف  دنوادخ  تسه ؟ ییادخ  دنوادخ  بنج  رد  ایآ  دتسرفیم ؟

رد ایآ  دهدیم ؟ يزور  نیمز  نامـسآ و  زا  ار  امـش  هک  تسیک  و  دـنادرگیم ؟ زاب  ار  نآ  سپـس  دـنکیم ، زاغآ  ار  شنیرفآ  هک  تسیک  ای 
تسار  رگا  وگب  تسه ؟ ییادخ  دنوادخ  بنج 

99 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیروایب ار  ناتناهرب  دییوگیم 

؟ دنوشیم هتخیگنارب  یماگنه  هچ  هک  دننادیمن  ناشیا ]  ] و دنادیمن ، بیغ  دنوادخ  زج  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  سک  نآ  ره  وگب 
. دنتسه لد  روک  نآ  كرد ]  ] زا هکلب  و ] ، ] دنتسه کش  رد  نآ  زا  ناشیا  هکلب  تسا ،]!؟[  لامک  هب  ترخآ  يهراب ]  ] رد ناشلمع  رگم  ای 

99 ص :  ریسفت ..... 
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لعف هب  کیدزن  هّوقلاب  تسا ، دامج  لعفلاب  محر )  ) دوخ ّرقم  رد  شاهّداـم  رارقتـسا  لّوا  زا  ناـسنا  هک  نادـب  ُهاـعَد  اذِإ  َّرَطْـضُْملا  ُبیُِجی  ْنَّمَأ 
یتوربج یتوکلم و  ناسنا  رترود  مه  نآ  زا  تسا و  یکلم  یعیبط  ناسنا  رترود  هّوقلاب  رترود و  تبسن  رد  تسا و  ناویح  رود  هّوقلاب  تابن ،

. تسا
زا دبسچیم و  محر  هب  هک  تسا ، محر  ياهتبوطر  ریاس  نوخ و  زا  هیذغت  محر و  رد  رارقتـسا  یـضتقم  لاح  نآ  رد  ناسنا  ترطف  نکل  و 

. دنکیم هدافتسا  نآ  ياهتبوطر 
لعفلاب و ناویح  و  ددرگیم ، دـّلوتم  هک  نآ  ات  ددرگیم ، یکاخ  ياهمرک  ندوب  ناویح  دـننام  لعفلاب  ناویح  سپـس  لـعفلاب ، تاـبن  سپس 

نینچ مه  دوشیم و  لعفلاب  فیعـض  ناسنا  ماگنه  نیا  رد  هک  دـسریم  هقهارم  زیمت و  ماقم  هب  هک  هاـگنآ  اـت  دوشیم  هّوقلاـب  یکلم  ناـسنا 
. تسا بلاغ  ّتیناطیش  ّتیناسنا و  رب  هک  يوحن  هب  تسا  يوق  شایبضغ  يوهش و  يهّوق  تسا و  فیعض  ماگنه  نیا  رد  وا  تنطیش 

، دنکیم بضغ  وا  رب  دنکیم و  عفد  ار  دوخ  عنامم  ضراعم و  شبضغ  اب  بذج و  ار  نآ  دنکیم و  بلط  ار  شاهتساوخ  شتاوهش  اب 
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وا زا  هک  ییاهراک  زا  یضعب  زا  شفیعض  ّتیناسنا  اب  دربیم ، راک  هب  یفیعض  ياههلیح  شیاههتـساوخ  لیـصحت  رد  شفیعـض  ّتیناطیـش  اب 
. دشکیم یفیعض  تلاجخ  دوشیم  رهاظ 

هچنانچ دـنوشیم  يوق  تّیناطیـش  تّیناسنا و  ماـگنه  نیا  رد  هک  ددرگ  فیلکت  قّلعت  يهداـمآ  دـسرب و  دـشر  غولب و  ماـقم  هب  هک  یتقو  اـت 
بضغ عفد و  شايوق  بضغ  اب  دریگیم و  تّدش  شیاههتساوخ  هب  تبسن  وا  بلط  يوق  توهـش  اب  دنوشیم ، يوق  زین  شبـضغ  توهش و 

. دوشیم دیدش  شمحازم  رب  وا 
یفانم هک  يزیچ  زا  وا  تلجخ  راجزنا و  شتّیناسنا  اـب  دریگیم و  تّدـش  شیاههتـساوخ  بلط  رد  نتـسب  راـک  هب  هلیح  شايوق  تنطیـش  اـب 

. دباییم ینوزف  تسوا  ّتیناسنا 
اب تفریذـپ و  ار  توعد  دـناوخ و  ارف  ار  وا  ینطاب  توعد  ای  يرهاظ  توعد  اب  یهلا  یعاد  درک ، يرای  ار  وا  قیفوت  ماگنه  نیا  رد  رگا  سپ 

تّدـش وا  ّتیناسنا  درک  لمع  نآ  هب  هدـش  هتفرگ  وا  اب  وا  تعیب  رد  هک  هچنآ  تشگ و  نمؤم  ای  ناملـسم  دومن و  تعیب  ّصاخ  ای  ّماـع  تعیب 
هب شدوجو  يهمه  اب  دنکیم و  رظن  عطق  بابسا  زا  هک  اجنآ  ات  دنکیم  ملاع  بابسا  ملاع و  هب  تشپ  دوشیم و  هّللا  یلا  کلاس  دریگیم و 

. تسا یفیلکت  رارطضا  نیا  دنکیم و  ادیپ  هّجوت  بابسالا  بّبسم 
. وا هب  لّسوت  بابسالا و  ّببسم  هب  هّجوت  بابسا و  لئاسو و  زا  رظن  عطق  زا  تسا  ترابع  رارطضا  اریز 

: هدومرف هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا  هدرک  هراشا  انعم  نیمه  هب  و 
تسا . نید  نیع  رارطضا 

101 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«. 1  » ٌبیِرَق یِّنِإَف  یِّنَع  يِدابِع  ََکلَأَس  اذِإ  یلاعت : يادخ  لوق  نمض  رد  هرقب  يهروس  رد  نآ  شور  اعد و  لیصفت  و 

دادتشا هب  ور  وا  یناطیش  یعبس و  یناویح و  ياوق  دنکن  تعیب  ینامیا  ای  یمالسا  تعیب  اب  دنزن و  گنچ  ّیبن  ای  ّیـصو  نماد  هب  ناسنا  رگا  و 
دوشیم یفخم  روکذم  يهناگ  هس  ياوق  تحت  تّیناسنا  هک  ییاج  ات  دوریم  فعـض  هب  ور  تاقوا  بلغا  مدرم و  بلغا  رد  یناسنا  ياوق  و 

هلیح زا  تنطیـش  هک  اجنآ  ات  دوشیم  راتفرگ  التبم و  یهاگ  ناـسنا  نیمه  نکل  دوشیم ، هناـگ  هس  ياوق  نیمه  صوصخم  راـثآ  مکح و  و 
. دتفایم ترسح  هب  طسب  عفد و  زا  بضغ  يهوق  ددرگیم و  دیماان  اهوزرآ  اههتساوخ و  زا  توهش  يهّوق  ددرگیم ، زجاع  ندرک 

یناعم اهتروص و  لایخ  همهاو و  راهظا  هّلیختم و  لامعتـسا  اب  تنطیـش  دهاوخیم و  هچ  هک  دمهفیم  دنکیم و  كرد  هکردم  يهّوق  اریز 
رد تکرح  هب  اههتـساوخ  بلط  يارب  هدـننک  لـمع  ياـهورین  دربیم و  راـک  هب  هلیح  هتـساوخ  نآ  هـب  ندیـسر  يارب  دـنکیم و  فّرـصت  ار 
. دتفایم تکرح  هب  عنام  نآ  عفد  يارب  بضغ  يهّوق  دبایب  یعفاد  عنام و  هتساوخ  فده و  هب  ندیسر  هار  رد  تنطیش  یتقو  یلو  دنیآیم ،
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، روص یناعم و  راهظا  زا  لایخ  همهاو و  يهّوق  فّرصت ، تکرح و  زا  هلّیختم  يهّوق  دش  دیماان  فده  هتـساوخ و  نآ  هب  ندیـسر  زا  رگا  سپ 
محازم بجاح و  نودب  ّتیناسنا  ماگنه  نیا  رد  دتسیایم و  زاب  عفد  نتساوخ و  زا  بضغ  توهش و  يهّوق  بلط و  زا  هدننک  لمع  يهّوق 

__________________________________________________

يهیآ 186. هرقب  يهروس  . 1
102 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیم رهاظ 
وا زا  دربیم و  هانپ  ادخ  هب  دنکیم و  عّرضت  شترطف  اب  تسوا  زا  تساوخرد  لاؤس و  ادخ و  هب  ندرب  هانپ  عّرضت و  ّتیناسنا  ترطف  نوچ  و 

. دنکیم تساوخرد 
یهلا يهفیطل  یناسنا  يهراّیـس  يهفیطل  تسا و  ناسنا  ّتیناـسنا  رهظم  رارطـضا  ود  ره  نوچ  تسا و  يرطف  ینیوکت  رارطـضا  ناـمه  نیا  و 
هکلب دوشیمن  ّدر  شدوخ ) زا  ادـخ  تساوخرد  لاؤس و   ) دوشیم ادـخ  لاؤس  وا  لاؤـس  تساوـخرد و  ادـخ و  ناـبز  تّیناـسنا  ناـبز  تسا 

. دوشیم تباجا 
: هتفگ هک  اجنآ  تسا  هدومن  هراشا  تسادخ  نابز  رارطضا  ماگنه  هدننک  اعد  نابز  هک  نیا  رارطضا و  نیمه  هب  هّرس  سّدق  يولوم  و 

باجتسم نادرگ  شخب و  شتابث  مه  بآ  وچ  يدرک  ناور  نم  زا  اعد  مه 
اجر ار  تباجا  رخآ  شاب  وت  مه  اعد  هدنرآ  لّوا  يدوب  وت  مه 

دنک ّدر  یک  ار  شیوخ  لاؤس  سپ  دنک  ّدک  لاؤس و  دوخ  زا  ادخ  نوچ 
وت مه ز  تباهم  وت  زا  ینمیا  وت  مه ز  تباجا  وت  زا  اعد  مه 

ملاع رد  رگا  ددرگیم ، اهنآ  کلام  ریغـص  ملاع  رد  دوشیم و  بلاغ  هناـگ  هس  ياوق  رب  اـمتح  دـشاب  یفیلکت  شرارطـضا  رگا  ّرطـضم  نیا 
. دوشیم ریبک  ملاع  رد  ّتیکلام  هب  یهتنم  وا  ّتیکلام  دش ، کلام  ریغص 

103 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یهتنم یفیلکت  رارطضا  هب  هرخالاب  دنامب  یقاب  نآ  رب  دشاب و  ینیوکت  وا  رارطـضا  رگا  تسین و  ادخ  بناج  زا  زج  تباجا  تّیکلام و  نیا  و 

. دوشیم ملاع  ود  رد  ینیشناج  ّتیکلام و  ببس  یفیلکت  رارطضا  و 
رب هک  ییاـهزیچ  زا  تسا  ّمعا  ءوس  درادیم و  رب  دـنکیم و  فشک  ار  يدـب  ءوس و  وا  ياـعد  تباـجا  تهج  رد  دـنوادخ  َءوُّسلا  ُفِشْکَی  َو 

. درادن يراگزاس  وا  ّتیناویح  ناسنا و  تّیناسنا  اب  دوشیم و  دراو  ناسنا 
. دباییم تاجن  دودح  ّتینانا و  لیبق  زا  تسا  ناسنا  يهمزال  هک  یصیاقن  زا  ناهانگ و  ياهدمآ  یپ  تاعبت و  زا  و 

روضح و تلاح  وا  يارب  دشاب  ینیشناج  تفالخ و  لها  رگا  رطـضم  هک  دشاب  نیا  هب  راعـشا  ات  دومن  تافتلا  باطخ  هب  تبیغ  زا  ْمُُکلَعْجَی  َو 
. تشاد دهاوخن  ار  تفالخ  ّتینأش  دوشن  لصاح  وا  يارب  روضح  تلاح  رگا  دیآیم و  شیپ  بطاخت 

. دش رکذ  هچنانچ  ریبک  ریغص و  ملاع  نیمز  يافلخ  ِضْرَْألا  َءافَلُخ 
نانآ زا  ءوس  فشک  اهّرطـضم و  تباجا  زا  دـعب  نآ  رکذ  سپ  اهنآ  لاوما  نیمز و  ندرب  ثرا  ببـس  هب  ناگتـشذگ  ینیـشناج  هب  ریـسفت  اّما 

. تسا بیترت  يارب  نآرق  رد  واو ]  ] هک هدش  دراو  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  زا  هک  هچنآ  قبط  اصوصخ  تسین ، بسانم 
ّرطضم دنگوس  ادخ  هب  وا  هک  هدش  لزان  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  لآ  مئاق  رد  يهیآ  هک  تسا  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

دنوادخ  دناوخیم و  ارف  ار  ّلج  ّزع و  يادخ  دراذگیم و  زامن  تعکر  ود  ماقم  رد  هک  هاگنآ  تسا 
104 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. 1  » دهدیم رارق  نیمز  رد  يهفیلخ  ار  وا  دیامنیم و  ءوس  فشک  هدرک و  باجتسم  ار  وا  ياعد 
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. دنربیم یپ  هتکن  نیا  هب  امش  زا  یکدنا  تسه ؟ ییادخ  ادخ  اب  ایآ  َنوُرَّکَذَت  ام  اًلِیلَق  ِهَّللا  َعَم  ٌهلِإ  َأ 
. دیروآیم دای  هب  ار  ادخ  ياهتمعن  زا  كدنا  رادقم  هچ  ینعی  دیروآیم ، دای  هب  ار  یکدنا  زیچ  ای 

اوق و امـش  هب  هک  هنوگ  نیدب  دنکیم ؟ تیاده  ایرد  یکـشخ و  ياهیکیرات  رد  ار  امـش  یـسک  هچ  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِتاُملُظ  ِیف  ْمُکیِدْهَی  ْنَّمَأ 
. دیامنیم طبضنم  مّظنم و  شتاکرح  رد  ار  ناگراتس  دهدیم و  رعاشم 

. دتسرفیم تمحر  ناراب  هد  هدژم  شیپاشیپ  ار  اهداب  یسک  هچ  ِِهتَمْحَر و  ْيَدَی  َْنَیب  ًارُْشب  َحایِّرلا  ُلِسُْری  ْنَم  َو 
. تسا تیاده  سنج  زا  ادج  اهداب  نداتسرف  هک  تسا  نآ  يارب  بلطم  رارکت 

؟ تسه ییادخ  دنوادخ  بنج  رد  ایآ  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ْمُُکقُزْرَی  ْنَم  َو  ُهُدیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَْدبَی  ْنَّمَأ  َنوُکِرُْشی  اَّمَع  ُهَّللا  َیلاعَت  ِهَّللا  َعَم  ٌهلِإ  َأ 
نامسآ زا  امش  هب  هک  تسیک  دنادرگیمرب و  سپس  زاغآ و  ار  شنیرفآ  هک  تسا  یسک  هچ  دنروآیم ، كرـش  هچنآ  زا  تسا  رتگرزب  ادخ 

دنکیم يزاس  ببس  ار  ینامسآ  بابسا  هک  هنوگ  نیدب  دهدیم ، يزور 
__________________________________________________

نیلقّثلا ج 4 ص 94. رون  ریسفت  . 1
105 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ای ناراـب ، درک  لزاـن  ربا و  نداد  تکرح  زور ، بش و  ندـمآ  مه  رـس  تـشپ  فلاـخت و  ناگراتـس و  يهّعـشا  لـیبق  زا  دروآیم ؟ مـهارف  و 
. تسا حاورا  ملاع  نامسآ  نامسآ  زا  دوصقم 

. تسا تافشاکم  قالخا و  لاوحا و  مولع و  ناسنا  قزر  زا  دوصقم  و 
ياهراک اهراک  نیا  هکلب  دیهد ، تبـسن  ناتدوخ  ياهدوبعم  رب  ار  اهراک  نیا  تسین  زیاج  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَناهُْرب  اُوتاه  ُْلق  ِهَّللا  َعَم  ٌهلِإ  َأ 

يادـخ اب  لاعفا  نیا  رد  رگا  دنـشاب و  کیرـش  دروم  نیا  رد  یلاعت  يادـخ  اب  امـش  ياهدوبعم  زا  يزیچ  تسین  زیاج  تسا و  یلاعت  يادـخ 
. تسین لاعفا  نیا  اب  زج  تدابع  قاقحتسا  اریز  دوب ، دهاوخن  ادخ  اب  یکیرش  زین  تدابع  رد  دشابن  یکیرش  یلاعت 

ادخ زج  نیمز  اهنامسآ و  رد  سک  چیه  ُهَّللا  اَّلِإ  َْبیَْغلا  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُمَْلعَی  ال  مّلس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  يا  وگب  ُْلق 
. دنادیمن بیغ 

هتـشاد ریثأت  شدوخ  زا  رتنییاپ  رد  هدوب و  عافترا  ّولع و  ياراد  هک  يزیچ  رب  دوشیم  قالطا  نامـسآ  هک  نادـب  بیغ ] ملع  بیغ و  ياـنعم  ]
. دشاب

هکلب دـنرادن ، یعیبط  نیمز  نامـسآ و  هب  یـصاصتخا  يانعم  هب  ود  نیا  تسا و  لاعفنا  ياراد  نییاپ و  هک  يزیچ  رب  دوشیم  قالطا  نیمز  و 
. تسا نیمز  یلفس  يولع و  یتوکلم  یکلم و  ماسجا  ملاع  يهمه  تسا و  نامسآ  انعم  نیا  هب  حاورا  ملاع  يهمه 

106 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رـضاح دوهـشم و  وا  ریغ  يارب  هک  نآ  زا  ّمعا  دشاب  بیاغ  تسا  بیغ  وا  يارب  بیغ  نیا  هک  یـسک  رظن  زا  هک  تسا  يزیچ  زا  ترابع  بیغ 

. دشابن ای  دشاب 
نامسآ تانّیعت  ياهباجح  زا  هدوب و  نیمز  اهنامسآ و  دودح  هب  دودحم  هک  تسا  یسک  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یـسک  زا  دوصقم  و 

. دشابن جراخ  نیمز  و 
كاردا رد  كردم  اریز  دشاب ، تاسوسحم  رب  رصحنم  شتاکاردا  دشاب و  بوجحم  کلم  دودح  تحت  هک  تسا  یـسک  یکلم  ناسنا  اریز 

یکلم زین  نآ  كردم  دـشاب  یکلم  یتقو  كردـم  سپ  دـشاب ، وا  اب  دـحّتم  دـیاب  هکلب  دـشاب ، كردـم  سنجمه  خنـس و  مه  دـیاب  شدوخ 
هدرمـش بیغ  وا  هب  تبـسن  حاورا  ياهنامـسآ  یعیبـط و  ياهنامـسآ  زا  معا  تساهنامـسآ  رد  هک  هچنآ  عـیمج  تروـص  نیا  رد  دوـشیم و 

. دوشیم
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هزادـنا رّدـقت و  زا  دّرجم  هک  ییاهزیچ  دـشاب و  دـناوتیمن  فرـص  دّرجم  وا  كردـم  دور و  مین  رتارف  توکلم  زا  یتوکلم  ناسنا  كاردا  و 
تبسن تّیشم  ملاع  دسریمن و  ّتیـشم  ملاع  هب  تسا  لوقع  دودح  هب  دودحم  هک  یتوربج  ناسنا  كاردا  تسا ، بیغ  وا  هب  تبـسن  دنتـسه 

. تسا بیغ  وا  هب 
ءامسا و ملاع  نآ  هک  دننادیمن  ار  بیغ  حابشا  ياهنیمز  حاورا و  ياهنامسآ  دودح  هب  اهدودحم  يهمه  دوش : هتفگ  هک  تسا  حیحص  سپ 

ّصتخم رگا  تسا و  عطقنم  يانثتـسا  دشاب  تانکمم  هب  صوصخم  هلوصوم  ْنَم  ظفل  رگا  دنادیمن و  ار  نآ  یـسک  ادخ  زج  تسا و  تافص 
. تسا لصّتم  يانثتسا  دشابن  تانکمم  هب 

107 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هک ار  هچنآ  ملع  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  هنوگچ  سپ  هک  درک  لاکشا  تفرگ و  ار  هجیتن  نیا  ناوتیمن  قوف  يهیآ  زا  مالّـسلا ] مهیلع  هّمئا  ملع  ]

ار باسنا  اهالب و  اهباوخ ، لیوأت  ملع  شباحـصا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  دنتـسنادیم ، تمایق  زور  ات  دش  دهاوخ  عقاو  هک  ار  هچنآ  دـش و  عقاو 
دودـح هب  دودـحم  اـهنآ  نوچ  دنتـسه ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  زا  ریغ  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  اریز  تسین ، دراو  دنتـسنادیم 

، تسین ناشبیبح  اهنآ و  نیب  یقرف  ماقم  نیا  رد  تسا ، تّیشم  ماقم  نامه  هک  دناهدیـسر  قالطا  ماقم  هب  اهنآ  اریز  دنتـسین ، نیمز  نامـسآ و 
هب ناشملع  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  دودـح  هب  دودـحم  دـّیقم و  هک  تاماقم  ریاس  دروم  رد  اّما  تسادـخ و  ملع  ماقم  نآ  رد  اـهنآ  ملع  سپ 

. درادن نآ  اب  یقرف  هک  اهنآ  قلطم  ماقم  میلعت ، يهطساو  هب  ینعی  تسادخ ، میلعت  يهطساو 
اب ادـخ و  ملع  ببـسب  سپ  ناشدوخ ، دوجو  هب  هن  دنتـسه ، یقاب  ادـخ  دوجو  هب  یناف و  دوخ  ّتیناسنا  زا  ماقم  نیا  رد  ناشیا  هک  اـنعم  نادـب 

میلعت تسا  لزان  ياهماقم  دوخ  هب  دودحم  هک  ار  ناشلزان  ياهماقم  ریاس  ادخ  میلعت  اب  دنتـسه و  نیمز  اهنامـسآ و  بیغ  هب  ملاع  ادـخ  ملع 
. دنهدیم

ریما ای  دش : ضرع  وا  هب  سپ  دوب ، هتفاین  قّقحت  هدماین و  زونه  هک  داد  ربخ  ییاهراک  زا  يزور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  هدـش  تیاور 
: دومرف دیدنخ و  ترضح  نآ  هدش ؟ هداد  بیغ  ملع  وت  هب  نینمؤملا 

ملع  تسا ، ملع  بحاص  زا  مّلعت  نتفرگ و  دای  هکلب  تسین ، بیغ  ملع  نآ 
108 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

سپ هیآ  رخآ  ات  ُهَدـْنِع ...  َهَّللا  َّنِإ  هدومرف : هدرمـش و  بیغ  ملع  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  تسا و  تماـیق  تعاـس و  ملع  طـقف  بیغ 
ای تسا  تخبدـب  لیخب ! ای  تسا  یخـس  ابیز ! ای  تشز  ّثنؤم ، اـی  تسا  رّکذـم  تساـهمحر ، رد  هچنآ  دـنادیم  یلاـعت  هناحبـس و  دـنوادخ 

دنادیمن ار  نآ  یسک  ادخ  زج  هک  تسا  بیغ  ملع  نیا  سپ  تسا ! ناربمایپ  قفارم  تشهب  رد  ای  تسا ! شتآ  مزیه  یسک  هچ  و  تخبشوخ !
يارب هتخومآ ، نم  هب  ار  نآ  ملع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  هداد و  داـی  دوخ  ّیبن  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یملع  روما  نیا  ياوس  اـم  و 

يازجا نایب  تجاـح  رگید  دـش  ناـیب  هک  هچنآ  زا  سپ  درادـهگن و  ار  نآ  میاـضعا  حراوج و  شیاـجنگ ، ماهنیـس  هک  تسا  هدرک  اـعد  نم 
«. 1  » تسین ثیدح 

تسا نیمز  اهنامسآ و  دودح  زا  ّدح  هب  دودحم  هک  یـسک  اریز  هتخیگنارب ، تاماقم  زا  یماقم  هچ  رد  دننادیمن  َنُوثَْعُبی  َناَّیَأ  َنوُرُعْـشَی  ام  َو 
اهر ّدح  نیا  زا  هک  یسک  دنادیمن و  نآ  رد  زین  ار  دوخ  تّیعقوم  مایق و  نیا  ياج  هکنانچ  مه  دنادیمن ، ار  شّدح  ربق  زا  نتـساخرب  ماگنه 

. شدوخ ملع  اب  هن  دنادیم ، ادخ  ملع  ببس  هب  ار  شتّیعقوم  ندش و  هتخیگنارب  تقو  تسا  دازآ  و 
یناف ترخآ  ّقح  رد  نانآ  ملع  اـی  دـنکیم ، ادـیپ  لـماکت  ترخآ  اـب  دوشیم ، یناـف  ترخآ  رد  ناـنآ  ملع  ِةَرِخآـْلا  ِیف  ْمُهُْملِع  َكَراَّدا  ِلـَب 
ار یتامالع  تایآ و  ینعی  دوشیم ، قحالتم  ترخآ  ّقح  رد  ناشملع  بابسا  ای  دننادیمن ، ار  ترخآ  زا  يزیچ  هک  انعم  نیدب  ددرگیم ،

__________________________________________________
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. درادیم ترخآ  دوجو  رب  تلالد  هک  دننکیم  كرد 

مال و يهحتف  اب  كرد  لب  لاعتفا ، باب  زا  كردا  لب  لاعفا ، باب  زا  كردأ  لب  لعافت ،) باب  رد  ءات  رب  لاد  هدـش  لادـبا   ) َكَراَّدا َِلب  ظـفل 
و كردا ) یلب   ) و كرادـتا ) لب   ) كردءا و لب  لعفلا ، مال  فذـح  لعفلا و  مال  هزمح و  تکرح  لقن  اب  لاـعفا  باـب  زا  هفیفخ  لاد  نوکس 

. تسا هدش  هدناوخ  كرادت ) ما   ) و كردا ) ما   ) و كردءا ) یلب  )
. دنتسه ترخآ  زا  کش  رد  نانآ  هکلب  اْهنِم  ٍّکَش  ِیف  ْمُه  َْلب 

تابثا ار  نآ  دنکیم ، کش  نآ  شتوبث  رد  سپس  هدرکیم و  رّوصت  تسخن  ار  نآ  دنکیم  کش  يزیچ  رد  هک  یـسک  َنوُمَع  اْهنِم  ْمُه  َْلب 
ّبترت قیدـصت و  هن  رّوصت و  تروص  هب  هن  دـننکیمن ، كرد  ار  نآ  الـصا  دنتـسه و  روـک  ترخآ  رما  هب  تبـسن  ناـنیا  دـنکیم و  یفن  اـی 

. تسا رظان  قوذ  هب  لوکوم  كاردا  یناعم  بسح  رب  ناشّبترت  هجو  اهبارضا و 
93 تایآ 67 -

109 ص :  ات 93 ..... ] تایآ 67  (: 27  ) لمنلا هروس  ]

هراشا

(68  ) َنِیلَّوَْألا ُریِطاسَأ  َّالِإ  اذه  ْنِإ  ُْلبَق  ْنِم  انُؤابآ  َو  ُنَْحن  اذه  انْدِـعُو  ْدََـقل  ( 67  ) َنوُجَرْخَُمل اَّنِإ  َأ  انُؤابآ  َو  ًاـباُرت  اَّنُک  اذِإ  َأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاـق  َو 
یتَم َنُولوُقَی  َو  ( 70  ) َنوُرُکْمَی اَّمِم  ٍْقیَـض  ِیف  ْنُکَت  َو ال  ْمِْهیَلَع  ْنَزَْحت  َو ال  ( 69  ) َنیِمِرْجُْملا ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِـس  ُْلق 

(71  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ُدْعَْولا  اَذه 
َّنِإ َو  ( 73  ) َنوُرُکْـشَی ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنَِکل  َو  ِساَّنلا  یَلَع  ٍلْضَف  وُذـَل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  ( 72  ) َنُولِْجعَتْسَت يِذَّلا  ُضَْعب  ْمَُکل  َفِدَر  َنوُکَی  ْنَأ  یـسَع  ُْلق 
یلَع ُّصُقَی  َنآْرُْقلا  اَذه  َّنِإ  ( 75  ) ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  َّالِإ  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  ِیف  ٍۀَِبئاغ  ْنِم  ام  َو  ( 74  ) َنُوِنْلُعی ام  َو  ْمُهُروُدُص  ُّنُِکت  ام  ُمَْلعََیل  َکَّبَر 

(76  ) َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  ْمُه  يِذَّلا  َرَثْکَأ  َلِیئارْسِإ  ِیَنب 
ِنِیبُْـملا ِّقَْحلا  یَلَع  َکَّنِإ  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَـتَف  ( 78  ) ُمِیلَْعلا ُزیِزَْعلا  َوُـه  َو  ِهِمْکُِحب  ْمُهَْنَیب  یِـضْقَی  َکَّبَر  َّنِإ  ( 77  ) َنِینِمْؤُْمِلل ٌۀَمْحَر  َو  ًيدَُـهل  ُهَّنِإ  َو 

ُنِمُْؤی ْنَم  َّالِإ  ُعِمُْست  ْنِإ  ْمِِهَتلالَض  ْنَع  ِیْمُْعلا  يِداِهب  َْتنَأ  ام  َو  ( 80  ) َنیِِربْدُم اْوَّلَو  اذِإ  َءاعُّدلا  َّمُّصلا  ُعِمُْست  َو ال  یتْوَْملا  ُعِمُْـست  َکَّنِإ ال  ( 79)
(81  ) َنوُِملْسُم ْمُهَف  اِنتایِآب 

ْنَّمِم ًاجْوَف  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  ُرُشَْحن  َمْوَی  َو  ( 82  ) َنُوِنقُوی اِنتایِآب ال  اُوناک  َساَّنلا  َّنَأ  ْمُهُمِّلَُکت  ِضْرَْألا  َنِم  ًۀَّباَد  ْمَُهل  اـنْجَرْخَأ  ْمِْهیَلَع  ُلْوَْقلا  َعَقَو  اذِإ  َو 
ْمِْهیَلَع ُلْوَْقلا  َعَقَو  َو  ( 84  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اذ  اَّمَأ  ًاْملِع  اِهب  اوُطیُِحت  َْمل  َو  ِیتایِآب  ُْمْتبَّذَـک  َأ  َلاق  ُؤاج  اذِإ  یَّتَح  ( 83  ) َنوُعَزُوی ْمُهَف  اِنتایِآب  ُبِّذَُکی 

(86  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ًارِْصبُم  َراهَّنلا  َو  ِهِیف  اُونُکْسَِیل  َْلیَّللا  اَْنلَعَج  اَّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َأ  ( 85  ) َنوُقِْطنَی ْمُهَف ال  اوُمَلَظ  اِمب 
ًةَدِماج اُهبَسَْحت  َلابِْجلا  يََرت  َو  ( 87  ) َنیِرِخاد ُهَْوتَأ  ٌّلُک  َو  ُهَّللا  َءاش  ْنَم  َّالِإ  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  َعِزَفَف  ِروُّصلا  ِیف  ُخَْـفُنی  َمْوَی  َو 
ٍِذئَمْوَی ٍعَزَف  ْنِم  ْمُه  َو  اـْهنِم  ٌْریَخ  ُهَلَف  ِۀَنَـسَْحلِاب  َءاـج  ْنَم  ( 88  ) َنُولَعْفَت اِمب  ٌرِیبَخ  ُهَّنِإ  ٍءْیَـش  َّلُـک  َنَْقتَأ  يِذَّلا  ِهَّللا  َْعنُـص  ِباـحَّسلا  َّرَم  ُّرُمَت  َیِه  َو 
يِذَّلا ِةَْدلَْبلا  ِهِذه  َّبَر  َُدبْعَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  امَّنِإ  ( 90  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام  َّالِإ  َنْوَزُْجت  ْلَه  ِراَّنلا  ِیف  ْمُهُهوُجُو  ْتَّبُکَف  ِۀَئِّیَّسلِاب  َءاج  ْنَم  َو  ( 89  ) َنُونِمآ

(91  ) َنیِِملْسُْملا َنِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  َو  ٍءْیَش  ُّلُک  َُهل  َو  اهَمَّرَح 
َو اهَنُوفِْرعَتَف  ِِهتایآ  ْمُکیُِریَس  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ُِلق  َو  ( 92  ) َنیِرِْذنُْملا َنِم  اَنَأ  امَّنِإ  ْلُقَف  َّلَض  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنل  يِدَتْهَی  امَّنِإَف  يدَـتْها  ِنَمَف  َنآْرُْقلا  اَُوْلتَأ  ْنَأ  َو 

(93  ) َنُولَمْعَت اَّمَع  ٍِلفاِغب  َکُّبَر  ام 
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؟ دش میهاوخ  هتخیگنارب  هدنز و ] ون  زا   ] میدش كاخ  و  میدرم ]  ] نامناردپ ام و  نوچ  ایآ  دنیوگ : نارفاک  و 
. تسین ناینیشیپ  ياههناسفا  زج  نیا  دناهداد ، ياهدعو  نینچ  زین  شیپ  نیا  زا  نامناردپ  ام و  و 

؟ تسا هدوب  هنوگچ  ناراکهانگ  ماجنا  رس  هک  دیرگنب  دینک و  رفس  ریس و  نیمز  رد  وگب 
. شابم گنتلد  دنزرویم  هک  یگنرین  زا  روخم ، هودنا  نانآ  رب  و 

: دییوگیم تسار  رگا  دنیوگ  و 
؟ دسریم ارف  یک  هدعو  نیا 

. دسرب امش  هب  دینکیم  یباتیب  شاهراب  رد  هچنآ  زا  یشخب  اسب  هچ  وگب 
. دنرازگیمن ساپس  نانآ  يهنیرتشیب  یلو  دراد  شیاشخب  ششخب و  مدرم  رب  تراگدرورپ  نامگیب  و 

. دنادیم دننکیم  راکشآ  ار  هچنآ  دنراد و  ناشیاهلد  رد  هچنآ  تراگدرورپ  نامگیب  و 
. تسا رگنشور  یباتک  رد  هک  نآ  رگم  تسین  نیمز  نامسآ و  رد  ياهتفهن  چیه  و 

. درادیم نایب  نانآ  رب  دنراد  رظن  فالتخا  نآ  رد  لیئارسا  ینب  هچنآ  يهنیرتشیب  نآرق  نیا  نامه 
. تسا نانمؤم  يارب  یتمحر  دومنهر و  نآ  و 

. تساناد دنزوریپ  وا  درک و  دهاوخ  يرواد  نانآ  نایم  رد  شیوخ  مکح  اب  تراگدرورپ  نامگیب 
. یتسه راکشآ  یتقیقح ] و   ] ّقح زا  رادروخرب  وت  هک  نک  لّکوت  دنوادخ  رب  سپ 

[ نخس  ] ار ناگدرم  وت 
112 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. یناونشن ییاوآ  دننک  تشپ  نوچ  هژیو ] هب   ] نایاونشان هب  یناونشن ،
لها دوخ  دـنراد و  ناـمیا  اـم  تاـیآ  هب  هک  یناـسک  هب  زج  ار ] دوـخ  نخـس   ] وـت یتـسین ، ناـشیهارمگ  زا  ناـیانیبان  يهدـنروآ  هار  هب  وـت  و 

. یناونشیمن دنامیلست ،
ام تایآ  هب  مدرم  هک  دیوگب  نخـس  نانآ  اب  هک  میروآرب  نیمز  زا  ار  ضرالا  ۀـّباد  ناشیارب  تفرگ  ّقلعت  نانآ  رب  ام  باذـع ]  ] مکح نوچ  و 

. دناهتشادن نیقی 
. دندنویپب مه  هب  سپس  مینادرگ و  روشحم  ار  دوخ  تایآ  نارکنم  زا  یهورگ  یتّما  ره  زا  هک  يزور  و 

؟ دیدرک اهراک  هچ  دوخ  ای  دیتشادن ، یملع  يهطاحا  اهنآ  هب  هک  نآ  لاح  دیتشاگنا ؟ غورد  ارم  تایآ  ایآ  دیامرف : دندمآ  درگ  نوچ 
. دنیوگن نخس  دریگ و  قّلعت  نانآ  رب  باذع ]  ] مکح دندوب ، هدیزرو  هک  یمتس  رطاخ  هب  و 

يارب نیا  رد  نامگ  یب  میاهدنادرگ ،]  ] نشور يزادـنا  مشچ  ار  زور  دـنریگ و  مارآ  نآ  رد  هک  میاهدـیرفآ  ار  بش  ام  هک  دناهتـسیرگنن  ایآ 
. تسا تربع  ياههیام  نامیا  لها 

، دنوش ناساره  دهاوخ - ادخ  هک  یسک  زج  تسه - نیمز  رد  هک  سک  ره  اهنامـسآ و  رد  هک  سک  ره  دوش ، هدیمد  روص  رد  هک  يزور  و 
. دنیآ وا  دزن  هب  هناراسکاخ  ناگمه 

ار هچ  ره  هک  تسا  دـنوادخ  شنیرفآ  نیا ] ، ] دراد تکرح  ربا ، تکرح  دـننامه  هک  نآ  لاح  يراگنا ، نکاس  ار  اهنآ  و ]  ] ینیب ار  اههوک  و 
. تسا هاگآ  دینکیم  هچنآ  هب  وا  تسا ، هدروآ  دیدپ  يراوتسا  لامک  رد 

. دنتسه نمیا  زور  نآ  رد  ساره  زا  نانآ  نآ ، زا  رتهب  تسا  یشاداپ  ار  وا  دروآ ، شیپ  یکین  راک  هک  سک  ره 
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؟ دیباییم ازج  دیاهدرک  هچنآ  ربارب  رد  زج  ایآ  دوش ، نوگنرس  مّنهج  شتآ  رد  ناشیاههرهچ  دروآ ، شیپ  يدب  راک  سک  ره  و 
زا هک  ماهتفای  نامرف  و  تسار ، وا  زیچ  همه  و  متسرپب ، تسا ، هداد  رارق  نما ]  ] مرح ار  نآ  هک  ار  رهش  نیا  راگدرورپ  هک  ماهتفای  نامرف  انامه 

. مشاب ناناملسم 
زا طقف  نم  هک  وگب  دور  هاریب  سک  ره  تسا ، هدـش  بایهر  شیوخ  دوس  هب  انامه  دوش ، بایهر  سک  ره  سپ  مناوخب ، ار  نآرق  هک  نیا  و 

. مناگدنهد رادشه 
ساپس  وگب  و 

113 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسین لفاغ  دینکیم  هچنآ  زا  تراگدرورپ  دیسانشب ، ار  اهنآ  هاگنآ  دنایامنب ، امش  هب  ار  شیوخ  تایآ  هک  ادوز  ار ، دنوادخ 

113 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

اَّنِإ َأ  تسا ، فوذحم  اذِإ  باوج  َنوُجَرْخَُمل  اَّنِإ  َأ  انُؤابآ  َو  ًاباُرت  اَّنُک  اذِإ  َأ  دنتفگ : دندش  رفاک  ثعب  ترخآ و  هب  هک  نانآ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو 
« لبق نم  انؤابآ  نحن و  اذـه  اندـعو  دـقل  نوجرخمل  انا  جرخم ا  ابارت  اـنک  اذ  ا  : » تسا نینچ  ریدـقت  تسا و  لّوا  يهلمج  دـیکأت  َنوُجَرْخَُمل 

نآ زا  يزیچ  هدش و  هداد  هدعو  نانآ  هب  ام  يهدعو  زا  لبق  ای  هدش ، هداد  هدعو  ام  زا  لبق  ام  ناردپ  هب  دـییوگیم  هچنآ  دـنیوگیم : نارفاک 
. تسا هدیسرن  روهظ  هب  اههدعو 

. دنرادن تقیقح  هک  دنتسه  ییاههناسفا  دنتسین ، ماظن  مظن و  ياراد  هک  دنتسه  ینانخس  ثیداحا و  اهنیا  َنِیلَّوَْألا  ُریِطاسَأ  اَّلِإ  اذه  ْنِإ 
هزمه ّمض  ای  روطسا )  ) عمج ای  تسا ، ود  ره  رد  هزمه  يهرسک  اب  ریطسا  و  راطسا )  ) عمج ای  تسا ، رطس )  ) عمج راطسا )  ) عمج ُریِطاسَأ  ظفل 

. تشذگ اقباس  هچنانچ  تاغل ، نیا  يهمه  رد  ءات  اب  ای  ءات  نودب  تسا 
نآرق و نیمز  رد  ای  ناگتـشذگ ، رابخا  ّرـس و  ملاع  رد  ای  ریغـص  ای  ریبک ) ملاع   ) عبط ملاع  نیمزرـس  رد  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِـس  وگب : اهنآ  هب  ُْلق 

. دینک ریس  مالّسلا  مهیلع  ءایلوا  ایبنا و  رابخا 
مالّسلا و مهیلع  نالوسر  راکنا  اب  سپس  ترخآ و  راکنا  ببس  هب  هک  ار  یناسک  ماجنا  رس  َنیِمِرْجُْملا و  ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظناَف 

114 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیرگنب دندش ، مرج  بکترم  ترخآ  رما  رد  اهنآ  زا  ندرکن  تعاطا 

، دـنریگ رارق  تمحر  دروم  دنـشاب و  عیطم  ناگدـنب  يهمه  یهاوخیم  يراد  هک  ینابرهم  تمحر و  تیاهن  تهج  هب  وت  ْمِْهیَلَع  ْنَزَْحت  ـال  َو 
ندرواین و نامیا  نوچ  يوش  كانهودـنا  نانآ  رب  دـیابن  يوشیم و  كانهودـنا  دـنوشیم  باذـع  ّقحتـسم  دـننکیمن و  تعاطا  هک  هاگنآ 

. تسام تّیشم  هب  قوبسم  ناشندرکن  تعاطا 
رظن ناـشرکم  ناـنآ و  هب  وت و  يوس  هب  دـنوادخ  هک  شاـبم  یقیـض  گـنت و  رد  ناـنآ  ياـهرکم  زا  وـت  َنوُرُکْمَی  اَّمِم  ٍْقیَـض  ِیف  ْنُکَت  ـال  َو 

هک تسا  یحلاصم  اهتمکح و  تهج  میهاوخب  ار  نآ  ذیفنت  ام  رگا  دوشیمن و  ذیفنت  ام  تساوخ  تّیـشم و  اب  زج  نانآ  رکم  دزادـنایم و 
. ددرگیم زاب  وت  رب 

؟ تسا تقو  هچ  تعجر  ای  تمایق  يهدعو  ای  باذع  يهدعو  دنیوگیم  َنِیقِداص و  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُدْعَْولا  اَذه  یتَم  َنُولوُقَی  َو 
هب باذـع  تمایق و  تقو  زا  نانآ  ای  َنُولِْجعَتْـسَت  يِذَّلا  ُضَْعب  ْمَُکل  َفِدَر  يهنیرق  هب  دندرمـش ، رید  ازهتـسا  باب  زا  ار  تمایق  ای  باذـع  اهنآ 
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. دندیسرپیم ازهتسا  روط 
. تسامش لابند  هب  ای  امش  کیدزن  دعوم  نآ  وگب  ْمَُکل  َفِدَر  َنوُکَی  ْنَأ  یسَع  ُْلق 

. باذع ینعی  تسا ، کیدزن  امش  هب  دینکیم  هلجع  هک  ییاهزیچ  زا  یضعب  َنُولِْجعَتْسَت و  يِذَّلا  ُضَْعب 
دیاش و   ) تسا خزرب  رد  باذـع  ای  گرم  ماگنه  باذـع  ای  ردـب  زور  رد  تراسا  نتـشک و  زا  تراـبع  اـهزیچ  یـضعب  نآ  دـناهتفگ : یخرب 

(. رگید رامش  یب  دراوم 
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ماعنا دننک ، هبوت  دیاش  ات  دهدیم  تلهم  ناگدنب  رب  اذـل  تسا و  مدرم  رب  لضف  بحاص  وت  راگدرورپ  ِساَّنلا و  یَلَع  ٍلْضَف  وُذـَل  َکَّبَر  َّنِإ  َو 
. دنشاب رازگرکش  هک  دشاب  دهدیم  ینطاب  يرهاظ و  ياهتمعن  عاونا  هدرک و 

. دنتسین رازگرکش  دنتسه و  نایاپراهچ  دننام  نوچ  دننکیمن ، ساسحا  ار  اهتمعن  ناشرتشیب  نکل  ْمُهَرَثْکَأ و  َّنَِکل  َو 
زا هک  ار  هچنآ  ینعی  دننکیم ، ناهنپ  ناشیاههنیس  رد  هک  ار  هچنآ  دنادیم  وت  راگدرورپ  ْمُهُروُدُص  ُّنُِکت  ام  ُمَْلعََیل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  َنوُرُکْـشَی  ال 

ناشیاههنیـس هک  ار  هچنآ  دنادیم  ای  یبلق ، تاروطخ  تالایخ و  لاوحا ، قالخا ، اههدارا ، اهمیمـصت ، اهّتین ، لیبق  زا  دـنناشوپیم  نارگید 
. دننکیمن ساسحا  الصا  ار  اهنآ  هک  یفخم  یناهن و  ياهزیچ  ینعی  دننکیم ، ناهنپ  ناشیاهسفن  زا  ناشدوخ و  زا 

تروص نیا  رد  هک  دنزاسیم  ینلع  ناشدوخ  ای  نارگید  رب  هک  ار  هچنآ  ای  دنزاسیم ، راکـشآ  لاعفا  لاوقا و  زا  هک  ار  هچنآ  َنُوِنْلُعی و  ام  َو 
. دوشیم زین  ینهذ  تاروطخ  تالایخ و  لماش 

، تسا هدمآ  يانعم  نیمه  هب  هک  تسا  مسا  طقف  ای  دشاب ، بیاغ  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  ردصم  مسا  ای  ردصم  ٍۀَِـبئاغ  ظفل  ٍۀَِـبئاغ  ْنِم  ام  َو 
. دشاب بیاغ  هک  ياهّرذ  يانعم  هب  ای  تلصخ  يانعم  هب  تسا  فصو  ای 

رهاظ ای  تسا ، نشور  رهاـظ و  تسا  نآ  رد  هک  هچنآ  اـی  تسا  نشور  رهاـظ و  باـتک  نآ  دوخ  ٍنِیبُم  ٍباـتِک  ِیف  اَّلِإ  ِضْرَأـْلا  َو  ِءاـمَّسلا  ِیف 
. تسا نآ  رد  هک  تسا  يزیچ  يهدننک 
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، دـنزاسیم راکـشآ  هک  ار  هچنآ  هدرک و  ناهنپ  ار  نآ  ناشیاههنیـس  هک  ار  هچنآ  دـنادیم  دـنوادخ  ینعی  تسا ، میمعت  لیبق  زا  هلمج  نیا  و 
. دنادیم تسا  بیاغ  نیمز  اهنامسآ و  رد  قلخ  عیمج  زا  هک  ار  تاّرذ  عیمج  دنوادخ  هکلب 

انعم ظفل و  رد  شلبق  ام  زا  مـالک  نیا  درادیم  ناـیب  هدـش  هتفگ  لیئارـسا  ینب  رب  هچنآ  نآرق  نیا  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  یلَع  ُّصُقَی  َنآْرُْقلا  اَذـه  َّنِإ 
. درواین لصو  تادا  اذل  تسا  مکح  ّتلع  زا  رّدقم  لاؤس  باوج  ای  تسا ، عطقنم 

مّنهج و نآ ، فاـصوا  تشهب و  لـیبق  زا  دـنکیم  ناـیب  تـسا  ناـنآ  فـالتخا  دروـم  هـک  ییاـهزیچ  رتـشیب  َنوـُِفلَتْخَی  ِهـِیف  ْمُـه  يِذَّلا  َرَثْـکَأ 
دناهداد و تراشب  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  ریاس  یـسوم و  هک  دوعوم  یبن  یبوبر و  فاصوا  ریاس  هیزنت ، هیبشت و  نآ و  مدع  دولخ و  شیاهجنر ،

. دنراد فالتخا  نآ  رد  دننکیم و  یفخم  ار  نآ  رتشیب  هک  تاروت  ماکحا 
نآرق اریز   ) تسا هغلابم  باب  زا  نآرق  رب  تیاده  لمح  هتبلا  تسا ، تیاده  ببـس  ای  هدننک  تیادـه  ای  تیادـه  بحاص  نآرق  ًيدَُـهل  ُهَّنِإ  َو 

. تسا تمحر  ببس  ٌۀَمْحَر و  َو  دیاین ) ای  دیایب  تیاده  هملک  هچ  تسه  ناراکزیهرپ  تیاده  دوخ  هتاذ  دح  یف 
. تسا تمعن  یهارمگ و  اهنآ و  يارب  نآرق  ای  دوشیمن  دنمهرهب  نآرق  زا  نمؤم  ریغ  اریز  نانمؤم  يارب  َنِینِمْؤُْمِلل 

: هدش هتفگ  ایوگ  تسا ، ردقم  لاؤس  باوج  یِضْقَی  َکَّبَر  َّنِإ 
دنکیم . مکح  نانآ  نیب  دنوادخ  دومرف : سپ  دنکیم ؟ هچ  نانآ  نیب  فالتخا  رد  دنوادخ 
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. دناهدرک عارتخا  دوخ  شیپ  زا  هک  یمکح  اب  هن  دشاب ، ناشقیال  بسانم و  هک  یمکح  ِهِمْکُِحب  ْمُهَْنَیب 
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. ددرگ شمکح  ذوفن  عنام  دناوتیمن  يزیچ  تسا و  زیزع  دنوادخ  ُزیِزَْعلا  َوُه  َو 
. دنادیم ار  نانآ  قاقحتسا  قیاقد  دنوادخ  ُمِیلَْعلا 

زا نک و  هاگن  دهاوخیم  هک  روط  نامه  وا  ّمات  فّرـصت  هب  زادنایب و  رظن  تسا  ذفان  مدرم  نیب  رد  هک  ادخ  مکح  اضق و  هب  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَف 
. نک لّکوت  ادخ  هب  اهنآ  لاوقا  اهراک و  يهمه  تیاهراک و  يهمه  رد  شاب ، تحار  نانآ  لاعفا  هب  رظن  یگتسخ 

. دورب نیب  زا  وت  لّکوت  هک  نیا  ات  هدن  هار  دوخ  هب  کش  یتسه  هک  تلاح  نامه  رد  سپ  یتسه ، راکشآ  ّقح  رب  وت  ِنِیبُْملا  ِّقَْحلا  یَلَع  َکَّنِإ 
. درادیمزاب دیدرت  کش و  زا  ار  نانآ  تسوا و  تّما  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  يرادلد  يارب )  ) هلمج نیا 

؟ میوگن نانآ  هب  يزیچ  ایآ  دشاب : هتفگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  یتْوَْملا  ُعِمُْست  َکَّنِإ ال 
. يزاس اونش  ار  ناگدرم  یناوتیم  وت  دنناگدرم و  نانآ  نوچ  وگن ، نانآ  هب  يزیچ  دومرف : سپ 

ار ناسنا  يادن  دـنناوتیمن  دنتـسه ، هدرم  تّیناسنا  زا  نانآ  نوچ  ینک ، اونـش  یناونـشب و  ار  نانآ  یناوتیمن  وت  َءاعُّدـلا و  َّمُّصلا  ُعِمُْـست  َو ال 
. دنتسه رک  ناسنا  يادن  هب  تبسن  نانآ  نوچ  دنونشب ،

. تسا هدش  هدناوخ  بصن  اب  َّمُّصلا  ظفل  باطخ و  تروص  هب  ات  اب  ُعِمُْست  ظفل ال 
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. دنمهفیمن زین  ار  هراشا  یتح  هجیتن  رد  هک  دننکیم  وت  هب  تشپ  یتقو  َنیِِربْدُم  اْوَّلَو  اذِإ 
. تسا يدیکأت  ریغ  ای  يدیکأت  لاح  َنیِِربْدُم  ظفل  و 

. دنزجاع هار  ندید  زا  ینک  هئارا  نانآ  هب  ار  هار  هک  هزادنا  ره  وت  نوچ  ْمِِهَتلالَض  ْنَع  ِیْمُْعلا  يِداِهب  َْتنَأ  ام  َو 
هب ناعذا  قیدـصت و  هک  ار  یـسک  ای  دـشاب ، نامیا  رب  فرـشم  هک  ار  یـسک  رگم  يزاس  اونـش  یناوتیمن  وت  اـِنتایِآب  ُنِمُْؤی  ْنَم  اَّلِإ  ُعِمُْـست  ْنِإ 

ینیودـت تایآ  هب  ناعذا  ای  مالّـسلا  مهیلع  ایلوا  اـیبنا و  سفن  رد  صوصخب  تسا ، لـصاح  سفنا  قاـفآ و  رد  هک  دـنکب  اـم  ینیوکت  تاـیآ 
. دنیامنب

. دروایب نامیا  ّصاخ  ای  ّماع  تعیب  اب  ای 
. دنتسه میلست  نداد  ارف  شوگ  ندینش و  يارب  ای  دنتسه ، ناملسم  ّماع  تعیب  اب  َنوُِملْسُم  ْمُهَف 

رد ّجع )  ) مئاق روهظ  يهتفگ  لوق و  و  ّجـع )  ) مئاق روهظ  ماگنه  نآ  دـسرب و  نارفاک  باذـع  يهدـعو  هک  یماگنه  ْمِْهیَلَع  ُلْوَْقلا  َعَقَو  اذِإ  َو 
. تسا هدش  زین  تمایق  ندیسر  ارف  ماگنه  باذع  لوزن  هب  ریسفت  تسا و  ریبک  ریغص و  ملاع 

. دیوگ نخس  نانآ  اب  هک  میزیگنارب  ياهدنبنج  ماگنه  نآ  رد  َنُوِنقُوی  اِنتایِآب ال  اُوناک  َساَّنلا  َّنَأ  ْمُهُمِّلَُکت  ِضْرَْألا  َنِم  ًۀَّباَد  ْمَُهل  انْجَرْخَأ 
هیلع نینمؤملا  ریما  هب  ریـسفت  هدنبنج  دریگ و  تروص  برغم  زا  باتفآ  عولط  هک  تسا  یتقو  نآ  تسا و  ّجـع )  ) مئاق روهظ  تامالع  زا  نیا 

نوریب  تروص  نیرتهب  رد  ار  وا  دنوادخ  هدش و  مالّسلا 
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. دراذگیم تمالع  ار  شنانمشد  هک  تسه  مّسوتم )  ) ياهدنراذگ تمالع  وا  اب  دروآیم و 
. دیوگیم نخس  مدرم  اب  هک  متسه  ياهدنبنج  راذگ و  تمالع  اصع و  بحاص  نم  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  و 

هک تسا  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ياصع  مالّـسلا و  هیلع  نامیلـس  رتشگنا  هدنبنج  نآ  اب  تسا : هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  و 
وا تروص  رد  دراذـگیم و  رفاـک  ره  تروص  رب  ار  اـصع  تسا ، نمؤم  ّقح  هب  وا  ددـنبیم : شقن  دـنزیم  نمؤم  ره  تروص  رب  ار  رتـشگنا 

. تسا رفاک  ّقح  هب  وا  دوشیم : هتشون 
ماگنه نآ  روآ  دای  هب  دشابیم ) رکذا  ظفل  ریدقت  هب  اذا  فطع  يهلمج   ) َنوُعَزُوی ْمُهَف  اِنتایِآب  ُبِّذَُـکی  ْنَّمِم  ًاجْوَف  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  ُرُـشَْحن  َمْوَی  َو 

. دندنویپب مه  هب  ار  نانآ  سپس  میروآ و  مه  درگ  ار  ناراگنا  غورد  زا  یهورگ  یتّما  ره  زا  هک  ار  تمایق  ای  مئاق  روهظ  زور  رد 
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: دـیامرف دـندمآ  درگ  نوچ  اوُمَلَظ  اِمب  ْمِْهیَلَع  ُلْوَْقلا  َعَقَو  َو  َنُولَمْعَت  ُْمْتنُک  اذ  اَّمَأ  ًاْملِع  اِهب  اوُطیُِحت  َْمل  َو  ِیتایِآب  ُْمْتبَّذَـک  َأ  َلاق  اوُءاـج  اذِإ  یَّتَح 
هب ملظ  وا  رطاخ  هب  دـیدرک و  هک  دوب  ییاهراک  هچ  نیا  دـیتشادن ، یملع  يهطاحا  اهنآ  هب  هک  نآ  لاح  دـیتشاگنا و  غورد  ار  ام  تاـیآ  اـیآ 

. دنریگیم ّقلعت  نانآ  رب  دوعوم  باذع  تسا ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  لآ  دوصقم  هک  تایآ 
تسا ، دیدش  باذع  نوچ  درادن ) دوخ  لمع  هیجوت  يارب  یفرح   ) دنیوگب نخس  دنناوتیمن  نانآ  َنوُقِْطنَی و  ْمُهَف ال 

120 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ای 
. دوشیمن هداد  نانآ  هب  نتفگ  نخس  هزاجا 

يوار سپ  دنشابیم ، مالّسلا  مهیلع  هّمئا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  تایآ  زا  روظنم  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يربخ  رد  و 
. تسا تمایق  زور  ًاجْوَف  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  ُرُشَْحن  َمْوَی  َو  یلاعت : يادخ  لوق  زا  دوصقم  هک  دننکیم  نامگ  هّماع  تفگ :

، هن دراذـگیم ؟ دوخ  لاح  هب  ار  هّیقب  دـنکیم و  رـشح  ار  یهورگ  یتّما  ره  زا  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  اـیآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما  سپ 
«. 1  » ًادَحَأ ْمُْهنِم  ْرِداُغن  ْمَلَف  ْمُهانْرَشَح  َو  زا  تسا  ترابع  تمایق  يهیآ  اما  تسا و  تعجر  زور  دوصقم  نکل  تسین ، نینچ 

هک دـش  دـهاوخ  يزیچ  نینچ  يدوز  هب  دومرف : سپ  دوشیم ؟ يزیچ  نینچ  ایآ  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  اْوَرَی  َْمل  َأ 
تشیعم و يارب  هک  ار  هچنآ  عیمج  امـش  يارب  تسا و  ترخآ  يهمّدـقم  اـیند  هک  یلاـح  رد  دراذـگیمن  لـمهم  اـیند  رد  ار  امـش  دـنوادخ 

. دراذگیمن لمهم  ار  امش  ترخآ  رد  سپ  هتخاس ، هدامآ  اّیهم و  دیراد  جایتحا  دوخ  یگدنز 
؟) دننک ادیپ  شمارآ  ، ) دندرگ نکاس  مارآ و  نآ  رد  ات  میداد  رارق  ار  بش  ام  هک  دننیبیمن  ایآ  ِهِیف  اُونُکْسَِیل  َْلیَّللا  اَْنلَعَج  اَّنَأ 

. دوشیم لصاح  تالایخ ، زا  سفن  یگدنکارپ و  حور  ناجیه و  زا  اوق  نوکس  باوخ ، اب  نآ  هک 
نادب ای  تسا ، یلقع  زاجم  باب  زا  زور  هب  ندوب  رگنشور  دانسا  میداد  رارق  نشور  يزادنا  مشچ  ار  زور  ًارِْصبُم و  َراهَّنلا  َو 

__________________________________________________

هیآ 18 فهک  هروس  . 1
121 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دهدیم رارق  انیب  ار  صخش  زور  هک  يانعم  هب  ای  میداد  رارق  ندید  ببس  ار  زور  هک  دشابیم  انعم 
مه دـنکیم و  یلاعت  يادـخ  تمکح  تردـق و  ملع  رب  تلالد  هک  تسا  يدّدـعتم  ياههناشن  تایآ و  روما  نیا  رد  ٍتایَآل و  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ 
هک زین  ایند  رد  دنکیم ، تیبرت  هجو  نیرتهب  هب  ار  نانآ  تسا و  نابرهم  شناگدنب  هب  تبـسن  یلاعت  يادخ  هک  نیا  رب  دـنکیم  تلالد  نینچ 

نودب ای  باقع  باوث و  باسح  نودب  ار  نانآ  زین  ترخآ  رد  سپ  دراذـگیمن  لمهم  تسا  يورخا  لزانم  هب  روبع  لپ  ترخآ و  يهمّدـقم 
. دنکیمن اهر  تایح  اقب و 

. دنروایب ترخآ  ادخ و  هب  نامیا  هک  تسا  یموق  يارب  اههناشن  تایآ و  نیا  هّتبلا  َنُونِمُْؤی  ٍمْوَِقل 
. دوش هدیمد  هک  يزور  رد  سپس  تسا ، ُرُشَْحن  َمْوَی  رب  فطع  ُخَْفُنی  َمْوَی  َو 

هاوخ دـشاب ، واو  يهحتف  داـص و  يهّمـض  اـب  روص  فّفخم  هاوخ  تسا ، تروص )  ) عمج تشذـگ  هچناـنچ  روص  ظـفل  روص  رد  ِروُّصلا  ِیف 
ندرک هدنز  يارب  میود  يهخفن  ایـشا و  ندناریم  يارب  دوشیم  هدیمد  نآ  رد  لّوا  يهخفن  هک  دشاب  نهآ  زا  یخاش  ای  دـشاب ، عمج  شدوخ 

عزف زا  دوـصقم  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْنَم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ْنَم  َعِزَفَف  تروـص  نیا  رد  هک  دـشاب  لّوا  يهخفن  دوـصقم  تسا  نـکمم  نـتخگینارب و  و 
. تسا گرم 

لوا راب  دوشیم  هدیمد  راب  هس  روص  رد  دناهتفگ : یخرب  و 
122 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هدـنز ایحا و  يارب  ندـیمد  دوصقم  تسا  نکمم  دـشابیم و  ندرک  هدـنز  ندـیمد  مّوس  راب  ندـناریم  ندـیمد  مود  راـب  عزف و  يارب  ندـیمد 
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. تسا گرم  زا  دعب  تایح  عزف  عزف ، زا  دوصقم  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  ندینادرگ 
ییاقب اب  هن  دنتسه ، یقاب  ادخ  ياقب  اب  هک  دنتسه  هکیالم  نانآ  دنریمن و  ای  دننکن  عزف  هک  دهاوخب  دنوادخ  هک  یناسک  رگم  ُهَّللا  َءاش  ْنَم  اَّلِإ 

. دنتسه لاح  نآ  رب  هک  ییایبنا  دنانینچ  مه  ناشدوخ و  دوجو  اب  هن  دنتسه ، دوجوم  ادخ  دوجو  هب  ناشدوخ ،
. دنتسه مالّسلا  مهیلع  لیئارزع  لیفارسا و  لیئاکیم ، لیئاربج ، نانآ  دناهتفگ : یضعب 

دنتسه یناسک  نینمآ )  ) زا دوصقم  دننکیمن ، عزف  زور  نآ  رد  هک  دنتسه  ادهش  نانآ  زا  دوصقم  تسا : هدمآ  يربخ  رد  دناهتفگ : یضعب  و 
«. 1  » دیآیم هچنانچ  َنُونِمآ  ٍِذئَمْوَی  ٍعَزَف  ْنِم  ْمُه  َو  دیامرفیم : یلاعت  يادخ  هچ  دنوش ، هنسح  بکترم  هک 

دـشاب گرم  یباتیب  عزف  زا  دوصقم  رگا  دنیآرد ، رـشحم  هب  لیلذ  داقنم و  َنیِرِخاد  ُهَْوتَأ  دـننکیم  یباتیب  عزف و  هک  یناسک  يهمه  ٌّلُک  َو 
. دمآ دنهاوخ  لیلذ  عیطم و  ندش  هدنز  زا  سپ  اهنآ  يهمه  هک  تسا  نیا  دوصقم 

دوصقم دشاب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  هب  باطخ  رگا  تسا ، ّماع  ای  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  هب  باطخ  َلابِْجلا  يََرت  َو 
مشچ اب  ار  هوک  وت  هک  تسا  نیا 

__________________________________________________

نیلقّثلا ج 4 ص 101 ح 118. رون  . 1
123 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشاب دونشب  هیاسمه  میوگیم ، وت  هب  یشور  هب  مالک  تسا  نکمم  تسا ، تکرح  یب  نکاس و  ینکیم  لایخ  ینیبیم و  يرشب 
تکرح زا  فوقو  رد  یهاـگ  دومج  ظـفل  هچ  تسا ، تکرحیب  نکاـس و  دوخ  ياـج  رد  هداتـسیا و  هوک  ینکیم  ناـمگ  ًةَدـِماج  اُهبَـسَْحت 

. دوشیم لامعتسا  نالیس  لباقم  رد  هچنانچ  دوشیم ، لامعتسا 

123 ص :  يرهوج .....  تکرح  لاثما و  دّدجت  رد 

. تفاسم عطق  تکرح و  تعرس  رد  دنتسه  اهربا  دننام  اههوک  هک  یلاح  رد  ِباحَّسلا  َّرَم  ُّرُمَت  َیِه  َو 
اهرظن رد  یمیاد  لاـّصتا و  وحن  هب  ندـش  دوجوم  ندـش و  تسین  هک  دـشاب  لاـّصتا  وحن  هب  لاـثما  دّدـجت  هب  هراـشا  تسا  نکمم  هیآ  نیا  و 

. تسین سوسحم 
یلو درادن ، دوجو  رمألا  سفن  تقیقح و  رد  دوشیم  لصاح  لاّوج  ناخرچ و  يهلعش  یطّسوت  تاکرح  زا  هک  یـسوسحم  يهریاد  هچنانچ 

. دننکیم داهشتسا  هیآ  نیمه  هب  دنتسه و  هدیقع  نیمه  رب  لماک  يافرع  دوشیم و  هدید  هریاد  اهیتسه  اهیتسین و  لاّصتا  يهطساوب 
تسانبم و نیمه  رب  ناشدیدج  تئیه  دناهدیقع و  نیمه  رب  گنرف  نوّیعیبط  هچنانچ  باتفآ ، هن  دشاب  نیمز  تکرح  هب  هراشا  تسا  نکمم  و 

ّتینانا لّدبت  هراشا  تسا  نکمم  دـشاب و  دوریم  لیلحت  هب  اهنآ  زا  هک  يزیچ  لدـب  اب  اهنآ  ياذـتغا  اهندـب و  لالحنا  هب  هراشا  تسا  نکمم 
دشاب . ناطیش  تّینانا  لقع  تّینانا  لّدبت  ای  لقع ، تّینانا  ییادخ و  ّتینانا  هب  سفن 

124 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هب هّرـس  سّدق  يولوم  دشابیم و  ناشراگدرورپ  شرع  يوس  هب  نآ  ره  رد  اهنآ  ریـس  هک  دـشاب  لماک  سوفن  ریـس  هب  هراشا  تسا  نکمم  و 

: تسا هدرک  هراشا  انعم  نیمه 
هاش تخت  ات  یمد  ره  فراع  ریس  هاگشیپ  ات  یهم  ره  دهاز  ریس 

تکرح رد  ماگنه  نیا  رد  اههوک  هک  دنـشاب  هدش  هدز  يهبنپ  مشپ و  دـننام  اههوک  هک  دـشاب  یماگنه  هب  تمایق و  هب  هراشا  تسا  نکمم  و 
. دیامن هطاحا  اهنآ  فارطا  هب  دناوتیمن  رظن  هدوب و  رود  اهنآ  فارطا  اریز  دوشیمن ، هدید  مشچ  اب  اهنآ  تکرح  هک  دوشیم  يروط  عیرس 
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. دنکیم قباس  یناعم  رب  تلالد  ادخ  عنص  حدم  ماقم  رد  ِهَّللا  َْعنُص  یلاعت  يادخ  لوق  نکل  و 
فـالخ رب  دوـشیمن و  كرد  نآ  دوـجوم  فاـصوا  هک  يوـحن  هب  هدـیرفآ  مکحم  نقتم و  ار  يزیچ  ره  دـنوادخ  ٍءْیَـش  َّلُـک  َنَْـقتَأ  يِذَّلا 

. دیآیم رظن  هب  دراد  هک  یفاصوا 
: یلاعت يادخ  لوق  لیلعت  هلمج  نیا  َنُولَعْفَت  اِمب  ٌرِیبَخ  ُهَّنِإ 

هلمج نیا  ای  اهنآ ، ندوب  نکاس  نامگ  اههوک و  ندید  هب  ادخ  ملع  زا  ترابع  نآ  مکح و  مزال  رابتعا  هب  تسا  ًةَدِماج  اُهبَسَْحت  َلابِْجلا  يََرت 
: يهجیتن يهلزنم  هب 

. تسا ٍءْیَش  َّلُک  َنَْقتَأ 
ندب تانکـس  تاکرح و  رد  نآ  فّرـصت  ندب و  هب  سفن  ّقلعت  دومن و  نقتم  زین  ار  سفن  ره  دیرفآ  نقتم  ار  يزیچ  ره  دـنوادخ  یتقو  اریز 

: دومرف نآ  لابند  هب  اذل  تسا و  دیعو  هدعو و  نیا  دینکیم ، لمع  ّرش  ریخ و  زا  هک  هچنآ  هب  تسا  هاگآ  وا  سپ  دومن ، نقتم  زین  ار 
ماجنا ياهنسح  سک  ره  اْهنِم  ٌْریَخ  ُهَلَف  ِۀَنَسَْحلِاب  َءاج  ْنَم 

125 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هنسح  نآ  زا  یشان  هک  تسا  يریخ  وا  يارب  ای  دهدیم  دهاوخب  هچنآ  ات  نآ  زا  رتشیب  ربارب و  هد  ات  نآ  زا  رتهب  وا  هب  ادخ  دهد 

هیلع یلع  تیالو  نآ  هک  تسا  دوهعم  يهنسح  دوصقم  ای  تسا ، کین  راک  هنسح و  سنج  هنسح )  ) زا دوصقم  َنُونِمآ  ٍِذئَمْوَی  ٍعَزَف  ْنِم  ْمُه  َو 
وا يارب  دـنکن  تیعبت  شرما  ّیلو  اب  ناسنا  رگا  هچ  دوشیم ، لصاح  نیقلت  هبوت و  اب  يول و  ّصاخ و  تعیب  اـب  ناـسنا  يارب  تسا و  مالّـسلا 

. دهدیمن هویم  دریگن  رارق  حالصا  حیقلت و  دروم  امرخ  تخرد  رگا  هچنانچ  دوشیمن ، لصاح  زغم 
اهوزرآ اهاوه و  ياهباجح  اب  تسا  هدـش  لـصاح  تیـالو  ببـس  هب  هک  یتّیلعف  تشگ و  لـصاح  زغم  تیـالو  ببـس  هب  ناـسنا  يارب  رگا  و 

. ددرگیم نمیا  دنکیم ، یباتیب  عزف و  تمایق  زور  رد  وا  ریغ  هک  ییاهزیچ  عیمج  زا  دشن  هدیشوپ 
: دیامرفیم هک  هیآ  نیا  ریظن  نیرق و  يهنیرق  هب  دشابیم  يانعم  نیمه  هیآ  زا  دوصقم  و 

یلاح رد  دوش  هدنکفا  شتآ  رد  ور  رب  هئّیس  نآ  بحاص  دیآیم  مزال  دشاب  هانگ  يدب و  سنج  هئّیـس  زا  دوصقم  رگا  هک  ِۀَئِّیَّسلِاب  َءاج  ْنَم  َو 
: دوش هتفگ  تسا  حیحص  دشاب  نانآ  تیالو  تیب و  لها  نانمشد  ّتبحم  هئّیس  زا  دوصقم  رگا  یلو  تسین ، نینچ  هک 

. دیوش نوگنرس  مّنهج  شتآ  رد  شیوخ  ياههرهچ  اب  هک  دوشیم  هتفگ  نینچ  نانآ  هب  ِراَّنلا  ِیف  ْمُهُهوُجُو  ْتَّبُکَف 
هچنآ ربارب  رد  ایآ  َنُولَمْعَت  ُْمْتنُک  ام  اَّلِإ  َنْوَزُْجت  ْلَه 

126 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدش  ریسفت  اهنآ  ضغب  تیب و  لها  تیالو  هب  دّدعتم  رابخا  رد  هئّیس  هنسح و  دش ، هتفگ  هکنانچ  دیباییم ؟ ازج  دیدرک 

تسا و فیرـش  امـش  دزن  هک  ار  هّکم )  ) رهـش نیا  راـگدرورپ  هک  ماهتفاـی  ناـمرف  نم  ِةَدـْلَْبلا  ِهِذـه  َّبَر  َدـُبْعَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  اـمَّنِإ  وگب : ناـنآ  هب 
. متسرپب تسا ، تدابع  قحتسم  نآ  راگدرورپ 

. تسا هتشاد  مرتحم  هّکم )  ) ار نآ  هک  ییادخ  اریز  اهَمَّرَح  يِذَّلا 
. تسا صیصخت  زا  دعب  میمعت  ترابع  نیا  تساروا ، رم  زیچ  همه  ٍءْیَش و  ُّلُک  َُهل  َو 

. مشاب عیطم  میلست و  ینعی  مشاب  نیملسم  زا  هک  مدش  رومأم  نم  َنیِِملْسُْملا و  َنِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  َو 
. مشاب هتشادن  امش  ّدر  لوبق و  زا  یکاب  منک و  توعد  نآ  ندناوخ  هب  ار  امش  منک و  توالت  امش  رب  ار  نآرق  َنآْرُْقلا و  اَُوْلتَأ  ْنَأ  َو 

. نم يارب  هن  تسا  هتفای  تیاده  شدوخ  يارب  دبای  تیاده  سک  ره  ِهِسْفَِنل  يِدَتْهَی  امَّنِإَف  يدَتْها  ِنَمَف 
كانهودنا امش  یهارمگ  رب  ات  هدننک  تیاده  هن  متسه  هدننک  راذنا  نم  وگب : دوش  هارمگ  سک  ره  َنیِرِْذنُْملا و  َنِم  اَنَأ  امَّنِإ  ْلُقَف  َّلَض  ْنَم  َو 

. موش
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هک درکن  يزیچ  رب  فّلکم  ارم  مدـش ، رما  نادـب  هک  هچنآ  رب  هدومن و  ماـعنا  نم  هب  هک  هچنآ  رب  ار  يادـخ  دـمح  وـگب : ِهَِّلل و  ُدْـمَْحلا  ِلـُق  َو 
دمح  ای  ناشتیاده ، موق و  توعد  لیبق  زا  مشاب  هتشادن  ار  نآ  تقاط 

127 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. داد رارق  شیوخ  گرزب  يهناشن  ار  تیالو  هک  نیا  رب  ار  يادخ 

رد ای  راضتحا ، لاح  رد  دـینکیم ، هدـهاشم  ار  تایآ  نآ  هک  یتقو  ینعی  دـهدیم ، ناـشن  امـش  هب  ار  دوخ  تاـیآ  دـنوادخ  ِِهتاـیآ  ْمُکیُِریَس 
. دهدیم ناشن  امش  هب  ار  گرزب  ياههناشن  تایآ و  اصوصخ  تمایق و 

. دیسانشیم دنتسه  اههناشن  تایآ و  هک  تهج  نآ  زا  ار  تایآ  نآ  اهَنُوفِْرعَتَف 
. تساهنآ دیدهت  نیا  تسین ، لفاغ  دینکیم  لمع  هک  هچنآ  زا  وت  راگدرورپ  َنُولَمْعَت و  اَّمَع  ٍِلفاِغب  َکُّبَر  ام  َو 

نیا نآ  تسا و  یفیطل  يهتکن  هب  هراشا  َنُولَمْعَت  ندروآ  عمج  باـطخ و  تروص  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  هب  َّبَر  هفاـضا  و 
. دوش هفاضا  اهنآ  هب  َّبَر  هک  دنرادن  تقایل  نانآ  هک  تسا 

128 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

128 ص :  صصق .....  يهروس 

هراشا

. دشابیم هیآ  تشه  داتشه و  تسا و  یّکم  هروس  نیا 
21 تایآ 1 -

128 ص :  ات 21 ..... ] تایآ 1  (: 28  ) صصقلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َلَعَج َو  ِضْرَْألا  ِیف  الَع  َنْوَعِْرف  َّنِإ  ( 3  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ِّقَْحلِاب  َنْوَعِْرف  َو  یسوُم  ِإَبَن  ْنِم  َْکیَلَع  اُوْلتَن  ( 2  ) ِنِیبُْملا ِباتِْکلا  ُتایآ  َْکِلت  ( 1  ) مسط

(4  ) َنیِدِسْفُْملا َنِم  َناک  ُهَّنِإ  ْمُهَءاِسن  ِییْحَتْسَی  َو  ْمُهَءاْنبَأ  ُحِّبَُذی  ْمُْهنِم  ًۀَِفئاط  ُفِعْضَتْسَی  ًاعَیِش  اهَلْهَأ 
َناماه َنْوَعِْرف َو  َيُِرن  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُهل  َنِّکَُمن  َو  ( 5  ) َنِیثِراْولا ُمُهَلَعَْجن  َو  ًۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجن  َو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو 

اَّنِإ ِینَزْحَت  َو ال  ِیفاَخت  َو ال  ِّمَْیلا  ِیف  ِهیِْقلَأَف  ِْهیَلَع  ِْتفِخ  اذِإَـف  ِهیِعِـضْرَأ  ْنَأ  یـسُوم  ِّمُأ  یلِإ  اـْنیَحْوَأ  َو  ( 6  ) َنوُرَذْـحَی اُوناک  ام  ْمُْهنِم  امُهَدُونُج  َو 
(8  ) َنِیئِطاخ اُوناک  امُهَدُونُج  َو  َناماه  َو  َنْوَعِْرف  َّنِإ  ًانَزَح  َو  اوُدَـع  ْمَُهل  َنوُکَِیل  َنْوَعِْرف  ُلآ  ُهَطَقَْتلاَف  ( 7  ) َنِیلَسْرُْملا َنِم  ُهُولِعاج  َو  ِْکَیلِإ  ُهوُّداَر 

(9  ) َنوُرُعْشَی ْمُه ال  َو  ًاَدلَو  ُهَذِخَّتَن  َْوأ  انَعَْفنَی  ْنَأ  یسَع  ُهُوُلتْقَت  ََکل ال  َو  ِیل  ٍْنیَع  ُتَُّرق  َنْوَعِْرف  ُتَأَْرما  َِتلاق  َو 
ْنَع ِِهب  ْتَرُصَبَف  ِهیُِّصق  ِِهتْخُِأل  َْتلاق  َو  ( 10  ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  َنوُکَِتل  اِهْبلَق  یلَع  انَْطبَر  ْنَأ  َْول ال  ِِهب  يِْدُبَتل  ْتَداک  ْنِإ  ًاغِراف  یسُوم  ِّمُأ  ُداُؤف  َحَبْصَأ  َو 

(12  ) َنوُحِـصان َُهل  ْمُه  َو  ْمَُکل  ُهَنُولُفْکَی  ٍْتَیب  ِلـْهَأ  یلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَـه  َْتلاـقَف  ُلـْبَق  ْنِم  َعِضارَْملا  ِْهیَلَع  اـْنمَّرَح  َو  ( 11  ) َنوُرُعْـشَی ْمُه ال  َو  ٍُبنُج 
ُهاْنیَتآ يوَتْـسا  َو  ُهَّدُـشَأ  َغََلب  اََّمل  َو  ( 13  ) َنوُمَْلعَی ـال  ْمُهَرَثْـکَأ  َّنِکل  َو  ٌّقَح  ِهَّللا  َدـْعَو  َّنَأ  َمَْلعَِتل  َو  َنَزْحَت  ـال  َو  اـُهْنیَع  َّرَقَت  ْیَک  ِهِّمُأ  یلِإ  ُهاـنْدَدَرَف 

(14  ) َنِینِسْحُْملا يِزَْجن  َِکلذَک  َو  ًاْملِع  َو  ًامْکُح 
يِذَّلا یَلَع  ِِهتَعیِش  ْنِم  يِذَّلا  ُهَثاغَتْـساَف  ِهِّوُدَع  ْنِم  اذه  َو  ِِهتَعیِـش  ْنِم  اذه  ِنالِتَتْقَی  ِْنیَلُجَر  اهِیف  َدَجَوَف  اِهلْهَأ  ْنِم  ٍۀَْلفَغ  ِنیِح  یلَع  َۀَنیِدَْملا  َلَخَد  َو 

َُهل َرَفَغَف  ِیل  ْرِفْغاَف  یِـسْفَن  ُتْمَلَظ  یِّنِإ  ِّبَر  َلاق  ( 15  ) ٌنِیبُم ٌّلِضُم  ٌّوُدَع  ُهَّنِإ  ِناْطیَّشلا  ِلَمَع  ْنِم  اذه  َلاق  ِْهیَلَع  یـضَقَف  یـسوُم  ُهَزَکَوَف  ِهِّوُدَع  ْنِم 
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يِذَّلا اَذِإَف  ُبَّقَرَتَی  ًاـِفئاخ  ِۀَـنیِدَْملا  ِیف  َحَبْـصَأَف  ( 17  ) َنیِمِرْجُْمِلل ًاریِهَظ  َنوُـکَأ  ْنَلَف  َّیَلَع  َتْـمَْعنَأ  اـِمب  ِّبَر  َلاـق  ( 16  ) ُمیِحَّرلا ُروـُفَْغلا  َوُـه  ُهَّنِإ 
ْنَأ ُدیُِرت  َأ  یـسوُم  ای  َلاق  امَُهل  ٌّوُدَـع  َوُه  يِذَّلِاب  َشِْطبَی  ْنَأ  َدارَأ  ْنَأ  اَّمَلَف  ( 18  ) ٌنِیبُم ٌّيِوََغل  َکَّنِإ  یسُوم  َُهل  َلاق  ُهُخِرْصَتْسَی  ِسْمَْألِاب  ُهَرَْـصنَتْسا 

(19  ) َنیِِحلْصُْملا َنِم  َنوُکَت  ْنَأ  ُدیُِرت  ام  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ًاراَّبَج  َنوُکَت  ْنَأ  َّالِإ  ُدیُِرت  ْنِإ  ِسْمَْألِاب  ًاسْفَن  َْتلَتَق  امَک  ِینَُلتْقَت 
اْهنِم َجَرَخَف  ( 20  ) َنیِحِـصاَّنلا َنِم  ََکل  یِّنِإ  ْجُرْخاَف  َكُوُلتْقَِیل  َِکب  َنوُرِمَتْأَی  َأَلَْملا  َّنِإ  یـسوُم  ای  َلاق  یعْـسَی  ِۀَـنیِدَْملا  یَْـصقَأ  ْنِم  ٌلُجَر  َءاج  َو 

(21  ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  ِینَِّجن  ِّبَر  َلاق  ُبَّقَرَتَی  ًاِفئاخ 
130 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

130 ص :  همجرت ..... 

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(. میم نیس . اط .  ) مسط

. تسا رگنشور  باتک  تایآ  نیا 
. میناوخیم وت  رب  یتسرد  یتسار و  هب  نامیا  لها  يارب  ار  نوعرف  یسوم و  ناتساد  زا  یشخب 

ار ناشنارـسپ  هکنانچ ]  ] دیـشک ینوبز  هب  ار  نانآ  زا  ياهفیاط  درک ، هقرف  هقرف  ار  نآ  لـها  درک و  یـشکرس  نیمزرـس  نآ  رد  نوعرف  اـنامه 
. دوب ناراکهبت  زا  وا  تشاذگیم ، یقاب  هدنز  يزینک ] يارب  ار  ناشنارتخد  و   ] نانز تشکیم و 

ار ناشیا  مینادرگ و  اوشیپ  ار  ناشیا  و  میهد ] تمعن  و   ] میهن تّنم  دناهدش ، هدیشک  ینوبز  هب  نیمز  يور  رد  هک  یناسک  رب  میهاوخیم  ام  و 
. مینادرگ ثراو 

میهد ناشن  دنتشاد ، اورپ  نآ  زا  هک  يزیچ  ناشنایهاپس  ناماه و  نوعرف و  هب  نانآ  زا  میشخب و  نّکمت  نیمز  يور  رد  نانآ  هب  و 
ارچ ، ] روخم مغ  سرتم و  نکفایب ، ایرد  هب  ياهبعج ] رد   ] ار وا  يدش ، كانمیب  وا  رب  نوچ  هدب ، ریش  ار  وا  هک  میدرک  ماهلا  یسوم  ردام  هب  و 

. میتسه ناربمایپ  زا  وا  يهدننادرگ  وت و  يوس  هب  وا  يهدننادرگرب  ام  هک ]
ناشناهاپـس ناماه و  نوعرف و  هک  ارچ  دوش ، ناشهودنا  يهیام  نمـشد و  ماجنا  رـس  ات  دـنتفرگرب  دـنتفای و ]  ] ار وا  نوعرف  يهداوناخ  هاگنآ 

. دندوب راکاطخ 
يدنزرف هب  هک  نآ  ای  دـناسرب ، دوس  ام  هب  اسب  هچ  دیـشکن ، ار  وا  تسا ، مشچ  ینـشور  وت  يارب  مه  نم و  يارب  مه  تفگ : نوعرف  رـسمه  و 

. دنتفاییمن رد  ار ] تقیقح   ] نانآ و  شمیریگب ،
هب یسوم  ردام  لد  و 

131 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
راکـشآ ار  وا  زار  دوب  کیدزن  دشاب ، ناگدـنراد  رواب  زا  هک  میدرکیمن  مرگ  ار  شلد  رگا  هکنانچ  دـش ، یلاخ  بیکـش ] دـیما و  زا   ] یّلک

. دنک
. دنتفاییمن رد  ناشیا  یلو  دییاپیم ، ار  وا  رودارود  هاگنآ  ریگب ، ار  وا  یپ  تفگ  وا  رهاوخ  هب  و 

منک ییامنهار  ياهداوناخ  هب  ار  امش  ایآ  تفگ : یسوم ] رهاوخ   ] سپس میتشاد  زاب  ناگیاد ] ي   ] اهناتسپ نتفریذپ  زا  ار  دازون ]  ] وا شیپ  زا  و 
؟ دنشاب وا  هاوخریخ  دنریذپب و  امش  يارب  ار  وا  يرادهگن  هک 

یلو تسا ، قح  یهلا  يهدعو  هک  دنادب  دروخن و  مغ  دبای و  ینـشور  وا ] هب   ] شاهدـید لد و  ات  میدـنادرگزاب  شردام  هب  ار  وا  ماجنا ] رـس  ]
. دننادیمن نانآ  يهنیرتشیب 

. میهد شاداپ  ار  ناراکوکین  ناسنیدب  میدیشخب و  ملع  و  تّوبن ]  ] تمکح وا  هب  دش ، دنمورب  دیسر و  شغولب  لامک  هب  یسوم ]  ] نوچ و 
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هزیتس تخـس  مه  اـب  هک  تفاـی  ار  درم  ود  اـجنآ  رد  هاـگنآ  دـش ، رهـش  دراو  دـندوب  ربـخیب  مرگرـس و ]  ] رهـش مدرم  هک  یماـگنه  رد  وا  و 
، دوب شنانمشد  زا  هک  یسک  ربارب  رد  دوب ، شناوریپ  زا  هک  یـسک  هاگنآ  دوب ،]  ] شنانمـشد زا  کی  نآ  شناوریپ و  زا  کی  نیا  دندرکیم .

هارمگ نمشد و  وا  هک  دوب ، ناطیش  راکنیا  تفگ  دروخ و ] ناکت  یسوم  . ] تشک ار  وا  دز و  وا  هب  یتشم  یـسوم  سپ  تساوخ ، يرای  وا  زا 
. تسا راکشآ  ياهدننک 

. تسا نابرهم  راگزرمآ  وا  هک  ارچ  دیزرمآ ، ار  وا  دنوادخ ]  ] هاگنآ زرمایب ، ارم  مدرک ، متس  دوخ  رب  نم  اراگدرورپ  تفگ 
. دش مهاوخن  ناراکهانگ  نابیتشپ  زگره  يدرک  نم  ّقح  رد  هک  یفطل  رطاخ  هب  اراگدرورپ  تفگ 

یـسردایرف وا  زا  زاـب  دوـب ، هتـساوخ  يراـی  وا  زا  زورید  هک  یـسک  ناـمه  ناـهگان  تـشگیم ، نارگن  ناـسرت و  رهـش  رد  نادادـماب  سپس 
. يراکمنادن اعقاو  وت  تفگ  وا  هب  تفشآرب و ]  ] یسوم تساوخ ،

ار یسک  زورید  هک  روط  نامه  یـشکب  ارم  یهاوخیم  یـسوم  يا  تفگ  درب ، هلمح  دوب  ناشود  ره  نمـشد  هک  یـسک  هب  تساوخ  نوچ  و 
رگم  یهاوخیمن  یتشک ،

132 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. یشاب ناراکوکین  زا  یهاوخیمن  و  یشاب ، نیمزرس  نیا  رد  يرگمتس  يوگروز  هک  نیا 

زا  ] دنشکب ار  وت  هک  دناهدش  يأر  مه  تاهراب  رد  ناگرزب  هک ] نادب   ] یسوم يا  تفگ  و ]  ] دمآ ناباتـش  رهـش  يهطقن  نیرترود  زا  يدرم  و 
. ماوت ناهاوخ  ریخ  زا  نم  هک  ورب  نوریب  رهش ] نیا 

. هدب تاجن  راکمتس  موق  زا  ارم  اراگدرورپ  تفگ  و ]  ] دش نوریب  نارگن  ناسرت و  اجنآ  زا  یسوم ]  ] هاگنآ

132 ص :  ریسفت ..... 

نآرق ای  ظوفحم  حول  یلعا ، ملق  زا  ترابع  هک  تسا  هدـننک  نشور  ای  نشور  رهاظ و  باتک  تایآ  نیا  ِنِیبُْملا  ِباـتِْکلا  ُتاـیآ  َکـِْلت  مسط 
. تسا ینیودت 

نینمؤم يدنمرهب  عافتنا و  يارب  یتسار  هب  ار  نوعرف  یسوم و  ربخ  زا  یـشخب  هک  َنُونِمُْؤی  ٍمْوَِقل  ِّقَْحلِاب  َنْوَعِْرف  َو  یـسُوم  ِإَبَن  ْنِم  َْکیَلَع  اُوْلتَن 
. دنوشیمن دنمرهب  نآ  زا  نینمؤم  ریغ  هچ  میناوخیم  وت  رب 
: هدش هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  َنْوَعِْرف  َّنِإ 

. درک یشکرس  رصم  نیمز  رد  ِضْرَْألا  ِیف  الَع  نوعرف  هک  یتسار  هب  دیوگیم : باوج  رد  تسا ؟ هنوگچ  نوعرف  یسوم و  ربخ 
ار وا  اهتمارک  عاونا  اب  هتـشاد و  یمارگ  زیزع و  ار  یطبق  هک  هنوگ  نیدـب  هدـنکفا ، فالتخا  نیمزرـس  نآ  لها  نایم  ًاعَیِـش و  اهَلْهَأ  َلَعَج  َو 

فلتخم هدنکارپ و  ياههورگ  هّقاش  لامعا  ندیـشک و  یگدرب  هب  رد  ار  یطبـس  ای  هتـشاد ، راوخ  اهتناها  عاونا  اب  ار  یطبـس  هدومن ، میرکت 
. تسنادیم تمارک  عاونا  هب  رتراوازس  ار  نانآ  دندوب و  رصم  لها  نایطبق  اریز  هداد ، رارق 

هک  دراد  لّوا  يانعم  رب  تلالد  ْمُْهنِم  ًۀَِفئاط  ُفِعْضَتْسَی 
133 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنتخاسیم نوبز  ار  نایطبس  هفیاط 
. دیربیم رس  ار  ناشنارسپ  هک  دوب  نیا  فاعضتسا  عون  ینعی  تسا ، ُفِعْضَتْسَی  زا  لدب  ُحِّبَُذی  ظفل  ْمُهَءاْنبَأ  ُحِّبَُذی 

نیا يارب  شیتفت  سّـسجت و  نیا  درکیم و  سّـسجت  نانز  يایح  مرـش و  هب  تبـسن  ای  تشاذگیم ، یقاب  ار  ناشنانز  ْمُهَءاِسن و  ِییْحَتْـسَی  َو 
. دنراد مولعم  ار  نانآ  نتشاد  بیع  ای  هلماح  هک  دوب 

هب ندیـسر  ناشلامک و  بلط  زا  ار  نیمز  لها  هک  تسا  یـسک  داـسف  لـها  دوب و  ناگدـننک  داـسف  زا  نیمز  رد  وا  َنیِدِـسْفُْملا  َنِم  َناـک  ُهَّنِإ 
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. دنکیم داسف  قاقحتسا ) نودب   ) یشک هدرب  راتشک و  اب  ای  دنکیم ، عنم  ماما  ای  لوسر 
هتشذگ رد  هدارا  نیا  رارمتسا  هب  هراشا  ات  دومن  لودع  عراضم  هب  نکیل  یضام ، تروص  هب  اندرأ ) و  : ) دیوگب هک  دوب  نینچ  بسانم  ُدیُِرن  َو 

. لیوأت تهج  هب  هراشا  دشاب و  هدنیآ  و 
هب هراشا  زین  دراذگ و  تّنم  شموق  ملاع و  نیا  یـسوم  رب  دـهاوخیم  دـنوادخ  هدومن و  ّولع  شدوخ  نیمز  رد  ریغـص  ملاع  نوعرف  هک  اریز 

یثداوح هچ  هک  درک  ادیپ  عالطا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  نآ  زا  سپ  اریز  دشاب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يرادـلد 
. تشگ كانهودنا  داد  دهاوخ  خر  شتیب  لها  يارب 

وت سپ  میراذـگ ، تّنم  نیفعـضتسم  رب  میهاوـخیم  هراوـمه  اـم  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنـیِذَّلا  یَلَع  َّنُـمَن  ْنَأ  دوـمرف : یلاـعت  يادـخ  سپ 
. تسنانآ رب  ام  نتشاذگ  ّتنم  ببس  وت  تیب  لها  فاعضتسا  هک  شابم  كانهودنا 

. دنریگیم رارق  ادتقا  دروم  هک  میهدیم  رارق  ینایاوشیپ  ناماما و  ار  نانآ  هک  ًۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجن  َو 
هب  میهدیم  رارق  نیمز  نیثراو  ار  نانآ  َنِیثِراْولا و  ُمُهَلَعَْجن  َو 
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. میهدیم رارق  ناشریغص  ملاع  ثراو  ار  نانآ  شموق ، نوعرف و  تسد  زا  ریغص  ملاع  نیمز  ندرک  صالخ  اب  و  ّجع )  ) مئاق روهظ  ببس 
نیمز رد  اـی  رـصم ، نیمزرـس  رد  اـی  نیمز ، يهمه  رد  ریبـک ، ملاـع  رد  میزاـسیم ، نّکمتم  نـیمز  رد  ار  ناـنآ  ِضْرَأـْلا و  ِیف  ْمَُـهل  َنِّکَُمن  َو 

. ناشدوجو
ناشن ار  نانآ  تناکم  ریغـص  ملاع  نوعرف  ای  تیب  لها  نوعرف  ای  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  نوعرف  هب  ْمُْهنِم و  امُهَدُونُج  َو  َناماه  َو  َنْوَعِْرف  َيُِرن  َو 

. میهدیم
هک دندیـسرتیم  نانآ  داد ، میهاوخ  ناـشن  دندیـسرتیم  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  ود  نآ  نایرگـشل  ناـماه و  نوعرف و  هب  َنوُرَذْـحَی و  اُوناـک  اـم 

. دورب نیب  زا  لیئارسا  ینب  زا  يدرم  تسد  اب  ناشکلم 
دومن و باضخ  هایـس  گنر  اب  هک  تسا  یـسک  نیلّوا  دوب و  تشز  ّدق و  هاتوک  وا  درک ، یگدنز  لاس  دـصراهچ  نوعرف  دـناهتفگ : یـضعب 

. درک رمع  لاس  تسیب  دصکی و  مالّسلا  هیلع  یسوم 
: میدرک یحو  شردام  هب  مالّسلا  هیلع  یسوم  ّدلوت  زا  سپ  یسُوم  ِّمُأ  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو 

وا يدیسرت  نوعرف  ناسوساج  نازابرس و  عالّطا  وا و  ندش  هتشک  زا  رگا  هدب و  ریـش  ار  یـسوم  ِّمَْیلا  ِیف  ِهیِْقلَأَف  ِْهیَلَع  ِْتفِخ  اذِإَف  ِهیِعِـضْرَأ  ْنَأ 
. زادنایب ایرد  رد  ار 

. سرتن شندش ) هتشک  ندش و  مگ  ندش ، قرغ  زا   ) ِیفاَخت و َو ال 
. روخن هّصغ  وا  قارف  رب  شابم و  كانهودنا  ِینَزْحَت و  َو ال 

ات  مینادرگیمرب  وت  هب  ملاس  ار  وا  ام  ِْکَیلِإ  ُهوُّداَر  اَّنِإ 
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. دشاب وت  سینا  دوش و  نشور  وت  مشچ 
دشن و راکشآ  رهاظ و  شلمح  دش  هلماح  یتقو  یسوم  ردام  دناهتفگ : یضعب  میهدیم ، رارق  نیلسرم  زا  ار  وا  ام  َنِیلَـسْرُْملا و  َنِم  ُهُولِعاج  َو 
هن درکیم و  هیرگ  هن  هک  داد  ریـش  هام  هس  ار  وا  دـیمهفن و  سک  چـیه  دروآ و  ایند  هب  ار  یـسوم  سپ  دوبن ، وا  رب  نوعرف  بناـج  زا  یلّکوم 

ایرد هب  ادـخ  نذا  هب  داهن و  نآ  رد  ار  وا  تخاس و  وا  يارب  زرد  نودـب  مکحم و  یتوبات  هاگنآ  دنـشکب ، ار  وا  دیـسرت  هک  یتقو  اـت  تکرح 
. تخادنا

هتفایرد ار  بلطم  نیا  یبلق  ماهلا  ای  باوخ  يهطساو  هب  ای  دوب ، هدش  یحو  ياهتشرف  طّسوت  ادخ  بناج  زا  دروم  نیا  رد  یسوم  ردام  هب  اریز 
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. دوب
ردام رب  لمح  راثآ  الـصا  یلو  دـهد ، عالّطا  دـمهفب و  ار  یـسوم  ردام  ندوب  هلماح  هک  دوب  هدرک  لّکوم  ار  ینز  نوعرف  دـناهتفگ : یـضعب 

وا مشچ  ود  نایم  رد  دید  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  لّکوم  نز  نآ  یتقو  دـمآ ، ایند  هب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هک  نآ  ات  دـشیمن  رهاظ  یـسوم 
ناـمگ مرادیم ، تسود  یلیخ  ار  وا  نم  هک  نک  ظـفح  ار  تدـنزرف  تفگ : درک و  ادـیپ  هقـالع  وا  هب  تّدـش  هب  هک  درک ، هدـهاشم  يروـن 

ردام هّجوتم  اهمشچ  تفر  نوریب  یـسوم  ردام  دزن  زا  هلباق  یتقو  تسوا ، تسد  هب  یطبق  يدوبان  هک  تسا  یـسک  نامه  دنزرف  نیا  منکیم 
زج دیدن  ياهراچ  یسوم  ردام  دناهناخ  رد  رب  نوعرف  نازابرـس  ردام  يا  تفگ : شرهاوخ  هک  دننیبب  ار  یـسوم  ردام  ات  دندمآ  دش ، یـسوم 

. دهد رارق  نشور  رونت  لخاد  هدچیپ و  ياهچراپ  رد  ار  كدوک  هک  نیا 
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. دنتفر دنتفاین و  یسوم  زا  يرثا  چیه  دندرک  سّسجت  هدش و  لخاد  نوعرف  نازابرس 
دید یتقو  ماجنا  رس  تسا  هداد  رارق  ملاس  درس و  یسوم  يارب  ار  شتآ  دنوادخ  هک  دید  تفر و  شدنزرف  غارـس  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ردام 

. دنکفا ایرد  هب  هداهن و  یتوبات  رد  ار  وا  ادخ  بناج  زا  یحو  ببس  هب  دزرویم  رارصا  مالّسلا  هیلع  یسوم  بلط  رد  دایز  نوعرف  هک 
الاب ار  وا  بآ  جاوما  تخادنا و  لین  دور  رد  ار  وا  یسوم  ردام  یتقو  دوب ، لین  ّطش  رب  فرشم  ییاهرـصق  ياراد  نوعرف  َنْوَعِْرف  ُلآ  ُهَطَقَْتلاَف 
داب دروآیم و  الاب  ار  نآ  بآ  جاوما  هک  دـید  ار  یهایـس  لین  دور  رد  دوب  وا  اب  شرـسمه )  ) هیـسآ هک  یلاح  رد  نوعرف  تخادـنا  نییاـپ  و 
زاب ار  قودنص  یتقو  دندرب ، وا  شیپ  دنتفرگ و  بآ  زا  ار  وا  داد  روتـسد  نوعرف  دیـسر ، نوعرف  رـصق  برد  هب  هک  نآ  ات  دهدیم  شتکرح 

. تسا یلیئارسا  كدوک  نیا  تفگ : تفای و  نآ  رد  ار  یکدوک  درک 
نوعرف نوعرف و  رسمه  هیسآ  بلق  رد  نینچ  مه  دومن و  اقلا  نوعرف  بلق  رد  ار  مالّسلا  هیلع  یـسوم  زا  يدیدش  ّتبحم  یلاعت  دنوادخ  سپ 

. دیآیم بلطم  نیا  يدوز  هب  هچنانچ  دیشکن  ار  وا  تفگ  هیسآ  دشکب  ار  وا  تساوخ  یتقو 
. تسا هدش  هدروآ  ناینوعرف  يازهتسا  تهج  مال  نکل  تسا ، تیاغ  ای  تبقاع  يارب  َنوُکَِیل  رد  مال  ًانَزَح  َو  اوُدَع  ْمَُهل  َنوُکَِیل 

. تسا قباس  بلطم  لیلعت  هلمج  نیا  َنْوَعِْرف  َّنِإ 
ص: ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دننکیم . ینامرفان  ناشراگدرورپ  زا  ناشنایرکـشل  ناماه و  نوعرف و  َنِیئِطاخ  اُوناک  امُهَدُونُج  َو  َناماه  َو 

137
: تفگ نوعرف  دـناهتفگ : یـضعب  تسوت ، نم و  يارب  مشچ  رون  دـنزرف  نیا  تفگ : نوعرف  نز  ََکل  َو  ِیل  ٍْنیَع  ُتَُّرق  َنْوَعِْرف  ُتَأَْرما  َِتلاق  َو 

. وت مشچ  رون  هن  تسا  نم  مشچ  رون 
. میریگب يدنزرف  هب  دوخ  يارب  ار  وا  ای  دسرب  ام  هب  وا  عفن  دیاش  دیشکن  ار  وا  تفگ : نوعرف  نز  ًاَدلَو  ُهَذِخَّتَن  َْوأ  انَعَْفنَی  ْنَأ  یسَع  ُهُوُلتْقَت  ال 

. دندوبن دنزرف  ياراد  نوعرف  هیسآ و  هک  تفگ  تهج  نادب  ار  نخس  نیا 
. تسوا تسد  هب  ناشکلم  يدوبان  تسا و  مالّسلا  هیلع  یسوم  كدوک  نآ  هک  دنتسنادیمن  نانآ  َنوُرُعْشَی  ْمُه ال  َو 

یـسوم رکذ  زج  يزیچ  ره  زا  ای  دوب ، هدـش  بلاغ  وا  رب  سرت  نوچ  تشگ ، لقع  زا  یلاخ  یـسوم  ردام  لد  ًاغِراف  یـسُوم  ِّمُأ  ُداُؤف  َحَبْـصَأ  َو 
زا یحو  ندرک  شومارف  اب  دوب و  هدرک  یحو  وا  هب  دنوادخ  ای  دوب ، یکّتم  ادخ  يهدعو  رب  نوچ  دش  یلاخ  هودـنا  نزح و  زا  ای  دـش ، یلاخ 

. تشگ یلاخ  غراف و  یحو  رّکذت 
، هدـش هدـناوخ  همجعم  نیغ  هلمهم و  ءار  اف و  اب  اغرف )  ) هلمهم و نیع  ءار و  فاق و  اب  اعرق ) ، ) هلمهم نیع  همجعم و  ياز  ءاف و  اـب  اـعزف )  ) و

. تسا بسانم  اجنیا  رد  یناعم  نیا  يهمه  هک 
. دزاس راکشآ  مالّسلا  هیلع  یسوم  رطاخ  هب  ِِهب  ار  شیوخ  مغ  زار  يِْدُبَتل  دوب  کیدزن  هک  ْتَداک  ْنِإ 

. دنک راکشآ  ار  شزار  یلاحشوخ  زا  دناوخ  ارف  ار  وا  هیاد  تهج  نوعرف  هک  یماگنه  دوب  کیدزن  دناهتفگ : یضعب  و 
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مکحم  ار  وا  بلق  ام  رگا  اِهْبلَق  یلَع  انَْطبَر  ْنَأ  َْول ال 
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(. دوشن نارگن  برطضم و  یسوم  قارف  رد   ) دوشن تحاران  ات  میدرک  مکحم  ار  وا  رد  ام  یلو  درکیم ، شاف  ار  شزار  میدرکیمن 
. دشاب ادخ  هب  نینمؤم  زا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دنک ، قیدصت  ار  هدعو  قدص  یحو و  هک  دشاب  نینمؤم  زا  ات  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َنوُکَِتل 

رهاوخ هب  تسا  هدـمآ  ربخ  رد  هچنانچ  تشذـگ  زور  هس  تخادـنا و  ایرد  هب  ار  وا  هک  نآ  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ردام  ِِهتْخُِأل  َْتلاق  َو 
: تفگ یسوم 

؟ تسا هدش  هچ  وا  هب  و  تسا ؟ هدمآ  هچ  وا  رس  رب  و  تسا ؟ هنوگچ  وا  لاح  ینیبب  ات  نک  يریگیپ  ار  وا  ناتساد  ورب و  یسوم  لابند  هب  ِهیُِّصق 
. تفر نوعرف  رصق  هب  وا  سپ 

. تفرگ رظن  ریز  دید و  رود  زا  ٍُبنُج  ْنَع  ار  یسوم  ِِهب  ْتَرُصَبَف 
. دنکیم هاگن  رود  زا  وا  هک  دنتسنادیمن  ای  تسا ، مالّسلا  هیلع  یسوم  رهاوخ  وا  هک  دنتسنادیمن  ناینوعرف  َنوُرُعْشَی و  ْمُه ال  َو 

تهج نیمه  هب  تشذگ و  هچنانچ  میدرک  مارح  وا  رب  ار  هیاد  ره  ریش  یـسوم  رهاوخ  ندمآ  زا  لبق  زور  هس  ُْلبَق  ْنِم  َعِضارَْملا  ِْهیَلَع  اْنمَّرَح  َو 
. دش كانهودنا  تّدش  هب  نوعرف 

ياهیاد هب  ار  امش  دیراد  تسود  ایآ  تفگ : مالّسلا  هیلع  یـسوم  رهاوخ  َنوُحِـصان  َُهل  ْمُه  َو  ْمَُکل  ُهَنُولُفْکَی  ٍْتَیب  ِلْهَأ  یلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَه  َْتلاقَف 
یلب . دنتفگ : دنیامن ؟ تیبرت  ار  وا  ینابرهم  اب  دروخب و  ار  وا  ریش  هک  منک  ییامنهار 
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نوعرف و سپ  دروـخ ، ریـش  یـسوم  تشاذـگ  وا  نهد  هب  ار  شناتـسپ  درک و  لـغب  ار  یـسوم  رداـم ، یتـقو  دروآ ، ار  شرداـم  تفر و  سپ 

. دنتشاد یمارگ  ار  یسوم  ردام  دندش و  لاحشوخ  شاهداوناخ 
. مینکیم نانچ  نینچ و  ضوع  رد  ام  هک  نک  تیبرت  ام  يارب  ار  وا  تفگ : یسوم  ردام  هب  نوعرف 

ّقح شردام  هب  یـسوم  ندینادرگرب  يهدعو  هک  دنادب  یـسوم  ردام  ات  ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنَأ  َمَْلعَِتل  َو  َنَزَْحت  َو ال  اُهْنیَع  َّرَقَت  ْیَک  ِهِّمُأ  یلِإ  ُهانْدَدَرَف 
. تسا

. دنتسین ملع  ياراد  نانآ  ای  تسا ، ّقح  ادخ  يهدعو  هک  دننادیمن ، نوعرف  موق  رتشیب  اب  مدرم ، رتشیب  نکل  َنوُمَْلعَی و  ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  َو 
«. 1  » دیسر غولب  لامک  هب  نوچ  ُهَّدُشَأ و  َغََلب  اََّمل  َو 

زا دارم  ای  یگلاس ، لهچ  هب  ندیسر  اوتسا  زا  دوصقم  تسا و  یگلاس  هس  یس و  هب  ندیسر  دشا ) غولب   ) زا روظنم  دناهتفگ  یخرب  يوَتْـسا  َو 
هدجیه نامز  نآ  لّوا  هک  دسرب  ّدح  نآ  هب  یتسیاب  نآ  يهتـسیاش  هک  تسا  يّدـح  هب  اهنآ و  ندیـسر  اضعا و  اوق و  مامت  تّدـش  ّدـشا  غولب 

. تسا یگلاس 
. دندوب زجاع  وا  لمع  لثم  ندروآ  زا  نارگید  هک  يوحن  هب  میداد  لمع  رد  تّقد  وا  هب  ًامْکُح  ُهاْنیَتآ 

. تسا میخفت  يارب  نیونت  نوچ  میداد ، گرزب  میظع و  ملع  ًاْملِع  َو 
__________________________________________________

. دش هتفگ  دشا »  » یناعم نایب  ماعنا  يهروس  رد  هتبلا  . 1
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. دش رهش  لخاد  ندش  گرزب  اوتسا و  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  یسوم  َۀَنیِدَْملا  َلَخَد  َو  َنِینِسْحُْملا  يِزَْجن  َِکلذَک  َو 
تحار و نوعرف  يدوبان  مالّـسلا و  هیلع  یـسوم  ندـمآ  ربخ  زا  دـندوب و  انگنت  الب و  یتخـس ، رد  لیئارـسا  ینب  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ناتـساد 
مالّـسلا و هیلع  یـسوم  ثیدح  زا  ام  دنتفگ : وا  هب  دوب و  ملع  ياراد  هک  دنتفر  یخیـش  دزن  یباتهم  بش  کی  رد  سپ  دندشیم ، لاحـشوخ 
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. میدشیم تحار  لاحشوخ و  نوعرف  تکاله 
یناوج دنوادخ  ات  دنام  دیهاوخ  الب  یتخس و  نیا  رد  امش  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : خیـش  دنام ؟ میهاوخ  یتخـس  الب و  نیا  رد  ام  یک  ات  سپ 

نانآ هک  نیب  نیا  رد  دّعجم ، ياهوم  اب  تسا  يّدق  دـنلب  ناوج  وا  تسا ، نارمع  نب  یـسوم  وا  مان  هک  دتـسرفب  ار  بوقعی  نب  يوال  دالوا  زا 
ار شرس  خیش  داتسیا و  دیسر  هک  تعامج  نیا  کیدزن  هب  درکیم  تکرح  راوس  يرطاق  رب  مالّسلا  هیلع  یسوم  دندوب  نانخس  نیا  لوغـشم 

. تسا یسوم  نم  مان  داد : باوج  تسیچ ؟ وت  مان  تفگ : تخانش و  شفاصوا  اب  ار  وا  درک و  دنلب 
. نارمع دنزرف  تفگ : یسوم  یسک ؟ هچ  دنزرف  تفگ : خیش 

تخانش ار  نانآ  یسوم  دندیسوب ، دندش و  روهلمح  شیاهاپ  فرط  هب  تعامج  دیسوب ، تفرگ و  ار  شتسد  دیود و  وا  يوس  هب  خیـش  سپ 
تساوخ و ادخ  هک  يرادقم  دومن ، ثکم  يردق  نآ  زا  سپ  درک ، ذاّختا  دوخ  يارب  یناوریپ  اجنآ  دنتخانش ، ار  مالّسلا  هیلع  یـسوم  نانآ  و 

. تسا رصم  نیمز  زا  يرگید  رهش  ای  رصم  هنیدم  زا  دوصقم  دندش ، نامگدب  وا  هب  نوعرف  موق 
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زور ای  هدوب ، ءاشع  برغم و  نیب  ای  هلولیق  تقو  دناهتفگ : یضعب  دندوب ، لفاغ  رهش  لها  هک  دش  رهـش  دراو  یتقو  اِهلْهَأ  ْنِم  ٍۀَْلفَغ  ِنیِح  یلَع 
هیلع یسوم  هک  تسا  نآ  هدش  رهش  دراو  رهش  لها  تلفغ  نیح  رد  هک  نیا  ّتلع  دناهدوب و  ناشدوخ  يزاب  لوغشم  ناینوعرف  هک  هدوب  دیع 
رفس نوعرف  دش  هتفگ  وا  هب  هک  دش  هدامآ  ترفاسم  تهج  يزور  درکیم ، ترفاسم  نوعرف  بکوم  رد  دش  گرزب  هک  نآ  زا  سپ  مالّـسلا 

. دنک تحارتسا  ات  دش  رهش  لخاد  دیسر  ارف  هلولیق  تقو  نوچ  تفر و  نوعرف  لابند  هب  مه  وا  سپ  تفر ، درک و 
تشگ روهشم  فورعم و  بلطم  نیا  دندینشیم و  ار  وا  نانخس  دندشیم و  عمج  مالّسلا  هیلع  یسوم  دزن  لیئارـسا  ینب  دناهتفگ : یـضعب  و 

. دندوب لفاغ  رهش  لها  هک  نآ  رگم  دشیمن  رهش  لخاد  وا  دندیناسرت ، ار  وا  و 
. دننک جارخا  رهش  زا  ار  وا  داد  روتسد  نوعرف  دش  روهشم  مالّسلا  هیلع  یسوم  راک  یتقو  دناهتفگ : یضعب  و 

. دندرکیم گنج  عازن و  مه  اب  هک  دید  ار  درم  ود  سپ  ِنالِتَتْقَی  ِْنیَلُجَر  اهِیف  َدَجَوَف 
وریپ شنانمشد ، زا  یکی  شناوریپ و  زا  یکی  یسوُم  ُهَزَکَوَف  ِهِّوُدَع  ْنِم  يِذَّلا  یَلَع  ِِهتَعیِش  ْنِم  يِذَّلا  ُهَثاغَتْساَف  ِهِّوُدَع  ْنِم  اذه  َو  ِِهتَعیِش  ْنِم  اذه 

. دناهتفگ یضعب  هچنانچ  دز  شیاصع  اب  ای  تشم  اب  ار  وا  نمشد  مالّسلا  هیلع  یسوم  تساوخ ، يرای  وا  زا  یسوم 
. تشک ار  وا  ِْهیَلَع و  یضَقَف 
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ناطیـش تسا و  ناطیـش  راک  زا  ٌّوُدَـع  ُهَّنِإ  ِناْطیَّشلا  ِلَمَع  ْنِم  رفاک  نیا  ای  وا  لتق  رد  باتـش  اـب  عازن ، گـنج و  نیا  اذـه  تفگ : یـسوم  َلاـق 

. تسا مدآ  ینب  نمشد 
ُروُفَْغلا َوُه  ُهَّنِإ  َُهل  َرَفَغَف  ِیل  ْرِفْغاَف  یِـسْفَن  ُتْمَلَظ  یِّنِإ  ِّبَر  َلاق  یلاعت : يادخ  لوق  نکل  تسا و  راکـشآ  يهدـننک  هارمگ  ناطیـش  ٌنِیبُم  ٌّلِضُم 
. تسا ناطیش  راک  هدش  رداص  نم  زا  هک  درم  نآ  نتشک  هک  تسا  نیا  مالّسلا  هیلع  یسوم  دوصقم  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  ُمیِحَّرلا 

. دنتسه ناهانگ  زا  موصعم  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  اریز  درادن  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  تمصع  هعیش و  داقتعا  اب  تافانم  انعم  نیا  و 
دوخ هب  تبسن  هک  یناهانگ  زا  هن  تسا ، هانگ  نانآ  ریغ  هب  تبـسن  هک  دنتـسه  یناهانگ  زا  موصعم  ایبنا  رگید : ترابع  هب  یلوا و  كرت  زا  هن 

تافتلا زا  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  يهبوت  تسا و  نیبّرقم  تائّیس  ناهانگ و  ناکین  راربا و  ياهیکین  تانسح و  هچ  دوشیم ، بوسحم  هانگ  ایبنا 
. دشابیم ادخ  ریغ  هب  هّجوت  و 

لتق رب  ّبترتم  دسافم  هظحالم  نودب  تسا  لتق  ّقحتـسم  هک  ار  یـسک  نتـشک  رد  لیجعت  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هک  تسین  بّجعت  ياج  سپ 
هک نآ  زا  سپ  هدوب و  لتق  ّقحتسم  وا  هک  نیا  اب  دهدب ، شدوخ  هب  ملظ  تبـسن  دیامن و  رافغتـسا  نآ  زا  هدرک و  باسح  هانگ  شدوخ  يارب 

اراـگدرورپ َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  اـِمب  ِّبَر  َلاـق  تفگ : درک و  شیورین  تّوق و  هب  رظن  دومن  رافغتـسا  یلوا  كرت  يارب  دـش و  غراـف  شرافغتـسا  زا 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2598 

http://www.ghaemiyeh.com


یسک تشم  اب  متسناوت  هک  تسا  ییورین  تّوق و  نآ  يداد و  نم  هب  هک  یتمعن 
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. مشکب ار 
. مدرک يرای  ار  مرجم  راب  نیا  هچنانچ  درک  مهاوخن  يرای  ار  نیمرجم  تقو  چیه  رگید  َنیِمِرْجُْمِلل  ًاریِهَظ  َنوُکَأ  ْنَلَف 

. دناهدش عمج  وا  رود  یطبس  هتشک و  ار  یطبق  وا  هک  دوب  هدش  عیاش  نوچ  دش  كانمیب  رهش  رد  هجیتن ) رد   ) سپ ًاِفئاخ  ِۀَنیِدَْملا  ِیف  َحَبْصَأَف 
. دسرب شموق  نوعرف و  يهیحان  زا  وا  ّقح  رد  هک  دوب  يرابخا  رظتنم  ُبَّقَرَتَی و 

زاب دوب  هتساوخ  يرای  یسوم  زا  زورید  هک  یسک  نامه  ناهگان  هک  ٌنِیبُم  ٌّيِوََغل  َکَّنِإ  یسُوم  َُهل  َلاق  ُهُخِرْصَتْسَی  ِسْمَْألِاب  ُهَرَْصنَتْسا  يِذَّلا  اَذِإَف 
وت اعقاو  ینکیم  گنج  رگید  درم  کی  اب  زورما  يدرکیم و  عازن  گنج و  درم  کی  اب  زورید  وت  تفگ : يو  هب  تساوخ  یـسردایرف  وا  زا 

یـضعب ِسْمَْألِاب  ًاسْفَن  َْتلَتَق  امَک  ِینَُلتْقَت  ْنَأ  ُدـیُِرت  َأ  یـسوُم  ای  َلاق  امَُهل  ٌّوُدَـع  َوُه  يِذَّلاـِب  َشِْطبَی  ْنَأ  َدارَأ  ْنَأ  اَّمَلَف  یتسه ! يراـک  منادـن  مدآ 
: دناهتفگ

ار وت  نم  تفگ  دنک و  ّتیذا  ار  مالّسلا  هیلع  یسوم  تفرگ  میمصت  یطبس  یهارمگ  تخس  وت  تفگ  یطبـس  هب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  یتقو 
تـسد وا  هب  دهاوخیم  یـسوم  هک  درک  نامگ  یطبـس  دنک  زارد  یطبق  هب  تسد  تساوخ  یـسوم  یتقو  دومن ، مهاوخ  رازآ  تّیذا و  امتح 

یتشک !؟ ار  یسک  زورید  هک  روط  نامه  یشکب  ارم  یهاوخیم  ایآ  تفگ : یلیئارسا  سپ  دنک ، زارد 
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.« تفگ ار  نخس  نیا  یطبق  دناهتفگ : یضعب 
نیا رد  هک  یهاوخیم  ایآ  ِۀَنیِدَْملا و  یَْـصقَأ  ْنِم  ٌلُجَر  َءاج  َو  َنیِِحلْـصُْملا  َنِم  َنوُکَت  ْنَأ  ُدیُِرت  ام  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ًاراَّبَج  َنوُکَت  ْنَأ  اَّلِإ  ُدـیُِرت  ْنِإ 

. دمآ رهش  يهطقن  نیرترود  زا  يدرم  تقو  نیا  رد  یشاب ؟ وج  حلص  یهاوخیمن  یشاب و  وگروز  رگمتس و  نیمزرس 
زا سپ  نوعرف  دیـسر و  نوعرف  هب  یطبق  نتـشک  ربخ  هک  دوب  رارق  نیا  زا  بلطم  تشاد  تعرـس  تکرح  رد  دـمآیم و  هلجع  اـب  وا  یعْـسَی 

يومع رسپ  صخش  نآ  داتـسرف  وا  ندرک  ادیپ  يارب  یـسوم و  لابند  هب  ار  یـصخش  داد و  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  نتـشک  روتـسد  تروشم 
وا دوب ، هدرک  یفخم  لاس  دصـشش  ار  شنامیا  دوب و  نمؤم  هک  دوب ، نوعرف  لآ  نمؤم  وا  دوب ، مالّـسلا  هیلع  یـسوم  يومع  رـسپ  اـی  نوعرف 

. دناهتفگ ناعمس  یخرب  نوعمش و  ار  وا  مان  یضعب  دوب ، لیقزح  وا  مان  نوعرف ، راد  هنازخ 
. دنشکب دنریگب و  ار  وت  هک  دننکیم  هرواشم  مه  اب  ناینوعرف  یسوم  يا  تفگ  َِکب  َنوُرِمَتْأَی  َأَلَْملا  َّنِإ  یسُوم  ای  َلاق 

. وش جراخ  رصم  نیمزرس  زا  وت  ْجُرْخاَف  َكُوُلتْقَِیل 
. ماوت ناهاوخ  ریخ  زا  نم  هک  َنیِِملاَّظلا  ِمْوَْقلا  َنِم  ِینَِّجن  ِّبَر  َلاق  ُبَّقَرَتَی  ًاِفئاخ  اْهنِم  َجَرَخَف  َنیِحِصاَّنلا  َنِم  ََکل  یِّنِإ 

__________________________________________________

هلمج زا  نیرسفم  رثکا  ساّبع و  نبا  یلو  یـشکب  ارم  یهاوخیم  تفگ : درک و  ضارتعا  یطبق  دندقتعم  یـسوط  خیـش  يزار و  رخف  ماما  . 1
. دنهدیم تبسن  یطبس  هب  ار  ضارتعا  يزار  حوتفلا  وبا 

145 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. هدب تاجن  راکمتس  موق  زا  ارم  اراگدرورپ  تفگ  دش و  نوریب  نارگن  ناسرت و  یسوم  سپ 

35 تایآ 22 -

145 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 22  (: 28  ) صصقلا هروس  ]

هراشا
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ْنِم َدَجَو  َو  َنوُقْـسَی  ِساَّنلا  َنِم  ًۀَّمُأ  ِْهیَلَع  َدَجَو  َنَیْدَم  َءام  َدَرَو  اََّمل  َو  ( 22  ) ِلِیبَّسلا َءاوَس  ِینَیِدْهَی  ْنَأ  یِّبَر  یـسَع  َلاق  َنَیْدَم  َءاْقِلت  َهَّجَوَت  اََّمل  َو 
ِّبَر َلاقَف  ِّلِّظلا  َیلِإ  یَّلََوت  َُّمث  امَُهل  یقَسَف  ( 23  ) ٌرِیبَک ٌْخیَش  انُوبَأ  َو  ُءاعِّرلا  َرِدُْصی  یَّتَح  یِقْسَن  اَتلاق ال  امُُکبْطَخ  ام  َلاق  ِنادوُذَت  ِْنیَتَأَْرما  ُمِِهنوُد 
ُهَءاج اَّمَلَف  اَنل  َْتیَقَس  ام  َرْجَأ  َکَیِزْجَِیل  َكوُعْدَی  ِیبَأ  َّنِإ  َْتلاق  ٍءایِْحتْسا  یَلَع  یِشْمَت  امُهادْحِإ  ُْهتَءاجَف  ( 24  ) ٌریِقَف ٍْریَخ  ْنِم  ََّیلِإ  َْتلَْزنَأ  اِمل  یِّنِإ 

ُنیِمَْألا ُّيِوَْقلا  َتْرَجْأَتْسا  ِنَم  َْریَخ  َّنِإ  ُهْرِجْأَتْـسا  َِتبَأ  ای  امُهادْحِإ  َْتلاق  ( 25  ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  َتْوََجن  ْفََخت  َلاق ال  َصَـصَْقلا  ِْهیَلَع  َّصَق  َو 
(26)

َْکیَلَع َّقُشَأ  ْنَأ  ُدیِرُأ  ام  َو  َكِْدنِع  ْنِمَف  ًارْـشَع  َتْمَْمتَأ  ْنِإَف  ٍجَجِح  َِینامَث  ِینَرُجَْأت  ْنَأ  یلَع  ِْنیَتاه  َّیَتَْنبا  يَدْـحِإ  َکَحِْکنُأ  ْنَأ  ُدـیِرُأ  یِّنِإ  َلاق 
(28  ) ٌلیِکَو ُلوُقَن  ام  یلَع  ُهَّللا  َو  َّیَلَع  َناوْدُـع  الَف  ُْتیَـضَق  ِْنیَلَجَْألا  اَمَّیَأ  َکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  َِکلذ  َلاق  ( 27  ) َنیِِحلاَّصلا َنِم  ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  ِینُدِـجَتَس 

َنِم ٍةَوْذَـج  َْوأ  ٍرَبَِخب  اْهنِم  ْمُکِیتآ  یِّلََعل  ًاران  ُتْسَنآ  یِّنِإ  اُوثُْکما  ِِهلْهَِأل  َلاق  ًاران  ِروُّطلا  ِِبناج  ْنِم  َسَنآ  ِِهلْهَِأب  َراـس  َو  َلَـجَْألا  یَـسُوم  یـضَق  اَّمَلَف 
َنیَِملاْعلا ُّبَر  ُهَّللا  اَنَأ  یِّنِإ  یسُوم  ای  ْنَأ  ِةَرَجَّشلا  َنِم  ِۀَکَرابُْملا  ِۀَعُْقْبلا  ِیف  ِنَْمیَْألا  ِداْولا  ِئِطاش  ْنِم  َيِدُون  اهاتَأ  اَّمَلَف  ( 29  ) َنُولَطْصَت ْمُکَّلََعل  ِراَّنلا 

(31  ) َنِینِمْآلا َنِم  َکَّنِإ  ْفََخت  َو ال  ِْلْبقَأ  یسُوم  ای  ْبِّقَُعی  َْمل  َو  ًاِربْدُم  یَّلَو  ٌّناَج  اهَّنَأَک  ُّزَتْهَت  اهآَر  اَّمَلَف  َكاصَع  ِْقلَأ  ْنَأ  َو  ( 30)
ِِهئالَم َو  َنْوَعِْرف  یلِإ  َکِّبَر  ْنِم  ِناناهُْرب  َِکناذَف  ِبْهَّرلا  َنِم  َکَحانَج  َْکَیلِإ  ْمُمْـضا  َو  ٍءوُس  ِْریَغ  ْنِم  َءاْضَیب  ْجُرَْخت  َِکْبیَج  ِیف  َكَدَی  ُْکلْـسا 

یِعَم ُْهلِـسْرَأَف  ًاناِسل  یِّنِم  ُحَْـصفَأ  َوُه  ُنوُراه  یِخَأ  َو  ( 33  ) ِنُوُلتْقَی ْنَأ  ُفاخَأَف  ًاـسْفَن  ْمُْهنِم  ُْتلَتَق  یِّنِإ  ِّبَر  َلاـق  ( 32  ) َنیِقِـساف ًامْوَق  اُوناک  ْمُهَّنِإ 
ِنَم َو  اُمْتنَأ  اِنتایِآب  امُْکَیلِإ  َنُولِـصَی  الَف  ًاناْطلُـس  امَُکل  ُلَعَْجن  َو  َکیِخَِأب  َكَدُـضَع  ُّدُشَنَـس  َلاـق  ( 34  ) ِنُوبِّذَُـکی ْنَأ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ِیُنقِّدَُـصی  ًاْءدِر 

(35  ) َنُوِبلاْغلا اَمُکَعَبَّتا 
146 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

146 ص :  همجرت ..... 

. دنک ییامنهار  تسار  هار  هب  ارم  راگدرورپ  هک  دشاب  تفگ  داهن ، نیدم  يوس  هب  ور  نوچ  و 
ار نز  ود  ناشیا  سپ  زا  دـندادیم و  بآ  ار ] شیوخ  مانغا   ] هک تفای  ار  مدرم  زا  یهورگ  نآ  نوماریپ  دیـسر ، نیدـم  روخـشبآ  هب  نوچ  و 

بآ دوخ ] ناـیاپراچ  هب   ] اـم دـنتفگ : تسیچ ؟ امـش  راـب  راـک و  تفگ : یـسوم ] . ] دـندرکیم روج  عمج و  ار ] دوـخ  ناـیاپراچ   ] هک تفاـی 
هک  نآ  ات  میهدیمن 

147 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا توترف  يریپ  ام  ردپ  دننادرگ ، زاب  روخشبآ ] زا  ار  دوخ  نایاپراچ   ] نانابش

. مدنمزاین یتسرفب  میارب  هک  يریخ  ره  هب  نم  اراگدرورپ  تفگ : دروآ و  هیاس  هب  ور  هاگنآ  داد ، بآ  ار ] نایاپراچ   ] اهنآ يارب  سپس 
هک تسا  هدرک  توـعد  ار  امـش  مردـپ  تفگ : دـمآ و  وا  دزن  هب  تشادیم ، رب  ماـگ  مرزآ  مرـش و  اـب  هک  یلاـح  رد  ود ، نآ  زا  یکی  سپس 

، تفگ بیعش ] ، ] درک نایب  ار  شناتساد  وا  يارب  دمآ و  وا  دزن  هب  یسوم ]  ] نوچ و  دهدب ، امش  هب  ام  نایاپراچ ]  ] يارب ار  تایهدبآ  شاداپ 
. یتفای تاجن  راکمتس  موق  زا  هک  سرتم 

[ هک تسوا   ] يریگب راک  هب  یناوتیم  هک  یـسک  نیرتهب  هک  ارچ  ریگراـک  هب  دزمتـسد ] اـب   ] ار وا  ناـج  ردـپ  تفگ : رتخد ]  ] ود نآ  زا  یکی 
. تسا راکتسرد  ياناوت 

لاس تشه  نیباک ] ياج  هب   ] هک نیا  لابق  رد  مروآرد ، وت  يرسمه  هب  ار  مرتخد  ود  نیا  زا  یکی  مهاوخیم  نم  تفگ : یـسوم ] هب  بیعـش  ]
ادـخ رگا  هک  مریگب ، تخـس  وـت  رب  مهاوـخیمن  نم  یلو  تسا ، تدوـخ  لـیم  يداد ، ناـیاپ  لاـس  هد  هـب  ار  نآ  رگا  ینک ، راـک  نـم  يارب 

. تفای یهاوخ  ناراکتسرد  زا  ارم  دهاوخب ،
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هچنآ رب  دـنوادخ  دوشن ، یهاوخ  هداـیز  نم  زا  مدرب ، رـس  هب  ار  تّدـم  ود  زا  مادـک  ره  هک  دـشاب  امـش  نیب  نم و  نیب  نیا  تفگ : یـسوم ] ]
. تسام دهاش ] و   ] نماض مییوگیم 

ربص تفگ : شاهداوناـخ  هب  دـید ، یـشتآ  روط  بناـج  زا  درب ، دوخ ] هارمه   ] ار شاهداوناـخ  درب و  رـس  هب  ار  رّرقم ]  ] تّدـم یـسوم  نوچ  و 
. دیوش مرگ  هک  دشاب  مروایب ، یشتآ  يهراپ  ای  يربخ  امش  يارب  اجنآ  زا  دیاش  منیبیم ، یشتآ  رود ] زا   ] نم دینک ،

مدـنوادخ نم  یـسوم  يا  هک  دـش  هداد  ادـن  تخرد  زا  كّربتم ، هاگیاج  رد  نمیا ، يداو  يهنارک  زا  دـمآ ، شتآ ]  ] نآ کیدزن  هب  نوچ  و 
. نایناهج راگدرورپ 

و تشاذـگ ] رارف  هب  اـپ  و   ] درک تشپ  دوـب ، يراـم  هک  ییوـگ  دـیبنجیم  هک  تـسیرگن  ار  نآ  تخادـنا و ]  ] نوـچ زادـنایب . ار  تیاـصع  و 
دش ] هتفگ  ، ] تشگنرب

148 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. ینانمیا زا  وت  سرتم ، نک و  وس  نیا  هب  يور  یسوم  يا 

[ هک نادب  و  ، ] نک عمج  سرت  زا  ار  دوخ  يوزاب  دیآ و  نوریب  یسیپ ]  ] يرامیب چیه  نودب  ناشخرد  دیپس و  ات  نک ، تنابیرگ  رد  ار  تتـسد 
. دنتسه نامرفان  یموق  ناشیا  هک  شموق ، ناگرزب  نوعرف و  يارب  دنتسه  تراگدرورپ  يوس  زا  ناهرب  ود  ود ، نیا 

. دنشکب ارم  هک  مسرتیم  ماهتشک و  ار  ناشیا  زا  یکی  نم  اراگدرورپ  تفگ : یسوم ] ]
وگغورد ارم  مسرتیم  نم  هک  دـهدیم  یهاوـگ  نم  قدـص  هب  هک  تسرفب  نم  رواـی  ار  وا  تسا ، رتناـبز  هداـشگ  نم  زا  نوراـه  مردارب  و 

. دننادب
[ تسامـش هارمه  هک   ] اـم تازجعم  اـب  هک  میهد  يهطلـس  نت  ود  امـش  هب  میزاـس و  دـنمورین  تردارب  نتـسویپ ]  ] اـب ار  وـت  هک  ادوز  دوـمرف :

. دیزوریپ دنک  يوریپ  امش  زا  سک  ره  امش و  دسرن ، امش  هب  ناشتسد 

148 ص :  ریسفت ..... 

: تفگ درک  هّجوت  نیدم  يوس  هب  مالّسلا  هیلع  یسوم  یتقو  ِلِیبَّسلا  َءاوَس  ِینَیِدْهَی  ْنَأ  یِّبَر  یسَع  َلاق  َنَیْدَم  َءاْقِلت  َهَّجَوَت  اََّمل  َو 
. دنک تیاده  ایند  نید و  رد  تسار  هار  هب  ارم  مراگدرورپ  هک  دشاب 

. تسا هدش  هدیمان  میهاربا  دنزرف  نیدم  مان  هب  اجنآ  دوبن و  نوعرف  ورملق  تنطلس و  تحت  نیدم 
. زور تشه  دناهتفگ : یضعب  دوب و  هلصاف  هار  زور  هس  نیدم  وا و  نیب  دناهتفگ : یضعب 

ار نیدم  دوب و  بیعـش  بلاط  وا  دیاش  دیامن و  تیادـه  تسار  هار  هب  ارم  مراگدرورپ  هک  دـشاب  تفگیم : اذـل  دوبن ، دـلب  ار  هار  یـسوم  و 
. درک باختنا  بیعش  تاقالم  تهج 

149 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تفرگ شیپ  ار  نیدم  هار  اقاّفتا  دوب و  هدرکن  دصق  ار  ینّیعم  صّخشم و  ياج  مالّسلا  هیلع  یسوم  دناهتفگ : یضعب  و 

. داد ناشن  وا  هب  ار  نیدم  هار  ياهتشرف  دناهتفگ : یضعب  و 
. دندربیم بآ  نآ  زا  هک  یهاچ  ینعی  دیسر ، نیدم  بآ  هب  یتقو  َنَیْدَم  َءام  َدَرَو  اََّمل  َو 

. دندادیم بآ  دوخ  تاناویح  هب  هک  دید  ار  یمدرم  هاچ  نآ  رانک  رد  َنوُقْسَی  ِساَّنلا  َنِم  ًۀَّمُأ  ِْهیَلَع  َدَجَو 
. دناهدش عنام  بآ  زا  ار  نادنفسوگ  هک  دید  ار  رتخد  ود  ِنادوُذَت  ِْنیَتَأَْرما  ُمِِهنوُد  ْنِم  َدَجَو  َو 

؟ دننکیم عنم  بآ  هب  دورو  زا  ار  امش  نادنفسوگ  ارچ  تفگ  امُُکبْطَخ  ام  َلاق 
. میهدیمن بآ  یغولش  ماحدزا و  ماگنه  ار  نامنادنفسوگ  ام  دنتفگ : ود  نآ  یِقْسَن  اَتلاق ال 
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. تسا هدش  هدناوخ  دّرجم  یثالث  زا  لاعفا و  باب  زا  َرِدُْصی  ظفل  ُءاعِّرلا  َرِدُْصی  یَّتَح 
. میرادرب بآ  هاچ  زا  میناوتیمن  ام  میزاس و  باریس  ار  نامنادنفسوگ  نآ  اب  هک  میتسه  بآ  يهفاضا  يدایز و  رظتنم  ام  دنتفگ : ود  نآ 

. دشاب نداد  بآ  يّدصتم  شدوخ  دناوتیمن  تسا و  ریپ  ام  ردپ  ٌرِیبَک  ٌْخیَش  انُوبَأ  َو 
. داد بآ  نانآ  نادنفسوگ  هب  مالّسلا  هیلع  یسوم  سپ  امَُهل  یقَسَف 

گنس نآ  ییاهنت  هب  مالّسلا  هیلع  یسوم  دنرادرب و  ار  نآ  دنتـسناوتیمن  رفن  هد  زا  رتمک  هک  دوب  هاچ  نآ  يور  رب  یگنـس  دناهتفگ : یـضعب 
ار 

150 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. درک نانآ  زا  ولد  تساوخرد  تشادرب و 

ییاهنت هب  مالّسلا  هیلع  یسوم  شکب ، بآ  یناوتیم  رگا  دنتفگ : دنـشکب و  بآ  نآ  اب  دنتـسناوتیمن  رفن  هد  زا  رتمک  هک  دنداد  وا  هب  يولد 
. دوب هدروخن  يزیچ  دوب  زور  هس  هک  یلاح  رد  درک ، باریس  ار  اهنآ  ولد  کی  اب  دیشک و  بآ 

: تفگ دوب  هنسرگ  هک  یلاح  رد  دروآ  يور  ياهیاس  هب  سپس  َلاقَف  ِّلِّظلا  َیلِإ  یَّلََوت  َُّمث 
ثعاـب هک  تسا  یگنـسرگ  ریخ  زا  دوصقم  هک  مدـنمزاین ، نادـب  یتسرف  هک  يریخ  ره  میارب  اراـگدرورپ  ٍْریَخ  ْنِم  ََّیلِإ  َْتلَْزنَأ  اـِمل  یِّنِإ  ِّبَر 
یگدنز دناوتیمن  هجیتن  رد  دنکیمن ، بلط  اذغ  دشابن  یگنـسرگ  رگا  تساذغ و  اب  ناسنا  یگدنز  ياقب  دنک و  بلط  اذـغ  ناسنا  دوشیم 

. ددرگیم هجلاعم  هب  جاتحم  دوشیم و  ضیرم  دنک ، تدابع  و 
. اذغ هب  جاتحم  ریقف ] ]

. دنتسیاب دناوتب  نآ  اب  هک  درک  ینان  همین  تساوخرد  ادخ  زا  ادخ  ربمایپ  دناهتفگ : یضعب 
ناهایگ يزبس  دروخیم و  نیمز  ناهایگ  زا  وا  نوچ  درکن ، تساوخرد  دروخب  هک  ینان  زج  ادخ  زا  وا  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  و 

«. 1  » دوب هدش  تشوگیب  رغال و  شمکش  نوچ  دشیم ، هدید  دوب و  ادیپ  شمکش  ریز  زا 
هک نآ  زا  دعب  هچ  درک ، باجتسم  ار  وا  ياعد  دنوادخ  سپ 

__________________________________________________
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یکی هب  بیعش  سپ  دندرک ، فیرعت  ار  ناتساد  نانآ  دیسرپ  ار  نتشگرب  دوز  ببس  نانآ  زا  بیعـش  دنتـشگرب  هناخ  هب  دوز  بیعـش  نارتخد 
: دیامرفیم یلاعت  يادخ  هچنانچ  تفر  مالّسلا  هیلع  یسوم  شیپ  رتخد  نآ  ناوخب ، ارف  ار  مالّسلا  هیلع  یسوم  تفگ : نانآ  زا 

تـسناوتیمن دنزب و  فرح  تسناوتیمن  هک  يوحن  هب  تفریم  هار  مرـش  ایح و  اب  نارتخد  زا  یکی  ٍءایِْحتْـسا  یَلَع  یِـشْمَت  امُهادْحِإ  ُْهتَءاجَف 
. دورب هار  دیاب ، هک  نانچ  نآ  نادرم  نایم  رد 

دهدب ار  تندیشک  بآ  دزم  ات  دهاوخیم  ار  وت  مردپ  تفگ : مالّسلا  هیلع  یـسوم  هب  اَنل و  َْتیَقَـس  ام  َرْجَأ  َکَیِزْجَِیل  َكوُعْدَی  ِیبَأ  َّنِإ  َْتلاق 
زا تعباتم  هب  روبجم  ار  وا  یگنـسرگ  سرت و  یلو  دورن ، رتخد  نآ  لابند  هب  تساوخ  دـماین و  شـشوخ  نخـس  نیا  زا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم 

. دشیم راکشآ  یسوم  يارب  وا  ندب  دزیم و  الاب  ار  رتخد  سابل  یهاگ  داب  داتفا ، هار  رتخد  اب  هرخالاب  دومن و  رتخد 
نم رس  تشپ  زا  وت  ادخ  زینک  يا  تفگ : هک  نآ  ات  تسبیم ، ار  شنامـشچ  یهاگ  دینادرگیم و  رب  يور  وا  زا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  یهاگ 

. دننکیمن هاگن  ار  نانز  تشپ  هک  میتسه  یموق  زا  ام  هک  هدب ، ناشن  نم  هب  هزیر  گنس  نتخادنا  اب  ار  هار  ایب و  هار 
يا تفگ : مالّسلا  هیلع  یسوم  هب  دوب ، ندروخ  ماش  هدامآ  مالّسلا  هیلع  بیعـش  دش  دراو  مالّـسلا  هیلع  بیعـش  رب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  یتقو 

. مربیم ادخ  هب  هانپ  تفگ : وا  هب  مالّسلا  هیلع  یسوم  روخب ، ماش  نیشنب و  ناوج 
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ندیشک  بآ  ندرک و  باریس  ضوع  ماش  نیا  مسرتیم  یلو  ماهنسرگ ، ارچ ، تفگ : یتسین ؟ هنسرگ  رگم  ارچ  تفگ : مالّسلا  هیلع  بیعش 
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. میشورفیمن الط  زا  رپ  نیمز  رادقم  هب  ار  ترخآ  لمع  زا  يزیچ  هک  متسه  ياهداوناخ  زا  نم  دشاب و  نم 
هک تسا  نینچ  نم  ناردپ  نم و  تداع  هکلب  تسین ، تهج  نادب  ماش  نیا  ناوج ، يا  دـنگوس  ادـخ  هب  هن  تفگ : وا  هب  مالّـسلا  هیلع  بیعش 

. میهدیم ماعط  وا  هب  میرادیم و  زیزع  ار  نامهیم 
: دومرف یلاعت  يادخ  هچنانچ  درک ، فیرعت  ار  دوخ  ناتساد  سپس  دش و  ندروخ  لوغشم  مالّسلا  هیلع  یسوم  سپ 

: تفگ مالّسلا  هیلع  بیعش  َلاق  َصَصَْقلا  ِْهیَلَع  َّصَق  َو  ُهَءاج  اَّمَلَف 
. تسین نوعرف  تکلمم  رد  ام  نیمزرس  نوچ  يدرک ، ادیپ  تاجن  رگمتس  موق  زا  هک  سرتن  َنیِِملاَّظلا  ِمْوَْقلا  َنِم  َتْوََجن  ْفََخت  ال 

: تفگ نارتخد  زا  یکی  ُهْرِجْأَتْسا  َِتبَأ  ای  امُهادْحِإ  َْتلاق 
. امن ریجا  نادنفسوگ  ندینارچ  يارب  ار  وا  ردپ  يا 

. تسا راکتسرد  دنمورین و  يوق ، يدرک  شریجا  هک  تسا  یسک  نیرتهب  هک  ُنیِمَْألا  ُّيِوَْقلا  َتْرَجْأَتْسا  ِنَم  َْریَخ  َّنِإ 
. دناهدش مالّسلا  هیلع  یسوم  راجیتسا  ببس  هک  دنکب  تفص  ود  رب  تلالد  ات  دروآ  رهاظ  مسا  ریمض  ضوع 

زا رتمک  هک  بآ  ولد  ندیشک  اب  دنرادرب و  دنتسناوتیمن  رفن  هد  زا  رتمک  هک  هاچ  يور  زا  گنس  نتشادرب  اب  ار  شندوب  يوق  تفگ : بیعش 
؟ يدیمهف هنوگچ  ار  وا  يراکتسرد  تناما و  یلو  يدیمهف ، دنشکب  ار  نآ  دنناوتیمن  رفن  هد 

میتسه  یموق  زا  ام  هدب ، ناشن  نم  هب  هزیر  گنس  اب  ار  هار  ایب و  مرس  تشپ  زا  تفگ : نم  هب  وا  هک  متفریم  هار  وا  ولج  نم  تفگ : رتخد 
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. متخانش اجنیا  زا  ار  وا  يراکتسرد  تناما و  نم  دننکیمن و  هاگن  نانآ  هب  نانز  تشپ  رد  هک 
. تفرگ ینوزف  مالّسلا  هیلع  یسوم  هب  مالّسلا  هیلع  بیعش  تبغر  لیم و  تفگ  ار  نیا  رتخد  یتقو 

َْکیَلَع َّقُشَأ  ْنَأ  ُدیِرُأ  ام  َو  َكِْدنِع  ْنِمَف  ًارْـشَع  َتْمَْمتَأ  ْنِإَف  ٍجَجِح  َِینامَث  ِینَرُجَْأت  ْنَأ  یلَع  ِْنیَتاه  َّیَتَْنبا  يَدْـحِإ  َکَحِْکنُأ  ْنَأ  ُدـیِرُأ  یِّنِإ  َلاق 
هب بیعـش   ] ٌلیِکَو ُلوُقَن  ام  یلَع  ُهَّللا  َو  َّیَلَع  َناوْدُـع  الَف  ُْتیَـضَق  ِْنیَلَجَْألا  اَمَّیَأ  َکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  َِکلذ  َلاق  َنیِِحلاَّصلا  َنِم  ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  ِینُدِـجَتَس 
نم يارب  لاس  تشه  نیباک ] ياج  هب   ] هک نیا  لابق  رد  مروآ ، رد  وت  يرـسمه  هب  ار  مرتخد  ود  نیا  زا  یکی  مهاوخیم  نم  تفگ : یـسوم ]

زا ارم  دـهاوخب ، ادـخ  رگا  هک  مریگب ، تخـس  وت  رب  مهاوخیمن  نم  یلو  تسا ، تدوخ  لیم  يداد ، نایاپ  لاس  هد  هب  ار  نآ  رگا  ینک ، راک 
یهاوخ هدایز  نم  زا  مدرب ، رـس  هب  ار  تّدم  ود  زا  مادک  ره  هک  دشاب  امـش  نیب  نم و  نیب  نیا  تفگ : یـسوم ] . ] تفای یهاوخ  ناراکتـسرد 

. تسام دهاش ] و   ] نماض مییوگیم  هچنآ  رب  دنوادخ  دوشن و 
. مهدیم رارق  لّضفت  فطل و  باب  زا  ار  نآ  هکلب  تسین ، قادص  هیرهم و  وزج  لاس  ود  نآ 

حاکن هکلب  هدوبن ، رتخد  هیرهم  ندرک  راک  الصا  دناهتفگ : یضعب 
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تسام رابخا  رد  هک  هچنآ  دوب و  نامه  رهم  دناهتفگ : یـضعب  دوب و  دقع  طرـش  ندرک  راک  لاس  دنچ  دوب و  هدش  عقاو  یـصوصخم  رهم  هب 
. تسا هدوب  رهم  ندرک  راک  نیمه  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد 

: دیوگب هک  هنوگ  نیدب  تسین ، زیاج  ندش  ریجا  اب  حاکن  مالسا  رد  زورما  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
. ینک جیوزت  نم  هب  ار  ترتخد  ای  رهاوخ  وت  هک  نآ  طرش  هب  منکیم  راک )  ) نانچ نینچ و  وت  دزن  نم 

«. 1  » دشابیم هیرهم  هب  رتراوازس  وا  تسا و  رتخد  نآ  دوخ  يارب  هیرهم  هچ  تسا ، مارح  دقع  نیا  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع 
يرتخد نامه  وا  دوب ، ود  نآ  نیرتکچوک  هدـش  حاکن  رتخد  هدـش : دراو  ام  رابخا  رد  دراد و  دوجو  يرگید  ناوارف  راـبخا  نومـضم  نیا  هب 
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. تسا نیما  يوق و  وا  هک  نک  ریجا  ار  وا  ردپ  يا  تفگ : دناوخیم و  ارف  ار  وت  مردپ  تفگ : هک  تسا 
. دومن افیا  ار  تّدم  نیرتشیب  مالّسلا  هیلع  یسوم  و 
: تسا هدمآ  یثیدح  رد  َلَجَْألا  یَسُوم  یضَق  اَّمَلَف 

هچ مدرگرب ، ماهداوناخ  ردام و  دزن  منطو و  هب  دیاب  نم  تفگ : مالّسلا  هیلع  بیعش  يارب  ندرک  یناپوچ  لاس  هد  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  یسوم 
؟ مراد امش  دزن  يزیچ 

. دشاب وت  لام  دیازب  دیفس  هایس و  دنفسوگ  لاس  نیا  رد  نم  نادنفسوگ  زا  کی  ره  تفگ :
__________________________________________________
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دنکیم و ار  اصع  تسوپ  زا  يرادقم  دادیم و  هیکت  شیاصع  هب  دنک  لاسرا  هّدام  رب  رن  دنفسوگ  تساوخیم  تقو  ره  مالّسلا  هیلع  یسوم 
نآ يور  گنر  ود  شـشوپ  هچراـپ و  کـی  داد و  رارق  نادنفـسوگ  هاـگارچ  هاـگباوخ و  طـسو  رد  ار  نآ  تشاذـگیم ، یقاـب  ار  يرادـقم 

نوچ دندییازن ، گنر  ود  زج  نادنفسوگ  لاس  نآ  رد  سپ  دننک ، يریگ  تفج  هّدام  اب  ات  داتسرفیم  اهنآ  رب  ار  رن  دنفسوگ  سپس  تخادنا ،
یتقو سپ  داد ، زین  هفاضا  نانآ  هب  دوخ  شیپ  زا  مالّـسلا  هیلع  بیعـش  تشادرب و  دوخ  اب  ار  شنز  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  دش  لماک  لاس  کی 

ياصع دـشاب ، نم  هارمه  هک  مهاوخیم  اصع  کی  نم  تفگ : مالّـسلا  هیلع  بیعـش  هب  دوش  جراـخ  اـجنآ  زا  تساوخ  مالّـسلا  هیلع  یـسوم 
. دوب هدرک  عمج  قاطا  کی  رد  هدرب و  ثرا  هب  ار  همه  دوب و  مالّسلا  هیلع  بیعش  دزن  ناربمایپ 

هیلع حون  ياصع  دش و  لخاد  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ریگب ، اهاصع  نیب  زا  اصع  کی  وش و  هناخ  نیا  لخاد  تفگ : مالّـسلا  هیلع  بیعـش  سپ 
نآ مالّسلا  هیلع  یسوم  دنتفرگ ، رارق  مالّسلا  هیلع  یـسوم  تسد  رد  دندیرپ و  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  يوس  هب  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  مالّـسلا و 
نآ مالّـسلا  هیلع  یـسوم  سپ  رادرب ، رگید  ياصع  نادرگ و  رب  ار  نآ  تفگ : دـید  هک  ار  اصع  نآ  مالّـسلا  هیلع  بیعـش  تشادرب ، ار  اـصع 

اـصع نامه  هک  دینادرگرب  ار  نآ  هرابود  دمآ ، مالّـسلا  هیلع  یـسوم  يوس  هب  هرابود  اصع  نامه  درادرب  رگید  ياصع  ات  دینادرگرب  ار  اصع 
: تفگ دید  ار  هّیضق  نیا  مالّسلا  هیلع  بیعش  نوچ  دش ، رارکت  لمع  نیا  هبترم  هس  ات  تشگرب ، زاب 

دش . جراخ  رصم  دصق  هب  اجنآ  زا  دنار و  ار  شنادنفسوگ  مالّسلا  هیلع  یسوم  هدینادرگ ، وت  صوصخم  ار  اصع  نآ  یلاعت  يادخ  هک  ورب 
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، دیسر ارف  بش  تفرگرد و  ار  نانآ  یکیرات  داب و  هارمه  يدیدش  يامرس  دوب  شهارمه  وا  يهداوناخ  هک  یلاح  رد  دیسر  ینابایب  هب  یتقو 
«. 1  » رخآ ات  َلَجَْألا ...  یَسوُم  یضَق  اَّمَلَف  دیامرفیم : یلاعت  يادخ  هچنانچ  تشگ ، رادیدپ  یشتآ  درک  هاگن  مالّسلا  هیلع  یسوم 

راتفرگ ندییاز  درد  هب  شرـسمه  تفرگ و  ارف  ار  نانآ  يدیدش  داب  امرـس و  دندش و  هدنکارپ  شنادنفـسوگ  دیـسر و  ارف  بش  ِِهلْهَِأب  َراس  َو 
. دناهتفگ یضعب  هچنانچ  دیسر  شرظن  هب  رود  زا  یشتآ  ماگنه  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  یسوم  دش ،

هار هک  دنکیم ، التبم  اهیتخـس  هب  ادتبا  ار  وا  دهاوخب  ار  ياهدنب  یبوخ  ریخ و  هاگ  ره  یلاعت  يادـخ  هک  نادـب  ًاران  ِروُّطلا  ِِبناج  ْنِم  َسَنآ 
لاح نابز  اب  دنک و  هّجوت  ادخ  يوس  هب  دوش  روبجم  هک  اجنآ  ات  دنکیم  عطق  ادخ  ریغ  زا  ار  شلایخ  دـیما  ياههار  ددـنبیم و  ار  شاهراچ 

. دنکیم تباجا  شقاقحتسا  دادعتسا و  بسح  رب  دیامن و  تساوخرد  ادخ  زا  لاق  ای 
مالّسلا هیلع  یسوم  يارب  ار  تلاسر  ماقم  دنوادخ  هچنانچ  دنک ، اعد  لاق  ای  لاح  نابز  اب  رگا  دنکیم  تباجا  ار  ّرطضم  ياعد  دنوادخ  اریز 

راتفرگ قامخچ  ندشن  نشور  رسمه و  لمح  عض  نادنفـسوگ ، ندش  هدنکارپ  امرـس ، خی ، ربا ، بش ، یکیرات  هب  ار  وا  سپ  تسا ، هتـساوخ 
رد دش و  عطق  شدیما  ياههار  شلایخ و  ياههراچ  يهمه  هک  اجنآ  ات  درک 

__________________________________________________
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. دیامن هّجوت  شبیغ  تهج  هب  دش  روبجم  هجیتن 
زا تسا و  هکراـبم  يهعقب  ناـمه  هک  سفن  روط  بناـج  زا  دـنک  هّجوت  شیوخ  بیغ  تهج  هب  دـش  روبجم  یتـقو  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هچ 
هک دـش  رهاظ  یهوک  رد  تخرد  نآ  شتآ و  نآ  دـیآیم ، نوریب  تخرد  زا  هک  یـشتآ  تروص  هب  دـش  رهاـظ  يرون  سفن  تسار  بناـج 

. تشذگ البق  هوک  نآ  ّلحم  رد  فالتخا  زا  ثحب  دش و  هدیمان  روط  نآ  زا  سپ  ای  دوشیم ، هدیمان  روط 
نمئمطم و یتقو  ، ) دش مارآ  سرت  یگدز و  تشحو  زا  دومن و  هّجوت  نآ  هب  دـید  ار  یـشتآ  روط  بناج  زا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  یتقو  سپ 

(. دش مارآ 
: تفگ شاهداوناخ  هب  ًاران  ُتْسَنآ  یِّنِإ  اُوثُْکما  ِِهلْهَِأل  َلاق 

. تفگ ناشتشحو  یبات و  یب  نیکست  يرادلد و  تهج  نانآ  هب  ار  نخس  نیا  مدید ، یشتآ  نم  هک  دینک  گنرد 
میریگب سنا  وا  اب  هک  یـسک  ربخ  ای  شتآ  بحاص  شتآ و  ربخ  ای  هار  ربخ  ینعی  مروایب ، يربخ  شتآ  نآ  زا  دـیاش  ٍرَبَِخب  اْهنِم  ْمُکِیتآ  یِّلََعل 

. ینادابآ يدابآ و  کی  ربخ  ای 
. دیوش مرگ  ات  مروایب  شتآ  ياهعطق  ای  َنُولَطْصَت  ْمُکَّلََعل  ِراَّنلا  َنِم  ٍةَوْذَج  َْوأ 

يهعطق ای  هتخادـگ  خرـس و  شتآ  اـی  روهلعـش  شتآ  زا  هعطق  نآ  دـناهدناوخ ، تکرح  هس  اـب  ار  میج  هک  تسا ، تغل  هس  ٍةَوْذَـج  ظـفل  رد 
. تسا هدشن  روهلعش  زونه  تسا و  بوچ  رگید  تمسق  هدش و  شتآ  هتخوس و  نآ  زا  یتمسق  هک  تسا  یبوچ 
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و سفن ) تسار  فرط   ) تسار فرط  ینعی  نمیا ، يداو  زا  دـمآ  شتآ  نآ  کـیدزن  هب  نوچ  ِنَْمیَأـْلا و  ِداْولا  ِئِطاـش  ْنِم  َيِدوـُن  اـهاتَأ  اَّمَلَف 

«1 . » دشاب تکرب  يانعم  هب  نمی ]  ] زا فصو  نمیا  تسا  نکمم 
تـسا نینچ  مه  تسرهاـظ و  ماـش  ياـهنیمز  تکرب  هدوـب ، ماـش  زا  نیمز  نآ  نوـچ  تسا ، داـیز  نآ  ریخ  هک  ینیمز  ِۀَـکَرابُْملا  ِۀَـعُْقْبلا  ِیف 

. سفن روط  تاکرب 
«. 2  » تسالبرک يهکرابم  يهعقب  تارف و  زا  ترابع  تسا  هدمآ  نآرق  رد  هک  ِنَْمیَْألا  ِداْولا  ِئِطاش  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 

. دوب هدییور  لحاس  رب  تخرد  نآ  دناهتفگ : یضعب  ِةَرَجَّشلا  َنِم 
دید ار  یتخرد  ناهگان  دراد  رب  یکدنا  نآ  زا  هک  دمآ  شتآ  يوس  هب  وا  هک  هدش  رکذ  ثیدـح  رد  َنیَِملاْعلا  ُّبَر  ُهَّللا  اَنَأ  یِّنِإ  یـسُوم  ای  ْنَأ 

مالّسلا هیلع  یسوم  سپ  دمآ ، وا  يوس  هب  شتآ  دریگب ) شتآ  نآ  زا  هک   ) تفر شکیدزن  نوچ  تسا و  بهتلم  روهلعش و  نآ  زا  شتآ  هک 
زا تساوخ  مّود  راب  يارب  هتشگ  زاب  تخرد  هب  شتآ  هک  دید  مالّسلا  هیلع  یسوم  تشگزاب ، تخرد  رب  هرابود  شتآ  درک و  رارف  دیـسرت و 

دوخ لاح  هب  ار  شتآ  درک و  رارف  دیسرت و  زاب  دمآ  وا  يوس  هب  شتآ  هک  درادرب  شتآ  نآ 
__________________________________________________

. هیآ نیمه  لیذ  صصق  هروس  یناشاک ج 2  ضیف  نسحم  الم  یفاص  ریسفت  . 1
ماکحالا ج 6 ص 38 ح 24. بیذهت  یفاّصلا ج 4 ص 89 و  . 2
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. تشگزاب تخرد  هب  شتآ  هک  یلاح  رد  دومن  هّجوت  سپس  تشاذگ ،

هاگن بقع  هب  تشگنرب و  درک و  رارف  دیـسرت و  هعفد  نیا  دمآ ، وا  يوس  هب  شتآ  هک  درادرب  نآ  زا  هک  تفر  شتآ  يوس  هب  مّوس  راب  يارب 
. نایملاع راگدرورپ  متسه  ادخ  نم  یسوم  يا  درک : ادن  یلاعت  يادخ  هک  درکن 
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: دومرف یلاعت  يادخ  تسیچ ؟ بلطم  نیا  لیلد  تفگ : مالّسلا  هیلع  یسوم 
هیلع یـسوم  یـسوم ، يا  نکفایب  ار  نآ  دومرف : دنوادخ  تسا ، نم  ياصع  نآ  تفگ : یـسوم ؟ يا  تسیچ  تسا  وت  تسار  فرط  رد  هچنآ 

. درک تکرح  هک  دش  يرام  تخادنا  ار  نآ  مالّسلا 
یهاوخ نمیا  وت  هک  سرتن  ریگب و  ار  رام  نآ  یـسوم  يا  درک : ادن  ّلج  ّزع و  يادـخ  سپ  درک ، رارف  دیـسرت و  نآ  زا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم 

. دوب
. تشذگ رگید  ياهناتساد  زا  رتشیب  ناتساد  نیا  رارکت  هجو  و 

ادا فلتخم  ظافلا  اب  همجرت  تساههدـش و  تیاـکح  ّیکحم و  يهمجرت  اـهتیاکح  هک  تسا  تهج  نادـب  رّرکم  ظاـفلا  فـالتخا  هجو  و 
رکذ زین  ّیکحم  زا  یـضعب  هدـش  رکذ  ناتـساد  هک  اج  ره  رد  ّیکحم و  فرط  رد  اـهراتفگ  باوج و  لاؤس و  ترثک  تهج  هب  اـی  دوشیم ،

. تسا هدش 
. تسا یسُوم  ای  ْنَأ  رب  فطع  نکفایب ، ِْقلَأ  ْنَأ  َو 

. كرحتم هدنز و  دش  ییاهدژا  هک  تخادنا  ار  اصع  سپ  ار  تیاصع  َكاصَع 
. دناسریمن ّتیذا  رازآ و  هک  هایس  نامشچ  اب  هدوب  يرام  هک  ییوگ  دبنجیم  هک  دید  تخادنا  ار  نآ  نوچ  ٌّناَج و  اهَّنَأَک  ُّزَتْهَت  اهآَر  اَّمَلَف 
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صقن رام  زا  وا  سرت  نآ و  زا  وا  ندرک  رارف  شتآ و  زا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ندیـسرت  تشاذـگ ، رارف  هب  اپ  درک و  تشپ  وا  هب  ًاِربْدـُم  یَّلَو 

لامک و رب  تلالد  هتشگزاب  تدحو  ماقم  هب  هدش و  خلسنم  اهترثک  يهمه  زا  هک  یلاح  نینچ  رد  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  سرت  هکلب  تسین ،
. دراد شتّیرشب  ماقم  رد  وا  سفن  تردق 

عیمج زا  یلاح  نینچ  رد  سک  ره  هک  یلاح  رد  هتـشگن  یناف  لماک  روط  هب  شتکلمم  لها  زا  هدشن و  لیاز  تارثک  دوشیم  مولعم  هک  اریز 
رام شتآ و  زا  رارف  سرت و  تّیرشب  ّقح  دنکیمن ، ظفح  ار  اهترثک  زا  کی  چیه  ّقح  دوشیم و  یناف  شتکلمم  لها  عیمج  زا  اهترثک و 

. تسا يذوم 
. تسا لامک  رب  اهلیلد  نیرتلماک  زا  لاح  نانچ  رد  اهترثک  قوقح  ظفح  و 
. تخرد زا  ُهَّللا  اَنَأ  یِّنِإ  ندینش  زا  دعب  لیلد  بلط  رد  بلطم  تسا  نینچ  مه  و 

. درک رارف  شتآ  زا  هک  یتقو  نآ  فالخ  رب  تشگنرب ) بقع  هب  ، ) درکن شبقع  هب  هّجوت  ْبِّقَُعی و  َْمل  َو 
. یسوم يا  دش  ادن  ینعی  دناهتفگ : یضعب  یسُوم  ای 

. دوب یهاوخ  نمیا  كانسرت  ياهزیچ  بیسآ  زا  وت  هک  سرتن  ایب و  َنِینِمْآلا  َنِم  َکَّنِإ  ْفََخت  َو ال  ِْلْبقَأ 
نیب رد  صرب )  ) ضرم هک  نآ  نودـب  دـیآیم  نوریب  يرون  ربب  نیتسآ  رد  ار  تتـسد  ٍءوُس  ِْریَغ  ْنِم  َءاْضَیب  ْجُرَْخت  َِکْبیَج  ِیف  َكَدَـی  ُْکلْـسا 

ورف نیتسآ  رد  ار  شتسد  مالّسلا  هیلع  یسوم  سپ  دشاب ،
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. دش نشور  وا  يارب  ایند  دروآ ، نوریب  درب و 
تسد نتشاذگ  هچ  دورب ، نیب  زا  وت  سرت  ات  راذگ  تنابیرگ  هب  تسد  يراد  هک  یسرت  رطاخ  هب  لاح  ِبْهَّرلا  َنِم  َکَحانَج  َْکَیلِإ  ْمُمْـضا  َو 

. دنکیم کمک  بلق  بارطضا  عفر  شمارآ و  هب  بلق  رب  زاب و  و 
: زا ناهرب  اضیب و  دی  اصع و  ندش  اهدژا  ِناناهُْرب  ود : نیا  ینعی ، تسا ، هدش  هدناوخ  نآ  دیدشت  نون و  فیفخت  اب  َِکناذَف 

. تسوت راگدرورپ  َکِّبَر  ْنِم 
. دیورب شموق  نوعرف و  دزن  ناهرب  ود  نیا  اب  َنْوَعِْرف و  یلِإ 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2606 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنتسه نامرفان  یموق  نانآ  هک  َنیِقِساف  ًامْوَق  اُوناک  ْمُهَّنِإ  ِِهئاَلَم  َو 
. تسین وا  تسد  هب  زج  شموق  نوعرف و  هب  ناهرب  ود  ندش  یهتنم  هک  دیمهف  مالّسلا  هیلع  یسوم  یتقو 

زا َنوُراه  یلِإ  ْلِسْرَأَف  یلاـعت : يادـخ  لوق  نمـض  رد  هک  هچنآ  رباـنب  نوراـه  کـمک  بلط  اـی  تّیلوئـسم  زا  افعتـسا  تهج  خـساپ  رد  َلاـق 
ار شردارب  کمک  دش  ّدر  وا  يافعتـسا  هک  نآ  زا  سپ  داد و  افعتـسا  لّوا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هک  میتفگ  اجنآ  تشذگ و  ءارعـش  يهروس 

: تفگ نینچ  درک  بلط 
ار ناـنآ  زا  یکی  نم  اراـگدرورپ  ًاْءدِر  یِعَم  ُْهلِـسْرَأَف  ًاـناِسل  یِّنِم  ُحَْـصفَأ  َوُه  ُنوُراـه  یِخَأ  َو  ِنوـُُلتْقَی  ْنَأ  ُفاـخَأَف  ًاـسْفَن  ْمُْهنِم  ُْتلَتَق  یِّنِإ  ِّبَر 

ظفل  تسرفب . نم  کمک  هب  ار  وا  تسا ، رتنابز  هداشگ  نم  زا  نوراه  مردارب  و  دنشکب . ارم  هک  مسرتیم  ماهتشک و 
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. تسا هدش  هدناوخ  هزمه  فیفخت  اب  أدر  تسا ، نیگنس  راب  هدام و  کمک و  يانعم  هب  ءدر 
ریغ نابز  اب  ناشباوج  رد  رگا  تسین ، حیـصف  نانآ  ّدر  رد  نم  نابز  دـننک و  بیذـکت  ارم  مسرتیم  نم  ِنُوبِّذَُـکی  ْنَأ  ُفاـخَأ  یِّنِإ  ِیُنقِّدَُـصی 

. دنتسه نیگمشخ  نم  رب  ماهتشک و  ار  نانآ  زا  یسک  نوچ  دننکیمن ، لوبق  نم  زا  مروایب  یتّجح  لیلد و  حیصف 
: دومرف وا  تساوخرد  تباجا  ماقم  رد  دنوادخ  َلاق 

وا رب  وا  نیا  رب  هوالع  دومن و  تباجا  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  تساوخرد  یلاعت  يادـخ  ًاناْطلُـس  اـمَُکل  ُلَـعْجَن  َو  َکـیِخَِأب  َكَدُـضَع  ُّدُـشَنَس 
. دسرن ناشیا  رب  ناینوعرف  زا  يررض  دنک و  يرای  ار  ود  نآ  داد و  هدعو  ینعی  دومن ، زین  لّضفت 

. دنناسرب یبیسآ  ررض و  امش  هب  دنناوتیمن  امُْکَیلِإ و  َنُولِصَی  الَف 
. تسا َنُوِبلاْغلا  ای  َنُولِصَی  الَف  هب  ّقلعتم  فرظ  ببس ، يارب  ءاب )  ) ظفل اِنتایِآب 

يوس هب  دـش و  ّنئمطم  یهلا  يهدـعو  اب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  سپ  دـیتسه ، بلاغ  امـش  ناوریپ  رفن و  ود  امـش  َنُوِبلاْغلا  اَمُکَعَبَّتا  ِنَم  َو  اُمْتنَأ 
. تفر نوعرف 

47 تایآ 36 -
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هراشا

َءاج ْنَِمب  ُمَلْعَأ  یِّبَر  یـسُوم  َلاق  َو  ( 36  ) َنِیلَّوَْألا اَِنئابآ  ِیف  اذِهب  انْعِمَـس  ام  َو  ًيرَتْفُم  ٌرْحِـس  َّالِإ  اذه  ام  اُولاق  ٍتانَِّیب  اِنتایِآب  یـسُوم  ْمُهَءاج  اَّمَلَف 
ِیل ِْدقْوَأَف  يِْریَغ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ُتِْملَع  ام  ُأَلَْملا  اَهُّیَأ  ای  ُنْوَعِْرف  َلاق  َو  ( 37  ) َنوُِملاَّظلا ُِحْلُفی  ُهَّنِإ ال  ِراَّدلا  ُۀَِبقاع  َُهل  ُنوُکَت  ْنَم  َو  ِهِْدنِع  ْنِم  يدُْهلِاب 
ِْریَِغب ِضْرَْألا  ِیف  ُهُدُونُج  َو  َوُه  َرَبْکَتْـسا  َو  ( 38  ) َنِیبِذاْکلا َنِم  ُهُّنُظََأل  یِّنِإ  َو  یـسُوم  ِهلِإ  یلِإ  ُِعلَّطَأ  یِّلََعل  ًاحْرَـص  ِیل  ْلَعْجاَف  ِنیِّطلا  یَلَع  ُناماه  ای 

(40  ) َنیِِملاَّظلا ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف  ِّمَْیلا  ِیف  ْمُهانْذَبَنَف  ُهَدُونُج  َو  ُهانْذَخَأَف  ( 39  ) َنوُعَجُْری اْنَیلِإ ال  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  ِّقَْحلا 
َو ( 42  ) َنیِحُوبْقَْملا َنِم  ْمُه  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َو  ًۀَنَْعل  اْینُّدلا  ِهِذـه  ِیف  ْمُهانْعَْبتَأ  َو  ( 41  ) َنوُرَْـصُنی ِۀَمایِْقلا ال  َمْوَی  َو  ِراَّنلا  َیلِإ  َنوُعْدَی  ًۀَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَج  َو 

ِِّیبْرَْغلا ِِبناِجب  َْتنُک  ام  َو  ( 43  ) َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  ًۀَمْحَر  َو  ًيدُه  َو  ِساَّنِلل  َِرئاَصب  یلوُْألا  َنوُرُْقلا  اَنْکَلْهَأ  ام  ِدَْعب  ْنِم  َباتِْکلا  یَـسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل 
اُوْلتَت َنَیْدَـم  ِلْهَأ  ِیف  ًایِواث  َْتنُک  ام  َو  ُرُمُْعلا  ُمِْهیَلَع  َلَواطَتَف  ًاـنوُُرق  اـنْأَْشنَأ  اَّنِکل  َو  ( 44  ) َنیِدِهاَّشلا َنِم  َْتنُک  ام  َو  َْرمَْألا  یَـسُوم  یلِإ  اْنیَـضَق  ْذِإ 

(45  ) َنِیلِسُْرم اَّنُک  اَّنِکل  َو  اِنتایآ  ْمِْهیَلَع 
ْنَأ ـال  َْول  َو  ( 46  ) َنوُرَّکَذَـتَی ْمُهَّلََعل  َِکْلبَق  ْنِم  ٍریِذـَن  ْنِم  ْمُهاتَأ  ام  ًامْوَق  َرِذـُْنِتل  َکِّبَر  ْنِم  ًۀَـمْحَر  ْنِکل  َو  اـْنیَدان  ْذِإ  ِروُّطلا  ِِبناـِجب  َْتنُک  اـم  َو 

(47  ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  َنوُکَن  َو  َِکتایآ  َِعبَّتَنَف  ًالوُسَر  اْنَیلِإ  َْتلَسْرَأ  َْول ال  انَّبَر  اُولوُقَیَف  ْمِهیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اِمب  ٌۀَبیِصُم  ْمُهَبیُِصت 
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164 ص :  همجرت ..... 

يزیچ نینچ  نامناکاین  ّقح  رد  ام  تسین و  هتخاس  رب  يوداج  زج  نیا  دـنتفگ : دروآ ، ار  اـم  رگنـشور  تازجعم  ناـنآ  يارب  یـسوم  نوچ  و 
. میاهدینشن

يرآ دراد ؟ یماـجنا  رـس  کـین  یـسک  هچ  تسا ، هدروآ  دوـمنهر  وا  يوـس  زا  یـسک  هچ  هک  تسا  رتاـناد  مراـگدرورپ  تـفگ : یـسوم  و 
. دنوشیمن راگتسر  ناراکمتس 

نم يارب  و  زپـب ] رجآ   ] زورفارب لـگ  رب  شتآ  نم  يارب  ناـماه  يا  ماهتخانـشن ، دوخ  زج  ییادـخ  امـش  يارب  ناـگرزب  يا  تفگ : نوـعرف  و 
، منادیم نایوگغورد  زا  ار  وا  نم  مربب ، یپ  یسوم  يادخ  هب  هک  دشاب  روآرب ، دنلب ]  ] یجرب

دنوشیمن هدنادرگزاب  ام  يوس  هب  ناشیا  هک  دنتشادنپ  و  دندیزرو ، رابکتسا  نیمز  يور  رد  ّقحان  هب  شنایهاپس  وا و 
؟ تسا هدوب  هنوگچ  ناراکمتس  ماجنا  رس  هک  رگنب  سپس  میدرک ، اهر  ایرد  هب  ار  نانآ  میتفرگ و  ورف  ار  شنایهاپس  وا و  هاگنآ 

. دنباییمن يرای  تمایق  زور  و  دننکیم ، توعد  خزود  شتآ  يوس  هب  هک  میدناوخ  ینایاوشیپ  ار  نانآ  و 
. دنتسه ناگدز  نیرفن  زا  ناشیا  مه  تمایق  زور  رد  میدرک و  ناشریگنابیرگ  یتنعل  ناهج ، نیا  رد  و 

دومنهر و مدرم و  يارب  ياهیرگنـشور  هک  میداد  ینامـسآ  باتک  یـسوم  هب  میدرک  دوبان  ار  نیتسخن  ياهلـسن  هک  نآ  زا  سپ  یتسار  هب  و 
. دنریگ دنپ  هک  دشاب  هدوب  تمحر 

. يدوبن ناهاوگ  زا  وت  میدرک و  يرپس  تلاسر ]  ] راک یسوم  اب  هک  هاگنآ  يدوبن  روط ] هوک   ] یبرغ بناج  رد  وت  و 
ناشیا رب  ار  ام  تایآ  هک  يدوبن  میقم  نیدم  لها  نایم  رد  وت  دش و  زارد  نانآ  رب  راگزور  میدروآ و  دیدپ  ییاهلـسن  نایم ] نیا  رد   ] ام یلو 

میدوب ناربمایپ ]  ] ناگدنتسرف ام  یلو  یناوخب 
هک ار  یموق  هک  تسوت  راـگدرورپ  يوس  زا  یتـمحر  یحو ]  ] نیا یلو  میداد  رد  ادـن  هک  هاـگنآ  يدوبن  روط  هوک ] یبرغ   ] بناـج رد  وت  و 

. دنریگب دنپ  هک  دشاب  یهد  رادشه  تسا ، هدماین  ناشیوس  هب  ياهدنهد  رادشه  وت  زا  شیپ 
ناشنیشیپ رادرک  راک و  رطاخ  هب  هک  دوبن  رگا  و 
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.؟ میشاب نانمؤم  زا  مینک و  يوریپ  وت  تایآ  زا  هک  يداتسرفن  ام  يوس  هب  يربمایپ  ارچ  اراگدرورپ  دنتفگیم : دسر ، نانآ  هب  یتبیصم 

165 ص :  ریسفت ..... 

عمج تساضیب و  دی  اصع و  تایآ ، زا  دوصقم  تسا ، تبحاصم  يارب  ای  يّدعت  يارب  اِنتایِآب  رد  ءاب )  ) ظفل ٍتانَِّیب  اِنتایِآب  یـسُوم  ْمُهَءاج  اَّمَلَف 
دوجو ادخ  دیحوت  رب  شتلاسر و  رد  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  قدـص  رب  يدّدـعتم  ياهتلالد  ود  نآ  زا  کی  ره  رد  هک  تسا  نیا  يارب  تایآ 

. دنکیم مالّسلا  هیلع  یسوم  قدص  رب  تلالد  هک  دشابیم  يرگید  ياهتّجح  ندرک  هفاضا  اب  هناشن  ود  نآ  دوصقم  ای  دراد ،
: دنتفگ دانع  لهج و  هار  زا  اُولاق 

. تسین رحس  زج  نیا  ٌرْحِس  اَّلِإ  اذه  ام 
. تشذگ َرْحِّسلا  َساَّنلا  َنوُمِّلَُعی  يهیآ : لیذ  هرقب  هروس  رد  نآ  قیقحت  رحس و  نایب 

. تسا هدش  هدز  ارتفا  ادخ  رب  ًيرَتْفُم و 
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. میاهدینشن نامناردپ  نید  رد  ام  تسا  یعّدم  ار  نآ  یسوم  هک  ار  ادخ  ّتینادحو  نیا  َنِیلَّوَْألا  اَِنئابآ  ِیف  اذِهب  انْعِمَس  ام  َو 
. تسا هدش  هدناوخ  واو  نودب  َلاق  َو  ظفل  َلاق  َو 

رد مالّسلا  هیلع  یسوم  دندرکن  لوبق  ار  وا  ياهتّجح  تازجعم و  دندرک  راکنا  ار  شتلاسر  مالّـسلا و  هیلع  یـسوم  هک  نآ  زا  سپ  یـسوُم 
: تفگ درکیم و  وا  ملع  ادخ و  هب  داهشتسا  هک  یلاح 

َُهل ُنوُکَت  ْنَم  َو  ِهِْدنِع  ْنِم  يدُْهلِاب  َءاج  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  یِّبَر 
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ِراَّدلا ُۀَِبقاع 
هک ییوگ  دراد ، بوخ  ماـجنا  رـس  هدیدنـسپ و  تبقاـع  یـسک  هچ  تسا و  هدروآ  دومنهر  وا  يوس  زا  یـسک  هچ  هک  تسا  رتاـناد  میادـخ 

تیاده نم  هک  نیا  هب  تسا  رتاناد  نم  راگدرورپ  يهتفگ : هک  ایوگ  دـشابیم ، شدوخ  زا  هیانک  هلمج  نیا  تسین و  تبقاع  دنـسپان  تبقاع 
. مرادن امش  راکنا  ّدر و  زا  یکاب  سپ  تسا ، نم  نآ  زا  هدیدنسپ  تبقاع  مدروآ و 

: دیوگب هک  تسا  نیا  ترابع  ّقح  َنوُِملاَّظلا  ُِحْلُفی  ُهَّنِإ ال 
ار ناشملظ  دشاب ، هدوب  نانآ  ندوب  ملاظ  زا  هیانک  ات  دومن  لودع  ترابع  نیا  زا  نکیل  و  رادلا ) ۀبقاع  هل  نوکی  يدهلاب و ال  ءیجی  نمب ال  )
دنوشیمن و راگتسر  تبقاع  نسح  تیاده و  اب  نیملاظ  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  دنک ، بلس  ناهرب  اب  ار  ناشتبقاع  نسح  تیاده و  تابثا و 

. دیتسه ملاظ  نم  تلاسر  راکنا  وا و  ریغ  ندرک  تدابع  تسا و  قلخ  قلاخ  هک  ادخ  راکنا  اب  امش 
بلطم مه  ات  درک  شموق  هب  يور  دیسرت  اهدژا  رطاخ  هب  هضراعم  زا  دش و  زجاع  ناهرب  تّجح و  زا  هک  نآ  زا  سپ  نوعرف  ُنْوَعِْرف و  َلاق  َو 

: تفگ دبای  شمارآ  سرت  زا  شدوخ  مه  دزاس و  هبتشم  نانآ  رب  ار 
ياصع مالّـسلا و  هیلع  یـسوم  زا  وا  سرت  تیاهن  تّجح و  زا  وا  ندـش  زجاع  رب  تلالد  مالک  نیا  يِْریَغ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ُتِْملَع  ام  ُأَلَْملا  اَهُّیَأ  ای 

اعّدا مالّسلا  هیلع  یسوم  هک  دراد  ییادخ  هب  تبـسن  ملع  یفن  هکلب  دنکیمن ، ّتیهلا  ياعّدا  حیرـص  روط  هب  شدوخ  يارب  نوچ  دنکیم ، وا 
هذـخاؤم نآ  رب  دـنوادخ  هک  تسوا  لّوا  يهملک  نآ  تسا ، تّجح  زا  زجع  هب  رارقا  نامه  هک  دـنکیم  راـهظا  ار  شیوخ  کـش  دـنکیم و 

دومن و
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. تسا هدش  هداد  تبسن  ربخ  هب  هچنانچ  دوب ، لاس  لهچ  رخآ  لّوا و  يهملک  نیب  تسا ، یلْعَْألا  ُمُکُّبَر  اَنَأ  وا  رخآ  هملک 
ییادخ تفگ : هک  هنوگ  نیدب  دهد  بیرف  ار  شموق  تساوخ  دش  رهاظ  مالّسلا  هیلع  یسوم  زا  وا  سرت  ناهرب و  تّجح و  زا  وا  زجع  نوچ 

. دشیم نکمم  وا  هب  یسرتسد  دوبیم و  نم  لثم  ناکم  تهج و  رد  دوب  ّقح  رگا  دنکیم  اعّدا  یسوم  هک 
. زورفا رب  شتآ  نم ، يارب  ییاّنب  تهج  ناماه  يا  ِنیِّطلا  یَلَع  ُناماه  ای  ِیل  ِْدقْوَأَف  تفگ : سپ 

. تخاس رجآ  هک  دوب  یسک  لّوا  وا  دناهتفگ : یضعب  لگ ، زا  ندرک  تسرد  تشخ  يارب 
هب ات  دورب  نامـسآ  نانع  ات  هک  زاسب  دـنلب  یلاع و  رـصق  نم  يارب  َنِیبِذاْکلا  َنِم  ُهُّنُظََأل  یِّنِإ  َو  یـسُوم  ِهلِإ  یلِإ  ُِعلَّطَأ  یِّلََعل  ًاحْرَـص  ِیل  ْلَـعْجاَف 

دوبن مدرم  بیرف  نوعرف  دوصقم  رگا  مرادـنپیم  نایوگغورد  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  نم  هچ  مبای  یهاگآ  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  يادـخ 
. تسین نکمم  دسرب  نامسآ  هب  نآ  زا  هک  يرصق  نتخاس  هک  تسنادیم  دوب و  ییاناد  درم  وا  نوچ  درکیمن ، مّلکت  نینچ 

یـسک داـب  اوه و  راـشف  رثا  رب  هک  دوـب  دـنلب  ردـق  نآ  تخاـس  دـنلب  رایـسب  يرـصق  اوـه  رد  نوـعرف  يارب  ناـماه  تسا : هدـمآ  ثیدـح  رد 
. دتسیاب تسناوتیمن 

«1 . » تخاس نوگنرس  ار  رصق  نآ  داتسرف و  ییاهداب  یلاعت  يادخ  میزاسب ، میناوتیمن  رتدنلب  رصق  نیا  زا  رگید  تفگ : نوعرف  هب  هاگنآ 
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«2 . » دنتخاس یتوبات  تسا  هدش  رکذ  رابخا  رد  هک  یلیصفت  قبط  ماگنه  نآ  رد  ناماه  نوعرف و 
نودب قلطم و  روط  هب  ، ) دندومن رابکتـسا  نیمز  يور  رد  ّقحان  هب  شنازابرـس  نوعرف و  سپ  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  ُهُدُونُج  َو  َوُه  َرَبْکَتْـسا  َو 
نودـب رابکتـسا  و  دـندیزاغآ . يرگید  ییوج  يرترب  قباس  رابکتـسا  رب  هفاضا  تشگزاب  اوه  زا  هک  نآ  زا  سپ  ای  یّقح ،) هنوگ  ره  نتـشاد 

. رّبکتم اب  رّبکت  هب  ادخ  رما  دننام  دشابن ، ادخ  رما  ببس  هب  ایادخ  ییایربک  تّلع  هب  هک  تسا  ییاج  رد  ّقح 
. دندرگیمن زاب  ام  يوس  هب  ندش ) هدنز  زاب  دندرک  نامگ  نانآ  َنوُعَجُْری و  اْنَیلِإ ال  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو 

نانآ ندش  قرغ  لیـصفت  هچنانچ  میدرک  اهر  ایرد  هب  ار  نانآ  میتفرگ و  ورف  ار  شنایهاپـس  وا و  هاگنآ  ِّمَْیلا  ِیف  ْمُهانْذَبَنَف  ُهَدُونُج  َو  ُهانْذَـخَأَف 
هچ تسا ، ایرد  هب  ناـنآ  يهدـنزادنا  ناـنآ و  يهدـنریگ  نأـش  ندرک  گرزب  میخفت و  ناـینوعرف و  ریقحت  هیآ  نیا  رد  تشذـگ و  اـیرد  رد 
رد ار  هدـنریگ  نتفرگ  دوشیم و  هتخادـنا  هتفرگ و  تسد  اب  هک  هداد  رارق  يزیچ  دـننام  ار  نانآ  دـنراد  ناـنآ  هک  یترثک  اـب  یلاـعت  يادـخ 

. دوشیم هتفرگ  تسد  اب  یناسآ  هب  هک  هداد  رارق  يزیچ  نتفرگ  دننام  شنازابرس  ترثک  هب  تبسن  تمظع  تعسو و 
__________________________________________________

نز درم و  رازه  رازه  داتفا  نوعرف  رکشل  فرط  هب  هراپ ، هس  رصق  هک  دز  يرپ  نآ  رب  لیئربج  دیوگیم  يدبیم  رارسالا  فشک  ریسفت  رد  - 1
. دندش تسپ  نآ  رب 

. دوش هعجارم  تنارود  لیو  نّدمت  خیرات  هب  نآ  يهچخیرات  رصم و  مارها  زا  رتشیب  عالطا  تهج  - 2
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. تسا هدوب  هنوگچ  نارگمتس  ماجنا  رس  هک  رگنب  سپ  َنیِِملاَّظلا  ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف 
. تسا تّما  ناراکمتس  تّما و  زا  هیانک  نخس  نیا 

ای میداد ، رارق  ناـشتکلمم  لـها  يوریپ  دروم  ناـماما  ار  ناـنآ  يهمه  ینعی  میداد ، رارق  اوشیپ  يریثک  عمج  يارب  ار  ناـنآ  ًۀَِّمئَأ  ْمُهاـْنلَعَج  َو 
. میداد رارق  نایاوشیپ  ار  نانآ  تّیعبت 

. دننکیم توعد  شتآ  هب  هک  ینایاوشیپ  ِراَّنلا  َیلِإ  َنوُعْدَی 
ار نانآ  انِْرمَِأب  َنوُدْهَی  ًۀَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَج  َو  دومرف : یلاعت  يادخ  تسا ، ماما  ود  ادخ  باتک  رد  هّمئا  هک  تسا  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

مّدقم مدرم  مکح  زا  لبق  ار  ادـخ  مکح  مدرم و  رما  زا  لبق  ار  ادـخ  رما  مدرم ، رما  اب  هن  دـننکیم ، تیادـه  ام  رما  اب  هک  میداد  رارق  یناماما 
: دومرف یلاعت  يادخ  دنرادیم ،

هب دـنرادیم ، مّدـقم  ادـخ  مکح  زا  لبق  ار  مدرم  مکح  ادـخ و  رما  زا  لبق  ار  مدرم  ناـمرف  ناربهر ، نیا  ِراَّنلا  َیلِإ  َنوُعْدَـی  ًۀَِّمئَأ  ْمُهاـْنلَعَج  َو 
«. 1  » تسا یلاعت  يادخ  باتک  رد  هک  هچنآ  فالخ  رب  دنریگیم  دنهدیم و  تّیمها  مدرم  ياهاوه 

رما میدـقت  هک  نیا  هب  تسا  نیبلاط  يهمه  مناردارب و  يروآ  داـی  نیلفاـغ ، يهمه  مدوخ و  ندرک  هاـگآ  هیبنت و  ربخ  نیا  لـقن  زا  دوصقم  و 
. تسا مدرم  رما  يهلمج  زا  هدننک  لمع  رما  نوچ  هدننک ، لمع  دوخ  رما  رب  ادخ  رما  میدقت  ینعی  مدرم  رما  رب  ادخ 
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یلعف ره  دشابیم و  شدوخ  تکلمم  لها  ياوشیپ  مدرم  دارفا  زا  يدرف  ره  هکلب  درادن ، يده  يهّمئا  هب  یـصاصتخا  ادخ  رما  میدـقت  نیا  و 
. دشابیم شدوخ  مکح  رما و  هب  رظن  زا  لبق  وا  مکح  ادخ و  رما  نآ  رد  روظنم  هک  تسا  نیا  ای  دوشیم  رداص  وا  زا  هک 

رما زا  لـبق  ادـخ  رما  هب  هک  تسا  یماـما  وا  دـشاب  یلّوا  رگا  سپ  ادـخ ، مکح  رما و  هب  رظن  زا  لـبق  شدوـخ  مکح  رما و  نآ  رد  روـظنم  اـی 
. دنکیم تیاده  ار  شتکلمم  لها  شدوخ 
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تدوخ یشاب و  هتشاد  یکیرش  دیرت  هساک  کی  رد  رگا  الثم  دناوخیم ، ارف  شتآ  هب  ار  شتکلمم  لها  هک  تسا  یماما  دشاب  یمّود  رگا  و 
، دشابن یفاک  امش  يود  ره  يارب  ذیذل  زیچ  نآ  دشاب و  يذیذل  زیچ  هساک  رد  ای  دنکن ، تیافک  تکیرـش  وت و  يارب  دیرت  یـشاب و  هنـسرگ 

یهد حیجرت  تدوخ  رب  ار  وا  ینعی  نآ  زا  رتمک  ای  يروخب  تکیرـش  اب  يواسم  ای  یهاوخیم  هکلب  يروخن ، تکیرـش  زا  رتشیب  یهاوخب  وت 
رگا دوب و  یهاوخ  لوا  مسق  زا  وت  دـشابن  سفن  ضارغا  زا  رگید  ياهزیچ  ییاتـسدوخ و  ییامندوخ و  راک  نیا  زا  تدوصقم  ینک ، راثیا  و 

. مّود مسق  زا  یشابن  نینچ 
يارب دیوش  ادخ  رّکذـتم  لعف  ماگنه  امـش  رگا  هک  دـیوشن ، لفاغ  ادـخ  رکذ  زا  یلعف  ره  ماگنه  هک  منکیم  هیـصوت  ار  دوخ  مناردارب و  نم 

ادخ رما  رب  ار  سفن  رما  دنکیم و  هبلغ  امـش  رب  امـش  ياهسفن  هن  رگ  دوشیم و  نکمم  ناتدوخ  رما  رب  نآ  میدـقت  ادـخ و  رما  رّکذـت  امش 
. تسا كرت  لعف و  ره  ماگنه  رد  ادخ  یهن  رما و  رکذت  رکذ  بتارم  نیرتالاب  هدش : هتفگ  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  درادیم و  مّدقم 
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طّسوت هب  نوچ  نانآ  و  تسادخ ، رب  رصحنم  ندرک  يرای  زور  نآ  رد  نوچ  دنوشیمن ، يرای  تمایق  زور  نانیا  َنوُرَْـصُنی و  ِۀَمایِْقلا ال  َمْوَی  َو 

. دنوشیمن يرای  رگید  دناهدرک  راکنا  ار  وا  افلخ  ادخ و  دنتسین ، لصّتم  ادخ  هب  ادخ  يافلخ 
. نک نعل  ار  نانآ  ایادخ  نتفگ : ای  تمحر  زا  درط  زا  تسا  ترابع  تنعل  ًۀَنَْعل  اْینُّدلا  ِهِذه  ِیف  ْمُهانْعَْبتَأ  َو 

ای تمحر  زا  درط  راّفک  نآ  رـس  تشپ  لابند و  هب  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  دشاب  لوعفم  زا  لاح  رگا  اْینُّدـلا  ِهِذـه  ِیف  یلاعت : يادـخ  لوق  و 
. دنتسه ایند  یناگدنز  رد  نانآ  هک  یلاح  رد  میداد  رارق  ار  ناگدننک  نعل  تنعل 

دشاب ًۀَنَْعل  زا  لاح  ای  ًۀَنَْعل  هب  ای  ْمُهانْعَْبتَأ  هب  قّلعتم  اْینُّدلا  ِهِذه  ِیف  رگا  تسا و  رتقفاوم  دیآیم  هک  هچنآ  لباقم  رد  نتفرگ  رارق  هب  يانعم  نیا 
. میداد رارق  تنعل  نانآ  رس  تشپ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم 

. ترخآ رد  ای  دنشاب  ایند  رد  هک  نیا  هب  ضّرعت  نودب 
. دنتسه ناگدز  نیرفن  زا  ناشیا  مه  تمایق  زور  َنیِحُوبْقَْملا و  َنِم  ْمُه  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َو 

. تسا تمایق  زور  رد  نانآ  رب  یلاعت  يادخ  بضغ  لوزن  یلاعت  يادخ  تمحر  لومش  مدع  زا  هیانک 
. میداد مالّسلا  هیلع  یسوم  هب  ار  تاروت  ای  ود ، نآ  ماکحا  تلاسر و  تّوبن و  َباتِْکلا  یَسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو 

حلاص و دوه و  حون و  موق  دننام  میدرک  دوبان  ار  نیتسخن  ياهلسن  هک  دوب  نآ  زا  سپ  نآ  یلوُْألا و  َنوُرُْقلا  اَنْکَلْهَأ  ام  ِدَْعب  ْنِم 
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. دندش كاله  قرغ  اب  هک  دندوب  يدّدعتم  ياهتّما  نانآ  هچ  تسا ، نوعرف  نورق  زا  دوصقم  ای  مالّسلا ، مهیلع  بیعش  میهاربا و 
َباتِْکلا زا  لدب  ای  لاح  َِرئاَصب  دنیبیم و  نآ  اب  بلق  هک  تسا  يزیچ  تّجح  اریز  تسا ، تّجح  يانعم  هب  تریصب  عمج  َِرئاَصب  ظفل  َِرئاَصب و 

. تسا
هن یتّما و  هن  ینرق و  هن  یموق و  دنوادخ  دومرف : هک  هدش  هداد  تبسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  هب  َنوُرَّکَذَتَی  ْمُهَّلََعل  ًۀَمْحَر  َو  ًيدُه  َو  ِساَّنِلل 

تروص هب  هک  ياهیرق  لها  زج  هب  هدرکن  باذـع  ینامـسآ  باذـع  هب  نیمز  يور  رد  تسا  هدـش  لزان  تاروت  هک  یتقو  زا  ار  ياهیرق  لـها 
. دندش خسم  نومیم 

یهوک بناج  رد  وت  ِِّیبْرَْغلا و  ِِبناِجب  َْتنُک  ام  َو  « 1  » هیآ رخآ  ات  َباتِْکلا ...  یَـسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  دیامرفیم : یلاعت  يادخ  هک  ینیبیمن  ایآ 
هدش عقاو  برغ  بناج  مالّسلا  هیلع  یسوم  هب  ای  وت  هب  تبسن  تسا و  روط  هوک  ارحص  نآ  رد  هک  ییارحص  ای  يدوبن ، تسا  روط  مان  هب  هک 

ای دوشیم ، یبرغ  بناج  نیدـم  رـصم و  هب  تبـسن  هنیدـم و  هّکم و  هب  تبـسن  دـشاب  ماش  رد  هک  یلوق  نآ  رباـنب  روط  هوک  هچ  يدوبن  تسا 
. يدوبن روط  یبرغ  فرط  بناج  رد  وت  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم 

ات میتساوخ  وا  زا  رصم  هب  تشگزاب  زا  سپ  هک  یتقو  رد  میدناسر  مالّسلا  هیلع  یسوم  هب  ار  تّوبن  رما  ام  َْرمَْألا  یَسُوم  یلِإ  اْنیَضَق  ْذِإ 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2611 

http://www.ghaemiyeh.com


__________________________________________________
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دش یـشالتم  ور و  ریز و  هوک  هک  یتقو  رد  میداد  وا  هب  ار  تیالو  رون  رما  ای  میداد ، وا  هب  روط  رد  ار  نآ  حاولا  تاروت و  رما  ای  دشاب  ربمایپ 
یحو قیرط  زا  زج  هک  تسا  یبیغ  رابخا  زا  اهنیا  يهمه  هک  دندیسر ، تکاله  هب  رفن  داتفه  وا  موق  تشگ و  شوهیب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  و 

. دوشیمن ادیپ  اهنآ  هب  ملع  هدوب  ایاضق  دهاش  هک  یسک  رابخا  ای 
. یشاب هتشاد  ملع  اهنآ  هب  هدهاشم  نید و  اب  هک  يدوبن  ایاضق  دهاش  وت  َنیِدِهاَّشلا و  َنِم  َْتنُک  ام  َو 

زا يدرکن ، هدـهاشم  وت  ار  ایاضق  نیا  هک  یلاح  رد  ینادـب  هدـش  عقاو  هک  روطناـمه  اـت  میدرک  یحو  وت  هب  ار  نآ  اـم  نکل  اـنْأَْشنَأ و  اَّنِکل  َو 
قلخ مه  رس  تشپ  رایسب و  ياهتّما  ًانوُُرق  ام  نوچ  يدینشن ، زین  دهدب  حیحص  ربخ  هک  یسک  زا  يدینشن و  دشاب  هدرک  هدهاشم  هک  یـسک 

. میدرک
حیحـص و رابخا  هک  یناسک  زا  زین  هدنامن و  یـسک  دـناهدوب  ایاضق  دـهاش  هک  یناسک  زا  دـش  زارد  نانآ  رب  راگزور  ُرُمُْعلا و  ُمِْهیَلَع  َلَواطَتَف 

. تسا هدش  فرحنم  هدرک و  ادیپ  رییغت  هکلب  هدنامن ، یقاب  یعقاو  حیحص و  روط  هب  رابخا  دهدب و  ربخ  وت  هب  ات  دنراد ، قیقد  عالّطا 
. دشاب حیحص  دناوتیمن  یحو  قیرط  زا  زج  رابخا )  ) نآ هب  وت  ملع  سپ 

لخاد یحو  تابثا  ّتلع  رب  كاردتـسا  تادا  هدش و  فذح  یحو  سپ  تسا ، رابخا  نآ  یحو  تقیقح  رد  هدـش  كاردتـسا  هک  هچنآ  سپ 
. تسا هدش 

. يدوبن نکاس  مالّسلا  هیلع  بیعش  يهیرق  ینعی  نیدم  لها  نایم  رد  وت  َنَیْدَم و  ِلْهَأ  ِیف  ًایِواث  َْتنُک  ام  َو 
. یناوخب ناشیا  رب  ار  ام  تایآ  هک  اِنتایآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَت 
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هک تسا  نیا  نآ  يانعم  ددرگیم و  رب  هّکم  لها  هب  ای  نیدم  لها  هب  رورجم  ریمض  فانیتسا  ربانب  تسا و  هفنأتسم  ای  ًایِواث  تفص  هلمج  نیا 

هدش ینالوط  نامز  نوچ  دهدیمن  ربخ  وت  هب  نانآ  حیحص  رابخا  زا  مه  یسک  دشاب و  دوهش  زا  یـشان  وت  رابخا  ات  يدوبن  نیدم  لها  رد  وت 
. دوشیمن لوسر  يارب  زج  یحو  تسین و  یحو  اب  زج  نانآ  زا  وت  رابخا  سپ  هدش ، فیرحت  سردنم و  رابخا  و 

. تسام بناج  زا  یحو  ببس  هب  وت  رابخا  سپ  میتسرفیم ، وت  يارب  ار  ناینیشیپ  رابخا  ام  نکل  َنِیلِسْرُم و  اَّنُک  اَّنِکل  َو 
لاسرا نداتسرف و  نامه  ندرک  یحو  زا  دوصقم  نوچ  هدش ، لخاد  لاسرا  رب  كاردتسا  تادا  یلو  تسا ، یحو  زین  اجنیا  رد  كردتـسم  و 

. تسا
ای يدوبن  روط  بناج  رد  وت  میدرک  ادـن  ُهَّللا  اَنَأ  یِّنِإ  يادـن  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ام  هک  ماگنه  نآ  اـْنیَدان  ْذِإ  ِروُّطلا  ِِبناـِجب  َْتنُک  اـم  َو 
رد نانآ  هک  یلاح  رد  میدرک  ادن  ار  وت  تما  هک  هاگنآ  ای  دندینش ، مالّسلا  هیلع  یسوم  نارای  زا  رفن  داتفه  ار  ام  يادن  هک  ینامز  نآ  يدوبن 

. دیآیم هچنانچ  دندوب ، نانز  ياهمحر  نادرم و  بالصا 
. داد ربخ  وت  هب  ار  بلطم  نیا  وت  راگدرورپ  نکل  ْنِکل و  َو 

. يزادرپب مدرم  رادشه  هب  تلاسر  تّوبن و  زا  دعب  ات  دشاب  وت  تلاسر  رب  لیلد  ای  یهد ، رادشه  ربخ  نیا  ببس  هب  ات  َرِْذُنِتل  َکِّبَر  ْنِم  ًۀَمْحَر 
نانآ  نوچ  هدماین ، نانآ  يارب  ياهدنهد  میب  وت  زا  لبق  هک  یهد  رادشه )  ) میب ار  یموق  وت  ات  َِکْلبَق  ْنِم  ٍریِذَن  ْنِم  ْمُهاتَأ  ام  ًامْوَق 
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. دناهدوب نیشیپ  يایبنا  راثآ  دوبن  ترتف و  نامز  رد 

. دنشاب ناشباقع  باوث و  داعم و  أدبم و  هب  رّکذتم  نانآ  دیاش  َنوُرَّکَذَتَی  ْمُهَّلََعل 
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هدـنهد تاـجن  ناونع  هب  ار  وا  دومن و  ثوعبم  ار  نارمع  نب  یـسوم  یلاـعت  يادـخ  هک  یتـقو  تسا : هدـمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  زا 
هب تبـسن  ار  دوخ  ياج  ّتیعقوم و  داد و  وا  هب  ار  حاولا  تاروت و  داد و  تاجن  ار  لیئارـسا  ینب  تفاکـش و  وا  يارب  ار  اـیرد  درک ، باـختنا 

. يدرکن مارکا  تمارک  نآ  هب  نم  زا  لبق  ار  يدحا  چیه  هک  يدومن  مارکا  یتمارک  هب  ارم  اراگدرورپ  تفگ : دید ، شراگدرورپ 
؟ تسا نم  قلخ  عیمج  هکئالم و  عیمج  زا  رترب  نم  دزن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  هک  یتسنادن  ایآ  یـسوم  يا  دومرف : یلاعت  يادخ  سپ 

: تفگ مالّسلا  هیلع  یسوم 
؟ دراد دوجو  نم  لآ  زا  رترب  ناربمایپ  لآ  رد  ایآ  تسا  رتیمارگ  تقلخ  عیمج  زا  وت  دزن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  رگا  اراگدرورپ 

دّمحم لضف  دننام  ناربمایپ  لآ  عیمج  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  لآ  يرترب  لضف و  هک  یتسنادن  ایآ  یـسوم  يا  دومرف : یلاعت  يادخ 
؟ تسا نیلسرم  عیمج  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

لضفا رترب و  وت  دزن  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  ياهتّما  رد  ایآ  تسا  نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  لآ  رگا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یـسوم  سپ 
: دومرف یلاعت  يادخ  سپ  یتفاکش . ار  ایرد  يدرک و  لزان  نانآ  رب  يولـس  ّنم و  يدنکفا و  هیاس  ربا  زا  نم  تّما  رب  هک  تسه ؟ نم  تّما  زا 
رب هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  لضف  دننام  اهتما  عیمج  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  تّما  يرترب  لضف و  هک  یتسنادـن  ایآ  یـسوم  يا 

تسا ؟ نم  قلخ  عیمج 
176 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هیلع هّللا  یلص  دّمحم  تّما  یسوم و  ای  درک : یحو  وا  هب  یلاعت  يادخ  مدیدیم ، ار  نانآ  نم  شاک  اراگدرورپ  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یـسوم 
ندـع و ياـهتشهب  رد  دـید ، یهاوخ  تشهب  رد  ار  ناـنآ  هدـنیآ  رد  نکیل  تسین ، ناـنآ  روهظ  تقو  نوچ  دـید ، یهاوخن  زگره  ار  هلآ  و 
، دنوشیم لاحـشوخ  تشهب  تاریخ  رد  دنخرچیم و  یتشهب  ياهتمعن  رد  هک  ینیبیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  روضح  رد  سودرف 

؟ مناونشب وت  هب  ار  نانآ  مالک  يراد  تسود  ایآ 
هاشداپ ولج  رد  هک  لیلذ  دبع  دننام  دنبب و  ار  ترمک  تسیاب و  نم  رـضحم  رد  دومرف : لاعتم  يادخ  یهلا . یلب  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یـسوم 

. درک نینچ  مالّسلا  هیلع  یسوم  سپ  تسیاب ، دتسیایم  گرزب 
ناردپ و بالصا  رد  هک  یلاح  رد  دنداد  باوج  نانآ  يهمه  هلآ ، هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  تّما  يا  درک : ادن  ّلج  ّزع و  راگدرورپ  تقونآ 

.[ کل کیرش  کل ال  کلملا  ۀمعّنلا و  دمحلا و  ّنا  کیّبل  کل  کیرش  کیّبل ال  کیّبل  : ] دنتفگ دندوب و  ناشناردام  ماحرا  رد 
تّما يا  درک : ادن  ّلج  ّزع و  راگدرورپ  سپس  داد ، رارق  اههدننک  جح  راعـش  ار  تباجا  نیا  یلاعت  يادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن 
ياعد نم  تسا ، نم  باقع  زا  لبق  موفع  هتفرگ و  یشیپ  مبـضغ  رب  متمحر  هک  تسا  نینچ  امـش  رب  نم  مکح  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم 

اب دـنک  تاقالم  ارم  سک  ره  دـییامن و  تساوخرد  هک  نآ  زا  لبق  مدومن  اطع  امـش  هب  دـینک و  اـعد  هک  نآ  زا  لـبق  مدرک  تباـجا  ار  اـمش 
نب ّیلع  تسا و  ّقحم  شیاهراک  رد  قداص و  شلاوقا  رد  دّمحم  هلوسر و  هدبع و  ادّمحم  ّنأ  هل و  کیرـش  هدحو ال  هّللا  الا  هلا  تداهش ال 

هیلع و هّللا  یلـص  دّمحم  تعاط  هک  روط  نامه  تسا ، مزال  وا  تعاط  تسوا و  ّیلو  وا و  زا  سپ  وا  ّیـصو  ردارب و  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا 
مزال  هلآ 

177 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هّللا یلـص  دّمحم  یلع و  زا  دعب  وا  ياهتّجح  لیالد  ادخ و  تایآ  بیاجع  ياراد  دـناهدش  باختنا  رّهطم  رهاط و  هک  ادـخ  يایلوا  تسا و 

. دشاب ایرد  فک  دننام  شناهانگ  هچ  رگا  منکیم  دوخ  تشهب  لخاد  ار  وا  دنک  تاقالم  نینچ  ارم  هدوب و  وا  ایلوا  دنتسه  هلآ  هیلع و 
روط بناـج  رد  وت  دّـمحم  يا  دومرف : دـینادرگ  ثوعبم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  دـنوادخ  یتقو  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبـن 

راـگدرورپ هک  ار  يادـخ  منکیم  دـمح  وگب : تفگ : دّـمحم  هب  یلاـعت  يادـخ  سپـس  میدرک ، ادـن  تمارک  نیا  هب  ار  وـت  تّما  هک  يدوـبن 
راگدرورپ هک  ار  ییادـخ  دـمح  دـییوگب : دومرف : دّـمحم  تّما  هب  دـنوادخ  هدـینادرگ و  نم  صوصخم  هک  یتلیـضف  نیا  رب  تسا  ناـیملاع 
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«. 1  » تسا هدینادرگ  صوصخم  نانآ  هب  ار  ام  هک  اهيرترب  اهتلیضف و  نیا  رب  تسا  نایملاع 
. دسرب نانآ  رب  ناشدوخ  تسد  اب  یتبیصم  ادابم  هک  بلطم  نیا  دوبن  رگا  ٌۀَبیِصُم  ْمُهَبیُِصت  ْنَأ  َْول ال  َو 

. دناهداد ماجنا  دوخ  تسد  اب  ینادان  تلاهج و  تّلع  هب  هک  یلمع  ْمِهیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اِمب 
: دنیوگیم ناشینادان  تلاهج و  زا  ندروآ  رذع  ام و  رب  ضارتعا  باب  زا  هتفرگ  تروص  ینادان  يور  زا  هک  ناشدوخ  لمع  زا  دعب  اُولوُقَیَف 

. یتسه اههناشن  تایآ و  ياراد  وت  هک  مینادب  ات  يداتسرفن  یلوسر  ام  يارب  ارچ  ًالوُسَر  اْنَیلِإ  َْتلَسْرَأ  َْول ال  انَّبَر 
وت تایآ  زا  هک  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َنوُکَن  َو  َِکتایآ  َِعبَّتَنَف 

__________________________________________________

مالّسلا ج 1 ص 220 ح 30. هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  . 1
178 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. میدوب نانمؤم  زا  دیسریمن و  ام  هب  تبیصم  نآ  ینادان  ّتلع  هب  رگید  تقو  نآ  مینک و  يوریپ 
. دنتشادن ار  وت  لثم  یلوسر  قاقحتسا  دادعتسا و  نانآ  نوچ  میداتسرفن ، نانآ  يوس  هب  ار  وت  ام  و 

57 تایآ 48 -

178 ص :  ات 57 ..... ] تایآ 48  (: 28  ) صصقلا هروس  ]

هراشا

اَّنِإ اُولاق  َو  ارَهاظَت  ِنارْحِس  اُولاق  ُْلبَق  ْنِم  یـسُوم  َِیتوُأ  اِمب  اوُرُفْکَی  َْمل  َو  َأ  یـسُوم  َِیتوُأ  ام  َْلثِم  َِیتوُأ  َْول ال  اُولاق  انِْدنِع  ْنِم  ُّقَْحلا  ُمُهَءاج  اَّمَلَف 
َنوُِعبَّتَی امَّنَأ  ْمَلْعاَف  ََکل  اُوبیِجَتْسَی  َْمل  ْنِإَف  ( 49  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ُهِْعبَّتَأ  امُْهنِم  يدـْهَأ  َوُه  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  ٍباتِِکب  اُوتْأَف  ُْلق  ( 48  ) َنوُِرفاک ٍّلُِکب 

َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  َلْوَْقلا  ُمَُهل  اْنلَّصَو  ْدََـقل  َو  ( 50  ) َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدـْهَی  ـال  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  َنِم  ًيدُـه  ِْریَِغب  ُهاوَه  َعَبَّتا  ِنَّمِم  ُّلَـضَأ  ْنَم  َو  ْمُهَءاوْهَأ 
(52  ) َنُونِمُْؤی ِِهب  ْمُه  ِِهْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا  ( 51)

ِۀَنَسَْحلِاب َنُؤَرْدَی  َو  اوُرَبَص  اِمب  ِْنیَتَّرَم  ْمُهَرْجَأ  َنَْوتُْؤی  َِکئلوُأ  ( 53  ) َنیِِملْـسُم ِِهْلبَق  ْنِم  اَّنُک  اَّنِإ  انِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُهَّنِإ  ِِهب  اَّنَمآ  اُولاق  ْمِْهیَلَع  یْلُتی  اذِإ  َو 
َنِیلِهاْجلا یِغَْتبَن  ْمُْکیَلَع ال  ٌمالَـس  ْمُُکلامْعَأ  ْمَُکل  َو  اـُنلامْعَأ  اـَنل  اُولاـق  َو  ُْهنَع  اوُضَرْعَأ  َْوغَّللا  اوُعِمَـس  اذِإ  َو  ( 54  ) َنوُقِْفُنی ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  َو  َۀَـئِّیَّسلا 

انِضْرَأ ْنِم  ْفَّطَخَُتن  َکَعَم  يدُْهلا  ِِعبَّتَن  ْنِإ  اُولاق  َو  ( 56  ) َنیِدَتْهُْملِاب ُمَلْعَأ  َوُه  َو  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  َْتبَبْحَأ  ْنَم  يِدْهَت  َکَّنِإ ال  ( 55)
(57  ) َنوُمَْلعَی ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  َو  اَّنَُدل  ْنِم  ًاقْزِر  ٍءْیَش  ِّلُک  ُتارَمَث  ِْهَیلِإ  یبُْجی  ًانِمآ  ًامَرَح  ْمَُهل  ْنِّکَُمن  َْمل  َو  َأ 

179 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

179 ص :  همجرت ..... 

؟ دناهدادن دندوب ، هداد  یـسوم  هب  هچنآ  ریظن  ار  هلآ ] هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم   ] وا ارچ  دنتفگ : دـمآ  نانآ  يوس  هب  ّقح  ام  بناج  زا  نوچ  و 
رگیدـمه زا  هک  دنتـسه  ییاـهوداج  نآرق ] تاروت و   ] ود نیا  دـنتفگ : دـندرکن ؟ راـکنا  دوب ، هدـش  هداد  یـسوم  هب  رتشیپ  هک  ار  هچنآ  اـیآ 

. میرکنم ار  اهنآ  يهمه  ام  دنتفگ  و  دننکیم ، ینابیتشپ 
: وگب

، مینک يوریپ  نآ  زا  ات  دشاب ، رتامنهار  ود  نیا  زا  هک  دیروایب  دنوادخ  يوس  زا  یباتک  دییوگیم  تسار  رگا 
دومنهر نودب  هک  یـسک  زا  رتهارمگ  تسیک  دننکیم و  يوریپ  ناشیاهـسوه  يوه و  زا  ناشیا  هک  نادـب  سپ  دـندادن  ار  تخـساپ  رگا  اّما 
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. دنکیمن تیاده  ار  ناراکمتس  دنوادخ  نامگ  یب  دنک ؟ يوریپ  شیوخ  سفن  ياوه  زا  یهلا 
. دنریگ دنپ  هک  دشاب  میتسویپ  نخس  رد  نخس  نانآ  يارب  و 

. دنروآیم نامیا  نآ  هب  میدوب ، هداد  ینامسآ  باتک  ناشیا  هب  نآ  زا  شیپ  هک  یناسک 
و  ] میلـست لها  نآ  زا  شیپ  ام  تسام ، راگدرورپ  بناج  زا  ّقح و  نآ  میراد ، ناـمیا  نآ  هب  دـنیوگ : دوش  هدـناوخ  ناـنآ  رب  نآرق ]  ] نوچ و 

. میاهدوب رواب ]
قافنا میاهدرک  ناشیزور  هچنآ  زا  دـننک و  عفد  یکین  اب  ار  يدـب  دوش ، هداد  رابود  ناشـشاداپ  دـناهدیزرو  هک  يربص  رطاـخ  هب  هک  دـننانیا 

دننک
نانادان اب  ام  امش ، رب  مالس  امش ، نآ  زا  امش  لامعا  ام و  نآ  زا  ام  لامعا  دنیوگ  دننادرگیمرب و  يور  نآ  زا  دنونـشب  يوغل  نخـس  نوچ  و 

. میرادن يراک 
ناگتفایهر هب  وا  دنکیم و  تیادـه  دـهاوخب  هک  ار  سک  ره  هک  تسا  دـنوادخ  هکلب  ینکیمن ، تیادـه  يراد  تسود  هک  ار  سک  ره  وت 

. تسا رتاناد 
يوریپ  تیاده  زا  وت  هارمه  رگا  دنیوگ : و 

180 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
زا يايزور  هک  زیچ - ره  ياههدروآرف  هک  میاهدادـن  ياج  نما  یمرح  رد  ار  نانآ  اـیآ  وگب ] ، ] میوش هدـنار  هدوبر و  نامنیمزرـس  زا  مینک ،

. دننادیمن نانآ  يهنیرتشیب  یلو  ددرگیم ؟ لاسرا  نآ  يوس  هب  عمج و ] - ] تسام بناج 

180 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

شتلاسر لوبق  زا  دروخرب و  ناشغامد  هب  دـمآ  ام  دزن  زا  شاتازجعم  ای  باتک  ای  وا  تلاـسر  اـی  لوسر  یتقو  انِدـْنِع  ْنِم  ُّقَْحلا  ُمُهَءاـج  اَّمَلَف 
. دندومن رابکتسا 

نشور و تازجعم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ارچ  یـسُوم  َِیتوُأ  ام  َْلثِم  َِیتوُأ  َْول ال  دـنتفگ : لوسر  تلاسر  ّدر  ماـقم  رد  اُولاـق و 
. تسا هدشن  لزان  وا  رب  هبترم  کی  باتک  يهمه  ای  ایرد ، ندش  هتفاکش  اصع و  اضیب ، دی  دننام  هدشن  هداد  رهاظ 

دّمحم زا  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  تازجعم  ینعی  دـندرک ، لوبق  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  زا  نانآ  ایآ  ُْلبَق  ْنِم  یـسُوم  َِیتوُأ  اـِمب  اوُرُفْکَی  َْمل  َو  َأ 
زا رابکتـسا  یـشکرس و  ضحم  تساوخرد  نیا  هکلب  تسین ، لیلد  بلط  ّتین و  قدص  زا  یـشان  دننکیم  تساوخرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  رگا  سپ  دنتسه ، نانآ  خنس  مه  زین  اهنیا  دندرکن ، لوبق  مالّسلا  هیلع  یسوم  زا  اهنیا  ناینیشیپ  نوچ  تسا ، لوبق 
ایآ دوجوم  شیرق  راّفک  نیا  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای  درک ، دنهاوخن  لوبق  نامدرم  نیا  دروایب  مه  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  تازجعم  لثم 

؟ دندشن رفاک  مالّسلا  هیلع  یسوم  تازجعم  هب 
. دنرگوداج مالّسلا  امهیلع  نوراه  یسوم و  نارحاس ) : ) دنتفگ ناینیشیپ  اُولاق 

. دشاب هغلابم  ات  هدش  هدناوخ  ِنارْحِس  ِنارْحِس  ظفل  و 
181 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ره ارَهاظَت  تسا . وداج  ود  نآ  باتک  ای  دننارگوداج ، مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  دـنتفگ : زین  دوجوم  راّفک  نیا  و 
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. دندومن قباطت  ود  ره  ای  دندرک ، کمک  رگیدمه  هب  هورگ  ود 
. میتسه رفاک  ایبنا  زا  کی  ره  هب  ای  ود  نآ  زا  کی  ره  هب  ام  دنتفگ : نارفاک  َنوُِرفاک  ٍّلُِکب  اَّنِإ  اُولاق  َو 

: وگب شیرق  راّفک  زا  نیدوجوم  هب  ای  دنتسه ، ناشناگتشذگ  خنس  مه  هک  اهنیا  هب  ُْلق 
یـسوم باتک  نم و  باتک  زا  رتهب  هک  دـیروایب  یباتک  ادـخ  بناج  زا  دـییوگیم  تسار  رگا  امُْهنِم  يدـْهَأ  َوُه  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  ٍباـتِِکب  اُوتْأَـف 

. دشاب
ای مالّـسلا ، هیلع  نوراه  مالّـسلا و  هیلع  یـسوم  هک  دییوگیم  تسار  رگا  منکیم  امـش  زا  يوریپ  مه  نم  تقو  نآ  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُهِْعبَّتَأ 

. تسا وداج  رحس و  وا  باتک  نم و  باتک  دنتسه و  رحاس  مالّسلا  هیلع  یسوم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم 
هب  ] لیبق زا  نخس  نیا  دننکیم ، سفن  ياوه  يوریپ  نانآ  هک  نادب  دندادن ) باوج  و   ) دندرکن تباجتـسا  رگا  ْمَلْعاَف  ََکل  اُوبیِجَتْـسَی  َْمل  ْنِإَف 

. تسا هاگآ  ملاع و  زین  شیامزآ  نیا  نودب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هن  رگ  دشابیم ، دونشب ] هیاسمه  میوگیم  وت 
ناشراکنا رد  دنرادن ، ّتین  قدص  ناشیاهـشسرپ  تساوخرد و  رد  دننکیم ، دوخ  یناسفن )  ) ياهاوها زا  يوریپ  نانآ  ْمُهَءاوْهَأ  َنوُِعبَّتَی  امَّنَأ 

. دنتسین ناهرب  ياراد 
__________________________________________________

. فورعم یبرع  لثملا  برض  - 
182 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد زج  نکیل  تساـنعم ، نیا  زا  ّمعا  هچ  رگا  هیآ  تراـبع  تسیک !؟ دـشاب  شیاوه  وریپ  هک  یـسک  زا  رتهارمگ  ُهاوَه  َعَـبَّتا  ِنَّمِم  ُّلَـضَأ  ْنَم  َو 
. تسین وا  اب  جاجتحا  رب  یجایتحا  رگید  تسین  وا  زا  رتهارمگ  رگا  سپ  دوشیمن  لامعتسا  انعم  نیمه 

نانیا هک  تسا  نیا  روظنم  تسا ، يوه  زا  يوریپ  نایب  ِهَّللا  َنِم  فرظ  تسا ، تبحاصم  يارب  ای  ّتیببـس  يارب  ءاـب ]  ] ظـفل ِهَّللا  َنِم  ًيدُـه  ِْریَِغب 
زا هتـساخرب  یهاـگ  سوه  يوه و  زا  يوریپ  ینعی  تسا ، دـییقت  اـی  دـناهدشن ، تیادـه  هک  دـننکیم  يوریپ  سوه  يوـه و  زا  تهج  نادـب 

يهمه اریز  دـشابیم ، وا  يافلخ  ادـخ و  رما  ریغ  زا  هتـساخرب  یهاگ  تسا و  نآ  اب  هارمه  بحاصم و  هدوب و  يافلخ  ادـخ و  رما  تیادـه و 
. دناهدرک شیوخ  سفن  ياوه  زا  يوریپ  یهجو  هب  نانآ  نابحاص  هرخالاب  تسا  سوفن  تاّیضتقم  اب  قفاوم  هک  لاعفا 

هدوب ییادخ  دومنهر  قبط  دناهدرک  يوریپ  سفن  ياوه  زا  هک  يدوجو  اب  دنـشاب ، ادـخ  يافلخ  رما  ادـخ و  هب  رظان  يوریپ  نیا  رد  رگا  سپ 
دننام ، ) دناهدومن یهلا  تیادـه  نودـب  سفن  ياوه  يوریپ  هن  رگ  و  تعیرـش ) بوچراهچ  رد  بضغ  سفن و  توهـش  يارجا  دـننام   ) تسا

قیداصم ات  دیـشاب  رذح  رب  ناتیاهراک  رد  یهلا  رما  تلفغ  زا  نم  ناردارب  يا  سپ  تعیرـش ) دودـح  زا  نوریب  رد  بضغ  توهـش و  يارجا 
. دیشابن ِهَّللا  َنِم  ًيدُه  ِْریَِغب  ُهاوَه  َعَبَّتا  ِنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَم  َو  یلاعت : يادخ  لوق 

شنید  هک  یسک  ینعی  تسا : هدمآ  هیآ  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 
183 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. 1  » دشاب هتفرگرب  يده  هّمئا  زا  یماما  نودب  شدوخ و  يأر  اب  ار 
«. 2  » تسا هدش  دراو  تیاور  نیا  لثم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 

نودـب يوه  عاّبتا  لیلعت  ای  تسا ، مدرم  نیرتهارمگ  ياوه  زا  يهدـننک  يوریپ  هک  تسا  بلطم  نیا  لیلعت  َنیِِملاَّظلا  َمْوَْقلا  يِدـْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ 
. تسادخ بناج  زا  تیاده 

مّهوت نآ  تسا ، هدش  یـشان  َنیِِملاَّظلا  َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ادـخ  لوق  زا  هک  تسا  یمّهوت  كاردتـسا  تسا و  هّیلاح  هلمج  اْنلَّصَو  ْدََـقل  َو 
مینکیمن تیاده  ار  نانآ  ام  هک : تسا  نینچ  مّهوت  عفر  تسا و  هدادن  ار  تیاده  بابـسا  هتـشاذگ و  لمهم  ار  نانآ  دنوادخ  هک  تسا  نیا 

. میدناسر ناشیا  رب  ار  شیوخ  راتفگ  میدرکیمن و  اهر  دوخ  لاح  هب  هن  رگ  دننکیمن و  لوبق  دنرادن و  ّتیلباق  نوچ 
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هک ار  یقیقح  لاوقا  هکلب  میدرک ، دزـشوگ  نانآ  رب  اهدـیعو  هدـعو و  اـهتربع ، حـیاصن ، ظـعاوم ، ماـکحا ، رد  ار  دوخ  راـتفگ  َلْوَْقلا  ُمَُهل 
. تسا هدش  ماما  زا  دعب  ماما  هب  ریسفت  رابخا  رد  میدناسر و  نانآ  هب  دنتسه  نیمز  يور  رد  ام  نانیشناج 

. دننکن سفن  ياوخ  يوریپ  ادخ  بناج  زا  تیاده  نودب  دنوشب و  تسا  ناشررض  عفن و  هب  هک  هچنآ  رّکذتم  دیاش  َنوُرَّکَذَتَی  ْمُهَّلََعل 
. میداد ینامسآ  باتک  نآرق  زا  لبق  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  ِِهْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا 

__________________________________________________

یفاکلا ج 1 ص 374 ح 1. یفاّصلا ج 4 ص 94 و  . 1
تاجرّدلا ص 23 ح 1. رئاصب  یفاّصلا ج 4 ص 94 و  . 2

184 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنروآیم نامیا  نآ  هب  َنُونِمُْؤی  ِِهب  ْمُه 

هک یفاصوا  ياراد  دـندروآ  نامیا  هک  یناسک  رتشیب  هک  تسین  یکـش  زین  دـندرواین و  نامیا  باتک  هب  باتک  لها  يهمه  هک  تسین  یّکش 
ریغ رد  باتک  هک  ییوگ  تسا ، هداد  باتک  اتقیقح  دـنوادخ  هک  دـننانآ  نوچ  دنـشاب ، لماک  نینمؤم  دوصقم  دـیاب  سپ  دـناهدوبن ، دـیآیم 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  تلاسر  لوبق  زا  شیپ  دنوادخ  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  تّما  زا  نیلماک  دوصقم  ای  تسا ، هیراع 

. تسا هداد  ناشیا  رب  نیوکت  روط  هب  رکنم  فورعم و  تخانش  نآ و  ماکحا  تّوبن و  باتک 
زا انیوکت  ار  باتک  هک  نیا  رد  دنتـسه  لماک  نانآ  اریز  تسا ،) هدـمآ  رابخا  رد  هچنانچ   ) دنتـسه مالّـسلا  مهیلع  ناماما  نانآ  زا  دوصقم  اـی 

. دناهدومن تفایرد  یکدوک  لّوا 
(. دوشیم هدناوخ  نآرق  ای  تّوبن  ماکحا  ینعی   ) باتک هاگره  یْلُتی و  اذِإ  َو 

ار نآ  ام  نوچ  ام ، راگدرورپ  بناج  زا  تسا  ّقح  نآ  میدروآ و  ناـمیا  باـتک  هب  اـم  دـنتفگ : ناـنیا  اـنِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُهَّنِإ  ِِهب  اَّنَمآ  اُولاـق  ْمِْهیَلَع 
. میسانشیم نامدوخ  دوجو  زا  انیوکت 

ندناوخ ندش و  هدناوخ  زا  لبق  ای  نآ ، لوزن  نآرق و  زا  لبق  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  تلاسر  لوبق  زا  لبق  ام  َنیِِملْسُم  ِِهْلبَق  ْنِم  اَّنُک  اَّنِإ 
. میدوب ناملسم  نآ 

الب دـننام  دوش ، ییابیکـشان  بجوم  هک  يزیچ  رب  سفن  سبح  يرادـهگن و  زا  تسا  ترابع  ربص  اوُرَبَص  اِمب  ِْنیَتَّرَم  ْمُهَرْجَأ  َنَْوتُْؤی  َِکئلوُأ 
نامیا  هک  هاگنآ  نمؤم  تعاط ، تیصعم و 

185 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ار شنامیا  درادیم و  هگن  نآ  ياشفا  زا  ار  شیوخ  سفن  دنکیم و  سبح  ار  شـسفن  هک  هاگنآ  تسا ، شاداپ  رجا و  کی  ياراد  دروآیم 

. دوشیم هداد  وا  هب  يرگید  شاداپ  رگید و  رجا  دنکیم  نامتک 
. ددرگ ایر  ترهش و  ببس  ندرک  اشفا  ای  دشاب ، حیبق  شناردارب  رب  ای  شتسود  رب  ای  وا  رب  ندرک  اشفا  هک  تسا  یتروص  رد  بلطم  نیا  هّتبلا 
یبوخ و ببـس  هب  ای  دننکیم ، عفد  ار  اهیدیلپ  اهـشیارگ و  ناشدیاقع ، قالخا ، رادرک ، راتفگ ، رد  اهیبوخ و  اب  َۀَـئِّیَّسلا  ِۀَنَـسَْحلِاب  َنُؤَرْدَـی  َو 

ناشناردارب ای  ناتسود  دوخ ، هب  تبسن  ار  راّفک  يدب  هئّیس و  هّیقت  ببس  هب  ای  دننکیم ، عفد  ار  راکدب  يهئّیس  يدب و  راکدب  هب  تبسن  هنـسح 
ییاهالب بوخ  ياهراک  اب  ای  ار  لهاج  لهج  ملح  اب  ار ، قلخ  اب  راکـشآ  يهضراعم  ندومن  ارادم  اب  ار ، ندرک  اشفا  هّیقت  اب  ای  دننکیم ، عفد 

ناما قلخ  نیب  رد  نانآ  هچ  دننکیم ، عفد  ار  اهیدب  بوخ  ياهراک  نیا  عومجم  اب  ای  دننکیم ، عفد  تسا  هدـش  رّدـقم  ریغ  ای  نانآ  رب  هک  ار 
. تسا هدش  هراشا  یناعم  نیا  يهمه  رب  رابخا  رد  دنتسه و  اهالب  زا 

. تشذگ هملک  نیا  يارب  یلماک  لیصفت  هرقب  لّوا  رد  دننکیم  قافنا  میاهداد  ناشیزور  هچنآ  زا  َنوُقِْفُنی و  ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  َو 
. دننادرگیم رب  يور  نآ  زا  دنونشب  دوهیب ، نوچ  ُْهنَع و  اوُضَرْعَأ  َْوغَّللا  اوُعِمَس  اذِإ  َو 
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. دشاب هتشادن  ینالقع  تیاغ  هک  دنکیمن  يزیچ  هب  هیکت  لقاع  دشاب و  هتشادن  يورخا  ای  يویند  ینالقع  تیاغ  هک  تسا  يزیچ  وغل 
186 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. امش نآ  زا  امش  لامعا  ام و  نآ  زا  ام  لامعا  دنیوگیم : دنوشیمن و  نانآ  ضّرعتم  راکنا  ّدر و  اب  ْمُُکلامْعَأ  ْمَُکل  َو  اُنلامْعَأ  اَنل  اُولاق  َو 
(. دنیوگیم یظفاح  ادخ  عقوم  رد  هک   ) هدننک كرت  یظفاحادخ و  مالس  هتبلا  امش ، رب  مالس  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس 

شیوخ لاق  لاح و  نابز  اب  هدوب و  نانادان  نیلهاج و  ّدـض  نینمؤم  هک  اریز  میهاوخیمن ، ار  نانآ  تبحاصم  نانادان و  ام  َنِیلِهاْجلا  یِغَْتبَن  ال 
. میهاوخیمن ار  نانادان  ینیشنمه  ام  دنیوگیم :

ات ینک  تیادـه  ار  وا  تسوت  بوبحم  هک  یـسک  ای  ینک ، تیادـه  يراد  تسود  هک  ار  سک  ره  یناوتیمن  وت  َْتبَبْحَأ  ْنَم  يِدـْهَت  َکَّنِإ ال 
. بوبحم ریغ  هب  دسرب  هچ 

دوشیم اـیآ  دـشاب : هدومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  اـیوگ  دـشابیم ، شلبق  اـم  زا  یـشان  هک  تسا  یلاؤس  باوـج  هلمج  نیا 
؟ منک ناشتیاده  نم  دشاب و  نم  یعس  ششوک و  اب  نانیا  تیاده 
؟ منک ششوک  مناتسود  لیماف و  تیاده  رد  ایآ  دشاب : هدومرف  ای 

نیا رب  ینبم  هدش  لقن  هّماع  زا  هک  هچنآ  قبط  صوصخ  هب  دـشابیم ، ادـخ  لوسر  ماحرا  تیادـه  يهراب  رد  وا  شـشوک  لاؤس و  باوج  ای 
. درکیمن لوبق  بلاط  یبا  درکیم و  وا  نامیا  رد  ششوک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  هک  هدش ، لزان  بلاط  یبا  يهراب  رد  هیآ  نیا  هک 

186 ص :  بلاط .....  یبا  مالسا  رد 

یبا ّمذ  هب  رعشم  هک  دناهدرک  رکذ  وا  قح  رد  يدّدعتم  رابخا  هدش و  لزان  بلاط  یبا  يهراب  رد  هیآ  هک  هدش  لقن  هّماع  قیرط  هب  هک  نادب 
187 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسین بلاط  یبا  نأش  بسانم  هک  دناهدرک  رکذ  ار  هّماع  رابخا  زا  یضعب  زین  هّصاخ  زا  یضعب  دشابیم و  وا  مالسا  مدع  بلاط و 
ّنظ و بابرا  لدج و  ثحب و  بابرا  هب  دـسر  هچ  ات  دـسرب  نآ  هب  نادرم  لوقع  هک  تسا  نآ  زا  رترب  رتگرزب و  بلاط  یبا  نأش  تلالج  هچ 

. لایخ
ایلوا ایبنا و  عیمج  زا  مالّـسلا ) مهیلع  موصعم  هدراهچ   ) هناـگ هدراـهچ  راونا  زا  دـعب  بلاـط  وبا  دوشیم  هدافتـسا  راـبخا  زا  هک  روط  نآ  اریز 

. تسرتشیب شتلزنم  ردق و  رتینارون و  مالّسلا  مهیلع 
هب دیاب  هک  ییاهتناما  اههعیدو و  نآ  دوب ، هدش  هدرپس  وا  هب  مالّـسلا  مهیلع  ایلوا  ایبنا و  عیمج  زا  تیاصو  ياههعیدو  هک  تسا  یـسک  وا  و 
وا خنـس  مه  دیاب  تسادـخ  لوسر  تیاصو  ياههعیدو  لماح  هک  یـسک  دـشیم و  میلـست  تسایبنا  متاخ  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم 

. وا اب  بسانم  تفارش  يهبترم  رد  دشاب و 
ار وا  ینعی  ، ) دوب هداد  ریـش  وا  هب  شـسفن  ناتـسپ  زا  یتّدـم  هکلب  دوب ، یکدوـک  لوا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  يهدـننک  تیبرت  وا  و 

ربخ دایز  وا  تفارـش  تّوبن و  تدالو و  هب  وا  تدالو  زا  دـعب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  تدالو  زا  لبق  بلاط  وبا  و  دوب ) هدرک  تیبرت 
. دنریگب وا  زا  دندرگرب و  وا  هب  دیاب  ایصوا  يهمه  دوب و  مالّسلا  هیلع  یسیع  ایصوا  زا  وا  دوب و  هداد 

نکیل هن ، دومرف : دوب ؟ بولغم  بلاط  یبا  لیلد  تّجح و  لباقم  رد  ادخ  لوسر  ایآ  دش : لاؤس  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  ربتعم  ياهباتک  رد 
: دش هتفگ  داد ، هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ار  نانآ  هک  دوب  ایاصو  رادتناما  وا 

هّللا یلـص  ادـخ  لوسر  رگا  دومرف : ماما  سپ  تسوا ، بولغم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  نآ  ربانب  داد  ادـخ  لوسر  هب  ار  اـیاصو 
دوب بلاط  یبا  بولغم  هلآ  هیلع و 
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188 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
؟ دوب هنوگچ  بلاط  یبا  لاح  سپ  دش : هتفگ  دادیمن ، وا  هب  ار  ّتیصو 

«. 1  » تفر ایند  زا  زور  نامه  داد و  وا  هب  ار  ایاصو  هدرک و  رارقا  دوب  هدروآ  هک  هچنآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  هب  وا  دومرف :
نیا رب  تلـالد  ربـخ  نیا  نوچ  وا ، ردـق  يراوگرزب  نأـش و  تلـالج  رب  تلـالد  رد  دوب  یفاـک  دوبن  ربـخ  نیمه  زج  بلاـط  یبا  ّقح  رد  رگا 
درک ادا  ار  نآ  درکیم ، عفد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  هب  دیاب  هک  دوب  هدش  هدراذگ  تناما  هعیدو و  هب  بلاط  یبا  دزن  ایاصو  هک  دنکیم 

. تفر ایند  زا  زور  نامه  و 
هب هدش و  دنلب  يدرم  هک  دندوب  هدش  عمج  وا  رود  مدرم  دوب و  هتـسشن  رد  يهناتـسآ  رد  يزور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  هدش  تیاور 
؟ تسا بذعم  شتآ  رد  وت  ردپ  هک  یلاح  رد  تسا  هدروآ  دورف  اجنآ  هب  ار  وت  دنوادخ  هک  یتسه  ییاج  رد  وت  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : وا 

يارب قح  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  هک  ییادـخب  مسق  دنکـشب ، ار  تناهد  ادـخ  شاب ، تکاـس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
بّذعم نم  ردپ  ایآ  دنکیم ، لوبق  ار  وا  تعافش  دنوادخ  دنک  تعافـش  نیمز  يور  يراکهانگ  ره  دروم  رد  مردپ  رگا  درک  ثوعبم  تّوبن 

ّقح هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  دوـمرف : سپـس  تسا ،؟ شتآ  میـسق  شرـسپ  هک  یلاـح  رد  تسا  شتآ  اـب 
رون همطاف ، رون  نم و  رون  دّمحم و  رون  رون ، جـنپ  زج  دـنکیم ، شوماخ  ار  قلخ  راونا  يهمه  تمایق  زور  رد  بلاط  یبا  رون  دومن ، ثوعبم 

هک تساـم  رون  زا  بلاـط  یبا  رون  هک  اریز  دـناهدمآ ، اـیند  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  زا  هک  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  رگید  نیـسح و  روـن  نسح و 
ود دنوادخ 

__________________________________________________

یفطصملا ص 202. ةراشب  یفاّصلا ج 4 ص 96 و  . 1
189 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. 1  » تسا هدرک  قلخ  ار  نآ  مدآ  تقلخ  زا  لبق  لاس  رازه 
. تسا بلاط  وبا  هّماع  لوق  ربانب  ای  وت ، يهریشع  ای  شیرق ، دوصقم  تسا ، َنوُِرفاک  ٍّلُِکب  اَّنِإ  اُولاق  ادخ : لوق  رب  فطع  اُولاق  َو 

. دنناریم نوریب  دوخ  نیمزرس  زا  ار  ام  مینک  يوریپ  وت  تلاسر  زا  وت  اب  ام  رگا  دنتفگ : انِضْرَأ  ْنِم  ْفَّطَخَُتن  َکَعَم  يدُْهلا  ِِعبَّتَن  ْنِإ 
هیلع و هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دوب  یماگنه  نآ  هدش و  لزان  شیرق  يهراب  رد  هیآ  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 

تـسد رد  مناـج  هک  یـسک  هب  مسق  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  زا  دـناوخ و  ارف  ترجه  هب  مالـسا و  هب  ار  ناـنآ  هلآ 
رما نیا  هب  منکیم  توعد  دنتسه و  اهایرد  جاوما  اههوک و  يهّلق  رب  هک  ار  یناسک  ار و  هایس  دیفس و  منکیم  توعد  رما  نیا  هب  نم  تسوا 

«. 2  » ار مور  سراف و 
مور سراف و  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دیوگیم ، هچ  تردارب  رسپ  يونشیمن  ایآ  دنتفگ : بلاط  وبا  هب  دندومن و  رابکتسا  ّربکت و  نایشیرق  سپ 

ار هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  سپ  دننکیم  اج  زا  کی  کی  ار  هبعک  ياهگنـس  دننکیم و  نوریب  نامنیمزرـس  زا  ار  ام  دنونـشب  ار  نخـس  نیا 
. درک لزان 

؟ دوشیم هداد  يزور  هک  يزیچ  ره  زا  میدادن  يزور  ناشرفک  لاح  رد  نانآ  هب  ایآ  ًامَرَح  ْمَُهل  ْنِّکَُمن  َْمل  َو  َأ 
؟ میدادن رارق  مرح  نانآ  يارب  فلع و  بآ و  نودب  تسا  ییارحص  نانآ  ياج  هک  نیا  اب 

__________________________________________________

یفاّصلا ج 4 ص 97. . 1
. ].....[ یّمقلا ج 2 ص 142 ریسفت  . 2
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سپ میداد ، رارق  نما  ار  نیرفاک  يانکـس  ّلحم  ناکم و  ینعی  میداد ؟ رارق  نمیا  ار  اـجنآ  نینکاـس  اـی  تّینما !؟ ياراد  یمرح  مه  نآ  ًاـنِمآ 
عمج يزیچ  ره  ياههدروآرف  اجنآ  رد  هک  ٍءْیَش  ِّلُک  ُتارَمَث  ِْهَیلِإ  یبُْجی  دنشاب !؟ ام  تمارک  ّقحتـسم  دّحوم و  رگا  نانآ  لاح  تسا  هنوگچ 

. دوشیم
اههویم هب  یـصاصتخا  هّکم  نیمزرـس  رد  ءایـشا  ندرک  عمج  نوچ  دنک : ادـیپ  میمعت  لام  ریخ و  ره  هب  تبـسن  تارمث  ات  تابن ) لک  : ) دومرف

اهلد ياههویم  دوشیم  عمج  اجنآ  رد  هکلب  تاناویح ، ناتخرد و  تاتابن  زا  دوش  لصاح  هک  يزیچ  ره  دوشیم  عمج  اجنآ  رد  هکلب  درادـن ،
. ترخآ تاریخ  و 

زا بولق  ترخآ و  تارمث  نکیل  تسا و  نیمز  يزور  قزر و  هچ  رگا  يویند  ياههویم  تارمث و  اَّنَُدل  ْنِم  ًاقْزِر  دومرف : یلاعت  يادخ  اذـل  و 
. تسا حاورا  قزر  هک  هچنآ  نیمز و  ياههویم  تاکرب  تسا  نینچ  مه  تسا ، ّیندل  ياههویم 

ناشدوخ هب  ار  نآ  تسام ، تردـق  تمکح و  لضف و  زا  میداد  ام  هک  يزور  هک  دـننادیمن  نانآ  رتشیب  نکل  َنوُمَْلعَی و  ـال  ْمُهَرَثْکَأ  َّنِکل  َو 
(. دنرادن بلطم  نیا  هب   ) ملع ناشرتشیب  دنهدیم ، تبسن 

70 تایآ 58 -

190 ص :  ات 70 ..... ] تایآ 58  (: 28  ) صصقلا هروس  ]

هراشا

َِکلْهُم َکُّبَر  َناک  ام  َو  ( 58  ) َنِیثِراْولا ُنَْحن  اَّنُک  َو  ًالِیلَق  َّالِإ  ْمِهِدَْعب  ْنِم  ْنَکُْـست  َْمل  ْمُُهنِکاسَم  َْکِلتَف  اهَتَـشیِعَم  ْتَرَِطب  ٍۀَیْرَق  ْنِم  انْکَلْهَأ  ْمَک  َو 
ِةایَْحلا ُعاتَمَف  ٍءْیَش  ْنِم  ُْمتِیتوُأ  ام  َو  ( 59  ) َنوُِملاظ اُهلْهَأ  َو  َّالِإ  يرُْقلا  یِِکلْهُم  اَّنُک  ام  َو  اِنتایآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ًـالوُسَر  اـهِّمُأ  ِیف  َثَْعبَی  یَّتَح  يرُْقلا 

َمْوَی َوُه  َُّمث  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  َعاتَم  ُهانْعَّتَم  ْنَمَک  ِهِیقال  َوُهَف  ًانَسَح  ًادْعَو  ُهانْدَعَو  ْنَمَف  َأ  ( 60  ) َنُولِقْعَت الَف  َأ  یْقبَأ  َو  ٌْریَخ  ِهَّللا  َْدنِع  ام  َو  اُهتَنیِز  َو  اْینُّدلا 
(62  ) َنوُمُعَْزت ُْمْتنُک  َنیِذَّلا  َِیئاکَرُش  َْنیَأ  ُلوُقَیَف  ْمِهیِداُنی  َمْوَی  َو  ( 61  ) َنیِرَضْحُْملا َنِم  ِۀَمایِْقلا 

ْمُکَءاکَرُش اوُعْدا  َلِیق  َو  ( 63  ) َنوُُدبْعَی اناَّیِإ  اُوناک  ام  َْکَیلِإ  انْأَّرَبَت  اْنیَوَغ  امَک  ْمُهاْنیَوْغَأ  اْنیَوْغَأ  َنیِذَّلا  ِءالُؤه  انَّبَر  ُلْوَْقلا  ُمِْهیَلَع  َّقَح  َنیِذَّلا  َلاق 
ُمِْهیَلَع ْتَیِمَعَف  ( 65  ) َنِیلَـسْرُْملا ُُمْتبَجَأ  اذ  ام  ُلوُقَیَف  ْمِهیِداُنی  َمْوَی  َو  ( 64  ) َنوُدَتْهَی اُوناک  ْمُهَّنَأ  َْول  َباذَْعلا  اَُوأَر  َو  ْمَُهل  اُوبیِجَتْـسَی  ْمَلَف  ْمُهْوَعَدَـف 

(67  ) َنیِِحْلفُْملا َنِم  َنوُکَی  ْنَأ  یسَعَف  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  َنَمآ  َو  َبات  ْنَم  اَّمَأَف  ( 66  ) َنُولَءاسَتَی ْمُهَف ال  ٍِذئَمْوَی  ُءاْبنَْألا 
َنُوِنْلُعی ام  َو  ْمُهُروُدُـص  ُّنُِکت  ام  ُمَْلعَی  َکُّبَر  َو  ( 68  ) َنوُکِرُْـشی اَّمَع  یلاعَت  َو  ِهَّللا  َناْحبُـس  ُةَرَیِْخلا  ُمَُهل  َناک  ام  ُراتْخَی  َو  ُءاشَی  ام  ُُقلْخَی  َکُّبَر  َو 

(70  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َو  ُمْکُْحلا  َُهل  َو  ِةَرِخْآلا  َو  یلوُْألا  ِیف  ُدْمَْحلا  َُهل  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  َوُه  َو  ( 69)
191 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

191 ص :  همجرت ..... : 

زج نانآ  زا  سپ  هک  تسا  ناشیاههناخ  نیا  میدرک و  دوباـن  دـندرکیم  یتسمرـس  ناشیناگدـنز  هاـفر ] تّدـش   ] زا هک  اهرهـش  رایـسب  هچ  و 
میناثراو . دوخ  ام  تسا ، هدوبن  نوکسم  یکدنا 

192 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ناگدـننک دوبان  ام  دـناوخب و  ار  ام  تایآ  نانآ  رب  هک  دزیگنارب  يربمایپ  نآ  زکرم  رد  هک  نآ  رگم  تسین  اهرهـش  رگدوبان  وت  راـگدرورپ  و 

. دنشاب كرشم ] و   ] رگمتس نانآ  یلاها  هک  نآ  رگم  میتسین  اهرهش 
لّقعت ایآ  تسا ، رترادیاپ  رتهب و  تسا  دنوادخ  دزن  هک  نآ  تسا ، نآ  يهیاریپ  ایند و  یناگدنز  يراذگ ]  ] يهرهب دوش  هداد  امش  هب  هچنآ  و 
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؟ دینکیمن
شدـنمهرهب اـیند  یناگدـنز  يهرهب  هب  هک  تسا  یـسک  دـننام  تـسا ، نآ  يهدـنبایرد  وا  مـیاهداد و  وـکین  ياهدـعو  وا  هـب  هـک  یـسک  اـیآ 

؟ تسا باذع ] يهنحص  رد   ] ناگدش رضاح  زا  تمایق  زور  رد  سپس  میاهتخاس ؟
؟ دنتسه اجک  دیدربیم ، نامگ  امش  هک  نم  نایاتمه  سپ  دیامرف  دهد و  رد  ادن  ناشیا  هب  هک  يزور  و 

دوخ هک  اجنآ  زا  ام  میدرک ، ناشهارمگ  ام  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  اراگدرورپ  دـنیوگ : هتفرگ  قّلعت  ناـنآ  رب  باذـع ]  ] مکح هک  یناـسک 
. دندیتسرپیمن ار  ام  عقاو ] رد   ] ناشیا مییوجیم  يّربت  وت  دزن  رد  کنیا ]  ] میدرک هارمگ  ار  نانآ  میدوب  هارمگ 

انمت دـنرگنب و  ار  باذـع  دـنهدن و  خـساپ  ناشیا  هب  نانآ  یلو  دـنناوخب ، ار  نانآ  هاگنآ  دـیناوخب . دـیدوب  لیاق  هک  ار  ینایاتمه  دوش : هتفگ 
. دندوب هتفایهر  ناشیا  شاک  هک  دننک 

.؟ دیاهداد یخساپ  هچ  ناگداتسرف  هب  دیامرف  دهد و  رد  ادن  ار  ناشیا  هک  يزور  و 
. دننکن یسرپمه  ناشیا  دوش ، هبتشم  نانآ  رب  لاوحا  رابخا و  يهمه  زور  نآ  رد  هاگنآ 

. دشاب ناراگتسر  زا  اسب  هچ  دریگ ، شیپ  رد  هتسیاش  يراک  دروآ و  نامیا  دنک و  هبوت  هک  یسک  اّما  و 
رتارف دنروآیم و  هک  یکیرـش  زا  تسا  هّزنم  دنوادخ  تسین  نانآ  يارب  يرایتخا  دـنیزگیمرب  دـنیرفآیم و  دـهاوخب  هچنآ  تراگدرورپ  و 

. تسا
. دنادیم دنرادیم  راکشآ  هچنآ  درادیم و  ناهنپ  ناشیاهلد  هچنآ  تراگدرورپ  و 

. دیوشیم هدنادرگزاب  وا  يوس  هب  تسار و  وا  مکح  ماجنا ، زاغآ و  رد  ار  وا  ساپس  تسین ، وا  زج  ییادخ  هک  تسا  دنوادخ  وا  و 
193 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

193 ص :  ریسفت ..... 

: تسا هدومرف  هدومن و  بیهرت  بیغرت و  دیعو و  هدعو و  نیب  تسا و  ْنِّکَُمن  َْمل  َو  َأ  ادخ : لوق  رب  فطع  ٍۀَیْرَق  ْنِم  انْکَلْهَأ  ْمَک  َو 
: هک ار  ییاهرهش  رایسب  هچ  و 

. دنتخادرپ ینارسوه  ینارذگشوخ و  هب  تشیعم ، تمعن و  تعسو  یگدرتسگ و  تهج  زا  شمدرم  اهَتَشیِعَم  ْتَرَِطب 
تفاین و تنوکس  نآ  رد  یلیلق  يهّدع  زج  نانآ  زا  دعب  هک  تسا  نانآ  ناریو  ياههناخ  نیا  اًلِیلَق  اَّلِإ  ْمِهِدَْعب  ْنِم  ْنَکُْـست  َْمل  ْمُُهنِکاسَم  َْکِلتَف 

. دوب نانآ  لاعفا  ءوس  اهراک و  يدب  زا  یشان  نیا 
. دیزیهرپب نانآ  ياههدرک  لاعفا  لثم  زا  هّکم  لها  يا  سپ 

. میدش نانآ  حاورا  داسجا و  لاوما ، اههناخ ، ثراو  ام  اهنت  َنِیثِراْولا و  ُنَْحن  اَّنُک  َو 
ییاهرهش يروآدای ، نداد و  یهاگآ  نودب  هک  تسین  نیا  وت  راگدرورپ  ّتنس  هویـش و  اهِّمُأ  ِیف  َثَْعبَی  یَّتَح  يرُْقلا  َِکلْهُم  َکُّبَر  َناک  ام  َو 

يوس هب  اههیرق  يهمه  تشگزاب  هک  تسا ، هیرق ) ردام   ) يرقلا ّما  رد  یلوسر  هک  نیا  رگم  دـنکیمن  كاله  ار  اهنآ  سپ  دـنک ، كاله  ار 
(. هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دوجو  رهش   ) تسا اههیرق  ردام  زا  روظنم  دیامن  ثوعبم  نآ 

اهاتسور زا  دنوادخ  ار  نالوسر  زا  یـضعب  هن  رگ  تسا ، بلغا  رب  انب  دشاب  اههیرق  زکرم  گرزب و  يهیرق  رد  لوسر  هک  بلطم  نیا  ًالوُسَر و 
تشگزاب  دناهدشیمن و  جراخ  اجنآ  زا  هدومن و  ثوعبم 

194 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشیم اتسور  نآ  هب  زین  گرزب  ياههیرق 

نآ مظعم  عجرم و  ّتیناسنا و  ياههیرق  لصا  دـنوش  ثوعبم  اج  ره  دنـشاب و  اـج  ره  یهلا  نـالوسر  نوچ  تسا ، لـیوأت  هب  هراـشا  رب  اـنب  اـی 
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تکلمم هک  میظع  يهیرق  نامه  رد  الّوا  تسا  هدش  نیّیناحور  تافـص  هب  فصّتم  تسا  تّیناسنا  يهفیطل  زا  ترابع  هک  لوسر  دنـشابیم و 
. ددرگیم ثوعبم  ّتیناسنا  ياههیرق  ریاس  هب  اجنآ  زا  سپس  دوشیم ، ثوعبم  تسا  لوسر  دوجو 

. دناوخیم نانآ  يارب  تسا  تلاسر  مزاول  زا  ترابع  هک  ار  ام  ماکحا  یقافآ و  ینیودت و  تایآ  اِنتایآ و  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی 
هنوگ نیدب  دنشاب  رگمتس  اههیرق  نآ  لها  هک  نآ  رگم  میزاسیمن  كاله  دوبان و  ار  اههیرق  ام  َنوُِملاظ  اُهلْهَأ  َو  اَّلِإ  يرُْقلا  یِِکلْهُم  اَّنُک  ام  َو 
مهیلع نالوسر  راکنا  اـهملظ  يهمه  لـصا  هک  دـنوش  بکترم  ار  رفک  ملظ و  عاونا  ریاـس  هدومن و  بیذـکت  ار  مالّـسلا  مهیلع  نـالوسر  هک 

. تسا مالّسلا 
. تسا نآ  تنیز  یناگدنز و  يهرهب  دوش  هداد  امش  هب  هچنآ  اُهتَنیِز و  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ُعاتَمَف  ٍءْیَش  ْنِم  ُْمتِیتوُأ  ام  َو 

. تسا ریشبت  راذنا و  نیب  عمج  لوا  يهیآ  هچنانچ  تسا ، نآ  هب  قیوشت  ایند و  زا  ندینادرگ  يور  دهز و  نیب  عمج  هیآ  نیا 
. تسا هدش  هداد  امش  هب  هک  تسا  يزیچ  زا  رتهب  تسادخ  دزن  هک  هچنآ  ٌْریَخ  ِهَّللا  َْدنِع  ام  َو 

زا ٌْریَخ  ظفل  تسا  نکمم  تسا ، رتهب  نآ  زا  تسادخ  دزن  هک  هچ  نآ  سپ  تسا  ریخ  امش  داقتعا  هب  انب  هدش  هداد  امـشب  هک  هچنآ  رگا  ینعی 
195 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نیب  یتبسانم  تبسن و  چیه  هن  رگ  دشاب ، یلاخ  يرترب  لیضفت و  يانعم 

. تسین تسامش  دزن  هک  هچنآ  تسادخ و  دزن  هچنآ 
. امش داقتعا  قبط  تسا  رتیقاب  تسامش  دزن  هک  هچنآ  زا  تسادخ  دزن  هک  هچنآ  یْقبَأ و  َو 

؟ دیرادن لقع  امش  ایآ  ای  دینکیمن ؟ لّقعت  ایآ  َنُولِقْعَت  الَف  َأ 
؟ دیبسچیم نآ  هب  دینادیم  تسرد  ناتدوخ  شیپ  هک  ار  هچنآ  دینکیم و  كرت  تسادخ  دزن  هک  ار  هچنآ  هک 

تـسا نآ  يهدنبایرد  وا  میاهداد و  وکین  يهدعو  وا  هب  هک  یـسک  ایآ  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  َعاتَم  ُهانْعَّتَم  ْنَمَک  ِهِیقال  َوُهَف  ًانَـسَح  ًادـْعَو  ُهانْدَـعَو  ْنَمَف  َأ 
نآ تّذل  درادن ، ییاقب  هک  ایند  زا  ندینادرگرب  يور  رب  يدیکأت  هیآ  نیا  میاهتخاس ؟ شدـنمهرهب  ایند  یناگدـنز  هب  هک  تسا  یـسک  دـننام 

قیوشت دشابیم و  ینامیشپ  ترـسح و  نآ  ماجنا  رـس  يدنمزاین ، رب  مأوت  شیانغ و  یگتـسخ ، اب  هتخیمآ  نآ  یتحار  تسا و  جنر  اب  هتخیمآ 
. تسا ترخآ  يارس  هب 

. دوش رضاح  باقع  ای  باسح  يارب  دیاب  هک  تسا  یناسک  زا  تمایق  زور  رد  َنیِرَضْحُْملا  َنِم  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َوُه  َُّمث 
رد ینعی  تسا  ُلْوَْقلا  ُمِْهیَلَع  َّقَح  َنیِذَّلا  َلاق  ادخ : لوق  هب  قّلعتم  ای  تسا ، رکذ )  ) ای رکذا )  ) ریدقت هب  ای  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  رب  فطع  ْمِهیِداُنی  َمْوَی  َو 

. دهد رد  ادن  نانآ  هب  دنوادخ  تمایق  زور 
: دیوگ نیکرشم  هب  ُلوُقَیَف 

. دیدرکیم نامگ  میارب ، هک  یناکیرش  دنیاجک  َنوُمُعَْزت  ُْمْتنُک  َنیِذَّلا  َِیئاکَرُش  َْنیَأ 
تیالو ءاکرش  لیاس ، اهسوه ، اهاوه ، ناگراتس ، اهتب ، لیبق : زا 
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. نامز رصع و  ره  رد 

تیالو ای  ادخ  ياکرـش ، ار  نانآ  نیکرـشم  هک  یناسک  تلاسر و  تیالو و  ّتیبوبر و  یعّدـم  هک  یناسک  سپ  ُلْوَْقلا  ُمِْهیَلَع  َّقَح  َنیِذَّلا  َلاق 
. تسا تیالو  ياکرش  روظنم  نکیل  دناهداد ، رارق 

. میدرک هارمگ  ار  اهنیا  ام  راگدرورپ  اْنیَوْغَأ  َنیِذَّلا  ِءالُؤه  انَّبَر  دنیوگیم :
. دندرگرب ناشرما  ّیلو  زا  ای  وت  زا  ات  میدرک ، ناشهارمگ  میدوب  هارمگ  هک  تهج  نآ  زا  ار  نانآ  ْمُهاْنیَوْغَأ و 

. میدرک هارمگ  ار  دوخ  هک  روط  نامه  اْنیَوَغ  امَک 
. میتشادنپیم دوخ  ناتسود  ار  نانآ  ام  دندوب و  ام  نانمشد  هک  مییوجیم ، يّربت  يرازیب و  نانآ  زا  َْکَیلِإ  انْأَّرَبَت 
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. دوب ناشیاهاوه  نانآ  عاطم  دوبعم و  هکلب  دندرکیمن ، تدابع  ار  ام  نانآ  َنوُُدبْعَی  اناَّیِإ  اُوناک  ام 
. دیناوخب ارف  ار  ّتیبوبر  رد  ای  تعاط  تیالو و  رد  دوخ  ياکرش  ْمُکَءاکَرُش  اوُعْدا  دوشیم : هتفگ  ناوریپ  هب  َلِیق  َو 

. دنلوغشم ناشدوخ  هب  ای  دنزجاع  نداد  باوج  زا  نوچ  دنهدیمن ، باوج  نانآ  یلو  دنناوخیم  ارف  ْمَُهل  اُوبیِجَتْسَی  ْمَلَف  ْمُهْوَعَدَف 
، دروخ ترسح  نانآ  لاح  هب  دیاب  هک  بلطم  نیا  راهظا  تسا و  یّنمت  تروص  هب  فانیتسا  هلمج  نیا  َنوُدَتْهَی  اُوناک  ْمُهَّنَأ  َْول  َباذَْعلا  اَُوأَر  َو 

دندوبن . باذع  رد  دنتفاییم  تیاده  تیالو  هب  رگا  دوشیم : هتفگ  نانآ  ّقح  رد  ینعی  تسا ، لوق  ریدقت  هب  لاح  ای 
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. دهد رد  ادن  نانآ  هب  هک  يزور  زین  ینعی و  دشابیم . شلبق  ام  رب  فطع  ْمِهیِداُنی  َمْوَی  َو 
يوس هب  ار  امش  هک  تقو  نآ  دیداد  باوج  هچ  ار  ام  ناگداتسرف  نالوسر و  دیوگیم : نیکرشم  هب  دنوادخ  َنِیلَسْرُْملا و  ُُمْتبَجَأ  اذ  ام  ُلوُقَیَف 

. تسا نانآ  نانیشناج  نالوسر و  زا  معا  نیلسرم  زا  دوصقم  و  دندناوخ ؟ ارف  شیوخ  تلاسر  لوبق  ادخ و 
رد رابخا  دـنرادن ، ناهذا  رد  یتمالع  هدـنامن و  يرثا  اهنآ  زا  هک  تسا  ییاهنیمز  ءامعا )  ) و یماعم )  ) زا ْتَیِمَعَف  ظفل  ُءاـْبنَْألا  ُمِْهیَلَع  ْتَیِمَعَف 

. نآ زا  یناشن  تمالع و  مدع  ینادابآ و  مدع  هب  هیبشت  اهلد  زا  رابخا  نتفر  نیب  زا  تسا و  هدش  هیبشت  نیمز  هب  اجنیا 
ینوگرگد بالقنا و  هب  راعـشا  ات  دـناهدش  روک  راـبخا  هب  تبـسن  ناـنآ  ینعی  دـناهدش  روک  راـبخا  هک  اـنعم  نیدـب  تسا ، بولقم  هلمج  اـی 

رابخا ای  دـناهدش ، روک  رابخا  هب  تبـسن  نانآ  دوش : هتفگ  هک  دـنمهفیمن  ار  هلمج  ود  قرف  دـنرادن و  زیمت  نانآ  هک  ایوگ  دـشاب  ناـشلاوحا 
هدرک تیارس  زین  رابخا  هب  هک  تسا  دیدش  ردق  نآ  نانآ  يروک  هک  تسا  بلطم  نیا  ماهیا  هلمج  نیا  رد  تسا و  هدش  روک  نانآ  هب  تبسن 

. تسا
رد رابخا  راثآ  روهظ  زا  سپ  رگم  دوشیمن  باوج  لاؤس و  نوچ  دـننکن ، باوج  لاؤس و  چـیه  زور  نآ  رد  نانآ  َنُولَءاسَتَی  ـال  ْمُهَف  ٍذـِئَمْوَی 

. ناهذا
ّیلو تیالو  لوبق  اب  َنَمآ و  َو  دشاب  شرما  ّیلو  تسد  هب  شاهبوت  دنک و  هبوت  تیالو  ای  ّتیبوبر  هب  كرـش  زا  هک  یـسک  اّما  َبات و  ْنَم  اَّمَأَف 

هک تسا  دیما  دروآ  نامیا  شتعیب  نمض  رد  رما 
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وا و نانیشناج  تسد  هب  ای  وا  تسد  هب  هبوت  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هک  یـسک  رد  تسا  رـصحنم  يراگتـسر  نوچ  ددرگ ، راگتـسر 
. دریذپب تعیب 

هک تشذگ  انعم  نیا  رّرکم  تسا و  ناگرزب  تداع  قبط  یسَعَف  ظفل  اب  یّجرت  تادا  ندروآ  َنیِِحْلفُْملا  َنِم  َنوُکَی  ْنَأ  یـسَعَف  ًاِحلاص  َلِمَع  َو 
زج هدننک  هبوت  بناج  زا  اریز  دشاب ، ناراگتـسر  زا  دراد  دـیما  هدـننک  هبوت  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  ای  تسا ، بجاو  ادـخ  بناج  زا  یّجرت 

. تسین يراگتسر  دیما 
. تسا رصح  يارب  میدقت  هچ  وا ، ریغ  هن  تراگدرورپ ، َکُّبَر  َو 

نیا هب  دسر  هچ  ات  تسا  زجاع  زین  شدوخ  ظفح  زا  شندش  هدیرفآ  زا  سپ  یلاعت  يادخ  ریغ  نوچ  دنیرفآیم  دهاوخب  هچنآ  ُءاشَی  ام  ُُقلْخَی 
. دیامن ظفح  قلخ و  ار  يرگید  هک 

ریغ هچ  دوشیم ، لامعتـسا  زین  هدـش ) رایتخا   ) راتخم رد  تسا و  ردـصم  مسا  ةریخ  ظفل  نوچ  راتخم ، ای  رایتخا  ُةَرَیِْخلا  ُمَُهل  َناک  ام  ُراتْخَی  َو 
، دنادیمن دنکیم  رایتخا  هک  ار  هچنآ  شراک و  ماجنا  رس  دهدیمن و  زیمت  شّرش  زا  ار  شریخ  تسا و  لهاج  شدوخ  ریخ  هب  یلاعت  يادخ 
رد مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ناـنآ  ندروآ  كرـش  تّما و  زا  هیاـنک  اـههیآ  نیا  دـنک و  راـیتخا  ار  شدوـخ  ریخ  هک  تسین  نـکمم  وا  يارب  سپ 

. تسا تّما  ریغ  يهراب  رد  هیآ  لوزن  هچ  رگا  دشابیم  ناشدوخ  يارآ  اب  ماما  ندرک  رایتخا  تیالو و 
هک ُءاشَی  رب  فطع  ای  ُراتْخَی  ظفل  تسا ، قباس  ياههلمج  زا  لاح  هلمج  تسا و  هّیلاح  واو  هک  تسا  نینچ  رخآ  اـت  ُُقلْخَی ...  َکُّبَر  َو  بارعا :
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199 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رب  فطع  ای  ُءاشَی  ام  زا  لدب  تسا و  هلوصوم  ای  هیفان  ام  ظفل  تروص  نیا  رد 
. تسا هلوصوم  ای  هیفان  ام  هک  تسا ، ُُقلْخَی 

يادـخ هک  نیا  دوصقم  ریدـقت  ره  هب  تسا و  یتفگـش  بّجعت و  يهملک  ای  تسا ، هیزنت  زا  رابخا  اـی  حـیبست  ياـشنا  هلمج  نیا  ِهَّللا  َناـْحبُس 
. تسا هّزنم  دشاب  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  شرهظم  رد  یلاعت 

. دنروآیم كرش  مالّسلا  هیلع  یلع  تفالخ  تیالو و  رد  هک  هچنآ  زا  تسا  رتالاو  رتالاب و  َنوُکِرُْشی و  اَّمَع  یلاعَت  َو 
رتشیب عالّطا  بلاط  سک  ره  تسه و  لیوأت  هیانک و  نیا  هب  ییاههراشا  رابخا  رد  تسا و  هلوصوم  ای  هّیردـصم  َنوُکِرُْـشی  اَّمَع  رد  ام  ظفل  و 

. دنک هعجارم  قالخا  ریسافت و  بتک  زا  لّصفم  ياهباتک  هب  دشاب 
. وا ریغ  هن  تراگدرورپ ، َکُّبَر و  َو 

. دنادیم دننکیم ، راکشآ  هچنآ  دنرادیم و  ناهنپ  اههنیس  رد  هچنآ  َنُوِنْلُعی  ام  َو  ْمُهُروُدُص  ُّنُِکت  ام  ُمَْلعَی 
، دـنکیم قدـص  یبلق  تاروطخ  اهلایخ و  اهمزع ، اههدارا ، رب  اههنیـس  ییاهن  ياهزیچ  تانونکم و  هک  دـش  رارکت  بلطم  نیا  هتـشذگ  رد 

رگم دنادیمن  ار  نآ  یـسک  ادخ  زج  دنرادن ، عالّطا  اهنآ  رب  شنابحاص  هدش و  ناهنپ  سوفن  رد  هک  دنتـسه  ییاوق  یقیقح  تانونکم  نکیل 
راکشآ نآ  لّکوم  يهکیالم  يارب  شبحاص و  دشاب  تالایخ  تاروطخ و  لیبق  زا  هک  هچنآ  اّما  دشاب و  هتشاد  ملع  ادخ  بناج  زا  هک  یسک 

. تسا
يارب هن  هک  ییاوـق  دـنادب ، ار  ییاـهن  ياوـق  هک  یـسک  زا  رگم  تسین  نکمم  ریخ  راـیتخا  هچ  تـسا ، لـیلعت  ياـنعم  رد  فـطع  هـلمج  نـیا 

. يرگید يارب  هن  دراد و  روهظ  شبحاص 
200 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ره يارب  ریخ  راـیتخا  دـهاوخب و  هک  ار  هچنآ  ندرک  قلخ  هک  یـسک  اریز  دـشابیم ، شلبق  اـم  يارب  هجیتـن  دـننام  تسا و  فطع  ُهَّللا  َوُـه  َو 
. دوشیم رصحنم  وا  رد  زین  تّیهولا  دشاب  وا  هب  رصحنم  تاّیفخ  تاّیلج و  ملع  قولخم و 

ایند رد  ياهدیدنسپ  دومحم و  ره  يارب  هدیدنسپ  تافص  عیمج  ندوب و  أدبم  ياهتبـسن  تافاضا و  عیمج  تدابع و  قاقحتـسا  نینچ  مه  و 
. تسوا رد  رصحنم  ترخآ  و 

زج هک  تسا  ییادخ  وا  تسا : هدومرف  هک  ایوگ  سپ  تسنآ ، لباق  زا  رتراوازـس  زیچ ، نآ  هب  زیچ  ره  لعاف  تساهنآ و  يهمه  أدبم  وا  نوچ 
. تسین ییادخ  وا 

. تساروارم ترخآ ) راد   ) رد ایند و  راد  رد  شیاتس  دمح و  تسین ، ییادخ  وا  زج  یلوُْألا  ِیف  ُدْمَْحلا  َُهل  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ال 
. دوش رهاظ  قولخم  رد  شتروص  اب  هک  تسا  یسک  قلاخ  اریز  قولخم ، هب  زج  تسین  نآ  رد  يرظن  هک  لّوا  رظن  رد  ای 

ره هک  ترخآ  رظن  رد  تسا  نینچ  مه  تسا و  قلاخ  هب  بوسنم  تقیقح  رد  نآ  دوشیم  هداد  تبسن  قولخم  هب  لّوا  رظن  رد  هک  هچنآ  سپ 
. دنامیم نآ  رد  شیوخ  تّیقلاخ  اب  قلاخ  دوشیم و  یناف  رظن  رد  ّتیهام  نّیعت و 

. تسادخ مکح  مکح  ترخآ  ایند و  رد  ُمْکُْحلا  َُهل  َو  ِةَرِخْآلا  َو 
. دیدرگیم زاب  وا  يوس  هب  تریصب  رظن  رد  ای  دیدرگیم ، زاب  وا  يوس  هب  َنوُعَجُْرت  ِْهَیلِإ  َو 

هب شفاصوا  لاعفا و  دوجو ، اب  ریصب  رظن  رد  زیچ  همه  اریز 
201 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

فاصوا لاعفا و  نینچ  مه  هتـشگ ، رهاظ  شتروص  اب  هک  دنادیم  ادخ  دوجو  ار  ّلک  دوجو  ریـصب  هک  انعم  نیدب  ددرگیم ، زاب  ادـخ  يوس 
. دنادیم وا  هب  ّقلعتم  ار  همه 
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201 ص :  ات 77 ..... ] تایآ 71  (: 28  ) صصقلا هروس  ]

هراشا

ُهَّللا َلَعَج  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق  ( 71  ) َنوُعَمْسَت الَف  َأ  ٍءایِِـضب  ْمُکِیتْأَی  ِهَّللا  ُْریَغ  ٌهلِإ  ْنَم  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  ًادَمْرَـس  َْلیَّللا  ُمُْکیَلَع  ُهَّللا  َلَعَج  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق 
َراهَّنلا َو  َْلیَّللا  ُمَُکل  َلَعَج  ِِهتَمْحَر  ْنِم  َو  ( 72  ) َنوُرِْصُبت الَف  ِهِیف َأ  َنُونُکْسَت  ٍْلیَِلب  ْمُکِیتْأَی  ِهَّللا  ُْریَغ  ٌهلِإ  ْنَم  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  ًادَمْرَـس  َراهَّنلا  ُمُْکیَلَع 

ِّلُک ْنِم  انْعََزن  َو  ( 74  ) َنوُمُعَْزت ُْمْتنُک  َنیِذَّلا  َِیئاکَرُـش  َْنیَأ  ُلوُقَیَف  ْمِهیِداـُنی  َمْوَی  َو  ( 73  ) َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  اوُغَْتبَِتل  َو  ِهِیف  اُونُکْـسَِتل 
(75  ) َنوُرَتْفَی اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َّلَض  َو  ِهَِّلل  َّقَْحلا  َّنَأ  اوُِملَعَف  ْمُکَناهُْرب  اُوتاه  اْنلُقَف  ًادیِهَش  ٍۀَّمُأ 

َهَّللا ال َّنِإ  ْحَْرفَت  ُهُمْوَق ال  َُهل  َلاق  ْذِإ  ِةَّوُْقلا  ِیلوُأ  ِۀَبْـصُْعلِاب  ُأُونََتل  ُهَِحتافَم  َّنِإ  ام  ِزُونُْکلا  َنِم  ُهاْنیَتآ  َو  ْمِْهیَلَع  یغَبَف  یـسُوم  ِمْوَق  ْنِم  َناک  َنوُراق  َّنِإ 
ِیف َداسَْفلا  ِْغبَت  َو ال  َْکَیلِإ  ُهَّللا  َنَسْحَأ  امَک  ْنِسْحَأ  َو  اْینُّدلا  َنِم  َکَبیِصَن  َْسنَت  َو ال  َةَرِخْآلا  َراَّدلا  ُهَّللا  َكاتآ  امِیف  ِغَْتبا  َو  ( 76  ) َنیِحِرَْفلا ُّبُِحی 

(77  ) َنیِدِسْفُْملا ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِضْرَْألا 
202 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

202 ص :  همجرت ..... 

[ ناـیم هب   ] ییانـشور امـش  يارب  دـنوادخ  زج  ییادـخ  هچ  دـنادرگ ، هدـنیاپ  تماـیق  زور  اـت  امـش  رب  ار  بش  دـنوادخ  رگا  دیـشیدنایب  وـگب 
؟ دیونشیمن ایآ  دروآیم ،

دروآیم نایم ] هب   ] ار بش  امـش  يارب  دنوادخ  زج  ییادخ  هچ  دنادرگ ، هدنیاپ  تمایق  زور  ات  امـش  رب  ار  زور  دـنوادخ  رگا  دیـشیدنیب  وگب 
.؟ دیرگنیمن ایآ  دیمارآیم ، نآ  رد  هک 

هک دـشاب  دـییوجب  شیوـخ  يزور  وا  لـضف  زا  دـیمارایب و  نآ  رد  اـت  تسا  هدـیرفآ  زور  بش و  امـش  يارب  هک ] تسا  نیا   ] وا تمحر  زا  و 
. دیرازگب ساپس 

.؟ دنتسه اجک  دیدربیم ، نامگ  امش  هک  نم  نایاتمه  سپ  دیامرف : هداد و  رد  ادن  ناشیا  هب  هک  يزور  و 
. ددرگ دوبان  ناشهتخاس  رب  تسا و  دنوادخ  نآ  زا  ّقح  هک  دنناد  هاگنآ  دیروایب ، ار  ناتناهرب  مییوگ  مینک و  ادج  یهاوگ  یتّما  ره  زا  و 

نیگنـس مه  دـنمورین  یهورگ  رب  نآ  ياهدـیلک  هک  میدوب  هدیـشخب  ییاههنیجنگ  وا  هب  ام  دـیروش و  ناـنآ  رب  دوب و  یـسوم  موق  زا  نوراـق 
. درادن تسود  ار  ناگدز  يداش  دنوادخ  نامگ  یب  نکم  يداش  دنتفگ : وا  هب  شموق  هک  دوب  نینچ  دمآیم ،

هک اجنآ  زا  و  نکم ، شومارف  مه  اـیند  زا  ار  تاهرهب  لاـح ] نیع  رد   ] يوجب و ار  ترخآ  يارـس  تسا  هدیـشخب  وت  رب  دـنوادخ  هچنآ  رد  و 
. درادن تسود  ار  ناراکهبت  دنوادخ  هک  يوجم  داسف  هنتف و  نیمزرس  نیا  رد  نک ، یکین  تسا ، هدرک  یکین  وت  رب  دنوادخ 

202 ص :  ریسفت ..... 

. تشذگ ِهَّللا  ُباذَع  ْمُکاتَأ  ْنِإ  ْمُکَْتیَأَر  َأ  ُْلق  یلاعت : يادخ  لوق  ریسفت  رد  هملک  نیا  نایب  ماعنا  يهروس  رد  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق 
ات  امش  رب  ار  بش  ادخ  رگا  ٍءایِِضب  ْمُکِیتْأَی  ِهَّللا  ُْریَغ  ٌهلِإ  ْنَم  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  ًادَمْرَس  َْلیَّللا  ُمُْکیَلَع  ُهَّللا  َلَعَج  ْنِإ 

203 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دروآ دهاوخ  زور  امش  يارب  هّللا  زج  ییادخ  هچ  دنادرگ  ینالوط  یگشیمه و  تمایق  زور 

. دروآ ییانشور  ایض و  راهن ]  ] زور ياج  هب  اذل  دننکیم ، یگدنز  دننیبیم و  نآ  اب  هک  تسا  ییانشور  زور  زا  دوصقم  نوچ 
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هب شیاعم  بساکم و  بلط  تسا و  عفان  بولطم و  شدوخ  ییانـشور  ایـض و  نوچ  دیونـشیمن ؟ ناج  رد  ار  هلأسم  نیا  ایآ  َنوُعَمْـسَت  الَف  َأ 
. درواین فصو  ءایض ]  ] ظفل يارب  تسایض  رون و  زا  يدنمهرهب  عافتنا و  ببس 

. دروآ فصو  لیل ]  ] ظفل يارب  هک  روط  نامه 
دیشیدنایب لاح  وگب  َنوُرِْصُبت  الَف  َأ  ِهِیف  َنُونُکْسَت  ٍْلیَِلب  ْمُکِیتْأَی  ِهَّللا  ُْریَغ  ٌهلِإ  ْنَم  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  ًادَمْرَس  َراهَّنلا  ُمُْکیَلَع  ُهَّللا  َلَعَج  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق 

. دیمارایب عقوم  نآ  رد  ات  دروآیم  نایم  هب  ار  بش  امش  يارب  هّللا  زج  ییادخ  هچ  دادیم ، رارق  یگشیمه  تمایق  ات  ار  زور  ادخ  رگا  هک 
ندینـش بش  ناونع  بسانم  تسا  ور  نیا  زا  دروآ  ار  ندینـش  لـبق  هیآ  رد  ندـید و  هیآ  نیا  رد  هک  نیا  ّتلع  دـیرگنیمن ؟ رما  نیا  هب  اـیآ 

. ندید هن  تسا ،
ندید نآ  بسانم  تسا ، زور  نآ  رد  ناونع  هک  مّود  يهرقف  فالخ  رب  نانآ  ندینـش  ریرقت  ای  خیبوت  باب  زا  دروآ  َنوُعَمْـسَت  الَف  َأ  اجنآ  اذـل 

. تسا قیقحت  ماقم  هب  هراشا  ندید  دیلقت و  ماقم  هب  هراشا  ندینش  نوچ  زین  تسا و 
ٌْبلَق َُهل  َناک  ْنَِمل  يرْکَِذل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  هدومرف : یلاعت  يادخ  هچنانچ 

204 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رازگ رکش  تسا ، جردنم  زور  بش و  ندمآ ) مه  یپ  زا   ) فالتخا رد  هک  دینکب  ار  ییاهتمعن  رکش  سپ  دشیمن ، دوجوم  یبلق  تریـصب 

. تسا زور  بش و  زا  ترابع  هک  دیشاب  تمعن  ترابع  هک  دیشاب  تمعن  دوخ 
ُْمْتنُک َنیِذَّلا  َِیئاکَرُش  َْنیَأ  ُلوُقَیَف  ْمِهیِداُنی  َمْوَی  َو  َنوُرُکْـشَت  ْمُکَّلََعل  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  اوُغَْتبَِتل  َو  ِهِیف  اُونُکْـسَِتل  َراهَّنلا  َو  َْلیَّللا  ُمَُکل  َلَعَج  ِِهتَمْحَر  ْنِم  َو 

( رفک  ) داحلا لصا  تیالو ، دـیحوت  نید و  لصا  تسا و  تیالو  رب  نانآ  ندروآ  كرـش  تّما و  زا  هیانک  هیآ  نیا  زا  دوصقم  نوچ  َنوُمُعْزَت 
. درک رارکت  شدوخ  ظافلا  ریغ  شدوخ و  ظافلا  اب  ار  نآ  اذل  تسا ...  تیالو  هب  ندروآ  كرش  رفک و  كرش ، و 

ناشماما هب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  تّما  ياههورگ  هب  ار  هیآ  نیا  تسا  تّما  زا  هیانک  دوصقم  نوچ  ًادیِهَـش و  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  اـنْعََزن  َو 
. تسنانآ رب  دهاش  وا  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  لآ  زا  ماما  نآ  هک  دناهدرک  ریسفت 

ناتندروآ كرش  رب  ناهرب  ینعی  دیروایب  ار  ناتناهرب  دیتسه  رفاک  نآ  هب  كرشم و  ناتماما  تیالو  رب  هک  ییاهتّما  يا  ْمُکَناهُْرب  اُوتاه  اْنلُقَف 
. دیروایب ار 

. دنهاوگ نارفاک  هیلع  هک  یناسک  ینعی  شرهاظم  رد  تسادخ  نآ  زا  ّقح  هک  دنتسناد  سپ  ِهَِّلل  َّقَْحلا  َّنَأ  اوُِملَعَف 
یضام  ناشلطاب و  ياهماما  دننام  ددرگ ، دوبان  همه  دنتفای  ارتفا  غورد و  هب  هک  هچنآ  َنوُرَتْفَی  اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َّلَض  َو 

205 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا لاعفا  نآ  عوقو  قّقحت و  هب  هراشا  يارب  روکذم  لاعفا  ندروآ 

هک ایوگ  تسا ، هدـش  یـشان  نآ  ندوب  هیانک  تهج  زا  شلبق  اـم  زا  تسا  یلاؤس  باوج  هفنأتـسم و  هلمج  یـسوُم  ِمْوَق  ْنِم  َناـک  َنوُراـق  َّنِإ 
یلاعت يادخ  سپ  دراد  نانآ  لاح  هب  ياهدیاف  مالّـسلا  هیلع  یلع  راکنا  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  هب  نانآ  نامیا  ایآ  هدـش : هتفگ 

دناهدرک لـمع  ناـشنامیا  ناـمز  رد  هک  هچنآ  ناـشنامیا و  نتفر  نیب  زا  بجوم  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  تبـسن  ناـنآ  ملظ  یـشکرس و  دومرف 
. دوب مالّسلا  هیلع  یسوم  موق  زا  مه  نوراق  نوچ  دشابیم ،

. تشادن وا  لاح  هب  یعفن  شندوب  یسوم  موق  درب و  ورف  ار  وا  نیمز  شملظ  ببس  هب  درک و  ملظ  شموق  یسوم و  هب  نوراق  ْمِْهیَلَع  یغَبَف 
عمج ای  تسا ، دیلک  حاتفم و  يانعم  هب  هرـسک  اب  حـتفم )  ) عمج حـتافم )  ) ظفل ِةَّوُْقلا  ِیلوُأ  ِۀَبْـصُْعلِاب  ُأُونََتل  ُهَِحتافَم  َّنِإ  ام  ِزُونُْکلا  َنِم  ُهاْنیَتآ  َو 

. میدوب هدیشخب  یسراف ) جنگ   ) زنک یسب  وا  هب  ام  ینعی  تسا  جنگ  هنازخ و  يانعم  هب  نزخم  دننام  حتفم ) )
دوب و نیگنـس  هک  یلاح  رد  تشادرب  ار  راب  لمحلاب ) ءان  ، ) درکیم هتـسخ  ار  يوق  دنمورین و  صاخـشا  یّتح  اهجـنگ  ياهدـیلک  لمح  هک 

. دمآ نیگنس  وا  رب  راب  لمحلا ) هب  ءان  )
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. تسا ددع  لهچ  ات  هد  زا  ناگدنرپ  نابسا و  نادرم و  زا  هّمض  اب  ِۀَبْصُْعلِاب 
ج11، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  دـناهتفگ . هد  ات  هس  نیب  یـضعب  دناهتـسناد و  درم  لهچ  ار  نآ  یخرب  تسا و  هدزناپ  ات  هد  دـناهتفگ : یـضعب  و 

206 ص :
«. 1  » تسا قلطم  ددع  نییعت  هب  تبسن  تسا و  تعامج  يانعم  هب  دناهتفگ : یضعب  و 

. تسا ُهاْنیَتآ  َو  ْمِْهیَلَع  یغَبَف  فرط  ترابع  نیا  ْحَْرفَت  ُهُمْوَق ال  َُهل  َلاق  ْذِإ 
یناسک تسا و  نانآ  ياهینارذگشوخ  تّما و  زا  هیانک  زین  نیا  شابم ) رورغم   ) نکم يداش  دنتفگ : وا  هب  شموق  یّتح  هک  دوب  نینچ  ینعی 

زا تسا  هداد  نانآ  هب  ادخ  هک  یتمعن  دننکیم  نامگ  دننکیم  ّدر  ار  ادـخ  يافلخ  دنلاحـشوخ و  رورغم و  تسا  هداد  ادـخ  هک  هچنآ  هب  هک 
. دنشاب هتشاد  ار  نآ  يدوبان  نامگ  هک  نآ  نودب  هدوب  ناشقاقحتسا  تهج 

. درادن تسود  ار  ناگدز  يداش  ادخ  هک  َةَرِخْآلا  َراَّدلا  ُهَّللا  َكاتآ  امِیف  ِغَْتبا  َو  َنیِحِرَْفلا  ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ 
فرـصم یکین  ّرب و  فراصم  ریاس  رد  نک و  قاـفنا  نیّقحتـسم  رب  هک  هنوگ  نیدـب  نک ، بلط  ار  ترخآ  يارـس  هداد  ادـخ  هک  هچنآ  رد  و 

. نک
. نکن شومارف  ار  يورخا  يهرهب  َکَبیِصَن  َْسنَت  َو ال 

یناوج و تغارف ، تّحـص ، یتمالـس ، كرادم ، اوق ، لاوما ، دـننام  ایند  ياهعاتم  زا  ای  هداد ، وت  هب  ایند  رد  دـنوادخ  هک  يزیچ  زا  اْینُّدـلا  َنِم 
. دوش هتفرگ  دیاب  ترخآ  يارب  هک  يریگب  ار  نآ  اهنیا  يهمه  زا  هک  هنوگ  نیدب  اهنیا ، ریغ 

نآ هب  ایند  رد  وت  هک  ار  تدوخ  مهس  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 
__________________________________________________
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. ینک قافنا  ار  همه  تسا  هدیشخب  وت  هب  هچ  ره  دنوادخ  هک  دشابن  روط  نآ  ینعی  نکن ، شومارف  يراد  جایتحا 
كاسما فارـسا و  نیب  طسو  ّدـح  هب  رما  تسا و  سیـسأت  مّود  يانعم  ربانب  دوشیم و  ِغَْتبا ...  َو  یلاعت  يادـخ  دـیکأت  لّوا  ياـنعم  رباـنب  هک 

. تسا
قلخ نآ  يارب  هک  نک  فرص  يزیچ  رد  نک و  یکین  ناسحا و  تمعن ، هنارکـش  هب  ای  نک ، یکین  شیوخ  لامعا  رد  ای  ناگدنب  هب  ْنِسْحَأ  َو 

. شاب بوخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  تسا  هدش 
. تسا هدرک  ناوارف  ار  شتمعن  هدرک و  ناسحا  وت  هب  دنوادخ  هچنانچ  َْکَیلِإ  ُهَّللا  َنَسْحَأ  امَک 

. درادن تسود  ار  ناراکهبت  ادخ  هک  نکم . داسف  هنتف و  نیمز  رد  َنیِدِسْفُْملا و  ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِضْرَْألا  ِیف  َداسَْفلا  ِْغبَت  َو ال 
دنوادخ دیامن  حالـصا  ار  شیوخ  نطاب  سک  ره  تسا و  نطاب  داسف  زا  یـشان  رهاظ  داسف  تسا : هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

نیب زا  راکـشآ  رهاظ و  رد  ار  وا  شـشوپ  رتس و  دنوادخ  دنک  تنایخ  افخ  ّرـس و  رد  سک  ره  درک ، دـهاوخ  حالـصا  ار  وا  راکـشآ  رهاظ و 
، دیآیم دیدپ  رّبکت  زآ و  صرح ، وزرآ ، لوط  زا  داسف  نیا  دشاب ، یـضار  ادخ  زا  تلفغ  هب  هدنب  هک  تسا  نآ  اهداسف  نیرتگرزب  و  دربیم .

«. 1  » تسا هداد  ربخ  َنیِدِسْفُْملا  ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِضْرَْألا  ِیف  َداسَْفلا  ِْغبَت  َو ال  یلاعت : يادخ  لوق  رد  نوراق  ناتساد  رد  یلاعت  يادخ  هچنانچ 
__________________________________________________

ۀعیرّشلا ص 107. حابصم  یفاّصلا ج 4 ص 103 و  . 1
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اپ رب  نآ و  ياوه  سفن و  يوریپ  نآ ، عمج  ایند و  ّبح  زا  یشان  همه  هک  دوب ، وا  تاداقتعا  نوراق و  ياههتخاس  زا  روکذم  ياهتلـصخ  و 
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. دشابیم نآ  ياهماگ  زا  يوریپ  ناطیش و  تقفاوم  شیاتس و  دمح و  نتشاد  تسود  سفن و  ياهتوهش  نتشاد 
. تسا هدش  عمج  وا  تمعن  ّتنم و  ندرک  شومارف  ادخ و  زا  تلفغ  رد  اهنیا  يهمه  و 

داسف ره  لصا  نآ  میوش و  ادج  تلفغ  زا  هک  دتفایم  قاّفتا  مک  ام  يارب  هک  دشابیم ، مناردارب  عیمج  دوخ و  هیبنت  ربخ  نیا  لقن  زا  دوصقم 
. درادب ّقفوم  ادخ  زا  تلفغ  مدع  رد  دیامن و  ادخ  رکذ  هب  قفوم  ار  نینمؤم  عیمج  ام و  دنوادخ  تسا  ّرش  ره  عبنم  و 

: تفگ يدنسپدوخ  اب  دومن و  فاکنتسا  شموق  يهتفگ  لوبق  زا  نوراق  َلاق 
سپ دشابیم ، مدوخ  صوصخم  نم و  دزن  هک  تسا  یلامک  ملع و  قبط  هداد  نم  هب  دنوادخ  هک  ییاهزیچ  نیا  يِْدنِع  ٍْملِع  یلَع  ُُهتِیتوُأ  امَّنِإ 

. منکیم ششخب  لذب و  درادن  ار  لامک  نیا  هک  یسک  رب  نم  مشابن و  لاحشوخ  ارچ 
نآ مشابیم و  دوخ  هب  صوصخم  دوخ و  يهیحان  زا  ملع  رب  لمتشم  نم  هک  یلاح  رد  هدش  هداد  نم  هب  اهزیچ  نیا  تسا : نیا  هیآ  يانعم  ای 

یضعب هچنانچ  تسایمیک  ملع  نآ  هک  متسه  صوصخم  ملع  رب  لمتشم  نم  هک  یلاح  رد  ای  تساهدوس ، لیصحت  بساکم و  هوجو  هب  ملع 
. دناهتفگ

ایمیک  ملع  زا  يرادقم  نوراق  هب  مالّسلا  هیلع  یسوم  دناهتفگ : یخرب  و 
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هب مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هک  هچ  ره  داد و  بیرف  ار  ود  نآ  نوراق  سپ  تخومآ ، يرادقم  زین  مالّـسلا  هیلع  عشوی  شدـنزرف و  هب  تخومآ و 
. تخومآ نانآ  زا  دوب  هداد  دای  ود  نآ 

تایح و هک  دـنادیمن  نوراق  ایآ  ینعی  تسا ، نآ  عاـتم  اـیند و  تاـیح  رب  ناـشدامتعا  ناـنآ و  ینارذگـشوخ  تّما و  زا  هیاـنک  ْمَْلعَی  َْمل  َو  َأ 
عرـش ای  فرع  هک  رابتعا  ضحم  رگم  تسین !؟ نانآ  وا و  نیب  یتبـسن  چیه  هک  يویند  ضارعا  هب  دـسر  هچ  ات  تسین  وا  رایتخا  رد  شدوجو 

. دننکیم رابتعا  ار  نآ 
تسا هدرک  كاله  ار  یناسک  وا  زا  لبق  دنوادخ  هک  دنادیمن  ایآ  ًاعْمَج  ُرَثْکَأ  َو  ًةَُّوق  ُْهنِم  ُّدَشَأ  َوُه  ْنَم  ِنوُرُْقلا  َنِم  ِِهْلبَق  ْنِم  َکَلْهَأ  ْدَق  َهَّللا  َّنَأ 

. دناهدرکیم عمج  مشح  مدخ و  اوق و  دالوا و  لام و  وا  زا  رتشیب  هدوب و  يرتشیب  تردق  تّوق و  ياراد  هک 
دنکب هانگ  شقاقحتسا  ءوس  ببس  هب  ياهدنب  دهاوخب  دنوادخ  یتقو  ینعی  ناشناهانگ  زا  نیمرجم  نکل  َنُومِرْجُْملا و  ُمِِهبُونُذ  ْنَع  ُلَئُْسی  َو ال 

. دوشیمن لاؤس  شهانگ  ببس  زا  سپ  دزاسیم ، عقاو  هانگ  رد  ار  وا  سپ  دنیبیمن ، ار  شتبقاع  ءوس  هانگ و  یتشز  دنکیم و  روک  ار  وا 
. دنادیمن صخش  دوخ  ار  دادعتسا  ءوس  نیا  تسا و  هتخاس  عقاو  وا  دوخ  قاقحتسا  ءوس  تلع  هب  ار  هانگ  دنوادخ  اریز 

ِِهْبنَذ ْنَع  ُلَئُْـسی  ٍِذئَمْوَیَف ال  یلاعت : يادخ  دننام  دنروآ و  رذـع  ناهانگ  زا  ات  دوشیمن  لاؤس  نیمرجم  ناهانگ  زا  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای 
نیمرجم  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای  ٌّناَج  َو ال  ٌْسنِإ 
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. دناهتفگ یضعب  هچنانچ  دنریگیمن ، رارق  لاؤس  دروم  نیرضاح  ناهانگ  هب  تبسن  هتشذگ 

هب التبم  هک  نوراق  اذل  تسا  ناگدنب  ریقحت  يدنسپدوخ و  رابکتسا و  بجوم  سوفن  ياهاوه  سوفن و  نابحاص  يارب  يویند  ضارعا  نوچ 
. دیزرو ّربکت  نارگید  رب  دش و  دنسپ  دوخ  دوب  سفن  ياهاوه 

اب تشاد و  الط  زا  ینیز  دوب و  ناوسیگ  نآ  رب  هک  دوب  هدش  ورزیت  گنر و  ود  يرتسا  رب  راوس  دناهتفگ : یـضعب  ِِهتَنیِز  ِیف  ِهِمْوَق  یلَع  َجَرَخَف 
. دندوب لکش  نیمه  رب  لاونم و  نیمه  رب  رفن  رازه  راهچ  نوراق 

نوراق لثم  مه  ام  هب  شاک  يا  دنتفگ : دنتـساوخیم  ار  ایند  تایح  هک  نانآ  ُنوُراق  َِیتوُأ  ام  َْلثِم  اَنل  َْتَیل  ای  اْینُّدلا  َةایَْحلا  َنوُدیُِری  َنیِذَّلا  َلاق 
. تسا نامز  ره  رد  ایند  لها  تداع  تساوخرد  نیا  هچنانچ  دشیم ، هداد 

، دوب اهتمعن  نیرتگرزب  زا  نانآ  رظن  رد  تشاد  نوراق  هک  هچنآ  نوچ  تسا ، یگرزب  ّظـح  ياراد  نوراـق  دـنتفگیم : ٍمیِظَع  ٍّظَـح  وُذـَل  ُهَّنِإ 
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يارب دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  زا  ندـش  مورحم  بجوـم  دراد و  لاـبند  هب  باـقع  لاوز و  اـهتمعن  نـیا  هـک  نـیا  زا  دنتـشاد  تـلفغ  هـچ 
. تسا هدرک  اّیهم  ترخآ  رد  شناگدنب 

: دنتفگ هدش  هداد  نآ  تاجرد  باوث و  باقع و  ترخآ و  هب  ملع  نآ و  تافآ  ضارعا و  ایند و  هب  ملع  هک  نانآ  َْملِْعلا و  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َلاق  َو 
زا دوش ، لصاح  تّذل  ادخ  اب  ندرک  تاجانم  اب  هک  تسا  نیا  هب  ایند  رد  ادخ  باوث  امش  رب  ياو  ِهَّللا  ُباَوث  ْمُکَْلیَو 
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يارب هک  تسا  ییاهزیچ  هب  ترخآ  رد  ادخ  باوث  ددرگ و  لصاح  تغارف  نآ  ياهوزرآ  صرح و  ایند و  ياهیگتـسخ  هب  ندـش  لوغـشم 

. تسا هدرک  اّیهم  شناگدنب 
نآ بحاـص  تسا و  لاوز  ضرعم  رد  اـیند  تنیز  هچ  دـینیبیم ، نوراـق  رب  هک  اـیند  تنیز  زا  تسا  رتهب  ترخآ  اـیند و  رد  ادـخ  باوث  ٌْریَخ 

. تساهمغ اهدنیاشوخان و  اهالب و  تافآ و  ّلحم 
هب یهلا  يافلخ  تسد  هب  تعیب  هبوت و  يهلیـسو  هب  دروایب  نامیا  هک  تسا  یـسک  يارب  ادـخ  باوث  ندوب  رتهب  ًاـِحلاص و  َلِـمَع  َو  َنَمآ  ْنَِمل 

. ددرگ حلاص  لمع  هب  رجنم  هک  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  ّصاخ  نامیا  ای  ّماع ، نامیا  تروص 
اـیند و راـتفرگ  هک  شیاـهوزرآ ، اـیند و  زا  ناگدـننک  ربـص  رگم  َنوُِرباَّصلا  اَّلِإ  دـننکیمن  یّقلت  ار  هملک  نیا  اـی  هظعوـم ، نـیا  اـهاَّقَُلی  ـال  َو 

. دوشیم رک  ششوگ  يورخا  ظعاوم  حیاصن و  هب  تبسن  شیاهوزرآ 
. مدرب ورف  نیمز  هب  ار  شاهناخ  شدوخ و  يدنسپدوخ  يدب  وا و  لمع  يدب  ببس  هب  انْفَسَخَف 

. َضْرَْألا ِهِراِدب  َو  ِِهب 
یناسک وا و  لام  هداوناخ و  نوراق و  هجیتن  رد  درک و  هلهابم  نوراق  اب  شنادنزرف  نوراه و  شردارب  اب  مالّسلا  هیلع  یسوم  هک  هدش  تیاور 

«. 1  » درب ورف  نیمز  ار  همه  دندرک ، يرای  ار  وا  هک  شموق  زا 
ارف ار  لیئارسا  ینب  زا  يراکانز  نز  نوراق  دناهتفگ : یضعب  و 
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ییوگب ییایب و  دندش  عمج  نم  دزن  لیئارسا  ینب  تقو  ره  ادرف  هک  نیا  طرـش  هب  مهدیم  وت  هب  هّکـس )  ) رازه ود  نم  تفگ : وا  هب  دناوخ و 
. تسا هتشاد  هطبار  نم  اب  یسوم 

هدـنامن يراک  رگید  تفگ : دـش و  نامیـشپ  تشگرب  شاهناخ  هب  نز  نآ  یتقو  دوب ، اهلوپ  يور  شرهم  هک  داد  لوپ  هسیک  ود  نز  نآ  هب  و 
داتـسیا و لیئارـسا  ینب  نایم  رد  دروآ و  شدوخ  اب  مه  ار  لوپ  هسیک  ود  دـمآ و  دـش  هک  حبـص  سپ  مدـنبب !؟ ارتفا  ادـخ  ّیبن  رب  هک  نآ  زج 

. تفگ مدرم  هب  دوب  هتفگ  وا  هب  نوراق  هک  ار  هچنآ 
یـسوم سپ  تساهنآ ، يور  شدوخ  رهم  هک  تسا  نوراق  ياهمهرد  نیا  مدـنب ، ارتفا  ادـخ  ّیبن  هب  هک  نیا  زا  مربیم  ادـخ  هب  هانپ  تفگ : و 

. درب ورف  نیمز  ار  شاهناخ  نوراق و  سپ  درک ، نیرفن  وا  رب  دش و  كانبضغ  مالّسلا  هیلع 
، دناوخیم تاروت  هیت  يارحـص  رد  موق  اب  نوراق  تشادیم ، تسود  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هک  دوب  یناسک  زا  نوراق  دناهتفگ : یـضعب 
رد لوخد  زا  نوراق  دـندش  هیرگ  هبوت و  رد  لخاد  دـش و  ینالوط  موق  رب  ارحـص  رد  ندـش  مگ  نوچ  دوب ، نارگید  زا  رتهب  نوراـق  يادـص 

. درک يراددوخ  نانآ  اب  هبوت 
وش و هبوت  لخاد  نانآ  اب  ياهتسشن !؟ اجنیا  رد  وت  دنتـسه و  هبوت  لاح  رد  وت  موق  نوراق  يا  تفگ : دمآ و  وا  دزن  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  سپ 

. دوشیم لزان  باذع  وت  رب  هن  رگ 
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رد دش ، جراخ  كانهودنا  تحاران و  وا  دزن  زا  مالّسلا  هیلع  یسوم  درمش ، کبس  ار  مالّسلا  هیلع  یسوم  نانخس  دادن و  ّتیمها  نوراق  یلو 
. تسشن وا  رصق  يهناتسآ 
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يهناش رد  دش و  كانبضغ  تدش  هب  مالّسلا  هیلع  یسوم  سپ  ندرک ، نینچ  دنزیرب و  بآ  اب  طولخم  رتسکاخ  وا  رـس  رب  داد  روتـسد  نوراق 

. دمآیم نوریب  نآ  زا  نوخ  تارطق  دزیم و  نوریب  شسابل  زا  اهوم  نآ  دشیم  كانبضغ  تقو  ره  هک  دوب  ییاهوم  مالّسلا  هیلع  یسوم 
نیمز هب  درک  یحو  وا  هب  یلاعت  يادخ  سپ  متسین ، وت  ّیبن  نم  ینکن  بضغ  نم  رطاخ  هب  رگا  اراگدرورپ  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یـسوم  سپ 

. دوش هتسب  رصق  رد  هک  دوب  هداد  روتسد  البق  نوراق  نک و  رما  نیمز  هب  یهاوخیم  هک  هچ  ره  سپ  دنک ، تعاطا  وت  زا  مدرک  رما 
هیلع یسوم  هب  نوراق  یتقو  دش ، دراو  نوراق  رب  مالّسلا  هیلع  یـسوم  دش و  زاب  اهرد  درک و  اهرد  هب  هراشا  دمآ و  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  سپ 

نم و نیب  هک  يدـنواشیوخ  تبارق و  هب  منکیم  تساوخرد  وت  زا  یـسوم  يا  تفگ : سپ  هدروآ ، باذـع  وا  هک  دـیمهف  درک  هاگن  مالّـسلا 
. تسوت

یسوم هک  دوب  ینانخس  نیا  ربب ، ورف  نیازخ  رـصق و  اب  ار  وا  نیمز  يا  نزن ، فرح  رتدایز  يوال  رـسپ  يا  تفگ : وا  هب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم 
. درک كاله  ار  نوراق  یلاعت  يادخ  هک  يزور  تفگ  نوراق  هب  مالّسلا  هیلع 

هک تسناد  مالّسلا  هیلع  یـسوم  یتقو  درک ، شنزرـس  دوب  هتفگ  نوراق  هب  هک  ینانخـس  رطاخ  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  یلاعت  يادخ  یلو 
: تفگ دنکیم  شنزرس  هدز ) هک  یفرح   ) هدرک هک  يراک  رطاخ  هب  ار  وا  یلاعت  يادخ 

دنزرف يا  دومرف : یلاـعت  يادـخ  سپ  مدرکیم ، تباـجا  دادیم  مسق  وت  هب  رگا  دـناوخ و  ارف  داد و  مسق  وـت  ریغ  هب  ارم  نوراـق  اراـگدرورپ 
. نزن فرح  رتدایز  يوال 
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ار نوراق  شهاوخ  مدادیمن و  ماجنا  مهدن  ماجنا  ار  لمع  نیا  نم  هک  دوب  نیا  رد  وت  ياضر  هک  متسنادیم  رگا  تفگ : مالّسلا  هیلع  یسوم 

. مدرکیم تباجا 
وت زا  هک  روط  نامه  نوراـق  رگا  مسق  مماـقم  يدـنلب  ّولع و  هب  تمظع و  دـجم و  دوجو و  لـالج و  تّزع و  هب  دومرف : یلاـعت  يادـخ  سپ 
وت هب  ار  وا  رما  دومن  شهاوـخ  تساوـخرد و  زا  وا  یتـقو  نکیل  مدرکیم ، شتباـجا  درکیم  شهاوـخ  نم  زا  دوـمن  اـعد  درک و  شهاوـخ 

«. 1  » مدومن راذگاو 
ار وا  یهام  تخادـنا و  ایرد  هب  ار  شدوخ  دومرف : هک  اجنآ  ات  دـنداد ...  رازآ  ار  وا  سنوی  موق  یتقو  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

اجنآ رد  نوراق  سپ  دوب ، بّذعم  نوراق  اجنآ  رد  هک  دیسر  ناشورخ  ناشوج و  يایرد  هب  ات  دومن  فاوط  ار  هناگ  تفه  ياهایرد  درب ، ورف 
. دیسرپ هکیالم  زا  ار  ادص  ّتلع  دینش و  ییادص 

هزاـجا اـیآ  تفگ  نوراـق  تسا ، هدرک  ینادـنز  یهاـم  مکـش  رد  ار  وا  دـنوادخ  تسا و  مالّـسلا  هیلع  سنوی  وا  هک  داد  ربـخ  وا  هب  هکیـالم 
هیلع سنوی  هک  دیسرپ  ار  مالّسلا  هیلع  یسوم  لاح  مالّـسلا  هیلع  سنوی  زا  نوراق  سپ  داد ، هزاجا  هکیالم  میوگب ؟ نخـس  وا  اب  نم  یهدیم 
درک و هیرگ  نوراق  تسا ، هدرم  مه  وا  تفگ : مالّسلا  هیلع  سنوی  دیسرپ  نوراه  زا  سپس  درک  توف  مالّسلا  هیلع  یسوم  داد  ربخ  مالّسلا 
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. درک لاؤس  دوب  شدزمان  هک  موثلک  نوراه  رهاوخ  زا  دومن و  يدیدش  یبات  یب 
هکیالم هب  دنوادخ  دومرف : رقاب  ماما  دومن ، يدـیدش  یبات  یب  درک و  هیرگ  نوراق  تسا ، هدرم  مه  وا  هک  داد  ربخ  وا  هب  مالّـسلا  هیلع  سنوی 
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بجوم تّقر  نیمه  دوب و  بلقلا  قـیقر  ناـشیوخ  لـیماف و  رب  نوراـق  اریز  درادرب ، وا  زا  اـیند  ماـّیا  هّیقب  ار  باذـع  هک  درک  یحو  وا  لّـکوم 
. دش وا  تاجن 

زا دنناهرب و  ادخ  باذع  زا  دننک و  يرای  ار  وا  هک  تشاد  یهورگ  هن  َنیِرِـصَْتنُملا  َنِم  َناک  ام  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُهَنوُرُْـصنَی  ٍۀَِئف  ْنِم  َُهل  َناک  امَف 
. دشن يرای  چیه  زین  ادخ  بناج 

زا دـیزیهرپب ، هدرک  بصن  ماـما  ناگدـنب  يارب  ار  وا  دـنوادخ  هک  یـسک  رب  زواـجت  ملظ و  زا  هلآ  هـیلع و  هـّللا  یلـص  دّـمحم  تـّما  يا  سپ 
تنیز و هب  نتخورف  رخف  زا  دیشاب ، رذح  رب  تسا  هداد  امـش  هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  یهاج  لام و  هلیـسو  هب  یـشورف  رخف  ّربکت و  رابکتـسا و 

. دیشاب رذح  رب  رخاف  سابل 
وا دنوادخ  دزرو  ّربکت  سابل  نآ  رد  دشوپب و  سابل  سک  ره  دـیامن ، ّربکت  نتفر  هار  رد  درم  هک  تسا  هدـش  یهن  تسا : هدـمآ  يربخ  رد  و 
ورف نیمز  هب  ار  شاهناـخ  وا و  دـنوادخ  درک و  رّبـکت  هک  تسا  یـسک  لّوا  وا  اریز  دوشیم ، نوراـق  نیـشنمه  دربیم و  ورف  مّنهج  رعق  هب  ار 

. درب
نوراق نتفر  ورف  باذع و  زا  دعب  دنشاب  نوراق  دننام  دندرکیم  وزرآ  زورید  هک  نانآ  َّنَأَْکیَو  َنُولوُقَی  ِسْمَْألِاب  ُهَناکَم  اْوَّنَمَت  َنیِذَّلا  َحَبْـصَأ  َو 

هک  ایوگ  تسا ، بجع  هک  ياو  يا  دنیوگیم : نیمز  هب 
216 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنک دایز  دهد و  شرتسگ  ار  يزور  ادخ  دیاب 
تروص هب  دوـشیم  لـخاد  َناـک  رب  دوـشیم ، لامعتـسا  ياو  لـیو و  ياـنعم  هب  زین  و  کـیو )  ) دـننام تسا ، بّجعت  يهملک  يو )  ) ظـفل و 

. دّدشم فّفخم و 
دـشاب بّجعت  يانعم  هب  نا ) و /(  کیو )  ) زا بّکرم  تسا  نکمم  و  نأک )  ) و يو )  ) زا بکرم  نأکیو )  ) ظفل تسا  لمتحم  هیآ  نیا  رد  سپ 

لصفنم و نا )  ) ظفل رگا  و  نا )  ) و کلیو )  ) فّفخم کیو )  ) زا دـشاب  بّکرم  ای  نا )  ) و باطخ ) فاک   ) و يو )  ) زا بّکرم  تسا  نکمم  و 
. دشاب نا )  ) لماع ات  تفرگ  ریدقت  رد  ملعا )  ) دننام نآ  زا  لبق  دیاب  دشاب  ادج 

نوراـق هچناـنچ  تسین  ناگدـنب  تساوـخ  ّتیـشم و  هب  نآ  ریدـقت  يزور و  نداد  تعـسو  ُرِدـْقَی  َو  ِهِداـبِع  ْنِم  ُءاـشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْـسبَی  َهَّللا 
. تسین مه  ادخ  بناج  زا  تمارک  ای  يراوخ  باب  زا  زین  تفگیم ،

ایند لام  نوراق  دـننام  ام ، هب  تشاذـگ و  ام  رب  ّتنم  ادـخ  یلو  دربیم  ورف  نیمز  زین  ار  ام  ام ، رب  ادـخ  ّتنم  دوبن  رگا  اْنیَلَع  ُهَّللا  َّنَم  ْنَأ  ـال  َْول 
. میدرکیم وزرآ  ار  نآ  ام  هچنانچ  درکن  اطع 

. دنوشیمن راگتسر  نوراق  دننام  نیرفاک  َنوُِرفاْکلا  ُِحْلُفی  ُهَّنَأَْکیَو ال  اِنب  َفَسََخل 
دنکیم ادیپ  تاجن  باذع  زا  یسک  هچ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  دوشیم ، یـشان  قباس  يهلمج  زا  هک  تسا  یلاؤس  باوج  ُةَرِخْآلا  ُراَّدلا  َْکِلت 

؟ دوشیم تشهب  لخاد  یسک  هچ  و 
هاگیاج رقم و  اُهلَعْجَن  تسا  ترخآ  راد  نآ  دومرف : سپ 
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، دـیوج يرترب  ّولع و  نیمز  رد  هک  یـسک  نوچ  دنـشابن ، نیمز  رد  ّولع  بلاط  ِضْرَْألا  ِیف  اُولُع  َنوُدـیُِری  َنیِذَِّلل ال  هک  میهدیم  رارق  یناسک 

. دوشیمن لخاد  نم  يهناخ  هب  نم  عزانم  تسا و  نم  ضراعم  عزانم و 
. دنکیم تیذا  ارم  قلخ  ناگدنب و  دسفم ، صخش  هک  دشابن  داسف  بلاط  ًاداسَف و  َو ال 

. تسا ناراکزیهرپ  نآ  زا  َنیِقَّتُْمِلل  کین  ماجنا  رس  تبقاع و  ُۀَِبقاْعلا  َو 
اهنآ زا  دـیاب  هک  تسا  ییاهزیچ  عیمج  زا  ندرک  زیهرپ  يوقت و  شتداع  هک  یـسک  ای  دـشاب ، یقّتم  داسف  ّولع و  هب  تبـسن  هک  یناسک  ینعی 
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. دوش زیهرپ 
یلو دهد  ماجنا  بوخ  لمع  هک  یسک  لاح  تسا  هنوگچ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، يرگید  لاؤس  باوج  اْهنِم  ٌْریَخ  ُهَلَف  ِۀَنَسَْحلِاب  َءاج  ْنَم 

؟ دشابن نیقّتم  زا 
ریخ دزرو  یکین  هک  ره  دیامرفیم : هک  دـشاب ؟ راکزیهرپ  داسف  ّولع و  هب  تبـسن  یلو  دـهد  ماجنا  دـب  لمع  هک  یـسک  لاح  تسا  هنوگچ  و 

. ددرگیمرب وا  دوخ  هب  نآ 
انب تسوا  دب  لمع  دوخ  وا  يازج  دهد  ماجنا  دب  لمع  هک  یـسک  َنُولَمْعَی و  اُوناک  ام  اَّلِإ  ِتائِّیَّسلا  اُولِمَع  َنیِذَّلا  يَزُْجی  الَف  ِۀَئِّیَّسلِاب  َءاج  ْنَم  َو 

. دوشیم هداد  وا  هب  وا  لمع  يازج  ای  لامعا ، مّسجت  رب 
88 تایآ 78 -

217 ص :  ات 88 ..... ] تایآ 78  (: 28  ) صصقلا هروس  ]

هراشا

ْنَع ُلَئُْـسی  ـال  َو  ًاـعْمَج  ُرَثْکَأ  َو  ًةَُّوق  ُْهنِم  ُّدَـشَأ  َوُه  ْنَم  ِنوُرُْقلا  َنِم  ِِهْلبَق  ْنِم  َکَـلْهَأ  ْدَـق  َهَّللا  َّنَأ  ْمَْلعَی  َْمل  َو  َأ  يِدـْنِع  ٍْملِع  یلَع  ُُهتِیتوُأ  اـمَّنِإ  َلاـق 
ٍمیِظَع ٍّظَح  وُذـَل  ُهَّنِإ  ُنوُراق  َِیتوُأ  ام  َْلثِم  اَنل  َْتَیل  ای  اْینُّدـلا  َةاـیَْحلا  َنوُدـیُِری  َنیِذَّلا  َلاـق  ِِهتَنیِز  ِیف  ِهِمْوَق  یلَع  َجَرَخَف  ( 78  ) َنُومِرْجُْملا ُمِِهبُونُذ 

َضْرَْألا ِهِراِدب  َو  ِِهب  انْفَسَخَف  ( 80  ) َنوُِرباَّصلا َّالِإ  اهاَّقَُلی  َو ال  ًاـِحلاص  َلِـمَع  َو  َنَمآ  ْنَِمل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُباَوث  ْمُکَْلیَو  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َلاـق  َو  ( 79)
ُطُْسبَی َهَّللا  َّنَأَْکیَو  َنُولوُقَی  ِسْمَْألِاب  ُهَناکَم  اْوَّنَمَت  َنیِذَّلا  َحَبْـصَأ  َو  ( 81  ) َنیِرِـصَْتنُملا َنِم  َناک  ام  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُهَنوُرُْـصنَی  ٍۀَِئف  ْنِم  َُهل  َناک  امَف 

(82  ) َنوُِرفاْکلا ُِحْلُفی  ُهَّنَأَْکیَو ال  اِنب  َفَسََخل  اْنیَلَع  ُهَّللا  َّنَم  ْنَأ  َْول ال  ُرِدْقَی  َو  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا 
َءاج ْنَم  َو  اْهنِم  ٌْریَخ  ُهَلَف  ِۀَنَـسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  ( 83  ) َنیِقَّتُْمِلل ُۀَِبقاْعلا  َو  ًاداسَف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  اُولُع  َنوُدـیُِری  َنیِذَِّلل ال  اُهلَعَْجن  ُةَرِخْآلا  ُراَّدـلا  َْکِلت 
َءاج ْنَم  ُمَلْعَأ  یِّبَر  ُْلق  ٍداعَم  یلِإ  َكُّداَرل  َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  َضَرَف  يِذَّلا  َّنِإ  ( 84  ) َنُولَمْعَی اُوناک  ام  َّالِإ  ِتائِّیَّسلا  اُولِمَع  َنیِذَّلا  يَزُْجی  الَف  ِۀَئِّیَّسلِاب 

َو ( 86  ) َنیِِرفاْکِلل ًاریِهَظ  َّنَنوُکَت  الَف  َکِّبَر  ْنِم  ًۀَمْحَر  َّالِإ  ُباتِْکلا  َْکَیلِإ  یْقُلی  ْنَأ  اوُجْرَت  َْتنُک  ام  َو  ( 85  ) ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  َوُه  ْنَم  َو  يدُْهلِاب 
(87  ) َنیِکِرْشُْملا َنِم  َّنَنوُکَت  َو ال  َکِّبَر  یلِإ  ُْعدا  َو  َْکَیلِإ  َْتلِْزنُأ  ْذِإ  َدَْعب  ِهَّللا  ِتایآ  ْنَع  َکَّنُّدُصَی  ال 
(88  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َو  ُمْکُْحلا  َُهل  ُهَهْجَو  َّالِإ  ٌِکلاه  ٍءْیَش  ُّلُک  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  َرَخآ ال  ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  ُعْدَت  َو ال 
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[ دـندوب هک  یی   ] اهلـسن ناـیم  زا  وا  زا  شیپ  دـنوادخ  هک  تسنادیمن  اـیآ  دـناهداد ، نم  هب  ار  اـهنیا  مراد  هک  یملع  رطاـخ  هب  اـنامه  تفگ :
. دنسرپن ناشهانگ  زا  ار  ناراکهانگ  تسا ، هدرک  دوبان  دندوب ، رتزودنا  لام  رتدنمورین و  وا  زا  هک  ار  یناسک 

هب هچنآ  دننام  زین  ام  شاک  يا  دنتفگ : دندوب  ایند  یناگدنز  ناهاوخ  هک  یناسک  و  دش ، راکشآ  شموق  نایم  رد  شلّمجت  اب  نوراق ]  ] هاگنآ
. تسا ینالک  لانم ] لام  و   ] هرهب ياراد  وا  هک  ارچ  میتشاد ، تسا  هدش  هداد  نوراق 

ارف ار  نآ  نایابیکـش  زج  تسا ، رتهب  دـنک  يراکوکین  دروآ و  ناـمیا  هک  یـسک  يارب  یهلا  باوث  امـش ، رب  ياو  دـنتفگ : ناـگتفای  شناد  و 
. دنریگن

. دوبن ناگتفای  ترصن  زا  دنهد و  شیرای  دنوادخ  ربارب  رد  هک  تشادن  يراک  سک و  میدرب ، ورف  نیمز  هب  ار  شاهناخ  وا و  هاگنآ 
دهاوخب هک  شناگدنب  زا  یـسک  ره  رب  ار  يزور  دـنوادخ  هک  هو  دـنتفگیم : دـندرکیم و  وزرآ  ار  وا  ماقم  زورید  هک  یناسک  نادادـماب  و 
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هو دربیم ، ورف  زین  ار  ام  دوب ، هدادن ] تمعن  و   ] هداهنن تّنم  ام  رب  دنوادخ  رگا  دریگیم ، گنت  دهاوخب ] هک  سک  ره  رب   ] درادیم و هداشگ 
. دنوشیمن راگتسر  نارفاک  هک 

نآ زا  کین  ماجنا  رـس  میاهتـشاد ، رّرقم  دـننک ، يراکهبت  یـشکرس و  دـنهاوخیمن  نیمز  يور  رد  هک  یناسک  يارب  ار  ترخآ  يارـس  نیا 
. تسا ناراگزیهرپ 

ماجنا اوران  ياهراک  هک  یناسک  هک  دنادب  دروآ ، شیپ  يدـب  سک  ره  و  تسا ، نآ  زا  رتهب  یـشاداپ ]  ] ار وا  درآ ، شیپ  یکین  هک  سک  ره 
. دنباین رفیک  دناهدرک  هچنآ  دننامه  زج  دنهدیم 

هک دنادیم  رتهب  مراگدرورپ  وگب  تسا ، وت ]  ] هاگتـشگزاب هب  وت  يهدننادرگ  زاب  درک ، بجاو  وت  رب  ار  نآرق  ماکحا ]  ] هک یـسک  نامگ  یب 
؟ تسا راکشآ  یهارمگ  رد  یسک  هچ  تسا ، هدروآ  شیپ  تیاده  یسک  هچ 

. شابم نارفاک  نابیتشپ  سپ  تراگدرورپ ، بناج  زا  یتمحر  رگم  دوبن ] نیا  ، ] دیآ دورف  وت  رب  ینامسآ  باتک  هک  یتشادن  دیما  و 
ار  وت  و 
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. شابم ناکرشم  زا  ناوخب و  تراگدرورپ  يوس  هب  و  دنرادن ، زاب  تسا  هدیدرگ  لزان  وت  رب  هک  نآ  زا  سپ  یهلا  تایآ  زا 

وا يوـس  هب  تسار و  وا  مکح  وا ، تاذ  رگم  تسا ، ریذـپانف  زیچ  همه  تسین ، وا  زج  ییادـخ  ناوـخم ، رگید  ییادـخ  دـنوادخ  بنج  رد  و 
. دیوشیم هدنادرگزاب 

220 ص :  ریسفت ..... 

رب قالخا  لامعا و  زا  تسا  نارق  رد  هک  ار  هچنآ  هب  لمع  ای  درک  بجاو  اـی  نیعم  وت  رب  ار  نآرق  هک  یـسک  َنآْرُْقلا  َکـْیَلَع  َضَرَف  يِذَّلا  َّنِإ 
. دومن تّنس  وت 

ياهدش جراخ  اجنآ  زا  سپـس  ياهدوب و  اجنآ  رد  البق  هک  تسا  یّلحم  زا  ترابع  داعم  هچ  دـنادرگیم ، زاب  هّکم  هب  ار  وت  ٍداعَم  یلِإ  َكُّداَرل 
. يدرگرب اجنآ  هب  هرابود  یهاوخیم  و 

تسا و تّیـشم  ماقم  زا  ترابع  هک  تسا  عمج  ماقم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  باتک  ردصم  نوچ  تسا ، عمج  ماقم  مان  نآرق  هک  نادـب 
. دیمان نآرق  ار  نآ  یلاعت  يادخ  تسا  ناکما  بوجو و  يایرد  ود  عمج  ّلحم  ناکما و  بوجو و  نیب  خزرب  قلطم و  عمج  ماقم  نآ 

هدیسرن ماقم  نآ  هب  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  زا  يدحا  هک  ماقم  نآ  هب  وا  ندناسر  زا  تسا  ترابع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  رب  نآرق  ضرف  و 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  داعم  نآ  هک  دنکیم  قدص  ماقم  نیا  رب  تسا  ماقم  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  لوزن  أدـبم  نوچ  تسا ،
ایند زا  یتقو  سپ  تسا  ناگدنب  سوفن  رد  یماقم  ایند ، رد  یماقم  ياراد  وا  تسا ، همه  هب  طیحم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  نوچ  تسا ،

داعم  ایند  دوش  هتفگ  ددرگیمرب  ایند  هب  هک  هاگنآ  تسا  حیحص  دوشیم  جراخ 
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. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم 
. تسوا داعم  ناگدنب  سوفن  نینچ  مه  و 

تسا حیحـص  دنادرگیم ، زاب  هّکم  هب  ار  وت  هدرک  بجاو  وت  رب  ار  نآرق  هب  لمع  هک  یـسک  هک  نیا  رب  دوش  ریـسفت  هیآ  تسا  حیحـص  سپ 
ماگنه ناگدـنب  سوفن  هب  ای  ایند  هب  ای  ماقم  نآ  هب  ار  وت  هدومن  تاـبثا  وت  رب  ار  عمج  ماـقم  هدرک و  نییعت  هک  یـسک  هک  نیا  رب  دوش  ریـسفت 

. دنادرگیمرب ناشباسح  ماگنه  ای  راضتحا 
هیلع و هّللا  یلـص  امـش  ّیبن  دومرف : هک  تسا  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  زا  تسا و  هدـش  هراشا  یناعم  نیا  هب  لاوقا  رابخا و  رد  هچنانچ 
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«. 1  » دندرگیم زاب  امش  يوس  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هلآ و 
تشهب و هب  نآ  اـب  هک  يزیچ  تسا  هدروآ  شیپ  تیادـه  یـسک  هچ  هک  دـنادیم  رتـهب  مراـگدرورپ  وگب  يدُْـهلِاب  َءاـج  ْنَم  ُمَلْعَأ  یِّبَر  ْلـُق 

. دوشیم هتفای  هار  وا  برق  ادخ و  هب  اهنآ  اب  هک  هنسح  لامعا  کین و  ياهراک  ای  دوشیم ، هتفای  هار  نآ  ياهتمعن 
. تسا هدمآ  نآ  هب  نتفای  هار  نید و  هب  يادتها  فصو  اب  هک  تسا  یسک  دوصقم  ای 

ای دـندادیم ، تبـسن  یهارمگ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  تاقوا  رتشیب  راّفک  هچ  دـشیم ، رکذ  هک  تسا  ییاعّدا  باوج  هیآ  نیا  و 
راک یـسک  هچ  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، هدـش  یـشان  رخآ  ات  اْهنِم ...  ٌْریَخ  ُهَلَف  ِۀَنَـسَْحلِاب  َءاـج  ْنَم  ادـخ : لوق  زا  هک  تسا  یلاؤس  باوج 

هچ و  دنکیم ؟ کین 
__________________________________________________

یّمقلا ج 2 ص 147. ریسفت  یفاّصلا ج 4 ص 107 و  . 1
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؟ دنکیم دب  راک  یسک 
هداتسیا شسفن  مّنهج  رد  هارمگ  ّلاض و  هک  تسا  بلطم  نیا  هب  هراشا  ماهیا و  يارب  هیآ  يهرقف  ود  نیب  فالتخا  ٍنِیبُم  ٍلالَض  ِیف  َوُه  ْنَم  َو 

. تسا هدننک  ترجه  شراگدرورپ  يوس  هب  شکرش  راد  زا  هتفای  تیاده  یلو  تسا ،
يرادـلد رخآ  ات  ُمَلْعَأ  یِّبَر  ُْلق  ادـخ : لوق  زا  دوصقم  هچ  تسانعم ، رابتعا  هب  فطع  هلمج  نیا  ُباـتِْکلا  َکـَْیلِإ  یْقُلی  ْنَأ  اوُجَْرت  َْتنُک  اـم  َو 

. تسا ادخ  لوسر 
. دوش اقلا  وت  رب  نآرق  تّوبن و  ینعی  باتک  هک  یتشادن  دیما  یتسه و  تیاده  رب  وت  تسا : هتفگ  هک  ایوگ 

ای تسا ، هدوب  کبر » نم  ۀمحرب  الا   » لصا رد  هک  تسا  عزنب  بوصنم  ای  لیلعت  عوضوم  رد  غّرفم  يانثتـسا  ًۀَمْحَر  ظفل  َکِّبَر  ْنِم  ًۀَمْحَر  اَّلِإ 
. تراگدرورپ بناج  زا  تمحر  تهج  هب  هدش  هداد  باتک  وت  هب  تسا : نیا  نآ  يانعم  تسا و  عطقنم  يانثتسا 

. تسا یگرزب  تمعن  تّوبن  تسا و  تمعن  باتک  نوچ  شابم ، نارفاک  نابیتشپ  وت  سپ  َنیِِرفاْکِلل  ًاریِهَظ  َّنَنوُکَت  الَف 
وت هب  باب  زا  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  هب  باطخ  شدعب  ام  هیآ و  نیا  ریگن  راک  هب  هدنهد  تمعن  نانمشد  ریسم  رد  ار  ود  نآ  سپ 

. دونشب هیاسمه  ات  میوگیم 
زا ینعی  دـنرادن ، زاب  ادـخ  تایآ  زا  ار  وت  راّفک  دـش ، لزان  وت  رب  تایآ  هک  نآ  زا  سپ  َْکَیلِإ  َْتلِْزنُأ  ْذِإ  َدـَْعب  ِهَّللا  ِتایآ  ْنَع  َکَّنُّدُـصَی  َو ال 

تایآ زا  ییامن و  شومارف  یلک  هب  هدرکن و  لمع  اهنآ  هب  ات  دنرادن  زاب  ترخآ  بیارغ  تلاسر و  ماکحا  ینیوکت و  تایآ 
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. ییوگ كرت  هدرکن  لمع  اهنآ  هب  هک  دنرادن  تزاب  ینیودت 
، قالخا لاعفا ، اـب  دروآ و  داـی  شاـب و  رّکذـتم  ار  تاـیآ  ناوخب و  تراـگدرورپ  يوس  هب  ار  مدرم  راـتفگ  لوق و  اـب  سپ  َکِّبَر  یلِإ  ُْعدا  َو 

. نک لمع  تایآ  هب  ینعی  ناوخب  ار  تراگدرورپ  لاوحا و 
هیلع یلع  يوس  هب  دـنرادن و  زاب  هدـش  لزان  مالّـسلا  هیلع  یلع  يهراب  رد  هک  ادـخ  تایآ  غیلبت  زا  ار  وت  نارفاک  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  اـی 

. نک توعد  ار  مدرم  مالّسلا 
(. دیشابن امش  مدرم  يا  ینعی   ) شابم مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  نیکرشم  زا  َنیِکِرْشُْملا و  َنِم  َّنَنوُکَت  َو ال 

يرگید ّیلو  شتیالو  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  ای  ناوخن ، اهاوه  ناگراتـس و  اـهتب ، زا  يرگید  هلا  ادـخ  اـب  َرَخآ و  ًاـهلِإ  ِهَّللا  َعَم  ُعْدـَت  ـال  َو 
. تسا َنیِکِرْشُْملا  َنِم  َّنَنوُکَت  َو ال  یلاعت : يادخ  لوق  دیکأت  هلمج  نیا  ناوخن و 

. تسین ییادخ  وا  زج  اریز  تسا  قباس  یهن  ود  لیلعت  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ال 
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. تسا هدنوش  دوبان  يزیچ  ره  اریز  تسا ، َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ال  یلاعت : يادخ  لوق  لیلعت  ٌِکلاه  ٍءْیَش  ُّلُک 
ایشا هب  هّجوت  نآ  اب  هک  دشاب  ادخ  هجو  دوصقم  هک  تسا  زیاج  دشاب  ادخ  هب  ریمـض  عوجر  رگا  ءیـش ، نآ  هجو  ای  ادخ  هجو  زج  ُهَهْجَو  اَّلِإ 

نآ هجو  زج  تسا  یناف  کلاه و  يزیچ  ره  ینعی  دوشیم ، ادـخ  هب  هّجوت  نآ  اب  هک  دـشاب  ءیـش  هجو  دوصقم  تسا  زیاـج  دوشیم و  ادـیپ 
. تسا تبسانم  نیرتکچوک  اب  ادخ  هب  هجو  يهفاضا  سپ  دوشیم ، لصاح  ادخ  هب  هجوت  نآ  اب  هک  ءیش 

224 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ره رد  هک  نادب  درادن و  ناسنا  ندب  هجو  تروص و  هب  یـصاصتخا  دوشیم و  لصاح  هّجوت  نآ  اب  هک  تسا  يزیچ  نآ  مسا  هجو  هک  نادـب 

اضق و یلاعت و  يادخ  تّیلعاف  نآ  نآ و  يهدـننک  صّخـشم  هدـنرادهگن و  تسا و  زیچ  نآ  مّوقم  نآ  هک  تسا  یهلا  یبیغ  يهفیطل  يزیچ 
. تسوا ملع 

. دنکن عنم  نآ  زا  یعنام  رگا  دناسریم  دوخ  صوصخم  لامک  هب  ار  وا  دنکیم ، تیبرت  ظفح و  ار  وا  هک  تسا  هفیطل  نآ  و 
: هتفگ هک  اجنآ  تسا  هدرک  هراشا  هفیطل  نیا  هب  یسراف  رعش  رد  و 

صاخ دصقم  ات  ار  هّرذ  دناشک  صاّقر  هّرذ  ره  اب  تسا  لیم  یکی 
نشلگب اب  ار  ینشلگ  دناسر  نخلگب  اب  ار  ینخلگ  دناود 

: هتفگ هک  اجنآ  تسا  هدرک  هراشا  يانعم  نیمه  هب  زین  يرگید  زار و  نشلگ 
دوتسیم ار  نآ  درک و  رد  هچب  رس  دومناو  یهام  سکع  یهاچ  رگ ز 
ور درک  سکعب  وا  لهج  هچ  رگ  وا  تسا  هام  حدام  تقیقح  رد 

ارجام دش  طلغ  نوچ  نآ  دش  رفک  ار  سکع  نآ  ین  تسار  هم  وا  حدم 
هب دـننکیم و  ادـیپ  هّجوت  ناـشدوخ  صوـصخم  تـالامک  تاـیاغ و  هب  ایـشا  نآ  يهلیـسو  هب  هک  تسا  يزیچ  هفیطل  نیا  يوـلوم و  يوـنثم 

نآ  يهلیسو 
225 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنکیم هّجوت  ناسنا  هب  ایشا و  هب  یلاعت  يادخ  نآ  اب  دنکیم ، هّجوت  وا  نانیشناج  هب  یلاعت و  يادخ  هب  ترخآ و  هب  ناسنا 
بناج زا  نامـسیر  هب  نآ  زا  هک  دراد  مان  ینیوکت  تیالو  هفیطل  نآ  نوچ  تسادـخ ، هجو  یهجو  هب  ایـشا و  هجو  یهجو  هب  هفیطل  نآ  سپ 

يرگید هّجوت  ناسنا  يارب  رگید  يوس  زا  دریگیم و  تروص  نآ  يهلیسو  هب  ایشا  ینیوکت  هّجوت  هک  تسا  يزیچ  نآ  دوشیم و  ریبعت  ادخ 
ریبعت مدرم  بناج  زا  نامـسیر  هب  نآ  زا  هک  دوشیمن  قّقحم  یفیلکت  تیـالو  اـب  زج  یفیلکت  هجوت  نآ  تسا و  یفیلکت  هّجوت  نآ  هک  تسا 

. دوشیم
تّونب تّوبا و  تبسن  دوشیم و  بلق  رد  لخاد  نامیا  نآ  اب  يولو ، ّصاخ  تعیب  اب  يرـشب  رهاظم  طّسوت  هب  رگم  دوشیمن  لصاح  نآ  اریز 

 ... ددرگیم لصاح  شناگدننک  تعیب  اهرهظم و  نیب  يدنزرف  يردپ و  و 
اب ایلوا و  ایبنا و  اب  یفیلکت و  تیالو  اب  هک  نآ  ای  یفیلکت ، تیالو  ینعی  نید ، هب  هیآ  رد  هجو  ریـسفت  دوشیم  حیحـص  تاهج  نیا  يور  اذل 

. دوش لصاح  دشاب  شلوسر  ادخ و  عیطم  هک  یسک  ره 
هدش ریـسفت  تسا  ربنامرف  عیطم و  ار  شلوسر  ادخ و  هک  یـسک  هب  ادخ و  نید  هب  مالّـسلا و  مهیلع  هّمئا  ایبنا و  هب  هّللا  هجو  دایز  رابخا  رد  و 

. تسا
نآ صوصخم  طقف  اقب  دوجو و  درادن و  یقیقح  دوجو  تسا ، ضحم  تاّیرابتعا  تانّیعت  دودح و  هک  نادب  یتسناد  ار  بلطم  نیا  هک  لاح 

. تسا هفیطل 
، دناهدربن دوجو  زا  ییوب  زگره  تباث  نایعا  هدش : هتفگ  اذل  و 
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اهنت تاّذـلاب  دوجو  دـنرادن و  يدوجو  ناشتاذ  زا  هک  تسا  نیا  اهنآ  تلاح  دنتـسه و  تلاح  نآ  رب  هک  یتلاح  نامه  رب  دنتـسه  یقاب  اـهنآ 

. دنتسه دوجوم  ضرعلاب  تباث  نایعا  تسا ، هفیطل  اهنآ  يارب 
ات دبا  زا  هفیطل  نآ  دندوجوم و  ریغ  کلاه و  لزا  ات  دبا  زا  دنرادن و  دوجو  هک  تسا  دودح  نامه  نیع  مه  زا  يادـج  ّرثکتم  ایـشا  نآ  سپ 

. تسا دوجوم  لزا 
دودـح و زا  تسا  هفیطل  نآ  ياوس  ام  يهمه  هدـنوش  دوبان  هدـنوش و  كاله  تسا ، هفیطل  ناـمه  دـنامیم  یقاـب  زیچ  ره  زا  هک  هچنآ  سپ 

. تارابتعا
. تسا یناف  کلاه و  ادخ  ریغ  نوچ  ادخ ، ریغ  هن  تسادخ  نآ  زا  مکح  ُمْکُْحلا  َُهل 

حیحـص دـندرگرب ، ُهَهْجَو  هب  هک  تسا  حیحـص  ِْهَیلِإ  َُهل و  رورجم  ریمـض  ود  ادـخ ، ریغ  هب  هن  دـیدرگیم ، زاب  ادـخ  يوس  هب  َنوُعَجُْرت  ِْهَیلِإ  َو 
عیمج ياـنف  يهظحـالم  زا  دـعب  يزیچ  ره  دوـجو  تسا ، ایـشا  رب  ایـشا و  رد  مکاـح  اـهنت  هفیطل  نآ  هک  اریز  دـندرگرب ، ادـخ  هب  هـک  تـسا 

. ددرگیمرب هفیطل  نآ  هب  شدودح 
227 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

227 ص :  توبکنع .....  هروس 

هراشا

یّکم نآ  يهمه  هروس  « 1  » لّوا زا  هیآ  هد  زج  دناهتفگ : مه  یـضعب  دناهتـسناد ، یندـم  ار  نآ  يهمه  یخرب  تسا ، یّکم  هروس  نیا  يهمه 
. تسا

7 تایآ 1 -

227 ص :  ات 7 ..... ] تایآ 1  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َّنَمَْلعََیل َو  اُوقَدَـص  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َّنَمَْلعَیَلَف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنـیِذَّلا  اَّنَتَف  ْدََـقل  َو  ( 2  ) َنُونَتُْفی ـال  ْمُه  َو  اَّنَمآ  اوـُلوُقَی  ْنَأ  اوُکَْرتـُی  ْنَأ  ُساَّنلا  َبِسَح  َأ  ( 1  ) ملا

(4  ) َنوُمُکْحَی ام  َءاس  انوُِقبْسَی  ْنَأ  ِتائِّیَّسلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَّلا  َبِسَح  ْمَأ  ( 3  ) َنِیبِذاْکلا
َو ( 6  ) َنیَِملاْعلا ِنَع  ٌِّینََغل  َهَّللا  َّنِإ  ِهِسْفَِنل  ُدِـهاُجی  اـمَّنِإَف  َدَـهاج  ْنَم  َو  ( 5  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ٍتَآل  ِهَّللا  َلَـجَأ  َّنِإَـف  ِهَّللا  َءاـِقل  اوُجْرَی  َناـک  ْنَم 

(7  ) َنُولَمْعَی اُوناک  يِذَّلا  َنَسْحَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنل  َو  ْمِِهتائِّیَس  ْمُْهنَع  َّنَرِّفَُکَنل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

227 ص :  همجرت ..... 

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(. میم مال . فلا .  ) ملا

؟ دنیامزآیمن ار  ناشیا  میاهدروآ و  نامیا  دنیوگب  نابز ] هب   ] هک نیمه ]  ] دننک ناشیاهر  هک  دنربیم  نامگ  مدرم  ایآ 
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و
__________________________________________________

7 ص 271. نایبلا ج 8 - عمجم  . 1
228 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دسانشیم کین  ار  نایوگغورد  نایوگتسار و  دنوادخ  کش  یب  و  میاهدومزآ ، ار  نانآ  ناینیشیپ  یتسار  هب 
. ناشیرواد تسا  دب  هچ  دنریگیم ، یشیپ  ام  رب  هک  دنربیم  نامگ  دنهدیم  ماجنا  اوران  ياهراک  هک  یناسک  ایآ 
. تساناد ياونش  وا  تسا و  هدنسر  ارف  یهلا  رّرقم  لجا  هک ] دنادب   ] دشاب هتشاد  دیما  یهلا  ياقل  هب  هک  سک  ره 
. تسا زاین  یب  نایناهج  زا  دنوادخ  نامگ  یب  تسا ، هدیشوک  شیوخ  دوس  هب  دشوکب ، قح ] هار  رد   ] سک ره  و 

. میهد ناششاداپ  دناهدرک  هچنآ  زا  رتهب  هب  مییادزیم و  ناشیا  زا  ار  ناشتائّیس  دناهدرک  هتسیاش  ياهراک  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  و 

228 ص :  ریسفت ..... 

یخیبوت يراکنا  ماهفتـسا  دنرادنپیم !؟ مدرم  ایآ  ُساَّنلا  َبِسَح  َأ  تشذـگ  اههروس  حـتاوف  يهمه  لماک  لیـصفت  هرقب  يهروس  لّوا  رد  ملا 
. تسا

. تسا بسح ]  ] لوعفم ود  نیشناج  هلمج  نیا  دننک !؟ ناشیاهر  هک  اوُکَْرُتی  ْنَأ 
(. لامتشا لدب  تروص  هب   ) تسا اوکرتی ] نا   ] زا لدب  دنیوگب ، هک  نیا  رد  ای  دنیوگب ، هک  نیا  هب  ای  دنیوگب ، هک  نیا  يارب  اُولوُقَی  ْنَأ 

فرح نیا  شیامزآ  نودـب  اـی   ) دـش دـنهاوخن  هدومزآ  دـنتفگ ) نینچ  رگا  هک  دـناهدرک  ناـمگ   ) میاهدروآ و ناـمیا  َنُونَتُْفی  ـال  ْمُه  َو  اَّنَمآ 
. ددرگ صلاخ  نانآ  تیالو  تقیقح  هدش و  رهاظ  ناشنامیا  يهفیطل  ات  دنوشیم ) هدومزآ  هکنیا  لاح  تسا ، هتفریذپ 

دوخ هدروآ  نامیا  تیالو  ای  تلاسر  لوبق  اب  هک  یسک  تسا  هتسیاش  هکلب  دننکب ،) ار  ینامگ  نینچ  دیابن   ) دوشیمن قّقحم  ینامگ  نینچ  و 
هب ار  شندب  هک  یضیرم  دننام  دنک ، هدامآ  ناحتما  يارب  ار 

229 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
اب یهاگ  تسا و  یلاـم  یندـب و  فیلاـکت  اـب  یهاـگ  ناـحتما  نیا  دـنک و  مادـقا  یحاّرج  لـمع  تماـجح و  يارب  اـت  دراپـسیم  رگتماـجح 

. لتق دیعبت و  کتک ، نتفگ ، ازسان  دننام  مدرم ، رازآ  تّیذا و  اب  یهاگ  لاوما و  سفنا و  رد  اهتبیصم 
نامیا یعّدم  هک  یناسک  میداد ، رارق  شیامزآ  ناحتما و  دروم  دندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  مه  ار  یناسک  هّتبلا  ام  ْمِِهْلبَق و  ْنِم  َنیِذَّلا  اَّنَتَف  ْدََقل  َو 

. دندوب يولو  ّصاخ  تعیب  اب  ّصاخ  نامیا  یعّدم  ای  يوبن  تعیب  اب  ّماع 
. تسا مسق  مال  مال  تسا ، هّیلاح  هلمج  نیا 

. تسا هّیببس  ءاف ]  ] ظفل ار ، نایوگغورد  نایوگتسار و  دنادب  دنوادخ  ات  میدرک  ناحتما  ار  نانآ  ببس  نادب  ات  اُوقَدَص  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َّنَمَْلعَیَلَف 
نینچ نآ  ریدقت  تسا و  فوذحم  مّود  لوعفم  ای  تسا  هدش  لوعفم  کی  هب  يّدعتم  تسا و  تخانـش  نافرع و  يانعم  هب  اجنیا  رد  ملع  هّتبلا 

(. مهریغ نم  نیزیمتم   ) ای نیقداص ) اوقدص  نیذلا  هللا  نملعیل  و  : ) تسا
هب ملعا )  ) زا مال  يهرسک  ءای و  يهّمض  اب  ود  ره  رد  هدش و  هدناوخ  َنیِِقفانُْملا  َّنَمَْلعََیل  َو  دسانـش و  زاب  ار  نایوگغورد  َنِیبِذاْکلا و  َّنَمَْلعََیل  َو 

. تسا لوعفم  ود  رب  يّدعتم  هک  تسا  ملع ]  ] زا ای  نافرع ، يانعم  هب  ملع  زا  ای  هدش ، هدناوخ  هداد  رارق  تمالع  ياراد  ار  وا  يانعم 
دنریگیم !؟ یشیپ  ام  رب  هک  دناهدرک  نامگ  دنهدیم  ماجنا  اوران  ياهراک  هک  یناسک  ایآ  انوُِقبْسَی  ْنَأ  ِتائِّیَّسلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَّلا  َبِسَح  ْمَأ 

230 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا ناراکدب  ندیناسرت  يارب  هیآ  نیا  نینمؤم و  يرادلد  تهج  لّوا  يهیآ 
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نآ زا  ای  دـشاب  نآ  بلاط  هدرک و  تبغر  ادـخ  ياقل  هب  هک  سک  ره  ِهَّللا  َءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَم  دـننکیم !؟ يرواد  دـب  هچ  َنوُمُکْحَی  ام  َءاـس 
. دنک رارف  دسرت و 

(. دوشیم بیغرت  دیدهت و  سپ  دوشیم ، لامعتسا  سرت  يانعم  هب  یهاگ  ءاجر )  ) ظفل نوچ  )
هک يزیچ  زا  دسرتیم  هک  یـسک  دوشیم و  تیبثت  شیوخ  تبغر  رب  هدننک  تبغر  سپ  دمآ ، دـهاوخ  امتح  ادـخ  لجا  ٍتَآل  ِهَّللا  َلَجَأ  َّنِإَف 

. دنکیم يراد  دوخ  تسوا  سرت  بجوم 
. تساونش ار  امش  لاح  لاق و  ياهراتفگ  وا  ُعیِمَّسلا و  َوُه  َو 

ادـیپ تبغر  قوش و  نسحم ، راکوکین و  دـشاب ، رذـح  رب  راکهزب  راکدـب و  سپ  تساناد ، هاگآ و  امـش  ياهتّین  لاـمعا و  عیمج  هب  ُمِیلَْعلا و 
. دنک

. دشاب هداد  خساپ  هنوگ  نیا  و  دوشیم ؟ عقاو  ادخ  ياقل  ایآ  هدش : هتفگ  ایوگ  هک  تسا  يرّدقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  و 
يادـخ قیوشت  بیغرت و  زا  هک  تسا  یمّهوت  كاردتـسا  يارب  هلمج  نیا  تسا و  هفوطعم  ای  هّیلاح  هلمج  ِهِسْفَِنل  ُدِـهاُجی  امَّنِإَف  َدَـهاج  ْنَم  َو 

زا دربیم و  هرهب  عـفن و  تعاـطا  زا  دـنوادخ  هک  دـیآیم  شیپ  مّهوـت  نیا  اریز  دـیآیم  دـیدپ  تیـصعم  زا  وا  ندـناسرت  لـمع و  هب  یلاـعت 
. دنکیم ششوک  شدوخ  يارب  دنک  ششوک  سک  ره  تسین ، نینچ  دومرف : سپ  ددرگیم  رّرضتم  تیصعم 

ددرگیمن . رّرضتم  ناشتیصعم  زا  دوشیمن و  دنمرهب  نانآ  تعاط  زا  تسا ، نایملاع  زا  زاین  یب  دنوادخ  َنیَِملاْعلا  ِنَع  ٌِّینََغل  َهَّللا  َّنِإ 
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 ... َدَهاج ْنَم  رب  فطع  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 
مّهوت نیا  ایوگ  دوشیم ، یـشان  ِهِسْفَِنل  ُدِـهاُجی  امَّنِإَف  ادـخ : لوق  زا  هک  تسا  یمّهوت  عفر  لامجا و  رب  لیـصفت  فطع  وحن  هب  تسا  رخآ  اـت 

تروـص وا  هب  تبـسن  یلعف  تاـفتلا و  چـیه  ادـخ  بناـج  زا  دربیم و  ار  دوـخ  شـشوک  ياهدـیاف  هدـننک  شـشوک  رگا  هـک  دـیآیم  شیپ 
؟ دنکیم هچ  وا  يارب  ادخ  سپ  دریگیمن ،

لیاز ار  نانآ  ناهانگ  تائّیـس و  ام  دهد  ماجنا  حلاص  لمع  دروایب و  نامیا  دنک و  شـشوک  هدهاجم و  سک  ره  دـیامرفیم : یلاعت  يادـخ 
. میهدیم هجو  نیرتهب  هب  ار  نانآ  شاداپ  مینکیم و 

دتسیایم زاب  ادخ  هار  رد  ششوک  زا  دنیـشنیم و  سک  ره  : ] دوش هتفگ  هک  تسا  نیا  تسا  دوصقم  هلباقم و  اب  قفاوم  یـضتقم و  هک  هچنآ 
رکذ  ) زین ار  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  لباقم  نینچ  مه  درکن و  رکذ  ار  هلباـقم  نیا  هک  یلاـح  رد  دوشیم ] ماـمت  شدوخ  ررـض  رب 

(. درکن
مدع تهج  هب  لباقم  فرط  رکذ  مدع  منهج ) مهنیزجنل  تائیسلا  اولمع  اورفک و  نیذلا  و  : ) دیوگب هک  دوب  نیا  هلباقم  ماقم و  ياضتقم  اریز 

. تسین نانآ  رکذ  هب  یجایتحا  دوشیم و  مولعم  هلباقم  هسیاقم و  اب  نانآ  مکح  رگید  يوس  زا  تسنانآ و  رکذ  راّفک و  هب  انتعا 
رکذ زا  يزاین  یب  بجوم  رخآ  ات  اوُرَفَک ...  َنیِذَّلا  َلاق  َو  یلاعت : يادـخ  لوق  رخآ و  ات  ُلوُقَی ...  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  یلاـعت : يادـخ  لوق  زین  و 

. دنوش رکذ  نانآ  اب  نراقم  لباقم و  رد  راّفک  نیقفانم و  هک  تسا  نآ  زا  رترب  رتالاب و  نینمؤم  نأش  هک  ایوگ  تسا ، نینمؤم  لباقم  رد  راّفک 
232 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

يهروس رخاوا  رد  هیآ  نیا  قیقحت  َنُولَمْعَی  اُوناک  يِذَّلا  َنَسْحَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنل  َو  مینکیم ، لـیاز  ار  ناـنآ  تائّیـس  يهمه  ْمِِهتائِّیَـس  ْمُْهنَع  َّنَرِّفَُکَنل 
. تشذگ هبوت 
13 تایآ 8 -

232 ص :  ات 13 ..... ] تایآ 8  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]
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هراشا

(8  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَنُأَف  ْمُکُعِجْرَم  ََّیلِإ  امُهْعُِطت  الَف  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ِیب  َكِرُْـشِتل  َكادَهاج  ْنِإ  َو  ًانْـسُح  ِْهیَِدلاِوب  َناْسنِْإلا  اَْنیَّصَو  َو 
ِساَّنلا َۀَْـنِتف  َلَـعَج  ِهَّللا  ِیف  َِيذُوأ  اذِإَـف  ِهَّللاـِب  اَّنَمآ  ُلوـُقَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  ( 9  ) َنیِِحلاَّصلا ِیف  ْمُهَّنَلِخْدـَُنل  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َو 

َو اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َّنَمَْلعََیل  َو  ( 10  ) َنیَِملاْعلا ِروُدُص  ِیف  اِمب  َمَلْعَِأب  ُهَّللا  َْسَیل  َو  َأ  ْمُکَعَم  اَّنُک  اَّنِإ  َُّنلوُقََیل  َکِّبَر  ْنِم  ٌرْصَن  َءاج  ِْنَئل  َو  ِهَّللا  ِباذَعَک 
ْمُهَّنِإ ٍءْیَـش  ْنِم  ْمُهایاطَخ  ْنِم  َنِیِلماِحب  ْمُه  ام  َو  ْمُکایاطَخ  ْلِـمْحَْنل  َو  اـنَلِیبَس  اوُِعبَّتا  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاـق  َو  ( 11  ) َنیِِقفانُْملا َّنَمَْلعََیل 

(12  ) َنُوبِذاَکل
(13  ) َنوُرَتْفَی اُوناک  اَّمَع  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َُّنلَئُْسَیل  َو  ْمِِهلاْقثَأ  َعَم  ًالاْقثَأ  َو  ْمَُهلاْقثَأ  َُّنلِمْحََیل  َو 

232 ص :  همجرت ..... 

کیرش يرادن  ملع  نادب  هک  يزیچ  هک  دنتـشاداو  ار  وت  رگا  مییوگیم ]  ] دنک و یکین  شردام  ردپ و  هب  هک  میاهدرک  شرافـس  ار  ناسنا  و 
ناـتهاگآ دـیدرکیم  هچنآ  تقیقح ]  ] هب هاـگنآ  تسا  نم  يوـس  هب  امـش  تشگزاـب  هک ] ارچ  ، ] نکم تعاـطا  ود  نآ  زا  سپ  ینادرگ ، نم 

. مزاسیم
هک  یناسک  و 
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. ناشمیروآیم رد  ناگتسیاش  يهرمز  رد  دناهدرک ، هتسیاش  ياهراک  دناهدروآ و  نامیا 

باذع نوچمه  ار  مدرم  يرگرازآ  دنیب ، رازآ  جنر و  ادـخ  هار  رد  نوچ  میاهدروآ و  نامیا  ادـخ  هب  دـیوگیم  هک  تسه  یـسک  مدرم  زا  و 
نایناهج ياهلد  رد  هچنآ  هب  دنوادخ  ایآ  میدوب ، امـش  هارمه  ام  دـنیوگیم  دـیآ ، زارف  تراگدرورپ  يوس  زا  یترـصن  رگا  و  درادـنپ ، یهلا 

؟ تسین رتهاگآ  تسه 
. دسانشیم کین ]  ] ار ناقفانم  دسانشیم و  کین ]  ] ار نانمؤم  دنوادخ  و 

هب ناشیا  ناهانگ  زا  يراب  چـیه  تقیقح  رد  یلو  میریگیم ، ندرگ  هب  ار  ناتناهانگ  ام  دـینک  يوریپ  ام  هار  زا  دـنیوگ  نانمؤم  هب  نارفاـک  و 
. دنتسه وگغورد  ناشیا  هک  دنریگن ، ندرگ 

دنتـسبیم ارتفا  هچنآ  زا  تمایق  زور  و  دـنریگ ، شود  رب  ار  ناشدوخ  ناهانگ  راب  رب  هوالع  یناهانگ  راب  ناشدوخ و  ناهانگ  راب  هک  دـشاب  و 
. دیسرپ ناشدنهاوخ 

233 ص :  ریسفت ..... 

. تشذگ ود  نآ  هب  ناسحا  نایب  ود و  نآ  میمعت  ردام و  ردپ و  نایب  اسن  يهروس  رد  هرقب و  يهروس  رد  ًانْسُح  ِْهیَِدلاِوب  َناْسنِْإلا  اَْنیَّصَو  َو 
هکلب تساهتعاط ، ریاس  زا  رتشیب  وا  دـیحوت  ادـخ و  میمعت  زا  دـعب  یناحور  ردام  ردـپ و  اصوصخم  رداـم ، ردـپ و  میظعت  هب  ماـمتها  نوچ  و 

. دنکیمن قدص  نآ  رب  تعاط  دشابن  ادخ  میظعت  زا  دعب  یناحور  نیدلاو  میظعت  نآ  رد  هک  یلمع 
دومن و ادخ  هب  ندروآ  كرش  زا  یهن  درک و  شیوخ  دیحوت  هب  نورقم  ار  نآ  دومن ، رارکت  ار  نیدلاو  هب  ناسحا  هب  شرافـس  یلاعت  يادخ 

دندروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  لاح  نآرق  ياهاج  زا  يرایسب  رد 
234 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دومن رکذ  دنداد  ماجنا  حلاص  لمع 
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يوس زا  دوشیم ، لصاح  یناحور  تّوبن  تّوبا و  ود  نآ  زا  کی  ره  اب  دوشیمن ، يولو  ّصاخ  تعیب  ای  يوبن  ّماع  تعیب  اب  زج  نامیا  نوچ 
. تسین نیدلاو  هب  ناسحا  زا  رتهب  رتحلاص و  یلمع  حلاص  ياهلمع  نایم  رد  رگید 

ینامـسج ردام  ردـپ و  یناـحور  نیدـلاو  زا  دـعب  نوچ  درک ، حـلاص  لـمع  ناـمیا و  رب  فطع  ار  رداـم  ردـپ و  هب  ناـسحا  هب  شرافـس  اذـل 
. تسین یناحور  ردام  ردپ و  هب  ناسحا  زا  دعب  ردام  ردپ و  هب  ناسحا  زا  رتحلاص  لامعا  نایم  رد  اذل  دنشابیم ، اراد  ار  ّقح  نیرتگرزب 
يرادن ملع  نادب  هک  يزیچ  رد  دنروآ  كرـش  نم  هب  هک  دنـشوکب  رگا  یلو  امُهْعُِطت  الَف  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ِیب  َكِرُْـشِتل  َكادَهاج  ْنِإ  َو 

. نکم يوریپ  نانآ  زا 
رب یلفس  یناحور  نیدلاو  هب  ریمـض  تروص  نیا  رد  هدش ، دراو  ربخ  رد  هک  هچنآ  قبط  دنـشاب  یناحور  ردام  ردپ و  ود  نآ  زا  دوصقم  رگا 

. دشاب ینامسج  ردام  ردپ و  دوصقم  تسا  نکمم  دشابیم و  ود ) نآ  ياههیاس  و   ) سفن ناطیش و  ود  نآ  مادختسا و  قیرط  هب  ددرگیم 
. درک میهاوخ  رکذ  هیآ  نیا  لیذ  نامقل  يهروس  رد  ار  رابخا  زا  یضعب  و 

. تسا قباس  يهلمج  لیلعت  عضوم  رد  هلمج  نیا  َنُولَمْعَت  ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَنُأَف  ْمُکُعِجْرَم  ََّیلِإ 
. تسا نم  يوس  هب  امش  تشگزاب  اریز 

. منکیم هاگآ  ار  امش  دیدرکیم  هچنآ  تقیقح  هب  و 
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. دشاب هداد  نینمؤم  نأش  هب  ّتیمها  ات  درک  رارکت  ار  هیآ  نیا  َنیِِحلاَّصلا  ِیف  ْمُهَّنَلِخُْدَنل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 
( مهبولق نمؤت  مل  انمآ و  اولاق  نیذلا  و   ) ياج هب  هیآ  نیا  ِهَّللا  ِباذَعَک  ِساَّنلا  َۀَْـنِتف  َلَعَج  ِهَّللا  ِیف  َِيذُوأ  اذِإَف  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  ُلوُقَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 

. میاهدروآ نامیا  ادخ  هب  دنیوگیم  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  زا  ینعی ، دشابیم 
هک هنوگ  نیدـب  دـنوش ، تّیذا  ادـخ  هب  نامیا  هار  رد  ادـخ و  ّقح  رد  هاگره  ای  دـشاب ، ادـخ  تعاط  رد  وا  هک  یلاـح  رد  دوش  ّتیذا  هاـگره 
هب نامیا  ادخ و  تعاط  زا  دهدیم و  رارق  ادخ  باذع  لثم  ار  مدرم  يهنتف  دسرب  وا  هب  شلام  ندب و  رد  يررـض  ای  دهد ، رازآ  ار  وا  یناسنا 

. تسا قافن  نیع  نیا  دوشیم و  فرصنم  وا 
امـش اب  ام  تفگ  دنهاوخ  ْمُکَعَم  اَّنُک  اَّنِإ  َُّنلوُقََیل  دسرب  يرای  تراگدرورپ  بناج  زا  تمینغ  يزوریپ و  اب  رگا  اّما  َکِّبَر  ْنِم  ٌرْـصَن  َءاج  ِْنَئل  َو 
يور دور  تعفنم  نامگ  اج  ره  دـنوشیم و  فرـصنم  دـنبایب  شیوخ  يایند  هب  ررـض  اج  ره  هک  تسایند ، نیبلاط  مسر  نآ  هچنانچ  میدوب ،

. دنروآیم
ار نانآ  و  دنادیمن ؟ ار  نانآ  ياهتّین  ادـخ  ایآ  َنیِِقفانُْملا  َّنَمَْلعََیل  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َّنَمَْلعََیل  َو  َنیَِملاْعلا  ِروُدُـص  ِیف  اِمب  َمَلْعَِأب  ُهَّللا  َْسَیل  َو  َأ 

رهاظ نانآ  هب  ادـخ  ملع  ات  دـنادیم . مه  ار  نیقفانم  دـنادیم و  دـناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناـسک  دـنوادخ  دـنکیمن ؟ باذـع  اـهّتین  نآ  رب 
. دهد زیمت  ار  نانآ  ای  ددرگ ،

236 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دهد ّتیمها  بیهرت  بیغرت و  هب  ات  درک  رارکت  زین  ار  نیا 

. تسا اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ياج  رد  هلمج  نیا  دنیوگ : نانمؤم  هچ  دندش  رفاک  هک  نانآ  اُونَمآ و  َنیِذَِّلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو 
لّمحتم ام  دـشاب  ّقح  امـش  يهتفگ  رگا  تسین ، يزیچ  دیـسرتیم  نآ  زا  امـش  هک  يزیچ  نآ  دیـشاب ، ام  اب  ْمُکایاطَخ  ْلِمْحَْنل  َو  اـنَلِیبَس  اوُِعبَّتا 
ناهانگ رطاخ  هب  رگید  راب  ناشدوخ و  ناهانگ  رطاخ  هب  راب  کی  دـنکیم ، باذـع  راب  ود  ار  ناـنآ  دـنوادخ  سپ  میوشیم ، امـش  ناـهانگ 

«. 1  » نارگید
ندرگ رب  ار  ناشیا  ياهاطخ  زا  يراب  تقیقح  رد  یلو  ًالاْقثَأ  َو  ْمَُهلاْقثَأ  َُّنلِمْحََیل  َو  َنُوبِذاَکل  ْمُهَّنِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ْمُهایاطَخ  ْنِم  َنِیِلماِحب  ْمُه  اـم  َو 

. دننکیم لمح  ار  نانآ  ناهانگ  ینیگنس  هک  دشاب  دنتسه و  وگغورد  ناشیا  هک  هتفرگ 
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ارتفا هانگ  ینیگنس  زا  هک  نآ  نودب  دننکیم ، لمح  دناهدرک  هارمگ  هک  ار  یناسک  هانگ  ینیگنس  اب  ار  شدوخ  هانگ  ینیگنـس  ْمِِهلاْقثَأ و  َعَم 
. دوشب مک  يزیچ  اههدننز 

. دوشیم لامعتسا  تبوقع  هذخاؤم و  رد  رتشیب  لاؤس  ظفل  هچ  دنوشیم ، هذخاؤم  تمایق  زور  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َُّنلَئُْسَیل  َو 
. تسا هفوصوم  ای  هلوصوم  ای  هّیردصم  ام »  » ظفل اُوناک  اَّمَع 

ارتفا ادـخ  رب  هک  تسا  یلاعفا  لاوقا و  دوصقم  ای  تسا  تیالو  رد  ای  تداـبع  رد  اـی  بوجو  رد  نداد  رارق  کیرـش  ارتفا  زا  دوصقم  َنوُرَتْفَی 
. دندنبیم

__________________________________________________

یّمقلا ج 2 ص 148 ریسفت  یفاصلا ج 4 ص 112 و  . 1
237 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

15 تایآ 14 -

237 ص :  ات 15 ..... ] تایآ 14  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]

هراشا

َو ِۀَنیِفَّسلا  َباحْصَأ  َو  ُهاْنیَْجنَأَف  ( 14  ) َنوُِملاظ ْمُه  َو  ُنافوُّطلا  ُمُهَذَخَأَف  ًاماع  َنیِـسْمَخ  َّالِإ  ٍۀَنَـس  َْفلَأ  ْمِهِیف  َِثبَلَف  ِهِمْوَق  یلِإ  ًاحُون  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  َو 
(15  ) َنیَِملاْعِلل ًۀَیآ  اهاْنلَعَج 

237 ص :  همجرت ..... 

لیس  ] نافوط هاگنآ  درب ، رـس  هب  لاس  رازه  زا  رتمک  لاس  هاجنپ  نانآ  نایم  رد  میداتـسرف و  تلاسر ] هب   ] شموق يوس  هب  ار  حون  یتسار  هب  و 
. دندوب كرشم ]  ] راکمتس ناشیا  هک  یلاح  رد  تفرگ ، ورف  ار  نانآ  الب ] و 

. میدنادرگ نایناهج  تربع  يهیام  ار  نآ  میداد و  تاجن  ار  نانیشن  یتشک  وا و  هاگنآ 

237 ص :  ریسفت ..... 

ییزج ياهلاثم  اب  ار  نانآ  لاح  تساوخ  درک  رکذ  یّلک  روط  هب  ار  نیرفاک  نیقفانم و  نینمؤم و  لاح  یتقو  ِهِمْوَق  یلِإ  ًاـحُون  اْنلَـسْرَأ  ْدََـقل  َو 
. دومن وا  هب  نیرفاک  وا و  هب  ناگدنروآ  نامیا  مالّسلا و  هیلع  حون  هب  ادتبا  دنک و  رکذ 

. تسا هدوب  فورعم  نانآ  دزن  نانآ  ندش  كاله  شموق و  راکنا  شتلاسر و  تیاکح  هک  تسا  ربمایپ  نیلّوا  مالّسلا  هیلع  حون  نوچ 
. میداتسرف شموق  يوس  هب  ار  مالّسلا  هیلع  حون  تقیقح  هب  دومرف : اذل 

. دنامب لاس  نانآ 950  نیب  رد  ًاماع و  َنیِسْمَخ  اَّلِإ  ٍۀَنَس  َْفلَأ  ْمِهِیف  َِثبَلَف 
ناهنپ و  تروص  هب  ار  مدرم  مالّسلا  هیلع  حون  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

238 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«. 1  » امرف يرای  ارم  متسه  بولغم  نم  اراگدرورپ  تفگ : دندرک ، یشکرس  عانتما و  یتقو  یلو  درکیم ، توعد  ادخ  هب  راکشآ 

. دندوب راکمتس  نانآ  هک  یلاح  رد  تفرگ  ارف  ار  نانآ  نافوط  هاگنآ  ِۀَنیِفَّسلا  َباحْصَأ  َو  ُهاْنیَْجنَأَف  َنوُِملاظ  ْمُه  َو  ُنافوُّطلا  ُمُهَذَخَأَف 
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. میداد تاجن  دندش ، یتشک  راوس  وا  اب  هک  نینمؤم  ای  دندروآ ، نامیا  وا  هب  هک  ار  یناسک  مالّسلا و  هیلع  حون  ام  و 
تیآ و یتشک  لها  نداد  تاجن  نآ و  نداد  تاـجن  تهج  زا  بآ ، اـیرد و  نودـب  شنتخاـس  تهج  زا  ار  یتشک  َنیَِملاـْعِلل  ًۀَـیآ  اـهاْنلَعَج  َو 

. دش رشتنم  ملاع  رد  دنام و  یقاب  رابخا  هاوفا و  رد  یتشک  راثآ  هک  يوحن  هب  میداد  رارق  نایملاع  يارب  هناشن 
32 تایآ 16 -

238 ص :  ات 23 ..... ] تایآ 16  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]

هراشا

َّنِإ ًاْکفِإ  َنوُُقلَْخت  َو  ًاناثْوَأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَت  اـمَّنِإ  ( 16  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ُهوُقَّتا  َو  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِهِمْوَِـقل  َلاـق  ْذِإ  َمیِهاْربِإ  َو 
ْدَقَف اُوبِّذَُـکت  ْنِإ  َو  ( 17  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َُهل  اوُرُکْـشا  َو  ُهوُدـُبْعا  َو  َقْزِّرلا  ِهَّللا  َدـْنِع  اوُغَْتباَف  ًاـقْزِر  ْمَُکل  َنوُِکلْمَی  ـال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَت  َنیِذَّلا 

(19  ) ٌریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ  ُهُدیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  ُهَّللا  ُئِْدُبی  َْفیَک  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ  ( 18  ) ُنِیبُْملا ُغالَْبلا  َّالِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  َو  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ٌمَمُأ  َبَّذَک 
(20  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  َةَرِخْآلا  َةَأْشَّنلا  ُئِْشُنی  ُهَّللا  َُّمث  َْقلَْخلا  َأََدب  َْفیَک  اوُرُْظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِس  ُْلق 

َو ال ٍِّیلَو  ْنِم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُکل  ام  َو  ِءامَّسلا  ِیف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِزِْجعُِمب  ُْمْتنَأ  ام  َو  ( 21  ) َنُوبَلُْقت ِْهَیلِإ  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُمَحْرَی  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُبِّذَُعی 
(23  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  َو  ِیتَمْحَر  ْنِم  اوُِسئَی  َِکئلوُأ  ِِهئاِقل  َو  ِهَّللا  ِتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ( 22  ) ٍریِصَن

__________________________________________________

یفاکلا ج 8 ص 282 ح 424. یفاصلا ج 4 ص 113 و  . 1
239 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

239 ص :  همجرت ..... 

: تفگ شموق  هب  هک  هاگنآ  میداتسرف ] تلاسر  هب   ] ار میهاربا  و 
. تسا رتهب  ناتیارب  دینادب  رگا  نیا  دینک ، اورپ  وا  زا  دیتسرپب و  ار  دنوادخ 

يزور رایتخا  دیتسرپیم  دنوادخ  ياج  هب  هک  یناسک  نامگ  یب  دـیاهتخاس ، رب  یناتهب  دـیتسرپیم و  دـنوادخ  ياج  هب  ار  ییاهتب  طقف  امش 
. دیوشیم هدنادرگزاب  وا  يوس  هب  هک  دیرازگب ، ساپس  ار  وا  دیتسرپب و  ار  وا  دییوجب و  دنوادخ  دزن  ار  يزور  سپ  دنرادن ، ار  امش 

راکـشآ یناسر  مایپ  زج  ربمایپ  يهدهع  رب  و  دندرک ، هشیپ  بیذـکت  مه  امـش  زا  شیپ  ییاهتّما  هک ] دـینادب   ] دـیراگنا وگغورد  ارم ]  ] رگا و 
. تسین

. تسا ناسآ  دنوادخ  رب  نیا  نامگ  یب  دنادرگیم ؟ شزاب  سپس  دنکیم و  زاغآ  ار  شنیرفآ  هنوگچ  دنوادخ  هک  دناهدیشیدنین  ایآ 
یب دروآیم ، دیدپ  ار  ترخآ  يهأشن  سپـس  تسا و  هدرک  زاغآ  ار  شنیرفآ  هنوگچ  دنوادخ  دـیرگنب  دـینک و  رفـس  ریـس و  نیمز  رد  وگب 

. تساناوت يراک  ره  رب  دنوادخ  نامگ 
. دیوشیم هدنادرگ  زاب  وا  يوس  هب  دروآیم ، تمحر  دهاوخب  هک  سک  ره  رب  دنکیم و  باذع  دهاوخب  هک  ار  سک  ره 

، ةداعـسلا نایب  همجرت  دیرادن . يروای  رای و  دنوادخ  ربارب  رد  دیرادن و  يریزگ  زیرگ و  دنوادخ  زا  نامـسآ  رد  هچ  نیمز و  رد  هچ  امـش  و 
240 ص : ج11 ،

. دنراد شیپ ] رد   ] كاندرد یباذع  هک  دننانیا  دندش ، دیمون  نم  تمحر  زا  هک  دننانیا  دندش  رکنم  ار  وا  ياقل  یهلا و  تایآ  هک  یناسک  و 
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240 ص :  ریسفت ..... 

. تسا مهرّکذ )  ) ای رکذا )  ) ریدقت هب  ای  احون ]  ] رب فطع  َمیِهاْربِإ  َو 
يارب نیا  هک  دینک  هشیپ  يوقت  دیتسرپ و  هب  ار  ادخ  تفگ : شموق  هب  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ُهوُقَّتا  َو  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِهِمْوَِقل  َلاق  ْذِإ 

. تسا لیلد  تّجح و  نودب  اهتب  شتسرپ  تداع و  مسر و  هب  نید  نتفرگ  ناردپ و  دیلقت  زا  رتهب  امش 
ناردپ زا  دیلقت  هک  دندوب  دقتعم  نانآ  هک  تسا  تهج  نادب  لیضفت  ظفل  ندروآ  ای  تسا ، يرترب  لیـضفت و  يانعم  زا  یلاخ  ای  ٌْریَخ  ظفل  و 

. تسا بوخ 
. ناهرب نودب  دیدرک  قلخ  دوخ  شیپ  زا  هک  دیتسرپیم  ار  ییاهتب  َنوُُقلَْخت  َو  ًاناثْوَأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَت  امَّنِإ  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنُک  ْنِإ 

قلخ غورد  دنیوگیم و  غورد  دنتسه  ییاهعیفـش  ای  اهدوبعم ، ای  نایادخ  اهتب  نآ  هک  نیا  ياعّدا  رد  ینعی  دینکیم ، قلخ  غورد  هک  ًاْکفِإ 
. دینکیم

. تسا مالّسلا  هیلع  میهاربا  لوق  زا  ای  ادخ  بناج  زا  مالک  يادتبا  نخس  نیا  و 
يزور ادخ  زا  َقْزِّرلا  ِهَّللا  َْدنِع  اوُغَْتباَف  دنتـسین  قزر  کلام  امـش  يارب  اهتب  رگا  سپ  ًاقْزِر  ْمَُکل  َنوُِکلْمَی  ِهَّللا ال  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَت  َنیِذَّلا  َّنِإ 

مالّسلا و  هیلع  میهاربا  لوق  زا  تسا  لمتحم  زین  نیا  تسا و  ياهدش  هداد  يزور  ره  يزور  کلام  هک  تسادخ  اریز  دینک ، بلط 
241 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشاب یلاعت  يادخ  لوق  زا 
. تسا تدابع  ّقحتسم  ندوب  يزور  کلام  لیلد  هب  وا  نوچ  دینک ، تدابع  ار  وا  ُهوُُدبْعا  َو 

. تساهنآ يهدننک  اطع  اهتمعن و  يهمه  کلام  وا  نوچ  دیروآ ، ياج  هب  ار  وا  رکش  َُهل  اوُرُکْشا  َو 
. دیدرگیم زاب  وا  يوس  هب  هک  نیا  لیلد  هب  دشابیم و  شلبق  ام  يارب  لیلعت  َنوُعَجُْرت  ِْهَیلِإ 

. تسا لمتحم  ندوب  ادخ  لوق  میهاربا و  لوق  هجو  ود  زین  اجنیا  رد  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ٌمَمُأ  َبَّذَک  ْدَقَف  اُوبِّذَُکت  ْنِإ  َو 
لوق ياهتیاکح  نیب  رد  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  تّما  هب  دشاب  یلاعت  يادخ  بناج  زا  باطخ  مالک و  ادتبا  هلمج  نیا  تسا  نکمم 
نوچ تسین ، یتفگش  ياج  دینک  بیذکت  امش  رگا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  تّما  يا  ینعی  دشاب ، هضرتعم  يهلمج  مالّسلا  هیلع  میهاربا 

. تسا میدق  زا  امش  ياهخنس  مه  مسر  بیذکت 
. تسین شتلاسر  غیلبت  زج  لوسر  رب  ُغالَْبلا  اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  َو 

. دنک ظفح  یصاعم  ریاس  بیذکت و  زا  ار  امش  هک  تسین  لوسر  يهدهع  رب  راکشآ و  غیلبت  ُنِیبُْملا 
نیب رد  هک  دشاب  ادخ  بناج  زا  مالک  يادتبا  هک  نآ  ربانب  ای  لوق ، ریدـقت  ربانب  تسا  هدـش  هدـناوخ  بیاغ  تروص  هب  اْوَرَی  ظفل  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ 

. تسا هتفرگ  رارق  هضرتعم  ناونع  هب  تیاکح 
تیاکح و  زج  هک  نیا  ربانب  تسا  هدش  هدناوخ  باطخ  تروص  هب  و 

242 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشاب ادخ  بناج  زا  مالک  يادتبا  هضرتعم و  هک  نآ  ربانب  ای  دشاب ، شلبق  ام  قفاوم 

سپـس دنیرفآیم ، حاورا  ملاع  زا  ای  رـصانع  زا  ار  قلخ  دنکیم و  زاغآ  ار  قلخ  شنیرفآ  دنوادخ  هنوگچ  ُهُدیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  ُهَّللا  ُئِْدُبی  َْفیَک 
يزیچ ناشتقلخ  لّوا  رد  هک  دننیبب  نانآ  هک  تسا  هنوگ  نیدب  ار  انعم  نیا  مدرم  ندید  دـنادرگیم ، رب  شدوخ  يوس  هب  ای  رـصانع  هب  ار  نآ 

. دندش لماک  نیّیناحور  تافص  اب  دنتفر و  شیپ  لامک  تافص  رد  جیردتب  دنتشادن و  ار  نیّیورخا  تافص  زا 
. دننیبب ار  نانآ  ادخ  ندینادرگ  زاب  هداعا  ات  دننک  لیمکت  ار  ناشسوفن  نانآ  دیاب  ینعی  تسا ، خیبوت  رب  ینتبم  انعم  ای 
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هب باطخ  تسا و  مالک  يادـتبا  ای  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  هب  باطخ  تسا  ناسآ  هداـس و  ادـخ  يارب  راـک  نیا  ْلـُق  ٌریِـسَی  ِهَّللا  یَلَع  َکـِلذ  َّنِإ 
: وگب هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم 

بیذـکت لاح  ات  دـینک  ریـس  ناتدوجو  نیمز  ای  هتـشذگ ، ياهتّما  ریـس  نیمز  اـی  راـبخا  نآرق و  نیمز  اـی  عبط  نیمز  رد  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُریِس 
نآ يهداعا  قلخ و  شنیرفآ  داجیا و  ای  دینادب ، ناشراثآ  يهدهاشم  زا  ار  نانآ  لاح  ای  دییامن ، هدهاشم  ار  ناگدننک  قیدـصت  ناگدـننک و 

. دینک هدهاشم  ار 
يادتبا ادبا و  يهدهاشم  هچ  دنکیم ، اشنا  ار  ترخآ  يهئـشن  دنوادخ  هک  دـینادب  ات  َةَرِخْآلا  َةَأْشَّنلا  ُئِْـشُنی  ُهَّللا  َُّمث  َْقلَْخلا  َأَدـَب  َْفیَک  اوُرُْظناَف 

. َنوُرَّکَذَت ْوَلَف ال  یلوُْألا  َةَأْشَّنلا  ُُمتِْملَع  ْدََقل  دومرف : هچنانچ  دوشیم ، ترخآ  هئشن  ملع  هب  ّرجنم  شنیرفآ 
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دوهـشم تشگزاب  هک  نیا  اـب  دـننکیم ، راـکنا  ار  تشگزاـب  ناـنآ  ارچ  سپ  تساـناوت ، زیچ  ره  رب  دـنوادخ  ٌریِدَـق  ٍءْیَـش  ِّلُـک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ 
. تسنانآ

دیاشخبیم دهاوخ  ار  هک  ره  دنکیم و  باذع  دهاوخ  ار  هک  ره  ادخ  هک  یلاح  رد  ینعی  َنُوبَْلُقت  ِْهَیلِإ  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُمَحْرَی  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُبِّذَُـعی 
. دیوشیم هدنادرگ  زاب  وا  يوس  هب  و 

. تسا رّدقم  لاؤس  باوج  هفنأتسم و  ای  هّیلاح  هلمج 
. دییامن زجاع  امش  باذع  كاردا و  زا  ار  دنوادخ  دیناوتیمن  امش  َنیِزِْجعُِمب و  ُْمْتنَأ  ام  َو 

. دنتسه نیمز  رد  نانآ  هک  یلاح  رد  ِضْرَْألا  ِیف 
. درک دیناوت  زجاع  ار  ادخ  نیمز  رد  هن  ینعی  تسا  َنیِزِْجعُِمب  يارب  فرظ  ِضْرَْألا  ِیف  ظفل 

. دشاب ترخآ  زا  هیانک  تسا  نکمم  دینک و  زجاع  دیتسناوتیمن  دیدوب ، مه  نامسآ  رد  رگا  ینعی  نامسآ ، رد  هن  ِءامَّسلا و  ِیف  َو ال 
ار ادـخ  ریغ  هک  ار  امـش  تسا  هدـش  هچ  سپ  تسین  ياهدـننک  يرای  ّیلو و  ار  امـش  ادـخ  زج  ٍریِـصَن  ـال  َو  ٍِّیلَو  ْنِم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُکل  اـم  َو 
هب شندوب  هفیلخ  تّوبن و  اـب  ّیبـن  هک  میاهتفگ  تسا ، هتـشذگ  رّرکم  ریـصن  ّیلو و  ناـیب  دـیوشیم ، وا  ریغ  هب  لّـسوتم  دـینکیم و  تداـبع 

. تسوا تیبرت  دبع و  حالصا  ّیلوتم  هک  تسا  ّیلو  تیالو  ینیشناج  هب  شاینیشناج  شتیالو و  اب  ّیل  تسا ، ریصن  تّوبن  ینیشناج 
قافآ رد  ینیوکت  تایآ  زا  تایآ  نآ  هک  تهج  نآ  زا  دـندش  رفاک  وا  ياقل  ادـخ و  تایآ  هب  هک  یناسک  ِِهئاِقل  َو  ِهَّللا  ِتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو 

ایبنا زا  دنتسه  یمظع  تایآ  اهنآ  نیرتگرزب  هک  تسا  سفنا  و 
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بناج زا  مالک  يادـتبا  هلمج  نیا  تلاـسر ، تّوبن و  ماـکحا  ینامـسآ و  بتک  لـیبق  زا  ینیودـت  تاـیآ  نینچ  مه  مالّـسلا و  مهیلع  اـیلوا  و 
. دشابن ادخ  زا  شلبق  ام  رگا  تسادخ 

: ادخ لوق  لباقم  هلمج  نیا  ِیتَمْحَر  ْنِم  اوُِسئَی  َِکئلوُأ 
دیعب ظفل  بسح  رب  لباقم  يهلمج  رب  نآ  فطع  ظفل و  رد  نآ  نتفرگ  رارق  لباقم  نکل  تسا ، رخآ  ات  ِتاـِحلاَّصلا ...  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

. تسا
نیا هب  رابخا  ای  دنتـسه ، يدیمون  سأی و  هتـسیاش  نانآ  هک  تسا  نیا  هب  رابخا  ای  تسنانآ ، رب  نیرفن  ِیتَمْحَر  ْنِم  اوُِسئَی  َِکئلوُأ  ادخ : لوق  و 

. دنسویأم ادخ  تمحر  زا  لعفلاب  نانآ  هک  تسا 
. تسا كاندرد  یباذع  نانآ  يارب  ٌمِیلَأ و  ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  َو 

35 تایآ 24 -

244 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 24  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]
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هراشا

ِنُود ْنِم  ُْمتْذَخَّتا  اَمَّنِإ  َلاق  َو  ( 24  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِراَّنلا  َنِم  ُهَّللا  ُهاْجنَأَف  ُهُوقِّرَح  َْوأ  ُهُوُلْتقا  اُولاق  ْنَأ  َّالِإ  ِهِمْوَق  َباوَج  َناک  امَف 
َنیِرِـصان ْنِم  ْمَُکل  ام  َو  ُراَّنلا  ُمُکاوْأَم  َو  ًاضَْعب  ْمُکُـضَْعب  ُنَْعلَی  َو  ٍضْعَِبب  ْمُکُـضَْعب  ُرُفْکَی  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َُّمث  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ِیف  ْمُِکْنَیب  َةَّدَوَم  ًاناثْوَأ  ِهَّللا 

َو َةَُّوبُّنلا  ِِهتَّیِّرُذ  ِیف  اـْنلَعَج  َو  َبوـُقْعَی  َو  َقاحْـسِإ  َُهل  اـْنبَهَو  َو  ( 26  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُـه  ُهَّنِإ  یِّبَر  یلِإ  ٌرِجاـهُم  یِّنِإ  َلاـق  َو  ٌطوـُل  َُهل  َنَمآَـف  ( 25)
ٍدَحَأ ْنِم  اِهب  ْمُکَقَبَس  ام  َۀَشِحاْفلا  َنُوتْأََتل  ْمُکَّنِإ  ِهِمْوَِقل  َلاق  ْذِإ  ًاطُول  َو  ( 27  ) َنیِِحلاَّصلا َنَِمل  ِةَرِخْآلا  ِیف  ُهَّنِإ  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ُهَرْجَأ  ُهاْنیَتآ  َو  َباتِْکلا 

(28  ) َنیَِملاْعلا َنِم 
َنِم َْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  ِباذَِـعب  اِنْتئا  اُولاق  ْنَأ  َّالِإ  ِهِمْوَق  َباوَج  َناـک  اـمَف  َرَْکنُْملا  ُمُکیِداـن  ِیف  َنُوتْأـَت  َو  َلـِیبَّسلا  َنوُعَطْقَت  َو  َلاـجِّرلا  َنُوتْأََـتل  ْمُکَّنِإ  َأ 
َّنِإ ِۀَیْرَْقلا  ِهِذـه  ِلْهَأ  اوُِکلْهُم  اَّنِإ  اُولاق  يرُْـشْبلِاب  َمیِهاْربِإ  اُنلُـسُر  ْتَءاج  اََّمل  َو  ( 30  ) َنیِدِسْفُْملا ِمْوَْقلا  یَلَع  ِینْرُْـصنا  ِّبَر  َلاق  ( 29  ) َنِیقِداَّصلا

ْتَءاج ْنَأ  اََّمل  َو  ( 32  ) َنیِِرباْغلا َنِم  َْتناک  ُهَتَأَْرما  َّالِإ  ُهَلْهَأ  َو  ُهَّنَیِّجَُنَنل  اهِیف  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  ُنَْحن  اُولاق  ًاطُول  اـهِیف  َّنِإ  َلاـق  ( 31  ) َنیِِملاظ اُوناک  اهَلْهَأ 
(33  ) َنیِِرباْغلا َنِم  َْتناک  َکَتَأَْرما  َّالِإ  َکَلْهَأ  َو  َكوُّجَنُم  اَّنِإ  ْنَزَْحت  َو ال  ْفََخت  اُولاق ال  َو  ًاعْرَذ  ْمِِهب  َقاض  َو  ْمِِهب  َءیِس  ًاطُول  اُنلُسُر 

(35  ) َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ًۀَنَِّیب  ًۀَیآ  اْهنِم  انْکَرَت  ْدََقل  َو  ( 34  ) َنوُقُسْفَی اُوناک  اِمب  ِءامَّسلا  َنِم  ًازْجِر  ِۀَیْرَْقلا  ِهِذه  ِلْهَأ  یلَع  َنُولِْزنُم  اَّنِإ 
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نیا رد  نامگ  یب  داد ، تاجن  شتآ  زا  ار  وا  دنوادخ  سپـس  دینازوسب ، ار  وا  ای  دیـشکب  ار  وا  دنتفگ : هک  دوبن  نیا  زج  شموق  خـساپ  هاگنآ 
. تسا نامیا  لها  يارب  یتربع  ياههیام  رما 

تمایق زور  سپـس  دـشاب ، امـش  نیب  ندـیزرو  یتسود  يهیام  ایند  یناگدـنز  رد  هک  دـیتسرپیم  ار  یناتب  دـنوادخ  ياج  هب  اـنامه  تفگ : و 
تسا و خزود  شتآ  امـش  ماجنا  رـس  دنکیم ، تنعل  ار  رگید  ضعب  امـش  زا  یـضعب  دنکیم و  هئطخت  ّدر و  ار  رگید  ضعب  امـش  زا  یـضعب 

. دیرادن یناروای 
. تسا هنازرف  دنمزوریپ  وا  نامگ  یب  مرجاهم ، مراگدرورپ  يوس  هب  نم  تفگ : میهاربا ]  ] دروآ و نامیا  میهاربا ]  ] وا هب  طول  هاگنآ 

رارق  ینامسآ  باتک  يربمایپ و  وا  دلو  داز و  نایم  رد  میدیشخب و  ار  بوقعی  قاحسا و  وا  هب  و 
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. تسا ناگتسیاش  زا  ترخآ  رد  وا  میداد و  وا  هب  ایند  رد  ار  وا  شاداپ  میداد و 
رد نایناهج  زا  سک  چیه  هک  دیوشیم  بکترم  ار  یتسیاشان  لمع ]  ] امش تفگ : شموق  هب  هک  هاگنآ  میداتسرف ،] تلاسر  هب   ] زین ار  طول  و 

. تسا هدرکن  یتسدشیپ  امش  رب  نآ 
نیا زج  شموق  خساپ  اما  دیوشیم ؟ يراکتـشز  بکترم  ناتنمجنا  رد  دـیربیم و  ار  یعیبط ]  ] دـنویپ هار و  دـیزیمآیم و  نادرم  اب  امـش  ایآ 

. روایب ام  رس  رب  نونکا ] مه   ] ار یهلا  باذع  یتسه  نایوگتسار  زا  رگا  دنتفگ : هک  دوبن 
. هد يرای  ناراکهابت  ربارب  رد  ارم  اراگدرورپ  تفگ : طول ] ]

. دنراکمتس نآ  لها  هک  ارچ  میتسه ، رهش  نیا  یلاها  نارگ  دوبان  ام  دنتفگ : دندروآ ، هدژم  میهاربا  يارب  ام  ناگتشرف  نوچ  و 
زا هک  ار  شرـسمه  زج  شاهداوناخ  وا و  میرتهاگآ ، دنتـسه  اجنآ  رد  هک  یناسک  هب  ام  دـنتفگ : تسه . مه  طول  اـجنآ  رد  تفگ : میهاربا ] ]

. میهدیم تاجن  تسا ، باذع ] رد   ] ناگدنام سپاو 
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سرتم و دـنتفگ : وا  هب  نانآ ]  ] دـش و هاتوک  شتـسد  نانآ ] هب  کمک  زا   ] دـش و نارگن  ناشیا  زا  دـندمآ ، طول  دزن  هب  ام  ناگتـشرف  نوچ  و 
. تسا باذع ] رد   ] ناگدنام سپاو  زا  هک  ترسمه  زج  میتسه ، تنادناخ  وت و  يهدنناهر  ام  شابم ، نیگمهدنا 

. میروآیم دورف  نامسآ  زا  یباذع  ناشندیزرو  ینامرفان  رطاخ  هب  رهش  نیا  لها  رب  ام 
. میدراذگ یقاب  نازرو  درخ  يارب  يرگنشور  يهدیدپ  نآ  زا  یتسار  هب  و 
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ار وا  هک  دـندرک  عامجا  وا  موق  هک  دـش  هتفگ  تشذـگ ، مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ناتـساد  ُهُوقِّرَح  َْوأ  ُهُوُلْتقا  اُولاـق  ْنَأ  اَّلِإ  ِهِمْوَق  َباوَج  َناـک  اـمَف 
شتآ رد  ار  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  دـنتخورفا و  شتآ  سپـس  دـندومن ، عمج  ار  نکمم  مزیه  نیرتـشیب  دـندرک و  عمج  مزیه  سپ  دـننازوسب ،

دنتخادنا .
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. تشذگ نآ  لیصفت  هک  داد  تاجن  شتآ  زا  ار  وا  دنوادخ  سپ  ِراَّنلا  َنِم  ُهَّللا  ُهاْجنَأَف 
. نداد تاجن  نیا  رد  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 

. دنکیم طیحم  رداق و  میکح و  میلع و  أدبم  رب  تلالد  هک  تسا  ییاههناشن  تایآ و  ٍتایَآل 
وا نالوسر  اهباتک و  هکیالم و  ادـخ و  هب  هک  یموق  يارب  ای  ّصاخ ، ای  ّماع  تعیب  ود  زا  یکی  اب  دـنروایب  نامیا  هک  یموق  يارب  َنُونِمُْؤی  ٍمْوَِقل 

. دنراد ناعذا  تمایق  زور  و 
: تفگ ادخ  ای  مالّسلا  هیلع  میهاربا  َلاق  َو 

اب نیونت و  بصن و  اب  هفاضا ، عفر و  اب  هفاضا ، بصن و  اب  ْمُِکْنَیب  َةَّدَوَم  ظفل  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ِیف  ْمُِکْنَیب  َةَّدَوَم  ًاـناثْوَأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُْمتْذَـخَّتا  اَـمَّنِإ 
. تسا هدش  هدناوخ  مکنیب  بصن 

يویند تّدوم  ضحم  هکلب  تسین ، یهلا  باـقع  فوخ  يورخا و  عیفـش  بلط  ینید و  داـقتعا  زا  یـشان  نتفرگ  ییادـخ  هب  ار  اـهتب  ینعی 
دهز هب  مالسا  نید  رد  هک  یناسک  رثکا  دننام  دنشاب ، هتشاد  تسود  ار  امش  امش ، ياسؤر  نارقا و  ناتـسود و  هک  تسا  تهج  نادب  تسا و 
اهنت نانآ  ضرغ  دـننکیم و  لّمحت  ار  اهتّذـل  زا  سفن  عنم  یگتـسخ  و  دـنهدیم ، دوخ  هب  ار  دـهز  جـنر  یخلت و  ناـنآ  هک  دـناهدییارگ ،

. تسا مدرم  راتفگ  ترهش و  ییامندوخ 
. دنکیم ریفکت  ار  رگید  یضعب  ناگدننک  تدابع  زا  یضعب  تمایق  زور  رد  سپس  ٍضْعَِبب  ْمُکُضَْعب  ُرُفْکَی  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َُّمث 

ار رگید  یخرب  امش  زا  یخرب  ًاضَْعب و  ْمُکُضَْعب  ُنَْعلَی  َو 
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. دنکیم ریفکت  ار  رگید  یضعب  نیدوبعم  ناگدننک و  تدابع  زا  یضعب  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دنکیم  نعل 
یهلا تهج  چـیه  ناشتدابع  رد  تسا ، هدوب  ایند  تایح  رد  ناـنآ  نیب  تّدوم  رطاـخ  هب  ناـشتدابع  نوچ  اـهتب  ناگدـننک  تداـبع  هک  اریز 

رگیدـمه و یتـسود  هک  دوـشیم  نـشور  تماـیق  زور  هداد و  رارق  عاعّـشلا  تـحت  زین  ار  یهلا  تـهج  اـهتب  شتـسرپ  هـکلب  تـسا ، هدوـبن 
 ... تسا هدناشک  كاندرد  باذع  هب  ار  نانآ  نامه  تسا و  هدوب  يورخا  دیاوف  زا  عنام  ناشتدابع 

تبـسن ّنج  اهاوه و  هب  هدرک و  راکنا  ار  مدرم  تدابع  اهدوبعم  دـنکیم ، نعل  ار  يرگید  هتفرگ و  رارق  يرگید  ضغب  دروم  مادـک  ره  اذـل 
. دنکیم تنعل  ار  نانآ  اههدننک  تنعل  يهمه  هچ  دننکیم ، تنعل  ار  نانآ  هداد و 

. دیرادن يروای  تسا و  خزود )  ) شتآ امش  هاگیاج  َنیِرِصان و  ْنِم  ْمَُکل  ام  َو  ُراَّنلا  ُمُکاوْأَم  َو 
رارق يرای  ترصن و  دروم  رگا  هّتبلا  تسین ، يزیچ  يرای  ترـصن و  زج  شتآ  رد  هک  تسا  نآ  يارب  رـصان )  ) ظفل هب  ندرک  افتکا  اجنیا  رد 
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. تسا شتآ  زا  جورخ  زا  دعب  تیالو  اّما  دنریگ و 
شیوخ نطو  زا  مالّسلا  هیلع  میهاربا  اب  نم  تفگ : دروآ و  نامیا  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  هب  مالّـسلا  هیلع  طول  ٌرِجاهُم  یِّنِإ  َلاق  َو  ٌطُول  َُهل  َنَمآَف 

. منکیم ترجاهم  مسفن  نطوم  زا  مالّسلا  هیلع  میهاربا  تسد  هب  منامیا  ببس  هب  منکیم ، ترجاهم  ماش  هب 
تسا . لقع  بلق و  ماقم  نآ  هک  تیالو ، رد  مراگدرورپ  يوس  هب  یترجه  یِّبَر  یلِإ 
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. تسا میکح  دنمزوریپ  وا  هک  ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  َوُه  ُهَّنِإ 

. میداد ار  مالّسلا  هیلع  قاحسا  وا  هب  ینالوط  تّدم  هب  اجنآ  رد  گنرد  ثکم و  ماش و  هب  وا  ترجه  زا  سپ  َقاحْسِإ  َُهل  اْنبَهَو  َو 
. میدیشخب مالّسلا  هیلع  قاحسا  زا  دعب  ار  بوقعی  َبوُقْعَی و  َو 

. میداد رارق  وا  يهّیرذ  رد  ار  ینامسآ  باتک  سنج  ای  تلاسر ، َباتِْکلا  َو  َةَُّوبُّنلا  ِِهتَّیِّرُذ  ِیف  اْنلَعَج  َو 
ایند رد  قدص  ناسل  ایند و  لاوما  زا  يدایز  لاوما  دش و  زیزع  ایند  رد  هک  هنوگنیدب  میداد ، ایند  رد  ار  وا  شاداپ  اْینُّدلا و  ِیف  ُهَرْجَأ  ُهاْنیَتآ  َو 

. دنکیم حدم  ار  وا  هک  نآ  رگم  تسین  يدحا  چیه  ینعی  دیدرگ  شبیصن 
. تسین نانآ  رد  داسف  يهبیاش  چیه  هک  تسا  ناگتسیاش  زا  ترخآ  رد  َنیِِحلاَّصلا و  َنَِمل  ِةَرِخْآلا  ِیف  ُهَّنِإ  َو 

. میداتسرف ار  مالّسلا  هیلع  طول  ًاطُول و  َو 
هب مالّـسلا  هیلع  طول  َلِیبَّسلا  َنوُعَطْقَت  َو  َلاجِّرلا  َنُوتْأََتل  ْمُکَّنِإ  َأ  َنیَِملاْعلا  َنِم  ٍدَـحَأ  ْنِم  اِهب  ْمُکَقَبَـس  اـم  َۀَـشِحاْفلا  َنُوتْأََـتل  ْمُکَّنِإ  ِهِمْوَِقل  َلاـق  ْذِإ 

اهرسپ نز  هار  ای  دننکیم ، يراد  دوخ  امـش  ياهرهـش  هب  رفـس  زا  مدرم  سپ  دیهدیم ، ماجنا  اشحف  دیزیمآیم و  نادرم  هب  ارچ  تفگ  نانآ 
. دینک تراغ  ار  نارذگهر  لاوما  ات  دیدنبیم  ار  هار  ای  دیوشیم ،

وا هب  ار  هدنام  هار  رد  نآ  داتفایم  سک  ره  مان  هب  هعرق  دنتخادنایم و  هعرق  لافس  اب  دنتفرگیم و  ار  هدنام  هار  رد  نانآ و  دناهتفگ : یـضعب 
ار  وا  دندرکیم و  حاکن  وا  اب  دنتفرگیم و  ار  وا  لام  دندادیم ،
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. درکیم رداص  یمکح  نینچ  هک  دندوب  یضاق  کی  ياراد  دندرکیم و  همیرج  مهرد  هس 

. دیوشیم يراکتشز  بکترم  ناتیاهنمجنا  رد  َرَْکنُْملا و  ُمُکیِدان  ِیف  َنُوتْأَت  َو 
«. 1  » دنشاب هتشاد  ایح  مرش و  هک  نآ  نودب  دندرکیم  اهر  داب  دوخ  سلاجم  رد  نانآ  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 

لیبق زا  دوب ، اهیتشز  حیابق و  عاونا  رب  لمتـشم  نانآ  سلاجم  هک  تسا ، تشز  حـیبق و  ياهراک  يهمه  رکنم  زا  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب 
تروع و فشک  رامزم ، ندز  دـنک و  روبع  ناـنآ  شیپ  زا  هک  یـسک  رب  گنـس  نتخادـنا  قارخم و  ندز  راـمق ، ندز ، یلیـس  نتفگ ، ازـسان 

. طاول
. دندرکیم طاول  نادرم  اب  دوخ  سلاجم  رد  نانآ  دناهتفگ : یضعب  و 

ازهتـسا باب  زا  هک  نآ  زج  دندادن  یباوج  مالّـسلا  هیلع  طول  موق  َنِیقِداَّصلا  َنِم  َْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  ِباذَِـعب  اِنْتئا  اُولاق  ْنَأ  اَّلِإ  ِهِمْوَق  َباوَج  َناک  امَف 
. روایب ام  رب  ار  ادخ  باذع  ییوگیم  تسار  رگا  دنتفگ :

يرای ناراکهبت  رب  ارم  اراگدرورپ  تفگ : مالّـسلا  هیلع  طول  يرُْـشْبلِاب  َمیِهاْربِإ  اُنلُـسُر  ْتَءاج  اََّمل  َو  َنیِدِسْفُْملا  ِمْوَْقلا  یَلَع  ِینْرُْـصنا  ِّبَر  َلاق 
. هد

. دنداد نآ ، زا  يدیما  ان  زا  دعب  دنزرف  تراشب  مالّسلا  هیلع  میهاربا  هب  ام  ناگتشرف  هک  نیا  ات 
عقاو ام  نالوسر  نانآ و  نیب  هک  وگتفگ  لیصفت  زا  سپ  اُولاق 

__________________________________________________
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: دنتفگ مالّسلا  هیلع  میهاربا  هب  ام  نالوسر  تشذگ  هچنانچ  دش 
. مینکیم دوبان  كاله و  ار  مالّسلا  هیلع  طول  يهیرق  لها  ام  ِۀَیْرَْقلا  ِهِذه  ِلْهَأ  اوُِکلْهُم  اَّنِإ 

دوبان ندرکن و  كاله  تهج  ام  نـالوسر  اـب  وگتفگ  هلداـجم و  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ًاـطُول  اـهِیف  َّنِإ  َلاـق  َنیِِملاـظ  اُوناـک  اـهَلْهَأ  َّنِإ 
و درک ؟ یهاوخ  دوبان  كاله و  مه  زاب  دـشاب  نینمؤم  زا  رفن  کی  رگا  ایآ  هک  دیـسرپ  نـالوسر  زا  هک  نآ  زا  سپ  شلها ، هیرق و  نتخاـسن 

. تسا هیرق  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  طول  تفگ : مالّسلا  هیلع  میهاربا  دنداد  یفن  باوج  نالوسر 
. میرتاناد دنتسه  اجنآ  رد  هک  یناسک  هب  ام  دنتفگ : نانآ  َنیِِرباْغلا  َنِم  َْتناک  ُهَتَأَْرما  اَّلِإ  ُهَلْهَأ  َو  ُهَّنَیِّجَُنَنل  اهِیف  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  ُنَْحن  اُولاق 

. میهدیم تاجن  تسا  باذع  رد  ناگدنام  سپاو  زا  هک  شرسمه  زج  شاهداوناخ  وا و 
رد دیکأت  هک  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  اب  نالوسر  تیاکح  فالخ  رب  دنک ، دیکأت  ار  طرـش  هب  ازج  ندـیبسچ  ات  دومن ، هفاضا  َّنِإ  ظفل  اجنیا  رد 

مالّـسلا هیلع  میهاربا  رب  نانآ  دورو  زا  یتّدـم  زا  دـعب  زج  مالّـسلا  هیلع  طول  موق  يدوبان  تکاله و  هب  ناـنآ  نداد  ربخ  دوبن ، بولطم  اـجنآ 
. دوبن

. دندمآ مالّسلا  هیلع  طول  دزن  هب  ام  ناگداتسرف  نوچ  ْمِِهب و  َءیِس  ًاطُول  اُنلُسُر  ْتَءاج  ْنَأ  اََّمل  َو 
. تسنادیم ار  نارذگهر  ندرک  اوسر  شموق و  لاح  زا  نوچ  دش ، تحاران  ام  نالوسر  ندمآ  زا 

هاتوک  شتسد  مدرم  نآ  هب  کمک  زا  ًاعْرَذ و  ْمِِهب  َقاض  َو 
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. دناوتیمن هاتوک  تسد  هک  دهدیم  ماجنا  ییاهراک  دنلب  تسد  نوچ  تسا ، تقاط  مدع  یقلخ و  دب  یگنتلد و  زا  هیانک  نخس  نیا  دش ،
. شابم كانهودنا  سرتن و  ْنَزَْحت  َو ال  ْفَخَت  ال  دنتفگ : وا  هب  دندید  ار  مالّسلا  هیلع  طول  یگنتلد  یتحاران و  یتقو  ناگتشرف  اُولاق  َو 

. داد میهاوخ  تاجن  میاهدروآ  هیرق  نیا  يارب  هک  یباذع  زا  ای  هیرق  نیا  زا  ار  وت  ام  َكوُّجَنُم  اَّنِإ 
. تسا ناگدنام  سپاو  زا  هک  ار  ترسمه  زج  ار  تنادناخ  زین  َنیِِرباْغلا و  َنِم  َْتناک  َکَتَأَْرما  اَّلِإ  َکَلْهَأ  َو 

. تسا نآ  عوقو  ققحت  دیکأت )  ) تهج یضام  لعف  ندروآ 
. درک میهاوخ  لزان  نامسآ  زا  باذع  هیرق  نیا  لها  رب  ام  ِءامَّسلا  َنِم  ًازْجِر  ِۀَیْرَْقلا  ِهِذه  ِلْهَأ  یلَع  َنُولِْزنُم  اَّنِإ 

يارب ات  میراذگیم  یقاب  ياهناشن  ام  تسا و  نانآ  قسف  لیلد  هب  باذـع  لوزن  َنُولِقْعَی  ٍمْوَِقل  ًۀَـنَِّیب  ًۀَـیآ  اْهنِم  انْکََرت  ْدََـقل  َو  َنوُقُـسْفَی  اُوناک  اِمب 
زا هک  دشاب  یناوراک  ره  تربع  ات  دنام  ملاس  باذع  زا  هک  دوب  مالّـسلا  هیلع  طول  لزنم  نآ  دشاب و  تربع  دننک  هشیدـنا  لّقعت و  هک  یموق 

. تساهنآ ندش  بارخ  اههیرق و  ندش  ور  ریز و  راثآ  دوصقم  ای  درذگیم ، اجنآ 
40 تایآ 36 -

252 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 36  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]

هراشا

ُۀَفْجَّرلا ُمُْهتَذَخَأَف  ُهُوبَّذَکَف  ( 36  ) َنیِدِـسْفُم ِضْرَْألا  ِیف  اْوَثْعَت  َو ال  َرِخْآلا  َمْوَْیلا  اوُجْرا  َو  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِمْوَق  ای  َلاقَف  ًاْبیَعُـش  ْمُهاـخَأ  َنَیْدَـم  یلِإ  َو 
اُوناک َو  ِلِیبَّسلا  ِنَع  ْمُهَّدَصَف  ْمَُهلامْعَأ  ُناْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  َو  ْمِِهنِکاسَم  ْنِم  ْمَُکل  َنَّیَبَت  ْدَـق  َو  َدوُمَث  َو  ًاداع  َو  ( 37  ) َنیِِمثاج ْمِهِراد  ِیف  اوُحَبْصَأَف 

انْذَخَأ الُکَف  ( 39  ) َنیِِقباس اُوناک  ام  َو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُرَبْکَتْـساَف  ِتانِّیَْبلِاب  یـسُوم  ْمُهَءاج  ْدََـقل  َو  َناماه  َو  َنْوَعِْرف  َو  َنوُراـق  َو  ( 38  ) َنیِرِْصبَتْسُم
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َو ْمُهَِملْظَِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  اْنقَرْغَأ  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  َضْرَْألا  ِِهب  انْفَسَخ  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ُۀَْحیَّصلا  ُْهتَذَخَأ  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ًابِـصاح  ِْهیَلَع  اْنلَـسْرَأ  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ِِهْبنَِذب 
(40  ) َنوُِملْظَی ْمُهَسُْفنَأ  اُوناک  ْنِکل 
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253 ص :  همجرت ..... 

هتشاد دیما  نیسپزاب  زور  هب  دیتسرپب و  ار  دنوادخ  نم  موق  يا  تفگ : هک  میداتسرف ] تلاسر  هب   ] ار بیعـش  ناشردارب  نیدم  موق  يوس  هب  و 
. دینکم اپرب  داسف  هنتف و  نیمزرس  نیا  رد  دیشاب ،

. دندمآ رد  ياپ  زا  ناشهناخ  رد  تفرگ و  ورف  ار  ناشیا  هلزلز  هاگنآ  دندرمش ، وگغورد  ار  وا  سپس 
مـشچ رد  ار  ناشرادرک  راک و  ناطیـش  و  تسا ، هدـش  نشور  امـش  رب  ناشیاههناشاک  اههناخ و  زا  یتسار  هب  رما ] نیا   ] و زین ، دومث  داع و  و 

. دندومنیم نیب  کیراب  هک  نآ  لاح  دوب ، هتشادزاب  تسار ]  ] هار زا  ار  نانآ  دوب و  هداد  هولج  هتسارآ  نانآ 
زاتـشیپ دـندیزرو و  رابکتـسا  نیمزرـس  نآ  رد  هاگنآ  دروآ ، رگنـشور  ياههدـیدپ  نانآ  يارب  یـسوم  هک  زین ، ناماه  نوعرف و  نوراـق و  و 

. دندوبن
هک دندوب  نانآ  زا  یضعب  و  میداتسرف ، يدابنـش  نانآ  رب  هک  دندوب  نانآ  زا  یـضعب  سپ  میتفرگ ، ورف  شهانگ  هب  ار  نانآ  زا  کی  ره  هاگنآ 

دنوادخ میدرک و  ناشهقرغ  هک  دندوب  نانآ  زا  یضعب  و  ناشمیدرب ، ورف  نیمز  هب  هک  دندوب  نانآ  زا  یضعب  و  ناشتفرگ ، ورف  رابگرم  گناب 
. دندرک متس  دوخ  رب  نانآ ]  ] هکلب دنک ، متس  نانآ  رب  هک  تساوخیمن 

254 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

254 ص :  ریسفت ..... 

. میداتسرف دشیم  بوسحم  نانآ  ردارب  هلیبق  ترشاعم و  رد  هک  مالّسلا  هیلع  بیعش  نیدم  رد  ًاْبیَعُش و  ْمُهاخَأ  َنَیْدَم  یلِإ  َو 
نیـسپ زاب  زور  هب  دـیتسرپب و  ار  ادـخ  موق  يا  تفگ : سپ  َنیِدِـسْفُم  ِضْرَأـْلا  ِیف  اْوَثْعَت  ـال  َو  َرِخآـْلا  َمْوَْیلا  اوُجْرا  َو  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِمْوَق  اـی  َلاـقَف 

. دینکن داسف  نیمزرس  نیا  رد  دیشاب و  راودیما 
هحیـص و نآ  رد  هک  تسا  دیدش  هلزلز  هفجر ]  ] تفرگ و ارف  ار  نانآ  هفجر  هاگنآ  دندرک ، بیذکت  ار  وا  سپ  ُۀَـفْجَّرلا  ُمُْهتَذَـخَأَف  ُهُوبَّذَـکَف 

. دشاب دایرف 
. دندمآ رد  اپ  زا  ناشهناخ  رد  َنیِِمثاج و  ْمِهِراد  ِیف  اوُحَبْصَأَف 

فذح رج  فرح  هک  دومث » داع و  یلا  انلسرأ  و  : » هدوب نینچ  هلمج  لصا  ای  شاب ، ود  نآ  رّکذتم  ای  روآ ، دای  ار  دومث  داع و  َدوُمَث  َو  ًاداع  َو 
. دناهدش بوصنم  دومث  داع و  ظفل  ود  هدش و 

دوصقم ای  میدرک ، راکچ  نانآ  رب  ام  هک  دش  نشور  اجنآ  زا  روبع  ماگنه  نانآ  ياههناخ  زا  یضعب  زا  امش  رب  ْمِِهنِکاسَم  ْنِم  ْمَُکل  َنَّیَبَت  ْدَق  َو 
. میداد ماجنا  نانآ  رب  هک  ار  هچنآ  دش  نشور  نانآ  نکاسم  زا  هک  تسا  نیا 

هتـسیاش هک  یهار  ینعی  هتـشاد ، زاب  ار  نانآ  هار  زا  هداد و  تنیز  ار  نانآ  لامعا  ناطیـش  ِلِیبَّسلا  ِنَع  ْمُهَّدَـصَف  ْمَُهلامْعَأ  ُناْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  َو 
تسا . تیالو  هار  ترخآ و  هار  نآ  دورب ، ار  هار  نآ  ناسنا  تسا 

255 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هار هک   ) دندوب تریصب  یکریز و  تناطف ، نابحاص  ای  دندوب ، مشچ  رصب و  نابحاص  ای  دنتـشاد ، ندید  رب  تردق  نانآ  َنیِرِْـصبَتْسُم  اُوناک  َو 
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(. دنتساوخ هن  یلو  دنهد  صیخشت  ار 
. ناماه نوعرف و  نوراق و  زا  روایب  ناشدای  هب  َناماه  َو  َنْوَعِْرف  َو  َنوُراق  َو 

. تسا هدوب  ناماه ) نوعرف و  نوراق و  یلإ  انلسرا   ) ای رکذا )  ) ای رکذ ) : ) هیآ ریدقت 
دمآ نانآ  تیاده  هب  نشور  تازجعم  اب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هک  َنیِِقباس  اُوناک  ام  َو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُرَبْکَتْـساَف  ِتانِّیَْبلِاب  یـسُوم  ْمُهَءاج  ْدََـقل  َو 

. دننک زجاع  ار  ادخ  ای  دنریگب  تقبس  ّقح  رهق  رب  دنتسناوتن  دندش و  كاله  رسکی  دندرک و  نایغط  ملظ و  نیمز  رد  زاب  یلو 
. میتفرگ ورف  شهانگ  هب  ار  کی  ره  سپ  ِِهْبنَِذب  انْذَخَأ  الُکَف 

. میداتسرف بصاح )  ) نانآ زا  یضعب  رب  ًابِصاح و  ِْهیَلَع  اْنلَسْرَأ  ْنَم  ْمُْهنِمَف 
دزیریم و گنـس  نامـسآ  زا  هک  دشاب  یـسک  بصاح  زا  دوصقم  تسا  نکمم  دنکیم ، دـماج  ار  كاخ  هک  تسا  يدـنت  داب  بصاح )  ) و

. دنکیم ناراب  گنس 
يانعم ربانب  یلو  دیناسر ، تکاله  هب  دابدنت  اب  ار  نانآ  یلاعت  يادخ  نوچ  دشاب  مالّـسلا  هیلع  دوه  موق  دیاب  دارم  هک  دـشاب  داب  دوصقم  رگا 

. دشاب دوصقم  مالّسلا  هیلع  طول  موق  دیاب  مّود 
. مالّسلا هیلع  حلاص  موق  نیدم و  لها  دننام  تفرگرب  دایرف  هحیص و  ار  اهیضعب  ُۀَْحیَّصلا و  ُْهتَذَخَأ  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 

256 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. نوراق دننام  میدرب ، ورف  نیمز  رد  ار  یضعب  َضْرَْألا و  ِِهب  انْفَسَخ  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 

. شموق نوعرف و  مالّسلا ، هیلع  حون  موق  دننام  میدرک ، قرغ  ار  یضعب  اْنقَرْغَأ و  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 
. دندرک متس  شیوخ  رب  ناشدوخ  هکلب  درک  ملظ  نانآ  هب  هک  دوبن  دنوادخ  نیا  َنوُِملْظَی و  ْمُهَسُْفنَأ  اُوناک  ْنِکل  َو  ْمُهَِملْظَِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو 

45 تایآ 41 -

256 ص :  ات 45 ..... ] تایآ 41  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]

هراشا

َهَّللا َّنِإ  ( 41  ) َنوُمَْلعَی اُوناک  َْول  ِتُوبَْکنَْعلا  ُْتیََبل  ِتُوُیْبلا  َنَهْوَأ  َّنِإ  َو  ًاْتَیب  ْتَذَـخَّتا  ِتُوبَْکنَْعلا  ِلَثَمَک  َءاـِیلْوَأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا  ُلَـثَم 
ُهَّللا َقَلَخ  ( 43  ) َنوُِملاْعلا َّالِإ  اُهلِقْعَی  اـم  َو  ِساَّنِلل  اُهبِرْـضَن  ُلاـْثمَْألا  َکـِْلت  َو  ( 42  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُـه  َو  ٍءْیَـش  ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَـی  اـم  ُمَْلعَی 

ِءاشْحَْفلا ِنَع  یْهنَت  َةالَّصلا  َّنِإ  َةالَّصلا  ِِمقَأ  َو  ِباتِْکلا  َنِم  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  ام  ُْلتا  ( 44  ) َنِینِمْؤُْمِلل ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِّقَْحلِاب  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا 
(45  ) َنوُعَنْصَت ام  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ُرَبْکَأ  ِهَّللا  ُرْکَِذل  َو  ِرَْکنُْملا  َو 

256 ص :  همجرت ..... 

رد رگا  تخاـس ، ياهناـخ  هک  تسا  توـبکنع  ناتـساد  دـننامه  دـنتفرگ  شتـسرپ  هب  ار  ینارورـس  دـنوادخ  ياـج  هب  هـک  یناـسک  ناتـساد 
. تسا توبکنع  يهناخ  اههناخ ، نیرتتسس  دنتفاییم ،

. تسا هنازرف  دنمزوریپ  وا  دسانشیم و  دنریگیم ، شتسرپ  هب  وا  ياج  هب  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  نامگ  یب 
دنکیمن . لّقعت  ار  نانآ  یسک  نادنمشناد  زج  مینزیم و  مدرم  يارب  ار  اهلثم  نیا  و 

257 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا نانمؤم  يارب  یتربع  يهیام  رما  نیا  رد  نامگ  یب  تسا ، هدیرفآ  ّقح  هب  ار  نیمز  اهنامسآ و  دنوادخ 
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درک دای  درادیم ، زاب  يراکتـشز  یتسیاشان و  زا  زامن  هک  راد ، اپ  رب  ار  زامن  ناوخب و  تسا ، هدـش  یحو  وت  رب  هک  ینامـسآ  باتک  زا  هچنآ 
. دینکیم هچ  هک  دنادیم  دنوادخ  تسا و  رتمهم  يراک ] ره  زا   ] دنوادخ

257 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

. تسادخ ریغ  زا  یضعب  يایلوا  هک  یلاح  رد  ای  دناهدرک  ذاّختا  ایلوا  ادخ  ریغ  زا  هک  یناسک  َءاِیلْوَأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  ُلَثَم 
. دشابیم َءاِیلْوَأ  زا  لاح  ای  اوُذَخَّتا  هب  ّقلعتم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ظفل 

هک یلاح  رد  تخاس ، ياهناخ  هک  تسا  توبکنع  دـننامه  نانآ  لاـح  ِتُوبَْکنَْعلا  ُْتیََبل  ِتُوُیْبلا  َنَهْوَأ  َّنِإ  َو  ًاـْتَیب  ْتَذَـخَّتا  ِتُوبَْکنَْعلا  ِلَـثَمَک 
. تسا توبکنع  هناخ  هناخ ، نیرتتسس 

257 ص :  تیالو .....  يهراب  رد  ینخس 

ّصاـخ اـی  ّماـع  تعیب  زا  هک  تموکح  تنطلـس و  لوبق  رب  زین  تسا و  قلخ  نیب  تفلا  یتـسود و  نآ  هک  ترـشاعم ، رد  یتـسود  رب  تیـالو 
هک یسک  رب  دنکیم  دامتعا  تیالو  يهدنراد  هدننک و  تعیب  تسود و  تیالو  ود  نیا  زا  کی  ره  رد  ددرگیم و  قالطا  دوشیم و  لصاح 

شیوخ تجاح  تقو  روای  دنکیم و  باسح  دوخ  رای  تشپ و  دهدیم و  رارق  شیوخ  هاگهیکت  ار  وا  تسا ، هتفریذپ  ار  وا  تیالو 
258 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

 ... دنادیم
یهاگ تشپ و  نآ  هب  زین  یهاگ  هعلق ، نصح و  هب  یهاگ  نامـسیر ، لبح و  هب  یهاگ  دوشیم ، هدز  لثم  هناخ  تیب و  هب  یهاگ  تیـالو  اذـل 

. دوشیم هتفگ  اهنیا  ریغ  نوتس و  یهاگ  هاگهیکت و  یهاگ  مدمه ، تسود و 
نآ اب  هک  دوشیم ، لصاح  هیلع  ّیلوم  هدننک و  تعیب  رد  یلاو  یتوکلم  تروص  هدنریگ  تعیب  زا  دـشاب  یهلا  تعیب  ببـس  هب  تیالو  رگا  و 

دنکیم و ظفح  یتفآ  ره  زا  ار  هدننک  تعیب  صخش  هک  تسا  یتوکلم  تروص  لاّصتا و  نیمه  دیآیم و  دیدپ  ود  نآ  نیب  لاّصتا  تروص 
تارابتعا نیمه  هب  دزاس و  جراخ  تیالو  زا  ار  صخش  دناوتیم  هک  یفّرصت  نانچنآ  دوشیم ، عنام  ناطیش  فّرصت  زا  هک  تسا  ياهعلق  نآ 

. دوشیم هدیمان  اهنیا  ریغ  هعلق و  هناخ ، نامسیر ، تیالو  هک  تسا 
تیالو ببـس  هب  تافآ  زا  وا  ظّفحت  وا ، هب  شلاّصتا  یلاو و  رب  هیلع  ّیلوم  دامتعا  دشاب  هدـشن  لصاح  تعیب  اب  ای  دـشابن  یهلا  تیالو  رگا  و 

. ددرگیم لصاح  وا  رد  یلاو  زا  هک  يرما  زا  هن  تسا ، هیلع  ّیلوم  لّیخت  زا  یشان  هک  دوشیم  یلایخ  رما  کی  یلاو 
هناـخ دوخ  نهد  بآ  زا  هک  دوشیم  یتوبکنع  دـننام  دـشاب و  هتـشاد  وا  رد  يرثا  دـناوتیمن  دـشابن  هیلع  ّیلوم  لـّیخت  ضحم  هک  يزیچ  و 

زا کی  چیه  زا  هک  یلاح  رد  دنک ، ظفح  اهداب  تارـشح و  ریاس  دوشیم و  دراو  وا  رب  هک  یتافآ  ریاس  امرـس و  امرگ و  زا  ار  وا  ات  دزاسیم 
. دنکیمن ظفح  اهنآ 

259 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ناشریگتـسد تیـالو  نیا  زا  يزیچ  عـقاو  رد  تسین و  يزیچ  لـّیخت  ضحم  زج  تیـالو  نیا  هک  دنتـسنادیم  ناـنآ  رگا  َنوُـمَْلعَی  اُوناـک  ْوـَل 

. دندرکیم يراد  دوخ  تیالو  نیا  زا  دوشیمن 
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ارف هک  ار  يزیچ  ره  هک  دنتـسنادیم  دـندوب  ملع  لها  زا  نانآ  رگا  هک  دـشاب  نینچ  هیآ  ياـنعم  اـی  دـشاب ، یّنمت  يارب  َْول  ظـفل  تسا  نکمم 
. دوشیم هدید  ادخ  ریغ  هک  تساهنآ  ییزج  تاکاردا  بسح  رب  طقف  تسین ، ادخ  ریغ  دنناوخیم 

تسا ام  رد  لمع  زا  ّقلعم  ُمَْلعَی  ظفل  تسا ، لصّتم  ای  عطقنم  شلبق  ام  زا  َنوُعْدَی  ام  هیفان ، ام  ظفل  ٍءْیَش  ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَی  ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنِإ 
. تسرتقفاوم َنوُمَْلعَی  اُوناک  َْول  ادخ : لوق  ریخا  يانعم  هب  نیا  و 

، تسادخ زین  نآ  رد  نطاب  رهاظ و  هکلب  تسین ، ادخ  ریغ  تقیقح  رد  تسادخ  ریغ  دینکیم  لایخ  دـیناوخیم و  ار  نآ  هک  يزیچ  ره  ینعی 
نآ زا  دیناوتیمن  دنکیمن ، كرد  ار  دودحم  ریاغتم و  ياهترثک  زج  هک  ناتیئزج  كرادـم  ندوب  دودـحم  دـّیقم و  تهج  هب  امـش  نکیل 
نآ زا  دیناوخیم  ار  دودحم  ریاغتم و  ياهترثک  نآ  تساهدوبعم ، نآ  رب  مّدـقم  هک  دـینک  كرد  ار  دـحا  دـحاو  يادـخ  دوخ  ياهدوبعم 

. دنشابیم مه  زا  ادج  ریاغتم و  اهنآ  هک  تهج 
ارف هک  ار  يزیچ  ره  تسادخ و  همه  رد  نطاب  رهاظ و  مّدقم ، هک  دنادیم  دنادیم ، ار  بلطم  نیا  ادخ  دنتـسه و  ادـخ  اب  همه  هک  یلاح  رد 
هب ملع  اب  زج  تّین  دوشیم و  قّقحم  هدننک  تدابع  تّین  اب  تدابع  نوچ  ار ، ادـخ  ریغ  هن  دـنناوخیم ، ار  ادـخ  یناوخارف  نآ  رد  دـنناوخیم 

. دریگیمن تروص  يونم 
260 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نیا هن  دنوشیم ، هذخاؤم  تدابع  توعد و  نآ  رد  اذل  و  دننک ...  ادخ  تدابع  تّین  تدابع  نآ  رد  ات  دننادیمن  ار  انعم  نیا  ناتسرپتب  نیا 
نشور و ار  بلطم  نیا  هک  يزیچ  ُدیُِری  ام  ُلَعْفَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  یلاعت : يادخ  لوق  ریسفت  رد  هرقب  يهروس  رد  دنشاب و  هتشاد  شاداپ  رجا و  هک 

: هدش هتفگ  بلطم  نیا  نایب  رد  تشذگ و  دنک  قیقحت 
تسا یتسرپ  تب  رد  نید  هک  يدرک  نیقی  تسیچ  تب  هک  یتسنادب  نمؤم  رگا 

. يدوب هارمگ  دوخ  نید  رد  ارچ  يدوب  هاگآ  تب  رفاک ز  رگا 
كدنا ياعد  زا  ترابع  ٍءْیَـش  تسا ، ردـصم  نایب  ٍءْیَـش  ْنِم  تسا ، هّیردـصم  ای  تسا ، رهاظ  نآ  يانعم  هلوصوم و  ام  ظفل  ای  زار ) نشلگ  )

. تسا َنوُعْدَی  لوعفم  ۀیماهفتسا و  ام  ظفل  ای  تسا ،
. دشاب دوبعم  ات  دنک  هبلغ  وا  رب  دناوتیمن  زیچ  چیه  تسا و  بلاغ  دنوادخ  ُزیِزَْعلا  َوُه  َو 

كرد ادـخ  ناگدـنب  زا  یکدـنا  زج  ار  اـنعم  نیا  لاـح  نیع  رد  دـشابن ، وا  زا  یلاـخ  هک  هتخاـس  يروـط  ار  تاـقولخم  هک  ییادـخ  ُمیِکَْحلا 
ظفل هک  تسا  نیا  بسانم  انعم  نیا  هتفر و  راک  هب  تاقولخم  عنـص  رد  تفاطل  تیاهن  هک  تسا  تهج  نادب  ندرکن  كرد  نیا  دـننکیمن و 

. دشاب هیفان  ام 
تهج ِساَّنِلل  اُهبِرْضَن  ار  نانآ  ایبنا  هتشذگ و  ياهتّما  لاثما  توبکنع و  لثم  ای  شریاظن ، توبکنع و  لثم  ُلاْثمَْألا  َْکِلت  َو 

261 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. میروآیم مدرم  يارب  يروآ  دای  هیبنت و 

دنوادخ هک  یناسک  ینعی  دـننکیمن ، كرد  ناملاع  نایاناد و  زج  َنوُِملاْعلا  اَّلِإ  تایاغ  هب  رظن  دوصقم و  تهج  زا  ار  اهلثم  نیا  اُهلِقْعَی  ام  َو 
زا نیملاع  ریغ  اّما  دنمهفیم و  تسا ، هدرک  زاب  نانآ  رب  ار  ملع  رد  دوشیم  لصاح  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  ببـس  هب 

دنوشیم كرد  لایخ  اب  رهاوظ  نآ  دنکیم ، رود  دوصقم  زا  ار  نانآ  هک  دننکیمن  كرد  ار  اهنآ  رهاوظ  زج  اهتیاکح  اههناسفا و  لاثما و 
. لقع اب  هن 

: دومرف دناوخ و  ار  هیآ  نیا  وا  هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ّیبن  زا 
. دنک بانتجا  وا  طخس  زا  دیامن و  لمع  وا  تعاط  هب  دنک و  ادا  دراد  هدهع  رب  ادخ  بناج  زا  هچنآ  هک  تسا  یسک  ملاع 

. تسا هدمآ  رّرکم  هیآ  نیا  ریسفت  ِّقَْحلِاب  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُهَّللا  َقَلَخ 
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ضیف رارمتـسا  دیلاوم و  رما  ود  نآ  شنیرفآ  قلخ و  اب  هنوگ  نیدـب  تسا ، گرزب  ياهناشن  تیآ و  نیمز  اهنامـسآ و  قلخ  رد  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 
ادـیپ رارمتـسا  ضیف  دـشیمن و  لماک  ماـمت و  دـیلاوم  رما  دوبن  نیمز  اهنامـسآ و  رگا  هک  يوحن  هب  دوشیم  لـماک  ّماـت و  ضاـّیف  بهاو  زا 

. دشیمن دوجوم  تسا  ناسنا  هک  داجیا  تیاغ  درکیمن و 
. تسین اهنآ  رد  لطاب  يهبیاش  چیه  هک  تسا  یّقح  بیترت  میظنت و  ّقح و  تایاغ  نیمز  اهنامسآ و  قلخ  رد  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای 

دوصقم  ای  تسا ، گرزب  میظع و  يهناشن  تیآ و  ًۀَیَآل 
262 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا دّدعتم  تایآ  ینعی  تسا ، سنج 

. دنراد ناعذا  ترخآ  ادخ و  هب  هک  یناسک  ای  دندروآ ، نامیا  ّصاخ  ای  ّماع  تعیب  اب  هک  یناسک  يارب  َنِینِمْؤُْمِلل 
: یلاعت يادخ  لوق  هچنانچ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  ُْلتا 

: هدش هتفگ  هک  ایوگ  دوب ، رّدقم  لاؤس  باوج  ِتاوامَّسلا ...  ُهَّللا  َقَلَخ 
قلخ رد  ِّقَْحلِاب و  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُهَّللا  َقَلَخ  دومرف : باوج  رد  سپ  تسه ؟ ياهدـننک  هیبنت  هناشن و  اهلثم  يهشیدـنا  لّقعت و  يارب  اـیآ 

. تسا لاثما  لّقعت  رب  هدننک  هیبنت  هک  تسا  يدّدعتم  ياههناشن  تایآ و  نیمز  اهنامسآ و 
. دنکیم فوءر  میحر و  دیرم ، اناوت ، میکح ، اناد ، أدبم  دوجو  رب  تلالد  هک  تسا  يدّدعتم  تایآ  اهنآ  رد  هچنانچ 

هیبنت تسا  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  هک  ییاههناشن  تایآ و  يروآ  دای  تهج  ایآ  هدـش : لاؤس  هرابود  باوج  نیا  زا  سپ  هک  اـیوگ  و 
وت هب  شور  هب  ناوخب )  ) ُْلتا دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  هب  باطخ  یلاـعت  يادـخ  سپ  دراد ؟ دوجو  ياهدـنهد  یهاـگآ  دـننک و 

. دشاب ّماع  باطخ  تسا  نکمم  دونشب و  هیاسمه  ات  میوگیم 
. ناوخب تسا  هدش  یحو  لیئربج  قیرط  زا  وت  هب  هک  هچنآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  ِباتِْکلا  َنِم  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  ام 

(. دنکیم ّماع  ياهدافا  هک  ّصاخ  باطخ  . ) ناوخب تسا  هدش  غالبا  وت  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  ترضح  طّسوت  هچنآ  نمؤم  يا  ای 
263 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

263 ص :  رکنم .....  اشحف و  زا  نآ  نتشادزاب  زامن و 

عنام تاـیآ  يروآ  داـی  زا  ار  وت  هک  وهل  ياـهراک  زا  يدرگ و  تاـیآ  يروآ  داـی  رّکذـت و  يهداـمآ  اـت  راد  ياـپ  هب  ار  زاـمن  َةـالَّصلا  ِِمقَأ  َو 
. امن يراد  دوخ  دنوشیم 

لیـصفت يراکُـس  ُْمْتنَأ  َو  َةالَّصلا  اُوبَْرقَت  ـال  ادـخ : لوق  ریـسفت  رد  اـسن  يهروس  رد  هرقب و  لّوا  رد  ِرَْکنُْملا  َو  ِءاـشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَت  َةـالَّصلا  َّنِإ 
. تشذگ نآ  نتشاد  اپب  نآ و  بتارم  زامن و  یناعم 

. دشاب حابم  هچ  رگا  دوشیم  عنام  زامن  ریغ  هب  لاغتشا  زا  یهلا  عضو  رارق و  رب  انب  یبلاق  زامن  نوچ 
اشحف و زا  عنام  دوش  ذـخا  یهلا  ياهزاجا  بحاص  زا  هک  یبلق  زاـمن  دـنکیم و  یهن  یبلاـق  رکنم  اـشحف و  زا  دادرارق  عضو و  ببـس  هب  اذـل 

. دوشیم بلق  يهبترم  رد  رکنم 
ّیلو توکلم  نآ  دوشیم و  هدـیمان  روضح  رکف و  هّیفوص  دزن  تسا ، یبلق  شمارآ  زا  ترابع  هک  ياهنیـس  ردـص و  زاـمن  تسا  نینچ  مه  و 

. دنکیم یهن  رکنم  اشحف و  يهمه  زا  لاق  نابز  لاح و  نابز  اب  تسا  تّینارون  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  تفرعم  ماقم  نیتسخن  رما و 
رکنم ماقم  نآ  رد  ادخ  ریغ  هب  تافتلا  نیمه  دنکیم و  یهن  ادخ  ریغ  هب  تافتلا  زا  تسا  قرغتسم  تدحو  لامج  دوهـش  رد  هک  یـسک  زامن 

. دوشیم باسح  وا 
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. دنکیم یهن  رشب  فانصا  زا  تسا  ود  نآ  لباقم  هک  يرکنم  اشحف و  زا  تسا  ماما  ای  لوسر  زا  ترابع  هک  يزامن 
رکنم  اشحف و  هدش و  ریسفت  یناعم  نیا  زا  کی  ره  هب  زامن  و 

264 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدش  ریسفت  مالّسلا  هیلع  ماما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  نانمشد  هب 

«. 1  » دیازفایمن ادخ  بناج  زا  يرود  زج  يزیچ  دنکن ، یهن  رکنم  اشحف و  زا  هک  یمادام  زامن  تسا : هدش  لقن 
، دـشیم زین  اههشحاف  بکترم  دـناوخیم و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  ار  اهزامن  يهمه  راـصنا  زا  یناوج  تسا : هدـش  تیاور  و 

يزیچ دـنکیم و  یهن  شحاوف  باـکترا  زا  ار  وا  شزاـمن  يزور  هرخـالاب  دوـمرف : دـش ، فـصو  ادـخ  لوـسر  يارب  بلطم  نیا  هک  هاـگنآ 
«. 2  » درک هبوت  وا  هک  تشذگن 

. درادیم زاب  رکنم  اشحف و  زا  ار  شبحاص  هدنیآ  لبقتسم و  رد  زامن  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  نیاربانب 
ای یبلق ، رکذ  دوصقم  ای  تسا  دـبع  هب  تبـسن  ادـخ  رکذ  ادـخ  رکذ  زا  دوصقم  دـشاب  یبلاـق  زاـمن  زاـمن ، زا  دوصقم  رگا  ُرَبْکَأ  ِهَّللا  ُرْکِذـَل  َو 

. تسا رکف  زا  ترابع  هک  تسا  يرکذ  دوصقم 
. درادیم او  یهاون  رماوا و  لاثتما  رب  ار  دبع  هک  تسا  لعف  ره  ماگنه  ادخ  یهاون  رماوا و  رکذ  دوصقم  ای 

. تسا روکذم  یناعم  زا  یکی  ای  دبع  هب  تبسن  ادخ  رکذ  ادخ  رکذ  زا  دارم  دشاب  بلق  زامن  زامن ، زا  دوصقم  رگا  و 
زا دارم  دـشاب  مالّـسلا  هیلع  ماما  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زامن  زا  دوصقم  رگا  زامن و  بتارم  ریاس  رد  بلطم  تسا  نینچ  مه  و 

رکذ هک  تسا  مالّسلا  هیلع  ماما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ّتینارون  ماقم  دوصقم  ای  تسا ، دبع  هب  تبسن  ادخ  رکذ 
__________________________________________________

یّمقلا ج 2 ص 285. ریسفت  . 1
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265 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا ماقم  نیمه  ادخ  یقیقح 

رکذ زامن و  نآ  رب  هوالع  دهدیم  شاداپ  امش  هب  ود  نآ  بسح  رب  دنادیم ، ار  امش  رکذ  امش و  زامن  دنوادخ  سپ  َنوُعَنْـصَت  ام  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو 
. دنکیم رادیب  هاگآ و  تایآ  رّکذت  رب  ار  امش 

. تسا هّیلاح  َنوُعَنْصَت  ام  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  يهلمج  و 
55 تایآ 46 -

265 ص :  ات 55 ..... ] تایآ 46  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]

هراشا

ٌدِحاو ْمُکُهلِإ  َو  انُهلِإ  َو  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  َو  اْنَیلِإ  َلِْزنُأ  يِذَّلِاب  اَّنَمآ  اُولُوق  َو  ْمُْهنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َّالِإ  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  َّالِإ  ِباتِْکلا  َلْهَأ  اُولِداـُجت  ـال  َو 
اِنتایِآب ُدَـحْجَی  ام  َو  ِِهب  ُنِمُْؤی  ْنَم  ِءالُؤه  ْنِم  َو  ِِهب  َنُونِمُْؤی  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلاَف  َباتِْکلا  َْکَیلِإ  اـْنلَْزنَأ  َِکلذَـک  َو  ( 46  ) َنوُِملْسُم َُهل  ُنَْحن  َو 
ِروُدُـص ِیف  ٌتانَِّیب  ٌتایآ  َوُه  َْلب  ( 48  ) َنُولِْطبُْملا َباتْرال  ًاذِإ  َکـِنیِمَِیب  ُهُّطَُخت  ـال  َو  ٍباـتِک  ْنِم  ِِهْلبَق  ْنِم  اُوْلتَت  َْتنُک  اـم  َو  ( 47  ) َنوُِرفاْکلا َّالِإ 

ٌنِیبُم ٌریِذَن  اَنَأ  امَّنِإ  َو  ِهَّللا  َْدنِع  ُتایْآلا  اَمَّنِإ  ُْلق  ِهِّبَر  ْنِم  ٌتایآ  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  اُولاق  َو  ( 49  ) َنوُِملاَّظلا َّالِإ  اِنتایِآب  ُدَحْجَی  ام  َو  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا 
(50)
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ًادیِهَش ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق  ( 51  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  يرْکِذ  َو  ًۀَـمْحََرل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  یْلُتی  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اـْنلَْزنَأ  اَّنَأ  ْمِهِفْکَی  َْمل  َو  َأ 
ٌلَجَأ َْول ال  َو  ِباذَْعلِاب  َکَنُولِْجعَتْسَی  َو  ( 52  ) َنوُرِـساْخلا ُمُه  َِکئلوُأ  ِهَّللِاب  اوُرَفَک  َو  ِلِطاْبلِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  اـم  ُمَْلعَی 

ُمُهاشْغَی َمْوَی  ( 54  ) َنیِِرفاْکلِاب ٌۀَطیِحَُمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  َو  ِباذَْعلِاب  َکَنُولِْجعَتْـسَی  ( 53  ) َنوُرُعْـشَی ْمُه ال  َو  ًۀَتَْغب  ْمُهَّنَِیتْأََیل  َو  ُباذَْعلا  ُمُهَءاَجل  یمَـسُم 
(55  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام  اُوقوُذ  ُلوُقَی  َو  ْمِِهلُجْرَأ  ِتَْحت  ْنِم  َو  ْمِِهقْوَف  ْنِم  ُباذَْعلا 
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266 ص :  همجرت ..... 

لزان امش  رب  هچنآ ] هب   ] ام و رب  هچنآ  هب  دییوگب : نانآ ، نارگمتس  اب  رگم  دینکم ، هلداجم  تسا ، رتوکین  هک  ياهویـش  هب  زج  باتک  لها  اب  و 
. مییوا رادربنامرف  همه  ام  تسا و  یکی  امش  يادخ  ام و  يادخ  میاهدروآ ، نامیا  هدش 

نآ هب  هک  دنتـسه  یناسک  زین  هّکم ] لها   ] ناشیا زا  دـنروآ ، نامیا  نآ  هب  باتک  لها  و  میدرک ، لزاـن  ار  ینامـسآ  باـتک  وت  رب  ناسنیدـب  و 
. دزرویمن راکنا  ام  تایآ  هب  یسک  نارفاک  زج  دنروآ ، نامیا 

کش و ناشیدنا  لطاب  تروص  نآ  رد  هچ  یتشونیم ، یبوتکم ]  ] دوخ تسد  هب  هن  يدـناوخیم و  یباتک  هن  تّوبن ] یحو و   ] نآ زا  شیپ  و 
. دندروآیم نایم  هب  ههبش 

. دزرویمن راکنا  ام  تایآ  هب  یسک  كرشم ]  ] نارگمتس زج  تسا ، ناگتفای  شناد  ياههنیس  رد  ظوفحم ]  ] رگنشور یتایآ  نآ  يرآ 
رادـشه طقف  نم  و  تسا ، دـنوادخ  رایتخا  رد  طقف  تازجعم  وگب  دوشیمن ؟، لزاـن  شراـگدرورپ  يوس  زا  یتازجعم  وا  رب  ارچ  دـنیوگ : و 

. مراکشآ ياهدنهد 
تمحر و رما  نیا  رد  نامگ  یب  دوشیم ، هدـناوخ  نانآ  رب  هک  میداتـسرف  ورف  ار  ینامـسآ  باتک  وت  رب  ام  هک  تسین  یفاک  ناشیا  يارب  اـیآ 

. تسا نامیا  لها  يارب  يزومآ  دنپ 
دنوادـخ هب  هدروآ و  نامیا  لطاب  هب  هک  یناسک  و  دـنادیم ، تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  هک  سب ، هاوگ  امـش  نم و  نیب  دـنوادخ  وگب 

. دنراکنایز هک  دننانیا  دنزرویم ، رفک 
هب  ار  باذع  وت  زا  و 
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. دیآیم ناشغارس  هب  ناهگان  دنهاگآان  هک  یلاح  رد  دشیم و  لزان  نانآ  رب  باذع  دوبن ، راک  رد  نّیعم  یلجا  رگا  دنهاوخیم و  باتش 

. تسا نارفاک  ریگارف  مّنهج  نامگ  یب  هکنآ ] زا  لفاغ   ] دنهاوخیم و باتش  هب  ار  باذع  وت  زا 
. دیشچب ار  دوخ  درک  لمع  لصاح ] : ] دیوگ ناشدریگارف و  ناشدورف  زارف و  زا  باذع  هک  يزور 

267 ص :  ریسفت ..... 

هقیرط و هب  ای  دـشاب ، هلداجم  نیرتهب  ُنَسْحَأ  َیِه  هک  ياهلداجم  رگم  دـینکن  هلداجم  باتک  لـها  اـب  ِیتَّلاـِب  اَّلِإ  ِباـتِْکلا  َلـْهَأ  اُولِداـُجت  ـال  َو 
. دشاب هملک  نیرتهب  هک  ياهملک  ای  دشاب ، شور  نیرتهب  هک  یشور 

دناشکب شدوخ  بهذم  فرط  هب  دناچیپ و  هب  ار  لباقم  فرط  دهاوخیم  هدننک  هلداجم  نوچ  تسا ، « 1 ( » لتف  ) يانعم هب  لادج  لدج و  و 
هب فرع  رد  هلداجم  ظفل  نکیل  تسا ، رّوصتم  لـطاب  تاـبثا  ّقح و  لاـطبا  تنوشخ  ازـسان  اـب  هملاـکم  سبح ، ندز  ریـشمش ، اـب  اـنعم  نیا  و 

. تسا هدرک  ادیپ  صاصتخا  یملع  يهملاکم  هثحابم و  اب  شدوخ  بهذم  زا  مصخ  ندرک  فرصنم 
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نید لها  سپ  دشاب ، بستنم  یهلا  نید  کی  هب  هک  تسا  یسک  ره  دشاب و  هدروآ  نامیا  يربمایپ  هب  هک  تسا  یسک  باتک  لها  زا  دوصقم 
. دوشیم اهيداباهم  یتشدرز و  لماش  هچنانچ  دوشیم ، لماش  ار  نآ  هب  نیبستنم  مالسا و 

__________________________________________________

. نتشک يانعم  هب  فاق  اب  لتف  هن  ءاف  اب  تسا  لتف  ارهاظ  تسا ، هدش  هتفاب  نامسیر  لوتفم  نتفاب و  يانعم  هب  لتف  - 1
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قیرط هب  ای  هیانک  قیرط  هب  تسا  مالـسا  لها  لماش  مکح  نکیل  و  دنتـسه ) يراصن  دوهی و   ) دـنفورعم مسا  نیا  هب  هک  تسا  یناسک  دارم  ای 
. ّتیولوا سایق 

تمرح و هلمجلا  یف  ياراد  وا  هب  ناـشدوخ  ندرک  بستنم  اـی  ّیبـن  هب  ناشتبـسن  يهطـساو  هـب  نآ  هـب  نیبـستنم  یهلا و  نـید  لـها  نوـچ  و 
دنتسین و مارتحا  تمرح و  ياراد  نیکرشم  هک  دشاب  نیا  هب  راعشا  ات  دومن  رکذ  ار  باتک  لها  صوصخ  راّفک  ماسقا  نیب  زا  دنتسه  یمارتحا 

. درک ارادم  نانآ  اب  دیابن 
مـشخ هب  ار  لباقم  فرط  هک  دیوگن  يزیچ  دـنکن ، لطاب  يرگید  لطاب  اب  ار  یلطاب  دـنکن و  رهاظ  ار  یلطاب  هک  تسا  نآ  وکین  يهلداجم  و 

دنک و لّمحت  دناوتن  لباقم  فرط  هک  دیوگن  يزیچ  دنکن ، درط  ار  وا  دوش و  میلـست  لوبق و  هب  روبجم  هک  دهدن  رارق  انگنت  رد  ار  وا  دروآ ،
رب هک  دشابن  نیا  شّتمه  دشکب و  تلاجخ  وا  هک  دیوگن  ینخس  دنکن ، ّدر  ار  وا  دیامن و  دروخرب  فاصنا  اب  دنک  راهظا  ار  یّقح  مصخ  رگا 

. دشاب نآ  رد  شحالص  رگا  دهد  رارق  بولغم  ار  دوخ  وحن  نیدب  هچ  رگا  دشاب ، وا  حالصا  شّتمه  هکلب  دنک ، هبلغ  وا 
هب امـش  ّقح  هب  ندادن  ارف  شوگ  جاجل و  اب  ای  دـندرک ، ملظ  امـش  هب  راتـشک  گنج و  اب  ای  دـندرک ، متـس  هلداجم  رد  ْمُْهنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  اَّلِإ 

: ادخ لوق  دننام  تسا ، باتک  لها  زا  نیملاظ  اب  نسحا  ریغ  هب  هلداجم  رد  هزاجا  صیخرت و  يانثتسا  نیا  دندرک و  ملظ  ناشدوخ 
دش . لخاد  لطاب  رد  ای  دش ، جراخ  قح  زا  دیابن  لاح  ره  هب  یلو  َِملُظ  ْنَم  اَّلِإ  ِلْوَْقلا  َنِم  ِءوُّسلِاب  َرْهَْجلا  ُهَّللا  ُّبُِحی  ال 
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ندوب ّقح  هب  رارقا  اب  ینعی  میراد ، نامیا  تسا  هدـش  لزان  امـش  رب  ام و  هب  هچنآ  هب  ام  دـییوگب  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  َو  اْنَیلِإ  َلِْزنُأ  يِذَّلاـِب  اَّنَمآ  اُولُوق  َو 

. دینکشب ار  نانآ  دانع  جاجل و  يدنت و  نانآ  نید  باتک و 
رب دنک  تلالد  ات  دینکب  نانآ  اب  داّحتا  راهظا  دوبعم  أدبم و  رد  ینعی  تسا  یکی  امـش  يادخ  ام و  يادخ  دییوگب  ٌدِـحاو و  ْمُکُهلِإ  َو  انُهلِإ  َو 

. دنوشب امش  نتشاد  تسود  امش و  اب  ترشاعم  هب  قیوشت  بیغرت و  نانآ  ات  دیرادن ، نانآ  اب  یتریاغم  دیتسه و  دحّتم  نانآ  اب  امش  هک  نیا 
ام اب  امش  ات  میرادن  نامیا  ادخ  نآ  ریغ  هب  میراد و  نامیا  میتسه و  میلـست  َنوُِملْـسُم  تسام  يادخ  نامه  هک  امـش  يادخ  هب  ام  َُهل و  ُنَْحن  َو 

. دینک ینمشد 
. تشذگ هیآ  نایب  زا  يرادقم  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداج  َو  ادخ : لوق  ریسفت  رد  لحن  يهروس  رد 

هب ام  دییوگب  هک  نیا  هب  رما  دننام  ای  نسحا ، وحن  هب  هلداجم  هب  رما  دننام  ای  نانآ ، يوس  هب  باتک  ندرک  لزان  دننام  نینچ  نیا  َِکلذَـک و  َو 
. هیآ رخآ  ات  میاهدروآ ...  نامیا  هدش ، لزان  امش  رب  هک  هچنآ 

. میدرک لزان  وت  رب  ار  نآرق  ای  تّوبن  باتک  َباتِْکلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ 
ماکحا نانآ  هب  هک  یناسک  ای  دنتـسه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  لآ  نانآ  میداد ، نآرق  نانآ  هب  هک  یناسک  سپ  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلاَف 
یگدامآ دادعتـسا و  ای  میداد ، ورین  نانآ  هب  هک  یناسک  ای  دـنتفریذپ ، ّصاخ  تعیب  اب  ار  تیالو  ّماع و  تعیب  اب  ار  تلاسر  هک  میداد ، تّوبن 

. میداد ترخآ  روما  يارب  ینیوکت 
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، دـنروآیم نامیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ای  تّوبن ، باتک  هب  ای  هلآ ، هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  هب  ای  نآرق  هب  ّصاخ  ای  ّماع  تعیب  اب  ِِهب  َنُونِمُْؤی 
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. تسا نیمه  يروظنم  دوصقم و  ره  زا  روظنم  هک 
نامیا نآ  هب  تعیب  اب  میداد و  نانآ  هب  نآرق  هک  یناسک  زا  ای  نیکرـشم ، زا  اـی  دنتـسه ، يراـصن  دوهی و  هک  باـتک  لـها  زا  ِءـالُؤه و  ْنِم  َو 

. دندروآ
، نآرق هب  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  هب  ناعذا  ابلق  ای  دنروآیم  نامیا  ّصاخ  ّماع و  تعیب  ود  زا  یکی  اب  هک  دنتسه  یناسک  ِِهب  ُنِمُْؤی  ْنَم 

. دننکیم مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ای  تّوبن ، ماکحا  هب  ای 
زا هیانک  نیا  دـنکیمن و  راکنا  یـسک  راّفک  زج  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانآ  نیرتگرزب  هک  ار  ام  تایآ  َنوُِرفاْکلا  اَّلِإ  اـِنتایِآب  ُدَـحْجَی  اـم  َو 

. دندرک راکنا  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  تّما  نیقفانم 
. يدوب هدناوخن  یباتک  نآرق  یحو  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  ٍباتِک  ْنِم  ِِهْلبَق  ْنِم  اُوْلتَت  َْتنُک  ام  َو 

زا اـی  هتفرگ ، نارگید  زا  ار  نآرق  ادـخ  لوـسر  دـنتفگ  اـی  دـندرک  ناـمگ  هک  تسا  یناـسک  رب  ّدر  تسا و  هفوـطعم  اـی  هّیلاـح  يهلمج  نـیا 
. تسا هدرک  طاقتلا  ناینیشیپ  ناگتشذگ و  ياهباتک 

. یسیون هب  ار  یباتک  ره  ای  نآرق  يدوبن  دلب  وت  َِکنیِمَِیب  ُهُّطَُخت  َو ال 
رگ دوب ، عقوم  هب  اج و  هب  نانآ  کش  ینعی  دندرکیم ، کش  راّفک  تقو  نآ  يدوب  دلب  نتشون  ندناوخ و  البق  وت  رگا  َنُولِْطبُْملا  َباتْرَال  ًاذِإ 

دندرکیم . کش  لاح  ره  هب  نانآ  هن 
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هتفرن یمّلعم  دزن  دوب ، ناپوچ  ریقف و  میتی و  وا  هک  دوب  نیا  شیاعّدا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  قدص  ياههناشن  نیرتگرزب  زا  و 
. درکیمن یگدنز  ناگدنسیون  نیب  رد  دوب و  هتفرگن  دای  نتشون  تشادن ، شزیمآ  تبحاصم و  املع  اب  دوب و 

قیقحت شهوژپ و  زا  دـندش و  ناریح  امکح  تعیرـش ) باتک و   ) ود نآ  تاکن  قیاقد و  كرد  رد  هک  دروآ  یتعیرـش  باتک و  لاح  نیا  اب 
رد وا  باتک  یتسدربز  هب  دـنداتفا ، انگنت  هب  افرع  ود  نآ  فیاطل  هب  ندیـسر  زا  دـندیدرگ و  زجاع  املع  تسا  جرّدـم  ود  نآ  رد  هک  یمولع 

. دندرک فارتعا  نارونخس  تغالب 
: تسا هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  ام  يادتقم  الوم و  زا 

ماـمت دروآ  ینآرق  لاـح  نیع  رد  دوب ، هتفرن  یمّلعم  دزن  دوب ، هتفرگن  داـی  نتـشون  هک  دوـب ، ریجا  ناـپوچ و  ریقف  میتـی  ادـخ  لوـسر  ینعی  وا 
نآ رد  تمایق  زور  ات  ناگدنیآ  ناگتـشذگ و  رابخا  نینچ  مه  دوب ، نآ  رد  دایز  مک و  نودب  نانآ  رابخا  مالّـسلا و  مهیلع  ایبنا  ياهناتـساد 

«. 1  » دوب دوجوم 
يادـخ لوق  زا  كاردتـسا  بارـضا و  هلمج  نیا  تسا و  تعیرـش  نآرق و  تروص  نآرق  هچ  تیالو ، باـتک  اـی  تّوبن  باـتک  هکلب  َوُه  ْلـَب 

: هک تسا  یلاعت 
قوف يهیآ  هک  یلاح  رد  دنکیمن ، يدیلقت  نامیا  زا  رتشیب  رب  تلالد  هیآ  نیا  نوچ  رخآ ، ات  َباتِْکلا ...  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا 

__________________________________________________

مالّسلا ج 1 ص 136. هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  یفاّصلا ج 4 ص 119 و  ریسفت  . 1
272 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنکیم باتک  هب  قیقحت  رب  تلالد  هکلب  دنکیم ، باتک  هب  یقیقحت  نامیا  رب  تلالد 
نآ و ماکحا  تلاسر و  رب  تلالد  وا ، تافـص  أدبم و  رب  تلالد  هک  تسا  یتایآ  ٌتایآ  باتک  دوخ  ینعی  لوقعم ، لقاع و  داّحتا  شور  ربانب 

ٌتانَِّیب تایآ  دوخ  تّینارون  تیالو و  اب  تیالو  بحاص  تلاسر و  بحاص  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دـنکیم ، نآ  ياهدـنروآ  ندوب  قداـص 
. دنتسه هدننک  نشور  ای  نشور 
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هب هک  یناسک  يهنیس  رد  دومرف : دندرک ، بسک  ملع  هک  یناسک  هنیس  رد  دومرفن  ناگتفای ، شناد  يهنیـس  رد  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ِروُدُص  ِیف 
تسین نانچ  دزادنایم و  دهاوخ  هب  هک  سک  ره  بلق  رد  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  يرون  ملع  هک  دشاب  نیا  هب  رعشم  ات  دش ، هداد  ملع  نانآ 

. دنکیم رون  نیا  شبات  يهدامآ  ار  صخش  ملع  بسک  یلب  دوش ، لیصحت  بسک  اب  هک 
یناسک زا  دارم  دشاب ، یـسک  ادخ  زج  لعف  لعاف  دوشیمن  هداد  لامتحا  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  ات  دروآ  لوهجم  تروص  هب  ار  اُوتوُأ  لعف  و 

. تسا هدمآ  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  زا  يدایز  رابخا  رد  بلطم  نیا  هچنانچ  دنتسه ، مالّسلا  مهیلع  ایصوا  هدش  هداد  ملع  نانآ  هب  هک 
هدـننک راـکنا  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  يارب  زین  تسا ، تّما  زا  هیاـنک  هب  نداد  تّیمها  يارب  بلطم  رارکت  َنوُِملاَّظلا  اَّلِإ  اـِنتایِآب  ُدَـحْجَی  اـم  َو 

. دشابیم زین  ملاظ  تسا  رفاک  هک  روط  نامه 
: تسا هتفگ  هک  ایوگ  تسانعم ، ظاحل  هب  فطع  اُولاق  َو 

: دنتفگ دندرک ، راکنا  ار  تایآ  نیملاظ 
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ماقم بسح  رب  نک و  لّزنت  شیوخ  يولو  ماقم  زا  وت  و  دوشیمن ؟ لزان  وا  رب  شراگدرورپ  زا  یتایآ  ارچ  ُْلق  ِهِّبَر  ْنِم  ٌتایآ  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال 
: وگب امن و  زجع  راهظا  يرشب 

. مروایب تسامش  داهنشیپ  هچنآ  ات  تسین  نم  دزن  تایآ  زا  يزیچ  تسادخ و  دزن  طقف  تایآ  ِهَّللا  َْدنِع  ُتایْآلا  اَمَّنِإ 
هک دش  نایب  نیا  زا  شیپ  متسه ، نآ  تّحـص  دوخ و  یهد  رادشه  يهدننک  رهاظ  ای  نشور ، رهاظ و  هدنهد  رادشه  نم  ٌنِیبُم  ٌریِذَن  اَنَأ  امَّنِإ  َو 

تـسا بلاغ  وا  رد  تلاسر  نأش  نوچ  یلو  شتیالو ، اب  یهد  هدژم  نأش  شتلاسر ، اب  یهد  رادشه  نأش  دـشاب ، نأش  ود  ياراد  دـیاب  لوسر 
رـصحنم یهد  رادـشه  رد  ار  شنوئـش  يهمه  اجنیا  هچنانچ  دومنیم ، رـصحنم  نآ  رد  ار  شنوئـش  درکیم و  مّلکت  تلاسر  نأش  اب  یهاـگ 

. تیالو هن  تسا ، تلاسر  نأش  نآ  هک  دومن 
رب تلالد  رد  ایآ  یتفرگن ؟ دای  یسک  زا  یتشادن و  يدمآ  تفر و  یـسک  اب  يدوب و  میتی  وت  هک  تسین  یفاک  راّفک  يارب  ایآ  ْمِهِفْکَی  َْمل  َو  َأ 

ماکحا وت  رب  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  اـم  ریغ  هن  اـم ، اَّنَأ  دـننکیم !؟ رگید  يهناـشن  تیآ و  داهنـشیپ  ناـنآ  هک  تسین ؟ یفاـک  نیمه  وت  قدـص 
القع و هک  يوحن  هب  دوب  اهتمکح  قیاقد  رب  لمتـشم  وت  باتک  يدوب ، داوس  یب  وت  هک  نآ  اـب  میدرک ، لزاـن  ار  نآرق  تروص  اـی  تلاـسر 

. تسین یفخم  نانآ  زا  دوشیم ، هدناوخ  نانآ  رب  ْمِْهیَلَع  یْلُتی  نآرق  نیا  هک  یلاح  رد  دنشابیم ، زجاع  نآ  كاردا  زا  امکح 
هک  هچنآ  رد  ای  باتک ، نیا  رد  ای  لازنا ، نیا  رد  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 
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. باتک توالت  رارمتسا  زا  دش  رکذ 

. دنکیم وت  تلاسر  قدص  رب  تلالد  نوچ  تسا ، تمحر  ًۀَمْحََرل 
. دنکیم وت  ندوب  ّقح  رب  تلالد  يروآ و  دای  يرْکِذ و  َو 

بتک و هکیـالم ، ادـخ ، هب  ناـعذا  هک  یموق  يارب  اـی  ّصاـخ ، اـی  ّماـع  تعیب  ود  زا  یکی  اـب  دـنروایب  ناـمیا  هک  یموق  يارب  َنوـُنِمُْؤی  ٍمْوَِـقل 
. دنشاب هتشاد  تمایق  زور  شنالوسر و 

هب هک  یـسک  هب  ادـخ و  هب  تیّمها  دـنرادن ، ترخآ  هب  هّجوت  نوچ  نارواـبان  ینعی  تسا ، يرْکِذ  ًۀَـمْحََرل و  لوعفم  ندرک  ناـیب  يارب  مـال  و 
. دننکیمن رّکفت  نآ  تلالد  رد  دنزرویمن  هشیدنا  نآرق  رد  دنهدیمن ، دنکیم  توعد  ادخ  يوس 

. دندرگیم نآ  رّکذتم  هن  دنربیم و  نآ  زا  ياهرهب  هن  هجیتن  رد  دنونشیم ، هناسفا  ناونع  هب  ار  نآرق  سپ 
هک ییاهزیچ  زا  یـضعب  نآ  رد  هک  دندروآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدـخ  ياهفیحـص  ناناملـسم  زا  یهورگ  هک  هدـش  تیاور 

ناـشربمایپ هک  يزیچ  زا  هک  سب  نیمه  یموق  یهارمگ  رد  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  سپ  دوـب ، هتـشون  دـنتفگیم  دوـهی 
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«. 1  » دش لزان  هیآ  نیا  سپ  دنروآ ؟ يور  تسا ، هدروآ  ناشربمایپ  ریغ  هک  يزیچ  هب  دننادرگب و  يور  هدروآ 
هانپ تراگدرورپ  هب  ینکب و  نانآ  زا  ضارعا  راهظا  هک  نیا  يارب  درکن  هدیاف  داتفین و  ّرثؤم  نانآ  رد  تایآ  نیا  هک  نآ  زا  سپ  ُْلق 
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 ... دیازفایم وا  دانع  تجاجل و  رد  جوجل  اب  ادخ  يوس  هب  توعد  رب  رارصا  هچ  دنکشب ، نانآ  دانع  جاجل و  يدنت  ات  يربب 
. تسا یفاک  امش  نم و  نیب  ندوب  دهاش  هاوگ و  يارب  دنوادخ  ًادیِهَش  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ِهَّللِاب  یفَک  وگب :

امش دنادیم و  دنوادخ  دیشاب  وگغورد  امش  رگا  دنکیم و  باذع  نآ  رب  ارم  دنادیم و  ارم  غورد  دنوادخ  مشاب  هتفگ  غورد  نم  رگا  سپ 
. دنکیم باذع  ار 

هب شلوسر  اب  وا و  اـب  جاـجل  داـنع و  زا  سپ  دـنادیم ، تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  ار  هچنآ  دـنوادخ  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  ُمَْلعَی 
. دیزیهرپ

. تسا هجیتن  يهلزنم  هب  هفوطعم و  ای  هّیلاح  هلمج  َنوُرِساْخلا  ُمُه  َِکئلوُأ  ِهَّللِاب  اوُرَفَک  َو  ِلِطاْبلِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 
ار هچنآ  دنتفگیم : يدادیم  باذع  يهدعو  نانآ  هب  وت  هک  تقو  نآ  دننام  دننکیم ، هلجع  باذـع  هب  راّفک  نآ  ِباذَْـعلِاب  َکَنُولِْجعَتْـسَی  َو 

. ناراب هب  گنس  نامسآ  زا  ام  رب  سپ  تسا  ّقح  ییوگیم  وت  هک  هچنآ  رگا  دنتفگیم : ای  روایب ، یهدیم  هدعو  ام  هب  هک 
هکلب دنتـسه ، یمارگ  ام  شیپ  نانآ  ای  تسین ، ّقح  وت  يهتفگ  هک  تسین  تهج  نآ  زا  باذع  ندماین  ُباذَْعلا  ُمُهَءاَجل  یمَـسُم  ٌلَجَأ  َْول ال  َو 

. دوریمن رتارف  نآ  زا  هک  دراد  یصوصخم  تقو  يزیچ  ره  هک  تسا  نیا  يارب 
ییاهالب  دننام  ردب ، ریغ  ردب و  رد  باذع  ندمآ  دننام  ناشیگدنز ، اقب  لاح  رد  ایند و  رد  دمآ  دهاوخ  نانآ  رب  باذع  ْمُهَّنَِیتْأََیل  َو 
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. تمایق رد  ای  اهخزرب ، رد  ترخآ  رد  ای  اههکیالم ، تسد  هب  ناشراضتحا  لاح  رد  ای  دیآیم ، شیپ  سفنا  لاوما و  رد  هک 

رد نانآ  نوچ  دننک ، ساسحا  ار  باذع  تامالع  نانآ  هک  نآ  نودب  ای  دشاب ، هتـشاد  یتمالع  شیپ  زا  هک  نآ  نودب  یناهگان  باذـع  ًۀَـتَْغب 
. دناهتفر ورف  بعل  وهل و 

دهاوخ نانآ  رب  باذع  ادعب  هک  دننکیمن  ساسحا  نالا  نانآ  ای  دننکیمن ، باذع  ندمآ  ساسحا  باذع  ماگنه  رد  نانآ  َنوُرُعْشَی  ْمُه ال  َو 
. دننکیمن باذع  تساوخرد  هن  رگ  دمآ و 

باذـع هب  طوبرم  یمّود  دوـب و  اـیند  باذـع  هب  طوـبرم  یلّوا  هک  دـشاب  نیا  هب  راعـشا  اـت  درک  رارکت  ار  هتفگ  نیا  ِباذَْـعلِاب  َکَنُولِْجعَتْـسَی 
. ترخآ

نانآ نکیل  لاح و  نامز  رد  نآ  يهطاحا  هب  دـیدهت  یمّود  تسا و  باذـع  ندروآ  هب  دـیدهت  همّدـقم  یلّوا  هک  درک  رارکت  تهج  نادـب  اـی 
. دننکیمن ساسحا  ار  باذع 

رگا دنـشاب ، رذح  رب  هدرک و  زیهرپ  نآ  زا  دیاب  هک  دننکیم  يراک  رب  تأرج  روطچ  هک  تسنانآ  ندوب  هیفـس  رد  هغلابم  رارکت  زا  روظنم  ای 
. دزیهرپیم نآ  زا  لقاع  دشاب  مه  ینیقی  ریغ  لمتحم و  باذع  هچ 

لصاح قافنا  هطساو  هب  هک  تساهنآ  رفک  راهظا  مکح و  تّلع  هب  راعـشا  ریمـض  ياج  هب  رهاظ  مسا  ندروآ  َنیِِرفاْکلِاب  ٌۀَطیِحَُمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  َو 
. تسا هدش 

دـنکن و ساسحا  ار  نآ  هچ  رگا  تسا ، مّنهج  باذـع  عاونا  هب  بّذـعم  تسا و  عقاو  مّنهج  طسو  رد  يرفاک  ره  دنتـسه و  رفاک  ناـنآ  ینعی 
. دناهدش عقاو  باذع  رد  تقیقح  رد  باذع  هب  ناشندرک  هلجع  رد  نانآ  سپ  دمهفن ،
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سفن ماقم  رد  هک  ناسنا  رگا  سپ  تسا ، نآ  باذع  عاونا  اههلعش و  مّنهج ، يهنومن  شایناویح  تاّیـضتقم  تّلع  هب  یناسنا  سفن  هک  نادب 

رد دوشیم ، عقاو  مّنهج  رد  دشاب  هدش  هدیشوپ  وا  زا  يولو  يهجو  عطقنم و  تیالو  زا  تسا  ترخآ  ادخ و  زا  بیغ  تلاح  رد  هدش و  عقاو 
رب مّنهج  نآ  رب  نامیا  رثا  رد  دشاب  هدوبن  تیالو  زا  عطقنم  رگا  و  تسا ، هدش  هطاحا  نآ  يهطـساو  هب  هک  یلاح  رد  دوشیم  هتـشاد  هگن  نآ 
. ددرگیم كاپ  بیرغ  ياههبیاش  زا  دنکیمن و  سح  ار  شتامیالمان  اهدرد و  زا  يزیچ  چیه  هک  يروط  هب  ددرگیم  تمالس  درس و  وا 

اهُدِراو اَّلِإ  ْمُْکنِم  ْنِإ  هیآ : هوـجو  زا  یکی  دـنک  روـبع  مّنهج  زا  مّنهج و  رب  ناـسنا  تسا  بجاو  هـک  نـیا  ناـسنا و  ندوـب  مـّنهج  يهنوـمن  و 
ریظن رد  نیرفاک  هب  مّنهج  هطاحا  یلامجا  نایب  هبوت  يهروس  رد  تسا و  هدش  هدیـشک  مّنهج  نتم  رب  هک  تسا  یلپ  نآ  دـنیوگ  هک  دـشابیم 

ای تسا ، ٌۀَطیِحَُمل  يارب  فرط  ای  َنیِِرفاْکلِاب  يارب  لوعفم  هلمج  نیا  ْمِِهلُجْرَأ  ِتَْحت  ْنِم  َو  ْمِِهقْوَف  ْنِم  ُباذَْعلا  ُمُهاشْغَی  َمْوَی  تشذـگ . هیآ  نیا 
. دشاب مهرکذ )  ) ای رکذا )  ) هک تسا  فوذحم  لعف  فرظ 

. دریگ ارف  ار  ناشیا  ناشدورف ) زارف و  زا   ) ناشیاپ نییاپ  الاب و  زا  باذع  هک  ار  يزور  روآ  ناشدای  ینعی 
. تسا هدش  هدناوخ  مّلکت  تبیغ و  تروص  هب  ُلوُقَی  ظفل  ُلوُقَی  َو 

. دیشچب ار  شیوخ  درک  لمع  لصاح  دیوگیم : لاح  نآ  رد  َنُولَمْعَت  ُْمْتنُک  ام  اُوقوُذ 
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69 تایآ 56 -

278 ص :  ات 69 ..... ] تایآ 56  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]

هراشا

اُولِمَع َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َو  ( 57  ) َنوُعَجُْرت اـْنَیلِإ  َُّمث  ِتْوَْملا  ُۀَِـقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُـک  ( 56  ) ِنوُدـُبْعاَف َياَّیِإَف  ٌۀَعِـساو  یِـضْرَأ  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای 
َنوـُلَّکَوَتَی ْمِهِّبَر  یلَع  َو  اوُرَبَـص  َنیِذَّلا  ( 58  ) َنِیِلماْعلا ُرْجَأ  َمِْعن  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراـْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ًاـفَرُغ  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ْمُهَّنَئِّوَُبَنل  ِتاـِحلاَّصلا 

(60  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ْمُکاَّیِإ  َو  اُهقُزْرَی  ُهَّللا  اَهَقْزِر  ُلِمَْحت  ٍۀَّباَد ال  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو  ( 59)
ِهِدابِع ْنِم  ُءاشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  ُهَّللا  ( 61  ) َنوُکَفُْؤی یَّنَأَف  ُهَّللا  َُّنلوُقََیل  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َرَّخَس  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل  َو 

َْلب ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ُِلق  ُهَّللا  َُّنلوُقََیل  اِهتْوَم  ِدَْعب  ْنِم  َضْرَْألا  ِِهب  ایْحَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلََّزن  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل  َو  ( 62  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنِإ  َُهل  ُرِدْقَی  َو 
ِیف اُوبِکَر  اذِإَف  ( 64  ) َنوُمَْلعَی اُوناک  َْول  ُناوَیَْحلا  َیَِهل  َةَرِخْآلا  َراَّدـلا  َّنِإ  َو  ٌبَِعل  َو  ٌوَْهل  ـَّالِإ  اْینُّدـلا  ُةاـیَْحلا  ِهِذـه  اـم  َو  ( 63  ) َنُولِقْعَی ـال  ْمُهُرَثْکَأ 

(65  ) َنوُکِرُْشی ْمُه  اذِإ  ِّرَْبلا  َیلِإ  ْمُهاََّجن  اَّمَلَف  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِصلُْخم  َهَّللا  اُوَعَد  ِْکلُْفلا 
َو َنُونِمُْؤی  ِلِطاْبلِابَف  َأ  ْمِِهلْوَح  ْنِم  ُساَّنلا  ُفَّطَخَُتی  َو  ًاـنِمآ  ًاـمَرَح  اـْنلَعَج  اَّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ  ( 66  ) َنوُمَْلعَی َفْوَسَف  اوُعَّتَمَتَِیل  َو  ْمُهاْنیَتآ  اـِمب  اوُرُفْکَِیل 

َنیِذَّلا َو  ( 68  ) َنیِِرفاْکِلل ًيْوثَم  َمَّنَهَج  ِیف  َْسَیل  َأ  ُهَءاج  اََّمل  ِّقَْحلِاب  َبَّذَک  َْوأ  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو  ( 67  ) َنوُرُفْکَی ِهَّللا  ِۀَمِْعِنب 
(69  ) َنِینِسْحُْملا َعََمل  َهَّللا  َّنِإ  َو  انَُلبُس  ْمُهَّنَیِدْهََنل  انِیف  اوُدَهاج 

279 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

279 ص :  همجرت ..... 

. دیتسرپب ارم  طقف  سپ  تسا ، هدرتسگ  نم  نیمز  هک  دینادب  دیاهدروآ ، نامیا  هک  نم  ناگدنب  يا 
. دیوشیم هدنادرگ  زاب  ام  يوس  هب  سپس  تسا ، گرم  معط ]  ] يهدنشچ يرادناج  ره 
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ناشیاج تسا ، يراج  نانآ  تسدورف  زا  نارابیوج  هک  تشهب  زا  ییاههفرغ  رد  دناهدرک ، هتسیاش  ياهراک  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  و 
. لمع لها  شاداپ  تسوکین  هچ  دننادیواج ، اجنآ  رد  و ]  ] میهدیم
. دننکیم لّکوت  ناشراگدرورپ  رب  هدیزرو و  ییابیکش  هک  نانامه 

. تساناد ياونش  وا  تسامش و  وا و  شخب  يزور  دنوادخ  هکلب  تسین ، دوخ  يزور  رادهدهع  هک  هدنبنج  رایسب  هچ  و 
هنوگچ سپ  دنوادخ ، دنیوگ : تسا ، هدرک  مار  ار  هام  دیـشروخ و  تسا و  هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  یـسک  هچ  یـسرپب  ناشیا  زا  رگا  و 

؟ دنوریم ههاریب 
. تساناد يزیچ  ره  هب  دنوادخ  نامگ  یب  درادیم ، گنت  ای  هداشگ  دهاوخب  هک  شناگدنب  زا  سک  ره  يارب  ار  يزور  دنوادخ 

: تفگ دنهاوخ  درک ؟، روراب ] و   ] هدنز شندرمژپ  زا  سپ  ار  نیمز  نادـب  داتـسرف و  ورف  یبآ  نامـسآ  زا  یـسک  هچ  یـسرپب  ناشیا  زا  رگا  و 
. دننکیمن لّقعت  ناشهنیرتشیب  یلو  ار ، دنوادخ  ساپس  وگب : دنوادخ ،

. تسا یگدنز  نوناک  ترخآ  يارس  نامگ  یب  دنتسنادیم  رگا  تسین ، هچیزاب  یمرگرس و  زج  ایند  یناگدنز  نیا  و 
ار ناـنآ  هک  هاـگنآ  یلو  دـنناوخب  دـنرادیم  هتـساریپ  كاـپ و  وا  يارب  دوخ  نید  هک  یلاـح  رد  ار  دـنوادخ  دـنوش  یتشک  رب  راوس  نوچ  و 

. دنزرویم كرش  ناشیا  هک  تسا  تقو  نآ  دیناسر  یکشخ  هب  دیناهر و 
. دننادب ار ] تقیقح   ] هک ادوز  دنرب ، هرهب  یگدنز ] رهاوظ  زا   ] دننک و یساپسان  میاهدیشخب  ناشیا  هب  هچنآ  يهراب  رد  ماجنا  رس  ات 

رارق هبعک ] زا   ] نما یمرح  ام  هک  دناهتسنادن  ایآ 
280 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نارفک دـنوادخ  تمعن  هب  دـنروآیم و  نامیا  لطاب  هب  ایآ  دـندوبریم ، دـندرکیم و  جارات  ناشنوماریپ  رد  ار  نامدرم  هک  نآ  لاح  میداد ؟
؟ دنزوریم

خزود رد  نارفاک  هاگیاج  ایآ  دنک ؟ بیذکت  دـیآ  شغارـس  هب  نوچ  ار  ّقح  ای  ددـنب  غورد  دـنوادخ  رب  هک  یـسک  زا  رتراکمتـس  تسیک  و 
؟ تسین

. تسا ناراکوکین  اب  دنوادخ  نامگیب  میوشیم ، نومنهر  شیوخ  صاخ  ياههار  هب  ار  نانآ  دناهدیشوک  ام  هار  رد  هک  یناسک  و 

280 ص :  ریسفت ..... 

هیلع یلع  تسد  هب  ای  ّماـع  تعیب  اـب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  تسد  هب  ندرک  تعیب  اـب  ناگدـنروآ  ناـمیا  يا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِداـبِع  اـی 
. ّصاخ تعیب  اب  مالّسلا 

ٌۀَعِساو یِضْرَأ  َّنِإ 
يارب هک  دـیورب  يرگید  نیمز  هب  دـیوش و  جراخ  اجنآ  زا  دـشن  رّـسیم  نم  تدابع  ینیمز  رد  امـش  يارب  رگا  سپ  تسا ، هدرتسگ  نم  نیمز 

. دشاب نکمم  نم  تدابع  دیحوت  امش 
َياَّیِإَف

ِنوُُدبْعاَف ارم  ریغ  هن  ارم  سپ 
. دیتسرپب

هب اجنآ  زا  يدوب  نیمز  نآ  رد  وت  دـش و  نایـصع  ینامرفان و  دـنوادخ  ینیمز  رد  هاگ  ره  تسا : هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
«. 1  » وش جراخ  رگید  نیمز 

. تسا گرم  ياهدنشچ  ياهدنز  دوجوم  ره  اریز  تسا ، لیلعت  ماقم  رد  ِتْوَْملا  ُۀَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک 
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__________________________________________________

7 ص 129. نایبلا ج 8 - عمجم  . 1
281 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

َنیِذَّلا َنِیِلماْعلا  ُرْجَأ  َمِْعن  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ًافَرُغ  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ْمُهَّنَئِّوَُبَنل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  َنوُعَجُْرت  اْنَیلِإ  َُّمث 
ریـسفت نینچ  مه  تشذـگ و  حورـشم  روط  هب  لّـکوت  ربص و  ناـیب  دـش و  هتفگ  نیا  زا  شیپ  تاـیآ  نیا  نیع  َنُولَّکَوَتَی  ْمِهِّبَر  یلَع  َو  اوُرَبَـص 

. دش نایب  نیشیپ  تایآ  رد  اهتشهب  ریز  زا  اهرهن  نایرج 
هب دـناوتیمن  ار  دوخ  يزور  راب  دـیآیمن و  شرامـش  هب  درخ  عون و  تهج  زا  هک  یتاناویح  رایـسب  هچ  اَهَقْزِر  ُلِـمَْحت  ـال  ٍۀَّباَد  ْنِم  ْنِّیَأَـک  َو 

. دهدیم يزور  امش  اهنآ و  هب  دنوادخ  دشک و  شود 
بابـسا زج  دـنکیم  نامگ  هک  تسا  یـسک  صوصخم  ای  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  هب  صوصخم  ای  ّماـع ، باـطخ  تراـبع  نیا 

. دنراد یتلاح  نینچ  هک  مدرم  رتشیب  دننام  ای  تسا ، نینچ  ناشداقتعا  هک  نّویعیبط  دننام  درادن ، ّتیلخدم  روما  رد  يزیچ  یعیبط 
بابـسا هب  طونم  يزور  هک  دـنکیم  نامگ  ییادـتبا  رظن  رد  ناسنا  دـهدیم  يزور  امـش  اـهنآ و  هب  هک  تسادـخ  نیا  ْمُکاَّیِإ  َو  اـُهقُزْرَی  ُهَّللا 
قازترا دشاب ، هتـشادن  یتیلخدم  ناسنا  قازترا  رد  هتاذ ) ّدح  یف   ) یعیبط بابـسا  زا  يزیچ  هک  دنکیم  مکح  قیقد  رظن  نکیل  تسا ، یعیبط 

. تسا یهلا  بابسا  رب  ییاهباجح  یعیبط  بابسا  تسین و  یهلا  بابسا  اب  زج 
: هدش هتفگ  بوخ  هچ  و 

ربم ّنظ  ّببسم  نآ  لزع  کیل  رپم  نوریب  ببس  راتفرگ  يا 
282 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

درد رب  اهببس  قلطم  تردق  دروآ  ببسم  نآ  دهاوخ  هچ  ره 
تسازس ار  شعنص  رادید  ره  هن  هک  تساههدرپ  اهرظن  رب  اهببس  نیا 
نب خیب و  زا  دنک  رب  ار  بجح  ات  نک  خاروس  ببس  دیاب  ياهدید 

ناکد بابسا  دهج و  دنیب  هزره  ناکم  ردنا ال  دنیب  بّبسم  ات 
. دونشیم دینکیمن  ساسحا  ار  نآ  امش  دوخ  هک  ار  امش  يدادعتسا  لاح و  لاق و  لاوقا  وا  ُعیِمَّسلا و  َوُه  َو  يولوم ) يونثم  )

. تساناد هام  باتفآ و  نیمز و  اهنامسآ و  يزور  بابسا  يهدمع  قاقحتسا و  يهزادنا  دادعتسا و  رادقم  هب  وا  ُمِیلَْعلا و 
. ینک لاؤس  بابسالا  بّبسم  زا  نیلفاغ  بابسا و  هب  نیدّیقتم  زا  رگا  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل  َو 

نانآ هک  دومن ؟ رّخـسم  ار  هام  دیـشروخ و  دیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  یـسک  هچ  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َرَّخَـس  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  ْنَم 
. دناناگدنروخ يزور  ندروخ  يزور  دیلاوم و  دیلوت  ببس 

. دندنبیم غورد  ارتفا و  ارچ  سپ  دیرفآ ، ادخ  تفگ : دنهاوخ  َنوُکَفُْؤی  یَّنَأَف  ُهَّللا  َُّنلوُقََیل 
. دننکیمن افتکا  وا  هب  دنوریم و  بابسا  يوس  هب  و 

دهاوخب و  هک  یسک  يارب  دنکیم  هدرتسگ  عیسو و  يزور  دنوادخ  َُهل  ُرِدْقَی  َو  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  ُهَّللا 
283 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دهد يزور  مک  دهاوخب  هک  یسک  ره  يارب  ای  دنک  دایز  یسک  يارب  ار  يزور  دراد  تردق  ینعی  دراد ، ار  نآ  تردق 
، تسا هفنأتسم  ای  هّیلاح  هلمج  قزر ، طسب  هب  دییقت  رابتعا  نودب  ددرگرب  نآ  هب  ریمـض  تسا  نکمم  تسا و  قلطم  ءاشی ] نم   ] رد نم ]  ] ظفل

. دشابیم ْمُکاَّیِإ  َو  اُهقُزْرَی  ُهَّللا  يهلمج  لیلعت  ای  تسا  يزور  بلط  رد  ادخ  زا  ندینادرگ  يور  راکنا  لیلعت 
. دنک مک  دنادرگ و  هتسب  ار  نآ  ای  دهد  شرتسگ  ار  يزور  هک  دنادیم  ار  شناگدنب  حالص  دنوادخ  سپ  ٌمِیلَع  ٍءْیَش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنِإ 
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نیمز و اهنامسآ و  زا  دعب  يزور  يارب  کیدزن  بیرق و  بابـسا  نوچ  اِهتْوَم  ِدَْعب  ْنِم  َضْرَْألا  ِِهب  ایْحَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلََّزن  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل  َو 
دیشروخ و ریخست  نیمز و  اهنامـسآ و  زا  لاؤس  زا  دعب  اذل  ناهایگ  ندینایور  ببـس  هب  تسا  نیمز  يایحا  ناراب و  ندناراب  هام  دیـشروخ و 

شگرم زا  سپ  ار  نیمز  هک  داتـسرف  ار  بآ  نامـسآ  زا  یـسک  هچ  دنـسرپب  رگا  دومرف : دروآ و  ار  نیمز  ندرک  هدنز  ناراب و  يهلئـسم  هام 
. درک هدنز  شندوب ) هدرمژپ  )

رب ادخ  ماعنا  رکـش  تهج  نآ  هک  ار  يادخ  ساپـس  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  وگب : ناشفارتعا  رارقا و  زا  دعب  وت  سپ  ادـخ  تفگ : دـنهاوخ  ُِلق  ُهَّللا  َُّنلوُقََیل 
. درک انیب  بلطم  نیا  رب  ار  وت  هک  تسوت 

اریز تسادخ ، لام  ادـخ و  يارب  دوشیم  دـمح  نآ  رب  دـنوادخ  هک  یتافـص  يهمه  وگب : راّفک  نآ  هب  نیا  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 
دیشروخ و  نیمز و  اهنامسآ و  قلخ  رد  رصحنم  دوریمن  رتارف  اهنآ  زا  نانیا  كاردا  هک  سوسحم  رشتنم و  ياهیکین  تاریخ و  عیمج 

284 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دننکیمن راکنا  ار  يزور  بابسا  هب  وا  يزاس  ببس  ادخ و  نانیا  سپ  تسا ، هایگ  ندینایور  ناراب و  ندناراب  هام و 

. دننکیمن هشیدنا  لّقعت و  نانآ  رتشیب  هکلب  َنُولِقْعَی  ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب 
. ادخ راکنا  تهج  زا  هن  تسا  هشیدنا  لّقعت و  مدع  تهج  زا  نیا  دنوشیم ، فرصنم  بابسا  ّببسم  زا  دنوشیم ، بابسا  هب  لّسوتم  سپ 

. تسانعم رابتعا  هب  هفوطعم  ای  هّیلاح  هلمج  ٌبَِعل  َو  ٌوَْهل  اَّلِإ  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  ِهِذه  ام  َو 
، تسا گرم  اب  هتخیمآ  نآ  ياههدـنز  عیمج  هک  ییایند  تسا ، هدرک  اـّیهم  ار  تسپ  ياـیند  تاـیح  بابـسا  دـنوادخ  تسا : هتفگ  هک  اـیوگ 
دوجو و بابـسا  يهّیهت  نودب  ار  ایند  یگدنز  لاح  نیع  رد  دنوادخ  تسا ، بعل  ای  وهل  نآ  یتسار  ّدـج  تساهمدـع و  هب  هتخیمآ  نآ  دوج 

اهر دوخ  لاـح  هب  ار  ترخآ  یگدـنز  هنوگچ  سپ  درکن  اـهر  دوـخ  لاـح  هب  رکنم  ّرقم و  فارتـعا  هب  ار  نآ  تشاذـگن و  یناگدـنز  اـقب و 
نآ ياهتّذل  تسا و  صلاخ  صقن  يهبیاش  زا  ترخآ  تایح  دوج  تساهنآ ، تاّرذ  نیع  ترخآ  ازجا  عیمج  تایح  اجنآ  رد  هک  دـنکیم 

. تسا یضرع  تایح  ایند  تایح  هک  تساّربم ، درد  جنر و  بوش  زا 
يانعم ای  تسا ، ترخآ  راد  رد  رصحنم  تایح  تسا و  یگدنز  نوناک  شیازجا  عیمج  اب  ترخآ  يارـس  ُناوَیَْحلا و  َیَِهل  َةَرِخْآلا  َراَّدلا  َّنِإ  َو 

نآ رب  دـنامیمن و  یقاب  لافطا  يزاب  دـننام  ایند  یگدـنز  دـننیبیم  هک  یلاح  رد  دـنهدیم ، ّتیمها  ایند  تایح  رما  هب  راّـفک  تسا : نیا  هیآ 
تسا . ترخآ  راد  رد  رصحنم  یگدنز  تایح و  تسین و  ّبترتم  ياهدیاف 
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. دندادیم يورخا  یناگدنز  رما  هب  مامتها  دندرکیم و  يراددوخ  ایند  تایح  رما  هب  مامتها  زا  دنتسنادیم  رگا  َنوُمَْلعَی  اُوناک  َْول 

تیاـغ هن  دـشابن ، یتیاـغ  ياراد  هک  تسا  نآ  وهل  هک  میتـفگ  تشذـگ ، بعل  وهل و  نیب  قرف  دـشاب ، یّنمت  يارب  وـل ]  ] ظـفل تسا  نکمم  و 
تیاغ یعون  زا  زین  وهل  هچ  رگا  دشاب ، هتشاد  یلایخ  تیاغ  یلو  دشاب  هتشادن  ینالقع  تیاغ  هک  تسا  نآ  بعل  یلایخ ، تیاغ  هن  ینالقع و 

. تسین یلاخ  یناهنپ 
ادـخ و زا  دـندوب و  مارآ  نئمطم و  دـندوب  یکـشخ  رد  هک  هاگنآ  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسانعم ، رابتعا  هب  فطع  ِکـْلُْفلا  ِیف  اُوبِکَر  اذِإَـف 

. دنسرتیم ایند  تایح  رب  دنوش  راوس  یتشک  رب  هک  هاگنآ  یلو  دندادیم  ایند  تایح  رما  هب  مامتها  دندوب و  لفاغ  ترخآ 
، نامیا ای  مالـسا ، ای  تّلم  هن  تسادـخ ، يوس  هب  هار  نید ]  ] زا دوصقم  هّتبلا  دـنناوخیم  ارف  ار  ادـخ  تقو  نآ  َنیِّدـلا  َُهل  َنیِِـصلُْخم  َهَّللا  اُوَعَد 

. تساهنآ ریغ  یهلا و  ياهتّلم  نابحاص  يهمه  لماش  تسا و  ّماع  هیآ  نوچ 
كرـشم ای  دـنروآیم ، كرـش  نید  هب  ای  ترخآ  هب  اـی  ادـخ  هب  داد  تاـجن  ار  ناـنآ  دـنوادخ  یتقو  َنوُکِرُْـشی  ْمُه  اذِإ  ِّرَْبلا  َیلِإ  ْمُهاََّجن  اَّمَلَف 

. دنوشیم
. دوب تمعن  نارفک  نانآ  ندروآ  كرش  تیاغ  ًانَزَح  َو  اوُدَع  ْمَُهل  َنوُکَِیل  َنْوَعِْرف  ُلآ  ُهَطَقَْتلاَف  لیبق  زا  هلمج  نیا  دننک  هشیپ  نارفک  ات  اوُرُفْکَِیل 
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ص: ج11 ، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  اهتمعن . قلطم  ای  نداد  تاجن  تمعن  ینعی  میاهداد ، نانآ  هب  ام  هک  دندرک  ار  یتمعن  نارفک  ْمُهاْنیَتآ  اِمب 
286

تّذل عّتمت و  دشاب  وا  نداد  تمعن  ادـخ و  ياهتمعن  رّکذـتم  هک  یـسک  نوچ  دـنربب ، تّذـل  دـندرگ و  عّتمتم  یناف  تایح  رد  اوُعَّتَمَتَِیل و  َو 
. دوشیمن رّسیم  وا  يارب  یناویح  ذیاذل  اب  ندرب 

هک تسناد  دنهاوخ  يدوز  هب  ای  تسناد ، دنهاوخ  ار  یناویح  تایح  رد  عّتمت  لابو  ندروآ و  كرش  تبوقع  يدوز  هب  سپ  َنوُمَْلعَی  َفْوَسَف 
. تسا هدوب  لابو  رزو و  اطخ و  نانآ  راک 

؟ دنروآیم كرش  وا  هب  دنوشیم و  رفاک  ادخ  ياهتمعن  هب  هّکم  لها  ایآ  َأ 
نیب دادرارق  اب  دیدج  میدـق و  زا  مرح  لها  هچ  میداد ، رارق  نما  مرح  نانآ  يارب  ار  هّکم  ام  هک  دـننیبیمن  ایآ  ًانِمآ  ًامَرَح  اْنلَعَج  اَّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َو 

رد زین  نیـضّرعتم  ضّرعت  زا  ادخ  تساوخ  تّیـشم و  اب  دناهدوب و  نمیا  دشیم  دراو  اهبرع  ریاس  رب  اهرهـش و  ریاس  رب  هک  تامدص  زا  مدرم 
(. دمآ دهاوخ  لیف  هروس  رد  هک   ) مرح ندرک  بارخ  تهج  نمی  هاشداپ  ضّرعت  دننام  دناهدنام ، ناما 

. دنیابریم تراسا  نتشک و  اب  ار  مدرم  مرح  فارطا  زا  هک  یلاح  رد  ْمِِهلْوَح  ْنِم  ُساَّنلا  ُفَّطَخَُتی  َو 
؟ دننکیم يوریپ  ار  دوخ  ياهاوه  ایآ  َأ 

اهتب و اثلاث ، نیطایـش  ایناث  نانآ  سوه  يوه و  الّوا  زا  تسا  ترابع  لطاب  هک  دـنروآیم ؟ نامیا  لطاب  هب  نانآ  اـیآ  سپ  َنُونِمُْؤی  ِلِـطاْبلِابَف 
. تیالو ياکرش  ای  ناگراتس 

تیالو ای  ادخ ، ياهتمعن  يهمه  ای  نانآ ، يارب  مرح  نداد  رارق  نما  زا  تسا  ترابع  هک  ادخ  تمعن  هب  َنوُرُفْکَی و  ِهَّللا  ِۀَمِْعِنب  َو 
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رگا تسا  يرتفا ]  ] يارب هب  لوعفم  ابذک ]  ] ظفل ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو  دـنزرویم !؟ نارفک  تسا ، اهتمعن  يهمه  لصا  هک 
لامعتـسا يرتفم  ندوب  رتملاـظ  رد  تراـبع  نیا  دـشاب و  ّقتـشم  یلعف  شظفل  زا  هک  نآ  نودـب  تسا  قلطم  لوعفم  اـی  دـشاب ، دـیرجت  رباـنب 

. تسا ّمعا  نآ  يوغل  موهفم  هچ  رگا  دوشیم 
تواـضق مدرم  نیب  اـی  دوش ، هداد  اوـتف  اـی  دـنهد ، رارق  کیرـش  وا  يارب  هدـشن  هداد  نذا  هک  ار  يزیچ  هک  تسا  نآ  زا  ّمعا  ادـخ  رب  ارتـفا  و 

. وا نانیشناج  ادخ و  بناج  زا  هزاجا  نذا و  نودب  دریگب  هدهع  رب  ار  مدرم  تسایر  ای  دنک ، تماما  مدرم  يارب  ای  دیامن ،
داجیا یتّیفیک  نآ  رد  دسرب  هک  يریـش  ره  هب  هک  دهدیم  رارق  رینپ  يهیام  دـننام  ار  زاجم  دوجو  شنانیـشناج  ای  ادـخ  بناج  زا  هزاجا  اریز 

. دشخبیمن رثا  ملاع  تاقالم  هزاجا  نودب  دوشیم ، تسرد  رینپ  دوشیم و  هتسب  ریش  ّتیفیک  نآ  اب  هک  دنکیم 
رب هّللا ] ۀنعل   ] دیزی رکشل  ررـض  زا  فیعـض  ياهلقع  رب  ملاع  ررـض  هزاجا  نودب  هکلب  دوشیمن ، عقاو  دیفم  وا  اب  تعیب  وا و  لوق  نینچ  مه  و 

ار هدننک  تاقالم  دادعتسا  تاقوا  بلغا  رد  وا  اب  تعیب  ماگنه و  نیا  رد  ملاع  تاقالم  نوچ  تسا ، رتشیب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا 
: دیوگیم هک  یسک  لاح  دوشیم  هتسناد  اج  نیمه  زا  ام . يافلخ  هب  لّسوت  يهلیسو  هب  ام  هب  لّسوت  رد  ای  ام  میظعت  رد  ای  دناهدرک ، تیاده 

. دنراد جایتحا  نم  ياهزاجا  هب  مدرم  هکلب  مرادن ، هزاجا  هب  جایتحا  نم 
قّقحم تیالو  اب  زج  ایـشا  ریاس  ندوب  ّقح  تسا و  ناـمه  ّقح  تقیقح  رد  هک  تسا  تیـالو  اـی  تباـث  رما  ّقح  زا  دوصقم  ِّقَْحلاـِب  َبَّذَـک  َْوأ 

. دوشیمن
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نییعت ندوب  رما  ّیلو  يارب  درک و  بصن  ار  وا  هک  هنوگ  نیدـب  دـمآ  شیپ  وا  يارب  شتقو  ّیبن  بناج  زا  ّقح  هک  یتقو  رد  مه  نآ  ُهَءاـج  اََّمل 
(. تسا رفک  وا  بیذکت  دوشیم و  ّقح  بصن  نآ  اب  اریز   ) دومن

رد وا  ياج  و  وگغورد ؟ يرتفم و  لاح  تسا  هنوگچ  هدـش : هتفگ  هک  اـیوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  َنیِِرفاـْکِلل  ًيْوثَم  َمَّنَهَج  ِیف  َْسَیل  َأ 
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؟ تساجک
ددنبیمن و ارتفا  دناشوپن  دوشن و  رفاک  ار  نآ  ياههجو  ّقح و  هک  یمادام  صخش  نوچ  تسا ، رفاک  وا  هک  تسا  نینچ  وا  لاح  دومرف : سپ 

. دنکیمن بیذکت 
دیامن و دیکأت  ار  نآ  ات  درک  ادا  ترابع  نیا  اب  ار  بلطم  یلاعت  يادـخ  یلو  تسا ، مّنهج  يرفاک  ره  ياج  هدـش و  رفاک  درک  نینچ  نوچ  و 

. درادن نایب  هب  جایتحا  بّذکم  يرتفم و  دننام  رفک  هک  دشاب  نیا  هب  راعشا 
هب ّدبتـسم  دـنک ، كرت  ار  اـم  هار  رد  تدـهاجم  هک  یـسک  تسا : نیا  نآ  ياـنعم  نوچ  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو  ادـخ : لوق  رب  فـطع  اوُدَـهاج  َنیِذَّلا  َو 
هک یناسک  تسا و  رتملاظ  ار  وا  یـسک  هچ  دیامن  تیوقت  ّقح  بیذکت  ام و  رب  ارتفا  اب  ار  شتّینانا  ددرگ ، لّسوتم  شتّینانا  هب  دشاب و  شیأر 

. دندیسر رخآ  هب  یگتسخ  ششوک و  رد  ای  دندرک ، هتسخ  ار  ناشدوخ  ای  دندرک ، هدهاجم  ام  هار  رد  نطاب  لاتق  اب  ای  رهاظ  لاتق  اب 
ام هب  لّسوت  رد  ای  ام  تشادگرزب  اب  ای  دنوشیم  تیاده  ام  نانیشناج  هب  لّسوت  اب  هک  ام  هار  رد  ای  ام ، ّتبحم  رد  ای  ام ، بلط  رد  انِیف 
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هار نآ  هب  ای  درب ، میهاوخ  هار  نآ  هب  ار  نانآ  ینعی  درک ، میهاوخ  تیادـه  ام  ار  یناسک  نینچ  ْمُهَّنَیِدـْهََنل  ام  نانیـشناج  هب  ندـش  لّـسوتم  اـب 

. داد میهاوخ  ناشن  ار  هار  نآ  ای  دناسر ، میهاوخ 
. داد میهاوخ  ناشن  وا  هب  ار  نامدوخ  تسار  جک و  ياههار  يهمه  انَُلبُس 

نامیاههار يهمه  هب  ام  هک  ار  یسک  ینعی  دشاب ، ینارتقا  یسایق  کی  هب  هراشا  ات  دروآ  ریمض  ياج  هب  رهاظ  مسا  َنِینِـسْحُْملا  َعََمل  َهَّللا  َّنِإ  َو 
سپ تسوا ، اب  ادخ  دـشاب  نسحم  هک  سک  ره  تسا ، نسحم  وا  دـنک  تدـهاجم  ام  هار  رد  هک  یـسک  ای  تسا ، نسحم  وا  میدرک  تیادـه 

. دشابیم ناراکوکین  نینسحم و  هک  نیدهاجم  اب  ادخ 
دشاب و ّقح  اب  قلخ  رد  هک  تسا  یسک  نسحم ]  ] زا دوصقم  دنشاب ، مّود  لّوا و  رفس  رد  هار و  رد  هک  دنشاب  یناسک  نیدهاجم  زا  دوصقم  ای 

يهروس رد  هچنانچ  تسا  قالطإلا  یلع  نسحم  وا  دنک  ریـس  مراهچ  رفـس  رد  هک  یتسار  هب  سپ  مراهچ  رفـس  رد  دـنکیم  ریـس  هک  یـسک 
. تشذگ اُونَسْحَأ  َو  اْوَقَّتا  َُّمث  یلاعت : يادخ  لوق  ریسفت  رد  هدئام 

. مینکیم تیاده  دوخ  ياههار  هب  ار  نانآ  دننک  هدهاجم  ام  هار  رد  هک  یناسک  تسا : نیا  نآ  يانعم  و 
هجو تسا و  رـضاح  نانآ  اب  تسا  بیاغ  نیدـهاجم  زا  هک  دـنوادخ  دنتـشگزاب  قلخ  يوس  هب  سپـس  دـندش و  لصاو  اـم  هب  هک  یناـسک  و 

. تسا باوص  دشر و  هار  هدنهد  قیفوت  دنوادخ  تسا و  رظان  قوذ  هب  لوکوم  اههیآ  نیا  رد  اهتافتلا 
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290 ص :  موّرلا .....  ةروس 

هراشا

لماـش هروس  نیا  یّکم و  نآ  تاـیآ  رگید  یندـم و  َنوُـسُْمت  َنیِح  ِهَّللا  َناْحبُـسَف  يهیآ  اـهنت  دـناهتفگ  یخرب  تسا و  یّکم  هروـس  نیا  همه 
«. 1  » دشابیم هیآ  تصش 

10 تایآ 1 -

290 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 1  (: 30  ) مورلا هروس  ]

هراشا
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ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ُحَْرفَی ٍِذئَمْوَی  َو  ُدـَْعب  ْنِم  َو  ُْلبَق  ْنِم  ُْرمَْألا  ِهَِّلل  َنِینِـس  ِعِْضب  ِیف  ( 3  ) َنُوِبْلغَیَـس ْمِِهبَلَغ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُه  َو  ِضْرَْألا  یَنْدَأ  ِیف  ( 2  ) ُموُّرلا ِتَِبلُغ  ( 1  ) ملا

(4  ) َنُونِمْؤُْملا
َنِم ًارِهاظ  َنوُمَْلعَی  ( 6  ) َنوُمَْلعَی ـال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ُهَدـْعَو  ُهَّللا  ُِفلُْخی  ـال  ِهَّللا  َدـْعَو  ( 5  ) ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ُءاـشَی  ْنَم  ُرُْـصنَی  ِهَّللا  ِرْـصَِنب 

ٍلَجَأ َو  ِّقَْحلِاب  َّالِإ  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُهَّللا  َقَلَخ  اـم  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  اوُرَّکَفَتَی  َْمل  َو  َأ  ( 7  ) َنُوِلفاغ ْمُه  ِةَرِخْآلا  ِنَع  ْمُه  َو  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا 
َّدَـشَأ اُوناک  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ُۀَِـبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظنَیَف  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُریِـسَی  َْمل  َو  َأ  ( 8  ) َنوُِرفاَکل ْمِهِّبَر  ِءاـِقِلب  ِساَّنلا  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  َو  یمَـسُم 

َنوُِملْظَی ْمُهَـسُْفنَأ  اُوناک  ْنِکل  َو  ْمُهَِملْظَِیل  ُهَّللا  َناک  امَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُـسُر  ْمُْهتَءاج  َو  اهوُرَمَع  اَّمِم  َرَثْکَأ  اهوُرَمَع  َو  َضْرَأـْلا  اوُراـثَأ  َو  ًةَُّوق  ْمُْهنِم 
(9)

(10  ) َنُؤِزْهَتْسَی اِهب  اُوناک  َو  ِهَّللا  ِتایِآب  اُوبَّذَک  ْنَأ  ياوُّسلا  اُؤاسَأ  َنیِذَّلا  َۀَِبقاع  َناک  َُّمث 
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291 ص :  همجرت ..... 

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
( تسا یهلا  باتک  رارسا  ای  ءامسأب  هراشا  (. ) میم مال . فلا .  ) ملا

. دروخ تسکش  مور 
. دش دنهاوخ  بلاغ  يدوز  هب  ناشندش  بولغم  زا  دعب  ناشیا  امش ،) هب   ) نیمزرس نیرتکیدزن  رد 

. دنوش نامداش  دنوادخ  يرای  زا  نانمؤم  يزور  نینچ  رد  تسا ، دنوادخ  اب  هدنیآ  هتشذگ و  رد  رما  هک  ارچ  لاس ، دنچ  ضرع  رد 
. تسا نابرهم  دنمزوریپ  وا  دنکیم ، يرای  دهاوخب  هک  ار  سک  ره  دنوادخ 

(. دنتسین هاگآ   ) دننادیمن مدرم  نیرتشیب  یلو  دنکیمن  فالخ  شیوخ  هدعو  رد  دنوادخ  تسا و  یهلا  هدعو  نیا 
. دنلفاغ ّقح ) باقع  باوث و  يهدعو   ) ترخآ زا  ناشیا  و  هریغ ) تراجت و  تعنص و  دننام   ) دننادیم ار  ایند  یناگدنز  زا  يرهاظ  طقف 

هدـیرفاین نّیعم  يدـمآ  رـس  ّقح و  هب  زج  تساهنآ ، نیب  ام  هچنآ  ار و  نیمز  اهنامـسآ و  دـنوادخ  هک  دناهدیـشیدنین  شیوخ  ياهلد  رد  اـیآ 
. دنرکنم ار  ناشراگدرورپ  ياقل  مدرم  زا  يرایسب  نامگ  یب  و  تسا ،

رتدـنمورین ناشیا  زا  نانآ  دـندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک  ماجنا  رـس  تسا  هدوب  هنوگچ  دـنرگنب  هک  دـناهدرکن  رفـس  ریـس و  نیمز  رد  ایآ 
ياههدـیدپ ناشیارب  ناشناربمایپ  دـندرک ، شدابآ  دـندوب ، هتخاس  داـبآ  ار  نآ  ناـنآ  هچنآ  زا  شیب  ندرک و  واـک  دـنک و  ار  نیمز  دـندوب و 

. دندرکیم متس  دوخ  رب  نانآ  هکلب  دنک ، متس  نانآ  رب  تساوخیمن  دنوادخ  دندروآ ، فرگش 
. دندرکیم ازهتسا  اهنآ  هب  راکنا و  ار  یهلا  تایآ  هک  ارچ  دش  رتدب  دندوب ، هدرک  یلمع  دب  هک  یناسک  ماجنا  رس  سپس 

292 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

292 ص :  ریسفت ..... 

. برع نیمز  ای  سراف  نیمز  زا  ناشنیمز  نیرتکیدزن  رد  دش  بولغم  مور  ِضْرَْألا  یَنْدَأ  ِیف  ُموُّرلا  ِتَِبلُغ  ملا 
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هب یمّود  لوهجم و  تروص  هب  لوا  لعف  هدـش ، هدـناوخ  لوهجم  تروص  هب  َنُوِبْلغَیَـس  ِتَِبلُغ و  لـعف  ود  ره  َنُوِبْلغَیَـس  ْمِِهبَلَغ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُه  َو 
«1 . » تسا هدش  هدناوخ  زین  سکعرب  تسا ، روهشم  تئارق  نآ  هک  هدش ، هدناوخ  مولعم  تروص 

هبلغ نایمور  هب  نایسراف  سپ  دندیسر ، مه  هب  هریزج  رد  دناهتفگ  یـضعب  و  تاعرذا )  ) رد درک  هلمح  مور  هب  سراف  یتقو  دناهتفگ : یـضعب 
ام دیتسه و  باتک  لها  يراصن  امش و  دنتفگ : دندرک و  تتامش  نیملسم  هب  دندش ، لاحشوخ  نیکرـشم  دیـسر ، هّکم  هب  ربخ  نیا  دندرک و 

«2 . » دش لزان  هیآ  نیا  سپ  درک ، دنهاوخ  هبلغ  زین  امش  رب  دندرک و  هبلغ  امش  ناردارب  رب  ام  ناردارب  میتسه و  باتک  نودب  سراف  و 
هب ياهمان  مور و  کـلم  هب  ياهماـن  دومن  رهاـظ  ار  شتلاـسر  درک و  ترجاـهم  هنیدـم  هب  هکنیا  زا  دـعب  ادـخ  لوسر  تسا : يرگید  ربخ  رد 

، درک مارتحا  زین  ار  همان  يهدـنروآ  تشاذـگ و  مارتحا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يهمان  هب  مور  هاشداپ  سپ  تشون ، سراف  هاشداپ 
سراف هک  یماگنه  دوب ، گنج  سراف  مور و  نیب  درک ، تناها  شاهدنروآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  يهمان  هب  سراف  هاشداپ  یلو 

درک هبلغ  مور  رب 
__________________________________________________
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مور هک  دش  لزان  هیآ  سپ  دنتشاد ، لدب  هنیک  ضغب و  سراف  هاشداپ  زا  دنتشادیم و  تسود  ار  مور  هاشداپ  نوچ  دندش ، تحاران  نیملسم 

رب ناشهبلغ  زا  دعب  سراف  یلو  دوب ، نآ  هموح  تاماش و  نیمزرـس  نآ  هدرک و  هبلغ  نیمز  نیرتکیدزن  رد  مور  رب  سراف  ینعی  دـش ، بولغم 
«. 1  » درک دنهاوخ  هبلغ  نانآ  رب  ناناملسم  ینعی  دنوشیم ، عقاو  بولغم  مور 

رمع تفالخ  نامز  رد  نیملـسم  ات  تشذگ  یلاس  دنچ  هیآ  لوزن  زا  تسا ، لاس  هد  ات  هس  نیب  ام  نآ  هدنیآ و  لاس  دـنچ  رد  َنِینِـس  ِعِْضب  ِیف 
ایآ تسا ، خوـسنم  خـسان و  نآرق  تسا ، ریـسفت  لـیوأت و  ياراد  هیآ  نیا  هک  متفگن  وـت  هـب  نـم  اـیآ  دوـمرف : ماـما  دـندرک ، حـتف  ار  سراـف 

: دیامرفیم هک  ار ؟ یلاعت  يادخ  لوق  يونشیمن 
رد هک  ار  هچنآ  دزادـنا و  ریخأت  هب  هتخادـنا  مّدـقم  هک  ار  هچنآ  هک  راـتفگ  رد  تسا  ادـخ  تساوخ  تساوخ ، ُدـَْعب  ْنِم  َو  ُلـْبَق  ْنِم  ُْرمَأـْلا  ِهَِّلل 
دـش رکذ  هک  هچنآ  و  ددرگ ..  لزان  نیملـسم  رب  يرای  زور  نآ  رد  دوش و  یمتح  ءاضق  هک  يزور  ات  درادب  مّدـقم  هتخادـنا  ریخأت  هب  راتفگ 

. دوش هدناوخ  لوهجم  تروص  هب  لعف  ود  ره  هک  تسا  نیا  رب  ینبم 
نیا دنتسین و  شیرق  زا  یقیقح  تبسن  رد  هکیلاح  رد  دنوشیم  هداد  تبسن  شیرق  هب  یهورگ  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  و 

تسا و مور  زا  نانآ  لصا  دنتسین و  شیرق  زا  هک  هّیما  ینب  دننام  نانیا  دنادیمن و  یسک  تلاسر  ملع  يهثرو  تّوبن و  ندعم  زج  ار  بلطم 
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ص 125. ج 4 ، یفاص : . 1
294 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دـشکیمن یلوط  دـنوشیم ، بلاغ  تفالخ  کلم و  رب  نانآ  هک  تسا  نیا  هیآ  نآ  يانعم  تسنانآ ، يهراب  رد  ُموُّرلا  ِتَِبلُغ  ملا  يهیآ  لیوأت 
«. 1  » دنوشیم بلاغ  نانآ  رب  ساّبعلا  ینب  هک 

. دوش هدناوخ  لوهجم  تروص  هب  َنُوِبْلغَیَس  مولعم و  تروص  هب  ِتَِبلُغ  هک  تسا  نیا  رب  ینبم  ریسفت  نیا  و 
ظافلا بسح  رب  تسا ، یهوجو  ياراد  شایناعم  بسح  رب  تشذگ  باتک  لّوا  رد  مهدزاود و  مهدزای و  لصف  رد  هچنانچ  نآرق  هک  نادب 
یناعم تاقوا  رتشیب  دشاب و  هدـش  لزان  نآ  تائارق  عیمج  دـشاب و  دوصقم  نآرق  هوجو  عیمج  تسا  زیاج  تسا ، یهوجو  ياراد  شتائارق  و 

تاضیرعت و تازاجم و  قیاقح و  بسح  رب  ظفل  زا  ّدـض  ود  هدارا  هب  ّرجنم  هک  یلماک  فالتخا  ناـنچنآ  دـننکیم ، ادـیپ  فـالتخا  هوجو  و 
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. دوشیم شیاههیانک 
ریسفت دوشیم  حیحص  ددرگیم و  حیحص  هدش  دراو  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  زا  هناگ  هس  ياهتئارق  رابتعا  هب  هک  یفلتخم  ياهریـسفت  نیا  ربانب 

، تّلم تداع و  دّرجم  بهذـم  نتفرگ  رد  ای  نآ ، تارابتعا  ایند و  هب  مامتها  رد  ای  ترثک  رد  مور  لها  هب  ناشیا  هیبشت  رباـنب  هّیما  ینب  هب  مور 
. اهنآ ترثک  بهاذم و  فالتخا  رد  ای 

نیا قبط  نآ ، فلاختم  ّداضتم و  ياهاوه  سفن و  کـلم  هب  نآ  ریـسفت  تمالـس ، تّدوم و  لـها  هب  نآ  ریـسفت  دوشیم  حیحـص  نینچمه  و 
يرای و زا  نینمؤم  یلاحشوخ  تسا : هدش  دراو  لّوا  ریسفت  ریسفت و 
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«. 1  » دنک مایق  ّجع )  ) مئاق هک  تسا  ینامز  ادخ  ترصن 
«2 . » دنوشیم لاحشوخ  ناشیاهربق  رد  ّجع )  ) مئاق مایق  اب  نینمؤم  تسا : هدمآ  يرگید  ربخ  رد  و 

ای تسین  نوریب  ادـخ  تردـق  زا  رما  اهنآ  يهبلغ  زا  دـعب  اهنآ و  يهبلغ  زا  لبق  هک  تسا  نیا  ُْلبَق  ْنِم  ُْرمَْألا  ِهَِّلل  یلاـعت : يادـخ  لوق  ياـنعم  و 
نآ هک  یمادام  دهاوخب  هک  روط  ره  دنکیم  فّرـصت  نآ  رد  دنوادخ  ینعی  تسا ، یهلا  مکح  ياضق  زا  دعب  یهلا و  ياضق  زا  لبق  دوصقم 

. دوشیم ءادب  زاوج  هب  هراشا  هجیتن  رد  هک  تسا ، هدرکن  ءاضما  ار 
ياهاوه لهج و  نازابرـس  ندـش  بولغم  ای  هّیما ، ینب  ندـش  بولغم  ای  نیملـسم ، تسدـب  سراف  ندـش  بولغم  ای  مور ، هبلغ  زور  ٍذـِئَمْوَی  َو 

(. ّجع  ) مئاق روهظ  اب  سفن 
یهاگ دنکیم و  يرای  ار  نمؤم  یهاگ  هکلب  درادن  نمؤم  هب  صاصتخا  ادـخ  ندرک  يرای  سپ  ُءاشَی  ْنَم  ُرُْـصنَی  ِهَّللا  ِرْـصَِنب  َنُونِمْؤُْملا  ُحَْرفَی 

. تسادخ رظن  روظنم  نانآ  حالصا  نمؤم و  حالص  تروص  ره  رد  یلو  ار ، رفاک 
. دراد زاب  شدارم  زا  ار  وا  دناوتیمن  یسک  تسا و  بلاغ  دنوادخ  ُزیِزَْعلا  َوُه  َو 

بناج زا  اهنت  اهلباق  زا  یضعب  رد  تمحر  ندش  باذع  بضغ و  دهدیمن ، ماجنا  دوخ  تمحر  اب  زج  دهدیم  ماجنا  هک  ار  يراک  ُمیِحَّرلا 
. تسا لباق 
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. دنکیمن نآ  زا  فّلخت  دنوادخ  هک  تسا  ياهدعو  نینمؤم  یلاحشوخ  يرای و  هب  ادخ  يهدعو  ِهَّللا  َدْعَو 

نینمؤم هب  ادخ  ترـصن  يرای و  ای  دننادیمن ، ار  ادخ  يهدعو  فلخ  مدـع  مدرم  رتشیب  َنوُمَْلعَی  ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ُهَدـْعَو  ُهَّللا  ُِفلُْخی  ال 
تهج نیمه  يور  دننادیمن ، ار  ادخ  يرای  یگنوگچ  ای  ار ، ادخ  يهدعو  یگنوگچ  ای  دهاوخب  هک  ار  سک  ره  هب  تبسن  ادخ  يرای  ای  ار ،

. دننیبیمن يزیچ  نطاب  رد  يهبلغ  هن  يرهاظ ، يهبلغ  زج  ادخ  يرای  زا  هک  تسا 
. دننادیم ار  ایند  یگدنز  زا  يرهاظ  طقف  اهنآ  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  َنِم  ًارِهاظ  َنوُمَْلعَی  دومرف : اذل  و 

رد ترخآ  تهج  يوس  هب  هک  تسا  يورخا  كاردا  نآ  زا  ترابع  ملع  نوچ  دنتـسین ، ملع  ياراد  مدرم  رتشیب  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  اـی 
، دنکیم کمک  اهنآ  يویند  یگدنز  هب  هک  تسا  یتهج  رد  ارـصحنم  مدرم  رثکا  كاردا  تسا ، كدنا  كاردا  نیا  بحاص  دشاب و  ینوزف 

ایند يوس  هب  هتفاـت و  يور  ترخآ  تهج  زا  هکلب  تسین ، ترخآ  تهج  هب  دادتـشا  رد  اـهنآ  يورخا  روما  كاردا  اـی  يورخا ، یگدـنز  هن 
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. تسا لیامتم 
: دومرف دنوادخ  اذل  و 

رهاظ تاکردم  طقف  هک  دننکیم  ادیپ  ملع  رهاظ  رما  هب  ینعی  تسا ، هّیـضیعبت  ای  هّیئادتبا  ای  هّینایب  َنِم  ظفل  اْینُّدلا و  ِةایَْحلا  َنِم  ًارِهاظ  َنوُمَْلعَی 
دشابیم . نآ  ءاقب  مزاول  ایند و  یگدنز  زا  ترابع  نآ  دنکیم ، كرد  ار  نآ  یناویح 
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تامیالم و يویند و  یگدنز  تاّیضتقم  لیبق  زا  دوشیم ، یـشان  ایند  تایح  زا  هک  تسا  يراثآ  زا  ترابع  نآ  دننادیم و  ار  يرهاظ  رما  ای 

یگدـنز مزاول  زا  ضعب  نیا  هلمج  زا  موجن  ملع  رابخا  رد  تسایند و  تاـیح  زا  ییزج  نآ  هک  دـننادیم  ار  يرما  اـی  نآ ، ياـهيراگزاسان 
: هدش هتفگ  بوخ  هچ  هدش و  هدرمش 

وج رع  وا  ناکبرگ  زا  دینش  نوچ  وج  خاروس  دش  شوم  شناج  غرم 
راو شوم  ایند  خاروس  نیا  ردنا  رارق  دید و  نطو  شناج  ببس  ناز 

تفرگ یئاناد  خاروس  روخ  رد  تفرگ  ییاّنب  خاروس  نیا  رد  مه 
دیزگ دیآ  راک  خاروس  نیا  ردنا  دیزم  رد  ار  وا  رم  هک  ییاههشیپ 

ندب زا  ندیهر  هار  دش  هتسب  ندش  نوریب  زا  دنکرب  لد  هک  ناز 
. دنتسه لفاغ  تسا  نآ  زا  یضعب  نآ و  بیغ  تهج  ایند و  تایح  نطاب  هک  ترخآ  زا  نانآ  ِةَرِخْآلا و  ِنَع  ْمُه  َو 

نیا هب  راعشا  يارب  نآ  لاثما  لهج و  هن  تلفغ ، لامعتـسا  رد  تسا و  رـصح  هب  راعـشا  مکح و  دییأت  يارب  لصف  ریمـض  ندروآ  َنُوِلفاغ  ْمُه 
، قداص ياهایؤر  ماگنه  اصوصخم  تسا ، دوهـشم  ایؤر  ماـگنه  باوخ  رد  اـهنآ  يارب  هکلب  تسا ، مولعم  یـسک  ره  يارب  ترخآ  هک  تسا 
تارییغت و لـیبق  زا  دـنکیم ، يورخا  تاـیح  دوـجو  رب  تلـالد  هـک  تـسا  يراـثآ  ببـس  هـب  نآ  تـسا و  دوهــشم  مـه  يرادـیب  رد  هـکلب 

. دتفایم قاّفتا  ریغص  ملاع  رد  ریبک و  ملاع  رد  هک  اهینوگرگد 
298 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشاب لهج  زا  یشان  هکنآ  هن  تسین ، تلفغ  يور  زا  زج  روما  نآ  هب  نتشادن  هّجوت  ندرکن و  رظن  و 
يهروس زا  ٍقالَخ  ْنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َُهل  ام  ُهارَتْشا  ِنََمل  اوُِملَع  ْدََـقل  یلاعت : يادـخ  لوق  نمـض  رد  باتک و  لّوا  رد  مّوس  مّود و  لّوا و  لـصف  رد 

. دنک عوجر  اجنآ  هب  دهاوخب  سک  ره  تشذگ ، ملع  اب  هباشم  لهج  نیب  نآ و  نیب  قرف  ملع و  لیصفت  قیقحت و  هرقب 
؟ دندرگیمنرب ناشینطاب  كرادم  هب  ایآ  َأ 

حور و ینعی  تسا ، نیمز  نامـسآ و  شیوخ  سفن  رد  هک  دـنبایب  ات  دـناهدرکن ، رکف  ناشدوخ  ياهـسفن  ّقح  رد  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  اوُرَّکَفَتَی  َْمل  َو 
روما نیا  رد  تسیورخا ، تایح  نامه  یحور  تایح  هک  تسین  نکمم  یحور  تایح  اب  زج  تسایند  تایح  هک  دسج  تایح  تسا و  دـسج 

. دنشابن لفاغ  نآ  زا  دننک و  ادیپ  ملع  ترخآ  هب  ات  دننکیمن  رکف 
. دننادب ات  دننکیمن  هشیدنا  رکف و  ناشدوخ  شیپ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای 

. ار حاورا  ياهنامسآ  تاوامس و  دنوادخ  ِتاوامَّسلا  ُهَّللا  َقَلَخ  ام 
. ار حابشا  نیمز  َضْرَْألا و  َو 

اهینوگرگد و رد  هک  دننادب  ات  تسا ، ترخآ  ایند و  تایح  تقیقح  هک  یّقح  هدـیرفاین ، ّقح  هب  زج  ار  ودـنآ  نیب  ام  ِّقَْحلِاب و  اَّلِإ  امُهَْنَیب  ام  َو 
تهج هک  ار  نآ  هب  ندیسر  دننکن و  تلفغ  نآ  زا  هک  تسا  تباث  یقاب و  یّقح  تسا  ایند  اهنآ  يهلمج  زا  هک  اهندش  یناف  اهنتفر و  نیب  زا 

دنیامن . بلط  تسا  ترخآ 
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. تسا اوملعی ) مل   ) يانعم هب  اوُرَّکَفَتَی  َْمل  هک  تسا ، ملع  زا  ّقلعم  هلمج  نیا  هب  تبسن  اوُرَّکَفَتَی  َْمل  ظفل  و 
رّکفت و اب  هچ  رگا  مدرم  رتشیب  تسا ، هدـیرفآ  ینّیعم  دودـحم و  تّدـم  يارب  ار  ودـنآ  نیب  ام  نیمز و  اهنامـسآ و  دـنوادخ  یمَـسُم  ٍلَـجَأ  َو 

ملاع رد  ود  نآ  يانف  هب  ملع  یلو  دـننکیمن ، ادـیپ  ریبک  ملاـع  رد  عبط  نیمز  عبط و  ياهنامـسآ  نتفر  نیب  زا  ندـش و  یناـف  هب  ملع  هشیدـنا 
اهدماشیپ و بسح  رب  زین  دنراد و  ینّیعم  تّدم  لجا و  یعیبط  رمع  یعیبط و  بابـسا  بسح  رب  ود  نآ  هک  دنمهفیم  دننکیم و  ادـیپ  ریغص 

. دنراد زین  قّلعم  لجا  یعیبط  لجا  هب  ندیسر  زا  عناوم 
بکترم تشز  دـب و  ياـهراک  اذـل  دنتـسه ، رفاـک  ناـشراگدرورپ  تاـقالم  هب  مدرم  رتـشیب  َنوُِرفاـَکل و  ْمِهِّبَر  ِءاـِقِلب  ِساَّنلا  َنِم  ًارِیثَـک  َّنِإ  َو 

اهنآ لامعا  لثم  زا  تسا  راـگدرورپ  ياـقل  هب  ناـشرفک  زا  یـشان  ریثک  هّدـع  نیا  لاـمعا  هک  دـنتفیب  رکف  هب  نینمؤم  هک  هاـگنآ  دـنوشیم و 
. دننکیم بانتجا 

فوطعم لـثم  تسا  لـمع  زا  قّلعم  هلمج  نیا  هب  تبـسن  اوُرَّکَفَتَی  َْمل  ظـفل  اـی  تسا ، ِتاواـمَّسلا  ُهَّللا  َقَلَخ  اـم  يهلمج  رب  فطع  هلمج  نیا  و 
. هیلع

. دنوشیمن جراخ  شیوخ  سوفن  ياههناخ  زا  دوخ و  يروص  ياهنطو  زا  ایآ  َأ 
بوخ ریغ  بوخ و  ریـس  زا  معا  ریـس  دـننکیمن و  ریـس  نآرق  نیمز  ناـشدوجو و  نیمز  رد  یعیبـط و  نیمز  رد  ِضْرَأـْلا و  ِیف  اوُریِـسَی  َْمل  َو 

. دشابیم
هب  سپ  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظنَیَف 
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. تسا اوُرَّکَفَتَی  َْمل  ادخ : لوق  لعاف  ریمض  عجرم  ای  ددرگیم  رب  ِساَّنلا  َنِم  ٌرِیثَک  هب  هناگ  هس  ياهریمض  دیرگنب و  دوخ  ناینیشیپ  ماجنا  رس 

. دمآ شیپ  هچ  دندوب  رتدنمورین  اهنآ  زا  ناوعا  لام و  ندب و  بسح  رب  هک  ًةَُّوق  ْمُْهنِم  َّدَشَأ  اُوناک 
ریغ ناتخرد و  نتشاک  تعارز و  تهج  نداعم ، بآ و  جارختسا  تهج  دندومن  نادرگرب  دندنک و  دندز و  مخـش  ار  نیمز  َضْرَْألا  اوُراثَأ  َو 

يهنیرق هب  دندومن ، دابآ  دندز و  مخش  دندرک و  راک  نیمز  يور  اهنیا  زا  رتشیب  ناینیشیپ  هک  تسا  نیا  دوصقم  نیمز و  رد  تافّرصت  زا  اهنیا 
: یلاعت يادخ  لوق 

دوباـن كـاله و  ار  اـهنآ  دـنوادخ  لاـح  نیع  رد  یلو  دـندومن  داـبآ  اـهنیا  زا  رتشیب  ار  نیمز  ناگتـشذگ  نآ  اـهوُرَمَع  اَّمِم  َرَثْکَأ  اـهوُرَمَع  َو 
ناتندرک دابآ  ندز و  مخـش  ورین و  تردق و  هب  امـش  دیابن  سپ  دیناسرن ، اهنآ  لاح  هب  یعفن  ناشینادابآ  ندز و  مخـش  تّوق و  دـینادرگ و 

. دیوش رورغم 
ار نالوسر  دندش و  رورغم  ناشتردق  هب  اهنآ  یلو  دندروآ ، اهنآ  يارب  تازجعم  ای  تلاسر  ماکحا  نانآ  نالوسر  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُسُر  ْمُْهتَءاج  َو 

. تخاس دوبان  راوخ و  ار  اهنآ  دنوادخ  سپ  امش  لثم  دندرک  بیذکت 
ناشدوخ هب  یهلا  طخـس  مشخ و  لباقم  رد  ناشدوخ  نداد  رارق  ضرعم  رد  اب  نانآ  َنوُِملْظَی  ْمُهَـسُْفنَأ  اُوناک  ْنِکل  َو  ْمُهَِملْظَِیل  ُهَّللا  َناـک  اـمَف 

. دننکیم متس  ملظ و 
نیا  هچ  تسانعم ، رابتعا  هب  اوُرَّکَفَتَی  َْمل  َو  َأ  رب  فطع  َناک  َُّمث 
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دـندرکن و ریـس  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ  تسانعم ، رابتعا  هب  اوُریِـسَی  َْمل  َو  َأ  رب  فطع  ای  دـننکیمن ، رکف  ناـنآ  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  هلمج 

. تسا َنوُِملْظَی  ْمُهَسُْفنَأ  اُوناک  رب  فطع  ای  دش . نانچ  اهنآ  تبقاع  سپس 
. دش نینچ  سپس  دندرکیم ، ملظ  ناشدوخ  هب  نانآ  ینعی 

( هانگ  ) هئّیس رب  يدب )  ) هئاسا ندوب  ببس  هب  راعشا  ات  تسا  ریمض  ياج  هب  رهاظ  مسا  نتشاذگ  لیبق  زا  هلمج  نیا  ياوُّسلا  اُؤاسَأ  َنیِذَّلا  َۀَِبقاع 
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نیا صیـصخت  دوصقم  ای  تسا ، تایآ  نآ  ندرک  هرخـسم  ادخ و  تایآ  بیذکت  هئّیـس  هچ  تسا ، يراکدـب  زا  رتدنـسپان  هانگ  اریز  دـشاب ،
. دنوش يدب  بکترم  هک  ناراکهبت  هن  دنهدیم ، ماجنا  دب  راک  هک  تسا  ناراکهبت  ناراکدب و  هب  فصو 

نودب دهدیم  ماجنا  دب  راک  هک  دشاب  یـسک  مکح  نایب  دوصقم  هکلب  دـشابن ، ریمـض  ياج  هب  رهاظ  مسا  نتـشاذگ  لیبق  زا  تسا  نکمم  و 
. دش رکذ  هک  اهنآ  هب  ضّرعت 

. تسا رابخا  رد  بیقعت  ای  دوجو ، رد  بیقعت  يارب  َُّمث  ظفل  تسا ، ردصم  ای  تسا  دوسأ )  ) ّثنؤم يأوس )  ) ظفل
. دنشابیم مالّسلا  هیلع  ایلوا  ءایبنا و  اهنآ  نیرتگرزب  تایآ و  مظعا  ِهَّللا و  ِتایِآب  اُوبَّذَک  ْنَأ 

ربانب َناک  مسا  اـی  َناـک  ربخ  يأوس )  ) ظـفل هک  تسا  نیا  هیآ  بارعا  بیذـکت و  زا  رتگرزب  تاـیآ  هب  ازهتـسا  مرج  َنُؤِزْهَتْـسَی  اـِهب  اُوناـک  َو 
، تسا اُؤاسَأ  هب  لوعفم  ای  قلطم  لوعفم  يأوس )  ) ای مال ، ریدقتب  ای  نآ  زا  لدـب  اُوبَّذَـک  ْنَأ  نآ ، بصن  َنیِذَّلا و  َۀَِـبقاع  عفر  هب  تئارق  فالتخا 

. تسا َناک  مسا  ای  َناک  ربخ  اُوبَّذَک  ْنَأ 
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20 تایآ 11 -

302 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 11  (: 30  ) مورلا هروس  ]

هراشا

اُوناک َو  ُءاعَفُش  ْمِِهئاکَرُـش  ْنِم  ْمَُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ( 12  ) َنُومِرْجُْملا ُسِْلُبی  ُۀَـعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَی  َو  ( 11  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َُّمث  ُهُدیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَدـْبَی  ُهَّللا 
(15  ) َنوُرَبُْحی ٍۀَضْوَر  ِیف  ْمُهَف  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ( 14  ) َنُوقَّرَفَتَی ٍِذئَمْوَی  ُۀَعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَی  َو  ( 13  ) َنیِِرفاک ْمِِهئاکَرُِشب 

َو ( 17  ) َنوُِحبُْصت َنیِح  َو  َنوُسُْمت  َنیِح  ِهَّللا  َناْحبُسَف  ( 16  ) َنوُرَضْحُم ِباذَْعلا  ِیف  َِکئلوُأَف  ِةَرِخْآلا  ِءاِقل  َو  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو 
َدَْعب َضْرَأـْلا  ِیُْحی  َو  ِّیَْحلا  َنِم  َتِّیَْملا  ُجِرُْخی  َو  ِتِّیَْملا  َنـِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی  ( 18  ) َنوُرِهُْظت َنیِح  َو  ایِـشَع  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ُدْـمَْحلا  َُهل 

(20  ) َنوُرِشَْتنَت ٌرََشب  ُْمْتنَأ  اذِإ  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  ( 19  ) َنوُجَرُْخت َِکلذَک  َو  اِهتْوَم 

302 ص :  همجرت ..... 

. دیوشیم هدنادرگ  زاب  وا  يوس  هب  سپس  دنادرگیم  زاب  ارنآ  سپس  تسا ، هدرک  زاغآ  ار  شنیرفآ  هک  تسا  دنوادخ 
. دنوش دیمون  ناراکهانگ  دوش ، اپ  رب  تمایق  تعاس  هک  يزور  و 

. دنوش داقتعا ) یب  و   ) رکنم دندوب ، لئاق  هک  یناکیرش  هب  دوخ  دشابن ، ناشعیفش  یسک  دندوب ، لئاق  هک  یناکیرش  زا  نانآ  يارب  و 
. دنوش ادج  مه  زا  هک  تسا  زور  نآ  دوش ، اپ  رب  تمایق  هک  يزور  و 

. دنشوخ رس  یناتسوب  رد  ناشیا  دناهدرک ، هتسیاش  ياهراک  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  اّما 
بیذکت ار  ترخآ  ياقل  ام و  تایآ  هدیزرو و  رفک  هک  یناسک  اّما  و 
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. دنوش راضحا  باذع  يارب  هک  دننانیا  دناهدرک ،

. دییوگ حیبست  ار  دنوادخ  دیوش  دراو  دادماب  رد  ای  هاگماش  رد  هک  یماگنه  سپ 
(. دییوگ حیبست  مه   ) دیسر زورمین  هب  هک  یماگنه  دیوش و  دراو  رصع  رد  هک  یماگنه  و  تسا ، ار  وا  ساپس  نیمز  اهنامسآ و  رد  و 

( اهروگ زا   ) زین امـش  ناسنیدب  و  درادیم ، روراب ) و   ) هدنز شندرمژپ  زا  سپ  ار  نیمز  هدنز ، زا  ار  هدرم  دروآیم و  نوریب  هدرم  زا  ار  هدـنز 
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. دیوش هدروآ  نوریب 
. دیدش هدنکارپ  نیمز ) رد   ) دیدش ناسنا  هک  سپس  دیرفآ ، كاخ  زا  ار  امش  هک  تسا  نیا  وا  تایآ  هلمج  زا  و 

303 ص :  ریسفت ..... 

هب هداعا  هداعا  زا  دوصقم  تسا و  رخآ  ات  ُۀَـعاَّسلا ...  ُموُقَت  َمْوَی  ادـخ : لوق  همّدـقم  لبق و  ام  زا  عطقنم  هلمج  نیا  ُهُدـیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَدـْبَی  ُهَّللا 
. تساهخزرب

. ادخ ریغ  يوس  هب  هن  دیدرگیم ، رب  ادخ  يوس  هب  اهخزرب  رد  ثکم  زا  دعب  َنوُعَجُْرت  ِْهَیلِإ  َُّمث 
. ادخ يوس  هب  تشگزاب  ماگنه  دوش  مئاق  تمایق  هک  زور  ُۀَعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَی  َو 

. دنوشیم نادرگرس  ّریحتم و  سرت  تشهد و  تیاغ  زا  ای  دنوشیم ، دیماان  قلخ  زا  نیمرجم  َنُومِرْجُْملا  ُسِْلُبی 
. تسا دوهش  دوجو و  رد  ای  تیالو ، رد  ای  تعاط ، رد  ای  تدابع ، رد  ءاکرش  ای  بوجو ، رد  ءاکرش  دوصقم  ْمِِهئاکَرُش  ْنِم  ْمَُهل  ْنُکَی  َْمل  َو 

انُؤاعَفُش ِءالُؤه  دنتفگ : نیکرـشم  زا  یـضعب  هچنانچ  دننک ، تعافـش  نانآ  يارب  ادخ  دزن  هک  دنرادن  یناعیفـش  دوخ  ياکرـش  زا  اهنآ  ُءاعَفُش 
ِهَّللا َْدنِع 

304 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا یلبق  ُۀَعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَی  دیکأت  ٍِذئَمْوَی  ُۀَعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَی  َو  تسا  هّیببس  ای  َنیِِرفاک  يهلص  ءاب ]  ] ظفل َنیِِرفاک  ْمِِهئاکَرُِشب  اُوناک  َو 

. دنوریم شتآ  هب  یهورگ  تشهب و  هب  یهورگ  دنوشیم ، هورگ  ود  هقرف و  ود  َنُوقَّرَفَتَی 
یگمه اهخزرب  رد  نینچمه  عون و  لکـش ، هعقاوم ، ود ، نآ  تّیفیک  ندـیماشآ و  ندروخ و  رد  اـیند  رد  اـهنآ  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  اـی 

رـشح تروص  نآ  رب  هک  شایتوکلم  تروص  اب  کی  ره  روهظ  ماگنه  رد  تمایق و  رد  یلو  دـنرادن ، یفـالتخا  قّرفت و  دنتـسه و  ناـسکی 
هک یلکش  هب  دنوشیم ، روشحم  اهكوخ  تروص  هب  اهنآ  زا  یضعب  دنریگیم  دوخ  هب  فلتخم  لاکشا  عاونا و  دنوشیم و  قّرفتم  دوشیم 

. ناگدنرد ریاس  اهگس و  تروص  هب  یضعب  تسا و  رتهب  نآ  زا  كوخ  نومیم و 
هدنکارپ مّنهج  تشهب و  رد  دوخ  تاماقم  بناج  هب  مادـک  ره  دـنراسخر ، نیرتهب  رب  یـضعب  دـنیآیم ، رد  تارـشح  تروص  رد  یـضعب  و 

. دنوشیم
تـسا هربحأ )  ) زا َنوُرَبُْحی  ظفل  َنوُرَبُْحی  ٍۀَضْوَر  ِیف  ْمُهَف  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  الامجا ، تسنانآ  یگدنکارپ  قّرفت و  لیـضفت  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَف 

. دیامن وا  رب  ماعنا  ای  دنک  لاحشوخ  ار  وا  هک  یتقو 
، داعم نیرکنم  اهيرهد و  اهیعیبط و  دننام  دندرک ، بیذـکت  دـندش و  رفاک  لاق  نابز  هب  ِةَرِخْآلا  ِءاِقل  َو  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو 

مدرم . رتشیب  دننام  لاح  نابزب  ای 
305 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

َناْحبُسَف َنوُرَضُْحم . لعف  زا  لاح  تسا و  ّرقتسم  فرظ  ای  َنوُرَضْحُم  هب  قّلعتم  تسا ، وغل  فرظ  ِباذَْعلا  ِیف  َنوُرَـضْحُم  ِباذَْعلا  ِیف  َِکئلوُأَف 
اذإ : ) تسا نینچ  هیآ  ریدقت  تسا ، رّدقم  رما  لعف  مزال و  يانعم  هب  ای  تسا ، حیبست  يانعم  رد  ردـصم  ناحبـس ) ، ) رّدـقم طرـش  باوج  ِهَّللا 

(. اناحبس هللا  حبسیلف   ) ای هللا ) اوحبسف  اذکه  رمألا  ناک 
. دیوشیم رصع  اسم و  رد  لخاد  َنوُسُْمت  َنیِح 

. تسا یکیرات  یئانشور و  تملظ و  رون و  طالتخا  ماگنه  تقو  ود  نیا  دیوش ، حبص  رد  لخاد  َنوُِحبُْصت  َنیِح  َو 
. تسا َناْحبُسَف  رب  فطع  ءاشنا و  يانعم  رد  ربخ  ای  هیلاح ، هلمج  ُدْمَْحلا  َُهل  َو 

. حاورا ياهنامسآ  عبط و  ياهنامسآ  ِتاوامَّسلا  ِیف 
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. لاثم ياهملاع  نیمز  عبط و  نیمز  ِضْرَْألا  َو 
. تسا زور  رخآ  ات  رصع  زامن  تلیضف  لوخد  تقو  نآ  رصع ، تقو  ایِشَع  َو 

تقو ندـش  مامت  نتـشذگ و  ات  باتفآ  ندـمآ  الاب  ماگنه  دوصقم  ای  تسا ، لاوز  تعاس  نآ  هک  دـیوشیم  رهظ  رد  لخاد  َنوُرِهُْظت  َنیِح  َو 
طالتخا يهنومن  تملظ و  رون و  طالتخا  ماگنه  تقو  رد  نیا  نوچ  داد ، صاصتخا  رـصع  حبـص و  هب  ار  حـیبست  تسا ، رهظ  زامن  تلیـضف 

. تسا یلاع  ماقم  رون  تسپ و  یناد و  ماقم  یکیرات  حور و  رون  عبط و  یکیرات 
ار  شایناسنا  يهفیطل  ناسنا  تسا  هتسیاش  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  و 

306 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
زور و ندوب  ربارب  اوتـسا و  تاقوا  هک  زور ، تاقوا  فالخ  رب  دزاس  هّزنم  كاپ و  یکیراـت  زا  تسا  یلاـعت  يادـخ  مسا  ادـخ و  يهنومن  هک 

. دشاب هدش  طولخم  نآ  هب  یکیرات  هکنیا  نودب  تسا  ییانشور 
ماقم نآ  رد  هک  هچنآ  تسا ، ادخ  هّزنت  ماقم  اهنامسآ  نوچ  درکن ، رکذ  ار  اهنامسآ  درادن و  هفیطل  هیزنت  هب  یجایتحا  ناسنا  ماگنه  نآ  رد  و 
عقاو نیمز  رد  هک  هچنآ  هن  رگ  دومنن و  رکذ  زین  ار  نیمز  نآ  زا  يوریپ  هب  درکن  رکذ  ار  اهنامـسآ  نوچ  درادـن و  هیزنت  هب  جایتحا  دوش  عقاو 

. تسا یناسنا  يهفیطل  هیزنت  هب  جاتحم  دوش 
دمح قارغتسا  تاقوا و  عیمج  هب  حیبست  قارغتسا  هب  هراشا  دشاب و  َنوُسُْمت  َنیِح  رب  فطع  َنوُرِهُْظت  نیح  ایِـشَع و  ادخ : لوق  تسا  نکمم  و 

. دشاب اهماقم  اهناکم و  عیمج  هب  تبسن 
. تسا هناگجنپ  ياهزامن  هب  هراشا  تاقوا  رکذ  هدش : هتفگ  هک  تسانعم  نیمه  ربانب 

. تسا هدش  یشان  شلبق  ام  زا  هک  تسا  رّدقم  لاؤس  باوج  هفنأتسم ، يهلمج  ِتِّیَْملا  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی 
. تشذگ سنوی  يهروس  رد  شریسفت  اب  هیآ  نیا  ِّیَْحلا  َنِم  َتِّیَْملا  ُجِرُْخی  َو 

ياههناد هدش و  ناهنپ  ياههشیر  هک  هنوگ  نیدب  دنکیم  هدنز  نآ  هایگ  ندینایور  اب  ریبک  ملاع  رد  ار  عبط  نیمز  اِهتْوَم  َدَْعب  َضْرَْألا  ِیُْحی  َو 
نیدب دنادرگیم  هدنز  ار  ریغـص  ملاع  نیمز  دنایوریم ، ناتخرد  ناهایگ و  عاونا  اب  راهب  ماگنه  ار  اهنآ  دنکیم ، کیرحت  ار  هدش  هدیـشوپ 

نیب زا  یناسنا  تایح  اب  هک  ار  ملاع  نآ  ینیمز  ياوق  هک  هنوگ 
307 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اب تعیب  نامز  ات  نآ  زا  دعب  یکدوک و  ماگنه  ناتـسمز و  رد  یناسنا  تایح  نیمز و  گرم  زا  سپ  هک  یئاوق  دـنادرگیم ، هدـنز  تسا  هتفر 
. دنامیم یقاب  ّصاخ  ای  ّماع  تعیب  ود  زا  یکی 

. نآ رب  ناراب  نداتسرف  ببس  هب  نیمز  زا  هایگ  نتخاس  جراخ  هدنز و  زا  هدرم  نتخاس  جراخ  هدرم ، زا  هدنز  نتخاس  جراخ  لثم  َِکلذَک  َو 
يهّدام نیلّوا  امـش و  يهفطن  داقعنا  يادتبا  زا  دیتسه  جورخ  لاح  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دـیوشیم ، جراخ  مّود  يهخفن  رد  َنوُجَرُْخت 

روهظ و هب  ار  هفطن  يهّوقلاب  ياهیناهنپ  هظحل  هب  هظحل  نآ و  هب  نآ  محر  رد  هفطن  داقعنا  يادـتبا  نامه  زا  امئاد  یلاعت  يادـخ  نوچ  امش ،
هب َنوُجَرُْخت  ظفل  دـیوشیم و  جراخ  زین  امـش  دوشیم  جراخ  نآ  یناهنپ  ياوق  هایگ و  هک  نیمز  ءاـیحا  دـننام  اـی  دزاـسیم ، جراـخ  ّتیلعف 

. هدش هدناوخ  دّرجم  یثالث  زا  مولعم  لوهجم و  تروص 
نینچ دومرف : هک  تسا  هدـش  دراو  اِهتْوَم  َدـَْعب  َضْرَْألا  ِیُْحی  ادـخ : لوق  رد  هیآ  هوجو  زا  هجو  کی  رد  ینایب  مالّـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  زا  و 
نیمز ندش  هدنز  سپ  دننکیم ، هدنز  ار  تلادع  هک  دتـسرفیم  ار  ینادرم  دنوادخ  نکیل  دنک و  هدنز  ناراب  اب  ار  نیمز  دـنوادخ  هک  تسین 

«. 1  » تسا زور  لهچ  ناراب  زا  رتعفان  رتدیفم و  ّدح  يهماقا  لدع و  يایحا  تهج 
(. تیملا نم  یحلا  جرخی  نأ  هتایآ  نم  : ) دیوگب هک  تسا  نیا  ینعم  رد  نآ  هک  تسا ، َّیَْحلا  ُجِرُْخی  يهلمج  رب  فطع  ِِهتایآ  ْنِم  َو 

__________________________________________________
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ح 2. ص 174 ، ج 7 ، یفاک : ص 129 . ج 4 ، یفاص : . 1
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هکنیا رابتعاب  ای  دیرفآ ، كاخ  زا  ار  مدآ  امش  ردپ  هکنیا  رابتعاب  دیرفآ ، كاخ  زا  ار  امش  هک  تسا  نیا  ادخ  تایآ  زا  ٍباُرت  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  ْنَأ 
. دراد هبلغ  نآ  رب  كاخ  دوشیم و  لصاح  كاخ  زا  هک  درک  قلخ  يزیچ  زا  ار  امش  يهّدام 

. تسین تکرح  رب  تردق  تکرح و  نیمز  يارب  هکیلاح  رد  دینکیم ، تکرح  هک  دیوشیم  يرشب  امش  سپس  َنوُرِشَْتنَت  ٌرََشب  ُْمْتنَأ  اذِإ  َُّمث 
، توکلم ود  نآ  لها  ریخـست  توکلم و  ود  رد  فّرـصت  دادعتـسا  رایتخا ، تردـق و  هدارا و  ملع و  ياراد  تسا  يدوجوم  ناسنا  هک  نادـب 
هک هدش  هدیرفآ  يرصانع  زا  ناسنا  نیا  حاورا و  ملاوع  يوس  هب  نامـسآ و  يوس  هب  تکرح  ملاع و  نیا  زا  یّقرت  دادعتـسا  ياراد  نینچمه 
. تسا رصانع  نیرتتسپ  هک  تسا  نیمز  بآ و  تسا  بلاغ  ناسنا  يهّدام  رد  هک  هچنآ  هوالعب ، دنتسین و  رایتخا  تردق و  روعش و  ياراد 

دنکیم و یلاعت  يادخ  ریبدت  هطاحا و  تمکح و  تردق و  ملع و  رب  تلالد  هک  تسا  يدّدعتم  ياههناشن  تایآ و  ناسنا  شنیرفآ  رد  سپ 
هب عبط  ملاع  حاورا و  ملاع  رد  وا  فّرصت  رب  دنکیم  تلالد  زین  تسا ، رادیاپ  رامشیب و  تایاغ  هب  طونم  ادخ  لاعفا  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد 

. تسین نکمم  ینیمز  ياوق  اب  ار  یناحور  ياوق  نتخیمآ  فّرصت و  ّتیفیک  كاردا  هک  يوحن 
ياوق هک  دوشیم  هبتـشم  يرایـسب  رب  هک  ییاج  ات  تسین  نکمم  ود  نآ  نیب  ییادـج  زییمت و  هک  دریگیم  تروص  يروط  یگتخیمآ  نیا  و 

دناهتفگ : هک  اجنآ  ات  تسین  ینامسج  ياوق  زج  یناحور 
309 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  سفن 

. لگ رد  بآ  نایرس  دننام  دراد ، نایرس  ندب  رد  هک  تسا  مسج  ناسنا 
29 تایآ 21 -

309 ص :  ات 29 ..... ] تایآ 21  (: 30  ) مورلا هروس  ]

هراشا

ْنِم َو  ( 21  ) َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ًۀَمْحَر  َو  ًةَّدَوَم  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  َو  اْهَیلِإ  اُونُکْـسَِتل  ًاجاوْزَأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو 
َو ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللِاب  ْمُکُمانَم  ِِهتاـیآ  ْنِم  َو  ( 22  ) َنیِِملاْعِلل ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ْمُِکناْولَأ  َو  ْمُِکتَنِْـسلَأ  ُفالِتْخا  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْقلَخ  ِِهتاـیآ 
ِِهب ِییُْحیَف  ًءاـم  ِءاـمَّسلا  َنِم  ُلِّزَُنی  َو  ًاـعَمَط  َو  ًاـفْوَخ  َقْرَْبلا  ُمُکیُِری  ِِهتاـیآ  ْنِم  َو  ( 23  ) َنوُعَمْـسَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِِهلْـضَف  ْنِم  ْمُکُؤاـِغْتبا 
اذِإ ِضْرَْألا  َنِم  ًةَوْعَد  ْمُکاعَد  اذِإ  َُّمث  ِهِْرمَِأب  ُضْرَْألا  َو  ُءامَّسلا  َموُقَت  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  ( 24  ) َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  اِهتْوَم  َدَْعب  َضْرَْألا 

(25  ) َنوُجُرَْخت ُْمْتنَأ 
ِتاوامَّسلا ِیف  یلْعَْألا  ُلَثَْملا  َُهل  َو  ِْهیَلَع  ُنَوْهَأ  َوُه  َو  ُهُدیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَدـْبَی  يِذَّلا  َوُه  َو  ( 26  ) َنُوِتناق َُهل  ٌّلُک  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  َُهل  َو 

ِهِیف ُْمْتنَأَف  ْمُکاْنقَزَر  ام  ِیف  َءاکَرُـش  ْنِم  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  ْنِم  ْمَُکل  ْلَه  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ًالَثَم  ْمَُکل  َبَرَـض  ( 27  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ِضْرَأـْلا  َو 
ْنَم يِدـْهَی  ْنَمَف  ٍْملِع  ِْریَِغب  ْمُهَءاوْهَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َعَـبَّتا  ِلـَب  ( 28  ) َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  ُلِّصَُفن  َِکلذَـک  ْمُکَـسُْفنَأ  ْمُِکتَفیِخَک  ْمُهَنُوفاـَخت  ٌءاوَس 

(29  ) َنیِرِصان ْنِم  ْمَُهل  ام  َو  ُهَّللا  َّلَضَأ 
310 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

310 ص :  همجرت ..... 

ینابرهم یتسود و  امـش  نایم  رد  دـیریگ ، مارآ  نآ  اب  هک  دـیرفآ  ینارـسمه  ناتدوخ ، عون  زا  امـش  يارب  هک  تسا  نیا  وا  تایآ  هلمج  زا  و 
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. تسا تربع  ياههیام  ترکف  اب  مدرم  يارب  رما  نیا  رد  نامگ  یب  دنکفا ،
نادنمـشناد يارب  رما  نیا  رد  نامگ  یب  امـش ، ياهگنر  امـش و  ياـهنابز  فـالتخا  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  وا  تاـیآ  هلمج  زا  و 

. تسا تربع  ياههیام 
اونـش شوگ  هک  یناسک  يارب  رما  نیا  رد  نامگ  یب  تسا ، وا  لضف  زا  امـش  شاعم  بلط  زور و  بش و  رد  امـش  نتفخ  وا  تایآ  هلمج  زا  و 

. تسا تربع  ياههیام  دنراد ،
سپ ار  نیمز  نآ  اب  دتسرفیم و  ورف  یبآ  نامسآ  زا  دنایامنیم و  امـش  هب  زیگنا  دیما  زیگنا و  میب  ار  قرب  هک  تسا  نیا  وا  تایآ  هلمج  زا  و 

. تسا تربع  ياههیام  نازرودرخ  يارب  رما  نیا  رد  نامگ  یب  درادیم ، هدنز  شندرمژپ  زا 
هک تسا  هاگنآ  دناوخب ، نیمز  زا  ییالص  هب  ار  امش  هک  هاگ  نآ  سپس  تساپرب ، وا  نامرف  هب  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  نیا  وا  تایآ  زا  و 

. دیوشیم هتخیگنارب 
. دنیوا رادربنامرف  ناگمه  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  ره  تسار  وا  و 

نیرترب نیمز  اهنامسآ و  رد  ار  وا  و  تسا ، رتناسآ  وا  رب  رما  نیا  دنادرگیم و  شزاب  سپـس  دنکیم و  زاغآ  ار  شنیرفآ  هک  تسا  یـسک  وا 
. تسا هنازرف  دنمزوریپ  وا  تسا و  فصو 

زا دیـشاب و  ربارب  نآ  رد  هک  دیراد  میاهداد ، ناتیزور  هچنآ  رد  یکیرـش  ناتیاهنیمی  ندش  کلام  زا  ایآ  دنزیم  ناتدوخ  زا  یلثم  امـش  يارب 
نایب نشور  نازرودرخ  يارب  ار  دوخ  تایآ  ناسنیدـب  تسین ) نینچ  ( ؟ دیـشاب كاـنمیب  دـیکانمیب ، ناـتدوخ  لاـثما  زا  هک  هنوگناـمه  ناـنآ 

. مینکیم
هداهن او  یهاریب  رد  دنوادخ  هک  ار  یسک  هک  تسیک  دننکیم و  يوریپ  ناشسوه  يوه و  زا  یلمع  چیه  یب  كرشم )  ) ناگـشیپ متـس  يرآ 

. دنرادن یناروای  نانیا  دروآ و  هر  هب  تسا ،
311 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

311 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

. امش سنج  زا  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو 
. دینک ادیپ  لیم  اهنآ  هب  هک  درک  قلخ  امش  يارب  ینارسمه  اُونُکْسَِتل  ًاجاوْزَأ 

. دیدشیم رّفنتم  اهنآ  زا  شیوخ  تاجاح  ياضق  زا  دعب  دندوبن  امش  سنج  زا  رگا  نارسمه  هچ  دیوشن ، نادرگ  يور  اهنآ  زا  و 
. مدرم يا  اهجوز و  يا  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  َو 

ّتقر نیا  دوش و  امـش  عامتجا  ءاقب  امـش و  عامتجا  ببـس  ّتبحم  نآ  ات  داد ، رارق  ّتقر  هفطاع و  ّتبحم و  امـش  نیب  دنوادخ  ًۀَمْحَر  َو  ًةَّدَوَم 
. دیزرو مامتها  رگیدمه  حالصا  ریخ و  هب  دیشوکب و  رگیدکی  ظفح  رد  امش  هک  دشاب  نیا  ببس 

جارخا رد  ای  امش  نیب  ینابرهم  تّدوم و  نداد  رارق  ناتدوخ و  سنج  زا  نارـسمه  ندیرفآ  لیبق  زا  دش . رکذ  هک  روما  نیا  رد  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 
. دننک هشیدنا  رکف و  هک  یهورگ  يارب  تسا  ییاههناشن  تایآ و  َنوُرَّکَفَتَی  ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  اهنیا ، همه  رد  هیآ ، رخآ  ات  هدرم ...  زا  هدنز 

311 ص :  ملع .....  رد  قیقحت  بتارم 
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. درف ره  تالاح  بسح  رب  تسا  نینچمه  يدایز و  بتارم  ياراد  ضیرع و  ضرع  ياراد  شدارفا  بسح  رب  ناسنا  هک  نادب 
هک دنراد ، تلفغ  وا  تایآ  ادخ و  زا  اهناسنا  زا  یضعب  سپ 

312 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
اْهنَع ْمُه  َو  اْهیَلَع  َنوُّرُمَی  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٍۀَیآ  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو  تسین ، مه  تلالد  هناشن و  اهنآ  يارب  زا  تسین و  اهنآ  اب  یباطخ  نخس و 

رد هک  تسین  نیا  ناسنا  شنیرفآ  زا  دوصقم  تسا و  ترخآ  يهمّدـقم  ایند  هک  دـنوشیم  هاگآ  هتکن  نیدـب  اـهناسنا  زا  یـضعب  َنوُضِْرعُم و 
. دنک یگدنز  ناویح  دننام  ایند 

. تسا یمیکح  میلع و  رداق و  يهدننیرفآ  ار  شنیرفآ  نیا  هک  دباییم  رد  دنکیم و  هشیدنا  دیلاوم  ریاس  دوخ و  تقلخ  یگنوگچ  رد  وا 
هک دـنکیم ، هضافا  نانآ  رب  ار  ملع  رون  دـنوادخ  سپ  دـنوشیم ، یلاعت  قح  بناج  زا  ملع  رون  يهضافا  ياریذـپ  رّکفت  نیا  اب  رگید  یخرب 

ّریحت ببس  هبترم  نیا  هک  دوشیم  ملع  هبترم  نیتسخن  بحاص  هجیتن  رد  دناباتیم ، دهاوخب  هک  یـسک  ره  لد  رد  دنوادخ  تسا  يرون  ملع 
. تسا هدش  ریسفت  يرایشوگ  هب  ملع  يهبترم  نیلّوا  هچ  تسا ، نداد  ارف  شوگ  توکس و  و 

راد هب  لوصو  هار  هک  دشاب  یسک  بلاط  هک  دوشیم  ببـس  يو  ینادرگرـس  رّیحت و  تسا : هدیـسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  زا  هچنانچ  و 
«. 1  » دزومایب وا  هب  ار  رون  ندعم  ملعلا و 

هبترم نیا  دنهدیم و  ارف  شوگ  وا  هب  دنونشیم و  وا  زا  دندرگیم و  وا  عیطم  دنـسریم و  شتقو  ملاع  هب  بلط  زا  سپ  اهناسنا  زا  یـضعب  و 
. تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  روثأم  ربخ  رد  هچنانچ  تسا ، ملع  يهبترم  نیمّود 

__________________________________________________

ح 4. ص 48 ، ج 1 ، یفاک : . 1
313 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

يهدهاشم هب  ای  دنباییم  یملع  قوذ  دنوشیم و  جراخ  تسا  يدـیلقت  ملع  دـیلقت و  ماقم  هک  نداد  ارف  شوگ  عامتـسا و  ماقم  زا  یـضعب  و 
. دنزادرپیم ناشتامولعم 

. تسا ملع  رد  قیقحت  بتارم  بتارم ، نیا  دننکیم ، ادیپ  قّقحت  ناشتامولعم  اب  ای 
، ناسنا دارفا  بتارم  رب  ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ادـخ ...  لوق  اـت  ِتِّیَْملا  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی  تاـیآ : نیا  هک  نادـب  یتسناد  ار  بلطم  نیا  هک  لاـح 

زین دـحاو  صخـش  لاوحا  بسح  رب  ناسنا  بتارم  رب  امتح  دوش  لزان  وا  دارفا  بسح  رب  ناسنا  بتارم  رب  هک  يزیچ  ره  تسا و  هدـش  لزاـن 
یگدرتـسگ و تهج  زا  نیا  دوـشیم و  لزاـن  زین  یلاـع  يهبترم  بحاـص  رب  دوـش  لزاـن  نییاـپ  يهبترم  رب  هـک  يزیچ  ره  دوـشیم و  لزاـن 

نآ زا  یمهس  نییاپ  هبترم  تسا ، هبترم  نامه  هب  صوصخم  هک  تسا  یلاع  يهبترم  بحاص  يارب  هک  يزیچ  فالخ  رب  تسا ، نآ  يهطاحا 
. درادن

نآ ریغ  رّکفت  بحاـص  يارب  ینعی  تسا ، رّکفت  هّبنت و  بحاـص  يارب  ًۀَـمْحَر  َو  ًةَّدَوَم  ْمُکَْنَیب  َلَـعَج  َو  اـت  ِتِّیَْملا ...  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی  زا : سپ 
. دربیمن تّذل  نآ  زا  دنکیمن و  كرد  ار  تایآ  نآ  ملع  بحاص  هکنیا  هن  تسین ،

. ریغص ریبک و  ملاع  رد  حابشا  ياهنیمز  حاورا و  ياهنامسآ  نآ و  نیمز  عبط و  ياهنامسآ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْقلَخ  ِِهتایآ  ْنِم  َو 
نایم رد  هچ  امش ، ياهتغل  فالتخا  ْمُِکتَنِْسلَأ  ُفالِتْخا  َو 

314 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ادا ّتیفیک  رد  امـش  ياهنابز  فالتخا  دوصقم  ای  دـننکیم ، َّنِّسلا  هب  ریبعت  دوشیم  يراـج  اـهنابز  رب  هک  یتاـملک  اـهتغل و  زا  مجع  برع و 

. دیتسه عون  کی  زا  امش  هکنیا  اب  تسا  ظفل  ندرک 
. ناتیاهگنر فالتخا  َو و 
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، شقلخ هب  وا  تیانع  لاـمک  یلاـعت و  يادـخ  تمکح  ملع و  رب  تلـالد  هک  تسا  یتاـیآ  فـالتخا  نیا  رد  ٍتاـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  ْمُِکناْولَأ 
. تسا هدمآ  ربخ  رد  هچنانچ  دراد ، اهگنر  اهنابز و  بحاص  لاوحا  رب  تلالد  ای  دراد ، شتدحو  تنطلس و  هدارا و  تردق و 

، دـشاب هدـش  لصاح  ملع  اهنآ  يارب  هک  دوشیم  یناسک  صوصخم  تروص  نیا  رد  هک  هدـش  هدـناوخ  مال  هحتف  اب  َنیِِملاْعِلل  ظفل  َنیِِملاـْعِلل 
ریغ لوقعلا و  يوذ  زا  ّمعا  نآ  هک  تسا  نیملاع  درفم  هک  ملاـع  فـالخ  رب  تسا ، لوقع  ناـبحاص  صوصخم  مـال  هحتف  اـب  نیملاـع )  ) اریز

. تسا لوقعلا  يوذ 
رد دنوادخ  هک  یناسک  رگم  دنتـسین  اهنآ  دشاب و  هدـش  لصاح  اهنآ  يارب  یناسنا  روعـش  هک  دنتـسه  یناسک  تقیقح  رد  لوقع  نابحاص  و 

. تسا هدنابات  ملع  رون  اهنآ  لد 
زا ار  یکاردا  ياهتروص  هک  یناسک  هن  دـنابات ، ملع  رون  اهنآ  بولق  رد  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  هدـش و  هدـناوخ  مال  هرـسک  اب  و 

یسک عمتسم  نوچ  ملع ، يهبترم  نیتسخن  رابتعا  هب  تخادنا  مّدقم  نیعمتـسم  رب  فنـص  نیا  دنـشاب و  هدرک  لیـصحت  اهرتفد  زا  ناشلاثما و 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  يوبن  ربخ  رد  هچنانچ  تسا ، ملع  هبترم  نیمّود  عامـس  هبترم  هک  دشاب ، هدش  لصاح  وا  يارب  عامـس  يهبترم  هک  تسا 

. تسا هدمآ 
نیا  هب  رعشم  ات  شدعب  ام  شلبق و  ام  دننام  نوملعی ) موقل  : ) دومرفن و 

315 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنکیمن تیافک  تایآ  نیا  كاردا  رد  نآ  نیتسخن  هبترم  اصوصخ  ملع  لوصح  هک  دشاب 

تشپ زا  ار  وا  نخس  رگا  دسانشیم ، ار  وا  گنر  دسانـشیم و  ار  وا  دنیبب  ار  يدرم  هاگره  ماما  هدش : تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 
رخآ ات  ِضْرَْألا ...  َو  ِتاوامَّسلا  ُْقلَخ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  دیوگیم : یلاعت  يادـخ  تسا . زیچ  هچ  نآ  هک  دـمهفیم  دسانـشیم ، ار  وا  دونـشب  راوید 

: دومرف
. دنتسه املع  نانآ 

اب ار  نیملاع )  ) مالّسلا هیلع  ماما  زین  تسا و  هدرک  رابتعا  ار  ملع  هبترم  نیرخآ  مالّـسلا  هیلع  ماما  تسا و  هیآ  هوجو  زا  یکی  نایب  ربخ  نیا  و 
اهگنر اهنابز و  بحاص  لاوحا  رب  ار  تایآ  تلالد  دشاب و  مال  يهرسک  قفاوم  هک  هدرک  لمح  ییانعم  رب  ارنآ  ای  تسا  هدناوخ  مال  يهرـسک 

هک یتایآ  ملاع  نآ  رد  ات  دـشاب  دـیاب  ریغـص  ملاـع  رد  حابـشا  نیمز  حاورا و  ياهنامـسآ  نیمز  اهنامـسآ و  زا  دوصقم  نیا  رباـنب  هداد ، رارق 
«. 1  » دشاب حیحص  دنکب  نیمز  اهنامسآ و  بحاص  لاوحا  رب  تلالد 

دییقت زا  باوخ  قالطا  دوشیمن  تقو  ود  نآ  ریغ  رد  باوخ  هکنیا  اب  زور  بش و  هب  دـییقت  يهدـیاف  ِراـهَّنلا  َو  ِلـْیَّللِاب  ْمُکُماـنَم  ِِهتاـیآ  ْنِم  َو 
. تسا بش  رد  ندیباوخ  دوصقم  هک  دیآیم  شیپ  مّهوت  نیا  دنکن  رکذ  باوخ  لابند  هب  ار  زور  بش و  رگا  نوچ  تسا ،

باوخ رد  سپ  درکن ، زور  بش و  هب  دّیقم  ار  يزور  بلط  ءاغتبا و  اذا  زور ، هن  تسا ، هدش  اّیهم  باوخ  يارب  هک  تسا  بش  نوچ 
__________________________________________________

ح 3. ص 438 ، ج 1 ، یفاک : . 1
316 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، دـنکیم گرم  ماگنه  ندـب  زا  سفن  جورخ  تّیفیک  وا و  عنـص  ناقتا  یلاعت و  قح  تمکح  رب  تلالد  هک  تسا  ییاههناشن  تایآ و  قلطم 
هکنیا رب  عبط ، ملاع  رب  نآ  يهطاحا  ملاع و  نآ  ياقب  رب  دـنکیم  تلالد  زین  دـنکیم و  داسف  نوک و  ملاـع  زا  ریغ  يرگید  ملاـع  رب  تلـالد 

. تادوجوم همه  رب  یلاعت  قح  يهطاحا  ّتیفیک  رب  تسا ، تباث  ملاع  نآ  رد  يایشا  عیمج  ياهتروص 
ّنظ بسح  رب  نآ  رد  هک  يزور  لـضف و  بلط  رد  هچ  تسا ، ادـخ  تاـیآ  زا  یکی  زین  زور  بش و  رد  يزور  بلط  ِِهلْـضَف  ْنـِم  ْمُکُؤاـِغْتبا  َو 

. تسا سفن  لامک  سفن 
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روما هب  تبـسن  سفن  یگدرتسگ  ناسنا و  تالامک  ای  دـشاب  ایند  رد  ناسنا  جاتحی  ام  ریاس  يزور و  تعـسو  لـضف  زا  دوصقم  هکنآ  زا  ّمعا 
دوجو لضف  لامک و  أدبم  رگا  هچ  دنکیم ، لضف  تعـسو و  لامک و  بحاص  أدـبم  رب  تلالد  هک  تسا  ییاههناشن  تایآ و  دـشاب  ترخآ 

. دنکیمن بلط  وا  زا  يزیچ  ناسنا  دشاب  هتشادن 
هک یناـسک  ینعی  دنونـشیم ، هک  یموق  يارب  تسا  ییاـههناشن  تاـیآ و  دـش  رکذ  هک  روما  نیا  رد  َنوُعَمْـسَی  ٍمْوَِـقل  ٍتاـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ 

یَْقلَأ َْوأ  هدومرف : هک  اجنآ  هدرک  هراـشا  نآ  هب  یلاـعت  يادـخ  تسا ، دـیلقت  عامتـسا و  يهبترم  نآ  هک  دنـشابیم ، اراد  ار  ملع  مّود  يهبترم 
. ٌدیِهَش َوُه  َو  َعْمَّسلا 

دیوگب تساوخن  نوچ  یلو  قربلا » مکیری  نا  هتایآ  نم  و  : » دـیوگب هک  دوب  نیا  قحال  قباـس و  ياـهترابع  قفاوم  َقْرَْبلا  ُمُکیُِری  ِِهتاـیآ  ْنِم  َو 
زا  تسا  ادخ  تایآ  زا  قرب  نداد  ناشن  يهیارا و  هک 

317 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. درک لودع  نآ 

هتـسشن ردصم  ياج  ُمُکیُِری  ای  دوشیم ، هتفرگ  ریدـقت  رد  َّنِإ  ظفل  ای  ُمُکیُِری  رد  هک  دـشابیم  ُمُکیُِری  هب  ّقلعتم  تسا ، وغل  فرظ  ِِهتایآ  ْنِم  و 
. تسا

. دوریم نیب  زا  ردصم  ای  َّنِإ  حیرص  زا  لودع  هتکن  تروص  نیا  رد  هک 
: دومرف اذل  دشاب و  یقیقحت  وا  ملع  هک  یسک  يارب  تسا  هناشن  تایآ و  تایآ ، نآ  هک  دنک  نایب  تساوخ  دنوادخ  یتقو  اریز 

ِِهتایآ ْنِم  دومرف : تسا ...  نآ  رظتنم  اـمئاد  قیقحت  بحاـص  هک  دوشیم  یـشان  یبیغ  تاـیآ  زا  دوهـشم  قرب  هک  دـیوگب  تساوخ  ُمُکیُِری و 
(. مکیری نأ  : ) دومرفن ُمُکیُِری و 

. دشاب لوعفم  زا  لاح  ای  دشابن ، هل  لوعفم  دشاب و  مال  ریدقت  هب  ًافْوَخ  تسا  نکمم  سرت ، فوخ و  نداد  ناشن  ینعی  ًافْوَخ 
. تسا ناراب  رد  عمط  هقعاص و  زا  سرت  دوصقم  ًاعَمَط  َو 

دیلقت ّدح  زا  هک  هنوگ  نیدب  دننکیم  قیقحت  ملع  رد  َنُولِقْعَی  ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  اِهتْوَم  َدَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  ِییُْحیَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  ُلِّزَُنی  َو 
هب دنابلق و  ياراد  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  دیلقت و  ضحم  هن  لقع ، هلیـسو  هب  تسا  یئیـش  كاردا  زا  ترابع  لّقعت  هچ  دنوشیم ، جراخ 
. تسا ملع  هب  ندرب  تّذل  مولعم و  راثآ  نتفای  ملع و  رد  قیقحت  ماقم  نیا  ٌْبلَق و  َُهل  َناک  ْنَِمل  یلاعت : يادخ  لوق  رد  تسا  هدش  هراشا  اهنآ 

نآ  تسا ، مولعم  كاردا  رد  نایع  دوهشم و  ماقم  نآ  زا  رتالاب 
318 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسایلوا ایبنا و  زا  یضعب  ماقم  هک  تسا  مولعم  هب  قّقحت  ماقم  نآ  زا  رتالاب  تسایلوا و  ایبنا و  صوصخم 
، تسا هداتسیا  هلیـسو  تلآ و  نودب  ادخ  رما  هب  نیمز  نامـسآ و  هک  تسا  نیا  ادخ  تایآ  زا  ِهِْرمَِأب و  ُضْرَْألا  َو  ُءامَّسلا  َموُقَت  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو 

. تسا ریبک  ملاع  ریغص و  ملاع  رد  نیمز  نامسآ و  دوصقم 
نم ةوـعد  مکاـعد  اذإ  ضرـالا  نم  مکجورخ  مث  : ) ینعی درفم ، هب  لـیوأت  اـب  تسا  َموـُقَت  ْنَأ  رب  فـطع  ِضْرَأـْلا  َنِم  ًةَوـْعَد  ْمُکاـعَد  اذِإ  َّمـُث 

(. ضرالا
نوریب تروص  نیا  رد  هک  هلمج ، فطع  تروص  هب  دـشاب  ُءاـمَّسلا  َموُقَت  ْنَأ  ِِهتاـیآ  ْنِم  عومجم  رب  فطع  تسا  نکمم  َنوُـجُرْخَت و  ُْمْتنَأ  اذِإ 

. دوشیمن اههناشن  تایآ و  هلمج  زا  نیمز  زا  ندمآ 
. اذکه و  دنیامن ...  رّکفت  ای  دنروآ  نامیا  هک  یهورگ  يارب  تسا  ییاههناشن  تایآ و  روما  نیا  رد  دومرفن : اجنیا  رد  و 

نآ زا  هدننک  هدهاشم  دنرادن ، نآ  زا  یبیـصن  مهـس و  هدننک ، هدـهاشم  ریغ  نیملاع  تسا ، ناگدـننک  هدـهاشم  صوصخم  تایآ  نیا  نوچ 
روما نیا  رد  دومرفن : سپ  درادن ، هناشن  تیآ و  هب  جایتحا  یلاعت  يادخ  قلخ و  بناج  زا  هن  تسادخ ، هیحان  زا  دنکیم  هدهاشم  هک  تهج 
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. تسا ناگدننک  هدهاشم  يارب  اههناشن  تایآ و 
هراشا بلطم  نیا  هب  هتشذگ  رد  دنشاب و  تایآ  دنناوتیمن  ناسنا  زا  رترب  یلعا و  فنص  يارب  زج  هک  دنتسه  دنلب  ایلع و  تایآ  تایآ ، نیا  و 

دشاب  رتنیئاپ  فنص  يارب  هناشن  تیآ و  هک  يزیچ  ره  هک  میدرک 
319 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تشذگ اههتکن  اههراشا و  یضعب  اب  لحن  هروس  رد  هیآ  تسین ، تسرد  بلطم  سکع  دوشیم و  زین  رتالاب  فنص  يارب  تیآ 
يادخ کیرش  هک  تسین  يدحا  ینعی  تسادخ ، يارب  دنتـسه  ود  نآ  رد  هک  یناسک  نیمز و  اهنامـسآ و  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  َُهل  َو 

. دشاب یلاعت 
. دنتسین وا  لباقم  رد  دنتسه و  ادخ  عیطم  عضاخ و  همه  َنُوِتناق  َُهل  ٌّلُک 

. تسین وا  يارب  يّدض  لثم و  سپ  دنتسه ، نمیرها  نادزی و  هب  تملظ و  رون و  هب  لئاق  هّیونث  هچنانچ 
رورـش أدـبم  نمیرها  دـنیوگیم  هّیـسیلبا  هّیونث و  هچناـنچ  وا ، ریغ  هن  تسا ، هدرک  شنیرفآ  هب  ءادـتبا  هک  تسا  وا  َْقلَْخلا  اُؤَدـْبَی  يِذَّلا  َوُـه  َو 

. تسا
رب هن  رگ  تقلخ ، يادتبا  زا  ادـخ  رب  تسا  رتناسآ  هداعا  ندـنادرگزاب و  امـش  لوصا  اههزادـنا و  هب  تبـسن  ینعی  ِْهیَلَع  ُنَوْهَأ  َوُه  َو  ُهُدـیُِعی  َُّمث 

. ددرگیم رب  قلخ  هب  رورجم  ریمض  ای  تسین ، رگید  زیچ  زا  رتتخس  يزیچ  یلاعت  يادخ 
شترطف ءاضتقا  شاهّدام و  لوصح  يارب  تیبرت  تلآ و  هّدام و  هب  جاـیتحا  هداـعا  هک  تسا  نیا  تسرتناـسآ  ندـنادرگ  زاـب  هکنیا  ياـنعم  و 

اهینیمز و نتـشاد  هگن  اهيولع و  تیبرت  هّداـم و  هّیهت  هب  جاـیتحا  هک  ییادـتبا  تقلخ  ءادـبا و  فـالخ  هب  درادـن ، شلـصا  هب  دوعـص  يارب 
. دراد اهنآ  يزیت  نتسکش  اهفلاختم و  نداد  تفلا  بیکرت و 

. تسا خلسنم  يرترب  لیضفت و  يانعم  زا  ُنَوْهَأ  ظفل  دناهتفگ : یضعب  و 
320 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسوا يارب  نیمز  اهنامسآ و  رد  ایلع  تافص  هّیلک  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  یلْعَْألا  ُلَثَْملا  َُهل  َو 
، دیاین مهو  فصو و  هب  تسین ، وا  هیبش  يزیچ  هک  یلعا  لثم  تسا  ادـخ  يارب  یلْعَْألا  ُلَثَْملا  ِهَِّلل  َو  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

نیمز رد  لوقع ، عاونا و  بابرا  دـننام  تسا ، یلعا  هباـشم  اهنامـسآ  رد  دـنوادخ  يارب  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی  تسا ، یلعا  لـثم  نآ  سپ 
«. 1  » ایلوا ایبنا و  دننام 

یتسه و یلعا  لثم  وت  « 2 : » دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 
«. 3  » میتسه یلعا  لثم  تیاده و  لیبس  يوقت و  هملک  ام  تسا : يرگید  ربخ  رد 

. دوشیمن بولغم  هک  تسا  يدنمزوریپ  وا  ُزیِزَْعلا و  َوُه  َو 
. تسین رادیاپ  ياهتیاغ  اهتحلصم و  اهتمکح و  يارب  زج  دهدیم  ماجنا  هک  يراک  ره  ُمیِکَْحلا و 

ار ادخ  ياهقولخم  اهکولمم و  هک  هدز  لثم  امش  لاوحا  تهج  ای  تسا ، هدز  لثم  امـش  نتفرگ  دنپ  يدنمهرهب و  تهج  دنوادخ  ْمَُکل  َبَرَض 
. تسا ضحم  ياطخ  ندروآ  كرش  نیا  هک  دینادب  دیوش و  هّبنتم  ات  دیهدیم  رارق  ادخ  کیرش 

هک دوخ  ءاکرش  دوخ و  لاح  هب  تسا  هدز  لثم  دنوادخ  اًلَثَم 
__________________________________________________

ح 1. باب 50 ، ص 323 ، دیحوتلا : باتک  ص 130 . ج 4 ، یفاص : . 1
ح 13. باب 30 ، ص 6 ، مالّسلا ج 2 ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  ص 130 ، ج 4 ، یفاص : . 2

. ].....[ ح 14 هرشعلا ، باب  ص 423 ، ج 2 ، لاصخ : . 3
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321 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دراد کیرش  دنوادخ  امش  نامگ  هب 

هکنیا اب  امش  ياهکولمم  هک  تسا  نیا  لثم  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، لثم  نایب  َءاکَرُش  ْنِم  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  ْنِم  ْمَُکل  ْلَه  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم 
؟ دنتسه امش  ءاکرش  میداد  امش  هب  ام  هک  يزور  رد  ایآ  دنتسین  امش  كولمم  تقیقح  رد 

نیع رد  تسا ، رابتعا  ضحم  امش  هب  نآ  تبسن  تسا و  ام  بناج  زا  يزور  هکنیا  اب  میدرک ، يزور  امـش  هب  ام  هک  هچنآ  رد  ْمُکاْنقَزَر  ام  ِیف 
. دیزاس کیرش  ناتدوخ  اب  يزور  رد  ار  اهكولمم  دیوشیمن  یضار  امش  لاح 

وا ناکیرـش  دنرادن  ناشدوخ  زا  يدوجو  هک  وا  یقیقح  ياهكولمم  هک  دوش  یـضار  هنوگچ  دـنوادخ  ای  دـیوشیم ، یـضار  هنوگچ  سپ 
. تافص ریاس  هب  دسرب  هچ  ات  تسین  ناشدوخ  زا  ناشدوجو  الصا  هک  ییاهكولمم  دنریگ ، رارق 

یتقو نوچ  دنک ، دییأت  ار  کیرـش  هب  اهنآ  ندشن  یـضار  ات  درک  رکذ  ار  اهناسنا  ياهكولمم  دومن و  لودـع  ترابع  نیا  زا  یلاعت  يادـخ 
زین ادـخ  يارب  کیرـش  یفن  اتعیبط  دریگیم  رارق  دـیکأت  دروم  تیاضر  مدـع  نیا  دنتـسین و  ناشدوخ  ياهکولمم  تکارـش  هب  یـضار  اهنآ 

. دوشیم دّکؤم 
هنوگچ سپ  دنـشاب  يواسم  امـش  اب  امـش  ياهكولمم  یتح  دـیتسین  یـضار  امـش  ینعی  تسا ، ماهفتـسا  لوخدـم  رب  فطع  ٌءاوَس  ِهِیف  ُْمْتنَأَف 

دنشاب . يواسم  وا  اب  وا  ياهكولمم  دوشیم  یضار  دنوادخ  ای  دیوشیم  یضار 
322 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

سپ تسا : نینچ  هیآ  ریدـقت  تسا ، فوذـحم  فوطعم  ءازجا  زا  یـضعب  تسا ، رابخا  رد  بیقعت  يارب  ءاف ]  ] ظفل هللا ،) بزح   ) رب فطع  اـی 
هک دـیوشیمن  یـضار  لاح  نیع  رد  دـیتسه ، يواسم  دوخ  ياهكولمم  اب  میداد  يزور  امـش  هب  هک  هچنآ  رد  دازآ  ّرح و  نامدرم  يا  امش 

دوشیم یضار  دنوادخ  ای  دیوشیم  یضار  هنوگچ  سپ  دنتسه ، يواسم  امش  اب  تاهج  همه  رد  هکنیا  اب  دنشاب  يواسم  امـش  اب  اهكولمم 
زا هک  ردـقنامه  دیـسرتیم  اهكولمم  زا  ینعی  تسا ، هفنأتـسم  ای  هّیلاح  هلمج  نیا  ْمُهَنُوفاخَت  دنـشاب !؟ کیرـش  دـنوادخ  اب  اـهكولمم  هک 

؟ دیسرتیم ناتدوخ 
؟ دیهدیم رارق  ناتدوخ  کیرش  اهنآ  زا  سرت  تهج  زا  ار  دوخ  ياهكولمم  ایآ  ْمُکَسُْفنَأ  ْمُِکتَفیِخَک 

ناتدوخ هب  ار  اهنآ  تبـسن  هک  رابتعا  نیمه  زج  دـیتسه  يواسم  تهج  ره  زا  يزور  رد  ناتیاهكولمم  امـش و  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  اـی 
هکیلاح رد  دنشاب ، کیرش  امش  اب  اهنآ  هک  دیشاب  یضار  دیاب  بیترت  نیدب  دیسرتیم ، رارحا  زا  هک  ردقنامه  دیـسرتیم  اهنآ  زا  دیهدیم و 

زا یتهج  چـیه  رد  ادـخ  ياهكولمم  هکنیا  اب  دنـشاب  کیرـش  وا  اب  شیاهكولمم  دوش  یـضار  روطچ  دـنوادخ  سپ  دـیوشیمن ، یـضار 
. درادن یسرت  چیه  اهنآ  زا  دنوادخ  دنتسین و  وا  يواسم  تاهج 

. اهنآ ندروآ  كرش  لیثمت  لیصفت و  دننام  َِکلذَک 
. میهدیم لیصفت  يزیچ  ره  رد  ار  تایآ  هنوگنیا  ِتایْآلا  ُلِّصَُفن 

كاردا  هک  یموق  ای  دندش ، جراخ  دیلقت  ماقم  زا  هکنآ  زا  سپ  دندومن  قیقحت  كاردا  ملع و  رد  هک  هکیناسک  يارب  َنُولِقْعَی  ٍمْوَِقل 
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لامعتـسا قلطم  یناسنا  كاردا  رد  لّقعت  هچ  یقیقحت ، هاوخ  دشاب ، يدیلقت  كاردا  نیا  هاوخ  ناویح ، كاردا  هن  تسا ، ناسنا  كاردا  اهنآ 
. دوشیم لامعتسا  زین  دیلقت  اب  هن  دشاب ، قیقحت  اب  هک  ینالقع  كاردا  رد  هچنانچ  دوشیم ،

«. 1  » دنتفگیم هیبلت  دنتفریم  ّجح  هب  هاگ  ره  برع  شیرق و  هک  دوب  نیا  هیآ  لوزن  ببس  دناهتفگ : یضعب 
میهاربا و يهیبلت  نآ  و  کل ] کیرش  کلملا ال  کل و  ۀمعّنلا  دمحلا و  ّنا  کیّبل ، کل  کیرـش  ال  کیّبل ، کیّبل ، : ] دوب نینچ  نانآ  هبیلت  و 

هیبلت سپ  دـنتفگ : تسین ، امـش  ناینیـشیپ  يهیبـلت  هیبـلت ، نیا  تفگ : دـمآ و  يدرم  ریپ  تروص  رد  ناطیـش  سپ  تسا ، مالّـسلا  مهیلع  اـیبنا 
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؟ تسا هدوب  هنوگچ  ام  ناگتشذگ 
[. کل وه  اکیرش  ّالا  کیرش  ال  کیّبل ، مهّللا  کیّبل ، : ] دناهتفگیم نینچ  اهنآ  تفگ : ناطیش 

: تفگ سیلبا  دندش ، هدنکارپ  قّرفتم و  راتفگ  نیا  زا  شیرق  سپ 
وه کیرش  ّالا  : ] دیئوگب دیاب  تفگ : تسیچ ؟ وت  رخآ  نخـس  دنتفگ : منزب ، ار  مفرح  رخآ  دوش و  مامت  نم  نخـس  ات  دینک  شوگ  دیتسیاب و 

. تسین وت  کلام  وا  یتسه و  وا  کلام  وت  هک  یکیرش  زج  تسین  وت  يارب  یکیرش  ینعی  ککلمی ] ام  هکلمت و  کل 
. تسا نآ  کلام  کیرش  هک  تسا  يزیچ  ره  کیرش و  کلام  ادخ  هک  دینیبیمن  ایآ 

__________________________________________________

ص 154. ج 2 ، یمق : ریسفت  ص 131 . ج 4 ، یفاص : . 1
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ار هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنوادخ  یتقو  دـنتفگیم ، شیرق  طـقف  ار  هیبلت  نیا  دـندش و  یـضار  هیبلت  نیا  هب  همه  بیترت  نیدـب 
ْلَه ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  اًلَثَم  ْمَُکل  َبَرَـض  دومرف : لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادـخ  سپ  تسا ، كرـش  نیا  تفگ  درک و  راکنا  ار  هیبلت  نیا  داتـسرف ،

هتـشاد کیرـش  ناتدوخ  كولمم  رد  دـیوشیم  یـضار  امـش  ینعی  ٌءاوَس  ِهِیف  ُْمْتنَأَف  ْمُکاْنقَزَر  ام  ِیف  َءاکَرُـش  ْنِم  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  ْنِم  ْمَُکل 
. دیشاب

كولمم رد  نم  يارب  دیوشیم  یـضار  هنوگچ  سپ  دیـشاب  هتـشاد  کیرـش  دیتسه  نآ  کلام  هک  هچنآ  رد  دیوشیمن  یـضار  امـش  رگا  و 
؟ دیهد رارق  کیرش  مدوخ 

يارب ندروآ  كرش  نالطب  حوضو  اب  اهنآ  ایآ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  زا  كاردتـسا  بارـضا و  هلمج  نیا  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َعَبَّتا  َِلب 
نذا نودب  ادخ  هب  ندروآ  كرـش  اب  هک  دـندش  یناسک  وریپ  هکلب  دـنرادن ، ناشیاعّدا  رب  یناهرب  نانآ  دومرف : سپ  دـنراد ؟ مه  یناهرب  نآ 

. دیامن ّمذ  ار  اهنآ  هلیسو  نیدب  هک  تسا  نآ  يارب  ندروآ  ریمض  ياج  هب  رهاظ  مسا  دندرک و  ملظ  ناشدوخ  هب  ادخ 
. تسا هدرک  هارمگ  ادخ  هک  ارنآ  دنکیم  تیاده  یسک  هچ  ُهَّللا  َّلَضَأ  ْنَم  يِدْهَی  ْنَمَف  ٍْملِع  ِْریَِغب  ْمُهَءاوْهَأ 

. دروآ تسار  هار  هب  دناوتیمن  سک  چیه  تسا  هدرک  هارمگ  ادخ  هک  ار  یسک  درک و  هارمگ  يراوخ  ار  نانآ  دنوادخ  ینعی 
. دنک يرای  ار  اهنآ  ادخ  باذع  لباقم  رد  هک  دنرادن  ار  یسک  نانآ  َنیِرِصان و  ْنِم  ْمَُهل  ام  َو 
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30 تایآ 40 -

325 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 30  (: 30  ) مورلا هروس  ]

هراشا

(30  ) َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدـلا  َِکلذ  ِهَّللا  ِْقلَِخل  َلیِدـْبَت  اْهیَلَع ال  َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  ًافِینَح  ِنیِّدـِلل  َکَـهْجَو  ِْمقَأَـف 
َنوُحِرَف ْمِْهیَدـَل  اِمب  ٍبْزِح  ُّلُک  ًاعَیِـش  اُوناک  َو  ْمُهَنیِد  اُوقَّرَف  َنیِذَّلا  َنِم  ( 31  ) َنیِکِرْـشُْملا َنِم  اُونوُکَت  َو ال  َةـالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو  ُهوُقَّتا  َو  ِْهَیلِإ  َنِیبِینُم 
ْمُهاْنیَتآ اِمب  اوُرُفْکَِیل  ( 33  ) َنوُکِرُْـشی ْمِهِّبَِرب  ْمُْهنِم  ٌقـیِرَف  اذِإ  ًۀَـمْحَر  ُْهنِم  ْمُهَقاذَأ  اذِإ  َُّمث  ِْهَیلِإ  َنِیبـِینُم  ْمُهَّبَر  اْوَـعَد  ٌّرُـض  َساَّنلا  َّسَم  اذِإ  َو  ( 32)

(34  ) َنوُمَْلعَت َفْوَسَف  اوُعَّتَمَتَف 
اذِإ ْمِهیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اِمب  ٌۀَئِّیَس  ْمُْهبُِصت  ْنِإ  َو  اِهب  اوُحِرَف  ًۀَمْحَر  َساَّنلا  اَْنقَذَأ  اذِإ  َو  ( 35  ) َنوُکِرُْشی ِِهب  اُوناک  اِمب  ُمَّلَکَتَی  َوُهَف  ًاناْطلُس  ْمِْهیَلَع  اْنلَْزنَأ  ْمَأ 

َو ُهَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآَـف  ( 37  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِـقل  ٍتاـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  ُرِدـْقَی  َو  ُءاـشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْـسبَی  َهَّللا  َّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ  ( 36  ) َنوُطَنْقَی ْمُه 
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الَف ِساَّنلا  ِلاْومَأ  ِیف  اَُوبْرَِیل  ًابِر  ْنِم  ُْمْتیَتآ  اـم  َو  ( 38  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ِهَّللا  َهْجَو  َنوُدـیُِری  َنیِذَِّلل  ٌْریَخ  َِکلذ  ِلِیبَّسلا  َْنبا  َو  َنیِکْـسِْملا 
(39  ) َنوُفِعْضُْملا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهَّللا  َهْجَو  َنوُدیُِرت  ٍةاکَز  ْنِم  ُْمْتیَتآ  ام  َو  ِهَّللا  َْدنِع  اُوبْرَی 

(40  ) َنوُکِرُْشی اَّمَع  یلاعَت  َو  ُهَناْحبُس  ٍءْیَش  ْنِم  ْمُِکلذ  ْنِم  ُلَعْفَی  ْنَم  ْمُِکئاکَرُش  ْنِم  ْلَه  ْمُکِییُْحی  َُّمث  ْمُُکتیُِمی  َُّمث  ْمُکَقَزَر  َُّمث  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا 
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326 ص :  همجرت ..... 

نید نیا  درادن ، هار  يرییغت  یهلا  شنیرفآ  رد  تسا ، هدیرفآ  نآ  قفو  رب  ار  نامدرم  هک  تسا  یهلا  ترطف  نیا  روایب ، نیدب  يور  هنالدـکاپ 
. دننادیمن مدرم  نیرتشیب  یلو  تسا ، راوتسا 

. دیشابم ناکرشم  زا  دیراد و  اپ  رب  ار  زامن  دینک و  اورپ  وا  زا  هدروآ و  وا  يوس  هب  ور 
. دنتسه شوخلد  دنراد  هچنآ  هب  یهورگ  ره  دندش ، هقرف  هقرف  دندرک و  هراپ  هراپ  ار  ناشنید  هک  یناسک  نامه  زا 

تسا هاگنآ  دناشچب  ناشیا  هب  شیوخ  يوس  زا  یتمحر  نوچ  سپس  دنناوخیم  ار  ناشراگدرورپ  نانک  تبانا  دسر  مدرم  هب  ییالب  نوچ  و 
. دنروآیم كرش  ناشراگدرورپ  هب  نانآ  زا  یهورگ  هک 

. دینادب ار  تقیقح  هک  ادوز  دیروهرهب ، یگدنز ) رهاوظ  زا   ) و دننک ، هشیپ  نارفک  میاهدیشخب  ناشیا  هب  هچنآ  هراب  رد  ماجنا  رس  ات 
. دیوگیم نخس  دناهدیزرو  كرش  نآ  هب  هچنآ  هراب  رد  هک  میاهدرک  لزان  یتّجح  ناشیا  رب  رگم  ای 

هک تسا  هاگنآ  دـسر  ناشیا  هب  یهورکم  ناینیـشیپ  رادرک  راک و  رطاخ  هب  رگا  دـنوش و  نامداش  نآ  هب  میناـشچب  یتمحر  مدرم  هب  نوچ  و 
. دنوشیم دیمون 

رما نیا  رد  کش  یب  درادیم ، گنت  دهاوخب  هک  سک  ره  يارب  هداشگ و  دهاوخب  هک  سک  ره  يارب  ار  يزور  دنوادخ  هک  دناهتسنادن  ایآ 
. تسا تربع  ياههیام  نامیا  لها  يارب 

دننانیا تسا و  رتهب  دنتـسه  یهلا  يدونـشخ  بلط  رد  هک  یناسک  يارب  نیا  هدنام ، هار  رد  اونیب و  هب  زین  هدب و  ار  شّقح  دـنواشیوخ  هب  سپ 
. دنراگتسر هک 

بلط رد  هک  یتاـکز  ره  درادـن و  شیازفا  دـنوادخ  دزن  تقیقح  رد  دـنک  رتـنوزفا  مدرم  لاوما  زا  ار  امـش  هرهب  هک  یهدـب  هک  ییاـبر  ره  و 
. دنتسه بای  شیازفا  نانیا  يزادرپب ، یهلا  يدونشخ 

هک یناکیرش  زا  ایآ  درادیم ، هدنز  سپـس  دناریمیم ، ار  امـش  سپـس  دیـشخب ، ناتیزور  سپـس  دیرفآ و  ار  امـش  هک  تسا  یـسک  دنوادخ 
. تسا رتارف  هّزنم و  دنروآیم ، شکیرش  هچنآ  زا  وا  دهد ؟ ماجنا  اهراک  نیا  زا  يزیچ  هک  تسه  مادک  چیه  دیلئاق 
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327 ص :  ریسفت ..... 

زا شابم و  نآ  رب  كانهودنا  سپ  یناسرب  يرای  وا  هب  یناوتیمن  ینک و  تیاده  هدرک  شهارمگ  ادخ  هک  ار  یسک  یناوتیمن  وت  رگا  ِْمقَأَف 
. نک ادخ  يوس  هب  طقف  ار  تیور  نادرگ و  يور  اهنآ  هب  لیم  زا  فرصنم و  اهنآ  هب  مامتها 

. ادخ يوس  هب  هار  ِنیِّدِلل  َکَهْجَو 
. تسا نیّدلا ]  ] زا ای  هجو ]  ] هیلا فاضم  زا  ای  هجو ]  ] زا لاح  نآ  صلاخ ، ای  شور ، رهاظ و  ًافِینَح 

يوس هب  تروص  نتـشاد  اـپ  رب  ینعی  نید  يارب  هجو  هماـقا  تسا و  یفیلکت  تیـالو  نآ  هک  تسادـخ  يوس  هب  ینیوکت  هار  نید  زا  دوصقم 
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هدـش زین  تیالو  هب  ریـسفت  پچ و  تسار و  هب  تاـفتلا  هجوت و  نودـب  تسا  هدـش  ریـسفت  هلبق  يوس  هب  زاـمن  رد  ندرک  يور  هب  نآ  نید و 
. تسا

نآ رب  تلالد  نآ  زا  دعب  روکذم  لعف  هک  تسا  فوذحم  لعف  ردصم  ای  تسا ، ذخ ]  ] ریدقت هب  ای  حدـم  ای  « 1  » ءارغا هب  بوسنم  ِهَّللا  َتَرِْطف 
. دنکیم

همه رد  هک  تسا  ینیوکت  تیالو  نآ  دـناهدش و  هدـیرفآ  تقلخ  نآ  رب  تادوجوم  عیمج  هکلب  مدرم  هک  تسا  یتقلخ  زا  تراـبع  ترطف  و 
. تسا ینیوکت  تیالو  قباطم  دناهدش  فّلکم  نآ  هب  مدرم  همه  هک  یفیلکت  تیالو  دراد و  نایرس  تادوجوم 

__________________________________________________

( دیمع گنهرف  . ) ندینادرگ دنمزآ  ندرک ، ءادأ  نتخیگنارب ، ءارغا : . 1
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رب میدرک  رکذ  اـم  هک  هچنآ  هب  هدـش  دراو  هیآ  نیا  دروم  رد  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هک  یفلتخم  ياهریـسفت  اـْهیَلَع و  َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا 
. ددرگیم

لیدبت رب  يدحا  هک  شابم  كانهودـنا  دـناهدرک  عنم  شماقم  زا  ار  وا  دـناهتفگ و  وت  ّیـصو  رد  هک  هچنآ  هراب  رد  سپ  ِهَّللا  ِْقلَِخل  َلیِدـْبَت  ال 
. تسین رداق  یفیلکت  ینیوکت و  تیالو 

. تسا مّیق  نید  نامه  یفیلکت  تیالو  ای  فینح ، نید  نیا  ای  ندرک ، نید  يوس  هب  يور  َِکلذ 
. نآ ریغ  هن  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدلا 

هب کّسمت  اذـل  تسادـخ و  يوس  هب  قیرط  نآ  هک  تسا ، تیالو  نامه  مّیق  نید  هک  دـننادیمن  مدرم  رتشیب  َنوُمَْلعَی  ـال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو 
تروص دـندرک و  ضارعا  تسا  یقیقح  نید  هک  تیالو  زا  دـنداد و  تّیمها  نآ  هب  دـندومن و  فّقوت  اـجنامه  رد  هدرک و  مالـسا  تروص 

. دشاب تیالو  يوس  هب  امنهار  يداه و  هک  تسین  نیا  زج  مالسا 
ادخ يوس  هب  تارثک  زا  تشگزاب  لاح  رد  امئاد  اهنآ  هک  تسادخ ، يوس  هب  بلق  هار  نآ  هک  دـندرگرب  نید  نیا  يوس  هب  ینعی  ِْهَیلِإ  َنِیبِینُم 

ترابع هک  دنتسه ، نداد  ةاکز  لاح  رد  امئاد  هک  تسا ، هدومن  نانچ  نآ  ار  يزیچ  ره  هک  تسا  ادخ  عنص  ببس  هب  تشگزاب  نیا  دنتسه و 
. تساهنآ ینیوکت  ششخب  لذب و  صقان و  ياهتیلعف  نتفر  نیب  زا  و 

زا ترابع  هک  دنتسه  زامن  لاح  رد  امئاد  اهنآ  نینچمه  و 
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. تسا نآ  هار  بلق و  هب  تشگزاب  نآ  هک  تسا  لماک  ياهتیلعف  ششوپ 
نیب قرف  تسا ، زیچ  کی  مه  بلق  هب  تشگزاب  ادخ و  هب  تشگزاب  بلق ، قیرط  هب  تشگزاب  هک  تسا ، ادـخ  يوس  هب  تشگزاب  دوصقم  ای 

. تسا يرابتعا  اهنآ 
. تسا َساَّنلا  زا  لاح  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  هب  تّما  همیمض  هب  تسا  ِْمقَأَف  لعاف  زا  لاح  هلمج  نیا  و 

. ادخ زا  ای  نید  زا  دیسرتب  ُهوُقَّتا  َو 
نید رد  ای  تعاط  رد  ای  تدابع  رد  ای  بوجو  رد  ادخ  هب  نیکرـشم  زا  تشذـگ . هرقب  هروس  لوا  رد  نآ  هماقا  زامن و  ینعم  َةالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو 

. دیوشن زامن  هماقا  رد  ای 
هک هنوگ  نیدـب  دـنتخاس  هدـنکارپ  قّرفتم و  ار  ناشتیالو  ای  زامن  ای  تعاط  ای  ار  دوخ  هّجوت  قیرط  هک  یناـسک  ینعی  ْمُهَنیِد  اُوقَّرَف  َنیِذَّلا  َنِم 

فالتخا يرگید  اب  کی  ره  سپ  هدرک ، ذاّختا  يرگید  هک  هچنآ  زا  ریغ  دـنتفرگ  دوخ  يارب  يزامن  ای  یتعاـطا  اـی  یهار  ناـنآ  زا  کـی  ره 
. تسا هدرک 
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ای هداد  رارق  دّدعتم  ياهتعاط  ای  دّدعتم  ياههار  دوخ  يارب  هک  هنوگ  نیدـب  هدرک  هراپ  هراپ  ار  دوخ  نید  مادـک  ره  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 
ینعی هدش ، هدناوخ  ْمُهَنیِد  اُوقَّرَف  دننک ، اوعد  وا  رـس  رگید  نامدرم  هک  يدرم  دننام  هدومن ، قّرفتم  دّدـعتم  ياهاوه  رب  ار  دوخ  نید  کی  ره 
تیالو زا  ای  دـناهدش ، ادـج  تسا  ینیوکت  تیالو  زا  ترابع  هک  هدـیرفآ  ار  اهنآ  ترطف  نامه  رب  دـنوادخ  هک  ار  ناـشدوخ  یناـسنا  هار  زا 

اهنآ  هب  ناشرما  ّیلو  زا  هک  هچنآ  هب  هک  دناهدش  رود  ناشدوخ  یفیلکت 
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. دناهدش ادج  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  ای  تسا  هدیسر 
. تشذگ هیآ  نیا  زا  یلماک  نایب  ماعنا  هروس  رخآ  رد 

قّرفت و لیلعت  ای  اهنآ ، لاح  ناـیب  تهج  تسا  هفنأتـسم  اـی  اعیـش ]  ] تفـص اـی  هّیلاـح ، هلمج  َنوُحِرَف  ْمِْهیَدـَل  اـِمب  ٍبْزِح  ُّلُـک  ًاعَیِـش  اُوناـک  َو 
. تسنانآ یگدنکارپ 

لـصاح وا  يارب  شایناسنا  تالامک  هک  دنادب  دوش و  هّبنتم  رادـیب و  رگا  دراد  ّقلعت  تسا و  هتـسباو  ترطف  هیحان  زا  نوچ  ناسنا  هک  نادـب 
. دراد دوجو  یهانتمان  دوقفم  تالامک  ناسنا  يارب  هکلب  تسین ، لماک  لامک  تسا  هدش  لصاح  وا  يارب  هک  هچنآ  دوشیمن و 

لاحـشوخ تسا  وا  دزن  هک  هچنآ  هب  دوبن  یـسک  قدـص  مدـق  اب  هّللا  یلا  کـلاس  زج  ياهدـننک  مگ  درکن و  ادـیپ  ار  شاهدـش  مگ  رگا  سپ 
. دنکیم نآ  هب  تشپ  تسا و  رجزنم  دراد  هک  هچنآ  زا  هکلب  دش ، دهاوخن 

زج دنکیمن  ادیپ  قّلعت  یگتسباو و  وا  دراد ، وا  هک  تسا  رادقم  نامه  تالامک  هک  دنک  لایخ  دشاب و  هتـشادن  ياهدش  مگ  ناسنا  رگا  یلو 
قالخا و تافـص و  دـئاقع و  مولع و  لیبق  زا  يروص  تـالامک  دـننام  تسا ، هدـش  لـصاح  وا  يارب  تسا و  وا  دزن  هک  یتـالامک  ناـمه  هب 

. دالوا لاوما و  تافشاکم و 
، دراد ندرک  وراـج  رد  هک  تسا  یلاـمک  هب  لاحـشوخ  رگتفر  یّتـح  تسا ، لاحـشوخ  تسا  وا  دزن  هک  هچنآ  هـب  یهورگ  بزح و  ره  سپ 
شنافرع و هب  فراع  شدهز و  هب  دهاز  شتدابع و  هب  دباع  شملع و  هب  ملاع  شتراجت و  هب  رجات  شرحس ، هب  لاحشوخ  رگوداج  رحاس و 

331 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . لاحشوخ  شدوخ  راک  هب  سک  ره  هصالخ 
عقوم نیا  رد  هچ  دـنناوخیم  ار  يادـخ  دـننکیم و  اعد  دـسرب  یملا  جـنر و  مدرم  هب  هاـگره  ِْهَیلِإ  َنِیبِینُم  ْمُهَّبَر  اْوَعَد  ٌّرُـض  َساَّنلا  َّسَم  اذِإ  َو 

. دوریم نیب  زا  دوشیم و  هتشادرب  هّللا  یلإ  كولس  عوجر و  عنام  سفن و  هدرپ  باجح و 
. تمعن هب  ندیسر  جنر و  نآ  زا  یصالخ  زا  سپ  ًۀَمْحَر  ُْهنِم  ْمُهَقاذَأ  اذِإ  َُّمث 

اهنآ تمعن  رکش  زا  دنکیمن و  هبلغ  نانآ  همه  رب  همهاو  هّوق  نوچ  اهنآ ، همه  هن  دنروآیم ، كرش  نانآ  زا  یهورگ  ناهگان  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  اذِإ 
درد و ندش  فرط  رب  نایز و  عفر  تهج  اعد  ادخ و  هب  ندرب  هانپ  زا  ار  اهنآ  همهاو  يهّوق  درد  جنر و  لاح  رد  هک  روطنامه  دوشیمن ، عنام 

. دوشیمن عنام  جنر 
یلاعت يادـخ  اب  ار  اهنآ  دنتـسرپیم و  ار  اهاوه  ناگراتـس و  اـهتب و  هک  دـنروآیم  كرـش  شیوخ  قلطم  راـگدرورپ  هب  َنوُکِرُْـشی  ْمِهِّبَِرب 

. دننادیم يواسم  رما  ّیلو  اب  ار  ناشرما  ّیلو  ریغ  هک  دنروآیم  كرش  فاضم  ّبر  هب  ای  دننادیم ، يواسم 
لصاح نارفک  ندروآ  كرش  زا  دعب  ینعی  تسین ، یئاغ  تّلع  رب  لخاد  تسا و  تیاغ  يارب  مال  ای  تسا  هدش  لصاح  نانآ  نارفک  اوُرُفْکَِیل 

. دوشیم
. تمعن نداد  یتخس و  ندرک  فرط  رب  ینعی  میداد  هچنآ  هب  دنیامن  نارفک  ْمُهاْنیَتآ  اِمب 

. تسا دیدهت  رد  هغلابم  تهج  تافتلا  اوُعَّتَمَتَف 
كرش  هک  تسناد  دیهاوخ  يدوز  هب  َنوُمَْلعَت  َفْوَسَف 
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. تسا هدوب  امش  رب  لابو  رزو و  امش  ندرب  تّذل  عّتمت و  ای  ندروآ 
؟ میدومن لازنا  ام  ایآ  هکلب  اْنلَْزنَأ  ْمَأ 

. میداتسرف نانآ  رب  هکئالم  زا  تنطلس  بحاص  ای  یلیلد ، تّجح و  ًاناْطلُس  ْمِْهیَلَع 
ای دنروآیم ، كرش  هک  دیوگیم  نخس  ندروآ  كرش  زا  وا  ینعی  تسا ، هّیردصم  ای  هلوصوم  ام »  » ظفل َنوُکِرُْـشی  ِِهب  اُوناک  اِمب  ُمَّلَکَتَی  َوُهَف 

. دنیوگیم نخس  ادخ  هب  ناشندروآ  كرش  زا  ای  دنروآیم ، كرش  وا  اب  هک  دیوگیم  نخس  یکیرش  ندروآ  كرش  زا  وا 
. تسا دوصقم  انعم  نیمه  دنروآیم و  كرش  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  تیالو  رد  اهنآ  ای 

. میداد دالوا  مسج و  رد  تّحص  ای  میداد ، دالوا  لام و  رد  تعسو  تمعن و  مدرم  هب  یتقو  ًۀَمْحَر  َساَّنلا  اَْنقَذَأ  اذِإ  َو 
نآ و ياوق  سفن و  ینعی  تسا ، دوجوم  اـهنآ  دزن  ـالعف  هک  تسا  يزیچ  هب  اـهنآ  یگتـسباو  قّلعت و  نوچ  دـنوشیم ، لاحـشوخ  اـِهب  اوُحِرَف 

. نآ ياهیراگزاس  تامیالم و 
. دنوشیم سویأم  ادخ  تمحر  زا  دسرب  يدب  ناشدوخ  تسد  اب  اهنآ  هب  رگا  َنوُطَنْقَی  ْمُه  اذِإ  ْمِهیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اِمب  ٌۀَئِّیَس  ْمُْهبُِصت  ْنِإ  َو 

نآ رب  دنکیم و  عیـسو  ار  يزور  دهاوخب  هک  سک  ره  يارب  دنوادخ  هک  دننیبیمن  ایآ  ُرِدـْقَی  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  َهَّللا  َّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ 
. تسا رداق 

رد دنروآ ، ياج  هب  تمعن  رکش  یلاحشوخ  یتحار و  لاح  رد  ات 
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زا نآ  نادقف  ماگنه  رد  دـنوشن ، لاحـشوخ  تسا  دوجوم  هک  هچنآ  هب  اهنت  دـننک و  شیاشگ  تساوخرد  دـنهاوخب و  ادـخ  زا  یتخـس  لاح 
. دنوشن دیمون  ادخ  تمحر 

راثآ هک  اریز  دـنیبب ، ار  وا  ياهدـننیب  ره  هک  تسا  نیا  وا  نأـش  زا  هک  یلاـعت  يادـخ  هب  ریدـقت  يزور و  طـسب  صاـصتخا  رد  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ 
رد تعـسو  زا  تشیعم  لیـصحت  رد  گنرز  صاخـشا  قیقد و  ياههلیح  نابحاص  هک  دوشیم  هدید  هچ  تسا ، نشور  رهاظ و  یلاعت  يادخ 

یگدـنز عیـسو و  يزور  دنتـسین  دـلب  ار  تشیعم  لیـصحت  هار  هک  یناسک  هداس و  صاخـشا  تهالب و  ناـبحاص  دنتـسه و  مورحم  تشیعم 
. دنراد یبوخ 

، شریبدـت رد  وا  تمکح  نانآ و  يارب  شریبدـت  شقلخ ، هب  وا  تیانع  یلاعت و  يادـخ  ملع  رب  تلالد  هک  تسا  يدّدـعتم  ياههناشن  ٍتایَآل 
. دراد ناشدوخ  ریغ  يارب  اهنآ  ندش  رّخسم  دنهاوخیم و  هک  ار  هچنآ  لیصحت  زا  نانآ  زجع 

اب دوشیم و  زاب  بلق  رد  هک  تسا  نامیا  نید  اب  اریز  دنروایب ، نامیا  ّصاخ  تعیب  اب  هک  تسا  یهورگ  يارب  تایآ  اههناشن و  َنُونِمُْؤی  ٍمْوَِقل 
. دنکیم كرد  دنتسه  اههناشن  تایآ و  هک  تهج  نآ  زا  ار  تایآ  بلق  رد  ندش  زاب 

تسا وت  تسد  رد  هک  هچنآ  هب  سپ  تسا  یلاعت  يادخ  تسد  هب  ریدقت  يزور و  طسب  رگا  ِلِیبَّسلا  َْنبا  َو  َنیِکْـسِْملا  َو  ُهَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآَف 
. تشذگ لیئارسا  ینب  هروس  لّوا  رد  نآ  ریسفت  رد  لیصفت  اب  هیآ  نیا  هدب و  ار  یّقح  بحاص  ره  ّقح  شابن و  لیخب 
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ّقح ياطعا  يهلمج  زا  دنهاوخیم و  ار  ادـخ  هجو  هک  یناسک  يارب  تسا  رتهب  ّقح  بحاص  ّقح  نداد  ِهَّللا  َهْجَو  َنوُدـیُِری  َنیِذَِّلل  ٌْریَخ  َِکلذ 

بحاص ّقح  ياطعا  نیا  نآ و  نیّقحتسم  يارب  بلق  ردص و  يهعس  ياطعا  مالّسلا و  هیلع  یلع  يارب  تماما  ءاطعا  تسا  ّقح  بحاص  يارب 
ایند یگدنز  هب  هک  نیقفانم  يارب  هچ  رگا  تسا ، رتهب  تسا  ناشرما  ّیلو  توکلم  نامه  هک  ادـخ  هجو  نیبلاط  هّللا و  یلا  نیکلاس  يارب  ّقح 

. دشابن بوخ  دنتفای  شمارآ  نآ  اب  دندش و  یضار 
ّیلو توکلم  روهظ  نیبلاط  هّللا و  یلا  نیکلاس  ّصاخ و  تعیب  اب  ناگدـننک  تعیب  رد  رـصحنم  يراگتـسر  حالف و  َنوُِحْلفُْملا  ُمُه  َِکئلوُأ  َو 

. تسا ناشرما 
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. تسا هدش  وکین  رما  هب  نآ  فطع  اذل  تسا ، یهن  يانعم  رد  ربخ  هلمج  نیا  ُْمْتیَتآ  ام  َو 
لوسر رد  رـصحنم  ّقح  نیا  ياطعا  دوب ، تفالخ  زا  ترابع  قوقح  لصا  هکلب  دوب ، لّوا  باـطخ  رد  لـصا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  نوچ 

. دومن باطخ  هب  صوصخم  یلاعت  يادخ  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ 
. دینادرگرب تّما  هب  ار  باطخ  ای  درک ، عمج  باطخ  رد  وا  اب  ار  تّما  یلاعت  يادخ  دوب  دّمحم  تّما  مّود  مکح  زا  روظنم  نوچ  و 

هک ياهیده  هب  هدروخ  صیـصخت  رابخا  رد  نیا  ضوع ، دصق  اب  هیده  ای  ضرق  دننام  دوش  هدنادرگرب  يدایز  اب  هک  تسا  يزیچ  ابر  ًابِر  ْنِم 
. تسا عّقوتم  رتدایز  ضوع  نآ  رد 

: تسا عون  ود  ابر  دومرف : هک  هدش  دراو  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
زیاج يابر  اما  دوشن ، هدروخ  هک  ییابر  دوش و  هدروخ  هک  ییابر 

335 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یلاعت يادـخ  لوق  نآ  دوشیم و  هدروخ  هک  تسا  ییاـبر  نیا  سپ  یـسرب ، نآ  زا  رتـالاب  رترب و  باوث  هب  اـت  تسا  صخـش  هب  وت  يهیدـه 

: تسا
تـسا هداد  نآ  رب  شتآ  هدـعو  هدرک و  یهن  نآ  زا  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  دوشیمن  هدروخ  هک  ییابر  اّما  رخآ و  ات  اـًبِر ...  ْنِم  ُْمْتیَتآ  اـم  َو 

«. 1»
نآ رد  هک  دسرب ، نآ  زا  رتشیب  باوث  هب  ات  دهدب  هیده  ای  دشخبب ، يزیچ  صخـش  هک  تسا  نآ  ابر  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و 

«. 2  » هانگ هن  تسا و  رجا  هن 
. دوش هداد  ابر  هب  ات  دیدروآ  هک  هچنآ  ینعی  هدش ، هدناوخ  رصق  اب  ُْمْتیَتآ  ُْمْتیَتآ  ظفل  و 

. تسا هدش  هدناوخ  لاعفا  باب  زا  عمج  تروص  هب  یناقوف  ءات  اب  دّرجم و  یثالث  زا  درفم  تروص  هب  یناتحت  ءای  اب  اُوبْرَی  ظفل  اَُوبْرَِیل 
. ضرق ای  هقدص  ای  هیده  ٍةاکَز  ْنِم  ُْمْتیَتآ  ام  َو  ِهَّللا  َْدنِع  اُوبْرَی  الَف  ِساَّنلا  ِلاْومَأ  ِیف 

41 تایآ 50 -

335 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 41  (: 30  ) مورلا هروس  ]

هراشا

َْفیَک اوُرُْظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِس  ُْلق  ( 41  ) َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  اُولِمَع  يِذَّلا  َضَْعب  ْمُهَقیُِذِیل  ِساَّنلا  يِْدیَأ  ْتَبَسَک  اِمب  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف  ُداسَْفلا  َرَهَظ 
َنوُعَّدَّصَی ٍِذئَمْوَی  ِهَّللا  َنِم  َُهل  َّدَرَم  ٌمْوَی ال  َِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ِمِّیَْقلا  ِنیِّدـِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف  ( 42  ) َنیِکِرْشُم ْمُهُرَثْکَأ  َناک  ُْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ُۀَِبقاع  َناک 

ُّبُِحی ـال  ُهَّنِإ  ِِهلْـضَف  ْنِم  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل  ( 44  ) َنوُدَـهْمَی ْمِهِـسُْفنَِألَف  ًاِحلاص  َلِـمَع  ْنَم  َو  ُهُْرفُک  ِْهیَلَعَف  َرَفَک  ْنَم  ( 43)
(45  ) َنیِِرفاْکلا

ْدََقل َو  ( 46  ) َنوُرُکْـشَت ْمُکَّلََعل  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  اوُغَْتبَِتل  َو  ِهِْرمَِأب  ُْکلُْفلا  َيِرْجَِتل  َو  ِِهتَمْحَر  ْنِم  ْمُکَقیِذـُِیل  َو  ٍتارِّشَبُم  َحایِّرلا  َلِـسُْری  ْنَأ  ِِهتاـیآ  ْنِم  َو 
ُلِسُْری يِذَّلا  ُهَّللا  ( 47  ) َنِینِمْؤُْملا ُرْـصَن  اْنیَلَع  اقَح  َناک  َو  اُومَرْجَأ  َنیِذَّلا  َنِم  انْمَقَْتناَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُهُؤاـجَف  ْمِهِمْوَق  یلِإ  ًالُـسُر  َکـِْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ 

ْمُه اذِإ  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  ِِهب  َباصَأ  اذِإَف  ِِهلالِخ  ْنِم  ُجُرْخَی  َقْدَْولا  يَرَتَف  ًافَسِک  ُُهلَعْجَی  َو  ُءاشَی  َْفیَک  ِءامَّسلا  ِیف  ُهُطُْـسبَیَف  ًاباحَـس  ُرِیُثتَف  َحایِّرلا 
َّنِإ اِهتْوَم  َدَْعب  َضْرَْألا  ِیُْحی  َْفیَک  ِهَّللا  ِتَمْحَر  ِراثآ  یلِإ  ْرُْظناَف  ( 49  ) َنیِِسْلبَُمل ِِهْلبَق  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َلَّزَُنی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  اُوناک  ْنِإ  َو  ( 48  ) َنوُرِْشبَتْسَی

(50  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  یتْوَْملا  ِیْحَُمل  َِکلذ 
__________________________________________________
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336 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

336 ص :  همجرت ..... 

دشاب دناشچب  نانآ  هب  ار  ناشرادرک  راک و  زا  یـشخب  يازج  دنوادخ  ات  تسا  هدش  ریگارف  رحب  ّرب و  رد  یهابت  مدرم  رادرک  راک و  رطاخ  هب 
. دنیآ دوخ  هب  دندرگ و  زاب  هک 

. دندوب كرشم  ناشرتشیب  هک  تسا ؟ هدوب  هنوگچ  دندوب  رتشیپ  هک  ار  یناسک  ماجنا  رس  دیرگنب  هاگنآ  دینک  رفس  ریس و  نیمز  رد  وگب 
نید يوس  هب  دـنوش  ادـج  مه  زا  مدرم  زور  نآ  رد  هک  دـسر  ارف  دـنوادخ  بناج  زا  تشگزاـب  یب  يزور  هکنآ  زا  شیپ  ار  تلد  يور  سپ 

. رادب راوتسا 
دزرو رفک  سک  ره 

337 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دناهدرک یشیدنا  شیپ  ناشدوخ  يارب  دننک  هشیپ  هتسیاش  يرادرک  هک  یناسک  تسوا و  نایز  هب  شرفک 

. درادن تسود  ار  نارفاک  وا  هک  ارچ  دهد ، ازج  شیوخ  لضف  زا  دناهدرک ، هتسیاش  ياهراک  دناهدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  ات 
وا رما  هب  اهیتشک  ات  دـناشچب و  شیوخ  تمحر  زا  امـش  هب  ات  دتـسرفیم  تمحر ) ناراب   ) هدـنهد تراشب  ار  اـهداب  تسا  نیا  وا  تاـیآ  زا  و 

. دیرازگب ساپس  هک  دشاب  دییآرب ، دوخ  يزور  بلط  رد  وا  لضف  زا  امش  دنبای و  نایرج 
و دـندش ) هجاوم  راکنا  اب  و   ) دـندروآ نانآ  دزن  هب  ار  تازجعم  ناشیا  هاگنآ  میداتـسرف ، ناشموق  يوس  هب  یناربمایپ  وت  زا  شیپ  یتسار  هب  و 

. تسام هدهع  رب  هک  تسا  یّقح  نانمؤم  هب  ندناسر  يرای  میتفرگ ، ماقتنا  دندوب ، هدرک  یلمع ) دب  و   ) هانگ هک  یناسک  زا  ام 
هراپ هراپ  ار  نآ  دنارتسگیم ، دهاوخب  هک  هنوگ  ره  نامسآ  رد  ار  نآ  دزیگنایم و  رب  اهربا  هک  دتسرفیم  ار  اهداب  هک  تسا  یسک  دنوادخ 
هاگنآ دـناسرب ، دـهاوخب  هک  شناگدـنب  زا  کی  ره  هب  ار  نآ  نوچ  دوارتیم ، نآ  يالهبال  زا  هک  ینیبیم  ار  هرطق  تشرد  ناراب  دـنکیم و 

. دننکیم يداش  هک  تسا 
. دندوب دیمون  نآ  زا  شیپ  يرآ )  ) دوش هداتسرف  ورف  ناشیا  رب  هکنآ  زا  شیپ  کش  یب  و 

ره رب  وا  تسا و  ناـگدرم  شخب  یگدـنز  وا  يرآ  درادیم ، هدـنز  شندرمژپ  زا  سپ  ار  نیمز  هنوگچ  هک  رگنب  یهلا  تمحر  راـثآ  هب  سپ 
. تساناوت يراک 

337 ص :  ریسفت ..... 

، دشاب شتعیبط  ياضتقم  قبط  زیچ  نآ  هک  تسا  نآ  زا  ترابع  يزیچ  ره  رد  حالـص  تسا ، حالـص  ّدـض  داسف  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف  ُداسَْفلا  َرَهَظ 
دروـم رد  دوـشیم و  لامعتـسا  ملظ  تروـص  هب  یلاـم  ذـخا  رد  داـسف  یهاـگ  دـشاب و  شتعیبـط  ياـضتقم  زا  جراـخ  هـک  تـسا  نآ  داـسف 

. دوریم راک  هب  زین  یلاسکشخ 
338 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تمعن یناوارف  رب  ای  لدع  رب  ای  حالص  رب  داسف  ای  دشاب ، یفخم  دناوتیمن  هک  يوحنب  تسا  داسف  يدایز  ترثک و  داسف  روهظ  زا  دوصقم  و 
. دشاب بلاغ 
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. تسا نآ  لحاوس  ایرد و  رد  هک  تسا  ییاههیرق  ای  ایرد  دوخ  ایرد  زا  دوصقم 
داسف زا  دوصقم  هکنآ  زا  ّمعا  تسین ، نیمز  رد  اهنآ  یتشز  مدرم و  لامعا  ندوب  موش  ببـس  زج  نیمز  رد  داـسف  ِساَّنلا  يِدـْیَأ  ْتَبَـسَک  اـِمب 

. دشاب یلاسکشخ  ملظ و  دوصقم  ای  دشاب  یعیبط  يارجم  زا  ایشا  جورخ 
رهاظ ایرد  یکـشخ و  رد  داسف  داتـسیا  ناراب  هاگره  تسا ، ناراب  هلیـسو  هب  ییایرد  تاناویح  یگدنز  « 1 : » دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 

. دوش دایز  یصاعم  ناهانگ و  هک  تسا  یماگنه  نآ  دوشیم ،
. يریما امش  زا  دشاب و  يریما  ام  زا  دنتفگ  راصنا  هک  تسا  یتقو  نامه  نیا  دنگوس  ادخ  هب  « 2 : » دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  و 

ترخآ رد  زج  لامعا  همه  يازج  نوچ  دـناشچیم ، اهنآ  هب  ار  ناـشلامعا  زا  یـضعب  يازج  داـسف  اـب  دـنوادخ  اُولِمَع  يِذَّلا  َضَْعب  ْمُهَقیِذـُِیل 
. دشابیمن

. دندرگرب ناهانگ  زا  اهنآ  هک  دیاش  َنوُعِجْرَی  ْمُهَّلََعل 
. هلآ هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  يا  وگب  ُْلق 

__________________________________________________
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339 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دش هنوگچ  دندوب  امش  زا  لبق  هک  یناسک  تبقاع  دینیبب  دینک  ریس  نیمز  رد  ُْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِس 

دیریگب تربع  امش  ات  دیناشچ ، اهنآ  هب  ار  ناشلامعا  يازج  زا  یضعب  دنوادخ  سپ  دندادیم ، ماجنا  تشز  ياهراک  دندرکیم و  هانگ  اهنآ 
، ریبک ملاع  ریغـص و  ملاع  نیمز  هب  نیمز  ریـسفت  رّرکم  ترخآ ، رد  هن  ایند و  رد  هن  دنامیمن ، ازج  شاداپ و  نودـب  لامعا  هک  دـینک  نیقی  و 

. تسا هدش  نایب  ریسفت  نیا  رد  هتشذگ  ياهتریس  رابخا و  نآرق و  نیمز 
تسد كرش  زا  سپ  درک . التبم  ترخآ  ایند و  رد  تبقاع  ءوس  هب  ار  اهنآ  كرش  ینعی  دندوب ، كرـشم  نانآ  رتشیب  َنیِکِرْـشُم  ْمُهُرَثْکَأ  َناک 

. دیشاب رذح  رب  دیسرتب و  نآ  ماجنا  رس  يدب  زا  هتسش و 
هب ورهار  ات  تسا  يدـیکأت  زین  تسا ، یبلطم  زا  ياهخاش  هلمج  ود  زا  کی  ره  نوچ  درک ، رارکت  ار  هلمج  نیا  ِمِّیَْقلا  ِنیِّدـِلل  َکَـهْجَو  ِْمقَأَـف 

وا و هب  باطخ  هلمج  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  هب  باـطخ  اـهنت  لوا  هلمج  هکنآ  رگید  دـیامن ، ماـمتها  ادـخ  نید 
. دشابیم شتّما  زا  هیانک 

رب ار  زور  نآ  اـی  دــنادرگیمن ، رب  ار  زورنآ  دــنوادخ  هـک  دــیایب  يزور  هـکنآ  زا  لـبق  ینعی  ِهَّللا  َنـِم  ُهـَل  َّدَرَم  ـال  ٌمْوَـی  َِیتْأَـی  ْنَأ  ِلـْبَق  ْنـِم 
. دراد زاب  فّرصت  زا  ار  ادخ  دناوتیمن  مه  سک  دنادرگیمن ،

ٍِذئَمْوَی ُۀَعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَی  َو  ادخ : لوق  ریـسفت  رد  هروس  نیمه  رد  هلمج  نیا  نایب  دنوشیم ، هدـنکارپ  قّرفتم و  زورنآ  ینعی  َنوُعَّدَّصَی  ٍذـِئَمْوَی 
. دوشیم نایب  َنُوقَّرَفَتَی 

340 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تساهنآ قّرفت  ّتلع  نایب  ای  اهنآ  یگدنکارپ  قّرفت و  نایب  َرَفَک  ْنَم 

اب دنکیم ، تسرد  تشهب  رد  ار  دوخ  لزنم  دهدیم  ماجنا  حلاص  لمع  هک  یـسک  ینعی  َنوُدَهْمَی  ْمِهِـسُْفنَِألَف  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم  َو  ُهُْرفُک  ِْهیَلَعَف 
. نارگید يارب  هن  دننکیم ، حالصا  ناشدوخ  يارب  ار  اهلزنم  نآ  ناشیاهلمع 

هچنانچ دنکیم ، هّیهت  رازگتمدخ  وا  يارب  دربیم و  شیپ  تشهب  هب  ار  شبحاص  حـلاص ، لمع  « 1 : » دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  اذل 
. دیرامگیم دوخ  يارب  ینارازگتمدخ  امش  زا  یکی 
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نامیا زا  دوصقم  تسا و  َنوُعَّدَّصَی  ای  هلدرم ) ـال   ) اـی ٌمْوَی  َِیتْأَـی  اـی  ِمِّیَْقلا  اـی  َکَـهْجَو  ِْمقَأَـف  ادـخ : لوق  ّتلع  هلمج  نیا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل 
. دوشیم لصاح  يرهاظ  توعد  لوبق  يوبن و  ّماع  تعیب  اب  هک  تسا  ّماع  نامیا 

نامیا نامیا  زا  دوصقم  ای  دـیآیم ، دـیدپ  ینطاب  توعد  لوبق  يولو و  ّصاخ  تعیب  اـب  هک  تسا  ّصاـخ  ناـمیا  حـلاص  لـمع  زا  دوصقم  و 
: تروص نیا  رد  هک  ددرگیم ، لصاح  يولو  تعیب  اب  هک  تسا  ّصاخ 

. تسا هدش  هتفرگ  وا  اب  تعیب  دهع و  رد  هک  تسا  يزیچ  هب  لمع  هب  هراشا  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو 
مرک لضف و  ضحم  هب  هکلب  دوشیمن ، تشهب  لخاد  شیوخ  لمع  هلیـسو  هب  یـسک  اریز  تسین  ناشلامعا  ببـس  هب  نانآ  يازج  ِِهلْـضَف  ْنِم 

. تسادخ
__________________________________________________
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دشاب نیا  هب  هراشا  ات  درک  لودع  ترابع  نیا  هب  یلو  اورفک ) نیذلا  يزجی  و  : ) دیوگب هک  دوب  یضتقم  ترابع  قایس  َنیِِرفاْکلا  ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال 
هک تسا  هتـشذگ  بلطم  نیا  رّرکم  تساـهنآ و  رفک  لاـمعا و  مزاول  تاـعبت و  زا  نآ  هکلب  تسین ، یتاذ  ياـهتیاغ  ار  نارفاـک  يازج  هک 

. تسا ّمعا  هلمج  موهفم  هچ  رگا  دوشیم  لامعتسا  نانآ  ندوب  ضوغبم  يانعم  رد  ترابع  نیا  لاثما 
مکقزر مث  مکقلخ  نأ  هتاـیآ  نم  : ) تسا نیا  ياـنعم  رد  هیلع  فوطعم  هچ  تسا ، ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  هلمج  رب  فطع  هلمج  نیا  ِِهتاـیآ  ْنِم  َو 

هک اج  ره  اهنآ  نداد  تکرح  اهربا و  لمح  تهج  ار  داب  هک  تسا  نیا  ادـخ  تاـیآ  زا  ٍتارِّشَبُم  َحاـیِّرلا  َلِـسُْری  ْنَأ  رخآ  اـت  مکتاـمأ ... ) مث 
دیرم و میکح و  اناد و  أدبم  رب  تلالد  هک  تسا  ادخ  تایآ  هلمج  زا  امـش  رب  يزور  هعـسوت  ناراب و  ندـنار  اب  سپـس  دتـسرفیم ، دـهاوخب 

. دنکیم نابرهم  فوئر و 
. دشابیم هب ) مکرشبیل   ) يانعم رد  نآ  هک  تسا  ٍتارِّشَبُم  رب  فطع  هلمج  نیا  ِِهتَمْحَر  ْنِم  ْمُکَقیُِذِیل  َو 

، دنکیمن تکرح  بآ  يور  رب  یتشک  دنشابن  اهداب  رگا  هچ  دنروآ ، رد  تکرح  هب  ادخ  رما  هب  اهداب  ار  یتشک  ات  ِهِْرمَِأب و  ُْکلُْفلا  َيِرْجَِتل  َو 
. دننکیم تکرح  یعونصم  ياهراخب  اب  هک  ییاهیتشک  دننام  مدرم ، تسد  هب  یگتخاس  ای  دشاب ، ادخ  رما  هب  اهداب  نآ  هاوخ 

ییاهزیچ قلطم  اب  ای  دوشیم ، لصاح  ایرد  رد  یتشک  نایرج  اب  يزور  بلط  نیا  دـینک ، بلط  يزور  ادـخ  لضف  زا  اـت  ِِهلْـضَف  ْنِم  اوُغَْتبَِتل  َو 
. دیآیم دیدپ  داب  ناراب و  زا  هک 
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. درادن تردق  اهتمعن  نآ  لاثما  رب  سک  چیه  تسا و  ادخ  بناج  زا  اهتمعن  نآ  هکنیا  هب  دیوش  هّبنتم  امش  دیاش  ْمُکَّلََعل  َو 

. دیشاب رازگ  رکش  ار  ادخ  ياهتمعن  امش  سپ  َنوُرُکْشَت 
ِتانِّیَْبلِاب ْمُهُؤاجَف  ْمِهِمْوَق  یلِإ  اًلُسُر  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ْدََقل 

تموق يوس  هب  ار  وت  هچناـنچ  دـندوب ، هدروآ  دوخ  اـب  ینـشور  ياـهلیلد  تاـنّیب و  میداتـسرف و  ناـشموق  يوس  هب  ار  ینـالوسر  وت  زا  لـبق 
ار وت  زین  وت  موق  دـندرک ، بیذـکت  ار  دوخ  نـالوسر  نیـشیپ  ماوـقا  نآ  هکناـنچمه  سپ  يدروآ ، دوـخ  ار  ینـشور  ياـهلیلد  میداتـسرف و 

. دومن بیذکت 
اُومَرْجَأ َنیِذَّلا  َنِم  انْمَقَْتن 

نینمؤم وت و  دنـسرتب ، ام  ماقتنا  وت و  بیذکت  زا  دیاب  مه  وت  موق  سپ  میتفرگ ، ماقتنا  دـندش  مرج  بکترم  هک  نیـشیپ  نالوسر  ماوقا  زا  ام  و 
. تفرگ میهاوخ  ماقتنا  نیمرجم  زا  درک و  میهاوخ  يرای  ار  امش  ام  هک  دینک ، ربص  اهنآ  رازآ  رب 

َنِینِمْؤُْملا ُرْصَن  اْنیَلَع  اقَح  َناک 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2689 

http://www.ghaemiyeh.com


زا دیابن  دشاب  یمتح  ّقح و  شنانمـشد  رب  وا  ندینادرگ  زوریپ  وا و  يرای  هک  یـسک  تسا و  یمتح  ّقح و  ام  رب  نینمؤم  رب  ندناسر  يرای  و 
. دشاب كانهودنا  یسک  ینمشد 

دوخ رب  ار  اهنآ  یلاعت  يادخ  هک  تهج  نآ  زا  تساهنآ ، نأش  تشادگرزب  اهنآ و  بولق  تیوقت  نینمؤم و  يارب  یلماک  يرادلد  هیآ  نیا  و 
. تسا هداد  رارق  ّقح  بحاص 
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بجاو متح و  ادخ  رب  هکنآ  رگم  دنک  عافد  شردارب  سومان  زا  هک  تسین  یناملسم  درم  چیه  « 1 : » تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ّیبن  زا 

. درادرب وا  زا  تمایق  زور  رد  ار  مّنهج  شتآ  هک  دوش 
َنِینِمْؤُْملا ُرْصَن  اْنیَلَع  اقَح  َناک  دومن : توالت  ار  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس 

. دنکیم هانگ  شنمشد  دنیبب  هک  تسا  سب  نیمه  نمؤم  يرای  رد  « 2 : » تسا هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 
. تسا لیلعت  ماقم  رد  هفنأتسم و  هلمج  نیا  َحایِّرلا  ُلِسُْری  يِذَّلا  ُهَّللا 

. دزیگنارب اضف  رد  ار  اهربا  ات  دتسرفیم  ار  داب  دنوادخ  ُهُطُْسبَیَف  ًاباحَس  ُرِیُثتَف 
، گرگت فرب و  ناراب و  ياراد  قیقر ، ظیلغ و  دنت ، دنک و  هداتـسیا ، تکرح و  لاح  رد  ینعی  دهاوخب ، هک  روط  ره  ُءاشَی  َْفیَک  ِءامَّسلا  ِیف 

. اهنیا همه  زا  یلاخ 
ار اهنآ  یهاگ  دنکیم ، زاب  نهپ و  دهدیم و  طسب  ار  اهنآ  یهاگ  ای  دـهدیم ، رارق  مکارتم  ياههعطق  ار  اهنآ  طسب  زا  دـعب  ًافَـسِک  ُُهلَعْجَی  َو 

. دهدیم رارق  مکارتم  هدرشف و 
. ینیبیم ار  ناراب  سپ  َقْدَْولا  يَرَتَف 

. دسرب شناگدنب  نیمزرس  هب  ناراب  هاگره  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  ِِهب  َباصَأ  اذِإَف  ِِهلالِخ  ْنِم  ُجُرْخَی 
__________________________________________________
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. دندادیم تراشب  رگیدکی  فرب  ناراب و  ندمآ  اب  َنوُرِْشبَتْسَی  ْمُه  اذِإ 

. دندوب دیما  ان  ناهایگ  ندییور  ناراب و  ندمآ  زا  دیایب  ناراب  هکنآ  زا  لبق  اهنآ  َنیِِسْلبَُمل و  ِِهْلبَق  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َلَّزَُنی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  اُوناک  ْنِإ  َو 
زا دـعب  میمعت  هلمج  نیا  ٌریِدَـق  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  یتْوَْملا  ِیْحَُمل  َِکلذ  َّنِإ  اِهتْوَم  َدـَْعب  َضْرَْألا  ِیُْحی  َْفیَک  ِهَّللا  ِتَمْحَر  ِراثآ  یلِإ  ْرُْظناَـف 

. تسا گرم  زا  سپ  یگدنز  یمومع  هناشن  هک  گرم  زا  سپ  نیمز  ندش  هدنز  دیکأت  تهج  تسا  صیصخت 
60 تایآ 51 -

344 ص :  ات 60 ..... ] تایآ 51  (: 30  ) مورلا هروس  ]

هراشا

ام َو  ( 52  ) َنیِِربْدُم اْوَّلَو  اذِإ  َءاعُّدلا  َّمُّصلا  ُعِمُْست  َو ال  یتْوَْملا  ُعِمُْست  َکَّنِإَف ال  ( 51  ) َنوُرُفْکَی ِهِدَْعب  ْنِم  اوُّلََظل  ارَفْصُم  ُهْوَأَرَف  ًاحیِر  اْنلَسْرَأ  ِْنَئل  َو 
ٍفْعَض ِدَْعب  ْنِم  َلَعَج  َُّمث  ٍفْعَـض  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ( 53  ) َنوُِملْسُم ْمُهَف  اِنتایِآب  ُنِمُْؤی  ْنَم  َّالِإ  ُعِمُْـست  ْنِإ  ْمِِهَتلالَـض  ْنَع  ِیْمُْعلا  ِداِهب  َْتنَأ 

ٍۀَعاس َْریَغ  اُوِثَبل  اـم  َنُومِرْجُْملا  ُمِسُْقی  ُۀَـعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَی  َو  ( 54  ) ُریِدَْـقلا ُمِیلَْعلا  َوُه  َو  ُءاشَی  ام  ُُقلْخَی  ًۀَْبیَـش  َو  ًافْعَـض  ٍةَُّوق  ِدـَْعب  ْنِم  َلَعَج  َُّمث  ًةَُّوق 
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(55  ) َنوُکَفُْؤی اُوناک  َِکلذَک 
ُعَْفنَی ٍِذئَمْوَیَف ال  ( 56  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْمُکَّنِکل  َو  ِْثعَْبلا  ُمْوَی  اذهَف  ِْثعَْبلا  ِمْوَی  یلِإ  ِهَّللا  ِباتِک  ِیف  ُْمْتِثَبل  ْدََقل  َنامیِْإلا  َو  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َلاق  َو 
اوُرَفَک َنیِذَّلا  ََّنلوُقََیل  ٍۀَیِآب  ْمُهَْتئِج  ِْنَئل  َو  ٍلَثَم  ِّلُک  ْنِم  ِنآْرُْقلا  اَذه  ِیف  ِساَّنِلل  اْنبَرَـض  ْدََـقل  َو  ( 57  ) َنُوبَتْعَتُْـسی ْمُه  َو ال  ْمُُهتَرِذْعَم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا 

َنُوِنقُوی َنیِذَّلا ال  َکَّنَّفِخَتْـسَی  َو ال  ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  ِْربْصاَف  ( 59  ) َنوُمَْلعَی َنیِذَّلا ال  ِبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  ُعَبْطَی  َِکلذَـک  ( 58  ) َنُولِْطبُم َّالِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ 
(60)
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345 ص :  همجرت ..... 

. دننک هشیپ  راکنا )  ) رفک نآ  زا  دعب  دننیب ، هدش  درز  ار  رازتشک )  ) نآ یتسرفب و  يداب  رگا  و 
. یناونشن ییاوآ  دننک  تشپ  نوچ  نایاونشان  هب  یناونشن و  نخس  ار  ناگدرم  وت  هک  نادب 

. دنامیلست لها  دوخ  دنراد و  نامیا  ام  تایآ  هب  هک  یناسک  هب  زج  ینانوشن  ینخس  وت  یتسین ، ناشیهارمگ  زا  نایانیبان  هدنروآ  هار  هب  وت  و 
ییاناوت زا  سپ  هرابود  سپـس  دروآ ، دیدپ  ییاناوت  یناوتان ، نآ  زا  دعب  سپـس  دیرفآ ، یناوتان  تلاح  زا  ار  امـش  هک  تسا  یـسک  دـنوادخ 

. تساناوت ياناد  وا  دنیرفآیم و  دهاوخ  هچنآ  ره  داد ، رارق  یناوتان  يریپ و 
. دنتفریم هاریب  ناسنیدب  دناهدرکن ، گنرد  یتعاس  زج  روگ ) ای  ایند  رد   ) هک دنروخ  دنگوس  ناراکهانگ  دوش  اپ  رب  تمایق  هک  يزور  و 

زیخاتـسر زور  نیا  سپ  دیاهدرک ، گنرد  زیخاتـسر  زور  ات  یهلا  باتک  قفو  رب  دـنیوگ  دـناهدش  رادروخرب  نامیا  شناد و  زا  هک  یناسک  و 
. دیتسنادیمن هجو  چیه  هب  امش  یلو  تسا ،

. دنریذپن ار  ناشرذع  دهدن ، دوس  ناشیهاوخ  رذع  ار  ناگشیپ  متس  زور  نینچ 
شیدـنا لـطاب  زج  امـش  دـنیوگ  نارفاـک  میرواـیب ، ناـنآ  يارب  ياهزجعم  رگا  میاهدز و  یلثم  هنوگ  ره  مدرم  يارب  نآرق  نیا  رد  یتـسارب  و 

. دیتسین
. دنزیم رهم  دنباییمن  رد  ار  قح  هک  یناسک  ياهلد  رب  دنوادخ  ناسنیدب 

. دنرب ردب  هار  زا  ار  وت  نانمؤم  ان  ادابم  تسا و  قح  یهلا  هدعو  هک  نادب  نک و  هشیپ  ییابیکش 
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346 ص :  ریسفت ..... 

. تساهنآ هلیسو  هب  نیمز  يایحا  تسادخ و  تمحر  راثآ  هک  ناتخرد  تاتابن و  ریاس  اهتعارز و  رب  ام  رگا  اْنلَسْرَأ  ِْنَئل  َو 
. دندیدیم ار  ربا  ای  ادخ  تمحر  رثا  هک  میداتسرفیم  يداب  ارَفْصُم  ُهْوَأَرَف  ًاحیِر 

. دنوشیم درز  اهگرب  همه  ناراب  زا  یلاخ  ربا  ای  مرگ  داب  هلیسو  هب  هنوگچ  هک  ارَفْصُم 
یلاعت يادخ  هک  دننکیمن  رکف  اهنآ  نوچ  دنریگیم ، رـس  زا  ار  وا  نداد  تمعن  ادخ و  هب  رفک  هب  نآ  زا  سپ  اهنآ  َنوُرُفْکَی  ِهِدَْعب  ْنِم  اوُّلََظل 

زج یلاعت  يادخ  زا  ددرگیم ، رب  اهنآ  دوخ  هب  هک  ددرگیم  رب  یتیاغ  هب  دهدیم  ماجنا  اهنآ  هراب  رد  هک  يراک  تسا ، نابرهم  شناگدنب  هب 
. تسین لباق  بناج  زا  زج  نیا  دوشیم ، رس  درد  رهق و  تمحر  یهاگ  اهلباق  یضعب  رد  یلو  تسین ، يزیچ  تمحر 

. دنوشیمن دننیبیمن و  یناسنا  شوگ  مشچ و  اب  دنتسین ، هدنز  یناسنا  تایح  اب  نانیا  سپ  «ف »
اهنآ تیادـه  مدـع  رد  شابم ، كانهودـنا  اهنآ  ندینـشن  رب  یناونـشب ، ّتیناسنا  تاـیح  زا  ناـگدرم  یناوتیمن  وت  یتْوَْملا  ُعِمُْـست  ـال  کـنإ 
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. نکن شنزرس  ار  تدوخ 
. دنتسه رک  یناسنا  شوگ  هب  تبسن  اهنآ  تسا و  یناویح  تایح  اهنآ  تایح  ینعی  َءاعُّدلا  َّمُّصلا  ُعِمُْست  َو ال 

اب  هرخألاب  دروآ  وت  هب  يور  رک  رگا  ینعی  َنیِِربْدُم  اْوَّلَو  اذِإ 
347 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دنوادـخ دـندرکیم  وت  هب  يور  اهنآ  رگا  دـناهدرک ، ّقح  هب  وت و  هب  تشپ  دنتـسه و  رک  نانیا  یلو  دـنامهف ، ار  بلطم  وا  هب  دوشیم  هراـشا 
: هدش هتفگ  هچنانچ  دینامهفیم . ار  اهنآ 

دهد شعمس  ایربک  یحو  شیپ  دهن  رس  رک  رگ  هک  متفگ  طلغ  ین 
ّصاخ ای  ّماع  تعیب  اب  دـنک ، ناعذا  هک  ار  یـسک  رگم  یناونـشب  یناوتیمن  وت  ُنِمُْؤی  ْنَم  اَّلِإ  ُعِمُْـست  ْنِإ  ْمِِهَتلالَـض  ْنَع  ِیْمُْعلا  ِداِهب  َْتنَأ  ام  َو 

. دروآ نامیا 
. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  همه  لصا  مالّسلا و  مهیلع  ایلوا  ایبنا و  تایآ  نیرتگرزب  اِنتایِآب و 

. دنتسه وت  میلست  یمالسا  تعیب  اب  ای  دنتسه ، وت  عیطم  دندروآ  ام  تایآ  هب  نامیا  هک  نانآ  َنوُِملْسُم  ْمُهَف 
ار امـش  وا  ریغ  هن  یلاعت ، يادـخ  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تساههناشن ، تایآ و  راـهظا  ناـنتما و  ماـقم  رد  هفنأتـسم ، هلمج  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا 
، دـینادرگیم رب  يور  وا  ریغ  يوس  هب  وا  زا  ارچ  سپ  تسادـخ ، تایآ  هلمج  زا  دوخ  نیا  هک  فیعـض ، هدام  زا  ٍفْعَـض  ْنِم  تسا ، هدـیرفآ 

هّدام هلزنم  هب  ار  فعـض  تسا  نکمم  دـیدش ، رگیدـمه  مصخ  يوق و  دـنمورین و  امـش  هک  اجنآ  ات  هدـیرفآ  یفیعـض  هدام  زا  ار  امـش  ینعی 
همه يانعم  هدش و  هدناوخ  نآ  يهحتف  و  اض ]  ] هّمـض اب  یناعم  نیا  يهمه  رد  دـشاب ، وا  يهّدام  فعـض  رد  هغلابم  ات  دـشاب  هداد  رارق  ناسنا 

. تسا یکی 
ّنس فعض و  هب  یناوج  ییاناوت و  زا  دعب  درک و  اناوت  یناوتان  فعض و  زا  سپ  ًافْعَض و  ٍةَُّوق  ِدَْعب  ْنِم  َلَعَج  َُّمث  ًةَُّوق  ٍفْعَض  ِدَْعب  ْنِم  َلَعَج  َُّمث 

. دینادرگرب تلوهک  یلاسنایم و 
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. دشاب يریپ  رد  وم  ندش  دیفس  مه  فعض و  مه  دوصقم  تسا  نکمم  دوشیم ، دیفس  يوم  هک  يریپ  ّنس  ینعی  ًۀَْبیَش  َو 
هب طونم  دـهاوخب  هک  ار  هچ  ره  شندـیرفآ  هک  تسین  نینچ  دـنیرفآیم ، ار  یناوج  يریپ و  ییاـناوت و  فعـض و  دـنوادخ  ُءاـشَی  اـم  ُقـُلْخَی 

. دهاوخیمن دشاب ، رتهتسیاش  شقلخ  لاح  هب  هک  ار  هچنآ  زج  دنوادخ  هچ  دشابن ، تمکح 
. تساناد تساهنآ  حالص  نآ  رد  هک  هچنآ  شقلخ و  هب  دنوادخ  ُمِیلَْعلا و  َوُه  َو 

. دهاوخیمن تسا ، نآ  رد  شقلخ  حالص  هک  ار  هچنآ  زج  سپ  تساناوت ، دهاوخیم  هک  هچنآ  رب  ُریِدَْقلا 
دادـتما اهنآ و  تقلخ  یگنوگچ  تسا  نیا  ینعی  ادـتبم  ریدـقت  هب  تسا  لاـح  اـی  تسا ، ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ادـخ : لوق  رب  فطع  ُموُقَت  َمْوَی  َو 

. اهنآ رما  تّدم و 
. دوشیم اپ  رب  يربک  ای  يرغص ، تمایق  هک  يزور  ُۀَعاَّسلا و 

. دنروخیم دنگوس  ناشکرادم  لالتخا  سرت و  تشحو و  تیاغ  زا  ینعی  دننکیم ، دای  مسق  نیمرجم  َنُومِرْجُْملا  ُمِسُْقی 
ایند و رد  ای  دـشاب ، راضتحا  تعاس  تعاس  زا  دوصقم  رگا  دـندرکن  گنرد  ایند  رد  ینعی  دـندرکن ، گنرد  یتعاس  زج  ایند  رد  هک  اُوِثَبل  اـم 

. دشاب اهخزرب  زا  دعب  يربک  تمایق  روظنم  رگا  اهخزرب 
يوردوـبن بئاـغ  دوـب و  دوهـشم  موـلعم و  اـهنآ  يارب  هک  هچنآ  ّقـح و  زا  ینعی  ناـشیایند ، رد  دـندوب  نینچ  نیا  اـهنآ  َِکلذَـک  ٍۀَـعاس  َْریَغ 

دندینادرگیم .
349 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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ان هب  دننادرگ و  یمرب  يور  تفالخ  تماما و  قدص  تلاسر و  تّحص  ترخآ و  رما  لثم  دوب  دوهـشم  اهنآ  يارب  هک  ّقح  زا  َنوُکَفُْؤی  اُوناک 
. دنروآیم يور  غورد  هب  ّقح 

، تسا نآ  عوقو  قّقحت  هب  هراشا  يارب  یـضام  ظفل  ندروآ  َنوُکَفُْؤی و  اُوناک  َِکلذَـک  يهلمج  رب  فطع  هلمج  نیا  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َلاق  َو 
ناعذا و زا  ترابع  نامیا  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  زا  ترابع  هک  بطاخم  ماقم  هب  تبـسن  هّیـضق  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  ای 
ای يدـیلقت  ملع  تلاسر و  ماکحا  لوبق  رد  دایز  ملع  ظـفل  هچ  تسا ، نآ  لوبق  تلاـسر و  ماـکحا  هب  ملع  ملع ، زا  دوصقم  اـی  تسا ، داـیقنا 

. دوشیم لامعتسا  ماکحا  نآ  هب  یقیقحت 
هیآ يانعم  تروص  نیا  رد  هک  دوشیم ، لصاح  ینطاب  توعد  لوبق  يولو و  ّصاخ  تعیب  اـب  هک  تسا  ّصاـخ  ناـمیا  ناـمیا ، زا  دوصقم  و 

 ... دنتفگ نینچ  دندروآ  نامیا  ینطاب  توعد  لوبق  اب  دندروآ و  مالسا  يرهاظ  توعد  لوبق  اب  هک  یناسک  دوشیم : نینچ 
هفیلخ هک  یسک  رد  رگم  دنوشیمن  عمج  ود  نآ  هک  دشاب  يدوهـش  نامیا  نامیا ، زا  دوصقم  یقیقحت و  ملع  ملع ، زا  دوصقم  تسا  نکمم 

. دشاب هدش  ادخ 
قبط رب  درک  لوبق  یلاعت  يادـخ  رما  هب  ار  تماـما  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپ  « 1 : » دـیوگیم تماما  فصو  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هچنانچ 

هک هچنآ 
__________________________________________________

ح 1. ص 199 ، ج 1 ، یفاکلا : ح 1 . باب 20 ، ص 172 ، ج 1 ، اضّرلا : رابخا  نویع  ص 137 ، ج 4 ، یفاص : . 1
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، تسا هداد  نامیا  ملع و  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  ياهّیرذ  تشگ ، ضرف  وا  هدیزگرب  يهّیرذ  رد  تماما  سپ  تسا ، هدرک  بجاو  یلاعت  يادـخ 
. َنامیِْإلا َو  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َلاق  َو  هدومرف : هک  اجنآ 

هک یخزرب ، ندب  یعیبط و  ندـب  ملاع  اهخزرب ، ملاع  عبط ، ملاع  زا  تسا  ترابع  نآ  ادـخ ، بوتکم  رد  ِهَّللا  ِباتِک  ِیف  ُْمْتِثَبل  ْدََـقل  َنامیِْإلا  َو 
. تسا هتشون  شدوخ  تسد  اب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  ادخ  باتک  اهنیا  همه 

. دیدنام لاح  نامه  رد  يربک  تمایق  زور  ات  اهخزرب  عبط و  ملاع  رد  تقلخ و  لوا  زا  ِْثعَْبلا  ِمْوَی  یلِإ 
یتشحو تیاهن  تهج  هب  امـش  رد  دنادیمن ، یـسک  ادخ  زج  ار  نآ  تّدم  ندیـسر و  ارف  نامز  تسا و  ثعب  زور  نیا  سپ  ِْثعَْبلا  ُمْوَی  اذـهَف 

. تسا هدنامن  ینالوط  تّدم  نآ  هب  ساسحا  روعش و  رگید  دیراد  هک 
یقاب امـش  يارب  يروعـش  دیتسه و  نادرگرـس  ناریح و  نوچ  دیدرکن ، ادیپ  ملع  ینالوط  ندمآ  هب  امـش  نکیل  َنوُمَْلعَت و  ُْمْتنُک ال  ْمُکَّنِکل  َو 

تاـفّلکت و هب  یجاـیتحا  رگید  میدومن  ناـیب  ریـسفت و  ار  هیآ  اـم  هک  هچنآ  قبط  دـیرادن و  ملع  زین  ندـش  هتخیگنارب  ثعب و  زور  هب  هدـنامن 
. تسین دناهدش  اهنآ  بکترم  نیرّسفم  هک  یتامحز 

. تسا یلاعت  يادخ  لوق  زا  نآ  ای  هدش ، هداد  ملع  نانآ  هب  هک  تسا  یناسک  لوق  يهلمج  زا  هملک  نیا  ٍِذئَمْوَیَف 
دوشیم راتفر  يروط  اهنآ  اب  هن  درادن ، نانآ  لاح  هب  ياهدیاف  نارگمتس  یهاوخ  ترذعم  َنُوبَتْعَتُْسی  ْمُه  َو ال  ْمُُهتَرِذْعَم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُعَْفنَی  ال 

هیرک و  رما  يانعم  هب  بتع )  ) زا هن  تسا  تیاضر  يانعم  هب  یبتع )  ) زا َنُوبَتْعَتُْسی  ظفل  هک  دنوش ، یضار  هک 
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تهج هب  ینعی  دـشاب ، تمالم  ياـنعم  هب  باـتع  زا  هکنیا  رب  اـنب  دـنوشیمن ، مه  تمـالم  یّتح  نیملاـظ  نآ  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  تشز ،
. دنوشیمن تمالم  رگید  شنزرس ، تمالم و  هجرد  زا  اهنآ  طاقسا 

راذـنا و بجوـم  دـنریگ و  دـنپ  نآ  زا  هک  میدز  یلثم  ره  زا  مدرم  يارب  نآرق  نیا  رد  ٍلَـثَم  ِّلُـک  ْنـِم  ِنآْرُْقلا  اَذـه  ِیف  ِساَّنِلل  اْنبَرَـض  ْدََـقل  َو 
. دنوشیمن راذنا  دنریگیمن ، دنپ  اهنآ  نکیل  دوش ، اهنآ  تراشب 
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نینمؤم هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  هب  باطخ  هیآ  تسا ، هّیلاح  اـی  فطع  َنُولِْطبُم و  اَّلِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ََّنلوُقََیل  ٍۀَـیِآب  ْمُهَْتئِج  ِْنَئل  َو 
زا ياهناشن  تیآ و  یتقو  هک  يوحن  هب  دنکیم ، هفاضا  ار  اهنآ  دانع  اهنداد  میب  اهلثم و  نیا  دنراد  هک  یتواقش  تّلع  هب  اهنآ  ینعی  دشابیم 

. دنهدیم تبسن  لطاب  هب  ار  وت  دننکیم ، راکنا  ارنآ  دنک  وت  قدص  رب  تلالد  هک  دنیبب  وت 
نیتسخن هب  هکیناسک  ینعی ، دنزیم  رهم  دـننادیمن  هک  یناسک  ياهلد  رب  دـنوادخ  نینچنیا  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  ِبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  ُعَبْطَی  َِکلذَـک 

هک یـسک  دناباتیم ، دـهاوخیم  هک  سک  ره  بلق  رد  دـنوادخ  هک  تسا  يرون  زا  ترابع  ملع  هبترم  نیتسخن  دنتـسین ، فصّتم  ملع  هبترم 
. دشاب هدش  رپ  یبسک  تاکردم  زا  يرادقم  زا  هچ  رگا  هدش  هدز  رهم  شلد  رب  دشابن  ملع  زا  هبترم  نیا  ياراد 

تسا و ّقح  ٌّقَح  وا  ّقح  قاقحا  وت و  هفیلخ  يرای  هدـعو  ای  اهنید ، رب  وت  نید  ندرک  بلاغ  وت و  يرای  هب  ادـخ  هدـعو  ِهَّللا  َدـْعَو  َّنِإ  ِْربْصاَـف 
یّقح زا  ار  وت  دنناوتیمن  اّما  دننک ، لهج  رب  راداو  ار  وت  دنرادن  ناقیا  نامیا و  هک  نانآ  َنُوِنقُوی  َنیِذَّلا ال  َکَّنَّفِخَتْـسَی  َو ال  دریذـپیمن  رییغت 

. دننادرگرب یتسه  نآ  رب  هک 
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352 ص :  نامقل .....  ةروس 

هراشا

یّکم هروس  نیا  هّیقب  هیآ  هس  رخآ  ات  ضرالا ) یف  اـم  نأ  ول  و  : ) ادـخ لوق  نآ  هیآ ، هس  زا  ریغ  « 1 : » دـناهتفگ یخرب  تسا ، یّکم  هروس  نیا 
. تسا هیآ  راهچ  یس و  ای  هس  یس و  لماش  هروس  نیا  تسا و 

7 تایآ 1 -

352 ص :  ات 7 ..... ] تایآ 1  (: 31  ) نامقل هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َنُوِنقُوی ْمُه  ِةَرِخْآلِاب  ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةـالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  ( 3  ) َنِینِسْحُْمِلل ًۀَمْحَر  َو  ًيدُه  ( 2  ) ِمیِکَْحلا ِباتِْکلا  ُتایآ  َْکِلت  ( 1  ) ملا

(4)
اهَذِخَّتَی َو  ٍْملِع  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َّلُِضِیل  ِثیِدَْـحلا  َوَْهل  يِرَتْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  ( 5  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ًيدُـه  یلَع  َِکئلوُأ 
(7  ) ٍمِیلَأ ٍباذَِعب  ُهْرِّشَبَف  ًاْرقَو  ِْهیَنُذُأ  ِیف  َّنَأَک  اهْعَمْسَی  َْمل  ْنَأَک  ًاِربْکَتْسُم  یَّلَو  اُنتایآ  ِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو  ( 6  ) ٌنیِهُم ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  ًاوُزُه 

352 ص :  همجرت ..... 

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(. میم مال . فلا .  ) ملا

. تسا زومآ  تمکح  باتک  تایآ  نیا 
. ناراکوکین يارب  یتمحر  دومنهر و 

هب دنزادرپیم و  ار  تاکز  دنرادیم و  اپ  رب  ار  زامن  هک  یناسک 
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__________________________________________________

ص 226. ج 2 ، يواضیب : ریسفت  . 1
353 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنراد نیقی  ترخآ 
. دنراگتسر هک  دننانیا  مه  دنرادروخرب و  یتیاده  زا  ناشراگدرورپ  يوس  زا  هک  دننانیا 

هب ارنآ  دـنادرگ ، هارمگ  ادـخ  هار  زا  ار  نامدرم  یلمع  چـیه  یب  اـت  تسا  هدـننک  مرگرـس  نانخـس  رادـیرخ  هک  تسه  یـسک  ناـمدرم  زا  و 
دنراد شیپ  رد  راب  تّفخ  یباذع  هک  دننانیا  دریگ ، دنخشیر 

ياینیگنـس شیاهـشوگ  رد  ییوگ  هکنانچ  تسا ، هدینـشن  ارنآ  ییوگ  هک  دـنادرگرب  يور  هناّربکتم  دوش  هدـناوخ  وا  رب  اـم  تاـیآ  نوچ  و 
. هد ربخ  كاندرد  باذع  زا  ار  وا  سپ  تسه ،

353 ص :  ریسفت ..... 

. دنکیم زاین  یب  تایآ  نیا  ریسفت  زا  ار  ام  هک  تشذگ  یبلاطم  نآ  ریغ  رد  هرقب و  هروس  لّوا  رد 
ای دنشاب  نایعا  زا  نمثم  نمث و  نیضوع  هکنیا  زا  ّمعا  دوشیم  لامعتـسا  قلطم  هضواعم  رد  ارتشا  ظفل  ِثیِدَْحلا  َوَْهل  يِرَتْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 

. دشابن اب  دشاب  صوصخم  هغیص  هب  نورقم  ریغ  هکنآ  زا  ّمعا  نایعا ، ریغ 
اوق و لذـب  رب  دـنکیم  قدـص  زین  دـننکیم و  لقن  هناسفا  هک  اـهلاّقن  اـهوگ و  هّصق  ظاّـعو ، رب  لاوما  لذـب  رب  تسا  قداـص  ارتشا  نیارباـنب 
ای دشاب  رابخا  نآرق و  عومـسم  هکنآ  زا  ّمعا  لقع ، هن  تسا ، نآ  رد  لایخ  سفن و  تّذل  هک  يزیچ  هب  نداد  شوگ  رد  اهرمع  اهدادعتـسا و 

. اههناسفا لیطابا و 
. یناکرا ياهلعف  ینابز ، ياهراتفگ  لیبق  زا  دراد ، زاب  هدرک و  لوغشم  ترخآ  ادخ و  زا  ار  وت  هک  تسا  يزیچ  زا  ترابع  ثیدح  وهل 

وهل و اـتاذ  اـی  دـشاب ، یعرـش  تداـبع  مالّـسلا و  هیلع  موصعم  زا  ربخ  نارق و  لـغاش  هدـنراد و  زاـب  هکنآ  زا  تسا  ّمعا  یـسفن ، ثیداـحا  و 
یناطیش ، تهج  کی  تسا و  ینالقع  تهج  کی  یلعف  لوق و  ره  رد  اریز  تیصعم ،

354 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
لطاب تروص  نآ  تروص  هچ  رگا  دوشیم  ینالقع  حیحص  ثیدح  نآ  دشاب  شاینالقع  تهج  زا  نآ  هب  لاغتشا  نداد و  شوگ  رگا  سپ 
رابخا نآرق و  تروص  شتروص  هچ  رگا  تسا  ثیدـح  وهل  نآ  دـشاب  شایناطیـش  تهج  زا  نآ  هب  لاغتـشا  عامتـسا و  رگا  دـشاب ، هاـنگ  و 

. دشاب نیموصعم 
، تسا ناراکدـب  يارب  تمقن  یهارمگ و  ناراـکوکین و  يارب  تمحر  تیادـه و  نآ  تاـیآ  نآرق و  هک  تسا  نـیا  یلاـعت  يادـخ  دوـصقم 
یهارمگ و هکنیا  هب  دیامن  حیرـصت  هدرک و  هیزنت  تمقن  ندرک و  هارمگ  تبـسن  زا  ار  نآرق  ات  دومن  لودـع  ترابع  نیا  زا  دـنوادخ  نکیل 
، دنوشیم هارمگ  تسا  ادخ  بناج  زا  تیاده  هک  نآرق  هلیسوب  ناشراک  دادعتـسا و  يدب  اب  نانآ  هک  تسین ، ناشدوخ  بناج  زا  زج  تمقن 

. دوشیم وهل  ثیدح  هناسفا  دننام  ناشیاهشوگ  رد  نآرق 
ّتلع يارب  هک  یمال  ای  تسا ، ًانَزَح  َو  اوُدَـع  ْمَُهل  َنوُکَِیل  رد  مال  دـننام  مال  هدـش ، هدـناوخ  نآ  يهّمـض  ءای و  يهحتف  اب  َّلُِضِیل  ظفل  َّلُِضِیل و 

. دوشیم لخاد  یئاغ 
نتفای تیاده  شدوصقم  ای  تسین ، ندرک  هارمگ  ای  یهارمگ  ناشدوصقم  هک  یلاح  رد  دـنوشیم  لوغـشم  یهالم  هب  مدرم  زا  یـضعب  اریز 

یهـالم لوغـشم  ندرک  هارمگ  دـصق  هـب  مدرم  زا  یــضعب  دـمهفب و  شدوـخ  هـکنآ  نودـب  دوـشیم  هارمگ  دـنکیم و  هارمگ  یلو  تـسا ،
. دزاس دساف  ار  تعیرش  ات  دنکیم  ملع  لیصحت  هک  یسک  دننام  دنوشیم ،
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ملع ای  تسا ، ندرک  هارمگ  یهارمگ و  روکذم  ارتشا  هک  دنادیمن  ای  دنکیم ، هارمگ  ار  مدرم  ارتشا  اب  ملع و  نودب  ٍْملِع  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع 
هب 

355 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نّیعم ریغ  درف  يارب  ای  سنج  يارب  ٍْملِع  ظفل  ریکنت  تروص  نیا  رد  تسین ، ملع  هب  فصّتم  الصا  ای  درادن ، نآ  ندرک  هارمگ  ندوب و  هارمگ 
يارب نیونت  تسا  نکمم  تسا و  یفن  ینعم  رد  هک  هدش  عقاو  ریغ »  » ظفل زا  دـعب  نوچ  دراد ، قارغتـسا  نّیعم  ریغ  درف  هب  تبـسن  یلو  تسا ،

. تسا تیالو  هب  ملع  نآ  هک  گرزب ، ملع  نودب  ینعی  دشاب ، میخفت 
. تسین تیالو  قیرط  زج  ادخ  هار  دریگ و  ازهتسا  هرخسم و  هب  ار  ادخ  هار  هک  یسک  نینچ  نیا  ًاوُزُه  اهَذِخَّتَی  َو 

هنوگ نیا  يارب  ٍمِیلَأ  ٍباذَِـعب  ُهْرِّشَبَف  ًاْرقَو  ِْهیَنُذُأ  ِیف  َّنَأَـک  اهْعَمْـسَی  َْمل  ْنَأَـک  ًاِربْکَتْـسُم  یَّلَو  اـُنتایآ  ِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو  ٌنیِهُم  ٌباذَـع  ْمَُهل  َکـِئلوُأ 
، دناهدینـشن زگره  ایوگ  هک  دـننادرگیم  رب  يور  رّبکت  اب  دوش  هدـناوخ  ناشیا  رب  ام  تایآ  نوچ  اریز  تسا ، ياهدـننکراوخ  باذـع  ناسک 

. هد هدژم  كاندرد  باذع  هب  ار  نانآ  سپ  تسا ، ینارگ  ناششوگ  رد  ایوگ  هک  نانچنآ 
11 تایآ 8 -

355 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 8  (: 31  ) نامقل هروس  ]

هراشا

ٍدَمَع ِْریَِغب  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  ( 9  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  اقَح  ِهَّللا  َدْعَو  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ( 8  ) ِمیِعَّنلا ُتاَّنَج  ْمَُهل  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
اذه ( 10  ) ٍمیِرَک ٍْجَوز  ِّلُک  ْنِم  اهِیف  اْنتَْبنَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  اْنلَْزنَأ  َو  ٍۀَّباد  ِّلُک  ْنِم  اهِیف  ََّثب  َو  ْمُِکب  َدـیِمَت  ْنَأ  َیِـساوَر  ِضْرَْألا  ِیف  یْقلَأ  َو  اهَنْوََرت 

(11  ) ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  َنوُِملاَّظلا  َِلب  ِِهنوُد  ْنِم  َنیِذَّلا  َقَلَخ  اذ  ام  ِینوُرَأَف  ِهَّللا  ُْقلَخ 
356 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

356 ص :  همجرت ..... 

. تسا نانآ  يارب  تمعن  زان و  رپ  ياهناتسوب  دناهدرک  هتسیاش  ياهراک  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  نامگ  یب 
. تسا هنازرف  دنمزوریپ  وا  یهلا ، نیتسار  هدعو  قفو  رب  دننآ ، رد  هنادواج  هک 

يروناج هنوگ  ره  زا  نآ  رد  دنابنجن ، ار  امـش  ات  دنکفایب  اههوک  نیمز  رد  و  دروآ ، دـیدپ  دـننیبب  ار  اهنآ  هک  ییاهنوتـس  نودـب  ار  اهنامـسآ 
. میدنایور دنمشزرا  ياهنوگ  ره  زا  نآ  رد  هاگنآ  میداتسرف ، ورف  یبآ  نامسآ  زا  و  دنکارپ ،

رد ناراکمتـس  يرآ  دـناهدیرفآ ؟ يزیچ  هچ  دنتـسه  وا  ربارب  رد  یعّدـم و  هک  یناـسک  دـیهد  ناـشن  نـم  هـب  سپ  تسادـخ ، شنیرفآ  نـیا 
. دنراکشآ یهارمگ 

356 ص :  ریسفت ..... 

سپ تسیچ ؟ ناراکوکین  نینـسحم و  يازج  هدش : هتفگ  ناراکدـب  ءازج  رکذ  زا  دـعب  هک  ایوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
. دندروآ نامیا  ّصاخ  ای  ّماع  تعیب  اب  هک  یناسک  دومرف :

. دنتسه هنادواج  تشهب  رد  نانآ  هدش  هتفرگ  اهنآ  زا  تعیب  رد  هک  هچنآ  قبط  دندرک ، هتسیاش  يرادرک  ِتاِحلاَّصلا و  اُولِمَع  َو 
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هک تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  زین  تسا و  ناراکوکین )  ) نینسحم رکذ  مکح و  نیا  نیب  نتفرگ  رارق  هلصاف  يارب  ریمـض  ياج  هب  رهاظ  مسا  و 
. تسین دهد ، ماجنا  هتسیاش  لمع  دروآ و  نامیا  هک  یسک  زج  راکوکین 

اهَنْوََرت ٍدَـمَع  ِْریَِغب  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  َوُـه  َو  اقَح  ِهَّللا  َدـْعَو  اـهِیف  َنیِدـِلاخ  ِمیِعَّنلا  ُتاَّنَج  ناـنآ  ریغ  يارب  هن  تسناـنآ ، يارب  ْمَُهل 
، تسا میکح  زیزع و  وا  تسا و  ّقح  یهلا  يهدعو  دناهنادواج  نآ  رد  هک  یتمعن  رپ  ياهتشهب 

357 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا یلاعت  يادخ  تمکح  تّزع و  نایب  هیآ  نیا  دینیبب ، هک  یهاگهیکت  نودب  دیرفآ  اهنامسآ 

«. 1  » دینیبیمن ارنآ  امش  یلو  دنراد  نوتس  اهنامسآ  دومرف : هک  تسا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 
. دش هتشون  لحن  هروس  لّوا  رد  هیآ  نیا  ریسفت  ْمُِکب  َدیِمَت  ْنَأ  َیِساوَر  ِضْرَْألا  ِیف  یْقلَأ  َو 

، تسا فنـص  جوز  زا  روظنم  میدـینایور ، یجوز  ره  زا  نیمز  رد  ٍْجَوز  ِّلُک  ْنِم  اهِیف  اْنتَْبنَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  اْنلَْزنَأ  َو  ٍۀَّباد  ِّلُـک  ْنِم  اـهِیف  ََّثب  َو 
. تسا جوز  تسا  یناتسوب  ای  ییارحص  هکنیا  رابتعا  هب  یهایگ  ره  ای  دوشیم ، هدیمان  جوز  شرتالاب  رتنییاپ و  رابتعا  هب  یفنص  ره  نوچ 
درک اهنامـسآ  شنیرفآ  هب  ادـتبا  تسا ، نآ  عفانم  ترثک  رابتعا  هب  هایگ  تابن و  تمارک  تسا و  زیچ  نآ  بسح  رب  يزیچ  ره  رد  مرک  ٍمیِرَک 
رکذ ار  دیلاوم  قلخ  سپس  نیمز ، يور  رب  هوک  نداد  رارق  نمض  رد  درک  رکذ  ار  نیمز  ندیرفآ  سپس  دنانیمز ، زا  فرـشا  اهنامـسآ  نوچ 

. دیسر رتتسپ  هب  ات  درک  ادتبا  رتفیرش  زا  بیترت  هب  دومن و 
ناشن نم  هب  ِِهنوُد  ْنِم  َنیِذَّلا  َقَلَخ  اذ  ام  ِینوُرَأَف  تسادـخ . قولخم  ِهَّللا  ُْقلَخ  دـیلاوم ، اـههوک و  نیمز و  اهنامـسآ و  زا  دـش  رکذ  هکنیا  اذـه 

رد دیاب  کیرش  هچ ، دنـشاب ، مدرم  يارب  ندش  دوبعم  ادخ و  اب  تکارـش  ّقحتـسم  ات  دناهدیرفآ ؟ يزیچ  هچ  لطاب  ياهدوبعم  نآ  هک  دیهدب 
. دشاب رگید  کیرش  دننام  شتافص  زا  يرادقم 

__________________________________________________

ص 328. ج 2 ، یمق : ریسفت  . 1
358 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد ملظ  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  نآ  يارب  ریمـض  ياج  هب  رهاظ  مسا  ندروآ  تسا ، تبیغ  هب  باـطخ  زا  تاـفتلا  ٍنِیبُم  ٍلالَـض  ِیف  َنوُِملاَّظلا  ِلـَب 
یهارمگ هب  حیرصت  هب  اهنآ  ندروآ  رد  زجع  هب  زا  كاردتسا  بارضا و  َِلب  ظفل  دشاب ، مکح  تّلع  نایب  دیامن ، فیصوت  ناشندروآ  كرش 

. تسا اهنآ 
16 تایآ 12 -

358 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 12  (: 31  ) نامقل هروس  ]

هراشا

َوُه َو  ِِهْنبال  ُنامُْقل  َلاـق  ْذِإ  َو  ( 12  ) ٌدیِمَح ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَف  َرَفَک  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنل  ُرُکْـشَی  امَّنِإَف  ْرُکْـشَی  ْنَم  َو  ِهَِّلل  ْرُکْـشا  ِنَأ  َۀَمْکِْحلا  َنامُْقل  اْنیَتآ  ْدََقل  َو 
ِنَأ ِْنیَماع  ِیف  ُُهلاِصف  َو  ٍنْهَو  یلَع  ًاـنْهَو  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  ِْهیَدـِلاِوب  َناـْسنِْإلا  اَْـنیَّصَو  َو  ( 13  ) ٌمیِظَع ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  ِهَّللِاب  ْكِرُْـشت  ـال  َّیَُنب  اـی  ُهُظِعَی 

اْینُّدـلا ِیف  امُْهبِحاص  َو  امُهْعُِطت  ـالَف  ٌْملِع  ِِهب  َکـَل  َْسَیل  اـم  ِیب  َكِرُْـشت  ْنَأ  یلَع  َكادَـهاج  ْنِإ  َو  ( 14  ) ُریِـصَْملا ََّیلِإ  َْکیَِدلاِول  َو  ِیل  ْرُکْـشا 
ِیف ْنُکَتَف  ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍۀَّبَح  َلاْقثِم  ُکَت  ْنِإ  اهَّنِإ  َّیَُنب  اـی  ( 15  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَنُأَف  ْمُکُعِجْرَم  ََّیلِإ  َُّمث  ََّیلِإ  َبانَأ  ْنَم  َلـِیبَس  ِْعبَّتا  َو  ًاـفوُْرعَم 

(16  ) ٌرِیبَخ ٌفیَِطل  َهَّللا  َّنِإ  ُهَّللا  اَِهب  ِتْأَی  ِضْرَْألا  ِیف  َْوأ  ِتاوامَّسلا  ِیف  َْوأ  ٍةَرْخَص 

358 ص :  همجرت ..... 
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ساپـس شیوخ  دوس  هب  انامه  دـنک  يرازگـساپس  سک  ره  هک  نادـب  وگ ، ساپـس  ار  يادـخ  هک  میدیـشخب  تمکح  ناـمقل  هب  یتسار  هب  و 
. تسا هدوتس  زاین  یب  دنوادخ  هک  دنادب  دزرو  نارفک  سک  ره  تسا ، هدرازگ 

شرسپ  هب  نامقل  هک  دوب  نینچ  و 
359 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا یگرزب  متس  كرش  هک  ارچ  روایم  كرش  دنوادخ  هب  مدنزرف  تفگ : دادیم  شدنپ  هکیلاح  رد 
هب لاس  ود  وا  نتفرگ  ریش  زا  تسا ، هدوب  نتسبآ  نوزفا  زور  فعض  اب  ار  وا  شردام  هک  میدرک  شرافـس  شردام  ردپ و  ّقح  رد  ار  ناسنا  و 

. تسا نم  يوس  هب  ماجنا  رس  ریس و  هک  رازگب  ساپس  تردام  ردپ و  نم و  يارب  هک  هدیماجنا  لوط 
، نک ینیشنمه  یکین  هب  ایند  رد  نانآ  اب  و  ربم ، نامرف  نانآ  زا  ینادرگ ، نم  کیرش  يرادن  ملع  نادب  هک  ار  يزیچ  ات  دنراد  او  ار  وت  رگا  و 

ناتهاگآ ناترادرک  راک و  هجیتن  زا  هاگنآ  تسا ، نم  يوس  هب  امـش  تشگزاب  سپـس  تسا ، هتـشگزاب  نم  يوس  هب  هک  ورب  یـسک  هار  هب  و 
. مزاسیم

دنوادخ دشاب  هتفهن  نیمز  رد  ای  اهنامسآ  لد  رد  ای  یگنس  هتخت  لد  رد  هاگنآ  دشاب و  یلدرخ  هناد  گنـس  مه  یلمع  رگا  هک  نادب  مدنزرف 
. تسا هاگآ  نیب  کیراب  دنوادخ  هک  ارچ  دروآیم  نایم  هب  ارنآ 

359 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

شناگدـنب رب  هک  ار  اهتمعن  لوصا  یلاعت  يادـخ  یتقو  نوچ  تسا ، ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  هلمج  رب  فطع  هلمج  نیا  َۀَـمْکِْحلا  َنامُْقل  اْنیَتآ  ْدََـقل  َو 
. درک باسح  تمکح  ار  تمعن  رکش  دومن ، رکش  دومن ، رکذ  ار  شیاهتمعن  رکش  ندرمش  تسا  هداد 

رظن و ّتقد  زا  یـشان  زج  تمعن  رکـش  یلمع ، هلاّمع و  هّوق  رد  عنـص  ناقتا  يرظن ، هماّلع و  هّوق  رد  رظن  ّتقد  زا  تسا  تراـبع  تمکح  هچ 
. تسین یندب  یبلق و  عنص  ناقتا 

: یلاعت يادخ  ریسفت  رد  هرقب  يهروس  رد  هچنانچ  رکش  اریز 
هظحالم زا  تسا  ترابع  تشذگ  ِیل  اوُرُکْشا  َو  ْمُکْرُکْذَأ  ِینوُرُکْذاَف 

360 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
قلخ نآ  رطاخ  هب  هک  ییاج  رد  تسا  تمعن  فرـص  معنم و  میظعت  مزلتـسم  هک  ماعنا ، رد  معنم  ّقح  هظحـالم  تمعن ، رد  معنم  نداد  تمعن 

. تسا هدش 
. تسین یندب  یبلق و  عنص  ناقتا  زج  تمعن  فرص  میظعت و  نآ  تسین ، رظن  ّتقد  زج  هظحالم  نیا  و 

ار مالّـسلا  هیلع  دواد  ات  دـنام  هدـنز  هدوب ، وا  هلاخ  ای  بوّیا  رهاوخ  دـنزرف  دالوا  زا  اروعاب  دـنزرف  وا  هک  تسا  هدـش  رکذ  ناـمقل  تبـسن  رد 
. درک كرد 

ره نآ  رآ ، ياـج  هب  ادـخ  رکـش  دـنراد  تلاـخد  وت  ياـقب  دوجو و  رد  هک  يزیچ  ره  رد  ادـخ  تمظع  ّقـح و  يهظحـالم  هب  ِهَِّلل  ْرُکْـشا  ِنَأ 
تلاخد وت  دوجو  لامک  رد  ای  دوجو  رد  هک  يزیچ  ره  ریغـص  ملاـع  رد  تادوهـشم و  ریغ  تاـسوسحم و  زا  ریبک  ملاـع  رد  تسا  يدوجوم 

. دشاب هتشاد 
زین ار  روکذم  لمجم  نینچمه  دـنکیم  ریـسفت  ار  فوذـحم  لمجم  هک  روطنامه  ِنَأ  ظفل  هچ  تسا ، تمکح  ریـسفت  هّیریـسفت و  ِنَأ  ظفل  و 
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. دنکیم ریسفت 
. تسا َۀَمْکِْحلا  زا  لدب  شدعب  ام  اب  ِنَأ  ای  مال ، ریدقت  هب  هّیردصم  ِنَأ  ای 

. رخآ ات  َنامُْقل ...  اْنیَتآ  ْدََقل  يهلمج  رب  فوطعم  ای  هّیلاح ، هلمج  ِهِسْفَِنل  ُرُکْشَی  امَّنِإَف  ْرُکْشَی  ْنَم  َو 
ْرُکْشا ِنَأ  ای  َۀَمْکِْحلا  رب  فطع  هلمج  هکنیا  ربانب  دشاب و  لدب  هّیردصم و  ِنَأ  ظفل  هکنیا  ربانب  دشابیم  ْرُکْشا  ِنَأ  رب  ای  َۀَمْکِْحلا  رب  فوطعم  ای 

امَّنِإَف ْرُکْـشَی  ْنَم  نومـضم  رکـشا هللا و  نأ  تسا : نینچ  نآ  ریدقت  دشاب و  درفم  ات  دوش  هتفرگ  ریدـقت  رد  فاضم  ود  نآ  زا  لبق  دـیاب  دـشاب 
نکیل هّیردصم و  ای  دشاب  هّیریسفت  ِنَأ  هکنآ  زا  ّمعا  ْرُکْشا  رب  فطع  ای  ِهِسْفَِنل  ُرُکْشَی 

361 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوشیم هتفرگ  ریدقت  رد  لوق )  ) ظفل

: وگب تدوخ  ریغ  هب  نک و  ادخ  رکش  تدوخ  ینعی  ِهِسْفَِنل  ُرُکْشَی  امَّنِإَف  ْرُکْشَی  ْنَم  كریغل :) لق  رکشا هللا و  نا  : ) دوشیم نینچ  ریدقت  هک 
. ددرگیمرب شدوخ  هب  نآ  عفن  اریز  دنکیم ، رکش  شدوخ  يارب  دنک  رکش  سک  ره 

یلـصا هجو  هار و  رد  ار  تمعن  دـنکن و  میظعت  تمعن  رد  ار  وا  دـیامنن و  ار  معنم  هظحـالم  ینعی  دـنک ، تمعن  نارفک  سک  ره  َرَفَک  ْنَـم  َو 
. دنزیمن ادخ  هب  يررض  چیه  دیامنن  فرص  هدش  قلخ  نآ  يارب  هک  شدوخ 

. تسا زاینیب  ناگدننک  رکش  رکش  ناگدننک و  دمح  دمح  زا  دنوادخ  هک  ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَف 
. دنکن ای  دنکب و  دمح  ار  وا  یسک  هاوخ  تسا ، هدش  دمح  دیمح و  شدوخ  دنوادخ  ٌدیِمَح 

«. 1  » دشاب هدوبن  گرزب  هچ  رگا  دوش  هدوتس  نآ  رب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هب  یتمعن  ره  رکش  تسا : هدمآ  يربخ  رد  و 
«. 2  » تسا هدرک  ادا  ار  ّقح  نآ  تمعن  رکش  اب  دشاب  یّقح  تسا  هداد  وا  هب  دنوادخ  هک  یتمعن  رد  رگا  تسا : يرگید  ربخ  رد  و 

هدرک ادا  ار  تمعن  نآ  رکش  هک  دمهفب  دسانشب و  شبلق  اب  ار  تمعن  نآ  دهدب و  یتمعن  وا  هب  دنوادخ  هک  یـسک  تسا : يرگید  ربخ  رد  و 
«. 3  » تسا

يا درک : یحو  یسوم  هب  یلاعت  يادخ  تسا : يرگید  ربخ  رد  و 
__________________________________________________

ص 141. ج 4 ، یفاص : (. 3 ، 2 ، 1)
362 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: تفگ یسوم  سپ  نک ، ادا  ارم  رکش  ّقح  نک و  رکش  ارم  یسوم 
نم هب  رکـش  نآ  اب  وت  هکنآ  رگم  مشاب  رازگ  رکـش  ار  وت  نآ  اب  نم  هک  تسین  يرکـش  چـیه  منک و  ادا  ار  ترکـش  ّقح  هنوگچ  اراگدرورپ 
«. 1  » تسا نم  بناج  زا  زین  وت  ندرک  رکش  نیا  يدیمهف  هک  لاح  يدومن  ارم  رکش  وت  نالا  یسوم  يا  دومرف : یلاعت  يادخ  يداد ؟ تمعن 

362 ص :  نامقل .....  لاوحا  رد  یحرش 

«2 : » دومرف سپ  دش  لاؤس  تسا  هدومن  رکذ  نآرق  رد  یلاعت  يادخ  هک  شتمکح  نامقل و  زا  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
رد دوب  يدرم  وا  نکیل  دشن و  هداد  تمکح  لامج  مسج و  لها و  لام و  بسن و  بسح و  تهج  زا  نامقل  هب  دنگوس  ادخ  هب  دیشاب ، هاگآ 

، زیت شرظن  ینالوط ، شرکف  قیمع ، شهاـگن  تکاـس ، رایـسب  دوب ، تکاـس  وا  راد ، تناـما  ادـخ  هار  نید و  رد  دـنمورین ، يوق و  ادـخ  رما 
شدوخ تّدش  هب  نوچ  دیدن ، لسغ  طئاغ و  لوب و  رب  ار  وا  سک  چیه  دیباوخن ، زور  تقوچیه  درکیم ، زاینیب  ار  وا  زیگنا  تربع  ياهزیچ 

. دوش راکشآ  شرما  تشاذگیمن  تشادیم و  ناهنپ  ار  شیاهراک  دوب ، قیمع  شرظن  دیناشوپیم و  ار 
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يارب ایند  زا  هک  يزیچ  هب  درکن ، یخوش  یناسنا  چیه  اب  دشن ، كانبضغ  زگره  دوش ، هانگ  بکترم  ادابم  هک  دیدنخن  زیچ  چیه  زا  زگره  و 
__________________________________________________

. ].....[ ح 27 ص 98 ، ج 2 ، یفاک : ح 33 . ص 201 ، ج 4 ، نیلقثلا : رون  ریسفت  اضیا و  . 1
ص 270 و 271. ج 3 ، ناهرب : ریسفت  ص 161 . ج 2 ، یمق : ریسفت  . 2

363 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دمآ ایند  هب  وا  يارب  رایسب  دالوا  درک و  حاکن  نانز  زا  دشن و  كانهودنا  زگره  يویند  روما  رب  دشیمن ، لاحشوخ  تقوچیه  دمآیم  وا 

تـشذگن دندرکیم  اوعد  ای  تموصخ  مه  اب  هک  رفن  ود  رانک  زا  درکن  هیرگ  نانآ  زا  کی  چیه  گرم  رب  دندرم و  یکچوک  رد  نانآ  رتشیب 
نآ ریسفت  زا  هکنآ  رگم  دینشن  یبوخ  راتفگ  یسک  زا  دندش ، تسود  مه  اب  ود  نآ  ات  تفرن  اجنآ  زا  دومن و  حالصا  ود  نآ  نیب  هکنآ  رگم 

كولم و تاـضق و  هب  درکیم ، تساـخرب  تسـشن و  اـمکح  اـهقف و  اـب  داـیز  درکیم ، لاؤـس  دـش  هتفرگ  وا  زا  نخـس  نیا  هک  یـسک  زا  و 
رورغم و هک  نیطالـس  كولم و  هب  تبـسن  دـشیم ، تحاران  درکیم و  يزوسلد  ناشیاهیراتفرگ  التبا و  زا  تاضق  هب  دزیم ، رـس  نیطـالس 

ياوه اب  هلباقم  رد  دـنک و  هبلغ  شـسفن  رب  دـناوتب  نآ  اـب  هک  تفرگیم  داـی  يزیچ  تفرگیم و  تربع  دوب و  زوسلد  دـندوب  لاـیخ  هدوسآ 
. دنک زارتحا  ناطیش  زا  دیامن ، هدهاجم  شسفن 

وا هب  هکنیا  رگم  تسیرگنیمن  يزیچ  رب  دیـشیدنایمن و  دوب  شخب  دوـس  هک  يزیچ  رد  زج  درکیم ، اوادـم  تربـع  رّکفت و  اـب  ار  شبلق  و 
. دناسر کمک 

هلولیق باوخ  هب  اهمشچ  دش ، فصن  زور  هک  یماگنه  یلاعت  يادخ  دش ، هدیـشخب  تمـصع  دش ، هداد  تمکح  وا  هب  هک  دوب  تاهج  نیدب 
، دیدیمن ار  اهنآ  یلو  دینشیم  ار  ادص  هک  يوحن  هب  دندرک  ادن  نامقل  هب  داد  روتـسد  هکئالم  زا  ییاههورگ  هب  دش  مارآ  تفر و  زورمین  و 

دهد رارق  هفیلخ  نیمز  رد  ار  وت  ادخ  یهاوخیم  ایآ  نامقل  يا  دنتفگ : سپ 
364 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

؟ ینک مکح  مدرم  نیب 
نم يهراب  رد  ار  راـک  نیا  دـنوادخ  رگا  نوچ  منکیم ، تعاـطا  مهدیم و  شوگ  هک  دـنک  رما  نیا  هب  ارم  مراـگدرورپ  رگا  تفگ : ناـمقل 

لوبق ار  یتحار  تیفاع و  دراذـگب  ّریخم  ارم  رگا  یلو  دـنکیم  يرادـهگن  ظفح و  ارم  دـهدیم و  میلعت  دـنکیم و  کمک  ارم  دـهد  ماجنا 
. منکیم

؟ يدرک نینچ  ارچ  نامقل  يا  دنتفگ : هکئالم 
سک چـیه  دروآیم و  يراوخ  هک  تسا  يزیچ  تسا و  رتشیب  نآ  زا  الب  هنتف و  تسا و  نید  زا  لزاـنم  نیرتتخـس  مدرم  نیب  مکح  تفگ :

ّقح هب  دـنک و  مکح  ّقـح  هب  رگا  دریگیم ، رارق  رما  ود  نیب  مکح  بحاـص  دـناشوپیم و  فرط  ره  زا  ار  مکاـح  ملظ  دـنکیمن و  کـمک 
. تسا هدرک  اطخ  ار  تشهب  هار  هک  دنک  اطخ  رگا  تسا ، تمالس  هتسیاش  سپ  دیامن  تباصا 

ترخآ رب  ار  ایند  سک  ره  دـشاب ، نادرگرـس  ترخآ  رد  هک  تسا  یفیرـش  مکاح  نآ  زا  رتناسآ  دـشاب  لـیلذ  فیعـض و  اـیند  رد  یـسک  و 
. دسریمن مه  ترخآ  هب  دوشیم و  لیاز  ایند  هک  دنکیم ، تراسخ  ود  ره  رد  دهد  حیجرت 

. دیدنسپ ار  وا  قطنم  دنوادخ  دندرک ، بّجعت  وا  تمکح  زا  هکئالم  دومرف : ماما 
هک یلاح  رد  دیناشوپ ، شیاپ  ات  رس  زا  ار  وا  نآ  اب  درک و  لزان  وا  رب  ار  تمکح  یلاعت  يادخ  تفر  باوخ  رتسب  هب  نامقل  دش و  بش  یتقو 
اب نانخـس  تفریم  هک  مدرم  نیب  دوب ، شدوخ  ناـمز  رد  مدرم  نیرتمیکح  دـش  رادـیب  یتـقو  دـیناشوپ ، ار  وا  تمکح  اـب  دوب و  باوـخ  وا 

تمکح
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. درکیم رشن  نانآ  نایم  رد  ار  تمکح  تفگیم و 
وا هب  ار  تفـالخ  دـننک و  ادـن  ار  مالّـسلا  هیلع  دواد  داد  روتـسد  هکئـالم  هب  دـنوادخ  درکن  لوبق  وا  دـش و  هداد  وا  تفـالخ  هب  مکح  یتـقو 

. درکن نامقل  دننامه  یطرش  درک ، لوبق  وا  دنهدب ،
ار وا  هبوـت  درک و  اـطخ  دروـم  ره  رد  درک ، ناـحتما  ار  وا  هبترم  دـنچ  تفـالخ  دروـم  رد  داد و  وا  هب  ار  نیمز  تفـالخ  یلاـعت  يادـخ  سپ 

. دیشخبیم ار  وا  درکیم و  لوبق  دنوادخ 
اراوگ تفگیم : وا  هب  دواد  دادیم و  دنپ  شملع  يدایز  تمکح و  اهدـنپ و  اب  ار  وا  درکیم و  دایز  ار  مالّـسلا  هیلع  دواد  ترایز  نامقل  و 

مکح و هب  هدش و  هداد  تفالخ  دواد  هب  یلو  تسا  هدـش  هتـشادرب  وت  زا  الب  يراتفرگ و  هدـش و  هداد  تمکح  وت  هب  هک  نامقل  يا  ار  وت  داب 
«1 . » تسا هدش  راتفرگ  هنتف  شیامزآ و 

تـسا هدومن  ریـسفت  شنامز  ماما  تخانـش  هب  ار  نآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوشیمن  لصاح  نامز  ماما  تخانـش  اـب  زج  تمکح  نوچ  و 
«. 2»

. درک ریـسفت  لقع  مهف و  هب  ار  نآ  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دوشیمن  لصاح  لـقع  مهف و  اـب  زج  شایلمع  ءزج  بسح  رب  تمکح  نوچ  و 
«3»

. دنک عوجر  اهنآ  هب  دهاوخب  سک  ره  هدش  رکذ  لّصفم  ياهباتک  رد  شریغ  شدنزرف و  هب  شیاهّتیصو  نامقل و  ياهتمکح  زا 
رد اریز  تسا ، اْنیَتآ  ْدََقل  یلاعت  يادخ  لوق  رب  فطع  َلاق  ْذِإ  َو 

__________________________________________________

.271 ص 30 - ج 3 ، ناهرب : ریسفت  . 163 ص 161 - ج 2 ، یمق : ریسفت  . 1
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. تسا َلاق  ْذِإ  َو  و  ۀمکحلا ) نامقل  انیتآ  ذإ  رکذأ   ) يانعم
ظعاوم و تّیمها  روایم ، كرـش  ادـخ  هب  تفگ : دادیم  دـنپ  شرـسپ  هب  نامقل  هک  یماگنه  ِهَّللِاب  ْكِرُْـشت  َّیَُنب ال  ای  ُهُظِعَی  َوُه  َو  ِِهْنبِال  ُناـمُْقل 

عاوـنا عـیمج  ساـسا  اهدـنپ و  يهمه  لـصا  دـیحوت  نوـچ  داد ، رارق  مّدـقم  ار  ندروآ  كرـش  زا  یهن  هک  دوـب  نـیا  ناـمقل  تـمکح  راـثآ 
. تساهتمکح

رب هدنب  ملظ  هچ ، دشخبیم ، ارنآ  زا  رتنییاپ  دشخبیمن و  ارنآ  یلاعت  يادخ  نوچ  تسا ، گرزب  یملظ  كرـش  هک  ٌمیِظَع  ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ 
لاح هب  ار  سومان  ای  ندب  ای  لام  رد  نارگید  هب  هدنب  ملظ  دشخبیم ، دنوادخ  هدـمآ  شیپ  ادـخ  قوقح  رد  وا  ریـصقت  رثا  رد  هک  ار  شدوخ 

فالخ رب  دوشیم ، هدیشخب  نآ  ندرمش  دب  ندش و  رود  زا  دعب  هکلب  دشخبن  ارنآ  زگره  دنوادخ  هک  تسین  نینچ  یلو  دراذگیمناو  دوخ 
مسق نیمه  ملظ  ماسقا  نیرتگرزب  سپ  دشخبیمن ، ارنآ  دنوادخ  دراد  تّینانا  سفن  هک  یمادام  تسا ، سفن  تّینانا  زا  یشان  نآ  هک  كرش ،

. تسا
رد دوشیم و  لامعتـسا  انعم  نیا  رد  ترابع  نیا  هچ  دـنک ، ناسحا  شردام  ردـپ و  هب  میدرک  شرافـس  ار  ناسنا  ِْهیَدـِلاِوب  َناْسنِْإلا  اَْـنیَّصَو  َو 

. تشذگ نیدلاو  ماسقا  ود ، نآ  هب  ناسحا  نیدلاو و  نایب  ًاناسْحِإ  ِْنیَِدلاْولِاب  َو  ادخ : لوق  ریسفت  رد  ءاسن  يهروس  هرقب و  يهروس 
. دوشیم فیعض  تسس و  لمح  نیا  اب  هدش و  هلماح  شردام  ار  ناسنا  ًانْهَو  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح 

یتسس ، يور  رب  یتسس  فعض و  يور  رب  فعض  ٍنْهَو  یلَع 
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. دوشیم هفاضا  ردام  رب  يرگید  یتسس  نهو و  درذگب  دنزرف  لمح  نامز  زا  هچ  ره  نوچ 
زواجت لاس  ود  زا  ندروخ  ریـش  تسا  هتـسیاش  هک  دریگیم  تروص  لاس  ود  تشذـگ  اب  بلغا  وا  نتفرگ  زاب  ریـش  زا  ِْنیَماع و  ِیف  ُُهلاِصف  َو 

. دنکن
ای ادخ : لوق  ات  َناْسنِْإلا  اَْنیَّصَو  َو  یلاعت : يادـخ  لوق  عومجم  هچنانچ  تسا ، لیلعت  ماقم  رد  رّدـقم و  لاؤس  باوج  هضرتعم ، هلمج  ود  ره  و 
رد هچنانچ  دیحوت ، رما  هب  مامتها  لثم  هدـش ، هدروآ  ردام  ردـپ و  رما  هب  مامتها  هب  راعـشا  يارب  تسا ، هضرتعم  رخآ  ات  ُکَت ...  ْنِإ  اهَّنِإ  َّیَُنب 
رد ندروآ  كرـش  زا  یهن  هب  دوخ و  دیحوت  هب  ار  ود  نآ  ردام  ردپ و  رما  هب  مامتها  لامک  تهج  یلاعت  يادخ  هک  تشذگ  روکذـم  هروس 

. تخاس نورقم  دروم  دنچ 
. تسا نیدلاو )  ) زا لامتشا  لدب  شدعب  ام  اب  هّیردصم ، ای  هّیریسفت  ِنَأ  ظفل  ِیل  ْرُکْشا  ِنَأ 

. دومن شدوخ  رکش  هب  نورقم  ار  ردام  ردپ و  رکش  ردام  ردپ و  هب  مامتها  لامک  تهج  َْکیَِدلاِول  َو 
ردپ رکش  هک  دوشن  مّهوت  ات  شاب ] رازگرکش  زین  تردام  ردپ و  رب  نک ، رکش  نم  رب  : ] دومرفن تسا ، لیلعت  ماقم  رد  هلمج  نیا  ُریِصَْملا  ََّیلِإ 

. تسین ردام  ردپ و  رکش  زج  ادخ  رکش  هکلب  تسادخ ، رکش  اب  ریاغم  يزیچ  ردام  و 
ردپ و رب  هک  یسک  سپ  ردام ، ردپ و  رب  وا و  رب  يرازگساپس  هب  درک  رما  دنوادخ  دومرف : هک  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  هچنانچ 

شردام 
368 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«1 . » درک دهاوخن  رکش  ار  ادخ  دنکن  ساپس  رکش و 
. تسا نیدلاو  رکش  رد  جردنم  ادخ  رکش  هکنیا  زج  درادن  یتّلع  بلطم  نیا  میوگیم : نم 

ءاسن يهروس  هرقب و  يهروس  رد  هچنانچ  ینیوکت  ردام  ردپ و  نوچ  امُهْعُِطت  الَف  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ِیب  َكِرُْـشت  ْنَأ  یلَع  َكادَـهاج  ْنِإ  َو 
. تسا رگید  نأش  رگید و  يهبترم  بسح  رب  ردام  ردپ و  زا  ریغ  وا  نوئش  زا  ینأش  ره  ناسنا و  دوجو  بتارم  زا  هبترم  ره  بسح  رب  تشذگ 

یلـص دّمحم  سفن و  لقع و  هچنانچ  دوشیم ، بوسحم  ناسنا  نیدـلاو  سفن  ناطیـش و  اذـل  رایتخا ...  فیلکت و  بسح  رب  تسا  نینچمه 
. دشاب ینامسج  نیدلاو  نیدلاو  زا  دوصقم  تسا  زیاج  هک  روطنامه  دنوشیم و  نیدلاو  زین  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا 

دارم تسا  نکمم  دشاب  ینیوکت  ردام  ردپ و  دوصقم  تسا  زیاج  هک  روطنامه  دـشاب ، یناحور  نیدـلاو  ود  زا  دوصقم  تسا  زیاج  نینچمه 
. دشاب یفیلکت  ردام  ردپ و 

. دشاب یناحور  ینامسج و  نیدلاو  ِْهیَِدلاِوب  َناْسنِْإلا  اَْنیَّصَو  َو  ادخ : لوق  رد  نیدلاو  زا  دوصقم  تسا  زیاج  نیا  رب  انب 
یفیلکت و ای  ینیوکت  وا  لهج  ماقم  بسح  رب  نیدلاو  یلو  یناحور  ینامـسج و  نیدلاو  َكادَهاج  ْنِإ  َو  ادخ : لوق  رد  ریمـض  زا  دوصقم  و 

. تسا هدش  لمع  مادختسا  هقیرط  هب  ریمض  عجرم  رد 
__________________________________________________
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دنتـسه و تّما  نیا  ناردپ  لضفا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  هک  هدـش  دراو  يدایز  رابخا  و 
. دنکیم یضار  ار  وا  ینامسج  ردام  ردپ و  دنوادخ  دنک  یضار  ار  ود  نآ  هک  یسک  تسا و  ینامسج  ناردپ  ّقح  زا  رتگرزب  ود  نآ  ّقح 

تاعارم ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  ینعی  رترب  ناردـپ  ّقح  سک  ره  هدـش : دراو  مالّـسلا  هیلع  دّـمحم  نب  رفعج  زا 
یلـص دّمحم  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هچ  دنزیمن ، ررـض  وا  هب  هدرک  عیاض  ادخ  ناگدنب  ریاس  شدوخ و  ردام  ردپ و  ّقح  زا  هک  ار  هچنآ  دنک 

«1 . » دنزاسیم یضار  دوخ ، تعافش  اب  ار  وا  ردام  ردپ و  هلآ  هیلع و  هّللا 
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وا رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  ینعی  شینید  ردام  ردپ و  هک  یـسک  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  دّـمحم  نب  یلع  زا  و 
«2 . » تسین ریثک  لیلق و  مارح و  لالح و  رد  ادخ  بناج  زا  سپ  دشابن  شیبسن  ردام  ردپ و  زا  رتیمارگ 

دندروآ و ایند  هب  ملع  هک  دنتسه  یناسک  هدومن  بجاو  ار  ودنآ  رکش  دنوادخ  هک  نیدلاو  دومرف : هک  تسا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  و 
: دومرف سپس  دندش  رومأم  ود  نآ  تعاط  هب  مدرم  دنتشاذگ و  ثرا  هب  مکح 

. دنتسه ردام  ردپ و  بلطم  نیا  رب  لیلد  تسادخ و  يوس  هب  ناگدنب  تشگزاب  ینعی  ُریِصَْملا  ََّیلِإ 
ردام ردـپ و  رگا  دـیوگیم : تّیـصو  شرافـس و  رد  نامقل  تفگ  ّماع  ّصاـخ و  ناـیم  رد  درک و  ور  شتـسود  همتنح و  نبا  هب  ماـما  سپس 

هب رومأم  هک  یسک  زا  يزروب و  كرش  نم  هب  هک  دندرک  ششوک 
__________________________________________________
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. نکم شوگ  ار  ناشیا  نخس  نکم و  تعاطا  نانآ  زا  ینک  لودع  يدش  وا  تعاطا 
هب ار  مدرم  ناسانشب و  مدرم  رب  ار  ردام  ردپ و  لضف  دیوگیم : ًافوُْرعَم  اْینُّدلا  ِیف  امُْهبِحاص  َو  تفگ : درک و  فطع  ار  نیدلاو  رب  لوق  سپس 

ادـخ و يوس  هب  امـش  تشگزاب  دومرف  ْمُکُعِجْرَم  ََّیلِإ  َُّمث  ََّیلِإ  َبانَأ  ْنَم  َلِیبَس  ِْعبَّتا  َو  یلاـعت : يادـخ  لوق  تسا  نیا  نک ، توعد  ناـشیا  هار 
مشخ ود  نآ  طخس  مشخ  ادخ و  ياضر  ود  نآ  ياضر  هک  دینکن  ار  نیدلاو  ینامرفان  دیسرتب ، ادخ  مشخ  زا  سپ  تسا ، ام  يوس  هب  سپس 

«1 . » تسادخ بضغ  و 
. تسا هدش  دراو  دنسانشن  ار  ّقح  رگا  یّتح  ودنآ  رب  اعد  يزوسلد و  نانآ ، زا  تعاطا  ینامسج و  نیدلاو  ّقح  ظفح  رد  يدایز  رابخا 

هیلع و هّللا  یلص  ادخ  لوسر  نکب ، نم  هب  ياهیصوت  شرافس و  درک  ضرع  دیسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  تمدخ  يدرم  هدش : تیاور 
تردام ردـپ و  زا  دـشاب ، ّنئمطم  مارآ و  نامیا  اـب  وت  بلق  لاـح  ره  رد  يوش ، هتخوس  شتآ  اـب  هچ  رگا  رواـین  كرـش  ادـخ  هب  دومرف : هلآ 

هک هدب  ماجنا  ار  اهنآ  روتـسد  يوش  جراخ  دوخ  لام  لها و  زا  دندرک  رما  وت  هب  رگا  هدرم ، ای  دنـشاب  هدنز  نک  یکین  اهنآ  هب  نک و  تعاطا 
«2 . » تسا نامیا  زا  نآ 

ریغ ای  ود  نآ  دیابن  قلاخ  تیصعم  رد  دنشاب و  كرشم  هچ  رگا  تسا  بجاو  ردام  ردپ و  هب  یکین  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
ار ود  نآ 
__________________________________________________
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371 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«1 . » درک دیابن  یقولخم  چیه  زا  تعاطا  قلاخ  تیصعم  رد  هک  درک ، تعاطا 

مان ییوکین  هب  ارنآ  القع  هک  نک  راتفر  يروط  اهنآ  اب  ینعی  نک ، تبحاصم  قلخ  نسح  اب  ود  نآ  اب  ایند  رد  ًاـفوُْرعَم  اْینُّدـلا  ِیف  اـمُْهبِحاص  َو 
. دنکیم قرف  ردام  ردپ و  عاونا  بسح  رب  قلخ  نسح  ییوکین و  فورعم و  دنربب و 

رد هچ  رهاظ ، رد  هچ  مینکن  تفلاخم  اـهنآ  لوق  اـب  هک  تسا  نیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  هب  تبـسن  فورعم  اریز 
هطبار مییامن و  تعیب  ود  نآ  اـب  میـشاب و  هتـشاد  تسود  ار  ود  نآ  دـننکیم و  رما  ار  وت  هک  يزیچ  ره  رد  مینک  تعاـطا  ار  ود  نآ  نطاـب و 

ینک و رّوصت  لاح  ره  رد  ار  ود  نآ  تروص  يروآ و  دای  هب  ار  اهنآ  یـشاب و  ود  نآ  هّجوتم  هک  هنوگ  نیدـب  یـشاب ، هتـشاد  ود  نآ  اب  یبلق 
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. تسین یفخم  هدیشوپ و  یسک  رب  ینامسج  ردام  ردپ و  هب  تبسن  قلخ  نسح  ییوکین و 
، دنادرگنرب ار  وت  تبلق  هار  اب  وت  هّجوت  زا  دزاسن و  جراخ  تیالو  قیرط  زا  ار  وت  قلخ  نسح  بوخ و  راتفر  ینعی  ََّیلِإ  َبانَأ  ْنَم  َلِیبَس  ِْعبَّتا  َو 

تیالو زا  ار  وت  دـیابن  نیدـلاو  هب  وت  مامتها  سپ  تسین ، تیالو  قیرط  بلق و  قیرط  رب  اـقب  تمالـس  يارب  زج  نیدـلاو  نأـش  هب  ماـمتها  هچ 
. دزاس جراخ 

كرش هب  ای  هّصق )  ) ناتساد هب  اهَّنِإ  ریمض  ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍۀَّبَح  َلاْقثِم  ُکَت  ْنِإ  اهَّنِإ  َّیَُنب  ای  َنُولَمْعَت  ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَنُأَف  ْمُکُعِجْرَم  ََّیلِإ  َُّمث 
__________________________________________________

ح 1. باب 35 ، ص 123 ، ج 2 ، رابخالا : نویع  ص 144 . ج 4 ، یفاص : . 1
372 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب سک  نآ  طوقـس  تّحـص  ببـس  هب  َلاْقثِم  ظفل  هک  دـشابیم ، ٍۀَّبَح  َلاـْقثِم  ظـفل  نآ  تسا و  ربخ  راـبتعا  هب  ثینأـت  ددرگیم و  رب  ندروآ 
لمع هب  ریمض  دناهتفگ : یخرب  ندروآ و  كرـش  تلـصخ  تسا  هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، تلـصخ  رابتعا  هب  ای  دنکیم ، هیلا  فاضم  زا  ثینأت 
. دشاب هّمات  ناک )  ) ددرگرب و ُهُّصُقَن  هب  ریمض  هکنآ  ربانب  هدش  هدناوخ  عفر  اب  َلاْقثِم  ظفل  بوخ و  ای  دشاب  تلصخ  رابتعا  هب  ددرگیمرب 

، اهنامسآ رد  ینعی  اهناکم ، نیرترود  رد  ینعی  ِتاوامَّسلا  ِیف  َْوأ  تسا ، گنس  هک  دشاب  ایشا  نیرتتخس  فوج  رد  ینعی  ٍةَرْخَـص  ِیف  ْنُکَتَف 
. تسا امش  هب  اهاج  نیرتکیدزن  هک  نیمز  رد  ینعی  ِضْرَْألا  ِیف  َْوأ 

هک ياهناد  ایآ  دش : لاؤس  نامقل  دنزرف  زا  دناهتفگ : یضعب  دیامنیم ، هبـساحم  نآ  رب  دنکیم و  رـضاح  ار  لامعا  نآ  دنوادخ  ُهَّللا  اَِهب  ِتْأَی 
؟ دراد ملع  نآ  هب  دنوادخ  تسایرد  رعق  رد 

 ... ٍۀَّبَح َلاْقثِم  ُکَت  ْنِإ  يدرک  لاؤس  وت  هک  ياهناد  داد : باوج  سپ 
. دناسریم وت  هب  ار  نآ  دنوادخ  دشاب  لدرخ  زا  ياهناد  رادـقم  هب  رگا  هک  تسا  يزور  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  و  « 1  » هیآ نیمه  رخآ  ات 

«2»
نیرتتخـس و اـهناکم و  نیرتیفخم  هچ  رگا  دـنادیم  ار  لدرخ  هناد  زا  یلاـقثم  تسا ، فـیطل  شلمع  مـلع و  رد  دـنوادخ  ٌفـیَِطل  َهَّللا  َّنِإ 

اهاجنآ زا  ارنآ  دراد  تردق  وا  دشاب ، اهاج  نیرتکیدزن  نیرترود و 
__________________________________________________

ص 319. ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  . 1
ص 165. ج 2 ، یمق : ریسفت  . 2

373 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دراد تّقد  دوخ  لمع  رد  نوچ  دروایب ،

. دشاب شلمع  رد  وا  فطل  ریبخ  زا  دوصقم  شملع ، رد  وا  فطل  فیطل  زا  دوصقم  تسا  نکمم  ٌرِیبَخ 
اهامـش زا  یکی  دراد ، هدـننک  بلط  زین  اهنآ  هک  دـیزیهرپب  تسپ  کچوک و  ناهانگ  زا  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  امهیلع  رقاب  قداـص و  ماـما  زا 

«1 . » رخآ ات  ٍلَدْرَخ ...  ْنِم  ٍۀَّبَح  َلاْقثِم  ُکَت  ْنِإ  دیوگیم : دنوادخ  هک  منکیم ، رافغتسا  ار  ادخ  سپس  منکیم و  هانگ  نم  دیوگن :
21 تایآ 17 -

373 ص :  ات 21 ..... ] تایآ 17  (: 31  ) نامقل هروس  ]

هراشا
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َو ِساَّنِلل  َكَّدَخ  ْرِّعَُصت  َو ال  ( 17  ) ِرُومُْألا ِمْزَع  ْنِم  َِکلذ  َّنِإ  ََکباصَأ  ام  یلَع  ِْربْصا  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َْهنا  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ُْرمْأ  َو  َةالَّصلا  ِِمقَأ  َّیَُنب  اـی 
ُتْوََصل ِتاوْصَْألا  َرَْکنَأ  َّنِإ  َِکتْوَص  ْنِم  ْضُضْغا  َو  َِکیْشَم  ِیف  ْدِْصقا  َو  ( 18  ) ٍروُخَف ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  ًاحَرَم  ِضْرَْألا  ِیف  ِشْمَت  ال 

ِیف ُلِداُجی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  ًۀَنِطاب  َو  ًةَرِهاظ  ُهَمَِعن  ْمُْکیَلَع  َغَبْسَأ  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ْمَُکل  َرَّخَس  َهَّللا  َّنَأ  اْوََرت  َْمل  َأ  ( 19  ) ِریِمَْحلا
ُناْطیَّشلا َناک  َْول  َو  َأ  انَءابآ  ِْهیَلَع  انْدَـجَو  ام  ُِعبَّتَن  َْلب  اُولاـق  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اـم  اوُِعبَّتا  ُمَُهل  َلـِیق  اذِإ  َو  ( 20  ) ٍرِینُم ٍباتِک  َو ال  ًيدُـه  ـال  َو  ٍْملِع  ِْریَِغب  ِهَّللا 

(21  ) ِریِعَّسلا ِباذَع  یلِإ  ْمُهوُعْدَی 
__________________________________________________

ح 10. ص 270 ، ج 2 ، یفاک : ص 145 . ج 4 ، یفاص : . 1
374 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

374 ص :  همجرت ..... 

گرتس ياهراک  زا  نیا  هک  نک  ییابیکـش  دـسر  ارف  ار  وت  هک  یتبیـصم  رب  نک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  راد و  اپ  رب  ار  زامن  مدـنزرف 
. تسا

. درادن تسود  ار  یشورف  رخف  ّربکتم  چیه  دنوادخ  هک  ارچ  ورم  هار  نامارخ  نیمز  رد  نادرگمرب و  رّبکت  هب  مدرم  زا  ار  تیاور  و 
. تسا ناشوگزارد  گناب  اهزاوآ  نیرتشوخان  هک  ارچ  رادب  هتسهآ  ار  تیادص  نک و  يور  هنایم  تنتفر  هار  رد  و 

مامت امش  رب  ار  شناهنپ  راکشآ و  ياهتمعن  درک ، مار  امـش  يارب  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  دنوادخ  هک  دیاهدیـشیدنین  ایآ 
. دنکیم هلداجم  دنوادخ  هراب  رد  رگنشور  یباتک  چیه  يدومنهر و  چیه  یملع و  چیه  نودب  هک  تسه  یسک  مدرم  زا  درک ،

يوریپ میاهتفای  نآ  رادفرط  ار  نامناردپ  هچنآ  زا  هکلب  دنیوگ  دینک  يوریپ  تسا  هدرک  لزان  دنوادخ  هچنآ  زا  دوش  هتفگ  ناشیا  هب  نوچ  و 
؟ دناوخب خزود  شتآ  باذع  يوس  هب  ار  ناشیا  ناطیش  رگا  یّتح  مینکیم ،

374 ص :  ریسفت ..... 

زامن و ماسقا  زا  یلماک  نایب  يراکُـس  ُْمْتنَأ  َو  َةالَّصلا  اُوبَْرقَت  ال  ادخ ، لوق  ریـسفت  رد  ءاسن  هروس  رد  هرقب و  هروس  لّوا  رد  َةالَّصلا  ِِمقَأ  َّیَُنب  ای 
. تشذگ نآ  نتشاد  اپ  رب 

وت هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هار  رد  هک  اهتیذا  اهتّقشم و  اهالب و  رب  ََکباصَأ  ام  یلَع  ِْربْصا  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َْهنا  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ُْرمْأ  َو 
. نک ربص  دسریم 

نآ ياهیتخـس  رب  ربـص  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اریز  درک ، مزج  نآ  رب  مزع  دـیاب  هک  تسا  يزیچ  نـیا  ِرُومُأـْلا  ِمْزَع  ْنـِم  َکـِلذ  َّنِإ 
زا  ضرف 

375 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا یناسنا  سفن  يارب  ینیوکت  بجاو  ضرف و  ای  تسا ، ادخ  بناج 

. ِرُومُْألا ِمْزَع  ْنِم  َِکلذ  َّنِإ  دومرف : هدش  فطع  هتسویپ و  مهب  ياههلمج  نیب  روما  نیا  هب  مامتها  يارب  و 
فافختـسا و تهج  دـنزیم  فرح  وت  اب  هک  یـسک  زا  نکن و  رّبکت  ریگن و  جـک  اهنآ  اب  ترـشاعم  رد  ار  تاهناش  ِساَّنِلل  َكَّدَـخ  ْرِّعَُـصت  ال 

. نادرگمرب يور  وا  ندرمش  کبس 
«1 . » هدن هار  دوخ  هب  يراوخ  ّتلذ و  دنراد  مدرم  هک  هچنآ  رد  عمط  تهج  ینعی  دناهتفگ : یضعب  و 
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هک هچنآ  هب  یلاحـشوخ  تهج  زا  نکن  رّبکت  مدرم  هب  ینعی  ورن ، هار  یلاحـشوخ  حرف و  تّدـش  اب  نیمز  يور  ًاحَرَم  ِضْرَْألا  ِیف  ِشْمَت  ـال  َو 
. يراد

سفن و هظحالم  زا  یـشان  دنتـسه  یتلـصخ  ود  نآ  هک  دنتـسه ، براقتم  موهفم  هیحان  زا  رخف  لایتخا و  ٍروُخَف  ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  ـال  َهَّللا  َّنِإ 
. نآ هب  ندش  لاحشوخ  نآ و  ّتینانا 

هظحالم رخف  رد  تسا و  بلاغ  سفن  هظحالم  لایتخا  رد  یلو  دـشابیم ، شدوخ  لـباقم  رد  وا  ریقحت  ریغ و  هظحـالم  زا  یـشان  نینچمه  و 
. دراد هبلغ  نانآ  ریقحت  نارگید و 

مارآ و زا  یشان  هک  لایتخا  نیب  طسو  ّدح  يور و  هنایم  دصق  زا  دوصقم  نوچ  نک ، يراددوخ  تعرس  زا  نتفر  هار  رد  َِکیْشَم  ِیف  ْدِْصقا  َو 
. تسا یشم  رد  تعرس  ببس  هب  ینیگنس  راقو و  مدع  سفن و  یکبس  نیب  تسا و  نتفر  هار  رد  ّینأت 

__________________________________________________

. ].....[ ص 165 ج 2 ، یمق : ص 276 . ج 3 ، ناهرب : . 1
376 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ادص ردقنآ  هن  ینعی  تسادص ، رد  طسو  ّدح  دوصقم  هک  نکن  دنلب  نکمم  ّدح  ات  ارنآ  نک و  هتـسهآ  ار  تیادـص  َِکتْوَص  ْنِم  ْضُـضْغا  َو 
. دشاب بطاخم  ندناونش  زا  شیب  هک  نک  دنلب  ردقنآ  هن  دونشن و  بطاخم  هک  نک  مک  ار 

. تسا غالا  يادص  دهدیم  ار  رجز  نیرتشیب  هک  ییادص  ِتاوْصَْألا  َرَْکنَأ  َّنِإ 
نخس ماگنه  ار  شیادص  صخش  تسا و  حیبق  تشز و  يهسطع  روظنم  دومرف : هک  تسا  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ِریِمَْحلا  ُتْوََصل 

تیاکح زا  یلاعت  يادخ  و  « 1  » دناوخب نآرق  ای  اعد  هکنآ  رگم  دنکیم ، دنلب  وهایه  تروص  هب  تشز و  روط  هب  ارنآ  دنکیم و  دـنلب  نتفگ 
. تسا تیالو  ای  تّوبن  هب  ندروآ  كرش  ادخ و  هب  ندروآ  كرش  نآ  تسا و  نید  لوصا  زا  یلصا  هک  درک  يزیچ  رب  افتکا  نامقل  ياهدنپ 

اهالب رب  ربص  ای  نآ  ياهیتخس  رب  ربص  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زامن ، هماقا  دننام  درک ، افتکا  اهنآ  لصا  هب  زین  یعرش  لامعا  رد  و 
. دشاب نکمم  یبلاق  یعرش  لامعا  زا  نآ  ندرمش  ات  تسا  زامن  دعب  ام  زامن و  رب  ربص  دوصقم  نکیل  و 

میتفگ نیا  زا  لبق  یکدنا  درک و  افتکا  اهنآ  رد  لصا  رب  زین  ترشاعم  بادآ  زا  زین  دوشیم و  هدرمـش  یـسفن  قالخا  زا  اهالب  رب  ربص  نوچ 
. دیامن هعجارم  لّصفم  ياهباتک  هب  دهاوخب  سک  ره  تسا و  رایسب  تسا  هدش  لقن  نامقل  ظعاوم  زا  هک  هچنآ 

__________________________________________________

ص 320. ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  . 1
377 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: ادخ لوق  زا  یشان  هک  تسا  رّدقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  اْوََرت  َْمل  َأ 
؟ هدشن هداد  تمکح  نم  هب  ارچ  سپ  يداد  تمکح  نامقل  هب  وت  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا  َۀَمْکِْحلا  َنامُْقل  اْنیَتآ  ْدََقل 

رد هک  هچنآ  عیمج  ریخست  ینطاب و  كرادم  يرهاظ و  كرادم  لیبق  زا  میداد ، تمکح  لوصح  بابسا  امـش  هب  دومرف : یلاعت  يادخ  سپ 
هک فوئر  میکح و  اناوت و  اناد و  أدبم  رب  لالدتسا  امش  رب  دشاب  نکمم  هک  يوحن  هب  امش  يارب  تسا  نیمز  رد  هک  هچنآ  عیمج  اهنامـسآ و 

. تسا نقتم  ششنیرفآ  عنص و  رد  فیطل ، شلمع  ملع و  رد 
دوصقم هدش و  هدیرفآ  وا  عافتنا  ءاقب و  تهج  تاقولخم  همه  تسا و  تادوجوم  فرشا  ناسنا  هکنیا  رب  لالدتسا  امش  رب  دشاب  نکمم  زین  و 

. تسین یناف  راد  نیا  ینادابآ  ریمعت و  ناسنا  شنیرفآ  زا 
دیاب هکلب  دوشن ، فّقوتم  ایند  نیا  یگدـنز  رب  ناسنا  هک  تسا  راوازـس  دـشیم ، دوجوم  شدوخ  ریغ  رطاخ  هب  دـیلاوم  ریاـس  دـننام  هن  رگ  و 

هب دیابن  لقاع  تسین ، یقاب  تسا و  یناف  دشابن  ترخآ  همّدقم  ملاع  نیا  تاهج  زا  يزیچ  ره  دهد و  رارق  ترخآ  همّدقم  ار  ایند  رد  یگدنز 
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زا ریصقت  دیدرگن  تمکح  هب  فصّتم  دینکن و  هشیدنا  رکف و  رگا  سپ  تسین ، نیا  زج  تمکح  ددرگ و  فّقوتم  نآ  رب  دوش و  لّسوتم  نآ 
. تسا امش  دوخ  بناج 

هب لّکوم  هکئالم  ناگراتـس ، لیبق  زا  دومن  رّخـسم  امـش  يارب  تساهنامـسآ  رد  هک  ار  هچنآ  دـنوادخ  ِتاوامَّسلا  ِیف  اـم  ْمَُکل  َرَّخَـس  َهَّللا  َّنَأ 
یقاب دـنوشیم و  دـیلوت  دـیلاوم  ماسجا  کیرحت  اب  دـننکیمن ، یتسـس  ماسجا  کـیرحت  زا  ياهظحل  هک  يوحن  هب  شناگراتـس  اهنامـسآ و 

دننامیم .
378 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

امـش فّرـصت  زا  هک  يوحن  هب  نداعم  تابن و  اههدـنبنج و  لیبق  زا  تسا ، نیمز  رد  هک  ار  هچنآ  امـش  رب  درک  رّخـسم  ینعی  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو 
وت دنوادخ  ریخـست  تحت  تساهنامـسآ  رد  هک  هچنآ  سپ  دینکب ، دیهاوخب  هک  فّرـصت  عون  ره  دیناوتیم  دـننکیمن و  عانتما  يراددوخ و 

يریگهرهب عافتنا و  تهج  تسا  امش  ادخ و  نامرف  ریخست و  تحت  تسا  نیمز  رد  هک  هچنآ  امش و  يدنمرهب  عافتنا و  تهج  مه  نآ  تسا ،
. ناتدوخ

لیبق زا  دشاب  وت  سوسحم  رهاظ  هب  قّلعتم  دـشاب و  راگزاس  وت  اب  هک  تسا  يزیچ  ره  يرهاظ  ياهتمعن  ًۀَـنِطاب  َو  ًةَرِهاظ  ُهَمَِعن  ْمُْکیَلَع  َغَبْـسَأ  َو 
ریغ ءاضعا و  يرهاظ و  كرادم  ترهـش و  تمـشح و  ضرع و  تّزع و  هدش و  حاکن  بوکرم ، نکـسم و  سوبلم و  بورـشم و  لوکأم و 

. اهنیا
لوسر و لیبق  زا  دـشاب  يورخا  یقاب  ياهتمعن  هدـننک  بلج  لاح  نیع  رد  دـشاب  وت  رهاظ  هب  قّلعتم  هک  تسا  يزیچ  اهنیا  همه  نیرتفیرـش  و 

. ماکحا نآ  هب  لمع  وا و  تلاسر  ماکحا  يرهاظ و  توعد  هّماع و  تعیب  اب  وا  تلاسر  لوبق  شتلاسر و 
سفن و قیقد و  تارّکفت  زا  هک  قیقد  كاردا  ینطاب و  تاکردـم  لیبق  زا  دـشاب  وت  نطاـب  هب  قّلعتم  هک  تسا  ییاـهتمعن  ینطاـب  ياـهتمعن  و 

. دوشیم یشان  ایند  نیا  زا  جورخ  دادعتسا  لقع و  بلق و 
. تسا تیالو  ماکحا  ینطاب و  توعد  لوبق  يولو و  ّصاخ  تعیب  اب  وا  تیالو  لوبق  شتیالو ، مالّسلا و  هیلع  ّیلو  نانآ  نیرتفیرش  و 

تسا . هدش  هراشا  انعم  نیا  هب  رابخا  رد  و 
379 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تفرعم لیبق  زا  تسا  هدروآ  هک  هچنآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  سپ  يرهاظ ، تمعن  اـّما  تسا : هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا 
«1 . » تسام تّدوم  دقع  تیب و  لها  ام  تیالو  سپ  ینطاب ، تمعن  اّما  دشابیم ، وا  دیحوت  ادخ و 

«2 . » تسا بیاغ  ماما  ینطاب ، تمعن  رهاظ ، ماما  يرهاظ ، تمعن  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 
. تسا کلاس  هنیس  رب  رما  ّیلو  توکلم  روهظ  نآ  يانعم  تسا ، اهیفوص  حلطصم  رکف  هب  هراشا  نیا  هک  ایوگ 

. تشذگ جح  هروس  رد  نآ  يازجا  مامت  اب  هیآ  نیا  ٍرِینُم  ٍباتِک  َو ال  ًيدُه  َو ال  ٍْملِع  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِیف  ُلِداُجی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 
دـننادرگیمرب و يور  تسا  هدرک  لزاـن  ادـخ  هـک  هـچنآ  زا  دـینک  يوریپ  دوـش  هـتفگ  اـهنآ  هـب  یتـقو  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اـم  اوـُِعبَّتا  ُمَُـهل  َلـِیق  اذِإ  َو 

دوش هتفگ  اهنآ  هب  یتقو  دندوب ، نینچ  نامز  ره  لها  هچنانچ  مینکیم  ار  نامناردپ  يوریپ  ام  انَءابآ  ِْهیَلَع  انْدَجَو  ام  ُِعبَّتَن  َْلب  اُولاق  دـنیوگیم :
. مینکیم يوریپ  دوخ  ناگتشذگ  ناینیشیپ و  زا  ام  دنیوگیم : ار  دوخ  تقو  ملاع  رما و  ّیلو  دینک  يوریپ 

ملاع دّلقم  ناسنا  دیاب  هکلب  دشابن ، مولعم  وت  رب  شلاح  هک  ینکب  یـسک  زا  دـیلقت  دـیابن  ِریِعَّسلا  ِباذَـع  یلِإ  ْمُهوُعْدَـی  ُناْطیَّشلا  َناک  َْول  َو  َأ 
هتشاد ملع  لقا  ّدح  تسا و  زاجم  هطساو  الب  ای  هطساو  اب  موصعم  فرط  زا  وا  هک  دنادب  دشاب و  هداد  زیمت  ار  وا  لاح  دشاب و  هدنز 

__________________________________________________
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380 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ار يزیچ  ناشنابز  اب  هک  دشابن  ینایعّدـم  نآ  زا  دـیوگیم و  دـهدیم  ماجنا  هک  ار  هچنآ  دـهدیم ، ماجنا  دـیوگیم  هک  ار  هچنآ  هک  دـشاب 

. تسین ناشیاهلد  رد  هک  دنیوگیم 
24 تایآ 22 -

380 ص :  ات 24 ..... ] تایآ 22  (: 31  ) نامقل هروس  ]

هراشا

اْنَیلِإ ُهُْرفُک  َْکنُزْحَی  ـالَف  َرَفَک  ْنَم  َو  ( 22  ) ِرُومُْألا ُۀَِبقاع  ِهَّللا  َیلِإ  َو  یْقثُْولا  ِةَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْـسا  ِدَـقَف  ٌنِسُْحم  َوُه  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهَهْجَو  ِْملُْـسی  ْنَم  َو 
(24  ) ٍظِیلَغ ٍباذَع  یلِإ  ْمُهُّرَطْضَن  َُّمث  ًالِیلَق  ْمُهُعِّتَُمن  ( 23  ) ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  اُولِمَع  اِمب  ْمُُهئِّبَُننَف  ْمُهُعِجْرَم 

380 ص :  همجرت ..... 

اهراک ماجنا  رس  و  تسا ، هدز  يراوتسا  زیواتسد  رد  تسد  هک  یتسار  هب  دشاب ، راکوکین  دهن و  دنوادخ  يوس  هب  ار  شلد  يور  سک  ره  و 
. تسا دنوادخ  اب 

دناهدرک هچنآ  هجیتن ) تقیقح و   ) زا ار  ناشیا  هاگنآ  تسام ، يوس  هب  ناشتـشگزاب  دنکن ، نیگهودـنا  ار  وت  وا  رفک  دزرو ، رفک  سک  ره  و 
. تسا هاگآ  اهلد  زار  زا  دنوادخ  نامگیب  هک  میزاس ، هاگآ 

. میزاس ناشراچد  نیگنس  تخس و  یباذع  هب  سپس  میزاس ، ناشرادروخ  رب  یکدنا 

380 ص :  ریسفت ..... 

نآ رخآ  نآ ، نایب  رد  قیقحت  لیصفت و  اب  ءاسن  هروس  رد  هیآ  لّوا  یْقثُْولا  ِةَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْـسا  ِدَقَف  ٌنِسُْحم  َوُه  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهَهْجَو  ِْملُْـسی  ْنَم  َو 
. تشذگ هرقب  هروس  رد 

هب  روما  همه  تبقاع  ماجنا و  رس  ِرُومُْألا  ُۀَِبقاع  ِهَّللا  َیلِإ  َو 
381 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

يدارا و تاکرح  عیمج  تسین و  دـیلاوم  داجیا  تهج  زج  رـصانع  كالفا و  كالما و  داجیا  هک  انعم  نیدـب  دوشیم  یهتنم  یلاـعت  يادـخ 
. تسا هدرک  قلخ  شدوخ  رطاخ  هب  ار  ناسنا  دنوادخ  هک  یلاح  رد  تسین ، ناسنا  داجیا  تهج  زج  دیلاوم  عیمج  اهنآ و  تانکس  یعیبط و 
نآ هک  دوـشیم  یهتنم  يرما  هب  یلعف  ره  تیاـغ  هک  اـنعم  نادـب  دوـشیم ، یهتنم  یلاـعت  يادـخ  هب  يرما  ره  هک  تسا  نیا  هـیآ  ياـنعم  اـی 

. اهتیاهن تیاهن  اهتیاغ و  تیاغ  هب  دوش  یهتنم  ات  تسا  ریغ  رطاخ  هب  دوصقم  هکلب  تسین ، تاّذلاب  دوصقم 
زا رداص  ار  نآ  دـنک  رظن  يرما  هب  هاگره  رظان  ینعی  ددرگیمرب ، ادـخ  هب  ظاـحل  رظن و  رد  روما  همه  تبقاـع  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  اـی 

 .... دشابیم شدوخ  ریغ  ریخست  نامرف و  تحت  لعف  نآ  رد  وا  هک  دنیبیم  دنک  رظن  لعاف  نآ  هب  هاگره  دباییم و  لعاف 
، تسادـخ يرما  ره  لعاف  سپ  تسا ، یلاعت  يادـخ  نآ  هک  دـسرب  یقیقح  هدـنهد  نامرف  هدـننک و  ریخـست  هب  اـت  دوریم  شیپ  نینچمه  و 

. تسا اهلعاف  همه  تبقاع  ظاحل  نیا  رد  یلاعت  يادخ  نکیل 
يارب هجو  میلست  لباقم  رد  رفک  سپ  دوشیمن ، تیالو  اب  زج  ادخ  يارب  هجو  میلست  مالسا و  هک  دوش ، رفاک  تیالو  هب  سک  ره  َرَفَک  ْنَم  َو 
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یلع هب  هک  یسک  ینعی  تسا ، رما  ّیلو  راکنا  ای  رما  ّیلو  اب  تعیب  كرت  زا  یشان  تیالو  هب  رفک  دشاب و  دناوتیمن  تیالو  هب  رفک  زج  ادخ ،
. دوش رفاک  مالّسلا  هیلع 

نوریب  مه  ام  تسد  زا  دناسریم و  ررض  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هن  وت ، رب  هن  نآ  هک  دزاسن  كانهودنا  ار  وت  رفاک  رفک  ُهُْرفُک  َْکنُزْحَی  الَف 
382 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: اریز دوریمن ،
، تخاس میهاوخ  هاگآ  دـندرک  لمع  هک  هچنآ  هب  ار  نانآ  ام  تسا ، اـم  يوس  هب  ناـنآ  تشگزاـب  عجرم و  اُولِمَع  اـِمب  ْمُُهئِّبَُننَف  ْمُهُعِجْرَم  اـْنَیلِإ 

. میتسه هاگآ  لامعا  ياهیناهن  قیاقد و  هب  ام  نوچ 
روعش و نآ  هب  اهنآ  نابحاص  هک  ییاهدادعتسا  یّتح  ای  اهتّین  اهدصق و  لیبق  زا  اههنیس  ياهیناهن  هب  دنوادخ  ِروُدُّصلا  ِتاِذب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ 

. نانآ ياهیناهن  اههتکن و  قیاقد و  لامعا و  هب  دسر  هچ  ات  تسا ، هاگآ  اناد و  دنرادن  ساسحا 
ارچ سپ  تسا  ملاع  اهنآ  لامعا  هب  دنوادخ  رگا  هدش : هتفگ  ایوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  ٍظِیلَغ  ٍباذَـع  یلِإ  ْمُهُّرَطْـضَن  َُّمث  اًلِیلَق  ْمُهُعِّتَُمن 

؟ مینیبیم فاعم  اهالب  عاونا  زا  اهتمعن و  عاونا  هب  عّتمتم  ار  اهنآ  ام 
هدـنام اهنآ  رد  هّللا  ۀـّیقب  زا  هک  ار  هچنآ  میریگب و  اهنآ  زا  میاهداد  هک  ار  هچنآ  ات  مینکیم  دـنمرهب  ایند  رد  یکدـنا  ار  اهنآ  اـم  دومرف : سپ 

. میزاسیم روبجم  تخس  یباذع  هب  ار  نانآ  سپس  دنوش و  هدامآ  شتآ  يارب  الماک  ات  میریگب  تسا 
25 تایآ 32 -

382 ص :  ات 32 ..... ] تایآ 25  (: 31  ) نامقل هروس  ]

هراشا

َهَّللا َّنِإ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  ( 25  ) َنوُمَْلعَی ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ُِلق  ُهَّللا  َُّنلوُقََیل  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل  َو 
ٌزیِزَع َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ُتاِملَک  ْتَدـِفَن  ام  ٍرُْحبَأ  ُۀَْعبَـس  ِهِدـَْعب  ْنِم  ُهُّدُـمَی  ُرْحَْبلا  َو  ٌمْالقَأ  ٍةَرَجَـش  ْنِم  ِضْرَأـْلا  ِیف  اـم  َّنَأ  َْول  َو  ( 26  ) ُدـیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه 

ِیف َراهَّنلا  ُجـِلُوی  َو  ِراهَّنلا  ِیف  َْلیَّللا  ُجـِلُوی  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ  ( 28  ) ٌریَِـصب ٌعیِمَـس  َهَّللا  َّنِإ  ٍةَدِحاو  ٍسْفَنَک  َّالِإ  ْمُُکثَْعب  َو ال  ْمُکُْقلَخ  ام  ( 27  ) ٌمیِکَح
(29  ) ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  َهَّللا  َّنَأ  َو  یمَسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  يِرْجَی  ٌّلُک  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َرَّخَس  َو  ِْلیَّللا 

ِهَّللا ِتَمِْعِنب  ِرْحَْبلا  ِیف  يِرَْجت  َکـْلُْفلا  َّنَأ  َرَت  َْمل  َأ  ( 30  ) ُرِیبَْکلا ُِّیلَْعلا  َوُه  َهَّللا  َّنَأ  َو  ُلِطاْبلا  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَـی  ام  َّنَأ  َو  ُّقَْحلا  َوُه  َهَّللا  َّنَِأب  َکـِلذ 
َیلِإ ْمُهاََّجن  اَّمَلَف  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِـصلُْخم  َهَّللا  اُوَعَد  ِلَلُّظلاَک  ٌجْوَم  ْمُهَیِـشَغ  اذِإ  َو  ( 31  ) ٍروُکَـش ٍراَّبَـص  ِّلُِکل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِِهتایآ  ْنِم  ْمُکَیُِرِیل 

(32  ) ٍروُفَک ٍراَّتَخ  ُّلُک  َّالِإ  اِنتایِآب  ُدَحْجَی  ام  َو  ٌدِصَتْقُم  ْمُْهنِمَف  ِّرَْبلا 
383 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

383 ص :  همجرت ..... 

. دننادیمن نانآ  رتشیب  یلو  ار ، يادخ  ساپس  وگب  دنوادخ ، دنیوگ  تسا  هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  یسک  هچ  یسرپ  ناشیا  زا  رگا  و 
. تسا هدوتس  زاینیب  دنوادخ  نامگیب  تسا ، دنوادخ  نآ  زا  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ 

نایاپ هب  یهلا  تاملک  دـناسرب ، ددـم  نآ  هب  ایرد  تفه  سپـس  دـشاب ) بّکرم  نوچ   ) اـیرد دوش ، ملق  تسه ، نیمز  رد  تخرد  هچنآ  رگا  و 
. تسا هنازرف  دنمزوریپ  دنوادخ  هک  دسرن ،

. تسانیب ياونش  دنوادخ  نامگیب  تسین ، هناگی  ینت  دننام  زج  تمایق ) رد   ) امش نتخیگنارب  شنیرفآ و 
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هدرک مار  ار  هام  دیـشروخ و  دیازفایم و  بش  رب  دهاکیم و  زور  زا  دیازفایم و  زور  رب  دهاکیم و  بش  زا  دـنوادخ  هک  ياهتـسیرگنن  ایآ 
. تسا هاگآ  دینکیم  هچنآ  هب  دنوادخ  تسا ، ناور  نّیعم  يدمآ  رس  ات  کی  ره  هک  تسا 

گرزب هبترم  دـنلب  هک  تسا  دـنوادخ  هک ) نادـب   ) و تسا ، لطاب  دنتـسرپیم  وا  ياـج  هب  هچنآ  تسا ، ّقح  رب  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  زا  نیا 
تسا .

384 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ییابیکـش ره  يارب  نیا  رد  نامگ  یب  دـنایامنب ، شیوخ  تایآ  زا  امـش  هب  ات  دـنناور ، ایرد  رد  یهلا  تمعن  هب  اهیتشک  هک  ياهتـسیرگنن  اـیآ 

. تسه تربع  ياههیام  يرکاش 
نوچ هاگنآ  دنناوخیم  اعد  هب  دنرادیم  هتساریپ  وا  يارب  ار  دوخ  نید  هک  یلاح  رد  ار  دنوادخ  دریگ  ارف  ار  نانآ  راونابیاس  یجوم  نوچ  و 

ام تایآ  رکنم  یسک  ساپسان  راّدغ  زج  ور و  جک  یضعب  دنراکتـسرد و  ور و  هنایم  ناشیا  زا  یـضعب  دناسرب  یکـشخ  هب  دناهرب و  ار  نانآ 
. دوشیمن

384 ص :  ریسفت ..... 

؟ هدیرفآ ار  نیمز  اهنامسآ و  یسک  هچ  ینک  لاؤس  نانآ  زا  رگا  ُهَّللا  َُّنلوُقََیل  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل  َو 
هقداـنز و هن  رگ  داد و  دـنهاوخ  باوـج  نینچ  یـسرپب  هّکم  نیکرـشم  زا  رگا  ینعی  دـنرادن ، نآ  زج  یخـساپ  نوـچ  ادـخ ، تفگ : دـنهاوخ 

. دنهدیمن باوج  هنوگنیا  أدبم  نیرکنم 
رهاظ شناهرب  یلاعت و  يادخ  نوچ  دننکیمن ، راکنا  ار  وا  تقلخ  ندیرفآ و  ار و  وا  زین  نیکرـشم  هک  ار  يادخ  دمح  وگب : ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ُِلق 

. تسا نشور  و 
ینیوکت يایوگ  لاح  نابز  اب  همه  تسا ؟ هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  یسک  هچ  یسرپب  تاقولخم  عیمج  زا  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای 

. تساهنآ قلاخ  دنوادخ  تفگ : دنهاوخ 
نانآ نخس  يونشیم  ار  ینیوکت  تاملک  تسا و  زاب  وت  يورخا  ياهشوگ  نوچ  یلو  دنشاب ، هتشادن  ساسحا  نخس  نابز و  نیا  هب  هچ  رگا 

. يونشیم ار  ناشیاهتداهش  و 
385 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نیا هدرک و  زاب  ارم  يورخا  ياهـشوگ  هک  ار  يادـخ  دـمح  دـنهدیم و  ادـخ  ندوب  قلاـخ  هب  تداهـش  همه  هک  ار  يادـخ  دـمح  وگب : سپ 
. تسا هدش  انعم  نیا  هب  هراشا  رابخا  رد  مونشیم و  ار  تداهش 

تسا و وا  قلاخ  یلاعت  يادخ  هک  دنادیم  ینعی  دیآیم ، ایند  هب  ترطف  قبط  يدولوم  ره  تسا : هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
، دنتسین ملع  ياراد  ینعی  دننادیمن ، مدرم  رتشیب  َنوُمَْلعَی  ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب  « 1  » رخآ ات  ْمُهَْتلَأَس ...  ِْنَئل  َو  یلاعت : يادخ  لوق  يانعم  تسا  نیمه 

يدادعتـسا ینیوکت  ياهنابز  نوچ  تسا ، بلطم  نیا  يایوگ  ناشیاهنابز  هک  دـننادیمن  ای  تسین ، يزیچ  اهتلاهج  زج  نانآ  ياهکاردا  هکلب 
. دننکیمن ساسحا  ار 

لاح تسا  هنوگچ  سپ  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  لاح  نیا  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل 
؟ تسا نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  يزیچ 

: هدش هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، یلاعت  يادخ  لاح  زا  يرگید  لاؤس  باوج  ای  لیلعت ، ماقم  رد  فانیتسا  هلمج  ُِّینَْغلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ 
وا زج  تسا ، زاینیب  دنوادخ  دومرف : سپ  تسا ؟ هدیرفآ  شدوخ  جایتحا  تهج  ار  اهنآ  و  دراد ؟ نیمز  اهنامسآ و  هب  یجایتحا  دنوادخ  ایآ 

. تسین یجایتحا  تهج  وا  رد  سپ  تسین ، يزاینیب 
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، تسا تافـص  نآ  ياراد  وا  دوش  رّوصت  لامک  تافـص  زا  وا  يارب  هک  هچ  ره  ینعی  تسین ، يدیمح  وا  زج  تسا ، دیمح  دـنوادخ  ُدـیِمَْحلا 
زا هک  هچ  ره 

__________________________________________________

ح 9. باب 53 ، ، 331 ص 330 - دیحّوتلا : باتک  . 1
386 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسین رّوصت  وا  يارب  یجایتحا  تهج  سپ  تسین ، نآ  هب  فصّتم  دوش  فصّتم  نآ  هب  دیابن  هک  دوش  رّوصت  صیاقن  یبلس و  تافص 
. انعم نیا  دیکأت  تهج  تسا  هفوطعم  ای  هّیلاح  هلمج  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َّنَأ  َْول  َو 

ار نآ  رگید  تشذـگ و  فهک  هروس  رخآ  رد  هیآ  نیا  نایب  ِهَّللا  ُتاِملَک  ْتَدـِفَن  اـم  ٍرُْحبَأ  ُۀَْعبَـس  ِهِدـَْعب  ْنِم  ُهُّدُـمَی  ُرْحَْبلا  َو  ٌمـْالقَأ  ٍةَرَجَـش  ْنِم 
. مینکیمن رارکت 

ای دـیآرد ، هرامـشب  شتاـماقم  هک  تسا  نآ  زا  عناـم  وا  تّزع  تسا ، زیزع  دـنوادخ  ینعی  تـسا ، لـیلعت  ماـقم  رد  هـلمج  نـیا  ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ 
رگا هچ  دـننک ، مامت  دـنوش  ملق  دـنناوتیم  هک  یتاتابن  همه  دـنوش و  بّکرم  دـنناوتیم  هک  یتاعیام  همه  دادـعا ، بتارم  يهمه  ار  شتاـملک 

. بلاغ ریغ  تسا و  یناف  دشاب  یهانتم  هک  هچ  ره  دوشیم و  یهانتم  دیآ  بلاغ  وا  تاملک  ای  تاماقم  رب  يزیچ 
. اهنآ تباث  نایعا  قاقحتسا  ّداوم و  دادعتسا  رادقم  هب  رگم  دزاسیمن  جراخ  ار  یهانتم  ریغ  تاملک  نیا  تسا و  میکح  دنوادخ  ٌمیِکَح 

زور کی  رد  ار  اهنآ  هنوگچ  دـنوادخ  سپ  تسا  تیاهنیب  یهلا  تاملک  رگا  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  ْمُکُْقلَخ  ام 
. تسین سفن  کی  یگتخیگنارب  شنیرفآ و  دننام  زج  امش  یتخیگنارب  شنیرفآ و  دومرف : سپ  دنکیم ؟ هبساحم 

. وا نتخیگنارب  نت و  کی  شنیرفآ  دننام  اهثب ) ةدحاو و  سفن  قلخک   ) ای ٍةَدِحاو  ٍسْفَنَک  اَّلِإ  ْمُُکثَْعب  َو ال 
هدیرفآ فلتخم  ياهتلاح  اب  ام  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  يا  دنتفگ : نیکرـشم  هک  ملعا  هللا  تسا و  هدیـسر  نینچ  ام  هب  دناهتفگ : یـضعب 

، میدوب هفطن  میدش ،
387 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ثوعبم تعاس  کی  رد  ام  ینکیم  نامگ  وت  میدـش و  هدـیرفآ  يرگید  قلخ  ینکیم  ناـمگ  وت  هک  روطناـمه  سپـس  میدـش ، هقلع  سپس 
دریگب ماجنا  دهاوخیم  هک  يراک  هب  دنوادخ  تسین ، سفن  کی  دننام  زج  امـش  نتخیگنارب  ندرک و  قلخ  دومرف : یلاعت  يادـخ  میوشیم ،

«1 . » ُنوُکَیَف ْنُک  دریگیم  ماجنا  دوشیم و  سپ  ریگب  ماجنا  شاب و  دیوگیم ،
فذح هچ  دنیبیم ، ار  یندید  ره  دونـشیم و  ار  یندینـش  ره  دنوادخ  ینعی  تسا ، لیلعت  ماقم  رد  رّدقم  لاؤس  باوج  ٌریَِـصب  ٌعیِمَـس  َهَّللا  َّنِإ 

. درادیمن زاب  ار  وا  رگید  راک  زا  يراک  چیه  دشاب  نینچنیا  سک  ره  تسین ، میمعت  يارب  زج  لوعفم 
. دوشیمن عنام  رگید  سفن  نتخیگنارب  ندیرفآ و  زا  نآ  نتخیگنارب  یسفن و  ندیرفآ  سپ 

ای لّوا ، يهلمج  لیلعت  ماـقم  رد  هک  تسا  يرگید  لاؤس  باوج  هلمج  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  صوصخم  اـی  ّماـع ، باـطخ  ََرت  َْمل  َأ 
. تسا رّدقم  ٌریَِصب  ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإ  ادخ : لوق  لیلعت 

. تشذگ نارمع  لآ  يهروس  رد  رگیدمه  رد  زور  بش و  ندرک  لخاد  نایب  ِْلیَّللا  ِیف  َراهَّنلا  ُِجلُوی  َو  ِراهَّنلا  ِیف  َْلیَّللا  ُِجلُوی  َهَّللا  َّنَأ 
. هام دیشروخ و  لاوحا  نایب  يارب  تسا  هفنأتسم  ای  هّیلاح  هلمج  يِرْجَی  ٌّلُک  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َرَّخَس  َو 

زا لبق  اهلاس  ار  اهنآ  رود  تّدم  رود و  نیجرختسم  هک  يوحن  هب  دراد ، یطوبضم  نّیعم و  تقو  کلف  رود  نایرج  یمَسُم  ٍلَجَأ  یلِإ 
__________________________________________________

ص 167. ج 2 ، ص 150 ، ج 4 ، یفاص : . 1
388 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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. دوشیمن عقاو  اهنآ  جارختسا  رد  یفّلخت  دننکیم و  جارختسا  عوقو 
يدوبان ندش و  بارخ  ماگنه  نآ  دراد و  ینیعم  تّدـم  ادـخ  دزن  هام  دیـشروخ و  زا  کی  ره  تکرح  نایرج و  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای 

. اههمان راموط  ندیچیپ  مه  رد  دننام  تسا  نامسآ  ندیچیپ  مه  رد  ایند و 
زا ینأش  ار  دـنوادخ  هک  تهج  نادـب  زج  تسین  نیا  تسا و  هاگآ  دـینکیم  لمع  امـش  هک  هچنآ  هب  دـنوادخ  ٌرِیبَخ و  َنُولَمْعَت  اِمب  َهَّللا  َّنَأ  َو 

. درادیمن زاب  رگید  ملع  زا  یملع  رگید و  فصو  زا  یفص  رگید ، نأش 
: هک تسا  تهج  نادب  همه  ناگراتس  ریخست  بش و  رد  زور  زور ، رد  بش  ندرک  لخاد  زیچ ، ره  هب  ملع  نیا  َِکلذ 

تـسا یتاذ  بوجو  ياـضتقم  هک  روطناـمه  ّقح  تقیقح  اـب  ندوب  قح  تسا و  ّقـح  تقیقح  وا  تسا و  ّقـح  دـنوادخ  ُّقَْـحلا  َوُـه  َهَّللا  َّنَأـِب 
. دنکیمن عنم  ار  وا  رگید  ملع  زا  یملع  رگید و  نأش  زا  ینأش  چیه  تسا ، ناسکی  روط  هب  همه  هب  ملع  ایشا و  عیمج  هب  هطاحا  یضتقم 

هیلع یلع  ياکرـش  دننام  ای  اهنآ ، ریغ  ناگراتـس و  اهتب و  دننام  اکرـش ، زا  دنناوخیم  ادخ  زج  اهنآ  هک  ار  هچنآ  ِِهنوُد و  ْنِم  َنوُعْدَی  ام  َّنَأ  َو 
. تسا لطاب  تیالو  رد  مالّسلا 

ملع نودـب  لادـج  هب  هراشا  دوصقم  ای  دـشیم ، شمولع  نوئـش و  رد  یلاعت  يادـخ  محازم  دوب  اهنآ  رد  ندوب  ّقح  يهبیاش  رگا  هچ  ُلِطاْبلا 
دنوادخ ُرِیبَْکلا  ُِّیلَْعلا  َوُه  َهَّللا  َّنَأ  َو  ُلِطاْبلا  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَی  ام  َّنَأ  َو  ُّقَْحلا  َوُه  َهَّللا  َّنَِأب  َِکلذ  ٌرِیبَخ  َنُولَمْعَت  اِمب  َهَّللا  َّنَأ  ادخ : لوق  ات  تسا ... 

. تسا گرزب  هبترم و  دنلب  ینعی  تسا ، ربکا  ّیلع و 
، شیاضعا اوق و  هب  تبسن  تسا  سفن  ّولع  دننام  دنوادخ  ّولع  و 

389 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
روط هب  زین  همه  رد  ادخ  فّرـصت  تسا ، يواسم  روط  هب  همه  رد  دنوادخ  ندوب  هاگآ  ریبخ و  اذل  ندوب و  گرزب  ریبک و  رد  تسا  نینچمه 

. تسا يواسم  ناسکی و 
دّمحم يا  وت  ینعی  تسا ، یلاعت  يادـخ  یگرزب  ّولع و  لیلعت  ماقم  رد  رّدـقم  لاؤس  باوج  ِهَّللا  ِتَمِْعِنب  ِرْحَْبلا  ِیف  يِرَْجت  َْکلُْفلا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ 

هک دـنکیم  تکرح  قیقر  فـیرظ و  يهدـیدع  لـلع  هب  بآ  يور  رب  یتـشک  هک  ینیبیم  شیوـخ  تریـصب  مشچ  اـب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
. دنتسه روک  اهنآ  هب  تبسن  نّویعیبط 

نکمم وت  ندـید  هک  یـسک  يا  تسا ، ّماع  باطخ  ای  دـنراد ، تلفغ  یهلا  بابـسا  زا  دـنهدیم و  تبـسن  یعیبط  بابـسا  هب  ار  نآ  تکرح  و 
. ینیبب تسا  هتسیاش  هکیلاح  رد  ینیبیمن ، ایآ  تسا 

تمعن هب  رظن  رد  هک  یـسک  ره  يارب  تسا  ییاههناشن  تایآ و  دـش  هتفگ  هک  اهنیا  رد  ٍراَّبَـص  ِّلُِکل  ٍتایَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  ِِهتاـیآ  ْنِم  ْمُکَیُِرِیل 
. دنکیمن كرد  يزیچ  وا  تایآ  زا  ادخ  ریغ  هچ  دشاب ، هدننک  ربص  وا  يزاس  ببس  هب  هّجوت  ادخ و  نداد 

روکـش هدننک  ربص  زا  دوصقم  دشاب و  هتـشاد  رظن  شماعنا  رد  وا  میظعت  ادخ و  نداد  تمعن  هب  هک  انعم  نیدـب  دـشاب ، هدـننک  رکـش  ٍروُکَش 
. دشابن هدننک  وهس  شزامن  رد  هک  تسا  ینمؤم 

«. 1  » تسا رکش  شرگید  فصن  ربص و  نآ  فصن  تسا  فصن  ود  نامیا  تسا : هدمآ  ربخ  رد  هچ 
ایرد رد  تسا و  یتشک  راوس  هک  تسا  یسک  دوصقم  دناهتفگ : یضعب 

__________________________________________________

ص 131. ج 2 ، يواضیب : ریسفت  . 1
390 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«1 . » تسا رکش  ربص و  دیما و  میب و  نیب  وا  هک  دنکیم  تکرح 
. دیناشوپ ار  اهنآ  ایرد  زا  یجوم  یتقو  ٌجْوَم  ْمُهَیِشَغ  اذِإ  َو 
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. دناشوپب ار  اهنآ  رس  يالاب  هک  دشاب  دنلب  ردقنآ  جوم  ِلَلُّظلاَک 
. هار قلطم  ای  تعاط ، ای  اعد ، هار  ینعی  َنیِّدلا  ظفل  دنناوخیم ، ارف  ار  ادخ  ماگنه  نآ  رد  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِصلُْخم  َهَّللا  اُوَعَد 

يارب تّیناـسنا  دورب  نـیب  زا  نآ  ياـههراچ  اـههلیح و  لاــیخ و  لــثم  ترطف  عناــم  یتـقو  هدــش : هـتفگ  هتــشذگ  رد  بـلطم  نـیا  رّرکم  و 
. دوشیم ادج  صلاخ و  یناطیش  ياههار  زا  ادخ  هار  دوشیم ، صلاخ  شراگدرورپ 

دننامیم و یقاب  ناشـصولخ  رب  نانآ  زا  یـضعب  داد  تاجن  دیناسر و  یکـشخ  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  یتقو  ٌدِصَتْقُم  ْمُْهنِمَف  ِّرَْبلا  َیلِإ  ْمُهاَّجَن  اَّمَلَف 
. دننکیم راکنا  ار  ناشراگدرورپ  تایآ  دندرگیمرب و  دوخ  هلیح  لایخ و  هب  یضعب 

. تسا بیرف  هلیح و  ردغ و  زا  رتدب  ای  ردغ  يانعم  هب  رتخ )  ) زا ٍراَّتَخ  هچ  رگهلیح ، راّدغ و  ٍراَّتَخ  ُّلُک  اَّلِإ  اِنتایِآب  ُدَحْجَی  ام  َو 
. تسا تمعن  نارفک  دوصقم  ای  تسادخ ، يوس  هب  بلق  هار  نآ  دناشوپیم و  دایز  ار  تیالو  يانعم  هب  هار  هک  یسک  ٍروُفَک 

32 تایآ 34 -

390 ص :  ات 34 ..... ] تایآ 33  (: 31  ) نامقل هروس  ]

هراشا

ُةایَْحلا ُمُکَّنَّرُغَت  الَف  ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  ًاْئیَـش  ِهِدـِلاو  ْنَع  ٍزاج  َوُه  ٌدُولْوَم  َو ال  ِهِدـَلَو  ْنَع  ٌدـِلاو  يِزْجَی  ًامْوَی ال  اْوَشْخا  َو  ْمُکَّبَر  اوُقَّتا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
َو ًادَغ  ُبِسْکَت  اذ  ام  ٌسْفَن  يِرْدَت  ام  َو  ِماحْرَْألا  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َو  َْثیَْغلا  ُلِّزَُنی  َو  ِۀَـعاَّسلا  ُْملِع  ُهَدـْنِع  َهَّللا  َّنِإ  ( 33  ) ُروُرَْغلا ِهَّللِاب  ْمُکَّنَّرُغَی  َو ال  اْینُّدلا 

(34  ) ٌرِیبَخ ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ُتوُمَت  ٍضْرَأ  ِّيَِأب  ٌسْفَن  يِرْدَت  ام 
__________________________________________________

. توافت يردق  اب  ص 151 ، ج 4 ، یفاص : . 1
391 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

391 ص :  همجرت ..... 

، دشابن شردپ  سر  دایرف  يدنزرف  چیه  دسرن ، شدنزرف  داد  هب  يردپ  چـیه  هک  دیـسرتب  يزور  زا  دـینک و  اورپ  ناتراگدرورپ  زا  مدرم  يا 
. دنادرگن هتفیرف  دنوادخ  هب  تبسن  ار  امش  راکبیرف  ناطیش  و  دبیرفن ، ار  امش  ایند  یناگدنز  سپ  تسا ، ّقح  یهلا  هدعو  نامگ  یب 

سک چـیه  و  تسیچ ، اـهمحر  رد  هک  دـنادیم  و  دـنکیم ، لزاـن  وا  زین  ار  ناراـب  و  تسا ، دـنوادخ  ّصاـخ  تماـیق  زا  یهاـگآ  ناـمگ  یب 
. تسا هاگآ  ياناد  دنوادخ  نامگ  یب  دریمیم ، نیمزرس  نیمادک  رد  هک  دنادیمن  سک  چیه  و  دروآیم ، تسدب  هچ  ادرف  هک  دنادیمن 

391 ص :  ریسفت ..... 

باب زا  دوشیمن و  مکح  ینعی  هدش ، هدناوخ  دّرجم  یثالث  زا  يِزْجَی  ظفل  ِهَِدلَو  ْنَع  ٌدـِلاو  يِزْجَی  ًامْوَی ال  اْوَشْخا  َو  ْمُکَّبَر  اوُقَّتا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
. دنکیمن تیافک  ینعی  هدش ، هدناوخ  لاعفا 

. دوشیم هداد  رفیک  شاداپ و  شناشیوخ  ردپ و  ياج  هب  دنزرف  دولوم و  هن  ٍزاج و  َوُه  ٌدُولْوَم  َو ال 
رد غورد  هبیاش  تسا و  ّقح  تمایق  رد  رفیک  شاداپ  باسح و  باتک و  رـشن  تمایق و  ندمآ  هب  ادخ  يهدعو  ِهَّللا  َدـْعَو  َّنِإ  ًاْئیَـش  ِهِدـِلاو  ْنَع 

ترخآ و  زا  ار  امش  ایند  تایح  سپ  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  ُمُکَّنَّرُغَت  الَف  تسین ، نآ 
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392 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیوش لفاغ  نآ  يارب  لمع  ترخآ و  زا  ات  دزاسن ، رورغم  دوعوم  زور 

ریخأت ار  هبوت  دـنکب و  ینالوط  ار  امـش  ياهوزرآ  هک  هنوگ  نیدـب  دزاسن ، رورغم  دـنوادخ  هب  ار  امـش  ناطیـش  ُروُرَْغلا و  ِهَّللِاب  ْمُکَّنَّرُغَی  ـال  َو 
. دزاسن يرج  مارح  لالح و  زا  ایند  عمج  ادخ و  یصاعم  رب  ار  امش  گرم ، ماگنه  ات  دزادنا 

ٌسْفَن يِرْدَت  ام  َو  ًادَغ  ُبِسْکَت  اذ  ام  ٌسْفَن  يِرْدَت  ام  َو  ِماحْرَْألا  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َو  َْثیَْغلا  ُلِّزَُنی  َو  ِۀَعاَّسلا  ُْملِع  ُهَْدنِع  ادخ  ریغ  هن  ادـخ  ینعی  َهَّللا  َّنِإ 
، لسرم ّیبن  هن  بّرقم ، هکئالم  هن  دوشیمن ، عّلطم  سک  چـیه  ار  زیچ  جـنپ  نیا  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ُتوُمَت  ٍضْرَأ  ِّيَأـِب 

«1 . » تسا یلاعت  يادخ  تافص  زا  زیچ  جنپ  نیا 
«2 . » دنادیمن ار  نآ  ادخ  زج  یسک  هک  تسا  بیغ  ملع  نامه  نیا  تسا : هدمآ  هغالبلا  جهن  رد 

رب هناد  نم  و  دوشیم ؟ اپب  یک  تمایق  درک ، ضرع  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  ورمع  نب  ثراح  دـناهتفگ : یـضعب 
سپ مریمیم ؟ اجک  و  مهدیم ؟ ماجنا  يراکچ  نم  ادرف  و  رتخد ؟ ای  تسا  رـسپ  تسا  هلماح  نم  نز  دراـبیم و  یک  ناراـب  ماهدـنکفا  نیمز 

«. 3  » دش لزان  هیآ  نیا 
. دناهدرک هیآ  نیمه  هب  لالدتسا  راصحنا  رب  یلاعت و  يادخ  رد  زیچ  جنپ  نیا  ملع  راصحنا  رب  دنکیم  تلالد  رابخا  هک  نادب 

__________________________________________________

ص 167. ج 2 ، یمق : ریسفت  ص 152 . ج 4 ، یفاص : . 1
هبطخ 128. ص 186 ، هغالبلا : جهن  . 2

ص 232. ج 2 ، يواضیب : ریسفت  . 3
393 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دندادیم ربخ  زیچ  جنپ  نیا  زا  یضعب  زا  ناشناوریپ  زا  یضعب  نانآ و  يایصوا  ایبنا و  هک  تسا  هدیسر  ام  هب  و 
راصحنا رب  تلالد  هب  دسرب  هچ  ات  دنکیمن  اهنآ  گرم  ّلحم  اهسفن و  گرم  رد  یلاعت  يادخ  يارب  ملع  توبث  رب  تلالد  هیآ  نیا  رهاظ  و 

. یلاعت يادخ  رد  ملع 
هب مالّسلا و  هیلع  مئاق  روهظ  تعاس  هب  ریسفت  تسا ، يرغص  تمایق  نآ  هک  هدش  ریـسفت  راضتحا  گرم و  تعاس  هب  تعاس  مییوگیم : سپ 

نوچ تسا ، نتفر  نیب  زا  عایض و  یناعم  نیا  همه  رد  تسا و  كاله  نتفر و  نیب  زا  يانعم  هب  عوس ]  ] تعاس تسا و  هدش  زین  يربک  تمایق 
. دوریم نیب  زا  يربک  تمایق  ماگنه  گرم و  ماگنه  تانّیعت 

. دناهدادیم ربخ  نآ  زا  زین  قذاح  اّبطا  هکلب  دندادیم  ربخ  نآ  زا  هک  گرم  تعاس  اّما 
رد مالّـسلا  هیلع  مئاق  دـنیبیم و  ار  وا  دریمب  سک  ره  هچ  تسا ، يرارطـضا  ای  يرایتخا  گرم  مزالم  نآ  هک  مالّـسلا  هیلع  مئاق  روهظ  اـّما  و 

. دوشیم رهاظ  زین  يربک  تمایق 
صاخـشا دراد ، یتاـجرد  ّتیهولا  نوچ  نکیل  دـنادیمن و  شناـمیا  تیاـصو و  تّوبن ، ثیح  زا  نمؤم  ّیـصو و  ّیبن و  ار  يربک  تماـیق  و 

فارعا ماقم  رد  لامک  زا  دعب  ات  دننکیم  تکرح  تّیهولا  تاجرد  ندوب و  ّقح  تهج  رد  ناشندوب  قولخم  تهج  زا  جورخ  زا  دـعب  لماک 
ملع تّیهولا  تهج  زا  ناگدـنب  يارب  يربک  تمایق  تعاس  هب  اـهنآ  هک  درادـن  يداعبتـسا  تسا  يربک  تماـیق  ماـقم  فارعا  هک  دنتـسیایم 

. ندوب قولخم  تهج  زا  هن  دنشاب ، هتشاد 
394 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دیآیم شیپ  نانآ  ناوریپ  مالّسلا و  مهیلع  ایصوا  ایبنا و  يهیحان  زا  یهاگ  ناراب  لوزن  رادقم  ّلحم و  لوزن و  تقو  هب  ملع  ناراب و  ندمآ  و 
. هّیقب رد  بلطم  تسا  نینچمه  تّیهلا و  تهج  زا  هکلب  ندوب ، قولخم  تهج  زا  هن  نکیل  و 
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یهلا رهاظم  رد  اهنآ  هب  ملع  هکنآ  زا  ّمعا  تسین  ادخ  يارب  زج  دشاب  بیاغ  يرشب  كرادم  زا  هک  يزیچ  ره  هب  زیچ و  جنپ  نیا  هب  ملع  سپ 
. تّیدحا ماقم  رد  ای  ّتیشم  ماقم  رد  ای  دشاب 

. دنادیمن یسک  ادخ  زج  قیقحت  لیصفت و  وحن  هب  ار  زیچ  جنپ  نیا  دناهدومرف : هک  هدش  هداد  تبسن  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  هب  و 
رد فرظ  میدقت  هیلا و  دنـسم  میدقت  مییوگیم : سپ  یلاعت  يادخ  رد  زیچ  جنپ  نآ  هب  ملع  راصحنا  یلاعت و  يادـخ  ملع  رب  هیآ  تلالد  اما 

. دنکیم رصح  رب  تلالد  ِۀَعاَّسلا  ُْملِع  ُهَْدنِع  َهَّللا  َّنِإ  ادخ : لوق 
هب ملع  زا  لودـع  تسا ، ناراب  هب  ملع  مزلتـسم  ناراب  نداتـسرف  دـنکیم و  ناراب  نداتـسرف  رـصح  رب  تلـالد  دنـسم  رب  َْثیَْغلا  ُلِّزَُنی  فطع  و 

. نآ ملع  هب  هراشا  ای  تسا  ناراب  نداتسرف  رصح  هب  هراشا  يارب  ناراب  نداتسرف 
يادخ رد  اهنآ  گرم  ّلحم  اهـسفن و  گرم  هب  ملع  رـصح  رب  دنکیم  تلالد  ٌسْفَن  يِرْدَت  ام  ادـخ : لوق  اب  ٌرِیبَخ  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ادـخ : لوق  و 

. یلاعت
395 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

395 ص :  هدجسلا .....  ةروس 

هراشا

نآ تایآ  همه  هک  تسا  هیآ  یس  رب  لمتشم  هروس  نیا  دوشن ، هابتـشا  هدجـس  مح  هروس  اب  ات  هدش  هدیمان  نامقل  يهدجـس  مان  هب  هروس  نیا 
14 تایآ 1 - هیآ  هس  رخآ  ات  ًانِمُْؤم ...  َناک  ْنَمَف  َأ  یلاعت : يادخ  لوق  زا  هیآ  هس  زج  تسا  یّکم 

395 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 1  (: 32  ) هدجسلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َِکْلبَق ْنِم  ٍریِذَن  ْنِم  ْمُهاتَأ  ام  ًامْوَق  َرِذـُْنِتل  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  َوُه  َْلب  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  ( 2  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ْنِم  ِهِیف  َْبیَر  ِباتِْکلا ال  ُلیِْزنَت  ( 1  ) ملا

َو ال ٍِّیلَو  ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  ْمَُکل  ام  ِشْرَْعلا  یَلَع  يوَتْـسا  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِۀَّتِـس  ِیف  امُهَْنَیب  اـم  َو  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ( 3  ) َنوُدَتْهَی ْمُهَّلََعل 
(4  ) َنوُرَّکَذَتَت الَف  َأ  ٍعیِفَش 

ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ُِملاع  َِکلذ  ( 5  ) َنوُّدُعَت اَّمِم  ٍۀَنَس  َْفلَأ  ُهُرادْقِم  َناک  ٍمْوَی  ِیف  ِْهَیلِإ  ُجُْرعَی  َُّمث  ِضْرَْألا  َیلِإ  ِءامَّسلا  َنِم  َْرمَْألا  ُرِّبَُدی 
ْنِم ِهِیف  َخَـفَن  َو  ُهاَّوَس  َُّمث  ( 8  ) ٍنیِهَم ٍءام  ْنِم  ٍَۀلالُـس  ْنِم  ُهَلْـسَن  َلَعَج  َُّمث  ( 7  ) ٍنیِط ْنِم  ِناْسنِْإلا  َْقلَخ  َأَدـَب  َو  ُهَقَلَخ  ٍءْیَـش  َّلُـک  َنَسْحَأ  يِذَّلا  ( 6)

(9  ) َنوُرُکْشَت ام  ًالِیلَق  َةَِدْئفَْألا  َو  َراْصبَْألا  َو  َعْمَّسلا  ُمَُکل  َلَعَج  َو  ِهِحوُر 
یلِإ َُّمث  ْمُِکب  َلِّکُو  يِذَّلا  ِتْوَْملا  ُکَلَم  ْمُکاَّفَوَتَی  ْلـُق  ( 10  ) َنوُِرفاک ْمِهِّبَر  ِءاِقِلب  ْمُه  َْلب  ٍدـیِدَج  ٍْقلَخ  یَِفل  اَّنِإ  َأ  ِضْرَْألا  ِیف  اْنلَلَـض  اذِإ  َأ  اُولاق  َو 

َْول َو  ( 12  ) َنُوِنقوُم اَّنِإ  ًاِحلاص  ْلَمْعَن  انْعِجْراَف  انْعِمَس  َو  انْرَْصبَأ  انَّبَر  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ْمِهِـسُؤُر  اوُسِکان  َنُومِرْجُْملا  ِذِإ  يرَت  َْول  َو  ( 11  ) َنوُعَجُْرت ْمُکِّبَر 
اَّنِإ اذه  ْمُکِمْوَی  َءاِقل  ُْمتیِـسَن  اِمب  اُوقوُذَف  ( 13  ) َنیِعَمْجَأ ِساَّنلا  َو  ِۀَّنِْجلا  َنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْلمََأل  یِّنِم  ُلْوَْقلا  َّقَح  ْنِکل  َو  اهادُـه  ٍسْفَن  َّلُک  اـْنیَتَآل  اـْنئِش 

(14  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ِْدلُْخلا  َباذَع  اُوقوُذ  َو  ْمُکانیِسَن 
396 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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( میم مال . فلا .  ) ملا
. تسین نآ  رد  کش  هک  ناهج  راگدرورپ  يوس  زا  هداتسرف  ورف  تسا  یباتک 

هبوت زا  شیپ  هدـنهد  رادـشه  ربمایپ  هک  ار  یموق  ات  تسوت  راگدرورپ  يوس  زا  تسا و  ّقح  هکلب  هن  تسا ، هتخاـس  رب  ار  نآ  هک  دـنیوگ  اـی 
. دنیآ هار  هب  هک  دشاب  یهد  میب  دوب ، هدماین  ناشغارس 

رورـس و وا  زج  ار  امـش  تفای ، الیتسا  شرع  رب  سپـس  دـیرفآ ، زور  شـش  رد  ار  اهنآ  نیب  اـم  نیمز و  نامـسآ و  هک  تسا  یـسک  دـنوادخ 
. دیریگیمن دنپ  ایآ  تسین ، یعیفش 

هب دیرامشیم  امش  هچنآ  زا  تسا  لاس  رازه  شاهزادنا  هک  يزور  رد  نامدرم ) لامعا   ) سپـس دنکیم  ریبدت  ار  نیمز  راب  راک و  نامـسآ  زا 
. دوریم الاب  وا  يوس 

. تسا نابرهم  دنمزوریپ  راکشآ و  ناهن و  ياناد  هک  تسوا 
. درک زاغآ  لگ  زا  ار  ناسنا  شنیرفآ  دیرفآ ، وکین  دیرفآ  ار  زیچ  ره  هک  یسک  و 

. دروآ دیدپ  رادقم  یب  بآ  هدیکچ  زا  ار  وا  لسن  سپس 
. دیرازگیم ساپس  كدنا  هچ  دیرفآ ، اهلد  نامشچ و  شوگ و  امش  يارب  دیمد و  شیوخ  حور  زا  وا  رد  درک و  راوتسا  ار  وا  سپس 

؟ تفای میهاوخ  ياهزات  شنیرفآ  ایآ  میدش  دیدپان  نیمز  رد  نوچ  ایآ  دنیوگ  و 
. دنرکنم ار  ناشراگدرورپ  ياقل  ناشیا  هکلب 

امش رب  هک  گرم  هتشرف  وگب 
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. دیوشیم هدنادرگزاب  ناتراگدرورپ  يوس  هب  سپس  دریگیم  ار  امش  حور  تسا  هدش  هتشامگ 
هک نادرگزاب  ار  ام  سپ  میتفای  اونـش  شوگ  انیب و  مشچ  اراـگدرورپ  دـنیوگ  ینیب  هدـنکفا  رـس  ناـشراگدرورپ  دزن  ار  ناراـکهانگ  نوچ  و 

. مینیقی لها  رگید  ام  مینک  هشیپ  هتسیاش  يراک 
هدنکآ ناگمه ، سنا ، ّنج و  زا  ار  مّنهج  هک  تسا  هتفای  قّقحت  نم  هدعو  یلو  میرادیم ، ینازرا  ار  شتیادـه  یناسنا  ره  هب  میهاوخ  رگا  و 

. مزاس
راک رطاخ  هب  ار  نادواج  باذع  میاهدرک و  ناتشومارف  زین  ام  دیـشچب ، ار  باذع  دیدرک  شومارف  ار  ناتزور  نیا  رادید  هکنآ  رطاخ  هب  سپ 

. دیشچب ناینیشیپ  رادرک  و 

397 ص :  ریسفت ..... 

رد رگید  دـش و  نایب  یحورـشم  بلاطم  هیآ  نیا  هراب  رد  نآ  ریغ  رد  هرقب و  هروس  لّوا  رد  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ْنِم  ِهِیف  َْبیَر  ِباتِْکلا ال  ُلـیِْزنَت  ملا 
. تسین نایب  هب  یجایتحا  اجنیا 

. باتک لیزنت  ای  باتک  َوُه  َْلب  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ 
رد اهنآ  نوچ  هدماین ، ياهدنهد  میب  اهنآ  يارب  وت  زا  لبق  هک  یهد  میب  ار  یموق  وت  َِکْلبَق  ْنِم  ٍریِذَن  ْنِم  ْمُهاتَأ  ام  ًامْوَق  َرِْذُنِتل  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا 

. تشادن دوجو  نامز  نآ  رد  زین  نالوسر  يایصوا  دندوب و  هتفرگ  رارق  تلاسر  راثآ  يدومخ  ترطف و  نامز 
. دنبای هار  تسا ) ترخآ  قیرط  هک  تیالو  هب   ) نانآ هک  دیاش  َنوُدَتْهَی  ْمُهَّلََعل 

. تشذگ فارعا  هروس  رد  هیآ  نیا  ریسفت  ِشْرَْعلا  یَلَع  يوَتْسا  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِۀَّتِس  ِیف  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا 
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ظفل َنوُرَّکَذَتَت  الَف  َأ  ٍعیِفَش  َو ال  ٍِّیلَو  ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  ْمَُکل  ام 
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. تسا هدش  رارکت  هتشذگ  رد  نآ  نایب  تسا و  روای  رای و  ریصن و  يهلزنم  هب  ٍعیِفَش 
ریبدت هک  ظاحل  نیا  اب  مئاد ، رارمتسا و  روط  هب  حابشا  ياهنیمز  هب  حاورا  نامـسآ  زا  دنکیم  لزان  ار  رما  ِضْرَْألا  َیلِإ  ِءامَّسلا  َنِم  َْرمَْألا  ُرِّبَُدی 

. تسا وکین  شتبقاع  و 
. دنکیم جورع  وا  يوس  هب  نیمز  زا  رما  سپس  ِْهَیلِإ  ُجُْرعَی  َُّمث 

. تسا لاس  رازه  شرادقم  هک  يزور  رد  َنوُّدُعَت  اَّمِم  ٍۀَنَس  َْفلَأ  ُهُرادْقِم  َناک  ٍمْوَی  ِیف 
ماّیا يارب  ییاهبلاق  ایند  ماّیا  هک  انعم  نیدـب  تسا ، نامز  ماّیا  لوط  رد  ترخآ  ماّیا  هکلب  تسین ، نامز  ماّیا  ضرع  رد  ترخآ  ماـّیا  هک  نادـب 

ایند بـتارم  هـب  تبـسن  ترخآ  ياـههبترم  زا  هـبترم  ره  يهطاـحا  یگدرتـسگ و  تساـیند ، ماـّیا  حاورا  يهـلزنم  هـب  ترخآ  ماـّیا  ترخآ و 
. تسا ربارب  ود  فعاضم و 

ربارب رازه  هاجنپ  اـت  رازه  هد  رازه ، ربارب ، دـص  ربارب ، هد  اـیند  ياـهزور  زا  زور  ره  هب  تبـسن  ترخآ  ياـهزور  زا  زور  ره  یگدرتسگ  سپ 
. تسا

. درادن يّدح  تیاهن و  نوچ  دوشیمن  دودحم  يزیچ  اب  دمرس  ماّیا  اّما  تسا و  رهد  هب  تبسن  انعم  نیا 
. تشذگ لیئارسا  ینب  هروس  لّوا  رد  بلطم  نیا  قیقحت  زا  يرادقم  و 

زا تراـبع  هک  تسا  یلعف  دوجو  دوریم  ـالاب  نامـسآ  يوس  هب  نیمز  زا  سپـس  دتـسرفیم و  نیمز  هب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  يرما  زا  دوصقم 
هک اهنیا  زا  ریغ  يرگید  يامـسا  هب  تسا  یلاعت  يادخ  يهفاضا  تبـسن و  نآ  تسا ، یلاعت  يادـخ  يهملک  لعف و  رما و  نآ  تسا ، تّیـشم 

دش . رکذ 
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هب سپس  يؤزج ، سوفن  نامسآ  هب  سپس  یّلک ، سوفن  نامسآ  هب  سپـس  دوشیم ، لزان  حاورا  نامـسآ  هب  تّیـشم  نامـسآ  زا  ادخ  رما  هچ 
زاغآ ّنج  ملاع  زا  ای  عبط  ملاع  زا  نآ  دوعـص  جورع و  هلحرم  نیا  زا  سپ  یناـملظ ، حابـشا  ياـهنیمز  هب  سپـس  يرون ، حابـشا  ياـهنیمز 

، حاورا يوس  هب  سپس  یّلک ، سوفن  يوس  هب  سپس  یئزج ، سوفن  يوس  هب  سپس  دوریم ، الاب  يرون  حابشا  ياهنیمز  يوس  هب  دوشیم و 
. دوریم الاب  ّتیشم  يوس  هب  سپس 

. تسا رود  لوقع  ماهوا و  اهرظن ، زا  تسا ، میظع  هک  ییادخ  نآ  َِکلذ 
. تسا دوبن ) دوب و   ) راکشآ ناهن و  ملاع  هب  هاگآ  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ُِملاع 

. دنکن عنم  یعنام  چیه  وا  دارم  زا  هک  بلاغ  يادخ  ُزیِزَْعلا 
رارـصا نایـصع  تفلاخم و  رب  ناگدنب  هچ  رگا  دراذگیمن  هدـننک  توعد  توعد و  نودـب  ار  شناگدـنب  تسا و  نابرهم  دـنوادخ  ُمیِحَّرلا 

. دنزرو
بلط يهدامآ  ّدعتـسم و  ارنآ  هدومن و  وکین  زیچ  نآ  تروص  بسح  رب  شتیانع  ملع و  تمحر و  اـب  ار  يزیچ  ره  ٍءْیَـش  َّلُـک  َنَسْحَأ  يِذَّلا 

. تسا هداد  رارق  شتالامک 
. دوشن تشز  حیبق و  ناشيورخا  يهئشن  ات  دراذگیمن ، هدننک  توعد  نودب  ار  اهنآ  سپ 

ای َنَسْحَأ  زا  لدب  ای  ٍءْیَش  تفـص  مال  يهحتف  تئارق  ربانب  دوش ، هدناوخ  نوکـس  اب  مال  هکنیا  ربانب  تسا  ٍءْیَـش  َّلُک  زا  لدب  ُهَقَلَخ  ظفل  ُهَقَلَخ 
. تسا رّدقم  لاؤس  باوج  فنأتسم و 
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. تسا هدومن  وکین  ار  يزیچ  ره  تفرعم  تخانش و  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دناهتفگ : یضعب  و 
. تسوا تفرعم  تخانش و  یبوخ  هب  درم  شزرا  ینعی  هنسحی ) ام  ءرملا  ۀمیق  : ) دناهتفگ هک  نیا  دننام 

. تسا ناسنا  قلطم  ای  مدآ  دوصقم  ِناْسنِْإلا  َْقلَخ  َأََدب  َو 
. تسا ناسنا  رصنع  يازجا  نیرتبلاغ  نیرترهاظ و  كاخ  بآ و  نوچ  هدیرفآ ، لگ  زا  ار  ناسنا  ٍنیِط  ْنِم 

. تسا دنزرف  قلخ و  زا  ترابع  لسن  ُهَلْسَن  َلَعَج  َُّمث 
مـضه رد  هک  تسا  ییاذـغ  اجنیا  رد  دوصقم  دوشیم و  دوبان  دوریم و  لیلحت  ءیـش  کی  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  ٍَۀلالُـس  ظفل  ٍَۀلالُـس  ْنِم 

. دوریم لیلحت  مراهچ 
. تسا هّینایب  ْنِم  ظفل  رادقم  یب  راوخ و  بآ  زا  ٍنیِهَم  ٍءام  ْنِم 

روهظ رثا  نوچ  یلو  تسا ، عوّنلا  ّبر  حور  زا  دوصقم  دومن ، هفاضا  شدوخ  هب  تشادـگرزب  تهج  ار  حور  ِهِحوُر  ْنِم  ِهِیف  َخَـفَن  َو  ُهاَّوَس  َُّمث 
رد درک و  لامعتـسا  نآ  رد  َخَـفَن  ظفل  دـننکیم  تکرح  داب  دـننام  دنتـسه و  داب  هب  هیبش  ود  نآ  تسا و  یناـسفن  یناویح و  حور  حور  نیا 

. تشذگ حور  نایب  لیئارسا  ینب  هروس 
. امش رد  مراهچ  هام  رد  خفن  زا  دعب  َو 

باطخ هب  تبیغ  زا  دوشیم  رطاخت  لباق  بلق  مشچ و  شوگ و  هب  فاّصتا  زا  دعب  ناسنا  نوچ  داد ، رارق  شوگ  امش  يارب  َعْمَّسلا  ُمَُکل  َلَعَج 
. دومن تافتلا 

اْنلَلَض اذِإ  َأ  اُولاق  َو  َنوُرُکْشَت  ام  اًلِیلَق  َةَِدْئفَْألا  َو  َراْصبَْألا  َو 
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. دومن تبیغ  هب  تافتلا  باطخ  زا  دیامن  رود  روضح  تحاس  زا  ار  نخس  نیا  نیلئاق  هکنیا  يارب 
قلخ و هرابود  ایآ  تشگ  طولخم  نیمز  كاخ  اب  یـشالتم و  ام  ياضعا  ازجا و  میتفر و  نیب  زا  نیمز  رد  ام  یتقو  دـنتفگ : نانآ  ِضْرَأـْلا  ِیف 

؟ میوشیم هدنز 
. درک رارکت  ار  ماهفتسا  راکنا  نتخادنا و  بّجعت  هب  بّجعت و  دیکأت  تهج  ٍدیِدَج  ٍْقلَخ  یَِفل  اَّنِإ  َأ 

ملع و يور  زا  نانآ  زا  راتفگ  نیا  نوچ  تسا و  نانآ  ّمذ  ماقم  رد  اْنلَلَـض  اذِإ  َأ  اُولاق  یلاعت : يادـخ  لوق  نوچ  َنوُِرفاـک  ْمِهِّبَر  ِءاـِقِلب  ْمُه  ْلـَب 
. تسا لایخ  سدح و  ضحم  هکلب  تسین ، یهاگآ 

هب ینعی  دـنرفاک ، ناـشراگدرورپ  ياـقل  هب  هکلب  تسین ، قـیقحت  ملع و  يور  زا  ناـشراتفگ  تسا : نینچ  اـنعم  رد  یلاـعت  يادـخ  لوـق  سپ 
. تسا هدمآ  ربخ  رد  هچنانچ  دنرفاک ، ترخآ  رد  ادخ  هبساحم  باسح و 

دـنرفاک و اقل )  ) نیا هب  هدوب ، نآ  یقالم  ترطف  تهج  زا  تیالو  رد  نانآ  بر  هک  يرطف  ياقل  ینعی  تسا ، فاـضم  ّبر  ياـقل  دوصقم  اـی 
. دندومن ضارعا  نآ  راثآ  ملع و  زا  دندرک و  شیوخ  ياهاوه  لایخ و  هب  کّسمت  اذل 

نیب زا  دیوشیمن و  مگ  نیمز  رد  وگب : نانآ  هب  نیمز  رد  نتفر  نیب  زا  ندش و  مگ  زا  دعب  ندش  هدنز  زا  نانآ  بّجعت  زا  باوج  ماقم  رد  ُْلق 
: هکلب دیوریمن 

دنامیمن و یقاب  نیمز  رد  يوزج  یسک و  امش  زا  هک  يوحن  هب  دریگیم  ار  امش  دوجو  يازجا  همه  امش و  همه  توملا  کلم  ْمُکاَّفَوَتَی 
402 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

؟ میوشیم هدنز  هنوگچ  ندش  دوبان  ندش و  مگ  زا  دعب  ام  دییوگب  ات  دوشیمن  مگ  هتفرن و  نیب  زا  امش  زا  يزیچ 
. تسین امش  زا  يوزج  هک  تسامش  يهّدام  دوریم  نیب  زا  نیمز  رد  هک  هچنآ 

. تسامش ياهلجا  رمع و  تّدم  شرامش  امش ، يازجا  حاورا و  ضبق  لّکوم  هک  توملا  کلم  ْمُِکب  َلِّکُو  يِذَّلا  ِتْوَْملا  ُکَلَم 
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رد امش  راگدرورپ  هک  دوخ  فاضم  ّبر  يوس  هب  امش  درک  ضبق  ار  امش  يازجا  عیمج  توملا  کلم  هکنآ  زا  سپ  َنوُعَجُْرت  ْمُکِّبَر  یلِإ  َُّمث 
. دیدرگیم زاب  تسا  تیالو 

ینک هاگن  رگا  ینعی  ابیجع ) ارما  تیأرل   ) ینعی تسا ، فوذحم  يازج  دشاب  طرش  يارب  رگا  تسا ، طرـش  ای  یّنمت ، يارب  َْول  ظفل  يَرت  َْول  َو 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  صوصخم  ای  تسا ، ّماع  باطخ  تسا و  لوق  ریدـقت  هّیلاـح  هلمج  لّوا  لاـمتحا  رباـنب  ینیبیم ، ار  یبیجع  رما 

. تسا
: دنیوگیم هتخادنا و  ریزب  رس  ناشفاضم  راگدرورپ  دزن  نیمرجم  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ْمِهِسُؤُر  اوُسِکان  َنُومِرْجُْملا  ِذِإ 

هب فارتـعا  تهج  ار  نخـس  نیا  میدرکن ، لـمع  یلو  اـیند  رد  اـی  وـت ، يوـس  هب  اـم  تشگزاـب  زا  سپ  میدـید  اـم  اراـگدرورپ  انْرَْـصبَأ  اـنَّبَر 
. دنتفگ ناشریصقت 

. میدرکن لمع  یلو  میدینش  وت  يایبنا  زا  ایند  رد  ای  میدرک ، لوبق  میدینش و  وت  زا  انْعِمَس و  َو 
. نادرگرب ایند  هب  ار  ام  انْعِجْراَف 

وت  تبوقع  میدید و  ار  وت  تمظع  هکنآ  زا  سپ  ًاِحلاص  ْلَمْعَن 
403 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. داد میهاوخ  ماجنا  حلاص  لمع  رگید  میدرک  هدهاشم  ار 
. بیر کش و  نودب  میراد  نیقی  ام  َنُوِنقوُم  اَّنِإ 

هظحالم نودب  ار  نآ  تیاده  بابسا  ای  میدناسریم ، شدشر  تیاده و  هب  ار  یسفن  ره  میتساوخیم  رگا  اهادُه  ٍسْفَن  َّلُک  اْنیَتَآل  اْنئِـش  َْول  َو 
. میدرکیم هدامآ  قاقحتسا  دادعتسا و 

. دشاب اهدادعتسا  يهظحالم  هب  قوبسم  هدوبن و  فازگ  ام  ّتیشم  ات  میتساوخن  ام  نکیل  و 
زا نارادربنامرف  باوث  نانامرفان و  باذـع  دـشابن و  فازگ  نم  يهدارا  اـت  َنیِعَمْجَأ  ِساَّنلا  َو  ِۀَّنِْجلا  َنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْـلمََأل  یِّنِم  ُلْوَْقلا  َّقَح  ْنِکل  َو 

. دشاب اهنآ  دادعتسا  تهج 
سپ دیدرک ، شومارف  ار  ناتزور  نآ  تاقالم  نوچ  َنُولَمْعَت  ُْمْتنُک  اِمب  ِْدلُْخلا  َباذَع  اُوقوُذ  َو  ْمُکانیِسَن  اَّنِإ  اذه  ْمُکِمْوَی  َءاِقل  ُْمتیِسَن  اِمب  اُوقوُذَف 

. دیاهدرک نینچ  هک  دیشکب  یگشیمه  باذع  دیاب  میدرک و  كرت  ار  امش  زین  ام  هک  دیشچب 
15 تایآ 30 -

403 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 15  (: 32  ) هدجسلا هروس  ]

هراشا

َنوُعْدَی ِعِجاضَْملا  ِنَع  ْمُُهبُونُج  یفاجَتَت  ( 15  ) َنوُِربْکَتْسَی ْمُه ال  َو  ْمِهِّبَر  ِدْمَِحب  اوُحَّبَس  َو  ًادَّجُـس  اوُّرَخ  اِهب  اوُرِّکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا  اَِنتایِآب  ُنِمُْؤی  امَّنِإ 
َناک ْنَمَف  َأ  ( 17  ) َنُولَمْعَی اُوناـک  اـِمب  ًءازَج  ٍُنیْعَأ  ِةَُّرق  ْنِم  ْمَُهل  َیِفْخُأ  اـم  ٌسْفَن  ُمَْلعَت  ـالَف  ( 16  ) َنوُقِْفُنی ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  َو  ًاـعَمَط  َو  ًاـفْوَخ  ْمُهَّبَر 

(19  ) َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ًالُُزن  يوْأَْملا  ُتاَّنَج  ْمُهَلَف  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأ  ( 18  ) َنوُوَتْسَی ًاقِساف ال  َناک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم 
َو ( 20  ) َنُوبِّذَُـکت ِِهب  ُْمْتنُک  يِذَّلا  ِراَّنلا  َباذَـع  اُوقوُذ  ْمَُهل  َلِیق  َو  اهِیف  اوُدـیِعُأ  اْهنِم  اوُجُرْخَی  ْنَأ  اُودارَأ  امَّلُک  ُراَّنلا  ُمُهاوْأَمَف  اوُقَـسَف  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو 

َنیِمِرْجُْملا َنِم  اَّنِإ  اْهنَع  َضَرْعَأ  َُّمث  ِهِّبَر  ِتایِآب  َرِّکُذ  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو  ( 21  ) َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ِرَبْکَْألا  ِباذَْعلا  َنُود  ینْدَْألا  ِباذَْعلا  َنِم  ْمُهَّنَقیُِذَنل 
انِْرمَِأب َنوُدْهَی  ًۀَِّمئَأ  ْمُْهنِم  اْنلَعَج  َو  ( 23  ) َلِیئارْسِإ ِینَِبل  ًيدُه  ُهاْنلَعَج  َو  ِِهئاِقل  ْنِم  ٍۀَیِْرم  ِیف  ْنُکَت  الَف  َباتِْکلا  یَسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  ( 22  ) َنوُمِقَْتنُم

(24  ) َنُوِنقُوی اِنتایِآب  اُوناک  َو  اوُرَبَص  اََّمل 
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ِیف َنوُـشْمَی  ِنوُرُْقلا  َنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  اـنْکَلْهَأ  ْمَـک  ْمَُـهل  ِدـْهَی  ْمـَل  َو  َأ  ( 25  ) َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  اُوناـک  اـمِیف  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَـی  ْمُهَْنَیب  ُلِـصْفَی  َوُـه  َکَّبَر  َّنِإ 
َو ْمُهُماْعنَأ  ُْهنِم  ُلُـکَْأت  ًاـعْرَز  ِِهب  ُجِرُْخنَف  ِزُرُْجلا  ِضْرَأـْلا  َیلِإ  َءاـْملا  ُقوُسَن  اَّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ  ( 26  ) َنوُعَمْـسَی الَف  َأ  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ْمِِهنِکاـسَم 

ْمُه َو ال  ْمُُهناـمیِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُعَْفنَی  ـال  ِحـْتَْفلا  َمْوَی  ْلـُق  ( 28  ) َنِیقِداـص ُْمْتنُک  ْنِإ  ُحـْتَْفلا  اَذـه  یتَـم  َنُولوُقَی  َو  ( 27  ) َنوُرِْصُبی الَف  َأ  ْمُهُـسُْفنَأ 
(29  ) َنوُرَْظُنی

(30  ) َنوُرِظَْتنُم ْمُهَّنِإ  ْرِظَْتنا  َو  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف 
404 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

404 ص :  همجرت ..... 

حیبست هنارازگ  ساپـس  ار  ناشراگدرورپ  دـنتفا و  رد  هدجـس  هب  دـنرآ  ناشدایرف  ار  اهنآ  نوچ  هک  دـنروآ  نامیا  یناسک  طقف  اـم  تاـیآ  هب 
. دنزرون ّربکت  دنیوگ و 

405 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نیا هدرک  ناشیزور  هچنآ  زا  دـنناوخب و  دـیما  میب و  اب  ار  ناشراگدرورپ  و  دـنزیخرب ) هنابـش  شیاین  هب   ) دوش ادـج  اـهرتسب  زا  ناـشیاهولهپ 

. دنشخبب
. تسا ناشنیشیپ  رادرک  راک و  يازج  هک  تسا  هتفهن  نانآ  يارب  اهمشچ  ینشور  هیام  رایسب  هچ  هک  دنادن  سک  چیه  يرآ 

. دنتسین ربارب  زگره ) ( ؟ تسا قساف  هک  تسا  یسک  دننامه  تسا  نمؤم  هک  یسک  ایآ 
. تسا نانآ  شکشیپ  ناشنیشیپ  رادرک  رطاخ و  هب  هک  دنراد  يوأملا  ّتنج  دناهدرک ، هتسیاش  ياهراک  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  اّما 

هدنادرگزاب نآ  هب  دـنور ، نوریب  نآ  زا  دـنهاوخ  هک  هاگره  تسا  خزود  شتآ  ناشماجنا  رـس  ارـس و  دـناهدرک  یچیپرـس  هک  یناسک  اّما  و 
. دیشچب دیدوب  شرکنم  هک  ار  یشتآ  باذع  دوش  هتفگ  ناشیا  هب  دنوش و 

. دندرگ زاب  هک  دشاب  میناشچیم  رتگرزب ، یباذع  زا  ریغ  ار  رتکچوک  باذع  ناشیا  هب  و 
. میریگیم ماقتنا  ناراکهانگ  زا  ام  دنادرگرب  يور  نآ  زا  سپس  دوش  هداد  دنپ  شراگدرورپ  تایآ  هب  هک  یسک  زا  رتراکمتس  تسیک  و 

. میدنادرگ لیئارسا  ینب  دومنهر  ار  نآ  شاب و  هتشادن  کش  وا  ياقل  رد  سپ  میدیشخب ، ینامسآ  باتک  یسوم  هب  یتسار  هب  و 
. دندرکیم تیاده  نامرف  هب  هک  میتشامگرب  ینایاوشیپ  دنتفای ، نیقی  ام  تایآ  هب  دندیزرو و  ییابیکش  نوچ  ناشیا  زا  و 
. درک دهاوخ  يرواد  دنتشاد ، فالتخا  نآ  رد  هچنآ  رد  تمایق  زور  رد  نانآ  نایم  رد  هک  تسوت  راگدرورپ  نامگ  یب 

یب دـنرذگیم ، ناشیاههناشاک  هناخ و  رب  هک  میدرک  دوبان  ار  ییاهلـسن  رایـسب  هچ  ناـنآ  زا  شیپ  هک  تسا  هدـشن  نشور  ناـشیا  يارب  اـیآ 
؟ دنونشیمن لد  شوگ  هب  ایآ  تسا ، تربع  ياههیام  نیا  رد  نامگ 

ناـشنایاپراچ و هک  میروآیم  رب  يرازتشک  نادـب  میناریم و  هاـیگ  یب  نیمز  يوس  هب  ار  یناراـب ) ياـهربا   ) بآ اـم  هک  دناهدیـشیدنین  اـیآ 
؟ دنرگنیمن تریصب  مشچ  هب  ایآ  دنروخیم ، نآ  زا  ناشدوخ 
؟ دوب دهاوخ  یک  يرواد  نیا  دییوگیم  تسار  رگا  دنیوگ  و 

. دنهدن تلهم  نانآ  هب  دهدن و  دوس  ناشنامیا  ار  نارفاک  يرواد  زور  وگب 
. دنرظتنم زین  نانآ  هک  شاب  رظتنم  نادرگب و  يور  نانآ  زا  سپ 
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406 ص :  ریسفت ..... 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2720 

http://www.ghaemiyeh.com


اههناشن تایآ و  ندوب  نشور  روهظ و  اب  نانیا  ایآ  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  فنأتـسم و  هلمج  نیا  اَِنتایِآب  ُنِمُْؤی  امَّنِإ 
ام تایآ  هب  یناسک  طقف  دندوبن ، نمؤم  ام  ياههناشن  تایآ و  هب  نانیا  دومرف : سپ  دـنوش ؟ اهر  شومارف و  نآلا  هک  دـندوبن  تایآ  هب  نمؤم 

. دنتفایم هدجس  هب  دنوش  تایآ  نآ  رّکذتم  هاگره  هک  دنروآیم  نامیا 
رّکذتم و هک  یتقو  تسادخ  تعـسو  تردق و  تمظع و  تایآ  هک  تهج  نا  زا  تایآ  هب  هدننک  نیقی  هک  نادب  ًادَّجُـس  اوُّرَخ  اِهب  اوُرِّکُذ  اذِإ 

. دنکیمن رظن  ناشتانّیعت  دودح و  هب  رگید  دوشیم  تایآ  نآ  روآ  دای 
نآ نتفای  اب  رگید  هدش و  رّکذـتم  ار  ادـخ  تمظع  هلیـسو  نادـب  سپ  تسادـخ ، تمظع  تایآ  هک  دـنکیم  رظن  تهج  نآ  زا  اهنآ  هب  هکلب 

. دتفایم هدجس  هب  ادخ  تمظع  يارب  رایتخا  یب  دراد و  هگن  دناوتیمن  ار  شدوخ  تسین و  شدوخ  سفن  کلام  تمظع 
هک یلاح  رد  داتفا  هدجـس  هب  دیـشک و  ياهحیـص  زامن  رد  ترـضحنآ  هک  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ام  يالوم  زا  هچنانچ 

هنیاعم تهج  هب  نم  مسج  سپ  مدینش  شاهدنیوگ  زا  هکنآ  ات  مدرک  رارکت  ار  هیآ  دومرف : دش  لاؤس  نآ  تّلع  زا  هک  یتقو  دوب ، هدرک  ّشغ 
«1 . » درادهگن ار  شدوخ  تسناوتن  دنامن و  تباث  وا  تردق  ندید  و 

وا رهظم  مسا و  ّبر و  هجو  هک  ار  دوخ  یناسنا  هفیطل  اوُحَّبَس  َو 
__________________________________________________

ح 4. باب 86 ، ص 365 ، ج 2 ، عیارّشلا : للع  ص 156 . ج 4 ، یفاص : . 1
407 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دندرک هیزنت  تسوا  دوخ  یهجو  هب  و 

جراخ وا  زا  دوجو  نّیعت  چیه  دوجو و  چـیه  هک  يوحن  هب  وا  دوجو  یگدرتسگ  ببـسب  ینعی  ناشراگدرورپ ، دـمح  ببـس  هب  ْمِهِّبَر  ِدْـمَِحب 
. تسین

هک يوحن  هب  تسین ، شدوجو  یگدرتسگ  اب  زج  دودـح  صیاقن و  زا  ادـخ  هیزنت  تسین و  دودـح  صیاـقن و  زا  ّبر  هیزنت  زج  حـیبست  اریز 
. وا تالامک  يهعس  دمح و  اب  رگم  دوشیمن  قّقحم  انعم  نیا  دوشن و  جراخ  وا  زا  يدوجو  چیه 

ای دننکیمن ، رابکتسا  تعاط  نامیا و  زا  ای  ندرک  هدجس  نداتفا و  كاخ  هب  زا  ای  ادخ ، حیبست  ای  ادخ  هب  تبسن  نانآ  َنوُِربْکَتْـسَی و  ْمُه ال  َو 
. دنزرویمن رابکتسا  ناشدوخ  ياهسفن  رد 

. تشادرب شبسا  يور  زا  ار  نیز  ینعی  دشابیم ، هسرف ) نع  جرسلا  افج   ) زا یفاجَتَت  ظفل  ِعِجاضَْملا  ِنَع  ْمُُهبُونُج  یفاجَتَت 
. تشذگ هرقب  يهروس  لّوا  رد  نآ  لیذ  فارعا و  يهروس  رد  هیآ  ردص  َنوُقِْفُنی  ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  َو  ًاعَمَط  َو  ًافْوَخ  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَی 

تحار ار  ندب  نیا  دیاب  هک  یلاح  رد  دنباوخیمن ، موق  هک  ینیبب  وت  دیاش  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  هیآ  نیا  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
«. 1  » ددرگیم زاب  حور  هب  راک  يورین  دوشیم و  تحار  ندب  دمآ  نوریب  سفن  هاگره  هک  دیایب ، نوریب  شسفن  ات  ییامن 

مّوس ود  هک  هاگنآ  دـنباوخیم ، بش  لّوا  رد  هک  هدـش  لزان  ام  هعیـش  زا  شناوریپ  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  يهراـب  رد  هیآ  نیا  دومرف :
ره ای  بش 
__________________________________________________

ج 5 ص 145 ح 6. یفاکلا : ج 4 ص 134 و  یفاّصلا : . 1
408 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

قیاش بغار و  راگدرورپ  هب  هک  یلاح  رد  دنربیم ، هانپ  ناشراگدرورپ  يوس  هب  دنوشیم و  دنلب  تشذگ  بش  زا  دهاوخب  ادخ  هک  ردـقچ 
. دنراد عمط  تسادخ  دزن  هک  هچنآ  هب  دنسرتیم و  وا  زا  دنتسه ،

لخاد شتـشهب  هب  هداد و  ناکـسا  شیوخ  راوج  رد  ار  نانآ  هک  داد  ربخ  امـش  هب  دومن و  رکذ  شباتک  رد  ار  بلطم  نیا  یلاعت  يادخ  سپ 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2721 

http://www.ghaemiyeh.com


هیآ نیا  يهراب  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يربخ  رد  « 1  » دربیم نیب  زا  ار  نانآ  ساره  بعر و  دزاسیم ، نمیا  ار  ناشسرت  دـنکیم و 
«2 . » دنروآ ياج  هب  ار  اشع  زامن  ات  دنباوخیمن  اهنآ  دومرف : هک  تسا  هدمآ 

هدـش رکذ  ٍُنیْعَأ  ِةَُّرق  ْنِم  ْمَُهل  َیِفْخُأ  اـم  يهلمج  يداـیز  راـبخا  رد  َنُولَمْعَی و  اُوناـک  اـِمب  ًءازَج  ٍُنیْعَأ  ِةَُّرق  ْنِم  ْمَُهل  َیِفْخُأ  اـم  ٌسْفَن  ُمَْلعَت  ـالَف 
. دیامن هعجارم  لّصفم  ياهباتک  هب  دهاوخیم  سک  ره  تسا ،

: دومرف سپ  تسا ؟ يزیچ  نینچ  اهنآ  يارب  ایآ  هدـش : هتفگ  بّجعت  لیبس  رب  ایوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  ًاـنِمُْؤم  َناـک  ْنَمَف  َأ 
. تسین ناسکی  قساف  اب  نمؤم  تسین و  يزیچ  نینچ  هن ،

. تسا قساف  نمؤم و  ندوبن  يواسم  نایب  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َنوُوَتْسَی  ًاقِساف ال  َناک  ْنَمَک 
رادرک تهج  نآ  تسا و  لزنم  اهنآ  يارب  ای  هدش ، هدامآ  اهنآ  يارب  تشهب  ینعی  ًالُُزن  ظفل  َنُولَمْعَی  اُوناک  اِمب  ًالُُزن  يوْأَْملا  ُتاَّنَج  ْمُهَلَف 

__________________________________________________

ح 4. باب 86 ، ص 365 ، ج 2 ، عیارّشلا : للع  ص 156 . ج 4 ، یفاص : . 1
. ].....[ ح 34 نیلقثلا ج 4 ص 229 ، رون  ح 22 و  ص 300 ، ج 1 ، یسوط : خیش  یلاما  ص 156 . ج 4 ، یفاص : . 2

409 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشابیم نانآ  هتسیاش 

وا يارب  باذع  هک  تسین  هّجوت  انتعا و  دروم  قساف  هک  دشاب  نیا  هب  راعشا  ات  الزن ) میحجلا  مهل  : ) دومرفن ُراَّنلا  ُمُهاوْأَمَف  اوُقَـسَف  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو 
. دوشیم قحلم  وا  هب  هک  تسا  وا  لامعا  مزاول  زا  باذع  هکلب  دشاب  لزنم 

هک ياهّصغ  مغ و  زا  دـنوش و  جراخ  مّنهج  زا  دـنهاوخیم  ایند  لها  دـننام  مّنهج  لها  هک  نادـب  اهِیف  اوُدـیِعُأ  اْهنِم  اوُجُرْخَی  ْنَأ  اُودارَأ  امَّلُک 
دنرادن دناشکب  جورخ  هب  نانآ  هک  ار  یقوش  دنوش و  جراخ  مغ  زا  دنهاوخیم  طقف  نوچ  یلو  دنیآ ، نوریب  تسا  هدش  یلوتسم  نانآ  يارب 

جراـخ ناـمز  نیرتعیرـس  رد  دوب  جورخ  قوـش  زا  یـشان  ناـشجورخ  هدارا  رگا  دـندرگیم ، رب  اـجنآ  هب  هکلب  دـنوشیمن ، جراـخ  مّنهج  زا 
. دندشیم

دـننکیم و طوقـس  نآ  رد  دـنوشیم  مّنهج  لـخاد  ناـنآ  یتـقو  دـناهتفگ : یـضعب  َنُوبِّذَُـکت  ِِهب  ُْمْتنُک  يِذَّلا  ِراَّنلا  َباذَـع  اُوقوُذ  ْمَُهل  َلـِیق  َو 
مّنهج يالاب  هب  هک  هاگنآ  دزادنایم ، نوریب  ار  نانآ  مّنهج  دندیسر  مّنهج  رعق  هب  هک  هاگنآ  هار ، لاس  داتفه  يهلـصاف  هب  دنوشیم  نوگنرس 

. تسا نینچ  میاد  روط  هب  ناشلاح  دوشیم و  يریگولج  ناشجورخ  زا  دنوشیم و  هتشادهگن  نهآ  اب  دنسریم 
. تسا یکیدزن  برق و  ینعمب  وند )  ) زا ای  فیعض  طقاس  ینعمب  یند »  » زا یندأ »  » ظفل ینْدَْألا  ِباذَْعلا  َنِم  ْمُهَّنَقیُِذَنل  َو 

ایند باذع  بسانم  نآ  زا  دعب  یّجرت  تادا  نکیل  تسا و  خزرب  باذع  ای  ربق  باذع  ای  ایند  باذع  یندأ  باذـع  زا  دوصقم  ریدـقت  ره  هب  و 
. تسا

410 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تمایق باذع  ای  خزرب ، باذع  ای  ربق ، باذع  ای  راضتحا ، باذع  ِرَبْکَْألا  ِباذَْعلا  َنُود 

جورخ ماگنه  باذع  هب  ریـسفت  یندأ  باذع  ربکا و  باذع  يارب  دندرگ  زاب  تعجر  رد  ای  دـندرگرب ، ناشیهارمگ  زا  دـیاش  َنوُعِجْرَی  ْمُهَّلََعل 
. تسا هدش  لاّجد  ّهباد و 

یلع هب  قساف  يهبقع  نب  دیلو  هچ  تسا ، هدش  لزان  هبقع  نب  دیلو  مالّـسلا و  هیلع  یلع  يهراب  رد  تایآ  هک  تسا  هدـمآ  يدایز  رابخا  رد  و 
: تفگ مالّسلا  هیلع 

. تسا رتهب  وت  زا  نازابرس  نیب  رد  نم  نداتسیا  رتزیت و  وت  زا  نم  هزین  تسا و  رتاسر  رتزاب و  وت  زا  نم  نابز  دنگوس  ادخ  هب 
«1 . » دومن لزان  ار  تایآ  نیا  یلاعت  يادخ  سپ  یتسه ، قساف  وت  شاب  تکاس  تفگ : مالّسلا  هیلع  یلع  سپ 
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هچ رگا  تسا ، متس  دروم  ندوب  رتملاظ  تابثا  ترابع  نیا  لاثما  زا  دوصقم  هک  تشذگ  بلطم  نیا  رّرکم  ِهِّبَر  ِتایِآب  َرِّکُذ  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو 
. تسا نآ  زا  ّمعا  ترابع  موهفم 

اهنآ زا  لاح  نیع  رد  تسا  تاـیآ  هب  ندروا  يور  یـضتقم  يروآ  داـی  ریکذـت و  تسا ، نشور  حـضاو و  تاـیآ  هکنیا  اـب  اـْهنَع  َضَرْعَأ  َُّمث 
. دنکیم ضارعا 

زا وا  مرج  دـنک  ضارعا  اهنآ  زا  تایآ  يروآ  دای  زا  دـعب  هک  یـسک  تفرگ و  میهاوخ  ماقتنا  مرجم  قلطم  زا  اـم  َنوُمِقَْتنُم  َنیِمِرْجُْملا  َنِم  اَّنِإ 
. تسا رتگرزب  یمرجم  ره 

__________________________________________________

ح 43. ص 231 ، نیلقثلا ج 4 ، رون  ص 170 . یمق ج 2 ، ریسفت  ص 159 . یفاص ج 4 ، . 1
411 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

باتک وت  هب  هک  روطنامه  میداد  باتک  یـسوم  هب  َباتِْکلا  یَـسُوم  انیتآ ) دقل  باتکلا و  كانیتآ  : ) ینعی تسا ، رّدقم  رب  فطع  اْنیَتآ  ْدََـقل  َو 
. دنشاب کش  رد  نآ  زا  مدرم  ای  وت  ات  تسین  بیرغ  بیجع و  رما  باتک  نداد  سپ  میداد ،

یسوم اب  وت  تاقالم  زا  ای  مالّـسلا ، هیلع  یـسوم  هب  باتک  ياقل  زا  ای  شابن ، کش  رد  تدوخ  رب  باتک  لوزن  زا  ِِهئاِقل  ْنِم  ٍۀَیِْرم  ِیف  ْنُکَت  الَف 
. نینچ نیا  وت  اب  یسوم  ءاقل  زا  ای  ترخآ ، رد  ای  ءارسا ، بش  رد  یسوم  اب  وت  ياقل  زا  ای  گرم ، زا  لبق  ایند  رد  مالّسلا  هیلع 

. دید رازآ  تّیذا و  مالّسلا  هیلع  یسوم  هچنانچ  شابن  کش  رد  مدرم  رازآ  ندیسر  زا  ینعی  دناهتفگ : یضعب 
يارب تیاده  ار  وت  باتک  هک  روطنامه  میداد  رارق  لیئارـسا  ینب  يارب  تیاده  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  باتک  َلِیئارْـسِإ  ِینَِبل  ًيدُه  ُهاْنلَعَج  َو 

. میداد رارق  نایناهج 
. ناشدوخ رما  اب  هن  دننکیم ، تیاده  ام  رما  اب  هک  میداد  رارق  یناماما  نانآ  زا  انِْرمَِأب  َنوُدْهَی  ًۀَِّمئَأ  ْمُْهنِم  اْنلَعَج  َو 

. میهد رارق  یناماما  زین  امش  زا  ات  دینک  ربص  نادنزرف  وت و  سپ  اوُرَبَص  اََّمل 
. دیشاب هتشادن  کش  تنادنزرف  وت و  سپ  دنتشاد ، نیقی  ام  تایآ  هب  اهنآ  َنُوِنقُوی  اِنتایِآب  اُوناک  َو 

. دنکیم مکح  وت  موق  نیب  هک  روطنامه  دنکیم  مکح  لیئارسا  ینب  نیب  وت  راگدرورپ  ْمُهَْنَیب  ُلِصْفَی  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ 
هک  مدرم  نیب  دنوادخ  ای  شابم ، كانهودنا  نانآ  فالتخا  رب  وت  سپ 

412 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. درک دهاوخ  مکح  تمایق  زور  رد  وت  موق  نیب  ای  دنکیم ، مکح  زین  وت  موق  نیب  سپ  دنکیم  مکح  دنراد  فالتخا 

ندیـشوپ و باتک و  زا  ای  تعیرـش ، ماکحا  زا  ای  ّیـصو ، تیاصو و  رما  زا  دنراد  فالتخا  هک  هچنآ  رد  َنوُِفلَتْخَی  ِهِیف  اُوناک  امِیف  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی 
. نانآ بیذکت  مالّسلا و  مهیلع  نالوسر  قیدصت  زا  ای  یضعب ، لیدبت  باتک و  زا  یضعب  رتس 

. درکن تیاده  ار  مالّسلا  هیلع  یسوم  موق  ای  وت  موق  دنوادخ  ایآ  ْمَُهل  ِدْهَی  َْمل  َو  َأ 
ارنآ تسا و  مهبم  ای  هّللا و  ای  مالّسلا  هیلع  یسوم  باتک  ای  ََکباتِک  ریمـض  ِدْهَی  لعاف  اوُرَّکَفَتَی و  َْمل  َو  َأ  ینعی  تسا ، رّدقم  رب  فوطعم  هلمج 
راثآ یلو  دننیبیمن ، ار  تکاله )  ) نآ هچ  رگا  دنونشیم  ار  ناینیشیپ  تکاله  رابخا  ینعی  دنکیم ، ریسفت  ِنوُرُْقلا  َنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  انْکَلْهَأ  ْمَک 

. دننیبیم ار 
هب ناینیـشیپ  تکاله  رب  عالّطا  نوچ  دـنوریم ، هار  نانآ  نکاسم  رد  نانیا  نوچ  َنوُعَمْـسَی  الَف  َأ  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ْمِِهنِکاـسَم  ِیف  َنوُشْمَی 

. تسا هدش  لامعتسا  عامس )  ) ظفل اجنیا  رد  تسا  ناشرابخا  ندینش  ببس 
هب ناراب  ای  هدـش ، هدروخ  شهایگ  ای  دـیوریمن ، اجنآ  رد  هایگ  هک  تسا  ینیمز  زرج  نیمز  ِزُرُْجلا  ِضْرَْألا  َیلِإ  َءاـْملا  ُقوُسَن  اَّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ 

. تسا هدش  هدناوخ  تکرح  اب  نوکس و  هحتف و  اب  نوکس ، هّمض و  اب  هّمض ، ود  اب  زرج »  » ظفل تسا و  هدماین  اجنآ 
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ندید تیؤر و  ببس  هب  اهرهن  بآ  لیس و  ناراب ، بآ  نایرج  رب  عالّطا  نوچ  َنوُرِْـصُبی  الَف  َأ  ْمُهُـسُْفنَأ  َو  ْمُهُماْعنَأ  ُْهنِم  ُلُکَْأت  ًاعْرَز  ِِهب  ُجِرُْخنَف 
. تسا

نیمز  ناهایگ  زا  سفنأ  تاناویح و  ندروخ  تعارز و  جارخا  رد  نینچمه  و 
413 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نآ رکذ  هبترم  کی  نوچ  درک ، فذح  دوب  یلبق  هرقف  رد  هک  ار  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ادخ : لوق  اجنیا  رد  درک ، لامعتـسا  راصبا )  ) ظفل اذـل 
. درکیم تیافک 

ندش نشور  مالّـسلا و  هیلع  مئاق  روهظ  هتفرگ  رارق  نانآ  يازهتـسا  دروم  ای  اهنآ  لاؤس  دروم  هک  حتف  زا  دوصقم  ُْحتَْفلا  اَذـه  یتَم  َنُولوُقَی  َو 
يرارطـضا ای  يرایتخا  گرم  ماگنه  زج  ریغـص  ملاع  رد  انعم  نیا  تسا ، نیمز  لها  زا  فـالتخا  نتفر  نیب  زا  شراـگدرورپ و  رون  اـب  نیمز 

لیبس رب  داد  ربخ  اهنآ  هب  ار  نید  کی  تروص  هب  اهنید  همه  نداد  رارق  نید ، روهظ  مالّسلا و  هیلع  مئاق  روهظ  ادخ  لوسر  یتقو  هچ  تسین ،
ياههناشن تایآ و  ینعی  تسا ، اْوَرَی  َْمل  َو  َأ  ای  ِدْهَی  َْمل  رب  فطع  هلمج  و  دتفایم . قاّفتا  عقوم  هچ  نیا  هک  دـندرک  لاؤس  ماهفتـسا  ای  ازهتـسا 

رکف اههناشن  نیا  رد  نآ ، گرم  زا  دعب  نیمز  ندرک  هدـنز  ءایحا و  نیـشیپ و  ياهتّلم  اهنرق و  ندرک  كاله  دـننام  تسا ، دایز  حـتف  نیا 
؟ تسا عقوم  هچ  حتف  نیا  دنیوگیم : تقونآ  دننکیمن ،

هک دینکن  هلجع  حـتف  نیا  هراب  رد  وگب  نانآ  باوج  رد  ُْلق  تسا ؟ یک  حـتف  دـییوگب  دـیتسه  وگتـسار  رابخا  نیا  رد  رگا  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ 
هن تسا ، اههدش  بسک  روهظ  زورب و  زور  زور  نآ  هچ  دناسریمن ، راّفک  هب  یعفن  حتف  زور  نامیا  ْمُُهنامیِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُعَْفنَی  ِْحتَْفلا ال  َمْوَی 

. تاریخ اهیبوخ و  بسک  زور 
ندروآ يور  ندرکن و  ضارعا  اب  نانآ  هک  نک  ضارعا  نانآ  دوخ  ای  توعد  زا  ای  نانآ  اب  لاؤس  باوج  زا  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف  َنوُرَْظُنی  ْمُه  ـال  َو 

. دریگیمن رارق  ریثأت  تحت  نانآ  هب  وت 
. دنتسه زور  نیا  رظتنم  زین  نانآ  َنوُرِظَْتنُم  ْمُهَّنِإ  شاب  حتف  زور  رظتنم  ْرِظَْتنا و  َو 

414 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

414 ص :  بازحالا .....  ةروس 

هراشا

. تسا هیآ  هس  داتفه و  نآ  تسا و  یندم  هروس  نیا  تایآ  همه 
1 تایآ 6 -

414 ص :  ات 6 ..... ] تایآ 1  (: 33  ) بازحألا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
اِمب َناـک  َهَّللا  َّنِإ  َکِّبَر  ْنِم  َکـَْیلِإ  یحُوی  اـم  ِْعبَّتا  َو  ( 1  ) ًامیِکَح ًامِیلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  َنیِِقفانُْملا  َو  َنیِِرفاـْکلا  ِعُِطت  ـال  َو  َهَّللا  ِقَّتا  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی 

َنوُرِهاُظت ِیئَّاللا  ُمُکَجاوْزَأ  َلَعَج  ام  َو  ِِهفْوَج  ِیف  ِْنیَْبلَق  ْنِم  ٍلُجَِرل  ُهَّللا  َلَعَج  ام  ( 3  ) ًالیِکَو ِهَّللِاب  یفَک  َو  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَت  َو  ( 2  ) ًارِیبَخ َنُولَمْعَت 
(4  ) َلِیبَّسلا يِدْهَی  َوُه  َو  َّقَْحلا  ُلوُقَی  ُهَّللا  َو  ْمُکِهاْوفَِأب  ْمُُکلْوَق  ْمُِکلذ  ْمُکَءاْنبَأ  ْمُکَءایِعْدَأ  َلَعَج  ام  َو  ْمُِکتاهَّمُأ  َّنُْهنِم 

ام ْنِکل  َو  ِِهب  ُْمتْأَطْخَأ  امِیف  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  َو  ْمُکِیلاوَم  َو  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُُکناوْخِإَف  ْمُهَءابآ  اوُمَْلعَت  َْمل  ْنِإَف  ِهَّللا  َدـْنِع  ُطَْسقَأ  َوُه  ْمِِهئابِآل  ْمُهوُعْدا 
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ٍضْعَِبب یلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  َو  ْمُُهتاهَّمُأ  ُهُجاوْزَأ  َو  ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  ( 5  ) ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو  ْمُُکبُوُلق  ْتَدَّمَعَت 
(6  ) ًاروُطْسَم ِباتِْکلا  ِیف  َِکلذ  َناک  ًافوُْرعَم  ْمُِکئاِیلْوَأ  یلِإ  اُولَعْفَت  ْنَأ  َّالِإ  َنیِرِجاهُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِهَّللا  ِباتِک  ِیف 

414 ص :  همجرت ..... 

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. تسا هنازرف  ياناد  دنوادخ  هک  نکم ، تعاطا  ناقفانم  نارفاک و  زا  نک و  اورپ  دنوادخ  زا  ربمایپ  يا 

دوشیم یحو  وت  هب  تراگدرورپ  زا  هچنآ  زا  و 
415 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هاگآ  دینکیم  هچنآ  زا  دنوادخ  هک  نک ، يوریپ 
. تسا هدنسب  ار  يزاس  راک  دنوادخ  نک و  لّکوت  ادخ  رب  و 

هدـنادرگن امـش  یقیقح )  ) ردام دـینکیم  راهظ  نانآ  اـب  هک  ار  ناتنارـسمه  و  تسا ، هداـهنن  شنورد  رد  لد  ود  يدرم  چـیه  يارب  دـنوادخ 
قح دنوادخ  دیروآیم ، نابز  هب  هتسنادن )  ) هک تسامش  نخس  نیا  تسا ، هدنادرگن  امـش  یقیقح )  ) دنزرف زین  ار  ناتناگدناوخ  رـسپ  تسا ،

. دنکیم تیاده  تسار  هار  هب  دیوگیم و  ار 
دازآ ینید و  ناردارب  تروص  نآ  رد  دیسانشیمن  ار  ناشناردپ  رگا  و  تسا ، رتهنارگداد  دنوادخ  دزن  هک  دیناوخب  ناشناردپ  مان  هب  ار  نانآ 

راگزرمآ دـنوادخ  دراد و  ار  نآ  دـصق  ناتیاهلد  هچنآ  رد  رگم  تسین  یهانگ  دـیاهدرک  هابتـشا  هچنآ  رد  امـش  رب  دنتـسه ، امـش  ناـگدرک 
. تسا نابرهم 

باتک مکح و  رد  نادنواشیوخ  و  دنتسه ، ناشیا  ناردام  مکح  رد  وا  نارـسمه  تسا و  رتراوازـس  رتکیدزن و  اهنآ  هب  نانمؤم  دوخ  زا  ربمایپ 
کین یتیصو  ناتناتسود  ّقح  رد  دیهاوخب  هکنآ  رگم  دنتسه ، ندرب  ثرا  هب  رتراوازـس  نارجاهم  نانمؤم و  ریاس  زا  رگیدمه  هب  تبـسن  یهلا 

. تسا هدش  هتشون  ظوفحم ) حول   ) ینامسآ باتک  رد  نیا  تسا ، لاکشا  یب  هک  دیهد  ماجنا 

415 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

. دونشب هیاسمه  ات  میوگیم  وت  هب  شور  هب  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ییادن  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
ربمایپ نأش  تشادـگرزب  فطل و  راهظا  يارب  ادـن  نیا  ریدـقت  ره  هب  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب  ود  ره  مکح  ادـن و  ای 

. دشابیم هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
. نکم يوریپ  ناقفانم  نارفاک و  زا  زرو و  يراگزیهرپ  ادخ  ربارب  رد  ربمایپ  يا  َنیِِقفانُْملا  َو  َنیِِرفاْکلا  ِعُِطت  َو ال  َهَّللا  ِقَّتا 

نب  ۀمرکع  نایفس  یبا  هراب  رد  هیآ  نیا  دناهتفگ : نیرّسفم  زا  یخرب 
416 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دبع اب  رادید  تهج  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ناما  نتفرگ  اب  دحا  يهوزغ  زا  دعب  هک  هدـش ، لزان  یملـس  روعألا  یبا  لهج ، یبا 
حرـس و یبا  نب  دعـس  نب  هّللا  دبع  یبا و  هّللا  دبع  هک  یلاح  رد  تارکاذم  نایاپ  زا  سپ  دنیوگب ، نخـس  وا  اب  ات  دـندمآ ، هنیدـم  هب  یبا  هّللا 

رکذ زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  يا  دـنتفگ : دـندش و  لخاد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  دـندوب  نانآ  اـب  ّقر  یبا  نبا  ۀـمعط 
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لاح هب  ار  تیادخ  وت و  مه  ام  دننکیم و  ار  وا  تعافش  دنک  تدابع  ار  اهنآ  سک  ره  وگب : رادرب و  تسد  تانم  يّزع و  تال ، ام ، نایادخ 
. میراذگیم دوخ 

نانآ هب  نم  دومرف : ادـخ  لوسر  میـشکب ، ار  نانآ  هدـب  هزاجا  هّللا  لوسر  ای  تفگ : باّطخ  نب  رمع  سپ  دـمآ ، تخـس  ّیبن  رب  انعم  نیا  سپ 
. ماهداد ناما 

لها زا  نیقفانم  هّکم و  لها  زا  نیرفاک  هک  دش  لزان  هیآ  دندرک و  جارخا  هنیدـم  زا  ار  نانآ  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
. نکم تعاطا  ار  هنیدم 

: هدش هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  ًامِیلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ 
. درک یهن  نانآ  تباجا  زا  دیابن 

نیملـسم و تمالـس  گنج ، شتآ  ندش  شوماخ  نانآ و  لد  ندروآ  تسد  هب  لیبق  زا  تسا  يدّدـعتم  ياهتحلـصم  اهنآ  تباجا  رد  اریز 
ماقم رد  یلاعت  يادـخ  سپ  رگید ، دـیاوف  زا  اهنیا  ریغ  ادـخ و  تایآ  ندینـش  نانآ و  اب  نیکرـشم  طالتخا  تباجا ، اب  ناـنآ  تکوش  تّوق و 

. تسا هاگآ  اناد و  دنکیم  یهن  نآ  زا  ار  امش  هک  يزیچ  رب  ّبترتم  حلاصم  رب  دنوادخ  دومرف : خساپ 
تسا . فیطل  قیقد و  شعنص  ملع و  رد  دنوادخ  ًامیِکَح 

417 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنیوگیم وت  هب  نانآ  هک  يزیچ  زا  يوریپ  هن  دوشیم ، یحو  وت  هب  هک  نک  يزیچ  زا  يوریپ  وت  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  یحُوی  ام  ِْعبَّتا  َو 

. تسا هاگآ  امش  لمع  هب  دنوادخ  وا  تّما  دّمحم و  يا  ای  هلآ ، هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  تّما  يا  ًارِیبَخ  َنُولَمْعَت  اِمب  َناک  َهَّللا  َّنِإ 
. تسا هدش  هدناوخ  بیاغ  تروص  هب  نولمعت )  ) ظفل

. دنیوگیم هچنآ  رب  هن  نک ، ادخ  رب  لّکوت  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکََوت  َو 
. راذگناو نارگید  تروشم  رب  ار  تیاهراک  سپ  دشاب ، وت  روما  لیک  دنوادخ و  هک  تسا  یفاک  اًلیِکَو و  ِهَّللِاب  یفَک  َو 

، دوشیم هدافتسا  َْکَیلِإ  یحُوی  ام  ِْعبَّتا  َو  َنیِِرفاْکلا ...  ِعُِطت  ال  ادخ : لوق  زا  هک  يرـصح  زا  یـشان  و  تسا : رّدقم  لاؤس  باوج  ُهَّللا  َلَعَج  ام 
نیا خساپ  رد  دنوادخ  سپ  تسین ، اهنآ  اب  تروشم  زا  يوریپ  راّفک و  اب  ندرک  ارادـم  یحو و  زا  يوریپ  نیب  یتافانم  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ 

: دومرف لاؤس 
نآ زا  دـشاب و  هتـشاد  تسود  ار  ادـخ  بلق  کی  اب  هک  تسا  هدادـن  رارق  بلق  ود  درم  کی  فوج  رد  دـنوادخ  ِِهفْوَج  ِیف  ِْنیَْبلَق  ْنِم  ٍلُـجَِرل 

. دنک يوریپ 
دینـشیم هک  ار  هچنآ  دوب و  لقاع  یـصخش  وا  هدش و  لزان  يرهف  بیبح  نب  رّمعم  نب  دیمح  رّمعم  یبا  هراب  رد  هیآ  نیا  دناهتفگ : یـضعب  و 

، هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  لقع  زا  رترب  منکیم  لّقعت  ود  نآ  زا  کی  ره  اب  هک  تسا  بلق  ود  نم  فوج  رد  تفگیم : درکیم و  ظفح 
نیا رد  دوب ، شیاپ  رد  يرگید  شتسد و  رد  وا  نیلعن  زا  هگنل  کی  هک ، یلاح  رد  دروخ  تسکـش  نارگید  نوچ  مه  وا  ردب  زور  رد  سپس 

، دندرک لاؤس  وا  زا  دروم 
418 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تـشادن رتشیب  بلق  کی  وا  هک  دـندیمهف  تقو  نآ  مدرک ، ساـسحا  میاـپ  رد  ار  ود  نآ  هکنیا  زج  مدرکن  ساـسحا  مدـیمهفن و  نم  تفگ :
(. دیشیدنایم دوخ  هب  طقف  ینعی  )

رد بلق  ود  درم  کی  يارب  دـنوادخ  دوشیمن ، عمج  یناسنا  فوج  رد  اـم  نمـشد  یتسود  اـم و  یتسود  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا 
«1 . » ار رگید  رگید  یکی  اب  دشاب و  هتشاد  تسود  ار  یسک  یکی  اب  هک  هدادن  رارق  وا  فوج 

زیچ نامه  هب  کیدزن  وا  سپ  ادـخ  زا  ریغ  دـشاب  يزیچ  هب  ّقلعتم  شزامن  رد  وا  بلق  هک  سک  ره  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
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ِیئاَّللا ُمُکَجاوْزَأ  َلَعَج  ام  َو  دناوخ : ار  هیآ  نیا  سپـس  « 2  » تسا رود  تسا  هتـساوخ  شزامن  رد  وا  زا  ادخ  هک  هچنآ  زا  تقیقح  رد  تسا و 
عامج تمرح  رد  وا  رسمه  یتسه  مردام  تشپ  دننام  نم  رب  وت  دیوگب : شرسمه  هب  سک  ره  درکیم  نامگ  برع  ْمُِکتاهَّمُأ  َّنُْهنِم  َنوُرِهاُظت 

. رخآ ات  ُمُکَجاوْزَأ ...  َلَعَج  ام  دومرف : اهنآ  ّدر  ماقم  رد  یلاعت  يادخ  سپ  دوشیم ، شردام  دننام 
مهّتم شبسن  رد  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  تسا ، لوعفم  يانعم  هب  لیعف  نزو  رب  ّینغلا )  ) دننام ّیعدلا )  ) ظفل ْمُکَءاْنبَأ  ْمُکَءایِعْدَأ  َلَعَج  ام  َو 

. دشاب
ماما زا  یّمق  ریسفت  لقن  رب  انب  لوزن  ببـس  هدش ، لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هدش  دازآ  یبلک  هثراح  نب  دیز  هراب  رد  هیآ  نیا  و 

نیا مالّسلا  هیلع  قداص 
__________________________________________________

.172 یّمق ج 2 ص 171 - ریسفت  . 1
ۀعیرّشلا ص 92. حابصم  یفاص ج 4 ص 162 و  ریسفت  . 2

419 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
مان هب  دش ، ناملسم  درک و  توعد  مالسا  هب  ار  دیز  دیسر  تّوبن  هب  هک  یتقو  دیرخ ، ار  دیز  هجیدخ  اب  جاودزا  زا  دعب  ادخ  لوسر  هک  هدوب 

، دنک لوبق  هیدف  هب  ای  دشورفب ، ار  وا  ای  وگب : تردارب  رسپ  هب  تفگ : وا  هب  دمآ و  بلاط  یبا  دزن  هثراح  سپ  دشیم ، هدناوخ  دّمحم  يالوم 
. دنک شدازآ  ای 

دهاوخیم هک  اج  ره  هّللا  هجول  تسا  دازآ  وا  دومرف : ادخ  لوسر  تفگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ار  بلطم  نیا  بلاط  وبا  یتقو 
. دورب

لوسر زا  تقوچیه  نم  تفگ : دیز  وش ، قحلم  تدوخ  بسح  فرـش و  هب  دنزرف  يا  تفگ : تفرگ و  ار  دیز  تسد  دش و  دنلب  هثراح  سپ 
. تسین نم  دنزرف  وا  مرازیب و  وا  زا  نم  هک  دیهدب  تداهش  شیرق  تعامج  يا  تفگ : دش و  كانبضغ  شردپ  موشیمن ، ادج  ادخ 

هب دربیم و  ثرا  نم  زا  وا  مربیم و  ثرا  وا  زا  نم  تسا و  نم  دنزرف  دیز  هک  دیـشاب  دهاش  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ 
. دنتفگیم دّمحم  رسپ  دیز  وا 

. دروآ رد  وا  جاودزا  هب  ار  شحج  رتخد  بنیز  دیز  درک  ترجه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  یتقو 
رطع صوصخم  گنـس  اب  هتـسشن و  قاطا  طسو  بنیز  دـید  ناهگان  هک  دـمآ  دـیز  لزنم  هب  ادـخ  لوسر  دوب  هدرک  رید  دـیز  هک  زور  کی 

هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  لد  رد  شتّبحم  دوب و  ابیز  بنیز  داتفا ، بنیز  هب  شهاگن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  دنزیم ،
مه دیز  تشگرب ، هناخ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس  نیقلاخلا ) نسحا  هّللا  كرابت  رّونلا و  قلاخ  ناحبـس  : ) دومرف دش و  عقاو 

دیز  يارب  دوب  هدمآ  شیپ  هک  هچنآ  بنیز  دمآ و  شلزنم  هب 
420 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. درک فیرعت 
؟ دنک جاودزا  وت  اب  ادخ  لوسر  ات  مهد  قالط  ار  وت  یهاوخیم  ایآ  تفگ : دیز 

هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  دیز  سپ  درواین ، رد  دوخ  جاودزا  هب  ارم  ادـخ  لوسر  یلو  یهدـب  قالط  مسرتیم  تفگ : بنیز 
: درک ضرع  دیسر و 

؟ ینک جاودزا  وا  اب  ات  مهدب  قالط  ار  بنیز  یهاوخیم  ایآ 
. رادهگن ار  ترسمه  سرتب و  ادخ  زا  ورب و  هن ، دومرف : ربمغیپ 

َساَّنلا یَـشْخَت  َو  ِهیِْدبُم  ُهَّللا  اَم  َکِسْفَن  ِیف  یِفُْخت  َو  َهَّللا  ِقَّتا  َو  َکَجْوَز  َْکیَلَع  ْکِْسمَأ  درک : تیاکح  نینچ  ار  ناتـساد  یلاعت  يادخ  سپس 
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. ًالوُعْفَم ِهَّللا  ُْرمَأ  َناک  َو  ادخ : لوق  ات  اهَکانْجَّوَز ...  ًارَطَو  اْهنِم  ٌْدیَز  یضَق  اَّمَلَف  ُهاشَْخت  ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللا  َو 
دنکیم و مارح  ام  رب  ار  ام  نادنزرف  نز  دنتفگ : نیقفانم  سپ  درک ، جـیوزت  ادـخ  لوسر  هب  ار  بنیز  دوخ  شرع  قوف  زا  یلاعت  يادـخ  سپ 

: ادخ لوق  ات  ْمُکَءاْنبَأ  ْمُکَءایِعْدَأ  َلَعَج  ام  َو  دومن : لزان  ار  هیآ  نیا  دروم  نیا  رد  یلاعت  يادخ  سپ  دریگیم ، ار  دیز  شرسپ  نز  شدوخ 
. َلِیبَّسلا يِدْهَی 

دهاوخ دوخ  يارب  سپـس  دیز و  يارب  ار  بنیز  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  جاودزا  ّتیفیک  يهراب  رد  يرگید  رابخا  هروس  نیا  رد  و 
«1 . » دمآ

یتقیقح عقاو  رد  هکنآ  نودب  دیشاب و  هتشاد  نآ  هب  يداقتعا  هکنآ  نودب  تسامش  ینابز  راتفگ  نیا  ْمُکِهاْوفَِأب  ْمُُکلْوَق  ْمُِکلذ 
__________________________________________________
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421 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. درادن ریثأت  یعرش  ماکحا  ّبترت  رد  امش  راتفگ  نیا  سپ  دشاب ، هتشاد 
دقتعم نآ  هب  دیاب  هک  يوحن  هب  دـشاب  تباث  اتقیقح  رمالا  سفن  عقاو و  رد  هک  ار  يزیچ  ینعی  دـیوگیم ، ّقح  دـنوادخ  َّقَْحلا و  ُلوُقَی  ُهَّللا  َو 

. دوب
. دوشیم نومنهر  ّقح  يوس  هب  ار  هار  َلِیبَّسلا  يِدْهَی  ادخ . ریغ  هن  ادخ ، ینعی  َوُه  َو 

ار نانآ  نارگید  هچ  رگا  دـیناوخن  نارگید  مان  هب  هثراح و  نب  دـیز  دـییوگب  ینعی  دـیناوخب ، ناشناردـپ  مان  هب  ار  نادـنزرف  ْمِِهئابِآل  ْمُهوُعْدا 
. دننادب دوخ  هدناوخ  دنزرف 

. دشاب نانآ  رد  ّقح  زا  زواجت  ملظ و  هبیاش  هکنآ  نودب  تسرتلداع  نآ  ِهَّللا  َْدنِع  ُطَْسقَأ  َوُه 
. دیناوخب دوخ  ینید  ناردارب  ار  نانآ  دیتسنادن  ار  نانآ  ناردپ  رگا  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُُکناوْخِإَف  ْمُهَءابآ  اوُمَْلعَت  َْمل  ْنِإَف 

. دیناوخب دوخ  ناتسود  ار  اهنآ  ْمُکِیلاوَم و  َو 
. تسین امش  رب  یکاب  دیدرک  هابتشا  اطخ و  رگا  ِِهب  ُْمتْأَطْخَأ  امِیف  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  َو 

. دیدرک ادص  ناشناردپ  ریغ  مان  هب  ار  اهنآ  ینابز ، تداع  ببس  هب  ای  یهن  یشومارف  ببس  هب  یهن  زا  دعب  ای  یهن ، زا  لبق  رگا  ینعی 
. دشاب هدرکن  يراک  نینچ  ادّمعتم  امش  ياهلد  یلو  ْمُُکبُوُلق  ْتَدَّمَعَت  ام  ْنِکل  َو 

. تسا فوذحم  نآ  ربخ  تسادتبم ، ْمُُکبُوُلق  ْتَدَّمَعَت  ام  ظفل  ای 
نابرهم هدنشخب  دنوادخ  نوچ  ًامیِحَر  ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو 

422 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنکیم محر  وا  هب  مرک  لّضفت و  باب  زا  دشخبیم و  هبوت  زا  دعب  ار  دّمعتم  هدننک و  اطخ  تسا ،

هیلع و هّللا  یلـص  دّمحم  يارب  دـیز  ندوب  دـنزرف  یفن  زا  هک  تسا  یلاؤس  باوج  فنأتـسم و  هلمج  نیا  ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا 
هکنآ نودب  تسا  ینابز  راتفگ  کی  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  يارب  دیز  ندوب  دـنزرف  هک  دوشیم  یـشان  اجنیا  زا  دوشیم و  یـشان  هلآ 

. دشاب هتشاد  یتقیقح 
هّللا یلص  دّمحم  نیب  تبـسن  سپ  دشاب ، هتـشادن  تقیقح  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  يارب  دیز  يدنزرف  تبـسن  رگا  هدش : هتفگ  هک  ایوگ 

؟ تسا تّما  ردپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  دوش : هتفگ  هک  تسیچ  وا  تّما  نیب  هلآ و  هیلع و 
تمرح لیبق  زا  یبلاق  یعرش  ماکحا  تسا و  ینامـسج  ندوب  ردپ  تسا  هدش  یفن  هک  هچنآ  دومرف : لاؤس  نیا  باوج  رد  یلاعت  يادخ  سپ 

. تسا ینامسج  دنزرف  ردپ و  هب  طوبرم  دنزرف  نز 
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تبـسن تروص  نیا  اب  دوشیم و  لصاح  ّصاخ  ای  ّماع  تعیب  هطـساو  هب  دنزرف  دوجو  رد  ردپ  زا  یتروص  لوصح  اب  هک  یناحور  ردپ  اّما  و 
. تسا تباث  تّما  همه  هب  تبسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  يارب  ددرگیم  لصاح  ندوب  دنزرف  ردپ و 

هلزاـن تروص  نیا  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  زا  نییاـپ  هبترم  هلزاـن و  تروص  دوـشیم  لـصاح  تعیب  اـب  هک  ّتیفیک  نآ  نوـچ 
مـسا هب  تّیلعف  نیا  نوچ  رگید  يوس  زا  تسا و  زیچ  نآ  ریخا  تّیلعف  ببـس  هب  يزیچ  ره  ّتیئیـش  ندوب و  زیچ  دوشیم ، دنزرف  ریخا  ّتیلعف 

تروـص ّتیلعف  نیا  دـناهدش و  کلهتـسم  ّتیلعف  نیا  تحت  یلبق  ياـهتّیلعف  هکنیا  باـب  زا  تسا ، یلبق  ياـهتّیلعف  زا  رتراوازـس  زیچ  نآ 
تسا ...  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  زا  ياهلزان 

423 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تبسن وا  هب  هک  تسا  ییاهتّیلعف  ریاس  زا  رتراوازس  دیامن ، ّصاخ  ای  ّماع  تعیب  وا ، اب  هک  یسک  هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  اذل 

اهنآ دوخ  زا  رتراوازس  نینمؤم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  هجیتن  رد  تساهّتیلعف ، ریاس  زا  یکی  زین  هدننک  تعیب  سفن  هک  دوشیم ، هداد 
هک يربن  نامگ  مالآ و  ماکحا و  قالخا و  لاوحا و  لاوقا و  لامعا و  دـننام  دوشیم ، هداد  تبـسن  اهنآ  هب  هک  ییاهزیچ  عیمج  رد  دـشابیم 

، تسا صیاقن  دودـح و  زا  یـشان  یـصاعم  اریز  تسا ، رتراوازـس  زین  اهنآ  ناهانگ  هب  تبـسن  تروص  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم 
. اهتّیلعف هب  هن  تسا ، اهمدع  هب  نآ  تشگزاب  هدوب و  قباس  ياهّتیلعف  زا  یشان  صیاقن  دودح و 

ِْنیَِدلاْولِاب َو  ادخ : لوق  رد  هرقب  هروس  رد  دنـشابیم و  ریخا  تّیلعف  زا  رتراوازـس  صیاقن  دودح و  هب  قباس و  ياهّتیلعف  هب  اهنآ  دوخ  اذـل  و 
. تشذگ یناحور  تدالو  زا  یلماک  لیصفت  قیقحت و  ًاناسْحِإ 

تعیب هب  تبـسن  دناهدوب  مدرم  زا  ّصاخ  ای  ّماع  تعیب  نتفرگ  هب  رومأم  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  يافلخ  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا 
. قرف نودب  دناهدوب  ردپ  نینمؤم  يارب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  لثم  دناهدوب  ناشدوخ  زا  رتراوازس  ناگدننک 

هّللا یلـص  دّمحم  لثم  دناهدوب  ناشدوخ  زا  رتراوازـس  نینمؤم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  زا  دعب  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  هدش : دراو  اذـل  و 
. هلآ هیلع و 

«1 (. » مهل بأ  وه  و  : ) تسا هدناوخ  اجنیا  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ْمُُهتاهَّمُأ  ُهُجاوْزَأ  َو 
__________________________________________________
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424 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

424 ص :  یبلاق .....  یناحور و  ردپ  رد  ینایب 

یحور راثآ  زج  شبلاق  ماقم  بسح  رب  هک  دش  مکاح  نانچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ّتیرـشب  ماقم  رب  ّتیدّـمحم  حور  هک  نادـب 
 ... تسا يردپ  تّوبا و  هب  تبسن  شتّما  هب  وا  تبسن  نوچ  رگید  يوس  زا  دوبن ، وا  يارب 

دالوا هب  تبسن  ناردپ  نارسمه  دننام  ربمایپ  تّما  هب  تبسن  وا  نارـسمه  هجیتن  رد  ددرگیم ، يراج  یناحور  تّوبا  مکح  زین  وا  بلاق  رب  اذل 
تّیلعف مکح  هب  موکحم  ناشتّیرشب  ماقم  بسح  رب  ربمایپ  هب  تبسن  تّما  هچ  رگا  تسا ، مارح  ربمایپ  تّما  رب  ربمایپ ، نارـسمه  اذل  دوشیم و 

. دندشیم بوسحم  ربمایپ  نادنزرف  تّما  هک  دوب  ریخا  ّتیلعف  نیمه  بسح  رب  و  دنتسین . ریخا 
نارـسمه لثم  ربمایپ  هب  تبـسن  ناـنآ  نارـسمه  دوشیمن ، يراـج  ناـشحاورا  مکح  اـهنآ  ياـهبلاق  رب  دنتـسین  ریخا  ّتیلعف  هب  موکحم  نوچ 

تبسن ناردپ  مکح  تّما  هب  تبـسن  شبلاق  بسح  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مکح  هکنیا  اب  دشابیمن ، ناردپ  هب  تبـسن  نادنزرف 
. تسا دالوا  هب 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2729 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا و تّما  یناحور  تاهج  ردـپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ْمُِکلاجِر  ْنِم  ٍدَـحَأ  ابَأ  ٌدَّمَُحم  َناک  اـم  هدومرف : یلاـعت  يادـخ  اذـل  و 
نادرم ردپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  دنتسین ، وا  هب  بوسنم  يدنزرف  تبـسن  اب  دنتـسه  اهبلاق  مکح  هب  موکحم  هک  امـش  نادرم 

. دنتسه یهلا  یناحور  نادرم  اهنآ  هک  تهج  نآ  زا  دشابیم  تّما  ردپ  هچ  رگا  تسین  امش  یبلاق 
تسا ، رتراوازس  نینمؤم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ّیبن  دومرف : یلاعت  يادخ  اذل  و 

425 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. ناشنامیا تهج  زا  دنتسه  نینمؤم  ناردام  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ّیبن  نارسمه  ناشنامیا و  تهج  زا  ینعی 

شتّما نانز  حاکن  دیاب  سپ  دشابیم  تّما  ردپ  مکح  هب  موکحم  شبلاق  بسح  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  نوچ  هک  دوش  لاکـشا  رگا 
هّللا یلـص  ادخ  لوسر  مییوگیم : لاکـشا  نیا  باوج  رد  دشاب ، زیاج  وا  يارب  شتّما  نارـسمه  حاکن  دیاب  نینچمه  دـشابن و  زیاج  وا  يارب 

بـسح رب  وا  تّما  سپ  دنتـسین ، ناشحاورا  مکح  هب  موکحم  وا  تّما  یلو  دشابیم ، شحور  مکح  هب  موکحم  شبلاق  بسح  رب  هلآ  هیلع و 
. دنشاب دنناوتیمن  وا  دالوا  ناشبلاوق 

هیلع هّللا  یلص  لوسر  نارسمه  هک  تسا  نآ  زا  عنام  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  اب  ندوب  رتسب  مه  تفارش  ندوب و  نینمؤم  ردام  تفارـش  و 
. دنشابن مارح  نانآ  رب  ناشیاهبلاق  بسح  رب  هکنیا  دنشابن و  تّما  ناردام  هلآ  و 

نانآ زا  یـضعب  هک  تسین  يراـج  نیرجاـهم  نینمؤم و  نیب  ینامـسج  ياـهبلاق  رب  یناـحور  تبـسن  مکح  ناـیرج  ینعی  مکح ، نیا  نکیل  و 
. اهنیا ریغ  ثرا و  رد  ای  تراما ، رد  ای  تیاصو ، رد  دنشاب  ینامسج  ياهتبارق  زا  رتراوازس  یضعب  هب  تبسن 

. ینامسج ياهمحر  نابحاص  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  َو  هکلب :
. دنشابیم رتراوازس  یناحور  يابرقا  ناشیوخ و  زا  یضعب  هب  یخرب  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُضَْعب 

وحم و حول  ظوفحم و  حول  دـننام  يولع  باتک  دوصقم  ای  تسا ، هدـش  لزان  نامـسآ  زا  هک  یهلا  ياهباتک  قلطم  اـی  نآرق ، ِهَّللا  ِباـتِک  ِیف 
. تشذگ لافنا  يهروس  رخآ  رد  هیآ  نیا  تسا و  تلاسر  ماکحا  ای  ادخ ، تابجاو  ضورفم و  دوصقم  ای  تسا  تابثا 

426 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تسا و هدش  لزان  ندرک  يرای  ترجه و  ببـس  هب  ثراوت  خسن  تهج  هیآ  نیا  هک  هدش  رکذ  هدـش  دراو  رابخا  رد  هک  هچنآ  قبط  اجنیا  رد 

. دراد نایرج  قافنا  ناسحا و  ّقح و  ره  رد  هکلب  درادن ، قوقح  ریاس  هب  تماما و  ثراوت و  هب  یصاصتخا  هیآ  نکیل 
ادیپ نایرج  وا  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دالوا  رد  تسا و  هدش  لزان  تیالو  تراما و  رد  هیآ  هکنیا  رب  ینبم  هدـش ، دراو  هک  هچنآ  و 

. تسا هیآ  دراوم  ّمها  نایب  «، 1  » درک
هدـش رکذ  ّصاخ  هب  مامتها  تهج  هک  تسا  ّماـع  زا  دـعب  ّصاـخ  رکذ  لـیبق  زا  نینمؤم  زا  دـعب  نیرجاـهم  رکذ  َنیِرِجاـهُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم 

. تسا
. تسا يرترب  هّیلیضفت و  نم )  ) ای تسا ، ماحرالا ) اولا   ) نایب يارب  نم )  ) ظفل و 

رگم دنرتراوازـس  یـضعب  هب  روما  يهمه  رد  ماحرألا  اولوا  زا  یـضعب  ینعی  تسا  غّرفم  لصّتم  يانثتـسا  ًافوُْرعَم  ْمُِکئاـِیلْوَأ  یلِإ  اُولَعْفَت  ْنَأ  اَّلِإ 
ره رد  ای  دنوشیم ، رتراوازـس  ماحرألا  اولوا  زا  راک  نآ  اب  تروص  نیا  رد  هک  دـیهد ، ماجنا  ار  یفورعم  نید  رد  دوخ  ایلوا  هب  تبـسن  هکنآ 

. لاح نیا  رد  رگم  دنرتراوازس  لاح 
. تسا بوخ  وکین و  دیهدیم ، ماجنا  دوخ  يایلوا  هب  تبسن  هک  یبوخ  فورعم و  راک  نکل  ینعی و  تسا ، عطقنم  يانثتسا  ای 

. تسایلوا يارب  يزیچ  هب  ّتیصو  دوصقم  ای  تسایصوا ، ایلوا و  نداد  رارق  تّیصو و  بوخ  فورعم و  راک  زا  دوصقم  و 
حول زا  يولع  باتک  رد  ًاروُطْسَم  ِباتِْکلا  ِیف  َِکلذ  َناک 

__________________________________________________
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باب 156 ح 4. عیارّشلا ج 1 ص 206  للع  . 1
427 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدش  هتشون  ناینیشیپ ، ياهباتک  نآرق و  دننام  تسا ، هدش  لزان  امش  رب  هک  یهلا  ینیودت  باتک  رد  ای  تابثا  وحم و  حول  ظوفحم و 
7 تایآ 27 -

427 ص :  ات 27 ..... ] تایآ 7  (: 33  ) بازحألا هروس  ]

هراشا

َنِیقِداَّصلا َلَئْسَِیل  ( 7  ) ًاظِیلَغ ًاقاثیِم  ْمُْهنِم  انْذَخَأ  َو  َمَیْرَم  ِْنبا  یَـسیِع  َو  یـسوُم  َو  َمیِهاْربِإ  َو  ٍحُون  ْنِم  َو  َْکنِم  َو  ْمُهَقاثیِم  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  انْذَخَأ  ْذِإ  َو 
ًادُونُج ًاحیِر َو  ْمِْهیَلَع  اْنلَـسْرَأَف  ٌدُونُج  ْمُْکتَءاج  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َۀَمِْعن  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( 8  ) ًامِیلَأ ًاباذَع  َنیِِرفاْکِلل  َّدَعَأ  َو  ْمِِهقْدِص  ْنَع 

َو َرِجاـنَْحلا  ُبُولُْقلا  ِتَغََلب  َو  ُراـْصبَْألا  ِتَغاز  ْذِإ  َو  ْمُْکنِم  َلَفْـسَأ  ْنِم  َو  ْمُِکقْوَـف  ْنِم  ْمُکُؤاـج  ْذِإ  ( 9  ) ًاریَِـصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َناک  َو  اـهْوَرَت  َْمل 
(11  ) ًادیِدَش ًالاْزلِز  اُولِْزلُز  َو  َنُونِمْؤُْملا  َِیُلْتبا  َِکلانُه  ( 10  ) اَنُونُّظلا ِهَّللِاب  َنوُّنُظَت 

ْمَُکل َماقُم  َبِْرثَی ال  َلْهَأ  ای  ْمُْهنِم  ٌۀَِفئاط  َْتلاق  ْذِإ  َو  ( 12  ) ًاروُرُغ َّالِإ  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  اَنَدَـعَو  ام  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َو  َنوُِقفانُْملا  ُلوُقَی  ْذِإ  َو 
َُّمث اهِراْطقَأ  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ْتَلِخُد  َْول  َو  ( 13  ) ًاراِرف َّالِإ  َنوُدیُِری  ْنِإ  ٍةَرْوَِعب  َیِه  ام  َو  ٌةَرْوَع  انَتُوُیب  َّنِإ  َنُولوُقَی  َِّیبَّنلا  ُمُْهنِم  ٌقیِرَف  ُنِذْأَتْـسَی  َو  اوُعِجْراَف 
َْنل ُْلق  ( 15  ) ًالُؤْسَم ِهَّللا  ُدـْهَع  َناک  َو  َرابْدَْألا  َنوُّلَُوی  ُْلبَق ال  ْنِم  َهَّللا  اوُدَـهاع  اُوناک  ْدََـقل  َو  ( 14  ) ًاریِـسَی َّالِإ  اِهب  اُوثَّبََلت  ام  َو  اهَْوتَآل  َۀَْـنتِْفلا  اُوِلئُس 

(16  ) ًالِیلَق َّالِإ  َنوُعَّتَُمت  ًاذِإ ال  َو  ِْلتَْقلا  َِوأ  ِتْوَْملا  َنِم  ُْمتْرَرَف  ْنِإ  ُرارِْفلا  ُمُکَعَْفنَی 
ُهَّللا ُمَْلعَی  ْدَق  ( 17  ) ًاریِصَن َو ال  اِیلَو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُهل  َنوُدِجَی  َو ال  ًۀَمْحَر  ْمُِکب  َدارَأ  َْوأ  ًاءوُس  ْمُِکب  َدارَأ  ْنِإ  ِهَّللا  َنِم  ْمُکُمِصْعَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  ُْلق 

ُروُدَت َْکَیلِإ  َنوُرُْظنَی  ْمُهَْتیَأَر  ُفْوَْخلا  َءاج  اذِإَف  ْمُْکیَلَع  ًۀَّحِشَأ  ( 18  ) ًالِیلَق َّالِإ  َسْأَْبلا  َنُوتْأَی  َو ال  اْنَیلِإ  َُّملَه  ْمِِهناوْخِِإل  َنِیِلئاْقلا  َو  ْمُْکنِم  َنِیقِّوَعُْملا 
ْمَُهلامْعَأ ُهَّللا  َطَبْحَأَف  اُونِمُْؤی  َْمل  َِکئلوُأ  ِْریَْخلا  یَلَع  ًۀَّحِشَأ  ٍدادِح  ٍۀَنِْسلَِأب  ْمُکوُقَلَـس  ُفْوَْخلا  َبَهَذ  اذِإَف  ِتْوَْملا  َنِم  ِْهیَلَع  یـشُْغی  يِذَّلاَک  ْمُُهُنیْعَأ 

ْمُِکئاْبنَأ ْنَع  َنُولَئْسَی  ِبارْعَْألا  ِیف  َنوُداب  ْمُهَّنَأ  َْول  اوُّدَوَی  ُبازْحَْألا  ِتْأَی  ْنِإ  َو  اُوبَهْذَی  َْمل  َبازْحَْألا  َنُوبَسْحَی  ( 19  ) ًاریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َناک  َو 
ًارِیثَک َهَّللا  َرَکَذ  َو  َرِخْآلا  َمْوَْیلا  َو  َهَّللا  اوُجْرَی  َناـک  ْنَِمل  ٌۀَنَـسَح  ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناـک  ْدََـقل  ( 20  ) ًالِیلَق َّالِإ  اُوَلتاق  اـم  ْمُکِیف  اُوناـک  َْول  َو 

(21)
َنِینِمْؤُْملا َنِم  ( 22  ) ًامِیلْـسَت َو  ًانامیِإ  َّالِإ  ْمُهَداز  ام  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  َقَدَـص  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  اَنَدَـعَو  ام  اذـه  اُولاـق  َبازْحَأـْلا  َنُونِمْؤُْملا  َأَر  اََّمل  َو 

َبِّذَُعی ْمِِهقْدِِصب َو  َنِیقِداَّصلا  ُهَّللا  َيِزْجَِیل  ( 23  ) ًالیِْدبَت اُولََّدب  ام  َو  ُرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ُهَبَْحن  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ِْهیَلَع  َهَّللا  اوُدَهاع  ام  اُوقَدَص  ٌلاجِر 
َنِینِمْؤُْـملا ُهَّللا  یَفَک  َو  ًاْریَخ  اُولاـنَی  َْمل  ْمِهِْظیَِغب  اوُرَفَک  َنـیِذَّلا  ُهَّللا  َّدَر  َو  ( 24  ) ًامیِحَر ًاروُفَغ  َناـک  َهَّللا  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  َبُوتَی  َْوأ  َءاـش  ْنِإ  َنیِِقفاـنُْملا 

َو َنُوُلتْقَت  ًاقیِرَف  َبْعُّرلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َفَذَـق  َو  ْمِهیِـصایَص  ْنِم  ِباـتِْکلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ْمُهوُرَهاـظ  َنیِذَّلا  َلَْزنَأ  َو  ( 25  ) ًازیِزَع ایِوَق  ُهَّللا  َناک  َو  َلاـتِْقلا 
(26  ) ًاقیِرَف َنوُرِسَْأت 

(27  ) ًاریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َناک  َو  اهُؤَطَت  َْمل  ًاضْرَأ  َو  ْمَُهلاْومَأ  َو  ْمُهَرایِد  َو  ْمُهَضْرَأ  ْمُکَثَرْوَأ  َو 
429 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

429 ص :  همجرت ..... 

راوتـسا ینامیپ  ناـشیا  زا  میرم ، نب  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  زا  حون و  زا  وت و  زا  زین  میتفرگ و  ار  ناـشنامیپ  ناربماـیپ  زا  هک  دوب  نینچ  و 
. میتفرگ
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. تسا هتخاس  هدامآ  كاندرد  یباذع  نارفاک  يارب  دنسرپب و  ناشیراکتسرد  زا  ار  ناراکتسرد  ماجنا  رس  ات 
اهنآ هک  ینایهاپس  میداتسرف و  يداب  دنت  نانآ  رب  سپس ، دنتخات ، امـش  رب  ینایهاپـس  هک  هاگنآ  دینک  دای  دوخ  رب  ار  یهلا  تمعن  نانمؤم  يا 

. تسا انیب  دینکیم  هچنآ  هب  دنوادخ  دیدیدیمن و  ار 
دنوادـخ ّقح  رد  دیـسر ، اههاگولگ  هب  اهناج  تشگرب و  اهمـشچ  هک  هاـگنآ  دـندمآ ، موجه  هب  امـش  غارـس  هب  ناـتدورف  زارف و  زا  هاـگنآ 

. دیدرب اوران  ییاهنامگ 
. دندروخ تخس  یناکت  دندش ، هدومزآ  تنهم  هب  نانمؤم  هک  دوب  اجنآ 

. دناهدادن هدعو  ام  هب  بیرف  يور  زا  زج  وا  ربمایپ  دنوادخ و  هک  دنتفگ  نالد  رامیب  ناقفانم و  هک  هاگنآ 
دوعق هزاجا  ربمایپ  زا  ناشیا  زا  یهورگ  و  دـیدرگ ، زاب  تسین  ندـنام  ياـج  ار  امـش  هنیدـم  لـها  يا  دـنتفگ  ناـنآ  زا  یهورگ  هک  هاـگنآ  و 

. دنتشادن رارف  زج  يدصق  چیه  دوبن ، ظافح  یب  نآ  تسا ، ظافح  یب  ام  ياههناخ  دنتفگیم  هناهب  هب  دنتساوخ و 
یکدنا زج  اجنآ  رد  سپس  دنهد و  ماجنا  ارنآ  دننک ، بلط  كرش  هب  رارقا  ناشیا  زا  سپس  دنوش ، دراو  ناشیارب  رهش  نآ  یلاوح  زا  نوچ  و 

. دندرکیمن گنرد 
. دراد تساوخزاب  یهلا  نامیپ  دننکن ، تشپ  دنزرو و  يرادیاپ  هک  دندوب  هتسب  نامیپ  دنوادخ  اب  اهرتشیپ  هک  دندوب  نانیا  مه  و 

رگا  ندش ، هتشک  ای  گرم  زا  رارف  وگب 
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. دش دیهاوخن  رادروخرب  یگدنز  زا  یکدنا  زج  مه  تروص  نآ  رد  درادن ، يدوس  اتیاهن  ناتیارب  دیزیرگب 
يارب دنوادخ  ربارب  رد  و  درادیم ؟ هاگن  دنوادخ  ربارب  رد  ار  امش  یـسک  هچ  دشاب ، هتـساوخ  یتمحر  ای  الب  امـش  ّقح  رد  دنوادخ  رگا  وگب 

. دنباییمن يروای  رای و  دوخ 
دییایب ام  هار  هب  دنیوگیم  دوخ  ناتسود  هب  هک  ار  یناسک  زین  دسانشیم ، ار  نانکش ) راک   ) ناگدنرادزاب امـش ، نایم  زا  دنوادخ  هک  یتسارب 

. دننکیمن تکرش  رازراک  رد  یکدنا  زج  و 
گرم تارکس  زا  هک  یسک  دننام  ددرگیم  ناشناگدید  هک  یتلاح  رد  ناشینیبیم  دسر ، ارف  یمیب  نوچ  دنالیخب و  رایـسب  امـش  ّقح  رد  و 
دنمزآ و  دنناسریم ، رازآ  شیوخ  زیت  دنت و  ياهنابز  اب  امـش  هب  دوش  فرط  رب  میب  نآ  نوچ  دنرگنیم ، وت  يوس  هب  دوشیم ، هدـش  شوهیب 

. تسا ناسآ  دنوادخ  رب  نیا  دنادرگیم و  لطاب  هابت و  ار  ناشلامعا  دنوادخ  دناهدرواین و  نامیا  هک  دننانیا  دنا ، میانغ )  ) لام
دنراد شوخ  دندرگ  رب  تسدمه  ناکرشم  هورگ  رگا  دناهتفرن و  رد  هب  هنحـص  زا  تسدمه ) ناکرـشم  هورگ   ) زونه هک  دنربیم  نامگ  نانیا 
. دندرکیمن رازراک  یکدنا  زج  دندوب  امش  نایم  رد  رگا  و  دننک ، وج  سرپ و  امش  رابخا  زا  دنشاب و  نانیشن  هیداب  نایم  رد  ینابایب و  هک 

ادخ ربمایپ  رد  دنکیم ، دای  رایـسب  ار  دنوادخ  دراد و  نامیا  دـیما و  نیـسپ  زاب  زور  دـنوادخ و  هب  هک  یـسک  يارب  امـش و  يارب  هک  یتسارب 
. تسه ییوکین  قشمرس 

دـندوب و هداد  هدـعو  ام  هب  شربماـیپ  دـنوادخ و  هک  تسا  ناـمه  نیا  دـنتفگ  دـندید  ار  تسدـمه  ناکرـشم  هورگ  موجه  ناـنمؤم  نوچ  و 
. دیازفاین نانآ  میلست  نامیا و  رب  زج  تیاهن  رد  و  دناهتفگ ، تسار  ام  هب  ندیشخب  دیما  رد  وا  ربمایپ  دنوادخ و 

دهع هک  تسه  یـسک  ناشیا  زا  و  دناهدرک ، راتفر  تسرد  تسار و  دناهتـسب ، دنوادخ  اب  هک  ینامیپ  رد  هک  دنتـسه  یمدرم  نانمؤم  نایم  زا 
. دناهدرواین راک  رد  یلیدبت  رییغت و  هنوگ  چیه  دشکیم و  راظتنا  ار  تداهش  هک  تسه  یسک  تسا و  هدرب  رس  هب  تایح  نایاپ  ات  شیوخ 

دنوادخ  ات 
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راگزرمآ دنوادخ  نامگیب  درذـگرد ، نانآ  زا  ای  دـنک  باذـع  دـهاوخ  رگا  ار  ناقفانم  دـهد ، شاداپ  ناشیتسرد  قفو و  رب  ار  ناراکتـسرد 
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. تسا نابرهم 
تیافک تیامح و  ار  نانمؤم  رازراک  رد  دنوادخ  و  دـنتفاین ، یماک  چـیه  هک  دـنادرگ ، زاب  ناشبـضغ  ظیغ و  نیع  رد  ار  نارفاک  دـنوادخ  و 

. تسا دنمزوریپ  ياناوت  دنوادخ  درک ،
رد دروآ و  دورف  ناشاهوراب  جرب و  زا  دـندرک ، یناـبیتشپ  تسدـمه ) ناکرـشم  هورگ  بازحا /  ) ناـنآ زا  هک  ار  باـتک  لـها  زا  هّدـع  نآ  و 

. دیتفرگیم تراسا  هب  ار  یهورگ  دیتشکیم و  ار  ناشیا  زا  یهورگ  هک  نادنچ  دنکفا ، ساره  ناشلد 
، دـیدوب هدراذـگن  اجنآ  هب  اپ  زونه  هک  ار  ینیمزرـس  زین  داد ، ثاریم  امـش  هب  ار  ناـشلانم  لاـم و  ناـشاههناشاک و  هناـخ و  ناشنیمزرـس و  و 

. تساناوت يراک  ره  رب  دنوادخ 

431 ص :  ریسفت ..... 

نامّزلا و کلذ  یف  نینمؤملاب  یلوا  ّیبنلا  : ) تسا نینچ  ریدقت  تسا ، رّدـقم  رب  ای  باتکلا ) یف   ) رب ای  هّللا ) باتک  یف   ) رب فطع  انْذَـخَأ  ْذِإ  َو 
ای نیّیبنلا ) نم  قاثیملا  ذخأ  تقو  نامّزلا و  اذه  یف  ضعبب  یلوا  مهضعب  ماحرألا  اولوا  : ) تسا نینچ  ریدقت  ای  نیّیبنلا ) قاثیم  انذخا  تقو  یف 

(. انذخأ اذإ  اورکذا  کلذ و  رّکذت  : ) نینچنیا تسا  رّدقم  رب  فوطعم 
. میتفرگ نامیپ  دهع و  اهنآ  زا  ام  دوخ  ّرذ  ملاع  رد  ای  میتفرگ ، نامیپ  ملاع  نیا  رد  تعیب  اب  ناربمایپ  زا  ْمُهَقاثیِم  َنیِِّیبَّنلا  َنِم 

نأش هب  مامتها  تهج  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  مومع  رکذ  زا  دـعب  رفن  جـنپ  نیا  رکذ  َمَیْرَم  ِْنبا  یَـسیِع  َو  یـسُوم  َو  َمیِهاْربِإ  َو  ٍحُون  ْنِم  َو  َْکنِم  َو 
. دنتسه مزعلا  ولوا  يایبنا  نانآ  نوچ  تسنانآ ،

ای  انذخأ )  ) رب فطع  ای  تسا ، دق )  ) ریدقت هب  هّیلاح  هلمج  نیا  انْذَخَأ  َو 
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. دشاب فانیتسا  يارب  واو )  ) هکنآ ربانب  تسا ، فنأتسم 
. ددرگیم رب  تسا  هدش  رکذ  نیّیبن  زا  دعب  هک  صوصخم  ایبنا  هب  ای  نیّیبن  هب  مهنم  ریمض  ًاظِیلَغ  ًاقاثیِم  ْمُْهنِم 

. ياهدنسرپ ره  ای  دنوادخ  ات  َلَئْسَِیل 
. دوش هداد  شاداپ  اهنآ  هب  قدص ) نامیپ و   ) ود نآ  بسح  رب  ات  دنک  لاؤس  ناربمایپ  نآ  قدص  رادقم  تّیفیک و  زا  ْمِِهقْدِص  ْنَع  َنِیقِداَّصلا 

لاؤس هک  دشاب  نیا  هب  راعـشا  ات  نیرفاکلا  بّذعی  ای  نیرفاکلا  لأسی  و  دومرفن : تسا ، لاح  ای  فطع  هلمج  نیا  ًامِیلَأ  ًاباذَع  َنیِِرفاْکِلل  َّدَعَأ  َو 
. تسین یتاذ  تایاغ  زا  اهنآ  باذع  نارفاک و  زا 

يدعب بلطم  ندینـش  يهدامآ  دنـشاب و  رادیب  رایـشه و  ات  دـشخبب  طاشن  اهنآ  هب  ات  داد  رارق  ادـن  دروم  ادـتبا  ار  نینمؤم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
. دنشاب

شیرق دننام  اهبرع  زا  ار  بازحا )  ) ییاههورگ نایفـس  وبا  نوچ  تسا ، بازحا  دونج ، زا  روظنم  ٌدُونُج  ْمُْکتَءاج  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َۀَـمِْعن  اوُرُکْذا 
هب نینمؤم  هیلع  ات  درک  عمج  هنیدـم ، فارطا  زا  ریظّنلا  ینب  هظیرق و  ینب  دـجن ، هفیاط  زا  نافطغ  ینب  دـندوب و  هّکم  فارطا  هک  ییاـههلیبق  و 

. دنزادرپب دربن 
يامرـس یـشتآ ، هن  دـنام ، یقاب  اهنآ  يارب  ياهمیخ  هن  هک  يوحن  هب  میداتـسرف  اهنآ  رب  يداـب  دـنت  امـش  يراـی  تهج  ًاـحیِر  ْمِْهیَلَع  اْنلَـسْرَأَف 

. دنرادهگن ار  دوخ  لداعت  دنتسناوتن  هک  میداتسرف  يدیدش 
تسین . نکمم  يرشب  يهدننیب  يارب  هکیالم  ندید  نوچ  دیدیدیمن ، ار  اهنآ  امش  اهْوََرت  َْمل  هک ، میداتسرف  هکیالم  زا  ینازابرس  ًادُونُج و  َو 
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ضعب یـضعب  ندناسرت  هنیدم ، زا  جورخ  قدـنخ ، رفح  لیبق  زا  دـیدیم  ار  امـش  ياهراک  يهمه  دـنوادخ  ًاریَِـصب و  َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َناک  َو 
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ینعی هدـش ، هدـناوخ  نولمعی ) امل   ) َنُولَمْعَت اِمب  ظفل  و  ةروعب ) یهام  ةروع و  انتویب  ّنإ  : ) یـضعب هتفگ  نیا  یـضعب و  رارف  دـصق  ار و  رگید 
. دننک هلمح  امش  هب  دنهاوخیم  دنهدیم و  ماجنا  شیرق  هک  يراک 

. تسا هدوب  هنیدم  لامش  قرشم و  بناج  نآ  دندمآ و  رهش  يالاب  زا  ْمُِکقْوَف  ْنِم  ْمُکُؤاج  ْذِإ 
. نییاپ زا  شیرق  دندمآ و  رهش  يالاب  زا  نافطغ  ینب  نوچ  بونج ، برغم و  بناج  زا  ْمُْکنِم و  َلَفْسَأ  ْنِم  َو 

. دش ناریح  نامشچ  نانمشد ، ترثک  زا  لصاح  ساره  سرت و  تّدش  زا  ُراْصبَْألا و  ِتَغاز  ْذِإ  َو 
. دوب هدیسر  ولگ  هب  ناج  َرِجانَْحلا و  ُبُولُْقلا  ِتَغََلب  َو 

دنهاوخب رگا  دنکیم و  تکرح  الاب  هب  نییاپ  زا  دوشیم و  برطـضم  اهلد  تشحو  سرت و  هبلغ  ماگنه  هک  اریز  بولق ، بارطـضا  زا  هیانک 
. دیسر ولگ  هب  درک و  تکرح  شیاج  نیرتنییاپ  زا  بلق  دنیوگیم : دننک  هغلابم  اهلد  بارطضا  رد 

. تسا فلتخم  دّدعتم و  ياهنامگ  دوصقم  ای  دیداد  تبسن  ادخ  هب  یهاو  ياهنامگ  اسب  اَنُونُّظلا و  ِهَّللِاب  َنوُّنُظَت  َو 
. تسا هدش  هدناوخ  فلا  فذح  اب  فقو  لصو و  رد  ای  لصو  رد  انونّظلا  ظفل  و 

نامگ ادخ ، يوس  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  بیذـکت  نامگ  هلآ ، هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  نتفگ  غورد  رب  نامگ  اهنامگ ، زا  روظنم 
زا يرای  ترصن و  ادخ و  هب  نانیمطا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  قدص  نامگ  هنیدم و  رب  هلمح  نامگ  يدوبان و  یگدنامرد و 
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. دنتشاد هک  دوب  ییاهنامگ  اهنیا  يهمه  اهنآ ...  تسکش  نانمشد و  رب  هبلغ  ادخ و  بناج 

فلتخم ياهنامگ  دوخ و  يهدع  ندوب  كدنا  نمشد و  نازابرس  يدایز  ببـس  هب  نانمؤم  هک  دوب  ّتیعقوم  نیا  رد  َنُونِمْؤُْملا  َِیُلْتبا  َِکلانُه 
. دندش شیامزآ  رارف  دصق  و 

ار قفانم  قافن  روهظ  نمؤم و  نامیا  صولخ  ناکت ، هلزلز و  نیا  دندروخ و  ناکت  دندش و  لزلزتم  اجنآ  رد  تخس  ًادیِدَش و  ًالاْزلِز  اُولِْزلُز  َو 
. دش بجوم 

: دنتفگیم نیقفانم  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  اَنَدَعَو  ام  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َو  َنوُِقفانُْملا  تسا  مکتءاج ) اذإ   ) رب فطع  ُلوُقَی  ْذِإ  َو 
. تسا هدوبن  يزیچ  بیرف  زج  نیمز  لها  رب  تنطلس  نید و  يالعا  يزوریپ و  يهدعو 

. داد بیرف  ار  ام  هک  یلطاب  چوپ و  يهدعو  ًاروُرُغ  اَّلِإ 
. تسین امش  نداتسیا  ياج  اجنیا  برثی  مدرم  يا  دنتفگیم : یهورگ  ماگنه ، نیا  رد  ْمَُکل  َماقُم  َبِْرثَی ال  َلْهَأ  ای  ْمُْهنِم  ٌۀَِفئاط  َْتلاق  ْذِإ  َو 

. دیدرگرب دوخ  ياهلزنم  هب  اوُعِجْراَف 
. دنتساوخیم تشگزاب  هزاجا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ّیبن  زا  یهورگ  َِّیبَّنلا  ُمُْهنِم  ٌقیِرَف  ُنِذْأَتْسَی  َو 

. درادن یظافح  راوید و  ام  ياههناخ  دنتفگیم : ینعی  تسا ، فاکش  زا  ترابع  ةروع )  ) ظفل ٌةَرْوَع  انَتُوُیب  َّنِإ  َنُولوُقَی 
. دننک رارف  گنج  زا  دنهاوخیم  دنیوگیم و  غورد  ًاراِرف  اَّلِإ  َنوُدیُِری  ْنِإ  ٍةَرْوَِعب  َیِه  ام  َو 
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. دنشاب اهنآ  رب  بلاغ  هک  یلاح  رد  دنوش  لخاد  رهش  هب  ای  دنوش ، لخاد  اهنآ  ياههناخ  هب  نانمشد  رگا  ْمِْهیَلَع  ْتَلِخُد  َْول  َو 

. اهرهش فارطا  زا  ای  اههناخ  فارطا  زا  اهِراْطقَأ  ْنِم 
. درک دنهاوخ  لوبق  دننکب ، ناناملسم  اب  گنج  ای  رفک  هب  تشگزاب  ياضاقت  اهنآ  زا  سپس  َۀَْنتِْفلا و  اُوِلئُس  َُّمث 

رد ای  درک ، دـنهاوخن  گنرد  ینامز  كدـنا  زا  شیب  اههناخ ، رد  ای  هنیدـم ، رد  ای  دادـترا ، تلاح  رد  اهنآ  هکیلاح  رد  اِهب  اُوثَّبََلت  ام  َو  اهَْوتَآل 
. دنرادن شیوخ  نیدب  نانیمطا  قوثو و  نوچ  درک ، دنهاوخ  تسیز  یهاتوک  نامز  طقف  رفک  لوبق  ببس  هب  ای  رفک  لوبق 

. دشابیم كدنا  نامز  ای  كدنا ، ندرک  گنرد  ندنام و  ًاریِسَی  اَّلِإ 
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. دنتسب دهع  ادخ  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  تسد  هب  َهَّللا و  اوُدَهاع  اُوناک  ْدََقل  َو 
. دنتسه لوئسم  ادخ  ربارب  رد  دهع  ضقن  ای  افو  زا  مدرم  ًالُؤْسَم  ِهَّللا  ُدْهَع  َناک  َو  َرابْدَْألا  َنوُّلَُوی  ُْلبَق ال  ْنِم 

نآ زا  یکی  زا  سک  چیه  دنک و  رارف  دناوتیمن  سک  چـیه  ندـش  هتـشک  اب  گرم  زا  ِْلتَْقلا  َِوأ  ِتْوَْملا  َنِم  ُْمتْرَرَف  ْنِإ  ُرارِْفلا  ُمُکَعَْفنَی  َْنل  ُْلق 
. دنکیمن ادیپ  تاجن  ود 

. دیربیمن هرهب  یگدنز  زا  هاتوک  ینامز  زج  دینک  رارف  هک  هاگنآ  اًلِیلَق  اَّلِإ  َنوُعَّتَُمت  ًاذِإ ال  َو 
ُهَّللا ُمَْلعَی  ْدَـق  ًاریِـصَن  ـال  َو  اِیلَو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُهل  َنوُدِـجَی  ـال  َو  ًۀَـمْحَر  ْمُِکب  َدارَأ  َْوأ  ًاءوُس  ْمُِکب  َدارَأ  ْنِإ  ِهَّللا  َنِم  ْمُکُمِـصْعَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  ْلـُق 

يرواـی راـی و  ادـخ  زا  ریغ  امـش  دراد ، هگن  تمحر ، اـی  دـنک  يدـب  امـش  رب  هک  ادـخ  هدارا  ربارب  رد  ار  امـش  تسیک  وگب : ْمُْکنِم  َنِیقِّوَـعُْملا 
. دیرادن
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. تسا قیقحت  يارب  ْدَق  ظفل  و  دننزیم ، زابرس  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  اب  تقفاوم  زا  داهج و  زا  یناسک  هچ  دنادیم  دنوادخ 

نامز ای  كدـنا ، ندـمآ  ای  اهنآ ، زا  یکدـنا  هّدـع  رگم  دـنیآیمن  داهج  گنج و  هب  اًلِیلَق  اَّلِإ  َسْأَْبلا  َنُوتْأَی  َو ال  اْنَیلِإ  َُّملَه  ْمِِهناوْخِِإل  َنِیِلئاْقلا  َو 
. تسا گنج  سأب  زا  دوصقم  كدنا و  گنج  ای  كدنا ،

رب امش  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  برض و  رصن و  ملع و  باب  زا  تسا و  صرح  لخب و  يانعم  هب  نیـش  اب  ّحش  زا  ۀّحـشأ  ظفل  ْمُْکیَلَع  ًۀَّحِـشَأ 
. دیتسه صیرح  ناتررض  رب  ای  دیشابیم ، تباث  ناتررض  رب  هک  دیتسه  ییاهلیخب  ای  دیتسه ، لیخب  ناتریخ 

رد ناشیاهمـشچ  هک ، دنرگنیم  وت  رب  نانچ  هک  ینیبیم  دـیآ  نانآ  رب  یمیب  نوچ  ْمُُهُنیْعَأ و  ُروُدـَت  َْکَیلِإ  َنوُرُْظنَی  ْمُهَْتیَأَر  ُفْوَْخلا  َءاج  اذِإَف 
. دنزیم رود  سرت  تّدش  زا  ناشیاهرس 

. دهد تسد  وا  هب  شوهیب  لاح  گرم  یتخس  زا  هک  یسک  دننام  ِتْوَْملا  َنِم  ِْهیَلَع  یشُْغی  يِذَّلاَک 
اهنآ يارب  درک ، هیبشت  هزین  رس  هب  ار  اهنابز  هنسلا و  درک ، تّیذا  نخس  اب  ار  وا  ینعی  مالکلاب  هقلس  ٍدادِح  ٍۀَنِْسلَِأب  ْمُکوُقَلَس  ُفْوَْخلا  َبَهَذ  اذِإَف 
. ّتینما ماگنه  تّیذا  تّدش  سرت و  لخب و  نیب  دندرک  عمج  اهنآ  ینعی  درک ، تابثا  يزیت  هراعتسا  حیشرت  ياهیانک و  يهراعتسا  باب  زا 

. تسا ّمذ  رب  بوصنم  ای  مکوقلس  لعاف  زا  ای  ۀنسلا  زا  لاح  ِْریَْخلا  یَلَع  ًۀَّحِشَأ 
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. دندرواین نامیا  صالخا  هار  زا  نانآ  اُونِمُْؤی  َْمل  َِکئلوُأ 
. دنکیم دوبان  طبح و  ار  اهنآ  دنوادخ  دناهداد  ماجنا  مالسا  رهاظ  رد  هک  ار  یلامعا  ْمَُهلامْعَأ  ُهَّللا  َطَبْحَأَف 

. تسا ناسآ  دنوادخ  رب  ندرک  دوبان  طبح و  نیا  ًاریِسَی و  ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َناک  َو 
ساره سرت و  تّدـش  زا  نمـشد  داتـسرف و  يراـی  هب  ار  هکیـالم  داـب و  نیملـسم  رب  دـنوادخ  هکنآ  زا  سپ  اُوبَهْذَـی  َْمل  َبازْحَأـْلا  َنُوبَـسْحَی 

. تسا هدروخن  تسکش  هتفرن و  نمشد  دننکیم  نامگ  نیقفانم  زونه  دروخ ، تسکش 
. درکیم هلمح  رگید  راب  نمشد  رگا  ُبازْحَْألا  ِتْأَی  ْنِإ  َو 

ار گنج  رابخا  دـمآیم  هنیدـم  زا  هک  سک  ره  زا  دـندوب و  رانک  دنتـشاد  تسود  ْمُِکئاْبنَأ  ْنَع  َنُولَئْـسَی  ِبارْعَأـْلا  ِیف  َنوُداـب  ْمُهَّنَأ  َْول  اوُّدَوَی 
. دندیسرپیم

رـضاح لاـح  رد  هنیدـم  هب  دـندنامیم و  یقاـب  امـش  نیب  رد  رگا  اـی  دـندوب ، امـش  نیب  مّود  راـب  رگا  اًـلِیلَق و  اَّلِإ  اُوَلتاـق  اـم  ْمُکِیف  اُوناـک  َْول  َو 
. دندرکیمن گنج  یکدنا  زج  مه  زاب  دنتشگیمنرب 

نیقفانم سرت  نمـشد و  تسکـش  دو ، دبع  نب  ورمع  ندش  هتـشک  هنیدـم ، هب  ناششروی  بارعا و  زا  ناشّتیعمج  بازحا ، گنج  ناتـساد 
( رتشیب عالّطا  تهج   ) دهاوخب هک  سک  ره  هدش  رکذ  لّصفم  ياهباتک  رد  نیریاس  هب  تبـسن  نانآ  ینیرفآ  تشحو  ادخ و  لوسر  باحـصا 
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. دنک هعجارم 
باب زا  مالک  نیا  ای  دوش ، یّـسأت  ادتقا و  نآ  هب  دیاب  هک  تسا ، ییوکین  تلـصخ  ادخ  لوسر  رد  ٌۀَنَـسَح  ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل 

ادسا .) دیزب  تیأر   ) دننام تسا  هبرجت 
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يادـتبم تسا و  نییبت  يارب  مال  ای  تسا ، ّلک  زا  ضعب  لدـب  تروص  هب  مکل  یلاـعت : يادـخ  لوق  زا  لدـب  نمل  ظـفل  َهَّللا  اوُجْرَی  َناـک  ْنَِمل 
. تسا رّدقم  فوذحم 

هارمه ادخ  دایز  رکذ  اب  ار  ادخ  هب  يراودیما  اجر و  هک  یـسک  يارب  رگم  دوشیمن  قّقحم  ادـتقا  هوسا و  نآ  ًارِیثَک  َهَّللا  َرَکَذ  َو  َرِخْآلا  َمْوَْیلا  َو 
. دیامن

نیقفانم و زا  هیانک  نیملـسم و  هب  فطل  تهج  ار  هلمج  نیا  دـنوادخ  هک  بازحا ، نیملـسم و  لاح  تیاکح  نیب  تسا  هضرتعم  هلمج  نیا  و 
. تسا هدروآ  صلاخ  نینمؤم  يروآدای 

یتقو صلاخ  نینمؤم  ًامِیلْـسَت  َو  ًانامیِإ  اَّلِإ  ْمُهَداز  ام  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  َقَدَـص  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  اَنَدَـعَو  ام  اذـه  اُولاق  َبازْحَْألا  َنُونِمْؤُْملا  َأَر  اََّمل  َو 
، دناهتفگ تسار  شلوسر  ادخ و  دناهداد و  هدعو  ام  هب  شلوسر  ادخ و  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  دنیوگیم : دننیبیم  ار  نانمـشد  بازحا و 

بیرف زج  شلوسر  ادـخ و  دـنتفگ : نانآ  هک  نیقفانم  صلاخ و  ریغ  نینمؤم  فالخ  هب  دوشیمن و  هدوزفا  ناشداقتعا  رب  میلـست  نامیا و  زج 
. دندادن هدعو  ام  هب 

؟ صلاخ نینمؤم  لاح  هنوگچ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  ٌلاجِر  َنِینِمْؤُْملا  َنِم 
هب دنتسب  دهع  ادخ  اب  هک  ار  هچنآ  ِْهیَلَع  َهَّللا  اوُدَهاع  ام  اُوقَدَص  هک : دنتسه  ینادرم  نینمؤم  زا  دومرف : یلاعت  يادخ  سپ  دنتسه ؟ يواسم  ایآ 
هک تسا  نیا  هیآ  يانعم  دندومن ، تباجا  ار  وا  طورـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  اب  تعیب  ماگنه  ینعی  دـندومن  قّقحم  یتسار  قدـص و 

هچنآ
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. دنتخاس قّقحم  یتسار  هب  دنتسب  دهع  هک  ار  هچنآ  ای  نیقفانم ، دننام  غورد  هن  دناهتفگ ، تسار  دنتسب  دهع  هک  ار 
، گرم تّدـم ، تّدـش ، باوخ ، تق ، جایتحا ، گرزب ، رطخ  تسا : هلمج  نآ  زا  هک  دراد  يدایز  یناعم  بحن  ظـفل  ُهَبَْحن  یـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف 

. تسا رمع  ندش  مامت  اضق و  دوصقم  نوچ  تسا  بسانم  اجنیا  رد  یناعم  نیا  همه  هک  رذن  لجا ،
. دنتسه گرم  بحن و  رظتنم  نینمؤم  زا  یضعب  ُرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 

. دندرکن نوگرگد  لیدبت و  دنتسب  ادخ  اب  هک  ار  يدهع  نآ  اًلیِْدبَت  اُولََّدب  ام  َو 
هزمح و يهراب  رد  هیآ  ردـص )  ) هک هدـش  دراو  يدایز  رابخا  تسا و  قافن  لـها  دـهع ) ياههدـننک  نوگرگد  لیدـبت و   ) زا هیاـنک  هیآ  نیا 

. تسا هدش  لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  هدیبع و  رفعج و 
«. 1  » تسا هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  لآ  هعیش  زا  نینمؤم  هراب  رد  هیآ  هک  تسا : هدمآ  رابخا  زا  یضعب  رد  و 

: تسا عون  ود  نمؤم  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يربخ  رد  و 
ام اُوقَدَـص  ٌلاجِر  یلاـعت : يادـخ  لوق  تسا  نیمه  هدرک و  اـفو  شطرـش  هب  هتخاـس و  قّقحم  قدـص  یتسار و  هب  ار  ادـخ  دـهع  هک  ینمؤم 
هب جایتحا  دـنکیم و  تعافـش  نارگید  يارب  هک  تسا  یناسک  زا  وا  دـسریمن ، ترخآ  ایند و  ياهـسرت  نمؤم ، نیا  هب  ِْهیَلَع و  َهَّللا  اوُدَـهاع 

جک یهاگ  تسا  تخرد  يهخاش  دننامه  نمؤم  درادن ، دوخ  يارب  تعافش 
__________________________________________________
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دناوتیمن وا  یلو  دوشیم  تعافش  وا  يارب  دسریم و  وا  هب  ترخآ  ایند و  ساره  سرت و  هک  تسا  یناسک  زا  وا  تسار ، یهاگ  دوشیم و 

«. 1  » دنک تعافش  يرگید  يارب 
ات اُوقَدَص ...  ٌلاجِر  هدومرف : هدرک ، رکذ  دوخ  باتک  رد  ار  امـش  یلاعت  يادـخ  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ربخ  رد  و 

«. 2  » دیدرکن لیدبت  ام  ياج  هب  ار  ام  ریغ  امش  دیدرک و  افو  هتفرگ  نامیپ  امش  زا  دنوادخ  ام  تیالو  زا  هک  هچنآ  هب  امش  رخآ 
سپس درادب و  تسود  ار  وت  سک  ره  یلع  ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : هک  تسا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 

: هک تسا  یناسک  زا  دریمب 
رگم دنکن  بورغ  عولط و  باتفآ  رظتنی و  هک : تسا  یناسک  زا  دشاب  هدرمن  زونه  دـشاب و  هتـشاد  تسود  ار  وت  هک  سک  ره  هبحن و  یـضق 

«. 3  » دنکفا ياهیاس  وا  رب  نامیا  قزر و  اب  هکنآ 
. تسا ّبترتم  نآ  رب  هک  تسا  یتایاغ  زا  اوقدص و  لیلعت  ْمِْهیَلَع  َبُوتَی  َْوأ  َءاش  ْنِإ  َنیِِقفانُْملا  َبِّذَُعی  َو  ْمِِهقْدِِصب  َنِیقِداَّصلا  ُهَّللا  َيِزْجَِیل 

نازیم و ار  نانآ  هداد و  ناشیازج  شاداپ و  دنوادخ  هک  دـش  نیا  بجوم  ناشقدـص  هجیتن  رد  دـنتفگ ، تسار  دـندوب و  قداص  نانآ  ینعی 
. دنک باذع  ناشقافن  ببس  هب  ار  نیقفانم  دهد و  رارق  قفانم  قافن  شجنس )  ) سایقم

هدرک و هبوت  رگا  دنک  لوبق  ار  نیقفانم  هبوت  ای  ْمِْهیَلَع  َبُوتَی  َْوأ 
__________________________________________________

یفاکلا ج 2 ص 248 ح 2. یفاص ج 4 ص 181 و  ریسفت  . 2 ، 1
ناهرب ج 3 ص 303. ریسفت  یفاکلا ج 8 ص 306 ح 47 و  . 3
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. دننک ادیپ  هبوت  قیفوت  رگا  ای  دندرگرب ، یتسار  قدص و  هب  قافن  زا 

: ادخ لوق  ای  هّللا  قدص  ای  هّللا  اندعو  لیلعت  هلمج  نیا  تسا  نکمم  و 
. تسا قدص  رب  ّبترتم  هک  دوشیم  یتایاغ  زا  زین  تروص  نیا  رد  دشاب  ًانامیِإ  اَّلِإ  ْمُهَداز  ام 

: ادخ لوق  ای  ٌۀَنَسَح  ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل  ادخ : لوق  لیلعت  ای 
. دشابیم نونمؤملا  یلتبا  ای  مکقوف  نم  مکؤاجل  ای  ًاریَِصب  َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َناک  ای  ًاحیِر  ْمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأ  لیلعت  ای  ٌدُونُج  ْمُْکتَءاج 

. دوشیمن عنام  نآ  رد  لمع  لولعم و  هب  ّتلع  ّقلعت  زا  تسا  لولعم  تاقّلعتم  زا  نوچ  هدش  عقاو  لولعم  تّلع و  نیب  هلصاف  هک  هچنآ  و 
. تسا ْمِْهیَلَع  َبُوتَی  َْوأ  يادخ : لوق  لیلعت  ًامیِحَر  ًاروُفَغ  َناک  َهَّللا  َّنِإ 

ام اذه  اُولاق  ادخ : لوق  رب  تسا  فطع  ای  دـشاب ، نآ  اب  بسانم  هک  قباس  ياههلمج  زا  یکی  زا  تسا  لاح  هلمج  نیا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َّدَر  َو 
. ْمُْکتَءاج ای  ْمُکُؤاج  ای  ُراْصبَْألا  ِتَغاز  رب  ای  اُولِْزلُز  رب  ای  َنُونِمْؤُْملا  َِیُلْتبا  رب  ای  ُلوُقَی  رب  ای  ُبارْعَْألا  َِتلاق  رب  ای  ُهَّللا  اَنَدَعَو 

دینادرگرب دنتـشاد  ناناملـسم  هب  هک  ياهنیک  ظیغ و  اب  ار  نانمـشد  بازحا و  دـنوادخ  هک  ار  یماگنه  ار ، ادـخ  تمعن  دـیروآ  داـی  هب  ینعی 
. دننیبب يریخ  اهنآ  هکنآ  نودب 

. دنتشاد اهناملسم  رب  هک  دوب  ياهنیک  لیلد  هب  نآ  ْمِهِْظیَِغب و 
. دندیسرن یتمینغ  رفظ و  هب  نانآ  ًاْریَخ  اُولانَی  َْمل 

هکیالم ود  هک  هنوگ  نیدب  دومرف ، تیافک  دوخ  ار  يزوریپ  دوب ، یفاک  نانمؤم  يارب  گنج  رما  رد  دـنوادخ  َلاتِْقلا و  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  یَفَک  َو 
. داتسرف ناشيرای  هب  ار 
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بازحا گنج  نیمه  دوصقم  هک  دومن ، تیافک  گنج  رد  ار  نینمؤم  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ببـس  هب  دـنوادخ  تسا : هدـمآ  يدایز  راـبخا  رد 
. اهگنج قلطم  ای  تسا 

، دندش تیوقت  نینمؤم  فیعـض و  تسـس و  راّفک  تفرگ  ماجنا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  هک  دو  دـبع  نب  ورمع  ندـش  هتـشک  اب  هک  اریز 
. دنوش هتشک  گنج  رد  هک  دنامن  یقاب  نینمؤم  يارب  ندرک  گنج  هب  یجایتحا 

زا رترب  قدنخ  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  تبرـض  نیلقّثلا  ةدابع  نم  لضفا  قدنخلا  موی  یلع  ۀبرـض  تسا : هدـش  دراو  هک  دوب  تهج  نیا  زا 
«. 1  » تسا نیلقث  تدابع 

. دروآ لمع  هب  تعنامم  وا  دوصقم  دارم و  زا  دناوتیمن  سک  چیه  تسا و  يوق  دنوادخ  ایِوَق و  ُهَّللا  َناک  َو 
. دوشیم زوریپ  بلاغ  ره  رب  تسدنمزوریپ و  دنوادخ  ًازیِزَع 

. دندرک کمک  ار  نیملسم  نانمشد  بازحا و  هکنانآ  ْمُهوُرَهاظ  َنیِذَّلا  َلَْزنَأ  َو 
. دروآ دورف  ناشیاهرگنس  راصح و  زا  ار  نانآ  دنوادخ  ْمِهیِصایَص  ْنِم  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم 

ضقن نانآ و  ناتـساد  دندومن ، کمک  بازحا  هب  هدرک و  ضقن  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  دهع  نامیپ و  هک  دندوب  هظیرق  ینب  نانآ  و 
نانآ ندمآ  نییاپ  دوب ، ریضن  ینب  هفیاط  زا  هک  بطخا  نبا  ّیح  هسوسو  ببس  هب  ناشدهع 
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. تسا هدش  رکذ  لّصفم  ياهباتک  رد  ناشنادنزرف  نانز و  تراسا  ندش و  هتشک  ناشیاهرگنس و  زا 
ربیخ نیمز  نآ  اهُؤَطَت و  َْمل  ًاـضْرَأ  َو  ْمَُهلاْومَأ  َو  ْمُهَراـیِد  َو  ْمُهَـضْرَأ  ْمُکَثَرْوَأ  َو  ًاـقیِرَف  َنوُرِـسَْأت  َو  َنُوُلتْقَت  ًاـقیِرَف  َبْعُّرلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َفَذَـق  َو 

. دسرب اجنآ  هب  هظیرق  ینب  زا  دعب  يرتش  ای  بسا  ياپ  هکنآ  نودب  دومن  حتف  حلص  اب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا 
. تسا سراف  مور و  دناهتفگ : یضعب  تسا ، هّکم  نیمز  نآ  دناهتفگ : یضعب 

رارق تمینغ  شلوسر  رب  ارنآ  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  ره  دناهتفگ : یضعب  دوش و  حتف  تمایق  زور  ات  هک  تسا  ینیمز  ره  دناهتفگ : یـضعب 
«. 1  » دشاب هتخات  اجنآ  يراوس  بسا  بسا و  ای  هدش  حتف  گنج  اب  هکنآ  نودب  دشاب  هداد 

. تساناوت زیچ  همه  رب  ادخ  ًاریِدَق و  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َناک  َو 
28 تایآ 40 -

443 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 28  (: 33  ) بازحألا هروس  ]

هراشا

َو َهَّللا  َنْدُِرت  َُّنْتنُک  ْنِإ  َو  ( 28  ) ًالیِمَج ًاحارَس  َّنُکْحِّرَـسُأ  َو  َّنُکْعِّتَمُأ  َْنَیلاعَتَف  اهَتَنیِز  َو  اْینُّدلا  َةایَْحلا  َنْدُِرت  َُّنْتنُک  ْنِإ  َکِجاوْزَِأل  ُْلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
ُباذَْعلا اََهل  ْفَعاُضی  ٍۀَنِّیَبُم  ٍۀَـشِحاِفب  َّنُْکنِم  ِتْأَی  ْنَم  ِِّیبَّنلا  َءاِسن  ای  ( 29  ) ًامیِظَع ًارْجَأ  َّنُْکنِم  ِتانِـسْحُْمِلل  َّدَعَأ  َهَّللا  َّنِإَف  َةَرِخْآلا  َراَّدلا  َو  َُهلوُسَر 

ًامیِرَک ًاقْزِر  اَهل  انْدَـتْعَأ  َو  ِْنیَتَّرَم  اهَرْجَأ  اِهتُْؤن  ًاـِحلاص  ْلَـمْعَت  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَِّلل  َّنُْکنِم  ُْتنْقَی  ْنَم  َو  ( 30  ) ًاریِـسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َناک  َو  ِْنیَفْعِض 
(32  ) ًافوُْرعَم ًالْوَق  َْنُلق  َو  ٌضَرَم  ِِهْبلَق  ِیف  يِذَّلا  َعَمْطَیَف  ِلْوَْقلِاب  َنْعَضَْخت  الَف  َُّنْتیَقَّتا  ِنِإ  ِءاسِّنلا  َنِم  ٍدَحَأَک  َُّنتَْسل  ِِّیبَّنلا  َءاِسن  ای  ( 31)

ُمُْکنَع َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنْعِطَأ  َو  َةاکَّزلا  َنِیتآ  َو  َةـالَّصلا  َنِْمقَأ  َو  یلوُأـْلا  ِۀَِّیلِهاـْجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  ـال  َو  َّنُِکتُوُیب  ِیف  َنْرَق  َو 
َّنِإ ( 34  ) ًارِیبَخ ًاـفیَِطل  َناـک  َهَّللا  َّنِإ  ِۀَـمْکِْحلا  َو  ِهَّللا  ِتاـیآ  ْنِم  َّنُِکتُوُیب  ِیف  یْلُتی  اـم  َنْرُکْذا  َو  ( 33  ) ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَبـْلا  َلـْهَأ  َسْجِّرلا 
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َو َنیِعِـشاْخلا  َو  ِتاِرباَّصلا  َو  َنیِِرباَّصلا  َو  ِتاقِداَّصلا  َو  َنِیقِداَّصلا  َو  ِتاـِتناْقلا  َو  َنِیِتناـْقلا  َو  ِتاـنِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  َو  ِتاِملْـسُْملا  َو  َنیِِملْـسُْملا 
ِتارِکاَّذـلا َو  ًارِیثَک  َهَّللا  َنیِرِکاَّذـلا  َو  ِتاِظفاْحلا  َو  ْمُهَجوُُرف  َنیِِظفاْحلا  َو  ِتاِمئاَّصلا  َو  َنیِِمئاَّصلا  َو  ِتاقِّدَـصَتُْملا  َو  َنِیقِّدَـصَتُْملا  َو  ِتاعِـشاْخلا 

ْنَم َو  ْمِهِْرمَأ  ْنِم  ُةَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  یَـضَق  اذِإ  ٍۀَـنِمُْؤم  َو ال  ٍنِمْؤُِمل  َناک  اـم  َو  ( 35  ) ًامیِظَع ًارْجَأ  َو  ًةَرِفْغَم  ْمَُهل  ُهَّللا  َّدَـعَأ 
یِفُْخت َهَّللا َو  ِقَّتا  َو  َکَجْوَز  َْکیَلَع  ْکِْسمَأ  ِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  يِذَِّلل  ُلوُقَت  ْذِإ  َو  ( 36  ) ًانِیبُم ًالالَض  َّلَض  ْدَقَف  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِصْعَی 

ٌجَرَح َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنوُکَی  ْیَِکل ال  اهَکانْجَّوَز  ًارَطَو  اْهنِم  ٌْدیَز  یـضَق  اَّمَلَف  ُهاشْخَت  ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللا  َو  َساَّنلا  یَـشَْخت  َو  ِهیِدـْبُم  ُهَّللا  اَم  َکِسْفَن  ِیف 
(37  ) ًالوُعْفَم ِهَّللا  ُْرمَأ  َناک  َو  ًارَطَو  َّنُْهنِم  اْوَضَق  اذِإ  ْمِِهئایِعْدَأ  ِجاوْزَأ  ِیف 

ِتالاسِر َنوُغِّلَُبی  َنیِذَّلا  ( 38  ) ًاروُدْقَم ًارَدَـق  ِهَّللا  ُْرمَأ  َناک  َو  ُْلبَق  ْنِم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  ِیف  ِهَّللا  َۀَّنُـس  َُهل  ُهَّللا  َضَرَف  امِیف  ٍجَرَح  ْنِم  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َناک  ام 
َنیِِّیبَّنلا َمَتاخ  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  ْنِکل  َو  ْمُِکلاجِر  ْنِم  ٍدَـحَأ  ابَأ  ٌدَّمَحُم  َناک  ام  ( 39  ) ًابیِـسَح ِهَّللِاب  یفَک  َو  َهَّللا  َّالِإ  ًادَحَأ  َنْوَشْخَی  َو ال  ُهَنْوَشْخَی  َو  ِهَّللا 

(40  ) ًامِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َناک  َو 
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. منک ناتیاهر  یشوخ  ریخ و  هب  مزاس و  ناتدنمرهب  ات  دییایب  سپ  دیهاوخیم  ارنآ  لّمجت  ایند و  یناگدنز  رگا  وگب  تنارسمه  هب  ربمایپ  يا 
. تسا هتخاس  هدامآ  میظع  یشاداپ  امش  ناراکوکین  يارب  زا  دنوادخ  هک  دینادب  دیهاوخیم  ار  ترخآ  يارس  وا و  ربمایپ  دنوادخ و  رگا  و 

. تسا ناسآ  دنوادخ  رب  رما  نیا  دوشیم و  نادنچ  ود  وا  باذع  دوش ، راکشآ  تسیاشان  راک  بکترم  امش  زا  سک  ره  ربمایپ  نانز  يا 
( نادـنچ ود   ) راب ود  ار  وا  شاداپ  دریگ  شیپ  هتـسیاش  راک  دـنک و  هشیپ  میلـست  ینتورف و  شربمایپ  دـنوادخ و  ربارب  رد  امـش  زا  سک  ره  و 

. میزاس مهارف  دنمشزرا  يزور  وا  يارب  میهدیم ،
هک دینکن  یمرن  نخـس  رد  سپ  دینک ، يوقت  تیاعر  نوچ  دیرت ، لوئـسم  رترب و  دیتسین و  نانز  زا  کی  چـیه  دـننامه  امـش  ربمایپ  نانز  يا 

. دییوگب هدیجنس  ینخس  و  دتفا ، ماخ  عمط  هب  لد  رامیب  درف 
تاکز دیراد و  اپ  رب  ار  زامن  دینکن و  ییامن  تنیز  نیـشیپ ، تیلهاج  راگزور  ییامن  تنیز  دننامه  دـیریگ و  مارآ  رارق و  ناتیاههناخ  رد  و 

ار هبـش ) کش و  یلامتحا /  ) يدیلپ ره  تیب  لها  امـش  زا  هک  دهاوخیم  دنوادخ  انامه  دینک ، تعاطا  وا  ربمایپ  دنوادخ و  زا  دـیزادرپب و  ار 
. دراد هزیکاپ  دیاش  دیاب و  هکنانچ  ار  امش  دیادزب و 

دای رد  دوشیم  هدناوخ  امش  ياههناخ  رد  هک  تمکح  یهلا و  تایآ  زا  هچنآ  ره  و 
446 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هاگآ  نیب و  کیراب  دنوادخ  دیریگ ،
نادرم ابیکش ، نانز  نادرم و  راکتـسرد و  نانز  نادرم و  ربنامرف و  نانز  نادرم و  نمؤم و  نانز  نادرم و  ناملـسم ، نانز  نادرم و  نامگ  یب 

دای رایـسب  ار  دنوادخ  هک  ینانز  نادرم و  نمادـکاپ و  نانز  نادرم و  راد ، هزور  نانز  نادرم و  شخب ، هقدـص  نانز  نادرم و  نتورف ، نانز  و 
. تسا هتخاس  هدامآ  گرزب  یشاداپ  شزرمآ و  نانآ  يارب  دنوادخ  دننکیم ،

دشاب و ییارچ  نوچ و  رایتخا و  ناشراک  رد  ار  نانآ  دنراد  ررقم  ار  يرما  شربمایپ  دنوادخ و  نوچ  هک  دسرن  ار  ینمؤم  نز  درم و  چـیه  و 
. تسا هداتفا  يراکشآ  یهارمگ  رد  دنک  یچیپرس  وا  ربمایپ  دنوادخ و  رما  زا  سک  ره 

راد و هگن  شیوخ  دزن  ار  ترـسمه  هک  یتـفگ  دـیدوب ، هدرک  یکین  وا  قح  رد  وت  دوـخ  مه  دـنوادخ و  مه  هک  یـسک  هب  هک  دوـب  نینچ  و 
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، یتشاد میب  مدرم  زا  دوب و  نآ  هدننک  راکـشآ  دـنوادخ  هک  یتشادیم  ناهنپ  دوخ  لد  رد  اغر  يزیچ  نک و  اورپ  دـنوادخ  زا  هدـم و  قالط 
وت يرـسمه  هب  ار  وا  دروآرب ، شیوخ  تجاح  وا  زا  دیز  نوچ  هاگنآ  یـشاب ، هتـشاد  میب  وا  زا  هکنیا  هب  تسا  رتراوازـس  دنوادخ  هکنآ  لاح 

- دنـشاب هدروآرب  ار  شیوـخ  تجاـح  ناـنیا  زا  هک  هاـگنآ  هژیو  هب  ناشناگدـناوخ - رـسپ  نارـسمه  دروـم  رد  ناـنمؤم  يارب  اـت  میدروآرب ،
. تسا ینتفای  ماجنا  یهلا  رما  و  دشابن ، يروظحم 

هدوب لوـمعم  مه  ناینیـشیپ  ّقـح  رد  هک  تسا  یهلا  تّنـس  نیا  تسین ، يرو  ظـحم  تسا ، هتـشاد  ررقم  شیارب  دـنوادخ  هچنآ  رد  ربماـیپ  رب 
. تسا ناماسب  هدیجنس و  یهلا  رما  و  تسا ،

هدنسب ار  یسرباسح  دنوادخ  دنرادن و  اورپ  دنوادخ  زج  سک  چیه  زا  دنراد و  اورپ  وا  زا  دنناسریم و  ار  یهلا  ياهمایپ  هک  یناسک  دننامه 
. تسا

يزیچ ره  هب  دنوادخ  تسا ، ناربمایپ  متاخ  ادـخ و  ربمایپ  هکلب  تسین ، امـش  نادرم  زا  کی  چـیه  ردـپ  زگره  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم 
. تساناد
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447 ص :  ریسفت ..... 

زا یـضعب  هک  تفرگ  رارق  ادـن  دروم  نآ  زا  سپ  وا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  صوصخم  تسا  يرگید  باطخ  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی 
. دراد دوجو  ام  بسانم  ینارسمه  ام  موق  رد  میوش  هداد  قالط  ام  رگا  دنتفگ : شحج  تنب  بنیز  ای  هصفح  شنانز 

لآ جنگ  تشگرب و  ربیخ  گنج  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  یتقو  هک  تسا  نیا  تسا  هتفگ  یّمق  هک  هچنآ  قبط  هیآ  لوزن  ببس  و 
ناناملـسم نیب  ارنآ  نم  تفگ : نانآ  هب  ادخ  لوسر  هدـب ، امب  تسا  هدیـسر  وت  هب  هک  هچنآ  زا  دـنتفگ : شنارـسمه  دیـسر  وا  هب  قیقحلا  یبا 

. مدرک میسقت  دوب  هدرک  رما  دنوادخ  هک  روطنامه 
ادیپ دوخ  موق  زا  بسانم  ینارـسمه  رگید  میوش  هداد  قالط  ام  رگا  هک  ینکیم  نامگ  وت  دـیاش  دـنتفگ : دـندش و  تحاران  نارـسمه  سپ 

؟ دننک جیوزت  ام  اب  هک  مینکیمن 
سپ دـنک ، يریگ  هرانک  شنانز  زا  داد  روتـسد  یلاعت  يادـخ  سپ  تشادـن ، تسود  شلوسر  يارب  ار  دـمآ  شیپ  نیا  یلاـعت  يادـخ  سپ 

، دندش كاپ  دندش و  ضیح  نانز  ات  درک  يریگ  هرانک  نانز  زا  زور  هن  تسیب و  میهاربا  ردام  هبرـشم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر 
َّنُکْحِّرَـسُأ َو  َّنُکْعِّتَمُأ  َْنَیلاعَتَف  اهَتَنیِز  َو  اْینُّدـلا  َةایَْحلا  َنْدُِرت  َُّنْتنُک  ْنِإ  َکِـجاوْزَِأل  ْلـُق  دومرف : دومن و  لزاـن  ار  هیآ  نیا  یلاـعت  يادـخ  سپس 
امش  زا  ناراکوکین  يارب  ًامیِظَع  ًارْجَأ  َّنُْکنِم  ِتانِسْحُْمِلل  َّدَعَأ  َهَّللا  َّنِإَف  َةَرِخْآلا  َراَّدلا  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنْدُِرت  َُّنْتنُک  ْنِإ  َو  اًلیِمَج  ًاحارَس 
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. دنوش جراخ  ریشمش  اب  هک  ناراکدب  رب  هن  تسا ، هدرک  هدامآ  ار  یگرزب  شاداپ  رجا و  دنوادخ 

ادخ لوسر  اب  هدش و  دـنلب  نانآ  يهمه  سپ  مدرک ، رایتخا  ار  شلوسر  ادـخ و  نم  تفگ : دـش و  دـنلب  هک  دوب  یـسک  نیلّوا  هملـس  ّما  سپ 
. دنتفگ ار  هملس  ّما  نخس  نیع  دندرک و  هقناعم 

يِوُْؤت َو  َّنُْهنِم  ُءاشَت  ْنَم  یِجُْرت  دومرف : لزاـن  ار  هیآ  نیا  وا  نتـشاذگ  رّیخم  ادـخ و  لوسر  نأـش  تشادـگرزب  تهج  زا  یلاـعت  يادـخ  سپ 
«. 1  » ُءاشَت ْنَم  َْکَیلِإ 

تهج نآ  زا  ار  نانآ  نأش  ات  داد  رارق  بطاخم  ار  شنارسمه  درک و  عطق  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ّیبن  اب  باطخ  یلاعت  يادخ  ِِّیبَّنلا  َءاِسن  ای 
. دیامن گرزب  دنتسه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ّیبن  نارسمه  هک 

( ندیـشک ریـشمش  دننامه  ، ) دشاب نشور  حضاو و  نآ  یتشز  هک  دوش  بکترم  یتشز  راک  امـش  زا  سک  ره  ٍۀَنِّیَبُم  ٍۀَـشِحاِفب  َّنُْکنِم  ِتْأَی  ْنَم 
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. دوشیم ربارب  ود  وا  باذع 
هشیاع راک  زا  هیانک  هک  هدش  مالّسلا  هیلع  یلع  هیلع  رب  شروش  هب  ریسفت  و  « 2  » تسا هدش  ریسفت  ندیشک )  ) ریشمش اب  جورخ  هب  رابخا  رد  و 

«. 3  » تسا
، داد ماجنا  وکین  ار  هشیاع  تراسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ایند  رد  هن  رگ  دوشیم و  ربارب  ود  وا  باذع  ترخآ  رد  ِْنیَفْعِـض  ُباذَْـعلا  اََهل  ْفَعاُضی 

هچ
__________________________________________________

يواضیب ج 2 ص 246. ریسفت  . 1
یّمق ج 2 ص 244. ریسفت  . 2

. ].....[ باب 11 ح 4 تاجرّدلا ص 263  رئاصب  . 3
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نانچمه هشیاع  مارتحا  تمرح و  دومرف : دـش و  ریـسا  هشیاع  تشک و  ار  هشیاـع  ناـیوجگنج  درک ، گـنج  مالّـسلا  هیلع  یلع  هکنآ  زا  سپ 
. تسا یقاب 

. ندش ربارب  ود  نیا  َِکلذ  َناک  َو 
ادخ لوسر  نارسمه  زا  ناراکوکین  شاداپ  ندش  ربارب  ود  هکنآ  زا  لبق  تسا  دیدهت  ماقم  ماقم  نوچ  تسا و  ناسآ  ادخ  رب  ًاریِـسَی  ِهَّللا  یَلَع 

رجا و ندـش  ربارب  ود  رد  نخـس  هک  دـیاین  شیپ  مّهوت  نیا  ات  دروآ ، ار  ندـش  ناـسآ  و  ریـسی )  ) يهملک دـنک  رکذ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
. تسا شاداپ 

. دنک تعاطا  ای  عضاوت  امش  زا  سک  ره  َّنُْکنِم  ُْتنْقَی  ْنَم  َو 
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  هک  گرزب  حـلاص  لمع  ای  یحلاص ، لـمع  ره  دـهد ، ماـجنا  حـلاص  لـمع  ًاـِحلاص و  ْلَـمْعَت  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَِّلل 

. تسا مالّسلا 
. مهدیم ربارب  ود  ار  وا  شاداپ  ِْنیَتَّرَم  اهَرْجَأ  اِهتُْؤن 

ینامرفان یتشز  حـبق و  نوچ  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  هب  ندوب  کیدزن  تفارـش  ببـس  هب  اـهنیا  يهمه  ًاـمیِرَک  ًاـقْزِر  اـَهل  انْدَـتْعَأ  َو 
. تسا رتگرزب  شتعاط  شاداپ  لوسر و  هب  کیدزن 

. باطخ ءادن و  رارکت  ببس  هب  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ّیبن  نانز  يارب  يرگید  تشادگرزب  ِِّیبَّنلا  َءاِسن  ای 
. دیتسین نانز  رگید  دننام  وا  تفارش  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ّیبن  هب  ندوب  کیدزن  رطاخ  هب  امش  ِءاسِّنلا  َنِم  ٍدَحَأَک  َُّنتَْسل 

فلتخم ياههار  سفن و  ياهاوه  زا  ای  دیـسرتب ، ادخ  مشخ  زا  ای  دـیزاس ، دوخ  هشیپ  ار  يوقت  يوخ  تلـصخ و  دـیهاوخیم  رگا  َُّنْتیَقَّتا  ِنِإ 
. دیزیهرپب یناسفن 

ینعی دیشاب ، هتشادن  راتفگ  رد  عوضخ  سپ  ِلْوَْقلِاب  َنْعَضْخَت  الَف 
450 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیراد تسود  ار  نانآ  دوش  لایخ  هک  دیهدن  ماجنا  يروط  ناتیاهبطاخم  اب  ناتراتفگ 
هب کش  هبیر و  زا  هک  دـییوگب  بوخ  نخـس  ًافوُْرعَم  ًالْوَق  َْنُلق  َو  تسا  ضیرم  شلد  هک  یـسک  دـنک  عمط  سپ  ٌضَرَم  ِِهْبلَق  ِیف  يِذَّلا  َعَمْطَیَف 

. دشاب رود 
هدـناوخ فاق  هحتف  اب  دـشاب ، رارق  زا  راقو و  زا  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  هک  هدـش  هدـناوخ  فاق  هرـسک  اب  نرق  ظفل  َّنُِکتُوُیب  ِیف  َنْرَق  َو 

. تسا هدمآ  برض  باب  زا  ملع و  باب  زا  ّرق  ظفل  هچ  دشابیم ، رارق  يانعم  هب  رارق و  زا  تروص  نیا  رد  هک  هدش 
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. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  وا  راک  هشیاع و  هب  هراشا  یلوُْألا  ِۀَِّیلِهاْجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  َو ال 
رب یسوم  رسمه  بیعش  رتخد  اروفص  درک  یگدنز  لاس  یس  یسوم  زا  دعب  نون  نب  عشوی  هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ّیبن  زا  هچ 
هب وا  تراسا  رد  تشک ، ار  وا  نایوجگنج  دومن و  گنج  وا  اب  عشوی  سپ  متسه ، وت  زا  رتراوازس  تفالخ  هب  نم  تفگ : درک و  شروش  نآ 
اب مالّسلا  هیلع  یلع  سپ  نم ، تّما  زا  رفن  رازه  اب  نانچ  نینچ و  رد  دنکیم  جورخ  مالّسلا  هیلع  یلع  رب  رکب  یبا  رتخد  دومن ، راتفر  ییوکین 

يادخ هک  تسا  دروم  نیمه  رد  دنکیم و  راتفر  وا  اب  ییوکین  هب  دـنکیم و  ریـسا  ار  وا  دـشکیم و  ار  وا  نایوجگنج  دـنکیم و  گنج  وا 
«. 1  » بیعش رتخد  اروفص  ینعی  یلوُْألا  ِۀَِّیلِهاْجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  َو ال  َّنُِکتُوُیب  ِیف  َنْرَق  َو  هدومرف : لزان  یلاعت 

__________________________________________________

ۀمعّنلا ص 27. مامت  نیّدلا و  لامک  . 1
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یهن رما و  هک  هچ  ره  رد  ار  شلوسر  ادخ و  دـیهدب ، تاکز  دـیراد ، ياپ  رب  ار  زامن  َُهلوُسَر و  َو  َهَّللا  َنْعِطَأ  َو  َةاکَّزلا  َنِیتآ  َو  َةالَّصلا  َنِْمقَأ  َو 
. دینک تعاطا  دننکیم 

دوصقم دـندرک  لاؤس  تیب  لها  هک  ایوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  ًاریِهْطَت  ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ 
؟ تسیچ اهنآ  نأش  هب  مامتها  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ّیبن  نانز  هب  یهن  رما و  زا  دنوادخ 

دیامن و ریهطت  ار  وا  تیب  لها  دهاوخیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  نانز  رما  هب  مامتها  ببـس  هب  ادخ  دومرف : باوج  رد  یلاعت  يادخ  سپ 
. دنشابیم نانآ  نایعیش  هّمئا و  نانآ  ای  دنتسه ، اسک  باحصا  نانآ 

، اـهنآ نایعیـش  هّمئا و  ینعی  تسا ، مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ریهطت  هدـش  دراو  رّهطم  تعیرـش  رد  هک  یهاون  رماوا و  عیمج  زا  دوـصقم  اریز 
تعیب نتفرگ  يارب  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ و  نانیـشناج  هّمئا و  تیالو  نابحاص  تسا ، يولو  ّصاخ  تعیب  تیالو و  همّدقم  اهنآ  همه  نوچ 

. دندرک تعیب  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  دندرک و  لوبق  ار  تیالو  هک  دنتسه  نانآ  نایعیش  دناهداد و  هزاجا  اهنآ  هب  ماکحا  غیلبت  يارب  ای 
مالّـسلا و اهیلع  همطاف  یلع و  نانآ  هک  دناهدرک ، ریـسفت  اسک  باحـصا  هب  ار  تیب  لها  هک  هدش  دراو  يدایز  رابخا  هّصاخ  هّماع و  قیرط  زا 

. مالّسلا مهیلع  نیسح  نسح و 
. تسا هدش  يراج  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  رد  اسک  باحصا  زا  دعب  ریهطت  هیآ  هک  هدش  دراو  هّصاخ  قیرط  زا  و 

سک ره  تسناشتیالو ، هّمئا )  ) نانآ تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
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امَّنِإ دومن : لزان  دوخ  ّیبن  هب  شباتک  رد  یلاعت  يادـخ  نکل  تسا ، هدـش  لخاد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  تعیب  رد  دوش  تیالو  رد  لخاد 
اسک و ریز  هملـس  ّما  هناخ  رد  ار  اهنآ  ادـخ  لوسر  هک  دـندوب ، مالّـسلا  مهیلع  همطاف  نیـسح و  نسح و  یلع و  نانآ  رخآ و  ات  ُهَّللا ...  ُدـیُِری 
ّما سپ  دنتسه ، نم  ناگیامنارگ  تیب و  لها  نانیا  تسا و  گنس  نارگ  ینادناخ  ياراد  ّیبن  ره  ایادخ  دومرف : سپس  دومن ، لخاد  شـشوپ 

؟ متسین وت  لها  زا  نم  ایآ  تفگ : هملس 
«. 1  » دنتسه نانیا  نم  لقث  لها و  یلو  یتسه  یبوخ  ریخ و  رب  وت  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 

«. 2  » مینکیمن کش  زگره  نامراگدرورپ  يهراب  رد  ام ، دنگوس  ادخ  هب  تسا و  کش  زا  ترابع  سجر  دومرف : ثیدح  رخآ  رد  و 
هکنیا تیب و  لـها  نأـش  هب  ماـمتها  يارب  ّنکنع و  دومرفن : مکنع و  دومرف : تسا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  دوـصقم  هکنیا  هب  هراـشا  يارب  و 

یلص ّیبن  نانز  ماکحا  نیب  ریهطت ) هیآ   ) ار هلمج  نیا  تسا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ریهطت  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  نانز  بیدأت  زا  روظنم 
. دروآ هضرتعم  تروص  هب  هلآ  هیلع و  هّللا 

. دوشیم هدناوخ  ادخ  تایآ  زا  ناتیاههناخ  رد  هک  ار  هچنآ  دیروآ  دای  هب  ِهَّللا  ِتایآ  ْنِم  َّنُِکتُوُیب  ِیف  یْلُتی  ام  َنْرُکْذا  َو 
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. دیشاب میکح  ناتیاهراک  رد  ات  ِۀَمْکِْحلا  َو 
. تسا هاگآ  فیطل و  شعنص  رد  دنوادخ  ًارِیبَخ  ًافیَِطل  َناک  َهَّللا  َّنِإ 

. یْلُتی ام  َنْرُکْذا  ادخ : لوق  لیلعت  رّدقم و  لاؤس  باوج  هلمج  دشاب ، لمع  ملع و  رد  ّتقد  فطل  زا  دوصقم  تسا  نکمم 
__________________________________________________

یّمق ج 2 ص 193. ریسفت  . 1
باب 11 ح 13. تاجرّدلا ص 226  رئاصب  . 2

453 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا تایآ  رخآ  ات  َّنُْکنِم ...  ُْتنْقَی  ْنَم  َو  ادخ : لوق  زا  شلبق  ام  لیلعت  هلمج  نیا  ِتاِملْسُْملا  َو  َنیِِملْسُْملا  َّنِإ 

تعیب تروص  هب  دنک  تعیب  شنانیشناج  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  تسد  اب  هک  تسا  یـسک  رهاظ  تروص و  رد  نیملـسم  زا  دوصقم 
هک تسا  یـسک  ناملـسم  عقاو  تقیقح و  رد  اّما  تعیرـش ، ماکحا  تحت  رد  دایقنا  يرهاظ و  توعد  شریذـپ  رد  ینابز  رارقا  اـب  يوبن  ّماـع 

. دشابن نکمم  دیاین و  دیدپ  وا  زا  ماکحا  نآ  فالخ  هک  يوحن  هب  دشاب ، تعیرش  ماکحا  میلست  انطاب 
ناما تمالس و  رد  وا  نابز  تسد و  زا  رگید  ناناملـسم  هک  تسا  یـسک  ناملـسم  هدش : دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  زا  انعم  نیمه  هب  و 

«. 1  » دنشاب
لوبق يهطساو  هب  وا  نانیشناج  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  تسد  هب  هک  تسا  یـسک  رهاظ  تروص و  رد  نمؤم  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  َو 

. دیامن يولو  ّصاخ  تعیب  بلق ، ماکحا  لوبق  تقیرط و  ماکحا  لباقم  رد  میلست  ینطاب و  توعد 
اب هدیدنـسپ ، میرک و  نابرهم ، نیما ، شموق  رد  كاپ ، لیاذر  زا  هدوب ، وکین  قـالخا  هب  قّلختم  هک  تسا  یـسک  نمؤم  عقاو  تقیقح و  رد  و 

. دشاب هتشاد  مه  ار  بوخ  ياهتلصخ  رگید  هدوب ، ایح 
یسک هدرواین  نم  هب  نامیا  دشاب و  ناما  رد  وا  زا  شاهیاسمه  هک  تسا  یسک  نمؤم  هدش : دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ّیبن  زا  انعم  نیمه  رد 

بش هک 
__________________________________________________
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«. 1  » دشاب هنسرگ  شاهیاسمه  هک  یلاح  رد  دباوخب  ریس 
«. 2  » دننادب دوخ  نیما  ار  وا  دننک و  نانیمطا  دامتعا و  وا  هب  دوخ  سفنا  لاوما و  رد  نینمؤم  هک  تسا  یسک  نمؤم  هدش : دراو  زین  و 

تبـسن ّتیفیک  نآ  اب  هک  دوشیم ، بلق  رد  لخاد  یتّیفیک  ببـس  هب  نامیا  هک  میتفگ  تشذگ ، نامیا  مالـسا و  لیـصفت  هرقب  هروس  لّوا  رد 
عقاو يردارب  مالـسا ، هب  ناگدـننک  تعیب  نیب  دوـشیم و  عـقاو  تسا  هدرک  تعیب  وا  تسد  اـب  هک  یـسک  نمؤـم و  نـیب  يدـنزرف  يردـپ و 

. دوشیم لصاح  نوخ  ظفح  اهثرا و  اهجاودزا و  نآ  قبط  هک  دوشیم 
ُنامیِْإلا ِلُخْدَی  اََّمل  َو  انْمَلْسَأ  اُولُوق  ْنِکل  َو  اُونِمُْؤت  َْمل  ُْلق  اَّنَمآ  ُبارْعَْألا  َِتلاق  تسا : هدومرف  هک  اجنآ  هدرک  هراشا  یلاعت  يادخ  انعم  نیمه  هب 

. ْمُِکبُوُلق ِیف 
. نز درم و  ناگدننک  تعاطا  ای  زامن ، ناگدنراداپب  ای  اههدننک ، عضاوت  ِتاِتناْقلا  َو  َنِیِتناْقلا  َو 

. دناهدش جراخ  یجک  جاجوعا و  زا  ناشقالخا  لاوحا و  لاعفا و  لاوقا و  رد  هک  نانآ  ِتاقِداَّصلا  َو  َنِیقِداَّصلا  َو 
. دنتسه روبص  رادنتشیوخ و  ناهانگ  یصاعم و  هب  تبسن  ای  دننکیم  ربص  اهتعاط )  ) اهتبیصم رب  هک  یناسک  ِتاِرباَّصلا  َو  َنیِِرباَّصلا  َو 

قرف عوشخ و  يانعم  قیقحت  ِتاعِشاْخلا  َو  َنیِعِشاْخلا  َو 
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455 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تشذگ َنیِعِشاْخلا  یَلَع  اَّلِإ  ٌةَرِیبََکل  اهَّنِإ  َو  یلاعت : يادخ  لوق  نمض  رد  هرقب  هروس  رد  عضاوت  عوضخ و  عوشخ ، نیب 

شدوخ هب  ناسنا  هک  يزیچ  ره  هاج و  تمـشح و  یندب و  ياوق  يویند و  ياهالاک  زا  هک  ناگدـنهد  هقدـص  ِتاقِّدَـصَتُْملا  َو  َنِیقِّدَـصَتُْملا  َو 
. دنهدیم هقدص  ناشدوخ  ّتینانا  زا  دهدیم و  تبسن 

نامحر يوس  هب  ناشرشح  هک  یتقو  ینعی  دننکیم ، كاسما  هتفرگ و  هزور  تسا  بوسنم  اهنآ  هب  هک  يدوجو  زا  ِتاِمئاَّصلا  َو  َنیِِمئاَّصلا  َو 
. دسریم رخآ  هب  اهنآ  دوجو  تیوقت  دوشیم ، زاغآ 

زاب اهترثک  هب  هک  هنوگ  نیدب  دننکیم ، ظفح  ار  شیوخ  جورف  نامحر  مسا  يوس  هب  اهنآ  رشح  زا  دعب  ِتاِظفاْحلا  َو  ْمُهَجوُُرف  َنیِِظفاْحلا  َو 
تلفغ اهنآ  زا  اّما  دـندوب  اهتروع  نآ  ياراد  یلاعت  قح  يوس  هب  تشگزاب  نیح  هک  یلاـح  رد  دـننکیم  هظحـالم  ار  اـهتروع  دـندرگیم و 

. دنتشاد
یبا نب  رفعج  شرـسمه  اب  سیمع  تنب  ءامـسا  یتقو  هدـش  تیاور  ًامیِظَع  ًارْجَأ  َو  ًةَرِفْغَم  ْمَُهل  ُهَّللا  َّدَـعَأ  ِتارِکاَّذـلا  َو  ًارِیثَک  َهَّللا  َنیِرِکاَّذـلا  َو 
. هن دنتفگ : تسه ؟ نآرق  زا  يزیچ  ام  نیب  رد  ایآ  تفگ : دش و  لخاد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  نانز  رب  تشگرب  هشبح  زا  بلاط 

هب ارچ و  دومرف : ترـضح  دنايدیمون ، نایز و  رد  نانز  هّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  سپ 
روطنامه  دننکیمن  رکذ  ار  یبوخ  ریخ و  چیه  نوچ  تفگ : ءامسا  دنتسه ؟ نینچ  نیا  ّتلع  هچ 

456 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«. 1  » دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  سپ  دننکیم ، رکذ  نادرم  هک 

هچ دوشیم ، لصاح  بلق  رد  نامیا  لوخد  يولو و  تعیب  اب  هک  تسا  ّصاخ  ناـمیا  زا  دـعب  كولـس  بتارم  عیمج  هب  هراـشا  هیآ  هک  نادـب 
اب هک  ینامیا  ددرگ ، لصاح  نامیا  ات  دوش  لصاح  ناسنا  يارب  مالـسا  دـیاب  تسا ، نامیا  هب  تیادـه  ببـس  يرادـیب و  هّبنت ، بجوم  مالـسا 

ادـخ يوس  هب  هّجوت  زا  دـعب  تسادـخ و  يوس  هب  هّجوت  ببـس  تعیب  نآ  دوخ  دوشیم و  لصاح  ینطاب  توعد  لوبق  يولو و  ّصاخ  تعیب 
. دوشیم قّقحم  هّللا  یلا  كولس  ای  قیرط  هب  كولس 

وا و رهاظم  تمظع  وا و  تمظع  ساسحا  ادـخ و  يارب  تّبحم  زا  ترابع  دوشیم  لـصاح  ناـمیا  زا  دـعب  کـلاس  يارب  هک  يزیچ  نیتسخن 
. تسا وا  زا  تبیه  ساسحا 

ندش بلاغ  اب  ددرگیم و  لصاح  تّبحم  هبلغ  اب  تّبحم  تبیه و  جازتما  زا  هک  تسا  یتلاح  نآ  دهدیم و  تسد  عضاوت  ساسحا  نیا  زا  و 
ياهتنا هک  هزور  عنام  نتخادنا  حرط  نیا  اب  ددرگیم  لصاح  دوشیم  عنام  بوبحم  تمدخ  زا  هک  ار  هچ  ره  ندرک  حرط  قّدـصت و  ّتبحم 

. دوشیم لصاح  تساوقت 
رکذ اهنآ  قوقح  اهترثک و  تاعارم  اب  دوشیم ، ظفح  لذـب و  اطعا ، عنم ، لیبق  زا  اهترثک  قوقح  تاـعارم  اـنف ، زا  دـعب  ياـقب  رب  یهتنم  اوقت 
رگم دوشیمن  قّقحم  نیا  دـیآ و  دـیدپ  لعف  ره  ماگنه  یهلا  یهن  رما و  رّکذـت  ببـس  هب  هک  تسا  نآ  ریثک  رکذ  هچ  دوشیم ، لصاح  ریثک 

زا دعب 
__________________________________________________
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. دنیامیپیم نیکلاس  هک  تسا  ییاهرفس  نایاپ  رخآ و  نآ  هک  هّللاب ، تارثک  هب  تشگزاب 
. دوشیم هدافتسا  قباس  هلمج  زا  هک  تسا  يرّدقم  رب  فطع  ٍۀَنِمُْؤم  َو ال  ٍنِمْؤُِمل  َناک  ام  َو 

و تسا : فطع  هلمج  نیا  رب  دنناوخب و  ار  گرزب  شاداپ  رجا و  میظع و  ترفغم  نآ  درادـن  ّقح  ینمؤم  نز  درم و  چـیه  تسا : هتفگ  ایوگ 
. تسین زیاج  حیحص و  نمؤم  نز  درم و  يارب  راک  نیا  ینعی  ۀنمؤم  نمؤمل و ال  ناک  ام 

. دیامن نایب  ای  دنک  مزال  یمتح و  ار  یبلطم  ای  دیامن ، مکح  ادخ  هک  هاگنآ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  یَضَق  اذِإ 
. دوشیم لامعتسا  زین  راتخم  رد  تسا و  رایتخا  مسا  ةریخ  ظفل  ُةَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ 

. تسا رتنابرهم  نانآ  هب  رتانیب و  ناشرما  هب  رتراوازس ، نانآ  هب  لوسر  ادخ و  نوچ  ْمِهِْرمَأ  ْنِم 
بنیز دومن ، يراگتساوخ  شدوخ  هدنب  دیز ، يارب  ار  شحج  رتخد  بنیز  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دش  لزان  یماگنه  هیآ  نیا 

دـش لزان  هیآ  یتقو  یلو  « 1 « !؟ ینکیم جـیوزت  تاهدـنب  هب  ار  تاهّمع  رتخد  ایآ  تفگ : بنیز  دـندش و  تحاراـن  كانبـضغ و  شردارب  و 
هب ار  شدوخ  راک  دش و  یضار  بنیز 

__________________________________________________
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. درپس هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  تسد 
. دوب هدیشخب  ادخ  لوسر  هب  ار  شدوخ  وا  هک  هدش  لزان  طیعم  یبا  نب  ۀبقع  رتخد  موثلک  ّما  هراب  رد  هیآ  دناهتفگ : یضعب 

ادخ لوسر  ام  دنتفگ : دندش و  كانبـضغ  شردارب  هبقع و  رتخد  سپ  دومن ، جیوزت  هثراح  نب  دیز  هب  یلو  دوب  هتفریذپ  ار  وا  ادخ  لوسر  و 
. دش لزان  هیآ  نیا  سپس  دومن ، جیوزت  شاهدنب  هب  وا  میتساوخ و  ار 

ماما درادن  ّقح  یـسک  ینعی  تسا ، تفالخ  نآ  زا  روظنم  دشاب  تفالخ  زا  ریغ  يزیچ  ره  رد  رگا  هیآ  لوزن  هک  تشذـگ  صـصق  هروس  رد 
. دهد حیجرت  شلوسر  ادخ و  باختنا  رب  ار  وا  دنک و  باختنا  شدوخ  شیپ  زا  ار 

یهارمگ هب  دـنکب  نایـصع  یناـمرفان و  تسا  هدرک  راـیتخا  اـهنآ  يارب  لوسر  ادـخ و  هک  تماـما  رد  سک  ره  َُهلوُـسَر و  َو  َهَّللا  ِصْعَی  ْنَم  َو 
. تسا هدش  راچد  راکشآ 

هلوسر هّللا و  یضق  اذا  ۀنمؤم  نمؤمل و ال  ناک  ام  تسا : نینچ  ریدقت  تسا ، ّصاخ  ای  ّماع  رّدقم  رب  فطع  ُلوُقَت  ْذِإ  َو  ًانِیبُم  ًالالَـض  َّلَض  ْدَقَف 
رد ای  تقو ، ره  رد  دنرادن  رایتخا  باختنا و  ّقح  نینمؤم  دـننکب  یمکح  وا  لوسر  ادـخ و  یتقو  ینعی  مهرمأ  نم  ةریخلا  مهل  نوکی  نأ  ارما 

. تفالخ هب  مالّسلا  هیلع  یلع  بصن  تقو 
هداد ار  وت  هب  تمدـخ  تعاطا و  قیفوت  مالـسا و  تمعن  وا  هب  دـنوادخ  هک  یـسک  هب  ییوگیم  هک  ار  یتقو  روآداـی  هب  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  يِذَِّلل 

. تسا
وا هب  تشاد  جایتحا  وا  هب  هک  ار  هچنآ  یتفرگ و  وا  يارب  رـسمه  يدرک و  دازآ  ار  وا  هک  هنوگ  نیدب  يداد  تمعن  وا  رب  وت  ِْهیَلَع و  َتْمَْعنَأ  َو 

يداد .
459 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. سرتب ادخ  زا  رادهگن و  ار  ترسمه  یتفگ  دیز  هب  َهَّللا  ِقَّتا  َو  َکَجْوَز  َْکیَلَع  ْکِْسمَأ 
. ددرگ وت  رسمه  بنیز  هک  تسا  نیا  وت  رایتخا  ادخ و  رایتخا  هک  یتسنادیم  وت  هکنیا  اب 

بنیز حاکن  دوصقم  دـنکیم . راکـشآ  ارنآ  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  شیوخ  سفن  رد  ینکیم  یفخم  ِهیِدـْبُم و  ُهَّللا  اَـم  َکِـسْفَن  ِیف  یِفُْخت  َو 
. تسا وا  ادخ و  رایتخا  نآ  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب 
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نارگید نز  يوزرآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دنیوگب  هک  یـسرتیم  نآ  زا  یـسرتیم و  ناشتمالم  مدرم و  زا  َساَّنلا و  یَـشَْخت  َو 
. دنکیم ار 

. دشاب سرت  هتسیاش  هک  دشاب  يزیچ  بلطم  نیا  رگا  یسرتب  وا  زا  هکنیا  زا  تسرتراوازس  دنوادخ  ُهاشْخَت و  ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللا  َو 
وا دنوادخ  هک  دوب  نیا  دوب  هدرک  یفخم  شسفن  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ار  هچنآ  هدش : تیاور  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  زا 

مهاوخیم نم  تفگ : وا  هب  دـمآ و  دـیز  یتقو  داد ، دـهاوخ  قالط  ار  وا  دـیز  دـش و  دـهاوخ  وا  نارـسمه  زا  بنیز  هک  دوب  هدرک  هاـگآ  ار 
ارچ دیامرفیم : شلوسر  هب  یلاعت  يادخ  سپ  رادهگن ، ار  ترـسمه  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مهد ، قالط  ار  بنیز 

«. 1  » دش دهاوخ  وت  نارسمه  زا  بنیز  هک  مدوب  هدرک  هاگآ  ار  وت  نم  رادهگن !؟ ار  ترسمه  یتفگ 
. دش مامت  شاهّدع  داد و  قالط  ار  وا  تخاس و  هدروآرب  بنیز  زا  ار  شجایتحا  دیز  یتقو  ًارَطَو  اْهنِم  ٌْدیَز  یضَق  اَّمَلَف 

__________________________________________________

8 ص 360. نایبلا ج 7 - عمجم  . 1
460 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  میظعت  رب  هک  تسا  هدـمآ  اهکتجّوز  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تئارق  رد  میدرک و  جـیوزت  وت  هب  ار  وا  اـهَکانْجَّوَز 
. شنانیشناج ناریفس و  هطساو  هب  هن  تسا ، هداد  ماجنا  ةرشابم  شدوخ  ار  جیوزت  دنوادخ  هک  دنکیم  تلالد  اریز  دنکیم  تلالد  رتهب 

امِیف ٍجَرَح  ْنِم  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َناـک  اـم  اـًلوُعْفَم  ِهَّللا  ُْرمَأ  َناـک  َو  ًارَطَو  َّنُْهنِم  اْوَضَق  اذِإ  ْمِِهئاـیِعْدَأ  ِجاوْزَأ  ِیف  ٌجَرَح  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنوُـکَی  ـال  ْیَِکل 
رّدقم و یلاعت  يادخ  اریز  تسا ، هدومن  یمتح  رّدقم  ار  نآ  دنوادخ  هک  هچنآ  رد  تسین  یجرح  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ّیبن  رب  َُهل  ُهَّللا  َضَرَف 

. دشاب هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  نارسمه  زا  بنیز  هک  تسا  هدومن  یمتح 
يرادقم سپ  دومن ، جیوزت  دیز  هب  ار  بنیز  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : هک  تسا  هدش  هداد  تبـسن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب 

هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  يرواد  دندومن و  ثحب  هرجاشم و  يزیچ  هراب  رد  دیز  بنیز و  سپـس  دومن ، گنرد  ثکم و  دیز  دزن 
. دمآ ششوخ  دیدنسپ و  ار  وا  درک  هاگن  هک  بنیز  هب  ادخ  لوسر  سپ  دندرب ،

؟ دنکیم ّتیذا  ارم  شنابز  اب  تسا و  ّربکتم  وا  هک  مهد  قالط  ار  وا  نم  هک  یهدیم  هزاجا  ایآ  ادخ  لوسر  يا  تفگ : دیز 
. نک یکین  وا  هب  رادهگن و  ار  ترسمه  سرتب و  ادخ  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ 

«. 1  » دومن لزان  شلوسر  رب  ار  وا  حاکن  دنوادخ  دش  مامت  هک  شاهّدع  داد و  قالط  ار  وا  دیز  سپس 
__________________________________________________

یّمق ج 2 ص 194. ریسفت  یفاص ج 4 ص 191 و  ریسفت  . 1
461 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نینچمه دومن و  یفرعم  شلوسر  هب  ایند  راد  رد  ار  لوسر  نارسمه  ياهمان  یلاعت  يادخ  تسا : هدمآ  یثیدح  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 
تنب بنیز  مان  هب  یکی  ایند  نانز  ياهمان  نیب  رد  دـناوخ و  نینمؤم  نارداـم  ار  ناـنآ  یلاـعت  يادـخ  زین  ترخآ ، رد  ار  شنارـسمه  ياـهمان 

. دوب ثراح  نب  دیز  رسمه  زورنآ  رد  هک  دوب  شحج 
هناخ رد  هک  ار  ینز  ادخ  لوسر  هک  دیوگن  نیقفانم  زا  یـسک  ات  درکن  راکـشآ  ارنآ  تشادهگن و  شلد  رد  ار  بنیز  مسا  ادـخ  لوسر  سپ 

زا وت  دومرف : هراب  نیا  رد  یلاعت  يادـخ  دیـسرت ، نیقفانم  لوق  زا  درامـشیم و  نینمؤم  ناردام  زا  شنارـسمه و  زا  یکی  تسا  يرگید  درم 
. تسرتراوازس یسرتب  ادخ  زا  تلد  رد  وت  ینعی  یسرتب ، وا  زا  هک  تسرتراوازس  دنوادخ  هک  یلاح  رد  یسرتیم  مدرم 

هّللا یلـص  ادخ  لوسر  هب  بنیز  مالّـسلا و  هیلع  مدآ  هب  اّوح  جیوزت  زج  تسا ، هتفرگن  هدهع  هب  ار  شقلخ  زا  يدحا  جیوزت  یلاعت  يادـخ  و 
: دومرف هک  اجنآ  هلآ  هیلع و 
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«. 1  » مالّسلا هیلع  یلع  هب  مالّسلا  اهیلع  همطاف  جیوزت  اهَکانْجَّوَز و  ًارَطَو  اْهنِم  ٌْدیَز  یضَق  اَّمَلَف 
نز هک  دید  دومن  ار  هثراح  نب  دیز  هناخ  دصق  يراک  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
هّللا یلـص  ادخ  لوسر  دوصقم  دیرفآ ، ار  وت  هک  ییادخ  تسا  هّزنم  ینعی  کقلخ  يذلا  هّللا  ناحبـس  دومرف : وا  هب  دیوشیم  ار  شدوخ  دیز 

 ... دنتسه ادخ  نارتخد  هکیالم  دندرکیم  نامگ  هک  دوب  یناسک  لوق  زا  یلاعت  يادخ  هیزنت  راتفگ  نیا  زا  هلآ  هیلع و 
__________________________________________________

باب 14 ح 1. مالّسلا ج 1 ص 155  هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  . 1
462 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب ار  وت  هکنیا  زا  هدـیرفآ ، ار  وت  هک  ییادـخ  تسا  هّزنم  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  دومرف : ثیدـح  همادا  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما 
. دشاب هتشاد  وشتسش  ریهطت و  نیا  هب  جایتحا  هک  دریگب  يدنزرف 

هک دیمهفن  دیز  یلو  داد ، ربخ  شرـسمه  هب  ار  وا  نخـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ندـمآ  شرـسمه  تشگرب  شاهناخ  هب  دـیز  یتقو 
. هدمآ ششوخ  بنیز  ییابیز  زا  ربمغیپ  هک  درک  نامگ  هدوب و  هچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دوصقم 

، مهدب شقالط  مهاوخیم  تسا و  قالخا  دب  نم  رسمه  هّللا  لوسر  ای  تفگ : دیـسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  دیز  سپ 
دوب و هدرک  یفرعم  ار  وا  نارسمه  ددع  یلاعت  يادخ  سرتب ، ادخ  زا  رادهگن و  ار  ترـسمه  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هک دیسرتیم  دوب و  هدرکن  راکشآ  يزیچ  دیز  هب  دوب و  هتشاد  هگن  یفخم  شلد  رد  ار  بلطم  نیا  یلو  دوب ، هدرمش  نانآ  زا  یکی  ار  بنیز 

يادخ هک  دنریگب  بیع  ار  بلطم  نیا  ادخ  لوسر  هب  دش ، دهاوخ  نم  رـسمه  يدوز  هب  وت  نز  دیوگیم  شاهدنب  هب  دّـمحم  دـنیوگب : مدرم 
: دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت 

، دومن لزان  ياهیآ  دروم  نیا  رد  دومن و  جیوزت  شلوسر  هب  ار  وا  یلاعت  يادخ  تفرگ و  هّدـع  داد و  قالط  ار  بنیز  هثراح  نب  دـیز  سپس 
دنهاوخ شنزرـس  ار  ادخ  لوسر  جـیوزت  نیا  اب  نیقفانم  هک  تسنادیم  یلاعت  يادـخ  سپـس  رخآ  ات  ًارَطَو ...  اْهنِم  ٌدـْیَز  یـضَق  اَّمَلَف  دومرف :

«. 1  » َُهل ُهَّللا  َضَرَف  امِیف  ٍجَرَح  ْنِم  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َناک  ام  دومن : لزان  ار  هیآ  نیا  هک  تفرگ  دنهاوخ  بیع  وا  هب  درک و 
__________________________________________________

. ناهربلا ریسفت  باب 15 ح 1 و   162 مالّسلا ج 1 ص 161 - هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  یفاص ج 4 ص 192  ریسفت  . 1
463 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نیب رد  مه  البق  تسا  هدرک  حابم  هک  ار  یتّنس  هدومن و  رّدقم  ایبنا  يارب  هک  هچنآ  رد  جرح  عفر  ای  اههدناوخ  رسپ  نارـسمه  جیوزت  ِهَّللا  َۀَّنُس 
. تسا هدوب  نیشیپ  يایبنا 

. تسایبنا راک  تلاسر  غیلبت  هچ  هّللا  تالاسر  نوغّلبی  نیّذلا  يهنیرق  هب  تسا  نیشیپ  ناربمایپ  ایبنا و  ُْلبَق  ْنِم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  ِیف  زا : دوصقم  و 
رد نیقفانم  دـیاب  ارچ  سپ  تسین ، فّلخت  لـباق  هک  يوحن  هب  هدـش  یمتح  رّدـقم و  حاولا  رد  ـالبق  ادـخ  رما  ًاروُدـْقَم  ًارَدَـق  ِهَّللا  ُْرمَأ  َناـک  َو 

. تسین ریذپ  فّلخت  هدش و  یمتح  هک  دننک  شنزرس  ار  وت  يراک 
. تسا فوذحم  لعف  لوعفم  ای  فوذحم ، يادتبم  ربخ  ای  تسا ، اولخ  نیّذلا  زا  لدب  ای  تفص  هلمج  نیا  ِهَّللا  ِتالاسِر  َنوُغِّلَُبی  َنیِذَّلا 

. دیسرتن ادخ  زا  زج  دیاب  سپ  ًابیِسَح  ِهَّللِاب  یفَک  َو  َهَّللا  اَّلِإ  ًادَحَأ  َنْوَشْخَی  َو ال  ُهَنْوَشْخَی  َو 
. تشذگ ْمُُهتاهَّمُأ  ُهُجاوْزَأ  َو  ادخ : لوق  ریسفت  رد  هروس  لّوا  رد  هلمج  نیا  نایب  ْمُِکلاجِر  ْنِم  ٍدَحَأ  ابَأ  ٌدَّمَُحم  َناک  ام 

وا تّما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  نیب  تبـسن  هک  دـمآ  شیپ  مّهوت  نیا  نادرم  هب  تبـسن  ادـخ  لوسر  ندوب  ردـپ  یفن  زا  نوچ  و 
نآ زا  نکیل  تسین ، امش  نادرم  ینامـسج  ردپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دومن  كاردتـسا  ار  بلطم  یلاعت  يادخ  تسا  یفتنم 

. دشابیم نانآ  ردپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دنتسه  یناحور  ینانز  نادرم و  دنشابیم و  نمؤم  تّما  هک  تهج 
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__________________________________________________

ج 3 ص 326
464 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: یلاعت يادخ  لوق  سپ 
. تسا نادرم  یناحور  ردپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  نکل  و  دیوگب : هک  تسا  نآ  يهلزنم  هب  ِهَّللا  َلوُسَر  ْنِکل  َو 

همه ردـپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکلب  تسا : هتفگ  هک  اـیوگ  تسا ، ندوب  تّما  ردـپ  زا  یّقرت  تهج  هملک  نیا  َنیِِّیبَّنلا  َمَتاـخ  َو 
. دالوا هب  ردپ  تبسن  لثم  دشاب ، همه  هب  بوسنم  همه و  رب  طیحم  دیاب  متاخ  تسایبنا و  متاخ  وا  نوچ  دشابیم ، نانآ  ياهتّما  نیلسرم و 

. هدش هدناوخ  ءات  هحتف  هرسک و  اب  متاخ  ظفل  و 
دـنادیم و ار  ایـشا  نیب  یناحور  ینامـسج و  تبـسن  هک  تسا  وا  امـش ، هن  تساناد ، يزیچ  ره  هب  دـنوادخ  ًامِیلَع و  ٍءْیَـش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َناـک  َو 

. امش هن  دنادیم ، شردق  شدوخ و  بسح  رب  کی  ره  مکح  کی و  ره  رادقم 
نخـس نیا  هک  دشیم ، نانچ  دـشیمن  نینچ  رگا  دـش و  نینچ  ارچ  دـییوگن  دـیرواین و  ارچ  نوچ و  دـنکیم  دـنوادخ  هک  یمکح  رد  سپ 

. تسا ملاع  مکح  رد  لهاج  بناج  زا  لّمأت  تسا ، ملاع  رب  لهاج  زا  ّدر  هنالهاج 
41 تایآ 48 -

464 ص :  ات 48 ..... ] تایآ 41  (: 33  ) بازحألا هروس  ]

هراشا

ِتاُملُّظلا َنِم  ْمُکَجِرُْخِیل  ُُهتَِکئالَم  َو  ْمُْکیَلَع  یِّلَُصی  يِذَّلا  َوُه  ( 42  ) ًالیِصَأ َو  ًةَرُْکب  ُهوُحِّبَس  َو  ( 41  ) ًارِیثَک ًارْکِذ  َهَّللا  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
ًارِّشَبُم َو  ًادِهاش  َكاْنلَسْرَأ  اَّنِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ( 44  ) ًامیِرَک ًارْجَأ  ْمَُهل  َّدَعَأ  َو  ٌمالَس  ُهَنْوَْقلَی  َمْوَی  ْمُُهتَّیَِحت  ( 43  ) ًامیِحَر َنِینِمْؤُْملِاب  َناک  َو  ِروُّنلا  َیلِإ 

(45  ) ًاریِذَن َو 
ْمُهاذَأ َْعد  َو  َنیِِقفانُْملا  َو  َنیِِرفاْکلا  ِعُِطت  َو ال  ( 47  ) ًارِیبَک ًالْضَف  ِهَّللا  َنِم  ْمَُهل  َّنَِأب  َنِینِمْؤُْملا  ِرَِّشب  َو  ( 46  ) ًارِینُم ًاجارِس  َو  ِِهنْذِِإب  ِهَّللا  َیلِإ  ًایِعاد  َو 

(48  ) ًالیِکَو ِهَّللِاب  یفَک  َو  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکََوت  َو 
465 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

465 ص :  همجرت ..... 

. دینک دای  رایسب  ار  ادخ  نانمؤم  يا 
. دینک شیاین  هاگماش  دادماب و  رد  ار  وا  و 

، نانمؤم اب  وا  دروآرب و  ییانشور  يوس  هب  اهیکیرات  زا  ار  امش  ماجنا  رس  ات  دنتسرفیم ، دورد  امش  هب  شناگتشرف  دوخ و  هک  تسا  یسک  وا 
. تسا نابرهم 

. تسا هتخاس  هدامآ  دنمجرا  یشاداپ  ناشیا  يارب  وا  تسا و  مالس  دنوش  لیان  وا  ياقل  هب  هک  يزور  رد  نانآ  دورد 
. میداتسرف هدنهد  رادشه  ناسر و  هدژم  هاوگ و  ار  وت  ام  ربمایپ  يا 

. نابات یغارچ  نوچمه  وا ، نذا  هب  دنوادخ  يوس  هب  رگتوعد  زین  و 
. تسا شیپ  رد  یگرزب  شیاشخب  ششخب و  دنوادخ  بناج  زا  نانآ  يارب  هک  هد  تراشب  ار  نانمؤم  و 
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هدنـسب ار  يزاس  راک  دنوادخ  نک و  لّکوت  دنوادخ  رب  راذگب و  یفالت  هلباقم و  نودـب  ار  ناشرازآ  نکم و  تعاطا  ناقفانم  نارفاک و  زا  و 
. تسا

465 ص :  ریسفت ..... 

. تشذگ نآ  عاونا  بتارم و  رکذ و  نایب  هرقب  هروس  رد  ًارِیثَک  ًارْکِذ  َهَّللا  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
يّدح هک  رکذ  زج  دوش  یهتنم  نآ  هب  هک  دشاب  هتـشاد  يّدح  هکنآ  رگم  درادـن  دوجو  زیچ  چـیه  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

يّدح هدشن و  یضار  نآ  زا  كدنا  هب  یلاعت  يادخ  هچ  ددرگ ، یهتنم  نآ  هب  هک  درادن 
466 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. 1  » دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  هدادن ، رارق  نآ  يارب  مه 
ًارِیثَک ًارْکِذ  َهَّللا  اوُرُکْذا  هدومرف : یلاعت  دنوادخ  هک  تسا  ریثک  رکذ  زا  مالّسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  حیبست  تسا : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 

«. 2»
«. 3  » تسا هدرک  دایز  ار  ادخ  رکذ  دیوگ  رکذ  ناهن  ّرس و  رد  ار  ادخ  هک  یسک  تسا : يرگید  ربخ  رد 

. دناهدرک هیزنت  حیبست و  لعف  لوق و  اب  ار  ادخ  ُهوُحِّبَس  َو 
رکذ دـنراد ، تفارـش  تقو  ود  نآ  هکنیا  باب  زا  تسا  تقو  ود  نیا  رد  حـیبست  دوصقم  ای  تسا ، تاقوا  قارغتـسا  هب  هراـشا  اًلیِـصَأ  َو  ًةَرُْکب 

زا دوصقم  یـسفن و  ای  یظفل  رکذ  رکذ  زا  دوصقم  رگا  تسا  قالطا  زا  دـعب  دـییقت  ای  تسا ، میمعت  زا  دـعب  صیـصخت  رکذ  زا  دـعب  حـیبست 
َو َكِدْمَِحب  ُحِّبَُـسن  ُنَْحن  َو  ادخ : لوق  رد  هرقب  هروس  رد  سیدقت  حیبست و  نیب  قرف  یلعف و  هیزنت  هن  دشاب ، یـسفن  ای  یلوق  حیبست  زین  حیبست 

. تشذگ ََکل  ُسِّدَُقن 
مسا یهجو  هب  هک  تسا  یناسنا  فیطل  هیزنت  هّللا  حیبست  ّبر و  مسا  حیبست  ّبر و  حیبست  زا  دوصقم  هک  میتفگ  هتشذگ  بلاطم  نمض  رد  و 

یعرـش لاوـقا  لاـمعا و  يهمه  تسا ، هفیطل  نآ  صیاـقن  دودـح و  زا  تـسا  هـلا  یهجو  هـب  هـّللا و  رهظم  یهجو  هـب  ّبر ، یهجو  هـب  ّبر ،
. تسا هیزنت  نیا  دوخ  یبلق  لامعا  ریاس  اهتدهاجم و  اهتضایر و  يهمه  هچنانچ  تسا ، هیزنت  نیا  يهمّدقم 

__________________________________________________

. ].....[ یفاکلا ج 2 ص 498 ح 1 یفاص ج 4 ص 194 و  ریسفت  . 1
ناهربلا ج 3 ص 327. ریسفت  یفاکلا ج 2 ص 500 ح 4 و  یفاص ج 4 ص 194 ، ریسفت  . 2

یفاکلا ج 2 ص 501 ح 2. . 3
467 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنکیم لزان  امش  رب  ار  تمحر  ای  دنکیم ، محر  امش  رب  ْمُْکیَلَع  یِّلَُصی  يِذَّلا  َوُه 
رد هلمج  نیا  تسا و  رافغتسا  هکیالم  زا  تمحر و  ادخ  زا  اعد و  ناگدنب  زا  ةالص  هک  دننکیم ، رافغتسا  امش  رب  ادخ  يهکیالم  ُُهتَِکئالَم  َو 

. تسا ریثک  رکذ  هب  رما  لیلعت  عضوم 
. دنک جراخ  نآ  ياهتلیذر  سفن و  ياهاوه  عبط و  دودح  هّدام و  صیاقن  ياهیکیرات  زا  ار  امش  ات  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُکَجِرُْخِیل 

. ددرگ نومنهر  قالطا  ملاع  رون  وکین و  قالخا  تعاط و  نامیا و  رون  هب  ِروُّنلا و  َیلِإ 
هک ناشرما  ّیلو  زا  ياهلزاـن  تروص  زا  تسا  تراـبع  اـهنآ  ریخا  تّیلعف  اریز  تسا . ناـبرهم  ناـنمؤم  رب  ادـخ  ًاـمیِحَر و  َنِینِمْؤُْملاـِب  َناـک  َو 

. تساهنآ رما  ّیلو  یهجو  هب  ریخا  ّتیلعف  نآ  هچنانچ  تسوا ، يوس  زا  يرگید  تمحر  هدننک  بذج  ادخ و  بناج  زا  تمحر 
ّتیحت دـننکیم  تاقالم  ار  ناشناماما  ادـخ و  رهاـظم  اـی  دـننکیم ، تاـقالم  ار  ادـخ  نارگباـسح  باـسح و  هک  يزور  ُهَنْوَْقلَی  َمْوَی  ْمُُهتَّیَِحت 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2749 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا مالس  نینمؤم 
دزن ایند  رد  هک  اجنآ  ات  دـشاب  كولـس  اب  رایتخا و  اب  اهخزرب  ّیط  هکنآ  زا  ّمعا  دـنکیم  تاقالم  ار  شماما  اهخزرب  ّیط  زا  دـعب  نمؤم  اریز 

. دشاب ترخآ  رد  ناشماما  دزن  اهنآ  روضح  فارعا و  هب  ندیسر  رارطضا و  هب  خزرب  ّیط  ای  دنوش ، رضاح  ناشماما 
هب  ۀیحت )  ) ظفل ندرک  هفاضا  دوشیم و  ملاس  صیاقن  تافآ و  عیمج  زا  شماما  دزن  روضح  زا  دعب  نمؤم  نوچ  تمالس ، ملاس و  ٌمالَس 

468 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. نینمؤم هب  شاهکیالم  ادخ و  ّتیحت  ای  رگید ، یضعب  هب  نینمؤم  زا  دعب  تّیحت  ینعی  تسا ، لوعفم  ای  لعاف  هب  ردصم  هفاضا  لیبق  زا  ریمض 

. تسا رّدقم  لاؤس  باوج  هضرتعم ، يهفنأتسم  ای  هّیلاح  هلمج  و 
. صقن هن  تسا و  ّتنم  نآ  رد  هن  هک  یشاداپ  ًامیِرَک  ًارْجَأ  ْمَُهل  َّدَعَأ  َو 

هداتـسرف نانآ  رب  نانآ و  يوس  هب  هک  یناسک  هب  تبـسن  یـشاب  تداهـش  لّمحتم  ات  میدومن  لاسرا  ار  وت  ًادِـهاش  َكاْنلَـسْرَأ  اَّنِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
. یشاب رضاح  ناشلامعا  رد  ای  یهدب ، تداهش  ناشهیلع  ای  عفن  هب  ات  میداتسرف  ار  وت  ای  يدش ،

ِِهنْذِِإب یـشاب  ادخ ، يوس  هب  مدرم  همه  هدـننک  توعد  ِهَّللا و  َیلِإ  ًایِعاد  َو  نارفاک  يهدـنهد  میب  ًاریِذـَن و  َو  نانمؤم  هدـنهد  تراشب  ًارِّشَبُم و  َو 
هارمگ یهارمگ و  دشابن  ادخ  بناج  زا  هزاجا  نذا و  اب  رگا  توعد  هک  دشاب  نیا  هب  راعـشا  ات  دومن  هنذاب  ادخ : لوق  هب  دّیقم  ار  ادخ  توعد 

. تسا ندرک 
. ددرگ نشور  وت  زا  اهمشچ  دوش و  هتفرگ  رون  وت  زا  هک  یشاب  نازورف  غارچ  ًارِینُم و  ًاجارِس  َو 

ارف ادـخ  يوس  هب  ار  مدرم  همه  هد و  میب  ار  نارفاـک  سپ  تسا : نینچ  نآ  ریدـقت  هک  تسا ، فوذـحم  رب  فطع  هلمج  نیا  َنِینِمْؤُْملا  ِرَِّشب  َو 
. هد تراشب  ار  نینمؤم  ناوخ و 

. تسا نینمؤم  هب  نداد  تراشب  تاّذلاب  دوصقم  هک  دشاب  نیا  هب  راعشا  ات  درک  فوطعم  رکذ  هب  افتکا  ًارِیبَک  اًلْضَف  ِهَّللا  َنِم  ْمَُهل  َّنَِأب 
هب  تبسن  ضّرعت  كرت  رد  ای  نینمؤم ، يارقف  ّقح  رد  هک  هچنآ  رد  نیقفانم  نیرفاک و  زا  َنیِِقفانُْملا  َو  َنیِِرفاْکلا  ِعُِطت  َو ال 

469 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. نکن تعاطا  دنهاوخیم ، شتفالخ  مالّسلا و  هیلع  یلع  ّقح  رد  ای  ناشیاهتب ،

. رذگ رد  ناشرازآ  زا  ینعی ، تسا . لوعفم  هب  فاضم  ای  لعاف  هب  فاضم  ءاذیا و  ردصم  مسا  هملک  نیا  ْمُهاذَأ  َْعد  َو 
. يراذگاو ودب  اهراک  هک  دشاب  سب  ار  وت  اهنت  ادخ  هک  نک ، لّکوت  ادخ  هب  تیاهراک  همه  رد  اًلیِکَو  ِهَّللِاب  یفَک  َو  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکََوت  َو 

49 تایآ 55 -

469 ص :  ات 55 ..... ] تایآ 49  (: 33  ) بازحألا هروس  ]

هراشا

َّنُهوُحِّرَـس َو  َّنُهوُعِّتَمَف  اهَنوُّدَـتْعَت  ٍةَّدِـع  ْنِم  َّنِْهیَلَع  ْمَُکل  امَف  َّنُهوُّسَمَت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َّنُهوُُمتْقَّلَط  َُّمث  ِتانِمْؤُْملا  ُُمتْحَکَن  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
َکِّمَع ِتاَنب  َو  َْکیَلَع  ُهَّللا  َءافَأ  اَّمِم  َُکنیِمَی  ْتَکَلَم  ام  َو  َّنُهَروُجُأ  َْتیَتآ  ِیتَّاللا  َکَجاوْزَأ  ََکل  اْنلَلْحَأ  اَّنِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اـی  ( 49  ) ًالیِمَج ًاحارَس 

اهَحِْکنَتْسَی ْنَأ  ُِّیبَّنلا  َدارَأ  ْنِإ  ِِّیبَّنِلل  اهَـسْفَن  ْتَبَهَو  ْنِإ  ًۀَنِمْؤُم  ًةَأَْرما  َو  َکَعَم  َنْرَجاه  ِیتَّاللا  َِکتالاخ  ِتاَنب  َو  َِکلاخ  ِتاَنب  َو  َِکتاَّمَع  ِتاَنب  َو 
ًاروُفَغ ُهَّللا  َناک  َو  ٌجَرَح  َْکیَلَع  َنوُکَی  ْالیَِکل  ْمُُهناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  َو  ْمِهِجاوْزَأ  ِیف  ْمِْهیَلَع  انْـضَرَف  ام  انِْملَع  ْدَـق  َنِینِمْؤُْملا  ِنُود  ْنِم  ََکل  ًۀَِـصلاخ 

َو ال َّنُُهُنیْعَأ  َّرَقَت  ْنَأ  ینْدَأ  َِکلذ  َْکیَلَع  َحانُج  الَف  َْتلَزَع  ْنَّمِم  َْتیَغَْتبا  ِنَم  َو  ُءاـشَت  ْنَم  َکـَْیلِإ  يِوُْؤت  َو  َّنُْهنِم  ُءاـشَت  ْنَم  یِجُْرت  ( 50  ) ًامیِحَر
َّنِِهب َلَّدَبَت  ْنَأ  َو ال  ُدَْعب  ْنِم  ُءاسِّنلا  ََکل  ُّلِحَی  ال  ( 51  ) ًامِیلَح ًامِیلَع  ُهَّللا  َناک  َو  ْمُِکبُوُلق  ِیف  ام  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  َّنُهُّلُک  َّنُهَْتیَتآ  اِمب  َْنیَـضْرَی  َو  َّنَزْحَی 
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ِِّیبَّنلا َتُوُیب  اُولُخْدـَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( 52  ) ًابِیقَر ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َناک  َو  َُکنیِمَی  ْتَکَلَم  ام  َّالِإ  َّنُُهنْـسُح  َکَبَجْعَأ  َْول  َو  ٍجاوْزَأ  ْنِم 
يِذُْؤی َناک  ْمُِکلذ  َّنِإ  ٍثیِدَِحل  َنیِِسنْأَتْسُم  َو ال  اوُرِـشَْتناَف  ُْمتْمِعَط  اذِإَف  اُولُخْداَف  ُْمتیِعُد  اذِإ  ْنِکل  َو  ُهانِإ  َنیِرِظان  َْریَغ  ٍماعَط  یلِإ  ْمَُکل  َنَذُْؤی  ْنَأ  َّالِإ 

ام َو  َّنِِهبُوُلق  َو  ْمُِکبُولُِقل  ُرَهْطَأ  ْمُِکلذ  ٍباجِح  ِءارَو  ْنِم  َّنُهُولَئْـسَف  ًاعاتَم  َّنُهوُُمْتلَأَس  اذِإ  َو  ِّقَْحلا  َنِم  ِییْحَتْـسَی  ـال  ُهَّللا  َو  ْمُْکنِم  ِییْحَتْـسَیَف  َِّیبَّنلا 
(53  ) ًامیِظَع ِهَّللا  َْدنِع  َناک  ْمُِکلذ  َّنِإ  ًاَدبَأ  ِهِدَْعب  ْنِم  ُهَجاوْزَأ  اوُحِْکنَت  ْنَأ  َو ال  ِهَّللا  َلوُسَر  اوُذُْؤت  ْنَأ  ْمَُکل  َناک 

َو َّنِِهناوْخِإ  ِءاْنبَأ  َو ال  َّنِِهناوْخِإ  َو ال  َّنِِهئاْنبَأ  َو ال  َّنِِهئابآ  ِیف  َّنِْهیَلَع  َحانُج  ـال  ( 54  ) ًامِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َناک  َهَّللا  َّنِإَف  ُهوُفُْخت  َْوأ  ًاْئیَـش  اوُْدُبت  ْنِإ 
(55  ) ًادیِهَش ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  َنیِقَّتا  َو  َّنُُهناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  َو ال  َّنِِهئاِسن  َو ال  َّنِِهتاوَخَأ  ِءاْنبَأ  ال 
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نانآ هدهع  هب  امـش  يارب  دیداد  ناشقالط  دینک ، یـشوغآمه  نانآ  اب  هکنآ  زا  شیپ  سپـس  دـیدرک  جاودزا  نمؤم  نانز  اب  نوچ  نانمؤم  يا 
. دینک ناشیاهر  یشوخ  ریخ و  هب  دیزاس و  رادروخرب  ياهیده ) ای  رهم ، همین  هب   ) ار نانآ  سپ  تسین  دیراد  هگن  ار  شباسح  هک  ار  ياهّدع 
هب تمینغ  ءیف و  قیرط  زا  دـنوادخ  هک  ار  ینانآ  میاهتـشاد ، لالح  وت  رب  ياهداد  ار  ناشرهم  هک  ار  ینانآ  ینعی  ار  تنارـسمه  ام  ربمایپ ، يا 

هک تاهلاخ  نارتخد  تاییاد و  نارتخد  تاهّمع و  نارتخد  تیومع و  نارتخد  نینچمه  دنتسه و  وت  نیمی  کلم  تسا ، هدیشخب  وت 
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رد دوخ  يرـسمه  هب  ار  وا  دهاوخب  ربمایپ  هکنآ  طرـش  هب  دشخبب  ربمایپ  هب  ار  نتـشیوخ  هک  ار  ینمؤم  نز  زین  دناهدرک ، ترجه  وت  اب  هارمه 
هچ ناشیاهنیمی  کلم  ناشنارـسمه و  دروم  رد  ناشیا  يارب  هک  مینادیم  یبوخ  هب  دوخ  تسا ، نانمؤم  ریاس  هن  وت و  ّصاـخ  نیا  هک  دروآ 

. تسا نابرهم  راگزرمآ  دنوادخ  دشابن و  يروظحم  وت  يارب  تیاهن  رد  ات  میاهتشاد ، رّرقم  ییاهزیچ 
ینانآ زا  کی  ره  رگا  زین  رادب و  کیدزن  یهاوخیم  هک  ار  مادک  ره  رادب و  رود  دوخ  زا  یهاوخیم  هک  ار  تنارسمه )  ) نانآ زا  مادک  ره 

دوش نشور  شناگدید  لد و  هکنآ  هب  تسا  رتکیدزن  نیا  تسین  وت  رب  یهانگ  چیه  لاح ، همه  رد  يوش  ایوج  ياهتفرگ  هرانک  ناشیا  زا  هک 
ياناد دنوادخ  دنادیم و  ار  ناتریمّـضلا  یف  ام  دنوادخ  دنوش و  دونـشخ  ياهدیـشخب  نانآ  هب  هچنآ  هب  ناشیگمه  دـنوشن و  نیگهودـنا  و 

. تسا رابدرب 
رگم دیآ  شوخ  ار  وت  نانآ  ییابیز  هچرگ  يزاس و  نانآ  نیشناج  ار  ینارـسمه  هک  دیاشن  تسین و  لالح  وت  رب  ینز  چیه  رگید  نآ  زا  سپ 

. تسا زیچ  همه  نابهاگن  رظان و  دنوادخ  دشاب و  تنیمی  کلم  هچنآ 
هدامآ رظتنم  هنابات ) یب   ) هکنآ یب  دوش ، هداد  هزاـجا  یماـعط  فرـص  يارب  امـش  هب  هکنآ  رگم  دـیوشن  ربماـیپ  ياـههرجح  دراو  ناـنمؤم  يا 

نیا هک  ارچ  دیوشن ، ییوگنخـس  مرگرـس  دیوش و  هدنکارپ  دیدروخ  اذـغ  نوچ  دـیوش و  دراو  دـیدش ، توعد  نوچ  یلو  دیـشاب  شندـش 
یماگنه زین  دنکیمن و  مرـش  ّقح  نتفگ  زا  دنوادخ  یلو  دیوگب  ار  تقیقح  هک  دنکیم  مرـش  امـش  زا  وا  دهدیم و  جـنر  ار  ربمایپ  ناتراک 

ياهلد امش و  ياهلد  يارب  ناتراک  نیا  هک  دیهاوخب ، ناشیا  زا  ارنآ  یلیاح  باجح و  تشپ  زا  دیتساوخ  ییالاک )  ) يزیچ وا  نارسمه  زا  هک 
نامگیب دنک  جاودزا  شنارـسمه  اب  وا  زا  سپ  زگره  هک  دسرن  زین  دیناسرب و  رازآ  ار  ادخ  ربمایپ  هک  دسرن  ار  امـش  تسا و  رتهزیکاپ  ناشیا 

. تسا نیگمهس  دنوادخ  رظن  زا  راک  نیا 
. تساناد يزیچ  ره  هب  دنوادخ  هک  دینادب  دیرادب ، شناهنپ  ای  دینک  راکشآ  ار  يزیچ  رگا 

ناشناردپ ، دروم  رد  باجح  نتشاذگ  ورف  دروم  رد  نانآ  رب  یلو 
472 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دنوادخ زا  تسین و  یهانگ  ناشیاهنیمی  کلم  ناشنیشن و  مه  نانز  زین  ناشرهاوخ و  نارسپ  ناشناردارب ، نارسپ  ناشناردارب ، ناشنارـسپ و 
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. تسا هاوگ  يزیچ  ره  رب  ادخ  هک  دینک  اورپ 

472 ص :  ریسفت ..... 

نانز اب  هاگره  نینمؤم  يا  اهَنوُّدَتْعَت  ٍةَّدِع  ْنِم  َّنِْهیَلَع  ْمَُکل  امَف  َّنُهوُّسَمَت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َّنُهوُُمتْقَّلَط  َُّمث  ِتانِمْؤُْملا  ُُمتْحَکَن  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
. تسین مزال  اهنآ  رب  نتفرگ  هّدع  رگید  دیشاب  هتفرگ  سامت  اهنآ  اب  هکنآ  نودب  دیداد  قالط  ار  نانآ  سپس  هدومن و  جاودزا  هنمؤم 

ار اهنآ  لثملا  رهم  دـیدوب  هدادـن  رارق  رهم  رگا  دـیدوب و  هداد  رارق  اهنآ  يارب  رهم  رگا  دـیهدب  اهنآ  هب  ار  رهم  فصن  تسا  بجاو  َّنُهوُعِّتَمَف 
. دیزاس دنمهرهب  يزیچ  اب  ار  اهنآ  تسا  بّحتسم  لثملا  رهم  فصن  ای  رهم  فصن  نداد  زا  دعب  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دیهدب ،

دوخ ّقح  زا  ار  اهنآ  ای  دینک  تّیذا  اهنآ  هب  هکنآ  نودب  دیزاس  اهر  ناتدوخ  ياههناخ  زا  ای  دیهد  قالط  ار  نانآ  اًلیِمَج  ًاحارَـس  َّنُهوُحِّرَـس  َو 
. دییامن عنم 

یگباوخمه ترجا  رهم  اریز  تسنانآ ، هیرهم  دوصقم  هک  ناـشدزم  رجا و  َّنُهَروُجُأ  َْتیَتآ  ِیتاَّللا  َکَـجاوْزَأ  َکـَل  اـْنلَلْحَأ  اَّنِإ  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی 
. تسا

ار ییاد  ومع و  ینعی  لاخ  ّمع و  َِکتالاخ  ِتاَنب  َو  َِکلاخ  ِتاَنب  َو  َِکتاَّمَع  ِتاَنب  َو  َکِّمَع  ِتاَنب  َو  َْکیَلَع  ُهَّللا  َءافَأ  اَّمِم  َُکنیِمَی  ْتَکَلَم  ام  َو 
ار  هلاخ  هّمع و  یلو  دروآ ، درفم  تروص  هب 
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هراشا دنوش  هدروآ  درفم  رگا  دنتسه  ءات  ياراد  نوچ  هلاخ  هّمع و  ظفل  یلو  هدرک ، هدارا  سنج  ّمع  لاخ و  ظفل  زا  نوچ  عمج ، تروص  هب 

. سنج هن  تسا  دارفا  هب 
یلاعت يادخ  نوچ  تسین  نارـسمه  جاوزا و  ندرک  لالح  دویق  هناگ  هس  ياهدیق  نیا  دندرک  ترجه  وت  اب  هک  ینانآ  َکَعَم  َنْرَجاه  ِیتاَّللا 
تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تشادگرزب  تهج  لّوا  دیق  ود  رکذ  هدرک و  لالح  دهاوخب  نانز  زا  هک  ار  هچنآ  ادخ  لوسر  يارب 

. تسا وا  نانز  تشادگرزب  تهج  ریخا  دیق  و 
. دناهدرک لقن  بلطم  نیا  رب  هّماع  قیرط  زا  مه  يربخ  و  « 1  » تسا ندرک  لالح  دویق  دویق  نآ  دناهتفگ : یضعب  و 

وا هناـخ  رد  دـناهدوب و  لـالح  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب  ناـنآ  هکنیا  اـب  هدرک  رکذ  ار  نارـسمه  ندرک  لـالح  هکنیا  ّتلع  و 
. دوش ّدر  دروم  نیا  رد  یضعب  نخس  دوش و  عفر  هدمآ  شیپ  مّهوت  هک  تسا  نآ  دناهدوب 

رد هدرک  مارح  ار  نز  راهچ  زا  رتشیب  دوخ  تّما  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دناهدومن  مّهوت  رگید  یضعب  دناهتفگ و  یضعب  هچ 
. دشاب نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسین  هتسیاش  دراد و  نز  راهچ  زا  رتشیب  وا  دوخ  هک  یلاح 

لوسر نارـسمه  ندرک  لالح  نایب  هضرتعم  هلمج  تروص  هب  هک  دـشابیم  ْمِهِجاوْزَأ  ِیف  ْمِْهیَلَع  انْـضَرَف  ام  انِْملَع  ْدَـق  ادـخ : لوق  نآ  لیلد  و 
. تسا هدش  عقاو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ 
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نیا هب  راعـشا  ات  دومن ، تافتلا  تبیغ  هب  باطخ  زا  دـشخبب  ربمایپ  هب  ار  دوخ  هک  ینامیا  اـب  نز  زین  ِِّیبَّنِلل و  اهَـسْفَن  ْتَبَهَو  ْنِإ  ًۀَـنِمُْؤم  ًةَأَْرما  َو 
. تسا تّوبن  تفارش  تهج  مکح  نیا  هک  دشاب 

. وت يارب  تسا  صلاخ  تروص  نآ  رد  دروآرد  دوخ  حاکن  هب  ار  وا  هک  دهاوخب  ربمایپ  رگا  هّتبلا  ََکل  ًۀَِصلاخ  اهَحِْکنَتْسَی  ْنَأ  ُِّیبَّنلا  َدارَأ  ْنِإ 
لعاف مسا  ای  کل  اصولخ  مکحلا  اذه  صلخ  ینعی : تسا ، فوذحم  لعف  ردصم  ۀصلاخ  تسا ، تّوبن  ّتیثیحب  مکح  نیا  صاصتخا  دـیکأت 
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. تسا فوذحم  زا  لاح  هغلابم و  يارب  ءات  تسا و 
ۀـصلاخلا ۀبهلا  هذه  انرکذ  تسا : نینچ  ریدقت  تسا و  ثینأت  يارب  ات  ظفل  ای  ۀصلاخ  مکحلا  اذه  انلق  ای  ۀـصلاخ  مکحلا  اذـه  انمکح  ینعی :

. تسا فیعض  ادج  بارعا  هوجو  زا  دش  رکذ  هک  هچنآ  زا  ریغ  کل و 
. تسا کل  رد  رورجم  ریمض  زا  لاح  فرظ  َنِینِمْؤُْملا  ِنُود  ْنِم 

هدرک و شیارآ  هک  دیسر ، هصفح  لزنم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  راصنا  زا  ینز  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
ینامز تّدـم  هک  هویب  متـسه  ینز  نم  یلو  دوریمن ، درم  يراگتـساوخ  هب  نز  هّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  دوب ، هدز  هناش  هدیـشوپ و  ساـبل 

؟ يرادن نم  هب  یجایتحا  وت  ایآ  مرادن ، دنزرف  رهوش و  تسا 
يا دومرف : سپـس  دومن ، وا  ّقح  رد  ریخ  ياـعد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ  منکیم ، هبه  وت  هب  ار  مدوخ  نم  ینک  لوبق  وت  رگا 

. دنداد ناشن  تبغر  نم  هب  امش  نانز  دندرک و  کمک  نم  هب  امش  نادرم  هک  دهدب  ریخ  يازج  امش  هب  ادخ  راصنا  رهاوخ 
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هب ادـخ  لوسر  سپ  یتسه !؟ تسرپ  توهـش  اورپ و  یب  تأرج ، اب  ردـقچ  تسا !؟ كدـنا  وت  ياـیح  ردـقچ  تفگ : نز  نآ  هب  هصفح  سپ 
بیع ینکیم و  شنزرـس  ار  وا  وـت  تسا و  هدـش  لـیام  ادـخ  لوـسر  هب  وا  تسرتـهب ، وـت  زا  نز  نیا  هصفح  يا  نـک  سب  دوـمرف : هـصفح 

نم هب  هک  یتـبغر  لـیم و  رطاـخ  هب  دـنوادخ  دـنک ، تمحر  ار  وت  ادـخ  ورب ، دومرف : درک و  ور  نز  نآ  هب  ادـخ  لوـسر  سپـس  يریگیم !؟
ءاـشنا داد  مهاوخ  وت  هب  ار  بلطم  نیا  ربخ  يدوز  هب  دـینادرگ و  بجاو  وت  رب  ار  تشهب  يدـش  نم  یلاحـشوخ  ّتبحم و  بجوم  یتـشاد و 

. هّللا
. هیآ رخآ  ات  ًۀَنِمُْؤم ...  ًةَأَْرما  َو  دومرف : لزان  ار  هیآ  نیا  ّلج  ّزع و  يادخ  سپ 

هّللا یلص  ادخ  لوسر  زا  ریغ  يارب  نیا  دنک و  هبه  ادخ  لوسر  هب  ار  شدوخ  نز ، هک  درک  لالح  یلاعت  يادخ  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 
«. 1  » تسین لالح  هلآ  هیلع و 

اب رهم  نودب  ار  ینز  درادـن  ّقح  یـسک  وا  زا  ریغ  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  صیاصخ  زا  مکح  نیا  هک  تسا  هدـش  رکذ  و 
. دروآرد حاکن  هب  شدوخ  ندرک  هبه 

. دشاب هدرک  هبه  وا  يارب  ار  شدوخ  هک  دوبن  ینز  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  دناهتفگ : یضعب 
. دوب هدرک  هبه  ار  شدوخ  هک  دوب  ثراح  رتخد  ۀنومیم  ادخ  لوسر  دزن  دناهتفگ : یخرب  و 
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. دوب نیکاسملا  ّما  وا  هینک  هک  دناهتسناد  همیزح  رتخد  بنیز  ار  وا  یخرب  و 
. دوب میکح  رتخد  ۀلوخ  دناهتفگ : یضعب  دشیم و  هتفگ  کیرش  ّما  وا  هب  هک  دوب  دسا  ینب  زا  ینز  وا  دناهتفگ : یضعب  و 

اهر ار  نانآ  زا  رفن  ود  دومن ، لوخد  اهنآ  رفن  هدزیـس  هب  تشاد و  نز  هدزناپ  ادخ  لوسر  دومرف : هک  تسا  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
. ءابنش هرمع و  زا  دندوب  ترابع  درکن  لوخد  نانآ  هب  هک  رفن  ود  نآ  اّما  درک و 

وا مان  هک  هملس  ّما  سپـس  هعمز ، رتخد  هدوس  سپـس  دلیوخ ، تنب  هجیدخ  نانآ  نیتسخن  سپ  درک  اهنآ  رد  لوخد  هک  رفن  هدزیـس  نآ  اّما  و 
نب همیزح  رتخد  بنیز  سپـس  رمع ، رتخد  هصفح  سپـس  تسا ، رکب  یبا  رتـخد  هک  هشیاـع  هّللا  دـبع  ّما  سپـس  تسا ، هّیما  یبا  رتـخد  دـنه 

رتخد بنیز  سپس  ثراح ، رتخد  هنومیم  سپس  نایفس ، یبا  رتخد  هلمر  هبیبح  ّما  سپس  شحج ، رتخد  بنیز  سپـس  نیکاسملا ، ّما  ثراحلا 
دوب هدرک  هبه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ّیبن  يارب  ار  شدوخ  هکنآ  بطخا و  نب  ّیح  رتخد  هّیفص  سپس  ثراح ، رتخد  هّیریوج  سپـس  سیمع ،
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ياـهمان هب  درکیم  میـسقت  شنارـسمه  اـب  ار  ود  نآ  هک  دوب  زینک  ود  ياراد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یملـس ، میکح  رتخد  هلوخ 
. هّیقدنخ يهناحیر  هّیطبق ، يهیرام 

هبیبح ّما  ثراح ، رتخد  هنومیم  شحج ، رتخد  بنیز  هملس ، ّما  هصفح ، هشیاع ، زا  دندوب  ترابع  درک  اهر  ار  اهنآ  ادخ  لوسر  هک  رفن  هن  نآ 
. هدوس هّیریوج ، هّیفص ، نایفس ، وبا  رتخد 

هملس ، ّما  سپس  دلیوخ ، رتخد  هجیدخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  نانز  لضفا  و 
477 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«1 . » دوب هنومیم  سپس 
هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  نارـسمه  ّقح  رد  هک  ار  هچنآ  میدرک  بجاو  یهاگآ  ملع و  اب  ام  ْمِهِجاوْزَأ  ِیف  ْمِْهیَلَع  انْـضَرَف  ام  اـنِْملَع  ْدَـق 

. میسقت ددع و  لیبق  زا  میدومن ، بجاو  رگید  نارسمه 
. تسا نازینک  دوصقم  دندش ، کلام  هک  ینازینک  ّقح  رد  نینچمه  ْمُُهناْمیَأ و  ْتَکَلَم  ام  َو 

نازینک رب  هعسوت  دننام  میدومن ، ضرف  نانآ  رب  ار  نازینک  نارـسمه و  ماکحا  اهنآ  نابحاص  ّقح  نازینک و  ّقح  هب  یهاگآ  ملع و  اب  ام  ینعی 
. دنشاب هتشادن  ار  دازآ  نز  ییاناوت  هک  یتروص  رد  زینک  رب  ندرک  افتکا  تمدخ و  رد  اهنآ  رب  قییضت  مدع  تشیعم و  رد 

. دنسرتب دوخ  یتلادع  یب  زا  رگا  دازآ  نز  کی  رب  افتکا  و 
: هدش هتفگ  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  هضرتعم و  هلمج  نیا  و 

دنـسرتب یتلادـع  یب  زا  رگا  هکلب  تسا ؟ هدـشن  لالح  شتّما  يارب  هدـش و  لالح  نز  راهچ  زا  شیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  يارب  ارچ 
؟ تسا هدشن  لالح  نز  کی  زا  شیب 

نیا میدومن و  عضو  ار  اهنآ  یهاگآ  ملع و  يور  زا  میتسناد و  تّما  رد  لوسر و  رد  ار  ماکحا  نیا  ببـس  دومرف : باوج  رد  یلاـعت  يادـخ 
هک هچنآ  رب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنالهاج  بابـسا  رب  هک  یناسک  تسین و  قاقحتـسا  ببـس و  نودـب  تّما  ّیبن و  رد  مکح 

. دننکیم شنزرس  هدومن  ضرف  وا  يارب  دنوادخ 
__________________________________________________
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دیابن یتشگ ، قلطم  يدش و  جراخ  دییقت  زا  ینعی  ۀنمؤم ، ةأرمإ  لماع  هب  ای  کل  ۀـصلاخ  هب  ای  ّلحا  هب  ّقلعتم  هلمج  نیا  َْکیَلَع  َنوُکَی  ْالیَِکل 
. دشاب وت  رب  یجرح  یهاوخیم  هک  هچنآ  رد  رگید 

دّدـعت اـهترثک و  ببـس  هب  بلق  ترودـک  دـننام  دـیآیم  شیپ  وت  يارب  جاوزا  دّدـعت  زا  هک  ار  هچنآ  دـنوادخ  سپـس  ًاروـُفَغ  ُهَّللا  َناـک  َو 
. دشخبیم دنکیم  شنزرس  تمالم و  نارسمه  دّدعت  دروم  رد  ّتلع ، هب  لهج  تهج  زا  ار  وت  هک  ار  یسک  ای  دشخبیم ، نارسمه 

. جاوزا دّدعت  دننام  تسا ، تشز  وت  يارب  ایند  رد  هک  يزیچ  زا  ار  وت  دنکیم  ظفح  سپ  دنکیم ، محر  وت  هب  دنوادخ  ًامیِحَر 
وت تمالم  رد  هک  يزیچ  زا  ار  اهنآ  دنکیم و  محر  تّما  هب  دنوادخ  ای  دهدیم ، هعـسوت  وت  تاماقم  رد  دنکیم و  محر  وت  هب  ترخآ  رد  ای 

. دنکیم محر  اهنآ  هب  ترخآ  رد  ای  دنکیم ، ظفح  دزاسیم  جراخ  نامیا  زا 
َُّنْتنُک ْنِإ  َکِجاوْزَِأل  ُْلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  یلاعت : يادـخ  لوق  ریـسفت  رد  هیآ  نیا  لوزن  ببـس  ُءاـشَت  ْنَم  َکـَْیلِإ  يِوُْؤت  َو  َّنُْهنِم  ُءاـشَت  ْنَم  یِجُْرت 

. تشذگ هیآ  رخآ  ات  اْینُّدلا ...  َةایَْحلا  َنْدُِرت 
مزال میـسقت  هظحالم  رادـب ، مّدـقم  يرادـب  مّدـقم  يوش و  رتسب  مه  یهاوخیم  هک  ار  تنارـسمه  زا  کی  ره  اب  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و 

. تسین
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. دشابیم شنارسمه  نیب  میسقت  تمسق و  رد  يهعسوت  یعون  نیا  ربانب 
رگا يریگهرانک  زا  دـعب  زور  هن  تسیب و  قالط و  نودـب  نک  يریگ  هرانک  یهاوخیم  هک  نارـسمه  زا  کی  ره  زا  تسا : نیا  هیآ  يانعم  ای 

. ددرگیم زاب  وت  يوس  هب  یتساوخ 
یهاوخیم  ار  مادک  ره  هدب و  قالط  یهاوخیم  ار  مادک  ره  ای 

479 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. نک حاکن  كرت  یهاوخیم  نک و  حاکن  یهاوخیم  ار  تتّما  نانز  زا  کی  ره  ای  رادهگن  نک و  كاسما 

. تسا وا  حاکن  شنارسمه و  هب  تبسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب  هعسوت  رّدقم و  لاؤس  باوج  هلمج  ریدقت  ره  هب 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  شلوسر  ادخ و  رایتخا  ایند و  رایتخا  نیب  ار  شنارسمه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  نتـشاذگ  رّیخم  يهراب  رد  و 

؟ دنتشاد قالط  هب  جایتحا  رایتخا  نیا  زا  دعب  ای  هدوب  نانآ  قالط  رایتخا  نیمه  ایند  رایتخا  تروص  رد  و 
. شنارسمه زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  يریگ  هرانک  دروم  رد  نینچمه  و 

ادج نز  نیا  ایآ  هدرک  رایتخا  ار  شدوخ  وا  سپ  هتـشاذگ  ّریخم  ار  شنز  هک  يدرم  زا  دش  لاؤس  هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
؟ تسا قالط  نیمه  دوشیم و 

لوسر نارسمه  رگا  داد ، ماجنا  دش و  رما  بلطم  نیا  هب  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  صوصخم  هک  دوب  يزیچ  نیا  هن ، دومرف :
: ادخ لوق  يانعم  تسا  نیا  دادیم و  قالط  ار  نانآ  دندرکیم  رایتخا  ار  ناشدوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ 

یتساوخ يریگ  هرانک  زا  دـعب  ار  نارـسمه  زا  کی  ره  َْکیَلَع  َحانُج  ـالَف  َْتلَزَع  ْنَّمِم  َْتیَغَْتبا  ِنَم  َو  « 1  » رخآ ات  َُّنْتنُک ...  ْنِإ  َکِجاوْزَِأل  ْلـُق 
. درادن دیدج  دقع  هب  جایتحا  تسین و  وت  رب  یکاب 

یهاوخیم مادک  ره  زا  هک  هزاجا  نیا  ای  نارسمه  نیب  يهیوست  میسقت و  كرت  رد  هزاجا  نیا  ای  وت ، رب  هعسوت  رییخت و  نیا  َِکلذ 
__________________________________________________
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. دنشخبیم وت  هب  ار  ناشدوخ  هک  ینانز  حاکن  كرت  ای  حاکن  هزاجا  ای  نک ، يریگ  هرانک 
. دنکیم نشور  ار  تنارسمه  نامشچ  هک  تسا  يزیچ  نیرتکچوک  َّنُُهُنیْعَأ  َّرَقَت  ْنَأ  ینْدَأ 

. دنوش كانهودنا  تحاران و  هیوست  میسقت و  كرت  اب  دیابن  نانآ  َّنَزْحَی و  َو ال 
. ياهداد نانآ  همه  هب  هک  هچنآ  هب  دنشاب  یضار  دیاب  َّنُهُّلُک  َّنُهَْتیَتآ  اِمب  َْنیَضْرَی  َو 

هدش و هدناوخ  عفر  اب  ود  ره  رد  ّنهنیعأ  ظفل  هدـش ، هدـناوخ  لوهجم  تروص  هب  لاعفا  باب  زا  مولعم ، تروص  هب  دّرجم  یثالث  زا  ّرقت  ظفل 
دشاب و نیـضری  ریمـض  دیکأت  ات  هدش  هدناوخ  عفر  اب  ّنهّلک  ظفل  بصن ، اب  ّنهنیعأ  هدش و  هدناوخ  مولعم  تروص  هب  لاعفا  باب  زا  ّرقت  ظفل 

. دشاب ّنهتیتاء  ریمض  دیکأت  ات  هدش ، هدناوخ  بصن  اب 
باطخ رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  ار  همه  ای  تسا ، تّما  هب  ای  نارـسمه  هب  عمج  تروص  هب  باطخ  ْمُِکبُوُلق  ِیف  ام  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو 

. تسا نارسمه  تّما و  هب  باطخ  ای  دینادرگ ، رب  تّما  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  باطخ  ای  تسا ، هدرک  عمج 
. لیلعت يهلزنم  هب  تسا  فطع  ًامِیلَع  ُهَّللا  َناک  َو 

. وا زجع  لهج و  هن  تسا ، دنوادخ  ملح  تهج  هب  نیا  دنکیمن و  هلجع  تسامش  ياهلد  رد  هک  هچنآ  تبوقع  هب  دنوادخ  ًامِیلَح 
تسا . هیآ  رهاظ  يانعم  نیمه  هچنانچ  هدش و  هتفگ  هچنانچ  دش ، رکذ  قباس  هیآ  رد  هک  يدراوم  زا  دعب  ُدَْعب  ْنِم  ُءاسِّنلا  ََکل  ُّلِحَی  ال 
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. تسین لالح  رگید  نانز  وت  يارب 
. دش رکذ  قباس  يهیآ  رد  هک  نانآ  زا  ریغ  هب  ینک  لیدبت  ار  نارسمه  وت  رب  تسین  زیاج  ٍجاوْزَأ  ْنِم  َّنِِهب  َلَّدَبَت  ْنَأ  َو ال 

تسا نارسمه  هب  شاداپ  زا  نانآ  لیدبت  زا  وا  عنم  قباس و  نارـسمه  ریغ  حاکن  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  عنم  دناهتفگ : یـضعب  و 
«. 1  » دناهدرک رایتخا  ار  شلوسر  ادخ و  هک 

هک تسا  نآ  دـنوادخ  دوصقم  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا : هدـش  دراو  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  هچنآ  نومـضم  داـیز  راـبخا  رد  و 
«. 2  » رخآ ات  ْمُُکتاوَخَأ ...  َو  ْمُُکتاَنب  َو  ْمُُکتاهَّمُأ  ْمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح  تسا : هدرک  مارح  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  هک  ینانز  تسین  لالح  وت  يارب 

رب اریز  تسا ، لالح  امـش  رب  هک  يزیچ  دشاب  مارح  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  دیآیم  مزال  دشاب  تسرد  دنیوگیم  هچنآ  رگا  و 
؟ دشابن زیاج  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  رب  هک  دوشیم  هنوگچ  دیهاوخب ، هچ  ره  دینک  لیدبت  ار  نانز  تسا  زیاج  اهامش 

هیآ نیا  رد  هک  هچنآ  رگم  دنک  حاکن  دهاوخب  هچ  ره  هدرک  لالح  دوخ  ّیبن  رب  یلاعت  يادـخ  هکلب  دـنیوگیم  هک  تسین  نینچ  نیا  بلطم 
. تسا هدرک  مارح  ءاسن  هروس  رد  و 

. تسا مدرم  ثیداحا  فالخ  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  لآ  ثیداحا  تسا : هدمآ  رابخا  زا  یضعب  رد 
__________________________________________________
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تبسن نارسمه  ددع  رب  یّتح  تسا  بقارم  زیچ  ره  رب  دنوادخ  ًابِیقَر  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َناک  َو  َُکنیِمَی  ْتَکَلَم  ام  اَّلِإ  َّنُُهنْسُح  َکَبَجْعَأ  َْول  َو 
لیدبت ار  اهنآ  هن  ییازفیب و  اهنآ  رب  هن  دشاب ، نّیعم  صاخشا  رب  راصتقا  نّیعم و  ددع  رد  رصحنم  وت  نارـسمه  دیاب  ینعی  وت ، تّما  هب  وت و  هب 

. ینک
وا نارـسمه  اب  هنوگچ  تسنانآ و  ردـپ  هک  دـننک  هلماعم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  اب  هنوگچ  هک  تسا  تّمأ  بیدأت  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی 

. دننک راتفر 
هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  هناخ  هب  نانآ  دیاش  دـیوشن  لخاد  ربمایپ  ياههناخ  هب  وا  هزاجا  نودـب  ْمَُکل  َنَذُْؤی  ْنَأ  اَّلِإ  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدـَت  ال 

. دش لزان  سانیتسا  هب  رما  يهیآ  هیآ و  نیا  هک  دندشیم  لخاد  هزاجا  نودب  رگید  یضعب  ياههناخ 
. تسا توعد  يانعم  نیمضت  تهج  هب  یلا  ظفل  اب  نذؤی  لعف  ندش  يّدعتم  ٍماعَط  یلِإ 

لبق اذغ و  ندش  رضاح  ندیسر و  زا  لبق  دیدش  توعد  اذغ  ندروخ  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  لزنم  هب  یتقو  ُهانِإ  َنیِرِظان  َْریَغ 
. دنکیم گنت  شاهناخ  لها  وا و  رب  ار  لزنم  راک  نیا  هک  دیورن ، ندروخ  تقو  زا 

ار لزنم  دیوش و  قّرفتم  دیدروخ  اذغ  هک  نیمه  دیوش و  لخاد  دیدش  توعد  هک  هاگنآ  اوُرِـشَْتناَف و  ُْمتْمِعَط  اذِإَف  اُولُخْداَف  ُْمتیِعُد  اذِإ  ْنِکل  َو 
. دینکن گنت  شتیب  لها  وا و  رب 

نخس ای  هلآ ، هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  اب  نتفگ  نخس  يارب  ینعی  دینکن ، ثکم  اجنآ  یمرگرـس  ینارنخـس و  يارب  ٍثیِدَِحل  َنیِِـسنْأَتْسُم  َو ال 
. رگیدمه اب  اهامش  نتفگ 

483 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. ثیدحلا نیسنأتسم  اوثکمت  و ال  تسا : نینچ  نآ  ریدقت  تسا و  فوذحم  لماع  زا  لاح  ای  هانا  نیرظاّنلا  ریغ  رب  تسا  فطع  هلمج  نیا 

دش و رکذ  هک  روطنامه  دوشیم  گنت  وا  رب  لزنم  دـهدیم و  رازآ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  امـش  راک  نیا  َِّیبَّنلا  يِذُْؤی  َناک  ْمُِکلذ  َّنِإ 
. دنک تولخ  شنارسمه  زا  یضعب  اب  ای  شاهناخ  رد  دهاوخیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دیاش  زین 
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. دهدب ار  امش  جورخ  نامرف  هک  دراد  مرش  امش  زا  ْمُْکنِم  ِییْحَتْسَیَف 
. دیورب هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ّیبن  دزن  زا  دنکیم  رما  اذل  درادن و  مرش  ّقح  نتفگ  زا  دنوادخ  ِّقَْحلا و  َنِم  ِییْحَتْسَی  ُهَّللا ال  َو 

. دیبلطیم یعاتم  لوسر  نانز  زا  هاگره  ًاعاتَم و  َّنُهوُُمْتلَأَس  اذِإ  َو 
. دیبلطب هدرپ  تشپ  زا  ٍباجِح  ِءارَو  ْنِم  َّنُهُولَئْسَف 

. تشادیم تسود  ار  وا  دومن  جاودزا  شحج  رتخد  بنیز  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  یتقو  تسا : هدمآ  یّمق  ریسفت  رد 
دننامب هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  دنتشاد  تسود  دندروخیم  اذغ  یتقو  شباحصا  درک ، توعد  ار  شباحـصا  داد و  همیلو  سپ 

اَهُّیَأ ای  درک : لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  هک  دنک ، تولخ  بنیز  اب  هک  تشاد  تسود  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دنیوگب ، نخس  و 
اهنآ  هک  دوب  تهج  نادب  هیآ  نیا  لوزن  ٍباجِح و  ِءارَو  ْنِم  ادخ : لوق  ات  ِِّیبَّنلا ...  َتُوُیب  اُولُخْدَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا 

484 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«. 1  » دندشیم هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هناخ  لخاد  نذا  نودب 

هّللا یلص  ربمایپ  ولج  دیـسریم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  لیئربج  تقو  ره  تسا : هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
نیا لوزن  زا  شیپ  تفرگیم ، نذا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هکنآ  ات  دشیمن  هناخ  لخاد  تسـشنیم و  اههدنب  دننام  هلآ  هیلع و 
نانز یتقو  تسین  یّکـش  دندشیم و  دـندشیم  رهاظ  باجح  نودـب  هناگیب  نادرم  رب  دوب  جـیار  لطاب  ياهتّلم  رد  هک  يروطنامه  نانز  هیآ 

. ددرگیم رتشیب  کش  هبیر و  ياههزیگنا  یعاود و  دنوش  رهاظ  باجح  نودب 
. تسا كاپ  یلاخ و  هبیر  کش و  زا  ینعی  تسا ، رتهزیکاپ  امش  ياهلد  يارب  باجح  نیا  َّنِِهبُوُلق و  َو  ْمُِکبُولُِقل  ُرَهْطَأ  ْمُِکلذ 

. تسا يدعب  ياههلمج  دیهمت  قباس و  ياههلمج  لیلعت  تهج  تسا  فطع  ِهَّللا  َلوُسَر  اوُذُْؤت  ْنَأ  ْمَُکل  َناک  ام  َو 
. دیرازایب ار  ادخ  لوسر  هک  تسین  راوازس  ینعی 

رد حاکن  هب  ار  وا  نارـسمه  زگره  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  دـیرادن  ّقح  امـش  ًادـَبَأ و  ِهِدـَْعب  ْنِم  ُهَجاوْزَأ  اوُحِْکنَت  ْنَأ  ـال  َو 
. دنشاب تّما  ناردام  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ّیبن  نارسمه  هک  دش  هتفگ  نیا  زا  شیپ  نوچ  دیروآ ،

. دییوگب يزیچ  ناتنابز  اب  هک  هنوگ  نیدب  دیراد  ار  اهنآ  حاکن  دصق  رگا  ًاْئیَش  اوُْدُبت  ْنِإ  ًامیِظَع  ِهَّللا  َْدنِع  َناک  ْمُِکلذ  َّنِإ 
. دینکن راهظا  يزیچ  ناتنابز  اب  دینک و  یفخم  ار  نآ  ای  ُهوُفُْخت  َْوأ 

__________________________________________________

ناهربلا ج 3 ص 331. ریسفت  نیلقّثلا ج 4 ص 397 و  رون  ریسفت  یّمق ج 2 ص 195 ، ریسفت  یفاص ج 4 ص 199 ، ریسفت  . 1
485 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسدیعو دیدهت و  هلمج  نیا  ًامِیلَع  ٍءْیَش  ِّلُِکب  َناک  َهَّللا  َّنِإَف 
مهتاهّما هجاوزأ  مهـسفنأ و  نم  نینمؤملاب  یلوا  ّیبنلا  هک : دومن  لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  یتقو  تسا : هدمآ  هیآ  لوزن  هراب  رد  یّمق  زا 

رگا دنکیم  جیوزت  ار  ام  نانز  شدوخ  وا  دنکیم و  مارح  ام  رب  ار  شدوخ  نانز  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  تفگ : دش و  كانبضغ  هحلط 
. دیود ام  نانز  ياهلاخلخ  نیب  وا  هچنانچ  میودیم  شنانز  ياهلاخلخ  نیب  ام  دناریمب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  دنوادخ 

«. 1  » رخآ ات  ِهَّللا ...  َلوُسَر  اوُذُْؤت  ْنَأ  ْمَُکل  َناک  ام  َو  دومرف : لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  سپ 
رب لوخد  هک  ینانز  هب  صاصتخا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  ربماـیپ  نارـسمه  ندرک  رهوش  میرحت  مکح  ینعی  مکح  نیا  و 

نارـسمه مکح  رد  دشاب  هدشن  نآ  هب  لوخد  هچ  رگا  دـیآرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـقع  هب  هک  ینز  هکلب  درادـن ، هدـش  نانآ 
. دوشیم ناردپ 

هّیرماـع و رـسمه  ود  تفرگ  تسد  هب  ار  مدرم  روما  رکب  یبا  دـش و  حور  ضبق  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یتقو  دـناهتفگ : یـضعب 
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رهوش دندمآ و  دندوب  هدش  قحلم  ناشدوخ  هداوناخ  هب  هتفرگن و  تروص  ودنآ  ّقح  رد  لوخد  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هّیدنک 
توهـش ود  نآ  توهـش ، دیتساوخ  رگا  دینک ، رایتخا  باجح  دیتساوخ  رگا  دنتفگ : ود  نآ  هب  دـندش و  عمج  رمع  رکب و  وبا  دنتـساوخیم ،

ماذج رهوش  ود  زا  یکی  هک  دندومن  جاودزا  دندرک و  رایتخا 
__________________________________________________

ناهربلا ج 3 ص 333. ریسفت  یّمق ج 2 ص 190 و  ریسفت  یفاص ج 4 ص 199 ، ریسفت  . 1
486 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. 1  » دش هناوید  يرگید  تفرگ و 
«. 2  » دنک حاکن  وا  رسمه  اب  تسین  زیاج  دراد  ّیصو  هب  نامیا  هک  یسک  ینعی  دراد ، نایرج  زین  ّیصو  رد  مکح  نیا  هک  هدش  تیاور 

ای دراد ؟ نایرج  زین  مراحم  رد  باجح  مکح  ایآ  هدـش : هتفگ  هک  اـیوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  هفنأتـسم و  هلمج  نیا  َّنِْهیَلَع  َحاـنُج  ـال 
. تسا روکذم  لاؤس  باوج 

مه ام  ایآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ : ناشیوخ  ناکیدزن و  دش  لزان  باجح  هیآ  یتقو  هدـش  تیاور  هک  هچنآ  ربانب  نوچ 
. تسین مراحم  رب  یکاب  هن  دومرف : سپ  مییوگ ؟ نخس  هدرپ  باجح و  تشپ  زا  وت  نارسمه  اب 

. نمؤم نانز  َّنِِهئاِسن  َو ال  َّنِِهتاوَخَأ  ِءاْنبَأ  َو ال  َّنِِهناوْخِإ  ِءاْنبَأ  َو ال  َّنِِهناوْخِإ  َّنِِهئاْنبَأ َو ال  َو ال  َّنِِهئابآ  ِیف 
. تشذگ َّنُُهناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  نایب  َّنِِهئاِسن و  نایب  رون  هروس  رد  َّنُُهناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  َو ال 

. دشخب طاشن  رما  لاثتما  تهج  اهنآ  هب  ات  دینادرگرب  نانز  هب  نینمؤم  زا  ار  باطخ  َهَّللا  َنیِقَّتا  َو 
. ناتدوخ ّتین  نتخاس  رهاظ  امش و  ّتین  رب  یّتح  تسا ، يزیچ  ره  دهاش  دنوادخ  ًادیِهَش  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ 

__________________________________________________

یفاکلا ج 5 ص 421 ح 3. یفاص ج 4 ص 199 و  ریسفت  . 1
یفاص ج 4 ص 200. ریسفت  . 2

487 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
62 تایآ 56 -

487 ص :  ات 62 ..... ] تایآ 56  (: 33  ) بازحألا هروس  ]

هراشا

ِیف ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُذْؤـُی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 56  ) ًامِیلْسَت اوُمِّلَـس  َو  ِْهیَلَع  اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنِإ 
ای ( 58  ) ًانِیبُم ًاْمثِإ  َو  ًاناتُْهب  اُولَمَتْحا  ِدَقَف  اُوبَـسَتْکا  اَم  ِْریَِغب  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َو  ( 57  ) ًانیِهُم ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا 

ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو  َْنیَذُْؤی  الَف  َْنفَْرُعی  ْنَأ  ینْدَأ  َِکلذ  َّنِِهبِیبالَج  ْنِم  َّنِْهیَلَع  َنِینُْدی  َنِینِمْؤُْملا  ِءاِسن  َو  َِکتاَنب  َو  َکِجاوْزَِأل  ُْلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ 
(60  ) ًالِیلَق َّالِإ  اهِیف  َکَنوُرِواُجی  َُّمث ال  ْمِِهب  َکَّنَیِْرُغَنل  ِۀَنیِدَْملا  ِیف  َنوُفِجْرُْملا  َو  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َو  َنوُِقفانُْملا  ِهَْتنَی  َْمل  ِْنَئل  ( 59)

(62  ) ًالیِْدبَت ِهَّللا  ِۀَّنُِسل  َدَِجت  َْنل  َو  ُْلبَق  ْنِم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  ِیف  ِهَّللا  َۀَّنُس  ( 61  ) ًالِیتْقَت اُولُِّتق  َو  اوُذِخُأ  اوُفُِقث  امَْنیَأ  َنِینوُْعلَم 

487 ص :  همجرت ..... 

. دیراد هضرع  میلست  مالس و  دیتسرف و  دورد  وا  رب  زین  امش  نانمؤم  يا  دنتسرفیم ، دورد  ربمایپ  هب  شناگتشرف  دنوادخ و  انامه 
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راکـشآ یهانگ  ناتهب و  راـب  ریز  دـنناسریم ، رازآ  دنـشاب  هدـش  اوراـن  یلمع  بکترم  هکنآ  نودـب  ار  نمؤم  ناـنز  نادرم و  هک  یناـسک  و 
. دناهتفر

هک تسا  رتلمتحم  هلیسو  نیا  هب  هک  دنشوپب  دوخ  رب  ار  دوخ  ياهيرـسور  هک  وگب  ناناملـسم  نانز  تنارتخد و  تنارـسمه و  هب  ربمایپ  يا 
. تسا نابرهم  راگزرمآ  دنوادخ  دنوشن و  هدناجنر  دنوش و  هتخانش 

تسد  دوخ  ياهراک  زا  هنیدم  رد  نازاس  هعیاش  نالد و  رامیب  ناقفانم و  رگا 
488 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: رهش  ) نآ رد  یتّدم  كدنا  زج  سپس  میهد و  طّلست  ناشیا  هب  ار  وت  دنرادن  رب 
. دنشابن وت  راوج  رد  هنیدم )

. دنیآرد لتق  تراسا و  هب  اباحم  یب  دیاب  دنوش ، تفای  هک  اج  ره  دننوعلم و  نانیا 
. تفای دهاوخن  یلیدبت  رییغت و  یهلا  ّتنس  رد  زگره  تسا ، هدوب  يراج  ناینیشیپ  باب  رد  هک  تسا  یهلا  ّتنس  نیا 

488 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

بلط تشادگرزب و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  نأش  هب  مامتها  زا  یـشان  هک  تسا  یلاؤس  باوج  هفنأتـسم و  هلمج  نیا  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنِإ 
هغلاـبم وا  نارـسمه  ظّـفحت  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبـن  میظعت  رد  دـنوادخ  هک  تسا  هنوـگچ  هدـش : هتفگ  هـک  اـیوگ  تـسا ، وا  تیاـضر 

. تسوا رب  تاولص  هب  نینمؤم  رما  ندرک  هدامآ  عطقنم و  شلبق  ام  زا  هک  تسا  مالک  يادتبا  ای  دنکیم ؟
رترب لضفا و  تاولص  هکنیا  دّمحم ، لآ  دّمحم و  رب  تاولص  تلیضف  رد  رابخا  هک  نادب  ِْهیَلَع  اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی 

. دوش هدرمش  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  هّماع  هّصاخ و  قیرط  زا  تساهرکذ  همه  زا 
مهیلع وا  لآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  رب  برغم  زامن  حبـص و  زاـمن  ره  زا  دـعب  سک  ره  « 1 : » تسا هدـمآ  رابخا  زا  یـضعب  رد  سپ 

. ترخآ رد  تجاح  یس  ایند و  رد  تجاح  داتفه  دزاسیم ، هدروآرب  ار  وا  تجاح  دص  دنوادخ  دتسرفب  تاولص  مالّسلا 
__________________________________________________
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هلآ و دّمحم و  یلع  هّللا  یّلص  : » دیوگیمن نینمؤم  زا  کی  چیه  تسا و  هداتـسیا  تمایق  زور  ات  ياهتـشرف  « 1 : » تسا رابخا  زا  یـضعب  رد  و 
، دناسریم مالس  وت  هب  صخـش  نالف  هّللا  لوسر  ای  دیوگیم : هتـشرف  نآ  سپـس  مالّـسلا » کیلع  و  : » دیوگیم هتـشرف  نآ  هکنآ  رگم  مّلس »

«. مالّسلا هیلع  و  : » دیامرفیم هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ 
. دوش هداتسرف  دورد  وا  لآ  دّمحم و  رب  هکنآ  رگم  دوریمن  الاب  نامسآ  يوس  هب  ییاعد  چیه  « 2 : » تسا هدمآ  رابخا  زا  یضعب  رد  و 

اهنآ تسد  رد  هک  دـنوشیم  لزان  تاّرذ  ددـع  هب  هکیـالم  نامـسآ  زا  دوش  هعمج  بش  هک  هاـگنآ  « 3 : » تسا راـبخا  زا  رگید  یـضعب  رد  و 
. دنسیونیمن دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  زج  هبنش  بش  ات  هک  تسا  هرقن  ياهذغاک  الط و  ياهملق 

«4 . » تسا هدمآ  ایند  هب  هک  يزور  دننام  تسا  ناهانگ  زا  جورخ  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  باوث  تسا : هدمآ  رابخا  زا  یضعب  رد 
«5 . » دنامیمن ياهّرذ  چیه  وا  ناهانگ  زا  تسا : رگید  یضعب  رد 
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وا رب  تاولـص  رازه  شاهکیـالم  ادـخ و  دتـسرفب  تاولـص  هـبترم  هد  وا  لآ  دّـمحم و  رب  سک  ره  تـسا : هدـمآ  راـبخا  زا  رگید  یـضعب  رد 
«6 . » دنتسرفیم

: تسا هدمآ  رابخا  زا  رگید  یضعب  رد  و 
رازه وا  رب  دنوادخ  دتسرفب  تاولص  هبترم  کی  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ّیبن  رب  سک  ره 

__________________________________________________
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ح 1. ص 367 ، رابخالا : یناعم  . 5
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490 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هک تهج  نادب  دتـسرفیم  دورد  دـبع  رب  هکنآ  رگم  دـنامیمن  زیچ  چـیه  ادـخ  تاقولخم  زا  دتـسرفیم ، هکیالم  زا  فص  رازه  رد  تاولص 

. دنتسرفیم دورد  شاهکیالم  ادخ و 
هّللا یلـص  ّیبن  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  شلوسر  ادخ و  هک  تسا  رورغم  لهاج و  وا  دشابن  راک  نیا  قیاش  بغار و  سک  ره  سپ 

«1 . » دنتسه رازیب  وا  زا  هلآ  هیلع و 
. تسین دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  زا  رتنیگنس  يزیچ  نازیم  رد  تسا : رابخا  زا  رگید  یضعب  رد  و 

، دباییمن ار  تشهب  يوب  دتسرفن  تاولـص  نم  لآ  رب  یلو  دتـسرفب  تاولـص  نم  رب  سک  ره  « 2 : » تسا هدـمآ  رابخا  زا  رگید  یـضعب  رد  و 
. دوشیم ادیپ  لاس  دصناپ  هلصاف  زا  تشهب  يوب 

نییضرملا ءایـصوألا  دّمحم  لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللا  : » وگب يدناوخ  هعمج  زور  رد  ار  رـصع  زامن  هاگره  تسا : رابخا  زا  یـضعب  رد  و 
نیا سک  ره  هتاکرب » هّللا و  ۀـمحر  مهداـسجا و  مهحاورا و  یلع  مهیلع و  مالّـسلا  کـتاکرب ، لـضفأب  مهیلع  كراـب  کتاولـص و  لـضفأب 

دـصکی دنکیم و  وحم  وا  زا  هانگ  رازه  دصکی  دسیونیم و  هنـسح  رازه  دـصکی  وا  يارب  یلاعت  يادـخ  دتـسرفب  رـصع  زا  دـعب  ار  تاولص 
«3 . » دربیم الاب  ار  وا  يهجرد  رازه  دصکی  دزاسیم و  هدروآ  رب  وا  زا  تجاح  رازه 

زج هک  هدوب  تهج  نادب  نیا  دناهداتسرف و  دورد  لاس  تفه  مالّسلا  هیلع  یلع  رب  نم و  رب  هکیالم  تسا : هدمآ  رابخا  زا  رگید  یـضعب  رد  و 
مالّسلا هیلع  یلع 

__________________________________________________
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«1 . » دناوخن زامن  نم  اب  یسک 
تاولـص وا  رب  درک  رکذ  وت  شیپ  ار  وا  ماـن  ناذا  ریغ  اـی  ناذا  رد  یـسک  اـی  يدرب ، ار  ّیبن  ماـن  هاـگره  هدـمآ : راـبخا  زا  رگید  یـضعب  رد  و 

«2 . » تسرفب
وت دزن  ای  يربب  ار  وا  مان  هک  یتروص  رد  دناهداد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولـص  بوجو  هب  يوتف  اهقف  زا  يرایـسب  و 

. دوش هدرب  وا  مان 

491 ص :  نآ .....  رارسا  ّیبن و  رب  تاولص  تلیضف 
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. تسا فلتخم  رابخا  دوشیم  هداتسرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  رب  تاولص  هلیسو  نادب  هک  یظفل  نایب  رد 
میظعت لیبس  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  ندروآ  يور  هّجوت و  دوصقم  هک  دوشیم  هدافتـسا  اهنآ  فالتخا  رابخا و  عومجم  زا  و 

تلیـضف ّرـس  تسا و  فـلتخم  ظـفل  نییعت  رد  راـبخا  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  تسین و  ربـتعم  دروـم  نیا  رد  یـصوصخم  ظـفل  تسا و 
. دوشیم هدرب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  مان  هاگره  نآ  دیکأت  نآ و  هب  مامتها  تاولص و 

يادخ هک  تسا  یمظع  تناما  نآ  هک  یناسنا  هراّیس  يهفیطل  هک  تسا  نیا  دش ، هراشا  نآ  هب  رابخا  رد  هچنانچ  راکذا  ریاس  رب  نآ  يرترب  و 
حابـشا يرون و  حابـشا  ياـهنیمز  سوفن و  لوقع ، حاورا ، ياهنامـسآ  ياورناـمرف  هدروآ و  نوریب  ارنآ  دوـخ  صوـصخم  هنازخ  زا  یلاـعت 

یعیبط و ياهنیمز  اهنامسآ و  هب  یعیبط  حابشا  نآ  زا  هک  دومن ، یعیبط 
__________________________________________________
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. دوشیم ریبعت  دیلاوم  ياههوک 
ارنآ لمح  تقایل  يدوجوم  چیه  تسا و  قالطا  ماقم  زا  تناما  نآ  هک  دندید  نوچ  دـندرک ، يراد  دوخ  تناما  نآ  لمح  زا  اهنآ  همه  سپ 
مادک ره  ناشدوخ  هک  دـندید  دـشاب ، هتـشاد  بوجو  قالطا و  ماقم  هب  لوصو  دودـح ، دـّیقت و  ماقم  زا  جورخ  یگدامآ  هکنآ  رگم  درادـن 

قطن و بحاص  هّدام  ناسنا و  لکیه  فالخ  هب  درادن ، ار  ّدـح  نآ  ماقم و  نآ  زا  جورخ  یگدامآ  هک  دراد  صوصخم  يّدـح  مولعم و  ماقم 
. تسا دوجوم  قالطا  هب  ندیسر  ّدح و  زا  جورخ  دادعتسا  وا  رد  هک  نایب 

قوقح اهترثک و  عیمج  هب  تبـسن  تسا و  راکمتـس  مولظ و  شیوخ  تانّیعت  دودـح و  عیمج  رب  وا  هک  درک  لمح  ار  تناـما  نآ  ناـسنا  سپ 
. تسا نادان  لوهج و  هنازخ ، هب  تناما  لوصو  ادخ و  تنطلس  روهظ  ماگنه  اهنآ 

دّـصرتم هتـسشن و  نیمک  رد  نیطایـش  هّنجا و  ملاع  زا  ییاهدزد  هک  دـید  دیـشک  شود  هب  درک و  لـمح  ار  تناـما  نآ  ناـسنا  هکنآ  زا  سپ 
تناما دناوتیمن  نیطایش  هّنجا و  خنـس  زا  هدننک  کمک  نواعم و  نودب  هک  دید  دننک و  ینزهار  دندزدب و  ار  تناما  نآ  ات  دنتـسه  تصرف 

. دنک ظفح  ار 
هکیالم ملاع  زا  دومن ، تباجا  وا  تساوخرد  یلاعت  يادـخ  درک و  هدـننک  کمک  ناـبهگن و  تساوخرد  دـنوادخ  زا  لاـح  ناـبز  اـب  اذـل  و 

. دننک تیافک  تناما  ظفح  رد  هک  تشاذگ  ینانابهگن 
اهنآ خنـس  زا  هک  درک  ییاههدـننک  کمک  نانابهگن و  تساوخرد  سپ  دنتـسه ، نیمک  رد  سنا  نیطایـش  زا  ینادزد  هک  دـید  ناـسنا  زین  و 

493 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نالوسر و  ءایبنا ، هدومن و  تباجا  زین  ار  تساوخرد  نیا  یلاعت  يادخ  دنشاب ،
هدومن و کمک  ناگدنب  هب  هدرک  رما  ار  نانآ  دنناسرب ، هنازخ  هب  ارنآ  دننک و  کمک  ناسنا  هب  تناما  ظفح  رد  ات  داتسرف  ار  نانآ  نانیـشناج 

. دومن نانآ  زا  يوریپ  هب  رما  ار  ناگدنب 
هک ناگدـنب  بولق  رد  ناـبهگن  ظـفاح و  لوخد  ادـخ و  نانیـشناج  هب  یناـحور  لاـّصتا  اـب  زج  دروم  نیا  رد  يوریپ  ندرک و  کـمک  نوچ 

. تسا بلق  رد  لخاد  هک  دوشیم  نامیا  هب  ریبعت  ناگدنب  بولق  هب  ظفاح  لوخد  نیا  زا  تسین ، نکمم  تسادخ  يافلخ  زا  لزان  تروص 
لماک میلـست  هبوت و  ناگدنب و  يارب  رافغتـسا  افلخ و  بناج  زا  مامت  هّجوت  يروص و  لاّصتا  اب  رگم  تسین  نکمم  لوخد  نیا  لاّصتا و  نیا 

دزن تعیب  طیارـش  اب  لومعم و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  متاخ  نامز  ات  مالّـسلا  هیلع  مدآ  نامز  زا  هک  تسا  تعیب  نامه  نیا  ناگدنب ، بناج  زا 
نمؤم ناملسم و  دندشیمن و  نید  رد  لخاد  دندرکیمن  تعیب  تعیب  ود  زا  یکی  اب  ناگدنب  هک  يدنچ  ات  تسا و  هدوب  تباث  رّرقم و  مدرم 

وا اب  هک  دیامن  یسک  هب  هّجوت  هک  درادن  نیا  زا  رتگرزب  يراک  رگید  دومنیم  تعیب  تعیب  ود  زا  یکی  اب  یسک  هاگ  ره  دندشیمن و  هدیمان 
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بـسح رب  ار  وا  هدرک و  لـّمأت  وا  نوئـش  رد  دـیامن و  وا  يارب  مـیظعت  تمدـخ و  دنیــشنب و  وا  اـب  دـنک و  وا  يوـس  هـب  رظن  هدوـمن و  تـعیب 
. دناشکب وا  يوس  هب  وا  نوئش  رّکذت  ترثک  يدایز و  ببس  هب  ار  شدوخ  دنک و  بذج  دوخ  يوس  هب  شتّیناحور 

. دنوشیم بوسحم  وا  نوئش  اههیاس و  افلخ  يهمه  تسنانیشناج و  افلخ و  عیمج  لصا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  نوچ 
تمدخ ، رظن ، لیبق : زا  تسا  مزال  افلخ  عیمج  يارب  هک  هچنآ  ددرگیم و  لصاح  وا  زا  دیآیم  تسد  هب  افلخ  عیمج  زا  هک  يزیچ  ره  اذل 

494 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دّمحم اب  هک  تسا  یـسک  دننام  دنک  تعیب  افلخ )  ) نانآ زا  یکی  اب  سک  ره  تسا و  مزال  وا  يارب  اهنت  ناشنوئـش  رد  لّمأت  رّکذـت و  میظعت ،

. تسا هدرک  تعیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
هّللا یلـص  دّـمحم  هب  هّجوت  هک  تسین  نیا  زا  رتشزرا  اب  رتجرا و  رپ  یلمع  وا  يارب  دوش  لخاد  نامیا  رد  ای  مالـسا  رد  هک  یـسک  نیا  ربانب 

ای ترـضحنآ  هک  يوحن  هب  دـهد  قوس  شیوس  هب  ار  دوخ  هدرک و  وا  يارب  تمحر  بلط  اعد و  دـنک ، يروآ  دای  ار  وا  هدومن و  هلآ  هیلع و 
. دوش رهاظ  وا  هنیس  رب  شتوکلم  بسح  رب  شنانیشناج  زا  یکی 

فصن ایآ  درک : ضرع  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  يدرم  دومرف : هک  هدش  دراو  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  زا  اذل  و 
؟ مهدب رارق  وت  يارب  ار  میاهتاولص 

هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفر  درم  نآ  یتقو  یلب ، دومرف : مهدب ؟ رارق  وت  يارب  ار  میاهتاولـص  همه  تفگ : درم  نآ  یلب ، دومرف :
«1 . » دش تحار  تیافک و  ترخآ  ایند و  ّمه  زا  دومرف :

رارق وت  يارب  ار  متاولـص  مّوس  کی  نم  هّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  يدرم  تسا : يرگید  ربخ  رد 
. يدرک یبوخ  راک  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ماهداد ،

. تسا رتهب  رترب و  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ماهداد ، رارق  وت  يارب  ار  متاولص  فصن  هّللا ، لوسر  ای  تفگ : درم  نآ  سپ 
سپ مهدب ؟ رارق  وت  يارب  ار  متاولص  همه  ایآ  درک  ضرع  درم  نآ 

__________________________________________________

ح 1. ص 188 ، لامعالا : باوث  - 1
495 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«1 . » دنکیم تیافک  ترخآ  ایند و  زا  وت  ّمهم  ره  دنوادخ  تروص  نیا  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 
یلص ادخ  لوسر  يارب  ار  شتاولص  صخش  هنوگچ  دنک  حالصا  ار  وت  ادخ  درک : ضرع  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  هب  يدرم  ماگنه  نیا  رد 

؟ دهدیم رارق  هلآ  هیلع و  هّللا 
وا لآ  دّمحم و  رب  تاولـص  رب  ادـتبا  هکنآ  رگم  دـنکیمن  تساوخرد  يزیچ  دـنوادخ  زا  هک  هنوگ  نیدـب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  وبا 

. دنکیم
اعد يانعم  هب  ةالص  هک  اریز  تسا ، دوصقم  مدرم  بتارم  بسح  رب  هوجو  نآ  مامت  هک  تسا  یهوجو  ياراد  نآرق  دننامه  رابخا  نیا  لاثما 

. تسین يزیچ  وا  يارب  اعد  زج  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  يارب  وا  تاولص  زا  روضح  زا  بیاغ  تسین و  رضاح  هک  یسک  تسا و 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  دزن  هک  یـسک  دشابیم و  تسا  صوصخم  لاعفا  راکذا و  رب  لمتـشم  هک  عورـشم  زامن  يانعم  هب  ةالـص  زین  و 

عورشم زامن  رد  هک  دشاب  نینچ  نآ  يانعم  تسا  نکمم  دشاب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  يارب  اعد  وا  ةالص  تسا  نکمم  تسا  رـضاح 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  زامن  رد  لعاف  هکلب  مّلکتم  هکلب  زامن  رد  بطاخم  دـنکیمن و  رظن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  ریغ  هب  دوخ 

. تسا
لصاح شیارب  یتلاح  نینچ  سک  ره  ددرگیم و  لصاح  وا  يارب  یتلاح  نینچ  دنک  ادیپ  ار  شخیـش  دزن  روضح  تلاح  هک  یـسک  هچنانچ 
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ترخآ ایند و  زا  يزاین  یب  انغ و  هدـش ، لـصاح  شیارب  ترخآ  اـیند و  تاریخ  عیمج  هکلب  دومن ، دـهاوخ  تیاـفک  ار  شتاّـمهم  همه  دـش 
لماش
__________________________________________________

ح 1. ص 188 ، لامعالا : باوث  . 1
496 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوش لصاح  تلاح  نیا  نیکلاس  يارب  هک  دنتشاد  مامتها  مهیلع  هّللا  ۀمحر  خیاشم  ور  نیا  زا  ددرگیم ، شلاح 
ار خیش  تروص  نیرمت  لّمعت و  اب  هک  دندرکیم  رما  نیکلاس  هب  مجع  خیاشم  دنتـشادن و  تلاح  نیا  لوصح  زج  يروظنم  مه )  ) نیکلاس و 

. دوش لصاح  تلاح  نآ  نیرمت  لّمعت و  نیا  اب  ات  دنهد  رارق  دوخ  نیعلا  بصن 
باوـج تسا  مسا  هب  لاغتـشا  ببـس  هب  یّمـسم  دوـبعم و  زا  ندرک  تلفغ  تروـص و  هب  دـّیقت  رفک و  نیا  هک  دـشیم  هتفگ  ناـنآ  هب  یتـقو 

. تسا نامیا  رفک و  قوف  هک  تسا  يرفک  یلو  تساهتب ، تدابع  هب  هّبشت  رفک و  نیا  هک  دندادیم 
: هتفگ هک  اجنآ  هدومن  هراشا  بلطم  نیا  هب  هّرس  سّدق  يولوم  و 

كاخ بآ و  زا  نورب  ینیب  اهشقن  كاپ  یفاص و  دوش  نوچ  لد  يهنیآ 
ار شارف  مه  ار و  تلود  شرف  ار  شاّقن  مه  شقن و  ینیبب  مه 
نکش تب  وا  ینعم  تب  شتروص  نم  رای  لایخ  دمآ  لیلخ  نوچ 

دیدن وا  لایخ  ناج  شلایخ  رد  دیدپ  دش  وا  نوچ  هک  ار  نادزی  رکش 
انعم بسح  رب  عقاو و  رد  نکیل  تسا ، رفک  دـیق و  رهاـظ  رد  هچ  رگا  خیـش  دزن  روضح  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  رعـش  نیا  يوـنعم و  يوـنثم 

. تسا دیق  زا  قلطم 
هکیالم  زا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  رب  تمحر  ادخ  بناج  زا  تاولص  يانعم  و 

497 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسوا هیکزت 

رب یلاعت  يادـخ  زا  تمحر  بلط  ناگدـنب  زا  ةالـص  تسوا و  رب  ادـخ  بناـج  زا  تمحر  لوزن  بلط  هکیـالم  زا  اـی  تسا  ربخ  رد  هچناـنچ 
. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم 

تمحر بلط  يانعم  دشابیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  زا  هلزان  تروص  نآ  تسا ، وا  رما  ّیلو  هلزان  تروص  نمؤم  ریخا  ّتیلعف  نوچ  و 
اعد هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  رب  وا  ةالـص  هجیتن  رد  دوشیم و  وا  ریخا  ّتیلعف  رب  تمحر  بلط  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  رب  ادـخ  زا 

. دوشیم شدوخ  يارب 
. تسا تبرق  ام  يارب  تمحر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  رب  ام  تاولص  « 1 : » تسا هدمآ  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  يربخ  رد  اذل  و 

هّجوت وا  هب  زین  دنوادخ  دیامنب  تمحر  بلط  هدومن و  وا  هب  هّجوت  سک  ره  تسا  یلاعت  يادخ  ّمات  رهظم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  نوچ 
هب ادخ  هّجوت  موشیم » کیدزن  عارذ  کی  وا  هب  نم  دوش  کیدزن  نم  يوس  هب  بجو  کی  سک  ره   » ثیدـح نیا  نومـضم  قبط  دـنکیم ،

. یّلصم دادعتسا  بسح  رب  رتشیب  ای  ربارب ، رازه  ای  ربارب ، دص  ای  ربارب ، هد  تسادخ ، هب  وا  هّجوت  زا  رتشیب  وا 
. تسین يزیچ  هدنب  رب  دنوادخ  تمحر  لوزن  ةالص و  زج  وا  يوس  هب  دنوادخ  هّجوت  و 

، دننکیم ادیپ  هّجوت  وا  يوس  هب  ایـشا  يهمه  دنک  هّجوت  يزیچ  هب  وا  یتقو  اذل  تسا و  تقیقح  بحاص  ره  تقیقح  یلاعت  دنوادخ  نوچ  و 
سپ
__________________________________________________
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ح 4. ص 653 ، ج 2 ، یفاک : . 1
498 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا بّرقم  ناگتـشرف  اصوصخم  دتـسرفیم ، دورد  وا  رب  هکنآ  رگم  دنامیمن  یقاب  يدوجوم  چـیه  دتـسرفب  دورد  ياهدـنب  رب  دـنوادخ  یتقو 
«. 1  » یلاعت يادخ  هب  اهنآ  ندوب  کیدزن  تهج 

«2 . » دتسرفیم دورد  وا  رب  هکنآ  رگم  دنامیمن  یقاب  يزیچ  هک  هدش  هراشا  رابخا  زا  یضعب  رد  و 
زا رگید  یضعب  زا  تسا و  یمالسا  ّتیحت  ًامِیلْسَت » اوُمِّلَس  َو  : » ادخ لوق  زا  دوصقم  هک  دوشیم  هدافتسا  رابخا  زا  یضعب  زا  ًامِیلْـسَت  اوُمِّلَـس  َو 

هدروآ یلاعت  يادخ  دزن  رد  هک  هچنآ  رد  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  هب  تبـسن  دایقنا  میلـست و  دوصقم  هک  دوشیم  هدافتـسا  رابخا 
«. 3  » تسا

هدروآ مالّـسلا  هیلع  یلع  تفـالخ  هب  عجار  هک  هچنآ  رد  تسا  میلـست  داـیقنا و  دوصقم  هک  تسا  نیا  راـبخا  زا  رگید  یـضعب  زا  دافتـسم  و 
«4 . » تسوا ّیصو  هب  میلست  دایقنا و  دوصقم  ای  تسا ،

: ادخ لوق  نیا  لیلعت  رّدقم و  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  ًانیِهُم  ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَـعَأ  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
. دشابیم هللا ) لوسر  نوذؤت  نأ  مکل  ناک  ام  )

هک دشاب  نیا  هب  هراشا  هک  تسا  نیا  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  هب  ندناسر  رازآ  دوصقم  هکنیا  اب  َهَّللا  َنوُذُْؤی  دومرف : هکنیا  ّتلع  و 
. تسا یلاعت  يادخ  هب  رازآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رازآ 

هدرک ّتیذا  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  مالّسلا و  هیلع  یلع  هک  تسا  یسک  زا  هیانک  زین  و 
__________________________________________________

ص 188 و 185. لامعالا : باوث  . 1

ص 188 و 185. لامعالا : باوث  . 2
ص 196. ج 2 ، یمق : ریسفت  . 3

ص 253. جاجتحالا : . 4
499 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشاب
سک ره  دومرف : تسا ، هدرک  ّتیذا  ارم  دـنک  ّتیذا  ار  وا  سک  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاـف  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هچ 
دننام دنک  تّیذا  نم  گرم  زا  دعب  ار  وا  سک  ره  دنک ، ّتیذا  ار  وا  نم  گرم  زا  دعب  هک  تسا  یـسک  دننام  دنک  ّتیذا  ار  وا  نم  تایح  رد 

ار ادخ  دـنک  تّیذا  ارم  سک  ره  هدرک و  ّتیذا  ارم  دـنک  ّتیذا  ار  همطاف  سک  ره  دـشاب ، هدرک  ّتیذا  ار  وا  نم  تایح  رد  هک  تسا  یـسک 
رد ادـخ  لوسر  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  يهراب  رد  « 1  » َُهلوُسَر َو  َهَّللا  َنوُذْؤـُی  َنیِذَّلا  َّنِإ  تسا : یلاـعت  يادـخ  لوـق  نآ  تسا و  هدرک  ّتیذا 

دناسرب رازآ  نم  هب  سک  ره  تسا و  هدـناسر  رازآ  نم  هب  دـناسرب  رازآ  وت  زا  ییوم  رات  هب  سک  ره  دومرف : دوب ، هتفرگ  ار  شـشیر  هکیلاح 
«2 . » داب وا  رب  ادخ  تنعل  دناسرب  رازآ  ادخ  هب  سک  ره  تسا و  هدناسر  رازآ  ادخ  هب 

دنـشاب هدرک  یهانگ  نانآ  هکنیا  نودـب  دـنک  تّیذا  ار  نمؤم  نز  درم و  هک  یناسک  اُوبَـسَتْکا  اَم  ِْریَِغب  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َو 
. دنشاب تّیذا  رازآ و  ّقحتسم  هلیسو  نادب  هک 

نآ هک  یهدب  تبـسن  يزیچ  نانآ  هب  هک  تسا  نیا  هب  نینمؤم  رازآ  تّیذا و  ینعی  دناهدش ، غورد  بذک و  لّمحتم  نانیا  ًاناتُْهب  اُولَمَتْحا  ِدَـقَف 
ناتهب غورد و  یلطاب  ره  تسین و  لطاب  رما  زج  يزیچ  نمؤم  ياذیا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دشابن ، دوجوم  نانآ  رد  هدادن و  ماجنا  ار 
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ص 196. ج 2 ، یمق : ریسفت  ص 202 . ج 4 ، یفاص : . 1
. ].....[ ص 370 ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ص 203 ، ج 4 ، یفاص : . 2

500 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا

عیمج هب  تبـسن  نآ  لومـش  تّیمومع و  اب  تافانم  مالّـسلا  امهیلع  همطاـف  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ياذـیا  دروم  رد  هیآ  نیا  لوزن  ًاـنِیبُم  ًاـْمثِإ  َو 
. درادن تانمؤم  نینمؤم و 

دندرکیم و ّتیذا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هدـش  لزان  نیقفانم  هراب  رد  هیآ  نیا  « 1 : » تسا هتفگ  هیآ  نیا  هراب  رد  يواضیب  ریـسفت  بحاص 
ياذـیا تسین ، وا  رما  ّیلو  ياذـیا  زج  شنامیا  تهج  زا  وا  ياذـیا  تسین ، شرما  ّیلو  زج  شنامیا  تهج  زا  نمؤم  هک  تسا  نیا  بلطم  ّرس 

. تسا یلاعت  يادخ  ياذیا  نآ  تسا ، مالّسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  ياذیا  هب  نورقم  وا  رما  ّیلو 
. تسا تّما  ریاس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ّیبن  نانز  يارب  يرگید  بدا  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای 

عـضاوم ریاس  اهتروص و  نینمؤم  نارـسمه  ادـخ و  لوسر  نارـسمه  َّنِِهبِیباَلَج  ْنِم  َّنِْهیَلَع  َنِینْدـُی  َنِینِمْؤُْملا  ِءاِسن  َو  َِکتاَنب  َو  َکِـجاوْزَِأل  ْلـُق 
دنوش ادج  نانز  ریاس  زا  هلیسو  نیدب  ات  درک ، اههنیس  اهتروص و  ندیناشوپ  هب  رما  یلاعت  يادخ  سپ  دندیناشوپیمن  رداچ  اب  ار  دوخ  تنیز 

دوصقم رداچ  نیمه  تسا  نکمم  دنـشوپیم و  رداچ  زا  لبق  اهـسابل و  همه  يور  هک  تسا  يداشگ  سابل  نانز  بابلج  دننک و  ادیپ  زیمت  و 
. دشاب

. دزاس ادج  نانز  ریاس  نازینک و  زا  ار  اهنآ  دناوتیم  هک  تسا  يزیچ  نیرتمک  نیا  َْنفَْرُعی و  ْنَأ  ینْدَأ  َِکلذ 
__________________________________________________

ص 252. ج 2 ، يواضیب : ریسفت  . 1
501 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هک هاگنآ  دنناوخیم ، زامن  ادخ  لوسر  رس  تشپ  دنتفریم و  دجسم  هب  نانز  هک  هدوب  نیا  هیآ  نیا  لوزن  ببـس  دناهتفگ : یخرب  َْنیَذُْؤی  الَف 
دنتـسشنیم و نانز  هار  رد  اهناوج  دـنورب  دجـسم  هب  هک  دـندشیم  جراخ  هناخ  زا  حبـص  زامن  ءاشع و  برغم و  زامن  يارب  دـشیم و  بش 

«1 . » دندشیم نانآ  ضّرعتم  دندرکیم و  تّیذا  ار  اهنآ 
بادآ دـنکیم و  محر  نانآ  هب  تسا و  میحر  دـشخبیم و  ار  نانز  هتـشذگ  ریـصقت  تسا و  روفغ  دـنوادخ  سپ  ًامیِحَر  ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناـک  َو 

. دهدیم دای  اهنآ  هب  ار  ترشاعم 
ضّرعتم هک  ار  توهـش  هبیر و  لها  تساوخ  یلاعت  يادخ  نوچ  ِۀَنیِدَْملا  ِیف  َنوُفِجْرُْملا  َو  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َو  َنوُِقفانُْملا  ِهَْتنَی  َْمل  ِْنَئل 
ناشیاهلد رد  هک  ینانآ  ناقفانم و  رگا  دومرف : دومن و  ّمضنم  اهنآ  هب  زین  ار  اهزیگنا  هنتف  نیقفانم و  دـیامن  دـیدهت  دـندشیم  اههار  رد  نانز 

. دنتسیان زاب  ناشرادرک  زا  هنیدم ، رد  تسا  ضرم 
نانآ اب  كدـنا ، یگیاسمه  ترواجم و  ای  كدـنا  نامز  هک  میرامگ  رب  نانآ  رب  ار  وت  هّتبلا  اًـلِیلَق  اَّلِإ  اـهِیف  َکـَنوُرِواُجی  ـال  َُّمث  ْمِِهب  َکَّنَیِْرُغَنل 

لعاف ال زا  يرگید  لاح  اوُفُِقث  اـمَْنیَأ  تسا  َکـَنوُرِواُجی  ـال  لـعاف  زا  لاـح  َنِینوُْعلَم  تسا  هدـش  انثتـسا  لـعاف  زا  لـیلق »  » ظـفل ینک ! ارادـم 
. تسا َنِینوُْعلَم  عوفرم  زا  ای  َکَنوُرِواُجی 

زاب دندرگنرب و  شیوخ  دب  راک  زا  رگا  اًلِیتْقَت  اُولُِّتق  َو  اوُذِخُأ 
__________________________________________________

ص 197. یمق ج 2 ، ریسفت  . 1
502 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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هقیـضم و نیب  ترخآ و  ایند و  رد  ادخ  تمحر  زا  درط  نعل و  نیب  عماج  هک  دنوش  دـیعبت  جارخا و  لاح  نیرتدـب  اب  رهـش  زا  دـیاب  دنتـسیان 
. دنتسه ندش  هتشک  راوازس  دنشاب  اج  ره  هک  تساهنآ  نداد  رارق  انگنت  رد  مدرم و  نعل  نیب  تراسا ، نتشک و  ببس  هب  نتفرگ  رارق  انگنت 

نازیگنا هنتف  هدوب و  مه  نیا  زا  شیپ  هک  تسادخ  ّتنـس  تازاجم  هنوگ  نیا  اًلیِْدبَت و  ِهَّللا  ِۀَّنُِـسل  َدَِجت  َْنل  َو  ُْلبَق  ْنِم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  ِیف  ِهَّللا  َۀَّنُس 
. تسین یلیدبت  رییغت و  ار  ادخ  ّتنس  دندشیم و  تازاجم  دندرکیم و  ییاهراک  نینچ  نانآ  ياهتّما 

73 تایآ 63 -

502 ص :  ات 73 ..... ] تایآ 63  (: 33  ) بازحألا هروس  ]

هراشا

ًاریِعَـس ْمَُهل  َّدَـعَأ  َو  َنیِِرفاْکلا  َنََعل  َهَّللا  َّنِإ  ( 63  ) ًابیِرَق ُنوُکَت  َۀَعاَّسلا  َّلََعل  َکیِرْدـُی  ام  َو  ِهَّللا  َدـْنِع  اهُْملِع  امَّنِإ  ُْلق  ِۀَـعاَّسلا  ِنَع  ُساَّنلا  َُکلَئْـسَی 
َو ( 66  ) الوُسَّرلا اَنْعَطَأ  َو  َهَّللا  اَنْعَطَأ  اـنَْتَیل  اـی  َنُولوُقَی  ِراَّنلا  ِیف  ْمُهُهوُجُو  ُبَّلَُقت  َمْوَی  ( 65  ) ًاریِـصَن َو ال  اِیلَو  َنوُدِجَی  ًاَدبَأ ال  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ( 64)

(67  ) الِیبَّسلا اَنوُّلَضَأَف  انَءارَبُک  َو  انَتَداس  انْعَطَأ  اَّنِإ  انَّبَر  اُولاق 
َْدنِع َناک  َو  اُولاق  اَّمِم  ُهَّللا  ُهَأَّرَبَف  یسُوم  اَْوذآ  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( 68  ) ًارِیبَک ًانَْعل  ْمُْهنَْعلا  َو  ِباذَْعلا  َنِم  ِْنیَفْعِض  ْمِِهتآ  انَّبَر 

َو َهَّللا  ِعُِـطی  ْنَم  َو  ْمَُکبوـُنُذ  ْمَُکل  ْرِفْغَی  ْمَُکلاـمْعَأ َو  ْمَُکل  ِْحلُْـصی  ( 70  ) ًادـیِدَس ًـالْوَق  اُولُوق  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  ( 69  ) ًاهیِجَو ِهَّللا 
ُناْسنِْإلا اَهَلَمَح  َو  اْهنِم  َنْقَفْـشَأ  َو  اهَْنلِمْحَی  ْنَأ  َْنَیبَأَف  ِلابِْجلا  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  یَلَع  َۀَنامَْألا  اَنْـضَرَع  اَّنِإ  ( 71  ) ًامیِظَع ًازْوَف  َزاف  ْدَـقَف  َُهلوُسَر 

(72  ) ًالوُهَج ًامُولَظ  َناک  ُهَّنِإ 
(73  ) ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ُهَّللا  َبُوتَی  َو  ِتاکِرْشُْملا  َو  َنیِکِرْشُْملا  َو  ِتاِقفانُْملا  َو  َنیِِقفانُْملا  ُهَّللا  َبِّذَُعِیل 

503 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

503 ص :  همجرت ..... 

. دشاب کیدزن  تمایق  اسب  هچ  یناد  هچ  وت  و  تسا ، دنوادخ  اب  شنامز  زا  عالّطا  نآ و  ملع  وگب  دنسرپیم ، تمایق  هراب  رد  وت  زا  مدرم 
. تسا هتخاس  هدامآ  نازورف  یشتآ  نانآ  يارب  تسا و  هدرک  تنعل  ار  نارفاک  دنوادخ  نامگ  یب 

. دنباییمن يروای  رای و  دننآ و  رد  هنادواج - هراومه - هک 
. میدرکیم تعاطا  ربمایپ  زا  میدرکیم و  تعاطا  دنوادخ  زا  شاک  دنیوگ  دوش ، هدنادرگ  خزود  شتآ  رد  ناشیاه  هرهچ  هک  يزور 

. دندناشک یهارمگ  هب  ار  ام  هاگنآ  میدرک ، تعاطا  نامنارتگرزب  نایاوشیپ و  زا  ام  اراگدرورپ  دنیوگ  و 
. نک ناشتنعل  میظع  هدب و  باذع  زا  مهس )  ) نادنچ ود  نانآ  هب  اراگدرورپ 

تشاد و شرانک  رب  يرب و  دندزیم  ناتهب  دنتفگیم و  هچنآ  زا  دـنوادخ  هک  دیـشابم  دـنداد  رازآ  ار  یـسوم  هک  یناسک  دـننام  نانمؤم  يا 
. دندوب دنموربآ  دنوادخ  دزن 

. دییوگب راوتسا  تسرد و  ینخس  دینک و  اورپ  دنوادخ  زا  نانمؤم  يا 
لیان یگرزب  يراگتـسر  هب  یتسار  هب  دنک ، تعاطا  وا  ربمایپ  دـنوادخ و  زا  سک  ره  دزرمایب و  ار  ناتناهانگ  درادـب و  حـلاص  ار  ناتلامعا  ات 

. تسا هدش 
ار نآ  ناسنا  دندیـساره ، نآ  زا  دـندز ، زاـب  رـس  نآ  نتفریذـپ  زا  یلو  میتشاد ، هضرع  اـههوک  نیمز و  اهنامـسآ و  رب  ار  شیوخ  تناـما  اـم 

. دوب ینادان  راکمتس  شیوخ  ّقح  رد  نآ  هک  تفریذپ ،
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، درذـگرد نمؤم  نانز  نادرم و  روصق  تلفغ و  زا  دـنک ، باذـع  ار  كرـشم  نانز  نادرم و  قفانم و  نانز  نادرم و  دـنوادخ  ماـجنا  رـس  اـت 
. تسا نابرهم  راگزرمآ  دنوادخ 

504 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

504 ص :  ریسفت ..... 

تعاس هب  تسا و  يرغـص  تمایق  نآ  هک  هدش  گرم  تعاس  هب  ریـسفت  ِۀَـعاَّسلا  هک  تشذـگ  بلطم  نیا  رّرکم  ِۀَـعاَّسلا  ِنَع  ُساَّنلا  َُکلَئْـسَی 
ود ره  رد  هدـش و  ریـسفت  يربک  تمایق  هب  يرارطـضا و  ای  يرایتخا  تسا  يرگید  تمایق  زین  نآ  هک  هدـش  ریـسفت  مالّـسلا  هیلع  مئاـق  روهظ 

. تسا مالّسلا  هیلع  مئاق  روهظ  زین  اربک  ارغص و  تمایق 
كرد ناکما  دنتـسه  بوجحم  ناکم  نامز و  ياهباجح  اب  هک  یناسک  يارب  نآ و  ضرع  رد  هن  تسا  نامز  لوط  رد  روما  نیا  همه  نوچ  و 

ملع هب  ملاع  ددنویپب و  ءالعا  ءالم  هب  دوش و  جراخ  ناکم  نامز و  دودح  زا  هکنآ  رگم  دـنکیمن  ادـیپ  ملع  روما  نآ  هب  یـسک  تسین ، اهنآ 
 ... مدرم دزن  هن  تسادخ  دزن  ملع  نآ  هک  ددرگ  ادخ 

: دومرف دهدب ، لامجا  روطب  ار  اهنآ  باوج  هک  دومن  رما  شلوسر  هب  یلاعت  يادخ  اذل 
ملاع ادخ و  دزن  هک  یـسک  زج  تسادخ  دزن  هک  یملع  زا  دیتسه و  مدرم  دزن  امـش  تسادخ ، دزن  نآ  ملع  هک  وگب  ِهَّللا  َدـْنِع  اهُْملِع  امَّنِإ  ُْلق 

. دوشیمن هاگآ  دشاب  ادخ  ملع  هب 
تیاهن رد  دنتـسه  نامز  هب  دّیقم  هک  یناسک  تسا و  نامز  لوط  رد  هچ  رگا  تمایق  تعاس و  هکنیا  ًابیِرَق  ُنوُکَت  َۀَـعاَّسلا  َّلََعل  َکیِرْدـُی  ام  َو 
تاّینامز  نامز و  حور  يهلزنم  هب  تعاس  نآ  نوچ  یکیدزن ، تیاهن  رد  تسا  کیدزن  اهنآ  هب  تعاس  نآ  نکیل  دنتسه ، نآ  زا  يرود 

505 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا دوجوم  نآ  هب  زیچ  نیرتکیدزن  يدوجوم  ره  حور  تسا و 

تعاس هب  نارفاک  دوصقم ، هک  تسا  نآ  بسانم  اجنیا  رد  اریز  تسا  هدرک  نعل  ار  تمایق )  ) تعاس هب  نارفاـک  ادـخ  َنیِِرفاـْکلا  َنََعل  َهَّللا  َّنِإ 
. دشاب

يروای رای و  تسا و  هدش  هدامآ  هشیمه  يارب  نازوس  شتآ  نانآ  يارب  ًاریِـصَن و  َو ال  اِیلَو  َنوُدِجَی  ًاَدبَأ ال  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ًاریِعَـس  ْمَُهل  َّدَـعَأ  َو 
. دنرادن

. تسا نولوقی »  » هب ای  نودجی » ال  : » ادخ لوق  هب  ّقلعتم  موی »  » ظفل ُبَّلَُقت  َمْوَی 
تعاـطا مالّـسلا  هیلع  یلع  ّقح  رد  ار  لوسر  ادـخ و  شاـک  يا  دـنیوگیم  اـَلوُسَّرلا  اَـنْعَطَأ  َو  َهَّللا  اَـنْعَطَأ  اـنَْتَیل  اـی  َنُولوُقَی  ِراَّنلا  ِیف  ْمُهُهوُجُو 

. میدرکیم
. تسا هدش  هدناوخ  عمجلا  عمج  تروص  هب  انتاداس » « » انتداس  » ظفل انَءارَبُک  َو  انَتَداس  انْعَطَأ  اَّنِإ  انَّبَر  اُولاق  َو 

. میدرک يوریپ  نامناگرزب  ناگدرکرس و  زا  ام  اراگدرورپ  دنیوگیم : ینعی 
. فقو تلاح  رب  لصو  تلاح  ءارجا  فلا و  اب  هحتف  رب  فقو  تهج  هدش  هدناوخ  فلا  اب  لیبّسلا »  » و لوسّرلا »  » ظفل اَلِیبَّسلا  اَنوُّلَضَأَف 

. دندرک هارمگ  هار  زا  ار  ام  نانآ  ینعی 
ًارِیبَک ًانَْعل  ْمُْهنَْعلا  َو  دندرک  هارمگ  زین  ار  ام  دـندوب و  هارمگ  نوچ  نک ، ربارب  ود  ار  ناشباذـع  اراگدرورپ  ِباذَْـعلا  َنِم  ِْنیَفْعِـض  ْمِِهتآ  انَّبَر 

. تسا هدش  هدناوخ  اریثک »  » هطقن هس  ءاث  اب  اریبک  ظفل 
506 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

يا دنیوگیم : هک  دندرک ، بصغ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  لآ  ّقح  هک  تسا  یناسک  زا  هیانک  هیآ  نیا  تسا : هدمآ  ّیمق  ریـسفت  رد 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2767 

http://www.ghaemiyeh.com


. ار اربک  تداس و  هن  میدرکیم ، تعاطا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ّقح  رد  ار  لوسر  ادخ و  ام  شاک 
رد دندرک ، هارمگ  تشهب  زا  ار  ام  دندرک و  نانآ  ّقح  بصغ  دّمحم و  لآ  ملظ  هب  ادتبا  هک  دنتسه  یناسک  نیلّوا  اربک  تاداس و  زا  دوصقم 

. تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هار  لیبس ، زا  دوصقم  اجنیا 
دـندرک و ّتیذا  ار  یـسوم  هک  دیـشابن  یناسک  دـننام  نینمؤم  يا  اُولاق  اَّمِم  ُهَّللا  ُهَأَّرَبَف  یـسُوم  اَْوذآ  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 

. درک هئربت  دندرکیم  تّیذا  دنتفگیم و  وا  ّقح  رد  هک  هچنآ  زا  ار  وا  دنوادخ 
اهیلع همطاف  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ياذـیا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ّقح  رد  اذـیا  رب  ار  نینمؤم  لوسر و  ياذـیا  تایآ  هک  ماقم  بساـنم  اـجنیا  رد 
ندرک ّتیذا  رد  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ندرک  ّتیذا  رد  نینمؤم  يا  دـشاب : نینچ  هیآ  ياـنعم  هک  تسا  نیا  میدومن  لـمح  مالّـسلا 

. دندرک تّیذا  ار  یسوم  هک  دیشابن  یناسک  دننام  مالّسلا  هیلع  یلع 
لسغ وشتسش و  ماگنه  هک  تشاد  مرش  ردق  نآ  یسوم  هک  دوب  تهج  نادب  نیا  دوب ، ایح  اب  هیجو و  ادخ  دزن  یسوم  ًاهیِجَو  ِهَّللا  َْدنِع  َناک  َو 

: دنتفگ یضعب  هک  ییاج  ات  دنیبن ، ار  وا  یسک  هک  تفریم  ییاج 
. درادن یگنادرم  تلآ  دنتفگ : یضعب  تسا و  نینع  یسوم 

. قتف ای  دراد و  صرب  ای  تسا ، بیع  ياراد  وا  دنتفگ : یخرب  و 
ینب تفر و  سابل  بلط  رد  یسوم  درب ، ار  وا  سابل  داب  تشاذگ و  یگنس  يور  ار  شسابل  دهد  وشتـسش  ار  دوخ  هک  تفر  هبترم  کی  سپ 

507 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نادرم  نیرتهب  دننام  وا  هک  دندیمهف  دندید و  نایرع  ار  وا  لیئارسا 
. دومن هئربت  دنتفگیم  هچنآ  زا  ار  وا  دنوادخ  سپ  تسا ،

درک و یهن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ياذـیا  زا  ار  نینمؤم  یلاـعت  دـنوادخ  یتـقو  ًادـیِدَس  اـًلْوَق  اُولُوق  َو  َهَّللا  اوـُقَّتا  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
وا دنتفگیمن  الثم  دوبن ، وا  قیال  بسانم و  هک  دندادیم  تبـسن  يزیچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  هک  دوب  هنوگ  نیدـب  ناشیاذـیا 

يادخ بناج  زا  دیوگیم  مالّـسلا  هیلع  یلع  يهراب  رد  دّـمحم  هک  هچنآ  دـنتفگیم : ای  دـهد ، رارق  ریما  ام  رب  ار  شیومع  رـسپ  دـهاوخیم 
. اهتّیذا نیا  لاثما  ای  تسین  یلاعت 

یتشز حبق و  دشابن و  نآ  رد  نالطب  هبیاش و  ات  دنک ، رما  تسار  راتفگ  هب  ار  نانآ  تساوخ  درک  یهن  ییاهتّیذا  نینچ  زا  یلاعت  يادخ  یتقو 
زا کـی  چـیه  ّتیذا  نآ  رد  نینمؤم و  زا  یکی  رب  هن  هدـش و  هتفگ  نخـس  وا  هراـب  رد  هک  یـسک  رب  هن  هدـنیوگ و  رب  هن  دـیاین ، دـیدپ  نآ  زا 

. دشابن نینمؤم 
رگا هک  تسا  اضعا  ریاس  سییر  نابز  ینعی  دشاب ، داسف  للخ و  نآ  رد  رگا  دنک  حالـصا  ار  امـش  لامعا  دـنوادخ  ات  ْمَُکلامْعَأ  ْمَُکل  ِْحلُْـصی 

. دنکیم حالصا  ار  اضعا  لامعا  عیمج  دنوادخ  ددرگ  حلاص  دوشیم  يراج  نابز  رب  هک  هچنآ  دوش و  حلاص  نآ 
رورغم داّبع  يا  وت  رب  ياو  تفگ : يرـصب  یفوص  ریثک  نب  داّبع  هب  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ْمَُکبُونُذ  ْمَُکل  ْرِفْغَی  َو 

ْمَُکل ِْحلُْصی  ًادیِدَس  ًالْوَق  اُولُوق  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  دیامرفیم : شباتک  رد  یلاعت  يادخ  تسا !؟ فیفع  وت  جرف  نطب و  هک  يدش 
دنوادخ  هک  نادب  ْمَُکلامْعَأ 

508 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«1 . » ییوگب لدع  راتفگ  ات  دنکیمن  لوبق  ار  يزیچ  وت  زا 

هک تسا  نیا  هب  لوق  دادس  لصا  نوچ  دنیوگب ، ّقح  دیابن  دنـشابن  راتفگ  رد  زاجم  رگا  نافرع  ملع و  لها  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  ربخ  نیا 
رگم دنیوگب  دـیابن  دنـشاب  هتـشاد  هزاجا  هاگره  دـشاب و  ادـخ  نید  هب  قّلعتم  هک  ییاج  رد  صوصخب  دـشاب ، ادـخ  بناج  زا  هزاجا  نذا و  اب 

. تسا ّقح  نآ  هک  دنسانشب  دننادب و  هک  ار  يزیچ 
، دوش يراج  شنابز  رب  دنک  روطخ  شبلق  رد  هچنآ  ره  سپ  دنکب ، ءاملع  هّیفوص و  زا  ّقح  لها  هب  هّبشت  هک  یسک  رب  ياو  رازه  ياو و  سپ 
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. دشاب هتشاد  هزاجا  نذا و  یلاعت  يادخ  فرط  زا  هکنآ  نودب 
يراگتـسر هب  دـنک  تعاطا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  رما  رد  شلوسر  ادـخ و  زا  سک  ره  ًامیِظَع و  ًازْوَف  َزاـف  ْدَـقَف  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو 

«2 . » تسا هدمآ  رابخا  رد  هچنانچ  تسا ، هدیسر  گرزب 
زا دوصقم  ًالوُهَج  ًامُولَظ  َناک  ُهَّنِإ  ُناْسنِْإلا  اَهَلَمَح  َو  اْهنِم  َنْقَفْـشَأ  َو  اهَْنلِمْحَی  ْنَأ  َْنَیبَأَف  ِلابِْجلا  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  یَلَع  َۀـَنامَْألا  اَنْـضَرَع  اَّنِإ 
هک تسا ، یناسنا  يهراّیس  يهفیطل  دش  هراشا  نیا  زا  لبق  یکدنا  هروس  نیا  رد  ود و  نآ  ریغ  نونمؤم و  ءاسن و  هروس  ود  رد  هچنانچ  تناما 

. هدوبن نآ  زا  رتهب  رتشزرا و  اب  يرهوگ  یلاعت  ّقح  يهنازخ  رد 
رب ارنآ  تخاس و  جراخ  شایبیغ  يهنازخ  زا  ارنآ  یلاعت  يادخ  سپ 

__________________________________________________

ح 81. ص 107 ، ج 8 ، یفاک : ص 206 . ج 4 ، یفاص : . 1
ح 8. ص 144 ، ج 1 ، یفاک : ص 306 . ج 4 ، یفاص : . 2

509 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رارق ریما  هدـنامرف و  اهنآ  رب  ار  تناما  هفیطل و  نآ  هک  اـنعم  نیدـب  تشاد ، هضرع  یعیبط  كـالفا  ياهنامـسآ  سوفن و  لوقع و  ياهنامـسآ 
نوچ دـندرک ، يراد  دوخ  تناما  نآ  لمح  زا  اهنیا  يهمه  سپ  دـیلاوم ، ياههوک  رب  سپـس  تشاد  هضرع  رـصانع  ياهنیمز  رب  سپـس  داد ،

هچ دـشاب  يدایز  نابهگن  ياراد  هک  درکیم  اضتقا  ار  ینما  لحم  شدوخ  رهوگ  نیا  تاذ  اریز  دـندوبن ، رهوگ  نیا  قیال  لها و  مادـکچیه 
. دوب دایز  نآ  ياهدوسح  اهدزد و 

ای دش  رکذ  هک  اهنآ  همه  دسرب و  قالطا  ملاع  هب  دناوتب  دـشاب و  دودـح  دـییقت و  زا  جورخ  يهدامآ  ّدعتـسم و  هک  تساوخیم  یّلحم  زین  و 
. دندوبن نابهگن  ّتینما و  ياراد  نآ  رب  هوالع  ای  دندوبن  دودح  زا  جورخ  يهدامآ  ّدعتسم و 

هک دندرک  يراز  عّرضت و  ادخ  هاگرد  هب  دندوب ، نآ  كاله  انف و  نارگن  دندیـسرت و  اهبنارگ  رهوگ  تناما و  نیا  رب  اهنآ  زا  کی  ره  اذل  و 
دومن هضرع  عیمج  تیاهن  ّلک و  تیاغ  ریخا و  دولوم  رب  دـنوادخ  ار  تناما  نآ  سپـس  درادـب ، فاعم  تناما  نیا  لمح  زا  ار  اهنآ  دـنوادخ 

سپ دوش ، جراخ  دودـح  زا  دـناوتیم  دراد و  دادعتـسا  یگدامآ و  دـید  دومن و  رظن  زین  ناسنا  تفای ، تناـما  لـمح  قیـال  لـها و  ارنآ  هک 
. تفریذپ ارنآ  درک و  ادیپ  قوش  تناما  نآ  هب  تبسن 

هک دومن ، اهناسنا  خنـس  زا  یناـبهگن  تساوخرد  زین  نیطایـش و  هّنجا و  خنـس  زا  هدـننک  کـمک  ناـبهگن و  تساوخرد  یلاـعت  يادـخ  زا  و 
. درک تباجا  ار  تساوخرد  نیا  دنوادخ 

اهفلاختم  دوشیم و  عمج  فلتخم  رابخا  يهمه  تناما  نایب  نیا  اب 
510 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  تلزنم  ماقم و  تفالخ ، تراما و  تماما ، زامن ، فیلکت ، قلطم  هب  رابخا  رد  تناـما  هچ  دـندرگیم ، قفاوتم 
هیلع یلع  نب  نیسح  تداهش  مالّسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تیالو  تناما ، قلطم  نانآ ، تلزنم  يوزرآ  هلآ ، هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  لآ 

. تسا هدش  ریسفت  هدش  بصغ  تفالخ  مالّسلا و 
تفالخ و ناگدننک  بصغ  مالّسلا ، هیلع  مدآ  مالّسلا ، هیلع  نیـسح  مالّـسلا ، هیلع  یلع  هب  زین  ناسنا  ریـسفت  تناما  رد  ریـسافت  فالتخا  اب  و 

بتک هب  دـنک  ادـیپ  يرتـشیب )  ) عـالّطا راـبخا  فـالتخا  هب  دـهاوخیم  هک  ره  لوهج  مولظ و  ریـسفت  تسا  نینچمه  دوشیم و  ناـسنا  قلطم 
. دنک هعجارم  رابخا  ریسافت و 

يادـخ لوق  هچنانچ  تسا ، ناسنا  لمح  ای  تناـما ، نتـشاد  هضرع  لـیلعت  ِتاکِرْـشُْملا  َو  َنیِکِرْـشُْملا  َو  ِتاـِقفانُْملا  َو  َنیِِقفاـنُْملا  ُهَّللا  َبِّذَُـعِیل 
. دشابیم ْمَُکبُونُذ  ْمَُکل  ْرِفْغَی  ْمَُکل و  ِْحلُْصی  : » ادخ لوق  لیلعت  ای  ًادیِدَس  ًالْوَق  اُولُوق  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  ادخ : لوق  لیلعت  َۀَنامَْألا  اَنْضَرَع  اَّنِإ  یلاعت :
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قفانم و هک  تهج  نادب  رگم  میدرکن  هضرع  نیمز  اهنامـسآ و  رب  ار  تناما  ام  نوچ  دیـسرتب ، ادخ  باذع  مشخ و  زا  تسا : هتفگ  هک  ایوگ 
ناهانگ دیامن و  حالـصا  ار  امـش  لامعا  ای  دسرب ، باوث  هب  نمؤم  باذع و  هب  قفانم  هک  تهج  نادـب  رگم  مینک و  ادـج  نمؤم  زا  ار  كرش 

. میدرکن هضرع  تهج  نیمه  هب  زج  ار  تناما  ام  نوچ  دشخبب ، ار  امش 
تسا و هدش  لزان  نیقفانم  ندرک  اوسر  رد  هروس  نیا  هک  تسا  تهج  نادب  ادخ  هب  باذع  تبـسن  قفانم و  باذـع  نایب )  ) نتـشاد مّدـقم  و 

. تسا هدش  یهن  نیقفانم  تعاطا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  هروس  لّوا  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  يور 
ار  برع  زا  شیرق  نانز  بازحا  يهروس  هک  هدش  لقن  نیقفانم  زا 

511 ص : ج11 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نیقفانم باذـع  یلاعت  يادـخ  سپ  دـندومن ، فیرحت  هدرک و  مک  ار  هروس  نیا  نکل  تسا و  هدوب  هرقب  يهروس  زا  رتینالوط  درک و  اوسر 

نینمؤم و باوث  هب  ار  هروس  هکنیا  يارب  داد و  تبسن  شدوخ  هب  ار  باذع  تهج  نیمه  هب  تسا و  تیاغ  نامه  هک  ایوگ  درک  ادا  يروط  ار 
: دومرف دیامن  متخ  اهنآ  تمحر 

، تسین نینمؤم  هب  تبـسن  ادخ  تمحر  ترفغم و  زج  تاّذـلاب  تیاغ  سپ  ًامیِحَر  ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ُهَّللا  َبُوتَی  َو 
. تسا نینمؤم  يارب  تمحر  نانآ و  باذع  ای  نیقفانم  باذع  تاّذلاب  تیاغ  هک  تسا  مّهوت  نیا  كاردتسا  هیآ  نیا  سپ 

مهدزاود دلج 

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

5 ص :  راتفگشیپ ..... 

هراشا

. تسرون هب  رون  قلاخ  رون و  یلع  رون  رون ، رون  رون ، وا  هک  تسازس ، ار  ییاتمهیب  هناگی  سایقیب  ساپس 
يهفیلخ هژیو  هب  نیرهاّطلا  نیبیّطلا  هلآ  هیلع و  هّللا  ّلص  یفطصم  دّمحم  نیملاعلا  هلا  بیبح  نیلسرملا و  دّیـس  كانبات  ناور  رب  ناوارف  دورد 

رون نامـسآ و  نیمز و  رگنل  نامز  ره  رد  هک  داب  ترـضحنآ  موصعم  يایـصوا  یلعا و  یلاع  یلع  نیّدلا  بوسعی  نیقّتملا ، ماما  شلـصفالب 
. دنشابیم ناکلاس  لد  شخب 

یسراف يهمجرت  مهدزاود  دلج  هادف  انحاورا  هاشیلعبوذجم  هدنبات  یلع  رون  رتکد  جاحلا  مّظعملا  انالوم  كرابم  هاگـشیپ  زا  هزاجا  بسک  اب 
ترضح نافرع  ملع و  يهغبان  ریهش و  فراع  ناشراوگرزب  دجما  ّدج  فیلأت  ةدابعلا  تاماقم  یف  ةداعّسلا  نایب  فیرـش  ریـسفت  یبرع  نتم  و 

رفاغ رمز ، تاّفاص ، سی ، رطاف ، ابـس ، ياههروس  لماش  هک  ار  هّرـس  سّدـق  هاش  یلع  ناطلـس  یتخدـیب  يدابانگ  دّـمحم  ناطلـس  ياقآ  جاـح 
تراهط تمـصع و  نادـناخ  يهتفیـش  نادـنمقالع  میدـقت  پاـچ ، همجرت و  رـضاح  تروص  هب  دـشابیم  تلّـصف )  ) هدجـس مح  و  نمؤم ) )

. مییامنیم
یلامجا و روط  هب  هک  دناهدومرف  هیارا  ياهدنزرا  تاکن  زین  ریـسفت  زا  دّلجم  نیا  ثحب  دروم  ياههروس  زا  مادک  ره  رد  نأشلا  میظع  رّـسفم 

. دشابیم ریز  حرش  هب  نازیزع  ناهذا  یگدامآ  تهج  هدش  ناونع  ياههروس  ریسفت  رد  رصتخم  دیفم و  يهدیکچ  ناونع  هب 

5 ص :  ابس .....  يهروس 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2770 

http://www.ghaemiyeh.com


دوریم الاب  ای  لزان و  هچنآ  زین  دوشیم و  جراخ  هچنآ  دوریم و  ورف  نیمز  رب  هک  هچنآ  زا  هاـگآ  میکح و  يادـخ  ساپـس  دـمح و  زا  سپ 
ياهتشون رد  همه  دنامیمن و  هدیشوپ  وا  زا  نارگشـشوک  شـشوک  زا  يزیچ  هک  هتکن  نیا  اب  ار  یمیحر  تمحر  اب  مأوت  نارفغ  شزرمآ و 

رایسب  یخساپ  تسا  یقاب  رگنایب 
6 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هنامیرک يزور  شزرمآ و  نداد ، شاداپ  ار  نآ  زا  دارم  دهدیم و  تعجر  مالّـسلا و  هیلع  مئاق  ترـضح  روهظ  تمایق ، نارکنم  هب  هدـیجنس 
. دننادیم هدنروآ  نامیا  ناگتسیاش  رب 

هک یـشناد  مـلع و  ار  نآ  زا  ضرغ  هـّتبلا  دـنیامنیم  یفّرعم  تاـصنا  توکــس و  ناوـنع  هـب  ار  مـلع  َمـْلِْعلا  اوـُتوُأ  َنـیِذَّلا  يَرَی  َو  هـیآ  لـیذ 
. دناهتسناد دیمح  زیزع  هار  هب  تسرگتیاده 

ار شايرازگرکش  هدومرف و  تمارک  ترـضح  نآ  رب  هک  ار  یهلا  ياهتمعن  ریاس  مالّـسلا و  هیلع  نامیلـس  ترـضح  زا  داب  يوریپ )  ) تعباتم
زور کی  رورـس  ندناسر  نایاپ  هب  يارب  یّتح  تورث  تاناکما و  همه  نآ  يهمه  ندرکن  تیافک  رب  دناهدومرف  هراشا  سپـس  هدـش ، روآدای 

. دناهدش رّکذتم  ار  نآ  بقاعتم  عیاقو  ترضح و  نآ  تلحر  توملا ، کلم  اب  نامیلس  ترضح  تاقالم 
بوخ و رفن  شش  تشاد ، رسپ  هدزاود  هک  تسا  هدش  هتفرگ  يدرم  مسا  زا  هکنیا  ابـس و  يهیمـست  هجو  رب  دراد  ییاویـش  يهراشا  نینچمه 
زا ناتسب  ود  نیمزرـس  نآ  هک  تسا  هدومرف  دزـشوگ  ار  ياهناشن  تیآ و  شنانکاس  ابـس و  تیاکح  رد  موش ! دب و  رفن  شـش  نمی و  شوخ 

لیـس يهطـساو  هب  دنتـشگ  لفاغ  ادخ  زا  هدش و  راذـگورف  يرازگرکـش  زا  تشاد  ناوارف  يزور  اب  دابآ  هتـسویپ ، مه  هب  نآ  تسار  پچ و 
شنکاو تراـبع  نیا  لـیذ  درک ) هدافتـسا  ءوس  ناـشتلفغ  زا   ) هدوـمن قیدـصت  ار  ناـنآ  ناـمگ  سیلبا  دـندش  لّـمحتم  ار  یتخـس  رفیک  مرع 

. دندرک يوریپ  ناطیش  زا  ناشبلغا  نینمؤم  زا  ریغ  هک  دناهدومرف  نایب  مخ  ریدغ  يهعقاو  رد  ار  سیلبا  هباشم ) )
يهمه یناسفن  ياهاوه  ربارب  رد  یّتح  ار  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تلاسر  ندوب  ّمات  هبناج و  همه  ِساَّنِلل  ًۀَّفاَک  اَّلِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو  ریسفت  لیذ  رد 

نایب اهتّلم  ماوقا و  زا  مادـک  ره  لوادـتم  نابز  هب  دالب  یمامت  هب  ار  ترـضح  نآ  تلاسر  غالبا  ربتعم  تایاور  هب  دانتـسا  اب  رّکذـتم و  اـهناسنا 
دنیامنیم .

7 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هدـش و رّکذـتم  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  روهظ  اب  ار  نآ  یناهج  تموکح  مرکا و  ربمایپ  تلاـسر  ندوب  شخبتاـجن  یحیولت  روط  هب  و 

. دناهتسناد نوملعی ) ال   ) هیآ لیذ  لومشم  ار  ناگدننک  کیکشت 

7 ص :  رطاف .....  يهروس 

قداص ياهایؤر  راتفگ و  ماهلا و  یحو و  ایصوا  هب  هداتسرف و  ار  ناگتشرف  ناربمایپ و  هک  دناهدومرف  موقرم  اًلُسُر  ِۀَِکئالَْملا  ِلِعاج  ریسفت  رد 
دوش ناربج  اهدوبمک  دندرگ و  حالـصا  قلخ  ات  داد  رارق  ار  ایؤر  ماهلا و  شقلخ  عیمج  يارب  ایؤر ، نخـس و  ماهلا و  حلاص  ناگدنب  يارب  و 

. دیآرد اهلعف  هب  اهّوق  زا  اهنآ  سوفن  و 
روما حالصا  يارب  اهلاب  نآ  اب  دننکیم و  ریـس  نآ  رد  هک  یملاوع  بسح  رب  اهلاب  نابحاص  هکئالم  دناهدومرف  ۀحنجالا » یلوا   » ریـسفت رد  و 

. دننکیم زاورپ 
رازه دصـشش  لیئاربج  ياهلاب  هک  تسا  هدـمآ  رابخا  رد  دـنکیم  قرف  اـهلاب  دادـعت  توربج  توکلم و  کـلم و  هناـگهس  ملاوع  بسح  رب 

. تسا شرپ  ندیرپ  اب  هار  لاس  دصناپ  هکئالم  زا  یکی  ياهلاب  يهلصاف  تساپ و 
. دننکیم هحفاصم  اهنآ  اب  دننیبیم و  ار  هکئالم  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  هک  تسا  هدمآ  يرگید  رابخا  رد  و 

زا ینامسیر  هب  نآ  زا  هک  تسا  ینیوکت  تیالو  تمعن  لصا  دناهدومرف  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  هکرابم : يهیآ  ریسفت  رد  و 
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. ددرگیم ریبعت  ادخ  يوس  هب  مدرم  بناج  زا  نامسیر  هب  نآ  زا  هک  یفیلکت  تیالو  دوشیم و  ریبعت  ادخ  بناج 
دشاب هک  هچ  ره  دشاب  عطقنم  تیالو  زا  هک  يزیچ  ره  دوشیم و  تمعن  تیالو ) هب  شلاّصتا  ببـس  هب   ) تسا لصّتم  تیالو  هب  هکیزیچ  ره 

. تسا تمقن 
تاذ نیع  شتافص  ریاس  دننام  يزاینیب  دناهدومرف  ُدیِمَْحلا ...  ُِّینَْغلا  َوُه  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  هفیرش  هیآ  ریسفت  رد 

8 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، یلاعت ّقح  دوخ  تبـسن  هب  رگم  دوریمن  رتارف  یلاعت  يادـخ  زا  يزاینیب  انغ و  درادـن ، يزاـینیب  زج  یناـشن  دوجو ، وحن  نیا  هب  تسوا و 

نآ دقاف  تفـص و  نآ  هب  زج  یتح  دشابن  یلاعت  يادخ  يارب  هک  دوش  تفای  لامک  تفـص  رگا  اریز  تسین ، وا  زج  يزاینیب  هک  انعم  نیدـب 
. دوشیمن زاینیب  ینغ و  قلطم  روط  هب  تروص  نیا  رد  تسا ، تفص 

 ... ًاریِذَن َو  ًاریَِشب  ِّقَْحلِاب  َكاْنلَسْرَأ  اَّنِإ  هفیرش  هیآ  ریسفت  رد 
رارق مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  ار  مدآ  ینب  قلخ  تیاغ  مدآ و  ینب  ار  ملاع  قلخ  تیاغ  یلاعت  يادخ  هک  نادب  دناهتشاد  موقرم 

ای ّیبن  ای  لوسر  زج ، ریذـن »  » زا دوصقم  تفالخ و  ای  تلاسر  تروص  رد  هاوخ  دوش ، رهاظ  تّوبن  تروص  لـکیه و  رد  تیـالو  هاوخ  هداد ،
. تسین وا  هفیلخ 

 ... ُءامَلُْعلا ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا  یَشْخَی  امَّنِإ  َِکلذَک  ریسفت  رد 
رگید هبترم  اـب  ریاـغم  هک  تسا  ملع  زا  یعون  اـجر و  فوخ ، ياراد  ياهبترم  ره  تسا و  یبـتارم  ياراد  ناـسنا  هک  نادـب  دناهتـشاد  موـقرم 

. تسا
دوشیم و نادـجو  قوذ و  مولع ، وا  تاکاردا  هبترم  نیا  رد  هک  ار  هّنئمطم  سفن  هماّول ، سفن  هراـّما ، سفن  دروم  رد  ناـسنا  بتارم  زا  دـعب 

. تسوا قارف  مشخ و  زا  ادخ ، زا  هبترم  نیا  رد  وا  فوخ 
لـصاح ّتبحم  فوخ و  فطل ، رهم ، ساـسحا  جازتـما  زا  هک  تسا  یتلاـح  زا  تراـبع  تیـشخ  هچ  دوشیم ، هدـیمان  تیـشخ  فوخ  نیا  و 
لـصاح وا  يارب  زین  تیـشخ  هجیتن  رد  دـنکیمن و  ادـیپ  ادـخ  هب  تبـسن  یتّبحم  چـیه  تسا  هدیـسرن  ماقم  نیا  هب  ناـسنا  هک  ماداـم  دوشیم 

. تسادخ رهق  زا  یشان  دشاب  هتشاد  دوجو  مه  یفوخ  رگا  هک  تسا ، فرص  فوخ  شفوخ  دوشیمن و 
هدـهاشم هک  تسا  تبیه  وا  فوخ  دوـشیم و  نادـجو  قوذ و  دوهـش ، وا  تاـکاردا  هبترم  نیا  رد  هک  تسوا  بلق  هبترم  هبترم ، نیمراـهچ 

. تسین طیحم  زا  سرت  تبیه و  زج  طاحم  ناشن  دنیبیمن و  دوخ  طیحم  زج  ار  ادخ  هدننک 
. دسریم قحم  قحس و  توطس و  تبون  نآ  زا  سپ  و 

9 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ار شراتفگ  شلمع  هک  یسک  دنک و  قیدصت  ار  شراتفگ  شرادرک  هک  تسا  یـسک  ءاملعلا »  » زا دوصقم  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا 

. تسین ملاع  دنکن  قیدصت 
 ... َنَزَْحلا اَّنَع  َبَهْذَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  هکرابم  يهیآ  ریسفت  رد 

تمایق زور  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نارادتسود  يارب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  نآ  رد  هک  یثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا  دـنیامرفیم :
: دیامرفیم دیامنیم  رکذ  دنکیم ، هدامآ 

کیربت و ناشراگدرورپ  تمارک  ببس  هب  نانآ  هب  هکئالم  هک  دننیبیم  دنوشیم  ناشیاهلزنم  لخاد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نارادتسود  یتقو 
: دوشیم هتفگ  نانآ  هب  دنوشیم  ّرقتسم  دوخ  ياج  رد  هک  تقو  نآ  ات  دنیوگیم  تینهت 

دنوادخ شاب ، یـضار  ام  زا  وت  سپ  میدـش  یـضار  ام  اراگدرورپ  یلب ، دـنیوگ : دـیتفای ؟ تسار  هداد  هدـعو  ناتراگدرورپ  هک  ار  هچنآ  ایآ 
، ماهدرک لالح  امش  يارب  ار  ماهناخ  دیاهتشاد ، تسود  ارم  ربمایپ  نادناخ  امش  هکنآ  لیلد  هب  امـش ، زا  نم  يدونـشوخ  ببـس  هب  دیامرفیم :
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. تسین یصقن  نآ  رد  تسا و  یمیاد  هک  یششخب  نیا  امش  رب  داب  اراوگ  دیدرک ، هحفاصم  هکیالم  اب  امش 
 ... َنَزَْحلا اَّنَع  َبَهْذَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  دنیوگیم : مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتسود  ماگنه  نیا  رد 

9 ص :  سی .....  يهروس 

. تسا نآرق  بلق  هروس  نیا  دناهدومرف : موقرم  ریسفت  رد 
ره ددـع  هب  وا  يارب  دـنوادخ  دـناوخب  هبترم  کـی  شرمع  رد  ار  سی  هروس  سک  ره  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  زا 

. دسیونیم باوث  هنسح و  رازه  رازه  ود  کی  ره  لباقم  رد  نامسآ  رد  ترخآ و  رد  قولخم  ره  ایند و  رد  قولخم 
ساوسو و یسیپ و  نونج ، يرامیب و  درد و  یناریو ، چیه  دوشیمن و  راکهدب  ریقف و  تقو  چیه  دوشیم ، وحم  وا  ناهانگ  زا  ددع  نیمه   ؟

. دسریمن وا  هب  دشاب  ّرضم  هک  يدرد 
10 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد تعـسو  دـنوادخ  هک  دوشیم  یناسک  زا  دوشیم و  يّدـصتم  ار  شحور  ضبق  دوخ  دـنکیم و  ناسآ  وا  رب  ار  گرم  تهارک  دـنوادخ 
يهمه هب  یلاعت  يادـخ  دـنکیم و  نیمـضت  ار  وا  ترخآ  باوث ، هب  ادـخ  ندـش  یـضار  ادـخ و  اـب  تاـقالم  ماـگنه  یلاحـشوخ  تشیعم و 

. دینک رافغتسا  وا  رب  سپ  مدش  یضار  ینالف  زا  نم  دیامرفیم : نیمز  نامسآ و  رد  شاهکیالم 
: دناهدومرف موقرم  َرِْذنُأ ...  ام  ًامْوَق  َرِْذُنِتل  هکرابم  يهیآ  ریسفت  رد 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تیـالو  هب  راذـنا  هیآ  ياـنعم  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  تسا  بوسنم  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  هک  يربخ  رد 
. دنتسه لفاغ  نآ  زا  مدرم  سپ  تسا ،

. تساهدیعو اههدعو و  ماکحا ، يهمه  لصا  تلاسر و  تیاغ  تیالو  هک  تسا  تهج  نادب  راعشا  نیا 

10 ص :  تاّفاص .....  يهروس 

ملظ نیا  زا  هک  يزیچ  ره  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  هب  متـس  ملظ و  ملظ ، لـصا  دـناهدومرف  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  اوُرُـشْحا  ریـسفت  رد 
. تسا ملظ  دوش  یشان 

ملظ ادـخ و  بناج  زا  تسا  ینامـسیر  نآ  هک  ینیوکت  تیـالو  ندرک  ناـهنپ  ندیـشوپ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  لآ  هب  ملظ  نیلّوا  و 
. تسا هدش  ریسفت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  لآ  ملظ  هب  اجنیا  رد  ملظ  دوشیم ، یشان  نآ  زا  یفیلکت  تیالو  كرت  یفیلکت و 

أبن زا  ای  دنریگیم  رارق  لاؤس  دروم  دناهداد  ماجنا  هک  ییاهراک  هب  تبسن  نانآ  هک  دناهتشاد ، موقرم  َنُولُؤْسَم  ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  َو  هیآ  ریـسفت  رد 
. تسا هدش  ریسفت  هچنانچ  تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  نآ  هک  دنوشیم  لاؤس  میظع 

دروم زیچ  راهچ  زا  هکنآ  رگم  درادیمن ، رب  یماگ  هدنب  دومرف : هک  هدش  هداد  تبسن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  هب 
عمج اـجک  زا  هک  شلاـم  زا  هدرک و  فرـص  زیچ  هچ  رد  هک  شرمع  هدرک و  فرـص  زیچ  هچ  رد  هـک  شایناوـج  زا  دریگیم ، رارق  لاؤـس 

. مالّسلا مهیلع  تیب  لها  ام  یتسود  زا  هدرک و  قافنا  اجک  رد  هدرک و 
موقرم  َمیِهاْربَِإل  ِِهتَعیِش  ْنِم  َّنِإ  َو  هکرابم  هیآ  ریسفت  رد 

11 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
مدرم دش : هتفگ  هعیش ، دومرف : تسیچ ؟ مسا  نآ  دش : هتفگ  مسا ، نیا  امـش  رب  داب  اراوگ  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و  دناهتـشاد :

. دنریگیم بیع  ام  رب  هملک  نیا  اب  دننکیم و  شنزرس  ار  ام 
. يدینشن ار  ِهِّوُدَع  ْنِم  يِذَّلا  یَلَع  ِِهتَعیِش  ْنِم  يِذَّلا  ُهَثاغَتْساَف  ادخ  لوق  َمیِهاْربَِإل و  ِِهتَعیِش  ْنِم  َّنِإ  َو  ادخ  لوق  ایآ  دومرف :
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، تشادرب شمـشچ  زا  ار  هدرپ  درک  قلخ  ار  میهاربا  یتقو  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هچناـنچ  بلطم  ّرـس  و 
، همطاف یلع ، هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  رون  نیا  دومرف : یلاعت  يادـخ  سپ  دنتـسه ؟ هچ  راونا  نیا  تفگ  سپ  دـید ، ار  هناـگجنپ  راونا 

اهنآ ددع  دناهدرک ، هطاحا  ار  اهنآ  هک  منیبیم  رون  هن  تفگ : و  هدرک ، هطاحا  اهنآ  رب  هک  دید  رون  هن  تسا و  مالّسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و 
ماگنه نیا  رد  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  نایعیـش  دنتـسه ، اهنآ  نایعیـش  اهنیا  میهاربا  ای  دش : هتفگ  درامـشب ، دناوتیمن  وت  زج  یـسک  ار 

. هدب رارق  نینمؤملا  ریما  هعیش  زا  ارم  ایادخ  تفگ : میهاربا 
مهیلع نیحلاص  ایلوا و  نیلـسرم ، ءایبنا  عیمج  هک  نادـب  َمیِهاْربِإـَل  ِِهتَعیِـش  ْنِم  َّنِإ  َو  دومرف : یلاـعت  يادـخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

یّتح تسا ، همه  ماما  شایّلک  تیالو  ماقم  تّیولع و  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اریز  دنتـسه ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هعیـش  هلمج  زا  مالّـسلا 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  شتیالو  تهج  زا  هن  دشابیم ، شتلاسر  تهج  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ام  تبترم  یمتخ  لوسر  ماما 

. تسا دحّتم  شتیالو  ثیح  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  اب 
هک تسا  يرطف  هار  نآ  میدوـمن و  تیادـه  تسار  هار  هب  ار  ود  نآ  دـناهدومرف : َمیِقَتْـسُْملا  َطارِّصلا  اَمُهاْنیَدَـه  َو  هکراـبم  هـیآ  ریـسفت  رد  و 

باتک هچنانچ  تسا ، تیالو  هب  هراشا  میقتـسم  هار  هصـالخ  تسا و  یفیلکت  تیـالو  هار  نآ  یفیلکت  تسا و  يرطف  تیـالو  هار  نآ  يرطف 
. تسا تلاسر  تّوبن و  هب  هراشا 

ره فرش  وا  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نوچ  دناهدومرف : لّصفم  حرش  نمض  نیسای  لآ  یلع  مالـس  هکرابم  يهیآ  ریـسفت  رد 
ره  رخف  فرش ، بحاص 

12 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ره يارب  تسا  فرش  مالس و  بحاص  ره  رب  مالس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  لآ  رب  مالـس  اذل  تسا  ماقم  بحاص  ره  ماقم  رخف ، بحاص 

میتشاذـگ مدرم  نیب  رد  کین  مان  سایلا  رب  دوش : هتفگ  تسا  حیحـص  سپ  تسا ، قداص  ره  يارب  کین  مان  قدـص و  ناسل  فرـش  بحاص 
. دشابیم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  رب  مالس  هک 

12 ص :  يهروس ص ..... 

هک تسا ، تیالو  راثآ  تمکح  زا  دوصقم  دـناهدومرف : موقرم  ِباطِْخلا  َلْصَف  َو  َۀَـمْکِْحلا  ُهاْنیَتآ  َو  ُهَْکُلم  انْدَدَـش  َو  يهفیرـش  هیآ  ریـسفت  رد 
. تسین نآ  رد  ّتقد  لمع و  ناقتا  ملع و  رد  ّتقد  زج  تمکح 

هک مادام  دوشیمن ، زاب  وا  ییانیب  تریصب و  دنکن  لوبق  رّرقم  طورش  اب  ار  تیالو  هک  یمادام  ناسنا  نوچ  تسا ، تیالو  راثآ  زا  تمکح  و 
. تسین نکمم  وا  يارب  لمع  رد  ناقتا  ددرگن  قیقد  شرظن  هک  یمادام  دوشیمن ، قیقد  وا  رظن  دوشن  زاب  وا  تریصب 

هب لاغتـشا  تساهترثک ، هب  لاغتـشا  تهج  زا  دوش  هتفرگ  هک  ییانعم  ره  هب  باطخ  لصف  تسا  تلاسر  راـثآ  باـطخ  لـصف  زا  دوصقم  و 
. تسین هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  فرط  زا  تلاسر  لوبق  رطاخ  هب  ای  نانآ  يوس  هب  تلاسر  رطاخ  هب  زج  ناگدنب  تهج  زا  اهترثک 
تیالو هب  لصتم  هک  یمادام  ناسنا  دناهدومرف : ِباْبلَْألا  اُولوُأ  َرَّکَذَتَِیل  َو  ِِهتایآ  اوُرَّبَّدَِـیل  ٌكَرابُم  َْکَیلِإ  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتِک  هکرابم  يهیآ  ریـسفت  رد 

. دوشیم زغم  بحاص  دش  تیالو  هب  لصتم  رّرقم  طورش  اب  هک  هاگنآ  تسا ، زغم  نودب  دشابن 
. دراد زغم  هک  تسا  ییودرگ  دننام  تیالو  اب  شتآ ، قیال  تسا و  زغمیب  يودرگ  دننام  تیالو  نودب  ناسنا  سپ 

. دنتسه نازرودرخ  نانیبفرژ و  نانآ  سپ  تسا ، مالّسلا  مهیلع  هّمئا  نینمؤملا و  ریما  ِِهتایآ  اوُرَّبَّدَِیل  تسا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
نمض  ٍباسِح  ِْریَِغب  ْکِْسمَأ  َْوأ  ُْنْنماَف  انُؤاطَع  اذه  ریسفت  رد 

13 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دناهتشاد موقرم  مالّسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  یهاشداپ  کلم و  دروم  رد  لّصفم  ریسفت  حرش و 
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سپس دش ، هداد  یگرزب  میظع و  کلم  نامیلس  هب  دومرف : هک  تسا  هدمآ  انُؤاطَع ...  اذه  یلاعت  يادخ  لوق  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
دهاوخب یـسک  ره  هب  دـهاوخب و  هک  ار  هچ  ره  تسناوتیم  وا  هک  درک ، ادـیپ  ناـیرج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دروـم  رد  هیآ  نیا 

يادخ هچ  دش ، هداد  نامیلس  هب  هک  دوب  يزیچ  زا  رتهب  رترب و  هک  دومن  اطع  يزیچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  دنک ، عنم  ای  دشخبب 
. دینک يراددوخ  درک  یهن  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  دیریگب و  ار  نآ  داد  امش  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هچنآ  دومرف : یلاعت 

ار نآ  هک  تسامرخ  تخرد  حیقلت  دننام  ناسنا  يارب  تیالو  لوصح  دناهدومرف : موقرم  ِباْبلَْألا  ِیلوُِأل  يرْکِذ  َو  اَّنِم  ًۀَمْحَر  يهیآ  ریـسفت  رد 
. دنکیم زغم  هویم و  ياراد 

. دشاب هدش  لصاح  شطورش  اب  اهنآ  يارب  تیالو  هک  ینایعیش  تسین ، مالّسلا  هیلع  یلع  يهعیش  زج  ِباْبلَْألا  ِیلوُِأل  زا  دوصقم  سپ 
حرش نیا  هک  دناهتشادرب  هدرپ  دوخ  ياسآزجعم  نایب  اب  بّویا  ترضح  یگدنز  عقو  ام  مامت  زا  لّصفم  حرش  ٌباَّوَأ  ُهَّنِإ  ُْدبَْعلا  َمِْعن  ریـسفت  رد 

. درک هعلاطم  رکّذلا  قوف  يهیآ  ریسفت  رد  دیاب  ار  گرزب 
، تسا هدروخ  نم  اب  یفیعـض  ای  میتی  هکنآ  رگم  ماهدروخن  یماعط  نم  هک  دنادیم  شدوخ  ادخ  مسق  راگدرورپ  تّزع  هب  تفگ : بوّیا  .... 

هدوب رتتخـس  رتدـیدش و  مندـب  رب  هک  مدرک  باختنا  ار  راک  نآ  نم  دوب  ادـخ  تعاـط  ود  ره  هک  هدـمآ  شیپ  نم  يارب  راـک  ود  تقو  ره 
. تسا

هّکل یلاعت  يادـخ  مدرکیم ، رهاـظ  ار  دوخ  لـیلد  تّجح و  متـسشنیم  تواـضق  مکح و  سلجم  رد  نم  رگا  اراـگدرورپ  تفگ : بّویا  ... 
متسه . وت  کیدزن  نم  مدناشن ، مکح  یسرک  رد  ار  وت  هک  زاس  رهاظ  ار  شیوخ  تّجح  بّویا  يا  تفگ : داتسرف و  ار  يربا 

14 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نیرتتخـس نم  هکنآ  رگم  دشاب  وت  تعاط  ود  ره  دیایب و  شیپ  نم  يارب  رما  ود  هک  هدشن  زگره  هک  ینادیم  وت  اراگدرورپ  تفگ : بوّیا 

؟ متفگن حیبست  ار  وت  ایآ  مدومنن ؟ رکش  ار  وت  ایآ  مدرکن ؟ دمح  ار  وت  ایآ  مدرک  لمع  ار  ود  نآ 
؟ دنلفاغ نآ  زا  مدرم  هک  یلاح  رد  ینک  ادخ  تدابع  هک  هدرک  نینچ  ار  وت  یسک  هچ  بّویا  ای  هک  دمآ  ادن  نابز  رازه  اب  هراپ  ربا  زا 

ّتنم وت  رب  دیاب  ادخ  هک  يزیچ  رب  ادخ  رب  يراذگیم  ّتنم  ایآ  دنلفاغ ؟ نآ  زا  مدرم  هک  یلاح  رد  ییوگ ، ادـخ  ریبکت  حـیبست و  دـمح و  و 
؟ دراذگب

 .... درک یهاوخرذع  شراگدرورپ  زا  سپس  تشاذگ ، شناهد  رد  تفرگ و  ار  كاخ  زا  يرادقم  بّویا  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دشابیم ياهدننک  هعلاطم  ره  يارب  تربع  هیام  تسا و  زیگناتریح  رایسب  ناتساد  نیا 

هک هدش  هتفگ  رّرکم  هدش ، ریـسفت  اهنآ  ناتـساد  هّیما و  ینب  هب  نیغاط »  » ظفل دناهدومرف  موقرم  ٍبآَم  َّرََـشل  َنیِغاَّطِلل  َّنِإ  َو  اذه  هیآ  ریـسفت  رد 
بحاص ّرش و  نآرق  رد  هک  اج  ره  تسا  حیحص  اذل  تسنانآ ، نیقفاوم  هّیما و  ینب  مالّسلا  هیلع  یلع  نانمشد  ّرش  بحاص  رش و  ره  رد  لصا 

. دوش ریسفت  مالّسلا  هیلع  یلع  نانمشد  هب  دشاب  هدش  رکذ  ّرش 
ریـسفت ربخ ، رد  هچنانچ  ماهداد ، ربخ  نآ  هب  نم  هک  نینمؤملا  ریما  تماما  تیالو و  اـی  دـیحوت  نآ  دـنیامرفیم  ٌمیِظَع  ٌأَـبَن  َوُه  ْلـُق  ریـسفت  رد 

. تسا شگرزب  ربخ  أبن  تسا و  هدش  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو 
، تراشب تّوبن ، تلاـسر ، رد  یهن  رما و  چـیه  دـشاب ، هدـش  لـصاح  نآ  زا  هکنیا )  ) رگم تسین  يربخ  چـیه  هک  تسا  يربخ  تیـالو  نوچ 

. تیالو رطاخ  هب  تیالو و  ببس  هب  رگم  تسین  دیعو  هدعو و  راذنا ،

14 ص :  رمز .....  يهروس 

ماکحا تّوبن و  ای  تلاسر  ای  نآرق  باتک  زا  دوصقم  دناهتشاد : موقرم  ِمیِکَْحلا  ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  َنِم  ِباتِْکلا  ُلیِْزنَت  هروس  نیا  هیآ  نیلّوا  ریسفت  رد 
15 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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. دشابیم وا  تفالخ  یلع و  تیالو  باتک  ای  نآ ، راثآ  تیالو و  ای  ود  نآ 
« لوق  » زا دوصقم  دـناهدومرف  هفیرـش  هیآ  نیا  رامـشیب  یناعم  حرـش  نمـض  ُهَنَـسْحَأ  َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْـسَی  َنیِذَّلا  ِداـبِع  ْرِّشَبَف  ریـسفت  رد 

. تسا تیالو  تاهج  نیرتهب  زا  يوریپ  تیالو ، نیرتهب  يوریپ  زا  روظنم  دشابیم  تیالو  بحاص  تیالو و 
تهج زا  يوریپ  نیب  دوش  ریاد  رما  رگا  نآ  راـثآ  تدـحو و  هب  یتهج  تساـهتلاسر و  ماـکحا  اـهترثک و  هب  یتـهج  ياراد  تیـالو  اریز 

. تسا تیالو  نیرتهب  هک  دوشیم  هداد  حیجرت  تدحو  تهج  ترثک ، تهج  تدحو و 
قیرط خیش  دنتسه ، تقیرط  تیاور و  رد  خیش  ود  نآ  هک  تیالو  هفیلخ  تلاسر و  هفیلخ  زا  يوریپ  نیب  دوش  ریاد  رما  رگا  تسا  نینچمه  و 

هداد حیجرت  تیاور  خیـش  دشابن  بلاق  ماکحا  هب  ملاع  رگا  دشاب و  هدش  غراف  شبلاق  ماکحا  زا  ناسنا  هک  یتروص  رد  دوشیم  هداد  حیجرت 
 ... دوشیم

ناطیش يوریپ  زا  ار  صخش  هک  تسا  تیالو  زا  ترابع  رون  دناهدومرف  ِهِّبَر ...  ْنِم  ٍرُون  یلَع  َوُهَف  ِمالْسِْإِلل  ُهَرْدَص  ُهَّللا  َحَرَش  ْنَمَف  َأ  ریـسفت  رد 
زا هتسد  نآ  سپس  دناهدرک ، لوبق  ار  صاخ  تعیب  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  اب  هک  دنتسه  مالّسلا  هیلع  یلع  نایعیش  وا  زا  سپ  درادیمزاب و 

دنامیم دبع  بلق  رد  هک  تسا  يرون  زا  ترابع  تیالو  نآ  ندش  هدنز  هدش ، هدـنز  اهنآ  رد  ینیوکت  تیالو  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  نایعیش 
. دناباتیم دهاوخب  هک  یسک  بلق  رد  دنوادخ  هک  تسا  يرون  ملع  هدش : دراو  هچنانچ  دوشیم ، ملع  هب  ریبعت  نآ  زا  هک 

أبن  ) نآ تسا ، مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  دومرف  لزان  دنوادخ  هک  ثیدح  نیرتهب  زا  دوصقم  دناهدومرف : ِثیِدَْحلا  َنَسْحَأ  َلََّزن  ُهَّللا  ریـسفت  رد 
يادـخ هک  تسا  تّیـشم  زا  ترابع  تیالو  لصا  هچ  تسا ، تیالو  تروص  نآ  هک  تسا ، یثیدـح  ره  زا  رتهب  گرزب و  ربخ  ینعی : میظع )

هب ناـسنا  بتارم  رب  نآ  لوزن  زا  دـعب  تسا ، هدومرف  لزاـن  عبط  ملاـع  سوفن و  لوقع و  بتارم  رب  شایعمجلا  عـمج  ماـقم  زا  ار  نآ  یلاـعت 
نایامن تاوصا  تاملک و  راتفگ ، فورح ، تروص 

16 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا تیالو  تروص  نآ  هک  تسا  نآرق  نامه  همه  لصا  تسا و  هدیدرگ  نیودت  ینامسآ  ياهباتک  لکش  رد  هرخالاب  تسا و  هتشگ 

. دوش ریسفت  نآرق  هب  ثیدح  نیرتهب  هک  تسا  حیحص  نیا  ربانب 
!؟ دیهدیم رارق  عیفـش  وا  دزن  ار  وا  ریغ  امـش  ارچ  سپ  تسادخ ، يارب  اهتعافـش  يهمه  وگب : دنیامرفیم : ًاعیِمَج  ُۀَعافَّشلا  ِهَِّلل  ُْلق  ریـسفت  رد 

ادخ مسا  هک  تسا  تّیرهظم  نیمه  ببس  هب  تسا و  ّمات  رهظم  وا  هک  دندرک  ذاّختا  عیفش  ار  یلع  زج  نانآ  هکلب  تسا : نیا  ایآ  انعم  ای  وگب :
. دوشیم قالطا  وا  رب 

دشخبیم و ار  ناهانگ  يهمه  دنوادخ  هک  دیوشن  دیماان  ادـخ  تمحر  زا  ًاعیِمَج  َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِۀَـمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ریـسفت ال  رد 
رگم دوشیمن  قّقحم  انعم  نیا  دشاب و  هتـشاد  ّتیدوبع  یگدنب و  تمـس  یهلا  يافلخ  رهاظم و  هب  تبـسن  هک  تسا  یـسک  يارب  بلطم  نیا 
بلق رد  لخاد  ّصاخ  تعیب  اب  زج  تسا ، یگدـنب  تمـس  نامه  هک  نامیا  اریز  دـشاب ، هدرک  ّصاـخ  اـی  ماـع  تعیب  ناـنآ  اـب  هکیـسک  يارب 

هن تسا  نامیا  رب  طقف  باوث  وا  رجا  اذل  تسین ، يروس  نیطالـس  مکح  تحت  مالـسا  دننام  زج  مالـسا ، رد  ناناملـسم  لوخد  اّما  دوشیمن ،
. مالسا

دشاب هدشن  خلـسنم  ادخ  یگدنب  ّتیدوبع و  زا  ینیوکت  روط  هب  هک  تسا  یـسک  ره  لماش  تسا و  ماع  باطخ  مییوگیم : هیآ  يانعم  رد  ای 
. هن ای  دشاب  ادخ  هدنب  زین  فیلکت  ماقم  رد  هکنآ  زا  ّمعا 

زاب دنک  هعلاطم  مه  راب  رازه  یهلا  قشع  اب  هدنناوخ  رگا  هک  هدش  هداد  حرش  هناملاع  هناقّقحم و  نانچنآ  مرتحم  رّـسفم  بناج  زا  بلطم  نیا 
. دربیم تّذل 

نیا هب  ار  ایند  همه  ینعی  مرادن ، تسود  تسه  نآ  رد  هک  هچنآ  ایند و  همه  هیآ  نیا  لباقم  رد  نم  تسا : هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبن  زا 
. مهدیمن هیآ 
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: دناهتشاد موقرم  اهِّبَر  ِرُوِنب  ُضْرَْألا  ِتَقَرْشَأ  َو  ریسفت  رد 
، دوشیم نشور  ماما  توکلم  رون  هب  ام  ندـب  نیمز  ددرگ و  بلاغ  کلم  نیمز  رب  توکلم  نیمز  دوش ، نوگرگد  ملاع  نیمز  هک  هاگنآ  .... 

رون  اب  ریبک  ملاع  نیمز  هکلب 
17 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیم زاینیب  باتفآ  رون  زا  ماما  رون  اب  ناسنا  هتشگ و  نشور  ماما  توکلم 
: تسا هتفگ  یبرغم  فورعم  خیش  نابز  زا  يولوم  هچنانچ 

یبش نم  مدیدن  بش  زا  لاس  تصش  یبرغم  خیش  هّللا  دبع  تفگ 
لادتعا زا  بش  هب  هن  زور و  هب  هن  لاس  تصش  رد  یتملظ  مدیدن  نم 

یگنوگچ ددرگ  رهاظ  وا  رب  شماما  توکلم  دوش و  دـّلوتم  مّود  تدالو  اب  هاگره  هک  تسا  نینچنیا  تسا  ملاع  زا  ياهنومن  ناـسنا  نوچ  و 
. دوشیم رهاظ  وا  رب  شراگدرورپ  رون  اب  نیمز  ندش  نشور 

: دش هدیسرپ  تسنآ ، ماما  نیمز  راگدرورپ  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
؟ دوشیم هچ  دنک  جورخ  هک  هاگنآ 

. دننکیم افتکا  ماما  رون  هب  دنوشیم ، زاینیب  هام  باتفآ و  رون  زا  مدرم  تقو  نآ  دومرف :
باتفآ و رون  زا  ناگدنب  دوشیم ، نشور  شراگدرورپ  رون  اب  نیمز  دنک  مایق  ام  مئاق  هک  هاگنآ  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 

مالّـسلا هیلع  ماما  توکلم  روهظ  مّود و  دـّلوت  هب  هراشا  ریغـص  ملاع  رد  بلاطم  نیا  يهمه  دوریم ، نیب  زا  یکیرات  دـنوشیم و  زاینیب  هام 
. تسا

17 ص :  رفاغ ..... )  ) نمؤم يهروس 

. دندش رفاک  یفیلکت  ینیوکت و  تیالو  هب  هک  یناسک  زج  دناهدومرف : موقرم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ِهَّللا  ِتایآ  ِیف  ُلِداُجی  ام  ریسفت  رد 
ینیوکت و تیالو  هب  رفک  زا  دعب  رگم  دوشیمن  قّقحم  تمایق ، زور  ادخ و  ياهتمعن  ناگداتـسرف ، اهباتک ، هکیالم ، دـنوادخ ، هب  رفک  هک 
، دوشیمن یهلا  ياهتمعن  اهباتک و  نالوسر ، هکیالم ، تمایق ، زور  ادخ ، هب  رفاک  دـناشوپن  ار  شلد  يههجو  هک  یمادام  ناسنا  هچ  یفیلکت ،

ینیوکت  تیالو  نامه  بلق  ههجو 
18 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسین ههجو  نآ  زا  باجح  فشک  يارب  ياهدننک  کمک  زج  يزیچ  یفیلکت  تیالو  تسا و 
هحفص زا  ار  ریذپلد  حرش  نیا  میراد  اضاقت  تسا  تربع  يهیام  ياهدنناوخ  ره  يارب  هدنزومآ و  رایـسب  نوعرف  یـسوم و  ترـضح  ناتـساد 

. دییامرف هعلاطم  همجرت  نیا   406
يدـنمزاین عوـضخ و  تیاـهن  اـب  دـیاب  هک  تسا  زیگناباـجعا  یهلا و  تازجعم  زا  میرک  نآرق  يهملک  فرح و  ره  هک  مـینک  ضرع  دـیاب 

. دومن اضاقت  ّتیدحا  ترضح  زا  ار  نآ  مهف  كرد و 

18 ص :  تلّصف ..... )  ) هدجسلا مح  يهروس 

هب يرابتعا  هب  اههام ، هب  يرابتعا  هب  ماما ، هب  يرابتعا  هب  یهاگ  ملاـع  بتارم  زا  دـناهدومرف  موقرم  ِْنیَمْوَی ...  ِیف  َضْرَأـْلا  َقَلَخ  ریـسفت ...  رد 
. دشاب رتیفخم  ّتیلعاف  تهج  رتنشور و  رترهاظ و  لوبقم  تهج  نآ  رد  هک  تسا  يزیچ  ره  مسا  نیمز  دوشیم ، ریبعت  اهلاس 

. تسا رایسب  نیمز  هب  ملاع  ود  نیا  زا  ریبعت  دوب ، نینچ  نیا  لاثم  ملاع  عبط و  ملاع  يهمه  لاح  و 
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رد ای  تسا  عبط  ملاع  نامه  هک  تسا  هدشن  لزان  ریخا  ياهبترم  رد  زج  ود ، نآ  قلخ  تسا ، ینارون  یناملظ و  ماسجا  نیمز  زا  دوصقم  سپ 
. دومن ریبعت  زور  ود  ینعی  نیموی  هب  اهنآ  ياقب  تّدم  رابتعا  هب  ملاع  ود  نآ  زا  دشابیمن ، تسا  لاثم  ملاع  هک  نآ  زا  لبق  ياهبترم 

. تشذگ زور  شش  رد  نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ  نایب  فارعا  يهروس  رد 
. دیازفایم لد  لها  نامیا  رب  شنیرفآ  دروم  رد  تمسق  ود  نیا  هعلاطم  نیقی  روط  هب 

لوسر هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  دناهتـشاد : موقرم  َنُولَمْعَت ...  اَّمِم  ًارِیثَک  ُمَْلعَی  ـال  َهَّللا  َّنَأ  ُْمْتنَنَظ  ْنِکل  َو  يهیآ  ریـسفت  رد 
هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

19 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
يادخ دنکیم ، ادیپ  هّجوت  ادخ  هب  تفر  شتآ  يوس  هب  دش و  رداص  روتسد  هک  هاگنآ  دوشیم ، هدنار  شتآ  هب  هک  ياهدنب  نیرخآ  دومرف :

؟ يدرک تافتلا  نم  هب  ارچ  دیامرفیم : وا  هب  یلاعت  يادخ  دننادرگیمرب ، ار  وا  سپ  دینادرگرب ، ار  وا  دیامرفیم  یلاعت 
: دـیوگیم دوـبن ؟ نینچ  نیا  نم  هب  وـت  ناـمگ  دـیامرفیم : دـنوادخ  مدرکیمن ، ناـمگ  نینچ  نیا  ار  وـت  نـم  اراـگدرورپ  دـیوگیم : هدـنب 

مسق نم  ناگتشرف  يا  دیامرفیم : راّبج  يادخ  سپ  یهد  تنوکـس  تشهب  رد  یـشخبب و  ارم  هانگ  هک  دوب  نیا  وت  هب  نم  نامگ  اراگدرورپ 
رد ياهظحل  رگا  تسا ، هدربن  بوخ  نامگ  نم  هب  یتعاس  چـیه  رد  نم  هدـنب  نیا  هک  متناکم  عافترا  يدـنلب و  اـهتمعن ، لـالج ، تّزع ، هب 

. دینادرگ شتشهب  لخاد  دیهد و  هزاجا  ار  وا  دیوگیم ، غورد  هک  يدوجو  اب  مدناسرتیمن ، شتآ  هب  ار  وا  دربیم  بوخ  نامگ  ماهراب 
شنامگ قبط  وا  اب  هکنآ  رگم  دشاب  هتـشاد  ادخ  هب  بوخ  نامگ  هک  تسین  ياهدنب  چیه  دومرف : هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر   ) سپس

. دوش راتفر 
یلع رون  رتکد   ) هاشیلعبوذجم ترـضح  نامراوگرزب  ریپ  هنافراع  تادییأت  هّصاخ و  تایانع  اب  هک  دیدرگ  ناملاح  لماش  یهلا  مرک  لضف و 

میدقت يوضترم  تقیرط  یقیقح  ناقشاع  انف و  رقف و  يداو  يارقف  یهلا و  يایلوا  تّیرـشب و  ملاع  یجنم  هناگی  هاگـشیپ  هب  پاچ و  هدنبات )
. میراد

يرازگساپس لد  ناج و  میمـص  زا  دناهدومرف  یهارمه  ار  ام  ینارون  رثا  نیا  پاچ  همجرت و  رد  تّبحم  قشع و  لامک  اب  هک  یناراوگرزب  زا 
. مییامنیم تلئسم  تّیدحا  ترضح  زا  ار  نانآ  ترخآ  ایند و  تداعس  هدومن ،

: زا دنترابع  دوش  همّدقم  نیا  شخبتنیز  ناشکرابم  مان  دناهدومرف  هزاجا  هک  نازیزع  زا  ياهّدع 
. هادف یحور  هدنبات ) یلع  رون  رتکد   ) هاشیلعبوذجم ياقآ  نامز  ناشیورد  يالوم  يرهاظ  تادییأت  ینطاب و  هّجوت  - 1

یمامس ، هّللا  ۀیآ  ترضح  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  رابخا  ثیداحا و  ذخآم  - 2
20 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. مق راوگرزب  ياملع  زا  نت  دنچ  یئایک و  يدهم  خیش  مالسالا  ۀّجح 
هدیسر پاچ  هب  لّوا  دلج  رد  راوگرزب  نآ  ظیرقت  هک  يدیهش  رفعج  دّیس  رتکد  بانج  دنمجرا  قّقحم  راوگرزب و  داتسا  ّتبحم  هّجوت و  - 3

. تسا
دّلجم نیا  یّنف  یشراگن و  يراتساریو  رادهدهع  نآرق  تقیقح  هب  قشع  ّتبحم و  لامک  اب  یئابطابط  یمئاق  هّللا  زیزع  دّیـس  ياقآ  بانج  - 4

. دنشابیم
. نسحم رشن  مرتحم  ریدم  لاهن  نسحم  ياقآ  بانج  راوگرزب  ردارب  - 5

. دناهدش فیرش  ریسفت  نیا  یفاحص  پاچ و  رادهدهع  هک  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  - 6
. تسا هتفرگ  ماجنا  راکرذب  هسیفن  مناخ  راکرس  طّسوت  يرتویپماک  پیات  - 7

. دناهدوب رادهدهع  نایدمحا  دیجم  ياقآ  بانج  مرتحم  مّرکم  ردارب  ار  کلاک  تنیرپ  يهیهت  - 8
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دوبهب تهج  رد  ار  ام  دوخ  دـنمدوس  تارظن  يهئارا  اـب  میراد  اـضاقت  مرتحم  ناگدـنناوخ  رادـقم و  یلاـع  يارقف  راوگرزب و  دـیتاسا  زا  - 9
. دنهد رارق  دوخ  ّتنم  نیهر  هدومرف و  يرای  تامدخ 

( ریصبلا عیمسلا  تنا  کنا  اربص  انیلع  غرفا  انبر  )
31 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

31 ص :  ابس .....  يهروس 

هراشا

. تسا هیآ  جنپ  هاجنپ و  تسا و  یّکم  هروس  نیا  يهمه 
1 تایآ 9 -

31 ص :  ات 9 ..... ] تایآ 1  (: 34  ) إبس هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ُجُرْخَی ام  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ُِجلَی  ام  ُمَْلعَی  ( 1  ) ُرِیبَْخلا ُمیِکَْحلا  َوُه  َو  ِةَرِخْآلا  ِیف  ُدْمَْحلا  َُهل  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 
ِْبیَْغلا ِِملاع  ْمُکَّنَِیتْأََتل  یِّبَر  َو  یَلب  ُْلق  ُۀَعاَّسلا  اَنِیتَْأت  اوُرَفَک ال  َنیِذَّلا  َلاق  َو  ( 2  ) ُروُفَْغلا ُمیِحَّرلا  َوُه  َو  اهِیف  ُجُْرعَی  ام  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ُلِْزنَی  ام  َو  اْهنِم 

َو اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل  ( 3  ) ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  َّالِإ  ُرَبْکَأ  َو ال  َِکلذ  ْنِم  ُرَغْـصَأ  َو ال  ِضْرَأـْلا  ِیف  ـال  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ٍةَّرَذ  ُلاـْقثِم  ُْهنَع  ُبُْزعَی  ـال 
(4  ) ٌمیِرَک ٌقْزِر  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  َِکئلوُأ  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع 

َو َّقَْحلا  َوُه  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  يَرَی  َو  ( 5  ) ٌمِیلَأ ٍزْجِر  ْنِم  ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  َنیِزِجاعُم  اِنتایآ  ِیف  اْوَعَس  َنیِذَّلا  َو 
(7  ) ٍدـیِدَج ٍْقلَخ  یَِفل  ْمُکَّنِإ  ٍقَّزَمُم  َّلُک  ُْمْتقِّزُم  اذِإ  ْمُُکئِّبَُنی  ٍلُجَر  یلَع  ْمُکُّلُدـَن  ْلَه  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو  ( 6  ) ِدیِمَْحلا ِزیِزَْعلا  ِطارِص  یلِإ  يِدْهَی 

ْمُهَْفلَخ ام  َو  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  ام  یلِإ  اْوَرَی  ْمَلَف  َأ  ( 8  ) ِدیِعَْبلا ِلالَّضلا  َو  ِباذَْعلا  ِیف  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َِلب  ٌۀَّنِج  ِِهب  ْمَأ  ًابِذَـک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفَأ 
(9  ) ٍبِینُم ٍْدبَع  ِّلُِکل  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِءامَّسلا  َنِم  ًافَسِک  ْمِْهیَلَع  ْطِقُْسن  َْوأ  َضْرَْألا  ُمِِهب  ْفِسَْخن  ْأَشَن  ْنِإ  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  َنِم 

32 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

32 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. تسا هاگآ  هنازرف  وا  تسار و  وا  ساپس  زین  ترخآ  زاغآ  رد  تسوا و  نآ  زا  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  هک  ار  يدنوادخ  ساپس 

ارف نآ  هب  هچنآ  ره  دـیآیم و  دورف  نامـسآ  زا  هچنآ  ره  دـیآیم و  نورب  نآ  زا  هچنآ  ره  دوریم و  ورف  نیمز  رد  هک  ار  هچنآ  ره  دـنادیم 
. تسا راگزرمآ  نابرهم  وا  دوریم و 

دسریم ارف  امـش  هب  ههبـشیب  هک  ناهن - زار  ياناد  نامه  مراگدرورپ - هب  دنگوس  ارچ ، وگب  دسریمن  ارف  ام  يارب  تمایق  دنیوگ  نارفاک  و 
تبث نیبم  یباتک  رد  هکنآ  رگم  تسین  رتگرزب  هن  نیا و  زا  رتکچوک  يزیچ  زین  تسین  ناهنپ  وا  زا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  ياهّرذ  گنـسمه  و 

. تسا
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رّرقم دنمجرا  يزور  شزرمآ و  ناشیا  رب  هک  دننانیا  دـنهد  شاداپ  دـناهدرک  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  ناس  نیدـب  ات 
. تسا

. تسا ناشراظتنا  رد  كاندرد  یتبوقع  زا  یباذع  هک  دننانیا  دنشوکیم ، لصاحیب  نانکهلباقم و  ام  تایآ  راکنا  ّدر و  رد  هک  یناسک  و 
. دنکیم تیاده  هدوتس ، دنمزوریپ  دنوادخ  هار  هب  هک  دننادیم ، ّقح  تسا  هدش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  ناگتفای  شناد  و 

تأیه شنیرفآ و  هاگنآ  دیدش ، هدنکارپ  هراپ و  هرسکی  نوچ  هک  امش  هب  دهدیم  ربخ  هک  ار  يدرم  امش  هب  میناسانـشب  ایآ  دنیوگ  نارفاک  و 
. تفای دیهاوخ  يدیدج 

. دنتسه زارد  رود و  یهارمگ  باذع و  رد  ترخآ  هب  نانمؤمان  هکلب  مادک ) چیه   ) دراد ینونج  ای  تسا  هتسب  غورد  دنوادخ  رب  دنیوگ 
نامـسآ زا  ياهراپ  نانآ  رب  ای  ناشمیرب ، ورف  نیمز  هب  میهاوخ  رگا  دناهتـسیرگنن ؟ تسا  ناشیا  تشپ  يور و  شیپ  هک  ینیمز  نامـسآ و  ایآ 

. تسا یتربع  هیام  راکهبوت ، هدنب  ره  يارب  رما  نیا  رد  میزادنا  ورف  ار 
33 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

33 ص :  ریسفت ..... 

. تشذگ هلمج  نیا  ریسفت  دمح  يهروس  لّوا  رد  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
. تسوا نآ  زا  كالفا  ياهنامسآ  حاورا و  ياهنامسآ  هک  ار  يادخ  ساپس  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  يِذَّلا 

رّرکم رصنع و  نیمز  نینچمه  دنتـسه ، اهنیمز  یـضارا و  حاورا  هب  تبـسن  اهنیا  همه  هک  عبط  ملاع  لاثم و  ملاع  نیمز  زین  ِضْرَْألا و  ِیف  ام  َو 
. دوشیم لامعتسا  ندوب  کلام  عجرم و  أدبم ، رد  اجنیا  دننام  رد  مال  هک  هدش  هتفگ 

تـسا قودنـص  رد  هک  هچنآ  قودنـص و  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  قودنّـصلا » یف  ام  دیزل  : » دوشیم هتفگ  یتقو  هک  هدش  هتفگ  رّرکم  زین  و 
. دشاب اهبنارگ  سیفن و  تسا  قودنص  رد  هک  هچنآ  رگا  هژیو  هب  تسا  دیز  لام 

. تسا وا  صوصخم  بتارم  نیرخآ  رد  دمح  ای  تسا ، ترخآ  راد  رد  وا  صوصخم  دمح  هک  یلاح  رد  ِةَرِخْآلا  ِیف  ُدْمَْحلا  َُهل  َو 
رد قیقد و  رظن  زا  دعب  یلو  دشاب ، دومحم  زین  ادخ  ریغ  هک  دسریم  رظن  هب  نینچ  تسا  دـمح  بتارم  رد  ای  ایند  رد  هک  یمادام  ناسنا  نوچ 

. تسا یلاعت  يادخ  صوصخم  دمح  هک  دوشیم  هتسناد  دوشیم  هدید  تسه  هک  روطنامه  زیچ  همه  تقیقح  هک  ترخآ  راد 
. تسا میکح  شمولع  لاعفا و  رد  ای  لاعفا ، رد  ُمیِکَْحلا  َوُه  َو 

. ملع رد  ّتقد  لمع و  قاّفتا  اب  تسا  هاگآ  ریبخ و  يزیچ  ره  هب  ُرِیبَْخلا 
نیمز رد  هک  ار  هچنآ  دنادیم  ِضْرَْألا  ِیف  ُِجلَی  ام  ُمَْلعَی 

34 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
لاثم ملاع  هب  يولع  ملاع  زا  هک  یتاـضافا  سوفن ، لوقع و  مولع  روص  سوفن و  لوقع ، يهّعـشا  لـیبق  زا  دوشیم  لـخاد  يولع  لاـثم  ملاـع 

هب يولع  لاـثم  ملاـع  نیمز  زا  هک  یتاـضافا  تسا ، هضاـفا  نیمه  ببـس  هب  يولع  لاـثم  ملاـع  نیمز  قزر  اـقب و  هک  دوـشیم  هضاـفا  يوـلع 
. ّنج ملاع  عبط و  ملاع  دننام  دوشیم ، هضافا  رتنییاپ  ياهملاع 

زا لاثم ، ملاع  سوفن و  لوقع و  يهّعـشا  لیبق  زا  تسا ، عبط  ملاع  يهمه  نآ  هک  دوشیم  لخاد  نیمز  رد  هک  ار  هچنآ  دـنادیم  دـنوادخ  و 
دوشیم و هضافا  نیمز  مارجا  رب  هک  ییاهتروص  لیبق  زا  تسا و  هضافا  نآ  يهلیسو  هب  نآ  قزر  اقب و  دوشیم و  هضافا  نآ  هب  هک  ییاهزیچ 

لخاد يرـصنع  نیمز  رد  هک  ار  هچنآ  دنادیم  دـنکیم و  ادـیپ  دّدـجت  هظحل  هب  هظحل  نآ و  هب  نآ  نیمز  نآ  يازجا  يهمه  رب  هک  يدوجو 
. دوشیم

ریاس اب  جازتما  زا  سپ  هک  اهدادعتـسا  اوق و  دـیلاوم و  ياهتروص  كالفا ، ناگراتـس  يهّعـشا  لاثم و  ملاع  سوفن ، لوقع ، يهّعـشا  لـیبق  زا 
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. دوشیم لخاد  دیلاوم  يهمه  رد  هک  ییاهدادعتسا  تسا  نینچمه  دوشیم و  لخاد  يرصنع  نیمز  رد  اهنآ  زا  دیلاوم  ّدلوت  رصانع و 
لیدـبت بآ  هب  اوه  زا  هک  هچنآ  اهناراب و  اهرهن و  اهایرد و  لیبق  زا  دوشیم ، لـخاد  يرـصنع  نیمز  رد  هک  ار  ییاـهبآ  دـنادیم  دـنوادخ  و 

. دنوشیم لخاد  نیمز  رد  هک  اههشیر  اههناد و  ازجا ، لیبق  زا  دوشیم ،
ناشدوخ ملاع  ایقشا و  ملاع  رد  لخاد  هک  یقش  ياهناسنا  اهدادعتسا ، اوق ، دننام  دوشیم ، لخاد  نیمز  هب  ملاع  رد  هک  ار  هچنآ  و 

35 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ملاع ریثأت  زا  اهنآ  رد  ییاهدادعتـسا  اوق و  دوشیم ، هضافا  الاب  بتارم  زا  اهنآ  رب  هک  ییاهزیچ  دننام  دـندرگیم ، اهنآ  خنـس  زا  دـنوشیم و 

. دوشیم دیلوت  الاب 
تسا يرهش  نآ  دنیوگ : هک  تسا  هدش  هدیمان  ایلوقروه »  » امدق نابز  رد  هک  دوشیم  لخاد  خزرب  ملاع  رد  هک  ار  هچنآ  دنادیم  دنوادخ  و 

. تسا رد  رازه  رازه  ياراد  هک 
نآ زا  دیآیمن و  هرامـش  هب  اهنآ  ددع  هک  دنوشیم  لخاد  هکیالم  رهـش  نآ  یقرـش  ياهرد  زا  زور  ره  ندمآ  نییاپ  لوزن و  يهلحرم  رد  و 

. دننکیم ّنج  ملاع  عبط و  ملاع  لثم  ناشدوخ  زا  رتنییاپ  رب  هضافا  تسین و  شرامش  لباق  هک  دوشیم  لخاد  ییاهزیچ  اهرد 
لیبق زا  تسین ، شرامش  اصحا و  لباق  اهنآ  ددع  هک  دنوشیم  لخاد  رهش  نآ  رد  هکلب  زور  ره  نتفر  الاب  دوعـص و  يهلحرم  رد  نینچمه  و 
ملاع هب  هک  اهنآ  ای  دنوریم ، الاب  حاورا  ملاع  يولع و  لاثم  يوس  هب  هدش و  علخ  اهندب  زا  هک  يرشب  سوفن  دنوریم و  الاب  هک  یناگتشرف 

. دنوریم نییاپ  هدرک و  طوقس  مّنهج  ّنج و 
یگدنز ددم  ینعی  دنکیم ، محر  شتاقولخم  ناگدنب و  هب  هک  ییادـخ  ُمیِحَّرلا  َوُه  َو  اهِیف  ُجُْرعَی  ام  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ُلِْزنَی  ام  َو  اْهنِم  ُجُرْخَی  ام  َو 

هتـسیاش و ار  اهنآ  هک  دوریم  الاب  اهنامـسآ  يوس  هب  اهنآ  دب  لامعا  دنیبیم و  ار  اهنآ  لمع  یتشز  هکنیا  اب  دـنکیمن  عطق  ار  اهنآ  يزور  و 
. دیامنیم باذع  ّقحتسم 

ج12، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  دناشوپیم . ناشدوخ  زا  هکلب  هکیالم و  مدرم و  زا  ار  ناگدنب  لامعا  یتشز  تسا و  هدنـشخب  دـنوادخ  ُروُفَْغلا 
36 ص :

: دنتفگ نیرفاک  ُۀَعاَّسلا  اَنِیتَْأت  اوُرَفَک ال  َنیِذَّلا  َلاق  َو 
رود رید و  ازهتـسا  باب  زا  ای  دـندرک ، راکنا  ارنآ  هک  تسا ، تعجر  ای  مئاق  روهظ  ای  تمایق ، تعاس  زا  دوصقم  دـیآیمن و  ام  يارب  تعاـس 

. دندرمش
ٍباتِک ِیف  اَّلِإ  ُرَبْکَأ  َو ال  َِکلذ  ْنِم  ُرَغْـصَأ  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  َو ال  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٍةَّرَذ  ُلاْقثِم  ُْهنَع  ُبُْزعَی  ِْبیَْغلا ال  ِِملاع  ْمُکَّنَِیتْأََتل  یِّبَر  َو  یَلب  ْلـُق 

. دروآ رّخؤم  اجنیا  مّدقم و  ار  نیمز  اجنآ  رد  تشذگ ، هیآ  نیا  ریسفت  سنوی  يهروس  رد  ٍنِیبُم 
. تشذگ اجنآ  رد  نیمز  میدقت  هجو  تسراکشآ و  اهنامسآ  نتشاد  مّدقم  هجو  و 

هذـخاؤم هلابند و  یگتـسخ و  جـنر و  نآ  رد  هک  یقزر  يزور و  ٌمیِرَک  ٌقْزِر  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  َِکئلوُأ  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل 
هب نداد  شاداپ  فدـه  تیاغ و  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  تهج  ادـخ  يوس  هب  لـعف  تبـسن  نینمؤم و  شاداـپ  ازج و  نتـشاد  مّدـقم  دـشابن ،

. تسا نینمؤم 
نیّذلا يزجیل  و  : » دومرفن داد و  رییغت  اجنیا  رد  ار  بولـسا  شور و  اذـل  تسا و  یلاعت  يادـخ  هب  بوسنم  تاّذـلاب  هک  تسا  تاّذـلاب  یتیاغ 

: دومرف و  هّللا » تایآ  یف  اوعس 
نیدب دندرک ، شـشوک  یعـس و  مالّـسلا  مهیلع  ایلوا  ایبنا و  لیبق  زا  ام  یقافآ  تایآ  يدوبان  وحم و  رد  هک  یناسک  اِنتایآ  ِیف  اْوَعَـس  َنیِذَّلا  َو 

دندرک و ناهنپ  مدرم  زا  ار  نانآ  ياهتّنـس  قالخا و  لاوحا و  دنتـشک ، دندز و  دـندومن ، تّیذا  رازآ و  نیهوت ، ازهتـسا ، ار  نانآ  هک  هنوگ 
ار ماکحا 
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37 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنتخاس هبتشم  مدرم  رب 

ناهنپ ار  ام  ینیودت  تایآ  هک  دنتساوخ  هدومن و  ناهنپ  ناشدوخ  زا  مدرم و  زا  ار  اهنآ  هک  دندرک  ام  رگید  یقافآ  تایآ  يدوبان  رد  یعس  و 
. دشاب قفاوم  ناشلطاب  دیاقع  اب  هک  دنیامن  لیوأت  ياهنوگ  دننک و  فیرحت  و 

رب تایآ  تلالد  یعّدم  هک  ار  یناسک  ای  دـننک ، ناوتان  زجاع و  شیوخ  ّقح  هناشن  تیآ و  راهظا  دوخ و  ّقح  نالعا  زا  ار  مدرم  ات  َنیِزِجاعُم 
. دنیامن زجاع  ار  شنانیشناج  دنوادخ و  ای  دنزاس ، زجاع  شیوخ  ياعّدا  زا  دنتسه  ّقح 

. دراد لوغشم  ّقح  رب  هناشن  تیآ و  تلالد  هب  رظن  زا  نامیا و  زا  ار  نانآ  ینعی  هدش ، هدناوخ  نیزجعم » « » نیزجاعم  » ظفل و 
نیا رد  تسا ، باذـع  قـلطم  زجر  تسا ، ندـناسرت  نداد و  ناـشن  گرزب  يارب  باذـع »  » ظـفل نیوـنت  ٌمِیلَأ  ٍزْجِر  ْنِم  ٌباذَـع  ْمَُـهل  َکـِئلوُأ 

ای لیلعت  يارب  نم »  » ظفل هک  تساهتب  تدابع  دوصقم  ای  تسا ، میخفت  تهج  نآ  ریکنت  تسا و  هّینایب  اـی  ضیعبت ، يارب  نم »  » ظـفل تروص 
كرـش زا  دوصقم  دـشابیم و  شلبق  اـم  دـننام  نم »  » ظـفل تسا ، عیونت  میخفت و  يارب  ریکنت  هک  تسا  كرـش  دوصقم  اـی  تسادـتبا ، يارب 

. تیالو هب  كرش  میظع 
، دشاب باذع »  » تفص ات  هدش  هدناوخ  عفر  اب  میلأ »  » ظفل دشابیم ، شلبق  ام  دننام  نم »  » ظفل هک  تسا  يدیلپ  تساجن و  زجر  زا  دوصقم  ای 

. دشاب زجر »  » تفص ات  هدش  هدناوخ  ّرج  اب 
رد دنوادخ  هک  تسا  يرون  هدش  هداد  هک  یملع  زا  دوصقم  تسا ، ملع  ای  داقتعا  يانعم  هب  يری »  » ظفل َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  يَرَی  َو 

38 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دناباتیم دهاوخب  هک  سک  ره  بلق 

رّیحتم شراک  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  يرون  ملع  نیا  تاجرد  نیتسخن  و  ملعلا » اوبـسک  : » دومرفن و  َْملِْعلا » اُوتوُأ  : » دومرف یلاعت  يادخ  اذـل  و 
. دوشیم تکاس  نتفگ  نخس  زا  دنکیم ، راک  هچ  دیوگیم و  هچ  دنادیمن  هک  دهدیم ، رارق  نادرگرس  و 

ملع يهراب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  هک  یماگنه  اذل  و  دنک ؟ بلط  هنوگچ  هک  دوشیم  نادرگرس  شیوخ  لصا  بلط  رد  و 
«1 . » تسا توکس  تاصنا و  زا  ترابع  ملع  دومرف : دش  لاؤس 

ظفل تسا ، يری »  » لّوا لوعفم  َْکَیلِإ » َلِْزنُأ  يِذَّلا   » نیاربانب هدـش و  هدـناوخ  بوصنم  ّقحلا »  » ظفل َّقَْحلا و  َوُه  َکِّبَر  ْنِم  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  يِذَّلا 
. دشابیم يری »  » مّود لوعفم  ّقحلا »  » ظفل لصف ، ریمض  وه » »

وه  » هلمج دـشاب و  فوذـحم  يری »  » لوعفم و  ملعلا »  » تفـص َکـَْیلِإ » َلِْزنُأ  يِذَّلا   » تسا نکمم  دوش  هدـناوخ  عوـفرم  ّقـحلا »  » ظـفل رگا  و 
. دشاب هفنأتسم  ّقحلا »

. دشاب هفنأتسم  هلمج  ّقحلا » وه  ، » فوذحم مّود  لوعفم  ای  دشاب ، لوعفم  کی  هب  يّدعتم  يری »  » و يری »  » لعف لوصوم  تسا  نکمم  و 
. دشاب مّود  لوعفم  ّقحلا » وه   » يهلمج لّوا ، لوعفم  لوصوم  تسا  نکمم  و 

تسا يدوهعم  ياهزیچ  دوصقم  ای  هدش ، لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رب  هک  تسا  ییاهزیچ  همه  َْکَیلِإ » َلِْزنُأ  يِذَّلا   » زا دوصقم 
. تسا نینمؤم  يهمه  ای  مالّسلا  هیلع  یلع  َْملِْعلا » اُوتوُأ  َنیِذَّلا   » زا دوصقم  هتشگ و  لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  رد  هک 

__________________________________________________

ح 4. ص 48 ، ج 1 ، یفاک : ( 1)
39 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تروص نیا  رد  هک  تسا ، َْملِْعلا » اُوتوُأ  َنیِذَّلا  يَرَی   » يهلمج رب  فطع  ای  ّقحلا » وه   » يهلمج رب  فطع  ِدیِمَْحلا  ِزیِزَْعلا  ِطارِـص  یلِإ  يِدْهَی  َو 
. دوشیم هدافتسا  َْملِْعلا » اُوتوُأ  َنیِذَّلا   » زا هک  ددرگیمرب  ضعب  هب  لعاف  ریمض 
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دیمح زیزع  هار  هب  تیادـه  نینمؤم  زا  یـضعب  مالّـسلا و  هیلع  یلع  دـننام  شلاـح  قلخ و  لوق و  لـعف و  دوـجو و  ماـمت  اـب  اـهنآ  زا  یـضعب 
. نینمؤم زا  رگید  یضعب  دننام  دوجو ، مامت  اب  هن  دنکیم  تیاده  روما  نیا  زا  یضعب  اب  ای  دنکیم ،

لیلعت انعم  ود  ره  رد  دنتـسه ، فوطعم  ود  ره  تسا ، َْملِْعلا » اُوتوُأ  َنیِذَّلا  يَرَی  َو  : » یلاعت يادـخ  لوق  لـباقم  هلمج  نیا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاـق  َو 
لاعفا لاوقا و  تابث  هب  راعشا  تهج  هب  نکیل  لبقتسم ، لعف  تروص  هبـض  اورفک » نیذلا  لوقی  و  : » دیوگب هک  دوب  نیا  هلباقم  بسانم  تسا ،

یـضام تروص  هب  ار  لعف  اجنیا  رد  اهنآ  لاعفا  نیرفاک و  لاوقا  تابث  مدع  رب  تلالد  يارب  دروآ ، عراضم  اجنآ  رد  اهنآ  رارمتـسا  نینمؤم و 
. دشاب هتشادن  يرارقتسا  هدییور و  نیمز  يور  رد  هک  تسا  یثیبخ  تخرد  دننام  راّفک  لاعفا  لاوقا و  هک  دروآ ،

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  ناشدوصقم  هک  مینک !؟ ییامنهار  یبیجع ، رما  هب  ار  امـش  ام  ایآ  دـنتفگ : راّفک  ْمُُکئِّبَُنی  ٍلُجَر  یلَع  ْمُکُّلُدـَن  ْلَه 
. تسوا يازهتسا 

هدـنز هراـبود  گرم  زا  دـعب  ندـش و  هراـپ  هراـپ  ندیـسوپ ، زا  دـعب  دـیوگیم  امـش  هب  وا  هک  ٍدـیِدَج  ٍْقلَخ  یَِفل  ْمُکَّنِإ  ٍقَّزَمُم  َّلُـک  ُْمْتقِّزُم  اذِإ 
. دیوشیم

تسا . هتسب  غورد  دنوادخ  هب  ادخ ، بناج  زا  تلاسر  ياعّدا  رد  ای  گرم  زا  دعب  ندش  هدنز  هلأسم  رد  وا  هک  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفَأ 
40 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسین روعش  دصق و  زا  یشان  دیوگیم  هچنآ  دراد و  نونج  تسا و  هناوید  ای  ٌۀَّنِج  ِِهب  ْمَأ 
. تسا مکح  تّلع  هب  راعشا  تهج  ریمض  ياج  هب  رهاظ  مسا  ندروآ  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َِلب 

هب دـیابن  هداد و  رارق  هناوید  نونجم و  دـننام  ار  اهنآ  هک  یباذـع  دنتـسه ، باذـع  رد  دـنروآیمن  ترخآ  هب  نامیا  هک  یناسک  ِباذَْـعلا  ِیف 
. درک انتعا  اهنآ  راتفگ 

وگغورد نزارتفا و  اهنآ  ینعی  تسا ، یلقع  زاجم  یهارمگ  لالـض و  هب  يرود  دعب و  تبـسن  دنتـسه ، دـیعب  یهارمگ  رد  ِدـیِعَْبلا  ِلالَّضلا  َو 
. ادخ لوسر  هن  دناهناوید ، دننام  اهنآ  دنتسه ،

؟ دننیبیمن دناهدش و  روک  ای  دننکیمن ، هاگن  ایآ  اْوَرَی  ْمَلَف  َأ 
نامـسآ هب  ینعی  دـننکیمن ؟ هاگن  نیمز  نامـسآ و  زا  ناشرـس  تشپ  ولج و  هب  ایآ  ِضْرَْألا و  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ْمُهَْفلَخ  ام  َو  ْمِهیِدـْیَأ  َْنَیب  ام  یلِإ 
حابـشا ملاع  هب  تشپ  هدوب و  حاورا  ملاع  ترخآ و  ملاع  هب  هّجوتم  تقلخ  يادـتبا  نامه  زا  ناسنا  هچ ، دـنرگنیمن ؟ حابـشا  نیمز  حاورا و 

. تسا هدومن 
نامسآ سپ  تسا ، وا  رس  يالاب  عبط  نامسآ  دشاب و  وا  رس  تشپ  هک  تسا  يزیچ  دننام  نآ  سپ  تسا ، ناسنا  ياپ  ود  ریز  عبط  نیمز  زین  و 

. تسا نکمم  تسا و  رتهیبش  ندوب  وا  يولج  هب 
زا یتمـسق  نامـسآ و  زا  یتمـسق  نآ  هکیلاح  رد  دراد  رارق  اهنآ  ولج  رد  هک  يزیچ  هب  دـننکیمن  هاگن  ایآ  ینعی  دـشاب ، هّیـضیعبت  نم »  » ظفل

؟ تسا نیمز 
ص: ج12 ، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  تسا ؟ اهنآ  يور  ولج  رد  هک  هتـشذگ  ثداوح  هب  دـننکیمن  هاگن  ایآ  ینعی  تسا ، هّییادـتبا  نم »  » ظفل ای 

41
. تسا هدنیآ  ثداوح  دوصقم  ای  تسا ، نیمز  نتفرگ  رارق  ریثأت  تحت  نامسآ و  تاکرح  زا  یشان  ثداوح  نآ  هک  یلاح  رد 

. دراد دوجو  ْمُهَْفلَخ » ام  َو  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  ام   » ریسفت رد  هک  یفالتخا  ربانب 
یـشان ناگراتـس  زا  دوـشیم و  ثداـح  نیمز  رد  هک  يراـثآ  ناگراتـس و  زا  تسا  نامـسآ  رد  هک  هچنآ  عـبط و  نامـسآ  هـب  رگا  ناـسنا  و 

ادیپ نیقی  دنک  رظن  دوشیم  ثداح  كالفا  نارود  ناگراتـس و  يهّعـشا  يهطـساو  هب  نآ  رد  هک  هچنآ  عبط و  نیمز  هب  دـنک ، رظن  ددرگیم 
ندب سفن و  لاّصتا  دیامن و  شندب  سفن و  هب  رظن  رگا  نینچمه  تسا و  یقاب  عجرم  میکح و  أدبم  ياراد  نیمز  نامسآ و  نیا  هک  دنکیم 
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ندب هک  دنکیم  ادیپ  نیقی  دـیامن ، رظن  نآ  بسانم  تالامک  سفن  لامکتـسا  ندـب و  لالحنا  هب  دـنیبب و  ار  ود  نآ  قشاعت  یـشوغآمه و  و 
. دراد راتخم  رداق و  ملاع و  میکح و  ّربدم و  ياهدنروآ  دیدپ  ندب  سفن و  هکنیا  تسا ، یقاب  سفن  یناف و 

: ادخ لوق  زا  لدب  هلمج  نیا  َضْرَْألا  ُمِِهب  ْفِسَْخن  ْأَشَن  ْنِإ 
ایآ هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  ياـنعم  تسا و  نآ  زا  قـّلعم  لـماع  تروـص  نیا  رد  هک  تسا ، لامتـشا  لدـب  تروـص  هب  ْمِهیِدـْیَأ » َْنَیب  اـم  یلِإ  »

هفنأتسم هلمج  ای  ِءامَّسلا  َنِم  ًافَسِک  ْمِْهیَلَع  ْطِقُْسن  َْوأ  میربیم !؟ ورف  نیمز  هب  ار  اهنآ  میهاوخب  رگا  ام  هکنیا  نیمز و  نامـسآ و  هب  دیرگنیمن 
. تسا هضرتعم  ای 

. میزیریم ناشرس  رب  ینامسآ ) ياهگنس   ) نامسآ زا  ياهراپ  ای  ینعی ،
نامسآ و زا  هک  هچنآ  رد  ای  رکف ، رظن و  نیا  رد  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 

42 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. اهنآ رس  رب  نامسآ  زا  ياهعطق  ندروآ  دورف  رد  ای  نیمز ، ندرب  ورف  رب  ام  تردق  رد  ای  تساهنآ ، رس  تشپ  ولج و  رد  نیمز 

. دنکیم داعم  أدبم و  رب  تلالد  هک  تسا  یتیآ  هناشن و  ًۀَیَآل 
نآ دنکیم و  تشگزاب  شراگدرورپ  هب  ای  دشاب ، شسفن  هب  لوغشم  ددرگرب و  شنطاب  هب  هک  تسا  ياهدنب  ره  يارب  هناشن  ٍبِینُم  ٍْدبَع  ِّلُِکل 

. دیامنیم تعیب  وا  تسد  هب  وت  يهلیسو  هب  هک  دشابیم  شرما  ّیلو  هب  تشگزاب  ّتلع  هب 
19 تایآ 10 -

42 ص :  ات 19 ..... ] تایآ 10  (: 34  ) إبس هروس  ]

هراشا

اِمب یِّنِإ  ًاِحلاص  اُولَمْعا  َو  ِدْرَّسلا  ِیف  ْرِّدَـق  َو  ٍتاِغباس  ْلَمْعا  ِنَأ  ( 10  ) َدیِدَْحلا َُهل  اََّنلَأ  َو  َْریَّطلا  َو  ُهَعَم  ِیبِّوَأ  ُلابِج  ای  ًالْـضَف  اَّنِم  َدُواد  اْنیَتآ  ْدََـقل  َو 
ْنَم َو  ِهِّبَر  ِنْذِِإب  ِْهیَدَی  َْنَیب  ُلَمْعَی  ْنَم  ِّنِْجلا  َنِم  َو  ِرْطِْقلا  َْنیَع  َُهل  اْنلَـسَأ  َو  ٌرْهَـش  اهُحاوَر  َو  ٌرْهَـش  اهُّوُدُغ  َحـیِّرلا  َناْمیَلُِـسل  َو  ( 11  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت 
َلآ اُولَمْعا  ٍتایِسار  ٍروُُدق  َو  ِباوَْجلاَک  ٍنافِج  َو  َلِیثامَت  َو  َبیِراحَم  ْنِم  ُءاشَی  ام  َُهل  َنُولَمْعَی  ( 12  ) ِریِعَّسلا ِباذَع  ْنِم  ُْهقُِذن  انِْرمَأ  ْنَع  ْمُْهنِم  ْغِزَی 

ُّنِْجلا ِتَنَّیَبَت  َّرَخ  اَّمَلَف  ُهَتَأَْسنِم  ُلُکْأَت  ِضْرَْألا  ُۀَّباَد  َّالِإ  ِِهتْوَم  یلَع  ْمُهَّلَد  ام  َتْوَْملا  ِْهیَلَع  اْنیَضَق  اَّمَلَف  ( 13  ) ُروُکَّشلا َيِدابِع  ْنِم  ٌلِیلَق  َو  ًارْکُش  َدُواد 
(14  ) ِنیِهُْملا ِباذَْعلا  ِیف  اُوِثَبل  ام  َْبیَْغلا  َنوُمَْلعَی  اُوناک  َْول  ْنَأ 

اْنلَسْرَأَف اوُضَرْعَأَف  ( 15  ) ٌروُفَغ ٌّبَر  َو  ٌۀَبِّیَط  ٌةَْدَلب  َُهل  اوُرُکْشا  َو  ْمُکِّبَر  ِقْزِر  ْنِم  اُولُک  ٍلامِش  َو  ٍنیِمَی  ْنَع  ِناتَّنَج  ٌۀَیآ  ْمِِهنَکْسَم  ِیف  ٍإَبَِـسل  َناک  ْدََقل 
ْلَه َو  اوُرَفَک  اِمب  ْمُهاـْنیَزَج  َکـِلذ  ( 16  ) ٍلِیلَق ٍرْدِـس  ْنِم  ٍءْیَـش  َو  ٍلـْثَأ  َو  ٍطْـمَخ  ٍلُـکُأ  ْیَتاوَذ  ِْنیَتَّنَج  ْمِْهیَتَّنَِجب  ْمُهاْنلَّدـَب  َو  ِمِرَْعلا  َْلیَـس  ْمِْهیَلَع 

(18  ) َنِینِمآ ًاماَّیَأ  َو  َِیلاَیل  اهِیف  اوُریِـس  َْریَّسلا  اَهِیف  انْرَّدَـق  َو  ًةَرِهاظ  ًيُرق  اهِیف  انْکَراب  ِیتَّلا  يَرُْقلا  َْنَیب  َو  ْمُهَْنَیب  اْنلَعَج  َو  ( 17  ) َروُفَْکلا َّالِإ  يِزاُجن 
(19  ) ٍروُکَش ٍراَّبَص  ِّلُِکل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ٍقَّزَمُم  َّلُک  ْمُهاْنقَّزَم  َو  َثیِداحَأ  ْمُهاْنلَعَجَف  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  َو  انِرافْسَأ  َْنَیب  ْدِعاب  انَّبَر  اُولاقَف 

43 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

43 ص :  همجرت ..... :

وا يارب  ار  نهآ  دـینک و  ییاونمه  حـیبست  رد  وا  اب  ناغرم  يا  اـههوک و  يا  میتفگ  میتشاد و  ینازرا  یـششخب  دواد  هب  دوخ  زا  یتسار  هب  و 
. میدینادرگ مرن 

دینکیم هچنآ  هب  نم  هک  دـینک  يراکوکین  ناگمه  نک و  راک  ناماسب  هدیجنـس و  یفابهرز  رد  زاسب و  اـسر  دـنلب و  ياـههرز  هک  میتفگ  و 
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. مهاگآ
هتخادگ و سم  همشچ  وا  يارب  دوب  هار  ههامکی  شیهاگماش  ریس  هار و  ههامکی  شیدادماب  ریس  هک  میدینادرگ ، مار  ار  داب  نامیلس  يارب  و 
ام ناـمرف  زا  هـک  ناـنآ  زا  مادـک  ره  دـندرکیم و  راـک  شراـگدرورپ  نذا  هـب  وا و  دزن  رد  یهورگ  ناـیّنج  زا  میتخاـس و  ناور  ار  ناـشوج 

. میناشچیم خزود  شتآ  باذع  زا  وا  هب  دیچیپرس ،
( لقن لباق  ریغ  و   ) راوتـسا ياهنادگید  دننام ، ضوح  گرزب  ياههساک  اهراگن و  شقن و  اهبارحم و  زا  تساوخیم  هچ  ره  وا  يارب  نانآ ) )

. دنتسه رازگساپس  یکدنا  نم  ناگدنب  زا  دیزرو و  ساپس  دواد  نادناخ  يا  میتفگ ) و   ) دنتخاسیم
نوـچ سپ  دروـخ  ار  شیاـصع  هک  دادـن ، ناـشن  ناـنآ  هب  ار  وا  گرم  هراوـخ ، بوـچ  مرک  زج  يزیچ  میتـشاد ، ررقم  ار  وا  گرم  نوـچ  و 

بیغ  رگا  هک  دندرب  یپ  نایّنج  داتفا ، رد  شدسج ) )
44 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دندنامیمن راب  تّفخ  باذع  جنر و  نآ  رد  دنتسنادیم ،
يزور زا  میتـفگ ) ناـشیا  هب  هک   ) پچ تسار و  بناـج  رد  ناتـسوب  ود  هلمج ) زا   ) دوـب یفرگـش  هدـیدپ  ناشیاهنکـسم  رد  ابـس  موـق  يارب 

. تسا راگزرمآ  يراگدرورپ  هزیکاپ و  يرهش  ار ) امش   ) دیرازگب ساپس  ار  وا  دیروخب ، ناتراگدرورپ 
راوگان و ياههویم  ياراد  ناتـسوب  ود  ناشناتـسوب  ود  نآ  ياج  هب  میدرک ، هناور  ار  نکناینب  لیـس  نانآ  رب  هاـگنآ  دـندش ، نادرگیور  یلو 

. میدرک نیشناج  نانآ  يارب  ردس  تخرد  زا  ياهیام  كدنا  زگ و  تخرد 
؟ میهدیم رفیک  ار  ساپسان  زج  ایآ  میداد و  ناشیازج  هنوگنیا  دندوب  هدیزرو  هک  ینارفک  رطاخ  هب 

ررقم رفـس  ریـس و  اهنآ  نایم  رد  میدوب ، هداد  رارق  هتـسویپ  مه  هب  ياهیدابآ  میدوب  هدیـشخب  تکرب  اهنآ  هب  هک  ییاهیدابآ  نانآ و  نیب  رد  و 
. دینک رفس  ریس و  اهنآ  رد  ناما  نما و  لامک  اب  اهزور  اهبش و  میتفگیم  نانآ  هب  میدوب ، هتشاد 

هراپ و میدنادرگ و  ناشهناسفا  نوچمه  هاگنآ  دندرک  متس  نتـشیوخ  رب  ناسنیدب  زادنا و  هلـصاف  ام  ياهرفـس  نیب  اراگدرورپ  دنتفگ  سپس 
. تسا تربع  ياههیام  يرکاش  يابیکش  ره  يارب  نیا  رد  نامگیب  میتخاس  ناشهدنکارپ 

44 ص :  ریسفت ..... 

نیب اـم  وـلج و  رد  هک  هچنآ  هب  ارچ  تسا : نـیا  هـیآ  ياـنعم  تـسا و  رّدـقم  رب  فوـطعم  اـی  هّیلاـح  هـلمج  نـیا  اًلْـضَف  اَّنِم  َدُواد  اـْنیَتآ  ْدََـقل  َو 
رد دننک ، ادیپ  نیقی  میکح  ياناد  أدبم  هب  ات  دنزادنایمن ؟ رظن  هتشذگ  ثداوح  زا  ناشرس  تشپ  هب  ارچ  دننکیمن و  هاگن  تسا  ناشیاهتسد 

تایآ و هتـشذگ  رد  ام  تسا : نینچ  هیآ  ریدـقت  ای  دـنکیم ، داـعم  أدـبم و  رب  تلـالد  هک  میداد  دوخ  مرک  لـضف و  زا  دواد  هب  اـم  هکیلاـح 
رد  دنکیم ، ام  یهاگآ  تردق و  لامک  رب  تلالد  هک  میدرک  داجیا  یبیجع  ياههناشن 

45 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. میداد دوخ  مرک  لضف و  زا  دواد  هب  هکیلاح 

. اههوک يا  میتفگ  ینعی  تسا ، لوق  ریدقت  ربانب  تسا ، انیتآ »  » زا یلیصفت  لدب  ای  فنأتسم ، ای  لاح  ُلابِج  ای 
. دینادرگ رب  حیبست  هب  ار  وا  يادص  دیوش ، گنهامه  دواد  يادص  اب  ِیبِّوَأ 

ادـج لصاف و  یعون  ببـس  هب  دـشاب ، یب » ّوأ   » رد رتتـسم  ریمـض  رب  ای  لابج »  » رب فطع  ات  هدـش  هدـناوخ  عفر  اب  ریّطلا » و   » ظـفل َْریَّطلا  َو  ُهَعَم 
. تسا هدش  زاینیب  لصفنم  هب  دیکأت  زا  هدننک 

فیعـض ّرج  فرح  يهداعا  نودب  رورجم  ریمـض  رب  فطع  دشاب و  رورجم  ریمـض  رب  ای  لابج »  » ّلحم رب  فطع  ات  هدش  هدـناوخ  بصن  اب  و 
. دشاب هعم  لوعفم  هک  تسا  نیا  ربانب  بصن  تئارق  ای  تسا ،
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. تشذگ ءایبنا  يهروس  رد  نآ  نایب  هیآ و  نیا 
. دروآ رد  دهاوخب  هک  یلکش  ره  هب  یعمش  دننام  ار  وا  دواد  ات  میدرک  مرن  وا  يارب  ار  نهآ  ام  َدیِدَْحلا  َُهل  اََّنلَأ  َو 

. تسا هّیردصم  ای  هّیریسفت  نأ »  » ظفل ْلَمْعا  ِنَأ 
هرز نتخاس  نوچ  دربن ، مسا  تسا  فوصوم  هک  هرز  زا  درک ، تفـص  و  تاغباس »  » هب افتکا  اهنت  زاسب ، داشگ  ياههرز  میتفگ  وا  هب  ٍتاِغباس 

. تسا فورعم  روهشم و  مالّسلا  هیلع  دواد  زا  ینهآ 
ذوفن زا  دشاب و  نکمم  نآ  ندیـشوپ  هک  يوحن  هب  دشاب ، دـیاب  یـصوصخم  يهزادـنا  هرز  ياههرگ  اههقلح و  تفاب و  رد  ِدْرَّسلا  ِیف  ْرِّدَـق  َو 

ییاهزیچ ذوفن  عنام  ات  دشابن  کبس  دشاب و  ناوتان  زجاع و  نآ  لمح  زا  هدنشوپ  هک  دشابن  نیگنس  ردقنآ  دوش و  عنام  هزین  ریت و  ریـشمش و 
. دشاب دش  رکذ  هک 

46 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. مهاگآ دینکیم  هچنآ  هب  نم  هک  دینک ، هتسیاش  ياهراک  ٌریَِصب و  َنُولَمْعَت  اِمب  یِّنِإ  ًاِحلاص  اُولَمْعا  َو 

رـصتخم یعون  هب  ندرک  افتکا  ریقحت و  يارب  ای  احلاص »  » ظفل ندروآ  هرکن  دومن ، هارمه  باطخ  رد  وا  اب  ار  شتّما  ای  هریـشع ، لها و  اجنیا 
. تسا تیالو  نآ  هک  تسا  یقیقح  حلاص  لمع  هب  راعشا  ندرک و  گرزب  میخفت و  يارب  ای  تسا  حلاص  لمع  زا 

. میتخاس عیطم  مرن و  ار  داب  مالّسلا  هیلع  نامیلس  يارب  َحیِّرلا  َناْمیَلُِسل  َو 
. تسا هام  کی  زین  رصع  فرط  رد  تسا و  هام  کی  حبص  فرط  رد  داب  ریس  ٌرْهَش  اهُحاوَر  َو  ٌرْهَش  اهُّوُدُغ 

فرط درکیم و  یط  ار  هار  هام  کی  يهلـصاف  حبـص  فرط  درکیم و  لمح  ار  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  طاـسب  تخت و  داـب  دـناهتفگ : یخرب 
. نینچمه زین  رصع 

تخاس يراج  شندعم  زا  وا  يارب  ار  سم  یلاعت  يادخ  دناهتفگ : یضعب  میتخاس ، يراج  وا  يارب  ار  سم  يهمـشچ  ِرْطِْقلا  َْنیَع  َُهل  اْنلَـسَأ  َو 
. دوب نمی  رد  ندعم  نیا  دیمان و  همشچ  ارنآ  اذل  دیشوجیم و  همشچ  ششوج  دننام  هک 

. دندرکیم لمع  وا  روتسد  هب  هک  دندوب  وا  نامرف  تحت  نامیلس  تسد  ریز  ّنج  زا  يدارفا  ِْهیَدَی و  َْنَیب  ُلَمْعَی  ْنَم  ِّنِْجلا  َنِم  َو 
. ددرگیمرب نامیلس  هب  ای  لوصوم  هب  ریمض  ِهِّبَر  ِنْذِِإب 

شتآ باذـع  زا  ترخآ  ایند و  رد  درکیم  یچیپرـس  ام  نامرف  زا  هک  نانآ  زا  یـسک  ِریِعَّسلا و  ِباذَـع  ْنِم  ُْهقِذـُن  اـنِْرمَأ  ْنَع  ْمُْهنِم  ْغِزَی  ْنَم  َو 
. میدناشچیم وا  هب  نازوس 

دنلب  ياهرصق  وا  يارب  َبیِراحَم  ْنِم  ُءاشَی  ام  َُهل  َنُولَمْعَی 
47 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد گنج  رب  تردق  اهرصق و  رب  طّلست  زا  هک  دندوب  دنلب  رایـسب  اهرـصق  نوچ  هدش ، هدیمان  بیراحم »  » اهخاک اهرـصق و  نآ  دنتخاسیم و 
. دندشیم عنام  اهنآ  نایم 

. اهتروص َلِیثامَت  َو 
. تسا تخرد  هبش  تخرد و  دوصقم  نکیل  تسین و  نانز  نادرم و  لیثامت  دوصقم  دنگوس  ادخ  هب  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

«1»
گرزب ضوح  يانعم  هب  ۀیباوج »  » عمج باوج »  » ظفل ِباوَْجلاَک  تسا  گرزب  فرظ  ینیـس و  يانعم  هب  ۀنفج »  » عمج نافج »  » ظفل ٍنافِج  َو 

. دنیآیمن نوریب  ناشیاج  زا  دنتسه  گرزب  یلیخ  نوچ  دناتباث و  نیمز  رب  هک  گرزب  ياهگید  ٍتایِسار  ٍروُُدق  َو  تسا 
. دینک رکش  دواد  لآ  يا  دوشیم : هتفگ  نانآ  هب  هکیلاح  رد  ُروُکَّشلا  َيِدابِع  ْنِم  ٌلِیلَق  َو  ًارْکُش  َدُواد  َلآ  اُولَمْعا 

تلفغ شدوخ  ياج  رد  تمعن  فرص  معنم و  میظعت  نداد و  تمعن  تمعن و  زا  دنکیم و  رکش  دایز  هک  یسک  ینعی  روکّـشلا »  » هملک هچ 
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یتمعن ره  زا  رتگرزب  یـسب  تسا  یتمعن  ندرک  رکـش  دوخ  اریز  دنک ، ادا  ار  رکـش  ّقح  تسین  نکمم  یـسک  يارب  لاح  نیع  رد  دنکیمن و 
. دوش رکش  نآ  رب  هک 

ار بوچ  هک  تسا  یفورعم  يهرـشح  ءار  تکرح  اـب  ظـفل  نیا  هک  ۀـضرالا »  » ِضْرَأـْلا ُۀَّباَد  اَّلِإ  ِِهتْوَم  یلَع  ْمُهَّلَد  اـم  َتْوَْـملا  ِْهیَلَع  اْنیَـضَق  اَّمَلَف 
. نیمز دننام  نآ  نداد  رارق  بوچ و  ندروخ  يانعم  هب  دوشیم  هدیمان  ضرا »  » نآ راک  دهدیم ، رارق  نیمز  دننام  ارنآ  دروخیم و 

__________________________________________________

ح 3. ص 476 ، ج 6 ، یفاک : ص 212 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
48 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نیمز هب  ّۀباد »  » ظفل يهفاضا  نیمز و  دننام  دریگب ، رارق  نآ  يور  بوچ  هک  دهدیم  رارق  لگ  زا  ار  بوچ  حطس  هنایروم »  » هرـشح نآ  اریز 
هب ای  سنا  هب  ای  ّنج  هب  مّهلد »  » لوعفم دهدیم و  رارف  لعاف  لثم  ار  لعفنم  هک  تسا  يزیچ  هب  لعاف  هفاضا  ای  لعف  هب  لعاف  يهفاضا  لیبق  زا 

. ددرگیمرب عومجم 
. داد قوس  ای  دومن ، عفد  ای  درک ، درط  ار  وا  ینعی  تسا ، هأسن »  » زا تلآ  مسا  هتأسنم »  » ظفل ُهَتَأَْسنِم  ُلُکْأَت 

دواد نب  نامیلـس  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ِنیِهُْملا  ِباذَْـعلا  ِیف  اُوِثَبل  ام  َْبیَْغلا  َنوُمَْلعَی  اُوناـک  َْول  ْنَأ  ُّنِْجلا  ِتَنَّیَبَت  َّرَخ  اَّمَلَف 
نینچ نم  زا  دـعب  سک  چـیه  يارب  هک  تسا  هدرک  اطع  یهاـشداپ  کـلم و  نم  هب  یلاـعت  يادـخ  تفگ : شباحـصا  هب  يزور  مالّـسلا  هیلع 
. داد يزیچ  ره  زا  تخومآ و  نم  هب  ار  ناگدنرپ  نابز  دومن ، رّخسم  ار  شوحو  هدنرپ و  ّنج ، سنا ، داب ، نم  يارب  تسین ، هتسیاش  یکلم 

نم دشن ، لماک  بش  ات  زور  کی  نم  يارب  رورـس  یلاحـشوخ و  تسا ، هدـش  هداد  نم  هب  هک  یهاشداپ  کلم و  همه  نیا  اب  لاح  نیع  رد  و 
. مرگنب ار  میاهتکلمم  ات  مورب  نآ  يالاب  هب  هدش و  دوخ  رصق  لخاد  ادرف  مراد  تسود 

. دنک صقان  ارم  یلاحشوخ  زور  کی  ادابم  ات  دیایب  نم  دزن  دیهدن  هزاجا  مه  سک  چیه  هب 
. دنداد تبثم  خساپ  هتفریذپ و  نامیلس  نارای 

هکیلاح رد  تفر ، شرصق  ياج  نیرتالاب  هب  هتفرگ و  تسد  هب  ار  شیاصع  مالّسلا  هیلع  نامیلـس  دیـسر  دوعوم  تعاس  دش و  ادرف  هک  یتقو 
رب

49 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ناهگان هک  درکیم  هاگن  یلاحـشوخ  رورـس و  اب  شیاهتکلمم  هب  دوب ، لاحـشوخ  دوب  هدش  هداد  وا  هب  هک  هچنآ  هب  هداد و  هیکت  شیاصع 
نامیلـس یتقو  دـش ، کیدزن  نامیلـس  هب  دـمآ و  نوریب  وا  رـصق  يایاوز  زا  یـضعب  زا  هک  ابیز  ياهـسابل  اب  يور  ابیز  داتفا  یناوج  هب  شرظن 

؟ داد هار  رصق  نیا  هب  ار  وت  یسک  هچ  تفگ : داتفا  وا  هب  شمشچ 
؟ يدش لخاد  اجنیا  یسک  هچ  يهزاجا  اب  وت  منک  تولخ  رصق  نیا  رد  زورما  متساوخ  نم 

نم زا  وا  هـب  شراـگدرورپ  تـفگ : دوـخ ) اـب   ) نامیلـس مدـش ، لـخاد  وا  يهزاـجا  اـب  درک و  لـخاد  اـجنیا  ارم  مراـگدرورپ  تـفگ : ناوـج 
؟ یتسه یسک  هچ  وت  وگب  لاح  تسرتراوازس ،

؟ ياهدمآ يزیچ  هچ  يارب  تفگ : نامیلس  متسه ، توملا  کلم  نم  تفگ : ناوج 
نودب نم  تساوخن  دنوادخ  دوب ، نم  یلاحـشوخ  زور  زورما  هدب ، ماجنا  ار  شیوخ  ّتیرومأم  تفگ : منک ، حور  ضبق  هک  ماهدـمآ  تفگ :

. موش لاحشوخ  وا  تاقالم 
رب دوب ، هتفای  تافو  هکیلاح  رد  روطنامه  نامیلـس  سپ  دوب ، هداد  هیکت  شیاـصع  رب  هکیلاـح  رد  دومن  ار  وا  حور  ضبق  توملا  کـلم  سپ 

. تسا هدنز  وا  هک  دندرکیم  نامگ  دندرکیم ، هاگن  وا  هب  مدرم  دنام و  تلاح  نامه  هب  یتّدم  اجنآ  هداد و  هیکت  شیاصع 
رب ار  ینالوط  تّدم  نیا  تسا و  هدنز  نامیلـس  دنتفگ : نانآ  زا  یـضعب  دندرک ، ادیپ  هدـیقع  فالتخا  هدرک و  يزیگناهنتف  وا  يهراب  رد  سپ 
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دباوخیمن ، دوشیمن ، هتسخ  هکیلاح  رد  هداد  هیکت  شیاصع 
50 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. مینک تدابع  ار  وا  تسا  بجاو  ام  رب  هک  تسام  راگدرورپ  وا  دماشآیمن ، دروخیمن و 
هیکت شیاصع  رب  هک  دـهدیم  ناشن  ام  هب  ام  ياهمشچ  رد  فّرـصت  رحـس و  وداج و  اب  وا  تسرگوداج و  رحاس و  نامیلـس  دـنتفگ : یخرب 

. تسین نینچ  بلطم  هکیلاح  رد  تسا  هداتسیا  هداد و 
الاب فالتخا  یتقو  دنکیم ، ریبدت  دهاوخیم  هک  روط  نآ  ار  وا  راک  یلاعت  يادخ  تسوا و  ّیبن  ادخ و  يهدـنب  نامیلـس  دـنتفگ : نینمؤم  و 

شرصق زا  نامیلس  تسکش و  اصع  دروخ  ار  اصع  لخاد  هنایروم  یتقو  دروخب ، ار  نامیلس  ياصع  ات  داتـسرف  ار  هنایروم  یلاعت  يادخ  دمآ 
. داتفا نیمز  يور  هب 

بآ نآ  دزن  امتح  دوش  تفای  اج  ره  هنایروم  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  درک و  رّکـشت  دوب  هدرک  هک  يراک  رطاخ  هب  هنایروم  زا  ّنج  سپ 
. دراد دوجو  لگ  و 

ینعی ُهَتَأَْسنِم » ُلُکَْأت  ِضْرَأـْلا  ُۀَّباَد  اَّلِإ  ِِهتْوَم  یلَع  ْمُهَّلَد  اـم  َتْوَْملا  ِْهیَلَع  اْنیَـضَق  اَّمَلَف  : » هدومرف هدرک و  هراـشا  ناتـساد  نیا  هب  یلاـعت  يادـخ  و 
«. رخآ ات  اُوناک ...  َْول  ْنَأ  ُّنِْجلا  ِتَنَّیَبَت  َّرَخ  اَّمَلَف  . » دروخب هنایروم  ار  شیاصع 

تنّیبت ّرخ  اّملف  : » تسا هدـش  لزان  نینچ  نیا  هیآ  دـشن و  لزان  نینچ  نیا  هیآ  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  سپس 
«1 «. » نیهملا باذعلا  یف  اوثبل  ام  بیغلا  نوملعی  اوناک  ول  ّنجلا  ّنا  سنإلا 

«1 . » درک یگدنز  لاس  هدزاودو  دصتفه  دواد  نب  نامیلس  تسا : هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  زا  و 
__________________________________________________

ح 2. باب 64 ، ص 73 ، عیارّشلا : للع  ح 24 . باب 26 ، ص 206 ، ج 1 ، اضّرلا : رابخالا  نویع  ( 1)
51 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تردـق و ملع و  رب  تلالد  دـش  رکذ  هک  نیمز  نامـسآ و  ثداوح  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا  رّدـقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  ناـک » دـقل  »
. دوب ادخ  نداد  تمعن  اهتمعن و  زا  همه  درکیم  یلاعت  يادخ  تمکح 

: دومرف باوج  رد  یلاعت  يادخ  دنکب ؟ انعم  نیا  رب  تلالد  هک  هدش  عقاو  يزیچ  زین  ادخ  ياهتمعن  زا  ایآ 
. دمآ شیپ  نینچ  أبس  موق  يارب  ٍإَبَِسل  َناک  ْدََقل 

. دناهدوب ناطحق  نب  برعی  نب  بحشی  نب  ابس  دالوا  زا  أبس 
هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپ  نز ؟ ای  تسا  درم  وا  ایآ  هک  دش  لاؤس  أبـس  هراب  رد  وا  زا  هک  تسا : هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا 

مدق دـب  موش و  نانآ  زا  رفن  راهچ  مدقـشوخ و  نومیم و  اهنآ  زا  رفن  شـش  هک  دـنام  وا  زا  دـنزرف  هد  هک  دوب  برع  زا  يدرم  وا  دومرف : هلآ 
یناسک دومرف : تسیچ : رامنا  هدش : هتفگ  ریمح ، رامنا ، نورعـشا ، جحذم ، هدنک ، دزا ، زا : دنترابع  دندوب  مدقـشوخ  هک  یناسک  اّما  دندوب ،

«2 . » دندوب ناّسغ  مخل ، مازج ، هلماع ، دندوب : موش  هک  رفن  راهچ  نآ  اّما  تسا و  هلیجب  معثخ و  نانآ  زا  هک  دنتسه 
. تسنانآ یگدنز  ینکس و  ّلحم  نآ  هدش و  هدناوخ  مهنکاسم » یف   » ْمِِهنَکْسَم و ِیف 

. تسا هدوب  هار  زور  هس  ءاعنص  ات  اجنآ  زا  هک  هدوب  برأم »  » اجنآ مان  تسا و  هدوب  نمی  رد  دناهتفگ : یضعب 
هک تسا  یتیآ  يهناشن  أبس  موق  يانکس  ّلحم  رد  ٌۀَیآ 

__________________________________________________

لیذ ح 3. باب 46 ، ص 523 ، ۀمعّنلا : مامتا  نیّدلا و  لامکا  ص 215 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
ص 386. ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ص 215 . ج 4 ، یفاص : ( 2)
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52 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنکیم ترخآ  ایند و  رد  وا  باقع  باوث و  شقلخ و  هب  وا  تیانع  ّقح و  تردق  رب  تلالد 

. تشاد رارق  اهغاب ، اهناتسب و  زا  هورگ  ود  ینعی  ِناتَّنَج 
سب زا  ناتـسب  ود  ره  ناتخرد  تسا و  هار  زور  هد  رهـش  ات  اهغاب  نآ  زا  کی  ره  هک  ناتـسرهش  پچ  تسار و  زا  غاب  ود  ٍلامِـش  َو  ٍنیِمَی  ْنَع 

: دوشیم هتفگ  اهنآ  يهراب  رد  تسا ، ناتسب  کی  ییوگ  هک  تسا  هتسویپ  مه  هب  هدیچیپ و  مهب 
؟ هدش هتفگ  هچ  اهنآ  هب  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  دشاب  لوق »  » ظفل ریدقت  هب  هفنأتسم  هلمج  تسا  نکمم  ْمُکِّبَر و  ِقْزِر  ْنِم  اُولُک 

؟ یتفگ هچ  اهنآ  هب  اراگدرورپ  ای 
. دیروخب ناتراگدرورپ  يزور  زا  میتفگ : ای  هدش ، هتفگ  اهنآ  هب  دومرف : سپ 

. تسا لیلعت  ماقم  رد  فنأتسم و  زین  هلمج  نیا  ٌۀَبِّیَط  ٌةَْدَلب  َُهل  اوُرُکْشا  َو 
. تسا هزیکاپ  بّیط و  رهش  رهش ، نیا  هک  دیرازگ  ساپس  ار  وا  ینعی و 

هک یلاح  رد  ینعی : حدم  ای  دشاب  لاح  هکنیا  ربانب  هدش  هدـناوخ  بصن  اب  روفغ »  » و ّبر »  » و ۀـبّیط »  » و ةدـلب »  » هملک راهچ  نیا  ٌروُفَغ  ٌّبَر  َو 
. تسا هدنزرمآ  يراگدرورپ 

. دمآ دهاوخ  هچنانچ  دندش ، هتسخ  تمعن  زا  هکلب  دندرک ، ضارعا  يرازگرکش  زا  اهنآ  سپ  اوُضَرْعَأَف 
يّدس هب  ریسفت  یهاگ  مرع »  » ظفل ِمِرَْعلا  َْلیَس  ْمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأَف 

53 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هدـش یگرزب  رن  شوم  هب  ریـسفت  یهاگ  تسا ، همرعلا »  » نآ درفم  ای  درادـن ، درفم  هک  تسا  عمج  نآ  دوشیم و  هتخاس  اههّرد  رد  هک  هدـش 

. تسا هدش  ریسفت  هدوب  اجنآ  رد  ّدس  هک  ییارحص  هب  دیدش و  ناراب  هب  درک و  بارخ  ار  اهنآ  ّدس  هک 
دنه دالب  ات  نانآ  يارب  نیریش  يایرد  زا  یجیلخ  هک  درک  رما  شنازابرس  هب  مالّسلا  هیلع  نامیلـس  هدوب و  نمی  رد  ییایرد  دناهتفگ : یـضعب 

يدّدعتم ياهارجم  جیلخ  يارب  دناسرب و  هدیاف  ناشیاهرهش  رب  ات  دندرک  مکحم  کهآ  گنس و  اب  ارنآ  دندرک و  ار  راک  نیا  دزاس ، يراج 
. دندرکیم زاب  بآ  اجنآ  زا  جایتحا  ردق  هب  دنتساوخیم  تقو  ره  هک  دنتشاذگ 

باتفآ ریـسم  نآ  رد  یـسک  شناتخرد  یگتـسویپ  مه  هب  زا  هک  دوب ، هار  زور  هد  نآ  ریـسم  هک  پچ  تسار و  زا  دـندوب  غاب  ود  ياراد  اهنآ 
. دیدیمن

یلاعت يادخ  دندادن  ارف  شوگ  نیحلاص  رکنم  زا  یهن  هب  دندرک و  یچیپرـس  ناشراگدرورپ  نامرف  زا  دندش ، هانگ  بکترم  هک  هاگنآ  یلو 
ار راک  نیا  دنتـسناوتیمن  نادرم  هکیلاح  رد  تخادـنایم  رود  هب  دـنکیم و  اج  زا  ار  گنـس  هک  تخاس ، رومأـم  ّدـس  نآ  رب  یگرزب  شوم 

. دنهد ماجنا 
. دندومن كرت  ار  رهش  هدرک و  رارف  دندید  نینچ  یتقو  أبس  موق  زا  یهورگ 

ارف ار  اج  همه  لیـس  هکنآ  ات  دندرکن  ساسحا  دندیمهفن و  اهنآ  درک و  بارخ  ار  ّدـس  هک  ییاج  ات  دـنکیم  ار  گنـس  شوم  نانچمه  سپ 
«1 . » دنک اج  زا  ار  ناشناتخرد  درک و  بارخ  ار  ناشرهش  تفرگ و 

__________________________________________________

.201 ص 200 - ج 2 ، یمق : ریسفت  ( 1)
54 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دب شرت و  خـلت و  شناتخرد  راب  هک  میداد  اهنآ  هب  رگید  غاب  ود  غاب ، ود  نآ  ياج  هب  ٍْلثَأ  َو  ٍطْمَخ  ٍلُـکُأ  ْیَتاوَذ  ِْنیَتَّنَج  ْمِْهیَتَّنَِجب  ْمُهاْنلَّدـَب  َو 
. دوب ردس  تخرد  یکدنا  زگ و  روش و  معط و 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2789 

http://www.ghaemiyeh.com


«1 . » تسا نالیغ  ّما  دوصقم  دناهتفگ : یضعب 
ناتخرد هنوگ  ود  نیا  نانآ  يازهتـسا  تهج  درک ، فیـصوت  ندوب  كدنا  هب  ارنآ  تسا  یندروخ  ردس  هویم  نوچ  ٍلِیلَق و  ٍرْدِس  ْنِم  ٍءْیَـش  َو 

. دیمان غاب  مه  ار  ردس ) زگ و  هروش  )
. دندش رفاک  هک  تهج  نادب  تسنانآ  يازج  نیا  اوُرَفَک  اِمب  ْمُهاْنیَزَج  َِکلذ 

هب هک  دنتـسه  غاب  ود  دـننام  ود  نآ  هک  دـیزرون  رفک  تیالو  تّوبن و  تمعن  هب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تّما  يا  دیـشاب  هاـگآ  سپ 
يّوبن ّماع  تعیب  اب  هک  مالـسا  تمعن  هب  دـیوشن ، رفاک  هماّلع  هلاّـمع و  سفن  يهحفـص  تمعن  هب  زین  دـناهدرک و  هطاـحا  امـش  پچ  تسار و 

هب یبلاق و  تعیرـش  ماکحا  تمعن  هب  زین  دـیوشن و  رفاک  ددرگیم  لـصاح  يول  ّصاـخ و  تعیب  اـب  هک  ناـمیا  تمعن  هب  دوشیم و  لـصاح 
. دیوشن رفاک  یبلق  يهقیرط  راثآ  تمعن 

عفر اب  روفک »  » لوهجم و تروص  هب  ءای  اب  يزاجی »  » ظفل هدـش و  هدـناوخ  بصن  اب  روفک »  » ظفل و  يزاجن »  » ظفل َروُفَْکلا  اَّلِإ  يِزاُجن  ْلَه  َو 
. تسا هدش  هدناوخ 

لوق هب  ای  ماش ، دالب  میدینادرگ  كرابم  دیامرفیم  هک  ییاهنیمزرس  زا  دوصقم  اهِیف  انْکَراب  ِیتَّلا  يَرُْقلا  َْنَیب  َو  ْمُهَْنَیب  اْنلَعَج  َو 
__________________________________________________

ص 216. ج 4 ، یفاص : ریسفت  ( 1)
55 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هّکم  یضعب 
. دنوشیم هدید  رگیدمه  زا  رگیدمه  لاّصتا  یکیدزن و  تهج  هب  هک  هتسویپ  مه  هب  ياههیرق  ًةَرِهاظ  ًيُرق 

. تسا لوق  ریدقت  هب  لاؤس  باوج  فنأتسم و  ای  لوق ، ریدقت  هب  لاح  هلمج  نیا  اهِیف  اوُریِس  َْریَّسلا  اَهِیف  انْرَّدَق  َو 
. دیزادرپ رفس  ریس و  هب  هّکم  فرط  هب  ای  ماش  يوس  هب  بش  زور و  ره  ًاماَّیَأ  َو  َِیلاَیل 

. دندوب ناما  رد  نانزهار  نادزد و  زا  یگنشت و  یگنسرگ و  زا  هکیلاح  رد  َنِینِمآ 
زارد رود و  ار  ام  ياهرفـس  اراگدرورپ  دنتفگ : دشاب  تمعن  نارفک  ناهانگ و  هب  لمع  نامه  هک  لاح  نابز  اب  انِرافْـسَأ  َْنَیب  ْدِعاب  انَّبَر  اُولاقَف 

. نادرگ
اهرفـس رد  ینالوط  ياهتفاسم  تساوخرد  دندرک ، یگتـسخ  راهظا  تیفاع  تمعن و  زا  هک  هنوگ  نیدب  دـنتفگ ، نینچ  لاح  لاق و  نابز  اب  ای 

. دننک ییوگروز  شیوخ  تاجایتحا  هشوت و  لمح  رد  ارقف  رب  ات  دنتشاد 
« دعاب ، » عفر اب  اّنبر » ، » درجم یثالث  زا  یضام  يهغیـص  تروص  هب  دعب » ، » لیعفت باب  زا  رما  هغیـص  تروص  هب  دّعب » ، » بصن اب  اّنبر »  » ظفل و 

. هدش هدناوخ  هلعافم  باب  زا  یضام  هغیص  تروص  هب 
. تسا هلعافم  باب  زا  رما  يهغیص  تروص  هب  دعاب » ، » بصن اب  اّنبر »  » روهشم تئارق  و 

انتعا  ناشدوصقم  دوش  هدناوخ  ربخ  تروص  هب  ترابع  رگا 
56 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا تمعن  نارفک  اب  نآ  يدایز  بلط  تمعن و  هب  ندرکن 
. دندرک متس  ناشدوخ  هب  تمعن  نارفک  اب  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  َو 

عمج ای  تسا ، ثدـح »  » عمج هک  تسا  ثادـحأ  عمج  ای  تسا ، ردان  ّذاش و  هک  تسا  ثیدـح  عمج  ثیداـحأ »  » ظـفل َثیِداـحَأ  ْمُهاـْنلَعَجَف 
مدرم هک  يوحن  هب  میداد  رارق  راگزور  بیاجع  زا  ناشلام  لاح و  بسح  رب  ار  اهنآ  ینعی  بیرغ ، بیجع و  رما  ياـنعم  هب  تسا  هثودـحا » »

. دنیوگب نخس  اهنآ  زا 
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. دش قحلم  اجنآ  هب  تفر و  يرهش  کی  هب  سک  ره  هک  اجنآ  ات  میتخاس  هدنکارپ  لماک  روط  هب  ار  اهنآ  ٍقَّزَمُم  َّلُک  ْمُهاْنقَّزَم  َو 
«1 . » ناّمع هب  دزا  هماهت ، هب  مازج  برثی و  هب  راصنا  دش ، قحلم  ماش  هب  ناّسغ  دناهتفگ : یضعب 

نامـسآ زا  ياهعطق  ندروآ  دورف  نیمز و  ندرب  ورف  رب  ام  تردق  رب  تلالد  هک  تسا  ییاههناشن  تایآ و  اهنیا  مامت  رد  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 
تلالد زین  دـشابیم ، ناـشلاح  بسح  رب  ناـنآ  زا  کـی  ره  يازج  اـم و  ناگدـنب  روما  هب  تبـسن  اـم  ریبدـت  تمکح و  ملع و  رب  اهرـس و  رب 

. تمعن بلس  اب  ار  تمعن  نارفک  يازج  میهدیم و  تمعن  ندرک  نوزفا  اب  ار  رازگرکش  شاداپ  ام  هکنیا  رب  دنکیم 
ریسا نوچ  روبص  ریغ  هک  دشاب ، روبـص  اهتبیـصم  تاعاط و  یـصاعم و  هب  تبـسن  هک  تسا  یـسک  يارب  تایآ  اههناشن و  نیا  ٍراَّبَـص  ِّلُِکل 

يرگید زیچ  رب  اـههناشن  اـهتیآ و  نیا  زا  دـنک و  لـّمأت  دروـم  نیا  رد  هک  درادـن  یتـغارف  رگید  تساـهالب  دروـم  اـهبضغ و  اـهتوهش و 
. دنک لالدتسا 

__________________________________________________

ص 378. ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ص 217 و  ج 2 ، یفاص : ( 1)
57 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

معنم فّرـصت  هب  یپ  نآ  ینوگرگد  نآ و  لاوز  تمعن و  زا  ماـعنا  معنم و  زا  لـفاغ  اـّما  تسا و  معنم  هب  ماـعنا و  هب  رظاـن  تمعن  رد  ٍروُـکَش 
. دنکب وا  تردق  تمکح و  ملع و  معنم و  تافص  رب  لالدتسا  نآ  تارییغت  تمعن و  زا  دناوتب  ات  دربیمن 

، نطب داتفه  ات  نطب ، تفه  ات  اهنطاب  اهرهاظ و  ياراد  مالّـسلا  مهیلع  ایلوا  ایبنا و  لیبق  زا  یقافآ  گرزب  تایآ  دـننام  نآرق  تایآ  هک  نادـب 
. دهاوخب ادخ  هک  رادقم  نآ  ات  نطب ، رازه  داتفه  ات 

. دهاوخب ادخ  هک  ردقنآ  ات  هبترم ، تفه  ات  تسا  لیوأت  ياراد  زین  نآ  لیوأت  تسا ، لیوأت  لیزنت و  ياراد  تایآ  نآ  زین  و 
مه هب  لصّتم  ياههیرق  ياراد  دندوب  یموق  نانیا  دومرف : هک  هدش  دراو  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نآ  لیزنت  رد  دش و  رکذ  هیآ  نیا  لیزنت 
هداد دنوادخ  هک  ار  یتیفاع  دندیزرو و  رفک  ادخ  ياهتمعن  هب  هک  دندوب  رهاظ  لاوما  يراج و  ياهرهن  ياراد  دـندیدیم و  ار  رگیدـمه  هک 

«. ْمِهِسُْفنَِأب ام  اوُرِّیَُغی  یَّتَح  ٍمْوَِقب  ام  ُرِّیَُغی  َهَّللا ال  َّنِإ  ، » داد رییغت  ار  ناشتمعن  زین  دنوادخ  دنتخاس ، نوگرگد  دوب 
هب درب و  نیب  زا  ار  ناشلاوما  درک ، بارخ  ار  ناشياهرهش  هدنکارپ و  ار  ناشیاههیرق  هتخاس ، يراج  ار  مرع  لیس  اهنآ  رب  یلاعت  يادخ  سپ 

«1 . » دروآ ردس  هویم  زا  یکدنا  زگ و  روش و  خلت و  ياههویم  هک  داد  غاب  ود  نیشیپ ، بوخ  غاب  ود  ياج 
نوچ تسا ، رایسب  ریبک  ریغص و  ملاع  بسح  رب  هیآ  نیا  لیوأت 

__________________________________________________

ح 23. ص 274 ، ج 2 ، یفاک : ص 217 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
58 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ناـمه هک  كراـبم  ياـههیرق  نیب  یناویح و  سفن  نیب  دـنوادخ  دوشیم  یّلجتم  یناوـیح  سفن  رب  یناـسنا  سفن  رثا  رب  لـقع  هکنآ  زا  سپ 
زا ندـنادرگ  يور  تّلع  هب  یناویح  سفن  هک  دـهدیم ، رارق  بلق  بتارم  یناسنا و  سفن  بتارم  زا  يرهاظ  ياـههیرق  تسا  حاورا  لوقع و 
ای دشاب ، زارد  رود و  اههیرق  وا و  نیب  رفس  هک  دنکیم  تساوخرد  هداس  نابز  هب  یناویح  ياههتساوخ  رد  نتفر  ورف  كرابم و  ياههیرق  نآ 

. دشاب رود  اههیرق  نآ  هب  رفس  هک  دهاوخیم  یناویح  ياههتساوخ  نآ  رد  نتفر  ورف  ببس  هب 
. دنکیم تشحو  كرابم  ياههیرق  هب  رفس  زا  دنامیم و  تباث  یناویح  نیمز  رد  سپ 

نیب اـهنآ و  نیب  دوـشیم ، لـصاح  یناـسنا  سفن  طّلـست  رثا  رب  هک  یناوـیح  سفن  لامکتـسا  غوـلب و  زا  دـعب  ار  ناـسنا  دارفا  دـنوادخ  زین  و 
نانآ و نایعیش  زا  ترابع  اههیرق  نآ  هک  دهدیم  رارق  يرهاظ  ياههیرق  دنتسه ، مالّسلا  مهیلع  هّمئا  خیاشم  زا  ترابع  هک  كرابم  ياههیرق 

. دنشابیم ناشرابخا  نیلقان  ثیداحا و  نایوار 
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. دنیامنیم رطخ  تّقشم و  رفس و  يرود  تساوخرد  لاح  نابز  اب  دننکیم و  نانآ  هب  تشپ  ناسنا  دارفا  یلو 
نانآ هک  هداد  رارق  يرهاظ  ياههیرق  دنـشابیم  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  دوخ  زا  ترابع  هک  كرابم  ياههیرق  نیب  ناسنا و  دارفا  نیب  دـنوادخ  ای 

هب هک  دناهتفرگ  نامیپ  دهع و  ناسنا  دارفا  زا  هدرک و  بصن  قلخ  تیادـه  تهج  ار  نانآ  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  دوخ  هک  دنتـسه  هّمئا  خـیاشم 
دننک . هبوت  نانآ  تسد  اب  نانآ و  دزن  دنیامن و  تعیب  خیاشم  نآ  تسد 

59 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ای مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  خـیاشم  هک  كرابم  ياههیرق  نیب  يرهاظ و  توعد  لوبق  ماع و  تعیب  مالـسا و  زا  دـعب  ناسنا  دارفا  نیب  دـنوادخ  اـی 

. دهدیم رارق  يرهاظ  ياههیرق  دنشابیم ، مالّسلا  مهیلع  هّمئا  دوخ 
مالّـسلا مهیلع  هّمئا  دوخ  هک  كرابم  ياههیرق  نیب  ینطاب و  توعد  لوبق  يولو و  ّصاخ  تعیب  نامیا و  زا  دعب  ناسنا  دارفا  نیب  دـنوادخ  ای 

. دهدیم رارق  ار  نانآ  رابخا  نیلقان  خیاشم و  دشابیم ،
شناگدـننک تعیب  سوفن  رب  ناشیتوکلم  روهظ  تّینارون و  اب  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  هک  كرابم  ياـههیرق  نیب  ناـسنا و  دارفا  نیب  دـنوادخ  اـی 

اب اهنآ  هّمئا  بتارم ، نآ  رد  هک  ناشبولق  ات  ناشـسوفن  بتارم  زا  ای  دـهدیم ، رارق  اـهنآ  رکف  رکذ و  بتارم  زا  يرهاـظ  ياـههیرق  دنـشابیم 
. دنهدیم رارق  یتاجرد  بتارم و  دنوشیم ، رهاظ  شیوخ  تّینارون 

هک دهدیم ، رارق  ینـشور  رهاظ و  ياههیرق  دـنوشیم  رهاظ  نانآ  رب  دوخ  تّینارون  اب  نانآ  هّمئا  هکنآ  زا  سپ  ناسنا  دارفا  يارب  دـنوادخ  ای 
. دراد رارق  اهنآ  ناشهّمئا  تیالو  ماقم  نانآ و  نیب  هک  تسنانآ  هّمئا  ّتینارون  بتارم  زا  ترابع  اههیرق  نآ 

. دوشیم هدهاشم  مدرم  زا  انعم  نیا  هچنانچ  دنوشیم ، قّرفتم  هدنکارپ و  نانآ  همه  سپ 
هک دوشیم  هدهاشم  دـننکیم ، ترفاسم  رهاظ  ياههیرق  نآ  هب  دنتـسین و  تباث  ناشنامیا  رب  دـناهدرواین و  نامیا  ّصاخ  تعیب  اب  هک  یمدرم 

. دنوشیم هدنکارپ  قّرفتم و  هنوگچ  اهنآ 
هنیک ضغب و  دـننکیم و  ریفکت  نعل و  ار  رگیدـمه  هک  يوـحن  هب  دـناهدنکارپ ، هنوـگچ  هتـساوخ  هدارا و  بهذـم و  دـصقم و  بسح  رب  و 

دنراد . لدب  ار  رگیدمه 
60 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

قاّفتا دـننام  داّحتا  نیا  دنـشاب  دـحّتم  قفّتم و  نینمؤم  زا  یـضعب  هب  تبـسن  انایحا  رگا  دنـشاب ، قفّتم  مه  اب  رفن  ود  هک  دـتفایم  قاـّفتا  مک  و 
یمخز ار  يرگید  کـی  ره  دراد و  لد  رد  ار  يرگید  ضغب  کـی  ره  هک  تـهج  نآ  زا  دـنوشیم ، عـمج  رادرم  رب  هـک  تـسا  ییاـهگس 

. دنکیم
يّذأتم و اهگس  هفیج  زا  ناسنا  هکنیا  اب  دنوشیم ، قفّتم  وا  لتق  تراغ و  وا و  رب  هلمح  رد  دننیبیم  رود  زا  ار  یناسنا  هک  هاگنآ  اهگس  نیمه 

. تسا تحاران 
. میربیم هانپ  ادخ  دوخ  هب  ادخ  تمعن  نارفک  بضغ و  زا  ام 

هک میتـسه  ییاـههیرق  اـم  سپ  تسا ، هدز  اـم  هراـب  رد  نآرق  رد  ار  اـهلثم  دـنوادخ  هکلب  دومرف : هک  هدـش  دراو  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا 
دزن هک  هدرک  رما  نانآ  هب  هچ ، دنک ، رارقا  ام  لضف  هب  هک  یسک  دروم  رد  تسا  یلاعت  يادخ  لوق  نآ  هدینادرگ و  كرابم  ار  اهنآ  دنوادخ 

: دومرف سپ  دنیایب ، ام 
هیرق میدـینادرگ ، كرابم  ار  اهنآ  هک  میداد  رارق  ییاههیرق  ناشنایعیـش  نیب  اهنآ و  نیب  ینعی  اهِیف » انْکَراب  ِیتَّلا  يَرُْقلا  َْنَیب  َو  ْمُهَْنَیب  اْنلَعَج  َو  »

دنانشور رهاظ و  هک  ییاه 

61 ص :  ات 28 ..... ] تایآ 20  (: 34  ) إبس هروس  ]

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2792 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا

َوُه ْنَّمِم  ِةَرِخْآلِاب  ُنِمُْؤی  ْنَم  َمَْلعَِنل  َّالِإ  ٍناْطلُـس  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َُهل  َناک  اـم  َو  ( 20  ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  ًاقیِرَف  َّالِإ  ُهوُعَبَّتاَف  ُهَّنَظ  ُسِیْلبِإ  ْمِْهیَلَع  َقَّدَـص  ْدََـقل  َو 
ِیف َو ال  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٍةَّرَذ  َلاـْقثِم  َنوُِکلْمَی  ـال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُْمتْمَعَز  َنیِذَّلا  اوُعْدا  ِلـُق  ( 21  ) ٌظیِفَح ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َکُّبَر  َو  ٍّکَش  ِیف  اـْهنِم 

ام اُولاق  ْمِِهبُوُلق  ْنَع  َعُِّزف  اذِإ  یَّتَح  َُهل  َنِذَأ  ْنَِمل  َّالِإ  ُهَْدنِع  ُۀَـعافَّشلا  ُعَْفنَت  َو ال  ( 22  ) ٍریِهَظ ْنِم  ْمُْهنِم  َُهل  ام  َو  ٍكْرِـش  ْنِم  امِهِیف  ْمَُهل  ام  َو  ِضْرَْألا 
ٍلالَض ِیف  َْوأ  ًيدُه  یلََعل  ْمُکاَّیِإ  َْوأ  اَّنِإ  َو  ُهَّللا  ُِلق  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َنِم  ْمُُکقُزْرَی  ْنَم  ُْلق  ( 23  ) ُرِیبَْکلا ُِّیلَْعلا  َوُه  َو  َّقَْحلا  اُولاق  ْمُکُّبَر  َلاق  اذ 

(24  ) ٍنِیبُم
َنیِذَّلا َِینوُرَأ  ُْلق  ( 26  ) ُمِیلَْعلا ُحاَّتَْفلا  َوُه  َو  ِّقَْحلِاب  انَْنَیب  ُحَتْفَی  َُّمث  انُّبَر  انَْنَیب  ُعَمْجَی  ُْلق  ( 25  ) َنُولَمْعَت اَّمَع  ُلَئُْسن  َو ال  اْنمَرْجَأ  اَّمَع  َنُولَئُْست  ُْلق ال 

(28  ) َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ًاریِذَن  َو  ًاریَِشب  ِساَّنِلل  ًۀَّفاَک  َّالِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو  ( 27  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  ُهَّللا  َوُه  َْلب  َّالَک  َءاکَرُش  ِِهب  ُْمتْقَْحلَأ 
__________________________________________________

. ].....[ ح 2 باب 45 ، ص 483 ، نیّدلا : لامکا  ص 217 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
62 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

62 ص :  همجرت ..... :

. دندرک يوریپ  وا  زا  نانمؤم  زا  یهورگ  زج  هاگنآ  تفای ، تسار  ناشیا  يهراب  رد  ار  دوخ  نامگ  ناطیش  یتسار  هب  و 
، دراد ّکـش  نآ  هب  هک  یـسک  زا  دراد  ناـمیا  ترخآ  هـب  هـک  ار  یـسک  ماـجنا  رـس  هـکنآ  رگم  دوـبن ، ياهطلـس  ناـنآ  رب  ار  ناطیـش )  ) وا و 

. تسا نابهگن  زیچ  همه  رب  تراگدرورپ  میناسانشزاب و 
هرادا رد  دنرادن و  تسد  رایتخا و  نیمز  اهنامسآ و  رد  ياهّرذ  گنـسمه  هک  دید  دیهاوخ  دیناوخب  دیلیاق  ادخ  ربارب  رد  هک  ار  یناسک  وگب 

. تسین ینابیتشپ  نانآ  نایم  زا  ار  دنوادخ  وا  تسین ، یتکرش  ار  ناشیا  اهنآ  شنیرفآ  و 
دنیوـگ دوـش  فرطرب  ناـشیا  ياـهلد  زا  ساره  نوـچ  اـت  دـهد  هزاـجا  وا  يارب  هـک  یـسک  هراـب  رد  رگم  دـهدن  يدوـس  وا  دزن  تعافـش  و 

. تسا گرزب  هبترم  دنلب  وا  ّقح و  دنیوگ : تفگ ؟ هچ  ناتراگدرورپ 
. میراکشآ یهارمگ  رد  ای  تیاده  قیرط  رب  امش  ای  ام  دنوادخ و  وگب  دهدیم ؟ يزور  ار  امش  نیمز  اهنامسآ و  زا  یسک  هچ  وگب 

. دیسرپ دنهاوخ  دینکیم  امش  هچنآ  هراب  رد  ام  زا  هن  دنسرپیم و  میاهدرک  ام  هک  یهانگ  هراب  رد  امش  زا  هن  وگب 
. اناد رواد  تسوا  دنکیم و  يرواد  ّقح  هب  ام  نایم  رد  سپس  دروآیم ، درگ  يرواد ) يارب   ) ار امش  ام و  راگدرورپ ، وگب 

. تسا هنازرف  دنمزوریپ  دنوادخ  وا  هکلب  تسین ، نینچ  دیهدیم  تبسن  وا  هب  کیرش  ماقم  رد  هک  ار  یناسک  دینایامنب  نم  هب  وگب 
. دننادیمن مدرم  رتشیب  یلو  میاهداتسرفن  مدرم  یگمه  يارب  هدنهد  رادشه  روآهدژم و  زج  ار  وت  و 

62 ص :  ریسفت ..... 

ار دوخ  نامگ  نآ  ینعی  داد ، هولج  مدرم  رظن  رد  تقیقح  قدص و  هب  تخس  ار  دوخ  لطاب  نامگ  ناطیش  ُهَّنَظ و  ُسِیْلبِإ  ْمِْهیَلَع  َقَّدَص  ْدََقل  َو 
ْمُهَّنَّلِضَُأل : » تفگ و  َنیِعَمْجَأ » ْمُهَّنَیِوْغَُأل  : » تفگ یتقو  هک 

63 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
 ... َو

. دومن راکشآ  راهظا و  رخآ » ات 
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. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تّما  نیقفانم  يهراب  رد  نآ  لیوأت  یلو  تسابس ، لها  هراب  رد  هیآ  نیا  لیزنت  هک  نادب 
تفرگ ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  یتقو  ریدغ  زور  رد  دومرف : هک  هدـش  دراو  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا 

: دنتفگ دندمآ ، سیلبا  دزن  هکنآ  رگم  دنامن  یقاب  اهنآ  زا  يدحا  ایرد  یگـشخ و  رد  هک  يدایرف  دیـشک ، دایرف  شنایرگـشل  نیب  رد  سیلبا 
؟ میاهدینشن وت  زا  رتکانتشحو  نیا  زا  يدایرف  نونک  ات  ام  دروآ ؟ رد  ادص  هب  ار  وت  زیچ  هچ  ام  يالوم  اقآ و  يا 

رارق ینامرفان  نایـصع و  دروم  دـنوادخ  تقو  چـیه  دـسرب  مامتا  هب  راک  نآ  رگا  هک  تسا  هداد  ماجنا  يراک  ّیبن  نیا  تفگ : اهنآ  هب  سیلبا 
. دریگیمن

هک ییوگ  دنزیم  رود  شرـس  رد  شنامـشچ  ینیبیمن  ایآ  تفگ : شقیفر  هب  یکی  دیوگیم و  نخـس  اوه  زا  وا  دـنتفگ : سیلبا  نایرگـشل 
درک و عمج  ار  شناتـسود  ایلوا و  سپ  دیـشک ، برط  زا  يدایرف  سیلبا  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ناشدوصقم  تسا ، هناوید 

دندرک دهع  ضقن  نانیا  دشن ، رفاک  ّبر  هب  یلو  تسکـش  نامیپ  وا  یلب ، دنتفگ : مدوب ؟ مدآ  ياوغا  يارب  البق  نم  هک  دـیتسنادن  ایآ  تفگ :
. دندش رفاک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  هب  و 

رس رب  ار  کلم  جات  سیلبا  دندیزگرب  تفالخ  يارب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ریغ  مدرم  دش ، حور  ضبق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  یتقو 
دینک يداش  برط و  تفگ : اهنآ  هب  سپس  درک ، عمج  ار  شیاههدایپ  اهراوس و  تسشن ، شیارآ  تنیز و  اب  درک ، بصن  يربنم  تشاذگ و 

تعاطا  دنوادخ  رگید 
64 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. ثیدح رخآ  ات  ُهَّنَظ ... » ُسِیْلبِإ  ْمِْهیَلَع  َقَّدَص  ْدََقل  َو  : » دناوخ ار  هیآ  نیا  مالّسلا  هیلع  رفعج  وبا  ماما  ددرگ ، مئاق  یماما  هکنآ  رگم  دوشیمن 
«1»

. تسا هدش  دراو  ظفل  رد  فالتخا  اب  نومضم  نیا  هب  يدایز  رابخا  و 
. دراد لالقتسا  دوخ  تافّرصت  رد  سیلبا  هک  تسا  مّهوت  نیا  عفد  ٍناْطلُس  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َُهل  َناک  ام  َو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ًاقیِرَف  اَّلِإ  ُهوُعَبَّتاَف 

ّطلسم وا  رب  میهاوخیم  هک  یسک  رب  ام  ندرک  ّطلسم  نذا و  اب  زج  مدرم  رب  ناطیش  طّلـست  ینعی  دناهدومن ، مّهوت  اهيونث  اهـسیلبا و  هچنانچ 
. نداد طّلست  نیا  تسین و  دوش 

. ددرگ راکشآ  ام  ملع  ّقلعتم  ای  دوش  رهاظ  ام  ملع  هک  تسین  نیا  يارب  زج  َمَْلعَِنل  اَّلِإ 
هک یـسک  زا  وا  هک  یلاح  رد  دروآیم ، نامیا  ترخآ  هب  یـسک  هچ  مولعم  ماقم  رد  مینادـب  ای  ٍّکَـش  ِیف  اـْهنِم  َوُه  ْنَّمِم  ِةَرِخآـْلِاب  ُنِمُْؤی  ْنَم 

. دوش زیامتم  تسا ، ّکش  رد  ترخآ  هب  تبسن 
. دیآیم شیپ  ملعنل » : » ادخ لوق  زا  هک  تسا  یمّهوت  عفد  هلمج  نیا  ٌظیِفَح  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکُّبَر  َو 

. تسا هدوبن  البق  ملع  نیا  ددرگیم و  لصاح  ملع  ادخ  يارب  هک  دوشیم  تشادرب  هنوگنیا  هلمج  نیا  زا  اریز 
تافص و عیمج  اب  ار  يزیچ  ره  وا  هچ  درادن ، ناحتما  نیا  هب  یجایتحا  وت  راگدرورپ  دیامرفیم : ماّهتا  نیا  عفر  رد  یلاعت  يادخ  هک 

__________________________________________________

ح 542. ص 344 ، ج 8 ، یفاک : ( 1)
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. ددرگیم رهاظ  امش  رب  تسا  مولعم  ادخ  يارب  هک  هچنآ  هک  تسا  نیا  يارب  ناطیش  ندومن  ّطلسم  سپ  دنادیم ، شراثآ 
. دیناوخ ارف  دیتشادنپیم ، زابنا  ادخ  يارب  هک  ار  یناسک  وگب : ُْمتْمَعَز  َنیِذَّلا  اوُعْدا  ُِلق 

. دنشاب ادخ  ریغ  تدابع  ای  ادخ ، نذا  نودب  اکرش  نآ  هک  یطرش  هب  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم 
. دیناوخارف دوخ  جیاوح  رد  ار  اکرش  نآ  وگب : ینعی 
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. تسا رّدقم  لاؤس  باوج  هفنأتسم و  ای  لاح  هلمج  نیا  َنوُِکلْمَی  ال 
ای امش  يارب  یعفن  بلج  رب  تردق  دنتسین ، نیمز  اهنامسآ و  رد  ياهّرذ  لاقثم  کلام  ءاکرـش  نآ  ِضْرَْألا  ِیف  َو ال  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم 

. دنرادن امش  زا  يررض  عفد 
وحن هب  هن  دنتـسین ، يزیچ  کلام  تسا  ود  نآ  رد  هک  هچنآ  زا  کی  چیه  رد  نیمز ، اهنامـسآ و  زا  کی  چیه  رد  ٍكْرِـش  ْنِم  امِهِیف  ْمَُهل  ام  َو 

. تکارش وحن  هب  هن  لالقتسا ،
. تسا نییاپ  تفص  هب  الاب  تفص  زا  لّزنت  بارضا و  يهلزنم  هب  هلمج  نیا  سپ 

نیمز اهنامسآ و  رد  یتلاخد  اکرـش  نآ  هکلب  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، نییاپ  هب  الاب  زا  لّزنت  بارـضا و  زین  اجنیا  ٍریِهَظ  ْنِم  ْمُْهنِم  َُهل  ام  َو 
. دشاب ادخ ، هب  ندناسر  يرای  کمک و  تروص  هب  هچ  رگا  دنرادن ،

. دنریگ رارق  تعافش  دروم  هن  دننک و  تعافش  دنناوتیم  اهنآ  هن  تسا : هتفگ  هک  ییوگ  تسا ، يرگید  بارضا  ُۀَعافَّشلا  ُعَْفنَت  َو ال 
66 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد اکرش  يارب  دنوادخ  دشاب و  هتشاد  نذا  ادخ  فرط  زا  ندوب  تعافـش ) دروم   ) عوفـشم ای  عفاش  رد  هک  یـسک  رگم  َُهل  َنِذَأ  ْنَِمل  اَّلِإ  ُهَْدنِع 
. تسا هدادن  نذا  نتفرگ  رارق  تعافش  دروم  ای  ندوب  عفاش 

، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اهتواضق ، مدرم ، يارب  ماکحا  نایب  اهتماما و  هک  تشذـگ  زین  بلطم  نیا  هتـشذگ  بلاـطم  نمـض  رد  و 
بوسحم ادخ  دزن  رد  تعافـش  یعون  اهنیا  همه  ینید ...  ياهتسایر  ادـخ و  يارب  ناگدـنب  زا  تعیب  ذـخا  تاقدـص ، نتفرگ  هبوت ، يارجا 

. دوشیم
ای مالّسلا  مهیلع  ایبنا  دننام  هطـساو  نودب  دشاب ، هداد  نذا  وا  هب  دنوادخ  هک  یـسک  يارب  رگم  تسین  حابم  ای  زیاج  روما  نیا  زا  کی  چیه  و 
ای اهيوتف ، ای  اههمکاحم  يّدصتم  هدرک و  ملع  مدرم  يارب  ار  دوخ  هک  یسک  رب  ياو  سپس  ياو ، سپ  مالّسلا  مهیلع  ایصوا  دننام  هطساو  اب 

. تسا هدش  ناگدنب  زا  تعیب  ذخا  ای  تاقدص ، ذخا  ای  تماما ،
«. ًابِذَک ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو   » تسادخ رب  هدننز  ارتفا  وا  هک  دشاب ، هتشاد  ياهزاجا  نذا و  ادخ  بناج  زا  هکنآ  نودب 

هکنیا رگم  دـننکیمن  تعافـش  تمایق  زور  مالّـسلا  مهیلع  ادـخ  نالوسر  ایلوا و  ایبنا و  زا  کـی  چـیه  تفگ : هک  هدـش  هداد  تبـسن  یّمق  هب 
هداد تمایق  زور  رد  تعافـش  هزاجا  لبق  زا  وا  هب  یلاعت  يادـخ  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رگم  دـهد ، هزاجا  ناـنآ  هب  دـنوادخ 

«1 . » دننکیم تعافش  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  رگید  اهنآ  زا  سپ  تسا ، مالّسلا  مهیلع  هّمئا  وا و  صوصخم  تعافش  تسا و 
یسک نیرخآ  نیلّوا و  زا  تسا : هدمآ  یثیدح  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

__________________________________________________
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تعافش تسادخ  لوسر  يارب  دومرف : سپس  دشاب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تعافـش  هب  جاتحم  تمایق  زور  رد  هکنآ  رگم  تسین 
لثم رد  دـنک  تعافـش  دـناوتیم  نمؤم  شیوخ ، یلاها  رد  تعافـش  تسام  نایعیـش  يارب  ام ، نایعیـش  رد  تعافـش  تسام  يارب  شتّما ، رد 

ارم وا  دراد و  نم  ندرگ  هب  تمدخ  ّقح  وا  اراگدرورپ  دیوگیم : دوخ و  مداخ  دروم  رد  یّتح  دنک  تعافش  دناوتیم  نمؤم  رضم ، هعیبر و 
«1 . » درکیم ظفح  امرگ  امرس و  زا 

هک یتـقو  اـت  دنتـسه  تشحو  تریح و  رد  قـلخ  تسا : نینچ  نآ  ریدـقت  تسا و  فوذـحم  تیاـغ  هـلمج  نـیا  ْمِِهبوـُُلق  ْنَـع  َعُِّزف  اذِإ  یَّتَـح 
. دوش فرطرب  ناشیاهلد  زا  بارطضا 

: دنیوگ ناگدننک  تعافش  هب  ای  هکیالم ، هب  ای  رگیدمه ، هب  اُولاق 
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. تسا گرزب  عیفر و  وا  تفگ و  ّقح  دنیوگیم  تفگ ؟ هچ  امش  راگدرورپ  ُرِیبَْکلا  ُِّیلَْعلا  َوُه  َو  َّقَْحلا  اُولاق  ْمُکُّبَر  َلاق  اذ  ام 
دّمحم ندـش  ثوعبم  ات  مالّـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  ندـش  ثوعبم  نیب  اهنامـسآ  لها  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يربخ  رد  و 

اهنامـسآ لها  داتـسرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يوس  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  دـنوادخ  یتقو  دندینـشن ، یحو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
غراف یحو  زا  یتقو  سپ  دنتفر ، شوه  زا  اهنامسآ  لها  ادص  تّدش  زا  گنس و  يور  رب  نهآ  نداتفا  دننام  دندینـش ، ار  نآرق  یحو  يادص 

، تخاسیم فرطرب  اهنآ  ياهلد  زا  ار  بارطضا  تشحو و  دیسریم  هک  نامسآ  ره  لها  هب  دمآ و  نییاپ  هب  ور  لیئربج  دش ،
__________________________________________________
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؟ تفگ هچ  امش  راگدرورپ  دنتفگیم : رگیدمه  هب  اهنامسآ  لها  سپ 
«1 . » تسا راوگرزب  هبترم و  دنلب  يادخ  وا  هک  يراکتسرد  ّقح و  دنداد : خساپ 

عّزف تاوامّسلا و  لهأب  ّرم  اذإ  یّتح  لیئربج  ردحناف  هعامس  نم  ۀکئالملا  قعـص  یحولا و  لیئربج  عمتـسا  : » تسا نینچ  هیآ  ریدقت  نیا  ربانب 
: وگب نانآ  هب  ینک  قزار  قلاخ  أدبم  هب  رارقا  هب  مزلم  ار  اهنآ  هکنیا  يارب  دّمحم  يا  ُْلق  مّکبر »؟ لاق  اذام  اولاق : مهبولق  نع 

ار ینیمز  ینامسآ و  بابسا  یسک  هچ  ینعی  دهدیم ؟ يزور  نیمز  اهنامـسآ و  زا  امـش  هب  یـسک  هچ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َنِم  ْمُُکقُزْرَی  ْنَم 
؟ دنکیم هدامآ  امش  یتابن  یناویح و  یناسنا و  ياهزور  تهج 

؟ دهدیم يزور  امش  هب  یناویح  یتابن و  قزر  اب  نیمز  زا  یناسنا و  قزر  اب  اهنامسآ  زا  یسک  هچ  ای 
. دنرادن نآ  زج  یباوج  نوچ  دهدیم ، يزور  ادخ  وگب : ُهَّللا  ُِلق 

. دیمان هدوهیب  زین  ار  اهنآ  توعد  زاوج  دومن و  لطاب  ار  اکرش  هکنآ  زا  سپ  ٍنِیبُم  ٍلالَض  ِیف  َْوأ  ًيدُه  یلََعل  ْمُکاَّیِإ  َْوأ  اَّنِإ  َو 
. دشاب رترود  بوشآ  هنتف و  زا  رتکیدزن و  فاصنا  هب  هک  يوحن  هب  دروآ  ار  اکرش  ناوریپ  یهارمگ 

رد امـش  تیادـه و  رب  اـم  هک  تساـنعم  نیا  هب  تشذـگ  هک  اکرـش  زجع  راـهظا  زا  دـعب  دوشیم  هدافتـسا  تراـبع  نیا  زا  هک  ییاـنعم  نوچ 
راکشآ یهارمگ 

__________________________________________________
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69 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشاب هیلا  دنسم  دنسم و  بناج  رد  میسقت  لیصفت و  يارب  هک  دروآ  وأ »  » ظفل نکیل  دیتسه و 
راکشآ یهارمگ  تیاده و  رب  امـش  ام و  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  سپ  دریگن ، تّدش  شراکنا  ینمـشد و  دنکن و  اپرب  بوشآ  هنتف و  مصخ  ات 

الیتسا و شتافـص  رب  هتفای  تیادـه  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  يارب  دنـسم  بناـج  رد  ّرج  فرح  ود  فـالتخا  رـشن ، ّفل و  تروص  هب  میتسه 
. تسا شیوخ  تافص  هطاحا  دروم  بولغم و  هارمگ  دراد و  هطاحا 

مرج و ینعی  دـیریگیمن ، رارق  لاؤس  دروم  امـش  ام ، هانگ  مرج و  زا  اْنمَرْجَأ  اَّمَع  َنُولَئُْـست  ال  وگب : ثحب  هلداجم و  رد  فاصنا  شور  هب  ْلـُق 
. دوشیمن هداد  تبسن  امش  هب  هانگ 

عمج ار  ام  اـم ، راـگدرورپ  تماـیق  رد  وگب  اـنُّبَر  اـنَْنَیب  ُعَمْجَی  ْلـُق  میریگیمن  رارق  لاؤس  دروم  اـم  امـش  لـمع  زا  َنُولَمْعَت و  اَّمَع  ُلَئُْـسن  ـال  َو 
. دشاب اهنآ  امش و  يارب  دیعو  هدعو و  ات  وگب  ار  هلمج  نیا  دنکیم ،

. ّقح تموکح  اب  ینعی  درک ، دهاوخ  يرواد  حتف  ّقح و  اب  ام  نیب  ِّقَْحلِاب  انَْنَیب  ُحَتْفَی  َُّمث 
راکشآ رهاظ و  امش  رب  ات  دیزاس  رهاظ  دیتفرگیم  ادخ  يارب  هک  ار  یناکیرش  وگب : َءاکَرُـش  ِِهب  ُْمتْقَْحلَأ  َنیِذَّلا  َِینوُرَأ  ُْلق  ُمِیلَْعلا  ُحاَّتَْفلا  َوُه  َو 
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. دنرادن يزیچ  ادخ  يارب  تکارش  فصو  زا  ناکیرش  نآ  هک  ددرگ 
. ادخ لوق  لوقم  ءزج  ای  يروآكرش  زا  اهنآ  عنم  تشادزاب و  تهج  تسادخ  بناج  زا  مالک  اَّلَک 

. وا ریغ  هن  تسا  دوبعم  ّقح  هب  هک  ییادخ  ُهَّللا  َوُه  َْلب 
. دشابیمن زیاج  یمّود  يادخ  وا  لباقم  رد  سپ  هک  تسا  بلاغ  ُزیِزَْعلا 

70 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
اب امش  عونصم  ای  وا  عونصم  هک  دوشیم  هنوگچ  سپ  تسا ، زجاع  القع  لوقع  وا  ملع  فیاطل  عنص ، قیاقد  كاردا و  زا  هک  یسک  ُمیِکَْحلا 

ًۀَّفاَک اَّلِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو  ندوب !؟ میکح  تمکح و  هب  دسر  هچ  ات  تسا  روعش  مدع  لهج و  هب  فصّتم  عونـصم  هکنیا  اب  دشاب !؟ کیرـش  وا 
. تسا هدش  ساّنلا »  » رب مّدقم  تسا ، لاح  ۀّفاک »  » ظفل ِساَّنِلل 

نآ زا  عنام  ظفل  نیا  مومع  هک  دندمآ  یلاح  رد  یگمه  مدرم  ینعی  ۀـّفاک » ساّنلا  ءاج   » دـننام مدرم  همه  يارب  رگم  میداتـسرفن  ار  وت  ینعی 
. ددرگ جراخ  روما  نآ  تحت  زا  دارفا  زا  يدرف  هک  دوب 

. دنکیم عنم  ناشیاهاوه  يوریپ  زا  ار  مدرم  هک  میداد  یتلاسر  ار  وت  ینعی  تسا ، فوذحم  قلطم  لوعفم  تفص  ای 
. يوش عنام  اهاوه  عاّبتا  زا  ار  مدرم  هک  یلاح  رد  رگم  میداتسرفن  ار  وت  ام  ینعی  تسا ، انلسرأ »  » لوعفم زا  لاح  ای 

. تسا هغلابم  يارب  ءات »  » ظفل تروص  نیا  رد  هک 
. دنتسه نامیا  هدامآ  ّدعتسم و  ناشدادعتسا  نامیا و  تهج  زا  هک  تسا  یناسک  نینمؤم و  هدنهد  تراشب  ادخ  لوسر  ًاریَِشب 

. تسا نانمؤم  تلفغ  نارفاک و  رفک  تهج  زا  ناّدعتسم  نانمؤم و  نارفاک و  هدنهد  میب  ًاریِذَن و  َو 
ات دنتـسین  ملع  تهج  ياراد  اـهنآ  اـی  دـننادیمن ، ار  وت  تلاـسر  مومع  اـی  وت ، تلاـسر  مدرم  رتشیب  نکیل  َنوُمَْلعَی و  ـال  ِساَّنلا  َرَثْـکَأ  َّنِکل  َو 

. دننکیم راکنا  ار  وت  تلاسر  اذل  دننادب و  ار  وت  تلاسر 
71 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، هایس دیفس و  يوس  هب  داتسرف ، مدرم  همه  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دنوادخ  تسا : هدمآ  یثیدح  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
«1 . » سنا ّنج و 

ایآ همه ؟ يارب  دوب  ّماع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ایآ  منیبب  وگب  نم  هب  دومرف : يدرم  هب  هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  و 
لها برغ و  قرش و  لها  يارب  میداتسرف ، مدرم  همه  يارب  ار  وت  ینعی  ساّنلل » ۀّفاک  ّالإ  كانلسرأ  ام  و  : » دومرفن نآرق  رد  لج  ّزع و  يادخ 

: تفگ درم  نآ  درک ؟ غیلبت  اهنآ  همه  يارب  ار  شتلاسر  ایآ  سنا ، ّنج و  زا  نیمز  نامسآ و 
!؟ دناسر برغ  قرـش و  لها  هب  ار  شتلاسر  هنوگچ  سپ  دشن  جراخ  هک  هنیدم  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : ماما  منادیمن .

هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  مشچ  يولج  تفرگ و  شلاب  زا  رپ  کی  اب  ار  نیمز  هک  درک  رما  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  هب  یلاعت  يادخ  دومرف : سپس 
نابز هب  ار  یموق  ره  درکیم ، هاگن  برغ  قرـش و  لها  هب  دوب ، شتـسد  فک  دننام  ربمایپ  ناتـسد  نیب  نیمز  هک  يروط  هب  دروآ  هلآ  هیلع و 
هکنآ رگم  دـنامن  یقاب  يرهـش  ياهیرق و  چـیه  دـناوخیمارف ، شتّوبن  هب  یلاعت و  يادـخ  يوس  هب  ار  اهنآ  دادیم و  رارق  بطاخم  ناشدوخ 

«2 . » درک توعد  ادخ  يوس  هب  ار  اهنآ  شدوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
ادن هّللا  لوسر  دّـمحم  هّللا و  ّالا  هلا  تداهـش ال  اجنآ  رد  هکنآ  رگم  دـنامیمن  یقاب  ینیمز  هک ، تسا  هدـمآ  نومـضم  نیا  رابخا  رتشیب  رد  و 

. تسا مالّسلا  هیلع  مئاق  روهظ  ای  تعجر  ماگنه  رد  انعم  نیا  نکیل  هدش و  هدز 
__________________________________________________

ح 1. ص 17 ، ج 1 ، یفاک : ص 220 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
ص 351. ج 3 : ناهرب : . 203 ص 202 - ج 2 ، یمق : ریسفت  ص 221 . ج 4 ، یفاص : ( 2)

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2797 

http://www.ghaemiyeh.com


72 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
37 تایآ 29 -

72 ص :  ات 37 ..... ] تایآ 29  (: 34  ) إبس هروس  ]

هراشا

َْنل اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو  ( 30  ) َنُومِدْقَتْسَت َو ال  ًۀَعاس  ُْهنَع  َنوُرِخْأَتْسَت  ٍمْوَی ال  ُداعیِم  ْمَُکل  ُْلق  ( 29  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ُدْعَْولا  اَذه  یتَم  َنُولوُقَی  َو 
اوُفِعُْضتْسا َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َلْوَْقلا  ٍضَْعب  یلِإ  ْمُهُضَْعب  ُعِجْرَی  ْمِهِّبَر  َْدنِع  َنُوفُوقْوَم  َنوُِملاَّظلا  ِذِإ  يرَت  َْول  َو  ِْهیَدَی  َْنَیب  يِذَّلِاب  َو ال  ِنآْرُْقلا  اَذِهب  َنِمُْؤن 

ُْمْتنُک َْلب  ْمُکَءاج  ْذِإ  َدَْعب  يدُْهلا  ِنَع  ْمُکانْدَدَص  ُنَْحن  َأ  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَِّلل  اوُرَبْکَتْسا  َنیِذَّلا  َلاق  ( 31  ) َنِینِمْؤُم اَّنَُکل  ُْمْتنَأ  َْول ال  اوُرَبْکَتْسا  َنیِذَِّلل 
َۀَمادَّنلا اوُّرَسَأ  َو  ًاداْدنَأ  َُهل  َلَعَْجن  َو  ِهَّللِاب  َرُفْکَن  ْنَأ  انَنوُُرمْأَت  ْذِإ  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللا  ُرْکَم  َْلب  اوُرَبْکَتْسا  َنیِذَِّلل  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  َلاق  َو  ( 32  ) َنیِمِرُْجم

(33  ) َنُولَمْعَی اُوناک  ام  َّالِإ  َنْوَزُْجی  ْلَه  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِقانْعَأ  ِیف  َلالْغَْألا  اَْنلَعَج  َو  َباذَْعلا  اَُوأَر  اََّمل 
(35  ) َنِیبَّذَـعُِمب ُنَْحن  ام  َو  ًادالْوَأ  َو  ًالاْومَأ  ُرَثْکَأ  ُنَْحن  اُولاق  َو  ( 34  ) َنوُِرفاک ِِهب  ُْمْتلِسْرُأ  اِمب  اَّنِإ  اهُوفَْرتُم  َلاق  َّالِإ  ٍریِذَن  ْنِم  ٍۀَیْرَق  ِیف  اْنلَـسْرَأ  ام  َو 

َّالِإ یْفلُز  انَْدنِع  ْمُُکبِّرَُقت  ِیتَّلِاب  ْمُکُدالْوَأ  َو ال  ْمُُکلاْومَأ  ام  َو  ( 36  ) َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ُرِدْقَی  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  یِّبَر  َّنِإ  ُْلق 
(37  ) َنُونِمآ ِتافُرُْغلا  ِیف  ْمُه  َو  اُولِمَع  اِمب  ِفْعِّضلا  ُءازَج  ْمَُهل  َِکئلوُأَف  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  َنَمآ  ْنَم 

73 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

73 ص :  همجرت ..... :

. دسریم ارف  یک  هدعو  نیا  دییوگیم  تسار  رگا  دنیوگ  و 
. دیتفا شیپ  هن  دیتفا و  سپ  یتعاس  نآ  زا  هن  هک  تسا  رّرقم  يزور  دعوم  امش  يارب  وگب 

ناـشراگدرورپ دزن  هک  يرگنب  ناراکمتـس  هب  نوچ  میروآیمن و  ناـمیا  دوب  نآ  زا  شیپ  هچنآ  هب  نآرق و  نیا  هب  زگره  دـنیوگ  نارفاـک  و 
. میدوب نمؤم  ام  کش  یب  دیدوبن  امش  رگا  دنیوگ  ناربکتسم  هب  نافعضتسم  دننک ، وگموگب  رگید  یضعب  اب  یضعب  دنوش  هتشادزاب 

راکهانگ ناتدوخ  هکلب  تسین ، نینچ  میتشادزاب ؟ دمآ - امش  غارس  هب  هک  یتقو  تیاده - زا  ار  امش  ام  ایآ  دنیوگ  نافعضتسم  هب  ناربکتسم 
. دیدوب

رفک دنوادخ  هب  هک  دیدادیم  نامرف  ام  هب  هک  هاگنآ  دوب  زور  بش و  رد  امـش  رکم  هکلب  تسین ، نینچ  دنیوگ  ناربکتـسم  هب  نافعـضتسم  و 
زج ایآ  میرازگب  نارفاک  ياهندرگ  ار  اهلغ  دنراد و  ناهنپ  ار  دوخ  ینامیشپ  دننیبب  ار  باذع  نوچ  میوش و  لیاق  کیرـش  وا  يارب  میزروب و 

؟ دنباییم ازج  دناهدرک  هچنآ  ربارب  رد 
. میرکنم ار  امش  تلاسر  ام  دنتفگ  نآ  ناگدرورپزان  رگم  میداتسرفن  يرهش  چیه  هب  ياهدنهد  رادشه  چیه  و 

. دوب میهاوخن  هدید  باذع  ام  میتسه ، رتروز  دازرپ و  رتلانم و  لامرپ و  ام  دنتفگ 
. دننادیمن مدرم  رتشیب  یلو  درادیم  گنت  ای  هداشگ  دهاوخب  هک  یسک  ره  يارب  ار  يزور  نم  راگدرورپ  نامگیب  وگب 

، دنک هتسیاش  راک  هدروآ و  نامیا  هک  یسک  رگم  دنادرگ  کیدزن  ام  هب  دیاش  دیاب و  هکنانچ  ار  امش  هک  تسین  يزیچ  امش  دالوا  لاوما و  و 
. دنناما نما و  رد  یتشهب  ياههفرغ  رد  ناشیا  مه  دنراد ، ینادنچ  ود  شاداپ  ناشرادرک  راک و  رطاخ  هب  هک  دننانیا 

73 ص :  ریسفت ..... 
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؟ تسا تقو  هچ  ادخ  حتف  زور  ام و  نیب  عمج  هدعو  دییوگیم  تسار  رگا  دنیوگیم  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُدْعَْولا  اَذه  یتَم  َنُولوُقَی  َو 
74 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: دنتفگ راّفک  ِْهیَدَی  َْنَیب  يِذَّلِاب  َو ال  ِنآْرُْقلا  اَذِهب  َنِمُْؤن  َْنل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو  َنُومِدْقَتْـسَت  َو ال  ًۀَـعاس  ُْهنَع  َنوُرِخْأَتْـسَت  ٍمْوَی ال  ُداعیِم  ْمَُکل  ُْلق 
تلـالد وت  تلاـسر  رب  هک  ییاـهباتک  اـی  دـناهدش ، لزاـن  نامـسآ  زا  دـینکیم  اـعّدا  هک  ییاـهباتک  هب  هن  میروآیم و  ناـمیا  نآرق  نیا  هب  هن 

. دننکیم
هلمج درادـن و  باوج  تسا و  یّنمت  يارب  اـی  تسا ، فوذـحم  نآ  باوج  هّیطرـش و  ول »  » ظـفل ْمِهِّبَر  َدـْنِع  َنُوفُوقْوَم  َنوُِملاَّظلا  ِذِإ  يَرت  َْول  َو 

. تسا نانآ  دیدهت  وا و  تّما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  نداد  يرادلد  هّیلاح و 
. تشذگ مّهبر » یلع  اوفقو  ذا  يرت  ول  و  : » ادخ لوق  ریسفت  یط  رد  ماعنا  هروس  لّوا  رد  هیآ  نیا  نایب  و 

. دننکیم هلداجم  وگتفگ و  هرواحم و  رگیدمه  اب  َلْوَْقلا  ٍضَْعب  یلِإ  ْمُهُضَْعب  ُعِجْرَی 
َنِینِمُْؤم اَّنَُکل  ُْمْتنَأ  َْول ال  دنیوگیم : نانآ  هب  دنهدیم و  رارق  بطاخم  ار  نیربکتسم  عابتا  ناوریپ و  اوُرَبْکَتْـسا  َنیِذَِّلل  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  ُلوُقَی 

. دیدرک يریگولج  ام  ندروآ  نامیا  زا  امش  میدروآیم ، نامیا  ام  دیدوبن  امش  رگا 
تیاده هار  ام  ایآ  ْمُکَءاج  ْذِإ  َدَْعب  يدُْهلا  ِنَع  ْمُکانْدَدَص  ُنْحَن  َأ  دـنیوگیم : باوج  رد  نیربکتـسم  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَِّلل  اوُرَبْکَتْـسا  َنیِذَّلا  َلاق 

. دنشاب نالوسر  دوخ  يده »  » زا دوصقم  تسا  نکمم  دمآ و  نالوسر  طسوت  هب  تیاده  هکنآ  زا  سپ  میتسب  ار  امش 
دنشاب ، هتفرگ  ار  نیفعضتسم  نامیا  يولج  هک  دندرک  راکنا  نیربکتسم  دیدوب ، راکهانگ  مرجم و  امش  دوخ  هکلب  َنیِمِرُْجم  ُْمْتنُک  َْلب 
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اهنآ رد  نیربکتسم  عنم  يریگولج و  دوبن  نانآ  دوخ  هانگ  مرج و  رگا  نوچ  دندرک ، اهنآ  دوخ  هانگ  مرج و  هب  دنتـسم  ار  اهنآ  تیاده  مدع 

ياهمرج ناهانگ و  تسین و  حیحص  وا  دیلقت  هک  یـسک  دیلقت  شریذپ  هب  تبـسن  نیفعـضتسم  يرکف  دادعتـسا  هک  انعم  نیدب  درکیمن ، رثا 
ار اهنآ  تشگ و  دیامنیم  تیوقت  ارنآ  دنکیم و  کمک  ترطف  نآ  هب  هک  یسک  هتفگ  لوبق  یناسنا و  ترطف  هب  هّجوت  زا  عنام  اهنآ  یبسک 

حیحـص دـشاب ، هتـشاد  ترخآ  هب  هّجوت  ساسحا و  روعـش و  نیرتمک  هک  یـسک  دزن  اهنآ  لوق  لوبق  هک  درک  لیامتم  یناسک  هتفگ  لوبق  هب 
. تسین

اهنآ هب  جاجتحا  نیربکتسم و  باوج  رب  تردق  هکنآ  زا  سپ  نیفعضتسم  ِراهَّنلا و  َو  ِْلیَّللا  ُرْکَم  َْلب  اوُرَبْکَتْسا  َنیِذَِّلل  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  َلاق  َو 
نیمه هچنانچ  دنتشاذگ ، زور  بش و  رکم  هدهع  هب  ار  ریـصقت  دنراذگب ، نیربکتـسم  اسؤر و  ندرگ  هب  ار  ریـصقت  دنتـسناوتن  دنتـشادن و  ار 

یهارمگ هک  تسا  نیربکتسم  اسؤر و  ّدر  مالک  نیا  زا  ناشدوصقم  ای  دنهدیم ، تبسن  نارگید  هب  ار  شیوخ  ریصقت  هک  تسا  نانز  تداع 
. دنهدیم تبسن  ناشدوخ  مرج  هانگ و  هب  ار  نانآ 

. تسا بش  زور و  رد  امش  رکم  رارکت  ببس  هکلب  تسین ، ام  دوخ  هانگ  مرج و  زا  یشان  ام  یهارمگ  هک  تسا  نیا  يانعم  و 
. تسرتقفاوم اوُّرَسَأ  َو  ًاداْدنَأ  َُهل  َلَعَْجن  َو  ِهَّللِاب  َرُفْکَن  ْنَأ  انَنوُُرمَْأت  ْذِإ  ادخ : لوق  اب  انعم  نیا 

ص: ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دنتشاد . هگن  یفخم  ار  دوخ  ینامیـشپ  دندش و  نامیـشپ  اهنآ  همه  ای  ناوریپ ، ای  نیربکتـسم  اسؤر و  ینعی 
76

ادیپ عالّطا  يرگید  لاح  رب  مادـکچیه  ات  دـندرک  یفخم  رگیدـمه  زا  ار  دوخ  ینامیـشپ  دـندید  ار  باذـع  یتقو  َباذَْـعلا  اَُوأَر  اََّمل  َۀَـمادَّنلا 
. دنکن

ناهنپ هّللا  لوسر  ای  دش : هتفگ  سپ  دننیبیم  ار  ادخ  ّیلو  هک  هاگنآ  دننکیم  ناهنپ  ار  ینامیـشپ  تمادـن و  شتآ  رد  نانآ  هک  هدـش  تیاور 
. دنرادن شوخ  ار  نانمشد  تتامش  دومرف : دنتسه ؟ باذع  رد  اهنآ  هک  یلاح  رد  دراد  اهنآ  لاح  هب  ياهدیاف  هچ  تمادن  ینامیشپ و  نتـشاد 

«1»
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هلداجم هثداح و  نیا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  اـی  تسا  نآ  عوقو  قّقحت  تهج  هب  لاـعفا  نیا  رد  یـضام  ظـفل  ندروآ  َلـالْغَْألا  اَْـنلَعَج  َو 
. تسا هدش  عقاو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  تبسن 

تساهنآ يارب  يرگید  ّمذ  راهظا  مکح و  ّتلع  هب  راعـشا  تهج  اوُرَفَک ) َنیِذَّلا   ) ریمـض ياج  هب  رهاظ  مسا  ندروآ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِقانْعَأ  ِیف 
. میداهن اهریجنز  دندش  رفاک  هک  ییاهنیا  ندرگ  رد  ینعی 

؟ تسا نیا  زج  اهنآ ، لمع  يازج  ایآ  َنُولَمْعَی  اُوناک  ام  اَّلِإ  َنْوَزُْجی  ْلَه 
لغ و ارچ  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا  رّدـقم  لاؤس  باوج  هفنأتـسم و  ای  لوق ، ریدـقت  هب  تسا  هّیلاـح  هلمج  تساـهنآ ، لـمع  يازج  نیا  و 

؟ دوشیم هتشاذگ  نانآ  ندرگ  رد  ریجنز 
یفن ات  درک  ادا  ماهفتسا  تروص  هب  ار  يانعم  نیا  نکل  دندرکیم و  لمع  هک  هچنآ  هب  رگم  دوشیمن  هداد  ازج  نانآ  هب  دومرف : سپ 
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. دوش دیکأت 
: دنیوگیم دنشابیم  هافر  رد  هک  نانآ  نیمّعنتم و  ینعی  اهُوفَْرتُم  َلاق  اَّلِإ  ٍریِذَن  ْنِم  ٍۀَیْرَق  ِیف  اْنلَسْرَأ  ام  َو 

اّما دوشیم و  یشان  نابلطهافر  نارادلام و  زا  داسف  همه  هچ  میتسه ، رفاک  دیاهدش  هداتسرف  امـش  هک  هچنآ  هب  ام  َنوُِرفاک  ِِهب  ُْمْتلِـسْرُأ  اِمب  اَّنِإ 
لامعتـسا دـنراد  هک  مه  ییزج  لقع  دـنرادن و  یناسنا  لقع  نوچ  دـنرادن ، نادـنمتورث  اسؤر و  هب  رظن  زج  يراک  ینأـش و  ناوریپ  عاـبتا و 

. دننکیمن
اعّدا هک  ار  یتلاسر  رگا  سپ  میراد  امـش  زا  رتشیب  دالوا  لاوما و  رظن  زا  ام  دـنتفگ : نالوسر  هب  نالّومتم  ًادالْوَأ  َو  اـًلاْومَأ  ُرَثْکَأ  ُنَْحن  اُولاـق  َو 

. میرتراوازس نآ  هب  ام  دشاب  ّقح  دینکیم 
تـسایر رد  ام  نّیعت  ادخ و  هب  ام  برق  ام و  هب  تبـسن  ادـخ  لّضفت  رب  تلالد  دالوا  لاوما و  يدایز  نیا  تسا و  دایز  ام  دالوا  لاوما و  نوچ 

. دنکیم
مولعم هدادن  رارق  لوسر  ار  ام  وا  یتقو  دراد  لّضفت  ام  رب  وا  میتسه و  کیدزن  ادخ  هب  نوچ  دوب ، میهاوخن  بّذـعم  ام  َنِیبَّذَـعُِمب و  ُنَْحن  ام  َو 

زاب دییوگ  تسار  ترخآ  باذع  هراب  رد  امـش  هک  دوش  ضرف  مه  رگا  دییوگیم ، غورد  امـش  تسین و  راک  رد  یتلاسر  الـصا  هک  دوشیم 
رگا دییوگیم  امش  هک  یلاح  رد  دوب ، میهاوخن  بّذعم  ام  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  ای  میتسه ، کیدزن  ادخ  هب  نوچ  دوب  میهاوخن  بّذعم  ام 

. میرتراوازس تلاسر  رب  دوب  میهاوخن  بّذعم  ام  نوچ  سپ  درک ، دهاوخ  باذع  ار  ام  ادخ  مینک  هانگ  ام 
78 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ام هب  تبـسن  یلاعت  يادـخ  نوچ  سپ  دـنکیم ، ام  رب  ادـخ  لضف  رب  تلالد  نیا  تسا و  دایز  ام  دالوا  لاوما و  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  اـی 
. میرادن امش  تلاسر  امش و  هب  یجایتحا  ام  سپ  دنکیمن ، باذع  ار  ام  دراد  فطل  لضف و 

راک نیا  رب  دـهاوخیم و  هک  یـسک  يارب  دـهدیم  شرتسگ  ار  يزور  نم  راگدرورپ  هک  وگب  ُرِدـْقَی  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  یِّبَر  َّنِإ  ُْلق 
رقف ای  دشاب ، هتـشاد  یتمارک  دنمتورث  تورث  هک  تسین  نینچ  دنکیم ، هظحالم  ار  ملاع  ّلک  ماظن  لاح  يزور  شرتسگ  رد  دراد و  تردـق 

. دشاب وا  يراوخ  ّتلذ و  زا  یشان  ریقف 
. دننادیمن ار  نآ  تهج  بلطم و  نیا  ّرس  مدرم  رتشیب  َنوُمَْلعَی  ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو 

نیدـب ات  دزاس ، بّرقم  ام  دزن  ار  امـش  امـش ، دالوا  لاوما و  هک  تسین  نینچ  نیا  یْفلُز  انَدـْنِع  ْمُُکبِّرَُقت  ِیتَّلاـِب  ْمُکُدـالْوَأ  ـال  َو  ْمُُکلاْومَأ  اـم  َو 
. دیشابن بّذعم  ای  دیشاب ، تلاسر  ّقحتسم  هلیسو 
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درادهگن ادخ  يارب  ار  لام  هک  هنوگ  نیدب  دهد ، ماجنا  حلاص  لمع  ًاِحلاص و  َلِمَع  َو  دروآ  نامیا  هکیـسک  دالوا  لاوما و  رگم  َنَمآ  ْنَم  اَّلِإ 
. دیامن تیبرت  ادخ  يارب  ار  دالوا  دنک ، قافنا  ادخ  يارب  ارنآ  و 

. تسادخ یهن  رما و  هدننک  لاثتما  ادخ و  هب  هّجوتم  نوچ  نمؤم  هک  نادب  َنُونِمآ  ِتافُرُْغلا  ِیف  ْمُه  َو  اُولِمَع  اِمب  ِفْعِّضلا  ُءازَج  ْمَُهل  َِکئلوُأَف 
رما  ادخ  هک  تهج  نآ  زا  تسنانآ  لامها  مدع  دالوا و  لاوما و  ياهتّقشم  لّمحت  نامیا ، تهج  زا  دالوا  لاوما و  هب  وا  هّجوت  اذل 

79 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدومن  یهن  ادخ  هک  تسا  تهج  نامه  زا  دالوا  لاوما و  زا  راجزنا  تسا و  هدرک 

ياهترثک شدوجو و  ياهترثک  تاـعارم  هفاـضا  هب  تسادـخ ، هب  هّجوت  دوخ  ادـخ ، یهن  رما و  ببـس  هب  دـیحوت  تهج  زا  ندـینادرگ  يور 
قّلعتم سفن  دّرجم ، سفن  ینعی  تسا ، سفن  هحفص  ود  فرط و  ود  لیمکت  تّیفیک  نیا  اب  ادخ  هب  نتشاد  هّجوت  شدوجو و  تکلمم  جراخ 

. ترثک تدحو و  تهج  میمعت  هتسباو و  و 
هک یـسک  هب  تبـسن  وا  شاداپ  رجا و  هجیتن  رد  تسا ، باوث  رجا و  بجوم  هیحان  ود  ره  زا  دنکیم و  ادـیپ  قاقحتـسا  تهج  ود  ره  زا  سپ 

. دوشیم فعاضم  تسین  نینچ  نیا 
ایند رد  رفاک  يارب  دالوا  لام و  اذـل  تسا و  یناسنا  هفیطل  نتخاس  دوبان  ترطف و  زا  لاـفغا  دـالوا  لاوما و  هب  وا  هّجوت  هک  رفاـک  فـالخ  هب 

. دیایب نوریب  رفک  لاح  رد  ناشندب  زا  ناشحور  هک  تسا  نیا  بجوم  باذع و 
. تمعن هن  دوشیم ، یتخبدب  تمقن و  وا  يارب  دالوا  لام و  هجیتن  رد  و 

: دومرف درک  ییوگدب  اهنآ  زا  دروآ و  نایم  هب  نخـس  نادنمتورث  اینغا و  زا  هک  یـسک  هب  وا  هک  هدـش  دراو  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  اذـل 
یلاعت يادـخ  هچ  دـهدیم ، ربارب  ود  ار  وا  شاداپ  دـنوادخ  دـیامن  یبوخ  شناردارب  هب  دـنکب و  محر  هلـص  رگا  دـنمتورث  هک  شاب  تکاس 

: دیامرفیم
«1 . » دناوخ رخآ  ات  ار  هیآ  و  هیآ » رخآ  ات  ْمُکُدالْوَأ ...  َو ال  ْمُُکلاْومَأ  ام  َو  »
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ار هچنآ  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  ایوگ  میدروآ ، نایم  هب  هعیش  نادنمتورث  زا  نخس  مالّسلا  هیلع  رفعج  وبا  دزن  تفگ : ریـصب  ابا  هک  هدش  دراو  و 
هب دهد و  ماجنا  محر  هلـص  دشاب و  نابرهم  دـنمتورث و  نمؤم  رگا  دومرف : سپ  تشادـن ، شوخ  دوب  هدینـش  هعیـش  ياینغا  هراب  رد  ام  زا  هک 
هچ دـهدیم ، ربارب  ود  هبترم و  ود  تسا  هدرک  قافنا  یکین  ریخ و  هار  رد  هک  ار  هچنآ  شاداپ  یلاعت  يادـخ  دـنک  یکین  شباحـصا  نارای و 

«1 . » دناوخ رخآ  ات  ار  هیآ  ْمُُکلاْومَأ  ام  َو  دیامرفیم : یلاعت  يادخ 
45 تایآ 38 -

80 ص :  ات 45 ..... ] تایآ 38  (: 34  ) إبس هروس  ]

هراشا

ام َو  َُهل  ُرِدـْقَی  َو  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْـسبَی  یِّبَر  َّنِإ  ْلـُق  ( 38  ) َنوُرَـضُْحم ِباذَْعلا  ِیف  َِکئلوُأ  َنیِزِجاعُم  اِنتایآ  ِیف  َنْوَعْـسَی  َنیِذَّلا  َو 
اُولاق ( 40  ) َنوُُدبْعَی اُوناک  ْمُکاَّیِإ  ِءالُؤه  َأ  ِۀَِـکئالَْمِلل  ُلوُقَی  َُّمث  ًاعیِمَج  ْمُهُرُـشْحَی  َمْوَی  َو  ( 39  ) َنِیقِزاَّرلا ُْریَخ  َوُه  َو  ُهُِفلُْخی  َوُهَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتْقَْفنَأ 
ُلوُقَن َو  ارَض  َو ال  ًاعْفَن  ٍضْعَِبل  ْمُکُضَْعب  ُِکلْمَی  َمْوَْیلاَف ال  ( 41  ) َنُونِمُْؤم ْمِِهب  ْمُهُرَثْکَأ  َّنِْجلا  َنوُُدبْعَی  اُوناک  َْلب  ْمِِهنوُد  ْنِم  انُِّیلَو  َْتنَأ  َکَناْحبُس 
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(42  ) َنُوبِّذَُکت اِهب  ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ِراَّنلا  َباذَع  اُوقوُذ  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل 
َنیِذَّلا َلاق  َو  ًيرَتْفُم  ٌْکفِإ  َّالِإ  اذه  ام  اُولاق  َو  ْمُکُؤابآ  ُُدبْعَی  َناک  اَّمَع  ْمُکَّدُصَی  ْنَأ  ُدیُِری  ٌلُجَر  َّالِإ  اذـه  ام  اُولاق  ٍتانَِّیب  اُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو 

َبَّذَک َو  ( 44  ) ٍریِذَن ْنِم  َکَْلبَق  ْمِْهَیلِإ  اْنلَـسْرَأ  ام  َو  اهَنوُسُرْدَـی  ٍُبتُک  ْنِم  ْمُهاْنیَتآ  ام  َو  ( 43  ) ٌنِیبُم ٌرْحِـس  َّالِإ  اذه  ْنِإ  ْمُهَءاج  اََّمل  ِّقَْحِلل  اوُرَفَک 
(45  ) ِریِکَن َناک  َْفیَکَف  ِیلُسُر  اُوبَّذَکَف  ْمُهاْنیَتآ  ام  َراشْعِم  اوُغََلب  ام  َو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا 

__________________________________________________

ص 352. ج 3 ، ناهرب : ح 73 . باب 385 ، ص 204 ، عئارّشلا : للع  ( 1)
81 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

81 ص :  همجرت ..... :

. دنوش راضحا  باذع  يارب  دننانیا  دنشوکیم ، لصاحیب ) و   ) نانکهلباقم ام  تایآ  راکنا ) ّدر و   ) رد هک  نانآ  و 
وا ینک  قافنا  هچنآ  ره  درادیم و  گنت  وا  يارب  ای  هداشگ  دهاوخب  هک  شناگدنب  زا  سک  ره  يارب  ار  يزور  نم  راگدرورپ  نامگیب  وگب 

. تسا ناگدنهد  يزور  نیرتهب  وا  دهدیم و  ارنآ  ضوع 
؟ دندیتسرپیم ار  امش  نانیا  ایآ  دیوگ  ناگتشرف  هب  سپس  دروآ  درگ  ار  نانآ  همه  هک  يزور  و 

. دندوب نمؤم  نانآ  هب  ناشنیرتشیب  دندیتسرپیم و  ار  نایّنج  ناشیا  ریخ ، نانآ  هن  یتسه  ام  رورس  وت  ییوت ، هک  اکاپ  دنیوگ 
ارنآ هک  ار  شتآ  باذع  مییوگ  دـناهدیزرو  متـس  هک  یناسک  هب  درادـن و  ینایز  دوس و  رایتخا  يرگید  ّقح  رد  نانآ  زا  کی  چـیه  زورما  و 

. دیشچب دیدرکیم  بیذکت 
زاب دندیتسرپیم  ناتناردپ  هچنآ  زا  ار  امـش  دـهاوخیم  هک  تسین  يدرم  زج  نیا  دـنیوگ  دوش  هدـناوخ  نانآ  رب  ام  رگنـشور  تایآ  نوچ  و 

. تسین راکشآ  ییوداج  زج  نیا  دنیوگ  ّقح  هراب  رد  نارفاک  تسین و  هتخاس  رب  یناتهب  زج  نیا  دنیوگ  دراد ،
. میاهداتسرفن ربمایپ )  ) ياهدنهد رادشه  نانآ  يوس  هب  وت  زا  شیپ  دنزومایب و  دنناوخب و  ار  نآ  هک  میدوب ، هدادن  ییاهباتک  نانآ  هب  و 

لیان میدوب  هداد  ناـنآ  ناینیـشیپ ) هب  تمعن  تنکم و  زا   ) هچنآ مهد  کـی  هب  دـندرک و  هشیپ  بیذـکت  دـندوب  ناـنآ  زا  شیپ  هک  یناـسک  و 
. دوب هنوگچ  نم  تبوقع  ات  رگنب ) ، ) دندرمش نزغورد  ارم  ناربمایپ  هاگنآ  دندشن ،

82 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

82 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

باذع ماقتنا و  تهج  دنشوکیم  ام  تایآ  وحم  يدوبان و  رد  هک  نانآ  َنوُرَضُْحم  ِباذَْعلا  ِیف  َِکئلوُأ  َنیِزِجاعُم  اِنتایآ  ِیف  َنْوَعْـسَی  َنیِذَّلا  َو 
. دش دنهاوخ  رضاح 

لمع دنروآ و  نامیا  هک  دالوا  لاوما و  نابحاص  زا  هتـسد  نآ  لاح  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، قباس  هلمج  لباقم  انعم  رابتعا  هب  هلمج  نیا 
دنـشوکیم ام  تایآ  يدوبان  وحم و  رد  هک  مدرم  قلطم  زا  ای  دالوا  لاوما و  نابحاص  زا  یناسک  تسا ، ناـنچ  نینچ و  دـنهد  ماـجنا  حـلاص 

نیدب مالّـسلا و  مهیلع  نانآ  نانیـشناج  ایبنا و  دـنام  ام  گرزب  تایآ  صوصخ  هب  یـسفنا  تایآ  ینیودـت و  ینیوکت و  یقافآ  تایآ  زا  ّمعا 
رفیک تهج  نانیا  دنزاس  زجاع  ناوتان و  دنتـسه  تایآ  هب  فرتعم  ّرقم و  هک  ار  ینینمؤم  ای  ایلوا ، ایبنا و  ای  یلاعت ، يادخ  دنهاوخیم  هلیـسو 
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. دش دنهاوخ  رضاح  باذع  يارب  ناشلمع 
دییقت دـشابیم ، وا  تاقوا  زا  تقو  ود  رابتعا  هب  صخـش  کی  هب  تبـسن  هیآ  نیا  َُهل  ُرِدـْقَی  َو  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  یِّبَر  َّنِإ  ْلـُق 

. دنکیم انعم  نیا  رب  تلالد  هل »  » ظفل هب  ردقی »  » ظفل
. تسین نیب  رد  يرارکت  سپ  تسا  دّدعتم  صاخشا  هب  تبسن  قباس  هیآ  و 

زاب هک  دـنکیم  ینعم  نیا  رب  تلالد  هدابع » نم  : » ادـخ لوق  هب  دـییقت  تسا ، نارفاک  هب  باطخ  زا  لـبق  هیآ  ناـنمؤم ، هب  باـطخ  هیآ  نیا  اـی 
هیآ رارکت  دیکأت و  هیآ  نیا  تسا  نکمم  درادن ، دوجو  يرارکت 

83 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنتسه لفاغ  نآ  زا  مدرم  هک  تسا  یّمهم  گرزب و  بلطم  بلطم ، نیا  هکنیا  رابتعا  هب  دشاب  لّوا 

. تسا كاسما  لخب و  زا  نتشاد  رذح  رب  قافنا و  رب  نتشاداو  يارب  هلمج  نیا  ُهُِفلُْخی  َوُهَف  ٍءْیَش  ْنِم  ُْمتْقَْفنَأ  ام  َو 
«1 . » دوشیم بوخ  وا  ششخب  دهدیم  دنوادخ  ار  قافنا  ضوع  هک  دنک  قیدصت  سک  ره  تسا : هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  زا 

يارب هداد  ایند  رد  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  دنک  زاب  فورعم  یکین و  هب  تعاطتسا  ماگنه  ار  شتسد  سک  ره  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  ّیلع  زا 
«2 . » دنکیم فعاضم  وا  يارب  شترخآ  رد  دزاسیم و  نیشناج  وا 

یلاعت يادـخ  هک  يراد  هدـیقع  ایآ  دومرف : منیبیمن ، نیزگیاج  نیـشناج و  یلو  منکیم  قافنا  نم  دـش : هتفگ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب 
. منادیمن تفگ : هدنسرپ  تسا ؟ نینچ  ارچ  سپ  دومرف : هن ، دش : هتفگ  دنکیم ؟ هدعو  فلخ 

«3 . » دهدیم ارنآ  ضوع  دنوادخ  هکنآ  رگم  دنکیمن  قافنا  مهرد  کی  دروآ  تسد  هب  لالح  لام  یسک  رگا  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 
زا يزور ، ياههطـساو  لـیبق  زا  دـیراد ، اـهنآ  هب  رظن  امـش  هک  یناـسک  زا  رتـهب  تسا ، ناگدـنهد  يزور  نیرتـهب  وا  َنـِیقِزاَّرلا و  ُْریَخ  َوُـه  َو 

هک یقیقح  يزور  ندناسر  رد  هدننک  لمع  ياوق  ینیمز و  ینامسآ و  بابسا  دننام  دیرامشیم  يزور  هطساو  ار  اهنآ  امش  هک  ییاهزیچ 
__________________________________________________

ح 4. ص 2 ، ج 4 ، یفاک : ص 223 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
ح 19. ص 154 ، ج 2 ، یفاک : ص 223 . ج 4 ، یفاص : ( 2)

ص 353. ج 3 ، ناهرب : ح 8 . ص 486 ، ج 4 ، یفاک : ص 223 . ج 4 ، یفاص : ( 3)
84 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تساضعا للخ  زا  ترابع  هک  یقیقح  هاوخيزور  روخيزور و  هب  تسا  ندب  رهوج  هب  هیبش  رهوج  نامه 
ندناسر تلآ  زج  ادخ  زا  ریغ  هدنهد  يزور  ره  هک  یناسنا ، یناویح و  يزور  رد  تسا  نینچمه  تسا و  یتابن  يزور  رد  دش  هتفگ  هک  نیا 

يزور قزر و  هب  تسا و  هدرک  ءاـطع  ار  قازترا  تـالآ  بابـسا و  قزترم  هب  هک  تسا  یلاـعت  يادـخ  یقیقح  هدـنهد  يزور  تسین ، يزور 
ّتنم ضرغ و  ضوع و  نودـب  ار  يزور  هک  تسوا  دـنکیم و  قازترا  نآ  هلیـسو  هب  قزترم  هک  تسا  هدیـشخب  یتـّیفیک  تروص و  يروص 

. تسا هارمه  ّتنم  ضرغ و  ضوع و  اب  نانآ  ياطع  هک  يزور  طئاسو  زا  ادخ  ریغ  فالخ  هب  دنکیم ، اطع 
: تسا هتفگ  يولوم  هچنانچ 

سب تسنادزی و  راک  یشخب  قلح  سک  هب  سک  ره  زا  دیآ  یشخب  همقل 
ادج يوضع  ره  هب  دشخب  قلح  ار  حور  ار و  مسج  دشخب  قلح 

: هدومرف زین  و 
بیس لیربج  دروآ  تتشهب  زک  بیسحیب  يوج و  جنریب  يزور 

تشک جنریب  نابغاب  عادصیب  تشهب  دنوادخ  زا  یقزر  هکلب 
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تسوپ طیسوتیب  عفن  نآ  تدهدب  تسوا  داد  نان  نآ  رد  نان  عفن  هک  ناز 
85 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

يزور نیرتـهب  وا  ینعی  دـشابیم ، نیقزاّرلا » ریخ   » ظـفل هب  اـی  هفلخی »  » ظـفل هب  ّقلعتم  هک  تسا  فوذـحم  هلمج  رب  فطع  ْمُهُرُـشْحَی  َمْوَی  َو 
هدـش لـق »  » رب فطع  هک  دـشاب  فوذـحم  هب  قّلعتم  تسا  نکمم  دومن و  میهاوخ  رـشح  ار  اـهنآ  هک  يزور  رد  اـیند و  رد  تسا  ناگدـنهد 

. تسا فوذحم  رکذا »  » ظفل ینعی  تسا ،
. مینکیم رشح  ار  اهنآ  هک  ار  يزور  روآدای  هب  تسا : نیا  نآ  يانعم  و 

. تلالض یهارمگ و  رد  ءاسؤر  ناوریپ و  یگمه  ًاعیِمَج 
نوچ درک  رکذ  ار  هکیالم  اصوصخم  اهدوبعم  نیب  زا  دندرکیم ؟ تدابع  ار  امش  نانیا  ایآ  مییوگیم  هکیالم  هب  سپـس  ِۀَِکئالَْمِلل  ُلوُقَی  َُّمث 

هکیالم هک  یباوج  دنتـسه و  اهنآ  تاّین  هب  نیرتاناد  ناگدـننک و  تدابع  لاح  هب  اهنآ  نیرتهاـگآ  نیرتاـنیب و  اـهدوبعم و  نیرتفیرـش  اـهنآ 
. دنشاب هتشادن  ای  دنشاب  هتشاد  ساسحا  كرد و  هاوخ  دنهدیم ، اهدوبعم  رگید  هک  تسا  یباوج  نامه  دنداد 

؟ دندیتسرپیم ار  امش  دنتسه ، امش  شتسرپ  یعّدم  هک  نانیا  ایآ  َنوُُدبْعَی  اُوناک  ْمُکاَّیِإ  ِءالُؤه  َأ 
. یتسه ام  لاثما  ندوب  کیرش  زا  هّزنم  وت  ایادخ  دنیوگ : باوج  رد  هکیالم  َکَناْحبُس  اُولاق 

هب تیاضر  ایناث  دندرک و  هّزنم  ناشدوخ  لاثما  ندوب  کیرـش  زا  ار  یلاعت  يادخ  الّوا  هکیالم  َّنِْجلا  َنوُُدبْعَی  اُوناک  َْلب  ْمِِهنوُد  ْنِم  انُِّیلَو  َْتنَأ 
راهظا یلاعت و  يادـخ  هیزنت  زا  هک  نیکرـشم  يارب  نتفرگ  رارق  دوبعم  تیاضر و  راکنا  زا  دـندرک و  راکنا  ار  ناـشدوخ  نتفرگ  رارق  دوبعم 

دندیتسرپیم . ار  ّنج  اهنآ  هک  دندومن  تباث  دندنادرگ و  ور  دوشیم  هدافتسا  اهنآ  لعف  هب  تیاضر  مدع 
86 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، دندرک هابتـشا  دروم  نیا  رد  هدش و  هبتـشم  اهنآ  رب  هکیالم  ّنج و  ام ، هب  هن  دنراد ، نامیا  ّنج  هب  نیکرـشم  نآ  رتشیب  َنُونِمُْؤم  ْمِِهب  ْمُهُرَثْکَأ 
. دنتسه هکیالم  اهنآ  هکنآ  نامگ  هب  دندرک  تدابع  ار  ّنج 

86 ص :  یلفس .....  ایلع و  توکلم  هب  لاصّتا  نایب 

هکیالم ملاع  دـننام  ّنج  ملاـع  تسا ، عقاو  یلفـس  اـیلع و  توکلم  ود  نیب  تعیبط  ملاـع  هک  هدـش  رارکت  بلطم  نیا  هتـشذگ  رد  هک  نادـب 
دش و هبتـشم  هکیالم  رب  سیلبا  لاح  اذـل  تسین و  هکیالم  ّنج و  نیب  یقرف  دروم  نیا  رد  دـنک ، فّرـصت  ایند  رد  دـناوتیم  ایند و  هب  طیحم 

. تسا نانآ  زا  سیلبا  هک  دندرک  نامگ 
نیا رگا  دنک ، يریگهرانک  قلخ  زا  دشاب و  كدنا  وا  نخـس  باوخ و  ندـیماشآ و  ندروخ و  دـهد و  تضایر  شیوخ  سفن  هب  سک  ره  و 

عالّطا دناوتیم  نآ  رب  رـشب  هک  يزیچ  رب  یهاگآ  يهطیح  رد  دوشیم و  لصّتم  هکیالم  ملاع  هب  دشاب  یهلا  يهدـننک  رما  رما  ببـس  هب  انعم 
. دنک لصاح 

زا ار  ایشا  نایعا و  دنکیم ، فّرصت  دهاوخب  هک  روط  ره  نآ  دیلاوم  رصانع و  رد  ددرگیم و  هکیالم  هب  هیبش  رـصانع ، رب  فّرـصت  رد  زین  و 
. دنکیم نوگرگد  دوخ  دوجو 

يرای نآ  هب  فّرـصت  رد  درادـن و  ارنآ  هب  ملع  تردـق  هک  يزیچ  هب  یهاگآ  ملع و  رد  ار  وا  دـنهدیم ، ربخ  وا  هب  زین  هکیالم  نآ  رب  هوـالع 
. دننکیم

87 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هب ّدبتـسم  شاهدهاشم  تضایر و  رد  دشاب و  جراخ  وا  رما  تحت  زا  یلو  دـشاب  یهلا  رمآ  رما  هب  ای  دـشابن ، یهلا  رمآ  رما  هب  وا  تضایر  رگا 
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. دشاب يأر 
نینچ ای  دشاب  یهلا  سیماون  نوناق  قبط  عیارـش و  قیرط  هب  وا  تضایر  هکنآ  زا  ّمعا  دـشابن و  ای  دـشاب  یناطیـش  رمآ  رما  تحت  هکنآ  زا  ّمعا 
ادیپ يزیچ  رب  ییاناوت  دریگیم و  رارق  اهنآ  هیبش  فّرـصت  هطاحا و  رد  هدـش و  لصّتم  نیطایـش  ّنج و  ملاع  هب  امتح  یـصخش  نینچ  دـشابن 

هک دنکیم  شتـسرپ  تدابع و  ار  یـسک  وا  دنرادن و  نارگید  هک  دباییم  يزیچ  رب  یهاگآ  دـنرادن و  ار  نآ  ییاناوت  نارگید  هک  دـنکیم 
هکیالم تدابع  ار  وا  تدابع  تسادخ و  يهکیالم  زا  یگرزب  هکیالم  ای  تسادخ ، وا  هکنیا  نامگ  هب  دنکیم  فّرـصت  وا  دوهـشم  ملاع  رد 

. دمانیم
. دندومن تابثا  اهنآ  يارب  ار  ّنج  شتسرپ  دندرک ، راکنا  ار  ناشدوخ  هب  تبسن  نیکرشم  تدابع  هکیالم  هک  دوب  تهج  نیمه  يور  و 

دنشاب هکیالم  ادخ  ریغ  دوبعم  هاوخ  ناطیش ، يونعم  تدابع  اب  رگم  دنکیمن  ار  ادخ  ریغ  تدابع  ادخ  ریغ  هدننک  تدابع  ره  هک  نادب  زین  و 
. ناطیش ّنج و  ناسنا ، ناویح ، تابن ، دامج ، زا  اهنآ  ریغ  ای 

رد تقیقح  رد  وا  سپ  دنکیم ، تدابع  ار  ادخ  ریغ  ناطیش ، تدابع  ببس  هب  دنکیم ، تدابع  ار  ناطیـش  الّوا  ادخ  ریغ  هدننک  تدابع  سپ 
. درکیمن تدابع  ار  دوبعم  نآ  دوبن  ناطیش  رگا  اریز  ار ، دوخ  دوبعم  هن  دنکیم ، تدابع  ار  ناطیش  ادخ  ریغ  تدابع 

راکنا ار  ناگدننک  تدابع  تدابع ، اهدوبعم  زورما  رگا  تسا ، رّدقم  طرش  ءازج  ای  رابخا  رد  بیترت  يارب  ءاف »  » ظفل ُِکلْمَی  َمْوَْیلاَف ال 
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عفن کلام  يرگید  يارب  کی  چیه  زورما  سپ  تسا  شیوشت  بارطضا و  تیاهن  رد  برطضم و  رّیحتم و  دوخ  راک  رد  کی  ره  دننکیم و 
. تسین ررض  و 

یضعب هک  دوش  مّهوت  تسا  نکمم  هک  ایند  زور  فالخ  هب  تسادخ  تسد  هب  زور  نآ  رد  اهراک  همه  اریز  ارَـض  َو ال  ًاعْفَن  ٍضْعَِبل  ْمُکُـضَْعب 
. دنراد ار  رگید  یضعب  ررض  عفن و  رب  تردق 

تدابع هّنجا و  هب  ای  نیـسؤرم ، اسؤر و  قلطم  هب  ای  اهدوبعم ، ناگدننک و  تدابع  قلطم  هب  ای  اهنآ  ناگدـننک  تدابع  هکیالم و  هب  باطخ  و 
. تساهنآ ناگدننک 

نانآ ندوب  عاتم  دوبعم و  هک  ییاهعاتم  اهدوبعم و  ینعی  اهعاتم و  اهدوبعم و  مویلاف  زا  دندرک  متـس  ملظ و  هک  یناسک  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  ُلوُقَن  َو 
بناج زا  هزاجا  نذا و  اب  اهنآ  ندروآ  كرش  تعاطا و  تدابع و  هک  یناسک  ینعی  ناگدننک  تعاطا  هدوبن و  ادخ  بناج  زا  هزاجا  نذا و  اب 

. تسا هدوبن  ادخ 
: مییوگیم هورگ  ود  ره  هب 

، دومن تافتلا  تبیغ  هب  باطخ  زا  اذـل  تسانعم و  رابتعا  هب  فطع  هلمج  نیا  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو  َنُوبِّذَُـکت  اـِهب  ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ِراَّنلا  َباذَـع  اُوقوُذ 
تسین و غورد  زج  نیا  دنتفگیم : دیسرتب  دهدیم  هدعو  نآ  هب  ادخ  هک  یشتآ  زا  دوشیم : هتفگ  اهنآ  هب  یتقو  هک  دندوب  نانچ  نانآ  ینعی 

تّما لاح  نایب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يوس  هب  اهنآ  زا  باطخ  ندنادرگرب  تسا  نکمم  دشیم ...  هدناوخ  اهنآ  رب  ام  تایآ  هاگره 
ارنآ  دشیم  هدناوخ  اهنآ  رب  ام  تایآ  هاگره  دشاب : نینچ  نآ  يانعم  دشاب و  انعم  رابتعا  هب  فطع  زین  دشاب و  وا 
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 ... دنیوگیم دوش  هدناوخ  ام  تایآ  وت  موق  رب  هک  هاگنآ  دندرکیم ، بیذکت 

. تسا نشور  حضاو و  شاعم  ای  داعم  ماکحا  رد  ای  دیعو  دعو و  رد  ام  تایآ  ٍتانَِّیب  اُنتایآ 
هک هچنآ  زا  ار  امـش  دـهاوخیم  دـنکیم  رهاظ  ام  رب  هک  اهراک  نیا  اب  هک  تسین  نیا  زج  درم  نیا  دـنیوگیم : ُدـیُِری  ٌلُجَر  اَّلِإ  اذـه  ام  اُولاـق 

. دراد زاب  دننکیم  تدابع  ناتناردپ 
هب ار  اهدوبعم  تدابع  شتـسرپ و  دـنک ، شدوخ  وریپ  عبات و  شیاهتعدـب  رد  ار  امـش  دـهاوخیم  وا  ْمُکُؤابآ و  ُدـُبْعَی  َناک  اَّمَع  ْمُکَّدُـصَی  ْنَأ 
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. دنزاس مّلسم  ار  ناشناردپ  راک  ندوب  ّقح  دننک و  رهاظ  ار  تدابع  ندوب  ّقح  هلیسو  نیدب  ات  دنداد  تبسن  ناشناردپ  تدابع 
. تسین يزیچ  ادخ  رب  ارتفا  زج  دیوگیم  وا  هک  يزیچ  دنتفگ : ًيرَتْفُم و  ٌْکفِإ  اَّلِإ  اذه  ام  اُولاق  َو 

. تسا مکح  تّلع  نایب  اهنآ و  ّمذ  تهج  هب  ریمض  ياج  هب  رهاظ  مسا  نتشاذگ  ٌنِیبُم  ٌرْحِس  اَّلِإ  اذه  ْنِإ  ْمُهَءاج  اََّمل  ِّقَْحِلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو 
. تسین وداج  رحس و  زج  تسا  هدرک  هک  یعارتخا  تعدب و  دروم  رد  دیوگیم  وا  هک  ینخس  نیا  دنتفگ : نارفاک  ینعی 

. دوشیم لصاح  یناحور  ياوق  اب  یعیبط  ياوق  جازتما  زا  رحس  تسین و  رحس  زج  دزاسیم  رهاظ  ام  رب  هک  ییاههزجعم  نیا  ای  قیقد ، مولع 
دشابیمن . شلصا  دوخ و  هجو  زا  یلاعت  يادخ  ياههتفگ  ندنادرگرب  زج  دیوگیم  شیومع  رسپ  هراب  رد  هک  نانخس  نیا  ای 
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نآ هب  ار  وت  بهذـم  راکنا  ناشدوخ و  بهذـم  تّحـص  دـنناوخب و  ار  نآ  هک  میدادـن  یباتک  نانآ  هب  ام  اهَنوُسُرْدَـی  ٍُبتُک  ْنِم  ْمُهاْنیَتآ  ام  َو 

. دنهد تبسن  اهباتک 
. دنهد تبسن  وا  هب  ار  نانخس  نیا  ات  میداتسرفن  نانآ  يوس  هب  ياهدنهد  راذنا  وت  زا  لبق  ٍریِذَن و  ْنِم  َکَْلبَق  ْمِْهَیلِإ  اْنلَسْرَأ  ام  َو 

هکنآ نودب  تسا ، ناشناردپ  دیلقت  زا  یشان  ای  تسین  ناشدوخ  اذه  شور  هار و  هب  تبسن  بّصعت  زا  یشان  زج  دنیوگیم  هک  ینانخس  سپ 
. دناهدرکن قیقحت  زین  ناشدوخ  دیلقت  رد  یّتح  دننک و  قیقحت  دنیوگیم  وت  بهذم  هراب  رد  هک  هچنآ  نانآ و  بهذم  رد 

ناینیـشیپ و نوچ  تسین ، یبـیرغ  رما  ناشبیذـکت  دـندرک ، بیذـکت  ار  وت  ناـنیا  ْمُهاـْنیَتآ  اـم  َراـشْعِم  اوـُغََلب  اـم  َو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َبَّذَـک  َو 
. تسا یگرزب  قرف  ناشناینیشیپ  اهنیا و  نیب  نکیل  دندرک ، بیذکت  ار  دوخ  نالوسر  زین  نانآ  ناگتشذگ 

راکنا دـندش و  رورغم  دـنریگب ، رارق  شیاـمزآ  دروم  هلیـسو  نادـب  هک  دـش  هداد  داـیز  رمع  لوط  ورین و  دـالوا و  لاوما و  ناینیـشیپ  هب  اریز 
. دندیسرن مه  میداد  ناینیشیپ  هب  هک  هچنآ  مهدکی  هب  اهنیا  یلو  دندرک ،

، دندیسرن نآ  مهدکی  هب  ناینیشیپ  هک  میداد  ردقنآ  مالّـسلا  مهیلع  نالوسر  قدص  لیالد  تازجعم و  اهنیا  هب  ام  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای 
. دندیسرن میداد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  هک  يرترب  لضف و  مهدکی  هب  قباس  نالوسر  ای 

تفگ : هک  تسا  هدمآ  عوفرم  ثیدح  رد  راّمع  نب  ماشه  زا 
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هب هک  هچنآ  مهدکی  هب  میداد  نانآ  نالوسر  هب  ام  هک  هچنآ  دندرک و  بیذکت  ار  ناشنالوسر  ناینیـشیپ  تسا : هدومرف  مالّـسلا  هیلع  موصعم 
«1 . » دسریمن میداد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  دّمحم و 

دیفم ینمض  تلالد  اب  ود  نآ  هک  قباس  هجو  ود  فالخ  هب  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يرادلد  تهج  هیآ  تروص  نیا  رد  هک 
. تسا يرادلد 

بیذـکت هب  وـت  هک  یلاـح  رد  دـندش  بیذـکت  هتـشذگ  نـالوسر  ینعی  تسا ، ربماـیپ  موـق  ندرک  اوـسر  تهج  هـیآ  ریخا  هـجو  رباـنب  زین  و 
تداسح تهج  زا  زج  وت  لاثما  بیذـکت  میداد و  نانآ  هب  هک  هچنآ  زا  تسرتراوازـس  تداـسح  هب  میداد  وت  هب  هک  هچنآ  نوچ  يرتراوازس 

. تسین
دناهدیـسرن و نآ  مهدکی  هب  نیـشیپ  نالوسر  میداد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  قدـص  لیالد  زا  هک  ار  هچنآ  تسا : نیا  هیآ  يانعم  ای 

. تسا قباس  هجو  ود  لثم  موق ، ییاوسر  رب  تلالد  رد  هجو  نیا 
راثآ دیاهدینش ، ار  اهنآ  رابخا  دینیبیمن  اهنآ  رب  ارم  راکنا  رگا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تّما  يا  امش  ای  ِریِکَن  َناک  َْفیَکَف  ِیلُسُر  اُوبَّذَکَف 

. دنشاب رذح  رب  دنسرتب و  نم  هذخاؤم  وت و  بیذکت  زا  وت  موق  سپ  دیاهدرک  هدهاشم  ارم  هذخاؤم 
54 تایآ 46 -

91 ص :  ات 54 ..... ] تایآ 46  (: 34  ) إبس هروس  ]
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هراشا

(46  ) ٍدیِدَش ٍباذَع  ْيَدَی  َْنَیب  ْمَُکل  ٌریِذَن  َّالِإ  َوُه  ْنِإ  ٍۀَّنِج  ْنِم  ْمُِکبِحاِصب  ام  اوُرَّکَفَتَت  َُّمث  يداُرف  َو  یْنثَم  ِهَِّلل  اُوموُقَت  ْنَأ  ٍةَدِحاِوب  ْمُکُظِعَأ  امَّنِإ  ُْلق 
(48  ) ِبُویُْغلا ُمَّالَع  ِّقَْحلِاب  ُفِذـْقَی  یِّبَر  َّنِإ  ُْلق  ( 47  ) ٌدیِهَـش ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ِهَّللا  یَلَع  َّالِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ْمَُکل  َوُهَف  ٍرْجَأ  ْنِم  ْمُُکْتلَأَس  ام  ْلـُق 

ٌبیِرَق ٌعیِمَس  ُهَّنِإ  یِّبَر  ََّیلِإ  یِحُوی  اِمبَف  ُْتیَدَتْها  ِنِإ  َو  یِسْفَن  یلَع  ُّلِضَأ  امَّنِإَف  ُْتلَلَض  ْنِإ  ُْلق  ( 49  ) ُدیُِعی ام  َو  ُلِطاْبلا  ُئِْدُبی  ام  َو  ُّقَْحلا  َءاج  ُْلق 
(50)

ْنِم ِِهب  اوُرَفَک  ْدَق  َو  ( 52  ) ٍدـیَِعب ٍناکَم  ْنِم  ُشُوانَّتلا  ُمَُهل  یَّنَأ  َو  ِِهب  اَّنَمآ  اُولاق  َو  ( 51  ) ٍبیِرَق ٍناکَم  ْنِم  اوُذِـخُأ  َو  َتْوَف  الَف  اوُعِزَف  ْذِإ  يرَت  َْول  َو 
(54  ) ٍبیُِرم ٍّکَش  ِیف  اُوناک  ْمُهَّنِإ  ُْلبَق  ْنِم  ْمِهِعایْشَِأب  َلُِعف  امَک  َنوُهَتْشَی  ام  َْنَیب  َو  ْمُهَْنَیب  َلیِح  َو  ( 53  ) ٍدیَِعب ٍناکَم  ْنِم  ِْبیَْغلِاب  َنُوفِذْقَی  َو  ُْلبَق 

__________________________________________________

ص 204. ج 2 ، یمق : ریسفت  ص 225 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
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92 ص :  همجرت ..... :

هـشیدنا سپـس  دیزیخرب و  دنوادخ  راک  هب  نأکیو  نأکیو  ناگود ، ناگود  هک  تسا  نیا  نآ  مهدـیم ، دـنپ  هتکن  کی  هب  طقف  ار  امـش  وگب 
. تسین دیدش  یباذع  شیپاشیپ  رد  امش  يارب  ياهدنهد  رادشه  زج  وا  درادن  ینونج  امش  نخس  مه  دینک 

. تسا هاوگ  يزیچ  ره  رب  وا  تسین و  دنوادخ  اب  زج  نم  دزم  ناتدوخ  هب  قّلعتم  مشاب  هدیبلط  امش  زا  هک  يدزم  ره  وگب 
. تسا یناهن  ياهزار  ياناد  وا  دروآیم و  نایم  هب  ار  ّقح  نم  راگدرورپ  نامگیب  وگب 

. دنادرگزاب هن  دنک و  زاغآ  ار ) يزیچ  شنیرفآ   ) هن لطاب  دوبعم )  ) دمآ و نایم  هب  ّقح  وگب 
نم هب  نم  راگدرورپ  هک  تسا  يایحو  تکرب  هب  نآ  مشاب ، هتفای  هر  رگا  موشیم و  هارمگ  شیوخ  ناـیز  هب  طـقف  مشاـب ، هارمگ  رگا  وگب 

. تسا کیدزن  ياونش  وا  هک  ارچ  دتسرفیم 
. دنوش هتفرگ  ورف  کیدزن  ییاج  زا  تسین و  راک  رد  يزیرگ  دنوش  ناساره  هک  هاگنآ  يرگنب  نوچ  و 
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؟ دشاب رسیم  نانآ  يارب  نآ  هب  سرتسد  رود  ییاج  زا  هنوگچ  میدروآ و  نامیا  ربمایپ ) تمایق / نآرق /  ) نآ هب  دنیوگ  و 

. دنزادنایم یکیرات  رد  يریت  اهتسدرود  زا  ندوب و  هدیزرو  راکنا  نآ  هب  مه  رتشیپ  و 
. دندوب کش  رد  تخس  نانآ  هک  دوب  هدش  نینچ  مه  ناشنادننامه  ّقح  رد  اهرتشیپ  هکنانچ  دتفا ، هلصاف  دنراد  شوخ  هچنآ  نانآ و  نیب  و 

93 ص :  ریسفت ..... 

. منکیم هظعوم  تلصخ  کی  هب  ای  هملک  کی  هب  ار  امش  نم  وگب  ٍةَدِحاِوب  ْمُکُظِعَأ  امَّنِإ  ُْلق 
. دیدرگ تسار  هتساخرب و  ادخ  يارب  نتسشن  دوعق و  زا  ای  جاجوعا ، یجک و  زا  ِهَِّلل  اوُموُقَت  ْنَأ 

. تسا ةدحاو »  » ظفل زا  لدب  هملک  نیا  يداُرف  َو  یْنثَم 
«1 . » تسا مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  ةدحاو »  » زا دوصقم  هک  هدش  دراو  يدایز  رابخا  رد 

. ّلک زا  ّلک  لدب  ای  لامتشا ، لدب  تروص  هب  تسا  ةدحاو »  » زا لدب  ای  مال  ریدقت  هب  اوموقت » نأ   » ظفل تروص  نیا  رد  هک 
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. تسادخ يارب  مایق  مزلتسم  یهجو  هب  تسادخ و  يارب  مایق  زا  ترابع  یهجو  هب  تیالو  نوچ 
: دومرف مدیـسرپ ، ٍةَدِحاِوب » ْمُکُظِعَأ  امَّنِإ  ُْلق  : » یلاعت يادخ  لوق  زا  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  زا  تفگ : هک  هدـش  تیاور  دـیزی  نب  بوقعی  زا 

مدرم يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه  دومرف : نآ ؟ تسا  هنوگچ  متفگ : تیـالو ، ینعی 
نم هک  سک  ره  دومرف : درک و  بصن 

__________________________________________________

. ].....[ ح 87 ص 341 ، ج 4 ، نیلقثلا : رون  ص 204 . ج 2 ، یمق : ریسفت  ص 225 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
94 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا وا  يالوم  مالّسلا  هیلع  یلع  متسه  وا  يالوم 
شدوخ تیب  لها  هب  ادتبا  دناوخیم و  ارف  هزات  زیچ  کی  هب  زور  ره  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تفگ : دش و  نیگمـشخ  تحاران و  يدرم 
ْمُکُظِعَأ اـمَّنِإ  ْلـُق  : » دومرف وا  هب  درک و  لزاـن  ینآرق  دوخ  ّیبن  رب  یلاـعت  يادـخ  سپ  دـنکب  اـم  باـقر  کـلام  ار  اـهنآ  دـهاوخیم  هدرک و 

. مدناسر امش  هب  مدرک و  ادا  ارنآ  نم  دوب  هدرک  بجاو  امش  رب  دنوادخ  هک  هچنآ  مهدیم ، دنپ  زیچ  کی  هب  ار  امش  نم  ینعی  ٍةَدِحاِوب »
هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تعاط  هک  ینثم »  » اّما دومرف : تسیچ ؟ يداُرف » َو  یْنثَم  ِهَِّلل  اُوموُقَت  ْنَأ  : » یلاعت يادـخ  لوق  يانعم  سپ  متفگ :

يا دنگوس  ادخ  هب  هن  ود ، نآ  يهّیرذ  زا  ود ، نآ  زا  دعب  ماما  ینعی  يدارف » : » یلاعت يادخ  لوق  اّما  تسا و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هلآ و 
«1 . » تسا هدرکن  هدارا  نیا  زا  ریغ  دنوادخ  بوقعی 

، مهدیم دـنپ  زیچ  کی  هب  ار  امـش  نم  وگب  تسا : نیا  هیآ  يانعم  دنـشابیم ، هّللا »  » ظفل زا  لاح  ود  يدارف » ینثم و   » ظفل تیاور  نیا  رباـنب 
دننام تسا ، ات  ود  شرهاظم  رابتعا  هب  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  دـیزیخرب  وا  رهاظم  رد  ادـخ  تعاـط  يارب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیـالو  هب  ینعی 

ادـخ يارب  رهظم  ود  نامز  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ناـمز 
. دوب ادخ  تعاط  يرگید و  تعاط  کی  ره  تعاط  هک  دندوب ،

ماما نوچ  دوب ، درف  ادخ و  تعاط  رهظم  شدوخ  نامز  رد  ناماما  زا  کی  ره  هک  دشابیم ، مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  ریاس  نامز  دننام  يدارف »  » و
رگید
__________________________________________________

.467 ص 466 - ةرهاّظلا : تایآلا  لیوأت  ( 1)
95 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. درکیمن توعد  يزیچ  هب  دوب و  تکاس 
، تلاسر لوبق  هجو  دشاب ، هجو  ود  ياراد  امـش  زا  کی  ره  هک  یلاح  رد  دینک  مایق  ادخ  يارب  ینعی  تسا ، اوموقت »  » لعاف زا  لاح  ود  ره  ای 

. تسا تیالو  لوبق  هجو  نآ  هک  هجو ، کی  ياراد  ای  دوب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  نامز  رد  هچنانچ  تیالو ، لوبق  هجو 
هدرکن صیخرت  تیالو  رد  هدومن و  صیخرت  تلاسر  رد  دـنوادخ  هک  هدـش  دراو  هچنانچ  تسا ، تیالو  لوبق  همّدـقم  تلاـسر  ماـکحا  هک 

«1 . » تسا
ماحدزا و هک  تسا  نآ  يارب  تلاح  ود  نیا  هب  صاصتخا  تسا و  اوموقت »  » لعاف زا  لاح  ود  يدارف » ینثم و   » ظفل ود  قباس  ياهریسفت  قبط 

. دراذگیمن یقاب  رکف  تلاح  دنکیم ، هدنکارپ  ار  ساوح  یغولش 
رب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نوچ  دـنکیم ، تیالو  هب  ةدـحاو »  » ریـسفت رب  تلالد  ْمَُکل » َوُهَف  ٍرْجَأ  ْنِم  ْمُُکْتلَأَس  ام  ُْلق  : » ادـخ لوق  و 

ادـخ لوسر  يایـصوا  زا  ندرک  يوریپ  ینعی  دوخ ، تیب  لـها  ناـشیوخ و  یتـسود  تّدوم و  زج  هدرکن  تساوخرد  يدزم  رجا و  شتلاـسر 
يارب مدرک  تساوخرد  غیلبت  دزم  ناونع  هب  امـش  زا  نم  هک  تیب  لها  ناـشیوخ و  یتسود  ینعی  اـهنآ ، تیـالو  لوبق  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
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ترخآ رد  كرابم و  امـش  يایند  درک و  دیهاوخ  ادیپ  تاجن  ترخآ  باذع  زا  دینکب  يوریپ  اهنآ  زا  امـش  رگا  هچ  تسا  دـیفم  عفان و  امش 
. داد دهاوخ  تمعن  امش  رب  دنوادخ 

، ترخآ بسح  رب  نامسآ  تاکرب  ینعی  ِضْرَْألا » َو  ِءامَّسلا  َنِم  ٍتاکََرب  ْمِْهیَلَع  انْحَتََفل  اْوَقَّتا  َو  اُونَمآ  يرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْول  : » دومرف هچنانچ 
__________________________________________________

ح 21. ص 227 ، ج 1 ، قودص : خیش  لاصخ  ( 1)
96 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. ایند بسح  رب  نیمز  تاکرب 
. تسا هدش  رارکت  هتشذگ  بلاطم  نمض  رد  هچنانچ  تسین  تیالو  لوبق  زج  نامیا  و 

. دییامن هشیدنا  رکف و  دیاب  ناطیش  رّکفت  تموکح و  زا  رکف  مهو و  هّوق  ندش  اهر  صلاخ و  ادخ و  يارب  مایق  زا  دعب  اوُرَّکَفَتَت  َُّمث 
یّلص ادخ  لوسر   ) امـش بحاص  هک  دینک  رکف  بلطم  نیا  رد  ینعی  تسا ، قّلعم  هلمج  نیا  هب  تبـسن  اورّکفتت »  » لعف ٍۀَّنِج  ْنِم  ْمُِکبِحاِصب  ام 

. تسا ریبدت  لقع و  لامک  رد  وا  هک  دینادب  ات  تسین  نونجم  هلآ ) هیلع و  هّللا 
. مّنهج باذع  ای  تمایق ، ای  خزرب ، باذع  ٍدیِدَش  ٍباذَع  ْيَدَی  َْنَیب  ْمَُکل  ٌریِذَن  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ 

نم رجا  تسا ، امـش  عفن  هب  امـش و  يارب  مدرک  تساوخرد  امـش  زا  نم  هک  يرجا  ِهَّللا  یَلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ْمَُکل  َوُهَف  ٍرْجَأ  ْنِم  ْمُُکْتلَأَس  ام  ْلـُق 
. تسادخ هدهع  هب  تسا  عفان  نم  لاح  هب  ددرگیمرب و  نم  هب  هک 

يرجا دنادیم  متسه و  قداص  میوگیم  هچنآ  رد  نم  هک  دنادیم  تسا و  هاوگ  دهاش و  يزیچ  ره  رب  دنوادخ  ٌدیِهَش  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو 
دراد هدیاف  نم  لاح  هب  هک  نم  رجا  دنادیم  تسا و  دیفم  عفان و  امش  لاح  هب  منکیم  تساوخرد  امش  زا  تیب  لها  تّدوم  هب  عجار  نم  هک 

. دینک ادا  ارنآ  دیناوتیمن  امش  تسین و  مراگدرورپ  هدهع  رب  زج 
اقلا ناربمایپ  هب  دنوادخ  ار  ّقح  ای  دربیم ، نیب  زا  ار  لطاب  دزادنایم و  لطاب  يور  رب  ار  ّقح  نم  راگدرورپ  وگب : ِّقَْحلِاب  ُفِذْقَی  یِّبَر  َّنِإ  ُْلق 

. دنکیم اقلا  نم  هب  ار  ّقح  میاد  رارمتسا و  روط  هب  ای  دنکیم 
سپ  تساهیناهنپ  رب  هاگآ  اناد و  راگدرورپ  ِبُویُْغلا  ُماَّلَع 

97 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
اقلا اجنآ  هب  ار  ّقح  دـنادیم و  مه  ار  ّقح  لحم  اج و  دزاسیم ، دوبان  ارنآ  دـشاب ، ناهنپ  امـش  سوفن  اـهلد و  رد  هچ  رگا  دـنادیم  ار  لـطاب 

. دیشابن ای  دیشاب  یضار  امش  دنکیم 
: وگب ییامن  دیدهت  ار  لطاب  لها  یهد و  تراشب  ار  ّقح  ندمآ  هکنآ  يارب  ینعی  ُْلق 

ندوب ّقح  ببس  هب  یّقح  ره  تسا و  هتشذگ  بلطم  نیا  اهراب  هچنانچ  تسا  ّقح  ادخ  تقیقح  هب  نآ  هک  دمآ ، تیالو  ینعی  ّقح  ُّقَْحلا  َءاج 
. تسا ّقح  تیالو 

. تسین نکمم  هداعا  داجیا و  نآ  زا  رگید  هک  يوحن  هب  دش  دوبان  تفر و  نیب  زا  لطاب  ُدیُِعی  ام  َو  ُلِطاْبلا  ُئِْدُبی  ام  َو 
داجیا و یفن  لّوا  يانعم  لثم  تقیقح  رد  هک  دـنک ، داجیا  ار  لـطاب  دـناوتیم  يزیچ  هچ  ینعی  دـشاب ، هّیماهفتـسا  اـم »  » ظـفل تسا  نکمم  و 

. دیکأت اب  تسادبا 
و « 1 . » دنتـسه وا  هداعا  داجیا و  سیلبا و  هب  دـقتعم  هک  تسا  اهيونث  رب  ّدر  هیآ  نیا  سپ  تسا ، سیلبا  لـطاب  زا  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب 

. دنکیمن هداعا  ترخآ  رد  ار  يریخ  دنکیمن و  داجیا  ایند  رد  ار  يریخ  شلها  يارب  لطاب  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دناهتفگ : یضعب 
. دنادرگیمنرب اههوک  دننام  مه  ار  نارگید  مالک  دنکیمن ، مّلکت  یمالک  هب  ءادتبا  لطاب  تسا : نیا  نآ  يانعم  ای 

تصش دصیس و  ادخ  هناخ  فارطا  رد  هک  دش  هّکم  لخاد  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تسا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 
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: تفگیم دزیم و  ار  اهنآ  تشاد  تسد  رد  هک  یبوچ  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دوب و  تب 
__________________________________________________

ص 265. ج 2 ، يواضیب : ریسفت  ( 1)
98 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«1 «. » ُدیُِعی ام  َو  ُلِطاْبلا  ُئِْدُبی  ام  َو  ُّقَْحلا  َءاج   » و ًاقوُهَز » َناک  َلِطاْبلا  َّنِإ  ُلِطاْبلا  َقَهَز  َو  ُّقَْحلا  َءاج  »
: وگب اهنآ  اب  فاصنا  هار  زا  ُْلق 

. تسین امش  رب  نم  یهارمگ  ررض  موش  هارمگ  نم  رگا  ُْتلَلَض  ْنِإ 
ببـس هب  مبای  تیادـه  رگا  ددرگیمرب ، مدوخ  رب  نآ  ررـض  موش  هارمگ  رگا  یِّبَر  ََّیلِإ  یِحُوی  اِمبَف  ُْتیَدَـتْها  ِنِإ  َو  یِـسْفَن  یلَع  ُّلِضَأ  اـمَّنِإَف 

. مرادن امش  رب  يرخف  دروم  نیا  رد  نم  سپ  دشابیم ، مراگدرورپ  یحو 
. دنادیم ارم  قاقحتسا  دادعتسا و  لاوحا و  دونشیم ، ارم  ياههتفگ  تسا ، کیدزن  ياونش  وا  هک  ٌبیِرَق  ٌعیِمَس  ُهَّنِإ 

. تسا فوذحم  باوج  تسا ، طرش  يارب  ای  یّنمت  يارب  ول »  » ظفل يَرت  َْول  َو 
. ینیبیم ار  اهنآ  عزج  یبات و  یب  دایرف ، هحیص و  زا  ای  لوه ، زا  اوُعِزَف  ْذِإ 

. تسین اهنآ  يارب  يزیرگ  توف و  ام  هکیالم  تسد  هب  يراتفرگ  باذع و  زا  َتْوَف  الَف 
زا ربخ  رد  هچنانچ  نیمز ، رد  نتفر  ورف  ببـس  هب  ناشیاهاپ  ریز  زا  ینعی  دنوش ، ریگتـسد  یکیدزن  ناکم  زا  نانآ  ٍبیِرَق  ٍناکَم  ْنِم  اوُذِـخُأ  َو 

: هدومرف هک  اجنآ  ات  هداد ...  هیکت  گنس  هب  ار  شتشپ  هک  منکیم  رظن  مالّسلا  هیلع  مئاق  هب  نم  هک  ییوگ  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 
يانعم نیا  درب ، ورف  ار  نانآ  هک  دهدیم  روتـسد  نیمز  هب  یلاعت  يادخ  سپ  دنکیم ، جورخ  وا  رب  ینایفـس  رگـشل  دـسریم  نابایب  هب  یتقو 

يادخ لوق 
__________________________________________________

ح 23. ص 346 ، ج 1 ، یسوط : خیش  یلاما  ص 397 . ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ص 226 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
99 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«1 «. » ٍبیِرَق ٍناکَم  ْنِم  اوُذِخُأ  َو  َتْوَف  الَف  اوُعِزَف  ْذِإ  يَرت  َْول  َو  : » تسا یلاعت 
. میدروآ نامیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  ای  مالّسلا  هیلع  مئاق  هب  دنتفگ : ِِهب  اَّنَمآ  اُولاق  َو 

. دنوش لیان  نامیا  ماقم  هب  يرود  نیا  اب  دنناوتیم  اجک  ُشُوانَّتلا  ُمَُهل  یَّنَأ  َو 
. سفن بتارم  نیرتالاب  رد  رگم  دوشیمن  ذخا  نامیا  دندوب و  سفن  بتارم  نیرتنییاپ  رد  ماگنه  نآ  رد  راّفک  ٍدیَِعب  ٍناکَم  ْنِم 

. دندش رفاک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  ای  مالّسلا  هیلع  مئاق  هب  ِِهب  اوُرَفَک  ْدَق  َو 
. تسا سفن  ياهاج  نیرتنییاپ  هک  ناکم  نآ  زا  لبق  ای  نامز  نآ  زا  لبق  ُْلبَق  ْنِم 

تهج نآ  زا  تسا  بیاغ  اهنآ  زا  هک  ار  بیغ  ای  دنزادنایم ، رود  نیمخت  ّنظ و  ضحم  هب  تسا  بیاغ  اهنآ  زا  هک  يرما  ِْبیَْغلِاب  َنُوفِذـْقَی  َو 
. دنریگیم ار  دوهشم  رضاح  رما  دنهنیم و  رانک  تسا  هدیشوپ  روتسم و  هک 

. تسا رود  ياج  رد  هک  بیغ  ٍدیَِعب  ٍناکَم  ْنِم 
رد ای  تمایق ، رد  ای  گرم ، ماگنه  تسا ، هدش  هدنکفا  هلصاف  ود  ناشیناویح  سفن  ياههتساوخ  اهنآ و  نیب  َنوُهَتْشَی  ام  َْنَیب  َو  ْمُهَْنَیب  َلیِح  َو 

. ود ره 
. دش ماجنا  راک  نیا  هتشذگ  رد  نانآ ، ياهخنسمه  هب  هچنانچ  ُْلبَق  ْنِم  ْمِهِعایْشَِأب  َلُِعف  امَک 

__________________________________________________
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ص 205. ج 2 ، یمق : ریسفت  ( 1)
100 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رب ار  اههتـساوخ  یـضعب  اسؤر  زا  يوریپ  اب  نانآ  هچ  اسؤر ، زا  يوریپ  ببـس  هب  دـش  هدـنکفا  هلـصاف  ناشیاههتـساوخ  نانآ و  ناوریپ  نیب  اـی 
. دندش مورحم  يورخا  ياههتساوخ  همه  زا  دندرک و  مارح  ناشدوخ 

. ود ره  عومجم  ای  ءاسؤر ، ای  ناوریپ ، ْمُهَّنِإ 
. دندوب هدنکفا  تمهت  یّکش  رد  ٍبیُِرم  ٍّکَش  ِیف  اُوناک 

هک یلاح  رد  دومرف : دتفایم ، برغم  قرـشم و  لها  نیب  هک  دروآ  نایم  هب  ياهنتف  زا  نخـس  وا  هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا 
. دیآیم دورف  قشمد  رد  ات  دنکیم  جورخ  هلصافالب  کشخ  يارحص  يداو و  زا  ینایفس  دنوشیم  عقاو  هنتف  نیا  رد  اهنآ 

، دنیآیم دورف  دادغب  ینعی  نوعلم  رهش  زا  لباب  نیمز  هکنآ  ات  هنیدم  هب  يرگید  رگشل  قرشم و  يوس  هب  يرگشل  دتسرفیم ، رگشل  ود  سپ 
ار ساـّبعلا  ینب  زا  زب  دصیــس  دـنزاسیم و  اوـسر  هدرک و  زواـجت  نز  دـصکی  زا  رتـشیب  هـب  دنــشکیم ، ار  رفن  رازه  هـس  زا  شیب  اـجنآ  رد 

. دنشکیم
زا تیاده  مچرپ  ماگنه  نیا  رد  دننکیم ، تکرح  ماش  يوس  هب  سپـس  دننکیم ، بارخ  ارنآ  فارطا  هدش و  ریزارـس  هفوک  يوس  هب  سپس 
هک میانغ  ارـسا و  زا  هچنآ  دربیمن و  رد  هب  ملاس  ناج  سک  چیه  دنـشکیم و  ار  نانآ  سپ  دسریم ، رگـشل  نآ  هب  دوشیم و  جراخ  هفوک 

. دنهدیم تاجن  دوب  نانآ  تسد  هب 
هب ات  هدش ، جراخ  هّکم  دصق  هب  اجنآ  زا  سپس  دنکیم ، تراغ  ار  رهش  بش  زور و  هس  دسریم و  رهش  هب  مّود  رگشل  ماگنه  نیا  رد 

101 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نیمز هب  شیاپ  اب  هبرض  کی  لییربج  زاس ، دوبان  ار  نانآ  : » دیامرفیم وا  هب  دتـسرفیم و  ار  لییربج  یلاعت  يادخ  هک  دوریم ، شیپ  ءادیب » »

. دنکیمن ادیپ  تاجن  هنیهج »  » زا درم  ود  زج  سک  چیه  دربیم و  ورف  نیمز  هب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دنزیم 
« رخآ ات  اوُعِزَف ...  ْذِإ  يَرت  َْول  َو  : » یلاعت يادـخ  لوق  يانعم  تسا  نیمه  تسا ، هنیهج  دزن  ینیقی  ربخ  تسا : هدـمآ  هتفگ  نیا  اـج  نیمه  زا  و 

. دش رکذ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  زا  هک  هچنآ  ریظن  هدش  دراو  ینایفس  شیج  و  جع )  ) يدهم جورخ  هب  يدایز  رابخا  هیآ  ریسفت  رد  « 1»
__________________________________________________

ص 398. ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ص 227 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
102 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

102 ص :  رطاف .....  ةروس 

هراشا

 ... َباتِْکلا اَْنثَرْوَأ  َُّمث   » و هیآ 29 ) « ) رخآ ات  ِهَّللا ...  َباتِک  َنُوْلتَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » هیآ ود  اهنت  دناهتفگ  یضعب  تسا ، یّکم  هروس  نیا  يهمه 
«1 . » تسا یندم  هیآ 32 ) « ) رخآ ات 

. تسا هیآ  شش  لهچ و  ای  جنپ ، لهچ و  لماش  هروس  نیا 
1 تایآ 4 -

102 ص :  ات 4 ..... ] تایآ 1  (: 35  ) رطاف هروس  ]
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هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ِّلُک یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ُءاشَی  ام  ِْقلَْخلا  ِیف  ُدیِزَی  َعابُر  َو  َثُالث  َو  یْنثَم  ٍۀَِـحنْجَأ  ِیلوُأ  ًالُـسُر  ِۀَِـکئالَْملا  ِلِعاج  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِرِطاف  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 

ُساَّنلا اَهُّیَأ  ای  ( 2  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ِهِدَْعب  ْنِم  َُهل  َلِسْرُم  الَف  ْکِسُْمی  ام  َو  اَهل  َکِسْمُم  الَف  ٍۀَـمْحَر  ْنِم  ِساَّنِلل  ُهَّللا  ِحَـتْفَی  ام  ( 1  ) ٌریِدَق ٍءْیَش 
َْتبِّذُک ْدَقَف  َكُوبِّذَُکی  ْنِإ  َو  ( 3  ) َنوُکَفُْؤت یَّنَأَف  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ِضْرَْألا ال  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ْمُُکقُزْرَی  ِهَّللا  ُْریَغ  ٍِقلاخ  ْنِم  ْلَه  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا 

(4  ) ُرُومُْألا ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإ  َو  َِکْلبَق  ْنِم  ٌلُسُر 

102 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
هناگود و ياهلاب  ياراد  هک  یناگتـشرف  تسا ، هدنادرگ  ناسرمایپ  ار  ناگتـشرف  هک  نیمز ، اهنامـسآ و  يهدنروآ  دیدپ  ار ، دـنوادخ  ساپس 

هناگهس و
__________________________________________________

ص 229. ج 4 ، یفاص : ( 1)
103 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تساناوت زیچ  همه  رب  دنوادخ  نامگیب  دیازفایم  دهاوخ  هچ  ره  شنیرفآ  رد  دناهناگراهچ ،
وا درادن ، وا  زج  ياهدنیاشگ  ددنب ، ورف  دهاوخ  هچنآ  ره  درادن ، ياهدنراد  زاب  دزاس  هداشگ  مدرم  ّقح  رد  دهاوخ  دـنوادخ  هک  یتمحر  ره 

. تسا هنازرف  دنمزوریپ 
؟ دهد يزور  نامسآ  نیمز و  زا  ار  امش  هک  تسه  دنوادخ  زا  ریغ  يراگدیرفآ  ایآ  دیروآ ، دای  ناتدوخ  رب  ار  یهلا  تمعن  مدرم  يا 

؟ دیوریم ههاریب  هنوگچ  سپ  تسین ، وا  زج  ییادخ 
. دوشیم هدنادرگزاب  دنوادخ  يوس  هب  اهراک  دندش و  ورب  ور  بیذکت  اب  مه  وت  زا  شیپ  یناربمایپ  هک  نادب  دندرمش  نزغورد  ار  وت  رگا  و 

103 ص :  ریسفت ..... 

. تسا نیمز  اهنامسآ و  يهدننیرفآ  هک  تسار  ییادخ  دمح  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِرِطاف  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
حلاص ناگدـنب  يارب  قداص و  ياهایؤر  راتفگ و  ماهلا و  یحو و  ایـصوا  هب  هداتـسرف و  ار  ناگتـشرف  ناربمایپ و  هک  اًلُـسُر  ِۀَِـکئالَْملا  ِلِعاج 
اههّوق زا  نانآ  سوفن  دوش و  ناربج  اهدوبمک  دندرگ و  حالصا  قلخ  ات  داد  رارق  ار  ایؤر  ماهلا و  شقلخ  عیمج  يارب  ایؤر ، نخـس و  ماهلا و 

. دیآرد اهلعف  هب 
. دننکیم زاورپ  ملاوع  نآ  روما  حالصا  يارب  اهلاب  نآ  اب  دننکیم و  ریس  نآ  رد  هک  یملاوع  بسح  رب  لاب  نابحاص  هکیالم  ٍۀَِحنْجَأ  ِیلوُأ 

نیا  توربج و  توکلم و  کلم و  هناگهس  ملاوع  بسح  رب  لاب  راهچ  لاب و  هس  لاب و  ود  نابحاص  َعابُر  َو  َثُالث  َو  یْنثَم 
104 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ياراد لییادرد  هکنیا  «، 1  » تسا لاب  رازه  دصـشش  لییربج  ياهلاب  ددع  هک  هدـش  دراو  يرایـسب  رابخا  رد  هک  هچنآ  اب  درادـن  تافانم  انعم 
دارفا لاب  زا  یعون  ره  هچ  رگا  تسا ، عون  هس  هکیـالم  ياـهلاب  عون  تسا و  لاـب  عون  هیآ  زا  دوصقم  اریز  و -...  « 2  » تسا لاب  رازه  هدزناش 

نیب ام  هک  دراد  ياهکیالم  دنوادخ  هکنیا  هدش ، دراو  يدایز  رابخا  اهنآ  ددـع  ترثک  هکیالم و  فاصوا  هراب  رد  دـشاب و  هتـشاد  يدّدـعتم 
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. تسا هدنرپ  ندیرپ  اب  هار  لاس  دصناپ  شمشچ  ات  شوگ 
خی و زا  اهنآ  فصن  هک  تسا  ياهکیالم  تسا و  هار  لاس  دـصتفه  شـشوگ  هلال  نیب  وا و  هناش  ود  نیب  هک  تسا  ياهکیالم  ار  دـنوادخ  و 
زا اهنیا ، ریغ  ناشندـب و  ياهناوختـسا  اـب  هن  دـندنبیم  ار  قفا  ناـشیاهلاب  زا  لاـب  کـی  اـب  هک  تسا  ياهکیـالم  تسا ، شتآ  زا  اـهنآ  فصن 

فاوط اجنآ  دـنیآیم و  مارحلا  تیب  هب  دـنیآیم و  دورف  هکیالم  رازه  داتفه  بش  ره  رد  اـی  زور  ره  رد  هکنیا  هکیـالم و  تمظع  فاـصوا 
هیلع نیسح  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تمدخ  هکنآ  زا  سپ  دنوریم  الاب  نامسآ  هب  سپس  دننکیم ،

. دندرگیمنرب رگید  دنسریم و  مالّسلا 
بـسح رب  هن  تسا ، عون  بسح  رب  ددع  نیا  رب  راصتقا  هکنیا  تساهنآ و  ياهلاب  ترثک  هب  ای  ددـع  ترثک  هب  هراشا  ُءاشَی  ام  ِْقلَْخلا  ِیف  ُدـیِزَی 

اهلاب ترثک  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ای  ددع ، نیا  رد  راصحنا  يارب  هن  تسا ، ترثک  نایب  يارب  ددع  نیا  رب  راصتقا  هکنیا  ای  صخش ،
__________________________________________________

ص 226. ج 2 ، يواضیب : ریسفت  ( 1)
ح 36. باب 24 ، ص 282 ، نیدلا : لامک  ( 2)

105 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیازفایم دهاوخب  هک  هچنآ  اهنیا  ریغ  قلخ و  تئیه و  تروص و  بسح  رب  اهنآ  ییابیز  لامج و  هب  تسا  وا  تقلخ  لامج  يازجا  زا  ییزج 

«1 . » تسا بوخ  يوم  بوخ و  يادص  ابیز و  تروص  ُءاشَی » ام  ِْقلَْخلا  ِیف  ُدیِزَی   » زا دوصقم  هک  هدش  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  زا  و 
. قالخا اهلاب و  ییابیز ، ددع ، رد  يدایز  ینوزف و  زا  تساناوت  يزیچ  ره  رب  دنوادخ  ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ 

هناخ لخاد  سپـس  مدرک ، فقوت  یتعاس  طایح  رد  مدش ، لخاد  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نبا  یلع  هناخ  هب  تفگ : هک  هدـش  تیاور  یلامث  زا 
رد هک  یـسک  هب  ارنآ  دنکیم و  لخاد  شـشوپ  باجح و  تشپ  زا  ار  شتـسد  درادیمرب و  نیمز  زا  يزیچ  مالّـسلا  هیلع  ماما  مدـید  مدـش ،

ياـهرپ يداـیز  نیا  دوـمرف : تـسیچ ؟ نآ  يرادیمرب  نـیمز  زا  ار  يزیچ  مـنیبیم  موـش  تیادـف  مدرک : ضرع  سپ  دـهدیم ، تـسا  هناـخ 
. میهدیم رارق  نامدالوا  يارب  حیبست  مینکیم و  عمج  ار  اهنآ  دوشیم  تولخ  تقو  ره  ام  تسا  هکیالم  کچوک 

؟ دنسریم امش  تمدخ  هکیالم  موش ، تیادف  مدرک : ضرع 
«2 . » دنهدیم له  ار  ام  ام ، هاگهیکت  رد  دنروآیم و  راشف  ام  هب  اهنآ  هزمح  ابا  ای  دومرف :

. دننکیم هحفاصم  اهنآ  اب  دننیبیم و  ار  هکیالم  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  هک  هدش  دراو  يدایز  رابخا  رد  و 
__________________________________________________

ص 400. ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ( 1)
ح 3. ص 393 ، ج 1 ، یفاک : ص 231 . ج 4 ، یفاص : ( 2)

106 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. ناسنا بتارم  نایب  لیذ  رد  امِهِعْفَن » ْنِم  ُرَبْکَأ  امُهُْمثِإ  َو  : » ادخ لوق  ریسفت  رد  هرقب  هروس  رد 

باوخ رد  ار  هکیـالم  لوسر  هکنیا  رب  ینبم  میدرک  رکذ  تسا  هدـمآ  راـبخا  رد  هک  ار  بلطم  نیا  هجو  ثّدـحم و  ّیبن و  لوسر و  نیب  قرف 
دونـشیم و ار  ادص  دـنکیمن ، هنیاعم  يرادـیب  رد  دـنیبیم و  باوخ  رد  ّیبن  دـنیبیم ، ار  وا  يرادـیب  رد  دونـشیم و  ار  شمالک  دـنیبیم و 

مهیلع هّمئا  زا  هک  هچنآ  اب  رابخا  نیا  تافانم  مدع  هجو  اجنآ  رد  دونشیم و  ار  شیادص  طقف  درادن و  رادید  دنیبیمن و  باوخ  رد  ثّدحم 
. دنک هعجارم  اجنآ  هب  دهاوخب  سک  ره  میدرک ، رکذ  دننیبیم  ار  هکیالم  نانآ  هک  هدش  دراو  مالّسلا 

تهج لّوا  هیآ  هک  ایوگ  ریدق » ءیـش  ّلک  یلع  هّللا  ّنا  : » ادـخ لوق  زا  تسا  لاح  هلمج  نیا  اَهل  َکِسْمُم  الَف  ٍۀَـمْحَر  ْنِم  ِساَّنِلل  ُهَّللا  ِحَـتْفَی  ام 
. تسوا تردق  ذوفن  زا  يریگولج  تعنامم و  زا  ادخ  ریغ  زجع  تهج  هیآ  نیا  یلاعت و  يادخ  تردق  مومع 
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ادخ و تردق  نایب  تهج  تسا  عطقنم  شلبق  ام  زا  هفنأتسم و  هلمج  ای  انعم ، نیمه  نایب  تهج  تسا  رّدقم  لاؤس  باوج  هفنأتسم و  هلمج  ای 
. تسین يریگولج  تردق  ار  یسک  دیآ  دورف  يدرم  رب  ادخ  تمحر  نوچ  هک  وا ، ریغ  ندوب  ناوتان 

، تمقن تمحر و  زا  هچنآ  ای  دزاس  هناور  دـناوتن  یـسک  دزرویم  يراددوخ  هک  ار  تمحر  زا  هچنآ  ِهِدـَْعب و  ْنِم  َُهل  َلِسُْرم  الَف  ْکِسُْمی  ام  َو 
كاسما  ات  دشاب ، دوصقم  ریخا  ینعم  نیمه  دیاش  دنک  داجیا  دناوتن  یسک  دراد  زاب  هک  ار  یتخبدب  ره  ای  دوب ، دناوتن  عنام  یسک  دنک  هک 

107 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوشن هداد  تبسن  وا  هب  تمحر 

اهلباق نآ  دوخ  هیحان  زا  زج  اهلباق  زا  یـضعب  هب  تمحر  لوصو  مدـع  ینعی  كاسما  تسین و  میاد  تمحر  هضافا  زج  ادـخ  بناـج  زا  نوچ 
. تسین ادخ  بناج  زا  دراوم  نیا  رد  كاسما  دشاب و  دناوتیمن 

. تسین وا  اب  هزرابم  هعزانم و  ناوت  ار  يدحا  تسا و  زیزع  وا  ُزیِزَْعلا و  َوُه  َو 
زین تسین ، نکمم  وا  يارب  زج  نآ  كرد  هک  قیقد  دّدـعتم  تایاغ  هظحالم  اـب  رگم  دـهدیمن  ماـجنا  ار  يراـک  هک  تسا  یـسک  وا  ُمیِکَْحلا 

. تسا زجاع  القع  لوقع  نآ  ّتیفیک  كاردا  زا  هک  يوحن  هب  عنص  رد  ناقتا  اب  زج  دهدیمن  ماجنا  ار  يراک 
هب تبـسن  وا  ینابرهم  تمحر و  تیاهن  نآ  دـیروآ و  دای  هب  ناـتدوخ  رب  ار  ادـخ  تمعن  مدرم  يا  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی 

. دنیامنب نآ  رکش  دننک و  مایق  ّقح  هب  دننکن ، شومارف  ارنآ  ات  درک  رارکت  ار  ناگدنب  رب  تمعن  يروآدای  دشابیم ، شناگدنب 
رد دـنهد و  ارف  شوگ  بوخ  وا  رما  هب  دـنربب ، تّذـل  وا  يادـن  زا  ات  داد ، رارق  باطخ  ادـن و  دروم  ار  اهنآ  تمعن  يروآدای  هب  رما  زا  لـبق  و 
هک یفیلکت  تیالو  دوشیم و  ریبعت  ادخ  بناج  زا  ینامـسیر  هب  نآ  زا  هک  تسا  ینیوکت  تیالو  تمعن  لصا  هک  دش  هتفگ  ررکم  هتـشذگ 

. دوشیم ریبعت  مدرم  بناج  زا  نامسیر  هب  نآ  زا 
دشاب دهاوخیم  هک  هچ  ره  دشاب  عطقنم  تیالو  زا  هک  يزیچ  ره  دوشیم و  تمعن  نآ  ببس  هب  دشاب  لصّتم  تیالو  نآ  هب  هک  يزیچ  ره  و 

تسا . تمقن 
108 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هلمج ای  تسا ، لوق  ریدقت  هب  رّدقم  لاؤس  باوج  هفنأتـسم و  ای  لوق ، ریدـقت  هب  هّللا »  » زا ای  ۀـمعن »  » زا لاح  هلمج  نیا  ِهَّللا  ُْریَغ  ٍِقلاخ  ْنِم  ْلَه 
. تسا تمعن  حدم  تهج  هفنأتسم 

. دهدیم ار  امش  يزور  ینامسآ  بابسا  هّیهت  اب  نامسآ  زا  دنوادخ  ِءامَّسلا  َنِم  ْمُُکقُزْرَی 
. دهدیم یتابن  یناویح و  يزور  نیمز  زا  یناسنا و  يزور  نامسآ  زا  ای  ینیمز ، بابسا  يهّیهت  اب  نیمز  زا  ِضْرَْألا  َو 

. تسا حدم  يارب  ای  وا ، رد  قزر  رصح  لیلعت  يارب  ای  هّللا »  » لاح نایب  تهج  هفنأتسم  ای  هّیلاح  هلمج  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ال 
. دیوشیم نادرگيور  وا  زا  اجک  هب  سپ  َنوُکَفُْؤت  یَّنَأَف 

درادن و مدرم  اب  ّتیخنـس  اریز  دوش  بیذکت  دیاب  لوسر  نوچ  شابم  كانهودنا  نانآ  رب  سپ  دننک  بیذـکت  ار  وت  رگا  َكُوبِّذَُـکی و  ْنِإ  َو 
. دوب نینچنیا  میدق  زا  ام  تّنس 

ات مینکیم  رکذ  ناشبیذـکت  رد  ار  ناـشیاهتّما  ناـنآ  لاـح  اـم  دـناهدش ، بیذـکت  زین  وـت  زا  لـبق  ینـالوسر  َکـِْلبَق  ْنِم  ٌلُـسُر  َْتبِّذُـک  ْدَـقَف 
. يوشن دوخ  موق  بیذکت  رب  كانهودنا 

. تناگدننک بیذکت  وت و  هب ) طوبرم  ياهراک   ) ددرگیمزاب ادخ  هب  اهزیچ  يهمه  ُرُومُْألا  ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإ  َو 
ادـخ هب  زین  نانآ  بیذـکت  سپ  ددرگیم ، زاب  ادـخ  هب  روما  همه  قیقد  رظن  زا  دـعب  ای  دوشیم ، هداد  ازج  شلاـمعا  بسح  رب  کـی  ره  سپ 

وت و هب  هک  تسا  یتحلـصم  نآ  رد  تسین و  ادخ  بناج  زا  صیخرت  ینیوکت و  رما  ببـس  هب  زج  نانآ  بیذکت  هک  انعم  نیدب  ددرگیمزاب ،
. شابم گنتلد  تهج  نیا  زا  سپ  ددرگیمرب  وت  تّما 
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109 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
5 تایآ 10 -

109 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 5  (: 35  ) رطاف هروس  ]

هراشا

اوُعْدَی امَّنِإ  اوُدَع  ُهوُذِخَّتاَف  ٌّوُدَـع  ْمَُکل  َناْطیَّشلا  َّنِإ  ( 5  ) ُروُرَْغلا ِهَّللِاب  ْمُکَّنَّرُغَی  َو ال  اْینُّدـلا  ُةایَْحلا  ُمُکَّنَّرُغَت  الَف  ٌّقَح  ِهَّللا  َدـْعَو  َّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اـی 
َأ ( 7  ) ٌرِیبَک ٌرْجَأ  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ٌدـیِدَش  ٌباذَـع  ْمَُهل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ( 6  ) ِریِعَّسلا ِباحْـصَأ  ْنِم  اُونوُکَِیل  َُهبْزِح 

َنوُعَنْصَی اِمب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ٍتارَسَح  ْمِْهیَلَع  َکُسْفَن  ْبَهْذَت  الَف  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُّلُِضی  َهَّللا  َّنِإَف  ًانَـسَح  ُهآَرَف  ِِهلَمَع  ُءوُس  َُهل  َنِّیُز  ْنَمَف 
(9  ) ُروُشُّنلا َِکلذَک  اِهتْوَم  َدَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  اْنیَیْحَأَف  ٍتِّیَم  ٍدََلب  یلِإ  ُهانْقُسَف  ًاباحَس  ُرِیُثتَف  َحایِّرلا  َلَسْرَأ  يِذَّلا  ُهَّللا  َو  ( 8)

ُرْکَم َو  ٌدیِدَش  ٌباذَع  ْمَُهل  ِتائِّیَّسلا  َنوُرُکْمَی  َنیِذَّلا  َو  ُهُعَفْرَی  ُِحلاَّصلا  ُلَمَْعلا  َو  ُبِّیَّطلا  ُِملَْکلا  ُدَعْـصَی  ِْهَیلِإ  ًاعیِمَج  ُةَّزِْعلا  ِهَِّللَف  َةَّزِْعلا  ُدیُِری  َناک  ْنَم 
(10  ) ُرُوبَی َوُه  َِکئلوُأ 

109 ص :  همجرت ..... :

هتفیرف دـنوادخ  هب  تبـسن  ار  امـش  راـکبیرف  ناطیـش )  ) دـبیرفن و ار  امـش  اـیند  یناگدـنز  سپ  تسا ، ّقـح  یهلا  هدـعو  ناـمگیب  مدرم  يا 
. دنادرگن

زا ماجنا  رـس  هک  دـنکیم  توعد  ار  شبزح  وا  هک  تسین  نیا  زج  دـیریگ  نمـشد  ار  وا  مه  امـش  سپ  تسامـش ، نمـشد  ناطیـش  نامگیب 
. دشاب نایخزود 

یشاداپ شزرمآ و  زا  دناهدرک  هتـسیاش  ياهراک  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  دنراد ، شیپ  رد  دیدش  یباذع  دناهدیزرو  رفک  هک  یناسک 
. دنرادروخرب گرزب 
يدب  هک  یسک  ایآ 

110 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نامگیب دشاب ؟) هدرک  شتیاده  دنوادخ  هک  تسا  یسک  دننام   ) دنیبیم کین  ار  نآ  اذل  تسا ، هدش  هداد  هولج  هتسارآ  شرظن  رد  شلمع 

، دیاسرفب ناشیا  رب  ندروخ  ترـسح  زا  وت  ناج  ادابم  دنک ، تیاده  دهاوخ  هک  ار  سک  ره  دراد و  هاریب  دهاوخ  هک  ار  سک  ره  دـنوادخ 
. تسا هاگآ  دننکیم  هچنآ  هب  دنوادخ  نامگیب 

ار نیمز  نادب  میناریم و  هدرمژپ  ینیمزرس  يوس  هب  ار  نآ  هاگنآ  دزیگنایمرب ، ار  يربا  هک  دتـسرفیم  ار  اهداب  هک  تسا  یـسک  دنوادخ  و 
. تسا هنوگ  نیمه  مه  زیخاتسر  میرادیم ، هدنز  شندرمژپ  زا  دعب 

الاب ار  نآ  کین  راک  دوریم و  الاب  وا  يوس  هب  هزیکاپ  نانخـس  تسا  دنوادخ  دزن  تسا ، تّزع  هچ  ره  هک  دنادب  دهاوخیم  تّزع  سک  ره 
. تسا داب  رب  نانیا  رکم  دنراد و  شیپ  رد  دیدش  یباذع  دننکیم ، یلاگسدب  هک  یناسک  دربیم و 

110 ص :  ریسفت ..... 

زا ار  باطخ  دـنک ، کیرحت  جـییهت و  نداد  ارف  شوگ  يارب  ار  اهنآ  دـیامن و  تفطالم  اهنآ  اب  ات  داد  رارق  ادـن  دروم  ار  مدرم  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
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ار باطخ  ای  دنک  يریگولج  اهنآ  بیذکت  زا  ات  دینادرگرب  ناگدننک  بیذکت  هب  وا  نداد  يرادلد  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
. دشاب دیعو  هدعو و  اهنآ  يارب  ات  دینادرگرب  ناگدنب  قلطم  هب 

. باقع باوث و  هب  ادخ  يهدعو  ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ 
. تسین نآ  رد  یفالخ  تسا و  ّقح  ٌّقَح 

. دینکن لمع  وا  يارب  دیزرو و  تلفغ  ادخ  هدعو  زا  هجیتن  رد  هک  دزاسن  رورغم  ار  امش  ایند  تایح  سپ  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  ُمُکَّنَّرُغَت  الَف 
هب ار  امش  هبوت  دزاس و  دنموزرآ  راودیما و  ترفغم  هب  ار  امش  هک  هنوگ  نیدب  دنکن  رورغم  ادخ  هب  ار  امش  ناطیش  ُروُرَْغلا  ِهَّللِاب  ْمُکَّنَّرُغَی  َو ال 

دزادنا . ریخأت 
111 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تقفاوم ار  شتاروتـسد  دینادب و  نمـشد  ار  وا  مه  امـش  اوُدَع  ُهوُذِخَّتاَف  تروص : نیا  رد  تسامـش  نمـشد  ناطیـش  ٌّوُدَـع  ْمَُکل  َناْطیَّشلا  َّنِإ 
. دیشاب رذح  رب  وا  زا  هدرکن و 

. دیوش خزود  لها  ات  تسا  هتخاس  هدامآ  امش  ياوغا  يارب  ار  شهاپس  بزح و  ور ، نیا  زا  ِریِعَّسلا  ِباحْصَأ  ْنِم  اُونوُکَِیل  َُهبْزِح  اوُعْدَی  امَّنِإ 
. تسوا ینمشد  لیلعت  وا و  زا  ندوب  رذح  رب  رما  دیکأت  ترابع  نیا 

: هدش هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 
؟ ناطیش بزح  لاح  تسا  هنوگچ  سپ 

ناشرفک تهج  هب  دنارفاک ، ناطیش  بزح  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  تهج  ریمض  ياج  هب  رهاظ  مسا  نتـشاذگ  ٌدیِدَش  ٌباذَع  ْمَُهل  دومرف : سپ 
. دندش شتآ  باحصا و  زا 

. دنروآ نامیا  ماع  ای  ّصاخ  تعیب  اب  رما  ّیلو  اب  تعیب  ناطیش و  هب  رفک  اب  هک  نانآ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 
رگا دـشاب و  یمالـسا  تعیب  نامیا  زا  دوصقم  رگا  دـنهد ، ماجنا  حـلاص  لمع  ّصاخ  تعیب  اب  ٌرِیبَک و  ٌرْجَأ  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو 

. تسا هدش  هتفرگ  وا  زا  وا  تعیب  رد  هک  تسا  یطورش  هب  لمع  زا  ترابع  حلاص  لمع  دشاب  ّصاخ  تعیب  نامیا  زا  دوصقم 
یتشز هدرک و  ناطیش  يوریپ  هک  یسک  ایآ  تسا : نینچ  نآ  ریدقت  تسا ، فوذحم  هلمج  رب  فطع  ًانَسَح  ُهآَرَف  ِِهلَمَع  ُءوُس  َُهل  َنِّیُز  ْنَمَف  َأ 

112 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
؟ هدید ار  شلامعا  صیاقن  اهیتشز و  هدومن و  ار  شرما  ّیلو  يوریپ  هک  تسا  یسک  لثم  هدیدن  ار  شرادرک 

وا ایآ  دنیبب  ار  دوخ  لمع  یتشز  هکنآ  هب  دسر  هچ  ات  دنیبیم  بوخ  ارنآ  هک  يوحن  هب  هدش  هداد  تنیز  وا  يارب  وا  دب  لمع  هک  یـسک  سپ 
؟ دنیبیم دب  تشز و  مه  ار  دوخ  بوخ  کین و  لامعا  شیالوم  روضح  رد  هکلب  هدشن  هداد  تنیز  وا  دب  لمع  هک  تسا  یسک  دننام 

ناوریپ يارب  هدـش ، هداد  تنیز  ناشلمع  ناطیـش  ناوریپ  يارب  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، نّیز » : » ادـخ لوق  لیلعت  ُءاشَی  ْنَم  ُّلُِضی  َهَّللا  َّنِإَف 
یبوخ و هک  تسا  نآ  تسار  هار  دـنکیم و  هارمگ  تسار  هار  زا  دـهاوخب  ار  سک  ره  دـنوادخ  اریز  هدرک  هولج  تشز  ناـشلمع  ناـمحر 

. دنیبب ار  سفن  هب  بوصنم  لمع  ییوکین 
سفن هب  هک  تسا  یلمع  زا  صقن  حـبق و  ندـید  نآ  دـنکیم و  تیادـه  تسار  هار  هب  دـهاوخب  ار  سک  ره  دـنوادخ  ُءاشَی و  ْنَم  يِدـْهَی  َو 

. دشاب دهاوخیم  هچ  ره  تسا  بوصنم 
هب اهترسح  ندوب  یپ  رد  یپ  تهج  هب  روخن ، هودنا  ترسح و  نانآ  رب  سپ  ٍتارَسَح  ْمِْهیَلَع  َکُسْفَن  ْبَهْذَت  الَف  تسا : نینچ  بلطم  هک  لاح 

. نکن كاله  ار  تدوخ  ناطیش ، زا  اهنآ  يوریپ  رطاخ 
. تسا یهن  لیلعت  هلمج  نیا  تسا ، هاگآ  اناد و  دنهدیم  ماجنا  هک  هچنآ  هب  دنوادخ  َنوُعَنْصَی  اِمب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ 

بوخ رگید و  یـضعب  ندرک  هارمگ  یـضعب و  تیادـه  لیلعت  و  ُءاشَی » ْنَم  ُّلُِضی  َهَّللا  َّنِإَف  : » ادـخ لوق  رب  فطع  َحاـیِّرلا  َلَـسْرَأ  يِذَّلا  ُهَّللا  َو 
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113 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ایوگ  دشابیم ، بوخ  ياهلمع  یضعب  ندید  دب  شدب و  ياهلمع  زا  یخرب  ندید 
زا یضعب  هلیسو  نادب  دوشیم و  ربا  ندش  تسرد  بجوم  هک  دتسرفیم  ار  سفن  ياهاوه  ياهداب  هک  تسا  یسک  دنوادخ  تسا : هتفگ  هک 

. دنسریم تکاله  هب  یضعب  دنوشیم و  هدنز  سوفن 
هب نونکا  یلو  تفریم  راک  هب  بیاغ  لعف  تروص  هب  ـالاب  دراوم  ینعی   ) تسا مّلکت  هب  تبیغ  زا  تاـفتلا  هلمج  نیا  رد  ُهانْقُـسَف  ًاباحَـس  ُرِیُثتَف 

(. مّلکتم هغیص  تروص 
. تسا ندش  هدنز  هدامآ  هک  ياهدرم  رهش  ٍتِّیَم  ٍدََلب  یلِإ 

، دوب هدرم  تخرد  هایگ و  زا  رهـش  نآ  هکنآ  زا  سپ  ناتخرد  ندش  زبس  هایگ و  ندنایور  اب  ار  رهـش  نآ  نیمز  اِهتْوَم  َدـَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  اْنیَیْحَأَف 
. میدرک هدنز 

ياهرهـش يوس  هب  ار  تمحر  ربا  هلیـسو  نادـب  ات  دتـسرفیم  ار  نامز  ثداوح  ياـهداب  ینـالقع و  یناـسفن و  ياـهداب  دـنوادخ  نینچمه  و 
سوفن دنکیم و  هدنز  دهدیم و  ناج  ار  هدامآ  دعتـسم و  سوفن  هجیتن  رد  دهد و  قوس  تسا  هدش  کشخ  نامیا  هایگ  زا  هک  امـش  سوفن 

. دنکیم كاله  ار  تخس  تواسق و  اب  ار و  کشخ 
رد هک  اهدادعتسا  اوق و  هچ  ناتیاهخزرب ، ياهربق  زا  ناتیاهندب و  دلج  دوخ و  سوفن  ياهربق  زا  رشن  رـشح و  تسا  نینچمه  ُروُشُّنلا  َِکلذَک 

ياهناراب طّسوت  لعف  هب  هّوق  زا  اهنآ  جورخ  تسا ، ناهنپ  اهنیمز  رد  هک  تسا  ییاههشیر  گر و  اههناد و  دننام  تسا ، ناهنپ  سوفن  اهندب و 
. ربا ياهناراب  رثا  رب  تساهگرب  ناتخرد و  جورخ  هایگ و  ببس  هب  اههشیر  اههناد و  جورخ  دننام  یهلا  تمحر 

انعم  ظفل و  رد  شلبق  ام  زا  هلمج  نیا  َةَّزِْعلا  ُدیُِری  َناک  ْنَم 
114 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هک یـسک  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، هدش  یـشان  شلبق  ام  زا  هک  تسا  یلاؤس  باوج  ای  زردنا ، مکح و  داجیا  ادبا و  تهج  تسا  عطقنم 
؟ دنک بلط  ادخ  ریغ  زا  ارنآ  ایآ  دنک ؟ هچ  دهاوخیم  تّزع 

دزن زج  دهاوخیم  تّزع  هک  سک  ره  دومرف : سپ  دنکن ؟ بلط  ادخ  زا  زج  ارنآ  ای  تسا ، ادخ  تسدب  نیمز  هایگ  ندینادرگ  هدـنز  هکنیا  اب 
. دوشیمن تفای  ادخ 

. دباییمن ادخ  زج  يدحا  دزن  ار  تّزع  هک  ادخ ، زا  زج  دنکن  تّزع  بلط  یسک  زا  سک  چیه  سپ  ًاعیِمَج  ُةَّزِْعلا  ِهَِّللَف 
. تسا رّدقم  لاؤس  باوج  هلمج  دوشیم و  رّکذم  درفم  هلماعم  نآ  اب  تسا  یعمج  سنج  مسا  نوچ  ملکلا »  » ظفل ُبِّیَّطلا  ُِملَْکلا  ُدَعْصَی  ِْهَیلِإ 

؟ مینک بلط  تّزع  وا  دزن  زا  ات  تسین  نکمم  ادخ  هب  لوصو  ام  يارب  هدش : هتفگ  هک  ایوگ 
، یلاـع ياـهرکذ  دـننام  حـلاص  لاوقا  امـش و  يهزیکاـپ  ّبیط و  تاـملک  تسین  نکمم  ادـخ  هب  لوـصو  امـش  تاذ  يارب  رگا  دوـمرف : سپ 

تسار هار  هب  قلخ  تیاده  مولع و  میلعت  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناگدنب ، يارب  تحیصن  نیبلا ، تاذ  حالصا  يارب  امـش  ياههتفگ 
. دسریم یلاعت  يادخ  هب  اههتفگ  لاوقا و  زا  اهنآ  ریغ  و 

لمع دـییوگب و  کین  راتفگ  سپ  دربیم ، الاب  ار  لاوقا  نآ  دریگیم  ماجنا  ندـب  مسج و  اـب  هک  یحلاـص  لـمع  ُهُعَفْرَی و  ُحـِلاَّصلا  ُلَـمَْعلا  َو 
. دیوش زیزع  ات  دیهد  ماجنا  حلاص 

هیلع و هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  دّمحم  هّللا ، ّالا  هلا  ال  : » تسا نمؤم  هتفگ  نیا  ّبیط  هزیکاپ و  ياههملک  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
مالّسلا هیلع  هّللا  ّیلو  یلع  هلآ 

115 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رد یّکـش  تسادخ و  دزن  زا  تسا و  ّقح  نآ  هک  تسا  بلطم  نیا  هب  یبلق  داقتعا  حلاص  لمع  و  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ۀفیلخ  و 

«1 . » تسا نایملاع  راگدرورپ  بناج  زا  هک  تسین  نآ 
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ار ام  سک  ره  سپ  درک ، شاهنیـس  هب  هراشا  تسا ، تیب  لها  ام  تیالو  دومرف : هک  تسا  هدمآ  هیآ  نیا  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
«2 . » دوریمن الاب  وا  زا  یلمع  دشاب  هتشادن  تسود 

قیدصت ار  هتفگ  نآ  هک  تسا  لمع  زا  یقادصم  ياراد  ياهتفگ  ره  دومرف : ادـخ  لوسر  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و 
رگا دربیم و  الاب  ار  شلوق  شلمع  دیامن  قیدصت  لمع  اب  ار  شلوق  دیوگیم و  ار  يزیچ  مدآ  دنزرف  هک  هاگنآ  سپ  دـنکیم ، بیذـکت  ای 

«3 . » دنکیم طوقس  شتآ  رد  ددرگیمرب و  وا  ثیبخ  لمع  رب  شراتفگ  لوق و  دشاب  شلوق  فلاخم  شلمع  دیوگب و  يزیچ 
نوچ دوشیم ، حیحـص  تیالو  هب  ملک »  » ریـسفت تسا  نآ  هب  داقتعا  لوق و  تیـالو و  هملک  زا  تراـبع  ّبیط  ياـههملک  عیمج  لـصا  نوچ 

ّبترتم حـلاص  ياهلمع  عیمج  اهریخ و  عیمج  نآ  رب  هک  تسا  يولو  ّصاخ  تعیب  نآ  تسا و  تیالو  لمع  حـلاص  ياـهلمع  عیمج  لـصا 
لماش تسا و  ّماع  هیآ  هکنیا  اب  دوشیم  حیحـص  تیالو  هب  حلاص  لمع  ریـسفت  اذل  تیالو  اب  رگم  دوشیمن  حلاص  حـلاص ، لمع  دوشیم و 

. تسا لامعا  عیمج  تاملک و  عیمج 
__________________________________________________

ص 208. ج 2 ، یمق : ریسفت  ص 233 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
ح 85. ص 43 ، ج 1 ، یفاک : ص 233 . ج 4 ، یفاص : ( 2)
. ].....[ ص 208 ج 2 ، یمق : ریسفت  ص 233 . ج 4 ، یفاص : ( 3)

116 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
لاوقا و دنهدیم  ماجنا  حلاص  لمع  هک  یناسک  سپ  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ  تسانعم : رابتعا  هب  فطع  هلمج  نیا  ِتائِّیَّسلا  َنوُرُکْمَی  َنیِذَّلا  َو 

راک هب  هلیح  رکم و  تائّیـس  اهیدب و  رد  دننکیم و  رکم  هک  یناسک  دـنوشیم و  زیزع  هلیـسو  نادـب  دوریم و  الاب  ادـخ  يوس  هب  ناشلامعا 
رد يدیدش  باذع  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  عفد  رد  ناشرکم  تّما و  نیقفانم  دننام  ای  ةودـّنلا ، راد  رد  ناشرکم  شیرق و  دـننام  دـنربیم 

. تساهنآ راظتنا 
. ددنبب راک  هب  هلیح  رکم و  شتکلمم  لها  هب  ای  شدوخ  ياوق  هب  ای  ناگدنب  هب  يدب  رد  هک  یسک  تسا  نینچمه  و 

. دنکیم رکم  هانگ  تیصعم و  باکترا  رد  وا  دنکیم  ار  شراگدرورپ  ینامرفان  هک  سک  ره  اریز 
. دهدیم هولج  بوخ  کین و  وا  مشچ  رد  دنکیم و  یفخم  ار  وا  لعف  یتشز  سفن  نوچ 

ار وا  وضع  شتآ  هک  شوهیب  مدآ  دننام  دنکیمن ، ساسحا  ار  باذع  اهنآ  یلو  تساهنآ ، يارب  يدیدش  باذع  لعفلاب  ٌدـیِدَش  ٌباذَـع  ْمَُهل 
تحت نوـچ  تـسا و  یناـسنا  هراّیـس  هـفیطل  يارب  يروـف  لـجاع و  باذـع  هاـنگ  دوـخ  هـک  دـنکیمن ، ساـسحا  ار  شتآ  وا  دـنازوسیم و 

. دوشیمن ساسحا  تسا  ناهنپ  سفن  ياهّتیلعف 
دـساف هدـنوش و  كاله  نآ  مزاول  سفن و  تسا و  سفن  هیحان  زا  رکم  نوچ  دوشیم ، دـساف  اـی  دوباـن  ناـنیا  رکم  ُرُوبَی  َوُه  َکـِئلوُأ  ُرْکَم  َو 

. دنربیم راک  هب  هلیح  رکم و  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ای  وا  هب  تبسن  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  هب  نداد  يرادلد  هلمج  نیا  تسا ،
117 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

14 تایآ 11 -

117 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 11  (: 35  ) رطاف هروس  ]

هراشا

ْنِم ُصَْقُنی  َو ال  ٍرَّمَعُم  ْنِم  ُرَّمَُعی  اـم  َو  ِهِْملِِعب  ـَّالِإ  ُعَضَت  ـال  َو  یْثنُأ  ْنِم  ُلِـمَْحت  اـم  َو  ًاـجاوْزَأ  ْمُکَلَعَج  َُّمث  ٍۀَـفُْطن  ْنِم  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  ُهَّللا  َو 
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َنُولُکَْأت ٍّلُک  ْنِم  َو  ٌجاجُأ  ٌْحلِم  اذه  َو  ُُهبارَش  ٌِغئاس  ٌتاُرف  ٌبْذَع  اذه  ِنارْحَْبلا  يِوَتْـسَی  ام  َو  ( 11  ) ٌریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ  ٍباتِک  ِیف  َّالِإ  ِهِرُمُع 
ُِجلُوی َو  ِراهَّنلا  ِیف  َْلیَّللا  ُِجلُوی  ( 12  ) َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  اوُغَْتبَِتل  َرِخاوَم  ِهِیف  َْکلُْفلا  يََرت  َو  اهَنوُسَْبَلت  ًۀَْیلِح  َنوُجِرْخَتْـسَت  َو  ایِرَط  ًامَْحل 

ْنِم َنوُِکلْمَی  ام  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیِذَّلا  َو  ُْکلُْملا  َُهل  ْمُکُّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلذ  یمَـسُم  ٍلَجَِأل  يِرْجَی  ٌّلُک  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َرَّخَـس  َو  ِلـْیَّللا  ِیف  َراـهَّنلا 
(14  ) ٍرِیبَخ ُْلثِم  َُکئِّبَُنی  َو ال  ْمُکِکْرِِشب  َنوُرُفْکَی  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َو  ْمَُکل  اُوباجَتْسا  اَم  اوُعِمَس  َْول  َو  ْمُکَءاعُد  اوُعَمْسَی  ْمُهوُعْدَت ال  ْنِإ  ( 13  ) ٍریِمِْطق

117 ص :  همجرت ..... :

دوشیمن رادراب  ياهنیدام  چیه  تسا و  هدنادرگ  هّدام ) رن و   ) جوز ار  امش  سپس  تسا ، هدیرفآ  هفطن  زا  سپس  كاخ ، زا  ار  امش  دنوادخ  و 
نیا تسا  روطسم  یباتک  رد  هکنآ  رگم  دوشیمن  هتساک  وا  رمع  زا  ای  هداد  رمع  یلاسنهک  چیه  وا و  یهاگآ  اب  رگم  دنکیمن  لمح  عضو  و 

. تسا ناسآ  دنوادخ  رب  رما 
رت و تشوگ  مادـک  ره  زا  خـلت و  روش  کی  نیا  تسا ، اراوگ  شندیـشون  هک  راوگـشوخ  نیریـش  کی  نیا  دنتـسین ، ناسکی  ایرد  ود  نآ  و 

اهنآ  زا  دیروخیم و  هزات 
118 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دـشاب دییآرب ، وا  بناج  زا  رّرقم  يزور  بلط  رد  ات  ینیبیم  فاکـش  ایرد  نآ ، رد  ار  اهیتشک  دیـشوپیم  ار  نآ  دیروآیم و  نوریب  يرویز 
. دیراذگب ساپس  هک 

رـس اـت  کـی  ره  هک  تسا  هدرک  مار  ار  هاـم  دیـشروخ و  دـیازفایم و  بش  رب  دـهاکیم و  زور  زا  دـیازفایم و  زور  رب  دـهاکیم و  بش  زا 
دیناوخیم وا  ياج  هب  ناروابان ) يا   ) هک ار  یناسک  تسار ، وا  ییاورنامرف  هک  ناتراگدرورپ ، دنوادخ  تسا  نینچ  تسا  ناور  نّیعم  يدمآ 

. دیتسین امرخ  هتسه  تسوپ  هزادنا  هب  یّتح  يزیچ  کلام 
دننکیم و راکنا  ار  امش  تکرش  تمایق ، زور  دندادیمن ، ار  ناتخـساپ  دندینـشیم ، مه  رگا  دنونـشیمن ، ار  امـش  يادن  ناشنیدناوخب ، رگا 

. دزاسیمن هاگآ  ار  وت  هاگآ  دنوادخ  نوچ  سک  چیه 

118 ص :  ریسفت ..... 

ببـس هب  ار  امـش  دـنوادخ  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدـقم  رب  ای  اـنعم  راـبتعا  هب  فطع  هلمج  نیا  ٍۀَـفُْطن  ْنِم  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  ُهَّللا  َو 
. دیرفآ كاخ  زا  ار  امش  دنوادخ  زین  دینادرگ ، راوخ  اهیراکدب  رکم  اب  دینادرگ ، زیزع  حلاص  لمع  كاپ و  ياههملک 

تشز هایس ، دیفس و  ّثنؤم ، رّکذم و  یفانصا  ار  امش  ای  دیرفآ ، تفج  جوز و  تروص  هب  ّثنؤم  رّکذم و  ار  امش  سپـس  ًاجاوْزَأ  ْمُکَلَعَج  َُّمث 
. داد رارق  تخبشوخ  تخبدب و  ابیز و  و 

. دوشیمن هلماح  ناویح  قلطم  زا  ای  امش  زا  ّثنؤم  چیه  یْثنُأ  ْنِم  ُلِمَْحت  ام  َو 
. دنکیمن لمح  عضو  ُعَضَت و  َو ال 

لمع ای  نانآ  رکم  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  دوشیمن ، بیاغ  يزیچ  ادخ  زا  سپ  دنوادخ ، یهاگآ  ملع و  اب  رگم  ِهِْملِِعب  اَّلِإ 
119 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
؟ دوش بیاغ  یفخم و  ادخ  زا  نینمؤم 

کیدزن رمع  یعیبط و  رمع  زا  دـسریمن و  رتشیب  يایربک  ای  یعیبط  رمع  هب  یـسک  ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ  ِهِرُمُع  ْنِم  ُصَْقُنی  َو ال  ٍرَّمَعُم  ْنِم  ُرَّمَُعی  اـم  َو 
. تسا تباث  یباتک  رد  هکنآ  رگم  دوشیمن  هتساک  نآ  هب 
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یّلک سوفن  ملاع  ای  لوقع  ملاع  باتک  زا  دوصقم  ای  دناهتشون ، شردام  محر  رد  وا  ریوصت  ماگنه  رگتروص  هکیالم  هک  تسا  یباتک  نآ  و 
. تسا ییزج  ای 

صخش لامعا  باتک  نآ  هک  دوش ، هتشون  یباتک  رد  هک  یلاح  رد  رگم  دوشیمن  مک  دایز و  یـسک  یعیبط  رمع  زا  تسا : نیا  هیآ  يانعم  ای 
. دنسیونیم نآ  رب  لّکوم  هکیالم  هک  تسا 

. دوشیم هتشون  دادعتسا  روهظ  زا  دعب  عبط  ملاع  لها  زا  نیّدعتسم  دادعتسا  نآ  رد  هک  تسا  تابثا  وحم و  باتک  دوصقم  ای 
. تسا هدش  دراو  يدایز  رابخا  رد  هک  دنکیم  ءادب  توبث  رب  تلالد  هجو  نیمه  اب  هیآ  نیا  و 

119 ص :  ادب .....  قیقحت 

هداد یلاعت  يادخ  هب  رما  رد  دّدرت  تبـسن  رابخا  رد  دنکیم ، ادـخ  يارب  ادـب  توبث  رب  تلالد  هراشا  تحارـص و  اب  رابخا  تایآ و  هک  نادـب 
. تسا هدش 

يهلیسو  هب  رمع  رییغت  ینوگرگد و  اهاعد ، تباجا  دننام  هدش ، دراو  ناگدنب  لعف  زا  ادخ  ّرثأت  رب  دننکیم  تلالد  هک  يرابخا  نینچمه 
120 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. 1  » تائّیس تانسح و  ریاس  یساپسان و  يرازگرکش ، اهزامن ، اههقدص ،
رهاظ ارنآ  ریغ  دـنکیم و  كرت  ارنآ  سپـس  دزاسیم ، رهاظ  ار  یلعف  یهاگ  یلاعت  يادـخ  هکنیا  رب  دـنکیم  تلـالد  بلاـطم  نیا  يهمه  و 

. دزاسیم رهاظ  ارنآ  ریغ  يزیچ  هدش و  نامیشپ  شلّوا  راک  زا  هک  یسک  دننام  دزاسیم ،
هک ار  هچنآ  هدرک و  راکنا  ار  بلاطم  نیا  همه  هفـسالف  اذل  تسا و  ناگدنب  لعف  عبات  ادخ  لعف  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  رابخا  زا  یـضعب  و 

قدص یـسک  رب  دنکیم و  صقن  و  یناوتان )  ) زجع یعون )  ) رب تلالد  یناعم  نیا  همه  اریز  دـناهدومن ، لیوأت  هدـش  دراو  رابخا  تایآ و  رد 
. تسا هّزنم  انعم  نیا  زا  دنوادخ  هک  دنادیمن ، ار  شیاهراک  زا  یضعب  تبقاع  هک  دنکیم 

نیا نینچمه  ددرگ ، ناـیب  ماـجنا و  مزـال  یـسررب  مادـک  ره  تقیقح  ملاوع و  رد  نوماریپ  دـیامنیم  مازلا  بلطم  نیا  ناـیب  مییوگیم : سپ 
روهظ شیاجنگ  شایگنت  قیض و  تهج  زا  اهملاع  زا  یـضعب  تسا ، یلاعت  يادخ  هدارا  ملع و  بتارم  ملاوع ، يهمه  هک  دوش  نایب  بلطم 

رـس تشپ  بقاعت و  وحن  هب  زج  ملاع  نیا  رد  تسرتالاب  ملاع  رد  هک  هچنآ  ياهتّیلعف  درادن و  ار  تسرتالاب  ملاع  رد  هک  هچنآ  تاّیلعف  عیمج 
. مه رس  تشپ  بقاعت و  وحن  هب  رگم  تسین  نآ  رد  اهتروص  همه  روهظ  شیاجنگ  زین  عبط  ملاع  هچنانچ  دوشیمن ، رهاظ  مه 

. تسا تفه  یهجو  هب  شش و  یهجو  هب  هس و  یهجو  هب  ملاوع  هک  نادب  سپ 
__________________________________________________

ح 112. ص 32 ، لاصخ : ح 17 . ص 152 ، ج 2 ، یفاک : ص 387 . عماجلا : عماوج  ریسفت  ( 1)
121 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هتـسباو و لـعف  رظن  زا  دّرجم و  تاذ  تهج  زا  اـی  دـنايریگهزادنا ، رّدـقت و  هّداـم و  زا  دّرجم  لـعف  تاذ و  تهج  زا  اـی  ملاوـع  نآ  هک  اریز 
. دناهّدام هب  هتسباو  قّلعتم و  ود  ره  لعف  تاذ و  تهج  زا  ای  ّقلعتم ،

هک تسا  یـضرع  لوقع  ملاوع  دوشیم و  ریبعت  نیبّرقم  هکیالم  هب  نآ  زا  عرـش  ناسل  رد  هک  تسا  یلوط  لوقع  ملاوع  زا  ترابع  لّوا  مسق 
. دوشیم ریبعت  افَص » ِتاَّفاَّصلا  َو   » تامسلط بابرا  هب  نآ  زا 

لاثم ملاوع  هدننک و  دوجـس  عوکر و  يهکیالم  و  ًاْرمَأ » ِتارِّبَدُْـملاَف   » هب نآ  زا  هک  تسا  ییزج  یّلک و  سوفن  ملاوع  زا  ترابع  مّود  مسق  و 
. دوشیم ریبعت  یلفس  يولع و 

. تسا يّدام  یقّلعت  دوجو  نآ  دوجو  هک  تسا  عبط  ملاع  زا  ترابع  مّوس  مسق  و 
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، انب يارب  اّنب  تّیلع  نوچ  هک  دناهتـشادنپ  یخرب  هک  تسین  نانچ  نآ  تّیلع  نیا  هّتبلا  تسا و  یلاعت  يادخ  لولعم  ملاوع  همه  هک  نادب  زین  و 
. دشاب ندرک  هایس  دیفس و  يارب  باتفآ  شتآ و  يارب  شتآ 

لباقت هک  اریز  دشاب ، ّتلع  هب  لولعم  ماوق  ّتلع و  نوئش  زا  ینأش  اجنیا  رد  دیاب  لولعم  هک  انعم  نیدب  تسا ، نّأشت »  » اب اجنیا  رد  ّتیلع  هکلب 
. دنتسین ادج  نهذ  جراخ و  رد  رگیدمه  زا  فیاضتم  رما  ود  هک  تسا  فیاضت  لباقت  لولعم  تّلع و 

شیاـفرژ هب  هک  یـسک  يارب  لولعم  رّوـصت  تسا  لوـلعم  تاذ  نیع  ّتیلوـلعم  هکیلاـح  رد  دـشابن  لـخاد  لوـلعم  ماوـق  رد  ّتلع  رگا  لاـح 
. تسوا تاذ  نیع  نکمم  رد  تّیلولعم  هچنانچ  تسوا ، تاذ  نیع  یلاعت  ّقح  رد  ّتیلع  دوشیم ، ادج  ّتلع  رّوصت  زا  دشیدنایم 

122 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نآ ماوق  تسین  تّلع  زا  غراف  لولعم  ماوق  نوچ  تسا و  دوجو  شاهمه  هک  روطناـمه  تسا  هدارا  ملع و  شاهمه  ّتلع  تاذ  هک  نادـب  زین  و 

نوچ دوشیم ، لصاح  اهنآ  يارب  لعفلاب  دوش  تباث  فرص  تادّرجم  يارب  ناکمالاب  هک  يزیچ  ره  تسا و  یلاعت  يادخ  يارب  هدارا  ملع و 
زین یّلک  سوفن  رد  دـشاب  لـعفلاب  لـقع  رد  هک  يزیچ  ره  شایتاذ  دّرجت  تاوذ و  ثیح  زا  یّلک  سوفن  تسین و  دادعتـسا  هّوـق و  اـجنآ  رد 

. ترثک وحن  هب  ینادحو ، دوجو  تطاسب و  وحن  هب  نکیل  تسا و  لعفلاب 
. درادن ار  نآ  رد  تابثا  وحم و  تسا و  ینوگرگد  رییغت و  زا  نوصم  ظوفحم و  تسا  یحول  یّلک  سوفن  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  و 

هب هطاحا  زا  هک  تهج  نآ  زا  دـنراد  هّدام  ملاـع  هب  یگتـسباو  ّقلعت و  يولع  لاـثم  ملاـع  هطـساو  هب  هک  يولع  ییزج  سوفن  هک  نادـب  زین  و 
اهنآ رد  اهتّیلعف  هکلب  دشاب ، لعفلاب  دناوتیمن  تسدوجوم  هّوقلاب  اهنآ  رد  هک  يزیچ  ره  دنشابیم  هقیضم  انگنت و  رد  یهانتم  ریغ  تاّیئزج 

هب مه  نآ  دـنوشیم و  جراخ  اـهتّیلعف  هب  اـهنآ  یکیدزن  بسح  رب  اهدادعتـسا  اـههّوق و  زا  دـننکیم و  ادـیپ  دوجو  تبون  هب  مه و  رـس  تشپ 
هب اهنآ  مه  رـس  تشپ  تاهّبـشت  ندوب  کیدزن  بسح  رب  تّیلعف  هب  هّوق  زا  جورخ  اـی  دـنراد ، تاـیّدام  هب  هک  تسا  یگتـسباو  ّقلعت و  رطاـخ 

. تسا تاّیولع 
هب تسا ، یگنت  قیـض و  رد  یلایخ  سوفن  نوچ  دـنوشیم ، دراو  سوفن  نآ  رب  مه  رـس  تشپ  اهتّیلعف  هک  ناـسنا  يارب  یلاـیخ  سوفن  دـننام 

کیدزن دـب  ای  بوخ  ياهتّیلعف  هب  سوفن  نآ  ياهدادعتـسا  رگید  يوس  زا  دـنک و  ادـیپ  هطاحا  هبترم  کـی  دـناوتیمن  اـهّتیلعف  نآ  يهمه 
اهتدابع و لیبق  زا  دراد  اهنآ  همیمض  هب  یگتسب  اهّتیلعف  دب  بوخ و  هک  تسا ،

123 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. اهنآ ریغ  دب و  بوخ و  راکفا  اهنیشنمه و  نیرشاعم و 

ّدعتسم دریگیم و  رارق  تایّدام  ریثأت  تحت  ببس  نادب  هک  دراد  تایّدام  هب  ییور  تسا  يرشب  ییزج  سوفن  دننام  هک  يولع  ییزج  سوفن 
تادّرجم نآ  هب  سوفن  ياهدادعتـسا  هک  ار  هچنآ  هلیـسو  نادـب  هک  دراد  تادّرجم  هب  ییور  دوشیم ، تاـّیولع  زا  اـهتّیلعف  نتفرگ  هداـمآ  و 

. دریگیم دنشاب ، کیدزن 
نآ رب  تادّرجم  هیحان  زا  تّیفیک  ای  تروص  نآ  تروص  دـشاب  یتیفیک  ای  تروص  لوصح  ّدعتـسم  هداـمآ و  تاـیّدام  زا  ياهّداـم  هاـگره  و 

. دنوشیمن تبث  نآ  رد  عناوم  تاّدعم و  طورش و  عیمج  نآ  یگنت  قیض و  تهج  هب  نکل  دنکیم و  هضافا  يولع  ییزج  سوفن 
ار هچنآ  ددرگ  لصّتم  ییزج  سوفن  نآ  هب  يرادیب  ای  باوخ  رد  نانآ  يایصوا  ایبنا و  سوفن  دننام  يرـشب  سوفن  زا  یـضعب  هک  هاگنآ  سپ 

سپـس دهدیم ، ربخ  هثداح  نآ  زا  انایحا  دـنیبیم ، نآ  رد  ار  هثداح  عوقو  دـنکیم و  هدـهاشم  هدـش  تبث  نآ  رد  اهتّیفیک  اهتروص و  زا  هک 
تلکاـشم لـیبس  رب  ماـگنه  نیا  رد  تشگ ، تبث  نآ  ّدـض  تشگ و  وـحم  سوـفن  نآ  زا  دـشن و  عـقاو  هثداـح  نآ  هـک  دـنیبیم  نآ  زا  دـعب 

هدارا ملع و  سوفن  زا  هبترم  نآ  نوچ  دـش ، لصاح  ادـب  ادـخ  يارب  دـیوگیم  تقیقح  روط  هب  ای  دـش ، لـصاح  ادـب  ادـخ  يارب  دـیوگیم :
. تسین لعاف  رد  زجع  لهج و  زا  یشان  بلطم  نیا  یلو  تسین  يزیچ  ادب  زج  مّود  هدارا  تبث  لّوا و  هدارا  وحم  تسادخ ،

یلو  دوشیم ، تبث  عناوم  تاّدعم و  طیارش و  عیمج  اب  هثداح  تروص  سوفن  نآ  رد  یهاگ  تسا و  لباق  دوجو  یگنمادمک  زا  نآ  هکلب 
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124 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رد هک  هچنآ  يهمه  هب  تساـنگنت  رد  تسا  سوفن  نآ  رد  هک  هچنآ  هب  هطاـحا  زا  وا  كرادـم  نوچ  تسا  سوـفن  نآ  هب  لـصّتم  هک  یـسک 

فّلخت هثداـح  سپـس  دـهدیم ، ربـخ  هثداـح  تروص  زا  سپ  دـنکیمن ، كرد  ار  طورـش  عناوم و  عیمج  دـنکیمن و  هطاـحا  تسا  سوفن 
. ددنویپیمن عوقو  هب  دنکیم و 

. دش لصاح  ادب  ادخ  يارب  دیوگیم : ماگنه  نیا  رد 
نآ دوـشیم ، هضاـفا  نآ  رب  تادّرجم  زا  تاـیّدام  هیحاـن  زا  هنیمز  ندرک  هداـمآ  اـب  دنـشابیم و  تاـیّدام  ریثأـت  تحت  سوـفن  نـیا  نوـچ  و 

اهاعد و اههقدـص و  ریثأت  دوشیم و  حیحـص  یلاعت  يادـخ  هب  اـهنآ  هطـساو  هب  دّدرت  تبـسن  تسا  یلاـعت  يادـخ  هدارا  بتارم  زا  تادّرجم 
. ددرگیم حیحص  زین  تسین  تباث  نآ  رد  هک  هچنآ  تبث  هدش و  تبث  هک  هچنآ  وحم  تسا ، تبث  نآ  رد  هک  هچنآ  رییغت  نآ و  رد  اهزامن 

هدـهاشم زا  سپ  دریگیمن  رارق  یلفـس  ریثأت  تحت  يولع  تسا و  تاّیقاّفتا  زا  تارییغت  نیا  هکنیا  رب  ینبم  دـنیوگیم : هفـسالف  هک  هچنآ  و 
. داد ارف  شوگ  نآ  هب  دیابن  بلطم ، نیا  ناکما  دوهش و  لها 

لالج ءاهب و  وا  رب  هک  دـنکیم  ثوعبم  تّما  کی  ار  بلّطملا  دـبع  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هک  هچنآ 
نیتسخن وا  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا ، هدش  ءادب  هب  لیاق  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  نوچ  تسا ، مالّسلا  مهیلع  ایبنا  يامیـس  ناهاشداپ و 

هعیـش رابخا  زا  هچنانچ  دناهدوب ، ءادب  هب  لیاق  ناینیـشیپ  ایبنا و  رتشیب  هن  رگ  تخاس و  قّقحم  یلاعت  يادخ  ّقح  رد  ار  ءادـب  هک  تسا  یـسک 
تسا . هدیسر  ام  هب  بلطم  نیا 

125 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رگید تسا و  يولع  ییزج  سوفن  دوجو  مزاول  زا  بلطم  نیا  میدرک  رکذ  هچنانچ  تسا  ناسآ  ادـخ  رب  رما  نیا  ٌریِـسَی و  ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ 

. تسین تامّدقم  بابسا و  دیهمت  لمع و  تمحز  هب  یجایتحا 
. تشذگ ایرد  ود  نایب  ناقرف  هروس  ٌجاجُأ  ٌْحِلم  اذه  َو  ُُهبارَش  ٌِغئاس  ٌتاُرف  ٌبْذَع  اذه  ِنارْحَْبلا  يِوَتْسَی  ام  َو 

تکرح يادص  هک  تسا  ییاهیتشک  رخاوم  ياهیتشک  َرِخاوَم  ِهِیف  َْکلُْفلا  يََرت  َو  اهَنوُسَْبَلت  ًۀَْیلِح  َنوُجِرْخَتْسَت  َو  ایِرَط  ًامَْحل  َنُولُکَْأت  ٍّلُک  ْنِم  َو 
. دنوریم بقع  دنوریم و  ولج  داب  کی  اب  هک  تسا  یتشک  ای  دفاکشیم  شاهغامد  اب  ار  ایرد  بآ  ای  دوشیم ، هدینش  اهنآ 

. دینک بلط  يدنمدوس  ياهتراجت  ادخ  لضف  زا  ات  ِِهلْضَف  ْنِم  اوُغَْتبَِتل 
ساپس تسا ، هداهن  تعیدو  هب  ایرد  ود  یتشک و  رد  دنوادخ  هک  ار  یتمعن  دیروآ ، ياجب  ار  تمعن  رکـش  امـش  دیاش  ات  َنوُرُکْـشَت  ْمُکَّلََعل  َو 

. دییوگ
. تشذگ نارمع  لآ  هروس  لّوا  رد  هملک  نیا  نایب  ِْلیَّللا  ِیف  َراهَّنلا  ُِجلُوی  َو  ِراهَّنلا  ِیف  َْلیَّللا  ُِجلُوی 

. تشذگ نآ  ریغ  دعر و  هروس  لّوا  رد  هیآ  نیا  حرش  یمَسُم  ٍلَجَِأل  يِرْجَی  ٌّلُک  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َرَّخَس  َو 
. تسوا نآ  زا  کلم  هک  تسا  امش  راگدرورپ  دنوادخ  ُْکلُْملا  َُهل  ْمُکُّبَر  ُهَّللا  تسادخ  تسا  فاصوا  نیا  هب  فوصوم  هک  سکنآ  ُمُِکلذ 

هب  کلم  ای  توکلم ، ملاع  لباقم  رد  تسا  کلم  ملاع  دوصقم 
126 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

کی چیه  رد  درادن ، یتکرـش  کلم  ملاع  ردوا  ریغ  دنیوگیم  هّیونث  هچنآ  فالخ  تسا ، ادـخ  زا  یکولمم  ره  ینعی  تسا ، كولمم  يانعم 
. دنتسه لیاق  نآ  هب  هّیونث  عیمج  هکیالم و  ناگدننک  تدابع  زا  یضعب  هچنآ  فالخ  تسین ، کیرش  ادخ  ریغ  زین  اهکولمم  زا 

هک ار  اهنآ  ای  دناوخیمارف  ار  رما  ّیلو  لباقم  هک  یـسک  دننام  دـیناوخیم ، ارف  ادـخ  نذا  نودـب  هک  ار  یناسک  ِِهنوُد و  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیِذَّلا  َو 
هدادن نذا  نآ  ندروآ  كرـش  رد  یلاعت  يادخ  هکیلاح  رد  ادخ  زج  يدوبعم  ره  ینعی  دنتـسه  ادخ  ریغ  زا  نانآ  هک  یلاح  رد  دیناوخیمارف 

. دشاب
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ای دراد ، رارق  هتـسه  تشپ  رب  هک  یکزان  تسوپ  ینعی  ریمطق »  » ظفل دنتـسین ، امرخ  هتـسه  تسوپ و  یّتح  کلام  اهنآ  ٍریِمِْطق  ْنِم  َنوُِکلْمَی  ام 
. دراد رارق  امرخ  تشپ  رد  هک  تسا  يدیفس  مد  ای  امرخ ، تسوپ  ای  امرخ ، هتسه 

لّزنت رد  هدش  رکذ  هیآ  نیا  رد  هک  یفاصوا  ْمُکِکْرِِشب  َنوُرُفْکَی  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َو  ْمَُکل  اُوباجَتْسا  اَم  اوُعِمَس  َْول  َو  ْمُکَءاعُد  اوُعَمْسَی  ْمُهوُعْدَت ال  ْنِإ 
امش ياعد  دیناوخب  مه  رگا  هک  انعم  نیدب  تسا ، هدومن  بارضا  يرگید  هب  کی  ره  زا  یلاعت  يادخ  هک  ایوگ  تسا ، ّبترتم  یلوزن  ریس  و 

. دنونشیمن ار 
. دنوشیم رفاک  امش  كرش  هب  مه  تمایق  زور  و  دنروآرب )  ) دنیوگ خساپ  دنناوتیمن  دنونشب  مه  رگا  و 

. تساناد روما  همه  هب  هک  تسا  یسک  اهنت  وا  تسین و  قلطم  ریبخ  ادخ  نوچ  سک  چیه  ٍرِیبَخ و  ُْلثِم  َُکئِّبَُنی  َو ال 
127 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

26 تایآ 15 -

127 ص :  ات 26 ..... ] تایآ 15  (: 35  ) رطاف هروس  ]

هراشا

ٍزیِزَِعب ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  اـم  َو  ( 16  ) ٍدـیِدَج ٍْقلَِخب  ِتْأَی  َو  ْمُْکبِهْذـُی  ْأَشَی  ْنِإ  ( 15  ) ُدـیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی 
ِْبیَْغلِاب ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َنیِذَّلا  ُرِْذُنت  امَّنِإ  یبُْرق  اذ  َناک  َْول  َو  ٌءْیَـش  ُْهنِم  ْلَمُْحی  اِهلْمِح ال  یلِإ  ٌۀَلَْقثُم  ُعْدَت  ْنِإ  َو  يرْخُأ  َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  َو ال  ( 17)

(19  ) ُریِصَْبلا َو  یمْعَْألا  يِوَتْسَی  ام  َو  ( 18  ) ُریِصَْملا ِهَّللا  َیلِإ  َو  ِهِسْفَِنل  یَّکَزَتَی  امَّنِإَف  یَّکََزت  ْنَم  َو  َةالَّصلا  اُوماقَأ  َو 
ْنَم ٍعِمْسُِمب  َْتنَأ  ام  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُعِمُْسی  َهَّللا  َّنِإ  ُتاْومَْألا  َو ال  ُءایْحَْألا  يِوَتْسَی  ام  َو  ( 21  ) ُروُرَْحلا َو ال  ُّلِّظلا  َو ال  ( 20  ) ُروُّنلا َو ال  ُتاُملُّظلا  َو ال 

(24  ) ٌریِذَن اهِیف  الَخ  َّالِإ  ٍۀَّمُأ  ْنِم  ْنِإ  َو  ًاریِذَن  َو  ًاریَِشب  ِّقَْحلِاب  َكاْنلَسْرَأ  اَّنِإ  ( 23  ) ٌریِذَن َّالِإ  َْتنَأ  ْنِإ  ( 22  ) ِرُوبُْقلا ِیف 
َناک َْفیَکَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُتْذَخَأ  َُّمث  ( 25  ) ِرِینُْملا ِباتِْکلِاب  َو  ُِربُّزلِاب  َو  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُسُر  ْمُْهتَءاج  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َبَّذَک  ْدَقَف  َكُوبِّذَُکی  ْنِإ  َو 

(26  ) ِریِکَن

127 ص :  همجرت ..... :

. تسا هدوتس  زاینیب  هک  تسا  دنوادخ  دیتسه ، دنوادخ  هب  دنمزاین  امش  مدرم ، يا  ناه 
. دروآیم نایم  هب  يدیدج  ناگدیرفآ  دربیم و  نایم  زا  ار  امش  دیهاوخب  رگا 

. تسین راوشد  دنوادخ  رب  رما  نیا  و 
هچ رگا  دوشن و  هتـشادرب  راب  نآ  زا  يزیچ  دنرادرب ، ار  شراب  هک  دناوخب  يرابنارگ  رگا  و  درادنرب . ار  يرگید  هانگ  راب  ياهدنرادرب  چیه  و 

زا  هدیدان  هب  هک  ار  یناسک  طقف  وت  دشاب  دنواشیوخ 
128 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

یکاپ شیوخ  دوس  هب  انامه  دزرو ، یکاپ  سک  ره  یهد و  رادشه  یناوت  دـنرادیم ، اپرب  ار  زامن  دـنراد ، تیـشخ  فوخ و  ناشراگدرورپ 
. تسا دنوادخ  يوس  هب  ماجنا  رس  ریس و  تسا و  هدیزرو 

. تسین ربارب  انیب  انیبان و  و 

. ییانشور یکیرات و  هن  و 
. دابشتآ هیاس و  زین  و 
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وت دناونـشیم و  شیوـخ ) دـنپ  ماـیپ و   ) دـهاوخب هـک  ار  سک  ره  دـنوادخ  ناـمگیب  دنتـسین  ربارب  زین  ناـگدرم  لد )  ) ناگدـنز و لد )  ) و
یتسین ناگتفخ  روگ  رد  هب ) یمایپ  دنپ و   ) يهدنناونش

. ياهدنهد رادشه  رگم  یتسین  وت  و 
. تسا هدوب  ياهدنهد  رادشه  نانآ  نایم  رد  هکنآ  رگم  تسین  یتّما  میاهداتسرف و  هدنهد  رادشه  ناسر و  هدژم  ّقح  هب  ار  وت  ام 

هدروآ رگنـشور  ياهباتک  اههتـشون و  تازجعم و  نانآ  يارب  ناشناربمایپ  هک  مه  نانآ  ناینیـشیپ  هک  نادب  دنتـشاگنا ، نزغورد  ار  وت  رگا  و 
. دندرک هشیپ  بیذکت  زین  دندوب ،

. تسا هنوگچ  نم  تبوقع  ات  رگنب ) ، ) میتفرگ ورف  ار  نارفاک  سپس 

128 ص :  ریسفت ..... 

. دومن تیبثت  ار  نانآ  رقف  دوخ و  ندوب  زاینیب  ّینغ و  داد ، رارق  ادن  دروم  ینابرهم  فّطلت و  باب  زا  ار  مدرم  دنوادخ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
ام تسا و  ریقف  دنوادخ  تسا : هتفگ  هک  تسا  یـسک  رب  ّدر  هلمج  نیا  تسا ، رـصح  هدارا  تهج  دنـسم  ندروآ  هفرعم  ِهَّللا  َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ 

. زاینیب
هتـسباو یقّلعت و  دوجو  نکمم  دوجو  هک  انعم  نیدب  تسوا ، يدوجو  تاذ  نیع  نکمم  رد  جایتحا  رقف و  هک  نادب  ُدـیِمَْحلا  ُِّینَْغلا  َوُه  ُهَّللا  َو 

نیا اذل  دشاب ، هدوب  تفـص  مه  یگتـسباو  قّلعت و  يزیچ و  نکمم  دوجوم  هکنآ  هن  تسا ، نکمم  تسا  تاذ  نیع  قّلعت  یگتـسباو و  تسا ،
دوجو  درادن و  یگتسباو  يرادان و  رقف و  زج  ینأش  دوجو  زا  وحن 

129 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسزاینیب دوخ  ياوس  ام  همه  زا  شتاذ  هک  تسا  يدوجو  یلاعت  يادخ 

رتارف یلاعت  يادـخ  زا  يزاینیب  انغ و  درادـن و  يزاینیب  زج  ینأش  دوجو  زا  وحن  نیا  تسوا و  تاذ  نیع  شتافـص  ریاـس  دـننام  يزاـینیب 
. تسا هدیدنسپ  دیمح و  قالطالا  یلع  دشاب  وا  تاذ  نیع  يزاینیب  انغ و  هک  سک  ره  یلاعت ، ّقح  دوخ  ببس  هب  رگم  دوریمن 

تفص نآ  هب  جاتحم  دشابن  یلاعت  يادخ  يارب  هک  دوش  تفای  یلامک  تفـص  رگا  اریز  وا ، رگم  تسین  ياهدیدنـسپ  دیمح و  هک  انعم  نیدب 
. دوشیمن زاینیب  ّینغ و  قلطم  روط  هب  تروص  نیا  رد  تسا و  تفص  نآ  دقاف  و 

: تسا هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، هدش  عضو  نآ  رد  امیاد  مّدقم  هک  تسا  ییاه  هّیضق  زا  هلمج  نیا  ٍدیِدَج  ٍْقلَِخب  ِتْأَی  َو  ْمُْکبِهُْذی  ْأَشَی  ْنِإ 
. دهاوخیم ارنآ  ادخ  نکیل  و 

نیب زا  ار  امـش  سپ  تسا ، هتـساوخن  ارنآ  ادـخ  نکل  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسین ، عضو  ياراد  نآ  مّدـقم  هک  تسا  یـضرف  يایاضق  زا  اـی 
. دربیم نیب  زا  ناتیاهلجا  ندیسر  زا  لبق  ار  امش  دهاوخب  ادخ  رگا  هک  دشاب  نیا  هیآ  يانعم  هکنآ  ربانب  تسا ، هدربن 

جایتحا رقف و  ادخ و  يزاینیب  دیکأت  هلمج  نیا  دـشاب ، لکـشم  ای  رّذـعتم  وا  يارب  ات  تسین ، ادـخ  يارب  راک  نیا  ٍزیِزَِعب  ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  ام  َو 
. تسوا هب  نانآ 

دنهاوخن شود  رب  ار  يرگید  هاـنگ  راـب  دـشاب  هتـشاد  ار  هاـنگ  راـب  نتفرگ  شود  رب  تّیلباـق  هک  یـسفن  چـیه  يرْخُأ و  َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  ـال  َو 
. تفرگ

130 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
َو ْمَُهلاْقثَأ  َُّنلِمْحََیل  َو  یلاعت : يادخ  لوق  میشکیم و  شودب  ار  امـش  يایاطخ  راب  ام  دوشیم  هتفگ  امـش  هب  هک  هچنآ  هب  دیـشابن  رورغم  سپ 
زا یـشان  هک  دنـشکیم  شود  هب  ار  ییاهینیگنـس  نانآ  هک  تسا  نیا  لاقثا  لمح  يانعم  اریز  درادن ، انعم  نیا  اب  یتافانم  ْمِِهلاْقثَأ  َعَم  ًالاْقثَأ 

هارمگ هانگ  راب  اههدننک  هارمگ  هکنیا  هن  دوشیمن ، مک  يزیچ  اههدـش  هارمگ  هانگ  ینیگنـس  زا  لاح  نیع  رد  دـشاب  نارگید  ندرک  هارمگ 
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. دنشاب هانگ  راب  زا  یلاخ  اههدش  هارمگ  ناوریپ و  هک  يوحن  هب  دنشکب  ار  اههدش 
. دراد ناهانگ  زا  ینیگنس  راب  هک  یسفن  رگا  ٌۀَلَْقثُم  ُعْدَت  ْنِإ  َو 

. دیشک دهاوخن  شود  رب  ارنآ  یسک  دناوخ  ارف  ناهانگ  لمح  تهج  ار  يرگید  اِهلْمِح  یلِإ 
ادـخ و زا  دوش  هدـناوخارف  تسا  نکمم  هک  ار  يزیچ  ره  یناوخب  رگا  ینعی  راب »  » دوشیم لـمح  هک  هچنآ  ینعی  هرـسک  اـب  لـمحلا »  » ظـفل

چیه دنک  لمح  دناوتب  ار  يزیچ  هک  ناویح  فانصا  زا  یفنص  ره  يرـشب و  سفن  ره  تیالو و  رد  ياکرـش  ادخ و  ياکرـش  شنانیـشناج و 
. درک لمح  دنناوتن  ار  راکهانگ  هانگ  راب  زا  يزیچ  اهنیا  زا  کی 

شایشیوخ ترطف  قبط  راکهانگ  رب  ینعی  دشاب ، ناکیدزن  ناشیوخ و  زا  هدش  هدناوخارف  هک  یـسک  هچ  رگا  َناک  َْول  َو  ٌءْیَـش  ُْهنِم  ْلَمُْحی  ال 
. دشاب زوسلد  نابرهم و 

اهراذنا نیا  اب  هک  تسا  هدش  هچ  ار  اهنآ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  ِْبیَْغلِاب  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َنیِذَّلا  ُرِذـُْنت  امَّنِإ 
؟ دنسرتیمن تبقاع  ءوس  زا 

131 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. ياهدنهد میب  هک  یسک  يا  یهدیم  میب  وت  دومرف : سپ 

. دنسرتیم ناشراگدرورپ  زا  هک  ار  یناسک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  ای 
. یهد میب  یناوتیم  تسا  راگدرورپ  زا  سرت  نآ  نأش  هک  اهنآ  یناسنا  ترطف  و 

. دشاب بیاغ  نانآ  زا  ناشراگدرورپ  هک  یلاح  رد  ای  دنشاب ، بیاغ  شراگدرورپ  روضح  زا  دارفا  هنوگ  نآ  هک  تسا  یلاح  رد  نآ  و 
زا ندناسرت  راذنا و  ینعی  تسا ، ینیوکت  تیالو  نامه  هک  ادخ  بناج  زا  تسا  ینامـسیر  نآ  دراد و  اپرب  ار  يرطف  زامن  َةالَّصلا و  اُوماقَأ  َو 

. نآ زا  ریغ  هن  دشاب ، هتشاد  یتلاح  نینچ  هکنآ  رگم  دناسریمن  یعفن  صخش  لاح  هب  رفک  تاهج 
رب هوالع  ، ) هفاضا يزیچ  اب  تسانعم  نیمه  هدافا  يارب  هلمج  نیا  هب  لودـع  هدـش و  هدروآ  ةوکزلا ) اوتاء  و   ) ياج هب  هلمج  نیا  یَّکََزت  ْنَم  َو 

(. دزادرپب تافص  امسا و  هّللا و  يوس  ام  زا  هیکزت  یناسفن و  هیکزت  یحور و  ةوکز 
. دهدیم شاداپ  تاکز  نداد  زامن و  نتشاد  اپرب  تهج  نانآ  هب  دنوادخ  سپ  ُریِصَْملا  ِهَّللا  َیلِإ  َو  ِهِسْفَِنل  یَّکَزَتَی  امَّنِإَف 

(. دربیم الاب  شدوخ  يوس  هب  هدرک  كاپ  اهیگدولآ  همه  زا  ار  وا  (و 
ناشراگدرورپ زا  هک  یناسک  ات  دنتسین  ناسکی  يواسم و  عفان  ّراض و  تشز ، ابیز ، ایشا ، زیمت  رد  انیب  روک و  ُریِصَْبلا  َو  یمْعَْألا  يِوَتْـسَی  ام  َو 

. دنشاب يواسم  دنسرتیمن  هک  یناسک  اب  دنسرتیم  راذنا  رد 
تسا و نشور  ملع  رون  اب  ناشیاهلد  هک  یناسک  ات  دنتسین  يواسم  رون  یکیرات و  نینچمه  ُروُّنلا و  َال  َو  ُتاُملُّظلا  َال  َو 

132 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رد 
. دنشاب يواسم  دنتسین  نینچ  هک  یناسک  اب  دنسرتیم  یهاگآ  ملع و  نیا  ببس  هب  ناشراگدرورپ  زا  هجیتن 

«. 1  » مّنهج تشهب و  ینعی  دناهتفگ : یضعب  ُروُرَْحلا  َال  َو  ُّلِّظلا  َال  َو 
. تسامرگ مرگ و  داب  مسا  رورح »  » ظفل نوچ  تسامرگ ، امرس و  ای  زور ، بش و  دناهتفگ : یضعب  و 

، هدـش هدز  لاثم  لباقتم  یناعم  نیا  يهلیـسو  هب  ای  دـشابیم ، شرفک  رفاک و  شناـمیا و  نمؤم و  زا  هیاـنک  لـباقتم  ياـهانعم  ود  نیا  همه  و 
. تسا لاثم  دروم  شرفک  رفاک و  شنامیا و  نمؤم و 

هب ود  نآ  زا  هک  دـناهدنز ، یفیلکت  ینامیا  ای  يرطف  ینامیا  تایح  اب  هک  دنتـسه  یناسک  ایحا  زا  دوصقم  ُتاْومَْألا  َال  َو  ُءایْحَْألا  يِوَتْـسَی  اـم  َو 
. دوشیم ریبعت  یفیلکت  ینیوکت و  تیالو  هب  نامسیر ، رود 

اهربق رد  هک  ار  یناسک  یناوتیمن  وت  دهاوخب و  هک  ار  یسک  دناونـشیم  دنوادخ  ِرُوبُْقلا  ِیف  ْنَم  ٍعِمْـسُِمب  َْتنَأ  ام  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُعِمُْـسی  َهَّللا  َّنِإ 
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. دشاب هدرم  شربق  رد  اعقاو  هک  تسا  یسک  لاح  رفاک  دارفا  نیا  لاح  تسا و  نانآ  هدرم  داسجا  ياهربق  روبق  زا  دوصقم  یناونشب ، دنتسه 
. دنشاب هتفر  ورف  ناشیعیبط  ياهندب  یناویح و  سوفن  ياهربق  رد  هک  ار  یناسک  یناونشب  یناوتیمن  وت  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  ای 

. دنونشن ای  دنونشب ، یتسین ، هدننک  راذنا  زج  وت  ٌریِذَن  اَّلِإ  َْتنَأ  ْنِإ 
__________________________________________________

ص 405. ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ( 1)
133 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا تیالو  ندوب  ّقح  ببس  هب  یّقح  ره  ندوب  ّقح  تسا و  قلطم  ّقح  تیالو  هچ  میداتسرف ، تیالو  هب  ار  وت  ِّقَْحلِاب  َكاْنلَسْرَأ  اَّنِإ 
. رفاک هب  هدننک  راذنا  نمؤم و  هب  هدنهد  تراشب  ًاریِذَن  َو  ًاریَِشب 

. ّیبن ّیصو  ای  ّیبن ، میداتسرف ، ياهدننک  راذنا  یتّما  ره  رد  هکلب  میتشاذگن  لمهم  ار  اهتّما  زا  یتّما  چیه  ٌریِذَن  اهِیف  الَخ  اَّلِإ  ٍۀَّمُأ  ْنِم  ْنِإ  َو 
رب دوخ  زا  داتسرف و  ياهدننک  راذنا  هکنآ  رگم  تفرن  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد 

دندوب نادرم  بالصا  رد  هک  ار  شتّما  زا  یناسک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تسین ، نینچ  هن ، دوش : هتفگ  رگا  دومرف : تشاذگ ، اج 
هتفگ دـیایب ، نآ  يارب  رّـسفم  رگا  تسا ، یفاک  نآرق  یلب  دومرف : تسین ؟ یفاک  اهنآ  يارب  نآرق  ایآ  دوشیم : هتفگ  خـساپ  رد  درک ، عیاـض 

: دومرف ماما  درکن ؟ ریسفت  ارنآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ایآ  دش :
«1 . » تسا مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  نآ  هدرک و  ریسفت  ار  درم  نآ  ناشتّما  يارب  هدرک ، ریسفت  رفن  کی  يارب  ار  نآرق  ارچ ،

هاوخ هداد ، رارق  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  تیالو  ار  مدآ  ینب  قلخ  تیاغ  مدآ و  ینب  ار  ملاع  قلخ  تیاـغ  یلاـعت  يادـخ  هک  نادـب 
ود نآ  هفیلخ  ای  ّیبن  ای  لوسر  زج  ریذـن  زا  دوصقم  تفالخ و  ای  تلاسر  تروص  رد  هاوخ  دوش ، رهاظ  تّوبن  تروص  لـکیه و  رد  تیـالو 

. تسین
« اریبک اّولع  کلذ  نع  هّللا  یلاعت   » ددرگیمن قّقحم  نآ  يارب  یتیاغ  دوشیم و  لطاب  تقلخ  دشابن  يریذن  نآ  کی  ملاع  رد  رگا  سپ 

__________________________________________________

ح 6. ص 249 ، ج 1 ، یفاک : ص 236 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
134 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

مدآ نودـب  هن  ملاع  لاونم  نیمه  رب  و  هدوب ...  ریذـن  نآ  يارب  هکنآ  رگم  هدوبن  نآ  رد  مدآ  هدوب ، نآ  رد  مدآ  هکنآ  رگم  هدوبن  یملاع  سپ 
. ریذن ندوب  هن  هدنام و 

. تسا یمیدق  ّتنس  کی  نآ  هک  شابم  كانهودنا  ندرک  بیذکت  ار  وت  رگا  َكُوبِّذَُکی و  ْنِإ  َو 
تاملک نیا  ریـسفت  حرـش و  نارمع  لآ  هروس  رخآ  رد  ِرِینُْملا  ِباتِْکلِاب  َو  ُِربُّزلاـِب  َو  ِتاـنِّیَْبلِاب  ْمُُهلُـسُر  ْمُْهتَءاـج  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َبَّذَـک  ْدَـقَف 

. تشذگ
. دنتفرگ رارق  دنوادخ  هذخاؤم  دروم  دندرک ، بیذکت  ار  اهنآ  دندش و  رفاک  ناشنالوسر  هب  هک  نانآ  سپس  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُتْذَخَأ  َُّمث 

. تسا ناگدننک  بیذکت  دیدهت  نیا  دوب و  تخس  اهنآ  رب  ردقچ  نم  يهذخاؤم  تبوقع و  ِریِکَن و  َناک  َْفیَکَف 
38 تایآ 27 -

134 ص :  ات 38 ..... ] تایآ 27  (: 35  ) رطاف هروس  ]

هراشا
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ٌدوُس ُبِیبارَغ  َو  اُهناْولَأ  ٌِفلَتْخُم  ٌرْمُح  َو  ٌضِیب  ٌدَدُـج  ِلابِْجلا  َنِم  َو  اـُهناْولَأ  ًاـِفلَتُْخم  ٍتارَمَث  ِِهب  اـنْجَرْخَأَف  ًءاـم  ِءاـمَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ 
َنُوْلتَی َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 28  ) ٌروُفَغ ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  ُءامَلُْعلا  ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا  یَـشْخَی  امَّنِإ  َِکلذَک  ُُهناْولَأ  ٌِفلَتُْخم  ِماْعنَْألا  َو  ِّباَوَّدـلا  َو  ِساَّنلا  َنِم  َو  ( 27)

ُهَّنِإ ِِهلْـضَف  ْنِم  ْمُهَدـیِزَی  َو  ْمُهَروُجُأ  ْمُهَیِّفَُوِیل  ( 29  ) َرُوبَت َْنل  ًةَراِجت  َنوُجْرَی  ًۀَِـینالَع  َو  ارِـس  ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  اوُقَْفنَأ  َو  َةالَّصلا  اُوماـقَأ  َو  ِهَّللا  َباـتِک 
(31  ) ٌریَِصب ٌرِیبََخل  ِهِدابِِعب  َهَّللا  َّنِإ  ِْهیَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  ُّقَْحلا  َوُه  ِباتِْکلا  َنِم  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  يِذَّلا  َو  ( 30  ) ٌروُکَش ٌروُفَغ 

ُرِیبَْکلا ُلْضَْفلا  َوُه  َِکلذ  ِهَّللا  ِنْذِِإب  ِتاْریَْخلِاب  ٌِقباس  ْمُْهنِم  َو  ٌدِـصَتْقُم  ْمُْهنِم  َو  ِهِسْفَِنل  ٌِملاظ  ْمُْهنِمَف  انِدابِع  ْنِم  اْنیَفَطْـصا  َنیِذَّلا  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث 
َنَزَْحلا اَّنَع  َبَهْذَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  اُولاق  َو  ( 33  ) ٌریِرَح اهِیف  ْمُهُـساِبل  َو  ًاُؤلُْؤل  َو  ٍبَهَذ  ْنِم  َرِواسَأ  ْنِم  اهِیف  َنْوَّلَُحی  اهَنُولُخْدَی  ٍنْدَع  ُتاَّنَج  ( 32)

ُراـن ْمَُهل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ( 35  ) ٌبوُُغل اهِیف  انُّسَمَی  َو ال  ٌبَصَن  اهِیف  انُّسَمَی  ـال  ِِهلْـضَف  ْنِم  ِۀَـماقُْملا  َراد  اـنَّلَحَأ  يِذَّلا  ( 34  ) ٌروُکَـش ٌروُفََغل  انَّبَر  َّنِإ 
(36  ) ٍروُفَک َّلُک  يِزَْجن  َِکلذَک  اِهباذَع  ْنِم  ْمُْهنَع  ُفَّفَُخی  َو ال  اُوتوُمَیَف  ْمِْهیَلَع  یضُْقی  َمَّنَهَج ال 

امَف اُوقوُذَف  ُریِذَّنلا  ُمُکَءاج  َو  َرَّکَذَت  ْنَم  ِهِیف  ُرَّکَذَـتَی  ام  ْمُکْرِّمَُعن  َْمل  َو  َأ  ُلَمْعَن  اَّنُک  يِذَّلا  َْریَغ  ًاِحلاص  ْلَمْعَن  انْجِرْخَأ  انَّبَر  اهِیف  َنوُخِرَطْـصَی  ْمُه  َو 
(38  ) ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِْبیَغ  ُِملاع  َهَّللا  َّنِإ  ( 37  ) ٍریِصَن ْنِم  َنیِِملاَّظِلل 

135 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

135 ص :  همجرت ..... :

ییاههار اههوک  زا  زین  میدروآرب و  گنراگنر  ياههویم  نادـب  سپـس  تسا ، هداتـسرف  ورف  یبآ  نامـسآ  زا  دـنوادخ  هک  ياهتـسیرگنن  اـیآ 
. میدروآ دیدپ  هایس  هایس  نینچمه  گنراگنر و  خرس  دیفس و 

شناد  طقف  دنوادخ  ناگدنب  نایم  زا  میاهدیرفآ  گنراگنر  نایاپراچ  ناروناج و  مدرم و  زا  هنوگ  نیدب  و 
136 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا راگزرمآ  دنمزوریپ  دنوادخ  نامگیب  دنراد ، تیشخ  فوخ و  وا  زا  نارو 
هب دنـشخبیم  اراکـشآ  ناهنپ و  میاهداد  يزور  ناشیا  هب  هچنآ  زا  دنرادیم ، اپرب  ار  زامن  دـنناوخیم و  ار  یهلا  باتک  هک  یناسک  نامگیب 

. دنراد دیما  درادن  نایز  زگره  هک  يادوس 
. تسا نادردق  راگزرمآ  هک  ارچ  دشخبیم ، رتنوزفا  ناشیا  هب  شیوخ  لضف  زا  دهدب ، یمامت  هب  ار  ناشیاهشاداپ  ماجنا  رس  ات 

دنوادخ نامگیب  تسوا ، شیپاشیپ  هک  ینامـسآ  بتک  زا  هچنآ  اب  ناوخمه  تسا و  ّقح  میاهدرک ، یحو  وت  هب  ینامـسآ  باتک  زا  هچنآ  و 
. تسانیب هاگآ  شناگدنب  لاوحا  هب 

زا یضعب  شیوخ و  ّقح  رد  راکمتس  ناشیا  زا  یضعب  میداد و  ثاریم  هب  ناشمیدوب  هدیزگرب  هک  دوخ  ناگدنب  هب  ار  ینامسآ  باتک  سپس 
. تسا گرزب  لضف  انامه  نیا  تسا  یهلا  نذا  هب  اهیراکوکین  رد  زاتشیپ  یضعب  ورهنایم و  ناشیا 
. تسا نادردق  راگزرمآ  ام  راگدرورپ  نامگیب  دودز  ار  هودنا  ام  زا  ار  دنوادخ  ساپس  دنیوگ  و 

. دسرن یگدنام  ام  هب  اجنآ  رد  دسرن ، یگتسخ  ام  هب  اجنآ  رد  هک  دروآ  رد  نادیواج  هاگتماقا  هب  شیوخ  لضف  زا  ار  ام  هک  نامه 
ناشیا زا  نآ  باذع  زا  يزیچ  هن  دنریمب و  هک  دوش  يرپس  ناشراک  هن  هک  دـنراد ، شیپ  رد  ار  مّنهج  شتآ  دـناهدیزرو ، رفک  هک  یناسک  و 

. میهد ازج  ار  یساپسان  ناسنا  ره  ناس  نیدب  دوش  هتساک 
ناشخـساپ رد  ، ) مینک هشیپ  میدرکیم  هچنآ  زا  ریغ  هتـسیاش ، يراک  ات  روآ ، نوریب  ار  ام  اراگدرورپ  هک  دـنرادرب  داـیرف  اـجنآ  رد  ناـشیا  و 

يوس هب  ياهدنهد  رادشه  ربمایپ  ایآ  دریگ و  دنپ  تسا ، نتفرگ  دنپ  لها  هک  سک  ره  نآ  رد  هک  میدادـن  رمع  نادـنچ  ار  امـش  ایآ  مییوگ )
. دنرادن يروای  كرشم  ناراکمتس  هک  دیشچب  ار  باذع  سپ  دماین ؟ امش 

. تسا هاگآ  اهلد  زار  زا  وا  تسا ، نیمز  نامسآ و  ياهیناهن  ياناد  دنوادخ  نامگیب 
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136 ص :  ریسفت ..... 

لزان بآ  نامسآ  زا  دنوادخ  هک  دنیبیم  وا  هچ  تسین ، نآ  رد  یلاکشا  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  صوصخم  باطخ  ََرت  َْمل  َأ 
تسا . ّماع  هب  باطخ  ای  تسا ، هدرک 

137 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دوشیم شنزرس  اذل  دنیبب ، ار  انعم  نیا  دیاب  دشاب  هتشادن  هدرپ  بوجحم و  شمشچ  رگا  هچ  دنیبب ، ار  نآ  ياهدننیب  ره  تسا  هتـسیاش  ینعی 

. دنیبیمن ارچ  هک 
رهاظ اهلقع  اهمـشچ و  رب  هک  تسا  یعیبط  بابـسا  طّسوت  نامـسآ  زا  بآ  نداتـسرف  نوچ  ٍتارَمَث  ِِهب  انْجَرْخَأَف  ًءام  ِءاـمَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  َهَّللا  َّنَأ 

. تسا بیاغ  ناگدید  زا  ماگنه  نیا  رد  دنوادخ  هک  ایوگ  دروآ ، تبیغ  ظفل  اب  ار  هّللا »  » ظفل تسا 
هک ایوگ  سپ  تسا ، یفخم  اهمـشچ  زا  نآ  رد  یعیبط  بابـسا  هک  اههویم  جارخا  فالخ  رب  تسا ، بابـسا  تسا  رهاـظ  اهمـشچ  رب  هچنآ  و 

. درک تافتلا  مّلکت  هب  تبیغ  زا  اذل  دنیبیم و  ار  بّبسم  اجنآ  رد  دنیبیمن و  ار  بابسا  نتفرگ  رارق  هطساو  نآ  هب  هدننک  رظن 
ای ّنإ »  » لومعم ود  ّلحم  رب  فطع  نآ  تسا ، هّداج  لثم  هار  يانعم  هب  هّمـض  اب  ةدج »  » عمج ددـج »  » ظفل ٌدَدُـج  ِلابِْجلا  َنِم  َو  اُهناْولَأ  ًاِفلَتُْخم 
زا بآ  نداتـسرف  هک  تسا  نیا  دوـصقم  تسا و  لاـح  اـی  ینیبیم  اـمتح  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  نآ  هک  تـسا ، رت » مـلأ   » هـلمج رب  فـطع 

تلالد اهنیا  همه  دنتـسه  یکی  ندوب  گنـس  رد  هک  اههوک  ياههار  اههداج و  فالتخا  بآ و  کی  زا  فلتخم  ياههویم  جارخا  نامـسآ و 
. دنکیم یلاعت  يادخ  هدارا  ملع و  تردق و  رب 

فالتخا اب  خرس  گنر  تسا  نینچمه  ندوب و  فاّفـش  ردک و  هریت و  ببـس  هب  تسا  فلتخم  دیفـس  ياهگنر  اُهناْولَأ  ٌِفلَتْخُم  ٌرْمُح  َو  ٌضِیب 
. نآ ياهگنر 

دیکأت و تهج  نکیل  و  بیبارغ » دوس   » دـیوگب هک  دوب  نیا  ّقح  تسا و  دوسا »  » دـیکأت تسا  بیبرغ »  » عمج بیبارغ »  » ظفل ٌدوُس  ُبِیبارَغ  َو 
هب 
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. درک سکع  ارنآ  بیبارغ »  » نایب دصق 

. دوشیم هدافتسا  نم »  » ظفل زا  هک  ددرگیمرب  ضعب  هب  هناولا »  » ریمض ُُهناْولَأ  ٌِفلَتُْخم  ِماْعنَْألا  َو  ِّباَوَّدلا  َو  ِساَّنلا  َنِم  َو 
اـههوک و ياـههار  فـالتخا  لـثم  تسا ، فلتخم  دـش  رکذ  هک  ییاـهزیچ  ياـهگنر  تسا ، فـلتخم »  » هب قـّلعتم  کلذـک »  » ظـفل َِکلذَـک 

. اههویم فالتخا 
زا مدرم  ارچ  اهراذنا  لیالد و  نیا  اب  مدرم  ارچ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  ُءامَلُْعلا  ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا  یَـشْخَی  امَّنِإ  َِکلذَـک 

؟ دنسرتیمن ادخ 
یلاخ ملع  رون  زا  مدرم  بلغا  نوچ  درادن و  ياهدیاف  هدناباتن  ملع  رون  وا  بلق  رد  دنوادخ  هک  یسک  يارب  اهراذنا  اهتلالد و  دومرف : سپ 

. درادن هدیاف  یهد  میب  هنوگ  نیا  نانآ  رد  دنتسه 
. تسا رگید  ياهبترم  اب  ریاغم  هک  تسا  ملع  زا  یعون  اجر و  فوخ و  ياراد  ياهبترم  ره  تسا و  یبتارم  ياراد  ناسنا  هک  نادب 

طقف طقف و  شتاکاردا  دوشیمن ، هدـیمان  اهنامگ  نونظ و  زج  وا  تاکاردا  هبترم  نآ  رد  تسوا و  هراـّما  سفن  ناـسنا  بتارم  نیتسخن  سپ 
يزیچ رد  زج  زین  وا  ياـجر  فوخ و  تسین و  نیا  زا  شیب  تسا و  ردـق  نیمه  هبترم  نیا  رد  وا  ملع  هک  تساـیند  تاـیح  مزاول  رب  روصحم 

. تسین دشاب ، ایند  تایح  هب  قّلعتم  هک 
، دوشیم طولخم  نادجو  قوذ و  مولع و  نونظ و  زا  وا  تاکاردا  هبترم  نیا  رد  هک  تسا  وا  هماّول  سفن  هبترم  ناسنا  تایح  زا  هبترم  نیمّود 
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دوشیم  رهاظ  هراّما  سفن  نأش  اب  یهاگ  ماگنه  نیا  رد  اریز 
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. ددرگیم موکحم  نآ  ماکحا  هب  دوشیم و  رهاظ  هّنئمطم  سفن  نأش  اب  یهاگ  دوشیم و  موکحم  نآ  ماکحا  هب  هک 
ادـخ زا  هبترم  نیا  رد  وا  فوخ  دوشیم و  نادـجو  قوذ و  مولع و  وا  تاکاردا  هبترم  نیا  رد  هک  تسا  هّنئمطم  سفن  يهبترم  هبترم  نیمّوس 

. تسا یلاعت  يادخ  قارف  مشخ و  زا  و 
لـصاح تّبحم  فوخ و  فطل و  رهق و  ساسحا  جازتما  زا  هک  تسا  یتلاح  زا  تراـبع  تیـشخ  هچ  دوشیم ، هدـیمان  تیـشخ  فوخ  نیا  و 
لـصاح وا  يارب  زین  تیـشخ  هجیتن  رد  دنکیمن و  ادـیپ  ادـخ  هب  تبـسن  یتّبحم  چـیه  تسا  هدیـسرن  ماقم  نیا  هب  ناسنا  هک  مادام  دوشیم و 

. تسادخ رهق  زا  یشان  طقف  دشاب  هتشاد  دوجو  مه  یفوخ  رگا  هک  تسا ، فرص  فوخ  وا  فوخ  دوشیمن و 
هدهاشم هک  تسا ، تبیه  وا  فوخ  دوشیم و  نادجو  قوذ و  دوهـش و  وا  تاکاردا  هبترم  نیا  رد  هک  تسا  وا  بلق  هبترم  هبترم ، نیمراهچ 

قحم قحـس و  توطـس و  تبون  نآ  زا  سپ  تسین و  طیحم  زا  سرت  تبیه و  زج  طاحم  نأش  دنیبیمن و  شدوخ  طیحم  زج  ار  ادخ  هدـننک 
. دسریم

تسا و تیـشخ  ءزج  ود  زا  یکی  نآ  هک  تسا  فوخ  مزلتـسم  تّزع  هچ  تساملع ، فوخ  تیـشخ و  لـیلعت  هلمج  نیا  ٌروُفَغ  ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ 
. تسا تیشخ  رگید  ؤزج  هک  تسا  تّبحم  مزلتسم  نارفغ 

شلمع هک  یـسک  دـنک و  قیدـصت  ار  شراتفگ  شرادرک  هک  تسا  یـسک  ءاملعلا »  » زا دوصقم  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
ار  شراتفگ 
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«1 . » تسین ملاع  دنکن  قیدصت 

دسانـشب و ار  ادخ  هک  یـسک  اذل  دنتـسین ، زاسمد  هدنریگ  تفلا  ود  زج  يزیچ  لمع  ادخ و  هب  ملع  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  زا 
نانآ ناوریپ  ملع و  نابحاص  دزاسیم ، راداو  ادخ  تعاط  هب  لمع  رب  ار  وا  فوخ  سرت و  نیمه  دـسرتیم و  ادـخ  زا  دـنک  ادـیپ  نآ  هب  ملع 

ْنِم َهَّللا  یَـشْخَی  امَّنِإ  تسا : هدومرف  یلاعت  يادخ  دندش و  بغار  وا  هب  دـندرک و  لمع  وا  يارب  سپ  دنتخانـش ، ار  ادـخ  هک  دنتـسه  یناسک 
«2 . » ُءامَلُْعلا ِهِدابِع 

؟ دسرتیم ادخ  زا  هک  یسک  يارب  تسا  زیچ  هچ  سپ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  ِهَّللا  َباتِک  َنُوْلتَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
هب راعشا  يارب  تسا  هدمآ  هیآ  رد  هک  هچنآ  هب  درک  لیدبت  ار  دنـسرتیم » ادخ  زا   » نکل رخآ » ات  دنـسرتیم ...  ادخ  زا  هکنانآ  : » دومرف سپ 

. دننکیم توالت  ار  ادخ  باتک  دنسرتیم  ادخ  رهق  زا  هک  یناسک  هکنیا 
یـضام و رد  لاعفا  فالتخا  هجو  تشذـگ و  تاملک  نیا  ناـیب  هرقب  هروس  لّوا  رد  ًۀَِـینالَع  َو  ارِـس  ْمُهاـْنقَزَر  اَّمِم  اوُقَْفنَأ  َو  َةـالَّصلا  اوُماـقَأ  َو 

. تسین یفخم  رایشه  هدیمهف و  صخش  رب  لابقتسا 
رارق دـیما  دروم  يزیچ  نینچ  اهنآ  يارب  ای  دـنراد  ار  انعم  نیا  دـیما  ناشدوخ  نانآ  ینعی  دوشن ، دـساف  هک  یتراـجت  َرُوبَت  َْنل  ًةَراـِجت  َنوُجْرَی 

. دنشاب راودیما  زین  ناشدوخ  دیاب  سپ  دریگیم ،
لیلعت ای  تسا ، تراجت  ای  اجر  لیلعت  ْمُهَروُجُأ  ْمُهَیِّفَُوِیل 

__________________________________________________
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. دشابیم تسا  نولتی »  » رب فوطعم  هک  ییاههلمج  و  نولتی » : » ادخ لوق  لیلعت  ای  روبت » نل  : » ادخ لوق 
زیچ هبـساحم  كرت  هک  دـنکیمن ، هبـساحم  ناشیاهيدـب  رب  ار  نینمؤم  نآ  تسا و  هدنـشخب  یلاعت  يادـخ  ٌروُفَغ  ُهَّنِإ  ِِهلْـضَف  ْنِم  ْمُهَدـیِزَی  َو 

. تسادخ لضف  زا  یشان  هک  تسا  یفاضا  يدایز و 
دنکیم و نوزفا  نینمؤم  رب  امتح  شندوب  روکش  ياضتقم  هب  تسا و  یگـشیمه  نوزفا  ساپـس  ریذپساپـس و  رازگـساپس  دنوادخ  ٌروُکَش و 

. دیامنیم دایز  ار  نانآ  باوث 
فوطعم فوطعم و  نیب  تبسانم  هجو  تسا و  ّنإ »  » لوخدم رب  ای  ِهَّللا » َباتِک  َنُوْلتَی  َنیِذَّلا  َّنِإ   » رب فطع  ِباتِْکلا  َنِم  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  يِذَّلا  َو 
ماـکحا قـلطم  هدرک  حدـم  ار  نآ  يهدـننک  توـالت  دـنوادخ  هک  ادـخ  باـتک  هکنیا  رد  دوـشیم  دّدرم  اـیوگ  هدنونـش  هک  تسا  نیا  هـیلع 

. تساهتّوبن
تاروت و میهاربا و  فحص  دننام  تسا ، ینامسآ  ياهباتک  قلطم  مالّسلا ، مهیلع  یسیع  یـسوم و  میهاربا ، حلاص ، دوه ، حون ، ماکحا  دننام 

. تسا ّقح  نآرق  تروص  تّوبن و  باتک  زا  میدرک  یحو  وت  هب  ام  هک  هچنآ  دومرف : دومن و  فطع  دیدرت  عفر  تهج  سپ  نآرق ، لیجنا و 
دناهتـشگ و خوسنم  اهنآ  هک  دوش ، توالت  دیاب  تسا و  ّقح  دـش  رکذ  هچنآ  هک  درادـنپن  سک  چـیه  سپ  تسین ، نآ  زج  یّقح  ُّقَْحلا و  َوُه 

. تسا نآرق  طقف  ّقح 
هک دمآ  شیپ  مّهوت  نیا  تسا  هدش  یحو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  هک  هچنآ  رد  ندرک  رصحنم  زا  نوچ  ِْهیَدَی و  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم 

هفاضا  مّهوت  عفر  تهج  ار  هلمج  نیا  دشابیم ، لطاب  هدش  رکذ  ینامسآ  ياهباتک 
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. ددرگ قّقحم  زین  اهنآ  ندوب  ّقح  هلیسو  نیدب  ات  تسا  قیدصت  دروم  زین  هتشذگ  بتک  عیارش و  ِْهیَدَی » َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  : » دومن
. دنادیم ار  اهنآ  روما  نطاب  تسا و  هاگآ  شناگدنب  هب  دنوادخ  ٌرِیبََخل  ِهِدابِِعب  َهَّللا  َّنِإ 

اهتّوبن و متاخ  هکلب  تّوبن  روهظ  یحو و  هتسیاش  هک  دوبن  يزیچ  وت  رد  رگا  سپ  دنادیم ، ار  نانآ  روما  رهاظ  تسانیب و  دنوادخ  ٌریَِصب و 
. درکیمن یحو  وت  رب  یلاعت  يادخ  تساهنآ ، رب  نمیهم  اهباتک و  متاخ  هک  باتک  نیا  لازنا  هتسیاش  اهتلاسر و 

هک تسا  ِباتِْکلا » َنِم  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  يِذَّلا   » رب فطع  ای  تسا  عضو  دقع  رابتعا  هب  ِهَّللا  َباتِک  َنُوْلتَی  َنیِذَّلا  َّنِإ   » رب فطع  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث 
. تسا عضو  دقع  رابتعا  هب  زین  نآ 

. تسنآ تروص  نآرق  تسا ، تّوبن  تلاسر و  ماکحا  باتک  زا  دوصقم  و 
. تسا ینامیا  ّصاخ  تعیب  اب  ای  یمالسا  حیحص  هّماع  تعیب  اب  ماکحا  لوبق  زا  ترابع  تّوبن  تلاسر و  ماکحا  نتشاذگ  ثرا  هب  و 

زا تعیب  ذخا  رد  ام  نیـشناج  هفیلخ و  اهنآ  میتفریذپ  هک  میدینادرگ  باتک  ثراو  ار  نامناگدنب  زا  یناسک  ینعی  انِدابِع  ْنِم  اْنیَفَطْـصا  َنیِذَّلا 
. دنشاب مدرم 

نوریب نآ  زا  دنداتسیا و  دوخ  تنطیـش  یگدنرد و  تّیناویح و  هاگارچ  رد  دندرک و  متـس  دوخ  رب  مدرم  زا  یـضعب  سپ  ِهِسْفَِنل  ٌِملاظ  ْمُْهنِمَف 
. دندرگ دراو  ّتیناسنا  هب  ات  دندشن 

لدتعم دصتقم و  اهنآ  زا  یضعب  اّما  ٌدِصَتْقُم و  ْمُْهنِم  َو 
143 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تهج هدیـسرن ، رخآ  هب  دروم  نیا  رد  یلو  دـشاب ، تکرح  رد  تّیناـسنا  يوس  هب  جراـخ و  تّیناویح  زا  هک  تسا  یـسک  دـصتقم  دنتـسه و 
. تسا هتشگن  زاب  زین  يرگید  لیمکت 

. دنتفرگ تقبس  ناشدوخ  ریغ  همه  رب  تاریخ  يهمه  رد  اهنآ  زا  یضعب  ِتاْریَْخلِاب و  ٌِقباس  ْمُْهنِم  َو 
. دنتفرگ تقبس  ادخ  نذا  هب  تاریخ  سنج  رد  ای  اهریخ ، يهمه  رد  ِهَّللا  ِنْذِِإب 
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لیمکت تهج  سپـس  دناهدیـسر و  ناشدادعتـسا  نأش و  بسح  رب  دنـسرب  دـیاب  هک  هچنآ  تیاهن  هب  هک  دنتـسه  یناسک  ناگدـنب  هنوگ  نیا 
. دناهتفرگ تقبس  نارگید  رب  اهنآ  زا  یضعب  رد  ای  اهیکین  تاریخ و  يهمه  رد  یناسک  نینچ  دناهتشگزاب  نارگید 

يافلخ اب  هک  یناسک  دننام  دساف ، تعیب  اب  هن  دشاب  هدرک  تعیب  حیحص  یمالسا  ّماع  تعیب  اب  هک  تسا  یسک  ره  لماش  ریسفت  اب  هیآ  نیا  و 
. دناهدرک تعیب  روج 

ای دـشاب  هدرک  یّقرت  هدوب  ماقم  نآ  رد  البق  هک  شدوخ  ماقم  زا  هکنآ  زا  ّمعا  هن و  ای  دـشاب  هدرک  تعیب  ینامیا  ّصاخ  تعیب  اب  هکنآ  زا  ّمعا 
. هن یّقرت 

. ددرگن قالطا  هدرک ، تعیب  ینامیا  تعیب  اب  هک  یسک  رب  زج  هیآ  نیا  دسریم  رظن  هب 
، دنـشاب هدرک  تعیب  نینچ  نیا  هک  یناسک  اب  يدـنزرف و  تبـسن  تسا  هدومن  یمالـسا  تعیب  وا  اـب  هک  یـسک  اـب  هچ  رگا  ناملـسم  هک  اریز 

ات  ار  شتموکح  تنطلس و  دناوتیمن  تبسن  نآ  اذل  تسا ، هدوبن  یتبسن  نینچ  هک  ییوگ  افخ  تیاغ  زا  نکیل  دراد و  يردارب  تبسن 
144 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هداد نامیا  رب  زج  شاداپ  رجا و  دوشیمن و  لصاح  ثرا  حاکن و  نایرج  ضرع و  لام و  نوخ و  ظفح  زج  تبـسن  نآ  زا  دناسرب و  ترخآ 
. دوشیمن

. دشاب دناوتیمن  تسا  ینامیا  تعیب  ياراد  هک  یسک  زج  وا  نیشناج  ای  ّیبن  زا  ثراو  سپ 
ات تعیب  نیا  تنطلس  دوشیم ، قّقحم  نینمؤم  ریاس  وا  نیب  يردارب  تبسن  ود و  نآ  نیب  يدنزرف  يردپ و  تبـسن  هک  تسا  تعیب  نیمه  اب  و 

. تسا یقاب  ترخآ 
ادخ لوسر  هب  اهنآ  تبسن  فعض  تّوق و  يهزادنا  هب  دناهدش  لخاد  نامیا  مالسا و  رد  هک  یناسک  هچ  تسا ، هیآ  رهاظ  بسح  رب  انعم  نیا 

. دنوشیم ثراو  ار  نآرق  باتک  تلاسر و  باتک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
يهراـب رد  هیآ  تسا و  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  دـالوا  صوصخم  ناگدـیزگرب  نیثراو و  هکنیا  رب  ینبم  هدـش  دراو  يداـیز  راـبخا  اّدـج  یلو 

رد لخاد  دنک  توعد  یهارمگ  هب  ار  مدرم  دنک و  هراشا  شریشمش  هب  سک  ره  دوشیم و  هدیـشخب  نانآ  متـس  ملظ و  هدش ، لزان  نیّیمطاف 
«1 . » دوشیمن نیّیمطاف 

دّمحم لآ  هب  ای  نیّیمطاف  هب  صیصخت  ریاس  « 2 ، » تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  صوصخم  هیآ  هک  تسا : هدمآ  رابخا  یـضعب  رد  و 
تعیب اب  ناگدـننک  تعیب  هن  تسا ، ینامیا  ّصاـخ  تعیب  اـب  ناگدـننک  تعیب  لـماش  هیآ  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

. ماع
__________________________________________________

ح 2. ص 214 ، ج 1 ، یفاک : ص 238 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
ص 130. ج 4 ، بوشآ : رهش  نبا  زا  بقانملا  ص 239 . ج 4 ، یفاص : ( 2)

145 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«1 . » دنتسه نّویمشاه  نّویولع و  نّویمطاف و  ام  هعیش  تسا : هدش  دراو  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  زا  هچ 

نانآ هک  دوب ، دهاوخن  دیعب  هدش  هراشا  نآ  هب  رابخا  یـضعب  رد  هچنانچ  دـشاب ، مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ینامـسج  دالوا  صوصخم  هیآ  رگا  و 
يوریپ ندش و  هدیزگرب  ببس  هب  دنربیم و  ثرا  نانآ  ندرب  ثرا  ببس  هب  ناشنایعیش  زا  نانآ  ریغ  دنتـسه و  یقیقح  ناگدیزگرب  ثراو و 

. دنوشیم هدیزگرب  نانآ 
ماما دوخ  تاریخ  هب  قباس  تسا و  ماما  هب  فراـع  دـصتقم  دـنکن و  رارقا  ماـما  هب  هک  تسا  یـسک  سفن  رب  ملاـظ  تسا : هدـمآ  راـبخا  رد  و 

«2 . » تسا
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. دسانشیمن ار  ماما  ّقح  هک  هدش  یسک  هب  ریسفت  ملاظ  رابخا  یضعب  رد  و 
شراـگدرورپ رب  رود و  قباـس  شبلق و  رب  رود و  دـصتقم  دـخرچیم ، شـسفن  رب  رود و  ملاـظ  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا 

«3 . » دخرچیم
دنسانشن و ار  ناشماما  رگا  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ینامـسج  هّیرذ  هک  دوشیم  هدافتـسا  اهنآ  عومجم  زا  و  تسا : دایز  رابخا  نیماضم  نیمه  هب 
رد دـنوشن و  جراخ  ناشیاهسفن  دودـح  زا  رگا  دـناهدرک  تعیب  ماما  اب  ّصاـخ  تعیب  اـب  هک  ناـنآ  دـنوشیم ، هدیـشخب  دـننکن  وا  اـب  تعیب 

لوصح ضحم  هب  دنوشیم  هدیشخب  دنتسیاب  ناشیاهسفن  ياهمّنهج 
__________________________________________________

. قوف نومضم  هب  ح 3 ، باب 21 ، ص 65 ، تاجردلا : ریاصب  ( 1)
ح 9. ص 687 ، ج 2 ، حیارجلا : جارخلا و  ص 238 . ج 4 ، یفاص : ( 2)

ح 1. ص 104 ، رابخالا : یناعم  ص 239 . ج 4 ، یفاص : ( 3)
146 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنسرب نامیا  راد  هب  هکنآ  نودب  ینامیا  تبسن 
شـشوک ناتیاهـسفن  ياههکلهم  زا  جورخ  رد  ادابم  اـت  دـیوشن  رورغم  اـهتیاور  نیا  لاـثما  هب  میوگیم : امـش  هب  نم ، ناردارب  يا  نکیل  و 

. دیسانشن قلد  قلح و  زج  يزیچ  رقف  زا  هدرک و  فّقوت  یناویح  ياهتّذل  رد  دینکن و 
. تسامش عفن  هب  دیرادهگن  یقاب  گرم  ات  ار  تبسن  نیا  دیناوتب  امش  رگا  هّتبلا 

یقاـب نکیل  دیـشاب ، هدـش  بکترم  ار  سنا  ّنج و  ناـهانگ  هچ  رگا  تـسا  یلاـع  تاـجرد  هـب  یّقرت  هلیـسو  یّتـح  ترفغم و  بجوـم  هـکلب 
. تسا لاکشا  تیاهن  رد  یناویح  ماقم  زا  جورخ  رد  ندرکن  ششوک  شظفح و  رد  تالابم  مدع  اب  تبسن  نآ  نتشادهگن 

باذع نآ  اب  ار  يدـحا  دـنوادخ  هک  تسا  دـیدش  نانچ  نآ  هدـش  عطق  شتبـسن  هک  یـسک  باذـع  دوش  عطق  تبـسن  نیا  هّللاب  ذایعلا  رگا  و 
. درادب ّقفوم  هدومن و  ظفح  ار  امش  نم و  دنوادخ  دیشاب ، رذحرب  تبسن  ندش  عطق  زا  سپ  دنکیمن ، بّذعم 

. تسا گرزب  يرترب  لضف و  نامه  نتفرگ  تقبس  اهیبوخ  تاریخ و  رد  ای  ندرب ، ثرا  هب  ندش و  هدیزگرب  نیا  ُرِیبَْکلا  ُلْضَْفلا  َوُه  َِکلذ 
ریـسفت ربانب  بوصنم  هک  هدش  هدناوخ  بصن  اب  ای  دشاب ، ربخ  ادـتبم و  ات  هدـش  هدـناوخ  عفر  اب  ندـع » تاّنج   » ظفل اهَنُولُخْدَـی  ٍنْدَـع  ُتاَّنَج 

هب اهنولخدـی »  » ظـفل تسا و  رّدـقم  لاؤس  باوج  هلمج  هجو  ود  ره  رب  اـنب  لامتـشا و  لدـب  تروـص  هب  تسا  باـتکلا »  » زا لدـب  اـی  دـشاب ،
لوهجم تروص 

147 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدش  هدناوخ 

. تسا هدش  هدناوخ  بصن  ّرج و  اب  ؤلؤل »  » ظفل ًاُؤلُْؤل  َو  ٍبَهَذ  ْنِم  َرِواسَأ  ْنِم  اهِیف  َنْوَّلَُحی 
. دشاب ایند  ياهریرح  سنج  زا  هکنیا  يانعم  هن  دنراد ، تشهب  بسانم  قیال و  ییاهششوپ  ٌریِرَح و  اهِیف  ْمُهُساِبل  َو 

«. تسانعم نامه  رگنایامن  شاهرکیپ  دشاب  هک  یتلاح  ره  رد  ناسنا  نوچ  »
: دنیوگیم دنرهاط  كاپ و  تسین  ناسنا  قیال  هک  يزیچ  ره  زا  هک  دندید  ار  ناشماقم  هکنآ  زا  سپ  اُولاق  َو 

. درب نیب  زا  دوبن  ام  ّتیناسنا  قیال  هک  يزیچ  رب  ار  ام  هودنا  نزح و  هک  ار  يادخ  دمح  َنَزَْحلا  اَّنَع  َبَهْذَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
. دناشوپ ارنآ  درب و  نیب  زا  دوب  هدش  ام  هودنا  بجوم  هک  ار  هچنآ  وا  اریز  تسا ، هدنشخب  ام  راگدرورپ  ٌروُفََغل  انَّبَر  َّنِإ 

. میدرکیمن مه  نآ  رّوصت  هک  درک  اطع  يزیچ  دوخ  ایلوا  هب  ام  ندناسر  تبسن  يهطساو  هب  ام  كدنا  لامعا  لباقم  رد  ٌروُکَش 
. درک دراو  یمیاد  تماقا  يارس  هب  ار  ام  ِۀَماقُْملا و  َراد  انَّلَحَأ  يِذَّلا 
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هن تسا ، روبع  راد  رگید  ياههبترم  هک  تسا ، تشهب  بتارم  نیرخآ  نیا  ام و  قاقحتسا  تهج  زا  هن  دوب  شدوخ  لضف  زا  نآ  ِِهلْـضَف و  ْنِم 
. تماقا راد 

. تفای میهاوخن  یگتسخ  فعض و  دسرن و  ام  هب  یملا  جنر و  چیه  اجنیا  رد  هک  ٌبوُُغل  اهِیف  انُّسَمَی  َو ال  ٌبَصَن  اهِیف  انُّسَمَی  ال 
148 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. یگتسخ تیاهن  رد  دش  هتسخ  ینعی  مرک »  » و عمس »  » و عنم »  » دننام نآ  هحتف  مال و  همض  اب  ابوغل »  » و رصن »  » دننام ابغل  بغل  هچ 
هداـمآ تماـیق  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نارادتسود  يارب  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  نآ  رد  هک  یثیدـح  رد  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ّیبـن  زا 

ببـس هب  نانآ  هب  هکیالم  هک  دننیبیم  دنوشیم  ناشیاهلزنم  لخاد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نارادتسود  یتقو  دیامرفیم : دیامنیم  رکذ  دنکیم 
هک ار  هچنآ  ایآ  دوشیم : هتفگ  نانآ  هب  دنوشیم  رقتسم  دوخ  ياج  رد  هک  تقو  نآ  ات  دنیوگیم  تینهت  کیربت و  ناشراگدرورپ  تمارک 

؟ دیتفای تسار  ّقح و  هداد  هدعو  ناتراگدرورپ 
هکنآ لیلد  هب  امـش ، زا  نم  يدونـشخ  ببـس  هب  دیامرفیم : دنوادخ  شاب ، یـضار  ام  زا  وت  سپ  میدش ، یـضار  ام  اراگدرورپ  یلب ، دنیوگ :

داب اراوگ  داب ، اراوگ  سپ  دیدرک ، هحفاصم  هکیالم  اب  امش  ماهدرک ، لالح  امـش  يارب  ار  ماهناخ  دیاهتـشاد ، تسود  ارم  ربمایپ  نادناخ  امش 
هّلل دمحلا  : » دنیوگیم مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتسود  ماگنه  نیا  رد  تسین ، یصقن  نآ  رد  تسا و  یمیاد  هک  یششخب  نیا  امـش  رب 

: یلاعت يادخ  لوق  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا  و  « 1 « » رخآ ات  نزحلا ...  اّنع  بهذأ  يّذلا 
: دومرف هک  دناسر  اج  نیدب  ار  نخـس  ات  دنتـسه  هراوس  هورگ  دفو و  نآ  یلع  ای  دومرف : دش  لاؤس  ًادـْفَو » ِنمْحَّرلا  َیلِإ  َنیِقَّتُْملا  ُرُـشَْحن  َمْوَی  »

ّرد ددرگیم ، هتسارآ  هرقن  الط و  ياهرویز  هب  دوشیم ، هداهن  تمارک  کلم و  جات  شرس  رب  دوش  دراو  شیوخ  لزنم  هب  تشهب  رد  یتقو 
__________________________________________________

ص 111. دوعسلا : دعس  ص 241 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
149 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ؤلؤل و هرقن و  ـالط و  زا  هک  فلتخم  عاونا  فلتخم و  ياـهگنر  اـب  ساـبل  عون  داـتفه  دوشیم ، هداد  رارق  جاـت  ریز  لـیلکا  رد  مّظنم  روـط  هب 
ْمُهُساِبل ًاُؤلُْؤل َو  َو  ٍبَهَذ  ْنِم  َرِواسَأ  ْنِم  اهِیف  َنْوَّلَُحی  : » یلاعت يادخ  لوق  يانعم  تسا  نیا  سپ  دوشیم  هدیشوپ  وا  رب  هدش  هتفاب  خرس  توقای 
دوشیم مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هیّرذ  لماش  باتک  ندوب  ثراو  ندـش و  هدـیزگرب  هکنیا  رب  دـننکیم  تلالد  ثیدـح  ود  نیا  « 1 « » ٌریِرَح اهِیف 

. یناحور ای  دشاب  ینامسج  هیّرذ  هاوخ 
هب ای  تیالو ، تمعن  هب  ای  باتک ، هب  ای  نامیا ، هب  ای  وا ، لآ  هب  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  ای  ادـخ ، هب  هک  ناـنآ  ینعی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو 

نامیا هک  یناسک  دوش : هتفگ  هک  تسا  نآ  هلزنم  هب  نآ  هک  تسا ، َباتِْکلا » اَْنثَرْوَأ  َُّمث   » لباقم رد  هلمج  نیا  هچ  دـندش ، رفاک  اـهتمعن  قلطم 
: دندش رفاک  هک  یناسک  دنتسه ، نانچ  نینچ و  دندروآ 

. دنوش تحار  مّنهج  باذع  زا  دنریمب و  ات  دسریمن  نایاپ  هب  هک  مّنهج ، شتآ  تسنانآ  يارب  اُوتوُمَیَف  ْمِْهیَلَع  یضُْقی  َمَّنَهَج ال  ُران  ْمَُهل 
رد راّفک  ُلَمْعَن  اَّنُک  يِذَّلا  َْریَغ  ًاِحلاص  ْلَمْعَن  انْجِرْخَأ  انَّبَر  اهِیف  َنوُخِرَطْـصَی  ْمُه  َو  ٍروُفَک  َّلُـک  يِزَْجن  َِکلذَـک  اِهباذَـع  ْنِم  ْمُْهنَع  ُفَّفَُخی  ـال  َو 
هب رفک  لیبق  زا  میدرکیم  لمع  هک  هچنآ  زا  ریغ  میهد  ماجنا  حـلاص  لـمع  اـت  رآ  نوریب  مّنهج  زا  ار  اـم  اراـگدرورپ  دـننکیم  داـیرف  مّنهج 

. دش رکذ  هک  هچنآ  ریاس  هب  رفک  ای  تیالو 
__________________________________________________

ص 366. ج 3 ، ناهرب : . 247 ص 246 - ج 2 ، یمق : ریسفت  ص 240 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
150 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دنیبب يزیچ  هکنیا  نیب  وت و  رادتسود  نیب  یلع  ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا 
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: دناوخ ار  هیآ  نیا  سپس  تسین ، گرم  ندید  زج  ياهلصاف  دوش  نشور  نآ  هب  شنامشچ  هک 
. دنیوگیم نینچ  مالّسلا  هیلع  یلع  نانمشد  ینعی  « 1 « » ُلَمْعَن اَّنُک  يِذَّلا  َْریَغ  ًاِحلاص  ْلَمْعَن  انْجِرْخَأ  انَّبَر  »

هیآ هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  نآ  دندش و  رفاک  تیالو  هب  هک  دنتسه  یناسک  اوُرَفَک » َنیِذَّلا   » زا دوصقم  هکنآ  رب  دنکیم  تلالد  ثیدح  نیا 
. دنتسه تیالو  هب  نمؤم  هک  تسا  یناسک  قلطم  لماش 

«. انجرخأ اّنبر  : » ادخ لوق  لثم  تسا  ریدقت  رد  لوق  اجنیا  ْمُکْرِّمَُعن  َْمل  َو  َأ 
«. 2  » هدش لاس  هدجه  هب  ریسفت  دوشیم  لصاح  يروآدای  رّکذت و  نآ  رد  هک  يرمع  َرَّکَذَت  ْنَم  ِهِیف  ُرَّکَذَتَی  ام 

نیا هب  نم  هک  دـنکیم  یحو  شاهکیالم  هب  دـنوادخ  نآ  زا  سپ  لاس ، لهچ  ات  تسا  يدازآ  شیاـشگ و  رد  هدـنب  تسا : هدـمآ  يربخ  رد 
«. 3  » دیسیونب گرزب  کچوک و  مک و  دایز و  ار  شلامعا  دینک و  يریگتخس  نیا  زا  سپ  مداد ، يرمع  ماهدنب 

«. 4  » تسا لاس  تصش  دنادیم  روذعم  نآ  رد  ار  مدآ  دنزرف  دنوادخ  هک  يرمع  تسا : هدمآ  يرگید  ربخ  رد 
وا هب  دنوادخ  هک  یسک  تسا : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  يرگید  ربخ  رد  و 

__________________________________________________

.475 ص 474 - ةرهاّظلا : تایآلا  لیوأت  ( 1)
. ].....[ ح 561 ص 186 ، ج 1 ، هیقفلا : ( 2)

ص 366. ج 3 ، ناهرب : ( 3)
ص 326. مکحلا : راصق  ص 532 . هغالبلا : جهن  ( 4)

151 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«. 1  » تسا هدومن  روذعم  ار  وا  دشاب  هداد  رمع  لاس  تصش 

. دمآ امش  يارب  هدنرادزاب  هک  یلاح  رد  ینعی  تسا  هّیلاح  هلمج  نیا  ُریِذَّنلا  ُمُکَءاج  َو 
. دنک عفد  اهنآ  زا  ار  باذع  هک  تسین  ياهدننک  يرای  نیملاظ  يارب  ٍریِصَن  ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  امَف  اُوقوُذَف 

ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  ِْبیَغ  ُِملاع  َهَّللا  َّنِإ 
ایآ سپ  دوشیمن -. مولعم  مدرم  رتشیب  رهاـظ  زا  وا  هب  رفک  مالّـسلا و  هیلع  یلع  توادـع  هدـش : هتفگ  هک  اـیوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج 

ٌمِیلَع ُهَّنِإ  دنادیمن !؟ دشاب ، شناگدنب  لد  رد  هک  هچنآ  هنوگچ  سپ  تساهنامـسآ ، بیغ  ملاع  دنوادخ  دومرف : سپ  دـنادیم ؟ ار  نآ  ادـخ 
ِروُدُّصلا ِتاِذب 

. تسا هاگآ  یناهن  ياههشیدنا  هب  ادخ  هّتبلا  ینعی : درواین ، لصو  تادا  اذل  تسا و  قباس  هلمج  همزال  دیکأت 
45 تایآ 39 -

151 ص :  ات 45 ..... ] تایآ 39  (: 35  ) رطاف هروس  ]

هراشا

َّالِإ ْمُهُْرفُک  َنیِِرفاْکلا  ُدیِزَی  َو ال  ًاتْقَم  َّالِإ  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ْمُهُْرفُک  َنیِِرفاْکلا  ُدـیِزَی  َو ال  ُهُْرفُک  ِْهیَلَعَف  َرَفَک  ْنَمَف  ِضْرَْألا  ِیف  َِفئالَخ  ْمُکَلَعَج  يِذَّلا  َوُه 
ْمُهاْنیَتآ ْمَأ  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٌكْرِـش  ْمَُهل  ْمَأ  ِضْرَْألا  َنِم  اوُقَلَخ  اذ  ام  ِینوُرَأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیِذَّلا  ُمُکَءاکَرُـش  ُْمْتیَأَر  َأ  ْلـُق  ( 39  ) ًاراسَخ

ْنِإ اَتلاز  ِْنَئل  َو  الوَُزت  ْنَأ  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُکِـسُْمی  َهَّللا  َّنِإ  ( 40  ) ًاروُرُغ َّالِإ  ًاضَْعب  ْمُهُـضَْعب  َنوُِملاَّظلا  ُدِعَی  ْنِإ  َْلب  ُْهنِم  ٍۀَـنَِّیب  یلَع  ْمُهَف  ًاباتِک 
ِمَمُْألا يَدْحِإ  ْنِم  يدْهَأ  َُّننوُکََیل  ٌریِذَن  ْمُهَءاج  ِْنَئل  ْمِِهناْمیَأ  َدـْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْـسقَأ  َو  ( 41  ) ًاروُفَغ ًامِیلَح  َناک  ُهَّنِإ  ِهِدَْعب  ْنِم  ٍدَحَأ  ْنِم  امُهَکَْـسمَأ 
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َتَّنُـس َّالِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَهَف  ِِهلْهَِأب  َّالِإ  ُئِّیَّسلا  ُرْکَْملا  ُقیِحَی  ـال  َو  ِئِّیَّسلا  َرْکَم  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  ًارابِْکتْـسا  ( 42  ) ًاروُُفن َّالِإ  ْمُهَداز  ام  ٌریِذـَن  ْمُهَءاج  اَّمَلَف 
(43  ) ًالیِوَْحت ِهَّللا  ِتَّنُِسل  َدَِجت  َْنل  َو  ًالیِْدبَت  ِهَّللا  ِتَّنُِسل  َدَِجت  ْنَلَف  َنِیلَّوَْألا 

ِتاوامَّسلا ِیف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُهَزِْجُعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  ًةَُّوق  ْمُْهنِم  َّدَشَأ  اُوناک  َو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظنَیَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِـسَی  َْمل  َو  َأ 
ٍلَجَأ یلِإ  ْمُهُرِّخَُؤی  ْنِکل  َو  ٍۀَّباَد  ْنِم  اهِرْهَظ  یلَع  َكَرَت  اـم  اُوبَـسَک  اـِمب  َساَّنلا  ُهَّللا  ُذِـخاُؤی  َْول  َو  ( 44  ) ًاریِدَـق ًامِیلَع  َناک  ُهَّنِإ  ِضْرَْألا  ِیف  ـال  َو 

(45  ) ًاریَِصب ِهِدابِِعب  َناک  َهَّللا  َّنِإَف  ْمُُهلَجَأ  َءاج  اذِإَف  یمَسُم 
__________________________________________________

ص 410. ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ( 1)
152 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

152 ص :  همجرت ..... :

رد ناشرفک  ار  نارفاک  تسوا و  نایز  هب  شرفک  دزرو ، رفک  سک  ره  سپ  تخاـس  نیـشناج  نیمزرـس  نیا  رد  ار  امـش  هک  تسا  یـسک  وا 
. دیازفین نایز  زج  ناشرفک  ار  نارفاک  دیازفین ، ترفن  زج  دنوادخ  دزن 

؟ دناهدیرفآ نیمز  رد  ار  يزیچ  هچ  دینایامنب  نم  هب  دیاهتسیرگن ، دیلیاق  دنوادخ  ياج  هب  هک  ار  یناکیرش  ایآ  وگب 
نیا ّقح  دنراد ؟ تسد ) رد   ) یتّجح نآ  يانبم  رب  ناشیا  هک  میاهداد  یباتک  نانآ  هب  ایآ  ای  دناهتـشاد ؟ یتکرـش  اهنامـسآ  شنیرفآ  رد  ایآ  ای 

. دنهدیمن بیرف  يور  زا  زج  ياهدعو  رگیدکی  هب  ناراکمتس  هک  تسا 
اهنامسآ و دنوادخ  نامگیب 

153 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا راگزرمآ  رابدرب  وا  درادیمن ، ناشهاگن  وا  زج  سک  چیه  دنبای  لاوز  دنهاوخب  رگا  زا  درادیم ، هگن  لاوز  زا  ار  نیمز 

هر اراصن ) دوهی و   ) اهتّما زا  کی  ره  زا  دیآ  نانآ  دزن  هب  ياهدنهد  رادشه  رگا  هک  دندرک  دای  ادخ  مان  هب  ار  ناشیاهدـنگوس  نیرتتخـس  و 
. دوزفین ناشزیرگ  رب  زج  دمآ  ناشدزن  هب  ياهدنهد  رادشه  نوچ  دنوشیم و  رتهتفای 

راظتنا ار  ناینیـشیپ  تّنـس  زج  ایآ  ددرگیمنزاب  نآ  بحاـص  هب  زج  یلاگـسدب  دوب و  یلاگـسدب  نیمزرـس و  نیا  رد  رابکتـسا  رـس  زا  نیا  و 
. یباییمن يرییغت  یهلا  ّتنس  رد  زگره  یباییمن ، یلیدبت  یهلا  ّتنس  رد  زگره  سپ  دنشکیم ؟

هدوب هنوگچ  دندوب  رتدنمورین  ناشیا  زا  دـندوب و  ناشیا  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  ماجنا  رـس  دـنرگنب  هک  دـناهدرکن  رفـس  ریـس و  نیمز  رد  ایآ 
. تساناوت ياناد  وا  هک  ارچ  درادن ، يزیرگ  ریزگ و  دنوادخ  تردق ) هطیح   ) زا نیمز  اهنامسآ و  رد  زیچ  چیه  و  تسا ؟

تـشاذگیمن یقاب  نیمز )  ) نآ تشپ  رب  ار  يروناج  چیه  تفرگیم ، ارف  نانآ  ياوران )  ) رادرک راک و  رطاخ  هب  ار  نامدرم  دـنوادخ  رگا  و 
. تسانیب شناگدنب  ّقح  رد  دنوادخ  هاگنآ  دسر ، ارف  ناشلجا  نوچ  درادیم و  سپزاب  نّیعم  يدمآ  رس  ات  ار  ناشیا  یلو 

153 ص :  ریسفت ..... 

رب ار  امـش  دنوادخ  اریز  داد ، رارق  نیمز  رد  شدوخ  نانیـشناج  هفیلخ و  ار  امـش  هک  تسا  ییادخ  وا  ِضْرَْألا  ِیف  َِفئالَخ  ْمُکَلَعَج  يِذَّلا  َوُه 
شدـعب اـم  يارب  نتخاـس  هداـمآ  عـطقنم و  شلبق  اـم  زا  هلمج  نیا  داد و  رارق  ناگتـشذگ  ناینیـشیپ و  نیـشناج  اـی  داد ، رارق  شدوـخ  لاـثم 

؟ دنادیم تسا  اههنیس  رد  هک  ار  هچنآ  ادخ  ایآ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  دوشیم ، یشان  شلبقام  زا  هک  تسا  رّدقم  لاؤس  باوج  ای  دشابیم ،
سپ  داد  رارق  نیمز  رد  اههفیلخ  ار  امش  دنوادخ  دومرف : سپ 
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154 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنادیمن تسامش  ياههنیس  رد  هک  ار  هچنآ  هنوگچ 

. دوش رفاک  اهتمعن  قلطم  هب  ای  تفالخ ، تمعن  هب  ای  تیالو  هب  ای  تّوبن  هب  ادخ  هب  هک  سک  ره  ینعی  َرَفَک  ْنَمَف 
. تسا نمؤم  نامیا  رفاک و  رفک  هب  ملاع  لداع و  دنوادخ  اریز  وا ، ریغ  هب  هن  دنزیم ، ررض  وا  دوخ  هب  وا  رفک  ُهُْرفُک  ِْهیَلَعَف 

. تسا دبع  نایز  بجوم  امتح  راگدرورپ  مشخ  نوچ  ًاراسَخ  اَّلِإ  ْمُهُْرفُک  َنیِِرفاْکلا  ُدیِزَی  َو ال  ًاتْقَم  اَّلِإ  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ْمُهُْرفُک  َنیِِرفاْکلا  ُدیِزَی  َو ال 
ُْمْتیَأَر َأ  وگب : دنزاسیم  کیرـش  ناشراگدرورپ  رما  اب  ار  دوخ  ياهاوه  هک  یناسک  ای  تیالو ، هب  نیکرـشم  ای  ادخ ، هب  نیکرـشم  نیا  هب  ُْلق 

. دش نایب  نیا  زا  شیپ  دوشیم ، لامعتسا  ارم  دیهد  ربخ  ینوربخأ »  » ياج هب  نآ  هکنیا  هملک ، نیا  قیقحت 
. تسا متیأر » أ   » زا لدب  ینورأ »  » ظفل ِینوُرَأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلا  ُمُکَءاکَرُش 

: دنیوگب نم  هب  دیناوخیم  ادخ  زا  ریغ  هک  یناکیرش  نآ  دیهد  ربخ  نم  هب  هک  مسرپیم  امش  زا  نونکا  ینعی 
؟ نامسآ هب  دسر  هچ  ات  دندرک  قلخ  يزیچ  هچ  نیمز  زا  ِضْرَْألا  َنِم  اوُقَلَخ  اذ  ام 

یلَع ْمُهَف  تسا !؟ هدش  هداد  اهنآ  هب  ام  بناج  زا  ياهزاجا  نذا و  اهنآ  ندروآ  كرش  رد  ایآ  ًاباتِک  ْمُهاْنیَتآ  ْمَأ  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٌكْرِـش  ْمَُهل  ْمَأ 
رد ادخ  بناج  زا  ای  باتک  زا  ياهنّیب  ایآ  ُْهنِم  ٍۀَنَِّیب 

155 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ارنآ دیابن  لقاع  هک  تسا  یگرزب  میظع و  رما  کی  ندروآ  كرـش  نیا  ینعی  دنـشاب !؟ روذعم  اکرـش  زا  يوریپ  رد  ات  دنراد  ندروآ  كرش 

. تسا نیمز  دیلاوم  زا  يزیچ  قلاخ  ادخ  کیرش  هکنیا  رب  دنک  تلالد  دشاب  هتشاد  یلیلد  دیاب  دنک ، ذخا  لیلد  نودب 
بناج زا  یلیلد  تّجح و  ياراد  دیاب  کیرش  ای  دشابیم ، کیرش  دنتـسه  ّرثؤم  نیمز  رد  هک  نآ  بابـسا  ای  نامـسآ  يازجا  زا  يزیچ  رد  ای 

ار روما  نیا  زا  کیچیه  اهنآ  هک  یلاح  رد  دشاب  ادخ  بناج  زا  یتّجح  ياراد  دیاب  كرـشم  ای  دنکب ، وا  تکارـش  رب  تلالد  هک  دشاب  ادـخ 
. دنرادن

. دنرادن غورد  هدعو  زج  دنراکمتس  هک  تیالو  رد  ياکرش  ای  نیکرشم  هکلب  َنوُِملاَّظلا  ُدِعَی  ْنِإ  َْلب 
. ناشنیسویرم ای  نانآ  زا  یضعب  هب  ًاضَْعب  ناشیاسؤر  ای  نانآ ، زا  یضعب  ْمُهُضَْعب 

: دنیوگب ناشناوریپ  هب  تیالو  ياکرش  هک  وحن  نیدب  درادن ، تقیقح  هک  ياهدعو  ینعی  رورغ  دننکیمن ، داجیا  رورغ  زج  ًاروُرُغ  اَّلِإ 
. میتسه امش  ناعیفش  لاح  ای  لاق  نابز  هب  ام 

. تسا تعافش  ياعّدا  تفالخ  تماما و  ياعّدا  نوچ 
زا ای  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  زا  ام  دنیوگب : ای  مینکیم ، لّمحت  ار  امـش  ناهانگ  اهاطخ و  ام  دنیوگب : تلالـض  یهارمگ و  ياسؤر  ای 

میتسه و امش  اب  ام  دنیوگب : ناوریپ  ای  مینکیم ، يرای  دزادنایم  سرت  تشحو و  هب  هک  يزیچ  رد  ار  امـش  ای  مینکیم ، ظفح  ار  امـش  اهالب 
. غورد ياههدعو  زا  اهنیا  ریغ  مینکیم و  هلمح  امش  نمشد  رب 

الوَُزت ْنَأ  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُکِسُْمی  َهَّللا  َّنِإ 
156 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. درادیم هگن  ظفح و  ناشیاهاج  زا  ندش  لیاز  زا  ار  شنیمز  عبط و  ياهنامسآ  دنوادخ 
ریغـص و ملاع  ياهنامـسآ  ای  دـنکیم ، ظفح  ناشماقم  زا  ندـش  لیاز  زا  ار  حابـشا  ياهنیمز  حاورا و  ياهنامـسآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 

. دنکیم ظفح  لاوز  زا  ار  شنیمز 
؟ تسین ریغص  ملاع  رد  ریبک و  ملاع  رد  نیمز  اهنامـسآ و  رد  یتلاخد  اکرـش  يارب  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  هلمج  و 

. دنکیم ظفح  لاوز  زا  ار  نیمز  اهنامسآ و  ادخ  ریغ  هن  ادخ ، طقف  دومرف : رصح  وحن  هب  سپ 
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؟ دنکیم ظفح  ار  نآ  وا  زا  سپ  یسک  هچ  لاوز  زا  دعب  ای  ادخ ، زا  دعب  ِهِدَْعب  ْنِم  ٍدَحَأ  ْنِم  امُهَکَْسمَأ  ْنِإ  اَتلاز  ِْنَئل  َو 
. دنکیمن باتش  ناشناگدننک  تدابع  اکرش و  باذع  رد  اذل  تسا و  رابدرب  میلح و  وا  ًامِیلَح  َناک  ُهَّنِإ 

. دشخبیم ار  وا  دنوادخ  دنک  هبوت  سک  ره  ًاروُفَغ 
. دندرک دای  ادخ  هب  یظیلغ  مسق  دنگوس و  نانآ  ْمِِهناْمیَأ  َدْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْسقَأ  َو 

تیاده دـیایب  نانآ  يارب  ياهدـننک  راذـنا  ادـخ  بناج  زا  رگا  هک  دـندرکیم  دای  مسق  ِمَمُْألا  يَدْـحِإ  ْنِم  يدـْهَأ  َُّننوُکََیل  ٌریِذـَن  ْمُهَءاج  ِْنَئل 
. دنشاب هتشاد  ار  نانز  تداع  تلصخ و  هک  تسا  یناسک  نانز و  مسر  نانخس  عون  نیا  دنوشیم و  يراصن  دوهی و  زا  رتهب  رتهتفای و 

هشیمه  هک  دشیم ، نانچ  دوب  نینچ  رگا  دنیوگیم : هک  وحن  نیدب 
157 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دننکیم یگدنز  دنوریم و  هار  رگم  رگا و  اب 
، دنک تنعل  ار  يراصن  دوهی و  ادخ  دنتفگ : دـناهدرک  بیذـکت  ار  ناشنالوسر  باتک  لها  هک  دـنتفای  عالّطا  شیرق  یتقو  دـناهتفگ : یـضعب 

«1 . » میوشیم نانآ  زا  رتهتفای  تیاده  ام  دیایب  یلوسر  ام  يارب  رگا 
. دمآ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  یتقو  ٌریِذَن  ْمُهَءاج  اَّمَلَف 

. دنوش رتهتفای  تیاده  ای  دنبای  تیاده  هکنآ  هب  دسر  هچ  ات  دشن ، هدوزفا  نانآ  رب  ترفن  تفلاخم و  زج  يزیچ  ًاروُُفن  اَّلِإ  ْمُهَداز  ام 
. دناهدرک نینچ  نیمز  رد  ییوجيرترب  تهج  ینعی  تسا  هل  لوعفم  ارابکتسا »  » ظفل ِضْرَْألا  ِیف  ًارابِْکتْسا 

. تسا فوذحم  ود  ره  لعف  دنردصم و  ود  ره  ای  تسا ، ارابکتسا »  » رب فطع  ِئِّیَّسلا  َرْکَم  َو 
رکم هشیدنا  رد  هک  ماگنه  نآ  رد  هدـننک  رکم  نوچ  درک ، دـهاوخن  كاله  ار  شبحاص  زج  هلیح  رکم و  ِِهلْهَِأب  اَّلِإ  ُئِّیَّسلا  ُرْکَْملا  ُقیِحَی  َو ال 

. ددرگیم وا  موکحم  دریگیم ، رارق  ناطیش  يهطاحا  ازهتسا و  دروم  تسا 
رکم دروم  فرط  هب  وا  يهلیح  رکم و  هکنآ  زا  لبق  تسا  ناسنا  تّیناـسنا  يارب  يروف  باذـع  ناطیـش  تموکح )  ) غوی ریز  ندـش  لـخاد  و 

. دسرب
يوس زا  طقف و  ترخآ  رد  ای  ترخآ  ایند و  رد  ای  دوریم  الاب  رکم  دروم  صخش  يهجرد  لباقم  فرط  هب  رکم  ندیسر  زا  سپ  و 

__________________________________________________

ص 243. ج 4 ، یفاص : . 275 ص 274 - ج 2 ، يواضیب : ریسفت  ( 1)
158 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. درادن ياهرهب  یناسنا  ماقم  زا  لّزنت  زج  ترخآ  رد  ای  ترخآ  ایند و  رد  هدننک  رکم  رگید 
؟ دنراد يراظتنا  هتشذگ  ياهتّما  يهقیرط  هب  تکاله  زج  نانآ  ایآ  َنوُرُْظنَی  ْلَهَف 

ناشدوخ هب  ناشرکم  لابو  رزو  دندش  باذع  نانآ  هک  هدننک  رکم  ناگدـننک  بیذـکت  نالوسر و  رد  ناگتـشذگ  تّنـس  َنِیلَّوَْألا  َتَّنُـس  اَّلِإ 
. تشگرب

. دوشیمن لیدبت  لیوحت و  ّقحتسم  ریغ  هب  ّقحتسم  زا  یهلا  باذع  اًلیِوْحَت  ِهَّللا  ِتَّنُِسل  َدَِجت  َْنل  َو  اًلیِْدبَت  ِهَّللا  ِتَّنُِسل  َدَِجت  ْنَلَف 
. دننک هدهاشم  ار  ناگدننک  بیذکت  ناگدننک و  قیدصت  نالوسر و  راثآ  ات  دننکیمن  ریس  نیمز  رد  نانیا  ایآ  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِسَی  َْمل  َو  َأ 

قیدصت هب  دنریگب ، تربع  اهنآ  زا  ات  دش !؟ هنوگچ  ناینیـشیپ  تبقاع  هک  دننکیمن  رظن  ارچ  سپ  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ُۀَِـبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظنَیَف 
. دنزیهرپب ناگدننک  بیذکت  ياهراتفگ  اهرادرک و  لثم  زا  دنیامن و  یّسأت  ادتقا و  ناگدننک 

. تسا هتشذگ  رّرکم  ریغص  ملاع  نیمز  هب  هتشذگ و  ياهتریس  رابخا و  نآرق ، نیمز  هب  نآ  رد  ریس  نیمز و  ریسفت  و 
لثم زا  ندرک  يرود  بانتجا و  هب  دنرتراوازس  دنتسه  فیعـض  نوچ  اهنیا  سپ  دندوب ، رتيوق  اهنیا  زا  ناینیـشیپ  نآ  ًةَُّوق  ْمُْهنِم  َّدَشَأ  اُوناک  َو 
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. ناینیشیپ ياهراک 
159 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تّنـس ءاضما  رما و  ذافنا  زا  ار  ادخ  نیمز ، رد  هن  نامـسآ و  رد  هن  زیچ  چیه  ِضْرَْألا  ِیف  َو ال  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُهَزِْجُعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو 
. دنکیمن زجاع  ناوتان و  دوخ 

وا میلست  هدننک و  قیدصت  قیدصت  وا و  رکم  رابکتسا و  هدننک و  بیذکت  بیذکت  سپ  تسا ، ملاع  ایـشا  يهمه  هب  دنوادخ  ًامِیلَع  َناک  ُهَّنِإ 
. دنادیم ار 

. دراد تردق  دهاوخ  هک  هچ  ره  رب  ًاریِدَق و 
هذـخاؤم ارچ  دراد  تردـق  ناشهذـخاؤم  رب  تسا و  ملاع  نانآ  راـک  هب  رگا  دـنوادخ  هک  هدـمآ  شیپ  مّهوت  نیا  هک  اـیوگ  ُهَّللا  ُذِـخاُؤی  َْول  َو 

؟ دنکیمن
: دیوگب دوش و  مّهوت  عفر  ات  درک ، فطع  نآ  هب  ار  ُهَّللا » ُذِخاُؤی  َْول  َو  : » ادخ لوق  سپ 

. درکیم هذخاؤم  ناشیاهلمع  ببس  هب  ار  مدرم  رگا  اُوبَسَک  اِمب  َساَّنلا 
. تسا نیمز  ياههدنبنج  هذخاؤم  مدآ و  ینب  لامعا  یموش  ببس  هب  نیا  دنامیمن و  ياهدنبنج  نیمز  تشپ  رب  ٍۀَّباَد  ْنِم  اهِرْهَظ  یلَع  َكََرت  ام 

ریخأت هب  نّیعم  ماجنا  رـس  ات  ار  نانآ  رفیک  ادـخ  نکل  ًاریَِـصب و  ِهِداـبِِعب  َناـک  َهَّللا  َّنِإَـف  ْمُُهلَجَأ  َءاـج  اذِإَـف  یمَـسُم  ٍلَـجَأ  یلِإ  ْمُهُرِّخَُؤی  ْنِکل  َو 
دـهدیم و شاداپ  شلامعا  لباقم  رد  ار  سک  ره  تسا ، هاگآ  انیب و  شناگدـنب  هب  تبـسن  دـنوادخ  دـسر ، ماـجنا  رـس  نآ  نوچ  تخادـنا ،

. دنامیمن رانکرب  نآ  زا  يدحا 
160 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

160 ص :  سی .....  يهروس 

هراشا

ات ُهَّللا ...  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اوُقِْفنَأ  ْمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو  : » ادخ لوق  نآ  دننادیم ، یندم  ار  نآ  هیآ  کی  یـضعب  تسا ، یّکم  هروس  نیا  ياههیآ  يهمه 
. تسا هدش  دراو  يدایز  رابخا  هروس  نیا  تلیضف  رد  و  « 1  » تسا هیآ  هس  داتشه و  هروس  نیا  و  هیآ » رخآ 

. تسا « 2  » نآرق بلق  هروس  نیا  و 
ره ددـع  هب  وا  يارب  دـنوادخ  دـناوخب  هبترم  کـی  شرمع  رد  ار  سی  هروس  سک  ره  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  زا 
زا ددـع  نیمه  لثم  و  دـسیونیم . باوث  هنـسح و  رازه  رازه  ود  کی  ره  لـباقم  رد  نامـسآ  رد  ترخآ ، رد  قولخم  ره  اـیند و  رد  قولخم 

ّرضم هک  يدرد  ساوسو و  یـسیپ و  نونج ، يرامیب و  درد و  یناریو ، چیه  دوشیمن و  راکهدب  ریقف و  تقو  چیه  دوشیم ، وحم  وا  ناهانگ 
هک دوشیم  یناسک  زا  دوشیم و  يّدصتم  ار  شحور  ضبق  دوخ  دنکیم و  ناسآ  وا  رب  ار  گرم  تارکـس  دنوادخ  دسریمن . وا  هب  دـشاب 

يادخ دنکیم و  نیمضت  ار  وا  ترخآ  رد  باوث  هب  ادخ  ندش  یضار  ادخ و  اب  تاقالم  ماگنه  یلاحـشوخ  تشیعم و  رد  تعـسو  دنوادخ 
. مدش یضار  ینالف  زا  نم  دیامرفیم : نیمز  اهنامسآ و  رد  شیهکیالم  همه  هب  یلاعت 

«3 . » دینک رافغتسا  وا  رب  سپ 
__________________________________________________
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ح 2. ص 138 ، لامعالا : باوث  ( 3)
161 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

12 تایآ 1 -

161 ص :  ات 12 ..... ] تایآ 1  (: 36  ) سی هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  ( 3  ) َنِیلَسْرُْملا َنَِمل  َکَّنِإ  ( 2  ) ِمیِکَْحلا ِنآْرُْقلا  َو  ( 1  ) سی

ِیف اـْنلَعَج  اَّنِإ  ( 7  ) َنُونِمُْؤی ـال  ْمُهَف  ْمِهِرَثْـکَأ  یلَع  ُلْوَْقلا  َّقَـح  ْدََـقل  ( 6  ) َنُوِلفاغ ْمُهَف  ْمُهُؤابآ  َرِذـْنُأ  ام  ًاـمْوَق  َرِذـُْنِتل  ( 5  ) ِمیِحَّرلا ِزیِزَْعلا  َلـیِْزنَت 
(9  ) َنوُرِْصُبی ْمُهَف ال  ْمُهاْنیَشْغَأَف  ادَس  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ادَس  ْمِهیِْدیَأ  ِْنَیب  ْنِم  اْنلَعَج  َو  ( 8  ) َنوُحَمْقُم ْمُهَف  ِناقْذَْألا  َیلِإ  َیِهَف  ًالالْغَأ  ْمِِهقانْعَأ 

ٍمیِرَک ٍرْجَأ  َو  ٍةَرِفْغَِمب  ُهْرِّشَبَف  ِْبیَْغلِاب  َنمْحَّرلا  َیِـشَخ  َو  َرْکِّذـلا  َعَبَّتا  ِنَم  ُرِذـُْنت  امَّنِإ  ( 10  ) َنُونِمُْؤی ْمُهْرِذـُْنت ال  َْمل  ْمَأ  ْمُهَتْرَذـْنَأ  َأ  ْمِْهیَلَع  ٌءاوَس  َو 
(12  ) ٍنِیبُم ٍمامِإ  ِیف  ُهاْنیَصْحَأ  ٍءْیَش  َّلُک  َو  ْمُهَراثآ  َو  اُومَّدَق  ام  ُُبتْکَن  َو  یتْوَْملا  ِیُْحن  ُنَْحن  اَّنِإ  ( 11)

161 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
«. نیسای  » سی

. زومآ تمکح  نآرق  هب  دنگوس 
. یناربمایپ زا  وت  هک 

. تسار یهار  رب 
. تسا نابرهم  دنمزوریپ  هداتسرف  ورف  باتک  نیا 

. یهد رادشه  دنلفاغ ، دوخ  دندوب و  هتفاین  رادشه  ناشناردپ  هک  ار  یموق  ات 
. دنروآیمن نامیا  ناشیا  تسا و  هتفای  قّقحت  نانآ  رتشیب  رب  مکح  هک  یتسار  هب 

نییاپ هب  ناشهاگن  الاب و  هب  ناشیاهرس  ناشیا  ناشیاههناچ و  اهندرگ و ) هب  تسا  هتسب  ار  ناشناتسد   ) ات میاهداهن  ییاهلغ  ناشیاهندرگ  رب  ام 
. تسا

يّدس  نانآ  شیپاشیپ  رد  و 
162 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دید دنناوتیمن  اذل  میاهدنکفا  ياهدرپ  نانآ  ناگدید  رب  میاهداهن و  يّدس  مه  ناشتشپ  رد  و 
. دنروآیمن نامیا  یهدن ، ناشرادشه  هچ  یهد ، ناشرادشه  هچ  تسا  ناسکی  ناشیا  يارب 

شزرمآ و هب  ار  وا  سپ  دسارهب ، نامحر  يادخ  زا  هدیدان  هب  دنک و  يوریپ  ینامـسآ ) باتک   ) دنپ زا  هک  یهد  رادشه  یناوت  ار  یـسک  اهنت 
. هد تراشب  دنمجرا  یشاداپ 

یباتک رد  ار  زیچ  همه  میسیونیم و  ار  ناشیاهماگ  شقن  یّتح  دناهداد و  ماجنا  هتشذگ  رد  هچنآ  مینکیم و  هدنز  ون  زا  ار  ناگدرم  دوخ  ام 
. میاهدرمشرب رگنشور 
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162 ص :  ریسفت ..... 

دّمحم امـسا  زا  نون  سی و  هک  هدـش  دراو  رابخا  رد  تشذـگ ، دـشاب  یفاـک  نآ  ناـیب  يارب  هک  يزیچ  نآ  ریغ  هرقب و  هروس  لّوا  رد  سی » »
لصو تلاح  رد  نون  هک  هدش  هدناوخ  نون » سی و   » تسا و ناسنا  ای  ّیط  تغل  رد  سی  يانعم  هدش ، هتفگ  اجنیا  رد  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

اب و  ریج »  » دـننام ینبم  تروص  هب  نون  يهرـسک  اب  هدـش و  هدـناوخ  لصا  فالخ  رب  واو  رد  نون  ماغدا  اـب  و  تسا . هدـش  رهاـظ  لـصا  قبط 
هکنآ ربانب  برعم  تروص  هب  ای  ثیح »  » دـننام ینبم  تروص  هب  هّمـض  اب  فرـص و  عنم  مسق و  فرح  ریدـقت  اب  اـی  نیأ »  » دـننام نون  يهحتف 

. تسا هدش  هدناوخ  دشاب  سی » هذه   » ریدقت
وا تلاسر  رب  لیلد  ات  وا  تشادـگرزب  میخفت و  تهج  منکیم  داـی  نآرق  هب  مسق  منکیم ، داـی  دـنگوس  دـیکأت  تهج  زا  ِمیِکَْحلا  ِنآْرُْقلا  َو 

، مولع قیاقد  رب  لمتـشم  هک  تسا  تهج  نادـب  نآرق  ندوب  میکح  تسا ، نآرق  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تلاـسر  نوچ  دـشاب ،
تسا . لمع  قیاقد  رب  لمتشم  هکلب 

163 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تسا و ریخ  ره  يوس  هب  تسار  هار  نآ  یفیلکت ، ینیوکت و  تیالو  زا  تسا  ترابع  تسار  هار  ٍمیِقَتْـسُم  ٍطارِـص  یلَع  َنِیلَـسْرُْملا  َنَِمل  َکَّنِإ 

مکحم تیبثت و  تسا و  زیچ  نآ  ياراد  اـعقاو  هک  يزیچ  رب  تسادـخ  لوسر  ندرک  تباـث  هلمج  نیا  دـناسریم و  ادـخ  هب  هک  تسا  یهار 
. تسوا نیرکنم  راکنا  دشابیم و  زین  وا  تّما  ندومن 

. تسا هدش  لزان  لزنم و  يانعم  هب  لیزنت  تسا و  نآرق  هب  هراشا  دشاب و  فوذحم  يادتبم  ربخ  ات  هدش  هدناوخ  عفر  اب  ِمیِحَّرلا  ِزیِزَْعلا  َلیِْزنَت 
هک دشاب  شدوخ  لعف  ردصم  ات  هدش  هدناوخ  بصن  اب  هدوب ، دوهـشم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يارب  هک  تسا  یلیزنت  هب  هراشا  ای 
هب ار  لیزنّتلا »  » دشاب و ناءرقلا »  » زا لدب  هکنآ  ربانب  هدش  هدناوخ  ّرج  اب  تسا ، فوذحم  حدمأ »  » ای ینعأ »  » لعف لوعفم  ای  تسا ، فوذـحم 

. دیامن تیوقت  وا  رد  ار  ادخ  هب  اجر  فوخ و  دزاس و  فرطرب  ادخ  ریغ  زا  ار  وا  سرت  ات  درک  هفاضا  ِمیِحَّرلا » ِزیِزَْعلا  »
وا یهن  رما و  باوث و  باقع و  زا  هکینانآ  یهد  میب  دـش ، راذـنا  ناشناردـپ  هب  هک  ار  یمدرم  هب  ات  َنُوِلفاغ  ْمُهَف  ْمُهُؤابآ  َرِذـْنُأ  ام  ًامْوَق  َرِذـُْنِتل 

. دنتسه لفاغ 
، تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  هب  راذنا  هیآ  ینعم  هک  تسا  نیا  هب  راعشا  تسا  بوسنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هک  يربخ  رد 
. تسا اهدیعو  اههدعو و  ماکحا و  همه  لصا  تلاسر و  تیاغ  تیالو  هک  تسا  تهج  نادب  راعشا  نیا  دنتـسه ، لفاغ  نآ  زا  مدرم  نآ  سپ 

«1»
رب باذع  رد  ای  شتآ  رد  لوخد  هب  موق  نیا  ُلْوَْقلا  َّقَح  ْدََقل 

__________________________________________________

ح 9. ص 431 ، ج 1 ، یفاک : ص 245 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
164 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا تباث  یمتح و  دناهدرواین  نامیا  هک  ینانآ  رثکا 
هّمئا مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  یلع  تیالو  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  رثکا  دومرف : ماما  هک  تسا  هدمآ  روکذـم  ربخ  رد  ْمِهِرَثْکَأ  یلَع 

. دننکیمن فارتعا  رارقا و  وا  زا  دعب 
. دندروآیمن نامیا  وا  نانیشناج  تسد  ای  وا  تسد  هب  تعیب  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  َنُونِمُْؤی  ْمُهَف ال 

یتقو سپ  دننکیمن . رارقا  وا  زا  دعب  يایـصوا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  هب  دومرف : ماما  هک  تسا  هدمآ  روکذم  ربخ  نامه  رد  و 
. تسا هدومرف  رکذ  یلاعت  يادخ  هک  دوشیم  نامه  اهنآ  تبوقع  دننکن  نآ  هب  رارقا 
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. تسنانآ لامعا  يازج  ای  تروص  اهریجنز  ّلغ و  نآ  هک  میداد  رارق  ییاهّلغ  اهنآ  ندرگ  رد  ام  ًالالْغَأ  ْمِِهقانْعَأ  ِیف  اْنلَعَج  اَّنِإ 
هب ای  یـضام  لعف  ندروآ  دـشاب و  هدـش  مّسجم  لامعا  تروص  اب  بسانم  هک  يورخا  رگید  تروص  هب  لماع  يازج  لاـمعا و  مّسجت  رباـنب 

اهنآ كرادـم  نکیل  تسه و  اهنآ  ندرگرب  زین  اـیند  رد  ریجنز  ّلـغ و  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  يارب  اـی  تسا ، نآ  عوقو  ندوب  یمتح  تهج 
اهّلغ نآ  هدـش و  هتفرگ  يویند  قـالخا  زا  يورخا  ياـهّلغ  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  دـننکیمن و  كرد  ار  اـهّلغ  نآ  تسا و  سحیب 

. دنوشیم رهاظ  ریجنز  ّلغ و  تروص  هب  زین  ترخآ  رد  تشاد و  هطاحا  نانآ  هب  ایند  رد  هک ) يروطنامه  )
ياهندب عیمج  هب  دنتسه و  داشگ  اهریجنز  نوچ  تسا ، هدش  هداهن  هناچ  خنز و  ات  نانآ  ندرگ  رب  اهریجنز  نآ  سپ  ِناقْذَْألا  َیلِإ  َیِهَف 

165 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنراد هطاحا  نانآ 

. دراد هگن  دنلب  ار  شرس  دشیم  روبجم  وا  دوب و  گنت  ریسا  ندرگ  رد  ریجنز  ینعی  ریسالا » ّلغلا  حمقأ   » َنوُحَمْقُم ْمُهَف 
میدرک ّدس  ار  ریخ  هار  نانآ  رس  تشپ  يور و  ولج  رد  ناشترخآ  تهج  زا  ای  ایند  تهج  زا  ادَس  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ادَس  ْمِهیِْدیَأ  ِْنَیب  ْنِم  اْنلَعَج  َو 

. دننیبن يزیچ  زین  ناشترخآ  تهج  زا  دنریگب و  تربع  ات  دننیبن  يزیچ  ناشیایند  تهج  زا  ات 
. میدنکفارب هدرپ  ناشفارطا  همه  رب  ْمُهاْنیَشْغَأَف 

هدرپ اهنآ  رب  ّدـس  ود  اب  نوچ  ار ، شیوخ  پچ  تسار و  هن  رـس ، تشپ  هن  دـننیبیم و  ار  ناشولج  هن  دـننیبیمن ، اهنآ  سپ  َنوُرِْـصُبی  ـال  ْمُهَف 
. دننیبیمن مه  ار  ناشرس  الاب  تهج  نیمه  يور  دوشیم و  نآ  زا  عنام  ریجنز  نوچ  دننیبیمن  مه  ار  ناشیاهاپ  ریز  میدنکفارب ،

. دومن هعجارم  لّصفم  ياهباتک  هب  دیاب  هک  تسا  هدش  رکذ  رگید  یبلاطم  هیآ  لوزن  هراب  رد 
: دومرف وا  هک  تسا  هدـمآ  تسا  بوسنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هک  يربخ  رد  َنُونِمُْؤی و  ـال  ْمُهْرِذـُْنت  َْمل  ْمَأ  ْمُهَتْرَذـْنَأ  َأ  ْمِْهیَلَع  ٌءاوَس  َو 

«1 . » دنروآیمن وا  زا  دعب  هّمئا  مالّسلا و  هیلع  یلع  تیالو  هب  ادخ و  هب  نامیا  نانآ  سپ 
. تشذگ هرقب  هروس  لّوا  رد  تاملک  نیا  نایب 

یفیلکت ینیوکت و  تیالو  زا  ترابع  رکذ  هک  تشذگ  بلطم  نیا  ررکم  ِْبیَْغلِاب  َنمْحَّرلا  َیِشَخ  َو  َرْکِّذلا  َعَبَّتا  ِنَم  ُرِْذُنت  امَّنِإ 
__________________________________________________

ح 90. ص 437 ، ج 1 ، یفاک : ص 246 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
166 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تیالو تروص  زین  نآرق  دیآیم و  باسح  هب  رکذ  دنتـسه  دحّتم  تیالو  اب  نوچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تسا ،
. تسا رکذ  نآ  تروص  یلایخ  یناسل و  رکذ  تسا ،

بـسح رب  ددرگ  یناـسنا  ترطف  وریپ  سک  ره  تسا ، یناـسنا  ترطف  زا  تراـبع  هک  تسا  ینیوکت  تیـالو  اـجنیا  رد  رکذ  زا  دوصقم  سپ 
هتشاد هّجوت  شترطف  هب  هک  یـسک  يارب  زج  راذنا  سپ  دسرتیم  ادخ  زا  دنک  ادیپ  ملع  ادخ  هب  سک  ره  دنکیم ، ادیپ  ادخ  هب  ملع  شترطف 

. دسرتب شراگدرورپ  رهق  زا  دنک و  ءاقلا  ملع  رون  شبلق  هب  دنوادخ  هک  دشاب  تسین ، شخبدوس  دشاب 
. هد تراشب  شیاهيدب  عیمج  هب  تبسن  یگرزب  ترفغم  هب  ار  وا  سپ  ٍةَرِفْغَِمب  ُهْرِّشَبَف 

. دشابن روجأم  رب  یتّنم  نآ  رد  دشاب و  هتشادن  هار  انف  ناصقن و  نآ  رد  هک  تسا  يرجا  میرک  رجا  ٍمیِرَک  ٍرْجَأ  َو 
نآ تروص  دناهداد و  ماجنا  هک  یلامعا  اُومَّدَق و  ام  ُُبتْکَن  َو  تسدیعو  هدعو و  نداد و  يرادـلد  لیلعت و  هلمج  نیا  یتْوَْملا  ِیُْحن  ُنَْحن  اَّنِإ 

. میسیونیم ار  اهنآ  ام  هدنامن  یقاب  اهلمع 
. تسا هدنام  یقاب  نانآ  سوفن  رد  لامعا  نآ  راثآ  سپ  دناهداد ، ماجنا  هک  یلامعا  راثآ  قالخا و  مولع و  لیبق  زا  ار  اهنآ  راثآ  ْمُهَراثآ و  َو 

. ار همه  دش  رکذ  هک  اهنآ  زا  ریغ  يزیچ  ره  ٍءْیَش و  َّلُک  َو 
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. میدرک اصحا  هتشون و  ام  ُهاْنیَصْحَأ 
دوصقم  ای  یلعا ، ملق  ای  ظوفحم ، حول  رد  ٍنِیبُم  ٍمامِإ  ِیف 

167 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا زیچ  ره  هب  ادخ  ملع  وا  دوخ  هک  تسا  ماما 

. دنامدرم ناماما  اههناخ  نآ  دنور و  الاب  اههناخ  نآ  هداد  نذا  دنوادخ  هک  ییاههناخ  رد  تساناد ، يزیچ  ره  هب  دنوادخ  هک 
27 تایآ 13 -

167 ص :  ات 27 ..... ] تایآ 13  (: 36  ) سی هروس  ]

هراشا

َنُولَـسُْرم ْمُْکَیلِإ  اَّنِإ  اُولاقَف  ٍِثلاِثب  اـنْزَّزَعَف  امُهُوبَّذَـکَف  ِْنیَْنثا  ُمِْهَیلِإ  اْنلَـسْرَأ  ْذِإ  ( 13  ) َنُولَـسْرُْملا اَهَءاج  ْذِإ  ِۀَیْرَْقلا  َباحْـصَأ  ًالَثَم  ْمَُهل  ْبِرْـضا  َو 
اْنیَلَع ام  َو  ( 16  ) َنُولَسْرَُمل ْمُْکَیلِإ  اَّنِإ  ُمَْلعَی  انُّبَر  اُولاق  ( 15  ) َنُوبِذْکَت َّالِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ  ٍءْیَش  ْنِم  ُنمْحَّرلا  َلَْزنَأ  ام  َو  اُنْلثِم  ٌرََـشب  َّالِإ  ُْمْتنَأ  ام  اُولاق  ( 14)

(17  ) ُنِیبُْملا ُغالَْبلا  َّالِإ 
َنُوفِرْـسُم ٌمْوَق  ُْمْتنَأ  َْلب  ُْمتْرِّکُذ  ْنِإ  َأ  ْمُکَعَم  ْمُکُِرئاـط  اُولاـق  ( 18  ) ٌمِیلَأ ٌباذَـع  اَّنِم  ْمُکَّنَّسَمََیل  َو  ْمُکَّنَمُجْرََنل  اوُـهَْتنَت  َْمل  ِْنَئل  ْمُِکب  اـنْرَّیَطَت  اَّنِإ  اُولاـق 

َِیل ال ام  َو  ( 21  ) َنوُدَتْهُم ْمُه  َو  ًارْجَأ  ْمُُکلَئْـسَی  ْنَم ال  اوُِعبَّتا  ( 20  ) َنِیلَـسْرُْملا اوُِعبَّتا  ِمْوَق  ای  َلاق  یعْـسَی  ٌلُجَر  ِۀَـنیِدَْملا  اَْصقَأ  ْنِم  َءاج  َو  ( 19)
(22  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َو  ِینَرَطَف  يِذَّلا  ُُدبْعَأ 

ُْتنَمآ یِّنِإ  ( 24  ) ٍنِیبُم ٍلالَـض  یَِفل  ًاذِإ  یِّنِإ  ( 23  ) ِنوُذِْقُنی َو ال  ًاْئیَـش  ْمُُهتَعافَـش  یِّنَع  ِنُْغت  ٍّرُِـضب ال  ُنمْحَّرلا  ِنْدُِری  ْنِإ  ًۀَِهلآ  ِِهنوُد  ْنِم  ُذِـخَّتَأ  َأ 
(27  ) َنیِمَرْکُْملا َنِم  ِینَلَعَج  َو  یِّبَر  ِیل  َرَفَغ  اِمب  ( 26  ) َنوُمَْلعَی یِمْوَق  َْتَیل  ای  َلاق  َۀَّنَْجلا  ِلُخْدا  َلِیق  ( 25  ) ِنوُعَمْساَف ْمُکِّبَِرب 

168 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

168 ص :  همجرت ..... :

. دندمآ اجنآ  هب  ناربمایپ  هک  ینایرهشمه  زا  نزب  یلثم  نانآ  يارب  و 
هاگنآ میتشاد  راوتسا  درف  نیمّوس  نداتسرف  اب  ار  نانآ  بناج  سپس  دندرمش  وگغورد  ار  نانآ  میداتـسرف و  ار  نت  ود  نانآ  دزن  هب  هک  هاگنآ 

. میاهدش هداتسرف  تلاسر  هب  امش  يوس  هب  ام  دنتفگ  یگمه 
. دییوگیمن غورد  زج  يزیچ  امش  تسا ، هداتسرفن  ورف  يزیچ  نامحر  يادخ  دیتسین و  ام  دننامه  يرشب  زج  امش  دنتفگ 

. میاهدش هداتسرف  تلاسر  هب  امش  يوس  هب  ام  هک  دنادیم  ام  راگدرورپ  دنتفگ 
. تسین يزیچ  راکشآ  یناسرمایپ  زج  ام  هدهع  رب  و 

. دسریم امش  هب  كاندرد  یباذع  ام  زا  مینکیم و  راسگنس  ار  امش  دیرادنرب ، تسد  رگا  میاهدز ، دب  لاف  امش  هب  ام  دنتفگ 
. دیاهشیپ زواجت  یموق  امش  هک  تسا  نیا  ّقح  دینزب )؟ دب  لاف  دیاب   ) دیوش هداد  زردنا  نوچ  ایآ  تسامش ، اب  ناتدب  لاف  دنتفگ 

. دینک يوریپ  ناربمایپ )  ) ناگداتسرف زا  نم  موق  يا  تفگ  دمآ ، ناباتش  رهش  تسد  رود  زا  يدرم  و 
. دینک يوریپ  دناهتفای  اهر  دوخ  دنهاوخیمن و  یشاداپ  امش  زا  هک  یناسک  زا 

. دیوشیم هدنادرگ  زاب  وا  يوس  هب  مه  امش  هکنآ  لاح  متسرپن  تسا  هدیرفآ  ارم  هک  یسک  هک  دسرن  ارم  و 
دهدن و يدوس  ارم  ناشیا  تعافـش  دـنک ، هدارا  نم  ّقح  رد  ییالب  نامحر  يادـخ  رگا  هک  دـنریگ  شتـسرپ  هب  ار  ینایادـخ  وا  ياج  هب  ایآ 
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. دنهد تاجن  ارم  دنناوتن 
. مراکشآ یهارمگ  رد  تروص  نآ  رد  نم 

. دیهد تداهش  دیونشب و  ارم  نخس  سپ  ماهدروآ ، نامیا  ناتراگدرورپ  هب  نم 
. دنتسنادیم نم  موق  شاک  يا  دیوگ  وش  تشهب  دراو  دوش  هتفگ 

. تسا هداد  رارق  نایمارگ  زا  ارم  تسا و  هدیزرمآ  ارم  مراگدرورپ  هک  ار  نیا 

168 ص :  ریسفت ..... 

دندرگ . هاگآ  ناشدوخ  لاعفا  لاوحا و  حبق  هب  ات  دشاب  اهنآ  لاح  هیبش  هک  نک  رکذ  ار  یلاح  اًلَثَم  نک  رکذ  نانآ  يارب  ْمَُهل  ْبِرْضا  َو 
169 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. ار هیرق  باحصا  لثم  ِۀَیْرَْقلا  َباحْصَأ 

نآ مّود  لوعفم  الثم »  » و برـضا »  » لّوا لوعفم  هلمج  نیا  ای  دشاب ، لوعفم  کی  هب  يدّدعتم  برـضا »  » ظفل رگا  الثم »  » زا لدـب  هلمج  نیا  و 
. تسا

. داتسرف ینالوسر  یلاعت  يادخ  ای  داتسرف ، یناگداتسرف  اجنآ  هب  مالّسلا  هیلع  یسیع  هک  تسا  هیکاطنا  هیرق  زا  دوصقم 
. تسا رابخا  زا  یضعب  رد  هچنانچ 

. تسا لّوا  ذإ »  » زا لدب  مّود  ذإ » ، » لامتشا لدب  تروص  هب  تسا  ۀیرقلا » باحصا   » زا لدب  لّوا  ذإ »  » ظفل اْنلَسْرَأ  ْذِإ  َنُولَسْرُْملا  اَهَءاج  ْذِإ 
. میدرک تیوقت  یمّوس  لوسر  اب  دندرک ، بیذکت  میدوب و  هداتسرف  هک  ار  لوسر  ود  نآ  ٍِثلاِثب  انْزَّزَعَف  امُهُوبَّذَکَف  ِْنیَْنثا  ُمِْهَیلِإ 

. دوب سنوی  ییحی و  لوسر  ود  نآ  مسا  تسا ، یلاعت  يادخ  بناج  زا  يربمایپ  ای  نوعمش  یمّوس  لوسر 
دندروآ یماکحا  ود  نآ  سپ ، داتسرف ، هیکاطنا  رهش  هب  ار  درم  ود  دنوادخ  هک  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  َنُولَـسُْرم  ْمُْکَیلِإ  اَّنِإ  اُولاقَف 

 ... دندرک ینادنز  اهتب  هناخ  رد  دندرک و  ریگتسد  ار  ود  نآ  دنتفرگ و  تخـس  رفن  ود  نآ  رب  اهنآ  اّما  دوب ، هتخانـشان  اجنآ  مدرم  يارب  هک 
. تسا هدش  رکذ  ریسافت  رد  هک  ثیدح  رخآ  ات 

یتّدـم دـنتفاین ، تسد  اـجنآ  هاـشداپ  هب  دـندمآ و  هیکاـطنا  هب  داتـسرف ، ار  لوسر  ود  نیا  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  هدـمآ : يرگید  تیاور  رد  و 
ینادنز اهتب  هناخ  رد  تفرگ و  ار  ود  نآ  هاشداپ  دنتفگ  ریبکت  رفن  ود  نآ  دمآ ، نوریب  هاشداپ  يزور  تشذگ ، ود  نآ  تماقا  زا  ینالوط 

170 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رفن ود  نآ  هب  دش و  رهش  لاد  سانشان  تروص  هب  نوعمش  داتسرف ، اجنآ  هب  دوب  نییراّوح  سأر  رد  هک  ار  افص  نوعمش  یسیع  سپ  تفرگ ،

«1 . » تسا هدش  رکذ  ریسافت  رد  هچنانچ  دومن ، لخاد  نید  رد  ار  رهش  نآ  لها  هاشداپ و  درک و  يرای 
رشب هک  دندوب  دقتعم  دندومن و  ّتیرشب  رد  رصحنم  ار  ود  نآ  دندرک ، تابثا  لوسر  ود  نآ  يارب  ار  ّتیرشب  نانآ  اُنْلثِم  ٌرََشب  اَّلِإ  ُْمْتنَأ  ام  اُولاق 

. دراد تافانم  تسا  دّرجم  نآ  صیاقن  داوم و  زا  هک  ادخ  بناج  زا  تلاسر  اب  ندوب 
. دنتسرفیمن یسک  رشب  يوس  هب  نامحر  يادخ  نوچ  هدرکن ، لزان  يزیچ  هدنشخب  يادخ  دنتفگ  ٍءْیَش  ْنِم  ُنمْحَّرلا  َلَْزنَأ  ام  َو 

. تساهنآ نانخس  هجیتن  يهلزنم  هب  هلمج  نیا  دییوگیمن ، غورد  زج  امش  َنُوبِذْکَت و  اَّلِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ 
اْنیَلَع ام  َنُولَسْرَُمل َو  ْمُْکَیلِإ  اَّنِإ  ُمَْلعَی  انُّب  : دنتفگ نالوسر  دندیزرو  رارصا  دّدعتم  ياهدیکأت  اب  ناشدوخ  راکنا  رب  رهش  لها  هکنآ  زا  سپ  اُولاق 

ُنِیبُْملا ُغالَْبلا  اَّلِإ 
: دنتفگ هدرکن و  افتکا  نآ  ياهدیکأت  اعّدم و  هب  اهنت  نالوسر  دندرکیم  راکنا  دایز  رهش  لها  نوچ 

. تسین يزیچ  راکشآ  تلاسر  ندناسر  غیلبت و  زج  ام  رب  میتسه و  ادخ  هداتسرف  اقّقحم  ام  هک  دنادیم  ام  راگدرورپ 
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. دینکن يراددوخ  دییوگیم  هک  هچنآ  زا  رگا  میریگیم ، دب  لاف  هب  ار  امش  ام  دنتفگ : نارکنم  زاب  اوُهَْتنَت  َْمل  ِْنَئل  ْمُِکب  انْرَّیَطَت  اَّنِإ  اُولاق 
__________________________________________________

ص 212. ج 2 ، یمق : ریسفت  ص 247 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
171 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیسر دهاوخ  امش  هب  یتخس  باذع  هجنکش و  يراسگنس  رب  هوالع  مینکیم و  راسگنس  ار  امش  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  اَّنِم  ْمُکَّنَّسَمََیل  َو  ْمُکَّنَمُجْرََنل 
. تسا هتشذگ  رّرکم  هملک  نیا  حرش  دریگیم  تأشن  امش  دوخ  نطاب  زا  امش  دب  لاف  دنتفگ : ْمُکَعَم  ْمُکُِرئاط  اُولاق 

. دیروآ رطاخ  هب  دینک و  هّجوت  نآ  هب  رگا  تسا  امش  دوخ  اب  دیهدیم  هدعو  ای  دینزیم  هک  دب  لاف  ُْمتْرِّکُذ  ْنِإ  َأ 
زا دعب  دینک  باذع  ار  ام  امـش  هک  تسین  تفگـش  سپ  دینکیم ، فارـسا  روما  همه  رد  هک  دیتسه  یموق  امـش  هکلب  َنُوفِرْـسُم  ٌمْوَق  ُْمْتنَأ  َْلب 

. مییوگیمن ّقح  زج  ام  هک  دیدش  رّکذتم  هکنآ 
. دیسر سی  لآ  نمؤم  راّجن  بیبح  مان  هب  رهش  هطقن  نیرترود  زا  يدرم  ماگنه  نیا  رد  یعْسَی  ٌلُجَر  ِۀَنیِدَْملا  اَْصقَأ  ْنِم  َءاج  َو 

رد دوب و  يراغ  رد  وا  دنیوگ : دوب ، هلصاف  لاس  دصـشش  ود  نآ  نیب  دروآ و  نامیا  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  وا  دناهتفگ : یـضعب 
«1 . » دومن راهظا  ار  شنید  دیسر  وا  هب  نالوسر  ربخ  یتقو  تخادرپیم ، ادخ  تدابع  هب  یناهنپ  اجنآ 

یلع نوعرف و  لآ  نمؤم  لیقزح  سی ، لآ  نمؤم  راّجن  بیبح  دـنرفن ، هس  نیقیّدـص  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا  و 
«2 . » مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب 

یناسک زا  دینک ، يوریپ  نالوسر  زا  موق  يا  تفگ : راّجن  بیبح  ًارْجَأ  ْمُُکلَئْسَی  ْنَم ال  اوُِعبَّتا  َنِیلَسْرُْملا  اوُِعبَّتا  ِمْوَق  ای  َلاق 
__________________________________________________

ص 278. ج 2 ، يواضیب : ریسفت  ( 1)
ح 18. ص 385 ، یلاما : ( 2)

172 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یّمه نانآ  دنرادن و  امـش  يایند  هب  رظن  نوچ  دنرتراوازـس ، ندرک  يوریپ  هب  اهنآ  اذل  دنهاوخیمن و  امـش  زا  يدزم  رجا و  هک  دینک  يوریپ 

. دنرادن امش  ترخآ  زج 
. تسا رهاظ  اهنآ  لاعفا  لاوقا و  زا  نیا  دناهتفای و  تیاده  نالوسر  نآ  َنوُدَتْهُم  ْمُه  َو 

ره زا  رتراوازـس  شتـسرپ  تدابع و  هب  هدـننیرفآ  و  تسا !؟ هدـیرفآ  ارم  هک  ار  یـسک  منکن  تدابع  نم  ارچ  ِینَرَطَف  يِذَّلا  ُدـُبْعَأ  َِیل ال  اـم  َو 
. تسا دوبعم 

رارق شتسرپ  دروم  هکنیا  هب  تسرتراوازس  دشاب  وا  يوس  هب  رخآ  رد  قلخ  تشگزاب  هک  یـسک  دیدرگیمزاب و  وا  يوس  هب  َنوُعَجُْرت  ِْهَیلِإ  َو 
. دریگ

رگا دنک ، عفد  ار  باذع  هدننک  تدابع  زا  لقا  ّدح  دیاب  دوبعم  ًاْئیَـش  ْمُُهتَعافَـش  یِّنَع  ِنُْغت  ٍّرُِـضب ال  ُنمْحَّرلا  ِنْدُِری  ْنِإ  ًۀَِـهلآ  ِِهنوُد  ْنِم  ُذِـخَّتَأ  َأ 
. دنک تعافش  دنزب  ررض  دهاوخیم  هک  یسک  دزن  دناوتب  لقا  ّدح  دنکن  عفد 

. دنهد تاجن  دنناوتیم  هن  دننک و  تعافش  دنناوتیم  هن  لطاب  ياهدوبعم  ِنوُذِْقُنی  َو ال 
نید دومن ، دوشیمن  نالوسر  يرای  هّیقت  اـب  تسین و  ناگدـنب  حالـص  هب  هّیقت  رگید  هک  دـید  نوچ  راّـجن  بیبح  ٍنِیبُم  ٍلالَـض  یَِفل  ًاذِإ  یِّنِإ 

ندوب ّقح  اهنآ و  نید  نالطب  هب  هراشا  اب  تسا  هیرق  لها  هب  ای  نالوسر  هب  باطخ  ِنوُعَمْـساَف  ْمُکِّبَِرب  ُْتنَمآ  یِّنِإ  تفگ : درک و  رهاظ  ار  دوخ 
. دینک شوگ  سپ  مدروآ  نامیا  امش  راگدرورپ  هب  نم  ینعی  شدوخ ، نید 
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ای دـشاب  وا  هب  تراشب  تشهب  رد  لوخد  زا  لبق  ات  وش ، لخاد  تشهب  هب  تفگ : وا  هب  شندـش  هتـشک  زا  سپ  مه  ادـخ  َۀَّنَْجلا و  ِلُـخْدا  َلـِیق 
. ددرگ وا  زازعا  مارکا و  بجوم 

تحیـصن و ار  شموق  شاهدرم  هدـنز و  وا  تسا : هدـمآ  یثیدـح  رد  َنیِمَرْکُْملا  َنِم  ِینَلَعَج  َو  یِّبَر  ِیل  َرَفَغ  اـِمب  َنوُمَْلعَی  یِمْوَـق  َْتَیل  اـی  َلاـق 
. داد زردنا 

47 تایآ 28 -

173 ص :  ات 47 ..... ] تایآ 28  (: 36  ) سی هروس  ]

هراشا

ًةَرْسَح ای  ( 29  ) َنوُدِماخ ْمُه  اذِإَف  ًةَدِـحاو  ًۀَْحیَـص  َّالِإ  َْتناک  ْنِإ  ( 28  ) َنِیلِْزنُم اَّنُک  ام  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ٍدـْنُج  ْنِم  ِهِدـَْعب  ْنِم  ِهِمْوَق  یلَع  اْنلَْزنَأ  اـم  َو 
ٌّلُک ْنِإ  َو  ( 31  ) َنوُعِجْرَی ْمِْهَیلِإ ال  ْمُهَّنَأ  ِنوُرُْقلا  َنِم  ْمُهَْلبَق  انْکَلْهَأ  ْمَک  اْوَرَی  َْمل  َأ  ( 30  ) َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  َّالِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  ْمِهِیتْأَی  ام  ِدابِْعلا  یَلَع 

(32  ) َنوُرَضُْحم اْنیََدل  ٌعیِمَج  اََّمل 
ِنُویُْعلا َنِم  اهِیف  انْرَّجَف  َو  ٍبانْعَأ  َو  ٍلیَِخن  ْنِم  ٍتاَّنَج  اـهِیف  اـْنلَعَج  َو  ( 33  ) َنُولُکْأَی ُْهنِمَف  ابَح  اْهنِم  انْجَرْخَأ  َو  اهاْنیَیْحَأ  ُۀَْـتیَْملا  ُضْرَْألا  ُمَُهل  ٌۀَـیآ  َو 

اَّمِم ال َو  ْمِهِسُْفنَأ  ْنِم  َو  ُضْرَْألا  ُِتْبُنت  اَّمِم  اهَّلُک  َجاوْزَْألا  َقَلَخ  يِذَّلا  َناْحبُـس  ( 35  ) َنوُرُکْـشَی الَف  َأ  ْمِهیِْدیَأ  ُْهتَلِمَع  ام  َو  ِهِرَمَث  ْنِم  اُولُکْأَِیل  ( 34)
(37  ) َنوُِملْظُم ْمُه  اذِإَف  َراهَّنلا  ُْهنِم  ُخَلْسَن  ُْلیَّللا  ُمَُهل  ٌۀَیآ  َو  ( 36  ) َنوُمَْلعَی

یِغَْبنَی ُسْمَّشلا  ال  ( 39  ) ِمیِدَْقلا ِنوُجْرُْعلاَک  َداع  یَّتَح  َلِزانَم  ُهانْرَّدَـق  َرَمَْقلا  َو  ( 38  ) ِمِیلَْعلا ِزیِزَْعلا  ُریِدْقَت  َِکلذ  اَهل  ٍّرَقَتْـسُِمل  يِرَْجت  ُسْمَّشلا  َو 
َو ( 41  ) ِنوُحْـشَْملا ِْکلُْفلا  ِیف  ْمُهَتَّیِّرُذ  اْنلَمَح  اَّنَأ  ْمَُهل  ٌۀَـیآ  َو  ( 40  ) َنوُحَبْـسَی ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُک  َو  ِراهَّنلا  ُِقباس  ُْلیَّللا  ـال  َو  َرَمَْقلا  َكِرْدـُت  ْنَأ  اـَهل 

(42  ) َنُوبَکْرَی ام  ِِهْلثِم  ْنِم  ْمَُهل  انْقَلَخ 
ام َو  ْمُکیِدـْیَأ  َْنَیب  ام  اوُقَّتا  ُمَُهل  َلـِیق  اذِإ  َو  ( 44  ) ٍنیِح یلِإ  ًاعاتَم  َو  اَّنِم  ًۀَـمْحَر  َّالِإ  ( 43  ) َنوُذَْـقُنی ْمُه  َو ال  ْمَُهل  َخیِرَـص  الَف  ْمُْهقِْرُغن  ْأَشَن  ْنِإ  َو 

َلاق ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اوُقِْفنَأ  ْمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو  ( 46  ) َنیِضِْرعُم اْهنَع  اُوناک  َّالِإ  ْمِهِّبَر  ِتایآ  ْنِم  ٍۀَیآ  ْنِم  ْمِهِیتَْأت  ام  َو  ( 45  ) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  ْمُکَْفلَخ 
(47  ) ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  َّالِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ  ُهَمَعْطَأ  ُهَّللا  ُءاشَی  َْول  ْنَم  ُمِعُْطن  َأ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 
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174 ص :  همجرت ..... :

. میدوبن نآ  هدنتسرف  ورف  ام  میداتسرفن و  ورف  نامسآ  زا  یهاپس  وا ، زا  سپ  وا ، موق  رس  رب  ام  و 
. دندش شوماخ  ناشیا  هاگنآ  دوبن  هناگی  يرابگرم  گناب  زج  نآ 

. دندرکیم دنخشیر  ار  وا  هکنآ  رگم  دماین ، نانآ  يارب  يربمایپ  چیه  ناگدنب  رب  غیرد  يا 
. دنتشگنزاب نانیا  يوس  هب  نانآ  هک  میدرک  دوبان  ار  ییاهلسن  ناشیا ، زا  شیپ  رایسب  هچ  هک  دناهدیشیدنین  ایآ 

. دنوش هدرک  راضحا  ام  دزن  ناشیگمه  هک  تسین  نیا  زج  و 
. دنروخیم نآ  زا  هک  میدروآرب  اههناد  نآ  زا  میدنادرگ و  شاهدنز  هکنانآ  يارب  تسا  یتربع  هیام  هدرمژپ  نیمز  و 

. میتخاس ناور  ناراسهمشچ  اجنآ  رد  میدروآ و  دیدپ  روگنا  امرخ و  ناتخرد  زا  ییاهغاب  نآ  رد  و 
؟ دنراذگیمن ساپس  ایآ  دنروخب  دندوب  هدروآ  لمع  ار  نآ  ناشدوخ  ياهتسد  هچنآ  نآ و  رب  راب و  زا  ماجنا  رس  ات 

اههنوگ  همه  هک  یسک  تسا  هّزنم  كاپ و 
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. دنسانشیمن هچنآ  زین  ناشدوخ و  دوجو  زا  زین  دنایوریم و  نیمز  هچنآ  هلمج  زا  تسا  هدیرفآ  ار 

. دنمرآیم نآ  یکیرات  رد  هاگنآ  هک  میزاسیم  ادج  نآ  زا  ار  زور  هک  تسا  یفرگش  هدیدپ  بش  نانآ  يارب  و 
. تساناد دنمزوریپ  دنوادخ )  ) ینیرفآ هزادنا  نیا  دراد  نایرج  ياهدعاق  رارق و  اب  دیشروخ  و 

. ددرگزاب هنیرید  هدیکشخ  هخاش  نوچمه  شیوخ  ریس  رد  ات  میاهتشاد  رّرقم  ییاههاگلزنم  زین  ار  هام  و 
. دنروانش يرهپس  رد  همه  دیوج و  تقبس  زور  رب  بش  هن  دسرب ، هام  هب  دوخ  ریس  رد  هک  تسا  راوازس  ار  دیشروخ  هن 

. میدرک راوس  رابنارگ  یتشک  رد  ار  ناشدورو  داز  ام  هک  نانآ  يارب  تسا  یتربع  هیام  و 
. دنوشیم راوس  هک  میاهدیرفآ  نآ  دننامه  يزیچ  نانآ  يارب  و 

. دنوشن هداد  تاجن  دنرادن و  یسر  دایرف  میزاسیم و  هقرغ  ار  نانآ  میهاوخب  رگا  و 
(. نّیعم  ) ینامز ات  يرادروخرب  دننیبب و  ام  يوس  زا  یتمحر  رگم 

. دیوش تمحر  لومشم  هک  دشاب  دینک  اورپ  تسا ، ناترس  تشپ  هچنآ  زا  امش و  يور  شیپ  هچنآ  زا  دوش  هتفگ  ناشیا  هب  نوچ  و 
. دناهدوب نادرگيور  نآ  زا  هکنآ  رگم  تسا  هدماین  نانآ  يارب  ناشراگدرورپ  تایآ  زا  یتیآ  چیه  و 

كاروخ ار  یـسک  ایآ  دـنیوگ  نانمؤم  هب  نارفاـک  دـینک ، پپخب  تسا  هداد  يزور  امـش  هب  دـنوادخ  هچنآ  زا  دوش  هتفگ  ناـشیا  هب  نوچ  و 
. دیتسین راکشآ  یهارمگ  رد  زج  امش  دهدیم ، شکاروخ  دهاوخب  دنوادخ  رگا  هک  میهد 

175 ص :  ریسفت ..... 

نینچ قدنخ  ردب و  زور  رد  هچنانچ  میداتسرفن ، يرگـشل  نامـسآ  زا  وا  موق  رب  ام  ینعی  ِءامَّسلا  َنِم  ٍْدنُج  ْنِم  ِهِدَْعب  ْنِم  ِهِمْوَق  یلَع  اْنلَْزنَأ  ام  َو 
. میدرک كاله  ینامسآ  هحیص  کی  اب  ار  اهنآ  هکلب  میدرک ،

« دنج  » رب فطع  هلوصوم ، ای  هیفان  ام »  » ظفل َنِیلِْزنُم  اَّنُک  ام  َو 
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. میداتسرفن ورف  وا  مدرم  رب  میدرک  لزان  داب  ناراب و  گنس و  زا  ناینیشیپ  رب  هک  ار  هچنآ  رب  ینعی  تسا ،
. دوبن ام  هذخاؤم  باذع و  رگا  َْتناک  ْنِإ 

. دندش كاله  همه  دش و  رداص  لییربج  زا  هک  دایرف  هحیص و  کی  رگم  َنوُدِماخ  ْمُه  اذِإَف  ًةَدِحاو  ًۀَْحیَص  اَّلِإ 
يا ینعی   ) دـشاب هتفرگ  رارق  يدانم  فرع  تداع  قبط  ترـسح  دوخ  تسا  نکمم  داـب ، ناگدـنب  رب  ترـسح  موق  يا  ِداـبِْعلا  یَلَع  ًةَرْـسَح  اـی 

(. شاب ناگدنب  رب  وت  ترسح 
. تساهنآ يارب  شابرادیب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تّما  زا  هیانک  َنُؤِزْهَتْسَی  ِِهب  اُوناک  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  ْمِهِیتْأَی  ام 

رد دوه  يهروس  رخآ  رد  هیآ  نیا  ریظن  َنوُرَـضُْحم  اْنیََدل  ٌعیِمَج  اََّمل  ٌّلُک  ْنِإ  َو  َنوُعِجْرَی  ْمِْهَیلِإ ال  ْمُهَّنَأ  ِنوُرُْقلا  َنِم  ْمُهَْلبَق  انْکَلْهَأ  ْمَک  اْوَرَی  َْمل  َأ 
. دش هتفگ  نآ  ریسفت  دش و  نایب  ْمَُهلامْعَأ » َکُّبَر  ْمُهَّنَیِّفَُوَیل  اََّمل  الُک  َّنِإ  َو  : » ادخ لوق  نمض 

يارب ار  هدرم  نیمز  هک  نیا  تسا  ناگدـنب  يارب  هک  ییاههناشن  زا  َنُولُکْأَی و  ُْهنِمَف  ابَح  اْهنِم  اـنْجَرْخَأ  َو  اـهاْنیَیْحَأ  ُۀَْـتیَْملا  ُضْرَأـْلا  ُمَُهل  ٌۀَـیآ  َو 
لیلد تسا و  نانآ  هب  ام  مامتها  ام و  تردـق  ملع و  رب  لیلد  نآ  میدروآ و  نوریب  اهنآ  كاروخ  تهج  ياهناد  نآ  زا  میدرک و  هدـنز  ناـنآ 

. تسین نقتم  تیاغ  تهج  زا  زج  ام  ندینادرگ  هدنز  میراذگیمن ، تیاغ  نودب  ار  يزیچ  هک  نیا  رب 
ام  و   » هلمج ْمِهیِْدیَأ  ُْهتَلِمَع  ام  َو  ِهِرَمَث  ْنِم  اُولُکْأَِیل  ِنُویُْعلا  َنِم  اهِیف  انْرَّجَف  َو  ٍبانْعَأ  َو  ٍلیَِخن  ْنِم  ٍتاَّنَج  اهِیف  اْنلَعَج  َو 
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اههویم بآ  عاونا  ْمِهیِْدیَأ » ُْهتَلِمَع  ام   » زا دوصقم  ددرگیم و  رب  تسا  هدش  رکذ  هک  هچنآ  هب  ریمض  تسا و  هرمث »  » رب فطع  مهیدیأ » هتلمع 
. تسا هّیلاح  هلمج  هیفان و  ام »  » ظفل ای  دنزاسیم ، اههویم  اههناد و  قلطم  زا  هک  تسا  ییاهزیچ  ای  دننکیم ، کشخ  هک  تسا  ییاههویم  و 

. دنیامن میظعت  ود  نآ  لاثما  یهن و  رما و  بلط  اب  ار  معنم  دننک و  معنم  هظحالم  اهتمعن  نآ  رد  دننک و  رکش  دیاب  َنوُرُکْشَی  الَف  َأ 
. دیرفآ ار  دیلاوم  فانصا  همه  هک  ییادخ  تسا  هّزنم  اهَّلُک  َجاوْزَْألا  َقَلَخ  يِذَّلا  َناْحبُس 

. ناتخرد ناهایگ و  عاونا  زا  دیوریم  نیمز  رد  هک  ییاهزیچ  زا  ُضْرَْألا  ُِتْبُنت  اَّمِم 
هن هک  یتاناویح  نداعم و  فانصا  دننام  دننادیمن ، اهنآ  هک  یتاقولخم  دیوریم و  رشب  ياهسفن  زا  هچنآ  َنوُمَْلعَی و  اَّمِم ال  َو  ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  َو 

. دناهدینش هن  دناهدید و  ار  اهنآ 
میریگرب نآ  زا  ار  زور  هدرپ  نوچ  ام  هک  تسا  بش  دوجو  دنکیم  تابثا  ار  وا  تردق  هک  ادخ  تایآ  زا  َراهَّنلا  ُْهنِم  ُخَلْـسَن  ُْلیَّللا  ُمَُهل  ٌۀَـیآ  َو 

. دریگ ارف  یکیرات  ار  همه 
. تسا هدش  هراعتسا  دنفسوگ  ندنک  تسوپ  ینعی  ةاّشلا » خلس   » زا مینکیم ، لیاز  ینعی  خلسن »  » ظفل

ار اج  همه  یکیرات  تملظ و  دش و  ضبق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  یتقو  ینعی  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  َنوُِملْظُم  ْمُه  اذِإَف 
«1 . » دندیدن ار  وا  تیب  لها  يرترب  لضف و  مدرم  تفرگ  ارف 

__________________________________________________

ثیدح 574. زا  یتمسق  ص 379 ، ج 8 ، یفاک : ص 253 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
178 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لیذ رد  ار  هلمج  نیا  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  نیا  باـتفآ  ندوـب  هناـشن  تیآ و  لـیلد  تسا ، ربـخ  ادـتبم و  هـلمج  نـیا  يِرَْجت و  ُسْمَّشلا  َو 
. دشاب لیّللا »  » رب فطع  سمّشلا » و   » ظفل تسا  نکمم  دومن . رکذ  اههناشن  اهتیآ و  شرامش 

دیـشروخ هن  رگ  دوریمن ، رتارف  شدوـخ  هقطنم  زا  هک  تسا ، يرارقتـسا  ّلـحم  هاـگرارق و  دیـشروخ  ناـیرج  تکرح و  يارب  اـَهل  ٍّرَقَتْـسُِمل 
. دشاب هتشاد  رارقتسا  ّلحم  هک  درادن  نوکس 

. دنکیمن عنم  شاهدارا  رما و  يارجا  زا  ار  وا  یعنام  چیه  هک  تسا  یسک  ریدقت  نیا  ِزیِزَْعلا  ُریِدْقَت  َِکلذ 
تایاغ حلاصم و  نآ  رب  لمتشم  هک  دنکیم  داجیا  يروط  ار  نآ  سپ  دنادیم ، ار  نآ  رب  ّبترتم  تایاغ  زیچ و  ره  حلاصم  هک  یـسک  ِمِیلَْعلا 

. درادن دوجو  نآ  داجیا  زا  یعنام  چیه  نوچ  دشاب ،
ار لزانم  نآ  زج  کلف  عاضوا  زا  اذـل  تسا ، فورعم  برع  دزن  هک  تسا  لزنم  تشه  تسیب و  هام »  » رمق ياهلزنم  َلِزاـنَم  ُهانْرَّدَـق  َرَمَْقلا  َو 

. دنتفرگیم لزانم  نآ  رد  ناگراتس  ریاس  هب  رمق  رظن  اهنآ و  رد  رمق  ندوب  لزانم و  نآ  زا  ار  موجن  ماکحا  اهبرع  هچ  درکن ، رکذ 
. ددرگیمرب لّوا  لزنم  هب  هرابود  دیشروخ  تکرح  ریس و  ياهتنا  سپ  َداع  یَّتَح 

هب یجک  ّتقد و  رد  هام  هیبشت  دوصقم  دـشاب ، روگنا  ای  امرخ  نآ  رب  هک  تسا  روگنا  ای  اـمرخ  هخاـش  نوجرعلا »  » ظـفل ِمیِدَْـقلا  ِنوُجْرُْعلاَـک 
. تسا جک  کشخ و  هخاش 

179 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، تسا فلتخم  ود  نآ  يراجم  نیابتم ، ود  نآ  كالفا  نوچ  دـسرب  هام  هب  هک  دـشاب  ار  دیـشروخ  هن  َرَمَْقلا  َكِرْدـُت  ْنَأ  اَهل  یِغَْبنَی  ُسْمَّشلا  َال 

رهاظ هام  رون  دراذگن  دیایب و  هام  يور  رب  هک  دیاش  هن  ار  دیشروخ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای  تسا ، دنک  دیـشروخ  ریـس  عیرـس و  هام  ریس 
. دنوش اهنآ  يدوبان  انف و  بجوم  دنیایب و  لاثم  سوفن و  ياههام  يور  رب  دیابن  حاورا  ياهدیشروخ  هچنانچ  دوش ،

: تسا نیا  هیآ  يانعم  ای  ددرگ ، رهاظ  زور  دراذگن  هک  يوحن  هب  دیآ  قیاف  دریگ و  تقبس  زور  رب  دناوتیم  بش  هن  ِراهَّنلا و  ُِقباس  ُْلیَّللا  َال  َو 
زا لبق  بش  دوجو  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  اـی  دـنک ، كرد  تسا  دیـشروخ  هک  ار  زور  هناـشن  دـیابن  تسا  هاـم  زا  تراـبع  هک  بش  هناـشن 
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. تسین زور  دوجو 
ورم رد  نومأـم  لهـس ، نب  لـضف  مالّـسلا و  هیلع  اـضر  ماـما  هک  تقو  نآ  مدوب  ناـسارخ  رد  نم  تفگ : هدـش ، تیاور  متاـح  نب  ثعـشا  زا 

. دش هدامآ  اذغ  هرفس  سپ  دندرک ، عامتجا 
: تفگ يوار  تسیچ ؟ امش  رظن  بش ؟ ای  هدش  قلخ  لّوا  زور  ایآ  هک  هدرک  لاؤس  هنیدم  رد  لیئارسا  ینب  زا  يدرم  تفگ : نومأم 

وت ادخ  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  لضف  دـنیوگب . دنتـشادن  يزیچ  دروم  نیا  رد  یلو  دزیم  رود  عوضوم  نیمه  رد  ناشنانخس 
. هدب ربخ  ام  هب  هراب  نیا  رد  دنک  حالصا  ار 

؟ باسح زا  ای  میوگب  نآرق  زا  یلب ، دومرف : ماما 
. وگب باسح  تهج  زا  تفگ : لضف 

رد  ایند  روهظ  عولط و  هک  ینادیم  لضف  يا  دومرف : ماما  سپ 
180 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تسا روث ، رد  هام  لمح ، رد  دیشروخ  ناطرس ، رد  يرتشم  نازیم ، رد  لحز  سپ  دنتسه ، دوخ  فرش  عضاوم  رد  ناگراتـس  تسا و  ناطرس 
لوق هدـش و  هدـیرفآ  نامـسآ  زا  لبق  زور  سپ  دریگیم  رارق  نامـسآ  طسو  رد  لمح  مهد  رد  دیـشروخ  هک  دـنکیم  نیا  رب  تلالد  نیا  و 

«1 . » تسا هتفرگ  تقبس  هکلب  هتسجن  یشیپ  زور  رب  بش  ینعی  ِراهَّنلا  ُِقباس  ُْلیَّللا  َال  َو  َرَمَْقلا  َكِرُْدت  ْنَأ  اَهل  یِغَْبنَی  ُسْمَّشلا  َال  یلاعت : يادخ 
انش اضف  رد  دوخ  رادم  رد  ینعی  دنروانش  ینّیعم  رادم  رد  ناگراتـس  فانـصا  ریاس  هام و  دیـشروخ و  زا  کی  ره  َنوُحَبْـسَی  ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُک  َو 

. دننکیم تکرح  نانک 
زا کی  ره  ای  دوش ، هتفرگ  ریدقت  رد  ّلک »  » هیلا فاضم  ناونع  هب  موجّنلا » فانصا   » ظفل هک  تسا  نیا  رابتعا  هب  ای  ّلک »  » ظفل رب  عمج  لمح 

ءالقع عمج  لامعتسا  تسا ، نایرگشل  نازابرـس و  بحاص  هک  تسا  یـسفن  ياراد  اهنآ  زا  کی  ره  هچ  دوش ، هداد  رارق  تعامج  ناگراتس 
. دندنمرهب درخ  زا  تسا  نامسآ  رد  هچنآ  هک  تسا  نآ  يارب  تسا ) لوقعلا  يوذ  صوصخم  نی »  » ای نو »  » اب عمج  )

«2 . » تسا هدش  هدیرفآ  نامسآ  زا  لبق  نیمز  هام و  زا  لبق  دیشروخ  بش ، زا  لبق  زور  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
«3 . » تسا هدش  قلخ  تملظ  زا  لبق  رون  تسا : هدمآ  يرگید  ربخ  رد  و 

__________________________________________________

. ].....[ ص 425 ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ص 253 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
ص 352. ج 2 ، جاجتحالا ، ص 253 . ج 4 ، یفاص : ( 2)

ح 116. ص 145 ، ج 8 ، یفاک : ص 254 . ج 4 ، یفاص : ( 3)
181 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد ار  رـشب  هّیرذ  داژن و  ام  هک  تسا  نیا  راگدرورپ  تردـق  ياـههناشن  زا  رگید  یکی  ِنوُحْـشَْملا  ِکـْلُْفلا  ِیف  ْمُهَتَّیِّرُذ  اـْنلَمَح  اَّنَأ  ْمَُهل  ٌۀَـیآ  َو 
درفم و دوشیم ، قالطا  نانز  رب  نیلقث ، يانعم  هب  ّرذ »  » زا هّیّرذ  سانجا و  فانـصا  ای  ناویح ، فانـصا  ینعی  میدینادرگ  راوس  راب  رپ  یتشک 

. دوشیم هتسب  عمج  یهاگ  تسا و  يواسم  نآ  رد  عمج 
رد ار  نانآ  دوخ  اـم  دومرف : هن  دـناهدش و  لـمح  یتشک  رد  اـهنآ  ناردـپ  هکنیا  راـبتعا  هب  تسا  دوجوم  صاخـشا  هّیرذ  هیّرذ ، زا  دوصقم  و 
هب اهنآ  رب  ندراذـگ  تّنم  هفاضا  هب  تسنانآ  لمح  دـیفم  هّیّرذ  لمح  سپ  تسنانآ . لمح  مزلتـسم  هیّرذ  لـمح  نوچ  میدرک ، لـمح  یتشک 

. نانآ نانز  هیّرذ و  لمح  ببس 
، تسا قلخ  ياـنعم  هب  ءرذ »  » زا هّیّرذ »  » ظـفل نوچ  تسا ، ناردـپ  هّیّرذ  زا  دوصقم  اـی  تسا  مالّـسلا  هیلع  حون  یتـشک  کـلف »  » زا دوصقم  و 

. دناهتفگ یضعب  هچنانچ  تسا  حون  یتشک  کلف »  » زا دوصقم 
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«1 . » دننکیم تکرح  ایرد  رد  هک  تسا  ییاهیتشک  یتشک  زا  دوصقم  تسا و  نانز  دالوا و  هّیرذ  زا  دوصقم  ای 
رد دنرادن و  ار  ایرد  رد  ریس  تکرح و  رب  تردق  دنفیعض و  اهنآ  هک  تسا  تهج  نادب  نانز  هیّرذ و  لمح  ببس  هب  نداهن  ّتنم  نانتما و  و 

. دننک ریس  نتفر  هار  اب  دنناوتیمن  مه  یکشخ 
: تسا یلاعت  يادخ  لوق  بلطم  نیا  هنیرق  و 

یکشخ رد  هک  دنوش  راوس  نآ  رب  افعض  نیا  هک  میدیرفآ  اههدنبنج  زا  ییاهزیچ  یتشک  دننام  َنُوبَکْرَی  ام  ِِهْلثِم  ْنِم  ْمَُهل  انْقَلَخ  َو 
__________________________________________________

.282 ص 281 - ج 2 ، يواضیب : ریسفت  ( 1)
182 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوش ناسآ  نانآ  يارب  نتفر  هار 
الَف درک ، میهاوخ  قرغ  ار  اهنآ  میهاوخب  رگا  ینعی  تسا  ریخا  يانعم  لیلد  لبقتسم  طرـش  تروص  هب  بلطم  ندرک  ادا  ْمُْهقِرُْغن و  ْأَشَن  ْنِإ  َو 

. دننک يریگولج  عنم  قرغ و  زا  هک  دنرادن  ياهراچ  چیه  سپ  ْمَُهل  َخیِرَص 
. درک دنهاوخن  ادیپ  تاجن  مه  قرغ  زا  دعب  َنوُذَْقُنی  ْمُه  َو ال 

محر اـهنآ  هب  اـم  نکل  اـی  تمحر ، تهج  هب  مینکیمن  قرغ  ار  اـهنآ  نکیل  ینعی و  تسا  عـطقنم  يانثتـسا  ٍنیِح  یلِإ  ًاـعاتَم  َو  اَّنِم  ًۀَـمْحَر  اَّلِإ 
زا لصّتم  يانثتسا  ای  َنوُذَْقُنی » ْمُه  َو ال  ْمَُهل  َخیِرَص  الَف  : » ادخ لوق  زا  تسا  لصّتم  يانثتـسا  ای  تسام  بناج  زا  تمحر  هکیلاح  رد  مینکیم 

. مینکیم محر  نانآ  هب  تسام  بناج  زا  هک  یتمحر  اب  لاح  نآ  رد  رگم  ینعی  مهقرغن » »
. دیسرتب نآ  تابوقع  ترخآ و  ياههبقع  زا  ای  نآ  باذع  ایند و  ثداوح  زا  ْمُکیِْدیَأ  َْنَیب  ام  اوُقَّتا  ُمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو 

. دوشیم هتسناد  یلبق  هلمج  اب  هسیاقم  اب  نآ  يانعم  ْمُکَْفلَخ  ام  َو 
زا تسامـش  رـس  تشپ  رد  هک  هچنآ  ناهانگ ، زا  تسامـش  يولج  رد  هک  هچنآ  زا  دـیزیهرپب  ینعی  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

«1 . » تبوقع
: تسادخ لوق  نیا  هنیرق  هب  هدش  فذح  باوج  دندومنن » لوبق  دندرک و  ضارعا  : » تسا نینچ  طرش  باوج  َنوُمَحُْرت  ْمُکَّلََعل 

. دناهدرک تداع  نیرمت و  ضارعا  رب  نوچ  َنیِضِْرعُم  اْهنَع  اُوناک  اَّلِإ  ْمِهِّبَر  ِتایآ  ْنِم  ٍۀَیآ  ْنِم  ْمِهِیتَْأت  ام  َو 
__________________________________________________

ص 427. ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ص 254 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
183 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دینک قافنا  اهجاتحم  هب  هدرک  امش  يزور  ادخ  هک  هچنآ  زا  دوش  هتفگ  نانآ  هب  رگا  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اوُقِْفنَأ  ْمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو 
. دناهدش رفاک  شتیالو  مالّسلا و  هیلع  یلع  هب  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  ای  ادخ  هب  هک  نانآ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق 

. دنیوگیم هداد و  رارق  بطاخم  ار  نینمؤم  اُونَمآ  َنیِذَِّلل 
صیـصخت دومنیمن ؟ ریقف  ار  وا  درکیم و  شماعطا  تساوخیم  ادـخ  رگا  هک  مینکب  یـسک  هب  ماعطا  اـیآ  ُهَمَعْطَأ  ُهَّللا  ُءاـشَی  َْول  ْنَم  ُمِعُْطن  َأ 

دـینکیم و رارقا  ادـخ  هب  هک  امـش  دـنتفگ : نینچ  دـندش و  نینمؤم  ضّرعتم  راّـفک  هک  اـیوگ  تسناـنآ  ازهتـسا  يارب  اـی  باـطخ  هب  نینمؤم 
ای دیدوب ، ادخ  ماعطا  هب  رتراوازس  امش  دییوگیم  امش  هک  دشاب  روطنامه  بلطم  رگا  سپ  تسراوخ  يزور  ره  هدنهد  يزور  وا  دییوگیم 

ادـخ یتقو  تسام ، زا  رتهتـسیاش  اهنآ  رب  قافنا  ندرک و  اطع  هب  دـنوادخ  هک  هنوگ  نیدـب  تسا ، قافنا  مدـع  رد  رذـع  داـجیا  ناـشدوصقم 
. میرتراوازس ماعطا  مدع  هب  ام  سپ  دنک  ماعطا  اهنآ  هب  هتساوخن 

رد زج  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ای  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  اـی  ادـخ ، هب  رارقا  رد  اـی  راـتفگ ، نیا  رد  امـش  ٍنِیبُم  ٍلالَـض  ِیف  اَّلِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ 
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. دیتسین راکشآ  یهارمگ 
59 تایآ 48 -

183 ص :  ات 59 ..... ] تایآ 48  (: 36  ) سی هروس  ]

هراشا

َو ال ًۀَیِصْوَت  َنوُعیِطَتْسَی  الَف  ( 49  ) َنوُمِّصِخَی ْمُه  َو  ْمُهُذُخْأَت  ًةَدِحاو  ًۀَْحیَص  َّالِإ  َنوُرُْظنَی  ام  ( 48  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ُدْعَْولا  اَذه  یتَم  َنُولوُقَی  َو 
َدَعَو ام  اذه  انِدَـقْرَم  ْنِم  انَثََعب  ْنَم  انَْلیَو  ای  اُولاق  ( 51  ) َنُولِْـسنَی ْمِهِّبَر  یلِإ  ِثادْجَْألا  َنِم  ْمُه  اذِإَف  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفن  َو  ( 50  ) َنوُعِجْرَی ْمِِهلْهَأ  یلِإ 

(52  ) َنُولَسْرُْملا َقَدَص  َو  ُنمْحَّرلا 
َّنِإ ( 54  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام  َّالِإ  َنْوَزُْجت  ـال  َو  ًاْئیَـش  ٌسْفَن  ُمَلُْظت  ـال  َمْوَْیلاَـف  ( 53  ) َنوُرَـضْحُم اْنیََدل  ٌعیِمَج  ْمُه  اذِإَف  ًةَدِـحاو  ًۀَْحیَـص  َّالِإ  َْتناک  ْنِإ 

(57  ) َنوُعَّدَی ام  ْمَُهل  َو  ٌۀَهِکاف  اهِیف  ْمَُهل  ( 56  ) َنُؤِکَّتُم ِِکئارَْألا  یَلَع  ٍلالِظ  ِیف  ْمُهُجاوْزَأ  َو  ْمُه  ( 55  ) َنوُهِکاف ٍلُغُش  ِیف  َمْوَْیلا  ِۀَّنَْجلا  َباحْصَأ 
(59  ) َنُومِرْجُْملا اَهُّیَأ  َمْوَْیلا  اوُزاْتما  َو  ( 58  ) ٍمیِحَر ٍّبَر  ْنِم  ًالْوَق  ٌمالَس 

184 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

184 ص :  همجرت ..... :

. دسریمارف یک  هدعو  نیا  دییوگیم  تسار  رگا  دنیوگ  و 
. ناشدریگ ورف  دننکیم ، لدج  هزیتس و  هک  یلاح  رد  هک  دنشکیمن  راظتنا  ار  ياهناگی  رابگرم  گناب  زج 

. دندرگیمزاب ناشهداوناخ  يوس  هب  هن  درک و  دنناوت  یتّیصو  هن  ماگنه  نآ  رد  سپ 
. دنباتشب ناشراگدرورپ  يوس  هب  دنزیخرب و  اهروگ  زا  ناشیا  هاگنآ  دوش  هدیمد  روص  رد  و 

. دناهتفگ تسار  ناربمایپ  دوب و  هداد  هدعو  نامحر  يادخ  هک  تسا  نامه  نیا  تخیگنارب ؟ نامباوخ  زا  ار  ام  یک  ام  رب  ياو  دنیوگ 
. دنوش هدرک  راضحا  ام  دزن  رد  نانآ  یگمه  هک  تسا  هاگنآ  دوبن  ياهناگی  رابگرم  گناب  زج  نآ 

. دیباین ازج  دیاهدرک ، هک  يراک  ربارب  رد  زج  دورن و  یمتس  سک  چیه  رب  زورما  هک  دینادب 
. دنمّرخ شوخ و  يراک  رد  زورما  نایتشهب  نامگیب 

. دناهدز هیکت  اهگنر  وا  يور  رب  ناراسهیاس  رد  ناشیاهتفج  ناشیا و 
. تسا هدامآ  دننک  بلط  هچ  ره  نانآ  يارب  تساههویم و  نانآ  يارب  اجنآ  رد 

. نابرهم راگدرورپ  زا  تسا  ینخس  نیا  امش ، رب  مالس 
. دیوش ادج  ناراکوکین  زا  ناراکهنگ  يا  زورما  دیآ  ادن  و 

185 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

185 ص :  ریسفت ..... 

ام ندینادرگ  هدنز  تمایق و  هدعو  ای  دیهدیم ، هدعو  ام  هب  امش  تسود  امـش و  هک  باذع  هدعو  نیا  دنیوگیم : ُدْعَْولا  اَذه  یتَم  َنُولوُقَی  َو 
؟ تسا تقو  هچ  ماگنه  نآ  رد  اک  باذع  ازج و  يارب 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2850 

http://www.ghaemiyeh.com


دّمحم درک و  دهاوخ  هدنز  ار  ام  گرم  زا  دـعب  دـنوادخ  میتسه و  هدـنروآ  دوجو  هب  ام  هک  دـییوگیم  تسار  امـش  رگا  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ 
. تسا تسار  دیوگیم  وا  هچ  ره  تسوا ، بناج  زا  لوسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

ندیمد خفن و  زج  نانآ  راظتنا  ینعی  لّوا ، خفن  نامه  ینعی  هحیـص  کی  رادقم  هب  رگم  دننامیمن  رظتنم  نانآ  ًةَدِـحاو  ًۀَْحیَـص  اَّلِإ  َنوُرُْظنَی  ام 
. دسریم ارف  هدش  هداد  هدعو  هک  هچنآ  لّوا  خفن  زا  دعب  تسین و  تسا  ندناریم  خفن  نامه  هک  لّوا 

. دناهدرکیم ینمشد  عازن و  رگیدمه  اب  هک  یلاح  رد  دریگیم  ار  نانآ  ینامسآ  باذع  هحیص و  َنوُمِّصِخَی  ْمُه  َو  ْمُهُذُخْأَت 
دیدشت اخ و  نوکـس  اب  داص ، دیدشت  ای و  اخ و  هحتف  اب  نینچمه ، ای  هرـسک  اب  داص و  دـیدشت  اخ و  هرـسک  ود  ای  هحتف  اب  نومّـصخی »  » ظفل

. تسا هدش  هدناوخ  داص 
ار ناـنآ  باذـع  ینعی  هدـش  هدـناوخ  دّرجم  یثـالث  زا  تسا و  مصتخا »  » هتفاـی رییغت  اـهنیا  همه  تسا و  طـلغ  تـئارق  نآ  دـناهتفگ : یـضعب 

. دننکیم وگتفگ  هلداجم و  ناشتالماعم  رد  هک  یلاح  رد  دریگیم 
زونه ار  اهسابل  نآ  ناشیا  دنشورفیم ، دناهتشاذگ و  ار  ناشسابل  هک  رفن  ود  هک  یلاح  رد  دوشیم  اپرب  تمایق  تسا : هدمآ  یثیدح  رد 

186 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
اپ رب  تمایق  دراذگب  شناهد  هب  ار  اذـغ  هک  هدرب  الاب  ار  شتـسد  تسا و  ندروخ  اذـغ  لوغـشم  يرگید  و  دوشیم . میاق  تمایق  دـناهدیچیپن 

«1 . » دوشیم میاق  تمایق  هدرکن  باریس  ار  اهنآ  سپ  دنک ، باریس  ار  شتاناویح  ات  دنکیم  رپ  ار  شضوح  يرگید  دوشیم ،
َو ال ًۀَیِصْوَت  َنوُعیِطَتْسَی  الَف  « 2 « ؟ هن ای  دوشیم  لزان  نانآ  رب  باذع  ایآ  هک  دـننکیم  عازن  نانآ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دـناهتفگ : یـضعب 
اب ناشرازاب  رد  اهنآ  هک  یلاح  رد  دوشیم  عقاو  ياهحیص  هک  تسا  نامّزلا  رخآ  رد  بلطم  نیا  هک  تسا  هدمآ  یّمق  زا  َنوُعِجْرَی  ْمِِهلْهَأ  یلِإ 

«3 . » دنکب دناوتیمن  مه  یتّیصو  ددرگیمنزاب و  شاهناخ  هب  يدحا  دنریمیم ، دوخ  ياج  رد  اهنآ  همه  سپ  دننکیم ، عازن  مه 
نایب خـفن و  ود  نیب  قیالخ  ثکم  ناـیب  نینچمه  تشذـگ و  خـفن  روص و  لیـصفت  ناـیب و  نونمؤم  هروس  رد  مّود ، خـفن  ِروُّصلا  ِیف  َخـُِفن  َو 

. تشذگ نانآ  ندینادرگ  هدنز  خفن و  ّتیفیک 
. یخزرب ياهربق  ای  یکاخ ، ياهربق  ِثادْجَْألا  َنِم  ْمُه  اذِإَف 

«4 . » دندوب باوخ  هک  دننکیم  نامگ  اهنآ  دوشیم  تمایق  هک  هاگنآ  دنشابیم و  اهربق  رد  موق  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
. دنوریم باتش  اب  ناشراگدرورپ  يوس  هب  َنُولِْسنَی  ْمِهِّبَر  یلِإ 

__________________________________________________

ص 427. ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ( 1)

ص 427. ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ( 2)
ص 216. ج 2 ، یّمق : ریسفت  ( 3)

ص 394. عماجلا : عماوج  ( 4)
187 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدناوخ  ردصم  هّراج و  نم »  » ظفل اب  انثعب » نم   » هک هدش  هداد  تبسن  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  انِدَقْرَم  ْنِم  انَثََعب  ْنَم  انَْلیَو  ای  اُولاق 
نیلسرم هداد و  ار  نآ  هدعو  نامحر  هک  تسا  يزیچ  نیا  دنیوگیم : دنروخیم و  ترـسح  ینعی  َنُولَـسْرُْملا  َقَدَص  َو  ُنمْحَّرلا  َدَعَو  ام  اذه 

تسا و نامحر  هدـعو  نیا  دـنیوگیم  هکیالم  تسا : هدـمآ  دـش  لـقن  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  هک  قباـس  ثیدـح  رد  دـناهتفگ و  تسار 
. دناهتفگ تسار  ادخ  نالوسر 

. دوبن هحیص  کی  زج  ندش  هدنز  ای  خفن  ندیمد و  نآ  ینعی  َْتناک  ْنِإ 
. تسریخا خفن  نامه  هحیص  کی  نآ  ًةَدِحاو و  ًۀَْحیَص  اَّلِإ 
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. تسا بابسا  زا  وا  ندوب  زاینیب  ندینادرگ و  هدنز  راک  لیهست  نایب  َنوُرَضُْحم  اْنیََدل  ٌعیِمَج  ْمُه  اذِإَف 
باسح زا  تشهب  باحـصا  ینعی  َنوُهِکاف  ٍلُغُـش  ِیف  َمْوَْیلا  ِۀَّنَْجلا  َباحْـصَأ  َّنِإ  َنُولَمْعَت  ُْمْتنُک  ام  اَّلِإ  َنْوَزُْجت  َو ال  ًاْئیَـش  ٌسْفَن  ُمَلُْظت  ـال  َمْوَْیلاَـف 

. دنتسه بّذعم  باذع  باسح و  رد  اهنآ  هک  لامش  باحصا  فالخ  رب  دنربیم  تّذل  گرزب  راک  کی  زا  دنتسه و  قراف 
«1 . » دنلوغشم ناگزیشود  تراکب  هلازا  هب  نایتشهب )  ) اهنآ تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

هلجح و رد  تخت  نآ  تسا ، هکیرا »  » عمج کیارا » ، » نّیزم ياهتخت  ینعی  ِِکئارَْألا  یَلَع  ٍلالِظ  ِیف  ْمُهُجاوْزَأ  َو  ْمُه 
__________________________________________________

ص 429. ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ص 257 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
188 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. هناخ رد  ای  دبنگ  رد  هدش  هداد  تنیز  هتسارآ و  تخت  ای  شارف و  یسرک ، تخت ، لیبق  زا  داد ، هیکت  نآ  هب  ناوتب  هک  تسا  يزیچ  ره 
: دومرف هک  تسا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  َنُؤِکَّتُم 

«1 . » دیآیم رد  زازتها  هب  یلاحشوخ  زا  وا  تخت  دنیشنب  دوخ  تخت  رب  نمؤم  هاگ  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
. تسین نکمم  نآ  فصو  هک  تسا  يذیذل  گرزب و  ياههویم  تشهب  رد  نانآ  يارب  ٌۀَهِکاف  اهِیف  ْمَُهل 

هک ار  هچ  ره  ناوخب   » ینعی تئـش » ام  یلع  عدا   » زا نوعّدـی »  » ظفل دـننک ، وزرآ  ای  دـنهاوخب  هک  ار  هچنآ  تسنانآ  يارب  َنوُعَّدَـی  اـم  ْمَُهل  َو 
. تسا هدش  هتفرگ  یهاوخب »

تاقالم زا  ایند  رد  هک  ار  هچنآ  ای  دنـسریم ، اهنآ  هب  ناشنامیا  ببـس  هب  نآ  ياهتمعن  تشهب و  دـننام  دنتـساوخیم  ایند  رد  هک  ار  هچنآ  اـی 
. دوشیم لصاح  ناشیارب  دنتساوخیم  ادخ 

«. مالس مهل   » ینعی تسا ، فوذحم  يادتبم  ربخ  ای  مالس » وه   » ینعی تسا ، فوذحم  يادتبم  ربخ  ای  نوعّدی » ام   » زا لدب  مالس »  » ظفل ٌمالَس 
. تسا هئّطوم  لاح  ًالْوَق 

. تسا تشهب  ياهتمعن  همه  قوف  هک  نابرهم  راگدرورپ  بناج  زا  تسا  یمالس  نآ  تسا و  الوق »  » تفص ٍمیِحَر  ٍّبَر  ْنِم 
تـشهب لها  هب  دنکیم  عمج  ار  همه  دنوادخ  هکنآ  زا  سپ  دـیوش ، ادـج  زورما  نیمرجم  يا  دوشیم : هتفگ  َنُومِرْجُْملا  اَهُّیَأ  َمْوَْیلا  اوُزاْتما  َو 

. تشهب رد  لوخد  هب  دوشیم  رما 
__________________________________________________

ص 246. ج 2 ، یّمق : ریسفت  ص 257 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
189 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیوش ادج  تشهب  لها  زا  دوشیم : هتفگ  مّنهج  لها  هب  و 
، دریگ ارف  ار  اهنآ  قرع  ات  دننامیم  هداتسیا  ناشیاهاپ  يور  رب  درک  عمج  تمایق  زور  رد  ار  قلخ  دنوادخ  یتقو  تسا : هدمآ  یّمق  ریسفت  رد 

اهنآ نیب  دتسرفیم و  ار  ییاهداب  یلاعت  يادخ  سپ  دومرف : دشاب ، مّنهج  يوس  هب  رگا  یّتح  نک  هبـساحم  ار  ام  اراگدرورپ  دننز : ادص  سپ 
سک ره  بلق  رد  دنوریم ، شتآ  يوس  هب  نیمرجم  دنوشیم و  ادج  سپ  نیمرجم ، يا  دـیوش  ادـج  زورما  دـنکیم : ادـن  يدانم  دـنزیم و 

«1 . » دوریم تشهب  يوس  هب  دشاب  نامیا 
73 تایآ 60 -

189 ص :  ات 73 ..... ] تایآ 60  (: 36  ) سی هروس  ]

هراشا
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ْمُْکنِم َّلَضَأ  ْدََقل  َو  ( 61  ) ٌمیِقَتْسُم ٌطارِص  اذه  ِینوُُدبْعا  ِنَأ  َو  ( 60  ) ٌنِیبُم ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  َناْطیَّشلا  اوُدـُبْعَت  ْنَأ ال  َمَدآ  ِیَنب  ای  ْمُْکَیلِإ  ْدَـهْعَأ  َْمل  َأ 
(64  ) َنوُرُفْکَت ُْمْتنُک  اِمب  َمْوَْیلا  اَهْوَلْصا  ( 63  ) َنوُدَعُوت ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ُمَّنَهَج  ِهِذه  ( 62  ) َنُولِقْعَت اُونوُکَت  ْمَلَف  َأ  ًارِیثَک  الِبِج 

َطارِّصلا اوُقَبَتْـساَف  ْمِِهُنیْعَأ  یلَع  انْـسَمََطل  ُءاشَن  َْول  َو  ( 65  ) َنُوبِـسْکَی اُوناک  اِمب  ْمُُهلُجْرَأ  ُدَهْـشَت  َو  ْمِهیِدـْیَأ  اـنُمِّلَُکت  َو  ْمِهِهاْوفَأ  یلَع  ُِمتْخَن  َمْوَْیلا 
الَف َأ  ِقـْلَْخلا  ِیف  ُهْـسِّکَُنن  ُهْرِّمَُعن  ْنَـم  َو  ( 67  ) َنوُعِجْرَی َو ال  ایِـضُم  اوُعاطَتْـسا  اَمَف  ْمِِهتَناـکَم  یلَع  ْمُهانْخَـسََمل  ُءاـشَن  َْول  َو  ( 66  ) َنوُرِْـصُبی یَّنَأَف 

(69  ) ٌنِیبُم ٌنآُْرق  َو  ٌرْکِذ  َّالِإ  َوُه  ْنِإ  َُهل  یِغَْبنَی  ام  َو  َْرعِّشلا  ُهانْمَّلَع  ام  َو  ( 68  ) َنُولِقْعَی
اهاْنلَّلَذ َو  ( 71  ) َنوُِکلام اَهل  ْمُهَف  ًاماْعنَأ  انیِدـْیَأ  ْتَلِمَع  اَّمِم  ْمَُهل  اـنْقَلَخ  اَّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ  ( 70  ) َنیِِرفاْکلا یَلَع  ُلْوَْقلا  َّقِحَی  َو  ایَح  َناک  ْنَم  َرِذـُْنِیل 

(73  ) َنوُرُکْشَی الَف  َأ  ُبِراشَم  َو  ُِعفانَم  اهِیف  ْمَُهل  َو  ( 72  ) َنُولُکْأَی اْهنِم  َو  ْمُُهبوُکَر  اْهنِمَف  ْمَُهل 
__________________________________________________

ص 216. ج 2 ، یّمق : ص 257 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
190 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

190 ص :  همجرت ..... :

؟ تسامش راکشآ  نمشد  وا  هک  دیتسرپن  ار  ناطیش  هک  مدوب  هتسبن  نامیپ  امش  اب  نایمدآ  يا  ایآ 
. تسا تسار  یهار  نیا  هک  دیتسرپب ، ارم  هکنیا  و 

؟ دیدرکیمن لّقعت  ایآ  درک ، هارمگ  ار  امش  زا  رایسب  یهورگ  یتسار  هب  و 
. دشیم هداد  هدعو  امش  هب  هک  تسا  یمّنهج  نامه  نیا 
. دییآرد نآ  هب  دیدیزرویم  هک  يرفک  رطاخ  هب  زورما 

. دنهد یهاوگ  ناشیاهاپ  دنیوگب ، نخس  ام  اب  ناشیاهتسد  دندرکیم ، هچنآ  هراب  رد  میدراذگ و  رهم  ناشیاهناهد  رب  زورما 
. دنرگنب هنوگچ  اّما  دنباتشب  طارص  هار  يوس  هب  هاگنآ  میزاس ، انیبان  ار  ناشناگدید  میهاوخ  رگا  و 

. دندرگ زاب  هن  دننک و  يراتفر  دنناوتن  هاگنآ  مینادرگ ، خسم  ناشیاج  رد  ار  نانآ  میهاوخ  رگا  و 
؟ دننکیمن لّقعت  ایآ  مینک ، هنوگژاب  ار  شراتفر  تقلخ و  میهد ، زارد  رمع  هک  ار  سک  ره  و 

. تسین نیبم  نآرق  زردنا و  زج  نیا  تسین  وا  راوازس  میاهتخوماین و  رعش  ربمایپ )  ) وا هب  ام  و 
. دبای قّقحت  نارفاک  ّقح  رد  یهلا  مکح  دهد و  رادشه  تسا  هدنز  هک  ار  سک  ره  ات 

. دنتسه نآ  ياراد  ناشیا  هک  میاهدیرفآ  ینایاپراهچ  دزاس ، رب  نامتردق  ناتسد  هچنآ  زا  نانآ  يارب  ام  هک  دناهدیشیدنین  ایآ 
. دنروخیم نآ  زا  مه  تساهنآ و  زا  ناشبوکرم  مه  اذل  میاهدینادرگ ، ناشیا  مار  ار  اهنآ  و 

190 ص :  ریسفت ..... 

يارب ادخ  بناج  زا  تسا  مالک  يادتبا  ای  لوق ، ریدـقت  هب  تسا  رّدـقم  لاؤس  باوج  تسا و  فنأتـسم  ای  لاح  هلمج  نیا  ْمُْکَیلِإ  ْدَـهْعَأ  َْمل  َأ 
. نیرضاح

191 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نمـشد وا  هک  دـینکن  تدابع  ار  ناطیـش  هک  متـسبن  نامیپ  مدآ  ینب  امـش  اب  نم  ایآ  ٌنِیبُم  ٌّوُدَـع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  َناْطیَّشلا  اوُدـُبْعَت  ْنَأ ال  َمَدآ  ِیَنب  اـی 

ای دـننکیم  تعاطا  دـنکیم  یهن  رما و  هک  هچنآ  رد  ار  ناطیـش  هک  مدرم  رتشیب  تداـبع  دـننام  تعاـط  تداـبع  زا  معا  تسامـش ، راکـشآ 
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. اهتسرپناطیش تدابع  دننام  ّتیدوبع  تدابع 
، ّتیدوبع تدابع  ای  دینک ، تعاطا  ارم  نانیشناج  ینعی  تسا  تعاط  تدابع  روظنم  ای  دینک  تدابع  ارم  ٌمیِقَتْسُم  ٌطارِـص  اذه  ِینوُُدبْعا  ِنَأ  َو 

. دینک شتسرپ  ارم  هکنیا  هب 
ءاب و نوکـس  اب  میج و  هّمـض  اب  مال و  دـیدشت  ءاـب و  میج و  يهرـسک  اـب  اـّلبج »  » ظـفل َنُولِقْعَت  اُونوُکَت  ْمَلَف  َأ  ًارِیثَک  اِلبِج  ْمُْکنِم  َّلَـضَأ  ْدََـقل  َو 

ریثک قلخ  قلخ و  يانعم  هب  اهنآ  همه  هدش و  هدـناوخ  مال  فیفخت  ءاب و  میج و  هّمـض  اب  مال و  دـیدشت  ءاب و  میج و  هّمـض  اب  مال و  فیفخت 
. تسا

اُوناک اِمب  ْمُُهلُجْرَأ  ُدَهْـشَت  َو  ْمِهیِدـْیَأ  انُمِّلَُکت  َو  ْمِهِهاْوفَأ  یلَع  ُِمتْخَن  َمْوَْیلا  َنوُرُفْکَت  ُْمْتنُک  اـِمب  َمْوَْیلا  اَهْوَلْـصا  َنوُدَـعُوت  ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ُمَّنَهَج  ِهِذـه 
یسک هیلع  رد  طقف  اهنآ  هکلب  دنهد ، تداهش  نمؤم  هیلع  ءاضعا  حراوج و  هک  تسین  نینچ  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  َنُوبِـسْکَی 

. دشاب هدش  یمتح  وا  باذع  هک  دنهدیم  تداهش 
َو ال ْمَُهباتِک  َنُؤَْرقَی  َِکئلوُأَف  ِِهنیِمَِیب  َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَمَف  هدومرف : یلاعت  يادخ  دش ، دـهاوخ  هداد  شتـسار  تسد  هب  وا  باتک  سپ  نمؤم  اّما  و 

«1  » اًلِیتَف َنوُمَلُْظی 
__________________________________________________

ثیدح 1. زا  یتمسق  ، 32 ص 29 - ج 2 ، یفاک : ( 1)
192 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد ار  ناشیاهمـشچ  ای  دـننیبن ، ایند  رد  ات  میدرکیم  خـسم  ایند  رد  ار  اهنآ  ياهمـشچ  میتساوخیم  اـم  رگا  ْمِِهُنیْعَأ  یلَع  انْـسَمََطل  ُءاـشَن  َْول  َو 
. میدرکیم خسم  ترخآ 

. رگید دنریگ  تقبس  وا  رب  هار  رد  یتقو  َطارِّصلا  اوُقَبَتْساَف 
هب ار  یناسنا  ياهتروص  ینعی  مینکیم ، خـسم  ار  اهنآ  دوخ  میهاوخب  رگا  ْمُهانْخَـسََمل  ُءاشَن  َْول  َو  دـید !؟ دـنهاوخ  ار  اجک  َنوُرِْـصُبی  یَّنَأَـف 

. مینادرگیمرب رگید  ياهتروص 
. ناشدوخ ياهاج  رد  ای  ناشدوخ ، ماقم  تلزنم و  نامه  رد  مه  نآ  ْمِِهتَناکَم  یلَع 

. دندرگزاب لّوا  تروص  هب  هن  دنرذگب ، تروص  نآ  زا  دنناوتیم  هن  ینعی  َنوُعِجْرَی  َو ال  ایِضُم  اوُعاطَتْسا  اَمَف 
یتساـک صقن و  رد  ار  وا  ياوق  اـضعا و  ینعی  میهاـکیم ، شتقلخ  زا  يریپ  رد  میهد  زارد  رمع  ار  سک  ره  ِقـْلَْخلا  ِیف  ُهْسِّکَُنن  ُهْرِّمَُعن  ْنَم  َو 

وحم و رب  تردـق  دـییأت  تهج  هّیلاح  هلمج  مینکیم و  مک  وا  ياوق  اضعا و  زا  میهدیم و  رارق  ینحنم  قلخ  نیب  رد  ار  وا  اـی  میهدیم ، رارق 
. تسا خسم 

؟ دندرگ نازرودرخ  زا  هک  دنوشیمن  رادیب  ایآ  َنُولِقْعَی  الَف  َأ 
رعـش هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  ام  َْرعِّشلا  ُهانْمَّلَع  ام  َو  دوشیم !؟ انف  هب  یهتنم  تقلخ  رد  صقن  هک  دـنمهفب  ات  دـننکیمن  رّکفت  ای 

هدنبیرف رهاظ  اب  هتشادن و  تقیقح  هک  دشاب  يرعش  مالک  ای  دشاب ، هیفاق  اب  نوزوم و  رعش  تسا  يراج  وا  نابز  رب  هک  ار  ینآرق  ات  میتخوماین 
تالّیخت  و 

193 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هب تانییزت  اهبیرف و  اب  هدوب و  لطاب  هک  يرعـش  مالک  رب  دوشیم ، قالطا  نوزوم  مـالک  رب  رعـش  ظـفل  هچ  دـشاب ، هتفرگ  تنیز  ساـسایب 

. دوشیم قالطا  رعش  زین  دنکیم  هولج  ّقح  تروص 
. دنداد تبسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  ار  انعم  ود  ره  و 

. دنک بذج  ار  ناگدنونش  ياهلد  هک  دنروآیم  روثنم  ای  موظنم  مالک  ناشبوخ  يروآنخس  تحاصف و  تّوق  ببس  هب  رتشیب  ارعش  نوچ 
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نوچ رگید  يوـس  زا  یلو  تسا ، رعـش  وا  مـالک  تسا و  رعاـش  وا  دـنتفگ : اذـل  دـناهدید  نینچ  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  زا  و 
وا ینعی  تسا ، نونجم  دـنتفگ  هک  روطنامه  تسا  رعاش  وا  دـنتفگ  درادـن  تقیقح  تسا و  تـالّیخت  ضحم  وا  تاـملک  دـنیوگب  دنتـساوخ 

. درادن تقیقح  دیوگیم  هک  یمالک  نونجم  هچنانچ  درادن ، تقیقح  هک  دروآیم  هدنبیرف  مالک 
. تسین هدنبیرف  تسا و  لطاب  شمالک  هک  نونجم  دروآیم ، هدنبیرف  ابیز و  مالک  هک  رعاش  نیب  تسا  قرف  نکیل  و 

اریز دوشیم ، هدافتسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  رعش  تبسن  ّمذ  هکلب  دوشیمن ، هدافتـسا  قلطم  تروص  هب  رعـش  ّمذ  هیآ  نیا  زا  و 
«1 . » تسا هدومن  حدم  ار  تباث  نب  ناّسح  هداد ، ارف  شوگ  ارعش  هب  دوخ  تسا و  هدرک  حدم  ار  رعش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

«2 . » دناوخیمن نوزوم  تروص  هب  دادیم و  رییغت  ار  رعش  یلو  تسجیم ، لّثمت  ارعش  لوبق  هب  وا  هک  هدش  تیاور  و 
راعشا مالّسلا  مهیلع  ام  هّمئا  هب  تسا ، هّماع  قیرط  زا  تیاور  نیا  نکیل  و 

__________________________________________________

ص 432. ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ( 2 - 1)
194 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دناهدادیم هزیاج  هلص و  تفگیم  رعش  اهنآ  هراب  رد  سک  ره  دنتسجیم ، لّثمت  راعشا  هب  هک  هدش  هداد  تبسن  یناوارف 
. دیوگب رعش  هک  دوبن  رعاش  زین  شدوخ  میهدب و  شدای  رعش  هک  دوبن  وا  نأش  رد  میتخوماین ، يرعش  مالک  وا  هب  ام  َُهل و  یِغَْبنَی  ام  َو 

. تسا يراج  شنابز  رب  هک  ینآرق  ینعی  َوُه  ْنِإ 
. تسا حور  بلاق و  بلق و  ماکحا  ترخآ ، ایند و  فرط  ود  عماج  هک  تسا  یمالک  تسین ، يزیچ  نآرق  رکذ و  زج  ٌنآُْرق  َو  ٌرْکِذ  اَّلِإ 

. دزاسیم رهاظ  شنیماضم  اب  ار  شتّیعماج  قدص و  ای  تسا ، رهاظ  نآ  ندوب  عماج  یتسار و  قدص و  ٌنِیبُم 
. دنک راذنا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ای  نآرق ، ات  َرِْذُنِیل 

ینعی « 1 ، » تسا هدومن  ریسفت  دشاب  لقاع  هک  یـسک  هب  ار  نآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هچنانچ  دشاب  هدنز  ترطف  ببـس  هب  هک  ار  یـسک  َناک  ْنَم 
هدشن هدیـشوپ  اهاوه  ياههدرپ  ریز  دوشن ، عطق  دشاب و  رهاظ  وا  رد  ادخ  نامـسیر  هک  هنوگ  نیدب  دـشاب ، هدـنز  یناسنا  تایح  اب  هک  یـسک 
هدـنز تسا  مدرم  بناج  زا  ینامـسیر  بجوم  دوشیم و  لصاح  يولو  ّصاخ  تعیب  اـب  هک  یفیلکت  تاـیح  ببـس  هب  هک  یـسک  اـی  دـشاب ،

. تسا هتشگ  نامسیر  ود  نآ  ندش  هدیشوپ  بجوم  هک  تسین  وا  رفک  تهج  زا  زج  هدنز  ّیح و  راذنا  دشاب ،
شتآ رد  لوخد  راتفگ  لوق و  ات  َنیِِرفاْکلا  یَلَع  ُلْوَْقلا  َّقِحَی  َو 

__________________________________________________

. ].....[ ص 432 ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ( 1)
195 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

افلخ و بناج  زا  ای  ادخ  بناج  زا  اهنآ  باذـع  هک  دـشاب  نیا  هب  راعـشا  ات  باذـعلا » ثروی   » ای بّذـعی » و  : » دومرفن ددرگ  یمتح  نارفاک  رب 
اهنآ لامعا  ناگدنب و  ياهنازیم  نوچ  افلخ  تسا و  ناشلامعا  يدب  ناشدوخ و  نورد  زا  یـشان  اهنت  باذع  هکلب  دـشابیمن ، وا  نانیـشناج 

. دنشابیم دراد ، قّلعت  نادب  هچنآ  نانآ و  لامعا  يدب  يوگلا  هنومن و  دناهدش ،
؟ دننیبیمن دنتسه ، ادخ  ياهتسد  هک  ار  نامزادرپراک  ناگتشرف  ایآ  ًاماْعنَأ  انیِْدیَأ  ْتَلِمَع  اَّمِم  ْمَُهل  انْقَلَخ  اَّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ 

نوچ دوشیم ، قالطا  نایاپراهچ  رب  اصوصخ  نآ  دوشیم و  دـنمهرهب  نآ  زا  شداعم  ای  شاعم  رد  ناسنا  هک  ییاـهزیچ  ینعی  ماـعنا »  » هملک
رد تسا  ناسنا  عفان  نایاپراهچ  سپ  بوکرم ، سابل و  بورشم و  لوکأم و  لیبق  زا  تسه ، یگدنز  شاعم و  عفانم  اههرهب و  نایاپراهچ  رد 

. دوش دنمهرهب  اهنآ  زا  زین  شداعم  تاهج  رد  دناوتیم  ناسنا  نایاپراهچ ، ریغ  هن  شاعم ، تاهج  عیمج 
ناهایگ و عاونا  دـننام  دربیم ، هرهب  اهنآ  زا  ناسنا  هک  ییاهزیچ  ریاس  فالخ  رب  دنتـسه  نایاپراهچ  کـلام  اـهناسنا  سپ  َنوُِکلاـم  اـَهل  ْمُهَف 
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. تسین اهناسنا  كولمم  اهنآ  رثکا  هک  نداعم  ناتخرد و 
. دنربیم نامرف  زین  اهنآ  ياههّچب  زا  هک  يوحن  هب  میتخاس  مار  اهنآ  يارب  ار  نایاپراهچ  ام  ْمَُهل و  اهاْنلَّلَذ  َو 

. دنروخیم مه  ار  اهنآ  تشوگ  اهریش و  دنوشیم و  راوس  ار  نایاپراهچ  َنُولُکْأَی  اْهنِم  َو  ْمُُهبوُکَر  اْهنِمَف 
اهنآ . ياهتسوپ  اهمشپ و  اهوم و  اهنآ و  تشپ  زا  ندرب  هرهب  دننام  دراد ، زین  يرگید  عفانم  اهنآ  يارب  ُِعفانَم و  اهِیف  ْمَُهل  َو 

196 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنشونیم نایاپراهچ  ریش  زا  ُبِراشَم و  َو 

تاقولخم نیا  لاثما  ندیرفآ  هک  دننکیمن  هشیدـنا  رکف و  دـننکیمن ، رظن  دـنربیم  نایاپراهچ  زا  هک  ییاههرهب  نیا  هب  ایآ  َنوُرُکْـشَی  الَف  َأ 
میکح و اناد و  دنوادخ  هیحان  زا  زج  شنیرفآ  نیا  ددرگ ، دـنمهرهب  نآ  زا  دـیاب  ناسنا  هک  تسا  یتهج  بسانم  هک  تسا  يزیچ  رب  لمتـشم 

. دندروآیمن اج  هب  ار  اهتمعن  نیا  رکش  اهناسنا  نیا  سپ  تسین ، نکمم  تسا  ناسنا  هب  تیانع  ياراد  هک  ّربدم  اناوت و  انیب و 
83 تایآ 74 -

196 ص :  ات 83 ..... ] تایآ 74  (: 36  ) سی هروس  ]

هراشا

ام ُمَْلعَن  اَّنِإ  ْمُُهلْوَق  َْکنُزْحَی  ـالَف  ( 75  ) َنوُرَضْحُم ٌْدنُج  ْمَُهل  ْمُه  َو  ْمُهَرْـصَن  َنوُعیِطَتْـسَی  ال  ( 74  ) َنوُرَْـصُنی ْمُهَّلََعل  ًۀَِهلآ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَـخَّتا  َو 
ِیُْحی ْنَم  َلاق  ُهَْقلَخ  َیِسَن  َو  ًالَثَم  اَنل  َبَرَـض  َو  ( 77  ) ٌنِیبُم ٌمیِـصَخ  َوُه  اذِإَف  ٍۀَـفُْطن  ْنِم  ُهانْقَلَخ  اَّنَأ  ُناْسنِْإلا  َرَی  َْمل  َو  َأ  ( 76  ) َنُوِنْلُعی ام  َو  َنوُّرُِسی 

(78  ) ٌمیِمَر َیِه  َو  َماظِْعلا 
َْسَیل َو  َأ  ( 80  ) َنوُِدقُوت ُْهنِم  ُْمْتنَأ  اذِإَف  ًاران  ِرَضْخَْألا  ِرَجَّشلا  َنِم  ْمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  ( 79  ) ٌمِیلَع ٍْقلَخ  ِّلُِکب  َوُه  َو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  اهَأَْشنَأ  يِذَّلا  اَهِییُْحی  ُْلق 

ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَش  َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنِإ  ( 81  ) ُمِیلَْعلا ُقَّالَْخلا  َوُه  َو  یَلب  ْمُهَْلثِم  َُقلْخَی  ْنَأ  یلَع  ٍرِداِقب  َضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا 
(83  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َو  ٍءْیَش  ِّلُک  ُتوُکَلَم  ِهِدَِیب  يِذَّلا  َناْحبُسَف  ( 82)

197 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

197 ص :  همجرت ..... :

؟ دنرازگیمن ساپس  ایآ  تساهیندیماشآ  اهدوس و  اهنآ  رد  نانآ  يارب  و 
. دنبای يرای  ناشیا  هکنآ  دیما  هب  دناهتفرگ  ار  ینایادخ  دنوادخ  ياج  هب  و 

. دنوش هدرک  رضاح  تمایق  رد  هک  دنتسه  یهاپس  نوچ  اهنآ  يارب  ناشیا  دنرادن و  ییاناوت  ناشیا  يرای  هب  اهنآ 
. مینادیم دنرادیم  راکشآ  هچنآ  دنرادیم و  ناهنپ  هچنآ  ام  دنکن  نیگهودنا  ار  وت  ناشنخس  سپ 

. تسا راکشآ  ياهشیپ  لدج  وا  هاگنآ  میاهدیرفآ ، ياهفطن  زا  ار  وا  ام  هک  تسا  هدیشیدنین  ناسنا  ایآ 
هدـنز وـن  زا  دناهدیـسوپ - هک  یلاـح  رد  ار - اهناوختـسا  یـسک  هچ  دـیوگ  دـنکیم  شوـمارف  ار  دوـخ  شنیرفآ  دـنزیم و  لـثم  اـم  يارب  و 

؟ دنادرگیم
. تساناد یشنیرفآ  ره  هب  وا  دنادرگیم ، شاهدنز  تسا ، هدروآ  دیدپ  ار  نآ  راب  نیتسخن  یسک  نامه  وگب 

. دیزورفایم شتآ  نآ  زا  هاگنآ  هک  دروآ ، دیدپ  یشتآ  زبس  تخرد  زا  امش  يارب  هک  یسک  نامه 
. تساناد رگشنیرفآ  وا  ارچ ، دنیرفایب  ار  ناشیا  دننام  هک  تسین  نآ  ياناوت  تسا ، هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  یسک  ایآ 
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. دوشیم دوجوم  گنردیب ) و  ، ) دوش دوجوم  دیوگیم  نآ  هب  هک  تسا  نیمه  اهنت  دنک ، هدارا  ار  يزیچ  نوچ  وا  رما 
. دیوشیم هدنادرگزاب  وا  يوس  هب  تسوا و  تسد  هب  زیچ  ره  توکلم  هک  یسک  تسا  هّزنم  سپ 

197 ص :  ریسفت ..... 

ای دننکیم ، ذاّختا  دوخ  يارب  ینایادخ  ادخ  زج  دنزرویم و  رفک  هکلب  دننکیمن ، رکش  ارچ  سپ  ینعی  َنوُرُکْـشَی » الَف   » رب فطع  اوُذَخَّتا  َو 
ندرک رکـش  ياج  هب  دننک ، رکـش  تسا  هتـسیاش  هک  یلاح  رد  دننکیمن  رکـش  اهنآ  ینعی  تسا  َنوُرُکْـشَی » الَف  َأ   » عومجم رب  فطع  هلمج 

. دناهدرک ذاّختا  دوخ  يارب  ینایادخ 
. دشاب اْوَرَی » َْمل  َو  َأ   » رب ای  اوری » مل   » رب فطع  تسا  نکمم  دناهدیزرو و  رفک  شیاهتمعن  ادخ و  هب  ًۀَِهلآ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم 

198 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تـساهنآ هدننک  کمک  یلاعت  يادخ  هکنیا  اب  دننک ، يرای  ار  اهنآ  نایادخ  نآ  دیاش  ات  دناهدرک  ذاّختا  ادخ  زج  ینایادـخ  َنوُرَْـصُنی  ْمُهَّلََعل 

. ناشدایز مک و  رد  تساهنآ  رب  هدننک  اطع  دنوادخ  اهنآ ، گرزب  کچوک و  تشرد و  زیر و  روما  رد 
. تسا ۀهلا »  » تفص ای  رّدقم ، لاؤس  باوج  َنوُعیِطَتْسَی  ال 

دزن دننکیم و  يرای  ار  اهنآ  نایادخ  هکنآ  هن  دننکیم  يرای  ار  نایادخ  دنتسه ، نایادخ  نازابرس  اهنآ  َنوُرَـضُْحم  ٌْدنُج  ْمَُهل  ْمُه  َو  ْمُهَرْـصَن 
ناشناگدننک تدابع  يارب  نایادخ  ای  دزاسیم ، رـضاح  نایادخ  دزن  ار  نانآ  اهنآ  سوفن  ای  نیطایـش  هک  ییوگ  دـنوشیم  رـضاح  نایادـخ 

نازابرـس ناگدـننک  تدابع  ای  دـنوشیم ، رـضاح  شتآ  رد  همه  هک  دنتـسه ، اهنآ  راثآ  ناشیاهاوه و  وریپ  اـهنآ  هچ  دننایرگـشل ، زاـبرس و 
. دنوشیم شتآ  لخاد  مه  اب  همه  هک  دنتسه  نایادخ 

اجنیا رد  ریخا  يانعم  دزاسن ، كانهودـنا  ار  وت  وت ، هفیلخ  تفالخ  هراب  رد  ای  وت ، هراب  رد  ای  ادـخ  هراب  رد  نانآ  راتفگ  ْمُُهلْوَق  َکـْنُزْحَی  ـالَف 
. تسا تلاسر  تیاغ  نآ  نوچ  تسا ، دوصقم 

. تسا لیلعت  ماقم  رد  رّدقم  لاؤس  باوج  ُمَْلعَن  اَّنِإ 
ام هک  شاب  هتـشادن  كاب  دـنیوگیم  هچنآ  زا  رگید  سپ  مینادیم ، ام  راکـشآ  ای  دـننکیم  ناهنپ  هک  ار  هچنآ  ینعی  َنُوِنْلُعی  ام  َو  َنوُّرُِـسی  ام 

. میتسه هاگآ  دنراد  ار  نآ  قاقحتسا  دننکیم و  ّتین  هک  هچنآ  هب  میونشیم و  ار  نانآ  لاوقا  میتسه ، رداق 
. میدیرفآ تسایشا  نیرتفیعض  زا  هک  دامج  دیلپ  سجن و  هفطن  زا  ار  وا  ام  هک  دنیبیمن  ناسنا  ایآ  ٍۀَفُْطن  ْنِم  ُهانْقَلَخ  اَّنَأ  ُناْسنِْإلا  َرَی  َْمل  َو  َأ 

199 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوشیم قطان  يوق و  اناوت و  يدرم  ناهگان  هدش  قلخ  اهزیچ  نیرتفیعض  زا  هک  یناسنا  َوُه  اذِإَف 

. دنک عافد  دناوتیم  شدوخ  زا  دوشیم و  تردق  قطن و  ملع و  لقع و  ياراد  ٌمیِصَخ 
. تسا زیچ  ره  هدننک  رهاظ  ای  راکشآ  رهاظ و  وا  ٌنِیبُم 

. دنکیم هدنز  ندش  یشالتم  نتفر و  نیب  زا  زا  دعب  ار  اهناوختسا  یسک  هچ  دیوگیم : هدز و  لثم  ام  يارب  ناسنا  نیا  اًلَثَم  اَنل  َبَرَض  َو 
دعب ناسنا  ندرک  هدنز  هک  یلاح  رد  تسا  هدوبن  وا  زا  يرثا  چـیه  البق  هدوب ، هفطن  زا  هک  هدرک  شومارف  ار  شدوخ  تقلخ  ُهَْقلَخ و  َیِـسَن  َو 

. تسا رتناسآ  لقع  حور و  یناویح و  سفن  یلاثم و  ندب  هّدام و  زا  وا  راثآ  ریاس  حور و  ياقب  زا 
یـسک وگب : دنکیم !؟ هدنز  ار  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  یـسک  هچ  تفگ : ٍةَّرَم  َلَّوَأ  اهَأَْشنَأ  يِذَّلا  اَهِییُْحی  ُْلق  ٌمیِمَر  َیِه  َو  َماظِْعلا  ِیُْحی  ْنَم  َلاق 

. دوبن وا  زا  يرثا  چیه  هک  یلاح  رد  درک  قلخ  ار  ناسنا  راب  نیتسخن  هک 
دنادیم هدـنام ، یقاب  اهناوختـسا  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  دـنادیم  سپ  تسا ، ملاـع  هاـگآ و  یـشنیرفآ  ره  هب  دـنوادخ  ٌمِیلَع و  ٍْقلَخ  ِّلُِـکب  َوُه  َو 

. دهد رارق  ناشدوخ  ياهاج  رد  ار  اهنآ  دنک و  لصف  لصو و  ار  اهنآ  هنوگچ 
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، تسا وا  یناویح  سفن  بکرم  هک  تسا  یلاثم  ندب  ياراد  تسا ، وا  یلاثم  ندـب  بکرم  نآ  هک  تسا  یعیبط  ندـب  ياراد  ناسنا  هک  نادـب 
تسا ، وا  لقع  حور و  بکرم  نآ  یناسنا و  سفن  بکرم  نآ  هک 

200 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نیب زا  دوشیم و  یناف  هک  هچنآ  تسا ، وا  یلاـثم  ندـب  یناویح و  سفن  یناـسنا و  سفن  حور و  لـقع و  دـنامیم  یقاـب  ناـسنا  زا  هک  هچنآ 
یقاب بتارم  هلیـسو  هب  زج  لّصحت  صّخـشت و  هدـش ، رابتعا  ماـهبا  وحن  هب  ناـسنا  رد  هک  تسا  ياهّداـم  نآ  تسا و  وا  یعیبط  ندـب  دوریم 

. دشاب دناوتیمن 
یقاب شرمع  رخآ  ات  نآ  زا  يزیچ  هّتبلا  و  تسا ؟ لالحنا  انف و  رد  شرمع  رخآ  ات  هفطن  رارقتـسا  لّوا  زا  ناسنا  یعیبط  ندب  هک  ینیبیمن  ایآ 

هک تسا  نامه  بلطم  ّرس  دنک ، ادیپ  رییغت  لیدبت و  وا  لّصحت  ّتیصخش و  هکنآ  نودب  تسا  وا  وا ، هک  مینیبیم  لاح  نیع  رد  و  دنامیمن ،
تسا هدش  ذخا  وا  تّیصخش  رد  لامجا  وحن  هب  ریخا  تّیلعف  ياوس  ام  تسا و  وا  ریخا  تّیلعف  نامه  زیچ  ره  ندوب  ءیـش  هک  میاهتفگ  رّرکم 

. دراد تسا  هدش  رکذ  هک  هچنآ  هب  هراشا  راعشا و  رابخا  رد  و 
يازجا هک  تسانعم  نادب  نیا  دـنامیم و  یقاب  وا  هنیـس  رد  هریاد  تروص  هب  ناسنا  یلـصا  يازجا  هک  هدـش  دراو  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  هچ 

وحم دنایـضرع و  ماـمت  يرهوـج  یتاذ و  ریغ  ياـهراتخاس  اهدادـخر و  هچ  ، ) تسا هدـشن  راـبتعا  لیـصفت  وـحن  هـب  ناـسنا  رد  یلـصا  ریغ 
(. دنوشیم

حور تسا ، يداشگ  ییانـشور و  رد  راکوکین  حور  تسا ، هداتـسیا  شدوخ  ياـج  رد  حور  هک  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
زا تارـشح  ناگدـنرد و  هک  هچنآ  تسا و  هدـش  هدـیرفآ  كاخ  زا  هک  روطنامه  دوشیم  كاخ  ندـب  تسا ، یکیراـت  یگنت و  رد  راکدـب 

یکیرات رد  ياهّرذ  لاقثم  هک  تسا  یـسک  دزن  نآ  همه  تسا و  ظوفحم  كاخ  رد  اهنآ  همه  دناهدرک  هراپ  دناهدروخ و  ناسنا  ندـب  لخاد 
بیاغ وا  زا  نیمز 

201 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا كاخ  رد  الط  هلزنم  هب  نیّیناحور  كاخ  فصو  نیا  اب  دنادیم ، ار  اهنآ  نزو  ایشا و  ددع  دوشیمن ،

سپس دوشیم ، گرزب  هتفای و  دشر  نیمز  درابیم و  ندش  هدنز  روشن و  ناراب  نیمز  زا  دسریم  ارف  ثعب  ندش و  هدنز  تقو  هک  هاگنآ  اذل 
، دوشیم ریش  زا  هرک  دننام  دوش و  هتـسش  بآ  اب  هک  دوشیم  كاخ  رد  الط  دننام  رـشب  كاخ  هجیتن  رد  دهدیم و  ناکت  بآ  کشم  دننام 

سپ دوشیم ، لقتنم  حور  ّلحم  هب  اناوت  رداق و  يادـخ  نذا  اب  سپ  دـناسریم ، دـنکیم و  عمج  شدوخ  بلاق  هب  ار  یبلاق  ره  كاخ  سپس 
رگید دش  تسرد  هک  هاگنآ  سپ  دوشیم ، لخاد  نآ  رد  حور  سپس  دوشیم ، نیتسخن  تئیه  دننام  رگتروص  رّوصم و  نذا  اب  اهتروص 

«1 . » دنکیمن راکنا  ار  يزیچ 
ار نآ  تفرگ و  راوید  زا  ياهنهک  ناوختـسا  دـمآ و  فلخ  نب  ّیبأ  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  هیآ  لوزن  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 

هیآ نیا  هک  میوشیم !؟ هدنز  هرابود  ایآ  میدش  كاخ  ناوختسا و  یتقو  ام  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يا  تفگ : سپـس  دومن ، یـشالتم 
«2 . » دش لزان 

بوچ ود  نآ  هک  تسا  خرم »  » تخرد نآ  داد ، رارق  شتآ  امـش  يارب  زبس  تخرد  زا  هک  ییادخ  ًاران  ِرَـضْخَْألا  ِرَجَّشلا  َنِم  ْمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا 
هدیمان ةدـنز »  » ینییاپ و  ادـنز »  » ییالاب بوچ  دوشیم ، هتخورفا  شتآ  نآ  زا  دوشیم و  هدـیلام  يرگید  هب  ود  نآ  زا  یکی  دوشیم ، هتفرگ 

. دوشیم
__________________________________________________

ص 350. ج 2 ، جاجتحالا : ص 261 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
. فالتخا یمک  اب  ص 213  ج 1 ، جاجتحالا : ( 2)
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202 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
اناوت و ییادـتبا  شنیرفآ  قلخ و  رب  دـنوادخ  ْمُهَْلثِم  َُقلْخَی  ْنَأ  یلَع  ٍرِداِقب  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َْسَیل  َو  َأ  َنوُدـِقُوت  ُْهنِم  ُْمْتنَأ  اذِإَـف 

. هرابود ندرک  هدنز  هداعا و  هب  دسر  هچ  ات  تسا ، رداق 
. ندرک هدنز  ندنادرگزاب و  ای  ییادتبا  شنیرفآ  تسا ، ندیرفآ  دنوادخ  نأش  ینعی  ُقاَّلَْخلا  َوُه  َو  یَلب 

. دشابیم هاگآ  تسا ، مزال  هداعا  ای  ادتبا  رد  قلخ  ندیرفآ  رد  هک  هچنآ  هب  تساناد  دنوادخ  ُمِیلَْعلا 
دوخ ّیبن  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  تسا  رتهب  رتوکین و  شور  نآ  هک  یـشور  هب  هلداجم  لادج و  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

راکنا ار  ثعب  رما  گرم و  زا  دعب  ندـش  هدـنز  هک  دـنکب  یـسک  اب  ثحب  هلداجم و  شور  نآ  اب  هک  هدرک ، رما  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
هک لطبم  اب  هک  هتـساوخ  شربمایپ  زا  دنوادخ  سپ  هیآ » رخآ  ات  ُهَْقلَخ ...  َیِـسَن  َو  اًلَثَم  اَنل  َبَرَـض  : » دومرف تیاکح  تروص  هب  سپ  دنکیم ،

؟ دنکیم هدنز  ار  هدیسوپ  ياهناوختسا  نیا  دنوادخ  هنوگچ  دیوگیم :
سپ دیرفآ ، ار  اهنآ  لّوا  راب  هک  دنکیم  هدنز  ار  اهناوختسا  نآ  یـسک  وگب  ینعی  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  اهَأَْشنَأ  يِذَّلا  اَهِییُْحی  ُْلق  دیوگب : دنکب و  هلداجم 

هب امـش و  دزن  هکلب  دنک ، هداعا  ندیـسوپ  زا  دعب  ار  وا  تسا  ناوتان  زجاع و  هدرک  ناسنا  شنیرفآ  هب  ادتبا  یئیـش  چیه و ال  زا  هک  یـسک  ایآ 
یتقو ینعی  ًاران » ِرَـضْخَْألا  ِرَجَّشلا  َنِم  ْمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  : » دومرف سپـس  تسا ، ندرک  هدنز  هرابود  زا  رتتخـس  ییادتبا  شنیرفآ  امـش  داقتعا 

ار شتآ  نآ  سپس  دشاب ، ناهنپ  رتزبس  تخرد  رد  نازوس  شتآ 
203 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنک هدنز  هرابود  ار  هدیسوپ  اهناوختسا  هک  تسا  اناوت  رداق و  وا  دزاس  جراخ  دنوادخ 
 ... ٍرِداِقب َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َْسَیل  َو  َأ  : » دومرف سپس 

امش هنوگچ  سپ  دشاب  هدیسوپ  اهناوختـسا  ندرک  هدنز  زا  رترود  امـش  ماهوا  رد  رتگرزب و  نیمز  اهنامـسآ و  قلخ  رگا  ینعی  هیآ » رخآ  ات 
تسا رتناسآ  امش  دزن  هک  ار  هدیسوپ  ياهناوختسا  ندرک  هدنز  یلو  دنیرفایب ، ار  امش  دزن  رتتخـس  رتبیجع و  دنوادخ  هک  دیدرک  زیوجت 

«1 . » دینکیمن زیوجت 
، رـشب دـیوگب  دریگ و  قّلعت  يزیچ  داجیا  هب  شنامرف  نوچ  هک  تسا  نینچ  ادـخ  نأـش  هک  ُنوُکَیَف  ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَـش  َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  اـمَّنِإ 

. دوشیم
نایب زا  اجنیا  رد  ار  ام  هک  دش  نایب  یبلاطم  ِضْرَْألا » َو  ِتاوامَّسلا  ُعیَِدب  : » ادـخ لوق  نمـض  رد  هرقب  يهروس  لیاوا  رد  بلطم  نیا  ریـسفت  رد 

. دنکیم زاینیب  هیآ  نیا  ریسفت 
يزیچ اِهتَیِصاِنب  ٌذِخآ  َوُه  اَّلِإ  ٍۀَّباَد  ْنِم  ام  یلاعت : يادخ  لوق  نمض  رد  دوه  هروس  رد  َنوُعَجُْرت  ِْهَیلِإ  َو  ٍءْیَش  ِّلُک  ُتوُکَلَم  ِهِدَِیب  يِذَّلا  َناْحبُسَف 

يهراـب رد  تشذـگ و  هیآ  نیا  ریظن  رد  نونمؤم »  » يهروـس رد  نآ  یلاـمجا  ناـیب  نینچمه  تشذـگ و  دـنک  زاـینیب  هملک  نیا  ناـیب  زا  هک 
. دش نایب  رّرکم  وا  يوس  هب  تعجر 

__________________________________________________

ص 22. ج 1 ، جاجتحالا : ص 262 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
204 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

204 ص :  تاّفاّصلا .....  ةروس 

هراشا
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. تسا هیآ  کی  داتشه و  دصکی و  نآ  تسا و  یّکم  هروس  نیا  يهمه 
10 تایآ 1 -

204 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 1  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ٌدِحاَول ْمُکَهلِإ  َّنِإ  ( 3  ) ًارْکِذ ِتاِیلاَّتلاَف  ( 2  ) ًارْجَز ِتارِجاَّزلاَف  ( 1  ) افَص ِتاَّفاَّصلا  َو 

ال ( 7  ) ٍدِرام ٍناْطیَـش  ِّلُک  ْنِم  ًاظْفِح  َو  ( 6  ) ِبِکاوَْکلا ٍۀَنیِِزب  اْینُّدـلا  َءامَّسلا  اَّنَّیَز  اَّنِإ  ( 5  ) ِقِراشَْملا ُّبَر  َو  امُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُّبَر 
(9  ) ٌبِصاو ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ًاروُحُد  ( 8  ) ٍِبناج ِّلُک  ْنِم  َنُوفَذُْقی  َو  یلْعَْألا  ِإَلَْملا  َیلِإ  َنوُعَّمَّسَی 

(10  ) ٌِبقاث ٌباهِش  ُهَعَْبتَأَف  َۀَفْطَْخلا  َفِطَخ  ْنَم  َّالِإ 

204 ص :  همجرت ..... :

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. فص رد  فص  ناگتشرف  هب  دنگوس 

(. یصاعم زا   ) ناگدنرادزاب هب  و 
(. ینامسآ ياهباتک  نآرق و   ) رکذ ناگدنناوخ  هب  و 

. تسا هناگی  امش  يادخ  هک 
(. اهبرغم و   ) اهقرشم راگدرورپ  اهنآ و  نیب  ام  نیمز و  اهنامسآ و  راگدرورپ 

. میاهتسارآ ناگراتس  رویز  هب  ار  نیدورف  نامسآ  ام 
. میاهتشاد ظوفحم  یشکرس  ناطیش  ره  زا  و 

. دنوش هدنار  وس  ره  زا  داد و  دناوتن  شوگ  یلعا  ءالم  ارسا )  ) هب
. دنراد شیپ ) رد   ) هدنیاپ یباذع  تخس ، یندنار  هب 

. دتفا شایپ  رد  ناشخرد  یباهش  هک  دیابرب ، یشیابر  هک  یسک  رگم 
205 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

205 ص :  ریسفت ..... 

هب دنتسه ، فنـص  دنچ  هکیالم  هچ  هدرک ، دای  دنگوس  هکیالم  فانـصا  هب  یلاعت  يادخ  ًارْکِذ  ِتاِیلاَّتلاَف  ًارْجَز  ِتارِجاَّزلاَف  افَـص  ِتاَّفاَّصلا  َو 
، دنتـسه یلوط  لوقع  هفـسالف  ناسل  رد  اهنآ  دوشیم ، هتفگ  دـننکیمن  هاـگن  هک  یناگداتـسیا  نومّیهم ، نوبّرقم ، هکیـالم  زا  فنـص  کـی 

. دوشیم هتفگ  تامسلط  بابرا  عاونا و  بابرا  حاورا و  اهنآ  هب  رگید  فنص 
يور ياهـسورخ  دناوخب  دنک و  ادـص  سورخ  نآ  هاگره  هک  تسا  یـسورخ  نامـسآ  رد  هک  هدـش  هراشا  راتفگ  نیا  اب  اهنآ  هب  رابخا  رد  و 

. دنناوخیم نیمز 
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اهنآ نوچ  دناهدیـشک ، فص  ادخ  لباقم  رد  اهنآ  دنتـسه و  یـضرع  لوقع  هفـسالف  ناسل  رد  هکیالم  نیا  و  « 1  » تسه يواـگ  شرع  رد  و 
. تسا هدرک  دای  مسق  اهنآ  هب  یلاعت  يادخ  دناهدیمان ، یضرع  لوقع  ار  اهنآ  دنتسه  فص  ياراد  فوفص و 

«2 . » دننکیم تدابع  ار  وا  هدیشک و  فص  ادخ  يارب  هک  تسا  یناسک  ءایبنا  هکیالم و  قلطم  دوصقم  دناهتفگ : یضعب 
فاص اوه  رد  ار  ناشیاهلاب  ای  زامن ، رد  نینمؤم  فوفـص  دننام  دـندنبیم  فص  نامـسآ  رد  هک  تسا  هکیالم  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  و 

«3 . » دنوش لزان  نیمز  هب  دنهاوخیم  هک  هاگنآ  دننکیم 
__________________________________________________

ص 214. ج 4 ، یفاص : ریسفت  ( 2 ، 1)
ص 438. ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ( 3)
206 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«1 . » دنتسیایم داهج  زامن و  رد  فص  تروص  هب  هک  دنتسه  نینمؤم  دوصقم  دناهتفگ : یضعب 
هکیالم اهنآ  دنـشابیم ، رما  ناگدـننک  ریبدـت  اهنآ  دـنیوگیم ، ییزج  سوفن  یّلک و  سوفن  اهنآ  هب  هک  دنتـسه  هکیـالم  زا  يرگید  فنص 

. دننکیم يریگولج  عیابط  ندرک  تکرح  تعیبط  فالخ  زا  دننکیم و  ریبدت  ار  دیلاوم  عیابط و  هک  دنتسه  لاب  نابحاص 
رب تاّیکلف  رد  ای  دیلاوم  رد  ای  دنوش ، سبح  دندرگ و  لصّتم  دوخ  ياهـسنج  ریغ  هب  دـنوش و  ادـج  ناشدوخ  ياهاج  زا  عیابط  هاگره  ینعی 
هک هدش  دراو  هچنانچ  دننکیم ، عنم  رجز و  ار  سنا  ّنج و  زا  نیفّلکم  دننکیم ، يریگولج  هکیالم  نآ  ای  دننکب  تکرح  ناشتعیبط  فالخ 

. دنکیم عنم  رجز و  ار  وا  هک  تسا  هکیالم  ياراد  ناسنا  ره 
«2 . » دنربهار هدنرادزاب و  ار  اهنآ  دنلّکوم و  ام  ربارب  هک  دنتسه  ناگتشرف  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  و 

«3 . » تسا نآ  هدننک  یهن  تایآ  نآرق و  هدنرادزاب  تایآ  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  و 
«4 . » تسا دایرف  هحیص و  يانعم  هب  ةرجز »  » ظفل هچ  دنشکیم ، دایرف  نآرق  ندناوخ  ماگنه  هک  دنتسه  نینمؤم  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  و 

. دنروآیم ار  ناگدنب  ماکحا  دنوشیم و  لزان  مالّسلا  مهیلع  ایصوا  ایبنا و  رب  هکیالم  زا  یفنص 
توالت نانآ  دنتسه و  یحو  مولع  رب  لّکوم  هکیالم  نانآ  و 

__________________________________________________

ص 438. ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ( 4 ، 3 ، 2 ، 1)
207 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب نینمؤم  رب  هنیکس  روهظ  زا  دعب  دنوشیم ، لزان  نینمؤم  رب  هک  دنتسه  هکیالم  زا  هتسد  نآ  دوصقم  ای  دنتـسه ، ایبنا  رب  گرزب  رکذ  هدننک 
. هدش هتفرگ  ولت »  » زا یلات »  » ظفل نیا  ربانب  تسا . میظع  رکذ  زا  ترابع  هنیکس  دنهدیم ، تراشب  نانآ 

ثداوـح و باـتک  نآ  رد  دـننکیم و  توـالت  هتـشون  ناـنآ  يارب  هـک  ار  ادـخ  باـتک  هـک  دنتـسه  یناگتـشرف  دوـصقم  دـناهتفگ : یــضعب 
. دوشیم هفاضا  نانآ  نیقی  هب  درک  ادیپ  دوجو  ربخ ، نامه  قبط  رب  هثداح  دمآرد و  تسار  ربخ  دننیبیم  هک  هاگنآ  هدش و  رکذ  اهدـمآشیپ 

«1»
«2 . » دنناوخیم نآرق  زامن  رد  هک  دنانینمؤم  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  و 

دوصقم هکلب  تسا ، فورعم  ياهتدحو  زا  جراخ  هک  یندوب  یکی  تدـحو و  تسا ، یکی  دـحاو و  امـش  يادـخ  هّتبلا  ٌدِـحاَول  ْمُکَهلِإ  َّنِإ 
هب دشابن ، نآ  رد  هوجو  زا  یهجو  چیه  هب  ترثک  ياهبیاش  چیه  دوش ، یناف  نآ  رد  هکنآ  رگم  دنامن  یقاب  نآ  رد  یترثک  هک  تسا  یتدـحو 

تّیهام و دوجو و  ياراد  ّلقا  ّدح  تسا و  بیکرت  صاخشا و  فانصا و  عاونا و  ترثک  ياراد  تدحو  نیع  رد  هک  یسنج  تدحو  فالخ 
. تسا ناکما  بوجو و 
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تدـحو فـالخ  رب  دراد ، لـباقم  یناـث و  هک  يددـع  تدـحو  فـالخ  رب  یـصخش و  یفنـص و  یعوـن و  تدـحو  لاـح  تسا  نینچمه  و 
. يرابتعا ای  یعانص  ای  یعیبط  یلاّصتا  تدحو  فالخ  رب  و  تسین . يزیچ  ترثک  زج  نآ  رد  هک  يرابتعا  ای  یعانص ، ای  یعیبط ، یعامتجا 

__________________________________________________

ص 438. ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ( 2 ، 1)
208 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

فانصا ناگراتـس و  هکیالم و  فانـصا  زا  تسا  ود  نآ  نیب  هک  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  راگدرورپ  امُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُّبَر 
. دیلاوم

هک ینعم  نیدـب  تسا ، دوخ  هب  صوصخم  قرـشم  ياراد  ياهراتـس  ره  هک  تسا ، ناگراتـس  قرـشم  عمج  قراشملا »  » ظفل ِقِراشَْملا  ُّبَر  َو 
صوـصخم یقرـشم  ياراد  هـظحل  نآ و  ره  رد  هـکلب  زور  ره  رد  دریگیم و  رارق  نآ  قرـشم  هراتـس  نآ  رود  تّدـم  رد  کـلف  زا  ياهـعطق 

. دوشیم
دننام تسا  ناـشدوخ  تاذ  زا  اـی  ییانـشور  نیا  دنتـسه و  نشور  ناگراتـس  همه  هک  تسا ، ییانـشور  بحاـص  ياـنعم  هب  قرـشم  عمج  اـی 

. هام دننام  دنکیم  بسک  يرگید  هدننک  نشور  کی  زا  ای  باتفآ ،
رتنییاپ هبترم  هب  تبـسن  یلاع  هبترم  ره  تسا و  یقیقح  باتفآ  قرـشم  رتنییاـپ  هبترم  هب  تبـسن  ـالاب  یلاـع و  هبترم  ره  لـیوأت  بسح  رب  و 

. تسا یهانتم  ریغ  زین  انعم  نیا  هب  قراشم  سپ  تسا ، تیاهن  ّدحیب و  تروص  نیا  رد  بتارم  تسا ، ییانشور  ؤلألت و  ياراد 
نامـسآ ایند  نامـسآ  زا  دوصقم  و  تسا . لاح  نایب  ماقم  رد  ای  لیلعت ، ماقم  رد  رّدـقم  لاؤس  باوج  ِبِکاوَْکلا  ٍۀَـنیِِزب  اْینُّدـلا  َءاـمَّسلا  اَّنَّیَز  اَّنِإ 

. اهنامسآ ریاس  هب  تبسن  نیمز  لباقم  رد  ایند  نامسآ  هن  تسا ، یعیبط 
ای تسا ، نآ  ياهنامسآ  لاثم و  ملاع  ایند  نامسآ  زا  دوصقم  ای  درادن ، بلطم  نیا  اب  یتافانم  متشه  نامسآ  رد  ناگراتـس  رتشیب  ندوب  سپ 

زا  دوصقم  هدش ، هدوشگ  مالسا  هب  هک  تسا  ياهنیس  دوصقم 
209 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تسا و ریغـص  ملاع  سفن  اـی  ریبک  ملاـع  سفن  بتارم  رد  یّلک  ییزج و  كرادـم  اوق و  ناگراتـس  اـی  یعیبط ، نشور  ناگراتـس  ناـگراتس 
. دنیامن فّرصت  اهنآ  رد  دننک و  جورع  اهنامسآ  نآ  هب  نیطایش  هک  دنوشیم  عنام  دنشاب  هدش  نشور  نامیا  مالسا و  رون  اب  هک  یکرادم 

، تسا رّدـقم  رب  فطع  ای  ظفحلا » ۀـنیزلل و  اهاّنّیز  : » هدـش هتفگ  هک  ایوگ  تسانعم ، رابتعا  هب  فطع  ًاظْفِح  َو  دومرف : یلاعت  يادـخ  هچناـنچ 
. تسا هدش  فطع  انّیز »  » رب هک  تسا  فوذحم  لعف  ردصم  ای  اظفح » ۀنیز و  اهاّنّیز  : » تسا هدش  هتفگ  هک  ایوگ 

هک دیـسر  یتیاغ  هب  ییاج و  هب  ای  درک ، یـشکرس  مادـقا و  ینعی  ةدارم » ادورم و  « » مرک  » و رـصن »  » دـننام درم »  » ظفل ٍدِرام  ٍناْطیَـش  ِّلُـک  ْنِم 
درم  » درک و هراپ  ار  وا  ضرع  درک و  عطق  ار  نآ  ینعی  هدرم »  » دش و جراخ  تسا  تلاح  نآ  رب  فنـص  نآ  هک  یتالاح  همه  زا  هلیـسو  نادب 

. تشذگ هذاعتسا  ریسفت  رد  باتک  لّوا  رد  ناطیش  نایب  دومن ، تداع  درک و  نیرمت  زیچ  نآ  رب  ینعی  ءییشلا » یلع 
. تشذگ اهباهش  هلیسو  هب  نیطایش  عنم  عدر و  یگنوگچ  رجح  هروس  رد  و 

. دنرادن ندینش  عامتسا و  رب  تردق  ینعی  دنونشیمن ، َنوُعَّمَّسَی  ال 
نیا دمآ ، دهاوخ  بلطم  نیا  رب  هنیرق  دنونشب و  دنهاوخیمن  هکنآ  هن  دنونـشب ، دنهد و  ارف  شوگ  یلعأ  ألم  هب  دنناوتیمن  یلْعَْألا  ِإَلَْملا  َیلِإ 

درادن و ار  رون  یکیدزن  ییاناوت  یکیرات  تملظ و  دنـشابیم و  ینارون  یلعأ  ألم  ترطف  تسا ، یناملظ  اهنآ  ترطف  هک  تسا  تهج  نادـب 
دوشیم . لطاب  نآ  تاذ  هن  رگ 

210 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنیامن عمس  قارتسا  دنهاوخب  رگا  َو و 
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تسا و اهنآ  تروص  اهباهـش و  نآ  زا  ياهنومن  سوسحم  ياهباهـش  نیا  هک  ییاهباهـش  اب  ینعی  دنوشیم ، هدز  اهباهـش  اب  َنُوفَذـُْقی 
ملاع ّنج و  ملاع  دنالاثم ، ملاع  ود  اب  بسانم  هک  تسا  ییاهباهـش  دنوشیم  هدز  ناگدننک  عمـس  قارتسا  اهنآ  اب  هک  ییاهباهـش  هن  رگ 

. هکیالم
نامسآ هچ  دنشاب ، هتشاد  سوسحم  نامسآ  هب  دوعص  نتفر و  الاب  دصق  رگا  ناشدوخ  بناوج  زا  ای  نامسآ ، بناوج  همه  زا  ٍِبناج  ِّلُک  ْنِم 
نامسآ ياهیکیدزن  هب  هک  عمـس ، قارتسا  وحن  هب  رگم  دنیامن  دوعـص  نآ  رب  دنناوتیمن  تسا  هکیالم  ملاع  نامـسآ  رهظم  نوچ  سوسحم 

. دنیامن عمس  قارتسا  ات  دنوریم  هکیالم  ملاع 
زا رصتخم  هخسن  ناسنا  ملاع  نوچ  دنشاب و  هتشاد  ناسنا  ییزج  لاثم  ملاع  یّلک و  لاثم  ملاع  نامسآ  هب  دوعـص  دصق  رگا  تسا  نینچمه  و 

ياهيروآدای تارّکذت و  ياهباهش  دننکیم و  دوعـص  وا  هنیـس  ماقم  ات  نیطایـش  هک  دنیبب  دنک ، رظن  دهاجم  بقارم  دیاب  سپ  تسا  ملاع 
اب دـننکیم ، دوعـص  ریبـک  ملاـع  نامـسآ  هب  نیطایـش  نآ  هنوگچ  هک  دوـش  موـلعم  اـت  دـننیبب  اهباهـش  هلیـسو  هب  ار  نیطایـش  درط  ار و  نآ 

. دنوشیم درط  نامسآ  ياهباهش 
ینعم هب  ارنآ  هک  بیترت  نیدـب  تسا ، لاح  اـی  هل  لوعفم  نآ  تسا و  عفد  ندرک و  رود  درط و  لاد  هّمـض  اـب  روحد »  » و رحد »  » ظـفل ًاروُحُد 

و میریگیم . ریدـقت  رد  فاضم  ناونع  هب  يوذ »  » ظفل ای  مینکیم ، لـمح  تاذ  رب  هغلاـبم  باـب  زا  اـی  میهدیم ، رارق  لوعفم  مسا  روحدـم » »
لعف  قلطم  لوعفم  ارنآ  تسا  نکمم 

211 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشاب شدوخ  زا  لعف  ریدقت  اب  فنأتسم  هلمج  ای  میهد ، رارق  شدوخ  فوذحم 

زا دعب  ای  قلطم ، روط  هب  تسا  تباث  باذع  ياراد  ینعی  دش ، تباث  درک و  ادیپ  ماود  دش ، ضیرم  ینعی  بصو »  » ظفل ٌبِصاو  ٌباذَع  ْمَُهل  َو 
. اهباهش هلیسو  هب  نامسآ  زا  اهنآ  درط  عمس و  قارتسا 

. دیامن سالتخا  ار  ندینش  ای  هدش  هدینش  عومسم و  هک  یسک  نآ  َۀَفْطَْخلا  َفِطَخ  ْنَم  اَّلِإ 
. دنکیم خاروس  شاییانشور  ببس  هب  ار  ّوج  ای  دنکیم ، خاروس  ار  اهنآ  دوخ  نازورف  یباهش  ریت  ٌِبقاث  ٌباهِش  ُهَعَْبتَأَف 

26 تایآ 11 -

211 ص :  ات 26 ..... ] تایآ 11  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]

هراشا

اذِإ َو  ( 13  ) َنوُرُکْذَی اوُرِّکُذ ال  اذِإ  َو  ( 12  ) َنوُرَخْسَی َو  َْتبِجَع  َْلب  ( 11  ) ٍبِزال ٍنیِط  ْنِم  ْمُهانْقَلَخ  اَّنِإ  انْقَلَخ  ْنَم  ْمَأ  ًاْقلَخ  ُّدَشَأ  ْمُه  َأ  ْمِِهتْفَتْساَف 
(15  ) ٌنِیبُم ٌرْحِس  َّالِإ  اذه  ْنِإ  اُولاق  َو  ( 14  ) َنوُرِخْسَتْسَی ًۀَیآ  اَْوأَر 

ْمُه اذِإَف  ٌةَدِحاو  ٌةَرْجَز  َیِه  امَّنِإَف  ( 18  ) َنوُرِخاد ُْمْتنَأ  َو  ْمَعَن  ُْلق  ( 17  ) َنُولَّوَْألا اَنُؤابآ  َو  َأ  ( 16  ) َنُوثوُْعبََمل اَّنِإ  َأ  ًاماظِع  َو  ًاباُرت  اَّنُک  َو  اـْنتِم  اذِإ  َأ 
(20  ) ِنیِّدلا ُمْوَی  اذه  انَْلیَو  ای  اُولاق  َو  ( 19  ) َنوُرُْظنَی

یلِإ ْمُهوُدـْهاَف  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ( 22  ) َنوُدـُبْعَی اُوناک  اـم  َو  ْمُهَجاوْزَأ  َو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  اوُرُـشْحا  ( 21  ) َنُوبِّذَُـکت ِِهب  ُْمْتنُک  يِذَّلا  ِلْصَْفلا  ُمْوَی  اذـه 
(25  ) َنوُرَصانَت ْمَُکل ال  ام  ( 24  ) َنُولُؤْسَم ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  َو  ( 23  ) ِمیِحَْجلا ِطارِص 

(26  ) َنوُِملْسَتْسُم َمْوَْیلا  ُمُه  َْلب 
212 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

212 ص :  همجرت ..... :
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. میاهدیرفآ هدنبسچ  یلگ  زا  ار  ناشیا  هک  میاهدیرفآ  هک  ینانآ  ای  تسا  رتراوتسا  نانآ  شنیرفآ  ایآ  سرپب  ناشیا  زا  سپ 
. دننکیم دنخشیر  ار ) وت  راب  راک و   ) نانآ ياهدرک و  بّجعت  نانآ ) لاح  زا   ) وت هکلب 

. دنریذپن دنپ  دنهد ، ناشزردنا  نوچ  و 
. دننک هشیپ  رخسمت  دننیب ، یفرگش  هدیدپ  ره )  ) نوچ و 

. تسین راکشآ  ییوداج  زج  نیا  دنیوگ  و 
؟ دش میهاوخ  هدنز ) و   ) هتخیگنارب ون  زا  ام  ایآ  میدش ، هدیسوپ ) ي   ) اهناوختسا كاخ و  میدرم و  نوچ  دنیوگ ) )

؟ ام نیتسخن  ناکاین  نینچمه  و 
. دیشاب نوبز  راوخ و  امش  يرآ ، وگب 

. دنرگنب ناشیا  هاگنآ  سپ  تسا ، هناگی  گناب  کی  نیمه  نآ 
. تسازج زور  نیا  ام  رب  ياو  يا  دنیوگ  و 

. دیدرکیم راکنا  ار  نآ  هک  تسا  يرواد  زور  نامه )  ) نیا
. دیروآ درگ  اجکی )  ) دندیتسرپیم دنوادخ  ياج  هب  هچنآ  اب  هارمه  ار  ناشنایاتمه  و  كرشم )  ) ناگ هشیپ  متس 

. دینک ناشییامنهار  مّنهج  هار  يوس  هب  هاگنآ 
. دنتسه یندرک  تساوخزاب  ناشیا  هک  دیراد  زاب  ار  نانآ  و 

؟ دینکیمن يرای  ار  رگیدمه  هک  دوشیم  هچ  ار  امش 
. دناهشیپ میلست  زورما  ناشیا  يرآ 

212 ص :  ریسفت ..... 

قلخ ام  هک  یتمظع  اب  تادوجوم  ای  تسا  رتتخس  اهنآ  تقلخ  ایآ  هک  سرپب  تمایق  نارکنم  نیا  زا  انْقَلَخ  ْنَم  ْمَأ  ًاْقلَخ  ُّدَشَأ  ْمُه  َأ  ْمِِهتْفَتْساَف 
. اهباهش ناگراتس و  اهقرشم ، ود ، نآ  نیب  ام  نیمز و  اهنامسآ ، ّنج ، هکیالم ، دننام  میدرک ،

اهنآ  سپ  میدیرفآ ، كانبسچ  لگ  زا  ٍبِزال  ٍنیِط  ْنِم  ینعی  زیچ  نیرتفیعض  زا  ار  اهنآ  ام  ْمُهانْقَلَخ  اَّنِإ 
213 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  زا 

امب اـهنآ  لاـح  نیع  رد  دـنارتکچوک و  تروص  بسح  رب  رتتسـس و  ورین  هّوـق و  بسح  رب  رتفیعـض و  هّداـم  بسح  رب  تاـقولخم  رتـشیب 
. دننکیم تعاطا  ام  دنالیاق و  ام  ندوب  یکی  دیحوت و  هب  ناشتمظع  تّوق و  اب  اهنآ  ریغ  دننکیم و  هانگ  ینامرفان و  دنزرویم و  كرش 

، تسین مزال  هتسیاش و  اتفتسا  هک  تسانعم  نیدب  اهنآ  اتفتـسا  هب  رما  زا  بارـضا  هدش و  هدناوخ  مّلکت  باطخ و  اب  تبجع »  » ظفل َْتبِجَع  َْلب 
. درک بّجعت  نانآ  لاح  زا  نانآ و  زا  دیاب  هکلب  تسین ، شسرپ  اتفتسا و  هب  یجایتحا 

، دنکیم اضتقا  ار  تّدش  هنوگنیا  ماقم  هک  دـشاب  نیا  هب  راعـشا  ات  دـناسرب ، ار  ندوب  یمتح  قّقحت و  هک  درک  ادا  یـضام  لعف  اب  ار  بلطم  و 
. تسا هدش  عقاو  بلطم  هک  ایوگ 

. دننکیم هرخسم  تسا  دّحوم  هک  ار  یسک  ای  ار  ادخ  دیحوت  ادخ و  ای  ار ، وت  اهنآ  هک  یلاح  رد  َنوُرَخْسَی  َو 
. دنمهفیمن يزیچ  دنیوگب ، ار  الاب  ملاع  قیاقح  دنهد و  دنپ  نالهاج  نیا  هب  رگا  َنوُرُکْذَی  اوُرِّکُذ ال  اذِإ  َو 

. دناهتفرگ رارق  بّجعت  دروم  هک  تسا  يزیچ  اههلمج  نآ  و  تبجع »  » زا دنتسه  لاح  هدنیآ  ياههلمج  قباس و  هلمج  اب  هلمج  نیا 
تایآ زا  یتیآ  ای  دـننیبب ، دنتـسه  مالّـسلا  مهیلع  ایلوا  ایبنا و  هک  گرزب  تاـیآ  زا  ياهناـشن  تیآ و  اـی  ياهزجعم  هک  هاـگنآ  ًۀَـیآ  اَْوأَر  اذِإ  َو 
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. دننیبب ناشریغص  ملاع  رد  یتیآ  ای  دننیبب ، ینیودت  باتک 
. دنشخبیم تّدش  تیآ  بحاص  هب  ای  تیآ  هب  ءازهتسا  هّیرخس و  رد  هکلب  دنریگیم ، هرخسم  هب  َنوُرِخْسَتْسَی 

زیچ  چیه  رحس  نوچ  ٌنِیبُم و  ٌرْحِس  اَّلِإ  اذه  ْنِإ  اُولاق  َو 
214 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا يراکشآ  رحس  نیا  دنیوگیم  دنجنسیم و  درخ  ییزج  یهاگآ  اب  ار  نآ  دناهدیدن  هدینشن و 
ام یتقو  دـنیوگیم : تقامح ) زا  یـشان   ) بّجعت اب  َنوُرِخاد  ُْمْتنَأ  َو  ْمَعَن  ُْلق  َنُولَّوَْألا  اَنُؤابآ  َو  َأ  َنُوثوُْعبََمل  اَّنِإ  َأ  ًاماظِع  َو  ًاباُرت  اَّنُک  َو  اـْنتِم  اذِإ  َأ 

ّتلذ و اب  ناتناکاین  امـش و  یلب  وگب : روطچ ؟ اـم  ناینیـشیپ  ناردـپ و  میوشیم ! هتخیگنارب  هدـنز  زاـب  میدـش ، ناوختـسا  كاـخ و  میدرم و 
. دیوشیم روشحم  هتخیگنارب و  يراوخ 

. تسا دنسم  رابتعا  هب  ریمض  ثینأت  تسا ، دایرف  هحیص و  کی  طقف  ندش  هتخیگنارب  ای  نتخیگنارب  نیا  ینعی  َیِه  امَّنِإَف 
. تسا مّود  خفن  نآ  هک  هحیص  کی  ٌةَدِحاو  ٌةَرْجَز 

. دش دهاوخ  راتفر  هنوگچ  نانآ  اب  هک  دنرظتنم  ای  دنتسه ، باسح  رظتنم  ای  دننیبیم ، نانآ  َنوُرُْظنَی  ْمُه  اذِإَف 
. تسازج تازاجم و  زور  نیا  هک  ام  رب  ياو  يا  دنیوگ : ِنیِّدلا و  ُمْوَی  اذه  انَْلیَو  ای  اُولاق  َو 

زور نیا  دیوگیم : نانآ  هب  هکیالم  ای  یلاعت  يادخ  ای  دنیوگیم ، رگیدمه  هب  نانآ  ار  نخـس  نیا  َنُوبِّذَُکت  ِِهب  ُْمْتنُک  يِذَّلا  ِلْصَْفلا  ُمْوَی  اذـه 
. دیدرکیم بیذکت  ارنآ  هک  تسا  لطاب  زا  ّقح  هرسان و  زا  هرس  ندرک  ادج  زور 

ره تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  هب  متس  ملظ و  ملظ  لصا  تسا ، لوق  ریدقت  هب  فنأتـسم  ای  لاح  هلمج  نیا  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  اوُرُـشْحا 
ینیوکت تیالو  ندرک  ناهنپ  ندیشوپ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  هب  ملظ  نیلّوا  تسا و  ملظ  نآ  دوش  یـشان  ملظ  نیا  زا  هک  يزیچ 

زا تسا  ینامسیر  نآ  هک  تسا 
215 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ریـسفت هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  ملظ  هب  اجنیا  رد  ملظ  دوشیم ، یـشان  نآ  زا  یفیلکت  تیالو  كرت  یفیلکت و  ملظ  ادـخ و  بناـج 
. تسا هدش 

. دنراد بسانت  نانآ  اب  هک  نارسمه  اب  ینعی  ْمُهَجاوْزَأ  َو 
. تسنانآ ازهتسا  تهج  تیاده  ظفل  لامعتسا  ِمیِحَْجلا  ِطارِص  یلِإ  ْمُهوُدْهاَف  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَی  اُوناک  ام  َو 

. درادیم هگن  ار  نانآ  رشحم  فقوم  رد  ْمُهوُِفق  َو 
ریما تیالو  نآ  هک  دنوشیم  لاؤس  میظع  ابن  زا  ای  دنریگیم  رارق  لاؤس  دروم  دناهداد  ماجنا  هک  ییاهراک  هب  تبسن  نانآ  هک  َنُولُؤْسَم  ْمُهَّنِإ 

«1 . » تسا هدش  ریسفت  نآ  هب  هچنانچ  تسا ، مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 
دروم زیچ  راهچ  زا  هکنآ  رگم  درادیمنرب ، یماگ  هدنب  دومرف : هک  هدش  هداد  تبسن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  هب 
هدرک عمج  اجک  زا  هک  شلام  زا  هدرک و  انف  زیچ  هچ  رد  هک  شرمع  زا  هدرک و  فرـص  زیچ  هچ  رد  هک  شایناوج  زا  دریگیم ، رارق  لاؤس 

«2 . » مالّسلا مهیلع  تیب  لها  ام  یتسود  زا  هدرک و  قافنا  اجک  رد  و 
(. دیدرکن يرای  مه  هب  هک  دوشیم  هچ  ار  امش  دوشیم  هتفگ  اهنآ  هب   ) تسا لوق  ظفل  ریدقت  هب  انب  لاؤس  باوج  َنوُرَصانَت  ْمَُکل ال  ام 

. دنتسه رگیدمه  عیطم  میلست و  ای  دنتسه ، باذع  ای  ادخ  مکح  میلست  عیطم و  زورما  اهنآ  هکلب  َنوُِملْسَتْسُم  َمْوَْیلا  ُمُه  َْلب 
__________________________________________________

ص 313 ح 86. ج 1 ، رابخالا : نویع  ص 296 . ج 1 ، یسوط : یلاما  ص 222 . ج 2 ، یمق : ریسفت  ریسفت  ( 1)
. دنس رد  فالتخا  اب  ص 218  ج 1 ، عیارّشلا : للع  ح 125 . ص 253 ، ج 1 ، لاصخ : ( 2)
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216 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
40 تایآ 27 -

216 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 27  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]

هراشا

ْمُْکیَلَع اَنل  َناک  ام  َو  ( 29  ) َنِینِمُْؤم اُونوُکَت  َْمل  َْلب  اُولاق  ( 28  ) ِنیِمَْیلا ِنَع  انَنُوتَْأت  ُْمْتنُک  ْمُکَّنِإ  اُولاق  ( 27  ) َنُولَءاسَتَی ٍضَْعب  یلَع  ْمُهُضَْعب  َلَْبقَأ  َو 
(31  ) َنوُِقئاَذل اَّنِإ  انِّبَر  ُلْوَق  اْنیَلَع  َّقَحَف  ( 30  ) َنیِغاط ًامْوَق  ُْمْتنُک  َْلب  ٍناْطلُس  ْنِم 

َهلِإ ْمَُهل ال  َلِیق  اذِإ  اُوناک  ْمُهَّنِإ  ( 34  ) َنیِمِرْجُْملِاب ُلَعْفَن  َِکلذَک  اَّنِإ  ( 33  ) َنوُکِرَتْشُم ِباذَْعلا  ِیف  ٍِذئَمْوَی  ْمُهَّنِإَف  ( 32  ) َنیِواغ اَّنُک  اَّنِإ  ْمُکاْنیَوْغَأَف 
(36  ) ٍنُونْجَم ٍرِعاِشل  اِنتَِهلآ  اوُکِراَتل  اَّنِإ  َأ  َنُولوُقَی  َو  ( 35  ) َنوُِربْکَتْسَی ُهَّللا  َّالِإ 

َنیِصَلْخُْملا ِهَّللا  َدابِع  َّالِإ  ( 39  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام  َّالِإ  َنْوَزُْجت  اـم  َو  ( 38  ) ِمِیلَْألا ِباذَْعلا  اوُِقئاَذل  ْمُکَّنِإ  ( 37  ) َنِیلَـسْرُْملا َقَّدَص  َو  ِّقَْحلِاب  َءاج  َْلب 
(40)

216 ص :  همجرت ..... :

. دندروآ يور  یسرپمه  هب  رگید  یضعب  هب  نانآ  زا  یضعب  و 
. دیدمآیم ام  غارس  هب  بناج » هب  ّقح   » هک دیدوب  امش  دنیوگ 

. دیدوبن نمؤم  امش  دوخ  هکلب  دنیوگ 
. دیدوب شکرس  یموق  امش  هکلب  دوبن ، ياهطلس  امش  رب  ار  ام  و 

. میا باذع )  ) ناگدنشچ ام  هک  تفای ، قّقحت  ام  ّقح  رد  نامراگدرورپ  مکح  و 
. میدوب هارمگ  مه  دوخ  ام  هک  ارچ  میدرک ، هارمگ  ار  امش  سپ 

. دنکرتشم باذع  رد  يزور  نینچ  رد  ناشیا  هاگنآ 
. مینکیم نینچ  ناراکهانگ  اب  ام 

. دندیزرویم رابکتسا  دشیم ، هتفگ  هّللا  ّالا  هلا  ال  هملک )  ) نانآ هب  نوچ  هک  دندوب  نانچ  نانیا 
؟ میشاب هناوید  يرعاش  رطاخ  هب  نامنایادخ  هدننک  اهر  ام  ایآ  دنتفگیم  و 

. درک قیدصت  ار  نیشیپ )  ) ناربمایپ دروآ و  نایم  هب  ار  ّقح  ربمایپ )  ) وا هک  تسا  نیا  ّقح 
دیکاندرد . باذع  ناگدنشچ  امش 

217 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیباییمن ازج  دیاهدرک ، هچنآ  بسح  رب  زج  و 

. دنوادخ هتفای  صالخا  ناگدنب  رگم 

217 ص :  ریسفت ..... 

مه زا  َنُولَءاسَتَی  دنوشیم  رگید  یضعب  میلست  یـضعب  ای  ٍضَْعب  یلَع  دنروآیم  يور  ءاسؤر  نیعوبتم و  هب  نیعبات  ناوریپ و  ْمُهُـضَْعب  َلَْبقَأ  َو 
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. دننکیم وج  سرپ و 
لاح ای  رّدقم ، لاؤس  باوج  فنأتـسم و  ای  نولئاستی » : » ادخ لوق  زا  لدب  هلمج  نیا  ِنیِمَْیلا  ِنَع  انَنُوتَْأت  ُْمْتنُک  ْمُکَّنِإ  دنیوگیم : ناوریپ  اُولاق و 

تلالـض و ياـسؤر  هب  رظن  هک  تسادـخ ، یهاون  رماوا و  تروص  نید و  لاـمعا  تروص  ندروآ  تسار  زا  ندـمآ  نآ  زا  دوـصقم  تسا و 
ترطف ناشترطف  هک  ار  ادـخ  ناگدـنب  اهنآ  اریز  دـننکیم  هزاجا  ناذا و  نودـب  نید  تسایر  تماما و  ناـمیا و  نید و  ياـعّدا  هک  یهارمگ 

هب رگا  ار  نیعوبتم  ناوریپ و  نآ  اریز  دننکیم ، يریگولج  دـنریگیم  وا  زا  ار  ناشنید  هک  یـسک  نید  ندرک  بلط  زا  تسا  مالـسا  نامیا و 
«1 . » تسا هدمآ  ربخ  رد  هچنانچ  دنباییم ، ار  ام  هرخالاب  ات  دنزادرپ  وجتسج  هب  دننک  اهر  دوخ  لاح 

. دیدرواین نامیا  دوخ  امش  تسین ، طوبرم  ام  هب  دنهد : باوج  اسؤر  َنِینِمُْؤم  اُونوُکَت  َْمل  َْلب  اُولاق 
هن دیتشاد و  یقیقح  نامیا  هن  امش  دینک و  لمع  نآ  ياهنامیپ  دوهع و  طورـش و  هب  هکنآ  نودب  دیدوب ، مالـسا  تروص  رب  طقف  امـش  نوچ 

نامیا دیدوب و  مالسا  تروص  هب  بوسنم  امش  هکلب  یقیقح ، مالسا 
__________________________________________________

ص 222. ج 2 ، یمق : ریسفت  ( 1)
218 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنکیمن تیافک  تسا  مدرم  بناج  زا  نامسیر  هک  یفیلکت  نامیا  یفیلکت و  مالسا  نودب  تسادخ  بناج  زا  ینامسیر  نآ  هک  يرطف 
. میتشادن یحضاو  لیلد  تّجح و  ناتلقع ، رهاظ  رب  ياهطلس و  امش  یبلق  نامیا  نطاب و  رب  ٍناْطلُس  ْنِم  ْمُْکیَلَع  اَنل  َناک  ام  َو 

توعد یهارمگ  هب  ار  امـش  ام  دـیدوب و  شکرـس  یغاط و  ناـمیا  ماـما و  هب  تبـسن  هک  دـیدوب  یهورگ  امـش  هکلب  َنیِغاـط  ًاـمْوَق  ُْمْتنُک  ْلـَب 
. دیداد رارق  شیوخ  یناسفن  دصاقم  هلیسو  ناتیاهسفن و  بیرف  دوب  نید  لامعا  تروص  هب  هک  ار  ام  توعد  تروص  امش  میدرکیم و 

. دش یمتح  ّقح و  امش  رب  ام و  رب  سپ  اْنیَلَع  َّقَحَف 
. باذع دروم  رد  نامراگدرورپ  لوق  انِّبَر  ُلْوَق 

هب ینعی  تسا ، ّتیببـس  يارب  ءاف »  » ظفل ْمُکاْنیَوْغَأَف  دشابیم . شلبق  ام  هجیتن  هلزنم  هب  هلمج  نیا  میـشچیم و  ار  باذع  امتح  ام  َنوُِقئاذـَل  اَّنِإ 
. میدرک هارمگ  ار  امش  نآ  ببس 

. تسا لیلعت  عضوم  رد  هلمج  نیا  َنیِواغ  اَّنُک  اَّنِإ 
. میدوب هارمگ  دوخ  هک  اریز 

. دنشابیم کیرش  یهارمگ  رد  هچنانچ  دنتسه ، کیرش  باذع  رد  اهنآ  َنوُکِرَتْشُم  ِباذَْعلا  ِیف  ٍِذئَمْوَی  ْمُهَّنِإَف 
. نیکرشم ینعی  تسا ، نیمرجم  زا  فنص  نیا  ای  نیمرجم ، قلطم  دوصقم  مینکیم ، راتفر  نینچ  نیمرجم  اب  َنیِمِرْجُْملِاب  ُلَعْفَن  َِکلذَک  اَّنِإ 

زا  َنوُِربْکَتْسَی  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  ْمَُهل ال  َلِیق  اذِإ  اُوناک  ْمُهَّنِإ 
219 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دننکیم عانتما  دنزرویم و  رّبکت  هّللا » ّالا  هلا  ال   » لوبق ندینش و 
: دنیوگیم ٍنُونْجَم  ٍرِعاِشل  اِنتَِهلآ  اوُکِراَتل  اَّنِإ  َأ  َنُولوُقَی  َو 

نایادخ فصو  رد  هکنآ  نودب  مینک و  قیقحت  وا  نید  لوق و  زا  هکنیا  نودب  مییوگ  كرت  ار  دوخ  نایادـخ  هناوید  يرعاش  رطاخ  هب  ام  ایآ 
رد ار  لطاب  بیرف  ندرک و  هبتـشم  اب  هک  تسین  رعاش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هکلب  َْلب  مییامنب !؟ قیمع  هشیدـنا  ناـمدوخ  نید  و 

. دروایب ّقح  تروص 
، دناهداد هولج  نینچ  ار  وا  امـش  ياهسفن  هچنانچ  تسین ، هناوید  نونجم و  دـهد ، هولج  ّقح  تالوقعم  تروص  هب  ار  دـساف  ياهلایخ  ای  و 

. تسا هدروآ  ّقح  وا  نکیل 
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. دشابیم ّقح  ادخ و  بناج  زا  تسا  هدروآ  لاوقا  لاعفا و  زا  هچ  ره  ِّقَْحلِاب  َءاج 
. تسا هدرک  قیدصت  دیتسه  نانآ  هب  دقتعم  امش  هک  ار  ادخ  ناگداتسرف  هک  تسا  نیا  وا  ندوب  ّقح  لیلد  َنِیلَسْرُْملا و  َقَّدَص  َو 

. دیشچیمن ار  دوخ  لامعا  زج  يزیچ  باذع  ندیشچ  نیا  رد  َنْوَزُْجت  ام  َو  ِمِیلَْألا  ِباذَْعلا  اوُِقئاَذل  ْمُکَّنِإ 
. دیشچیم ار  رفیک  ازج و  ای  لامعا  مّسجت  رب  انب  دینیبیم  دیشچیم و  ار  اهلمع  نآ  دوخ  َنُولَمْعَت  ُْمْتنُک  ام  اَّلِإ 

. تسا عطقنم  يانثتسا  َنیِصَلْخُْملا  ِهَّللا  َدابِع  اَّلِإ 
220 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

74 تایآ 41 -

220 ص :  ات 74 ..... ] تایآ 41  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]

هراشا

ٍنیِعَم ْنِم  ٍسْأَِکب  ْمِْهیَلَع  ُفاُطی  ( 44  ) َنِیِلباقَتُم ٍرُرُس  یلَع  ( 43  ) ِمیِعَّنلا ِتاَّنَج  ِیف  ( 42  ) َنُومَرْکُم ْمُه  َو  ُهِکاوَف  ( 41  ) ٌمُوْلعَم ٌقْزِر  ْمَُهل  َِکئلوُأ 
(45)

َلَْبقَأَف ( 49  ) ٌنُونْکَم ٌْضَیب  َّنُهَّنَأَک  ( 48  ) ٌنیِع ِفْرَّطلا  ُتارِصاق  ْمُهَْدنِع  َو  ( 47  ) َنُوفَْزُنی اْهنَع  ْمُه  َو ال  ٌلْوَغ  اهِیف  ـال  ( 46  ) َنِیبِراَّشِلل ٍةََّذل  َءاْضَیب 
(50  ) َنُولَءاسَتَی ٍضَْعب  یلَع  ْمُهُضَْعب 

ُْمْتنَأ ْلَه  َلاق  ( 53  ) َنُونیِدََمل اَّنِإ  َأ  ًاماظِع  َو  ًاباُرت  اَّنُک  َو  اْنتِم  اذِإ  َأ  ( 52  ) َنِیقِّدَصُْملا َنَِمل  َکَّنِإ  َأ  ُلوُقَی  ( 51  ) ٌنیِرَق ِیل  َناک  یِّنِإ  ْمُْهنِم  ٌِلئاق  َلاق 
(55  ) ِمیِحَْجلا ِءاوَس  ِیف  ُهآَرَف  َعَلَّطاَف  ( 54  ) َنوُِعلَّطُم

ُنَْحن ام  َو  یلوُْألا  اَـنَتَتْوَم  ـَّالِإ  ( 58  ) َنِیتِّیَِمب ُنَْـحن  اـمَف  َأ  ( 57  ) َنیِرَـضْحُْملا َنِم  ُْتنَُکل  یِّبَر  ُۀَـمِْعن  ـال  َْول  َو  ( 56  ) ِنیِدُْرَتل َتْدِـک  ْنِإ  ِهَّللاَت  َلاـق 
(60  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ  ( 59  ) َنِیبَّذَعُِمب

ِلْصَأ ِیف  ُجُرَْخت  ٌةَرَجَـش  اهَّنِإ  ( 63  ) َنیِِملاَّظِلل ًۀَْـنِتف  اـهاْنلَعَج  اَّنِإ  ( 62  ) ِموُّقَّزلا ُةَرَجَـش  ْمَأ  ًـالُُزن  ٌْریَخ  َکـِلذ  َأ  ( 61  ) َنُوِلماْعلا ِلَمْعَْیلَف  اذـه  ِْلثِِمل 
(65  ) ِنیِطایَّشلا ُُسُؤر  ُهَّنَأَک  اهُْعلَط  ( 64  ) ِمیِحَْجلا

اْوَْفلَأ ْمُهَّنِإ  ( 68  ) ِمیِحَْجلا َیلِإـَل  ْمُهَعِجْرَم  َّنِإ  َّمـُث  ( 67  ) ٍمیِمَح ْنِم  ًاـبْوََشل  اـْهیَلَع  ْمَُهل  َّنِإ  َّمـُث  ( 66  ) َنوُُطْبلا اَْهنِم  َنُِؤلامَف  اْهنِم  َنُولِکآـَل  ْمُهَّنِإَـف 
(70  ) َنوُعَرُْهی ْمِهِراثآ  یلَع  ْمُهَف  ( 69  ) َنیِّلاض ْمُهَءابآ 

َنیِـصَلْخُْملا ِهَّللا  َدابِع  َّالِإ  ( 73  ) َنیِرَْذنُْملا ُۀَِـبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف  ( 72  ) َنیِرِْذنُم ْمِهِیف  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  َو  ( 71  ) َنِیلَّوَْألا ُرَثْکَأ  ْمُهَْلبَق  َّلَـض  ْدََـقل  َو 
(74)

221 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

221 ص :  همجرت ..... :

. دنراد نّیعم  يزور  نانیا 
. دنایمارگ دوخ  اههویم ، عاونا ) )

. تمعن زانرپ و  ياهتشهب  رد 
. رگیدمه يور  هب  ور  اهتخت ، يور  رب 

(. دنرآ شیپ  و   ) دننادرگب یبارش  زا  یماج  نانآ  يارب 
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. ناگدنماشآ شخبتّذل  و )  ) ناشخرد دیپس 
. دنوشن تسم  نآ  زا  تسین ، نآ  رد  يرسدرد  چیه 

. دنتسه مشچ  تشرد  رسمه ) هب  عناق   ) هتشهورف مشچ  ناگزیشود  ناشیا  دزن  و 
. دناهتفهن غرم  رتش  ياههضیب  ناشیا  ییوگ 

. دروآ يور  یسرپمه  هب  رگید  یضعب  هب  نانآ  زا  یضعب  و 
. دوب ینیشنمه  ایند ) رد   ) ارم دیوگ  نانآ  نایم  زا  ياهدنیوگ 

؟ یناگدنرادرواب زا  مه )  ) وت ایآ  تفگیم  هک 
؟ تفای میهاوخ  ازج  ام  ایآ  میدش ، هدیسوپ ) ي   ) اهناوختسا كاخ و  میدرم و  نوچ  ایآ  هکنیا ) هب  )

؟ دیناگدنرگن امش  ایآ  دیوگ  سپس ) )
. دنیبب خزود  هنایم  رد  ار  وا  درگنارف و  سپس 

. یناشکب يدوبان  هب  ارم  وت  هک  دوب  کیدزن  ادخ  هب  دیوگ  وا ) هب  رود  زا  (و 
. مدوب باذع ) رد   ) ناگدش رضاح  زا  زین  نم  دوبن  مراگدرورپ  تمعن  رگا  و 

؟ میریمیمن رگید  ام  ایآ  سپ 
؟ میتسین هدنوش  باذع  ام  نامنیتسخن و  ندرم  هب  رگم 

. تسا گرزب  يراگتسر  نامه  متسه ) تشهب  رد  نم  هک   ) نیا نامگیب 
. دنشوکب یفده  نینچ  يارب  لمع  لها  هک  دیاب 

؟ مّوقز تخرد  ای  تسا  رتهب  شکشیپ  نیا  ایآ 
. میاهداد رارق  كرشم )  ) ناراکمتس باذع  هیام  ار  نآ  ام 

. دیوریم مّنهج  نب  زا  هک  تسا  یتخرد  نآ 
. تسا نیطایش  ياههّلک  ییوگ  شاهویم 

. نآ زا  نارابنا  مکش  دننآ ، ناگدنروخ  ناشیا  هاگنآ 
. تسه شوج  بآ  زا  ياهزیمآ  نآ  لابند  هب  نانآ  يارب  سپس 

. تسا خزود  يوس  هب  ناشهاگتشگزاب  هاگنآ 
. دنتفای هارمگ  ار  ناشناردپ  ناشیا  هک  ارچ 

. دنتفاتش ناشیا  لابند  هب  نانآ  و 
. دندش هارمگ  ناینیشیپ  هنیرتشیب  نانآ ، زا  شیپ  یتسار  هب  و 

. میداتسرف یناگدنهد  رادشه  نانآ  نایم  هب  یتسار  هب  و 
. تسا هدوب  هنوگچ  ناگتفای  رادشه  ماجنا  رس  رگنب  سپ 

. دنوادخ هتفای  صالخا  ناگدنب  رگم 
222 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

222 ص :  ریسفت ..... 

ارنآ نامالغ  روح و  هکیالم و  لـیبق  زا  اـهنآ  ناگدـننک  تمدـخ  هک  دـنراد  مولعم  يزور  ادـخ  صلخم  ناگدـنب  ٌمُوْلعَم  ٌقْزِر  ْمَُهل  َکـِئلوُأ 
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. دننادیم
. دنتسه هدش  مارکا  رشاعم  ماقم و  نکسم و  يزور و  بسح  رب  اهنآ  َنُومَرْکُم و  ْمُه  َو  ُهِکاوَف 

ماج اب  نامالغ  روح و  مه ، يورب  ور  ياهتخت  رب  تمعن  رپ  ياهتشهب  رد  ٍنیِعَم  ْنِم  ٍسْأَِکب  ْمِْهیَلَع  ُفاُطی  َنِیِلباقَتُم  ٍرُرُس  یلَع  ِمیِعَّنلا  ِتاَّنَج  ِیف 
. دننکیم تمدخ  ار  اهنآ  بارش  رپ 

. تسا هدرک  هیبشت  اهنآ  ندیشون  بارش  ایند و  لها  لاح  هب  تشهب  رد  ار  اهنآ  لاح 
. تسا هریت  خرس و  هک  ایند  بارش  فالخب  تسا  دیفس  یتشهب  بارش  َءاْضَیب 

. تسا شخبتّذل  ناگدنشون  يارب  دشابیم . ذیذل  يانعم  هب  ّذل »  » ثینأت فصو  ای  ردصم  تّذل »  » ظفل َنِیبِراَّشِلل  ٍةََّذل 
. دنهارمه يرامخ  رس و  درد  اب  هک  ایند  ياهبارش  فالخ  هب  تسین  يرامخ  رس و  درد  تشهب  بارش  یم و  نآ  رد  ٌلْوَغ  اهِیف  ال 

. تشگ تسم  دش و  لیاز  شلقع  ینعی  ینع »  » دننام فزن »  » ظفل َنُوفَْزُنی  اْهنَع  ْمُه  َو ال 
. دنوشیمن درط  عنم و  بارش  نآ  زا  ینعی  دناهتفگ : یضعب 

اهنآ  هب  زج  دننکیم و  ناشنارسمه  هب  رصحنم  ار  دوخ  هک  تسا  یتشهب  نانز  اهيروح و  نانآ  دزن  ِفْرَّطلا  ُتارِصاق  ْمُهَْدنِع  َو 
223 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

(. ایند نارسمه  زا   ) یضعب دننام  دنوریمن ، رتارف  اهنآ  زا  هک  دنرگنیمن 
تّدش رد  مشچ  یهایس  تّدش  هب  تسا ، گرزب  شمـشچ  یهایـس  ینعی  حرف »  » دننام نیع »  » و نیعأ »  » ّثنؤم ءانیع »  » عمج نیع »  » ظفل ٌنیِع 

. تسا هدش  ریسفت  نآ  يدیفس 
(. دنناطلغ دیراورم   ) دننونکم يهضیب  تفاطل  يدیفس و  رد  نامشچ  نآ  ییوگ  ٌنُونْکَم  ٌْضَیب  َّنُهَّنَأَک 

هب هراشا  ات  درک  ادا  یضام  لعف  اب  ار  بلطم  دننکیم ، تبحص  هدرک و  یـضعب  هب  يور  یـضعب  نینمؤم  اجنآ  رد  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهُـضَْعب  َلَْبقَأَف 
. تسا هدش  عقاو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  تبسن  هکنیا  يارب  ای  دشاب ، نآ  عوقو  قّقحت 

. دنکیم باوج  لاؤس و  يرگید  اب  کی  ره  ای  دیوگیم ، نخس  يرگید  اب  کی  ره  َنُولَءاسَتَی 
. دشابیم رّدقم  لاؤس  باوج  فنأتسم و  ای  تسا ، نولءاستی »  » زا ای  مهضعب » لبقأ   » زا لدب  هلمج  نیا  ْمُْهنِم  ٌِلئاق  َلاق 

ناتـسود و هب  هدنیوگ  َنوُِعلَّطُم  ُْمْتنَأ  ْلَه  َلاق  َنُونیِدََـمل  اَّنِإ  َأ  ًاماظِع  َو  ًاباُرت  اَّنُک  َو  اْنتِم  اذِإ  َأ  َنِیقِّدَـصُْملا  َنَِمل  َکَّنِإ  َأ  ُلوُقَی  ٌنیِرَق  ِیل  َناک  یِّنِإ 
؟ دینیبیم ار  شتآ  مّنهج و  لها  امش  ایآ  دیوگیم : شنانیشنمه 

شتآ لها  رب  فرشم  امش  ایآ  دومرف : یلاعت  يادخ  ای  ددرگ ، علّطم  شدوخ  ناتـسود  لاح  رب  ات  درک  لاؤس  مّنهج  لها  ندید  فارـشا و  زا 
ایآ  دیوگیم : لاؤس  شور  هب  اجنآ  رد  دوخ  ناتسود  هب  لوقی » نیرق  یل  ناک  ّننا  : » تفگیم هک  یسک  ای  دنتسه ، فرشم  ینعی  دیتسه ؟

224 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیهد ربخ  نم  هب  ات  دیتسه  علّطم  وا  لاح  رب  امش 

. دید مّنهج  طسو  رد  ار  شتسود  دش و  علّطم  دوخ  هدنیوگ  َعَلَّطاَف 
. مّنهج طسو  ینعی  ِمیِحَْجلا  ِءاوَس  ِیف  ُهآَرَف 

. ینادرگ هارمگ  زین  ارم  دوب  کیدزن  مسق  ادخ  هب  دیوگ : دوخ  یمّنهج  تسود  هب  نمؤم  هاگنآ  ِنیِدُْرَتل  َتْدِک  ْنِإ  ِهَّللاَت  َلاق 
. دوبن تیالو  هب  نم  راگدرورپ  ماعنا  ای  دوبن ، تسا  یقیقح  تمعن  نآ  هک  نم  ّیلو  رما  تیالو  رگا  یِّبَر  ُۀَمِْعن  َْول ال  َو 

. مدوب رضاح  باذع  رد  وت  اب  مه  نم  َنیِرَضْحُْملا  َنِم  ُْتنَُکل 
هب ار  وا  هتفگ  دـنکیم و  ازهتـسا  ار  وا  میتسین ؟ هدرم  ام  ایآ  دـیوگیم  شایمّنهج  تسود  هب  میتسین ؟ هدرم  ام  نیبب  الاح  َنِیتِّیَِمب  ُنَْحن  اـمَف  َأ 

. دیامن راکنا  ارنآ  تفگیم  ایند  رد  هک  ار  هچنآ  دهاوخیم  دنادرگیمرب و  شدوخ 
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رتشیب ایند  تایح  زا  گرم  ینعی  گرم  کی  زج  یتفگیم  هک  یلاح  رد  يدـید  يدّدـعتم  ياهگرم  لّوا  گرم  زا  دـعب  وت  یلوُْألا  اَـنَتَتْوَم  اَّلِإ 
. میرادن

اهندـش هدـنز  اـهگرم و  لیـصفت  ْمُکاـیْحَأَف » ًاـتاْومَأ  ُْمْتنُک  َو  ِهَّللاـِب  َنوُرُفْکَت  َْفیَک  : » یلاـعت يادـخ  لوـق  ریـسفت  رد  هرقب  هروـس  لّوا  رد  و 
. تشذگ

هبلغ و زا  ندرب  تّذـل  هّجاحم و  جاجتحا و  نیا  ای  اهتمعن ، نیا  ای  تسا ، هدـنیوگ  نمؤم  يارب  هک  یماقم  نیا  اذـه  َّنِإ  َنِیبَّذَـعُِمب  ُنَْحن  ام  َو 
. تسا یگرزب  يراگتسر  يزوریپ 

. تسادخ بناج  زا  ای  هدنیوگ  نمؤم  زا  مالک  نیا  َنُوِلماْعلا  ِلَمْعَْیلَف  اذه  ِْلثِِمل  ُمیِظَْعلا  ُزْوَْفلا  َوَُهل 
ندروآ  تسا و  لّوا  هیلاراشم  هب  هراشا  ًالُُزن  ٌْریَخ  َِکلذ  َأ 

225 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا نآ  تشادگرزب  دیجمت و  تهج  رود  هراشا  مسا 

تسا رهز  ياراد  تسا و  نمسای  لکش  هب  هک  ارحص  رد  تسا  یهایگ  مّنهج و  رد  تسا  یتخرد  روّنت »  » دننام موّقز »  » ظفل ِموُّقَّزلا  ُةَرَجَش  ْمَأ 
هک تسا  ینغور  ياراد  وا  هتـسه  سگ ، نیریـش و  هک  دراد  امرخ  دـننام  ياهویم  ءاحیرا و  رد  تسا  یتخرد  دـشابیم ، مّنهج  لها  ماـعط  و 

هداد و لقن  ارنآ  هّیما  ینب  هک  تسا  یلباک  هلیله  نآ  لصا  هک  دوشیم  هتفگ  دراد و  درـس  ياهداب  یمغلب و  ضارما  جالع  رد  يداـیز  عفاـنم 
. تسا هداد  رییغت  هلیله  تعیبط  زا  ار  نآ  احیرا ، نیمز  نآ  ندوب  ینالوط  نامز و  رورم  هب  دناهتشاک و  احیرا  رد 

. تسا هدمآ  سوماق  رد  نینچنیا  تسا ، مّقلت »  » نزو رب  مّقزت »  » و مقل »  » نزو رب  مقز »  » رد و 
رد موّقز  هتفگ : يرعبزلا  نبا  میـسانشیمن ، ار  تخرد  نیا  ام  تفگ : دینـش  ار  هیآ  نیا  شیرق  یتقو  هدـش  تیاور  َنیِِملاَّظِلل  ًۀَْـنِتف  اهاْنلَعَج  اَّنِإ 

. تسا هدمآ  نمی  نابز  یتیاور  رد  تسا و  هرک  امرخ و  ربرب  نابز 
هک مّوقز  نیا  زا  دـیروخب  تفگ : شنارای  هب  سپـس  دروآ ، هرک  امرخ و  زینک  سپ  هدـب ، موّقز  امب  زینک  يا  تفگ : شزینک  هب  لهج  وبا  سپ 

يادخ سپ  دنازوسیم ، تخرد  شتآ  دنایوریم ، تخرد  شتآ  دنکیم  نامگ  دناسرتیم و  نآ  زا  ار  امـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم 
«1 . » َنیِِملاَّظِلل ًۀَْنِتف  اهاْنلَعَج  اَّنِإ  دومرف : لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت 

ِنیِطایَّشلا ُُسُؤر  ُهَّنَأَک  اهُْعلَط  ِمیِحَْجلا  ِلْصَأ  ِیف  ُجُرَْخت  ٌةَرَجَش  اهَّنِإ 
__________________________________________________

ح 32. ص 404 ، ج 4 ، نیلقثلا : رون  ص 445 ، ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ص 270 ، ج 4 ، یفاص : ریسفت  ( 1)
226 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب ناسنا  زا  ییاـبیز  هجرد  نیرخآ  هک  روطناـمه  هچ  تسا ، نیطایـش  ياهرـس  دـننام  تخرد  نآ  هفوکـش  یتشز  هجرد  نیرخآ  تیاـهن  رد 
. دوشیم هیبشت  اهوید  نیطایش و  هب  یتشز  حبق و  هجرد  نیرخآ  دوشیم  هیبشت  روح  هکیالم و 

. دنروخیم موّقز  تخرد  نآ  زا  كاروخ  هب  جایتحا  تّدش  یگنسرگ و  تّدش  تیاهن و  زا  اْهنِم  َنُولِکَآل  ْمُهَّنِإَف 
دنروخیم ینیکرچ  بآ  ای  ینّفعتم  هدـیدنگ و  بآ  بارـش و  مّوقز ، تخرد  ندروخ  زا  سپ  ًابْوََشل  اـْهیَلَع  ْمَُهل  َّنِإ  َُّمث  َنوُُطْبلا  اَْـهنِم  َنُِؤلاـمَف 

. دربیم ار  اهنآ  ءاشحا  ءاعما و  هک  تسا  هدش  طولخم  نآ  هب  مّنهج  نازوس  بآ  زا  ٍمیِمَح  ْنِم  هک :
ياذـغ بارـش  نیا  موّقز و  اریز  دـندرگیمرب ، مّنهج  هب  هراـبود  نآ  دـیدشت  باذـع و  لـیمکت  يارب  سپـس  ِمیِحَْجلا  َیلِإـَل  ْمُهَعِجْرَم  َّنِإ  َُّمث 

. دوشیم هدامآ  اهنآ  يارب  ناشدورو  لّوا  رد  هک  تسنانآ 
نیا اب  دناسریم ، تشهب  هب  هک  دـناهتفای  یهار  ریغ  رب  ار  ناشناردـپ  اهنآ  ینعی  تسا ، لیلعت  عضوم  رد  هلمج  نیا  َنیِّلاض  ْمُهَءابآ  اْوَْفلَأ  ْمُهَّنِإ 

. دندش باذع  نیا  ّقحتسم  هلیسو  نیدب  دندرک ، يوریپ  اهنآ  زا  لاح 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2871 

http://www.ghaemiyeh.com


زا نوعرهی »  » ظفل ندروآ  دـنهارمگ و  اهنآ  دـننادیم  هک  یلاـح  رد  دـننکیم ، يوریپ  ناشناردـپ  زا  باتـش  اـب  َنوُعَرُْهی  ْمِهِراـثآ  یلَع  ْمُهَف 
نیا رد  اهنآ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  دناهدش  بارطـضا  باتـش و  هب  راداو  اهنآ  هک  دـنکیم  نیا  رب  تلالد  لوهجم  تروص  هب  عارهإ » »

ار  رایتخا  ناشیاهسفن  هک  ییوگ  دناهتشادن ، رایتخا  دندوبن و  تباث  دیلقت 
227 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسنانآ يارب  يرگید  ّمذ  کی  نیا  ناهرب و  تّجح و  هظحالم  نودب  دوب  هدرک  دیلقت  رب  راداو  ار  اهنآ  دوب ، هتفرگ  اهنآ  زا 
هدش و راذنا  هک  یناسک  تبقاع  نیبب  رگنب  َنیِرَْذنُْملا  ُۀَِـبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف  َنیِرِذـْنُم  ْمِهِیف  اْنلَـسْرَأ  ْدََـقل  َو  َنِیلَّوَْألا  ُرَثْکَأ  ْمُهَْلبَق  َّلَض  ْدََـقل  َو 

؟ دش هنوگچ  دندرک  بیذکت 
زا ات  دنیامن  رظن  هتـشذگ  ایبنا  ناگدننک  بیذکت  هب  دیاب  وت  موق  ینعی  دـشابیم ، دونـشب » هیاسمه  ات  میوگیم  وت  هب   » شور هب  نخـس  نیا  و 

. دنسرتب وت  ندرک  بیذکت  تبقاع  زا  دنریگب ، تربع  اهنآ  لاح 
رگم دوب ، اهتبقاع  نیرتدـب  مدرم  تبقاع  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  اـنعم ، راـبتعا  هب  تسا  لـصّتم  اـی  عطقنم  يانثتـسا  َنیِـصَلْخُْملا  ِهَّللا  َداـبِع  اَّلِإ 

. مالّسلا مهیلع  ایبنا  ناگدننک  قیدصت  ینعی  ادخ ، صلخم  ناگدنب 
82 تایآ 75 -

227 ص :  ات 82 ..... ] تایآ 75  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]

هراشا

َنیِرِخْآلا ِیف  ِْهیَلَع  انْکََرت  َو  ( 77  ) َنِیقاْبلا ُمُه  ُهَتَّیِّرُذ  اْنلَعَج  َو  ( 76  ) ِمیِظَْعلا ِبْرَْکلا  َنِم  ُهَلْهَأ  َو  ُهاْنیَّجَن  َو  ( 75  ) َنُوبیِجُْملا َمِْعنَلَف  ٌحُون  انادان  ْدََقل  َو 
(79  ) َنیَِملاْعلا ِیف  ٍحُون  یلَع  ٌمالَس  ( 78)

(82  ) َنیِرَخْآلا اَْنقَرْغَأ  َُّمث  ( 81  ) َنِینِمْؤُْملا اَنِدابِع  ْنِم  ُهَّنِإ  ( 80  ) َنِینِسْحُْملا يِزَْجن  َِکلذَک  اَّنِإ 

227 ص :  همجرت ..... :

. میناگدنهد خساپ  وکین  هچ  داد ، ادن  ار  ام  حون  یتسار  هب  و 
میدیناهر . گرزب  يراتفرگ  زا  ار  شاهداوناخ  وا و  و 

228 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. میدینادرگ راگدنام  ار  وا  دلو  داز و  اهنت  و 

. میداهن کین  مان  نانیسپاو ، نایم  رد  وا  يارب  و 
. حون رب  مالس  نایناهج ، نایم  رد 

. میهدیم ازج  ار  ناراکوکین  ناسنیدب  ام 
. دوب ام  نمؤم  ناگدنب  زا  وا  هک 

. میتخاس هقرغ  ار  نارگید  سپس 

228 ص :  ریسفت ..... 
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هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  نداد  يرادلد  دیدهت و  ات  تسا  ناگدنوش  راذنا  ناگدننک و  راذنا  لاح  نایب  رد  عورـش  ٌحُون  انادان  ْدََـقل  َو 
نیرفن شموق  رب  هک  میدرک  ادن  ار  حون  ام  دندیزرو ، رارـصا  ءاذیا  راکنا و  بیذـکت و  رد  هکنآ  زا  دـعب  حون  موق  ینعی  ددرگ ، لیمکت  هلآ 

(. راذگم ياهدنبنج  نارفاک  زا  نیمز  رب  ادخ  ینعی : « ) ًاراَّیَد َنیِِرفاْکلا  َنِم  ِضْرَْألا  یَلَع  ْرَذَت  ِّبَر ال  : » تفگ حون  دنک ،
. میتسه ام  هدننک  تباجا  بوخ  هچ  دنگوس  ادخ  هب  سپ  میدرک ، تباجا  ار  حون  ام  ینعی  َنُوبیِجُْملا  َمِْعنَلَف 

. میداد تاجن  قرغ  زا  شموق و  رازآ  زا  ار  شلها  حون و  ِمیِظَْعلا  ِبْرَْکلا  َنِم  ُهَلْهَأ  َو  ُهاْنیَّجَن  َو 
. میدراذگ یقاب  ار  شلسن  هّیرذ و  َنِیقاْبلا و  ُمُه  ُهَتَّیِّرُذ  اْنلَعَج  َو 

ماس دالوا  زا  مجع  برع و  سپ  دنـشابیم ، حون  دالوا  زا  حون  زا  دعب  مدرم  همه  تسا : هدـمآ  هداتق  ساّبع و  نبا  زا  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد 
. دنشابیم حون  نب  ماح  دالوا  زا  نادوس  حون ، نب  ثفای  دالوا  زا  جوجأم  جوجأی و  رزخ و  هبلاقص و  كرت و  حون ، نب 

نادرم و  همه  دش  جراخ  یتشک  زا  حون  هک  یتقو  هتفگ : یبلک 
229 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«1 . » اهنآ نانز  شنادنزرف و  زج  دندرم  دندوب  وا  اب  هک  ینانز 
. دش مامت  عمجم  مالک  اجنیا  ات 

رد هک  مدآ  نادنزرف  همه  تسا ، حون  لسن  رد  نامیا  باتک و  تّوبن و  ّقح و  تسا : هدمآ  هیآ  نیا  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نکل  و 
َو ُلْوَْقلا  ِْهیَلَع  َقَبَس  ْنَم  اَّلِإ  َکَلْهَأ  َو  ِْنیَْنثا  ِْنیَجْوَز  ٍّلُک  ْنِم  اهِیف  ْلِمْحا  : » دومرف شباتک  رد  یلاعت  يادخ  دنتسین ، حون  دالوا  زا  دنتـسه  نیمز 

«2 «. » ٍحُون َعَم  اْنلَمَح  ْنَم  َۀَّیِّرُذ  : » هدومرف زین  و  ٌلِیلَق » اَّلِإ  ُهَعَم  َنَمآ  ام  َو  َنَمآ  ْنَم 
یقاب یناویح  تایح  اب  زین  اهنآ  ریغ  هچ  رگا  میداد  رارق  یقاب  تّوبن  باتک و  اب  ار  حون  هّیرذ  تسا : نینچ  نیاربانب  هیآ  ياـنعم  میوگیم : نم 

. دنتسه
هلمج َنیَِملاْعلا  ِیف  ٍحُون  یلَع  ٌمالَـس  دش : يراج  نینچ  اهنآ  نابز  رب  هک  یلاح  رد  دندمآ  حون  زا  دـعب  هک  یناسک  َنیِرِخْآلا  ِیف  ِْهیَلَع  انْکَرَت  َو 

. تسا فوذحم  انکرت »  » لوعفم هک  تسادخ ، بناج  زا  فنأتسم  هلمج  ای  تسا ، انکرت »  » لوعفم حون » یلع  مالس  »
ظفل يارب  ربخ  هکنآ  ربانب  تسا ، حون » یلع   » ادـخ لوقب  قّلعتم  نیملاعلا » یف   » ظفل و  هل » ءانّثلا  حدـملا و  نیرخآلا  یف  هیلع  اـنکرت  : » نینچنیا

یف  » ادـخ لوق  زا  لدـب  اـی  هیلع » اـنکرت   » ادـخ لوق  هب  ّقلعتم  اـی  مالـس »  » ربخ تسا و  ّرقتـسم  فرظ  اـی  مالـس »  » هب ّقلعتم  اـی  دـشاب ، مالـس » »
. میتشاذگ حون  يارب  وکین  مان  ملاوع  همه  رد  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  تسا ، نیرخآلا »

«. َنیِرِخْآلا ِیف  ٍقْدِص  َناِسل  ِیل  ْلَعْجا   » مالّسلا مهیلع  ایبنا  لوق  يانعم  تسا  نیا  و 
__________________________________________________

ص 447. ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ( 1)
ص 223. ج 2 ، یمق : ریسفت  ص 271 ، ج 4 ، یفاص : ریسفت  ( 2)

230 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رابتعا هب  وا  ررض  رب  حون  زا  دعب  ینعی  مدراذگاو ، ار  اهراّبج  تلود  حون  رب  دیوگیم : یلاعت  دنوادخ  هک  دوشیم  هدافتسا  رابخا  یـضعب  زا 

هیلع هّللا  یّلص  دّمحم  هب  هلیسو  نیدب  دنوادخ  دندرک و  متس  یشکرس و  وا  يایصوا  رب  هک  میدراذگاو  نیراّبج  تلود  وا  ّیـصو  تّیـصو و 
. دهدیم يرادلد  هلآ  و 

حون تسا : هدـش  دراو  یثیدـح  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  تسادـخ ، بناج  زا  فنأتـسم  حون » یلع  مالـس  : » ادـخ لوق  نیارباـنب  و 
يارب زور  نآ  دـننک و  رظن  نآ  رد  دـنراد و  اپ  هب  ار  ّتیـصو  لاس  ره  دـننک و  يوریپ  وا  زا  درک  رما  داد و  تراشب  دوه  ندـمآ  هب  ار  شموق 

. دوب هدرک  رما  اهنآ  هب  مالّسلا  هیلع  مدآ  هک  روطنامه  دشاب ، دیع  نانآ 
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حون زا  دعب  دندرک و  یفخم  دنتشاد  هک  ار  یهاگآ  ملع و  نآ  ماس  دالوا  دندش و  رهاظ  رگمتس  راّبج و  یهورگ  ثفای  ماح و  دالوا  زا  یلو 
تلود ینعی  َنیِرِخْآلا » ِیف  ِْهیَلَع  اـنْکَرَت  َو  : » یلاـعت يادـخ  لوق  ینعم  تسا  نیمه  تفاـی ، رارقتـسا  ثفاـی  ماـح و  يارب  تلود  ماـس  ررـض  هب 

ملاع زا  ملاع  ره  ار  ّتیصو  نیا  دهدیم و  يرادلد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هلیسو  نیدب  مدراذگاو و  حون  رب  ار  نارگمتس  نیراّبج و 
«1 . » داتسرف ار  دوه  یلاعت : يادخ  هکنآ  ات  دربیم  ثرا  هب  یلبق 

رد ار  تّوبن  باتک و  ملع و  میراذگیم و  اهنآ  يارب  وکین  مان  هک  میهدیم ، شاداپ  نینچنیا  ار  ناراکوکین  ام  َنِینِسْحُْملا  يِزَْجن  َِکلذَک  اَّنِإ 
. میهدیم تکرب  اهنآ  لسن  هب  میرادیم ، یقاب  اهنآ  لسن 

ام نمؤم  ناگدنب  زا  حون  ینعی  َنِینِمْؤُْملا  اَنِدابِع  ْنِم  ُهَّنِإ 
__________________________________________________

. ].....[ همیمض ح 3 ص 134 ، ج 1 ، نیّدلا : لامکا  ( 1)
231 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. درک ادیپ  ار  امب  هفاضا  تفارش  هک  تسا  یناگدنب  زا  ینعی  تسا ،
. میدرک قرغ  ار  نارگید  ینعی  تسا  هانیّجن »  » رب فطع  َنیِرَخْآلا  اَْنقَرْغَأ  َُّمث 

113 تایآ 83 -

231 ص :  ات 113 ..... ] تایآ 83  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]

هراشا

(86  ) َنوُدیُِرت ِهَّللا  َنُود  ًۀَِـهلآ  ًاْکفِإ  َأ  ( 85  ) َنوُدـُبْعَت اذ  ام  ِهِمْوَق  َو  ِهِیبَِأل  َلاق  ْذِإ  ( 84  ) ٍمِیلَس ٍْبلَِقب  ُهَّبَر  َءاج  ْذِإ  ( 83  ) َمیِهاْربَِإل ِِهتَعیِـش  ْنِم  َّنِإ  َو 
(87  ) َنیَِملاْعلا ِّبَِرب  ْمُکُّنَظ  امَف 

َنوُقِْطنَت ْمَُکل ال  ام  ( 91  ) َنُولُکْأَت َأ ال  َلاـقَف  ْمِِهتَِهلآ  یلِإ  َغارَف  ( 90  ) َنیِِربْدُم ُْهنَع  اْوَّلَوَتَف  ( 89  ) ٌمیِقَـس یِّنِإ  َلاقَف  ( 88  ) ِموُـجُّنلا ِیف  ًةَرْظَن  َرَظَنَف 
(92)

ًاناْیُنب َُهل  اُوْنبا  اُولاق  ( 96  ) َنُولَمْعَت ام  َو  ْمُکَقَلَخ  ُهَّللا  َو  ( 95  ) َنُوتِْحنَت ام  َنوُُدبْعَت  َأ  َلاق  ( 94  ) َنوُّفِزَی ِْهَیلِإ  اُولَْبقَأَف  ( 93  ) ِنیِمَْیلِاب ًابْرَض  ْمِْهیَلَع  َغارَف 
(97  ) ِمیِحَْجلا ِیف  ُهوُْقلَأَف 

ٍمالُِغب ُهانْرَّشَبَف  ( 100  ) َنیِِحلاَّصلا َنـِم  ِیل  ْبَـه  ِّبَر  ( 99  ) ِنیِدْهَیَـس یِّبَر  یلِإ  ٌبِهاذ  یِّنِإ  َلاـق  َو  ( 98  ) َنِیلَفْـسَْألا ُمُهاْنلَعَجَف  ًادـْیَک  ِِهب  اوُدارَأَف 
َءاش ْنِإ  ِینُدِجَتَـس  ُرَمُْؤت  ام  ْلَْعفا  َِتبَأ  ای  َلاق  يَرت  اذ  ام  ْرُْظناَف  َکَُحبْذَأ  یِّنَأ  ِمانَْملا  ِیف  يرَأ  یِّنِإ  َّیَُنب  ای  َلاق  َیْعَّسلا  ُهَعَم  َغََلب  اَّمَلَف  ( 101  ) ٍمِیلَح

(102  ) َنیِِرباَّصلا َنِم  ُهَّللا 
ُءالَْبلا َوَُهل  اذه  َّنِإ  ( 105  ) َنِینِـسْحُْملا يِزَْجن  َِکلذَک  اَّنِإ  ایْؤُّرلا  َْتقَّدَص  ْدَق  ( 104  ) ُمیِهاْربِإ ای  ْنَأ  ُهاـْنیَدان  َو  ( 103  ) ِنِیبَْجِلل ُهََّلت  َو  امَلْـسَأ  اَّمَلَف 

(107  ) ٍمیِظَع ٍْحبِِذب  ُهاْنیَدَف  َو  ( 106  ) ُنِیبُْملا
ُهانْرََّشب َو  ( 111  ) َنِینِمْؤُْملا اـَنِدابِع  ْنِم  ُهَّنِإ  ( 110  ) َنِینِـسْحُْملا يِزَْجن  َِکلذَک  ( 109  ) َمیِهاْربِإ یلَع  ٌمالَـس  ( 108  ) َنیِرِخْآلا ِیف  ِْهیَلَع  اـنْکََرت  َو 

(112  ) َنیِِحلاَّصلا َنِم  اِیبَن  َقاحْسِِإب 
(113  ) ٌنِیبُم ِهِسْفَِنل  ٌِملاظ  َو  ٌنِسُْحم  امِِهتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  َقاحْسِإ  یلَع  َو  ِْهیَلَع  انْکَراب  َو 

232 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

232 ص :  همجرت ..... :
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. دوب وا  ناوریپ  وزج  میهاربا  و 
. دروآ شراگدرورپ  هاگرد  هب  كرش ) ّکش و  زا   ) هتساریپ كاپ و  لد  هک  دوب  نینچ 

؟ دیتسرپیم ار  يزیچ  هچ  تفگ  شموق  شردپ و  هب  هک  هاگنآ 
؟ دیتسه دنوادخ  ياج  هب  ینایادخ  ياوه  رد  لغد  غورد و  هب  ایآ 

؟ تسیچ نایناهج  راگدرورپ  هراب  رد  ناتنامگ  سپ 
. تخادنا ناگراتس  هب  یهاگن  سپس 

. مرامیب نم  تفگ  و 
. دنتفاترب يور  وا  زا  نانکتشپ  هاگنآ 

. دیروخیمن يزیچ )  ) ارچ تفگ  دروآ و  ناشنایادخ  هب  ور 
؟ دییوگیمن نخس  هک  دوشیم  هچ  ار  امش 

. دروآ دورف  تّدش  هب  ياهبرض  نانآ  رب  یناهن  سپ 
. دندروآ وا  يوس  هب  ور  ناباتش  هاگنآ 

؟ دیتسرپیم دیاهدیشارت  دوخ  تسد  اب  هک  ار  يزیچ  ایآ  تفگ : میهاربا ) )
. تسا هدیرفآ  دینکیم ، راک  اهنآ  رس  رب  هک  ار  ییاهزیچ  ار و  امش  دنوادخ  هکنآ  لاح 

. دیزادنایب شتآ  رد  ار  وا  دیروآرب ، ییانب  وا  يارب  دنتفگ 
. میدنادرگ تسد  ورف  ار  نانآ  یلو  دندیلاگسدب ، وا  ّقح  رد  هاگنآ 

. درک دهاوخ  ییامنهار  ارم  يدوزب  هک  متسه ، مراگدرورپ  يوس  هب  هدنور  نم  تفگ : میهاربا )  ) و
. شخبب يدنزرف  ناگتسیاش  زا  نم  هب  اراگدرورپ 

. میداد هدژم  رابدرب  يدنزرف  هب  ار  وا  هاگنآ 
راک نیا  رد  رگنب  مربیم ، ار  وت  رـس  هک  ماهدـید  باوخ  رد  نم  مدـنزرف  يا  تفگ : میهاربا ) ، ) دیـسر وا  ياپ  هب  شـشوک  راک و  رد  نوچ  و 

یهاوخ نایابیکـش  زا  دنوادخ ، تساوخ  هب  ارم  يدوزب  هک  هدب ، ماجنا  دـناهداد ، تنامرف  هچنآ  ناج  ردـپ  تفگ : لیعامـسا ) ( ؟ ینیبیم هچ 
. تفای

. دنکفا كاخ  هب  شاهنوگ  رب  ار  وا  دنداهن و  ندرگ  راک  نیا  رب  ود  ره  نوچ  هاگنآ 
. میهاربا يا  هک  میداد  شیادن 

233 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. میهدیم ازج  ار  ناراکوکین  ناس  نیدب  ام  یتشاد ، رواب  تقیقح  هب  ار  تیایؤر 

. تسا راکشآ  ینومزآ  نیا  نامگیب 
. میتفریذپ هیدف  ار  یگرزب  ینابرق  وا  ياج  هب  و 
. میداهن کین  مان  نانیسپاو  نایم  رد  وا  يارب  و 

. میهاربا رب  مالس 
. میهدیم ازج  ار  ناراکوکین  ناس  نیدب 

. دوب ام  نمؤم  ناگدنب  زا  وا  هک  ارچ 
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. میداد تراشب  دوب ، ناگتسیاش  زا  يربمایپ  هک  قاحسا  هب  ار  وا 
. شیوخ ّقح  رد  رگمتس  اراکشآ  مه  دوب و  راکوکین  مه  نانآ ، دور  داز و  زا  میدیشخب و  تکرب  قاحسا  هب  وا و  هب  و 

233 ص :  ریسفت ..... 

. درک يوریپ  حون  زا  نانآ  هب  يالتبا  رب  ربص  موق و  رازآ  لّمحت  ناگدنب و  رب  ادخ  ماکحا  ءارجا  تلاسر و  رد  هک  یناسک  زا  ِِهتَعیِش  ْنِم  َّنِإ  َو 
. تسا میهاربا  َمیِهاْربَِإل 

. میدومن ریسفت  نآ  هب  ار  هعیش  ظفل  هچنانچ  تسا ، عاّبتا  تعیاشم و  زا  هعیش  تسا و  هفیرش  هیآ  رهاظ  يانعم  نیا 
ار ام  مدرم  دـش : هتفگ  هعیـش ، دومرف : تسیچ ؟ مسا  نآ  دـش : هتفگ  مسا ، نیا  امـش  رب  داـب  اراوگ  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  و 

ْنِم يِذَّلا  ُهَثاغَتْـساَف   » ادخ لوق  و  َمیِهاْربَِإل » ِِهتَعیِـش  ْنِم  َّنِإ  َو  : » ادخ لوق  ایآ  دومرف : دـنریگیم . بیع  ام  رب  هملک  نیا  اب  دـننکیم و  شنزرس 
زا هک  تسا  نیا  دوصقم  هکنیا  رب  ینبم  هدـش  دراو  يداـیز  راـبخا  هّصاـخ  قـیرط  زا  نکیل  و  « 1 « ؟ يدینـشن ار  ِهِّوُدَـع » ْنِم  يِذَّلا  یَلَع  ِِهتَعیِش 

بلطم نیا  مهف  تسا ، مالّسلا  هیلع  میهاربا  مالّسلا  هیلع  یلع  هعیش 
__________________________________________________

ص 448. ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ص 223 ، ج 2 ، یمق : ریسفت  ( 1)
234 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشاب باتک  هب  بطاخم  هک  تسا  یسک  صوصخم 
، تشادرب شمـشچ  زا  ار  هدرپ  درک  قلخ  ار  میهاربا  یتقو  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هچناـنچ  بلطم  ّرـس  و 

؟ دنتسه هچ  راونا  نیا  تفگ : سپ  دید ، ار  هناگجنپ  راونا 
نیـسح مالّـسلا و  هیلع  نسح  مالّـسلا و  اهیلع  همطاف  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  رون  نیا  دومرف : یلاعت  يادخ  سپ 

؟ تسا هدومن  هطاحا  اهنآ  هب  هک  منیبیم  رون  هن  تفگ : هدرک و  هطاحا  اهنآ  رب  هک  دید  رون  هن  تسا و  مالّسلا  هیلع 
. دنتسه مالّسلا  اهیلع  همطاف  مالّسلا و  هیلع  یلع  دالوا  زا  ماما  نانیا  دومرف : یلاعت  يادخ  سپ 

وت زج  یـسک  ار  اهنآ  ددـع  دـناهدرک ، هطاحا  ار  اهنآ  هک  منیبیم  ییاهرون  نم  يدّیـس  یهلا و  تفگ : میهاربا  سپ  درک ، رکذ  ار  همه  مان  و 
: تفگ میهاربا  ماگنه  نیا  رد  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  نایعیـش  دنتـسه ، اهنآ  نایعیـش  نانیا  میهاربا  ای  دـش : هتفگ  درامـشب ، دـناوتیمن 

. هدب رارق  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هعیش  زا  ارم  ایادخ 
«1 «. » َمیِهاْربَِإل ِِهتَعیِش  ْنِم  َّنِإ  َو  : » دومرف یلاعت  يادخ  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

اب مالّسلا  هیلع  یلع  اریز  دنتـسه ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هعیـش  هلمج  زا  مالّـسلا  مهیلع  نیحلاص  ایلوا و  نیلـسرم ، ایبنا ، عیمج  هک  نادب 
زا هن  دشابیم ، شتلاسر  تهج  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ام  تبترم  یمتخ  لوسر  ماما  یّتح  تسا ، همه  ماما  شایّلک  تیالو  ماقم  تّیولع و 

تیالو هک  هتشذگ  رّرکم  هچنانچ  تسا ، دّحتم  شتیالو  ثیح  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  شتیالو ، تهج 
یّلک
__________________________________________________

ص 485. هرهاظملا : تایآلا  لیوأت  ( 1)
235 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا ییزج  ياهتیالو  همه  حور  نامه  ییزج ، ای  دشاب  یّلک  هچ  تسا  تلاسر  تّوبن و  حور 
نیع دیدشت  اب  هّعـش »  » نآ لصا  هک  دشاب ، عاعـش »  » زا تسا  نکمم  دشاب ، درک  يوریپ  يانعم  هب  عاش »  » زا هعیـش  ظفل  تسا  نکمم  نیاربانب 
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. تسا هدش  هعیش  تیسحأ »  » و تسسحأ »  » رد هچنانچ  ءای ، هب  لّوا  نیع  لادبا  اب  سپس  تسا و 
(. تسا نآ  ربخ  ترابع  هیقب  هک   ) تسربخ فرظ  هلمج  نیا  َءاج  ْذِإ 

. دش دراو  وا  میلس  بلق  هب  شراگدرورپ  هک  یماگنه  ٍْبلَِقب  ُهَّبَر 
. تشذگ میلس  بلق  نایب  ارعش  هروس  رد 

. تسا میلس »  » ای ءاج »  » فرظ ای  لّوا ، ذا »  » زا لدب  ذإ »  » ظفل ِهِیبَِأل  َلاق  ْذِإ 
يور وا  زا  هک  نایملاع  راگدرورپ  هب  دـیربیم  نامگ  هچ  َنیَِملاْعلا  ِّبَِرب  ْمُکُّنَظ  اـمَف  َنوُدـیُِرت  ِهَّللا  َنُود  ًۀَِـهلآ  ًاـْکفِإ  َأ  َنوُدـُبْعَت  اذ  اـم  ِهِمْوَق  َو 

. دیاهتخاس ار  نآ  ناتدوخ  هک  دیدروآ  يور  يزیچ  هب  دیدنادرگرب و 
نشج هب  امـش  اب  مناوتیمن  مضیرم و  نم  ٌمیِقَـس  یِّنِإ  َلاقَف  تفگ : دنکفا و  ناگراتـس  هب  یهاگن  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ِموُجُّنلا  ِیف  ًةَرْظَن  َرَظَنَف 

. میایب
مّوس تسا  هداد  ماجنا  گرزب  تب  ار  اهتب  نتسکش  تفگ : مّود  متسه و  ضیرم  تفگ : لّوا  تفگ  غورد  هس  میهاربا  تسا : هدمآ  ربخ  رد 

«1 . » تسا نم  رهاوخ  وا  تفگ  هک  تسا  هراس  هراب  رد 
، تفگن غورد  تقیقح  رد  تفگ ، غورد  رهاظ  رد  وا  هک  تسا  نیا  دوصقم 

__________________________________________________

. ثیدح لیذ  ص 210  رابخالا : یناعم  ( 1)
236 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسین وگغورد  حلصم  دنک و  حالصا  تساوخیم  وا  اریز 
هب نم  تفگ  درک  رظن  اهنآ  تکرح  اب  یثداـح  ره  نتفر  نیب  زا  تاـکرح و  هب  ناگراتـس و  هب  وا  نوچ  درک  هیروت  دراوم  نیا  همه  رد  وا  اـی 

. درم مهاوخ  يدوز  هب  ینعی  دش  مهاوخ  ضیرم  يدوز 
ای تسا ، کیدزن  نم  بت  تبون  ینعی  متـسه  ضیرم  نم  تفگ : سپ  تسا ، کیدزن  شندرک  بت  تبون  هک  دـید  درک  رظن  ناگراتـس  هب  و 

سپ دـنکیم ، مکح  ناگراتـس  تایـضتقم  اهرظن و  هب  دـنکیم ، هبـساحم  اهنآ  لـثم  میهاربا  هک  دـشاب  نیا  مهوم  اـت  درک  ناگراتـس  هب  رظن 
. متسین لماک  ّتیناسنا  رد  زونه  متسه و  میقس  نم  هک  دوب  نیا  شدوصقم  متسه ، ضیرم  میقس و  نم  تفگ :

میقس نم  بلق  هک  نم  هک  دوب  نیا  شدوصقم  ای  دوب ، هدیسرن  تسا  وا  تاماقم  نیرخآ  هک  تماما  ماقم  هب  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  زونه  نوچ 
. ررض هن  دناسریم و  امش  هب  یعفن  هن  هک  ار  يزیچ  دیتسرپیم  ینعی  دیهدیم ، ماجنا  امش  هک  يراک  زا  تسا  كانهودنا  نیزح  و 

طرف زا  دید ، دمآیم  شیپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  هب  هچنآ  درک و  هبساحم  موجن  يانبم  رب  وا  دومرف : هک  هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
هک تسا  هدـمآ  مالّـسلا  امهیلع  رقاـب  قداـص و  ماـما  زا  « 1  » مراـمیب دـمآ  دـهاوخ  دراو  نیـسح  رب  هک  ناـیرج  نیا  زا  نم  تـفگ : یتحاراـن 

«2 . » تفگن مه  غورد  دوبن ، ضیرم  مالّسلا  هیلع  میهاربا  دنگوس  ادخ  هب  دندومرف :
تیارس زا  دوب و  نوعاط  نانآ  ياهضرم  رتشیب  دناهتفگ : یضعب 

__________________________________________________

ح 5. ص 465 ، ج 1 ، یفاک : ص 33 . ج 4 ، یفاص : ریسفت  ( 1)
ثیدح 559. زا  یتمسق  ص 368  ج 8 ، یفاک : ( 2)

237 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
زا دهاوخیم  هک  هچنآ  دنامب و  اهنت  نایادخ  اب  هک  دـنربن  دـیع  مسارم  هب  ار  وا  ات  متـسه ، ضیرم  نم  تفگ : میهاربا  سپ  دندیـسرتیم ، نآ 

«1 . » دهد ماجنا  اهتب  نتسکش 
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. دنتفر ناشدیع  مسارم  هب  دندرک و  تشپ  میهاربا  هب  َنیِِربْدُم  ُْهنَع  اْوَّلَوَتَف 
. تفر اهنآ  نایادخ  يوس  هب  ینعی  درک ، ادیپ  لیم  ینعی  لجرلا » غار   » ْمِِهتَِهلآ یلِإ  َغارَف 

فرح ارچ  َنوُقِْطنَت  ـال  ْمَُکل  اـم  دـیروخیمن !؟ تسه  امـش  شیپ  هک  ییاذـغ  اـیآ  َنُولُکْأـَت  ـال  َأ  تفگ : ازهتـسا  باـب  زا  اـهنآ  هب  سپ  َلاـقَف 
شدوخ سنج  زا  فوذحم  لعف  قلطم  لوعفم  ای  غار »  » هل لوعفم  ابرض »  » ظفل ِنیِمَْیلِاب  ًابْرَض  ْمِْهیَلَع  َغارَف  دیهدیمن !؟ ارم  باوج  دینزیمن و 

. تسا غار »  » زا لاح  ای  دشابیم ،
. تشذگ ایبنا  يهروس  رد  هچنانچ  ار ، اهنآ  گرزب  زج  تسکش  ار  اهتب  نآ  يهمه  دزیم ، هبرض  شتسد  اب  هک  یلاح  رد 

. دندمآ مالّسلا  هیلع  میهاربا  يوس  هب  باتش  اب  نانآ  َنوُّفِزَی  ِْهَیلِإ  اُولَْبقَأَف 
یلا سورعلا  ّفز   » زا هدش  هدناوخ  لوهجم  تروص  هب  درک و  هلجع  باتـش و  ینعی  ّفز »  » زا هدش  هدناوخ  مولعم  تروص  هب  نوّفزی »  » ظفل

. درک هیده  شرسمه  هب  ار  سورع  ینعی  اهجوز »
: تفگ میهاربا  دندیسر  میهاربا  دزن  موق  هکنآ  زا  سپ  َلاق 

دیشارتیم دوخ  هک  ار  هچنآ  ایآ  َنُوتِْحنَت  ام  َنوُُدبْعَت  َأ 
__________________________________________________

ص 273. ج 4 ، یفاص : ریسفت  ( 1)
238 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دینکیم كرت  دوش  تدابع  دیاب  هک  ار  ادخ  دینکیم و  تدابع 
اب نآ  نتخاس  ادخ و  تقلخ  اب  نآ  ّداوم  هک  اریز  هدیرفآ ، ادخ  دیزاسیم  اهتب  زا  هک  ار  هچنآ  امش  هکیلاح  رد  َنُولَمْعَت  ام  َو  ْمُکَقَلَخ  ُهَّللا  َو 

. تسادخ نداد  تردق 
: دنتفگ تشذگ  ایبنا  يهروس  رد  هچنانچ  دومن  جاجتحا  اهنآ  اب  وا  دندرک و  هّجاحم  میهاربا  اب  هکنآ  زا  سپ  اُولاق 

. دیزادنایب دیدش  شتآ  رد  ار  وا  ینعی  ِمیِحَْجلا  ِیف  ُهوُْقلَأَف  ًاناْیُنب  َُهل  اُوْنبا 
. دننازوسب ار  وا  شتآ  اب  دنربب و  راک  هب  هلیح  وا  يهراب  رد  دنتساوخ  ًاْدیَک  ِِهب  اوُدارَأَف 
. میداد رارق  نارگید  رب  تّجح  ار  وا  میدرک و  لطاب  ار  اهنآ  دیک  َنِیلَفْسَْألا  ُمُهاْنلَعَجَف 

«1 . » تسا سدقملا  تیب  دوصقم  هک  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ِنیِدْهَیَس  یِّبَر  یلِإ  ٌبِهاذ  یِّنِإ  َلاق  َو 
داهتجا تدابع و  تهج  زا  شراگدرورپ  هب  وا  هّجوت  شراگدرورپ  يوس  هب  نتفر  تسا : هدـمآ  نآ  نایب  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  و 

«2 . » تسادخ يوس  هب  بّرقت  و 
راـگدرورپ دزن  روـضح  ماـقم  هب  نتفر  اـی  دـشاب ، ناـمیا  نید و  رد  شا  يرـشب  راـگدرورپ  يوـس  هب  نـتفر  شدوـصقم  هـک  تـسین  دـیعب  و 

روضح هنیکس و  رکف و  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  دشابیم  شایتوکلم 
__________________________________________________

ثیدح 65. نمض  ص 370 ، ج ، یفاک : ص 274 . یفاص ج 4 ، ریسفت  ( 1)
ح 5. باب 36 ، ص 266 ، دیحوتلا : ص 274 . ج 4 ، یفاص : ریسفت  ( 2)

239 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوشیم

نم توعد  تدابع و  کمک  نم ، ییاـهنت  سینا  اـت  هد  شـشخب  نم  هب  ار  نیحلاـص  زا  یـضعب  اراـگدرورپ  راـب  َنیِِحلاَّصلا  َنِم  ِیل  ْبَه  ِّبَر 
. دوب دنزرف  بلط  مالّسلا  هیلع  میهاربا  روظنم  دشاب و 
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. میدرک تباجا  دنزرف  زا  شرسمه  يدیماان  زا  سپ  ار  وا  تساوخرد  ام  ُهانْرَّشَبَف و 
وا حبذ  هب  رما  دنوادخ  هک  دـید  باوخ  رد  دیـسر  نادرم  ّدـح  هب  غولب و  ّنس  هب  میداد و  دـنزرف  وا  هب  یتقو  َیْعَّسلا  ُهَعَم  َغََلب  اَّمَلَف  ٍمِیلَح  ٍمالُِغب 

. دنکیم
. منیبیم تفگ : دش  رارکت  شباوخ  نوچ  مدید ، نینچ  باوخ  رد  نم  مدنزرف  يا  تفگ : شدنزرف  هب  ِمانَْملا  ِیف  يرَأ  یِّنِإ  َّیَُنب  ای  َلاق 

ءات يهمـض  اب  ءار و  ءات و  يهحتف  اب  يرت »  » ظفل تسیچ )؟ ترظن   ) ینیبیم هچ  رگنب  منکیم ، حبذ  ار  وت  هک  يَرت  اذ  ام  ْرُْظناَف  َکَُحبْذَأ  یِّنَأ 
. تسا هدش  هدناوخ  ءار  يهرسک  و 

. تسا تقفش  راهظا  يارب  بأ »  » هب ءات »  » ندرک قحلم  ریغصت و  تروص  هب  ّینب »  » ظفل ندروآ  ُرَمُْؤت  ام  ْلَْعفا  َِتبَأ  ای  َلاق 
هک دوب  دـقتعم  نوچ  ینیبیم ، ای  ياهدـید  هک  ار  هچنآ  تفگن : هدـب ، ماـجنا  ياهدـش  رما  نادـب  هک  ار  هچنآ  زیزع  ردـپ  يا  تفگ : لیعمـسا 

. تسین تسا  هدید  باوخ  رد  هک  هچنآ  هب  رما  زج  دوشیمن ، ادخ  بناج  زا  زج  باوخ 
ادخ رگا  َنیِِرباَّصلا و  َنِم  ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  ِینُدِجَتَس 

240 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تفای یهاوخ  نایابیکش  زا  ارم  دهاوخب ،

. دندومن میلست  ار  شدنزرف  میهاربا  ار و  شدوخ  لیعمسا  ای  دش ، ادخ  رما  میلست  یتقو  امَلْسَأ  اَّمَلَف 
«. 1  » میلست زا  دناهدناوخ  امّلس » اّملف   » مالّسلا هیلع  قداص  ماما  مالّسلا و  هیلع  یلع  ماما  و 

. دنکفارد كاخ  يور  هب  نتشک  يارب  ار  لیعمسا  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ِنِیبَْجِلل  ُهََّلت  َو 
هب هک  هچنآ  ندروآ  میمصت و  مزع و  ببس  هب  ار  ایؤر  باوخ و  وت  میتفگ : مالّسلا  هیلع  میهاربا  هب  ایْؤُّرلا  َْتقَّدَص  ْدَق  ُمیِهاْربِإ  ای  ْنَأ  ُهاْنیَدان  َو 

ندرب الاب  راشبتـسا و  یلاحـشوخ و  زا  دـش  عقاو  هک  هچنآ  دـش  عقاو  ینعی  تسا ، فوذـحم  اّمل »  » باوج و  یتخاس . قّقحم  ياهدـش  رما  نآ 
زا یلاعت  يادخ  خساپ  میظع و  ضیف  گرزب و  تضایر  نآ  زا  وا  ندش  عنم  تهج  هب  هودنا  نزح و  ثودـح  تاملاکم و  رودـص  تاجرد ،

. دشابیم لّصفم  تسا  هدش  دراو  رابخا  رد  هچنانچ  مالّسلا  هیلع  میهاربا  هب  عوضوم  نیا 
حبذ هب  رما  ناحتما و  نیا  میهدیم و  شاداـپ  ناراـکوکین  هب  هنوگنیا  اـم  هّتبلا  هک  ُنِیبُْملا  ُءـالَْبلا  َوَُهل  اذـه  َّنِإ  َنِینِـسْحُْملا  يِزَْجن  َِکلذَـک  اَّنِإ 

تمعن گرزب  رما  نیا  زا  يرادربنامرف  تهج  قیفوت  ربص و  نیا  ای  تسا ، دنزرف  حبذ  نامه  هک  تبیصم  نیا  ای  تسا ، یگرزب  ناحتما  دنزرف 
. تسا یلاعت  يادخ  بناج  زا  یگرزب 

، میتخاس ادف  یگرزب  حبذ  وا  رب  ٍمیِظَع و  ٍْحبِِذب  ُهاْنیَدَف  َو 
__________________________________________________

ص 451. ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ص 275 . ج 4 ، یفاص : ریسفت  ( 1)
241 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. شتلزنم ردق و  ای  دوب  گرزب  نآ  يهّثج  هک 
. تسا فلتخم  قاحسا  ای  هدوب  لیعامسا  حبذ  هکنیا  يهراب  رد  رابخا 

دالوا رد  تّوبن  هدوب و  لیعمـسا  دـالوا  رد  تنطلـس  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  اـم  ّیبن  ّدـج  وا  هکنیا  لیعامـسا  راـبخا  زا  روهـشم 
. تسا هدوب  رجاه  زا  لیعامسا  يهراب  رد  تسخن  میهاربا  هب  تراشب  قاحسا ،

ار وا  دش و  هلماح  لیعامسا  هب  یتقو  رجاه  دوب و  هدیـشخب  میهاربا  هب  ار  وا  هک  هدوب  هراس  زینک  رجاه  هراس و  زا  قاحـسا  دروم  رد  سپـس  و 
تیاکـش میهاربا  سپ  درکیم ، ّتیذا  ار  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  تشادن و  دـنزرف  ماگنه  نآ  رد  نوچ  دروخ ، هطبغ  نآ  رب  هراس  دروآ  ایند  هب 

وا زا  يراذـگب  یقاب  رگا  ینکـشیم ، ینک  تسار  ارنآ  رگا  هک  تسا  هدـند  ناوختـسا  دـننام  نز  دومرف : یلاـعت  يادـخ  درب ، ادـخ  يوس  هب 
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رد هک  تفر  هّکم  يوس  هب  لیئربج  تلالد  شدنزرف و  رجاه و  اب  میهاربا  سپ  دندش ، رود  هراس  دزن  زا  لیعامسا  رجاه و  يوشیم ، دنمرهب 
. دوبن مه  يدحا  ینادابآ و  بآ و  اجنآ 

. دوب لاس  جنپ  قاحسا  هب  وا  تراشب  نیب  لیعامسا و  هب  مالّسلا  هیلع  میهاربا  تراشب  نیب  هلصاف 
هلـصاف ردقچ  قاحـسا  هب  وا  تراشب  نیب  لیعامـسا ، هب  میهاربا  تراشب  نیب  دش  لاؤس  وا  زا  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 

؟ دوب
یتراشب  نیتسخن  نآ  لیعامسا ، ینعی  ٍمِیلَح » ٍمالُِغب  ُهانْرَّشَبَف  : » هدومرف یلاعت  يادخ  دوب ، هلصاف  لاس  جنپ  تراشب  ود  نیب  دومرف 

242 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دیـسر یگلاـس  هس  هب  دـمآ و  اـیند  هب  هراـس  زا  میهاربا  يارب  قاحـسا  هک  هاـگنآ  داد ، میهاربا  هب  یلاـعت  يادـخ  هک  دـنزرف  يهراـب  رد  دوـب 

هک هراس  تسشن ، وا  ياج  رد  دوخ  دز و  رانک  ار  وا  لیعامـسا  دوب  میهاربا  نماد  رد  قاحـسا  هک  یلاح  رد  دمآ  قاحـسا  يوس  هب  لیعامـسا 
رد دنگوس : ادـخ  هب  هن ، دنیـشنب !! وا  ياج  رد  دوخ  دزاس و  رود  وت  نماد  زا  ارم  دـنزرف  رجاه  دـنزرف  میهاربا  يا  تفگ : دـید  ار  هرظنم  نیا 

، درکیم مارکا  مارتحا و  هراس  هب  میهاربا  زاس ، رود  نم  زا  ار  ودنآ  زاسن ، هیاسمه  رواجم و  نانآ  اب  ارم  دنتسه  شدنزرف  رجاه و  هک  يرهش 
. دوب وا  يهلاخ  رتخد  ایبنا و  دالوا  زا  هراس  هک  دوب  تهج  نادب  نیا  تخانشیم و  ار  وا  ّقح  تشادیم و  زیزع  ار  وا 

راگدرورپ بناـج  زا  دیـسر  ارف  هک  بش  تشگ ، كاـنمغ  لیعامـسا  قارف  زا  دـش و  تخـس  میهاربا  رب  شدـنزرف  رجاـه و  ندرک  رود  سپ 
كانهودنا دوب  هدید  هک  یباوخ  رطاخ  هب  میهاربا  درک ، هیارا  وا  هب  هّکم  مسوم  رد  لیعمـسا  شدنزرف  حبذ  دروم  رد  ار  باوخ  دـمآ  یـسک 

ّجح مسوم  رد  ات  درب  هّکم  هب  داد و  تکرح  هّجحیذ  هام  رد  ار  لیعمـسا  رجاه و  میهاربا  درک  ادیپ  روضح  لاسنآ  ّجح  مسوم  رد  یتقو  دش ،
یلاح رد  دش  جراخ  ینم »  » يوس هب  درب  الاب  ارنآ  ياههیاپ  یتقو  دومن ، مارحلا  تیب  ياهنوتـس  نتخاس  هب  ادتبا  سپ  دـنک ، حـبذ  ار  لیعمـسا 

، دندش یعس  لوغشم  یتقو  دنتفر و  سپس  دومن ، تیب  فاوط  هتفه  کی  تشگزاب ، هّکم  هب  سپس  داد ، ماجنا  ار  شکـسانم  درک و  ّجح  هک 
حبذ لاـسما  نیمه  رد  ّجـح  مسوم  رد  ار  وـت  هک  منیبـیم  باوـخ  رد  نم  مدـنزرف  يا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  لیعامـسا  هب  مالّـسلا  هیلع  میهاربا 

هراب  نیا  رد  وت  رظن  منکیم ،
243 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دندرک مامت  ار  دوخ  یعس  یتقو  هدب ، ماجنا  ياهدش  رومأم  هک  هچنآ  ردپ  تفگ : تسیچ ؟
يولهپ رب  ار  لیعامـسا  میهاربا  دندیـسر  یطـسو  يهرمج  هب  یتقو  تسا ، یناـبرق  رحن و  موی  نآ  هک  درب  اـنم »  » هب ار  وا  مالّـسلا  هیلع  میهاربا 

«1 . » هیآ رخآ  ات  میهاربا ...  ای  دمآ  ادن  هک  دنک  حبذ  ار  وا  ات  تفرگ  تسد  هب  دراک  دناباوخ و  تسار 
رکذ لّصفم  ياهباتک  رد  هراب  نیا  رد  فلتخم  رابخا  رکذ  نینچمه  هدـش و  رکذ  لّـصفم  ياـهباتک  رد  هیدـف  ندـمآ  وا و  حـبذ  یگنوگچ  و 

. دیامن هعجارم  اهنآ  هب  دناوتیم  دهاوخب  سک  ره  هک  هدش 
. تشذگ نیا  زا  لبق  هیآ  نیا  نایب  َمیِهاْربِإ  یلَع  ٌمالَس  َنیِرِخْآلا  ِیف  ِْهیَلَع  انْکَرَت  َو 

لاؤس ّکش و  تلاح  هدومن ، لوبق  هب  یّقلت  ارنآ  هدنونش  هک  ایوگ  تشذگ ، البق  ناتساد  نیا  رد  هلمج  نیا  نوچ  َنِینِـسْحُْملا  يِزَْجن  َِکلذَک 
. دروآ دیکأت  نودب  اجنیا  رد  ار  هلمج  هدنامن  یقاب  وا  يارب 

رد ٌنِیبُم  ِهِسْفَِنل  ٌِملاظ  َو  ٌنِسْحُم  امِِهتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  َقاحْـسِإ  یلَع  َو  ِْهیَلَع  انْکَراب  َو  َنیِِحلاَّصلا  َنِم  اِیبَن  َقاحْـسِِإب  ُهاـنْرََّشب  َو  َنِینِمْؤُْملا  اـَنِدابِع  ْنِم  ُهَّنِإ 
: یلاعت يادخ  لوق  رد  هیآ و  نیا 

رد یهاگ  هک  تسا  بلطم  نیا  هب  راعـشا  رخآ » ات  ِهِسْفَِنل ...  ٌِملاظ  ْمُْهنِمَف  : » ادـخ لوق  ات  اـنِدابِع »...  ْنِم  اْنیَفَطْـصا  َنیِذَّلا  َباـتِْکلا  اَْـنثَرْوَأ  َُّمث  »
. دش رکذ  اجنآ  رد  سفن  ملظ  نایب  تسین و  ناشناردپ  رب  بیع  نانآ  ملظ  دراد ، دوجو  ملاظ  ایبنا  ياهلسن 

__________________________________________________
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ص 455. ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ( 1)
244 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

122 تایآ 114 -

244 ص :  ات 122 ..... ] تایآ 114  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]

هراشا

اَمُهاْنیَتآ َو  ( 116  ) َنِیِبلاْغلا ُمُه  اُوناکَف  ْمُهانْرَصَن  َو  ( 115  ) ِمیِظَْعلا ِبْرَْکلا  َنِم  امُهَمْوَق  َو  امُهاْنیَّجَن  َو  ( 114  ) َنوُراه َو  یسُوم  یلَع  اَّنَنَم  ْدََقل  َو 
(118  ) َمیِقَتْسُْملا َطارِّصلا  اَمُهاْنیَدَه  َو  ( 117  ) َنِیبَتْسُْملا َباتِْکلا 

َنِینِمْؤُْملا اَنِدابِع  ْنِم  اـمُهَّنِإ  ( 121  ) َنِینِـسْحُْملا يِزَْجن  َِکلذَک  اَّنِإ  ( 120  ) َنوُراه َو  یسُوم  یلَع  ٌمالَـس  ( 119  ) َنیِرِخْآلا ِیف  امِْهیَلَع  اـنْکََرت  َو 
(122)

244 ص :  همجرت ..... :

(. میداد تمعن  و   ) میداهن ّتنم  نوراه  یسوم و  رب  یتسار  هب  و 
. میدیناهر گرزب  يراتفرگ  زا  ار  ناشموق  ود و  نآ 

. دندش زوریپ  هک  دندوب  نانآ  سپ  میداد  يرای  ار  نانآ  و 
. میدیشخب رگنشور  باتک  ود ، نآ  هب  و 

. میدرک تیاده  تسار  هار  هب  ار  ود  نآ  و 
. میداهن کین  مان  نانیسپاو  نایم  رد  نانآ  يارب  و 

. نوراه یسوم و  رب  مالس 
. میهدیم ازج  ار  ناراکوکین  ناس  نیدب  ام 

. دندوب ام  نمؤم  ناگدنب  زا  ود  نآ  هک 

244 ص :  ریسفت ..... 

ار ود  نآ  میداد و  تاجن  یگدرب  تّدش  زا  ناشموق  اب  ار  ود  نآ  هک  میدراذگ  ّتنم  نوراه  یـسوم و  هب  َنوُراه  َو  یـسُوم  یلَع  اَّنَنَم  ْدََـقل  َو 
. اهنیا ریغ  میتشاذگ و  اهنآ  يارب  کین  مان  میداد و  تّوبن  باتک و  میدومن و  يرای 

 ... رخآ ات  امُهاْنیَّجَن  َو  یلاعت : يادخ  لوق  ریسفت ، نیا  ربانب 
تسا . انّنم »  » ریسفت نآ  هک  تسا  فطع 
245 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ادـج دالوا ، نتـشک  یـشکهدرب و  زا  دوب  ترابع  میظع  برک  میداد ، تاجن  گرزب  یتحاران  مغ و  زا  ار  اهنآ  ِمیِظَْعلا  ِبْرَْکلا  َنِم  امُهَمْوَق  َو 
جورخ زا  سپ  نوعرف  تسد  هب  ندـش  هتـشک  زا  سرت  دـنزرف ، ای  بیع  تهج  زا  نانز  مرـش  ایح و  دروم  زا  سّـسجت  نادرم ، زا  نانز  ندرک 

. ایرد هب  دورو  زا  سپ  ندش  قرغ  زا  سرت  نتفرگ و  رارق  یشکهدرب  دروم  هرابود  ندش و  ریگتسد  رصم و  زا  اهنآ 
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. میدرک قرغ  ار  ناشنمشد  میداد و  تاجن  ناشنانمشد  زا  هک  هنوگ  نیدب  میدرک  يرای  ار  اهنآ  ْمُهانْرَصَن  َو 
تسا و قداص  نآ  يهدنروآ  بحاص و  تسا و  رهاظ  اسر و  قدـص  روهظ  رد  هک  یباتک  َنِیبَتْـسُْملا  َباتِْکلا  اَمُهاْنیَتآ  َو  َنِیِبلاْغلا  ُمُه  اُوناکَف 

. تسا ود  نآ  تروص  تاروت  ود و  نآ  ماکحا  تلاسر و  تّوبن و  نآ  زا  دوصقم 
تسا و يرطف  تیـالو  هار  نآ  يرطف  هک  تسا  یناـسنا  هار  نآ  میدومن و  تیادـه  تسار  هار  هب  ار  ود  نآ  َمیِقَتْـسُْملا  َطارِّصلا  اَمُهاْنیَدَـه  َو 

. تسا تلاسر  تّوبن و  هب  هراشا  باتک  هچنانچ  تسا ، تیالو  هب  هراشا  میقتسم  هار  هصالخ  تسا و  یفیلکت  تیالو  هار  نآ  یفیلکت 
. نوراه یسوم و  رب  مالس  َنِینِمْؤُْملا  اَنِدابِع  ْنِم  امُهَّنِإ  َنِینِسْحُْملا  يِزَْجن  َِکلذَک  اَّنِإ  َنوُراه  َو  یسوُم  یلَع  ٌمالَس  َنیِرِخْآلا  ِیف  امِْهیَلَع  انْکََرت  َو 

. دندوب ام  نمؤم  ناگدنب  زا  ود  نآ  هک  میهدیم  ازج  ار  ناراکوکین  ناس  نیدب  ام 
246 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

132 تایآ 123 -

246 ص :  ات 132 ..... ] تایآ 123  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]

هراشا

َّبَر َو  ْمُـکَّبَر  َهَّللا  ( 125  ) َنیِِقلاْخلا َنَسْحَأ  َنوُرَذـَت  َو  ًالَْعب  َنوُعْدـَت  َأ  ( 124  ) َنوُقَّتَت ـال  َأ  ِهِمْوَِقل  َلاـق  ْذِإ  ( 123  ) َنِیلَـسْرُْملا َنَِمل  َساْیلِإ  َّنِإ  َو 
(127  ) َنوُرَضْحَُمل ْمُهَّنِإَف  ُهُوبَّذَکَف  ( 126  ) َنِیلَّوَْألا ُمُِکئابآ 

ْنِم ُهَّنِإ  ( 131  ) َنِینِسْحُْملا يِزَْجن  َِکلذَک  اَّنِإ  ( 130  ) َنیِسایْلِإ یلَع  ٌمالَس  ( 129  ) َنیِرِخْآلا ِیف  ِْهیَلَع  انْکََرت  َو  ( 128  ) َنیِصَلْخُْملا ِهَّللا  َدابِع  َّالِإ 
(132  ) َنِینِمْؤُْملا اَنِدابِع 

246 ص :  همجرت ..... :

. دوب ناربمایپ  زا  سایلا  انامه  و 
. دینکیمن اورپ  ایآ  تفگ  شموق  هب  هک  دوب  نینچ 

؟ دینکیم اهر  ار  ناراگدیرفآ  نیرتهب  دیتسرپیم و  ار  لعب  ایآ 
؟ تسامش ناکاین  راگدرورپ  امش و  راگدرورپ  هک  ار ، دنوادخ 

. دنوشیم راضحا  باذع ) باسح و  يارب   ) ناشیا دندرمش و  وگغورد  ار  وا  سپ 
. دنوادخ هتفای  صالخا  ناگدنب  رگم 

. میداهن کین  مان  نانیسپاو  نایم  رد  وا  يارب  و 
. نیسای لا  رب  مالس  و 

. میهدیم ازج  ار  ناراکوکین  ناسنیدب  ام 
. دوب ام  نمؤم  ناگدنب  زا  وا 

246 ص :  ریسفت ..... 

زا لیئارـسا  ینب  ناربمایپ  زا  يربمایپ  دناهتفگ : یـضعب  و  « 1  » تسا ّیبن  سیردا  نامه  سایلا  دـناهتفگ : یـضعب  َنِیلَـسْرُْملا  َنَِمل  َساْیلِإ  َّنِإ  َو 
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لیقزح زا  دعب  هک  دوب  عسی  يومع  رسپ  نارمع  دنزرف  نوراه  دالوا 
__________________________________________________

ص 457. ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ( 1)
247 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوب هدش  ثوعبم 
کبلعب رد  نانآ  زا  هورگ  کی  دندرک و  میسقت  ناشدوخ  نیب  ار  اجنآ  دندومن و  تماقا  اجنآ  رد  لیئارـسا  ینب  درک  حتف  ار  ماش  عشوی  یتقو 

«. 1  » دندوب سایلا  هفیاط  ناگداون و  اهنآ  هک  درک  تماقا 
عامتجا تافرع  رد  هفرع  زور  رد  ود  ره  تساههریزج ، بحاـص  رـضخ  تسا ، اهارحـص  اهیگـشخ و  بحاـص  ساـیلا  دـناهتفگ : یـضعب  و 

. دناهتسناد لفکلا  وذ  ار  سایلا  یضعب  و  « 2  » دننکیم
: تفگ دادیم  زردنا  يزوسلد  تقفش و  هار  زا  ار  اهنآ  هک  یلاح  رد  شموق  هب  سایلا  ِهِمْوَِقل  َلاق  ْذِإ 

مـسا نمی  تغل  رد  ارنآ  یـضعب  الط ، زا  هدوب  نانآ  تب  مسا  لعب  دـیناوخیم ، ارف  ار  لـعب  دیـسرتیمن و  ادـخ  زا  اًْـلَعب  َنوُعْدـَت  َأ  َنوُقَّتَت  ـال  َأ 
نیرتـهب َنیِِقلاـْخلا و  َنَسْحَأ  َنوُرَذـَت  َو  « 3 « !؟ دـیناوخیم ارف  ار  ادـخ  زا  ریغ  يراـگدرورپ  هک  تـسا  نـیا  دوـصقم  دناهتـسناد ، راـگدرورپ 

. تشذگ یلاعت  يادخ  ندوب  قلاخ  نیرتهب  نایب  دیراذگیم !؟ او  ار  ناگدننیرفآ 
. تسامش ناکاین  ناینیشیپ  امش و  يادخ  هک  َنِیلَّوَْألا  ُمُِکئابآ  َّبَر  َو  ْمُکَّبَر  َهَّللا 

. دنوش رضاح  دیاب  شتآ  رد  باسح  يارب  هکنیا  زا  لفاغ  دندرک ، بیذکت  نانآ  َنوُرَضْحَُمل  ْمُهَّنِإَف  ُهُوبَّذَکَف 
َنیِسایْلِإ یلَع  ٌمالَس  َنیِرِخْآلا  ِیف  ِْهیَلَع  انْکََرت  َو  َنیِصَلْخُْملا  ِهَّللا  َدابِع  اَّلِإ 

__________________________________________________

ص 457. ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ( 2 ، 1)
ص 299. ج 2 ، يواضیب : ریسفت  ( 3)

248 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. سی لآ  رب  مالس  سپ  میتشاذگب . ناگدنیآ  يارب  ار  وا  هک  هتفای  یصالخ  ناگدنب  رگم 

دّمحم لآ  سی  لآ  زا  دوصقم  تسا ، مال  هرـسک  نآ و  ّدم  فلا و  هحتف  اب  سی » لآ   » تئارق هک  هدـش  تیاور  يدایز  رابخا  هّصاخ  قیرط  زا 
رد تئارق  نیا  هب  هّماع  ياملع  اب  اهنآ  هّجاحم  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ياهمسا  زا  سی »  » و « 1  » تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
ادخ لوسر  ياهمان  زا  سی » ، » دـندرکیم فارتعا  روکذـم  تئارق  تّحـص  هب  دـندرکیمن ، راکنا  ارنآ  هّماع  هک  يوحن  هب  هدـش ، رکذ  رابخا 

هلـصاف اب  سی »  » زا لآ »  » ظفل نانآ  ياهنآرق  زا  یـضعب  رد  تسا ، هدش  تیاور  تئارق  نیا  زین  هّماع  قیرط  زا  دشابیم : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
«2 . » تسا هدش  هتشون 

رگا هچ  دننکن ، طقاس  ار  لآ  هک  هدوب  نیا  سایلا  ناتساد  لیذ  رد  ظفل  نیا  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  ندروآ  زا  روظنم  هک  ایوگ  و 
: تفگیم

. دندرکیم طقاس  ار  لآ »  » ظفل دّمحم » لآ  یلع  مالس  »
یّلـص دّمحم  لآ  رب  مالـسا  اذل  تسا  ماقم  بحاص  ره  ماقم  رخف ، بحاص  ره  رخف  فرـش ، بحاص  ره  فرـش  وا  تیب  لها  دّـمحم و  نوچ 
سپ تسا ، قداص  ره  يارب  کین  مان  قدـص و  ناسل  فرـش ، بحاص  ره  يارب  تسا  فرـش  مالـس و  بحاص  ره  رب  مالـس  هلآ  هیلع و  هّللا 

: دوش هتفگ  تسا  حیحص 
. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  رب  مالس  نآ  هک  میتشاذگ  مدرم  نیب  رد  کین  مان  سایلا  رب 
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نآ دناهتفگ : یضعب  هدش ، هدناوخ  نتشون  رد  مال  لصو  اب  نیسایلا »  » و
__________________________________________________

. ].....[ ص 490 هرهاّظلا : تایآلا  لیوأت  ( 1)
ص 299. ج 2 ، يواضیب : ریسفت  ( 2)

249 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«. 1 « » نینیس  » و انیس »  » دننام تسا ، سایلا  مسا 

. دوشیم هدروآ  مال  اب  هفرعم  تروص  هب  دوش  هتـسب  عمج  هاگره  ملع  ظفل  اریز  تسا ، دـیعب  نآ  یلو  تسا ، ساـیلا  عمج  دـناهتفگ : یـضعب 
«2»

. َنِینِمْؤُْملا اَنِدابِع  ْنِم  ُهَّنِإ  َنِینِسْحُْملا  يِزَْجن  َِکلذَک  اَّنِإ 
148 تایآ 133 -

249 ص :  ات 148 ..... ] تایآ 133  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]

هراشا

ْمُکَّنِإ َو  ( 136  ) َنیِرَخْآلا اـَنْرَّمَد  َُّمث  ( 135  ) َنیِِرباـْغلا ِیف  ًازوُجَع  ـَّالِإ  ( 134  ) َنیِعَمْجَأ ُهَـلْهَأ  َو  ُهاـْنیََّجن  ْذِإ  ( 133  ) َنِیلَـسْرُْملا َنَِمل  ًاـطُول  َّنِإ  َو 
(137  ) َنیِِحبْصُم ْمِْهیَلَع  َنوُّرُمََتل 

(141  ) َنیِضَحْدُْملا َنِم  َناکَف  َمَهاسَف  ( 140  ) ِنوُحْشَْملا ِْکلُْفلا  َیلِإ  ََقبَأ  ْذِإ  ( 139  ) َنِیلَسْرُْملا َنَِمل  َُسنُوی  َّنِإ  َو  ( 138  ) َنُولِقْعَت الَف  َأ  ِْلیَّللِاب  َو 
(142  ) ٌمِیُلم َوُه  َو  ُتوُْحلا  ُهَمَقَْتلاَف 

ْنِم ًةَرَجَـش  ِْهیَلَع  اْنتَْبنَأ  َو  ( 145  ) ٌمیِقَـس َوُه  َو  ِءارَْعلِاب  ُهانْذَـبَنَف  ( 144  ) َنوـُثَْعُبی ِمْوَـی  یلِإ  ِِهنَْطب  ِیف  َِثبََلل  ( 143  ) َنیِحِّبَـسُْملا َنِم  َناک  ُهَّنَأ  ـال  ْوَلَف 
(147  ) َنوُدیِزَی َْوأ  ٍْفلَأ  ِۀَئاِم  یلِإ  ُهاْنلَسْرَأ  َو  ( 146  ) ٍنیِطْقَی

(148  ) ٍنیِح یلِإ  ْمُهانْعَّتَمَف  اُونَمآَف 

249 ص :  همجرت ..... :

. دوب ناربمایپ  زا  طول  انامه  و 
. میداد ییاهر  ار ، یگمه  شاهداوناخ ، وا و  هک  دوب  نینچ 

(. دوب باذع  رد   ) ناگدنامسپاو وزج  هک  ینز  ریپ  رگم 
. میدرک دوبان  ار  نارگید  سپس 

. دیرذگیم نادادماب  نانآ  راثآ )  ) رب امش  دوخ  و 
؟ دینکیمن لّقعت  ایآ  سپ  ناهاگماش ، زین  و 

. دوب ناربمایپ  زا  سنوی  نامگیب  و 
هک هاگنآ 
__________________________________________________

ص 456. ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ( 2 ، 1)
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250 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تخیرگ رابنارگ  یتشک  يوس  هب 

دش ینتخادنا  نوریب  وا  تخادنا و  هعرق  نانآ  اب  سپ 
. دوب تمالم  روخ  رد  وا  دیعلب و  ورف  ار  وا  گنهن ) گرزب /  ) یهام و 

. دوبن نایوگحیبست  زا  رگا  و 
. دربیم رس  هب  دنوش  هتخیگنارب  نامدرم  هک  يزور  ات  نآ  مکش  رد 

. دوب رامیب  وا  میدنکفا و  ریاب  هنارک  هب  ار  وا  هاگنآ 
. میدنایور ودک  مسق )  ) زا یهایگ  ینکفا ) هیاس  يارب   ) وا رس  رب  و 

. میداتسرف تلاسر ) هب   ) رتشیب ای  رفن  رازه  دص  يوس  هب  ار  وا  ماجنا ) رس   ) و
. میتخاس رادروخرب  نّیعم  ینامز  ات  ار  نانآ  زین  ام  دندروآ و  نامیا  هاگنآ 

250 ص :  ریسفت ..... 

. تشذگ ود  نآ  ریغ  رجح و  دوه و  هروس  رد  طول  ناتساد  َنِیلَسْرُْملا  َنَِمل  ًاطُول  َّنِإ  َو 
هدـش بارخ  راثآ  رب  هّکم  لها  يا  امـش  ینعی  ْمِْهیَلَع  َنوُّرُمََتل  ْمُکَّنِإ  َو  َنیِرَخْآلا  اَنْرَّمَد  َُّمث  َنیِِرباـْغلا  ِیف  ًازوُجَع  اَّلِإ  َنیِعَمْجَأ  ُهَلْهَأ  َو  ُهاـْنیََّجن  ْذِإ 

. تسا هتفرگ  رارق  ماش  هار  رد  هک  دوب  مودس »  » رد نانآ  ياهلزنم  هچ  دیزیرگیم ، اجنآ  زا  دینکیم و  رورم  ناینیشیپ 
َنیِضَحْدُْملا َنِم  َناکَف  َمَهاسَف  ِنوُحْشَْملا  ِْکلُْفلا  َیلِإ  ََقبَأ  ْذِإ  َنِیلَسْرُْملا  َنَِمل  َُسنُوی  َّنِإ  َو  َنُولِقْعَت  الَف  َأ  ِْلیَّللِاب  َو  َنیِِحبْصُم 

باذع عفد  زا  دـعب  اهنآ  نایم  زا  وا  رارف  شموق و  يوس  هب  وا  ندـش  توعد  شموق ، سنوی و  ناتـساد  هک  میدرک  هراشا  سنوی  يهروس  رد 
هب دـهاوخب  یـسک  ره  تسا ، هدـش  رکذ  لّـصفم  ياـهباتک  رد  یهاـم  مکـش  رد  وا  ندـش  راـتفرگ  یتشک و  رد  وا  ندـش  لـخاد  شموق ، زا 

. دیامن هعجارم  لّصفم  ياهباتک 
251 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

سپ داتـسیا ، اـیرد  جاوما  ناـفوط و  رد  یتـشک  دـش  یتـشک  راوس  موق  اـب  سنوی  یتـقو  دوـمرف : هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا 
هیلع سنوی  سپ  درک ، تباصا  سنوی  مان  هب  هعرق  راب  هس  ره  هبترم  هس  رد  هک  دنزادنا ، ایرد  هب  ار  نانکاس  زا  یکی  هک  دـندرک  یـشکهعرق 

«1 . » دیعلب ار  سنوی  هدرک و  زاب  ناهد  یهام  ناهگان  هک  تفر  یتشک  رس  هب  مالّسلا 
ّقحم هب  هعرق  هکنآ  رگم  دننک  ضیوفت  یلاعت  يادخ  هب  ار  ناشرما  هک  تخادنین  هعرق  یموق  چیه  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

هدومرفن یلاعت  يادخ  ایآ  دننک ؟ راذگاو  ادخ  هب  ار  راک  رگا  تسا  هعرق  زا  رتتلادع  اب  یمکح  هچ  ياهّیـضق و  هچ  دومرف : درک و  تباصا 
: تسا

« َنیِضَحْدُْملا َنِم  َناکَف  َمَهاسَف  »
دومن و شیتـفت  ثحب و  ینعی  رمـألا » نع  ضحو   » دومن و صّحفت  ینعی  هلجرب » ضح  و  « » 2 ، » دـندش بولغم  هعرق  رد  هک  یناسک  زا  ینعی 

. تشگ لطاب  تّجح  دش و  لیاز  باتفآ  دروخ ، زیل  شیاپ  ینعی  هلجر » ضحو  »
رارق شنزرـس  دروم  هک  دروآ  يزیچ  ینعی  تسا  مـالا »  » زا اـی  درک ، لودـع  ینعی  تسا  مـالا »  » زا میلم »  » ظـفل ٌمِیلُم  َوُه  َو  ُتوُْـحلا  ُهَمَقَْتلاَـف 

. تسا هدش  هدننک  شنزرس  ای  تفرگ ،
لیلهت حیبست و  دیدش  راتفرگ  ییالب  هب  هاگره  ینعی  تسا ، تّما  زا  هیانک  نیا  َنُوثَْعُبی  ِمْوَی  یلِإ  ِِهنَْطب  ِیف  َِثبََلل  َنیِحِّبَسُْملا  َنِم  َناک  ُهَّنَأ  ْوَلَف ال 

. دهد تاجن  الب  زا  ار  امش  دنوادخ  ات  دینک  دایز  ار  ادخ  رکذ  و 
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__________________________________________________

ص 300. ج 2 ، يواضیب : ریسفت  ( 1)
ثیدح 3390 و 3391. ص 92 ، ج 3 ، هیقفلا : هرضحی  نم ال  ( 2)

252 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
اجنآ رد  هوک  ای  انب  ای  هایگ ، ای  تخرد  چیه  دوب و  یلاخ  يزادناهیاس  هدنناشوپ و  ره  زا  هک  ییاج  میتخادنا ، ارحـص  هب  ار  وا  ِءارَْعلِاب  ُهانْذَـبَنَف 

. دوبن
ات ناتسمز  زا  هک  تسا  یتخرد  نآ  میدنایور و  نیطقی  تخرد  وا  يارب  دوب ، رامیب  هک  یلاح  رد  ٍنیِطْقَی  ْنِم  ًةَرَجَش  ِْهیَلَع  اْنتَْبنَأ  َو  ٌمیِقَـس  َوُه  َو 

. تسا ودک  يهتوب  دوصقم  دندقتعم  یضعب  درادن و  مه  هقاس  دنامیم ، ناتسبات 
. میداتسرف رتشیب  هکلب  رازه ، دصکی  هب  ار  وا  َنوُدیِزَی  َْوأ  ٍْفلَأ  ِۀَئاِم  یلِإ  ُهاْنلَسْرَأ  َو 

«1 . » دندوب نت  رازه  یس  رازه و  دصکی ، رب  هفاضا  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
. ناشیاهلجا ندیسر  تقو  ات  ٍنیِح  یلِإ  ْمُهانْعَّتَمَف  اُونَمآَف 

182 تایآ 149 -

252 ص :  ات 182 ..... ] تایآ 149  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]

هراشا

ُهَّللا ََدلَو  ( 151  ) َنُولوُقََیل ْمِهِْکفِإ  ْنِم  ْمُهَّنِإ  الَأ  ( 150  ) َنوُدِهاش ْمُه  َو  ًاثانِإ  َۀَِکئالَْملا  اَنْقَلَخ  ْمَأ  ( 149  ) َنُونَْبلا ُمَُهل  َو  ُتانَْبلا  َکِّبَِرل  َأ  ْمِِهتْفَتْساَف 
(153  ) َنِینَْبلا یَلَع  ِتانَْبلا  یَفَطْصَأ  ( 152  ) َنُوبِذاَکل ْمُهَّنِإ  َو 

َو ُهَْنَیب  اُولَعَج  َو  ( 157  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُِکباتِِکب  اُوتْأَف  ( 156  ) ٌنِیبُم ٌناْطلُس  ْمَُکل  ْمَأ  ( 155  ) َنوُرَّکَذَت الَف  َأ  ( 154  ) َنوُمُکْحَت َْفیَک  ْمَُکل  ام 
(158  ) َنوُرَضْحَُمل ْمُهَّنِإ  ُۀَّنِْجلا  ِتَِملَع  ْدََقل  َو  ًابَسَن  ِۀَّنِْجلا  َْنَیب 

ِلاص َوُه  ْنَم  َّالِإ  ( 162  ) َنِیِنتاِفب ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  اـم  ( 161  ) َنوُدـُبْعَت ام  َو  ْمُکَّنِإَف  ( 160  ) َنیِـصَلْخُْملا ِهَّللا  َدابِع  َّالِإ  ( 159  ) َنوُفِصَی اَّمَع  ِهَّللا  َناْحبُس 
(163  ) ِمیِحَْجلا

ًارْکِذ انَْدنِع  َّنَأ  َْول  ( 167  ) َنُولوُقََیل اُوناک  ْنِإ  َو  ( 166  ) َنوُحِّبَسُْملا ُنْحََنل  اَّنِإ  َو  ( 165  ) َنوُّفاَّصلا ُنْحََنل  اَّنِإ  َو  ( 164  ) ٌمُوْلعَم ٌماقَم  َُهل  َّالِإ  اَّنِم  ام  َو 
(168  ) َنِیلَّوَْألا َنِم 

َنوُروُْصنَْملا ُمَُهل  ْمُهَّنِإ  ( 171  ) َنِیلَسْرُْملا اَنِدابِِعل  اُنتَِملَک  ْتَقَبَـس  ْدََقل  َو  ( 170  ) َنوُمَْلعَی َفْوَـسَف  ِِهب  اوُرَفَکَف  ( 169  ) َنیِـصَلْخُْملا ِهَّللا  َدابِع  اَّنَُکل 
(173  ) َنُوِبلاْغلا ُمَُهل  انَْدنُج  َّنِإ  َو  ( 172)

َنیِرَْذنُْملا ُحابَـص  َءاسَف  ْمِِهتَحاِسب  َلََزن  اذِإَف  ( 176  ) َنُولِْجعَتْـسَی اِنباذَِعبَف  َأ  ( 175  ) َنوُرِْصُبی َفْوَسَف  ْمُهْرِْـصبَأ  َو  ( 174  ) ٍنیِح یَّتَـح  ْمُْهنَع  َّلَوَتَف 
(178  ) ٍنیِح یَّتَح  ْمُْهنَع  َّلََوت  َو  ( 177)

َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َو  ( 181  ) َنِیلَسْرُْملا یَلَع  ٌمالَـس  َو  ( 180  ) َنوُفِصَی اَّمَع  ِةَّزِْعلا  ِّبَر  َکِّبَر  َناْحبُـس  ( 179  ) َنوُرِْصُبی َفْوَسَف  ْرِْـصبَأ  َو 
(182)
__________________________________________________

ح 1. ص 174 ، ج 1 ، یفاک : ( 1)
253 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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253 ص :  همجرت ..... :

؟ نارسپ ناشیا  دوخ  تسا و  نارتخد  ار  وت  راگدرورپ  ایآ  هک  سرپب  نانآ  زا 
؟ دناهدوب دهاش  ناشیا  میاهدیرفآ و  هنیدام  ار  ناگتشرف  ام  هکنآ  ای 

: دنیوگیم ناشتمهت  رس  زا  ناشیا  لاح 
. دنتسه وگغورد  ناشیا  تسا و  هدروآ  دیدپ  يدنزرف  دنوادخ 

؟ تسا هداد  حیجرت  نارسپ  رب  ار  نارتخد  دنوادخ )  ) ایآ
؟ دینکیم يرواد  هنوگچ  دوشیم ، هچ  ار  امش 

؟ دینکیمن هشیدنا  ایآ 
؟ دیراد تسد  رد  راکشآ  یتّجح  ای 

. دیروایب ار  ناتدنس  دییوگیم  تسار  رگا  سپ 
باسح ) يارب   ) ناشیا هک  دننادیم  یبوخ  هب  دوخ  نایّنج  دندش ، لیاق  يدنویپ  نج  وا و  نیب  و 

254 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنوشیم راضحا 

. دنیوگیم هچنآ  زا  دنوادخ  تسا  هّزنم  كاپ و 
. دنوادخ يهتفای  صالخا  ناگدنب  رگم 

. دیتسرپیم هچنآ  امش و  هک  دینادب 
. دیشکیمن یهارمگ  هب  ار  یسک  امش 

. تسا خزود  يهدنیآ  رد  هک  ار  یسک  رگم 
. دراد نّیعم  یهاگیاپ  هکنآ  رگم  تسین  ام  زا  سک  چیه  دنیوگ  ناگتشرف  و 

. مینایوگ حیبست  هک  مییام  و 
، دندرکیم اعدا  نانآ  و 

. دوب ناینیشیپ  ینامسآ ) ياهباتک   ) زا یباتک  ام  تسد  رد  رگا  هک 
. میدشیم دنوادخ  يهتفای  صالخا  ناگدنب  زا  کشیب 

. دننادب هک  ادوز  دندرک ، راکنا  ار  نآرق ) ینامسآ / باتک   ) نآ یلو 
. تسا هدش  نّیعم  شیپ  زا  نامهداتسرف  تلاسر  هب  ناگدنب  ّقح  رد  ام  مکح  و 

. دنناگتفای ترصن  هک  دنناشیا 
. دنزوریپ ناشیا  هک  تسام  هاپس  و 

. نادرگب يور  نانآ  زا  یتّدم  ات  سپ 
. دنرگنب تریصب  هدید  هب  ادوز  هک  ار ، ناشیا  رگنب  و 

دنهاوخیم باتش  هب  ار  ام  باذع  ایآ 
. ناگتفای رادشه  باذع )  ) دادماب تسا  دب  دیآ ، دورف  ناشیا  يارس  هب  هک  هاگنآ 

. نادرگب يور  نانآ  زا  یتّدم  ات  و 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2887 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنرگنب تریصب  هدید  هب  هک  ادوز  رگنب  و 
. دنیوگیم هچنآ  زا  تسا ، دنمزوریپ  راگدرورپ  هک  تراگدرورپ ، تسا  هّزنم  كاپ و 

. داب ناربمایپ  رب  دورد  و 
. تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  ار  دنوادخ  ساپس  و 

254 ص :  ریسفت ..... 

َکِّبَِرل َأ  سرپب : نانآ  زا  تسا  ياهدنریگ  تربع  ره  يارب  تربع  اهنآ  رد  هک  يدرک  رکذ  اهنآ  يارب  ار  اهناتساد  نیا  هکنآ  زا  سپ  ْمِِهتْفَتْساَف 
بیذـکت هتـشذگ و  ياهتّما  دروم  رد  هک  وت  راـگدرورپ  يارب  اـیآ  وگب : دـنناوخیم  ادـخ  نارتخد  ار  هکیـالم  هک  تّما  نیا  هب  ربماـیپ  يا 

. تسا هداد  ماجنا  اهراک  همه  نیا  مالّسلا  مهیلع  نانآ  يانبا  نارادنپ و  تسار  ناگدننک و 
دندالوا !؟ نیرتتسپ  امش  رظن  هب  هک  دنتسه  نارتخد  ُتانَْبلا 

255 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، دناهدرک اطخ  تبسن  نیا  رد  نانآ  هک  دننادب  هک  دنشابیم ، دالوا  نیرتفیرش  نانآ  رظن  هب  هک  دنـشاب  نارـسپ  ناشدوخ  يارب  َنُونَْبلا و  ُمَُهل  َو 

(. دنهابتشا رد  رتخد  رب  سپ  يرترب  رد  نینچمه  و   ) دناهدرک هابتشا  یلاعت  يادخ  يوس  هب  دنزرف  نداد  تبسن  رد  هک  دننادب  دنوش و  رادیب 
. دنتسه اّربم  ندوب  ّثنؤم  رّکذم و  صیاقن  زا  دنتسه و  تاقولخم  نیرتفیرش  هک  ار  هکیالم  ام  ای  َۀَِکئالَْملا  اَنْقَلَخ  ْمَأ 

. دشاب التبم  صیاقن  عاونا  هب  هک  میدیرفآ  ّثنؤم  ًاثانِإ 
، تسین نیمخت  سدـح و  زج  نانآ  راتفگ  نیا  هک  دـنوش  هّبنتم  ات  میدـیرفآ !؟ رتخد  ار  هکیالم  ام  هک  دـندید  اهنآ  ایآ  ینعی  َنوُدِـهاش  ْمُه  َو 

. دیوگب نخس  نیمخت  سدح و  اب  ّمهم  بلطم  نیا  لثم  رد  دیابن  لقاع  هک  دننک  هشیدنا  رکف و 
، دوش هتفگ  دیابن  هک  دـنیوگیم  ار  گرزب  ّمهم و  نانخـس  نیا  هتـسب و  غورد  ادـخ  رب  ینادان  لهج و  زا  نانآ  َنُولوُقََیل  ْمِهِْکفِإ  ْنِم  ْمُهَّنِإ  الَأ 

: هک دنیوگیم 
. تسین نانآ  راتفگ  رد  قدص  لامتحا و  چیه  دنیوگیم و  غورد  هّتبلا  دشابیم  دنزرف  ار  ادخ  َنُوبِذاَکل  ْمُهَّنِإ  َو  ُهَّللا  ََدلَو 

تبـسن دنیوگیم و  هک  ار  هچنآ  یتشز  حـبق و  دـیوشیمن  رّکذـتم  ایآ  َنوُرَّکَذـَت  الَف  َأ  َنوُمُکَْحت  َْفیَک  ْمَُکل  ام  َنِینَْبلا  یَلَع  ِتانَْبلا  یَفَطْـصَأ 
. دیهدیم ادخ  هب  دنزرف 

ریغ  ندوب و  يّدام  هب  دّرجت  زا  سّندت ، هب  هّزنت  زا  جایتحا ، هب  يزاینیب  زا  ناکما ، هب  بوجو  زا  ار  یلاعت  يادخ  یتبسن  نینچ  اریز 
256 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نارتخد ادخ  نادنزرف  دییوگیم  دـیوشیمن و  ناتراتفگ  حـبق  یتشز و  رّکذـتم  ادـخ  هب  دـنزرف  تبـسن  زا  دـعب  دـناشکیم ، صیاقن  زا  اهنیا 
. نارسپ هن  دنتسه ،

. دیراد هدننک  راکشآ  ای  راکشآ ، یتّجح  لیلد و  امش  ای  ٌنِیبُم  ٌناْطلُس  ْمَُکل  ْمَأ 
هک درک ، راکنا  ار  هکیالم  ندوب  ّثنؤم  تبـسن  سپـس  دومن ، راکنا  هّللا » تانب  ۀکیالملا  تانبلا ، اّنبرل  : » هک ار  نانآ  راتفگ  نیا  یلاعت  يادخ 

. دومن راکنا  ار  هکیالم  تقلخ  نیکرشم  ندوب  دهاش  سپس  دنتسه  هّزنم  ندوب  ثنؤم  رّکذم و  يدیلپ  زا  اهنآ 
تبسن نیا  هک  دومن  حیرصت  درک ، راکنا  ار  ادخ  هب  دنزرف  تبسن  سپس  دوشیمن ، هتسناد  ندید  دوهـش و  اب  زج  ندوب  رّکذم  ّثنؤم و  نوچ 

. دنیوگیم غورد  ادیکا  نیکرشم  هک  درک  حیرصت  تسا و  اهنآ  ياهغورد  هلمج  زا 
هداد اهنآ  هب  رتخد  تبسن  هاگره  هکنیا  اب  ناشدوخ ، هب  ار  نارسپ  دنهدیم و  تبسن  ادخ  هب  ار  نارتخد  ارچ  هک  درک  شنزرس  ار  اهنآ  سپس 

لاثما حبق  هک  یلاح  رد  دنوشیمن ، رّکذتم  ار  بلطم  نیا  یتشز  حبق و  ارچ  هک  درک  شنزرس  ار  اهنآ  سپس  دوشیم ، هایـس  اهنآ  يور  دوش 
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صوصخ هب  دنیوگیم ، نخـس  ناهرب  لیلد و  نودب  هک  درک  شنزرـس  ار  نانآ  سپـس  ددرگیم ، رّکذتم  يروعـش  لقع و  بحاص  ره  ارنآ 
. اهراتفگ نیا  لاثما  رد 

نیا  یتشز  دیکأت  تهج  بلاطم  نیا  يهمه  دنکب ، نتشادن  لیلد  رب  رارقا  هب  مزلم  ارنانآ  ات  درک  تّجح  لیلد و  تساوخرد  اهنآ  زا  سپس 
257 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشابیم شاهدنیوگ  ندرک  شنزرس  دیکأت  راتفگ و 
َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُِکباتِِکب  اُوتْأَف 

تّجح شدوخ  ياعّدا  رب  دیاب  وگتسار  هک  دیروایب ، ار  دوخ  تّجح  لیلد و  دیتسه  وگتسار  ادخ  هب  دنزرف  تبسن  راتفگ و  نیا  رد  امـش  رگا 
. دیروایب ار  دوخ  باتک  دییوگیم  تسار  باتک  تّجح و  ياعّدا  رد  رگا  ای  دشاب ، هتشاد  ناهرب  و 

نارتخد هکیالم  دـنیوگیم : یهاگ  نیکرـشم  ینعی  دـندش ، لیاق  تبـسن  ّنج  نیب  یلاعت و  يادـخ  نیب  نانآ  ًابَـسَن  ِۀَّنِْجلا  َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  اُولَعَج  َو 
زا اهنآ  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  ار ، هکیالم  یضعب  دنیوگیم ، ار  ّنج  یضعب  ای  دنتسه ، ادخ  نارتخد  ّنج  دنیوگیم : یهاگ  دنتـسه ، ادخ 

. دناهدیمان هکیالم  دنوشیمن  هدید  نوچ  یلو  تسا ، هکیالم  ّنج 
ادخ و دنتفگ : نیکرشم  دناهتفگ : یضعب  دندروآ ، ایند  هب  هکیالم  دنزرف  درک و  جیوزت  ّنج  اب  دنوادخ  دنتفگ : نیکرشم  دناهتفگ : یضعب  و 

. تسا یکیرات  ّرش و  قلاخ  ناطیش  رون و  ریخ و  هدننیرفآ  ادخ  دنردارب و  ناطیش 
زا تدابع  هب  وا  دنیوگیم  دننکیم و  تدابع  ار  سیلبا  نانآ  زا  یضعب  نوچ  تسا ، تدابع  رد  تبسن  تبسن  زا  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  و 

«1 . » تسا وا  لثم  تدابع  رد  ای  تسا ، رتراوازس  ادخ 
عوـمجم هب  اـی  نیکرـشم ، هب  اـی  ّنج ، هب  مّهنا »  » ریمـض دـنوشیم ، رـضاح  شتآ  رد  اـی  باـسح ، رد  َنوُرَـضْحَُمل  ْمُهَّنِإ  ُۀَّنِْجلا  ِتَِـملَع  ْدََـقل  َو 

. ددرگیمرب
__________________________________________________

ص 460. ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ( 1)
258 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. ّنج جیوزت  يداماد و  تبسن و  دنزرف ، لیبق  زا  دننکیم  فیصوت  وا  ّقح  رد  هک  هچنآ  زا  یلاعت  يادخ  تسا  هّزنم  َنوُفِصَی  اَّمَع  ِهَّللا  َناْحبُس 
صلاخ كاپ و  ناگدنب  زا  ریغ  ینعی   ) تسا عطقنم  يانثتسا  ای  نورضحمل »  » عوفرم زا  ای  نوفـصی »  » لعاف زا  انثتـسا  َنیِـصَلْخُْملا  ِهَّللا  َدابِع  اَّلِإ 

(. دنهابتشا رد  هدش 
. اهدوبعم زا  اهنیا  ریغ  نیطایش و  ّنج و  هکیالم و  زا  دیتسرپیم  هک  هچنآ  امش و  َنوُُدبْعَت  ام  َو  ْمُکَّنِإَف 

هک فصو  نیا  رب  ای  دیراد ، ادخ  هب  هک  يداقتعا  دینکیم ، تدابع  هک  هچنآ  رب  ینعی  دیتسه ، تلاح  نآ  رب  امش  هک  یتلاح  نآ  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام 
. دیتسه

قیقحت نودـب  هک  هچنآ  زا  دـنوادخ  یتقو  ینعی  تسا ، فوذـحم  طرـش  وا  زج  هلمج  دـیزاس ، هارمگ  دـساف و  ار  مدرم  دـیناوتیمن  َنِیِنتاـِفب 
مدرم دیناوتیمن  ناتیاهدوبعم  امش و  سپ  تسا ، هّدام  را  هّزنم  هک  دنکب  يزیچ  رد  فّرصت  دناوتیمن  يّدام  رما  رگا  تسا و  هّزنم  دییوگیم 

. دیزادنایب هنتف  رد  هدرک و  هارمگ  دساف و  ادخ  ینیوکت  رما  فالخ  رب  ار 
شدوخ تسا و  مّنهج  شتآ  رد  لعفلاب  هک  یسک  ینعی  دزوسب ، اجنآ  رد  دشاب و  مّنهج  رد  لخاد  هک  یـسک  رگم  ِمیِحَْجلا  ِلاص  َوُه  ْنَم  اَّلِإ 

. دوشیمن ّرثأتم  شتآ  رد  نتخوس  زا  تسا و  ّسحیب  شکرادم  نوچ  دنکیمن ، ساسحا  ارنآ 
ناگتشرف  ام  زا  کی  چیه  ٌمُوْلعَم  ٌماقَم  َُهل  اَّلِإ  اَّنِم  ام  َو 
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. ناشناگدننک تدابع  رب  ّدر  رد  تسا  هکیالم  نخس  نیا  دنراد ، مولعم  نّیعم و  یماقم  هکنآ  زج  تسین 
یماقم ادـخ  یگدـنب  ماقم  رد  ام  زا  کی  ره  دـنیوگیم : هکیالم  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  تسا ، هفوطعم  اـی  لوق  ریدـقت  هب  هّیلاـح  هلمج  و 

. دراد مولعم  نّیعم و 
. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  هب  مالّسلا  هیلع  لیئربج  لوق  نخس  نیا  دناهتفگ : یضعب  و 

تسا و هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  زا  ایـصوا  هّمئا و  هراب  رد  هیآ  نیا  دومرف : هک  تسا  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 
میوشب دوبعم  میناوتیم  ام  هنوگچ  سپ  میوریمن ، رتارف  نآ  زا  هک  دراد  یّـصاخ  ماقم  ّتیدوبع  رد  ام  زا  کی  ره  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم 

فص ّقح  تمدخ  تدابع و  هب  همه  ام  َنوُّفاَّصلا  ُنْحََنل  اَّنِإ  َو  « 1 « !؟ میشاب اهنآ  هدنهد  يرای  ظفاح و  میشاب و  نامناگدننک  تدابع  بقارم  و 
. دندنبب فص  ام  يارب  ناگدنب  هکنآ  هن  میاهتسب ،

. دنک حیبست  ار  ام  یسک  دشاب  زیاج  هک  نیا  هن  میتسه ، ادخ  ناگدننک  حیبست  ام  َنوُحِّبَسُْملا و  ُنْحََنل  اَّنِإ  َو 
حیبست ببس  هب  نامسآ  لها  میدرکیم ، حیبست  هتسب و  فص  شرع  فارطا  رد  میدوب  ییاهرون  ام  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

ناگتسب و فص  میتسه  ام  دنتفگ ، حیبست  ام  حیبست  اب  نیمز  لها  سپ  میتفگ ، حیبست  میدرک و  طوبه  نیمز  هب  هکنآ  ات  دنتفگیم  حیبست  ام 
«2 . » نایوگحیبست میتسه  ام 

: هک دنتفگیم  نینچ  هچ  رگا  مه  نیکرشم  َنُولوُقََیل  اُوناک  ْنِإ  َو 
__________________________________________________

ص 286. ج 4 ، یفاص : ریسفت  ( 1)
ص 487. ةرهاّظلا : تایآلا  لیوأت  ( 2)

260 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
مه ام  دوب  نانآ  ناربمایپ  زا  يربمایپ  ای  نانآ ، عیارـش  زا  یتعیرـش  ای  ناینیـشیپ ، بتک  زا  یباتک  مه  ام  دزن  رگا  َنِیلَّوَْألا  َنِم  ًارْکِذ  انَْدنِع  َّنَأ  َْول 

. میدوب ادخ  صلخم  ناگدنب 
یّلص دّمحم  تعیرش  هب  ای  نآرق ، هب  ای  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  زا  ترابع  هک  رکذ  هب  اهنآ  ِِهب  اوُرَفَکَف  َنیِـصَلْخُْملا  ِهَّللا  َدابِع  اَّنَُکل 

. دندش رفاک  تسا ، مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  ای  هلآ  هیلع و  هّللا 
. تسناد دنهاوخ  ار  ناشرفک  تبقاع  يدوز  هب  َنوُمَْلعَی  َفْوَسَف 

. تسا هدش  رّرقم  شیپ  زا  ام  نالوسر  يرای  هدعو و  هب  ام  دهع  هملک و  هک  یلاح  رد  َنِیلَسْرُْملا  اَنِدابِِعل  اُنتَِملَک  ْتَقَبَس  ْدََقل  َو 
تـسا تیالو  هک  ام  هملک  ای  تسا ، یلامک  ره  ّتیلعف  بولطم و  ره  قیرط  ریخ ، ره  لیلد  تسا  یناسنا  ّتیلعف  زا  ترابع  هک  اـم  هملک  ینعی 

. تسا هدش  بولغم  ناطیش  هملک  هتفرگ و  تقبس  ناطیش  هملک  رب 
بلاغ ّقح  یجراخ  یلخاد و  نایرگشل  همه  دنوشیم ، بولغم  ناطیش  یجراخ  یلخاد و  نایرگـشل  همه  دوش  بولغم  ناطیـش  هملک  رگا  و 

: هک تسا  نیرفاک  دیدهت  نینمؤم و  لوسر و  هب  نداد  يرادلد  هیآ  دندرگیم و 
. دندنمزوریپ ام  نایرگشل  دنیادخ و  هدش  يرای  ناکاپ  نآ  َنُوِبلاْغلا  ُمَُهل  انَْدنُج  َّنِإ  َو  َنوُروُْصنَْملا  ُمَُهل  ْمُهَّنِإ 

. تسا لیلعت  ماقم  رد  ای  هملک »  » نایب ماقم  رد  رّدقم  لاؤس  باوج  ای  انتملک »  » زا لدب  هلمج  نیا 
. نک ضارعا  نیکرشم  اب  گنج  وگتفگ و  زا  ْمُْهنَع  َّلَوَتَف 

. دسرب اهنآ  نتشک  وت و  يرای  دعوم  ات  ٍنیِح  یَّتَح 
261 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نیا هک  دـننیب  يزاس و  انیب  هاگآ و  ناشدـب  لاح  رب  زین  ار  اهنآ  یناوتیم  هدـش  زاب  وت  تریـصب  مشچ  نوچ  نک و  انیب  ار  اهنآ  ْمُهْرِْـصبَأ و  َو 
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نآ رب  باذع  دزن  مّنهج و  رد  ای  باسح  دزن  تمایق و  رد  هک  یتلاح  رب  ار  اهنآ  ای  دناشکیم  كاندرد  باذـع  هب  مّنهج و  هب  ار  نانآ  تلاح 
. ینیبیم ار  نآ  وت  تسا و  وت  لاح  تمایق  اریز  دیایب ، تمایق  هک  يرادن  جایتحا  وت  هچ  نک  انیب  هاگآ و  دنتسه  تلاح 

ياـههدرپ سوـفن و  نادـنز  عـبط و  ياـنگنت  زا  زوـنه  نوـچ  دـننیبیم ، تماـیق  رد  ار  ناـشدوخ  لاـح  يدوز  هـب  ناـنآ  َنوُرِْـصُبی و  َفْوَـسَف 
. دناهدشن جراخ  ناشیاهاوه 

. تسا اهنآ  دیدهت  هلمج  نیا  َنُولِْجعَتْسَی  اِنباذَِعبَف  َأ 
یلاعت يادخ  سپ  دید ؟ میهاوخ  ار  دوخ  لاح  تقو  هچ  ام  تسا ، تقو  هچ  تمایق  دنتفگ : دش  لزان  َنوُرِْـصُبی » َفْوَسَف   » یتقو هدش  تیاور 

؟ دننکیم باتش  هلجع و  ام  باذع  هب  ایآ  َنُولِْجعَتْسَی » اِنباذَِعبَف  َأ  : » دومرف نانآ  دیدهت  ماقم  رد 
تقو هب  حابـص  هچ  دسریم  ارف  ناشیارب  يدـب  ماگنه  دـسر ، ارف  اهنآ  نوماریپ  باذـع  نوچ  هک  َنیِرَذـْنُْملا  ُحابَـص  َءاسَف  ْمِِهتَحاِسب  َلَزَن  اذِإَف 

. دوشیم هراعتسا  لامعتسا و  تقو  قلطم  رد  حابص »  » ظفل تاقوا  رتشیب  اریز  دوشیم ، هتفگ  اههدش  راذنا 
دیعو دـعو و  فرط  ود  ره  ات  تسا  دـیعو  دـعو و  ندوب  مه  لابند  هب  لّوا و  هیآ  دـیکأت  َنوُرِْـصُبی  َفْوَسَف  ْرِْـصبَأ  َو  ٍنیِح  یَّتَح  ْمُْهنَع  َّلََوت  َو 

. دوش لماک 
هک يزیچ  ره  زا  وت  راگدرورپ  تسا  هّزنم  َکِّبَر  َناْحبُس 

262 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دننکیم فصو  ار  وا  نیکرشم  هک  يزیچ  زا  اصوصخم  دننکیم ، فصو  ار  وا  ناگدننک  فصو 

. تسا نآ  راگدرورپ  قلاخ و  یلاعت  يادخ  هکنآ  رگم  تسین  یفصو  لامک و  چیه  اریز  تسا ، تّزع  راگدرورپ  وا  َنوُفِصَی  اَّمَع  ِةَّزِْعلا  ِّبَر 
: تسا هدومرف  یلاعت  يادخ  هک  ایوگ  َنِیلَسْرُْملا  یَلَع  مالس  تّیحت و  ای  تمالس  يانعم  هب  زین  تسادخ و  مان  مالس  ٌمالَس  َو 

باذع تمقن و  دوش : هتفگ  هک  تسا  نیا  ماقم  رد  ِةَّزِْعلا » ِّبَر  َکِّبَر  َناْحبُـس  : » ادـخ لوق  هچ  داب ، نیملـسم  رب  مالـس  نیکرـشم و  رب  تمقن 
. نیدّحوم رب  مالس  دنک و  عفد  ارنآ  دناوتب  یسک  هکنآ  نودب  تسا  نیکرشم  رب  یگرزب 

. تسا هدومرف  شدوخ  میظعت  تهج  یلاعت  يادخ  هک  تسا  دمح  ياشنا  ای  تسا  ناگدنب  میلعت  هلمج  نیا  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 
دناوتیم کیرـش  شکلم  رد  وا  يارب  هنوگچ  سپ  تسادـخ ، صوصخم  لامک  تفـص  تفـص  ره  لاـمک و  ره  هک  تسا  نیا  زا  راـبخا  اـی 

!؟ دشاب
263 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

263 ص :  ةروس ص ..... 

هراشا

11 تایآ 1 - هیآ  ياراد 88  تسا و  یّکم 

263 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 1  (: 38  ) هروس ص ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
اُوبِجَع َو  ( 3  ) ٍصانَم َنیِح  َتال  َو  اْوَدانَف  ٍنْرَق  ْنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  انْکَلْهَأ  ْمَک  ( 2  ) ٍقاقِش َو  ٍةَّزِع  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِلب  ( 1  ) ِرْکِّذلا ِيذ  ِنآْرُْقلا  َو  ص 

(4  ) ٌباَّذَک ٌرِحاس  اذه  َنوُِرفاْکلا  َلاق  َو  ْمُْهنِم  ٌرِْذنُم  ْمُهَءاج  ْنَأ 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2891 

http://www.ghaemiyeh.com


انْعِمَس ام  ( 6  ) ُداُری ٌءْیََشل  اذه  َّنِإ  ْمُِکتَِهلآ  یلَع  اوُِربْصا  َو  اوُْشما  ِنَأ  ْمُْهنِم  ُأَلَْملا  َقَلَْطنا  َو  ( 5  ) ٌباجُع ٌءْیََشل  اذه  َّنِإ  ًادِحاو  ًاهلِإ  َۀَِهلْآلا  َلَعَج  َأ 
ْمُهَْدنِع ْمَأ  ( 8  ) ِباذَع اُوقوُذَی  اََّمل  َْلب  يِرْکِذ  ْنِم  ٍّکَش  ِیف  ْمُه  َْلب  اِنْنَیب  ْنِم  ُرْکِّذلا  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َأ  ( 7  ) ٌقالِتْخا َّالِإ  اذه  ْنِإ  ِةَرِخْآلا  ِۀَّلِْملا  ِیف  اذِهب 

(9  ) ِباَّهَْولا ِزیِزَْعلا  َکِّبَر  ِۀَمْحَر  ُِنئازَخ 
(11  ) ِبازْحَْألا َنِم  ٌموُزْهَم  َِکلانُه  ام  ٌْدنُج  ( 10  ) ِبابْسَْألا ِیف  اوُقَتْرَْیلَف  امُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  ْمَُهل  ْمَأ 

263 ص :  همجرت ..... :

. زومآدنپ نآرق  هب  دنگوس  داص )  ) ص
. دناییوجهزیتس و  ّتیلهاج )  ) تّیمح راتفرگ  نارفاک  يرآ 

. دوبن ییاهر ) و   ) زیرگ نامز  نامز ،)  ) اّما دنتساوخ  دایرف  میدرک و  ناشدوبان  ناشیا  زا  شیپ  هک  اهلسن  رایسب  هچ 
. تسا نزغورد  رگوداج  نیا  دنتفگ  نارفاک  تسا و  هدمآ  نانآ  غارس  هب  ناشدوخ  زا  ياهدنهدرادشه  ربمایپ )  ) هک دندرکیم  یتفگش  و 

يادخ  هب  نایادخ  همه  ياج  هب  ایآ 
264 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا یبیجع  رما  سب  نیا  دنکیم  توعد  ياهناگی 
. تسا بولطم  رما  نیا  هک  دینک ، هشیپ  ییابیکش  دوخ  نایادخ  تدابع )  ) رب دیورب و  هک  دنتفگ ) و   ) دنتفر دوخ  هار  هب  ناشیا  ناگرزب  و 

. تسین نتخاسرب  دوخ  زا  زج  نیا  میاهدینشن ، ریخا  نیئآ  رد  يزیچ  نینچ  ام 
؟ دناهدیشچن ارم  باذع  زونه  ای  دناهبش ، ّکش و  رد  نم  دای  زا  ناشیا  زا  هکلب  تسا ؟ هدش  لزان  وا  رب  نآرق  ام  همه  نایم  زا  ایآ 

، تسا نانآ  رایتخا  رد  تاهدنشخب  دنمزوریپ  راگدرورپ  تمحر  ياههنیجنگ  ای 
. دنور ارف  اهنابدرن  اب  سپ  تسا  ناشیا  زا  اهنآ  نیب  ام  نیمز و  نامسآ و  ییاورنامرف  ای 

. تسا یندروخ  تسکش  هک  ناتسدمه  زا  تسا  یهاپس  اجنآ  رد 

264 ص :  ریسفت ..... 

اب تکرح  نکاس و  ود  ءاقتلا  باب  زا  ای  هدش ، هدناوخ  لاد  هرسک  اب  تسا ، اههروس  حتاوف  رد  لصا  هک  هدش  هدناوخ  نوکس  اب  ظفل  نیا  ص 
هب ای  نینکاس ، ءاقتلا  تهج  هدـش  هدـناوخ  لاد  هحتف  اب  تسا ، هضراعم  ینعم  هب  اداـصم »  » زا رما  لـعف  ص »  » ظـفل هکنیا  باـب  زا  اـی  هرـسک ،
ریز زا  هک  تسا  ياهمـشچ  ص »  » ظفل هک  تسا  هدمآ  رایـسب  رابخا  رد  و  دشابیم . فرـصنم  ریغ  تسا و  هروس  نیا  يارب  ملع  هکنیا  تهج 

«1 . » تسا یناگدنز  بآ  نآ  شرع ، ناکرا  زا  ینکر  زا  ای  شرع ، تسار  زا  ای  دشوجیم ، شرع 
«2 . » تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  ياهمان  زا  ای  یلاعت  يادخ  ياهمان  زا  ص » : » تسا هدمآ  يرگید  ربخ  رد  و 

. دنکیم زاینیب  اجنیا  رد  نآ  نایب  زا  ار  ام  هک  تشذگ  اههروس  حتاوف  لماک  لیصفت  هرقب  هروس  لّوا  رد 
__________________________________________________

ح 2. ص 22 ، رابخالا : یناعم  ( 1)
ص 465. ج 8 و 7 ، نایبلا : عمجم  ( 2)
265 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. نآرق هب  مسق  ینعی  ِنآْرُْقلا  َو 
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زا هن  دـندیزرو  رفک  وت  هب  نارفاک  ای  نآرق  هب  نارفاک  ای  یتسه ، ّقح  وت  ای  تسا ، ّقح  نآرق  ینعی  تسا ، فوذـحم  مسق  باوج  ِرْکِّذـلا  ِيذ 
. دنتشاد لیلد  تّجح و  هک  تهج  نآ 

. دروخرب ناشغامد  هب  دندیزرو و  يراددوخ  ّقح  لوبق  زا  دندش  رفاک  هک  یناسک  ٍةَّزِع  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِلب 
. دندرکن لوبق  ار  وا  باتک  ادخ و  لوسر  تلاسر  اذل  دنربیم . رس  هب  شلوسر  ادخ و  اب  ینمشد  توادع و  رد  ٍقاقِش و  َو 

. دشابیم ناشرفک  رب  نانآ  دیدهت  هلمج  نیا  میدرک ، كاله  اهنآ  زا  لبق  ار  ییاهتّما  هچ  ٍنْرَق  ْنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  انْکَلْهَأ  ْمَک 
باذـع زا  ياهراچ  چـیه  زورما  دـنیوگیم : دـنهدیم و  رـس  اهنآ  هک  تسا  ییادـن  نیرفاک و  لوق  زا  هلمج  نیا  ٍصانَم  َنیِح  َتـال  َو  اْوَداـنَف 

. تسین
چیه زورما  دنتفگ : هکئالم  ای  دنوادخ ، دندرک  ادن  نانآ  ینعی  هدش ، تیاکح  لوق  ریدـقت  هب  هلمج  نیا  تسا و  هکئالم  ای  ادـخ  بناج  زا  ای 

. تسا دیکأت  يارب  ات  ندش  دایز  تسین و  یتاجن  هار 
نانآ دوخ  زا  دیابن  هدننک  راذنا  هک  یلاح  رد  دمآ ، اهنآ  رب  ناشدوخ  زا  ياهدننک  راذنا  هک  دـندرک  بّجعت  ْمُْهنِم  ٌرِذـْنُم  ْمُهَءاج  ْنَأ  اُوبِجَع  َو 

. دشاب
ندروآ تسا  ییوگغورد  رگنوسفا  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح   ) صخـش نیا  دنتفگ : نارفاک  ٌباَّذَک  ٌرِحاس  اذه  َنوُِرفاْکلا  َلاق  َو 

. تسا اهنآ  لوق  يانبم  نایب  اهنآ و  ّمذ  راهظا  يارب  ریمض  ياج  هب  رهاظ  مسا 
تشذگ . تورام  توراه و  ناتساد  ّمذ  رد  هرقب  هروس  رد  رحس  نایب 

266 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنونشیم دناهدرک  تداع  ار  هچنآ  فالخ  هک  دندرک  بّجعت  هداد ، رارق  ادخ  کی  ار  دّدعتم  نایادخ  دنتفگ  ًادِحاو  ًاهلِإ  َۀَِهلْآلا  َلَعَج  َأ 

دعب اذل  دش و  هدوشگ  نخس  هب  ناشیاهنابز  موق  نارس  زا  یهورگ  ْمُْهنِم  ُأَلَْملا  َقَلَْطنا  َو  تسا !؟ یبیجع  رایسب  زیچ  نیا  ٌباجُع  ٌءْیََـشل  اذه  َّنِإ 
: دنتفگیم دنتفر و  وا  شیپ  زا  ینعی  تسا ، اهنآ  ياهاپ  ندش  دازآ  دوصقم  ای  دروآ ، هّیریسفت  نأ »  » هلمج نیا  زا 

. ناتدوخ نید  رب  دیورب  ای  دیورب ، درم  نیا  دزن  زا  اوُْشما  ِنَأ 
بیاـصم اـیالب و  هـلمج  زا  ناـتب  يدوباـن  رب  ربـمغیپ  ماـیق  نـیا  هـک  دیــشاب  مدـق  تباـث  دوـخ  نایادـخ  رب  اذـه  َّنِإ  ْمُِـکتَِهلآ  یلَع  اوُِربْـصا  َو 

. تسراگزور
ندرب الاب  ناگدنب و  رب  تسایر  دننام  دنکیم ، اعّدا  ربمغیپ  هک  يزیچ  نیا  ای  تسا ، هدش  هتساوخ  ام  يارب  هک  تسا  يزیچ  نیا  ُداُری و  ٌءْیََشل 

. دنهاوخیم همه  ار  نآ  هک  تسا  يزیچ  اهرهش  رد  شدوخ 
. میاهدینشن میدرک  كرد  ام  هک  یتّلم  تّلم ، نیا  زا  ریغ  یتّلم  رد  ار  اهزیچ  نیا  ِةَرِخْآلا  ِۀَّلِْملا  ِیف  اذِهب  انْعِمَس  ام 

. تسین يزیچ  غورد  زج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يوعد  نیا  ٌقالِتْخا و  اَّلِإ  اذه  ْنِإ 
نید هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دوب  نآ  زا  سپ  هیآ  نیا  لوزن  هدش ، لزان  هّکم  رد  نآ  هک  هدـش  دراو  هیآ  نیا  دروم  رد  رابخا  و 

. دیسر شیرق  شوگ  هب  بلطم  نیا  درک و  رهاظ  ار  دوخ 
ار ام  ياهوزرآ  اههتـساوخ و  وت  ردارب  رـسپ  بلاط  یبا  يا  دـنتفگ : دـندرک و  عامتجا  بلاط  یبا  دزن  شیرق  هک  هدوب  رارق  نیا  زا  ناتـساد  و 

هدرک و دساف  ار  ام  ناناوج  هتفگ و  ازسان  ار  ام  نایادخ  هدرمش ، زیچان 
267 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. هتخاس هدنکارپ  ار  ام  عامتجا 
دشاب و شیرق  درم  نیرتدنمتورث  ات  مینکیم  عمج  تورث  لام و  وا  يارب  ام  دهد  ماجنا  ار  اهراک  نیا  وا  هک  هدش  بجوم  يرادان  رقف و  رگا 

. مینادرگیم نامدوخ  کلام  ار  وا 
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هّللا یّلص  ادخ  لوسر  درک ، ضرع  وا  هب  ار  شیرق  نانخـس  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  وبا  سپ 
ياهملک نم  هب  نکل  مهاوخن ، ار  نآ  نم  دـنهد  رارق  نم  پچ  فرط  رد  ار  هاـم  نم و  تسار  فرط  رد  ار  دیـشروخ  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و 

. دنشاب هاشداپ  تشهب  رد  دندرگ و  مجع  برع و  کلام  نآ  ببس  هب  هک  دنیوگب  ار  ياهملک  دنهدب و 
ادـخ لوسر  سپ  دـشاب ، هملک  هد  اهنت  یلب  دـنتفگ  اهنآ  دـناسر ، شیرق  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  خـساپ  نیا  بلاط  وبا  سپ 

: تفگ اهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
«. هّللا لوسر  ّینا  هّللا ، ّالا  هلا  ال  : » دیهدب تداهش  دیاب 

َْلب « » 1  » دومن لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  سپ  مینک ؟ تدابع  ار  ادخ  کی  مینک و  اهر  ار  ادخ  تصـش  دصیـس و  ام  دنتفگ : شیرق  سپ 
وا رب  نآرق  ایآ  تشاد  ماقم  هن  ملع و  هن  لام و  هن  دوب ، میتی  ام  نیب  رد  هک  وا  دنتفگ : اهنآ  اِنْنَیب  ْنِم  ُرْکِّذلا  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َأ  هیآ » رخآ  ات  اُوبِجَع ... 

ار وت  هدرک و  نیقی  رکذ  هب  اهنآ  هکنیا  هن  تسا ، نم  رکذ  رد  ّکش  زا  یـشان  اهنآ  رفک  نیا  هکلب  يِرْکِذ  ْنِم  ٍّکَش  ِیف  ْمُه  َْلب  هدـش !؟ لزاـن 
. یشاب رکذ  بحاص  وت  هک  دنشاب  رکنم  ای  دنشاب ، رکنم 

باذع هب  ات  دناهدیشچن  باذع  زونه  اهنآ  ِباذَع  اُوقوُذَی  اََّمل  َْلب 
__________________________________________________

. رصتخم فالتخا  اب  ص 465 ، ج 8 و 7 ، نایبلا : عمجم  ( 1)
268 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هتخاس شوهدم  هدرک و  تسم  اهالب  زا  قارف  اهتمعن و  یناوارف  يدایز و  ار  اهنآ  ینعی  دنشاب ، هتـشاد  نم  رکذ  هب  نیقی  دننک ، ادیپ  نیقی  نم 
. دندومن راکنا  ار  نآ  ياروام  دندش و  لوغشم  سوفن  ياهتّذل  هب  سپ 

تّوبن و نامه  هک  ادـخ  تمحر  يارب  ات  تسا  اـهنآ  دزن  تراـگدرورپ  تمحر  نئازخ  اـیآ  ِباَّهَْولا  ِزیِزَْعلا  َکِّبَر  ِۀَـمْحَر  ُِنئازَخ  ْمُهَدـْنِع  ْمَأ 
. دننک رایتخا  دنتساوخ  ار  سک  ره  تسا  رکذ  لوزن 

ره دننکب  اهنآ  رد  فّرـصت  ات  دنتـسه  ودنآ  نیب  ام  نیمز و  اهنامـسآ و  کلم  ياراد  اهنآ  ایآ  امُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  ْمَُهل  ْمَأ 
. دنیامن سوئرم  دنتساوخ  ار  سک  ره  دنهد و  رارق  سیئر  دنهاوخب  ار  سک  ره  دنهاوخب ، هک  روط 

هک سک  ره  رب  ار  رکذ  دـنور و  ـالاب  شرع  هـب  دوعـص  بابـسا  اـب  دـنناوتیم  رگا  ینعی  تـسا . زیجعت  يارب  رما  نـیا  ِبابـْـسَْألا  ِیف  اوـُقَتْرَْیلَف 
. دنتسه یلفس  دیلاوم  بابسا  اهنامسآ  هچ  تسا ، اهنامسآ  بابسا  زا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  دننک ، لزان  دنهاوخب 

؟ اهنآ راک  تبقاع  اهنآ و  لاح  تسا  هنوگچ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  هلمج  ِبازْحَْألا  َنِم  ٌموُزْهَم  َِکلانُه  ام  ٌْدنُج 
نیا ماقم  رد  گرزب  ای  دایز  نایرگـشل  دومرف : نکیل  دننکیم ، راکنا  ار  رکذ  بحاص  رکذ و  نوچ  دـش ، دـنهاوخ  بولغم  اهنآ  دومرف : سپ 

هیبنت و ات  دروخ  دـنهاوخ  تسکـش  ملید  كرت و  مجع و  برع و  فلتخم  ياـههقرف  زا  تسا  لوقع  ماـقم  زا  ماـقم  نیرترود  نآ  هک  راـکنا 
. دناسرب ار  دیدهت  دشاب و  دوصقم  رب  لیلد 

269 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
16 تایآ 12 -

269 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 12  (: 38  ) هروس ص ]

هراشا

َبَّذَک َّالِإ  ٌّلُک  ْنِإ  ( 13  ) ُبازْحَْألا َِکئلوُأ  ِۀَْکیَْألا  ُباحْـصَأ  َو  ٍطُول  ُمْوَق  َو  ُدوُمَث  َو  ( 12  ) ِداتْوَْألا ُوذ  ُنْوَعِْرف  َو  ٌداع  َو  ٍحُون  ُمْوَق  ْمُهَْلبَق  َْتبَّذَـک 
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(16  ) ِباسِْحلا ِمْوَی  َْلبَق  انَِّطق  اَنل  ْلِّجَع  انَّبَر  اُولاق  َو  ( 15  ) ٍقاوَف ْنِم  اَهل  ام  ًةَدِحاو  ًۀَْحیَص  َّالِإ  ِءالُؤه  ُرُْظنَی  ام  َو  ( 14  ) ِباقِع َّقَحَف  َلُسُّرلا 

269 ص :  همجرت ..... :

. دندرک هشیپ  ار  ناربمایپ )  ) بیذکت هاپس ، بحاص  نوعرف  داع و  حون و  موق  نانآ  زا  شیپ 
. اهتعامج نیا  هکیأ ، لها  طول و  موق  دومث و  زین  و 

. تفای قّقحت  نانآ ) ّقح  رد   ) نم باقع  اذل  دندرکن ، يراک  ناربمایپ  بیذکت  زج  نانآ  کیاکی 
. دنکیمن راذگورف  هک  دنشکیمن  راظتنا  ار  ياهناگی  رابگرم  گناب  زج  نانیا  و 

. هدب ام  هب  رتدوز  هچ  ره  باسح ، زور  زا  شیپ  ار  ام  همانراک  اراگدرورپ  هک  دندرک  اعّدا  و 

269 ص :  ریسفت ..... 

. هراشا اب  تسا  اهنآ  تسکش  نایب  دنرکنم ، هدننک و  بیذکت  هک  تسا  یبازحا  نایب  ُنْوَعِْرف  َو  ٌداع  َو  ٍحُون  ُمْوَق  ْمُهَْلبَق  َْتبَّذَک 
دهد هجنکش  ار  یـسک  هتـساوخیم  تقو  ره  نوچ  هدمآ  ربخ  رد  هچنانچ  هدش  هدیمان  مان  نیا  هب  نوعرف  اهخیم ، بحاص  نوعرف  ِداتْوَْألا  ُوذ 

بوـچ زا  یتـخت  يور  ار  وا  اـسب  هچ  دـیبوکیم و  نـیمزب  خـیم  راـهچ  اـب  ار  شیاـپ  ود  تـسد و  ود  دـناباوخیم ، يور  هـب  نـیمز  رد  ار  وا 
دریمب . ات  درکیم  اهر  دوخ  لاح  هب  دیبوکیم و  تخت  هب  خیم  راهچ  اب  ار  وا  دیناباوخیم ،

270 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، يوق ناکرا  بحاص  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  تسا ، هدش  تباث  اهخیم  اب  هک  یهاشداپ  کلم و  بحاص  ینعی  داتوألا » وذ  : » دـناهتفگ یخرب 

«1 . » تشاد يوق  ناریزو  گرزب و  ناهدنامرف  رایسب ، نایرگشل  وا  هچ 
بیذکت و لام  لاح و  هب  دناهدروخ ، تسکـش  ياهبزح  اهنیا  ُبازْحَْألا  َِکئلوُأ  بیعـش . موق  ینعی  ِۀَْکیَْألا  ُباحْـصَأ  َو  ٍطُول  ُمْوَق  َو  ُدوُمَث  َو 

. دینک رظن  اهنآ  راکنا 
. تسا همه  بیذکت  یکی  بیذکت  اریز  ار  نالوسر  عیمج  ای  دندرک ، بیذکت  ار  ناشدوخ  نالوسر  َلُسُّرلا  َبَّذَک  اَّلِإ  ٌّلُک  ْنِإ 

نیرکنم ءالؤه »  » زا دوصقم  دوب و  هتفگ  ار  نآ  هیانک  اب  البق  هک  تسا  شیرق  زا  نیرکنم  تبوقع  هب  حیرـصت  ِءالُؤه  ُرُْظنَی  اـم  َو  ِباـقِع  َّقَحَف 
. تسا شیرق  زا 

. دنرادن ياهرهب  تسا ، مّود  ای  لّوا  خفن  ینعی  تمایق ، ماگنه  ای  گرم ، ماگنه  هحیص  زج  نانیا  ًةَدِحاو  ًۀَْحیَص  اَّلِإ 
زا ندـش  رایـشه  ای  یتحار  ای  تشگزاب  ای  فّقوت  هحیـص  نآ  رد  رگید  هک  دـنرادن ، هحیـص  کی  زج  يراظتنا  نیرکنم  نیا  ٍقاوَف  ْنِم  اَهل  اـم 

. تسین یتسس  ای  ایند  هب  تشگزاب  یشوهیب و 
: دنیوگیم ازهتسا  باب  زا  دایرف  هحیص و  زا  دعب  اُولاق  َو 

درک ادا  یضام  لعف  اب  ار  بلطم  نک ، باتش  ام  باذع  رد  اراگدرورپ 
نیکرشم هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای  تسا ، هدش  عقاو  امتح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  تبسن  ای  تسا ، یمتح  قّقحم و  نآ  عوقو  نوچ 

نابز ای  لاح  نابز  اب 
__________________________________________________

ص 468. ج 8 و 7 ، نایبلا : عمجم  ( 1)
271 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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ای ِءامَّسلا » َنِم  ًةَراجِح  اْنیَلَع  ْرِْطمَأَف  َكِْدنِع  ْنِم  َّقَْحلا  َوُه  اذه  َناک  ْنِإ  : » دـنتفگ هچنانچ  دـندرک ، دوعوم  باذـع  لوزن  تساوخرد  دوخ  لاق 
: دنتفگ

«. دعولا اذه  یطم  »
. نک باتش  دوعوم  باذع  زا  ام  مهس  رد  انَِّطق  اَنل  ْلِّجَع  انَّبَر 

باذع رد  هلجع  باسح  زور  زا  لبق  رگا  دندرکیم  نامگ  هکنیا  باب  زا  ای  ازهتـسا  باب  زا  ای  دـندرک  باذـع  رد  لیجعت  ِباسِْحلا  ِمْوَی  َْلبَق 
رد يدـیدش  باذـع  اهخزرب  رد  تمایق  زا  لبق  دنتـسنادیم  نوچ  دـنوشیم ، تحار  باسح  زور  باذـع  اـی  خزرب  باذـع  زا  رگید  دـننکب 

. تسا اهنآ  راظتنا 
29 تایآ 17 -

271 ص :  ات 29 ..... ] تایآ 17  (: 38  ) هروس ص ]

هراشا

ًةَروُشْحَم َْریَّطلا  َو  ( 18  ) ِقارْشِْإلا َو  ِّیِشَْعلِاب  َنْحِّبَُسی  ُهَعَم  َلابِْجلا  اَنْرَّخَس  اَّنِإ  ( 17  ) ٌباَّوَأ ُهَّنِإ  ِْدیَْألا  اَذ  َدُواد  انَدـْبَع  ْرُکْذا  َو  َنُولوُقَی  ام  یلَع  ِْربْصا 
(21  ) َبارْحِْملا اوُرَّوَسَت  ْذِإ  ِمْصَْخلا  ُأَبَن  َكاتَأ  ْلَه  َو  ( 20  ) ِباطِْخلا َلْصَف  َو  َۀَمْکِْحلا  ُهاْنیَتآ  َو  ُهَْکُلم  انْدَدَش  َو  ( 19  ) ٌباَّوَأ َُهل  ٌّلُک 

ِطارِّصلا ِءاوَس  یلِإ  انِدْها  َو  ْطِطُْـشت  َو ال  ِّقَْحلِاب  انَْنَیب  ْمُکْحاَف  ٍضَْعب  یلَع  انُـضَْعب  یَغب  ِنامْـصَخ  ْفََخت  اُولاق ال  ْمُْهنِم  َعِزَفَف  َدُواد  یلَع  اُولَخَد  ْذِإ 
َِکتَْجعَن ِلاؤُِسب  َکَمَلَظ  ْدََقل  َلاق  ( 23  ) ِباطِْخلا ِیف  ِینَّزَع  َو  اهِیْنلِفْکَأ  َلاقَف  ٌةَدِحاو  ٌۀَْجعَن  َِیل  َو  ًۀَْجعَن  َنوُعِْـست  َو  ٌعِْست  َُهل  یِخَأ  اذـه  َّنِإ  ( 22)

ُهاَّنَتَف اـمَّنَأ  ُدُواد  َّنَظ  َو  ْمُه  اـم  ٌلـِیلَق  َو  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ـَّالِإ  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهُـضَْعب  یِْغبََیل  ِءاـطَلُْخلا  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  َو  ِهِجاـِعن  یلِإ 
ِضْرَْألا ِیف  ًۀَـفِیلَخ  َكاْنلَعَج  اَّنِإ  ُدُواد  ای  ( 25  ) ٍبآَم َنْسُح  َو  یْفلَُزل  انَدـْنِع  َُهل  َّنِإ  َو  َِکلذ  َُهل  اـنْرَفَغَف  ( 24  ) َبانَأ َو  ًاعِکار  َّرَخ  َو  ُهَّبَر  َرَفْغَتْـساَف 

َمْوَی اوُسَن  اـِمب  ٌدـیِدَش  ٌباذَـع  ْمَُهل  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ْنَع  َنوُّلِـضَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ْنَع  َکَّلُِـضیَف  يوَْـهلا  ِعـِبَّتَت  ـال  َو  ِّقَْحلاـِب  ِساَّنلا  َْنَیب  ْمُکْحاَـف 
(26  ) ِباسِْحلا

اُولِمَع َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلَـعَْجن  ْمَأ  ( 27  ) ِراَّنلا َنِم  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّنَظ  َِکلذ  ًالِطاب  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  َءاـمَّسلا  اَـنْقَلَخ  اـم  َو 
ِباْبلَْألا اُولوُأ  َرَّکَذَـتَِیل  َو  ِِهتایآ  اوُرَّبَّدَِـیل  ٌكَرابُم  َْکَیلِإ  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتِک  ( 28  ) ِراَّجُْفلاَک َنیِقَّتُْملا  ُلَعَْجن  ْمَأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِدِـسْفُْملاَک  ِتاـِحلاَّصلا 

(29)
272 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

272 ص :  همجرت ..... :

. راکهبوت مه  دوب و  دنمناوت  مه  هک  نک  دای  دواد  ام  هدنب  زا  نک ، ییابیکش  دنیوگیم  هچنآ  رب 
. دنتفگیم حیبست  وا  اب  اونمه  نادادماب  ناهاگماش و  هک  میدوب  هدرک  مار  وا  هارمه  ار  اههوک  ام 

. هدندرگزاب همه  و )  ) دندوب هدنیادرگ  هک  ار  ناگدنرپ  و 
. میدوب هدیشخب  شخبهلصیف  یمالک  ذوفن  يربمایپ و  وا  هب  میتشاد و  راوتسا  ار  وا  ییاورنامرف  و 

. دنتفر الاب  وا )  ) بارحم راوید  زا  هک  تسا  هدیسر  وت  هب  يوعد  باحصا  ربخ  ایآ  و 
متـس يرگید  رب  ام  زا  یـضعب  هک  میتسه  ییاوعد  باحـصا  سرتم ، دـنتفگ  دیـساره  ناشیا  زا  وا  دـندش و  دراو  دواد  رب  ناهگان  هک  هاـگنآ 

. نک ییامنهار  تسار  هار  هب  ار  ام  نکم و  دادیب  نک ، يرواد  ّقح  هب  ام  نایم  رد  سپ  تسا ، هدرک 
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اب راذـگاو و  نم  هب  مه  ار  نآ  دـیوگیم  مراد ، اهنت  شیم  کی  نم  دراد ، شیم  هن  دون و  هک  تسا  نم  تسود  نیا  تفگ ): ناـنآ  زا  یکی  )
نم

273 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنکیم ییوگتشرد 

هک دنتسه  ناکیرش  زا  يرایسب  تسا ، هدرک  متـس  وت  ّقح  رد  دوخ ، ياهشیم  هب  شندوزفا  وت و  شیم  نتـساوخ  اب  یتسار  هب  تفگ  دواد ) )
دنرامش و كدنا  عقاو ) هب   ) ناشیا دنـشاب ، هتفرگ  شیپ  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  دننکیم ، متـس  رگیدمه  ّقح  رد 

. درک هبوت  داتفارد و  هدجس  هب  درک ، رافغتسا  شراگدرورپ  هاگرد  هب  هاگنآ  میاهدومزآ ، ار  وا  ام  هک  تسناد  دواد 
. تشاد یماجنا  رس  کین  بّرقت و  ام  دزن  رد  وا  میدیزرمآ ، وا  رب  ار  رما  نیا  هاگنآ 

ار وت  هک  نکن ، يوریپ  سوه  اوه و  زا  نک ، يرواد  ّقح  هب  مدرم  نایم  رد  سپ  میاهتـشامگرب ، دوخ  هفیلخ  نیمز  يور  رب  ار  وت  اـم  دواد  يا 
زور هک  ارچ  دـنراد ، شیپ  رد  ینیگنـس  تخـس و  باذـع  دـنوشیم  هارمگ  دـنوادخ  هار  زا  هک  یناسک  نامگیب  دـنک ، هارمگ  ادـخ  هار  زا 

. دناهدرک شومارف  ار  باسح 
دناهدیزرو رفک  هک  یناسک  رب  يا  دناهدیزرو ، رفک  هک  تسا  یناسک  رادنپ  نیا  میاهدـیرفاین ، هدوهیب  ار  اهنآ  نیب  ام  نیمز و  نامـسآ و  ام  و 

. خزود شتآ  زا 
نارجاف دننام  ار  نایاسراپ  ایآ  ای  میهدیم ، رارق  نیمز  رد  نادسفم  دننامه  دناهدرک . هتـسیاش  ياهراک  دناهدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  ایآ 

؟ میرامشیم
. دنریگ دنپ  نآ  زا  نادنمدرخ  دننک ، هشیدنا  نآ  تایآ  رد  ات  میاهداتسرف ، وت  رب  ار  نآ  هک  كرابم  تسا  یباتک 
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نذا نودب  دننک ، رارف  دنناوتیمن  ام  تسد  زا  اهنآ  هک  شابم  كانهدنا  اهنآ  راتفگ  زا  نک و  ربص  دـنیوگیم  هچنآ  رب  َنُولوُقَی  ام  یلَع  ِْربْصا 
. نک هعجارم  تراگدرورپ  هب  لاح  ره  رد  دنزاس و  دراو  یبیسآ  وت  هب  دنناوتیمن  ام 

. تسا هدمآ  ربخ  رد  هچنانچ  تسا ، تمعن  تّوق و  ینعم  هب  دی »  » عمج ِْدیَْألا  اَذ  َدُواد  انَْدبَع  ْرُکْذا  َو 
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. نک عوجر  تراگدرورپ  هب  مه  وت  سپ  دوب ، دایز  وا  تمعن  ورین و  هکنیا  اب  درکیم  هبانا  هبوت و  ام  هاگرد  هب  هک  نک  دای  ار  دواد  ٌباَّوَأ  ُهَّنِإ 
. تسا دواد  نتشاد  تمعن  يدنمورین و  نایب  نخس  نیا  میداد ، رارق  وا  رّخسم  ار  اههوک  ام  هک  َلابِْجلا  اَنْرَّخَس  اَّنِإ 

حبص زا  هیانک  ای  باتفآ ، عولط  تقو  ینعی  قارشا »  » ظفل حبـص ، بش و  دنیوگیم  حیبست  دواد  اب  اههوک  ِقارْـشِْإلا  َو  ِّیِـشَْعلِاب  َنْحِّبَُـسی  ُهَعَم 
. تسا

. دنیآیم وا  يوس  هب  شیوخ  ياههنال  زا  ناگدنرپ  هک  یلاح  رد  ای  دنیآیم ، وا  يوس  هب  فرط  ره  زا  ناگدنرپ  ًةَروُشْحَم  َْریَّطلا  َو 
. تشذگ ءابس  هروس  رد  ءایبنا و  هروس  رد  شریسفت  بیکرت و  اب  هیآ  نیا  ٌباَّوَأ  َُهل  ٌّلُک 

. دنک لالخا  وا  کلم  رد  دناوتن  يدحا  هک  يوحن  هب  میدرک  تیوقت  ار  وا  کلم  ینعی  ُهَْکلُم  انْدَدَش  َو 
ّتقد زج  تمکح  هک  تسا ، تیالو  راثآ  تمکح  زا  دوصقم  میداد ، يراتفگشوخ  تمکح و  وا  هب  ِباـطِْخلا  َلْـصَف  َو  َۀَـمْکِْحلا  ُهاـْنیَتآ  َو 

. تسین لمع  رد  ّتقد  لمع و  ناقتا  ملع و 
هک مادام  دوشیمن ، زاب  وا  ییانیب  تریصب و  دنکن  لوبق  رّرقم  طورش  اب  ار  تیالو  هک  یمادام  ناسنا  نوچ  تسا ، تیالو  راثآ  زا  تمکح  و 

هب  تمکح  نایب  تسین ، نکمم  وا  يارب  لمع  رد  ناقتا  ددرگن  قیقد  شرظن  هک  یمادام  دوشیمن ، قیقد  وا  رظن  دوشن  زاب  وا  تریصب 
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. تسا هتشذگ  اهراب  لّصفم  روط 

لاغتـشا تسا ، اهترثک  هب  لاغتـشا  تهج  زا  دوش  هتفرگ  هک  ینعم  ره  هب  باطخ  لصف  هچ  تسا ، تلاسر  راثآ  باطخ  لـصف  زا  دوصقم  و 
. تسین هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  فرط  زا  تلاسر  لوبق  رطاخ  هب  ای  اهنآ  يوس  هب  تلاسر  رطاخ  هب  زج  ناگدنب  تهج  زا  اهترثک  هب 
هدهع رب  هنّیب  رب  دشاب  ینتبم  تواضق  هکنیا  تسا : هدمآ  باطخ  لصف  ریـسفت  رد  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  هک  يربخ  رد 

«1 . » هیلا یعّدم  هدهع  رب  نیمی  یعّدم و 
«2 . » تسا تاغل  تخانش  باطخ  لصف  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  يورم  ربخ  رد  و 

«3 . » تسا هدش  ریسفت  زین  لطاب  زا  ّقح  زییمت  هب  باطخ  لصف 
«4 . » دوشن هبتشم  شاهدنونش  عماس و  رب  هک  حضاو  هدش  ادج  مالک  رب  زین  و 

. تسا هدش  ریسفت  اضق  هب  ملع  قلطم  و  « 5  » دشاب هتشادن  هدننک  هتسخ  لحم و  ندرک  ینالوط  لحم و  زاجیا  هک  یلدتعم  باطخ  و 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ندناهاگآ  نخس  نیا  تسا !؟ هدیسر  وت  هب  هاوخداد )  ) مصخ ود  نآ  تیاکح  ایآ  ِمْصَْخلا  ُأَبَن  َكاتَأ  ْلَه  َو 

ندرک و لیلذ  تروص  هب  یهاـگ  دـیآیم ، رد  مصاـختم  ود  تروص  هب  یهاـگ  هک  تسا ، رایـسب  یهلا  تاـناحتما  هکنیا  رب  تسا  وا  تّما  و 
زیزع
__________________________________________________
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وا نداد  تّزع  تمعن و  هب  دـیوشن و  لفاغ  ادـخ  ناحتما  زا  سپ  دوشیم ، رهاظ  نیّبحم  ّتبحم  نیدـناعم و  داـنع  تروص  هب  یهاـگ  ندرک ،
. دیدرگن رورغم 

تبـسن هب  وا  تردابم  دواد ، لاح  زا  بّجعت  دراداو ، بّجعت  هب  ار  شتّما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ات  دروآ  ماهفتـسا  اب  ار  هلمج  و 
. تسا رتدّکؤم  هیبنت  رد  نیا  راهظتسا ، صّحفت و  نودب  مصخ  هب  ملظ 

نآ دوشیم ، عازن  نآ  رطاخ  هب  هک  تسا  فارـشا  سلجم  بارحم  تسا ، راوید  رّوسم و  بناج  زا  لوخد  رّوست »  » ظفل َبارْحِْملا  اوُرَّوَسَت  ْذِإ 
. تسا اهنآ  تولخ  تهازن و  ای  تدابع  صوصخم  ياج 

نودب تقو و  ریغ  رد  اههتشرف  نوچ  دیسرت ، دواد  دندش  دراو  دواد  رب  مصخ  ود  تروص  هب  اههتـشرف  یتقو  ْمُْهنِم  َعِزَفَف  َدُواد  یلَع  اُولَخَد  ْذِإ 
. دندوب هدش  دراو  داتعم  ریغ  ياج  زا  هزاجا ،

. میراد اوعد  مه  اب  هک  میتسه  مصخ  ود  ام  سرتن  دنتفگ : دندید  ار  دواد  سرت  اههتشرف  یتقو  اُولاق 
ام ینعی  نامصخ » نحن   » ای دنتسه ، مصخ  ود  نیا  نامصخ » ناذه  : » دناهتفگ یضعب  دندوب ، یتعامج  ناگتشرف  هک  ایوگ  ِنامْصَخ  ْفََخت  ال 

. میتسه مصخ 
رد یلو  نک  يرواد  وت  تسا و  هدوب  زواجتم  هتشاد و  اور  متس  يرگید  رب  یکی  هک  ْطِطُْـشت  َو ال  ِّقَْحلِاب  انَْنَیب  ْمُکْحاَف  ٍضَْعب  یلَع  انُـضَْعب  یَغب 

. رادم اور  متس  مرج و  ندرک  مکح 
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. هد ناشن  دشاب ، لقع  ادخ و  یضرم  هک  یهار  ینعی  ِطارِّصلا  ِءاوَس  یلِإ  انِدْها  َو 
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. تسا نم  ردارب  نیا  هک ، تسا  همصاخم  تروص  نایب  یِخَأ  اذه  َّنِإ 
مراد شیم  کی  نم  دراد و  شیم  هن  دون و  نم  ردارب  نیا  تفگ : ود  نآ  زا  یکی  اهِیْنلِفْکَأ  َلاقَف  ٌةَدِحاو  ٌۀَْجعَن  َِیل  َو  ًۀَْـجعَن  َنوُعِْـست  َو  ٌعِْست  َُهل 

. هدب نم  هب  ار  شیم  کی  نآ  وت  دیوگیم : وا 
. تسا مهس  بیصن و  يانعم  هب  لفک »  » زا نادرگ ، دنفسوگ  کی  نآ  کلام  ارم  ینعی  اهینلفکا »  » ظفل

. هدب رارق  نآ  لیفک  ارم  ینعی  تسا  تلافک »  » زا ای  هدب  رارق  نم  مهس  ار  نآ  ینعی 
. تسا هدرک  هبلغ  نم  رب  همصاخم  رد  ِباطِْخلا و  ِیف  ِینَّزَع  َو 

ٌلِیلَق َو  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهُـضَْعب  یِْغبََیل  ِءاطَلُْخلا  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  َو  ِهِجاِعن  یلِإ  َِکتَْجعَن  ِلاؤُِسب  َکَمَلَظ  ْدََـقل  َلاق 
. تسا هتشاد  اور  متس  وت  رب  وت  شیم  کی  تساوخرد  زا  وا  تفگ  دواد  ْمُه  ام 

. دناكدنا هک  مه  نانآ  دناهدرک و  هتسیاش  ياهراک  هک  یناگدنروآ  نامیا  رگم  دننکیم ، زواجت  مه  ّقح  هب  ناکیرش  زا  یلیخ  هّتبلا 
. تسا هدروآ  نینمؤم  ندوب  كدنا  دیکأت  يارب  تسا  هّیفص  ای  هدیا  زا  هک  ام »  » ظفل

. میاهدرک ناحتما  ار  وا  هلیسو  نیدب  ُهاَّنَتَف  امَّنَأ  ام ، هک  دیمهف  دومن  ملظ  هب  مکح  هب  تردابم  دواد  هک  نآ  زا  سپ  ُدُواد  َّنَظ  َو 
. دومن رافغتسا  دوخ  هدزباتش  يرواد  زا  ُهَّبَر  َرَفْغَتْساَف 

داتفا . عوضخ  تلاح  هب  ًاعِکار و  َّرَخ  َو 
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. تشگزاب ادخ  يوس  هب  راذتعا  اب  َبانَأ و  َو 
. میدیشخب ار  وا  ندرک  مکح  دوز  نیا  ام  َِکلذ و  َُهل  انْرَفَغَف 

. تسا کیدزن  ام  هب  دراد و  یماقم  ام  دزن  وا  ٍبآَم و  َنْسُح  َو  یْفلَُزل  انَْدنِع  َُهل  َّنِإ  َو 
. میدومن هتشذگ  ناهاشداپ  ایبنا و  ای  دوخ  نیشناج  ار  وت  ًۀَفِیلَخ  َكاْنلَعَج  اَّنِإ  دواد : يا  میتفگ  ینعی  تسا ، تیاکح  قیرط  رب  هلمج  ُدُواد  ای 

. میدرک دواد  تفالخ  زا  يرصتخم  نایب  وا  تمکح  نامقل و  لاح  نایب  لیذ  رد  نامقل  هروس  رد  ِّقَْحلِاب  ِساَّنلا  َْنَیب  ْمُکْحاَف  ِضْرَْألا  ِیف 
: دنیوگیم دش : هتفگ  دنیوگیم ؟ هچ  وا  يهراب  رد  امش  ناینیشیپ  سپ  دواد  اّما  تسا : هدمآ  ایبنا  تمصع  نایب  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 
ار هدـنرپ  ات  دـش  دـنلب  درک ، عطق  ار  شزامن  دواد  سپ  دـمآ ، هدـنرپ  نیرتاـبیز  تروص  رد  سیلبا  هک  دوب  زاـمن  لوغـشم  شبارحم  رد  دواد 
هب هدنرپ  بلط  رد  مه  دواد  دیرپ ، ماب  تشپ  هب  هدنرپ  تفر ، نوریب  قاتا  زا  هدنرپ  لابند  هب  مه  دواد  تفر ، هناخ  طایح  هب  هدنرپ  سپ  دریگب ،
لاح رد  ار  ایروا  نز  ناهگان  هک  تفر  هناخ  نامه  هب  هدـنرپ  لابند  هب  مه  دواد  داـتفا ، ناـّیح  نب  اـیروا  هناـخ  هب  هدـنرپ  هک  تفر ، ماـب  تشپ 

هک تشون  شتـسود  هب  دواد  دوب ، هداتـسرف  ار  ایروا  شیاههوزغ  زا  یـضعب  تهج  دواد  دش ، نز  نآ  قشاع  دید  ار  وا  یتقو  دـید ، وشتـسش 
. زادنایب ولج  ار  ایروا 

هک تشون  شتسود  هب  هرابود  زاب  دمآ ، نیگنس  دواد  رب  بلطم  نیا  دش ، زوریپ  نیکرشم  رب  گنج  رد  یلو  دش  هتخادنا  ولج  ایروا  سپ 
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. درک جیوزت  وا  نز  اب  دواد  سپ  دش ، هتشک  دش  هتخادنا  ولج  ایروا  هک  راب  نیا  زادنایب ، ولج  ار  ایروا 
: دومرف دز و  شرس  رب  ار  شتسد  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  دیوگیم : يوار 

نوریب هناخ  زا  هدـنرپ  لابند  هب  هک  ییاج  ات  دـیداد  تبـسن  زامن  رد  یتسـس  هب  ار  ادـخ  ناربمایپ  زا  يربمایپ  امـش  َنوُعِجار » ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  »
. دیهدیم وا  هب  لتق  هشحاف و  تبسن  سپس  هتفر و 
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؟ هدوب هچ  وا  هانگ  سپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  دش : هتفگ  سپ 
وا بارحم  هب  داتسرف و  ار  هتشرف  ود  یلاعت  يادخ  سپ  هدیرفاین ، رتاناد  وا  زا  یقولخم  دنوادخ  درکیم  نامگ  دواد  وت ، رب  ياو  دومرف : ماما 

، نکن روج  متس و  مکح  نیا  رد  امن ، مکح  ّقح  هب  ام  نیب  هدرک  ملظ  يرگید  رب  یکی  هک  میتسه  مصخ  ود  ام  دنتفگ : وا  هب  دندش و  لخاد 
نم زا  مه  ار  یکی  نآ  دـهاوخیم  هک  مراد  شیم  کـی  طـقف  نم  دراد و  شیم  هن  دوـن و  نم  ردارب  نیا  نک ، تیادـه  تـسار  هار  هـب  ار  اـم 

. تسا هدرک  هبلغ  نم  رب  همصاخم  رد  دریگب و 
زا دـیازفایب ، شیاهـشیم  هب  دـهاوخیم  ار  وت  شیم  کـی  هدرک و  ملظ  وت  هب  تردارب  تفگ : درک و  هلجع  هیلع  یعّدـم  دروـم  رد  دواد  سپ 

. ییوگیم هچ  وت  هک  درکن  یلاؤس  چیه  مه  هیلع  یعّدم  زا  درکن ، بلط  هنّیب  یعّدم 
میداد رارق  هفیلخ  نیمز  رب  ار  وت  ام  دواد  ای  : » دیوگیم ادخ  هک  يونـشیمن  ایآ  دییوگیم . امـش  هچنآ  هن  دواد  ياطخ  هانگ و  دوب  نیا  سپ 

ایروا  اب  دواد  ناتساد  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  دش : هتفگ  سپ  هیآ » رخآ  ات  نکب ...  ّقح  هب  مکح  مدرم  نیب  سپ 
280 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

درکیمن و جـیوزت  تقو  چـیه  رگید  دـشیم  هتـشک  ای  درمیم  نز  رهوش  یتقو  دواد  نامز  رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما  دوب ؟ هنوگچ 
شاهدرم رهوش  رـسمه  اب  هّدع  ياضقنا  ایروا و  ندش  هتـشک  زا  سپ  هک  دوب  دواد  دومن  حابم  ار  هدرم  رهوش  نز  اب  جـیوزت  هک  یـسک  نیلّوا 

«1 . » دش تخس  ایروا  رب  هک  هچنآ  تسا  نیا  سپ  درک ، جیوزت 
ره دومرف : هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هک  اجنآ  ات  تسا ، رایـسب  ام  هّمئا  زا  دـناهدرک  تیاور  هّماع  هک  هچنآ  راکنا  رد  رابخا 

«. 2  » منزیم وا  هب  يرتفم  ّدح  ود  ینعی  دز ، مهاوخ  وا  رب  هنایزات  تصش  دصکی و  دنک ، ثیدح  هّماع  تایاور  قبط  ار  دواد  ثیدح  سک 
«. 3  » مالسا يارب  ّدح  کی  تّوبن و  يارب  ّدح  کی  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  يرگید  ربخ  رد  و 

. تسا هدش  تیاور  زین  هّماع  تایاور  قیدصت  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  زا  و 
. دشاب رارقرب  يواست  یضاق  دزن  هیلع  یعّدم  یعّدم و  نیب  دیاب  هک  تسا  هدش  رکذ  مدرم  نیب  ّقح  مکح  نایب  رد  و 

، دنشاب يواستم  بلق  لیم  رد  دیاب  ّقح  هب  مکح  هک  تسا  هدش  رکذ  نینچمه  ییورشوخ ، نتسشن و  نتفگ ، نخـس  ندرک ، هاگن  رد  يواست 
يارب ّقح  هک  دشاب  هتشاد  تسود  هکنآ  هن  دشاب ، يواستم  ود  ره  هب  تبـسن  ّقح  قاقحا  تهج  زا  شتموکح و  تهج  زا  شایبلق  لیم  ینعی 

. دشاب ود  نآ  زا  یکی 
__________________________________________________

ح 1. باب 14 ، ص 154 ، ج 1 ، اضّرلا : رابخا  نویع  ص 495 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
ص 296. ج 4 ، یفاص : ( 2)

ج 7 و 8 ص 472. نایبلا : عمجم  ص 296 . ج 4 ، یفاص : ( 3)
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. دشاب ّقحم  ود  نآ  زا  کی  مادک  هکنیا  رد  دشاب  هتشاد  یقرف  یضاق  يارب  دیابن  و 
: یلاعت يادخ  لوق  هک  تسین  دیعب  و 

. تسا همّدقم  باب  زا  ود  نآ  زا  یکی  هب  سفن  لیم  زا  یهن  هب  هراشا  يوه  يوریپ  زا  یهن  اریز  دشاب ، بلطم  نیمه  هب  هراشا  يوَْهلا  ِِعبَّتَت  َو ال 
. تسا ّقح  هب  مکح  زا  ترابع  ادخ  هار  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َکَّلُِضیَف 

اهنآ يارب  دـننکیم  هارمگ  ادـخ  هار  زا  ار  مدرم  هک  یناـسک  ِباـسِْحلا  َمْوَی  اوُسَن  اـِمب  ٌدـیِدَش  ٌباذَـع  ْمَُهل  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ْنَع  َنوُّلِـضَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
. دندومن يوریپ  سفن  يوه  زا  دندرک و  شومارف  ار  باسح  زور  هک  تهج  نادب  تسا  يدیدش  باذع 

یّلص دّمحم  هب  باطخ  فانیتسا و  ای  هّیلاح ، هلمج  سپ  تسا ، دواد  باطخ  هّمتت  زا  هلمج  نیا  اًلِطاب  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  َءامَّسلا  اَنْقَلَخ  ام  َو 
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ار دواد  ام  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، هدـش  فطع  انعم  ظاحل  هب  هلمج  سپ  تسا ، نآ  هب  رعـشم  ام  راـبخا  هچناـنچ  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا 
لطاـب هدوـهیب و  ار  نیمز  نامـسآ و  مـینک و  شـصالخ  وا  رد  دوـجوم  صقن  زا  اـت  میدوـمن  ناـحتما  ار  وا  هـکلب  مـیدرکن  ناـحتما  هدوـهیب 

. میاهدیرفاین
دیلوت نآ  تسا و  مولعم  دوهـشم و  امـش  يارب  زین  نآ  هک  تسا  يدّدعتم  ياهتیاغ  نیمز  نامـسآ و  قلخ  يارب  ینعی  تسا ، هّیلاح  هلمج  ای 

رد ناسنا  ندرب  هرهب  هب  اهتیاغ  نآ  همه  تسا و  مولعم  دوهشم و  امـش  يارب  هک  تسا  يدّدعتم  ياهتیاغ  زین  دیلاوم  دیلوت  يارب  دیلاوم و 
وا تسپ  یگدنز  ناسنا ، تایح  یگدنز و  ددرگیمرب ، دوخ  شاعم 

282 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوشن لطاب  همه  قلخ  ات  تسین  اهتیاهن  تیاهن  تایاغ و  تیاغ 

. دنشاب يواسم  هک  دوشیمن  رجاف  یقّتم و  دسفم ، نمؤم و  نیاربانب  و 
. دندش رفاک  ترخآ  هب  ای  تفالخ  هب  ای  تلاسر  هب  ای  ادخ  هب  هک  تسا  یناسک  رادنپ  نامگ و  تقلخ  ندوب  هدوهیب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّنَظ  َِکلذ 
زا دوصقم  ِراَّجُْفلاَـک  َنیِقَّتُْملا  ُلَـعَْجن  ْمَأ  ِضْرَأـْلا  ِیف  َنیِدِـسْفُْملاَک  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلَـعَْجن  ْمَأ  ِراَّنلا  َنِم  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ٌلـْیَوَف 

حیرـصت دیکأت و  تهج  راّجف  نیقّتم و  هب  نیدسفم  نینمؤم و  زا  فصو  ود  رییغت  اب  نآ  رارکت  دنتـسه و  نیدـسفم  نینمؤم و  راّجف  نیقّتم و 
. تسین نمؤم  يارب  زج  روجف  تسین و  نمؤم  يارب  زج  يوقت  هکنیا  هب  تسا 

وا باحصا  نینمؤملا و  ریما  دنداد  ماجنا  حلاص  لمع  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  دومرف : دش  لاؤس  هیآ  نیا  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
دننام ار  نیقّتم  ایآ  ای  دنتـسه ، ود  نآ  باحـصا  قیز و  رتبح ، دننام  نیدسفم  دومرف : دنـشابیم ، نیمز  رد  نیدـسفم  دـننام  نانآ  ایآ  دنتـسه 

«1 . » دنشابیم ود  نآ  باحصا  مالز ، رتبح ، دننام  راّجف  میهدیم ، رارق  راّجف 
ای تسا ، باتک  نآرق  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا و  اوّربدیل »  » ای كرابم »  » ظفل نآ  ربخ  هک  تسادتبم  ای  فوذـحم ، يادـتبم  ربخ  ٌباتِک 

. تسا باتک  مالّسلا  هیلع  یلع 
انبهو و  : » ادخ لوق  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ریسفت  تسا ، تکرب  ریخ و  ياراد  دنز  گنچ  نآ  هب  هک  یسک  يارب  ینعی  ٌكَرابُم  َْکَیلِإ  ُهاْنلَْزنَأ 

__________________________________________________

ص 234. ج 2 ، یمق : ریسفت  ص 297 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
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. تسا رتراگزاس  رتقفاوم و  نامیلس » دوادل 
زغم نودـب  دـشابن  تیالو  هب  لصّتم  هک  یمادام  ناسنا  هک  هدـش  هتفگ  هتـشذگ  رد  بلطم  نیا  رّرکم  ِباْبلَْألا  اُولوُأ  َرَّکَذَـتَِیل  َو  ِِهتایآ  اوُرَّبَّدَِـیل 

. دوشیم زغم  بحاص  دش  تیالو  هب  لصّتم  رّرقم  طورش  اب  هک  هاگنآ  تسا ،
. دراد زغم  هک  تسا  ییودرگ  دننام  تیالو  اب  تسا ، شتآ  قیال  تسا و  زغمیب  يودرگ  دننام  تیالو  نودب  ناسنا  سپ 

نازرودرخ نانیبفرژ و  اـهنآ  سپ  تسا ، مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  نینمؤملا و  ریما  ِِهتاـیآ » اوُرَّبَّدَِـیل  : » تسا هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
«1 . » دنتسه

30 تایآ 40 -

283 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 30  (: 38  ) هروس ص ]

هراشا
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یِّبَر ِرْکِذ  ْنَع  ِْریَْخلا  َّبُح  ُْتبَبْحَأ  یِّنِإ  َلاقَف  ( 31  ) ُدایِْجلا ُتاِنفاَّصلا  ِّیِشَْعلِاب  ِْهیَلَع  َضِرُع  ْذِإ  ( 30  ) ٌباَّوَأ ُهَّنِإ  ُْدبَْعلا  َمِْعن  َناْمیَلُس  َدُواِدل  اْنبَهَو  َو 
َبانَأ َُّمث  ًادَسَج  ِهِّیِـسْرُک  یلَع  اْنیَْقلَأ  َو  َناْمیَلُـس  اَّنَتَف  ْدََـقل  َو  ( 33  ) ِقانْعَْألا َو  ِقوُّسلِاب  ًاحْـسَم  َقِفَطَف  َّیَلَع  اـهوُّدُر  ( 32  ) ِباـجِْحلِاب ْتَراوَت  یَّتَح 

(34)
َباصَأ ُْثیَح  ًءاخُر  ِهِْرمَِأب  يِرَْجت  َحیِّرلا  َُهل  انْرَّخَـسَف  ( 35  ) ُباَّهَْولا َْتنَأ  َکَّنِإ  يِدـَْعب  ْنِم  ٍدَـحَِأل  یِغَْبنَی  ًاـْکُلم ال  ِیل  ْبَه  َو  ِیل  ْرِفْغا  ِّبَر  َلاـق 

(39  ) ٍباسِح ِْریَِغب  ْکِْسمَأ  َْوأ  ُْنْنماَف  انُؤاطَع  اذه  ( 38  ) ِدافْصَْألا ِیف  َنِینَّرَقُم  َنیِرَخآ  َو  ( 37  ) ٍصاَّوَغ َو  ٍءاََّنب  َّلُک  َنیِطایَّشلا  َو  ( 36)
(40  ) ٍبآَم َنْسُح  َو  یْفلَُزل  انَْدنِع  َُهل  َّنِإ  َو 

__________________________________________________

ثیدح 1. لیذ  ص 234 ، ج 2 ، یمق : ریسفت  ( 1)
284 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

284 ص :  همجرت ..... :

. دوب باّوت  هک  ياهدنب  وکین  میدیشخب ، ار  نامیلس  دواد  هب  و 
. دنتشاد هضرع  وا  رب  وکین  ییاهبسا  ناهاگماش  هک  دوب  نینچ 

هکنآ ات  مدش ، لفاغ  مراگدرورپ  دای  زا  هک  مدش  نابـسا  رهم  هتفیـش  نانچ  نم  اغیرد ) : ) تفگ هاگنآ  دش ) نانآ  ياشامت  مرگرـس  نامیلـس  )
. دش ناهنپ  برغم )  ) باجح رد  دیشروخ ) )

. تخادرپ اهنآ  ياهندرگ  اهقاس و  رب  ندیشک  تسد  هب  هاگنآ  دینادرگزاب ، نم  دزن  هب  ار  اهنآ  تفگ ): سپس  )
. درک هبوت  سپس  میدنکفا ، ار  يدسج  وا  تخت  رب  میدومزآ و  ار  نامیلس  یتسار  هب  و 

. ياهدنشخب وت  هک  دشابن  نم  زا  ریغ  سک  چیه  راوازس  هک  شخبب  ياییاورنامرف  نم  هب  زرمایب و  ارم  اراگدرورپ  تفگ 
. دوب ناور  یگتسهآ  هب  تساوخیم  هک  اج  ره  وا  نامرف  هب  هک  میتخاس  وا  مار  ار  داب  هاگنآ 

(. میتخاس وا  رّخسم   ) ار یصاّوغ  ای  اّنب  ره  زین  ناوید  زا  و 
. دندوب اهدنبياپ  اب  هتسب  مه  هب  هک  ینارگید  و 

. رادهگن دوخ  يارب  ای  شخبب  ار ) نآ   ) باسحیب تسام ، ششخب  نیا 
. دوب یماجنا  رس  کین  بّرقت و  ام  دزن  ار  وا  و 

284 ص :  ریسفت ..... 

. دوب ياهدنب  کین  هچ  هک  میداد ، هک  ار  نامیلس  دواد  هب  ُْدبَْعلا و  َمِْعن  َناْمیَلُس  َدُواِدل  اْنبَهَو  َو 
. درکیم يراز  عّرضت و  ادخ  هاگردب  دواد  لثم  مه  نامیلس  ٌباَّوَأ  ُهَّنِإ 

تروص ود  نیا  رد  یلو  دیآیم ، مزال  دبعلا » معن  : » ادخ لوق  زا  هک  تسا  حدـم »  » فرظ ای  تسا ، باّوا »  » فرظ ضرع » ذا   » ظفل َضِرُع  ْذِإ 
« اـنبهو : » ادـخ لوـق  زا  دوـصقم  هچ  تسا ، رّدـقم  رکذا »  » فرظ اـی  تسا ، قـالطا  نآ  زا  دوـصقم  هک  مـینک  دـییقت  ار  يزیچ  دـیآیم  مزـال 

دنوادخ هکنیا  هب  تسا  وا  ندرک  هاگآ  مالّسلا و  هیلع  نامیلس  لاح  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يروآدای 
285 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدیشخب  وا  هب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع 
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ظفل تسا ، بسا  هدیدنسپ  تافص  زا  نآ  دتسیایم ، تسد  ای  اپ ، مس  رانک  رب  هک  تسا  یبسا  نفاّصلا »  » ظفل ُدایِْجلا  ُتاِنفاَّصلا  ِّیِـشَْعلِاب  ِْهیَلَع 
. دش هضرع  راوهار  ياهبسا  يارب  بش ) ای   ) رصع ماگنه  ینعی  تسا . بوخ  ریّسلا و  عیرس  بسا  يانعم  هب  داوج  عمج  دایج » »

تسا ّتبحم  زا  ای  تسا ، هدش  لامعتسا  انعم  نیا  رد  ّبحا »  » نوچ متـسشن ، ینعی  تببحا »  » ظفل یِّبَر  ِرْکِذ  ْنَع  ِْریَْخلا  َّبُح  ُْتبَبْحَأ  یِّنِإ  َلاقَف 
ای مدنام  لفاغ  دعاقتم و  مراگدرورپ  رکذ  زا  هک  یلاح  رد  متشاد  تسود  ار  نابـسا ) یتسود   ) ریخ ّبح  عون  نم  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  و 

دوشیم و هل  لوـعفم  ریخلا » ّبح   » دـشاب ندـش  لـفاغ  نتـسشن و  ینعی  تدـعاقت »  » ياـنعم هب  تببحا »  » رگا تسا ، هب  لوـعفم  ریخلا » ّبح  »
لفاـغ ادـخ  رکذ  زاـمن و  زا  ار  وا  نابـسا  هب  هّجوت  هک  تسا  نیا  دوصقم  دـمانیم و  ریخ  ار  بسا  برع  نوچ  تسا ، بسا  ریخ »  » زا دوصقم 

. درک بورغ  باتفآ  ات  دومن 
لام دوصقم  تسا  نکمم  تسا ، هدروخ  هرگ  نابـسا  یناـشیپ  هب  تماـیق  زور  اـت  ریخ  دومرف : هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا 

«1 . » تسا هدش  ریسفت  دایز  لام  هب  اریخ » كرت  نا  : » یلاعت يادخ  لوق  رد  ریخ  هچنانچ  دشاب ، ناوارف 
. دش ناهنپ  بش  هدرپ  تشپ  باتفآ  ات  درک  شومارف  ار  زامن  ینعی  ِباجِْحلِاب  ْتَراَوت  یَّتَح 

هک ّیشع »  » رکذ هنیرق  لاح و  هنیرق  هب  تسا ، دیشروخ  تراوت »  » لعاف
__________________________________________________

ص 475. ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ( 1)
286 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا دیشروخ  ریس  مزلتسم 
باوخ ّلحم  لغآ و  رد  هک  تسا  یباجح  باجح  زا  دوصقم  دـندش و  ناهنپ  باـجح  ببـس  هب  وا  رظن  زا  نابـسا  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و 

. تسا هدوب  نابسا 
«1 . » تشگ ناهنپ  شرظن  زا  هک  دوب  نآ  رد  رظن  هشیدنا و  رّکفت و  لوغشم  دش ، نآ  يارجا  هب  رومأم  نامیلس  ای 

نابسا دیدزاب  لوغشم  رـصع  يزور  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  هک  هدش  دراو  هّصاخ  قیرط  زا  رابخا  ِقانْعَْألا  َو  ِقوُّسلِاب  ًاحْـسَم  َقِفَطَف  َّیَلَع  اهوُّدُر 
هک تسا : هدمآ  رابخا  یضعب  رد  درک ، بورغ  باتفآ  تشذگ و  شتقو  درک و  شومارف  ار  رـصع  زامن  دورب ، داهج  تساوخیم  نوچ  دش ،
نم يارب  ار  باتفآ  ادـخ  رما  هب  تفگ : هکئالم  هب  نامیلـس  سپ  دـش ، توف  وا  زا  هلفاـن  زاـمن  دـناهتفگ : یـضعب  دـش ، توف  زاـمن  تقو  لّوا 

هک ار  شباحصا  درک و  حسم  ار  شندرگ  قاس و  ود  سپ  دندینادرگزاب ، وا  يارب  ار  باتفآ  سپ  مناوخب ، شتقو  رد  ار  مزامن  ات  دینادرگرب 
دومن و بورغ  باتفآ  درک  مامت  ارنآ  یتقو  دناوخ و  زامن  سپـس  دوب ، اهنآ  يوضو  نیا  دننک و  نینچ  هک  درک  رما  دوب  هدش  توف  ناشزامن 

«2 . » دندمآ رد  ناگراتس 
اب ار  نابسا  ياهندرگ  اهاپ و  نامیلس  دندینادرگرب و  ار  اهبسا  دینادرگرب ، نم  رب  ار  اهبسا  تفگ : شباحصا  هب  نامیلس  دناهتفگ : یضعب 

__________________________________________________

ص 475. ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ( 1)
ج 7 و 6. ص 202 ، ج 1 ، هیقفلا : ( 2)
287 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اهنآ دوب ، وا  لام  نیرتزیزع  نابسا  نآ  هک  هدش  هتفگ  بلطم  نیا  حیحصت  رد  و  « 1 ، » دندوب هدش  وا  زامن  توف  ببس  اهنآ  نوچ  دز ، ریشمش 
«2 «. » َنوُّبُِحت اَّمِم  اوُقِْفُنت  یَّتَح  َِّرْبلا  اُولانَت  َْنل   » هک دیامن  قّدصت  نیکاسم  رب  ار  ناشتشوگ  ات  درک  حبذ  ار 

. میدومن ناحتما  ار  وا  ینعی  َناْمیَلُس  اَّنَتَف  ْدََقل  َو 
داتفه دزن  بشما  تفگ : دوخ  سلجم  رد  يزور  نامیلـس  هدش : تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا  َبانَأ  َُّمث  ًادَـسَج  ِهِّیِـسْرُک  یلَع  اْنیَْقلَأ  َو 
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یلو تفر ، ناـنز  دزن  سپ  هّللا » ءاـشنا  : » تفگن دـنزب ، ریـشمش  ادـخ  هار  رد  هک  دـنروایب  اـیند  هب  يرـسپ  اـهنآ  زا  مادـک  ره  هک  موریم  نز 
هک یـسک  هب  دـنگوس  دومرف : سپـس  دروآ ، ایند  هب  مدآ  هب  هیبش  دازمه و  کی  مه  نآ  هک  نز  کی  زج  دـندشن  هلماح  ناـنز  زا  مادـکچیه 

. دندرکیم داهج  ادخ  هار  رد  هراوس  اهنآ  همه  هّللا » ءاشنا  : » تفگیم رگا  تسوا  تسد  هب  دّمحم  ناج 
. دوب نیمه  هدوب  نامیلس  یسرک  يور  هک  يدسج  و 

دنزرف نیا  رگا  دنتفگ : رگیدکی  هب  نیطایش  ّنج و  دمآ  ایند  يدنزرف  دواد  نب  نامیلـس  يارب  یتقو  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
اهربا نایم  رد  ار  وا  دیسرت و  شدنزرف  رب  نیطایـش  ّنج و  زا  نامیلـس  دیـسر ، شردپ  زا  هک  روطنامه  دسریم  ام  هب  وا  زا  ییالب  دنامب  هدنز 

دوش هداد  بلطم  نیا  رب  هیبنت  یهاگآ و  ات  دـید ، هدرم  شتخت  يور  رب  ار  وا  هکنآ  زج  درکن  ساـسحا  يزیچ  رگید  درک ، گرزب  داد و  ریش 
هک
__________________________________________________

ص 234. ج 2 ، یمق : ریسفت  ( 1)
ص 475. ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ( 2)
288 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«1 . » تسا نیطایش  زا  وا  سرت  تهجب  نامیلس  نتفرگ  رارق  شنزرس  دروم  و  دنکیمن . يریگولج  ردق  اضق و  زا  ندرک  رارف  ندوب  رذح  رب 
«2 . » تسا یلاخ  ناسنا  حور  زا  نوچ  هدش  هدیمان  دسج  تسا ، هتسشن  نامیلس  تخت  رب  هک  تسا  ناطیش  دسج  زا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب 

درکیم و شتسرپ  تدابع و  ار  یتروص  نامیلس  هناخ  رد  ینز  هک  هدش  رکذ  شایهاشداپ  کلم و  نتفر  نیب  زا  هب  نامیلس  يالتبا  تّلع  رد 
«3 . » دوبن هاگآ  وا  زا  نامیلس 

نامیلـس رب  توملا  کلم  سپ  تشادیم  تسود  ار  وا  دروآ و  ایند  هب  يدنزرف  نز  نآ  دومن  جاودزا  هّینامی  اب  یتقو  نامیلـس  هک  هدـش  لقن 
دش و تحاران  عوضوم  نیا  زا  نامیلس  درک ، نامیلس  دنزرف  هب  یّصاخ  هاگن  راب  نیا  دشیم ، لزان  نامیلـس  رب  دایز  توملا  کلم  دش ، لزان 

سپ دوب ، وا  حور  ضبق  هب  رومأم  هک  منکیم  نامگ  دومن  صوصخم  هاگن  دنزرف  نیا  هب  توملا  کلم  تفگ  دنزرف  ردام  هب  دومن ، یباتیب 
ریز ار  وا  نم  تفگ : نانآ  زا  یکی  دـیهد ؟ شرارف  گرم  زا  ار  دـنزرف  نیا  هک  دـیراد  ياهلیح  هراـچ و  امـش  اـیآ  تفگ : نیطایـش  ّنج و  هب 
هگن اوـه  ربا و  نیب  رد  ار  وا  نم  تفگ : يرگید  دـسریم ، اـجنآ  هب  توـملا  کـلم  تفگ : نامیـس  مراذـگیم ، قرـشم  رد  باـتفآ  همـشچ 

رب وا  هدرم  دـسج  درک ، ضبق  ار  شحور  اجنامه  رد  دـمآ و  توملا  کلم  تشاذـگ ، اهربا  نیب  رد  درب و  ـالاب  ار  دـنزرف  نآ  سپ  مرادیم ،
رد ار  بلطم  نیا  یلاعت  يادخ  هدرک و  هابتشا  اطخ و  هک  دیمهف  نامیلس  سپ  داتفا ، نامیلس  تخت  يور 

__________________________________________________

. ].....[ ص 475 و 476 ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ( 3 ، 2 ، 1)
289 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«1 . » تسا هدرک  تیاکح  ام  يارب  َبانَأ  َُّمث  ًادَسَج  ِهِّیِسْرُک  یلَع  اْنیَْقلَأ  َو  هیآ : نیا 
تسا يزومر  زا  رتشگنا  کی  رب  نامیلس  کلم  ندوب  فّقوتم  وا ، تخت  رب  ناطیش  سولج  نامیلس ، کلم  بلس  تایاور  تیاور و  نیا  لاثما 
الصا هک  دناهداد  تبسن  ییاهزیچ  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  هب  هتفرگ و  ار  اهنآ  یماع  میهافم  رهاظ و  تروص  هّماع  تسا ، هدوب  ناینیـشیپ  نیب  هک 

. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  ای  لماک  صخش  هب  دسر  هچ  ات  تسین  نمؤم  کی  بسانم 
. شخبب ارم  اراگدرورپ  تفگ : میاهدرک  ناحتما  ار  وا  ام  دیمهف  نامیلس  هکنآ  زا  سپ  ِیل  ْرِفْغا  ِّبَر  َلاق 

، تسا ندرک  ششخب  هبه و  وت  تداع  ینکیم و  ششخب  دایز  وت  اراگدرورپ  ُباَّهَْولا  َْتنَأ  َکَّنِإ  يِدَْعب  ْنِم  ٍدَحَِأل  یِغَْبنَی  ًاْکُلم ال  ِیل  ْبَه  َو 
یلو تسا ، ّمهم  گرزب و  ام  هب  تبـسن  نم  تساوخرد  هچ  رگا  منکیم ، وت  زا  ار  تساوخرد  نیا  اذل  تسا ، وت  رد  رـصحنم  ندیـشخب  دایز 
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. تسا کچوک  وت  دوج  ششخب و  هب  تبسن 
هب زین  رابخا  رد  دیزرویم ، لخب  شدوخ  ریغ  هب  یهاشداپ  کلم و  ياطع  هب  تبـسن  نامیلـس  هک  دسریم  رظنب  نینچ  هیآ  رهاظ  زا  هک  نادب 
وا دنک ، تمحر  ار  دواد  نب  نامیلـس  مردارب  ادـخ  دومرف : هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  لوق  دـننام  تسا ، هدـش  هراشا  بلطم  نیا 

تـسا هدـش  هتفگ  هک  یغبنی » ال   » هیآ نیا  زا  دارم  تفگ : ناوتیم  مّهوت  نیا  عفر  رد  تسا ، هدـمآ  وا  لخب  زا  راـبخا  رد  هکنیا  دوبن و  لـیخب 
ششخب اطع و  کلم  نآ  اریز  دسرن ، يرگمتس  هبلغ و  هب  ینعی  دسرن ، کلم  نیا  يدحا  هب  نم  زا  دعب 

__________________________________________________

ص 230. ج 2 ، یمق : ریسفت  ( 1)
290 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تهج نآ  زا  اهروتاتکید ،)  ) نارگمتس نیمزرس  دننام  تسا  هدوب  هبلغ  ای  دوش ، هتفگ  شاهراب  رد  هک  تشادن  ناکما  دوب و  نامیلـس  رب  یهلا 
. داد رارق  وا  نامرف  تحت  ار  نیمز  ناگدنرپ  ناگدنبنج و  يهلمج  داب و  ادخ  هک 

هک تسین  يزیچ  نآ  وا  لخب  دیزرون و  لخب  ییوگدب  ضارتعا و  اب  وا  هک  تسا : هدـمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  لوق  نایب  رد  رابخا  رد 
«1 . » دننکیم رّوصت  نانآ 

َُهل انْرَّخَسَف  هکلب  تسین ، ماقم  نآ  هب  نآ  زا  سپ  يرگید  هک  دشاب  وا  ماقم  قیال  هک  تسا  هدوب  یکلم  ندیـشخب  دارم  هک  تسا  ناگرزب  زا  و 
ناور یمارآ  هب  دهاوخب  اج  ره  هک  میدینادرگ  وا  رّخسم  ار  داب  میدرک و  تباجا  ار  وا  تساوخرد  ام  َباصَأ  ُْثیَح  ًءاخُر  ِهِْرمَِأب  يِرَْجت  َحیِّرلا 

. دوش
. تسا نیطایش »  » زا یلیصفت  لدب  ٍصاَّوَغ  َو  ٍءاََّنب  َّلُک  میدرک  رّخسم  وا  يارب  ار  نیطایش  َنیِطایَّشلا  َو 

کلم و نیا  اذه  میتفگ : وا  هب  هک  یلاح  رد  میدیشک ، ریجنز  لغ و  هب  وا  تسد  هب  ار  نیطایـش  زا  نارگید  ِدافْـصَْألا و  ِیف  َنِینَّرَقُم  َنیِرَخآ  َو 
. تسام ششخب  اطع و  انُؤاطَع  ششخب  اطعا و  نیا  ای  دوبن ، رشب  زا  يدحا  يارب  میداد  وت  هب  هک  یهاشداپ 

. نک كاسما  یهاوخ  هک  سک  ره  زا  یهاوخ  هچ  ره  ْکِْسمَأ  َْوأ  هدب  یهاوخ  هک  هچ  ره  سک  ره  هب  ُْنْنماَف 
وت هب  ام  هک  هچنآ  اریز  ینکیم  كاسما  هک  هچنآ  یهدیم و  يرگیدب  هک  هچنآ  دروم  رد  هزادنا  باسح و  نودب  ٍباسِح  ِْریَِغب 

__________________________________________________

ح 1. ص 71 ، ج 1 ، عیارشلا : للع  ( 1)
291 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب تبـسن  ار  وت  ام  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دوشیمن ، مک  نآ  زا  يزیچ  هزادنا  باسح و  نودـب  نارگیدـب  ندیـشخب  اب  تسا ، ناوارف  میداد 
. میدرک راذگاو  تدوخ  هب  ار  راک  نوچ  مینکیمن ، هذخاؤم  هبلاطم و  يدومن  كاسما  ای  يدرک  ءاطع  هک  هچنآ 

یگرزب میظع و  کلم  نامیلـس  هب  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  هیآ » رخآ  ات  انُؤاطَع ...  اذـه  یلاعت : يادـخ  لوق  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
ره هب  دهاوخب و  هک  ار  هچ  ره  تسناوتیم  وا  هک  درک ، ادیپ  نایرج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دروم  رد  هیآ  نیا  سپـس  دـش ، هداد 

هداد نامیلـس  هب  هک  دوب  يزیچ  زا  رتهب  رترب و  هک  دومن  اطع  يزیچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخلوسر  هب  دـنک ، عنم  ای  دـشخبب  دـهاوخب  سک 
درک یهن  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  دـیریگب و  ارنآ  داد  امـش  هب  هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  هـک  هـچنآ  دوـمرف : یلاـعت  يادـخ  هـچ  دـش ،

«1 . » دینک يراددوخ 
. تسا هتشادن  ناکما  ماقم  نآ  قوف  ار  یسک  هدوب و  وا  ماقم  روخ  رد  هک  هچنآ  هراب  رد  تسا  یتساوخرد 

امب هک  امـش  رب  تسا  ّقح  ایآ  دش : هتفگ  یلب ، دومرف : مینک ؟ لاؤس  امـش  زا  هک  ام  رب  تسا  مزال  ّقح و  دش : هتفگ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب 
. میهدیمن باوج  میتساوخ  رگا  میهدیم ، باوج  میتساوخ  رگا  تسام  هب  طوبرم  نآ  دومرف : دیهد ؟ باوج 
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کلم نیا  اب  دیاش  ادخ  هب  یکیدزن  ترخآ و  تاجرد  هک  تسا  بلطم  نیا  مّهوت  عفر  تهج  هلمج  نیا  ٍبآَم  َنْسُح  َو  یْفلَُزل  انَْدنِع  َُهل  َّنِإ  َو 
ود ترخآ  ایند و  نوچ  دشاب ، هتشاد  تافانم  يویند  میظع 

__________________________________________________

ح 10. ج 1 ص 268 ، یفاک : ص 301 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
292 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنوشیمن عمج  هک  دنتسه  ووه 
44 تایآ 41 -

292 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 41  (: 38  ) هروس ص ]

هراشا

َُهل اْنبَهَو  َو  ( 42  ) ٌبارَـش َو  ٌدِراب  ٌلَسَتْغُم  اذه  َِکلْجِِرب  ْضُکْرا  ( 41  ) ٍباذَـع َو  ٍبُْصِنب  ُناْطیَّشلا  َِینَّسَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  يدان  ْذِإ  َبوُّیَأ  انَدـْبَع  ْرُکْذا  َو 
ُهَّنِإ ُْدبَْعلا  َمِْعن  ًاِرباص  ُهانْدَجَو  اَّنِإ  ْثَنْحَت  َو ال  ِِهب  ْبِرْـضاَف  ًاثْغِـض  َكِدَِیب  ْذُـخ  َو  ( 43  ) ِباْبلَْألا ِیلوُأـِل  يرْکِذ  َو  اَّنِم  ًۀَـمْحَر  ْمُهَعَم  ْمُهَْلثِم  َو  ُهَلْهَأ 

(44  ) ٌباَّوَأ

292 ص :  همجرت ..... :

. تسا هدناسر  باذع  جنر و  نم  هب  ناطیش  هک  داد  ادن  ار  شراگدرورپ  هک  هاگنآ  نک  دای  ار  بویا  ام  يهدنب  و 
. یندیشون درس و  بآ ) اب   ) تسا یهاگ  نتسش  نیا  کنیا ) ، ) نزب نیمز  هب  ار  تیاپ  میتفگ ) )

. میدیشخب وا  هب  نادنمدرخ ، هب  يزومآدنپ  يارب  شیوخ و  تمحر  رس  زا  ناشیا ، هارمه  ار  نآ  دننامه  شاهداوناخ و  راب ) رگید  سپس /  ) و
دنگوس نزب ، راب ) کی  طقف  ار  ترسمه   ) نآ هب  ریگب ، تتـسد  هب  هکرت  بوچ  ياهتـسد  میتفگ ): دوب ، هدرک  هک  يدهع  تیاعر  هب  وا  هب   ) و

. دوب باّوت  هک  ياهدنب  وکین  هچ  میتفای ، ابیکش  ار  وا  ام  نکشم 

292 ص :  ریسفت ..... 

هب اندبع »  » زا لدب  بوّیا »  » ظفل هچنانچ  تسا ، لامتـشا  لدب  تروص  هب  اندبع »  » زا لدـب  يدان » ذا   » هلمج ُهَّبَر  يدان  ْذِإ  َبوُّیَأ  انَدـْبَع  ْرُکْذا  َو 
. تسا یّلک  لدب  تروص 

يراتفرگ  ءالتبا و  زا  يرادلد  وت  يارب  ات  دروآ  دای  هب  ار  وا  ءالتبا  الب و  تّدش  يراتفرگ و  بوّیا و  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و 
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ام هب  يراتفرگ  الب و  تّدش  زا  هک  ار  یماگنه  دروآ  دای  هب  دنشاب و  يراتفرگ  الب و  نودب  ناربمایپ  هک  دتفایم  قاّفتا  تردن  هب  نوچ  دشاب ،
دنروایب و هانپ  ام  هب  رارطضا  ماگنه  دنوش و  روآدای  رّکذتم و  ار  نآ  ات  دشاب ، وت  تّما  يارب  وگلا  هوسا و  دروم  نیا  رد  وت  يارب  ات  دروآ  هانپ 

. یشاب هتشاد  ام  تباجا  هب  ّمات  لماک و  دیما  ات  میدومن  تباجا  ار  وا  هجو  نیرتهب  هب  هنوگچ  ام  هک  روآ  دای  هب 
هب نآ  هحتف  داص و  نوکـس  نون و  هحتف  اب  نآ و  هّمـض  داص و  نوکـس  نون و  هّمـض  اب  بصن »  » ظفل ٍباذَـع  َو  ٍبُْصِنب  ُناـْطیَّشلا  َِینَّسَم  یِّنَأ 

. تسا هدش  هدناوخ  اهتروص  نیا  همه  هب  تسا و  یگتسخ  بعت و  يانعم 
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: تفگیم درکیم و  هسوسو  ار  وا  ناطیش  دناهتفگ : یضعب  یلاعت و  يادخ  زا  مرش  لیلجت و  تهج  هب  هدش  هداد  ناطیش  هب  باذع  تبسن  و 
. دنکیمن محر  وت  هب  تراگدرورپ  هدش ، ینالوط  وت  ضرم 

نینچ يراتفرگ و  الب و  رد  نآلا  و  يدوب ، نانچ  نینچ و  لها و  دنزرف و  تمعن و  ياراد  وت  تفگیم : بّویا  هب  ناطیـش  دناهتفگ : یـضعب  و 
. دنک یباتیب  بّویا  دیاش  هک  تفگیم  ار  نانخس  نیا  ناطیش  يدش ، عقاو  نانچ  و 

ار وا  هک  دومن  هسوسو  ار  مدرم  ناطیـش  دـندرک ، يرود  باـنتجا و  وا  زا  مدرم  هک  ییاـج  اـت  دـش  دـیدش  بّویا  ضرم  دـناهتفگ : یـضعب  و 
زین ادخ  هب  دشیم و  هدرزآ  هلئسم  نیا  زا  بوّیا  دیامن ، دمآ  تفر و  نانآ  اب  بّویا  رـسمه  دنراذگن  دنیامن ، جراخ  رهـش  زا  دننادب و  كاپان 

«1 . » دومنن تیاکش  يراتفرگ  الب و  زا  درک ، تیاکش  هلئسم  نیمه  زا 
__________________________________________________

ص 478. ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ( 1)
294 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

وا هب  سپ  دیـشوج ، اجنآ  زا  ياهمـشچ  دز و  نیمزب  ار  شیاپ  وا  نز و  نیمزب  ياـپ  میتفگ : میدرک و  تباـجا  ار  وا  ياـعد  َکـِلْجِِرب  ْضُکْرا 
: میتفگ

. دوشیم هدیشون  نآ  زا  دوشیم و  وشتسش  نآ  رد  هک  تسا  ياهمشچ  نیا  ٌبارَش  َو  ٌدِراب  ٌلَسَتْغُم  اذه 
. تفایزاب ار  دوخ  یتمالس  هجو  نیرتهب  هب  دیشون و  درک و  لسغ  بآ  نآ  زا  بوّیا  سپ  تسا ، ندیشون  وشتسش و  هب  رما  دوصقم  و 

. میدیشخب وا  هب  هرابود  دندوب  هدرم  بّویا  يراتفرگ  يادتبا  رد  هک  ار  وا  نادنزرف  لها و  ام  ُهَلْهَأ و  َُهل  اْنبَهَو  َو 
. دندوب هدرم  وا  يراتفرگ  زا  لبق  هک  ییاهنآ  هزادنا  هب  ینعی  میدرک ، ءاطعا  وا  هب  میدوزفا و  نآ  رب  زین  هزادنا  نامه  ْمُهَعَم و  ْمُهَْلثِم  َو 

لها و هرابود  نداد  نایب  يراتفرگ و  یگنوگچ  يراتفرگ و  تّدم  اجنامه  رد  دش . هتفگ  یبلاطم  شرـسمه  بّویا و  هراب  رد  ءایبنا  هروس  رد 
. دش نایب  اهنآ  رادقم  رب  هوالع  ندیشخب  یگنوگچ  شنادنزرف و 

نیا يرْکِذ و  َو  دـشاب  هتـشاد  ارنآ  قاقحتـسا  وا  هکنآ  نودـب  تسا  هدوب  ام  بناج  زا  لّـضفت  تمحر و  هجیتن  هتـشذگ  روما  همه  اَّنِم  ًۀَـمْحَر 
هتـشاد ام  تمحر  هب  دیما  تمعن  بلـس  ماگنه  رد  دنوشن ، سویأم  دـیماان و  ام  زا  ات  نیبفرژ ، نادرخب  يارب  ِباْبلَْألا  ِیلوُِأل  تسا  يروآدای 

يارب تیالو  هک  یمادام  ناسنا  اریز  دوشیمن ، لصاح  تیالو  حـیقلت  اب  زج  ناسنا  يارب  زغم  لقع و  هک  تشذـگ  بلطم  نیا  رّرکم  دنـشاب ،
زغم  زا  یلاخ  يودرگ  ماداب و  دننام  دوشن  لصاح  شطورش  اب  وا 
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. دنکیم زغم  هویم و  ياراد  ارنآ  هک  تسامرخ  تخرد  حیقلت  دننام  ناسنا  يارب  تیالو  لوصح  تسا ، نتخوس  شتآ و  قیال  هک  دوشیم 

. دشاب هدش  لصاح  شطورش  اب  اهنآ  يارب  تیالو  هک  ینایعیش  تسین ، مالّسلا  هیلع  یلع  هعیش  زج  بابلالا » یلوا   » زا دوصقم  سپ 
. رادرب تتسد  اب  تسا و  ضکرا »  » رب فطع  هلمج  نیا  َكِدَِیب  ْذُخ  َو 

. نزب يدرک  دای  مسق  هک  ترسمه  نت  رب  بوچ  نآ  اب  ِِهب  ْبِرْضاَف  امرخ  کیراب  بوچ  زا  ياهتسد  ًاثْغِض 
شرسمه هب  هک  هدرک  ادیپ  عالّطا  بوّیا  هکنآ  زا  سپ  هدوب : نینچ  دناهتفگ  یضعب  هچنانچ  ناتساد  نیا  نکـشن ، ار  دوخ  مسق  ْثَنْحَت و  َو ال 

وا رب  بوچ  دص  هک  درک  دای  دنگوس  درمش و  تسار  ار  نآ  دید  هدیرب  ار  شنز  ياهوم  نوچ  دناهدیرب ، ار  شیاهفلز  دناهداد و  انز  تبـسن 
«1 . » دش نامیشپ  دوب  هدروخ  هک  يدنگوس  هب  تبسن  هدیرخ  اذغ  ماعط و  نآ  هلیسو  هب  هتخرف و  ار  شیاهوم  شرسمه  دیمهف  هک  دعب  دنزب ،
ای ْمُهَعَم » ْمُهَْلثِم  انبهو   » ای ُهَلْهَأ » َُهل  اْنبَهَو   » ای َِکلْجِِرب » ْضُکْرا   » ای رکذا »  » لـیلعت هلمج  نیا  میتفاـی ، هدـننک  ربص  ار  وا  اـم  ًاِرباـص  ُهانْدَـجَو  اَّنِإ 

. وا لاح  زا  لاؤس  باوج  رد  هک  تسا  بّویا  لاح  نایب  ای  تسا ، همه  لیلعت  ای  دشابیم ، ًاثْغِض » َكِدَِیب  ْذُخ  »
. دنکیم هبانا  تشگزاب و  لماک  دیدش و  دایز و  یلاعت  يادخ  يوس  هب  هک  تسا  هدوب  ياهدنب  بوخ  هچ  بّویا  ٌباَّوَأ و  ُهَّنِإ  ُْدبَْعلا  َمِْعن 
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__________________________________________________

ص 301. ج 4 ، یفاص : ( 1)
296 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

؟ هدش راتفرگ  ایند  رد  ّتلع  هچ  هب  هک  دش  لاؤس  بّویا  يراتفرگ  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
هک دوبن  بوجحم  سیلبا  نامز  نآ  رد  درک ، ادا  ار  تمعن  نآ  رکش  بوّیا  داد و  بّویا  هب  ایند  رد  یلاعت  يادخ  هک  یتمعن  یتهج  هب  دومرف :

هدرواین اجب  ار  وت  تمعن  رکـش  بوّیا  اراگدرورپ  تفگ : درک ، تداسح  وا  هب  دید ، ار  بوّیا  تمعن  رکـش  تفر و  الاب  یتقو  دورب ، شرع  ات 
وا ياـیند  رب  ارم  سپ  درک ، دـهاوخن  ادا  ار  وـت  تمعن  رکـش  يزاـس  مورحم  ار  وا  اـیند  رد  رگا  ياهداد و  وا  هب  اـیند  زا  هک  يرادـقم  هب  رگم 

. دروآیمن اجب  زگره  ار  وت  تمعن  رکش  وا  هک  ینادب  ات  نادرگ  ّطلسم 
. مدرک طّلسم  وا  دنزرف  لام و  رب  ار  وت  نم  دش : هتفگ  ناطیش  هب  سپ 

هفاضا ار  شدـمح  رکـش و  بّویا  سپ  درک ، دوبان  هکنآ  رگم  تشاذـگن  یقاب  وا  يارب  يدالوا  لام و  چـیه  دـش و  ریزارـس  نییاـپ  هب  سیلبا 
نادنفسوگ ناطیش  دومن ، طّلسم  شنادنفسوگ  رب  ار  وا  دنوادخ  سپ  نادرگ ، ّطلسم  وا  نادنفسوگ  رب  ارم  اراگدرورپ  تفگ : ناطیـش  درک ،

ار ناطیش  دنوادخ  زاس ، طّلسم  وا  ندب  رب  ارم  اراگدرورپ  تفگ : ناطیش  دش ، نوزفا  بوّیا  دمح  رکش و  زاب  دومن . كاله  دوبان و  ار  بوّیا 
. تخاس طّلسم  بوّیا  مشچ  لقع و  رب  زج 

ادخ رکش  دمح و  دنام ، تلاح  نیمه  رب  ینالوط  تّدم  دمآ ، دیدپ  اپ  ات  رـس  زا  گرزب  مخز  کی  شندب  رد  دیمد ، وا  ندب  رد  سیلبا  سپ 
شیوخ  ياج  هب  تفگیم : دنادرگیمرب ، شدوخ  ياج  هب  ارنآ  دمآیم ، نوریب  شندب  زا  مرک  تشگ ، رادیدپ  مرک  شندب  رد  ات  درکیم ،
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هلابز ّلحم  رد  ار  وا  دـندرک ، نوریب  هیرق  زا  ار  وا  هیرق  لها  هک  اجنآ  اـت  دـش  نّفعتم  بّویا  ندـب  هدـیرفآ ، اـجنامه  زا  ار  وت  ادـخ  هک  درگرب 

هک هچ  ره  تفرگیم و  هقدـص  مدرم  زا  هک  دوب  میهاربا  نب  قاحـسا  نب  بوقعی  دـنزرف  فسوی  رتخد  همحر  وا  نز  دنتـشاذگ ، رهـش  نوریب 
دمآ بّویا  باحصا  شیپ  تسا  دایز  وا  ربص  دید  سیلبا  دش و  ینالوط  بوّیا  يراتفرگ  الب و  هک  یتقو  دروآیم ، بوّیا  يارب  درکیم  ادیپ 

ياهرطاق هب  سپ  مینک ، لاؤس  وا  يراتفرگ  زا  ات  دیئایب  التبم  راتفرگ و  هدنب  نیا  دزن  ام  اب  تفگ : اهنآ  هب  دـندوب ، هدـیزگ  تلزع  هوک  رد  هک 
هب بّویا  باحـصا  دـنتفرن ، کـیدزن  دـندرک ، مر  بّویا  دـب  يوب  زا  اـهرطاق  دندیـسر  هک  بّویا  کـیدزن  اـت  دـندمآ ، دـندش و  راوس  ورزیت 
امب رگا  بوّیا  يا  تفگ : تسـشن و  بوّیا  دزن  دمآ و  دوب . مک  شّنـس  هک  دوب  یناوجون  نانآ  نیب  رد  دنتفر ، وا  دزن  دندرک ، هاگن  رگیدـکی 

راتفرگ نینچ  نونکات  سک  چـیه  هک  ار  وت  يراتفرگ  نیا  ام  دـنک ، تباـجا  ار  اـم  تساوخرد  دـنوادخ  دـیاش  هدوب  هچ  وت  هاـنگ  هک  یئوگب 
یماـعط نم  هک  دـنادیم  شدوخ  ادـخ  مسق  مراـگدرورپ  تّزع  هب  تفگ : بوـّیا  مینیبیمن !؟ ینکیم  یفخم  هک  يرما  زا  یـشان  زج  هدـشن 

ار راک  نآ  نم  هدوب  ادخ  تعاط  ود  ره  هک  هدمآ  شیپ  نم  يارب  راک  ود  تقو  ره  تسا ، هدروخ  نم  اب  یفیعض  ای  میتی  هکنآ  رگم  مدروخن 
. تسا هدوب  رتتخس  رتدیدش و  مندب  رب  هک  مدرک  باختنا 

تخاس . رهاظ  درکیم ، یفخم  هک  ار  راگدرورپ  تدابع  ات  دیدرک  شنزرس  ار  ادخ  ّیبن  امش  رب  ياو  تفگ : شنارای  هب  ناوجون  نآ  سپ 
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يربا هّکل  یلاعت  يادـخ  مدرکیم ، رهاظ  ار  دوخ  لیلد  تّجح و  متـسشنیم  تواضق  مکح و  سلجم  رد  نم  رگا  اراگدرورپ  تفگ : بّویا 
: تفگ بّویا  متسه ، وت  کیدزن  نم  مدناشن ، مکح  یسرک  رد  ار  وت  هک  زاس  رهاظ  ار  شیوخ  تّجح  بّویا  يا  تفگ : داتسرف و  ار 

لمع ار  ود  نآ  نیرتتخس  نم  هکنآ  رگم  دشاب  وت  تعاط  ود  ره  دیایب و  شیپ  نم  يارب  رما  ود  هک  هدشن  زگره  هک  ینادیم  وت  اراگدرورپ 
؟ متفگن حیبست  ار  وت  ایآ  مدومنن ؟ رکش  ار  وت  ایآ  مدرکن ؟ دمح  ار  وت  ایآ  مدرک 

دمح و  دنلفاغ ؟ نآ  زا  مدرم  هک  یلاح  رد  ینک  ادخ  تدابع  هک  هدرک  نینچ  ار  وت  یسک  هچ  بّویا  ای  هک  دمآ  ادن  نابز  رازه  هد  هراپ  ربا  زا 
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؟ دراذگ ّتنم  وت  رب  دیاب  ادخ  هک  يزیچ  اب  ادخ  رب  يراذگیم  ّتنم  ایآ  دنلفاغ ؟ نآ  زا  مدرم  هک  یلاح  رد  یئوگ  ادخ  ریبکت  حیبست و  و 
درک و یهاوخرذـع  راگدرورپ  زا  سپـس  تشاذـگ ، شناـهد  رد  تفرگ و  ار  كاـخ  زا  يرادـقم  بوّیا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

نوریب بآ  اجنآ  زا  دز ، نیمز  رب  ار  شیاپ  داتـسرف ، ار  ياهکئالم  یلاعت  يادخ  سپ  يراذـگ  تّنم  نم  رب  يدرک و  نینچ  وت  ایادـخ  تفگ :
زبسرـس یغاب  اجنآ  رد  وا  رب  یلاعت  يادـخ  دـش ، لبق  زا  رتهب  شلاح  تفایزاب ، ار  دوخ  یتمالـس  تسـش ، بآ  نآ  رد  ار  دوخ  بّویا  دـمآ و 

بّویا رسمه  دوب ، سونأم  وا  اب  تفگیم و  نخـس  تسـشن و  وا  اب  ياهکئالم  دینادرگزاب ، وا  هب  ار  شتعارز  دنزرف و  لام و  لها و  دینایور ،
درک و هیرگ  دناهتـسشن ، درم  ود  هدرک و  رییغت  اجنآ  دید  ناهگان  دیـسر  بّویا  یلبق  ّلحم  هب  یتقو  دوب ، هدروآ  ینان  همقل  شدوخ  اب  دمآ و 

تبیصم  هچ  بّویا  يا  دز  دایرف 
299 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدیسر  وت  هب  یئالب  و 
هدجـس یلاعت  يادخ  يارب  هدینادرگرب  وا  هب  ار  شتمعن  ندب و  یلاعت  يادـخ  هک  دـید  ار  وا  شرـسمه  یتقو  دز ، ادـص  ار  شرـسمه  بوّیا 

دربب و تساوخیم  اذغ  بّویا  يارب  مدرم  زا  بوّیا  نز  هک  دوب  ببـس  نادب  نیا  هدیرب ، شرـسمه  ياهفلز  دـید  بوّیا  دروآ ، ياج  هب  رکش 
لباقم رد  داد و  اهنآ  هب  دـیرب و  ار  شیاهوم  سپ  میهدـب ، ماعط  وت  هب  ات  شورفب  ام  هب  ار  تیاهفلز  دـنتفگ : وا  هب  تشاد  ابیز  ياـهوم  نوچ 

وا هب  بوچ  دـص  هک  درک  دای  دـنگوس  دـش و  كانبـضغ  هدـیرب  شرـسمه  ياهوم  دـید  بوّیا  یتقو  تفرگ ، ماعط  اهنآ  زا  بوّیا  يارب  نآ 
: درک یحو  وا  هب  یلاعت  يادخ  دش ، كانمغ  دمآشیپ  نیا  زا  بوّیا  هدوب ، نانچ  نینچ و  نآ  ببـس  هک  داد  ربخ  وا  هب  شرـسمه  ادعب  دنزب ،

امرخ هخاش  هشوخ و  کی  بوّیا  یـشاب ، هدرک  لمع  تدـنگوس  هب  اـت  نزب  وا  هب  دریگرب ، اـمرخ  کـیراب  بوچ  زا  ییاـت  دـص  هتـسد  کـی 
. دش جراخ  دوب  هدرک  دای  هک  يدنگوس  زا  بیترت  نیدب  دز ، شنز  نت  هب  راب  کی  تفرگرب ، بوچ  دص  رب  لمتشم 

هک نانآ  دینادرگرب ، وا  هب  دـندوب  هدرم  بوّیا  يالب  يراتفرگ و  زا  لبق  هک  ار  وا  نادـنزرف  لها و  دـنوادخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. درک یگدنز  بّویا  اب  دینادرگ ، هدنز  ار  اهنآ  همه  دینادرگرب ، زین  دندوب  هدرم  يراتفرگ  الب و  زا  دعب 

تخـس وت  رب  کـی  مادـک  اهتبیـصم  همه  نیا  زا  دـش : لاؤس  وا  زا  دـینادرگزاب  ار  شایتمالـس  تّحـص و  بّویا  هب  دـنوادخ  هکنآ  زا  سپ 
تشذگ ؟

300 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. نانمشد تتامش  تفگ :

ار اهنآ  زا  يزیچ  داب  یتقو  درک ، عمج  ار  اهنآ  تخیر و  شاهناخ  هب  ـالط  خـلم  زا  یناراـب  یلاـعت  يادـخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
؟ يوشیمن ریس  ایآ  بوّیا  يا  تفگ : لیئربج  دیودیم  نآ  لابندب  دربیم 

بّویا دومرف : هک  تسا  هدـمآ  شردـپ  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  « 1 « ؟ دوشیم ریـس  شراـگدرورپ  يزور  زا  یـسک  هچ  تفگ : بّویا 
نآ اب  بوّیا  دومرف : دنوشیمن ، هریبک  هریغـص و  هانگ  بکترم  دننکیمن ، داسف  هانگ و  دناموصعم و  ایبنا : دش ، التبم  لاس  تفه  هانگ  نودـب 

نوریب وا  زا  نوخ  كرچ و  ای  نوخ  یتّدم  درکن ، ادیپ  یحیبق  تشز و  تروص  دـماین ، دـیدپ  وا  زا  دـب  نّفعت و  يوب  ءالتبا  يراتفرگ و  همه 
یلاعت يادخ  نینچ  نیا  داتفین ، مرک  وا  ندب  رد  تقو  چیه  درکن و  تشحو  وا  زا  یسک  تسنادن ، دیلپ  كاپان و  دید  ار  وا  هک  یسک  دماین ،

وا زا  مدرم  تهج  نادـب  دنتـسه ، مّرکم  زیزع و  وا  رب  هک  ادـخ  يایلوا  ایبنا و  زا  دـنکیم  التبم  ار  اهنآ  هک  یناـسک  عیمج  اـب  دـنکیم  راـتفر 
لهاج تشاد  یلاعت  يادـخ  بناج  زا  هک  یتلزنم  جرف و  دـیئأت و  هب  مدرم  نوچ  دوب ، فیعـض  رما  رهاظ  رد  ریقف و  وا  هک  دـندرکیم  يرود 

. دندوب
و تسا . رتکیدزن  اهنآ  هب  هک  سک  ره  سپس  ایلوا ، سپس  دسریم ، ایبنا  هب  مدرم  نیب  رد  اهالب  نیرتگرزب  هدومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن 

ياعّدا رگید  مدرم  هک  داد  وا  هب  دوش  ناسآ  مدرم  رب  اهیراتفرگ  ـالب  نآ  اـب  هک  یگرزب  يـالب  درک و  ـالتبم  ار  بوّیا  تهج  نادـب  دـنوادخ 
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گرزب ياهتمعن  زا  هک  ار  هچنآ  یلاعت  يادخ  دننیبب  هک  ماگنه  نآ  رد  دننکن  وا  يارب  ّتیبوبر 
__________________________________________________

ص 239. ج 2 ، یمق : ریسفت  ص 303 و 305 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
301 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

باوث تسا : عون  ود  ادـخ  بناج  زا  باوث  هکنیا  رب  دـننک  لالدتـسا  هلیـسو  نیدـب  مدرم  ات  تسا ، هدـناسر  هداد و  وا  هب  هدومن  رکذ  شیوخ 
کچوـک شرقف  تـهج  هـب  ار  يریقف  دـننکن ، ریقحت  شفعـض  تـهج  هـب  ار  یفیعـض  مدرم  رگید  زین  و  یــصاصتخا . باوـث  یقاقحتــسا و 

هک ار  سک  ره  دهدیم  افـش  دهاوخب و  هک  ار  سک  ره  دنکیم  ضیرم  دـنوادخ  هک  دـننادب  شـضرم ، تهج  هب  ار  یـضیرم  هن  دنرامـشن ،
یتخبدب تواقـش و  وا  دهاوخب ، هک  سک  ره  يارب  دهدیم  رارق  تربع  نآ  دهاوخب ، هک  يزیچ  ره  ببـس  هب  روط و  ره  تقو و  ره  دهاوخب 

نیا مامت  رد  یلاعت  يادـخ  دـهاوخب ، هک  سک  ره  يارب  دـهدیم  رارق  یتخبـشوخ  تداعـس و  دـهاوخب و  هک  سک  ره  يارب  دـهدیم  رارق 
چیه دـهدیمن ، ماجنا  تساهنآ  لاح  هب  حلـصا  هک  هچنآ  زج  شناگدـنب  يارب  تسا و  میکح  شلاعفا  رد  لداع و  شیوخ  ياضق  رد  دراوم 

«1 . » تسین ادخ  يارب  زج  یتّوق  ورین و 
54 تایآ 45 -

301 ص :  ات 54 ..... ] تایآ 45  (: 38  ) هروس ص ]

هراشا

َنَِمل انَدـْنِع  ْمُهَّنِإ  َو  ( 46  ) ِراَّدلا يَرْکِذ  ٍۀَِصلاِخب  ْمُهانْـصَلْخَأ  اَّنِإ  ( 45  ) ِراـْصبَْألا َو  يِدـْیَْألا  ِیلوُأ  َبوُقْعَی  َو  َقاحْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  اـنَدابِع  ْرُکْذا  َو 
(49  ) ٍبآَم َنْسَُحل  َنیِقَّتُْمِلل  َّنِإ  َو  ٌرْکِذ  اذه  ( 48  ) ِرایْخَْألا َنِم  ٌّلُک  َو  ِلْفِْکلا  اَذ  َو  َعَسَْیلا  َو  َلیِعامْسِإ  ْرُکْذا  َو  ( 47  ) ِرایْخَْألا َْنیَفَطْصُْملا 

اذه ( 52  ) ٌباْرتَأ ِفْرَّطلا  ُتارِصاق  ْمُهَْدنِع  َو  ( 51  ) ٍبارَش َو  ٍةَرِیثَک  ٍۀَهِکاِفب  اهِیف  َنوُعْدَی  اهِیف  َنِیئِکَّتُم  ( 50  ) ُباْوبَْألا ُمَُهل  ًۀَحَّتَفُم  ٍنْدَع  ِتاَّنَج 
(54  ) ٍدافَن ْنِم  َُهل  ام  اُنقْزَِرل  اذه  َّنِإ  ( 53  ) ِباسِْحلا ِمْوَِیل  َنوُدَعُوت  ام 

__________________________________________________

ح 108. ص 399 ، ج 1 و 2 ، لاصخ : ص 303 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
302 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

302 ص :  همجرت ..... :

. دندوب روهدید  و  تدابع ) رد   ) دنمناوت همه  هک  ار  بوقعی  قاحسا و  میهاربا و  ام  ناگدنب  نک  دای  و 
. دوب یشیدنا  ترخآ  هک  میتخاس  هژیو  یتلصخ  هب  ار  نانآ  ام 

. دندوب کین  ناگدیزگرب  زا  ام  دزن  رد  ناشیا  و 
. دندوب ناکین  زا  همه  هک  ار  لفکلا  وذ  عسیلا و  لیعامسا و  نک  دای  و 

. تسا یماجنا  رس  کین  ار  ناراگزیهرپ  تسا و  يدرک  دای  نیا 
. تسا هدوشگ  ناشیا  يارب  شیاهرد  هک  ندع  ياهتشهب  نامه 

. دنبلطیم اهیندیشون  رایسب ، ياههویم  اجنآ  رد  دنناگدز ، اهگنروا ) رب   ) هیکت اجنآ  رد 
. دنتسه رهوش ) هب  عناق   ) هتشه ورف  مشچ  لاسمه  ناگزیشود  نانآ  دزن  و 
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. تسا هدش  هداد  هدعو  باسح  زور  يارب  امش  هب  هچنآ  تسا  نیا 
. درادن یمامت  هک  تسام  بناج  زا  نّیعم  قزر  نامه  نیا 

302 ص :  ریسفت ..... 

رد دـنمتلود ، اـیند  رد  هک  رآ  داـی  هب  ار  بوقعی  قحـسا و  میهاربا و  ِراـْصبَْألا  َو  يِدـْیَْألا  ِیلوُأ  َبوـُقْعَی  َو  َقاحْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  اـنَدابِع  ْرُکْذا  َو 
رارق دوخ  ترخآ  همّدـقم  ار  ناتیایند  دـینکن و  شومارف  ار  ترخآ  رما  تمعن  ماـگنه  رد  وت  تّما  وت و  اـت  دـندوب ، اـنیب )  ) دـنمشنیب ترخآ 

. دناهدرک نینچ  نانیا  هچنانچ  دیهد ،
. دنشاب ترخآ  ای  هک  میدروآ  رد  تلصخ  نیا  هب  ار  اهنآ  تمعن  ببس  هب  ام  ْمُهانْصَلْخَأ  اَّنِإ 

. تسا ام  يارب  صلاخ  هک  یتلصخ  نامه  هب  ٍۀَِصلاِخب 
هل لوعفم  ای  تسا ، ترخآ  راد  یمئاد  رّکذت  زا  ترابع  نآ  هک  یتلصخ  هب  ینعی  تسا ، ۀصلاخ »  » زا لدب  هلمج  نیا  ِراَّدلا  يَرْکِذ 

303 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
يارب راد  قالطا  ترخآ ، راد  يروآدای  هب  تبـسن  ام  يارب  صلاخ  تدابع  هب  میدینادرگ  صلاخ  ار  نانآ  ینعی  تسا ، یلوصح  ای  یلیـصحت 

. تسا ناکین  نادب و  رذگ  روبع و  ّلحم  هک  ایند  هن  تسا ، رارق  ّلحم  راد و  زا  ترابع  ترخآ  هک  تسا  نیا  هب  راعشا 
. دنیام دزن  هک  دنتسه  یناگدیزگرب  زا  اهنآ  همه  هّتبلا  ِرایْخَْألا و  َْنیَفَطْصُْملا  َنَِمل  انَْدنِع  ْمُهَّنِإ  َو 

. نک دای  ار  میهاربا  دنزرف  لیعامسا  َلیِعامْسِإ  ْرُکْذا  َو 
. دندوب ناکین  زا  یگمه  دش ) رکذ  ءایبنا  هروس  رد   ) لفکلا وذ  و  دش ) رکذ  ماعنا  هروس  رد   ) عسی ِرایْخَْألا و  َنِم  ٌّلُک  َو  ِلْفِْکلا  اَذ  َو  َعَسَْیلا  َو 

. دهاوخب ار  ترخآ  هک  یسک  يارب  تسا  تربع  رکذ و  ٌرْکِذ  نانآ  لاوحا  ایبنا و  زا  دش  رکذ  هکنیا  اذه 
. دنشابن ای  دنشاب  ّیبن  هکنآ  زا  ّمعا  تسا  نیقّتم  نآ  زا  وکین  تبقاع  ینعی  ٍبآَم  َنْسَُحل  َنیِقَّتُْمِلل  َّنِإ  َو 

. تسا تشهب  رد  تحارتسا  زا  هیانک  اهِیف  َنِیئِکَّتُم  ُباْوبَْألا  ُمَُهل  ًۀَحَّتَفُم  ٍنْدَع  ِتاَّنَج 
هویم ندروآ  ببـس  هب  ار  ناشنازینک  نامالغ و  ای  دـنناوخیم ، دایز  هویم  هب  ار  ناشناتـسود  تشهب  رد  ٍبارَـش  َو  ٍةَرِیثَک  ٍۀَـهِکاِفب  اهِیف  َنوُعْدَـی 
يوس هب  ناشدوخ  دناروعـش ، ملع و  ياراد  همه  یتشهب  ياهالاک  اهعاتم و  نوچ  دنناوخیم ، ار  بارـش  هویم و  دوخ  ای  دنناوخیم ، ارف  دایز 

. تسا هویم  هب  توعد  طابترا  دیکأت و  يارب  هدیاز  ءاب  ندروآ  دنوریم ، اهنآ  هدننک  بلط 
304 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دننکیمن هاگن  ناشنارسمه  ریغ  هب  هک  دنتسه  نایروح  تشهب  لها  دزن  ینعی  ِفْرَّطلا  ُتارِصاق  ْمُهَْدنِع  َو 
ای اـم ، دـش . دـنمهرهب  وا  زا  ناوتن  هک  هّچب  كدوک و  هن  تسه ، اـهنآ  ناـیم  رد  نز  ریپ  زوجع و  هن  دنتـسه ، لاـسمه  ناشنارـسمه  اـب  ٌباْرتَأ 
هب باسح  زور  يارب  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  ٍدافَن  ْنِم  َُهل  ام  اُنقْزَِرل  اذـه  َّنِإ  ِباسِْحلا  ِمْوَِیل  َنوُدَـعُوت  ام  اذـه  مییوگیم : ناـنآ  هب  هکئـالم 

. درادن انف  عاطقنا و  هک  تسا  ام  يزور  نیا  تسا و  هدش  هداد  هدعو  امش 
70 تایآ 55 -

304 ص :  ات 70 ..... ] تایآ 55  (: 38  ) هروس ص ]

هراشا

(58  ) ٌجاوْزَأ ِِهلْکَش  ْنِم  ُرَخآ  َو  ( 57  ) ٌقاَّسَغ َو  ٌمیِمَح  ُهُوقوُذَْیلَف  اذه  ( 56  ) ُداهِْملا َْسِئبَف  اهَنْوَلْصَی  َمَّنَهَج  ( 55  ) ٍبآَم َّرََـشل  َنیِغاَّطِلل  َّنِإ  َو  اذه 
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(59  ) ِراَّنلا اُولاص  ْمُهَّنِإ  ْمِِهب  ًابَحْرَم  ْمُکَعَم ال  ٌمِحَتْقُم  ٌجْوَف  اذه 
اَنل ال ام  اُولاق  َو  ( 61  ) ِراَّنلا ِیف  ًافْعِـض  ًاباذَع  ُهْدِزَف  اذه  اَنل  َمَّدَق  ْنَم  انَّبَر  اُولاق  ( 60  ) ُرارَْقلا َْسِئبَف  اَنل  ُهوُُمْتمَّدَـق  ُْمْتنَأ  ْمُِکب  ًابَحْرَم  ُْمْتنَأ ال  َْلب  اُولاق 

(64  ) ِراَّنلا ِلْهَأ  ُمُصاَخت  ٌّقََحل  َِکلذ  َّنِإ  ( 63  ) ُراْصبَْألا ُمُْهنَع  ْتَغاز  ْمَأ  ایِرْخِس  ْمُهانْذَخَّتَأ  ( 62  ) ِرارْشَْألا َنِم  ْمُهُّدُعَن  اَّنُک  ًالاجِر  يَرن 
(67  ) ٌمیِظَع ٌأَبَن  َوُه  ُْلق  ( 66  ) ُراَّفَْغلا ُزیِزَْعلا  اَمُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُّبَر  ( 65  ) ُراَّهَْقلا ُدِـحاْولا  ُهَّللا  َّالِإ  ٍهلِإ  ْنِم  ام  َو  ٌرِذـْنُم  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق 

(69  ) َنوُمِصَتْخَی ْذِإ  یلْعَْألا  ِإَلَْملِاب  ٍْملِع  ْنِم  ِیل  َناک  ام  ( 68  ) َنوُضِْرعُم ُْهنَع  ُْمْتنَأ 
(70  ) ٌنِیبُم ٌریِذَن  اَنَأ  امَّنَأ  َّالِإ  ََّیلِإ  یحُوی  ْنِإ 

305 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

305 ص :  همجرت ..... :

. تسا ماجنا  رس  نیرتدب  ار  ناشکرس  تسا ، نینچ 
. تسا یهاگمارآ  دب  دنوشیم و  شدراو  هک  تسا  مّنهج  نامه 

. شدنشچب دیاب  هک  هباکرچ  شوج و  بآ  تسا ، نینچ 
. ماسقا عاونا و  هب  نآ  دننامه  تسا  رگید  یباذع  و 

. دناهدنیآ رد  خزود  شتآ  هب  هک  ارچ  ار ، ناشیا  تسین  يدماشوخ  هتفر  ورف  خزود  هب  امش  اب  هارمه  هک  تسا  یهورگ  نیا 
. تسا یهاگرارق  دب  سپ  دیتشاذگ ، ام  ياپ  شیپ  ار  هار  نآ  هک  دیدوب  امش  دشابن  يدماشوخ  ار  امش  دنیوگ 

. يازفیب نادنچ  ود  خزود  شتآ  رد  ار  شباذع  تسا ، هتشاذگ  ام  ياپ  شیپ  ار  نیا  هک  سک  ره  اراگدرورپ  دنیوگ 
، ناشمیدرمشیم ناراکدب  زا  هک  ار  ینادرم  هک  تسا  هدش  هچ  ار  ام  دنیوگ  و 

؟ دتفایمن ناشیا  رب  نام )  ) اهمشچ ای  میاهتفرگ ، دنخشیر  هب  ار  نانآ  ایآ  مینیبیمن ؟ اجنیا ) رد  )
. تسا ّقح  رگیدمه  اب  نایخزود  يهزیتس  نامگیب 

. تسین راّهق  يهناگی  دنوادخ  زج  ییادخ  ماهدنهد و  رادشه  طقف  نم  وگب 
. تسا راگزرمآ  دنمزوریپ  هک  اهنآ  نیب  ام  نیمز و  اهنامسآ و  راگدرورپ 

. گرزب سب  تسا  يربخ  نآ  وگب 
. دینادرگ يور  نآ  زا  امش  هک 

. دندرک هلداجم  ناگتشرف )  ) هک هاگنآ  تسین ، یلعا  ءالم  زا  یهاگآ  چیه  ارم 
. مراکشآ ياهدنهد  رادشه  نم  هک  باب  نیا  رد  زج  دوشیمن  یحو  نم  هب 

305 ص :  ریسفت ..... 

هک هدش  هتفگ  رّرکم  هدـش ، ریـسفت  اهنآ  ناتـسود  هّیما و  ینب  هب  نیغاط »  » ظفل ُداهِْملا  َْسِئبَف  اهَنْوَلْـصَی  َمَّنَهَج  ٍبآَم  َّرََـشل  َنیِغاَّطِلل  َّنِإ  َو  اذـه 
ّرـش و نآرق  رد  هک  اج  ره  تسا  حیحـص  اذل  تسا ، اهنآ  نیقفاوم  هّیما و  ینب  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نانمـشد  ّرـش  بحاص  ّرـش و  ره  رد  لصا 

نانمشد  هب  هدش  رکذ  ّرش  بحاص 
306 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوش ریسفت  مالّسلا  هیلع  یلع 
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هب بوصنم  ای  هدیاز ، ءاف  تسا ، ریـسفت  هطیرـش  رب  بوصنم  ای  هدئاز ، ءاف »  » ظفل تسا ، نآ  ربخ  هوقوذیل » ، » ءادتبم اذه »  » ظفل ُهُوقوُذَْیلَف  اذـه 
ربخ ءادتبم و  اذه »  » ظفل ای  تسا ، هدئاز  ریغ  ءاف  و  اّمأ »  » ریدقت ای  اّمأ »  » مّهوت هب  ءادتبم  ای  هدـیاز ، ریغ  ءاف  روکذـم و  لعف  دـننام  رّدـقم  لعف 

يانعم هب  ای  باذعلا » وه  اذه   » ای اذه » باذعلا   » ینعی تسا ، فوذحم  يادتبم  ربخ  اذـه »  » ظفل ای  تسا . هضرتعم  هوقوذـیلف »  » و میمح »  » نآ
. تسا اذذخ » »

. دننک ادخ  ینامرفان  هک  تسا  اهشکرس  نیغاط و  يارب  دب  تبقاع  هکنیا  زا  دش  رکذ  هک  ارنآ  ریگب  ینعی 
. دیآیم نوریب  مّنهج  لها  ياهندب  زا  هک  تسا  ياهبانوخ  دوصقم  دمآ ، درز  بآ  مخز  زا  ینعی  اناقسغ ، حرجلا  قسغ  ٌقاَّسَغ  َو  ٌمیِمَح 

یندیـشچ ای  باذع ، نیا  لثم  دنراد  يرگید  باذع  نانآ  ینعی  تسا ، فوذحم  نآ  ربخ  تسادتبم ، ای  میمح »  » رب فطع  ِِهلْکَـش  ْنِم  ُرَخآ  َو 
نوگانوگ هک  تسا  نانآ  يارب  باذع  نآ  لثم  يرگید  باذع  تسا ، ٌجاوْزَأ  نآ  ربخ  هک  تسادتبم  ای  یندیشچ ، نیا  لثم  زا  دنراد  يرگید 

. دشابیم
يارب نوگانوگ  جاوزا  فنص  نیا  لثم  باذع  زا  يرگید  فنص  تسا : نیا  نآ  ینعم  تسا ، ربخ  هلکـش » نم  رخآ  ، » ءادتبم جاوزا »  » ظفل ای 

. تسا هدش  هدناوخ  عمج  تروصب  رخأ » « » رخآ  » ظفل و  تسا . نطاب  بسح  رب  فلتخم  عاونا  ای  فنص  نیا 
. تسا لوق  ریدقت  رب  انب  هفنأتسم  ای  هّیلاح  هلمج  ٌجْوَف  اذه 

اهعوبتم و نیا  دوشیم : هتفگ  هّیما  ینب  ای  اسؤر  هب  ینعی  یتخس ، تّدش و  اب  تسا  تّدش  یتخس و  رد  لوخد  ماحتفالا »  » ظفل ْمُکَعَم  ٌمِحَتْقُم 
ناوریپ ،

307 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دندش مّنهج  لخاد  امش  اب  هک  دنتسه  یهورگ  ساّبعلا  ینب  ای 

هب ءاسؤر  لوق  زا  ای  تسا ، ادـخ  مالک  زا  اهنآ  رب  نیرفن  ای  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  هفنأتـسم و  ای  هّیفـصو  ای  هّیلاح ، هلمج  ْمِِهب  ًاـبَحْرَم  ـال 
. نانیا لاح  هب  ادب  ینعی  تسا ، لوق  ریدقت  هب  نیعوبتم 

: دناهتفگ یضعب  تسا ، لیلعت  هلمج  نیا  اُولاق  ِراَّنلا  اُولاص  ْمُهَّنِإ 
«. 1  » امش لاح  هب  ادب  دنیوگ : هّیما  ینب 

: دنیوگ هّیما  ینب  هب  ساّبعلا  ینب  ای  ءاسؤر  هب  ناوریپ 
دروم نیا  رد  امـش  هدومن ، شتآ  رد  لخاد  ار  ام  هک  دیدرک  يزیچ  رب  مادقا  امـش  الّوا  نوچ  امـش ، لاح  رب  ادـب  هکلب  ْمُِکب  ًابَحْرَم  ُْمْتنَأ ال  َْلب 

. دیدوب ام  يادتقا  دروم  رادولج و 
ماجنا هک  یتامادـقا  اهراک و  اب  الّوا  اَنل  دیدیـشک  شیپ  ام  يارب  امـش  ار  توعد  نیا  اـی  شتآ  رد  لوخد  نیا  اـی  باذـع ، نیا  ُهوُُمْتمَّدَـق  ُْمْتنَأ 

. دیداد رارق  دوخ  ناوریپ  ار  ام  ایناث  دیداد و 
. تسا هاگلزنم  دب  هچ  مّنهج  سپ  ُرارَْقلا  َْسِئبَف 

: دنیوگیم هّیما  ینب  سپس  دناهتفگ : یضعب  اُولاق 
دنچ شتآ  رد  ار  شباذع  داتـسرف ، شیپ  ام  يارب  ار  باذع  نیا  هک  سک  نآ  اراگدرورپ  ِراَّنلا  ِیف  ًافْعِـض  ًاباذَـع  ُهْدِزَف  اذـه  اَنل  َمَّدَـق  ْنَم  انَّبَر 

. میدرک يوریپ  اهنآ  زا  دروم  نیا  رد  ار  ام  دندرک ، سیسأت  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  هب  ملظ  اهنآ  نوچ  نک ، ربارب 
هچ ِرارْشَْألا  َنِم  ْمُهُّدُعَن  اَّنُک  ًالاجِر  يرَن  اَنل ال  ام  دنیوگیم : همه  ای  هّیما ، ینب  ءاسؤر و  ای  ساّبعلا ، ینب  ای  ناوریپ  اُولاق  َو 

__________________________________________________

ص 242. ج 3 ، یمق : ریسفت  ( 1)
308 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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؟ مینیبیمن اجنیا  میدرکیم  باسح  رارشا  زا  هک  ار  ینادرم  ام  تسا  هدش 
. تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هعیش  ناشدوصقم  دنیوگیم ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  نانمشد  ار  نخس  نیا  دناهتفگ : یضعب 
هدناوخ ماهفتسا  يهزمه  اب  تسا ، الاجر »  » يارب يرگید  تفص  نآ  هک  هدش ، هدناوخ  هزمه  يهرسک  اب  مهانذّختا »  » ظفل ایِرْخِـس  ْمُهانْذَخَّتَأ 

. دشاب یخیبوت  راکنا  هکنیا  ربانب  هدش 
باسح رارـشا  نادب و  زا  ام  هک  ار  یناسک  دنتفگ : نانآ  هک  ایوگ  تسا ، يَرن » اَنل ال  ام  : » ادخ لوق  لداعم  ما »  » ظفل ُراْصبَْألا  ُمُْهنَع  ْتَغاز  ْمَأ 

. دتفایمن اهنآ  هب  ام  ياهمشچ  دندوب و  اجنیا  هکنیا  ای  مینیبیمن ، ار  اهنآ  ام  دنتسین ، اجنیا  میدرکیم 
. دوشیم عقاو  هک  یمتح  تسا  يرما  تشهب  مّنهج و  لها  يهعزانم  نیا  ٌّقََحل  َِکلذ  َّنِإ 

. تسا کلذ »  » ظفل زا  لدب  هلمج  نیا  ِراَّنلا  ِلْهَأ  ُمُصاَخت 
َو : » هدومرف هدرک و  تیاکح  شتآ  رد  امـش  نمـشد  زا  هک  اجنآ  هدومن  رکذ  ار  امـش  یلاعت  يادخ  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

ملاع نیا  لها  دزن  رد  امش  هدرکن ، هدارا  دصق و  ار  امـش  زج  هیآ  نیا  زا  یلاعت  يادخ  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : رخآ » ات  يَرن ...  اَنل ال  ام  اُولاق 
. دندرگیم امش  لابند  هب  شتآ  رد  اهنآ  دینامداش ، تشهب  رد  دنگوس  ادخ  هب  هکیلاح  رد  دیدش ، نادرم  نادب  رارشا و  زا 

شتآ دراو  مه  رفن  کی  دـنگوس ، ادـخ  هب  هن  دوشیمن ، شتآ  دراو  مه  امـش  زا  رفن  ود  یّتح  دـنگوس  ادـخ  هب  دیـشاب  هاگآ  هدـش : تیاور 
اهنآ  يهراب  رد  یلاعت  يادخ  هک  دیتسه  امش  دنگوس  ادخ  هب  دوشیمن ،

309 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«. اَنل ام  اُولاق  َو  : » هتفگ

هب دنیبیمن و  اجنآ  رد  ار  امش  زا  کی  چیه  دنکیم ، وجتسج  ار  امش  دوش  ّرقتسم  شتآ  رد  شتآ  لها  هک  هاگنآ  تسا : يرگید  تیاور  رد 
«1 «. » رخآ ات  انل ...  ام  : » دنیوگیم رگیدکی 

رد هک  روطنامه  دننکیم ، همـصاخم  عازن و  امـش  هراب  رد  ینعی  ِراَّنلا » ِلْهَأ  ُمُصاَخت  ٌّقََحل  َِکلذ  َّنِإ  : » یلاعت يادـخ  لوق  يانعم  تسا  نیا  و 
. دنتفگیم ایند 

: وگب دوخ  تّما  نیقفانم  هب  ای  نیکرشم ، هب  ُْلق 
. منکیمن روبجم  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  رب  ای  دیحوت  رب  ار  امش  نم  متسه ، هدننک  راذنا  طقف  نم  ٌرِْذنُم  اَنَأ  امَّنِإ 

نم سپ  تسین ، وا  زج  يدوـبعم  سپ  تسا ، راّـهق  دـنوادخ  نوـچ  تسین ، ادـخ  يارب  زج  یمکح  سپ  ُراَّهَْقلا  ُدِـحاْولا  ُهَّللا  اَّلِإ  ٍهلِإ  ْنـِم  اـم  َو 
. تسین یمکح  چیه  ياراد  دیداد  رارق  ادخ  کیرش  ار  وا  هک  یسک  منکیمن ، مدوخ  بناج  زا  ینیشناج  تفالخ و  هب  مکح 

تـسا ود  نآ  نیب  هک  هچنآ  نـیمز و  اهنامـسآ و  زا  کـی  چـیه  رد  امـش  ءاکرـش  سپ  ُراَّفَْغلا  ُزیِزَْعلا  اَـمُهَْنَیب  اـم  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُّبَر 
. درادن یتّیبوبر 

نیمز و اهنامـسآ و  راگدرورپ  وا  اهنت  هک  دنک . بصن  نیـشناج  هفیلخ و  شدوخ  بناج  زا  دناوتیمن  درادـن ، یمکح  وا  قلخ  رد  يدـحا  و 
. تسا رگششخب  دنمزوریپ  وا  دشابیم ، تسا  نآ  نیب  رد  هچنآ 

تیالو و ای  دیحوت  نآ  ٌمیِظَع  ٌأَبَن  َوُه  ُْلق 
__________________________________________________

ص 496. هرهاّظلا : تایآلا  لیوأت  ح 6 . ص 33 ، ج 8 ، یفاک : ص 307 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
310 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«1 . » تسا هدش  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  ریسفت  ربخ  رد  هچنانچ  ماهداد ، ربخ  نآ  هب  نم  هک  نینمؤملا  ریما  تماما 
تلاسر و یهن و  رما و  چـیه  دـشاب ، هدـش  لصاح  نآ  زا  رگم  تسین  يربخ  چـیه  هک  تسا  يربخ  تیـالو  نوچ  تسا ، شگرزب  ربخ  أـبن و 
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. تیالو رطاخ  هب  تیالو و  ببس  هب  رگم  تسین  يدیعو  دعو و  راذنا و  تراشب و  تّوبن و 
ره ّبر  هفیطل  نآ  تسا . یهلا  هفیطل  ناـمه  هک  تسا  یناـسنا  هفیطل  زا  ضارعا  أـبن  نآ  زا  ندـینادرگ  يور  ضارعا و  َنوُـضِْرعُم  ُهـْنَع  ْمـُْتنَأ 

بناج زا  نامـسیر  نآ  تسا ، ّتیبوبر  نآ  هنک  هک  تسا  ّتیدوبع  نآ  تسا ، ّبر  مسا  نآ  دـشابیم ، دوخ  نیئاـپ  لزاـن و  ماـقم  رد  بوبرم 
. دوشیم هدز  مدرم  رب  يراوخ  ّتلذ و  مدرم  بناج  زا  ینامسیر  نودب  نآ و  نودب  هک  ینامسیر  تسا ، ادخ 

هب دندرک  لاؤس  یلعا  ءالم  وت  زا  رگا  ینعی  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  لوق  لوقم  هلمج  نیا  یلْعَْألا  ِإَلَْملِاب  ٍْملِع  ْنِم  ِیل  َناک  ام 
. مرادن یلعا  ءالم  هب  ملع  نم  وگب : اهنآ 

همـصاخم هب  ملع  ات  دننکیم  همـصاخم  ربخ  نیا  رد  دنرادن  نیمز  لها  نیمز و  هب  یهّجوت  تافتلا و  هک  یلعا  ءالم  هک  نک  هاگآ  ار  اهنآ  ای 
. تسا كدنا  ناگتشرف  الاب و  زا  نم  ملع  وگب : و  ینک . بلس  تدوخ  زا  ار  ناگتشرف  یلعا و  ءالم  يوگتفگ  و 

ثحب و نآ  هراب  رد  هک  هچنآ  میظع و  اهنآ  يزرونمشد  نوچ  دنتشاد ، وگتفگ  همصاخم و  گرزب  ربخ  نیا  هراب  رد  َنوُمِصَتْخَی  ْذِإ 
__________________________________________________

ح 1. ص 227 ، تاجرّدلا : رئاصب  ( 1)
311 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

یلاح رد  دنک  ادیپ  اهنآ  همـصاخم  لادج و  نآ  هب  ملع  تسین  نکمم  رـشب  يارب  هک  ایوگ  تسا ، گرزب  میظع و  دـنراد  ماصتخا  وگتفگ و 
. ماهدش هاگآ  اهنآ  مالک  ماقم و  رب  ادخ  یحو  هلیسوب  نم  هک 

ظفل عوفرم  ياج  رد  هلمج  نداد  رارق  اب  ای  مال  ریدـقتب  هدـش ، هدـناوخ  هزمه  يهحتف  اـب  اـّمنا »  » ظـفل ٌنِیبُم  ٌریِذـَن  اـَنَأ  اـمَّنَأ  اَّلِإ  ََّیلِإ  یحُوی  ْنِإ 
«. یحوی »

هچ رد  ناگتشرف  یلعا و  ءالم  هک  ینادیم  ایآ  هتفگ : نم  هب  مراگدرورپ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  زا  ساّبع  نبا  و 
ندرک لماک  زا  دنترابع  اههراّفک  اّما  تسا ، اههجرد  اههراّفک و  رد  اهنآ  ماصتخا  ثحب و  تفگ : هن . متفگ : دننکیم ؟ وگتفگ  ثحب و  زیچ 

زامن ماعط و  ماعطا  مالس ، ياشفا  زا  دنترابع  اههجرد  اّما  و  زامن . زا  دعب  زامن  راظتنا  اهتعامج ، هب  نتشادرب  مدق  درس ، ياهحبـص  رد  وضو 
«1 . » دنتسه باوخ  مدرم  هک  یلاح  رد  بش  رد 

هچ رد  یلعا  ألم  ینادیم  ایآ  هتفگ : نمب  نم  راگدرورپ  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ  فوذـحم ، ریدـقت  هب  تسا  تیاکح  رب  انب  مالک  نیا  نیاربانب 
تسا نکمم  و  « 2 ، » هدـش رکذ  ربخ  نیا  نومـضم  جارعم  ربخ  رد  رخآ » ات  یل ...  ملع  ال  . » منادیمن متفگ : دـننکیم ؟ وگتفگ  ثحب و  زیچ 

نیا َنوُمِـصَتْخَی » ْذِإ  یلْعَْألا  ِإَلَْملِاب  ٍْملِع  ْنِم  ِیل  َناک  ام  : » ادخ لوق  يانعم  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب ، مدآ  شنیرفآ  ربخ  میظع  أبن  زا  دوصقم 
يدعب هیآ  دننکیم و  هلداجم  وگتفگ و  ثحب و  مالّسلا  هیلع  مدآ  شنیرفآ  رد  هک  دشاب 

__________________________________________________

ص 485. ج 7 و 8 ، نایبلا : عمجم  ص 309 . ج 4 ، یفاص : ( 1)
ص 243. ج 2 ، یمق : ریسفت  ( 2)

312 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ألملا  » زا لدب  ای  ناک »  » فرظ نومصتخی » ذا  ، » دشاب نومصتخی » ذا   » زا لدب  ای  نومصتخی »  » هب ّقلعتم  دوشیم  عورـش  َکُّبَر » َلاق  ْذِإ   » اب هک 

. مرادن رخآ » ات  ًارََشب ...  ٌِقلاخ  یِّنِإ  ِۀَِکئالَْمِلل  : » یلاعت يادخ  لوق  تقو  هب  ملع  مرادن ، یلعا  ألم  هب  ملع  نم  ینعی  دشاب ، یلعألا »
83 تایآ 71 -

312 ص :  ات 83 ..... ] تایآ 71  (: 38  ) هروس ص ]
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هراشا

ْمُهُّلُک ُۀَِکئالَْملا  َدَجَسَف  ( 72  ) َنیِدِـجاس َُهل  اوُعَقَف  یِحوُر  ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  َو  ُُهْتیَّوَس  اذِإَف  ( 71  ) ٍنیِط ْنِم  ًارََـشب  ٌِقلاخ  یِّنِإ  ِۀَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإ 
َنِم َْتنُک  ْمَأ  َتْرَبْکَتْـسَأ  َّيَدَِیب  ُْتقَلَخ  اِمل  َدُجْـسَت  ْنَأ  َکَعَنَم  ام  ُسِیْلبِإ  ای  َلاق  ( 74  ) َنیِِرفاْکلا َنِم  َناک  َو  َرَبْکَتْـسا  َسِیْلبِإ  َّالِإ  ( 73  ) َنوُعَمْجَأ

(75  ) َنِیلاْعلا
َلاق ( 78  ) ِنیِّدـلا ِمْوَی  یلِإ  ِیتَنَْعل  َْکیَلَع  َّنِإ  َو  ( 77  ) ٌمیِجَر َکَّنِإَف  اْهنِم  ْجُرْخاَف  َلاق  ( 76  ) ٍنیِط ْنِم  ُهَتْقَلَخ  َو  ٍران  ْنِم  ِینَتْقَلَخ  ُْهنِم  ٌْریَخ  اَنَأ  َلاـق 

(80  ) َنیِرَْظنُْملا َنِم  َکَّنِإَف  َلاق  ( 79  ) َنُوثَْعُبی ِمْوَی  یلِإ  ِینْرِْظنَأَف  ِّبَر 
(83  ) َنیِصَلْخُْملا ُمُْهنِم  َكَدابِع  َّالِإ  ( 82  ) َنیِعَمْجَأ ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َِکتَّزِِعبَف  َلاق  ( 81  ) ِمُوْلعَْملا ِْتقَْولا  ِمْوَی  یلِإ 

312 ص :  همجرت ..... :

. متسه لگ  زا  یناسنا  ياهدیرفآ  نم  انامه  دومرف  ناگتشرف  هب  تراگدرورپ  هک  دوب  نینچ 
. دیتفارد هدجس  هب  وا  يارب  مدیمد  دوخ  حور  زا  نآ  رد  متخادرپب ، راوتسا  ار  وا  نوچ  سپ 

. دندرک هدجس  یگمه  ناگتشرف  هاگنآ 
. دش نارفاک  زا  دیزرو و  رابکتسا  هک  سیلبا  رگم 

زا  ار  وت  يزیچ  هچ  سیلبا  يا  دومرف 
313 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

؟ يدوب ناگبترم  دنلب  زا  ای  يدیزرو  ربک  ایآ  تشادزاب ؟ ماهدیرفآ ، شیوخ  ناتسد  اب  هچنآ  هب  هدجس 
. ياهدیرفآ لگ  زا  ار  وا  ياهدیرفآ و  شتآ  زا  ارم  هک  ارچ )  ) متسه وا  زا  رتهب  نم  تفگ 

. يدورطم وت  هک  دوش  نوریب  تشهب )  ) اجنآ زا  دومرف 
. داب وت  رب  ازج  زور  ات  نم  تنعل  و 

. هد تلهم  دنوش ، هتخیگنارب  ناگمه )  ) هک يزور  ات  ارم  سپ  اراگدرورپ  تفگ 
. یناگتفای تلهم  زا  وت  دومرف 

. نّیعم ماگنه  نآ  زور  ات 
. تخاس مهاوخ  هارمگ  ار  نانآ  یگمه  هک  وت  تّزع  هب  دنگوس ) : ) تفگ

. دناهتفای صالخا  هک  ار  تناگدنب  نآ  نانآ ، نایم  زا  رگم 

313 ص :  ریسفت ..... 

اَّلِإ َنوُعَمْجَأ  ْمُهُّلُک  ُۀَِکئالَْملا  َدَجَسَف  َنیِدِجاس  َُهل  اوُعَقَف  یِحوُر  ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  َو  ُُهْتیَّوَس  اذِإَف  ٍنیِط  ْنِم  ًارََـشب  ٌِقلاخ  یِّنِإ  ِۀَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإ 
ُْهنِم ٌْریَخ  اَنَأ  َلاق  َنِیلاْعلا  َنِم  َْتنُک  ْمَأ  َتْرَبْکَتْـسَأ  َّيَدَِـیب  ُْتقَلَخ  اِمل  َدُجْـسَت  ْنَأ  َکَعَنَم  ام  ُسِیْلبِإ  ای  َلاق  َنیِِرفاْکلا  َنِم  َناـک  َو  َرَبْکَتْـسا  َسِیْلبِإ 
َلاق َنُوثَْعُبی  ِمْوَی  یلِإ  ِینْرِْظنَأَف  ِّبَر  َلاق  ِنیِّدـلا  ِمْوَی  یلِإ  ِیتَنَْعل  َْکیَلَع  َّنِإ  َو  ٌمیِجَر  َکَّنِإَف  اْهنِم  ْجُرْخاَف  َلاق  ٍنیِط  ْنِم  ُهَتْقَلَخ  َو  ٍراـن  ْنِم  ِینَتْقَلَخ 
هروس رد  تایآ  نیا  ریـسفت  َنیِـصَلْخُْملا  ُمُْهنِم  َكَداـبِع  اَّلِإ  َنیِعَمْجَأ  ْمُهَّنَیِوْغُأـَل  َکـِتَّزِِعبَف  َلاـق  ِمُوْلعَْملا  ِْتقَْولا  ِمْوَی  یلِإ  َنیِرَْظنُْملا  َنِم  َکَّنِإَـف 

. دوش هعجارم  اجنادب  دش ، هتفگ  رجح  فارعا و 
314 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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88 تایآ 84 -

314 ص :  ات 88 ..... ] تایآ 84  (: 38  ) هروس ص ]

هراشا

َنیِفِّلَکَتُْملا َنِم  اَنَأ  ام  َو  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ام  ُْلق  ( 85  ) َنیِعَمْجَأ ْمُْهنِم  َکَِعبَت  ْنَّمِم  َو  َْکنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْلمََأل  ( 84  ) ُلُوقَأ َّقَْحلا  َو  ُّقَْحلاَف  َلاق 
(88  ) ٍنیِح َدَْعب  ُهَأَبَن  َّنُمَْلعََتل  َو  ( 87  ) َنیَِملاْعِلل ٌرْکِذ  َّالِإ  َوُه  ْنِإ  ( 86)

314 ص :  همجرت ..... :

میوگیم ار  ّقح  تسا و  ّقح  دومرف 
. تخاس مهاوخ  هدنکآ  یگلمج  دننکیم ، يوریپ  وت  زا  هک  نانآ  زا  یناسک  وت و  زا  ار  مّنهج  هک 

. متسین ناگتسب  دوخ  رب  زا  نم  مبلطیمن ، يدزم  امش  زا  تلاسر )  ) نآ يارب  وگب 
. تسین نایناهج  يارب  يدنپ  زج  نیا 

. تسناد دیهاوخ  يدنچ  زا  سپ  ار  شربخ  و 

314 ص :  ریسفت ..... 

« ّقحلا ّقحاف   » ینعی تسا ، فوذحم  لعف  لوعفم  لّوا  ّقح »  » نیا ربانب  هدش ، هدناوخ  بوصنم  ود  ره  رد  ّقح »  » ظفل ُلُوقَأ  َّقَْحلا  َو  ُّقَْحلاَف  َلاق 
هب ماقم ، هنیرق  هب  تسا  فوذـحم  ذـخ »  » لوعفم ای  تسا ، هدـش  فطع  دـیکأت  يارب  مّود  ّقح » ، » تسا لوقأ »  » لوعفم اـی  لوقت » ّقحلاـف   » اـی

فذـح نآ  ربخ  هک  تسا  ءادـتبم  لّوا  ّقح »  » تروص نیا  رد  هک  هدـش ، هدـناوخ  مّود  بصن  لّوا ، ّقح »  » عفر اـب  تسا ، مسق  فرح  فذـح 
. تسا نم  زا  ّقح  ای  تسا ، نم  دنگوس  ّقح  ای  هدش ، هتفگ  نم  رب  ّقح  ینعی  هدش 

ظفل  نوچ  تسا ، نآ  باوج  فوذحم و  مسق  هلمج  نآ  ربخ  ای 
315 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

کلوق  » ای ّقحلا » یلوق   » ای ّقحلا » اـنأ   » ینعی تسا ، هدـش  فوذـحم  نآ  يادـتبم  تسا ، ربخ  لّوا  ّقحلا »  » اـی تسا ، هلمج  ياـنعم  رد  ّقحلا » »
هک دشاب  نآ  ربخ  لوقأ »  » ظفل ءادتبم ، مّود  ّقح  دشاب ، قباس  هوجو  قبط  لّوا  ّقح  هکنآ  ربانب  هدش  هدـناوخ  عوفرم  ّقح »  » ظفل ود  ره  ّقحلا ،»

. تسا هدش  فذح  شریمض 
. دشاب نآ  دیکأت  مّود  ّقح  نآ ، ربخ  لوقأ »  » ءادتبم و لّوا  ّقح  ای  تسا ، فنأتسم  لوقأ » ، » لّوا ّقح  دیکأت  مّود  ّقح  ای 

. تسا رهاظ  نآ  هجو  هدش ، هدناوخ  زین  مّود  بصن  لّوا و  ّقح  ّرج  اب  مسق ، فرح  ریدقت  ربانب  هدش  هدناوخ  رورجم  ود  ره  و 
. مزاسیم رپ  دننکیم ، يوریپ  وت  زا  هک  ینانآ  یگمه  وت و  زا  ار  مّنهج  نم  هک  َنیِعَمْجَأ  ْمُْهنِم  َکَِعبَت  ْنَّمِم  َو  َْکنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْلمََأل 

. تسا فانیتسا  ریخا  هلمج  نیا  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ام  ُْلق 
ینعی تسا ، دیعو  هدعو و  تهج  زین  دزاس ، عفترم  وا  زا  ار  عمط  صرح و  هّکل  مّهوت  ات  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  باطخ 

حـیولت و اب  مدوب  ایند  بلاـط  نم  رگا  مشاـب ، اـیند  بلاـط  نم  هک  تسین  نیا  زا  یلاـخ  تسا  غورد  رگا  نم  ياـعّدا  نیا  وگب : هّکم  راّـفک  هب 
هب نم  وگب : اهنآ  هب  ای  هدـشن ، رهاظ  نم  زا  يزیچ  نونکات  هک  یلاح  رد  دـشیم  رهاظ  ماقم  رابتعا و  بلط  ای  امـش  زا  لام  بلط  نم  زا  هراشا 
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. دییامن ضارعا  نم  زا  دینکن ، مهّتم  ناتلاوما  رد  عمط  هب  ارم  ات  مهاوخیمن  رجا  دزم و  شیوخ  تلاسر 
فّلکت  هب  هرخالاب  مدوب  وگغورد  نم  رگا  مدنبیمن ، دوخ  رب  ار  تلاسر  ماقم  ناهرب  لیلد و  نودب  نم  َنیِفِّلَکَتُْملا و  َنِم  اَنَأ  ام  َو 

316 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. مداتفایم

، اذغ رد  هن  سابل ، رد  هن  تشادن ، فّلکت  شروما  زا  کی  چیه  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دـشاب  نیا  هب  رابخا  تسا  نکمم  و 
. شباحصا اهنامهیم و  يارب  هن  ینامهیم و  رد  هن 

. تسا نآرق  يروآدای  ای  زردنا ، دنپ و  ای  غیلبت  رورجم  ریمض  زا  دوصقم  و 
وا تیالو  غیلبت  ای  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  تسین ، کین  مان  فرش ، يروآدای ، رّکذت و  زج  نآرق  َنیَِملاْعِلل  ٌرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ 

. تسین نایملاع  يارب  يروآدای  رکذ و  زج 
زور ای  تمایق ، زور  رد  ای  گرم  زا  سپ  امتح  ار  وا  تیالو  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ریخ  ای  نآرق  ربخ  ای  نم  غیلبت  ربخ  ٍنیِح  َدـَْعب  ُهَأَـبَن  َّنُمَْلعََتل  َو 

. تسناد یهاوخ  نم ، تنطلس  ندش  لماک  زا  دعب  ای  ردب ،
317 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

317 ص :  رمز .....  هروس 

هراشا

هـس نآ  تسا ، هدش  لزان  هزمح  لتاق  یـشحو  يهراب  رد  هنیدم  رد  هک  هیآ  هس  ءزج  دـناهتفگ : « 1  » یـضعب تسا ، یّکم  يهروس  نیا  يهمه 
. تسا هیآ  جنپ  داتفه و  لماش  هروس  نیا  الک  تسا » هیآ  هس  نآ  رخآ  ات  َيِدابِع ...  ای  ُْلق  : » زا هیآ 

8 تایآ 1 -

317 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 39  ) رمزلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َنیِذَّلا َو  ُِصلاْخلا  ُنیِّدلا  ِهَِّلل  الَأ  ( 2  ) َنیِّدلا َُهل  ًاِصلُْخم  َهَّللا  ِدـُبْعاَف  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  اَّنِإ  ( 1  ) ِمیِکَْحلا ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  َنِم  ِباتِْکلا  ُلـیِْزنَت 
ٌبِذاک َوُه  ْنَم  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  َنوُِفلَتْخَی  ِهِیف  ْمُه  ام  ِیف  ْمُهَْنَیب  ُمُکْحَی  َهَّللا  َّنِإ  یْفلُز  ِهَّللا  َیلِإ  انُوبِّرَُقِیل  َّالِإ  ْمُهُدـُبْعَن  ام  َءاِیلْوَأ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَـخَّتا 

(4  ) ُراَّهَْقلا ُدِحاْولا  ُهَّللا  َوُه  ُهَناْحبُس  ُءاشَی  ام  ُُقلْخَی  اَّمِم  یفَطْصال  ًاَدلَو  َذِخَّتَی  ْنَأ  ُهَّللا  َدارَأ  َْول  ( 3  ) ٌراَّفَک
َوُه الَأ  یمَسُم  ٍلَجَِأل  يِرْجَی  ٌّلُک  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َرَّخَس  َو  ِْلیَّللا  یَلَع  َراهَّنلا  ُرِّوَُکی  َو  ِراهَّنلا  یَلَع  َْلیَّللا  ُرِّوَُکی  ِّقَْحلِاب  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ 
ًاْقلَخ ْمُِکتاهَّمُأ  ِنوُُطب  ِیف  ْمُکُُقلْخَی  ٍجاوْزَأ  َۀَِـینامَث  ِماْعنَْألا  َنِم  ْمَُکل  َلَْزنَأ  َو  اهَجْوَز  اْهنِم  َلَـعَج  َُّمث  ٍةَدِـحاو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  ( 5  ) ُراَّفَْغلا ُزیِزَْعلا 

یـضْرَی َو ال  ْمُْکنَع  ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اوُرُفْکَت  ْنِإ  ( 6  ) َنُوفَرُْـصت یَّنَأَف  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ُْکلُْملا ال  َُهل  ْمُکُّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلذ  ٍثالَث  ٍتاـُملُظ  ِیف  ٍْقلَخ  ِدـَْعب  ْنِم 
ِتاذـِب ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  َنوـُلَمْعَت  ُْمْتنُک  اـِمب  ْمُُکئِّبَُـنیَف  ْمُکُعِجْرَم  ْمُکِّبَر  یلِإ  َُّمث  يرْخُأ  َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  ـال  َو  ْمَُـکل  ُهَـضْرَی  اوُرُکْـشَت  ْنِإ  َو  َْرفُْکلا  ِهِداـبِِعل 

ْنَع َّلُِضِیل  ًاداْدنَأ  ِهَِّلل  َلَعَج  َو  ُْلبَق  ْنِم  ِْهَیلِإ  اوُعْدَی  َناک  ام  َیِسَن  ُْهنِم  ًۀَمِْعن  َُهلَّوَخ  اذِإ  َُّمث  ِْهَیلِإ  ًابِینُم  ُهَّبَر  اعَد  ٌّرُض  َناْسنِْإلا  َّسَم  اذِإ  َو  ( 7  ) ِروُدُّصلا
(8  ) ِراَّنلا ِباحْصَأ  ْنِم  َکَّنِإ  ًالِیلَق  َكِْرفُِکب  ْعَّتَمَت  ُْلق  ِِهلِیبَس 

__________________________________________________
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7 ص 478. دلج 8 - نایبلا  عمجم  ( 1)
318 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

318 ص :  همجرت ..... :

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. تسا هدش  هداتسرف  ورف  هنازرف  دنمزوریپ  دنوادخ  يوس  زا  هک  تسا  یباتک 

هتـساریپ كاـپ و  وا  يارب  ار  دوخ  نید  هک  یلاـح  رد  ار  دـنوادخ  سپ  میاهدرک ، لزاـن  وـت  رب  یتـسرد  یتـسار و  هب  ار  ینامـسآ  باـتک  اـم 
. تسرپب يرادیم 

نیا يارب  زج  ار  ناـنآ  دـنوشیم ) یعدـم  و   ) دـنریگیم شتـسرپ  هب  ینارورـس  وا  ياـج  هب  هک  یناـسک  تسار ، يادـخ  صلاـخ  نید  ناـه 
يرواد ناشنایم  رد  دنراد ، فالتخا  نآ  رد  ناشیا  هچنآ  رد  دنوادخ  نامگیب  دـننادرگ ، کیدزن  دـنوادخ  هب  یبّرقت  اب  ار  ام  هک  میتسرپیمن 

. دنکیمن تیاده  تسا ، هشیپنارفک  نزغورد  هک  ار  یسک  دنوادخ  هک  درک  دهاوخ 
نیا زا   ) وا اـّما  دـیزگیمرب  تسا ، هدـیرفآ  هچنآ  ناـیم  زا  تساوخیم  هچنآ  دـنیزگرب ، دوخ ) يارب   ) يدـنزرف هک  تساوخیم  دـنوادخ  رگا 

. تسا راّهق  هناگی  دنوادخ  وا  تسا  هّزنم  اهتبسن )
ات کی  ره  هک  تسا ، هدرک  مار  ار  هام  دیشروخ و  دنارتسگیم ، بش  رب  ار  زور  زور و  رب  ار  بش  تسا ، هدیرفآ  ّقح  هب  ار  نیمز  اهنامسآ و 

. تسا راگزرمآ  دنمزوریپ  وا  ناه  تسا ، ناور  نّیعم  يدمآ  رس 
، دیرفآ هناگی  ینت  زا  ار  امش 

319 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نایم رد  یـشنیرفآ  ناتناردام ، مکـش  رد  ار  امـش  دوخ  دـیرفآ و  نایاپراچ  زا  مسق  تشه  امـش  يارب  دروآ ، دـیدپ  وا  زا  ار  شرـسمه  سپس 

هب هنوگچ  سپ  تسین ، وا  زج  ییادـخ  تسار ، وا  ییاورنامرف  هک  ناتراگدرورپ ، دـنوادخ  تسا  نینچ  نیا  دـنیرفآیم  هناگهس  ياـهیکیرات 
؟ دیوریم ههاریب 

نآ دیرازگب  ساپس  رگا  ددنسپیمن و  شیوخ  ناگدنب  رب  مه  ار  نارفک  اّما  تسا  زاینیب  امـش  زا  دنوادخ  هک ) دینادب  ، ) دیزروب نارفک  رگا 
زا ار  امـش  هاگنآ  تسا ، ناتراگدرورپ  يوس  هب  ناگتـشگزاب  سپـس  درادنرب  ار  يرگید  هانگ  راب  ياهدنرادرب  چیه  ددنـسپیم و  امـش  رب  ار 

. تسا هاگآ  اهلد  زار  زا  وا  هک  دزاسیم ، هاگآ  دیاهدرک ، هچنآ  هجیتن ) تقیقح و  )
دنکیم شومارف  دراد ، ینازرا  وا  هب  شیوخ  يوس  زا  یتمعن  نوچ  سپـس  دناوخیم ، نانک - تبانا  ار - ناشراگدرورپ  دسر  ییالب  نوچ  و 

رفک اـب  وگب  دزاـس  هارمگ  وا  هار  زا  مه ) ار  نارگید   ) دـنوشیم لـئاق  یناـیاتمه  دـنوادخ  يارب  تشاد ، وا  هاـگرد  هب  ییاـعد  هچ  رتشیپ  هک 
. ینایخزود زا  وت  ماجنا ) رس   ) هک وش  دنمرهب  یناگدنز ) زا   ) یکدنا شیوخ 

319 ص :  ریسفت ..... 

فوذـحم يادـتبم  ربخ  ای  تسا ، فوذـحم  ای  هّللا » نم   » ظفل نآ  ربخ  ادـتبم ، باتکلا » لیزنت   » ظـفل ِمیِکَْحلا  ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  َنِم  ِباـتِْکلا  ُلـیِْزنَت 
، نآ تفلاخم  زا  نتـشاد  رذـح  رب  باتک و  نأش  تشادـگرزب  تهج  میکح  زیزع و  هب  هّللا »  » فیـصوت و  باتکلا » لـیزنت  اذـه   » ینعی تسا ،

. تسا نآ  زا  يوریپ  هب  بیغرت 
لّوا رد  دشابیم ، وا  تفالخ  یلع و  تیالو  باتک  ای  نآ ، راثآ  تیالو و  ای  ود ، نآ  ماکحا  تّوبن و  ای  تلاسر ، ای  نآرق  باتک  زا  دوصقم  و 
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. دش نایب  یلماک  حرش  باتک »  » هراب رد  هرقب  يهروس 
یسک  هچ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  اْنلَْزنَأ  اَّنِإ 

320 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. میدرک لزان  ام  دومرف : سپ  تسا ؟ هدرک  لزان  یسک  هچ  رب  هدرک ، لزان  ار  باتک 

ای قحب ، سبلتم  ای  ّقح  ببس  هب  ینعی  تسا ، وا  تّیولع  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تیالو  نآ  تسا ، تّیـشم  زا  ترابع  ّقح  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  َْکَیلِإ 
(. میدرک لزان  ردص و  ای  مکح  هملک و  ماقم  هب  رما  تتشپ  ماقم  زا  ار  باتک  تسا  تّیولع  ینعی   ) ّقح اب 

هک دیتسرپب  يروط  ار  ادخ  سپ  تسادخ  يوس  هب  قیرط  صالخا  نید و  لامعا  ای  هار ، قیرط و  نید  زا  دوصقم  َنیِّدلا  َُهل  ًاِصلُْخم  َهَّللا  ُِدبْعاَف 
هک تسا  يراوشد  تخس و  راک  نآ  دشابن ، ناطیش  يروآكرـش  سفن و  ضارعا  زا  يزیچ  هب  هدولآ  هتخیمآ و  نآ  تیاغ  كولـس و  أدبم 

. ددرگن نکمم  دیاین و  رب  تسا  بقارم  لاوحا  رب  اهراک  يهمه  رد  هک  یمیکح  لماک  زا  زج 
ریغ نید  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  دیق  تفلاخم  موهفم  اب  تسا و  رـصح  دصق  نآ و  تفارـش  تهج  هّلل »  » ظفل میدقت  ُِصلاْخلا  ُنیِّدلا  ِهَِّلل  الَأ 

دنوش هداد  رارق  وا  يارب  کیرـش  هک  يزیچ  ره  رد  تسا ، ناکیرـش  نیرتزاین  یب  یلاـعت  يادـخ  هچ  ددرگیمنزاـب ، ادـخ  يوس  هب  صلاـخ 
. دنکیم راذگاو  کیرش  هب  ار  هدنروآ  كرش  دنوادخ 

يهمه رد  تسا ، ربخ  ءادـتبم و  نیب  هضرتعم  فنأتـسم و  ای  ربخ  ای  لاح  مهدـبعت » ام   » يهلمج ْمُهُدـُبْعَن  ام  َءاِیلْوَأ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا  َو 
. دنوشیم هتفرگ  ریدقت  رد  لوق »  » ظفل روص 

نیّذلا  » زا ربخ  هلمج  ای  تسا ، اهنآ  لاح  زا  رّدقم  لاؤس  باوج  فنأتسم و  هلمج  نیا  ْمُهَْنَیب  ُمُکْحَی  َهَّللا  َّنِإ  یْفلُز  ِهَّللا  َیلِإ  انُوبِّرَُقِیل  اَّلِإ 
321 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا نآ  زا  ربخ  زا  دعب  ربخ  ای  اوذّختا »
. دنکیم يرواد  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دننکیم  ور  اهنآ  هب  ادخ  هب  بّرقت  يارب  ینعی 

. مالّسلا هیلع  یلع  تیالو  ای  تلاسر  ای  نید  رما  زا  دننکیم ، فالتخا  هک  يزیچ  رد  َنوُِفلَتْخَی  ِهِیف  ْمُه  ام 
؟ دیتسرپیم ار  اهتب  ادـخ  زج  ارچ  امـش  دومرف : دروآ و  يور  برع  نیکرـشم  رب  هک  هدـش  تیاور  يربخ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا 

: دنداد باوج 
تعاطا دنونشیم و  اهتب  نآ  ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  میئوجیم ، بّرقت  میوشیم و  کیدزن  ادخ  هب  هلیـسو  نیدب  ام 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هن ، دنتفگ : دیوش !؟ کیدزن  ادـخ  هب  اهنآ  میظعت  اب  امـش  ات  دـننکیم  ار  ناشراگدرورپ  تدابع  و 
دنتسرپب ار  امـش  اهنآ  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ  یلب ، دنتفگ : دیاهتخاس ؟ ناتدوخ  تسد  اب  ار  اهتب  نآ  امـش  سپ 

اهنآ میظعت  هب  رومأم  هک  یتروص  رد  دینک ، تدابع  ار  اهنآ  امـش  هک  تسا  نیا  زا  رتراوازـس  دشاب  نکمم  اهنآ  زا  شتـسرپ  هک  یتروص  رد 
نآ میظعت  هب  رما  دشاب  میکح  دنکیم  فیلکت  نآ  هب  ار  امـش  هک  يزیچ  رد  تسامـش ، ياهتبقاع  حلاصم و  هب  فراع  هک  یـسک  دشابن و 

. درک دهاوخن  و  « 1  » هدرکن اهتب 
. تسادتبم يانعم  رارکت  هطبار  تسا ، ربخ  زا  دعب  ربخ  ای  لیلعت  ماقم  رد  هلمج  نیا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ 

__________________________________________________

. ].....[ نیلقثلا ج 4 ص 475 رون  یملعالا ، هسسوم  جایتحالا ج 1 ص 26 چ  یفاصلا ج 2 ص 313 ، ( 1)
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. درادن ارنآ  قاقحتسا  تیاده و  دادعتسا  یگدامآ و  نوچ  دنکیمن ، تیاده  ار  ساپسان  يوگغورد  دنوادخ  ٌراَّفَک  ٌبِذاک  َوُه  ْنَم 
یفَطْصَال دناهداد  تبـسن  وا  هب  یخرب  ار  زیزع  حیـسم و  هکئالم و  هچنانچ  دریگب ، يدنزرف  تساوخیم  ادخ  رگا  ًاَدلَو  َذِخَّتَی  ْنَأ  ُهَّللا  َدارَأ  َْول 
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هک ار  هچنآ  ُءاـشَی  اـم  نج  رـشب و  عاوـنا  هکئـالم و  فانـصا  لـیبق  زا  درکیم ، باـختنا  دـنیرفآیم  هدرک و  قـلخ  هـک  هـچنآ  زا  ُقـُلْخَی  اَّمِم 
. دناهداد تبسن  وا  هب  نارتخد  زا  هک  ار  هچنآ  هن  درکیم ، باختنا  نارسپ  زا  تساوخیم 

. تسود نیشنمه و  دنزرف ، کیرش ، زا  تسا  هّزنم  دنوادخ  ُهَناْحبُس 
. دشاب دنزرف  ياراد  ات  درادن  دننام  لثم و  هک  تسا  دحاو  يادخ  وا  ُدِحاْولا  ُهَّللا  َوُه 

وا لباقم  لثم و  کیرـش  دوشیم ، وا  دننام  لثم و  دنزرف  دشاب ، دـننام  کیرـش و  ياراد  تسین  زیاج  هک  تسا  یتسدهریچ  هنوگ  نآ  ُراَّهَْقلا 
. وا ریخست  طّلست و  دروم  روهقم و  هن  دریگیم ، رارق 

و هماّمع »  » رارکت باب  زا  روکی »  » ظفل رگا  دـنکیم ، لخاد  زور  رد  ار  بش  وا  ِراـهَّنلا  یَلَع  َلـْیَّللا  ُرِّوَُکی  ِّقَْحلاـِب  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ 
بش و ندوب  مه  رـس  تشپ  رارکت و  يانعم  هب  ای  دناشوپیم ، ار  زور  بش  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  دشاب ، يرگید  يور  رب  هقاط  ره  ندـیچیپ 

. تسا زور 
َرَمَْقلا َو  َسْمَّشلا  َرَّخَس  َو  ِْلیَّللا  یَلَع  َراهَّنلا  ُرِّوَُکی  َو 
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بـش رب  ار  زور  دومرف و  دروآ و  عراـضم  ظـفل  زور  بش و  دروم  رد  بلطم  نیا  رارکت  زور و  بش و  ندوـب  مه  رـس  تشپ  هب  هراـشا  يارب 
مدقت هک   ) داد رارق  ربنامرف  ار  هام  دیشروخ و  شیپ  زا  ینعی  دروآ ، یضام  ظفل  هام  باتفآ و  ریخـست  دروم  رد  یلو  دناشوپیم  دناچیپیم و 

(. تسا زور  بش و  دوجو  یلاقتنا و  یعضو و  تکرح  رب  هام  دیشروخ و  دوجو 
. دننکیم شدرگ  نّیعم  تقو  رد  دوخ  رادم  رب  رارمتسا  روط  هب  کی  ره  يِرْجَی  ٌّلُک 

ّطلـست ریخـست و  نـیا  زا  شدرگ و  رارکت و  نـیا  زا  يزیچ  دـنکیمن ، عـنم  وا  وا  رم  قّـقحت  زا  یعناـم  چـیه  هـک  يدـنوادخ  ُزیِزَْعلا  َوُـه  ـالَأ 
. دنک عنم  دناوتیمن 

دنکیمن هذخاؤم  ناهانگ  ریاس  وا  ادخ  هب  دنزرف  تبسن  یهاوخزاینا و  زا  دنتـسه  نآ  رب  هک  یتلاح  رب  ار  شناگدنب  هک  ياهدنزرمآ  راّفغلا » »
. دشخبیم ار  اهنآ  دنوادخ  تروص  نیا  رد  هک  دننک  هبوت  دیاش  ات 

. دش نایب  یحرش  هیآ  نیا  هراب  رد  ءاسن  يهروس  رد  ٍةَدِحاو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ 
رما سفن  کی  زا  رایـسب  تعامج  ندرک  قلخ  هچ  تسا ، رابخا  رد  بیترت  بیقعت و  هب  هراشا  تهج  ّمث »  » ظفل ندروآ  اهَجْوَز  اْهنِم  َلَعَج  َُّمث 
. تسا بیرغ  رما  دشاب  کیرش  دحاو  سفن  نآ  اب  رایسب  تعامج  نایم  رد  هک  سفن  نآ  زا  تفج  رسمه و  قلخ  تسین ، یتفگش  بیرغ و 
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ندـیرفآ قلخ و  يانعم  هب  اجنیا  رد  لزنأ »  » ظفل تشذـگ ، ماعنا  يهروس  رد  هناگتـشه  ياهجوز  نایب  ٍجاوْزَأ  َۀَِـینامَث  ِماْعنَْألا  َنِم  ْمَُکل  َلَْزنَأ  َو 

. تسا هدش  « 1  » هداد تبسن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  انعم  نیا  هچنانچ  تسا 
یـسفن بحاص  ره  ریخا  تیلعف  تسا ، نآ  ریخا  تیلعف  ببـس  هب  زیچ  ره  ندوب  ءیـش  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  يارب  لزنأ »  » ظفل لامعتـسا  و 

. تسوا سفن 
عاونا دارفا  يوس  هب  عاونا  باـبرا  حاورا و  نامـسآ  زا  نکیل  تسا ، ثداـح  ینامـسج  رظن  زا  هچ  رگا  سوفن  هک  تسا  نیا  بلطم  قیقحت  و 

. تسا هدش  لزان 
. تسین زاجم  قیرط  هب  قلخ »  » يانعم رد  لزنأ »  » لامعتسا نیا  ربانب 

لماک و یناویح  تروص  هب  هقلع  هغضم و  دعب  ناوختـسا ، تشوگ و  تقلخ  زا  دعب  امـش و  ٍْقلَخ  ِدَْعب  ْنِم  ًاْقلَخ  ْمُِکتاهَّمُأ  ِنوُُطب  ِیف  ْمُکُُقلْخَی 
. دیرفآ تسرد 

. دنراذگ تسا  هدمآ  ربخ  رد  هچنانچ  میشم  محر و  مکش و  یکیرات  زا  ار  امش  هک  یلاح  رد  ٍثالَث  ٍتاُملُظ  ِیف 
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. تسامش راگدرورپ  دش  رکذ  هک  تسا  نانچ  شلاعفا  فاصوا و  هک  ییادخ  ینعی  ُهَّللا  ُمُِکلذ 
. دینکن بلط  وا  زج  يراگدرورپ  سپ  ْمُکُّبَر 

__________________________________________________

نیلقثلا ج 4 ص 476 ج 7 رون  یملعالا : هسسوم  جایتحا ج 1 ص 250 چ  یفاص ج 4 ص 314 ، ( 1)
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. توکلم ملع  لباقم  رد  تسا  کلم  ملاع  دوصقم  ای  تسا ، وا  كولمم  ادخ  زج  يزیچ  ره  اهكولمم و  همه  ینعی  ُْکلُْملا  َُهل 
هغلابم لطاب  ياهدوبعم  زا  اهنآ  نتخاس  فرـصنم  يهظعوم و  دـنپ و  رد  نوچ  ْمُْکنَع  ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اوُرُفْکَت  ْنِإ  َنُوفَرُْـصت  یَّنَأَف  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ـال 
نیدب ار  مّهوت  نیا  اذـل  درادیم ، زاب  لطاب  ياهدوبعم  زا  ار  نانآ  دراد و  اهنآ  هب  جایتحا  نوچ  یلاعت  يادـخ  هک  دـما  شیپ  مّهوت  نیا  دومن 

هب یلاعت  يادخ  هکنآ  هن  تسین ، امش  رب  لّضفت  تمحر و  ضحم  زج  ادخ  يوس  هب  امش  هّجوت  هب  یلاعت  يادخ  مامتها  هک  درب  نیب  زا  هنوگ 
. دشاب هتشاد  جایتحا  امش 

. تسین یضار  شناگدنب  رفک  هب  ادخ  هک  َْرفُْکلا  ِهِدابِِعل  یضْرَی  َو ال 
: تسا یضار  نامیا  هب  تسین و  یضار  نآ  هب  دنوادخ  تسا ، ادخ  هدارا  ببس  هب  رفک  بلطم  نیا  قیقحت 

بضغ یمیحر و  تمحر  هّدام  هلزنم  هب  دشابیم  نآ  ببس  هب  ایشا  ياقب  دوجو و  هک  ینامحر  تمحر  هک  میتفگ  هتشذگ  بلاطم  نمض  رد 
تالامک دوشیم ، لصاح  ینامحر  تمحر  هلیـسو  هب  تانّوکم  يهمه  یتاذ  یلّوا  تلامک  تسا و  لالـضا  تیادـه و  طحنـس و  اـضر و  و 

ینیوکت و تیالو  نآ  هب  هک  ددرگیم  لصاح  یمیحر  تمحر  يهلیـسو  هب  دسریم  تادوجوم  هب  عنام  دوجو  مدـع  تروص  رد  هک  يوناث 
یفیلکت و  تیالو  نآ  هب  هک  تسا ، یمیحر  ببس  هب  ینیوکت  يوناث  تالامک  هب  لوقع  نابحاص  ندیسر  دوشیم ، هتفگ  ینیوکت  ياضر 
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. دوشیم هتفگ  اهنآ  ریغ  قیفوت و  تیاده و  اضر و 

. دنسرب يوناث  تالامک  هب  ات  دنوریم  ار  هار  نآ  ارطف  هک  میقتسم  هار  زا  تادوجوم  ینیوکت  فارحنا  و 
صقن زا  یـشان  فارحنا  نیا  نکیل  دوشیمن ، یلاعت  يادـخ  تسا  دوخ  هدارا و  اب  زج  ناشدوخ  فیلکت  میقتـسم  هار  زا  نیفّلکم  فارحنا  و 

هچ رگا  فارحنا  نیا  دشابیم و  شقلاخ  هب  نآ  تبسن  زا  رتراوازس  شدوخ  هب  فارحنا  تبسن  سپ  تسا ، دوجوم  نآ  دوجو  دودح  هّدام و 
، تسا یمیحر  تمحر  بسح  رب  اـضر  یناـمحر ، تـمحر  بـسح  رب  هدارا  نوـچ  تـسین  وا  تیاـضر  دروـم  یلو  تسادـخ  يهدارا  دروـم 

. تسین یفیلکت  ینیوکت و  تیالو  لباق  هارمگ ، راوخ و  فارحنا  بحاص  تسا ، ادخ  مشخ  دروم  ضوغبم و  فارحنا 
فالخ تیالو و  فالخ  ینعی  تسا ، هدش  ریغت  نآ  فالخ  رب  رفک  تسا ، یفیلکت  يوناث  تالامک  زا  رکش  نوچ  ْمَُکل  ُهَضْرَی  اوُرُکْشَت  ْنِإ  َو 

. تسا هدش  ریسفت  تفرعم  تیالو و  هب  رکش  هک  یلاح  رد  ماما 
هب ای  هدرک  تیاکح  یلاعت  هچنانچ  لاق  نابز  اب  تسا  یناسک  رب  ّدر  هیآ  نیا  دشکن ، ار  يرگید  راب  سک  چـیه  يرْخُأ و  َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  َو ال 
ام هار  زا  دـنتفگیم : هتـشاد و  نید  رد  تسایر  ياعّدا  هزاجا  نذا و  نودـب  هک  تسا  یناسک  نأش  تّما و  نیقفاـنم  نأـش  هچناـنچ  لاـح  نآ 

. میوشیم لّمحتم  ار  امش  يایاطخ  ام  دینک و  يوریپ 
هچ دنکیم ، تازاجم  ناشلمع  قبط  ار  نانآ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  َنُولَمْعَت  ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ْمُکُعِجْرَم  ْمُکِّبَر  یلِإ  َُّمث 
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. تسین نآ  رب  تازاجم  تهج  زج  ترخآ  رد  لمع  زا  نداد  ربخ 

تاروطخ اهلایخ و  اهتّین ، اهمزع ، اههدارا ، لیبق : زا  ای  تساههنیـس  رد  هک  هچنآ  هک  تشذگ  بلطم  نیا  رّرکم  ِروُدُّصلا  ِتاذـِب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ 
اهنآ هب  دوخ  اههنیـس  نابحاص  تسا و  ناهنپ  سوفن  رد  هک  تسا  ياهدادعتـسا  اوق و  لیبق  زا  ای  دـنکیم  قدـص  رودّـصلا  تاذ  اـهنآ  رب  هک 
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دنوریم نیب  زا  تعرس  هب  اهّتین  مزع  اههدارا و  دننام  یلبق  روما  نوچ  دنتسه ، رتراوازـس  ندوب  رودّصلا  تاذ  هب  اهنآ  هک  دنرادن ، یهاگآ 
لوق نیا  لیلعت  هلمج  نیا  دنتـسه و  رتراوازـس  تبحاصم  یهارمه و  قدص  هب  نانآ  اذل  دـنوریمن و  نیب  زا  هک  اهدادعتـسا  اوق و  فالخ  رب 

. دنکیم یفخم  ار  شلامعا  هک  تسا  یسک  دیدهت  تسا ، مکئبنی » : » ادخ
ررض یتخس و  اب  هاگره  هک  یلاح  رد  دیزرویم  رفک  ادخ  هب  هنوگچ  ینعی  تسا ، اورفکت » نا  : » ادخ لوق  رب  فطع  ٌّرُض  َناْسنِْإلا  َّسَم  اذِإ  َو 

رفک و سپ  دـیربیم !؟ هاـنپ  وا  هب  هدرک و  ادـخ  هب  رارقا  ترطف  قبط  امـش  ینعی  ادـخ !؟ ریغ  هب  هن  دـیربیم ، هاـنپ  ادـخ  هب  دـیوشیم  ورب  ور 
. تسین امش  ترطف  تشرس و  ندش  هدیشوپ  ّتلع  هب  زج  امشیب  اهتمعن  نارفک 

. دیدرگرب وا  يوس  هب  هک  دیناوخ  یم  ار  ادخ  يراچان  عقوم  رد  اذل  ِْهَیلِإ  ًابِینُم  ُهَّبَر  اعَد 
دنپ و  دنکیم ، عنم  فّرصت  ریبدت و  زا  ار  هلقاع  يهوق  تسا ، هّلیختم  يهّوق  فّرصت  ببس  هب  هک  لایخ  هک  دش  هتفگ  نیا  زا  شیپ 

328 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، دتـسیایم زاب  فّرـصت  زا  لایخ  دـید  ار  اهتیعقاو  دـش و  هجاوم  لکـشم  یتخـس و  اب  یتقو  یلو  دـناشوپیم ، ار  لـقع  عنم  عدر و  هظعوم و 

. دوشیم رهاظ  لقع  مکح  و  تایح ) هزیرغ   ) هک تقونا 
. دوشیمن لامعتسا  انعم  نیا  رد  زج  هلّوخ »  » ظفل نوچ  دومن ، تیانع  لّضفت و  دنوادخ  یتقو  َُهلَّوَخ  اذِإ  َُّمث 

يهفیطل نآ  ای  دنکیم ، شومارف  تساوخیم  ادـخ  زا  ار  نآ  عفد  هک  ار  یتخـس  لکـشم  نآ  ُْلبَق و  ْنِم  ِْهَیلِإ  اوُعْدَـی  َناک  ام  َیِـسَن  ُْهنِم  ًۀَـمِْعن 
لها عیمج  یناوخارف  توعد و  ادخ ، هب  ندرب  هانپ  هچ  دناوخیمارف ، ار  وا  یتخـس  ماگنه  شتکلمم  لها  اوق و  هک  دنکیم  شومارف  ار  یبیغ 

. تسا هدمآ  ربخ  رد  هچنانچ  دشابیم ، لیضفلا  یبا  دروم  رد  هیآ  لوزن  هچ  رگا  دشابیم  ادخ  يوس  هب  شتکلمم 
تقو ره  تسنادیم ، رحاس  ار  ادخ  لوسر  وا  تسا : هدش  لزان  لیـضفلا  یبا  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
هبوت دوب  هتفگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يهراب  رد  هک  هچنآ  زا  دناوخیمارف و  ار  شراگدرورپ  دشیم  راچد  یضیرم  یتخـس و  هب 

ْنِم َکَّنِإ  اًلِیلَق  َكِْرفُِکب  ْعَّتَمَت  ُْلق  : » دومرف یلاعت  يادخ  اذـل  درکیم ، شومارف  ار  هبوت  دادیم ، تیفاع  تّحـص و  وا  هب  ادـخ  یتقو  درکیم ،
دوش دنمهرهب  ترفک  زا  یسک  وگب  سپ  دشابیم  شلوسر  ادخ و  بناج  زا  ّقح  نودب  مدرم  رب  وت  تسایر  هکنیا  زا  روظنم  ِراَّنلا » ِباحْـصَأ 

زا هک  دومن  فطع  مالّسلا  هیلع  یلع  يهراب  رد  ار  هیآ  نیا  زا  دعب  هلمج  یلاعت  يادخ  سپس  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  یـشتآ  لها  وت  زا  هک 
ربخ  یلاعت  يادخ  دزن  وا  لضف  لاح 

329 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ای هداد ، رارق  ناگراتـس  اهتب و  دننام  یناکیرـش  لاثما و  یلاعت  يادخ  يارب  ًاداْدنَأ  ِهَِّلل  َلَعَج  َو  رخآ » ات  ٌِتناق ...  َوُه  ْنَّمَأ  :» دومرف دـهدیم ،

. نآ ياههتساوخ  سفن و  ياههاوه  دننام  هداد ، رارق  شدوجو  رد  یلاثما  ادخ  يارب 
. تسا هدش  هدناوخ  ای  هحتف  اب  ّلظیل »  » ظفل دنک ، هارمگ  ادخ  هار  زا  ار  شتکلمم  لها  ای  مدرم ، ات  ِِهلِیبَس  ْنَع  َّلُِضِیل 

هدمآ يور  نآ  ياههتساوخ  سفن و  رد  هب  هدنادرگ و  يور  بلق  زا  هک  یسک  يا  ای  نالف ، ابا  ای  لیضف ، ابا  يا  وگب : اًلِیلَق  َكِْرفُِکب  ْعَّتَمَت  ُْلق 
. وش دنمرهب  ترفک  زا  یکدنا 

ای مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  تیالو و  زا  ادـخ ، زا  ندـینادرگ  يور  فارـصنا و  اریز  یتسه ، شتآ  لـها  زا  وت  هک  هّتبلا  ِراَّنلا  ِباحْـصَأ  ْنِم  َکَّنِإ 
زج یناـسفن  ياـههزیگنا  یعاد و  دوشیمن ، قّقحم  تسا  راـتفرگ  یناـسفن  یعاد  اـههزیگنا و  هب  هک  یـسک  زج  بلق  رد  زا  ندـینادرگ  يور 

. تسین شتآ  يهلعش 
20 تایآ 9 -

329 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 9  (: 39  ) رمزلا هروس  ]
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هراشا

ُرَّکَذَتَی امَّنِإ  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْـسَی  ْلَه  ُْلق  ِهِّبَر  َۀَـمْحَر  اوُجْرَی  َو  َةَرِخْآلا  ُرَذْـحَی  ًاِمئاق  َو  ًادِـجاس  ِْلیَّللا  َءانآ  ٌِتناق  َوُه  ْنَّمَأ 
ْمُهَرْجَأ َنوُِرباَّصلا  یَّفَُوی  امَّنِإ  ٌۀَعِساو  ِهَّللا  ُضْرَأ  َو  ٌۀَنَسَح  اْینُّدلا  ِهِذه  ِیف  اُونَسْحَأ  َنیِذَِّلل  ْمُکَّبَر  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِدابِع  ای  ُْلق  ( 9  ) ِباْبلَْألا اُولوُأ 
ُْتیَصَع ْنِإ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ُْلق  ( 12  ) َنیِِملْسُْملا َلَّوَأ  َنوُکَأ  ْنَِأل  ُتِْرمُأ  َو  ( 11  ) َنیِّدلا َُهل  ًاِصلُْخم  َهَّللا  َدـُبْعَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  یِّنِإ  ُْلق  ( 10  ) ٍباسِح ِْریَِغب 

(13  ) ٍمیِظَع ٍمْوَی  َباذَع  یِّبَر 
َوُه َِکلذ  الَأ  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمِهِیلْهَأ  َو  ْمُهَسُْفنَأ  اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  َنیِرِساْخلا  َّنِإ  ُْلق  ِِهنوُد  ْنِم  ُْمْتئِـش  ام  اوُُدبْعاَف  ( 14  ) ِینیِد َُهل  ًاِصلُْخم  ُُدبْعَأ  َهَّللا  ُِلق 

اُوبَنَتْجا َنیِذَّلا  َو  ( 16  ) ِنوُقَّتاَف ِدابِع  ای  ُهَداـبِع  ِِهب  ُهَّللا  ُفِّوَُخی  َکـِلذ  ٌلَـلُظ  ْمِِهتَْحت  ْنِم  َو  ِراَّنلا  َنِم  ٌلَـلُظ  ْمِِهقْوَف  ْنِم  ْمَُهل  ( 15  ) ُنِیبُْملا ُنارْسُْخلا 
َو ُهَّللا  ُمُهادَه  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ُهَنَـسْحَأ  َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْـسَی  َنیِذَّلا  ( 17  ) ِدابِع ْرِّشَبَف  يرُْـشْبلا  ُمَُهل  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبانَأ  َو  اهوُدـُبْعَی  ْنَأ  َتوُغاَّطلا 

(18  ) ِباْبلَْألا اُولوُأ  ْمُه  َِکئلوُأ 
اَِهتَْحت ْنِم  يِرَْجت  ٌۀَِّیْنبَم  ٌفَرُغ  اـِهقْوَف  ْنِم  ٌفَرُغ  ْمَُهل  ْمُهَّبَر  اْوَـقَّتا  َنیِذَّلا  ِنِکل  ( 19  ) ِراَّنلا ِیف  ْنَم  ُذِْقُنت  َْتنَأَف  َأ  ِباذَْـعلا  ُۀَِـملَک  ِْهیَلَع  َّقَح  ْنَمَف  َأ 

(20  ) َداعیِْملا ُهَّللا  ُِفلُْخی  ِهَّللا ال  َدْعَو  ُراْهنَْألا 
330 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

330 ص :  همجرت ..... :

دراد دـیما  شراگدرورپ  تمحر  هب  میب و  ترخآ  زا  و )  ) تسا رگـشیاین  اپ ، رب  هاگ  هدجـس و  هب  هاگ  بش ، زا  ییاهـساپ  رد  هک  یـسک  اـیآ 
دنپ هک  دننادنمدرخ  طقف  زگره ) ( ؟ دنربا رب  دننادیمن  هک  یناسک  اب  دـننادیم ، هک  یناسک  ایآ  وگب  ساپـسان ،) لفاغ  كرـشم  ای  تسا  رتهب  )

. دنریگیم
هدرتسگ ادـخ  نیمز  تسوکین ، شاداپ  دـننک ، یکین  ایند  نیا  رد  هک  یناسک  يارب  دـینک  اورپ  ناتراگدرورپ  زا  نم  نمؤم  ناگدـنب  يا  وگب 

شاداپ انامه  دیسا ،) رهم  ترجه  زا   ) تسا
331 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دش دهاوخ  هداد  یمامت  هب  باسحیب و  نایابیکش 
. متسرپب مرادیم - هتساریپ  كاپ و  وا  يارب  ار  منید  هک  یلاح  رد  ار - دنوادخ  هک  ماهتفای  نامرف  نم  وگب 

. مشاب تما ) نیا   ) ناملسم نیتسخن  هک  ماهتفای  نامرف  و 
. مسرتیم نیگمهس  يزور  باذع  زا  منک ، یچیپرس  مراگدرورپ  رما  زا  رگا  نم  وگب 

. متسرپیم مرادیم - هتساریپ  شیارب  ار  منید  هک  یلاح  رد  ار - دنوادخ  وگب 
تمایق زور  رد  ناشهداوناخ  نتـشیوخ و  هب  هک  دنتـسه  یناسک  یعقاو )  ) ناراکنایز وگب  دـیتسرپب  وا  ياـج  هب  دـیهاوخیم  هچ  ره  مه  اـمش 

. راکشآ يدنمنایز  تسا  نیا  ناه  دناهدناسر  نایز 
يا دناسرتیم  ار  شناگدنب  نادب  دـنوادخ  هک  تسا  نامه  نیا  ییاهنابیاس  مه  ناشدورف  زا  تسا ، شتآ  زا  ییاهنابیاس  ناشزارف  زا  ار  نانآ 

. دینک اورپ  نم  زا  نم  ناگدنب 
سپ تسار  ناـشیا  تشهب ) تراـشب /(  دناهتـشگزاب ، دـنوادخ  يوـس  هب  شدنتـسرپب ، هکنیا  زا  دـناهدرک  زیهرپ  توغاـط  زا  هـک  یناـسک  و 

. هد تراشب  ار  مناگدنب 
تسا و هدرک  ناشتیاده  دـنوادخ  هک  دـننانیا  دـننکیم  يوریپ  نآ  نیرتهب  زا  هاگنآ  دونـشیم و  ار  ّقح ) کین و   ) لوق هک  ار  یناسک  نامه 
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. دننادنمدرخ هک  دننانیا 
؟ یناهریم تسا  خزود  رد  هک  ار  یسک  وت  ایآ  تسا ، یخزود ) و   ) هتفای ققحت  وا  رب  باذع  مکح  هک  یسک  ایآ 

اهنآ تسدورف  زا  و ) ، ) تسا هدـش  هتخاس  ییاههفرغ  اهنآ  زارف  رب  هک  دـنراد  ییاههفرغ  دناهتـشاد ، اورپ  ناشراگدرورپ  زا  هک  یناـسک  یلو 
. دنکیمن هدعو  فلخ  دنوادخ  و )  ) تسا یهلا  هدعو  قفو  رب  تسا  يراج  نارابیوج 

تشک نادب  سپس  داد ، هار  نیمز  لد  رد  ناراسهمـشچ  نزخم )  ) رد ار  نآ  دتـسرفیم و  ورف  یبآ  نامـسآ  زا  دنوادخ  هک  ياهتـسیرگنن  ایآ 
نادنمدرخ يارب  رما  رد  دنکیم  راوخ  درخ و  ار  نآ  سپـس  ینیبیم ، درز  ار  نآ  دکـشخیم و  تشک ) نآ   ) سپـس دروآیمرب ، گنراگنر 

. تسا يروآدای 
دنناـمه  ) تسا تیادـه )  ) روـن زا  رادروـخرب  شراـگدرورپ  يوـس  زا  تـسا ، هتـشاد  هداـشگ  مالـسا  هـب  ار  شلد  دـنوادخ  هـک  یـسک  اـیآ 

332 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دننانیا  دنتسه  لدتخس  یهلا ، دای  ادخ  كرت  زا  هک  نانآ  رب  ياو  سپ  تسا ،)؟ نالدتخس 
. دنراکشآ یهارمگ  رد  هک 

نآ زا  دنراد  تیشخ  ناشراگدرورپ  زا  هک  یناسک  ياهتسوپ  هک  هداتسرف ، ورف  ررکم  نوگمه و  یباتک  تأیه  رد  ار  نخـس  نیرتهب  دنوادخ 
هک ار  سک  ره  نآ  هب  هک  تسا  یهلا  تیاده  نیا  دوش  مرن  ادخ  دای  اب  ناشیاهلد  ناشیاهتـسوپ و  دنبای و ) شمارآ   ) سپـس دـیآرد ، هزرل  هب 

. تسین ییامنهار  ار  وا  دشاب ، هدراذگ  یهاریب  رد  دنوادخ  هک  ار  سک  ره  دروآیم ، هار  هب  دهاوخب 
ناما رد  نآ  زا  هک  تسا  یـسک  دننام   ) درب رد  هب  ناج  تخـس  باذع  زا  شاهرهچ  اب  دـهاوخب  هتـسب ) ناتـسد  اب   ) تمایق زور  هک  یـسک  ایآ 

. دیشچب دیدوب  هدرک  هک  ار  يراک  هجیتن )  ) دوش هتفگ  كرشم )  ) ناراکمتس هب  و  تسین )؟
. دمآ ناشرس  رب  دندربیمن  ار  شنامگ  هک  ییاج  زا  باذع  هاگنآ  دندرک  هشیپ  ینامسآ ) بتک  ناربمایپ و   ) بیذکت مه  نانآ  ناینیشیپ 

. تسا رتنیگمهس  يورخا  باذع  دیتسنادیم  رگا  دیناشچ ، يراوخ  تّفخ و  ایند  یناگدنز  رد  نانآ  هب  دنوادخ  سپس 
. دنریگ دنپ  هک  دشاب  میاهدز ، لثم  هنوگ  ره  زا  نآرق  نیا  رد  مدرم  يارب  و 

. دننک هشیپ  اورپ  هک  دشاب  یتساک ، يژک و  نودب  اویش ) یبرع /(  تسا  ینآرق  هک 
هژیو یعدمیب )  ) هک ياهدرب ) يدرم /(  دنراگزاسان و  وجهزیتس و  وا  هراب  رد  کیرـش  دنچ  هک  ياهدرب ) يدرم /(  زا  دنزیم  یلثم  دنوادخ 

. دننادیمن نانآ  هنیرتشیب  یلو  تسار  يادخ  ساپس  دندننامه  دنربارب و  ود  نیا  ایآ  تسا ، درم  کی 

332 ص :  ریسفت ..... 

دنارذگیم و تدابع  هب  مایق  هدجس و  لاح  رد  ار  بش  یسک  ایآ  ِهِّبَر  َۀَمْحَر  اوُجْرَی  َو  َةَرِخْآلا  ُرَذْحَی  ًاِمئاق  َو  ًادِجاس  ِْلیَّللا  َءانآ  ٌِتناق  َوُه  ْنَّمَأ 
؟ تسین نینچ  هک  تسا  یسک  دننام  تسا  راودیما  ار  شراگدرورپ  تمحر  دسرتیم و  ترخآ  زا 

لوق  تلالد  هیلاح و  هنیرق  تلالد  تهج  هب  ادتبم  ربخ  ترابع  نیا  رد 
333 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدش  فذح  هیآ » رخا  ات  َنوُمَْلعَی ...  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه  ُْلق  : » ادخ
، هدش فذح  لّوا  لداعم  هک  دنکیم ؟ ادـخ  هدجـس  تدابع و  هک  یـسک  ای  تسا  رتهب  هدـش  رفاک  هک  یـسک  ایآ  تسا : نینچ  هیآ  يانعم  ای 

ینعی تسا ، فوذحم  ربخ  تروص  نیا  رد  هک  هدش  هدناوخ  میم  فیفخت  اب  تناق » وه  نّما  ، » دنکیم تلالد  نآ  رب  روکذـم  هنیرق  ود  نوچ 
: تسا نینچ  هیآ  ریدـقت  هدـش ، فذـح  ود  ره  لداعم  ربخ و  ای  تسین ؟ نینچ  نیا  هک  تسا  لوغـشم  ادـخ  تدابع  هب  ار  بش  هک  یـسک  ایآ 

مالّسلا هیلع  یلع  نانمشد  زج  تسین  نینچ  نیا  هک  یسک  هدش ، مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ریـسفت  تناق »  » ظفل و  رفک » نم  مأ  ریخ  تناق  وه  نّما  »
اب تافانم  تسادـخ  یـضرم  لامعا  هدیدنـسپ و  ياهتلـصخ  لصا  وا  هکنیا  باب  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  تناق »  » ظـفل صیـصخت  دنتـسین ،
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. تسا هتشذگ  بلطم  نیا  ررکم  هچنانچ  درادن ، نآ  میمعت 
!؟ دنربارب نآ  ریغ  اب  تسا  ملع  همزال  نآ  هک  دنربیم  رس  هب  مایق  دوجـس و  لاح  رد  ار  بش  هک  یناسک  وگب  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْـسَی  ْلَه  ُْلق 

. تشذگ باتک  لّوا  لوصف  رد  هچنانچ  دنتسه ، مزالتم  مه  اب  لمع  ملع و  هچ 
رفاـک مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  اـی  لوسر ، هب  اـی  ادـخ ، ياـهتمعن  هب  اـی  ادـخ ، هب  هجیتـن  رد  دـننادیمن ، هک  یناـسک  ینعی  َنوُمَْلعَی  ـال  َنیِذَّلا  َو 

. دوشیم
. اهنآ ریغ  هن  دنوشیم ، رّکذتم  اهلقع  نابحاص  ار  هورگ  ود  نآ  ندوبن  يواسم  ِباْبلَْألا  اُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  امَّنِإ 

يهمه هچ  رگا  تسا  یلاخ  لـقع  زا  هک  یـسک  دنتـسه ، یلاـخ  لـقع  زا  اـهنآ  نوچ  درادـن ، ياهدـیاف  وت  يروآداـی  تسا : هتفگ  هک  اـیوگ 
و  دریگیمن . دنپ  مه  زاب  دوش ، هدروآ  ای  دوش  رکذ  وا  يارب  اههناشن 
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ندـنازوس شتآ و  قیال  هک  تسا  زغمیب  يودرگ  دـننام  رما  ّیلو  هب  لاّصتا  نودـب  تیالو و  نودـب  ناـسنا  هک  دـش  هتفگ  بلطم  نیا  رّرکم 

بلق زغم  يهلزنم  هب  نامیا  اریز  دوشیم ، زغم  بحاـص  بلق  رد  ناـمیا  لوخد  مالّـسلا و  مهیلع  هّمئا  رما  رد  لوخد  لاـّصتا و  زا  دـعب  تسا ،
: تسا هدمآ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دناهدرک ، ریسفت  رصح  قیرطب  ناشن  نایعیش  هب  تایآ  رد  ار  ِباْبلَْألا  اُولوُأ  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  اذل  تسا ،

. دنتسه لقع  زغم و  نابحاص  ام  ياههعیش  دننادیمن ، هک  دنتسه  یناسک  ام  نانمشد  میتسه ، ام  دنراد  ملع  دننادیم و  هک  نانآ 
هب يِوَتْسَی .....  ْلَه  دومرف : دومن و  رکذ  هیآ  کی  رد  ار  ام  نانمشد  ام و  نایعیش  ام و  یلاعت  يادخ  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

. تسا هدیسر  يدایز  رابخا  نیماضم  نیا 
ندوب هدنب  دهد ، رارق  باطخ  دروم  ار  ادـخ  ناگدـنب  هک  درک  رما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  شلوسر  هب  یلاعت  يادـخ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِدابِع  ای  ُْلق 

وا نیشناج  هکلب  تسا ، وا  نیمز  رد  ادخ  نیشناج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دشاب  نیا  هب  رعشم  ات  دهد  تبسن  شدوخ  هب  ار  اهنآ 
يهفیلخ يهدنب  دبع و  دشاب  یلاعت  يادخ  دبع  هدنب و  هک  سک  ره  سپ  تسا ، وا  ياهتبـسن  فاصوا و  عیمج  رهظم  نامـسآ ، نیمز و  رد 

. تدابع دبع  هن  تسا ، تعاطا  دبع  دوصقم  هّتبلا  دشابیم ، زین  وا 
. دیزیهرپب ادخ  مشخ  زا  ْمُکَّبَر  اوُقَّتا 

ج12، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  یلاعت : يادخ  لوق  زا  لاح  ای  تسا  اونـسحأ »  » هب قّلعتم  اْینُّدلا  ِهِذه  ِیف  يهلمج  اْینُّدلا  ِهِذـه  ِیف  اُونَـسْحَأ  َنیِذَِّلل 
335 ص :

یبوخ ییوکین و  هنـسح و  ياراد  زین  ایند  رد  تسا  یبوخ  ییوکین  ياراد  ترخآ  رد  هک  روطنامه  راـکوکین  نسحم و  اریز  تسا ، هنـسح » »
رد يولوم  تسا  هتفگ  بوخ  هچ  نآ ، زا  ندرب  تّذـل  هار و  نآ  ندومیپ  هار و  یناسآ  تلوهـس و  زا  تسا  ترابع  ایند  رد  يهنـسح  تسا و 

: هدومرف هک  اجنآ  ترخآ  ایند و  رد  هنسح  ریسفت 
نسح انابقع  راد  یف  انتآ  نسح  انایند  راد  یف  انتآ 

فیرش يا  وت  مه  شاب  ام  دصقم  فیطل  نک  ناتسب  وچ  ام  رب  ار  هار 
ایوگ تسا ، ْمُکَّبَر  اوُقَّتا  یلاعت : يادخ  لوق  موهفم  قوطنم و  لیلعت  عوضوم  رد  فذح  هک  هچنآ  هدـمآ و  ظفل  رد  هک  هچنآ  اب  هلمج  نیا  و 
یبوخ هک  یناسک  يارب  اریز  دسریم ، باوث  هب  هدننک  تعاطا  عیطم و  بّذـعم و  راکهانگ  هک  دـیزیهرپب ، ادـخ  مشخ  زا  تسا : هدومرف  هک 

. تسا تبوقع  دننک  هانگ  يدب و  یناسک  يارب  هنسح و  هنسح )  ) دننک
هک دینک  ترجه  ینیمز  هب  سپ  دیئامن  ناسحا  یبوخ و  دـیتسناوتن  ینیمز  رد  رگا  تسا ، هدرتسگ  عیـسو و  ادـخ  نیمز  ٌۀَعِـساو  ِهَّللا  ُضْرَأ  َو 

. دینک ناسحا  نیمز  نآ  رد  دیناوتب 
یئاج رد  ناسحا  ياهیتخـس  رب  هک  یـسک  دوبن  نکمم  ترجه  رگا  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  َنوُِرباَّصلا  یَّفَُوی  امَّنِإ 
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؟ دراد يرجا  هچ  دنک  ربص  دراد  تّقشم  ناسحا  هک  ییاج  رد  ناسحا  هک 
ياهیتخس  رب  دنک و  ترجه  هک  یسک  دراد  هچ  هدش : هتفگ  ای 
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؟ دیامن ترجه  رب  ای  اهنطو  رد  ندرک  یبوخ  ناسحا و  رب  هک  یسک  رب  تسا  يرجا  هچ  ای  دیامن ، ربص  ترجه 

. دوشیم هداد  باسح  نودب  شاداپ  رجا و  ناگدننک  ربص  هب  دومرف : سپ 
شاداـپ رجا و  نداد  دوـصقم  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  راـبخا  رد  تسا ، نآ  یناوارف  ترثـک و  رجا و  یگرزب  زا  هیاـنک  ٍباـسِح  ِْریَِغب  ْمُهَرْجَأ 

. تسا لامعا  يهبساحم  نودب 
نید لامعا  ای  كولس  هار  هک  یلاح  رد  منک  شتسرپ  تدابع و  ار  ادخ  متسه  رومأم  نم  ینعی  َنیِّدلا  َُهل  ًاِصلُْخم  َهَّللا  َُدبْعَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  یِّنِإ  ُْلق 

كرـش دیهاوخیم  هک  هچنآ  اهلمع  نید و  رد  دـیتسرپب ، دـیهاوخیم  هک  هچ  ره  امـش  مزاس ، صلاخ  سفن  ناطیـش و  يروآكرـش  زا  ار 
. دیروایب

يادـخ بناج  زا  تسین ، یلاعت  يادـخ  تیاضر  دروم  نانآ  ندروآ  كرـش  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  تسا ، نیکرـشم  زا  هیاـنک  هیآ  نیا  سپ 
. تسا هدشن  رما  نآ  هب  یلاعت 

لاح رد  دـیاب  دـشاب  نیملـسم  لّوا  دـهاوخیم  سک  ره  سپ  مشاب  نیملـسم  لّوا  هک  مدـش  رومأم  نم  َنیِِملْـسُْملا و  َلَّوَأ  َنوُکَأ  ْنَِأل  ُتِْرمُأ  َو 
هک تسا  هدـیاز  مال »  » تروص نیا  رد  مشاب و  نیملـسم  لّوا  مدـش  رومأم  نم  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  اـی  دـنک ، تداـبع  ار  ادـخ  صـالخا 

. تسا هدش  هدروآ  تیوقت  تهج 
ار  ادخ  هک  مسرتیم  نم  یِّبَر  ُْتیَصَع  ْنِإ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ُْلق 
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. میوگ كرت  هدرک  رما  نآ  هب  ارم  دنوادخ  هک  ار  نید  ندینادرگ  صلاخ  مزرو و  ینامرفان 

. دیهد ماجنا  دیهاوخیم  صلاخ  يزور و  كرش  زا  ار  هچ  ره  هک  امش  نیا و  مسرتیم و  گرزب  زور  باذع  زا  نم  ٍمیِظَع  ٍمْوَی  َباذَع 
. تسا رصح  يارب  هّللا »  » ظفل میدقت  ُُدبْعَأ  َهَّللا  ُِلق 

. میامنیم شتسرپ  تدابع و  هناصلاخ  ار  وا  منکیم و  لاثتما  ار  ادخ  رما  نم  وگب : ینعی 
. دینک شتسرپ  دیهاوخ  ار  هک  ره  دیزروب و  كرش  ادخ  نید  رد  دیهاوخیم  هچ  ره  امش  ِِهنوُد و  ْنِم  ُْمْتئِش  ام  اوُُدبْعاَف 

. تسا گرزب  نارسخ  نایز و  نامه  نایز  ررض و  نیا  دینزیم ، ررض  سفن  نازابرس  اوق و  اهسفن ، هب  نوچ  دینکیم ، نایز  امش  وگب  ُْلق 
هب ار  شیوخ  جراخ  لخاد و  تیب  لها  دوخ و  تمایق  زور  رد  هک  دنتسه  یناسک  ناراکنایز  ْمِهِیلْهَأ  َو  ْمُهَسُْفنَأ  اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  َنیِرِساْخلا  َّنِإ 

. دندنکفا یگشیمه  نارسخ 
نیب یتبسن  تسا و  ریاغم  امش  اب  هک  لام  نایز  نارسخ و  هن  راکـشآ  نایز  نارـسخ و  تسا  نیا  ُنِیبُْملا و  ُنارْـسُْخلا  َوُه  َِکلذ  الَأ  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی 

. دوشیم رابتعا  فرع  ای  عرش  يهیحان  زا  هک  رابتعا  دّرجم  زج  تسین  امش  نآ و 
ٌلَلُظ ْمِِهتَْحت  ْنِم  َو  ِراَّنلا  َنِم  ٌلَلُظ  ْمِِهقْوَف  ْنِم  ْمَُهل 
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زا ای  ریز  زا  نابیاس  هک  ییاج  رد  نآ  لامعتـسا  دزادـنا ، هیاس  هک  تسا  يزیچ  للظ »  » ظفل تسا ، شتآ  زا  ینابیاس  ریز  الاب و  زا  اـهنآ  يارب 

. دنراد رارق  نآ  ریز  رد  هک  تسا  یناسک  يارب  نابیاس  زین  ریز  زا  نابیاس  هک  تسا  نیا  باب 
. تسا نتفرگ  رارق  شتآ  زا  ینابهیاس  ریز  رد  ای  دش ، رکذ  هک  ینایز  نیا  َِکلذ 

الَأ یلاعت : يادخ  لوق  زا  دیشاب  هدنب  ار  ادخ  نم  ناگدنب  يا  دناسرتیم ، ار  شاهدنب  ادخ  هک  يروما  زا  ِنوُقَّتاَف  ِدابِع  ای  ُهَدابِع  ِِهب  ُهَّللا  ُفِّوَُخی 
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ای ْمِِهقْوَف  ْنِم  ْمَُهل  تسادخ ، بناج  زا  مالک  ادتبا  ای  دیوگب ، ار  نآ  تسا  هدش  رما  ادخ  لوسر  هب  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  ُنارْـسُْخلا  َوُه  َِکلذ 
. تسادخ بناج  زا  مالک  يادتبا  ِنوُقَّتاَف  ِدابِع  ای  ُهَّللا  ُفِّوَُخی  َِکلذ 

نینچ و ناگدـننک  دوس  اـّما  : » دـیوگب هک  تسا  نیا  يهلزنم  هب  اـی  تسا  اورـسخ » نیذـّلا  : » لـباقم رد  هلمج  نیا  َتوُغاَّطلا  اوـُبَنَتْجا  َنیِذَّلا  َو 
. دنتسه نانآ  ناگدننک  دوس  هک  دومن  نایب  تسا  نآ  رد  هدننک  دوس  هک  ار  هچنآ  درک و  لودع  ترابع  نیا  زا  هک  دنانانچ 

. تسا توغاط )  ) زا لدب  هلمج  نیا  دنتسرپادخ ، هک  اهوُُدبْعَی  ْنَأ 
ادخ يوس  هب  يهبانا  زا  دوصقم  دیاب  سپ  هدش  ریسفت  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمـشد  یـضعب  هب  توغاط  نوچ  يرُْـشْبلا و  ُمَُهل  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبانَأ  َو 

هچ  تسا ، روط  نیمه  بلطم  دشاب ، وا  اب  تعیب  مالّسلا و  هیلع  یلع  تسد  هب  هبوت 
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هک تیـالو  اـب  رگم  ددرگیمن  هدوشگ  دوشیمن و  هتـسناد  بلق  هار  تسین ، بلق  تهج  رد  ریـس  هب  زج  ادـخ  يوس  هب  عوـجر  تشگزاـب و 
. تسا رما  ّیلو  تسد  هب  تعیب  نامه 

. تسا مالّسلا  هیلع  ّیلع  نآ  رد  لصا  و 
نیدب تسادخ ، ناگدـنب  تشادـگرزب  تهج  ریمـض  ياج  هب  دابع )  ) رهاظ مسا  ندروآ  ُهَنَـسْحَأ  َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْـسَی  َنیِذَّلا  ِدابِع  ْرِّشَبَف 

ّتیدوبع هب  مامتها  فصو و  نآ  هب  ار  نانآ  ات  دیامنیم  یحدم  فصو  هب  فیـصوت  بیغرت و  دـنکیم و  هفاضا  شدوخب  ار  اهنآ  هک  هنوگ 
. دنک قیوشت 

يدوجو تاملک  رب  یـسفن و  لاوقا  یظفل و  لاوقا  رب  دوشیم  قالطا  لوق  هک  نادـب  نآ  قیقحت  لوق و  نیرتهب  زا  عابتا  ندرک و  يوریپ  نایب 
. تسام هب  تبسن  یسفن  لاوقا  دننام  یلاعت  يادخ  هب  تبسن  هک 

زا دوصقم  سپ  دوشیمن  دارفا  نمـض  رد  زج  سنج  ندادارف  شوگ  عامتـسا و  نوچ  دـشاب و  سنج  يارب  تسا  نکمم  لوق  ظفل  رد  مـال  و 
. دزاس جراخ  ندوب  لاحم  زا  ارنآ  هک  دوش  دّیقم  يزیچ  هب  دیاب  نکیل  تسا ، یلدب  مومع  تروص  هب  دارفا  قارغتسا  ای  سنج 

دونـشیم و ددرگیم و  نکمم  دـتفایم و  قاّفتا  ناـنآ  رب  اـهنآ  ندینـش  هک  ار  یلاوقا  عیمج  هک  یناـسک  دوشیم : نینچ  هیآ  ریدـقت  اـنعم و 
. دننکیم يوریپ  ار  اهنآ  نیرتهب 

لـصاح عامتـسا  ظـفل  مّدـقت  لاـح و  هنیرق  هب  ياـنعم  نیا  دوشیم و  قّقحم  اـهنآ  رب  نآ  ندینـش  هک  ار  یلوق  ره  دنونـشیم  هک  یناـسک  اـی 
دوشیم : نینچ  نآ  ریدقت  يانعم و  هک  تسا  لوق  زا  هتخانشان  لوهجم و  درف  لوق  زا  دوصقم  ای  دوشیم ،
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. تسا تیالو  لوق  نآ  تسین و  نکمم  نآ  فیرعت  ندناسانش و  هک  دنونشیم  ار  یلوهجم  هتخانشان و  لوق  راتفگ و  هک  یناسک 

. تسا دیعب  ظفل  بسح  رب  هجو  نیا  و 
يهدننک تلالد  ظافلا  لاوقا و  نوچ  دشاب ، وا  تیالو  مالّسلا و  هیلع  یلع  دوهعم  لوق  زا  روظنم  دشاب ، دهع  يارب  مال )  ) ظفل تسا  نکمم  و 

نآ زا  ظافلا و  تهج  زا  يزیچ  رب  يهدـننک  تلـالد  اریز  تسا ، تالولدـم  یناـعم و  بسح  رب  نسح  زا  وا  هنآ  زا  روظنم  دنتـسه  یناـعم  رب 
رارق هب  موـکحم  هیلع و  موـکحم  تسا  مسا  هک  تهج  نآ  زا  مسا  هچناـنچ  دوـشیمن  عـقاو  هب  موـکحم  دـنکیم  اـنعم  رب  تلـالد  هک  تهج 

. دریگیمن
. تسا تالولدم  یناعم و  بسح  رب  نسح  دوصقم  هکلب  دشاب ، ظافلا  بسح  رب  نسح  دناوتیمن  لاوقا  نسح  زا  دوصقم  نیاربانب 

تربع حیاصن و  ظعاوم و  زا  نتفرگ  دـنپ  یهاون و  رماوا و  لاّصتا  ببـس  هب  تسا  یهاون  رماوا و  زا  يوریپ  نسحا  لوق  زا  يوریپ  زا  دوصقم 
. دشاب قارغتسا  لوق  زا  دوصقم  رگا  تسا  وا  لاثما  تایاکح و  زا  نتفرگ 

باتک رد  الثم  هچ  دشاب ، یبسن  نیرتهب  نسحا و  زا  دوصقم  دیاب  سپ  دـنک  يوریپ  نیرتهب  زا  اقلطم  ات  تسین  نکمم  سک  ره  يارب  نوچ  و 
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رب نتفرگن  هنیک  تشذـگ و  مشخ ، ندرب  ورف  هب  رما  راکدـب ، ءیـسم و  زا  صاصق  هب  رما  بیترت  هب  یـسک  بسانمان  راـتفر  ربارب  رد  تّنـس  و 
تلیضف  رد  هک  تسا  رما  راهچ  نیا  تسا و  وا  هب  ناسحا  راکدب و 
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زا یـضعب  دبلطیم و  ار  راکدب  يدـب  زا  رتدایز  دـنکیم و  رما  صاصق  هب  ناسنا  سفن  هک  یلاح  رد  دـناهتفرگ  رارق  مه  رـس  تشپ  ّبترم و 

. دوشیم لاحم  هب  رما  دوش  دوخ  مشخ  ندرب  ورف  ظیغ و  مظک  هب  رما  اهنآ  رگا  دننک  ظیغ  مظک  دنناوتیمن  مدرم 
لاوقا و نآ  ياهدنونـش  رگا  سپ  تسا  نتفرن  رتارف  ندرکن و  زواـجت  نآ  زا  ندرک و  صاـصق  یمدرم  نینچ  ّقـح  رد  نیرتـهب  نسحا و  سپ 

نیرتهب وا  هب  تبـسن  هچنآ  زا  دـهدب و  زیمت  شدوخ  هب  تبـسن  اهنآ  نیرتبوخ  بوخ و  لطاب و  ّقح و  نیب  دونـشب و  ار  هناـگجنپ  ياـهراتفگ 
صاصق وا  هب  تبـسن  نیرتهب  هکنآ  زا  ّمعا  دـنکیم  يوریپ  اهنآ  نیرتهب  زا  دونـشیم و  ار  راتفگ  هک  دوشیم  یناسک  زا  دـیامن  يوریپ  تسا 

. دشاب هدننک  دب  ءیسم و  هب  ناسحا  ای  تشذگ و  ای  مشخ  ندرب  ورف  ای  دشاب 
. تسانعم هب  تیاکح  زا  رتهب  ظفل  هب  تیاکح  هچ  دشاب ، نآ  تیاکح  بسح  رب  لاوقا  نیرتهب  زا  يوریپ  دوصقم  تسا  نکمم  و 

. تسا یناعم  زا  یضعب  هب  تیاکح  زا  رتهب  دوشیم  هدروآ  یناعم  مامت  هک  یبوخ  هب  انعم  هب  تیاکح  و 
، دنکیم ثیدح  هدینش  هک  روطنامه  دونشیم و  ار  ثیدح  هک  تسا  یسک  وا  هدش : دراو  دروم  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هچنانچ 

. دنکیم مک  نآ  زا  يزیچ  هن  دنکیم و  دایز  يزیچ  نآ  رد  هن 
ار یلوق  ره  هچ  دـشاب ، اهنآ  تاهج  نیرتهب  زا  يوریپ  لاوقا  نسحا  زا  يوریپ  زا  دوصقم  تسا  نکمم  تسا ، هیآ  هوجو  زا  یکی  اـنعم  نیا  و 

تیوقت  ار  شسفن  هک  تسا  یتهج  ياراد  دونشیم  عماس  هک 
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. دنکیم تیوقت  ار  شلقع  هک  تسا  یتهج  ياراد  دنکیم و 
شوگ اب  رگا  سپ  شلقع ، شوگ  اب  ای  دونشیم ، ارنآ  شـسفن  شوگ  اب  ای  دونـشیم  هدنونـش  هک  ار  يراتفگ  لوق و  ره  رگید : ترابع  هب  و 

. تسا هدومن  ار  نخس  تاهج  نیرتهب  زا  يوریپ  دیامن  يوریپ  لقع  مکح  زا  دروم  نآ  رد  دشاب و  لاوقا  ياونش  لقع 
تیـالو اریز  تسا ، تیـالو  تاـهج  نیرتهب  زا  يوریپ  تیـالو ، نیرتـهب  يوریپ  زا  روظنم  دـشاب  تیـالو  بحاـص  تیـالو و  لوق  زا  دوصقم 

تهج زا  يوریپ  نیب  دوش  ریاد  رما  رگا  تسا ، نآ  راـثآ  تدـحو و  هب  یتهج  ياراد  تسا ، اـهتلاسر  ماـکحا  اـهترثک و  هب  یتهج  ياراد 
زا يوریپ  نیب  دوش  ریاد  رما  رگا  تسا  نینچمه  تسا و  تیالو  نیرتهب  هک  دوشیم  هداد  حـیجرت  تدـحو  تهج  ترثک ، تهج  تدـحو و 

ناسنا هک  یتروص  رد  دوشیم  هداد  حیجرت  قیرط  خیش  دنتسه ، تقیرط  تیاور و  رد  خیـش  ود  نآ  هک  تیالو  يهفیلخ  تلاسر و  يهفیلخ 
. دوشیم هداد  حیجرت  تیاور  خیش  دشابن  بلاق  ماکحا  هب  ملاع  رگا  دشاب و  هدش  غراف  شبلاق  ماکحا  زا 

رتدیدش نآ  هب  جایتحا  هک  دوشیم  هداد  حـیجرت  بناج  نآ  دـشاب  جاتحم  ود  ره  ماکحا  رد  تقیرط  تیاور و  خیـش  ود  ره  هب  ناسنا  رگا  و 
. تسا

. تسا رارق  نیمه  زا  زین  تلاسر  تیالو و  تاهج  يوریپ  رد  بلطم  دشابیم ، وا  هب  تبسن  ماوقا  نیرتهب  نآ  هک 
هجیتن  رد  هدرک ، تیاده  ییامنهار و  تیالو  يوس  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانیا  ُهَّللا  ُمُهادَه  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 
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. دوشیمن لصاح  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  تیالو  هب  لّسوت  اب  زج  تیاده  هک  اریز  دندومن ، تیالو  هب  کّسمت 

. تشذگ بلطم  نیا  رّرکم  هچنانچ  دنتسه ، زغم  نابحاص  اهنآ  تیالو  حیقلت  ببس  هب  ینعی  ِباْبلَْألا  اُولوُأ  ْمُه  َِکئلوُأ  َو 
هداد تراشب  اهنآ  هب  هک  دنتـسه  یناگدـنب  نآ  دـننام  تسا  یمتح  اهنآ  يهراب  رد  باذـع  هک  یناـسک  اـیآ  ِباذَْـعلا  ُۀَِـملَک  ِْهیَلَع  َّقَح  ْنَمَف  َأ 

؟ هدش
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ْنَم ُذِْقُنت  َْتنَأَف   » يهلمج ربخ  ای  دنوشیم ؟ اهر  صالخ و  باذع  زا  تسا  یمتح  اهنآ  باذع  هک  یناسک  ایآ  تسا : نینچ  ترابع  ریدـقت  ای 
. تسا لوق  ریدقت  هب  ِراَّنلا » ِیف 

رظتنم شتآ  رد  لوخد  يارب  تسا و  هدـش  لـخاد  عقاو و  شتآ  رد  هدـش  یمتح  وا  دروم  رد  باذـع  هک  یـسک  ِراَّنلا  ِیف  ْنَم  ُذـِْقُنت  َْتنَأَـف  َأ 
. یهد تاجن  شتآ  زا  ار  وا  هک  يرادن  ار  نآ  تردق  ربمایپ  يا  وت  دنامیمن ، تمایق 

باذع هک  یسک  تسا : هتفگ  ایوگ  دروآ ، كاردتـسا  تادا  اهنآ  لباقم  فرط  رد  اذل  تسا و  شتآ  رد  اهنآ  عوقو  زا  هیانک  هلمج  نیا  سپ 
ایند تایح  نیمه  رد  لّوا  هتـسد  اریز  تسا ، هتفرگ  رارق  تراشب  دروم  ادخ  بناج  زا  هک  تسین  یـسک  دننام  وا  لاح  هدش  یمتح  وا  ّقح  رد 

. ترخآ تایح  هب  دسر  هچ  ات  دناهدش  عقاو  شتآ  رد 
. دندومن هشیپ  يوقت  دندیسرت و  ناشراگدرورپ  زا  هک  دنتسه  نانآ  هداد  تراشب  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  یناسک  ِنِکل 

ربارب رد  هک  یناسک  نآ  اّما  ْمُهَّبَر  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا 
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يوقت هک  دشاب  نیا  هب  راعـشا  زین  دشاب ، اهنآ  يارب  رگید  فصو  هب  راعـشا  ات  دروآ  رهاظ  مسا  اجنیا  رد  دـننکیم  هشیپ  اوقت  ناشراگدرورپ 
. دنوشیم روشحم  يوقت  نیمه  اب  اهنآ  تسا و  نانآ  رد  رصحنم 

. تسا دنلب  ياهرصق  اهنآ  يارب  ینعی  تسا  دنلب  رصق  يانعم  هب  هفرغ »  » عمج فرغ »  » ظفل ٌفَرُغ  ْمَُهل 
زین نیا  تسا ، هدومن  انب  دوخ  نارازگراک  لاّمع و  تسد  اب  ار  اهنآ  دنوادخ  هدش و  انب  تشهب  رد  هک  ییاههفرغ  ینعی  ٌۀَِّیْنبَم  ٌفَرُغ  اِهقْوَف  ْنِم 

(. تسا نانآ  يونعم  هبترم  يدنلب  رس  تقفر و  خاک  روظنم   ) دنکیم انب  رصق  نانآ  يارب  هک  تسادخ  ناگدنب  تشادگرزب 
. تشذگ اهتشهب  ریز  زا  اهرهن  نایرج  نایب  ءاسن  يهروس  رخآ  رد  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت 

. تسا هداد  اهنآ  هب  یفرگش  سب  هدعو  دنوادخ  ِهَّللا  َدْعَو 
. تسین یفالخ  ار  هدعو  نآ  هک  َداعیِْملا  ُهَّللا  ُِفلُْخی  ال 

اب اهقاطا  اههفرغ و  نیا  هّللا  لوسر  ای  هک  دیـسرپ  هیآ  نیا  ریـسفت  زا  ادخ  لوسر  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
يایلوا يارب  دـجربز  توقای و  ّرد و  اب  دـنوادخ  هک  تسا  ییاههفرغ  اههفرغ  نآ  یلع  ای  دومرف : ادـخ  لوسر  سپ  تسا ؟ هدـش  اـنب  زیچ  هچ 

. تسا هدرک  انب  شدوخ 
ياراد اهرد  نا  زا  کی  ره  هک  تسـالط  رد  رازه  ياراد  هفرغ  ره  هدـش ، هداد  تنیز  هتفاـب و  هرقن  اـب  هک  تسـالط  زا  اـههفرغ  نآ  ياـهفقس 

ابید ریرح و  زا  اهـشرف  نآ  هتفرگ ، رارق  رگید  یـضعب  يالاب  اهـشرف  زا  یـضعب  هک  تسا  شورفم  اـههفرغ  نآ  تسا ، نآ  هب  لّـکوم  هکئـالم 
تسا 
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(. ۀعوفرم شرف  و  : ) یلاعت يادخ  لوق  يانعم  تسا  نیا  تسا و  روفاک  ربنع و  کشم و  اهنآ  لخاد  رد  هدش ، هتفاب  فلتخم  ياهگنر  اب  هک 

28 تایآ 21 -

345 ص :  ات 28 ..... ] تایآ 21  (: 39  ) رمزلا هروس  ]

هراشا

َّنِإ ًاماطُح  ُُهلَعْجَی  َُّمث  ارَفْـصُم  ُهارَتَف  ُجـیِهَی  َُّمث  ُُهناْولَأ  ًاِفلَتُْخم  ًاعْرَز  ِِهب  ُجِرُْخی  َُّمث  ِضْرَْألا  ِیف  َعِیبانَی  ُهَکَلَـسَف  ًءام  ِءاـمَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ 
َِکئلوُأ ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنِم  ْمُُهبُوُلق  ِۀَیِـساْقِلل  ٌْلیَوَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٍرُون  یلَع  َوُهَف  ِمالْـسِْإِلل  ُهَرْدَص  ُهَّللا  َحَرَـش  ْنَمَف  َأ  ( 21  ) ِباْبلَْألا ِیلوُِأل  يرْکِذـَل  َِکلذ  ِیف 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2930 

http://www.ghaemiyeh.com


یلِإ ْمُُهبُوُلق  َو  ْمُهُدُولُج  ُنِیَلت  َُّمث  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َنیِذَّلا  ُدُولُج  ُْهنِم  ُّرِعَـشْقَت  َِیناثَم  ًاِهباشَتُم  ًاباتِک  ِثیِدَْحلا  َنَسْحَأ  َلََّزن  ُهَّللا  ( 22  ) ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف 
َلِیق َو  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ِباذَْـعلا  َءوُس  ِهِهْجَِوب  یِقَّتَی  ْنَمَف  َأ  ( 23  ) ٍداه ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِِللُْـضی  ْنَم  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِِهب  يِدـْهَی  ِهَّللا  يَدُـه  َکـِلذ  ِهَّللا  ِرْکِذ 

(25  ) َنوُرُعْشَی ُْثیَح ال  ْنِم  ُباذَْعلا  ُمُهاتَأَف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َبَّذَک  ( 24  ) َنُوبِسْکَت ُْمْتنُک  ام  اُوقوُذ  َنیِِملاَّظِلل 
ْمُهَّلََعل ٍلَثَم  ِّلُک  ْنِم  ِنآْرُْقلا  اَذه  ِیف  ِساَّنِلل  اْنبَرَـض  ْدََقل  َو  ( 26  ) َنوُمَْلعَی اُوناک  َْول  ُرَبْکَأ  ِةَرِخْآلا  ُباذََعل  َو  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ِیف  َيْزِْخلا  ُهَّللا  ُمُهَقاذَأَف 

(28  ) َنوُقَّتَی ْمُهَّلََعل  ٍجَوِع  ِيذ  َْریَغ  اِیبَرَع  ًانآُْرق  ( 27  ) َنوُرَّکَذَتَی
346 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

346 ص :  همجرت ..... :

،)؟ تسا نالدتخـس  دننامه   ) تسا تیاده )  ) رون زا  رادروخ  رب  شراگدرورپ  يوس  زا  تسا ، هتـشاد  هداشگ  مالـسا  هب  ار  شلد  دـنوادخ 
تأیه رد  ار  نخـس  نیرتهب  دنوادخ  دنراکـشآ . یهارمگ  رد  هک  دـننانیا  دنتـسه  لدتخـس  یهلا ، دای  ادـخ  كرت  زا  هک  نانآ  رب  ياو  سپ 

شمارآ  ) سپـس دیآرد ، هزرل  هب  نآ  زا  دـنراد  تیـشخ  ناشراگدرورپ  زا  هک  یناسک  ياهتـسوپ  هک  هداتـسرف ، ورف  ررکم  نوگمه و  یباتک 
ره دروآیم ، هار  هب  دـهاوخب  هک  ار  سک  ره  نآ  هب  هک  تسا  یهلا  تیادـه  نیا  دوش  مرن  ادـخ  دای  اـب  ناـشیاهلد  ناشیاهتـسوپ و  دـنبای و )
زا شاهرهچ  اب  دهاوخب  هتسب ) ناتـسد  اب   ) تمایق زور  هک  یـسک  ایآ  تسین . ییامنهار  ار  وا  دشاب ، هدراذگ  یهاریب  رد  دنوادخ  هک  ار  سک 
هک ار  يراک  هجیتن )  ) دوش هتفگ  كرشم )  ) ناراکمتس هب  و  تسین )؟ ناما  رد  نآ  زا  هک  تسا  یـسک  دننام   ) درب رد  هب  ناج  تخـس  باذع 

دندربیمن ار  شنامگ  هک  ییاج  زا  باذع  هاگنآ  دندرک  هشیپ  ینامسآ ) بتک  ناربمایپ و   ) بیذکت مه  نانآ  ناینیشیپ  دیشچب . دیدوب  هدرک 
و تسا . رتنیگمهس  يورخا  باذع  دیتسنادیم  رگا  دیناشچ ، يراوخ  تّفخ و  ایند  یناگدنز  رد  نانآ  هب  دنوادخ  سپـس  دمآ . ناشرـس  رب 
هک دشاب  یتساک ، يژک و  نودب  اویـش ) یبرع /(  تسا  ینآرق  هک  دنریگ . دنپ  هک  دـشاب  میاهدز ، لثم  هنوگ  ره  زا  نآرق  نیا  رد  مدرم  يارب 
هک ياهدرب ) يدرم /(  دنراگزاسان و  وجهزیتس و  وا  هراب  رد  کیرـش  دنچ  هک  ياهدرب ) يدرم /(  زا  دنزیم  یلثم  دنوادخ  دـننک . هشیپ  اورپ 

یتسه و اریم  وت  دـننادیمن . نانآ  هنیرتشیب  یلو  تسار  يادـخ  ساپـس  دـندننامه  دـنربارب و  ود  نیا  ایآ  تسا ، درم  کـی  هژیو  یعّدـمیب ) )
یسک زا  رتراکمتـس  تسیک  سپ  دینکیم . همکاحم ) و   ) هلداجم ناتراگدرورپ  ربارب  رد  تمایق  زور  رد  امـش  سپـس  دنتـسه . اریم  مه  نانآ 

؟ تسین مّنهج  رد  نارفاک  هاگلزنم  ایآ  دنک ، بیذکت  دش ، هضرع  وا  رب  نوچ  ار  تسرد  تسار و  نید  ددنب و  غورد  دنوادخ  رب  هک 
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347 ص :  ریسفت ..... 

هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اریز  تسا ، ریرقت  تهج  ماهفتسا  دّمحم و  هب  صوصخم  ای  تسا  شنزرس  تهج  ماهفتـسا  ماع و  باطخ  ََرت  َْمل  َأ 
. دنیبن ار  نآ  زا  ریغ  هچ  رگا  دنیبیم  ار  بلطم  نیا  هلآ  و 

ای تسا ، عاونا  فانـصا و  ناولا  فالتخا  زا  دوصقم  ُُهناْولَأ  ًاِفلَتُْخم  ًاعْرَز  ِِهب  ُجِرُْخی  َُّمث  ِضْرَْألا  ِیف  َعِیبانَی  ُهَکَلَـسَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  َهَّللا  َّنَأ 
. تساهگنر یقیقح  فالتخا  نامه  دوصقم 

. دوش يادج  هدش و  کشخ  ياهدنک  نوچ  هشیر  زا  تاتابن  سپ  ُجیِهَی  َُّمث 
. دهد یم  رارق  هدیشاپ  مه  زا  کشخ و  ار  اهنآ  دنوادخ  هاگنآ  دنوشیم و  درز  هک  يرگنیم  ار  تاتابن  ًاماطُح و  ُُهلَعْجَی  َُّمث  ارَفْصُم  ُهارَتَف 

نایامن شقلخ  هب  وا  تیانع  تردـق و  تمکح و  لامک  عناص  يروآدای  رّکذـت و  یلوزن  يدوعـص و  ریـس  نیا  رد  يرْکِذـَل و  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 
تهج مدآ  ینب  ياوس  ام  يهمه  دـنربیم ، دـنمهرهب  ناشدوخ  ياوس  ام  زا  یمدآ  اریز  مدآ ، ینب  هب  تبـسن  وا  تیانع  اـصوصخم  دـشابیم ،
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يویند تایح  ببـس  هب  ندـینادرگ  هدـنز  ءایحا و  هک  تسا  بلطم  نیا  يروآدای  نینچمه  هدـش ، هدـیرفآ  مدآ  ینب  ندـش  دـنمرهب  عافتنا و 
رورغم ایند  یگدنز  هب  دیابن  سپ  نآ ، ندیـشاپ  مه  زا  ندش و  درز  ندش و  کشخ  طاطحنا و  ندومن ، زبس  هایگ و  ندـینایور  دـننام  تسا ،

دوش ،
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همّدقملا يذ  ریغ و  نآ  دیاب  تسا و  ایند  ریغ  يهمّدـقم  تادوجوم  ریاس  دـننام  نآ  هکلب  تسین ، دوصقم  تاّذـل  اب  زین  ایند  تایح  هک  دـنادب 
. دریگ ماجنا  لمع  نآ  يارب  دوش و  بلط 

تشذگ رّرکم  هچنانچ  دناهدومن ، لوبق  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هک  یناسک  لوقع ، نابحاص  ینعی  ِباْبلَْألا  ِیلوُِأل 
. دوشیمن لصاح  تیالو  قیرزت  اب  زج  ناسنا  يارب  زغم  ّبل و  هک 

یسک ایآ  تسا ، هدوشگ  مالسا  هب  ار  ناشهنیس  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  زغم ، ّبل و  نابحاص  ینعی  ِمالْسِْإِلل  ُهَرْدَص  ُهَّللا  َحَرَش  ْنَمَف  َأ 
دنوادخ هک  یسک  لثموا  ایآ  ای  تسا ، هدوشگ  رفک  هب  ار  شاهنیس  هک  یسک  ای  تسا  رتهب  تسا  هدوشگ  مالـسا  هب  ار  شاهنیـس  دنوادخ  هک 

. تشذگ ِمالْسِْإِلل  ُهَرْدَص  ْحَرْشَی  یلاعت : يادخ  لوق  نمض  رد  ماعنا  يهروس  رد  ردص  حرش  نایب  هداد و  رارق  گنت  ار  شاهنیس 
مالّـسلا هیلع  یلع  نایعیـش  وا  زا  سپ  درادیم و  زاـب  ناطیـش  يوریپ  زا  ار  صخـش  هک  تسا  تیـالو  زا  تراـبع  رون  ِهِّبَر  ْنِم  ٍروـُن  یلَع  َوُـهَف 

تیالو هک  دنتـسه  مالّـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  زا  هتـسد  نآ  سپـس  دـناهدرک ، لوبق  ّصاخ  تعیب  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هک  دنتـسه 
، دوشیم ملع  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  دـناباتیم  دـبع  بلق  رد  هک  تسا  يرون  زا  ترابع  تیالو  نآ  ندـش  هدـنز  هدـش ، هدـنز  اهنآ  رد  ینیوکت 

. دناباتیم دهاوخب  هک  یسک  بلق  رد  دنوادخ  هک  تسا  يرون  ملع  هدش : دراو  هچنانچ 
ياهلد  هک  یناسک  رب  ياو  سپ  ْمُُهبُوُلق  ِۀَیِساْقِلل  ٌْلیَوَف 
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: دیوگب هک  تسا  نیا  يهلزنم  هب  هلمج  نیا  دنراد  تواسق  اب  کیرات و 

. تسا ناسکی  لدکیرات  مدرم  اب  دومرف  اطع  ردص  حرش  مالسا  يارب  دنوادخ  هک  ار  یسک  نآ  ایآ 
. دیامن هدافا  رگید  دروم  هفاضا  هب  ار  انعم  نیا  ات  دومناو  قوف  ترابع  اب  ار  بلطم  دروآ و  نینچ  ار  ترابع  نکیل  و 

رـس هب  ییاراکـشآ  یهارمگ  رد  اذـل  دـنیادخ  رکذ  زا  نتفات  ور  لاح  رد  ناـنآ  هدوب و  بلق  يرورـض  هک  ادـخ  رکذ  رطاـخ  هب  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنِم 
. دنربیم

نآ تسا ، مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هدومرف  لزان  دنوادخ  هک  ثیدح  نیرتهب  زا  دوصقم  ِثیِدَْحلا  َنَسْحَأ  َلََّزن  ُهَّللا  ٍنِیبُم  ٍلالَـض  ِیف  َِکئلوُأ 
يادـخ هک  تسا  ّتیـشم  زا  تراـبع  تیـالو  لـصا  هچ  تسا ، تیـالو  تروص  نآ  هک  تسا ، یثیدـح  ره  زا  رتهب  گرزب و  ربخ  میظع ، أـبن 

هب ناـسنا  بتارم  رب  نآ  لوزن  زا  دـعب  تسا ، هدومرف  لزاـن  عبط  ملاـع  سوـفن و  لوـقع و  بتارم  رب  شایعمجلا  عـمج  ماـقم  زا  ارنآ  یلاـعت 
لـصا تسا و  هدـیدرگ  نیودـت  ینامـسآ  ياهباتک  لکـش  رد  هرخالاب  تسا و  هتـشگ  نایامن  تاوصا  تاملک و  لاوقا و  فورح و  تروص 

. تسا تیالو  تروص  نآ  هک  تسا  نآرق  نامه  يهمه 
. دوش ریسفت  نآرق  هب  ثیدح  نیرتهب  هک  تسا  حیحص  نیا  ربانب 

. تسا زیمت  ای  لاح  ای  ثیدحلا ) نسحا   ) زا لدب  اباتک )  ) ظفل ًاباتِک 
الاب و يهبترم  ملاع  بتارم  زا  ياهبترم  ره  اریز  دناهباشتم ، مه  اب  زاجعا  تحاصف و  لامک  رد  همه  نآرق  تایآ  ینعی  ًاِهباشَتُم 
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تروص یلاع  يهبترم  تسا و  یلاع  يهبترم  زا  هلزان  لّصفم  تروص  نییاپ  لفاس و  يهبترم  هچ  تسا ، لفاس  نییاپ و  يهبترم  هباـشم  یلاـع 

. تسا لفاس  يهبترم  زا  طیسب  لمجم و 
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هک دـنکیم  اناد  میکح و  عناص  اـناوت و  أدـبم  دوجو  رب  تلـالد  نآ  يازجا  زا  کـی  ره  هک  تهج  نآ  زا  تسا  هباـشتم  زین  نآرق  تروص  و 
. دیامنیم نآ  هدندروآ  قدص  رب  تلالد  هک  تهج  نآ  زا  دراد ، شیاههدیرفآ  قلخ و  هب  تیانع 

نآ زا  تسا ، نوطب  رب  لمتـشم  نآرق  يهمه  هک  تهج  نآ  زا  تسا ، نطاب  نآ  لیوأت  رهاظ و  نآ  لیزنت  هک  تهج  نآ  زا  تسا  هباشتم  زین  و 
هب تسا  تغالب  تحاصف و  رب  لمتشم  هک  تهج  نآ  زا  تسا و  قلخ  بتارم  بسح  رب  دّدعتم  حیحـص و  هوجو  رب  لمتـشم  نآرق  هک  تهج 

. دراد قّوفت  يرترب و  مالک  باطخ و  ره  رب  هک  يوحن 
رهاظ نآ  دارم  تسا و  یفخم  عبط  ملاع  هب  لوزن  زا  سپ  تیالو  باتک  نآرق و  اریز  دـشاب  مکحم  لباقم  رد  هباشتم  دوصقم  تسا  نکمم  و 

. تسین
. دش هتفگ  رجح  يهروس  رد  زین  و  هروس ) لّوا  رد   ) باتکلا ۀحتاف  يهروس  رد  نآرق  ندوب  یناثم  َِیناثَم 

تیالو ای  دـناهدرک ، لوبق  ّصاخ  تعیب  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیـالو  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنآ  ْمُهَّبَر و  َنْوَشْخَی  َنیِذَّلا  ُدُولُج  ُْهنِم  ُّرِعَـشْقَت 
تسا . نانآ  رد  ینیوکت  ملع  روهظ  زا  ترابع  ینیوکت  تیالو  روهظ  تسا ، هتشگ  رهاظ  نانآ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ینیوکت 
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تیـالو هک  تسا  یـسک  رد  رـصحنم  ینیوـکت  ملع  دـشاب ، هدرک  لوـبق  ار  یفیلکت  تیـالو  هک  تسا  یـسک  رد  رـصحنم  یفیلکت  مـلع  هـچ 

. دشاب هتشگ  جراخ  اهاوه  ياهباجح  زا  هدش و  رهاظ  وا  رد  ینیوکت 
فاصنا زا  ترابع  ملع  دومرف : تسیچ ؟ ملع  دش  لاؤس  وا  زا  هک  اجنآ  تسا  هدرک  هراشا  انعم  ود  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  و 
یـشوماخ فاصنا و  هک  تسا ، ندادارف  شوگ  زا  ترابع  ملع  دومرف : دـش  لاؤس  هک  ملع  يهراـب  رد  وا  زا  سپـس  تسا ، ندوب  شوماـخ  و 

، تسا یفیلکت  تیالو  هب  هراشا  ندادارف  شوگ  عامتـسا و  دوشیم ، ریبعت  ینیوکت  تیـالو  هب  نآ  زا  هک  تسا  ینیوکت  ملع  روهظ  هب  هراـشا 
زا ترابع  ههجو  نامه  هک  ّصاخ  تعیب  اب  رگم  دوشیمن  لصاح  میلـست  دایقنا و  دوشیمن ، قّقحم  میلـست  دایقنا و  زا  دعب  زج  عامتـسا  اریز 

. تسا تیالو 
رد رـصحنم  هفیرـش  يهیآ  هب  اـنب  تیـشخ  دوشیمن ، قّقحم  ملع  زا  دـعب  زج  سرت  تیـشخ و  دوشیم و  تیـالو  لوصح  ببـس  یهجو  هب  و 

. دشاب ملع  ياراد  هک  تسا  یسک 
. یفیلکت ای  دشاب  ینیوکت  دوشیمن  لصاح  مالّسلا  هیلع  یلع  يهعیش  يارب  زج  تیشخ  سپ 

هزرل نآرق  تئارق  شیوخ و  رما  ّیلو  يهدهاشم  تیالو و  يروآدای  رّکذت و  زا  دوش  لخاد  تقیرط  رد  دنک و  لوبق  ار  تیالو  هک  یـسک  و 
. دتفایم شمادنا  رب 

هک  نیلت »  » هب ّقلعتم  هّللا » رکذ  یلا   » يهلمج ِهَّللا  ِرْکِذ  یلِإ  تسا  مهدولج »  » رب فطع  مهبولق »  » ظفل ْمُُهبُوُلق  َو  ْمُهُدُولُج  ُنِیَلت  َُّمث 
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اهندـب و ینعی  تسا ، لاح  يهلمج  تسا ، نآ  ربخ  هّللا » رکذ  یلا   » ادـتبم و مهبولق »  » ظفل ای  تسا ، هدـش  نیمـضت  نآ  رد  نیکـست »  » يانعم
زا ترابع  ادخ  رکذ  تسا ، مارآ  نکاس و  ای  لیام  ادـخ  رکذ  هب  نانآ  ياهلد  هک  یلاح  رد  دتـسیایم  هزرل  زا  ادـخ  رکذ  اب  نانآ  ياهتسوپ 

تـسا نکمم  تسا ، نآرق  ای  رما  ّیلو  توکلم  دوصقم  ای  تسا  هدـش  ذـخا  رما  ّیلو  زا  هک  تسا  يرکذ  دوصقم  ای  تسا  رما  ّیلو  ای  تیالو 
. دشاب نانآ  يارب  باقع  باوث و  شتآ ، تشهب ، ادخ ، رکذ  ای  ادخ  يروآدای  رّکذت و  روظنم 

. لّزنت نآ  ای  اهندب ، ندش  مارآ  شزرل و  نآ  ای  دش ، نآرق  رما و  ّیلو  تیالو و  هب  هک  باتک  نآ  َِکلذ 
صاـخ تیادـه  زا  رکذ  نآ  ینعی  تسا ، هوجو  زا  یـضعب  قبط  تاذ  رب  ردـصم  لـمح  لـیبق  زا  کـلذ »  » رب يدـه »  » ظـفل لـمح  ِهَّللا  يَدُـه 

. دنک تیاده  نآ  هب  دهاوخ  ار  هک  ره  هک  تسادخ 
يربهار امنهار و  دباین  ار  وا  دنوادخ  هک  ار  یسک  ای  دزاس ، راوخ  دنوادخ  هک  ار  یسک  ٍداه  ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِِللُْـضی  ْنَم  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِِهب  يِدْهَی 
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. دوب دهاوخن  وا  يارب 
. دناهتفگ یضعب  هچنانچ  تسا ، هدش  هتفرگ  تفاین  ار  نآ  درک و  مگ  ار  اپراهچ  ینعی  ّهباّدلا » ّلضا   » زا للضی  يهملک 

لاح ره  رد  ار  ندب  ياضعا  ریاس  دنکیم و  زیهرپ  شتآ  زا  تسا  ندب  وضع  نیرتفیرش  هک  شتروص  اب  هک  یسک  ینعی  ِهِهْجَِوب  یِقَّتَی  ْنَمَف  َأ 
. دهدیم رارق  نآ  رپس 

اب باذع  تّدش  تهج  زا  ِۀَمایِْقلا و  َمْوَی  ِباذَْعلا  َءوُس 
353 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تریح سرت و  تهج  زا  ای  تسا ، هتسب  شندب  ياضعا  ای  درادن ، تردق  شندب  ياضعا  کیرحت  رب  اریز  دنکیم  زیهرپ  باذع  زا  شتروص 
. دهدیمن زیمت  فیرش  ریغ  رتفیرش و  وضع  نیب  هک  تسا  دوخ  هب  ینادرگرس  و 

. دنتسه فوذحم  ود  ره  نآ  لداعم  ربخ و  ای  تسا  فوذحم  اجنیا  رد  ربخ  و 
هب هراشا  احیولت  دـناهدش ، ّمذ  نانآ  هلیـسو  نیدـب  لاح  نیع  رد  تسنانآ ، ملظ  هب  هراشا  ریمـض  ياج  هب  رهاـظ  مسا  ندروآ  َنیِِملاَّظِلل  َلـِیق  َو 

. دشابیم زین  مکح  ّتلع 
نیا فالخ  رب  تسا ، باذع  زا  زیهرپ  باذع و  رارمتـسا  هب  هراشا  تهج  عراضم  یـضام و  هب  فالتخا  تسا ، یقّتی »  » رب فطع  هلمج  نیا  و 

: دشاب هتفگ  نینچ  هک  ایوگ  دوشیم ، هتفگ  نیملاظ  هب  هک  لوق 
؟ تسا هدروآ  نامیا  هک  یسک  ای  تسا  رتهب  دنکیم  ازهتسا  راتفگ  نیا  اب  ارنآ  و  دزاس ، وا  دوخ  زا  ار  باذع  شتروص  اب  هک  یسک  ایآ 

ازج مّسجت  لامعا ، مّسجت  زا  تشذگ  هک  هچنآ  قبط  ارنآ  رفیک  ای  ازج  ای  دیدرکیم  لمع  هک  ار  هچنآ  دوخ  دیشچب  َنُوبِسْکَت  ُْمْتنُک  ام  اُوقوُذ 
. شدوخ بسانم  يازج  اب 

؟ دنراد يدننام  ریظن و  تایآ  بیذکت  رد  اهنآ  ایآ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َبَّذَک 
دناهدرک . بیذکت  زین  دندوب  اهنآ  زا  لبق  هک  یناسک  دومرف : یلاعت  يادخ  سپ 

354 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رب باذع  ینعی  هدش ، دراو  ناینیشیپ  رب  هک  تسا  یباذع  لیـصفت  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  َيْزِْخلا  ُهَّللا  ُمُهَقاذَأَف  َنوُرُعْـشَی  ُْثیَح ال  ْنِم  ُباذَْعلا  ُمُهاتَأَف 
اب ای  ندومن ، نطو  زا  رود  هراوآ و  نتـشک و  ای  ندرب ، ورف  نیمز  هب  ای  ندرک ، خسم  اب  دـیناشچ ، اهنآ  رب  ار  باذـع  نآ  دـنوادخ  دـمآ ، اهنآ 
هب تبـسن  دـشاب  تمعن  نینمؤم  هب  تبـسن  رگا  اهالب  نآ  هک  دوشیم ، دراو  اهنآ  رب  ادـخ  بناج  زا  هک  ییاهالب  ریاس  اـی  تراـغ ، تراـسا و 

. تسا باذع  هجنکش و  نیرفاک  نیقفانم و 
. تسا ترخآ  باذع  ءزج  داتفه  زا  ءزج  کی  دشاب  مه  ردقچ  ره  ایند  باذع  اریز  تسا ، رتگرزب  ترخآ  باذع  ُرَبْکَأ و  ِةَرِخْآلا  ُباذََعل  َو 

. دندرکیمن بیذکت  ار  ادخ  تایآ  دندرکیم و  بانتجا  رفک  زا  دنتسنادیم  رگا  َنوُمَْلعَی  اُوناک  َْول 
. دشاب یّنمت  يارب  ول )  ) ظفل تسا  نکمم  و 

. میدروآ مدرم  يارب  دنراد  جایتحا  نآ  هب  ناشداعم  شاعم و  رد  مدرم  هک  ار  یلثم  ره  زا  ٍلَثَم  ِّلُک  ْنِم  ِنآْرُْقلا  اَذه  ِیف  ِساَّنِلل  اْنبَرَض  ْدََقل  َو 
. دنوش ناشترخآ  ایند و  لاوحا  شیوخ و  لاوحا  رّکذتم  اهنآ  دیاش  َنوُرَّکَذَتَی  ْمُهَّلََعل 

یبرع نابز  هب  ٍجَوِع  ِيذ  َْریَغ  اِیبَرَع  نآرق  رد  هک  تسا  نینچ  نیا  هک  یلاح  رد  تسا  « 1  » ۀئّطوم لاح  انأرق )  ) ظفل ًانآُْرق 
__________________________________________________

. دش قفاوم  وا  اب  بلطم  رد  ینعی : رمالا  یلع  هئطوت  ( 1)
355 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دننک زیهرپ  ناسنا  هار  زا  فارحنا  زا  اهنآ  دیاش  َنوُقَّتَی  ْمُهَّلََعل  درادن  یفارحنا  یناسنا  میقتسم  قیرط  زا  هک  تسا  حیحصتیب 
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37 تایآ 29 -

355 ص :  ات 37 ..... ] تایآ 29  (: 39  ) رمزلا هروس  ]

هراشا

َو ٌتِّیَم  َکَّنِإ  ( 29  ) َنوُمَْلعَی ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ًالَثَم  ِنایِوَتْسَی  ْلَه  ٍلُجَِرل  ًامَلَـس  ًالُجَر  َو  َنوُسِکاشَتُم  ُءاکَرُـش  ِهِیف  ًالُجَر  ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَض 
ِیف َْسَیل  َأ  ُهَءاج  ْذِإ  ِقْدِّصلِاب  َبَّذَک  َو  ِهَّللا  یَلَع  َبَذَـک  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف  ( 31  ) َنوُمِصَتْخَت ْمُکِّبَر  َْدنِع  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُکَّنِإ  َُّمث  ( 30  ) َنُوتِّیَم ْمُهَّنِإ 

(33  ) َنوُقَّتُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  ِِهب  َقَّدَص  َو  ِقْدِّصلِاب  َءاج  يِذَّلا  َو  ( 32  ) َنیِِرفاْکِلل ًيْوثَم  َمَّنَهَج 
َنُولَمْعَی اُوناـک  يِذَّلا  ِنَسْحَأـِب  ْمُهَرْجَأ  ْمُهَیِزْجَی  َو  اُولِمَع  يِذَّلا  َأَوْسَأ  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َرِّفَُکِیل  ( 34  ) َنِینِـسْحُْملا ُءازَج  َِکلذ  ْمِهِّبَر  َْدنِع  َنُؤاشَی  ام  ْمَُهل 

َْسَیل َأ  ٍّلِضُم  ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِدْهَی  ْنَم  َو  ( 36  ) ٍداه ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِِللُْـضی  ْنَم  َو  ِِهنوُد  ْنِم  َنیِذَّلِاب  َکَنُوفِّوَُخی  َو  ُهَْدبَع  ٍفاِکب  ُهَّللا  َْسَیل  َأ  ( 35)
(37  ) ٍماِقْتنا ِيذ  ٍزیِزَِعب  ُهَّللا 

355 ص :  همجرت ..... :

هـشیپ اورپ  هک  دشاب  یتساک ، يژک و  نودب  اویـش ) یبرع /(  تسا  ینآرق  هک  دنریگ . دـنپ  هک  دـشاب  میاهدز ، لثم  هنوگ  ره  زا  نآرق  نیا  رد 
وجهزیتس و  وا  هراب  رد  کیرش  دنچ  هک  ياهدرب ) يدرم /(  زا  دنزیم  یلثم  دنوادخ  دننک .

356 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یلو تسار  يادـخ  ساپـس  دـندننامه ؟ دـنربارب و  ود  نـیا  اـیآ  تـسا ، درم  کـی  هژیو  یعّدـمیب )  ) هـک ياهدرب ) يدرم /(  دـنراگزاسان و 

. دننادیمن نانآ  هنیرتشیب 
. دنتسه اریم  مه  نانآ  یتسه و  اریم  وت 

. دینکیم همکاحم ) و   ) هلداجم ناتراگدرورپ  ربارب  رد  تمایق  زور  رد  امش  سپس 
هاگلزنم ایآ  دنک ، بیذکت  دش ، هضرع  وا  رب  نوچ  ار  تسرد  تسار و  نید  ددنب و  غورد  دنوادخ  رب  هک  یـسک  زا  رتراکمتـس  تسیک  سپ 

؟ تسین مّنهج  رد  نارفاک 
. دنراگزیهرپ هک  دننانیا  تشاد ، رواب  ار  نآ  هک ) سک  نآ   ) دروآ و ار  تسرد  تسار و  نید  هک  سک  نآ  و 

. تسا ناراکوکین  شاداپ  نیا  تسه  ناشراگدرورپ  دزن  رد  دنهاوخب  هچ  ره  نانآ  يارب 
. دزادرپب دناهدرک ، هک  يراک  نیرتهب  قفو  رب  ار  ناششاداپ  دیادزب ، نانآ  زا  دناهدرک  هک  ار  يراک  نیرتدب  دنوادخ  ات 

؟ تسین هدنسب  ار  شاهدنب  دنوادخ  ایآ 
ییامنهار ار  وا  دشاب ، هدراذگ  شهاریب  دنوادخ  هک  یـسک  دنناسرتیم ، دندیتسرپیم ، وا  ياجب  هک  یقحان ) نادوبعم  یناسک /(  زا  ار  وت  و 

. تسین
؟ تسین ناتسداد  دنمزوریپ  دنوادخ  ایآ  درادن ، ياهدننک  هارمگ  دنک ، شتیاده  دنوادخ  هک  سک  ره  و 

356 ص :  ریسفت ..... 

رکـش ددرگ و  شیوـخ  لاـح  رّکذـتم  صلخم  نمؤـم  اـت  تـسا  هدز  لـثم  قـفاوم  قفاـنم و  نمؤـم و  رفاـک و  يارب  دـنوادخ  اًـلَثَم  ُهَّللا  َبَرَض 
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. دیامن هبوت  ددرگ و  رجزنم  قافن  رفک و  زا  دوش و  دوخ  لاح  رّکذتم  قفانم  رفاک و  نینچمه  دروآ و  ياجب  ار  شراگدرورپ 
(. لجر لثم   ) ریدقتب تسا ، الثم )  ) زا لدب  الجر )  ) ظفل اًلُجَر 

دنرامگیم . يراک  هب  ار  وا  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  رگیدکی  فلاخم  همه  دراد و  دّدعتم  بابرا  هک  یصخش  ینعی  َنوُسِکاشَتُم  ُءاکَرُش  ِهِیف 
357 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ّیلو ریغ  زا  تّیعبت  دنکیم و  يوریپ  دّدعتم  ياهاوه  زا  هک  یـسک  هچ  تسا ، صخـش  کی  رما  میلـست  هک  یمدرم  ینعی  ٍلُجَِرل  ًامَلَـس  اًلُجَر  َو 
زا دوشیم ، نادرگرـس  ّریحتم و  هک  يوحن  هب  دـناشکیم  رایـسب  ياههتـساوخ  دّدـعتم و  ياههدارا  هب  ار  وا  یناـسفن  ياـهاوه  دـیامنیم  رما 

. درادیم ضوغبم  ار  شیوخ  سفن  دروم  نیا  رد  دتسیایم ، زاب  اههدارا  يهمه 
دنکیمن يوریپ  سفن  ياوه  زا  رما و  ّیلو  عبات  هک  یـسک  نآ  دـیامنیمن ، لطاب  سیئر  زا  تّیعبت  دـنکن  يوریپ  سفن  ياوه  زا  هک  ماداـم  و 

رظن نیا  دنکیمن و  بذج  شراگدرورپ  ریغ  تهج  رد  ار  وا  ياهتساوخ  هدارا و  تسا ، راپسهر  شراگدرورپ  يوس  هب  درگنیم  ار  شیوخ 
اهاوه زا  هک  یـسک  نآ  یلو  دـیوگیم ، ساپـس  ار  شراگدرورپ  هلاحم  تسا ال  اـهاوه  وریپ  هک  دـنکیم  یـسک  لاـح  هب  رظن  یتقو  هدـننک 

ناگدـنوش هاـگآ  نکل  دـنکیم ، هبوت  دوـشیم و  رجزنم  شیوـخ  یتشنکدـب  زا  ریزگاـن  ددرگن ، هاـگآ  دوـخ  لاـح  زا  رگا  دـنکیم  يوریپ 
يهعیش مالّسلا و  هیلع  یلع  هب  دّدعتم  رابخا  رد  ملـسم )  ) ظفل اّما  دناهتفر ، ورف  شیوخ  تلفغ  یتسم  اهاوه و  رد  نانارـسوه  نوچ  دناكدنا 

. تسا هدش  ریسفت  مالّسلا  هیلع  یلع  نانمشد  هب  دنکیرش  وا  رد  دّدعتم  بابرا  هک  يدرم  تسا ، هدش  ریسفت  مالّسلا  هیلع  یلع 
ود نآ  ندوبن  يواسم  تمعن ، رب  ساپس  رکش و  راهظا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  دنتسه ؟ يواسم  تیاکح  ای  لاح  رظن  زا  رفن  ود  نآ  ایآ  اًلَثَم  ِنایِوَتْـسَی  ْلَه 

دنشاب  نارازگساپس  زا  هک  دنریگب  دای  ناگدنب  ات  تسا  هورگ 
358 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ایند یناف  عاتم  رب  اهنآ  رظن  نوچ  دـننادیمن  ار  ود  نآ  ندوبن  يواسم  ای  دنتـسین ، ملع  ماقم  ياراد  اـهنآ  رتشیب  هکلب  َنوُمَْلعَی  ـال  ْمُهُرَثْکَأ  ْلـَب 
. دنوش رجزنم  هّبنتم و  ات  دننک  قبطنم  ناشدوخ  لاوحا  رب  ار  لثم  نیا  ات  دننادیمن  ار  شیوخ  لاوحا  ای  تسا ،

وا تّما  نیقفاوم  ادـخ و  لوسر  يارب  يرادـلد  تراشب و  هلمج  نیا  دـیریذپ . گرم  اهنآ  مه  وت و  مه  لاح  ره  هب  َنُوتِّیَم  ْمُهَّنِإ  َو  ٌتِّیَم  َکَّنِإ 
. دشابیم وا  تّما  نیقفانم  نیفلاخم و  دیدهت  زین  تسا و 

مالّسلا و هیلع  یلع  يارب  لماک  مات و  يرادلد  هیآ  دیزیخرب  یهاوخداد  هب  زیخاتـسر  زور  رد  َنوُمِـصَتْخَت و  ْمُکِّبَر  َْدنِع  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُکَّنِإ  َُّمث 
. تسا هدش  ریسفت  نانمشد  مالّسلا و  هیلع  یلع  هب  ناگدننک  یهاوخداد  نومصاختم و  تسا و  وا  نیفلاخم  يارب  مامت  دیدهت  وا و  نایعیش 

يرادلد نیقفانم و  يارب  يرگید  دیدهت  نیا  تسا ، یـسک  هچ  نانآ  زا  رتراکمتـس  رتملاظ و  ماگنه  نآ  رد  ِهَّللا  یَلَع  َبَذَک  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف 
. دشابیم وا  نیقفاوم  مالّسلا و  هیلع  یلع  يارب  يرگید 

. تسا نآ  تّلع  مکح و  هب  هراشا  اهنآ و  يارب  ّمذ  تفص  هب  راعشا  يارب  ریمض  ياج  هب  رهاظ  مسا  ندروآ  و 
: لیبق زا  تسایر - عون  ره  دنک - تسایر  نید  رد  هک  یسک  اریز 

نیقلت و ناگدـنب و  زا  تعیب  نتفرگ  نیبیاـغ و  ماـتیا و  لاوما  فاـقوا و  رد  فّرـصت  هظعوم ، هعمج ، تماـما  تعاـمج ، تماـما  اوـتف ، اـضق ،
طّسوت  هب  ادخ  بناج  زا  هزاجا  نذا و  تسایر  نیا  رد  اهدرو و  نداددای 
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. تسا هتسب  غورد  ادخ  رب  هک  تسا  یناسک  زا  وا  دشاب  هتشادن  یهلا  نانیشناج 

تسا نینچمه  نآ ، هک  تسا  هدش  دقتعم  هچ  تسا ، هتسب  غورد  ادخ  رب  زین  وا  دنکیم  يوریپ  یـسیئر  نینچ  زا  هک  یـسک  تسا  نینچمه  و 
. نآ هک  تسا  هدش  دقتعم  هچ  تسا ، هتسب  غورد  ادخ  رب  زین  وا  هک  دنکیم  يوریپ  سیئر  نینچ  زا  هک  یسک 

زا سیئر  نآ  هک  تسا  هدـش  دـقتعم  هچ  تسا ، هتـسب  غورد  ادـخ  رب  زین  وا  هک  دـنکیم  يوریپ  سیئر  نینچ  زا  هک  یـسک  تسا  نینچمه  و 
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. تسا هتشادن  يرورس  ادخ  بناج  زا  هک  یلاح  رد  هدرک  يوریپ  وا  زا  داقتعا  نیا  اب  تسا ، نید  رد  سیئر  ادخ  بناج 
تـسایر نیا  زا  ار  وا  ینیوکت  تیالو  هچ  تسا ، وا  تسا  ینیوکت  تیالو  نآ  هک  درک  بیذکت  ار  قدص  یتسار و  ینعی  ِقْدِّصلِاب  َبَّذَـک  َو 

هدومن لیـصحت  شرما  ّیلو  یفیلکت و  تیـالو  رگا  تسوا  یفیلکت  تیـالو  یتسار  قدـص  زین  درادیم و  زاـب  ندرک  يوریپ  ندـش  سیئر  و 
. دشاب

قداص قدص و  رما  ّیلو  یفیلکت و  ینیوکت و  تیالو  همه  دنکیم و  بیذکت  ار  همه  دـنکیم  لطاب  سیئر  نآ  زا  يوریپ  هک  یـسک  نوچ 
. تسا

نطاب رد  اـی  رهاـظ  رد  فیلکت  اـی  نیوکت  تهج  زا  یتسار  قدـص  ینعی  درک ، بیذـکت  وا  دیـسر و  وا  هب  یتسار  قدـص  نا  ینعی  ُهَءاـج  ْذِإ 
يوس  هب  شتسود  نابز  هب  ای  ّیبن  نابز  اب  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم 
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. درک بیذکت  ار  وا  لاح  نیع  رد  دمآ و  وا 

سپ تسا ؟ هنوگچ  ترخآ  رد  ناـنآ  لاـح  هدـش : هتفگ  هک  اـیوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  َنیِِرفاـْکِلل  ًيْوثَم  َمَّنَهَج  ِیف  َْسَیل  َأ 
: دومرف

. دنتسه مّنهج  رد  اهنآ 
ار یفیلکت  تیالو  هک  تسا  سک  ره  نآ  درک ، قیدصت  ارنآ  دروآ و  ار  قدص  یتسار و  هک  یـسک  ینعی  ِِهب  َقَّدَص  َو  ِقْدِّصلِاب  َءاج  يِذَّلا  َو 
ار شیاوه  يوریپ  رگا  اریز  تسا ، هدومن  قیدـصت  ار  نآ  تسا و  هدروآ  ار  ینیوکت  یفیلکت و  تیـالو  یـسک  نینچ  هک  دـشاب ، هدرک  لوبق 

دوش رداص  وا  زا  هک  یقلخ  لعف و  لوق و  یهن و  رما و  ره  رد  ار  شرما  ّیلو  دـنکیم ، قیدـصت  ود  نآ  ماـکحا  رد  ار  تیـالو  ود  ره  دـنکن 
. دیامنیم قیدصت 

َو : » ادـخ لوق  هچنانچ  تسا  بّذـک » نّمم  : » ادـخ لوق  لباقم  رد  هلمج  نیا  دـنراکزیهرپ ، متـس  ملظ و  هب  تبـسن  نانیا  َنوُقَّتُْملا  ُمُه  َِکئلوُأ 
. دشابیم رخآ  ات  ِهَّللا ... » یَلَع  َبَذَک   » لباقم رد  ِقْدِّصلِاب » َءاج  يِذَّلا 

. تسا َنیِِرفاْکِلل » ًيْوثَم  َمَّنَهَج  ِیف  َْسَیل  َأ   » لباقم رد  هلمج  نیا  ْمِهِّبَر  َْدنِع  َنُؤاشَی  ام  ْمَُهل 
تشادگرزب ات  ناگدننک  بیذکت  هب  تبسن  هن  داد ، حرش  طسب و  ناگدننک  قیدصت  هب  تبسن  ازج  شاداپ و  رکذ  رد  َنِینِسْحُْملا  ُءازَج  َِکلذ 

. دشاب نانآ  لباقم  ریقحت  ناگدننک و  قیدصت 
ار  اهنآ  لمع  نیرتتشز  دنوادخ  ات  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َرِّفَُکِیل 
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ینعی دشابیم ، ناشراگدرورپ  دزن  دـنهاوخیم  دوخ  يارب  هچ  ره  هکنیا  تسنانآ و  رد  يوقت  رـصح  یتّلع  هلمج  نیا  دزاس ، وحم  روتـسم و 

نیا ای  ددرگیم  نانآ  نآ  زا  شاداپ  بوخ و  لمع  نیا  داد  شاداپ  ناـشلمع  نیرتهب  اـب  تخاـس و  وحم  ار  ناـنآ  دـب  لاـمعا  دـنوادخ  یتقو 
ناشتشز لامعا  نتفر  نیب  زا  ناهانگ و  وحم  ببـس  دـنهاوخیم  هک  ار  هچنآ  نداد  يوقت و  ینعی  دـش ، رکذ  هک  تسا  يزیچ  تیاغ  هلمج 

. تسا هدش 
. ناشرگید لامعا  هب  دسر  هچ  ات  دوشیم  وحم  نانآ  لمع  نیرتدب  اُولِمَع  يِذَّلا  َأَوْسَأ 

نیرتهب شاداپ  هب  تسا  نانآ  لامعا  يهمه  نداد  شاداـپ  دوصقم  هک  تشذـگ  بلطم  نیا  َنُولَمْعَی  اُوناـک  يِذَّلا  ِنَسْحَأـِب  ْمُهَرْجَأ  ْمُهَیِزْجَی  َو 
. دوشیم لصاح  سفن  يارب  یتّیلعف  بوخ  ای  دشاب  دب  یلمع  ره  زا  هک  میتفگ  تشذگ ، زین  بلطم  نیا  هجو  لامعا ،

اهتّیلعف دنشاب  هانگ  تشز و  اهراک  رگا  دوشیم ، لصاح  سفن  ینالقع  تهج  رد  ّتیلعف  دنـشاب  هنـسح  وکین و  اهراک  اهلمع و  رگا  سپ 
تّیکلام دنک و  ادیپ  طّلست  لقع  هک  یتروص  رد  دشاب  سفن  یناطیش  تهج  رد  هک  یتّیلعف  ره  دنوشیم و  لصاح  سفن  یناطیـش  تهج  رد 
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لقع نایرگـشل  زا  بوـخ  دـب و  زا  ّمعا  اـهّتیلعف  يهمه  ماـگنه  نیا  رد  هـچ  ددرگیم  اـهیبوخ  تانـسح و  خنـس  زا  ریگب و  ناطیـش  زا  ار 
. دنوشیم بوخ  هنسح و  اهیتشز  اهیدب  هجیتن  رد  دوشیم ،

تائّیس و لیدبت  يانعم  تسا  نیا  دشاب و  لقع  نایرگشل  نآ  زا  لصاح  تّیلعف  هک  درادن  انعم  نیا  زج  بوخ  راک  هنسح و  اریز 
362 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تانـسح و هب  دسر  هچ  ات  دوشیم  لامعا  نیرتهب  يازج  تائّیـس  يهمه  يازج  هک  تسا  رابتعا  نیمه  هب  اهیبوخ و  تانـسح و  هب  اهیتشز 
. بوخ ياهراک 

لوسر ای  دندیناسرتیم ، ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ای  دندیناسرتیم  ار  وا  شموق  هک  تسادخ  لوسر  يرادلد  هلمج  نیا  ُهَْدبَع  ٍفاِکب  ُهَّللا  َْسَیل  َأ 
راذـگاو مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  تفالخ  دنتـساوخیم  هک  هنوگ  نیدـب  دـندیناسرتیم ، مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 

. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  دبع  زا  دوصقم  دیامنن ،
. يریگیم بیع  اهنآ  رب  وت  نوچ  دنک  هناوید  ار  وت  ام  نایادخ  میسرتیم  ام  دنتفگ : شیرق  دناهتفگ : یضعب  ِِهنوُد  ْنِم  َنیِذَّلِاب  َکَنُوفِّوَُخی  َو 

. دنوشیم قحلم  راّفک  هب  هک  دنناسرتیم  ار  وت  راد و  فاعم  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  ار  ام  دّمحم  يا  دنیوگیم  وت  هب  دناهتفگ : یخرب  و 
یناوتن تیادـه  ار  اهنآ  وت  تسا ، هدرک  هارمگ  دـنوادخ  ار  اهنآ  هک  یلاح  رد  ینعی  تسا  هّیلاح  هلمج  نیا  ٍداه  ْنِم  َُهل  اـمَف  ُهَّللا  ِِللُْـضی  ْنَم  َو 

. درک
هار مالّـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  زا  يریگولج  هب  ای  تفای ، دـنهاوخن  یهار  راّفک  هب  ندـش  قحلم  رب  ینبم  دـننکیم  لایخ  هک  هچنآ  هب  اهنآ  ای 

. دباییمن
نایادخ زا  سپ  دزاس ، هارمگ  ار  وا  دناوتیمن  ياهدننک  هارمگ  چیه  دنک  تیاده  دـنوادخ  هک  ار  یـسک  ٍّلِضُم و  ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِدـْهَی  ْنَم  َو 

هدرک تیاده  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  وت و  دنوادخ  هک  هدم ، هار  دوخ  هب  سرت  دنتفگ ، مالّسلا  هیلع  یلع  هراب  رد  هک  هچنآ  زا  زین  سرتن و  نانآ 
تسا .

363 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رد هک  هچنآ  زا  یـسرتب و  راّفک  زا  وت  ات  تسین ؟ بلاـغ  شاهتـساوخ  رما و  رد  دـنوادخ  اـیآ  تسین ؟ بلاـغ  دـنوادخ  اـیآ  ٍزیِزَِعب  ُهَّللا  َْسَیل  َأ 

. یهد هار  دوخ  هب  سرت  دنیوگیم  مالّسلا  هیلع  یلع  يهراب 
كانهودـنا راگزور  رد  ناشندـش  دـنمرهب  ندرب و  تّذـل  اهرهـش  رد  راّفک  شدرگ  رب  وت  سپ  تسا ، ماقتنا  بحاص  دـنوادخ  ٍماـِقْتنا و  ِيذ 

. تساهنآ زا  ام  دوخ  دنوشب  لایخ  سفن و  ریسا  هک  هنوگ  نیدب  اهنآ  يدنمرهب  شدرگ و  هکلب  تفرگ  میهاوخ  ماقتنا  نانآ  زا  ام  هک  شابم 
44 تایآ 38 -

363 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 38  (: 39  ) رمزلا هروس  ]

هراشا

ِهِّرُـض ُتافِـشاک  َّنُه  ْلَه  ٍّرُِـضب  ُهَّللا  َِینَدارَأ  ْنِإ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَت  ام  ُْمْتیَأَرَف  َأ  ُْلق  ُهَّللا  َُّنلوُقََیل  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل  َو 
ٌلِماع یِّنِإ  ْمُِکتَناـکَم  یلَع  اُولَمْعا  ِمْوَق  اـی  ْلـُق  ( 38  ) َنُولِّکَوَتُْملا ُلَّکَوَتَی  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َِیبْـسَح  ْلـُق  ِِهتَمْحَر  ُتاکِـسْمُم  َّنُه  ْلَـه  ٍۀَـمْحَِرب  ِینَدارَأ  َْوأ 

َو ِهِسْفَِنلَف  يدَـتْها  ِنَمَف  ِّقَْحلِاب  ِساَّنِلل  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  اَّنِإ  ( 40  ) ٌمیِقُم ٌباذَع  ِْهیَلَع  ُّلِحَی  َو  ِهیِزُْخی  ٌباذَـع  ِهِیتْأَی  ْنَم  ( 39  ) َنوُمَْلعَت َفْوَسَف 
یـضَق ِیتَّلا  ُکِسُْمیَف  اهِمانَم  ِیف  ْتُمَت  َْمل  ِیتَّلا  َو  اـِهتْوَم  َنیِح  َسُْفنَأـْلا  یَّفَوَتَی  ُهَّللا  ( 41  ) ٍلیِکَِوب ْمِْهیَلَع  َْتنَأ  ام  َو  اْهیَلَع  ُّلِضَی  اـمَّنِإَف  َّلَـض  ْنَم 

(42  ) َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  یمَسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  يرْخُْألا  ُلِسُْری  َو  َتْوَْملا  اَْهیَلَع 
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َُّمث ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  َُهل  ًاعیِمَج  ُۀَعافَّشلا  ِهَِّلل  ُْلق  ( 43  ) َنُولِقْعَی َو ال  ًاْئیَش  َنوُِکلْمَی  اُوناک ال  َْول  َو  َأ  ُْلق  َءاعَفُـش  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَخَّتا  ِمَأ 
(44  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ 
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364 ص :  همجرت ..... :

ياج هب  هچنآ  هک  دینک  هظحالم  وگب  دـنوادخ ، دـنیوگ  کشیب  تسا ، هدـیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  یـسک  هچ  هک  یـسرپب  ناشیا  زا  رگا  و 
دشاب هتساوخ  يریخ  نم  ّقح  رد  رگا  ای  دنتسه ؟ شنادرگالب  نانآ  ایآ  دشاب ، هتـساوخ  ییالب  نم  ّقح  رد  دنوادخ  رگا  دیتسرپیم ، دنوادخ 

. دننکیم لّکوت  وا  رب  لّکوت  لها  هک  تسا ، یفاک  ارم  دنوادخ  وگب  دنتسه ؟ وا  تمحر  هدنرادزاب  نانآ  ایآ 
. تسناد دیهاوخ  يدوز  هب  سپ  ماهدننک ، زین  نم  دینکب ، دیناوت  هچ  ره  نم ، موق  يا  وگب 

. دیآیم دورف  وا  رب  هدنیاپ  یباذع  دزاس ، یباذع  یسک  هچ  رس  رب  هک 
ره تسا و  هدـش  بایهر  شیوخ  دوس  هب  انامه  دوش ، بایهر  هک  سک  ره  سپ  میداتـسرف ، وت  رب  مدرم  يارب  ّقح  هب  ار  ینامـسآ  باتک  اـم 

. یتسین نانآ  نابهگن  وت  تسا ، هتفر  هاریب  شیوخ  نایز  هب  انامه  دوریم ، هاریب  سک 
، تسا هدز  مقر  ار  شگرم  هک  ار  نآ  سپـس  دریگیم ، شباوـخ ، رد  تسا  هدرمن  هک  ار  نآ  زین  اـهنآ ، گرم  ماـگنه  هب  ار  اـهناج  دـنوادخ 

. تسا تربع  ياههیام  ناروهشیدنا  يارب  رما  نیا  رد  نامگیب  درادیم  لیسگ  نّیعم  ینامز  ات  ار  يرگید  درادیم ، هاگن 
عیفش ار  نانآ  مه  زاب   ) دننکن لقعت  دنـشاب و  هتـشادن  تسد  يزیچ  رب  رگا  یّتح  وگب  دناهتفرگ ؟ رب  یناعیفـش  دنوادخ  ياج  هب  نارفاک )  ) ایآ

)؟ دنریگیم

364 ص :  ریسفت ..... 

. دشابیم لیلعت  ماقم  رد  لاح  نآ  تسا ، ُهَّللا » ِِللُْضی  ْنَم   » رب فطع  هلمج  نیا  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل  َو 
سپ هدیرفآ ، ادخ  دنیوگیم : خساپ  رد  هدیرفآ ؟ یسک  هچ  ار  نیمز  اهنامسآ و  یسرپب  اهنآ  زا  رگا  َُّنلوُقََیل  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  ْنَم 

365 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
؟ تسا یلاعت  يادخ  زا  رتنیئاپ  هک  دنناسرتیم  یناسک  زا  ار  وت  هنوگچ 

: وگب اهنآ  هبوت  ندیناسرت  دروم  رد  اهنآ  ّدر  ماقم  رد  ُْلق 
نآ ایآ  ینعی  ِِهتَمْحَر  ُتاکِـسْمُم  َّنُه  ْلَه  ٍۀَمْحَِرب  ِینَدارَأ  َْوأ  ِهِّرُـض  ُتافِـشاک  َّنُه  ْلَه  ٍّرُِـضب  ُهَّللا  َِینَدارَأ  ْنِإ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  ام  ُْمْتیَأَرَف  َأ 

؟ دنیامن يریگولج  ادخ  تمحر  زا  دنناوتیم  راّفک 
. تسین وا  نذا  اب  زج  یتمحر  چیه  تسین ، وا  يهیحان  زا  زج  يررض  چیه  هک  یلاح  رد 

چیه هک  عفن  زا  ندرک  عنم  ای  ندز  ررـض  اب  رگم  دوشیمن  قّقحم  سرت  هک  یلاـح  رد  دـیناسرتیم ، دوخ  نایادـخ  زا  ارم  امـش  هنوگچ  سپ 
ناگراتـس و اهتب و  نایادخ  زا  دوصقم  هاوخ  تسا ، اهنآ  نایادخ  هب  نیهوت  اهریمـض  ندروآ  ّثنؤم  رد  دیآیمنرب و  اهنآ  تسد  زا  مادـک 

. دناهداد رارق  ّقح  نایاوشیپ  ربارب  رد  ار  دوخ  دناهتسب و  دوخ  هب  ار  تسایر  ایند  رد  هک  دنشاب  یناسک  دوصقم  ای  دنشاب ، اهنآ  لاثما 
: سرتن وگب و  تأرج  اب  نانآ  هب  ُْلق 

. دنهد ماجنا  نم  هب  تبسن  دنناوتیم  هک  يراک  ره  امش  نایادخ  سپ  مرادن ، ادخ  ریغ  هب  یجایتحا  نم  تسا ، سب  ارم  دنوادخ  ُهَّللا  َِیبْسَح 
تسین . ادخ  زج  دوجو  رد  ّرثؤم  لعاف و  همه  رارقا  فارتعا و  اب  نوچ  دنیامن ، لّکوت  وا  رب  ناگدننک  لّکوت  دیاب  َنُولِّکَوَتُْملا  ُلَّکَوَتَی  ِْهیَلَع 
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366 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: وگب نک و  دیدهت  ار  نانآ  زین  وت  ناشدیدهت  لباقم  رد  ُْلق 

زا ای  دـشاب  ناک »  » زا مکتناکم »  » ظفل هاوخ  دـینک ، لمع  شیوخ  تردـق  رادـقم  هب  ای  تلزنم  رب  موق  يا  ْمُِکتَناـکَم  یلَع  اُولَمْعا  ِمْوَق  اـی  ْلـُق 
«. نکم »

. دش نایب  دوه  يهروس  لئاوا  رد  هیآ  نیمه  نیع  ریسفت  ٌمیِقُم  ٌباذَع  ِْهیَلَع  ُّلِحَی  َو  ِهیِزُْخی  ٌباذَع  ِهِیتْأَی  ْنَم  َنوُمَْلعَت  َفْوَسَف  ٌلِماع  یِّنِإ 
اهنآ ات  ِّقَْحلِاب  ِساَّنِلل  میدرک  لزان  ار  باتک  وت  رب  ام  ینعی  تسا ، لوق  هب  رما  لیلعت  ماقم  رد  هفنأتـسم و  هلمج  نیا  َباتِْکلا  َکـْیَلَع  اـْنلَْزنَأ  اَّنِإ 

؟ ییوگیمن اهنآ  هب  ارچ  سپ  ییامن  بیغرت  دیدهت و  ار 
. دنونشیمن ای  دنونشیم  هک  شیدنایب  نآ  زا  يوگزاب و  ساره  میب و  نودب  میدرک  لزان  وت  هب  هک  ار  هچنآ  سپ 

اهنآ یهارمگ  مدـع  بقارم  ات  یتسین  اهنآ  نابهگن  لیک و  وت و  ٍلیِکَِوب  ْمِْهیَلَع  َْتنَأ  ام  َو  اْهیَلَع  ُّلِـضَی  اـمَّنِإَف  َّلَـض  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنلَف  يدَـتْها  ِنَمَف 
. یهد هار  تدوخ  هب  هودنا  نزح و  نانآ  یهارمگ  يارب  یشاب و  اهنآ  یهارمگ  يارب  یشاب و 

ادخ نالوسر  هکئالم و  ندناریم  ادـخ و  ندـناریم  نیب  عمج  هجو  ءاسن  يهروس  رد  تسا و  عطقنم  شلبق  ام  زا  هلمج  نیا  َسُْفنَْألا  یَّفَوَتَی  ُهَّللا 
. تشذگ توملا  کلم  ندناریم  و 

ج12، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . ّصاخ  رب  ّماع  فطع  لیبق  زا  سفنألا )  ) رب فطع  ْتُمَت ) َْمل  ِیتَّلا  َو   ) يهلمج ْتُمَت  َْمل  ِیتَّلا  َو  اِهتْوَم  َنیِح 
367 ص :

ناشگرم ماگنه  هب  ار  اهسفن  عیمج  دنوادخ  تسا ، ینالقع  سفن  یناویح و  سفن  ياراد  ناسنا  ینعی  تسا  تمت ) مل   ) هب قّلعتم  اهِمانَم  ِیف 
زا باوخ  ماگنه  هک  ییاهسفن  هچ  دـنوشیمن ، جراخ  اهندـب  زا  باوخ  ماگنه  هک  ار  یناویح  ياـهسفن  دـناریمیم  نینچمه  دـناریمیم ،

ار یناویح  سفن  گرم  ماگنه  دنوادخ  هک  دیآیم  نینچ  رظن  هب  دراد و  نیا  هب  تهابـش  تسا ، ینالقع  ياهسفن  دنوشیم  جراخ  اهندـب 
ار نآ  هکئـالم  اـی  دوشیم ، یناـف  دوخ  هب  دوخ  هکلب  دوشیمن ، نآ  هب  اـنتعا  هّجوت و  تسا و  شزرایب  تسپ و  سفن  نآ  اریز  دـنکن ، ضبق 

. دننکیم ضبق 
ماگنه ینعی  دـناریمیم ، ار  اهسفن  دـنوادخ و  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دـشاب ، َسُْفنَْألا ) یَّفَوَتَی   ) هب قّلعتم  اهمانم ) یف   ) ظـفل تسا  نکمم  و 

. دنکیم ضبق  ار  اهسفن  باوخ 
هدـش یمتح  ناشگرم  هک  ار  ییاهـسفن  دـنوادخ  تسا  نیا  هیآ  يانعم  لّوا  هجو  ربانب  يرْخُْألا  ُلِـسُْری  َو  َتْوَْملا  اَْـهیَلَع  یـضَق  ِیتَّلا  ُکِـسُْمیَف 

ات دراذـگیم  یقاب  ناشیاهندـب  رد  ینعی  دراذـگاو ، هدرک و  اهر  هدـشن  یمتح  ناشگرم  هک  ار  رگید  ياهسفن  دـنکیم ، كاـسما  ضبق و 
. گرم ماگنه  ات  دراذگیم  دوخ  لاح  هب  ار  یناویح  ياهسفن  دریگیم و  باوخ  ماگنه  ار  ینالقع  ياهسفن  ای  دسرب ، ارف  ناشلجا 

ار رگید  ياهسفن  دنکیم و  ضبق  دریگیم و  تسا  هدناریم  گرم  اب  هک  ار  ییاهسفن  دنوادخ  هک  تسا  نیا  مّود  يانعم  ربانب  هیآ  يانعم 
نتفرگ  زا  دعب  ینعی  دنادرگیمرب ، هرابود  تسا  هدناریم  باوخ  اب  هک 

368 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنادرگیمزاب اهندب  هب  هرابود 

. مولعم نّیعم و  تّدم  ات  ینعی  یمَسُم  ٍلَجَأ  یلِإ 
تردق و ملع  ادخ و  ندوب  أدبم  رب  يدّدـعتم  ياههناشن  تایآ و  تیأل  باوخ  گرم و  ماگنه  ندـناریم  حور و  ضبق  نیا  رد  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 

ناسنا دـندرگیمرب و  ملاع  نآ  هب  اهسفن  تسا و  یقاب  ملاـع  نیا  زا  ریغ  يرگید  ملاـع  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  زین  دراد ، وا  تمکح  لاـمک 
رد هک  ار  هچنآ  تسا  نکمم  تسا ، دّرجم  لقع  مکح  رگید  یضعب  مکح  تسا ، عبط  مکح  بتارم  زا  یـضعب  مکح  تسا و  یبتارم  ياراد 

. اهنیا ریغ  دوشیم ، هدهاشم  تسا  ملاع  نیا  رد  هچنآ  هک  روطنامه  دومن ، هدهاشم  تسا  یقاب  ملاع 
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جیاتن قیقد و  یناعم  طابنتسا  رد  ار  لقع  هک  هنوگ  نیدب  دنزادنایم ، راک  هب  دننکیم و  لامعتسا  ار  هرّکفم  هّوق  هک  یهورگ  َنوُرَّکَفَتَی  ٍمْوَِقل 
(. دنریگیم راک  هب   ) دننکیم مادختسا  راکشآ  حضاو و  تامّدقم  زا  ناهنپ  یفخ و 

هب دوخ  ياهیندید  تادوهـشم و  زا  یلو  دنـشاب  هّبنت  رّکذت و  ياراد  هچ  رگا  دنـشاب و  زغم  ملع و  روعـش و  ياراد  هچ  رگا  هورگ  نآ  ریغ  و 
. دنربیمن هار  ادخ  ياههناشن  تایآ و 

نینچ ریدقت  تسا ، هدش  فذح  نآ  لداعم  هک  تسا  هلصّتم  ای  تسا  ماهفتـسا  زا  یلاخ  ای  ماهفتـسا  نّمـضتم  هعطقنم و  ما )  ) ظفل اوُذَخَّتا  ِمَأ 
(. ءاعفش هّللا  نود  نم  اوذّختا  ما  اهنودبعی  ۀهلاء  هّللا  نود  نم  اوذّختا  : ) تسا

ار دوخ  نایادخ  ایآ  وگب : نانآ  هب  ُْلق  َءاعَفُش  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم 
369 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیریگیم عیفش  ادخ  دوخ  يارب 
. دنشاب تّیکلام  لباق  هک  دنتسین  ییاهزیچ  زا  نانآ  دنریگب  رگا  ًاْئیَش و  َنوُِکلْمَی  اُوناک ال  َْول  َو  َأ 

. تسا نولقعی ) لب ال   ) يهلزنم هب  هلمج  نیا  َنُولِقْعَی  َو ال 
. دنرادن يدرخ  هکلب  ینعی ،

. دیهدیم رارق  عیفش  وا  دزن  ار  وا  ریغ  امش  ارچ  سپ  تسادخ ، يارب  اهتعافش  يهمه  وگب : ًاعیِمَج  ُۀَعافَّشلا  ِهَِّلل  ُْلق 
ادخ مسا  هک  تسا  تّیرهظم  نیمه  ببس  هب  تسا و  یهلا  ّمات  رهظم  هک  دندرک  ذاّختا  عیفش  ار  یلع  زج  نانآ  هکلب  تسا : نیا  هیآ  يانعم  ای 

. دوشیم قالطا  وا  رب 
یّتح دنتـسین ، يزیچ  چیه  کلام  اهنآ  هک  یلاح  رد  دینکیم  ذاّختا  دوخ  ناماما  ناعیفـش و  ار  لطاب  نایادخ  اهتب و  نآ  ایآ  وگب : راّفک  هب 

زین دوخ  یناسنا  ّرـش  ریخ و  هب  تبـسن  اهتب  نآ  دنـشابیمن و  زین  تسا  کلام  یـسفن  بحاـص  ره  هک  اـهنآ  ياوق  سوفن و  کـلام  مه  نآ 
. ناشدوخ ریغ  هب  دسر  هچ  ات  دننکیمن  لّقعت  دننادان و 

، تسا مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  اهتعافـش  يهمه  دننکب  تعافـش  امـش  يارب  ادخ  دزن  ات  دیبلطیم  یناعیفـش  هک  یهورگ  يا  وگب : راّفک  هب 
ارچ امش  سپ  تسین ، سک  چیه  يارب  یتعافش  عون  چیه  تسا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  صوصخم  نآ  تاّیئزج  تعافـش و  بتارم  عیمج  ینعی 

. دروآیم يور  مالّسلا  هیلع  یلع  ریغ  يوس  هب  دینادرگیمرب و  ور  مالّسلا  هیلع  یلع  زا 
لیلعت ماقم  رد  هلمج  نیا  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکلُم  َُهل 

370 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ّصتخم ترخآ  رد  تعافش  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  کلام  ادخ  نوچ  تسا ، ادخ  هب  ّصتخم  ایند  رد  تعافش  ینعی  َنوُعَجُْرت  ِْهَیلِإ  َُّمث  تسا .

. ادخ ریغ  يوس  هب  هن  دندرگیمزاب ، وا  يوس  هب  همه  نوچ  تسادخ ، هب 
52 تایآ 45 -

370 ص :  ات 52 ..... ] تایآ 45  (: 39  ) رمزلا هروس  ]

هراشا

َرِطاف َّمُهَّللا  ِلـُق  ( 45  ) َنوُرِْـشبَتْسَی ْمُه  اذِإ  ِهـِنوُد  ْنـِم  َنـیِذَّلا  َرِکُذ  اذِإ  َو  ِةَرِخآـْلِاب  َنوـُنِمُْؤی  ـال  َنـیِذَّلا  ُبوـُُلق  ْتَّزَأَمْـشا  ُهَدْـحَو  ُهَّللا  َرِکُذ  اذِإ  َو 
ِضْرَْألا ِیف  اـم  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  َّنَأ  َْول  َو  ( 46  ) َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  اُوناک  ام  ِیف  َكِدابِع  َْنَیب  ُمُکَْحت  َْتنَأ  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  َِملاع  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا 

َو اُوبَسَک  ام  ُتائِّیَـس  ْمَُهل  اَدب  َو  ( 47  ) َنُوبِـسَتْحَی اُونوُکَی  َْمل  ام  ِهَّللا  َنِم  ْمَُهل  اَدب  َو  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ِباذَْـعلا  ِءوُس  ْنِم  ِِهب  اْوَدَْـتفال  ُهَعَم  ُهَْلثِم  َو  ًاعیِمَج 
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َّنِکل َو  ٌۀَْـنِتف  َیِه  َْلب  ٍْملِع  یلَع  ُُهتِیتوُأ  امَّنِإ  َلاق  اَّنِم  ًۀَـمِْعن  ُهاْنلَّوَخ  اذِإ  َُّمث  اناعَد  ٌّرُـض  َناـْسنِْإلا  َّسَم  اذِإَـف  ( 48  ) َنُؤِزْهَتْـسَی ِِهب  اُوناک  ام  ْمِِهب  َقاح 
(49  ) َنوُمَْلعَی ْمُهَرَثْکَأ ال 

ام ُتائِّیَس  ْمُُهبیُِصیَس  ِءالُؤه  ْنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َو  اُوبَسَک  ام  ُتائِّیَس  ْمَُهباصَأَف  ( 50  ) َنُوبِسْکَی اُوناک  ام  ْمُْهنَع  ینْغَأ  امَف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  اََهلاق  ْدَق 
(52  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ُرِدْقَی  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَی  َْمل  َو  َأ  ( 51  ) َنیِزِْجعُِمب ْمُه  ام  َو  اُوبَسَک 

371 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

371 ص :  همجرت ..... :

. دیوشیم هدنادرگزاب  وا  يوس  هب  هاگنآ  تسار  وا  نیمز  اهنامسآ و  ییاورنامرف  تسار  يادخ  یمامت  هب  تعافش  وگب 
دای دناهدش ، هتفرگ  شتـسرپ  هب  وا  ربارب  رد  هک  یناسک  نوچ  دوش ، گنت  ترخآ  هب  نانمؤم  ان  ياهلد  دوش ، دای  ییاهنت  هب  دـنوادخ  نوچ  و 

. دننکیم ینامداش  نانآ  هک  تسا  هاگنآ  هدنوش ،
، دندیزرویم فالتخا  نآ  رد  هچنآ  رد  تناگدنب ، نایم  رد  وت  ادیپ ، ناهنپ و  ياناد  يا  نیمز ، اهنامسآ و  هدنروآ  دیدپ  يا  ایادخ ، راب  وگب 

. ینکیم يرواد 
دنهدب ، ) تمایق زور  رد  باذع  ینیگمهس  ربارب  رد  ار  نآ  دشاب ، كرـشم )  ) ناراکمتـس نآ  زا  نآ ، دننامه  تسا و  نیمز  رد  هچنآ  ره  رگا 

. دوش راکشآ  نانآ  رب  دندرکیمن ، ار  شباسح  هک  يزیچ  دنوادخ ، يوس  زا  دننک ، نادرگالب  و )
. تفرگ ورف  ار  نانآ  دندوب ، هتفرگ  دنخشیر  هب  هچنآ  رفیک ) ، ) دش راکشآ  نانآ  رب  دندوب ، هدرک  هچنآ  رفیک  و 

ي  ) ملع رطاخ  هب  انامه  دیوگ  میراد ، ینازرا  یتمعن  وا  هب  دوخ  بناج  زا  نوچ  سپـس  دناوخب ، اعد  هب  ار  ام  دسر ، ییالب  یناسنا  هب  نوچ  و 
. دننادیمن نانآ  هنیرتشیب  یلو  تسا  ینومزآ  نآ  هک  تسا  نیا  ّقح  دناهداد  نم  هب  ار  نآ  ماهتشاد ) هک 

. دیسرن ناشداد  هب  دندوب ، هدروآ  تسد  هب  هچنآ  دنتفگ و  ار  نخس  نیمه  مه  ناشناینیشیپ  هک  یتسار  هب 
ماجنا هچنآ  رفیک  هک  ادوز  دندوب  هدیزرو ) كرش  هدرک /(  متس  هک  نانیا  زا  یناسک  دیـسر و  نانآ  هب  دندوب ، هداد  ماجنا  هچنآ  رفیک  سپس 

. دنرادن يزیرگ  ریزگ و  نانآ  دسرب و  نانآ  هب  دندوب ، هداد 
نامیا لـها  يارب  رما  نیا  رد  ناـمگیب  درادیم ، هتـسب  ورف  اـی  هداـشگ  دـهاوخب  هک  سک  ره  يارب  ار  يزور  دـنوادخ  هک  دناهتـسنادن  اـیآ 

. تسا تربع  ياههیام 

371 ص :  ریسفت ..... 

رگید  فصو  نیا  اب  هک  هدمآ  شیپ  مّهوت  نیا  یضعب  يارب  هک  ایوگ  تسا ، كاردتسا  يهلزنم  هب  هلمج  نیا  ُهَدْحَو  ُهَّللا  َرِکُذ  اذِإ  َو 
372 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دننک هّجوت  ادخ  ریغ  هب  دیابن 
. دوشیم رّفنتم  نانآ  ياهلد  دوش  رکذ  ییاهنت  هب  دنوادخ  هک  یماگنه  نکل  و  دومرف : اذل  دننکیم  ارچ  سپ 

تـشپ ادخ  هب  نانآ  هچ  دوشیم ، زئمـشم  ادخ  رکذ  زا  دنرادن  ترخآ  هب  نامیا  هک  ینانآ  ياهلد  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  ُبُوُلق  ْتَّزَأَمْـشا 
هک یلاح  رد  تسا  زئمـشم  رّفنتم و  شرکذ  زیچ و  نآ  زا  دـیامنیم  يزیچ  هب  تشپ  هک  یـسک  دـندروآ ، يور  شیوخ  ياهاوه  رب  دـندرک ،

. تسا لاحشوخ  شرکذ  زیچ و  نآ  زا  دروایب  يور  يزیچ  رب  هک  یسک 
دوش رکذ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نیدـناعم  اهتوغاط و  اـهتب ، دـننام  ادـخ  زا  ریغ  هاـگره  ینعی  َنوُرِْـشبَتْسَی  ْمُه  اذِإ  ِِهنوُد  ْنِم  َنیِذَّلا  َرِکُذ  اذِإ  َو 
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. دنوشیم لاحشوخ 
دنوادخ هک  دیامن  يروآدای  ار  یـسک  تعاطا  دوش و  رکذ  ییاهنت  هب  ادخ  هاگره  دومرف : دش  لاؤس  هیآ  نیا  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
زئمـشم تحاراـن و  ناـشیاهلد  دـنرادن  ترخآ  ناـهج  هب  ناـمیا  هک  ناـنآ  تسا  هدومن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  زا  تعاـطا  هب  رما 

. دنوشیم لاحشوخ  تسا  هدومرفن  نانآ  تعاطا  هب  رما  دنوادخ  هک  دنوش  رکذ  یناسک  هاگره  دوشیم ،
َِملاع ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َرِطاـف  َّمُهَّللا  وگب : يروآیم  يور  تراـگدرورپ  هب  ینکیم و  ضارعا  اـهنآ  زا  وت  هک  یلاـح  رد  لوسر  يا  ِلـُق 

هب  روآ  دای  ار  وا  نک ، هّجوت  تراگدرورپ  َنوُِفلَتْخَی  ِهِیف  اُوناک  ام  ِیف  َكِدابِع  َْنَیب  ُمُکَْحت  َْتنَأ  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا 
373 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ام يهمه  هدـننیرفآ  هک  ار  ییادـخ  روآ  دای  هب  ینعی  ناشفّلخت ، زا  موق و  ندرکن  تباـجا  زا  يرادـلد  دـشاب ، وت  يرادـلد  نآ  رد  هک  يوحن 
فلاخم وت و  اب  وت  موق  دانع  تاـمولعم  يهلمج  زا  هک  دـنادیم  ار  اـهزیچ  يهمه  تسا ، تاـمولعم  يهمه  هب  اـناد  ملاـع و  تسا ، هّللا  يوس 

. تسا یلاعت  يادخ  رد  ناگدنب  نیب  مکح  ندوب  رصحنم  وت و  اب  ناشندوب 
يرادلد تهج  ادـخ  لوسر  ات  تسا  هدرک  رما  دـنوادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  يهلمج  زا  و  مهّللا )  ) رب فطع  هلمج  نیا  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  َّنَأ  َْول  َو 

. دیوگب ار  نآ  شدوخ 
ظفل دـشابیم و  هیآ ) رخآ  ات  َّمُهَّللا ...  ُِلق   ) ءازجا زا  لاح  ای  تسا ، هلمج  نیا  ازجا  زا  یکی  زا  لاـح  اـی  ُهَّللا ) َرِکُذ  اذِإ   ) يهلمج رب  فطع  اـی 
لعف تسا  یمتح  تمایق  زور  نوچ  تسا و  طرش  يافتنا  ماگنه  ازج  یفن  افتنا و  دیفم  هک  تسا  یضام  رد  طرـش  ای  لابقتـسا  رد  يارب  ول ) )

. دنسرب ار  ّتیعطق  ات  دمآ  یضام  تروص  هب 
هدنشخب ملظ  عاونا  فانصا و  رتشیب  نوچ  تسا ، هدشن  هدارا  ملظ  قلطم  اریز  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  هب  ملظ  ملظ  زا  دوصقم 

. دبای یگژیو  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  رب  ملظ  هب  دوهعم  هک  هچنآ  هب  دیاب  سپ  دوشیم ،
. تسراّفک يارب  ییاسر  دیدهت  هلمج  نیا  ِۀَمایِْقلا و  َمْوَی  ِباذَْعلا  ِءوُس  ْنِم  ِِهب  اْوَدَْتفَال  ُهَعَم  ُهَْلثِم  َو  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ام 

. تسا لاح  ای  اودتفا )  ) رب فطع  ْمَُهل  اَدب  َو 
ام ُتائِّیَس  ْمَُهل  اَدب  َو  َنُوبِسَتْحَی  اُونوُکَی  َْمل  ام  ِهَّللا  َنِم 

374 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  ام  ْمِِهب  َقاح  َو  اُوبَسَک 

. دنتفرگیم هرخسم  هب  ار  نآ  هک  یباذع  ای  دنادیم ، رارق  ازهتسا  هک  يراک  لمع و  ینعی 
هک تسا  نیا  هب  راعشا  تهج  ریمض  ياج  هب  رهاظ  مسا  ندروآ  دنناوخارف  ار  ام  دسرب  يررض  نایز و  ناسنا  هب  هک  هاگنآ  َناْسنِْإلا  َّسَم  اذِإَف 

. دشابیم شلبق  ام  هب  تبسن  شدعب  ام  ندوب  ببس  يارب  ءاف )  ) ظفل تسا ، ناسنا  تشرس  ترطف و  رد  بلطم  نیا 
رد بیترت  رب  تلالد  دـنکیم و  فطع  اوُمَلَظ ) َنیِذَِّلل  َّنَأ  َْول   ) يهلمج رب  ای  رخآ ) ات  ُهَّللا ...  َرِکُذ  اذِإ   ) يهلمج رب  ار  هلمج  نیا  ءاف )  ) ظـفل اـی 

. دراد رابخا 
لایخ مهو و  ياهباجح  اـب  دـنکیم و  روهظ  ماـگنه  نآ  رد  شترطف  نوچ  دـناوخیمارف ، ار  اـم  ناـسنا  یتخـس  ماـگنه  رد  ینعی  اـناعَد  ٌّرُض 

. دیامن عّرضت  وا  هاگرد  هب  ددرگ و  هتسباو  یلاعت  يادخ  هب  هک  دنکیم  اضتقا  نینچ  يرطف  یتاذ  زاین  دوشیمن و  هدیشوپ 
شومارف ار  شیوخ  ياعد  عّرضت و  لاح  درک و  روهظ  زورب و  وا  ّتینانا  لایخ  میداد و  وا  هب  تمعن  هک  هاگنآ  ینعی  اَّنِم  ًۀَمِْعن  ُهاْنلَّوَخ  اذِإ  َُّمث 

. دربیم دای  زا  درک ،
هب یهاگآ  ملع و  تّنم  دـیدرگ و  اـطع  نم  هب  قاقحتـساب  تمعن  نیا  دـیوگ  میدرک  اـطع  تمعن  ناـسنا  هب  یتقو  ٍْملِع  یلَع  ُُهتِیتوُأ  اـمَّنِإ  َلاـق 
هک داد ، دهاوخ  نم  هب  ار  تمعن  نآ  دنوادخ  هک  مدیمهف  نم  نوچ  دیـسر ، دهاوخ  تمعن  نآ  هک  متـسنادیم  ای  متـشاد ، تمعن  نآ  بسک 
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. مراد یتلزنم  تناکم و  وا  دزن  نم 
هدرکن ، بسک  شدوخ  ناسنا  ار  تمعن  نآ  نینچ و  هکلب  َْلب 

375 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، تسا ناسنا  داسف  زا  فشک  ادخ و  بناج  زا  ناحتما  طقف  ٌۀَْنِتف  َیِه  تمعن  نآ  هکلب  هتفاین ، تسد  نآ  هب  شیوخ  ساسحا  روعش و  ملع و  اب 

. دوش شتآ  لخاد  ياهبیاش  نودب  ات  دشابن  يرادنپ  ّتلع  زا  ياهبیاش  چیه  وا  رد  ات  تسا  ناسنا  ناحتما  ای 
نیا هک  دـننادیمن  ای  تسنانآ ، ملع  ماقم  یفانم  بلطم  نیا  هک  دـننادب  ات  دنتـسین  ملع  ماقم  ياراد  اهناسنا  رتشیب  َنوُمَْلعَی  ـال  ْمُهَرَثْکَأ  َّنِکل  َو 

. تسنانآ ناحتما  شیامزآ و  نداد  تمعن 
ملع و زا  مراد  هچ  ره  نم  تفگ : هک  نوراق  دننام  دـناهدروآ ، نابز  رب  ار  ینانخـس  نینچ  یناسک  زین  نانیا  زا  لبق  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  اََهلاق  ْدَـق 

. مراد مدوخ  یهاگآ 
. دنکیمن يریگولج  زاینیب و  ادخ  باذع  زا  ینانآ  تلود  تورث و  ینعی  ینْغَأ  امَف 

. تسا مشح  مدخ و  دالوا و  اوق و  لاوما و  دوصقم  َنُوبِسْکَی  اُوناک  ام  ْمُْهنَع 
. لامجا رب  لیصفت  فطع  لیبق  زا  تسا  فطع  هلمج  نیا  ْمَُهباصَأَف 

رفیک ازج و  دوصقم  ای  لامعا  مّسجت  رباـنب  دـسریم ، ناـشدوخ  هب  دـناهدرک  بسک  ناـشدوخ  هک  ار  هچنآ  یتشز  ینعی  اُوبَـسَک  اـم  ُتاـئِّیَس 
. تساهيدب ناهانگ و 

ای دندرک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  هب  ملظ  هک  اهنآ  ینعی  َنیِزِْجعُِمب  ْمُه  ام  َو  اُوبَسَک  ام  ُتائِّیَـس  ْمُُهبیُِـصیَس  ِءالُؤه  ْنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َو 
هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  تیالو  نامه  هک  دندومن  ملظ  دوخ  ینیوکت  تیالو  هب 

376 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دـنریگیم و ار  شیوخ  ياـهدروآتسد  ياهیدـب  ناـنآ  دـندرکن ، مّضنم  یفیلکت  تیـالو  هب  ار  ینیوـکت  تیـالو  هک  ياـنعم  نیا  هب  تسا ،
هب ملظ  هک  تسا  ملظ  زا  یـصوصخم  دوهعم و  درف  دوصقم  هکلب  تسین ، ملظ  قلطم  ملظ  زا  يدوصقم  هچ  دـننک  زجاع  ار  ادـخ  دـنناوتیمن 

. دشابیم نآ 
. تسا رهاظ  شراثآ  حضاو و  نآ  ناهرب  هکنیا  اب  دننادیمن  ار  بلطم  نیا  ارچ  ینعی  تسا ، یخیبوت  ماهفتسا  نیا  اوُمَْلعَی  َْمل  َو  َأ 

گنت يزور ، بسک  رد  ریبدـت  بسک و  تلاـخد  نودـب  ار  يزور  دـهدیم  شیاـشگ  ادـخ  هّتبلا  ُرِدـْقَی  َو  ُءاـشَی  ْنَِـمل  َقْزِّرلا  ُطُْـسبَی  َهَّللا  َّنَأ 
رب تلالد  هک  تسا  يدّدعتم  ياههناشن  راک  نیا  رد  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ریبدت ، یعـس و  شـشوک و  لامک  اب  یـضعب  يارب  يزور  دـنکیم 

. دنکیم شناگدنب  هب  تبسن  وا  تبقارم  یلاعت و  يادخ  تمکح  تردق و  ملع و 
اب ای  دنروآیم ، مالـسا  ماع  تعیب  اب  هک  یناسک  ای  دنراد ، وا  تافـص  ادـخ و  هب  ناعذا  نامیا و  هک  تسا  یهورگ  يارب  نآ  َنُونِمُْؤی و  ٍمْوَِقل 

. دنروآیم نامیا  يولو  ّصاخ  تعیب 
61 تایآ 53 -

376 ص :  ات 61 ..... ] تایآ 53  (: 39  ) رمزلا هروس  ]

هراشا

یلِإ اُوبِینَأ  َو  ( 53  ) ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِۀَـمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِـسُْفنَأ ال  یلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  ْلـُق 
ُباذَْـعلا ُمُکَِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ْمُکِّبَر  ْنِم  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َنَسْحَأ  اوُِعبَّتا  َو  ( 54  ) َنوُرَْصُنت َُّمث ال  ُباذَْعلا  ُمُکَِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َُهل  اوُِملْـسَأ  َو  ْمُکِّبَر 
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َهَّللا َّنَأ  َْول  َلوُقَت  َْوأ  ( 56  ) َنیِرِخاَّسلا َنَِمل  ُْتنُک  ْنِإ  َو  ِهَّللا  ِْبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  ام  یلَع  یتَرْـسَح  ای  ٌسْفَن  َلوُقَت  ْنَأ  ( 55  ) َنوُرُعْشَت ُْمْتنَأ ال  َو  ًۀَتَْغب 
(57  ) َنیِقَّتُْملا َنِم  ُْتنَُکل  ِینادَه 

َنِم َْتنُک  َو  َتْرَبْکَتْـسا  َو  اِهب  َْتبَّذَـکَف  ِیتایآ  َکـْتَءاج  ْدَـق  یَلب  ( 58  ) َنِینِـسْحُْملا َنِم  َنوُکَأَـف  ًةَّرَک  ِیل  َّنَأ  ْوـَل  َباذَْـعلا  يََرت  َنیِح  َلوـُقَت  َْوأ 
َنیِذَّلا ُهَّللا  یِّجَُنی  َو  ( 60  ) َنیِرِّبَـکَتُْمِلل ًيْوثَم  َمَّنَهَج  ِیف  َْسَیل  َأ  ٌةَّدَوْسُم  ْمُهُهوُجُو  ِهَّللا  یَلَع  اُوبَذَـک  َنیِذَّلا  يََرت  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَـی  َو  ( 59  ) َنیِِرفاْکلا

(61  ) َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ُءوُّسلا  ُمُهُّسَمَی  ْمِِهتَزافَِمب ال  اْوَقَّتا 
377 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

377 ص :  همجرت ..... :

هک دشخبیم ، ار  ناهانگ  همه  دنوادخ  هک  ارچ  دیشابم ، دیمون  یهلا  تمحر  زا  دیاهتشاد ، اور  متس  نتشیوخ  رب  هدایز  هک  مناگدنب  يا  وگب 
. تسا نابرهم  راگزرمآ  وا 

. دینک هشیپ  میلست  وا  ربارب  رد  دییآ و  زاب  ناتراگدرورپ  يوس  هب  دیباین ، يرای  سپس  ددرگ و  لزان  امش  رب  باذع  هکنآ  زا  شیپ  و 
امش يوس  هب  ناتراگدرورپ  يوس  زا  هچنآ  نیرتهب  زا  دیشاب ، هاگآان  امش  دیآ و  ورف  امـش  رـس  رب  ناهگان  هب  باذع  هکنآ  زا  شیپ  نینچمه 

. دینک يوریپ  تسا ، هدش  لزان 
. مدوب نآرق ) مالسا و   ) ناگدننک دنخشیر  زا  هک  یتسار  هب  مدرک و  راذگورف  دنوادخ  راک  رد  هچنآ  رد  اترسح  او  دیوگب  یسک  ادابم  ات 

. مدشیم ناراگزیهرپ  زا  کشیب  دوب ، هدرک  تیاده  ارم  دنوادخ  رگا  دیوگب  ای 
. مدشیم ناراکوکین  زا  هاگنآ  دوب ، ایند ) هب   ) یتشگزاب ارم  شاک  دیوگب  درگنب ، ار  باذع  نوچ  ای 

يدش . نارفاک  زا  يدرک و  یشکرس  يدرمش و  غورد  ار  اهنآ  وت  دمآ و  وت  يوس  هب  نم  تایآ  هک  تسا  نیا  ّقح 
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ناّربکتم هاگلزنم  ایآ  دنیوگ ) نانآ  هب  . ) تسا هدش )  ) هایـس ناشیاههرهچ  هک  ینیب  دناهتـسب ، غورد  دـنوادخ  رب  هک  ار  یناسک  تمایق  زور  و 
؟ تسین مّنهج  رد 

. دنوش نیگهودنا  هن  دسرب و  نانآ  هب  یباذع  هن  هکنانچ  دناهرب ، ناشيراگتسر  هب  دناهدیزرو  يراگزیهرپ  هک  ار  یناسک  دنوادخ  و 

378 ص :  ریسفت ..... 

هب شدوخ  لحم  رد  يدابع  ای  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  بناج  زا  دابع  نداد  رارق  بطاـخم  تشذـگ  هک  روط  ناـمه  َيِداـبِع  اـی  ْلـُق 
. يربنامرف تعاط و  رد  دنتسه  زین  وا  رهاظم  يهدنب  دنیادخ  يهدنب  هک  يروطنامه  یلاعت  يادخ  ناگدنب  هک  یتسار 

دور و نوریب  شیوخ  تّینانا  زا  رهظم  هک  تسا  یتقو  رد  نآ  دوشیم و  هداد  تبـسن  رهظم  هب  رهاظ  مکح  هک  دوشیم  یهاگ  نآ  رب  هوـالع 
. دیامن روهظ  زورب و  وا  رد  رهاظ  ّتینانا 

ْمُهَلَتَق و َهَّللا  َّنِکل  َو  ْمُهُوُلتْقَت  ْمَلَف  تسا : یلاعت  يادخ  لوق  بلطم  نیا  دهاش  دوشیم و  هداد  تبـسن  رهاظ  هب  یهاگ  رهظم  مکح  هکنانچمه 
َّنِإ ادخ : لوق  َنِینِمْؤُْملا و  َنِم  يرَتْشا  َهَّللا  َّنِإ  ادـخ : لوق  ْمُکیِدـْیَِأب و  ُهَّللا  ُمُْهبِّذَُـعی  ْمُهُوِلتاق  ادـخ  لوق  یمَر و  َهَّللا  َّنِکل  َو  َْتیَمَر  ْذِإ  َْتیَمَر  ام 

ندـیرخ و اههیآ  نیا  رد  ِتاقَدَّصلا  ُذُـخْأَی  َو  ِهِدابِع  ْنَع  َۀـَبْوَّتلا  ُلَبْقَی  َوُه  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَی  َْمل  َأ  ادـخ : لوق  َهَّللا و  َنوُِعیاُبی  امَّنِإ  َکَنوُِعیاُبی  َنیِذَّلا 
قّقحم اـفلخ  رهاـظم و  طّـسوت  ءزج  روما  نیا  هک  یلاـح  رد  هدـش  هداد  تبـسن  یلاـعت  يادـخ  هب  هک  تاقدـص  نتفرگ  هبوت و  لوبق  تعیب و 

. دوشیمن
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قوقح رد  هدرک ، طارفا  سفن  يویند  قوقح  رد  ینعی  دـندومن ، فارـسا  شیوخ  سفن  يهراب  رد  هک  یناسک  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا 

. دومن طیرفت  نآ  يورخا 
بلطم نیا  دشخبیم و  ار  ناهانگ  يهمه  دنوادخ  هک  دیوشن  دیماان  ادخ  تمحر  زا  ًاعیِمَج  َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِۀَـمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ال 

یسک يارب  رگم  دوشیمن  قّقحم  انعم  نیا  دشاب و  هتشاد  ّتیدوبع  یگدنب و  تمـس  یهلا  يافلخ  رهاظم و  هب  تبـسن  هک  تسا  یـسک  يارب 
. دشاب هدرک  تعیب  ّصاخ  ای  ماع  تعیب  اب  نانآ  اب  هک 

تمـس ناـمه  هک  ناـمیا  اریز  دـشاب ، هدرک  تعیب  ّصاـخ  تعیب  اـب  هک  یـسک  يارب  رگم  دوشیمن  قّقحم  یگدـنب  تمـس  مییوگیم : هکلب 
يروص نیطالـس  مکح  تحت  لوخد  دننام  زج  مالـسا  رد  ناناملـسم  لوخد  اّما  دوشیمن ، بلق  رد  لخاد  ّصاخ  تعیب  اب  زج  تسا  یگدنب 

: مییوگیم هیآ  يانعم  رد  ای  مالسا  رب  هن  تسا  نامیا  رب  طقف  وا  باوث  رجا و  اذل  تسین ،
ادخ يهدنب  زین  افیلکت  هکنآ  زا  ّمعا  دـشاب  هدـشن  خلـسنم  ادـخ  یگدـنب  ّتیدوبع و  زا  انیوکت  هک  تسا  سک  ره  لماش  تسا و  ّماع  باطخ 

. دشاب هدشن  ای  دشاب  هدش 
يوریپ رد  سک  ره  هچ  ناطیـش ، يوه و  يوریپ  رد  نّکمت  اب  رگم  دنکیمن  ادیپ  قّقحت  ردخ  ینیوکت  یگدنب  زا  ندـش  يداع  خالـسنا و  و 

. دوشیمن هدیشخب  دشاب  نّکمتم  ود  نآ 
سپ دشخبیم  ارنآ  زا  رتنییاپ  دشخبیمن و  ارنآ  هدومرف  دنوادخ  هک  تسا  كرش  نامه  ناطیش  يوه و  يوریپ  زا  هبترم  نیا  نوچ 
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رب ار  ناطیش  دشابن و  نّکمتم  ناطیش  يوریپ  رد  هک  سک  ره  دشخبیمن ، ارنآ  دنوادخ  هک  تسا  كرش  زا  ریغ  اجنیا  رد  ناهانگ  زا  دوصقم 

هدرکن تعیب  نانآ  اب  تیالو  هب  افیلکت  هچ  رگا  تسا  یقاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  تیالو  رب  انیوکت  وا  دـشاب  هدرکن  ّطلـسم  دوخ 
. دشاب

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  يهعیـش  هب  هیآ  صاصتخا  رب  ینبم  هدـش  دراو  رابخا  رد  هک  هچنآ  نیب  میمعت و  نیا  نیب  یتافانم  نیا  رباـنب 
. درادن دوجو 

. تسا هدش  لزان  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  يهعیش  صوصخ  رد  هیآ  نیا  تسا : هدمآ  یمق  ریسفت  رد  دروم  نیا  رد 
: دومرف رخآ » ات  يدابع ....  ای  : » هدومرف هک  اجنآ  هدرک  رکذ  ار  امـش  دوخ  باتک  رد  یلاعت  يادخ  هدش : دراو  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 

. تسا هدرکن  هدارا  ار  امش  ریغ  هیآ  نیا  زا  دنگوس  ادخ  هب 
. تسا هدش  لزان  مالّسلا  اهیلع  همطاف  دالوا  زا  هعیش  صوصخ  رد  هیآ  نیا  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و 

زج ناهانگ  دوشیمن و  لوبق  امـش  زا  زج  تسین و  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  نید  رب  یـسک  امـش  زج  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 
. دوشیمن هدیشخب  امش 

. تسین رخآ » ات  اُوفَرْسَأ .....  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای   » زا رتعیسو  رتهدرتسگ و  ياهیآ  نآرق  رد  هدش : دراو  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
هب ار  ایند  يهمه  ینعی  مرادـن ، تسود  تسه  نآ  رد  هک  هچنآ  ایند و  يهمه  هیآ  نیا  لـباقم  رد  نم  هدـمآ : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبن  زا  و 

. مهدیمن هیآ  نیا 
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يهعیش زج  يدابع »  » زا دوصقم  هک  ددرگیم  مولعم  دوش  عمج  هیآ  نیا  اب  هدش  دراو  مالّـسلا  هیلع  یلع  يهعیـش  يهراب  رد  هک  هچنآ  رگا  و 
دوخ نید  ردق  دننام : دناسریمن ، ررض  یهانگ  چیه  نآ  اب  هک  یباوث  هنسح و  مالّـسلا  هیلع  یلع  یتسود  ثیدح : دننام  تسین ، یـسک  یلع 
لوبق هنـسح  باوث و  امـش  نید  ریغ  رد  هدـش ، هدیـشخب  هاـنگ  امـش  نید  رد  هک  دـیریگب  مکحم  ارنآ  دـینادب ، ار  دوخ  نید  ردـق  دـینادب ، ار 
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. دوشیمن
رادتـسود یلو و  دننام : دایز ، رـش  ای  مک ، ریخ  هچ  هدب ، ماجنا  دهاوخیم  تلد  هک  يریخ  لمع  ره  يدـیمهف  هک  الاح  نخـس ، نیا  دـننام  و 

كرت يهزاجا  هدومن و  صیخرت  زیچ  راـهچ  رد  هدومن ، بجاو  شقلخ  رب  ار  زیچ  جـنپ  یلاـعت  يادـخ  دـننام : دروخیمن و  لـالح  زج  یلع 
(. تسا تیالو  نآ  هک   ) تسا هدرکن  صیخرت  زیچ  کی  رد  هداد و 

. دشخبیم ار  شناهانگ  يهمه  دنوادخ  دسرب  راضتحا  لاح  هب  تیالو  اب  صخش  رگا  هکنیا  رب  دنراد  تلالد  هک  ثیداحا  نیا  ریغ  و 
. تسا نابرهم  يهدنزرمآ  وا  هک  ُمیِحَّرلا  ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ 

. تسامش رما  ّیلو  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نامه  هک  تسا  فاضم  برد  دوصقم  ْمُکِّبَر  یلِإ  اُوبِینَأ  َو 
هک تسا  ّتینارون  هب  وا  نتخانش  ببس  هب  وا  دزن  روضح  دوشیمن ، ققحم  وا  دزن  روضح  اب  زج  تعیب  زا  سپ  وا  يوس  هب  تشگزاب  هبانا و  و 

. تسادخ هب  تفرعم  ادخ و  دزن  روضح  نامه 
قّقحم وا  دزن  روضح  اب  زج  انعم  نیا  دیوش ، جراخ  ناتیاهدـصق  اهتّین و  عیمج  زا  هک  هنوگ  نیدـب  دـیوش ، وا  میلـست  عیطم و  َُهل  اوُِملْـسَأ  َو 

دوشیمن .
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. دسر ارف  تمایق  باذع  ای  راضتحا  باذع  هکنآ  زا  لبق  ُباذَْعلا  ُمُکَِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم 
دورو هدامآ  ای  دیوش ، اّیهم  نآ  عفد  يارب  ات  دیرادن  ربخ  نآ  ندمآ  زا  امـش  هک  یلاح  رد  دسر  ارف  ناهگان  باذـع  ای  گرم  َنوُرَْـصُنت  َُّمث ال 

. دوش رتناسآ  رتمک و  نآ  جنر  درد و  ات  دیشاب  نآ 
هب ُباذَْـعلا  ُمُکَِیتْأَی  ْنَأ  زا  لدـب  هلمج  نیا  تسا  نکمم  دـیوگن ، سفن  ات  میتفگ  ام  ار  بلطم  نیا  ای  دـیوگب ، سفن  هک  میدرک  رما  َلوُقَت  ْنَأ 

. دوش تحاران  دشک و  ترسح  سفن  هکنآ  زا  لبق  دینک  يوریپ  هدش  لزان  امش  رب  هک  يزیچ  نیرتهب  زا  ینعی  دشاب ، لامتشا  لدب  وحن 
انعم رظن  زا  نّیعم  ریغ  درف  کی  يهدارا  تسا و  دـیعب  انعم  ظفل و  رظن  زا  اجنیا  رد  سفن »  » ظـفل زا  یعاـمتجا  اـی  یلدـب  مومع  يهدارا  ٌسْفَن 

. تسرظن دروم  اجنیا  رد  نآ  هک  هدش  ظاحل  ریقحت  ظفل  ندوب  هرکن  انعم و  تهج  زا  تسا ، بیرق  ظفل  رظن  زا  دیفم و 
: دیوگیم ِهَّللا  ِْبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  ام  یلَع  یتَرْسَح  ای 

هدش و دراو  يدایز  رابخا  هچنانچ  وا ، تیالو  رد  ای  مالّـسلا  هیلع  یلع  يهراب  رد  ینعی  مدرک ، طارفا  ادخ  بنج  رد  هک  يزیچ  رب  اترـسح  او 
. دنشابیم وا  زا  دعب  ناماما  وا و  ای  مالّسلا  هیلع  یلع  هّللا » بنج   » زا هکنیا  رب  دنکیم  تلالد 

زا مدرم  نیرتدیدش  تسا : هدمآ  هراب  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
383 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لوق نآ  رد  دندیزرو ، تفلاخم  نآ  اب  یلو  دندومن  فیـصوت  ار  تلادـع  لدـع و  هک  دنتـسه  یناسک  تمایق  زور  رد  ندروخ  ترـسح  رظن 
«. ٌسْفَن َلوُقَت  ْنَأ  : » تسا یلاعت  يادخ 

. تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هّللا  بنج  هدش : دراو  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  و 
. میتسه هّللا  بنج  ام  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و 

رد تسا  قلخ  رب  ادخ  تّجح  نآ  تسا ، مالّسلا  هیلع  یلع  هّللا  بنج  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالّسلا و  هیلع  داجس  ماما  زا  و 
. تمایق زور 

. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  يهراب  رد  هیآ  نیا  دومرف : هک  هدش  دراو  هیآ  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  و 
. تسرایسب دروم  نیا  رد  رابخا  متسه و  هّللا  بنج  نم  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  و 

. مدرکیم هرخسم  ار  هّللا  بنج  هک  مدوب  یناسک  زا  نم  َنیِرِخاَّسلا  َنَِمل  ُْتنُک  ْنِإ  َو 
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نیا رب  تلالد  وا »  » ظفل َنِینِـسْحُْملا و  َنِم  َنوُکَأَف  ًةَّرَک  ِیل  َّنَأ  َْول  َباذَْـعلا  يََرت  َنیِح  َلوُقَت  َْوأ  َنیِقَّتُْملا  َنِم  ُْتنَُکل  ِینادَـه  َهَّللا  َّنَأ  َْول  َلوُقَت  َْوأ 
. نانچ یهاگ  دیوگیم و  نینچ  یهاگ  تشحو  رّیحت و  تیاهن  زا  سفن  هک  دنکیم 

یفن نآ  رب  ّدر  هدش و  یفن  هک  تسا  يزیچ  نآ  تابثا  دوشیم ، هدافتـسا  ِینادَه  َهَّللا  َّنَأ  َْول  یلاعت : يادخ  لوق  زا  هک  تسا  یفن  باوج  یَلب 
مدشیم . ناراکزیهرپ  نیقّتم و  زا  نم  درکیم  تیاده  ارم  ادخ  رگا  دیوگیم  سفن  هک  یتقو  هدش : هتفگ  ایوگ  تسا ،

384 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
لوق ات  دمآ ، وت  يوس  هب  نم  ياههناشن  تایآ و  یلب  دیوگیم  ادخ  باوج  رد  دومرف : یلاعت  يادخ  سپ  دوشیم ؟ هتفگ  هچ  نآ  باوج  رد 

. دنک ّدر  درکن  تیاده  ارم  دنوادخ  هک  ار  سفن 
. تسا هدش  هدناوخ  زین  ثینأت  اب  هدش ، هدناوخ  باطخ  ریمض  ریکذت  اب  انعم  رابتعا  هب  کتءاج »  » ظفل َْکتَءاج  ْدَق 

ظفل تسا  نکمم  میدرک  رکذ  رابخا  تاراشا  زا  ام  هک  هچنآ  قبط  تسا ، مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  تایآ  زا  دوصقم  هک  تسا  هدـش  لـقن  ِیتاـیآ 
. دوش ریسفت  وا  زا  سپ  ناماما  مالّسلا و  هیلع  یلع  هب  تایآ » »

. يدیزرو رّبکت  تایآ  هب  تبسن  دایقنا و  میلست و  زا  يدرک و  بیذکت  ارم  ایآ  وت  ینعی  َتْرَبْکَتْسا  َو  اِهب  َْتبَّذَکَف 
رهاظم تایآ  نآ  نوچ  يدش  رفاک  ادخ  هب  دنتـسه  ادخ  تایآ  هک  تهج  نآ  زا  ادخ  تایآ  هب  رفک  ببـس  هب  وت  ینعی  َنیِِرفاْکلا  َنِم  َْتنُک  َو 

، دوشیمن لصاح  تیالو  هب  نامیا  ببـس  هب  زج  ادخ  هب  نامیا  نوچ  یتشگ ، ادخ  هب  رفاک  تیالو  هب  رفک  تّلع  هب  نینچمه  دنـشابیم ، ادخ 
نیرتگرزب هب  رفاک  تیالو  هب  رفاک  دشابیم و  شقلخ  رب  ادـخ  ياهتمعن  نیرتگرزب  زا  تیالو  هچ  يدـش ، ادـخ  ياهتمعن  هب  رفاک  وت  زین 

. تیالو اب  رگم  دوشیمن  تمعن  تمعن ، اریز  تساهتمعن ،
ادـخ و زا  هکیلاـح  رد  دـنک  اـعّدا  ار  ینید  بصنم  هک  تسا  هنوگ  نیدـب  نتـسب  غورد  ادـخ  رب  ِهَّللا  یَلَع  اُوبَذَـک  َنیِذَّلا  يََرت  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَـی  َو 

هب  رما  ياعّدا  اوتف و  تواضق ، ياعّدا  لوسر ، بناج  زا  تفالخ  تماما و  ياعّدا  دننام  دشاب ، هتشادن  هزاجا  نذا و  شنانیشناج 
385 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، تاریزعت دودـح و  يارجا  نیبیاغ ، ماتیا و  لاوما  فاقوا و  رد  فّرـصت  تعامج ، هعمج و  تماما  ظعو و  ياـعّدا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و 
. دراد ادخ  بناج  زا  هزاجا  نذا و  هب  جایتحا  صوصخ  ای  مومع  روط  هب  هک  ینید  بصانم  زا  اهنیا  ریغ  تاقدص ، لافنا و  ءیف و  نتفرگ 

يولع و رگا  یّتح  دش : هدیـسرپ  دشابن ، ماما  هک  یلاح  رد  دنک  تماما  ياعّدا  هک  تسا  یـسک  دوصقم  هک  هدش  تیاور  دّدـعتم  ياههار  هب 
. دشاب یمطاف  يولع و  هچ  رگا  دومرف : دشاب ؟ یمطاف 

هنوگچ راّفک  ماقم  لاح و  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  َنیِرِّبَکَتُْمِلل  ًيْوثَم  َمَّنَهَج  ِیف  َْسَیل  َأ  ٌةَّدَوْسُم  ْمُهُهوُجُو 
؟ تسا

نیا رب  يدیکأت  ات  درک  ادا  ماهفتـسا  تروص  هب  ار  بلطم  نیا  یلاعت  يادخ  نکیل  دنتـسه ، مّنهج  رد  هک  تسا  نینچ  نانآ  لاح  دومرف : سپ 
. دشاب يانعم 

تسا و مّنهج  نیرفاک  هاگتماقا  ّلحم و  تسا : نینچ  يهیآ  ياـنعم  اریز  تسا ، َمَّنَهَج  ِیف  َْسَیل  َأ  یلاـعت : يادـخ  لوق  رب  فطع  ُهَّللا  یِّجَُنی  َو 
. دندرک هشیپ  يوقت  هک  ار  یناسک  دهدیم  تاجن  دنوادخ 

. تشذگ نآ  لیصافت  يوقت و  نایب  هرقب  يهروس  لّوا  رد  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا 
هب ةزافم »  » ظفل تساهنآ و  تاجن  ّلحم  روظنم  ای  دشخبیم ، ییاهر  دنراد  تاجن  يارب  هک  يدادعتسا  لیلد  هب  ار  نیقّتم  دنوادخ  ْمِِهتَزافَِمب 

. دنرادن بآ  هک  تسا  ییارحص  يانعم  هب  ةزافم »  » زین تسا و  نآ  ّدض  ۀکلهم »  » ظفل تسا ، تاجن  ّلحم  يانعم 
386 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

عطقنم شلبق  اـم  زا  اـنعم  ظـفل و  تهج  زا  اـی  تسا ، لـیلحت  ماـقم  رد  رّدـقم و  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  َنُونَزْحَی  ْمُه  ـال  َو  ُءوُّسلا  ُمُهُّسَمَی  ـال 
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. دشابیم
68 تایآ 63 -

386 ص :  ات 68 ..... ] تایآ 62  (: 39  ) رمزلا هروس  ]

هراشا

َنوُرِـساْخلا ُمُه  َِکئلوُأ  ِهَّللا  ِتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُدـِیلاقَم  َُهل  ( 62  ) ٌلیِکَو ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ٍءْیَـش  ِّلُک  ُِقلاخ  ُهَّللا 
َو َکـُلَمَع  َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْـشَأ  ِْنَئل  َکـِْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َیلِإ  َو  َکـَْیلِإ  َیِحوُأ  ْدََـقل  َو  ( 64  ) َنُولِهاْجلا اَهُّیَأ  ُدـُبْعَأ  یِّنوُُرمْأـَت  ِهَّللا  َْریَغَف  َأ  ْلـُق  ( 63)

(66  ) َنیِرِکاَّشلا َنِم  ْنُک  َو  ُْدبْعاَف  َهَّللا  َِلب  ( 65  ) َنیِرِساْخلا َنِم  َّنَنوُکََتل 
ِیف َخُِفن  َو  ( 67  ) َنوُکِرُْشی اَّمَع  یلاعَت  َو  ُهَناْحبُـس  ِِهنیِمَِیب  ٌتاَّیِوْطَم  ُتاوامَّسلا  َو  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ُُهتَْـضبَق  ًاعیِمَج  ُضْرَْألا  َو  ِهِرْدَق  َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَق  ام  َو 

(68  ) َنوُرُْظنَی ٌماِیق  ْمُه  اذِإَف  يرْخُأ  ِهِیف  َخُِفن  َُّمث  ُهَّللا  َءاش  ْنَم  َّالِإ  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  َقِعَصَف  ِروُّصلا 

386 ص :  همجرت ..... :

. تسا نابهگن  يزیچ  ره  رب  وا  تسا ، زیچ  همه  راگدیرفآ  دنوادخ 
. دنراکنایز هک  دننانآ  دناهدرک ، راکنا  ار  ام  تایآ  هک  یناسک  نیمز ، اهنامسآ و  ياهدیلک  تسار  وا 

؟ متسرپب ار  ادخ  زا  ریغ  هک  دیهدیم  منامرف  ایآ  نانادان  يا  وگب 
رگا  هک  تسا  هدش  یحو  دناهدوب  وت  زا  شیپ  هک  یناسک  رب  وت و  رب  یتسار  هب  و 

387 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. یشاب ناراکنایز  زا  کشیب  ددرگ ، هابت  تلمع  يزروكرش ،

. شاب نارازگساپس  زا  تسرپب و  ار  دنوادخ  هکلب 
تسد هب  اهنامسآ  تسوا و  تردق  هضبق  رد  تمایق  زور  رد  نیمز  رسارس  هکنآ  لاح  دنداهنن  جرا  تسوا  جرا  راوازس  هکنانچ  ار  دنوادخ  و 

. دننادیم کیرش  وا  يارب  هچنآ  زا  تسا  رتارف  وا  تسا  هّزنم  ددرگیم  هدیدرون  مه  رد  وا 
راب سپس  دهاوخ  ادخ  هکنآ  رگم  دوش  شوهیب  تسا ، نیمز  رد  هک  سک  ره  اهنامـسآ و  رد  هک  سک  ره  سپـس  دوش ، هدیمد  روص  رد  و 

. دنهار هب  مشچ  یناگداتسیا  اهناسنا )  ) ناشیا هاگنآ  دوش ، هدیمد  نآ  رد  رگید 

387 ص :  ریسفت ..... 

ریخ و هک  هچنآ  رب  دـنکیم و  ظفح  ارنآ  تسا و  نابهگن  يزیچ  ره  رب  دـنوادخ  ینعی  ٌلـیِکَو  ٍءْیَـش  ِّلُـک  یلَع  َوُه  َو  ٍءْیَـش  ِّلُـک  ُِقلاـخ  ُهَّللا 
. دنکیم ءاقبا  تسا  حالص 

ببس هک  تسا  دوجو  زا  ترابع  نیمز  اهنامسآ و  دیلاقم  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  ياهدیلک  ياراد  دنوادخ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُدِیلاقَم  َُهل 
سپ دـشابن ، ادـخ  كولمم  هک  دـنرادن  يزیچ  نیمز  اهنامـسآ و  رگید  دـشاب  دـنوادخ  كولمم  دوجو  نیمه  رگا  تساهنآ و  ياـقب  ماوق و 

. تسا لیلعت  ماقم  رد  هلمج  نیا  دنرادن و  یتّینانا  تیدوجوم و  چیه  ناشدوخ  زا  اهنآ  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  ءازجا  يهمه  کلام  دنوادخ 
. دندیزرو رفک  وا  تیالو  مالّسلا و  هیلع  یلع  هب  هک  یناسک  ِهَّللا و  ِتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو 
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زج ینایز  دنناراکنایز ، اهنآ  َنوُرِساْخلا  ُمُه  َِکئلوُأ 
388 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هبوـت و ناـکما  دوـشن  لـطاب  وا  يرطف  دادعتـسا  هک  یتروـص  رد  دوـشیم  رفاـک  ادـخ  هب  هک  یـسک  اریز  تسین  مالّـسلا  هـیلع  یلع  هـب  رفک 
نیدب دوش ، رفاک  تیالو  هب  یـسک  رگا  یلو  دـشاب ، رفاک  تمایق  زور  لوسر و  هب  هک  یـسک  لاح  تسا  نینچمه  تسه ، وا  يارب  تشگزاب 
تـسا يرطف  دترم  تروص  نیا  رد  وا  دنامیمن ، یقاب  وا  يارب  هبوت  دادعتـسا  رگید  دشاب  هدرک  عطق  ار  ینیوکت  یفیلکت و  تیالو  هک  هنوگ 

رد نایز  نارـسخ و  راصحنا  ياعّدا  اذـل  رگید ، راّفک  زا  نآ  ریغ  فالخ  رب  تسین  وا  يارب  نتـشک  لـتق و  زج  دوشیمن و  لوبق  شاهبوت  هک 
. تسا هدش  رفک  زا  مسق  نیا 

، تسا لوعفم  لعف و  نیب  هضرتعم  يهلمج  ّینورمأت »  » ظفل تسا ، دبعا »  » لوعفم هّللا » ریغ   » ظفل َنُولِهاْجلا  اَهُّیَأ  ُُدبْعَأ  یِّنوُُرمَْأت  ِهَّللا  َْریَغَف  َأ  ُْلق 
لامتـشا لدب  دبعا »  » ظفل و  ّینورمأت »  » لوعفم هّللا » ریغ   » ظفل ای  هتدابعب » ّینورمأت  : » تسا هدوب  نینچ  اریدقت  دشابیم ، فوذحم  نآ  لوعفم 

عمج نون  اب  هیاقو  نون  رد  تسا  هدوب  زیاج  هک  ّکـف » ماـغدا و  فذـح و   ) هجو هس  هب  ّینورمأـت »  » ظـفل و  نا »  » ظـفل ریدـقت  هب  تسا  نآ  زا 
. دوش هدناوخ 

تبسن وت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ای  دنتفگیم : هک  تسا  راّفک  در  ماقم  رد  ادخ  بناج  زا  مالک  يادتبا  هلمج  نیا  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  ْدََقل  َو 
نیمه رد  زین  یِّنوُُرمْأَت » ِهَّللا  َْریَغَف  َأ  ُْلق  : » یلاعت يادـخ  لوق  هچنانچ  میروایب ، نامیا  وت  يادـخ  هب  ام  اـت  وش  میلـست  اـم  نایادـخ  زا  یـضعب  هب 

. دوب راّفک  لوق  ّدر  هنیمز 
نامز  لّوا  زا  یحو  نیا  ینعی  َِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َیلِإ  َو 
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. تشادن یّصاخ  تقو  نّیعم و  ّیبن  هب  صاصتخا  تشاد و  رارمتسا  تّوبن 

تیاغ تثعب و  أدبم  تیالو  هک  دـشاب ، تیالو  رد  كرـش  كرـش  زا  دوصقم  رگا  صوصخ  هب  دوبن  كرـش  یفن  يارب  زج  ربمایپ  تثعب  اریز 
. دشابیم نآ 

زا دوریم و  نیب  زا  وت  لمع  يوش  كرـشم  تیـالو  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هب  رگا  اـی  يرواـیب  ادـخ  هب  كرـش  تراـبع  رد  رگا  َتْکَرْـشَأ  ِْنَئل 
. دش یهاوخ  ناراکنایز 

. دوب یهاوخ  ناراکنایز  زا  هدش و  هابت  وت  لمع  تروص  نآ  رد  َنیِرِساْخلا  َنِم  َّنَنوُکََتل  َو  َُکلَمَع  َّنَطَبْحََیل 
رارق باطخ  دروم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  باطخ  نیا  دروم  رد  نکیل  تسا ، تیالو  هب  اهنآ  ندروآ  كرـش  تّما و  زا  هیاـنک  بلطم  نیا 
رگا شتّوبن  ماقم  تمظع و  لامک  اـب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبن  هک  دـنکب  ياـنعم  نیا  رب  تلـالد  دـشاب ، تّما  دـیدهت  رد  هغلاـبم  اـت  هتفرگ 

. دشابن ماقم  نیا  ياراد  هک  ّیبن  ریغ  هب  دسر  هچ  ات  تفر  دهاوخ  نیب  زا  شلمع  دوش  كرشم  دهاوخب 
. نک تدابع  ار  ادخ  طقف  ینعی  تسا ، رصح  هب  هراشا  يارب  هّللا »  » ظفل میدقت  ُْدبْعاَف  َهَّللا  َِلب 
. شاب نارازگرکش  زا  ادخ  رد  تدابع  راصحنا  ادخ و  تدابع  يارب  َنیِرِکاَّشلا و  َنِم  ْنُک  َو 

ددرگیمرب و تّما  هب  نآ  يانعم  یلو  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبن  هب  باـطخ  هیآ  نیا  تسا : هدـمآ  هیآ  نیا  يهراـب  رد  یّمق  ریـسفت  رد 
نیا  لیلد 
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ار نآ  رّکشت  دنکیم و  شتدابع  وا  ّیبن  هک  دنادیم  یلاعت  يادخ  هچ  َنیِرِکاَّشلا » َنِم  ْنُک  َو  ُْدبْعاَف  َهَّللا  َِلب  : » تسا یلاعت  يادخ  لوق  بلطم 

. دزومایب ربمایپ  تّما  هب  ات  درک  تدابع  هب  توعد  ار  شربمایپ  دنوادخ  نکیل  دروآیم ، اج  هب 
زین يرگید  تیالو  هب  یلع  تیالو  اب  تدوخ  زا  دعب  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  ریـسفت  دومرف : دش  لاؤس  هیآ  نیا  زا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و 
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. دش یهاوخ  ناراکنایز  زا  دوریم و  نیب  زا  وت  لمع  یهد  روتسد 
تدابع وحنب  نک  تداـبع  ار  ادـخ  هکلب  دومرف : يرواـیب ، کیرـش  ار  وا  ریغ  تیـالو  رد  رگا  هدـش : تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  و 

. مداد رارق  وت  دای  کمک و  ار  تیومع  رسپ  ردارب و  هک  شاب  نارازگساپس  زا  تعاطا و 
تیالو هب  تبـسن  دـیحوت  كارـشا و  دوصقم  دوش  رکذ  دـیحوت  كارـشا و  هاگره  هک  ینادـب  هک  تسا  نیا  رابخا  نیا  لاثما  لـقن  زا  ضرغ 

. دشابیم يرگید  زیچ  ظفل  زا  دوصقم  ای  دشاب  ینعم  نیمه  زین  ظفل  رهاظ  زا  دوصقم  هاوخ  تسا ،
هیلع یلع  هک  ریذـپب ، ار  وا  تیالو  نک و  تعاط ) هب   ) تدابع ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هکلب  ینعی  ْدـُبْعاَف » َهَّللا  َِلب  : » یلاعت يادـخ  لوق  نیارباـنب 

. شاب ناگدننک  رکش  زا  تیالو  تمعن  رب  تسین ، رّسیم  تیالو  اب  زج  ادخ  تدابع  نوچ  تسا ، یلاعت  يادخ  رهظم  مالّسلا 
هک نانچنآ  ار  تیالو  ردق  ای  هتـسنادن ، ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ردق  دوشیم : نینچ  زین  ِهِرْدَق  َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَـق  ام  َو  ادـخ : لوق  يانعم  نیاربانب  و 

. دنتسنادن دیاب 
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نکل و  دشاب : هدومرف  هک  ایوگ  دومن ، فطع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  كارـشا  رب  ار  اهنآ  لاح  نایب  تسا  تّما  زا  هیانک  دوصقم و  نوچ  و 
تـسین نکمم  شتاـقولخم  زا  کـی  چـیه  يارب  ّتیدـحا  تاذ  يهزادـنا  ردـق و  هک  روطناـمه  اریز  دنتـسنادن ، دـیاب  هک  ناـنچنآ  ار  وا  ردـق 

. قلطم تیالو  بحاص  زج  هب  تسین  ریذپناکما  یسک  يارب  دیاب  هک  روطنآ  تیالو  يهزادنا  ردق و  نتخانش  نینچمه 
نیا رد  دنتسه ، دودحم  اهنآ  هک  تسا  نیا  دننادیمن  ار  ادخ  ردق  مدرم  هکنیا  ّرس  هدش و  لزان  جراوخ  يهراب  رد  هیآ  نیا  تسا : هتفگ  یّمق 

نآ زا  نانآ  ریغ  دـندش ، جراخ  ناسنا  يرـشب و  دودـح  یـضعب  زا  ایبنا  هکنیا  تیاهن  تسین ، قلخ  ریاس  نیب  ایـصوا و  ایبنا و  نیب  یقرف  دروم 
دودح زا  تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  تّیولع  نآ  دوشیم و  ریبعت  تیالو  هب  نآ  زا  هک  تّیشم  نینچمه  تّیدحا و  تاذ  دناهدشن ، جراخ  دودح 

نآ ردـق  نتـسناد  نوچ  دـنادیمن ، ار  قلطم  يهزادـنا  ردـق و  سپ  دـنک ، كرد  ار  قلطم  دـناوتیمن  دودـح  هب  دودـحم  تساهر و  قلطم و 
ار ادخ  ردق  یلو  دـننادیم  ار  تیالو  ردـق و  مالّـسلا  هیلع  متاخ  ّیلو  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  متاخ  ّیبن  اّما  تسا و  نآ  كاردا  هب  قوبـسم 

. دنادیم ار  همه  ردق  هک  تسادخ  اهنت  دننادیمن و 
، دنکیم ادـخ  تمظع  میخفت  رب  تلالد  ظفل  نیا  تسا و  ندرک  ضبق  رابکی و  يانعم  هب  ۀـضبق »  » ظفل ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ُُهتَْـضبَق  ًاعیِمَج  ُضْرَْألا  َو 

تسا . هضبق  کی  دنوادخ  يارب  شایگرزب  تمظع و  نآ  اب  نیمز  هک  دناسریم  ظفل  نیا  اریز 
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. دشابیم شیاهنیمز  اهنامسآ و  عمج  ای  عبط  ماع  يولع و  لاثم  ملاع  یلفس و  لاثم  ملاع  زا  ّمعا  تشذگ  اهراب  هچنانچ  نیمز  زا  دوصقم  و 
ندـیچیپ يانعم  هب  یط  دـیق  نودـب  تسار ، فرط  هب  رییغت  نودـب  دومن  قالطا  نتفرگ  هضبق و  نیمز  دروم  رد  ِِهنیِمَِیب  ٌتاَّیِوْطَم  ُتاوامَّسلا  َو 

ریقح اهنامسآ  هب  تبـسن  نیمز  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  ات  دومن  دّیقم  تسار  فرط  هب  ارنآ  درب و  راک  هب  ار  ّیط  ظفل  اهنامـسآ  دروم  رد  یلو 
. تسادخ نآ  زا  تمظع  نآ  اب  اهنامسآ  ینعی  دنراد ، يدنلب  تفارش و  نیمز  هب  تبسن  اهنامسآ  تسا و  تسپ  و 
. دنهدیم رارق  ادخ  کیرش  ار  یفیعض  قولخم  ای  دناهتخاس  دوخ  تسد  هب  هک  ار  دامج  تب  راّفک  لاح  نیع  رد 

دننام تاقولخم  عاونا  ناگراتـس و  اهتب و  لیبق  زا  هداد  رارق  کیرـش  اهنآ  هک  هچنآ  زا  تسا  هّزنم  دنوادخ  َنوُکِرُْـشی  اَّمَع  یلاعَت  َو  ُهَناْحبُس 
دننام دنهدیم  رارق  وا  کیرش  تدابع  رد  هک  هچنآ  زا  دنروآیم و  كرـش  وا  هب  تیالو  رد  هک  هچنآ  زا  تسا  هّزنم  اهنآ و  دیلوم  رـصانع و 

. یناسفن ياهاوه  اهضرغ و 
بطاخم یبن  هب  تبـسن  هیـضق  هک  تسنآ  باب  زا  ای  تسا ، نآ  ندوب  یمتح  قّقحت و  هب  هراشا  يارب  یـضام  ظفل  ندروآ  ِروُّصلا  ِیف  َخـُِفن  َو 

. تسا هدش  عقاو  باطخ  نیح  رد  وا  هب  تبسن  هّیضق  ای  تسا ، هتشذگ 
شوهدم  دندوب  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یناسک  يهمه  هدش  هدیمد  هک  روص  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  َقِعَصَف 
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نوچ دنریمیم ، نیمز  نانکاس  تسخن  هن  رگ  تسا و  اهنآ  تفارش  تهج  دنتسه  اهنامـسآ  رد  هک  ار  یناسک  نتـشاد  مّدقم  دنتـشگ ، گرم 

. دنریمیم دنتسه  اهنامسآ  رد  هک  یناسک  نآ  زا  سپ  دنریمیم و  ناینیمز  مامت  نآ  اب  هک  تسا  لّوا  ندیمد  لّوا و  يهخفن  دارم 
کلم لیفارـسا و  لیئاکیم ، لـیئربج ، دوصقم  تسا : هدـمآ  يربخ  رد  دـشاب و  هدـنز  وا  دـهاوخب  دـنوادخ  هک  یـسک  رگم  ُهَّللا  َءاـش  ْنَم  اَّلِإ 

. تسا توملا 
. دناهتفاب نآرق  ریشمش  اب  شرع  فارطا  رد  هک  دنتسه  ادهش  نانآ  تسا : يرگید  ربخ  رد  و 

. تسا ندرک  هدنز  ایحا و  يهخفن  نآ  هک  مود  ندیمد  ینعی  دوشیم  يرگید  يهخفن  سپس  يرْخُأ  ِهِیف  َخُِفن  َُّمث 
رون يهروس  رد  تشذـگ ، دنتـسه  نمیا  مود  لّوا و  خـفن  ماگنه  تمایق و  زور  رد  هک  یناسک  نایب  لمن  يهروس  رد  َنوُرُْظنَی  ٌماـِیق  ْمُه  اذِإَـف 

. میدرک نایب  ار  ندرک  هدنز  ندناریم و  یگنوگچ  نآ و  رد  خفن  یگنوگچ  نآ و  ظفل  تئارق  هوجو  روص و  یناعم 
75 تایآ 69 -

393 ص :  ات 75 ..... ] تایآ 69  (: 39  ) رمزلا هروس  ]

هراشا

ام ٍسْفَن  ُّلُک  ْتَیِّفُو  َو  ( 69  ) َنوُمَلُْظی ْمُه ال  َو  ِّقَْحلِاب  ْمُهَْنَیب  َیُِضق  َو  ِءادَهُّشلا  َو  َنیِِّیبَّنلِاب  َءیِج  َو  ُباتِْکلا  َعِضُو  َو  اهِّبَر  ِرُوِنب  ُضْرَْألا  ِتَقَرْـشَأ  َو 
ْمُِکتْأَی َْمل  َأ  اـُهتَنَزَخ  ْمَُهل  َلاـق  َو  اـُهباْوبَأ  ْتَِحُتف  اـهُؤاج  اذِإ  یَّتَح  ًارَمُز  َمَّنَهَج  یلِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َقیِـس  َو  ( 70  ) َنُولَعْفَی اـِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  َو  ْتَلِمَع 

َلِیق ( 71  ) َنیِِرفاْکلا یَلَع  ِباذَْـعلا  ُۀَِـملَک  ْتَّقَح  ْنِکل  َو  یَلب  اُولاـق  اذـه  ْمُکِمْوَی  َءاـِقل  ْمُکَنوُرِذـُْنی  َو  ْمُکِّبَر  ِتاـیآ  ْمُْکیَلَع  َنُوْلتَی  ْمُْکنِم  ٌلُـسُر 
اُهباْوبَأ ْتَِحُتف  َو  اهُؤاج  اذِإ  یَّتَح  ًارَمُز  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  ْمُهَّبَر  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َقیِـس  َو  ( 72  ) َنیِرِّبَکَتُْملا يَْوثَم  َْسِئبَف  اهِیف  َنیِِدلاخ  َمَّنَهَج  َباْوبَأ  اُولُخْدا 

(73  ) َنیِِدلاخ اهُولُخْداَف  ُْمْتبِط  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس  اُهتَنَزَخ  ْمَُهل  َلاق  َو 
ْنِم َنیِّفاَح  َۀَِـکئالَْملا  يََرت  َو  ( 74  ) َنِیِلماْعلا ُرْجَأ  َمِْعنَف  ُءاشَن  ُْثیَح  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ُأَّوَبَتَن  َضْرَْألا  اَـنَثَرْوَأ  َو  ُهَدـْعَو  انَقَدَـص  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  اُولاـق  َو 

(75  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َلِیق  َو  ِّقَْحلِاب  ْمُهَْنَیب  َیُِضق  َو  ْمِهِّبَر  ِدْمَِحب  َنوُحِّبَُسی  ِشْرَْعلا  ِلْوَح 
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394 ص :  همجرت ..... :

نیب دنروآ و  نایم  هب  ار  ناهاوگ  ناربمایپ و  دنهن و  نایم  رد  لامعا  يهمان  ددرگ و  ناشخرد  شراگدرورپ  رون  هب  رشحم  يهصرع  رسارس  و 
. دورن متس  نانآ  رب  دوش و  يرواد  ّقح  هب  مدرم 

. تسا رتاناد  دناهدرک  هچنآ  هب  دنوادخ ]  ] وا دوش ، هداد  یمامت  هب  شرادرک  يازج  سک  ره  هب  و 
ایآ دنیوگ  ناشیا  هب  نآ  نانابهگن  دوش و  هدوشگ  شیاهرد  دنـسر ، نآ  کیدزن  هب  نوچ  ات  دـننارب  مّنهج  يوس  هب  هورگ  هورگ  ار  نارفاک  و 

رادـشه ناتزور  نیا  رادـید  زا  ار  امـش  دـندناوخیم ، ار  ناتراگدرورپ  تایآ  امـش  رب  هک  دـندماین  امـش  دزن  هب  ناتدوخ  ناـیم  زا  یناربماـیپ 
. تسا هتفای  قّقحت  نارفاک  رب  باذع  مکح  یلو  ارچ ، دنیوگ  دندادیم 

. نارّبکتم هاگلزنم  تسا  دب  هچ  دینآ ، رد  هنادواج  هک  دیوش  دراو  مّنهج  ياهرد  زا  دوش  هتفگ 
395 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

شیاهرد هک  یلاح  رد  دنـسر ، نآ  کیدزن  هب  اـت  دـننارب ، تشهب  يوس  هب  هورگ  هورگ  دـناهدرک ، اورپ  ناـشراگدرورپ  زا  هک  ار  یناـسک  و 
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. دینامب هنادواج  دیوش و  دراو  نآ  هب  دیدمآ ، شوخ  امش  رب  مالس  دنیوگ  ناشیا  هب  نآ  نانابهگن  تسا ، هدوشگ 
ره تشهب  زا  هک  داد  ثاریم  هب  ار  تشهب ]  ] نیمزرـس ام  هب  دینادرگ و  تسار  ام  ّقح  رد  ار  دوخ  يهدعو  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  دنیوگ  و 

. لمع لها  شاداپ  تسوکین  هچ  سپ  مینک  انکس  میهاوخ  هک  اج 
، دوش يرواد  ّقح  هب  نانآ  نایم  رد  دنیوگیم ، حیبست  ار  ناشراگدرورپ  هنارازگساپس  دناهتفرگ ، نایم  رد  ار  شرع  هک  ینیب  ار  ناگتـشرف  و 

. تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  ار  دنوادخ  ساپس  دوش  هتفگ 

395 ص :  ریسفت ..... 

ناینیمز نیمز و  هب  تبـسن  هک  نادب  شراگدرورپ  رون  اب  نآ  ندش  ینارون  نیمز و  ینوگرگد  لیدبت و  قیقحت  اهِّبَر  ِرُوِنب  ُضْرَْألا  ِتَقَرْـشَأ  َو 
هچ ندب ، تالآ  ریاس  رد  هن  دوشیم ، رهاظ  هدـننک  كرد  ياوق  رد  طقف  حور  رون  هچنانچ  تسا ، ندـب  ياوق  ندـب و  هب  حور  تبـسن  دـننام 
ریغ رد  ماما  رون  دوشیمن ، رهاظ  شنایعیـش  زا  نیلماـک  رد  زج  اـیند  رد  ماـما  رون  نینچمه  تسا ، هتفر  ورف  هّداـم  یکیراـت  رد  تـالآ  ریاـس 

ضراوع هّدام و  یکیرات  رد  اهنآ  هچ  ددرگیمن ، رهاظ  دامج  ای  دشاب  تابن  ناویح ، ای  دـشاب  ناسنا  اهنآ  دـیلاوم  رـصانع و  زا  لماک  نایعیش 
. دسرب نایاپ  هب  دوشیم  هدرمش  ایند  زا  یهجو  هب  هک  ییاهخزرب  دوش ، یضقنم  ایند  هک  هاگنآ  دناهتفر ، ورف  نآ 

رون  اب  نیمز  دوریم ، نیب  زا  نآ  مزاول  هّدام و  دوشیم ، نوگرگد  نیمز  دوش  یهتنم  يولع  يرون  لاثم  ملاع  هب  ای  فارعا  هب  ناسنا  و 
396 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نیمز دوش ، نوگرگد  ملاـع  نیمز  هک  هاـگنآ  تسا ، نشور  باـتفآ  رون  اـب  اـیند  رد  نیمز  نیا  هچناـنچ  دوـشیم ، نشور  مالّـسلا  هیلع  ماـما 
نـشور ماما  توکلم  رون  اب  ریبک  ملاع  نیمز  هکلب  دوشیم ، نشور  ماما  توکلم  رون  اب  ندـب  نیمز  ددرگ و  بلاـغ  کـلم  نیمز  رب  توکلم 

. دوشیم زاینیب  باتفآ  رون  زا  ماما  رون  اب  ناسنا  ددرگیم و 
: تسا هتفگ  یبرغم  فورعم  خیش  نابز  زا  هّرس  سّدق  يولوم  هچنانچ 

یبش نم  مدیدن  بش  زا  لاس  تصش  یبرغم  خیش  هّللا  دبع  تفگ 
لادتعا زا  بش  هب  ین  زور و  هب  ین  لاس  تصش  رد  یتملظ  مدیدن  نم 

ددرگ و رهاـظ  وا  رب  شماـما  توـکلم  دوـش و  دـّلوتم  مّود  تدـالو  اـب  هاـگره  هک  تسا  نـینچنیا  تـسا  ملاـع  زا  ياهنوـمن  ناـسنا  نوـچ  و 
. دوشیم رهاظ  وا  رب  شراگدرورپ  رون  اب  نیمز  ندش  نشور  یگنوگچ 

تقو نآ  دومرف : دوشیم ؟ هچ  دـنک  جورخ  هک  هاگنآ  دـش : هدیـسرپ  تسا ، نیمز  ماما  نیمز  راـگدرورپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
. دننکیم افتکا  ماما  رون  هب  دنوشیم ، زاینیب  هام  رون  باتفآ و  رون  زا  مدرم 

باتفآ و رون  زا  ناگدنب  دوشیم ، نشور  شراگدرورپ  رون  اب  نیمز  دنک  مایق  ام  مئاق  هک  هاگنآ  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 
. تسا ماما  توکلم  روهظ  مّود و  ّدلوت  هب  هراشا  ریغص  ملاع  رد  بلاطم  نیا  يهمه  دوریم ، نیب  زا  یکیرات  دنوشیم و  زاینیب  هام  رون 

تشذگ . باتک  عضو  نایب  فهک  هروس  رد  ُباتِْکلا  َعِضُو  َو 
397 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنوشیم هدروآ  ناربمایپ  َنیِِّیبَّنلِاب  َءیِج  َو 
لاؤس ادخ  هب  تبسن  ناشندش  میلـست  نانآ و  تعاطا  زا  مدرم و  تباجا  زا  نانآ  زا  ات  دنتـسه  مدرم  يوس  هب  ادخ  ناگداتـسرف  هک  یناربمایپ 

. دوش
ناربمایپ زا  دـعب  مدرم  راتفگ  قالخا و  لاوحا و  لاعفا و  دـهاش  دنتـسه ، نـالوسر  نانیـشناج  قلخ  توعد  رد  هک  یناـسک  ینعی  ِءادَـهُّشلا  َو 

. دنتسه
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هب ْتَلِمَع  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  ْتَیِّفُو  َو  َنوُمَلُْظی  ْمُه ال  َو  ِّقَْحلِاب  دوش  ّقح  هب  مکح  قلخ  نیب  ادهـش و  ناربمایپ ، نیب  اـی  ناگدـنب  نیب  ْمُهَْنَیب  َیُِـضق  َو 
. تسین نآ  رد  یملظ  مرج  تسا و ال  هدشن  هتخیمآ  لطاب  هب  زگره  تواضق  نآ  هک  يوحن 

. دش هداد  یفاک  حرش  شیوخ  رادرک  رد  ناور  ره  هرخالاب  و  دهع ) يافیا  تافو و   ) هیقوت موهفم  هراب  رد  نارمع  لآ  هروس  رد 
لهاج اهنآ  لاعفا  لاح و  هب  دـنوادخ  هک  تسین  تهج  نادـب  ءادهـش  ءاـیبنا و  ندروآ  ینعی  تسا ، لاـح  هلمج  نیا  َنُولَعْفَی  اـِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  َو 

. تساهنآ ياهرادرک  رب  ادخ  یهاگآ  یندوزفا  نتخاس  رادومن  هکلب  تسا ،
تسا هنوگ  نیدب  تیالو  هب  رفک  دنوشیم ، هداد  قوس  مّنهج  هب  هتـسد  هتـسد  دندش  رفاک  تیالو  هب  هک  یناسک  ینعی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َقیِـس  َو 

. دنتسه رفاک  هک  یلاح  رد  دسر  ارف  اهنآ  گرم  هک  یتقو  ات  دوشیم  عطق  فیلکت  نیوکت و  تهج  زا  تیالو  هک 
هتسد و  يانعم  هب  ةرمز »  » عمج رمز »  » ظفل ًارَمُز  َمَّنَهَج  یلِإ 

398 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نآ ندوب  کبـس  باذـع و  تّدـش  نآ ، مدـع  تقبـس و  رد  ناـشلاوحا  فـالتخا  بسح  رب  مّنهج  لـها  نوچ  دـشابیم ، هدـنکارپ  تعاـمج 

. تسا هدش  لامعتسا  رمز »  » ظفل اذل  دنتسه  هدنکارپ ، فلتخم و 
اهنآ هب  ندیـسر  زا  لبق  مّنهج  ياهرد  هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا  ات  تسا  اذا »  » باوج تحتف »  » ظـفل اـجنیا  رد  اـُهباْوبَأ  ْتَِحُتف  اـهُؤاج  اذِإ  یَّتَح 
زاب اهرد  نآ  تشهب  لها  ندیـسر  زا  لبق  هک  تشهب  ياهرد  فالخب  دوشیم ، زاـب  دنـسریم  اـهرد  هب  مّنهج  لـها  هک  هاـگنآ  تسا ، هتـسب 

. تسا
هدش عمج  شندب  نیمز  رد  نیّلع  نیّجـس و  اهنیمز و  اهنامـسآ و  زا  هک  كاخ  زا  مدآ  شنیرفآ  زا  دـعب  ناسنا  هک  تسا  نیا  بلطم  هجو  و 

وا رب  مدآ  تقلخ  لّوا  زا  تشهب  ياهرد  هجیتن  رد  تسا و  تشهب  رد  شتقلخ  لّوا  زا  ناسنا  مدآ  سپ  دـهدیم ، اـج  اـیند  تشهب  رد  ار  مدآ 
مّنهج و نوچ  تسا ، هتـسب  مّنهج  ياهرد  یلو  دوشیمن ، جراخ  هانگ  نایـصع و  اـب  زج  اـجنآ  زا  تسا ، تشهب  نآ  رد  لـخاد  وا  تسا ، زاـب 
، دوـش هداد  قوـس  شتآ  يوـس  هب  دور و  نوریب  تشهب  زا  هک  تقو  نآ  رگم  تسا  هتـسب  وا  رب  هشیمه  تـسا  مدآ  ترطف  ّدـض  نآ  ياـهرد 

. دوشیم زاب  وا  رب  شتآ  ياهرد  دوش  هداد  قوس  شتآ  يوس  هب  هک  هاگنآ 
مّنهج ياهرد  هب  ار  لوخد  تایآ  رتشیب  رد  یلاح  رد  هدادن ، تبـسن  تشهب  ياهرد  هب  ار  لوخد  تایآ  زا  کی  چیه  رد  یلاعت  يادخ  اذـل  و 

. تسا هداد  تبسن 
یَلب  اُولاق  اذه  ْمُکِمْوَی  َءاِقل  ْمُکَنوُرِْذُنی  َو  ْمُکِّبَر  ِتایآ  ْمُْکیَلَع  َنُوْلتَی  ْمُْکنِم  ٌلُسُر  ْمُِکتْأَی  َْمل  اُهتَنَزَخ َأ  ْمَُهل  َلاق  َو 

399 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
َنیِِرفاْکلا یَلَع  ِباذَْعلا  ُۀَِملَک  ْتَّقَح  ْنِکل  َو 

یهلا نالوسر  ندرک  هاگآ  اب  ام  هدش و  یمتح  ام  رب  باذع  يهملک  ام  رفک  تهج  زا  میدوب ، رفاک  ام  نکل  و  دناهتفگ : نینچ  اهنآ  هک  ایوگ 
. میدشن هبنتم  هاگآ و 

. دینامب هشیمه  نآ  رد  دیوش و  لخاد  خزود  ياهرد  هب  هک  دوشیم  هتفگ  اهِیف  َنیِِدلاخ  َمَّنَهَج  َباْوبَأ  اُولُخْدا  َلِیق 
یلماک حرـش  نآ  ریغ  هرقب و  هروس  طـساوا  لّوا و  رد  نآ  بتارم  یناـعم و  يوقت و  ناـیب  ْمُهَّبَر  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َقیِـس  َو  َنیِرِّبَکَتُْملا  يَْوثَم  َْسِئبَف 

. دش هدروآ 
بتارم و بکرم و  لاـح و  بسح  رب  اـهنآ  فـالتخا  فلتخم ، ياههتـسد  اـهتعامج و  رد  دـنوشیم  هداد  قوس  تشهب  هب  ًارَمُز  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ 

. دشابیم لزانم 
نانچنآ ای  دندرگ ، تشهب  لخاد  دـنوش  زاب  اهرد  دـنیایب و  هاگره  ینعی  تسا  فوذـحم  اذا »  » ظفل باوج  اُهباْوبَأ  ْتَِحُتف  َو  اهُؤاج  اذِإ  یَّتَح 

اجنآ رد  واو »  » طاقسا هجو  دوب  مّنهج  يهراب  رد  هک  هلمج  نیا  ریظن  رد  تسین ، نکمم  نآ  فصو  هک  دنتـسه  يراوگرزب  تمارک و  ياراد 
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. میدرک رکذ  ار  اجنیا  رد  واو »  » ندروآ و 
ددع رد  اهبرع  تفه و  مّنهج  ياهرد  تسا ، تشه  تشهب  ياهرد  هک  تسا  تهج  نادب  اجنیا  رد  واو »  » ظفل ندـمآ  دـناهتفگ : یـضعب  و 

. دنمانیم تشه  وا  ارنآ و  دنروآیم و  واو »  » تشه
دنهدیم . ماجنا  راّفک  هب  تبسن  هک  ییازهتسا  لباقم  رد  دنیوگیم  تینهت  تشهب  لها  هب  ُْمْتبِط  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس  اُهتَنَزَخ  ْمَُهل  َلاق  َو 

400 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ياراد تشهب  دومرف : هک  تسا  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  شّدج  زا  مالّـسلا  هیلع  شردپ  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  َنیِِدلاخ  اهُولُخْداَف 

: تسا رد  تشه 
نارادتسود نایعیـش و  رگید  رد  جنپ  زا  دنوشیم ، لخاد  نیحلاص  ادهـش و  هک  يرد  دنوشیم ، لخاد  نیقیّدص  ناربمایپ و  نآ  زا  هک  يرد 

: میوگیم منکیم و  اعد  هداتسیا و  طارص  رب  امئاد  نم  دنوشیم ، لخاد  ام 
ماگنه نیا  رد  رادـهگن ، ملاس  ار  همه  دـندوب  نم  رادتـسود  ایند  رد  هک  یناسک  نم و  ياـیلوا  ناراـی ، نارادتـسود ، نایعیـش ، ار  راـگدرورپ 

: دیوگیم هک  دوشیم  هدینش  ییادص  شرع  نطب  زا  ناهگان 
يرای نم  هب  دشاب ، هتـشاد  تسود  ارم  دشابیم و  هعیـش  زا  هک  یـسک  ره  مدومن ، تعافـش  وت  يهعیـش  دروم  رد  مدرک ، تباجا  ار  وت  ياعد 

ناـگیاسمه و زا  رازه  داـتفه  اـت  دریگیم ، رارق  تعافـش  دروم  دـنکیم  گـنج  لـعف  اـی  لوق  رد  نم  اـب  هک  یـسک  اـب  دـنک  گـنج  دـنک ،
هّللا ّالا  هلا  هب ال  تداهـش  هک  یناناملـسم  دـنوشیم ، لخاد  ناناملـسم  ریاـس  هک  يرگید  رد  دریگیم و  رارق  تعافـش  دروم  زین  شناـکیدزن 

. دشابن مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  ضغب  زا  ياهّرذ  لاقثم  ناشبلق  رد  هداد ،
اب اهنآ  هب  ادـخ  نداد  تمعن  تشهب ، رد  ناشدوخ  لزانم  نآ ، تعـسو  یگدرتسگ و  اـهتمعن و  تشهب و  هدـهاشم  زا  سپ  نینموم  اُولاـق  َو 

: دنیوگیم اهتمعن  عاونا 
ای تشهب ، نیمز  دیناسر و  ماجنا  هب  یتسرد  هب  ام  هب  تبسن  ار  دوخ  هدعو  هک  ار  ادخ  ساپس  َضْرَْألا  اَنَثَرْوَأ  َو  ُهَدْعَو  انَقَدَص  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

دیشخب . ثاریم  ام  هب  ار  ترخآ  نیمز  ای  ایند ، نیمز 
401 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنک فّرصت  ایند  ءازجا  عیمج  رد  دناوتیم  تسا  لماک  تشهب  رد  هک  یسک  نوچ 
تروص نیا  رد  هک  تسا  ّماع  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  باـطخ  َۀَِـکئالَْملا  يََرت  َو  َنِیِلماـْعلا  ُرْجَأ  َمِْعنَف  ُءاـشَن  ُْثیَح  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ُأَّوَبَتَن 

. دنیوگیم ادخ  حیبست  دمح و  هک  ینیبیم  شرع  لوح  رد  ار  هکئالم  دوشیم : هتفگ  ياهدننیب  ره  هب  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم 
هیلع و هّللا  یّلـص  دّمحم  تلاح  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  يارب  عراضم  هب  لودع  دشاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  صوصخم  باطخ  رگا 

. دنیبب ار  هکئالم  هک  تسا  نانچ  لاح  نامز  رد  هلآ 
زج یلاعت  يادخ  حیبست  هک  متفگ  تشذگ ، دمح  هب  حیبست  رییغت  هجو  هحتاف  هروس  لّوا  رد  ْمِهِّبَر  ِدْمَِحب  َنوُحِّبَُـسی  ِشْرَْعلا  ِلْوَح  ْنِم  َنیِّفاَح 
رد سیدقت  حیبست و  يانعم  نایب  سیدقت ، حیبست و  قرف  هجو  هرقب  هروس  لّوا  رد  تسین ، وا  حیبست  زج  وا  دمح  هچنانچ  تسین ، وا  دـمح  اب 

. دش نایب  کل » سّدقن  كدمحب و  حّبسن  نحن  و   » هیآ
تدابع هب  کی  ره  رب  دـش ، هداد  رارق  دوخ  بسانم  ماقم  رد  اهنآ  زا  کی  ره  هک  انعم  نیدـب  دـش  مکح  هکئـالم  نیب  ِّقَْحلاـِب  ْمُهَْنَیب  َیُِـضق  َو 
دّمحم هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  دـشابیم ، شلبق  ام  دـیکأت  تروص  نیا  رد  هک  تسا  قئالخ  نیب  دوصقم  اـی  دـش ، مکح  شدوخ  يهتـسیاش 

. تسا هدید  ارنآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
، دوش يراج  دـناوتیم  سک  ره  نابز  رب  راتفگ  نیا  هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا  ات  هدـش  هدروآ  لوعفم  تروص  هب  لیق »  » لعف ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َلِیق  َو 

. تسین یّصاخ  يهدنیوگ  هب  صوصخم 
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نشور  سک  ره  يارب  ماگنه  نیا  رد  هک  َنیَِملاْعلا  ِّبَر 
402 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا اهملاع  همه  ءازجا  عیمج  راگدرورپ  یلاعت  يادخ  هک  دوشیم 
ایند و فرـش  وا  هب  دـنوادخ  درامـش  کبـس  شنابز  رب  ارنآ  دـناوخب ، ار  رمز »  » يهروس سک  ره  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا 

مارح شتآ  رب  وا  دسج  دریگیم ، ار  ياهدننیب  ره  وا  تبیه  هک  اجنآ  ات  دیامنیم  زیزع  هریـشع  لام و  نودب  ار  وا  دـنکیم و  اطع  ار  ترخآ 
وا يارب  لاح  نیع  رد  تسا ، هیروح  دصکی  رصق  ره  رد  رصق و  رازه  يرهش  ره  رد  هک  دوشیم  انب  رهـش  رازه  وا  يارب  تشهب  رد  دوشیم ،

دوخ ياههدرپارس  رد  هک  یناروح  ياراد  مرخ و  زبس و  ناتخرد  ياراد  تشهب  ود  اراوگ ، بآ  ناشوج  يهمشچ  ود  يراج و  يهمـشچ  ود 
. تسا تفج  کی  هویم  عون  ره  زا  و  تسا . نوگانوگ  ياهتمعن  اههویم و  اهتشهب  نآ  رد  دنروتسم ،

403 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

403 ص :  رفاغ ..... )  ) نمؤم يهروس 

هراشا

 ... ِهَّللا ِتایآ  ِیف  َنُولِداُجی  َنیِذَّلا  َّنِإ  هیآ : ود  نآ  هدش ، لزان  هنیدم  رد  هک  هیآ  ود  زج  دناهتفگ : یضعب  تسا ، یّکم  هروس  نیا  يهمه 
. دشابیم َنوُمَْلعَی  ات ال 

« راکبالا یشعلا و   » زا دوصقم  نوچ  هدش و  لزان  هّکم  رد  هروس  يهمه  ِراْکبِْإلا  َو  ِّیِـشَْعلِاب  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَـس  َو  هیآ  زج  دناهتفگ : یـضعب  و 
هروس نیا  الک  تسا ، یندـم  هیآ  نیا  سپ  تسا ، هدـش  لزان  هنیدـم  رد  زامن  بوجو  هک : تسا  هدـش  تباث  تسا ، برغم  زامن  رجف و  زاـمن 

. تسا هیآ  جنپ  داتشه و  ياراد 
9 تایآ 1 -

403 ص :  ات 9 ..... ] تایآ 1  (: 40  ) رفاغ هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ام ( 3  ) ُریِـصَْملا ِْهَیلِإ  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ِلْوَّطلا ال  ِيذ  ِباقِْعلا  ِدـیِدَش  ِبْوَّتلا  ِِلباق  َو  ِْبنَّذـلا  ِِرفاـغ  ( 2  ) ِمِیلَْعلا ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  َنِم  ِباتِْکلا  ُلـیِْزنَت  ( 1  ) مح

(4  ) ِدالِْبلا ِیف  ْمُُهبُّلَقَت  َكْرُْرغَی  الَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّالِإ  ِهَّللا  ِتایآ  ِیف  ُلِداُجی 
َْفیَکَف ْمُُهتْذَخَأَف  َّقَْحلا  ِِهب  اوُضِحْدـُِیل  ِلِطاْبلِاب  اُولَداج  َو  ُهوُذُـخْأَِیل  ْمِِهلوُسَِرب  ٍۀَّمُأ  ُّلُک  ْتَّمَه  َو  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  ُبازْحَْألا  َو  ٍحُون  ُمْوَق  ْمُهَْلبَق  َْتبَّذَـک 

َنوُحِّبَُـسی َُهلْوَح  ْنَم  َو  َشْرَْعلا  َنوـُلِمْحَی  َنیِذَّلا  ( 6  ) ِراَّنلا ُباحْـصَأ  ْمُهَّنَأ  اوُرَفَک  َنـیِذَّلا  یَلَع  َکِّبَر  ُۀَِـملَک  ْتَّقَح  َِکلذَـک  َو  ( 5  ) ِباقِع َناک 
َباذَع ْمِِهق  َو  َکَلِیبَس  اوُعَبَّتا  َو  اُوبات  َنیِذَِّلل  ْرِفْغاَف  ًاْملِع  َو  ًۀَمْحَر  ٍءْیَش  َّلُک  َْتعِـسَو  انَّبَر  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َنوُرِفْغَتْـسَی  َو  ِِهب  َنُونِمُْؤی  َو  ْمِهِّبَر  ِدْمَِحب 

ُمِِهق َو  ( 8  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ْمِِهتاَّیِّرُذ  َو  ْمِهِجاوْزَأ  َو  ْمِِهئابآ  ْنِم  َحَلَص  ْنَم  َو  ْمُهَتْدَعَو  ِیتَّلا  ٍنْدَع  ِتاَّنَج  ْمُْهلِخْدَأ  َو  انَّبَر  ( 7  ) ِمیِحَْجلا
(9  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  َو  ُهَتْمِحَر  ْدَقَف  ٍِذئَمْوَی  ِتائِّیَّسلا  َِقت  ْنَم  َو  ِتائِّیَّسلا 

404 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

404 ص :  همجرت ..... :
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نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(. میم اح .  ) مح

. اناد دنمزوریپ  دنوادخ  يوس  زا  هداتسرف  ورف  تسا  یباتک 
. تسوا يوس  هب  ماجنا  رس  ریس و  تسین ، وا  زج  ییادخ  هک  شخبتمعن ، رفیکتخس  ریذپهبوت  هانگ و  هدنزرمآ 

. دبیرفم ار  وت  اهرهش  رد  نانآ  ارذگ  تشگ و  سپ  دنکن ، هلداجم  یهلا  تایآ  رد  یسک  نارفاک  زج 
ناشربمایپ دصق  یتّما  ره  دندرک و  هشیپ  ار ) یهلا  ناربمایپ   ) بیذکت زین  كرشم  ياههورگ  نانآ  زا  سپ  حون و  موق  نانآ  زا  شیپ  ناسنیدب 

( هک رگنب   ) سپ متفرگ  ورف  ار  ناشیا  هاگنآ  دننک ، لاطبا  نآ  اب  ار  ّقح  هک  دندرک  هلداجم  لطاب  زیواتسد  هب  دنریگ ، ورف  ار  وا  هک  دندرک  ار 
. دوب هنوگچ  نم  تبوقع 

. دنایخزود ناشیا  هک  تفای  قّقحت  نارفاک  رب  تراگدرورپ  مکح  ناسنیدب  و 
يارب دـنراد و  نامیا  وا  هب  دـنیوگیم و  حـیبست  ار  ناشراگدرورپ  هنارازگـساپس  نآ  نایفارطا  دـننکیم ، لمح  ار  یهلا )  ) شرع هک  یناسک 

دناهدرک هبوت  هک  ار  یناسک  سپ  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  زیچ  همه  وت  ملع  تمحر و  ار  راگدرورپ  دنیوگیم ) و   ) دـنهاوخیم شزرمآ  نانمؤم 
. رادب ناشناما  رد  خزود  باذع  زا  زرمایب ، دناهتفرگ ، شیپ  رد  ار  وت  هار  و 

ناشیا اراگدرورپ 
405 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هدـعو دـشاب ، هتـسیاش  هک  ناـشدور  داز و  ناشنارـسمه و  ناشناردـپ و  زا  سک  ره  ناـنآ و  هب  ار  نآ  هک  نک ، دراو  ندـع  ياهتـشهب  هب  ار 
. ياهنازرف دنمزوریپ  وت  هک  ياهداد ،

وا رب  هک  یتـسار  هب  يرادـب ، ناـما  رد  اـهتبوقع  زا  يزور  نـینچ  رد  هـک  ار  سک  ره  رادـب و  ناـما  رد  يورخا ) ي   ) اـهتبوقع زا  ار  ناـشیا  و 
. تسا گرزب  يراگتسر  نامه  نیا  ياهدروآ ، تمحر 

405 ص :  ریسفت ..... 

. تشذگ اههروس  حتاوف  فورح  زا  یلماک  نایب  نآ ، ریغ  هرقب و  هروس  لّوا  رد  مح 
لالج و نیب  دوخ  فاصوا  رد  یلاعت  يادـخ  ِلْوَّطلا  ِيذ  ِباـقِْعلا  ِدـیِدَش  ِبْوَّتلا  ِلـِباق  َو  ِْبنَّذـلا  ِِرفاـغ  ِمِیلَْعلا  ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  َنِم  ِباـتِْکلا  ُلـیِْزنَت 

. تسا هدرک  عمج  فطل  رهق و  لامج و 
هتـشادنپ تسا  دوجوم  رد  ترثک  دّدعت و  یبسن  یقیقح و  فاصوا  فطل ، رهق و  لامج و  لالج و  فاصوا  نیب  عمج  زا  نوچ  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ال 

. تسا هدومن  تابثا  ار  دیحوت  نآ  زا  سپ  یفن و  ار  ترثک  یلاعت  يادخ  اذل  دوشیم ،
. تسا یهتنم  أدبم و  دیحوت  هب  هراشا  هلمج  نیا  ُریِصَْملا  ِْهَیلِإ 

رفاک یفیلکت  ینیوکت و  تیالو  هب  هک  یناـسک  زج  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَّلِإ  اـهنآ  يازهتـسا  تاـیآ و  لاـطبا  اـفخا و  رد  ِهَّللا  ِتاـیآ  ِیف  ُلِداـُجی  اـم 
. دنزادرپیمن دندش ،

هب  رفک  زا  دعب  رگم  دوشیمن  قّقحم  تمایق  زور  هب  رفک  ادخ و  ياه  تمعن  ناگداتسرف و  اهباتک و  اههکئالم و  هب  ادخ و  هب  رفک  هک 
406 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اهباتک و نالوسر و  اههکئالم و  تمایق و  زور  ادـخ و  هب  رفاک  دـناشوپن  ار  شلد  يور  هک  یماداـم  ناـسنا  هچ  یفیلکت ، ینیوکت و  تیـالو 
باجح فشک  يارب  ياهدـننک  کمک  زج  يزیچ  یفیلکت  تیالو  تسا و  ینیوکت  تیالو  نامه  بلق  يههجو  دوشیمن ، یهلا  ياـهتمعن 
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. تسین ههجو  نآ  زا 
وت ددرگیمرب  ایند  هب  هک  یتارابتعا  دنمدوس و  ياهتراجت  رثا  رد  اهرهش  رد  اهنآ  شدرگ  لّوحت و  رییغت و  ِدالِْبلا  ِیف  ْمُُهبُّلَقَت  َكْرُْرغَی  الَف 

. دنتفرگ رارق  هذخاؤم  دروم  اهنآ  ناینیشیپ  هچنانچ  دنریگیم ، رارق  هذخاؤم  دروم  يدوزب  اهنآ  نوچ  دنکن  رورغم  ار 
نالوسر و زین  حون  موق  زا  سپ  اهنآ  يهمه  هک  تسا  نوگانوگ  ياهتّما  فلتخم و  ياههورگ  دوصقم  ُبازْحَْألا  َو  ٍحُون  ُمْوَق  ْمُهَْلبَق  َْتبَّذَک 

. دندرک بیذکت  ار  ناربمایپ 
. دش هداتسرف  نانآ  يوس  هب  یلوسر  هک  نیشیپ  ياهتّما  زا  یتّما  ره  ای  روکذم ، ياهتّما  زا  یتّما  ره  ْمِِهلوُسَِرب و  ٍۀَّمُأ  ُّلُک  ْتَّمَه  َو 

دندرک يدصق  نینچ  وت  موق  هچنانچ  دنشکب ، ای  دنهد  هجنکش  ار  وا  ای  دننک ، يریگولج  شتلاسر  زا  دنریگب و  ار  وا  ات  دندیـشوک  ُهوُذُخْأَِیل 
. دنشکب ای  دننک  سبح  دنریگب و  ار  وت  ات 

. دندرک هلداجم  لطاب  هب  ناشربمایپ  لوسر و  اب  اُولَداج  َو 
ببـس هب  ینعی  ْمُُهتْذَخَأَف  دنزاس  لیاز  ار  ّقح  دنربب و  نیب  زا  ار  وت  دنتـساوخ  وت  موق  هک  روطنامه  دنربب ، نیب  زا  ار  ّقح  ات  َّقَْحلا  ِِهب  اوُضِحُْدِیل 

ار  اهنآ  ناشلادج  دصق و  ءوس 
407 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. مینکیم باقع  هذخاؤم و  زین  ار  وت  موق  ام  هک  شابم  كانهودنا  وت  سپ  مدرک ، باذع  هذخاؤم و 
ناشراثآ اهرهش و  یبارخ  هب  دیدینش و  ار  نآ  رابخا  یلو  دیدرکن ، هدهاشم  ار  ناینیشیپ  باذع  تبوقع و  هچ  رگا  امـش  ِباقِع  َناک  َْفیَکَف 

دنتـشاد دصق  ءوس  وت  موق  هک  يوشیم ؟ كانهودنا  ارچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يا  وت  و  دیریگیمن ؟ تربع  ارچ  سپ  دیدرک ، رورم 
. دندرک لادج  وت  اب  و 

. دناهدینش همه  هک  باقع  نآ  دننامه  َِکلذَک  َو 
تـسا یمتح  باذـع  دـندش ، رفاـک  تماـیق  زور  هب  وا ، نـالوسر  اـهباتک و  ادـخ و  هب  هک  یناـسک  رب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یَلَع  َکِّبَر  ُۀَِـملَک  ْتَّقَح 

. تسا مالّسلا » هیلع  یلع  تیالو   » هب نایاریذپان  دوصقم  هک  دندش ، رفاک  وت  تلاسر  هب  هک  راّفک  زا  هتسد  نآ  هب  صوصخب 
. تسا هّیما  ینب  دوصقم  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دنشتآ  لها  زا  نانآ  هک  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  ْمُهَّنَأ 

لاح نیا  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، ِهَّللا » ِتایآ  ِیف  ُلِداُجی  ام  : » ادـخ لوق  لـباقم  رّدـقم ، لاؤس  باوج  هلمج  نیا  َشْرَْعلا  َنُولِمْحَی  َنیِذَّلا 
: دومرف سپ  نینمؤم ؟ لاح  تسا  هنوگچ  سپ  تسادخ  تایآ  رد  ناگدننک  هلداجم  نیرفاک و 

. دننکیم لمح  ار  شرع  هک  یناسک  تسا : نینچ  اهنآ  لاح 
َنیِذَّلا  » رب فطع  هلمج  نیا  دنلوغـشم  شیوخ  راگدرورپ  دمح  حیبست و  هب  دننانآ ، ربورود  هک  ینانآ  ْمِهِّبَر و  ِدْـمَِحب  َنوُحِّبَُـسی  َُهلْوَح  ْنَم  َو 

رد زین  دشابیم و  شرعلا »  » رب فطع  ای  َشْرَْعلا » َنُولِمْحَی 
408 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دش هتفگ  دمح  هب  حیبست  ندش  مّدقم  هجو  نآ  ریغ  رد  هحتاف و  هروس  لّوا 
. دشاب نینمؤم  رب  تراشب  نآ و  لها  میظعت  نامیا و  نأش  تشادگرزب  ات  درک  رکذ  نامیا  فصو  اب  ار  شرع  نیلماح  ِِهب  َنُونِمُْؤی  َو 

سفن و ياوـه  زا  نوـچ  دریگیم ، رارق  تباـجا  دروـم  ناـنآ  رافغتـسا  دـننکیم ، رافغتـسا  نینمؤـم  يارب  اـهنآ  اوـُنَمآ  َنـیِذَِّلل  َنوُرِفْغَتـْـسَی  َو 
تعیب نامیا و  اب  هک  دنتـسه  یناـسک  دـننکیم  ترفغم  بلط  ناـنآ  يارب  هکئـالم  هک  نینمؤم  زا  دوصقم  دنتـسه ، یلاـخ  سفن  ياـهضرغ 

. دنشاب هدروآ  نامیا  يولو  ّصاخ 
هچ رگا  دنریگیم ، رارق  ترفغم  دروم  هچ  رگا  دنوشن  رکذتم  ار  تیالو  دنشاب و  هتـشادن  ّصاخ  تعیب  هب  یهاگآ  هک  یتروص  رد  نانیا  هچ 

نیا يهمه  اب  نکیل  دناهدشن ، نوگرگد  هدوب و  تباث  مالّسلا  مهیلع  نالوسر  زا  يوریپ  رد  زین  اهنآ  تسین و  يولو  ّصاخ  تعیب  زج  نامیا 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2958 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هدش  نایعیش  هب  ریسفت  نینمؤم  ام  رابخا  رد  هچنانچ  تسین ، تیالو  يوس  هب  زج  تسا  هکئالم  رافغتسا  دروم  هک  هچنآ  لاوحا 
. دنشاب هدروآ  نامیا  ام  تیالو  هب  هک  تسا  یناسک  دوصقم  تسا : هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 

دنربیم نیب  زا  دـننکیم و  طقاس  ام  نایعیـش  تشپ  زا  ار  ناهانگ  هک  دراد  یناگتـشرف  دـنوادخ  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 
رافغتسا دومرف : َشْرَْعلا »...  َنُولِمْحَی  َنیِذَّلا  : » یلاعت يادخ  لوق  ینعم  تسا  نیا  و  دزادنایم . زیئاپ  رد  ار  ناتخرد  گرب  داب  هک  روطنامه 
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. مدرم نیا  رب  هن  تسا ، امش  رب  دنگوس  ادخ  هب  هکئالم 

. تسا لوق »  » ظفل ریدقت  ربانب  لاح  ای  رّدقم  لاؤس  باوج  فانیتسا و  هلمج  نیا  اُوبات  َنیِذَِّلل  ْرِفْغاَف  ًاْملِع  َو  ًۀَمْحَر  ٍءْیَش  َّلُک  َْتعِسَو  انَّبَر 
صاخ هب  وت  اب  هک  یناسک  زا  ینعی  زرمایب  ار  ناگدننک  هبوت  سپ  تسا ، هدش  هدرتسگ  زیچ  ره  رب  وت  تمحرم  اراگدرورپ  دـنیوگیم : ینعی 

هبوت هک  یناسک  َکَلِیبَس  اوُعَبَّتا  َو  رذگرد  دناهدش ، لئان  هبوت  ماقم  هب  دریگیم  تروص  ّصاخ  تعیب  نمـض  رد  رما  ّیلو  تسد  اب  هک  يولو 
. دندومن ار  وت  هار  يوریپ  دندرک و 

. تسا هدش  رکذ  نامیا  اب  هارمه  تایآ  ریاس  رد  هک  تسا  ماقم  رد  هلمج  نیا  و 
تـشهب هچ  دوش ، یمن  جراخ  اجنآ  ریغ  هب  اجنآ  زا  هک  تسا  تمایق  ياهتشهب  دوصقم  ٍنْدَع  ِتاَّنَج  ْمُْهلِخْدَأ  َو  انَّبَر  ِمیِحَْجلا  َباذَـع  ْمِِهق  َو 

. تسا اهتشهب  رخآ  ندع 
یگدامآ حالـص  زا  دوصقم  تسا و  مهلخدأ »  » لوعفم رب  ای  مهتدعو »  » لوعفم رب  فطع  ْمِهِجاوْزَأ  َو  ْمِِهئابآ  ْنِم  َحَلَـص  ْنَم  َو  ْمُهَتْدَعَو  ِیتَّلا 

رگا نوچ  تسین ، دوشیم  لصاح  ّصاخ  تعیب  تیـالو و  اـب  هک  لـعفلاب  حالـص  دوصقم  تسا ، حالـص  یعون  دوخ  نآ  هک  تسا ، حـالص 
تباـث عوبتم  يارب  یتفارـش  رگید  دوشیمن و  ریغ  زا  ّتیعبت  اـب  ناردـپ  دروم  رد  تشهب  لوخد  دـشاب  لـعفلاب  حالـص  زا  عوـن  نیا  دوـصقم 

. دوشیمن
لخاد  دنرادن  ار  تشهب  رد  لوخد  قاقحتسا  ناشدوخ  هک  شناوریپ  شناردپ و  وا  هطساو  هب  هک  تسا  نیا  هب  نمؤم  تفارش  اریز 
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تـشهب لخاد  نینمؤم  يهطـساو  هب  دشاب  هدشن  لطاب  شدادعتـسا  هک  سک  ره  نینمؤم  دالوا  نارـسمه و  ناردـپ و  زا  نوچ  دـنوش ، تشهب 

اهنآ تبسن  لیلد  هب  نامیا و  ببـس  هب  ناوریپ  ناردپ و  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  لعفلاب  حالـص  حالـص  زا  دوصقم  تسا  نکمم  دنوشیم ،
. دنوشیم دنمرهب  زین  تبسن  نیمه  زا  اهنآ  هک  دننکیم ، ادیپ  لوخد  قاقحتسا  نمؤم  هب 

. تبسن رد  هن  فرش ، رد  هن  تسا ، دوجو  رد  بیترت  تاعارم  تهج  جاوزا  نارسمه و  میدقت  ْمِِهتاَّیِّرُذ  َو  ْمِهِجاوْزَأ  َو 
. دشاب وت  دارم  قّقحت  عنام  دناوتیمن  يزیچ  چیه  هک  یتسه  ياهدننک  هبلغ  بلاغ و  هّتبلا  وت  ُزیِزَْعلا و  َْتنَأ  َکَّنِإ 

هب ینکیم  لمع  قاقحتـسا  دادعتـسا و  قبط  رب  وت  ایادـخ  ینعی  دـنادیم  ار  دادعتـسا  قاقحتـسا و  تاکن  قیاـقد و  هک  یـسک  ینعی  ُمیِکَْحلا 
. تسین نکمم  نآ  هراب  رد  وت  زا  لاؤس  وت ، راک  ندرک  لطاب  هک  يوحن 

هک يزور  دسریم ، تمایق  زور  رد  مدرم  هب  هک  ییاهیتشز  رورـش و  رادهگن ، رورـش  اهیدب و  زا  ار  نینمؤم  وت  ایادخ  ینعی  ِتائِّیَّسلا  ُمِِهق  َو 
نآ كرادم  یناویح و  هب  تبـسن  رگا  ایند  ياهیتشز  اهیدـب و  اریز  دـنوشیم ، شتآ  رد  لخاد  مّنهج  لها  تشهب و  رد  لخاد  تشهب  لها 
هک ترخآ  ياهیتشز  اهیدـب و  فالخ  رب  دوشیم ، یهلا  بناج  زا  تمحر  نآ  كرادـم  یناـسنا و  بتارم  هب  تبـسن  دـشاب  يدـب  رورش و 

نآ هب  تبسن  اهیدب  هک  درادن  ياهبترم  يورخا  بتارم  زج  ترخآ  رد  ناسنا  هچ  دنشابیم ، يدب  رورش و  يورخا  تاماقم  هب  تبسن 
411 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنیایب باسح  هب  یبوخ 
. ياهدرک محر  وا  هب  ینک  ظفح  اهیدب  زا  ار  یسک  تشهب  هب  تشهب  لها  لوخد  زور  رگا  ُهَتْمِحَر  ْدَقَف  ٍِذئَمْوَی  ِتائِّیَّسلا  َِقت  ْنَم  َو 
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فالخ رب  تساه  جنر  هب  هتخیمآ  ایند  رد  ندرک  محر  نوچ  تسا ، گرزب  یتخبـشوخ  يراگتـسر و  نامه  نیا  ُمیِظَْعلا و  ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  َو 
يورخا محر  محر ، زا  دوـصقم  نوـچ  تسین و  محر  الـصا  يوـیند  محر  هک  اـیوگ  سپ  تسا ، صلاـخ  يراگتـسر  نآ  هک  يورخا  مـحر 

. دومن نآ  رد  رصحنم  ار  گرزب  يراگتسر  تسا ،
زا سپ  يایصوا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ینعی  دنتـسه  شرع  لماح  هک  یناسک  تسا : هدرک  ریـسفت  نینچ  ار  هیآ  هّرـس  سّدق  یّمق 

. دنتسه ادخ  ملع  لماح  وا 
هیلع و هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  هعیـش  ینعی  دناهدروآ  نامیا  هک  دنتـسه  ییاههکئالم  دنتـسه  شرع  شوح  لوح و  فارطا و  رد  هک  یناسک  و 

. دندومن يوریپ  وت  هار  زا  دندرک و  هبوت  هّیما  ینب  تیالو  زا  هک  هلآ 
هب تسا ، نیمه  اهنآ  حالـص  دـنراد و  تسود  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دنتـسه  یناسک  نیحلاص  ینعی  حلـص » نم  ، » ادـخ یلو  تیالو  زا  ینعی 

. تسا هداد  تاجن  نانیا  زا  ار  وا  دنوادخ  هک  یسک  يارب  تسا  یگرزب  يراگتسر  نیمه  ینکیم ، محر  تمایق  زور  رد  وت  یسک  نینچ 
412 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

22 تایآ 10 -

412 ص :  ات 22 ..... ] تایآ 10  (: 40  ) رفاغ هروس  ]

هراشا

ِْنیَتَْنثا اَنَْتیَیْحَأ  َو  ِْنیَتَْنثا  اَنَّتَمَأ  انَّبَر  اُولاق  ( 10  ) َنوُرُفْکَتَف ِنامیِْإلا  َیلِإ  َنْوَعُْدت  ْذِإ  ْمُکَـسُْفنَأ  ْمُِکتْقَم  ْنِم  ُرَبْکَأ  ِهَّللا  ُْتقََمل  َنْوَداُنی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
ِرِیبَْکلا ِِّیلَْعلا  ِهَِّلل  ُمْکُْحلاَف  اُونِمُْؤت  ِِهب  ْكَرُْـشی  ْنِإ  َو  ُْمتْرَفَک  ُهَدْـحَو  ُهَّللا  َیِعُد  اذِإ  ُهَّنَأـِب  ْمُِکلذ  ( 11  ) ٍلِیبَس ْنِم  ٍجوُرُخ  یلِإ  ْلَهَف  اِنبُونُذـِب  اْنفَرَتْعاَف 

َهِرَک ْوـَل  َو  َنیِّدـلا  َُهل  َنیِِـصلُْخم  َهَّللا  اوُعْداَـف  ( 13  ) ُبِیُنی ْنَم  ـَّالِإ  ُرَّکَذَـتَی  اـم  َو  ًاـقْزِر  ِءاـمَّسلا  َنِم  ْمَُـکل  ُلِّزَُنی  َو  ِِهتاـیآ  ْمُـکیُِری  يِذَّلا  َوُـه  ( 12)
(14  ) َنوُِرفاْکلا

ْمُْهنِم ِهَّللا  یَلَع  یفْخَی  َنوُزِراب ال  ْمُه  َمْوَی  ( 15  ) ِقالَّتلا َمْوَی  َرِْذُنِیل  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  یلَع  ِهِْرمَأ  ْنِم  َحوُّرلا  یِْقُلی  ِشْرَْعلا  ُوذ  ِتاجَرَّدـلا  ُعِیفَر 
ْمُهْرِْذنَأ َو  ( 17  ) ِباسِْحلا ُعیِرَـس  َهَّللا  َّنِإ  َمْوَْیلا  َْملُظ  ْتَبَـسَک ال  اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  يزُْجت  َمْوَْیلا  ( 16  ) ِراَّهَْقلا ِدِـحاْولا  ِهَِّلل  َمْوَْیلا  ُْکلُْملا  ِنَِمل  ٌءْیَش 

(19  ) ُروُدُّصلا یِفُْخت  ام  َو  ُِنیْعَْألا  َۀَِنئاخ  ُمَْلعَی  ( 18  ) ُعاُطی ٍعیِفَش  َو ال  ٍمیِمَح  ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  ام  َنیِمِظاک  ِرِجانَْحلا  يََدل  ُبُولُْقلا  ِذِإ  ِۀَفِزْآلا  َمْوَی 
َْفیَک اوُرُْظنَیَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِـسَی  َْمل  َو  َأ  ( 20  ) ُریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  ٍءْیَِـشب  َنوُضْقَی  ِِهنوُد ال  ْنِم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  َو  ِّقَْحلِاب  یِـضْقَی  ُهَّللا  َو 

(21  ) ٍقاو ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمَُهل  َناک  ام  َو  ْمِِهبُونُِذب  ُهَّللا  ُمُهَذَخَأَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًاراثآ  َو  ًةَُّوق  ْمُْهنِم  َّدَـشَأ  ْمُه  اُوناک  ْمِِهْلبَق  ْنِم  اُوناک  َنیِذَّلا  ُۀَِـبقاع  َناک 
(22  ) ِباقِْعلا ُدیِدَش  ٌّيِوَق  ُهَّنِإ  ُهَّللا  ُمُهَذَخَأَف  اوُرَفَکَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُسُر  ْمِهِیتَْأت  َْتناک  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ 

413 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

413 ص :  همجرت ..... :

دیدشیم و توعد  نامیا  يوس  هب  هک  ارچ  تسا ، نتـشیوخ  زا  امـش  ترفن  زا  رتگرزب  امـش ، زا  دنوادخ  ترفن  هک  دنهد  رد  ادـن  نارفاک  هب 
. دیدیزرویم رفک  راکنا و 

( اجنیا زا   ) نتفر نوریب  يارب  ایآ  سپ  میاهدرک ، فارتعا  نامناهانگ  هب  ام  يدرک ، هدـنز  رابود  يدـناریم و  رابود  ار  اـم  اراـگدرورپ  دـنیوگ 
؟ تسا یهار 

، دیدروآیم نامیا  دشیم ، هدیزرو  كرـش  وا  هب  نوچ  دیدیزرویم و  رفک  دشیم ، هدناوخ  ییاهنت  هب  دـنوادخ  نوچ  هک  تسا  نآ  زا  نیا 
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. تسا هبترم  دنلب  دنوادخ  اب  يرواد  لاح 
یسک دنشاب ، هدروآ  هبوت  هب  ور  هک  یناسک  زج  دتسرفیم ، ورف  يايزور  نامسآ  زا  امـش  يارب  دنایامنیم و  امـش  هب  ار  شتایآ  هک  تسوا 

. دریگیمن دنپ 
. دنشاب هتشاد  شوخان  نارفاک  هک  دنچ  ره  دیناوخب  دیرادیم - هتساریپ  كاپ و  وا  يارب  ار  دوخ  نید  هک  یلاح  رد  ار - دنوادخ  سپ 

زا ات  دتـسرفیم ، ورف  دـهاوخب  هک  شناگدـنب  زا  سک  ره  رب  شیوخ  نامرف  هب  ار  یحو  تسا ، شرع  بحاص  و )  ) تاجرد هدـنزارفارب  وا ) )
. دهد رادشه  يرادیدمه  زور 

خساپ ( ؟ تسیک نآ  زا  ییاورنامرف  زورما  دیآ ): ادن   ) دشابن هدیشوپ  دنوادخ  رب  يزیچ  نانآ  زا  و )  ) دنشاب راکشآ  اپارـس )  ) ناشیا هک  يزور 
. تسا راهق  هناگی  دنوادخ  نآ  زا  دیآ ):

. تسا رامش  دوز  دنوادخ  نامگیب  دورن  یسک ) رب   ) یمتس زورما  دبای ، ازج  شرادرک  راک و  قفو  رب  یسک  ره  زورما 
ناراکمتـس يارب  دـنرب ، ورف  شیوـخ  هّصغ  دیـسر ، اـههاگولگ  هب  اـهناج  هک  هاـگنآ  هد ، مـیب  کـیدزن ) سب  تماـیق /(  زور  زا  ار  ناـشیا  و 

تسین . دبای ، تباجا  هزاجا و  هک  یعیفش  یتسود و  كرشم ) )
414 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنادیم دنرادیم ، ناهنپ  اهلد  هچنآ  تنایخ و  دنوادخ ) )
هک تسا  دـنوادخ  نامگیب  دـنناریمن  یمکح  دـنوشیم ، هتفرگ  شتـسرپ  هب  وا  ياج  هب  هک  ینادوبعم  دـناریم و  مکح  ّقح  هب  دـنوادخ  و 

. تسانیب ياونش 
نیمز يور  رد  ناشیا  زا  نانآ  تسا . هدوب  هنوگچ  دندوب  اهنیا  زا  شیپ  هک  یناسک  ماجنا  رس  دنرگنب  هک  دناهدرکن  رفس  ریـس و  نیمز  رد  ایآ 

. دنتشادن ياهدنرادهگن  دنوادخ  ربارب  رد  تفرگ و  ورف  ناشناهانگ  هب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دناهدوب ، رترثارپ  رتناوترپ و 
ياناوت وا  هک  ناشتفرگ  ورف  دـنوادخ  هاگنآ  دـندرک ، راکنا  ناشیا  یلو  دـندروآیم ، تازجعم  ناـشیا  يارب  ناـشناربمایپ  هک  دوب  نآ  زا  نیا 

. تسا رفیک  تخس 

414 ص :  ریسفت ..... 

. تسا نانمؤم  لاح  نیا  تسا : هدش  لاؤس  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
هب هک  یناسک  لاح  تسا  هنوگچ  ای  دـنیامنیم ، دـصق  ءوس  ناشنالوسر  هب  دـننکیم و  هلداـجم  لـطاب  اـب  هک  تسا ؟ هنوگچ  نارفاـک  لاـح 

. تسا هیآ  زا  دوصقم  يانعم  نیمه  دناهدش و  رفاک  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو 
. دروآ ّنا »  » ظفل اجنیا  رد  تساهنآ  رب  نتفرگ  تّدش  راّفک و  تبوقع  دیکأت  يارب  و 

: دننکیم ادن  ازهتسا  باب  زا  ار  اهنآ  هکئالم  َنْوَداُنی 
نکمم تسا ، هراما  سفن  مشخ  زا  رتگرزب  ای  تسامش  رب  امش  دوخ  مشخ  زا  رتگرزب  ادخ  رهق  مشخ و  ْمُکَسُْفنَأ  ْمُِکتْقَم  ْنِم  ُرَبْکَأ  ِهَّللا  ُْتقََمل 

زج  يدوخ  نانآ  هچ  دنتسه ، اهنآ  دوخ  تقیقح  رد  ّقح  رب  ناماما  هک  دشاب  اهنآ  ّقح  رب  ناماما  ناشدوخ  زا  دوصقم  تسا 
415 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنرادن ناشناماما  هلیسو  هب 
: دیامرفیم هک  دنکیم  دییأت  ار  هیآ  هیقب  ار  بلطم  نیا 

دوصقم هک   ) مالّـسلا هیلع  یلع  تیالو  هب  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  هب  ای  ادـخ  هب  ناـمیا  تهج  هک  یماـگنه  ِناـمیِْإلا  َیلِإ  َنْوَعْدـُت  ْذِإ 
. دندشیم توعد  تسانعم ) نیمه 
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توعد وا  يوس  هب  هک  یـسک  مشخ  زج  ایند  رد  اهنآ  مشخ  دشاب و  مود  مشخ  و  تقم »  » هب ّقلعتم  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  رهاظ  َنوُرُفْکَتَف 
مشخ زا  رتگرزب  امـش  رب  تمایق  رد  ادخ  مشخ  ای  تسا  ناتماما  هب  ایند  رد  امـش  مشخ  زا  رتگرزب  ایند  رد  ادخ  مشخ  ینعی  تسین  دناهدشیم 

دوخ مشخ  ای  امـش  هراّما  سفن  مشخ  زا  رتگرزب  تمایق  رد  ادـخ  مشخ  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  تسا و  ناتماما  هب  ایند  رد  اـمش 
. دوشیم هّللا » تقم   » لیلعت ای  فوذحم  هب  ّقلعتم  نوعدت » اذا   » تروص نیا  رد  هک  تسا  تمایق  رد  امش 

. مالّسلا هیلع  یلع  تیالو  يوس  هب  ینعی  نامیالا » یلا  ، » دناهّیما ینب  اورفک » نیّذلا  : » تسا هدمآ  یّمق  زا  و 
َُّمث ْمُکایْحَأَف  ًاتاْومَأ  ُْمْتنُک  َو  ِهَّللِاب  َنوُرُفْکَت  َْفیَک  : » یلاعت يادـخ  لوق  ریـسفت  یط  رد  هرقب  هروس  رد  ِْنیَتَْنثا  اَـنَْتیَیْحَأ  َو  ِْنیَتَْنثا  اَـنَّتَمَأ  اـنَّبَر  اُولاـق 

. تسا یلاعت  يادخ  زا  مّحرت  بلط  تاجانم  عّرضت و  ادن و  نیا  رکذ  زا  ضرغ  تشذگ ، ندرک  هدنز  ود  ندناریم و  ود  نایب  ْمُُکتیُِمی »
ظفل تسا ، ماهفتسا  تروص  هب  جورخ  تساوخرد  لاؤس و  ٍلِیبَس  ْنِم  ٍجوُرُخ  یلِإ  ْلَهَف  اِنبُونُِذب  اْنفَرَتْعاَف  دومرف : نآ  زا  سپ  اذل 

416 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ار جورخ  زا  یکدـنا  یمک و  زیچ  هک  ایوگ  دـشاب ، اهنآ  يدـیماان  تیاهن  هب  راعـشا  ات  دـنروآیم  هرکن  تروص  هب  تهج  نآ  زا  ار  جورخ » »

. دنهاوخیم
« هنأب  » ظـفل رد  ریمـض  ُْمتْرَفَک  ُهَدْـحَو  ُهَّللا  َیِعُد  اذِإ  ُهَّنَأـِب  هک : تسا  تهج  نادـب  مّنهج  زا  امـش  جورخ  ندرکن  تباـجا  باذـع و  نیا  ْمُِکلذ 

تـسا رارق  نیا  زا  بلطم  ینعی  دشاب ، حیحـص  اذأ »  » ظفل ندمآ  ات  تسا  رّدـقم  هنأب »  » زا دـعب  ناک »  » مسا اب  ناک »  » ظفل تسا و  نأش  ریمض 
هب و  هدـحو »  » ادـخ توعد  زا  دوصقم  دـیدیزرویم ، رفک  دـیدشیم  توعد  وا  دـیحوت  ادـخ و  يوس  هب  هاگره  هک  دـیدوب  نینچ  امـش  هک 

کلاس يارب  دیحوت  هک  تسا  تقو  نآ  ینعی  دوشیم ، هدناوخارف  ادـخ  تدـحو  هب  رما  یلو  توعد  اب  نوچ  تسا ، رما  یلو  توعد  ییاهنت 
. دوشیم لصاح  تیالو  قیرط  رب  نتفر  هار  تیالو و  ببس  هب  هّللا  یلا 

هب رما  ّیلو  تفرعم  هکلب  دوشیم ، هتخانـش  ادخ  رما  یلو  تخانـش  تفرعم و  اب  دوشیم ، هدروآ  يور  ادـخ  هب  رما  یلو  رب  ندروآ  يور  اب  و 
. تسادخ تفرعم  نامه  تّینارون 

. دیدیزرویم رفک  وا  هب  دیدشیم  توعد  تسادخ  نیشناج  هک  ادخ  رهظم  هب  هاگره  تسا : نیا  هیآ  يانعم  سپ 
. دیوشیم میلست  دینکیم و  ناعذا  امش  دوش  هدروآ  كرش  رگا  ینعی  اُونِمُْؤت  ِِهب  ْكَرُْشی  ْنِإ  َو 

هب رما  دنوادخ  هک  دیشاب  یسک  تیالو  لوبق  هب  رومأم  دوش ، رکذ  دیحوت  هب  ادخ  هاگره  دومرف : هک  تسا  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
نامیا  یسک  تیالو  هب  دیدش و  رفاک  دیدیزرو و  رفک  هدومن  وا  تیالو 

417 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسین تیالو  ياراد  هک  دیروآیم 

. دیوشیم رفاک  دیوش  هدناوخ  ارف  تیالو  لها  دنوادخ و  دیحوت  يوس  هب  هاگره  هدش : دراو  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  و 
. تسادخ يارب  مکح  هک  دیشچب  ار  باذع  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  دوشیم ، هدافتسا  ماقم  زا  هک  تسا  ییانعم  لیلعت  ِهَِّلل  ُمْکُْحلاَف 

. تسین یمکح  وا  يارب  زج  هک  تسا  یگرزب  الاو و  نآ  وا  ِرِیبَْکلا و  ِِّیلَْعلا 
رگا تسا : هدومرف  هک  ایوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  ای  تسا ، عطقنم  شلبق  ام  زا  هک  تسا  مایپ  زاـغآ  هلمج  نیا  ِِهتاـیآ  ْمُکیُِری  يِذَّلا  َوُه 
ایبنا ياههزجعم  هک  تسا  نیا  هب  ای  تایآ  هئارا  نداد و  ناشن  و  دـنکیمن ؟ نامیا  هب  مکح  ناگدـنب  رب  ارچ  سپ  تسادـخ  يارب  طقف  مکح 
ياه هناشن  ای  دهد ، ناشن  ار  شیوخ  ملع  تمکح و  تردق و  تایآ  ای  دنک ، هئارا  ار  اهنآ  قدص  ياههناشن  ای  دهد ، ناشن  ار  مالّسلا  مهیلع 
یلاخ اههناشن  تایآ و  نآ  زا  سک  چـیه  هک  دـهد  ناشن  ار  یـسفن  تاـیآ  اـی  دریگیم ، ماـجنا  وا  تمکح  قبط  رب  هک  دـنک  هئارا  ار  ریبدـت 

. تسین
لزان امـش  رب  تسا ، تمکح  ملع و  زا  یناسنا  يزور  زا  تراـبع  هک  گرزب  يزور  امـش  يارب  نامـسآ  زا  ًاـقْزِر و  ِءاـمَّسلا  َنِم  ْمَُکل  ُلِّزَُنی  َو 
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. دنکیم
هب شرما  ّیلو  تسد  اب  هبوت  اب  هک  یـسک  رگم  دوشیمن  نامـسآ  زا  ناسنا  يزور  ندش  لزان  اههناشن و  تایآ و  رّکذتم  نکل  ُرَّکَذَتَی و  ام  َو 

ددرگزاب . ادخ  يوس 
418 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیناوخارف ار  ادخ  سپ  تسا  نینچ  بلطم  هک  لاح  َهَّللا  اوُعْداَف 
يارب ار  نید  امـش  ندینادرگ  صلاخ  ای  دیاین ، شوخ  نارفاک  هب  ار  ادخ  امـش  ندـناوخارف  هچ  رگا  َنوُِرفاْکلا  َهِرَک  َْول  َو  َنیِّدـلا  َُهل  َنیِِـصلُْخم 

. دریگ رارق  نارفاک  دنسپ  دروم  ادخ 
زا هکنیا  ربانب  تسا ، هّللا »  » يارب عفر  تئارق  ربانب  ای  ْمُکیُِری » يِذَّلا  َوُه   » رد وه »  » ادـخ لوق  يارب  ربخ  زا  دـعب  ربخ  هلمج  نیا  ِتاجَرَّدـلا  ُعِیفَر 

. تسا یقاب  ندوب  فصو  رب  بصن  تئارق  ربانب  ای  دشاب  هدرک  فیرعت  بسک  هیلا  فاضم 
تاـجرد ینعی  تسا ، عوفرم  ياـنعم  هب  عفر  زا  عیفر »  » ظـفل دـشاب ، هرکن  هیلا  فاـضم  زا  فـیرعت  بسک  هکنآ  رباـنب  تسا  هلا »  » زا لاـح  اـی 

تاجرد ینعی  تسا ، عفار  ياـنعم  هب  عفر  اـی  دـسریمن  وا  هب  شدوخ  زج  ياهدـننک  كرد  چـیه  كاردا  هک  يوحن  هب  تسا  دـنلب  شدوجو 
. دشابیم شتافص  لعف و  تاجرد  ای  شقلخ  تاجرد  يهدنرب  الاب  ای  دربیم  الاب  ار  شناگدنب 

ياهکئالم حور  تسا : هدـمآ  يدّدـعتم  رابخا  رد  هدـش و  ریـسفت  لیئربج  هب  یحو و  هب  نآرق و  هب  اـجنیا  رد  حور »  » َحوُّرلا یِْقُلی  ِشْرَْعلا  ُوذ 
. دوب مالّسلا  مهیلع  همئا  اب  دوب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  اب  وا  دوبن ، ناربمایپ  زا  کی  چیه  اب  هک  لیئربج  زا  رتگرزب  تسا 

. اهنیا ریغ  توهش و  حور  تّوق ، حور  نامیا ، حور  دننام  تسا  هدش  ریسفت  زین  رگید  یناعم  هب  رابخا  رد  حور  و 
تّوبن و  ردصم  تیالو  هک  دوش  تیالو  هب  ریسفت  تسا  نکمم  و 

419 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ّبر زا  ترابع  ناسنا  عوّنلا  ّبر  تسا ، دـحّتم  یناسنا  عون  بر  اـب  هک  تسا  تّیـشم  تقیقح  رد  تیـالو  هچ  تسا ، ود  نآ  حور  تلاـسر و 

. دوب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  اب  اّما  دوبن  ایبنا  زا  کی  چیه  اب  هک  دوشیم  سدقلا  حور  هب  ریبعت  نآ  زا  تسا ، بابرا  عیمج 
هملک و لعف و  نآ  هک  تسا  تّیـشم  زا  ترابع  نآ  تسا ، يدوجو  نک »  » هملک زا  ترابع  هک  تسوا  رما  دوصقم  اـی  رما ، ملاـع  زا  ِهِْرمَأ  ْنِم 

. تسادخ رما 
یقالت مه  اب  ءیـسم  نسحم و  ای  دـننکیم ، یقالت  نامـسآ  لها  نیمز و  لها  هک  يزور  ینعی  ِقـالَّتلا  َمْوَی  َرِذـُْنِیل  ِهِداـبِع  ْنِم  ُءاـشَی  ْنَم  یلَع 

ناوریپ و یقالت  ای  رگیدمه  هب  ود  نآ  ندش  قحلم  وردنک و  وردنت و  یقالت  ای  ملاظ  مولظم و  یقالت  ای  ناتسود  یقالت  دوصقم  ای  دننکیم ،
. تسا تمایق  زور  زا  ترابع  زور  نآ  تساسؤر ،

دنترابع اه  هدرپ  نآ  هک  دنیآیم ، نوریب  اههدرپ  زا  هک  يزور  ای  دنوشیم ، راکشآ  ادخ  دزن  ناشیاهربق  زا  هک  يزور  ینعی  َنوُزِراب  ْمُه  َمْوَی 
. دنوشیم جراخ  دودح  تانّیعت و  همه  زا  زور  نآ  رد  هچ  تساهنآ ، تانّیعت  دودح و  زا 

دنوادـخ زا  نآ  قیاقد  ناـنآ و  دوجو  بتارم  لاوحا و  لاوقا و  لاـمعا و  زا  کـی  چـیه  ینعی  ٌءْیَـش  ْمُْهنِم  ِهَّللا  یَلَع  یفْخَی  ـال  دومرف : اذـل  و 
اهنآ زا  يزیچ  ادخ  رب  دناهدوب ، راکـشآ  ادـخ  دزن  امئاد  هک  ددرگیم  راکـشآ  نانآ  رب  دـنمهفیم و  مدرم  هک  انعم  نیدـب  دـنامیمن ، یفخم 

تسا . هدوبن  یفخم 
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یتسه کلم  زورما  دیوگیم : مدرم  يارب  زور  نآ  رد  یلاعت  يادخ  هک  تسا  يزیچ  تیاکح  لوق و  ریدقت  هب  هلمج  نیا  َمْوَْیلا  ُْکلُْملا  ِنَِمل 
. تسین زیچ  چیه  کلام  سک  چیه  زور  نآ  رد  هک  تسا  نیا  هب  رابخا  ادخ و  بناج  زا  نخس  يادتبا  ای  تسیک !؟ نآ  زا 

. تسادخ بناج  زا  ادخ  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  تسدهریچ ، ياتکی  يادخ  نآ  زا  رگم  ِراَّهَْقلا  ِدِحاْولا  ِهَِّلل 
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نآ هب  بیغرت  قیوشت و  مه  نآ و  زا  دـیدهت  مه  ات  دـیامن  تیبثت  بولق  رد  ار  زور  نآ  هک  تسا  تهج  نادـب  موی  ظـفل  رارکت  يزُْجت  َمْوَْیلا 
. دشاب زور 

ملظ و باقع  ندرک  دایز  ای  باوث  ندرک  مک  اب  دـنیبیم و  شاداپ  هدرک  هچ  ره  سک  ره  زور  نآ  رد  َمْوَْیلا  َْملُظ  ْتَبَـسَک ال  اـِمب  ٍسْفَن  ُّلُـک 
. دوشیمن یسک  هب  متس 

کی رد  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  تسا ، یهانتم  ریغ  يرشب  سوفن  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  ِباسِْحلا  ُعیِرَس  َهَّللا  َّنِإ 
؟ دنریگب رارق  هبساحم  دروم  همه  زور 

رگید و راک  زا  ار  دنوادخ  يراک  چیه  نوچ  دنکیم  هبساحم  نامز  کی  رد  ار  همه  تسا و  عیرـس  ندرک  باسح  رد  دنوادخ  دومرف : سپ 
. درادیمنزاب رگید  باسح  زا  یباسح  چیه 

زا زورما  کلم  دیوگیم : دنوادخ  تسین و  یکلام  وا  زا  ریغ  هک  يزور  رد  تسادخ  کلم  میم  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
هچ نآ 
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. تسا راّهق  دحاو  دنوادخ  يارب  دنیوگیم : یگمه  دروآیم و  رد  نخس  هب  ار  شیاهتّجح  نالوسر و  ایبنا و  حاورا  سپس  تسا ؟ یسک 

. دوشیم هداد  ازج  هدرک  بسک  هک  هچنآ  هب  یسفن  ره  زورما  دیامرفیم  یلاعت  يادخ  سپ 
زاغآ زا  لبق  هک  روطنامه  تسین و  وا  اب  زیچ  چیه  هک  ددرگیم  رب  اهنت  ایند  ءانف  زا  دـعب  یلاعت  يادـخ  تسا : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
لیاز اهتعاس  اهلاس و  دنوریم ، نیب  زا  اهتقو  اهتدـم و  هک  ناکم  نیح و  نامز و  تقو و  نودـب  دوشیم ، نانچ  زین  ایند  ءانف  زا  دـعب  دوب  ایند 

تردـق هک  نآ  نودـب  روما  همه  هک  تسا ، وا  يوس  هب  رما  همه  تشگزاب  هک  تسین  راهق  دـحاو  زج  ماگنه  نآ  رد  يزیچ  سپ  دـنوشیم ،
عانتما و رب  تردق  روما  رگا  هک  یلاح  رد  دناهدش ، یناف  دنشاب  هدرک  يراددوخ  عانتما و  هکنآ  نودب  دناهدش ، قلخ  زاغآ  رد  دنشاب  هتـشاد 

. دندنامیم یقاب  دنتشاد  يراددوخ 
هب ّماع  هفاضا  لثم  هفزاء »  » هب موی »  » ظفل هفاضا  سپ  تسا ، کیدزن  تمایق  نوچ  تسا ، تمایق  زور  مسا  ۀفزالا »  » ظفل ِۀَفِزْآلا  َمْوَی  ْمُهْرِْذنَأ  َو 

. تسا ّصاخ 
تکرح دوخ  ياج  زا  اهلد  بارطـضا  سرت و  ماگنه  هچ  دسریم ، اههرجنح  هب  تشحو  فوخ و  تّدـش  زا  اهلد  ِرِجانَْحلا  يَدـَل  ُبُولُْقلا  ِذِإ 

. دنسریم اههرجنح  هب  دننکیم و 
مشخ نداد  ناشن  ورف  تبسن  ینعی  بولق ، هب  ظیغ  مظک  تبسن  تسا و  فرظ  رد  رتتسم  ریمض  زا  لاح  ای  بولق »  » زا لاح  ظفل  نیا  َنیِمِظاک 

هب 
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. تسا هدش  هیبشت  ءالقع  هب  بولق  هکنیا  ای  تسا  یلقع  زاجم  ای  اهلد 
. دنیامن عفد  نانآ  زا  ار  باذع  دنناسرب و  اهنآ  هب  یعفن  ات  تسین  یشیوخ  کیدزن و  ار  ناراکمتس  ٍمیِمَح  ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  ام 

هب دناسریمن  ياهدیاف  وا  تعافـش  دشابن  عاطم  یتقو  عیفـش  هک  دـشاب  نیا  هب  راعـشا  ات  تسا  عیفـش »  » فصو عاطی »  » ظفل ُعاُطی  ٍعیِفَـش  َو ال 
. دنتسین عاطم  یلو  دنوشیم  عیفش  یهاگ  اهنآ  هک  تسین  نیا  دوصقم  تسین و  عیفش  الصا  ییوگ  هک  يوحن 

هک ار  اهمـشچ  زا  یمـشچ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا و  فصو  ای  ۀبذاکلا »  » دننام تسا  ردصم  ۀنئاخ »  » ظفل ُِنیْعَْألا  َۀَِنئاخ  ُمَْلعَی 
هاگن زا  هیانک  ای  دشابن ، لالح  نآ  هب  ندرک  هاگن  هک  دنک  يزیچ  هب  هاگن  هک  تسا  یمشچ  زا  ترابع  راکتنایخ  مشچ  دنادیم ، دشاب  نیاخ 

تسا و مشچ  اب  يهراشا  زا  هیانک  ای  ددرگن ، راکـشآ  رهاـظ و  یـسک  چـیه  رب  دـشاب و  یفخم  همه  دـید  زا  هاـگن  هک  تسا  يزیچ  هب  ندرک 
هدیدن هک  یلاح  رد  ماهدید  دیوگیم : ای  تسا  هدید  هک  یلاح  رد  ماهدیدن ، دیوگیم : هک  تسا  یـصخش  راتفگ  زا  هیانک  دناهتفگ  یـضعب 
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هب وت و  هیلع  مّود  رظن  وت و  عفن  هب  وت و  يارب  لّوا  رظن  هدـمآ : ربـخ  رد  هچناـنچ  تسا ، وـت  ررـض  رب  هک  تسا  مّود  رظن  زا  تراـبع  اـی  تسا ،
. تسا وت  ررض 

ای دوشیمن ، رهاظ  سک  چـیه  رب  هک  یبلق  تاروطخ  اهتّین و  اهمزع و  دـننام  تسا ، ناهنپ  اههنیـس  رد  هک  هچنآ  ینعی  ُروُدُّصلا  یِفُْخت  ام  َو 
نارگید . هب  دسرب  هچ  ات  دنرادن  یعالّطا  اهنآ  زا  زین  اهلد  نابحاص  هک  اهدادعتسا  اوق و 
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دنوادخ رگا  ینعی  تسا ، شرع  بحاص  دنوادخ  رگا  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، هجیتن  يهلزنم  هب  فطع  هلمج  نیا  ِّقَْحلِاب  یِـضْقَی  ُهَّللا  َو 

وا يهیحان  زا  دنامیمن و  یفخم  قلخ  زا  يزیچ  وا  رب  تسین و  زجاع  زیچ  چـیه  زا  هک  تسا  راّهق  دـحاو  دـنوادخ  تسا ، قلخ  يهمه  کلام 
يانعم قباس  تایآ  يهتشذگ  ياهریسفت  قبط  ّقح و  ریغ  هب  هن  دنکیم ، تواضق  ّقح  هب  اهنآ  نیب  وا  سپ  دوشیمن  یمتـس  ملظ و  یـسک  رب 

. دنک یم  مکح  ّقح  هب  تسادخ  يدنوادخ  رهظم  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  تسا : نینچ  هیآ 
. دنناوخیم ارف  ار  اهنآ  نیقفاوم  هّیما و  ینب  هک  یناسک  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  َو 

. دشاب لعاف  ریمض  ددرگیمرب  لوصوم  هب  هک  هچنآ  تسا  نکمم  تساهنآ ، نیقفاوم  هّیما و  ینب  ادخ  ریغ  زا  دوصقم  ِِهنوُد  ْنِم 
. دنیامن مکح  ّقح  هب  هک  دسر  هچ  ات  دننکیمن ، مکح  يزیچ  هب  الصا  اهنآ  ٍءْیَِشب  َنوُضْقَی  ال 

. تسا یلاعت  يادخ  رد  ّقح  هب  مکح  راصحنا  لیلعت  عضوم  رد  هلمج  نیا  ُریِصَْبلا  ُعیِمَّسلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ 
. دننک هدهاشم  ار  یلاعت  يادخ  ّقح  هب  مکح  راثآ  ناگتشذگ و  راثآ  ات  دننکیمن  ریس  نیمز  رد  ایآ  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِسَی  َْمل  َو  َأ 

ْمِِهبُونُِذب  ُهَّللا  ُمُهَذَخَأَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًاراثآ  َو  ًةَُّوق  ْمُْهنِم  َّدَشَأ  ْمُه  اُوناک  ْمِِهْلبَق  ْنِم  اُوناک  َنیِذَّلا  ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظنَیَف 
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ِتانِّیَْبلِاب ْمُُهلُسُر  ْمِهِیتَْأت  َْتناک  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ٍقاو  ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمَُهل  َناک  ام  َو 
دندـش رفاک  اهنآ  سپ  اوُرَفَکَف  ياهدروآ ، نشور  لیلد  وت  هک  روطنامه  دـندمآیم  ناشموق  يوس  هب  نشور  ياهلیلد  هنّیب و  اب  اهنآ  نـالوسر 

هدش لزان  اهنآ  ناگتـشذگ  رب  هک  یباذع  زا  دنـسرتب  زین  نانیا  دیاب  سپ  ِباقِْعلا  ُدـیِدَش  ٌّيِوَق  ُهَّنِإ  ُهَّللا  ُمُهَذَـخَأَف  دنتـشگ ، رفاک  نانیا  هچنانچ 
. تسا

33 تایآ 23 -

424 ص :  ات 33 ..... ] تایآ 23  (: 40  ) رفاغ هروس  ]

هراشا

اُولاق انِْدنِع  ْنِم  ِّقَْحلِاب  ْمُهَءاج  اَّمَلَف  ( 24  ) ٌباَّذَک ٌرِحاس  اُولاقَف  َنوُراق  َو  َناماه  َو  َنْوَعِْرف  یلِإ  ( 23  ) ٍنِیبُم ٍناْطلُس  َو  اِنتایِآب  یسُوم  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  َو 
یِّنِإ ُهَّبَر  ُعْدَْیل  َو  یـسُوم  ُْلْتقَأ  ِینوُرَذ  ُنْوَعِْرف  َلاق  َو  ( 25  ) ٍلالَض ِیف  َّالِإ  َنیِِرفاْکلا  ُْدیَک  ام  َو  ْمُهَءاِسن  اُویْحَتْـسا  َو  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َءاْنبَأ  اُوُلْتقا 

ِباسِْحلا ِمْوَِیب  ُنِمُْؤی  ٍرِّبَکَتُم ال  ِّلُک  ْنِم  ْمُکِّبَر  َو  یِّبَِرب  ُتْذُع  یِّنِإ  یسوُم  َلاق  َو  ( 26  ) َداسَْفلا ِضْرَْألا  ِیف  َرِهُْظی  ْنَأ  َْوأ  ْمُکَنیِد  َلِّدَُبی  ْنَأ  ُفاخَأ 
(27)

ِْهیَلَعَف ًابِذاک  ُکَی  ْنِإ  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُکَءاج  ْدَـق  َو  ُهَّللا  َیِّبَر  َلوُقَی  ْنَأ  ًالُجَر  َنُوُلتْقَت  َأ  ُهَنامیِإ  ُُمتْکَی  َنْوَعِْرف  ِلآ  ْنِم  ٌنِمُْؤم  ٌلُـجَر  َلاـق  َو 
ِیف َنیِرِهاظ  َمْوَْیلا  ُْکلُْملا  ُمَُکل  ِمْوَق  ای  ( 28  ) ٌباَّذَک ٌفِرْـسُم  َوُه  ْنَم  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ْمُکُدِعَی  يِذَّلا  ُضَْعب  ْمُْکبُِـصی  ًاقِداص  ُکَی  ْنِإ  َو  ُُهبِذَک 
ِمْوَق ای  َنَمآ  يِذَّلا  َلاق  َو  ( 29  ) ِداشَّرلا َلِیبَس  َّالِإ  ْمُکیِدْهَأ  ام  َو  يرَأ  ام  َّالِإ  ْمُکیِرُأ  ام  ُنْوَعِْرف  َلاق  انَءاج  ْنِإ  ِهَّللا  ِسَْأب  ْنِم  انُرُْـصنَی  ْنَمَف  ِضْرَْألا 
ِمْوَق ای  َو  ( 31  ) ِدابِْعِلل ًاْملُظ  ُدیُِری  ُهَّللا  اَم  َو  ْمِهِدَْعب  ْنِم  َنیِذَّلا  َو  َدوُمَث  َو  ٍداع  َو  ٍحُون  ِمْوَق  ِْبأَد  َْلثِم  ( 30  ) ِبازْحَْألا ِمْوَی  َْلثِم  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ 
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(32  ) ِدانَّتلا َمْوَی  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ 
(33  ) ٍداه ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  َو  ٍمِصاع  ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمَُکل  ام  َنیِِربْدُم  َنوُّلَُوت  َمْوَی 

425 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

425 ص :  همجرت ..... :

. میداتسرف راکشآ  یتّجح  شیوخ و  تایآ  اب  هارمه  ار  یسوم  یتسار  هب  و 
. تسا نزغورد  يرگوداج  وا  دنتفگ  هاگنآ  نوراق ، نوماه و  نوعرف و  يوس  هب 

ار ناشنانز  نارتخد و ]  ] دیـشکب و دـناهدروآ ، نامیا  وا  اب  هارمه  هک  ار  یناسک  نارـسپ  دـنتفگ  دروآ  نانآ  يارب  اـم  يوس  زا  ار  ّقح  نوچ  و 
. تسین یهابت  رد  زج  نارفاک  گنرین  دیراذگب ، هدنز 

نیا رد  اـی  دـهد ، رییغت  ار  امـش  نید  مسرتیم  نم  هچ  دـناوخب  ار  شراـگدرورپ  وا  مـشکب و  ار  یـسوم  اـت  دـیراذگب  ارم  تـفگ  نوـعرف  و 
. دنک راکشآ  داسف  هنتف و  نیمزرس 

. مربیم هانپ  درادن ، نامیا  باسح  زور  هب  هک  يّربکتم  ره  ّرش ]  ] زا امش  راگدرورپ  دوخ و  راگدرورپ  هب  نم  تفگ  یسوم  و 
دیوـگیم هکنیا  رطاـخ  هـب  دیـشکب  ار  يدرم  دـیهاوخیم  اـیآ  تـفگ  تـشادیم - ناـهنپ  ار  شناـمیا  هـک  نوـعرف - لآ  زا  نمؤـم  يدرم  و 

رب شغورد  نایز  دشاب  وگغورد  رگا  تسا ، هدروآ  ناتراگدرورپ  يوس  زا  یتازجعم  امـش  يارب  هکنآ  لاح  تسا ؟ دنوادخ  نم  راگدرورپ 
نزغورد راکفازگ و  هک  ار  یسک  دنوادخ  نامگیب  دیسر  دهاوخ  امش  هب  دهدیم  هدعو  امش  هب  هچنآ  زا  یشخب  دشاب  وگتـسار  رگا  تسوا ،

. دنکیمن تیاده  تسا ،
موق  يا 

426 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
يرای دیایب - نامرس  رب  رگا  یهلا - باذع  ربارب  رد  ار  ام  یسک  هچ  یلو  دیاهریچ ، نیمزرس  نیا  رد  تسامـش ، نآ  زا  ییاورنامرف  زورما  نم ،

تیادـه یتـسار  دـشر و  هار  هب  زج  ار  امـش  منیبیم ، حالـص  دوخ  هک  ار  يزیچ  زج  منادیمن  امـش  حالـص  هب  تفگ  نوـعرف  داد ؟ دـهاوخ 
. منکیمن

كرـشم ياههورگ  تخـس ]  ] راـگزور دـننامه  يزیچ  زا  امـش  رب  نم  نم ، موق  يا  تفگ  دوب ، هدروآ  ناـمیا  یناـهنپ ]  ] هک یـسک  ناـمه  و 
. مکانمیب

. دهاوخیمن یمتس  ناگدنب  ّقح  رد  دنوادخ  دندوب و  ناشیا  زا  سپ  هک  یناسک  دومث و  داع و  حون و  موق  زور  لاح و  دننام 
. مکانمیب یناوخدایرف  زور  زا  امش  رب  نم  نم ، موق  يا  و 

وا يارب  دراذـگ ، یهاریب  رد  دـنوادخ  هـک  سک  ره  تـسین ، یهاـنپ  دـنوادخ  ربارب  رد  امــش  يارب  دـینادرگب ، يور  ناـنکتشپ  هـک  يزور 
. تسین ییامنهار 

426 ص :  ریسفت ..... 

َءاْنبَأ اُوُلْتقا  اُولاق  انِْدنِع  ْنِم  ِّقَْحلِاب  ْمُهَءاج  اَّمَلَف  ٌباَّذَک  ٌرِحاس  اُولاقَف  َنوُراق  َو  َناماه  َو  َنْوَعِْرف  یلِإ  ٍنِیبُم  ٍناْطلُس  َو  اِنتایِآب  یسُوم  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  َو 
عنم ناشنارسمه  اب  ندش  رتسبمه  زا  ار  ناشنانز  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دیراذگب ، هدنز  ار  ناشنارتخد  ْمُهَءاِسن  اُویْحَتْسا  َو  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

. دیبایب لمح  ای  بیع  اهنآ  رد  ات  دینک  سّسجت  ناشنانز  تّفع  ایح و  زا  ای  دینک ،
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. تسین ندش  عیاض  نتفر و  نیب  زا  لاح  رد  زج  نارفاک  رکم  دیک و  ینعی  ٍلالَض  ِیف  اَّلِإ  َنیِِرفاْکلا  ُْدیَک  ام  َو 
: تفگ دنکیم  دیدهت  ار  وا  لاح  نیع  رد  دسرت و  یم  شنمشد  زا  هک  یسک  دننام  نوعرف  ُنْوَعِْرف  َلاق  َو 

نم ار  یسوم  دیراذگب  ُهَّبَر  ُعْدَْیل  َو  یسُوم  ُْلْتقَأ  ِینوُرَذ 
427 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لتق زا  ار  وا  دیـسرتیم و  شیاهدژا  یـسوم و  زا  نوعرف  نکل  دوبن ، یـسوم  نتـشک  زا  یعناـم  هچ  دـناوخارف ، ار  شراـگدرورپ  وا  مشکب و 
. دیناسرتیم

وا هکلب  یـسرتیم ، نآ  زا  وت  هک  تسین  یـسک  نآ  یـسوم  دنتفگیم : وا  هب  دنتـشادیم و  زاب  یـسوم  نتـشک  زا  ار  نوعرف  دناهتفگ : یخرب 
. ياهدش زجاع  ناهرب  لیلد و  اب  وا  تفلاخم  هضراعم و  زا  وت  هک  دنکیم  نامگ  یشکب  ار  وا  رگا  تسرگوداج  رحاس و 

داسف نیمز  رد  ای  دنک  ضوع  ار  امش  نید  یـسوم  مسرتیم  نم  تفگ : نوعرف  َداسَْفلا  ِضْرَْألا  ِیف  َرِهُْظی  ْنَأ  َْوأ  ْمُکَنیِد  َلِّدَُبی  ْنَأ  ُفاخَأ  یِّنِإ 
. دیامن رهاظ 

. دیامن تنطلس  ياعّدا  دوش و  جراخ  تعاطا  زا  ای  دزاس  هدنکارپ  ار  مدرم  عامتجا  هک  هنوگ  نیدب 
نوعرف لآ  زا  دوصقم  َنْوَعِْرف  ِلآ  ْنِم  ٌنِمْؤُم  ٌلُجَر  َلاـق  َو  ِباـسِْحلا  ِمْوَِیب  ُنِمُْؤی  ـال  ٍرِّبَکَتُم  ِّلُـک  ْنِم  ْمُکِّبَر  َو  یِّبَِرب  ُتْذُـع  یِّنِإ  یـسُوم  َلاـق  َو 

رـسپ وا  هک  تسا  يرگید  ربخ  رد  هدوب و  نوعرف  يهلاخ  رـسپ  نوعرف  لآ  نمؤم  تسا : هدمآ  يربخ  رد  تسا ، نوعرف  ناکیدزن  ناشیوخ و 
. دوب شیومع 

. درکیم یفخم  ار  دوخ  نامیا  لاس  دصشش  نوعرف  لآ  نمؤم  تسا : هتفگ  یمق  ُهَنامیِإ  ُُمتْکَی 
شلاح  هک  ار  يدرم  ای  نادرم  زا  يدرم  دیهاوخیم  ای  دیشکیم ، ار  یگرزب )  ) درم ایآ  تفگ : نوعرف  لآ  نمؤم  اًلُجَر  َنُوُلتْقَت  َأ 

428 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
.؟ دیشکب دشاب  نینچ 

رد مال )  ) ظفل اـی  دـش ، رکذ  هچناـنچ  تسا ، ـالجر )  ) تفـص هلمج  نیا  تسا ، هّللا  نم  راـگدرورپ  دـیوگیم : هک  يدرم  ُهَّللا  َیِّبَر  َلوُقَی  ْنَأ 
. دشاب نولتقت )  ) ّتلع ات  تسا  ریدقت 

. تسا هدروآ  امش  رب  شیوخ  يوعد  قدص  رب  ینشور  ياهلیلد  مالّسلا  هیلع  یسوم  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُکَءاج  ْدَق  َو 
. دیسرتب ناتراگدرورپ  يهذخاوم  مالّسلا و  هیلع  یسوم  تفلاخم  زا  سپ  تسامش ، راگدرورپ  بناج  زا  اهلیلد  نآ  ْمُکِّبَر  ْنِم 

. دسریم شدوخ  هب  شنایز  هکلب  دنزیمن  امش  هب  يررض  وا  غورد  دشاب  وگغورد  مالّسلا  هیلع  یسوم  رگا  ُُهبِذَک  ِْهیَلَعَف  ًابِذاک  ُکَی  ْنِإ  َو 
زا یـضعب  دسرن ، دهدیم ، هدعو  امـش  هب  هک  ار  هچنآ  همه  هچ  رگا  دیوگب  تسار  وا  رگا  ْمُکُدِعَی و  يِذَّلا  ُضَْعب  ْمُْکبُِـصی  ًاقِداص  ُکَی  ْنِإ  َو 

. دنکیم تباصا  امش  رب  اهنآ 
. دنکیمن تیاده  دیامن  زواجت  شّدح  زا  شراک  رد  هک  ار  یسک  دنوادخ  ٌفِرْسُم  َوُه  ْنَم  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ 

بذک زا  امش  زا  هچنآ  هب  دشاب  بذاک  یسوم  رگا  ینعی  دشاب ، ًابِذاک ) ُکَی  ْنِإ  : ) ادخ لوق  لیلعت  باّذک )  ) ظفل هک  تسا  نیا  رهاظ  ٌباَّذَک 
رد هلمج  نیا  نکل  دنکیمن ، تیاده  شروظنم  دصقم و  هب  ار  وگغورد  هدننک و  فارـسا  دنوادخ  اریز  دـسریمن ، دـهاوخیم  شغورد  و 

قدص ِتانِّیَْبلِاب ) ْمُکَءاج  ْدَق  َو  : ) مالک نیا  اب  نوچ  دوشن ، ناشمشخ  یتحاران و  ببـس  هک  يوحن  هب  تسوا ، موق  نوعرف و  زا  هیانک  تقیقح 
و

429 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دومن تباصا  ار  یسوم  یتسار 

. دیتسه بلاغ  امش  هک  یلاح  رد  تسامش  نآ  زا  تموکح  زورما  موق  يا  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِرِهاظ  َمْوَْیلا  ُْکلُْملا  ُمَُکل  ِمْوَق  ای 
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ار وا  لوسر  هک  نیا  هن  تسا  هدروآ  امش  يارب  ار  کلم  نیا  هک  دینک  تباجا  ار  ادخ  لوسر  هک  تسا  نیا  تمعن  نیا  رکش  رصم ، نیمز  رد 
. دییامن راکنا 

هک دننک  نامگ  ات  درک  نوعرف  موق  لخاد  ار  شدوخ  نوعرف  لآ  نمؤم  دنکیم ، يرای  ار  ام  یـسک  هچ  دیایب  ادخ  باذع  رگا  انُرُْـصنَی  ْنَمَف 
. تساهنآ نآ  زا  زین  وا 

هلداجم و یبوخ  هب  نوعرف  لآ  نمؤم  دیهدن ، رارق  وا  ياذیا  لوسر و  راکنا  اب  ادـخ  باذـع  ضرعم  رد  ار  دوخ  سپ  انَءاج  ْنِإ  ِهَّللا  ِسَْأب  ْنِم 
اهنآ مشخ  دروم  تسین و  نکمم  نآ  ّدر  هک  داد  تبسن  يزیچ  هب  ار  شراکنا  دومن ، راکنا  اهنآ  رب  ار  مالّسلا  هیلع  یـسوم  لتق  هچ  جاجتحا ،

. دریگیمن رارق  زین 
. تسادخ نم  راگدرورپ  دیوگیم : مالّسلا  هیلع  یسوم  تفگ : وا  هک  اریز 

. تسا بجاو  القع  لمتحم  ررض  عفد  دیهدیم و  ارنآ  لامتحا  ّلقاال  دینکیمن  ادخ  هب  ناعذا  فارتعا و  امش  رگا  سپ 
. دیشکیم ار  وا  دینکیم و  تأرج  هنوگچ  سپ  تسا  هدروآ  ینشور  ياهلیلد  شیاعّدا  یتسار  قدص و  رب  وا  تفگ : ایناث  و 

اعطق  دیوگب  تسار  رگا  دناسریمن ، يررض  امش  هب  شغورد  غورد ، ای  تسا  تسار  ای  هک  تسین  نیا  زا  یلاخ  وا  نخس  اثلاث  و 
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. تسا بجاو  لمتحم  ررض  امش  هب  اعطق  دیوگب  تسار  رگا  دناسریمن و  يررض  امش  هب 
. دیوشن وا  لتق  ضّرعتم  سپ  دینکیمن ، ادیپ  هار  وا  لتق  هب  دشاب  غورد  رگا  دسریمن ، شدوصقم  هب  دیوگب  غورد  وا  رگا  تفگ : اعبار  و 

. درک دیهاوخن  ادیپ  هار  وا  نتشک  هب  دییوگیم و  غورد  امش  تفگ : نینچ  هک  یئوگ  درک  تباث  ار  وا  قدص  یتقو  نکل  و 
: تفگ شموق  ندرک  مرن  مارآ و  تهج  نوعرف  ُنْوَعِْرف  َلاق 

. منادیمن حالص  ار  يزیچ  نآ  زج  مهد و  یمن  رگید  يأر  یسوم  لتق  هب  زج  ینعی  يرَأ  ام  اَّلِإ  ْمُکیِرُأ  ام 
، موق يا  تفگ : نوعرف  لآ  نمؤم  نامه  زاب  ِبازْحَْألا  ِمْوَی  َْلثِم  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  ِمْوَق  ای  َنَمآ  يِذَّلا  َلاق  َو  ِداشَّرلا  َلـِیبَس  اَّلِإ  ْمُکیِدـْهَأ  اـم  َو 
: دومرفن دندش و  قّرفتم  هورگ و  هورگ  ناشربمایپ  دروم  رد  هک  دیوش  نیـشیپ  ياهتّما  اههورگ و  دننام  امـش  هک  مسرتیم  زور  نآ  زا  نم 

. تسا هدش  ریسفت  دومث  داع و  حون و  ماّیا  هب  زور  نآ  هدش ، هدارا  سنج  موی »  » ظفل زا  نوچ  بازحألا » ماّیأ  لثم  »
. دومث داع و  حون و  موق  يهراب  رد  ادخ  تداع  ّتنس و  لثم  َدوُمَث  َو  ٍداع  َو  ٍحُون  ِمْوَق  ِْبأَد  َْلثِم 

. مالّسلا مهیلع  بیعش  طول و  میهاربا و  موق  دننام  ْمِهِدَْعب  ْنِم  َنیِذَّلا  َو 
دنکیمن . باقع  ار  امش  دیشاب  حلاص  امش  رگا  سپ  دهاوخیمن ، ملظ  شناگدنب  يارب  دنوادخ  ِدابِْعِلل  ًاْملُظ  ُدیُِری  ُهَّللا  اَم  َو 
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نآ رد  مدرم  نوچ  تسا ، تمایق  زور  دانّتلا  موی  مسرتیم ، امـش  رب  تمایق  زور  ياهیتخـس  زا  موق  يا  ِدانَّتلا  َمْوَی  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  ِمْوَق  ای  َو 

لها ای  دنوشیم ، لّسوتم  يزیچ  هب  قیرغ  دننامه  تشحو  تیاهن  زا  دهاوخیم ، کمک  يرگید  زا  کی  ره  دننکیم ، ادن  رگیدـمه  هب  زور 
یلع اهمرح  هللا  نا  : » دـنیوگیم اهنآ  باوج  رد  تشهب  لها  و  دـنیوگیم : مّنهج  لـها  هک  هنوگ  نیدـب  دـننکیم  ادـن  مّنهج  لـها  تشهب و 

اوُضِیفَأ : » دنیوگیم دننکیم و  ادن  ار  تشهب  لها  شتآ  لها  هک  تسا  يزور  دانّتلا  موی  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیرفاکلا »
«. ُهَّللا ُمُکَقَزَر  اَّمِم  َْوأ  ِءاْملا  َنِم  اْنیَلَع 

. دننکیم ادن  ترسح  ياو و  اب  ار  رگیدمه  ناراکمتس  نیملاظ و  هک  دناهتفگ  دانّتلا  موی  تهج  نآ  زا  ار  تمایق  زور  دناهتفگ : یضعب 
. دریگیم رارق  ادن  دروم  شیاوشیپ  ماما و  يهطساو  هب  یسک  ره  نوچ  دناهتفگ : یضعب  و 

زا نوچ  دـینادرگیمرب  يور  ادـخ  زا  ای  دـینکیم ، فقوم  هب  تشپ  هک  یلاـح  رد  ینعی  تسا ، دّـکؤم  لاـح  هلمج  نیا  َنیِِربْدـُم  َنوُّلَُوت  َمْوَی 
. دینکیم رارف  نآ  زا  هک  یلاح  رد  دینکیم  شتآ  هب  تشپ  ای  دیتسه ، سویأم  ادخ  تمحر 
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. تسین امش  زا  باذع  يهدنرادهگن  یسک  ادخ  بناج  زا  ای  ادخ  باذع  زا  ٍمِصاع  ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمَُکل  ام 
يانعم  نآ  رد  ای  دشابیم ، زین  شلبق  ام  لیلعت  يانعم  نآ  رد  هک  تسا  فطع  هلمج  نیا  ٍداه  ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  َو 

432 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ادخ ار  یسک  ره  هدرک ، هارمگ  ار  امش  ادخ  اریز  دناسریمن ، امش  هب  یعفن  نم  زردنا  دنپ و  نکل  و  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، كاردتسا 

. تشاد دهاوخن  ياهدننک  تیاده  دزاس  هارمگ 
40 تایآ 34 -

432 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 34  (: 40  ) رفاغ هروس  ]

هراشا

َِکلذَـک ًالوُسَر  ِهِدـَْعب  ْنِم  ُهَّللا  َثَْعبَی  َْنل  ُْمْتُلق  َکَلَه  اذِإ  یَّتَح  ِِهب  ْمُکَءاج  اَّمِم  ٍّکَش  ِیف  ُْمْتلِز  اـمَف  ِتاـنِّیَْبلِاب  ُلـْبَق  ْنِم  ُفُسُوی  ْمُکَءاـج  ْدََـقل  َو 
َِکلذَـک اُونَمآ  َنیِذَّلا  َدـْنِع  َو  ِهَّللا  َدـْنِع  ًاتْقَم  َُربَک  ْمُهاتَأ  ٍناْطلُـس  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِتایآ  ِیف  َنُولِداُجی  َنیِذَّلا  ( 34  ) ٌباتُْرم ٌفِرْـسُم  َوُه  ْنَم  ُهَّللا  ُّلُِضی 

ِهلِإ یلِإ  َِعلَّطَأَف  ِتاوامَّسلا  َبابْسَأ  ( 36  ) َبابْسَْألا ُُغْلبَأ  یِّلََعل  ًاحْرَص  ِیل  ِْنبا  ُناماه  ای  ُنْوَعِْرف  َلاق  َو  ( 35  ) ٍراَّبَج ٍرِّبَکَتُم  ِْبلَق  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  ُعَبْطَی 
ای َنَمآ  يِذَّلا  َلاق  َو  ( 37  ) ٍبابَت ِیف  َّالِإ  َنْوَعِْرف  ُْدیَک  ام  َو  ِلِیبَّسلا  ِنَع  َّدُـص  َو  ِِهلَمَع  ُءوُس  َنْوَعْرِِفل  َنِّیُز  َِکلذَـک  َو  ًابِذاک  ُهُّنُظََأل  یِّنِإ  َو  یـسوُم 

(38  ) ِداشَّرلا َلِیبَس  ْمُکِدْهَأ  ِنوُِعبَّتا  ِمْوَق 
َْوأ ٍرَکَذ  ْنِم  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم  َو  اهَْلثِم  َّالِإ  يزُْجی  ـالَف  ًۀَئِّیَـس  َلِـمَع  ْنَم  ( 39  ) ِرارَْقلا ُراد  َیِه  َةَرِخْآلا  َّنِإ  َو  ٌعاتَم  اْینُّدـلا  ُةایَْحلا  ِهِذـه  امَّنِإ  ِمْوَق  اـی 

(40  ) ٍباسِح ِْریَِغب  اهِیف  َنُوقَزُْری  َۀَّنَْجلا  َنُولُخْدَی  َِکئلوُأَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  َو  یْثنُأ 
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433 ص :  همجرت ..... :

، تشذـگرد نوچ  هکنآ  ات  دـیدوب ، کش  رد  دوب  هدروآ  ناـتیارب  هچنآ  زا  ناـنچمه  دروآ و  یتازجعم  امـش  يارب  ربماـیپ ]  ] فسوی رتشیپ  و 
. درادیم هاریب  تسارگکش  راکفازگ  هک  ار  یسک  دنوادخ  ناسنیدب  تخیگنا ، دهاوخنرب  يربمایپ  وا  زا  سپ  زگره  دنوادخ  دیتفگ 
دنـسپان سب  نانمؤم  دزن  دـنوادخ و  دزن  ناشراک ] ، ] دـننکیم هلداجم  دـشاب ، هدـمآ  ناشیارب  هک  یتّجح  نودـب  یهلا  تایآ  رد  هک  یناسک 

. دهنیم رهم  ییوگروز  رّبکتم  بلق  ره  رب  دنوادخ  ناسنیدب  تسا 
. مسرب اههار  نیا  هب  هک  دشاب  روآرب ، دنلب ]  ] یجرب نم  يارب  ناماه  يا  تفگ  نوعرف  و 

هار زا  دش ، هتـسارآ  شايرادرکدب  نوعرف  رظن  رد  ناسنیدب  منادیم و  وگغورد  ار  وا  نم  مربب ، یپ  یـسوم  يادخ  هب  ات  اهنامـسآ ، ياههار 
. دوبن یهابت  رد  زج  نوعرف  گنرین  دش و  هتشادزاب  باوص ] ]

. منک تیاده  یتسار  دشر و  هار  هب  ار  امش  هک  دینک  يوریپ  نم  زا  نم ، موق  يا  تفگ  دوب ، هدروآ  نامیا  هک  یسک  و 
. تسا تماقا  يارس  ترخآ  تسا ، كدنا ]  ] ياهرهب ایند ، یگدنز  نیا  انامه  نم ، موق  يا 

، دـشاب نمؤم  نز ، ای  درم  زا  ّمعا  دـهد ، ماجنا  هتـسیاش  يراک  سک  ره  دـباین ، ازج  نآ  دـننام  هب  زج  دوش ، بکترم  يدنـسپان  راک  سک  ره 
. دنباییم يزور  باسحیب  اجنآ  رد  و ] ، ] دنوشیم تشهب  دراو  هک  دننانیا 

433 ص :  ریسفت ..... 
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ِِهب ْمُکَءاج  اَّمِم  ٍّکَش  ِیف  ُْمْتلِز  امَف  ِتانِّیَْبلِاب  ُلـْبَق  ْنِم  ُفُسُوی  تسا  لـیلعت  ینعم  نآ  رد  هک  تسا  لاـح  اـی  فطع  هلمج  نیا  ْمُکَءاـج  ْدََـقل  َو 
بیاغ امش  راظنا  زا  هک  دیهدیم  تیاضر  یـسک  هب  امـش  نوچ  دیدرک ، رارقا  وا  هب  تفر  ایند  زا  مالّـسلا  هیلع  فسوی  یتقو  َکَلَه  اذِإ  یَّتَح 

. دیداد رارق  ناربمایپ  رخآ  تلاسر و  متاخ  ار  وا  دشاب ، رضاح  امش  دزن  هک  یسک  هن  دشاب ،
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ایند زا  فسوی  یتقو  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای  داتـسرف ، دهاوخن  یلوسر  وا  زا  دعب  دـنوادخ  دـیتفگ  ًالوُسَر و  ِهِدـَْعب  ْنِم  ُهَّللا  َثَْعبَی  َْنل  ُْمْتُلق 
. داتسرف دهاوخن  یلوسر  وا  زا  سپ  دنوادخ  دیتفگ : دیدنام و  یقاب  دوخ  رفک  رب  امش  تفر 

. دیدوب نآ  رب  ناتناگتشذگ  امش و  هک  یهارمگ  نآ  تسا  نینچنیا  َِکلذَک 
. دنک زواجت  شدوخ  ّدح  زا  هک  تسا  یسک  فرسم  دنکیم  هارمگ  ار  فرسم  ادخ  ٌفِرْسُم  َوُه  ْنَم  ُهَّللا  ُّلُِضی 

. درادن دنک  ادیپ  نیقی  نآ  هب  دیاب  هک  يزیچ  هب  نیقی  تلاح  چیه  تسا و  ندرک  ّکش  وا  راک  ٌباتُْرم 
. دننکیم مک  دایز و  ای  ناهنپ  ای  لطاب  ار  اهنآ  هک  هنوگ  نیدب  دننکیم ، هلداجم  ادخ  تایآ  رد  هک  یناسک  ِهَّللا  ِتایآ  ِیف  َنُولِداُجی  َنیِذَّلا 

هک تسا  نیا  دوصقم  ای  سفن ، ياوه  ّکش و  دـیلقت ، ضحم  اـب  هکلب  دوش  هدروآ  ناـشیارب  هک  یلیلد  تّجح و  نودـب  ْمُهاـتَأ  ٍناْطلُـس  ِْریَِغب 
. دزاس روبجم  راک  نیا  هب  ار  نانآ  هک  تسا  هدماین  یتردق  تنطلس و  بحاص 

نآ زا  لدب  تسا ، ّلضیل »  » لوعفم هلوصوم و  فرسم » وه  نم   » رد نم »  » ظفل تسا : نینچ  هیآ  بارعا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َْدنِع  َو  ِهَّللا  َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک 
دـشابیم اتقم » ربک   » ای ناطلـس » ریغب   » نآ ربخ  تسا ، ادتبم  ای  تسا ، فوذحم  لعف  لوعفم  ای  فوذحم  يادتبم  ربخ  ای  تسا ، نآ  تفـص  ای 

هیآ  ریدقت  هک 
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«. اتقم ربک  نولداجی  نیّذلا  لادج  : » تسا نینچ 
هلوصوم و فرـسم » وه  نم   » رد نم »  » ظفل ای  ددرگیمرب ، لوصوم  هب  هک  تسا  يریمـض  ریدقت  هب  ُهَّللا  ُعَبْطَی  َِکلذَک  یلاعت : يادخ  لوق  ای 

. تسا نآ  ربخ  َنُولِداُجی » َنیِذَّلا  ، » تسا ادتبم 
ربخ ریدقت  هب  ای  ادتبم  ریدقت  هب  َنُولِداُجی » َنیِذَّلا  ، » تسا هیماهفتسا  ای  دشابیم  ُهَّللا » ُعَبْطَی  َِکلذَک   » ای اتقم » ربک   » ای ناطلس » ریغب   » نآ ربخ  ای 

. تسا نآ  ربخ  ُهَّللا » ُعَبْطَی  َِکلذَک   » ای ًاتْقَم » َُربَک   » ای ٍناْطلُس » ِْریَِغب   » ای ادتبم ، َنُولِداُجی » َنیِذَّلا   » ای تسادخ ، بناج  زا  ماهفتسا  باوج 
هداد رارق  مسا  فاک »  » هک یتروص  رد  تسا  ربک »  » لعاف کلذک »  » ای دش ، رکذ  هچنانچ  تسا  ربخ  ای  فنأتسم  مالک  ُهَّللا » ُعَبْطَی  َِکلذَک   » و

. تسا نم »  » ربخ ای  َنُولِداُجی » َنیِذَّلا   » ربخ ای  فنأتسم  مالک  هّللا » عبطی  ، » دوش
نآ عیزوت  رّبکتم و  بلق  یگدنکارپ  هقرفت و  هب  هراشا  نیا  رد  هک  هدشیم  هدناوخ  هفاضا  تروص  هب  بلق »  » ظفل ٍراَّبَج  ٍرِّبَکَتُم  ِْبلَق  ِّلُک  یلَع 

تروص نیا  رد  هک  هدش ، هدـناوخ  نیونت  اب  بلق »  » ظفل دـننکیم ، تباقر  یناکیرـش  نآ  رد  هک  يدرم  دـننام  دوشیم ، دّدـعتم  ياهراک  رب 
. تشذگ اهنآ  رب  ندز  رهم  اهلد و  متخ  نایب  هرقب  هروس  لّوا  رد  تسا ، زاجم  بلق  هب  رّبکت  تبسن 

: تفگ ماوع  نداد  بیرف  يارب  نوعرف  ُنْوَعِْرف  َلاق  َو 
رهاظ و ینعی  یـشبأ » حرـص   » زا احرـص »  » ظفل دـشاب ، رهاظ  راظنا  رب  هک  زاسب  يدـنلب  رـصق  نم  يارب  ناـماه  يا  ًاحْرَـص  ِیل  ِْنبا  ُناـماه  اـی 

. دش راکشآ 
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. مسرب اهنامسآ  ياههار  هب  نم  دیاش  ِتاوامَّسلا  َبابْسَأ  َبابْسَْألا  ُُغْلبَأ  یِّلََعل 
هّینایب هفاضا  تاومّسلا »  » هب بابسا »  » هب هفاضا  دوشیم ، هدیمان  ببـس  دوش  هدیـسر  يرگید  زیچ  هب  نآ  اب  دریگ و  رارق  هلیـسو  هک  يزیچ  ره 
هلیـسو هب  هک  تسا  ياههار  دوصقم  تسا ، ریدقت  هب  هفاضا  ای  دنتـسه  اهنآ  ياقب  دیلاوم و  داجیا  بابـسا  تاوامـس  اهنامـسآ و  نوچ  تسا ،
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. دوشیم هدیسر  اهنامسآ  هب  اهنآ 
. دشاب هدوب  هجیتن  ياف  باوج  ات  هدش  هدناوخ  بصن  اب  دشاب ، غلبأ »  » رب فطع  ات  هدش  هدناوخ  عفر  اب  ظفل  نیا  َِعلَّطَأَف 

هب دیوگیم  غورد  یسوم  دنکیم  نامگ  هکنیا  هب  وا  حیرصت  مالّـسلا ، هیلع  یـسوم  لتق  رد  نوعرف  لّمأت  ًابِذاک  ُهُّنُظََأل  یِّنِإ  َو  یـسُوم  ِهلِإ  یلِإ 
. تسا هدمآ  ربخ  رد  هچنانچ  تسوا ، ندوب  هدازلالح  تهج 

وا يارب  هک  تسا  نامـسآ  هب  دوعـص  رـصق و  ياـنب  رد  نییزت  دوصقم  دـش ، هداد  تنیز  نینچنیا  وا  يارب  نوعرف  دـب  لـمع  ینعی  َِکلذَـک  َو 
. دش هداد  تنیز  شیاهراک  لامعا و  ریاس  رد  وا  لمع  يدب  ینعی  ِِهلَمَع  ُءوُس  َنْوَعْرِِفل  َنِّیُز  تسا : هدش  هداد  تنیز 

. تسا هدش  هدناوخ  لوهجم  مولعم و  تروص  هب  ّدص »  » ظفل ِلِیبَّسلا  ِنَع  َّدُص  َو 
. تسین نایز  ناصقن و  رد  زج  نوعرف  هلیح  رکم و  ٍبابَت  ِیف  اَّلِإ  َنْوَعِْرف  ُْدیَک  ام  َو 

ِداشَّرلا َلِیبَس  ْمُکِدْهَأ  ِنوُِعبَّتا  ِمْوَق  ای  َنَمآ  يِذَّلا  َلاق  َو 
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ٌعاتَم اْینُّدلا  ُةایَْحلا  ِهِذه  امَّنِإ  ِمْوَق  ای 
كرادم هب  تبـسن  رگا  هک  دوشیم ، باسح  تّذل  یناویح  تسپ  كرادم  بسح  رب  هک  تسا  یکدـنا  يدـنمرهب  عّتمت و  ایند  یگدـنز  نیا 

رد تسا ، اهسرت  اهالب و  اهیرامیب و  اهجـنر و  هب  هتخیمآ  ایند  ياهتّذـل  نآ  رب  هوـالع  دوشیمن  باـسح  تّذـل  عّتمت و  دوش  هداد  یناـسنا 
. دیآیمن باسح  هب  يزیچ  دوش  هسیاقم  ترخآ  ياهزور  اب  رگا  هک  تسا  كدنا  زین  نآ  ياقب  تّدم  لاح  نیع 

صقن هنوگ  ره  نودب  نآ  تّذل  يدنمرهب و  درادـن ، یتیاهن  رخآ و  رگید  هک  تسا  رارقتـسا  رارق و  راد  ترخآ  ِرارَْقلا  ُراد  َیِه  َةَرِخْآلا  َّنِإ  َو 
. تسا هبیاش  و 

بناـج زا  اـی  لـیقزح  فرط  زا  رّدـقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  یثـْنُأ  َْوأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ًاـِحلاص  َلِـمَع  ْنَم  َو  اـهَْلثِم  اَّلِإ  يزُْجی  ـالَف  ًۀَئِّیَـس  َلِـمَع  ْنَم 
. تسادخ

رکذ هب  باقع  بناج  رد  یلو  داد ، طسب  لیـصفت و  ار  مالک  باوث  بناج  رد  ٍباسِح  ِْریَِغب  اهِیف  َنُوقَزُْری  َۀَّنَْجلا  َنُولُخْدَی  َِکئلوُأَف  ٌنِمْؤُم  َوُه  َو 
. دشاب هداد  حیجرت  ار  هدعو  بناج  ات  درک  افتکا  هانگ  لثم  دننامه و  نآ  ندوب  دّیقم  رفیک ، ازج و 

52 تایآ 41 -

437 ص :  ات 52 ..... ] تایآ 41  (: 40  ) رفاغ هروس  ]

هراشا

َیلِإ ْمُکوُعْدَأ  اَنَأ  َو  ٌْملِع  ِِهب  ِیل  َْسَیل  ام  ِِهب  َكِرْـشُأ  َو  ِهَّللِاب  َرُفْکَِأل  ِینَنوُعْدـَت  ( 41  ) ِراَّنلا َیلِإ  ِینَنوُعْدـَت  َو  ِةاجَّنلا  َیلِإ  ْمُکوُعْدَأ  ِیل  ام  ِمْوَق  اـی  َو 
ُباحْـصَأ ْمُه  َنِیفِرْـسُْملا  َّنَأ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  انَّدَرَم  َّنَأ  َو  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو ال  اْینُّدـلا  ِیف  ٌةَوْعَد  َُهل  َْسَیل  ِْهَیلِإ  ِینَنوُعْدـَت  امَّنَأ  َمَرَج  ال  ( 42  ) ِراَّفَْغلا ِزیِزَْعلا 

َنْوَعِْرف ِلِآب  َقاح  َو  اوُرَکَم  ام  ِتائِّیَـس  ُهَّللا  ُهاـقَوَف  ( 44  ) ِدابِْعلِاب ٌریَِـصب  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  َیلِإ  يِْرمَأ  ُضِّوَفُأ  َو  ْمَُکل  ُلُوقَأ  اـم  َنوُرُکْذَتَـسَف  ( 43  ) ِراَّنلا
(45  ) ِباذَْعلا ُءوُس 

َنیِذَِّلل ُءافَعُّضلا  ُلوُقَیَف  ِراَّنلا  ِیف  َنوُّجاحَتَی  ْذِإ  َو  ( 46  ) ِباذَْعلا َّدَشَأ  َنْوَعِْرف  َلآ  اُولِخْدَأ  ُۀَعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَی  َو  ایِشَع  َو  اوُدُغ  اْهیَلَع  َنوُضَْرُعی  ُراَّنلا 
َو ( 48  ) ِدابِْعلا َْنَیب  َمَکَح  ْدَق  َهَّللا  َّنِإ  اهِیف  ٌّلُک  اَّنِإ  اوُرَبْکَتْـسا  َنیِذَّلا  َلاق  ( 47  ) ِراَّنلا َنِم  ًابیِصَن  اَّنَع  َنُونْغُم  ُْمْتنَأ  ْلَهَف  ًاعَبَت  ْمَُکل  اَّنُک  اَّنِإ  اوُرَبْکَتْـسا 

اُولاق یَلب  اُولاق  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُکلُـسُر  ْمُکِیتَْأت  ُکَت  َْمل  َو  َأ  اُولاق  ( 49  ) ِباذَْعلا َنِم  ًامْوَی  اَّنَع  ْفِّفَُخی  ْمُکَّبَر  اوُعْدا  َمَّنَهَج  ِۀـَنَزَِخل  ِراَّنلا  ِیف  َنیِذَّلا  َلاق 
(50  ) ٍلالَض ِیف  َّالِإ  َنیِِرفاْکلا  ُءاعُد  ام  َو  اوُعْداَف 
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ِراَّدلا ُءوُس  ْمَُهل  َو  ُۀَـنْعَّللا  ُمَُهل  َو  ْمُُهتَرِذـْعَم  َنیِِملاَّظلا  ُعَْفنَی  َمْوَی ال  ( 51  ) ُداهْـشَْألا ُموُقَی  َمْوَی  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  انَلُـسُر  ُرُْـصنََنل  اَّنِإ 
(52)

438 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

438 ص :  همجرت ..... :

دینکیم توعد  خزود  شتآ  هب  ارم  امش  هکنآ  لاح  مناوخیم ، ییاهر  هب  ار  امش  هک  دوشیم  هچ  ارم  نم ، موق  يا  و 
مرادن ، ملع  نآ  هب  هک  تسا  يزیچ  نیا  مروایب ، كرش  وا  هب  مزروب ، رفک  دنوادخ  هب  هک  دینکیم  توعد  نیا ] هب   ] ارم

439 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. مناوخیم راگزرمآ  دنمزوریپ  دنوادخ ]  ] يوس هب  ار  امش  نم  هکنآ  لاح 

ناراکفازگ تسا و  دنوادخ  يوس  هب  نامتشگزاب  ماجنا  رس  تسین ، یتوعد  بحاص  ترخآ  ایند و  رد  دیناوخیم ، نآ  هب  ارم  هچنآ  هک  اّقح 
. دنایخزود

لاوـحا رب  دـنوادخ  هک  ارچ  منکیم ، راذـگاو  دـنوادخ  هب  ار  مراـک  دـیروآ و  داـی  هب  میوـگیم  امـش  هب  کـنیا ]  ] هـچنآ هـک  دـشاب  دوز  و 
. تسانیب شناگدنب 

. تفرگ ورف  ار  نوعرف  لآ  تخس  یباذع  تشاد ، ناما  رد  دندیزرویم ، هک  یگنرین  ءوس  بقاوع  زا  ار  وا  دنوادخ  سپ 
هب ار  نوعرف  لآ  دـنیوگ ]  ] دوـش اـپرب  تماـیق  هک  يزور  دـنراد و  هضرع  نآ  رب  ار  ناـشیا  ناـهاگماش  نادادـماب و  هک  خزود  شتآ  ینعی ] ]

. دینک دراو  باذع  نیرتنیگمهس  هاگیاج ] ]
امـش اـیآ  سپ  میدوب ، امـش  وریپ  اـم  دـنیوگیم  ناربکتـسم  هب  ناـناوتان  دـننکیم ، وـگم  وـگب  رگیدـکی  اـب  خزود ]  ] شتآ رد  هک  هاـگنآ  و 

؟ دیتسه ام  زا  خزود ]  ] شتآ زا  یشخب  يهدنرادزاب 
. تسا هدرک  يرواد  ناگدنب  نایم  رد  دنوادخ  هک  یتسار  هب  میتسه ، نآ  رد  ام  يهمه  دنیوگ  ناربکتسم 

. دهد شهاک  ار  ام  باذع  ياهزور ]  ] زا يزور  هک  دیهاوخب  ناتراگدرورپ  زا  دنیوگ  خزود  نانابهگن  هب  نایخزود  و 
. تسین یهابت  رد  زج  نارفاک  ياعد  دینک ، اعد  سپ  دنیوگ  نانابهگن ]  ] ارچ دنیوگ  دندروآیمن ؟ ناتیارب  یتازجعم  ناتناربمایپ  ایآ  دنیوگ 

. مینکیم يرای  دنزیخرب ، تداهش  هب  نادهاش  هک  يزور  ایند و  یناگدنز  رد  ار  نانمؤم  نامناربمایپ و  ام 
. دشاب نانآ  بیصن  یماجرفدب  تنعل و  دهدن و  دوس  ناشیهاوخرذع  كرشم ]  ] ناراکمتس يارب  هک  يزور 

439 ص :  ریسفت ..... 

؟ دیناوخیم ارف  شتآ  هب  ارم  امش  منکیم و  توعد  تاجن  ار  امـش  هک  تسا  هدش  هچ  ارم  موق  يا  ینعی  ِةاجَّنلا  َیلِإ  ْمُکوُعْدَأ  ِیل  ام  ِمْوَق  ای  َو 
. دهد جرخ  هب  فاصنا  شدوخ  زا  زردنا  دنپ و  ماقم  رد  ات  تسا ؟ هدش  هچ  ار  امش  تفگن :

440 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رد ینعی : تسا  لّوا  یننوعدت »  » زا لدب  مود  یننوعدـت »  » ظفل ٌْملِع  ِِهب  ِیل  َْسَیل  ام  ِِهب  َكِرْـشُأ  َو  ِهَّللِاب  َرُفْکَِأل  ِینَنوُعْدـَت  ِراَّنلا  َیلِإ  ِینَنوُعْدـَت  َو 

نیا مزرویم . كرش  مرادن  یملع  نآ  هب  هک  يزیچ  هب  مزرو و  رفک  ادخ  هب  هک  دیهاوخیم  دینکیم و  توعد  شتآ  هب  ارم  امـش  هک  یلاح 
تقامح تهافـس و  نیا  دـیرادن ، نآ  رب  لیلد  ناهرب و  هک  دـینادیم  زیاج  ار  يزیچ  شتـسرپ  تدابع و  امـش  هک  تسا  نیا  زا  هیاـنک  هلمج 

. دیرادن نآ  ندوب  ادخب  ملع  هک  ار  يزیچ  دینکیم  تدابع  امش  تسین ،
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لیلد وا  تّزع  دـنکیمن ، عنم  وا  دوصقم  دارم و  قّقحت  زا  یعنام  چـیه  هک  منکیم  يزیزع  هب  توعد  ار  امـش  نم  ِزیِزَْعلا و  َیلِإ  ْمُکوُعْدَأ  اَنَأ  َو 
. تسا وا  ندوب  ادخ 

. دومن بلط  ار  وا  ششخب  نارفغ و  شتدابع  هلیسو  هب  تسا  هتسیاش  هک  ياهدنشخب  ِراَّفَْغلا 
: دوشیم هتفگ  مرج » ال   » ظفل ینعی  هملک  نیا  هراب  رد  َمَرَج  ال 

يهمه مرج » اذ  نع  و ال  : » دوشیم هتفگ  زین  و  اذ »  » ظفل اب  حوتفم  نأ  ای  اذ »  » ظفل هفاضاب  ینعی  مرج » اذ  نا  ـال   » و مرج » اذ  ـال   » و مرج » ـال  »
، ءار نوکـس  میج و  هّمـض  اب  مرج » ال  ، » میم طاقـسا  اب  رج » ال  : » دوشیم هتفگ  زین  و  مرک »  » دننام مرج » ال  ، » تسا برـض »  » ظفل دننام  اهنیا 

شتروص هدـش و  لخاد  نآ  رب  اذ »  » و نع »  » ای اذ »  » و نأ »  » ظفل ای  اذ »  » ظفل هتـشگ ، دایز  نآ  لامعتـسا  سپـس  هدوب ، یـضام  لعف  هک  اـیوگ 
یندنام یقاب  اب  يانعم  هب  ءار  نوکس  میج و  هّمض  اب  مرج » ال   » هک هنیرق  نیا  هب  تسا ، هانگ  يانعم  هب  مرج »  » هّدام زا  ظفل  نیا  هدرکن و  رییغت 

نیا هب  تسا  نیقی  عطق و  يانعم  هب  مرج »  » زا ای  تسا ، هدش  لامعتسا 
441 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دیکات ماقم  رد  سپـس  دوب ، هملک  نیا  لصا  دش  هتفگ  نیا  تسا . هدش  لامعتـسا  تباث  ّقح و  يانعم  هب  هلداع و  امتح و ال  يانعمب  هک  هنیرق 
مـسق باوج  دـننام  هک  کّنیتآل » مرج  ال  : » دوشیم هتفگ  هچ  تسا ، هتـشگرب  مسق  يانعم  هب  هک  ییاج  ات  تسا  هدـش  لامعتـسا  داـیز  مـالک 

. دش هتفگ  یلامجا  نایب  لحن  هروس  رد  دوشیم ، هدروآ  باوج  زین  نآ  يارب 
. دیناوخیمارف نوعرف  ای  اهتب  يوس  هب  ارم  امش  ِْهَیلِإ  ِینَنوُعْدَت  امَّنَأ 

یگمه امش  ام و  تشگزاب  و  دشابیمن . ّقح  لوبقم و  توعد  کی  ياراد  ترخآ  ایند و  رد  وا  هک  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو ال  اْینُّدلا  ِیف  ٌةَوْعَد  َُهل  َْسَیل 
. تسادخ يوس  هب 

یهتنم وا  همکاحم  هب  وا و  هب  ام  راک  هک  دروآ  يور  ییادـخ  يوس  هب  دـش و  نادرگيور  امـش  نایادـخ  زا  دـیاب  سپ  ِهَّللا  َیلِإ  اـنَّدَرَم  َّنَأ  َو 
. دوشیم

ایند و رد  هک  يزیچ  هب  ندروآ  يور  ادخ ، هب  ندرک  تشپ  ببـس  هب  دوخ  یناسنا  ّدـح  زا  هک  نانآ  ینعی  ناراکفارـسا ، َنِیفِرْـسُْملا و  َّنَأ  َو 
. دناهدرک زواجت  تسین  توعد  ياراد  ترخآ 

. دروآ دیهاوخ  دای  هب  امش  يارب  باذع  بابسا  ندش  هدامآ  گرم و  ماگنه  ار  بلاطم  نیا  َنوُرُکْذَتَسَف  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  ْمُه 
، دراد تیانع  ناگدنب  رما  هب  تسا و  اناوت  اناد و  زیزع و  وا  هک  مراپـسیم ، ادـخ  هب  ار  مدوخ  راک  نم  ِهَّللا  َیلِإ  يِْرمَأ  ُضِّوَفُأ  َو  ْمَُکل  ُلُوقَأ  ام 

هچنآ  زا  اریز  مسرتیمن ، دیناسرتیم  ارم  هک  هچنآ  زا 
442 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. درادن زیچ  چیه  رب  تردق  دیناسرتیم  ارم  هک 
. دنکیم ظفح  ار  وا  دیامن  يور  وا  هب  هک  سک  ره  سپ  تسا ، هاگآ  انیب و  شناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  ِدابِْعلِاب  ٌریَِصب  َهَّللا  َّنِإ 

دنوادخ یلو  دندرک  هعطق  هعطق  ار  نوعرف  لآ  نمؤم  هک  هدش  دراو  رابخا  رد  ِباذَْـعلا  ُءوُس  َنْوَعِْرف  ِلِآب  َقاح  َو  اوُرَکَم  ام  ِتائِّیَـس  ُهَّللا  ُهاقَوَف 
. تشادهگن درک و  ظفح  شیوخ  نید  رد  هنتف  زا  ار  وا 

هیلع و هّللا  یّلص  دّمحم  يرترب  مالّـسلا و  هیلع  یـسوم  تّوبن  ادخ و  دیحوت  هب  ار  نوعرف  لآ  لیقزح  تسا : هدمآ  یثیدح  رد  قداص  ماما  زا 
هب ناربماـیپ ، يایـصوا  ریاـس  رب  همئا  زا  ناـکین  مالّـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  يرترب  شقلخ و  عیمج  رب  یهلا و  نـالوسر  عیمج  رب  هلآ 

. درکیم توعد  نوعرف  تّیبوبر  زا  تئارب 
کمک وت  اب  تیّدض  رد  وت  نانمشد  هب  دناوخیمارف ، وت  تفلاخم  هب  ار  مدرم  لیقزح  دنتفگ : دندومن و  تیاعس  نوعرف  دزن  نانیچنخس  هک 

. دنکیم
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دشاب تسار  وا  هراب  رد  هچنآ  رگا  دشابیم ، نم  دهع  ّیلو  نم ، کلم  رب  نم  نیـشناج  نم ، يومع  رـسپ  لیقزح  تفگ : اهنآ  هب  نوعرف  سپ 
امش نوچ  دیراد ، ار  باذع  نیرتدیدش  قاقحتـسا  دیدنبیم  غورد  وا  رب  امـش  رگا  دشابیم ، باذع  ّقحتـسم  هدرک و  ارم  تمعن  نارفک  هک 

دیاهتخادنا . باذع  هب  دوخ  تسد  اب  ار  ناتدوخ  دیاهتساوخ و  ار  وا  يدب 
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راکنا ار  هاشداپ  نوعرف  يدـنوادخ  وت  ایآ  دـنتفگ : نانآ  تخاس ، ورب  ور  مه  اب  درک و  عمج  اجکی  رد  ار  نوعرف  لآ  لـیقزح و  نوعرف  سپ 
لیقزح هن ، تفگ : نوعرف  میوگب ؟ غورد  نم  هک  ياهدـید  نونک  ات  ایآ  کلم  يا  تفگ : لیقزح  يزرویم ؟ رفک  وا  ياهتمعن  هب  ینکیم ،

: تفگ
؟ تسیک ناشراگدرورپ  سرپب  مدرم  نیا  زا 

: دنتفگ تسیک ؟ امش  يهدننیرفآ  قلاخ و  تفگ : نوعرف  دنتفگ :
. نوعرف نیمه  دنتفگ : دنکیم ؟ عفد  رود و  امش  زا  ار  اهيدب  تسامش و  يهدنهد  يزور  یسک  هچ  تفگ : نوعرف . نیمه 

نم يهدننیرفآ  نانآ  يهدننیرفآ  تسا ، نم  يادـخ  نانآ  يادـخ  هک  مریگیم  هاوگ  ار  نیرـضاح  مامت  امـش و  نم  کلم  يا  تفگ : لیقزح 
راگدرورپ و تسا ، نم  یگدنز  يهدننک  حالـصا  نانآ  یگدـنز  يهدـننک  حالـصا  تسا ، نم  هدـنهد  يزور  نانآ  يهدـنهد  يزور  تسا ،
ره زا  هک  مریگیم  هاوگ  ار  نیرـضاح  وت و  تسنانآ و  قزار  قلاـخ و  راـگدرورپ و  هک  یـسک  ناـمه  رگم  تسین  نم  يارب  یقزار  قلاـخ و 

دوصقم مزرویم  رفک  نآ  ریغ  ندوب  ادـخ  هب  مرازیب و  نانآ  قزار  قلاخ و  راـگدرورپ و  زا  ریغ  ياهدـننیرفآ  هدـنهد و  يزور  راـگدرورپ و 
هب لیاق  دـنیوگیم و  اـهنیا  هک  هچنآ  تفگن  تسا ، نم  راـگدرورپ  تسا  یلاـعت  يادـخ  ناـمه  هک  ناـنآ  راـگدرورپ  هک  تسا  نآ  لـیقزح 

نوعرف دـیوگیم : لیقزح  هک  دـندومن  مّهوت  نینچ  دـنام ، یفخم  نیریاس  نوعرف و  رب  اـنعم  نیا  تسا و  نم  راـگدرورپ  دنتـسه  وا  ییادـخ 
تسا . نم  قزار  قلاخ و  راگدرورپ و 
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رد دیزیگنایمرب  هنتف  میومع  رسپ  نم و  نیب  هک  یناسک  يا  نم ، کلم  رد  نابلط  داسف  يا  دب ، نامدرم  يا  تفگ  نیرـضاح  هب  نوعرف  سپ 

رای و نتفر  نیب  زا  میومع و  رسپ  يدوبان  نم و  راک  داسف  امـش  هچ  دیتسه ، نم  باذع  ّقحتـسم  امـش  تسا ، نم  روای  کمک و  وا  هک  یلاح 
ياههناش نابحاص  هب  داد و  رارق  یخیم  اهنآ  زا  کی  ره  يهنیـس  قاس و  رد  دندروآ و  ییاهخـیم  داد  روتـسد  سپـس  دـیهاوخیم ، ار  مروای 

تیاعـس لیقزح  زا  نوعرف  شیپ  یتقو  ینعی  ادخ : لوق  يانعم  تسا  نیا  دنزاس ، ادـج  ناشیاهندـب  زا  ار  اهنآ  تشوگ  هک  داد  روتـسد  ینهآ 
نامه ینعی  دش ، نوعرف  لآ  بیصن  هجنکش  باذع و  نیرتدب  تشادهگن ، اهنآ  ياههلیح  ّرـش  زا  ار  وا  دنوادخ  دنزاس  دوبان  ار  وا  ات  دندرک 

ناشیاهندب و رب  خیم  ندرک  ورف  زا  دوب  ترابع  هجنکش  باذع و  دندرکیم ، ینیچنخس  تیاعس و  نوعرف  دزن  لیقزح  هب  تبسن  هک  یناسک 
. ینهآ ياههناش  اب  اهندب  تشوگ  ندرک  ادج 

، دشاب لامتـشا  لدب  تروص  هب  نآ  زا  لدب  راّنلا »  » ظفل هک  تسا  نکمم  دشاب  ترخآ  خزرب و  باذـع  باذـعلا » ءوس   » زا دوصقم  رگا  ُراَّنلا 
باذع و دوصقم  رگا  دـشاب ، باذـعلا » ءوس   » ریـسفت هلمج  نآ ، ربخ  نوضرعی  یلاعت : يادـخ  لوق  ادـتبم و  راّنلا »  » ظفل هک  تسا  نکمم  زین 

لاح تروصب  تسا  هیلاح  اـی  هعطقنم ، هفنأتـسم و  هلمج  دـشابیم ، نآ  ربخ  نوضرعی » ، » ادـتبم راـّنلا »  » ظـفل دـشاب  اـیند  رد  نوعرف  هجنکش 
. دوشیم هضرع  شتآ  بش  حبص و  اهنآ  رب  باذعلا  ءوس  زا  دعب  هک  یلاح  رد  ینعی  رّدقم ،

هک  تسا  هدمآ  يدایز  رابخا  رد  ایِشَع  َو  اوُدُغ  اْهیَلَع 
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یگـشیمه و شتآ  اّما  درادـن ، بش  حبـص و  تمایق  شتآ  هک  تسا ، خزرب  شتآ  ینعی  ایند  شتآ  رد  بش  حبـص و  باذـع  نتـشاد  هضرع 
: دیامرفیم نآ  يهراب  رد  یلاعت  يادخ  هک  تسا  یشتآ  هنادواج 
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زین درجم  یثالث  زا  اولخدأ »  » ظفل تسا ، ریدقت  رد  لوق  اولخدأ »  » ظفل زا  لبق  اجنیا  رد  ِباذَْعلا  َّدَشَأ  َنْوَعِْرف  َلآ  اُولِخْدَأ  ُۀَـعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَی  َو 
. تسا هدش  هدناوخ 

. دنتسه ناوریپ  افعض  زا  دوصقم  ُءافَعُّضلا  ُلوُقَیَف  ِراَّنلا  ِیف  َنوُّجاحَتَی  ْذِإ  َو 
. نیعوبتم اسؤر و  ینعی  اوُرَبْکَتْسا  َنیِذَِّلل 

يهروس رد  هیآ  نیا  ِدابِْعلا  َْنَیب  َمَکَح  ْدَـق  َهَّللا  َّنِإ  اهِیف  ٌّلُـک  اَّنِإ  اوُرَبْکَتْـسا  َنیِذَّلا  َلاـق  ِراَّنلا  َنِم  ًابیِـصَن  اَّنَع  َنُونْغُم  ُْمْتنَأ  ْلَـهَف  ًاـعَبَت  ْمَُکل  اَّنُک  اَّنِإ 
. تسا تّما  نیقفانم  زا  هیانک  هیآ  نیا  لاثما  هک  تشذگ  بلطم  نیا  اهراب  تشذگ ، میهاربا 

« تانّیب  » زا روظنم  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُکلُـسُر  ْمُکِیتَْأت  ُکَت  َْمل  َو  َأ  اُولاق  ِباذَْـعلا  َنِم  ًامْوَی  اَّنَع  ْفِّفَُخی  ْمُکَّبَر  اوُعْدا  َمَّنَهَج  ِۀـَنَزَِخل  ِراَّنلا  ِیف  َنیِذَّلا  َلاق  َو 
. تسا تلاسر  ماکحا  ای  نالوسر ، قدص  ياه  ناهرب  لیلد و  ای  نشور ، ياههزجعم 

ندـناوخارف اعد و  ینعی  ٍلالَـض  ِیف  اَّلِإ  َنیِِرفاْکلا  ُءاعُد  ام  َو  دـنتفگ : اذـل  دـنتفرگ ، هرخـسم  ازهتـسا و  هب  ار  اهنآ  ینعی  اوُعْداَف  اُولاق  یَلب  اُولاق 
دشاب . یلاعت  يادخ  بناج  زا  هلمج  نیا  هک  تسا  لمتحم  تسین ، یهابت  یهارمگ و  رد  زج  نارفاک 
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هارمه هک  دـشابیم  يویند  یناگدـنز  رگا  اـیند  تاـیح  زا  دوصقم  ُداهْـشَْألا  ُموُقَی  َمْوَی  َو  اْینُّدـلا  ِةاـیَْحلا  ِیف  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َو  انَلُـسُر  ُرُْـصنََنل  اَّنِإ 
رتشیب هچ  ناشیایند ، رد  يرای  ترصن و  هن  دشاب ، اهنآ  نید  رد  ترصن  يرای  ترصن و  زا  دوصقم  دیاب  سپ  تسا  یعیبط  یناویح  یناگدنز 

یلاکـشا رگید  هک  تسا  یخزرب  تایح  ایند  تایح  زا  دوصقم  رگا  دـناهتفرگن ، رارق  يراـی  ترـصن و  دروم  شیوخ  ياـیند  بسح  رب  اـیبنا 
. دنشابیم نانآ  يایصوا  ایبنا و  ناهاوگ  داهشا و  زا  دوصقم  دیآیمن ، شیپ 

. تسا مّنهج  رادلا » ءوس   » زا دوصقم  ِراَّدلا  ُءوُس  ْمَُهل  َو  ُۀَنْعَّللا  ُمَُهل  َو  ْمُُهتَرِذْعَم  َنیِِملاَّظلا  ُعَْفنَی  َمْوَی ال 
58 تایآ 53 -

446 ص :  ات 58 ..... ] تایآ 53  (: 40  ) رفاغ هروس  ]

هراشا

ْرِفْغَتْـسا َو  ٌّقَح  ِهَّللا  َدـْعَو  َّنِإ  ِْربْصاَف  ( 54  ) ِباْبلَْألا ِیلوُأـِل  يرْکِذ  َو  ًيدُـه  ( 53  ) َباتِْکلا َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  اْنثَرْوَأ  َو  يدُْـهلا  یَـسُوم  اْنیَتآ  ْدََـقل  َو 
ْمُه ام  ٌْربِک  َّالِإ  ْمِهِروُدُص  ِیف  ْنِإ  ْمُهاتَأ  ٍناْطلُس  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِتایآ  ِیف  َنُولِداُجی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 55  ) ِراْکبِْإلا َو  ِّیِشَْعلِاب  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَس  َو  َِکْبنَِذل 

(57  ) َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ِساَّنلا  ِْقلَخ  ْنِم  ُرَبْکَأ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْقلََخل  ( 56  ) ُریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِهَّللِاب  ْذِعَتْساَف  ِهیِِغلاِبب 
(58  ) َنوُرَّکَذَتَت ام  ًالِیلَق  ُءیِسُْملا  َو ال  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُریِصَْبلا  َو  یمْعَْألا  يِوَتْسَی  ام  َو 
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447 ص :  همجرت ..... :

. میداد ثاریم  هب  ینامسآ  باتک  لیئارسا  ینب  هب  میدیشخب و  دومنهر  یسوم  هب  یتسار  هب  و 
. تسا نادنمدرخ  زومآدنپ  دومنهر و  هک 

هنارازگـساپس نادادـماب  هاـگماش و  هاوـخب و  شزرمآ  تهاـنگ  يارب  تسا و  ّقـح  یهلا  يهدـعو  هک ] نادـب  و  ، ] نـک هـشیپ  ییابیکـش  سپ 
. يوگ حیبست  ار  تراگدرورپ 

نآ هب  هک  تسین ، ینیبگرزب  دوخ  زج  ناشیاهلد  رد  دننکیم ، هلداجم  یهلا  تایآ  رد  دشاب ، هدمآ  ناشیا  رب  هک  یتّجح  نودـب  هک  یناسک 
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. تسانیب ياونش  وا  هک  ربب ، هانپ  دنوادخ  رب  سپ  دنوشن  لیان 
. دننادیمن مدرم  يهنیرتشیب  یلو  تسا ، رتگرزب  اهناسنا  شنیرفآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ  نامگیب 

كدنا هچ  دنتـسین ] ربارب   ] مه نارادرکدب  دـناهدرک و  هتـسیاش  ياهراک  دـناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  نینچمه  دنتـسین  ربارب  انیب  انیبان و  و 
. دیریگیم دنپ 

447 ص :  ریسفت ..... 

ای میداد  رارق  اهنآ  يوس  هب  دوخ  لوسر  ار  وا  هک  هنوگ  نیدب  میدرک ، اطع  یـسوم  هب  ار  قلخ  تیادـه  فصو  يدُْـهلا  یَـسُوم  اْنیَتآ  ْدََـقل  َو 
ای میدرک ، ییامنهار  دوش  نومنهر  نآ  يوس  هب  دیاب  هک  هچنآ  هب  ار  وا  هک  هنوگ  نیدـب  تسا ، هتفای  تیادـه  یـسوم  هک  تسا  نیا  دوصقم 

. دوش تیاده  نآ  يهلیسو  هب  هک  میداد  وا  هب  تاروت  ای  ماکحا و  ای  تایآ و 
، ةداعـسلا نایب  همجرت  میداد . ثرا  هب  لیئارـسا  ینب  هب  ار  تاروت  باتک  ای  نآ ، ماکحا  تّوبن و  باتک  ینعی  َباتِْکلا  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  اـْنثَرْوَأ  َو 
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. دوشیم تیاده  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  يزیچ  ای  هدننک ، تیاده  ای  تیاده ، يهدنراد  نآ  هک  يرْکِذ  َو  ًيدُه 

زغم نودب  زین  وا  لامعا  تسا ، یلاخ  زغم  زا  هک  تسا  ییودرگ  دننام  تیالو  نودب  ناسنا  هک  تسا  هتشذگ  بلطم  نیا  اهراب  ِباْبلَْألا  ِیلوُِأل 
. تسا هدش  دراو  تعیرش  رد  هک  دشابیم  زیچ  نآ  قباطم  لامعا  نآ  هچ  رگا  تسا ،

تیالو هب  هک  هاگ  نآ  تسا ، شتآ  قیال  شلامعا  دوخ و  یـصخش  نینچ  هک  دـناهداد ، اوتف  بلطم  نیا  هب  هدراو  رابخا  قبط  اهقف و  هچناـنچ 
. دوشیم زغم  ياراد  زین  وا  لامعا  ددرگیم ، زغم  بل و  ياراد  دوشیم  لصتم 

تهج اهنیا  يهمه  نوعرف  یـسوم و  رکذ  نالوسر ، بیذـکت  تلع  هب  اهنآ  يدوبان  اهنآ و  نالوسر  نیـشیپ و  ياهتّما  رکذ  نوچ  ِْربْصاَـف و 
اهنآ تیاکح  رکذ  زا  دعب  اذل  دندومن  كرت  ار  تیالو  دندرک و  بیذکت  ار  وا  وا  موق  هک  دوب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يرادـید 

. وت يرای  هب  ادخ  يهدعو  ینعی  ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  تسا  ّقح  وت  يرای  هب  ادخ  يهدعو  هک  نک  ربص  دومرف : حیرفت  قیرط  هب 
هب رما  ات  دومن  رارکت  ار  هیآ  ْمُهاتَأ  ٍناْطلُس  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِتایآ  ِیف  َنُولِداُجی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ِراْکبِْإلا  َو  ِّیِشَْعلِاب  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَس  َو  َِکْبنَِذل  ْرِفْغَتْـسا  َو 

. دیامن لیلعت  ار  ربص 
. تسین يزیچ  ّقح  لها  هب  تبسن  ندیزرو  رّبکت  ّقح و  زا  فارصنا  زج  اهنآ  يهنیس  رد  هّتبلا  هک  ٌْربِک  اَّلِإ  ْمِهِروُدُص  ِیف  ْنِإ 
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. دنسریمن تسا  يرترب  نآ  همزال  هچنآ  هب  نانآ  ِهیِِغلاِبب  ْمُه  ام 

رد هک  هچنآ  هب  تبـسن  سپ  تسا ، وت  ندرب  هانپ  ياونـش  وا  ُریِـصَْبلا  ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  ربب  هانپ  ادـخ  هب  اـهنآ  ییوجيرترب  نآ  زا  ِهَّللاـِب  ْذِعَتْـساَف 
. دیامن ذوفن  وت  رد  اهنا  يهلیح  رکم و  هک  دراذگیمن  دهدیم ، هانپ  ار  وت  دننکیم  ریبدت  دنیوگیم و  وت  يهراب 

. تسا هاگآ  انیب و  نانآ  ربک  هب  يزروب و  ربک  رگا  وت  ربک  هب  اهنآ و  راک  هب  وت و  راک  هب  اهنآ و  وت و  لاح  هب  دنوادخ  ینعی  ُریِصَْبلا 
رد هک  یمدرم  يارب  سپ  تسا ، مدرم  ندیرفآ  زا  رتگرزب  نیمز  اهنامـسآ و  ندـیرفآ  ینعی  ِساَّنلا  ِْقلَخ  ْنِم  ُرَبْکَأ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْقلََخل 

: دومرف دزروب  ربک  دیامن و  ّربکت  تسا  رتگرزب  وا  زا  هک  هچنآ  لباقم  رد  هک  تسین  هتسیاش  دنرتفیعض ، شنیرفآ  قلخ و 
. تسا رتگرزب  نیمز  اهنامسآ و  دوخ  دومرفن : تسا ، مدرم  ندیرفآ  زا  رتگرزب  نیمز  اهنامسآ و  ندیرفآ 

یناسنا یحور  هئشن  یلو  تسا ، ناسنا  شنیرفآ  تروص  زا  رتگرزب  نیمز  اهنامـسآ و  یـشنیرفآ  یقلخ و  تروص  هک  دشاب  نیا  هب  راعـشا  ات 
. تسا ود  نآ  يرما  یحور  هئشن  زا  رتگرزب  نیمز و  اهنامسآ و  تروص  زا  رتگرزب  بتارم  هب 

. درادن یحور  هئشن  الصا  هک  ییوگ  هدومن  لّزنت  یشنیرفآ  یقلخ و  تروص  هب  شیوخ  يرما  یحور  ماقم  زا  هدننک  هلداجم  و 
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ياراد  مدرم  رتشیب  نکل  َنوُمَْلعَی  ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو 
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. دننادیمن اهنامسآ  هب  ار  دوخ  یکچوک  تراقح و  فعض و  مدرم  رتشیب  ای  دمهفب ، ار  دوخ  فعض  ات  دنتسین ، ملع  ماقم 
، دشاب اهنآ  ندومن  لادج  ندیزرو و  ربک  رذع  دـناوتیم  لهج  مدـع و  هک  تسا  مّهوت  عفر  يارب  هلمج  نیا  ُریِـصَْبلا  َو  یمْعَْألا  يِوَتْـسَی  ام  َو 

لهج يانعم  هب  هماّلع  هّوق  فاصوا  زا  هک  تسا  بلق  ییانیبان  ییاـنیبان ، زا  دوصقم  تخادـنا ، مّدـقم  ار  یمعا »  » هک تسا  تهج  نیمه  يور 
. تسا ملع  زا  ترابع  هک  تسا  بلق  تریصب  ییانیب  رصب و  زا  دارم  هچنانچ  دشابیم ،

. تسا هدش  لصاح  یمعأ »  » میدقت اب  ضرغ  نوچ  دروآ ، ناراکدب  ناراکهنگ و  رب  مّدقم  ار  ناگدنروآ  نامیا  تهج  نیا  زا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 
دوخ دوصقم  ای  دوشیم ، لصاح  ّصاخ  تعیب  ای  ّماع  تعیب  اب  هک  تسا  میلـست  دایقنا و  نامیا  زا  دوصقم  ُءیِـسُْملا  َال  َو  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو 

. دوشیم هتفرگ  تعیب  ود  ره  هک  یطورش  هب  لمع  دوصقم  ای  تسا ، ّصاخ  تعیب  حلاص  لمع  زا  دوصقم  تسا ، ّصاخ  ای  ّماع  تعیب 
نینچ هک  یـسک  اب  دـشاب  هدرک  لماک  ار  شاهلاّمع  هّوق  هک  یـسک  هک  تسا  بلطم  نیا  نایب  دوصقم  دـشاب  دارم  قوف  یناـعم  زا  کـی  ره  و 

. تسین يواسم  دشاب  هدرکن 
نسحم و  فالخ  هب  تسا  مودعم  راکدب  و  یئیسم »  » هکنیا هب  تسا  یفخ  هراشا  کی  تهج  یئیسم »  » رد ال »  » ظفل ندش  دایز  و 
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. تسین زیاج  راکوکین  نسحم و  رب  یفن  لوخد  هک  ییوگ  راکوکین ،

. دوش لخاد  ِتاِحلاَّصلا » اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا   » رب تسا  یفن  دیکات  يارب  هک  ال »  » ظفل هک  دوب  نینچ  ترابع  قوس  هن  رگ  و 
؟ دوشیمن رهاظ  ناراکدـب  ناراکوکین و  نیب  قرف  ارچ  سپ  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدّـقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  َنوُرَّکَذَـتَت  ام  اًـلِیلَق 

. دوشیم رهاظ  تمایق  رد  قرف  دومرف : سپ 
66 تایآ 59 -

451 ص :  ات 66 ..... ] تایآ 59  (: 40  ) رفاغ هروس  ]

هراشا

ِیتَدابِع ْنَع  َنوُِربْکَتْـسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ْمَُکل  ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعْدا  ُمُکُّبَر  َلاـق  َو  ( 59  ) َنُونِمُْؤی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  اهِیف  َْبیَر  ـال  ٌۀَِـیتَآل  َۀَـعاَّسلا  َّنِإ 
ِساَّنلا ال َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ِساَّنلا  یَلَع  ٍلْضَف  وَُذل  َهَّللا  َّنِإ  ًارِْصبُم  َراهَّنلا  َو  ِهِیف  اُونُکْسَِتل  َْلیَّللا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  ُهَّللا  ( 60  ) َنیِرِخاد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس 
(63  ) َنوُدَحْجَی ِهَّللا  ِتایِآب  اُوناک  َنیِذَّلا  ُکَفُْؤی  َِکلذَک  ( 62  ) َنوُکَفُْؤت یَّنَأَف  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ٍءْیَش ال  ِّلُک  ُِقلاخ  ْمُکُّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلذ  ( 61  ) َنوُرُکْشَی

ُّبَر ُهَّللا  َكَرابَتَف  ْمُکُّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلذ  ِتاـبِّیَّطلا  َنِم  ْمُکَقَزَر  َو  ْمُکَرَوُص  َنَسْحَأَـف  ْمُکَرَّوَص  َو  ًءاـِنب  َءاـمَّسلا  َو  ًارارَق  َضْرَأـْلا  ُمَُکل  َلَـعَج  يِذَّلا  ُهَّللا 
ْنِم َنوُعْدَت  َنیِذَّلا  َُدبْعَأ  ْنَأ  ُتیُِهن  یِّنِإ  ُْلق  ( 65  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِـصلُْخم  ُهوُعْداَف  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ُّیَْحلا ال  َوُه  ( 64  ) َنیَِملاْعلا

(66  ) َنیَِملاْعلا ِّبَِرل  َِملْسُأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  َو  یِّبَر  ْنِم  ُتانِّیَْبلا  ِینَءاج  اََّمل  ِهَّللا  ِنُود 
452 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

452 ص :  همجرت ..... :

. دنرادیمن رواب  مدرم  يهنیرتشیب  یلو  تسین ، نآ  رد  یّکش  هک  تسا  یندمآ  تمایق  نامگیب 
هب هک  ادوز  دـنزرویم ، رابکتـسا  نم  تدابع  زا  هک  یناسک  نامگیب  منک ، تباجا  ناـتیارب  اـت  دـیناوخب  اـعد  هب  ارم  دـیوگ  ناـتراگدرورپ  و 
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. دنوش خزود  دراو  يراز  يراوخ و 
رب دـنوادخ  ناـمگیب  تخاـس  نشور  يزادـنا  مشچ  ار  زور  دـیریگ و  مارآ  نآ  رد  اـت  دـیرفآ  امـش  يارب  ار  بش  هک  تسا  یـسک  دـنوادخ 

. دنرازگیمن ساپس  مدرم  يهنیرتشیب  یلو  دراد ، شیاشخب  ششخب و  نامدرم 
؟ دیوریم ههاریب  هب  هنوگچ  سپ  تسین ، وا  زج  ییادخ  تسا ، زیچ  همه  يهدننیرفآ  هک  ناتراگدرورپ ، دنوادخ ، تسا  نینچ 

. دنوش هدنکفا  ههاریب  هب  دندیزرو ، راکنا  یهلا  تایآ  هب  هک  یناسک  ناسنیدب 
تخادرپ و وکین  ار  امش  ياهلکش  درک و  يدنبشقن  ار  امش  داد ، رارق  امش  هانپرس  ار  نامسآ  هاگشمارآ و  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  دنوادخ 

. تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  اگرزب  ناتراگدرورپ ، دنوادخ ، تسا  نینچ  داد  يزور  اههزیکاپ  زا  ار  امش 
هک ار  دنوادخ  ساپـس  دیناوخب  دیرادیم - هتـساریپ  وا  يارب  ار  دوخ  نید  هک  یلاح  رد  ار - وا  سپ  تسین ، وا  زج  ییادـخ  هک  هدـنز  تسوا 

. تسا نایناهج  راگدرورپ 
زا نم  يارب  ییاهیرگنشور  هک  یماگنه  مه  نآ  متسرپب ، دیتسرپیم  دنوادخ  ياج  هب  امش  هک  ار  یناسک  هکنیا  زا  ماهدش  هتشادزاب  نم  وگب 

. منک هشیپ  میلست  نایناهج ، راگدرورپ  ربارب  رد  هک  ماهتفای  روتسد  تسا و  هدمآ  مراگدرورپ  بناج 

452 ص :  ریسفت ..... 

تشذگ  ناگدننک  کش  ترثک  دوجو  اب  باتک  رد  بیر  کش و  دوجو  مدع  هجو  هرقب  هروس  لّوا  رد  اهِیف  َْبیَر  ٌۀَِیتَآل ال  َۀَعاَّسلا  َّنِإ 
453 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هـسیاقم اب  روما  نیا  رد  ناگدـننک  کش  ترثک  دوجو  اب  مالّـسلا  هیلع  مئاـق  روهظ  تعاـس و  تماـیق و  رد  بیر  کـش و  مدـع  هجو  سپ  ، 
. دوشیم مولعم 

ار تمایق  ندـمآ  هک  تقونآ  ات  دـنروآیمن  نامیا  ادـخ  هب  ای  دـنروآیمن ، نامیا  تمایق  هب  مدرم  رتشیب  نکل  َنُونِمُْؤی  ـال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو 
. دننک قیدصت  تمایق  ندمآ  رد  ار  وت  ات  دنروآ ، نامیا  وت  هب  ای  دننادب ،

يادـخ تباجا  تیفیک  اعد و  تّیفیک  اعد و  رب  تباجتـسا  قیلعت  ناـیب  لـمن  هروس  رد  هرقب و  هروس  رد  ْمَُکل  ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعْدا  ُمُکُّبَر  َلاـق  َو 
. دیامن عوجر  اجنآ  هب  دهاوخب  سک  ره  تشذگ ، ناگدننک  اعد  هب  تبسن  یلاعت 

؟ تسا یقاّفتا  روما  زا  قافنا  هلص و  لابند  هب  دالوا  لاوما و  رد  تکرب  اههقدص و  اهاعد و  زا  دعب  دوصقم  دارم و  هب  ندیسر  ایآ  و 
الاب یلاع و  هک  تسا  نیا  تاقدـص  اهاعد و  ندوب  ببـس  راکنا  رد  اهنآ  ناهرب  تسا ، تاّیقاّفتا  زا  بلطم  نیا  دـناهتفگ : هفـسالف  زا  یـضعب 

. دشاب رثؤم  یلاع  رد  دناوتیمن  یناد  درادن ، نییاپ  یناد و  هب  یهّجوت 
. تسین يزیچ  قاّفتا  ضحم  زج  هقدص  اعد و  زا  دعب  ندیسر  دوصقم  هب  نیاربانب 

يدایز اههلـص و  نیب  اهتکرب ، بذـج  اهالب و  عفد  اههقدـص و  نیب  اهتباجا ، اهاعد و  نیب  تیببـس  بیبست و  رابخا  تایآ و  حیرـص  یلو 
. دنکیم تباث  ار  دالوا  اهرمع و 

. یلاعت يادخ  هب  تابثا  وحم و  دّدرت ، تبسن  ادب و  قیقحت 
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زا دعب  تسه ، یمـسر  هن  یمـسا و  هن  يربخ و  هن  نآ  زا  هک  دوشیم  ریبعت  نآ  زا  هک  بیغ  ماقم  زا  دـعب  ملاوع  هک  تسا  نیا  بلطم  قیقحت 
شـش یهجو  هب  دوشیم ...  ّتیـشم  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  لعف  ماقم  زا  دعب  دوشیم و  ریبعت  تافـص  امـسا و  ماقم  هب  نآ  زا  هک  تیدحاو  ماقم 

. دنایهانتم ریغ  یهجو  هب  رازه و  داتفه  یهجو  هب  رازه ، تفه  یهجو  هب  دصتفه ، یهجو  هب  داتفه ، یهجو  هب  تفه و  یهجو  هب  دناملاع ،
لایخ يهبترم  عبط  ملاع  زا  لاثم  ملاع  يهبترم  نآ ، كرادـم  اوق و  هب  تبـسن  تسا  سفن  لاح  نییاپ  ملاـع  هب  تبـسن  ـالاب  ملاـع  ره  لاـح  و 
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. دشابیم شیاوق  ندب و  هب  تبسن  یناسنا 
ّرثأت دریگیم ، رارق  ریثأت  تحت  لایخ  هلیـسو  نادب  دوشیم و  ّرثأتم  یلایخ  ندـب  ریغ  یلایخ و  ندـب  زا  سفن  یلایخ  ياوق  هک  روطنامه  سپ 
ّرثأت تسا و  یّلک  سوفن  ّرثأت  نامه  انیع  لاثم  ملاع  ّرثأتم  ددرگیم ، ّرثأتم  عبط  ملاع  زا  لاثم  ملاع  نینچمه  تسا  سفن  ّرثأت  نامه  انیع  لایخ 

. تسا هلا  ّرثأت  زا  ترابع  نآ  تّیشم و  ّرثأت  نآ  ّرثأت  یّلک و  لوقع  ّرثأت  نامه  یّلک  سوفن 
بذج ار  عفان  عفد و  ار  يذوم  ات  دنکیم  کیرحت  ار  هدارا  قوش و  يهّوق  نآ  ياوق  اهندـب و  زا  ّرثأت  زا  دـعب  يرـشب  سوفن  هک  روطنامه  و 
هچنآ هب  دنکیم  جیهت  کیرحت و  ار  عفان  بذج  يذوم و  عفد  بابـسا  یلایخ  یلاثم  ياوق  ّرثأت  زا  دعب  هک  یّلک  سوفن  تسروط  نیمه  دنک 

. تسا هدش  ّرثأتم  نآ  زا  هک 
دیدپ ینیمز  یعیبط  بابسا  ببس  هب  هک  روطنامه  ثداوح  و 
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هب یهاگ  دـنریگیم و  رارق  ریثأت  تحت  یعیبط  بابـسا  ببـس  هب  یهاگ  ینامـسآ  ياهببـس  ینامـسآ و  یهلا  بابـسا  اب  نینچمه  دـنیآیم 

هدارا ار  يزیچ  هاگره  هک  تسادخ  لاعفا  رهاظم  نآ  لاعفا  ادخ و  يهدارا  رهاظم  ینامسآ  بابسا  هک  دنوشیم  ّرثأتم  هدارا  رّوصت و  ضحم 
. دشاب راک  رد  یعیبط  بابسا  هکنآ  نودب  دوشیم  وش  دیوگیم  دنک 

مه و رـس  تشپ  اهتروص  هکلب  تسا ، هقیـضم  رد  زجاـع و  هعفد  کـی  رد  تاکردـم  همه  هب  يهطاـحا  زا  لاـیخ  ملاـع  دـننام  لاـثم  ملاـع 
هک تسا  تهج  نیمه  يور  دباییم ، دّدجت  نآ  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  نیزگیاج و  تروص  هب  تاکاردا  دوشیم و  دراو  وا  رب  یجیردت 

یلمع ای  دوش ، عفد  ررض  ات  دوشیم  قّقحم  اعد  وا  ریغ  ای  صخش  نامه  زا  سپس  دوشیم ، تباث  لاثم  ملاع  رد  صخـش  عفن )  ) ریخ ای  ررض 
. دوش بذج  ریخ  نآ  هک  دریگ  تروص  يراک  و 

رد تسا  ریخ  بذـج  ای  ررـض  عفد  نامه  هک  زین  لمع  ای  اعد  مزال  تروص  دوشیم و  عقاو  لاثم  ملاع  رد  لمع  نآ  ای  اعد  نآ  تروص  سپ 
. دوشیم عقاو  ملاع  نآ 

بابـسا اب  يداع و  نایرج  قبط  هاوخ  دوشیم  عقاو  ملاع  نیا  رد  نآ  تروص  دـننک  رّوصت  يؤزج  اـی  یّلک  یلاـع  سوفن  هک  ار  يزیچ  ره  و 
وا هب  دّدرت  زین  دوشیم و  هداد  تبـسن  یلاعت  يادـخ  هب  ءادـب  هک  تسا  یلاثم  ياهحول  نیمه  زا  يداـع و  ناـیرج  زا  جراـخ  هاوخ  یعیبط و 

. دوشیم هداد  تبسن 
رّوصت  زیچ  ود  زا  یکی  نداد  حیجرت  زا  تسا  ترابع  دّدرت  و 

456 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دیامن ّرـش  ياعد  يرگید  دـنک ، ریخ  ياعد  یـصخش  هب  نمؤم  هاگره  هچ  ار ، نآ  یهاگ  دـهد و  حـیجرت  ار  نیا  یهاگ  هک  يوحن  هب  هدـش 

رظن رد  دّدرت  تروص  هاگنآ  ددرگیم ، تباث  شاهمزال  اب  يرگید  ياعد  یهاگ  دوشیم و  تباـث  یهاـگ  شمزـال  اـب  یلّوا  ياـعد  تروص 
سوفن هب  ار  یناسنا  ياوق  لاعفا  هچنانچ  دـهدیم ، تبـسن  یلاعت  يادـخ  هب  ار  دّدرت  نیا  دـنیبیم ، لباقتم  تروص  ود  دوشیم و  رهاظ  رظاـن 

. یلاعت يادخ  هب  ادب  تبسن  تسا  نینچمه  دهدیم و  تبسن 
زا یضعب  دنکیم و  ادیپ  لاّصتا  حاولا  نآ  هب  مالّسلا  هیلع  ّیلو  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  لیبق  زا  فشاکم  کی  هک  دتفایم  قاّفتا  یهاگ 
هب هطاحا  زا  يرشب  یلایخ  سوفن  نوچ  دنیبیمن ، دشاب  تباث  اجنآ  رد  رگا  ار  تابّبسم  بابسا و  یفانم  دنیبیم ، اجنآ  ار  تابّبـسم  بابـسا و 

. تسانگنت رد  تسا  تباث  اجنآ  رد  هچنآ  يهمه 
حاولا هب  ادـب  تبـسن  تروص  نیا  رد  دوشیمن ، عقاو  دـهدیم  ربخ  نآ  زا  هک  هچنآ  دـهدیم ، ربخ  هدرک  هدـهاشم  هک  هچنآ  زا  هجیتـن  رد  و 

. تسا هدشن  تبث  اجنآ  رد  دوشیم  عقاو  هچنآ  هک  تسین  تهج  نآ  زا  تسا و  هدننیب  رظن  روصق  زا  انعم  نیا  دهدیم و 
. تسا هداد  ربخ  شدوخ  ياههدید  تادهاشم و  زا  نوچ  تسا  هتفگن  غورد  زین  هدننیب  فشاکم و  نآ  و 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 2979 

http://www.ghaemiyeh.com


یگتـسباو و نیا  دوب و  یلاعت  لّوا  ّقح  هب  قّلعت  یگتـسباو و  ّتینانا و  زا  جورخ  یـضتقم  تّیدوبع  نوچ  ِیتَداـبِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْـسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
دبع  دوجو  رد  یلاعت  ّقح  هک  درکیم  اضتقا  ّقلعت 

457 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
 ... دشاب هتشاد  ّتینانا  رد  لالقتسا 

: دومرف یئاعد » نع  نوربکتسی   » ماقم رد  یلاعت  يادخ  اذل 
. دشاب مزالت  نیا  هب  هراشا  ات  ِیتَدابِع » ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  »

. دنوشیم مّنهج  لخاد  يراوخ  تراقح و  لاح  رد  ینعی  َنیِرِخاد  َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس 
لیطعت ماقم  رد  ناگدنب  رب  ادـخ  ياهتمعن  شرامـش  رّدـقم و  لاؤس  باوج  هفنأتـسم و  هلمج  نیا  ِهِیف  اُونُکْـسَِتل  َْلیَّللا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  ُهَّللا 

. تسا
. تشذگ سنوی  هروس  رد  نآ  نایب  اب  هیآ  نیا  ًارِْصبُم  َراهَّنلا  َو 

. دراد فطل  لضف و  مدرم  رب  یناسنا  یناویح و  یتابن ، تاماقم  بسح  رب  دنوادخ  هّتبلا  ِساَّنلا  یَلَع  ٍلْضَف  وَُذل  َهَّللا  َّنِإ 
اناد و أدبم  مدرم  زا  یضعب  نوچ  دنروآیمن ، اج  هب  ار  ناشدوخ  رب  ادخ  لضف  اهتمعن و  رکش  مدرم  رتشیب  َنوُرُکْشَی  ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو 

تمعن هب  یضعب  تسادخ و  بناج  زا  اهتمعن  هک  دنتسین  رایشوه  هلأسم  نیا  هب  یضعب  دننکیم و  راکنا  ار  قلخ  هب  تیانع  بحاص  اناوت و 
. دنراد تلفغ  هدنهد  تمعن  تمعن و  زا  زین  یخرب  دنتسین ، هاگآ 

. تسا یلاعت  يادخ  تساهتمعن  نیا  نداد  تمعن  هب  فوصوم  هک  یسک  نآ  ُهَّللا  ُمُِکلذ 
، تسا تدابع  ّقحتـسم  وا  هک  دنوش  هّبنتم  ات  دومن  تباث  نانآ  رب  ار  دوخ  تّیبوبر  تسخن  یلاعت  يادخ  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ٍءْیَـش ال  ِّلُک  ُِقلاخ  ْمُکُّبَر 

سپس تسین ، ّتیبوبر  ماقم  ياراد  هک  وا  ریغ  هن 
458 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب هراشا  زا  دـعب  سپـس  تساهنآ ، لطاب  ياهدوبعم  اـهزیچ  نآ  يهلمج  زا  هک  دومن ، رکذ  ار  ندوب  ياـهزیچ  همه  هدـننیرفآ  ندوب و  قلاـخ 
راکنا زا  لبق  مدرم  نآ  رب  ات  دـنک ، یفن  ارنانآ  ياهدوبعم  تّیهولا  ات  دومن  شدوخ  رد  رـصحنم  ار  ّتیهولا  نانآ  رب  لـضف  قلخ و  هب  تیاـنع 

. دوش راکشآ  رهاظ و  ادخ  ریغ  هب  ندروآ  يور  نالطب  ادخ  ریغ  هب  ندروآ  يور 
. تسا حضاو  نآ  نالطب  هکنیا  اب  دیربیم  يور  اجک  هب  ینعی  َِکلذَک  َنوُکَفُْؤت  یَّنَأَف 

ناتحاورا اهندـب و  ماقم  رد  امـش  هب  ْمُکَرَّوَص  َو  ًءاِنب  َءامَّسلا  َو  ًارارَق  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  ُهَّللا  َنوُدَـحْجَی  ِهَّللا  ِتایِآب  اُوناک  َنیِذَّلا  ُکَـفُْؤی 
. داد تروص 

. دومن ابیز  ار  امش  ياهتروص  ماقم  ود  ره  رد  ْمُکَرَوُص  َنَسْحَأَف 
زردنا تّذل و  فطل و  فرـش و  بسح  رب  ناسنا  تابن  ماقم  يزور  هک  داد ، امـش  هب  ینیمز  یتابن  كاپ  ياهیزور  زا  ِتابِّیَّطلا  َنِم  ْمُکَقَزَر  َو 
يزور هک  تسا ، ینامـسآ  ینیمز و  كاپ  ياـهیزور  لـماش  تاـبّیط  نینچمه  تسا و  یناویح  بتارم  هّیقب  يارب  يزور  يزور  نیرتهزیکاـپ 

ياهیزور لماش  تابّیط  تسا ، ناویح  تاکردم  كاردا  زا  ندش  دنمرهب  تابن و  ياذـغ  زا  ندـش  دـنمرهب  ندرب و  تّذـل  زا  ترابع  ناویح 
. قیاقح هب  ندش  قّقحتم  تانیاعم و  تافشاکم و  مولع و  لیبق  زا  تسا  ینامسآ  یناسنا  كاپ 
تسامش . راگدرورپ  هک  تسا  یلاعت  يادخ  تسا  فاصوا  نیا  هب  فوصوم  هک  یسک  ُمُِکلذ 

459 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ار ناسنا  يزور  یلاعت  يادخ  هک  هدومن  حدم  وا  قزر  هیهت  ناسنا و  قلخ  رب  ار  شدوخ  یلاعت  يادـخ  َنیَِملاْعلا  ُّبَر  ُهَّللا  َكَرابَتَف  ْمُکُّبَر  ُهَّللا 
ددرگیم و لـّیخت  دوشیم و  كرد  هک  هچنآ  اهیندـیماشآ و  اـهیندروخ و  نیرتفیطل  زا  هدومن ، هّیهت  وا  تاـماقم  بتارم و  همه  بسح  رب 
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لوقع اهنآ  كاردا  زا  هک  تسا  ییاـسر  ياـهتمکح  نقتم و  ياهتعنـص  گرزب و  دّدـعتم  قیاـقد  ناـسنا  تقلخ  رد  هک  دوشیم ، مولعم 
. ناسنا هناگهس  بتارم  اهماقم و  بسح  رب  ناسنا  يزور  بابسا  هّیهت  رد  تسا  نینچمه  دنزجاع و 

ات دومن ، هراشا  زین  دوخ  یقیقح  تافص  زا  یـضعب  هب  دومن  شقلخ  هب  تبـسن  تافاضا  اهتبـسن و  یـضعب  هب  هراشا  هکنآ  زا  سپ  ُّیَْحلا  َوُه 
رب تّجح  لیلد و  ات  دـشاب ، ادـخ  هب  ناـشن  ندـش  یهتنم  گرم و  اـهنآ و  دوخ  زا  هیاـنک  دـشاب ، اـهنآ  ندـش  یناـف  لـطاب و  دوبعم  زا  هیاـنک 

. دشاب ادخ  ریغ  ندوب  دوبعم  نالطب  ادخ و  هب  تبسن  نانآ  یگدنب  تّیدوبع و 
. دزروب مامتها  شیوخ  دیحوت  هب  اهنآ  نایادخ  در  ماقم  رد  ات  درک  رارکت  ار  هلمج  نیا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ال 

ار ادـخ  ریغ  دـینکن و  كرت  ار  وا  ندـناوخ  دـیناوخب و  ار  ادـخ  سپ  دنتـسه  یناف  همه  ادـخ  زا  ریغ  هیقب  تسا و  یقاب  دـنوادخ  رگا  ُهوُعْداَف 
. یناف ادخ  ریغ  تسا و  یقاب  ادخ  اریز  دیوشیم ، یهتنم  ادخ  يوس  هب  دیوشیم و  یناف  امش  هک  دیناوخن ،

تسا . نید  یعرش  لامعا  ای  هار  قیرط و  نید  زا  دوصقم  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِصلْخُم 
460 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا ّتیهلا  هب  وا  ییاهنت  دّرفت و  رب  یلاعت  يادخ  بناج  زا  دمح  ياشنا  هلمج  نیا  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
دنوادخ هک  َنیَِملاْعلا » ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  : » دیوگب ُهَّللا » اَّلِإ  َهلِإ  ال  : » دیوگب امـش  زا  یکی  هاگره  هدش : دراو  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  زا  هچنانچ 

. تسوا دیحوت  ماگنه  دمح  ءاشنا  هب  رما  هیآ  رهاظ  هک  هیآ » رخآ  ات  ُّیَْحلا ...  َوُه  : » دیامرفیم
هلمج نیا  سپ  تسناد  یلاعت  يادخ  رد  رصحنم  ار  دمح  دیاب  ادخ  رد  تّیهولا  رصح  سپ  هک  تسا  نیا  هب  یلاعت  يادخ  بناج  زا  رابخا  ای 

. دشابیم شلبق  ام  يهجیتن  يهلزنم  هب 
. درواین لصو  تادا  اههیآ  سأر  رد  تساهتمعن  ندرمش  ماقم  رد  اههیآ  نوچ  و 

نیا تایآ  نیا  زا  روظنم  َنیَِملاْعلا  ِّبَِرل  َِملْـسُأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  َو  یِّبَر  ْنِم  ُتانِّیَْبلا  ِینَءاج  اََّمل  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیِذَّلا  َدـُبْعَأ  ْنَأ  ُتیُِهن  یِّنِإ  ُْلق 
تداـبع زا  ار  دوـخ  يرازیب  تـئارب و  یتـشگ  وا  رد  تـّیهلا  رـصح  رّکذـتم  يدـش و  روآداـی  ار  ادـخ  ياـهتمعن  هـکنآ  زا  سپ  هـک  تـسا 

. نک رهاظ  نانآ  ياهدوبعم 
77 تایآ 67 -

460 ص :  ات 77 ..... ] تایآ 67  (: 40  ) رفاغ هروس  ]

هراشا

ُْلبَق ْنِم  یَّفَوَُتی  ْنَم  ْمُْکنِم  َو  ًاخُویُـش  اُونوُکَِتل  َُّمث  ْمُکَّدُشَأ  اوُُغْلبَِتل  َُّمث  ًالْفِط  ْمُکُجِرُْخی  َُّمث  ٍۀَقَلَع  ْنِم  َُّمث  ٍۀَفُْطن  ْنِم  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  َوُه 
َنیِذَّلا َیلِإ  َرَت  َْمل  َأ  ( 68  ) ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  ُلوُقَی  امَّنِإَف  ًاْرمَأ  یـضَق  اذِإَف  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی  يِذَّلا  َوُه  ( 67  ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  َو  یمَـسُم  ًالَجَأ  اوُُغْلبَِتل  َو 

َو ْمِِهقانْعَأ  ِیف  ُلالْغَْألا  ِذِإ  ( 70  ) َنوُمَْلعَی َفْوَسَف  انَلُـسُر  ِِهب  اْنلَـسْرَأ  اِمب  َو  ِباتِْکلِاب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  ( 69  ) َنُوفَرُْـصی یَّنَأ  ِهَّللا  ِتایآ  ِیف  َنُولِداُجی 
(71  ) َنُوبَحُْسی ُلِسالَّسلا 

ُْلبَق ْنِم  اوُعْدـَن  ْنُکَن  َْمل  َْلب  اَّنَع  اوُّلَـض  اُولاق  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ( 73  ) َنوُکِرُْـشت ُْمْتنُک  ام  َْنیَأ  ْمَُهل  َلِیق  َُّمث  ( 72  ) َنوُرَجُْـسی ِراَّنلا  ِیف  َُّمث  ِمیِمَْحلا  ِیف 
َمَّنَهَج َباْوبَأ  اُولُخْدا  ( 75  ) َنوُحَرْمَت ُْمْتنُک  اـِمب  َو  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرَأـْلا  ِیف  َنوُحَْرفَت  ُْمْتنُک  اـِمب  ْمُِکلذ  ( 74  ) َنیِِرفاْکلا ُهَّللا  ُّلُِضی  َِکلذَـک  ًاْئیَش 

(76  ) َنیِرِّبَکَتُْملا يَْوثَم  َْسِئبَف  اهِیف  َنیِِدلاخ 
(77  ) َنوُعَجُْری اْنَیلِإَف  َکَّنَیَّفَوَتَن  َْوأ  ْمُهُدِعَن  يِذَّلا  َضَْعب  َکَّنَیُِرن  اَّمِإَف  ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  ِْربْصاَف 

461 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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461 ص :  همجرت ..... :

نوریب اهمحر ] زا   ] يدازون تأیه  هب  ار  امش  سپس  دیرفآ  هتسب  نوخ  زا  سپس  هفطن ، زا  سپس  كاخ ، زا  ادتبا ]  ] ار امـش  هک  تسا  یـسک  وا 
دیسرب و نّیعم  يدمآ  رس  هب  ات  دوشیم و  هتفرگ  شناج  شیپاشیپ  امش  زا  یضعب  دیوش و  ریپ  ات  سپس  دیـسرب ، ناتدشر  لامک  هب  ات  دروآ ،

. دینک لّقعت  هک  دشاب 
. دوشیم دوجوم  گنردیب  وش ، دوجوم  دیوگیم  نآ  هب  طقف  دنک ، هدارا  ار  يرما  نوچ  دناریمیم و  درادیم و  هدنز  هک  تسا  یسک  وا 

. دنوشیم هدیشک  ههاریب  هب  هنوگچ  هک  دیاهدیدن  دننکیم ، هلداجم  یهلا  تایآ  رد  هک  ار  یناسک  ایآ 
دننکیم ، بیذکت  میاهداتسرف ، نآ  يارب  ار  نامناربمایپ  هچنآ  ینامسآ و  باتک  هک  یناسک 

462 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دننادب ار ] تقیقح  هجیتن و   ] هک ادوز 

 .... دنوشیم هدیشک  مرگ  بآ  رد  اهریجنز  هب  تسا ، ناشیاهندرگ  رد  اهلغ  هک  هاگنآ 
. دنوشیم هتخوس  خزود ]  ] شتآ رد  سپس 

... ؟ تساجک دیدروآیم ، کیرش  دنوادخ  ربارب  رد  هچنآ  دنیوگ  نانآ  هب  سپس 
. دراذگ هاریب  ار  نارفاک  دنوادخ  ناسنیدب  میدناوخیمن  شتسرپ  هب  ار  يزیچ  مه  رتشیپ  هکلب  دندش ، مگ  ام  دید  زا  دنیوگ 

. دیتخورفیم رخف  هک  تسا  نآ  زا  دیدرکیم و  يداش  ّقحان  هب  نیمز  يور  رد  هک  تسا  نآ  زا  نیا 
. تسا دب  هچ  ناربکتم  هاگیاج  دینآ ، رد  هنادواج  هک  دیوش ، دراو  مّنهج  ياههزاورد  زا 

زا شیپ   ] ار وت  ناج  ای  مینایامنب ، وت  هب  میاهداد  هدعو  ناشیا  هب  هچنآ  زا  یشخب  رگا  تسا ، ّقح  یهلا  يهدعو  هک  نک ، هشیپ  ییابیکـش  سپ 
. دنوشیم هدنادرگزاب  ام  يوس  هب  تروص  ره  رد  میریگب ، نآ ]

462 ص :  ریسفت ..... 

« تیهن  » یلاـعت يادـخ  لوـق  لـیلعت  ماـقم  رد  هلمج  نیا  اـی  دوـمن ، رکذ  ار  يرگید  تمعن  اـهتمعن  شرامـش  هقیرط  هب  ْمُـکَقَلَخ  يِذَّلا  َوُـه 
. دشابیم

ناویح و ریـش  تشوگ و  تابن ، بوبح  اههناد و  زا  رگم  دوشیمن  لصاح  هفطن  هّدام  ّدلوت  هک  دیرفآ ، كاخ  زا  ار  امـش  دـنوادخ  ٍباُرت  ْنِم 
. دوشیم لصاح  كاخ  زا  اهنیا  همه 

نآ زا  هفطن  هک  یکاخ  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  ات  دروآ  هرکن  تروصب  ار  ۀقلع »  » و ۀفطن »  » و بارت »  » ظفل هس  ره  ٍۀَـقَلَع  ْنِم  َُّمث  ٍۀَـفُْطن  ْنِم  َُّمث 
ناسنا هّداـم  هک  ياهفطن  دـشاب و  هدـش  جوزمم  رـصانع  ریاـس  اـب  هک  دـشاب  صوصخم  تّیفیک  اـب  صوصخم  كاـخ  دـیاب  دوشیم  لـصاح 

زاتمم  ادج و  اههفطن  ریاس  زا  هک  دشاب  صوصخم  هفطن  دیاب  دوشیم 
463 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. هقلع دروم  رد  بلطم  تسا  نینچمه  ددرگ و 
فطع ای  اونوکتل »  » رب فطع  اوغلبتل » و   » ظفل اوُُغْلبَِتل  َو  ُْلبَق  ْنِم  یَّفَوَُتی  ْنَم  ْمُْکنِم  َو  ًاخُویُـش  اُونوُکَِتل  َُّمث  ْمُکَّدُشَأ  اوُُغْلبَِتل  َُّمث  اًْلفِط  ْمُکُجِرُْخی  َُّمث 

«. اوغلبتل مکسوفن و  یف  اولمکتستل  : » هدوب نینچ  هلمج  ریدقت  هک  تسا  فوذحم  رب 
فوذحم هب  قلعتم  ای  هتفرگ ، رارق  لولعم  تلع و  نیب  ای  هیلع  فوطعم  فوطعم و  نیب  یَّفَوَُتی  ْنَم  ْمُْکنِم  َو  یلاعت : يادخ  لوق  یمَـسُم و  اًلَجَأ 

«. یمسم الجا  اوغلبتل  یقبی  نم  مکنم  و  : » نینچ نیا  تسا 
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ادـج ایند  رما  زا  دـینک و  لّقعت  ار  يرخآ  رما  ای  دـیوش ، القع  يهلمج  زا  اـی  دـینک ، كرد  ار  بلطم  ناـشیاهلقع  اـب  دـیاش  َنُولِقْعَت  ْمُکَّلََعل  َو 
گرزب لاقتنا  هب  کچوک  ياهلاقتنا  نیا  زا  ناسنا  دـیاب  تساهندرک و  هدـنز  ندـناریم و  فلتخم  ياهتلاح  رد  اهلاقتنا  هک  اریز  دـیزاس ،

هدنز تروص و  کی  ندرک  یناف  گرزب  لاقتنا  هکلب  تسین ، نتفر  نیب  زا  ندش و  یناف  تقیقح  رد  گرزب  لاقتنا  نآ  هک  دـنادب  دربب و  یپ 
. تشذگ ّجح  هروس  رد  نآ  نایب  اب  هیآ  نیا  يازجا  رتشیب  تسرتلماک  رتمامت و  یتروص  هب  رگید  تروص  ندومن 
. دنکیم ادخ  ياهتمعن  هب  هراشا  شلبق و  ام  لیلعت  ای  اهتمعن  شرامش  لیبق  زا  هیآ  نیا  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی  يِذَّلا  َوُه 

یـضَق اذِإ  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُعیِدـَب  ادـخ : لوق  نمـض  رد  هرقب  هروس  رد  نآ  نایب  اب  هیآ  نیا  ُنوُکَیَف  ْنُک  َُهل  ُلوُقَی  امَّنِإَف  ًاْرمَأ  یـضَق  اذِإَف 
. دش هتفگ  زین  هیآ  ریغ  رد  ًاْرمَأ و 

464 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
؟ دننکیم هلداجم  ادخ  تایآ  رد  هک  ار  یناسک  يدیدن  ایآ  َنُوفَرُْصی  یَّنَأ  ِهَّللا  ِتایآ  ِیف  َنُولِداُجی  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل  َأ 

ای تسا  َنُولِداُجی  َنیِذَّلا  يارب  تفص  ای  لدب  هلمج  نیا  انَلُسُر  ِِهب  اْنلَسْرَأ  اِمب  َو  ِباتِْکلِاب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  دنروآیم !؟ يور  اجک  هب  ادخ  زا  اهنیا 
. تسا فوذحم  لوعفم  ای  ربخ 

. تسا َنوُمَْلعَی » َفْوَسَف   » نآ ربخ  هک  تسادتبم  ای 
ای و  ّیـسنم )  ) هدـش شومارف  اـی  لـعف  لوعفم  تسا و  نآ  فرظ  اـی  نوملعی »  » لوـعفم اذا »  » ظـفل ْمِِهقاـنْعَأ  ِیف  ُلـالْغَْألا  ِذِإ  َنوُـمَْلعَی  َفْوَـسَف 

. تسرّدقم
. دنوشیم هتخورفا  ای  دنوشیم ، غاد  شتآ  رد  َنوُرَجُْسی  ِراَّنلا  ِیف  َُّمث  ِمیِمَْحلا  ِیف  َنُوبَحُْسی  ُلِسالَّسلا  َو 

. تسا فوذحم  دیاع  ریمض  تسا و  هفوصوم  ای  هلوصوم  ای  هدیاز  ام »  » ظفل َنوُکِرُْشت  ُْمْتنُک  ام  َْنیَأ  ْمَُهل  َلِیق  َُّمث 
دوخ هک  دندرک  ادیپ  هّجوت  سپس  دنتشگ ، دوبان  وحم  دندش و  مگ  ام  رظن  زا  اهتب  دنتفگ  ادتبا  راّفک  نآ  ینعی  اَّنَع  اوُّلَض  اُولاق  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم 

هب بارـس  دننام  نانیبهاتوک  رب  نکیل  دـندوب و  یمدـع  رما  کی  دودـح  دـندناوخیمارف و  ار  اهتب  ناشتانّیعت  دودـح و  بسح  رب  راّفک  نیا 
تقیقح تاـنّیعت  دودـح و  هـک  دـنمهفیم  هـمه  دوـشیم و  هتـشادرب  دودـح  تماـیق  رد  یلو  دناهتــشگ ، رگهوـلج  دوـجوم و  رما  تروـص 

. دناهتشادن
465 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب ار  يزیچ  البق  ام  ًاْئیَـش  ُْلبَق  ْنِم  اوُعْدَن  ْنُکَن  َْمل  َْلب  دنتفگ : دنتفرگ و  هجیتن  ار  اکرـش  اهتب و  ندش  دوبان  وحم و  رارف و  هب  رابخا  زا  اذـل  و 
. دناهدرک ضارعا  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  تیالو و  زا  هک  تسا  یناسک  هراب  رد  هیآ  هک  تسا  هدش  دراو  رابخا  رد  میدناوخیمنارف و  ادخ 

. تسا یهارمگ  تلالض و  ياسؤر  دنهدیم  رارق  کیرش  ارنآ  هک  هچنآ  زا  دوصقم  و 
َنیِذَّلا  » زا دوصقم  دننکیم و  هلداجم  مالّسلا  هیلع  یلع  تفالخ  رد  هک  دنتسه  یناسک  ِهَّللا ) ِتایآ  ِیف  َنُولِداُجی  َنیِذَّلا   » زا دوصقم  نیا  ربانب 

. دندومن بیذکت  ار  تیالو  رد  دراو  تایآ  هک  دنتسه  یناسک  ِباتِْکلِاب » اُوبَّذَک 
ُهََتلاسِر و َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  یلاعت : يادـخ  لوق  لیلد  هب  تسا  تلاسر  تیانع  نآ  هچ  تسا ، تیالو  انَلُـسُر  ِِهب  اْنلَـسْرَأ  اِمب  زا  دوصقم  و 
. ادخ نذا  نودب  ینعی  ِهَّللا » ِنُود  ْنِم   » دنهدیم و رارق  مالّسلا  هیلع  یلع  کیرش  تفالخ  رد  ارنآ  هک  تسا  يزیچ  َنوُکِرُْشی  اَّمَع  زا  دوصقم 

. تسا یلاعت  يادخ  رهظم  وا  هک  دنشاب  مالّسلا  هیلع  یلع  ریغ  ياکرش  هک  یلاح  رد  تسا : نیا  نآ  يانعم  ای 
. دنکیم هارمگ  ترخآ  رد  ای  ایند  رد  ار  نارفاک  نینچ  نیا  دنوادخ  َنیِِرفاْکلا  ُهَّللا  ُّلُِضی  َِکلذَک 

هک یـشتآ  دوشیم ، هدـنک  شتآ  زا  یلادوگ  نانآ  يارب  هک  دنتـسه  هلبق  لها  زا  اـهیبصان )  ) ناـنیا تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا 
466 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  امرگ و  دود و  هلعش و  هرارش ، شتآ  نآ  زا  تسا و  هدرک  قلخ  قرشم  رد  دنوادخ 

هتفگ نانآ  هب  سپـس  دـنزوسیم ، شتآ  رد  تسا و  شتآ  يوس  هب  نانآ  لامعا  تشگزاب و  سپـس  تمایق ، زور  ات  دـسریم  ناـنآ  هب  یغاد 
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رارق اوشیپ  دوخ  يارب  ار  نآ  هک  یماما  نآ  تساجک  ینعی  دیداد -؟ یم  رارق  ادخ  کیرش  ار  وا  ادخ  زج  هک  یـسک  نآ  تساجک  دوشیم :
ِّقَْحلا ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُحَْرفَت  ُْمْتنُک  اِمب  باذع  نیا  ینعی  ْمُِکلذ  دـیدرک !؟ كرت  هداد  رارق  مدرم  يارب  ار  وا  دـنوادخ  هک  ار  یماما  دـیداد ،

. دوشیم لامعتسا  انعم  نیا  رد  ظفل  نیا  هک  تسا  لطاب  ّقح  ریغ  زا  دوصقم 
ریغ هب  ای  دشاب  ّقح  هب  هاوخ  دنسپان  مومذم و  تسا  يراک  نآ  تسا و  یلاحـشوخ  حرف و  تّدش  يانعم  هب  حرم »  » ظفل َنوُحَرْمَت  ُْمْتنُک  اِمب  َو 

. تسا یلاحشوخ  رد  فارسا  نوچ  ّقح 
. تشذگ مّنهج  ياهرد  هب  دورو  دییقت )  ) دیق هجو  رمز  هروس  رد  َمَّنَهَج  َباْوبَأ  اُولُخْدا 

تسا یـسک  ّربکتم  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  يارب  مه »  » ریمـض ياج  هب  نیّربکتملا   » رهاظ مسا  ندروآ  َنیِرِّبَکَتُْملا  يَْوثَم  َْسِئبَف  اهِیف  َنیِِدلاخ 
ینیبدوخ تّینانا و  دوشیمن ، یـشان  تّینانا  زا  زج  ماما  تعاـطا  زا  جورخ  هک  تسا  نیا  نآ  ّرـس  دـشاب و  هدـش  جراـخ  ماـما  تعاـطا  زا  هک 

. تسّربکت نامه 
. شابم كانهودنا  نکن و  یباتیب  نک و  ربص  سپ  دنتسه  هنوگچ  دنزرویم  قافن  مالّسلا  هیلع  یلع  وت و  اب  هک  يدیمهف  یتقو  لاح  ِْربْصاَف 

. تسین نآ  رد  یفالخ  تسا و  ّقح  ادخ  يهدعو  ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ 
467 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. میهد ناشن  وت  هب  میهدیم  هدعو  نانآ  هب  هک  ار  یباذع  زا  یتمسق  ام  ْمُهُدِعَن و  يِذَّلا  َضَْعب  َکَّنَیُِرن  اَّمِإَف 
. تشذگ دعر  هروس  سنوی و  هروس  رد  هیآ  نیا  ریسفت  َنوُعَجُْری  اْنَیلِإَف  َکَّنَیَّفَوَتَن  َْوأ 

85 تایآ 78 -

467 ص :  ات 85 ..... ] تایآ 78  (: 40  ) رفاغ هروس  ]

هراشا

اذِإَف ِهَّللا  ِنْذِِإب  َّالِإ  ٍۀَیِآب  َِیتْأَی  ْنَأ  ٍلوُسَِرل  َناک  ام  َو  َْکیَلَع  ْصُـصْقَن  َْمل  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  َْکیَلَع  انْـصَصَق  ْنَم  ْمُْهنِم  َِکْلبَق  ْنِم  ًالُـسُر  اْنلَـسْرَأ  ْدََـقل  َو 
َو ُِعفانَم  اهِیف  ْمَُکل  َو  ( 79  ) َنُولُکَْأت اْهنِم  َو  اْهنِم  اُوبَکْرَِتل  َماْعنَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  ُهَّللا  ( 78  ) َنُولِْطبُْملا َِکلانُه  َرِسَخ  َو  ِّقَْحلِاب  َیُِضق  ِهَّللا  ُْرمَأ  َءاج 

ِیف اوُریِـسَی  ْمَلَف  َأ  ( 81  ) َنوُرِْکُنت ِهَّللا  ِتایآ  َّيَأَـف  ِِهتاـیآ  ْمُکیُِری  َو  ( 80  ) َنُولَمُْحت ِْکلُْفلا  یَلَع  َو  اْهیَلَع  َو  ْمُکِروُدُـص  ِیف  ًۀَـجاح  اـْهیَلَع  اوُُغْلبَِتل 
(82  ) َنُوبِسْکَی اُوناک  ام  ْمُْهنَع  ینْغَأ  امَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًاراثآ  َو  ًةَُّوق  َّدَشَأ  َو  ْمُْهنِم  َرَثْکَأ  اُوناک  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظنَیَف  ِضْرَْألا 

َو ُهَدْحَو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  اُولاق  انَـسَْأب  اَْوأَر  اَّمَلَف  ( 83  ) َنُؤِزْهَتْـسَی ِِهب  اُوناک  ام  ْمِِهب  َقاح  َو  ِْملِْعلا  َنِم  ْمُهَْدنِع  اِمب  اوُحِرَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُـسُر  ْمُْهتَءاج  اَّمَلَف 
(85  ) َنوُِرفاْکلا َِکلانُه  َرِسَخ  َو  ِهِدابِع  ِیف  ْتَلَخ  ْدَق  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَّنُس  انَسَْأب  اَْوأَر  اََّمل  ْمُُهنامیِإ  ْمُهُعَْفنَی  ُکَی  ْمَلَف  ( 84  ) َنیِکِرْشُم ِِهب  اَّنُک  اِمب  انْرَفَک 
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468 ص :  همجرت ..... :

چیه میاهتفگن ، وت  اب  ار  نانآ  زا  یضعب  ناتـساد  میاهتفگ ، وت  اب  ار  نانآ  زا  یـضعب  ناتـساد  هک  میداتـسرف  یناربمایپ  وت  زا  شیپ  یتسار  هب  و 
اجنآ رد  ناشیدنالطاب  دریگ و  ماجنا  ّقح  هب  يرواد  دیسر ، ارف  یهلا  رما  نوچ  سپ  دروایب  ياهزجعم  یهلا  نذا  هب  زج  هک  دسرن  ار  يربمایپ 

. دنوش راکنایز 
. دیروخب اهنآ  زا  یخرب  زا  دیوش و  راوس  اهنآ  زا  یخرب  رب  هک  تسا  هدیرفآ  ینایاپراچ  امش  يارب  هک  تسا  دنوادخ 

اج ره  هب   ] اهیتشک رب  اهنآ و  رب  دیسرب ، دیراد  لد  رد  هک  يدوصقم  هب  اهنآ  رب  راوس  هکنآ  يارب  زین  تسه و  ییاهدوس  اهنآ  رد  امش  يارب  و 
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. دیوشیم لقتنم  دیهاوخ ]
؟ دینکیم راکنا  ار  یهلا  تایآ  زا  کی  مادک  سپ  دنایامنیم ، ار  شیوخ  تایآ  امش  هب  و 

رترامش و رپ  ناشیا  زا  نانآ  تسا ، هدوب  هنوگچ  دناهدوب  نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک  ماجنا  رس  دنرگنب  هک  دناهدرکن  رفس  ریس و  نیمز  رد  ایآ 
. دماین ناشراک  هب  دندروآ  تسد  هب  هچنآ  اّما  دناهدوب ، نیمز  رد  رترثا  رپ  رتناوت و  رپ 

هچنآ تاـعبت ]  ] دـندرک و یناـمداش  دنتـشاد ، هک  یملع  رادـقم  نآ  زا  دـندروآ ، رگنـشور  ياههدـیدپ  ناـنآ  يارب  ناـشناربمایپ  هـک  هاـگنآ 
. تفرگ ورف  ار  نانآ  دندرکیم  شدنخشیر 

. میرفاک کنیا  میدوب ، هدروآ  كرش  هچنآ  هب  میدروآ و  نامیا  دنوادخ  هب  اهنت  دنتفگ  دندید  ار  ام  باذع  نوچ  و 
هدوب يراج  شناگدنب  نایم  رد  هک  تسا  یهلا  تّنـس  نیا  تشادـن  يدوس  ناشیارب  ناشنامیا  رگید  دـندید ، ار  ام  باذـع  هک  یماگنه  یلو 

. دندش راکنایز  نارفاک  اجنآ  رد  تسا ،

468 ص :  ریسفت ..... 

بناج زا  نالوسر  هدنیآ  لاح و  هب  نک  رظن  سپ  َْکیَلَع  ْصُـصْقَن  َْمل  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  َْکیَلَع  انْـصَصَق  ْنَم  ْمُْهنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اًلُـسُر  اْنلَـسْرَأ  ْدََـقل  َو 
دراو  اهنآ  رب  ناشیاهتّما  زا  هک  هچنآ  ادخ و 
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هک دننادب  زین  وت  موق  ییامن ، ربص  تموق  رازآ  رب  ینک و  ادیپ  یلّـسوت  ات  هدوب ، اهتّما  نآ  زا  هک  هچنآ  هب  دـنک  رظن  زین  وت  موق  تسا ، هدـش 

. تسین مدرم  ریاس  لاح  زج  لوسر  لاح  دشابیمن و  رشب  زج  لوسر 
ادخ بناج  زا  اههناشن  تایآ و  هچ  ادخ ، نذا  اب  رگم  دروآیمن  ياهزجعم  هیآ و  یلوسر  چـیه  ِهَّللا  ِنْذِِإب  اَّلِإ  ٍۀَـیِآب  َِیتْأَی  ْنَأ  ٍلوُسَِرل  َناک  ام  َو 

. ینک تساوخرد  دننکیم  داهنشیپ  اهنآ  هک  ار  هچنآ  درادن  ّقح  یسک  سپ  دوشیم ، لزان  اهتحلصم  اهتمکح و  قبط 
رد باسح  هب  ای  لجا ، ياضقنا  هب  ادـخ  رما  ای  ترخآ ، رد  ای  ایند  رد  باذـع  دـیایب ، باذـع  هب  ادـخ  رما  هک  هاـگنآ  سپ  ِهَّللا  ُْرمَأ  َءاـج  اذِإَـف 

. دیایب هجرف ) یلاعت  هّللا  لّجع   ) مئاق روهظ  هب  ای  تمایق ،
. دننیبیم نایز  ناکم  نامز و  نآ  رد  ناراکلطاب  دوشیم و  مکح  ّقح  هب  اعطق  َنُولِْطبُْملا  َِکلانُه  َرِسَخ  َو  ِّقَْحلِاب  َیُِضق 

. تساهتمعن شرامش  ماقم  رد  ای  لیلعت ، ماقم  رد  هلمج  نیا  َماْعنَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  ُهَّللا 
. اهنیا ریغ  اهمشچ و  تسوپ ، ریش ، دننام  نایاپراهچ  رگید  عفانم  ُِعفانَم  اهِیف  ْمَُکل  َو  َنُولُکَْأت  اْهنِم  َو  اْهنِم  اُوبَکْرَِتل 

اهنآ تشپ  رب  ار  اـهراب  هک  هنوگ  نیدـب  یـسریم ، دوخ  دوصقم  تجاـح و  هب  ناـیاپراهچ  دوجو  اـب  ْمُکِروُدُـص  ِیف  ًۀَـجاح  اـْهیَلَع  اوُُغْلبَِتل  َو 
. دینکیم لقن  دیهاوخیم  هک  اج  ره  هب  هتشاذگ و 

. دیوشیم راوس  اهنآ  رب  یگتسخ  رد  اْهیَلَع و  َو 
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. دش نایب  نونمؤم  يهروس  رد  هیآ  نیا  يازجا  زا  یضعب  ریسفت  َنُولَمُْحت  ِْکلُْفلا  یَلَع  َو 
َنوُرِْکُنت ِهَّللا  ِتایآ  َّيَأَف  ِِهتایآ  ْمُکیُِری 

. دنک تلالد  شقلخ  هب  ینابرهم  تیانع و  تمکح و  تردق و  ملع و  رب  هک  تسادخ  تایآ  دوصقم 
ار نانآ  رابخا  و  دـننیبب ؟ دـناهدش  كاله  هک  ار  نیـشیپ  ياهتّما  راثآ  ات  دـننکیمن  ریـس  ریبک  ملاع  نیمز  رد  ایآ  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِـسَی  ْمَلَف  َأ 
بضغ و توهـش و  عبات  هک  ار  نیـشیپ  ياهتّما  راثآ  دـننک و  ادـیپ  یهاگآ  ملع و  ات  دـننکیمن  ریـس  ریغـص  ملاع  نیمز  رد  اـی  دنونـشب -؟

. دننک ریس  نآرق  نیمز  رد  ای  نیشیپ  ياهتّما  ياههریس  رابخا و  نیمز  رد  ای  دنبایب ، دندوب  شیوخ  تنطیش 
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دندادیم ماجنا  هک  ییاهراک  ْمُْهنَع  ینْغَأ  امَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًاراثآ  َو  ًةَُّوق  َّدَـشَأ  َو  ْمُْهنِم  َرَثْکَأ  اُوناـک  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ُۀَِـبقاع  َناـک  َْفیَک  اوُرُْظنَیَف 
. تسا هدرکن  زاینیب  باذع  زا  ار  نانآ 

. تسا هّیماهفتسا  ای  هّیردصم  ای  هفوصوم  ای  هلوصوم  مّود  ام » ، » تسا هّیماهفتسا  ای  هیفان  ینغا » امف   » رد لّوا  ام »  » ظفل َنُوبِسْکَی  اُوناک  ام 
. دنکیم نایب  ار  نانآ  ياهدرواتسد  دراوم  هک  تسا  لامجا  رب  لیصفت  فطع  لیبق  زا  فطع  ْمُْهتَءاج  اَّمَلَف 

هچ  اهنآ  دندمآ ، نانآ  يارب  نشور  ياهلیلد  تانیب و  اب  یهلا  نالوسر  یتقو  ِْملِْعلا  َنِم  ْمُهَْدنِع  اِمب  اوُحِرَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُسُر 
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یهلا یـضایر و  یعیبط و  مولع  لیبق  زا  تمکح  مولع  تاکن  قیاقد و  دوصقم  هک  دندش  لاحـشوخ  دنتـشاد  دوخ  دزن  هک  ملع  رادقم  نامه 
مولع نآ  دـشابن  هّللا  یلا  قیرط  رد  موـلع  نآ  بحاـص  دـشابن و  شنانیـشناج  ادـخ و  بناـج  زا  نذا  اـب  رگا  موـلع  نیا  هک  دنتـسنادن  تسا ،

ار سفن  مولع  زا  يرادقم  هکنآ  رگم  دوشیمن  قّقحم  هّللا  یلا  كولس  هکلب  دوشیم ، هّللا  یلا  كولس  يارب  یمکحم  ّدس  گرزب و  باجح 
. دوش جراخ  لهج  هب  یناسفن  مولع  زا  دزادنایب ، رود 

. تسا ینادان  لهج و  لهج  زا  ندش  جراخ  هدش : هتفگ  هچنانچ 
ّتینانا دوشیم و  رهاظ  تّینانا  اب  ددرگ  رّوصتم  مولع  نآ  ياهتروص  هب  هک  هاگنآ  سفن  هک  اریز  تسا ، ملع  لهج  يوس  هب  ندـش  جراـخ 

. تسا هدرک  عازن  ادخ  اب  هتساخرب و  هبراحم  هب  دنوادخ  اب  دوش  فصّتم  نآ  هب  سک  ره  هک  تسا  سفن  يایربک 
هک دـننکیم ، هیبشت  املع  هب  ار  دوخ  ّقح  لها  اب  نیدـناعم  رتشیب  ینیبیم  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  میربیم و  هانپ  ادـخ  هب  راک  نیا  زا  ام 

. دشابیم رّوصتم  نآ  ریغ  تمکح و  مولع  ياهملع  ياهتروص  هب  نانآ  سوفن 
. دندادیم رارق  ازهتسا  دروم  ارنآ  هک  لعف  ای  لوق  ای  باذع  َنُؤِزْهَتْسَی  ِِهب  اُوناک  ام  ْمِِهب  َقاح  َو 

نامیا اتکی  يادـخ  هب  َنیِکِرْـشُم  ِِهب  اَّنُک  اِمب  انْرَفَک  َو  ُهَدْـحَو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  دـنیوگیم : دـننیبب  ار  اـم  باذـع  گرم  ماـگنه  نوچ  انَـسَْأب  اَْوأَر  اَّمَلَف 
میرازیب و میداد  رارق  کیرش  هچ  نآ  زا  میدروآ و 
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ایبنا و اب  ار  اهنآ  هک  یهارمگ  تلالـض و  ياسؤر  ناگراتـس و  اهتب و  زا  تسا  ترابع  دنداد ، رارق  ادـخ  کیرـش  ارنآ  هک  يزیچ  زا  دوصقم 
ار اکرـش  نالطب  گرم  ماگنه  رد  هچ  دنداد ، رارق  مالّـسلا  هیلع  یلع  کیرـش  تیالو  رد  هک  ار  یناسک  اصوصخ  دنداد ، رارق  کیرـش  ایلوا 

. دننیبیم
. دناسریمن نانآ  هب  یعفن  ناشنامیا  رگید  دننیبیم  ار  ام  باذع  هک  ماگنه  نآ  رد  انَسَْأب  اَْوأَر  اََّمل  ْمُُهنامیِإ  ْمُهُعَْفنَی  ُکَی  ْمَلَف 

يروط نانآ  اذـل  درادـن و  دوجو  لقع  قوش  ماگنه  نآ  رد  تسین ، لایخ  ساره  فوخ و  تهج  زا  زج  باذـع  ندـید  ماـگنه  ناـمیا  نوچ 
. دندرگیمرب شیوخ  رفک  هب  هرابود  دوش  لیاز  سرت  فوخ و  رگا  هک  دنتسه 

زا دنهاوخب  هک  هاگره  دنوشیمن و  ادج  نآ  زا  هک  يوحن  هب  دـندش  نّکمتم  قافن  رفک و  رد  نانآ  ینعی  دـیامرفیم : یلاعت  يادـخ  هچنانچ 
. دنوشیمن لیاز  ادج و  نآ  زا  هک  دناهتفر  ورف  قافن  رفک و  رد  ردق  نآ  نوچ  دنوشیم ، هداد  تشگزاب  نآ  هب  هرابود  دنوش  جراخ  مغ  نآ 

یشان هبوت  هک  یتروص  رد  هبوت  ندرکن  لوبق  ینعی  دنکن ، لوبق  ار  هبوت  باذع  ندناشچ  ماگنه  هک  هتفرگ  رارق  نیا  رب  ادخ  تّنس  ِهَّللا  َتَّنُس 
. تسا یهلا  تّنس  دشاب  سرت  مغ و  زا 

نیا اریز  دننیبیم ، نایز  نارفاک  نامز  نآ  رد  ای  ماقم  نآ  رد  تسا و  ناگدنب  هراب  رد  هویش  نیا  هک  َِکلانُه  َرِسَخ  َو  ِهِدابِع  ِیف  ْتَلَخ  ْدَق  ِیتَّلا 
(. رییغت تشگرب و  لباق  ریغ  و   ) تسا لطاب  نالطب  ّقح و  روهظ  ماقم  ماقم ،
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473 ص :  تلّصف ..... )  ) ةدجّسلا مح  يهروس 
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هراشا

. تسا یّکم  هروس  نآ  يهمه  تسا و  هیآ  راهچ  هاجنپ و 
8 تایآ 1 -

473 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 41  ) تلصف هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َنوُعَمْسَی ْمُهَف ال  ْمُهُرَثْکَأ  َضَرْعَأَف  ًاریِذَن  َو  ًاریَِشب  ( 3  ) َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  اِیبَرَع  ًانآُْرق  ُُهتایآ  ْتَلُِّصف  ٌباتِک  ( 2  ) ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  َنِم  ٌلیِْزنَت  ( 1  ) مح

(4)
یحُوی ْمُُکْلثِم  ٌرََشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق  ( 5  ) َنُولِماع انَّنِإ  ْلَمْعاَف  ٌباجِح  َِکْنَیب  َو  اِنْنَیب  ْنِم  َو  ٌْرقَو  اِنناذآ  ِیف  َو  ِْهَیلِإ  انوُعْدـَت  اَّمِم  ٍۀَّنِکَأ  ِیف  اُنبُوُلق  اُولاـق  َو 

َّنِإ ( 7  ) َنوُِرفاک ْمُه  ِةَرِخآـْلِاب  ْمُه  َو  َةاـکَّزلا  َنُوتُْؤی  ـال  َنیِذَّلا  ( 6  ) َنیِکِرْـشُْمِلل ٌْلیَو  َو  ُهوُرِفْغَتْـسا  َو  ِْهَیلِإ  اوُمیِقَتْـساَف  ٌدِحاو  ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  امَّنَأ  ََّیلِإ 
(8  ) ٍنُونْمَم ُْریَغ  ٌرْجَأ  ْمَُهل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

473 ص :  همجرت ..... :

[. میم اح .  ] مح
. میحر نامحر  دنوادخ ]  ] بناج زا  هداتسرف  ورف  تسا ] یباتک  ]

. تفرعم لها  يارب  یبرع  ینآرق  تسا ، هدش  نایب  ییاویش  هب  شتایآ  هک  تسا  یباتک 
. دنونشیمن لد ]  ] شوگ هب  هک  دندش  نادرگيور  نانآ  يهنیرتشیب  یلو  تسا ، هدنهد  رادشه  روآهدژم و  هک 

یباجح  وت  ام و  نایم  ياینیگنس ، نامیاهشوگ  رد  تسا و  ششوپ  رد  یناوخیم  نآ  هب  ار  ام  هچنآ  زا  ام  ياهلد  دنیوگ  و 
474 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. میاهدننک زین  ام  هک  نک  یهاوخیم  هچ  ره  تسا ،
تسار و وا  راک  رد  تسا ، هناگی  يادـخ  امـش  يادـخ  هک  دوشیم  یحو  نم  هب  هک  تواـفت ] نیا  اـب   ] متـسه امـش  دـننامه  يرـشب  نم  وگب 

. ناکرشم رب  ياو  دیهاوخب ، شزرمآ  وا  زا  دیشاب و  تسرد 
. دنرکنم ار  ترخآ  ناشیا  مه  دنزادرپیمن و  تاکز  هک  یناسک 

. دنراد تنمیب ] هتساکان /[  یشاداپ  دناهدرک  هتسیاش  ياهراک  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  نامگیب 

474 ص :  ریسفت ..... 

. تسا هدش  هداد  لیصفت  دوب  عومجم  لمجم و  یلاع  ماقم  رد  نآرق  تایآ  هکنآ  زا  دعب  ُُهتایآ  ْتَلُِّصف  ٌباتِک  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  َنِم  ٌلیِْزنَت  مح 
اههّصق و مولع و  اهتربع و  اههظعوم و  هب  ماکحا  نآ  رد  هک  تسا  عومجم  ـالاب  تاـماقم  رد  تسا ، نآرق  باـتک  نآ  هک  یلاـح  رد  ًاـنآُْرق 

. تسا هدش  ّمضنم  دیاقع 
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. تسا مولع  ماکحا و  بادآ و  رب  لمتشم  نوچ  بارعا ، هن  تسا  برع  هب  بوسنم  ای  برع  تغل  هب  نآرق  نیا  اِیبَرَع 
. دننادیمن هک  یناسک  هن  دننادیم ، هک  تسا  یموق  دروم  رد  نآرق  يارب  فاصوا  نیا  َنوُمَْلعَی  ٍمْوَِقل 

ياـهلهج هداـس و  ياـهلهج  زا  هک  یموق  ینعی  دـننادیم ، هک  تسا  یموق  يارب  برع  هب  نآرق  ندوب  بوـسنم  هک  تسا  نیا  دوـصقم  اـی 
نآ مرح  میرح  لّوا  هک  دـندش ، جراخ  ملعلا  راد  يوس  هب  تسا  یحالطـصا  نونف  شوقن  يداع و  مولع  ياـهتروص  ناـمه  هک  ناـشبّکرم 

نآ  تاماقم  نیرخآ  تسا ، نآ  قیرط  رد  رّیحت  ناسنا و  ندادارف  شوگ  ماقم و 
475 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا ناگدنب  نیب  رد  ملع  رشن 
. تسا هدش  لزان  ادخ  بناج  زا  باتک  نیا  دننادیم  هک  تسا  یموق  دوصقم  ای 

. دشاب هتشاد  هّجوت  ترطف  نآ  هب  هدنام و  یقاب  وا  رد  یناسنا  ترطف  هک  تسا  یسک  يهدنهد  تراشب  نآرق  نیا  ًاریَِشب 
تعیب صاخ  ای  ماع  یفیلکت  تعیب  اب  ود  نآ  زا  کی  ره  هکنآ  زا  ّمعا  دشاب  هدرک  تشپ  ترطف  نآ  هب  هک  تسا  یـسک  يهدنهد  میب  ًاریِذَن  َو 

. دشاب هدرکن  تعیب  ای  دشاب  هدرک 
. دندومن ضارعا  باتک  نیا  زا  نانآ  رتشیب  ْمُهُرَثْکَأ  َضَرْعَأَف 

ملع تاماقم  نیمّود  زا  هیانک  عامس  ظفل  هچنانچ  تسا ، میلست  لوبق و  زا  هیانک  ندینش  عامـس و  هچ  دننکیمن ، لوبق  اهنآ  َنوُعَمْـسَی  ْمُهَف ال 
. تسا

. تسا يرک  زا  هیانک  هک  تسا  ینیگنس  ام  ياهشوگ  رد  دنتفگ : نانآ  ٌْرقَو و  اِنناذآ  ِیف  َو  ِْهَیلِإ  انوُعْدَت  اَّمِم  ٍۀَّنِکَأ  ِیف  اُنبُوُلق  اُولاق  َو 
اعّدا وت  هک  ار  هچنآ  ندید  زا  ار  ام  هک  تسا  باجح  وت  ام و  نیب  ینکیم  تلاسر  ياعّدا  وت  هک  تهج  نآ  زا  ٌباجِح و  َِکْنَیب  َو  اِنْنَیب  ْنِم  َو 

اهیندینـش تاعومـسم و  زا  رگا  شابن ، ام  لّـقعت  رظتنم  تسا  تـالوقعم  زا  رگا  ینکیم  اـعّدا  وت  هک  ار  هچنآ  ینعی  دـنکیم ، عنم  ینکیم 
476 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ای  مشچ  اب  ياهیندید  زا  رگا  شابن و  ام  ندینش  رظتنم  تسا 

. دوشیم ام  ندید  عنام  وت  ام و  نیب  باجح  نوچ  شابن  ام  ندید  رظتنم  سپ  تسا  تریصب  مشچ 
. هدب ماجنا  یتساوخ  دوخ  دیدج  نید  رد  هک  ار  هچنآ  ْلَمْعاَف 

. مینکیم لمع  دوخ  میدق  نید  رد  ام  َنُوِلماع  انَّنِإ 
ره زین  ام  هک  هدب ، ماجنا  ام  يهراب  رد  یتساوخ  هچ  ره  وت  ینعی  دشاب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دـیدهت  اهنآ  دوصقم  تسا  نکمم 

. درک میهاوخ  لمع  وت  دروم  رد  میتساوخ  هچ 
هب رداق  زین  نم  درادن  ار  نآ  تردق  تردـق  رـشب  هک  ار  يزیچ  متـسه ، امـش  لثم  يرـشب  نم  ٌرََـشب  اَنَأ  امَّنِإ  وگب : اهنآ  دـیدهت  باوج  رد  ُْلق 

. متسین نآ  ماجنا 
نیب یلو  مهد ، ماجنا  امش  يهراب  رد  مهاوخب  هک  ار  هچ  ره  مناوتیمن  متسه و  رشب  امـش  دننام  نم  ٌدِحاو  ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  امَّنَأ  ََّیلِإ  یحُوی  ْمُُکْلثِم 

. تساتکی يادخ  امش  يادخ  هک ، دوشیم  یحو  نم  هب  هک  دراد  دوجو  قرف  نیا  امش  نم و 
اب بسانتم  امش  ات  متسین  امش  سنج  زا  جراخ  متـسه ، امـش  سنج  زا  يرـشب  مه  نم  وگب : نیقفانم  هب  ربمایپ  يا  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای 

. دوش نادرگيور  نم  زا  ناتیاهلد  دیمهفن و  ارم  نابز  امش  ای  دتفیب ، تشحو  هب  امش  ياهبلق  دیشابن و  نم 
. دنزیمن مه  ررض  دناسرن ، یعفن  امش  هب  رگا  هک  مناوخیم  ارف  دیحوت  هب  ار  امش  نم  و 

زا دیشاب و  میقتسم  سپ  ُهوُرِفْغَتْسا  َو  ِْهَیلِإ  اوُمیِقَتْساَف 
477 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیبلط شزرمآ  ادخ  زا  دیوش و  جراخ  ناتجاجوعا  یجک و 
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. دنزادرپیمن تاکز  هک  ینانآ  ناکرشم ، رب  ياو  سپ  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َنیِذَّلا ال  َنیِکِرْشُْمِلل  ٌْلیَو  َو 
نآ هک  دوشیمن ، یـشان  وا  تّینانا  زا  زج  كرـشم  ندروآ  كرـش  هک  دـشاب  نیا  هب  راعـشا  ات  درک  افتکا  تاـکز  نتخادرپ  هب  تهج  نیا  زا 
رد سک  ره  تسادـخ ، تعاط  هار  رد  ندرک  اطع  تّینانا و  نتخادـنا  رود  حرط و  نداد  تاکز  لـصا  هچ  دوش ، هتخادـنا  رود  دـیاب  تّیناـنا 

تاکز ياطعا  وا  ياطعا  دـنک  اطع  مه  رگا  دزرویم ، لخب  زین  ماـقم  هاـج و  اوق ، لاـم ، ياـطعا  رد  دزروب  لـخب  تّیناـنا  نتخیر  رود  دروم 
: هدومرف نانآ  يهراب  رد  یلاعت  يادخ  هک  دوشیم  یناسک  زا  وا  هکلب  دوشیمن ، باسح 

یلَع َنوُرِدـْقَی  ًاْدلَـص ال  ُهَکَرَتَف  ٌِلباو  َُهباصَأَف  ٌباُرت  ِْهیَلَع  ٍناْوفَـص  ِلَثَمَک  ُُهلَثَمَف  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  ـال  َو  ِساَّنلا  َءاـئِر  َُهلاـم  ُقِْفُنی  يِذَّلاَـک 
يرآ درادن  نامیا  نیسپزاب  زور  دنوادخ و  هب  دشخبیم و  مدرم ، مشچ  رد  نداد  شیامن  يارب  ار  شلام  هک  یسک  دننامه  اُوبَسَک  اَّمِم  ٍءْیَش 

، دراذـگاو نورتس  نانچمه  ار  نآ  درابب و  نآ  رب  ینیگنـس  ناراب  دـشاب و  یکاخ  نآ  رب  هک  تسا  یگنـسهتخت  ناتـساد  نوچمه  وا  ناتـساد 
«1  ... » دنربن یلصاح  شیوخ  رادرک  راک و  زا  نانآ 

ینیبیم ایآ  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هدش ، تیالو  هب  ندروآ  كرش  هب  ریسفت  ندروآ  كرش  َنوُِرفاک  ْمُه  ِةَرِخْآلِاب  ْمُه  َو 
__________________________________________________

هیآ 264 هرقب  يهروس 2  ( 1)
478 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ٌْلیَو َو  دـیامرفیم : هک  اجنآ  دـنروآیم ، كرـش  ادـخ  هب  نانآ  هک  یلاـح  رد  هدرک  بلط  ار  ناـشلاوما  تاـکز  نیکرـشم  زا  یلاـعت  يادـخ 
، نک ریـسفت  نم  يارب  ار  نآ  موش ، تیادـف  دـش : ضرع  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  َنوُِرفاک  ْمُه  ِةَرِخْآلِاب  ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َنیِذَّلا ال  َنیِکِرْـشُْمِلل 

نامیا هب  ار  ناگدنب  دنوادخ  دنتسه . رفاک  زین  رگید  ياهماما  هب  نانآ  دندروآ ، كرـش  لّوا  ماما  هب  هک  نیکرـشم  رب  ياو  ینعی  دومرف : سپ 
. دوشیم بجاو  اهنآ  رب  تابجاو  دنروآ  نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  هک  هاگنآ  سپ  هدناوخ ، ارف  دوخ  هب 

هک تسا  یشاداپ  ار  نانآ  دندرک ، هتسیاش  ياهرادرک  دندروآ و  نامیا  هک  ینانآ  ٍنُونْمَم  ُْریَغ  ٌرْجَأ  ْمَُهل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
. تسا ّتنم  نودب  هک  يرجا  ای  دوشیمن ، عطق 

12 تایآ 9 -

478 ص :  ات 12 ..... ] تایآ 9  (: 41  ) تلصف هروس  ]

هراشا

َكَراب َو  اِهقْوَف  ْنِم  َیِـساوَر  اهِیف  َلَعَج  َو  ( 9  ) َنیَِملاْعلا ُّبَر  َِکلذ  ًادادـْنَأ  َُهل  َنُولَعَْجت  َو  ِْنیَمْوَی  ِیف  َضْرَْألا  َقَلَخ  يِذَّلِاب  َنوُرُفْکََتل  ْمُکَّنِإ  َأ  ْلـُق 
اَتلاق ًاهْرَک  َْوأ  ًاعْوَط  اِیْتئا  ِضْرَْأِلل  َو  اَهل  َلاقَف  ٌناخُد  َیِه  َو  ِءامَّسلا  َیلِإ  يوَتْـسا  َُّمث  ( 10  ) َنِیِلئاَّسِلل ًءاوَس  ٍماَّیَأ  ِۀََعبْرَأ  ِیف  اهَتاْوقَأ  اهِیف  َرَّدَق  َو  اهِیف 

ُریِدْقَت َِکلذ  ًاظْفِح  َو  َحـِیباصَِمب  اْینُّدـلا  َءامَّسلا  اَّنَّیَز  َو  اهَْرمَأ  ٍءامَـس  ِّلُک  ِیف  یحْوَأ  َو  ِْنیَمْوَی  ِیف  ٍتاوامَـس  َْعبَـس  َّنُهاضَقَف  ( 11  ) َنیِِعئاط اْنیَتَأ 
(12  ) ِمِیلَْعلا ِزیِزَْعلا 

479 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

479 ص :  همجرت ..... :

راگدرورپ تسا  نیا  دـیوشیم  لئاق  یناـیاتمه  وا  يارب  دـیزرویم و  رفک  تسا ، هدـیرفآ  زور  ود  رد  ار  نیمز  هک  یـسک  هب  امـش  اـیآ  وگب 
. نایناهج
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يارب هک  تخاس ، هدامآ  نآ  رد  ار  شگرب  داز و  زور  راهچ  رد  دیـشخب و  تکرب  نآ  هب  دـیرفآ و  راوتـسا  ياههوک  نیمز ،]  ] نآ يور  رب  و 
. تسا ناسکی  ناگدنهاوخ 

دنتفگ لاح ] نابز  هب   ] دـیوش مار  هاوخان  ای  هاوخ  دومرف  نیمز  هب  نآ و  هب  دوب  يراخب ] يدود /[  تروص  هب  هک  تخادرپ  نامـسآ  هب  سپس 
. میتسه میلست  مار و  هّتبلا 

هب ار  نیدورف  نامـسآ  درک و  یحو  ار  شرما  ینامـسآ  ره  رد  درک و  راوتـسا  زور  ود  رد  هناـگتفه  ياهنامـسآ  تروـص  هب  ار  اـهنآ  هاـگنآ 
. تساناد دنمزوریپ  دنوادخ ]  ] ینیرفآ هزادنا  نیا  میتشاد  ظوفحم  ار  نآ  میتسارآ و  ناگراتس ] ي   ] ياهغارچ

479 ص :  ریسفت ..... 

. تسامش شاعم  رارقتسا و  ّلحم  نآ  هک  هدیرفآ  ار  نیمز  هک  یسک  هب  دیوشیم  رفاک  امش  ایآ  َضْرَْألا  َقَلَخ  يِذَّلِاب  َنوُرُفْکََتل  ْمُکَّنِإ  َأ  ُْلق 
تـسا يزیچ  ره  مسا  نیمز  دوشیم ، ریبعت  اهلاس  هب  يرابتعا  هب  اههام ، هب  يرابتعا  هب  ماما ، هب  يرابتعا  هب  یهاگ  ملاـع  بتارم  زا  ِْنیَمْوَی  ِیف 

. دشاب رتیفخم  تّیلعاف  تهج  رتنشور و  رترهاظ و  لوبقم  تهج  نآ ، رد  هک 
. تسا رایسب  نیمز  هب  ملاع  ود  نیا  زا  ریبعت  دوب ، نینچ  نیا  لاثم  ملاع  عبط و  ملاع  يهمه  لاح  و 

480 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رد اـی  تسا  عبط  ملاـع  ناـمه  هک  لزاـن  ریخا  يهبترم  رد  زج  ود  نآ  قلخ  تسا ، یناروـن  ماـسجا  یناـملظ و  ماـسجا  نیمز  زا  دوـصقم  سپ 

. دومن ریبعت  زور  ود  ینعی  نیموی  هب  اهنآ  ياقب  تّدم  رابتعا  هب  ملاع  ود  نآ  زا  دشابیمن ، تسا  لاثم  ملاع  هک  نآ  زا  لبق  يهبترم 
، هدش هدیرفآ  زور  ود  نآ  رد  شاینیع  دوجو  رابتعاب  نیمز  تشذگ و  زور  شـش  رد  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  نایب  فارعا  يهروس  رد  و 
، دناهدش هدیرفآ  زور  راهچ  رد  ینیع  دوجو  رابتعاب  حاورا  ياهنامسآ  هدش ، هدیرفآ  زور  شش  رد  اهنامسآ  دننام  قلطم  دوجو  رابتعاب  نکل 

زور تـسا ، ّربدــم  زور  دوـشیم ، ریبـعت  زور  ود  نیموـی و  هـب  نآ  زا  هـک  حاورا  زور  لوـقع و  زور  یّلک ، سوـفن  زور  یئزج ، سوـفن  زور 
ماـّیا ناـمه  هک  ماـّیا  نآ  رد  زج  ناـینیمز  نیمز و  ياـهيزور  توق و  يریگهزادـنا  ّمعا ، ینعم  هب  لوـقع  سوـفن و  ینعی  فرـص  تادّرجم 

. دوشیم لزان  يزور  امش  يارب  نامسآ  زا  هچ  دشابیمن ، تساهنامسآ 
. دیهدیم رارق  لثم  ادخ  يارب  امش  لاح  نیا  اب  َنُولَعْجَت و  َو 

. دنهدیم يزور  هن  دننکیم ، قلخ  هن  دنرادن ، تردق  يزیچ  رب  هک  ییاهلثم  ًاداْدنَأ  َُهل 
. تسا نایناهج  راگدرورپ  تشگ  فوصوم  فاصوا  نیا  هب  هک  سک  نآ  َنیَِملاْعلا  ُّبَر  َِکلذ 

دیلوت بآ  اههوک  نآ  ریز  زا  دـنازغلن ، تسار  پچ و  هب  نیمز  ار  امـش  ات  داد  رارق  اههوک  نیمز  يور  رد  اِهقْوَف و  ْنِم  َیِـساوَر  اهِیف  َلَـعَج  َو 
ددرگ . لهس  ناسآ و  اهنآ  ریز  زا  بآ  نایرج  دوش ،

481 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دیفم تاتابن  دیفم ، ياهندعم  ّلحم  نیمز و  تاکرب  عبنم  لیزنت  بسح  رب  اههوک  هک  نیمز ، رد  ای  داد  رارق  تکرب  اههوک  رد  اهِیف  َكَراب  َو 

. تسا ییاود  ییاذغ و 
تـسا لماک  سوفن  ناسنا و  اهنآ  يهلمج  زا  هک  تسا  ناوارف  تاکرب  ّلحم  نیمز  تسین ، اههوک  يهیحان  زا  زج  تکرب  لـیوأت  بسح  رب  و 

. تسین اهنآ  يهیحان  زا  زج  تکرب  هک 
، تسا يواسم  ناگدننک  تساوخرد  نیلئاس و  يهمه  يارب  اهیزور  تاوقا و  هک  یلاح  رد  َنِیِلئاَّسِلل  ًءاوَس  ٍماَّیَأ  ِۀََعبْرَأ  ِیف  اهَتاْوقَأ  اهِیف  َرَّدَـق  َو 

لاـق لاؤس  دروم  رد  هچ  رگا  درادـن  دوجو  يرترب  قرف و  چـیه  هدـش  تساوخرد  تاوقا  رد  دادعتـسا  لاـح و  تساوخرد  لاؤس و  دروم  رد 
. دننکیم ادیپ  فالتخا  نآ  مدع  تباجا و  بسح  رب  زین  ناگدننک  لاؤس  دریذپیم ، فّلخت  لاؤس  دروم  یهاگ 
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نودام هب  ترخآ  ماّیا  تبـسن  نوچ  تسا ، يواسم  زور  راهچ  ناگدـننک  تساوخرد  نیلئاـس و  يارب  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  و 
دروم نیا  رد  ءایـشا  زا  کی  چـیه  يواسم و  ءایـشا  يهمه  نآ  رد  هک  تسا  هّینامحر  تبـسن  اب  قلخ  هب  ّقح  تبـسن  دوخ  زا  رتنیئاـپ  دوخ و 

. دنرادن مه  اب  یتوافت 
. هدش هدناوخ  عفر  بصن و  ّرج و  اب  ءاوس »  » ظفل و 

رد تیبرت  يارب  اـی  دوجو ، رد  تیبرت  هن  تسا ، راـبخا  رد  تیبرت  يارب  ّمث »  » ظـفل دومن ، ار  نامـسآ  ندـیرفآ  دـصق  ِءاـمَّسلا  َیلِإ  يوَتْـسا  َُّمث 
نامسآ  ثودح  هچ  ریغص ، ملاع  رد  دوجو  نکل  تسا و  دوجو 

482 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشابیم نآ  يزور  يریگهزادنا  ریدقت و  نآ  ياوق  ندب و  نیمز  دوجو  زا  دعب  ریغص  ملاع  رد  حاورا 

دوشیم حاورا  هب  ریبعت  اهنآ  زا  هک  سوفن  يهّدام  بکرم و  نوچ  هدوب ، راخب  شتقلخ  ندش  مامت  زا  لبق  نامسآ  هک  یلاح  رد  ٌناخُد  َیِه  َو 
لیدعت زا  دعب  دیامن ، لیدعت  ار  نآ  ات  دوریم  الاب  غامد  يوس  هب  هک  تسا  طلتخم  دود  اب  راخب  نآ  دوشیم ، دـّلوتم  بلق  زا  هک  تسا  راخب 

. دوشیم دّحتم  نآ  اب  یناسنا  سفن  سپس  یناویح و  سفن  هکلب  دوشیم ، سفن  هب  هتسباو  قّلعتم و  غامد  تدورب  هلیسو  هب  غامد 
يوس هب  همه  دومرف : نیمز  نامسآ و  هب  ًاهْرَک  َْوأ  ًاعْوَط  اِیْتئا  ِضْرَْأِلل  َو  اَهل  دومرف : نامـسآ  ندرک  راومه  فاص و  نیمز و  قلخ  زا  دعب  َلاقَف 

هب ندمآ  تساهنامـسآ ، ّقح  وا  تعاط  ادخ و  يوس  هب  ندـمآ  دیباتـشب ، تهارک ، ربج و  هب  ای  تبغر  قوش و  هب  ّقح  نامرف  تعاطا  ادـخ و 
. تسا نیمز  ّقح  تهارک  ربج و 

سفن عیطم  ترطف  قبط  تبغر و  قوش و  اب  ینامـسآ  كرادـم  اوق و  هچ  نک ، راـبتعا  تدوخ  دوجو  ياهنامـسآ  نیمز و  رد  ار  اـنعم  نیا  و 
سفن زا  ندب  ءاضعا  تسا و  وت  دوجو  نیمز  هک  ندب  تعاطا  دریذـپیمن ، فّلخت  سفن  تاروتـسد  زا  اهنآ  تعاطا  هک  يوحن  هب  دنـشابیم 
يوحن هب  تشگ  یلاثم  ندـب  نیمز  بولغم  یعیبط  ندـب  نیمز  دـش ، نیمز  نیا  زا  ریغ  هب  لّدـبم  نیمز  یتقو  نکل  تسین ، ترطف  فالخ  زج 

تبغر قوش و  اـب  سفن  زا  تعاـطا  ادـخ و  يوس  هب  ندـمآ  تقو  نآ  دـش  مکاـح  یلاـثم  ندـب  اـهنت  دـنامن و  یقاـب  رگید  یعیبط  مکح  هک 
483 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دننام  دوشیم 

. یلاثم ندب 
. مییآیم تبغر  قوش و  اب  ام  دنیوگیم  نامسآ  نیمز و  دش  اهنامسآ  بولغم  نیمز  هکنآ  زا  سپ  َنیِِعئاط  اْنیَتَأ  اَتلاق 

اذل دوب  القع  باطخ  يهنوگ  هب  اهنآ  باطخ  نوچ  تسین و  القع  يارب  زج  باطخ  نیا  هک  تسا  تهج  نادـب  لقاع  رّکذـم  عمج  ندروآ  و 
. دروآ لقاع  رّکذم  عمج  اهنآ  دروم  رد 

. تسا یبلق  هناگتفه  فیاطل  زا  هیانک  ای  یناسنا ، ینامسآ  يهناگتفه  بتارم  زا  هیانک  هلمج  نیا  ٍتاوامَس  َْعبَس  َّنُهاضَقَف 
هوجو ءاملع  ناگرزب  هدـش ، رکذ  رابخا  رد  تالامتحا  نیا  تادّرجم ، زور  تاّربدـم و  زور  ای  عادـبا ، داـجیا و  زور  ءاـشنا و  زور  ِْنیَمْوَی  ِیف 

رکذ هدش  قلخ  نامسآ  هک  يزور  ود  هدش و  قلخ  زور  ود  نآ  رد  نیمز  هک  يزور  ود  هناگراهچ و  هناگشش و  ياهزور  يارب  زین  يرگید 
. دیامن هعجارم  لّصفم  ياهباتک  هب  دهاوخب  سک  ره  دناهدرک ،

مولع نوچ  تسا ، هدرک  ادیپ  بلاغ  لامعتسا  هطساو  نودب  ای  هکئالم  يهطساو  هب  مولع  ءاقلا  رد  یحو »  » ظفل اهَْرمَأ  ٍءامَس  ِّلُک  ِیف  یحْوَأ  َو 
لاح نیمه  رب  اهنآ  تقلخ  زا  ترابع  تادّرجم  یحو  اذـل  اهنآ  تاوذ  زا  رّخأتم  هن  اهنآ ، زا  يادـج  هن  تسا ، اـهنآ  تاوذ  نیع  تادّرجم  رد 

. تسا
ّلک یلا   » دومرفن تسا ، هدرک  راذـگاو  شلها  هب  ار  نامـسآ  نآ  رما  ینامـسآ  ره  رد  دـنوادخ  ینعی  تسا ، لغـش  لاـح و  رما  زا  دوصقم  و 

دوصقم  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  ات  درواین  یلا »  » ظفل ینعی  ءامس »
484 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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ریبدـت شلها و  ریبدـت  لیبق  زا  دراد  جاـیتحا  نآ  هب  هبترم  نآ  هک  هچنآ  هبترم و  ناـمه  رما  هبترم  ره  رد  دـنوادخ  تسا ، بتارم  اهنامـسآ  زا 
. درک یحو  هکئالم  زا  هبترم  نامه  لها  هب  ار  هبترم  نآ  نودام 

يهناگتفه كالفا  اههراتـس ، ياراد  کـلف  زا  تسا  تراـبع  هک  تسا  یعیبط  نامـسآ  ناـمه  اـیند ، نامـسآ  زا  روظنم  اْینُّدـلا  َءاـمَّسلا  اَّنَّیَز  َو 
. تسا هدش  هدوشگ  مالسا  هب  هک  ریغص  يایند  نامسآ  زین  رگید ،

تاّفاص يهروس  رد  نینچمه  رجح و  يهروس  رد  هیآ  نایب  دننکیم ، عمـس  قارتسا  هک  نیطایـش  زا  ظفح  ییاهغارچ و  هب  ًاظْفِح  َو  َحِیباصَِمب 
. تشذگ

دنوادخ نآ  دشاب  عنام  دناوتیمن  وا  دارم ، قّقحت  زا  یـسک  هک  تسا  ییادـخ  نآ  زا  رادـقم  يریگهزادـنا و  نیا  ِمِیلَْعلا  ِزیِزَْعلا  ُریِدـْقَت  َِکلذ 
. دوشیمن عقاو  راک  تبقاع  ماجنا و  رس  هب  لهج  تهج  زا  يروصق  شلعف  رد  هک  ییاناد 

18 تایآ 13 -

484 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 13  (: 41  ) تلصف هروس  ]

هراشا

اُولاق َهَّللا  َّالِإ  اوُُدبْعَت  َّالَأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ْمِهیِْدیَأ  ِْنَیب  ْنِم  ُلُسُّرلا  ُمُْهتَءاج  ْذِإ  ( 13  ) َدوُمَث َو  ٍداع  ِۀَقِعاص  َْلثِم  ًۀَقِعاص  ْمُُکتْرَْذنَأ  ْلُقَف  اوُضَرْعَأ  ْنِإَف 
اْوَرَی َْمل  َأ َو  ًةَُّوق  اَّنِم  ُّدَـشَأ  ْنَم  اُولاق  َو  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  اوُرَبْکَتْـساَف  ٌداع  اَّمَأَف  ( 14  ) َنوُِرفاک ِِهب  ُْمْتلِـسْرُأ  اِمب  اَّنِإَف  ًۀَِکئالَم  َلَْزنََأل  انُّبَر  َءاش  َْول 

َباذَع ْمُهَقیِذـُِنل  ٍتاسَِحن  ٍماَّیَأ  ِیف  ًارَـصْرَص  ًاحیِر  ْمِْهیَلَع  اْنلَـسْرَأَف  ( 15  ) َنوُدَـحْجَی اـِنتایِآب  اُوناـک  َو  ًةَُّوق  ْمُْهنِم  ُّدَـشَأ  َوُه  ْمُهَقَلَخ  يِذَّلا  َهَّللا  َّنَأ 
ْمُْهتَذَخَأَف يدُْـهلا  یَلَع  یمَْعلا  اوُّبَحَتْـساَف  ْمُهاْنیَدَـهَف  ُدوُمَث  اَّمَأ  َو  ( 16  ) َنوُرَْـصُنی ْمُه ال  َو  يزْخَأ  ِةَرِخْآلا  ُباذََـعل  َو  اْینُّدـلا  ِةاـیَْحلا  ِیف  ِيْزِْخلا 

(17  ) َنُوبِسْکَی اُوناک  اِمب  ِنوُْهلا  ِباذَْعلا  ُۀَقِعاص 
(18  ) َنوُقَّتَی اُوناک  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَْنیََّجن  َو 
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485 ص :  همجرت ..... :

. مهدیم رادشه  دومث  داع و  يهقعاص  دننام  ياهقعاص  زا  ار  امش  وگب  دندش  نادرگیور  رگا  و 
ناـمراگدرورپ رگا  دـنتفگ  دـیتسرپم  ار  دـنوادخ  زج  هک  دـندمآ  ناـشیوس  هب  ناـنآ  زا  سپ  ناـنآ و  زا  شیپ  ناـنآ  ناربماـیپ  هک  دوب  نینچ 

. میرکنم ار  امش  تلاسر  ام  سپ  داتسرفیم ، یناگتشرف  تساوخیم 
؟ تسرتناوترپ ام  زا  یسک  هچ  دنتفگ  دندرک و  یشکرس  ّقحان  هب  نیمزرس  نآ  رد  داع  موق  اّما 

؟ تسرتناوترپ اهنآ  زا  تسا ، هدیرفآ  ار  نانآ  هک  يدنوادخ  هک  دناهتسیرگنن  ایآ 
. دندرکیم راکنا  ار  ام  تایآ  هک ] دوب  نینچ  نیا  ]

باذـع میناشچب و  ایند  یناگدـنز  رد  ار  رگاوسر  باذـع  نانآ  هب  هک  میداتـسرف  موش ، ياـهزور  رد  درـس ، تخـس  يداـب  ناـشیا  رب  هاـگنآ 
. دنباین يرای  نانآ  تسا و  رترگاوسر  يورخا 

باذـع يهقعاص  ناشرادرک ، راک و  رطاخ  هب  هاـگنآ  دنتـشاد  رتشوخ  تیادـه  زا  ار  یگتـشگرس  یلو  میدرک ، تیادـه  ار  دومث  موق  اّـما  و 
. تفرگ ورف  ار  نانآ  رگاوسر 

. میدیناهر دندوب  هدرک  هشیپ  اورپ  هدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  و 
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485 ص :  ریسفت ..... 

يهمه  رب  ار  ادخ  ریبدت  وا  ّتیهولا  لیلد  تّجح و  يدرک ، نایب  ار  دوخ  قدص  یتسار و  لیلد  تّجح و  هکنآ  زا  سپ  اوُضَرْعَأ  ْنِإَف 
486 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: دندرک ضارعا  تنامیا  وت و  زا  رگا  يدومن ، نایب  روما 
دوصقم ای  مدومن ، امش  دروم  رد  هک  یتادیدهت  اب  ای  هتشذگ ، ياههیانک  اب  هچ  مداد  میب  مدرک و  راذنا  ار  امـش  نم  وگب  سپ  ْمُُکتْرَْذنَأ  ْلُقَف 

. منکیم راطخا  امش  هب  يزوسلد  اب  مالک  نیمه  اب  هک  تسا  نیا 
نآ دیـسرتب ، دمآ  شیپ  دومث  داع و  يارب  هک  ینافوط  هقعاص و  زا  هک  ْمِهیِْدیَأ  ِْنَیب  ْنِم  ُلُسُّرلا  ُمُْهتَءاج  ْذِإ  َدوُمَث  َو  ٍداع  ِۀَقِعاص  َْلثِم  ًۀَـقِعاص 

. دندمآ اهنآ  دزن  رد  یناربمایپ  هک  یتقو 
ترخآ ایند و  تهج  زا  ییاههظعوم  اهدـنپ و  نالوسر  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دـندوب . اـهنآ  ناـمز  زا  شیپ  هک  ینـالوسر  ْمِهِْفلَخ و  ْنِم  َو 

ای نطاب  نالوسر  ینعی  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  رهاظ ، نالوسر  ینعی  ْمِهیِدـْیَأ  ِْنَیب  ْنِم  ظفل  ای  دـندرک ، هطاحا  بناوج  عیمج  زا  ار  اهنآ  ای  دـندروآ ، اهنآ 
. سکع رب 

زج هک ، دوب  نیا  نانآ  دنپ  ینعی  تسا ، هیفان  ای  هیهان  ال »  » هّیردـصم و نأ »  » ای تسا ، هیهان  ال »  » ظفل هّیریـسفت و  نأ »  » ظفل َهَّللا  اَّلِإ  اوُدـُبْعَت  اَّلَأ 
. دیتسرپن ار  وا 

اب هک  داتـسرفیم  هکئالم  ًۀَِـکئالَم  َلَْزنََأل  دتـسرفب ، ام  يارب  یلوسر  تساوخیم  دـنوادخ  رگا  انُّبَر  َءاش  َْول  دـنتفگ : نالوسر  باوج  رد  اُولاـق 
. دشابن ام  سنج  زا  دشاب و  هتشاد  تبسانم  یلاعت  يادخ 

میتسه . رفاک  دیاهدش  هداتسرف  نآ  هب  دوخ  نامگ  هب  امش  هک  هچنآ  هب  ام  َنوُِرفاک و  ِِهب  ُْمْتلِسْرُأ  اِمب  اَّنِإَف 
487 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. میئامن لوبق  ار  امش  يهتفگ  مینک و  تعاطا  امش  زا  ام  ات  دیرادن  ام  رب  یتّیزم  چیه  دیتسه ، رشب  ام  لثم  زین  امش  نوچ 
تّوق و هب  هدرک  هشیپ  نیمز  رد  ییوجيرترب  ّقح  نودـب  داع  موق  اّما  ًةَُّوق  اَّنِم  ُّدَـشَأ  ْنَم  اُولاـق  َو  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُرَبْکَتْـساَف  ٌداـع  اَّمَأَـف 
ام زا  تّوق  رد  یـسک  هچ  دنتفگ : و  دنکیم - اج  زا  ار  گرزب  گنـس  شیوخ  تسد  اب  نانآ  زا  درم  کی  هچ  دندش ، رورغم  شیوخ  يورین 

اهنآ سپس  دننادیم ، دنـسانشیم و  ار  ام  تایآ  َنوُدَحْجَی  اِنتایِآب  اُوناک  َو  ًةَُّوق  ْمُْهنِم  ُّدَشَأ  َوُه  ْمُهَقَلَخ  يِذَّلا  َهَّللا  َّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ  تسا !؟ رتشیب 
. دننکیم راکنا  ار 

. موش ياهزور  رد  ٍتاسِحَن  ٍماَّیَأ  ِیف  میداتسرف  درس  داب  اهنآ  رب  سپ  ًارَصْرَص  ًاحیِر  ْمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأَف 
باذع درـس ، داب  نامه  ببـس  هب  ناشحاورا  ندش  جراخ  باذع و  هب  اهنآ  ندش  راتفرگ  ماگنه  ات  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ِيْزِْخلا  َباذَع  ْمُهَقیِذـُِنل 

. دنشچب ایند  نیمه  رد  ياهدننک  راوخ 
زا يرشع  دشاب ، دیدش  هک  مه  ردقچ  ره  ایند  باذع  اریز  تسا  رتهدننک  راوخ  ترخآ  باذع  َنوُرَْـصُنی و  ْمُه ال  َو  يزْخَأ  ِةَرِخْآلا  ُباذََعل  َو 

. دوشیمن ترخآ  باذع  راشعا 
هب یهار  دوخ  هک  ناسنا  تروص  تیاده و  ترطف  رب  اهنآ  ندیرفآ  بتک و  نداتـسرف  اب  ار  يدوبان  تاجن و  هار  ام  ْمُهاْنیَدَـهَف و  ُدوُمَث  اَّمَأ  َو 

. میداد ناشن  دومث  موق  هب  تسا  نامحر  يوس 
488 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ار ترطف  دـندومن و  لّزنت  تّیناسنا  ماـقم  زا  هک  هنوگ  نیدـب  دـنداد  حـیجرت  تیادـه  رب  ار  يروک  دومث  موق  يدُْـهلا  یَلَع  یمَْعلا  اوُّبَحَتْـساَف 
، دنتخادنا شوگ  تشپ  هب  دندرک و  كرت  دوب  هدمآ  اهباتک  رد  هک  هچنآ  دنتفرگ ، ار  ّتیناطیـش  یگدـنرد و  تّیناویح و  دـندرک و  كرت 
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. دندرک رّوصت  شیوخ  نمشد  ار  اهنآ  هدرک ، هرخسم  ار  نالوسر 
تفرگ و ارف  ار  نانآ  يراوخ  باذع  نافوط  سپ  َنوُقَّتَی  اُوناک  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَْنیََّجن  َو  َنُوبِـسْکَی  اُوناک  اِمب  ِنوُْهلا  ِباذَْعلا  ُۀَـقِعاص  ْمُْهتَذَـخَأَف 

. میداد تاجن  ار  راگزیهرپ  ناگدنورگ  ام  دوب ، ناشدوخ  درواتسد  هجیتن  نآ 
24 تایآ 19 -

488 ص :  ات 24 ..... ] تایآ 19  (: 41  ) تلصف هروس  ]

هراشا

َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ْمُهُدُولُج  َو  ْمُهُراْصبَأ  َو  ْمُهُعْمَـس  ْمِْهیَلَع  َدِهَـش  اهُؤاج  اـم  اذِإ  یَّتَح  ( 19  ) َنوُعَزُوی ْمُهَف  ِراَّنلا  َیلِإ  ِهَّللا  ُءادـْعَأ  ُرَـشُْحی  َمْوَی  َو 
ُْمْتنُک ام  َو  ( 21  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکَقَلَخ  َوُه  َو  ٍءْیَـش  َّلُـک  َقَْطنَأ  يِذَّلا  ُهَّللا  اَـنَقَْطنَأ  اُولاـق  اـْنیَلَع  ُْمتْدِهَـش  َِمل  ْمِهِدُولُِجل  اُولاـق  َو  ( 20)
ُمُکُّنَظ ْمُِکلذ  َو  ( 22  ) َنُولَمْعَت اَّمِم  ًارِیثَک  ُمَْلعَی  َهَّللا ال  َّنَأ  ُْمْتنَنَظ  ْنِکل  َو  ْمُکُدُولُج  ـال  َو  ْمُکُراـْصبَأ  ـال  َو  ْمُکُعْمَـس  ْمُْکیَلَع  َدَهْـشَی  ْنَأ  َنوُِرتَتْـسَت 

(23  ) َنیِرِساْخلا َنِم  ُْمتْحَبْصَأَف  ْمُکادْرَأ  ْمُکِّبَِرب  ُْمْتنَنَظ  يِذَّلا 
(24  ) َنِیبَتْعُْملا َنِم  ْمُه  امَف  اُوِبتْعَتْسَی  ْنِإ  َو  ْمَُهل  ًيْوثَم  ُراَّنلاَف  اوُِربْصَی  ْنِإَف 

489 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

489 ص :  همجرت ..... :

. دنسر ارف  رگیدمه  هب  دنوش ، هدروآ  درگ  خزود  يوس  هب  ادخ  نانمشد  هک  دشاب ]  ] يزور و 
. دنهد یهاوگ  نانآ  رب  دناهدرک ، هچنآ  يهراب  رد  ناشیاهتسوپ  اهمشچ و  اهشوگ و  دنسر ، اجنآ  هب  نوچ  ات 

امش وا  تسا ، هدروآرد  نخس  هب  دروآرد ، نخس  هب  ار  زیچ  ره  هک  دنوادخ  ار  ام  دنیوگ  دیداد ؟ یهاوگ  ام  رب  ارچ  دنیوگ  ناشیاهتـسوپ  هب 
. دیوشیم هدنادرگزاب  وا  يوس  هب  دیرفآ ، دیدوبن ] يزیچ  هک   ] راب تسخن  ار 

[ هک دوب  يور  نیا  زا   ] هکلب دنهد ، یهاوگ  امش  رب  ناتیاهتسوپ  ناتیاهمـشچ و  ناتیاهـشوگ و  ادابم  هکنیا  زا  دیدرکیمن  یـشوپهدرپ  امـش  و 
. دنادیمن ار  ناترادرک  راک و  زا  يرایسب  دنوادخ  دیدرکیم  نامگ 

. دیدش ناراکنایز  زا  درک و  كاله  ار  امش  هک  دیتشادنپیم  ناتراگدرورپ  ّقح  رد  هک  دوب  امش  نامگ  نیا  و 
. دنتسین ناگدوشخب  زا  دنبلط ، شیاشخب  رگا  تسا ، نانآ  هاگیاج  خزود ]  ] شتآ دنزرو ، ییابیکش  رگا  سپ 

489 ص :  ریسفت ..... 

ظفل هکنآ  ربانب  تسا  ُلُسُّرلا  ُمُْهتَءاج  ْذِإ  رب  فطع  ای  ًۀَقِعاص  ْمُُکتْرَْذنَأ  رد  ۀقعاص »  » ظفل رب  تسا  فطع  هلمج  نیا  ِهَّللا  ُءادْعَأ  ُرَشُْحی  َمْوَی  َو 
انیجن : ) تسا نینچ  هیآ  ریدقت  تسا ، فوذحم  رب  فطع  ای  رکذا »  » ریدقت هب  ْمُُکتْرَْذنَأ  ْلُقَف  رب  فطع  ای  دـشاب ، داع » ۀـقعاص   » زا لدـب  ذإ » »

(. هللا ءادعأ  رشحی  موی  ایندلا و  یف  اونمآ  نیذلا 
سبح و اـجنامه  دـنوشیم  شتآ  دراو  هـک  اـهنآ  ینعی  تـسا ، نتــشادهگن  يراددوـخ و  ياـنعم  هـب  عزو »  » ظـفل َنوُـعَزُوی  ْمُـهَف  ِراَّنلا  َیلِإ 

دنسرب . رگیدمه  هب  همه  ات  دنوشیم  يرادهگن 
490 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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يِذَّلا ُهَّللا  اَنَقَْطنَأ  اُولاق  اْنیَلَع  ُْمتْدِهَش  َِمل  ْمِهِدُولُِجل  اُولاق  َو  َنُولَمْعَی  اُوناک  اِمب  ْمُهُدُولُج  َو  ْمُهُراْصبَأ  َو  ْمُهُعْمَـس  ْمِْهیَلَع  َدِهَـش  اهُؤاج  ام  اذِإ  یَّتَح 
رب ناشلامعا  هک  هدـش  لزان  یموق  يهراب  رد  هیآ  نیا  تسا : هدـمآ  یّمق  ریـسفت  رد  َنوُعَجُْرت  ِْهَیلِإ  َو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکَقَلَخ  َوُه  َو  ٍءْیَـش  َّلُک  َقَْطنَأ 

ار اهنآ  لامعا  هک  یناگتـشرف  سپ  میدادن  ماجنا  ار  اهراک  نیا  زا  کی  چیه  ام  دنیوگیم : دـننکیم و  راکنا  اهنآ  یلو  دوشیم  هضرع  اهنآ 
. دنهدیم تداهش  اهنآ  هیلع  رب  دنتشونیم 

: دنیوگیم ادخ  هب  مدرم  نآ  تقو  نآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
ماجنا ار  اهراک  نیا  زا  کی  چـیه  هک  دـننکیم  دای  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنهدیم ، تداهـش  وت  عفن  هب  دنتـسه و  وت  هکئالم  ناـنیا  اراـگدرورپ 

ریما ّقح  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  ْمَُکل و  َنوُِفلْحَی  امَک  َُهل  َنوُِفلْحَیَف  ًاعیِمَج  ُهَّللا  ُمُُهثَْعبَی  َمْوَی  یلاعت : يادـخ  لوق  ياـنعم  تسا  نیا  دـناهدادن ،
سپ دروآیمرد ، قطن  هب  ار  نانآ  حراوج  دراذـگیم و  رهم  اـهنآ  ناـبز  رب  دـنوادخ  هک  تسا  ماـگنه  نیا  رد  دـندرک ، بصغ  ار  نینمؤملا 

، تسا هدید  ادخ  ياهمارح  زا  هک  هچنآ  هب  دـهدیم  تداهـش  مشچ  تسا ، هدینـش  یهلا  تامّرحم  زا  هک  هچنآ  هب  دـهدیم  تداهـش  شوگ 
جرخ دناهداد ، ماجنا  هتفر و  هار  یهلا  تامّرحم  رد  هک  هچنآ  هب  دـنهدیم  تداهـش  اهاپ  دـناهتفرگ ، هک  هچنآ  هب  دـنهدیم  تداهـش  اهتـسد 

: دنیوگ شیوخ  ياهتـسوپ  هب  دروآیمرد ، قطن  هب  ار  ناشیاهنابز  دـنوادخ  سپـس  هدـش ، بکترم  اهمارح  زا  هک  هچنآ  هب  دـهدیم  تداهش 
هیآ . رخآ  ات  دیداد ...  تداهش  ام  هیلع  ارچ 

491 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیدرکیم ناهنپ  ار  نداد  تداهش  امش  ینعی ، تسا  دهشی » نأ  نم   » هیآ ریدقت  َدَهْشَی  ْنَأ  َنوُِرتَتْسَت  ُْمْتنُک  ام  َو 

مشچ و شوگ و  نونکا  و  تسا . جورف  هدش  دراو  دایز  رابخا  رد  هچنانچ  دولج »  » زا دوصقم  ْمُکُدُولُج  َو ال  ْمُکُراْصبَأ  َو ال  ْمُکُعْمَـس  ْمُْکیَلَع 
. دنهدیم تداهش  امش  ياهتروع ) ای   ) تسوپ

نامگ دـیدوب و  یمرج  یـصاعم  رب  دـیدرکیمن و  یفخم  ار  ناـتیاهراک  دـیتشادن و  یکاـب  حراوج  ءاـضعا و  روضح  زا  امـش  ُْمْتنَنَظ  ْنِکل  َو 
. دنادیمن ار  امش  ياهراک  زا  یلیخ  دنوادخ  دیدرکیم 

. تشادن تقیقح  هک  دوب  ناتراگدرورپ  دروم  رد  امش  نامگ  نیا  ْمُکِّبَِرب  ُْمْتنَنَظ  يِذَّلا  ُمُکُّنَظ  ْمُِکلذ  َو  َنُولَمْعَت  اَّمِم  ًارِیثَک  ُمَْلعَی  َهَّللا ال  َّنَأ 
. دش امش  كاله  بجوم  لطاب  نامگ  نیمه  ْمُکادْرَأ 

تسا و لاح  ای  تسا ، هفنأتـسم  يهلمج  ای  ربخ  زا  دعب  ربخ  ای  تسا ، نآ  ربخ  مکیرأ »  » ظفل تسا ، نآ  زا  لدـب  ای  مکلذ »  » ربخ مکّنظ »  » ظفل
. دشابیم ریدقت  رد  دق »  » ظفل

زا دوب  امش  ياهرمع  نامه  هک  امـش  يالاک  عاتم و  نوچ  دیتشگ  ناراکنایز  زا  امـش  لطاب  ياهنامگ  نیا  اب  سپ  َنیِرِـساْخلا  َنِم  ُْمتْحَبْـصَأَف 
. داد یهاوگ  ناتدوخ  هیلع  دوب  امش  عفن  هب  امش و  نآ  زا  هک  هچنآ  تفر ، نیب 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
یلاعت يادخ  دنکیم ، ادیپ  هّجوت  ادخ  هب  تفر  شتآ  يوس  هب  دش و  رداص  روتسد  هک  هاگنآ  دوشیم ، هدنار  شتآ  هب  هک  ياهدنب  نیرخآ 

492 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: دـیوگیم هدـنب  يدرک ؟ تاـفتلا  نـم  هـب  ارچ  دـیامرفیم : وا  هـب  یلاـعت  يادـخ  دـننادرگیمرب ، ار  وا  سپ  دــینادرگرب ، ار  وا  دــیامرفیم :

نم نامگ  اراگدرورپ  دـیوگیم : دوبن ؟ نینچ  نیا  نم  هب  وت  نامگ  دـیامرفیم : دـنوادخ  مدرکیمن ، نامگ  نینچ  نیا  ار  وت  نم  اراگدرورپ 
. یهد تنوکس  تتشهب  رد  یشخبب  ارم  هانگ  هک  دوب  نیا  وت  هب 

چیه رد  نم  يهدـنب  نیا  هک  مناکم  عافترا  يدـنلب و  اهتمعن و  لالج و  تّزع و  هب  مسق  نم  ناگتـشرف  يا  دـیامرفیم : راـّبج  يادـخ  سپ 
غورد هک  يدوجو  اب  مدـناسرتیمن ، شتآ  هب  ار  وا  دربیم  بوخ  نامگ  ماهراـب  رد  ياهظحل  رگا  تسا ، هدربن  بوخ  ناـمگ  نم  هب  یتعاـس 

. دینادرگ شتشهب  لخاد  دیهد و  هزاجا  ار  وا  دیوگیم ،
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شنامگ قبط  وا  اب  هکنآ  رگم  دشاب  هتـشاد  ادـخ  هب  بوخ  نامگ  هک  تسین  ياهدـنب  چـیه  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  سپس 
. دوش راتفر 

رب ْمَُهل  ًيْوثَم  ُراَّنلاَف  اوُِربْصَی  ْنِإَف  َنیِرِساْخلا  َنِم  ُْمتْحَبْـصَأَف  ْمُکادْرَأ  ْمُکِّبَِرب  ُْمْتنَنَظ  يِذَّلا  ُمُکُّنَظ  ْمُِکلذ  َو  یلاعت : يادخ  لوق  يانعم  تسا  نیا  و 
. دنیامن تلئسم  تیاضر  یتحار و  ای  دننک  یباتیب  ای  دنریگ  هشیپ  ربص  دنکیمن  یقرف  شتآ  لها 

. دننک تیاضر  بلط  رگا  اُوِبتْعَتْسَی  ْنِإ  َو 
. دوش هداد  اهنآ  هب  تیاضر  هک  دنتسین  یناسک  زا  اهنآ  َنِیبَتْعُْملا  َنِم  ْمُه  امَف 

493 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
36 تایآ 25 -

493 ص :  ات 36 ..... ] تایآ 25  (: 41  ) تلصف هروس  ]

هراشا

اُوناک ْمُهَّنِإ  ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٍمَمُأ  ِیف  ُلْوَْقلا  ُمِْهیَلَع  َّقَح  َو  ْمُهَْفلَخ  ام  َو  ْمِهیِدـْیَأ  َْنَیب  ام  ْمَُهل  اُونَّیَزَف  َءاـنَُرق  ْمَُهل  انْـضَّیَق  َو 
ْمُهَّنَیِزْجََنل َو  ًادیِدَش  ًاباذَع  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَقیُِذنَلَف  ( 26  ) َنُوِبْلغَت ْمُکَّلََعل  ِهِیف  اْوَْغلا  َو  ِنآْرُْقلا  اَذِهل  اوُعَمْسَت  اوُرَفَک ال  َنیِذَّلا  َلاق  َو  ( 25  ) َنیِرِساخ

اوُرَفَک َنیِذَّلا  َلاق  َو  ( 28  ) َنوُدَحْجَی اِنتایِآب  اُوناک  اِمب  ًءازَج  ِْدلُْخلا  ُراد  اهِیف  ْمَُهل  ُراَّنلا  ِهَّللا  ِءادـْعَأ  ُءازَج  َِکلذ  ( 27  ) َنُولَمْعَی اُوناک  يِذَّلا  َأَوْسَأ 
(29  ) َنِیلَفْسَْألا َنِم  انوُکَِیل  انِماْدقَأ  َتَْحت  امُْهلَعَْجن  ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  انَّالَضَأ  ِْنیَذَّلا  اَنِرَأ  انَّبَر 

ُنَْحن ( 30  ) َنوُدَـعُوت ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ِۀَّنَْجلاـِب  اوُرِْـشبَأ  َو  اوـُنَزْحَت  ـال  َو  اُوفاـَخت  ـَّالَأ  ُۀَِـکئالَْملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماقَتْـسا  َُّمث  ُهَّللا  اَـنُّبَر  اُولاـق  َنـیِذَّلا  َّنِإ 
ْنَم َو  ( 32  ) ٍمیِحَر ٍروُفَغ  ْنِم  ًـالُُزن  ( 31  ) َنوُعَّدـَت ام  اهِیف  ْمَُکل  َو  ْمُکُـسُْفنَأ  یِهَتْـشَت  ام  اهِیف  ْمَُکل  َو  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  اْینُّدـلا  ِةاـیَْحلا  ِیف  ْمُکُؤاـِیلْوَأ 
اَذِإَف ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفْدا  ُۀَئِّیَّسلا  َو ال  ُۀَنَسَْحلا  يِوَتْـسَت  َو ال  ( 33  ) َنیِِملْـسُْملا َنِم  ِینَّنِإ  َلاق  َو  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  ِهَّللا  َیلِإ  اعَد  ْنَّمِم  ًـالْوَق  ُنَسْحَأ 

(34  ) ٌمیِمَح ٌِّیلَو  ُهَّنَأَک  ٌةَوادَع  ُهَْنَیب  َو  َکَْنَیب  يِذَّلا 
(36  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِهَّللِاب  ْذِعَتْساَف  ٌغْزَن  ِناْطیَّشلا  َنِم  َکَّنَغَْزنَی  اَّمِإ  َو  ( 35  ) ٍمیِظَع ٍّظَح  ُوذ  َّالِإ  اهاَّقَُلی  ام  َو  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  َّالِإ  اهاَّقَُلی  ام  َو 

494 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

494 ص :  همجرت ..... :

زا شیپ  هک  سنا  ّنج و  زا  ییاهتّما  نایم  رد  دنداد ، هولج  هتسارآ  ناشیا  رظن  رد  ار  ناشهدنیآ  لاح و  هک  میتشامگ  ینانیشنمه  نانآ  يارب  و 
. دندوب راکنایز  ناشیا  هک  تفای  ققحت  ناشیا  ّقح  رد  باذع ]  ] مکح دناهدوب ، ناشیا 

. دیوش زوریپ  هک  دشاب  دییوگب ، هدوهیب  نانخس  نآ  ندناوخ  يانثا  رد  دیهدم و  شوگ  نآرق  نیا  هب  دنیوگ  نارفاک  و 
. میهد ازج  ار  ناشیا  دناهدرک  هک  يراک  نیرتدب  قفو  رب  میناشچب ، تخس  یباذع  نارفاک  هب  سپ 

راکنا اـم  تاـیآ  هب  هک  تسا  نآ  رفیک  هک  دـنراد ، هنادواـج  ییارـس  اـجنآ  رد  هک  تسا  خزود ]  ] شتآ هک  ادـخ  نانمـشد  يازج  تسا  نیا 
. دندیزرویم

زا هک  ناشمیزادنارد  نامیاهماگ  ریز  هب  ات  هدب  ناشن  ام  هب  دـندرک . هارمگ  ار  ام  هک  سنا  ّنج و  زا  ار  یناسک  اراگدرورپ  دـنیوگ  نارفاک  و 
. دنشاب ناگدنامورف 

دیـسرتم و هک  دنیوگ ] و   ] دنوش لزان  نانآ  رب  ناگتـشرف  دنزرو ، يرادیاپ  سپـس  تسا ، دنوادخ  ام  راگدرورپ  دـنیوگ  هک  یناسک  نامگیب 
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. دشیم هداد  هدعو  امش  هب  هک  یتشهب  هب  دیوش  داش  دیشابم و  نیگهودنا 
. تسه دیبلطب  هچنآ  ره  دهاوخب و  ناتلد  هچ  ره  امش  يارب  اجنآ  رد  میتسه ، ترخآ  رد  ایند و  یگدنز  رد  امش  نارادتسود  ام 

. تسا نابرهم  راگزرمآ  دنوادخ ]  ] زا یشکشیپ  هک 
. مناناملسم زا  نم  هک  دیوگب  دریگ و  شیپ  رد  هتسیاش  يراک  دنک ، توعد  دنوادخ  يوس  هب  هک  یسک  زا  رتنخسوکین  تسیک  و 

ياینمشد وا  وت و  نیب  هک  یسک  دید ] یهاوخ   ] هاگنآ نک ، هلداجم  تسا  رتوکین  نآ  هک  ياهویـش  هب  هراومه  تسین . ربارب  يدب  یکین و  و 
. تسا نابرهم  یتسود  ییوگ  دوب ،

. دریگنارف رایتخب  زج  ار  نآ  دنریذپن ، نایابیکش  زج  ار  نآ  و 
. تساناد ياونش  وا  هک  ارچ  ربب ، هانپ  دنوادخ  هب  دنکفا ، ساوسو  هب  ار  وت  ناطیش  يوس  زا  ياهسوسو  رگا  و 

495 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

495 ص :  ریسفت ..... 

. ار ّنج  سنا و  نیطایش  َءانَُرق  ایند  رد  اهنآ  يارب  ْمَُهل  میدومن . رّدقم  ار  نآ  ام  ینعی  تسا  انیّجن »  » رب فطع  هلمج  نیا  انْضَّیَق  َو 
، تسا هدش  ریـسفت  ترخآ  ایند و  هب  ْمُهَْفلَخ  ام  َو  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  ام  ظفل  هک  تشذگ  بلطم  نیا  رّرکم  ْمُهَْفلَخ  ام  َو  ْمِهیِدـْیَأ  َْنَیب  ام  ْمَُهل  اُونَّیَزَف 

دروم رد  تسا ، هتفای  هولج  بوخ  هداد و  تنیز  اهنآ  يارب  تسا  ّتیناطیـش  یگدـنرد و  ياـضتقم  هک  تاوهـش  ّنج  سنا و  نیطایـش  ینعی ،
. دوب یبوخ  لّوحت  تشگزاب و  رتهب و  ام  يارب  میتشگیمزاب  نامراگدرورپ  يوس  هب  ام  رگا  دنتفگ : ای  دنتفگ ، نخس  راکنا  ّدر و  زا  ترخآ 

. هدش یمتح  اهنآ  ّقح  رد  راتفگ  نیا  اهنآ  دب  لاوقا  لاوحا و  لامعا و  ببس  هب  ُلْوَْقلا  ُمِْهیَلَع  َّقَح  َو 
زا دوصقم  ِنآْرُْقلا  اَذِهل  اوُعَمْـسَت  اوُرَفَک ال  َنیِذَّلا  َلاق  َو  َنیِرِـساخ  اُوناک  ْمُهَّنِإ  رجاف  ياهتّما  ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٍمَمُأ  ِیف 

. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  نآرق  ای  نآرق  قلطم  نآرق » »
طلغ ار  نآرق  دنتفگیم : اهنآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا ، هابتـشا  اطخ و  ینعم  هب  یـضر »  » و اعد »  » و یعـس »  » دننام یغل »  » ظفل ِهِیف  اْوَْغلا  َو 
نآرق اب  وغل  لطاب و  اب  ای  دشابن ، نآرق  زا  هک  دینک  لخاد  يزیچ  نآرق  ناگدـننک  تئارق  رب  ای  دـینک ، طولخم  نآرق  ریغ  اب  ار  نآ  دـیناوخب ،

دییامن . هضراعم 
496 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دینک هبلغ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رب  ای  نآرق  ناگدننک  تئارق  رب  امش  دیاش  َنُوِبْلغَت  ْمُکَّلََعل 
دنـشاب تانـسح  هچ  میهدیم  ار  اهنآ  لامعا  يهمه  شاداپ  ازج ، َنُولَمْعَی  اُوناک  يِذَّلا  َأَوْسَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنل  َو  ًادیِدَش  ًاباذَع  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَقیُِذنَلَف 

هب اهنآ  يازج  لامعا و  مّسجت  ربانب  نانآ . لمع  نیرتدب  رفیک  ءازج و  ای  نانآ  ياهلمع  نیرتدـب  هاوخ  هریغـص ، ای  دنـشاب  هریبک  تائّیـس ، ای 
هبوت يهروس  رد  ترابع  نیا  یناعم  نایب  تسوا ، لمع  نیرتهب  هب  نمؤم  لامعا  يازج  دـش  دـهاوخ  نانآ  دـیاع  هّتبلا  يورخا ، رفیک  تروص 

. تشذگ
ترثک هک  تسا  هدمآ  بارعا  هجو  دنچ  هیآ  نیا  هراب  رد   ) َنوُدَحْجَی اِنتایِآب  اُوناک  اِمب  ًءازَج  ِْدلُْخلا  ُراد  اهِیف  ْمَُهل  ُراَّنلا  ِهَّللا  ِءادـْعَأ  ُءازَج  َِکلذ 

(. تسین هدیشوپ  دشاب  انشآ  بارعا  نیناوق  هب  هک  یسک  رب  نآ  بارعا  هوجو 
یضام بطاخم  هب  تبسن  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ای  تسا ، یمتح  هّیضق  عوقو  نوچ  دروآ ، لاق )  ) یـضام ظفل  اجنیا  رد  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو 

: دنتفگ نارفاک  ینعی : تسا .
ادخ ینامرفان  راب  نیلّوا  هک  سیلبا  هب  هک  ام  هب  ار  سنا  ّنج و  زا  يهدننک  هارمگ  ود  اراگدرورپ : ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  اناَّلَـضَأ  ِْنیَذَّلا  اَنِرَأ  انَّبَر 

هارمگ ّقح  زا  ار  نانآ  دش ، لخاد  نآ  ریغ  نانآ و  ياروش  رد  هودـّنلا  راد  دراو  هک  سیلبا  هب  مالّـسلا ، هیلع  مدآ  نادـنزرف  زا  لیباق  هب  دومن ،
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. تسا هدش  ریسفت  دومن ،
497 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اهنآ زا  هک  میراذگب ، نامیاهاپ  ریز  ار  اهنآ  ات  هدب  ناشن  ام  هب  دندرک  هارمگ  ار  ام  هک  نانآ  ایادخ  دـنیوگیم : راّفک  انِمادـْقَأ  َتَْحت  امُْهلَعْجَن 
. میریگب ماقتنا 

. دنریگب رارق  نیئاپ  رد  ناکم  ّتلذ و  يراوخ و  ثیح  زا  ات  َنِیلَفْسَْألا  َنِم  انوُکَِیل 
نینمؤم لاح  تسا  هنوگچ  سپ  تسا ، نیقفانم  نیرفاک و  لاح  نیا  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولاق  َنیِذَّلا  َّنِإ 

: دنتفگ ینعی  ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولاق  دومرف : ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولاق  َنیِذَّلا  َّنِإ  دومرف : سپ  یهلا ؟ تفالخ  هب  ناگدننک  رارقا  تیالو و  هب 
مالسا و اب  ار  وت  دشاب ، يوبن  ّماع  تعیب  مالسا و  هب  هراشا  ات  دندرک ، هدهاشم  ای  دندرک ، نیقی  ای  دنتـسناد ، دومرفن : تسادخ ، ام  راگدرورپ 

تـسا سفن  مولع  زا  یـشان  داقتعا  نآ  دوش  لصاح  نآ  هب  داقتعا  رگا  دوشیمن ، لصاح  تسا  راگدرورپ  ادخ  هکنیا  هب  رارقا  زج  ماع  تعیب 
بلطم نیا  هب  هراشا  هتـشذگ  تانایب  ّیط  رد  هچنانچ  دوشیم ، اهنامگ  نونظ و  هب  ریبعت  نآ  زا  تسا ، ّکفنم  ادـج و  سفن  تاـمولعم  زا  هک 

. میاهدومن
. نامیا هن  تسا ، نابز  هب  رارقا  مالسا  هک  هدش  دراو  رابخا  رد  و 

لادـتعا هچنانچ  ّصاخ ، يولو  ینامیا  تعیب  اب  رگم  دوشیمن  لصاح  یبسن  لادـتعا  دـنتفرگ ، ار  يورهناـیم  لادـتعا و  سپـس  اُوماقَتْـسا  َُّمث 
. نآ طورش  هب  لمع  تعیب و  نامه  اب  رگم  دوشیمن  لصاح  تسا  بتارم  عیمج  رد  یجک  زا  جورخ  زا  ترابع  هک  یقیقح 

زا  دارم  دشاب  یبسن  لادتعا  لادتعا  زا  دوصقم  رگا  سپ 
498 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، دـشاب هدـش  دراو  ناشبلق  رد  نامیا  دنـشاب ، هدـش  لخاد  هّمئا  رما  رد  هدومن و  تعیب  تعیب  ود  ره  اب  هک  دـنوشیم  یناـسک  قلطم  اهلدـتعم 
. هدش دراو  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  يهعیش  هب  ریسفت  رابخا  رد  هچنانچ 

. دناهدومن مالّسلا  مهیلع  هّمئا  هب  ریسفت  هچنانچ  دنشابیم ، ءایلوا  ءایبنا و  اهلدتعم  زا  دارم  دشاب  یقیقح  لادتعا  دوصقم  رگا  و 
رب دریگیم و  تروص  ایند  تاـیح  قلطم  رد  اـهنآ  زا  یـضعب  رب  هکئـالم  لوزن  تقو  نآ  دـشاب  هعیـش  اههدـننک  تماقتـسا  زا  دوصقم  رگا  و 

اْینُّدلا ِةایَْحلا  ِیف  ْمُکُؤاِیلْوَأ  ُنْحَن  ادخ : لوق  انعم  تروص  نیا  رد  دوشیم ، راضتحا  تقو  هب  صوصخم  یضعب 
ایند تایح  رد  ام  دوشیم : نینچ  نآ  يانعم  دـنکیم ، ادـیپ  انعم  دراد ، صاصتخا  راضتحا  تقو  هب  وا  رب  هکئالم  لوزن  هک  یـسک  هب  تبـسن 

ناگتشرف هک  یسک  هب  تبسن  هیآ  يانعم  میدومنیم و  مدق  تباث  ریخ  راک  رد  میدرکیم و  تسارح  ظفح و  ار  امش  ام  میدوب ، امـش  يایلوا 
. تسا رهاظ  دنوشیم  لزان  وا  رب  قلطم  تروص  هب 

«. 1  » دینک تماقتسا  يرگید  زا  سپ  زا  یکی  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  رب  دومرف : هک  تسا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
رب امش  هک  تسا  یتلاح  نامه  تماقتسا  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : تسیچ ؟ تماقتسا  دش  لاؤس  وا  زا  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  و 

. دیتسه نآ 
رد دوشیم  لزان  هکئالم  اهنآ  رب  ُۀَِکئالَْملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت 

__________________________________________________

نب دمحم  زا  بویا  یبا  زا  لقن  هب  ص 220  ج 1 ، یفاک : لوصا  ( 1)
499 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. رگید ناوریپ  زا  یضعب  هب  ایند  تایح  رخآ  رد  ناوریپ ، زا  یضعب  ایلوا و  ایبنا و  هب  ایند 
هک دیریگیم  رارق  باطخ  دروم  ینعی  تسا ، هیفان  ای  هیهان  ال » ، » هّیردصم نأ »  » ظفل ای  تسا ، هیهان  ال »  » ظفل هّیریـسفت ، نأ »  » ظفل اُوفاَخت  اَّلَأ 
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. دیسرتن
. تسا هدش  هداد  هدعو  امش  هب  ءایبنا  يهطساوب  هک  دیهدب  یتشهب  هب  هدژم  َنوُدَعُوت  ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ِۀَّنَْجلِاب  اوُرِْشبَأ  َو  اُونَزْحَت  َو ال 

اْینُّدلا ِةایَْحلا  ِیف  ْمُکُؤاِیلْوَأ  ُنَْحن 
. تشذگ البق  هیآ  نیا  نایب 

ِةَرِخْآلا ِیف  َو 
. رخآ ات  تشهب  رد  لوخد  زا  دعب  تشهب و  ات  فارعا  زا  فارعا ، ات  خزرب  تاماقم  لّوا  زا 

ْمُکُسُْفنَأ یِهَتْشَت  ام  اهِیف  ْمَُکل  َو 
قاتشم لوقع  هک  تسا ، امـش  ياهلقع  لباقم  رد  هک  تسا  اهسفن  تساوخ  اهتـشا و  دوصقم  ای  تسا ، اهامـش  ياهتاذ  سفنا  زا  دوصقم 

سپ دـیدرک ، عنم  ناشیاههتـساوخ  زا  ار  ناـتیاهسفن  اـیند  رد  امـش  ینعی  تسا ، سوفن  صوصخم  هتـساوخ  ءاهتـشا و  دنتـسه ، راـگدرورپ 
. دومن هدامآ  امش  رب  تساوخ  ناتیاهسفن  هک  ار  هچنآ  دومن ، لّضفت  امش  رب  ترخآ  رد  دنوادخ 

َنوُعَّدَت ام  اهِیف  ْمَُکل  َو 
. ناتلوقع قایتشاب  هاوخ  دشاب ، امش  سوفن  ءاضتقاب  بلط  هتساوخ و  نآ  هاوخ  تسا ، هدامآ  امش  يارب  دینک  بلط  هک  هچ  ره  تشهب  رد 

هچنآ  دهاوخیم و  امش  سوفن  هک  ار  هچنآ  هک  یلاح  رد  ًالُُزن 
500 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدش  لزان  امش  رب  تشادگرزب  تهج  تسا  هدامآ  اّیهم و  امش  يارب  دینکیم  بلط  هک  ار 
هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هکنآ  رگم  دریمیمن  ام  نانمشد  نمشد  ام و  رادتـسود  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ٍمیِحَر  ٍروُفَغ  ْنِم 
رگا دنهدیم ، تراشب  وا  هب  دننیبیم و  ار  وا  دـنوشیم و  رـضاح  وا  دزن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مالّـسلا و  هیلع  نسح  نینمؤملا و  ریما  هلآ و  و 

هب مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لوق  بلطم  نیا  لیلد  دوشیم ، تحاران  اهنآ  ندید  زا  هک  يوحن  هب  دننیبیم  ار  نانآ  دشابن  ام  رادتـسود  تّیم 
: دومرف هک  تسا  ینادمه  ثراح 

البق قفانم  وا  نمؤم  نم  ینری  تمی  نم  نادمه  راح  ای 
هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  تسا : هدمآ  هرقب  يهروس  زا  ْمِهِّبَر  اُوقالُم  ْمُهَّنَأ  َنوُّنُظَی  یلاعت : يادـخ  لوق  يهراب  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  ریـسفت  رد  و 
ناج ماگنه  هک  تقو  نآ  ات  دیـسر  دهاوخ  ادخ  ناوضر  هب  هک  درادـن  نیقی  تسا ، كانـسرت  تبقاع  ءوس  زا  امئاد  نمؤم  دومرف : هلآ  هیلع و 
رـسب ضرم  یتخـس  رد  نمؤم  هک  یلاح  رد  دوشیم  دراو  نمؤم  رب  توملا  کلم  هک  بیترت  نیدب  دـسر ، ارف  توملا  کلم  روهظ  ندـنک و 

زا شلاوحا  تسا و  هدش  ضراع  وا  رب  هک  یتلاح  زا  دوریم و  دراذگیم و  شرـس  تشپ  ار  شلاوما  هکنیا  زا  هدش  گنت  شاهنیـس  دربیم ،
اهنآ هب  هدش و  هلـصاف  شیاهوزرآ  وا و  نیب  هدـنام ، یقاب  شلد  رد  اهنآ  ترـسح  هک  تسا  نارگن  برطـضم و  شلایع  ناگدـننک و  هلماعم 

. تسا هدیسرن 
ملاوحا  نوچ  دیوگیم : راضتحا  لاح  رد  نمؤم  یشکب ، سفن  یناوتیمن  هک  ياهدش  هچ  وت  هب  دیوگیم : وا  هب  توملا  کلم  سپ 

501 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
کی ندش  دوقفم  زا  یلقاع  چیه  ایآ  دیوگ : وا  هب  توملا  کلم  سپ  يدیرب ، میاههتـساوخ  اهوزرآ و  زا  ارم  وت  تسا ، شّوشم  برطـضم و 

؟ دوشیم كانهودنا  دشاب  ایند  ربارب  رازه  رازه  نآ  ضوع  هک  یتروص  رد  شوشغم  مهرد 
ياهرصق تشهب و  تاجرد  دنکیم  هاگن  شرس  يالاب  هب  وا  سپ  نک ، هاگن  ترـس  يالاب  هب  دیوگیم : توملا  کلم  سپ  هن . دیوگیم : وا 

. تسا چیه  نآ  لباقم  رد  اهوزرآ  هک  دنیبیم  ار  نآ 
ره وت  يهّیرذ  اجنیا و  رد  وت  لها  زا  تسا و  وت  لایع  لها و  لاوما و  اهتمعن و  اهلزنم و  ینیبیم  هک  هچنآ  دـیوگیم : توملا  کـلم  سپ 
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؟ دنهدب وت  هب  يراد  ایند  رد  هک  هچنآ  ضوع  ار  اهنآ  هک  یتسه  یضار  ایآ  دشابیم ، وت  اب  اجنیا  رد  دشاب  حلاص  سک 
نیّیلع یلعأ  رد  ار  ود  نآ  لآ  زا  ناکاپ  یلع و  دّـمحم و  دـنکیم ، هاـگن  نک ، هاـگن  دـیوگیم : سپـس  دـنگوس ، ادـخ  هب  يرآ  دـیوگیم :

. دنیبیم
. دناوت نامدمه  نیشنمه و  وت ، ناماما  تاداس و  نانآ  ینیبیم ؟ ار  اهنآ  ایآ  دیوگیم : توملا  کلم 

. متسه یضار  دنگوس  ادخ  هب  یلب  دهدیم : خساپ  یشاب ، اهنآ  اب  يوشیم  ادج  نآ  زا  ایند  رد  هک  هچنآ  ضوع  يوشیمن  یضار  ایآ 
هک هچنآ  هب  سپ  اُونَزْحَت  َو ال  اُوفاخَت  اَّلَأ  ُۀَِکئالَْملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماقَتْـسا  َُّمث  ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولاق  َنیِذَّلا  َّنِإ  هدومرف : ادـخ  هک  هچنآ  تسا  نیا  سپ 

تسا امش  يور  شیپ  هک  یلاوحا  دیراد و  شیپ  رد 
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، دیدرک هدهاشم  دیدید و  ار  اهنآ  ضوع  تشهب  رد  لایع  هّیرذ و  زا  دیتشاذگ  رـس  تشپ  هک  هچنآ  دـیتشگ  دونـشخ  نادـب  دـیدش و  اریذـپ 
. دنیامش نانیشنمه  ناگدنریگ و  سنا  نارورس و  نانیا  تسا ، امش  لزانم  نیا  دیدشیم ، هداد  هدعو  نآ  هب  هک  تشهب  امش  رب  داب  تراشب 

يوس هب  ار  شنایرگشل  نارای و  شدوجو  تکلمم  رد  هک  یسک  زا  تسا  رتوکین  راتفگ  رد  یـسک  هچ  ِهَّللا  َیلِإ  اعَد  ْنَّمِم  ًالْوَق  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو 
توعد ار  ریبک  ملاع  لها  هک  تسا  یـسک  دوصقم  ای  دـشابن ، ادـخ  يوس  هب  توعد  لها  وا  زا  ریغ  یـسک  هک  یتروص  رد  دـناوخ  ارف  ادـخ 

. دشاب ّیبن  نیشناج  ای  ّیبن  هک  یتروص  رد  دنک 
ای رابتعا  نیمه  هب  ای  تسا ، الوق » نسحأ  ال   » هلمج نیا  يانعم  نوچ  تسا ، هدـش  فطع  اُولاق  َنیِذَّلا  َّنِإ  يهلمج  رب  اـنعم  راـبتعا  هب  هلمج  نیا 

. تسا لیلعت  يانعم  رد  هلمج  نیا  لاح  ره  هب  تسا  هّیلاح  هلمج  لوق  ریدقت  هب 
ادخ يوس  هب  شقالخا  لاوحا و  لاوقا و  لاعفا و  اب  هک  تسین  یسک  زا  رتهب  راتفگ  رد  سک  چیه  َنیِِملْـسُْملا  َنِم  ِینَّنِإ  َلاق  َو  ًاِحلاص  َلِمَع  َو 

لـصاح ّصاخ  تعیب  اب  هک  تسا  یتیالو  زا  ترابع  هک  گرزب  حلاص  لمع  ینعی  دهد ، ماجنا  نآ  ناکرا  اب  ار  حلاص  لمع  دوش و  هدـناوخ 
. درک هدارا  حلاص  لمع  زا  درف  کی  حلاص  لمع  زا  دوشیمن  نوچ  تسا ، ّصاخ  تعیب  دوخ  دوصقم  ای  دوشیم ،

قلخ عیمج  زا  راتفگ  رد  دهد  ماجنا  یحلاص  لمع  کی  دناوخ و  ارف  ادـخ  يوس  هب  سک  ره  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  تروص  نیا  رد  اریز 
نیا  هک  دنک ، كرت  ار  حلاص  ياهلمع  يهمه  هچ  رگا  دوشیم  رتهب 
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. دشاب ّمعا  موهفم  رظن  زا  هچ  رگا  دوشیم  لامعتسا  ّصاخ  تعیب  دوخ  رد  هک  تشذگ  اهراب  حلاص  لمع  ترابع  ینعی  ترابع 

رثا دوش ، لخاد  شبلق  رد  نامیا  دـنک و  تعیب  ّصاخ  تعیب  اب  هک  تسا  یـسک  دوصقم  تسا ، حـلاص  لمع  زا  لوهجم  درف  کی  دوصقم  ای 
. دوش هدناوخ  ارف  ادخ  يوس  هب  لاق  لاح و  اب  هک  هنوگ  نیدب  دزاس ، رهاظ  شیاضعا  رب  ار  تعیب  نآ 

. دزاس نایامن  شنابز  رب  ار  شیوخ  میلست  رثا  دهد  ماجنا  شناکرا  اب  ار  یحلاص  لمع  نوچ  و 
( تسا هدـش  دراو  هچنانچ  دوشیم ، هدروآ  تیالو  رما  رد  هغلابم  ماگنه  ترابع  نیا  هچ  - ) متـسه نیملـسم  زا  نم  دـیوگب : هک  هنوگ  نیدـب 

یکی رد  هدومن و  صیخرت  زیچ  جنپ  نآ  زا  نآ  زا  زیچ  راهچ  رد  هک  دومن  بجاو  ار  زیچ  جـنپ  شقلخ  رب  دـنوادخ  هک  تسا  رّکذـت  هب  مزال 
. تسا تیالو  رما  رد  يهغلابم  باب  زا  ریبعت  نیا  تسا ، تیالو  هب  هراشا  هک  هدرکن  صیخرت 

. تسا هدش  دراو  رایسب  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  زا  تیالو  رد  هغلابم  تهج  ربخ  نیا  لاثما  و 
ناک و  : » دومرفن َنیِِملْسُْملا و  َنِم  ِینَّنِإ  َلاق  َو  دومرف : یلاعت  يادخ  دوش  رهاظ  نابز  رب  تسا  مزال  میلـست  رثا  هک  بلطم  نیا  هب  هراشا  يارب  و 
هّمئا هب  ای  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  صاصتخا  نودب  دوب  وا  نایعیش  مالّـسلا و  هیلع  یلع  يهراب  رد  قباس  يهیآ  هک  روط  نامه  و  نیملـسملا » نم 

هکلب  درادن ، مالّسلا  مهیلع  هّمئا  مالّسلا و  هیلع  یلع  هب  صاصتخا  هیآ  نیا  نینچمه  مالّسلا  مهیلع 
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. میدرک رکذ  هچنانچ  دراد ، نایرج  زین  اهنآ  نایعیش  رد 
هنسح و ندوبن  يواسم  هب  داقتعا  تسا ، هتشذگ  بلاطم  لیلعت  دیآیم و  هک  تسا  یبلطم  يهمّدقم  دیهمت و  ُۀَئِّیَّسلا  َال  َو  ُۀَنَسَْحلا  يِوَتْسَت  َو ال 

جراخ دنک  رایتخا  میتفگ  ار  هچنآ  ریغ  یلو  دمهفب ، ار  ود  نآ  يانعم  دنک و  ادیپ  عالّطا  هئّیـس  هنـسح و  رب  سک  ره  تسا ، تاّیرطف  زا  هئّیس 
. دوشیم بوسحم  ترطف  زا 

. نک عفد  تسا  رتهب  هک  يراک  اب  هدرک  يدب  وت  هب  هک  ار  یسک  يدب  ْعَفْدا 
. تسا رتهب  هک  يراک  يهلیسو  هب  «ب »

. تشذگ نونمؤم  يهروس  رد  هیآ  نیا  نایب  ُنَسْحَأ  َیِه  یتلا 
هب هئّیس  هّیقت و  هب  هنسح  ربخ  رد  تسا ، تبـسن  رد  کیدزن  شیوخ و  هک  ياهدنراد  تسود  ٌمیِمَح  ٌِّیلَو  ُهَّنَأَک  ٌةَوادَع  ُهَْنَیب  َو  َکَْنَیب  يِذَّلا  اَذِإَف 

. تسا هیآ  هوجو  زا  یهجو  نآ  هدش و  ریسفت  هعاذا  ءاشفا و 
تیالو تهج  يروآدای  اب  ار  تدوخ  ریغ  تائّیس  تدوخ و  تائّیس  ینعی  دوش ، تیالو  هب  ریـسفت  ُنَسْحَأ » َیِه  یتلا   » يهلمج تسا  نکمم  و 

. تسا هدوب  تهج  نیمه  هب  زین  هئّیس  هب  هئاسا  ندرک و  يدب  زا  ریبعت  دیاش  نک ، عفد  تیالو  هب  نارگید  يروآدای  اب  ای  تیالو ، لوبق  اب  ای 
. دنکیمن لوبق  هب  یّقلت  ناگدننک  ربص  زج  تسا  هنسح  يهلیسو  هب  هئاسا  عفد  زا  ترابع  هک  ار  تلصخ  تداع و  نیا  اهاَّقَُلی  ام  َو 

راگزاسان و  يزیچ  تقو  ره  هک  تسا  نینچ  سفن  ترطف  تشرس و  نوچ  دنشاب ، رباص  هک  یناسک  رگم  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  اَّلِإ 
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. دشاب نکمم  هجو  نیرتدیدش  يهلیسوب  عفد  هک  دنکیم  اضتقا  بضغ  دوشیم ، کیرحت  بضغ  دوش  دراو  نآ  رب  میالمان 
. دنکیمن كرد  ار  تفص  تلصخ و  نیا  درادهگن  ار  دوخ  بضغ  ناجیه  کیرحت و  زا  دناوتن  هک  سک  ره  سپ 

هب هکنانچ  دشاب  یناسنا  تالامک  زا  گرزب  ّظح  بحاص  هک  یسک  رگم  دریگیمن ، شیپ  رد  ار  نآ  یـسک  ٍمیِظَع و  ٍّظَح  ُوذ  اَّلِإ  اهاَّقَُلی  ام  َو 
ّصاخ ای  ّماع  باطخ  و  يراصنا . هّللا  دبع  راک  یکین  ار  يدب  يراس ، گس  يدب  ار  يدـب  يراخ ، یکین  رخ  ار  یکین  : » هدـش هتفگ  یـسراف 

. دشابیم زین  وا  تّما  زا  هیانک  لاح  نیع  رد  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب 
بیرف تخادـنا و  هار  داـسف  اـهنآ  نیب  دومن ، هسوـسو  درک و  ار  وا  تبیغ  دز و  هنعط  وا  هب  ینعی  هعنم »  » نزو رب  هغزن »  » ظـفل َکَّنَغَْزنَی  اَّمِإ  َو 

. داد
ار وت  ناطیـش  بناج  زا  ياهدننک  هسوسو  رگا  ینعی  تسا ، هّدج » ّدـج   » لیبق زا  ای  تسا ، لعاف  ینعم  هب  ردـصم  غزن »  » ظفل ٌغْزَن  ِناْطیَّشلا  َنِم 

ادخ هب  تالاح  نیا  يهمه  رد  سپ  دوش  وت  عنام  یسک  ینک  ناسحا  راکدب  هب  یهاوخیم  هکیلاح  رد  ای  دنزب ، نعط  وت  رد  ای  دنک ، هسوسو 
. ربب هانپ 

. دهدیم هانپ  ار  وت  ادخ  هک  ربب  هانپ  ادخ  هب  ناطیش  يهسوسو  زا  ِهَّللِاب  ْذِعَتْساَف 
. دونشیم ار  وت  یهاوخهانپ  وا  ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ 

هب اـناد  یلوـق و  هب  ياونـش  وا  هک  ربـب  هاـنپ  ادـخ  هب  ناطیـش  تعاـطا  زا  هک  تسا  نـیا  دوـصقم  اـی  دـنادیم . ار  وـت  نتـساوخ  هاـنپ  ُمـِیلَْعلا و 
. دنکیم هذخاؤم  لعف  لوق و  نامه  قبط  رب  وا  تسا ، یلعف  ياههدروآرب 
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506 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 37  (: 41  ) تلصف هروس  ]

هراشا
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ِنِإَف ( 37  ) َنوُدـُبْعَت ُهاَّیِإ  ُْمْتنُک  ْنِإ  َّنُهَقَلَخ  يِذَّلا  ِهَِّلل  اوُدُجْـسا  َو  ِرَمَْقِلل  َو ال  ِسْمَّشِلل  اوُدُجْـسَت  ُرَمَْقلا ال  َو  ُسْمَّشلا  َو  ُراهَّنلا  َو  ُْلیَّللا  ِِهتایآ  ْنِم  َو 
َءاْملا اَْهیَلَع  اْنلَْزنَأ  اذِإَف  ًۀَعِشاخ  َضْرَْألا  يَرَت  َکَّنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  ( 38  ) َنُومَأْسَی ْمُه ال  َو  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللِاب  َُهل  َنوُحِّبَُسی  َکِّبَر  َْدنِع  َنیِذَّلاَف  اوُرَبْکَتْسا 

ِیف یْقُلی  ْنَمَف  َأ  اْنیَلَع  َنْوَفْخَی  اِنتایآ ال  ِیف  َنوُدِْحُلی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 39  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنِإ  یتْوَْملا  ِیْحَُمل  اهایْحَأ  يِذَّلا  َّنِإ  َْتبَر  َو  ْتَّزَتْها 
ٌزیِزَع ٌباتَِکل  ُهَّنِإ  َو  ْمُهَءاج  اََّمل  ِرْکِّذـلِاب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 40  ) ٌریَِـصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّنِإ  ُْمْتئِـش  ام  اُولَمْعا  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ًانِمآ  ِیتْأَی  ْنَم  ْمَأ  ٌْریَخ  ِراَّنلا 

(41)
وُذـَل َکَّبَر  َّنِإ  َِکْلبَق  ْنِم  ِلُسُّرِلل  َلِیق  ْدَـق  ام  َّالِإ  ََکل  ُلاـُقی  اـم  ( 42  ) ٍدـیِمَح ٍمیِکَح  ْنِم  ٌلیِْزنَت  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو ال  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهِیتْأَـی  ـال 

َو ٌءافِـش  َو  ًيدُـه  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َوُه  ُْلق  ٌِّیبَرَع  َو  ٌّیِمَجْعَأ  َء  ُُهتایآ  ْتَلُِّصف  َْول ال  اُولاَقل  ایِمَجْعَأ  ًانآُْرق  ُهاـْنلَعَج  َْول  َو  ( 43  ) ٍمِیلَأ ٍباقِع  ُوذ  َو  ٍةَرِفْغَم 
(44  ) ٍدیَِعب ٍناکَم  ْنِم  َنْوَداُنی  َِکئلوُأ  یًمَع  ْمِْهیَلَع  َوُه  َو  ٌْرقَو  ْمِِهناذآ  ِیف  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال 
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507 ص :  همجرت ..... :

- تسا هدیرفآ  ار  اهنآ  هک  دنوادخ  ربارب  رد  هکلب  دینکن ، هدجس  هام  دیشروخ و  ربارب  رد  تسا  هام  دیـشروخ و  زور و  بش و  وا  تایآ  زا  و 
. دینک هدجس  دیتسرپیم - ار  وا  اهنت  رگا 

. دنوشیمن لولم  ناشیا  دنیوگیم و  حیبست  ار  وا  زور  بش و  رد  دنتسه ، تراگدرورپ  دزن  هک  یناسک  هک  نادب  دندیزرو ، ّربکت  رگا  و 
ناـمگیب دـنک ، دـشر  دـبای و  شبنج  میتسرف ، ورف  ناراـب ]  ] بآ نآ ، رب  نوچ  هاـگنآ  ینیب ، هدرمژپ  ار  نیمز  وت  هک  تسا  نیا  وا  تاـیآ  زا  و 

. تساناوت يراک  ره  رب  وا  تسا  ناگدرم  شخبیگدنز  تسا ، هدنادرگ  هدنز  ار  نآ  هک  یسک 
هدنکفا خزود ]  ] شتآ رد  هک  یسک  تشونرس ]  ] ایآ دنتسین ، ناهنپ  هدیـشوپ و  ام  زا  دننکیم ، یـشیدناژک  ام  تایآ  رد  هک  یناسک  نامگیب 

. تسانیب دینکیم  هچنآ  هب  وا  دینکب ، دیهاوخیم  هچ  ره  دیآ  نمیا  تمایق  زور  رد  هک  یسک  ای  تسا ، رتهب  دوش ،
. یمارگ تسا  یباتک  نآ  دنتسین ،] ناهنپ  هدیشوپ و  ام  زا   ] دننکیم راکنا  دش - لزان  نانآ  رب  نوچ  ار - نآرق  هک  یناسک  نامگیب 

. تسا هدوتس  يهنازرف  دنوادخ ]  ] يوس زا  ياهداتسرف  ورف  دباییمن  هار  نآ  رد  لطاب  شاهدنیآ ، ای  نونکا  رد  هک 
بحاص مه  شزرمآ و  بحاص  مه  تراگدرورپ  نامگیب  تسا  هدـش  هتفگ  وت  زا  شیپ  ناربماـیپ  هب  هچنآ  زج  دوشیمن ، هتفگ  يزیچ  وت  هب 

. تسا كاندرد  یتبوقع 
هناگیب نآ  ارچ  تسا ، هدشن  نایب  اویـش  نآ  تایآ  ارچ  دنتفگیم  کشیب  میدروآیم ، دیدپ  اویـشان  هناگیب و  ینآرق  تروص  هب  ار  نآ  رگا  و 

رد دـنرادن  نامیا  هک  یناسک  تسا و  شخبافـش  دومنهر و  نانمؤم  يارب  نآ  وگب  تسا ؟ اویـش ] و   ] یبرع ربمایپ  هکنآ  لاـح  تساویـشان ، و 
. دنهدیم ناشیادن  تسد  رود  ییاج  زا  هک  دننانیا  تسا  یمگ  رد  رس  يهیام  ناشیارب  نآرق ]  ] نآ تسه و  ياینیگنس  ناشیاهشوگ 

507 ص :  ریسفت ..... 

یلإ  اعد  نم   » ادخ تایآ  زا  هک  هدرک  مّهوت  ياهدننک  مّهوت  هک  ایوگ  تسا ، ینعم  رابتعا  هب  فطع  ُراهَّنلا  َو  ُْلیَّللا  ِِهتایآ  ْنِم  َو 
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: دومرف یلاعت  يادخ  سپ  تسا ، هئّیس  هنسح و  ندوبن  يواسم  ادخ  تایآ  زا  دناوخ ، ارف  ادخ  يوس  هب  هک  تسا  یـسک  ینعی  دشابیم ، هّللا »
. تسا هام  باتفآ و  زور و  بش و  ادخ  تایآ  زا 

بش ندرک  قرف  هام ، دیشروخ و  تکرح  ندوب  مجـسنم  یعیبط ، زور  بش و  ندوب  مّظنم  هک  تشذگ  بلطم  نیا  رّرکم  ُرَمَْقلا  َو  ُسْمَّشلا  َو 
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نیا مزاول  زا  اهنیا  ریغ  ندـش و  مک  دایز و  رد  یگنهامه  مظن و  ترارح و  تبوطر و  يدرـس و  یئانـشور و  یکیراـت و  يهلیـسو  هب  زور  و 
تردق و ملع و  رب  تلالد  هک  تسا  يدّدعتم  ياههناشن  اهنیا  يهمه  رد  اهنآ  شّیعت  یگدنز و  اهنآ و  ياقب  دیلاوم و  دـیلوت  هک  تاعوضوم 

. دنکیم یهلا  تافاضا  زا  اهنیا  ریغ  تاقولخم و  هب  ینابرهم  تفأر و  تّیبوبر و 
نهذ رد  هام  دیشروخ و  تلاح  ات  دومن  ادا  رّدقم  لاؤس  باوج  شور  هب  ار  ترابع  یلو  دشابیم ، شلبق  ام  رب  عیرفت  هلمج  نیا  اوُدُجْـسَت  ال 

. دوش نیزگیاج  بوخ  هدنونش 
نداد ّتیمومع  میمعت و  دنـشابیم ، یلاعت  يادـخ  ياههناشن  تایآ و  زا  ود  نآ  هچ  دـینکن ، هدجـس  هام  دیـشروخ و  هب  ِرَمَْقِلل  َو ال  ِسْمَّشِلل 

. تسین یفخم  هاگآ  صخش  رب  هام  دیشروخ و  زور و  بش و 
ود نآ  دارفا  تسا ، سنج  هام  دیشروخ و  زا  دوصقم  هک  تهج  نآ  زا  دروآ  عمج  تروص  هب  ار  ّنهقلخ »  » ظفل َّنُهَقَلَخ  يِذَّلا  ِهَِّلل  اوُدُجْسا  َو 

نآ  هب  گنرف  يامکح  هک  روط  نامه  دنتسه  ّماع  دّدعتم و 
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هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا  اریز  دنتـسه . دایز  هام  دیـشروخ و  لیوأت  بسح  رب  هک  تسا ، لیوأت  هب  هراـشا  تهج  زا  اـی  دنتـسه ، دـقتعم 
، دوشیم قالطا  هام  دیـشروخ و  زین  سفن  لقع و  رب  ود ، نآ  خـیاشم  نانیـشناج و  نینچمه  دوشیم ، ریبعت  هاـم  دیـشروخ و  هب  وا  نیـشناج 

اههام دیـشروخ و  لاثم  ملاع  خزرب و  ملاع  رد  تسا ، هام  دیـشروخ و  مّلعتم  مّلعم و  ره  دنتـسه و  هام  دیـشروخ و  یّلک  سفن  یّلک و  لـقع 
. دنراد دوجو 

ای تسا  مسا  هکنیا  اب  نآ  نداد  رارق  یّمـسم  هطـساو و  هب  هّجوت  رظن و  اریز  دـینادیم . وا  رد  رـصحنم  ار  تدابع  رگا  َنوُدـُبْعَت  ُهاَّیِإ  ُْمْتنُک  ْنِإ 
دیحوت وا ، رب  ءامسا  نتخاس  عقاو  ببـس  هب  تسا  یّمـسم  تدابع  هطـساو  ندوب  هدنیآ  هار  زا  هطـساولا  يذ  رب  هجوت  و  كرـش . ای  تسا  رفک 

. تسا بجاو  هدجس  اجنآ  رد  هک  تسا  هناگراهچ  دراوم  زا  یکی  اجنیا  و  تسا . وا  تدابع  تاذ و 
، دوب يروص  كارشا  هب  نیکرـشم  هب  هّجوتم  رما  یهن و  هک  تسا  تهج  نادب  شربمایپ  يوس  هب  اهنآ  زا  باطخ  ندینادرگرب  اوُرَبْکَتْـسا  ِنِإَف 

ياوه سفن و  تدابع  هک  اهنآ  ینعی  دوب  يونعم  كارـشا  هب  نیکرـشم  هب  هّجوتم  ای  دـندرکیم ، ار  هام  دیـشروخ و  تداـبع  هک  ناـنآ  ینعی 
ادـج ّکفنم و  ادـخ  زا  مالّـسلا  هیلع  ار  وا  نیـشناج  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  هک  دـندوب  یناسک  هّجوتم  باطخ  اـی  دـندرکیم ، ار  سفن 
اهنآ هّجوتم  باطخ  هک  دوب  بسانم  دنتـسنادیم ، ادخ  زا  ریغ  ار  اهنآ  دندرکیم و  هکئالم  شتـسرپ  هک  دوب  یناسک  هب  باطخ  ای  دننادیم ،

، ةداعـسلا نایب  همجرت  ات  دش  هدنادرگرب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  هب  باطخ  یلو  دشاب ، ندینـش  عامتـسا و  رد  نانآ  طاشن  ببـس  ات  دـشاب 
510 ص : ج12 ،

. ددرگن كانهودنا  نیکرشم  رابکتسا  رب  هک  دوش  هداد  وا  هب  يرادلد 
هک یلماک  ياهناسنا  نینچمه  و  دنکیدزن . وا  هب  دنراد و  دنمجرا  یماقم  یلاعت  يادخ  دزن  رد  اهنآ  هک  نیبّرقم  يهکئالم  َکِّبَر  َْدنِع  َنیِذَّلاَف 

. تسا هدش  لصاح  ندوب ، ادخ  دزن  ماقم  اهنآ  يارب 
. تسا لماک  ياهناسنا  اهناسنا  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  اهنآ  حیبست  دیق  ناونع  هب  زور  بش و  ندروآ  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللِاب  َُهل  َنوُحِّبَُسی 

. تسا نآ  ندوب  تباث  کشخ و  زا  هیانک  نیمز  عوشخ  ًۀَعِشاخ  َضْرَْألا  يََرت  َکَّنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  َنُومَأْسَی  ْمُه ال  َو 
ناتخرد گرب  ناهایگ و  ات  دنیآرد  تکرح  ناجیه و  هب  نآ  ياههشیر  اههناد و  هک  تسا  نیا  هب  نیمز  زازتها  ْتَّزَتْها  َءاْملا  اَْهیَلَع  اْنلَْزنَأ  اذِإَف 

. دنیورب
. دوش مّرخ  زبس و  هایگ  اب  نیمز  َْتبَر و  َو 

. دنادرگیم هدنز  زین  ار  هدرم  دینادرگ ، هدنز  هایگ  هب  تبسن  نآ  گرم  زا  دعب  ار  نیمز  هک  یسک  یتْوَْملا  ِیْحَُمل  اهایْحَأ  يِذَّلا  َّنِإ 
اب لّوا  روص  خفن  ماگنه  زین  یناسنا  تایح  زا  گرم  زا  دـعب  هکلب  دـنکیم ، هدـنز  یناویح  تایح  زا  گرم  زا  سپ  ار  ناگدرم  اهنت  هن  ینعی 
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. دنادرگیم هدنز  یناسنا  فیرش  تایح 
. تسا اناوت  اهنیا  ریغ  ندرک و  هدنز  ندناریم و  زا  زیچ  همه  رب  دنوادخ  ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنِإ 

تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  اِنتایآ  ِیف  َنوُدِْحُلی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
511 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هکلب درذـگیم ، اهنآ  رانک  زا  دـنیبیم و  ار  یهلا  تردـق  ياههناشن  تایآ و  همه  نیا  هک  یـسک  لاح  تسا  هنوگچ  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ 
ازهتـسا ّدر و  دـنزیم و  هنعط  اـهنآ  هب  دروآیم ، باـسح  هـب  اـجیب  وـغل و  دـنادرگیمرب و  لـیوأت  فـیرحت و  اـب  شدوـخ  لـصا  زا  ار  اـهنآ 

؟ دیامنیم
. دنتسین یفخم  ام  رب  دنوشیم  فرحنم  دنوریمن و  تسار  هار  اههناشن  تایآ و  دروم  رد  هکنانآ  دومرف : سپ 

رتهب دوش  هتخادـنا  شتآ  هب  یئاج  رد  یماقم و  رد  هک  یـسک  ایآ  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ًانِمآ  ِیتْأَـی  ْنَم  ْمَأ  ٌْریَخ  ِراَّنلا  ِیف  یْقُلی  ْنَمَف  َأ  اـْنیَلَع  َنْوَفْخَی  ـال 
، دـنوشیم هتخادـنا  شتآ  رد  یهلا  تایآ  نیرکنم  راّفک و  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا ؟ نمیا  شتآ  زا  تمایق  زور  رد  هک  یـسک  اـی  تسا 

. دیامن هدافا  رگید  زیچ  اب  ار  انعم  نیا  ات  درک  ادا  ترابع  نیا  اب  ار  بلطم  نکیل 
دیدـش دـیعو  هیآ  نیا  تسانیب  دـینکیم  هچنآ  هب  ادـخ  هک  دـینکب  دـیهاوخیم  هک  يراک  ره  نونکا  ٌریَِـصب  َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّنِإ  ُْمْتئِـش  ام  اُولَمْعا 

. تسا
ای ربخ  زا  دـعب  ربخ  ای  ربخ  یْقُلی » ْنَمَف  َأ   » يهلمج تسا ، فنأتـسم  ای  لاح  ای  ربخ  َنْوَفْخَی » ال   » يهلمج ْمُهَءاج  اََّمل  ِرْکِّذـلِاب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 

فنأتـسم ای  لاح  ای  ربخ  زا  دـعب  ربخ  ای  ربخ  اولمعا »  » يهلمج تسا ، ریدـقت  رد  لوق »  » ظفل تالاح  نیا  يهمه  رد  تسا ، فنأتـسم  ای  لاـح 
: ادخ لوق  دیکأت  اوُرَفَک » َنیِذَّلا  َّنِإ   » يهلمج تسا ، ریدقت  رد  تالاح  نیا  يهمه  رد  لوق  ظفل  زین  تسا و 

« ّنإ  » ربخ نآ  يهنیرق  تسا ، فوذحم  ّنإ »  » ربخ دشابیم ، َنوُدِْحُلی » َنیِذَّلا  َّنِإ  »
512 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

و َنوُدِْـحُلی » َنیِذَّلا   » ای نوفخی » ال   » ینعی تسا ، فوذـحم  یلبق  يهنیرق  هب  ربخ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  فنأتـسم و  هلمج  ای  تسا ، لّوا 
. دشاب ٍدیَِعب » ٍناکَم  ْنِم  َنْوَداُنی  َِکئلوُأ   » یلاعت يادخ  لوق  ربخ  تسا  نکمم 

. تسا میرکت  تّزع و  اب  باتک  نآ  ٌزیِزَع و  ٌباتَِکل  ُهَّنِإ  َو 
، دیآیمن دنک  خسن  ار  نآ  هک  یباتک  لوسر و  ینعی  دمآ ، دهاوخن  دنک  لطاب  ار  نآ  هک  يزیچ  نآرق  زا  دـعب  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهِیتْأَی  ال 

. تسا هدرکن  لطاب  ار  نآرق  لیجنا  تاروت و  دننام  نیشیپ  ياهباتک  ینعی  تسا ، هدماین  نآرق  زا  لبق  يزیچ  نینچ  ای 
. دراد نایرج  زین  اجنیا  رد  شیپ  هجو  ود  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو ال 

ربخ ای  لاح  ای  دشاب ، فوذحم  يادتبم  ربخ  هفنأتـسم و  يهلمج  هاوخ  تسا ، نالطب  مدع  لیلعت  ماقم  رد  هلمج  نیا  ٍدـیِمَح  ٍمیِکَح  ْنِم  ٌلیِْزنَت 
. دشاب ربخ  زا  دعب 

رد ای  نم  ّقح  رد  هک  هچنآ  نانآ و  اب  دشاب : هتفگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  ََکل  ُلاُقی  ام 
: دومرف شلوسر  يرادلد  تهج  یلاعت  يادخ  سپ  منک ؟ هچ  دنیوگیم  مالّسلا  هیلع  یلع  ّقح 

. تسا هدش  هتفگ  زین  نیشیپ  نالوسر  ّقح  رد  دنیوگیم  وت  ّقح  رد  هک  هچنآ 
هذـخاؤم دـنیوگیم  هچنآ  هب  ار  اـهنآ  دـشخبیم و  ار  ناـنآ  لاوقا  رتشیب  دـنوادخ  ٍةَرِفْغَم  وُذـَل  َکَّبَر  َّنِإ  َکـِْلبَق  ْنِم  ِلُـسُّرِلل  َلـِیق  ْدَـق  اـم  اَّلِإ 

. شخبب ار  مدرم  نک و  یّسأت  نیشیپ  ناربمایپ  هب  وت  سپ  دنکیمن ،
513 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. نکن هلجع  نانآ  هذخاؤم  رد  وت  سپ  درک ، دهاوخ  هذخاؤم  ار  مدرم  ناهانگ  هب  دنوادخ  ٍمِیلَأ  ٍباقِع  ُوذ  َو 
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ریغ ینابز  اب  دوب  ادخ  بناج  زا  نآرق  رگا  دنتفگ : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  ای  ناشدوخ  نیب  راّفک  هک  ایوگ  ایِمَجْعَأ  ًانآُْرق  ُهاْنلَعَج  َْول  َو 
هدشن لزان  مجع  تغل  نابز و  هب  نآرق  ارچ  دنتفگیم : هک  تسا  اهنآ  نخس  نیا  باوج  هیآ  نیا  دناهتفگ : یخرب  دشیم ، لزان  رشب  نابز  زا 

؟ تسا
. میمهفب ار  نآ  ات  دشن  لزان  ام  تغل  نابز و  هب  ارچ  ُُهتایآ  ْتَلُِّصف  َْول ال  اُولاَقل 

هک یـسک  ای  نآرق  بطاخم  هک  یلاح  رد  تسا ؟ یمجع  نآرق  اـیآ  دـنتفگیم : دـشیم  لزاـن  مجع  ناـبز  هب  نآرق  رگا  ٌِّیبَرَع  َو  ٌّیِمَجْعَأ  َء 
ظفل نیا  دوشیم ، هتفگ  یمجعا  زین  وا  نخـس  هب  تسین ، موهفم  شمالک  هک  تسا  یـسک  یمجعا  تسا . نابز  یبرع  دش ، لزان  وا  رب  نآرق 

. هدش هدناوخ  ّیمجعأ »  » تروص هب  نیع  يهحتف  هزمه و  کی  اب 
نیگنس اهنآ  شوگ  نآ  زا  ندینادرگ  يور  ینعم و  ندینـش  ثیح  زا  ٌْرقَو  ْمِِهناذآ  ِیف  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َو  ٌءافِـش  َو  ًيدُه  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َوُه  ُْلق 

. تسا
. دوشیم هتفگ  اّمعم »  » و یمع »  » دوشن هدیمهف  نآ  ینعم  هک  یمالک  هب  تسین ، موهفم  اهنآ  يارب  نآرق  نیا  یًمَع  ْمِْهیَلَع  َوُه  َو 

اریز دـسریمن ، اهنآ  هب  ادـص  هک  دـنریگیم  رارق  ءادـن  باطخ و  دروم  رود  هار  زا  باتک  نیا  اب  هورگ  نیا  ٍدـیَِعب  ٍناکَم  ْنِم  َنْوَداُنی  َِکئلوُأ 
هک  هدش  لزان  ياهنیس  هب  یلاع  دنلب و  یماقم  زا  باتک 

514 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشاب هدوشگ  مالسا  هب  ناشهنیس  هک  یماقم  زا  نانیا  دشاب ، هدش  هدوشگ  مالسا  هب 

. دناهتفر ورف  تنطیش  یگدنرد و  ّتیناویح و  رد  نوچ  دنتسه ، يرود  تیاهن  رد  دشاب ) لماک  میلست  تلاح  رد  ناشدوجو  ینعی  )
46 تایآ 45 -

514 ص :  ات 46 ..... ] تایآ 45  (: 41  ) تلصف هروس  ]

هراشا

ًاِحلاص َلِمَع  ْنَم  ( 45  ) ٍبیُِرم ُْهنِم  ٍّکَش  یَِفل  ْمُهَّنِإ  َو  ْمُهَْنَیب  َیِـضَُقل  َکِّبَر  ْنِم  ْتَقَبَـس  ٌۀَِملَک  َْول ال  َو  ِهِیف  َِفُلتْخاَف  َباتِْکلا  یَـسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو 
(46  ) ِدِیبَْعِلل ٍمَّالَِظب  َکُّبَر  ام  َو  اْهیَلَعَف  َءاسَأ  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنلَف 

514 ص :  همجرت ..... :

مکح ریخأت  هب   ] تراگدرورپ يهدعو  رگا  دش ، ادیپ  هملک  فالتخا  نآ  يهراب  رد  هاگنآ  میدیشخب ، ینامسآ  باتک  یـسوم  هب  یتسار  هب  و 
. دنتسه کش  رد  تخس  نآ  زا  نانآ  کنیا ]  ] و دشیم ، يرواد  نانآ  نایم  رد  هنیآ  ره  دوب ، هتشگن  ررقم  باذع ] و 

ّقح رد  تراگدرورپ  تسوا ، دوخ  نابز  هب  دریگ ، شیپ  دب  يراک  سک  ره  تسوا ، دخ  يوس  هب  دنک ، هشیپ  هتـسیاش  يراک  هک  سک  ره  و 
. تسین رگمتس  ناگدنب 

514 ص :  ریسفت ..... 

هب ندرکن  لمع  ندرک و  لمع  لوبق ، ّدر و  رد  ینعی  دش ، فالتخا  میداد  یـسوم  هب  هک  یباتک  رد  ِهِیف  َِفُلتْخاَف  َباتِْکلا  یَـسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو 
دندرک ، فالتخا  رگید  یضعب  كرت  یضعب و  هب  لمع  نآ ،
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515 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دندومن فالتخا  وت  باتک  رد  وت  موق  هچنانچ 

هدـش هداد  تلهم  اهنآ  هب  هک  دوبن  نینچ  رگا  و  دوشیم . هداد  تلهم  ینّیعم  تّدـم  ات  اهنآ  هب  ْمُهَْنَیب  َیِـضَُقل  َکِّبَر  ْنِم  ْتَقَبَـس  ٌۀَِـملَک  َْول ال  َو 
اهنآ ٍبیِرُم  ُْهنِم  ٍّکَش  یَِفل  ْمُهَّنِإ  َو  ازج ) يدوبان و  هب  مکح   ) دشیم مکح  وت  موق  نیب  ای  مالّسلا  هیلع  یـسوم  موق  زا  ناگدننک  فالتخا  نیب 

. دنتسه ّکش  رد  مالّسلا  هیلع  یسوم  باتک  زا  ای  نآرق  زا 
ره هب  هک  تسا ، ّصاخ  تعیب  تیالو و  زا  ترابع  هک  تسا  گرزب  حـلاص  لمع  ای  حـلاص  لمع  عون  ره  دوصقم  ِهِسْفَِنلَف  ًاـِحلاص  َلِـمَع  ْنَم 

. تسا هدرک  دوخ  يارب  لاح 
. تسا هدرک  دوخ  رب  دهد  ماجنا  تسیاشان  تشز و  لمع  هک  سک  ره  اْهیَلَعَف و  َءاسَأ  ْنَم  َو 

ماـجنا اـهنآ  ّقح  رد  دـنوادخ  دـنرادن  ار  نآ  قاقحتـسا  مدرم  هک  ار  هچنآ  ینعی  تسین ، ملظ  بحاـص  دـنوادخ  ِدـِیبَْعِلل و  ٍماَّلَِظب  َکُّبَر  اـم  َو 
. دهدیمن

54 تایآ 47 -

515 ص :  ات 54 ..... ] تایآ 47  (: 41  ) تلصف هروس  ]

هراشا

اُولاق ِیئاکَرُـش  َْنیَأ  ْمِهیِداـُنی  َمْوَی  َو  ِهِْملِِعب  ـَّالِإ  ُعَضَت  ـال  َو  یْثنُأ  ْنِم  ُلِـمَْحت  اـم  َو  اـهِمامْکَأ  ْنِم  ٍتارَمَث  ْنِم  ُجُرَْخت  اـم  َو  ِۀَـعاَّسلا  ُْملِع  ُّدَُری  ِْهَیلِإ 
ْنِإ َو  ِْریَْخلا  ِءاعُد  ْنِم  ُناْسنِْإلا  ُمَأْسَی  ال  ( 48  ) ٍصیِحَم ْنِم  ْمَُهل  ام  اوُّنَظ  َو  ُْلبَق  ْنِم  َنوُعْدَی  اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َّلَض  َو  ( 47  ) ٍدیِهَش ْنِم  اَّنِم  ام  َكاَّنَذآ 
َّنِإ یِّبَر  یلِإ  ُْتعِجُر  ِْنَئل  َو  ًۀَِمئاق  َۀَعاَّسلا  ُّنُظَأ  ام  َو  ِیل  اذه  ََّنلوُقََیل  ُْهتَّسَم  َءاَّرَض  ِدَْعب  ْنِم  اَّنِم  ًۀَمْحَر  ُهاْنقَذَأ  ِْنَئل  َو  ( 49  ) ٌطُونَق ٌسُؤَیَف  ُّرَّشلا  ُهَّسَم 
اذِإ َو  ِِهِبناِجب  يَأن  َو  َضَرْعَأ  ِناْسنِْإلا  یَلَع  اـنْمَْعنَأ  اذِإ  َو  ( 50  ) ٍظِیلَغ ٍباذَع  ْنِم  ْمُهَّنَقیُِذَنل  َو  اُولِمَع  اِمب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَئِّبَُننَلَف  ینْـسُْحَلل  ُهَْدنِع  ِیل 

(51  ) ٍضیِرَع ٍءاعُد  وُذَف  ُّرَّشلا  ُهَّسَم 
َنَّیَبَتَی یَّتَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  َو  ِقافْآلا  ِیف  اِنتایآ  ْمِهیُِرنَس  ( 52  ) ٍدیَِعب ٍقاقِـش  ِیف  َوُه  ْنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَم  ِِهب  ُْمتْرَفَک  َُّمث  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  َناک  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق 

(54  ) ٌطیُِحم ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّنِإ  الَأ  ْمِهِّبَر  ِءاِقل  ْنِم  ٍۀَیِْرم  ِیف  ْمُهَّنِإ  الَأ  ( 53  ) ٌدیِهَش ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنَأ  َکِّبَِرب  ِفْکَی  َْمل  َو  َأ  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  ْمَُهل 
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516 ص :  همجرت ..... :

رگم دنکیمن  لمح  عضو  دوشیمن و  رادراب  ياهنیدام  چیه  دیآیمنرب ، شتـسوپ  زا  يرب  راب و  چیه  ددرگیمزاب و  وا  هب  تمایق  زا  یهاگآ 
ام هک  میداد  ربخ  ار  وت  دنیوگ  دنتسه ؟ اجک  دیدرکیم ] اعّدا  امش  هک   ] نم ناکیرـش  سپ  هک  دهد  ادن  ار  ناشیا  هک  يزور  وا و  یهاگآ  اب 

. تسین يدهاش  چیه  ار 
. دنرادن یهاگزیرگ  هک  دنبایرد  دوش ، دیدپان  نانآ  دید  زا  دندناوخیم ، شتسرپ  هب  هتشذگ  رد  هچنآ  و 

. تسا درسلد  دیمون و  سب  دسر ، وا  هب  يّرش  نوچ  یلو  دوشیمن ، هتسخ  اعد  هب  ریخ  بلط  زا  زگره  ناسنا 
رب تمایق  هک  مرادن  نامگ  تسا و  نم  ّقح  نیا  دـیوگ  میناشچب ، یتمحر  دوخ  يوس  زا  تسا ، هدیـسر  وا  هب  هک  یجنر  زا  سپ  وا  هب  رگا  و 
زا ار  نارفاک  هاـگنآ  دوب  دـهاوخ  تشهب ] یـشوخ /[  وا  دزن  رد  نم  يارب  اـنامه  موش ، هدـنادرگزاب  مراـگدرورپ  يوس  هب  مه  رگا  دوش ، اـپ 

. میناشچب نیگمهس  باذع  زا  نانآ  هب  میزاس و  هاگآ  ناشرادرک  راک و  تقیقح ] هجیتن و  ]
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دسر وا  هب  ییالب  نوچ  درذگب ، ناشکنماد  دنادرگرب و  يور  یساپسان ] یگدز و  تمعن  رس  زا   ] میراد ینازرا  یتمعن  زان و  ناسنا  هب  نوچ 

. تسا ریگیپ  یناوخ  اعد 
رود و ییوج  هزیتس  نینچ ]  ] هک یسک  زا  یـسک  هچ  رگید  دیوش ، شرکنم  امـش  سپـس  دشاب ، ادخ  يوس  زا  نآرق ]  ] رگا دینک  هشیدنا  وگب 

؟ دوب دهاوخ  رتهارمگ  دراد ، يزارد 
هک تسین  یفاک  ایآ  تسا  ّقح  نآ  هک  دوش  راکـشآ  نانآ  رب  هکنآ  اـت  میناـیامنب ، ناـشیا  هب  ناـشنورد  نوریب و  رد  ار  دوخ  تاـیآ  هک  ادوز 

. تسا هاوگ  زیچ  همه  رب  تراگدرورپ 
. تسا هریچ  زیچ  ره  رب  وا  هک  دینادب  دناکش ، رد  ناشراگدرورپ  ياقل  زا  ناشیا  هک  دینادب 

517 ص :  ریسفت ..... 

نیا يهمه  قیقحت  ربانب  تسا ، هدـش  ریـسفت  مالّـسلا  هیلع  مئاـق  روهظ  هب  تماـیق ، هب  گرم ، ماـگنه  هب  ۀـعاّسلا »  » ظـفل ِۀَـعاَّسلا  ُْملِع  ُّدَُری  ِْهَیلِإ 
اهالب و ملع  : » دـندومرف هک  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  لوق  اـّما  تسا ، یلاـعت  يادـخ  صوصخم  نآ  هب  ملع  ددرگیمرب ، ینعم  کـی  هب  اهریـسفت 

. یناسنا يرشب و  هن  دنتسه ، یهلا  دروم  نیا  رد  نانآ  سپ  تسا » ام  دزن  اهگرم 
. دشابیم ِۀَعاَّسلا  ُْملِع  ُّدَُری  ِْهَیلِإ  يهلمج  رب  فوطعم  هلمج  تسا و  هیفان  ای  ۀعاّسلا » ملع   » رب فوطعم  هلوصوم و  ام »  » ظفل ُجُرَْخت  ام  َو 

دنادیم ادخ  ینعی  تسا . رون  رد  ششوپ و  هفوکش و  فرظ  ینعم  هب  ۀمامک » ، » هرـسک اب  ّمک »  » عمج مامکأ »  » ظفل اهِمامْکَأ  ْنِم  ٍتارَمَث  ْنِم 
. دیآیم نوریب  هچ  یتسه  هّدام  هناد و  زا  هک 

ادخ  ِهِْملِِعب و  اَّلِإ  ُعَضَت  َو ال  یْثنُأ  ْنِم  ُلِمَْحت  ام  َو 
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. دنادب ار  لمح  عضو  یلاعت  يادخ  ملع  يهیحان  زا  هک  رشب  دارفا  زا  یسک  ملع  ادخ و  ملع  اب  رگم  دنیازیم  هچ  ناگدام  هک  دنادیم 
. تسا اولاق »  » هب ّقلعتم  ای  مهرّکذ »  » ای رکذأ »  » ینعی تسا ، فوذحم  هب  ّقلعتم  هلمج  نیا  رد  فرظ  ْمِهیِداُنی  َمْوَی  َو 

رب نم  ياکرـش  ای  دنتـسه ؟ اجک  تعاط  رد  ای  ترابع  رد  اـی  بوجو  رد  ءاکرـش  دـیداد ، رارق  نم  ناکیرـش  ار  اـهنآ  هکناـنآ  ِیئاکَرُـش  َْنیَأ 
؟ دنتسه اجک  دنتفرگ  رارق  مالّسلا  هیلع  یلع  لباقم  رد  هک  یناسک  زا  نم  نانیشناج  نم و  رهاظم  بسح 

: یلاعت يادخ  لوق  ای  میدرک . مالعا  اهنآ  زا  ار  دوخ  تئارب  ام  ای  میدرک  مالعا  ار  اهنآ  تلالض  یهارمگ و  رب  ام  َكاَّنَذآ  اُولاق 
. تسا ّقلعم  ود  ره  هب  تبسن  لماع  هک  تسا  كّانذآ »  » لوعفم ود  ٍدیِهَش  ْنِم  اَّنِم  ام 

هدهاشم ار  اهنآ  هک  تسین  یسک  ام  بناج  زا  ای  درادن ، دوجو  دهدب  تکارش  هب  تداهش  هک  يدهاش  ام  بناج  زا  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم 
دوبن یـسک  ام  بناج  زا  دنتفگ : دندرک و  راکنا  ار  اهنآ  ندروآ  كرـش  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دندوب ، هدش  مگ  ام  رظن  زا  اهنآ  هچ  دـنک ،

. دهد تداهش  اهنآ  كرش  هب  ایند  رد  هک 
قلطم هارمگ و  لطاب و  نایاوشیپ  ناگراتـس و  اهتب و  لیبق  زا  دـندناوخیمارف  لبق  زا  هک  هچنآ  ُْلبَق و  ْنِم  َنوُعْدَـی  اُوناـک  اـم  ْمُْهنَع  َّلَـض  َو 

. دندش مگ  اهنآ  مشچ  زا  اسؤر 
دنرادن . ياهراچ  رگید  هک  دندرک  نیقی  اوُّنَظ  َو 

519 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنرادن ياهراچ  رارف و  هار  چیه  ٍصیِحَم  ْنِم  ْمَُهل  ام 

: هدش هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  ای  تسا ، عطقنم  شلبق  ام  زا  انعم  ظفل و  ثیح  زا  هلمج  نیا  ِْریَْخلا  ِءاعُد  ْنِم  ُناْسنِْإلا  ُمَأْسَی  ال 
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؟ دندرک ادیپ  نیقی  نینچ  ارچ 
. دوشیمن هتسخ  نآ  ندناوخارف  ریخ و  ياعد  زا  ناسنا  هکنیا  يارب  دومرف :

چیه هک  دـندرک  نیقی  اهنآ  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  تسا ، دـیماان  سویأم و  دـسرب  يدـب  ناـسنا  هب  رگا  ٌطُونَق و  ٌسُؤَیَف  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  ْنِإ  َو 
. دنرادن يرارف  هار  هراچ و 

بلطم نیا  ینْسُْحَلل  ُهَْدنِع  ِیل  َّنِإ  یِّبَر  یلِإ  ُْتعِجُر  ِْنَئل  َو  ًۀَِمئاق  َۀَعاَّسلا  ُّنُظَأ  ام  َو  ِیل  اذه  ََّنلوُقََیل  ُْهتَّسَم  َءاَّرَض  ِدَْعب  ْنِم  اَّنِم  ًۀَمْحَر  ُهاْنقَذَأ  ِْنَئل  َو 
رهاـظ لـقع  ناطلـس  دـنکیم و  رارف  ناطیـش  دـننام  لاـیخ  ّمغ  ّمه و  يهبلغ  تشحو و  ماـگنه  هک  میتـفگ  اـم  اـهراب  هک  تسا  تهج  نادـب 

، دـنکیم راکنا  ار  داعم  أدـبم و  ددرگیم ، رهاظ  شتّینانا  اب  دـهدیمن و  رارق  مکح  ار  لقع  لایخ  دورب  نیب  زا  سرت  هک  یماـگنه  دوشیم ،
وا رب  ار  يرگید  دـنوادخ  دـشاب  تسار  دـنیوگیم  هک  ار  هچنآ  رگا  دـنکیم  نامگ  و  تسا . نینچ  نیا  ناطیـش  راک  لایخ و  راـک  هچناـنچ 

. دراد تمارک  ادخ  شیپ  نوچ  دهدیمن ، حیجرت 
تازاجم دوخ  دـب  تشز و  لامعا  لـباقم  رد  راّـفک  هک  تسا  نیا  زا  هیاـنک  ٍظـِیلَغ  ٍباذَـع  ْنِم  ْمُهَّنَقیِذـَُنل  َو  اُولِمَع  اـِمب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَئِّبَُننَلَف 

. دنرادن تازاجم  رّوصت  هک  تسا  اهنآ  نامگ  فالخ  رب  نیا  دنوشیم و 
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. دنک ضارعا  ام  ياهتمعن  رکش  زا  ام و  زا  میهد  تمعن  ناسنا  هب  هک  هاگ  نآ  َضَرْعَأ  ِناْسنِْإلا  یَلَع  انْمَْعنَأ  اذِإ  َو 
، ددنـسپیم ار  دوخ  دنیبیم ، ار  دوخ  دوشیم و  رهاظ  شتّینانا  اب  هک  انعم  نیدب  دـنکیم ، هّجوت  شدوخب  دوشیم و  رود  ام  زا  ِِهِبناِجب  يأَن  َو 
وا تسا و  یـضرع  هیراع و  تمعن  هک  دنکیم  شومارف  زین  دنکیم ، شومارف  ار  ام  نداد  تمعن  تسا و  تمعن  ّقحتـسم  هک  دنکیم  نامگ 

. درادن نآ  رد  یتلاخد 
شدوجو ّتینانا و  دهاوخیم  نوچ  دوشیم . ینالوط  یئاعد  بحاص  دسرب  يدب  ّرـش و  ناسنا  هب  هاگ  ره  ٍضیِرَع  ٍءاعُد  وُذَف  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اذِإ  َو 

. دنک ظفح  ار 
. تشذگ ِهَّللا  ُباذَع  ْمُکاتَأ  ْنِإ  ْمُکَْتیَأَر  َأ  ُْلق  يهیآ ، نمض  رد  ماعنا  يهروس  رد  هلمج  نیا  ریسفت  نایب  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق 

ادـخ يوس  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  بصن  ای  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  نآرق  ای  نآرق  ای  لوسر  اـی  نداد  تمعن  نیا  رگا  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  َناـک  ْنِإ 
(. تسه هک   ) دشاب

ادخ ینمشد  رد  هک  سک  نآ  يارب  تسا  یتخس  یهارمگ  هچ  دیدش ، رفاک  نآ  هب  امـش  ٍدیَِعب و  ٍقاقِـش  ِیف  َوُه  ْنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَم  ِِهب  ُْمتْرَفَک  َُّمث 
. دشاب رود  ادخ  تمحر  زا  دیاپ و  لوسر  ای 

. تسا فنأتسم  ّلضأ » نم   » تسا و فوذحم  ءازج  ای  تسا ، اهنت  ءاف  ریدقت  هب  ای  لوق  ریدقت  هب  طرش  ءازج  هلمج  نیا  و 
. تسا رّدقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  اِنتایآ  ْمِهیُِرنَس 

521 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، تسا هتفای  تیادـه  هارمگ و  نمؤم و  رفاک و  فیرـش و  تسپ و  ياهمدآ  ماعط  نآ  تایآ  نآرق و  رد  تسادـخ ، ماـعطا  هرفـس  نآرق  نوچ 

: تسا هدش  هتفگ  بوخ  هچ  دنکیم ، کّسمت  نآرق  هب  شیوخ  بهذم  رد  یهورگ  هقرف و  ره  دوشیم  هدید  هچنانچ 
دوب یشآ  ره  شناوخ ز  رس  رب  دوب  یشابناوخ  هچ  لماک  معنم 

نیا و  روطچ ؟ نیرکنم  هب  تبـسن  هدش  هتفگ  هک  ایوگ  سپ  رگید  هورگ  باوج  زا  ریغ  تسا  لاؤس  باوج  یهورگ  ره  هب  تبـسن  هیآ  اذل  و 
. داد میهاوخ  ناشن  اهنآ  هب  ار  دوخ  تایآ  دومرف : یلاعت  يادخ  سپ  دننکیم ؟ فارتعا  تقو  هچ  هورگ 

ناشن اهنآ  هب  تسا ، هدوب  جراخ  اهنآ  تداـع  هک  ییاـهالب  عاونا  اـب  دراد  ینوریب  هبنج  هک  اـهنآ  سفنا  لاوما و  رد  صقن  اـب  هچ  ِقاـفْآلا  ِیف 
. میهدیم
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هتـشادن گرم  ماگنه  یتخبـشوخ  هبوت و  دادعتـسا  هک  یـسک  يارب  ات  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ینورد ، ياـهدرد  ضارما و  اـب  هچ  ْمِهِـسُْفنَأ و  ِیف  َو 
هک یـسک  نآ  ات  تسا ، ّقح  یلاعت  يادخ  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  هک  دوش  نشور  حضاو و  دـشاب  هتـشاد  هبوت  دادعتـسا  گرم  زا  لبق  هک  یـسک  دـشاب و 

. ددرگ تخبدب  یقش و  دوشیم  وا  بیصن  تواقش  هکنآ  دنک ، هبوت  دوشیم  هبوت  هب  قّفوم 
ینادرگرـس و زا  دنباییم ، تیاده  اهنآ  تقو  هچ  هدـش : هتفگ  دـنّریحتم  تیالو  ای  تلاسر  رد  ای  ادـخ  رد  هک  ناهارمگ  هب  تبـسن  هک  ایوگ 

؟ دنوشیم جراخ  یک  یهارمگ 
اهنآ  هب  ار  دوخ  ياههناشن  تایآ و  دومرف : یلاعت  يادخ  سپ 

522 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ام  لوسر  قدص  رب  تلالد  ای  دنکیم ، نابرهم  فوئر و  میکح و  اناوت و  اناد و  أدـبم  رب  تلالد  هک  داد  میهاوخ  ناشن 
زا هک  هچنآ  ناربج  هتـشذگ و  ياهتیآ  اههناشن و  لیبق  زا  تسا  یقافآ  تایآ  ای  تایآ  نیا  دـنکیم ، وا  تیالو  ّیلو و  رب  اـی  وا ، تلاـسر  و 

. دنوشیم دراو  قافآ  رد  هک  ییاهالب  رب  رایسب  دئاوف  ندش  ّبترتم  دناهدیسرن و  تایآ  نآ  هب  هدش و  توف  اهنآ 
دننام دـننیبیم  يرادـیب  رد  ای  باوخ  رد  هک  هچنآ  دـش و  رکذ  اـقباس  هک  هچنآ  لـیبق  زا  تسا  اـهنآ  دوخ  رد  هک  تسا  یـسفنا  تاـیآ  اـی  و 
ياهلد رد  هک  ییاهتراشب  سرت و  مولع و  دـننام  دوشیم و  عقاو  اهنآ  رد  هک  ییاـهضبق  طـسب و  زا  اـهنآ و  تـالاح  تارییغت  تالّدـبت و 

. تسا ّقح  مالّسلا  هیلع  یلع  ای  لوسر  ادخ و  هک  دوش  نشور  اهنآ  رب  ات  دوشیم  اقلا  نانآ 
؟ دوشیم نشور  رهاظ و  اهنآ  رب  عقوم  هچ  تیالو  ندوب  ّقح  دوشیم : هتفگ  هدرک  فّقوت  تیالو  يهراب  رد  هک  یناملـسم  دروم  رد  ایوگ  و 

فاضم ّقح  نامه  یلاعت  يادخ  هک  دوش  نشور  ات  میهد . ناشن  اهنآ  رب  ار  دوخ  یقافآ  یـسفنا و  تایآ  هک  یتقو  دومرف : یلاعت  يادخ  سپ 
یقافآ تایآ  هدومن  فقوت  روضح  ماقم  هب  تبـسن  هدرک و  تعیب  ّصاخ  تعیب  اب  هک  نمؤم  دروم  رد  تسا ، مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نآ  هک  تسا 
روضح ماقم  ياراد  هک  یسک  هب  تبـسن  تسا ، ّقح  وا  دوش  رهاظ  شاهنیـس ، رد  رما  ّیلو  روهظ  اب  ات  میهدیم  ناشن  وا  هب  ار  دوخ  یـسفنا  و 

دیامرفیم : هک  تسا  یلاعت  يادخ  لوق  دشابیم  شراگدرورپ  دزن 
523 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

صوصخم اـی  مومع  تروص  هب  ار  باـطخ  دـشاب  روضح  ماـقم  ياراد  هک  تسا  یـسک  صوصخم  ینعم  نیا  نوچ  َکِّبَِرب و  ِفْـکَی  َْمل  َو  َأ 
. دروآ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 

زیچ همه  رب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  یلع »  » ظفل ندروآ  تسا ، رـضاح  دهاش و  يزیچ  ره  رب  ادـخ  ٌدیِهَـش  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنَأ 
: دومرف اذل  دراد ، هطاحا 

تسین يّدح  ياراد  تسا ، تیاهنیب  شتاذ  دوجو  بسح  رب  یلاعت  يادخ  نوچ  ٌطیِحُم  ٍءْیَـش  ِّلُِکب  ُهَّنِإ  الَأ  ْمِهِّبَر  ِءاِقل  ْنِم  ٍۀَیِْرم  ِیف  ْمُهَّنِإ  الَأ 
. دوش یهتنم  اجنآ  هب  هک  تسین  یتیاهن  ياراد  دنک ، دودحم  ار  وا  دوجو  هک 

ار ادخ  سک  ره  ددرگیم ، نآ  هب  دودحم  دوش  جراخ  وا  دوجو  زا  ياهّرذ  رگا  هک  دوشن ، جراخ  وا  دوجو  يهطیح  زا  زیچ  چـیه  دـیاب  سپ 
ءزج ءزج  ار  وا  دنک  ود  ار  وا  سک  ره  تسا و  هدرک  ود  ار  وا  دنک  نینچ  سک  ره  تسا ، هدروآرد  شرامـش  ددع و  هب  ار  وا  دنک  دودـحم 

: هدش هتفگ  بوخ  هچ  بلطم  نیا  رب  ناهرب  رد  تسا و  هتخانشن  ار  وا  دنک  ءزج  ءزج  ار  وا  سک  ره  تسا ، هدومن 
تسیک وت  زج  تیاغ  ّدحیب و  یئوت  نوچ  تسیک  وت  زج  تیاهنیب  يادخ  يا 

یکی دنام  اجک  دمان  نورب  نوچ  یکشیب  تیاهنیب  زا  زیچ  چیه 
هب  تبسن  فرظ  يهطاحا  دننام  ایشا  رب  یلاعت  يادخ  يهطاحا  و 

524 ص : ج12 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رب تسا ، زیچ  همه  اب  ّتیموّیق  بسح  رب  دنوادخ  هک  تسا ، مّوقتم  رب  مّوقم  يهطاحا  دننام  هکلب  تسین ، نّکمتم  هب  تبـسن  ناکم  ای  فورظم 
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. تسا نآ  ریغ  زیچ  نآ  دودح  بسح 
ٍطارِـص یلَع  َکَّنِإ  َکـَْیلِإ  َیِحوُأ  يِذَّلاـِب  ْکِسْمَتْـساَف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّیبن  یلا  هّللا  یحوأ  لاـق : مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  وه 121 

. میقتسملا طارّصلا  وه  ّیلع  ّیلع و  ۀیالو  یلع  ّکنا  لاق : ٍمیِقَتْسُم 
یهار هب  وت  انامه  نز ، گنچ  دش  یحو  تیوس  هب  هچنآ  هب  : » درک یحو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  هب  ادخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

: ینعی یتسه » تسار 
. تسا تسار  هار  نامه  یلع  یتسه و  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  وت 

ۀّجحلا ص 283 باب  یفاک  لوصا 

مهدزیس دلج 

4 ص :  راتفگ .....  شیپ 

هراشا

هّیبن یلع  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هرکـش و  هدمحب و  ۀقطان  ءایـشالا  قلخ  هرکذل و  احاتفم  دمحلا  لعج  يّذلا  هّلل  دمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
تاماقم یف  ةداعّسلا  نایب  فیرش  ریسفت  مهدزیـس  دلج  دیدرگ  ناملاح  لماش  ملاع  راگدرورپ  مرک  لضف و  نیرهاّطلا  نیبّیّطلا  هلاء  دّمحم و 

هب بّقلم  يدابانگ  دّـمحم  ناطلـس  اّلم  جاح  ترـضح  مّظعملا  انالوم  هقیرّطلا  ۀعیرّـشلا و  عماج  نارود  يهردان  نامز و  هناگی  فیلأت  هداـبعلا 
هدـنبات یلع  رون  رتکد  ياقآ  باـنج  هقیرّطلا  ۀعیرّـشلا و  یلا  يداـهلا  ناـشیورد  يـالوم  ّصاـخ  هّجوت  اـب  ار  هّرـس  سدـق  هاـش  یلع  ناـطلس 

هب یمارگ  ناگدنناوخ  زا  راسکنا  زجع و  لامک  رد  هدومن و  تقیقح  ّقح و  ناقشاع  میدقت  رضاح  تروص  هب  هادف  انحاورا  هاشیلعبوذجم ) )
رتگرزب تسا  هدومرف  اطع  دـنوادخ  هک  ییاهتمعن  مامت  زا  هتـسناد و  ار  یهلا  يامظع  تمعن  نیا  ردـق  هک  میهاوخب  تاـنمؤم  نینمؤم و  هژیو 

دوخ لاح  نیرق  ار  ناهج  ود  ره  تداعس  هتخاس و  یهلا  رون  هب  رّونم  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  شایهاون ، رماوا و  نتسب  راک  هب  اب  ات  دنرامـشب 
. دنیامرف

، روط تایراّذـلا ، ق ، تارجح ، حـتف ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  فاقحا ، هیثاج ، ناخد ، فرخز ، يروش ، ياههروس  لـماش  دـّلجم  نیا 
. دشابیم هناگجنپ  ياهتسرهف  دیدح و  هعقاو ، نمحر ، رمق ، مجن ،

يارب یّنف  ثحابم  يهنامیکح  ياهیسررب  رد  ار  ردقنارگ  ّفلؤم  يراکتبا  ياههویش  زا  يرـصتخم  هنومن  هک  میاهدرک  یعـس  همّدقم  نیا  رد 
هب هک  فیرـش  ریـسفت  نیا  هعلاطم  زا  هتخادرپ و  هدش  حرطم  بلاطم  يریگیپ  رب  يرتشیب  هقالع  قشع و  اب  ات  مییامن  وگزاب  زیزع  ناگدـناوخ 

ار ام  هدیدرگ  نآ  لمکا  تاضویف  لومـشم  هدومن و  دیاع  یفاو  يهرهب  دـشابیم  ناهج  رد  ییالو  ریـسفت  نیرتگرزب  نایـصاع  نیا  داقتعا 
. دنیامرفن مورحم  ریخ  ياعد  زا  زین 
5 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

5 ص :  يروّشلا ..... 

یقیقح يالقع  هک  دنبلطیم ، شزرمآ  ادخ  زا  نیمز ، نینمؤم  رب  ناگتـشرف ) : ) دناهدومرف موقرم  ِضْرَْألا ] ِیف  ْنَِمل  َنوُرِفْغَتْـسَی  َو   ] ریـسفت رد 
. تشذگ نمؤم  يهروس  رد  هچنانچ  دنشابیم ، نایاپراهچ  هب  قحلم  نانمؤم  ریغ  دنتسه و  نینمؤم  نامه 

دیاش دـشابیم ، صاـخ  شیاـنعم  یلو  ّماـع  هیآ  ظـفل  دنـشاب ، هدرک  هبوت  هک  تسا  هعیـش  زا  نینمؤم  صوصخم  رافغتـسا  تسا : هتفگ  یمق 
. دنشاب هدرک  هبوت  ّصاخ  تعیب  نمض  رد  هک  دنتسه  یناسک  ناگدننک  هبوت  زا  یمق  دوصقم 
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تعیب تروص  هب  یتقو  نمؤم  اریز  دـننکیم ، رافغتـسا  دنتـسه  نیمز  رد  هک  نینمؤم  يارب  هکیالم  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
یهلا رهوگ  نیمه  تسا و  شوخ  يوب  شزو  يهلزنم  هب  نآ  هک  دوشیم  لـصاح  یهلا  تّیفیک  کـی  وا  بلق  رد  درک  تعیب  يوـلو  ّصاـخ 

ار شیاهبیع  اهیدب و  هک  دـنهاوخب  ادـخ  زا  هتفرگ و  ار  شرود  نیمز  ناگتـشرف  دـننک ، هّجوت  وا  هب  نامـسآ  ناگتـشرف  هک  دوشیم  ثعاب 
. دننکیم يریگولج  اهبیع  اهيدب و  ندش  رهاظ  زا  دنناشوپیم و  ار  وا  ياهبیع  زین  هکیالم  دوخ  دناشوپب ،

ناـشرود هجیتـن  رد  دـنرّفنتم و  زین  نیمز  يهکیـالم  هکناـنچمه  دـنرادن ، یتاـفتلا  هّجوـت و  ینامـسآ  يهکیـالم  نمؤـم  ریغ  دروـم  رد  یلو 
. دنناشوپب ار  ناشیاهبیع  ات  دندرگیمن 

داسفا ای  حالـصا  هک  ار  يرادـقم  دـنادیم و  ار  ناـنآ  قاقحتـسا  ياهزادـنا  دـنوادخ  ینعی  دـنیامرفیم : ٌریَِـصب ] ٌرِیبَخ  ِهِداـبِِعب  ُهَّنِإ   ] ریـسفت رد 
. دنادیم زین  دننکیم 

زین دشاب ، یّلک  ماظن  ملاع و  حالص  هب  هک  دهدیم  يرادقم  نیرفاک  هب  دنکیم ، اطع  دننک  حالـصا  ار  نانآ  هک  ياهزادنا  هب  نینمؤم  هب  سپ 
دنکیم اطع  ياهزادنا  هب 

6 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دنکب حبص  نمؤم  رگا  تسین ، انغ  زج  يرگید  حالص  هب  تسین و  رقف  زج  ناگدنب  زا  یـضعب  حالـص  هب  نوچ  دشاب ، نینمؤم  حالـص  هب  هک 
حالص ریخ و  دوش  هعطق  هعطق  هکیلاح  رد  دنکب  حبص  رگا  دشابیم و  وا  يارب  حالـص  ریخ و  دشاب  برغم  قرـشم و  نیب  کلام  هکیلاح  رد 

. تسا نامه  وا 
زا يرایـسب  ینعی  دشخبیم ، ار  ناتناهانگ  زا  يرایـسب  امـش ، تیبرت  تمحر و  لیلد  هب  دـنوادخ  دـنیامرفیم : ٍرِیثَک ] ْنَع  اوُفْعَی  َو   ] ریـسفت رد 

. دیاهدرک بسک  شیوخ  ياهتسد  اب  هک  ار  یناهانگ 
يراتفرگ و تسا ، دارفا  زا  یـضعب  صوصخم  ای  دـنوشیم ، راتفرگ  یتبیـصم  هب  هک  تسا  یناسک  همه  لـماش  تسا و  ماـع  بلطم  نیا  اـیآ 

. تسا هدمآ  رابخا  رد  هچنانچ  دروآیم  شیپ  يراتفرگ  شاهجرد  ندرب  الاب  تهج  هکلب  تسین  هانگ  تهج  زا  رگید  یضعب  تبیصم 
یناهانگ دوشب ، تسا  هانگ  تقیرط  رد  هک  یناهانگ  لماش  دوش و  هداد  میمعت  هانگ  هک  هنوگ  نیدب  دوش ، هداد  میمعت  رما  نیا  تسا  نکمم 
. دوشیم هدرمش  هانگ  مالّسلا  مهیلع  ءایلوا  هب  تبسن  اهلد  تاروطخ  ینهذ و  تاروطخ  هچ ، ددرگیم ، بوسحم  هانگ  نیبّرقم  زا  هک 

. دندوب اهترثک  هّجوت  هب  رومأم  نانآ  هکنیا  اب  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  زا  ادخ  ریغ  هب  هّجوت  تافتلا و  و 
تسا هدیـسر  وا  زا  سپ  شتیب  لها  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هب  هک  ییاهتبیـصم  يهراب  رد  وا  زا  هک  تسا  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 

؟ دنتسه موصعم  تراهط و  تیب  لها  هک  یلاح  رد  تسا ؟ هدوب  ناهانگ  رثا  رد  اهتبیصم  نیا  ایآ  دش ؟ لاؤس 
بکترم هکنیا  نودب  درکیم  هبوت  رافغتسا و  هبترم  دص  زور  هنابش  ره  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

یهانگ  اهنآ  زا  هکنآ  نودب  دهدب  رجا  نانآ  هب  ات  دنادرگیم  اهتبیصم  صوصخم  ار  شیوخ  يایلوا  یلاعت  يادخ  دشاب ، هدش  یهانگ 
7 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشاب هدش  رداص 
ای دومرف : سپـس  تسا و  هیآ  نیمه  ادخ  باتک  رد  هیآ  نیرتهب  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا 
زا ایند  رد  یلاعت  يادخ  هک  هچنآ  دوشیم ، یـشان  هانگ  زا  هکنآ  رگم  تسین  یمدق  تحارج  چـیه  ای  یبوچ  شارخ  چـیه  مالّـسلا  هیلع  ّیلع 

رتلداع وا  دریگیم  رارق  باقع  دروم  ایند  رد  هک  هچنآ  ددرگرب و  هرابود  هک  تسا  نآ  زا  رتـالاب  رترب و  وا  سپ  هدیـشخب  هدومن و  وفع  نآ 
. دنک رارکت  شاهدنب  رب  ار  باقع  نآ  هک  تسا  نآ  زا 

7 ص :  فرخز ..... 
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سفن هب  امکح  ناسل  رد  نآ  زا  هک  تسا ، ظوفحم  حول  زا  ترابع  هک  تسراکشآ ، حضاو و  باتک  نآ  و  ِباتِْکلا ] ِّمُأ  ِیف  ُهَّنِإ  َو   ] ریسفت رد 
هدـیمان یّلک  لـقع  اـمکح  ناـسل  رد  هک  تسا  باـتک  یهجو  هب  ملق و  یهجو  هب  نآرق  هـچ  تـسا ، یلعأ  مـلق  نآ  اـی  دوـشیم ، ریبـعت  یّلک 

. دوشیم
، وا لعف  رگید  هجو  هب  ّقح و  يهفاضا  یهجو  هب  نآ  هچ  دوشیم ، یقارشا  يهفاضا  نامحر و  سفن  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  تسا  تّیـشم  ماقم  ای 

. تساهباتک عیمج  رد  ام  لصا و  نآ  تسوا و  باتک  یهجو  هب  وا ، يهملک  یهجو  هب 
. درادن دوجو  رترب  نآ  زا  چیه  هک  تسا  رترب  همه  زا  تسا ، الاو  هبترم و  دنلب  ام  دزن  ٌِیلََعل ] اْنیََدل  ]

. دباییمن هار  نآ  هب  بیر  ّکش و  للخ و  چیه  هک  يوحن  هب  تسا  مکحم  ای  تسا ، اهمیکح  بحاص  ٌمیِکَح ] ]
یلع هروس  نیا  رد  هک  هحتاف ، يهروس  رد  ینعی  باتکلا  ّما  رد  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  وا  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

تفرعم تخانش و  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  میقتسم  طارص  دومرف : َمیِقَتْسُْملا ] َطارِّصلا  اَنِدْها  : ] هراب رد  تسا و  هدش  هتشون  مالّـسلا  هیلع 
تسوا .

8 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: دناهتشاد موقرم  َنوُعَمْجَی ] اَّمِم  ٌْریَخ  َکِّبَر  ُتَمْحَر  َو   ] ریسفت رد 

. سومان دالوا و  لاوما و  لیبق  زا  دننکیم  عمج  هک  هچنآ  زا  تسا  رتهب  وت  راگدرورپ  تمحر  و 
؟ تسا هدومن  تشز  ار  شتروص  هدرک و  زاینیب  ار  یکی  هنوگچ  دنوادخ  هک  ینیبیمن  ایآ  ادخ  هدنب  يا  تسا : هدمآ  يربخ  رد  و 

ار یکی  هنوـگچ  هدرک و  ریقف  ار  وا  هداد و  تفارـش  یکی  هب  هنوـگچ  تسا و  هدوـمن  ریقف  ار  وا  هدرک و  بوـخ  ار  یکی  تروـص  هنوـگچ  و 
؟ تسا هدروآ  نییاپ  تسپ و  يهبترم  هب  ار  وا  هدرک و  زاینیب 

درادـن ّقح  ابیز  تسا و  هدـشن  هفاضا  ینالف  ییابیز  لامج و  نم  تورث  هب  ارچ  دـیوگب  درادـن  ّقح  ینغ  زاینیب و  هیآ  نیا  بجوم  هب  سپس 
لام و نم  تفارـش  هب  ارچ  دیوگب  درادن  ّقح  گرزب  فیرـش و  تسا ، هدشن  هفاضا  ینالف  لام  تورث و  نم  لامج  ییابیز و  هب  ارچ  دـیوگب 

. تسا هدشن  هفاضا  ینالف  تفارش  نم  تسپ  هب  ارچ  دیوگب  دناوتیمن  دراد  رارق  نییاپ  هبترم  رد  هکنآ  تسا و  هدشن  هفاضا  ینالف  تورث 
رد هک  روطنامه  تسا  میلک  شیوخ  ياـهراک  لاـعفا و  رد  دـنکیم ، میـسقت  دـهاوخب  هک  روط  ره  تسادـخ  نآ  زا  ناـمرف  مکح و  نکل  و 

 ... تسا هدیدنسپ  دومحم و  شلامعا 
. دوش روک  هدنشخب  يادخ  رکذ  زا  هک  ره  و  ِنمْحَّرلا ] ِرْکِذ  ْنَع  ُشْعَی  ْنَم  َو  ]

. تسادخ رکذ  تقیقح  رد  تسا  يراج  يراس و  تادوجوم  عیمج  رد  ینیوکت  روط  هب  هک  تیالو  نآ  نادب 
. تسا يراس  يراج و  هّنجا  دالوا  ناسنا و  رب  هک  یفیلکت  تیالو  تسا  نینچمه  و 

نیا  دوش  روک  رما  ّیلو  زا  تیالو و  زا  سک  ره  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  ... 
9 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا رکذ  ماسقا  عیمج  زا  يروک  بجوم  يروک 
تیالو هار  نامه  هک  یتسه  تسار  هار  رب  وت  دـناهدومرف : موقرم  ٍمیِقَتْـسُم ] ٍطارِـص  یلَع  َکَّنِإ  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  يِذَّلِاب  ْکِسْمَتْـساَف   ] ریـسفت رد 
هتـشاد كاب  دنهدیم  ماجنا  ای  دناهداد  ماجنا  هک  يراک  ای  دوشیم  هتفگ  ای  هدش  هتفگ  هچنآ  زا  دـیابن  دـشاب  تسار  هار  رب  سک  ره  تسا و 

. دنک انتعا  اهنآ  هب  دیابن  دشاب و 
ای تسا  تسار  هار  نامه  مالّـسلا  هیلع  یلع  یتسه و  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  رب  وت  تسا : هدـمآ  هیآ  يانعم  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا 

. یتسه تسار  هار  رب  وت  اقلا  نیا  اب  هک  دوشیم  اقلا  وت  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  زا  هک  هچنآ  هب  نک  کّسمت  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم 

9 ص :  ناّخدلا ..... 
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بش ریسفت  نیاربانب  دناهدومرف ... : موقرم  هنامیکح  رایسب  لّصفم و  حرش  نمـض  َنیِرِْذنُم ] اَّنُک  اَّنِإ  ٍۀَکَرابُم  ٍۀَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ   ] هیآ ریـسفت  رد 
. دوشیم زیاج  مالّسلا  اهیلع  همطاف  هب  ردق 

نیا يهیآ  نیلّوا  [ ) مح  ] اّما دومرف : دیـسرپ  نطاب  رد  هیآ  نیا  ریـسفت  زا  ینارـصن  کی  هک  یماگنه  مالّـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  هچنانچ 
یلع نینمؤملا  ریما  نیبم ] باتک   ] اّما تسا و  هدـش  لزان  وا  يوس  هب  هک  تسا  دوه  باتک  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  نآ  سپ  هروس )

. تسا مالّسلا  اهیلع  همطاف  كرابم ، بش  ینعی  ٍۀَْلَیل ]  ] مالّسلا هیلع 
رخآ اـت  میکح ...  درم  میکح  رما  میکح ، رما  ره  زا  زا  دوشیم  ناوارف  ریخ  نآ  رد  ٍمیِکَح ] ٍْرمَأ  ُّلُـک  ُقَْرُفی  اـهِیف   ] یلاـعت يادـخ  لوـق  اـّما  و 

. ثیدح
ردـق بش  دوصقم  هک  میدرک  لزان  ار  كرابم  بش  نآرق و  ام  هک : تسا  هدـمآ  هیآ  يانعم  رد  مالّـسلا  امهیلع  مظاـک  ماـما  رقاـب و  ماـما  زا 

رب رومعملا  تیب  زا  لاـس  هس  تسیب و  لوـط  رد  سپـس  درک ، لزاـن  روـمعملا  تیب  هب  اـجکی  ار  نآرق  بش  نآ  رد  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا ،
. تسا هداتسرف  ورف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

10 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ُقَْرُفی  اهِیف  : ] هدومرف ردق  بش  يهراب  رد  یلاعت  يادخ  مالّسلا : هیلع  رقاب  ماما  زا  و 
[ ٍمیِکَح ٍْرمَأ  ُّلُک 

نآ رد  هک  يربـخ  هب  دـنک  مکح  سک  ره  سپ  تسین ، رتـشیب  ربـخ  کـی  مکحم  میکح و  رما  دوشیم ، لزاـن  بش  نآ  رد  یمیکح  رما  ره 
ّیلو هب  ردـق  بش  رد  لاس  ره  رد  روما  ریـسفت  هک  تسا ، هدرک  مکح )  ) توغاط مکح  هب  دـنیبب  تسرد  ار  دوخ  رظن  اهنت  دـشاب و  فالتخا 

. نانچ نینچ و  مدرم  روما  رد  دنک و  نانچ  نینچ و  شدوخ  يهراب  رد  هک  دوشیم  رما  وا  هب  بش  نآ  رد  دوشیم و  لزان  رما 
بـش نآ  رد  هک  يروما  دـننام  دوشیم ، ثداح  ادـخ  نوزخم  بیجع و  نونکم ، ّصاـخ ، ملع  دـش ، هتفگ  هچنآ  ادـخ  زا  ریغ  رما  یلو  يارب 

. دوشیم لزان 
. دیامرف تیانع  ار  نآ  هعلاطم  قیفوت  ام  يهمه  هب  میهاوخیم  دنوادخ  زا  هک  تسا  لّصفم  هیآ  نیا  دروم  رد  ریسفت  حرش و  نیا 

10 ص :  ۀیثاجلا ..... 

. دننکیم زیهرپ  سفن  يوریپ  ای  يأر  زا  هک  تسا  یناسک  روای  تسود و  دنوادخ  دناهدومرف : موقرم  َنیِقَّتُْملا ] ُِّیلَو  ُهَّللا  َو   ] ریسفت رد 
. تسین مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  يهعیش  زج  یقّتم  راگزیهرپ و  هک  میاهتفگ  زین  هتشذگ  رد  ار  بلطم  نیا  رّرکم 

رتشیب نکیل  و  دنیامرفیم : َنوُمَْلعَی ] ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ِهِیف  َْبیَر  ِۀَمایِْقلا ال  ِمْوَی  یلِإ  ْمُکُعَمْجَی  َُّمث  ْمُُکتیُِمی  َُّمث  ْمُکِییُْحی  ُهَّللا  ُِلق   ] ریـسفت رد 
ملاـع زین  ناـنآ  هن  رگ  تسا و  تاـسوسحم  رد  رـصحنم  ناـشرظن  تسین و  یبـیغ  روما  رد  ناـنآ  يهشیدـنا  رّکفت و  نوچ  دـننادیمن ، مدرم 
گرم يهلیـسو  هب  ندب  زا  حور  جورخ  هک  دننادب  دـیاب  سپـس  تسا ، گرم  هنومن  باوخ  ملاع  دـننکیم و  هدـهاشم  باوخ  رد  ار  ترخآ 

زا دعب  تسا  نینچمه  دنامیم  یقاب  حور  رگید  یملاع  رد  باوخ  زا  دعب  هک  روطنامه  باوخ ، هلیسوب  ندب  زا  نآ  جورخ  دننام  رگم  تسین 
. گرم

10 ص :  فاقحالا ..... 

11 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
موقرم ٌنِیبُم ] ٌریِذـَن  اَّلِإ  اـَنَأ  اـم  َو  ََّیلِإ  یحُوی  اـم  اَّلِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  ْمُِکب  ـال  َو  ِیب  ُلَـعُْفی  اـم  ِيرْدَأ  اـم  َو  ِلُـسُّرلا  َنِم  ًاعْدـِب  ُْتنُک  اـم  ْلـُق   ] ریـسفت رد 

. مدوب ناگداتسرف  نالوسر و  ریاس  دننامه  نم  يرامشیم ؟ بیرغ  ارم  تلاسر  ارچ  وگب : نانآ  هب  دناهدومرف :
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دندوب و رـشب  هک  متـسه  یناگداتـسرف  نامه  يهرمز  زا  زین  نم  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  متـسین  ناگداتـسرف  زا  يدیدج  يهدـیدپ  کی  نم 
هب ار  مدرم  دـندروآیم و  ماکحا  ادـخ  بناج  زا  لاح  نیع  رد  دـنتفریم  هار  اهرازاب  رد  دـندرکیم و  حاـکن  دـندیماشآیم ، دـندروخیم ،

. دندناوخیم ارف  دیحوت 
؟ دمآ دهاوخ  هچ  امش  نم و  رس  رب  منادیمن  مندوب  رشب  ياضتقم  بسح  رب 

؟ دینکیم بلط  بیغ  ملع  نم  زا  ارچ  امش  سپ 
. منکیمن يوریپ  مدوخ  امش و  ياههتساوخ  زا  هتفرن  رتارف  دوشیم  یحو  نم  رب  هک  هچنآ  زا  زج 

ییاهزیچ رب  متـسه و  امـش  ربهر  يداه و  مراد  هک  یتیالو  بسح  رب  هچ  رگا  مرادن ، راذـنا  زج  یماقم  نأش و  چـیه  متلاسر  بسح  رب  نم  و 
. دینادیمن امش  هک  منادیم  ار  ییاهزیچ  دیرادن ، امش  هک  مراد  تردق 

یِّنِإ ِیتَّیِّرُذ  ِیف  ِیل  ِْحلْصَأ  َو  ُهاضَْرت  ًاِحلاص  َلَمْعَأ  ْنَأ  َو  َّيَِدلاو  یلَع  َو  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َکَتَمِْعن  َرُکْشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر  َلاق   ] هیآ ریسفت  رد 
ار یتمعن  ات  راد  ینازرا  صرح  علو و  تمعن  رکـش  رد  ار  ارم  ای  امن  ماهلا  نم  رب  ایادخ  دـناهدومرف  موقرم  َنیِِملْـسُْملا ] َنِم  یِّنِإ  َو  َْکَیلِإ  ُْتُبت 

ادخ اریز  . ) تسا مالّسلا  هیلع  نیسح  هب  صوصخم  هیآ  نیا  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  هملک  نیا  میوگ ، ساپـس  يدیـشخب  مردپ  نم و  رب  هک 
زا سپ  ياهلاس  رد  یشاب و  یـضار  نآ  هب  هک  مهد  ماجنا  ياهتـسیاش  لمع  نآ  و  دیـشخب ) تیالو  تمعن  مالّـسلا  هیلع  یلع  شردپ  وا و  هب 

. زین نم 
يهیّرذ همه  یتیّرذ  یف  : » تفگیمن رگا  هک  تسا  هدمآ  يربخ  رد 

12 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دندشیم هّمئا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

اطع ار  بلطم  كرد  هعلاـطم و  قیفوت  ناـنآ  هب  دـنوادخ  هک  یناگدـنناوخ  لاـح  هب  اـشوخ  دـناهدومرف  موقرم  یلّـصفم  حرـش  دروم  نیا  رد 
. دیامرف

12 ص :  هلآ .....  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 

زیزع و ناگدـنناوخ  یهاگآ  تهج  هک  دـشابیم  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نایقّتم  يـالوم  تیـالو  دروم  رد  هروس  نیا  تاـیآ  رتشیب 
. مینکیم نایب  هنومن  ناونع  هب  هیآ  دنچ  دنمجرا 

لاـح هروس  نیا  رد  هک  نادـب  دـناهدومرف : موقرم  ْمَُهلاـمْعَأ ] َّلَـضَأ  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ْنَع  اوُّدَـص  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا   ] هروـس نیا  هیآ  نیلّوا  ریـسفت  رد 
نیمه روظنم  یلو  تسا  ماع  تایآ  رهاظ  هچ  رگا  دنتـسه ، رکنم  ار  وا  تیالو  ای  دـنراد  ناـمیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هک  هدـش  رکذ  یناـسک 

. تسا
: یلاعت يادخ  لوق  سپ  درک  میهاوخ  هراشا  نآ  هب  دوخ  ياج  رد  هچنانچ 

، تسا تیالو  هب  رفک  دوصقم  یلو  تسوا ، تیالو  مالّسلا و  هیلع  یلع  هب  ای  ترخآ  هب  ای  لوسر ، هب  ای  ادخ  هب  رفک  زا  ّمعا  اوُرَفَک ] َنیِذَّلا  » ]
يانعم هب  اوّدص »  » ظفل هکنآ  زا  معا  تسین ، تیالو  زج  ادخ  هار  ادخ و  لیبس  هک  دشابیم  ِهَّللا ] ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدَص  َو  : ] ادـخ لوق  نآ  يهنیرق 

. دشاب دندرک  يریگولج  ای  دندرک  ضارعا 
لوسر باحـصا  زا  هدـع  نآ  هراب  رد  هیآ  نیا  تسا : هتفگ  یّمق  تسا ، هدـیدرگ  هابت  دـناهداد  ماجنا  مالـسا  رد  هک  ییاهراک  مهلامعا  ّلضا 

زا دندرک و  بصغ  ار  وا  تیب  لها  ّقح  دندش ، ّدترم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  زا  دعب  هک  هدـش  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 
. دندومن يریگولج  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هّمئا و  تیالو 

تسا ....  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  دوصقم  هک  درادیم ، هگن  تباث  ناتنید  رد  ار  امش  ياهمدق  و  ْمُکَماْدقَأ ] ْتِّبَُثی  َو   ] ریسفت رد 
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13 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: هتفگ یّمق  دناهدومرف : موقرم  نامّزلا  رخآ  رد  مدرم  لاوحا  رد  یثیدح  نمض 

سپـس تفرگ ، ار  هبعک  برد  يهقلح  سپ  دوب ، عادوـلا  ۀّـجح  نآ  میدرازگ ، ّجـح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  اـب  اـم  تفگ : ساـبع  نبا 
، دوب مالّسلا  هیلع  ناملس  مدرم  نیرتکیدزن  زور  نآ  رد  مهدن ، ربخ  تمایق  تمالع  زا  امش  هب  ایآ  دومرف ، دینادرگ و  ام  يوس  هب  ار  شیور 

. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ای  یلب  تفگ : هک 
میظعت اهسوه ، اوه و  هب  لیامت  تاوهـش ، زا  يوریپ  اهزامن ، نتفر  نیب  زا  تسا  تمایق  تامالع  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

رد کمن  هک  يروطناـمه  دوشیم ، بوذ  شندـب  لـخاد  رد  نمؤم  بلق  هک  تسا  ماـگنه  نآ  رد  اـیند ، هب  نید  نتخورف  تورث و  ناـبحاص 
. دهد رییغت  ار  نآ  دناوتیمن  دنیبیم و  ار  رکنم  نمؤم  هک  تسا  تهج  نیدب  نیا  دوشیم ، بوذ  بآ 

نیا ناملـس  ای  تسوا  تسد  هب  مناج  هک  یـسک  هب  دنگوس  یلب ، دومرف : دـش ؟ دـهاوخ  قّقحم  بلطم  نیا  هّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  ناملس 
. تسا یندش  قّقحم  بلطم 

تناما رگمتس و  ملاظ و  ینافراع  قساف ، ناریزو  دنوشیم ، ّطلـسم  مدرم  رب  رگمتـس  ناهاشداپ  ناریما و  هک  تسا  ماگنه  نآ  رد  ناملـس  يا 
. دنیآیم دوجو  هب  نئاخ  ياهراد 

زا ار  ام  شئایلوا  رطاخ  هب  شمرک و  لضف و  هب  میهاوخب  ادـخ  زا  دـیاب  ناگمه  تسا  زیگنا  باجعا  لّـصفم و  رایـسب  خـساپ  شـسرپ و  نیا 
. دیامرف ظفح  یماّیا  نینچ  رورش 

ام نانمشد  لاح  ام و  لاح  دهاوخب  سک  ره  تسا  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دناهدومرف : هروس  نیا  ریـسفت  نایاپ  رد  ردقیلاع  رّـسفم 
. دنیبیم ام  نیفلاخم  يهراب  رد  ياهیآ  ام و  يهراب  رد  ياهیآ  هروس  نیا  رد  هک  دناوخب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يهروس  دسانشب  ار 

13 ص :  حتف ..... 

14 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
حتف حتف : نیا  دناهدومرف : موقرم  هّیبیدح  حلص  رد  یلّصفم  حرش  ریـسفت و  نمـض  ًانِیبُم ] ًاْحتَف  ََکل  انْحَتَف  اَّنِإ   ] هروس نیا  هیآ  نیلّوا  ریـسفت  رد 

رد حـتف  زا  ترابع  نآ  تسا ، تاحوتف  همه  لصا  هک  تسا  يزوریپ  حـتف و  دوصقم  هکلب  تسین ، اهرهـش  ریاـس  حـتف  اـی  ربیخ  حـتف  اـی  هّکم 
. تسا توهال  هب  هکلب  توربج ، هب  حاورا 

مکح نانمـشد ، رب  يهبلغ  يونعم ، يروص و  ياهتمعن  ندناسر  اهرهـش ، لیبق  زا  دوشیم ، قّقحم  تاحوتف  عیمج  هک  تسا  حتف  نیا  رد  و 
 ... ایشا هب  ملع  قلخ ، نیب  تموکح  یگنوگچ  شنانمشد ، وا و  نیب 

هک سک  ره  ددرگ ، لخاد  وا  مچرپ  ریز  رد  هدش و  لصّتم  وا  هب  هک  تسا  یسک  ناهانگ  ندش  هدیشخب  ببـس  هک  تسا  حتف  نیا  هصالخ  و 
هدوب اهنش  اهگیر و  ياههناد  اهایرد و  تارطق  ددع  هب  وا  ناهانگ  هچ  رگا  دشاب ، دهاوخیم  هک  هزادنا  ره  شناهانگ  دـشاب ، دـهاوخیم 

. دشاب
نید نآ  ریغ  رد  باوث  دوش و  هدیـشخب  نآ  رد  هانگ  هک  دـیریگب  مکحم  ار  ناتنید  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  و 

. ددرگن لوبق 
ّلک رد  ّلک  متاخ  نآ  بحاص  هک  تسا  حتف  نیا  اب  دـنامیمن و  یقاب  يروصق  صقن و  نآ  بحاص  يارب  هک  تسا  یحتف  نامه  حـتف  نیا  و 

. دوشیم
. تسایشا يهمه  زا  رتبوبحم  شبحاص  يارب  هک  تسا  حتف  نیا  و 

زا کیچیه  هک  تسا  میظع  ردـقنآ  تاـنمؤم  نینمؤم و  يارب  گرزب  حـتف  نیا  هک  دـناهداد  هدژم  هیآ  نیا  ریـسفت  ناـیاپ  اـت  بیترت  نیمه  هب 
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. دومن هسیاقم  نآ  اب  ناوتیمن  ار  ترخآ  ایند و  رگید  ياهيزوریپ 
ببـس دندوب و  رایـسب  زور  نآ  رد  ناگدننک  تعیب  هچ  دـناهدومرف : ِةَرَجَّشلا ] َتَْحت  َکَنوُِعیاُبی  ْذِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ْدََـقل   ] ریـسفت رد 
گنج دراو  شیرق  اب  دندرک ، تفلاخم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  یتقو  هک  تسا  نیا  تعیب  نآ  رد  نانآ  زا  یلاعت  يادخ  ياضر 

زا  ارچ  هک  دندش  نامیشپ  دندروخ  یتخس  تسکش  دندش و 
15 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دندش ششخب  راتساوخ  ترضح  نآ  زا  دندرک ، هبوت  دندومن و  فّلخت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
لوسر دندش ، شمارآ  هنیکس و  لوزن  ّقحتسم  اذل  دنتـشادن و  یتّینانا  چیه  الـصا  تعیب  نآ  نیح  رد  دندرک و  تعیب  وا  اب  بلق  میمـص  زا  و 
لوسر هک  ار  يراک  دننکن و  یچیپرـس  وا  روتـسد  راتفگ و  هدرکن و  تفلاخم  وا  اب  هک  درک  طرـش  تعیب  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ 

. دننکن راکنا  دهد  ماجنا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 
هب دمآ ، دورف  تخرد  ریز  هب  تشگزاب و  میعنت  هب  درک و  تکرح  هنیدم  يوس  هب  ترضح  دندروخ و  تسکش  هکنآ  زا  سپ  باحـصا  اریز 

یسک نیتسخن  تفرگ و  نامیپ  دهع و  نانآ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دندرک و  ینامیـشپ  تمادن و  راهظا  دندیـسر و  وا  تمدخ 
تّوخا دقع  نانآ  زا  رفن  ود  ره  نیب  ترضح  سپس  دوب ، مالّسلا  هیلع  یلع  درک  تعیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  ماگنه  نآ  رد  هک 

. تسب يردارب  دقع  زین  مالّسلا  هیلع  یلع  شدوخ و  نیب  تسب ، يردارب  و 
هب ربیخ  حتف  مالّسلا و  هیلع  یلع  تسد  هب  ار  مچرپ  نداد  دندرک و  رارف  دندیسرت و  ربیخ  گنج  زا  هک  وا  ناهارمه  رمع و  رکبابا و  ناتـساد 

. دوشیم بوسحم  مالسا  گرزب  تاحوتف  زا  یکی  لّصفم و  ترضح  نآ  كرابم  تسد 

15 ص :  تارجحلا ..... 

. تسا بجاو  نمؤم  يارب  رماوا  نآ ، نتسب  راکب  اب  هک  تبیغ  يانعم  ّنظ و  ماسقا  ندرمش  رب  زا  سپ  زیزعلا : هرس  سّدق  ردقیلاع  رّسفم 
. دوش لصاح  دب  نامگ  امش  يارب  ات  دینکن  صّحفت  سّسجت و  مه  ینورد  لاح  زا  زگره  اوُسَّسََجت ] َو ال   ] ریسفت رد 

زین دنوادخ  دـشاب  شردارب  ياهشزغل  یپ  رد  سک  ره  هک  دیـشابن  نینمؤم  ياهشزغل  بلط  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
دشاب . شاهناخ  لخاد  رد  هچ  رگا  دزاسیم  شیاوسر  دشاب  وا  ياهشزغل  لابند  هب  دنوادخ  هک  ار  سک  ره  دریگیم ، یپ  ار  وا  ياهشزغل 

16 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
يدنـسپ دوخ  ینیب و  دوخ  تسا و  دنـسپان  مومذم و  نآ  بویع  سفن و  زا  ندرک  تلفغ  و  دناهدومرف : تبیغ  دروم  رد  لّصفم  حرـش  نمض 

مالسا هب  ار  دوخ  هک  یسک  زا  رتتشز ، رتحیبق و  ناسنا  زا  يدب  ندید  تسا ، حیبق  ناسنا  ریغ  زا  اهیدب  ندید  سپ  تسا ، اهیدب  عیمج  لصا 
. تسا رتدیدش  زاب  نمؤم  دروم  رد  رتدیدش و  ناملسم  دروم  رد  نآ  حبق  رتحیبق و  زاب  دهدیم  تبسن 

شاهداد تبسن  يربخ  هب  هک  اجنآ  ات  تسین  رتحیبق  نآ  زا  یحبق  چیه  هک  تسا  حیبق  نانچ  نآ  يدب  هب  وا  روضح  بایغ و  رد  نمؤم  رکذ  و 
(. دیریگب رظن  رد  ار  ینید  ردارب  نساحم  اهیبوخ و   ) تسا رتدیدش  رتدب و  هبعک  رد  ردام  اب  يانز  داتفه  زا  تبیغ  هک 

نّفعتم ردقچ  دنتفگ : نیّیراوح  دندرک ، دروخرب  یگس  هدیدنگ  رادرم  رب  نییراوح  اب  وا  هک  دش  هداد  تبسن  مالّسلا  هیلع  یـسیع  هب  هچنانچ 
: دومرف مالّسلا  هیلع  یسیع  تسا ؟ دنگ  و 

. تسا دیفس  شیاهنادند  ردقچ 
حیـصف نابز  اب  تسـشن و  وناز  هب  گس  تسا ؟ حـیبق  تشز و  گـس  نیا  ردـقچ  تفگ : دروخرب و  ياهفاـیق  دـب  گـس  رب  حون  دـش  تیاور 

. نک ضوع  ارم  تقلخ  یتسین  یضار  ادخ  تقلخ  هب  رگا  حون  يا  تفگ :
باطخ یلاعت  يادـخ  اـت  درکیم ، يراز  هیرگ و  شیوخ  لاـح  رب  لاـس  لـهچ  دومنیم و  شنزرـس  تمـالم و  ار  دوخ  تشگ ، رّیحتم  حون 
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. مدرک لوبق  ار  وت  هبوت  ینکیم ؟ يراز  هیرگ و  یک  ات  حون  يا  دومن :
وا لد  زا  دـنیامنیم و  تنعل  ار  وا  هکیـالم  داـتفه  دـیوگب  غورد  رذـع  نودـب  سک  ره  تسا : هدـمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  زا 

داتفه غورد  نامه  رطاخ  هب  دنوادخ  دننکیم ، تنعل  ار  وا  شرع  نیلماح  دسریم و  شرع  هب  ات  دیآیم و  نوریب  دب  يوب  دـنگ و  تنوفع و 
. دنک انز  شردام  اب  هک  تسا  یسک  دننام  نآ  نیرتکچوک  هک  دسیونیم  وا  يارب  انز 

17 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
 ... تسا رتتشز  رتدب و  نآ  زا  بتارم  هب  نمؤم  تبیغ  نکل  و  نمؤم ، زا  صوصخ  هب  تسا و  تشز  حیبق و  دشاب  هک  سک  ره  زا  غورد 

17 ص :  «ق ..... »

يادن نالا  وت  نوچ  ونشب ، ار  مالّسلا  هیلع  مئاق  روهظ  زور  ای  تمایق  زور  يدانم  يادن  رضاح  لاح  رد  وت  راد  شوگ  و  ْعِمَتْسا ] َو   ] ریـسفت رد 
. ینکیم هدهاشم  ار  مالّسلا  هیلع  مئاق  روهظ  ای  تمایق  يدش و  جراخ  شیوخ  دقرم  زا  وت  اریز  يونشیم ، ار  يدانم  نآ 

رد هچنانچ  دنک  ادن  شردپ  مسا  مالّـسلا و  هیلع  مئاق  مسا  هب  يدانم  ای  دنک ، ادن  ثعب  باسح و  زور  يدانم  هک  يزور  رد  ِدانُْملا ] ِداُنی  َمْوَی  ]
. تسا هدمآ  ربخ 

: تسا هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دنیامرفیم : ِجوُرُْخلا ] ُمْوَی  َِکلذ   ] ریسفت رد 
. تسا تعجر  زور  جورخلا ) موی   ) زور نآ 

17 ص :  تایراّذلا ..... 

تنیز ییابیز و  يهدنراد  نامسآ  ای  ناگراتس ، ریسم  دننام  تساههار  يهدنراد  هک  نامـسآ  هب  دنگوس  ُِکبُْحلا ] ِتاذ  ِءامَّسلا  َو   ] ریـسفت رد 
. تسا

هار راد  هار  سابل  هچنانچ  دنهدیم ، تنیز  ار  نامسآ  اهنآ  ياههار  ناگراتـس و  هچ  تسا ، هدش  دراو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هچنانچ 
. دهدیم تنیز  نتشاد  هار 

تمکح هدارا و  تردق و  ملع و  اهنآ و  عناص  رب  لالدتسا  هلیـسو  نادب  دنریگیم ، اهنآ  زا  اههدننیب  هک  تسا  ییاهلیلد  اههار  زا  دوصقم  ای 
. دنیامنیم عناص 

َو : ] یلاعت يادخ  لوق  زا  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  ماما  تمدخ  تفگ : تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبا  زا  دلاخ  نب  نیـسح  زا 
ار شکرابم  ياهتـشگنا  مالّـسلا  هیلع  ماما  اجنیا  رد  تسا ، هدش  هتـسب  نیمز  هب  نامـسآ  دومرف : سپ  هدـب ، ربخ  نم  هب  ُِکبُْحلا ] ِتاذ  ِءامَّسلا 

18 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  داد ...  رارق  کّبشم  روط  هب  مه  لخاد 
هک تسا ، ریبک  ناسنا  دننام  ریغص  ناسنا  هک  نادب  دننکیم ، یهاوخ  شزرمآ  ادخ  زا  اهرحس  رد  و  َنوُرِفْغَتْسَی ] ْمُه  ِراحْـسَْألِاب  َو   ] ریـسفت رد 

شلقع وا  دیشروخ  شتوکلم ، بتارم  زور  تسوا ، یناویح  سفن  عبط و  بتارم  وا  بش  تسا ، هام  دیشروخ و  زور و  بش و  نآ  دوجو  رد 
ياهیدب تسین  نکمم  دوشن  جراخ  شسفن  عبط و  يهناخ  زا  ناسنا  هک  مادام  دریگیم ، ییانشور  لقع  رون  زا  هک  دشابیم  شسفن  وا  هام  و 

. دنک رافغتسا  راب  رازه  زور  ره  رد  هچ  رگا  ددرگ  هدیشخب  وا 
رد اهرحس  يهلزنم  هب  ریغص  ملاع  رد  نآ  هک  دش - کیدزن  شلقع  شبلق و  دودح  هب  دش و  جراخ  شایناویح  سفن  دودح  زا  هک  هاگنآ  و 

دنکیم و تباجا  دنوادخ  دشخبب ، دزرمایب و  ار  شناهانگ  اهیدـب و  ات  دـنکیم  تساوخرد  شراگدرورپ  زا  لاح  نابز  اب  تسا - ریبک  ملاع 
هک اهرحس  میدقت  ّرـس  اهرحـس و  هب  رافغتـسا  دییقت  ّرـس  اج  نیمه  زا  و  دنکن . ای  دنکب  تساوخرد  لاؤس و  مه  لاق  نابز  اب  هاوخ  دشخبیم 

. دوشیم رهاظ  تسا  رصح  دیفم 
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تایآ رکذ  تسا و  قافآ  تایآ  هک  نیمز  ياههناشن  تایآ و  رکذ  دـیرگنیمن . تریـصب  مشچ  هب  دوخ  رد  ایآ  َنوُرِْـصُبت ] ـالَف  َأ   ] ریـسفت رد 
. تسا هتشذگ  رّرکم  سفنا 

زیچ هچ  هب  نینمؤـملا  ریما  اـی  درک : ضرع  دیـسر و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  تمدـخ  يدرم  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا 
هاگ ره  دـش ، لیاح  متّمه  نم و  نیب  مدرک  تّمه  هاگ  ره  هک  اهتّمه  ضقن  اب  هدارا و  مزع و  خـسف  اـب  دومرف : یتخانـش ؟ ار  تراـگدرورپ 

. نم زا  ریغ  تسا  يرگید  صخش  هدننک  ریبدت  مدیمهف  تقو  نآ  تفرگ ، رارق  نم  مزع  فلاخم  یهلا  ياضق  مدرک  هدارا  مزع و 
شتـسرپ ییاتکی ) هب   ) ارم هکنآ  يارب  رگم  میدیرفاین  ار  سنا  نج و  ام  و  ِنوُدـُبْعَِیل ] اَّلِإ  َْسنِْإلا  َو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  ام  َو   ] يهیآ ریـسفت  حرـش  رد 

. دننک
رد هچناـنچ  دوش  هتخانـش  دـنک و  یّلجت  تشاد  تسود  سپ  دوبن ، مسر  مسا و  ربـخ و  وا  زا  هک  دوـب  قـلطم  بیغ  یلاـعت  يادـخ  هک  نادـب 

ازنک  تنک  : » هدمآ یسدق  ثیدح 
19 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. فرعأ یکل  قلخلا  تقلخف  فرعا  نأ  تببحأف  اّیفخم 
جراخ ناشتّینانا  زا  هک  هاگنآ  رگم  دنکیمن  یّلجت  نانآ  رب  دنوادخ  دـنریگ و  تفلا  وا  اب  قلخ  دـنک و  یّلجت  نانآ  رب  ات  دـیرفآ  ار  قلخ  سپ 

زج يزیچ  یهلا  تاّررقم  دنـشاب ، یـضار  هدومرف  رّرقم  ادـخ  هک  هچنآ  هب  سوفن  هک  تقو  نآ  رگم  دـنوشیمن  جراخ  ناشتّینانا  زا  دـنوش و 
. تسین یعرش  تادابع 

دوصقم دنوش ، جراخ  ناشدوخ  یگدنب  ّتیدوبع و  زا  دنـشاب و  یلاعت  يادخ  ناگدـنب  هک  نامز  نآ  رگم  دـنوشیمن  جراخ  ّتینانا  زا  زین  و 
. دندرگ زاب  وا  يوس  هب  دنوش و  وا  هب  لصّتم  دندرگ و  فراع  هک  تسین  نیا  زج  یگدنب  تادابع و  زا 

هک تسا  نیا  هب  راعـشا  تهج  ترابع  ظفل و  نیا  هب  تخانـش  ندرک  ادا  تسا ، تخانـش  تفرعم و  نودبعیل » ّالإ  : » ادخ لوق  زا  دوصقم  سپ 
. یگدنب اب  ای  تدابع  اب  رگم  دوشیمن  لصاح  تخانش  تفرعم و 

شباحصا دزن  دشاب ) مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دیاش   ) مالّـسلا هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  دومرف : هک  تسا  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
ره دننکیم و  تدابع  ار  وا  دنـسانشب  هک  هاگنآ  دنـسانشب و  ار  وا  هکنآ  رگم  هدرکن  قلخ  ار  ناگدنب  یلاعت  يادخ  مدرم  يا  دومرف : دـمآ و 

ادـخ لوسر  دـنزرف  يا  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  تمدـخ  يدرم  دـنوشیم ، زاینیب  وا  ریغ  تدابع  زا  دـننک  تدابع  هاگ 
ار ناـشماما  ناـمز  ره  لـها  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  دومرف : ماـما  تسیچ ؟ ادـخ  تفرعم  داـب  وـت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

. تسا بجاو  نانآ  رب  وا  تعاطا  هک  دنسانشب 

19 ص :  روط ..... 

قلطم هب  دنگوس  ای  تسا ، هتفگ  نخس  هوک  نآ  يور  رب  یسوم  اب  دنوادخ  هک  دنگوس  روط  هوک  هب  دناهدومرف : موقرم  ِروُّطلا ] َو   ] ریـسفت رد 
هیلع ماما  نآ  نطاب  تسا و  تاکرب  عیمج  لصا  هک  دـیآیم  نوریب  بآ  نآ  ریز  زا  نوچ  تسه ، نآ  رد  تاریخ  تاکرب و  عاونا  نوچ  هوک ،

ای  تسوا  يهلیسو  هب  نآ  تاکرب  اقب و  ملاع ، دوجو  هک  مالّسلا 
20 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

بناج رب  هک  یتروص  رد  دوشیم  کـیدزن  ادـخ  هب  دـسرب  اـجنآ  هب  ناـسنا  رگا  هک  تسا  نآ  یلاـع  يهبترم  سفن و  يـالاب  تهج  دوصقم 
. دشاب نآ  تسار 

زیهرپ مالّـسلا  هیلع  ّیلع  تیالو  رد  شلوسر  ادخ و  بیذـکت  زا  هک  نانآ  ینعی  ناراکزیهرپ  هّتبلا  ٍمیِعَن ] َو  ٍتاَّنَج  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ   ] ریـسفت رد 
. دندرک تعیب  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  وا  اب  و  دندومن ، رارقا  وا  هب  هک  هنوگ  نیدب  دندرک ،
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. دنتمعن زان و  رپ  ياهتشهب  رد  هک 

20 ص :  مجّنلا ..... 

رخآ اشع  بش  کی  ام  تفگ : هک  تسا  هدمآ  ساّبع  نبا  زا  دناهدومرف : موقرم  ریسفت  نمض  ِمْجَّنلا ] َو   ] ریسفت رد  هّرس  سّدق  راوگرزب  رّسفم 
هب رجف  عولط  اب  نامـسآ  زا  ياهراتـس  دومرف : دومن و  ام  يوس  هب  يور  درک  مالـس  یتقو  میدـناوخ ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  اب  ار 
زا دعب  ماما  نم و  يهفیلخ  ّیـصو و  وا  داتفا ، سک  ره  يهناخ  رد  هراتـس  نآ  سپ  دتفایم ، امـش  زا  یکی  يهناخ  رد  دوشیم و  ادـج  يدوز 

نیا رد  موق  نیرتراکعمط  دنک ، طوقس  وا  هناخ  رد  هراتس  دوب  رظتنم  تسشن و  شاهناخ  رد  ام  زا  کی  ره  دش  کیدزن  رجف  یتقو  تسا ، نم 
. درک طوقس  بلاط  یبا  نب  ّیلع  يهناخ  رد  دش و  ادج  اوه  زا  هراتس  درک  عولط  رجف  یتقو  دوب ، ساّبعلا  یبا  دروم 

ندوب و یـصو  دومن  ثوعبم  تّوبن  هب  ارم  هک  یـسک  هب  دنگوس  ّیلع  ای  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ 
. دش بجاو  وت  رب  نم  زا  دعب  تماما  تفالخ و 

سوه اوه و  اب  زج  تعاس  نیا  رد  دش و  هارمگ  شیومع  رـسپ  هب  تّبحم  رد  دّـمحم  دـنتفگ : شباحـصا ) یبأ و  نب  هّللا  دـبع   ) نیقفانم سپ 
«. 1  » ثیدح رخآ  ات  دومن ...  لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  سپ  دیوگیمن ، نخس 

__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 145. رون  ریسفت  ( 1)
21 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دندرکیم هلداجم  وا  اب  مالّسلا  هیلع  ّیلع  تفالخ  رد  نانیا  هچ  ُهَنوُراُمتَف ] َأ   ] ریسفت رد 
بلق هب  تقو  ره  هک  دوب  نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  درک ...  هدـهاشم  جارعم ) بش  رد   ) لوسر هچنآ  رب  يرَی ] اـم  یلَع  ]

. دیدیم شدوخ  زا  سپ  ار  وا  تیالو  مالّسلا و  هیلع  یلع  تفالخ  تخادنایم  رظن  شیوخ 
ماـما نینمؤملا ، دّیـس  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هک  دـش  یحو  نم  هب  دومرف : دـش ، لاؤس  یحو  نیا  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا 

ای تسادخ  بناج  زا  نخس  نیا  ایآ  دنتفگ : دندش و  لخاد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نانخس  نایم  رد  تسا  نیلّجحملا  ّرغلا  دئاق  نیقّتملا ،
َأ : ] دومرف ناـنآ  باوج  رد  سپـس  يأَر ] اـم  ُداؤُْفلا  َبَذَـک  اـم  : ] وگب ناـنآ  هب  دومرف : شلوسر  هب  یلاـعت  يادـخ  سپ  شلوـسر ؟ بناـج  زا 
ار وا  هک  ماهدـش  رومأم  ماهدـش ، رومأم  نیا  زا  رتالاب  هب  نم  دومرف : نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  سپ  يرَی ] ام  یلَع  ُهَنوُراـُمتَف 

دوـش نآ  لـخاد  سک  ره  تسا ، قرغ  زور  رد  یتـشک  يهلزنم  هب  وا  تسا و  نـم  زا  دـعب  امـش  ّیلو  وا  میوـگب : و  مـنک ، بـصن  مدرم  يارب 
. دوشیم قرغ  دوش  جراخ  نآ  زا  سک  ره  دنکیم و  ادیپ  تاجن 

: دناهدومرف موقرم  يْربُْکلا ] ِهِّبَر  ِتایآ  ْنِم  يأَر  ْدََقل   ] ریسفت رد 
هک داد ، رارق  رـضاح  دهاش و  اج  تفه  رد  نم  اب  ار  وت  دنوادخ  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ای  دومرف : هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا 

. تساهنآ زا  یکی  جارعم  بش 

21 ص :  رمقلا ..... 

تسا رمقلا  ّقش  هب  عجار  هیآ  نیا   ) دش هتفاکش  هام  دمآ و  کیدزن  تمایق )  ) تعاس نآ  ُرَمَْقلا ] َّقَْشنا  َو  ُۀَعاَّسلا  َِتبَرَْتقا   ] دناهدومرف ریسفت  رد 
(. دندرک تساوخرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  زا  راّفک  هک 

تلاح  هب  تمایق و  تعاس  هب  مالّسلا و  هیلع  مئاق  روهظ  تعاس  ۀعاّسلا »  » ظفل
22 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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. تسادخ دزن  مایق  ماگنه  نآ  ددرگیم و  رب  زیچ  کی  هب  یناعم  نیا  يهمه  هک  تسا ، هدش  ریسفت  راضتحا 

22 ص :  نمحّرلا ..... 

تیاور مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دینکیم !؟ راکنا  ار  ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادک  سنا  ّنج و  يا  الا  ِنابِّذَُکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ریـسفت  رد 
. تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نآ  ناسنا و  تقلخ  زا  لبق  دومن  میلعت  ار  نآرق  دنوادخ  َنآْرُْقلا  َمَّلَع  ُنمْحَّرلا  دومرف : یلاعت  يادخ  هدش :

. داد دای  وا  هب  دنراد  جایتحا  نآ  هب  مدرم  هک  ار  يزیچ  ره  نایب  دومرف : َنایَْبلا ؟] ُهَمَّلَع  : ] دش هتفگ 
. دنتسه باذع  رد  ود  نآ  دومرف : ٍنابْسُِحب ؟ ُرَمَْقلا  َو  ُسْمَّشلا  دش : هتفگ 

؟ دنشکیم باذع  هام  دیشروخ و  ایآ  دش : هتفگ 
وا رما  اب  هک  تسا  ادـخ  تایآ  زا  هناشن  هیآ و  ود  هاـم  دیـشروخ و  اـنامه  اـمن  مکحم  نقتم و  ارنآ  سپ  يدرک  لاؤس  يزیچ  زا  دومرف : ماـما 
اپ رب  تمایق  هک  هاگنآ  سپ  تسا ، مّنهج  زا  ود  نآ  ترارح  ادخ و  شرع  زا  ود  نآ  رون  ینـشور و  دنتـسه ، وا  رما  عیطم  دنوشیم و  يراج 
ایآ داب ، ود  نآ  رب  ادخ  تنعل  هک  هدرک  دصق  ود  نآ  طقف  یلاعت  يادخ  هام ، هن  تشاد و  دهاوخ  دوجو  يدیشروخ  هن  رگید  سپ  ددرگیم 

؟ دنشابیم شتآ  رد  رون  ود  هام  دیشروخ و  دومرف : هک  دناهدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  مدرم  هک  تسین  نینچ 
: دنیوگیم هک  يدینشن  ار  مدرم  لوق  ایآ  دومرف : تسا ، نینچ  نیا  یلب  تفگ :

. دنشابیم نآ  رون  تّما و  نیا  دیشروخ  ود  ینالف  ینالف و 
. تسا هدرکن  دصق  ار  ود  نآ  زج  یلاعت  يادخ  دنگوس  ادخ  هب  دنتسه ، شتآ  رد  رفن  ود  نآ  نیا  ربانب  سپ 

مجن  دومرف : ماما  تسیچ ؟ ِنادُجْسَی ] ُرَجَّشلا  َو  ُمْجَّنلا   ] يانعم دش : هتفگ 
23 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اذِإ ِمْجَّنلا  َو  تسا : هدومرف  هک  تسا ، هدـیمان  مان  نیا  هب  ار  وا  دّدـعتم  دراوم  رد  یلاعت  يادـخ  هک  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مجن  و  دنتسه ، مالّسلا  مهیلع  ایصوا  اهتمالع  هک  َنوُدَتْهَی  ْمُه  ِمْجَّنلِاب  َو  ٍتامالَع  هدومرف : يوَه و 

َعَـضَو اهَعَفَر َو  َءامَّسلا  َو  ادـخ ! لوق  زا  دـننکیم ، تداـبع  ود  نآ  ینعی  نادـبعی » : » ینعی دومرف : تسیچ ؟ ياـنعم  هب  نادجـسی » : » دـش هتفگ 
. دش لاؤس  َنازیِْملا 

ریما نازیملا »  » درب و ـالاب  نامـسآ  يوـس  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  نامـسآ  زا  دوـصقم  دوـمرف : ماـما 
لاؤس ُناـْحیَّرلا  َو  ِفْصَْعلا  ُوذ  ُّبَْحلا  َو  ادـخ  لوق  زا  تسا ...  هدومن  بصن  دوخ  قلخ  يارب  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا 

. دوشیم هدروخ  نآ  زا  هک  تسا  يزیچ  ناحیر »  » هاک و فصع » ، » تسا تابوبح  وج و  مدنگ و  زا  ترابع  ّبح  دومرف : دش ؟
. دینکیم راکنا  ار  ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادک  سنا  ّنج و  يا  الا  ِضْرَْألا ] َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُُهلَئْسَی   ] ریسفت رد 

جاتحم وا  هب  همه  تسا و  قالطالا  یلع  زاینیب  وا  هک  دننکیم ، لاؤس  یلاعت  يادخ  زا  دنتسه  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یناسک  يهمه  ینعی 
تـساوخرد وا  زا  راتفگ  اب  لاـق و  ناـبز  اـب  مدرم  رتشیب  هچناـنچ  ناـشلاح ، دادعتـسا و  رقف و  ناـبز  اـب  دـننکیم  تساوخرد  لاؤس و  وا  زا  و 

. دننکیم
هب تبـسن  شراگدرورپ  ماقم  زا  ینعی  دینکیم  راکنا  ار  ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادـک  سنا  ّنج و  يا  الا  ِهِّبَر ] َماقَم  َفاخ  ْنَِمل  َو   ] ریـسفت رد 

يارب راگدرورپ  دزن  هک  شدوخ  ماقم  زا  ای  دونـشیم ، دنیبیم و  ار  وا  راتفگ  هک  تسا  یماقم  رد  یلاعت  يادخ  هک  دنادب  دـسرتب و  شدوخ 
. دسرتب دوریم  باسح 

ماجنا هک  ّرش  ریخ و  زا  يراک  ره  دونشیم و  ار  وا  راتفگ  دنیبیم و  ار  وا  دنوادخ  دنادب  هک  یسک  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
دسرتیم و  شراگدرورپ  ماقم  زا  هک  تسا  یسک  نامه  نیا  درادیم و  زاب  دب  ياهراک  زا  ار  وا  ملع  نیا  دنادیم  دهد 
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24 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. درادیم زاب  سوه  يوه و  زا  ار  سفن 

يزیچ تشهب  زج  هدـش  هداد  تفرعم  تمعن  وا  هب  هک  یـسک  شاداپ  ازج و  ینعی  دـنیامرفیم : ُناسْحِْإلا ] اَّلِإ  ِناسْحِْإلا  ُءازَج  ْلَـه   ] ریـسفت رد 
. مالّسلا هیلع  یلع  تیالو  لوبق  اب  رگم  دوشیمن  لصاح  ناسنا  يارب  نآ  نأش  ییابیز  نسح و  ياراد  ینعی  ناسحا  اریز  تسه ؟

؟ تسه يزیچ  تشهب  زج  هللا » الا  هلا  ال   » دیوگب هک  یسک  شاداپ  ایآ  هدمآ ! يرگید  تیاور  رد  و 
. تسا تشهب  طورش  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  شطرش و  اب  ینعی 

هب زج  دـیحوت  اریز  تسا ، تیالو  دوصقم  هک  تسا ؟ تشهب  زج  میداد  وا  هب  دـیحوت  تمعن  هک  یـسک  شاداپ  ایآ  تسا : يرگید  ربخ  رد  و 
. دوشیمن لصاح  تیالو  ببس 

لباقم رد  دـیاب  دوش  یبوخ  وا  هب  هک  سک  ره  هب  دوشیم ، يراج  رجاف  ّرب و  نمؤم و  رفاـک و  يهراـب  رد  هیآ  نیا  تسا : هدـمآ  يربخ  رد  و 
رگا دوش ، یبوخ  وا  هب  لباقم  فرط  یبوخ  رادـقم  هب  هک  تسین  نیا  یبوخ  شاداپ  تاـفاکم و  دوش ، وا  یبوخ  شاداـپ  اـت  دـنک ، یبوخ  نآ 

. تسا هدرک  یبوخ  ادتبا  هک  تسا  یسک  اب  لضف  يرترب و  زاب  دوش  یبوخ  زین  هزادنا  نامه 
هیلع یلع  زا  ترابع  نآ  تسادـخ و  مظعا  مسا  زا  ترابع  قلطم  تروص  هب  ّبر »  » مسا دـناهدومرف : موقرم  َکِّبَر ] ُمْسا  َكَرابَت   ] ریـسفت رد 

. دشابیم شتّیولع  اب  مالّسلا 
. تسا تمارک  ناسحا و  تزع و  لالج و  دنوادخ  هک  ِمارْکِْإلا ] َو  ِلالَْجلا  ِيذ  ]

24 ص :  هعقاو ..... 

لاؤس هیآ  نیا  زا  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا  دـناهدومرف ... : موقرم  َنُوبَّرَقُْملا ] َکـِئلوُأ  َنوُِقباَّسلا  َنوُِقباَّسلا  َو   ] هیآ ریـسفت  رد 
دومرف : هک  تسا  هدمآ  دش 

25 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ادخ هب  و  تشهب ، يوس  هب  دنتسه  هدنریگ  تقبـس  تشهب  هب  اهنآ  هک  دنـشابیم  شنایعیـش  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نانیا  تفگ : نم  هب  لیئربج 

. وا تمارک  ببس  هب  دنتسه  کیدزن 
. تسا هدش  لزان  نم  يهراب  رد  َنُوبَّرَقُْملا ] َِکئلوُأ  َنوُِقباَّسلا  َنوُِقباَّسلا  َو  : ] دومرف هک  تسا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  ّیلع  زا  و 

. نورخالا متسه  ام  َنوُِقباَّسلا و  َنوُِقباَّسلا  میتسه  ام  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
قباس و امش  دیتسه ، ادخ  راصنا  نارای و  امش  دیتسه ، ادخ  يهعیش  امش  دومرف : هعیـش  زا  یهورگ  هب  مردپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 

. دیریگیم تقبس  تشهب  هب  ترخآ  رد  ام و  تیالو  هب  ایند  رد  ینعی  دیتسه ، رخآ  قباس و  دیتسه و  لّوا 
: دناهدومرف موقرم  ِنیِمَْیلا ] ُباحْصَأ  ام  ِنیِمَْیلا  ُباحْصَأ  َو   ] ریسفت رد 

دناهدرک تعیب  وا  تسد  هب  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  هک  مالّسلا  هیلع  ّیلع  يهعیـش  هب  وا  باحـصا  ریـسفت  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هب  نیمی  ریـسفت 
حاورا ملاع  هب  لاّصتا  ای  هّجوت  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نیمی  باحـصا  تسا ، حاورا  ملاع  نیمی  هک  تشذگ  بلطم  نیا  رّرکم  زین  تشذـگ ،

. دوشیم قّقحم  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  هک  تیالو  اب  رگم  دوشیمن  لصاح  كاپ  حاورا  ملاع  هب  لاّصتا  هّجوت و  دناهتشگ و  نّکمتم  كاپ ،

25 ص :  دیدح ..... 

. دیروآ نامیا  وا  لوسر  ادخ و  هب  ِِهلوُسَر ] َو  ِهَّللِاب  اُونِمآ   ] ریسفت رد 
ادـخ و زا  ندـینادرگ  يور  رد  رگید  دـیتسناد  ار  بلطم  نیا  هک  ـالاح  دـشاب : هدومرف  هک  اـیوگ  تسا ، قباـس  يهجیتن  يهلزنم  هب  هلمج  نیا 
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هیلع یلع  تیالو  يهراـب  رد  شلوسر  ادـخ و  لوق  زا  جورخ  رد  دـیرادن  يرذـع  يرگید  اـی  دـنامیمن ، یقاـب  امـش  يارب  يرذـع  شلوسر 
. مالّسلا

مالّـسلا هیلع  یلع  تیـالو  دروم  رد  ار  وا  يهتفگ  اـی  دـینک ، قیدـصت  یهاون  رماوا و  قلطم  رد  ار  وا  يهتفگ  دـیروایب و  ادـخ  هب  ناـمیا  سپ 
. دییامن قیدصت 

26 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دییامن قیدصت  هتفگ  مالّسلا  هیلع  ّیلع  تیالو  ای  ماکحا  زا  هچنآ  رد  ار  وا  ای  ّصاخ ، تعیب  ای  ماع  تعیب  اب  دیروایب  نامیا  وا  لوسر  هب  و 

ماع دیاب  زین  اونمآ   » ظفل دوشیم  نیمودعم  اهناملسم و  ریغ  اهناملـسم و  زا  نیدوجوم  لماش  تسا  ّماع  یلاعت  يادخ  بناج  زا  باطخ  نوچ 
: دشاب هدومرف  هک  ییوگ  دشاب ، ّصاخ  ینامیا  تعیب  ّماع و  یمالسا  تعیب  قیدصت و  ناعذا و  لماش  دشاب و 

لوسر تسد  هب  ّماع  تعیب  اب  دیروایب  نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  نیمودعم  نیدوجوم و  زا  دیراد  مالسا  یگدامآ  هک  یناسک  يا  راّفک و  يا 
زا دیوگیم  امش  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  هک  هچنآ  رد  ار  شلوسر  ادخ و  دینک و  ناعذا  ناناملـسم  يا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ 

. دینک قیدصت  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  ای  ماکحا  قلطم 
لّوا رد  نامیا  یناعم  دـیروایب و  نامیا  وا  نیـشناج  هفیلخ و  تسد  هب  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  شلوسر  ادـخ و  هب  يولو  ّصاـخ  تعیب  اـب  و 

. تشذگ هرقب  يهروس 
ینیبب ار  نینمؤم  هک  يزور  ینک  زاب  ار  تتریـصب  مشچ  ْمِِهناْمیَِأب ] َو  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  ْمُهُرُون  یعْـسَی  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  يََرت  َمْوَی   ] ریـسفت رد 

. دباتشیم اهنآ  تسار  تمس  ور و  شیپ  زا  ناشنامیا  رون  هک  ینیبیم 
تّیلعف نآ  دوشیم ، لخاد  تیالو  لوبق  ببـس  هب  يولو  ّصاـخ  تعیب  اـب  هدـننک  تعیب  بلق  رد  هک  تسا  یتّیفیک  نآ  رون  نیا  زا  دوصقم  و 

. تسا هدرک  تعیب  وا  اب  هک  دوشیم  یسک  دنزرف  وا  هک  تساج  نیمه  زا  تسا و  هدننک  تعیب  ریخا 
نیا دنیبیم ، وا  بلـص  زا  وا  دنزرف  تروص  هب  یهاگ  هدرک و  تعیب  وا  تسد  هب  هک  دـنیبیم  یـسک  تروص  هب  هعقاو  کی  رد  ار  وا  یهاگ 
لوق هتـشگ و  لخاد  وا  بلق  هب  هدـش و  لزان  شرما  ّیلو  زا  هک  تسا  يرهوج  تروص  کی  نآ  هکلب  تسین ، یـضرع  ّتیفیک  کی  ّتیفیک 

اب هکلب  دوشیمن ، هدـید  یّـسح  نامـشچ  اب  تروص  نآ  تسا و  تروص  نیمه  هب  هراشا  ْمُِکبُوُلق ] ِیف  ُنامیِْإلا  ِلُخْدَـی  اََّمل  َو  : ] یلاعت يادـخ 
زا  تروص  نآ  ترخآ  اهخزرب و  ملاع  رد  دوشیم و  هدید  ترخآ  ایند و  رد  تریصب  مشچ 

27 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنیبیم ار  نآ  هتفای  ییاهر  يّدام  مشچ  باجح  زا  هک  سک  ره  دوشیم و  اهر  هّدام  ششوپ 

، دوریم هار  شیور  شیپ  رد  شماـما  تروص  هب  تّیفیک  نآ  هک  دـنیبیم  دـنیبیم و  ار  نآ  زین  رون  بحاـص  دـنیبیم ، ار  نآ  سک  ره  سپ 
تشپ دوش ، رهاظ  وا  رب  هک  يرادقم  هب  نآ  زا  يهرانتسا  تسا و  ینارون  تروص  نآ  هک  تسا  تهج  نادب  تسار  تمـس  ور و  شیپ  رایتخا 

. درادن بسانت  یناملظ  اب  ینارون  تسرتکیرات و  نآ  هک  تسا  یلفس  توکلم  وا  لامش  تسا و  کیرات  یناملظ و  هک  تسایند  نمؤم  رس 
نآ یهاگ  تسا و  ینارون  زین  نآ  هک  تسا  كاـپ  حاورا  ملاـع  وا  تسار  تمـس  تسا ، ضحم  رون  نآ  هک  تسا  بیغ  ملاـع  وا  يور  شیپ 

، دریمب يرایتخا  گرم  اب  دیامن و  تماقتـسا  دوخ  كولـس  رد  دریگب ، تّدـش  وا  ّتبحم  تسا  یماگنه  نآ  و  دوشیم ، رهاظ  کلاس  رب  رون 
. دزروب مامتها  روضح  لاح  لوصح  هب  دوخ  كولس  رد  دیاب  کلاس  هکنیا  رب  ینبم  دنیوگیم  اهیفوص  هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا 

هدش هدیمان  رکف  هنیکس و  روضح و  هک  تسا  نامه  نیا  تسادخ ، تفرعم  نآ  هک  تسا  ّتینارون  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  تخانش  نامه  نیا  و 
. تسادخ یقیقح  رکذ  نامه  نیا  و 

نیا پاچ  رد  دـنراد و  مالّـسلا  هیلع  یلع  یهلا  يربک  تیالو  بحاـص  هب  هک  یتدارا  ادـخ و  ياـضر  يارب  طـقف  هک  ینازیزع  ناراوگرزب و 
: زا دنترابع  دناهدومرف  یهارمه  ام  اب  دّلجم 
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شیاشگ و ثعاب  دنراد  فیرش  ریـسفت  نیا  هب  هک  یّـصاخ  هّجوت  اب  هک  هادف  انحاورا  هاشیلعبوذجم )  ) هدنبات یلع  رون  رتکد  ياقآ  بانج  ( 1
. دناهدیدرگ راک  تفرشیپ 

. يدیهش رفعج  دّیس  رتکد  ياقآ  بانج  دنمجرا  قّقحم  دنمشناد و  داتسا  ( 2
دنچ یئایک و  يدهم  خیش  مالسالا  ۀّجح  یمامس و  هللا  ۀیآ  ترضح  ششوک  یعس و  اب  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  رابخا  ثیداحا و  عبانم  ( 3

ياملع  زا  رگید  رفن 
28 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. مق راوگرزب 
. یّنف یشراگن و  يراتساریو  روما  رد  ییابطابط )  ) یمئاق هّللا  زیزع  دّیس  ياقآ  بانج  ( 4

«. نسحم  » تاراشتنا مرتحم  ریدم  لاهن  نسسحم  ياقآ  بانج  ( 5
. يرتویپماک پیات  راک  رذب  يهسیفن  مناخ  راکرس  ( 6

. يزروروش هّللا  دبع  ياقآ  بانج  مرتحم  ردارب  هلیسو  هب  دلج  تشپ  هشیلک  رهم و  طخ  ( 7
. نایدمحا دیجم  ياقآ  بانج  راوگرزب  ردارب  يهلیسو  هب  کلاک  يهّیهت  ( 8

. دناهدش فیرش  ریسفت  نیا  یفاّحص  پاچ و  رادهدهع  هک  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  ( 9
. میرازگساپس دناهدومرف  یهارمه  ام  اب  ّمهم  نیا  رد  ّتبحم  لامک  اب  هک  ینارورس  همه  زا 

. دنیامرف ّتنم  نیهر  يدعب  تامدخ  ندش  رتهب  تهج  رد  ار  ام  دوخ  دنمدوس  تارظن  يهئارا  اب  هک  مییامنیم  اضاقت  ناگدنناوخ  زا 
هتاضرمب مکاّیا  هّللا و  انقّفو  نیملاعلا  ّبر  دمحلا هللا 

39 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

39 ص :  يروّشلا .....  ةروس 

هراشا

َنیِذَّلا َو  زج  تسا  یّکم  هروس  يهمه  دـناهتفگ : یـضعب  تسا ، یّکم  هیآ  هاجنپ  دـناهتفگ : یـضعب  تسا ، هیآ  هس  هاجنپ و  ياراد  هروس  نیا 
ُْلق ال زا  تسا  ترابع  هیآ  راهچ  نآ  هدش و  لزان  هنیدم  رد  تایآ  يهمه  هیآ  راهچ  زج  دندقتعم  یخرب  َنیِِملاَّظلا و  ُّبُِحی  ات ال  اُوباجَتْسا ... 

10 تایآ 1 - ٌدیِدَش  ٌباذَع  ْمَُهل  َنوُِرفاْکلا  َو  ات  یبْرُْقلا ...  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ 

39 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 1  (: 42  ) يروشلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ُِّیلَْعلا َوُه  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  اـم  َُهل  ( 3  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  ُهَّللا  َِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َیلِإ  َو  َْکَیلِإ  یِحُوی  َِکلذَـک  ( 2  ) قسع ( 1  ) مح

(4  ) ُمیِظَْعلا
َو ( 5  ) ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  الَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَِمل  َنوُرِفْغَتْـسَی  َو  ْمِهِّبَر  ِدْـمَِحب  َنوُحِّبَُـسی  ُۀَِـکئالَْملا  َو  َّنِِهقْوَف  ْنِم  َنْرَّطَفَتَی  ُتاوامَّسلا  ُداکَت 

ْنَم َو  يرُْقلا  َّمُأ  َرِذـُْنِتل  اِیبَرَع  ًانآُْرق  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َِکلذَـک  َو  ( 6  ) ٍلیِکَِوب ْمِْهیَلَع  َْتنَأ  ام  َو  ْمِْهیَلَع  ٌظـیِفَح  ُهَّللا  َءاـِیلْوَأ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا 
ِیف ُءاشَی  ْنَم  ُلِخُْدی  ْنِکل  َو  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  ْمُهَلَعََجل  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  ( 7  ) ِریِعَّسلا ِیف  ٌقیِرَف  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ٌقیِرَف  ِهِیف  َْبیَر  ِعْمَْجلا ال  َمْوَی  َرِذـُْنت  َو  اَهلْوَح 
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ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  یتْوَْملا  ِیُْحی  َوُه  َو  ُِّیلَْولا  َوُه  ُهَّللاَف  َءاِیلْوَأ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَخَّتا  ِمَأ  ( 8  ) ٍریِصَن َو ال  ٍِّیلَو  ْنِم  ْمَُهل  ام  َنوُِملاَّظلا  َو  ِِهتَمْحَر 
(9)

(10  ) ُبِینُأ ِْهَیلِإ  َو  ُْتلَّکََوت  ِْهیَلَع  یِّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلذ  ِهَّللا  َیلِإ  ُهُمْکُحَف  ٍءْیَش  ْنِم  ِهِیف  ُْمتْفَلَتْخا  اَم  َو 
40 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

40 ص :  همجرت ..... :

[. میم اح .  ] مح
[. فاق نیس . نیع .  ] قسع

. دتسرفیم یحو  دندوب ، ربمایپ ]  ] وت زا  شیپ  هک  یناسک  وت و  يوس  هب  هنازرف  دنمزوریپ  دنوادخ  ناسنیدب 
. تسا گرزب  يهبترم  دنلب  وا  تسار و  وا  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ 

دنیوگیم حیبست  ار  ناشراگدرورپ  هنارازگساپس  ناگتشرف  دوش ، هراپ  هراپ  ناشزارف  رب  نانآ ] ناتهب  ییاوران  زا   ] اهنامسآ هک  تسا  کیدزن 
. تسا نابرهم  راگزرمآ  هک  تسا  دنوادخ  انامه  ناه  دنهاوخیم  شزرمآ  ناینیمز  يارب  و 

. یتسین نانآ  نابهگن  وت  تسنانآ و  رب  مکاح  دنوادخ  دنریگیم ، شتسرپ  هب  ار  ینارورس  وا  ياج  هب  هک  یناسک  و 
نآ رد  یّکـش  هک  رـشحم  زور  زا  یهد و  رادشه  ار  نآ  ناینوماریپ  هّکم و  لها ]  ] ات میدرک ، یحو  وت  رب  اویـش ] یبرع /[  ینآرق  ناسنیدـب  و 

. خزود رد  یهورگ  دنتشهب و  رد  یهورگ  هک  یهد  رادشه  تسین ،
ناراکمتـس دروآیم و  رد  شتمحر  راوج  رد  دهاوخب  هک  ار  سک  ره  یلو  دادیم  رارق  ياهناگی  تّما  ار  نانآ  تساوخیم  دـنوادخ  رگا  و 

. دنرادن يروای  رای و  كرشم ] ]
دشخبیم و یگدنز  ار  ناگدرم  هک  تسوا  تسا و  نیتسار ]  ] رورس دنوادخ  هکنآ  لاح  دناهتفرگ ، شتسرپ  هب  ار  ینارورـس  وا  ياج  هب  ایآ 

. تساناوت يراک  ره  رب  وا 
هب ماهدرک و  لّـکوت  وا  رب  هک  نم  راـگدرورپ  دـنوادخ ، تسا  نینچ  تسا  دـنوادخ  اـب  شمکح  دـینک ، ادـیپ  رظن  فـالتخا  هـچنآ  ره  رد  و 

. ماهدروآ يور  شهاگرد 
41 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

41 ص :  ریسفت ..... 

یِحُوی  ] ناـمز نیا  زا  دـعب  ظـعاوم  ماـکحا و  یبیغ و  راـبخا  نوچ  میدرک ، غـالبا  وت  هب  مه  نیا  زا  لـبق  هک  یحو  نیا  َِکلذَـک ] قسع  مح  ]
یحو وت  رب  زین  نیا  زا  سپ  میداتسرف  وت  رب  نیا  زا  شیپ  هک  هعّطقم  فورح  زمر و  تروص  هب  یحو  نینچمه  ای  دوشیم  یحو  وت  هب  َْکَیلِإ ]

زا دعب  میدرک  یحو  وت  رب  اهنیا  زا  شیپ  هک  روط  نامه  هدوب  دـهاوخ  هارمه  اهنآ  راکنا  موق و  رازآ  ّتیذا و  اب  هک  ییحو  ای  دـش . دـهاوخ 
. دش دهاوخ  یحو  وت  رب  نیمز  ناکسا  موق و  ندش  دوبان  هراب  رد  نینچمه  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دش ، دهاوخ  یحو  وت  رب  زین  نیا 

رد نوچ  دروآ ، درفم  فطع  تروص  هب  ار  فطع  اجنیا  رد  درک  یحو  زین  وت  زا  شیپ  ناربمایپ  رب  یلاـعت  يادـخ  َکـِْلبَق ] ْنِم  َنیِذَّلا  َیلِإ  َو  ]
. تسا ریدقت  رد  هیلع  فوطعم  يهنیرق  هب  فوطعم  ظفل  ای  هدش ، هدیشخب  اهزیچ  یضعب  عباوت  یناوث و 

. دوش هدناوخ  لوهجم  تروص  هب  هک  یتروص  رد  هدش و  هدناوخ  لوهجم  مولعم و  تروص  هب  یحوی »  » ظفل و 
« زیزعلا  » ظفل نآ  ربخ  تسا و  لیلعت  عضوم  رد  فنأتـسم  هلمج  تسادتبم ، ای  فوذـحم  لعف  لعاف  ُمیِکَْحلا ] ُزیِزَْعلا  ُهَّللا  : ] یلاعت يادـخ  لوق 
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يارب هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  تسا و  ُمیِظَْعلا ] ُِّیلَْعلا  َوُـه  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  اـم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  ُهـَل   ] نآ ربـخ  اـی  دـشابیم ، مـیکحلا »  » اـی
دراد . دوجو  ود  نآ  رد  هک  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  تسادخ 

42 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوش هتفاکش  مه  زا  اهنیمز  يالاب  زا  ای  اهنامسآ  زارف  زا  اهنامسآ  هک  تسا  کیدزن  َنِِهقْوَف ] ْنِم  َنْرَّطَفَتَی  ُتاوامَّسلا  ُداکَت  ]

نیا ای  تسا  فنأتسم  نوّحبسی »  » ظفل درفم ، فطع  تروص  هب  تسا ، تاوامّسلا »  » رب فطع  هلمج  نیا  ْمِهِّبَر ] ِدْمَِحب  َنوُحِّبَُـسی  ُۀَِکئالَْملا  َو  ]
. دشابیم نآ  ربخ  داکت »  » رّدقم و مسا  رب  فطع  نوّحبسی »  » ظفل اب  هلمج 

. تسا فوطعم  هیآ » رخآ  ات  ُتاوامَّسلا ...  ُداکَت   » ّلحم رب  هلمج  نیا  ای 
نینمؤم ریغ  دنتـسه و  نینمؤم  ناـمه  یقیقح  يـالقع  هک  دـنبلطیم ، شزرمآ  ادـخ  زا  نیمز  نینمؤـم  رب  و  ِضْرَأـْلا ] ِیف  ْنَِمل  َنوُرِفْغَتْـسَی  َو  ]

. تشذگ اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َنوُرِفْغَتْسَی  َو  يهیآ  نمض  رد  نمؤم  يهروس  رد  هچنانچ  دنشابیم  نایاپراهچ  هب  قحلم 
دیاش دـشابیم ، صاـخ  شیاـنعم  یلو  ّماـع  هیآ  ظـفل  دنـشاب ، هدرک  هبوت  هک  تسا  هعیـش  زا  نینمؤم  صوصخم  رافغتـسا  تسا : هتفگ  یمق 

. دنشاب هدرک  هبوت  ّصاخ  تعیب  نمض  رد  هک  دنتسه  یناسک  ناگدننک  هبوت  زا  یمق  دوصقم 
تعیب تروص  هب  یتقو  نمؤم  اریز  دـننکیم ، رافغتـسا  دنتـسه  نیمز  رد  هک  نینمؤم  يارب  هکیالم  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
یهلا رهوگ  نیمه  تسا و  شوخ  يوب  شزو  يهلزنم  هب  نآ  هک  دوشیم  لـصاح  یهلا  تّیفیک  کـی  وا  بلق  رد  درک  تعیب  يوـلو  ّصاـخ 

ار شیاهبیع  اهیدب و  هک  دـنهاوخب  ادـخ  زا  هتفرگ و  ار  شرود  نیمز  ناگتـشرف  دـننک ، هّجوت  وا  هب  نامـسآ  ناگتـشرف  هک  دوشیم  ثعاب 
. دننکیم يریگولج  اهبیع  اهيدب و  ندش  رهاظ  زا  دنناشوپیم و  ار  وا  ياهبیع  زین  هکیالم  دوخ  دناشوپب ،

یتافتلا هّجوت و  ینامسآ  يهکیالم  نمؤم  ریغ  دروم  رد  یلو 
43 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنناشوپب ار  ناشیاهبیع  ات  دندرگیمن  ناشرود  هجیتن  رد  دنرّفنتم و  زین  نیمز  يهکیالم  هکنانچمه  دنرادن ،
. تسا رّدقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  ُمیِحَّرلا ] ُروُفَْغلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  الَأ  ]

ای دنـشاب  ادـخ  زا  ریغ  ایلوا  نآ  هک  یلاح  رد  دـنداد  رارق  دوخ  ناتـسود  ایلوا و  ار  ادـخ  زج  هک  یناسک  َءاـِیلْوَأ ] ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا  َو  ]
. دندیزگرب ربهار  ّیلو و  ادخ  يهزاجا  نذا و  نودب 

ادـخ فرط  زا  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤم  اریز  دـناهتفرگ ، رارق  نینمؤم  لـباقم  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  زا  دوصقم  ریدـقت  ره  هب 
. دناهداد رارق  ّیلو  ادخ  يارب  دراد  تیالو 

نیا دوصقم  ای  دـناهدرک ، تعیب  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  اب  هک  تسا  یناسک  هب  تبـسن  هکیالم  رافغتـسا  لباقم  رد  هلمج  نیا  ْمِْهیَلَع ] ٌظـیِفَح  ُهَّللا  ]
نابهگن ظفاح و  دـنوادخ  رگا  تسنانآ و  نابز  هب  هک  یلامعا  نآ  یّتح  تسا ، نابهگن  ظـفاح و  ناـنآ  لاـمعا  يهمه  رب  دـنوادخ  هک  تسا 

. ددرگیم تبث  لامعا  يهمه  دوشیمن و  توف  ناشریبک  ریغص و  لامعا  زا  کی  چیه  دشاب  سکع  لمع 
هیلع ّیلع  هب  ناشدانع  ای  وت  اب  تفلاخم  لیلد  هب  اـت  یتسین  اـهنآ  ناـبهگن  لـیک و  دوخ و  تلاـسر  ببـس  هب  وت  و  ٍلـیِکَِوب ] ْمِْهیَلَع  َْتنَأ  اـم  َو  ]
ظفح مالّسلا  هیلع  ّیلع  اب  تفلاخم  زا  ار  نانآ  ای  یـشاب ، نابهگن  ظفاح و  نانآ  ياهلمع  هب  تبـسن  یهاوخب  ای  يدرگ ، كانهودنا  مالّـسلا 

. ینک
مینکیم . وت  رب  مالّسلا  هیلع  ّیلع  دروم  رد  ای  قلطم  تروص  هب  هک  یحو  دننامه  اِیبَرَع ] ًانآُْرق  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َِکلذَک  َو  ]

44 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ماکحا زردـنا و  دـنپ ، ملع ، تمکح ، ياراد  ار  نآرق  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  مجع ، نابز  هب  هن  میدرک  یحو  وت  رب  یبرع  نابز  هب  ار  نآرق 

. ماکحا هظعوم و  تمکح ، نودب  دشاب  یبارعا  نآرق  هکنآ  هن  میدومن ، یحو 
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. یهد میب  يراکدب  رفک و  زا  ار  هّکم  مدرم  هکنیا  ات  يرُْقلا ] َّمُأ  َرِْذُنِتل  ]
هّکم فارطا  لاـثم  ملاـع  هب  تبـسن  نیمز  يهمه  هک  نیمز  لـها  ماـمت  زا  دنتـسه  هّکم )  ) يرقلا ّما  رب  رود و  رد  هک  یناـسک  اـَهلْوَح ] ْنَم  َو  ]

. دوشیم باسح 
زا ار  مدرم  صوصخ  هب  ینک و  راذـنا  ترخآ  اـیند و  روما  زا  دوش  راذـنا  نآ  زا  دـیاب  هک  يزیچ  ره  زا  ار  قلخ  يهمه  ِعْمَْجلا ] َمْوَی  َرِذـُْنت  َو  ]

. دنوشیم عمج  زور  نآ  رد  قیالخ  يهمه  نوچ  هدش  هدیمان  عمج  زور  تمایق  زور  یناسرتب و  تسا  تمایق  زور  نامه  هک  عمج  زور 
لوق ریـسفت  نمـض  هرقب  يهروس  لّوا  رد  دراوم  نیا  لاثما  رد  بیر  ّکش و  مدـع  ناـیب  تسین . يدـیدرت  ّکـش و  نآ  رد  هک  ِهِیف ] َْبیَر  ـال  ]

. تشذگ ِهِیف » َْبیَر  ال  : » یلاعت يادخ 
. مّنهج رد  یهورگ  دنریگیم و  ياج  تشهب  رد  دناهدش  عمج  اجنآ  رد  هک  یناسک  زا  یهورگ  ِریِعَّسلا ] ِیف  ٌقیِرَف  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ٌقیِرَف  ]

تعاط هدارا  نامه  هک  هدارا  کی  بهذم و  کی  نید ، کی  رب  ار  قیالخ  يهمه  تساوخیم  ادخ  رگا  ًةَدِـحاو ] ًۀَّمُأ  ْمُهَلَعََجل  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  ]
. تسا هتساوخن  نینچ  نیا  تسا  قیالخ  ياهدادعتسا  بسح  رب  ادخ  ّتیشم  نوچ  یلو  دادیم ، رارق  تسا 

ره  دنوادخ  نکل  و  ِِهتَمْحَر ] ِیف  ُءاشَی  ْنَم  ُلِخُْدی  ْنِکل  َو  ]
45 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنکیم لخاد  دوخ  تمحر  رد  شدادعتسا  بسح  رب  دهاوخب  هک  ار  سک 
. دناشکب ناشدوخ  يوس  هب  ار  نانآ  حالص  هدوب و  ناشروما  رادهدهع  ّیلوتم و  هک  دنرادن  ّیلو  ناراکمتس  ٍِیلَو ] ْنِم  ْمَُهل  ام  َنوُِملاَّظلا  َو  ]
ّیبن هک  هتشذگ  بلطم  نیا  اهراب  دنک ، ناشکمک  اهیتخـس  رد  هدرک و  عفد  نانآ  زا  ار  ررـض  هک  دنرادن  يراکددم  رای و  و  ٍریِـصَن ] َو ال  ]

. تسا ریصن  شتلاسر  ببس  هب  ّیلو و  شتیالو  ببس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
، تسا یلاعت  يادخ  یتاذ  فاصوا  زا  تمحر  رد  دورو  هک  دشاب  نیا  هب  راعـشا  ات  داد  رییغت  ار  هلمج  يادا  ترابع و  شلوا  هلمج  نیا  رد  و 

. یتاذ فاصوا  زا  هن  تسا ، وا  ینامحر  تمحر  تاّیضرع  زا  ملاظ  تبوقع  یلو 
زا دنتفرگ  یناتـسود  ادخ  زج  هک  نانآ  ینعی  تسا . هزمه  نودـب  ای  هزمه  اب  لب »  » يانعم هب  اجنیا  رد  مأ »  » ظفل َءاِیلْوَأ ] ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَـخَّتا  ِمَأ  ]

. دنربیمن يدوس  نآ 
. تسین وا  زج  یّیلو  تسا و  ّیلو  ادخ  طقف  ُِیلَْولا ] َوُه  ُهَّللاَف  ]

تیالو زا  ترابع  هک  ار  یناسنا  تاـیح  زا  ناـگدرم  اـی  دـنکیم ، هدـنز  ار  یناویح  تاـیح  زا  ناـگدرم  هک  تسا  وا  و  یتْوَْملا ] ِیُْحی  َوُه  َو  ]
. دنکیم هدنز  تسا  یفیلکت 

هک يزیچ  ره  ینعی  دینادرگرب ، ادخ  هب  ار  نآ  دـیدرک  فالتخا  هک  يزیچ  ره  رد  ٍءْیَـش ] ْنِم  ِهِیف  ُْمتْفَلَتْخا  اَم  َو  ٌریِدَـق  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ]
. اهثرا اهحاکن و  ای  اهترشاعم  ای  تالماعم  زا  ایند  رما  ای  نید  رما  زا  دشاب  قداص  نآ  رب  زیچ  ءیش و  مسا 

46 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دیاب دساف  ای  دشاب  حیحـص  لطاب ، ای  دشاب  ّقح  هکنیا  هب  زیچ  نآ  رد  مکح  ینعی  ددرگیم  رب  ادخ  هب  زیچ  نآ  مکح  سپ  ِهَّللا ] َیلِإ  ُهُمْکُحَف  ]

تـسا مالّـسلا  هیلع  ّیلع  همه  لصا  دنتـسه و  تیالو  ياهرهظم  نانآ  هک  یناسک  ینعی  ادخ ، رهاظم  بسح  رب  ددرگیم  رب  ادـخ  هب  ایند  رد 
. دیایب نوریب  هناخ  نآ  زا  هکنآ  رگم  تسین  امش  زا  کی  چیه  دزن  ّقح  دیتسین و  ّقح  ياراد  امش  زا  کی  چیه  هک 

، دوشیم یهتنم  مالّسلا  هیلع  ّیلع  هب  ترخآ  رد  نآ  مکح  دنک و  مکح  اهنآ  نیب  شدوخ  دنوادخ  هک  یتقو  ات  دسریمن  بیغ  ماقم  هب  رـشب 
ادـخ باتک  هب  فالتخا  دروم  عوجر  اّما  تسا و  مّنهج  تشهب و  يهدـننک  میـسقت  میـسق و  وا  هک  دـندرگیم ، رب  وا  يوس  هب  قلخ  مامت  هچ 

. درادن یلصاح  چیه  دوش  طابنتسا  ادخ  باتک  زا  فالتخا  دروم  مکح  هک  انعم  نیدب 
. درادن ياهدیاف  چیه  دیامن  نایب  ار  نآ  هک  ماما  هب  تشگزاب  نودب  نآ  هب  تشگزاب  تسا و  هباشتم  لمجم و  ياراد  نآرق  اریز 
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هدرک رما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  هب  هک  تسا  یلاعت  يادـخ  لوق  ای  ناـنآ ، هب  لوسر  ینعی  تسا ، لوسر  لوق  تیاـکح  یِّبَر ] ُهَّللا  ُمُِکلذ  ]
: وگب نانآ  هب  ینعی  تسا ، ریدقت  رد  لوق  يهّدام  زا  رما  لعف  تروص  نیا  رد  هک  دیوگب  نینچ 

. تسا نم  راگدرورپ  تسا  فاصوا  نیا  ياراد  هک  یسک 
. مدومن لّکوت  ادخ  رب  دیناسرتیم  نآ  زا  ارم  هک  هچنآ  رد  ُْتلَّکَوَت ] ِْهیَلَع  ]

. ددرگیم زاب  ادخ  يوس  هب  مدوخ  تاذ  هرخالاب  رخآ  رد  ای  مدرگیم ، زاب  ادخ  يوس  هب  میاهراک  يهمه  رد  ُبِینُأ ] ِْهَیلِإ  َو  ]
47 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

15 تایآ 11 -

47 ص :  ات 15 ..... ] تایآ 11  (: 42  ) يروشلا هروس  ]

هراشا

َُهل ( 11  ) ُریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ٌءْیَش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ِهِیف  ْمُکُؤَرْذَی  ًاجاوْزَأ  ِماْعنَْألا  َنِم  َو  ًاجاوْزَأ  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َلَعَج  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُرِطاف 
يِذَّلا َو  ًاحُون  ِِهب  یَّصَو  اـم  ِنیِّدـلا  َنِم  ْمَُکل  َعَرَـش  ( 12  ) ٌمِیلَع ٍءْیَـش  ِّلُِکب  ُهَّنِإ  ُرِدـْقَی  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُدـِیلاقَم 
ِیبَتْجَی ُهَّللا  ِْهَیلِإ  ْمُهوُعْدَت  ام  َنیِکِرْـشُْملا  یَلَع  َُربَک  ِهِیف  اُوقَّرَفَتَت  َو ال  َنیِّدلا  اوُمِیقَأ  ْنَأ  یـسیِع  َو  یـسُوم  َو  َمیِهاْربِإ  ِِهب  اْنیَّصَو  ام  َو  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ 

ٍلَجَأ یلِإ  َکِّبَر  ْنِم  ْتَقَبَـس  ٌۀَِـملَک  َْول ال  َو  ْمُهَْنَیب  ًایَْغب  ُْملِْعلا  ُمُهَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  َّالِإ  اُوقَّرَفَت  اـم  َو  ( 13  ) ُبِیُنی ْنَم  ِْهَیلِإ  يِدـْهَی  َو  ُءاـشَی  ْنَم  ِْهَیلِإ 
ِْعبَّتَت َو ال  َتِْرمُأ  اـمَک  ْمِقَتْـسا  َو  ُعْداَـف  َِکلذـِلَف  ( 14  ) ٍبیِرُم ُْهنِم  ٍّکَـش  یَِفل  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  َباـتِْکلا  اوـُثِروُأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  َو  ْمُهَْنَیب  َیِـضَُقل  یمَـسُم 

ُمُکَْنَیب َو  انَْنَیب  َۀَّجُح  ْمُُکلامْعَأ ال  ْمَُکل  َو  اُنلامْعَأ  اَنل  ْمُکُّبَر  َو  اـنُّبَر  ُهَّللا  ُمُکَْنَیب  َلِدـْعَِأل  ُتِْرمُأ  َو  ٍباـتِک  ْنِم  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اـِمب  ُْتنَمآ  ْلـُق  َو  ْمُهَءاوْهَأ 
(15  ) ُریِصَْملا ِْهَیلِإ  َو  انَْنَیب  ُعَمْجَی  ُهَّللا 

47 ص :  همجرت ..... :

ار امش  تسا ] هداد  رارق   ] یعاونا زین  نایاپراچ  زا  تسا ، هدیرفآ  ینایاتمه  ناتدوخ  عون  زا  امـش  يارب  هک  نیمز  اهنامـسآ و  يهدنروآ  دیدپ 
تسا  هدیرفآ  نآ  رد 

48 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسانیب ياونش  هک  تسوا  تسین و  يزیچ  وا  دننامه 

. تساناد يراک  ره  هب  وا  هک  درادیم ، هتسب  ورف  ای  هداشگ  دهاوخب  هک  سک  ره  يارب  ار  يزور  نیمز  اهنامسآ و  ياهدیلک  تسار  وا 
یـسیع یـسوم و  میهاربا و  هب  هچنآ  میاهدرک ، یحو  وـت  هب  هچنآ  زین  تشاد ، رّرقم  دوـب ، هدرک  شرافـس  حوـن  هب  هـچنآ  ره  امـش ، نـید  رد 
دنوادخ دـیآ  راوشد  ناشیا  رب  یناوخیم ، نآ  هب  ار  ناکرـشم  هچنآ  دـیزرون  فالتخا  نآ  رد  دـیرادب ، اپ  رب  ار  نید  هک  میاهدرک ، شرافس 

. دنکیم تیاده  شیوخ  يوس  هب  دروآ ، وا  هاگرد  هب  يور  هک  ار  سک  ره  دنیزگیم و  رب  شیوخ  هار  هب  دهاوخب  ار  سک  ره  هک  تسا 
مکح رگا  دوب ، ناـشنایم  رد  هک  یتباـقر  کـشر و  يور  زا  مه  نآ  دـمآ ، ناـشیا  رب  یحو ]  ] ملع هکنآ  زا  سپ  رگم  دـندرکن  ادـیپ  هقرفت  و 

زا دنتفرگ  ارف  ار  باتک  ناشیا  زا  سپ  هک  یناسک  دشیم و  يرواد  ناشنایم  رد  دوب ، هتفرگن  ّقلعت  نّیعم  يدمآ  رـس  ات  تراگدرورپ  نیـشیپ 
. دناّکش رد  تخس  نآ 

هک یباـتک  ره  هب  وـگب  نکم و  يوریپ  ناـنآ  سوـه  يوـه و  زا  نک ، يرادـیاپ  ياهتفاـی  روتـسد  هکناـنچ  نک ، توـعد  رما ]  ] نیا يارب  سپ 
، تسامش راگدرورپ  ام و  راگدرورپ  دنوادخ  منک  يرگداد  امش  نایم  رد  هک  ماهتفای  روتـسد  ماهدروآ ، نامیا  تسا ، هداتـسرف  ورف  دنوادخ 
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درگ يرواد ] يارب   ] ار امـش  ام و  دـنوادخ  تسین ، ییوگ  تفگ و  امـش  ام و  ناـیم  رد  امـش  نآ  زا  امـش  لاـمعا  تساـم ، نآ  زا  اـم  لاـمعا 
. تسوا يوس  هب  ماجنا  رس  ریس و  دروآیم و 

48 ص :  ریسفت ..... 

زا تسا  یمالک  يادتبا  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  راتفگ  زا  هیآ  نیا  ًاجاوْزَأ ] ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َلَعَج  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُرِطاف  ]
. ادخ بناج 

تشذگ . ماعنا  يهروس  رد  هچنانچ  تسا  هناگتشه  نایاپراهچ  دوصقم  ِماْعنَْألا ] َنِم  َو  ]
49 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

يارب هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  تسا ، یـشحو  یلها و  تفج  زا  دوصقم  ای  ّثنؤم  رّکذم و  تروص  هب  دیرفآ ، تفج  نایاپ  راهچ  زا  ًاجاوْزَأ ] ]
. دیرفآ تفج  تروص  هب  ار  تاناویح  امش  عفن  هب  امش و 

. دنک دایز  ار  امش  لسن  ات  دیرفآ  تفج  تروص  هب  ار  تاناویح  اهامش و  دوخ  ِهِیف ] ْمُکُؤَرْذَی  ]
. تسا یلاعت  يادخ  بناج  زا  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  راتفگ  زا  زین  هلمج  نیا  و 

هغلابم يارب  مالک  نیا  تروص  نیا  رد  هک  تسا ، سیل »  » ربخ هلمج  تسا و  هّیمـسا  ای  هدـیاز  هلثمک »  » رد فاک »  » ظـفل ٌءْیَـش ] ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ]
. دشاب یلاعت  يادخ  يارب  لثم  تابثا  هلمج  دافم  هکنیا  هن  تسا  لثم  یفن  رد 

هتـشادن مّود  هک  دـنکیم  اضتقا  وا  ندوب  طیـسب  تسا ، ۀـقیقحلا  طیـسب  ضحم و  دوجو  یلاعت  يادـخ  هک  تشذـگ  هرقب  يهروس  لّوا  رد  و 
. دوشیمن زین  ّدض  لثم و  ياراد  دشابن  وا  يارب  یمّود  رگا  دوشیم و  بّکرم  هن  رگ  دشاب و 

زج ییاونـش  چـیه  سپ  دـشابن  لثم  ياراد  یلاعت  يادـخ  یتقو  نوچ  تسا ، لـثم  یفن  يهجیتن  يهلزنم  هب  هلمج  نیا  ُریِـصَْبلا ] ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ]
ییاونـش و سپ  دوب ، دـهاوخ  انیب  اونـش و  وا  دـننام  زین  وا  ریغ  هن  رگ  و  تشاد . دـهاوخن  دوجو  وا  شنیب  مشچ  زج  ییاـنیب  چـیه  وا ، ییاونش 

. تسا تباث  ادخ  رد  ارصحنم  ییانیب 
. تسا هنازخ  يانعم  هب  تیکس »  » نزو رب  دیّلق »  » ظفل و  حاتفم »  » نزو رب  دالقم »  » ظفل ِضْرَْألا ] َو  ِتاوامَّسلا  ُدِیلاقَم  َُهل  ]

50 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
يزور وا  هب  صخـش  دادعتـسا  يهزادنا  هب  دهدیم و  شیاشگ  دهاوخب  هک  یـسک  رب  ار  يزور  دـنوادخ  ُرِدـْقَی ] َو  ُءاشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  ]

. دهدیم
. دنادیم ار  سک  ره  دادعتسا  قاقحتسا و  رادقم  سپ  تسا ، ملاع  هاگآ و  زیچ  همه  رب  دنوادخ  ٌمِیلَع ] ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّنِإ  ]

. هداد رارق  هّداج  هار و  امش  يارب  دنوادخ  ْمَُکل ] َعَرَش  ]
مالک زاغآ  ای  دشاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  لوق  زا  دوشیم  هداد  لامتحا  یلبق  ياههلمج  زا  کی  ره  رد  ًاحُون ] ِِهب  یَّصَو  ام  ِنیِّدلا  َنِم  ]

: یلاعت يادخ  لوق  و  میدرک . هراشا  نآ  هب  هچنانچ  دشاب ، ادخ  بناج  زا 
. درفم فطع  تروص  هب  تسا  ًاحُون » ِِهب  یَّصَو  ام   » رب فطع  َْکَیلِإ ] اْنیَحْوَأ  يِذَّلا  َو  ]

هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  بناج  زا  ای  دشاب  ادخ  بناج  زا  هتشذگ  ياههلمج  هاوخ  دشاب ، ادخ  بناج  زا  فنأتـسم  هلمج  تسا  نکمم  و 
. هلآ

. دشابیم َنیِکِرْشُْملا » یَلَع  َُربَک   » ای َنیِّدلا » اوُمِیقَأ  ْنَأ   » يهلمج نآ  ربخ  دوشیم ، ءادتبم  هلمج  نیا  تروص  نیا  رد  و 
. دشابیم نآ  زا  لدب  ِْهَیلِإ » ْمُهوُعْدَت  ام   » ظفل تسا و  رتتسم  ربک »  » ظفل رد  ددرگیم  رب  ءادتبم  هب  هک  يریمض  و 

ادـخ يوس  هب  قیرط  رب  نیّدـلا »  » ظفل تسا ، يردـصم  ای  يریـسفت  نأ »  » ظفل َنیِّدـلا ] اوُمِیقَأ  ْنَأ  یـسیِع  َو  یـسُوم  َو  َمیِهاْربِإ  ِِهب  اْنیَّصَو  ام  َو  ]

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3028 

http://www.ghaemiyeh.com


مالّـسلا هیلع  ّیلع  هب  یهاگ  تسا و  یفیلکت  تیالو  فیلکت  تهج  زا  ینیوکت و  تیالو  نیوکت  رظن  زا  ادـخ  يوس  هب  هار  دوشیم ، قـالطا 
تسا . هدش  ریسفت 

51 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدش  هدیمان  نید  زین  ّتلم  اذل  دنکیم و  کمک  شریس  رد  ار  کلاس  هک  دوشیم  قالطا  یلامعا  رب  نید »  » ظفل زین  و 

هب هبترم  ره  لاـمعا  دوش و  لـصو  رگید  يهبترم  هب  قیرط  هار و  زا  ياهبترم  ره  هک  تسا  هنوگ  نیدـب  نید  نتـشاد  اـپ  هب  ندوـمن و  هماـقا  و 
. تشذگ هرقب  يهروس  لّوا  رد  زامن  يهماقا  لیصفت  زامن ، نتشاداپ  هب  هماقا و  ریظن  ددرگ ، لصّتم  رگید  يهبترم  لامعا 

هیلع ّیلع  رد  اـی  قیرط ، دوخ  رد  اـی  تسا ، قیرط  هار و  همزـال  هک  یلاـمعا  رد  ینعی  دـیوشن . هدـنکارپ  قّرفتم و  نید  رد  ِهِیف ] اوـُقَّرَفَتَت  ـال  َو  ]
ای دـشاب ، يرگید  هار  لمع و  اب  ریاـغم  هک  دـنک  راـیتخا  ار  یقیرط  لـمع و  کـی  ره  هک  هنوگ  نیدـب  دـیوشن ، قّرفتم  وا  تیـالو  مالّـسلا و 

ياهاوه شیوخ  لمع  رد  کی  ره  ای  دـیهد ، ماجنا  یفلتخم  ياـهلمع  دّدـعتم و  ياـههار  کـی  ره  هک  دـشابن  نینچ  هک  تسا  نیا  دوصقم 
. دشاب هتشاد  یناوارف  ياهضرغ  ددعتم و  یناسفن 

. تسا تیالو  هب  ای  ادخ  هب  نیکرشم  دوصقم ، َنیِکِرْشُْملا ] یَلَع  َُربَک  ]
ادخ رد  تدابع  رصح  دیحوت و  دنکیم  توعد  زیچ  نآ  هب  ار  نیکرشم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  يزیچ  زا  دوصقم  ِْهَیلِإ ] ْمُهوُعْدَت  ام  ]

. تسا تیالو  ای 
. دنکیم باختنا  تلاسر  يارب  دهاوخب  ار  هک  ره  دنوادخ  ِیبَتْجَی ] ُهَّللا  ]

. شابم كانهودنا  مالّسلا  هیلع  ّیلع  هب  ای  ادخ  هب  اهنآ  ندرک  تشپ  زا  وت  سپ  ُءاشَی  ْنَم  ِْهَیلِإ 
ص: ج13 ، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  دنک . يور  ادخ  يوس  هب  هک  سک  ره  هب  ُبِیُنی ] ْنَم  ِْهَیلِإ   ] دـهدیم ناشن  ار  هار  ای  دـناسریم ، يِدـْهَی ] َو  ]

52
تیالو ینعی  ِْهَیلِإ » ْمُهوُعْدَت  ام   » مالّسلا و هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هیانک  ِهِیف » اُوقَّرَفَتَت  ال   » و اوُمِیقَأ » ْنَأ  : » تسا هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

. تسا مالّسلا  هیلع  ّیلع  زا  هیانک  ءاشی » نم   » ظفل مالّسلا و  هیلع  یلع 
هوجو نیرتهب  هجو  نیا  تسا  يرایسب  هوجو  ياراد  نآرق  نوچ  تسا و  هدش  دراو  نومضم  نیا  هب  کیدزن  ای  نومضم  نیا  اب  یناوارف  رابخا 

. دیآیم باسح  هب 
تفالخ یتسار  قدـص و  هب  ملع  ای  دـندرک ، ادـیپ  ناشنید  تّحـص  هب  ملع  هکنآ  زا  سپ  ْمُهَْنَیب  ًایَْغب  ُْملِْعلا  ُمُهَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  اَّلِإ  اُوقَّرَفَت  اـم  َو 

. دندومن راکنا  دسح  يور  زا  زین  یضعب  لوبق و  ملع  يور  زا  ار  نآ  یضعب  دندرک ، ادیپ  مالّسلا  هیلع  ّیلع 
. دوب ینّیعم  تّدم  ات  تلهم  بجوم  نامه  هک  دوبن  یهلا  یمتح  ياضق  تّیشم و  رگا  یمَسُم ] ٍلَجَأ  یلِإ  َکِّبَر  ْنِم  ْتَقَبَس  ٌۀَِملَک  َْول ال  َو  ]

. درکیم صالخ  تحار و  نیرکنم  نیب  زا  ار  ناگتفریذپ  تخاسیم ، كاله  دوبان و  ار  نارکنم  ْمُهَْنَیب ] َیِضَُقل  ]
. دنوش باتک  ثراو  اهنآ  ياهتّما  ناربمایپ و  زا  دعب  هکنانآ  و  ْمِهِدَْعب ] ْنِم  َباتِْکلا  اُوثِروُأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  َو  ]

هک دوب  یماگنه  نآ  یـضعب و  رب  یـضعب  نتـشاد  اور  متـس  ملظ و  يانعم  هب  دوب  ْمُهَْنَیب » ًاـیَْغب   » تراـبع نیا  زا  شیپ  ٍبیُِرم ] ُْهنِم  ٍّکَـش  یَِفل  ]
روتـسد رما و  هک  تسا  یناسک  زا  هیاـنک  هک  تسا  هدـمآ  ٍبیِرُم » ُْهنِم  ٍّکَـش  یَِفل  : » نونکا دـندیدیم ، ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يرترب 

. دندرک ضقن  دنتسکش و  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
53 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. ناوخارف وا  تیالو  مالّسلا و  هیلع  ّیلع  هب  ای  نآ ، نتشاداپرب  نید و  هب  ار  مدرم  ُعْداَف ] َِکلِذلَف  ]
هب وت  يارب  هک  یتعیرـش  نید و  هب  ار  مدرم  عیمج  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  تسا و  لیلعت  يارب  ای  یلإ »  » يانعم هب  کلذـلف »  » رد مال »  » ظفل و 

ياهدیاف مالسا  دوبن  تیالو  رگا  تسا و  تیالو  هب  تیاده  يارب  اهنت  تعیرش  يانعم  هب  مالسا  هک  ناوخارف ، ماهدرک  سیـسأت  تیالو  رطاخ 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3029 

http://www.ghaemiyeh.com


. تشادن
. تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  دوصقم  هک  تسا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

. زرو تماقتسا  لادتعا و  نید  رد  سپ  ْمِقَتْسا ] َو  ]
نآ تسا و  ناکما  قوف  هک  تسا  يزیچ  رد  تاماقم و  عیمج  رد  تماقتـسا  نآ  ياهدش و  رومأم  نآ  هب  هک  يرادیاپ  هنوگ  نآ  َتِْرمُأ ] امَک  ]

هدـش دراو  دوه  يهروس  رد  هک  هچنآ  تسا  هدـشن  مّضنم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  تّما  اجنیا  رد  نوچ  تسا ، تیالو  تقیقح 
. درک ریپ  ارم  دوه  يهروس  دومرف : هک  تسا  هدش  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  دوه  يهروس  رد  تسا ، هدشن  دراو  اجنیا 

. نکن يوریپ  نانآ  ياهاوه  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  رد  ای  نید  رد  ْمُهَءاوْهَأ ] ِْعبَّتَت  َو ال  ]
نامز نیا  باتک  نیـشیپ و  ياهتّما  باـتک  زا  تسا  هدرک  لزاـن  دـنوادخ  هک  هچنآ  هب  نم  وگب : و  ٍباـتِک ] ْنِم  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اـِمب  ُْتنَمآ  ْلـُق  َو  ]

مالّـسلا هیلع  ّیلع  تیالو  هب  نامیا  هک  دـشاب  یناسک  زا  هیانک  دـشاب و  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  تیالو  باتک  هب  نامیا  زا  هیانک  اـت  مدروآ  ناـمیا 
دنتشادن .

54 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ار امـش  زا  يدرم  هک  تسا  نیا  امـش  نیب  تلادع  يهلمج  زا  منک و  رارقرب  تلادـع  امـش  نیب  هک  مدـش  رومأم  نم  ُمُکَْنَیب ] َلِدـْعَِأل  ُتِْرمُأ  [َو 

. ددرگ تسار  امش  یجک  هتشگ و  عفترم  امش  نیب  فالتخا  نم  تافو  زا  دعب  ات  مهد  رارق  ماما  امش  يارب 
هب شدوس  تسا و  شخب  دوس  امـش  لاح  هب  میوگیم  امـش  هب  یهن  رما و  زا  هک  هچنآ  سپ  ْمُُکلامْعَأ ] ْمَُکل  َو  اُنلامْعَأ  اَنل  ْمُکُّبَر  َو  اـنُّبَر  ُهَّللا  ]

مهّتم ارم  دروم  نیا  رد  ات  ددرگیمن  رب  نم  دوخ  هب  یهن  رما و  زا  يررـض  عفن و  چـیه  ددرگیم و  رب  امـش  هب  زین  نآ  ررـض  دـسریم ، اـمش 
. دینک

جاجتحا هب  جایتحا  تسا و  نشور  رهاظ و  نآ  ناهرب  ّقح و  اریز  تسین . مزـال  هّجاـحم  جاـجتحا و  امـش  اـم و  نیب  ُمُکَْنَیب ] َو  اـنَْنَیب  َۀَّجُح  ـال  ]
. تسنانآ زا  ندش  ادج  هکراتم و  يهلزنم  هب  هلمج  نیا  تسین ،

. درک دهاوخ  مکح  يرواد و  ناش  نیب  دنوادخ  هکنیا  هب  تسنانآ  دیدهت  هلمج  نیا  انَْنَیب ] ُعَمْجَی  ُهَّللا  ]
. دنکیم مکح  لطبم  ررض  رب  قّحم و  عفن  هب  وا  ددرگیم و  رب  ادخ  هب  وا  مه  سپ  ُریِصَْملا ] ِْهَیلِإ  َو  ]

24 تایآ 16 -

54 ص :  ات 24 ..... ] تایآ 16  (: 42  ) يروشلا هروس  ]

هراشا

َلَْزنَأ يِذَّلا  ُهَّللا  ( 16  ) ٌدیِدَش ٌباذَـع  ْمَُهل  َو  ٌبَضَغ  ْمِْهیَلَع  َو  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ٌۀَـضِحاد  ْمُُهتَّجُح  َُهل  َبیُِجتْـسا  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ِهَّللا  ِیف  َنوُّجاَُحی  َنیِذَّلا  َو 
َنوُمَْلعَی َو  اْهنِم  َنوُقِفْشُم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  اِهب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  اَِهب  ُلِْجعَتْـسَی  ( 17  ) ٌبیِرَق َۀَعاَّسلا  َّلََعل  َکیِرْدـُی  ام  َو  َنازیِْملا  َو  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا 

َناک ْنَم  ( 19  ) ُزیِزَْعلا ُّيِوَْقلا  َوُه  َو  ُءاـشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  ِهِداـبِِعب  ٌفـیَِطل  ُهَّللا  ( 18  ) ٍدـیَِعب ٍلالَـض  یَِفل  ِۀَـعاَّسلا  ِیف  َنوُراُمی  َنیِذَّلا  َّنِإ  الَأ  ُّقَْحلا  اَهَّنَأ 
(20  ) ٍبیِصَن ْنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َُهل  ام  َو  اْهنِم  ِِهتُْؤن  اْینُّدلا  َثْرَح  ُدیُِری  َناک  ْنَم  َو  ِِهثْرَح  ِیف  َُهل  ْدَِزن  ِةَرِخْآلا  َثْرَح  ُدیُِری 

يََرت ( 21  ) ٌمِیلَأ ٌباذَـع  ْمَُهل  َنیِِملاَّظلا  َّنِإ  َو  ْمُهَْنَیب  َیِـضَُقل  ِلْصَْفلا  ُۀَِـملَک  َْول ال  َو  ُهَّللا  ِِهب  ْنَذْأَـی  َْمل  اـم  ِنیِّدـلا  َنِم  ْمَُهل  اوُعَرَـش  ُءاکَرُـش  ْمَُهل  ْمَأ 
َوُه َِکلذ  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  َنُؤاشَی  ام  ْمَُهل  ِتاَّنَْجلا  ِتاضْوَر  ِیف  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ْمِِهب  ٌِعقاو  َوُه  َو  اُوبَـسَک  اَّمِم  َنیِقِفْـشُم  َنیِِملاَّظلا 
ْنَم َو  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ْلـُق ال  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَداـبِع  ُهَّللا  ُرِّشَُبی  يِذَّلا  َکـِلذ  ( 22  ) ُرِیبَْکلا ُلْضَْفلا 
ُهَّللا ُحْـمَی  َو  َِکْبلَق  یلَع  ِْمتْخَی  ُهَّللا  ِإَـشَی  ْنِإَـف  ًابِذَـک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  ( 23  ) ٌروُکَـش ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ًانْـسُح  اهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًۀَنَـسَح  ْفِرَتْقَی 
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(24  ) ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  ِِهتاِملَِکب  َّقَْحلا  ُّقُِحی  َو  َلِطاْبلا 
55 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

55 ص :  همجرت ..... :

رب تسا ، لطاب  ناشراگدرورپ  دزن  رد  ناشجاجتحا  دـننکیم ، هّجاحم  وا  توعد  ندـش  هتفریذـپ  زا  سپ  دـنوادخ  يهراـب  رد  هک  یناـسک  و 
. دنراد شیپ ] رد   ] نیگمهس یباذع  تسا و  دنوادخ ] بناج  زا   ] یمشخ نانآ 

باتک  هک  تسا  یسک  دنوادخ 
56 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشاب کیدزن  تمایق  اسب  هچ  یناد  هچ  تسا و  هدرک  لزان  ّقح  هب  ار  هجنس  ینامسآ و 
، تسا ّقح  نآ  هک  دننادیم  دنناسرت ، نآ  زا  دناهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  دنزرویم و  باتـش  نآ  يهراب  رد  دنرادن  رواب  ار  نآ  هک  یناسک 

. دنزارد رود و  یهارمگ  رد  دنراد ، ياههبش  کش و  تمایق  يهراب  رد  هک  یناسک  دینادب 
. دنمزوریپ ياناوت  تسوا  دهدیم و  يزور  دهاوخب  هک  ار  سک  ره  تسا  نیب  کیراب  شناگدنب  راک  رد  دنوادخ 

وا هب  نآ  زا  دشاب ، هتساوخ  ار  يویند  تشک  يهرهب ]  ] سک ره  مییازفایم ، وا  يارب  دشاب ، هتـساوخ  ار  يورخا  تشک  يهرهب ]  ] هک سک  ره 
. تسین ياهرهب  ترخآ  رد  وا  يارب  میشخبیم و 

هدادـن هزاجا  ار  نآ  دـنوادخ  هک  دناهتـشاد  رّرقم  ینید  یماـکحا  ناـنآ  يارب  هک  تسا  ي  ّقحاـن ] نادوبعم  ناکیرـش /[  ناـنآ  يارب  رگم  اـی 
[ شیپ رد   ] كاندرد یباذـع  كرـشم ]  ] ناراکمتـس يارب  دـشیم ، يرواد  نانآ  نایم  رد  دوبن ، نیـشیپ ]  ] شخب هلـصیف  مکح  رگا  و  تسا ؟

. تسا
دـناهدروآ و نامیا  هک  یناسک  دـسریم و  ارف  ناشیا  هب  نآ  رفیک ]  ] ینیب و ناساره  ناشرادرک  راک و  زا  ار  كرـشم ]  ] ناراکمتـس هاـگنآ ] ]

گرزب تمعن  نامه  نآ  تسا ، مهارف  ناشراگدرورپ  دزن  ناشیا  يارب  دـنهاوخب  هچنآ  دنـشاب  اهناتـسب  ارـس  رد  دـناهدرک ، هتـسیاش  ياهراک 
. تسا

امـش زا  راک  نآ  يارب  وگب  دـهدیم  هدژم  دـناهدرک ، هتـسیاش  ياهراک  دـناهدروآ و  نامیا  هک  شناگدـنب  هب  دـنوادخ  هک  تسا  ناـمه  نیا 
هک ارچ  مییازفایب  کین  يازج  شیارب  نآ  رد  دنک ، یکین  راک  سک  ره  و  متیب ] لها  ناکیدزن /[  ّقح  رد  يرادتـسود  رگم  مبلطیمن ، يدزم 

. تسا نادردق  راگزرمآ  دنوادخ 
، دیادزیم ار  لطاب  دنوادخ  دراذگیم و  رهم  وت  لد  رب  دهاوخب  دنوادخ  رگا  هک ] نادب   ] تسا هتسب  غورد  دنوادخ  رب  ربمایپ ]  ] دنیوگیم ای 

. تساهلد زار  ياناد  وا  هک  درادیم  راوتسا  ار  ّقح  نید ]  ] شیوخ تاملک  اب 

56 ص :  ریسفت ..... 

تیصعم تدابع و  رد  ای  دننکیم ، جاجتحا  تمایق  رد  ای  گرم  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  ّیلع  يهراب  رد  هک  یناسک  ِهَّللا ] ِیف  َنوُّجاَُحی  َنیِذَّلا  َو  ]
زا دعب  ادخ 

57 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دننکیم جاجتحا  ادخ  اب  تمایق  رد  ای  گرم 

رد ای  وا ، تدابع  رد  ای  ادـخ  توبث  ندوب و  ّقح  رد  ینعی  دـننکیم ، جاجتحا  ادـخ  نید  رد  ینعی  ادـخ  ّقح  رد  نینمؤم  ادـخ و  يافلخ  اب  ای 
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یلع تفالخ  رد  صوصخ  هب  ایبنا و  تفالخ  توبن و  رد  ینعی  وا  رهاظم  رد  ای  دـیحوت ، رد  ای  وا ، يوس  هب  كولـس  رد  اـی  وا ، يروآ  كرش 
یقیقح و تافـص  يهمه  رد  هصالخ  دـننکیم و  جاجتحا  تماـیق  زور  رد  ادـخ  ندرک  هدـنز  ندـنادرگزاب و  هداـعا و  رد  اـی  مالّـسلا ، هیلع 

. دننکیم هّجاحم  جاجتحا و  یهلا  رهاظم  لاعفا و  يهمه  رد  یفاضا و 
ای دنتفریذپ ، گرم  يارب  ار  شاهکیالم  يادن  یهلا و  يادـن  ینعی  دـنتفریذپ ، ار  یهلا  توعد  مدرم  هکنآ  زا  سپ  َُهل ] َبیُِجتْـسا  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ]

يروط هب  تساهنآ  ناهرب  تّجح و  روهظ  توعد و  یهلا و  نانیـشناج  يادن  دوصقم  ای  تسا ، باسح  تهج  تمایق  رد  ادخ  يادن  دوصقم 
. دنامن یقاب  یهابتشا  اهنآ  ندوب  ّقح  رد  هک 

لها هب  دنوش و  هتـشک  ردب  زور  رد  هک  نیکرـشم  نیرفاک و  دروم  رد  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ياعد  تباجتـسا  دوصقم  ای 
. دسرب یطحق  رضم  ینب  هّکم و 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  رطاخ  هب  تباجتسا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  تازجعم  ياطعا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  تساوخ  تباجتـسا  ای 
عورـش هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  مان  اب  ناشیاهراک  دندرکیم و  حاتفتـسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  اب  نایدوهی  نوچ  تفرگ ، ماجنا 

. دندشیم زین  تباجتسا  دروم  نیا  رد  دندرکیم و 
دزن اهنآ  ناهرب  تّجح و  ْمِهِّبَر ] َْدنِع  ٌۀَضِحاد  ْمُُهتَّجُح  ]

58 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا لطاب  ناشراگدرورپ 

. دنرگمتس ملاظ و  ناشجاجتحا  لدج و  رد  نوچ  تسنانآ ، رب  دیدش  باذع  ادخ و  بضغ  ٌدیِدَش ] ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ٌبَضَغ  ْمِْهیَلَع  َو  ]
. تسنانآ يهمه  تروص  نآرق  هک  داتسرف  ورف  تیالو  باتک  ای  تلاسر  تّوبن و  باتک  هک  ییادخ  َباتِْکلا ] َلَْزنَأ  يِذَّلا  ُهَّللا  ]

لوسر يرادلد  رّدقم و  لاؤس  باوج  تسا و  فنأتـسم  هلمج  ّقح و  هب  سّبلتم  ای  تسوا ، يهدـش  هدـیرفآ  نآرق  هک  ّقح  ببـس  هب  ِقَْحلِاب ] ]
زا ار  مالّسلا  هیلع  ّیلع  ای  دنیامن  لطاب  ار  نآرق  دنناوتیم  نانآ  ایآ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  اهنآ ، جاجتحا  رد  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ 

سپ ادـخ ، ریغ  هن  هدرک ، لزان  ّقح  هب  ار  باتک  هک  تسادـخ  اهنت  دومرف : یلاعت  يادـخ  سپ  دـنزاس ؟ لطاب  ار  نید  اـی  دـننک  عنم  شماـقم 
. درادن هار  نآ  هب  نالطب 

. تشذگ نازیم  نزو و  یلامجا  نایب  ءایبنا  يهروس  رد  فارعا ، يهروس  لّوا  رد  َنازیِْملا ] َو  ]
زین نآ  هک  تسا  ینید  ماکحا  ای  تساهنیا  يهمه  تروص  هک  تسا  ینیودـت  باتک  ای  تیالو  ای  تلاسر  ای  تّوبن  باتک  زا  دوصقم  نوچ  و 

طقف اذل  تسنانآ ...  لاوقا  قالخا و  لاوحا و  ناگدنب و  دوجو  نازیم  دـش  هتفگ  هک  اهنآ  يهمه  رگید  يوس  زا  تساهنیا و  يهمه  تروص 
. درک فطع  باتکلا »  » ظفل رب  ار  نازیملا » »

كانهودـنا اهنآ  یلعف  يهذـخاؤم  مدـع  رب  دـیابن  وت  سپ  دـشاب ، کیدزن  تمایق  دـیاش  ینادیم  هچ  وت  ٌبیِرَق ] َۀَـعاَّسلا  َّلََعل  َکیِرْدـُی  ام  َو  ]
يوش .

59 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هب هیبش  بیرق »  » ظفل نوچ  تسا ، تّما  نیقفانم  راّفک و  دـیدهت  تّما و  زا  هیانک  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  صوصخم  اـی  ّماـع  باـطخ  و 

. تسا ناسکی  ظفل  رد  نآ  ّثنؤم  رّکذم و  یهاگ  هک  تسا  لوعفم  يانعم  هب  لیعف » »
رد دنریگیم و  ازهتـسا  هب  ار  تمایق  دنرادن ، تمایق  زور  هب  نامیا  هک  دننکیم  هلجع  باذع  هب  یناسک  اِهب ] َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  اَِهب  ُلِْجعَتْـسَی  ]

. دنزرویم باتش  شاهراب 
. دندروآ نامیا  ّصاخ  تعیب  اب  دندروآ و  مالسا  ماع  تعیب  اب  هک  یناسک  دندومن ، تمایق  هب  نیقی  ناعذا و  هک  یناسک  اُونَمآ ] َنیِذَّلا  َو  ]

هذـخاؤم دـیاب  گرزب  کچوک و  فیرـش ، تسپ و  تشرد ، درخ و  دروم  رد  دـننادیم  نوچ  دنـسرتیم ، تمایق  زا  نانیا  اـْهنِم ] َنوُقِفْـشُم  ]
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. دنوش
. تسا تباث  ّقح و  يرما  تمایق  هک  دننادیم  ُقَْحلا ] اَهَّنَأ  َنوُمَْلعَی  َو  ]

مالّسلا هیلع  مئاق  روهظ  تعاس  تعاس  زا  دوصقم  هاوخ  دروم  رد  هک  اهنآ  دیشاب  هاگآ  ٍدیَِعب ] ٍلالَـض  یَِفل  ِۀَعاَّسلا  ِیف  َنوُراُمی  َنیِذَّلا  َّنِإ  الَأ  ]
. گرم تعاس  ای  تعجر ، تعاس  ای  تمایق ، تعاس  ای  دشاب ،

امب هک  ار  هچنآ  ییوگیم  تسار  رگا  زاس و  اپرب  ام  يارب  ار  تمایق  دنتفگیم : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  راّفک  دـناهتفگ : یخرب 
. درک ّدر  نینچ  نیا  ار  نانآ  یلاعت  يادخ  سپ  روایب ، يداد  هدعو 

ار تمایق  دهدیم ، نامیا  مهف و  ملع و  دهاوخب  هک  سک  ره  هب  ُءاشَی ] ْنَم  ُقُزْرَی   ] تسا راکوکین  شناگدنب  هب  دـنوادخ  ِهِدابِِعب ] ٌفیَِطل  ُهَّللا  ]
دنیامن . فارتعا  هجیتن  رد  دنوش و  رّکذتم  دننک و  هبوت  دیاش  هک  دزادنایم  ریخأت 

60 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسرداق دهاوخب  هک  يزیچ  ره  رب  تساناوت و  دنوادخ  و  ُيِوَْقلا ] َوُه  َو  ]

هک تسین  تهج  نآ  زا  زین  تسین ، یناوتان  زجع و  تهج  زا  اهنآ  يهذخاؤم  رد  ریخأت  سپ  دنکیمن ، عنم  ادخ  راک  زا  یعنام  چـیه  ُزیِزَْعلا ] ]
. تسا ناگدنب  هب  فطل  باب  زا  هکلب  دنک ، عنم  راک  نیا  زا  ار  وا  یعنام 

یـششوک ایند  ای  ترخآ  يارب  هک  یـسک  نیاربانب  هدـش : هتفگ  ایوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  ِةَرِخآـْلا ] َثْرَح  ُدـیُِری  َناـک  ْنَم  ]
ترخآ لابند  شدوخ  یعس  رد  هک  یسک  دومرف : باوج  رد  یلاعت  يادخ  سپ  دربیمن ، ياهرهب  چیه  دوخ  ششوک  یعـس و  زا  دهد  ماجنا 

. مییازفایم وا  يهتشاک  رب  مه  ام  دشاب 
. مینکیم نوزفا  زین  یعس  رادقم  زا  شیب  مینکیم و  اطع  وا  هب  وا  ششوک  یعس و  رادقم  هب  و  ِِهثْرَح ] ِیف  َُهل  ْدَِزن  ]

هک میهدیم ، وا  هب  ار  نآ  زا  رتمک  ای  هتـشاک  هک  یمخت  رادقم  هب  ام  دـشاب  ایند  بلاط  هک  یـسک  اْهنِم ] ِِهتُْؤن  اْینُّدـلا  َثْرَح  ُدـیُِری  َناک  ْنَم  َو  ]
. دنکیمن هدافا  نیا  زا  شیب  ِِهثْرَح  ِیف  َُهل  ْدَِزن  يهلمج  لباقم  رد  هلمج  نیا 

. تسا هدرکن  تشک  ترخآ  يارب  وا  هک  هچ  درادن ، ترخآ  زا  ياهرهب  و  ٍبیِصَن ] ْنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َُهل  ام  َو  ]
اهنآ يهمه  دنوادخ  یهاگ  هک  تسا ، ترخآ  تشک  حـلاص  لمع  تسا ، ایند  تشک  دالوا  لام و  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

. دنکیم عمج  ییاهتّلم  اههورگ و  يارب  ار 
اهنآ يهمه  دنوادخ  یهاگ  هک  تسا ، ترخآ  تشک  حـلاص  لمع  تسا ، ایند  تشک  دالوا  لام و  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

. دنکیم عمج  ییاه  ّتلم  اههورگ و  يارب  ار 
ریخ هک  یـسک  تشاد ، دـهاوخن  ياهرهب  ترخآ  رد  دـهاوخب  ثیدـح  يویند  عفن  تهج  هب  هک  یـسک  تسا : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 

. درک دهاوخ  اطعا  وا  هب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  دنوادخ  دهاوخب  ترخآ 
61 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دهاوخ هدـنکارپ  قّرفتم و  ار  وا  راک  دـنوادخ  دـشاب  ایند  شتّمه  يهمه  شلاوقا  لامعا و  اب  سک  ره  هکنیا  رد  هدـش  دراو  يدایز  راـبخا  و 
ره هدش و  هتـشون  وا  يارب  هک  هچنآ  رگم  دروآ  دـهاوخن  يور  وا  هب  مه  ایند  هک  یلاح  رد  داد ، دـهاوخ  رارق  وا  مشچ  ولج  ار  رقف  تخاس و 

، داد دـهاوخ  رارق  وا  بلق  رد  ار  يزاینیب  اـنغ و  هدرک و  عمج  ار  وا  یگدـنکارپ  قّرفت و  دـنوادخ  دـهد  رارق  ترخآ  ار  دوخ  ّمه  هک  سک 
. دهاوخیمن ار  ایند  وا  هک  یلاح  رد  دروآ  دهاوخ  يور  وا  هب  ایند 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  دوصقم  دومرف : هدـش  لاؤس  ُءاـشَی » ْنَم  ُقُزْرَی  ِهِداـبِِعب  ٌفیَِطل  ُهَّللا   » دروم رد  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
« هثرح یف  هل  دزن   » زا تسا ، مالّسلا  مهیلع  هّمئا  نینمؤملا و  ریما  تخانـش  دوصقم  دومرف : دش ، لاؤس  ِةَرِخْآلا  َثْرَح  ُدیُِری  َناک  ْنَم  زا  تسا و 

: دومرف دش ، لاؤس 
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َناک ْنَم  َو  دروم  رد  دنکیم و  افیتسا  ار  دوخ  بیـصن  هرهب و  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  تلود  زا  وا  مییازفایم و  ترخآ  بیـصن  مهـس و  زا  ینعی 
درادن یبیـصن  هرهب و  چـیه  مالّـسلا  هیلع  ماما  اب  ّقح  تلود  رد  وا  ینعی  دومرف : ٍبیِـصَن  ْنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َُهل  ام  َو  اْهنِم  ِِهتُْؤن  اْینُّدـلا  َثْرَح  ُدـیُِری 

«. 1»
. دننکیم رداص  ادخ  روتسد  فالخ  رب  يروتسد  اهنآ  يارب  هک  دنهدیم  رارق  یناکیرش  ادخ  يارب  اهنآ  ای  ُءاکَرُش ] ْمَُهل  ْمَأ  ]

. دننام هریحب و  دننام  دندروآیم  ادخ  نید  فالخ  رب  ییاهزیچ  نید  رد  هک  اکرش  نآ  ُهَّللا ] ِِهب  ْنَذْأَی  َْمل  ام  ِنیِّدلا  َنِم  ْمَُهل  اوُعَرَش  ]
زا ترابع  لصف  يهملک  ْمُهَْنَیب ] َیِضَُقل  ِلْصَْفلا  ُۀَِملَک  َْول ال  َو  ]

__________________________________________________

. ریسفت نیمه  زا  هیآ 103  هدئام  هروس  ریسفت  هب  دوش  عوجر  ( 1)
62 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نآ يهلیسو  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  تسا و  ینیوکت  تیالو  زا  ترابع  نآ  دنکیم و  ادج  تاناویح  ریاس  زا  ار  وا  هک  تسا  یناسنا  يهفیطل 
هتـشگ و رهاظ  هفیطل  نآ  ات  دـهدیم  تلهم  ناسنا  هب  دـنوادخ  تسا و  هتفای  قّقحت  ناسنا  هب  تبـسن  یلعا  ّلج و  ّقح  یهلا  میرکت  تیانع و 

ناسنا زا  هفیطل  نآ  هک  هاگنآ  دوش ، رتهارمگ  زین  ناـیاپ  راـهچ  زا  هکلب  ددرگ ، ناـیاپراهچ  هب  قحلم  ناـسنا  دورب و  نیب  زا  اـی  دوش ، لـیمکت 
نتـشک عرـش  ماکحا  بسح  رب  دریگیمن و  رارق  لوبق  دروم  رگید  شاهبوت  دوشیم و  يرطف  ّدـترم  ناسنا  ددرگ  عطقنم  وا  زا  دوش و  جراخ 

. دوشیم بجاو  وا 
. دنکیم دییأت  لصف  يهملک  رد  ار  ام  راتفگ  هدش  دراو  هیآ  ریسفت  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  هچنآ  و 

یقاب ار  اهنآ  زا  کی  چـیه  مئاـق  هدـش  تباـث  هتـشذگ  مدرم  يهراـب  رد  یهلا  ءاـضق  رد  دـنوادخ و  بناـج  زا  هک  هچنآ  دوبن  رگا  دومرف ، وا 
. درادیم اپب  ناگدنب  نیب  رد  ار  یهلا  رما  هک  دشاب  ادخ  يهفیلخ  نیشناج و  مئاق  زا  دوصقم  دیاش  تشاذگیمن ،

هّللا یّلـص  دّمحم  لآ  هب  نارگمتـس  نیملاظ و  دوجو  رد  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا و  هّیلاح  هلمج  نیا  ٌمِیلَأ ] ٌباذَع  ْمَُهل  َنیِِملاَّظلا  َّنِإ  َو  ]
هب ملاـظ  جراـخ  رد  هاوخ  دوش  دـّلوتم  یمه  يهفیطل و  نآ  زا  هک  سک  ره  و  هفیطل ) نآ  دوخ  هن   ) تسا هفیطل  نآ  لاـیخ  مهو و  هلآ  هیلع و 

ریدخت تهج  هب  نکیل  تسنانآ ، هارمه  كاندرد  یباذع  رـضاح  لاح  رد  ایند و  رد  دـشابن  هاوخ  دـشاب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ 
. دننکیمن ساسحا  ار  باذع  نآ  رگید  نانآ  اضعا 

هب  نیقی  نوچ  نکیل  تسنانآ و  رظتنم  كاندرد  یباذع  ترخآ  رد  ای 
63 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنتشاد اور  متس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  هب  دنتشادن  يورخا  باذع 
. تسا ّماع  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  صوصخم  باطخ  دید ، یهاوخ  ترخآ  رد  ای  ینیبیم  نالا  يََرت ] ]

. ینیبیم فیاخ  ناسرت و  ار  نارگمتس  َنیِقِفْشُم ] َنیِِملاَّظلا  ]
لاح هچنانچ  ایند  رد  لامعا  مّسجت  ربانب  تسا  لامعا  دوخ  زا  ای  دـناهداد ، ماجنا  هک  تسا  ییاهراک  رفیک  زا  نارگمتـس  سرت  اُوبَـسَک ] اَّمِم  ]

. تسا همه  لاح  هچنانچ  ترخآ  رد  ای  تسا ، نینچ  ناراکهانگ  زا  یضعب 
. تسا دوصقم  ترخآ  باذع  ای  دننکیمن ، ساسحا  یلو  تسا  یمتح  اهنآ  باذع  ایند  رد  ْمِِهب ] ٌِعقاو  َوُه  َو  ]

نامیا هک  ار  یناسک  ینیبیم  ینعی  تسا ، يرت »  » لوعفم ود  رب  فطع  هلمج  نیا  ِتاَّنَْجلا ] ِتاضْوَر  ِیف  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ]
يََرت  » يهلمج رب  فطع  اـی  هیآ ، رخآ  اـت  َنیِِملاَّظلا ...  َّنِإ   » يهلمج رب  فطع  اـی  نآ ، ربـخ  و  ّنا »  » مسا رب  فـطع  اـی  رخآ ، اـت  دـناهدروآ ... 

. دشابیم ْمِِهب » ٌِعقاو  َوُه   » يهلمج رب  ای  َنیِِملاَّظلا »
نتم ریمـض  زا  ای  مهل »  » رورجم زا  ای  لوصوم ، زا  ای  نوؤاشی »  » لعاف زا  لاح  ّرقتـسم و  فرظ  مّهبر » دنع   » فرظ ْمِهِّبَر ] َدـْنِع  َنُؤاشَی  ام  ْمَُهل  ]
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. دشابیم مه » لب   » ای نوؤاشی »  » هب قّلعتم  ای  فوذحم ، يادتبم  ربخ  ای  ربخ  زا  دعب  ربخ  ای  نآ ، رد 
نآ ردق  هک  دش  رکذ  هک  تسا  يزیچ  نامه  هب  هراشا  کلذ »  » ظفل َِکلذ ] / ] تسا یگرزب  لضف  دش  هتفگ  هکنیا  ُرِیبَْکلا ] ُلْضَْفلا  َوُه  َِکلذ  ]

. تسا الاب  نآ  ماقم  تلزنم و  میظع و 
اُولِمَع َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَدابِع  ُهَّللا  ُرِّشَُبی  يِذَّلا  ]

64 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
[ ِتاِحلاَّصلا

. دوشیم لصاح  ّماع  تعیب  اب  هک  تسا  مالسا  تارابع  نیا  لاثما  رد  نامیا  زا  دوصقم  هک  تشذگ  بلطم  نیا  رّرکم 
ای تسا ، ّصاخ  تعیب  دوخ  اـی  دوشیم  لـصاح  ّصاـخ  تعیب  اـب  هک  تسا  ناـمیا  حـلاص  لـمع  زا  دارم  تسا ، ّماـع  تعیب  دوخ  دوصقم  اـی 

لمع حـلاص  لمع  زا  دوصقم  تسا ، دوصقم  تعیب  نامه  دوخ  ای  دوشیم  لصاح  ّصاخ  تعیب  اب  هک  تسا  ّصاخ  نامیا  ناـمیا  زا  دوصقم 
. تسا تعیب  نآ  طورش  هب  ندرک 

دزم و ادـخ  هب  نامیا  هب  امـش  ندـناوخ  ارف  یهلا و  تلاسر  غیلبت  زا  مهدیم  ماجنا  نم  هک  يراـک  نیا  رب  وگب : ًارْجَأ ] ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ـال  ْلـُق  ]
. دینکب میاهاعّدا  رد  یهاوخ  ایند  هب  مهتّما  رمات  منکیمن  بلط  يرجا 

. تیب لها  تّدوم  یتسود و  رگم  مهاوخیمن  يرجا  دزم و  چیه  یبْرُْقلا ] ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ]
، تسا اهنآ  سوفن  لیمکت  ددرگیم و  زاب  مدرم  دوخ  هب  هچ  رگا  ربمایپ  ناـکیدزن  تیب و  لـها  یتلود  دوس  تسا ، لـصّتم  اـجنیا  رد  ءانثتـسا 

. دنوشیم وا  دوجو  یگدرتسگ  هعس و  ربمایپ و  ءازجا  مدرم  نآ  هچ  دوشیم ، دنمرهب  زین  ربمایپ  مدرم ، لامکتسا  اب  نکل 
دزم رجا و  تیب  لها  تّدوم  هیآ  نیا  رد  اریز  تسا ، عفن  تهج  ود  ره  هب  هراشا  ْمَُکل  َوُهَف  ٍرْجَأ  ْنِم  ْمُُکْتلَأَس  اـم  ْلـُق  یلاـعت : يادـخ  لوق  سپ 

تّدوم اب  هک  دوشیم ، دـنمرهب  ناـنآ  تّدوم  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  تهج  نآ  زا  هدـش  هداد  رارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 
ددرگیم . رتهدرتسگ  يدوجو  ياراد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ندش  لماک  اب  دنوشیم و  لماک 

65 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
يوس هب  بّرقت  رد  تّدوم  دوصقم  تسا و  برق »  » ردصم یبرق »  » ظفل تسین ، حیحص  تسا  عطقنم  انثتـسا  هک  هدش  هتفگ  هک  هچنآ  نیاربانب 

. دوشیم هّللا  یف  یتسود  ّبح و  يانعم  هب  هک  تسادخ ، هب  امش  یکیدزن  تلاح  دوصقم  ای  تسا ، ادخ 
يرجا امـش  زا  نم  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  اـی  دزاـسیم ، کـیدزن  ادـخ  هب  ار  ناـسنا  هـک  تـسا  یلاـمعا  نتـشاد  تـسود  هـیآ  ياـنعم  اـی 

. دناهدرک ریسفت  نینچ  نیا  ار  هیآ  یضعب  دیشاب  هتشاد  تسود  امش  اب  مایکیدزن  رطاخ  هب  ارم  هکنیا  زج  مهاوخیمن 
دزم و امـش  زا  نم  دـناسریم : نینچ  ار  هیآ  يانعم  تسا  هدیـسر  ام  هب  دایز  راـبخا  نمـض  رد  مالّـسلا  مهیلع  اـم  يهّمئا  زا  هک  هچنآ  نکل  و 

. دیشاب هتشاد  تسود  ارم  ناکیدزن  هکنیا  زج  منکیمن  بلط  يرجا 
ناکیدزن و نتـشاد  تسود  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  تهج  ردـصم  هب  ریبعت  دوشیم و  لعاف  مسا  يانعم  هب  ردـصم  یبرقلا »  » ظفل نیاربانب  و 

. یناحور ای  دشاب  ینامسج  تبارق  زا  دوصقم  هاوخ  تسامش  دوخ  عفن  هب  دنتسه  نم  ناکیدزن  هک  تهج  نآ  زا  نم  ابرقا 
ام دنتفگ : ناشدوخ  نیب  راصنا  دومن  مکحم  ار  مالـسا  دش و  هنیدـم  دراو  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  تیاور 
وت تسام و  لاوما  نیا  يرادن ، ار  اهزیچ  یـضعب  یتسه و  تسد  یهت  وت  مییوگب : وا  هب  میـسرب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تمدخ 

. دشاب یعنم  جرح و  وت  رب  هکنآ  نودب  ینک  فّرصت  مکح و  ام  لاوما  رد  یهاوخب  روط  ره  یناوتیم 
دناوخ و راصنا  رب  ار  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  یبْرُْقلا » ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  : » دـش لزان  هیآ  نیا  سپ 

زین  نم  زا  دعب  دومرف :
66 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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نوریب دـندوب  هدـش  وا  راتفگ  میلـست  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  شیپ  زا  راـصنا  دیـشاب ، هتـشاد  تسود  ارم  ناـکیدزن 
. دندمآ

ناکیدزن لیلذ  شدوخ  زا  دـعب  ار  ام  هک  تسا  نیا  شدوصقم  تسا و  هتخاس  دوخ  هک  تسا  يزیچ  ربمایپ  نخـس  نیا  دـنتفگ : نیقفانم  سپ 
ار هیآ  داتسرف و  راصنا  لابند  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپ  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  دش : لزان  هیآ  نیا  سپ  دزاس ، دوخ 

ُلَبْقَی يِذَّلا  َوُه  َو  دومرف : لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  سپس  دش ، تخـس  نیگنـس و  اهنآ  رب  بلطم  دندرک و  هیرگ  راصنا  دناوخ ، نانآ  رب 
. داد هدژم  هیآ  نیا  اب  ار  اهنآ  دناوخ و  ارف  ار  راصنا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ِهِدابِع  ْنَع  ََۀبْوَّتلا 

. تسا هدش  دراو  يدایز  رابخا  نآ  هب  کیدزن  نومضم و  نیا  هب  و 
عون ره  رگید و  زیچ  هن  تسا ، تیالو  طقف  یقیقح  يهنسح  نسح و  هک  تسا  هتشذگ  ام  بناج  زا  رّرکم  بلطم  نیا  ًۀَنَسَح ] ْفِرَتْقَی  ْنَم  َو  ]

هب قّلعتم  هک  هچ  ره  دوشیم و  نسح  ابیز و  تیالو  نسح  اب  دـشاب  تیالو  هب  قّلعتم  هک  نایع  دوهـش و  ملع ، قالخا ، تلاح ، لعف ، راتفگ و 
. ددرگیم بوسحم  حیبق  دشابن  تیالو 

. تسا هدش  ریسفت  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تّدوم  تیالو و  هب  نآ  ماجنا  هنسح و  رد  نتفر  ورف  يدایز  رابخا  رد  اذل  و 
. ریقحت ای  دشاب  میخفت  يارب  ۀنسح »  » ظفل ریکنت  هاوخ 

سفن يارب  یبوـخ  تّیلعف  یبوـخ  هنـسح و  زا  یتـقو  هچ  مینکیم ، هفاـضا  يرگید  نسح  يوـخ و  هنـسح  نآ  رد  ینعی  ًانْـسُح ] اـهِیف  َُهل  ْدَِزن  ]
67 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ار  نآ  درکن و  لطاب  ارنآ  دنام و  یقاب  ّتیلعف  نآ  رب  لعاف  دش ، لصاح 

. تسا یّقرت  رد  شتاذ  ياضتقا  بسح  رب  یتسه  نوک و  هک  اریز  دزاسیم ، نوزفا  ار  هنسح  نآ  یلاعت  يادخ  دینازوسن 
. دشخبیم تسا  هدش  بسک  هک  ار  ياهئّیس  ره  هنسح  زا  لبق  دنوادخ  ٌروُفَغ ] َهَّللا  َّنِإ  ]

نوزفا دهاوخب  هک  ربارب  دنچ  ره  ربارب و  هد  ات  ار  هنـسح  نآ  هک  دـنکیم  ءاضتقا  انعم  نیا  تسا ، رازگـساپس  روکـش و  دـنوادخ  و  ٌروُکَـش ] ]
. دیامن

. تشذگ هیآ  نیا  لوزن  هجو  ًابِذَک ] ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  ]
ندرکن و رهم  تمعن  سپ  يدـنبب ، ءارتفا  ادـخ  رب  زین  وت  ات  دراذـگیم  وت  بلق  رب  رهم  دـهاوخب  ادـخ  رگا  َِکْبلَق ] یلَع  ِْمتْخَی  ُهَّللا  ِإَـشَی  ْنِإَـف  ]

. شاب رازگ  رکش  ار  وت  هب  ندرک  یحو 
هداـهنن وا  لد  رب  رهم  هدوـشگ و  ار  وا  يهنیـس  هکنیا  هب  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  رب  ندرازگ  ّتنم  راـهظا  هیآ  نیا  نیارباـنب 

. تسا
لها لضف  ات  داهنیم  رهم  وت  بلق  رب  دـنکن  راهظا  ار  وت  تیب  لها  يرترب  تلیـضف و  تساوخیم  دـنوادخ  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  اـی 
ظفاح ادـخ  هک  شاب ، هتـشادن  یکاب  نانآ  لوبق  ّدر و  زا  زاس ، رهاظ  ار  تدوخ  تیب  لها  يرترب  لضف و  سپ  دـشیمن ، یحو  وت  رب  وت  تیب 

. تسنانآ لضف  يهدننک  رهاظ  وت و  تیب  لها 
. دشابیم شلوق  راکنا  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يرادلد  نیاربانب  هیآ  نیا  و 

رگا سپ  دزاسیم ، وحم  ار  لطاب  دنوادخ  َلِطاْبلا ] ُهَّللا  ُحْمَی  َو  ]
68 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب ور  راگزور  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لوق  هک  یلاـح  رد  درکیم ، وحم  راـگزور  زا  ارنآ  دـنوادخ  دوب  لـطاب  ارتفا و  دّـمحم  لوق 
. تسا توبث  ینوزف 

هک شاینیوکت  تاملک  اب  دـنوادخ  دوبن  ّقح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لوق  رگا  سپ  دـنکیم ، ّقح  قاقحا  دـنوادخ  و  َقَْحلا ] ُّقُِحی  َو  ]
. تخاسیمن ّقح  ار  نآ  تسا  رشب  دارفا  نامه 
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تیب لها  تیالو  هک  ار  ّقح  تسوت ، تیب  لها  رد  بیر  ّکش و  نآ  هک  دنکیم ، وحم  اهلد  زا  ار  لطاب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای 
. دزاسیم هدنز  نامز  لوط  رد  اهلد  رد  تسوت 

مالّـسلا و مهیلع  هّمئا  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  هک  ار  ّقح  دـنکیم و  كاپ  راگزور  يهحفـص  زا  ار  لطاب  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  اـی 
. درادیم هگن  هدنز  تسا  نانآ  تیالو 

. دنتسه وت  زا  دعب  وت  نانیشناج  نامه  هک  دوخ  تاملک  اب  ِِهتاِملَِکب ] ]
ینمشد وت و  اب  ینمشد  دننام  درذگیم ، نیقفانم  ياهلد  رد  هک  ار  هچنآ  دنادیم  تسا ، هاگآ  اههنیس  رب  دنوادخ  ِروُدُّصلا ] ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  ]

. وت تیب  لها  اب 
36 تایآ 25 -

68 ص :  ات 36 ..... ] تایآ 25  (: 42  ) يروشلا هروس  ]

هراشا

ْنِم ْمُهُدیِزَی  َو  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُبیِجَتْسَی  َو  ( 25  ) َنُولَعْفَت ام  ُمَْلعَی  َو  ِتائِّیَّسلا  ِنَع  اوُفْعَی  َو  ِهِدابِع  ْنَع  ََۀبْوَّتلا  ُلَبْقَی  يِذَّلا  َوُه  َو 
ٌریَِـصب ٌرِیبَخ  ِهِدابِِعب  ُهَّنِإ  ُءاشَی  ام  ٍرَدَِـقب  ُلِّزَُنی  ْنِکل  َو  ِضْرَْألا  ِیف  اْوَغََبل  ِهِدابِِعل  َقْزِّرلا  ُهَّللا  َطََـسب  َْول  َو  ( 26  ) ٌدیِدَش ٌباذَع  ْمَُهل  َنوُِرفاْکلا  َو  ِِهلْـضَف 

ََّثب ام  ِضْرَْألا َو  َو  ِتاواـمَّسلا  ُْقلَخ  ِِهتاـیآ  ْنِم  َو  ( 28  ) ُدـیِمَْحلا ُِّیلَْولا  َوُه  َو  ُهَتَمْحَر  ُرُْـشنَی  َو  اوُطَنَق  ام  ِدـَْعب  ْنِم  َْثیَْغلا  ُلِّزَُنی  يِذَّلا  َوُه  َو  ( 27)
(29  ) ٌریِدَق ُءاشَی  اذِإ  ْمِهِعْمَج  یلَع  َوُه  َو  ٍۀَّباد  ْنِم  امِهِیف 

َو ال ٍِّیلَو  ْنِم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُکل  ام  َو  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِزِْجعُِمب  ُْمْتنَأ  ام  َو  ( 30  ) ٍرِیثَک ْنَع  اوُفْعَی  َو  ْمُکیِْدیَأ  ْتَبَسَک  اِمبَف  ٍۀَبیِصُم  ْنِم  ْمَُکباصَأ  ام  َو 
ٍراَّبَـص ِّلُِکل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِهِرْهَظ  یلَع  َدِکاوَر  َْنلَلْظَیَف  َحیِّرلا  ِنِکُْـسی  ْأَشَی  ْنِإ  ( 32  ) ِمالْعَْألاَک ِرْحَْبلا  ِیف  ِراوَْجلا  ِِهتاـیآ  ْنِم  َو  ( 31  ) ٍریِصَن

(34  ) ٍرِیثَک ْنَع  ُفْعَی  َو  اُوبَسَک  اِمب  َّنُهِْقبُوی  َْوأ  ( 33  ) ٍروُکَش
اُونَمآ َنیِذَِّلل  یْقبَأ  َو  ٌْریَخ  ِهَّللا  َْدنِع  ام  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ُعاتَمَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِیتوُأ  امَف  ( 35  ) ٍصیِحَم ْنِم  ْمَُهل  ام  اِنتایآ  ِیف  َنُولِداُجی  َنیِذَّلا  َمَْلعَی  َو 

(36  ) َنُولَّکَوَتَی ْمِهِّبَر  یلَع  َو 
69 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

69 ص :  همجرت ..... :

. دینکیم هچ  هک  دنادیم  دشخبیم و  ار  ناهانگ  دریذپیم و  ار  شناگدنب  يهبوت  هک  تسوا  و 
دـیازفایم و شیوخ  لضف  زا  نانآ  يازج  رب  دـنکیم ، تباجا  دـناهدرک ، هتـسیاش  ياـهراک  دـیاهدروآ و  ناـمیا  هک  ار  یناـسک  ياـعد ]  ] و

. دنراد شیپ ] رد   ] نیگمهس یباذع  نارفاک 
دهاوخب هک  ياهزادـنا  هب  یلو  دـندرکیم ، داـسف  هنتف و  نیمز  يور  رد  تشادیم ، هدرتسگ  شناگدـنب  يهمه  رب  ار  يزور  دـنوادخ  رگا  و 

. تسانیب هاگآ و  شناگدنب  راک  هب  وا  هک  درادیم ، ررقم 
. تسا هدوتس  رورس  وا  درتسگیم ، ار  شتمحر  دتسرفیم ، ورف  دناهدش ، دیمون  هکنآ  زا  سپ  ار  ناراب  هک  تسومه  و 

شنیرفآ  وا  تایآ  زا  و 
70 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تساناوت اهنآ  ندروآ  درگ  رب  دهاوخب  هاگ  ره  وا  تسا و  هدنکارپ  اهنآ  رد  هک  تسا  یناروناج  نیمز و  اهنامسآ و 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3037 

http://www.ghaemiyeh.com


. درذگیم رد  ناهانگ ]  ] يرایسب زا  وا  تسا ، ناتدوخ  رادرک  راک و  زا  دسرب  امش  هب  هک  یتبیصم  ره  و 
. تسین يروای  رای و  دنوادخ  ربارب  رد  ار  امش  دیرادن ، يزیرگ  ریزگ و  نیمز  يور  رد  امش  و 

. اههوک دننام  ایرد  رد  تساهیتشک  وا  فرگش  ياههدیدپ  زا  و 
. تسا تربع  ياههیام  يرکاش  ییابیکش  ره  يارب  نیا  رد  دننام  دکار  ایرد ]  ] نآ يور  رب  اهنآ  هاگنآ  دراد ، هگن  ار  داب  دهاوخ  رگا 

. درذگیم رد  ناهانگ ]  ] يرایسب زا  وا  دنک ، دوبان  ناشرادرک  راک و  رطاخ  هب  ار  یتشک ] لها  نانآ /[  ای 
. دنرادن یهاگزیرگ  هک  دنادب  دننکیم ، هلداجم  ام  تایآ  رد  هک  یناسک  ات  و 

لّکوت ناشراگدرورپ  هب  دـناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  يارب  تساـیند ، یناگدـنز  يراذـگ ]  ] يهرهب تسا ، هدـش  هداد  امـش  هب  هچنآ  سپ 
. تسا رترادیاپ  رتهب و  تسا ، دنوادخ  دزن  هچنآ  دناهدرک ،

70 ص :  ریسفت ..... 

. تشذگ هیآ  نیا  لوزن  هجو  ِتائِّیَّسلا ] ِنَع  اوُفْعَی  َو  ِهِدابِع  ْنَع  ََۀبْوَّتلا  ُلَبْقَی  يِذَّلا  َوُه  َو  ]
نمـض رد  یلاعت  يادـخ  نانیـشناج  تسد  هب  هک  تسا  ياهبوت  اهنآ  زا  دوصقم  هدـش  دراو  نآرق  رد  هبوت  رکذ  زا  هک  هچنآ  رتشیب  هک  نادـب 
تروص وا  تسد  اب  تعیب  هک  تسادخ  نیشناج  هفیلخ و  تسا  هبوت  نآ  يهدننک  لوبق  رهاظ  رد  هک  یـسک  دوشیم ، لصاح  تعیب  قاثیم و 

روط هب  ار  هبوت  لوبق  دشابیم  ناگدنب  زا  تعیب  ذـخا  ماگنه  صوصخ  هب  یلاعت و  يادـخ  تافـص  رهظم  یهلا  يهفیلخ  نوچ  نکیل  هتفرگ ،
، ةداعـسلا نایب  همجرت  تسا . نینچ  ْمُهَلَتَق  َهَّللا  َّنِکل  َو  ْمُهُوُلتْقَت  ْمَلَف  یلاـعت : يادـخ  لوق  رد  هچناـنچ  تسا ، هداد  تبـسن  شدوخ  هب  رـصحنم 

71 ص : ج13 ،
. تسا هدش  هدناوخ  بیاغم )  ) یبایغ باطخ و  تروص  ود  ره  هب  نولعفت »  » ظفل َنُولَعْفَت ] ام  ُمَْلعَی  َو  ]

رد اهنآ  ياعد  ای  ار ، اهنآ  قلطم  ياـعد  دـنادرگیم ، باجتـسم  دـنوادخ  ار  نینمؤم  ياـعد  ِتاـِحلاَّصلا ] اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُبیِجَتْـسَی  َو  ]
. تسا هدمآ  ربخ  رد  هچنانچ  ناشناردارب  دروم  رد  ار  نانآ  ياعد  ای  دشاب ، وا  ياقل  ادخ و  يارب  هک  یتروص 

. تسا ّصاخ  نامیا  ای  مالسا  نامیا  زا  دوصقم  و 
. تسا ّصاخ  نامیا  ّصاخ و  تعیب  حلاص  لمع  زا  دوصقم  لّوا  ربانب 

نادنواشیوخ هب  یتسود  تّدوم و  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  ای  ادخ  هب  هک  ار  یناسک  ياههتـساوخ  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای 
. هدروآ يرب  دنروایب ، نامیا  ربمایپ 

. دنکیم اطع  زین  دناهتساوخ  هک  هچنآ  رب  نوزفا  و  ِِهلْضَف ] ْنِم  ْمُهُدیِزَی  َو  ]
. دندش رفاک  مالّسلا  هیلع  ّیلع  تیالو  هب  هک  یناسک  و  َنوُِرفاْکلا ] َو  ]

عباوت زا  نانآ و  لامعا  مزاول  قحاول و  زا  راّفک  باذع  هک  بلطم  نیا  هب  هراشا  يارب  تسا و  یتخـس  باذـع  ناشیارب  ٌدـیِدَش ] ٌباذَـع  ْمَُهل  ]
. داد رییغت  اجنیا  رد  ار  شور  بولسا و  تسا  یهلا  یضرع  ّتیشم 

ّتینانا زا  زج  ّقح  زا  نآ  لودع  ادخ ، قلخ  اب  یناسنا  سفن  توادع  متـس و  ملظ و  هک  نادب  ِضْرَْألا ] ِیف  اْوَغََبل  ِهِدابِِعل  َقْزِّرلا  ُهَّللا  َطََسب  َْول  َو  ]
. دوشیمن یشان  سفن  يدنسپ  دوخ  و 

شیزاینیب رب  دهاکب و  ار  ّقح  هب  يدنمزاین  زا  هزادنا  ره  اریز 
72 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هفاضا زین  يدنـسپدوخ  مزاول  رتنوزفا و  وا  يدنـسپ  دوخ  دوش  نوزفا  وا  ّتیناـنا  هک  هزادـنا  ره  ددرگیم ، نوزفا  وا  ّتیناـنا  دـشخب ، ینوزف 
. دراد وا  رب  العتسا  يرترب و  يهدارا  دنکیم  نامگ  هک  یسک  اب  ینمشد  ناگدنب و  ریقحت  لیبق  زا  یلامعا  دوشیم و 
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هک هاگنآ  دنزیم و  رس  وا  زا  تسا ، ّقح  زا  لودع  همه  دشابن ، وا  لاح  اب  راگزاس  دریگیم و  رارق  وا  لباقم  رد  هک  یسک  رب  متـس  ملظ و  و 
، یناویح تاوهش  دهد و  شرتسگ  ار  وا  یناویح  قزر  ای  دزاس  مهارف  ار  شیاهیندیـشون  اهیندروخ و  دیاشگب و  ار  یتابن  يزور  رد  دنوادخ 

. دشخب تعسو  ار  وا  یناطیش  تارابتعا  یگدنرد ، ياهیوخ 
تروص نیا  رد  دـیاشگب ، ناگدـنب  رب  يونعم  يروص و  تافـشاکم  اهتمکح و  مولع و  تاماهلا و  رد  دـهد و  طسب  ار  یناسنا  قزر  رد  ای 

رب يور  ّقح  زا  دننکیم و  ریقحت  ار  نانآ  دنرادیم و  اور  متس  ملظ و  اهنآ  هب  دنزرویم ، يّدعت  ناگدنب  رب  هدش  دنسپدوخ  یخرب  هک  تسا 
يونعم تافـشاکم  يروص و  تادـهاشم  نینچمه  يروص و  مولع  دـشاب  یقاـب  ناـسنا  رد  سفن  زا  ياهبیاـش  هک  یماداـم  هچ  دـننادرگیم ،

. ددرگیم تّینانا  ینوزفا  بجوم 
. تسا هتشذگ  ام  بناج  زا  بلطم  نیا  لیصفت  هچنانچ  دیآیم ، دیدپ  صقان  دارفا  تادهاشم  زا  لطاب  بهاذم  رتشیب  ور  نیا  زا 

قاقحتـسا ردق  هب  ینعی  دنک  لزان  دهاوخیم  هک  ار  هچنآ  ردق  هب  ار  هناگ  هس  ياهيزور  یلاعت  يادخ  نکل  و  ُءاشَی ] ام  ٍرَدَِقب  ُلِّزَُنی  ْنِکل  َو  ]
. دنکیم لزان  صخش 
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. دهاوخیم وا  يارب  هک  یسک  لاح  بسح  رب  رگم  دهاوخیمن  دهاوخیم  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  اریز 

: ادخ لوق  ات  َقْزِّرلا ...  ُهَّللا  َطََسب  َْول  یلاعت : يادخ  لوق  و 
نخس نیا  رگا  هک  تسا  نیا  مهوم  هلمج  نیا  هچ  دوشیم ، یشان  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُبیِجَتْسَی  ادخ : لوق  زا  هک  تسا  یمّهوت  عفر  تهج  ریـصب » »

. دنتسه جاتحم  تشیعم  یگدنز و  رما  رد  نینمؤم  رتشیب  هک  یلاح  رد  دشابن  جاتحم  ریقف و  یسک  نینمؤم  زا  دیاب  دشاب  تسار  ّقح و 
ار اهنآ  هک  ار  يرادـقم  دـنادیم و  ار  اهنآ  قاقحتـسا  يهزادـنا  دـنوادخ  ینعی  دـشابیم ، شلبق  ام  يهلمج  لـیلعت  ٌریَِـصب ] ٌرِیبَخ  ِهِداـبِِعب  ُهَّنِإ  ]
هب هک  دهدیم  يرادقم  نیرفاک  هب  دنکیم ، اطع  دنک  حالـصا  ار  اهنآ  هک  ياهزادناب  نینمؤم  هب  سپ  دنادیم  زین  دـنکیم  داسفا  ای  حالـصا 

تسین رقف  زج  ناگدنب  زا  یضعب  حالص  هب  نوچ  دشاب ، نینمؤم  حالص  هب  هک  دنکیم  اطع  ياهزادنا  هب  زین  دشاب ، یّلک  ماظن  ملاع و  حالص 
تسوا يارب  حالص  ریخ و  دشاب  برغم  قرشم و  نیب  کلام  هک  یلاح  رد  دنکب  حبص  نمؤم  رگا  تسین ، انغ  زج  رگید  یضعب  حالـص  هب  و 

. تسا نامه  وا  حالص  ریخ و  دوشیم  هعطق  هعطق  هک  یلاح  رد  دنک  حبص  رگا  و 
تهج نیمه  يارب  دسرب ، مدرم  داد  هب  دهد و  تاجن  یلاسکـشخ  زا  ار  مدرم  هک  یناراب  دتـسرفیم ، عفان  ناراب  وا  َْثیَْغلا ] ُلِّزَُنی  يِذَّلا  َوُه  َو  ]

. دشابیم ٍرَدَِقب  ُلِّزَُنی  ادخ : لوق  لیلعت  يانعم  رد  هلمج  نیا  اّلک  ندیسر ، داد  هب  ینعی  هدش ، هدیمان  ثیغ »  » ناراب
ناراب  نداتسرف  ورف  نایب  ُهَتَمْحَر ] ُرُْشنَی  َو  اوُطَنَق  ام  ِدَْعب  ْنِم  ]
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یلاعت يادـخ  بناج  زا  ناراب  نوچ  دوشیم ، هدـیمان  تمحر »  » ناراب فرع  رد  هچ  تسا ، تمحر »  » يرگید ماـن  هب  ناراـب  نتـشاذگ  ماـن  و 

. تسا تابن  ناویح و  ناگدنب و  رب  تمحر 
. تسا صیصخت  زا  دعب  میمعت  تروص  نیا  رد  هک  ناراب ، ریغ  ناراب و  زا  ّمعا  دشاب  تمحر  قلطم  دوصقم  تسا  نکمم  و 

تیبرت تیبرت  نیرتـهب  اـب  ار  اـهنآ  دـنکیم و  يّدـصت  ّیلوـت و  ار  شتاـقولخم  ریاـس  ناگدـنب و  روـما  هک  تسا  یـسک  وا  و  ُِیلَوـْلا ] َوُـه  َو  ]
. دیامنیم

. تسا هدیدنسپ  دومحم و  دوخ  تاذ  رد  دوخ  وا  تسین و  دمح  هتسیاش  سک  چیه  وا  زج  و  ُدیِمَْحلا ] ]
رادم هراتس و  صوصخم و  تکرح  ّصاخ و  تئیه  اب  اهنامسآ  ندیرفآ  رد  ٍۀَّباد ] ْنِم  امِهِیف  ََّثب  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْقلَخ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  ]
يراج ناتخرد و  تعارز و  نتـشاک  اهاّنب و  يانب  لیبق  زا  دشاب  تافّرـصت  عاونا  لباق  هک  هدرتسگ  نهپ و  وحن  هب  نیمز  ندـیرفآ  رد  ّصاخ ،

هجو رب  دیلاوم  ندیرفآ  رد  تساهنامسآ و  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  زا  نتفرگ  رارق  ریثأت  تحت  اهتعارز و  حیحـص  يارجم  رد  اهبآ  نتخاس 
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ملع و رب  هک  تسا  يدّدعتم  ياههناشن  تایآ و  دراوم  نیا  يهمه  رد  دشاب ...  شعون  ياقب  اب  بسانم  ّصاخ و  وحن  هب  کی  ره  هک  حیحص 
. دنکیم تلالد  شقلخ  هب  وا  ینابرهم  تردق و  یّلک و  ییزج و  هب  ادخ  هطاحا 

هدومن و  رشن  هدرک و  قلخ  مدع  زا  ار  دیلاوم  نیا  هک  یسک  هچ  تسا ، هجیتن  يهلزنم  هب  هلمج  نیا  ٌریِدَق ] ُءاشَی  اذِإ  ْمِهِعْمَج  یلَع  َوُه  َو  ]
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. تسا رشن  قلخ و  زا  رتناسآ  ندرک  عمج  دنک و  عمج  دناوتیم  دنک  عمج  ار  اهنآ  دهاوخب  رگا  هداد  دوجو  اهنآ  هب 
دنوادـخ رگا  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  مّهوت  مّهوت ، عفر  تسا و  فطع  زین  هلمج  نیا  ْمُکیِدـْیَأ ] ْتَبَـسَک  اـِمبَف  ٍۀَبیِـصُم  ْنِم  ْمَُکباـصَأ  اـم  َو  ]

. دسرب تبیصم  ناگدنب  هب  دیابن  سپ  تسا  دومحم  دیمح و  شتافص  رد  دشابیم و  شیوخ  ناگدنب  ّیلو  دنکیم و  رشن  ار  شتمحر 
. تسا ناتدوخ  ياهدرواتسد  يهجیتن  دسریم  امش  هب  هک  ییاهتبیصم  هک  دهدیم  خساپ  دروم  نیا  رد  دنوادخ  و 

هک ار  یناهانگ  زا  يرایسب  ینعی  دشخبیم ، ار  ناتناهانگ  زا  يرایسب  امـش ، تیبرت  شیوخ و  تمحر  لیلد  هب  دنوادخ  و  ٍرِیثَک ] ْنَع  اوُفْعَی  َو  ]
. دیدرک بسک  شیوخ  ياهتسد  اب 

يراـتفرگ و تسا ، دارفا  یـضعب  صوصخم  اـی  دـنوشیم ، راـتفرگ  یتبیـصم  هب  هک  تسا  یناـسک  همه  لـماش  تسا و  ماـع  بلطم  نیا  اـیآ 
. تسا هدمآ  رابخا  رد  هچنانچ  دروآیم  شیپ  يراتفرگ  شاهجرد  ندرب  الاب  تهج  هکلب  تسین  هانگ  تهج  زا  رگید  یضعب  تبیصم 

زین تسا و  هاـنگ  تعیرـش  رد  هک  دوشب  یناـهانگ  لـماش  دوش و  هداد  میمعت  هاـنگ  هک  هنوگ  نیدـب  دوش ، هداد  میمعت  رما  نیا  تسا  نکمم 
اهلد تاروطخ  ینهذ و  تاروطخ  هچ ، ددرگیم ، بوسحم  هانگ  نیبّرقم  زا  هک  یناهانگ  تسا ، هانگ  تقیرط  رد  هک  دوش  یناـهانگ  لـماش 

. دوشیم هدرمش  هانگ  مالّسلا  مهیلع  ایلوا  هب  تبسن 
نانآ  هکنیا  اب  تسا  هانگ  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  زا  ادخ  ریغ  هب  هّجوت  تافتلا و  و 
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. دندوب اهترثک  هب  هّجوت  هب  رومأم 

تسا هدیـسر  وا  زا  سپ  شتیب  لها  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  هب  هک  ییاهتبیـصم  يهراب  رد  وا  زا  هک  تسا  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 
مالّسلا هیلع  قداص  ماما  دنتسه ؟ موصعم  تراهط و  تیب  لها  نانآ  هک  یلاح  رد  تسا ؟ هدوب  ناهانگ  رثا  رد  اهتبیصم  نآ  ایآ  دش ؟ لاؤس 

، دشاب هدش  یهانگ  بکترم  هکنآ  نودـب  درکیم  هبوت  رافغتـسا و  هبترم  دـص  زور  هنابـش  ره  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف :
. دشاب هدش  رداص  نانآ  زا  یهانگ  هکنآ  نودب  دهدب  رجا  اهنآ  هب  ات  دنادرگیم  اهتبیصم  صوصخم  ار  شدوخ  ءایلوا  یلاعت  يادخ 

ای دومرف : سپس  تسا و  هیآ  نیمه  ادخ  باتک  رد  هیآ  نیرتهب  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  و 
وفع نآ  زا  ایند  رد  یلاـعت  يادـخ  هک  هچنآ  دوشیم ، یـشان  هاـنگ  زا  هکنآ  رگم  تسین  یمدـق  تحارج  چـیه  اـی  یبوچ  شارخ  چـیه  ّیلع 

نآ زا  رتلداع  وا  دریگیم  رارق  باـقع  دروم  اـیند  رد  هک  هچنآ  ددرگرب و  هراـبود  هک  تسا  نآ  زا  رتـالاب  رترب و  وا  سپ  هدیـشخب  هدومن و 
. دنک رارکت  شاهدنب  رب  ار  باقع  نآ  هک  تسا 

. دیرادن نیمز  رد  یتردق  چیه  امش  و  ِضْرَْألا ] ِیف  َنیِزِْجعُِمب  ُْمْتنَأ  ام  َو  ]
. تسا هتشذگ  ریصن  ّیلو و  نایب  رّرکم  ٍریِصَن ] َو ال  ٍِّیلَو  ْنِم  ]

ود ره  رد  دوش ، يراج  فقو  تّینب  لصو  ات  هدـش  هدـناوخ  فقو  لصو و  رد  ءای  فذـح  اـب  راوجلا »  » ظـفل ِرْحَْبلا ] ِیف  ِراوَْجلا  ِِهتاـیآ  ْنِم  َو  ]
. فقو تلاح  رد  هن  هدش ، هدناوخ  ءای  فذح  اب  لصو  تلاح  رد  زین  هدش و  هدناوخ  ءای  تابثا  اب  تلاح 
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. تسا ّماع  ینعم  هب  ای  دنلب  هوک  يانعم  هب  تکرح  اب  ملع »  » ظفل ِمالْعَْألاَک ] ]

. دننامب تباث  اهیتشک  ات  دنک  نکاس  ار  داب  دهاوخب  ادخ  رگا  َدِکاوَر ] َْنلَلْظَیَف  َحیِّرلا  ِنِکُْسی  ْأَشَی  ْنِإ  ]
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هدـننک و ربص  نمؤم  ره  يارب  تسا  یتایآ  اـههناشن و  روما  نیا  رد  ٍروُکَـش ] ٍراَّبَـص  ِّلُِـکل  ٍتاـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ   ] بآ تشپ  رب  ِهِرْهَظ ] یلَع  ]
رکـش و شرگید  فـصن  ربـص و  نآ  فـصن  تسا ، فـصن  ود  ناـمیا  هچ  دـشاب ، لـماک  شناـمیا  هـک  ینمؤـم  ره  يارب  ینعی  رازگـساپس ،

لّمأت هب  جایتحا  تلـالد  نیا  تسا و  یفخ  قلخ  هب  هّجوت  زا  ادـخ  تمکح  تردـق و  ملع و  رب  اـهیتشک  تلـالد  نوچ  تسا ، يرازگـساپس 
: دومرف یلاعت  يادخ  اذـل  دـنیبب  ار  ادـخ  تمعن  نداد  رد  دـنیبب و  وا  زا  ار  اهتمعن  يهمه  هک  يوحن  هب  دراد  لوا  ّقح  هب  ّمات  هّجوت  لماک و 

. تسا رازگ  رکش  هک  يرابدرب  ره  يارب  ٍروُکَش  ٍراَّبَص  ِّلُِکل 
. دزاسیم دوبان  كاله و  یتشک  لها  ندرک  قرغ  ای  ناشیاهیتشک  ندرک  قرغ  اب  اهنآ  دهاوخب  ادخ  رگا  َنُهِْقبُوی ] َْوأ  ]

داب نداتـسرف  اب  دهاوخب  دنوادخ  رگا  ینعی  دشاب ، ّنهقبوی »  » رب فطع  ات  هدـش  هدـناوخ  مزج  اب  فعی »  » ظفل ٍرِیثَک ] ْنَع  ُفْعَی  َو  اُوبَـسَک  اِمب  ]
. دشخبیم دهاوخب  رگا  دنکیم و  كاله  ار  اهنآ  دنت 

ناهانگ زا  یلیخ  دنوادخ  نکل  ینعی  دشاب ، كاردتـسا  يانعم  هب  فنأتـسم و  يهلمج  هکنآ  ربانب  هدش  هدناوخ  عفر  اب  وفعی » « » فعی  » ظفل و 
. دشخبیم ار 

عفر مزج و  اب  ملعی »  » ظفل اِنتایآ ] ِیف  َنُولِداُجی  َنیِذَّلا  َمَْلعَی  َو  ]
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نآ زا  دعب  لعف  دـشاب و  عم »  » يانعم هب  واو »  » ظفل هک  هنوگ  نیدـب  هدـش  هدـناوخ  زین  بصن  اب  تسا ، نشور  حـضاو و  نآ  هدـش و  هدـناوخ 
. ددرگ بوصنم 

. دنرادن ار  باذع  زا  تاجن  هار  چیه  ٍصیِحَم ] ْنِم  ْمَُهل  ام  ]
هب هچ  ره  هک  دینادب  تسین  باذع  زا  یتاجن  هار  چیه  هک  دـیتسناد  یتقو  ینعی  تسا ، رابخا  رابتعاب  بیقعت  فطع و  هلمج  نیا  ُْمتِیتوُأ ] امَف  ]

. تسایند تایح  عاتم  دوش  هداد  امش 
. دوش هداد  امش  هب  هک  هچنآ  ره  دیتسه  ایند  يانبا  نادنزرف و  زا  امش  هک  تهج  نآ  زا  ٍءْیَش ] ْنِم  ]

. تسین ادج  صلاخ و  لاوز  زا  سرت  اهجنر و  مالآ و  اب  یگتخیمآ  زا  درادن و  یماود  اقب و  هک  تسایند  تایح  عاتم  اْینُّدلا ] ِةایَْحلا  ُعاتَمَف  ]
. تسین نآ  رد  لاوز  سرت  جنر و  يهبیاش  نوچ  تسا ، رتهب  تسا  ادخ  دزن  هک  هچنآ  ٌْریَخ ] ِهَّللا  َْدنِع  ام  َو  ]

و ریخ »  » ظفل هب  ّقلعتم  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ظفل  تسا ، رتهنادواج  رتیندـنام و  یقاـب  نینمؤم  يارب  تسا  ادـخ  دزن  هک  هچنآ  اُونَمآ ] َنیِذَِّلل  یْقبَأ  َو  ]
. دنروآ نامیا  هک  تسا  یناسک  يارب  بلطم  نیا  ینعی  تسا ، فوذحم  يادتبم  ربخ  ای  تسا ، یقبأ » »

لوق تروص  نیا  رد  هک  دوشیم ، لصاح  يرهاظ  توعد  لوبق  ماع و  تعیب  اب  هک  تسا  یمالسا  نامیا  زا  دوصقم  َنُولَّکَوَتَی ] ْمِهِّبَر  یلَع  َو  ]
. ددرگیم لصاح  ینطاب  توعد  لوبق  ّصاخ و  تعیب  اب  هک  تسا  ّصاخ  نامیا  هب  هراشا  َنُولَّکَوَتَی  ْمِهِّبَر  یلَع  َو  ادخ :

79 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
48 تایآ 37 -

79 ص :  ات 48 ..... ] تایآ 37  (: 42  ) يروشلا هروس  ]

هراشا

يروُش ْمُهُْرمَأ  َو  َةـالَّصلا  اُوماـقَأ  َو  ْمِهِّبَِرل  اُوباجَتْـسا  َنیِذَّلا  َو  ( 37  ) َنوُرِفْغَی ْمُه  اُوبِـضَغ  اـم  اذِإ  َو  َشِحاوَْفلا  َو  ِْمثِإـْلا  َِرئاـبَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلا  َو 
یَلَع ُهُرْجَأَف  َحَلْصَأ  َو  افَع  ْنَمَف  اُهْلثِم  ٌۀَئِّیَس  ٍۀَئِّیَـس  ُءازَج  َو  ( 39  ) َنوُرِـصَْتنَی ْمُه  ُیْغَْبلا  ُمَُهباصَأ  اذِإ  َنیِذَّلا  َو  ( 38  ) َنوُقِْفُنی ْمُهاـْنقَزَر  اَّمِم  َو  ْمُهَْنَیب 

(41  ) ٍلِیبَس ْنِم  ْمِْهیَلَع  ام  َِکئلوُأَف  ِهِْملُظ  َدَْعب  َرَصَْتنا  ِنََمل  َو  ( 40  ) َنیِِملاَّظلا ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  ِهَّللا 
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ْنَِمل َکـِلذ  َّنِإ  َرَفَغ  َو  َرَبَص  ْنََمل  َو  ( 42  ) ٌمِیلَأ ٌباذَـع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرَأـْلا  ِیف  َنوُْغبَی  َو  َساَّنلا  َنوُِملْظَی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُلـِیبَّسلا  اَـمَّنِإ 
ْمُهاَرت َو  ( 44  ) ٍلِیبَس ْنِم  ٍّدَرَم  یلِإ  ْلَه  َنُولوُقَی  َباذَْعلا  اَُوأَر  اََّمل  َنیِِملاَّظلا  يََرت  َو  ِهِدَْعب  ْنِم  ٍِّیلَو  ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  َو  ( 43  ) ِرُومُْألا ِمْزَع 
ِۀَمایِْقلا َمْوَی  ْمِهِیلْهَأ  َو  ْمُهَسُْفنَأ  اوُرِـسَخ  َنیِذَّلا  َنیِرِـساْخلا  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َلاق  َو  ٍّیِفَخ  ٍفْرَط  ْنِم  َنوُرُْظنَی  ِّلُّذلا  َنِم  َنیِعِـشاخ  اْهیَلَع  َنوُضَْرُعی 

(46  ) ٍلِیبَس ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمُهَنوُرُْصنَی  َءاِیلْوَأ  ْنِم  ْمَُهل  َناک  ام  َو  ( 45  ) ٍمیِقُم ٍباذَع  ِیف  َنیِِملاَّظلا  َّنِإ  الَأ 
َكاْنلَـسْرَأ امَف  اوُضَرْعَأ  ْنِإَف  ( 47  ) ٍریِکَن ْنِم  ْمَُکل  ام  َو  ٍذـِئَمْوَی  ٍإَْـجلَم  ْنِم  ْمَُکل  اـم  ِهَّللا  َنِم  َُهل  َّدَرَم  ـال  ٌمْوَی  َِیتْأَـی  ْنَأ  ِلـْبَق  ْنِم  ْمُکِّبَِرل  اُوبیِجَتْـسا 

(48  ) ٌروُفَک َناْسنِْإلا  َّنِإَف  ْمِهیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اِمب  ٌۀَئِّیَس  ْمُْهبُِصت  ْنِإ  َو  اِهب  َحِرَف  ًۀَمْحَر  اَّنِم  َناْسنِْإلا  اَْنقَذَأ  اذِإ  اَّنِإ  َو  ُغالَْبلا  َّالِإ  َْکیَلَع  ْنِإ  ًاظیِفَح  ْمِْهیَلَع 
80 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

80 ص :  همجرت ..... :

. دننکیم تشذگ  دنوش ، نیگمشخ  نوچ  دننکیم ، زیهرپ  اهیتسیاشان  هریبک و  ناهانگ  زا  هک  یناسک  يارب ]  ] نینچمه و 
ناشیزور هچنآ  زا  تسا ، رگیدمه  اب  ینزیار  ناشراک  دناهتـشاد و  اپرب  ار  زامن  دـناهدرک ، تباجتـسا  ار  ناشراگدرورپ  يادـن  هک  یناسک  و 

، دنشخبیم میاهداد ،
. دنریگیم ماقتنا  نانآ  دسر ، يّدعت  نانآ  هب  نوچ  هک  یناسک  و 

ار ناراکمتـس  هک  تسا ، دنوادخ  رب  وا  شاداپ  دـنک ، هشیپ  يراکتـسرد  وفع و  هک  ره  سپ  تسا ، نآ  دـننامه  يايدـب  يدـب ، ره  يازج  و 
. درادن تسود 

. تسین يداریا  نانآ  رب  هک  دننانیا  دریگ ، ماقتنا  تسا ، هدید  هک  یمتس  زا  دعب  سک  ره  و 
شیپ رد  كاندرد  یباذع  هک  دننانیا  دنیامنیم ، یـشکرس  ّقحان  هب  نیمز  يور  رد  دـننکیم و  متـس  مدرم  هب  هک  تسا  یناسک  رب  اهنت  داریا 

. دنراد
ار باذع  نوچ  هک  ینیب  ار  كرـشم ]  ] ناراکمتـس درادـن و  يرورـس  وا  زا  سپ  رگید  دـشاب ، هدراذـگ  یهاریب  رد  دـنوادخ  هک  سک  ره  و 

. تسه ایند ] هب   ] تشگزاب يارب  یهار  ایآ  دنیوگ  دنرگنب ،
دـنرگنیم و هداشگ  مین  مشچ  يهشوگ  هب  دـننوبز ، يراوخ  زا  هک  یلاـح  رد  ناشدـنراد ، هضرع  خزود ] شتآ   ] نآ رب  هک  ینیب  ار  ناـنآ  و 
هک دینادب  دناهدناسر ، نایز  ناشهداوناخ  نتـشیوخ و  هب  تمایق  باسح و ]  ] زور رد  هک  دنتـسه  یناسک  ناراکنایز  نامگیب  دـنیوگ  نانمؤم 

. دناهدنیاپ یباذع  رد  كرشم ]  ] ناراکمتس
يدش نوریب  وا  يارب  دشاب ، هدراذگ  یهاریب  رد  دنوادخ  هک  ار  سک  ره  دننک و  ناشیرای  دـنوادخ  ربارب  رد  هک  تسین  یناتـسود  ار  نانآ  و 

. تسین
ار امـش  يزور  نینچ  رد  دـیریذپب ، دـشاب ، هتـشادن  یتشگزاـب  یهلا  رما  ربارب  رد  هـک  دـیایب  يزور  هـکنآ  زا  شیپ  ار ، ناـتراگدرورپ  يادـن 

. تسین يراکنا  لاجم  ار  امش  تسین ، یهاگهانپ 
دندش نادرگیور  رگا  سپ 

81 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نآ هب  میناشچب ، یتمحر  ناسنا  هب  شیوخ  بناج  زا  نوچ  ام  تسین و  یناسر  مایپ  زج  وت  رب  میاهداتـسرفن  ناـشیا  ناـبهگن  ار  وت  هک ] نادـب  ]

. تسا ساپسان  ناسنا  هک  تسا  هاگنآ  دسر ، ییالب  ناشیا  هب  ناشنیشیپ  رادرک  راک و  رطاخ  هب  رگا  دوش و  داش 

81 ص :  ریسفت ..... 
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هک تسا  یهانگ  ره  ینعم  هب  ای  تسانز ، اصاصتخا  يانعم  هب  هشحاف »  » عمج شحاوفلا »  » ظفل َشِحاوَْفلا ] َو  ِْمثِإـْلا  َِرئاـبَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلا  َو  ]
. دشاب هدرک  یهن  نآ  زا  یلاعت  يادخ  هک  تسا  يزیچ  ره  ینعم  هب  ای  دشاب ، دیدش  نآ  یتشز  حبق و 

. تسا هدش  رکذ  نآ  هب  مامتها  تهج  هب  هک  تسا  ّماع  زا  دعب  ّصاخ  رکذ  لیبق  زا  لّوا  يانعم  ود  ربانب  و 
رب فطع  مثا ، اب  فدارم  شحاوفلا »  » ظفل مّوس  لامتحا  ربانب  دـشاب ، مثإلا » رئاـبک   » رب و  مثـإلا »  » رب فطع  شحاوفلا »  » ظـفل تسا  نکمم  و 

. تشذگ ُْهنَع  َنْوَْهُنت  ام  َِرئابَک  اُوِبنَتْجَت  ْنِإ  يهیآ  ریسفت  رد  هریغص  هریبک و  هانگ  نایب  ءاسن  يهروس  رد  دیآیم و  باسح  هب  دیکأت  نآ و 
ظفل ای  هدش ، فذح  باوج  رد  ءاف »  » ظفل هک  تسا ، باوج  هلمج  نآ ، ربخ  نورفغی »  » ظفل ادتبم ، مه »  » ظفل َنوُرِفْغَی ] ْمُه  اُوبِـضَغ  ام  اذِإ  َو  ]
ریمض دیکأت  مه »  » ظفل ای  تسین ، ءاف »  » ظفل هب  جایتحا  تسا  فیعض  اذا »  » رد ندوب  طرش  ینعم  نوچ  ای  تسا ، یلاخ  طرـش  يانعم  زا  اذا » »

نیا هیآ  يانعم  هدش و  فذح  ضفاخ  هک  اوبضغ »  » لوعفم مه »  » ظفل ددرگیم ، رب  مدرم  هب  ینعی  سان »  » هب اوبـضغ »  » لعاف ای  تسا ، لصّتم 
وفع  دنشخبیم و  اهنآ  دننک  بضغ  اهنآ  رب  مدرم  هاگره  هک  تسا 

82 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنکیم ریسفت  ار  نآ  روکذم  لعف  هک  دشاب  فوذحم  لعف  لعاف  مه »  » ظفل تسا  نکمم  دننکیم و 

ماع توعد  هاوخ  دـندرک  تباجا  ار  ناـشراگدرورپ  يادـن  دـنوادخ  نانیـشناج  اـفلخ و  توعد  رد  هک  یناـسک  ْمِهِّبَِرل ] اُوباجَتْـسا  َنیِذَّلا  َو  ]
، دندومن تباجتسا  دوخ  فاضم  ّبر  راگدرورپ و  هب  تبسن  هک  دنتسه  یناسک  دوصقم  ای  ینامیا ، ّصاخ  توعد  ای  دشاب ، دوصقم  یمالسا 

. دندومن تباجتسا  ار  تیالو  هب  ّبر  ینطاب  توعد  نانیا  هک  تسا ، تیالو  رد  ّبر  راگدرورپ و  نآ  هک 
. تسین رسّیم  سک  چیه  يارب  تیالو  لوبق  نودب  زامن  يهماقا  هک  دنتشاد ، اپ  رب  ار  زامن  تیالو  لوبق  زا  سپ  َةالَّصلا ] اُوماقَأ  َو  ]

دننکیم تروشم  شیوخ  روما  رد  نینمؤم  ینعی  تسا ، ریدقت  رد  وذ »  » ظفل هک  تسا  يروش » وذ  مهرمأ   » عقاو رد  ْمُهَْنَیب ] يروُش  ْمُهُْرمَأ  َو  ]
. دنراد دامتعا  نآ  نایب  ریخ و  ّلک  رد  رگیدکی  هب  همه  دناهدش ، جراخ  دوخ  تّینانا  زا  هچ  دنرادن ، يأر  رد  دادبتسا  و 

َةالَّصلا اُوبَْرقَت  ال  ادخ : لوق  نمـض  رد  ءاسن  يهروس  رد  قافنا و  تّیفیک  زامن و  يهماقا  نایب  هرقب  يهروس  لّوا  رد  َنوُقِْفُنی ] ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  َو  ]
. تشذگ زامن  یناعم  نایب  يراکُس  ُْمْتنَأ  َو 

دروم ملظ و  لوبق  نوچ  و  نورفغی » مه   » دننام تسا ، ادتبم  ای  بوصنم  ریمـض  دیکأت  مه »  » ظفل َنوُرِـصَْتنَی ] ْمُه  ُیْغَْبلا  ُمَُهباصَأ  اذِإ  َنیِذَّلا  َو  ]
اهنآ مسر  نأش و  ینعی  دومن ، رکذ  راصتنا  فصو  اب  ار  نانآ  یلاعت  يادخ  دـیآیم  رامـش  هب  لیاذر  يهلمج  زا  دنـسپان و  نتفرگ  رارق  متس 

يرای
83 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هکلب دشاب ، لیاذر  يهلمج  زا  دناوتیمن  مولظم  رد  عافد  يهّوق  دوجو  اب  ماقتنا  كرت  راکدب و  دروم  رد  ششخب  وفع و  یلو  تسا ، ندیبلط 
. حودمم تسا  یششخب  وفع و  نآ 

هب هدـش  يرای  سفن  نوچ  دریگن ، جوا  هدـشن و  يوق  بضغ  دریگیم  رارق  متـس  ملظ و  دروم  هک  یماگنه  مولظم  رد  هک  تسا  نیا  مـالظنا 
نتخومآ بیدأت و  تهج  یلاعت  يادـخ  اذـل  دـبلطیم  ینوزف  تیانج  ملظ و  دروم  رد  هکلب  دوشیمن ، عناـق  هدـش  وا  رب  هک  یملظ  يهزادـنا 

: دیامرفیم شناگدنب 
يدب تلکاشم  تهج  زا  دیآیم  باسح  هب  ازج  هک  مّود  يدب  نآ ، يدب  دننامه  تسا  يدب  کی  يدـب  ره  رفیک  اُهْلثِم ] ٌۀَئِّیَـس  ٍۀَئِّیَـس  ُءازَج  َو  ]

لثم هب  هلباقم  زا  دیدش  يرای  هک  یماگنه  يرای و  بلط  رد  ینعی  تسا ، يدب  هئاسا و  راکتیانج  هب  تبـسن  يدب  نآ  هکنیا  ای  هدـش ، هدـیمان 
. دیبلطن ینوزف  دینکن و  زواجت 

. تسا دنوادخ  هدهع  رب  وا  شاداپ  رجا و  دشخبب  ار  وا  یئیسم  ملاظ و  رب  رادتقا  ّطلست و  زا  دعب  دیامن و  وفع  سک  ره  افَع ] ْنَمَف  ]
. تسا رابخا  رد  بیترت  تهج  ءاف »  » ظفل دشابیم ، ٌۀَئِّیَس  ٍۀَئِّیَس  ُءازَج  يهلمج  رب  فطع  هلمج  نیا 
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سپ تسا  متـس  ملظ و  دوخ  نآ  هکلب  تسین ، يدـب  يازج  دروم  نیا  رد  یبلط  نوزف  لثم و  هب  يهلباقم  زا  رتارف  هک  یتسناد  هک  لاـح  ینعی 
. دیامن وفع  سک  ره  هک  نادب 

تسا . دنوادخ  يهدهع  رب  وا  شاداپ  رجا و  دیامن  حالصا  ششخب  وفع و  اب  ار  راکدب  ءیسم و  يهئاسا  و  َحَلْصَأ ] َو  ]
84 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

راذـگاو شدوخ  ریغ  هب  ار  شـشخب  وفع و  تشاداـپ  رجا و  هچ  تسا ، وـفع  ندرمـش  گرزب  تشادـگرزب و  تیاـهن  نیا  ِهَّللا ] یَلَع  ُهُرْجَأَـف  ]
. تسا هدرکن 

هب رما  هک  دراد  تسود  ار  رگمتـس  ملاظ و  دنوادخ  ایآ  هدش ، هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  َنیِِملاَّظلا ] ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  ]
؟ دنکیم وا  زا  وفع 

تـسود تهج  زا  هکلب  تسین ، نیملاظ  نتـشاد  تسود  رطاخ  هب  شـشخب  وفع و  هب  بیغرت  درادن ، تسود  ار  نیملاظ  دنوادخ  دومرف : سپ 
ٍۀَئِّیَـس ُءازَج  ادـخ : لوق  لیلعت  ای  نورـصتنی »  » ادـخ لوق  لیلعت  هلمج  نیا  ای  دـنریگب ، رارق  لیزج  باوث  ضرعم  رد  هک  تسا  نینمؤم  نتـشاد 

. دشابیم ِهَّللا  یَلَع  ُهُرْجَأَف  َحَلْصَأ  َو  افَع  ْنَمَف  ادخ : لوق  لیلعت  ای  ٌۀَئِّیَس 
تـسوفع نآ  نأش  هک  هلقاع  يهّوق  هب  تبـسن  ماقتنا  تسا : هدومرف  هک  ایوگ  دوشیم ، هدافتـسا  هلمج  نیا  زا  هک  وفع  رب  بیغرت  لـیلعت  ینعی 

. تسا نابرهم  يهدنشخب  يادخ  نأش  هلقاع  يهّوق  نأش  هک  دشابیم ، ملظ  یعون 
هدـش و عقاو  مولظم  هک  سک  نآ  دوش  هتـشادنپ  دـیاش  هک  تسا  مّهوت  نیا  عفر  نآ  رد  تسا ، فـطع  هلمج  نیا  ِهِْملُظ ] َدـَْعب  َرَـصَْتنا  ِنََمل  َو  ]

: دیامرفیم اذل  دراد ، يورخا  تبوقع  يویند و  يهذخاؤم  قاقحتسا  تسا و  رگمتس  ملاظ و  دنکیم ، بلط  يرای 
. ترخآ رد  هن  ایند و  رد  هن  تسین ، ياهذخاؤم  چیه  نانآ  رب  ٍلِیبَس ] ْنِم  ْمِْهیَلَع  ام  َِکئلوُأَف  ]

هک : تسا  یناسک  رب  اهنت  يورخا  تبوقع  يویند و  يهذخاؤم  َنیِذَّلا ] یَلَع  ُلِیبَّسلا  اَمَّنِإ  ]
85 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ترارـش ّقحان  هب  نیمز  رد  دننکیم و  متـس  ملظ و  مدرم  رب  اهنآ  ٌمِیلَأ ] ٌباذَـع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُْغبَی  َو  َساَّنلا  َنوُِملْظَی  ]
ماقتنا تهج  هک  مولظم  هک  تسا  نیا  ّقح  ریغ  زا  روظنم  تسا و  یکاندرد  باذع  اهنآ  يارب  ریبک  ای  ریغص و  ملاع  نیمز  رد  ینعی  دننکیم ،

قح قاقحا  يارب  ینعی  (، ) لطاب هن   ) تسا ّقح  هب  یملظ  نآ  نکیل  دنکیم ، ملظ  هلقاع  يهّوق  راکدـب و  رب  یتهج  زا  هچ  رگا  دـبلطیم  يرای 
(. تسا

. دنک هشیپ  ربص  هدرک و  يراددوخ  ماقتنا  زا  هک  یسک  نکل  و  َرَبَص ] ْنََمل  َو  ]
. دزاس كاپ  راکدب  يهنیک  زا  ار  شبلق  هک  هنوگ  نیدب  دشخبب ، و  َرَفَغ ] َو  ]

نیرتـهب نیرتـالاو و  زا  هک  دـشاب  هتـشاد  نآ  رب  مزج  مزع  تسا  هتـسیاش  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  بـلطم  نـیا  ِرُومُأـْلا ] ِمْزَع  ْنَِـمل  َکـِلذ  َّنِإ  ]
. تساهتلصخ

نیرتـهب نیرتـالاو و  زا  هک  دـشاب  هتـشاد  نآ  رب  مزج  مزع  تسا  هتـسیاش  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  بـلطم  نـیا  ِرُومُأـْلا ] ِمْزَع  ْنَِـمل  َکـِلذ  َّنِإ  ]
. تساهتلصخ

رود وفع  ربص و  تلصخ  ود  نیا  زا  ار  وا  دنوادخ  هک  یسک  ینعی  تسا ، كاردتسا  هلمج  نیا  ِهِدَْعب ] ْنِم  ٍِّیلَو  ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِِللُْـضی  ْنَم  َو  ]
. تسین يروای  چیه  وا  يارب  يادخ  زا  دعب  رگید  دنک  ماقتنا  صاصق و  هب  مادقا  دیامن و 

ود نآ  هب  ندیـسرن  لامک  اریز  دیمان ، تلالـض  یهارمگ و  ار  ود  نآ  هب  نتفاین  هار  تلـصخ و  ود  نآ  هب  ندیـسرن  یلاعت  يادخ  هیآ  نیا  رد 
. دنکیم راومه  ار  ادخ  يوس  هب  هار  هک  تسا  یناسنا  لامک  اریز  تسا ، یناسنا  لامک  زا  فارحنا  تلصخ 

دهاوخن يروای  رگید  دزاـس  هارمگ  ّقحاـن  هب  ار  ناـنآ  ناگدـنب  رب  ملظ  تیاـنج و  اـب  هک  ار  سک  ره  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  اـی 
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. تشاد
86 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دشاب لابقتسا  يارب  يرت »  » ظفل تسا  زیاج  تروص  نیا  رد  هک  دشابیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  صوصخم  باطخ  َنیِِملاَّظلا ] يََرت  َو  ]
. دنیبیم لاح  نامز  رد  ار  اهنآ  لاح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دشاب  لاح  يارب  تسا  زیاج  هک  روط  نامه 

هک تسا  هتـسیاش  ینعی  دـشاب ، دـناوتیم  لاـح  لابقتـسا و  يارب  يرت »  » ظـفل زین  تروـص  نیا  رد  هک  دـشاب  ّماـع  باـطخ  تـسا  نـکمم  و 
: هک ینیبب  ار  ناراکمتس 

وت و  تسه ؟ يرذگ  یهار  ایآ  دنیوگ ، دننیب  ار  باذع  نوچ  هک  اْهیَلَع ] َنوُضَْرُعی  ْمُهاَرت  َو  ٍلِیبَس  ْنِم  ٍّدَرَم  یلِإ  ْلَه  َنُولوُقَی  َباذَْعلا  اَُوأَر  اََّمل  ]
دـناهداتفا و عوشخ  هب  يراوخ  ّتلذ و  زا  هک  دنتـسه  یلاـح  رد  ِلُّذـلا ] َنِم  َنیِعِـشاخ   ] هک ینیبیم  دوش  هضرع  اـهنآ  رب  شتآ  هکنآ  زا  شیپ 

. تسا دیفم  عفان و  دیآ  دیدپ  تقو  ره  هک  ّبح  زا  یشان  عوشخ  فالخ  رب  درادن  ياهدیاف  ّتلذ  زا  یشان  عوشخ 
. تسا نآ  ياهکلپ  تکرح  ای  مشچ  يانعم  هب  فرط »  » ظفل ٍیِفَخ ] ٍفْرَط  ْنِم  َنوُرُْظنَی  ]

یـشان ندرک  هاگن  لماش  دشاب  اهکلپ  تکرح  يانعم  هب  رگا  تسا و  یفخم  ندرک  هاگن  لماش  عقاو ) رد   ) دـشاب مشچ  يانعم  هب  رگا  سپ 
. دنزادنایب شتآ  هب  لماک  رظن  دنناوتیمن  تشحو  فوخ و  تّدش  زا  اهنآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  اهکلپ و  یناهنپ  تکرح  زا 

. تسا نآ  عوقو  ندوب  یمتح  تهج  هب  یضام  لعف  تروص  هب  بلطم  ندرک  ادا  اُونَمآ ] َنیِذَّلا  َلاق  َو  ]
87 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تبسن بلطم  هکنآ  ای  دنیوگیم ، نینچ  نیا  تمایق  زور  رد  ناراکمتس  باذع  ندید  زا  سپ  نینمؤم  هک  دشاب  نیا  دوصقم  هک  یتروص  رد 
لاح هب  هکنآ  زا  دـعب  ایند  یگدـنز  لاح  رد  نینمؤم  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  اـی  تسا ، هتـشذگ  ناـبز  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب 

. دنتفگ نینچ  دندش  هاگآ  اهنآ  دب  ماجنا  رس  نیملاظ و 
تمایق زور  رد  ناشلها  دوخ و  رظن  زا  هک  دنتسه  نیملاظ  نامه  ناراکنایز  نیا  ِۀَمایِْقلا ] َمْوَی  ْمِهِیلْهَأ  َو  ْمُهَسُْفنَأ  اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  َنیِرِساْخلا  َّنِإ  ]

. دناهدید نایز  تراسخ و 
ياج باذـع  رد  نارگمتـس  هک  دیـشاب  هاگآ  ناه  هک : تسا  ادـخ  لوق  زا  اـی  نینمؤم  لوق  زا  هلمج  نیا  ٍمیِقُم ] ٍباذَـع  ِیف  َنیِِملاَّظلا  َّنِإ  ـالَأ  ]

. دناهتفرگ
. تسا یلاعت  يادخ  بناج  زا  ای  نینمؤم  لوق  زا  زین  هلمج  نیا  ِهَّللا ] ِنُود  ْنِم  ْمُهَنوُرُْصنَی  َءاِیلْوَأ  ْنِم  ْمَُهل  َناک  ام  َو  ]

. درادن تاجن  ریخ و  يوس  هب  یهار  چیه  دنک  هارمگ  ادخ  هک  ار  یسک  ٍلِیبَس ] ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  َو  ]
؟ میشابن راکمتس  ملاظ و  ات  مینک  هچ  سپ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  هجیتن و  يهلزنم  هب  هلمج  نیا  ْمُکِّبَِرل ] اُوبیِجَتْسا  ]
ار شیوخ  فاضم  راگدرورپ  ای  دیهد ، خساپ  وا  يافلخ  رهاظم و  توعد  دروم  رد  ار  شیوخ  قلطم  راگدرورپ  هداد : باوج  یلاعت  يادـخ 

. تسا تیالو  رد  امش  راگدرورپ  نآ  هک  دییامن  تباجا 
موی »  » زا دوصقم  ِهَّللا ] َنِم  َُهل  َّدَرَم  ٌمْوَی ال  َِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ]

88 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ریمـض تسا و  تماـیق  زور  اـی  گرم  زور  دوصقم  اـی  دوشیم ، لامعتـسا  ياـنعم  نیا  رد  موی »  » ظـفل تاـقوا  رتشیب  هچ  تسا  باذـع  ـالب و 
باذع دناوتیمن  چیه  ای  درادن ، ایند  هب  یتشگرب  چیه  زور  نآ  بحاص  ینعی  ددرگیم ، رب  وا  باذـع  هب  ای  زور  نآ  بحاص  هب  هل »  » رورجم

. دزادنا ریخأت  هب  ار  نآ  دناوتیمن  درادن و  ياهراچ  چیه  ای  دنک ، عفد  شیوخ  لها  زا  ار 
. دییامن راکنا  ار  نآ  دیناوتیمن  چیه  دیرادن و  یهاگهانپ  چیه  زور  نآ  رد  ٍریِکَن ] ْنِم  ْمَُکل  ام  َو  ٍِذئَمْوَی  ٍإَْجلَم  ْنِم  ْمَُکل  ام  ]

دروم نیا  رد  ار  امـش  ای  دنک  عفد  امـش  زا  ار  باذع  دیامن و  راکنا  دیتسه  راتفرگ  نآ  رد  امـش  هک  ار  الب  باذع و  نآ  دـناوتیمن  یـسک  ای 
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. دهد يرای 
يور ناـنآ  رگا  ادـخ  لوسر  يا  دوـمرف : دـینادرگرب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يوـس  هب  راّـفک  يوـس  زا  ار  باـطخ  اوُـضَرْعَأ ] ْنِإَـف  ]

. دننادرگرب
. میداتسرفن نانآ  تظافح  ینابهگن و  يارب  ار  وت  هک  شابم  كانهودنا  نانآ  ندینادرگ  يور  ضارعا و  زا  ًاظیِفَح ] ْمِْهیَلَع  َكاْنلَسْرَأ  امَف  ]

. يدناسر زین  ار  مایپ  تسین و  يزیچ  مایپ  ندناسر  زج  وت  رب  ُغالَْبلا ] اَّلِإ  َْکیَلَع  ْنِإ  ]
. تساههفـشاکم اهماهلا و  مولع و  لـیبق  زا  تسا  يورخا  تمعن  اـی  يویند  تمعن  تمحر ، زا  دوصقم  ًۀَـمْحَر ] اَّنِم  َناـْسنِْإلا  اَْـنقَذَأ  اذِإ  اَّنِإ  َو  ]

. میناشچب ار  اهتمعن  هنوگنیا  ناسنا  هب  رگا  ینعی 
. ام نداد  تمعن  تهج  زا  هن  تسا ، تمعن  تروص  تهج  زا  وا  یلاحشوخ  دوشیم ، لاحشوخ  تمعن  نآ  هب  اِهب ] َحِرَف  ]

هب  رظن  تسا  مکاح  ناسنا  دوجو  رد  یناسنا  سفن  هک  يدنچ  ات  اریز 
89 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تبـسن شدوخ  هب  ار  نآ  تسا و  تمعن  تروص  هب  وا  هّجوت  رظن و  هکلب  دنکیمن ، هّجوت  تمعن  يهراب  رد  معنم  ماعنا  هب  دزادنایمن و  معنم 
لاحـشوخ تمعن  تروـص  اـب  درکیم  هّجوـت  وا  نداد  تمعن  معنم و  هب  رگا  دـنکیمن و  هّجوـت  معنم  هب  تـمعن  نداد  تبـسن  هـب  دـهدیم ،

. دریگب وا  زا  ار  تمعن  یلاعت  يادخ  هک  دوریم  نآ  لامتحا  اریز  تشگیمن ، كانهودنا  تمعن  تروص  اب  دشیمن و 
نآ روآ  دای  رّکذـتم و  دـنکیم و  نارفک  زین  هتـشذگ  تمعن  هب  تبـسن  ناسنا  ٌروُفَک ] َناْسنِْإلا  َّنِإَف  ْمِهیِدـْیَأ  ْتَمَّدَـق  اِمب  ٌۀَئِّیَـس  ْمُْهبُِـصت  ْنِإ  َو  ]

. دروآیمن اج  هب  ار  نآ  رکش  دوشیمن و  اهتمعن 
تراـبع يهرقف  ود  فلاـخت  هجو  تسا و  ناـسنا  تقلخ  ياـضتقم  زا  روکذـم  بلطم  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  يارب  ناـسنا  يهملک  رارکت  و 

. دنامن یفخم 
تبـسن شدوخ  هب  ار  تمعن  ندناشچ  دروآ ، دیکأت  تادا  دّدعتم و  ياهدیکأت  اجنآ  رد  تسا  یلاعت  يادخ  ّتیـشم  یتاذ  تمحر  نوچ  اریز 

تبسن شدوخ  هب  درکن و  دیکأت  ار  نآ  دروآ و  ّکش  تادا  الب  تبیـصم و  بناج  رد  یلو  داد ، تبـسن  شدوخ  هب  زین  ار  تمعن  دوخ  داد و 
. دناهدرک بسک  ناشدوخ  تسد  اب  هک  داد  رارق  نانآ  دوخ  ار  مدرم  هب  تبیصم  ندیسر  ببس  دادن ،

52 تایآ 49 -

89 ص :  ات 53 ..... ] تایآ 49  (: 42  ) يروشلا هروس  ]

هراشا

ْنَم ُلَعْجَی  َو  ًاثانِإ  َو  ًانارْکُذ  ْمُهُجِّوَُزی  َْوأ  ( 49  ) َروُکُّذـلا ُءاشَی  ْنَِمل  ُبَهَی  َو  ًاثانِإ  ُءاشَی  ْنَِمل  ُبَهَی  ُءاشَی  ام  ُُقلْخَی  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکلُم  ِهَِّلل 
ٌِّیلَع ُهَّنِإ  ُءاشَی  ام  ِِهنْذِِإب  َیِحُویَف  ًالوُسَر  َلِسُْری  َْوأ  ٍباجِح  ِءارَو  ْنِم  َْوأ  ًایْحَو  َّالِإ  ُهَّللا  ُهَمِّلَُکی  ْنَأ  ٍرَشَِبل  َناک  ام  َو  ( 50  ) ٌریِدَق ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  ًامیِقَع  ُءاشَی 

ْنِم ُءاشَن  ْنَم  ِِهب  يِدـْهَن  ًارُون  ُهاْنلَعَج  ْنِکل  َو  ُنامیِْإلا  َو ال  ُباتِْکلا  اَم  يِرْدـَت  َْتنُک  ام  انِْرمَأ  ْنِم  ًاحوُر  َکـَْیلِإ  اـْنیَحْوَأ  َِکلذَـک  َو  ( 51  ) ٌمیِکَح
(53  ) ُرُومُْألا ُریِصَت  ِهَّللا  َیلِإ  الَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  يِذَّلا  ِهَّللا  ِطارِص  ( 52  ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  يِدْهََتل  َکَّنِإ  َو  انِدابِع 

90 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

90 ص :  همجرت ..... :

سک ره  هب  دشخب ، رتخد  دنزرف ]  ] دهاوخ هک  سک  ره  هب  دنیرفآیم  دهاوخیم  هچ  ره  تسا  دـنوادخ  نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  ییاورنامرف 
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. دشخب رسپ  دنزرف ]  ] دهاوخ هک 
. تساناوت ياناد  وا  هک  دنادرگ ، نورتس  دهاوخ  هک  ار  سک  ره  دهد ، رتخد  مه  رسپ و  مه  نانآ  هب  ای 

نذا هب  دهاوخیم  هچنآ  دتسرفب و  ياهتشرف  ای  ياهدرپ  تشپ  زا  ای  یحو ، هار  زا  رگم  دیوگ  نخس  وا  اب  دنوادخ  هک  دسرن  ار  يرـشب  چیه  و 
. تسا هنازرف  يهبترم  دنلب  وا  هک  دنک  یحو  شیوخ 

نآ یلو  تسیچ ؟ نامیا  تسیچ و  باتک  یتسنادیمن  رتشیپ  وت  میدرک و  یحو  وت  هب  شیوخ  رما  زا  یـشخبحور  باتک ] مایپ و   ] ناسنیدب و 
تـسار یهار  هب  وت  ناـمگیب  و  مینکیم . تیادـه  نآ  اـب  میهاوـخب  هک  شیوـخ  ناگدـنب  زا  ار  سک  ره  هک  میدـنادرگ  يروـن  نوـچمه  ار 

. ینکیم تیاده 
. ددرگیم زاب  دنوادخ  يوس  هب  اهراک  هک  دینادب  تسار  وا  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ  هک  دنوادخ  هار 

90 ص :  ریسفت ..... 

راک و هچ  اهالب  اهتبیـصم و  دروم  رد  دـنوادخ  يارب  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  ِضْرَأـْلا ] َو  ِتاواـمَّسلا  ُکـُْلم  ِهَِّلل  ]
91 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هک  ار  هچ  ره  ُءاشَی ] ام  ُُقلْخَی  : ] دهدیم باوج  تسه ؟ یشنیرفآ  عنص و 

. دنیرفآیم تبیصم  تمحر و  زا  ّرش و  ریخ و  زا  دهاوخب 
هب هراشا  ات  دروآ  هفرعم  تروص  هب  ار  روکذـلا »  » ظفل هرکن و  تروص  هب  ار  ثانا »  » ظفل َروُکُّذـلا ] ُءاشَی  ْنَِمل  ُبَهَی  َو  ًاثانِإ  ُءاـشَی  ْنَِمل  ُبَهَی  ]

تـسود ار  رّکذم  سنج  نوچ  یلو  دنتـسین  هدش  هتخانـش  مدرم  دزن  اهنآ  هک  ییوگ  دنراد  ترفن  ّثنؤم  سنج  زا  مدرم  نوچ  هک  دـشاب  نیا 
. دنراد روضح  ناشناهذا  رد  نانیا  دنسانشیم و  ار  نانآ  هک  ییوگ  دنراد 

عمج ار  ود  ره  رگید  یـضعب  يهراب  رد  رّکذـم و  طقف  یـضعب  يارب  دـنکیم ، اطع  ّثنؤم  طـقف  یـضعب  يارب  ًاـثانِإ ] َو  ًاـنارْکُذ  ْمُهُجِّوَُزی  َْوأ  ]
. دنکیم

عنم ندرک و  اطع  لحارم  نیا  يهمه  رد  سپ  دـهدیم  رارق  میقع  دـهد  رارق  میقع  دـهاوخیم  هک  ار  سک  ره  و  ًامیِقَع ] ُءاشَی  ْنَم  ُلَعْجَی  َو  ]
. دنراد هدیقع  دننکیم  رظن  یعیبط  بابسا  هب  هک  یناسک  اهیعیبط و  هک  روط  نامه  یعیبط  بابسا  هن  تسا ، لصا  ادخ 

سپ دنکیم ، دساف  ار  ناسنا  هک  ار  هچنآ  دـنکیم ، حالـصا  ار  ناسنا  هک  ار  هچنآ  دـنادیم  دـنادیم و  ار  همه  حالـص  دـنوادخ  ٌمِیلَع ] ُهَّنِإ  ]
. دهدیمن دیامنیم و  عنم  دزاسیم  دساف  هک  ار  هچنآ  دنکیم و  اطع  ار  نآ  تسا  ناسنا  حالص  هب  هک  هچنآ 

. دشابن قفاوم  ای  دشاب  قفاوم  نآ  اب  یعیبط  بابسا  هاوخ  تسا ، رداق  دش  هتفگ  هک  هچنآ  يهمه  رب  دنوادخ  ٌریِدَق ] ]
. دیوگب نخس  وا  اب  ادخ  دناوتب  هک  تسین  نینچ  ناسنا  تعیبط  تشرس و  رد  تسین و  هتسیاش  ُهَّللا ] ُهَمِّلَُکی  ْنَأ  ٍرَشَِبل  َناک  ام  َو  ]

مالک رگا  هک  تسا  يرایسب  یلفس  دودح  هب  دودحم  ّتیرشب  اریز 
92 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ّتیرشب دیشروخ و  دننام  ادخ  مالک  هک  دوشیم  كاله  یناف و  دنک  لّزنت  دودحم  تّیرـشب  ماقم  هب  ادخ  مالک  هکنآ  نودب  دونـشب  ار  ادخ 
. تسا هیاس  دننام 

ریغ هب  هک  تسا  يزیچ  ره  يانعم  هب  یفخ و  مالک  ماهلا و  تلاسر و  هتـشون و  نتـشون و  هراـشا و  ینعم  هب  تغل  رد  یحو  ظـفل  ًاـیْحَو ] اَّلِإ  ]
تلاسر زا  دوصقم  یبیغ و  حاولا  رد  نتشون  ینعی  تباتک  تسا ، تلاسر  تباتک و  ماهلا و  زا  ّمعا  اجنیا  رد  دوصقم  نکیل  ینک ، اقلا  تدوخ 

. تسا لیئربج  دننام  هکیالم  تلاسر 
یّلص دمحم  اب  وا  نتفگ  نخس  دننام  تخرد و  زا  یسوم  اب  وا  نتفگ  نخس  دننام  باجح  تشپ  زا  ادخ  نتفگ  نخس  ٍباجِح ] ِءارَو  ْنِم  َْوأ  ]

. دشابیم رتس  باجح و  تشپ  زا  جارعم : بش  رد  هلآ  هیلع و  هّللا 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3047 

http://www.ghaemiyeh.com


. دتسرفب رشب  سنج  زا  یلوسر  هکنآ  رگم  ًالوُسَر ] َلِسُْری  َْوأ  ]
یفخ و نآ  نطاب  هک  دشاب  نانچ  نآ  وا  نخس  دیوگ ، نخـس  دنک و  مّلکت  رکـش  هب  ریاس  اب  ادخ  نذا  اب  ِِهنْذِِإب ]  ] يرـشب لوسر  نآ  َیِحُویَف ] ]

. تسا یلاعت  يادخ  مالک  تسوا  رهظم  یلاعت و  يادخ  بیان  نوچ  يرشب  لوسر  نآ  مالک  هچ  دشاب ، حضاو  راکشآ و  نآ  رهاظ  ناهنپ و 
هدش هدیـشوپ  ّرـس  راوشد و  تخـس و  رایـسب  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  ایبنا و  ثیدح  هکنیا  رب  ینبم  هدـش  دراو  ناوارف  رابخا  رد  هک  هچنآ  قبط  و 

. تسا يراکشآ  روهظ و  تیاهن  رد  راکشآ  يرهاظ  ياراد  تسافخ ، تیاهن  رد  هک  تسا  یفخ  اهنطب  ياراد  اهنآ  مالک  تسا 
. دشاب ایحو »  » يهملک رب  فطع  ات  هدش  هدناوخ  بصن  اب  یحوی »  » و لسری »  » ظفل و 

زا  هکنآ  نودب  میهد  رارق  قلطم  لوعفم  ای  زیمت  ار  نآ  هک  هنوگ  نیدب 
93 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. میهد رارق  لعاف  يانعم  هب  لاح  ار  نآ  هک  دشاب  ایحو »  » رب فطع  ات  هدش  هدناوخ  عفر  اب  دشاب و  هدش  هتفرگ  لعف  ظفل 
هب ار  لوسر  دنوادخ  هک  يرشب  نآ  ینعی  دهاوخب ، يرشب  لوسر  نآ  هک  ار  هچنآ  ای  دهاوخب ، یلاعت  يادخ  ای  لوسر  هک  ار  هچنآ  ُءاشَی ] ام  ]

. تسا هداتسرف  شدادعتسا  نابز  يهلیسو  هب  وا  يوس 
. درادن وا  مالک  ندینش  رب  تردق  نییاپ  یناد و  رشب  هک  تسا  الاو  هبترم و  دنلب  وا  ٌِیلَع ] ُهَّنِإ  ]

نیا دـنک و  اقلا  مدرم  هب  ار  حـلاصم  اهتمکح و  دـنکیم  اضتقا  وا  تمکح  هک  اریز  دراذـگیمن ، او  اهنآ  اب  مّلکت  نودـب  ار  نانآ  ٌمیِکَح ] ]
. دنوشن كاله  اقلا  ماگنه  ات  دشابیم  اقلا  رد  اههطساو  نداد  رارق  یضتقم  انعم 

. هناگ هس  شور  اب  نتفگ  نخس  مّلکت و  تسا  نینچمه  َِکلذَک ] َو  ]
. میداتسرف ار  یگرزب  حور  َْکَیلِإ ] اْنیَحْوَأ  ]

. دیامن تلاخد  نآ  رد  ياهّدام  هکنآ  نودب  تسام  روتسد  رما و  دّرجم  زا  یشان  هک  یگرزب  حور  انِْرمَأ ] ْنِم  ًاحوُر  ]
اب لیئاکیم  لیئربج و  زا  هک  تسا  سدـقلا  حور  ای  لیئربج  نآ  زا  دوصقم  تسا ، ام  رما  ملاـع  زا  یـضعب  حور  نآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی 

. تسا رتتمظع 
نآ و راثآ  تیالو و  نامیا  زا  دوصقم  تسا ، ود  نآ  ماکحا  تلاسر و  تّوبن و  باتک  زا  دوصقم  ُنامیِْإلا ] َال  َو  ُباتِْکلا  اَم  يِرْدـَت  َْتنُک  اـم  ]

. دشابیم هس  ره  تروص  نآرق 
هچنآ  ای  نامیا  ای  باتک  رون  زا  دوصقم  ًارُون ] ُهاْنلَعَج  ْنِکل  َو  ]

94 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدروآ  یحو  وت  يوس  هب  هک  تسا  یحور  دوصقم  ای  دشابیم ، تسا  هدش  رکذ  ود  نآ  زا  هک 

. تسا هدش  ریسفت  مالّسلا  هیلع  ّیلع  هب  رون  نآ  و 
وا يهلیـسو  هب  هک  تسا  يروـن  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  ینعی  ًاروـُن » ُهاـْنلَعَج  ْنِکل  َو  : » تسا هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا 

. تسا هتفای  تیاده  هک  سکنآ  ره  ادخ  قلخ  زا  تسا  هتفای  تیاده 
، دریگیم دای  مدرم  ناهد  زا  ملاع  هک  تسا  يزیچ  ملع  ایآ  هک  دش  لاؤس  ملع  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  انِدابِع ] ْنِم  ُءاشَن  ْنَم  ِِهب  يِدْهَن  ]

؟ دیریگیم دای  دیناوخیم و  ار  نآ  تسامش و  دزن  باتک  رد  ای 
: دومرف هک  ار  یلاعت  يادخ  لوق  يدینشن  ایآ  تساهنیا ، زا  رتبجاو  رتالاب و  رتمهم ، بلطم  دومرف :

تـسنادیمن هک  دوب  یتلاح  رد  اقباس  یلب  دومرف : سپـس  ُنامیِْإلا  َال  َو  ُباتِْکلا  اَم  يِرْدـَت  َْتنُک  ام  انِْرمَأ  ْنِم  ًاحوُر  َْکَیلِإ  اـْنیَحْوَأ  َِکلذَـک  َو 
. تسا هدومن  رکذ  نآرق  رد  هک  دومن  ثوعبم  ار  حور  نآ  یلاعت  يادخ  هکنآ  ات  تسیچ ، نامیا  باتک و 

دهاوـخب هک  سک  ره  هب  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  یحور  حور  نآ  تخوـمآ و  مهف  مـلع و  هلیـسو  نادـب  دروآ  یحو  حور  نآ  یتـقو  سپ 
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. دزومآیم مهف  وا  هب  دنک  اطع  ار  حور  نآ  هک  ياهدنب  ره  رب  سپ  دهدیم ،
هب تیاده  نآ  لوبق  تلاسر و  هچ  ینکیم ، ییامنهار  تیاده  تیالو  يوس  هب  شیوخ  تلاسر  اب  وت  ٍمیِقَتْسُم ] ٍطارِـص  یلِإ  يِدْهََتل  َکَّنِإ  َو  ]

: هدومرف یلاعت  يادخ  هچنانچ  تسا ، تیالو  نامیا و 
95 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. 1  » َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِنامیِْإِلل  ْمُکادَه  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  ُّنُمَی  ُهَّللا  َِلب  ْمُکَمالْسِإ  َّیَلَع  اوُّنُمَت  ُْلق ال 
توـعد تیـالو  هب  ینکیم و  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیـالو  هب  رما  وـت  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  هـک  هدـش  تـیاور  مالّـسلا  هـیلع  رقاـب  ماـما  زا 

. تسا میقتسم  طارص  تسار و  هار  نامه  مالّسلا  هیلع  یلع  ییامنیم ،
هک تسا ، مالّـسلا  هیلع  ّیلع  دوصقم  هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و  ِضْرَْألا ] ِیف  ام  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  َُهل  يِذَّلا  ِهَّللا  ِطارِـص  ]

. تسا هداد  رارق  اهنآ  رادتناما  ار  وا  تسا ، نیمز  رد  هک  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هک  هچنآ  رب  تسا  هداد  رارق  شیوخ  نزاخ  ار  وا  دنوادخ 
. تسا هدومن  ریسفت  مالّسلا  هیلع  ّیلع  هب  ار  طارص  ای  هدنادرگرب ، طارص »  » ظفل هب  ار  رورجم  ریمض  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیاش  و 

. دوشیم یهتنم  یلاعت  يادخ  هب  عقاو  رد  روما  يهمه  اهراک و  همه  ُرُومُْألا ] ُریِصَت  ِهَّللا  َیلِإ  الَأ  ]
. دوشیم یهتنم  وا  هب  اهراک  دنک  ظاحل  ار  ادخ  هک  یسک  ظاحل  هب  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 

اهردصم يهمه  هک  دنیبیم  دنکیم  هظحالم  ار  نآ  ردصم  ردصم  نآ و  ردصم  دزادـنایم و  رظن  دوجو  دارفا  زا  يدرف  هب  هک  هاگنآ  ینعی 
. دریگیم رارق  زیچ  همه  ردصم  یلاعت  يادخ  هجیتن  رد  دوشیم ، یهتنم  ادخ  هب 

__________________________________________________

وگتسار رگا  درک  ناتتیاده  هک  امش  رب  دهنیم  تّنم  هک  تسا  ادخ  هکلب  ناتندروآ ، مالسا  رب  دیهنن  ّتنم  وگب : هیآ 17  تارجح : هروس  ( 1)
. دنبای

96 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

96 ص :  فرخز .....  هروس 

هراشا

تسا هیآ  اّلک 88  و  تسا . یّکم  هّیقب  اِنلُسُر ..  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ْنَم  ْلَئْـس  َو  هیآ  زج  هب  دناهتفگ : یـضعب  تسا ، یّکم  هروس  نیا  يهمه 
. دناهتفگ هیآ  یضعب 89  و 

22 تایآ 1 -

96 ص :  ات 22 ..... ] تایآ 1  (: 43  ) فرخزلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ٌمیِکَح ٌِّیلََعل  اْنیََدل  ِباتِْکلا  ِّمُأ  ِیف  ُهَّنِإ  َو  ( 3  ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  اِیبَرَع  ًانآُْرق  ُهاْنلَعَج  اَّنِإ  ( 2  ) ِنِیبُْملا ِباتِْکلا  َو  ( 1  ) مح

َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  َّالِإ  ٍِّیبَن  ْنِم  ْمِهِیتْأَی  ام  َو  ( 6  ) َنِیلَّوَْألا ِیف  ٍِّیبَن  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ْمَک  َو  ( 5  ) َنِیفِرْسُم ًامْوَق  ُْمْتنُک  ْنَأ  ًاْحفَص  َرْکِّذلا  ُمُْکنَع  ُبِرْضَنَف  َأ 
(9  ) ُمِیلَْعلا ُزیِزَْعلا  َّنُهَقَلَخ  َُّنلوُقََیل  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل  َو  ( 8  ) َنِیلَّوَْألا ُلَثَم  یضَم  َو  ًاشَْطب  ْمُْهنِم  َّدَشَأ  انْکَلْهَأَف  ( 7)

َِکلذَک ًاْتیَم  ًةَْدَلب  ِِهب  انْرَْـشنَأَف  ٍرَدَِقب  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلََّزن  يِذَّلا  َو  ( 10  ) َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  ًالُبُـس  اهِیف  ْمَُکل  َلَعَج  َو  ًادْهَم  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا 
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ْمُکِّبَر َۀَمِْعن  اوُرُکْذَت  َُّمث  ِهِروُهُظ  یلَع  اوُوَتْسَِتل  ( 12  ) َنُوبَکَْرت ام  ِماْعنَْألا  َو  ِْکلُْفلا  َنِم  ْمَُکل  َلَعَج  َو  اهَّلُک  َجاوْزَْألا  َقَلَخ  يِذَّلا  َو  ( 11  ) َنوُجَرُْخت
(14  ) َنُوِبلَْقنَُمل انِّبَر  یلِإ  اَّنِإ  َو  ( 13  ) َنِینِْرقُم َُهل  اَّنُک  ام  َو  اذه  اَنل  َرَّخَس  يِذَّلا  َناْحبُس  اُولوُقَت  َو  ِْهیَلَع  ُْمْتیَوَتْسا  اَذِإ 

َبَرَض اِمب  ْمُهُدَحَأ  َرُِّشب  اذِإ  َو  ( 16  ) َنِینَْبلِاب ْمُکافْـصَأ  َو  ٍتاَنب  ُُقلْخَی  اَّمِم  َذَخَّتا  ِمَأ  ( 15  ) ٌنِیبُم ٌروُفََکل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ًاءْزُج  ِهِداـبِع  ْنِم  َُهل  اُولَعَج  َو 
ْمُه َنیِذَّلا  َۀَِکئالَْملا  اُولَعَج  َو  ( 18  ) ٍنِیبُم ُْریَغ  ِماصِْخلا  ِیف  َوُه  َو  ِۀَْـیلِْحلا  ِیف  اُؤَّشَُنی  ْنَم  َو  َأ  ( 17  ) ٌمیِظَک َوُه  َو  ادَوْسُم  ُهُهْجَو  َّلَظ  ًـالَثَم  ِنمْحَّرِلل 

(19  ) َنُولَئُْسی َو  ْمُُهتَداهَش  ُبَتُْکتَس  ْمُهَْقلَخ  اوُدِهَش  َأ  ًاثانِإ  ِنمْحَّرلا  ُدابِع 
(21  ) َنوُکِسْمَتْسُم ِِهب  ْمُهَف  ِِهْلبَق  ْنِم  ًاباتِک  ْمُهاْنیَتآ  ْمَأ  ( 20  ) َنوُصُرْخَی َّالِإ  ْمُه  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  َِکلِذب  ْمَُهل  ام  ْمُهانْدَـبَع  ام  ُنمْحَّرلا  َءاش  َْول  اُولاق  َو 

(22  ) َنوُدَتْهُم ْمِهِراثآ  یلَع  اَّنِإ  َو  ٍۀَّمُأ  یلَع  انَءابآ  انْدَجَو  اَّنِإ  اُولاق  َْلب 
97 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

97 ص :  همجرت ..... :

[. میم اح .  ] مح
. رگنشور باتک  هب  دنگوس 

. دینک لّقعت  هک  دشاب  میاهدروآ ، دیدپ  یبرع  ینآرق  تأیه  هب  ار  نآ  ام 

. تسام دزن  رد  باتکلا  ّما  رد  تسا و  هبترم  دنلب  زیمآ و  تمکح  نآ  و 
؟ میراد زاب  امش  زا  ار  نآرق ]  ] دنپ دیتسه ، راکفاژگ  یموق  امش  هکنآ  رطاخ  هب  ایآ 

. میاهداتسرف ناینیشیپ  نایم  رد  ربمایپ  رایسب  هچ  و 
. دندرکیم دنخشیر  ار  وا  هکنآ  رگم  دماین  نانآ  دزن  هب  يربمایپ  چیه  و 

. دش رارکت  ناینیشیپ  تشونرس  میدرک و  دوبان  ار  نانآ  زا  رتتسد  زارد  هاگنآ 
. تسا هدیرفآ  ار  اهنآ  اناد  دنمزوریپ  دنوادخ ]  ] دنیوگ کشیب  تسا ؟ هدیرفآ  یسک  هچ  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  یسرپب  نانآ  زا  رگا  و 

. دیبای هار  هک  دشاب  دروآ ، دیدپ  امش  يارب  ییاههار  نآ  رد  تخاس و  امش  هاگشیاسآ  ار  نیمز  هک  یسک  نامه 
[ اهروگ زا   ] ناسنیدب مه ] امش  ، ] میتخاس هدنز  ار  هدرمژپ  ینیمزرـس  نادب  هاگنآ  داتـسرف ، ورف  نامـسآ  زا  هزادنا  هب  یبآ  هک  یـسک  نامه  و 

. دیوش هدروآ  نوریب 
. تخاس بوکرم  نایاپراچ  اهیتشک و  زا  امش  يارب  دیرفآ و  ار  اههنوگ  يهمه  هک  یسک  نامه  و 

سپس  دییآ ، رب  نآ  تشپ  رب  هک 
98 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. میدوبن اناوت  نآ  رب  ام  تخاس و  ام  مار  ار  نیا  هک  یسک  اکاپ  دییوگب  دینک و  دای  دیدمآرب ، نآ  رب  هک  هاگنآ  ار ، ناتراگدرورپ  تمعن 
. میروآیم يور  نامراگدرورپ  هب  ام  و 

. تسا راکشآ  یساپسان  ناسنا ، نامگیب  دندش ، لیاق  يدنزرف  شناگدنب  زا  وا  يارب  و 
؟ تسا هدیزگرب  نارسپ ، نتشاد  هب  ار  امش  تسا و  هدیزگرب  ار  نارتخد  دوخ  يارب  تسا  هدیرفآ  هچنآ  زا  ایآ 

. دروخ ورف  ار  دوخ  هودنا  دوش و  هایس  شاهرهچ  دنهد ، ربخ  رتخد ،]  ] دنزیم لثم  دنوادخ  يارب  هچنآ  هب  ار  نانآ  زا  کی  ره  نوچ  و 
.]؟ تسا دنوادخ  هب  نداد  تبسن  يهتسیاش   ] تسا ناوتان  مه  لدج  رد  هک  رتخد ]  ] دوشیم هدرورپ  رویز  رز و  رد  هک  یسک  ایآ 

[ تروص نیا  رد   ] هک دناهدوب ؟ دهاش  ار  نانآ  شنیرفآ  ایآ  دناهنیدام ، دنانامحر ، دنوادخ  ناگدنب  دوخ  هک  ناگتـشرف  هک  دندش  یعّدم  و 
. دنوش تساوخزاب  دوش ، هتشون  ناشیا  تداهش  هک  ادوز 
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غورد زج  ناـشیا  تسین  یملع  رما ، نیا  هب  ار  ناـنآ  میدـیتسرپیمن  ار  ناگتـشرف ]  ] ناـنآ اـم  تساوـخیم  ناـمحر  دـنوادخ  رگا  دـنیوگ  و 
. دنفابیمن

؟ دناکّسمتم نآ  هب  ناشیا  هک  میاهداد  نآ  زا  شیپ  یباتک  نانآ  هب  دیاش  ای 
. میاهتفایهر نانآ  زا  يوریپ  اب  ام  میاهتفای و  ياهویش  رب  ار  نامناردپ  ام  دنیوگ  هکلب 

98 ص :  ریسفت ..... 

ّکش چیه  هک  تسا  يروط  نآ  تسه ، نآ  رد  هکنآ  رگم  تسین  يرت  کشخ و  هک  ار  راکشآ  حضاو و  باتک  نآ  ِنِیبُْملا ] ِباتِْکلا  َو  مح  ]
. درادن دوجو  نآ  رد  هباشت  لامجا و  افخ ، چیه  دوشیمن  ضراع  ار  نآ  ياههبش  و 

. تسا هدش  عمج  بلاطم  يهمه  نآ  رد  هک  انعم  نیدب  میداد ، رارق  نآرق  ار  نآ  ًانآُْرق ] ُهاْنلَعَج  اَّنِإ  ]
میداد . رارق  حیاصن  اههظعوم و  ماکحا ، بادآ ، اهتمکح ، ياراد  ار  نآ  ای  میداد ، رارق  برع  تغل  هب  ار  نآ  اِیبَرَع ] ]

99 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دییامن كرد  ار  نآرق  ياهتمکح  ظعاوم و  دیاش  ای  دیدرگ ، دنمدرخ  نآرق  ّربدت  ندینش و  اب  امش  دیاش  َنُولِقْعَت ] ْمُکَّلََعل  ]

یّلک سفن  هب  امکح  ناـسل  رد  نآ  زا  هک  تسا ، ظوفحم  حول  زا  تراـبع  هک  تسراکـشآ ، حـضاو و  باـتک  نآ  و  ِباـتِْکلا ] ِّمُأ  ِیف  ُهَّنِإ  َو  ]
ای دوشیم ، هدـیمان  یّلک  لقع  امکح  ناسل  رد  هک  تسا  باتک  یهجو  هب  ملق و  یهجو  هب  نآرق  هچ  تسا ، یلعأ  ملق  نآ  اـی  دوشیم ، ریبعت 
هب وا ، لعف  رگید  هجو  هب  ّقح و  يهفاضا  یهجو  هب  نآ  هچ  دوشیم ، یقارشا  يهفاضا  نامحر و  سفن  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  تسا  ّتیشم  ماقم 

. تساهباتک عیمج  رد  ام  لصا و  نآ  تسوا و  باتک  یهجو  هب  وا ، يهملک  یهجو 
. درادن دوجو  رترب  نآ  زا  چیه  هک  تسا  رترب  همه  زا  تسالاو ، هبترم و  دنلب  ام  دزن  ٌِیلََعل ] اْنیََدل  ]

. دباییمن هار  نآ  هب  بیر  ّکش و  للخ و  چیه  هک  يوحن  هب  تسا  مکحم  ای  تسا ، اهمیکح  بحاص  ٌمیِکَح ] ]
ّیلع هروس  نیا  رد  هک  هحتاف ، يهروس  رد  ینعی  باتکلا  ّما  رد  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  وا  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

تفرعم تخانش و  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  میقتسم  طارص  دومرف : َمیِقَتْـسُْملا  َطارِّصلا  اَنِدْها  هراب : رد  تسا و  هدش  هتـشون  مالّـسلا  هیلع 
. تسوا

دوجو ود  ملاع  نیا  رد  نآرق  مالّسلا و  هیلع  ّیلع  هک  اریز  درادن ، دوجو  یتافانم  میدرک  رکذ  هیآ  نیا  ریسفت  رد  ام  هک  هچنآ  ربخ و  نیا  نیب 
تسا . مالّسلا  هیلع  ّیلع  نامه  نآرق  نآرق و  نامه  مالّسلا  هیلع  ّیلع  الاب  ملاوع  رد  هن  رگ  دنتسه و  ادج  ّکفنم و 

100 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یتقیقح و بحاص  ره  نآ  اب  هک  دشابیم  تّیـشم  زا  ترابع  هک  تسا  یّلک  لوقع  سوفن و  زا  ترابع  الاب  ملاوع  رد  باتکلا  ۀحتاف  هچنانچ 

. دباییم قّقحت 
تهج میداد  رارق  یبرع  ار  نآرق  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  تسا و  ریخأـت  میدـقت و  رب  ینبم  هزمه  ظـفل  ًاْحفَـص ] َرْکِّذـلا  ُمُْکنَع  ُبِرْـضَنَف  َأ  ]

. مینک هضرع  ریغ  هب  امش  هب  هضرع  زا  مینک و  وحم  یّلک  هب  امش  زا  ار  رکذ  ایآ  سپ  امش ، ندش  لماک  لّقعت و 
. دشاب رّدقم  هتفرگ  رارق  ماهفتسا  دروم  رد  هزمه  زا  دعب  هک  هچنآ  تسا  نکمم  و 

. میزاس فرصنم  امش  زا  ار  نآرق  میناوخن و  ارف  مینکن و  توعد  میراذگب و  لمهم  ار  امش  ایآ  دشاب : نیا  هیآ  يانعم  و 
هدش هدـناوخ  هزمه  يهرـسک  اب  مال و  ریدـقت  هب  هزمه  يهحتف  اب  نأ »  » ظفل دـیاهدوب !؟ راک  فارـسا  یموق  هچ  رگ  َنِیفِرْـسُم ] ًامْوَق  ُْمْتنُک  ْنَأ  ]

. تسا
ياـهتّما اـم  هک  مینکن  توعد  ّقح  هب  ار  امـش  هدـنادرگرب و  امـش  زا  ار  رکذ  هک  دیـشاب  هتـشادن  عمط  َنِیلَّوَأـْلا ] ِیف  ٍِّیبَن  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ْمَک  َو  ]
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، میداد رارق  اهنآ  نیب  رد  ینالوسر  دندوب و  امش  زا  رتدیدش  ینامرفان  فارـسا و  تهج  زا  نانآ  هکنآ  اب  میتشاذگن  دوخ  رـس  زین  ار  هتـشذگ 
دیـسرتب و ام  ندرک  دوبان  كاله و  باذـع و  زا  سپ  میدرک ، كاله  ار  اهنآ  دـنتفر  رتارف  ّدـح  زا  نایـصع  یناـمرفان و  رد  هک  هاـگنآ  یلو 

. دیورن رتارف  ّدح  زا  ینامرفان  نایصع و  رد  دیشاب و  رذحرب 
چیه هک  َنُؤِزْهَتْسَی ] ِِهب  اُوناک  اَّلِإ  ٍِّیبَن  ْنِم  ْمِهِیتْأَی  ام  َو  ]

101 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دینکیم ازهتسا  امش  هچنانچ  دنتفرگ ، ءازهتسا  هب  ار  وا  هکنآ  رگم  میداتسرفن  نانآ  رب  ّیبن  ربمایپ و 

دـشاب و هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  فورـصم  باـطخ  تسا  نکمم  دـشاب ، نیکرـشم  هب  باـطخ  هیآ  هک  تسا  یتروص  رد  اـنعم  نیا 
. دننکیم ازهتسا  ار  وت  زین  وت  موق  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دشاب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يرادلد  دوصقم 

لیـضفت يرترب و  ای  ضیعبت  يارب  نم »  » ظفل و  نیلّوألا »  » ظـفل هب  درگرب  مهنم »  » رورجم ریمـض  تسا  نکمم  و  ًاـشَْطب ] ْمُْهنِم  َّدَـشَأ  اـنْکَلْهَأَف  ]
دندوب رتدیدش  هک  ار  نانآ  ای  دنـسرتب ، دننکیم  ازهتـسا  ار  ام  لوسر  هکنانآ  سپ  میدرک ، دوبان  كاله و  ار  اهنآ  نیرتدـیدش  ینعی  دـشاب ،

. نانآ رب  امش و  رب  دسر  هچ  سپ  میتخاس  دوبان  میدرک و  كاله 
دندوب رتدـیدش  وت  موق  زا  هک  ار  ناینیـشیپ  ام  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  ددرگرب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  موق  هب  ریمـض  تسا  نکمم  و 

هب ار  انعم  نیا  ات  درک  ادا  تروص  نیا  هب  ار  بلطم  نکیل  دـنهد و  ماـجنا  ار  اـهنآ  راـک  دـننام  رگا  وت  موق  هب  دـسر  هچ  اـت  میتخاـس  كـاله 
. دنامهفب راصتخا 

میدرک لزان  وت  هب  اقباس  هک  هچنآ  رد  ناینیشیپ  لاح  تیاکح  ای  دیسر ، وت  موق  هب  تبون  تشذگ و  ناینیشیپ  فصو  َنِیلَّوَْألا ] ُلَثَم  یـضَم  َو  ]
. دنیامن ّربدت  نآ  رد  دننک و  عوجر  نآ  هب  دیاب  سپ  تشذگ ،

هچ یـسرپیم  اهنآ  زا  یتقو  هک  تسا  هدـش  هچ  ار  ناـنآ  سپ  ُمِیلَْعلا ] ُزیِزَْعلا  َّنُهَقَلَخ  َُّنلوُقََیل  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَـس  ِْنَئل  َو  ]
دنشارتیم و دوخ  ناتسد  اب  ار  ناشدوخ  قولخم  لاح  نیع  رد  یلو  اناد  تسد  هریچ  ادخ  دنیوگیم  تسا  نیمز  اهنامسآ و  قلاخ  یسک 
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. دنهدیم رارق  ادخ  کیرش  هدیرفآ  ار  نآ  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  ای  دنهدیم ، رارق  ادخ  کیرش 

زیزعلا  » تفـص هلمج  نیا  هاوخ  درک ، تیاکح  اهنآ  زا  هک  هچنآ  هب  دومن  ّمضنم  ار  هلمج  نیا  یلاعت  يادخ  ًادـْهَم ] َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  ]
. دشاب فوذحم  يادتبم  ربخ  ای  دشاب  میلعلا »

دـشاب و تیاکح  ءزج  هلمج  نیا  تسا  نکمم  دـنکیم و  مّضنم  تیاکح  هب  ار  شدوخ  زا  يزیچ  هدـننک  تیاکح  هک  دوشیم  یهاـگ  اریز 
. دشاب رگید  ضعب  هب  یضعب  زا  باطخ 

يارحـص نایب و  رد  دـییامیپیم ، ناتدـصاقم  يوس  هب  ار  اههار  نآ  هک  داد  رارق  ییاههار  امـش  يارب  نیمز  رد  و  اًُلبُـس ] اـهِیف  ْمَُکل  َلَـعَج  َو  ]
. دینامیمن نادرگرس  دوصقم 

تردق و ملع و  لیبق  زا  وا  تافص  شیوخ و  أدبم  هب  امش  دیاش  ای  دیبای ، هار  ناتیاهدوصقم  اهتجاح و  هب  امـش  هک  دیاش  َنوُدَتْهَت ] ْمُکَّلََعل  ]
ياـهتمعن هب  ندیـسر  نآ  هک  تسا  یّلک  دـصقم  هب  هار  نآ  هک  دـیبای  هار  ناـتماما  هب  هک  تسا  نیا  دوـصقم  اـی  دـیبای . هار  ریبدـت  تفأر و 

دصقم هنوگچ  سپ  تسا ، هتشاذگن  شور  هار و  نودب  تسین  انتعا  دروم  هک  ار  امـش  تسپ  يویند  دصاقم  یلاعت  يادخ  هچ  تسا ، ترخآ 
وا ینعی : تسا  ربا  دوصقم  ای  ّولع  يدـنلب و  تهج  نامـسآ  زا  دوصقم  ٍرَدَِـقب ] ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلََّزن  يِذَّلا  َو  [ !؟ دراذـگیم هار  نودـب  ار  یّلک 

. داتسرف ورف  هزادنا  هب  ناراب  امش  رب  ربا  الاب و  زا  هک  تسا  یسک 
هدنونش  رد  ات  تسا  مّلکت  هب  تافتلا  هلمج  نیا  ِِهب ] انْرَْشنَأَف  ]
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زج بیرغ  ياهدیلوت  بیجع ، دّدعتم و  ياهریوصت  صوصخم و  ياهتّیفیک  هب  تابن  ندنایور  هک  دـشاب  نیا  هب  راعـشا  دـنک ، داجیا  طاشن 
. تسین نکمم  دشاب  نآ  رشابم  هک  اناوت  ياناد  أدبم  زا 

. دوب بیاغ  وا  زا  هکنآ  زا  سپ  تسا  دوهشم  وا  يارب  تسا و  رضاح  هدنونش  دزن  تابن  ندنایور  تیاکح  رد  أدبم  هک  ییوگ  سپ 
. میداد رشن  ار  تابن  هایگ و  ناگدرم  ًاْتیَم ] ًةَْدَلب  ]

بیرغ ار  نآ  دـینکیم و  بّجعت  تشگزاب  هداعا و  زا  ارچ  سپ  دـیوشیم ، جراـخ  نیمز  زا  ناـتگرم  زا  دـعب  نینچمه  َنوُجَرُْخت ] َِکلذَـک  ]
. دیرامشیم

. دیرفآ ار  تاقولخم  فانصا  يهمه  هک  یسک  و  اهَّلُک ] َجاوْزَْألا  َقَلَخ  يِذَّلا  َو  ]
رب امـش  ات  دـیرفآ  ار  نایاپراهچ  داد و  رارق  امـش  بکرم  ار  اهیتشک  و  ِهِروُهُظ ] یلَع  اوُوَتْـسَِتل  َنُوبَکَْرت  ام  ِماْعنَْألا  َو  ِْکلُْفلا  َنِم  ْمَُکل  َلَـعَج  َو  ]

. دیوش راوس  نانآ  تشپ 
. تسانعم ظفل و  رابتعا  هب  هیلا  فاضم  ریمض  ندروآ  درفم  تسا ، عمج  روهظ »  » ظفل

ار نآ  هک  يزیچ  هک  تسادخ  ربارب  رد  امش  ساپس  رکش و  يروآ و  دای  تاقولخم  يهمه  تیاغ  ِْهیَلَع ] ُْمْتیَوَتْسا  اَذِإ  ْمُکِّبَر  َۀَمِْعن  اوُرُکْذَت  َُّمث  ]
. دومرف ینازرا  امش  هب  دیرمشیم  تمعن  دوخ  يارب 

يراج اهنآ  رب  ادخ  ساپس  رکـش و  هک  تسا  فّلکم  امـش  ياهنابز  هک  دییوگب ، نخـس  ناتیاهنابز  اب  دیروآ و  دای  هب  ناتیاهلد  اب  اُولوُقَت ] َو  ]
. دوشیم
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هب ار  وا  دوش ، لقتنم  ییاج  هب  ییاج  زا  دهاوخب  دشاب و  هتشاد  بوکرم  هب  جایتحا  هکنیا  زا  دینادب  هّزنم  ار  ادخ  اذه ] اَنل  َرَّخَس  يِذَّلا  َناْحبُس  ]

. دشاب ادخ  ساپس  رکش و  ات  تسا ، هداد  ار  بوکرم  ریخست  تمعن  امش  هب  هک  دیروآ  دای 
. داد رارق  بانط  رد  ار  وا  ینعی  هنرقأ » ، » دیشخب تّوق  تقاط و  وا  هب  ینعی  تسا ، رمألل » نرقا   » زا نینرقم »  » ظفل َنِینِْرقُم ] َُهل  اَّنُک  ام  َو  ]

لاقتنا نامه  هک  تسا  گرزب  لاقتنا  يروآ  دای  تمعن و  رد  معنم  يرازگساپس  رکش و  تمعن و  يروآدای  ضرغ  َنُوِبلَْقنَُمل ] انِّبَر  یلِإ  اَّنِإ  َو  ]
. تسا ترخآ  هب  ایند  زا 

زا سپ  ینعی  تسا ، ردپ  زا  ییزج  شاهّدام  بسح  رب  دنزرف  هک  دـنداد ، رارق  دـنزرف  شناگدـنب  زا  ادـخ  يارب  ًاءْزُج ] ِهِدابِع  ْنِم  َُهل  اُولَعَج  َو  ]
. دنداد رارق  دنزرف  وا  تاقولخم  زا  ادخ  يارب  تساهنیمز  اهنامسآ و  قلاخ  یلاعت  يادخ  هک  دندرک  رارقا  هکنآ 

دوشیم يراج  يزیچ  ناسنا  نابز  رب  سپ  تسا ، ساپسان  وا  تافـص  ّقح و  ياهتمعن  هب  تبـسن  ناسنا  هّتبلا  هک  ٌنِیبُم ] ٌروُفََکل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ]
. تسا وا  تافص  معنم و  زا  تلفغ  زا  یشان  انعم  نیا  تسین و  ادخ  تمعن  قیال  هک 

رارق کیرـش  يواسم  روط  هب  شناگدنب  زا  دندشن  عناق  هچ  درک ، بّجعت  نانآ  لاح  زا  دـیاب  َنِینَْبلِاب ] ْمُکافْـصَأ  َو  ٍتاَنب  ُُقلْخَی  اَّمِم  َذَـخَّتا  ِمَأ  ]
. دنداد رارق  ادخ  يارب  دوب  رتتسپ  اهنآ  رظن  هب  هک  دالوا  نآ  هکلب  دنهد 

رد  نیا  و  اًلَثَم ] ِنمْحَّرِلل  َبَرَض  اِمب  ْمُهُدَحَأ  َرُِّشب  اذِإ  َو  ]
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، دوشیم هایس  مغ  زا  ناشیور  دنهد  هدژم  دناهداد  تبسن  ادخ  هب  هک  يرتخد  نتـشاد  هب  هاگره  ناکرـشم  نیا  زا  کی  ره  هب  هک  تسا  یلاح 
ندرک ادا  هک  ایوگ  تسوا ، هیبش  ردپ و  سنج  مه  دـنزرف  هک  تهج  نآ  زا  ای  تسا ، هیبش  لثم و  دـنزرف  نآ  هک  یلاح  رد  ینعی  الثم »  » ظفل

نیب ادـخ و  نیب  تبـسن  اهنآ  هکلب  دنتـسه ، دـنزرف  ياراد  تقیقح  رد  دـنیوگیمن  نیکرـشم  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  تراـبع  نیا  اـب  بلطم 
. دناهدرک هیبشت  دنزرف  ردپ و  تبسن  هب  ار  ّنج  نیب  ادخ و  نیب  ای  هکیالم 

دوخ مشخ  ینعی  تسا  مشخ  هدنرب  ورف  ینعم  هب  ای  كانمغ ، كانهودـنا و  درم  ینعی  موظکم  میظک و  درم  ٌمیِظَک ] َوُه  َو  ادَوْسُم  ُهُهْجَو  َّلَظ  ]
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. تسا توکس  يانعم  هب  ای  دزاسیمن ، رهاظ  ار  نآ  دروخیم و  ار 
؟ دنهدیم رارق  ادخ  دنزرف  هتفای  شرورپ  رویز  بیز و  رد  هک  ار  یسک  دننکیمن و  رکف  ایآ  ِۀَْیلِْحلا ] ِیف  اُؤَّشَُنی  ْنَم  َو  َأ  ]

هک ار  یسک  تسا ؟ رتنییاپ  رتتسپ و  امش  زا  دنوادخ  ایآ  ینعی  تسا ، فوذحم  يادتبم  ربخ  ای  تسا ، فوذحم  ربخ  يادتبم  نم »  » ظفل ای 
. دشاب امش  دنزرف  دنکیم  هزرابم  گنج  رد  هک  یسک  دشاب و  وا  دنزرف  هتفای  شرورپ  رویز  بیز و  رد 

گنج رد  هتفای و  شرورپ  رویز  بیز و  رد  هک  دشاب  یسک  شدنزرف  ات  تسا  رتنیئاپ  امـش  زا  یلاعت  يادخ  ایآ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای 
؟ تسین شدوخ  زا  عافد  رب  رداق  تموصخ  و 

ار  شدوخ  لیلد  تّجح و  اوعد  تموصخ و  رد  هتفای  شرورپ  رویز  بیز و  رد  هک  سکنآ  هک  یلاح  رد  ٍنِیبُم ] ُْریَغ  ِماصِْخلا  ِیف  َوُه  َو  ]
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. دیوگیم نخس  دوخ  ررض  رب  ابلاغ  هکلب  دنک ، نایب  دناوتیمن 
. هدش هدناوخ  لاعفا  باب  زا  هلعافم و  لیعفت و  باب  زا  لوعفم  تروص  هب  هدش و  هدناوخ  لعاف  تروص  هب  دّرجم  یثالث  زا  اوأّشنی »  » ظفل و 

لوق ینعی  هدـش  هدـناوخ  نون  اب  نمحرلا » دـنع   » نمحرلا و دـیبع  نمحرلا » دابع   » ظـفل ًاـثانِإ ] ِنمْحَّرلا  ُداـبِع  ْمُه  َنیِذَّلا  َۀَِـکئالَْملا  اُولَعَج  َو  ]
: تسا دّدعتم  ياهیتشز  نّمضتم  دنتسه  ادخ  نارتخد  هکیالم  دنیوگیم  هک  نیکرشم 

. تسین تانکمم  نیرتتسپ  تفص  زج  انعم  نیا  دنزاسیم و  هیزجت  لباق  ار  وا  هداد و  رارق  بّکرم  ار  یلاعت  يادخ  - 1
. تسا دننام  لثم و  دوجو  جایتحا و  مزلتسم  هک  دناهداد  وا  هب  دلو  داز و  تبسن  - 2

. ددرگیم بّکرم  نکمم و  دشاب  لثم  ياراد  وا  رگا  تسا و  قالطإلا  یلع  ینغ  زاین و  یب  دنوادخ  هک  یلاح  رد 
نیا ددرگیم ، هایـس  ناشیاهتروص  دنوشیم و  تحاران  رّیغتم و  دوش ، هداد  تبـسن  ناشدوخ  هب  رگا  هک  دناهداد  تبـسن  وا  هب  ار  يرما  - 3

. دنهد رارق  ناشدوخ  زا  رتتسپ  رتنییاپ و  ار  یلاعت  يادخ  هک  تسا  نآ  مزلتسم  انعم 
. دناهداد رارق  وا  دنزرف  ار  نادنزرف  نیرتفیعض  - 4

. دناهدش فیصوت  مدرم  نیرتتسپ  تفص  اب  دنمّرکم  زیزع و  ادخ  دزن  هک  هکیالم  - 5
دوشیمن . مولعم  هدهاشم  اب  زج  ندوب  ّثنؤم  رّکذم و  هک  دناهدرک ، هدهاشم  ار  نانآ  تقلخ  نیکرشم  نیا  ایآ  ْمُهَْقلَخ ] اوُدِهَش  َأ  ]
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. دش دهاوخ  هتشون  يدوز  هب  دناهدید  ار  هکیالم  ندوب  ّثنؤم  هک  اهنآ  تداهش  ْمُُهتَداهَش ] ُبَتُْکتَس  ]

. تسا نیکرشم  دیدهت  هلمج  نیا  دنوشیم و  لاؤس  تمایق  زور  رد  تداهش  نیا  زا  و  َنُولَئُْسی ] َو  ]
ار نآ  ینعم  رّوصت  دناهتفگ  هک  ار  ینخـس  نیکرـشم  نیا  َنوُصُرْخَی ] اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  َِکلِذب  ْمَُهل  ام  ْمُهانْدَبَع  ام  ُنمْحَّرلا  َءاش  َْول  اُولاق  َو  ]

. دناهدز ار  فرح  نیا  یلاعت  يادخ  هب  دنزرف  نداد  تبسن  هب  ملع  نودب  نانخس و  نیا  تبسن  هب  یهاگآ  ملع و  نودب  دناهدرکن و 
لعاف هک  دناهتسنادن  دننک و  رارف  ادخ  ریغ  تدابع  یتشز  زا  دناهتـساوخ  نانخـس  نیا  اب  تسا و  هدمآ  رد  بآ  زا  غورد  ناشفرح  ور  نیا  زا 

. درادرب نانآ  راک  زا  ار  يدب  یتشز و  دنک و  بلس  مدرم  زا  ار  رایتخا  هک  تسین  يوحن  هب  ایشا  هب  تبسن  ّتیشم  ندوب  ببس  ای  ّتیشم  ندوب 
!؟ دشاب هداد  یهاگآ  اهنآ  دب  هنوگ  نیا  هک  تسا  هدمآ  یباتک  اهنآ  يارب  راتفگ  نیا  زا  لبق  ای  نآرق  زا  شیپ  ایآ  ِِهْلبَق ] ْنِم  ًاباتِک  ْمُهاْنیَتآ  ْمَأ  ]

دنرادن و يزیچ  نیمخت  نامگ و  زج  نانآ  يدیلقت و  ملع  هن  دنراد ، راتفگ  نیا  يانعم  هب  قیقحت  يور  زا  ملع  هن  اهنآ  َنوُکِسْمَتْسُم ] ِِهب  ْمُهَف  ]
َو انْکَرْشَأ  ام  ُهَّللا  َءاش  َْول  یلاعت : يادخ  لوق  نمض  رد  هیآ  نیا  نایب  ماعنا  يهروس  رد  تسا و  دورطم  یهلا  هاگرد  زا  دیاقع  باب  رد  نیمخت 

. تشذگ انُؤابآ  ال 
داد . میهاوخ  همادا  ار  نانآ  هار  میتفای و  یشور  هار و  رب  ار  نامناردپ  ام  دنتفگ : ٍۀَّمُأ ] یلَع  انَءابآ  انْدَجَو  اَّنِإ  اُولاق  َْلب  ]

108 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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زا هکلب  دندومنن ، دشاب  حیحـص  شدیلقت  هک  مه  یـسک  زا  دـیلقت  دـندرکن و  ادـیپ  ملع  قیقحت  يور  زا  نانآ  َنوُدَـتْهُم ] ْمِهِراثآ  یلَع  اَّنِإ  َو  ]
َناک َْول  َو  َأ  دـیامرفیم : رگید  ياـج  رد  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  دـندرک و  دـیلقت  دوبن  زیاـج  ناـنآ  يارب  هک  ناشناردـپ 

. َنوُدَتْهَی َو ال  ًاْئیَش  َنوُمَْلعَی  ْمُهُؤابآ ال 
35 تایآ 23 -

108 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 23  (: 43  ) فرخزلا هروس  ]

هراشا

َْول َو  َأ  َلاق  ( 23  ) َنوُدَتْقُم ْمِهِراثآ  یلَع  اَّنِإ  َو  ٍۀَّمُأ  یلَع  انَءابآ  انْدَجَو  اَّنِإ  اهُوفَْرتُم  َلاق  َّالِإ  ٍریِذـَن  ْنِم  ٍۀَـیْرَق  ِیف  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ام  َِکلذَـک  َو 
ْذِإ َو  ( 25  ) َنِیبِّذَکُْملا ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف  ْمُْهنِم  انْمَقَْتناَف  ( 24  ) َنوُِرفاک ِِهب  ُْمْتلِـسْرُأ  اِمب  اَّنِإ  اُولاق  ْمُکَءابآ  ِْهیَلَع  ُْمتْدَجَو  اَّمِم  يدْهَِأب  ْمُُکْتئِج 

(27  ) ِنیِدْهَیَس ُهَّنِإَف  ِینَرَطَف  يِذَّلا  َّالِإ  ( 26  ) َنوُُدبْعَت اَّمِم  ٌءاَرب  ِینَّنِإ  ِهِمْوَق  َو  ِهِیبَِأل  ُمیِهاْربِإ  َلاق 
ُّقَْحلا ُمُهَءاج  اََّمل  َو  ( 29  ) ٌنِیبُم ٌلوُسَر  َو  ُّقَْحلا  ُمُهَءاج  یَّتَح  ْمُهَءابآ  َو  ِءالُؤه  ُْتعَّتَم  ْلـَب  ( 28  ) َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ِِهبِقَع  ِیف  ًۀَِیقاب  ًۀَِـملَک  اهَلَعَج  َو 
ُنَْحن َکِّبَر  َتَمْحَر  َنوُمِسْقَی  ْمُه  َأ  ( 31  ) ٍمیِظَع ِْنیَتَیْرَْقلا  َنِم  ٍلُجَر  یلَع  ُنآْرُْقلا  اَذه  َلُِّزن  َْول ال  اُولاق  َو  ( 30  ) َنوُِرفاک ِِهب  اَّنِإ  َو  ٌرْحِس  اذه  اُولاق 

َنوُعَمْجَی اَّمِم  ٌْریَخ  َکِّبَر  ُتَمْحَر  َو  ایِرْخُس  ًاضَْعب  ْمُهُضَْعب  َذِخَّتَِیل  ٍتاجَرَد  ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُهَضَْعب  انْعَفَر  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ْمُهَتَشیِعَم  ْمُهَْنَیب  انْمَـسَق 
(32)

َو ًاباْوبَأ  ْمِِهتُوُیِبل  َو  ( 33  ) َنوُرَهْظَی اْهیَلَع  َجِراعَم  َو  ٍۀَِّضف  ْنِم  ًافُقُـس  ْمِِهتُوُیِبل  ِنمْحَّرلِاب  ُرُفْکَی  ْنَِمل  اـْنلَعََجل  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  ُساَّنلا  َنوُکَی  ْنَأ  ـال  َْول  َو 
(35  ) َنیِقَّتُْمِلل َکِّبَر  َْدنِع  ُةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ُعاتَم  اََّمل  َِکلذ  ُّلُک  ْنِإ  َو  ًافُرْخُز  َو  ( 34  ) َنُؤِکَّتَی اْهیَلَع  ًارُرُس 

109 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

109 ص :  همجرت ..... :

میاهتفای ياهویـش  رب  ار  امناردپ  ام  دنتفگ  شناگدرورپ  زان  هکنآ  رگم  میداتـسرفن  ياهدنهد  رادشه  يدابآ ، چیه  رد  وت  زا  شیپ  ناسنیدب  و 
. میناور هلابند  نانآ  یپ  رد  ام  و 

. میرکنم ار  امش  تلاسر  ام  دنتفگ  مروایب ؟ دیتفای ، نآ  وریپ  ار  ناتناردپ  هچنآ  زا  رتامنهار  امش  يارب  رگا  یّتح  وگب 
. تسا هدوب  هچ  نارکنم  ماجنا  رس  هک  رگنب  سپ  میدناتس ، داد  ناشیا  زا  هاگنآ 

. مرانکرب يرب و  دیتسرپیم  هچنآ  زا  نم  انامه  تفگ  شموق  شردپ و  هب  میهاربا  هک  دوب  نینچ  و 
. دیامرف تیاده  ارم  ومه  تسا و  هدیرفآ  ارم  هک  یسک  زا  رگم 

. دنیآ هار  هب  هک  دشاب  داد ، رارق  وا  دافحا  نایم  رد  راگدنام  ینخس  ار  دیحوت ] يهشیدنا   ] نآ و 
. دمآ نانآ  دزن  هب  راکشآ  يربمایپ  ّقح و  نید ]  ] هکنآ ات  ماهتخاس  دنمرهب  ار  ناشناردپ  نانیا و  يرآ 

. مینآ رکنم  ام  تسوداج و  نیا  دنتفگ  دمآ ، نانآ  دزن  هب  ّقح  نید ]  ] نوچ و 
. تسا هدماین  دورف  فئاط ] هکم و   ] رهش ود  نآ  زا  گرزب  يدرم  رب  نآرق  نیا  ارچ  دنتفگ  و 

یضعب مینکیم و  میسقت  نانآ  نایم  رد  ایند  یگدنز  رد  ار  ناشهیامتـسیز  ام  هکلب ] هن   ] دننکیم میـسقت  ار  تراگدرورپ  تمحر  ناشیا  ایآ 
تراگدرورپ تمحر  دنریگب و  تمدخ  هب  ار  رگید  یـضعب  نانآ  زا  یـضعب  ات  میتشاد  رترب  دنلب  ییاههبترم  هب  رگید  یـضعب  رب  ار  ناشیا  زا 

. دنروآیم درگ  هچنآ  زا  تسا  رتهب 
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، دندیزرویم رفک  نامحر  دنوادخ  رب  هک  یناسک  ياههناخ  يارب  دنوش ، رفک ] رد   ] ياهناگی تّما  مدرم  میتساوخیمن ]  ] هک دوبن  نیا  رگا  و 
. دنور الاب  اهنآ  رب  هک  میس ] زا   ] ییاهنابدرن زین  میدروآیم و  دیدپ  نیمیس  ییاهفقس 

يارب  زین  و 
110 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دننز هیکت  اهنآ  رب  هک  میدادیم ] رارق   ] ییاهتخت و  میس ] زا  یی   ] اهرد ناشیاههناخ 
. تسا ناراگزیهرپ  نآ  زا  تراگدرورپ  دزن  رد  ترخآ  تسین و  ایند  یناگدنز  يراذگ ]  ] يهرهب زج  اهنیا  يهمه  ییاهرویز و  رز و  و 

110 ص :  ریسفت ..... 

يرادلد نیا  و  َنوُدَتْقُم ] ْمِهِراثآ  یلَع  اَّنِإ  َو  ٍۀَّمُأ  یلَع  انَءابآ  انْدَـجَو  اَّنِإ  اهُوفَْرتُم  َلاق  اَّلِإ  ٍریِذـَن  ْنِم  ٍۀَـیْرَق  ِیف  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ام  َِکلذَـک  َو  ]
ناربمایپ تسا و  مدرم  تداع  مسر و  دـیدج  میدـق و  زا  هناروک  روک  دـیلقت  نیا  هک  هنوگ  نیدـب  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

. دناهدوب التبم  صاخشا  هنوگ  نیا  لاثما  هب  نیشیپ 
زا ریغ  یلو  دـناهدرکیم ، هضراعم  مالّـسلا  مهیلع  ایلوا  ءایبنا و  اب  ناـنآ  هک  تسا  تهج  نادـب  نانارـسوه  نیفرتم و  صوصخ  ندرک  رکذ  و 

. تسا نانارسوه  هنوگ  نیا  هب  ناشهاگن  رظن و  هشیمه  مدرم  يهّیقب  اهنآ 
دیهاوخ دیلقت  ناتناردپ  زا  مه  زاب  مدروآ  تسا  هدروآ  ناتناردپ  هک  هچنآ  زا  رتهب  نم  رگا  ایآ  َأ ] : ] تفگ اهنآ  هب  هدننک  راذـنا  لوسر  َلاق ] ]

؟ درک
؟ دنتفگ هچ  نیکرشم  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  اُولاق ] ْمُکَءابآ  ِْهیَلَع  ُْمتْدَجَو  اَّمِم  يدْهَِأب  ْمُُکْتئِج  َْول  َو  ]

: دنتفگ دومرف : یلاعت  يادخ 
دنتسه نآ  رب  نامناردپ  هک  هچنآ  زا  رترگ  تیاده  رتهب و  هچ  رگا  میرفاک  دیاهدش  هداتسرف  امش  هک  هچنآ  هب  ام  َنوُِرفاک ] ِِهب  ُْمْتلِسْرُأ  اِمب  اَّنِإ  ]

دشاب .
111 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. میتفرگ ماقتنا  نانآ  زا  سپ  میدرک  رکذ  وت  يارب  ار  نانآ  زا  یضعب  هک  اهباذع  اهتمقن و  عاونا  اب  ْمُْهنِم ] انْمَقَْتناَف  ]
دای هب  ای  نک  يروآ  دای  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسانعم ، رابتعا  هب  فطع  هلمج  نیا  ُمیِهاْربِإ ] َلاق  ْذِإ  َو  َنِیبِّذَـکُْملا  ُۀَِـبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَـف  ]

. دنداد رارق  ینارتخد  وا  يارب  دنداد ، رارق  کیرش  ءزج و  ادخ  يارب  ادخ  ناگدنب  زا  نیکرشم  هک  ار  یماگنه  روآ 
ْمُهانْدَبَع ام  ُنمْحَّرلا  َءاش  َْول  دنتفگ : نیکرشم  هک  ار  یماگنه  روآ  دای  هب  دنـشاب و  نآ  حبق  یتشز و  هّبنتم  ات  روایب  مدرم  دای  هب  ار  بلطم  نیا 

ار وا  میداتـسرف و  ياهدـنناسرت  ریذـن و  ياهیرق  ره  رد  هک  ار  یماگنه  رآ  دای  هب  دـنوش ، هّبنتم  ات  زاس  رهاظ  ناـنآ  رب  ار  راـتفگ  نیا  یتشز  و 
ام دـنتفگ  هک  ار  یماگنه  روآ  دای  هب  ینک و  ادـیپ  یّلـست  دوخ  موق  بیذـکت  زا  مه  وت  ات  میدومن ، كـاله  ار  ناـنآ  اـم  دـندرک و  بیذـکت 
ار یماگنه  روآ  دای  هب  زاس و  رهاظ  نانآ  رب  ار  راتفگ  نیا  یتشز  مینکیم ، يوریپ  شور  نامه  زا  میاهتفاـی و  ینید  شور و  رب  ار  نامناردـپ 

: تفگ میهاربا  هک 
مرازیب دیتسرپیم  امـش  هک  هچنآ  زا  نم  تفگ : شموق  ردپ و  هب  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ِینَرَطَف ] يِذَّلا  اَّلِإ  َنوُُدبْعَت  اَّمِم  ٌءاَرب  ِینَّنِإ  ِهِمْوَق  َو  ِهِیبَِأل  ]

ندرک دیلقت  زا  هک  دشاب  وت  موق  يارب  ياهنومن  نخس  نیا  بلطم و  نیا  ات  تسا ، هتشرس  دیحوت  ترطف  رب  هدیرفآ و  ارم  هک  ییادخ  هب  رگم 
. دنشاب هتشاد  دیلقت  دصق  رگا  دشاب  دیلقت  يارب  یقشمرس  زین  دنشاب و  رازیب  تسین  زیاج  شدیلقت  هک  یسک  زا 

112 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تسا هداد  رارق  شدوخ  لسن  رد  یگشیمه  هنادواج و  يرما  ار  تسین  زیاج  شدیلقت  هک  یسک  هب  دیلقت  زا  يرازیب  مالّسلا  هیلع  میهاربا  اریز 
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انتعا یب  ناشلوبق  ّدر و  هب  يزاس و  رهاـظ  ار  شیوخ  توعد  ینکن و  اـنتعا  ناـنآ  راـکنا  تّدـش  دوخ و  موق  هب  هک  دـشاب  وت  يارب  یلثم  زین 
. یشاب

. تسا ناسنا  بولطم  وزرآ و  هک  هچنآ  هب  درک  دهاوخ  تیاده  ارم  دنوادخ  ِنیِدْهَیَس  ُهَّنِإَف 
رارق یگشیمه  هنادواج و  يهملک  کی  ار  دیحوت  يهملک  ای  تسین  زیاج  شدیلقت  هک  یسک  دیلقت  زا  يرازیب  يهملک  ًۀَِیقاب ] ًۀَِملَک  اهَلَعَج  َو  ]

. داد
هب میهاربا و  رـس  تشپ  هک  تسا  وا  تّما  هّیرذ  میهاربا و  يهّیرذ  زا  یناـسک  دوصقم  اـی  دوخ ، تّما  اـی  شیوخ  لـسن  هّیرذ و  رد  ِِهبِقَع ] ِیف  ]

. دنیآیم وا  لابند 
زا دعب  هک  دنتـسه  یناسک  زا  نانیا  دندرگ و  زاب  تسنانآ  ترطف  تشرـس و  رد  هک  دوخ  ینادان  لهج و  زا  اهنآ  هک  دیاش  َنوُعِجْرَی ] ْمُهَّلََعل  ]

زیاج شدیلقت  هک  یسک  زا  دیلقت  لهج و  زا  دنریگب و  ار  هنادواج  نخس  هملک و  نآ  دیاب  سپ  دناهدمآ ، وا  بقع  زا  مالّـسلا و  هیلع  میهاربا 
یقاب مالّسلا  هیلع  نیسح  لسن  رد  تماما  تسا ، « 1  » هدش ریسفت  تماما  هب  ام  رابخا  رد  یندنامیقاب  هنادواج و  يهملک  نآ  دندرگرب و  تسین 

. تسا هدش  ایند  هب  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  تشگزاب  هب  ریسفت  َنوُعِجْرَی  ْمُهَّلََعل  یلاعت  يادخ  لوق  تسا و 
__________________________________________________

ج 4 ص 38 ناهرب : ( 1)
113 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

کّـسمت نآ  هب  دـنراد و  داـمتعا  ناشناردـپ  زا  دـیلقت  رب  هک  تسین  تهج  نآ  زا  دوخ  لـطاب  شور  رب  نیکرـشم  ندـنام  یقاـب  ُْتعَّتَم ] ْلـَب  ]
. تسا هدرک  نینچ  نیا  یناویح  ياهتّذل  تاعّتمت و  ار  ناشناردپ  نانیا و  هکلب  دننکیم 

. تسا شیرق  دوصقم  ِءالُؤه ] ]
دراد و رذح  رب  بئاصم  اهالب و  زا  ار  نانآ  یسک  هکنآ  نودب  دندش ، قرغ  هتفر و  ورف  یناویح  ياهتّذل  رد  ناشناردپ  نانیا و  ْمُهَءابآ ] َو  ]

رطاخ هتفای و  نانیمطا  نآ  هب  دندرک و  ادیپ  شمارآ  اهتّذل  نآ  اب  اهنآ  هجیتن  رد  دهد و  رادـشه  نانآ  هب  یناربمایپ  هکنآ  نودـب  دـناسرتب و 
. دندش عمج 

. دمآ اهنآ  غارس  هب  تیالو  هکنآ  ات  ُقَْحلا ] ُمُهَءاج  یَّتَح  ]
. دوب راکشآ  نآ  یتسار  شتلاسر و  هک  هدش  هداتسرف  اهنآ  يارب  يراکشآ  حضاو و  لوسر  و  ٌنِیبُم ] ٌلوُسَر  َو  ]

. دنکیم راکشآ  رهاظ و  ار  شتلاسر  هک  دشاب  نیا  روظنم  تسا  نکمم  و 
رحـس و تسا  یهلا  ینامـسآ و  باتک  نآ  هک  دنکیم  اعّدا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  یباتک  نیا  دنتفگ : نیکرـشم  اذـه ] اُولاق  ]

وداج رحس و  دوشیم  رهاظ  وا  زا  هک  ياهداعلا  قراخ  ياهراک  نیا  ای  تسا ، ادخ  بناج  زا  دنکیم  اعّدا  وا  هک  یتلاسر  نیا  ای  تسا ، وداج 
. میتسه رفاک  روما  نیا  هب  تبسن  ام  تسا و 

هک  تسا  نآ  زا  نخس  نیا  تسا  فئاط  هّکم و  نیتیرق  زا  روظنم  ٍمیِظَع ] ِْنیَتَیْرَْقلا  َنِم  ٍلُجَر  یلَع  ُنآْرُْقلا  اَذه  َلُِّزن  َْول ال  اُولاق  َو  ]
114 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

مدـخ و بسن و  بسح و  زا  يویند  ياهتفارـش  اـهنت  دنتخانـشیمن و  یتفارـش  یگرزب و  تسا  سوسحم  رهاـظ و  هک  هچنآ  زج  نیکرـشم 
نآرق هک  دندش  رکنم  اذل  تشادن  ار  روما  نیا  زا  کی  چـیه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  دوب و  مهم  ناشیا  رب  دالوا  لام و  يدایز  مشح و 

. دشاب هدش  لزان  وا  رب  ادخ  بناج  زا 
نآرق یّمهم  صخش  يارب  داتسرفیم و  ار  یگرزب  فیرـش و  درم  دیاب  داتـسرفیم  لوسر  درکیم و  لزان  یباتک  دنوادخ  رگا  دنتفگیم : و 

. درکیم لزان  رفن  ود  نآ  زا  یکی  هب  ار  نآرق  فئاط ، رد  دوعسم  نب  ةورع  هّکم ، رد  هریغم  نب  دیلو  دننام  درکیم ، لزان  ار 
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ماقم نآ  هب  ار  صخش  يرهاظ  يروص و  تفارش  تسا و  یناحور  ماقم  بصنم و  کی  تلاسر  هک  دنتسنادن  دندیمهفن و  نیکرـشم  نکیل  و 
. دشاب مه  بصنم  ماقم و  نآ  عنام  تسا  نکمم  هکلب  دناسریمن  هبترم  ماقم و  نآ  عنام  تسا  نکمم  هکلب  دناسریمن  هبترم  و 

لوسر هب  ّبر »  » ظفل ندرک  هفاضا  ماهفتسا و  يهلمج  دننکیم !؟ میـسقت  ار  تراگدرورپ  تمحر  اهنآ  ایآ  َکِّبَر ] َتَمْحَر  َنوُمِـسْقَی  ْمُه  َأ  ]
. دراد نانآ  يازهتسا  ریقحت و  راکنا ، رب  تلالد  نیکرشم  هب  هن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 

لیصحت رایتخا  رهاظ  بسح  رب  نانآ ، دوخ  تاسوسحم  بسک و  زا  هک  یناگدنز  تشیعم و  اْینُّدلا ] ِةایَْحلا  ِیف  ْمُهَتَـشیِعَم  ْمُهَْنَیب  انْمَـسَق  ُنْحَن  ]
. میدرک میسقت  نانآ  نیب  ام  ار  تشیعم  يزور و  هکلب  تسین  ناشتسد  رد  یشنیرفآ  تخاس و  چیه  تسنانآ  تسد  رد  نآ 

!؟ دننکیم میسقت  درادن  دوجو  نانآ  بناج  زا  عنم  رایتخا و  چیه  تسادخ ، بناج  زا  سوسحم  ریغ  تمحر  هک  ار  تّوبن  هنوگچ  سپ 
115 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

میداد رارق  رگید  یـضعب  زا  رتالاب  يرهاظ  ياهبصنم  يویند و  بتارم  رد  ار  یـضعب  تاجرد  ام  و  ٍتاجَرَد ] ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُهَـضَْعب  انْعَفَر  َو  ]
. مینکیم لوکوم  نانآ  يارآ  هب  ار  تلاسر  گرزب  بصنم  نیا  هنوگچ  سپ 

. دنشاب یخرب  ياهراک  ربنامرف  یضعب  هک  تسا  نآ  يارب  يرهاط  يرترب  نیا  ایِرْخُس ] ًاضَْعب  ْمُهُضَْعب  َذِخَّتَِیل  ]
زا اجنیا  رد  دیاش  نیـس ، رـسک  اب  یترخـس »  » و هّیرخـس »  » تسا نینچمه  دشابیم و  هنم » رخـس   » و هب » رخـس   » زا ردصم  مسا  ّيرخـس »  » ظفل

. ندش لیلذ  لیلذت و  يانعم  هب  تسا  هّدام  نیمه  يارب  مسا  ریخست و  يهّدام 
. سومان دالوا و  لاوما و  لیبق  زا  دننکیم  عمج  هک  هچنآ  زا  تسا  رتهب  وت  راگدرورپ  تمحر  و  َنوُعَمْجَی ] اَّمِم  ٌْریَخ  َکِّبَر  ُتَمْحَر  َو  ]
؟ تسا هدومن  تشز  ار  شتروص  هدرک و  زاین  یب  ار  یکی  هنوگچ  دنوادخ  هک  ینیبیمن  ایآ  ادخ  يهدنب  يا  تسا : هدمآ  يربخ  رد  و 

ار یکی  هنوـگچ  هدرک و  ریقف  ار  وا  هداد و  تفارـش  یکی  هب  هنوـگچ  تسا و  هدوـمن  ریقف  ار  وا  هدرک و  بوـخ  ار  یکی  تروـص  هنوـگچ  و 
؟ تسا هدروآ  نییاپ  تسپ و  يهبترم  هب  ار  وا  هدرک و  زاینیب 

درادـن ّقح  ابیز  تسا و  هدـشن  هفاضا  ینالف  ییابیز  لامج و  نم  تورث  هب  ارچ  دـیوگب  درادـن  ّقح  ینغ  زاینیب و  هیآ  نیا  بجوم  هب  سپس 
لام و نم  تفارـش  هب  ارچ  دیوگب  درادن  ّقح  گرزب  فیرـش و  تسا ، هدشن  هفاضا  ینالف  لام  تورث و  نم  لامج  ییابیز و  هب  ارچ  دـیوگب 

ارچ  دیوگب  دناوتیمن  دراد  رارق  نییاپ  هبترم  رد  هک  نآ  تسا و  هدشن  هفاضا  ینالف  تورث 
116 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدشن  هفاضا  ینالف  تفارش  نم  یتسپ  و 
رد هک  روط  نامه  تسا  میکح  شیوخ  ياهراک  لاعفا و  رد  دنکیم ، میـسقت  دـهاوخب  هک  روط  ره  تسادـخ  نآ  زا  نامرف  مکح و  نکل  و 

. تسا هدیدنسپ  دومحم و  شلامعا 
: دومرف یلاعت  يادخ  ٍمیِظَع  ِْنیَتَیْرَْقلا  َنِم  ٍلُجَر  یلَع  ُنآْرُْقلا  اَذه  َلُِّزن  َْول ال  اُولاق  َو  دیامرفیم : یلاعت  يادخ  هک  تسا  نیا  و 

جاتحم ار  اهیضعب  میدرک و  میـسقت  ام  ایند  رد  ار  نانآ  یناگدنز  تشیعم و  دننکیم !؟ میـسقت  ار  تراگدرورپ  تمحر  نانآ  ایآ  دّمحم  ای 
. تسا یلّوا  تامدخ  الاک و  جاتحم  يرگید  نآ  دراد و  یصخش  لام  هب  جایتحا  یکی  میداد ، رارق  رگید  یضعب 

زا ای  جایتحا  نیا  تسا و  رقف  نیرتریقف  هب  جاتحم  اهراک  زا  یضعب  رد  ناهج  صخـش  نیرتدنمتورث  ناهاشداپ و  نیرتالاب  ینیبیم  اذکه ... 
وا تسد  اب  زج  هاشداپ  نآ  هک  دـیآیم  رب  شتـسد  زا  یّـصاخ  راـک  اـی  تسا ، یـصوصخم  يـالاک  ياراد  ریقف  صخـش  هک  تسا  نیا  باـب 

. دهد ماجنا  دناوتیمن 
هب جایتحا  ریقف  نیا  رگید  يوس  زا  دـنک و  هدافتـسا  ریقف  نیا  زا  تسا  روبجم  هاشداپ  نآ  هک  تساهتمکح  مولع و  يهیحاـن  زا  جاـیتحا  اـی 

. دراد ریقف  نیا  تخانش  تفرعم و  يأر و  ملع و  هب  جایتحا  زین  هاشداپ  دراد و  ینغ  نآ  لام 
نم ملع  يأر و  هب  ارچ  دیوگب : درادن  ّقح  ریقف  نینچمه  تسا ، هدشن  عمج  ریقف  نیا  ملع  اب  نم  تورث  لام و  ارچ  دیوگب  درادن  ّقح  هاشداپ 
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117 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هفاضا  هاشداپ  نیا  لام  زا  يزاین  یب  منادیم  اهتمکح  نونف  زا  هک  هچنآ  و 
. دوبن بلطم  نیا  تهارک  ندوب و  دنیاشوخان  رگا  و  ًةَدِحاو ] ًۀَّمُأ  ُساَّنلا  َنوُکَی  ْنَأ  َْول ال  َو  [ !؟ تسا هدشن 

رارق هرقن  زا  ار  ناشیاههناخ  فقس  ات  میدادیم  هعسوت  راّفک  لاوما  رد  هک  هنوگ  نیدب  ٍۀَِّضف ] ْنِم  ًافُقُس  ْمِِهتُوُیِبل  ِنمْحَّرلِاب  ُرُفْکَی  ْنَِمل  اْنلَعََجل  ]
. دنهد

. میدادیم رارق  هرقن  زا  ار  ناشیاهنابدرن  و  َجِراعَم ] َو  ]
. دنورب اهماب  تشپ  يالاب  هب  ياهرقن  ياهنابدرن  نآ  اب  ات  َنوُرَهْظَی ] اْهیَلَع  ]

. میدادیم رارق  هرقن  زا  ار  نانآ  ياهتخت  اههناخ و  ياهرد  ًارُرُس ] َو  ًاباْوبَأ  ْمِِهتُوُیِبل  َو  ]
زاـینیب ینغ و  ار  هـمه  دنــشاب  رفاـک  مدرم  يهـمه  دـشیم  رگا  ینعی  تـسا ، روـیز  تـنیز و  فرخز  زا  روـظنم  ًاـفُرْخُز ] َو  َنُؤِـکَّتَی  اـْهیَلَع  ]

. میدرکیم
یلاح تاعارم  رگا  میتساوخن و  ار  نامدوخ  هب  تافتلا  هّجوت و  رفاـک  زا  اـم  تسا و  دـنیاشوخان  دورطم و  اـم  بناـج  زا  راوخ و  رفاـک  نوچ 

دروخیمن ار  ایند  مغ  مه  هظحل  کی  یّتح  هک  يوحن  هب  میدادیم  هعسوت  وا  رب  ایند  رد  دوبن  تسه  شدوجو  رد  نامیا  دادعتـسا  هک  یـسک 
يزاینیب رقف و  زین  راّفک  نیب  رد  دنراد  نامیا  دادعتسا  هک  یناسک  لاح  تاعارم  تهج  نکل  درکیمن ، ام  يوس  هب  تافتلا  هّجوت و  رگید  ات 

دراد . دوجو  رقف  يراد و  لام  زین  نینمؤم  نیب  رد  هچنانچ  میداد ، رارق 
118 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دنک ساسحا  شسفن  رد  يزیچ  منمؤم  يهدنب  مرادن  شوخ  هک  دوبن  رگا  دیامرفیم : یلاعت  يادخ  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
. مدناشوپیم الط  زا  ار  رفاک 

میمـص زا  دیـشاب ، هتـشاد  رطاخ  بیط  دیـشاب و  یـضار  نیکاسم  ءارقف و  هورگ  يا  تسا ، هدش  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  و 
. تسین امش  يارب  یباوث  رگید  دیشاب  یضاران  رگا  دهدیم و  باوث  شیوخ  رقف  رب  ار  امش  دنوادخ  دیشاب  یضار  ادخ  زا  بلق 

ینغ هکنآ  رگم  دوبن  يرفاک  چیه  دوب ، ریقف  هکنآ  رگم  دوبن  ینمؤم  چیه  مدآ  دالوا  زا  هدش : دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  زین  و 
رد یلاعت  يادخ  سپ  هدن ، رارق  نارفاک  يارب  یـشیامزآ  ار  ام  اراگدرورپ  درک : ضرع  دـمآ و  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  هکنآ  ات  دوب ، زاین  یب  و 

. درک نینچ  زین  نینمؤم  نیب  رد  داد و  رارق  جایتحا  تورث و  جاتحم و  زاینیب و  راّفک  نیب 
ایند عاتم  زج  اههناخ  ياهرویز  تنیز و  اهتخت و  ياهنابدرن و  هرقن و  زا  فقـس  لیبق  زا  دـش  هتفگ  هک  روما  نیا  يهمه  َِکلذ ] ُّلُک  ْنِإ  َو  ]

. تسین يزیچ 
فیفخت اب  انثتـسا ، تادا  اّمل »  » ظفل تسا ، هیفان  نإ »  » ظفل تروص  نیا  رد  هک  هدـش  هدـناوخ  دـیدشت  اب  اّمل »  » ظفل اْینُّدـلا ] ِةایَْحلا  ُعاـتَم  اََّمل  ]

. تسا هفوصوم  ای  هلوصوم  ای  هدیاز  ام »  » ظفل هقراف و  اّمل »  » مال هفّفخم و  نا »  » ظفل تروص  نیا  رد  هک  هدش  هدناوخ 
زا اهنآ  ریغ  هک  ایوگ  دـننک ، زیهرپ  ایند  تاـیح  عاـتم  زا  هک  تسا  یناـسک  يارب  ترخآ  تراـگدرورپ  دزن  َنیِقَّتُْمِلل ] َکِّبَر  َدـْنِع  ُةَرِخآـْلا  َو  ]

119 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دّرجم  لقع  هک  یسک  ریغ  ای  نمؤم  ریغ  دناهتفگ  هک  یناسک  دنرادن و  يزیچ  ترخآ 
. تسین نینچ  نیا  بلطم  یلو  دناهدرک ، کّسمت  هیآ  نیمه  هب  دنامیمن  یقاب  ترخآ  يارب  دوشیم و  یناف  دریمب  هاگره  درادن 

دّرجت زا  رادـقم  نیمه  تسا و  دّرجم  ناویح  رد  لاـیخ  اریز  دـنامیم ، یقاـب  ترخآ  رد  ناویح  قـلطم  هک  تسا  نیا  بلطم  قـیقحت  هک  اریز 
. تسا یفاک  ندب  یبارخ  زا  دعب  ياقب  يارب 

45 تایآ 36 -

119 ص :  ات 45 ..... ] تایآ 36  (: 43  ) فرخزلا هروس  ]
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هراشا

اذِإ یَّتَح  ( 37  ) َنوُدَتْهُم ْمُهَّنَأ  َنُوبَـسْحَی  َو  ِلِیبَّسلا  ِنَع  ْمُهَنوُّدُصََیل  ْمُهَّنِإ  َو  ( 36  ) ٌنیِرَق َُهل  َوُهَف  ًاناْطیَـش  َُهل  ْضِّیَُقن  ِنمْحَّرلا  ِرْکِذ  ْنَع  ُشْعَی  ْنَم  َو 
َْتنَأَف َأ  ( 39  ) َنوُکِرَتْشُم ِباذَْعلا  ِیف  ْمُکَّنَأ  ُْمتْمَلَظ  ْذِإ  َمْوَْیلا  ُمُکَعَْفنَی  َْنل  َو  ( 38  ) ُنیِرَْقلا َْسِئبَف  ِْنیَقِرْشَْملا  َدُْعب  َکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  َْتَیل  ای  َلاق  انَءاج 

(40  ) ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  َناک  ْنَم  َو  َیْمُْعلا  يِدْهَت  َْوأ  َّمُّصلا  ُعِمُْست 
َکَّنِإ َْکَیلِإ  َیِحوُأ  يِذَّلِاب  ْکِسْمَتْـساَف  ( 42  ) َنوُرِدَـتْقُم ْمِْهیَلَع  اَّنِإَف  ْمُهانْدَـعَو  يِذَّلا  َکَّنَیُِرن  َْوأ  ( 41  ) َنوُمِقَْتنُم ْمُْهنِم  اَّنِإَف  َِکب  َّنَبَهْذـَن  اَّمِإَـف 

ِنُود ْنِم  اْنلَعَج  َأ  اِنلُـسُر  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ْنَم  ْلَئْـس  َو  ( 44  ) َنُولَئُْـست َفْوَس  َو  َکِمْوَِقل  َو  ََکل  ٌرْکِذـَل  ُهَّنِإ  َو  ( 43  ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِـص  یلَع 
(45  ) َنوُدَبُْعی ًۀَِهلآ  ِنمْحَّرلا 

119 ص :  همجرت ..... :

هک میرامگب  یناطیش  وا  يارب  دنادرگب ، لد  نامحر  يادخ  دای  زا  سک  ره  و 
120 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسوا نیشنمه  وا 
. دناهتفایهر دوخ  هک  دنرب  نامگ  دنراد ، زاب  تسار ]  ] هار زا  ار  ناشیا  نانآ  و 

. تسا ینیشنمه  دب  دوب و  برغم  قرشم و  يهلصاف  وت  نم و  نیب  شاک  دیوگ  ناطیش ] نآ  هب   ] دیآ ام  دزن  هب  نوچ  ات 
. دیکرتشم باذع  رد  هک  دهدن  ناتدوس  رما ] نیا   ] زورما زگره  دیاهدیزرو ، كرش ] متس /[  نوچ  و 

؟ ینکیم تیاده  تسا ، راکشآ  یهارمگ  رد  هک  ار  یسک  نایانیبان و  ای  یناونشیم ، ار ] دوخ  مایپ   ] نایاونشان هب  وت  ایآ 
. میناتسیم داد  ناشیا  زا  تروص  نآ  رد  میربب ، ایند ] زا   ] ار وت  رگا  سپ 

. مییاناوت ناشیا  رب  تروص ، ره  رد  میهد ، ناشن  وت  هب  میاهداد  هدعو  ناشیا  هب  باذع ] زا   ] هچنآ رگا  ای 
. یتسه تسار  هار  رب  وت  هک ] نادب  و   ] نک کّسمت  تسا ، هدش  یحو  وت  رب  هچنآ  هب 

. دیوش تساوخزاب  هک  ادوز  تسوت و  موق  وت و  يارب  يروآ  دای  نآ  و 
هدـیتسرپ هک  میاهدرک  مکح  ار  ینایادـخ  نامحر ، دـنوادخ  ياج  هب  ایآ  هک  سرپب ، میاهداتـسرف  وت  زا  شیپ  هک  ام ، ناربماـیپ  ناوریپ ]  ] زا و 

؟ دنوش

120 ص :  ریسفت ..... 

. دوش روک  هدنشخب  يادخ  رکذ  زا  هک  ره  و  ِنمْحَّرلا ] ِرْکِذ  ْنَع  ُشْعَی  ْنَم  َو  ]
. تسادخ رکذ  تقیقح  رد  تسا  يراج  يراس و  تادوجوم  عیمج  رد  ینیوکت  روط  هب  هک  تیالو  نآ  نادب 

. تسا يراس  يراج و  هّنجا  دالوا  ناسنا و  رب  هک  یفیلکت  تیالو  تسا  نینچمه  و 
تسا و رکذ  دباییم  قّقحت  وا  اب  تیالو  هک  زین  تیالو  بحاص  درک ، هفاضا  نمحر »  » ظفل هب  ار  رکذ »  » ظفل هک  تسا  تهج  نیمه  يور  و 

هک  نیّیراوح  باوج  رد  مالّسلا  هیلع  یسیع  هچنانچ  تسا ، هدنروآ  دای  وا  ندید  اذل 
121 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

؟ مینک تسلاجم  یسک  هچ  اب  هّللا  حور  ای  دندیسرپ 
. دزادنا ادخ  دای  هب  ار  امش  وا  ندید  هک  یسک  اب  دومرف :
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لـصاح تیالو  بحاص  زا  ذوخأم  رکذ  نیمه  زا  هک  يرکف  سپـس  تسادـخ ، رکذ  تسا  تیالو  بحاـص  زا  ذوخأـم  هک  يرکذ  نآ  سپس 
. تسرکذ دشاب  هدش 

ماگنه وا  یهن  رما و  يروآ  دای  سپـس  رطاخ ، نهذ و  رد  ادخ  يروآ  دای  سپـس  تسا ، ذوخأم  رکذ  زا  رتلماک  ندوب  رکذ  رد  رکف  هچ  رگا 
يزیچ ره  دزادنایب  ادخ  دای  هب  ار  وت  هک  يزیچ  ره  سپس  اهنیا ، ریغ  نتفگ و  ادخ  دمح  حیبست و  لیلهت و  لیبق  زا  ینابز  رکذ  سپس  اهراک ،

. دشاب دهاوخیم  هک 
. تسا رکذ  ماسقا  عیمج  زا  يروک  بجوم  يروک  نیا  دوش  روک  رما  ّیلو  زا  تیالو و  زا  سک  ره  هک  تسا  نیا  دوصقم  و 

هدش تّیناسنا  قیرط  رب  كولس  ّتیناسنا و  زا  عنام  هک  میزاسیم  وا  نیرق  میرامگیم و  ار  یناطیش  وا  يارب  ٌنیِرَق ] َُهل  َوُهَف  ًاناْطیَـش  َُهل  ْضِّیَُقن  ]
. دناسریم شتآ  هب  هار  نیمه  رد  دناشکیم ، ّتیناطیش  یگدنرد و  ّتیناویح و  يوس  هب  ار  وا  و 

هب ناطیـش  دشاب  وا  ّصاخ  تعیب  يّدصتم  هک  دشابن  ّیلو  خیـش و  ياراد  سک  ره  هک  تسا  نیا  هدـش  تیاور  ناگرزب  زا  هک  ینانخـس  زا  و 
. درادن شتآ  زا  یتاجن  هار  چیه  تسین و  وا  رد  يریخ  دیما  چیه  ددرگ  ّطلسم  وا  رب  ناطیش  هک  سک  ره  دوشیم و  راوس  وا  ندرگ 

هک ار  یـسک  زا  ذـخا  سک  ره  دوشیم ، روک  ادـخ  رکذ  زا  دوش  هانگ  يّدـصتم  هک  سک  ره  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  و 
هب  روتسد  دنوادخ 

122 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. ددرگیم وا  مدمه  نیرق و  ناطیش  دنک  كرت  تسا  هداد  وا  زا  تعاطا 

. دنتسه نالد  روک  مدمه  نیرق و  هک  ناطیش  نآ  ْمُهَّنِإ ] َو  ]
. دنوشیم عنام  تسار  هار  تیناسنا و  هار  هب  نتفر  زا  ار  نالد  روک  نآ  ْمُهَنوُّدُصََیل ] ]

نوچ تسا ، یفیلکت  ینیوکت و  تیالو  هار  هار ، نآ  دیامیپب ، ار  هار  نآ  ناسنا  تسا  هتسیاش  هک  دنرادیم  زاب  یهار  زا  ار  نانآ  ِلِیبَّسلا ] ِنَع  ]
وا تیالو  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  زا  سک  ره  تسا : نیا  هیآ  يانعم  تسین  نآ  ّدر  لوبق و  تیالو و  هب  هراشا  زا  یلاخ  نآرق  ياهباطخ  رتشیب 

. دننکیم انیبان  روک و  شتیالو  مالّسلا و  هیلع  ّیلع  زا  ار  وا  شناوریپ  ناطیش و  نآ  مینکیم و  رّدقم  یناطیش  وا  يارب  دوش  روک 
. دنتسه تیاده  رد  دننکیم  نامگ  اهنآ  يهمه  ای  نالد  روک  ای  نیطایش  َنُوبَسْحَی ] َو  ]
. تسا هتسب  نانآ  يورب  حیحص  هار  دنتسه  هارمگ  اهنآ  هک  یلاح  رد  َنوُدَتْهُم ] ْمُهَّنَأ  ]

. هدش هدناوخ  هینثت  تروص  هب  اناءاج » « » انءاج  » ظفل دیآ ، ام  شیپ  لد  روک  نآ  هک  تقو  نآ  ات  انَءاج ] اذِإ  یَّتَح  ]
. دوب برغم  قرشم و  نیب  هلصاف  يرود و  وت  نم و  نیب  شاک  يا  ِْنیَقِرْشَْملا ] َدُْعب  َکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  َْتَیل  ای  : ] دیوگیم ناطیش  هب  لد  روک  َلاق ] ]

تیالو زا  ندش  هتشاد  زاب  ببس  هب  تشاد ، زاب  تیالو  زا  ار  وا  ناطیش  هک  دنیبیم  نوچ  يدوب . يدب  نیرق  دب و  تسود  هچ  ُنیِرَْقلا ] َْسِئبَف  ]
. دوبن وا  مدمه  نیرق و  ناطیش  شاک  يا  هک  دنکیم  وزرآ  دش  شتآ  لخاد  دش و  كاله 

123 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یّنمت و مکعفنی »  » لـعاف دـناسریمن ، یعفن  ار  امـش  وزرآ  ینامیـشپ و  زورما  َنوُکِرَتْـشُم ] ِباذَْـعلا  ِیف  ْمُکَّنَأ  ُْمتْمَلَظ  ْذِإ  َمْوَْیلا  ُمُکَعَْفنَی  َْنل  َو  ]

. دوشیم هدافتسا  ِْنیَقِرْشَْملا  َدُْعب  َکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  َْتَیل  ای  ادخ : لوق  زا  هک  تسا  وزرآ 
صلاخ و مسا  ذإ »  » ظفل تسا و  لعاف  ِباذَْعلا  ِیف  ْمُکَّنَأ  ای  دشاب ، صلاخ  مسا  ذإ »  » ظفل هکنآ  ربانب  دشابیم  متملظ » ذإ  « » مکعفنی  » لعاف ای 
اب مّکنا » ، » تسا مکعفنی » نل   » لعاف ای  لیلعت  يارب  مّکنا »  » ظفل دشاب ، لیلعت  دـیفم  فرح و  هکنآ  ربانب  تسا  لیلعت  يارب  ای  دـشابیم ، لعاف 

. دشاب لیلعت  ماقم  رد  رّدقم  لاؤس  باوج  ات  هدش  هدناوخ  هزمه  رسک 
: هدش لزان  نینچ  هیآ  نیا  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

يرگید هب  ود  نآ  زا  یکی  دـننیبیم  ار  رگیدـمه  دنـسریم و  مه  هـب  یتـقو  دـنیآیم  اـم  شیپ  یتـقو  نـالف  نـالف و  ینعی  اـنَءاج  اذِإ  یَّتَـح 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3061 

http://www.ghaemiyeh.com


ّیبن هب  یلاعت  يادخ  سپ  يدوب !؟ ینیرق  مدمه و  دب  هچ  دوب و  برغم  قرـشم و  نیب  يرود  هب  هار  هلـصاف و  وت  نم و  نیب  شاک  دـیوگیم :
: وگب ناشناوریپ  ود و  نآ  هب  دومرف : دوخ 

باذع رد  مه  اب  امـش  دیدرک ، ملظ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  ّقح  رد  امـش  نوچ  درادـن  امـش  لاح  هب  يدوس  امـش  زورما  ینامیـشپ 
. دیتسه

. دشاب هّللا » لوقی   » ای ۀکئالملا » لوقی   » ریدقت ای  دشاب ، دّمحم » ای  لق  ، » ریدقت هاوخ  تسا ، لوق  ریدقت  هب  مکعفنی » نل  : » ادخ لوق  نیا  رب  انب 
دنوادخ  یتقو  َیْمُْعلا ] يِدْهَت  َْوأ  َّمُّصلا  ُعِمُْست  َْتنَأَف  َأ  ]

124 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
َناک ْنَم  َو  [ !؟ يوش دومنهر  ار  ناروک  ای  يزاس ، اونش  ار  اهنآ  یناوتیم  وت  ایآ  دزاس  اهنآ  نیرق  ار  ناطیـش  دهد و  همادا  ار  اهنآ  لد  يروک 

. لّصفم رب  لمجم  فطع  ّببسم و  رب  ببس  فطع  لیبق  زا  تسا ، فطع  هلمج  نیا  ٍنِیبُم ] ٍلالَض  ِیف 
دعب ربمایپ  ترتع  هک  یبیاصم  اهالب و  هدش : تیاور  َنوُرِدَتْقُم ] ْمِْهیَلَع  اَّنِإَف  ْمُهانْدَعَو  يِذَّلا  َکَّنَیُِرن  َْوأ  َنوُمِقَْتنُم  ْمُْهنِم  اَّنِإَف  َِکب  َّنَبَهْذـَن  اَّمِإَف  ]

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هعقاو  نیا  زا  سپ  دـش . هئارا  ادـخ  لوـسر  هب  دـننیبیم  وا  تّما  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  زا 
. دومن تاقالم  ار  یلاعت  يادخ  ات  دشن  هدید  هدنخ  لاح  رد  تقو  چیه  دوب ، نیگمغ  هتفرگ و  هشیمه 

مدوب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  همه  زا  رتکیدزن  انم ، رد  عادولا  ۀّجح  رد  نم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج 
ار رگید  یـضعب  ندرگ  امـش  زا  یـضعب  دـیوشیم و  رفاک  نم  زا  دـعب  هک  درک  مهاوخ  تاقالم  ار  امـش  یلاح  رد  نم  دومرف : هک  مدینـش  و 

هّجوت شرس  تشپ  هی  سپس  درک ، دهاوخ  گنج  امش  اب  هک  دید  دیهاوخ  یـشترا  هدنامرف  ارم  دینک  نینچ  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دز ، دهاوخ 
. درک دنهاوخ  گنج  امش  اب  ّیلع  ای  دومرف : هبترم  هس  درک و 

هب نانآ  زا  ام  هک  َِکب  َّنَبَهْذـَن  اَّمِإَف  دومرف : لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادـخ  نآ  لابند  هب  درک ، هراشا  وا  هب  لیئربج  هک  میدـید  ماگنه  نیا  رد 
. تفرگ میهاوخ  ماقتنا  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  يهطساو 

زاب اجنآ  هب  ار  وت  ام  میربیم و  هنیدـم  هب  هّکم  زا  ار  وت  ام  دّـمحم  اـی  تسا : نینچ  هیآ  ياـنعم  هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
تفرگ . میهاوخ  ماقتنا  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  يهطساوب  نیرکنم  نیا  زا  مینادرگیم و 

125 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
كانهودـنا داد  ماجنا  دـنهاوخ  وت  زا  دـعب  هک  ییاـهراک  رب  دـناهتفگ و  وت  تیب  لـها  ّقح  رد  هچنآ  رب  َکـَْیلِإ ] َیِحوُأ  يِذَّلاـِب  ْکِسْمَتْـساَف  ]

. امن کّسمت  دوخ  تیب  لها  يهراب  رد  ای  مالّسلا  هیلع  ّیلع  يهراب  رد  دوشیم ، یحو  وت  رب  هک  هچنآ  هب  شابم ،
هتفگ هچنآ  زا  دـیابن  دـشاب  تسار  هار  رب  هک  سک  ره  تسا و  تیـالو  هار  ناـمه  هک  یتسه  تسار  هار  رب  وت  ٍمیِقَتْـسُم ] ٍطارِـص  یلَع  َکَّنِإ  ]

. دنک انتعا  اهنآ  هب  دیابن  دشاب و  هتشاد  كاب  دنهدیم  ماجنا  ای  دناهداد  ماجنا  هک  يراک  ای  دوشیم  هتفگ  ای  هدش 
. تسا تسار  هار  نامه  مالّسلا  هیلع  ّیلع  یتسه و  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  رب  وت  تسا : هدمآ  هیآ  يانعم  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

. یتسه تسار  هار  رب  وت  اقلا  نیا  اب  هک  دوشیم  اقلا  وت  هب  مالّسلا  هیلع  ّیلع  تیالو  زا  هک  هچنآ  هب  نک  کّسمت  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای 
ّیلع هک  تسا ، وت  رکذ  ای  تسا  وت  فرـش  َکِمْوَِقل ] َو  ََکل  ٌرْکِذـَل   ] مالّـسلا هیلع  یلع  ای  تسار ، هار  ای  هدـش ، یحو  وت  رب  هک  هچنآ  ُهَّنِإ ] َو  ]
ادخ يروآدای  بجوم  هک  تسین  رتفیرـش  نیا  زا  یتفارـش  چیه  تسا ، ادخ  يروآ  دای  ببـس  ای  تسادـخ ، رکذ  تقیقح  رد  مالّـسلا  هیلع 

. دشاب
دنراد و فالتخا  وا  يهراب  رد  مدرم  هک  تسا  میظع  أبن  وا  هچ  دیریگیم ، رارق  لاؤس  دروم  مالّسلا  هیلع  ّیلع  يهراب  رد  َنُولَئُْـست ] َفْوَس  َو  ]

. دیریگیم رارق  شسرپ  لاؤس و  دروم  وا  يهراب  رد  هک  تسا  یتمعن 
نم  » ظفل تسا و  فوذحم  لّوا  لوعفم  َنوُدَبُْعی ] ًۀَِهلآ  ِنمْحَّرلا  ِنُود  ْنِم  اْنلَعَج  َأ  اِنلُسُر  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ْنَم  ْلَئْس  َو  ]

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3062 

http://www.ghaemiyeh.com


126 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
لاح زا  ات  سرپب  دنتـسه  ملاع  اـهنآ  يهریـس  ناگتـشذگ و  راـبخا  هب  هک  یناـسک  هربخ و  لـها  مدرم و  زا  ینعی  تسا ، مّود  لوعفم  انلـسرا »

. يوش ربخ  اب  میداتسرف  وت  زا  لبق  هک  یناسک 
هچ رگا  نانآ  هک  نک  لاؤس  هتـشذگ  نالوسر  زا  ینعی  تسا ، مّود  لوعفم  ماقم  رد  انلعجا »  » ادخ لوق  لّوا و  لوعفم  نم »  » ظفل تسا  نکمم 

. دنتسین بیاغ  وت  رظن  زا  یلو  دنتسه ، بیاغ  رشب  راظنا  زا 
ای سّدقملا  تیب  رد  اهنآ  يهمه  هک  یلاح  رد  دـندش  هداد  ناشن  وا  هب  ناربمایپ  ایبنا و  يهمه  جارعم  بش  هک  هدـش  دراو  يرایـسب  رابخا  رد 

. دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  سپ  دندناوخیم ، زامن  وا  رس  تشپ  نامسآ  رد 
رارق هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لاؤس  دروم  هک  دوب  یـسک  هچ  وا  هک  دش  لاؤس  هیآ  نیا  زا  وا  زا  هک  تسا  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

: دومن توالت  ار  هیآ  نیا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  سپ  دوب ، ینامز  يهلـصاف  لاـس  دـصناپ  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  وا ، نیب  هک  یلاـح  رد  تفرگ 
: دومرف مالّسلا  هیلع  ماما  « 1  » اِنتایآ ْنِم  ُهَیُِرِنل  َُهلْوَح  انْکَراب  يِذَّلا  یَْصقَْألا  ِدِجْـسَْملا  َیلِإ  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َنِم  اًْلَیل  ِهِْدبَِعب  يرْـسَأ  يِذَّلا  َناْحبُس 

یلاعت يادخ  هک  دوب  نیا  داد  ناشن  وا  هب  دـنوادخ  هک  یتایآ  هلمج  زا  دـش  ءارـسا  سّدـقملا  تیب  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  یماگنه 
. دیوگب تفج  تفج  ار  هماقا  تفج و  تفج  ار  ناذا  دومن  رما  لیئربج  هب  سپس  دومن ، رشح  ار  نیلسرم  ناربمایپ و  زا  نیرخآ  نیلّوا و 

سپس لمعلا » ریخ  یلع  ّیح  : » تفگ شاهماقا  رد  سپس 
__________________________________________________

هیآ 1 ءارسا  هروس  ( 1)
127 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ات اْنلَسْرَأ ...  ْنَم  ْلَئْـس  َو  : » دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  هک  دوب  اجنیا  دناوخ ، زامن  اهنآ  اب  داتفا و  ولج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم 
؟ دیتسرپیم ار  يزیچ  هچ  دیهدیم و  تداهش  زیچ  هچ  رب  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپ  هیآ » رخآ 

اهنامیپ و یتسه ، ادخ  لوسر  وت  میهدیم  تداهـش  درادن و  کیرـش  وا  تسین و  اتکی  يادـخ  زج  يدوبعم  هک  میهدیم  تداهـش  دـنتفگ :
. تسا هدش  هتفرگ  بلطم  نیمه  رب  ام  ياهدهع 

56 تایآ 46 -

127 ص :  ات 56 ..... ] تایآ 46  (: 43  ) فرخزلا هروس  ]

هراشا

ام َو  ( 47  ) َنوُکَحْضَی اْهنِم  ْمُه  اذِإ  اِنتایِآب  ْمُهَءاج  اَّمَلَف  ( 46  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ُلوُسَر  یِّنِإ  َلاقَف  ِِهئالَم  َو  َنْوَعِْرف  یلِإ  اِنتایِآب  یسُوم  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  َو 
انَّنِإ َكَْدنِع  َدِهَع  اِمب  َکَّبَر  اَنل  ُْعدا  ُرِحاَّسلا  اَهُّیَأ  ای  اُولاق  َو  ( 48  ) َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ِباذَْعلِاب  ْمُهانْذَخَأ  َو  اِهتْخُأ  ْنِم  ُرَبْکَأ  َیِه  َّالِإ  ٍۀَیآ  ْنِم  ْمِهیُِرن 

(50  ) َنُوثُْکنَی ْمُه  اذِإ  َباذَْعلا  ُمُْهنَع  انْفَشَک  اَّمَلَف  ( 49  ) َنوُدَتْهَُمل
يِذَّلا اَذه  ْنِم  ٌْریَخ  اَنَأ  ْمَأ  ( 51  ) َنوُرِْـصُبت الَف  َأ  ِیتْحَت  ْنِم  يِرَْجت  ُراْهنَْألا  ِهِذـه  َو  َرْـصِم  ُْکُلم  ِیل  َْسَیل  َأ  ِمْوَق  ای  َلاق  ِهِمْوَق  ِیف  ُنْوَعِْرف  يدان  َو 

اُوناک ْمُهَّنِإ  ُهوُعاطَأَف  ُهَمْوَق  َّفَخَتْساَف  ( 53  ) َنِینِرَتْقُم ُۀَِـکئالَْملا  ُهَعَم  َءاج  َْوأ  ٍبَهَذ  ْنِم  ٌةَرِوْسَأ  ِْهیَلَع  َیِْقلُأ  ْوَلَف ال  ( 52  ) ُنِیُبی ُداکَی  َو ال  ٌنیِهَم  َوُه 
(55  ) َنیِعَمْجَأ ْمُهاْنقَرْغَأَف  ْمُْهنِم  انْمَقَْتنا  انوُفَسآ  اَّمَلَف  ( 54  ) َنیِقِساف ًامْوَق 

(56  ) َنیِرِخْآِلل ًالَثَم  َو  ًافَلَس  ْمُهاْنلَعَجَف 
128 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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128 ص :  همجرت ..... :

راگدرورپ ربمایپ  نم  تفگ  هاـگنآ  میداتـسرف ، شموق  ناـگرزب  نوعرف و  يوس  هب  نامفرگـش  ياههدـیدپ  اـب  هارمه  ار  یـسوم  یتسار  هب  و 
. منایناهج

. دندیدنخیم اهنآ  هب  هک  دوب  هاگنآ  دروآ ، نانآ  يارب  ار  ام  تازجعم  نوچ 
. دنیآ هار  هب  هک  دشاب  میتفرگ ، ورف  باذع  اب  ار  ناشیا  دوب ، رتگرزب  شدننامه  زا  هکنآ  رگم  میدنایامنن  نانآ  هب  یفرگش  يهدیدپ  چیه  و 

. میاهتفایهر مه  ام  هک  نک  اعد  دراد - وت  اب  هک  يدهع  اب  تراگدرورپ - هاگرد  هب  ام  يارب  دنمجرا ]  ] رحاس يا  دنتفگ  و 
. دندرک ینکش  نامیپ  هک  دوب  هاگنآ  میتخاس ، فرطرب  نانآ  زا  ار  باذع  نوچ  و 

نم رـصق ]  ] ریز زا  اهدور  نیا  ایآ  تسین و  نم  نآ  زا  رـصم  ییاورنامرف  اـیآ  نم  موق  يا  هک  داد  رد  زاوآ  نینچ ]  ] شموق ناـیم  رد  نوعرف  و 
؟ دیرگنیمن ایآ  تسین  ناور 

. دیوگب حضاو  نخس  هک  تسین  کیدزن  تسا ، رادقم  یب  هک  یسک  نیا  زا  مرتهب  نم  هکلب 
؟ دننک یهارمه  هک  دناهدماین  یناگتشرف  وا  اب  ارچ  ای  هدشن ، لزان  وا  يارب  نیّرز  ییاهدنبتسد  ارچ  سپ 

. دندوب نامرفان  یموق  دنوادخ ] ربارب  رد   ] ناشیا هک  دندرک  يوریپ  وا  زا  هاگنآ  درب ، رد  هب  هار  زا  ار  شموق  سپ 
. میتخاس هقرغ  ار  ناشیگمه  میتفرگ ، ماقتنا  ناشیا  زا  دندروآ ، مشخ  هب  ار  ام  نوچ  و 

. میدنادرگ نانیسپاو  تربع  يهیام  هنیشیپ و  ار  نانآ  و 

128 ص :  ریسفت ..... 

راداو هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يرادـلد  نآ  رد  تسا ، فطع  زین  هلمج  نیا  ِِهئاَلَم ] َو  َنْوَعِْرف  یلِإ  اِنتایِآب  یـسُوم  اْنلَـسْرَأ  ْدََـقل  َو  ]
. تسا موق  ياهّتیذا  رب  ربص  رب  وا  ندرک 

هب  وا  یسوم  زا  تعاطا  میلست و  ياج  هب  نیکرشم  َنوُکَحْضَی ] اْهنِم  ْمُه  اذِإ  اِنتایِآب  ْمُهَءاج  اَّمَلَف  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ُلوُسَر  یِّنِإ  َلاقَف  ]
129 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دندمآرب ازهتسا  ماقم  رد  وا  لوسر  قیدصت  ادخ و  زا  فوخ  ياج 
. دوب شپش  خلم و  نافوط و  یطحق و  یسوم  یموق  باذع  ِباذَْعلِاب ] ْمُهانْذَخَأ  َو  اِهتْخُأ  ْنِم  ُرَبْکَأ  َیِه  اَّلِإ  ٍۀَیآ  ْنِم  ْمِهیُِرن  ام  َو  ]

. دنیامن قیدصت  ار  ام  لوسر  دندرگ و  زاب  ناشیهارمگ  زا  اهنآ  دیاش  ات  َنوُعِجْرَی ] ْمُهَّلََعل  ]
نآ رد  وداج  رحـس و  نوچ  دنیامن ، میظعت  ار  وا  دنتـساوخیم  اریز  دندرک  ادـن  رگوداج  رحاس و  مسا  هب  ار  یـسوم  ُرِحاَّسلا ] اَهُّیَأ  ای  اُولاق  َو  ]
ره يارب  مسا  رحاس »  » ظفل هک  دندرک  باطخ  رحاس  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  تهج  نآ  زا  ای  تشاد ، مدرم  دزن  یگرزب  تلزنم  ردق و  نامز 

. دوب صّصختم  دنمشناد  ملاع و 
رد یّتح  ناشدانع  یقمحا و  تیاهن  تّدش و  زا  اهنآ  هک  دوب ، مالّسلا  هیلع  یـسوم  يازهتـسا  رحاس  باطخ  زا  ناشدصق  دناهتفگ : یـضعب  و 

. دندرکیمن كرت  ار  ازهتسا  يراتفرگ  یتخس و  لاح 
رحـس و هب  ام  اب  هک  یـسک  يا  تسا : نیا  هیآ  يانعم  دنک و  هبلغ  دشاب و  بلاغ  وداج  رحـس و  رد  هک  تسا  یـسک  رحاس  دناهتفگ : یـضعب 

. تخاس بولغم  ار  ام  شیوخ  رحس  اب  تخادرپ و  وداج 
فارعا يهروس  رد  هیآ  هچنانچ  میروآیم ، نامیا  وت  هب  ام  یتشادرب  ام  زا  ار  باذع  وت  رگا  َنوُدَتْهَُمل ] انَّنِإ  َكَدـْنِع  َدِـهَع  اِمب  َکَّبَر  اَنل  ُْعدا  ]

. تشذگ زین  هیآ  نایب  تشذگ ،
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میتشادرب . اهنآ  زا  ار  باذع  ام  درک و  اعد  مالّسلا  هیلع  یسوم  َباذَْعلا ] ُمُْهنَع  انْفَشَک  اَّمَلَف  ]
130 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نیمه میدرکیم  باذـع  ار  نانآ  ام  تقو  ره  دنتـسکش ، ار  شیوخ  دـهع  نامیپ و  میتشادرب  ناـنآ  زا  ار  باذـع  یتقو  اـّما  َنُوثُْکنَی ] ْمُه  اذِإ  ]
. دندرکیم ینکش  نامیپ  میتشادیم  رب  اهنآ  زا  هک  ار  باذع  دندزیم و  ار  فرح 

لها زا  یـضعب  هک  دیـسرت  دیـسرت ، شتنطلـس  کـلم و  رب  نوعرف  میتشادرب  اـهنآ  زا  ار  باذـع  اـم  هکنآ  زا  سپ  ِهِمْوَق ] ِیف  ُنْوَعِْرف  يداـن  َو  ]
لاح هک  درک  راهظا  تخاس ، هبتشم  نانآ  رب  ار  رما  درک و  ینارنخـس  اهنآ  يارب  درک و  عمج  ار  همه  سپ  دروایب  نامیا  یـسوم  هب  شتکلمم 

. تسا دب  ایند  رد  یسوم  لاح  تسا ، بوخ  ردقچ  ایند  رد  وا 
نم لام  رتزاب ، وا  زا  نم  تسد  هک  دیـسرتن ، باذع  عفر  لیبق  زا  دیاهدید  وا  زا  هک  هچنآ  زا  یـسوم و  زا  موق  يا  تفگ : نوعرف  ِمْوَق ] ای  َلاق  ]

. تسرتيوق نم و  تافّرصت  رتشیب و  وا  زا 
. تساهرهش رد  وا  تسد  ندوب  زاب  هب  هراشا  هلمج  نیا  َرْصِم ] ُْکُلم  ِیل  َْسَیل  َأ  ]

: دناهتفگ یخرب  تسا . لین  ياهرهن  دوصقم  ُراْهنَْألا ] ِهِذه  َو  ]
. تسا هدوب  رهن  راهچ  اهرهن  نآ  نیرتمیظع 

هب لین  دور  هک  دـندوب  دـقتعم  ناینوعرف  هچ  دـنوشیم ، يراج  نم  روتـسد  رما و  تحت  زا  ای  نم  رـصق  ریز  زا  اهرهن  نیا  ِیتَْحت ] ْنِم  يِرَْجت  ]
. ددرگیم يراج  وا  روتسد 

بوخ همه  متریس  تروص و  لاح و  مراد ، لامج  لاوما و  همه  نیا  هک  نم  ای  تسا  رتهب  یسوم  دینیبیمن ؟ ایآ  ٌْریَخ ] اَنَأ  ْمَأ  َنوُرِْـصُبت  الَف  َأ  ]
تسا . هدرتسگ  نم  کلم  تموکح و  زاب و  نم  تسد  تسا و 
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. درادن وا  مراد  نم  هک  اهربخ  نیا  زا  کی  چیه  و  تسا ؟ ریقح  راوخ و  همه  نیا  وا  هک  یسوم ؟ ای  مرتهب  نم  ٌنیِهَم ] َوُه  يِذَّلا  اَذه  ْنِم  ]

ندوب زاب  بسح  رب  یسوم  ینعی  دنک ، نایب  ار  شدوصقم  دیوگب و  نخس  راکـشآ  حضاو و  روط  هب  دناوتیمن  یـسوم  نیا  ُنِیُبی ] ُداکَی  َو ال  ]
رداق مالک  ءادا  رب  وا  هک  تسا  راوخ  زین  شدوخ  لاح  بسح  رب  نینچمه  تسا ، راوخ  زیچ و  هب  رویز  تنیز و  کلم و  یگدرتسگ  تسد و 

. تسین
؟ دینیبیم ای  دینیبیمن  ایآ  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا ، هلصّتم  مأ »  » ای تسنآ ، يانعم  نّمضتم  ای  هزمه  زا  یلاخ  هعطقنم و  مأ »  » ظفل

اب ار  وا  دـنیامن  مارتحا  دـننک و  گرزب  ار  یـصخش  دنتـساوخیم  یتقو  نامز  نآ  رد  دـناهتفگ : یـضعب  ٍبَهَذ ] ْنِم  ٌةَرِوْسَأ  ِْهیَلَع  َیِْقلُأ  ـال  ْوَلَف 
. تخاس هبتشم  نانآ  رب  ار  بلطم  نوعرف  دندیناشوپیم و  الط  زا  یقوط  وگنلا و  لاخلخ و 

بیان ادـخ و  بناج  زا  لوسر  یـسوم  رگا  تفگ : درک و  سایق  مدرم  بناج  زا  یگرزب  تدایـس و  هب  ار  ادـخ  بناـج  زا  یگرزب  تداـیس و 
. دشاب شایگرزب  تدایس و  تمالع  ات  دناهدیناشوپن  الط  ياهوگنلا  اهلاخلخ و  اب  ادخ  بناج  زا  ار  وا  ارچ  سپ  تسوا 

و ةرواـسا »  » و ةروـسا »  » بوـصنم و ةروـسا »  » موـلعم و لـعف  تروـص  هب  یقلا »  » زین عوـفرم و  ةروـسا »  » لوـهجم و تروـص  هب  یقلا »  » ظـفل
. تسا هدش  هدناوخ  زین  رواسا »  » و ریواسا » »

زا تلاسر  دنکیم  اعّدا  هک  وا  دمآیم ، وا  اب  هکیالم  زا  یفوفص  دیاب  دوب  ربمایپ  ادخ  بناج  زا  وا  رگا  َنِینِرَتْقُم ] ُۀَِکئالَْملا  ُهَعَم  َءاج  َْوأ  ]
132 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نایرگشل و ات  دشاب  وا  اب  هکیالم  زا  ییاهفـص  دیاب  دیوگیم  تسار  رگا  سپ  تسا  يرایـسب  ناگتـشرف  ياراد  دنوادخ  دراد و  ادخ  بناج 
. دنیامن تظافح  نانمشد  ثداوح و  لباقم  رد  هدرک و  کمک  شیاهراک  رد  ار  وا  دنشاب ! شنازابرس 

شتامدخ رد  یسوم  هک  تساوخ  مدرم  زا  بلطم  ندرک  هبتشم  اهنداد و  بیرف  نیا  اب  َنیِقِـساف ] ًامْوَق  اُوناک  ْمُهَّنِإ  ُهوُعاطَأَف  ُهَمْوَق  َّفَخَتْـساَف  ]
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نانآ اریز  دننک ، تعاطا  وا  زا  ات  تخاس  رسکبس  ار  شموق  هک  تسا  نیا  روظنم  ای  دننک ، يوریپ  شدوخ  زا  ات  دهد  ناشن  راوخ  کبس و  ار 
. دندوب راکدب  یموق 

هودـنا و نزح و  يانعم  هب  حرف »  » دـننام فسا »  » ظفل میتفرگ ، ماقتنا  نانآ  زا  دـندرک  كانهودـنا  ار  ام  نوچ  و  ْمُْهنِم ] اـنْمَقَْتنا  انوُفَـسآ  اَّمَلَف  ]
. دشابیمن ادخ  نأش  بسانم  قیال و  دشاب  هک  انعم  ره  هب  فسا »  » ظفل دش و  كانبضغ  وا  رب  ینعی  هیلع » فسا   » تسا و دیدش  فّسأت 
ییایلوا یلاعت  يادـخ  نکیل  دروخیمن و  فّسأت  ام  ندروخ  فّسأت  دـننام  یلاعت  يادـخ  هک  هدـش  دراو  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  اذـل  و 

ار ناـشتیاضر  دـنوادخ  سپ  دنتـسه ، بوبرم  قوـلخم و  ناـنیا  دـنوشیم ، یـضار  دـنروخیم و  فّسأـت  ناـنآ  هک  دـیرفآ  شدوـخ  يارب 
. داد رارق  شدوخ  مشخ  ار  ناشطخس  مشخ و  تیاضر ،

فّسأت و هک  تسین  انعم  نادب  نیا  دندش ، نینچ  نیا  اذـل  داد و  رارق  شیوخ  يوس  هب  نایامنهار  ناگدـننک و  توعد  ار  نانآ  دـنوادخ  اریز 
هب  هکلب  دسریم ، شقلخ  هب  هک  روط  نامه  دسریم ، ادخ  هب  یلاحشوخ 
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ارم هتـساخرب ، هزرابم  هب  نم  اب  دیامن  تناها  نم  ّیلو  هب  سک  ره  هدومرف : دنوادخ  دروم  نیمه  رد  زین  و  دش : هتفگ  هک  تسا  ییانعم  نامه 

تعیب وت  اب  هک  یناسک  هدومرف : تسا ، هدرک  تعاـطا  ار  ادـخ  دـنک  تعاـطا  ار  لوسر  سک  ره  دومرف : زین  تسا و  هدرک  توعد  گـنج  هب 
. دننکیم تعیب  ادخ  اب  دننکیم 

ءایـشا زا  ود  نآ  ریغ  بضغ و  اضر و  تسا  نینچ  مه  مدرک ، رکذ  وت  يارب  هک  تسا  ییانعم  نامه  قبط  رب  اهنآ  هباـشم  دراوم و  نیا  يهمه 
. هباشم

دوبان يزور  زین  هدـننیرفآ  دـیوگب  یـسک  دوب  نکمم  دـسرب  اهنآ  يهدـنروآ  دوجو  هب  اـهنآ و  يهدـننیرفآ  هب  هودـنا  فّساـت و  دوب  اـنب  رگا 
نمیا انف  يدوبان و  زا  رگید  دـش  لصاح  وا  رد  رییغت  یتقو  دوشیم ، داجیا  وا  رد  رییغت  دـسرب  مه  وا  هب  بضغ  هودـنا و  یتقو  اریز  دوشیم ،

هک قولخم ، زا  قلاخ  هن  رداق ، ریغ  زا  اناوت  رداق و  هن  دشیمن ، هداد  زیمت  قولخم  زا  قلاخ  هدننیرفآ و  رگید  دـشیم  نینچ  نیا  رگا  تسین و 
وا رد  فیک  ّدـح و  تسا  تجاح  نودـب  رگا  جایتحا و  نودـب  تسایـشا  يهدـننیرفآ  وا  تسا ، رتالاو  رترب و  اهراتفگ  نیا  زا  یلاـعت  يادـخ 

. دوشیم لاحم 
. میدینادرگ قرغ  ار  نانآ  يهمه  هک  دوب  نیا  ام  ماقتنا  ینعی  لامجا ، رب  لیصفت  فطع  لیبق  زا  تسا  فطع  هلمج  نیا  َنیِعَمْجَأ ] ْمُهاْنقَرْغَأَف  ]
زا دـنریگ و  دـنپ  ناـنآ  زا  مدرم  اـت  مـیداد  ماـجنا  رتوـلج  مّدـقتم و  ناـمز  رد  ار  راـک  نـیا  مـیدرک و  قرغ  ار  ناـینوعرف  ًافَلَـس ] ْمُهاـْنلَعَجَف  ]

. دنریگب تربع  هدمآ  ناشرس  رب  هچنآ  ناشیاهراک و 
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مال نیس و  هّمـض  اب  افلـس » ، » تسا مداخ »  » عمج هک  مدخ »  » دننام تسا ، فلاس »  » عمج ای  هدش  عقاو  فصو  هک  تسا  ردصم  فلـس »  » ظفل
مال يهحتف  نیـس و  هّمـض  اب  و  بشخ »  » دننام دشاب ، فلـس »  » ای فلاس »  » عمج ای  فیغر »  » دـننام دـشاب ، فیلـس »  » عمج هک  هدـش  هدـناوخ 

. تسا نیفلاس »  » ینعم هب  هفلس »  » عمج ای  دشاب ، مال  نیس و  يهّمض  اب  فلس »  » فّفخم ات  هدش  هدناوخ 
رما ره  هک  هتـشذگ  روآ  یتفگـش  يرما  ره  رب  نّیعم  نیا  لامعتـسا ) رد   ) هبلغ ببـس  هب  نکیل  تسا ، هیبش  يانعم  هب  لـصا  رد  لـثم  اًـلَثَم ] َو  ]

. تسا هدمآ  مسا  ناونع  هب  دننکیم  هیبشت  نآ  هب  ار  یتفگش  دیدج و  ثداح و 
عقاو الب  رد  راک  نآ  ببـس  هب  دهد و  ماجنا  حیبق  تشز و  راک  هک  سک  ره  يارب  دنـشاب  لثملا  برـض  هک  میداد  رارق  يروط  ار  نانآ  ینعی 

. دوش
. دنیآیم اهنآ  زا  دعب  هک  یناسک  يارب  َنیِرِخْآِلل ] ]

67 تایآ 57 -
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134 ص :  ات 67 ..... ] تایآ 57  (: 43  ) فرخزلا هروس  ]

هراشا

(58  ) َنوُمِصَخ ٌمْوَق  ْمُه  َْلب  ًالَدَج  َّالِإ  ََکل  ُهُوبَرَـض  ام  َوُه  ْمَأ  ٌْریَخ  اُنتَِهلآ  َأ  اُولاق  َو  ( 57  ) َنوُّدِصَی ُْهنِم  َکُمْوَق  اذِإ  ًالَثَم  َمَیْرَم  ُْنبا  َبِرُـض  اََّمل  َو 
ِۀَعاَّسِلل ٌْملَِعل  ُهَّنِإ  َو  ( 60  ) َنوُُفلْخَی ِضْرَْألا  ِیف  ًۀَِـکئالَم  ْمُْکنِم  اْنلَعََجل  ُءاشَن  َْول  َو  ( 59  ) َلِیئارْـسِإ ِینَِبل  ًالَثَم  ُهاْنلَعَج  َو  ِْهیَلَع  انْمَْعنَأ  ٌْدبَع  َّالِإ  َوُه  ْنِإ 

(61  ) ٌمیِقَتْسُم ٌطارِص  اذه  ِنوُِعبَّتا  َو  اِهب  َّنُرَتْمَت  الَف 
ِهِیف َنوُِفلَتَْخت  يِذَّلا  َضَْعب  ْمَُکل  َنَِّیبُِأل  َو  ِۀَمْکِْحلِاب  ْمُُکْتئِج  ْدَق  َلاق  ِتانِّیَْبلِاب  یسیِع  َءاج  اََّمل  َو  ( 62  ) ٌنِیبُم ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ُناْطیَّشلا  ُمُکَّنَّدُصَی  َو ال 
ْنِم اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  ْمِِهْنَیب  ْنِم  ُبازْحَْألا  َفَلَتْخاَف  ( 64  ) ٌمیِقَتْسُم ٌطارِص  اذه  ُهوُُدبْعاَف  ْمُکُّبَر  َو  یِّبَر  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  ( 63  ) ِنوُعیِطَأ َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف 

(66  ) َنوُرُعْشَی ْمُه ال  َو  ًۀَتَْغب  ْمُهَِیتَْأت  ْنَأ  َۀَعاَّسلا  َّالِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَه  ( 65  ) ٍمِیلَأ ٍمْوَی  ِباذَع 
(67  ) َنیِقَّتُْملا َّالِإ  ٌّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  ٍِذئَمْوَی  ُءَّالِخَْألا 
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135 ص :  همجرت ..... :

. دنتشادرب دنخشیر ] هب   ] گناب نآ ، زا  وت  موق  هاگنآ  دش ، هدز  لثم  میرم  رسپ  شنیرفآ ]  ] نوچ و 
. دنتسه وج  هزیتس  یموق  ناشیا  هک  يرآ  لدج ، هار  زا  رگم  دندزن  وت  يارب  ار  لثم ]  ] نیا و  وا ؟ ای  دنرتهب  ام  نایادخ  ایآ  دنتفگ  و 

. میاهتخاس تربع  يهیام  لیئارسا  ینب  يارب  ار  وا  میاهتشاد و  ینازرا  اهتمعن  وا  رب  هک  تسین  ياهدنب  زج  وا 
. دنوش نیشناج  هک  میدروآیم  دیدپ  نیمز  يور  رد  یناگتشرف  امش  ياج  هب  میتساوخیم  رگا  و 

. تسا تسار  یهار  نیا  دینک ، يوریپ  نم  زا  دیشاب ، هتشادن  کش  نآ  رد  زگره  سپ  تسا ، تمایق  يهناشن  نآرق ] ای  یسیع   ] وا انامه  و 
. تسامش راکشآ  نمشد  وا  هک  دنزن ، ار  امش  هار  ناطیش  و 

نآ رد  هک  ار  يروما  زا  یـضعب  امـش  يارب  ات  ماهدروآ ، تمکح  امـش  يارب  یتسار  هب  تفگ  دروآ ، ار  فرگـش  ياههدیدپ  یـسیع  نوچ  و 
. دینک يوریپ  نم  زا  اورپ و  دنوادخ  زا  سپ  مزاس  نشور  دیراد  رظن  فالتخا 

. تسا نیمه  تسار  هار  هک  دیتسرپب  ار  وا  تسامش ، راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  دنوادخ  نامگیب 
. نیگمهس يزور  باذع  زا  كرشم ]  ] نارگمتس رب  ياو  سپ  دنتفگ ، نخس  فالتخا  هب  دوخ  نایم  رد  ناکرشم  هورگ  یلو 

. دنشاب هاگآ  ان  ناشیا  دیآ و  ناشغارس  هب  ناهگان  هب  هک  ار  تمایق  رگم  دنرادن  راظتنا 
. ناراگزیهرپ رگم  دنشاب ، رگید  ضعب  نمشد  یضعب  يزور ، نینچ  رد  ناتسود 
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136 ص :  ریسفت ..... 

یتقو ینعی  میدروآ ، بلاط  یبا  نب  ّیلع  يارب  لثم  ناونع  هب  ار  میرم  دـنزرف  نوچ  و  َنوُّدِـصَی ] ُْهنِم  َکُمْوَق  اذِإ  اًلَثَم  َمَیْرَم  ُْنبا  َبِرُـض  اََّمل  َو  ]
ضارعا نآ  زا  هدش  تحاران  هیبشت  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  موق  دش  هیبشت  میرم  دنزرف  هب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع 

. تسا هدش  دراو  يرایسب  رابخا  رد  بلطم  نیا  هچنانچ  دندرکیم  عنم  و 
. تسا هدش  هدناوخ  نآ  هرسک  داص و  ّمض  اب  نوّدصی »  » ظفل و 
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. تسا هدنخ  يانعم  هب  برع  تغل  رد  دودّصلا » : » دومرف هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا 
. مینکیم هراشا  رابخا  نآ  زا  يرادقم  هب  ام  تسا و  هدیسر  روفو  هب  ام  رابخا  رد  هک  تسا  يزیچ  انعم  نیا 

. دننکیم ضارعا  هّجض و  وت  موق  دش  لثم  هیبشت و  باذع  رد  نایادخ  هب  میرم  دنزرف  یتقو  تسا : نیا  هیآ  يانعم  دناهتفگ : یضعب 
اجنامه رد  ام  نایادخ  هک  میتسه  یضار  ام  دنتفگ : نیکرـشم  َمَّنَهَج  ُبَصَح  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَت  ام  َو  ْمُکَّنِإ  دش : لزان  هیآ  نیا  یتقو  نوچ 

. میشاب یسیع  اب  مّنهج  رد  هک  میتسه  یضار  ام  ینعی  تساجنآ ، مالّسلا  هیلع  یسیع  هک  دنشاب 
. دیتسه مّنهج  رد  ناتیاهدوبعم  امش و  دیامرفیم : ادخ  و 

يهّجـض دننام  دننکیم ، هّجـض  وت  موق  هک  تسا  نیا  َنوُّدِصَی  ُْهنِم  َکُمْوَق  اذِإ  يانعم  مالّـسلا  هیلع  یلع  وا  دننامه  مالّـسلا و  هیلع  یـسیع  هن 
لدج 
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. يدومن هیبشت  ناشنایادخ  هب  ار  مالّسلا  هیلع  یسیع  ارچ  هک  دندمآ  رب  همصاخم  ماقم  رد  وت  اب  هچ  ناگدننک ،

ُهَقَلَخ َمَدآ  ِلَثَمَک  ِهَّللا  َْدنِع  یسیِع  َلَثَم  َّنِإ  دومرف : درک و  هیبشت  مالّسلا  هیلع  مدآ  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  حیـسم  دنوادخ  یتقو  دناهتفگ : یخرب  و 
. دش لزان  هیآ  نیا  سپس  دندمآ ، رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  اب  همصاخم  ماقم  رد  شیرق  زا  یضعب  ٍباُرت  ْنِم 

دهاوخیم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  دنتفگ : نیکرشم  درک  حدم  ار  مالّسلا  هیلع  حیسم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  یتقو  دناهتفگ : یـضعب 
. دننکیم تدابع  ار  مالّسلا  هیلع  یسیع  يراصن  هک  روط  نامه  مینک  تدابع  ار  وا  ام 

: دومرف وا  هب  ترضح  دش ، دراو  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دوب  هتسشن  يزور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تسا : هدمآ  یتیاور  رد 
يراصن هک  ار  هچنآ  وت  يهراب  رد  دنیوگب  نم  تّما  زا  یهورگ  هک  مدیـسرتیمن  رگا  دراد ، دوجو  میرم  نب  یـسیع  زا  ییاهتهابـش  وت  رد 

ار وت  ياپ  ریز  كاخ  هکنآ  رگم  یتشذگیمن  یهورگ  چیه  دزن  زا  هک  متفگیم  ینخـس  وت  يهراب  رد  دناهتفگ ، میرم  نب  یـسیع  يهراب  رد 
. دندربیم كّربت  يارب  دنتفرگیم و 

یّلـص دّمحم  دنتفگ : دندمآ و  مشخ  هب  شیرق  زا  ياهّدـع  هبعـش و  نب  ةریغم  زین  دـندش و  كانبـضغ  یبارعا  درم  ود  نآ  سپ  تفگ : يوار 
. دروایب یهیبشت  لثم و  میرم  نب  یسیع  زج  شیومع  رسپ  يارب  دشن  یضار  هلآ  هیلع و  هّللا 

زا میتساوخیم  رگا  ینعی  ْمُْکنِم  اْنلَعََجل  ادـخ  لوق  ات  اًلَثَم ...  َمَیْرَم  ُْنبا  َبِرُـض  اََّمل  َو  دومرف : لزان  ار  هیآ  نیا  شربمایپ  رب  یلاعت  يادـخ  سپ 
هک  میدادیم  رارق  هکیالم  نیمز  يور  رد  مشاه  ینب  امش 
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. دنشاب ادخ  يهفیلخ  نیشناج و 

. تسا هدش  دراو  يرایسب  رابخا  ظفل  رد  یکدنا  فالتخا  اب  نومضم  نیا  هب  و 
سپ تسام ، نایادخ  زا  رتهب  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ینعی  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ای  تسا  رتهب  ام  نایادخ  دنتفگ : و  َوُه ] ْمَأ  ٌْریَخ  اُنتَِهلآ  َأ  اُولاق  َو  ]

. دنشاب شتآ  رد  زین  ام  نایادخ  هک  میتسه  یضار  دشاب  شتآ  رد  وا  رگا 
شتـسرپ ار  وا  ام  دـهاوخیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  دـنتفگیم : نانآ  نوچ  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  زا  هیانک  دوصقم  ای 
. دنکیم یهن  ار  ام  نایادخ  تدابع  زا  وا  دنشابیم ، وا  زا  رتهب  ام  نایادخ  دننکیم و  تدابع  ار  حیسم  يراصن  هک  روط  نامه  مینک 

هّللا یّلص  دّمحم  هچ  دوب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  مازلا  ندرک و  عناق  ناشدارم  حیـسم و  ای  دنرتهب  ام  نایادخ  ایآ  تسا : نیا  دوصقم  ای 
نآ تسا ، زیاج  زین  ام  نایادخ  تدابع  سپ  دشاب  زیاج  ادخ  ریغ  تدابع  رگا  دنیوگب  دنتـساوخ  نیکرـشم  دومن ، حدم  ار  حیـسم  هلآ  هیلع و 

دوصقم ای  دنکیم ، زیوجت  ار  يراصن  تدابع  دنکیم  یسیع  زا  هک  یحدم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دندرکیم  نامگ  نیکرشم 
. دنکیم مالّسلا  هیلع  یسیع  هب  هیبشت  ار  مالّسلا  هیلع  ّیلع  ارچ  سپ  مالّسلا !؟ هیلع  ّیلع  ای  دنارتهب  ام  نایادخ  هک  تسا  نیا 
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. دننکیمن وت ، اب  لادج  هلداجم و  يارب  زج  ار  تاضارتعا  نیا  نانآ  ًالَدَج ] اَّلِإ  ََکل  ُهُوبَرَض  ام  ]
. دننکیم ینمشد  وت  اب  نیا  رب  انب  دننکیم  لادج  همصاخم و  يرایسب  هک  دنتسه  یهورگ  نیکرشم  نیا  َنوُمِصَخ ] ٌمْوَق  ْمُه  َْلب  ]
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رابخا رد  یلو  دنتسین ، ادخ  يهدنب  زج  مالّسلا  هیلع  یسیع  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ای  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ِْهیَلَع ] انْمَْعنَأ  ٌْدبَع  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  ]

. دیشخب تیالو  تمعن  وا  هب  هک  تسین  ادخ  يهدنب  زج  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  ّیلع  روظنم  تسا : هدمآ  ام 
. میداد رارق  هنومن  لثم  دروم  ار  وا  و  اًلَثَم ] ُهاْنلَعَج  َو  ]

دنمرهب عاـفتنا و  تهج  هب  نیا  میداد و  رارق  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  هب  هیبش  ار  وا  اـی  میرم ، نب  یـسیع  تروص  هب  هیبشت  ار  وا  َلِیئارْـسِإ ] ِینَِبل  ]
«. 1  » میداد رارق  لیئارسا  ینب  يارب  تّجح  ار  وا  ای  دنتسه ، ایبنا  دالوا  حور  ای  مسج  بسح  رب  نانآ  هک  دوب  لیئارسا  ینب  ندش 

اریذپ هدرک و  تباجا  تسا  رذنم  ریذن و  هک  ار  یـسک  وت و  یعاد  ام  ایادـخ  تسا : هدـمآ  ریدـغ  زور  ياعد  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
رب وت  هک  تسا  بلاط  یبا  نب  ّیلع  يوس  هب  هدنناوخ  ارف  یعاد و  هک  تسا  وت  لوسر  وت و  يهدنب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  وا  میدـش و 

ایادـخ راب  تماـیق ، زور  اـت  تسناـنآ  ّیلو  نینمؤم و  يـالوم  نینمؤملا و  ریما  وا  يداد ، رارق  لیئارـسا  ینب  يارب  لـثم  ار  وا  يداد ، تمعن  وا 
هب ار  ّیلع  وت  هک  دـننکیم  غولـش  هّجـض و  نیکرـشم  ُءاشَن ] َْول  َو   ] َلِیئارْـسِإ ِینَِبل  اًلَثَم  ُهاْنلَعَج  َو  ِْهیَلَع  انْمَْعنَأ  ٌدـْبَع  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يدومرف : تدوخ 

. میتساوخیم ام  رگا  سپ  يدرک  هیبشت  مالّسلا  هیلع  یسیع 
تقو نآ  دیوش ، هیبشت  مالّسلا  هیلع  یـسیع  هب  هک  میدادیم  رارق  نآ  زا  رتالاب  رتزیزع و  ار  امـش  َنوُُفلْخَی ] ِضْرَْألا  ِیف  ًۀَِکئالَم  ْمُْکنِم  اْنلَعََجل  ]

رگا
__________________________________________________

نیا نایم  رد  وت  ّیلع  ای  دومرف : ناشیا  هب  ادخ  لوسر  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لوق  زا  نایبلا ج 9 ص 53  عمجم  ریسفت  رد  ( 1)
. یتسه میرم  نب  یسیع  دننام  تّما 
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رد ار  امش  ياج  هک  میدادیم  رارق  هکیالم  ای  دیشاب  نیمز  يور  رد  ادخ  نیشناج  هک  میدادیم  رارق  هکیالم  ار  امش  زا  یـضعب  میتساوخیم 
امش دوجو  زا  هک  هچنآ  ای  میدادیم  رارق  هکیالم  نیمز  يور  رد  امـش  ياج  هب  ای  میدروآیم  ایند  هب  هکیالم  ار  امـش  ای  دنریگب  نیمز  يور 

مالّسلا هیلع  لیئربج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  زا  هک  روط  نامه  میدادیم  رارق  هکیالم  امـش  دوجو  زا  جراخ  رد  دوشیم  جراخ  رهاظ و 
. دیدیم ار  وا  دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  کیدزن  نیرق و  سک  ره  هک  يوحن  هب  دشیم  رهاظ 

. تسا ملع  تمالع  ملع و  مالّسلا  هیلع  ّیلع  ِۀَعاَّسِلل ] ٌْملَِعل  ُهَّنِإ  َو  ]
تعاس تامالع  زا  شتیالو  اب  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هچ  تمالع ، هراما و  ینعی  تسا ، هدش  هدناوخ  زین  ملع »  » تروص هب  تکرح  اب  ملع »  » ظفل

دوش لخاد  وا  بلق  رد  نامیا  دریذپب و  ینامیا  ّصاخ  تعیب  اب  ار  مالّسلا  هیلع  ّیلع  تیالو  هک  یسک  اریز  تسا ، تمایق  اب  ملع  بابـسا  زا  ای 
. دنکیم ادیپ  تمایق  هب  نیقی  شدوجو  رد  نامیا  ياهتمالع  يهدهاشم  ببس  هب 

. تسا تعاس  تامالع  زا  مالّسلا  هیلع  یسیع  لوزن  هک  اریز  تسا ، تعاس  تمایق و  تامالع  زا  مالّسلا  هیلع  یسیع  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 
دننام تعاس  وا و  هک  اریز  تسا ، تعاس  تامالع  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ای  تسا  تعاس  هب  ملع  بابـسا  زا  نآرق  دناهتفگ : یـضعب 

. تسا یطسو  تشگنا  هباّبس و  تشگنا 
. دادیم رارق  تعاس  ملع  بابسا  زا  ياهتشرف  ار  امش  تساوخیم  ادخ  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 

مالک  زا  ای  ادخ ، مالک  زا  هلمج  نیا  ِنوُِعبَّتا  َو  اِهب  َّنُرَتْمَت  الَف 
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تیالو هب  عجار  هک  هچنآ  رد  وگب  نیکرـشم  هب  تسا : نینچ  هیآ  ریدقت  تسا و  ریدقت  رد  لوق »  » ظفل تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم 
. دینک يوریپ  نم  زا  میوگیم  امش  هب  مالّسلا  هیلع  ّیلع 

هیلع یلع  هب  اجنیا  رد  هار  تسا و  تسار  هار  دـش  رکذ  هک  هچنآ  ینعی  تسا ، لـیلعت  ماـقم  رد  رّدـقم  لاؤس  باوج  ٌمیِقَتْـسُم ] ٌطارِـص  اذـه  ]
. تسا هدش  ریسفت  مالّسلا 

ای تسا ، راکـشآ  رهاظ و  ناطیـش  توادع  هک  اریز  درادـن  زاب  راک  نیا  زا  ار  امـش  ناطیـش  و  ٌنِیبُم ] ٌّوُدَـع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ُناْطیَّشلا  ُمُکَّنَّدُـصَی  َو ال  ]
دناهدرک وا  تعاطا  تیالو و  هب  رما  شلوسر  دـنوادخ و  هک  یـسک  تعاطا  زا  ار  امـش  وا  هچ  تسا ، شیوخ  توادـع  هدـننک  رهاظ  ناطیش 

. تسین یفخم  سک  چیه  رب  مالّسلا  هیلع  ّیلع  تیالو  تعاطا و  هب  رما  هک  یلاح  رد  دنکیم ، عنم 
ْمُکُّبَر َو  یِّبَر  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  ِنوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ِهِیف  َنوُِفلَتَْخت  يِذَّلا  َضَْعب  ْمَُکل  َنَِّیبُِأل  َو  ِۀَـمْکِْحلِاب  ْمُُکْتئِج  ْدَـق  َلاق  ِتانِّیَْبلِاب  یـسیِع  َءاج  اََّمل  َو  ]

ادخ لوسر  يارب  يرادلد  ات  درک  رکذ  ار  شموق  لاح  نایب  هتفگ و  شموق  هب  هک  هچنآ  یـسیع و  تیاکح  ٌمیِقَتْـسُم ] ٌطارِـص  اذـه  ُهوُدـُبْعاَف 
. دشاب ود  نآ  موق  دیدهت  نینمؤملا و  ریما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

. تسا بازحا »  » ظفل نآ  عمج  تسا و  مدرم  زا  یهورگ  هفئاط و  هرسک  اب  بزح »  » ظفل ُبازْحَْألا ] َفَلَتْخاَف  ]
ياههورگ هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا  ات  دومن  هفرعم  مال  فلا و  اب  ار  بازحألا »  » ظفل دـندومن و  فالتخا  اهنآ  نیب  زا  ییاـههورگ  ْمِِهْنَیب ] ْنِم  ]

. دنتسه مولعم  دوهعم و  ییوگ  فلتخم 
ج13، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  زور . نآ  كاندرد  باذع  زا  دننکیم  متـس  هک  یناسک  رب  ياو  سپ  ٍمِیلَأ ] ٍمْوَی  ِباذَع  ْنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  ]

142 ص :
. تسین نکمم  نآ  راکنا  تسا و  راکشآ  تمایق  ندمآ  نوچ  دنتسه ؟ تمایق  زور  رظتنم  اهنآ  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  َۀَعاَّسلا ] اَّلِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَه  ]

. دنتسه يرما  رظتنم  ییوگ  هک  هداد  رارق  يروط  ار  نیکرشم  اذل 
. لامتشا لدب  تروص  هب  تسا  ۀعاّسلا »  » زا لدب  هلمج  نیا  ْمُهَِیتَْأت ] ْنَأ  ]

تعاس هک  تشذگ  بلطم  نیا  رّرکم  دنمهفیمن و  ار  نآ  ندمآ  هک  يوحن  هب  دیآیم  نانآ  رب  یناهگان  باذع  هک  َنوُرُعْشَی ] ْمُه ال  َو  ًۀَتَْغب  ]
. تسا هدش  مالّسلا  هیلع  مئاق  روهظ  هب  تمایق و  گرم ، تعاس  هب  ریسفت 

. تسا زور  موی »  » لاح نایب  رد  رّدقم  لاؤس  باوج  فنأتسم و  هلمج  ٌّوُدَع ] ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  ٍِذئَمْوَی  ُءاَّلِخَْألا  ]
بلطم نیا  يهنیرق  ترخآ و  يارب  ادـخ و  هار  رد  ادـخ و  يارب  ناتـسود  هن  تسایند ، رد  ناتـسود  یتسود و  ءاّلخا »  » و ۀـّلخ »  » زا دوصقم  و 

. تسا دوجوم  هیآ  رد  هک  تسانثتسا 
فرـصنم يورخا  بولطم  زا  ار  ناـسنا  يویند  یتـسود و  هک  تسا  نیا  دوـشیم  يورخا  ینمـشد  توادـع و  يوـیند  یتـسود  هکنیا  ّرـس  و 

تـسود هک  دوشیم  راکـشآ  رهاظ و  تمایق  رد  دوشیم و  تمادـن  ترـسح و  ببـس  هجیتن  رد  درادیم ، زاـب  یهلا  ياـهراک  زا  دـنکیم و 
. ددرگیم دوخ  تسود  نمشد  يویند  تسود  هک  تسا  ور  نیا  زا  تسا ، هدوب  نمشد  عقاو  رد  يویند 

يورخا تاهج  زا  طقف  اهنآ  یتسود  هک  دنـشاب ، راـکزیهرپ  يویند  تهج  زا  ناـشقالخا  لاوحا و  لاـعفا و  رد  هک  یناـسک  زج  َنیِقَّتُْملا ] اَّلِإ  ]
143 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ادیپ  نیقی  تقو  نآ  دوشیم و  راکشآ  رهاظ و  یتسود  نآ  رثا  تمایق  زور  تسا و 

. ینمشد هن  هدوب ، یتسود  اعقاو  ایند  رد  ناراکزیهرپ  یتسود  هک  دنیبیم  دنکیم و 
. تسا هدرکن  هدارا  ار  امش  زا  ریغ  هیآ  نیا  زا  دنوادخ  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : دناوخ و  ار  هیآ  نیا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

ترمع رگا  دنشاب ، نیمز  ياهیکیرات  رد  هچ  رگا  نک  بلط  ناراکزیهرپ  يردارب  یتسود و  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  و 
يادخ یـسک  نینچ  هب  هدرکن و  قلخ  نیمز  يور  رب  ناربمایپ  زا  دعب  نانآ  زا  رتهب  رترب و  یلاعت  يادـخ  سپ  ینک  فرـص  نانآ  بلط  رد  ار 

ُءاَّلِخَْألا دیامرفیم : یلاعت  يادـخ  هچ  هدـشن ، ياهدـنب  چـیه  بیـصن  قیفوت  نیا  دـننام  هداد و  ار  ناراکزیهرپ  اب  تبحـص  قیفوت  تمعن  یلاعت 
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تـسود یب  دنک  ادیپ  بیع  نودب  یتسود  دـهاوخب  یـسک  رگا  ام  نامز  رد  هک  منکیم  نامگ  نم  َنیِقَّتُْملا  اَّلِإ  ٌّوُدَـع  ٍضْعَِبل  ْمُهُـضَْعب  ٍذـِئَمْوَی 
. دنامیم

80 تایآ 68 -

143 ص :  ات 80 ..... ] تایآ 68  (: 43  ) فرخزلا هروس  ]

هراشا

َنوُرَبُْـحت ْمُکُجاوْزَأ  َو  ُْمْتنَأ  َۀَّنَْجلا  اُولُخْدا  ( 69  ) َنیِِملْـسُم اُوناک  َو  اِنتایِآب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ( 68  ) َنُونَزَْحت ُْمْتنَأ  َو ال  َمْوَْیلا  ُمُْکیَلَع  ٌفْوَخ  ِداـبِع ال  اـی 
ِیتَّلا ُۀَّنَْجلا  َکـِْلت  َو  ( 71  ) َنوُدـِلاخ اهِیف  ُْمْتنَأ  َو  ُُنیْعَْألا  ُّذََـلت  َو  ُسُْفنَْألا  ِهیِهَتْـشَت  ام  اـهِیف  َو  ٍباوْکَأ  َو  ٍبَهَذ  ْنِم  ٍفاحِِـصب  ْمِْهیَلَع  ُفاـُطی  ( 70)

(72  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  اهوُُمْتثِروُأ 
ام َو  ( 75  ) َنوُِـسْلبُم ِهِیف  ْمُه  َو  ْمُْـهنَع  ُرَّتَُـفی  ـال  ( 74  ) َنوُدـِلاخ َمَّنَهَج  ِباذَـع  ِیف  َنـیِمِرْجُْملا  َّنِإ  ( 73  ) َنُولُکْأَت اـْهنِم  ٌةَرِیثَک  ٌۀَـهِکاف  اـهِیف  ْمَُکل 

(77  ) َنُوثِکام ْمُکَّنِإ  َلاق  َکُّبَر  اْنیَلَع  ِضْقَِیل  ُِکلام  ای  اْوَدان  َو  ( 76  ) َنیِِملاَّظلا ُمُه  اُوناک  ْنِکل  َو  ْمُهانْمَلَظ 
َو یَلب  ْمُهاوَْجن  َو  ْمُهَّرِس  ُعَمْسَن  اَّنَأ ال  َنُوبَسْحَی  ْمَأ  ( 79  ) َنُومِْربُم اَّنِإَف  ًاْرمَأ  اُومَْربَأ  ْمَأ  ( 78  ) َنوُهِراک ِّقَْحِلل  ْمُکَرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ِّقَْحلِاب  ْمُکاْنئِج  ْدََقل 

(80  ) َنُوُبتْکَی ْمِْهیََدل  اُنلُسُر 
144 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

144 ص :  همجرت ..... :

. دیوش نیگهودنا  هن  تسامش و  رب  یمیب  هن  زورما  مناگدنب  يا 
. دنتسه ناملسم  دناهدروآ و  نامیا  ام  تایآ  هب  هک  یناسک 

. دییآرد تشهب  هب  هنامداش  ناتنارسمه  امش و 
رد امـش  تسه ، ددنـسپب  ناگدید  دهاوخ و  ار  نآ  اهلد  هچ  ره  اجنآ  رد  دـنروآرد و  شدرگ  هب  ار  اههزوک  نیرز و  ياهینیـس  نانآ  درگرب 

. دیتسه هنادواج  اجنآ 
. تسا هدیسر  امش  هب  ناترادرک  راک و  رطاخ  هب  هک  تسا  یتشهب  نیا  و 

. دیروخیم اهنآ  زا  هک  تسه  رایسب  ياههویم  اجنآ  رد  امش  يارب 
. دننادیواج خزود  باذع  رد  ناراکهانگ  نامگیب 

. دندیمون لاح  نآ  رد  نانآ  دباین و  شهاک  ناشیا  زا  باذع ] ]
. دندوب راکمتس  شیوخ ] ّقح  رد   ] دوخ هکلب  میدرکن ، متس  ناشیا  ّقح  رد  ام  و 

. دیراگدنام امش  دیوگ : دنک  هرسکی  ار  ام  راک  تراگدرورپ  شاک ] « ] کلام  » يا دنهد : رد  ادن  و 
. دیتسه قح  ناهاوخان  امش  يهنیرتشیب  یلو  ماهدروآ ، ار  ّقح  نخس ] نید و   ] امش يارب  هک  یتسار  هب 

. میتسه مزاج  زین  ام  دنتشاد ، مزج  مزع  دوخ  راک  رد  ای 
[ ار ناشرادرک  راک و   ] ناشیا دزن  ام  ناگتـشرف  میونـشیم و  يرآ  میونـشیمن ؟ ار  ناش  ییوگزار  زار و  اـم  هک  دـننکیم  ناـمگ  دـیاش  اـی 

. دنسیونیم
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145 ص :  ریسفت ..... 

ادن دروم  ار  دوخ  صوصخم  ناگدـنب  درک  رکذ  نیقفانم  نیفلاخم و  هب  تبـسن  ار  نآ  تّدـش  زور و  نآ  لاح  یلاعت  يادـخ  یتقو  ِدابِع ] ای  ]
، دناهدروآ نامیا  تیالو  هب  هک  نم  ناگدنب  يا  دومرف : دشخب ، شمارآ  هدرک و  فرط  رب  ار  ناشسرت  هدرک و  تفطالم  نانآ  اب  ات  داد  رارق 

اِنتایِآب اُونَمآ  َنیِذَّلا  : » دومن نایب  راتفگ  نیا  اب  ار  نانآ  اذل  دنک ، لوبق  ار  تیالو  هکنآ  رگم  دوشیمن  ادـخ  يهدـنب  فیلکت  رظن  زا  ناسنا  هچ 
«. هیآ رخآ  ات  ... 

هیلع ّیلع  هک  زور - نآ  بحاص  زا  هک  تسا  یـسک  يارب  سرت  تّدش  نوچ  تسین ، یـسرت  زورما  نینمؤم  امـش  رب  َمْوَْیلا ] ُمُْکیَلَع  ٌفْوَخ  [ال 
. دشاب هدرک  ضارعا  تسا - مالّسلا 

. تشذگ ترابع  هرقف  ود  نیا  فالتخا  نایب  نآ  ریغ  رد  هرقب و  يهروس  لّوا  رد  دیوشن . كانهودنا  امش  و  َنُونَزْحَت ] ُْمْتنَأ  َو ال  ]
، دناهدروآ نامیا  هک  دیتسه  یناسک  نآ  هلمج  زا  امـش  ینعی  تسا ، فوذحم  يادتبم  ربخ  ای  ینایب ، تفـص  هلمج  نیا  اِنتایِآب ] اُونَمآ  َنیِذَّلا  ]

. تسا ْمِْهیَلَع  ُفاُطی  نآ  ربخ  ای  تسا ، لوق  ریدقت  هب  َۀَّنَْجلا  اُولُخْدا  نآ  ربخ  تسا و  ءادتبم  ای 
ای تلاسر  تهج  زا  هن  مالّـسلا  مهیلع  ایلوا  ایبنا و  دـننام  تسنانآ  تیالو  تهج  زا  تیالو  ناـبحاص  هب  ناـمیا  تاـیآ  هب  ناـمیا  زا  دوصقم  و 

. تلاسر ینیشناج 
اب ندروآ  مالسا  زا  روظنم  دندروآ ، مالسا  يوبن  ّماع  تعیب  اب  ای  دندوب ، عیطم  رادرب و  نامرف  دندروآ و  نامیا  َنیِِملْسُم ] اُوناک  َو  ]
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. تسا يرگید  زا  ریغ  لمسم  نمؤم و  زا  کی  ره  هک  تسا  نیا  هب  راعشا  نامیا 

هچنآ دنک ، بلط  ار  نامیا  تقیقح  دیاب  هکلب  دوشیمن ، هدـیمان  نمؤم  یلو  دوشیم  هتفگ  ملـسم  صخـش  هب  يوبن  ماع  تعیب  دّرجم  هب  سپ 
. دزاس قّقحم  دوشیم  نامیا  قدص  بجوم  هک  ار 

، دنشابن ای  دنشاب  نمؤم  هاوخ  دنتسه  قفاوم  امش  اب  هک  ینارـسمه  دیوش ، تشهب  لخاد  ناتنارـسمه  امـش و  ْمُکُجاوْزَأ ] َو  ُْمْتنَأ  َۀَّنَْجلا  اُولُخْدا  ]
. دندرگ تشهب  دراو  شیاههّیرذ  نارسمه و  ناردپ و  وا  يهطساو  هب  هک  دنکیم  اضتقا  نمؤم  تمارک  اریز 

« هربح ، » تسا دیدج  سابل  هار و  هار  گنر  شوخ  سابل  ریما »  » نزو رب  ریبح » ، » تسا تمعن  رورس و  ینعم  هب  هحتف  اب  ربح »  » ظفل َنوُرَبُْحت ] ]
هب تسا  نکمم  دوش و  فصو  لاـمج  ییاـبیز و  هب  هک  تسا  يزیچ  ره  رد  هغلاـبم  يارب  زین  تسا و  ییاـبیز  تمعن  ره  تشهب و  رد  عاـمس 

. دشاب ّداوم  نیا  زا  کی  ره  يانعم 
. دندرگیم ناشرود  هب  نایابیز  نآ  ینعی ، تسا ، طاشن  دیدجت و  نآ  رد  تسا و  تافتلا  هلمج  نیا  ْمِْهیَلَع ] ُفاُطی  ]

. تسا الط  ماج  يانعم  هب  ۀفحص »  » عمج فاحص »  » ظفل اریز  الط ، ياهماج  اب  ٍبَهَذ ] ْنِم  ٍفاحِِصب  ]
. تسا هلول  نودب  ای  هتسد  نودب  هزوک  يانعم  هب  هّمض  اب  بوک »  » عمج باوکأ »  » ظفل بارش ، ياههزوک  اب  و  ٍباوْکَأ ] َو  ]

شوخ ار  ناور  هک  تسا  یتفرعم  قشع و  بارش  هنوگ  نآ  اههزوک  نآ  رد  هک  َنوُِدلاخ ] اهِیف  ُْمْتنَأ  َو  ُُنیْعَْألا  ُّذََلت  َو  ُسُْفنَْألا  ِهیِهَتْشَت  ام  اهِیف  َو  ]
تشهب و نآ  رد  امش  دیازفا و  تّذل  ار  اهمشچ  دیآ ،

147 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تسا و نتفر  نیب  زا  یتحاراـن  لاوز و  جـنر  دـنوشیم  لـیاز  هـک  لاوز  لـباق  ياـهتمعن  لاـبند  هـب  نوـچ  دـیتسه ، هنادواـج  شیاـهتمعن 

. دشابیم لاوز  زا  نآ  ظفح  تمحز و  لاوز و  فوخ  جنر و  هب  هتخیمآ  شیاهتّذل 
. تسین لاوز  میب  یتشهب  ياهتمعن  رد  یلو 

. تشذگ نورب  ثرا  یگنوگچ  تّیفیک و  نایب  اب  فارعا  يهروس  رد  هیآ  نیا  َنُولَمْعَت ] ُْمْتنُک  اِمب  اهوُُمْتثِروُأ  ِیتَّلا  ُۀَّنَْجلا  َْکِلت  َو  ]

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3072 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا دنربیم و  تّذل  نآ  زا  یناویح  كرادم  هک  هدروآ  ییاهتّذـل  تروص  هب  ار  يورخا  ياهتّذـل  َنُولُکَْأت ] اْهنِم  ٌةَرِیثَک  ٌۀَـهِکاف  اهِیف  ْمَُکل  ]
لوکأـم و هب  هّجوت  تسدـنمرهب  روضح  تّذـل  زا  هک  یـسک  هن  رگ  دـنوریمن و  رتارف  ناویح  يهبترم  زا  مدرم  رتشیب  هک  تسا  تهج  نادـب 

يداد میمعت  ار  یناویح  كرادـم  ياههتـساوخ  ریاـس  یندـیماشآ و  یندروخ و  هاـگ  ره  دـنکیمن و  یناوـیح  ياهتّذـل  ریاـس  بورـشم و 
. یهد میمعت  زین  تسدنمرهب  روضح  تّذل  اب  هک  ار  یسک  ياهتّذل  یناوتیم 

ِباذَـع ِیف  : ] دومرف تسیچ ؟ نیمرجم  يارب  سپ  تسا ، ناگدـننک  تعاطا  يارب  روکذـم  ياهتّذـل  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ  َنیِمِرْجُْملا ] َّنِإ  ]
. دنرادروخرب خزود  باذع  زا  هراومه  نانآ  َنوُِدلاخ ] َمَّنَهَج 

. دناهدرک هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  نانمشد  هب  ریسفت  ار  هلمج  نیا 
. دوشیمن هداد  اهنآ  هب  باذع  رد  فیفخت  ْمُْهنَع ] ُرَّتَُفی  [ال 

. دنتسه تکاس  هدمآ  ناشرس  رب  هک  هچنآ  زا  ینادرگرس  سرت و  تّدش  زا  نادرگرس و  ناریح و  َنوُِسْلبُم ] ِهِیف  ْمُه  َو  ]
رد َنیِِملاَّظلا ] ُمُه  اُوناک  ْنِکل  َو  ْمُهانْمَلَظ  ام  َو  ]
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اُوناک ْنِکل  َو  ْمُهانْمَلَظ  ام  َو  دوش : هتفگ  نینچ  هک  دوب  نیا  رتهب  دوریم  نامگ  هک  تشذگ  زین  بلطم  نیا  تشذـگ و  هیآ  نیا  دوه  يهروس 

. تشذگ نآ  باوج  ندوب و  رتبسانم  رتهب و  هجو  َنیِِملاَّظلا و  ُمُه 
وا هب  دنتـسه و  بیاغ  ادـخ  زا  نانیا  هچ  دـهاوخب ، ار  اهنآ  گرم  ادـخ  زا  هک  دـنهاوخیم  کلام  زا  َکُّبَر ] اْنیَلَع  ِضْقَِیل  ُِکلام  اـی  اْوَداـن  َو  ]

. دنهاوخب ار  باذع  زا  ییاهر  گرم ، تساوخرد  اب  ناشدوخ  ات  دنسریمن 
. دیرادن ار  نآ  زا  ییاهر  دیتسه و  یندنام  باذع  رد  امش  دیوگیم : َنُوثِکام ] ْمُکَّنِإ  َلاق  ]

. دشابیم لیلعت  ماقم  رد  تسادخ ، بناج  زا  ای  کلام  بناج  زا  رّدقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  ْمُکاْنئِج ] ْدََقل  ]
ّیلع نآ  تسا و  قلطم  تیالو  نامه  هک  تسا  ّتیشم  زا  ترابع  نآ  هدش و  هدیرفآ  ّقح  يهلیسو  هب  هک  میدروآ  امـش  رب  ار  ّقح  ام  ِقَْحلِاب ] ]

. دشابیم شتّیولع  اب  مالّسلا  هیلع 
. نینمؤملا ریما  تیالو  هب  ینعی  ّقحلاب » : » یلاعت يادخ  لوق  تسا : هدمآ  یّمق  ریسفت  رد  و 

. دیرادن شوخ  تسا  مالّسلا  هیلع  ّیلع  تیالو  هک  ار  ّقح  امش  رتشیب  اّما  َنوُهِراک ] ِّقَْحِلل  ْمُکَرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ]
نیا هکلب  دومرف : داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  شیوخ  ّیبن  یلاعت  يادـخ  تمایق  زور  رد  نیقفانم  ياههتفگ  تیاکح  زا  سپ  ًاْرمَأ ] اُومَْربَأ  ْمَأ  ]
دهع شابم ، كانهودنا  هّکم  ریغ  هّکم و  رد  اهنآ  نتـسب  دهع  قفاوت و  رب  سپ  دـنتفرگ ، ّقح  بیذـکت  رفک و  رب  میمـصت  وت  تّما  زا  نیقفانم 

رما  هک  دنتسب 
149 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنراذگن مالّسلا  هیلع  ّیلع  رد  ار  تفالخ 

. میراد اهنآ  زا  ماقتنا  رب  میمصت  مه  ام  هک 
. میتسه عطاق  مالّسلا  هیلع  ّیلع  نیفلاخم  تازاجم  رد  ای  مینکیم ، مکحم  ار  مالّسلا  هیلع  ّیلع  رما  ام  َنُومِْربُم ] اَّنِإَف  ]

. میونشیمن دنرادیم  ناهنپ  نارگید  زا  هک  ار  نانآ  نانخس  ام  دننکیم  نامگ  اهنآ  ْمُهَّرِس ] ُعَمْسَن  اَّنَأ ال  َنُوبَسْحَی  ْمَأ  ]
. میونشیم ار  اهنآ  نانخس  ام  یلب ، یَلب ] ْمُهاوَْجن  َو  ]

. دنسیونیم دنتسه ، نانآ  رب  لّکوم  هک  ام  ناگتشرف  و  َنُوُبتْکَی ] ْمِْهیََدل  اُنلُسُر  َو  ]
89 تایآ 81 -

149 ص :  ات 89 ..... ] تایآ 81  (: 43  ) فرخزلا هروس  ]
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هراشا

َو اوُضوُخَی  ْمُهْرَذَـف  ( 82  ) َنوُفِـصَی اَّمَع  ِشْرَْعلا  ِّبَر  ِضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِّبَر  َناْحبُـس  ( 81  ) َنیِدـِباْعلا ُلَّوَأ  اَنَأَف  ٌدـَلَو  ِنمْحَّرِلل  َناک  ْنِإ  ْلـُق 
َُهل يِذَّلا  َكَرابَت  َو  ( 84  ) ُمِیلَْعلا ُمیِکَْحلا  َوُه  َو  ٌهلِإ  ِضْرَأـْلا  ِیف  َو  ٌهلِإ  ِءاـمَّسلا  ِیف  يِذَّلا  َوُه  َو  ( 83  ) َنوُدَـعُوی يِذَّلا  ُمُهَمْوَی  اُوقالُی  یَّتَح  اُوبَْعلَی 

(85  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َو  ِۀَعاَّسلا  ُْملِع  ُهَْدنِع  َو  امُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکلُم 
َنوُکَفُْؤی یَّنَأَف  ُهَّللا  َُّنلوُقََیل  ْمُهَقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَـس  ِْنَئل  َو  ( 86  ) َنوُمَْلعَی ْمُه  َو  ِّقَْحلِاب  َدِهَـش  ْنَم  َّالِإ  َۀَعافَّشلا  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  ُِکلْمَی  َو ال 

(89  ) َنوُمَْلعَی َفْوَسَف  ٌمالَس  ُْلق  َو  ْمُْهنَع  ْحَفْصاَف  ( 88  ) َنُونِمُْؤی ٌمْوَق ال  ِءالُؤه  َّنِإ  ِّبَر  ای  ِِهلِیق  َو  ( 87)
150 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

150 ص :  همجرت ..... :

. مدوب هدنتسرپ  نیتسخن  دوخ  نم  دوب ، يدنزرف  نامحر  يادخ  يارب  رگا  وگب 
. دنیوگیم هچنآ  زا  شرع ، بحاص  نیمز  اهنامسآ و  راگدرورپ  تسرتارف  هّزنم و 

. دنسرب دناهداد ، ناشیا  هب  ار  شاهدعو  هک  ناشزور  نآ  رادید  هب  ات  دننک  یشوگیزاب  ییاخژاژ و  ات  ناشراذگب  سپ 
. تساناد يهنازرف  وا  تسادخ ، نیمز  رد  مه  تسادخ و  نامسآ  رد  مه  هک  تسا  یسک  وا  و 

زاب وا  يوس  هب  تسوا و  اب  تمایق  زا  یهاـگآ  تسوا و  نآ  زا  تساـهنآ  نیب  اـم  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  ییاورناـمرف  هک  یـسک  اـگرزب  و 
. دیوشیم هدنادرگ 

ّقح رظان  دهاش و  هک  یسک  نآ  يارب ]  ] رگم دنتسین ، تعافـش  ياراد  دنناوخیم ، شتـسرپ  هب  دنوادخ ]  ] وا ياج  هب  نارفاک ]  ] هک یناسک  و 
. دننادیم ناشیا  دشاب و 

؟ دنوریم ههاریب  هنوگچ  سپ  دنوادخ ، تفگ  دنهاوخ  کشیب  تسا ، هدیرفآ  ار  ناشیا  یسک  هچ  یسرپب  ناشیا  زا  رگا  و 
. دنروآیمن نامیا  هک  دنتسه  یموق  نانیا  اراگدرورپ  دیوگ  هک  دمحم ]  ] وا نخس  زا ] یهاگآ   ] و

. دننادب هک  ادوز  مالس ، وگب  رذگرد و  ناشیا  زا 

150 ص :  ریسفت ..... 

[ ُْلق ]
ام دنیوگیم  ای  تسادخ  رـسپ  ریزع  ای  ادخ  رـسپ  حیـسم  دنیوگیم  هک  نانآ  هب  ای  وگب : دنهدیم  رارق  رتخد  نادنزرف  ادخ  يارب  هک  نانآ  هب 

: وگب میتسه ، ادخ  نادنزرف 
رب نم  هچ  مدوب ، وا  تخانـش  راهظا و  هب  رتراوازـس  نم  دوبیم  دـنزرف  ياراد  دـنوادخ  رگا  هک  َنیِدـِباْعلا ] ُلَّوَأ  اَنَأَف  ٌدـَلَو  ِنمْحَّرِلل  َناـک  ْنِإ  ]

. تسا رتراوازس  وا  لیماف  دوبعم و  دالوا  نتخانش  هب  تسا  رتقباس  هک  یسک  نآ  متسه و  ادخ  ناگدننک  تدابع  نیرتقباس  هبتر  بسح 
نآ  هک  مدوب  یسک  لّوا  نم  هک  دشاب  نیا  روظنم  تسا  نکمم  و 

151 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
مّدـقم امـش  رب  ادـخ  تدابع  رد  نم  نوچ  مشاب ، دـنزرف  نآ  يهدـننک  تدابع  نیلّوا  نم  هک  دوب  هتـسیاش  ینعی  مدرکیم ، تدابع  ار  دـنزرف 

. دشاب مّدقم  زین  وا  دالوا  تدابع  رد  تسا  مّدقم  ادخ  تدابع  رد  هک  یسک  تسا  هتسیاش  متسه و 
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نیدب يراکنا ، ماهفتـسا  شور  هب  مدشیم !؟ وا  يهدننک  تدابع  نیلّوا  دیاب  نم  ایآ  دوب  دالوا  ياراد  دـنوادخ  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 
. منک تدابع  ار  وا  هک  مشاب  یسک  لّوا  هکنیا  هن  مدرکیم  راکنا  ار  نآ  هک  مدوب  یسک  نیلّوا  نم  دوب  دالوا  ياراد  دنوادخ  رگا  هک  يانعم 
نم دوب  دـنزرف  ياراد  دـنوادخ  رگا  ینعی  تسا ، هدـش  لامعتـسا  يراک  زا  يریگهرانک  يانعم  هب  رمألا ) نع  تدـبع   ) زا نیدـباعلا »  » ظفل ای 

. مدرکیم يریگهرانک  مدشیم و  تحاران  نخس  نیا  زا  هک  مدوب  یسک  نیتسخن 
نطاب هک  تسا  نیا  راتفگ  نیا  رد  لیوأت  دومرف : مدوب  هدننک  راکنا  نیتسخن  ینعی  تسا : هدمآ  هراب  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  و 

. مدومن رکذ  ار  نآ  تّحص  هجو  دشابیم و  شرهاظ  ّدض  نآ 
هچنآ زا  َنوُفِـصَی ] اَّمَع  ( ] هّللا يوس  اـم   ) شرع نیمز و  اهنامـسآ و  راـگدرورپ  تسا  هّزنم  ِشْرَْعلا ] ِّبَر  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِّبَر  َناْحبُـس  ]

. تسا نآ  نارمه  زین  بلطم  ناهرب  هک  ياهلمج  ای  دنزرف  نتشاد  زا  تسادخ  هیزنت  ترابع  نیا  دننکیم ، شفصو 
رگا دوش ، ضرف  شرع  ءازجا  زا  هک  تسا  یئزج  ره  رب  ّتیبوبر  مزلتسم  تسا  تاقولخم  يهمه  ّتیبوبر  زا  ترابع  هک  شرع  تّیبوبر  هچ 

152 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. یلاعت يادخ  بوبرم  هن  دشیم ، مّود  يادخ  ادخ و  دننام  لثم و  دنزرف  نآ  دوب  دنزرف  ياراد  یلاعت  يادخ 

. دنور ورف  شیوخ  لطاب  رد  اهنآ  راذگب  سپ  اوُضوُخَی ] ْمُهْرَذَف  ]
دوعوم زور  هکنیا  ات  دننارذگب  يزاب  هب  ار  رمع  و  ٌهلِإ ] ِضْرَْألا  ِیف  َو  ٌهلِإ  ِءامَّسلا  ِیف  يِذَّلا  َوُه  َو  َنوُدَعُوی  يِذَّلا  ُمُهَمْوَی  اُوقالُی  یَّتَح  اُوبَْعلَی  َو  ]

. دسر ارف 
هلص ردص  ای  دیاع  نآ  تسا و  فوذحم  دیاع  هک  تسا ، دیاع  نودب  يهلص  هلإ » ءامّسلا  یف   » يهلمج تسادخ . نیمز  نامـسآ و  رد  وا  هچ 
دیاع ای  تسا ، نامسآ  روما  يهدننک  ریبدت  ناطلس  ای  تسا  تدابع  ّقحتسم  دوبعم و  هلا و  نامـسآ  رد  وا  هک  تسا  نیا  هلمج  يانعم  تسا و 

«. هعنص نم   » ای هعنصب »  » ای هنم »  » ظفل زا  تسا  ترابع  دیاع  تسا ، هلا  نامسآ  رد  هک  تسا  یسک  وا  ینعی  تسا ، هلص  يازجا  ریاس 
يوَْجن ْنِم  ُنوُکَی  ام  «: » ُْمْتنُک ام  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  َو  «: » ٌهلِإ ِضْرَأـْلا  ِیف  َو  ٌهلِإ  ِءاـمَّسلا  ِیف  يِذَّلا  َوُه  : » تسا هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 

. دنراد ّطلست  الیتسا و  ادخ  يافلخ  انما و  هک  تسا  نیا  دوصقم  ْمُهُِعبار » َوُه  اَّلِإ  ٍۀَثالَث 
نانیا راک  لعف و  هدرک و  داجیا  هدومن و  بیکرت  شقلخ  عیمج  رب  اـهنآ  رد  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  ییورین  تردـق و  ببـس  هب  ّطلـست  نیا 

. تسا هیآ  مّود  يانعم  مّود و  هجو  دّیؤم  انعم  نیا  تسا و  ادخ  لعف 
دوخ ءانما  تروص  هب  وا  هک  ییاج  ات  تخاس  مکحم  نقتم و  ار  شیوخ  يهدیرفآ  عنـص و  هک  تسا  یـسک  یلاعت  يادخ  و  ُمیِکَْحلا ] َوُه  َو  ]

153 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دندومن و  راکنا  ار  وا  هکلب  دربنیپ ، بلطم  نیا  هب  سک  چیه  دومن و  روهظ 
. دندرک راکنا  زین  ار  وا  ءانما 

هک نانچ  نآ  ار  وا  سک  چیه  و  تسا ) روهظ  تیاهن  زا  شیناهنپ  هک   ) دنادیم دوخ  ار  شراتتـسا  یگنوگچ  هک  ییاناد  يادـخ  نآ  ُمِیلَْعلا ] ]
. دننکیم مه  راکنا  ار  وا  هکلب  دنکیمن ، ساسحا  كرد و  دیاب 

هنوگچ سپ  تسا  ود  نآ  نیب  ام  نیمز و  اهنامـسآ و  کلم  ياراد  هک  ییادـخ  امُهَْنَیب ] ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  َُهل  يِذَّلا  َكَراـبَت  َو  ]
اب هک  تمایق  تعاس و  ملع  و  ِۀَعاَّسلا ] ُْملِع  ُهَْدنِع  َو  [ !؟ دـشابن نیمز  اهنامـسآ و  رد  ییادـخ  وا  بناج  زا  ای  دـشابن  نیمز  اهنامـسآ و  يادـخ 

شومارف ار  نآ  دنتـسه و  لفاغ  تمایق  زا  نیکرـشم  هک  ینیبیم  اذل  ادخ و  ریغ  دزن  هن  تسادـخ ، دزن  تسا  هارمه  نیمز  اهنامـسآ و  یبارخ 
رد دـننکیم  لاؤس  وت  زا  تمایق  يهراب  رد  ارچ  نانیا  درادـن ، نانآ  لاـح  هب  یعفن  تماـیق  يارب  هک  دـناهدش  ییاـهراک  لوغـشم  دـناهدرک و 

. تسین وت  دزن  تمایق  ملع  هک  یلاح 
رگا یهلا  نانیـشناج  افلخ و  زا  کی  ره  هک  تشذگ  تشذگ و  یلاعت  يادخ  رد  تمایق  ملع  راصحنا  هجو  نآ  ریغ  فارعا و  يهروس  رد  و 

. يرشب هن  دنتسه  یهلا  دروم  نیا  رد  نانآ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  دننادیم  ار  بلطم  نیا 
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، دیشابیم لفاغ  تشگزاب  نیا  زا  هچ  رگا  دیتسه  ادخ  يوس  هب  تشگزاب  لاح  رد  رارمتسا  روط  هب  لاح  نیمه  رد  امـش  و  َنوُعَجُْرت ] ِْهَیلِإ  َو  ]
. دیسرتب دیشاب و  رذح  رب  وا  تفلاخم  زا  سپ 

154 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دنتـسرپیم و نانیا  هک  یهارمگ  نایاوشیپ  ای  نیطایـش و  ّنج و  ناگراتـس و  اـهتب و  نآ  َۀَـعافَّشلا ] ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  ُکـِلْمَی  ـال  َو  ]

. ادخ يهزاجا  نودب  دنناوخیم 
. دنتسین تعافش  کلام  مالّسلا ، هیلع  ّیلع  نودب  ای  دنتسین ، ادخ  لطاب ، ياهدوبعم  نآ  هک  یلاح  رد  ای 

. دنشاب کلام  ار  نیمز  اهنامسآ و  زا  يزیچ  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دنتسین  تعافش  کلام  نانآ  زا  کی  چیه  ینعی 
لطاب نایاوشیپ  ناگراتـس و  اـهتب و  هکیـالم و  ریزع و  حیـسم و  زا  دـشاب  اـهدوبعم  قلطم  اـهدوبعم  زا  دوصقم  رگا  ِقَْحلاـِب ] َدِهَـش  ْنَم  اَّلِإ  ]

. تسا لصّتم  هیآ  رد  ءانثتسا 
زا دوصقم  دـشاب و  نوعدـی »  » لعاف هنم  ینثتـسم  هک  تسا  یتروص  رد  بلطم  نیا  تسا  عطقنم  يانثتـسا  دنـشاب  اهتب  طـقف  دوصقم  رگا  و 

. دنناوخیم ارف  ناشدوخ  يوس  هب  ناشتقلخ  لاح و  نابز و  اب  ار  قلخ  هک  دنشاب  یناسک  َنوُعْدَی » َنیِذَّلا  »
لوعفم لیبق  زا  انثتسا  تروص  نیا  رد  دننکیم  شتسرپ  ار  اهتب  ریغ  اهتب و  هک  دنشاب  ناوریپ  نیعبات و  َنوُعْدَی » َنیِذَّلا   » دوصقم رگا  یلو 

. تسا غّرفم  فوذحم و 
دـشاب ّقح  تسار و  دیوگیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هک  هچنآ  رگا  دنتفگ : شیرق  زا  یتعامج  ثراح و  نب  رـصن  دـناهتفگ : یخرب  و 

. دش لزان  هیآ  نیا  هک  دنتسه ، دّمحم  زا  رتراوازس  ام  زا  تعافش  هب  اهنآ  دنتسه و  هکیالم  ام  ياوشیپ  ّیلو و 
. تسا غّرفم  ءانثتسا  تروص  نیا  رد  هک  دشاب ، تیالو  دهاش  ینعی  ّقح  دهاش  هک  یسک  يارب  رگم  تسین  تعافش  تسا : نیا  هیآ  يانعم  و 

155 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنتسین تعافش  کلام  هک  دننادیم  دنناوخیم  ارف  ار  ادخ  ریغ  هک  نانآ  ْمُه ] َو  ]

هکنآ هن  دننادیم ، ار  ّقح  دنهدیم  ّقح  هب  تداهش  هک  نانآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دنتـسین ، تعافـش  کلام  هک  دننادیم  نانآ  َنوُمَْلعَی ] ]
. تسا نانآ  ياهلد  بولق و  رد  هک  دشاب  هچنآ  اب  نانآ  تداهش 

؟ هدیرفآ ار  اهنآ  یسک  هچ  یسرپب  نانآ  زا  رگا  ُهَّللا ] َُّنلوُقََیل  ْمُهَقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل  َو  ]
. دناهدیرفاین ار  تادوجوم  نیا  زا  کی  چیه  اهنآ  نایادخ  هک  دنراد  فارتعا  نوچ  ادخ ، دنیوگیم :

. دندنبیم ارتفا  غورد و  ارچ  رگید  رارقا  نیا  اب  َنوُکَفُْؤی ] یَّنَأَف  ]
نآ ظفل  زا  یلعف  ای  دشاب ، ۀعاّسلا »  » رب فطع  هک  هدش  هدناوخ  رورجم  تروص  هب  هلیق »  » هدش و هدناوخ  لوسّرلا » لاق  ، » لوسر لوق  ِِهلِیق ] َو  ]
: يهلمج نآ  ربخ  دشاب و  ادتبم  هک  هدش  هدناوخ  عوفرم  تروص  هب  و  هلیق » هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسّرلا  لاق  : » نینچ نیا  دشاب  ریدقت  رد 

. تسام عومسم  هدش و  هدینش  بر » ای   » وا هتفگ  ینعی  تسا ، فوذحم  ربخ  ای  دشابیم  َنُونِمُْؤی ] ٌمْوَق ال  ِءالُؤه  َّنِإ  ِّبَر  ای  ]
[ َنوُمَْلعَی َفْوَسَف   ] ّتیحت باب  زا  هن  هکراتم  ای  ارادـم  باب  زا  ٌمالَـس ] ُْلق  َو   ] امن كاپ  ار  اهنآ  بلق  ای  نک و  ضارعا  اهنآ  زا  ْمُْهنَع ] ْحَفْـصاَف  ]

. تازاجم تبقاع  ماجنا و  رس  تساهنآ  دیدهت 
156 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

156 ص :  ناخّدلا .....  ةروس 

هراشا
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. تسا یّکم  دراد  هیآ  هن  هاجنپ و  هک  هروس  نیا  يهمه 
9 تایآ 1 -

156 ص :  ات 9 ..... ] تایآ 1  (: 44  ) ناخدلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ٍمیِکَح ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اهِیف  ( 3  ) َنیِرِْذنُم اَّنُک  اَّنِإ  ٍۀَکَرابُم  ٍۀَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  ( 2  ) ِنِیبُْملا ِباتِْکلا  َو  ( 1  ) مح

ال ( 7  ) َنِیِنقوُم ُْمْتنُک  ْنِإ  امُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِّبَر  ( 6  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  َکِّبَر  ْنِم  ًۀَمْحَر  ( 5  ) َنِیلِسْرُم اَّنُک  اَّنِإ  انِْدنِع  ْنِم  ًاْرمَأ 
(9  ) َنُوبَْعلَی ٍّکَش  ِیف  ْمُه  َْلب  ( 8  ) َنِیلَّوَْألا ُمُِکئابآ  ُّبَر  َو  ْمُکُّبَر  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی  َوُه  َّالِإ  َهلِإ 

156 ص :  همجرت ..... :

[. میم اح .  ] مح
. رگنشور باتک  هب  دنگوس 

. میاهدوب هدنهد  رادشه  ام  هک  میاهداتسرف ، ورف  هدنخرف  یبش  رد  ار  نآ  ام  هک 
. دبای هلصیف  يراوتسا  راک  ره  بش ]  ] نآ رد 

. میاهدوب هدنتسرف  ام  هک  تسام ، يوس  زا  ینامرف  هک 
. تساناد ياونش  هک  تسوا  هک  تراگدرورپ ، يوس  زا  تسا  یتمحر 

. دیشاب نیقی  لها  رگا  تساهنآ ، نایم  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ ، راگدرورپ 
. امش ناکاین  راگدرورپ  امش و  راگدرورپ  دناریمیم ، دشخبیم و  یگدنز  هک  تسین  وا  زج  ییادخ 

. دنمرگرس شیوخ  يههبش  ّکش و  هب  نانآ  يرآ 

156 ص :  ریسفت ..... 

هب تسا و  هعطقم  فورح  زا  مح  ِنِیبُْملا  ِباتِْکلا  َو  مح 
157 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

یسک نآ  یتسار  ای  تلیضف  يهدننک  نشور  ادیوه ، یباتک  تسا  هدش  ریـسفت  لیوأت و  یهلا  سدقم  مان  دیجم و  دیمح و  هب  دنگوس  يانعم 
. تسا راثآ  رهاظ ) ای   ) هدننک رهاظ  يانعم  رگنشور  ای  تسا  هدش  لزان  وا  رب  نآرق  هک 

ورف ظوفحم  حول  ماقم  زا  ای  یلاع  ياهملق  ياـهماقم  زا  اـی  تسا ، تّیـشم  ماـقم  هک  يـالاب  یلاـع و  یماـقم  زا  ار  باـتک  نآ  اـم  ُهاـْنلَْزنَأ  اَّنِإ 
ردق بش  رد  نآرق  ندش  هداتـسرف  یگنوگچ  هرقب  يهروس  رد  « 1  » تسا ردق  بش  نامه  هک  كرابم  یبش  رد  ٍۀَکَرابُم ) ٍۀَْلَیل  ِیف   ) میداتـسرف

. تشذگ ُنآْرُْقلا  ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَش  يهیآ : نمض  لاس  هس  تسیب و  تدم  یط  و 
يرما ره  بش  نآ  هدوب و  ناگدنناسرت  زا  ردقلا ) ۀلیل   ) نآ رد  ام  هک  یتسار  هب  ٍمیِکَح  ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اهِیف  َنیِرِذـْنُم  اَّنُک  اَّنِإ  ٍۀَـکَرابُم  ٍۀَْـلَیل  ِیف 

. ددرگیم زاتمم  نیعم و  تمکح  هب 
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يهبترم تسا ، شـش  یتهج  تفه و و  تهج  کی  زا  رازه ، داـتفه  تهج  کـی  زا  تسا ، یهاـنتمان  تهج  کـی  زا  ملاـع  بتارم  هک  نادـب 
. دوشیم هدیمان  « 2  » تسالاب يهبترم  هب  تبسن  نییاپ 

تملظ ناکما  یکیرات  تملظ و  هب  یلاع  يهبترم  زا  رتشیب  نوچ 
__________________________________________________

(1)
ینادب ردق  رگا  تسردق  بش  بش ، ره  ردق  بش  ییوگ ز  هچ  هجاوخ  يا 

هّرس سّدق  ظفاح 
دوخ ومـس  يامـس  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  لـص  وا  تّوبن  باـتفآ  هک  دوبن  دوجو  ار  تّیرـشب  بش  زونه  دـیوگ : يراـصنا  هّللا  دـبع  هجاوخ  ( 2)

هحفص 27 رارسالا ج 4  فشک  نیّطلا  ءاملا و  نیب  مداء  اّیبن و  تنک  دومرف : هک  تشاد  راوتسا 
158 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدش  هتخیمآ  یگدنکارپ  ترثک و 
. دوشیم هدیمان  زور  نییاپ  يهبترم  هب  تسین  الاب  يهبترم  هچنانچ 

هدـش ریبعت  اـهزور  هب  دوعـص  تهج  رد  اـهبش و  هب  لوزن  تهج  رد  بتارم  زا  راـبخا  تاـیآ و  رد  ینیبیم  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  و 
. تسا هدمآ  باسح  هب  تسا  هدش  رابتعا  لوزن  أدبم  هب  تبسن  نییاپ  لزان  يهبترم  نآ  نوچ  تسا ،

ملاع زا  لایخ  دـننام  ریبک  ملاع  زا  لاثم  ملاع  تسا و  هدـش  رابتعا  تسپ  نییاـپ و  يهبترم  هک  دوعـص  أدـبم  هب  تبـسن  ـالاب  يهبترم  نینچمه 
. تسا ریغص 

ماقم هب  ماقم  نآ  زا  ار  سپـس  دـنکیم ، رّوصت  لقع  ماقم  رد  یّلک  ارنآ  لّوا  دـهد  ماجنا  ار  نآ  دـهاوخب  هاـگ  ره  ناـسنا  هک  روطناـمه  سپ 
. دنکیم يریگهزادنا  هدمآ و  نییاپ  لایخ 

نینچمه دروآیم ، نییاپ  جراخ  هب  اضعا  کیرحت  هدـننک و  کـیرحت  ياوق  يهلیـسو  هب  سپـس  رّوصت ، ار  نآ  تاصخـشم  تاّیـصوصخ و 
سوفن لوقع و  يوس  هب  ّتیـشم  شرع  زا  ارنآ  دهد  ماجنا  ار  يراک  دهاوخب  تقو  ره  یلاعت  يادخ  هک  یّلک ، لایخ  لاح  ادـخ و  لعف  تسا 

هب بلطم  ات  دروآیم ، لاثم  ملاع  هب  ملاع  ود  نآ  زا  سپـس  دوشیم ،) ریبعت  یّلک  حاولا  یلاع و  مالقا  هب  ود  نآ  زا  هک   ) دروآیم نییاپ  یّلک 
قّقحم طیـسب  دوجو  کی  اب  نآ  دوجو  دـنرادن و  يزایتما  رگیدـمه  زا  یملع  دوجو  بسح  رب  تسا و  لـمجم  طیـسب و  دـسرن  لاـثم  ملاـع 

. دوشیم
يهدارا هک  یسک  هچ  تسا ، رارق  نیمه  زا  زین  ناسنا  لایخ  رد  بلطم  هچنانچ  دنوشیم ، ادج  رگیدمه  زا  هتشگ و  هدنکارپ  لاثم  ملاع  رد  و 

هناخ 
159 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیامنیم ار  یّلک  يهناخ  يهدارا  لّوا  دراد 
هب ای  لیطتـسم  ای  ّعبرم  تروص  هب  هک  دریگیم  رارق  رّوصت  دروم  زج  تروص  هب  هدومن و  ادیپ  لّزنت  لایخ  ماقم  هب  یّلک  يهناخ  هک  هاگنآ  و 

ناکم و ناـمز و  تهج  زا  زین  دـشابیم و  دوخ  صوصخم  تاصّخـشم  لـماش  ادـج و  مه  زا  ياـهقاطا  رب  لمتـشم  هک  تسا  رگید  لاکـشا 
. دوشیم يرادومن  لایخ  رد  رگید  تاصّخشم 

. دنکیم رّوصت  نآ  ریغ  دنکیم و  وحم  شلایخ  زا  ارنآ  نیب و  زا  روکذم  تاصّخشم  اب  ياهناخ  نینچ  يهدارا  یهاگ  و 
یلاعت يادخ  هب  هک  تابثا  وحم و  دّدرت ، ادب ، هچنانچ  دنکیم ، لصاح  دـیدرت  يرگید  وحن  هب  رگید  يهناخ  هناخ و  نیا  ریمعت  رد  یهاگ  و 

. تشذگ نمؤم  يهروس  رد  بلطم  نیا  هب  هراشا  هچنانچ  دوشیم  قّقحم  ملاع  نیمه  رد  تسا و  لیبق  نیمه  زا  دوشیم  هداد  تبسن 
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نآ رد  دوشیم و  لزاـن  رما  ملاـع  زا  هک  تسا  يزیچ  تسین  هباـشت  خـسن و  تاـبثا ، وـحم ، نـالطب ، لـباق  هجو  چـیه  هب  هک  مکحم  رما  سپ 
لاـثم ملاـع  هب  هدرک و  ادـیپ  لّزنت  رما  ملاـع  زا  درادـن و  دوجو  وـحم  نـالطب و  ّرـش ، صقن  نآ  رد  تسین و  رگید  دوـجو  زا  ادـج  يدوـجو 

هک دراد  دوجو  نآ  رد  زین  هباشت  هدرک  ادیپ  ار  نآ  هب  نالطب  تابثا و  وحم ، دوشیم ، ادـج  رگید  رما  زا  يرما  ره  ملاع  نآ  رد  هک  دـسریم 
لاثم ملاع  رد  هک  يزیچ  ره  « 1  » ردق بش  نآ  تسا و  نآ  هب  وحم  خسن و  نتفای  هار  انعم و  تابث  مدع  زا  ترابع 

__________________________________________________

: دیوگ هّرس  سّدق  ظفاح  ( 1)
. تسا بکوک  نیمادک  رد  تلود  ریثات  نیا  بر  ای  تسا  بشما  تولخ  لها  دنیوگ  هک  يردق  بش  نآ 

160 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یّلک هچ  سوفن  نوچ  دوش ، رهاظ  اضعا  رب  سپـس  ددرگ ، هزادنا  ریدقت و  يهزادنا  هب  هدـمآ  نییاپ  لایخ  هب  لقع  زا  دـیاب  دـنک  ادـیپ  دوجو 

. دنشابیم مالّسلا  اهیلع  همطاف  رهظم  دّحتم و  شلزان  ماقم  رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  اب  ییزج  هچ  دنشاب و 
. دوشیم زیاج  مالّسلا  اهیلع  همطاف  هب  ردق  بش  ریسفت  نیاربانب 

هّللا یّلص  دّمحم  نآ  سپ  مح »  » اّما دومرف : دیـسرپ  نطاب  رد  هیآ  نیا  ریـسفت  زا  ینارـصن  کی  هک  یماگنه  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هچنانچ 
نینمؤملا ریما  نیبم  باتک  اّما  تسا ، هدـش  مک  نآ  تاـملک  فورح و  تسا و  هدـش  لزاـن  وا  يوس  هب  هک  تسا  دوه  باـتک  رد  هلآ  هیلع و 

. تسا مالّسلا  اهیلع  همطاف  كرابم ، بش  ینعی  ۀلیل » ، » تسا مالّسلا  هیلع  یلع 
میکح درم  میکح ، درم  نآ  زا  دوشیم  جراخ  سپ  دوشیم ، جراخ  ناوارف  ریخ  نآ  زا  ینعی  ٍمیِکَح  ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  یلاعت  يادـخ  لوق  اّما  و 

. ثیدح رخآ  ات  میکح ...  درم  و 
دوصقم هک  میدرک  لزان  ار  كرابم  بش  نآرق و  ام  هک : تسا  هدـمآ  هیآ  يانعم  رد  مالـسلا  مهیلع  مظاک  ماما  قداص و  ماما  رقاـب ، ماـما  زا 

تیب زا  لاـس  هس  تسیب و  لوـط  رد  سپـس  درک ، لزاـن  روـمعملا  تیب  هب  اـجکی  ار  نآرق  بش  نآ  رد  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا ، ردـق  بـش 
. تسا هداتسرف  ورف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رب  رومعملا 

ردق بش  يهراب  رد  یلاعت  يادخ  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و 
__________________________________________________

: دیوگیم يولوم 
شتآ رب  یناوخ  رب  وچ  یبای  ناما  ار  وا  بایرد  وا  تسا  ردق  بش 

].....[
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ره سپ  تسین ، رتشیب  زیچ  کی  مکحم  میکح و  رما  دوشیم ، لزان  بش  نآ  رد  یمیکح  رما  ره  ینعی  ٍمیِکَح  ٍْرمَأ  ُّلُـک  ُقَْرُفی  اـهِیف  هدومرف :
فـالتخا نآ  رد  هک  يزیچ  هب  دـنک  مکح  سک  ره  تسادـخ و  مکح  زا  وا  مکح  دـشابن  نآ  رد  فـالتخا  هک  يزیچ  هب  دـنک  مکح  سک 

دوشیم و لزان  رما  ّیلو  هب  ردق  بش  رد  لاس  ره  رد  روما  ریـسفت  هک  تسا ، هدرک  توغاط  مکح  هب  دنیبب  تسرد  ار  دوخ  رظن  اهنت  دشاب و 
هچنآ ادـخ  زا  ریغ  رما  ّیلو  يارب  ناـنچ ، نینچ و  مدرم  روما  رد  دـنک و  ناـنچ  نینچ ، شدوخ  يهراـب  رد  هک  دوـشیم  رماوا  هب  بش  نآ  رد 

. دوشیم لزان  بش  نآ  رد  هک  يروما  دننام  دوشیم ، ثداح  وا  نوزخم  بیجع و  نونکم  ادخ ، ّصاخ  ملع  دش  هتفگ 
. هیآ رخآ  ات  ٌمْالقَأ ...  ٍةَرَجَش  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َّنَأ  َْول  َو  دناوخ : ار  هیآ  نیا  مالّسلا  هیلع  ماما  سپس 

مکحب مکح  دـقف   » مالّـسلا هیلع  ماـما  لوـق  اـت  فـالتخا » هیف  سیل  اـمب  مکح  نمف  : » مالّـسلا هیلع  ماـما  لوـق  ناـیب  ربـخ  نیا  لـقن  زا  ضرغ 
دوجو ياهلئـسم  چـیه  نوچ  تسا ، فالتخا  ياراد  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  مکح  هک  دـنکیم  نامگ  ناسنا  بلطم  يادـتبا  رد  اریز  توغاّـطلا »
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. تسا هدش  لقن  ضقانتم  ای  ّداضتم ، ای  فلاختم ، رابخا  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  بناج  زا  نآ  دروم  رد  هکنآ  رگم  درادن 
دـنک و دـییأت  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  ام - باحـصا  ثیداحا  دروم  رد  نم  اب  ناتـسود  زا  یـضعب  هدومرف : بیذـهت  لّوا  رد  بیذـهت  بحاـص 
هک اجنآ  ات  هدـش  عقاو  ام  ثیداحا  رد  هک  دوب  يّداضت  تافانم و  نیابت ، فـالتخا ، رد  تبحـص  درکیم و  هرکاذـم  تمحر ، ار  ناگتـشذگ 

. دشاب هتشاد  دوجو  زین  نآ  ّدض  نآ  لباقم  رد  هکنآ  رگم  دشاب  يربخ  هک  دتفایمن  قاّفتا 
زین  نآ  یفانم  شلباقم  رد  هک  نآ  رگم  دوشیمن  تفای  یملاس  ثیدح 
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هک دناهتـساوخ  راک  نیا  اب  هدروآ و  باسح  هب  بهذـم  رب  نعط  بیع و  نیرتگرزب  زا  ار  بلطم  نیا  ام  نیفلاخم  هک  ییاج  ات  دـشاب  دوجوم 

. دننک لطاب  ار  ام  تادقتعم 
هک دنریگیم  هدرخ  نانآ  رب  دننکیم ، هناهب  ار  فالتخا  نیمه  دننزیم و  نعط  دوخ  نیفلاخم  رب  امـش  یلعف  هتـشذگ و  ناگرزب  دنیوگیم :

يزیچ فالتخا  نیا  دنراد  هملک  فالتخا  عورف  رد  دنهدیم و  ماجنا  یتشز  راک  ام  نیفلاخم  دنیوگیم  دنراد ، فالتخا  ادـخ  نید  رد  ارچ 
. دنادیمن حابم  ار  فالتخا  هب  لمع  هاگآ  اناد و  صخش  تسین و  زیاج  نآ  رد  رارصا  ارجا و  میکح  صخش  زا  هک  تسا 

دوخ نینیابتم  نیفلاخم و  زا  امـش  ّداضت  نیابت و  دیراد ، فالتخا  ناتدوخ  نیفلاخم  زا  رتدیدش  رتشیب و  امـش  دوخ  مینیبیم  ام  هک  یلاح  رد 
. تسرتشیب

شیپ ییاج  ات  بلطم  نیا  تسامـش ، هدـیقع  لصا  داسف  رب  لیلد  فالتخا ، نالطب  رب  امـش  داقتعا  اب  امـش  دوخ  نیب  رد  فـالتخا  نیا  دوجو 
. تسا هدش  لصاح  ههبش  دنرادن  ظافلا  یناعم  رب  یهاگآ  تریصب و  ملع ، هک  ناهاگآ  ان  زا  یتعامج  يارب  هک  هتفر 

. دناهدنام زجاع  ههبش  ّلح  زا  هتشگرب و  ّقح  داقتعا  زا  بلطم  ندش  هبتشم  تهج  هب  نانآ  زا  يرایسب  و 
: تفگیم دنک  دییأت  ار  وا  دنوادخ  هک  هّللا  دبع  ابا  ام  داتسا  مدینش 

تشگرب و ّقح  نید  زا  دـش  هبتـشم  وا  رب  ثیداـحا  فـالتخا  رد  بلطم  نوچ  یلو  دوب  تماـما  ّقح و  هب  دـقتعم  يولع  ینوداـه  نیـسح  وبا 
دشن . نشور  وا  يارب  ثیداحا  رد  یناعم  تاهج  هوجو و  نوچ  دومن ، كرت  ار  قح  بهذم 
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. تسا هتشگ  قح  بهذم  دقتعم  دیلقت  تهج  زا  هدش و  ّقح  نید  رد  لخاد  یهاگآ  نودب  وا  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  رما  نیا  و 

ياراد هجرد  ره  تسا و  هجرد  هد  ياراد  نامیا  اریز  تسا ، توافتم  نید  دروم  رد  ناـیمدآ  تاـجرد  بتارم و  هک  تسا  نیا  بلطم  قیقحت 
دنتـسه و هجرد  ناـمه  زا  ؤزج  ود  ياراد  یـضعب  دـنراد و  ار  لّوا  يهـجرد  يازجا  زا  ؤزج  کـی  مدرم  زا  یـضعب  سپ  دـشابیم ، ؤزج  هد 

. اذکه و  دنراد ...  ار  مّود  يهجرد  يازجا  یمامت  یخرب 
. تسا هدش  هراشا  نآ  هب  رابخا  رد  هچنانچ  دزاسیم ، كاله  ار  وا  دورب  مّود  يهجرد  رب  لّوا  يهجرد  بحاص  لّمحت  رگا  و 

خسن قیقحت  ماگنه  هرقب  يهروس  رد  ار  بلطم  نیا  هچنانچ  رگید ، يهجرد  بحاص  مکح  زا  ریغ  تسا  یمکح  ياراد  هجرد  ره  بحاص  و 
. میدومن قیقحت  هیآ  رخآ  ات  ٍۀَیآ ...  ْنِم  ْخَْسنَن  ام  یلاعت : يادخ  لوق  رد 

هکنآ رگم  دنکیمن  مکح  یمکح  چیه  هب  دنادیمن  ار  اهنآ  لاوحا  فالتخا  درادـن ، یهاگآ  نادرم  تاجرد  بتارم و  هب  هک  سک  ره  سپ 
زیوجت روط  نیمه  تسا ، صخـش  نیا  لام  مکح  نیا  دربیم  نامگ  هک  روطنامه  وا  هچ  دـنیبیم ، اجنآ  شیوخ  داـقتعا  بسح  رب  فـالتخا 

. دشابیم زین  ریغ  لام  مکح  نیا  هک  دنکیم 
فالتخا شداقتعا  بسح  رب  ینعی  دـشاب » فـالتخا  نآ  رد  هک  دـنک  مکح  رما  هب  هک  یـسک  : » مالّـسلا هیلع  ماـما  لوق  ياـنعم  بلطم  نیا  و 

. دنیبب هدیسر  عقاو  هب  ار  دوخ  یلو  دشاب ، هتشاد 
، تسوا تّینانا  هب  بوسنم  وا  يأر  تسا و  هدـشن  یـشان  وا  يأر  زا  زج  مکح  نوچ  تسا ، هدرک  مکح  توغاط  مکح  هب  وا  تروص  نیا  رد 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3080 

http://www.ghaemiyeh.com


هن 
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. دشاب ادخ  مکح  زا  یشان  مکح  نآ  هکنیا 
دـشاب ملاع  ناشنامیا  بتارم  بسح  رب  نادرم  هب  نآ  قّلعت  ّتیفیک  ماکحا و  هب  زین  دـشاب و  هاگآ  نادرم  لاـجر و  بتارم  هب  هک  یـسک  یلو 

هب ماکحا  هنوگچ  هک  دهد  ناشن  دـیامن  هئارا  وا  هب  دـنوادخ  هک  دـشاب ، دـنوادخ  مکح  هیارا  زا  یـشان  وا  مکح  هکنآ  رگم  دـنکیمن  مکح 
. دیآیمن دوجو  هب  فالتخا  وا  مکح  رد  تروص  نیا  رد  دنکیمن ، مکح  يأر  سایق و  يور  زا  دریگیم و  ّقلعت  صاخشا 

هن تسا ، تیؤر  زا  یـشان  وا  مکح  هچ  دـنکیمن  زیوجت  دوش ، نآ  زیوجت  نیزگیاج  مکح و  نیا  فلاخم  هک  ار  یمکح  وا  هک  اـنعم  نیدـب 
. سایق يأر و  زا  یشان 

دراو بسح  رب  صخش  کی  هک  اسب  هچ  دوشیم ، تیاهنیب  زین  ماکحا  اذل  تسا  تیاهنیب  نامیا  رد  نانآ  تاجرد  لاجر و  بتارم  نوچ  و 
. دشاب فلتخم  ماکحا  ياراد  فلتخم  ياهتلاح  ندش 

هجو نیرتّمهم  هکلب  تسین ، مه  اهطلغ  اهیتسردان و  هب  یگتخیمآ  لیلد  هب  اهنت  تسین ، هّیقت  تّلع  هب  اهنت  ماکحا  رد  راـبخا  فـالتخا  هجو  و 
. تسا نامدرم  لاوحا  فالتخا  رابخا  فالتخا 

فالتخا هکنآ  هن  دـشیم ، كرت  هتفر و  رانک  بهذـم  دـیاب  دوبن  دّدـعتم  صاخـشا  هب  تبـسن  هلأسم  کی  رد  راـبخا  فـالتخا  رگا  نیارباـنب 
. تسا هدومرف  بیذهت  رد  موحرم  هّرس  سّدق  خیش  هچنانچ  ددرگ ، بهذم  زا  جورخ  ببس  نینچنیا 
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هک تسا  يزیچ  زا  لاح  ای  تسا ، رما  ریمـض  هب  میکح »  » ظفل تبـسن  زا  زیمت  ارما »  » ظـفل میکح و  رما  نآ  تشادـگرزب  میخفت و  هلمج  نیا 

« قرفی  » يارب هل  لوعفم  ای  اندنع » نم  ارما  ینعا  : » تسا نینچ  نآ  ریدقت  هک  تسا  فوذحم  لعف  هب  بوصنم  ای  دشاب ، هدوب  لاح  تسا  زیاج 
. دشابیم شدوخ  فوذحم  لعف  قلطم  لوعفم  ای  تسا ،» رومأم  ام  فرط  زا  نوچ   » ینعی تسا ،

ُّلُک ُقَْرُفی  اهِیف  یلاعت : يادخ  لوق  لیلعت  ای  َنیِرِْذنُم » اَّنُک  اَّنِإ   » زا لدب  هلمج  نیا  تسوت  راگدرورپ  تمحر  فطل و  زا  نیا  َکِّبَر  ْنِم  ًۀَـمْحَر 
. تسا تمحر  لاسرا  ام  تداع  زا  نوچ  ددرگیم ، زیامتم  ادج و  بش  نآ  رد  میکح  رما  ره  ینعی  تسا ، ٍمیِکَح  ٍْرمَأ 

ای هب ، لوعفم  ۀـمحر »  » ظفل تسا و  ردـق  بش  رد  میکح  رما  ندـش  زیامتم  قیرفت و  نآ  يهمزال  تسا ، لسر  لاسرا  اـم  تداـع  زا  نوچ  اـی 
. تسا هل  لوعفم 

. دنکیم اضتقا  نینچ  وا  ّتیبوبر  هک  تسا  نیا  هب  راعشا  يارب  ریمض  ياجب  ّکبر » نم   » ظفل ندش  نیشناج  و 
. دونشیم ناشدادعتسا  لاح و  لوق ، نابز  هب  ار  ناگدنب  راتفگ  تسین و  وا  زج  ییاونش  چیه  ُمِیلَْعلا  ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ 

. تسین وا  زج  ییاناد  ُمِیلَْعلا ] ]
يراگدرورپ ياضتقا  دنادیم ، ار  همه  دنهاوخیم  لاح  لاق و  نابز  اب  ناگدنب  هک  ار  هچنآ  سپ  تسا ) هاگآ  اونش و  ناگدنب  ياعد  زا  هک  )

بسح رب  ار  یماکحا  هداتسرف و  ار  یلوسر  هک  تسا  نیا  ای  دشابیم ، داسف  ای  حالـص  هب  هک  يزیچ  زا  تشاد  یهاگآ  ندوب و  ملاع  ندینش 
. دیامن لزان  ناگدنب  ياههتساوخ 

نامه  امُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِّبَر 
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. تساهنآ نایم  هچ  ره  نیمز و  اهنامسآ و  قلاخ  هک  يراگدرورپ 
َو ِییُْحی   » ای َوُه » اَّلِإ  َهلِإ  ال   » نآ ربخ  هک  دـشاب  ییادـتبم  ای  فوذـحم ، يادـتبم  ربخ  ای  ربخ  زا  دـعب  ربخ  ات  هدـش  هدـناوخ  عفر  اب  ّبر »  » ظـفل

. دشابیم َنِیلَّوَْألا » ُمُِکئابآ  ُّبَر  َو  ْمُکُّبَر   » ای ُتیُِمی »

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3081 

http://www.ghaemiyeh.com


ازج و َنِیلَّوَْألا  ُمُِکئابآ  ُّبَر  َو  ْمُکُّبَر  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ال  دیراد ) نیقی  رگا   ) دـیدرک و ادـیپ  ملع  بلطم  نیا  هب  رگا  َنِیِنقُوم  ُْمْتنُک  ْنِإ 
. تسامش قباس  ناردپ  امش و  راگدرورپ  وا  دناریمیم ، دنکیم و  هدنز  وا  تسین  ییادخ 

دنتسه ّکش  رد  راّفک  نیا  هکلب  تسین  نامیا  تمایق  ادخ و  هب  ار  نارفاک  َنُوبَْعلَی  ٍّکَش  ِیف  ْمُه  َْلب  دنرادن  نیقی  بولطم  نیا  هب  اهنآ  نکل  و 
. دنهدیم رارق  ناشرطاخ  نانیمطا  لایخ و  ندش  لوغشم  يهلیسو  ار  نید  دننکیم و  يزاب  نید  اب  و 

22 تایآ 10 -

166 ص :  ات 22 ..... ] تایآ 10  (: 44  ) ناخدلا هروس  ]

هراشا

ُمَُهل یَّنَأ  ( 12  ) َنُونِمُْؤم اَّنِإ  َباذَْـعلا  اَّنَع  ْفِـشْکا  اَـنَّبَر  ( 11  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  اذـه  َساَّنلا  یَـشْغَی  ( 10  ) ٍنِیبُم ٍناخُدـِب  ُءامَّسلا  ِیتْأـَت  َمْوَی  ْبِقَتْراَـف 
(14  ) ٌنُونْجَم ٌمَّلَعُم  اُولاق  َو  ُْهنَع  اْوَّلََوت  َُّمث  ( 13  ) ٌنِیبُم ٌلوُسَر  ْمُهَءاج  ْدَق  َو  يرْکِّذلا 

ٌلوُسَر ْمُهَءاج  َو  َنْوَعِْرف  َمْوَق  ْمُهَْلبَق  اَّنَتَف  ْدََـقل  َو  ( 16  ) َنوُمِقَْتنُم اَّنِإ  يْربُْکلا  َۀَشْطَْبلا  ُشِْطبَن  َمْوَی  ( 15  ) َنوُِدئاع ْمُکَّنِإ  ًالِیلَق  ِباذَْعلا  اوُفِـشاک  اَّنِإ 
(19  ) ٍنِیبُم ٍناْطلُِسب  ْمُکِیتآ  یِّنِإ  ِهَّللا  یَلَع  اُوْلعَت  ْنَأ ال  َو  ( 18  ) ٌنیِمَأ ٌلوُسَر  ْمَُکل  یِّنِإ  ِهَّللا  َدابِع  ََّیلِإ  اوُّدَأ  ْنَأ  ( 17  ) ٌمیِرَک

(22  ) َنُومِرُْجم ٌمْوَق  ِءالُؤه  َّنَأ  ُهَّبَر  اعَدَف  ( 21  ) ِنُولِزَتْعاَف ِیل  اُونِمُْؤت  َْمل  ْنِإ  َو  ( 20  ) ِنوُمُجَْرت ْنَأ  ْمُکِّبَر  َو  یِّبَِرب  ُتْذُع  یِّنِإ  َو 
167 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

167 ص :  همجرت ..... :

. دروآ رب  راکشآ  يدود  نامسآ  هک  ار  يزور  رادب  مشچ  سپ 
. تسا كاندرد  یباذع  نیا  دریگ  ارف  ار  مدرم  هک 

. میتسه نمؤم  کنیا ]  ] ام هک  نادرگب ، ام  زا  ار  الب  نیا  اراگدرورپ  دنیوگ ] ]
. دوب هدمآ  نانآ  دزن  هب  راکشآ  يربمایپ  هکنآ  لاح  دنریگ ، دنپ  هنوگچ  اّما ] ]

. تسا هناوید  ياهتفرگ  میلعت  وا ]  ] دنتفگ دندش ، نادرگیور  وا  زا  سپس 
. دیاهدندرگ زاب  امش  هک  مینادیم ] و  ، ] میتسه ياهیام  كدنا  هب  الب  يهدنادرگرب  ام  میتفگ ] ]

. میناتس داد  ام  هاگنآ ] ، ] مینک زاغآ  گرتس  تخس و  يراد  ریگ و  هک  يزور 
. دمآ نانآ  دزن  هب  یمارگ  يربمایپ  میدومزآ و  ار  نوعرف  موق  نانآ  زا  شیپ  هک  یتسار  هب  و 

. متسه امش  يارب  نیما  يربمایپ  نم  هک  دیراپسب ، نم  هب  ار  ادخ  ناگدنب  هک  تفگ ]: ناشیا  اب  [و 
. متسه امش  يارب  راکشآ  یناهرب  يهدنروآ  نم  هک  دییوجن ، یگرزب  دنوادخ  ربارب  رد  هکنیا  و 

. مربیم هانپ  امش  راگدرورپ  دوخ و  راگدرورپ  هب  مینک  مراسگنس  هکنیا  ّرش  زا  نم  و 
. دیریگب هرانک  نم  زا  سپ  دیرادن ، رواب  ارم  نخس  رگا  و 

. دنراک هنگ  یموق  نانیا  هک  داد  رد  ادن  شراگدرورپ  هاگرد  هب  هاگنآ 

167 ص :  ریسفت ..... 
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مدرم رب  دود  هک  يزور  ات  َساَّنلا  یَشْغَی  ٍنِیبُم  ٍناخُِدب  ُءامَّسلا  ِیتَْأت  َمْوَی  یشاب  نانآ  بقارم  هک  یلاح  رد  شاب  رظتنم  لوسر  يا  یلو  ْبِقَتْراَف 
. دنتفایم شغ  لاح  هب  مدرم  دنکیم و  هطاحا  مدرم  رب  دود  ببس  هب  زور  نآ  ای  دنکیم ، هطاحا 

هک  ییوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  اذه 
168 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

؟ تسیچ دود  نیا  هدش : هتفگ 
بناج زا  ای  هکیالم ، بناج  زا  ای  ادخ  بناج  زا  لوق  ریدـقتب  دـشاب  لاح  هلمج  نیا  تسا  نکمم  تسا و  كاندرد  باذـع  نیا  دومرف : سپ 

. مدرم
. دوشیم هدید  نطاب  زا  نیمز  نامسآ و  نیب  يدود  راضتحا  ماگنه  هک  نادب 

یـسیع لوزن  دود ، تمایق  زور  تمالع  نیلّوا  هک  هدش  تیاور  هچ  تسا ، تمایق  تمالع  زا  دود  هدـش : دراو  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  و 
. دهدیم قوس  رشحم  يوس  هب  ار  مدرم  دوشیم و  جراخ  نیبا  ندع  رعق  زا  هک  تسا  یشتآ  مالّسلا و  هیلع 

رپ ار  برغم  قرـشم و  نیب  دود  نیا  دومرف : دومن و  توالت  ار  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ  تسیچ ؟ دود  نآ  دـش : هتفگ 
. دنکیم گنرد  زور  هنابش  لهچ  دنکیم و 

شیاهشوگ ناهد و  زا  دود  هک  ددرگیم  تسم  دننام  رفاک  یلو  تسا ، هدش  ماکز  ییوگ  هک  دسریم  يروط  وا  هب  دود  نیا  سپ  نمؤم  اّما 
. دیآیم نوریب 

نیمز نیرفن ، يهجیتـن  رد  درک و  نیرفن  شموـق  رب  هن  درک  بیذـکت  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  موـق  یتـقو  دـناهتفگ : یخرب 
. دش کشخ 

هب ار  نامـسآ  دوخ و  نیب  ییانیب  فعـض  رثا  رد  هنـسرگ  صخـش  هچ  تسا ، یطحق  زور  نامه  ٍنِیبُم  ٍناخُدـِب  ُءامَّسلا  ِیتَْأت  َمْوَی  زا  دوصقم  و 
. ددرگیم ناوارف  كاخ  درگ و  رابغ ، دوشیم ، مک  ناراب  نوچ  دوشیم ، کیرات  اوه  یطحق  لاس  رد  ای  دنیبیم ، رات )  ) دود لکش 

ياهناوختـسا هدرم و  ياهگس  مدرم  هک  دوب  دیدش  ردقنآ  هدمآ  نانآ  رب  هک  یطحق  دمانیم و  دود  ار  بلاغ  ّرـش  برع  هک  نیا  باب  زا  ای 
ار  اهنآ 

169 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دندروخیم

رادرب ام  زا  ار  باذع  اراگدرورپ  راب  ینعی  تسا ، لوق  ریدقت  هب  رّدـقم  لاؤس  باوج  ای  لاح  هلمج  نیا  َنُونِمْؤُم  اَّنِإ  َباذَْـعلا  اَّنَع  ْفِشْکا  اَنَّبَر 
. میراد نامیا  تمایق  زور  هب  ای  وت ، نیشناج  ای  وت ، لوسر  هب  ای  وت ، هب  هک 

. دندوب ایوگ  نخس  نیدب  هک  یلاح  رد  ینعی  تسا  لوق  ریدقت  هب  لاح  ای  رّدقم  لاؤس  باوج  يرْکِّذلا  ُمَُهل  یَّنَأ 
. دمآ ناشیا  رب  تسا ) شیوخ  قدص  يهدننک  رهاظ  ، ) تسا رهاظ  زا  قدص  هک  یلوسر  ٌنِیبُم  ٌلوُسَر  ْمُهَءاج  ْدَق  َو 

. دهدیم میلعت  یمجع  مالغ  کی  ار  وا  هک  : ) تسا هدید  شزومآ  دنتفگ  هدنادرگ و  يرو  ادخ ) لوسر   ) وا زا  اّما  ٌمَّلَعُم  اُولاق  َو  ُْهنَع  اْوَّلََوت  َُّمث 
زا رتمک  ندوب ) راکـشآ  رد   ) ناـشیارب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  قدـص  یتـسار و  ياـهلیلد  هکنیا  روظنم  هب  تسا  هدز  نج  وا  ٌنُونْجَم و 

دندرک تشپ  هدـینادرگ و  يور  وا  زا  تشاد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  ياّهلدا  نیهارب و  دوجو  اب  هک  روطناـمه  تسین ، ندـید 
. دننکیم تشپ  مه  نیا  زا  دعب 

يارب یحو  لوزن  ماگنه  دندید  هکنآ  زا  سپ  تسا ، هناوید  نونجم و  وا  دنتفگ : یضعب  دنهدیم و  دای  ار  وا  دنتفگ : یـضعب  هک  يروطنامه 
. دشیم ضراع  ّشغ  دننامه  يزیچ  ادخ  لوسر 

. تسا نانآ  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  ِباذَْعلا  اوُفِشاک  اَّنِإ 
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. میرادیم ام  هب  تشگزاب  لیلد  هب  ار  باذع  زا  یمک  ام  َنوُِدئاع  ْمُکَّنِإ  اًلِیلَق 
یتروص  رد  دیدرگیم  زاب  راکنا  هب  مه  باذع  عفر  زا  سپ  امش  اّما 

170 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دناهتفگ یضعب  هچنانچ  دنتشگزاب ، راکنا  هب  هرابود  نیکرشم  دش  عفر  یطحق  نوچ  هک  دشاب  یطحق  باذع  زا  دوصقم  هک 

. مرادیم رب  یکدنا  ار  دود  باذع  گرم و  باذع  ام  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای 
. دشاب راضتحا  باذع  باذع  زا  دوصقم  هک  تسا  یتروص  رد  انعم  نیا  دیدرگیم و  زاب  ام  يوس  هب  امش  نوچ 

. ردب زور  ای  تمایق  زور  يْربُْکلا  َۀَشْطَْبلا  ُشِْطبَن  َمْوَی 
نانآ زا  ام  هّتبلا  هک  میریگب  تخـس  باذـع  هب  ار  نانآ  ام  هک  ار  گرزب  زور  نآ  شاب  رظتنم  لوسر  يا  ردـب  زور  ای  تمایق  زور  َنوُمِقَْتنُم  اَّنِإ 

. دیشک میهاوخ  ماقتنا 
عاونا دوصقم  هک  میدرک  راـتفرگ  ار  نوعرف  موق  ناـنآ  زا  شیپ  هچناـنچ  میدرک ، راـتفرگ  ـالتبم و  ار  ناـنآ  اـم  َنْوَعِْرف  َمْوَق  ْمُهَْلبَق  اَّنَتَف  ْدََـقل  َو 

. تسا هناگهن  باذع 
زا وا  هک  دـمآ  تسراوگرزب  ناردـپ  بسن و  لصا و  تهج  زا  ای  لاعفا  قالخا و  تهج  زا  هک  يربماـیپ  ناـشیا  رب  ٌمیِرَک و  ٌلوُسَر  ْمُهَءاـج  َو 

. تسا میرک  دنوادخ ، دزن  وا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دوب  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  دالوا 
. دیهدب نم  هب  ار  لیئارسا  ینب  تفگ : هک  دروآ  ار  تلاسر  نیا  یسوم  هکنانچ  ِهَّللا  َدابِع  ََّیلِإ  اوُّدَأ  ْنَأ 

. دشاب هب  لوعفم  هّللا » دابع   » ظفل هکنآ  ربانب 
هدـش هتـشاذگ  تعیدو  هب  امـش  دزن  ادـخ  بناج  زا  هک  ار  دوخ  ياهتناما  هک  دوشیم  نینچ  هیآ  يانعم  دـشاب  يدانم  هّللا » دابع   » ظفل رگا 

دینادرگ . زاب  نم  هب  دینک  ادیپ  اقترا  ادخ  يوس  هب  دیناوتیم  هلیسو  نادب  تسامش و  رد  هک  ییاهدادعتسا  دننام 
171 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نیشناج هفیلخ و  رب  یبلط  يرترب  ببـس  هب  دییوجم  يرترب  ادخ  هب  منیما و  ياهداتـسرف  نم  هک  ِهَّللا  یَلَع  اُوْلعَت  ْنَأ ال  َو  ٌنیِمَأ  ٌلوُسَر  ْمَُکل  یِّنِإ 
. دییامنیم یبلط  يرترب  ادخ  رب  ادخ 

ياصع تسد و  نآ  تسا ، نم  یتسار  قدص و  يهدننک  راکشآ  هک  دروآ  مهاوخ  یلیلد  تّجح و  امش  يارب  نم  ٍنِیبُم  ٍناْطلُِـسب  ْمُکِیتآ  یِّنِإ 
. دناهتفگ یضعب  هچنانچ  دندرک  دیدهت  مجر  لتق و  هب  ار  وا  تفگ  ار  نخس  نیا  مالّسلا  هیلع  یسوم  یتقو  دوب ، یسوم 

: تفگ مالّسلا  هیلع  یسوم  سپ 
متش اب  دناهتفگ  یضعب  دینک و  راسگنـس  اب  ارم  هکنیا  زا  مربیم  امـش  دوخ و  راگدرورپ  هب  هانپ  نم  ِنوُمُجَْرت  ْنَأ  ْمُکِّبَر  َو  یِّبَِرب  ُتْذُع  یِّنِإ  َو 

. ازسان و 
يارب كاندرد  باذع  بجوم  نم  ندرک  تّیذا  هک  دیناسرن  رازآ  هب  دینکیمن ) قیدـصت   ) دـیروآیمن نامیا  نم  هب  رگا  ِیل  اُونِمُْؤت  َْمل  ْنِإ  َو 

. تفگ مّحرت  يزوسلد و  هار  زا  ار  نخس  نیا  یسوم  دیرادن ، نآ  زا  رارف  هراچ و  هار  چیه  هک  تسامش 
راتفرگ باذع  هب  اهراب  تشذگ ، لاونم  نیا  رب  اهلاس  داد و  ماجنا  نانآ  تحیـصن  رد  ار  شـشوک  یعـس و  هکنآ  زا  سپ  ُهَّبَر  اعَدَف  ِنُولِزَتْعاَف 
نامیا وا  هب  دنریگن و  یگدرب  هب  ار  نانآ  دنتسرفب ، ار  لیئارـسا  ینب  هک  دندادیم  هدعو  یـسوم  هب  دندشیم  باذع  راتفرگ  تقو  ره  دندش ،

. دنتسکشیم ار  ناشدهع  دندرکیم  ادیپ  تاجن  باذع  زا  تقو  ره  دندروآ و 
درادن و يدوس  ناشلاح  هب  زردنا  دنپ و  دید  یسوم  یتقو  سپ 

172 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
باذـع و تساوخرد  زا  هیانک  َنُومِرُْجم  ٌمْوَق  ِءـالُؤه  َّنَأ  تفگ : نینچ  دـناوخ و  ار  شراـگدرورپ  دـشن  عقاو  دـیفم  مه  باذـع  يراـتفرگ و 
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. دنک لزان  باذع  نانآ  رب  هک  دناوخ  ار  ادخ  ینعی  ُهَّبَر  اعَدَف  دومرف : اذل  تسنانآ  تکاله 
33 تایآ 23 -

172 ص :  ات 33 ..... ] تایآ 23  (: 44  ) ناخدلا هروس  ]

هراشا

ٍماقَم َو  ٍعُورُز  َو  ( 25  ) ٍنُویُع َو  ٍتاَّنَج  ْنِم  اوُـکَرَت  ْمَک  ( 24  ) َنُوقَْرغُم ٌدـْنُج  ْمُهَّنِإ  ًاوـْهَر  َرْحَْبلا  ِكُْرتا  َو  ( 23  ) َنوُعَبَّتُم ْمُکَّنِإ  ًْالَیل  يِدابِِعب  ِرْـسَأَف 
(27  ) َنیِهِکاف اهِیف  اُوناک  ٍۀَمْعَن  َو  ( 26  ) ٍمیِرَک

ِباذَْعلا َنِم  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  اْنیَّجَن  ْدََقل  َو  ( 29  ) َنیِرَْظنُم اُوناک  ام  َو  ُضْرَْألا  َو  ُءاـمَّسلا  ُمِْهیَلَع  ْتََکب  اـمَف  ( 28  ) َنیِرَخآ ًامْوَق  اهاْنثَرْوَأ  َو  َِکلذَـک 
(32  ) َنیَِملاْعلا یَلَع  ٍْملِع  یلَع  ْمُهانْرَتْخا  ِدََقل  َو  ( 31  ) َنِیفِرْسُْملا َنِم  ًاِیلاع  َناک  ُهَّنِإ  َنْوَعِْرف  ْنِم  ( 30  ) ِنیِهُْملا

(33  ) ٌنِیبُم اُؤَلب  ِهِیف  ام  ِتایْآلا  َنِم  ْمُهاْنیَتآ  َو 

172 ص :  همجرت ..... :

. دیوشیم بیقعت  امش  هک ] دینادب  و  ، ] نک هناور  هنابش  ار  مناگدنب  سپ  هک ] دمآ  خساپ  ]
. دنایندش قرغ  یهاپس  ناینوعرف ]  ] نانآ رذگب ، راذگب و  دوخ ] لاح  هب   ] هدیمرآ ار  ایرد  و 

. دندراذگ یقاب  دوخ  زا  هک  یناراسهمشچ  اهغاب و  رایسب  هچ 
. وکین ياههناخ  اهرازتشک و  زین ]  ] و

. دندوب مّرخ  شوخ و  نآ  رد  هک  یتمعن  و 
. میداد ثاریم  هب  رگید  یموق  هب  ار  اهنآ  هک  دوب  نینچنیا 

. دشن هداد  مه ]  ] یتلهم نانآ  هب  تسیرگن ، نانآ  رب  نیمز  نامسآ و  و 
. میدیناهر راب  تّفخ  باذع  زا  ار  لیئارسا  ینب  هک  یتسار  هب  و 

. دندوب ناراک  زواجت  زا  یبلط  یگرزب  وا  هک  نوعرف  ّرش ]  ] زا
هک  یتسار  هب  و 

173 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. میدیزگرب ناشنامز ] مه   ] نایناهج رب  هناهاگآ  ار  لیئارسا ] ینب   ] ناشیا

. میدیشخب دوب  اراکشآ  نومزآ  نآ  رد  هچنآ  شیوخ ، فرگش  ياههدیدپ  زا  ناشیا  هب  و 

173 ص :  ریسفت ..... 

لیئارـسا ینب  اب  ماگنه  بش  میتفگ  یـسوم  هب  میناسرب  تکاله  هب  ار  نیکرـشم  میتساوخ  هدرک ، تباـجا  ار  یـسوم  اـعد  اًْـلَیل  يِداـبِِعب  ِرْـسَأَف 
(. تسا لیئارسا  ینب  يدابع ، زا  روظنم   ) دینک تکرح 

. دمآ دنهاوخ  امش  لابند  هب  اهیطبق  هک  اریز  َنوُعَبَّتُم  ْمُکَّنِإ 
مه هب  فرط  ود  زا  ایرد  بآ  ات  نزب  ایرد  هب  تیاصع  اب  راذگب و  یقاب  هدوب  هک  تلاح  نامه  هب  روبع  زا  سپ  ار  ایرد  ًاوْهَر و  َرْحَْبلا  ِكُْرتا  َو 
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. ددنویپن
. دننکب ار  ایرد  رد  لوخد  عمط  شموق  نوعرف و  ات  راذگب  داشگ  زاب و  ار  ایرد  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 

. دسرب مه  هب  بآ  ات  دنزب  ایرد  هب  ار  اصع  هک  تشگرب  درک  روبع  تفاکش و  ار  ایرد  یتقو  یسوم  دناهتفگ : ینعی 
کشخ و هار  تلاح  نامه  هب  راذگب  نزن و  تسد  ایرد  هب  دش : هتفگ  وا  هب  یلو  دنیایب  وا  لابند  هب  شنایرگشل  نوعرف و  هک  دیـسرتیم  اریز 

. دشاب یقاب 
. دشابیم تسپ  ناکم  دنلب و  ياج  راومه ، ناسآ و  ریس  وهر »  » ظفل و 

. تسا نانآ  زا  ای  مکح ، تّلع  زا  رّدقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  دنوش  قرغ  ایرد  رد  شنایرکشل  نوعرف و  ات  َنُوقَْرغُم  ٌْدنُج  ْمُهَّنِإ 
هچ  نانآ  هب  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، يرگید  لاؤس  باوج  اوُکَرَت  ْمَک 

174 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
 .... اوُکََرت ْمَک  دومرف : یلاعت  يادخ  هک  دمآ ؟ ناشرس  رب  هچ  و  دش ؟

بآ و ياههمـشچ  اهناتـسب و  دندوب و ) ناینوعرف  ریظن   ) ایند رایـسب  هچ  َنیِهِکاف  اهِیف  اُوناک  ٍۀَمْعَن  َو  ٍمیِرَک  ٍماقَم  َو  ٍعُورُز  َو  ٍنُویُع  َو  ٍتاَّنَج  ْنِم 
ای دـنتفگیم ، فیرظ  نانخـس  دـندرکیم ، یخوش  حازم و  اهغاب  نآ  رد  و  دـنتفر ) دـندرک و  اهر  یلاع  ياهلزنم   ) ماقم و اهعرز و  تشک و 

(. دندیشوپ مشچ  همه  زا  دمآ و  گرم   ) دندوب دنمرهب  دندربیم و  تّذل 
. دندوب تباث  تّذل  تمعن و  تلاح  نینچ  نیا  رب  نانآ  هک  یلاح  رد  ای  دوب ، رارق  زا  بلطم  هک  یلاح  رد  دندوب  نینچ  نیا  َِکلذَک 

. میتخاس اهنآ  ثراو  هب  دنشاب  لیئارسا  ینب  هک  رگید  يدرم  ام  َنیِرَخآ  ًامْوَق  اهاْنثَرْوَأ  َو 
: دندشن هتشادهگن  تسیرگن و  اهنآ  رب  مه  نیمز  نامسآ و  َنیِرَْظنُم و  اُوناک  ام  َو  ُضْرَْألا  َو  ُءامَّسلا  ُمِْهیَلَع  ْتََکب  امَف 

. تسین انتعا  هّجوت و  دروم  نانآ  يدوبان  تکاله و  هک  تسا  نآ  يارب  لاثم  هلمج  نیا 
ناشيراتفرگ هورگ و  نآ  هب  یـسک  دـنوشیم و  راتفرگ  ییالب  هب  یهورگ  هک  دوشیم  هدروآ  ییاج  رد  مجع  برع و  ناـیم  رد  لاـثم  نیا 

. دنکیمن انتعا 
نامسآ و هک  دنتسه  یناسک  نانیا  دومرف : تشذگ  وا  شیپ  زا  شلوسر  ادخ و  نمـشد  هک  هاگنآ  تسا  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 

. دنوشیمن هداد  تلهم  باذع  رد  دنتسیرگن و  ناشیا  رب  نیمز 
، تسیرگ دنهاوخ  يورب  نیمز  نامسآ و  هک  تسا  یـسک  نآ  وا  نکیل  و  دومرف : تشذگ ، وا  رب  شدنزرف ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپس 

: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع 
رب  مالّسلا و  هیلع  اّیرکز  نب  ییحی  رب  رگم  تسیرگن ، نیمز  نامسآ و 

175 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. مالّسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح 

؟ تسا هنوگچ  نیمز  نامسآ و  يهیرگ  تسا : يرگید  ربخ  رد 
. دنکیم بورغ  گنر  خرس  دنکیم و  عولط  گنر  خرس  تلاح  هب  دیشروخ  هک  تسا  نینچ  دومرف :

. درک هیرگ  نوخ  زور  لهچ  مالّسلا  هیلع  نیسح  رب  نامسآ  تسا : يرگید  ربخ  رد 
. میدیشخب ییاهر  دندیشکیم  هک  يراب  تلذ  باذع  زا  ار  لیئارسا  ینب  ام  ِنیِهُْملا و  ِباذَْعلا  َنِم  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  اْنیََّجن  ْدََقل  َو 

رد هک  یلاح  رد  دننک  لمح  لگ  اهنابدرن  رب  هک  دـندادیم  روتـسد  هن و  دوب  هدیـشک  یگدرب  هب  ار  نانآ  ناینوعرف  هک  دوب  نیا  باذـع  نآ 
. دنتشادیم هگن  هدنز  ار  ناشنانز  دنتشکیم و  ار  ناشنارسپ  دندوب ، ریجنز 

. لامتشا لدب  تروص  هب  تسا  لدب  َنْوَعِْرف  ْنِم 
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. دوب زواجتم ) هدنرذگ و  ّدح  زا   ) ناراکفارسا زا  طّلسم و  رصم  نیمز  رب  نوعرف  اریز  َنِیفِرْسُْملا  َنِم  ًاِیلاع  َناک  ُهَّنِإ 
رارق ناشنامز  رد  ناگدـیزگرب  زا  شیوخ  ملع  اب  ار  نانآ  ینعی  تسا  لوعفم  زا  ای  لعاف  زا  لاح  َنیَِملاـْعلا  یَلَع  ٍْملِع  یلَع  ْمُهاـنْرَتْخا  ِدََـقل  َو 

. میداد
. يولس ّنم و  نداد  اهربا و  ندش  نابیاس  ایرد ، نتفاکش  دننام  میداد ، نانآ  هب  ییاههناشن  تایآ و  ِتایْآلا و  َنِم  ْمُهاْنیَتآ  َو 

. راکشآ یشیامزآ  ناحتما و  ای  دوب  تمعن  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  ٌنِیبُم  اُؤَلب  ِهِیف  ام 
ندروآ رد  شتلاسر و  رد  مالّسلا  هیلع  یـسوم  قدص  رب  تلالد  هک  میداد  ییاههناشن  تایآ و  شموق  نوعرف و  هب  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 

باذع
176 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوب راکشآ  رهاظ و  تمعن  شیامزآ و  هک  میداد  ییاههناشن  تایآ و  اهیطبس  اهیطبق و  هب  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دنکب 
42 تایآ 34 -

176 ص :  ات 42 ..... ] تایآ 34  (: 44  ) ناخدلا هروس  ]

هراشا

َو ٍعَُّبت  ُمْوَـق  ْمَأ  ٌْریَخ  ْمُه  َأ  ( 36  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  اِنئابِآب  اُوتْأَـف  ( 35  ) َنیِرَْـشنُِمب ُنَْحن  ام  َو  یلوُْألا  اَُنتَتْوَم  ـَّالِإ  َیِه  ْنِإ  ( 34  ) َنُولوُقََیل ِءالُؤه  َّنِإ 
(38  ) َنِیبِعال امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  اَنْقَلَخ  ام  َو  ( 37  ) َنیِمِرُْجم اُوناک  ْمُهَّنِإ  ْمُهانْکَلْهَأ  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا 

ْمُه َو ال  ًاْئیَش  ًیلْوَم  ْنَع  ًیلْوَم  ِینُْغی  َمْوَی ال  ( 40  ) َنیِعَمْجَأ ْمُُهتاقیِم  ِلْصَْفلا  َمْوَی  َّنِإ  ( 39  ) َنوُمَْلعَی ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  َو  ِّقَْحلِاب  َّالِإ  امُهانْقَلَخ  اـم 
(42  ) ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوُه  ُهَّنِإ  ُهَّللا  َمِحَر  ْنَم  َّالِإ  ( 41  ) َنوُرَْصُنی

176 ص :  همجرت ..... :

: تفگ دنهاوخ  نانیا  هک ] میتسنادیم  [و 
. دوب میهاوخن  هتخیگنارب  ام  تسین و  ام  نیرخآ ] و   ] نیتسخن گرم  زج  نیا 

. دیروآ زاب  ار  نامناردپ  تسا ] نیا  زا  ریغ  تقیقح  و   ] دییوگیم تسار  رگا 
. دندوب راکهانگ  نانآ  هک  ارچ  میدرک ، ناشدوبان  هک  نانآ  ناینیشیپ ، عّبت ، موق  ای  دندوب  رتهب  ناشیا  ایآ 

. میاهدیرفاین هچیزاب  هب  ار  اهنآ  نیب  ام  نیمز و  اهنامسآ و  و 
. دننادیمن نانآ  يهنیرتشیب  یلو  میاهدیرفاین  ّقح  هب  زج  ار  اهنآ 

. تسنانآ یگمه  دعوم  يرواد ، زور  نامگیب 
. دنباین يرای  ناشیا  زین  دنکن و  عافد  یتسود  چیه  زا  یتسود  چیه  هک  يزور 

. تسا نابرهم  دنمزوریپ  وا  هک  دشاب  هدروآ  تمحر  وا  رب  دنوادخ  هک  یسک  رگم 
177 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

177 ص :  ریسفت ..... 
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رکذ ار  شیرق  لاح  شیرق  دـیدهت  يارب  نوعرف  موق  ناتـساد  رکذ  زا  دـعب  دـنیوگیم : شیرق  يهفیاـط  تعاـمج و  نیا  َنُولوُقََیل  ِءـالُؤه  َّنِإ 
. دنیوگیم نینچ  نانیا  هک  دشاب  رّدقم  لاؤس  باوج  هک  يوحن  هب  دومن 

داعم راـکنا  تهج  ار  نخـس  نیا  تسین و  لّوا  گرم  ناـمه  زج  راـک  ماـجنا  رـس  تبقاـع و  اـی  شیاـمزآ  گرم ، یلوُأـْلا  اَُـنتَتْوَم  اَّلِإ  َیِه  ْنِإ 
. دنتفگیم

. میدرگیمن رب  میوشیمن و  هدنز  رگید  َنیِرَْشنُِمب و  ُنَْحن  ام  َو 
. دیروایب دناهدرم  البق  هک  ار  ام  ناردپ  اِنئابِآب و  اُوتْأَف 

. دییوگیم تسار  باقع  باوث و  ندنادرگ و  زاب  هدعو  رد  امش  رگا  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ 
تّیلعف هک  سک  نآ  ره  دنتـسنادن  دندومن ، یتسردان  سایق  دنداد و  رارق  ایند  رد  ایند  یگدـنز  نایاپ  ترخآ و  رد  ندـش  هدـنز  تشگزاب و 

. دوشیمن قّقحم  ایند  رد  تشگزاب  دوشب و  هّوقلاب  هک  تسین  نکمم  رگید  درک  ادیپ 
هدش هداد  تبـسن  ناگرزب  هب  هک  اههدرم  ندینادرگ  هدنز  دـناهدش ، نآ  هب  لئاق  اهقف  هدـش و  رکذ  رابخا  رد  الامجا  هک  ایند  هب  تشگزاب  اّما 

. تسا لماک  يهیحان  زا  تّیم  دوجو  رد  هعسوت  طقف  نآ  هکلب  ددرگ  هّوقلاب  لعفلاب  هک  تسین  نینچنیا 
نآ  عمج  دشاب و  يریمح  هکنآ  رگم  دوشیمن  هدیمان  مسا  نیا  هب  یسک  تسا ، نمی  هاشداپ  مسا  عّبت »  » ظفل ٍعَُّبت  ُمْوَق  ْمَأ  ٌْریَخ  ْمُه  َأ 

178 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دناهدوب وا  وریپ  نمی  ناهاشداپ  كولم و  ریاس  ای  هدوب ، رایسب  وا  ناوریپ  هک  هدش  هدیمان  عّبت »  » تهج نآ  زا  تسا ، هعبابت » »

نآ يزاس  زاب  انب و  هب  سپـس  دومن و  ناریو  ار  اجنآ  دـمآ ، دنقرمـس  هب  هدرک و  تکرح  شنایرگـشل  اب  هک  تسا  یـسک  ناـمه  عّبت »  » نیا و 
. تخادرپ

کلام هک  تشونیم  یسک  مان  هب  درکیم  نتشون  هب  عورش  تقو  ره  هک  دوب  یسک  وا  درک و  انب  لّوا  نامه  زا  ار  دنقرمس  دناهتفگ : یـضعب 
. تسا داب  ییانشور و  نیمز ، یگشخ ،

وا دوخ  هن  دومن ، ّمذ  ار  وا  موق  یلاعت  يادخ  اذل  دوب ، هدروآ  مالسا  وا  هک  دیهدن  مانـشد  ار  عّبت  تسا : هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا  و 
. ار

مدرکیم كرد  ار  وا  رگا  نم  دیامن ، جورخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  نیا  ات  دیشاب  اجنیا  رد  تفگ : جرزخ  سوا و  هب  وا  دناهتفگ : یـضعب 
. مدومنیم جورخ  وا  اب  هدرک و  تمدخ 

زا رتيوق ، ورین  تهج  زا  دوب ، عّبت  موق  زا  رتـهب  اـیند  بسح  رب  ناـنیا  لاـح  ینعی  دومث ، موق  داـع و  موق  حون ، موق  دـننام  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َو 
. میدومن كاله  زین  ار  نانآ  لاح  نیع  رد  هن  دوب ، رتینالوط  رمع  تهج  زا  رتشیب و  دالوا  لاوما و  تهج 

، تسرتدـیدش ناشرفک  دزن  هب  نانآ  زا  نیکرـشم  هورگ  نیا  میدومن و  كاله  ناشرفک  ببـس  هب  ار  نانآ  ام  َنیِمِرُْجم  اُوناک  ْمُهَّنِإ  ْمُهانْکَلْهَأ 
؟ مینک راتفر  هنوگچ  نانآ  اب  سپ 

، مینک يزاب  نآ  اب  ات  میاهدـیرفاین  هچیزاب  ار  ود  نآ  نیب  اـم  نیمز و  اهنامـسآ و  اـم  َنِیبِعـال  اـمُهَْنَیب  اـم  َو  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  اَـنْقَلَخ  اـم  َو 
. میوشن ناشباقع  باوث و  نانآ و  ضّرعتم 

ار اهنآ  نیب  ام  نیمز و  اهنامسآ و  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ  امُهانْقَلَخ  ام 
179 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

سپـس دریذـپیم ، يروص  نآ  ببـس  هب  یّقح  بحاص  ره  ندوب  ّقح  هک  تسا  قلطم  تیالو  ناـمه  ّقح  زا  دوصقم  ّقح  هب  رگم  میدـیرفاین 
. دیارگیمنرب نآ  هب  هدشن و  کیدزن  لطاب  هب  تقو  چیه  رگید  ّقح  هب  ود  نآ  جیاتن  نیمز و  اهنامسآ و  شنیرفآ  رگا 

هک ینیبیم  اذـل  تسا ، ملع  هباشم  لهج  دـنراد ، ملع  ناونع  هب  هک  هچنآ  هکلب  دـنرادن ، ملع  الـصا  ناـنآ  رتشیب  َنوُمَْلعَی  ـال  ْمُهَرَثْکَأ  َّنِکل  َو 
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. تسا نینچ  نیا  بلطم  هک  دننادیمن  ای  دنتسه ، ملع  لها  نمشد 
ار نانآ  میراذـگیم و  قرف  ملاع  هباشم  لهاج  ملاع و  لطبم و  ّقحم و  نیب  اجنآ  سپ  َنیِعَمْجَأ  ْمُُهتاقیِم  تمایق  زور  رد  هک  ِلْـصَْفلا  َمْوَی  َّنِإ 

. مینکیم ادج  رگیدمه  زا 
هتـساک ادـخ  باذـع  زا  يزیچ  اـی  تسین  يزاـینیب  بجوم  يزیچ  دـیان و  راـک  هب  اـهیتسود  هک  يزور  ًاْئیَـش  ًیلْوَم  ْنَع  ًیلْوَم  ِینُْغی  ـال  َمْوَـی 

. دوشیمن
. نانآ ریغ  هن  دننک و  کمک  دنناوتیم  ناشناتسد  ریز  نارای و  هب  نانآ  هن  يراتفرگ  زا  دعب  َنوُرَْصُنی  ْمُه  َو ال 

هب رـصحنم  دوشیم  وا  لاح  لماش  ادخ  محر  هک  یـسک  نورـصنی ،»  » عوفرم زا  ای  یمّود ، یلوم »  » ظفل زا  انثتـسا  هلمج  نیا  ُهَّللا  َمِحَر  ْنَم  اَّلِإ 
هدرک لوبق  ار  تیالو  راضتحا  تقو  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  روضح  لاـح  رد  اـی  دـشاب ، هدرک  لوبق  ّصاـخ  تعیب  اـب  ار  تیـالو  هک  تسا  یـسک 

. دشاب
. تسا هریچ  دوخ  ادخ  اریز  دنیامن  يرای  دنناوتیمن  دننک و  زاینیب  دنناوتیمن  یلاوم  هک  تسا  نیا  لیلعت  ُزیِزَْعلا  َوُه  ُهَّنِإ 

180 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدومن  محر  وا  هب  دنوادخ  هک  تسا  یسک  تعافش  لیلعت  تسا  میحر  « 1  » ُمیِحَّرلا

هدرکن انثتسا  ار  ناشناوریپ  مالّـسلا و  مهیلع  ایبنا  ایـصوا  زا  کی  چیه  یلاعت  يادخ  دنگوس  ادخ  هب  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
ْمُه ـال  ًاْئیَـش َو  ًیلْوَم  ْنَع  ًیلْوَم  ِینُْغی  ـال  َمْوَـی  تسا : ّقـح  وا  لوـق  هدوـمرف و  شباـتک  رد  هک  شنایعیـش ، مالّـسلا و  هیلع  نینمؤـملا  ریما  زج 

. دنشابیم وا  نایعیش  مالّسلا و  هیلع  ّیلع  دوصقم  هک  ُهَّللا  َمِحَر  ْنَم  اَّلِإ  َنوُرَْصُنی 
59 تایآ 43 -

180 ص :  ات 59 ..... ] تایآ 43  (: 44  ) ناخدلا هروس  ]

هراشا

(47  ) ِمیِحَْجلا ِءاوَس  یلِإ  ُهُوِلتْعاَف  ُهوُذُخ  ( 46  ) ِمیِمَْحلا ِْیلَغَک  ( 45  ) ِنوُُطْبلا ِیف  ِیْلغَی  ِلْهُْملاَک  ( 44  ) ِمِیثَْألا ُماعَط  ( 43  ) ِموُّقَّزلا َةَرَجَش  َّنِإ 
ٍماقَم ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ  ( 50  ) َنوُرَتْمَت ِِهب  ُْمْتنُک  ام  اذـه  َّنِإ  ( 49  ) ُمیِرَْکلا ُزیِزَْعلا  َتـْنَأ  َکَّنِإ  ْقُذ  ( 48  ) ِمیِمَْحلا ِباذَع  ْنِم  ِهِسْأَر  َقْوَف  اوُّبُـص  َُّمث 

(52  ) ٍنُویُع َو  ٍتاَّنَج  ِیف  ( 51  ) ٍنیِمَأ
اَهِیف َنُوقوُذَی  ال  ( 55  ) َنِینِمآ ٍۀَهِکاف  ِّلُِکب  اهِیف  َنوُعْدَـی  ( 54  ) ٍنیِع ٍروُِحب  ْمُهانْجَّوَز  َو  َِکلذَـک  ( 53  ) َنِیِلباقَتُم ٍقَْربَتْسِإ  َو  ٍسُدنُـس  ْنِم  َنوُسَْبلَی 

(57  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  َکِّبَر  ْنِم  ًالْضَف  ( 56  ) ِمیِحَْجلا َباذَع  ْمُهاقَو  َو  یلوُْألا  َۀَتْوَْملا  َّالِإ  َتْوَْملا 
(59  ) َنُوبِقَتُْرم ْمُهَّنِإ  ْبِقَتْراَف  ( 58  ) َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  َِکناِسِلب  ُهانْرَّسَی  امَّنِإَف 

__________________________________________________

60 تاحالطصا ، یلو - هللا  تمعن  هاش  تسا . ّقح  مسا  دیحوت ، تفرعم  نوچ  نامیا ، لها  رب  هیونعم  تسا  لامک  ناضیف  رابتعا  هب  میحر  ( 1)
181 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

181 ص :  همجرت ..... :

 ... مّوقز تخرد  انامه 
. تسا نا ]  ] راکهانگ كاروخ 
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. دشوجیم اهمکش  رد  هتخادگ  زلف  دننامه  هک 
. مرگ بآ  ندیشوج  دننام 

. دیشکب شخزود  يهنایم  هب  دیریگب و  ار  وا  ییوگ ] راکهانگ  ره  يهراب  رد  ]
. دیزیر ورف  مرگ  بآ  باذع  زا  شرس  زارف  رب  سپس 

! یتسه یمارگ  ردقنارگ  تدوخ ] لایخ  هب   ] وت هک  شچب  شدییوگب ] [و 
. دیتشاد ّکش  نآ  هب  هک  تسنامه  نیا 

. دنتسه نما  یماقم  رد  ناراگزیهرپ  نامگیب 
. ناراس همشچ  اهغاب و  نایم  رد 

. دنرگیدکی يور  هب  ور  هدرک ، رب  رد  ربتس  مشیربا  كزان و  مشیربا  زا  ییاههماج 
. مینادرگ مشچ  تشرد  نایروح  تفج  ار  نانآ  و ] ، ] تسا نینچ  يرآ 

. دننک بلط  شمارآ  لامک  رد  دنهاوخ  هک  ياهویم  ره  اجنآ  رد 
. دراد ناما  رد  خزود  باذع  زا  ار  ناشیا  دنوادخ ] ، ] دنشچن نیتسخن  گرم  زج  یگرم  چیه  معط ]  ] اجنآ رد 

. تسا گرزب  يراگتسر  نامه  نیا  وت  راگدرورپ  يوس  زا  یششخب  يور  زا 
. دنریگ دنپ  هک  دشاب  میاهتخاس ، ناور  یناسآ  هب  وت  نابز  هب  ار  نآ  هک  تسین  نیا  زج 

. دنرظتنم زین  نانآ  هک  شاب  رظتنم  سپ 

181 ص :  ریسفت ..... 

دننام رهاوج  ياهیندـعم  عیمج  مسا  لهم »  » ظفل ِلْهُْملاَک  تشذـگ  تاّفاص  يهروس  رد  موّقز  تخرد  نایب  ِمِیثَأـْلا  ُماـعَط  ِموُّقَّزلا  َةَرَجَـش  َّنِإ 
. دشابیم ود  نآ  دننام  نهآ  هرقن و 

نیـشن هت  نغور  زا  هک  هچنآ  اـی  نغور  رب  دوشیم ، بوذ  نهآ  سم و  زا  هک  هچنآ  قیقر و  لـش و  تفز  رب  دوشیم  قـالطا  ظـفل  نیا  زین  و 
. دوشیم هتفگ  زین  تّیم  تافاثک  كرچ و  ّمسرب و  قیقر و  لش و  ینغور  ای  دوشیم ،

دننام دشوج  ياهمکش  رد  ِمیِمَْحلا  ِْیلَغَک  ِنوُُطْبلا  ِیف  ِیْلغَی 
182 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدیسر  هجرد  نیرخآ  هب  ترارح  رد  هک  یبآ  ندیشوج 
طـسو هب  دـیریگب و  ار  نیرفاک  نیا  دوشیم : هتفگ  خزود  نیکلام  هب  ینعی  تسا ، لوق  ریدـقت  هب  لاح  ای  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  ُهوُذُـخ 

. دیزادنایب مّنهج 
. دیناشکب مّنهج  طسو  رد  مّنهج و  يوس  هب  روز  هب  ار  وا  ِمیِحَْجلا و  ِءاوَس  یلِإ  ُهُوِلتْعاَف 

ظفل ندرک  هفاـضا  دـشاب ، هجرد  تیاـهن  رد  نآ  یمرگ  هک  دـیزیرب  وا  رـس  رب  مرگ  بآ  سپـس  ِمیِمَْحلا  ِباذَـع  ْنِم  ِهِـسْأَر  َقْوَـف  اوُّبُـص  َّمـُث 
: دوشیم هتفگ  نانآ  هب  هکیلاح  رد  دشابیم ، وا  باذع  شوج  بآ  نتخیر  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  باذع » »

. یتسه میکح  زیزع و  وت  هک  شچب  ار  باذع  دوشیم : هتفگ  نانآ  هب  ازهتسا  باب  زا  ُمیِرَْکلا  ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ْقُذ 
. درادن دوجو  نم  زا  رتیمارگ  زیزع و  هّکم  هوک  ود  نیب  تفگ : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  لهج  وبأ  هک  هدش  تیاور 

نیا َنوُرَتْمَت  ِِهب  ُْمْتنُک  ام  اذـه  َّنِإ  یتسه ! میکح  زیزع و  وت  مّنهج  شتآ  رد  یلب  هک  دریگیم  رارق  شنزرـس  دروم  لهج ) وبا   ) راـتفگ نیا  اـب 
. دیدرکیم لدج  ای  ّکش  نآ  رد  هک  تسا  نامه 
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. دنشونیم تمحر  ياههمشچ  زا  اهتشهب  رد  دنتسه و  ناما  رد  ناراگزیهرپ  ٍنُویُع  َو  ٍتاَّنَج  ِیف  ٍنیِمَأ  ٍماقَم  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ 
. دنشوپیم تسا  تفلک  ریرح  هک  قربتسا  تسا ، كزان  ریرح  هک  سدنس  زا  ٍقَْربَتْسِإ و  َو  ٍسُدنُس  ْنِم  َنوُسَْبلَی 

183 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا نتسشن  عون  نیرتهب  ندوب  مه  يورب  ور  هچ  دننیشنیم  مه  يورب  ور  َنِیِلباقَتُم و 

(. نانآ عضو  تسا  نینچ  نیا  يرآ   ) تشذگ نیا  زا  شیپ  یکدنا  ظفل  نیا  َِکلذَک 
. دشابیم گرزب  مشچ  يانعم  هب  نیعا »  » ّثنؤم ءانیع »  » تسا و دیفس  يانعم  هب  روحا »  » ّثنؤم ءاروح »  » ظفل ٍنیِع  ٍروُِحب  ْمُهانْجَّوَز  َو 

. دننکیم ییوشانز  اجنآ  رد  مشچ  هیس  نانز  اب  نانآ  ینعی 
ناکم نامز و  صوصخم  نانآ  يارب  اههویم  زا  کی  چـیه  دـنناوخیم و  ارف  ینامز  ره  رد  ار  اههویم  عاونا  يهمه  ٍۀَـهِکاف  ِّلُِکب  اهِیف  َنوُعْدَـی 

. تسین ینّیعم 
. دنتسه ناما  رد  اهیدنسپان  تافآ  زا  َنِینِمآ و 

، تسا گرزب  يراگتـسر  نیا  ُمیِظَْعلا و  ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  َکِّبَر  ْنِم  اًلْـضَف  ِمیِحَْجلا  َباذَع  ْمُهاقَو  َو  یلوُْألا  َۀَتْوَْملا  اَّلِإ  َتْوَْملا  اَهِیف  َنُوقوُذَـی  ال 
. تسین ندش  لیاز  سرت  یگتسخ و  هب  هتخیمآ  هک  دندیسر  يزیچ  هب  دندش و  تحار  ياهدنیاشوخان  تامیالمان و  زا  اریز 

مالّـسلا هیلع  ّیلع  تیالو  تلیـضف  ای  نآ ، ياهتمعن  تشهب و  زا  دش  رکذ  هک  ار  هچنآ  ای  نآرق  نیا  َنوُرَّکَذَتَی  ْمُهَّلََعل  َِکناِسِلب  ُهانْرَّسَی  امَّنِإَف 
. دنریگ دنپ  هک  دشاب  میدناوخ ، وت  نابز  هب  ار  نآ  میدومن و  ناسآ  وت  نابز  رب  ار 

. میداد هدعو  نانآ  هب  هک  شاب  یباذع  نآ  رظتنم  سپ  ْبِقَتْراَف 
هک دنتـسه  یـسک  دننام  اهنآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دنتـسه و  وت  هب  باذـع  تمقن و  لولح  رظتنم  نیکرـشم  هک  یلاح  رد  َنُوبِقَتْرُم  ْمُهَّنِإ 

. یهدیم هدعو  وت  هک  دنتسه  یباذع  رظتنم  دنشاب ، يزیچ  بلطم و  رظتنم 
184 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

184 ص :  ۀیثاجلا .....  يهروس 

هراشا

هیآ تفه  یـس و  رب  لمتـشم  هروس  نیا  تسین و  یّکم  اوُرِفْغَی  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ُْلق  يهیآ  اهنت  دـناهتفگ : یـضعب  تسا ، یّکم  هروس  نیا  يهمه 
. تسا

11 تایآ 1 -

184 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 1  (: 45  ) ۀیثاجلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ٍۀَّباد ْنِم  ُُّثبَی  اـم  َو  ْمُـکِْقلَخ  ِیف  َو  ( 3  ) َنِینِمْؤُْمِلل ٍتایَآل  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  َّنِإ  ( 2  ) ِمیِکَْحلا ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  َنِم  ِباـتِْکلا  ُلـیِْزنَت  ( 1  ) مح

(4  ) َنُوِنقُوی ٍمْوَِقل  ٌتایآ 
َْکِلت ( 5  ) َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ٌتایآ  ِحایِّرلا  ِفیِرْـصَت  َو  اِهتْوَم  َدـَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  ایْحَأَف  ٍقْزِر  ْنِم  ِءامَّسلا  َنِم  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  َو  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللا  ِفـالِتْخا  َو 

ُّرُِصی َُّمث  ِْهیَلَع  یْلُتت  ِهَّللا  ِتایآ  ُعَمْـسَی  ( 7  ) ٍمِیثَأ ٍكاَّفَأ  ِّلُِکل  ٌْلیَو  ( 6  ) َنُونِمُْؤی ِِهتایآ  َو  ِهَّللا  َدـَْعب  ٍثیِدَـح  ِّيَِأبَف  ِّقَْحلِاب  َْکیَلَع  اهُوْلتَن  ِهَّللا  ُتایآ 
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(9  ) ٌنیِهُم ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  ًاوُزُه  اهَذَخَّتا  ًاْئیَش  اِنتایآ  ْنِم  َِملَع  اذِإ  َو  ( 8  ) ٍمِیلَأ ٍباذَِعب  ُهْرِّشَبَف  اهْعَمْسَی  َْمل  ْنَأَک  ًاِربْکَتْسُم 
اوُرَفَک َنیِذَّلا  َو  ًيدُه  اذه  ( 10  ) ٌمیِظَع ٌباذَع  ْمَُهل  َو  َءاِیلْوَأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَخَّتا  اَم  َو ال  ًاْئیَـش  اُوبَـسَک  ام  ْمُْهنَع  ِینُْغی  َو ال  ُمَّنَهَج  ْمِِهئارَو  ْنِم 

(11  ) ٌمِیلَأ ٍزْجِر  ْنِم  ٌباذَع  ْمَُهل  ْمِهِّبَر  ِتایِآب 
185 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

185 ص :  همجرت ..... :

[. میم اح .  ] مح
. هنازرف دنمزوریپ  دنوادخ  يوس  زا  هداتسرف  ورف  تسا  یباتک 

. تسه نانمؤم  يارب  یتربع  ياههیام  نیمز  اهنامسآ و  رد  نامگیب 
. تسا تربع  ياههیام  نیقی  لها  يارب  دنکارپیم ، نیمز ] رد   ] هک یناروناج  ناتشنیرفآ و  رد  زین  و 

نادب شندرمژپ  زا  سپ  ار  نیمز  تسا ، هداتـسرف  ورف  نامـسآ  زا  دنوادخ  هک  ناراب ]  ] نیا يزور  ره  زور ، بش و  ندمآ  رگیدـکی  یپ  رد  و 
. تسه نادنمدرخ  يارب  یتربع  ياههیام  ياهداب  ندنادرگ  رد  تسا و  هتشاد  هدنز 

؟ دنروآیم نامیا  وا  تایآ  دنوادخ و  دیحوت ]  ] زا دعب  نخس  نیمادک  هب  سپ  شمیناوخیم . وت  رب  ّقح  هب  هک  تسا  یهلا  تایآ  نیا 
. يراکهانگ نزغورد  ره  رب  ياو 

، تسا هدینشن  ار  اهنآ  ییوگ  دزرویم ، تجامس  دوخ  يهویش  رد  هنارّبکتم  سپـس  دونـشیم ، دوشیم ، هدناوخ  وا  رب  هک  ار  یهلا  تایآ  هک 
. هد ربخ  كاندرد  باذع  زا  ار  وا  سپ 

. دنراد شیپ ] رد   ] راب تّفخ  یباذع  هک  دننانیا  دریگیم ، دنخشیر  هب  ار  نآ  دوش ، هاگآ  ام  تایآ  زا  يزیچ  زا  نوچ  و 
دـناهتفرگ و دـنوادخ  ياج  هب  هک  یناتـسود  نینچمه  دـیاین ، ناشیا  راک  هب  چـیه  دـناهدروآ  تسد  هب  هچنآ  تسا و  ناشیا  شیپاشیپ  خزود 

. دنراد شیپ ] رد   ] نیگمهس یباذع 
. دنراد كاندرد  یباذع  دناهدیزرو ، راکنا  ناشراگدرورپ  تایآ  هب  هک  یناسک  تسا و  يدومنهر  نیا 

185 ص :  ریسفت ..... 

کی ره  شنیرفآ  رد  هک  تشذـگ  بلطم  نیا  اهراب  َنِینِمْؤُْمِلل  ٍتایَآل  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  َّنِإ  ِمیِکَْحلا  ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  َنِم  ِباتِْکلا  ُلیِْزنَت  مح 
بیجع و ریثأت  جازم و  اهنآ ، گنهامه  تاکرح  یگنوگچ  نامسآ و  ناگراتس  لیبق  زا  تسا ، يدّدعتم  تایآ  هناشن و  نیمز  اهنامـسآ و  زا 
اب نآ  رد  فّرصت  هک  تسین  مکحم  تفس و  مه  نانچنآ  دوریمن ، ورف  نآ  رد  اپ  هک  يوحن  هب  نیمز  ندوب  امن  نکاس  طیسب و  اهنآ ، بیرغ 

تشک 
186 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشابن نکمم  اهنآ  ریغ  اهتانق و  ندرک  يراج  اهترامع ، عرز و  و 
نآ رد  هک  هچنآ  نیمز و  نتفرگ  رارق  ریثأـت  تحت  تسا ، نیمز  رد  اـهنآ  رد  هک  هچنآ  اهنامـسآ و  ریثأـت  نـیمز  اهنامـسآ و  جاودزا  رد  زین  و 

. تسا يدّدعتم  تایآ  اههناشن و  تسا 
دناسریم ررـض  وا  لامک  تاذ و  هب  هک  يزیچ  ره  زا  دنک ، بلط  ار  شعون  لامک  هک  يوحن  هب  نیمز  زا  دـیلاوم  زا  کی  ره  شنیرفآ  رد  و 

لامک دوش و  عمج  وا  رد  نآ  لیـصحت  بابـسا  درادن  هک  ار  یلامک  ره  هدـش  لامک  هب  ندیـسر  يارب  اّیهم  هدامآ و  هک  يوحن  هب  دـنک  رارف 
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. دنک يرادهگن  ظفح و  ار  دوجوم 
میلـست درک و  ادیپ  نیقی  هک  یناسک  يارب  ای  دننکیم ، تعیب  ّصاخ  ای  ّماع  تعیب  اب  هک  نینمؤم  يارب  تسا  ییاههناشن  تایآ و  اهنیا  يهمه 

. دنشابیم نادرگ  يور  ادخ  تایآ  زا  هک  نیلفاغ  يارب  هن  دنراد ، اونش  یشوگ  دنتسه و  عیطم  و 
. دشاب تکرح  ياراد  هک  یحور  بحاص  هدنبنج و  ره  امش و  شنیرفآ  رد  ٍۀَّباد و  ْنِم  ُُّثبَی  ام  َو  ْمُکِْقلَخ  ِیف  َو 

شنیقی هدـش ، نیقی  ياراد  هک  سک  ره  هک  دـشاب  هتـشاد  نیا  هب  راعـشا  اـت  داد  رییغت  ار  بولـسا  شور و  هلمج  نیا  رد  َنُوِنقُوی  ٍمْوَِقل  ٌتاـیآ 
تعیب اـب  هک  یـسک  رگم  تسین  وا  تسا و  بلق  ياراد  هک  تسا  یـسک  نیقی  بحاـص  هچ  تسا  یجیردـت  لاـمک  داـیدزا و  هب  ور  هـشیمه 

شاینادجو یملع و  نیقی  دوش  نینچ  سک  ره  دبایب و  شنادجو  اب  ار  شیوخ  یلمع  راثا  دـشاب و  لوغـشم  شـسفن  اب  هدرک ، تعیب  ّصاخ 
دوشیم . لصاح  وا  يارب  یقّقحت  يدوهشم و  نیقی  هک  اجنآ  ات  دراذگیم  دایدزا  هب  ور 

187 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نمؤم دیاب  امتح  اذل  تسا  رتناهنپ  رتیفخ و  نیمز  اهنامـسآ و  تایآ  هب  تبـسن  اههدنبنج  ریاس  ناسنا و  تقلخ  ياههناشن  تایآ و  نوچ  و 

. دنک كرد  ار  سفنا  تایآ  صوصخ  هب  ناسنا و  تقلخ  تایآ  ات  دشاب  هتشاد  نیقی  شنامیا  راثآ  هب 
دب و تافص  لیاذر و  زا  معا  نآ  تافص  نادجو  نتفای و  سفن و  هب  لاغتـشا  زا  دعب  رگم  دوشیمن  قّقحم  اههناشن  تایآ و  نیا  كاردا  هچ 
رد نآ  نتفای  ادـخ و  تافـص  راثآ  هب  نیقی  زا  دـعب  رگم  لیاصخ و  عفن  لئاذر و  ررـض  لاـمعا و  راـثآ  هب  نیقی  زا  دـعب  رگم  بوخ  تاـفص 

. شدوخ دوجو 
، یمک يدایز و  یمرگ ، يدرـس و  ببـس  هب  ود و  نآ  ندوب  مه  لابند  بقاعت و  ببـس  هب  زور  بش و  فالتخا  ِراهَّنلا و  َو  ِْلیَّللا  ِفـالِتْخا  َو 

زور بش و  قیداصم  زا  هک  اهنیا  زا  ریغ  يداش و  مغ و  تّحـص ، مقـس و  لاثم ، ملاع  عبط و  ملاـع  فـالتخا  نینچمه  ینـشور و  یکیراـت و 
. تسا

زور يامرگ  بش و  يدرس  اوه ، يدرس  ناگراتس ، يهّعشا  اهناراب ، لیبق  زا  يزور  لیاسو  بابـسا و  زا  ٍقْزِر  ْنِم  ِءامَّسلا  َنِم  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  َو 
. دوشیم لزان  سوفن  لوقع و  نامسآ  زا  هک  یناسفن  تالامک  لیبق  زا  یناسنا  يزور  بابسا  ای 

. ددرگ تشادگرزب  میخفت و  یناسنا  يزور  هب  تبسن  ریقحت و  ینامسج  يزور  هب  تبسن  ات  دروآ  هدرکن  ار  قزر »  » ظفل و 
. دومن هدنز  ار  نیمز  یناسنا  يزور  دوخ  اب  ای  ینامسج  يزور  لیاسو  نآ  ببس  هب  َضْرَْألا و  ِِهب  ایْحَأَف 

ببـس هب  دومن  هدـنز  ار  یناسنا  نیمز  مه  دراد ، دوجو  نیمز  نآ  رد  هک  ییاههشیر  اـهناوت و  تکرح ، هیذـغت ، اـب  ار  یعیبط  نیمز  مه  ینعی 
تایح 

188 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. نامیا نید و  ملع ، هب  ندیشخب 

. دوب هدرم  نیمز  هکنآ  زا  سپ  اِهتْوَم  َدَْعب 
اوه زا  اهتنوفع  ندرب  نیب  زا  اهرهش ، رد  اهناراب  یگدرتسگ  ربا ، تاکرح  دیلاوم ، ياقب  اهداب ، نتشامگ  راک  هب  ٌتایآ  ِحایِّرلا  ِفیِرْـصَت  َو 

. تسا یتایآ  اههناشن و  دراوم  نیا  يهمه  رد  و 
بحاص دندرک و  ادیپ  نیقی  هکنآ  زا  دعب  ای  دنـشاب ، القع  از  ای  دنیامن  كاردا  ناشیاه  لقع  اب  نیقی  زا  دـعب  هک  یهورگ  يارب  َنُولِقْعَی  ٍمْوَِقل 

یفخ نابرهم و  اناد ، میکح ، ّربدـم ، ياهدـنروآ  دـیدپ  رب  اههناشن )  ) تایآ نیا  تلالد  نوچ  دنـشاب ، زین  لقع  ماقم  بحاص  دـش  بلق  ماـقم 
. نادنمدرخ رب  رگم  تسین  حضاو  تسا 

. دش رکذ  هک  یتایآ  َْکِلت 
نامه هک  ّقح  هب  ار  نآ  هک  ِّقَْحلِاب  َْکیَلَع  اهُوْلتَن  تسا  هدـش  یـشان  وا  زا  ای  دـنکیم ، تلـالد  دـنوادخ  رب  هک  تسا  ییاـههناشن  ِهَّللا  ُتاـیآ 
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. میناوخیم رب  وت  رب  تسا ، هقلطم  تیالو 
ره رب  ياو  ٍكاَّفَأ  ِّلُِکل  ٌْلیَو  دیروآیم !؟ نامیا  وا  ياههناشن  نخـس و  مادـک  هب  ادـخ  راکنا  زا  دـعب  َنُونِمُْؤی  ِِهتایآ  َو  ِهَّللا  َدـَْعب  ٍثیِدَـح  ِّيَِأبَف 

. دناسرب تیاهن  هب  ار  هانگ  دنک و  هانگ  دایز  هک  یسک  نآ  ٍمِیثَأ  دیوگب  غورد  هک  سک 
یلع تیالو  راکنا  رب  ای  رفک  رب  ییوج  يرترب  رس  زا  وا  اّما  دوشیم  هدناوخ  وا  رب  ادخ  تایآ  ًاِربْکَتْـسُم  ُّرُِـصی  َُّمث  ِْهیَلَع  یْلُتت  ِهَّللا  ِتایآ  ُعَمْـسَی 

. دزرویم رارصا  مالّسلا  هیلع 
ْنِم  َِملَع  اذِإ  َو  ٍمِیلَأ  ٍباذَِعب  ُهْرِّشَبَف  اهْعَمْسَی  َْمل  ْنَأَک 

189 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ًاْئیَش اِنتایآ 

. تسا هدینش  ایوگ  هک 
. دننک ادیپ  عالّطا  دنتسه  تیالو  رهاظم  هک  ام  گرزب  ياههناشن  تایآ و  زا  هک  هاگنآ  اریز  هد  هدژم  نانآ  هب  ار  كاندرد  باذع  سپ 

. تسانعم رابتعا  هب  ریمض  ندوب  ّثنؤم  دنریگیم و  هرخسم  هب  دننیبیم  هک  ار  يزیچ  ای  و  ار ) تایآ   ) نآ ًاوُزُه  اهَذَخَّتا 
راوخ باذع  نایب  مّنهج » مهئارو  نم   » ظفل ای  تسا ، مّنهج  نانآ  يهدننک  راوخ  باذع  دمآیپ  ُمَّنَهَج  ْمِِهئارَو  ْنِم  ٌنیِهُم  ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئلوُأ 

. تسا هدننک 
. تسا هدننک  راوخ  باذع  نایب  مّنهج » مهئارو  نم   » ظفل ای  تسا ، مّنهج  نانآ  يهدننک  راوخ  باذع  دمآیپ 

اج هب  مالـسا  رد  هک  یلاـمعا  اـی  دـالوا  لاوـما ، لـیبق  زا  دـنکیمن ، زاـینیب  ار  ناـنآ  دـناهدرک  بسک  هک  هچنآ  اُوبَـسَک  اـم  ْمُْهنَع  ِینُْغی  ـال  َو 
لوسر نامز  رد  ناشیا  گرم  رگا  دننکن  ّدر  ار  تیالو  هک  تسا  نیا  ادـخ  باذـع  زا  ناشندرک  يزاینیب  نآ و  لوبق  طرـش  هک  دـناهدروآ 

لوبق اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  نامز  زا  دعب  ناشگرم  ای  دـتفایب  قاّفتا  دـناهتفریذپ  ار  تیالو  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 
. دشاب هدش  عقاو  تیالو 

(. دننکیمن زاینیب  ادخ  باذع  زا   ) يزیچ ًاْئیَش 
دننام تدابع  رد  ایلوا  دـناهداد ، رارق  شیوخ  ّیلو  وا  نانیـشناج  رهاظم و  ای  هّللا ، ریغ  زا  هک  ار  هچنآ  َءاِیلْوَأ و  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَـخَّتا  اَـم  ـال  َو 

. دنکیمن یکمک  نانآ  هب  مادکچیه  یهارمگ ، نایاوشیپ  ایؤر و  دننام  تعاط ، رد  ایلوا  ای  ناگراتس ، اهتب و 
هک  تسا  دیکأت  يور  دیکأت  هلمج  نیا  ٌمیِظَع  ٌباذَع  ْمَُهل  َو 
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. تسا مهارف  ناشیا  رب  گرزب  باذع  هک  هّتبلا  دص  هّتبلا و 

زا ای  مالّـسلا ، هیلع  ّیلع  تیالو  نآرق  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  تماص ) نآرق  قطاـن و  نآرق  زا  معا   ) نآرق اـی  دـش ، رکذ  تاـیآ  زا  هک  هچنآ  اذـه 
. شماکحا نآ و  رب  ندیورگ  مالسا و  ای  مالّسلا  هیلع  ّیلع  ّیلع  تیالو 

. تسا نامیا  ربهر  هدننک و  تیاده  اههناشن  نیا  ًيدُه 
دنتسه نیمز  يور  رد  ادخ  نانیـشناج  هک  گرزب  تایآ  هژیو  هب  یـسفنا ) یقافآ و   ) ینیوکت تایآ  هب  هک  نانآ  ْمِهِّبَر  ِتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو 

. دندش رفاک  ینیودت ، تایآ  و 
. تسا باذع  نیرتدیدش  ینعی  زجر »  » اهنآ يارب  ٌمِیلَأ  ٍزْجِر  ْنِم  ٌباذَع  ْمَُهل 

22 تایآ 12 -

190 ص :  ات 22 ..... ] تایآ 12  (: 45  ) ۀیثاجلا هروس  ]
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هراشا

ِیف ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  اـم  ْمَُکل  َرَّخَـس  َو  ( 12  ) َنوُرُکْـشَت ْمُکَّلََعل  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  اوُغَْتبَِتل  َو  ِهِْرمَِأب  ِهِیف  ُکـْلُْفلا  َيِرْجَِتل  َرْحَْبلا  ُمَُکل  َرَّخَـس  يِذَّلا  ُهَّللا 
اُوناک اـِمب  ًاـمْوَق  َيِزْجَِیل  ِهَّللا  َماَّیَأ  َنوُجْرَی  ـال  َنیِذَِّلل  اوُرِفْغَی  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ْلـُق  ( 13  ) َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  ُْهنِم  ًاـعیِمَج  ِضْرَأـْلا 
َةَُّوبُّنلا َو  َمْکُْحلا  َو  َباتِْکلا  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  ( 15  ) َنوُعَجُْرت ْمُکِّبَر  یلِإ  َُّمث  اْهیَلَعَف  َءاسَأ  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنلَف  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم  ( 14  ) َنُوبِسْکَی

(16  ) َنیَِملاْعلا یَلَع  ْمُهاْنلَّضَف  َو  ِتابِّیَّطلا  َنِم  ْمُهاْنقَزَر  َو 
َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  اُوناک  امِیف  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  یِـضْقَی  َکَّبَر  َّنِإ  ْمُهَْنَیب  ًایَْغب  ُْملِْعلا  ُمُهَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  َّالِإ  اوُفَلَتْخا  اَمَف  ِْرمَْألا  َنِم  ٍتاـنَِّیب  ْمُهاـْنیَتآ  َو 
َنیِِملاَّظلا َّنِإ  َو  ًاْئیَـش  ِهَّللا  َنِم  َْکنَع  اُونُْغی  َْنل  ْمُهَّنِإ  ( 18  ) َنوُمَْلعَی َنیِذَّلا ال  َءاوْهَأ  ِْعبَّتَت  َو ال  اهِْعبَّتاَف  ِْرمَْألا  َنِم  ٍۀَعیِرَـش  یلَع  َكاـْنلَعَج  َُّمث  ( 17)

ْنَأ ِتائِّیَّسلا  اوُحَرَتْجا  َنیِذَّلا  َبِسَح  ْمَأ  ( 20  ) َنُوِنقُوی ٍمْوَِقل  ٌۀَمْحَر  َو  ًيدُه  َو  ِساَّنِلل  ُِرئاَصب  اذه  ( 19  ) َنیِقَّتُْملا ُِّیلَو  ُهَّللا  َو  ٍضَْعب  ُءاِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب 
(21  ) َنوُمُکْحَی ام  َءاس  ْمُُهتامَم  َو  ْمُهایْحَم  ًءاوَس  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَک  ْمُهَلَعَْجن 

(22  ) َنوُمَلُْظی ْمُه ال  َو  ْتَبَسَک  اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  يزُْجِتل  َو  ِّقَْحلِاب  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُهَّللا  َقَلَخ  َو 
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191 ص :  همجرت ..... :

يزور بلط  رد  وا  لضف  زا  ات  دوش ، ناور  امـش ] يارب   ] وا نامرف  هب  نآ  رد  اهیتشک  ات  درک  مار  امـش  يارب  ار  ایرد  هک  تسا  یـسک  دنوادخ 
. دیرازگب ساپس  هک  دشاب  دییآرب ، دوخ 

. تسه ناروهشیدنا  يارب  یتربع  ياههیام  نیا  رد  نامگیب  درک ، مار  امش  يارب  ار  اهنآ  تسوا و  زا  همه  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  و 
ناشرادرک راک و  بسح  هب  ار  یموق  ره  دنوادخ  ات  دنرذگ ، رد  دنرادن  یمیب  هّللا  ماّیا  زا  هک  یناسک  ات  وگب  دناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  هب 

. دهد ازج 
يوس هب  سپـس  تسوا  دوخ  ناـیز  هب  دریگ ، شیپ  رد  دـب  يراـک  سک  ره  تسوا و  دوخ  دوس  هب  دـنک  هشیپ  هتـسیاش  يراـک  هک  سک  ره 

. دیوش هدنادرگ  زاب  ناتراگدرورپ 
نایناهج رب  ار  ناـشیا  هداد و  ناـشیزور  اـههزیکاپ  زا  میدیـشخب و  يربماـیپ  ییاورناـمرف و  ینامـسآ و  باـتک  لیئارـسا  ینب  هک  یتسار  هب  و 

. میدیشخب يرترب  ناشنامزمه ] ]
يور زا  مه  نآ  دـش ، لزان  ناشیا  رب  یحو ]  ] ملع هکنآ  زا  سپ  رگم  دـندرکن  هشیپ  فالتخا  میداد ، ناشیا  هب  اهیرگنـشور  نید ]  ] راـک زا  و 

يرواد نانآ  نایم  رد  دـناهدیزرو  فـالتخا  هچنآ  رد  تماـیق  زور  رد  تراـگدرورپ  ناـمگیب  دنتـشاد  دوخ  ناـیم  رد  هک  یتباـقر  کـشر و 
. درک دهاوخ 

زا  نک و  يوریپ  نآ  زا  سپ  میتخاس ، نید ]  ] رما زا  يروخشبآ  زا  رادروخرب  ار  وت  سپس 
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. نکم يوریپ  نانادان  سوه  يوه و 
دنوادخ دنرگیدکی و  ناتسود  كرـشم ]  ] ناراکمتـس نامگیب  تشاد و  دنهاوخن  زاب  وت  زا  ار  يزیچ  دنوادخ  باذع ]  ] ربارب رد  ناشیا  هک 

. تسا ناراگزیهرپ  رورس 
. تسا تمحر  دومنهر و  نیقی  لها  يارب  تسا و  مدرم  يارب  ییاهیرو  هدید  نیا 

رارق دناهدرک  هتـسیاش  ياهراک  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  دننامه  ار  ناشیا  هک  دنرادیم  نامگ  دناهدش  ناهانگ  بکترم  هک  یناسک  اب 
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. ناشیا يرواد  تسا  دب  دشاب  ناسکی  ناشگرم  یناگدنز و  هک  میهدیم ،
. دورن متس  ناشیا  رب  دهد و  ازج  تسا ، هدرک  هچنآ  بسح  رب  ار  یسک  ره  ات  تسا ، هدیرفآ  ّقح  هب  ار  نیمز  اهنامسآ و  دنوادخ  و 

192 ص :  ریسفت ..... 

نانآ رب  هکنیا  رب  دراد  ینمض  يهراشا  تسادخ و  ياهتمعن  شرامش  دشابیم و  شلبق  ام  زا  عطقنم  هلمج  نیا  َرْحَْبلا  ُمَُکل  َرَّخَـس  يِذَّلا  ُهَّللا 
زین اهنآ  ندوب  تمعن  هب  ینمض  يهراشا  دوب و  تردق  تایآ  شرامش  هک  یلاح  تشذگ  هچنآ  هک  يروطنامه  دنتسه ، یهلا  تردق  تایآ 

. تشاد
. دیسر روآ ، دوس  ياهتراجت  هب  اهیتشک  تکرح  ندش و  يراج  اب  ات  ِِهلْضَف  ْنِم  اوُغَْتبَِتل  َو  ِهِْرمَِأب  ِهِیف  ُْکلُْفلا  َيِرْجَِتل 

. دیروآ ياج  هب  ار  اهداب  یشک و  تکرح  ایرد و  ریخست  تمعن  رکش  هک  دشاب  َنوُرُکْشَت  ْمُکَّلََعل  َو 
. تسا نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  ار  هچنآ  داد  رارق  امش  ریخست  تحت  ای  درک ، ریخست  امش  ندش  دنمرهب  يارب  ار  اهنآ  ْمَُکل  َرَّخَس  َو 

رد دنوش ، دنمرهب  تانئاک  عیمج  ات  دنتسه  دنوادخ  ریخست  دروم  همه  اهینامـسآ  اهنامـسآ و  هچ  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام 
دنشابیم . زین  یناسنا  سوفن  زا  یضعب  ریخست 
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. دشابیم زین  ناسنا  ریخست  تحت  اهینیمز  زا  یضعب  دوش و  دنمرهب  نآ  زا  ناسنا  ات  تسا  یهلا  ریخست  تحت  اهینیمز  نیمز و  و 

بناج زا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  هچنآ  ریخـست  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  هدش و  هدناوخ  فاضم  هّراج و  نم »  » ظفل اب  هنم »  » ظفل ُْهنِم 
هب هنم »  » ظـفل ادـخ و  بناـج  زا  تسا  یتمحر  ریخـست  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  اـی  ناـتیعیبط ، بابـسا  امـش و  بناـج  زا  هن  تسا ، وا 

. تسا هدش  هدناوخ  بصن  عفر و  اب  ات  نون و  دیدشت  اب  ۀّنم »  » تروص
دوهـشم و يدابم  هک  هنوگ  نیدـب  دـنزادرپیم  رّکفت  هب  هک  یموق  يارب  تسا  ییاههناشن  اهنیا  يهمه  َنوُرَّکَفَتَی  ٍمْوَِقل  ٍتاـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ 

. لقاع ای  نیقی ، هدنراد  نقوم و  ای  دشاب  نمؤم  هدننک  لامعتسا  هکنآ  زا  ّمعا  دنسریم ، هجیتن  هب  دننکیم و  لامعتسا  ار  لوقعم 
اهنآ رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هّجوت  هک  انعم  نیا  هب  هراشا  يارب  یلاعت  يادخ  هک  تشذگ  بلطم  نیا  رّرکم  اوُرِفْغَی  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ُْلق 

« لق  » ظفل رب  دـیآیم - هک  عراضم - مزج  رد  دروآیمن و  لوق  لوقم  دـهدیم  رارق  نیّیناحور  فاصوا  رب  ار  نانآ  هک  يوحن  هب  تسا  ّرثؤم 
. دنکیم افتکا 

هب رما  ارم  وت  هکنآ  نودـب  دـشخبیم  ییوگب  ار  يراتفگ  رگا  امن ، هّجوت  نانآ  يوس  هب  یتساوخ و  هک  ار  هچنآ  وگب  دـشاب : هتفگ  هک  اـیوگ 
. ینکب ندیشخب 

. تشذگ ِهَّللا  ِماَّیَِأب  ْمُهْرِّکَذ  َو  هیآ  ّیط  رد  میهاربا  يهروس  رد  هّللا  ماّیا  نایب  ِهَّللا  َماَّیَأ  َنوُجْرَی  َنیِذَِّلل ال 
يویند روما  حالطـصا  زج  يراظتنا  نآ  زا  دناهدش و  لوغـشم  ایند  هب  ناشنید  زا  دنرادن و  هّللا  ماّیا  هب  دـیما  هک  دنـشابیم  یناسک  دوصقم  و 

دنرادن ،
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تاجرد دـیما  هک  سک  ره  تسین و  تاجرد  ترخآ و  تاماقم  زا  ترابع  هّللا  ماّیا  هچ  دـنرادن ، داقتعا  يداعم  أدـبم و  هک  دنتـسه  یناسک 
هب دقتعم  هک  یسک  دنکیم و  ادیپ  هّجوت  تهج  نآ  هب  شلاوحا  لامعا و  رد  هدومن و  نآ  يوس  هب  رظن  دشاب  هتـشاد  ارنآ  تاماقم  ترخآ و 

. درادن ترخآ  هب  يدیما  دشابن  تهج  نآ  رد  وا  لمع  ای  دشابن ، ترخآ 
ترخآ دـیّما  هک  یناسک  لاوحا  لاعفا و  رهاظ  هب  هک  هنوگ  نیدـب  دـناهدرک ، تعیب  ّصاخ  تعیب  اـب  هک  دـشابیم  یناـنمؤم  بیدأـت  دوصقم 

. دنیامنب نانآ  حالص  ریخ و  رب  ییامنهار  زردنا و  دنپ ، رب  شالت  هتسویپ  دنیامنن و  مه  نانآ  اب  ترشاعم  كرت  هدومنن و  رظن  دنرادن 
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هک تسا  نیا  تمعن ، نیا  رکـش  تشاذگ و  تّنم  نامیا  يهلیـسو  هب  نانآ  رب  دنوادخ  دندوب و  نینچ  نامیا  زا  لبق  زین  نینمؤم  دوخ  هک  اریز 
ار تمعن  نیا  دراد  تسود  داد  تمعن  يدبع  رب  یتقو  دنوادخ  هک  دننک ، تلالد  هار  نیا  رب  ار  نانآ  دنرآ و  محر  نارگید  رب  ادـخ  ناگدـنب 

. دوشیم رفاک  تمعن  نآ  هب  تبسن  دزاسن  رهاظ  ار  تمعن  نآ  سک  ره  دنیبب و  وا  رد 
هک ار  نانآ  هک  وگب  میتشاذـگ  ّتنم  نانآ  رب  تخانـش  تفرعم و  اب  هک  یناـسک  نآ  هب  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 

. دنرذگ رد  ناشیا  زا  هداد و  رارق  ششخب  دروم  دنتخانش  ار  نانآ  هک  هاگنآ  سپ  دنسانشب ، دننکیمن  لمع 
هدـناوخ لوهجم  تروص  هب  تسا ، یلاعت  يادـخ  نآ  لعاف  هک  تسا  هدـش  هدـناوخ  بیاغ  مولعم و  تروص  هب  يزجیل »  » ظفل ًاـمْوَق  َيِزْجَِیل 

. تسا هدش  هدناوخ  زین  نون  اب  دشاب و  لعاف  بیان  ردصم ، ریمض  هک  هدش 
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باقع ار  نانآ  شدوخ  دنوادخ  ات  دینکن  نیرفن  روج  ناماما  رب  دیوگیم : ّقح  ناماما  هب  یلاعت  يادخ  دناهتفگ : یضعب  َنُوبِـسْکَی  اُوناک  اِمب 
. دیامن

دوخ يارب  دنک  یکین  لمع  هک  ره  ینعی ، تسنانآ ، شزرمآ  لیلعت  ماقم  رد  رّدـقم  لاؤس  باوج  اْهیَلَعَف  َءاسَأ  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنلَف  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم 
طوبرم امش  هب  ینعی   ) درادن امـش  بناج  زا  يرگید  تبوقع  هب  جایتحا  راکدب  سپ  تسا  هدرک  شیوخ  نایز  هب  دنک  دب  هک  یـسک  هدرک و 

ناسنا یتقو  سپ  تسا ، هتـسیاش  لمع  ناسحا و  ناسنا  ّتیناسنا  ياضتقم  هک  نادـب  دـینک ،) تواضق  راکدـب  ول  مدرم و  هراـب  رد  هک  تسین 
تّذـل نآ  زا  دـسرب  تسوا  اب  راگزاس  هک  هچنآ  هب  سک  ره  تسوا و  اب  میالم  راگزاس و  تّیناسنا  تهج  زا  شلمع  دـنکیم  لمع  ناـسحا 

. دربیم
. تسا یفاک  وا  يارب  اهیراگزاس  هب  ندیسر  نیمه  دشاب  هتشادن  مه  يرگید  شاداپ  رجا و  چیه  رگا  سپ 

دیدـپ نآ  اـب  بساـنم  يرگید  تروص  نآ  لاـبند  هب  دـنکیم و  ادـیپ  مّسجت  وا  يارب  تروص  نیرتـهب  هب  ترخآ  رد  ناـسحا  هک  یلاـح  رد 
. دیآیم

. دوشیم دنمرهب  شدوخ  ناسحا  زا  هبترم  هس  راکوکین  نسحم و  نیاربانب 
يدب نآ  هچ  رگا  دهدیم  رازآ  ار  ناسنا  راگزاسان  زیچ  ره  دراد و  تافانم  وا  تّیناسنا  اب  يدب  هئاسا و  نیا  دـنکیم ، دـب  ناسنا  هک  هاگنآ  و 

. دشاب هدوب  راگزاس  یناطیش  ای  یعبس  ای  یناویح  رگید  يهّوق  کی  اب  هئاسا  و 
نیمه هک  یلاح  رد  تسا  یفاـک  تبوقع  رد  يراکدـب  نیمه  دوخ  دوشن  ضرف  يرفیک  تبوقع و  چـیه  راـک ) هب   ) راـک هنگ  يارب  رگا  سپ 

رد  يدب 
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. دیآیم ادیپ  يرگید  يهدنهد  رازآ  حیبق و  تروص  نآ ، لابند  هب  دنکیم ، ادیپ  مّسجت  ياهدنهد  رازآ  حیبق و  تروص  هب  ترخآ 
. دریگیم رارق  باقع  دروم  هبترم  هس  هداد  ماجنا  هک  يدب  راک  ببس  هب  راکدب )  ) راکهنگ سپ 

عفن و ینعی  اْهیَلَعَف  َءاسَأ  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنلَف  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم  دومرف : دوشیم  لصاح  هئاسا  ناسحا و  نیح  رد  هک  يررـض  عفن و  هب  هراشا  يارب  و 
: دومرف يورخا  تبوقع  رجا و  هب  هراشا  يارب  ددرگیم و  رب  دوخ  هب  لمع  نیح  رد  شدوخ  راک  ررض 

ُمَُکل َرَّخَـس  يِذَّلا  ُهَّللا   » رب فطع  ای  ِهَّللا » َنِم  ِباتِْکلا  ُلیِْزنَت   » رب فطع  هلمج  نیا  َباتِْکلا  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  اـْنیَتآ  ْدََـقل  َو  َنوُعَجُْرت  ْمُکِّبَر  یلِإ  َُّمث 
. تسین ناهنپ  تبسانم  هجو  دشابیم و  َرْحَْبلا »

باتک دوشیم و  قالطا  شماـکحا  تلاـسر و  شماـکحا و  تّوبن و  شراـثآ ، تیـالو و  رب  باـتک »  » ظـفل هک  تشذـگ  بلطم ، نیا  رّرکم 
. تسا همه  تروص  ینیودت 

. دوش هدارا  تلاسر  ای  تاروت  هک  تسا  نیا  رتهب  دشاب و  تیالو  تلاسر و  تاروت ، اجنیا  رد  باتک  زا  دوصقم  تسا  نکمم  سپ 
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نیا رد  هدوـب و  تلاـسر  يهمزـال  هک  دـشاب  مدرم  نیب  تموـکح  مکح ، زا  دوـصقم  دـیاب  دـشاب  تاروـت  باـتک ، زا  دوـصقم  رگا  َمْکُْحلا  َو 
. تسا دشابیم  نآ  زا  هیانک  تروص 

زا هک  دشابیم  لمع  ملع و  رد  فطل  زا  ترابع  نآ  هک  تسا  تمکح  مکح ، زا  دوصقم  دیاب  دـشاب  هدوب  تلاسر  باتک ، زا  دوصقم  رگا  و 
تسا . تیالو  راثآ 
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. تسا هدوب  نانآ  نیب  زا  ربمایپ  رازه  یخرب  يهتفگ  قبط  هکنانچ  میداد  تّوبن  مکح و  لیئارسا  ینب  هب  َةَُّوبُّنلا  َو 

ماقم بسح  رب  میدومن ، يزور  بکرم  نکـسم و  سابل ، بورـشم ، لوکأم ، نانآ  هب  ناـشیناویح  ماـقم  بسح  رب  ِتاـبِّیَّطلا  َنِم  ْمُهاـْنقَزَر  َو 
. تادهاشم اههتفای و  مولع ، لیبق  زا  دوشیم  دراو  نانآ  رب  بیغ  زا  هک  میداد  ییاهزیچ  یناسنا 

. میداد نانآ  هب  ار  تابّیط  تّوبن و  مکح ، هک  دوب  تهج  نادب  نیا  میداد و  يرترب  نایناهج  رب  ار  لیئارسا  ینب  َنیَِملاْعلا و  یَلَع  ْمُهاْنلَّضَف  َو 
. دنرترب نانآ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  لص  دّمحم  تّما  هن  رگ  تسا و  ناشدوخ  نامز  لها  نیملاع  زا  دارم  و 

تـسا تیالو  ای  تّوبن ، ای  تلاسر ، رما  لیالد  ای  تّوبن ، ماکحا  ای  تلاسر ، ماکحا  ای  اههزجعم ، تانّیب  زا  دوصقم  ِْرمَْألا  َنِم  ٍتانَِّیب  ْمُهاـْنیَتآ  َو 
. تسادخ رما  ای  رما  ملاع  دوصقم  ای  دش ، رکذ  هک  تسا  يروما  نیمه  رما »  » زا دوصقم  و 

تّما يا  دـشاب : هدومرف  هک  ایوگ  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تّما  زا  هیاـنک  هک  تسا  لـیلعت  اـی  ضیعبت  اـی  ادـتبا  يارب  نم »  » ظـفل
نایناهج رب  میداد ، يزور  اههزیکاپ  تابّیط و  زا  میراد و  تّوبن  مکح و  باـتک ، امـش  هب  اـم  هک  دـیوش  رادـیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم 

. میدومن اطع  تانّیب  هدیشخب و  يرترب 
لثم ات  دـندرک  فالتخا  لیئارـسا  ینب  هک  روطنامه  دـینکن ، فالتخا  وا  گرم  زا  دـعب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تایح  لاح  رد  سپ 

. دیشاب تبوقع  ّقحتسم  نانآ 
دندرکن . فالتخا  لوبق ) ّدر و  رد   ) اوُفَلَتْخا اَمَف 
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. دنتخادرپ تفلاخم  هب  رابکتسا  ای  ملظ  يزور  زا  دنتفای ، ملع  نادب  هکنآ  زا  سپ  رگم  ْمُهَْنَیب  ًایَْغب  ُْملِْعلا  ُمُهَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  اَّلِإ 

هک دـنکیم  مکح  دـندرک  فالتخا  هچنآ  رد  زیخاتـسر  زور  رد  تدـنوادخ  َنوُِفلَتْخَی  ِهِیف  اُوناـک  اـمِیف  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  یِـضْقَی  َکَّبَر  َّنِإ 
. تسا ینید  روما  قلطم  دوصقم  ای  تفالخ ، تیالو و  رما  رد  فالتخا 

تلاسر و لیئارـسا  ینب  هب  ینعی  تیالو ، تّوبن و  تلاـسر ، رما  زا  میداد  رارق  یتعیرـش  وت  يارب  سپـس  ِْرمَأـْلا  َنِم  ٍۀَعیِرَـش  یلَع  َكاـْنلَعَج  َُّمث 
یتعیرـش وت  رب  هک  هنوگ  نیدـب  میـشاب ، هداد  يرترب  نانآ  رب  میداد  رارق  تسار  راومه و  هار  رب  ار  وت  ناـنآ  زا  دـعب  میداد ، تیـالو  تّوبن و 

. تساههار اهتّما و  يهمه  تعیرش  هک  میراد 
زا هن  نک  يوریپ  نآ  زا  میداد  وت  رب  نید  رما  زا  هک  هچنآ  قـلطم  رد  اـی  تیـالو  صوـصخ  رد  َنوُـمَْلعَی  ـال  َنیِذَّلا  َءاوـْهَأ  ْعـِبَّتَت  ـال  َو  اـهِْعبَّتاَف 

. نانادان ياههتساوخ 
. دنرادیمن رود  زاینیب و  ادخ  باذع  زا  ار  وت  نانآ  هک  ًاْئیَش  ِهَّللا  َنِم  َْکنَع  اُونُْغی  َْنل  ْمُهَّنِإ 

يارب نارگمتـس  نایم  زا  وت  سپ  دننکیم  تیالو  یتسود و  یـضعب  رب  یـضعب  هک  دنناراکمتـس  نیا  ٍضَْعب و  ُءاِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  َنیِِملاَّظلا  َّنِإ  َو 
هب هراـشا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تّما  زا  هیاـنک  نانخـس  نیا  يهمه  يدرگ ، ملاـظ  دوخ  وـت  هک  ریگن  تسود  ّیلو و  تدوـخ 

. تسا تیالو  رما  رد  نانآ  فالتخا 
هک تسا  یناسک  روای  تسود و  دنوادخ  َنیِقَّتُْملا  ُِّیلَو  ُهَّللا  َو 
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. دننکیم زیهرپ  سفن  يوریپ  ای  يأر  زا 
. تسین مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يهعیش  زج  یقّتم  راکزیهرپ و  هک  میاهتفگ  زین  هتشذگ  رد  ار  بلطم  نیا  رّرکم 

. مالّسلا هیلع  ّیلع  ای  مالّسلا  هیلع  ّیلع  تیالو  نآرق  ای  نآرق ، نیا  ای  دش ، رکذ  هروس  لّوا  زا  هک  هچنآ  اذه 
لـصاح تریـصب  یـسک  يارب  تیالو  نودب  نوچ  دوشیم  لصاح  ییانیب  تریـصب و  مدرم  يارب  نآ  اب  هک  تسا  يزیچ  نیا  ِساَّنِلل و  ُِرئاَصب 

. دشاب هدوب  تیالو  دوصقم  دیاب  امتح  دوشیمن 
. تسا تمحر  تیاده و  ناگتفای  نیقی  يارب  نامه  هک  ِتائِّیَّسلا  اوُحَرَتْجا  َنیِذَّلا  َبِسَح  ْمَأ  َنُوِنقُوی  ٍمْوَِقل  ٌۀَمْحَر  َو  ًيدُه  َو 

ِتاِحلاَّصلا اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَک  ْمُهَلَعَْجن  ْنَأ 
تعیب اجنیا  رد  نامیا  زا  دوصقم  دنرادرک ؟ هتـسیاش  ناگتفای  نامیا  دـننامه  ماقم  تلزنم و  رد  دـنتخاس  هشیپ  يراکهزب  هک  یناسک  نآ  ایآ 

. دوشیم لصاح  ماع  تعیب  ای  ّصاخ  تعیب  زا  هک  تسا  یتلاح  ای  ّصاخ 
. دشابیم ّصاخ  تعیب  حلاص  لمع  زا  دوصقم  تروص  نیا  رد  هک 

َنوُمُکْحَی ام  َءاس  ْمُُهتامَم  َو  ْمُهایْحَم  ًءاوَس 
ددرگیم رب  یناسک  هب  مهنامم »  » و مهایحم »  » ریمـض ود  تسا ) یکی  ناشندوبن  ندوب و   ) تسا ناسکی  ناـشگرم  یگدـنز و  ناراکدـب  نیا 

. دناهدش ناهانگ  بکترم  هداد و  ماجنا  تائّیس  هک 
یتلاح رد  دندرک  نامگ  اهنآ  ینعی  دـناهدش ، يراکدـب  ناهانگ و  بکترم  هک  ددرگیم  رب  یناسک  هب  مهتامم »  » و مهایحم »  » ریمـض ود  ره 
يانعم ددرگرب و  هورگ  ود  ره  هب  ریمض  تسا  نکمم  تسین ، نینچ  زگره  هن  مینکیمن  رظن  اهنآ  تازاجم  لامعا و  اهنآ و  هب  ام  هک  دنتـسه 

. تسا حضاو  هیآ 
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يهمزال دـیرفآ و  ّقح  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  ینعی  تسا ، هّیلاح  هلمج  نیا  ِّقَْحلِاب  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُهَّللا  َقَلَخ  َو 
. دشابن هدوهیب  وغل  ود  نآ  رد  يزیچ  چیه  هک  تسا  نیا  نیمز  اهنامسآ و  ّقح  هب  شنیرفآ 

. دوش هداد  ازج  هدرک  لمع  بسک و  هک  هچنآ  لباقم  رد  یسک  ره  ات  هدش  هدیرفآ  نیمز  اهنامسآ و  يزُْجِتل  َو 
. تسا هدومن  بسک  هک  هچنآ  رب  یسک  ره  ْتَبَسَک  اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک 

. دنراد ور  شیپ  ار  ناشدوخ  لمع  يهجیتن  ازج و  نوچ  دوشیمن ، متس  نانآ  رب  َنوُمَلُْظی و  ْمُه ال  َو 
!؟ دنکیمن هدنز  ترخآ  رد  هتشاذگ و  لمهم  ار  نانآ  دنوادخ  هنوگچ  تسا  رارق  نیا  زا  لاونم و  نیا  رب  بلطم  یتقو  سپ 

29 تایآ 23 -

200 ص :  ات 29 ..... ] تایآ 23  (: 45  ) ۀیثاجلا هروس  ]

هراشا

الَف َأ  ِهَّللا  ِدـَْعب  ْنِم  ِهیِدـْهَی  ْنَمَف  ًةَواـشِغ  ِهِرََـصب  یلَع  َلَـعَج  َو  ِِهْبلَق  َو  ِهِعْمَـس  یلَع  َمَتَخ  َو  ٍْملِع  یلَع  ُهَّللا  ُهَّلَـضَأ  َو  ُهاوَه  ُهَهلِإ  َذَـخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَف  َأ 
اذِإ َو  ( 24  ) َنوُّنُظَی َّالِإ  ْمُه  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  َِکلِذب  ْمَُهل  ام  َو  ُرْهَّدـلا  َّالِإ  انُِکلُْهی  ام  َو  ایَْحن  َو  ُتوُمَن  اْینُّدـلا  اَُنتایَح  َّالِإ  َیِه  ام  اُولاق  َو  ( 23  ) َنوُرَّکَذَت
ِمْوَی یلِإ  ْمُکُعَمْجَی  َُّمث  ْمُُکتیُِمی  َُّمث  ْمُکِییُْحی  ُهَّللا  ُِلق  ( 25  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  اِنئابِآب  اُوْتئا  اُولاق  ْنَأ  َّالِإ  ْمُهَتَّجُح  َناک  ام  ٍتانَِّیب  اُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت 
(27  ) َنُولِْطبُْملا ُرَسْخَی  ٍِذئَمْوَی  ُۀَعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَی  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  ِهَِّلل  َو  ( 26  ) َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ِهِیف  َْبیَر  ِۀَمایِْقلا ال 

ام ُخِْسنَتْـسَن  اَّنُک  اَّنِإ  ِّقَْحلِاب  ْمُْکیَلَع  ُقِْطنَی  اُنباتِک  اذـه  ( 28  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام  َنْوَزُْجت  َمْوَْیلا  اَِهباتِک  یلِإ  یعْدـُت  ٍۀَّمُأ  ُّلُک  ًۀَِـیثاج  ٍۀَّمُأ  َّلُـک  يَرت  َو 
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(29  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک 
201 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

201 ص :  همجرت ..... :

رب دراذـگ ، هاریب  شایهاـگآ ، دوجو  اـب  ار  وا  دـنوادخ  تفرگ و  دوخ  يادـخ  نوچمه ]  ] ار شـسفن  ياوه  هک  ار  سک  نآ  ياهدـید  اـیآ 
؟ دیریگیمن دنپ  ایآ  دنکیم !؟ تیاده  ار  وا  دنوادخ  زا  سپ  یسک  هچ  سپ  دیشک ، هدرپ  شمشچ  رب  داهن و  رهم  وا  لد  شوگ و 

ار نانآ  دنکیمن ، دوبان  ار  ام  راگزور  زج  يزیچ  و  میریمیم ! میوشیم و  هدنز  هک  تسین ، راک  رد  ام  يویند  یگدنز  زج  یتایح  دـنیوگ  و 
. دننکیمن یفاب  رادنپ  زج  يزیچ  تسین  ملع  نیا  هب 

. دیروآ زاب  ار  ام  ناردپ  دییوگیم  تسار  رگا  دنیوگ : هک  تسین  نیا  زج  ناشهناهب  دوش ، هدناوخ  ناشیا  رب  ام  رگنشور  تایآ  نوچ  و 
درگ تسین  نآ  ندیسر ] ارف   ] رد یّکش  هک  تمایق  زور  رد  نآ  زا  سپ  دناریمیم ، سپـس  دشخبیم ، یگدنز  ار  امـش  هک  تسدنوادخ  وگب 

. دننادیمن مدرم  يهنیرتشیب  یلو  دروآیم 
. دننک نایز  ناشیدنا  لطاب  يزور  نینچ  رد  دوش ، اپرب  تمایق  هک  يزور  تسدنوادخ ، نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  ییاورنامرف  و 

ازج دیاهدرک  هچنآ  ربارب  رد  زورما  دنیوگ ]  ] دوش هدناوخ  ارف  شباتک  اب  یتّما  ره  هدمآ  رد  وناز  هب  یهاوخداد ] يارب   ] هک ار  یتّما  ره  ینیب  و 
دیباییم

. میدرکیم تبث  دیدادیم  ماجنا  امش  هچنآ  ام  دهدیم  یهاوگ  امش  رب  یتسار  هب  هک  تسام  باتک  نیا 

201 ص :  ریسفت ..... 

دوشیم . هدافتسا  زین  بّجعت  نتخیگنا  رب  نآ  زا  تسا و  رما  يانعم  رد  ماهفتسا  هلمج  نیا  َْتیَأَرَف  َأ 
202 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تسا ّماع  باطخ  تشذگ ، هیآ  نیا  نایب  ُهاوَه  ُهَهلِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَر  َأ  یلاعت : يادخ  لوق  لیذ  ناقرف  يهروس  ریسفت  رد  ُهاوَه  ُهَهلِإ  َذَخَّتا  ِنَم 
ارنآ دنتـشادیم  تسود  ار  هچ  ره  هک  هدـش  لزاـن  شیرق  يهراـب  رد  هیآ  دـناهتفگ : یـضعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  صوـصخم  اـی 

. دندرکیم تدابع 
اب دـندرک و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ّقـح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  زا  دـعب  هک  مه  یناـسک  دروـم  رد  هیآ  هک  تـسا  نـیا  بـلطم  ّقـح  و 

. دنکیم ادیپ  نایرج  دندیزگرب  ار  یلطاب  ییاوشیپ  ماما و  ناشدوخ  يارآ  یناسفن و  ياهشهاوخ 
هار هب  ملع  هارمگ  صخش  هک  یلاح  رد  ای  دراد  یهارمگ  يارب  وا  قاقحتسا  دادعتسا و  هب  ملع  دنوادخ  هک  یلاح  رد  ٍْملِع  یلَع  ُهَّللا  ُهَّلَـضَأ  َو 

. دراد شیوخ  تیاده  دشر و 
تاـیآ و دـنوادخ  هک  یـسک  دـننام  هدرک ، هارمگ  ملع  رون  ندوـب  اراد  زا  سپ  ار  وا  دـنوادخ  هدوـب و  ملع  روـن  ياراد  وا  هک  یلاـح  رد  اـی 

. تسا هتشگ  ناهارمگ  زا  هدش و  خلسنم  نآ  زا  وا  یلو  هداد  وا  هب  ار  شیوخ  ياههناشن 
. تشذگ مشچ  هدرپ  نایب  بلق و  شوگ ، هب  ندروخ  رهم  نایب  هرقب  يهروس  لّوا  رد  ًةَواشِغ  ِهِرََصب  یلَع  َلَعَج  َو  ِِهْبلَق  َو  ِهِعْمَس  یلَع  َمَتَخ  َو 

دیوشیمن رّکذتم  ایآ  َنوُرَّکَذَت  الَف  َأ  دنکیم !؟ تیاده  یـسک  هچ  شندرکن  تیاده  ادخ و  ندرک  هارمگ  زا  دعب  ِهَّللا  ِدـَْعب  ْنِم  ِهیِدـْهَی  ْنَمَف 
درادن . دوجو  ياهدننک  تیاده  رگید  وا  ندرک  هارمگ  ادخ و  زا  دعب  و  تسین ؟ یقّتم  دننام  قساف  ملاع ، دننام  لهاج  هک 

203 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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. ایند یناگدنز  تایح و  زج  تسین  ام  تایح  یناگدنز و  نآ  َیِه  ام  اُولاق  َو 
میوشیم و هدنز  ینعی  تسا ، ریخأت  میدقت و  ربانب  انعم  ای  دوشیم ، هدنز  ام  زا  یضعب  دریمیم و  ام  زا  یضعب  ایَْحن  َو  ُتوُمَن  اْینُّدلا  اَُنتایَح  اَّلِإ 

. میریمیم
اب دربیم و  نیب  زا  هتخاس و  یناـف  ار  يدوجوم  ره  اـم و  ناـمز  تشذـگ  رورم و  دـنیوگیم : اـهیعیبط  اـهيرهد و  ُرْهَّدـلا  اَّلِإ  اـنُِکلُْهی  اـم  َو 

ياقب ياهدـننک  عطق  ناهگان  هک  تسا  یتروص  رد  یجیردـت  تروص  هب  ناـمز  ندرک  یناـف  هّتبلا  تسه ، صاخـشا  عاونا و  رد  هک  یتواـفت 
. دنکن عطق  ار  یعیبط 

نخـس رب  زین  دنوشیم و  تمالم  شنزرـس و  ناشراتفگ  نالطب  تهج  زا  اهنآ  تسا ، لطاب  الـصا  اهنآ  راتفگ  نیا  ٍْملِع  ْنِم  َِکلِذب  ْمَُهل  ام  َو 
. دنوشیم شنزرس  دنرادن ، شناد  نآ  هب  هک  يزیچ  هب  نتفگ 

. تمالم شنزرس و  لباق  نآ  بحاص  تسا و  تشز  ّنظ  ّکش و  يور  زا  راتفگ  َنوُّنُظَی و  اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ 
ّنظ و هب  سپـس  دشاب و  هتـشاد  هزاجا  نذا و  یلاعت  يادـخ  زا  هکنآ  نودـب  دـش  سایق  ّنظ و  هب  لئاق  هک  یـسک  رب  ياو  سپـس  ياو و  سپ 

. تسا نیمه  مناوریپ  نم و  ّقح  رد  ادخ  مکح  تسادخ ، بناج  زا  نیا  هک  دیوگب  دوخ  سایق 
هچنانچ دهدیم ، رارق  ملع  زا  رتفیرش  ارنآ  هکلب  دنکیم  ملع  نیشناج  ار  ّنظ  حیحص  يهزاجا  نذا و  هک  تسا  هتشذگ  بلطم  نیا  رّرکم  و 

تسا . هدش  هدهاشم  بلطم  نیا  اهردنلق  ياههزاجا  رد 
204 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا دوهشم  زین  هزاجا  نودب  نآ  حیحص  ریثأت  هابتشا و  طلغ و  تروص  هب  هزاجا  زا  دعب  اهيزاب  هدبعش  ریثأت  و 
ریما ّقح  رد  هک  هدرک  ادـیپ  ناـیرج  یناـسک  دروم  رد  هدـش ، لزاـن  اـهيرهد  يهراـب  رد  هیآ  نیا  تسا و  ّکـش  ّنظ  نیا  دـناهتفگ : یـضعب 

هک دوب  یبلق  قیدصت  نودب  رارقا  ناشنامیا  دندرک و  هک  ار  هچنآ  دندرک  ترضح  نآ  زا  دعب  ادخ  لوسر  تیب  لها  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا 
. دوب ایند  لام  هب  تبغر  ریشمش و  زا  سرت  زا  یشان 

تبـسن وا  هب  ار  ثداوح  هک  تسرهد ، ناـمه  دـنوادخ  هک  دـییوگن  ازـسان  رهد  هب  دوـمرف : هک  تسا  هدـمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبـن  زا  و 
. تسین راگزاس  هک  دروآیم  دیدپ  ار  یثداوح  نوچ  دنیوگیم ، ازسان  دنهدیم و 

یتسار قدـص و  هدـننک  حـضاو  دـننک و  نشور  هک  یتایآ  ای  تسا ، نشور  حـضاو و  اهنآ  تلالد  هک  یتایآ  ٍتانَِّیب  اُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو 
. دراد رارق  تالاح  نآ  رب  هک  تسنانآ  تلاح  يهدننک  حضاو  هدروآ و  ار  تایآ  هک  تسا  یسک 

. دنتشادن یلیلد  یتّجح و  تایآ  راکنا  رد  لوسر و  اب  يهضراعم  رد  ْمُهَتَّجُح  َناک  ام 
. دندرک يداع  لاحم  ندروآ  رب  قیلعت  ار  نالوسر  یتسار  قدص و  تمالع  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ  اِنئابِآب  اُوْتئا  اُولاق  ْنَأ  اَّلِإ 

دوب و ادخ  راک  زین  ناشندناریم  هچنانچ  تسادخ ، راک  امش  ناردپ  ندروآ  وگب : ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  ْمُکُعَمْجَی  َُّمث  ْمُُکتیُِمی  َُّمث  ْمُکِییُْحی  ُهَّللا  ُِلق 
. دیامنیم رضاح  ار  امش  يهمه  هداد و  ماجنا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  ار  راک  نیا 

205 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«. 1  » تشذگ هرقب  يهروس  لّوا  رد  تمایق  رد  باتک و  رد  نتشادن  ّکش  يانعم  نایب  ِهِیف  َْبیَر  ال 

رد رـصحنم  ناشرظن  تسین و  یبیغ  روما  رد  ناـنآ  يهشیدـنا  رّکفت و  نوچ  دـننادیمن ، مدرم  رتشیب  نکیل  َنوُمَْلعَی و  ـال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو 
دننادب دـیاب  سپـس  تسا ، گرم  يهنومن  باوخ  ملاع  دـننکیم و  هدـهاشم  باوخ  رد  ار  ترخآ  ملاع  زین  نانآ  هن  رگ  تسا و  تاسوسحم 

رد باوخ  زا  دعب  هک  روطنامه  سپ  باوخ ، يهلیـسو  هب  ندب  زا  نآ  جورخ  دـننام  رگم  تسین  گرم  يهلیـسو  هب  ندـب  زا  حور  جورخ  هک 
. گرم زا  دعب  تسا  نینچمه  دنامیم  یقاب  حور  رگید  یملاع 

. ادخ ریغ  يارب  هن  تسادخ ، يارب  ِهَِّلل و  َو 
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دناوتیمن ادخ  زا  ریغ  سک  چیه  سپ  تسادـخ ، يارب  تسا  ود  نآ  رد  هک  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ ، کلم  « 2  » ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  ُْکلُم 
. دنک هدنز  ار  ناگدرم 

. دوشیم اپ  رب  تمایق  هک  يزور  ایند و  رد  ینعی  تسا ، فوذحم  رب  فطع  هلمج  نیا  ُۀَعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَی  َو 
نینچ رد  ینعی  دوشیم  نآ  دیکات  َنُولِْطبُْملا  ُرَسْخَی  ٍِذئَمْوَی  ادخ  لوق  تروص  نیا  رد  دشاب  رسخی »  » يارب فرظ  موی »  » ظفل تسا  نکمم  و 

__________________________________________________

. دییامرف هعجارم  ریسفت  نیمه  دلج 1  هب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  ( 1)
(2)

یتسه هچ  ره  يا  هک  منادن  ییوت  یتسپ  دنلب و  يادخ 
یسودرف همانهاش  ییوت 

206 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دننکیم نایز  ناراک  لطاب  مّلسم  روط  هب  يزور 

زور هب  دّیقم  تیور  مومع  تروص  رد  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  صوصخم  ای  ّماع  تروص  هب  باطخ  ًۀَِـیثاج  ٍۀَّمُأ  َّلُک  يَرت  َو 
رد وا  هک  ینیبیم ، رـضاح  لاح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يا  وت  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  صوصخ  تروص  رد  تسا و  تمایق 

و اعد »  » دـننام یثج »  » ظفل زا  هیثاج »  » يهملک هچ  دناهداتـسیا  یهاـگیاج  هچ  رد  هک  دـننیبیم  تماـیق  رد  وا  ریغ  هک  ار  هچنآ  دـنیبیم  اـیند 
. تسا ناتشگنا  يور  هب  نداتسیا  ای  وناز  ود  رب  نتسشن  يانعم  هب  یمر » »

. دوشیم هدناوخ  شلامعا  يهمان  يوس  هب  یتّما  ره  اَِهباتِک  یلِإ  یعُْدت  ٍۀَّمُأ  ُّلُک 
. دباییم مّسجت  ازج  تروص  هب  ناتیاهرادرک  دیباییم ، بسانم  يازج  دیاهداد  ماجنا  هک  هچنآ  رب  زورما  َنُولَمْعَت  ُْمْتنُک  ام  َنْوَزُْجت  َمْوَْیلا 

. دشابیم هفنأتسم  هیلاح  هلمج  تسا و  ریدقت  رد  لوق »  » ظفل اجنیا  رد  ِّقَْحلِاب  ْمُْکیَلَع  ُقِْطنَی  اُنباتِک  اذه 
. دنتسه قطان  ندب  ياضعا  ترخآ  رد  هک  روطنامه  تسا ، قطان  هدنز و  يورخا  باتک  اریز  تسا ، ّقح  هب  قطان  باتک  نیا 

. دنهدیم یهاوگ  تداهش و  امش  رب  هدش  تباث  امش  لامعا  زا  هک  هچنآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 
قطن زگره  دـنکیمن و  قطن  باـتک  دومرف  دـش : لاؤس  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هیآ  نیا  يهراـب  رد  َنوـُلَمْعَت  ُْمْتنُک  اـم  ُخِْسنَتْـسَن  اَّنُک  اَّنِإ 

یلاعت  يادخ  تسا ، باتک  هب  قطان  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نکل  و  درک ، دهاوخن 
207 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ار هیآ  نیا  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف : میناوخیمن ، نینچنیا  ار  هیآ  ام  دـش : ضرع  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  ِّقَْحلِاب  ْمُْکیَلَع  ُقِْطنَی  اُنباتِک  اذـه  دومرف :
. تسا هدش  عقاو  فیرحت  نآ  رد  هک  تسا  ییاهاج  زا  هیآ  نیا  نکیل  تسا ، هدرک  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رب  نینچنیا  لیئربج 

. تسا هدناوخ  لوهجم  تروص  هب  ار  قطنی »  » مالّسلا هیلع  ماما  دیاش  و 
دوشیم هتفگ  هلخ »  » نآ هب  هک  تشهب  رد  یتخرد  زا  ار  ملق  یلاعت  يادخ  دومرف : دـش  لاؤس  ِمَلَْقلا » َو  ن   » هراب رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  زین  و 

ملق هب  سپـس  دوب ، رتنیریـش  لسع  زا  رتدیفـس و  خی  زا  رهن  نآ  دش ، دمجنم  رهن  نآ  دوش ، دادم  دومرف : تشهب  رد  يرهن  هب  سپـس  دیرفآ ،
؟ مسیونب هچ  اراگدرورپ  تفگ : ملق  سیونب ، دومرف :

، تشون توقاـی  زا  رتفاـص  هرقن و  زا  رتدیفـس  ياهقرو  رد  ملق  سپ  دـش ، دـهاوخ  تماـیق  زور  اـت  هک  ار  هچنآ  هدوب و  هک  ار  هچنآ  دومرف :
نآ سپ  دز ، دـهاوخن  فرح  رخآ  ات  دزن ، فرح  رگید  سپ  داهن ، رهم  ملق  ناهد  رب  سپـس  تشاذـگ ، شرع  نکر  رد  درک و  ات  ارنآ  سپس 

؟ دیتسین برع  امش  ایآ  تسنآ ، زا  اههخسن  هک  تسا  نونکم  باتک 
( نک يرادرب  هخسن  ینعی   ) نک خاسنتسا  ار  باتک  نیا  دیوگیم : يرگید  هب  یتقو  امـش  زا  یکی  دیمهفیمن !؟ ار  مالک  يانعم  هنوگچ  سپ 
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ُخِْسنَتْسَن اَّنُک  اَّنِإ  یلاعت : يادخ  لوق  يانعم  تسا  نیا  دنکیم و  يرادرب  هخـسن  تسا  لصا  هک  يرگید  باتک  زا  وا  هک  تسین  نینچ  نیا  ایآ 
. َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام 

208 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
30 تایآ 37 -

208 ص :  ات 37 ..... ] تایآ 30  (: 45  ) ۀیثاجلا هروس  ]

هراشا

یْلُتت ِیتاـیآ  ْنُکَت  ْمَلَف  َأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  ( 30  ) ُنِیبُْملا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  ِِهتَمْحَر  ِیف  ْمُهُّبَر  ْمُُهلِخْدـُیَف  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَـف 
َو انَظ  َّالِإ  ُّنُظَن  ْنِإ  ُۀَعاَّسلا  اَم  يِرْدَن  ام  ُْمْتُلق  اهِیف  َْبیَر  ُۀَعاَّسلا ال  َو  ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  َلِیق  اذِإ  َو  ( 31  ) َنیِمِرُْجم ًامْوَق  ُْمْتنُک  َو  ُْمتْرَبْکَتْساَف  ْمُْکیَلَع 

ْمُکِمْوَی َءاِقل  ُْمتیِـسَن  امَک  ْمُکاْسنَن  َمْوَْیلا  َلِیق  َو  ( 33  ) َنُؤِزْهَتْـسَی ِِهب  اُوناک  ام  ْمِِهب  َقاح  َو  اُولِمَع  ام  ُتائِّیَـس  ْمَُهل  اَدب  َو  ( 32  ) َنِینِْقیَتْسُِمب ُنَْحن  ام 
(34  ) َنیِرِصان ْنِم  ْمَُکل  ام  َو  ُراَّنلا  ُمُکاوْأَم  َو  اذه 

َو ِتاوامَّسلا  ِّبَر  ُدْمَْحلا  ِهَِّللَف  ( 35  ) َنُوبَتْعَتُْـسی ْمُه  َو ال  اْهنِم  َنوُجَرُْخی  َمْوَْیلاَف ال  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  ُمُْکتَّرَغ  َو  ًاوُزُه  ِهَّللا  ِتایآ  ُْمتْذَخَّتا  ُمُکَّنَِأب  ْمُِکلذ 
(37  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ُءایِْربِْکلا  َُهل  َو  ( 36  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِضْرَْألا  ِّبَر 

208 ص :  همجرت ..... :

نیا دروآیم  رد  تشهب ]  ] شیوخ تمحر  راوج  هب  ار  ناشیا  ناشراگدرورپ  دـناهدرک ، هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  اـّما  و 
. تسراکشآ يراگتسر  نامه 

؟ دیدش راکهانگ  یموق  هدیزرو و  رابکتسا  هک  دشیمن  هدناوخ  امش  رب  نم  تایآ  ایآ  دیامرف ]: نانآ  هب   ] دناهدیزرو رفک  هک  یناسک  اّما  و 
209 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  مینادیمن  دیتفگیم  تسین ، یّکش  تمایق  رد  تسا و  ّقح  یهلا  يهدعو  هک  دشیم  هتفگ  نوچ  و 

. میتسین دنمرواب  نآ ] ّقح  رد   ] ام و  میرادنپیمن ! ینامگ  زج  ار ] نآ  [ ؟ تسیچ رگید  تمایق 
. دش ناشریگارف  دندوب ، هتفرگ  دنخشیر  هب  ار  نآ  هچنآ  رفیک ] و   ] دش راکشآ  نانآ  رب  دندوب  هدرک  هچنآ  رفیک  و 

تسا و خزود ]  ] شتآ امش  هاگیاج  دیدوب و  هدرک  شومارف  ار  ناتزورما  رادید  مه  امش  هک  ارچ  میاهدرک ، ناتشومارف  زورما  دوش ، هتفگ  و 
. تسین يروای  امش  يارب 

هن دـنوش ، هدرب  نوریب  نآ  زا  هن  زورما  سپ  تفیرف ، ار  امـش  اـیند  یناگدـنز  دـیتفرگ و  دنخـشیر  هـب  ار  یهلا  تاـیآ  هـک  تـسا  نآ  زا  نـیا 
. دنریذپب ار  ناشرذع 

. تسا نایناهج  راگدرورپ  و ]  ] نیمز راگدرورپ  هک  تسار ، دنوادخ  ساپس 
. تسا هنازرف  دنمزوریپ  وا  دزس ، یگرزب  نیمز  اهنامسآ و  رد  ار  وا  اهنت  و 

209 ص :  ریسفت ..... 

. ّصاخ تعیب  ای  ماع  تعیب  اب  دندروآ  نامیا  هک  یناسک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَف 
. تسا يولو  ّصاخ  تعیب  حلاص  لمع  لصا  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو 
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. تسا تیالو  نامه  ادخ  تمحر  دزاسیم و  لخاد  شیوخ  تمحر  رد  ار  نانیا  دنوادخ  ِِهتَمْحَر  ِیف  ْمُهُّبَر  ْمُُهلِخُْدیَف 
. تسا راکشآ  نشور و  یبایماک  تیالو  رد  لوخد  ُنِیبُْملا  ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ 

هک دـشن ، هدـناوخ  امـش  رب  نم  تایآ  رگم  دوشیم  هتفگ  نارفاک  هب  نوچ  ُْمتْرَبْکَتْـساَف و  ْمُْکیَلَع  یْلُتت  ِیتاـیآ  ْنُکَت  ْمَلَف  َأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو 
. دیدومن رابکتسا  يربک  تیالو  گرزب و  ياهتیآ  زا  هکییاج  ات  دیدیزرو ! رابکتسا  اهنآ  زا  يوریپ  هب  تبسن  امش 

. دیدوب مرجم  یهورگ  ادخ  ّیلو  اب  تفلاخم  ببس  هب  امش  َنیِمِرْجُم و  ًامْوَق  ُْمْتنُک  َو 
210 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

يهدعو دوش  هتفگ  نوچ  َنِینِْقیَتْسُِمب و  ُنَْحن  ام  َو  انَظ  اَّلِإ  ُّنُظَن  ْنِإ  ُۀَعاَّسلا  اَم  يِرْدَن  ام  ُْمْتُلق  اهِیف  َْبیَر  ُۀَعاَّسلا ال  َو  ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  َلِیق  اذِإ  َو 
نامگ زج  مینادیمن و  ار  هاگهدعو  تعاس و  نآ  ام  دیتفگ  امـش  دمآ ، دهاوخ  کشیب  تمایق  تعاس  تسا و  ّقح  باوث  باذع و  هب  ادـخ 

. میرادن نیقی  نآ  هب  میرادن و 
ماقم هچ  تشگ  رهاظ  ناشیا  رب  نانآ  ياهلمع  تائّیـس  یتشز و  تسا  بیغ  هب  باطخ  زا  تافتلا  هلمج  نیا  رد  اُولِمَع  ام  ُتائِّیَـس  ْمَُهل  اَدب  َو 

. دندید ار  شیوخ  يهملظ  رگمتس و  يایلوا  یتسپ  شیوخ و  هّللا ) ّیلو   ) یقیقح رما  ّیلو 
. دندوب هتفرگ  ازهتسا  هرخسم و  هب  ارنآ  هک  یباذع  ای  راتفگ  َنُؤِزْهَتْسَی  ِِهب  اُوناک  ام  ْمِِهب  َقاح  َو 

هب و   ) مینکیم كرت  ار  امـش  ام  دوشیم : هتفگ  َنیِرِـصان  ْنِم  ْمَُکل  ام  َو  ُراَّنلا  ُمُکاوْأَم  َو  اذـه  ْمُکِمْوَی  َءاِقل  ُْمتیِـسَن  اـمَک  ْمُکاـْسنَن  َمْوَْیلا  َلـِیق  َو 
تسا و شتآ  ناتهاگیاج  نونکا  دـیدرک . شومارف  ار  يزور ) نینچ  يارب  یگدامآ   ) زور نیا  امـش  هک  روطنامه  میراذـگیم ) او  ناـتدوخ 

. دیرادن يروای 
(، یسفنا یئزج و  یقافآ   ) تایآ يوبن ، ماکحا  ینامـسآ ، ياهباتک  لیبق  زا  ینیودت  تایآ  هکنیا  يارب  ًاوُزُه  ِهَّللا  ِتایآ  ُْمتْذَخَّتا  ُمُکَّنَِأب  ْمُِکلذ 

. دیتفرگ هرخسم  هب  دنشابیم  ایلوا  ایبنا و  نامسآ  هک  گرزب  تایآ 
: دناهتفگ یضعب  دریگیم ، رارق  ازهتسا  دروم  هک  يزیچ  وزه »  » هملک

. دنداد رارق  ازهتسا  دروم  هدرک و  بیذکت  ار  نانآ  هک  دنتسه  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  هّللا  تایآ  زا  روظنم 
هداد و  بیرف  ار  امش  ایند  یگدنز  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  ُمُْکتَّرَغ  َو 

211 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیاهن دیواج  ایند  رد  دیدرک  نامگ  هک ) يروط  هب   ) هدرک رورغم 

. دیوشیمن جراخ  شتآ  زا  تایآ  هب  ازهتسا  زورما  سپ  اْهنِم  َنوُجَرُْخی  َمْوَْیلاَف ال 
. دنکیمن لوبق  ار  نانآ  دنوادخ  دوشیمن و  هداد  باوج  نانآ  هب  دناهتفگ : یضعب  دوشیمن ، هتساوخ  اهنآ  تیاضر  َنُوبَتْعَتُْسی و  ْمُه  َو ال 

ِّبَر  » ظـفل تسا  ناـیناهج  نـیمز  اهنامـسآ ، راـگدرورپ  صوـصخم  دـمح  سپ  َنیَِملاـْعلا  ِّبَر  ِضْرَأـْلا  ِّبَر  َو  ِتاواـمَّسلا  ِّبَر  ُدْـمَْحلا  ِهَِّللَف 
هراشا یمازتلا  تلالد  هلیسو  هب  یلاعت  يادخ  هک  تسا  نآ  زا  سپ  ندوب  لدب  نیا  تسا و  ِضْرَْألا » ِّبَر  َو  ِتاوامَّسلا  ِّبَر   » زا لدب  َنیَِملاْعلا »
دنوادخ نتفرگ  رارق  دمح  دروم  تّیدومحم و  مزلتسم  هک  تسا  تّیبوبر  نیمه  تسا ، هدومن  نیمز  اهنامسآ و  هب  تبسن  شیوخ  تّیبوبر  هب 

. تسا قلطم  تروص  هب 
. تسا هدومن  ود  نآ  هب  حیرصت  يریگهجیتن  جاتنتسا و  قیرط  هب  و 

رد شايایربک  مزلتـسم  ود  نآ  ّتیبوبر  اریز  تسادخ  يارب  زا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  یگرزب )  ) ایربک ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ُءایِْربِْکلا  َُهل  َو 
. تسا ود  نآ 

. دوشیمن عقاو  بولغم  هک  تسا  بلاغ  وا  ُزیِزَْعلا  َوُه  َو 
. تسا میکح  شلمع  ملع و  رد  ُمیِکَْحلا 
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212 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

212 ص :  فاقحألا .....  ةروس 

هراشا

دبع يهراب  رد  هنیدم  رد  نآ  هک  تسا  یندم  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  َناک  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق  يهیآ : اهنت  دـناهتفگ : یـضعب  تسا ، یّکم  هروس  نیا  يهمه 
. تسا هدش  لزان  مالس  نب  هّللا 

8 تایآ 1 -

212 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 46  ) فاقحألا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
اَّمَع اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  یمَـسُم  ٍلَجَأ  َو  ِّقَْحلِاب  َّالِإ  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  اَنْقَلَخ  ام  ( 2  ) ِمیِکَْحلا ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  َنِم  ِباتِْکلا  ُلیِْزنَت  ( 1  ) مح
ْنِم ٍباتِِکب  ِینُوْتئا  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٌكْرِـش  ْمَُهل  ْمَأ  ِضْرَْألا  َنِم  اوُقَلَخ  اذ  ام  ِینوُرَأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  ام  ُْمْتیَأَر  َأ  ْلـُق  ( 3  ) َنوُضِْرعُم اوُرِْذنُأ 

(4  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  ٍةَراثَأ  َْوأ  اذه  ِْلبَق 
ًءادْعَأ ْمَُهل  اُوناک  ُساَّنلا  َرِشُح  اذِإ  َو  ( 5  ) َنُوِلفاغ ْمِِهئاعُد  ْنَع  ْمُه  َو  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  َُهل  ُبیِجَتْسَی  ْنَم ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُعْدَی  ْنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَم  َو 

ُْلق ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  ( 7  ) ٌنِیبُم ٌرْحِـس  اذـه  ْمُهَءاج  اََّمل  ِّقَْحِلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  ٍتانَِّیب  اُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو  ( 6  ) َنیِِرفاک ْمِِهتَدابِِعب  اُوناک  َو 
(8  ) ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  َو  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ًادیِهَش  ِِهب  یفَک  ِهِیف  َنوُضیُِفت  اِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  ًاْئیَش  ِهَّللا  َنِم  ِیل  َنوُِکلْمَت  الَف  ُُهْتیَرَْتفا  ِنِإ 

213 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

213 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
[. میم اح .  ] مح

. هنازرف دنمزوریپ  دنوادخ  يوس  زا  هداتسرف  ورف  تسا  یباتک 
. دننادرگیور دنباییم  رادشه  هچنآ  زا  نارفاک  میاهدیرفاین و  نّیعم  يدمآ  رس  ّقح و  هب  زج  تساهنآ ، نایم  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  ام 
رد ایآ  ای  دـناهدیرفآ ، نیمز  رد  ار  يزیچ  هچ  هک  دـینایامنب  نم ، هب  دیاهتـسیرگن ، دـیتسه ، لیاق  دـنوادخ  ياج  هب  هک  ار  یناکیرـش  ایآ  وگب 

. دیروایب نم  يارب  ملع  زا  ياهناشن  ای  باتک ،]  ] نیا زا  شیپ  یباتک  دییوگیم  تسار  رگا  دناهتشاد ، یتکرش  اهنامسآ  شنیرفآ ] ]
. دنربخیب نانآ  ياعد  زا  ناشیا  دنهدن و  ار  شخساپ  تمایق  زور  ات  هک  دناوخ  اعد  هب  ار  یتادوجوم  هک  یسک  زا  رتهارمگ  تسیک  و 

. دنوش رکنم  ار  ناشتدابع  دنشاب و  ناشیا  نانمشد  لطاب ] نادوبعم  نآ  ، ] دنوش هدروآ  درگ  مدرم  نوچ  و 
. تسا راکشآ  ییوداج  نیا  دنیوگ ، ناشدیآ  زارف  نوچ  ّقح  يهراب  رد  نارفاک  دوش ، هدناوخ  نانآ  رب  هنارگنشور  ام  تایآ  نوچ  و 
دیزادرپیم نآ  هب  هچنآ  هب  وا  دیرادن ، نم  دوس  هب  يزیچ  دنوادخ  ربارب  رد  مشاب ، هتخاسرب  ار  نآ  رگا  وگب  تسا . هتخاسرب  ار  نآ  دنیوگ  ای 

. تسا نابرهم  راگزرمآ  وا  سب ، هاوگ  امش  نم و  نایم  رد  وا  تسا  رتهاگآ 
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213 ص :  ریسفت ..... 

ملاع رد  حاورا  ملاع  ياهنامسآ  عبط و  ملاع  ياهنامسآ  تاوامس  زا  روظنم  ِتاوامَّسلا ] اَنْقَلَخ  ام  ِمیِکَْحلا  ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  َنِم  ِباتِْکلا  ُلیِْزنَت  مح  ]
. تسا ریغص  ریبک و 

هدـش هدـیرفآ  ّقح  هلیـسو  هب  هک  یّقح  ِقَْحلِاب ] اَّلِإ  امُهَْنَیب  ام  َو   ] تسا يراج  زین  اـجنیا  دـش  رکذ  اهنامـسآ  رد  هک  میمعت  ناـمه  َضْرَأـْلا ] َو  ]
. تسا

زین نآ  هچ  نآ ، نیمز  ریبک و  ملاع  ياهنامـسآ  نینچمه  نآ ، نیمز  ریغـص و  ملاع  ياهنامـسآ  يارب  نّیعم  تّدـم  لـجا و  یمَـسُم ] ٍلَـجَأ  َو  ]
ياراد 

214 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنکیم ادیپ  همادا  خزرب  ملاع  لّوا  ات  هک  تسا  یتّدم  لصاح و 

هک راذـنا  دروـم  هب  هّجوـت  ینعی   ) دـننکیم ضارعا  دـناهدش  هداد  میب  هک  هچنآ  هـب  تبـسن  راّـفک  َنوُـضِْرعُم ] اوُرِذـْنُأ  اَّمَع  اوُرَفَک  َنـیِذَّلا  َو  ]
نیمز هب  رترب  لامک  يارب  ار  ناسنا  ام  هک  یلاح  رد  میدـیرفآ ، هدوهیب  ثبع و  ار  ناشیا  ام  دـننکیم  نامگ  نوچ  دـنرادن ) تسا  شخبناـیز 
تسا نیا  زا  ترابع  نانآ  ضارعا  دوشیم ، ّبترتم  تیالو  يوریپ  كرت  زا  هک  تسا  یتبوقع  زا  ترابع  دناهدش  راذنا  هک  هچنآ  میدروآ و 

. دننکیمن نآ  عفد  رد  ّربدت  دنرادن و  تبوقع )  ) نآ هب  هّجوت  تافتلا و  هک 
، ناگراتـس اهتب ، لیبق  زا  دیناوخیمارف  ادخ  زج  هک  ار  هچنآ  ِهَّللا ] ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  ام  ُْمْتیَأَر  َأ  : ] وگب تیالو  ادـخ و  هب  نیکرـشم  هب  ُْلق ] ]
. یهارمگ تلالض و  ياسؤر  لیبق  زا  دیناوخیمارف  ادخ  نذا  نودب  ای  ادخ  نانیشناج  افلخ و  زج  هک  ار  هچنآ  ای  هکیالم ، نیطایش و  اهاوه ،
زا کی  چیه  قلخ  رد  یضعب  دنرادن . یتکرـش  چیه  اهنامـسآ  قلخ  رد  نانآ  ِتاوامَّسلا ] ِیف  ٌكْرِـش  ْمَُهل  ْمَأ  ِضْرَْألا  َنِم  اوُقَلَخ  اذ  ام  ِینوُرَأ  ]

. دنوش تدابع  ّقحتسم  هلیسو  نادب  ات  دنرادن  تکرش  اهنامسآ  يازجا  زا  کی  چیه  نیمز و  يازجا 
، دندرک قلخ  زیچ  هچ  دـیهدب  ناشن  نم  هب  ینعی  تسا ، لامتـشا  لدـب  تروص  هب  ینورأ »  » زا لدـب  هلمج  نیا  اذـه ] ِْلبَق  ْنِم  ٍباتِِکب  ِینُوْتئا  ]

. دشاب هدش  تبث  نیمز  ندیرفآ  رد  نانیا  تکرش  نآ  رد  هک  دیهد  ناشن  ياهتشون 
دروایب یلقن  یلیلد  ینامسآ  ریغ  ای  ینامسآ  باتک  کی  زا  دیرادن  یلقع  لیلد  امش  رگا  ینعی  تسا ، لّزنت  میلست و  لیبس  رب  نخس  نیا  هّتبلا 

. دشاب نکمم  نآ  دیلقت  هک 
215 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نآ رد  دـشاب و  نکمم  نآ  رب  دامتعا  هک  دـیروایب  ياهتـشون  ینعی  تسا  نآ  تیاور  ثیدـح و  ندرک  لقن  ةراثا »  » ظـفل ٍْملِع ] ْنِم  ٍةَراـثَأ  َْوأ  ]
هدش ریـسفت  دشاب ، ملع  زا  یـشان  هک  دیروایب  یلوقنم  ثیدح  ای  دشاب ، هدـش  تبث  نیمز  اهنامـسآ و  قلخ  رد  اکرـش  نتـشاد  تکرـش  زاوج 

. تسا نکمم  نآ  زا  دیلقت  زیاج و  نآ  رب  دامتعا  هک  ناینیشیپ  ملع  زا  ياهدنام  یقاب  هب  تسا 
ار نآ  تّحص  یلقع  یلیلد  هکنآ  رگم  تسین  زیاج  نآ  هب  داقتعا  ینخس و  نینچ  دننام  نتفگ  هچ  دییوگیم  تسار  رگا  َنِیقِداص ] ُْمْتنُک  ْنِإ  ]

. دنک یهاوگ 
. دشاب هنادنمدرخ  نآ  زا  دیلقت  دامتعا و  هک  یتیاور  ای  هتشون  زا  دیشاب  هتشاد  یلقن  لیلد  دیاب  ّلقاال  دیرادن  یلقع  لیلد  امش  رگا  و 

نانیـشناج ملع  ةراـثأ »  » زا دوصقم  اـّما  تسا ، لـیجنا  تاروت و  باـتک  زا  دوصقم  دومرف : دـش ، لاؤس  هیآ  نیا  زا  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا 
یلقع و لیلد  دومن  راکشآ  رهاظ و  یلقن  ای  یلقع  لیلد  ندروآ  رد  ار  نیکرشم  یناوتان  زجع و  هکنآ  زا  سپ  تسا ، مالّـسلا  مهیلع  ناربمایپ 

رتهارمگ یـسک  ایآ  َُهل ] ُبیِجَتْـسَی  ْنَم ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُعْدَی  ْنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَم  َو  : ] دومرف سپ  دنک ، تباث  ار  ناشراتفگ  نالطب  ات  دروآ  یلقن 
ار وا  هداد و  خـساپ  دـناوتیمن  دونـشب  ار  وا  ندـناوخارف  اعد و  رگا  هک  دـناوخیمارف  ار  یـسک  ادـخ  زج  هک  دراد  دوجو  یـصخش  نینچ  زا 
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. دبایب یهاگآ  ناشرارسا  ریامض و  رب  هدرک و  تاعارم  ار  ناشحلاصم  هکنآ  هب  دسر  هچ  ات  دیامن  باجم 
دنناوتیمن مه  دنونشب  رگا  دنونـشیمن ، ار  ناشن  ناشناگدننک  تدابع  ياعد  دنتـسه  ایند  رد  هک  يدنچ  ات  اهدوبعم  نانآ  ِۀَمایِْقلا ] ِمْوَی  یلِإ  ]

دنتسین  رداق  ناشحالصا  رب  دشاب  هدوب  خساپ  رب  رداق  رگا  دننک و  تباجتسا 
216 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

راکنا ار  نیکرـشم  تدابع  هک  تسا  نیا  ناشخـساپ  دـنهدیم ، باوج  نانآ  هب  هدینـش و  ار  ناگدـننک  تداـبع  يادـن  تماـیق  زور  رد  یلو 
. دننکیم

تباجا دنوشب و  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دناهدوب ، لفاغ  دـناهدرکیم  تدابع  ار  اهنآ  یناسک  هکنیا  زا  اهدوبعم  نآ  َنُوِلفاغ ] ْمِِهئاعُد  ْنَع  ْمُه  َو  ]
. دنکیم اهدوبعم  نآ  دناوخارف  تدابع و  زاوج  مدع  رب  تلالد  هک  تسا  یلقع  لیلد  دوخ  نیا  دنیامن ،

شیوخ ياهدوبعم  نمـشد  دنوش  روشحم  تمایق  زور  رد  مدرم  هک  هاگنآ  َنیِِرفاک ] ْمِِهتَدابِِعب  اُوناک  َو  ًءادـْعَأ  ْمَُهل  اُوناک  ُساَّنلا  َرِـشُح  اذِإ  َو  ]
ینامسآ ياهباتک  رد  هدش و  لقن  مالسلا  مهیلع  ایصوا  ایبنا و  زا  هک  تسا  یلقن  لیلد  نیا  و  دنزرویم . رفک  ناشتدابع  هب  تبـسن  هتـشگ و 

. تسا هدش  تبث  اهنآ  ریغ  و 
. دوشیم هدناوخ  دشابیم ، هدننک  ینشور  ای  تسا  نشور  تایآ  نآ  تلالد  هک  یتایآ  نانآ  رب  نوچ  و  ٍتانَِّیب ] اُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو  ]

. دنتفگ دش  رهاظ  اههناشن  تایآ و  ندوب  ّقح  هک  یماگنه  نارفاک  نآ  ْمُهَءاج ] اََّمل  ِّقَْحِلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  ]
شندوب لطاب  تسوداج و  نیا  هک  ٌنِیبُم ] ٌرْحِس  اذه  : ] دشاب صخـشم  هراشا  دروم  ات  دش  هتـشاذگ  ریمـض  ياج  هب  رهاظ  مسا  تهج  نیا  زا  )

. تسراکشآ رهاظ و 
كاردتـسا راتفگ  نیا  زا  دنیـشنیم ، ناشیاهلد  رد  هتـشاد و  مدرم  شیپ  یماقم  نأش و  يدودـح  ات  وداـج  رحـس و  نوچ  ُهارَْتفا ] َنُولوُقَی  ْمَأ  ]

. تسا هداد  تقیقح  مان  نآ  هب  ارتفا  هب  وا  هک  تسا  ربمایپ  هتخاس  نآ  ندوب  تقیقح  ّقح و  دنیوگیم : هکلب  دومرف : هدومن و 
عفد نم  زا  ار  ادخ  باذع  زا  يزیچ  امش  متسب  ارتفا  نم  رگا  ًاْئیَش ] ِهَّللا  َنِم  ِیل  َنوُِکلْمَت  الَف  ُُهْتیَرَْتفا  ِنِإ  : ] وگب ناشباوج  رد  ُْلق ] ]

217 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دییامن عفد  نم  زا  ارنآ  دیناوتب  ات  دیتسین ، کلام  ار  ادخ  باذع  زا  يزیچ  امش  نوچ  دییامنن ،) لّمحت  ارم  ناهانگ  زا  يزیچ   ) دینکن

رارق ادـخ  مشخ  ضرعم و  رد  زج  يزیچ  ارتفا  نوچ  مشاب ، هیفـس  دـیاب  متـسین و  لـقاع  مشاـب  هتـسب  ارتفا ، نم  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی 
نوچ مشاب ، هیفس  دیاب  نم  تسا و  تهافـس  مشاب  لوبق  دروم  امـش  شیپ  ات  مریگ  رارق  ادخ  مشخ  ضرعم  رد  مهاوخب  رگا  تسین و  نتفرگ 

. دیرادرب نم  زا  ار  ادخ  باذع  هک  دیرادن  ییاناوت  چیه  امش  اریز  دناسریمن ، يدوس  نم  لاح  هب  امش  دزن  ندوب  لوبقم 
: هدومرف هدرک و  دیدهت  ار  نانآ  ارتفا  ندرک  لطاب  زا  دعب  و 

رحس و نآرق  دنتفگ : هک  تسا  نانآ  راتفگ  نیمه  دوصقم  ِهِیف ]  ] دینکیم عفد  امـش  هک  هچنآ  هب  تسرتاناد  دنوادخ  َنوُضیُِفت ] اِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  ]
. تسا ارتفا 

. تسا نانآ  يارب  يرگید  دیدهت  هلمج  نیا  تسا . یفاک  امش  نم و  تداهش  يارب  دوخ  ادخ  و  ْمُکَْنَیب ] َو  ِیْنَیب  ًادیِهَش  ِِهب  یفَک  ]
. تسا نینچ  لماک  يهدننک  تحیصن  کی  نأش  هک  روطنامه  تسا  هدرک  عمج  ار  يراودیما  دیدهت و  نیب  ُمیِحَّرلا ] ُروُفَْغلا  َوُه  َو  ]

14 تایآ 9 -

217 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 9  (: 46  ) فاقحألا هروس  ]

هراشا
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ْنِم َناک  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق  ( 9  ) ٌنِیبُم ٌریِذَن  َّالِإ  اَنَأ  ام  َو  ََّیلِإ  یحُوی  ام  َّالِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  ْمُِکب  َو ال  ِیب  ُلَعُْفی  ام  ِيرْدَأ  ام  َو  ِلُسُّرلا  َنِم  ًاعِْدب  ُْتنُک  ام  ُْلق 
اوُرَفَک َنیِذَّلا  َلاق  َو  ( 10  ) َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ُْمتْرَبْکَتْسا  َو  َنَمآَف  ِِهْلثِم  یلَع  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  ْنِم  ٌدِهاش  َدِهَش  َو  ِِهب  ُْمتْرَفَک  َو  ِهَّللا  ِْدنِع 

اذه َو  ًۀَمْحَر  َو  ًامامِإ  یسُوم  ُباتِک  ِِهْلبَق  ْنِم  َو  ( 11  ) ٌمیِدَق ٌْکفِإ  اذه  َنُولوُقَیَسَف  ِِهب  اوُدَتْهَی  َْمل  ْذِإ  َو  ِْهَیلِإ  انوُقَبَـس  ام  ًاْریَخ  َناک  َْول  اُونَمآ  َنیِذَِّلل 
ْمُه َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ـالَف  اُوماقَتْـسا  َُّمث  ُهَّللا  اَـنُّبَر  اُولاـق  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 12  ) َنِینِـسْحُْمِلل يرُْـشب  َو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َرِْذُنِیل  اِیبَرَع  ًاناِسل  ٌقِّدَـصُم  ٌباتِک 

(13  ) َنُونَزْحَی
(14  ) َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ًءازَج  اهِیف  َنیِِدلاخ  ِۀَّنَْجلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ 

218 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

218 ص :  همجرت ..... :

يوریپ دوشیم ، نم  هب  هک  ییحو  زا  اهنت  تفر  دهاوخ  هچ  امش  رب  نم و  رب  منادیمن  متسین ، ناربمایپ  نایم  رد  روهظ  ون  ياهدیدپ  نم ]  ] وگب
. متسین راکشآ  ياهدنهد  رادشه  زج  نم  منکیم ،

نآ دننامه  رب  لیئارسا  ینب  زا  یهاوگ  و  دیتسین ]؟ رگمتس  ایآ  ، ] دیوش شرکنم  سپـس  دشاب ، دنوادخ  يوس  زا  نآرق ]  ] رگا دیـشیدنایب  وگب 
. دنکیمن تیاده  ار  ناگشیپ  متس  دنوادخ  نامگیب  دیدیزرو ، رابکتسا  امش  هدروآ و  نامیا  وا  هاگنآ  تسا ، هداد  یهاوگ 

، دندشن بایهار  نآ  هب  نوچ  دنتفرگیمن و  یـشیپ  نآ  هنیمز  رد  ام  رب  نانآ  دوب  ریخ  نامیا ] مالـسا /  ] رگا دـنیوگ  نانمؤم  ّقح  رد  نارفاک  و 
. تسا نهک  ياهتخاس  رب  نیا  دنیوگ 

[ كرشم  ] ناگشیپ متـس  ات  اویـش ،] یبرع /[  نابز  هب  نآ ،] اب   ] ناوخمه تسا  یباتک  نیا  دوب ، تمحر  امنهر و  یـسوم  باتک  نآ  زا  شیپ  و 
. دشاب ناراکوکین  يارب  یتراشب  دهد ، رادشه  ار 

. دنوشیم نیگهودنا  هن  تسا و  نانآ  رب  یمیب  هن  دندیزرو ، يرادیاپ  سپس  تسا ، دنوادخ  ام  راگدرورپ  دنتفگ  هک  یناسک  نامگیب 
. دناهدرک هک  يراک  شاداپ  هب  دننآ ، رد  هنادواج  هک  دننایتشهب  نانیا 

219 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

219 ص :  ریسفت ..... 

. مدوب ناگداتسرف  نالوسر و  ریاس  دننام  مه  نم  دیرامشیم ؟ بیرغ  ارم  تلاسر  ارچ  وگب : نانآ  هب  ُْلق ] ]
. متسین ناگداتسرف  زا  يدیدج  يهدیدپ  کی  نم  ِلُسُّرلا ] َنِم  ًاعِْدب  ُْتنُک  ام  ]

دندرکیم حاکن  دندیماشآیم ، دندروخیم ، دندوب و  رشب  نم  دننام  متسه ، یناگداتـسرف  نامه  يهرمز  زا  زین  نم  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 
. دندناوخیم ارف  دیحوت  هب  ار  مدرم  هدروآیم و  ماکحا  ادخ  بناج  زا  لاح  نیع  رد  دنتفریم  هار  اهرازاب  رد  و 

ملع نم  زا  ارچ  امـش  سپ  دمآ ؟ دهاوخ  هچ  امـش  نم و  رـس  رب  منادـیمن  مندوب  رـشب  ياضتقم  بسح  رب  ْمُِکب ] َو ال  ِیب  ُلَعُْفی  ام  ِيرْدَأ  ام  َو  ]
؟ دینکیم بلط  بیغ 

. منکیمن يوریپ  مدوخ  امش و  ياههتساوخ  زا  هتفرن  رتارف  دوشیم  یحو  نم  رب  هک  هچنآ  زا  زج  ََیلِإ ] یحُوی  ام  اَّلِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  ]
متسه امش  ربهر  يداه و  مراد  هک  یتیالو  بسح  رب  هچ  رگا  مرادن  راذنا  زج  یماقم  نأش و  چیه  متلاسر  بسح  رب  نم  و  ٌریِذَن ] اَّلِإ  اَنَأ  ام  َو  ]

. دینادیمن امش  هک  منادیم  ار  ییاهزیچ  دیرادن ، امش  هک  مراد  تردق  ییاهزیچ  رب  و 
. تسا یتسار  راذنا و  يهدننک  حضاو  ای  تسا ، راکشآ  حضاو و  راذنا  رد  قدص  نیا  و  ٌنِیبُم ] ]
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ِْدنِع ْنِم  َناک  ْنِإ  [ )؟ دیتسناد ایآ  ( ؟ دیدید ایآ  وگب  ُْمْتیَأَر ] َأ  ُْلق  ]
220 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

[ ُْمتْرَفَک َو  ِهَّللا 
یعّدـم هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  ای  تلاسر  نیمه  ای  دوشیم ، نم  رب  هک  یحو  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  تیالو  نآرق  ای  نآرق ، نیا  رگا  هک 

. دیاهدش رفاک  نآ  هب  امش  دشاب و  ادخ  بناج  زا  متسه : نآ 
. دییوگیم هچ  تسا ؟ یحو  باتک  نیا  هک  دوب  یهاوگ  لیئارسا  ینب  زا  يدهاش  و  َلِیئارْسِإ ] ِیَنب  ْنِم  ٌدِهاش  َدِهَش  َو  ِِهب  ]

هیلع یسوم  دهاش  زا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  دروآ ، مالسا  دوب و  لیئارـسا  ینب  املع  هک  تسا  مالـس  نب  هّللا  دبع  دوصقم  دناهتفگ : یخرب 
. تسا يدهاش  نآ  هدومن و  تباث  ار  يربمایپ  ندمآ  تاروت  شباتک  رد  اریز  تسا  مالّسلا 

دّمحم هک  دادن  تداهـش  لیئارـسا  ینب  دـهاش  اریز  وا ، دوخ  رب  تداهـش  هن  تسا ، هداد  تداهـش  دـشاب  لثم  رب  هک  هنوگ  نیا  رب  ِِهْلثِم ] یلَع  ]
. تسوا نیشناج  مالّسلا  هیلع  یلع  وا ، باتک  نآرق  نیا  تسا ، لوسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

داماد وا  نیشناج  تسا ، نینچ  وا  باتک  دنکیم ، توعد  يزیچ  نینچ  هب  دراد و  ار  هفایق  لیامش و  نیمه  دوعوم  ّیبن  هک  داد  تداهـش  هکلب 
. تسوا يومع  رسپ  و 

. دروآ نامیا  دهاش  َنَمآَف ] ]
. دیدیزرو رابکتسا  نآ  هب  نامیا  زا  امش  و  ُْمتْرَبْکَتْسا ] َو  ]

؟ دیدوبن ملاظ  امش  ایآ  ینعی  تسا ، فوذحم  اجنیا  رد  طرش  باوج 
؟ دیوشیمن هذخاؤم  ایآ  ای  و 

[ اوُرَفَک َنیِذَّلا  َلاق  َو   ] تسا ءاف »  » ظفل ریدقت  هب  باوج  ای  تسا ، نآ  لیلد  فوذـحم و  باوج  هلمج  نیا  َنیِِملاَّظلا ] َمْوَْقلا  يِدـْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ]
. دندش رفاک  تیالو  هب  ای  شلوسر  هب  ادخ و  هب  هک  نانآ 

دنتفگ : دندروآ  نامیا  هک  نانآ  هب  اُونَمآ ] َنیِذَِّلل  ]
221 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنتفرگیمن تقبس  راک  نیا  رد  ام  رب  ناناملسم  دوب  بوخ  تیالو  ای  تلاسر  زا  رما  نیا  ای  نآرق  ای  لوسر  رگا  َناک ] َْول  ]
سوسحم هک  دـندیدیم  بوخ ) راک   ) ریخ ار  يزیچ  اهنت  دوب و  ایند  هب  ناشرظن  هک  دوب  نیا  نانآ  راتفگ  نیا  ّتلع  و  ِْهَیلِإ ] انوُقَبَـس  اـم  ًاْریَخ  ]

رما دنتـسنادیم ، رتدـب  ناشدوخ  زا  ار  نینمؤم  دـندوب ، تسپ  صاخـشا  لذارا و  زا  ناشرظن  رد  نینمؤم  دـشاب ، ریخ  یتح  راـظنا  رد  دـشاب و 
زا رتراوازـس و  هک  ام  دوب  یبوخ  راـک  تیـالو  تلاـسر و  لوبق  رگا  هک  دـنتفرگیم  هجیتن  نینچ  دـندرکیم و  ساـیق  اـیند  رما  رب  ار  ترخآ 

. میدوب رتهب  نینمؤم 
، تسا راّفک  رب  ّدر  ماقم  رد  هّیلاح و  يهلمج  ریخا  يهلمج  نیا  یـسوُم ] ُباتِک  ِِهْلبَق  ْنِم  َو  ٌمیِدَـق  ٌکـْفِإ  اذـه  َنُولوُقَیَـسَف  ِِهب  اوُدَـتْهَی  َْمل  ْذِإ  َو  ]
هب اهنآ  هک  تسا  یـسوم  باتک  نآ  زا  لبق  هکیلاـح  رد  تسا ، هدـش  هتفگ  نآ  دـننام  زین  ـالبق  تسا و  غورد  نانخـس  نیا  دـنیوگیم : ینعی 

. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  قدص  رب  دهاش  دوخ  نیا  دنراد و  فارتعا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 
. تساوشیپ ماما و  مدرم  يهمه  رب  هکلب  یسوم  تّما  يهمه  رب  یسوم  باتک  نآ  هک  یلاح  رد  ًامامِإ ] ]

. تسا تمحر  ببس  و  ًۀَمْحَر ] َو  ]
. دنوش رکنم  ار  نآرق  هدرک و  رارقا  یسوم  باتک  هب  ات  تسین  یسوم  باتک  یفانم  فلاخم و  نآرق  نیا  و  ٌباتِک ] اذه  َو  ]

. تسا مالّسلا  هیلع  یسوم  باتک  يهدننک  قیدصت  نآرق  نیا  و  ٌقِّدَصُم ] ]
نآ راذـنا و  نیا  هک  تراشب  ار  ناراکوکین  میب و  ار  ناراکمتـس  یبرع ، نابز  هب  اّـما  َنِینِـسْحُْمِلل ] يرُْـشب  َو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َرِذـُْنِیل  اِیبَرَع  ًاـناِسل  ]
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. تسا نآرق  قدص  لیلد  تراشب 
222 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هک تسا  نیکرشم  نخس  نیا  رب  ّدر  هیآ  نیا  تشذگ ، هدجس  يهروس  رد  نآ  نایب  هیآ و  نیا  ریسفت : اُوماقَتْـسا ] َُّمث  ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولاق  َنیِذَّلا  َّنِإ  ]
. دنتفرگیمن تقبس  ام  رب  ناناملسم  هک  دوب  بوخ  تلاسر  نیا  رگا  دنتفگ 

. دنکیم لطاب  ار  نانآ  دساف  سایق  لاح  نیع  رد  هیآ  نیا 
رد دنرادن  یهودـنا  سرت و  دـندیزرو ، تماقتـسا  هتـسناد و  دوخ  ّبر  ار  ادـخ  هک  نانآ  دـیوگیم : و  َنُونَزْحَی ] ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  الَف  ]

. تشذگ ترابع  زا  هرقف  ود  نیا  فالتخا  نایب  هرقب  يهروس 
. تسا نانآ  رادرک  شاداپ  نآ  دنایتشهب و  هنادواج  نانآ  َنُولَمْعَی ] اُوناک  اِمب  ًءازَج  اهِیف  َنیِِدلاخ  ِۀَّنَْجلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  ]

28 تایآ 15 -

222 ص :  ات 28 ..... ] تایآ 15  (: 46  ) فاقحألا هروس  ]

هراشا

َلاق ًۀَنَس  َنیَِعبْرَأ  َغََلب  َو  ُهَّدُشَأ  َغََلب  اذِإ  یَّتَح  ًارْهَش  َنُوثالَث  ُُهلاِصف  َو  ُُهلْمَح  َو  ًاهْرُک  ُْهتَعَـضَو  َو  ًاهْرُک  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  ًاناسْحِإ  ِْهیَِدلاِوب  َناْسنِْإلا  اَْنیَّصَو  َو 
یِّنِإ َو  َْکَیلِإ  ُْتُبت  یِّنِإ  ِیتَّیِّرُذ  ِیف  ِیل  ِْحلْصَأ  َو  ُهاضْرَت  ًاِحلاص  َلَمْعَأ  ْنَأ  َو  َّيَِدلاو  یلَع  َو  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َکَتَمِْعن  َرُکْـشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر 

اُوناـک يِذَّلا  ِقْدِّصلا  َدـْعَو  ِۀَّنَْجلا  ِباحْـصَأ  ِیف  ْمِِهتائِّیَـس  ْنَع  ُزَواـجَتَن  َو  اوـُلِمَع  اـم  َنَسْحَأ  ْمُْهنَع  ُلَّبَقَتَن  َنـیِذَّلا  َکـِئلوُأ  ( 15  ) َنیِِملْـسُْملا َنِم 
َدْعَو َّنِإ  ْنِمآ  َکَْلیَو  َهَّللا  ِناثیِغَتْـسَی  امُه  َو  ِیْلبَق  ْنِم  ُنوُرُْقلا  ِتَلَخ  ْدَق  َو  َجَرْخُأ  ْنَأ  ِیِننادِعَت  َأ  امَُکل  ٍّفُأ  ِْهیَدـِلاِول  َلاق  يِذَّلا  َو  ( 16  ) َنوُدَعُوی
اُوناک ْمُهَّنِإ  ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٍمَمُأ  ِیف  ُلْوَْقلا  ُمِْهیَلَع  َّقَح  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ( 17  ) َنِیلَّوَْألا ُریِطاسَأ  َّالِإ  اذه  ام  ُلوُقَیَف  ٌّقَح  ِهَّللا 

(19  ) َنوُمَلُْظی ْمُه ال  َو  ْمَُهلامْعَأ  ْمُهَیِّفَُوِیل  َو  اُولِمَع  اَّمِم  ٌتاجَرَد  ٍّلُِکل  َو  ( 18  ) َنیِرِساخ
َنوُِربْکَتْسَت ُْمْتنُک  اِمب  ِنوُْهلا  َباذَع  َنْوَزُْجت  َمْوَْیلاَف  اِهب  ُْمتْعَتْمَتْـسا  َو  اْینُّدلا  ُمُِکتایَح  ِیف  ْمُِکتابِّیَط  ُْمْتبَهْذَأ  ِراَّنلا  یَلَع  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُضَْرُعی  َمْوَی  َو 

َّالَأ ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُرُذُّنلا  ِتَلَخ  ْدَـق  َو  ِفاقْحَْألِاب  ُهَمْوَق  َرَذـْنَأ  ْذِإ  ٍداع  اخَأ  ْرُکْذا  َو  ( 20  ) َنوُقُـسْفَت ُْمْتنُک  اِمب  َو  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف 
َلاق ( 22  ) َنِیقِداَّصلا َنِم  َْتنُک  ْنِإ  انُدـِعَت  اِمب  اِنتْأَف  اِنتَِهلآ  ْنَع  انَِکفْأَِتل  انَْتئِج  َأ  اُولاق  ( 21  ) ٍمیِظَع ٍمْوَی  َباذَع  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  َهَّللا  َّالِإ  اوُدـُبْعَت 

انُرِطْمُم ٌضِراع  اذه  اُولاق  ْمِِهتَیِدْوَأ  َِلبْقَتْسُم  ًاضِراع  ُْهَوأَر  اَّمَلَف  ( 23  ) َنُولَهَْجت ًامْوَق  ْمُکارَأ  یِّنِکل  َو  ِِهب  ُْتلِسْرُأ  ام  ْمُکُغَِّلبُأ  َو  ِهَّللا  َْدنِع  ُْملِْعلا  اَمَّنِإ 
(24  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  اهِیف  ٌحیِر  ِِهب  ُْمْتلَْجعَتْسا  اَم  َوُه  َْلب 

اْنلَعَج َو  ِهِیف  ْمُکاَّنَّکَم  ْنِإ  امِیف  ْمُهاَّنَّکَم  ْدََقل  َو  ( 25  ) َنیِمِرْجُْملا َمْوَْقلا  يِزَْجن  َِکلذَک  ْمُُهنِکاسَم  َّالِإ  يُری  اوُحَبْصَأَف ال  اهِّبَر  ِْرمَِأب  ٍءْیَش  َّلُک  ُرِّمَُدت 
ام ْمِِهب  َقاح  َو  ِهَّللا  ِتایِآب  َنوُدَحْجَی  اُوناک  ْذِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ْمُُهتَِدْئفَأ  َو ال  ْمُهُراْصبَأ  َو ال  ْمُهُعْمَـس  ْمُْهنَع  ینْغَأ  امَف  ًةَدـِْئفَأ  َو  ًاراْصبَأ  َو  ًاعْمَـس  ْمَُهل 

ِنُود ْنِم  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  ُمُهَرَـصَن  ْوَلَف ال  ( 27  ) َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ِتایْآلا  اَْنفَّرَـص  َو  يرُْقلا  َنِم  ْمَُکلْوَح  ام  انْکَلْهَأ  ْدََقل  َو  ( 26  ) َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک 
(28  ) َنوُرَتْفَی اُوناک  ام  َو  ْمُهُْکفِإ  َِکلذ  َو  ْمُْهنَع  اوُّلَض  َْلب  ًۀَِهلآ  ًانابُْرق  ِهَّللا 

224 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

224 ص :  همجرت ..... :

ار وا  يراوشد  هب  هدوب و  نتـسبآ  ار  وا  يراوشد  هب  شردام  هک ] ارچ   ] دنک یکین  شردام  ردـپ و  ّقح  رد  هک  میاهدرک  شرافـس  ناسنا  هب  و 
دیوگ دـسرب  یگلاس  لـهچ  هب  دـسرب و  شدـشر  لاـمک  هب  هکنآ  اـت  تسا ، هاـم  یـس  وا  نتفرگ  ریـش  زا  نتفرگ و  راـب  نارود ] ، ] تسا هداز 
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يدنسپب و ار  نآ  هک  منک  کین  يراک  مرازگب و  ساپس  یتشاد  ینازرا  مردام  ردپ و  رب  نم و  رب  هک  تتمعن  رب  هک  هد  قیفوت  ارم  اراگدرورپ 
. مناناملسم زا  نم  ماهدرک و  هبوت  وت  هاگرد  هب  نم  روآ  حالص  هب  زین  ارم  دور  داز و 

يهدعو نامه ] نیا   ] میرذگیم رد  ناشناهانگ  زا  نایتشهب  يهرمز  رد  میریذـپیم ، ناشیا  زا  دـناهدرک ، هک  ار  يراک  نیرتوکین  هک  دـننانیا 
. تسا هدش  هداد  دیون  نانآ  هب  هک  تسا  ینیتسار 

هکنآ لاح  دش ، مهاوخ  هدروآ  نوریب  هدنز ] روگ  زا   ] هک دیهدیم  هدـعو  نم  هب  ایآ  امـش  رب  فا  تفگیم  شردام  ردـپ و  هب  هک  یـسک  و 
، وت رب  ياو  دنتفگیم ] وا  هب  و   ] دندرکیم هثاغتـسا  دنوادخ  هاگرد  هب  ود  نآ  دناهدشن ،] هدـنز  و   ] دـناهدوب نم  زا  شیپ  يرایـسب ]  ] ياهلـسن

. تسین ناینیشیپ  ياههناسفا  زج  نیا  دیوگ  وا ]  ] تسا و تسار  یهلا  يهدعو  نامگیب  روایب  نامیا 
. دنراکنایز هک  دننانیا  مه  تسا  هتفرگ  ّقلعت  نانآ  رب  باذع ]  ] مکح دناهدوب ، ناشیا  زا  شیپ  هک  سنا  ّنج و  ياهتّما  نایم  رد  هک  دننانیا 

. دورن متس  ناشیا  رب  دهدب و  لامک  مامت و  هب  ار  ناشلامعا  يازج  ماجنا  رس  ات  تسا ، یتاجرد  دناهدرک  هچنآ  بسح  رب  ار  کی  ره  و 
نآ زا  دیدرب و  نایاپ  هب  ناتیویند  یناگدنز  رد  ار  ناتیاهیـشوخ  ریخ و  دنیوگ ] و   ] دنرادب خزود ]  ] شتآ کیدزن  هب  ار  نارفاک  هک  يزور  و 

راوخ باذع  دیدرکیم ، ینامرفان  هکنآ  رطاخ  هب  دیدیزرویم و  رابکتسا  ّقحان  هب  نیمز  يور  رد  هکنآ  رطاخ  هب  زورما  سپ  دیدش  دنمرهب 
. دیربیم رفیک  ار  هدننک 

هدـمآ نایم  هب  یناگدـنهد  رادـشه  يو  زا  سپ  يو و  شیپاشیپ  داد و  رادـشه  فاقحا  رد  ار  شموق  هک  نک  دای  دوه ]  ] ناـیداع ردارب  زا  و 
تفگ ] و   ] دندوب

225 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. مسرتیم نیگمهس  يزور  باذع  زا  امش  رب  نم  هک  دیتسرپم ، ار  دنوادخ  زج 

مه یهدیم  هدعو  ام  هب  باذع ] زا   ] هچنآ یتسه ، نایوگتسار  زا  رگا  سپ  يرادزاب  نامنایادخ  زا  ار  ام  هک  ياهدمآ  ام  غارـس  هب  ایآ  دنتفگ 
. روایب ام ] رس  رب   ] نونکا

. دینکیم ینادان  هک  منیبیم  یموق  ار  امش  یلو  مناسریم ، امش  هب  ار  متلاسر  نم  تسا و  دنوادخ  دزن  ملع  انامه  تفگ 
هکلب هن  ام  رب  هدنراب  تسا  يربا  نیا  دنتفگ  دوب ، هداهن  ناشیاههرد  تشد و ]  ] هب ور  هک  دـندید  يربا  تأیه  هب  ار  باذـع ]  ] نآ نوچ  هاگنآ 

. تسا كاندرد  باذع  نآ  رد  هک  تسا  يداب  دیتساوخیم ، شباتش  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ 
ار ناراکهانگ  ناسنیدـب  دـشیمن  هدـید  ناشیاههناخ  زج  يزیچ  هک  دـندش  نانچ  دـنکیم و  دوبان  ار  زیچ  همه  شراگدرورپ  ناـمرف  هب  هک 

. میهدیم رفیک 
هدـیرفآ اهلد  اهمـشچ و  اهـشوگ و  نانآ  يارب  میدوب و  هدادـن  نّکمت  نآ  ار  امـش  هک  میدوب  هداد  نّکمت  ییاهزیچ  رد  ناـنآ  هب  یتسار  هب  و 

، دندرکیم شدنخـشیر  هچنآ  دندرکیم و  راکنا  ار  یهلا  تایآ  هک  ارچ  دادن  ناشلاح  هب  يدوس  ناشیاهلد  اهمـشچ و  اهـشوگ و  اّما  میدوب 
. تفرگ ورف  ار  ناشیا 

. دنیآ زاب  هک  دشاب  میدرک ، نایب  نوگهنوگ  ار  دوخ ]  ] تایآ میدرک و  دوبان  دوب ، ناتنوماریپ  هک  ار  ییاهرهش  زا  رایسب  هچ  یتسار  هب  و 
زا هکلب  دـندادن ؟ ناشیرای  نایادـخ  نآ  ینعی  دوش ، ناشبّرقت  يهیام  هک  دـندوب ، هتفرگ  شتـسرپ  هب  دـنوادخ  ياج  هب  هک  یناـسک  ارچ  سپ 

. دنتخاسیم رب  هچنآ  ناشیا و  يارتفا  تسا  نیا  دندش ، روگ  مگ و  نانآ  دید 

225 ص :  ریسفت ..... 

تادا ندروآ  تسا ، یـصوصخم  صخـش  ای  صاخـشا  لاح  نایب  عطقنم و  شلبق  اـم  زا  هلمج  نیا  ًاـناسْحِإ ] ِْهیَدـِلاِوب  « 1  » َناْسنِْإلا اَْـنیَّصَو  َو  ]
ظفل فطع و 
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__________________________________________________

ضاـیر رد  تسین . نیب  دوخ  اـما ، تسا  نیب  همه  لـماک  ناـسنا  نوـچ  هک  تسا ، مشچ  کـمدرم  مسا  ناـسنا ، دـیوگ ، هّللا  تمعن  هاـش  ( 1)
. تیناسنا تروص  هن  دنیوگ ، ار  لماک  درم  ناسنا  هک : تسا  نیفراعلا 

نیفراعلا ص 37 ضایر  تیاده ،
226 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: دشاب هتفگ  نینچ  هک  ایوگ  دشاب ، لبق  ام  هب  لاّصتا  مهوم  هک  تسا  تهج  نادب  واو » »
هیـصوت ناسنا  هب  میدومن و  رما  میدرک و  هیـصوت  نآ  هب  هک  هچنآ  رب  دندومن  تماقتـسا  سپـس  تسادـخ ، ام  راگدرورپ  دـنتفگ  هک  یناسک 

. دشاب راکوکین  شردام  ردپ و  هب  تبسن  هک  میدرک 
دیامن شرافس  هیصوت و  رتشیب  رد  ام  ّقح  رد  تساوخ  یلاعت  يادخ  نوچ  ًارْهَش ] َنُوثالَث  ُُهلاِصف  َو  ُُهلْمَح  َو  ًاهْرُک  ُْهتَعَضَو  َو  ًاهْرُک  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  ]

. دومن رکذ  دوشیم  لّمحتم  دنزرف  تامحز  زا  ردام  هک  ار  هچنآ 
اجناـمه رد  زین  بلطم  نیا  ناـیب  تشذـگ و  ود  نآ  ریغ  فسوی و  يهروس  ماـعنا و  يهروـس  رد  ّدـشا »  » ياـنعم رکذ  ُهَّدُـشَأ ] َغََـلب  اذِإ  یَّتَـح  ]

. تشذگ
ماع هیآ  هکنآ  ربانب  دـیوگب : تسا  هتـسیاش  ینعی  تفگ : دیـسر ، تسا  ینالقع  تّوق  لامک  هک  یگلاس  لهچ  هب  و  َلاق ] ًۀَنَـس  َنیَِعبْرَأ  َغََلب  َو  ]

. تسا هدمآ  ام  رابخا  رد  هچنانچ  تسا ، مالّسلا  هیلع  نیسح  هب  صوصخم  هیآ  تروص  نیا  رد  هک  دیوگیم ، امتح  ای  دشاب 
. راد ینازرا  نک و  تمسق  صرح  علو و  تمعن  رکش  رد  ارم  ای  امن  ماهلا  نم  هب  ایادخ  ِینْعِزْوَأ ] ِّبَر  ]

رب دنکیم  تلالد  هملک  نیا  میوگ  ساپـس  يدیـشخب  مردپ  نم و  رب  هک  یتمعن  هب  ات  َيَدـِلاو ] یلَع  َو  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َکَتَمِْعن  َرُکْـشَأ  ْنَأ  ]
. تسا مالّسلا  هیلع  نیسح  هب  صوصخم  هیآ  نیا  هکنیا 

(. دیشخب تیالو  تمعن  مالّسلا  هیلع  یلع  شردپ  وا و  هب  ادخ  اریز  )
و  ِیتَّیِّرُذ ] ِیف  ِیل  ِْحلْصَأ  َو  ُهاضَْرت  ًاِحلاص  َلَمْعَأ  ْنَأ  َو  ]

227 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. زین نم  زا  سپ  ياهلاس  رد  یشاب و  یضار  نادب  هک  مهد  ماجنا  ياهتسیاش  لمع  نآ 

. دندشیم هّمئا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  يهّیرذ  يهمه  ِیتَّیِّرُذ  ِیف  تفگیمن : رگا  هک  تسا  هدمآ  يربخ  رد 
. منکیم هبوت  دراد ، زاب  وت  زا  ارم  هک  يزیچ  ره  زا  وت  يوس  هب  نم  َْکَیلِإ ] ُْتُبت  یِّنِإ  ]

. متسه نارادربنامرف  نیصلخم و  زا  نم  و  َنیِِملْسُْملا ] َنِم  یِّنِإ  َو  ]
. میریذپیم ار  ناشلمع  نیرتکین  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  اُولِمَع ] ام  َنَسْحَأ  ْمُْهنَع  ُلَّبَقَتَن  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ]

. دوش هداد  میمعت  هیآ  ات  دروآ  عمج  ظفل  اب  اجنیا  رد 
. دنانایتشهب هرمز  زا  تسار  هدعو  اب  میرذگیم و  ناشیاهیدب  زا  و  ِقْدِّصلا ] َدْعَو  ِۀَّنَْجلا  ِباحْصَأ  ِیف  ْمِِهتائِّیَس  ْنَع  ُزَواجَتَن  َو  ]

. تسا هدش  هداد  هدعو  اهنآ  هب  هنوگ  نیا  هک  َنوُدَعُوی ] اُوناک  يِذَّلا  ]
هّللا یّلص  ادخ  لوسر  تمدخ  لیئربج  دش ، هلماح  مالّسلا  هیلع  نیسح  هب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هک  یماگنه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 

هک هاگنآ  اذل  دنشکیم ، ار  وا  وت  زا  دعب  وت  تّما  هک  دروآیم  ایند  هب  يرسپ  يدوز  هب  مالّسلا  اهیلع  همطاف  درک : ضرع  دیسر و  هلآ  هیلع و 
. تشادن شوخ  زین  لمح  عضو  ماگنه  تشادن و  شوخ  ار  وا  لمح  تشگ ، هلماح  مالّسلا  هیلع  نیسح  هب  مالّسلا  اهیلع  همطاف 

همطاف نکل  و  دشاب ، هتشادن  شوخ  ار  وا  دروآ و  ایند  هب  يرسپ  هک  تسا  هدشن  هدید  يردام  ایند  رد  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس 
نیا  ار  مالّسلا  اهیلع 
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«. 1  » تسا هدش  لزان  هیآ  نیا  هراب  نیمه  رد  دومرف : دش ، دهاوخ  هتشک  شدنزرف  هک  تسنادیم  نوچ  دوبن ، دنیاشوخ  لمح  عضو 

مالـس وت  راـگدرورپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  اـی  درک : ضرع  دـمآ و  دورف  نیمز  يوـس  هب  لـیئربج  تسا : هدـمآ  يرگید  تیاور  رد 
، مدش یضار  نم  دومرف : ادخ  لوسر  سپ  تسا ، هداد  رارق  ینیشناج  تیالو و  تماما و  شاهّیرذ  رد  وا  هک  دهدیم  هدژم  وت  هب  دناسریم و 

. دش یضار  زین  وا  داد و  تراشب  مالّسلا  اهیلع  همطاف  هب  سپس 
ماما دومرف : دندشیم ، ماما  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ۀّیرذ  يهمه  ِیتَّیِّرُذ » ِیف  ِیل  ِْحلْـصَأ  : » دوب هتفگن  رگا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
تسش تشگنا  دمآیم و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هکلب  دروخن ، ریـش  ینز  چیه  زا  مالّـسلا و  اهیلع  همطاف  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

. درکیم تیافک  زور  هس  ود و  ات  نیمه  دیکمیم ، ارنآ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تشاذگیم ، وا  نهد  رد  ار  شیوخ 
ادخ لوسر  نوخ  زا  وا  نوخ  و  هدییور ...  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تشوگ  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تشوگ  بیترت  نیدـب  و 

رد هیآ  نیا  لوزن  رد  و  مالّـسلا . هیلع  نیـسح  میرم و  نب  یـسیع  زج  هدـماین  ایند  هب  ههاـم  شـش  يدـنزرف  چـیه  دوب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
. تسا هدمآ  زین  يرگید  رابخا  نومضم  نیا  هب  بیرق  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  يهراب 

دعب هک  ار  یسک  روآ  دای  هب  تسا : هتفگ  ایوگ  تسانعم ، رابتعا  هب  فطع  و  رکذا »  » ریدقت هب  ای  ناسنالا »  » رب فطع  هلمج  نیا  َلاق ] يِذَّلا  َو  ]
. تفگ ّفأ »  » يهملک شردام  ردپ و  هب  هک  ار  یسک  روآ  دای  هب  نینچمه  و  ینعزوأ » : » تفگ یگلاس  لهچ  هب  ندیسر  زا 
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هدب رارق  یلّوا  لباقم  رد  روآ ، دای  هب  مه  ار  نیا  ینعی  تسا ، یگنتلد  یتحاران و  يهملک  تروص و  هب  مسا  ّفأ »  » ظفل امَُکل ] ٍّفُأ  ِْهیَدـِلاِول  ]
. ددرگ نشور  راکشآ و  یمّود  یتشز  یلّوا و  بوخ  ات 

. دشاب هدش  فطع  هلمج  نآ و  ربخ  کئلوا »  » ظفل دشاب و  ادتبم  تسا  نکمم  و 
نیـشیپ ياهتّما  زا  يدحا  ِیْلبَق ] ْنِم   ] نیـشیپ ياهتّما  ُنوُرُْقلا ] ِتَلَخ  ْدَـق  َو   ] موش جراخ  هدـنز  تروص  هب  مربق  زا  َجَرْخُأ ] ْنَأ  ِیِننادـِعَت  َأ  ]

. دشن جراخ  هدنز  شربق  زا  تشگنرب و 
بّجعت تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، بّجعت  يهملک  يو »  » ظفل تسا ، کل »  » و يو »  » لصا رد  لیو »  » ظـفل َکَْـلیَو ] َهَّللا  ِناثیِغَتْـسَی  اـمُه  َو  ]

، تسا کل »  » و لیو »  » فّفخم اب  ریگب ، ار  بّجعت  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  هدـش و  فاک »  » هب هفاضا  لیو »  » ظفل تسا  نکمم  تسوت ، يارب 
. وت رب  ياو  ینعی 

اهنآ نایب  اـب  اـههروس  نآ  ریغ  لـحن و  لاـفنا و  ماـعنا و  يهروس  رد  هملک  نیا  َنِیلَّوَأـْلا ] ُریِطاـسَأ  اَّلِإ  اذـه  اـم  ُلوُقَیَف  ٌّقَح  ِهَّللا  َدـْعَو  َّنِإ  ْنِمآ  ]
. تشذگ

. تسا هدش  لزان  رکب  یبا  نب  نمحرلا  دبع  يهراب  رد  هیآ  نیا  تسا : هتفگ  ّیمق 
لها هک  تسا  هدـش  متح  نانآ  رب  َنیِرِـساخ ] اُوناک  ْمُهَّنِإ  ِْسنِإـْلا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٍمَمُأ  ِیف  ُلْوَْقلا  ُمِْهیَلَع  َّقَح  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ  ]

ياهلمع زا  یشان  هک  یتاجرد  اُولِمَع ] اَّمِم  ٌتاجَرَد   ] هورگ ود  دارفا  زا  کی  ره  ای  هورگ ، ود  زا  کی  ره  يارب  و  ٍلُِکل ] َو   ] دنـشابیم شتآ 
230 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دندرک . لمع  هک  هچنآ  رطاخ  هب  ای  تسنانآ ،

زا دوصقم  لامعا و  مّسجت  ربانب  تسا  ناـنآ  لاـمعا  دوخ  زا  تراـبع  اـی  تسا ، ناـنآ  ياـهلمع  شاداـپ  ازج و  زا  تراـبع  تاـجرد  نآ  اـی 
. تسا رتتسپ ) بتارم   ) تاکرد و  رترب ) بتارم   ) تاجرد زا  ّمعا  تاجرد 

ّتلع هب  ناـنآ  هب  ینعی  تسا ، فوذـحم  رب  فـطع  نآ  هدـش ، هدـناوخ  مّلکتم  بیاـغ و  تروـص  هب  مهیّفوـیل »  » ظـفل ْمَُهلاـمْعَأ ] ْمُهَیِّفَوـُِیل  َو  ]

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3113 

http://www.ghaemiyeh.com


. دهدیم شاداپ  لماک  روط  هب  ار  ناشلمع  دهدیم و  شاداپ  ناشلامعا 
ار اـهنآ  لاـمعا  خزرب  رد  اـی  اـیند  رد  ینعی  تسا ، فوذـحم  رب  فطع  هلمج  نیا  ِراَّنلا ] یَلَع  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُضَْرُعی  َمْوَی  َو  َنوُمَلُْظی  ـال  ْمُه  َو  ]

قّلعتم موی »  » نکمم دنوشیم و  هضرع  راّفک  هک  يزور  نینچمه  دـنوشیمن ، عقاو  متـس  ملظ و  دروم  خزرب  رد  ای  ایند  رد  ای  دـهدیم  لماک 
هـضرع شتآ  رب  ار  نارفاک  هک  يزور  مهل  لاقی  رانلا  یلع  اورفک  نیذلا  ضرعی  موی  تسا : نینچ  هیآ  ریدقت  دشاب ، فوذحم  لاقی »  » ظفل هب 

!؟ دـیدرب نیب  زا  تسا  ياهزیکاپ  ره  زا  رتهزیکاپ  هک  ار  یهلا  تاهج  هک  دـیدوبن  امـش  ایآ  ْمُِکتابِّیَط ] ُْمْتبَهْذَأ  : ] دوشیم هتفگ  نانآ  هب  دـنیامن 
ّطلست امش  رب  ناطیش  هک  ییاج  ات  دیدرب  نیب  زا  ار  یهلا  تاهج  یناسفن  ياهاوه  زا  يوریپ  ایند و  هب  لاغتشا  ببس  هب  و  اْینُّدلا ] ُمُِکتایَح  ِیف  ]

. دنکیم رارف  وا  زا  یهلا  تاهج  دوش  طّلسم  وا  رب  ناطیش  هک  سک  ره  تفای ،
. دیتفرگ ناهج  نیا  ياههرهب  ایند  ببس  هب  ای  ایند  رد  اِهب ] ُْمتْعَتْمَتْسا  َو  ]

باذـع نوچ  تسا ، فعاضم  باذـع  نآ  هک  دوشیم ، يراوخ  ببـس  هک  تسا  یباذـع  امـش  شاداپ  زورما  ِنوُْهلا ] َباذَـع  َنْوَزُْجت  َمْوَْیلاَف  ]
. تسا سفن  مسج و 
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زا روظنم  تسا و  قلخ  ریقحت  ّتینانا و  اب  ندش  رهاظ  رابکتسا  زا  دوصقم  َنوُقُسْفَت ] ُْمْتنُک  اِمب  َو  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُِربْکَتْـسَت  ُْمْتنُک  اِمب  ]

. دریگ رارق  تعاطا  دروم  دیاب  هک  تسا  یسک  تعاط  زا  جورخ  قسف 
. دشاب دوه  هک  ار  داع  موق  ردارب  روآ  دای  هب  ٍداع ] اخَأ  ْرُکْذا  َو  ]

روآ دای  هب  تشادن و  شوخ  ار  وا  لمح  شردام  هک  ار  یسک  روآ  دای  هب  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، هدش  فطع  انعم  رابتعا  هب  هلمج  نیا 
. ار داع  ردارب  روآ  دای  هب  تفگ و  ّفا »  » شردام ردپ و  هب  هک  ار  یسک 

، دشاب هدروآ  رد  دنلب  لیطتسم و  یهوک  تروص  هب  ار  نآ  داب  تسا  ینش  هرسک  اب  فقح »  » عمج فاقحأ »  » ظفل ِفاقْحَْألِاب ] ُهَمْوَق  َرَْذنَأ  ْذِإ  ]
. تسا هدش  فالتخا  نآ  نییعت  رد  تسا و  دوه  موق  ياهرهش  مسا  فاقحا »  » دشابیم و جک  ای  ياهریاد  هوک  تروص  هب  هک  گرزب  نش  ای 

. تسا هدوب  لزنم  راهچ  نآ  هک  رفجا »  » ات قوقش »  » زا فاقحا  ياهرهش  تسا : هتفگ  یمق 
یضعب تومرضح ، ات  نامع  نیب  تسا  يرازنش  دناهتفگ : یخرب  و  ةرهم »  » و نامع »  » نیب تسا  ییارحـص  فاقحا  تسا : هدمآ  عمجم  رد  و 

. تسا تخرد  ياراد  نمی و  بناج  رد  تسایرد  رب  فرشم  هک  تسا  يرازنش  دناهتفگ :
. تسا نش  نآ  لالخ  رد  هک  تسا  ینیمز  دناهتفگ : یخرب 

. دندوب يدنچ  ناگدننک  راذنا  نالوسر و  اجنآ  رد  هک  ُرُذُّنلا ] ِتَلَخ  ْدَق  َو  ]
. وا زا  سپ  و  دوه )  ) زا شیپ  ِهِْفلَخ ] ْنِم  َو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ]
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. تسا گرزب  نآ  يالب  ای  تسا ، گرزب  نآ  زور  رادقم  هک  یباذع  ٍمیِظَع ] ٍمْوَی  َباذَع  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  َهَّللا  اَّلِإ  اوُُدبْعَت  اَّلَأ  ]

. يزاس فرصنم  شیوخ  نایادخ  زا  ار  ام  هک  يدمآ  دنتفگ : اِنتَِهلآ ] ْنَع  انَِکفْأَِتل  انَْتئِج  َأ  اُولاق  ]
. روایب یهدیم  هدعو  ادخ  باذع  زا  هک  ار  هچنآ  ییوگیم  تسار  رگا  انُدِعَت ] اِمب  اِنتْأَف  ]

. یتسه نایوگتسار  زا  باذع  ندش  لزان  یحو و  تلاسر و  ياعّدا  رد  رگا  هک  َنِیقِداَّصلا ] َنِم  َْتنُک  ْنِإ  ]
: تفگ دوه  ای  هدننک  راذنا  نآ  َلاق ] ]

نآ رد  ای  مهدـب  ربخ  امـش  هب  ات  مرادـن  باذـع  تقو  هب  ملع  نم  تسا و  یلاعت  يادـخ  دزن  طقف  باذـع  تقو  هب  ملع  ِهَّللا ] َدـْنِع  ُْملِْعلا  اَمَّنِإ  ]
. شتلاسر بسح  رب  ادخ  لوسر  تردق  هب  هن  تسادخ  تردق  اب  باذع  هک  تسا  نآ  زا  هیانک  نیا  منک ، هلجع 

نیا دشابیم ، شناگدـنب  هب  ادـخ و  کلم  رد  فّرـصت  زا  زجع  راهظا  تّینانا و  زا  جورخ  نآ  دـننام  راتفگ و  نیا  ِِهب ] ُْتلِـسْرُأ  ام  ْمُکُغَِّلبُأ  َو  ]
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. تسا مالّسلا  مهیلع  ایلوا  ایبنا و  يوخ  تداع و  انعم 
دینادیمن ای  دـیتسه ، لهج  هب  فصّتم  ای  دـیاهتفر  ورف  ینادان  لهج و  رد  هک  یموق  ار  امـش  منیبیم  نکل  و  َنُولَهْجَت ] ًاـمْوَق  ْمُکارَأ  یِّنِکل  َو  ]

. دنهدیم جرخ  هب  لّمأت  یتسس و  دنهدیم  هدعو  هک  هچنآ  رد  دنهدیم و  هدعو  اذل  باذع ، هب  هن  دناهدش  ثوعبم  تمحر  هب  نالوسر  هک 
. دندوب هدش  هداد  هدعو  هک  ار  هچنآ  دندید  هک  یتقو  سپ  ُْهَوأَر ] اَّمَلَف  ]

دوشیم . ضراع  رهاظ و  قفا  رب  هک  يربا  ًاضِراع ] ]
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: دومرف یلاعت  يادخ  ای  دوه  ای  هکیالم  انُرِطْمُم ] ٌضِراع  اذه  اُولاق  ْمِِهتَیِدْوَأ  َِلبْقَتْسُم  ]
. دیدرک لیجعت  نآ  هب  ناتدوخ  هک  تسا  يزیچ  باذع  نیا  هکلب  ِِهب ] ُْمْتلَْجعَتْسا  اَم  َوُه  َْلب  ]

. دشابیم ام »  » ظفل زا  لدب  ظفل  نیا  ٌحیِر ] ]
. تسا يدوبان  رد  هغلابم  يانعم  هب  نآ  تسا ، ریمدت  زا  رّمدت »  » ظفل ُرِّمَُدت ] ٌمِیلَأ  ٌباذَع  اهِیف  ]

. اهلام اهسفن و  زا  يزیچ  ره  ٍءْیَش ] َّلُک  ]
هدـناوخ لوهجم  تروص  هب  یناتحت  ای  اب  لوهجم و  مولعم و  تروص  هب  یناقوف  ات  اب  يری »  » ظفل ْمُُهنِکاسَم ] اَّلِإ  يُری  اوُحَبْـصَأَف ال  اهِّبَر  ِْرمَِأب  ]

. دشابیم نآ  تئارق  بسح  رب  لعف و  عبات  بارعا  رظن  زا  مهنکاسم »  » ظفل هدش ،
. ار نانآ  تنوکس  ّلحم  ای  نوکس  رگم  ینیبیمن  تسا : نیا  هیآ  يانعم  و 

. میهدیم ازج  ناراکهزب  هب  نینچ  نیا  يرآ  َنیِمِرْجُْملا ] َمْوَْقلا  يِزَْجن  َِکلذَک  ]
. تشذگ دوه  يهروس  فارعا و  يهروس  رد  نانآ  ناتساد 

. تسا فوذحم  نآ  باوج  هک  تسا  هّیطرش  ای  هیفان  نإ »  » ظفل ِهِیف ] ْمُکاَّنَّکَم  ْنِإ  امِیف  ْمُهاَّنَّکَم  ْدََقل  َو  ]
. میداد رارق  امش  يارب  هک  روطنامه  میداد  رارق  بلق  مشچ و  شوگ و  نانآ  يارب  و  ًةَِدْئفَأ ] َو  ًاراْصبَأ  َو  ًاعْمَس  ْمَُهل  اْنلَعَج  َو  ]

زاینیب  ادخ  باذع  زا  ار  اهنآ  تسناوتن  اهنآ  بلق  مشچ و  شوگ و  ٍءْیَش ] ْنِم  ْمُُهتَِدْئفَأ  َو ال  ْمُهُراْصبَأ  َو ال  ْمُهُعْمَس  ْمُْهنَع  ینْغَأ  امَف  ]
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. دیوشن رورغم  دوخ  ریبدت  ّتقد  اهلد و  مشچ و  شوگ و  هب  امش  سپ  دروایب ، تسناوتن  يزاینیب  عون  چیه  ای  دنک ،
. دینکیم راکنا  زورما  امش  هک  روطنامه  دندرکیم  راکنا  ار  ادخ  تایآ  زین  اهنآ  و  ِهَّللا ] ِتایِآب  َنوُدَحْجَی  اُوناک  ْذِإ  ]

هب ارنآ  هک  یباذـع  ای  تفرگ ، ار  نانآ  دـندادیم  رارق  ازهتـسا  دروم  هک  لـمع  راـتفگ و  لاـبو  رزو و  َنُؤِزْهَتْـسَی ] ِِهب  اُوناـک  اـم  ْمِِهب  َقاـح  َو  ]
. درک هطاحا  ار  نانآ  دنتفرگیم  هرخسم 

. بیعش طول و  موق  دومث و  موق  ياههیرق  دننام  ْمَُکلْوَح ] ام  انْکَلْهَأ  ْدََقل  َو  ]
یسفنا یقافآ و  ینیوکت  تایآ  فلتخم ، شوقن  ظافلا و  رد  یبتک  یظفل و  ياههناشن  تایآ و  َنوُعِجْرَی ] ْمُهَّلََعل  ِتایْآلا  اَْنفَّرَص  َو  يرُْقلا  َنِم  ]

. دینک تشگزاب  ام  هب  هلیسو  نادب  ات  میدروآ  نانیا  رب  نوگانوگ  ياهتروص  ددعتم و  ياهناکم  فلتخم و  ياهنامز  رد 
: دنیوگیم دنیوجیم و  ادخ  هب  بّرقت  هلیسو  نادب  هک  اهنآ  نایادخ  ًۀَِهلآ ] ًانابُْرق  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  ُمُهَرَصَن  ْوَلَف ال  ]

ادخ باذع  زا  دنیامن و  يرای  ار  امـش  دنـشاب و  امـش  ناعیفـش  نایادخ  نیا  رگا  ینعی  دنـشابیم ، ادخ  دزن  ام  ناعیفـش  نایادخ  اهتب و  نیا 
. دننک عفد  اهنآ  زا  ار  باذع  دنتسناوتن  ناشن  ای  ادخ  ناینیشیپ  دروم  رد  ارچ  سپ  دنناهرب 

. دندنامن تباث  هدش و  مگ  اهنآ  زا  ناشنایادخ  هکلب  ْمُْهنَع ] اوُّلَض  َْلب  ]
. نتفرگ رگید  نایادخ  هنوگ  نیا  و  َِکلذ ] َو  ]

. تسا ّقح  هار  زا  ناشندرک  فرصنم  نانآ و  يارتفا  غورد و  َنوُرَتْفَی ] اُوناک  ام  َو  ْمُهُْکفِإ  ]
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35 تایآ 29 -

235 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 29  (: 46  ) فاقحألا هروس  ]

هراشا

اَّنِإ انَمْوَق  ای  اُولاق  ( 29  ) َنیِرِْذنُم ْمِهِمْوَق  یلِإ  اْوَّلَو  َیُِضق  اَّمَلَف  اُوتِْـصنَأ  اُولاق  ُهوُرَـضَح  اَّمَلَف  َنآْرُْقلا  َنوُعِمَتْـسَی  ِّنِْجلا  َنِم  ًارَفَن  َْکَیلِإ  اْنفَرَـص  ْذِإ  َو 
ِِهب اُونِمآ  َو  ِهَّللا  َیِعاد  اُوبیِجَأ  انَمْوَق  اـی  ( 30  ) ٍمیِقَتْـسُم ٍقیِرَط  یلِإ  َو  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ِْهیَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  یـسُوم  ِدـَْعب  ْنِم  َلِْزنُأ  ًاباتِک  انْعِمَس 

ُءاـِیلْوَأ ِِهنوُد  ْنِم  َُهل  َْسَیل  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  ٍزِْجعُِمب  َْسیَلَف  ِهَّللا  َیِعاد  ْبُِـجی  ـال  ْنَـم  َو  ( 31  ) ٍمِیلَأ ٍباذَـع  ْنِم  ْمُکْرُِجی  َو  ْمُِکبوـُنُذ  ْنِم  ْمَُـکل  ْرِفْغَی 
ُهَّنِإ یَلب  یتْوَْملا  َِییُْحی  ْنَأ  یلَع  ٍرِداِقب  َّنِهِْقلَِخب  َیْعَی  َْمل  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َهَّللا  َّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ  ( 32  ) ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  َِکئلوُأ 

(33  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع 
َرَبَص امَک  ِْربْصاَف  ( 34  ) َنوُرُفْکَت ُْمْتنُک  اِمب  َباذَْـعلا  اُوقوُذَـف  َلاق  اـنِّبَر  َو  یَلب  اُولاـق  ِّقَْحلاـِب  اذـه  َْسَیل  َأ  ِراَّنلا  یَلَع  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُضَْرُعی  َمْوَی  َو 

َنوُقِـساْفلا ُمْوَْقلا  َّالِإ  ُکَلُْهی  ْلَهَف  ٌغالَب  ٍراهَن  ْنِم  ًۀَـعاس  َّالِإ  اُوثَْبلَی  َْمل  َنوُدَـعُوی  ام  َنْوَرَی  َمْوَی  ْمُهَّنَأَک  ْمَُهل  ْلِْجعَتْـسَت  َو ال  ِلُسُّرلا  َنِم  ِمْزَْعلا  اُولوُأ 
(35)

235 ص :  همجرت ..... :

و  ] دیـشاب شوماخ  دنتفگ  دـنتفای  روضح  وا  دزن  نوچ  دـندرپس و  شوگ  نآرق  هب  هک  میتخاس  وت  هّجوتم  ار  ّنج  زا  یهورگ  هک  دوب  نینچ  و 
. دنتشگزاب ناشموق  يوس  هب  رگرادشه  دش ، يرپس  نوچ  و  دیهد ] شوگ 

[ ياهباتک  ] ناوخمه و ] ، ] هدش هداتسرف  ورف  یسوم  زا  سپ  هک  میدینش  ار  یباتک  تایآ ]  ] ام ام ، موق  يا  دنتفگ 
236 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا نومنهر  تسا  یهار  ّقح و  هب  تسا ، شیوخ  شیپاشیپ 
. دراد ناما  رد  كاندرد  یباذع  زا  ار  امش  دزرمایب و  امش  يارب  ار  ناتناهانگ  ات  دیروآ ، نامیا  وا  هب  دیریذپب و  ار  یهلا  رگتوعد  ام  موق  يا 
رد هک  دننانیا  دنرادن ، ینارورس  وا  ربارب  رد  دنرادن و  يزیرگ  ریزگ و  نیمز  رـس ] نیا   ] رد هک ] دنادب  ، ] دریذپن ار  یهلا  رگتوعد  سک  ره  و 

. دنراکشآ یهارمگ 
ار ناگدرم  هک  تسا  نآ  ياناوت  تسا ، هدنامن  رد  اهنآ  شنیرفآ  رد  تسا ، هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  دنوادخ  هک  دناهدیـشیدناین  ایآ 

. تساناوت يراک  ره  رب  وا  يرآ  درادب ، هدنز 
هب دـنگوس  ارچ  دـنیوگ  تسین ؟ ّقـح  هدـعو ]  ] نیا اـیآ  دنـسرپب ] ناـشیا  زا  و   ] دـنرادب خزود ]  ] شتآ کـیدزن  هـب  ار  نارفاـک  هـک  يزور  و 

. دیشچب دیدیزرویم  هک  يرفک  رطاخ  هب  ار  باذع  سپ  دیوگ  نامراگدرورپ .
ناشهدعو هچنآ  هک  يزور  اریز ] . ] هاوخم باتـش  هب  ار ] باذع   ] نانآ يارب  نک و  ربص  دـندرک ، ربص  هوتـسن ، ناربمایپ  هک  هنوگ  نامه  سپ 

راکمتـس موق  زج  یموق ]  ] اـیآ سپ  تسا ، یماـیپ  نیا ]  ] دـناهدربن رـس  رب  زور  کـی  زا  یتعاـس  زج  ناـنآ  ییوگ  دـنرگنب ، تسا ، هدـش  هداد 
؟ دنوشیم هدناشک  يدوبان  هب  كرشم ] ]

236 ص :  ریسفت ..... 
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زا میدومن و  ّقفوم  ار  ّنج  زا  یهورگ  ام  هک  نک  يروآدای  ار  تموق  ای  روآ ، دای  هب  َنآْرُْقلا ] َنوُعِمَتْـسَی  ِّنِْجلا  َنِم  ًارَفَن  َکـَْیلِإ  اْنفَرَـص  ْذِإ  َو  ]
هب ینامـسآ  ياهباهـش  اب  ندز  هلیـسو  هب  عمـس  قارتسا  زا  ار  ناّینج  دـناهتفگ : یـضعب  میتخاس ، هناور  وت  يوس  هب  ناشدوخ  ياج  ناکم و 

ینعی هک  بلطم  نیا  دـنتفگ : ناـنآ  دـندوب و  هتـشگنرب  عمـس  قارتـسا  زا  نوـنک  اـت  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  زا  دـعب  میدـینادرگرب و  وـت  يوـس 
تسا . هتشگ  ثداح  نیمز  رد  هک  يزیچ  رطاخ  هب  رگم  دوشیمن  ثداح  هدمآ  دیدپ  نامسآ  رد  هک  ینامسآ  ياهباهش 

237 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دندینش ار  نآرق  سپ  دناوخیم  رجف  زامن  وا  هک  دندید  دندش و  فقاو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  رما  رب  دندمآ و  نیمز  هب  سپ 

. دندش رضاح  نآرق  دزن  ای  دندیسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  روضح  هب  یتقو  ُهوُرَضَح ] اَّمَلَف  ]
. میونشب عنام  نودب  ار  نآرق  تئارق  ات  دیوش  تکاس  اُوتِْصنَأ ] : ] دنتفگ رگیدمه  هب  ناّینج  ینعی  اُولاق ] ]

. درک مامت  ار  نآرق  ندناوخ  یتقو  َیُِضق ] اَّمَلَف  ]
. دشابیم رّدقم  لاؤس  لاوج  هک  تسا  فنأتسم  ای  لاح ، ای  نیرذنم »  » ظفل زا  لدب  اولاق »  » ظفل اُولاق ] َنیِرِْذنُم  ْمِهِمْوَق  یلِإ  اْوَّلَو  ]

. تسا ناربمایپ  ریاس  ياهباتک  دوصقم  ِْهیَدَی ] َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  یسُوم  ِدَْعب  ْنِم  َلِْزنُأ  ًاباتِک  انْعِمَس  اَّنِإ  انَمْوَق  ای  ]
تسا نکمم  تسا و  سکع  رب  ای  تیالو  میقتسم  هار  زا  دوصقم  تعیرش ، ماکحا و  ّقح  زا  دوصقم  ٍمیِقَتْسُم ] ٍقیِرَط  یلِإ  َو  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ]

. زیچ کی  رب  دّدعتم  فاصوا  فطع  لیبق  زا  دشاب ، تیالو  ود  ره  زا  دوصقم 
دتسیاب فئاط  رد  تساوخ  سپ  دش  رتدیدش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رب  اهالب  دومن  تافو  بلاط  وبا  هک  یماگنه  تسا  هدش  لقن 

ار دوخ  تلاسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دندوب ، مه  ردارب  موق و  گرزب  هس  ره  هک  دید  ار  رفن  هس  دنهد ، هانپ  وا  هب  هکنآ  دـیما  هب 
. دشاب هدرک  ثوعبم  يزیچ  هب  ار  وت  ادخ  رگا  مدزدیم  ار  هبعک  يهماج  نم  تفگ : نانآ  زا  یکی  سپ  تشاد ، هضرع  نانآ  هب 

وت اب  سلجم  نیا  زا  دـعب  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : یمّوس  دتـسرفب ؟ تلاـسر  يارب  ار  وت  ریغ  هک  دوب  زجاـع  دـنوادخ  اـیآ  تفگ : يرگید  و 
. تفگ مهاوخن  نخس  زگره 

238 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
يدنبیم غورد  ادخ  رب  رگا  دوش و  هداد  وت  باوج  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  وت  رطخ  ییوگیم  هک  روطنامه  یـشاب  ادخ  يهداتـسرف  وت  رگا 

. میوگب نخس  وت  اب  نم  هک  تسین  هتسیاش  سپ 
یّلـص ادخ  لوسر  هار  رد  فص  ود  رد  مدرم  دندرک و  اشفا  دوب  هدش  عقاو  هک  ار  هچنآ  دنتـشگرب  هک  یماگنه  دـنتفرگ و  ازهتـسا  هب  ار  وا  و 
رگم درکیمن  دنلب  ار  شکرابم  ياهاپ  درکیم  روبع  اهنآ  نیب  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هاگنآ  سپ  دنتـسشن ، هلآ  هیلع و  هّللا 

. دندزیم گنس  اب  ار  اهنآ  هکنآ 
نوخ شیاهاپ  زا  هک  یلاح  رد  تفر  نانآ  نایم  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  یتقو  دـندومن ، دولآ  نوخ  ار  كرابم  ياـهاپ  هک  ییاـج  اـت 
. دوب يراج  نوخ  شیاهاپ  زا  هک  دوب  كانهودنا  هک  یلاح  رد  تفرگ  هانپ  راوید  يهیاس  رد  دیناسر ، يراوید  هب  ار  دوخ  دوشیم  يراج 

ششوخ اهنآ  ياج  رد  نداتسیا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دید  ار  ۀعیبر  نب  ۀبیـش  هعیبر و  نب  ۀبتع  راوید  رانک  رد  لاح  نامه  رد 
. دندید ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رفن  ود  نآ  یتقو  دنراد ، ینمشد  شلوسر  ادخ و  اب  ود  نآ  هک  تسنادیم  نوچ  دماین ،

هارمه هب  روگنا  دوب و  اونین  لها  زا  ینارصن و  سادع  دنداتسرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزن  ار  وا  دنتشاد و  سادع »  » مان هب  یمالغ 
. تشاد

مالغ یتسه ؟ نیمزرـس  مادک  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دیـسر ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  مالغ  یتقو 
وت یتم  نب  سنوی  زا  تفگ : سادع  یتم ؟ نب  سنوی  ادخ  حلاص  دبع  رهش  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اونین ، لها  زا  تفگ :

ربخ  یلاعت  يادخ  متسه و  ادخ  لوسر  نم  دومرف : ترضح  ینادیم ؟ هچ 
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ياپ هب  سادـع  داد ، ربخ  سادـع  هب  دوب  هدـش  یحو  وا  هب  یتم  نب  سنوی  هراـب  رد  هک  ار  هچنآ  سپـس  تسا ، هداد  نم  هب  ار  یتم  نب  سنوی 
یتقو دـمآیم . نوخ  ود  نآ  زا  هک  یلاح  رد  دیـسوبیم  ار  كرابم  ياپ  رد  دومن و  هدجـس  ار  وا  داتفا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

دّمحم هب  ارچ  يدرک و  وت  هک  دوب  يراک  هچ  نیا  دـنتفگ : وا  هب  تشگرب  مالغ  ات  دـنتفگن  يزیچ  دـندید  ار  شیوخ  مالغ  راک  هبیـش  هبتع و 
؟ يدیسوب ار  وا  ياپ  ود  يدرک و  هدجس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

: تفگ سادع  ینکب !؟...  يراک  نینچ  یسک  اب  وت  نونکات  میاهدیدن 
ام يوس  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  یلوسر  نأش  زا  رابخا  نیا  مدـیمهف  هک  تسا  هداد  ربخ  يزیچ  هب  ارم  وا  تسا  یحلاص  درم  صخـش  نیا 

. دشابیم یتم  نب  سنوی  لوسر  نآ  مان  تسا و  هداتسرف 
هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هاگنآ  تسا  رگهلیح  يدرم  وا  دینادرگنرب ؟ شیوخ  ّتینارـصن  زا  ار  وت  وا  دنتفگ : دـندیدنخ و  ود  نآ  سپس 

. داتسیا زامن  هب  بش  طسو  رد  دیسر و  هلحن »  » هب ات  تشگزاب  هّکم  هب  هلآ 
دناوخیم رهظ  زامن  دندید  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  داتفا ، اجنآ  هب  ناشروبع  نمی  زا  نیبیـصن  لها  ّنج  زا  یهورگ  لاح  نآ  رد 

نیا زا  ریغ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  ّنج  لیامت  ناتـساد  رد  دندادارف و  شوگ  نآ  هب  دندینـش و  ار  نآ  دنکیم ، توالت  نآرق  و 
. دنک هعجارم  لّصفم  ياهباتک  هب  دناوتیم  دهاوخب  سک  ره  هک  هدش ، تیاور  رگید  ياهزیچ  بلاطم 

هدننک توعد  يوگخساپ  ام  هورگ  يا  امش  دنتفگ : ٍمِیلَأ ] ٍباذَع  ْنِم  ْمُکْرُِجی  َو  ْمُِکبُونُذ  ْنِم  ْمَُکل  ْرِفْغَی  ِِهب  اُونِمآ  َو  ِهَّللا  َیِعاد  اُوبیِجَأ  انَمْوَق  ای  ]
. دهد ناتهانپ  كاندرد  باذع  زا  درذگ و  رد  ناتناهانگ  زا  دیاشخبب و  ار  امش  دنوادخ  ات  دیروآ  نامیا  وا  هب  دیشاب و  ادخ  هب 
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هدـنهاوخ توعد  هک  ره  ینعی  تسا  ّنج  زا  یهورگ  مالک  زا  ییزج  ای  یلاعت  يادـخ  بناـج  زا  مـالک  يادـتبا  ِهَّللا ] َیِعاد  ْبُِجی  ـال  ْنَم  َو  ]

. دهدن خساپ  دوشن و  اریذپ  ار  یهلا 
ایلوا و وا  زا  ریغ  هچ  دنک  زجاع  نیمز  رد  ار  یسک  دناوتیمن  ٍنِیبُم ] ٍلالَض  ِیف  َِکئلوُأ  ُءاِیلْوَأ  ِِهنوُد  ْنِم  َُهل  َْسَیل  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ٍزِْجعُِمب  َْسیَلَف  ]

. دنراکشآ یهارمگ  رد  دوخ  اهریغ  نآ  تسین و  یناتسود 
؟) دینکیمن كرد   ) دینیبیمن ایآ  ینعی ، تسا  ّنج  مالک  زا  یئزج  ای  ادخ  بناج  زا  مالک  يادتبا  ای  زین  هلمج  نیا  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ 

هدننیرفآ ادـخ  هک  ٌریِدَـق ] ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنِإ  یَلب  یتْوَْملا  َِییُْحی  ْنَأ  یلَع  ٍرِداِقب  َّنِهِْقلَِخب  َیْعَی  َْمل  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َهَّللا  َّنَأ  ]
. تساناوت يزیچ  ره  هب  وا  هکلب  تسا ، ناگدرم  ندرک  هدنز  هب  رداق  دشن  هتسخ  اهنآ  شنیرفآ  زا  هکنآ  تسا و  نیمز  اهنامسآ و 

قّلعتم ای  تسا ، رّدقم  رکذا »  » ظفل ای  تسا ، درفم  فطع  تروص  هب  انفرص » ذإ   » رب فطع  هلمج  نیا  ِراَّنلا ] یَلَع  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُضَْرُعی  َمْوَی  َو  ]
. تسا هلمج  فطع  وحن  هب  تروص  نیا  رد  فطع  تسا و  اولاق »  » هب ای  لاقی »  » هب

. درادیم ناشهضرع  شتآ  هب  دنرفاک  اهنآ  شنیرفآ ، رب  هوالع  ینعی ،
تقلخ نیا  هتفگ و  نیا  ایآ  تسا ، رّدـقم  لوق »  » زین اجنیا  رد  َنوُرُفْکَت ] ُْمْتنُک  اِمب  َباذَْـعلا  اُوقوُذَـف  َلاق  انِّبَر  َو  یَلب  اُولاق  ِّقَْحلاـِب  اذـه  َْسَیل  َأ  ]

نات يدـمع ) رفک   ) رفک ببـس  هب  ار  باذـع  نونکا  سپ  دـیوگ : يادـخ  سپ  تسا  روط  نیمه  هک  ادـخ  هب  یلب ، دـنتفگ : تسین ؟ ّقح  ازج 
روطنامه نانیا  راک  رگا  سپ  دیتشاد ) ناعذا  نآ  هب  هک  یلاح  رد   ) ترخآ هب  ای  تیالو  هب  ای  دیدشیم  رفاک  لوسر  ادخ و  هب  ینعی  دیشچب ،

. زاس هشیپ  ربص  لوسر  يا  دش  رکذ  هک  دشاب 
241 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. امنن لیجعت  نانآ  باذع  رب  نکن و  یباتیب  اهنآ  تّیذا  ربارب  رد  امن  ییابیکش  سپ  ِْربْصاَف ] ]
جنپ مزعلا  ولوا  نالوسر  هک  تسا  نیا  ام  رابخا  زا  روهـشم  دندرک ، ربص  مزعلا  ولوا  ناربمایپ  هک  روطنامه  ِلُسُّرلا ] َنِم  ِمْزَْعلا  اُولوُأ  َرَبَص  امَک  ]
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تعیرش هک  دناهدش  هدیمان  مزعلا  ولوا  تهج  نادب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  مالّـسلا و  هیلع  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  حون و  دنرفن ،
نامه نانآ  تعیرـش  هک  ایبنا  ریاس  فالخ  رب  تسا  هدوب  مدرم  يهمه  رب  یفیلکت  اـهنآ  تعیرـش  هدوب و  هتـشذگ  ياهتعیرـش  خـسان  اـهنآ 

. نیشیپ ربمایپ  تعیرش 
. تسا ضیعبت  يارب  ِلُسُّرلا  َنِم  یلاعت  يادخ  لوق  رد  نم »  » ظفل نیاربانب  دناهدوب : صوصخم  یموق  نایم  رد  و 

هّینایب و نم »  » ظفل تروص  نیا  رد  هک  دناهدوبن  دّدرم  شیوخ  رما  رد  مادکچیه  هچ  دـناهدوب ، مزعلا  ولوا  نالوسر  يهمه  دـناهتفگ : یـضعب 
. دشابیم نییبت  يارب 

. دشابیم رفن  شش  زا  ترابع  مزعلا  اولوا  دناهتفگ : یضعب 
دومن و ربص  مشچ  نتفر  نیب  زا  دنزرف و  دقف  رب  بوقعی  حبذ  رب  قاحسا  درک و  ربص  شتآ  رب  میهاربا  دومن و  ربص  شموق  تّیذا  رب  هک  حون 

. الب ررض و  رب  بّویا  هاچ و  رد  فسوی 
داهج نید  هار  رد  تسا ، هدـش  رهاظ  هفـشاکم  اهنآ  زا  دـناهدش و  لاـتق  داـهج و  هب  رما  هک  دنتـسه  یناـسک  مزعلا  ولوا  دـناهتفگ : یـضعب  و 

. دشابیم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نانآ  نیمراهچ  هک  دنتسه  مالّسلا  هیلع  حون  دوه و  میهاربا ، نانآ  دناهتفگ : یضعب  دناهدرک و 
هب  یمتح  باذع  هک  نکن  اهنآ  باذع  رد  لیجعت  ْمَُهل ] ْلِْجعَتْسَت  َو ال  ]

242 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
گنرد ایند  تمعن و  رد  هک  ایوگ  اُوثَْبلَی ] َْمل   ] دنوشیم هداد  هدعو  باذع  زا  هک  هچنآ  َنوُدَعُوی ] ام  َنْوَرَی  َمْوَی  ْمُهَّنَأَک   ] دـمآ دـهاوخ  يدوز 

سپ تسین  زور  زا  یتعاس  دننامه  زج  دشاب  ینالوط  نامز  هک  مه  دنچ  ره  ایند  رد  ثکم  ٍراهَن ] ْنِم  ًۀَـعاس  اَّلِإ   ] زور زا  یتعاس  رگم  هن  درکن 
؟ ینکیم هلجع  دوش  دراو  اهنآ  رب  تسا  کیدزن  هک  یباذع  رد  وت  ارچ 

هرهب يارب  تعاس  نیا  ینعی  دشابیم ، رّدقم  لاؤس  باوج  ای  تسا ، ۀـعاس »  » ظفل تفـص  هلمج  فوذـحم ، يادـتبم  ربخ  غالب »  » ظفل ٌغالَب ] ]
. دننیبب ار  باذع  هک  يزور  ات  تسا  تّجح  مامتا  غیلبت و  تعاس  نآ  هکلب  تسین ، نانآ  عّتمت  ندرب و 

. تسا باذع  نتساوخ  باتش  هب  زا  یهن  يارب  يرگید  ّتلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  تبسن  يرگید  يرادلد  هلمج  نیا  سپ 
ربـخ يادـتبم  تسا  نکمم  زورما و  اـت  تساـهنآ  يارب  تّجح  ماـمتا  باذـع  رد  ندرک  گـنرد  نیا  هک  دـشاب  نیا  دوـصقم  تـسا  نـکمم 

. نکن باتش  اهنآ  باذع  رد  وت  سپ  زورما ، ات  تسا  یغیلبت  اهنآ  يارب  ینعی  دشاب ، فوذحم 
. تسا باسح  زور  تمایق و  رد  ریصب  انیب و  صخش  رظن  رد  یناعم  نیا  يهمه  هک  ینیبب ، ات  نک  رظن  سپ  نالا  ات  تسا  یغیلبت  اهنآ  يارب  ای 
وت بناج  زا  وت  تلاسر  غیلبت  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  تیالو  ای  اهدـیدهت  اههظعوم و  نیا  اـی  نآرق  نیا  هک  دـشاب  نیا  هیآ  ياـنعم  تسا  نکمم  و 

. دنیامن ّدر  هاوخ  دننک و  لوبق  هاوخ  شابم ، كانهودنا  نانآ  يارب  سپ  تسا .
!؟ دنوشیم كاله  مه  رگید  ناسک  دـنوش  جراخ  رما  ّیلو  تعاطا  زا  هک  یناسک  ینعی  نیقـساف  زج  ایآ  َنوُقِـساْفلا ] ُمْوَْقلا  اَّلِإ  ُکَلُْهی  ْلَهَف  ]
. تسین ياهیآ  رتيوق  هیآ  نیا  زا  لها و ال ) يارب  اصوصخم   ) تاجن دیما  هراب  رد  دناهتفگ  ینعی  شابم ، تحاران  اههدنوش  كاله  رب  سپ 

243 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

243 ص :  دّمحم .....  ةروس 

هراشا

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  یلاح  رد  هیآ ، کی  اهنت  دناهتفگ : یضعب  تسا ، یندم  هدش ، هدیمان  زین  لاتق  يهروس  هک  هروس  نیا 
َیِه ٍۀَیْرَق  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو  تسا : نیا  هک  دش  لزان  هّکم  رد  درکیم  هیرگ  هّصغ  مغ و  تّدش  زا  هدرک و  ادخ  يهناخ  هب  رظن  تشاد  هنیدم  دـصق 
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. دشابیم هیآ  لهچ  لماش  و  ُّدَشَأ ... 
11 تایآ 1 -

243 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 1  (: 47  ) دمحم هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ْنِم ُّقَْحلا  َوُه  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َلُِّزن  اـِمب  اُونَمآ  َو  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َو  ( 1  ) ْمَُهلامْعَأ َّلَضَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدَـص  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 

َِکلذَـک ْمِهِّبَر  ْنِم  َّقَْحلا  اوـُعَبَّتا  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َّنَأ  َو  َلِـطاْبلا  اوـُعَبَّتا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَأـِب  َکـِلذ  ( 2  ) ْمَُهلاـب َحَلْـصَأ  َو  ْمِِهتائِّیَـس  ْمُْهنَع  َرَّفَک  ْمِهِّبَر 
یَّتَح ًءادـِف  اَّمِإ  َو  ُدـَْعب  انَم  اَّمِإَف  َقاثَْولا  اوُّدُـشَف  ْمُهوُُمْتنَْخثَأ  اذِإ  یَّتَح  ِباقِّرلا  َبْرَـضَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُُمتیَِقل  اذِإَف  ( 3  ) ْمَُهلاْثمَأ ِساَّنِلل  ُهَّللا  ُبِرْـضَی 

(4  ) ْمَُهلامْعَأ َّلُِضی  ْنَلَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َو  ٍضْعَِبب  ْمُکَضَْعب  اَُوْلبَِیل  ْنِکل  َو  ْمُْهنِم  َرَصَْتنال  ُهَّللا  ُءاشَی  َْول  َو  َِکلذ  اهَرازْوَأ  ُبْرَْحلا  َعَضَت 
َنیِذَّلا َو  ( 7  ) ْمُکَماْدقَأ ْتِّبَُثی  َو  ْمُکْرُْصنَی  َهَّللا  اوُرُْصنَت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( 6  ) ْمَُهل اهَفَّرَع  َۀَّنَْجلا  ُمُُهلِخُْدی  َو  ( 5  ) ْمَُهلاب ُِحلُْصی  َو  ْمِهیِدْهَیَس 

(9  ) ْمَُهلامْعَأ َطَبْحَأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  اوُهِرَک  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ( 8  ) ْمَُهلامْعَأ َّلَضَأ  َو  ْمَُهل  ًاسْعَتَف  اوُرَفَک 
َنیِذَّلا َیلْوَم  َهَّللا  َّنَِأب  َکـِلذ  ( 10  ) اُهلاْثمَأ َنیِِرفاْکِلل  َو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َرَّمَد  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ُۀَِـبقاع  َناـک  َْفیَک  اوُرُْظنَیَف  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُریِـسَی  ْمَلَف  َأ 

(11  ) ْمَُهل یلْوَم  َنیِِرفاْکلا ال  َّنَأ  َو  اُونَمآ 
244 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

244 ص :  همجرت ..... :

. درک شزرایب ] و   ] هابت ار  ناشلامعا  دنوادخ ] ، ] دنتشاد زاب  ادخ  هار  زا  ار ] نامدرم   ] دندیزرو و رفک  هک  یناسک 
بناـج زا  تـسا و  ّقـح  نآ  هـک  هدـش - هداتــسرف  ورف  دـمحم  رب  هـچنآ  هـب  دـندرک ، هتــسیاش  ياـهراک  دــندروآ و  ناـمیا  هـک  یناـسک  و 

. دروآ حالص  هب  ناشیا  راب  راک و  دودز و  نانآ  زا  ار  ناشناهانگ  دنتشاد ، رواب  ناشراگدرورپ -
ناسنیدـب تسا  ناشراگدرورپ  بناج  زا  هک  دـناهدرک  يوریپ  ّقح  زا  نانمؤم  یلو ] ، ] دـناهدرک يوریپ  لطاب  زا  نارفاک  هک  تسا  نآ  زا  نیا 

. دنزیم ار  ناشیاهلثم  مدرم  يارب  دنوادخ 
[ دنوش ریـسا  امـش  تسد  رد  و   ] دـیروآ رد  وناز  هب  ار  ناشیا  هکنآ  ات  دـینزب  ار  ناشیاهندرگ  دـیوش ، ور  هب  ور  یبرح ]  ] نارفاک اب  نوچ  سپ 

لها ات  دینک ،] اهر  و   ] دیناتـسب هیدف  ای  هیدف ] نودب  دینک  اهر  و   ] دـیهن تنم  ای  نآ  زا  سپ  دـینک و  راوتـسا  تخـس  ار  ناشی ]  ] اهدـنب هاگنآ 
نینچ  ] یلو دیـشکیم ، ماقتنا  ناشیا  زا  تساوخیم  دنوادخ  رگا  و  یهلا ] مکح   ] تسا نینچ  دراذگ  ورف  ار  دوخ  حالـس ]  ] ياهراب رازراک 

دهاوخن هابت  ار  ناشلامعا  دنوادخ ]  ] زگره دناهدش ، هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  دیامزایب و  رگید  یـضعب  هب  ار  امـش  زا  یـضعب  ات  درک ]
. درک

. دروآیم حالص  هب  ار  ناشراب  راک و  دنکیم و  تیاده  ار  ناشیا  يدوز  هب 
. ناشدروآیمرد تسا ، هدناسانش  نانآ  هب  هک  یتشهب  هب  و 

دیهد ، يرای  ار  ادخ  نید ]  ] رگا دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
245 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. درادیم راوتسا  ار  ناتیاهماگ  دهدیم و  يرای  ار  امش 
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. تسا هدرک  هابت  ار  ناشلامعا  دنوادخ ] ، ] ناشلاح هب  ادب  دناهدیزرو  رفک  هک  یناسک  و 
. دنادرگ شزرایب ] و   ] هابت ار  ناشلامعا  سپ  دنتشاد ، شوخان  ار  یهلا  يهداتسرف  ورف  یحو ]  ] نانآ هک  ارچ 

، درک ناشدوبان  دـنوادخ  هک  دوب ، هنوگچ  دـناهدوب  نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک  ماـجنا  رـس  دـنرگنب  هک  دـناهدرکن  رفـس  ریـس و  نیمز  رد  اـیآ 
. تسا نآ  دننامه  نارفاک  تشونرس 

. دنرادن يرورس  نارفاک  تسا و  نانمؤم  رورس  دنوادخ  هک  تسا  نآ  زا  نیا 
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ار وا  تیالو  ای  دنراد  نامیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هک  هدش  رکذ  یناسک  لاح  هروس  نیا  رد  هک  نادب  ِهَّللا ] ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدَص  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ]
. درک میهاوخ  هراشا  نآ  هب  دوخ  ياج  رد  هچنانچ  تسا ، نیمه  روظنم  یلو  تسا  ماع  تایآ  رهاظ  هچ  رگا  دنتسه ، رکنم 

دوصقم یلو  تسوا ، تیالو  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  هب  ای  ترخآ  هب  ای  لوسر ، هب  ای  ادخ  هب  رفک  زا  ّمعا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یلاعت : يادـخ  لوق  سپ 
هکنآ زا  ّمعا  تسین ، تیالو  زج  ادخ  هار  ادـخ و  لیبس  هک  دـشابیم ، ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدَـص  َو  ادـخ : لوق  نآ  يهنیرق  تسا ، تیالو  هب  رفک 

. دشاب دندرک  يریگولج  يانعم  هب  ای  دندرک  ضارعا  يانعم  هب  اوّدص »  » ظفل
باحـصا زا  هّدـع  نآ  يهراب  رد  هیآ  نیا  تسا : هتفگ  یّمق  تسا ، هدـیدرگ  هابت  دـناهداد  ماجنا  مالـسا  رد  هک  ییاـهراک  ْمَُهلاـمْعَأ ] َّلَـضَأ  ]

دندرک و بضغ  ار  وا  تیب  لها  ّقح  دندش ، ّدترم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ترضح  نآ  زا  دعب  هک  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
دندومن . يریگولج  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هّمئا و  تیالو  زا 
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. دندروآ مالسا  ینعی  دندروآ ، نامیا  ّماع  تعیب  اب  هک  یناسک  و  اُونَمآ ] َنیِذَّلا  َو  ]
. تسا ّماع  تعیب  يهمزال  هک  دنداد  ماجنا  یحلاص  لمع  و  ِتاِحلاَّصلا ] اُولِمَع  َو  ]

دندروآ نامیا  تسا  هدـش  لزاـن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  يهراـب  رد  هک  هچنآ  هب  ٍدَّمَُحم ] یلَع  َلُِّزن  اـِمب  اُونَمآ  َو  ]
. دندومن تعیب  وا  اب  دندرک و  لوبق  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هک  هنوگ  نیدب 

. تسا ّقح  نامه  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رب  هک  یتیالو  نآ  هک  یلاح  رد  ْمِهِّبَر ] ْنِم  ُّقَْحلا  َوُه  َو  ]
. دومن لیاز  ار  ناشیاهيدب  تائّیس و  ْمِِهتائِّیَس ] ْمُْهنَع  َرَّفَک  ]

هک هدش  لزان  دادقم  راّمع و  ناملس و  رذ و  یبا  يهراب  رد  هیآ  نیا  تسا : هتفگ  ّیمق  درک ، حالصا  ار  نانآ  بلق  ای  لاح  و  ْمَُهلاب ] َحَلْصَأ  َو  ]
، هدومن لزان  ارنآ  دنوادخ  هک  تیالو  رب  ینعی  دندروآ ، نامیا  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رب  هک  هچنآ  هب  دنتـسکشن و  ار  نامیپ 

. دندنام تباث  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ینعی  تسا  ّقح  نآ 
لطاب يوریپ  دـندش و  رفاـک  لّوا  هورگ  هک  تسا  تهج  نادـب  لاـح  حالـصا  ناـهانگ و  اهیدـب و  ندرب  نیب  زا  نیا  یهارمگ و  نآ  َکـِلذ ] ]

. دندومن ّقح  يوریپ  دندروآ و  نامیا  مّود  هورگ  دندرک و 
. دندش رفاک  تیالو  هب  هکنانآ  اوُرَفَک ] َنیِذَّلا  َّنَِأب  ]

. دندومن يوریپ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نانمشد  زا  ناشیاهاوه و  زا  َلِطاْبلا ] اوُعَبَّتا  ]
هکنانآ و  ْمِهِّبَر ] ْنِم  َّقَْحلا  اوُعَبَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنَأ  َو  ]
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. دندرک يوریپ  تسا  تیالو  نامه  هک  ّقح  زا  دندروآ  نامیا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو و 

نانمـشد هک  ياهنوگب  مومع  وحن  هب  دنزیم  لاثم  شنانمـشد  ّیلع و  يارب  ینعی  دنزیم ، لاثم  مدرم  يارب  دنوادخ  نینچنیا  ینعی  َِکلذَک ] ]
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. دنیامن طاقسا  ارنآ  ات  دنمهفن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نآ 
. دروآیم تسنانآ  لاوحا  هیبش  هک  ییاهلاثم  ای  اهتیاکح  ای  فاصوا  و  ْمَُهلاْثمَأ ] ِساَّنِلل  ُهَّللا  ُبِرْضَی  ]

. دینزب ار  نانآ  ندرگ  دیدرک  تاقالم  نارفاک  اب  هک  هاگنآ  سپ  ِباقِّرلا ] َبْرَضَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُُمتیَِقل  اذِإَف  ]
( دـننکن رارف  هک   ) دـینک يرادـهگن  نئمطم  وحن  هب  هقیثو و  اب  دـیاب  دـیریگب  ار  نانآ  رگا  هک  اجنآ  ات  َقاثَْولا ] اوُّدُـشَف  ْمُهوُُمْتنَْخثَأ  اذِإ  یَّتَح  ]

. دوش نانیمطا  هقیثو و  ببس  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  هحتف  هرسک و  اب  قاثو »  » ظفل
(. دیهنب ياهنآ  رب  يدازآ  ّتنم  ینعی   ) نم دراذگ  تّنم  دیراذگیم  اهنآ  رب  ّتنم  ای  ُدَْعب ] انَم  اَّمِإَف  ]

. دیریذپیم لتق ) ای  نادنز  زا  دیرخ  زاب   ) ادف ای  و  ًءاِدف ] اَّمِإ  َو  ]
. دشاب ادف  نداهن و  ّتنم  مکح  ضّرعتم  هکنآ  نودب  تسا  قباس  مکح  يهدیاف  نایب  ای  دناسریم ، ار  ادف  ّتلم و  نیب  رییخت  ای  هلمج  نیا 

، تسا نتـشادهگن  مکحم  نتفرگ و  هقیثو  ندز و  ندرگ  تیاهن  تیاغ و  نایب  دـنک  شکورف  گنج  هکنیا  ات  اـهَرازْوَأ ] ُبْرَْحلا  َعَضَت  یَّتَح  ]
نانآ ضّرعتم  رگید  دسر  نایاپ  هب  گنج  هک  هاگنآ  دشاب و  هتشاد  دوجو  گنج  هک  تسا  یتقو  ات  نادرم  ندومن  ریـسا  ندز و  ندرگ  ینعی 

نیا  رد  دنامن و  یقاب  امش  ياهرهش  رد  برح  براحم و  هک  یتقو  ات  تسا  نیا  دوصقم  ای  دیوشن ،
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. تسا هبراحم  گنج و  ییاغ  ّتلع  گنج  نتفر  نیب  زا  گنج و  عفر  تروص 
. تسا مکح  ود  ياراد  گنج  دومرفیم : مردپ  دومرف : هک  تسا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

زا ار  شیاپ  تسد و  دـهاوخب  رگا  دـنزیم و  ار  شندرگ  دـهاوخب  رگا  تسا  ماما  اب  نآ  رایتخا  دوش  هتفرگ  ریـسا  گـنج  لاـح  رد  رگا  - 1
نیمه دریمب ، ات  دوش  نیگنر  دوخ  نوخ  رد  هک  دزاسیم  اهر  لاح  نیمه  رد  ار  وا  دروایب و  دنب  ار  وا  نوخ  هکنآ  نودب  دـنکیم  عطق  تشپ 

زا دـعب  دوش و  مامت  گـنج  هک  تسا  نیا  مّود  مکح  - 2 هیآ » رخآ  ات  َهَّللا ...  َنُوبِراُحی  َنیِذَّلا  ُءازَج  امَّنِإ  یلاـعت : يادـخ  لوق  ياـنعم  تسا 
وا رب  تساوخ  رگا  تسا  ماما  اب  رایتخا  دریگب و  میمصت  ماما  ات  دنامیم  اهناملسم  تسد  رد  ریسا  زین  اجنیا  رد  دشاب  هدش  ریسا  یسک  گنج 

. دروآیم رد  هدنب  تروص  هب  ار  اهنآ  تساوخ  رگا  دهدیم و  رارق  هیدف  ار  وا  دوخ  تساوخ  رگا  دنکیم و  شدازآ  دراذگیم و  ّتنم 
ار بلطم  نیا  ای  تسا ، بابـسا  بسح  رب  ادخ  مکح  نیا  ای  تسا ، یعیبط  بابـسا  بسح  رب  دـش  هتفگ  هک  تّنـس  نیا  بلطم و  نیا  َِکلذ ] ]

. دنادرگیم زوریپ  گنج  نودب  ار  امش  دهاوخب  ادخ  رگا  هن  رگ  بابسا و  بسح  رب  دیشاب  مزلم  نآ  هب  دیریگب و 
. دنادرگیم زوریپ  گنج  روتسد  نودب  ار  امش  دهاوخبرگا  دنوادخ  نکیل  و  ْمُْهنِم ] َرَصَْتنَال  ُهَّللا  ُءاشَی  َْول  َو  ]

رد هچ  دنک ، شیامزآ  رگید  یضعب  هلیسو  هب  ار  امش  زا  ضعب  ات  دهدیم  گنج  روتسد  دنوادخ  نکل  و  ٍضْعَِبب ] ْمُکَضَْعب  اَُوْلبَِیل  ْنِکل  َو  ]
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لاح نیع  رد  تسین و  ینکیم  نانآ  لیـصحت  گنج  رد  زج  هک  دوشیم  لصاح  گرزب  مهم و  ياهتفـص  اهتلـصخ و  گـنج  داـهج و 
. دنروآ يور  نآ و  هب  دنوش و  بغار  هب  وت  هب  لاصیتسا  یگدنامرد و  زا  لبق  ات  دوشیم  راّفک  هب  تبسن  یگرزب  دیدهت  گنج 

. تسا هدش  هدناوخ  زین  اولتاق » ، » هدش هدناوخ  لوهجم  دّرجم و  تروص  هب  اولتق »  » ظفل ِهَّللا ] ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َو  ]
تیادـه هک  تسا  راوازـس  هک  هچنآ  هب  ار  اهنآ  هکلب  دـناشکیمن  یهارمگ  هب  ار  ناـشیاهرادرک  دـنوادخ  ْمِهیِدْهَیَـس ] ْمَُهلاـمْعَأ  َّلُِـضی  ْنَلَف  ]

. تشهب تاجرد  یناسنا و  تالامک  دننام  دنکیم ، تیاده  دنوش ،
ار نانآ  لاح  هک  دشاب  هتـشادن  دوجو  هدننک  نارگن  يزیچ  یناسنا  ياهتّذل  ماگنه  ات  دنادرگیم  حالـصا  ار  ناشروما  و  ْمَُهلاب ] ُِحلُْـصی  َو  ]

. دهد رییغت 
هک هدناسانـش  هدرک و  یفّرعم  اهنآ  هب  ار  تشهب  دنوادخ  ینعی  تسا ، لاح  ای  رّدـقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  ْمَُهل ] اهَفَّرَع  َۀَّنَْجلا  ُمُُهلِخْدـُی  َو  ]

هدرکن روـطخ  رـشب  بلق  رب  هک  تسا  يزیچ  تشهب  رد  تسا ، دوـجوم  دربـب  تّذـل  نآ  زا  مشچ  هاـگن و  دـهاوخب و  لد  هک  هچ  ره  نآ ، رد 
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. تسا
. تشذگ هیآ  نیا  نایب  ّجح  يهروس  رد  ْمُکْرُْصنَی ] َهَّللا  اوُرُْصنَت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ]

. تسا مالّسلا  هیلع  ّیلع  تیالو  دوصقم  هک  درادیمهگن ، تباث  ناتنید  رد  ار  امش  ياهمدق  و  ْمُکَماْدقَأ ] ْتِّبَُثی  َو  ]
لعف تسا و  طاطحنا  يرود و  ّرـش ، طوقـس ، شزغل ، يدوبان ، تکاله ، يانعم  هب  سعت »  » ظفل و  اسعت » اوسعت  [ » ْمَُهل ًاسْعَتَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ]

عنم »  » دننام نآ 
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«. هّللا هسعتأ   » دننام هّللا » هسعت  : » دوشیم هتفگ  دوشیم و  لامعتسا  زین  يّدعتم  روط  هب  عمس »  » و
يهراب رد  دـنوادخ  ار  هچنآ  ار  راّفک  نآ  ینعی  رقاب  ماما  تیاور  قبط  ْمَُهلامْعَأ ] َطَبْحَأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  اوُهِرَک  ْمُهَّنَِأب  َکـِلذ  ْمَُهلاـمْعَأ  َّلَـضَأ  َو  ]

ار مالّـسلا  هیلع  یلع  مسا  يور  هک  دومرف ، سپـس  تخاس . هابت  ار  ناشلامعا  ادـخ  ور  نیا  زا  دنتـشادن  شوخ  هدرک  لزان  مالّـسلا  هیلع  یلع 
(. تسا هدوب  یلع ، ّقح  یف  هّللا  لزنأ  ترابع  نکل  و  . ) دناهدیشک طخ 

اوُرُْظنَیَف [ !؟ دندرکن ریس  ریغـص  ملاع  نیمز  ای  ياههریـس ، ای  رابخا  نیمز  ای  نآرق  نیمز  ای  عبط  نیمز  رد  نانیا  ایآ  ِضْرَْألا ] ِیف  اوُریِـسَی  ْمَلَف  َأ  ]
ار ادخ  تایآ  هک  یناسک  دوب ، هنوگچ  دـندوب  اهنآ  زا  لبق  هک  یناسک  ماجنا  رـس  تبقاع و  دـننیبب  ینعی  ْمِِهْلبَق ] ْنِم  َنیِذَّلا  ُۀَِـبقاع  َناک  َْفیَک 

. دنمهفب ارنآ  تبوقع  بیذکت و  راک و  یتشز  يدب و  دنوش و  هّبنتم  ات  دندومنن ، قیدصت  ار  ادخ  نانیشناج  دندرک و  بیذکت 
دنسپان و دب و  زرط  هب  ینعی  ارومد » رمد   » دشابیم و درک  كاله  يانعم  هب  لیعفت  باب  زا  رّمد »  » و رصن »  » دننام رمد »  » ظفل ْمِْهیَلَع ] ُهَّللا  َرَّمَد  ]

. دروآ موجه  هزاجا  نودب 
. تیالو هب  نارفاک  يارب  و  َنیِِرفاْکِلل ] َو  ]

. دشابیم ندرک  دوبان  ینوگژاو و  هنوگ  نیا  َِکلذ ] اُهلاْثمَأ  ]
. دندش رفاک  تیالو  هب  هک  یناسک  هن  دندروآ ، نامیا  تیالو  هب  هک  تسا  یناسک  يالوم  ادخ  اریز  اُونَمآ ] َنیِذَّلا  َیلْوَم  َهَّللا  َّنَِأب  ]

. دنرادن یتسود  الوم و  تیالو ، هب  نارفاک  و  ْمَُهل ] یلْوَم  َنیِِرفاْکلا ال  َّنَأ  َو  ]
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19 تایآ 12 -

251 ص :  ات 19 ..... ] تایآ 12  (: 47  ) دمحم هروس  ]

هراشا

ُراَّنلا َو  ُماْعنَْألا  ُلُکَْأت  امَک  َنُولُکْأَی  َو  َنوُعَّتَمَتَی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلِخُْدی  َهَّللا  َّنِإ 
ِهِّبَر ْنِم  ٍۀَـنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ  ( 13  ) ْمَُهل َرِـصان  الَف  ْمُهانْکَلْهَأ  َْکتَجَرْخَأ  ِیتَّلا  َِکتَیْرَق  ْنِم  ًةَُّوق  ُّدَـشَأ  َیِه  ٍۀَـیْرَق  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو  ( 12  ) ْمَُهل ًيْوثَم 

ُهُمْعَط ْرَّیَغَتَی  َْمل  ٍنََبل  ْنِم  ٌراْهنَأ  َو  ٍنِسآ  ِْریَغ  ٍءام  ْنِم  ٌراْهنَأ  اهِیف  َنوُقَّتُْملا  َدِـعُو  ِیتَّلا  ِۀَّنَْجلا  ُلَثَم  ( 14  ) ْمُهَءاوْهَأ اوُعَبَّتا  َو  ِِهلَمَع  ُءوُس  َُهل  َنِّیُز  ْنَمَک 
اوُقُـس َو  ِراَّنلا  ِیف  ٌدـِلاخ  َوُه  ْنَمَک  ْمِهِّبَر  ْنِم  ٌةَرِفْغَم  َو  ِتارَمَّثلا  ِّلُک  ْنِم  اهِیف  ْمَُهل  َو  یفَـصُم  ٍلَسَع  ْنِم  ٌراْهنَأ  َو  َنِیبِراَّشِلل  ٍةَّذـَل  ٍرْمَخ  ْنِم  ٌراْهنَأ  َو 

َِکئلوُأ ًاِفنآ  َلاـق  اذ  اـم  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَِّلل  اُولاـق  َكِدـْنِع  ْنِم  اوُجَرَخ  اذِإ  یَّتَح  َکـَْیلِإ  ُعِمَتْـسَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ( 15  ) ْمُهَءاْعمَأ َعَّطَقَف  ًامیِمَح  ًءاـم 
(16  ) ْمُهَءاوْهَأ اوُعَبَّتا  َو  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  َعَبَط  َنیِذَّلا 

ْمُْهتَءاج اذِإ  ْمَُهل  یَّنَأَف  اهُطارْـشَأ  َءاج  ْدَـقَف  ًۀَـتَْغب  ْمُهَِیتَْأت  ْنَأ  َۀَـعاَّسلا  َّالِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَـهَف  ( 17  ) ْمُهاْوقَت ْمُهاـتآ  َو  ًيدُـه  ْمُهَداز  اْوَدَـتْها  َنیِذَّلا  َو 
(19  ) ْمُکاْوثَم َو  ْمُکَبَّلَقَتُم  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْمِلل  َو  َِکْبنَِذل  ْرِفْغَتْسا  َو  ُهَّللا  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ْمَلْعاَف  ( 18  ) ْمُهارْکِذ
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252 ص :  همجرت ..... :

نآ تسد  ورف  زا  نارابیوج  هک  دروآیمرد  ییاهناتـسوب  هب  دناهدرک ، هتـسیاش  ياهراک  دـناهدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  نامگیب 
[ خزود  ] شتآ و  دـنباوخیم ] و  ، ] دـنروخیم ناـیاپراچ  هک  هنوگ  ناـمه  دـنریگیمرب و  هرهب  یگدـنز ] رهاوظ  زا   ] نارفاـک تسا و  يراـج 

. تسا ناشیا  هاگیاج 
. دنتشادن يروای  میدرک ، ناشدوبان  دندوب ، رتدنمورین  دندرک  تاهراوآ  هک  وت  رهش  زا  هک  اهرهش  مدرم ]  ] رایسب هچ  و 

هداد هولج  هتسارآ  شرظن  رد  شایلمع  دب  هک  تسا  یـسک  دننامه  تسا ، شیوخ  راگدرورپ  بناج  زا  ینـشور  يهقیرط  هب  هک  یـسک  ایآ 
. دننکیم يوریپ  ناشیاهسوه  يوه و  زا  هدش و 

شاهزم هک  يریش  زا  ییاهیوج  ادنگان ، بآ  زا  ییاهیوج  نآ  رد  هک ] تسا  نینچ   ] تسا هدش  هداد  هدعو  ناراگزیهرپ  هب  هک  یتشهب  فصو 
هنوگ همه  اجنآ  رد  ناشیارب  تسا ، ناور ]  ] هدولاپ لسع  زا  ییاـهیوج  ناگدـنماشآ ، شخب  تّذـل  بارـش  زا  ییاـهیوج  تسا ، ریذـپان  رییغت 
نانآ هب  و  تسا ؟ خزود ]  ] شتآ رد  هنادواج  هک  تسا  یسک  دننامه  یسک ] نینچ  ایآ   ] ناشراگدرورپ بناج  زا  یـشزرمآ  زین  تسه ، هویم 

. دنکیم هراپ  هراپ  ار  ناشیاههدور  لد و  هک  دوشیم  هدناشون  ناشوج  یبآ 
نونکا مه  دنیوگ  ناگتفای  شناد  هب  دنوریم ، نوریب  تدزن  زا  هک  هاگنآ  ات  دنراپسیم ، شوگ  وت  هب  ارهاظ ]  ] هک دنتسه  یناسک  ناشیا  زا  و 

. دناهدرک يوریپ  ناشیاهسوه  يوه و  زا  تسا و  هداهن  رهم  ناشیاهلد  هب  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانیا  تفگ ؟ هچ 
. تخومآ ناشییاسراپ  مسر ] هار و   ] دوزفا و تیاده  ار  ناگتفایهر  و 

زارف هک  هاگنآ  سپ  تسا ، هدـش  رهاظ  نآ  ياـههناشن  یتسار  هب  هک  دـیآ  ناشغارـس  هب  ناـهگان  هب  هک  ار  تماـیق  رگم  دـنرادن  راـظتنا  سپ 
؟ دنریگب دنهاوخیم  يدنپ  هچ  ناشدیآ ،

بنج و ياج ]  ] دنوادخ هاوخب و  شزرمآ  نمؤم  نانز  نادرم و  يارب  زین  تهانگ ، يارب  تسین و  دنوادخ  زج  ییادخ  تقیقح  رد  هک  نادـب 
. دنادیم ار  ناترارق  مارآ و  شوج و 
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253 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

هک ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  هفنأتـسم و  هلمج  نیا  ُراْهنَْألا ] اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلِخُْدی  َهَّللا  َّنِإ  ]
تعیب نامیا  زا  دوصقم  و  دـنکیم ؟ هچ  دـنرادن  الوم  هک  راّفک  اب  دـنکیم ، هچ  اهنآ  اب  تسا  نینمؤم  يالوم  هک  یلاعت  يادـخ  هدـش : هتفگ 
تعیب حلاص  لمع  زا  دوصقم  دـشاب و  يوبن  ّماع  تعیب  دوصقم  تسا  نکمم  دوشیم ، لصاح  تعیب  نآ  زا  هک  تسا  یتلاح  ای  يولو  ّصاخ 

. ّصاخ
. دندش رفاک  ناشرما  ّیلو  تیالو  هب  هک  نانآ  اوُرَفَک ] َنیِذَّلا  َو  ]

هب هکنآ  نودب  دنربیم  تّذل  دنوشیم و  دنمهرهب  دـنروخیم و  نایاپراهچ  دـننام  ْمَُهل ] ًيْوثَم  ُراَّنلا  َو  ُماْعنَْألا  ُلُکَْأت  امَک  َنُولُکْأَی  َو  َنوُعَّتَمَتَی  ]
. دیامن رظن  شیوخ  تّذل  تبقاع  شیوخ و  تبقاع 
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اسب هچ  ینعی ، تسا  هّکم  رهـش  وت  يهیرق  زا  دوصقم  ْمَُهل ] َرِـصان  الَف  ْمُهانْکَلْهَأ  َْکتَجَرْخَأ  ِیتَّلا  َِکتَیْرَق  ْنِم  ًةَُّوق  ُّدَشَأ  َیِه  ٍۀَیْرَق  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو  ]
؟ میدوبن صیخشت  زیمت و  ياراد  ام  ایآ  دوبن . ناشیا  رب  يرواب  هک  میدرک ، ناشکاله  دندوب و  رتيوق  هّکم  رهش  زا  هک  اهرهش 

هچنانچ تسا  مالّسلا  هیلع  ّیلع  دوصقم  هک  دشاب - شراگدرورپ  بناج  زا  لیلد  هنّیب و  ياراد  هک  یـسک  ایآ  ِهِّبَر ] ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ  ]
. تشذگ دوه  يهروس  رد 

!؟ دندرک يوریپ  ناشیاههتساوخ  زا  درک و  هولج  شرظن  هب  وا  دب  رادرک  هک  تسا  یسک  دننام  ْمُهَءاوْهَأ ] اوُعَبَّتا  َو  ِِهلَمَع  ُءوُس  َُهل  َنِّیُز  ْنَمَک  ]
254 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنشابیم نیقفانم  دوصقم  هک  تسا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
نآ تیاـکح  دراد و  یفاـصوا  هچ  هدـش  هداد  هدـعو  نینمؤم  هب  هک  یتـشهب  هدـش : هتفگ  اـیوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  هلمج  نیا  ِۀَّنَْجلا ] ُلَـثَم  ]

؟ تسا هنوگچ 
ادـیپ رییغت  گـنر  وـب و  معط و  بسح  رب  اـهرهن  نآ  ٍنِسآ ] ِْریَغ  ٍءاـم  ْنِم  ٌراـْهنَأ  اـهِیف  َنوـُقَّتُْملا  َدِـعُو  ِیتَّلا  : ] دوـمرف تـشهب  فـصو  رد  سپ 

. دننکیمن
. تسا هدش  زاینیب  طبار  زا  تسادتبم  نیع  ربخ  نوچ  تسا و  لثم »  » ظفل ربخ  هلمج  نیا 

تـشهب بارـش  تسا ، فصو  ای  فصو ، ینعم  هب  تسا  ردصم  ةّذل »  » ظفل َنِیبِراَّشِلل ] ٍةََّذل  ٍرْمَخ  ْنِم  ٌراْهنَأ  َو  ُهُمْعَط  ْرَّیَغَتَی  َْمل  ٍنََبل  ْنِم  ٌراْهنَأ  َو  ]
. دومن فیصوت  ةّذل »  » ظفل هب  ارنآ  تهج  نیمه  يور  درادن و  خلت  معط  دب و  يوب  دنکیمن و  تسم  نآ  تسین ، سجن  مارح و 

. دشاب هدشن  طولخم  نآ  هب  يویند  لسع  چیه  هک  صلاخ  فاص و  لسع  یفَصُم ] ٍلَسَع  ْنِم  ٌراْهنَأ  َو  ]
. دیجمت حیبست و  تادهاشم و  مولع و  ياههویم  لیبق  زا  يورخا  يویند و  ياههویم  يهمه  زا  ِتارَمَّثلا ] ِّلُک  ْنِم  اهِیف  ْمَُهل  َو  ]

. تسا راگدرورپ  ترفغم  ششخب و  اهنیا  يهمه  زا  رتالاب  و  ْمِهِّبَر ] ْنِم  ٌةَرِفْغَم  َو  ]
یـسک دننام  تساهتمعن  نآ  نایم  رد  تشهب  رد  هک  یـسک  ایآ  ینعی  تسا ، فوذـحم  يادـتبم  ربخ  هلمج  نیا  ِراَّنلا ] ِیف  ٌدـِلاخ  َوُه  ْنَمَک  ]

تسا . شتآ  رد  هشیمه  هک  تسا 
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دوصقم اجنیا  رد  یلو  دیآیم ، درس  يانعم  هب  یهاگ  میمح »  » ظفل دوشیم و  هدیناروخ  غاد  مرگ و  بآ  نایخزود  هب  ًامیِمَح ] ًءام  اوُقُـس  َو  ]
. تسا مرگ  بآ 

هدعو نیقّتم  هب  هک  تسا  ییاهرهن  لباقم  رد  نیا  دنکیم و  هراپ  هّکت  ار  نانآ  ياشحا  اعما و  ترارح  یمرگ و  طرف  زا  هک  ْمُهَءاْعمَأ ] َعَّطَقَف  ]
. تسا هدش  هداد 

ندادارف شوگ  عامتـسا و  زا  ناـنآ  دوصقم  هک  دنتـسه  یناـسک  َكِدـْنِع ] ْنِم  اوُجَرَخ  اذِإ  یَّتَح  َکـَْیلِإ  ُعِمَتْـسَی  ْنَم   ] نیقفاـنم زا  و  ْمُْهنِم ] َو  ]
شوگ وـت  نانخـس  هب  سپ  هدـش ، هداـهن  ناـشبلق  رب  رهم  هک  دنتـسه  یناـسک  نیقفاـنم  زا  تسا : نیا  هیآ  ياـنعم  اـی  دـشابیم ، وـت  يازهتـسا 

. دنوش جراخ  وت  شیپ  زا  ات  دنمهفیمن  ارنآ  یلو  دنهدیمارف 
: دنیوگیم هدش  هداد  مهف  ملع و  هک  نانآ  هب  ْمُهَءاوْهَأ ] اوُعَبَّتا  َو  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  َعَبَط  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ًاِفنآ  َلاق  اذ  ام  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَِّلل  اُولاق  ]

. دننکیم يوریپ  دوخ  سوه  اوه و  زا  هدش و  هداهن  رهم  ناشیاهلد  رب  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  تفگ !؟ هچ 
دایز ار  نانآ  تیاده  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ای  دنوادخ  دندش  ییامنهار  ّیلع  تیالو  هب  هک  نانآ  تّما  ًيدُه ] ْمُهَداز  اْوَدَتْها  َنیِذَّلا  َو  ]

. دیدرگ نانآ  تیاده  يدایز  ببس  نیقفانم  ازهتسا و  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نانخس  ای  درک ،
. ددرگیمرب قوف  تالامتحا  زا  یکی  هب  مهاتآ »  » رد لعاف  ریمض  ْمُهاتآ ] َو  ]

. تسنانآ نأش  قیال  هک  دش  يوقت  هب  نینمؤم  فاّصتا  ببس  نیقفانم  ازهتسا  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نانخس  اب  ادخ  ْمُهاْوقَت ] ]
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. تواکذ ملع و  لیبق  زا  داد  نانآ  هب  ار  ناشیاوقت  ببس  دنوادخ  ای 

؟ دیآ شیپ  ناشیا  رب  هاگان  هک  دنتسه  یتعاس  ناترظتنم  ایآ  ًۀَتَْغب ] ْمُهَِیتَْأت  ْنَأ  َۀَعاَّسلا  اَّلِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَهَف  ]
. تسنانآ راظتنا  لیلعت  تسا و  ریدقت  رد  مال  ای  لامتشا ، لدب  تروص  هب  تسا  ۀعاسلا »  » زا لدب  مهیتأت » نأ   » ظفل

ریبک ملاع  رد  تمایق  تامالع  زا  هچ  دـشابیم ، تمالع  ياـنعم  هب  تسا و  تکرح  اـب  طرـش »  » عمج طارـشأ »  » ظـفل اهُطارْـشَأ ] َءاـج  ْدَـقَف  ]
. تسا ینامسآ  باتک  نیرخآ  لوزن  رمق و  قاقشنا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ندش  ثوعبم 

هک تسا  یضارما  سپس  دوشیم ، قّقحم  نآ  رد  هک  تسا  یتارییغت  سپس  تسا ، يولع  ملاع  زا  لقع  لوزن  تمالع  نیلّوا  ریغص  ملاع  رد  و 
. دنکیم نآ  نتفر  نیب  زا  لاوز و  رب  تلالد  هک  ییاهزیچ  زا  اهنیا  ریغ  دوشیم ، دراو  وا  رب 

ناهگان تمایق  رگا  ینعی  دشابیم ، نآ  باوج  اهطارـشأ » ءاج  دقف   » ظفل هدش و  هدـناوخ  مهتأت »  » مزج و  نإ »  » يهرـسک اب  مهیتأت » نأ   » ظفل
. تسا هدمآ  شتامالع  نوچ  تسین ، نآ  رد  یبّجعت  دسرب 

. دشاب ْمُْهتَءاج ] اذِإ  ْمَُهل  یَّنَأَف   ] یلاعت يادخ  لوق  طرش  باوج  تسا  نکمم 
. دشاب مهیرکذ »  » ظفل مهتءاج »  » لعاف تسا  نکمم  درادن و  یعفن  دسرب  تمایق  هک  هاگنآ  نانآ  يروآ  دای  ْمُهارْکِذ ] ]

هدروخ رمخ  ددرگ ، رهاظ  ینادان  لهج و  دوش و  هتـشادرب  ملع  هک  تسا  نیا  تعاس  تامالع  زا  تسا : هدـمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا 
دشاب . درم  کی  نز  هاجنپ  نیب  رد  هک  اجنآ  ات  دنوش  رتشیب  نانز  دنوش و  كدنا  مک و  نادرم  ددرگ ، راکشآ  انز  دوش ،
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257 ص :  نامز .....  رخآ  رد  مدرم  لاوحا  رد  یثیدح 

ار هبعک  برد  يهقلح  سپ  دوب ، عادولا  ۀّـجح  نآ  میدرازگ ، ّجـح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  اـب  اـم  تفگ : ساـّبع  نبا  هتفگ : یّمق 
سّدق ناملس  مدرم  نیرتکیدزن  زورنآ  رد  مهدن ، ربخ  تمایق  تمالع  زا  امش  هب  ایآ  دومرف : دینادرگ و  ام  يوس  هب  ار  شیور  سپس  تفرگ ،

. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ای  یلب  تفگ : هک  دوب ، هّرس 
میظعت اهسوه ، اوه و  هب  لیامت  تاوهش ، زا  يوریپ  اهزامن ، نتفر  نیب  زا  تسا  تمایق  تامالع  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

بآ رد  کمن  هک  روطنامه  دوشیم ، بوذ  شندـب  لخاد  رد  نمؤم  بلق  هک  تسا  ماگنه  نآ  رد  ایند ، هب  نید  نتخورف  تورث و  ناـبحاص 
. دهد رییغت  ارنآ  دناوتیمن  دنیبیم و  ار  رکنم  نمؤم  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  دوشیم ، بوذ 

؟ دش دهاوخ  قّقحم  بلطم  نیا  هّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  ناملس 
. تسا یندش  قّقحم  بلطم  نیا  ناملس  ای  تسا  وا  تسد  هب  مناج  هک  یسک  هب  دنگوس  یلب ، دومرف :

رگمتـس و ملاـظ و  یناـفراع  قساـف ، ناریزو  دـنوشیم ، ّطلـسم  مدرم  رب  رگمتـس  یناـهاشداپ  ناریما و  هک  تسا  ماـگنه  نآ  رد  ناملـس  يا 
. دنیآیم دوجوب  نیاخ  ياهرادتناما 

؟ تسا یندش  قّقحم  بلطم  نیا  هّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  ناملس 
. تسا وا  تسد  هب  مناج  هک  یسک  هب  دنگوس  یلب ، دومرف :

وگتـسار دـنکیم ، تنایخ  نیما  هدـش و  بوسحم  نیما  نئاخ  دوشیم ، رکنم  فورعم  فورعم و  رکنم  هک  تسا  ماـگنه  نآ  رد  ناملـس  اـی 
. دریگیم رارق  قیدصت  دروم  وگغورد  بیذکت و  دروم 
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؟ دوشیم قّقحم  امتح  روما  نیا  هّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  ناملس 
نازینک دـننکیم ، تموکح  تراما و  اهنز  هک  تسا  ماگنه  نآ  رد  ناملـس  اـی  تسا . وا  تسد  رد  مناـج  هک  یـسک  هب  دـنگوس  یلب  دومرف :

ادخ لام  ررض و  تمارغ و  تاکز  دوشیم ، هدرمـش  بوخ  تفارظ و  غورد  دننیـشنیم ، اهربنم  رب  ناکدوک  دنریگیم ، رارق  تروشم  دروم 
. دیآیم باسح  هب  تمینغ 

. دیامنیم عولط  راد  هلابند  يهراتس  دنکیم و  یبوخ  شتسود  هب  دنکیم و  متس  شردام  ردپ و  رب  درم  و 
وا تردق  تسد  رد  مناج  هک  یـسک  هب  مسق  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دـنوشیم ؟ عقاو  امتح  روما  نیا  درک : ضرع  ناملس 

. دوشیم عقاو  یلب  تسا 
هب نامیرک  دیآیم ، شیپ  یلاسکشخ  دوشیم و  مک  ناراب  دنکیم ، تکراشم  شرسمه  اب  تراجت  رد  نز  هک  تسا  تقو  نآ  رد  ناملس  ای 

یکی نیا  هچ  دـنوشیم ، مه  کـیدزن  اـهرازاب  ماـگنه  نآ  رد  سپ  دریگیم  رارق  ریقحت  دروـم  تـسد  یهت  درم  دـنیآیم ، بـضغ  ظـیغ و 
. ادخ ندرک  تّمذم  لاح  رد  رگم  ار  مدرم  ینیبیمن  سپ  ماهدربن ، دوس  يزیچ  نم  دیوگیم : يرگید  نآ  ماهتخورفن ، يزیچ  نم  دیوگیم 

؟ هّللا لوسر  ای  دوشیم  قّقحم  بلطم  نیا  درک : ضرع  ناملس 
. يرآ تسا  وا  تسد  هب  مناج  هک  یسک  هب  دنگوس  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

دننکیم و نب  خیب و  زا  ار  اهنآ  دننک  توکس  رگا  دنوشیم ، هتـشک  دنیوگب  نخـس  رگا  هک  دنیآیم  دیدپ  یماوقا  ماگنه  نآ  رد  ناملـس  ای 
ياهلد دنزیرب ، ار  اهنآ  نوخ  دنیامن ، زواجت  اهنآ  سومان  هب  دـننک ، هرداصم  دـنزای و  تسد  اهنآ  لاوما  هب  ات  دنرامـشیم  لالح  ار  ناشنوخ 

ساره بعر و  زا  ار  نانآ 
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. تشحو بعر و  سرت و  لاح  رد  رگم  ینیبیمن  ار  ماوقا  نآ  سپ  دننک ، رپ 
: دومرف هّللا ؟ لوسر  ای  دوشیم  قّقحم  دروم  نیا  درک : ضرع  ناملس 

. تسوا تردق  تسد  رد  مناج  هک  یسک  هب  دنگوس  یلب 
، اهنآ تسد  زا  نم  تّما  نافیعض  رب  ياو  سپ  دنیرفآیم ، نم  تّما  رـس  تشپ  برغم  زا  يزیچ  قرـشم و  زا  يزیچ  ماگنه  نآ  رد  ناملـس  ای 
، دنـسرتیمن راکدب  دب و  راک  چیه  زا  دنراذگیم ، مارتحا  گرزب  هب  هن  دـننکیم ، محر  ریغـص  هب  هن  نانیا  هک  ادـخ ، بناج  زا  اهنآ  رب  ياو 

قّقحم بلطم  نیا  هّللا  لوـسر  اـی  درک : ضرع  ناملـس  تـسا ، نیطایـش  ياـهلد  اـهنآ  ياـهلد  یلو  ناـیمدآ  يهفاـیق  ناـنآ  يهفاـیق  لـکیه و 
. تسا وا  تردق  تسد  رد  مناج  هک  ییادخ  هب  دنگوس  يرآ  دومرف : دوشیم ؟

ردپ و يهناخ  رد  زینک  اب  هک  روطنامه  دننکیم  جاودزا  نارـسپ  اب  اهنز ، هب  اهنز  دـننکیم ، افتکا  اهدرم  هب  اهدرم  ماگنه  نآ  رد  ناملـس  يا 
ادخ تنعل  سپ  دنوشیم ، نابـسا  رب  راوس  نانز  جرف و  نابحاص  نادرم ، هب  نانز  دنوشیم و  هیبش  نانز  هب  نادرم  دننکیم ، جاودزا  شردام 

. داب نم  تّما  زا  نانز  هنوگنیا  رب 
؟ هّللا لوسر  ای  تسا  یندش  قّقحم  بلطم  نیا  ایآ  درک : ضرع  ناملس 

. تسا وا  تردق  يهضبق  رد  مناج  هک  یسک  هب  دنگوس  يرآ  دومرف : ادخ  لوسر 
، دنوشیم هتـسارآ  رویز  هب  اهنآرق  دننکیم ، تنیز  ار  اههسینک  اهرید و  هک  روطنامه  دننکیم  تنیز  ار  اهدجـسم  نامز  نآ  رد  ناملـس  ای 

فلتخم . ياهنابز  دنراد و  ضغب  هنیک و  مه  هب  تبسن  هک  ییاهلد  اب  دنوشیم  دایز  اهفص  دنوشیم ، دنلب  اههرانم 
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؟ دوشیم عقاو  امتح  انعم  نیا  هّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  ناملس 
، دنهدیم تنیز  ار  دوخ  الط  اب  نم  تّما  نادرم  نامز  نآ  رد  ناملـس  ای  تسا ، وا  تردق  تسد  رد  مناج  هک  یـسک  هب  دـنگوس  یلب  دومرف :
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. دننکیم تسرد  سابل  گنلپ  تسوپ  زا  دنشوپیم ، ابید  ریرح و 
: دومرف دوشیم ؟ قّقحم  انعم  نیا  هّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  ناملس 

اب الاک و  یعقاو  تمیق  زا  رتدایز  هب  راد  تّدـم  تروص  هب  اههلماعم  دوشیم و  راکـشآ  ابر  نامز  نآ  رد  ناملـس  يا  دـنگوس  ادـخ  هب  يرآ 
. دوشیم عقاو  هوشر 

هک یـسک  هب  دـنگوس  يرآ  دومرف : دوشیم ؟ قّقحم  روما  نیا  هّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  ناملـس  دوریم . الاب  اـیند  دوشیم و  تسپ  نید  و 
، دننزیمن ررـض  ادخ  هب  نامز  نآ  رد  مدرم  ددرگیمن ، هماقا  ادخ  يارب  يّدـح  دوشیم و  دایز  قالط  نامز  نآ  رد  تسوا ، تسد  رد  مناج 

. دننکیم ررض  دوخ  هکلب 
؟ دوشیم عقاو  امتح  بلطم  نیا  هّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  ناملس 

. تسوا تسد  رد  مناج  هک  ییادخ  هب  دنگوس  يرآ  دومرف :
نانآ ورهلابند  دنیآیم و  اهنآ  رس  تشپ  نم  تّما  نیرتدب  دوشیم و  راکشآ  یقیسوم  برط و  تالآ  اههدنناوخ و  عقوم  نآ  رد  ناملـس  يا 

. دنوشیم
؟ هّللا لوسر  ای  تسا  یمتح  بلطم  نیا  درک : ضرع  ناملس 

ّجح هب  حـیرفت  يارب  نم  تّما  نادـنمتورث  ناـمز  نآ  رد  ناملـس  يا  تسوا ، تردـق  تسد  رد  مناـج  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  يرآ  دومرف :
. دنوریم ّجح  هب  تراجت  يارب  نانآ  نیطّسوتم  دنوریم و 
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انغ تروـص  هب  ار  نآ  دـنزومآیم و  ادـخ  ریغ  يارب  ار  نآرق  هـک  دـنیآیم  دـیدپ  یماوـقا  ناـمز  نآ  رد  ترهـش ، اـیر و  يارب  تـّما  يارقف 

هقباسم اـیند  بلط  رد  دـنناوخیم ، اـنغ  اـب  ار  نآرق  دوشیم ، داـیز  اـنز  دـالوا  دـنوریم و  ادـخ  يارب  ملع  هقف و  لاـبند  یماوقا  دـنناوخیم ،
. دننکیم رخافت  نآ  هب  دنراذگیم و 

: دومرف هّللا ؟ لوسر  ای  دوشیم  عقاو  روما  نیا  درک : ضرع  ناملس 
ناـهانگ دوش ، هدـیرد  اـهتمرح  يهدرپ  هک  تسا  یناـمز  رد  روـما  نیا  ناملـس  يا  تسا ، وا  تسد  رد  مناـج  هک  یـسک  هب  دـنگوس  يرآ 

مدرم دوش و  رایسب  رقف  دوش ، رهاظ  دانع  تجاجل و  ددرگ ، راکشآ  غورد  دنوش ، طّلسم  نابوخ  رب  نادب  رارـشا و  ددرگ ، لیـصحت  بسک و 
. دنرامش وکین  ار  یقیسوم  تالآ  جنرطش و  درن و  دنهاوخب ، شتقو  ریغ  رد  ناراب  دنیامن ، رخف  تاهابم و  رگیدمه  هب  سابل  رد 

ناگدننک تدابع  نآرق و  ناگدنناوخ  ددرگ ، زینک  زا  رتلیلذ  نامز  نآ  رد  نمؤم  هک  ییاج  ات  دننادب  دـب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
. دنوش هدناوخ  اهسجن  اهيدیلپ و  مانب  اهنامسآ  توکلم  رد  نانیا  هک  دننک ، تمالم  ار  رگیدمه 

؟ هّللا لوسر  ای  دنوشیم  عقاو  امتح  روما  نیا  درک : ضرع  ناملس 
نیب ام  لیاس  هک  ییاج  ات  دسرتیمن  رقف  زا  زج  دنمتورث  نامز  نآ  رد  ناملس  يا  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  یـسک  هب  دنگوس  يرآ  دومرف :

بلطم نیا  هّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  ناملـس  دراذگب ، يزیچ  وا  تسد  رد  دنکیمن  ادیپ  ار  یـسک  دـنکیم  تساوخرد  لاؤس و  هعمج  ود 
: دومرف دوشیم ؟ عقاو 

. تسوا تسد  رد  مناج  هک  یسک  هب  دنگوس  یلب 
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؟ داب وت  يادف  مردام  ردپ و  تسیچ ؟ هضبیور »  » هّللا لوسر  ای  درک : ضرع  ناملس  دیوگیم ، نخس  هضبیور »  » نامز نآ  رد  ناملس  يا 
تقو نآ  دیوگ ، نخس  مومع  رما  رد  نامز  نیا  رد  تفگیمن و  نخس  نونکات  هک  تسا  یسک  وا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

رد طقف  نیمز  دـنکیم  ناـمگ  یهورگ  موق و  ره  ینتفر و  ورف  دور  ورف  نیمز  هک  یتقو  اـت  كدـنا  رگم  دـننکیمن  گـنرد  مدرم  هک  تسا 
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. تسا هتفر  ورف  نانآ  يهیحان 
ار شیاههرقن  الط و  ینعی  ار  شیاهجنگ  نیمز  تقو  نآ  دوشیم و  مامت  نانآ  گنرد  ات  دننکیم  گنرد  دهاوخ  ادخ  هک  رادـقم  نآ  سپ 

: دومرف درک و  هراشا  اهنوتس  هب  شتسد  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپس  دزیریم ، نوریب 
. دناسریمن یعفن  هرقن  الط و  رگید  زور  نآ  رد  سپس  نیا ، دننام 

. اهُطارْشَأ َءاج  ْدَقَف  ادخ : لوق  يانعم  تسا  نیا  سپس 
ُمَْلعَی ُهَّللا  َو  ِتاـنِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْـمِلل  َو  َِکْبنَذـِل  ْرِفْغَتْـسا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  ـال  ُهَّنَأ  : ] هک نادـب  سپ  یتـسناد  ار  بلطم  نیا  هک  لاـح  ینعی  ْمَلْعاَـف ] ]
ياراد ایند  رخآ  ات  اهمحر  رد  ناتّداوم  هفطن و  رارقتسا  لّوا  زا  امـش  هک  دنادیم ، یلاعت  يادخ  ار  امـش  تالاقتنا  لّوحت و  رییغت و  ْمُکَبَّلَقَتُم ]

. دنتسه تالّوحت  تارییغت و  تالاقتنا و  لقن و 
. دنادیم اهخزرب  ایند و  بتارم  رد  ار  امش  ینوگرگد  لّوحت و  ياج  دنوادخ  ای  فارعا  ات  اهخزرب  رد  نینچمه  و 

. تسرایسب مدرم  بتارم  بسح  رب  بتارم  نآ  دنادیم و  ترخآ  بتارم  رد  ار  امش  ياج  ْمُکاْوثَم ] َو  ]
263 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

30 تایآ 20 -

263 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 20  (: 47  ) دمحم هروس  ]

هراشا

َرَظَن َکـَْیلِإ  َنوُرُْظنَی  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َْتیَأَر  ُلاـتِْقلا  اَـهِیف  َرِکُذ  َو  ٌۀَـمَکُْحم  ٌةَروُس  َْتلِْزنُأ  اذِإَـف  ٌةَروُس  َْتلُِّزن  ـال  َْول  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َو 
ُْمْتیَّلََوت ْنِإ  ُْمْتیَسَع  ْلَهَف  ( 21  ) ْمَُهل ًاْریَخ  َناَکل  َهَّللا  اُوقَدَص  ْوَلَف  ُْرمَْألا  َمَزَع  اذِإَف  ٌفوُْرعَم  ٌلْوَق  َو  ٌۀَعاط  ( 20  ) ْمَُهل یلْوَأَف  ِتْوَْملا  َنِم  ِْهیَلَع  ِّیِشْغَْملا 

ْمَأ َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَـتَی  الَف  َأ  ( 23  ) ْمُهَراْصبَأ یمْعَأ  َو  ْمُهَّمَـصَأَف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ  ( 22  ) ْمُکَماحْرَأ اوُعِّطَُقت  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُدِـسُْفت  ْنَأ 
(24  ) اُهلاْفقَأ ٍبُوُلق  یلَع 

َلََّزن ام  اوُهِرَک  َنیِذَِّلل  اُولاق  ْمُهَّنَِأب  َکـِلذ  ( 25  ) ْمَُهل یْلمَأ  َو  ْمَُهل  َلَّوَس  ُناْطیَّشلا  يَدُْـهلا  ُمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ْمِهِرابْدَأ  یلَع  اوُّدـَتْرا  َنیِذَّلا  َّنِإ 
ُمُهَّنَِأب َِکلذ  ( 27  ) ْمُهَرابْدَأ َو  ْمُهَهوُجُو  َنُوبِرْـضَی  ُۀَِـکئالَْملا  ُمُْهتَّفََوت  اذِإ  َْفیَکَف  ( 26  ) ْمُهَرارْـسِإ ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ِْرمَأـْلا  ِضَْعب  ِیف  ْمُکُعیُِطنَـس  ُهَّللا 

(29  ) ْمُهَناغْضَأ ُهَّللا  َجِرُْخی  َْنل  ْنَأ  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َبِسَح  ْمَأ  ( 28  ) ْمَُهلامْعَأ َطَبْحَأَف  ُهَناوْضِر  اوُهِرَک  َو  َهَّللا  َطَخْسَأ  ام  اوُعَبَّتا 
(30  ) ْمَُکلامْعَأ ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ِلْوَْقلا  ِنَْحل  ِیف  ْمُهَّنَفِْرعََتل  َو  ْمُهامیِِسب  ْمُهَْتفَرَعَلَف  ْمُهَکاْنیَرََأل  ُءاشَن  َْول  َو 

264 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

264 ص :  همجرت ..... :

هداتـسرف ورف  تامکحم  زا  ياهروس  نوچ  هاگنآ  دوشیمن ، هداتـسرف  ورف  داهج ] مکح  لماش   ] ياهروس ارچ  دـنیوگ  ناـنمؤم  زا ] یـضعب   ] و
هدـش شوهیب  گرم  تارکـس ]  ] زا هک  یـسک  هاگن  اب  وت  هب  هک  ینیب  ار  نالد  راـمیب  دوشیم ، داـی  ناکرـشم ] اـب   ] رازراـک نآ  رد  دوشیم و 

. ناشیا لاح  هب  ادب  دنرگنیم  دشاب ،
. تسا رتهب  ناشیا  رب  کشیب  دنشاب ، قداص  دنوادخ  اب  رگا  دوش ، یعطق  راک  نوچ  هاگنآ  کین  ینخس  دیاب و  تعاطا 

. دیلسگب ار  ناتنادنواشیوخ  دنویپ  دینک و  داسف  هنتف و  نیمزرس  نیا  رد  دیبای  تسد  نوچ  اسب  هچ 
. تسا هتخاس  انیبان  ار  ناشیاهمشچ  اونشان و  ّقح ] ندید  ندینش و  زا   ] هدرک و ناشتنعل  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانیا 
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؟ تسا هداتفا  ناش  تلفغ ] ي   ] اهلفق اهلد  رب  ای  دنشیدنایمن ، نآرق  یناعم ]  ] رد ایآ 
ار نآ  ناطیش  دنتـشگرب ،] هتـشذگ  هب  و   ] دندرک تشپ  نآ  هب  تسا ، هدش  نشور  نانآ  رب  تیاده  ّقح و ]  ] هکنآ زا  سپ  هک  یناسک  نامگیب 

. تسا هداد  نادیم  تلهم و  نانآ  هب  تسا و  هتسارآ  ناشمشچ  رد 
میهاوخ تعاطا  امش  زا  اهراک  یضعب  رد  هک  دنیوگ  دناهتشاد ، شوخان  ار  یهلا  يهداتـسرف  ورف  یحو ]  ] هک یناسک  هب  هک  تسا  نآ  زا  نیا 

. دنادیم ار  ناشیراکناهنپ  دنوادخ  درک و 
؟ دنبوک ورف  ار  ناشیاهتشپ  اههرهچ و  هک  یلاح  رد  دنریگب  ار  ناشناج  ناگتشرف  هک  هاگنآ  ناشلاح  دشاب  هنوگچ  سپ 

ار ناشلامعا  دنوادخ ]  ] سپ دنتـشاد ، شوخان  ار  وا  يدونـشخ  دندرکیم و  يوریپ  دروآ  مشخ  هب  ار  دنوادخ  هچنآ  زا  هک  تسا  نآ  زا  نیا 
. درک هابت 

؟ دزاسیمن راکشآ  ار  ناشیاهدسح  دقح و  زگره  دنوادخ  هک  دناهتشادنپ  نالد  رامیب  ایآ 
دنوادخ یسانشیم و  ناشنخـس  گنهآ  زا  ار  نانآ  یـسانشیم و  ناشیامیـس  هب  ار  ناشیا  هاگنآ  مینایامنیم ، وت  هب  ار  نانآ  میهاوخب  رگا  و 

. دنادیم ار  ناتلامعا  نطاب ] رهاظ و  ]

264 ص :  ریسفت ..... 

دوشیمن . لزان  قلطم  تروص  هب  ای  داهج  رما  رد  ياهروس  ارچ  دنیوگیم  نینمؤم  ٌةَروُس ] َْتلُِّزن  َْول ال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َو  ]
265 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

يولو ّصاـخ  تعیب  اـب  هک  دـشاب  یناـسک  دوصقم  تسا  نکمم  تساـهنآ و  زا  نیقفاـنم  صوصخ  اـی  اهناملـسم  قلطم  نینمؤم  زا  دوصقم  و 
. دناهدروآ نامیا 

ای دـشاب ، هتـشادن  هار  نآ  رد  خـسن  هک  ياهروس  اـی  تسا ، نشور  نآ  دوصقم  ياـنعم و  هک  ياهروس  نوچ  و  ٌۀَـمَکُْحم ] ٌةَروُـس  َْتلِْزنُأ  اذِإَـف  ]
. دوش لزان  دشابن ، نآ  رد  تصخر  هک  دشاب  بجاو  لمعلا و  مزال  نآ  ماکحا 

. دشاب بوجو  متح و  تروص  هب  نآ  رد  لاتق  داهج و  مکح  و  ُلاتِْقلا ] اَهِیف  َرِکُذ  َو  ]
يهروس ناگدـننک  تساوخرد  ناگدـننک و  لاؤس  زا  زین  اهنآ  دوخ  تسا و  ضرم  ناشیاهلد  رد  هک  ناـنآ  ٌضَرَم ] ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َْتیَأَر  ]

. دنشابیم مکحم 
. دنک نایب  ار  مکح  ّتلع  هدومن و  ّمذ  ار  اهنآ  ات  هدمآ  ریمض  ياج  هب  رهاظ  مسا  یلو  دشاب  ناگدننک  لاؤس  نامه  دوصقم  تسا  نکمم  و 

. دندرک تساوخرد  لاؤس و  هک  دنشاب  یناسک  زا  ریغ  تسا  ضیرم  ناشیاهلد  هک  یناسک  تسا  نکمم  و 
تلاح هب  گرم  سرت  زا  هک  دـننکیم  هاگن  یـسک  دـننام  تشحو  سرت و  تّدـش  زا  ناـنآ  ِتْوَْملا ] َنِم  ِْهیَلَع  ِّیِـشْغَْملا  َرَظَن  َکـَْیلِإ  َنوُرُْظنَی  ]

. دشاب داتفا  یشوهیب  ّشغ و 
. تسا رتراوازس  نانآ  رب  گرم  يرآ  هک  ْمَُهل ] یلْوَأَف  ]

هک تسا  لثم  لیبق  زا  ای  تسا ، هتـشگ  تاوصا  يامـسا  لیبق  زا  هدش و  لقن  دوخ  لصا  زا  هک  ایوگ  تسا  رجز  دـیدهت و  يهملک  هلمج  نیا 
نتشگزاب يانعم  هب  لآ »  » زا ای  ندوب ، کیدزن  يانعم  هب  یلو »  » زا هدوب  لعف  لصا  رد  تسین ، ریذپ  رییغت 

266 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
يهروس رد  نآ  لیـضفت  تسا و  ندوب  رتراوازـس  يانعم  هب  ای  تسا ، لـیو »  » زا فصو  اـی  ياـنعم  ود  ره  زا  فصو  اـی  سوکعم ، تروص  هب 

. دمآ دهاوخ  تمایق 
فوذحم نآ  ربخ  ادتبم و  ۀعاط »  » ظفل ای  دشابیم  نآ  يادتبم  ٌفوُْرعَم ] ٌلْوَق  َو  ٌۀَعاط  : ] یلاعت يادخ  لوق  تسا و  ربخ  هلمج  نیا  نیاربانب  و 
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. دشابیم ریخ »  » يهملک نآ  تسا و 
وکین فورعم و  راتفگ  تعاط و  ياراد  ام  دـنیوگیم  اهنآ  دوشیم : نینچ  هیآ  يانعم  تروص  نیا  رد  هک  هدـش  هدـناوخ  ۀـعاط » نولوقی   » و

. میتسه
. دندومن نیقی  عطق و  راک  نآ  رب  دندرک و  تّیدج  راک  رد  رمألا  یلع  اومزع  ُْرمَْألا ] َمَزَع  اذِإَف  ]

. تسا ندش  مزاع  يراک  رب  رمألا  مزع  و 
هدافتسا راتفگ  نیا  زا  هچنآ  رد  ینعی  دوب ، رتهب  نانآ  يارب  دندرکیم  ادخ  قیدصت  ٌةَروُس  َْتلُِّزن  َْول ال  دنتفگ  هچنآ  رد  رگا  َهَّللا ] اُوقَدَص  ْوَلَف  ]

لوسر ادـخ و  هب  قیدـصت  نامیا و  دـننام  دـندرک  رارقا  نآ  هب  ناشن  اب  زاب  دـنتفگ و  هچنآ  قلطم  رد  ای  دـشاب ، داهج  رب  صرح  هک  دوشیم ،
ندوب نینمؤملا  ریما  رب  میلـست  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تراما  لیبق  زا  دـندرک  رارقا  نآ  هب  هک  هچنآ  رد  ای  ماکحا ، لوبق  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

. وا
ناشیارب نآ ، ياهتّذل  ایند و  ماّیا  دننام  تسرتبوخ ، دننکیم  لایخ  اهنآ  هک  هچنآ  زا  قوف  دراوم  رد  ادـخ  قیدـصت  يرآ  ْمَُهل ] ًاْریَخ  َناَکل  ]

. تسرتهب
هب متّیلوت » نإ   » ظـفل اـجنیا  رد  دـینادرگب ، يور  مدرم  روما  زا  اـی  دـینادرگب ، يور  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  امـش  رگا  ُْمْتیَّلَوَت ] ْنِإ  ُْمْتیَـسَع  ْلَـهَف  ]

. دننادرگب يور  امش  زا  مدرم  رگا  دوشیم : نینچ  نآ  يانعم  تروص  نیا  رد  هک  هدش  هدناوخ  زین  لوهجم  تروص 
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ندینادرگ يور  نیح  رد  دـیاب  سپ  تشاد  دـیهاوخن  داسفا  زج  يراک  دـینادرگب  يور  ادـخ  رما  زا  امـش  رگا  هک  ِضْرَْألا ] ِیف  اوُدِـسُْفت  ْنَأ  ]
. دیشاب هتشادن  ندرک  داسف  زج  يدیما 

. دینکیم يونعم  يروص و  محر  عطق  تلاح  نآ  رد  ْمُکَماحْرَأ ] اوُعِّطَُقت  َو  ]
. دنانینچ نانآ  ینعی  تسا ، تبیغ  هب  باطخ  زا  تافتلا  اجنیا  رد  َِکئلوُأ ] ]

ناشنامشچ دومن ، رک  تاعومسم  رد  يورخا  تهج  كاردا  زا  ار  اهنآ  ياهـشوگ  دنوادخ  ْمُهَراْصبَأ ] یمْعَأ  َو  ْمُهَّمَـصَأَف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َنیِذَّلا  ]
. درک انیبان  ار 

. دننک لّمأت  ّربدت و  نآرق  تایآ و  رد  دنناوتیم  ایآ  ینعی  َأ ] ]
دروآ هدرکن  تروص  هب  ار  بولق »  » ظفل اجنیا  رد  دنرادن . ّربدت  رب  تردق  هجیتن  رد  هدـش و  هدز  لفق  نانآ  ياهلد  رب  َنآْرُْقلا ] َنوُرَّبَدَـتَی  الَف  ]

رد دنتـسین ، ناسنا  ياهلد  هک  ایوگ  هدـش  لفق  ياهلد  هک  دـشاب  نیا  هب  راعـشا  ات  اُهلاْفقَأ ] ٍبُوُلق  یلَع  ْمَأ   ] دـیوگب دوب  بسانم  هک  یلاـح  رد 
. دوشیمن اهناسنا  هب  هفاضا  هجیتن 

هک تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  بولق  هب  لافقا »  » هفاضا دنوش و  هتخانش  تسین  نکمم  هک  ییوگ  یتسپ  تراقح و  تیاهن  تهج  زا  اهلد  نآ  ای 
. يروص ياهلفق  سنج  زا  هن  تسا ، اهلد  نامه  خنس  زا  اهلد  ياهلفق 

زا کی  ره  رابتعا  کی  هب  یلفس ، توکلم  هب  ياهنزور  ایلع و  توکلم  هب  تسا  ياهنزور  ياراد  اهلد  زا  کی  ره  تشذگ  يهروس  لّوا  رد  و 
268 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ود  زا  کی  ره  یلفس و  توکلم  هب  رد  کی  دنراد و  ایلع  توکلم  هب  رد  کی  اهلد 

. دوشیم هتسب  يرگید  نآ  دوش  زاب  رد 
یـسک هب  ار  نید  زا  تشگزاـب  دـیامیپیم ، ار  یهار  هک  هدرک  یـسک  هب  هیبشت  ار  نید  قیرط  رب  کـلاس  ْمِهِراـبْدَأ ] یلَع  اوُّدـَتْرا  َنیِذَّلا  َّنِإ  ]

. ددرگیم رب  دراذگیم و  شرس  تشپ  رد  ار  یهار  هک  هدرک  هیبشت 
. دندرک تفلاخم  ار  وا  تاروتسد  سپس  دندروآ ، مالسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تسد  هب  هک  تسا  یناناملسم  تلاح  نیا  و 

نآ قیرط  تیالو و  تیاده  زا  دوصقم  دش ، نشور  تیاده  هار  شلوسر  راتفگ  ادخ و  راتفگ  اب  هکنآ  زا  سپ  يَدُْهلا ] ُمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  ]
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. تسا هتخادرپ  نآ  نایب  هب  دّدعتم  ياهاج  رد  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هدومن و  نایب  دّدعتم  تایآ  رد  ارنآ  دنوادخ  تسا ،
. تفرگ تعیب  اج  هد  رد  مدرم  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  يربخ  رد  و 

. تفرگ تعیب  مدرم  زا  هبترم  هس  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تسا : يرگید  ربخ  رد  و 
وا دـیق  دـنب و  رد  ینعی  ریعبلل » تیلمأ   » تسا و هدرک  ینـالوط  ار  وا  یهارمگ  ینعی  ۀـیغ » یف  هل  تیلما  [ » ْمَُـهل یْلمَأ  َو  ْمَُـهل  َلَّوَـس  ُناـْطیَّشلا  ]

. داد تلهم  وا  هب  ادخ  ینعی  هل » هّللا  یلمأ  و   » دش داشگ  عیسو و 
. تسا هدش  لزان  وا  تفالخ  مالّسلا و  هیلع  یلع  يهراب  رد  هک  ار  هچنآ  دنتشادن  شوخ  ینعی  ُهَّللا ] َلََّزن  ام  اوُهِرَک  َنیِذَِّلل  اُولاق  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ]
عمج ردـصم  تروص  هب  مهرارـسا »  » ظفل ْمُهَرارْـسِإ ] ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ِْرمَْألا  ِضَْعب  ِیف  ْمُکُعیُِطنَـس  ُهَّللا  َلََّزن  اـم  اوُهِرَک  َنیِذَِّلل  اُولاـق  ْمُهَّنَأـِب  َکـِلذ  ]

. تسا هدش  هدناوخ 
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ادخ هب  دومرف : دندش ، ّدترم  نامیا  زا  دندرک و  كرت  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  ینالف  ینالف و  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هدومن لزان  دّـمحم  رب  لیئربج  هک  تسا  یلاعت  يادـخ  لوق  هیآ  نآ  تسا ، هدـش  لزان  ناشنارادـفرط  رفن و  ود  نآ  يهراـب  رد  هیآ  دـنگوس 

ناشناوریپ رفن  ود  نآ  دومرف : قداص  ماما  رمألا  ضعب  یف  مکعیطنس  مالـسلا  هیلع  یلع  یف  هللا  لزن  ام  اوهرک  نیذلل  اولاق  مهنأب  کلذ  تسا :
هب يزیچ  سمخ  زا  دشابن و  ام  نیب  رد  تفالخ  رما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا  دعب  هک  دندنبب  نامیپ  مه  اب  هک  دندرک  توعد  ار  هّیما  ینب 

نامیپ مه  سمخ  هلأسم  رد  هک  دـندرک  لوبق  دـنوشیمن و  جاتحم  يزیچ  هب  میهدـب  ناـنآ  هب  ار  سمخ  رگا  دـنتفگ : هّیما  ینب  دـنهدن و  اـم 
ار ام  هک  ییاهزیچ  زا  یـضعب  ام  دـنتفگ : اذـل  دـشاب و  ناشنارادـفرط  رفن و  ود  نآ  ناـیم  رد  تفـالخ  هک  دـندادن  ّتیمها  رگید  یلو  دـنوش 

لزاـن دـنوادخ  هک  هچنآ  میهدیمن و  اـهنآ  هب  سمخ  زا  يزیچ  هک  تسا  سمخ  تمـسق  نآ  میراد ، لوبق  دـیدرک  توعد  زیچ  نآ  يوـسب 
. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  نآ  هدینادرگ و  بجاو  شقلخ  رب  هک  تسا  يزیچ  هدرک 

ُعَمْـسَن اَّنَأ ال  َنُوبَـسْحَی  ْمَأ  َنُومِْربُم  اَّنِإَف  ًاْرمَأ  اُومَْربَأ  ْمَأ  دومرف : لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  سپ  دوب ، ناشبتاک  دارفا و  نآ  زا  هدـیبع  وبا  و 
يهراب رد  ار  هچنآ  دنتـشادن  شیوخ  هک  نانآ  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  اـمهیلع  قداـص  ماـما  رقاـب و  ماـما  زا  هیآ » رخآ  اـت  ْمُهاوَْجن ...  َو  ْمُهَّرِس 

. دندوب هّیما  ینب  تسا  هدش  لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو 
. دننکیم ادیپ  جایتحا  هنوگچ  ای  اهنآ ، لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  سپ  َْفیَکَف ] ]

[ ْمُهَرابْدَأ َو  ْمُهَهوُجُو  َنُوبِرْضَی  ُۀَِکئالَْملا  ُمُْهتَّفَوَت  اذِإ  ]
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. دننزیم نانآ  تشپ  ور و  رب  دنریگب ، ار  نانآ  ناج  ناگتشرف  نوچ 
ار وا  ناوضر  اضر و  هدروآ ، مشخ  هب  ار  ادخ  هک  دـندرک  يوریپ  يزیچ  زا  اهنآ  نوچ  ُهَناوْضِر ] اوُهِرَک  َو  َهَّللا  َطَخْـسَأ  ام  اوُعَبَّتا  ُمُهَّنَِأب  َِکلذ  ]

مالّـسلا هیلع  یلع  تیالو  اهنیا  يهمه  تمعن  ناوضر و  اضر و  تمحر و  هک  تسا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  دوصقم  هک  دنتـشادن ، شوخ 
. تسا

طبح ار  نانآ  لامعا  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  تیالو  زا  دـنیاشوخان  ای  دوب ، ادـخ  مشخ  بجوم  هچنآ  زا  ندرک  يوریپ  ناـمه  ْمَُهلاـمْعَأ ] َطَـبْحَأَف  ]
. دربیم نیب  زا  دنکیم و 

هدومن وا  تیالو  هب  رما  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  ار ، مالّـسلا  هیلع  یلع  دنتـشادن  شوخ  نانیا  دومرف  هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
هک یّجح  رد  تسا  هدـش  لزاـن  ّجـح  رد  هیآ  هدزناـپ  روما  نیا  رد  هفرع ، زور  هیورت و  زور  هلخن و  نطب  رد  نینح ، زور  ردـب ، زور  رد  تسا 

. مخ رد  هفحج و  رد  دندرک و  عنم  مارحلا  دجسم  هب  نتفر  زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
. دناهداد ماجنا  مالسا  رد  هک  تسا  ییاهراک  طبح  لامعا  طبح  زا  دوصقم  و 
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راکـشآ ار  ناـنآ  يزرو  يهنیک  دـنوادخ  دـندرک  ناـمگ  دـنراد  يراـمیب  هک  ناـنآ  ُهَّللا ] َجِرُْخی  َْنل  ْنَأ  ٌضَرَم  ْمِِهبوـُُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َبِسَح  ْمَأ  ]
. دنکیمن

نانآ ینورد  يهنیک  ام  تسدساف و  نامگ  نیا  ینعی  نینمؤم ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  تبسن  نانآ  ینورد  يهنیک  ْمُهَناغْضَأ ] ]
. میزاسیم رهاظ  ار 

ات  میدادیم  ناشن  وت  هب  ار  نانآ  دوخ  میناسانشب  وت  هب  ار  نانآ  میتساوخیم  ام  رگا  ْمُهامیِِسب ] ْمُهَْتفَرَعَلَف  ْمُهَکاْنیَرََأل  ُءاشَن  َْول  َو  ]
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. یتخانشیم ناشینورد  قافن  هفایق و  امیس و  اب  ار  نانآ 
. یتخانشیم ار  اهنآ  ناشراتفگ  زرط  زا  یتخانشن  ناشهفایق  امیس و  زا  رگا  و  ِلْوَْقلا ] ِنَْحل  ِیف  ْمُهَّنَفِْرعََتل  َو  ]

اوحف لوقلا » نحل   » زا دوصقم  نّیعم و  ریغ  دشاب و  ّماع  باطخ  تسا  نکمم  دشاب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  باطخ  تسا  نکمم  و 
. هیروت هیانک و  تهج  هب  تسا  مالک  ندرک  لیام  ندنادرگرب و  دوصقم  ای  ضیرعت ، هیروت و  هیانک و  دننام  تسا ، راتفگ  زا  دوصقم  و 

، تسا مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هب  تبـسن  ناـنآ  يهنیک  ضغب و  لوقلا » نحل  : » تفگ هک  تسا  هدـش  تیاور  يردـخ  دیعـس  یبا  زا 
مالّـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هب  تبـسن  نانآ  ضغب  هنیک و  يهلیـسو  هب  ار  نیقفانم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نامز  ردام  تفگ :

. میتخانشیم
نایب و هوحن  زا  اریز   ) دوبن یفخم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  یقفانم  چیه  هیآ  نیا  لوزن  زا  دعب  هک  هدـش  تیاور  سنا  زا  و 

(. دندشیم هتخانش  اهنآ  ندز  هیانک  هشوگ و 
. دییامن یفخم  ای  دینک  نامتک  ار  نآ  هچ  تسا ، هاگآ  امش  لامعا  هب  دنوادخ  ْمَُکلامْعَأ ] ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ]

38 تایآ 31 -

271 ص :  ات 38 ..... ] تایآ 31  (: 47  ) دمحم هروس  ]

هراشا

ْنِم َلوُسَّرلا  اوُّقاَش  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدَـص  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 31  ) ْمُکَرابْخَأ اَُوْلبَن  َو  َنیِِرباَّصلا  َو  ْمُْکنِم  َنیِدِـهاجُْملا  َمَْلعَن  یَّتَح  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو 
ْمَُکلامْعَأ اُولِْطُبت  َو ال  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( 32  ) ْمَُهلامْعَأ ُِطبُْحیَس  َو  ًاْئیَش  َهَّللا  اوُّرُضَی  َْنل  يدُْهلا  ُمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب 

َو َنْوَلْعَْألا  ُُمْتنَأ  َو  ِْملَّسلا  َیلِإ  اوُعْدَت  َو  اُونِهَت  الَف  ( 34  ) ْمَُهل ُهَّللا  َرِفْغَی  ْنَلَف  ٌراَّفُک  ْمُه  َو  اُوتام  َُّمث  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدَـص  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 33)
(35  ) ْمَُکلامْعَأ ْمُکَِرتَی  َْنل  َو  ْمُکَعَم  ُهَّللا 

ْجِرُْخی اُولَْخبَت َو  ْمُکِفُْحیَف  اهوُمُْکلَئْـسَی  ْنِإ  ( 36  ) ْمَُکلاْومَأ ْمُْکلَئْـسَی  َو ال  ْمُکَروُجُأ  ْمُِکتُْؤی  اوُقَّتَت  َو  اُونِمُْؤت  ْنِإ  َو  ٌوَْهل  َو  ٌبَِعل  اْینُّدـلا  ُةایَْحلا  اَـمَّنِإ 
ُءارَقُْفلا ُُمْتنَأ  َو  ُِّینَْغلا  ُهَّللا  َو  ِهِسْفَن  ْنَع  ُلَْخبَی  امَّنِإَف  ْلَْخبَی  ْنَم  َو  ُلَْخبَی  ْنَم  ْمُْکنِمَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُقِْفُنِتل  َنْوَعُْدت  ِءالُؤه  ُْمْتنَأ  اه  ( 37  ) ْمُکَناغْضَأ

(38  ) ْمَُکلاْثمَأ اُونوُکَی  َُّمث ال  ْمُکَْریَغ  ًامْوَق  ْلِْدبَتْسَی  اْوَّلَوَتَت  ْنِإ  َو 
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272 ص :  همجرت ..... :

. میناسانشب ار  ناتلاوحا  میرادب ، مولعم  ار  نارباص  نادهاجم و  امش  نایم  زا  ات  ناتمییامزآیم  هنوگ  همه  و 
اب تسا ، هدـش  نشور  نانآ  رب  تیادـه  ّقح و ]  ] هکنآ زا  سپ  دناهتـشاد ، زاب  ادـخ  هار  زا  ار ] مدرم  و   ] دـناهدیزرو رفک  هک  یناسک  ناـمگیب 
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. دنادرگ شزرا ] یب  و   ] هابت ار  ناشلامعا  دنوادخ ]  ] هک ادوز  دنناسریمن و  ینایز  دنوادخ  هب  زگره  دناهدیزرو ، تفلاخم  ربمایپ 
. دینادرگم لطاب  ار  ناتلامعا  دینک و  تعاطا  ربمایپ  زا  دنوادخ و  زا  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

ار ناـنآ  دـنوادخ  زگره  دـناهدرم  رفک  لاـح  رد  سپــس  دناهتــشاد ، زاـب  ادــخ  هار  زا  ار ] مدرم   ] دــناهدیزرو و رفک  هـک  یناـسک  ناـمگیب 
. دزرمآیمن

ار امـش  لامعا  شاداـپ ]  ] تسامـش و اـب  دـنوادخ  دـیا و  هریچ ] و   ] رترب امـش  هک  دـییاین  رد  شزاـس  حلـص و  رد  زا  دـیزرون و  یتسـس  سپ 
. دهاکیمن

هتشاد  نامیا  رگا  تسا و  یمرگرس  هچیزاب و  دننام ]  ] ایند یناگدنز  انامه 
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. دبلطیمن امش  زا  ار  امش  لاوما  يهمه ]  ] دزادرپیم و امش  هب  ار  ناتیاهشاداپ  دیزروب ، زیهرپ  اورپ و  دیشاب و 
. دزاس راکشآ  ار  امش  یلدمهان  دیزرو و  لخب  اسب ] هچ   ] دریگب مشخ  امش  رب  دبلطب و  امش  زا  ار  نآ  رگا 

سک ره  دنزرویم و  لخب  هک  دنتـسه  امـش  زا  یـضعب  هاگنآ  دینک ، قافنا  ادخ  هار  رد  هک  دوشیم  هتـساوخ  امـش  زا  هک  دـیتسه  امـش  ناه 
نیـشناج ار  امـش  ریغ  یموق  دـینادرگب  يور  رگا  دـینادنمزاین و  امـش  تسا و  زاینیب  دـنوادخ  دزرویم و  غیرد  دوخ  زا  اـنامه  دزرو  لـخب 

. دوب دنهاوخن  امش  دننام  نانآ  هاگنآ  دزاسیم ، امش ] ]

273 ص :  ریسفت ..... 

ياقلا ناطیـش و  يهسوسو  یبلق و  تاروطخ  اب  ای  رهد ، ثداوح  اهالب و  اب  ای  فیلکت ، قلطم  اب  اـی  داـهج ، هب  رما  اـب  ار  امـش  و  ْمُکَّنَُوْلبََنل ] َو  ]
. مینکیم شیامزآ  ناحتما و  ناتیاهلد  رد  ناطیش  يهیحان  زا  ههبش 

مادـک دـندهاجم و  مادـک  هک  شیوخ  رهاظم  رد  مینادـب  ای  دوش ، راکـشآ  رهاـظ و  اـم  ملع  اـت  َنیِِرباَّصلا ] َو  ْمُْکنِم  َنیِدِـهاجُْملا  َمَْلعَن  یَّتَح  ]
. ابیکش

دیدروآ و نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  دییوگیم  دیهدیم و  ناتدوخ  زا  هک  ییاهربخ  ینعی  مینک ، ناحتما  ار  امش  رابخا  و  ْمُکَرابْخَأ ] اَُوْلبَن  َو  ]
. دیاهدرک قیدصت  هدروآ  هک  هچنآ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

فالخرب امش  هک  دنهدیم  ربخ  امش  زا  نارگید  هچ  مینک ، ناحتما  دنهدیم  امـش  بناج  زا  نارگید  هک  ار  يرابخا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 
نارگید زا  هک  ار  امـش  رابخا  ای  دینکیم ، هشیدنا  ّربدـت و  هدومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  يهراب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  هچنآ 

. تسا هدش  هدناوخ  زین  بیاغ  تروص  هب  ولبن »  » و ملعن »  » و مّکنولبنل »  » لعف هس  ره  مینک و  شیامزآ  دیهدیم  ربخ 
. دندش رفاک  تیالو  هب  هک  یناسک  اوُرَفَک ] َنیِذَّلا  َّنِإ  ]

274 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دندرک عنم  تسوا  تیالو  مالّسلا و  هیلع  یلع  زا  ترابع  هک  ادخ  هار  زا  ار  نارگید  ای  دندرک ، ضارعا  ِهَّللا ] ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدَص  َو  ]

اهنآ تیالو  رب  نتفرگ  نامیپ  زا  دعب  شتیب  لها  دروم  رد  ار  وا  ای  دندرک ، تفلاخم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  و  َلوُسَّرلا ] اوُّقاَش  َو  ]
. دندرک هتسخ 

، دز دنناوتن  يررض  ادخ  هب  زگره  دش  عضاو  نشور و  نانآ  رب  تیاده  هار  هکنآ  زا  سپ  ًاْئیَـش ] َهَّللا  اوُّرُـضَی  َْنل  يدُْهلا  ُمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  ]
. دننزیمن ررض  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ای  وت  هب  ای 

. دومن دهاوخ  طبح  يدوز  هب  دندروآ  ياجب  مالسا  رد  هک  ار  نانآ  لامعا  ْمَُهلامْعَأ ] ُِطبُْحیَس  َو  ]
تعاـطا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفـالخ  هک  ار  یناـسک  نآ  لاوـحا  هکنآ  زا  سپ  اوـُنَمآ ] َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  ]
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: دومرف داد ، رارق  باطخ  ادن و  دروم  فطل  باب  زا  ار  نینمؤم  درک ، رکذ  دننکیمن 
امـش لامعا  ات  دینک  تعاطا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  زا  دندرک  رما  نآ  هب  هک  هچنآ  رد  ار  شلوسر  ادـخ و  َلوُسَّرلا ] اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  ]

. دوشن لطاب 
. دینکن لطاب  ار  ناتیاهلمع  لوسر  ادخ و  تعاط  كرت  اب  و  ْمَُکلامْعَأ ] اُولِْطُبت  َو ال  ]

. دندش رفاک  تیالو  هب  هک  یناسک  اوُرَفَک ] َنیِذَّلا  َّنِإ  ]
هک تسا  تهج  نادـب  هّللا » لـیبس   » رارکت تسا ، تیـالو  ناـمه  ادـخ  هار  دـندرکیم ، يریگوـلج  ادـخ  هار  زا  و  ِهَّللا ] ِلـِیبَس  ْنَع  اوُّدَـص  َو  ]

. تسا ینعم  نیمه  كرابم  يهروس  زا  دوصقم 
تلاح  نیمه  رد  و  ْمَُهل ] ُهَّللا  َرِفْغَی  ْنَلَف  ٌراَّفُک  ْمُه  َو  اُوتام  َُّمث  ]

275 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیشخب دهاوخن  زگره  ار  راّفک  نیا  دنوادخ  دندرم 

مالّـسلا هیلع  یلع  اب  هک  نیقفانم  اب  دهج  جاجتحا و  زا  ای  دیوشن ، یتسـس  فعـض و  راچد  راّفک  اب  گنج  داهج و  زا  نینمؤم  يا  اُونِهَت ] الَف  ]
. دیوشن هتسخ  دنراد  ینمشد  تموصخ و 

. دینکن توعد  حلص  هب  ار  نانآ  راّفک  اب  تموصخ  زا  فعض  ّتلع  هب  و  ِْملَّسلا ] َیلِإ  اوُعْدَت  َو  ]
. دشاب هدوب  ریدقت  رد  نا »  » ظفل نآ  زا  دعب  دشاب و  عم »  » يانعم هب  واو »  » ظفل تسا  نکمم 

لاحب یهن  دییقت  دوصقم  تسا  نکمم  ای  دیتسه ، اهنآ  زا  رترب  امـش  هک  یلاح  رد  دینکن  حلـص  هب  توعد  دیوشن و  تسـس  َنْوَلْعَْألا ] ُُمْتنَأ  َو  ]
. دییقت هن  لیلعت ، يانعم  رد  تسا ، لاح  يرترب  ّولع و  هکلب  دشابن  ّولع  يرترب و 

. دیتسه رترب  امش  تسامش ، اب  ادخ  هکنیا  تّلع  هب  ینعی  دنکیم  دییأت  ار  َنْوَلْعَْألا » ُُمْتنَأ  َو   » رد مّود  يانعم  هلمج  نیا  ْمُکَعَم ] ُهَّللا  َو  ]
. دوشیمن عیاض  زگره  امش  لامعا  ْمَُکلامْعَأ ] ْمُکَِرتَی  َْنل  َو  ]

لّقعت و نآ  رد  امش  ارچ  سپ  تسا  ناکدوک  لافطا و  يزاب  ایند  رگا  تشذگ ، وهل  بعل و  نایب  هتـشذگ  رد  ٌوَْهل ] َو  ٌبَِعل  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اَمَّنِإ  ]
. دیوشیم تسس  فیعض و  راّفک  اب  جاجتحا  ای  گنج  زا  ایند  رطاخ  هب  دینکیمن و  هشیدنا 

. دیروآ نامیا  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  رگا  اُونِمُْؤت ] ْنِإ  َو  ]
. دهدیم دنوادخ  ار  امش  رجا  دیزیهرپب  وا  تفلاخم  زا  و  ْمُکَروُجُأ ] ْمُِکتُْؤی  اوُقَّتَت  َو  ]

زا دیرواین و  نامیا  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  رگا  ْمَُکلاْومَأ ] ْمُْکلَئْسَی  َو ال  ]
276 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیم هدافتسا  تفلاخم  موهفم  زا  انعم  نیا  دیریگیم : رارق  لاؤس  دروم  ناتلاوما  دروم  رد  دیدیسرتن ، وا  تفلاخم 
نامیا ات  دنکیمن  لاؤس  امـش  لاوما  زا  دهدیم و  ار  امـش  لامعا  ضوع  دیروآ  نامیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای 

. دشاب نیگنس  امش  رب  وا  هب 
. ددرگیم رب  مالّسلا  هیلع  ّیلع  هب  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  ایادخ  هب  مکلئسی »  » و مکتؤی »  » رد ریمض  و 

. دزادنایم تّقشم  یتخس و  هب  ار  امش  لاوما  زا  لاؤس  اُولَْخبَت ] ْمُکِفُْحیَف  اهوُمُْکلَئْسَی  ْنِإ  ]
. دزاسیم رهاظ  ار  امش  ینورد  ضغب  هنیک و  ْمُکَناغْضَأ ] ْجِرُْخی  َو  ]

. میتشاد نایب  ود  ره  دروم  رد  تشذگ و  نارمع  لآ  يهروس  رد  هملک  ود  نیا  ِءالُؤه ] ُْمْتنَأ  اه  ]
هک دیوشیم  توعد  دیهدب و  يزیچ  ام  لوسر  هب  هکنآ  هن  دینک  قافنا  ادـخ  هار  رد  دـیوشیم  توعد  امـش  ِهَّللا ] ِلِیبَس  ِیف  اوُقِْفُنِتل  َنْوَعْدـُت  ]

. دیهدب ار  ناتلاوما  زا  يرایسب  هکنآ  هن  دینک ، قافنا  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  زا  یکدنا 
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. دزرویم لخب  بجاو  ریغ  بجاو و  قافنا  رد  امش  زا  یضعب  ُلَْخبَی ] ْنَم  ْمُْکنِمَف  ]
هچنانچ تسا ، هدرک  لخب  شدوخ ) هب   ) هتـشذگ و شدوخ  ریخ  زا  تقیقح  رد  دزرو  لخب  سک  ره  و  ِهِسْفَن ] ْنَع  ُلَْخبَی  امَّنِإَف  ْلَْـخبَی  ْنَم  َو  ]

277 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا  یلوا  فرشا و  نتفرگ  بجوم  قافنا  تشذگ  هرقب  يهروس  لّوا  رد 
. تسا تّینانا  هاج و  اوق ، لام ، قافنا  زا  ّمعا  قافنا  هک  تشذگ  اجنآ  رد  زین 

. دنکیمن رما  قافنا  هب  جایتحا  يهیحان  زا  ار  امش  تسزاینیب و  دنوادخ  ُِینَْغلا ] ُهَّللا  َو  ]
. درک قافنا  هب  رما  ار  امش  دنوادخ  اذل  دیراد و  قافنا  هب  جایتحا  لامک  بلط  رد  دیدنمزاین و  امش  و  ُءارَقُْفلا ] ُُمْتنَأ  َو  ]

هب ار  امش  هک  هچنآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تعاط  زا  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  نامیا  زا  رگا  ْمُکَْریَغ ] ًامْوَق  ْلِْدبَتْـسَی  اْوَّلَوَتَت  ْنِإ  َو  ]
. منکیم امش  نیزگیاج  ار  رگید  یموق  دینادرگرب  يور  درک ، رما  نآ 

. دزاسیم لخاد  نامیا  رما  نیا  رد  ار  اهنآ  ینعی  تسا : هتفگ  یّمق 
یضعب رد  رگید  موق  یهاگ  تسین و  ناشیاهلد  رد  هک  دنیوگ  يزیچ  ناشنابز  اب  هک  دنتسین  امش  لثم  رگید  موق  نآ  ْمَُکلاْثمَأ ] اُونوُکَی  َُّمث ال  ]

. تسا هدش  ناگدنب  هب  ریسفت  رابخا  زا 
هک رگید  موق  نآ  هّللا ، لوسر  ای  دنتفگ : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  ياهّدع  هک  هدرک  تیاور  ةریره  وبا  نایبلا  عمجم  رد 

لوسر دوب ، هتـسشن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يولهپ  ناملـس  ماگنه  نیا  رد  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  هدرک  رکذ  شباتک  رد  دـنوادخ 
. دنتسه شموق  صخش و  نیا  دومرف : دز و  ناملس  نار  رب  ار  شتسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 

. دنباییم تسد  نآ  هب  سراف  زا  ینادرم  دشاب  هدش  هتسب  اّیرث  هب  نامیا  رگا  تسا  وا  تسد  رد  مناج  هک  یسک  هب  دنگوس 
نیا رد  هک  دناوخب  ار  دّمحم  يهروس  دسانـشب  ار  ام  نانمـشد  لاح  ام و  لاح  دـهاوخب  سک  ره  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 

. دنیبیم ام  نیفلاخم  يهراب  رد  ياهیآ  ام و  يهراب  رد  ياهیآ  هروس 
278 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

278 ص :  حتفلا .....  ةروس 

هراشا

. تسا هیآ  هن  تسیب و  رب  لمتشم  تسا و  یندم  هروس  نیا  يهمه 
1 تایآ 9 -

278 ص :  ات 9 ..... ] تایآ 1  (: 48  ) حتفلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َكَرُْصنَی َو  ( 2  ) ًامیِقَتْـسُم ًاطارِـص  َکَیِدْهَی  َو  َْکیَلَع  ُهَتَمِْعن  َِّمُتی  َو  َرَّخََأت  ام  َو  َِکْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  ام  ُهَّللا  ََکل  َرِفْغَِیل  ( 1  ) ًانِیبُم ًاْحتَف  ََکل  انْحَتَف  اَّنِإ 

ُهَّللا َناک  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُدُونُج  ِهَِّلل  َو  ْمِِهناـمیِإ  َعَم  ًاـنامیِإ  اوُدادْزَِیل  َنِینِمْؤُْملا  ِبُوُلق  ِیف  َۀَـنیِکَّسلا  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه  ( 3  ) ًازیِزَع ًارْصَن  ُهَّللا 
(4  ) ًامیِکَح ًامِیلَع 

َو ( 5  ) ًامیِظَع ًازْوَف  ِهَّللا  َْدنِع  َِکلذ  َناک  َو  ْمِِهتائِّیَس  ْمُْهنَع  َرِّفَُکی  َو  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  َلِخُْدِیل 
َّدَعَأ َو  ْمُهَنََعل  َو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبِضَغ  َو  ِءْوَّسلا  ُةَِرئاد  ْمِْهیَلَع  ِءْوَّسلا  َّنَظ  ِهَّللِاب  َنیِّناَّظلا  ِتاکِرْـشُْملا  َو  َنیِکِرْـشُْملا  َو  ِتاِقفانُْملا  َو  َنیِِقفاـنُْملا  َبِّذَُـعی 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3136 

http://www.ghaemiyeh.com


(8  ) ًاریِذَن َو  ًارِّشَبُم  َو  ًادِهاش  َكاْنلَـسْرَأ  اَّنِإ  ( 7  ) ًامیِکَح ًازیِزَع  ُهَّللا  َناک  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُدُونُج  ِهَِّلل  َو  ( 6  ) ًاریِـصَم ْتَءاس  َو  َمَّنَهَج  ْمَُهل 
(9  ) ًالیِصَأ َو  ًةَرُْکب  ُهوُحِّبَُست  َو  ُهوُرِّقَُوت  َو  ُهوُرِّزَُعت  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اُونِمُْؤِتل 

279 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

279 ص :  همجرت ..... :

. میدروآ دیدپ  وت  راک  رد  راکشآ  یشیاشگ  انامه 
تـسار یهار  هب  ار  وت  دناسرب و  لامک  هب  وت  رب  ار  شتمعن  دزرمایب و  وت  يارب  ار  وت  تّما ]  ] يهدـنیآ نیتسخن و  هانگ  دـنوادخ  ماجنا  رـس  ات 

. دیامرف تیاده 
. دهد يرای  هنادنمزوریپ  یترصن  هب  ار  وت  دنوادخ  و 

تسار و دـنوادخ  نیمز  اهنامـسآ و  ياههاپـس  دـیازفیب و  ناـشنامیا  رب  یناـمیا  اـت  داد ، ياـج  ناـنمؤم  ياـهلد  رد  ار  شمارآ  هک  تسومه 
. تسا هنازرف  ياناد  دنوادخ 

ات دنتسه ، اجنآ  رد  هنادواج  هک  دروآ ، رد  تسا  يراج  نآ  تسد  ورف  زا  نارابیوج  هک  ییاهناتسوب  هب  ار  نمؤم  نانز  نادرم و  ماجنا  رـس  ات 
. تسا یگرزب  يراگتسر  دنوادخ  دزن  نیا  دیادزب ، ناشیا  زا  ار  ناشتائّیس 

داب و نانآ  رب  راگزور  دب  دماشیپ  دنک  باذـع  دنـشیدنا ، دـب  دـنوادخ  يهراب  رد  هک  ار  كرـشم  نانز  نادرم و  قفانم و  نانز  نادرم و  ات  و 
. تسا یماجنا  رس  دب  تسا و  هتخاس  هدامآ  ار  خزود  ناشیا  رب  هدروآ و  تنعل  هتفرگ و  مشخ  نانآ  رب  دنوادخ 

. تسا هنازرف  دنمزوریپ  دنوادخ  تسار ، دنوادخ  نیمز  اهنامسآ و  ياههاپس  و 
. میاهداتسرف هدنهد  رادشه  ناسر و  هدژم  هاوگ و  ار  وت  ام  انامه 

حیبست ناهاگماش  نادادـماب و  ار ] دـنوادخ   ] دیرامـش و شگرزب  دـیراد و  یمارگ  ار  ربمایپ ]  ] وا دـیروآ و  نامیا  وا  ربمایپ  دـنوادخ و  هب  ات 
. دییوگ

279 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

تـسا حتفأ »  » باب زا  حّتف »  » دننام دشابیم و  ندش  زاب  يانعم  هب  ندش ) هتـسب  « ) قلغ  » ّدض عنم »  » دننام حتف »  » ظفل ًانِیبُم ] ًاْحتَف  ََکل  انْحَتَف  اَّنِإ  ]
مصخ ود  نیب  ندرک  مکح  برح ، راد  حاتتفا  حاتفتسا و  تسا  باب  نیمه  زا  ءاح ، يهحتف  اب  هحاتفلا »  » دننام تسا  يزوریپ  يانعم  هب  حتف  و 

. هّمض ود  اب  حتف »  » دننام هّمض و  هرسک و  اب  هحاتف »  » دننام
ملاع هب  نآ  لاّصتا  بلق و  طاسبنا  رد  ملع ، يانعم  رد  حتف »  » ظفل و 

280 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رهاظ تهج  زا  ای  نطاب  تهج  زا  ناسنا  هب  ادخ  لضف  زا  هک  هچنآ  رد  دوشیم  لامعتـسا  زین  دوشیم و  لامعتـسا  نآ  تادـهاشم  توکلم و 

. دسریم
. دراد هدنیوگ  لیاق و  هراشا  ای  حیرص  روط  هب  اهنآ  يهمه  تسا و  بسانم  اجنیا  رد  یناعم  نیا  يهمه  و 

. دناهتفرگرب میدرک  ناسآ  وت  رب  يانعم  هب  یخرب  میدرک ، مکح  وت  رب  هک  تسا  نیا  ََکل  انْحَتَف  اَّنِإ  يانعم  دناهتفگ : یضعب  سپ 
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یـضعب تسا ، ییاشگ  روشک  اهرهـش و  دالب و  حـتف  يانعم  هب  دـناهتفگ  یـضعب  میدومن ، داشرا  ای  میدرک  مالعا  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و 
: دناهتفگ

. دنامن يدناعم  چیه  هک  يوحن  هب  میدینادرگ  زوریپ  نانمشد  رب  هزجعم  لیلد و  اب  ار  وت  ام  ینعی 
. تسا هّیبیدح  حلص  روظنم  دناهتفگ  یضعب  دننادیم و  هّکم  حتف  ار  نآ  زا  دوصقم  یضعب  و 

280 ص :  هّیبیدح .....  حلص  رد  یحرش 

. تشادن دوجو  هّیبیدح  حلص  زا  رتگرزب  يزوریپ  حتف و  دناهتفگ : یضعب 
ياهلد رد  مالسا  دندینش و  ار  نیملسم  نانخس  مالک و  دندرک  ترـشاعم  طالتخا و  ناناملـسم  اب  نیکرـشم  هک  تسا  نینچ  بلطم  لیـصفت 

. دندروآ مالسا  يدایز  يهّدع  لاس  هس  رد  هک  يوحن  هب  تفای  هار  نانآ 
هبلغ سراف  رب  مور  داد ، هویم  ربیخ  ناتخرد  دندرک ، تعیب  ناوضر  تعیب  مان  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  اب  هّیبیدح  رد  دناهتفگ : یـضعب 

اجنیا رد  یلاعت  يادخ  لوق  نوچ  دندش ، لاحشوخ  دندوب  سوجم  هک  سراف  رب  دندوب  باتک  لها  هک  مور  ندرک  هبلغ  اب  ناناملـسم  درک و 
: دوب هدومرف  هک  دمآ  رد  تسار 
َنُوِبْلغَیَس  ْمِِهبَلَغ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُه  َو 
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هب یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  نیا  گرزب  يزوریپ  حـتف و  نیا  هروس و  نیا  لوزن  ببـس  دوـمرف : هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 

هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیامن ، قلح  ناگدننک  قلح  اب  دیامن و  فاوط  هدش ، مارحلا  دجسم  لخاد  هک  داد  روتـسد  باوخ  رد  شلوسر 
هرمع يارب  اـجنآ  دندیـسر  هفیلحلا  يذ  هب  یتقو  دـندش ، جراـخ  دومن و  جورخ  هب  رما  ار  ناـنآ  داد ، ربـخ  شباحـصا  هب  ار  عوضوم  نیا  هلآ 
تشاد مالعا  مارحا  ماگنه  داتسرف ، ینابرق  شش  تصش و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دندرب و  ینابرق  يارب  ار  اهرتش  دنتـسب و  مارحا 

( حـبذ يارب  هناور   ) درکیم قوس  ینابرق  هک  هّدـع  نآ  زا  سک  ره  دـنتفگیم ، هیبلت  هرمع  يارب  هک  یلاح  رد  دنتـسب ، مارحا  هفیلحلا  يذ  اـت 
. دومنیم قوس  لّلجم  بوخ و  ینابرق 

لابقتسا ار  ادخ  لوسر  ات  تفرگ  نیمک  وا  دنداتـسرف  هراوس  تسیود  اب  ار  دیلو  نب  دلاخ  دیـسر  شیرق  شوگ  هب  عوضوم  نیا  هک  یماگنه 
لالب هک  دیـسر  رهظ  زامن  تقو  هار  زا  یتمـسق  رد  تشاد  رظن  ریز  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  اههوک  رد  دیلو  نب  دـلاخ  دـنک ،
بلاغ اهنآ  رب  میدرکیم  هلمح  ناناملـسم  هب  زامن  لاح  رد  ام  رگا  تفگ : دـیلو  نب  دـلاخ  دـناوخ ، زامن  مدرم  اـب  ادـخ  لوسر  تفگ و  ناذا 

، دنراد تسود  رتشیب  ناشمـشچ  رون  زا  ارنآ  هک  دنراد  شیپ  رد  يرگید  زامن  اهنآ  نألا  یلو  دننکیمن ، عطق  ناشزامن  نانآ  هچ  میدـشیم ،
. مینکیم هلمح  دندش  زامن  لوغشم  تقو  ره  مینکیم  ربص 

. دروآ ار  فوخ  زامن  دش و  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رب  لیئربج  هک  دوب  عقوم  نیا  رد 
نیب رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هدش ، عقاو  مرح  رانک  رب  نآ  دیسر ، هّیبیدح  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دش  هک  مّود  زور 

هک  تساوخیم  بارعا  زا  دمآیم  هک  هار 
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يهناخ رد  شیرق  هک  یلاح  رد  دنوش  مرح  لخاد  دنراد  عّقوت  شباحـصا  دّمحم و  دـنتفگیم : درکیمن ، وا  يوریپ  یـسک  دـننک و  تکرح 
. دندرگیمن زاب  هنیدم  هب  تقو  چیه  شباحصا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رگید  دنتشک ، ار  نانآ  دندرک و  هلمح  نانیا  هب  اهنیا 

نانآ نایم  رد  ات  هک  دندروخیم  مسق  يّزع  تال و  هب  دندمآیم و  نوریب  شیرق  دیـسر  هّیبیدح  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  یتقو 
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. دوش هّکم  لخاد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  دنراذگن  دنک  تکرح  شیاهکلپ  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  مشچ  کی 
حبذ ار  میاهرتش  مهد و  ماجنا  کسانم  ماهدمآ  هکلب  ماهدماین ، گنج  يارب  نم  هک  داتسرف  مایپ  شیرق  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

. مراذگاو امش  هب  ار  ناشیاهتشوگ  منک و 
ِْنیَتَیْرَْقلا َنِم  ٍلُجَر  یلَع  ُنآْرُْقلا  اَذه  َلُِّزن  َْول ال  اُولاق  َو  هیآ  نیا  دوب و  هدیمهف  لقاع و  يدرم  هک  دنداتسرف ، ار  یفقث  دوعسم  نب  ةورع  شیرق 

. دوب هدش  لزان  وا  يهراب  رد  ٍمیِظَع 
دّمحم ای  تفگ : درک ، مارتحا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ترضح  درمـش و  گرزب  ارنآ  دش  هجاوم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  وا  یتقو 

دناهدروآ نوریب  وت  اب  گنج  يارب  ار  ناوج  يوق و  نارتش  يهمه  شیرق  هک  یلاـح  رد  يدرک  اـهر  ار  تدوخ  موق  وت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
ایآ تسا ، هدـنز  اـهنآ  زا  رفن  کـی  هک  یماداـم  يوـشب  اـهنآ  مرح  هّـکم و  لـخاد  وـت  دـنراذگن  هـک  دـندروخیم  مـسق  يّزع  تـال و  هـب  و 

؟ هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ای  يزاس  دوبان  ار  تموق  شیوخ و  لها  یهاوخیم 
منک و رحن  ار  منارتـش  مروآ و  ياـج  هب  کـسانم  ماهدـمآ  طـقف  ماهدـماین ، گـنج  يارب  نم  دوـمرف : هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر 

مراذگاو . امش  هب  ار  ناشیاهتشوگ 
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. يدش عنم  وت  هک  روطنامه  ددرگ  عنم  مرح  هّکم و  هب  ندش  لخاد  زا  مدیدن  ار  یسک  نونک  ات  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هورع 
. دومن وگزاب  اهنآ  هب  ار  نایرج  تشگرب و  شیرق  شیپ  هورع  سپس 

رب برع  میوشیم و  لیلذ  ام  يهمه  دونـشب  ارنآ  برع  دوش و  هّکم  لخاد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دـنتفگ : شیرق 
. دننکیم ادیپ  تأرج  ام 

هب شیرق ، رب  ياو  دومرف : درک  رظن  ود  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  یتقو  دنداتسرف ، ار  رمع  نب  لیهس  فنحا و  نب  صفح  سپ 
نم و نیب  مینک و  مامت  ار  راک  نامدوخ  اهبرع  نم و  نیب  دنراذگیمن  ارچ  هدرب ، نیب  زا  هدرک و  فیعض  ار  امش  گنج  تسا  هدش  هچ  نانیا 

برع ناعاجـش  میوگب  غورد  رگا  مناشکیم و  برع  يوس  هب  نامز  مه  ار  تّوبن  کلم و  میوگب  تسار  نم  رگا  هک  دنوشیم ، عنام  برع 
. تسا یفاک 

. دشابن نآ  رد  ادخ  مشخ  رگا  مهدیم  تبثم  باوج  نم  هکنآ  رگم  دنکیمن  تساوخرد  يزیچ  زورما  برع  زا  يدرم 
اجک هب  وت  راک  مینیبب  ام  ات  نک  رظن  فرص  هرمع  زا  لاسما  وت  دّمحم  ای  دنتفگ : دندمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تمدخ  یتقو  سپ 
رگا وت  دناهدش ، هّجوتم  دندیمهف و  ار  وت  ریسم  ياهدمآ و  اجنیا  ات  وت  هک  دندینش  برع  نوچ  دوشیم ؟ هنوگچ  برع  اب  وت  راک  دشکیم و 

رد هدـنیآ  لاس  رد  ار  ادـخ  يهناخ  ام  دـننکیم ، ادـیپ  تأرج  ام  رب  نانآ  میوشیم و  لیلذ  برع  شیپ  اـم  يوشب  اـم  مرح  اهرهـش و  لـخاد 
. يدرگرب یهد و  ماجنا  ار  کسانم  ات  میهدیم  رارق  امش  رایتخا  رد  زور  هس  هام  نیمه 

دمآ وت  شیپ  هک  ام  نادرم  زا  کی  ره  دنتفگ : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  شیرق  درک ، لوبق  ارنآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
ام  شیپ  وت  نادرم  زا  یکی  ینادرگیم ، رب 
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. مینادرگیم رب  ام  دمآ 

. میرادن وا  هب  یجایتحا  دروخیمن و  ام  درد  هب  رگید  وا  دمآ  امش  شیپ  یسک  ام  نادرم  زا  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
زا دنرادن و  شوخان  ار  نانآ  دـنریگن ، رارق  تّیذا  رازآ و  دروم  دـندرک  مالـسا  راهظا  رگا  هّکم  رد  ناناملـسم  هک  دـشاب  نیا  ام  طرـش  یلو 

. دندرک لوبق  ار  بلطم  نیا  زین  شیرق  دوشن ، راکنا  اهنآ  رب  دنهدیم  ماجنا  هک  ار  یلمع  مالسا  عیارش 
راکنا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نارای  باحـصا و  رتشیب  درک  لوبق  طیارـش  نیا  اب  ار  حلـص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  یتقو 
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میتسین و ّقح  رب  ام  ایآ  هّللا  لوسر  ای  تفگ : هک  دوب  رمع  درکیم  راکنا  همه  زا  رتدیدش  دوب و  تحاران  همه  زا  رتشیب  هک  یـسک  دـندرک و 
. تسا روط  نیمه  ارچ ، دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تسین ؟ لطاب  رب  ام  نمشد 

. میوشیم لیلذ  نید  رد  ام  سپ  تفگ : رمع 
. درک دهاوخن  هدعو  فلخ  هداد و  هدعو  نم  هب  ّلج  ّزع و  يادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ترضح 

. مدیگنجیم هّکم  نایشیرق  اب  مدرکیم  تفلاخم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  دوب  نم  اب  درم  لهچ  رگا  تفگ : رمع 
. دنداد نانآ  هب  ار  حلص  ربخ  دنتشگرب و  شیرق  يوس  هب  فنحا  نب  صفح  رمع و  نب  لیهس 

هیلع و هّللا  یّلص  ترضح  مینکیم ؟ قلح  ناگدننک  قلح  اب  میوشیم و  مارحلا  دجسم  لخاد  یتفگن  ام  هب  وت  ایآ  هّللا  لوسر  ای  تفگ : رمع 
ار  هّکم  هک  هداد  هدعو  نم  هب  یلاعت  يادخ  متفگ  وت  هب  نم  متفگ ؟ ار  لاسما  نیمه  ایآ  دومرف : هلآ 
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. منک قلح  ناگدننک  قلح  اب  مرآ و  ياج  هب  یعس  فاوط و  منک و  حتف 

رد دنتفر  شیرق  يوس  هب  هدع  نآ  دـینک ، گنج  دـیورب و  دـیرادن  لوبق  ار  حلـص  رگا  دومرف : نانآ  هب  دـندرک  رارـصا  ربمایپ  هب  رتشیب  یتقو 
دـندروخ و يدـب  تسکـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  دـندرک و  هلمح  نانیا  رب  دـندوب و  گنج  يهدامآ  اهنآ  هک  یلاـح 

ریگب ار  ریشمش  ّیلع  ای  دومرف : سپس  دومن ، مّسبت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دنتشگزاب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تمدخ 
مالّـسلا هـیلع  نینمؤـملا  ریما  هـب  شیرق  هـکنیمه  درک ، هـلمح  شیرق  رب  تـفرگرب و  ار  شریـشمش  نینمؤـملا  ریما  نـک ، هلباـقم  شیرق  اـب  و 

؟ دش لصاح  نادب  دوب  هداد  هدعو  ام  هب  هک  هچنآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يارب  ّیلع  ای  دنتفگ : دندومن و  ینیشن  بقع  دنتسیرگن 
هیلع هّللا  یّلص  ترضح  نآ  زا  دنتشگرب و  هدز  تلجخ  راسمرش و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  باحـصا  هن ، دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع 

. دندومنیم یهاوخ  رذع  هلآ  و 
: دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  امش  يهراب  رد  دنوادخ  هک  دیدوبن  نم  باحصا  ردب  زور  رد  ایآ  دومرف : نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

؟» 1  » َنِیفِدْرُم ِۀَِکئالَْملا  َنِم  ٍْفلَِأب  ْمُکُّدِمُم  یِّنَأ  ْمَُکل  َباجَتْساَف  ْمُکَّبَر  َنُوثیِغَتْسَت  ْذِإ 
باحصا ایآ  2 ؟»  » ْمُکارْخُأ ِیف  ْمُکوُعْدَی  ُلوُسَّرلا  َو  ٍدَحَأ  یلَع  َنوُْولَت  َو ال  َنوُدِعُْصت  ْذِإ  دش : لزان  هک  دیدوبن  نم  باحـصا  دحا  زور  رد  ایآ 

دندرک و یهاوخ  رذع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  باحصا  دیدوبن ... ؟ زور  نانچ  رد  نم  باحـصا  ایآ  دیدوبن ؟ زور  نالف  رد  نم 
ادخ و دنتفگ : دندرک و  تمادن  راهظا  هدش و  نامیشپ  دندوب  هداد  ماجنا  هک  يراک  رب 

__________________________________________________

هیآ 9 لافنا ، هروس  ( 1)
153 نارمع ، لآ  ( 2)
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. هدب ماجنا  یهاوخیم  تدوخ  هچنآ  دنادیم  رتهب  شلوسر 

هّللا یّلـص  دّمحم  ای  دنتفگ : دنتـشگزاب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  شیرق  يوس  زا  ورمع  نب  لیهـس  فنحا و  نب  صفح 
تقفاوم دروم  دریگن  رارق  رابجا  هارکا و  دروم  شنید  رب  یـسک  هکنآ  رب  ینبم  يدرک  طرـش  مالـسا  راهظا  هب  عجار  وت  هک  هچنآ  هلآ  هیلع و 

. تفرگ رارق  شیرق 
: دومرف وا  هب  تساوخ و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  دوـش ، هتـشون  داد  رارق  هک  دـش  نآ  یپ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر 

ناردپ هک  روطنامه  مهّللا » کمساب   » سیونب میسانشیمن . ار  نمحر  ام  تفگ : ورمع  نب  لیهـس  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  تشون : سیونب ،
. دنتشونیم وت 
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تسا يداد  رارق  نیا  تشون : سپس  تسادخ ، ءامـسا  زا  یمـسا  نآ  هک  مهّللا » کمـساب   » سیونب دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
: تفگ ورمع  نب  لیهس  دناهتساوخ  ارنآ  شیرق  زا  یتعامج  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دّمحم  هک 

هّللا یّلص  هّللا  دبع  نب  دّمحم  هک  يزیچ  نیا  سیونب  میدرکیمن ، هبراحم  وت  اب  یتسه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  وت  میتسنادیم  رگا 
. تسا هتساوخ  هلآ  هیلع و 

نم دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يراد !؟ گنن  نآ  زا  و  يزرویم ؟ يراددوخ  دوخ  بسن  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ای 
. دینکن رارقا  امش  هچرگا  متسه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

: درک ضرع  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم  سیونب  نک و  كاپ  ار  هتـشون  نآ  ّیلع  ای  دومرف : سپس 
. منکیمن كاپ  زگره  تّوبن  زا  ار  وت  مسا  نم 

مالّسلا  هیلع  یلع  سپس  درک ، كاپ  ارنآ  دوخ  تسد  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ترضح  سپ 
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هد هک  دندومن  قفاوت  قفاوت  نآ  رب  لیهس  شیرق و  زا  یتعامج  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  دبع  نب  دّمحم  هک  تسا  يزیچ  نیا  «: 1  » تشون
ره میـشاب ، هتـشادن  يراک  رگیدـکی  هب  تنایخ و  هن  دـشاب و  يدزد  هن  ام  نیب  میرادرب و  تسد  رگیدـکی  اب  گنج  زا  دـشابن و  گنج  لاس 

نامیپ تعیب و  رد  دشاب  هتـشاد  تسود  سک  ره  دهد ، ماجنأ  ار  راک  نیا  دناوتب  دوش  لخاد  دّمحم  تعیب  دهع و  دشاب  هتـشاد  تسود  سک 
هب ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  دیایب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  دزن  دوخ  ّیلو  يهزاجا  نودـب  سک  ره  دـناوتب و  دوش  دراو  شیرق 

هیلع هّللا  یّلص  دّمحم  هب  ار  وا  تسین  مزال  دورب  شیرق  يوس  هب  یسک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  باحصا  زا  رگا  دنادرگیم و  رب  وا  ّیلو 
. دننادرگ زاب  هلآ  و 

دّمحم دریگن ، رارق  شنزرـس  تّیذا و  رازآ و  دروم  هدشن و  هارکا  رابجا و  شنید  رب  سک  چـیه  دـشاب و  راکـشآ  رهاظ و  هّکم  رد  مالـسا  و 
حالـس اب  دـننامیم ، هّکم  رد  زور  هس  دـنوشیم و  هّکم  دراو  هدـنیآ  لاـس  رد  دـندرگیم و  رب  ار  لاـسما  شباحـصا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

، تشوـن مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  ار  هماـن  ناـمیپ  نیا  فـالغ . رد  اهریـشمش  رفاـسم و  يداـع  حالـس  رگم  دـنوشیمن  هّکم  لـخاد 
. دندوب هتشون  نیا  دهاش  راصنا  نیرجاهم و 

هک ییادخ  هب  دنگوس  یلو  ینک ، كاپ  تّوبن  زا  ارم  مسا  یتساوخن  وت  مالّسلا  هیلع  یلع  ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپس 
وت یلاح  رد  یهد  تبثم  باوج  دارفا  نیمه  نانآ  دنزرف  هب  هک  دمآ  دـهاوخ  شیپ  وت  يارب  يدروم  نینچ  دومن  ثوعبم  تّوبن  هب  ّقح  هب  ارم 

. یتسه مولظم  تحاران و  گنتلد و 
__________________________________________________

نتـشون ادـخ  ربـمغیپ  هب  ياهتـشونن ») دوخ  تسد  اـب  وـت   ) َکـِنیِمَِیب ُهُّطَُخت  ـال  َو   » توـبکنع هـیآ 48  قـبط  اریز  تشوـن . یلع  عــقاو  رد  ( 1)
. تسنادیمن
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ّیلع نینمؤملا  ریما  نیب  تسا  يداد  رارق  نیا  تشون  مالّسلا  هیلع  یلع  دندش  یضار  مکح  رفن  ود  هب  دیسر و  ارف  نیّفص  زور  هک  هاگنآ  سپ 
دیاـب میدرکیمن ، گـنج  وت  اـب  هک  یتسه  نینمؤملا  ریما  وت  میتـسنادیم  رگا  تفگ : صاـع  رمع  نایفـس ، یبا  نب  ۀـیواعم  بلاـط و  یبا  نب 

. نایفس یبا  نب  ۀیواعم  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نیب  ّیلع  نیب  تسا  يدادرارق  نیا  یسیونب :
نم هب  ار  بلطم  نیا  ترـضح  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تفگ  تسار  ادـخ ، تفگ  تسار  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما 

. دوب هداد  ربخ 
دـهع و نامیپ و  رد  ام  تفگ : دـش و  دـنلب  هعازخ  دنتـشون  ار  شیرق  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نیب  دادرارق  یتقو  لاح  ره  هب 
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. میتسه نانآ  نامیپ  شیرق و  تعیب  رد  ام  دنتفگ : دندش و  دنلب  رکب  نادنزرف  میتسه و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  تعیب 
نب لیهس  و  ورمع . نب  لیهس  دزن  هخسن  کی  دنام ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزن  هخسن  کی  دنتـشون ، هخـسن  ود  رد  ار  دادرارق  نیا 

. دنداد ربخ  اهنآ  هب  ار  نایرج  دنتشگزاب ، شیرق  يوس  هب  فنحا  نب  صفح  ورمع ،
ادـخ يهناخ  فاوط  هک  یلاح  رد  مییاـمن  قلح  مینک و  رحن  ار  ناـمیاهرتش  دـندرک : ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  باحـصا 

؟ میدادن ماجنا  هورم  افص و  نیب  یعس  و  میدرکن .
نک و رحن  وت  هّللا  لوسر  ای  تفگ : هملـس  ّما  درک ، لد  درد  هملـس  ّما  هب  دـش و  كاـنمغ  عوضوم  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

«. 1  » دندومن رحن  دیدرت )  ) ّکش نیقی و  نایم  رد  زین  موق  دومن ، قلح  رحن و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  امن . قلح 
__________________________________________________

. دناهدرک تیاور  ّتنس  لها  هک  ربمایپ  هب  بوسنم  ثیدح  هک  دهدیم  ناشن  یخیرات  حیحص  هعقاو  نیا  ( 1)
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رحن رتش  ینابرق و  هک  یهورگ  ار و  ناگدننک  قلح  دنک  تمحر  ادخ  دومرف : اهینابرق  میظعت  تهج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپ 
. دنک تمحر  زین  ار  ناگدننک  ریصقت  ادخ  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ : دندوب  هدرکن 

قلح دنک  تمحر  ادخ  دومرف : راب  نیمّود  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تسین  بجاو  وا  رب  قلح  دـشکن  ینابرق  هک  یـسک  نوچ 
. دنتشکن ینابرق  هک  ار  یناگدننک 

دنک تمحر  ادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ  ار  ناگدننک  ریـصقت  دنک  تمحر  ادخ  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ : باحـصا  زاب 
. ار ناگدننک  ریصقت 

هک باحصا  دمآ ، دورف  تخرد  ریز  رد  دیـسر و  هک  میعنت  هب  درک و  تکرح  هنیدم  فرط  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نآ  زا  سپ 
تـساوخرد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  دندومن و  تمادـن  راهظا  دـندرک و  یهاوخ  رذـع  دـندمآ و  دـندوب  هدرک  راکنا  ار  حـلص 

. دش لزان  ناوضر  يهیآ  هک  دیامن  رافغتسا  نانآ  يارب  هک  دندرک 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هدـنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  ندـش  هدیـشخب  هب  نآ  لیلعت  حـتف و  نیا  نایب  رد  رابخا  لاوقا و  فـالخ  هک  نادـب 

هچنآ ایند و  زا  رتبوبحم  هک  هدش  لزان  هیآ  نم  رب   » هکنیا رب  ینبم  هروس  نیا  هیآ و  نیا  لوزن  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  راتفگ 
رب دنکیم  تلالد  همه  همه و  شمارآ  هنیکس و  لوزن  رـصن ، تیاده ، تمعن و  ندرک  لماک  مامتا و  هب  وا  نارفغ  بیقعت  تسایند و  رد  هک 

تاحوتف يهمه  لصا  هک  تسا  يزوریپ  حتف و  دوصقم  هکلب  تسین ، اهرهـش  ریاس  حتف  ای  ربیخ  حتف  ای  هّکم  حتف  حـتف ، نیا  زا  دوصقم  هکنیا 
. تسا توهال  هب  هکلب  توربج ، هب  حاورا  رد  حتف  زا  ترابع  نآ  تسا ،

__________________________________________________

تسا لطاب  دیهد ) ماجنا  ار  نآ  فلاخم  یلو  دینک  تروشم  نانز  زا  ینعی  « ) ّنهفلاخ نهرواشم و   » هک
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مکح نانمـشد ، رب  يهبلغ  يونعم ، يروص و  ياهتمعن  ندناسر  اهرهـش ، لیبق  زا  دوشیم ، قّقحم  تاحوتف  عیمج  هک  تسا  حتف  نیا  رد  و 
تسا یسک  ناهانگ  ندش  هدیشخب  ببس  هک  تسا  حتف  نیا  هصالخ  و  ءایشا ...  هب  ملع  قلخ ، نیب  تموکح  یگنوگچ  شنانمشد ، وا و  نیب 

، دـشاب دـهاوخیم  هک  هزادـنا  ره  شناهانگ  دـشاب ، دـهاوخیم  هک  سک  ره  ددرگ ، لخاد  وا  مچرپ  ریز  رد  دـشاب و  هدـش  لصّتم  وا  هب  هک 
. دشاب اهنش  اهگیر و  ياههناد  اهایرد و  تارطق  ددعب  وا  ناهانگ  هچرگا 

نید نآ  ریغ  رد  باوث  دوش و  هدیـشخب  نآ  رد  هانگ  هک  دیریگب  مکحم  ار ، ناتنید  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  و 
. ددرگن لوبق 
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ّلک رد  ّلک  متاخ  نآ  بحاص  هک  تسا  حتف  نیا  اب  دـنامیمن و  یقاب  يروصق  صقن و  نآ  بحاص  يارب  هک  تسا  یحتف  نامه  حـتف  نیا  و 
. دوشیم

. تسایشا يهمه  زا  رتبوبحم  شبحاص  يارب  هک  تسا  حتف  نیا  و 
. تسوا تلزنم  ماقم و  بسح  رب  ناسنا  ره  هانگ  هک  نادب  َرَّخََأت ] ام  َو  َِکْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  ام  ُهَّللا  ََکل  َرِفْغَِیل  ]

. تسا نیبّرقم  ياهیدب  تائّیس و  ناکین  ياهیبوخ  تانسح و  هچ 
. ینهذ تاروطخ  زا  ایلوا  يهبوت  هک  یلاح  رد  تسادخ ، ریغ  هب  هّجوت  تافتلا و  زا  ایبنا  يهبوت  و 

رافغتـسا ار  ادخ  نم  دنکیم و  روطخ  نم  بلق  رب  هانگ  دناهدومرف : هدـش  هداد  تبـسن  وا  هب  هک  هچنآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
. هبترم داتفه  زور  ره  منکیم 

هب ردپ  لّزنت  زا  ترابع  تشذگ  هرقب  يهروس  رد  هچنانچ  ندوب  یناحور  ردپ  دشابیم و  شیوخ  تّما  يهمه  ردپ  نوچ  لوسر  هک  نادب  و 
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. دنک یلاخ  ار  شدوخ  یلاع  ماقم  هکنآ  نودب  تسا  نتشگ  ود  نآ  ریخا  ّتیلعف  رتخد و  رسپ و  دنزرف  ماقم 
. دوشیم اهنآ  ریخا  ّتیلعف  شتّما و  يهمه  ّتیئیش  لوسر  اذل  تسا ...  ریخا  ّتیلعف  يهلیسو  هب  یئیش  ندوب  یئیش  نوچ  رگید  يوس  زا  و 

هک اـجنآ  دوش و  هداد  تبـسن  لوسر  دوخ  هب  یهجو  هب  هک  تسا  حیحـص  دوـشیم  هداد  تبـسن  لوـسر  تّما  هب  ناـهانگ  زا  هچنآ  نیارباـنب 
. دیشخب ار  لوسر  ناهانگ  تّما  ناهانگ  ندیشخب  اب  دنوادخ  دوش : هتفگ  هک  تسا  حیحص  دشخبیم  دنوادخ  ار  تّما  ناهانگ 

امک دنـشابیم  شتلاسر  تحت  وا و  مچرپ  ریز  ایبنا  يهمه  تساهتلاسر و  رخآ  متاـخ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تلاـسر  نوچ 
. دنشابیم وا  عیارش  تحت  عیارش  يهمه  هکنیا 

. دنربمایپ تّما  همه  ملاع  ضارقنا  ات  شتّما  مالّسلا و  هیلع  مدآ  زا  هدوب  ینید  رب  هک  سک  ره  دوش : هتفگ  تسا  حیحص 
، ار وت  هتشذگ  ناهانگ  دشخبب  یلاعت  يادخ  ات  ار  گرزب  حتف  نیا  میدرک  حتف  وت  رب  ام  دیامرفب : یلاعت  يادخ  هک  تسا  حیحص  هجیتن  رد  و 

. دشخبیم زین  ار  وت  يهدنیآ  ناهانگ  دنشابیم و  وت  نأش  يهتسیاش  قیال و  دناهدوب و  حتف  نیا  رب  مّدقم  هک  یناهانگ 
نامز زا  وت  نیـشیپ  ياهتّما  ناهانگ  زا  تسا  هتـشذگ  هک  هچنآ  وت  يارب  دشخبب  دنوادخ  ات  دیامرفب : یلاعت  يادخ  هک  تسا  حیحـص  زین  و 

. ملاع ضارقنا  ات  دنیآیم  ادعب  هک  ییاهتّما  ناهانگ  زا  هچنآ  مالّسلا و  هیلع  مدآ 
نیکرـشم معز  هب  هک  ار  یناهانگ  نآ  وت  يارب  دـشخبب  دـنوادخ  ات  میدرک  حـتف  ار  هّکم  وت  يارب  ام  دـیامرفب : دـنوادخ  هک  تسا  حیحـص  و 

رب  مّدقم 
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ره زا  رتگرزب  نیکرـشم  دزن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هانگ  هچ  دنیآیم ، دیدپ  حتف  نامز  زا  دعب  هک  یناهانگ  نآ  دوب و  حتف  نامز 
. تسا نامز  نآ  زا  رّخأت  ترجه و  نامز  رب  مّدقت  دوصقم  ای  هدوب ، يراکهانگ 

. تسا هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  هچنانچ 
يروص و ياهتمعن  اب  ای  میداد ، ملع  وت  هب  ای  میدینادرگ ، زوریپ  اهتّما  رب  ار  وت  ام  تسا : نینچ  هیآ  يانعم  دوش  هتفگ  تسا  حیحص  زین  و 

. دوش هدیشخب  وت  يهدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  ات  میدیشخب  ینوزفا  وت  رب  يونعم 
ترفغم تسا  نینچمه  تسین ، یلاعت  يادـخ  تبیغ  رد  زج  تّما  ناهانگ  هچ  دوشیم ، نشور  تبیغ  هب  مّلکت  زا  تاـفتلا  هجو  اـج  نیمه  زا 

قیال و هک  یتلفغ  تسین ، ادخ  زا  تلفغ  يهلیـسو  هب  زج  تسادـخ  ریغ  هب  تافتلا  نامه  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هانگ  تّما و 
. دشاب وا  نأش  يهتسیاش 

ادخ دزن  هک  ياهفیطل  اریز  دوشیم ، قّقحم  وا  تبیغ  رد  راکهانگ  بنذم و  يارب  رگم  دنکیمن  ادـیپ  دوجو  هک  ادـخ  شـشخب  ترفغم و  و 
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. تسین رضاح  ادخ  دزن  راکهانگ  يهفیطل  درادن و  هانگ  هک  تسا  رضاح 
يزیچ عماج  مسا  نآ  دوشیمن و  قّقحم  ادـخ  عماج  مسا  اب  زج  هدـش  رکذ  هیآ  رد  هک  هچنآ  ریاـس  اـهتمعن و  ماـمتا  بونذ و  نارفغ  زین  و 

. دوشیم ریبعت  هّللا »  » هب نآ  زا  هک  تسا 
ملاع زا  ود  ره  هک  توربج  توکلم و  زا  هدـش ، زاب  وا  يارب  توهـال  باـب  هک  یـسک  يارب  رگم  تسین  تمعن  ماـمتا  َکـْیَلَع ] ُهَتَمِْعن  َِّمُتی  َو  ]

دش . رکذ  هک  حتف  نیمه  اب  رگم  تسین  نکمم  انعم  نیا  دشاب و  هدرک  جورع  تسا  ناکما  قوف  هک  توهال  ملاع  هب  دنشابیم  ناکما 
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هرکن دشابیم و  وم  زا  رتکیراب  ریـشمش و  زا  رتزیت  هار  نآ  هک  تسا ، طیرفت  طارفا و  زا  جورخ  میقتـسم ، هار  ًامیِقَتْـسُم ] ًاطارِـص  َکَیِدْهَی  َو  ]
. تسا نآ  میخفت  ندومن و  گرزب  تهج  طارص »  » ظفل ندروآ 

، ددرگ تّزع  هبلغ و  ببس  هک  يدرک  يرای  رصن و  ای  دوشن ، تفای  نآ  دننام  هک  درک  تیرای  نانچ  نآ  ادخ  و  ًازیِزَع ] ًارْصَن  ُهَّللا  َكَرُْصنَی  َو  ]
. تشاد ینازرا  وت  رب 

ْنَأ ِهِْکُلم  َۀَـیآ  َّنِإ  یلاـعت  يادـخ  لوق  نمـض  رد  هرقب  يهروـس  رخاوا  رد  هنیکـس »  » هک تسا  ییادـخ  نآ  وا  هک  َۀَـنیِکَّسلا ] َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُـه  ]
رب رما  ّیلو  توکلم  روهظ  هنیکـس  زا  دارم  هک  میتفگ  تشذگ ، فسوی  يهروس  هبوت و  يهروس  رد  ْمُکِّبَر و  ْنِم  ٌۀَنیِکَـس  ِهِیف  ُتُوباَّتلا  ُمُکَِیتْأَی 

يزیچ نیا  هب  ددرگیم و  لصاح  وا  يارب  تسا  هدـش  دراو  هنیکـس  یناـعم  زا  راـبخا  رد  هک  هچنآ  عیمج  روهظ  نیا  اـب  تسا ، نمؤم  يهنیس 
. دزاس رهاظ  ارنآ  نانتما  ماقم  رد  دنوادخ  تسا  راوازس  هک  تسا 

یملع و نامیا  رب  يدوهـش  نامیا  ات  داد  رارق  نآ  يارب  نانمؤم  ياـهلد  رد  ار  هنیکـس  نآ  ْمِِهناـمیِإ ] َعَم  ًاـنامیِإ  اوُدادْزَِیل  َنِینِمْؤُْملا  ِبُوُلق  ِیف  ]
. دوش هدوزفا  اهنآ  یلاح 

. دوشیم وا  يدوهش  نامیا  هب  نورقم  وا  یملع  نامیا  دش  رهاظ  نمؤم  رب  رما  ّیلو  توکلم  یتقو  نوچ 
ایوگ اهْوَرَت  َْمل  ٍدُونُِجب  ُهَدَّیَأ  اهْوَرَت و  َْمل  ًادُونُج  َلَْزنَأ  َو  دومرف : هنیکـس  لوزن  رکذ  زا  دعب  هبوت  يهروس  رد  ِضْرَْألا ] َو  ِتاوامَّسلا  ُدُونُج  ِهَِّلل  َو  ]

. تسه زین  یبیغ  نایرگشل  دونج و  هب  دییأت  شمارآ  هنیکس و  لوزن  زا  دعب  هشیمه  هک  دش  مّلسم  بلطم  نیا 
294 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نینمؤم يارب  یبیغ  نایرگـشل  هک  تسوا  تسادـخ ، صوصخم  تسا  هنیکـس  نداتـسرف  ورف  هارمه  هشیمه  هک  یبیغ  دونج  هک  دومرف  اذـل  و 
. دتسرفیم نانآ  رب  شمارآ  هنیکس و  هک  روطنامه  دتسرفیم ،

. دئاز هفاضا و  يانعم  کی  اب  هک  تسا  اهورت ) مل  دونجب  مهدیأ   ) يانعم دیفم  ِتاوامَّسلا  ُدُونُج  ِهَِّلل  َو  یلاعت : يادخ  لوق  نیاربانب 
هنیکس لازنا  هب  نداهن  تّنم  زا  دعب  كرادم  اوق و  ریاس  هب  نانتما  میمعت  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُدُونُج  ِهَِّلل  َو  ادخ : لوق  زا  دوصقم  تسا  نکمم 

. دشاب اهنآ  رب  شمارآ  و 
نایرگـشل زا  هک  اوق  كرادـم و  عیمج  هکلب  درادـن ، هنیکـس  ندرک  لزاـن  هب  صاـصتخا  نینمؤم  رب  اـم  یهلا  تّنم  تسا : هدوـمرف  هک  اـیوگ 

ياهـششخب ایاطع و  زا  همه  همه و  تسا  نیمز  نایرگـشل  يهلمج  زا  همه  هک  كّرحم  ياـهگر  باـصعا و  اـضعا ، عیمج  دنتـسه ، نامـسآ 
ندرک لزان  رد  بیغرت  ینعی  هنیکـس ، لوزن  هب  نانتما  رکذ  زا  دـعب  دـشاب  نانآ  عیمطت  نینمؤم و  بیغرت  دوصقم  تسا  نکمم  تسا و  یهلا 

. دینک بلط  ادخ  زا  ار  نیمز  اهنامسآ و  نایرگشل  دونج و  تسا : هدومرف  هک  ییوگ  دناهدیدن ، ار  اهنآ  هک  دشاب  ینایرگشل  هاپس و 
امش هنیکس  نآ  اب  عقوم  هچ  دیراد ، هنیکس  لازنا  دادعتسا  تقو  هچ  امش  هک  دنادیم  تسامـش ، حلاصم  هب  ملاع  دنوادخ  ًامِیلَع ] ُهَّللا  َناک  َو  ]

. دیوشن دییأت  تقو  هچ  دیوش و  دییأت  یبیغ  دونج  اب  هک  تسا  حالص  تقو  هچ  دنادیم  دینکیم و  داسفا  عقوم  هچ  دینکیم ، حالصا 
ار يراک  دـهدیم و  ماجنا  امـش ، قاقحتـسا  لاوحا و  تاـکن  قیاـقد و  عیمج  تبقارم  تبظاوم و  زا  دـعب  تسا و  میکح  دـنوادخ  ًاـمیِکَح ] ]

ماجنا 
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. دنکیمن ادیپ  هار  نآ  رد  للخ  هک  يوحن  هب  شلعف  رد  ماکحتسا  قاّفتا و  اب  رگم  دهدیمن 

اب ششخب  ترفغم و  ریـسفت  بسانم  يانعم  نیا  تسا و  ُهَّللا  ََکل  َرِفْغَِیل  یلاعت : يادخ  لوق  لیلعت  هلمج  نیا  ِتانِمْؤُْملا ] َو  َنِینِمْؤُْملا  َلِخُْدِیل  ]
: ادخ لوق  لیلعت  ای  دشابیم ، شتّما  ناهانگ  ششخب  ترفغم و 

ای ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُدُونُج  ِهَِّلل  ادخ : لوق  موهفم  لیلعت  ای  ًانامیِإ  اوُدادْزَِیل  ای  ۀنیکسلا ) لزنأل   ) ای هللا ) كرصنیل   ) ای کیدهیل )  ) ای ُهَتَمِْعن  َِّمُتی 
. دشابیم عزانت  لیبس  رب  دراوم  نیا  يهمه  لیلعت 

لخاد ار  تانمؤم  نینمؤم و  هک  هداد  ماجنا  تهج  نادب  هداد  ماجنا  دنوادخ  هک  ار  يراک  تسا : نیا  هیآ  يانعم  ای  تسا ، فوذحم  لیلعت  ای 
. دیامن تشهب 

: ادخ لوق  ریسفت  رد  اهتشهب  ریز  زا  اهرهن  نایرج  یگنوگچ  نایب  نارمع  لآ  يهروس  رخآ  رد  ُراْهنَْألا ] اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ]
. تشذگ ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجِرْخُأ  َو  اوُرَجاه  َنیِذَّلاَف 

. دنکیم لیاز  نانآ  زا  ار  اهیدب  ْمِِهتائِّیَس ] ْمُْهنَع  َرِّفَُکی  َو  اهِیف  َنیِِدلاخ  ]
. تسا یگرزب  یبایماک  ادخ  دزن  رد  اهیدب  ندرب  نیب  زا  تشهب و  رد  ندرک  لخاد  نیا  ًامیِظَع ] ًازْوَف  ِهَّللا  َْدنِع  َِکلذ  َناک  َو  ]

. دندرک قافن  مالّسلا  هیلع  یلع  ّقح  رد  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  اب  هک  نیقفانم  ِتاِقفانُْملا ] َو  َنیِِقفانُْملا  َبِّذَُعی  َو  ]
. تسدوصقم روظنم و  ریخا  يانعم  نیمه  هک  تیالو  هب  ای  لوسر  هب  ای  ادخ  هب  نز  درم و  ناگدنروآ  كرش  و  ِتاکِرْشُْملا ] َو  َنیِکِرْشُْملا  َو  ]
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ار وا  هّکم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رفس  رد  دنوادخ  هک  تسا  نامگ  نیا  دوصقم  ادخ  هب  نانامگدب  و  ِءْوَّسلا ] َّنَظ  ِهَّللِاب  َنیِّناَّظلا  ]

. درک دهاوخن  يرای 
. دنربیم ار  شیرق  تسد  هب  نینمؤم  تکاله  نامگ  هک  داب  اهنآ  دوخ  رب  تکاله  يدب و  ِءْوَّسلا ] ُةَِرئاد  ْمِْهیَلَع  ]

. دندومن مهّتم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دندش و  رکنم  ار  حلص  هک  دندوب  یناسک  اهنآ  تسا : هتفگ  یمق 
بوـلق تیوـقت  يارب  بلطم  رارکت  ِضْرَأـْلا ] َو  ِتاواـمَّسلا  ُدوـُنُج  ِهَِّلل  َو  ًاریِـصَم  ْتَءاـس  َو  َمَّنَهَج  ْمَُهل  َّدَـعَأ  َو  ْمُهَنََعل  َو  ْمِْـهیَلَع  ُهَّللا  َبِـضَغ  َو  ]

. تسا نیقفانم  نامگ  نتخاس  دیما  ان  نینمؤم و 
. دوشیمن بلاغ  وا  يهدارا  رب  یسک  تسا و  زیزع  دنوادخ  و  ًازیِزَع ] ُهَّللا  َناک  ]

. دنکیمن هّجوت  نیقفانم  ای  نینمؤم  سفن  ياوه  هب  تسا و  نینمؤم  حالص  هک  هچنآ  رگم  دهدیمن  ماجنا  ًامیِکَح ] ]
ناهانگ ندش  هدیشخب  تیاغ  يانعم  نیا  هک  تسا  نیقفانم  بیذعت  تشهب و  هب  نینمؤم  ندرک  لخاد  ّتلع  زا  لاؤس  باوج  َكاْنلَـسْرَأ ] اَّنِإ  ]

. تسا نیبم  حتف  تیاغ  زین  نآ  هک  هتفرگ  رارق  نینمؤم 
باذـع ار  نیقفاـنم  تشهب و  لـخاد  ار  نینمؤـم  دـنوادخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبـن  يارب  نیبـم  حـتف  ببـس  هب  ارچ  هدـش : هتفگ  هک  اـیوگ 

. یشاب ریذن  رّشبم و  دهاش و  ات  میداتسرف  ار  وت  ام  ربمایپ  يا  اریز  دومرف : سپ  دنکیم ؟
. یشاب اهنآ  رب  دهاش  لاق  لاح و  نابز  اب  ًادِهاش ] ]

وا  یهدیم ، تداهش  وا  رب  وت  دشاب  هتسویپ  وت  هب  سک  ره  سپ 
297 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دریگ رارق  باذع  دروم  ات  یهدیم  تداهش  تسویپن  وت  رب  سک  ره  دوشیم و  تشهب  لخاد 
. یشاب نیرفاک  يهدنناسرت  نینمؤم و  يهدنهد  تراشب  ات  میداتسرف  ار  وت  ًاریِذَن ] َو  ًارِّشَبُم  َو  ]

نامیا لوسر  لاسرا  تیاغ  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  ات  دینادرگرب  نینمؤم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  ار  باطخ  ِِهلوُسَر ] َو  ِهَّللِاب  اُونِمُْؤِتل  ]
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. تسا نینمؤم 
. دیروآ نامیا  لوسر  ادخ و  هب  امش  ات  دومرف : اذل 

برـض  » باب زا  دّرجم  یثالث  لاعفا ، لیعفت و  باب  زا  هورّزعت »  » ظفل دیراد  شدنمجرا  دیهن و  تزع  ادـخ  لوسر  رب  و  ُهوُرِّقَُوت ] َو  ُهوُرِّزَُعت  َو  ]
. تسا هدش  هدناوخ  لاعفا  لیعفت و  باب  زا  تسا ، هدش  هدناوخ  رادهطقن  زا  ود  اب  هوزّزعت »  » هدش و هدناوخ  رصن » و 

. دیزادرپ ّقح  حیبست  هب  ماگنهبش  نادادماب و  و  اًلیِصَأ ] َو  ًةَرُْکب  ُهوُحِّبَُست  َو  ]
17 تایآ 10 -

297 ص :  ات 17 ..... ] تایآ 10  (: 48  ) حتفلا هروس  ]

هراشا

ًارْجَأ ِهِیتُْؤیَسَف  َهَّللا  ُْهیَلَع  َدَهاع  اِمب  یفْوَأ  ْنَم  َو  ِهِسْفَن  یلَع  ُثُْکنَی  امَّنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف  ْمِهیِْدیَأ  َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی  َهَّللا  َنوُِعیاُبی  امَّنِإ  َکَنوُِعیاُبی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
ُِکلْمَی ْنَمَف  ُْلق  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َْسَیل  ام  ْمِِهتَنِْسلَِأب  َنُولوُقَی  اَنل  ْرِفْغَتْساَف  انُولْهَأ  َو  اُنلاْومَأ  اْنتَلَغَـش  ِبارْعَْألا  َنِم  َنوُفَّلَخُْملا  ََکل  ُلوُقَیَـس  ( 10  ) ًامیِظَع

َنُونِمْؤُْملا َو  ُلوُسَّرلا  َِبلَْقنَی  َْنل  ْنَأ  ُْمْتنَنَظ  ْلـَب  ( 11  ) ًارِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َناک  َْلب  ًاـعْفَن  ْمُِکب  َدارَأ  َْوأ  ارَـض  ْمُِکب  َدارَأ  ْنِإ  ًاْئیَـش  ِهَّللا  َنِم  ْمَُکل 
َنیِِرفاْکِلل انْدَـتْعَأ  اَّنِإَف  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  ْنِمُْؤی  َْمل  ْنَم  َو  ( 12  ) ًارُوب ًامْوَق  ُْمْتنُک  َو  ِءْوَّسلا  َّنَظ  ُْمْتنَنَظ  َو  ْمُِکبُوُلق  ِیف  َکـِلذ  َنِّیُز  َو  ًادـَبَأ  ْمِهِیلْهَأ  یلِإ 

(14  ) ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُبِّذَُعی  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  ُرِفْغَی  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  ِهَِّلل  َو  ( 13  ) ًاریِعَس
ُْلبَق ْنِم  ُهَّللا  َلاق  ْمُِکلذَـک  انوُِعبَّتَت  َْنل  ُْلق  ِهَّللا  َمـالَک  اُولِّدَُـبی  ْنَأ  َنوُدـیُِری  ْمُکِْعبَّتَن  اـنوُرَذ  اهوُذُـخْأَِتل  َِمناـغَم  یلِإ  ُْمتْقَلَْطنا  اَذِإ  َنوُفَّلَخُْملا  ُلوُقَیَس 

َْوأ ْمُهَنُوِلتاُقت  ٍدیِدَش  ٍسَْأب  ِیلوُأ  ٍمْوَق  یلِإ  َنْوَعُْدتَـس  ِبارْعَْألا  َنِم  َنیِفَّلَخُْمِلل  ُْلق  ( 15  ) ًالِیلَق َّالِإ  َنوُهَقْفَی  اُوناک ال  َْلب  انَنوُدُسَْحت  َْلب  َنُولوُقَیَـسَف 
یَلَع َو ال  ٌجَرَح  یمْعَأـْلا  یَلَع  َْسَیل  ( 16  ) ًامِیلَأ ًاباذَع  ْمُْکبِّذَُعی  ُْلبَق  ْنِم  ُْمْتیَّلََوت  امَک  اْوَّلَوَتَت  ْنِإ  َو  ًانَـسَح  ًارْجَأ  ُهَّللا  ُمُِکتُْؤی  اوُعیُِطت  ْنِإَف  َنوُِملُْـسی 

(17  ) ًامِیلَأ ًاباذَع  ُْهبِّذَُعی  َّلَوَتَی  ْنَم  َو  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ُْهلِخُْدی  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو  ٌجَرَح  ِضیِرَْملا  یَلَع  َو ال  ٌجَرَح  ِجَرْعَْألا 
298 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

298 ص :  همجرت ..... :

. دننکیم تعیب  دنوادخ  اب  عقاو  رد  دننکیم ، تعیب  وت  اب  هک  یناسک  نامگیب 
هچنآ هب  سک  ره  تسا و  هتسکش  نامیپ  شیوخ  نایز  هب  انامه  دنکـش ، نامیپ  هک  سک  ره  سپ  تسا  ناشیا  تسد  زارف  رب  دنوادخ  تسد 

. دشخبب میظع  یشاداپ  وا  هب  هک  ادوز  دنک ، افو  تسا ، هتسب  نامیپ  دنوادخ  اب 
[ امـش اب  یهارمه  زا   ] ار ام  ناـمیاههداوناخ  اـم و  لاوما  دـنیوگ  وت  هب  نیـشن ] هیداـب  نازیرگ  داـهج  یبارعا /[  ناگتـشاذگ  سپاو  يدوز  هب 

299 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دنیوگیم  ار  يزیچ  ناشیاهنابز  هب  هاوخب  شزرمآ  ام  يارب  سپ  تشاد  لوغشم 
تیامح امش  زا  دهاوخب - يدوس  امـش  ّقح  رد  ای  ینایز  امـش  ّقح  رد  رگا  دنوادخ - ربارب  رد  یـسک  هچ  سپ  وگب  تسین  ناشیاهلد  رد  هک 

. تسا هاگآ  دینکیم  هچنآ  هب  دنوادخ  يرآ  درک ؟ دهاوخ 
هتـسارآ ناتیاهلد  رد  رما  نیا  دـندرگیمن و  زاب  ناشیاههداوناخ  يوس  هب  زگره  ناـنمؤم  ربماـیپ و  هک  دـیدرکیم  ناـمگ  هک  تسا  نیا  ّقح 

. دیدش هتسکش  رو  یموق  دیدرک و  یشیدنا  دب  دش و  هداد  هولج 
. میاهتخاس هدامآ  نازورف  یشتآ  نارفاک  يارب  ام  هک  دنادب ]  ] درواین نامیا  وا  ربمایپ  دنوادخ و  هب  سک  ره  و 

دنوادـخ دـنکیم ، باذـع  دـهاوخب  ار  سک  ره  دزرمآیم و  دـهاوخب  ار  سک  ره  هـک  تـسار ، دـنوادخ  نـیمز  اهنامـسآ و  ییاورناـمرف  و 
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. تسا نابرهم  راگزرمآ 
يوریپ امـش  زا  هک  دیراذگب  ار  ام  دنیوگ  امـش ] هب   ] ناگتـشذگ سپاو  هک  ادوز  دیروآ ، تسد  هب  ار  نآ  هک  دـیرب  هار  میانغ  يوس  هب  نوچ 

هتفگ نینچ  امـش  يهراب  رد  شیپاـشیپ  دـنوادخ  درک  دـیهاوخن  يوریپ  اـم  زا  زگره  وگب  دـننک  نوگرگد  ار  یهلا  مکح  دـنهاوخیم  مینک ،
. دنتفاییمن رد  یکدنا  زج  هک  تسا  نیا  ّقح  دیربیم  کشر  ام  هب  امش ] ، ] ریخ دنیوگ  امش ] خساپ  رد   ] هک ادوز  تسا 

ناشیا اب  هک  دـیوش  هدـناوخ  نیگمهـس  روآ  مزر  یموق  يوس  هب  هک  ادوز  وگب  نیـشن ] هیداب  نازیرگ  داهج  یبارعا /[  ناگتـشاذگ  سپاو  هب 
هکنانچ دیبات ، رب  يور  رگا  دهدب و  امـش  هب  وکین  یـشاداپ  دـنوادخ  دـینک ، تعاطا  رگا  سپ  دـنوش  ناملـسم  نانآ  هکنآ  ای  دـینک ، رازراک 

. دنک ناتباذع  كاندرد  یباذع  هب  دیدوب ، هتفات  رب  يور  مه  رتشیپ 
هب ار  وا  دنک ، تعاطا  شربمایپ  دنوادخ و  زا  سک  ره  تسین و  يداریا  مه  رامیب  رب  تسین ، يداریا  گنل  رب  تسین و  يداریا  انیبان  رب  هتبلا ] ]

. دنک شباذع  كاندرد  یباذع  هب  دبات ، رب  يور  سک  ره  دروآ و  رد  تسا ، يراج  نآ  تسد  ورف  زا  نارابیوج  هک  ییاهناتسوب 

299 ص :  ریسفت ..... 

تعیب لاح  تسا  هنوگچ  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، لاح  ناـیب  ماـقم  رد  اـی  لـیلعت  ماـقم  رد  رّدـقم  لاؤس  باوج  َکـَنوُِعیاُبی ] َنیِذَّلا  َّنِإ  ]
ینعی : َکَنوُِعیاُبی ...  َنیِذَّلا  َّنِإ  دومرف : یلاعت  يادخ  و  هلآ ؟ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  ناگدننک 

300 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دننک تعیب  وت  اب  هک  یناسک  نآ 

هک تسا  رهاظ  يارب  طقف  مکح  رهاظ ، روهظ  ماگنه  رد  یتسه و  ادخ  رهظم  وت  نوچ  دننکیم  تعیب  ادخ  اب  تقیقح  رد  َهَّللا ] َنوُِعیاُبی  امَّنِإ  ]
. درادن یمکح  رهظم  تسادخ و 

. وت تسد  هن  ادخ ، تسد  لاح  نآ  رد  هک  ِهَّللا ] ُدَی  ]
ریسفت رد  و  « 1  » ِهِدابِع ْنَع  ََۀبْوَّتلا  ُلَبْقَی  َوُه  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَی  َْمل  َأ  ادخ : لوق  ریـسفت  رد  تعیب  نتفرگ  لیـصفت  تیاهتـسد  يالاب  ْمِهیِدـْیَأ ] َقْوَف  ]

. تسا هدش  رکذ  زین  هروس  نیا  ریغ  رد  تعیب  نایب  تشذگ و  هبوت  يهروس  زا  « 2 « » هیآ رخآ  ات  َنِینِمْؤُْملا ...  َنِم  يرَتْشا  َهَّللا  َّنِإ  ادخ : لوق 
دنک ضارعا  تعیب  لصا  زا  ای  دهدن ، ماجنا  ارنآ  دنک و  ضقن  ار  تعیب  طورش  هک  هنوگ  نیدب  دنک ، ضقن  ار  تعیب  هک  یسک  َثَکَن ] ْنَمَف  ]

. دیامن خسف  ار  نآ  و 
. دوشیم مامت  شدوخ  ررض  رب  تعیب ، ضقن  ِهِسْفَن ] یلَع  ُثُْکنَی  امَّنِإَف  ]

. دوش ظفح  هّللا »  » ظفل میخفت  ات  هدش  هدناوخ  هّمض  اب  هیلع » ءاه   » ظفل َهَّللا ] ُْهیَلَع  َدَهاع  اِمب  یفْوَأ  ْنَم  َو  ]
نکمم نآ  فیصوت  هک  دوشیم ، هداد  وا  هب  گرزب  یـشاداپ  ارجا و  دیامن  افو  هتـسب  ادخ  اب  هک  يدهع  هب  سک  ره  ًامیِظَع ] ًارْجَأ  ِهِیتُْؤیَـسَف  ]

. تسین
: دش لزان  هیآ  نیا  ناوضر  تعیب  رد  هتفگ : یّمق 

__________________________________________________

هبوت 104 ( 1)
هبوت 111 ( 2)

301 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ماـجنا ادـخ  لوسر  هک  يراـک  چـیه  رد  نآ  زا  دـعب  هک  درک  طرـش  اـهنآ  اـب  ِةَرَجَّشلا و  َتَْحت  َکـَنوُِعیاُبی  ْذِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ْدََـقل 

. دنزرون تفلاخم  دهدب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  يروتسد  ره  دنیامنن و  راکنا  دننکن و  تفلاخم  وا  اب  دهدیم ،
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يادخ و  هیآ » رخآ  ات  ْمِهیِْدیَأ ...  َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی  َهَّللا  َنوُِعیاُبی  امَّنِإ  َکَنوُِعیاُبی  َنیِذَّلا  َّنِإ  دومرف : ناوضر  يهیآ  لوزن  زا  دعب  یلاعت  يادـخ  سپ 
نانآ زا  طرـش  نیا  اب  دنوادخ  دننکـشن ، ار  نامیپ  دهع و  دننک ، افو  ادخ  نامیپ  دـهع و  هب  اهنآ  هک  دـش  یـضار  طرـش  نیا  اب  اهنآ  زا  یلاعت 

سپـس دش ، لزان  ناوضر  تعیب  لّوا  هک  یلاح  رد  دنتـشاد ، مّدقم  ناوضر  يهیآ  رب  ار  طرـش  يهیآ  راتـشون  فیلأت و  رد  یلو  دش ، یـضار 
. طرش يهیآ 

اهنآ ادخ  لوسر  هّیبیدح »  » لاس رد  هک  تسا  نیا  روظنم  دندوب  هدرک  فّلخت  هک  بارعا  زا  هّدـع  نآ  ِبارْعَْألا ] َنِم  َنوُفَّلَخُْملا  ََکل  ُلوُقَیَـس  ]
دنتـسه ناشیاههداوناخ  لاوما و  راتفگ  هک  دنتفگ : دندروآ و  رذع  هناهب و  دندرکن ، تکرـش  نانآ  اّما  دناوخ  ارف  داهج  ندرک و  چوک  هب  ار 
شاهناخ رد  دّـمحم  اب  شیرق  دـنتفگیم : دوخ  شیپ  دـندرکن و  تکرح  دندیـسرتیم و  شیرق  زا  اهنآ  هک  یلاح  رد  دـنیایب ، دـنناوتیمن  و 

دوش دراو  اهنآ  يهناخ  شیرق و  رب  دـهاوخیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هک  لاح  تسکـش ) دـحا  گنج  رد  ار  دّـمحم  و   ) درک گنج 
. دنراذگیمن یقاب  ار  اهنیا  زا  رفن  کی  نایشیرق 

گنج رد  امـش  اب  میتسناوتن  ام  دوب و  هدرک  دوخ  لوغـشم  ار  ام  ام ، لها  لاوما و  دنتفگ  غورد  هب  اهنآ  اَنل ] ْرِفْغَتْـساَف  انُولْهَأ  َو  اُنلاْومَأ  اْنتَلَغَـش  ]
. نک رافغتسا  ام  يارب  مینک و  تکرش 

ُِکلْمَی  ْنَمَف  ُْلق  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َْسَیل  ام  ْمِِهتَنِْسلَِأب  َنُولوُقَی  : ] هک تسا  هداد  ربخ  ار  اهنآ  ینورد  لاح  هک  تسا  یبیغ  رابخا  زا  ربخ  نیا  و 
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[ ًاعْفَن ْمُِکب  َدارَأ  َْوأ  ارَض  ْمُِکب  َدارَأ  ْنِإ  ًاْئیَش  ِهَّللا  َنِم  ْمَُکل 
. تسین نیا  ناشلد  رد  تسا و  ناشنابز  اب  دنیوگیم  هچنآ 

دنک عفد  ارنآ  دناوتیم  یسک  هچ  دناسرب  يدوس  ای  دزاس  دراو  امش  رب  يررض  قلطم  تروص  هب  ای  فّلخت  رطاخ  هب  دهاوخب  ادخ  رگا  وگب :
. دش دهاوخ  امش  ررض  عفن و  کلام  یسک  هچ  و 

. دیسرتب دیهدیم  ماجنا  هک  یلامعا  زا  سپ  ًارِیبَخ ] َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َناک  َْلب  ]
شیرق زا  هکلب  هدرکن ، لوغـشم  ار  امـش  امـش ، ياـههداوناخ  لاوـما و  سپ  ْمِـهِیلْهَأ ] یلِإ  َنوـُنِمْؤُْملا  َو  ُلوُـسَّرلا  َبـِلَْقنَی  ْنـَل  ْنَأ  ْمـُْتنَنَظ  ْلـَب  ]

. دنشکیم ار  شنارای  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  دننکیم و  هبلغ  نیکرشم  هک  دیدرک  نامگ  امش  نوچ  دیدیسرت ،
هدـش تباث  امـش  بولق  رد  يوحن  هب  نامگ  نیا  عقاو  رد  تسا و  هدـش  مکحم  امـش  ياهلد  رد  نامگ  نیا  ْمُِکبُوُلق ] ِیف  َکـِلذ  َنِّیُز  َو  ًادـَبَأ  ]

. دیهدیمن ار  نآ  ریغ  لامتحا  هک  تسا 
. دیتشاد شلوسر  ادخ و  هب  دب  نامگ  و  ِءْوَّسلا ] َّنَظ  ُْمْتنَنَظ  َو  ]

. دش هابت  دوبان و  امش  رد  یناسنا  تایح  هک  یلاح  رد  ًارُوب ] ًامْوَق  ُْمْتنُک  َو  ]
راعشا دشاب ، نیکرشم  زا  يرگید  مذ  ات  هدش  هتشاذگ  رهاظ  مسا  ریمض  ياج  هب  ًاریِعَـس ] َنیِِرفاْکِلل  انْدَتْعَأ  اَّنِإَف  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  ْنِمُْؤی  َْمل  ْنَم  َو  ]

. میاهدرک هدامآ  ناتیارب  ار  خزود  ندوب  رفاک  ّتلع  هب  هک  ددرگ ، مکح  ّتلع  هب 
تسادخ و تسد  رد  ادخ  نیمز  اهنامـسآ و  يدـنمناوت  تنطلـس و  و  ُءاشَی ] ْنَم  ُبِّذَُـعی  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  ُرِفْغَی  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکلُم  ِهَِّلل  َو  ]

دشخبیم  دهاوخب  ار  سک  ره  دادعتسا  بسح  رب  هک  تسوا 
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. تسین هدوهیب  فازگ و  ادخ  تّیشم  نوچ  دنکیم ، باذع  دهاوخب  ار  سک  ره  و 
ندرک باذع  تسدنوادخ و  یتاذ  تمحر  ترفغم و  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  تسا و  دیما  اجر و  هلمج  نیا  رد  ًامیِحَر ] ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو  ]

. دوشیم یهلا  ياضق  رد  لخاد  مّود  دصق  اب 
لثم  ) دشاب ییاهتمینغ  نآ  رد  هک  دیآ  شیپ  گنج  یتقو  هدـماین  گنج  هب  نانیـشنارحص  نیا  َِمناغَم ] یلِإ  ُْمتْقَلَْطنا  اَذِإ  َنوُفَّلَخُْملا  ُلوُقَیَـس  ]
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. مینکیم يوریپ  امش  زا  ام  تفگ : دهاوخ  ربخ )
. دنهد رییغت  ار  ادخ  مالک  دنهاوخیم  اهنآ  ِهَّللا ] َمالَک  اُولِّدَُبی  ْنَأ  َنوُدیُِری  ْمُکِْعبَّتَن  انوُرَذ  اهوُذُخْأَِتل  ]

صوصخم و دـندش  يریگولج  ادـخ  هناخ  فاوط  زا  یلو  دـندش  جراـخ  هّکم  يوس  هب  ادـخ  لوسر  هارمه  هک  ناـنآ  تسا  نیا  ادـخ  مـالک 
. دنشابیم اهتمینغ  ذخا  ّقحتسم 

رد دـیابن  نیفّلختم  هک  تسا  نیا  ادـخ  لوق  ای  تسنانآ  ّقح  دـشابیم و  هّکم  لوخد  ياج  هب  میانغ  نیا  تسناـنآ و  صوصخم  میاـنغ  ینعی 
. دنشاب امش  وریپ  امش و  اب  ربیخ  میانغ 

ّقحتـسم هک  دیدرکن  يوریپ  ام  زا  امـش  زگره  هک  دشاب  نآ  دیکأت  بلطم و  قّقحت  هب  هراشا  ات  هدروآ  دبا  یفن  یهن  ياج  هب  انوُِعبَّتَت ] َْنل  ُْلق  ]
. دیشاب تمینغ 

. دیشابیمن کیرش  ام  اب  ربیخ  میانغ  رد  امش  هک  دوب  هدومرف  لبق  زا  دنوادخ  هک  تسا  نینچ  امش  عضو  ُْلبَق ] ْنِم  ُهَّللا  َلاق  ْمُِکلذَک  ]
تهج نیمه  يور  دننکیمن و  كرد  یکدنا  زج  ترخآ  رما  زا  تابطاخم  رد  اًلِیلَق ] اَّلِإ  َنوُهَقْفَی  اُوناک ال  َْلب  انَنوُدُسَْحت  َْلب  َنُولوُقَیَسَف  ]
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. تسایند فاصوا  زا  هک  دننکیم  لمح  دسح  رب  ار  امش  عنم  راتفگ و  هک  تسا 

بارعا زا  ناگتـسشنزاب  نیا  هب  ینعی  تسناـنآ ، ّمذ  هب  حیرـصت  تهج  ریمـض  ياـج  هـب  رهاـظ  مـسا  ندروآ  ِبارْعَأـْلا ] َنـِم  َنـیِفَّلَخُْمِلل  ْلـُق  ]
. دش دیهاوخ  هدناوخ  هدیزرو  تخس  یموق  اب  راکیپ  يارب  يدوز  هب  ٍدیِدَش ] ٍسَْأب  ِیلوُأ  ٍمْوَق  یلِإ  َنْوَعُْدتَس  : ] وگب نیشنارحص 

. تسا فیقث  نزاوه و  يهلیبق  بارعا  نآ  زا  دوصقم  دناهتفگ : یخرب 
ینعی کین  شاداپ  لاح  ره  هب  دنروآ  مالـسا  نانآ  ای  دینک  رازراک  نانآ  اب  هچ  ًانَـسَح ] ًارْجَأ  ُهَّللا  ُمُِکتُْؤی  اوُعیُِطت  ْنِإَف  َنوُِملُْـسی  َْوأ  ْمُهَنُوِلتاُقت  ]

. دش دهاوخ  امش  هرهب  تشهب ، تمینغ و 
نادرگ يور  هّیبیدـح  زا  نیا  زا  شیپ  هک  روطنامه  دـیوش  نادرگ  ور  نآ  زا  رگا  و  ًامِیلَأ ] ًاباذَـع  ْمُْکبِّذَُـعی  ُْلبَق  ْنِم  ُْمْتیَّلََوت  اـمَک  اْوَّلَوَتَت  ْنِإ  َو  ]

. دیدرک تشپ  نآ  هب  دیدش و 
ات درک  انثتـسا  ار  هّدع  نیا  باذع  يهدعو  ّمذ و  رد  دومن  تّمذم  ارنانآ  داد و  باذـع  يهدـعو  نیفّلختم  هب  یتقو  ٌجَرَح ] یمْعَْألا  یَلَع  َْسَیل  ]
رب دومرف : اذل  هدش و  هداد  باذع  يهدعو  زین  نانآ  هب  هک  دوشن  مّهوت  ات  درک  انثتسا  ار  هّدع  نیا  باذع  يهدعو  زین  نانآ  هب  هک  دوشن  مّهوت 

. تسین يداریا  انیبان 
رد هک  تسین  یهاـنگ  يداریا و  مه  راـمیب  گـنل و  رب  زین  و  َُهلوُـسَر ] َو  َهَّللا  ِعُِـطی  ْنَم  َو  ٌجَرَح  ِضیِرَْملا  یَلَع  ـال  َو  ٌجَرَح  ِجَرْعَأـْلا  یَلَع  ـال  َو  ]

عیطم ناناملسم  همه  اّلک  ای  دندروآ  رذع  هک  یناسک  نآ  زا  ریغ  دیامن ، تعاطا  لوسر  ادخ و  سک  ره  سپ  دنـشاب ، هدرکن  تکرـش  گنج 
. دندش

لخاد ار  نانآ  ادخ  ُراْهنَْألا ] اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ُْهلِخُْدی  ]
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. دش نایب  یلماک  حرش  نآ  یگنوگچ  يهراب  رد  ءاسن  يهروس  رخآ  رد  دراد  نایرج  نآ  ریز  زا  اهرهن  هک  دنکیم  ییاهتشهب  رد 
هب دـننادرگرب  ور  رگا  هک  تسنآ  لیلعت  ُْلبَق و  ْنِم  ُْمْتیَّلََوت  امَک  اْوَّلَوَتَت  ْنِإ  یلاعت : يادـخ  لوق  مهفم  دـیکأت  ًامِیلَأ ] ًاباذَـع  ُْهبِّذَُـعی  َّلَوَتَی  ْنَم  َو  ]

. دنوشیم باذع  كاندرد  باذع 
29 تایآ 18 -

305 ص :  ات 29 ..... ] تایآ 18  (: 48  ) حتفلا هروس  ]
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هراشا

ًةَرِیثَک َِمناغَم  َو  ( 18  ) ًابیِرَق ًاْحتَف  ْمَُهباثَأ  َو  ْمِْهیَلَع  َۀَنیِکَّسلا  َلَْزنَأَف  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ام  َِملَعَف  ِةَرَجَّشلا  َتَْحت  َکَنوُِعیاُبی  ْذِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ْدََقل 
ًۀَیآ َنوُکَِتل  َو  ْمُْکنَع  ِساَّنلا  َيِْدیَأ  َّفَک  َو  ِهِذـه  ْمَُکل  َلَّجَعَف  اهَنوُذُـخَْأت  ًةَرِیثَک  َِمناغَم  ُهَّللا  ُمُکَدَـعَو  ( 19  ) ًامیِکَح ًازیِزَع  ُهَّللا  َناک  َو  اهَنوُذُـخْأَی 

ُمُکََلتاق َْول  َو  ( 21  ) ًاریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َناک  َو  اِهب  ُهَّللا  َطاحَأ  ْدَق  اْهیَلَع  اوُرِدْقَت  َْمل  يرْخُأ  َو  ( 20  ) ًامیِقَتْسُم ًاطارِص  ْمُکَیِدْهَی  َو  َنِینِمْؤُْمِلل 
(22  ) ًاریِصَن َو ال  اِیلَو  َنوُدِجَی  َُّمث ال  َرابْدَْألا  اُوَّلََول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 

ْنَأ ِدَْعب  ْنِم  َۀَّکَم  ِنْطَِبب  ْمُْهنَع  ْمُکَیِْدیَأ  َو  ْمُْکنَع  ْمُهَیِدـْیَأ  َّفَک  يِذَّلا  َوُه  َو  ( 23  ) ًالیِْدبَت ِهَّللا  ِۀَّنُِـسل  َدَِجت  َْنل  َو  ُْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ِیتَّلا  ِهَّللا  َۀَّنُس 
َْول َو  ُهَّلِحَم  َُغْلبَی  ْنَأ  ًافوُکْعَم  َيْدَْهلا  َو  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  ِنَع  ْمُکوُّدَص  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمُه  ( 24  ) ًاریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َناک  َو  ْمِْهیَلَع  ْمُکَرَفْظَأ 

اَْنبَّذََـعل اُولَّیََزت  َْول  ُءاشَی  ْنَم  ِِهتَمْحَر  ِیف  ُهَّللا  َلِخْدـُِیل  ٍْملِع  ِْریَِغب  ٌةَّرَعَم  ْمُْهنِم  ْمُکَبیُِـصتَف  ْمُهُؤَطَت  ْنَأ  ْمُهوُمَْلعَت  َْمل  ٌتانِمُْؤم  ٌءاِسن  َو  َنُونِمُْؤم  ٌلاجِر  ال 
یَلَع َو  ِِهلوُـسَر  یلَع  ُهَتَنیِکـَـس  ُهَّللا  َلَْزنَأَـف  ِۀَِّیلِهاـْجلا  َۀَّیِمَح  َۀَّیِمَْحلا  ُمِِهبوـُُلق  ِیف  اوُرَفَک  َنـیِذَّلا  َلَـعَج  ْذِإ  ( 25  ) ًاـمِیلَأ ًاباذَـع  ْمُْهنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 

َُّنلُخْدََتل ِّقَْحلِاب  ایْؤُّرلا  َُهلوُسَر  ُهَّللا  َقَدَص  ْدََقل  ( 26  ) ًامِیلَع ٍءْیَـش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َناک  َو  اهَلْهَأ  َو  اِهب  َّقَحَأ  اُوناک  َو  يْوقَّتلا  َۀَِملَک  ْمُهَمَْزلَأ  َو  َنِینِمْؤُْملا 
(27  ) ًابیِرَق ًاْحتَف  َِکلذ  ِنُود  ْنِم  َلَعَجَف  اوُمَْلعَت  َْمل  ام  َِملَعَف  َنُوفاَخت  َنیِرِّصَقُم ال  َو  ْمُکَسُؤُر  َنیِقِّلَُحم  َنِینِمآ  ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  َمارَْحلا  َدِجْسَْملا 

یَلَع ُءاَّدِشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ( 28  ) ًادیِهَـش ِهَّللِاب  یفَک  َو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  َو  يدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه 
َو ِةارْوَّتلا  ِیف  ْمُُهلَثَم  َِکلذ  ِدوُجُّسلا  َِرثَأ  ْنِم  ْمِهِهوُجُو  ِیف  ْمُهامیِـس  ًاناوْضِر  َو  ِهَّللا  َنِم  ًالْـضَف  َنوُغَْتبَی  ًادَّجُـس  ًاعَّکُر  ْمُهاَرت  ْمُهَْنَیب  ُءامَحُر  ِراَّفُْکلا 

اُولِمَع َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  َراَّفُْکلا  ُمِِهب  َظیِغَِیل  َعاَّرُّزلا  ُبِْجُعی  ِِهقوُس  یلَع  يوَتْساَف  َظَْلغَتْـساَف  ُهَرَزآَف  ُهَأْطَـش  َجَرْخَأ  ٍعْرَزَک  ِلیِْجنِْإلا  ِیف  ْمُُهلَثَم 
(29  ) ًامیِظَع ًارْجَأ  َو  ًةَرِفْغَم  ْمُْهنِم  ِتاِحلاَّصلا 

306 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

306 ص :  همجرت ..... :

و تسیچ ؟ ناشیاهلد  رد  هک  تسناد  دـش و  دونـشخ  دـندرک ، تعیب  تخرد  نآ  ریز  رد  وت  اب  هک  هاگنآ  ناـنمؤم ، زا  دـنوادخ  هک  یتسار  هب 
رب ار  دوخ ]  ] شمارآ هاگنآ 

307 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. داد ناششاداپ  کیدزن  يايزوریپ  هب  درک و  لزان  نانآ 

. تسا هنازرف  دنمزوریپ  دنوادخ  دنبای و  تسد  نآ  هب  هک  رایسب  یمیانغ  زین  و 
ار فلاخم ]  ] مدرم ناتسد  تخادنا و  شیپ  امـش  يارب  ار  نیا  دیباییم ، تسد  نآ  رب  هک  تسا  هدرک  هدعو  يرایـسب  میانغ  امـش  هب  دنوادخ 

. دنک تیاده  تسار  یهار  هب  ار  امش  ات  دشاب و  نانمؤم  يارب  یتربع  يهناشن  رما  نیا  ات  تشادزاب ، امش  زا 
. تساناوت زیچ  همه  رب  دنوادخ  دراد و  هطاحا  نآ  هب  دنوادخ  یلو  دیتفاین ، تسد  نآ  رب  هک  رگید  يدروم  و 

. دنبای يروای  هن  يرای و  هن  سپس  درک ، دنهاوخ  تشپ  امش ] هب   ] کشیب دنزیخرب ، رازراک  هب  امش  اب  نارفاک  رگا  و 
. تفای یهاوخن  یلیدبت  رییغت و  یهلا  ّتنس  رد  زگره  تسا ، هدوب  يراج  زین  رتشیپ  هک  تسا  یهلا  ّتنس  نیا 

تشادزاب و ناشیا  زا  ار  امـش  ناتـسد  امـش ، زا  ار  ناشیا  ناتـسد  هکم  نایم  رد  داد ، يزوریپ  ناشیا  رب  ار  امـش  هکنآ  زا  سپ  هک  تسومه  و 
. تسانیب دینکیم  هچنآ  هب  دنوادخ 

[ هاگنابرق  ] لحم هب  دوب ، هدش  هتشاد  زاب  هک  امش ]  ] ینابرق دنتشاذگن  دنتشادزاب و  مارحلا  دجسم  زا  ار  امـش  دندیزرو و  رفک  هک  دندوب  نانآ 
شلامیاپ هتـسنادن  دیـسانشب ، ار  نانآ  هکنآیب  دوب ] نکمم   ] هک دـندوبن  ینامیا  اب  فعـضتسم ]  ] ناـنز نادرم و  هکم ] رد   ] رگا دـسرب و  شا 
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. دروآ رد  شیوخ  تمحر  راوج  رد  دهاوخب  ار  هک  ره  ادخ  ات  میدادیم ] هکم  هب  هلمح  نامرف   ] دنامب امش  رب  ناشناوات  دینک و 
. میتشادیم بّذعم  كاندرد  یباذع  هب  ار  نارفاک  نانآ  نایم  زا  اعطق  دندشیم ، زیامتم  مه  زا  نانمؤم ] نارفاک و   ] رگا

لزان نانمؤم  رب  شربمایپ و  رب  ار  شـشمارآ  دـنوادخ  یلو  دـندروآ  ّتیلهاج - تّیمح  نامه  تّیمح - ناـشیاهلد  رد  نارفاـک  هک  دوب  نینچ 
. تسا هاگآ  زیچ  همه  زا  دنوادخ  دندوب و  نآ  لها  رتراوازس و  نآ  هب  تخاس ، اوقت  مکح  دنب  ياپ  ار  نانآ  درک و 

دجـسم دراو  هدرک  ریـصقت  قلح و  ناما و  نما و  رد  هّللا  ءاـش  نا  امـش  هک  تسویپ ، تقیقح  هب  ار  شربماـیپ  ياـیؤر  دـنوادخ  هک  یتسار  هب 
بیصن کیدزن  يايزوریپ  زین  نیا  زج  تسنادیم و  دیتسنادیمن  امـش  هک  ار  يزیچ  وا  دیـشاب و  هتـشاد  یمیب  هکنآ  یب  دش  دیهاوخ  مارحلا 

. تسا هدنادرگ  امش 
308 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  زوریپ  نایدا  يهمه  رب  ار  نآ  ات  تسا ، هداتسرف  ّقح  نید  تیاده و  اب  ار  شربمایپ  هک  تسا  یسک  وا 

. سب ار  یهاوگ  دنوادخ  دنادرگ و 
بلط رد  هک  ینیب  دجاس  عکار و  ار  نانآ  دننابرهم ، ناشدوخ  اب  و ]  ] ریگتخس نارفاک  رب  دنتـسه  وا  اب  هک  یناسک  تسا و  یهلا  ربمایپ  دمحم 

تاروت و رد  نانآ  فیـصوت  تسا  نیا  تسا و  راکـشآ ]  ] دوجـس رثا  زا  ناشیاههرهچ  رد  ناـنآ  يهناـشن  دـندنوادخ  يدونـشخ  شـشخب و 
و] ، ] دتسیاب شیاههقاس  رب  ددرگ و  ربتس  دزاس و  دنمورین  ار  نآ  دروآ و  رب  ار  شاهناوج  هک  یلاهن  دننامه  تسه ، لیجنا  رد  نانآ  فیصوت 
دناهدروآ و نامیا  هک  ناشیا  زا  یناسک  هب  دنوادخ  دروآ  مشخ  هب  ار  نارفاک  ناشیا  ندید ]  ] زا ات  دزاس ، هدز  تفگـش  داش و  ار  نازرواشک 

. تسا هداد  هدعو  گرزب  یشاداپ  شزرمآ و  دناهدرک ، هتسیاش  ياهراک 

308 ص :  ریسفت ..... 

. تسا هتشگ  دونشخ  نانمؤم  زا  ادخ  هّتبلا  قیقحت و  هب  َنِینِمْؤُْملا ] ِنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ْدََقل  ]
رابخا و ادخ ؟ تیاضر  ای  تسا  مّدقم  دبع  تیاضر  ایآ  دشاب و  ادخ  زا  دبع  ياضر  هک  یتقو  رد  رگم  تسین  دبع  زا  ادـخ  ياضر  هک  نادـب 

. تسا فلتخم  دروم  نیا  رد  ناکین  تاملک 
. دندرک ینادرگرس  ّریحت و  راهظا  نآ  لاثما  بلطم و  نیا  رد  یضعب  اذل  دندیسرن و  قیقحت  هب  دروم  نیا  رد  راربا  زا  دوهش  لها  دیاش  و 

نآ زا  ياهبترم  بسح  رب  وا  ياـضر  يهبوت  اـی  ادـخ  رکذ  هک  ینعم  نیدـب  تسا ، يرود  هلأـسم  نیا  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  رد  قـیقحت  و 
رب تسادخ  يارب  هک  هچنآ  رب  تسا  مّدقم  تسا  دـبع  يارب  هک  هچنآ  نآ و  زا  ياهبترم  بسح  رب  تسا  دـبع  يارب  هک  هچنآ  رب  تسا  مّدـقم 

. يرگید يهبترم  بسح 
مّدقم عقاو  رد  ادخ  هب  زیچ  نآ  تبـسن  نکیل  تسادخ ، يارب  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیع  تسا  دبع  يارب  هک  هچنآ  هک  تسا  نیا  قیقحت  هکلب 

. دبع هب  نآ  تبسن  رب  تسا 
309 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تبسن دشاب  شدوخ  رب  وا  رظن  رب  مّدقم  ادخ  هب  شرظن  هک  یـسک  هنوگ  نیدب  تسا ، فلتخم  رظان  لاح  بسح  رب  تبـسن  نآ  رابتعا  نکل  و 
. دوشیم دبع  هب  نآ  تبسن  رب  مّدقم  یلاعت  يادخ  هب  نآ 

. مدید نآ  زا  لبق  ار  ادخ  هکنآ  رگم  مدیدن  ار  يزیچ  نم  هدش : دراو  مالّسلا  هیلع  ّیلع  زا  هچنانچ 
يواسم روط  هب  ود  ره  هب  یـسک  رظن  رگا  دوشیم و  مّدقم  دبع  هب  نآ  تبـسن  دشاب  ادخ  هب  وا  رظن  رب  مّدـقم  شدوخ  رب  صخـش  رظن  رگا  و 

. دوشیم ّریحتم  ریخأت  میدقت و  رد  دشاب 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  اجنآ  هدش ، هراشا  ربخ  رد  رظن  ود  نیا  هب  و 

. مدید زیچ  نآ  رد  ار  ادخ  هکنآ  رگم  مدیدن  ار  يزیچ  نم  دومرف : زین  مدید و  نآ  زا  دعب  ار  ادخ  هکنآ  رگم  مدیدن  ار  يزیچ  نم 
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. میرادن نانآ  اب  ینخس  ام  دننیبیمن  ناگدنب  هب  زج  تافص  لاعفا و  تبسن  هک  هلزتعم  دننام  یصاخشا  اّما  و 
. دوشیم ناگدنب  يهنیرتشیب  لماش  هک  دشاب  نانیا  هب  باطخ  ْمُکْرُکْذَأ  ِینوُرُکْذاَف  یلاعت : يادخ  لوق  دیاش 

. تسا لّوا  هورگ  اب  باطخ  ُهَّللا  َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  َنُؤاشَت  ام  َو  یلاعت : يادخ  لوق  و 
. تسا ناگدنب  هب  فاصوا  تبسن  رب  مّدقم  ادخ  هب  فاصوا  تبسن  هک  بلطم  نیا  هب  تسا  همه  ندرک  هاگآ  هیبنت و  ای 

لعف ذإ »  » ظفل زا  دعب  تسا ، هّیضق  عوقو  زا  دعب  هیآ  لوزن  نوچ  تسا ، یضام  صصخم  هک  دروآ  ذإ »  » ظفل ِةَرَجَّشلا ] َتَْحت  َکَنوُِعیاُبی  ْذِإ  ]
310 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشاب لعف  رّرکت  هب  هراشا  ات  دروآ  عراضم 
یّلـص ادخ  لوسر  اب  یتقو  هک  تسا  نیا  تعیب  نآ  رد  نانآ  زا  یلاعت  يادخ  ياضر  ببـس  دندوب و  رایـسب  زور  نآ  رد  ناگدننک  تعیب  هچ 

هّللا یّلص  ادخ  لوسر  زا  ارچ  هک  دندش  نامیشپ  دندروخ  یتخـس  تسکـش  دندش و  گنج  دراو  شیرق  اب  دندرک ، تفلاخم  هلآ  هیلع و  هّللا 
نآ نیح  رد  دندرک و  تعیب  وا  اب  بلق  میمـص  زا  دـندش و  شـشخب  راتـساوخ  ترـضح  نآ  زا  دـندرک ، هبوت  دـندومن و  فّلخت  هلآ  هیلع و 
درک طرش  تعیب  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دندش ، شمارآ  هنیکس و  لوزن  ّقحتـسم  اذل  دنتـشادن و  یتّینانا  چیه  الـصا  تعیب 
. دننکن راکنا  دهد  ماجنا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  ار  يراک  دننکن و  یچیپرس  وا  روتسد  راتفگ و  هدرکن و  تفلاخم  وا  اب  هک 
دورف تخرد  ریز  هب  تشگزاـب و  میعنت  هب  درک و  تکرح  هنیدـم  يوـس  هب  ترـضح  دـندروخ و  تسکـش  هکنآ  زا  سپ  باحـصا  نآ  اریز 

تفرگ و نامیپ  دـهع و  ناـنآ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـندرک و  ینامیـشپ  تمادـن و  راـهظا  دندیـسر و  وا  تمدـخ  هب  دـمآ ،
زا رفن  ود  ره  نیب  ترضح  سپس  دوب ، مالّـسلا  هیلع  یلع  درک  تعیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  ماگنه  نآ  رد  هک  یـسک  نیتسخن 

. تسب يردارب  دقع  زین  مالّسلا  هیلع  یلع  شدوخ و  نیب  تسب ، يردارب  تّوخا و  دقع  نانآ 
نانآ زا  تهج  نیمه  هب  دوب و  هاگآ  ملاع و  هبانا  هبوت و  قدص و  زا  دوب  نانآ  ياهلد  بولق و  رد  هک  هچنآ  هب  دنوادخ  ْمِِهبُوُلق ] ِیف  ام  َِملَعَف  ]

. دش یضار 
یتوکلم تروص  هنیکـس  دندمآ و  نوریب  شیوخ  ّتینانا  زا  اهنآ  نوچ  دومن ، لزان  نانآ  رب  شمارآ  هنیکـس و  سپ  ْمِْهیَلَع ] َۀَـنیِکَّسلا  َلَْزنَأَف  ]

311 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ّتینانا  زا  دبع  هک  یتروص  رد  دوشیم  لخاد  دبع  بلق  يهناخ  رد  هک  تسا 
هنیکـس و ناـیب  هبوت  يهروس  رد  هرقب و  يهروس  رخآ  رد  و  دـیآ » ردـنا  وا  يوش  نوریب  وت  وچ  : » هدـش هتفگ  هچناـنچ  دوش ، جراـخ  شیوخ 

. تشذگ شمارآ 
. تسا ربیخ  حتف  دوصقم  ًابیِرَق ] ًاْحتَف  ْمَُهباثَأ  َو  ]

. تسا ربیخ  ياهتمینغ  دوصقم  اهَنوُذُخْأَی ] ًةَرِیثَک  َِمناغَم  َو  ]
. دوشیمن بلاغ  ادخ  يهدارا  رب  یسک  ًازیِزَع ] ُهَّللا  َناک  َو  ]

تیاغ تمکح و  يور  زا  زج  دـهدیم  هدـعو  هک  ار  هچنآ  دـهدیمن  هدـعو  دروآیم و  ياج  هب  هک  ار  هچنآ  دروآیمن  ياـج  هب  ًاـمیِکَح ] ]
. نقتم

هّکم و ياهتمینغ  روظنم  ای  دتفایم ، نینمؤم  تسد  هب  تمایق  زور  ات  هک  تسا  ییاهتمینغ  دوصقم  اهَنوُذُخْأَت ] ًةَرِیثَک  َِمناغَم  ُهَّللا  ُمُکَدَعَو  ]
. تسا نزاوه 

. تشاد زاب  امش  زا  مالسا  يورین  اب  ار  نانآ  ریغ  بارعا و  ياهتسد  ای  شیرق  تسد  ِساَّنلا ] َيِْدیَأ  َّفَک  َو  ِهِذه  ْمَُکل  َلَّجَعَف  ]
. تسنانآ نانامیپ  مه  ربیخ و  لها  تسد  دوصقم  ای 

، دنام اجنآ  رد  زور  تسیب  دمآ ، هنیدم  هب  هّیبیدح  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  یتقو  هک  هدش  رکذ  هّماع  قیرط  زا  عمجم  رد  ْمُْکنَع ] ]
هب ار  ربیخ  یلاعت  يادخ  سپس  دنتفایب ، دیدش  یطحق  یگنت و  هب  ات  درک  هرصاحم  ار  نانآ  دش و  جراخ  ربیخ  گنج  دصق  هب  اجنآ  زا  سپس 
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. دوشگ نانآ  تسد 
دندرکیم تکرح  وا  اـب  دـیاب  هک  ناـنآ  داد و  باّـطخ  نب  رمع  هب  ار  مچرپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ناتـساد 

ادخ لوسر  شیپ  دندرک و  رارف  شباحـصا  رمع و  دندید ) ار  نانآ  هناریلد  عافد  نوچ  ، ) دنتفرگ رارق  ربیخ  لها  لباقم  رد  ات  دندرک  تکرح 
دندرکیم . سرت  هب  مهّتم  ار  رگیدمه  شباحصا  رمع و  زا  کی  ره  دنتشگرب : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

312 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ادخ هک  مهدیم  يدرم  تسد  هب  ار  مچرپ  ادرف  دومرف : دندومن  عّلطم  شباحصا  رمع و  راک  زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  یتقو 

هب دنوادخ  هکنآ  رگم  ددرگیمن و  رب  دنکیمن و  رارف  تسا ، مدق  تباث  دنراد ، تسود  ار  وا  شلوسر  ادـخ و  دراد ، تسود  ار  شلوسر  و 
. دنک ام  بیصن  يزوریپ  حتف و  وا  تسد 

هک دنهدب  وا  تسد  هب  ار  مچرپ  هک  تشاد  دیما  سک  ره  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ترضح  تمدخ  باحصا  يهمه  دش  حبـص  یتقو 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

تمدخ مالّـسلا  هیلع  یلع  داتـسرف و  مالّـسلا  هیلع  یلع  لابند  هب  ار  یـسک  سپ  دنکیم ، درد  وا  مشچ  دنتفگ : تساجک  بلاط  یبا  نب  ّیلع 
هب دـش ، بوخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  مشچ  درک ، اعد  دـیلام و  وا  مشچ  رب  ار  شناهد  بآ  ترـضح  دیـسر ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

. تسا هتشادن  درد  الصا  ییوگ  هک  يوحن 
هب ات  درگنرب  بقع  هب  نکن و  فّقوت  اج  چیه  ورب و  میقتـسم  دومرف : داد و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  مچرپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

تسد اب  دنوادخ  رگا  دنگوس  ادخ  هب  هدب ، ربخ  تسا  بجاو  نانآ  رب  ادخ  ّقح  زا  هچنآ  نک و  توعد  مالسا  هب  ار  ربیخ  لها  یـسرب و  ربیخ 
. تسا دیشروخ  ریز  هک  هچنآ  زا  تسا  رتهب  دنک  تیاده  تسار  هار  هب  ار  درم  کی  وت 

تفاکـش و ار  شرـس  دز و  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـش ، راکـشآ  شلباقم  رد  بحرم  درک و  تکرح  ربیخ  يوس  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپ 
. تفای ماجنا  مالّسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  يزوریپ  تشک و 

: تسا هدروآ  نینچ  نیا  حیحص  رد  ملسم 
زا يدرم  درک و  گنج  نانآ  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  دندمآ ، نوریب  هعلق  لها  دش  کیدزن  هعلق  هب  یتقو  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  هدش  لقن  هّماع  زا 

ار  هعلق  برد  مالّسلا  هیلع  یلع  داتفا ، مالّسلا  هیلع  یلع  تسد  زا  رپس  دز و  مالّسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  ياهبرض  دوهی 
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درک و حـتف  ار  هعلق  ات  درکیم  گنج  وا  هک  یلاح  رد  دوب  شتـسد  رد  ناـنچمه  هعلق  رد  داد و  رارق  رپس  دوخ  يارب  ارنآ  تفرگ و  تسد  هب 
. تخادنا نیمز  رب  شتسد  زا  ار  برد  سپس  درک و  ناناملسم  بیصن  ار  يزوریپ  وا  تسد  هب  یلاعت  يادخ 

. میتسناوتن میهد  ناکت  ار  هعلق  برد  میدرک  ششوک  هچ  ره  رگید  رفن  تفه  اب  نم  هک  مدید  اصخش  مدوخ  نم  دیوگیم  يوار 
هک یلاح  رد  دندرک  حتف  ار  نآ  دـنتفر و  نآ  يالاب  ناناملـسم  ات  دومن  لمح  ار  هعلق  رد  ربیخ  زور  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هدـش  لقن  هّماع  زا 

. دننک دنلب  ار  نآ  دنتسناوتن  درم  لهچ  نآ  زا  دعب 
. دننادرگرب شدوخ  ياج  رس  رب  ار  رد  نآ  هک  دندرک  ششوک  دندش و  عمج  نآ  رس  رب  درم  داتفه  هک  هدش  تیاور  يرگید  هجو  زا  و 
نیگنـس هبنپ و  زا  رپ  نآ  طسو  دوب و  الود  هک  دیـشوپیم  ییابق  ناتـسمز  ناتـسبات و  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دناهدرک  تیاور  یلیل  یبا  زا 

. تشادن امرگ  زا  یکاب  الصا  لاح  نیع  رد  دوب ،
سپ هن ، متفگ : ياهدینـش ؟ يزیچ  دروم  نیا  رد  ایآ  دنتفگ : دـندرک ، لقن  نم  يارب  ار  بلطم  نیا  دـندمآ و  نم  باحـصا  دـیوگیم : يوار 

، ماهدینشن يزیچ  دروم  نیا  رد  تفگ : مدرک و  لاؤس  مردپ  زا  نم  درکیم ، ینیشن  بش  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  وا  هک  سرپب  تردپ  زا  دنتفگ :
مالّـسلا هیلع  یلع  درک . لاؤـس  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوـخ  زا  ار  بلطم  نیا  درک و  ینیـشن  بش  وا  اـب  تفر و  مالّـسلا  هـیلع  یلع  شیپ  وا  سپ 
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تسب و نامیپ  وا  اب  دناوخارف ، ار  رکبابا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يدیدن  دومرف : ارچ ، متفگ : يدوبن ؟ يربیخ  دهاش  وت  ایآ  دومرف :
نایوجگنج  يهمه  تشگرب و  دش و  هجاوم  اهنآ  اب  تفر و  رکب  وبأ  داتسرف ، ربیخ  لها  يوس  هب 
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. مدید ار  هّیضق  نیا  یلب  تفگ : درک ؟ رارف  دروخ و  تسکش  دینادرگرب و  دوخ  اب  زین  ار 

موق نآ  يوس  هب  ار  وا  تفرگ و  ناـمیپ  وا  زا  داتـسرف و  رمع  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  سپـس  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  یلع 
. دش يراوتم  دروخ و  تسکش  دیگنج ، دش ، ورب  ور  موق  اب  تفر و  مه  وا  داتسرف ،

ادـخ و دراد ، تسود  ار  شلوـسر  ادـخ و  هک  مهدیم  یـسک  تسد  هب  زورما  ار  مچرپ  دوـمرف : هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  سپ 
ادـخ لوسر  سپ  دـنکیمن  رارف  تسا و  مدـق  تباث  گنج  رد  وا  دـنکیم و  حـتف  وا  تسد  هب  دـنوادخ  دـنراد و  تسود  ار  وا  زین  شلوسر 

و امن . ظفح  نک و  تیافک  امرگ  امرـس و  زا  ار  وا  اهلا  راب  دومرف : سپـس  داد و  نم  تسد  هب  ار  مچرپ  دناوخارف و  ارم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
. امرس هن  درک و  رثا  نم  رد  امرگ  هن  نآ  زا  سپس 

. تسا یقهیب  رکب  وبا  ماما  ةّوبنلا » لئالد   » باتک زا  بلاطم  نیا  يهمه  هتفگ : عمجم  بحاص 
هک دندیـسر  ملالـس  خـیطو و  يهعلق  هب  ات  درکیم  حـتف  يرگید  زا  سپ  یکی  نانچمه  ار  اههعلق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  سپس 

. درک هرصاحم  يدنا  بش و  هد  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دوب و  ربیخ  ياههعلق  نیرخآ 
تمدـخ يرگید  رتـخد  بطخا و  نب  ّیح  رتـخد  هّیفـص  دـش  حـتف  دوب  قیقحلا  یبا  نبا  يهعلق  هک  صومق  يهعلق  یتـقو  هتفگ : قاحـسا  نبا 

هک دهد  ناشن  اهنآ  هب  دنراذگب و  دوهی  ناگدـش  هتـشک  زا  نت  ود  رب  ار  رتخد  ود  نآ  لالب  دـش ، هدروآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
لوسر یتقو  تخیر ، شرس  رب  كاخ  دیشارخ و  ار  شتروص  درک و  دایرف  داد و  دید  ار  هتشک  هّیفص  هارمه  رتخد  نآ  یتقو  دناهدش  هتـشک 

دینک ، رود  نم  زا  ار  ناطیش  نیا  دومرف  دید  ار  رتخد  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 
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هک دندیمهف  ناناملسم  بیترت  نیدب  تخادنا ، وا  رب  ار  شیوخ  يادر  دنراد و  هاگن  شرس  تشپ  ییاج  رد  ار  هّیفص  داد  روتـسد  نآ  زا  سپ 
. تسا هدرک  باختنا  شدوخ  يارب  ار  هّیفص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

ار نادرم  ناگدش  هتشک  ارچ  وت  لالب ؟ يا  تسا  هتفر  نیب  زا  وت  رد  تفوطع  تمحر و  ایآ  دومرف : لالب  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
رد هام  هک  دوب  هدید  باوخ  رد  بش  کی  دوب  قیقحلا  یبا  نب  عیبّرلا  نب  ۀنانک  سورع  هک  نامز  نآ  رد  هّیفـص  یهدیم !؟ ناشن  رتخد  ود  هب 

دّمحم زاجح  هاشداپ  يزور  وت  هک  تسین  نیا  زج  وت  باوخ  نیا  تفگ : شرـسمه  دومن  وگزاـب  شرـسمه  رب  ار  باوخ  نیا  داـتفا ، وا  نماد 
ادـخ لوسر  تمدـخ  ار  وا  یتقو  دـش ، دوبک  شمـشچ  یلیـس  نآ  رثا  رد  هک  دز  وا  تروص  هب  یلیـس  کی  يراد و  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

. دوب هدنام  زونه  یلیس  نآ  رثا  دندروآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
. درک ضرع  وا  هب  ار  بلطم  زین  هّیفص  درک ، لاؤس  هّیضق  نیا  دروم  رد  هّیفص  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  میوگب ، نخـس  وت  اب  ات  ایب  نییاـپ  هک  داتـسرف  ماـیپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  قیقحلا  یبا  نبا 
ربیخ و زا  دنناوتب  ناشدالوا  دوخ و  دـنامب ، ظوفحم  ناشیاههعلق  رد  نانآ  نوخ  هک  هنوگ  نیدـب  دومن ، هحلاصم  نانآ  اب  داد و  تبثم  باوج 

ادخ لوسر  رایتخا  رد  سابل  الط و  لوپ و  نیمز و  لاوما و  زا  دـنراد  هچ  ره  دـنربن و  ناشدوخ  اب  زیچ  چـیه  یلو  دـنوش ، جراخ  ربیخ  نیمز 
. دنربب دناهدیشوپ  هک  ار  یسابل  دنناوتب  طقف  دشاب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

منکیم و يرب  امـش  زا  ار  شلوسر  ادخ و  يهّمذ  نم  دییوگن  نم  هب  دینک و  یفخم  ار  يزیچ  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ 
. دندرک هحلاصم  بلطم  نیمه  رب  زین  نانآ  سپ  مرادیم  رب  ار  دهع  نامیپ و 
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هب زین  كدف  لها  اب  هک  دنداتـسرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  مایپ  دندرک  هچ  ربیخ  لها  هک  دندیمهف  دندینـش و  كدف  لها  یتقو 
دندرک و نینچ  دنهدب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  ار  دوخ  لاوما  زین  نانیا  درامـش ، مرتحم  ار  ناشنوخ  دـنک و  لمع  شور  نامه 

. دوب دوعسم  نب  ۀصیحم  درکیم  دمآ  تفر و  نانآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نیب  هک  یناسک  زا 
: دنتفگ دریگب و  ار  نانآ  لاوما  فصن  هک  دندرک  تساوخرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  دندرک  لّزنت  ّدـح  نیا  ات  ربیخ  لها  یتقو 
ام تقو  ره  هک  درک  طرش  دومن ، هحلاصم  نانآ  اب  فصن  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپ  میرتاناد ، امش  زا  لاوما  نآ  هب  تبـسن  ام 

. میناوتب مینک  نوریب  ار  امش  میهاوخب 
هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يارب  صلاخ  كدف  یلو  دوب ، ناناملسم  نیب  ءیف  ربیخ  لاوما  نیاربانب  دندرک  هحلاصم  نینچنیا  زین  كدف  لها 

. تسا هدشن  هتفرگ  هلمح  گنج و  اب  كدف  دروم  رد  نوچ  تشگ ، هلآ 
لوسر هب  نایرب  يهّرب  کی  دوب  بحرم  ردارب  رتخد  هک  مالـس  نب  ثراح  رتخد  بنیز  دـش  ّرقتـسم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  یتقو 

دراد تسود  رتشیب  ار  دنفـسوگ  زا  وضع  مادک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دیـسرپ  البق  دومن ، هیدـه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 
. ار دنفسوگ  تسد  دنتفگ :

ادخ لوسر  ولج  ار  نآ  یتقو  دروآ ، ادـخ  لوسر  تمدـخ  ار  نآ  دومن و  یّمـس  زین  ار  اضعا  يهّیقب  درک و  لخاد  يرایـسب  ّمس  نآ  رد  سپ 
رورعم نب  ءارب  نب  رشب  دش و  مومـسم  دیوج و  نآ  زا  همقل  کی  درک و  ادج  ار  دنفـسوگ  تسد  ادخ  لوسر  تشاذگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

. تشگ مومسم  تفرگ و  ارنآ  ناوختسا  زین 
تسا یّمـس  نآ  هک  دهدیم  ربخ  نم  هب  دنفـسوگ  نیا  يهناش  هک  دیروخن  دیرادرب و  تسد  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ 

ار بنیز  سپس 
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. درک دنفسوگ  ندوب  یّمس  هب  فارتعا  زین  وا  هک  دناوخارف 
وت رب  هک  هدیـسر  نم  هب  يزیچ  نم  موق  زا  تفگ : بنیز  درک ؟ راداو  راـک  نیا  هب  ار  وت  زیچ  هچ  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر 
هک دشاب  هاشداپ  رگا  دهدیم و  ربخ  دمهفیم و  هک  دـشاب  ربمایپ  وا  رگا  منکیم  یّمـس  ار  هّرب  نیا  نم  متفگ : دوخ  شیپ  نم  تسین ، یفخم 

. موشیم تحار  وا  تسد  زا  نم 
. درم یّمس  تشوگ  ندروخ  نامه  زا  ءارب  نب  رشب  تشذگ و  وا  هانگ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپس 

. دمآ وا  تدایع  هب  رشب  ردام  تفر  ایند  زا  ضرم  نامه  رد  دوب و  ضیرم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  ماگنه  نآ  رد 
بلاغ نم  رب  هتفرن و  نیب  زا  شرثا  زونه  مدروخ  وت  رـسپ  اب  نم  ربیخ  رد  هک  ییاذغ  رـشب  ردام  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
هکنیا نیع  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـندوب  دـقتعم  ناناملـسم  دوش و  عـطق  نم  تاـیح  گر  تسا  نآ  تقو  نـالا  تسا و 

. تفر ایند  زا  دیهش  دوب  هدومن  زّزعم  رّرکم  تّوبن  يهلیسو  هب  ار  وا  دنوادخ 
لیجعت امش  يارب  ارنآ  دنوادخ  هک  تمینغ  ای  یشاب ، نینمؤم  يارب  ياهناشن  دیاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ای  وت  َنِینِمْؤُْمِلل ] ًۀَیآ  َنوُکَِتل  َو  ]

. دشاب هناشن  تیآ و  درک 
. يدرگ هبترم  دنلب  يوش و  تیوقت  ات  عفرت » ّيوقتل و   » ینعی تسا ، فوذحم  رب  فطع  نوکتل »  » ظفل و 

. یشاب نینمؤم  تایآ  هناشن و  وت  ات  دش  ماجنا  راک  نیا  ینعی  هدش ، فطع  لّجع »  » رب هک  تسا  فوذحم  هب  قّلعتم  ای 
ینعی  میقتسم  هار  هب  ار  امش  و  ًامیِقَتْسُم ] ًاطارِص  ْمُکَیِدْهَی  َو  ]

318 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشاب هدش  عقاو  طیرفت  طارفا و  نیب  يزیچ  ره  رد  هک  تسا  تسار  هار  دوصقم  ای  دوش ، نومنهر  تیالو ،
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. هداد يرگید  ياهرهش  حتف  يهدعو  ای  تسا ، هداد  زین  يرگید  ياهتمینغ  يهدعو  امش  هب  دنوادخ  يرْخُأ ] َو  ]
رب امش  هک  هدرک  هدامآ  يرگید  ياههیرق  امش  يارب  دنوادخ  ینعی  هدش ، لّجع »  » رب فطع  هک  تسا  فوذحم  لعف  لوعفم  يرخا »  » ظفل ای 

. دیتسه ناوتان  اهنآ  حتف 
دوصقم ای  دنکیم ، دایز  تمایق  زور  ات  نیملـسم  يارب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  تسا  ییاهتمینغ  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  اْهیَلَع ] اوُرِدـْقَت  َْمل  ]

. دنکیم حتف  تمایق  زور  ات  ناناملسم  يارب  دنوادخ  هک  تسا  ییاههیرق 
ود نآ  کلم  اـی  مور  سراـف و  میاـنغ  دارم  دـناهتفگ : یـضعب  تسا ، هّکم  يهیرق  اـی  نزاوه  هّکم و  ياـهتمینغ  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب 

. دشابیم
. دشاب هتشاد  هلجع  امش  دننام  ات  دوشیمن  جراخ  وا  تسد  زا  دراد و  نآ  هب  هطاحا  دنوادخ  اِهب ] ُهَّللا  َطاحَأ  ْدَق  ]

. دینک حتف  ار  نآ  ات  دنکیم  عنم  امش  ریغ  زا  دنکیم و  ظفح  امش  يارب  ارنآ  دنوادخ  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  سپ 
ایبنا ندرک  يرای  اهرهش و  حتف  مئانغ و  ءیف  هب  صاصتخا  وا  تردق  دراد و  تردق  زیچ  همه  رب  دنوادخ  ًاریِدَق ] ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َناک  َو  ]

. درادن راّفک  ندرک  راوخ  و 
تـشپ امـش  هب  دندرکیم  گنج  امـش  اب  هّیبیدح  زور  رد  راّفک  رگا  ًاریِـصَن ] َو ال  اِیلَو  َنوُدِجَی  َُّمث ال  َرابْدَْألا  اُوَّلََول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمُکَلَتاق  َْول  َو  ]

. دنتشادن يروای  رای و  هاگنآ  و  دنتخیرگیم )  ) دندرکیم
319 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رارق تّنـس  نامز  نیا  زا  شیپ  نانآ  اب  گنج  تروص  رد  ار  راّفک  تسکـش  ایبنا و  ندرک  يرای  دـنوادخ  ُْلبَق ] ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ِیتَّلا  ِهَّللا  َۀَّنُـس  ]
. تسا هداد 

. تسین یندرک  رییغت  ادخ  تّنس  و  اًلیِْدبَت ] ِهَّللا  ِۀَّنُِسل  َدَِجت  َْنل  َو  ]
دومن یهن  ندرک  گنج  زا  ار  امـش  داد و  رارق  ساره  بعر و  راّفک  ياهلد  رد  دنوادخ  ْمُْهنَع ] ْمُکَیِْدیَأ  َو  ْمُْکنَع  ْمُهَیِْدیَأ  َّفَک  يِذَّلا  َوُه  َو  ]

. درک حلص  هب  رما  و 
ای دومن ، اهنآ  رب  يزوریپ  هب  کیدزن  ار  امـش  هکنآ  زا  سپ  ْمِْهیَلَع ] ْمُکَرَفْظَأ  ْنَأ  ِدَْعب  ْنِم  ( ] دوب هّکم  نطب  لزنم  هک   ) هّیبیدح رد  َۀَّکَم ] ِنْطَِبب  ]

. دومن زوریپ  اهنآ  رب  دحا  قدنخ و  ردب و  رد  ار  امش  هکنآ  زا  سپ 
. تسانیب دینکیم  هچنآ  هب  ادخ  ًاریَِصب ] َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َناک  َو  ]

. تسا لیلعت  ماقم  رد  لاؤس و  باوج  هلمج  نیا  اوُرَفَک ] َنیِذَّلا  ُمُه  ]
سبح ار  امش  ینابرق )  ) يده دنتشاد و  زاب  مارحلا  دجسم  هب  دورو  زا  ار  امش  نانآ  هک  ًافوُکْعَم ] َيْدَْهلا  َو  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  ِنَع  ْمُکوُّدَص  َو  ]

. دسرب هّکم  هب  دنتشاذگن  دندرک و 
َْول َو   ] تسا و هرمع  ینابرق  يدـه و  رحن  ّلحم  اجنآ  نوچ  تسا ، هّکم  رحن  ّلحم  هب  دـندومن ، عنم  دـسرب  هّکم  هب  هکنیا  زا  و  ُهَّلِحَم ] َُغْلبَی  ْنَأ  ]
َْمل  ] هک دـندوبن  هّکم  رد  یناـمیا  اـب  ناـنز  نادرم و  رگا  هک  تسا  هّکم  لـخد  زا  اـهنآ  عنم  تّلع  ناـیب  ٌتاـنِمُْؤم ] ٌءاـِسن  َو  َنُونِمُْؤم  ٌلاـجِر  ـال 

. دینک ناشلامیاپ  هتخانشن  ْمُهُؤَطَت ] ْنَأ  ْمُهوُمَْلعَت 
مل   » لوعفم زا  لدب  ای  لاجر »  » زا لدب  مهؤطت » نأ   » ظفل

320 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشاب مهوملعت »  » فرظ ات  تسا  ریدقت  رد  یف »  » ظفل ای  مهوملعت »

روظنم ای  دنتـشک  ار  ناشنید  لها  دنیوگیم : هک  هنوگ  نیدب  دننک ، شنزرـس  دـنریگ و  بیع  امـش  زا  ناکرـشم  هک  ٌةَّرَعَم ] ْمُْهنِم  ْمُکَبیُِـصتَف  ]
. تسا هراّفک  هید و  ای  تیانج  هانگ و 
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دوـخ لاـحب  نیکرـشم  اـب  ار  امـش  نمؤـم  ناـنز  نادرم و  امــش  نـیب  رد  دوـبن  رگا  ینعی  تـسا ، فوذـحم  ـالول »  » ظـفل باوـج  ٍمـْلِع ] ِْریَِغب  ]
. میدینادرگیم هّکم  لخاد  ار  امش  ای  دینک ، گنج  ات  میتشاذگیم 

رد دهاوخب  ار  سک  ره  دـنوادخ  ات  میدرک  عنم  ار  امـش  هّکم  لوخد  زا  ینعی  تسا ، فوذـحم  هب  ّقلعتم  ُءاشَی ] ْنَم  ِِهتَمْحَر  ِیف  ُهَّللا  َلِخْدـُِیل  ]
زین ار  نیرفاک  درادهگن و  ملاس  هید  هراّفک و  نتفرگ و  رارق  رازآ  ّتیذا و  دروم  ندش و  هتشک  زا  هک  هنوگ  نیدب  دزاس  لخاد  دوخ  تمحر 

. دیامن لخاد  مالسا  رد  دنک و  شتمحر  رد  لخاد 
. دندوب ادج  صخشم و  نارفاک  نانمؤم و  رگا  اُولَّیََزت ] َْول  ]

. میدرکیم باذع  ار  هّکم  لها  نارفاک  ْمُْهنِم ] اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَْنبَّذََعل  ]
سوفن ظفح  يارب  درکن و  باذـع  نانمؤم  اب  یگتخیمآ  مارتحا  تهج  هب  نارفاـک  یلاـعت  يادـخ  كاـندرد ، یباذـع  مه  نآ  ًاـمِیلَأ ] ًاباذَـع  ]

، شنزرـس بیع و  قوحل  زا  دـندوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  اب  هک  یـصاخشا  ظفح  يارب  تّیذا ، لتق و  زا  دـندوب  هّکم  رد  هک  نینمؤم 
. تشادزاب نانآ  زا  ار  باذع  دندوب ، نارفاک  بالصا  رد  هک  نینمؤم  سوفن  ظفح  يارب 

فوخ و نودب  ار  ناشنید  دندرک و  ادیپ  طالتخا  نیرفاک  اب  نینمؤم  نوچ  دوب ، مالسا  يارب  حتف  نیرتگرزب  هّیبیدح  حلـص  دناهتفگ : یـضعب 
هّیقت 

321 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دندش مالسا  نید  رد  لخاد  ریشمش  نودب  دندرک و  ادیپ  تبغر  ناناملسم  نید  هب  نیرفاک  زا  يرایسب  هجیتن  رد  دندومن ، راهظا 

يوق ارچ ، دومرف : دوبن ؟ يوق  ادخ  رما  رد  و  دوبن ؟ دنمورین  يوق و  شندب  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ایآ  دـش : لاؤس  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
. دوب

ار مالّـسلا  هیلع  یلع  نک ، تّقد  مهفب و  ار  باوـج  دوـمرف : درکیم ؟ يریگوـلج  نانمـشد  عـفد  گـنج و  زا  ار  وا  زیچ  هچ  سپ  دـش : هتفگ 
؟ هیآ مادک  دش : هتفگ  درک . يریگولج  یلاعت  يادخ  باتک  زا  ياهیآ 

نارفاک و ياهبلـص  رد  ییاهتناما  اههعیدو و  ياراد  یلاعت  يادـخ  و  رخآ » ات  اُولَّیََزت ...  َْول  دـناوخ : ار  هیآ  نیا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
دـشیم بلاغ  دندمآیم  نوریب  اهتناما  هک  هاگنآ  دنیایب ، نوریب  عئادو  اهتناما و  ات  تشکیمن  ار  ناردـپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوب ، ناقفانم 

یهلا ياههعیدو  ات  دـنکیمن  روهظ  هک  مالّـسلا  هیلع  تیبلا  لـها  اـم  مئاـق  تسا  نینچمه  تشکیم ، ار  وا  دـشیم و  بلاـغ  هک  سک  ره  رب 
. دشکیم ار  وا  دوشیم و  بلاغ  هک  یسک  رب  دنکیم  هبلغ  دندمآ ، نوریب  اهتناما  یتقو  دنوش ، جراخ 

دروایب و نوریب  دنتسه  نینمؤم  بالصا  رد  هک  ار  نارفاک  دنوادخ  رگا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  هدش و  دراو  يددعتم  رابخا  انعم  نیا  رد  و 
. دندرکیم باذع  ار  ام  راّفک  هنیآ  ره  دروایب  نوریب  دنتسه  نیرفاک  بالصا  رد  هک  ار  نینمؤم  رگا 

َهَّللا َِلب  یلاعت : يادـخ  لوق  رد  ءاف »  » ظفل تسا و  هّللا » لزن   » ای انبّذـع »  » ادـخ لوق  لیلعت  ای  تسا ، فرظ  ذإ »  » ظفل اوُرَفَک ] َنیِذَّلا  َلَـعَج  ْذِإ  ]
. دشابیم ُْدبْعاَف 

عنم وا  زا  ینعی  هامح »  » ردصم هّیمحلا »  » ظفل َۀَّیِمَْحلا ] ُمِِهبُوُلق  ِیف  ]
322 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تشاد گنن  نآ  زا  ینعی  یضر »  » نزو رب  ئیّشلا » نم  یمح   » ردصم ای  دومن ، عنم  يزیچ  زا  ار  وا  ای  درک ،
زا هک  هچنآ  شناـشیوخ و  بسن و  بسح و  سوماـن و  ظـفح  رب  دـنکیم  راداو  ار  ناـسنا  هک  تـسا  یتلـصخ  يوـخ و  تـّیمح  زا  دوـصقم 

یشان بّصعت  تّیمح و  عون  نیا  لطاب ، ای  دشاب  ّقح  دنادیم  بوسنم  نآ  هب  ار  دوخ  صخـش  هک  هچنآ  دوشیم ، هداد  تبـسن  وا  هب  تیعقاو 
. تسا یصاعم  رورش و  يهمه  لصا  نآ  تسا و  يدنسپ  دوخ  سفن و  ّتینانا  زا 

نآ لطاب و  ای  دشاب  ّقح  دنکیم  میلست  مدع  ندز و  زابرـس  رب  راداو  ار  ناسنا  هک  دشاب  یتلـصخ  يوخ  نآ  ّتیمح  زا  دوصقم  تسا  نکمم 
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. تسا نارگید  ریقحت  ریغ و  رب  رابکتسا  ینیب و  گرزب  سفن و  تّینانا  زا  یشان  زین 
. تسدارفا نیرتلماک  هب  نآ  ندرک  دّیقم  ای  تّیمح  نایب  هلمج  نیا  ِۀَِّیلِهاْجلا ] َۀَّیِمَح  ]

. تشذگ هنیکس »  » يانعم رکذ  لبق  یکدنا  َنِینِمْؤُْملا ] یَلَع  َو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَتَنیِکَس  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  ]
هنیکـس شمارآ و  بجوم  هک  تسا  تیالو  دوصقم  اـی  تسا ، شمارآ  هنیکـس و  ناـمه  يوقت  يهملک  زا  روظنم  يْوقَّتلا ] َۀَِـملَک  ْمُهَمَْزلَأ  َو  ]

ای تیالو ، ای  هنیکـس ، هب  تبـسن  ار  اـهنآ  دـنوادخ  ینعی  تسا ، فرحنم  ياـههار  هب  فارحنا  زا  يرود  يوقت و  تلـصخ  دوصقم  اـی  تسا ،
. دومن نکمتم  يوقت 

. دندوب رتراوازس  هّکم  هب  ای  شمارآ ، هنیکس و  ای  هملک  نآ  هب  اهنآ  اهَلْهَأ ] َو  اِهب  َّقَحَأ  اُوناک  َو  ]
ره  قاقحتسا  رادقم  دنوادخ  و  ًامِیلَع ] ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َناک  َو  ]

323 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنادیم ار  يزیچ  ره  هب  سک  ره  ندوب  راوازس  کی و 

هّللا یّلص  دّمحم  دنتفگیم : هّکم  لوخد  زا  يریگولج  زا  دعب  هک  تسا  نانآ  هتفگ ، باوج  هلمج  نیا  ِقَْحلِاب ] ایْؤُّرلا  َُهلوُسَر  ُهَّللا  َقَدَص  ْدََقل  ]
باوـج رد  هک  میدادـن ، ماـجنا  ریـصقت  قـلح و  میدـشن و  لـخاد  اـم  هک  یلاـح  رد  میوـش ، لـخاد  هّکم  هب  هک  داد  هدـعو  اـم  هب  هلآ  هیلع و 

. دمآ رد  تسار  ّقح  هب  ادخ  لوسر  يایؤر  دیوگیم :
هّللا ءاشنا  دش ، دیهاوخ  لخاد  مارحلا  دجـسم  هب  هّتبلا  هک  َنِینِمآ ] ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  َمارَْحلا  َدِجْـسَْملا  َُّنلُخْدََتل  ِّقَْحلِاب  ایْؤُّرلا  َُهلوُسَر  ُهَّللا  َقَدَص  ْدََقل  ]

. ّتینما هب 
. دنهد ربخ  هدنیآ  زا  هنوگچ  هک  دنهد  میلعت  ناگدنب  رب  هک  تسا  تهج  نادب  هّللا » ءاشنا   » يهلمج اب  انثتسا  دناهتفگ : یضعب 

هک ایوگ  دندرم ، ندش  لخاد  زا  لبق  اهنآ  زا  یـضعب  هچ  دنوشیم ، مرح  لخاد  هک  تسا  یناسک  لاح  رابتعا  هب  انثتـسا  دـناهتفگ : یـضعب  و 
. دوشیم لخاد  هّللا  ءاش  نا  امش  يهمه  تسا : هدومرف 

و هّللا » ءاش  ذإ   » ینعی تسا ، ذأ »  » يانعم هب  اجنیا  رد  نإ »  » ظفل دناهتفگ  یـضعب  تسا و  نمـشد  زا  نما  رابتعا  هب  انثتـسا  دـناهتفگ : یـضعب  و 
. تسا نداد  دای  میلعت و  کیربت ، يارب  اجنیا  رد  هّللا » ءاش  نإ   » ظفل هک  تسا  نیا  بلطم  ّقح 

نتـشاذگ لمجم  رد  تحلـصم  دـنوادخ  دـینادیمن و  امـش  هک  ار  هچنآ  دـنادیم  دـنوادخ  َِملَعَف ] َنُوفاَخت  َنیِرِّصَقُم ال  َو  ْمُکَـسُؤُر  َنیِقِّلَُحم  ]
. دنادیم تقو  هب  ندرکن  حیرصت  هدعو و 

بجوم  تشاد و  مالسا  لها  مالسا و  يارب  يدایز  عفانم  شیرق  اب  امش  حلص  هجیتن  رد  مارحلا و  دجسم  زا  يریگولج  رد  اوُمَْلعَت ] َْمل  ام  ]
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. دش مالسا  رشن  يدنمورین و 
. هّکم هب  لوخد  زا  لبق  و  َِکلذ ] ِنُود  ْنِم  َلَعَجَف  ]

دمآ تفر و  ناکرـشم  اب  ناناملـسم  حلـص  نآ  اب  هک  تسا ، هّیبیدـح  حلـص  ای  ربیخ  حـتف  دوصقم  داد  امـش  هب  یکیدزن  يزوریپ  ًابیِرَق ] ًاْحتَف  ]
طالتخا نیمه  رثا  رد  دندرک ، ادیپ  تبغر  لیامت و  نآ  هب  دندینش و  ار  مالـسا  ماکحا  نیکرـشم  دنیامن ، راهظا  ار  مالـسا  دنتـسناوت  دندرک ،

. دوب يرجه  تفه  لاس  نآ  دندش ، هّکم  لخاد  تکوش  تّزع و  لامک  رد  دعب  لاس  رد  شباحصا  دّمحم و  دش ، دنمورین  مالسا 
نامیا هب  نتفای  تیادـه  بجوم  نآ  هک  داتـسرف  مالـسا  ماـکحا  هب  تیادـه  تهج  ار  شلوسر  دـنوادخ  يدُْـهلِاب ] َُهلوُسَر  َلَـسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  ]

. تسا
. تسا یلاعت  يادخ  يوسب  ّقح  قیرط  نید و  نآ  هک  تیالو  زین  و  ِقَْحلا ] ِنیِد  َو  ]

. تسا نید  سنج  نید  زا  دوصقم  ِنیِّدلا ] یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ]
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رارق نایدا  يهمه  رب  طیحم  ار  دوخ  نید  دنوادخ  دهد ، رارق  عاعـشلا  تحت  ار  اهنآ  يهمه  دنک و  هبلغ  نایدا  عیمج  رب  مالـسا  نید  ات  ِهِّلُک ] ]
. دشاب مالسا  نید  زا  یعرف  هبعش و  هکنآ  رگم  دنامن  یقاب  ملاع  ضارقنا  ات  مدآ  نامز  زا  ینید  چیه  هک  يوحن  هب  دهد ،

دنامن یقاب  يرگید  نید  مالسا  نید  زج  نیمز  زا  ییاج  چیه  رد  هک  يوحن  هب  دیامن  بلاغ  نایدا  يهمه  رب  ار  مالسا  نید  رهاظ  بسح  رب  و 
. دشابیم مالّسلا  هیلع  مئاق  روهظ  رد  انعم  نیا  ندش  لماک  و 

. تشذگ هبوت  يهروس  رد  هیآ  نیا 
شلوسر  رب  دهاش  هک  تسا  یفاک  دنوادخ  ًادیِهَش ] ِهَّللِاب  یفَک  َو  ]
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. دینکن رارقا  هاوخ  دینکب ، رارقا  امش  هاوخ  دشاب 

ظفل ای  تسا ، نآ  ربخ  هّللا » لوسر   » ادتبم و دّمحم »  » ظفل تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  شلبق  ام  يهلمج  دـننام  هلمج  نیا  ِهَّللا ] ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ]
. تسا دّمحم »  » تفص هّللا » لوسر  »

. درفم فطع  لیبق  زا  تسا  دّمحم »  » رب فطع  ُهَعَم ] َنیِذَّلا  َو  : ] ادخ لوق  و 
نالوسر زا  دنتسه  وا  اب  هبتر  هبترم و  رد  هک  یناسک  ادخ و  لوسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هک  تسا  نیا  لّوا  هجو  ربانب  هلمج  يانعم  و 
ریگتخـس دـیدش و  راّفک  هب  تبـسن  یگمه  دنتـسه  وا  اب  هک  یناسک  اب  ادـخ  لوسر  دّـمحم  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  مّود  هجو  ربانب  ادـخ و 

. دنشابیم
ادـخ لوسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا ، ادـخ » لوسر   » رب فطع  لّوا  هجو  ربانب  اـی  ِراَّفُْکلا ] یَلَع  ُءاَّدِـشَأ  ]

. تسا
نیع وا  ای  تسین ، یقرف  دنتـسه  هبتر  مه  وا  اب  هک  یناسک  وا و  نیب  اریز  دنتـسه ، یکی  وا  اب  هبتر  هجرد و  رد  هک  تسا  یناـسک  نیع  دّـمحم 

. تسناش ریخا  ّتیلعف  وا  یلو  تسنانآ ، زا  ریغ  ادخ  لوسر  یهجو  هب  هچرگا  هک  دنتسه ، وا  اب  هبوت  تعیب و  اب  هک  تسا  یناسک 
تّیلعف ناـمه  هک  ناـنآ  ندوـب  ءیـش  سپ  تـسا ، زیچ  نآ  ریخا  تـّیلعف  ببـس  هـب  زیچ  ره  ندوـب  ءیـش  هـک  تشذـگ  بـلطم  نـیا  رّرکم  و 

. نانآ بتارم  هب  شتروص  اب  وا  لّزنت  رابتعا  هب  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  زا  ترابع  تسناشریخا 
تّیلعف سفن و  بسح  رب  دریگب و  دوخ  هب  ار  هدنوش  تعیب  تّیفیک  هدننک  تعیب  هک  دوشیم  بجوم  تعیب  هک  تشذگ  بلطم  نیا  رّرکم  و 

دنک . ادیپ  ار  هدنوش  تعیب  زا  ياهلزان  تروص  ریخا 
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ربانب دـشاب  هعم » نیذـّلا   » ربخ و  دّـمحم »  » ربخ ات  هدـش  هدـناوخ  عفر  تروص  هب  ْمُهَْنَیب ] ُءاـمَحُر   ] ِراَّفُْکلا یَلَع  ُءاَّدِـشَأ  یلاـعت : يادـخ  لوق  و 
. رگید هجو  ربانب  دشاب  فوذحم  يادتبم  ربخ  ای  یهجو  ربانب  دشاب  هعم » نیّذلا   » ربخ ای  یهجو ،

فصو ود  نیب  عماج  لاوحا  عیمج  رد  نانآ  هک  دشاب  نیا  هب  راعـشا  ات  درواین  لصو  تادا  اجنیا  رد  دشاب و  لاح  ات  هدش  هدناوخ  بصن  اب  و 
«. ءامحر  » رگید ضعب  دنشاب و  ءاّدشا »  » فصو ياراد  اهنآ  زا  یضعب  هکنیا  هن  دنشابیم ،

محر و اب  ار  يریگتخـس  تّدـش و  هک  دنتـسه  نینچ  اهنآ  هکلب  ءامحر »  » رگید تلاح  رد  دنـشاب و  ءاّدـشا  تلاح  کـی  رد  اـهنآ  هکنیا  هن  و 
. تسا نیریش  شرت و  هک  يزیچ  دننام  دندرک  جوزمم  تفوطع 

لماک ود  ره  رد  دنتـسه و  فصو  ود  نیب  عماج  اهنآ  هک  دنکیم  نیا  رب  تلالد  شتئیه  اب  ءامحر »  » ظفل شاهّدام و  اب  ءاّدـشا »  » ظفل نکل  و 
. دنشابیم

عکار هراومه  ار  نانآ  وت  دندرک و  جوزمم  ار  دجاس  عکار و  فصو  ود  ندـناوخ  زامن  يدایز  ترثک و  زا  هک  ییوگ  ًادَّجُـس ] ًاعَّکُر  ْمُهاَرت  ]
. ینیبیم دجاس  و 
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. دنکیم هضافا  نانآ  هب  ناگدنب  ترثک  ماقم  بسح  رب  دنوادخ  هک  تسا  یضیف  زا  ترابع  لضف  ًاناوْضِر ] َو  ِهَّللا  َنِم  اًلْضَف  َنوُغَْتبَی  ]
. دوشیم هداد  اهنآ  تدحو  ماقم  بسح  رب  هک  تسا  ياهضافا  زا  ترابع  ناوضر  و 

ناوضر تسا و  بلاق  ماکحا  نامه  هک  تسا  هدش  ذخا  تلاسر  لوبق  بسح  رب  هک  تسا  لامعا  يازج  زا  ترابع  لضف  رگید : ترابع  هب  و 
تسا . حور  بلق و  ماکحا  نآ  تسا و  هدش  ذخا  تیالو  لوبق  بسح  رب  هک  تسا  یلامعا  يازج 
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. تسا هدمآ  دیدپ  زامن  رد  هدجس  يدایز  زا  نانآ  ياهیناشیپ  رد  هک  تسا  يرثا  دوصقم  ِدوُجُّسلا ] َِرثَأ  ْنِم  ْمِهِهوُجُو  ِیف  ْمُهامیِس  ]

. تسا هدش  لصاح  نانآ  رد  بش  زامن  ببس  هب  يرادیب  رثا  رد  هک  تسا  يرثا  دوصقم  ای 
. تسا هدمآ  دیدپ  ناشیاهتروص  رد  نانآ  عوشخ  ترثک  زا  هک  تسا  يرثا  ای 

. تسا هدمآ  تاروت  رد  نانآ  لثم  و  ِةارْوَّتلا ] ِیف  ْمُُهلَثَم  َِکلذ  ]
دوجو ياهترثک  دنکیم ، ادا  ار  قوقح  كولس  ماقم  رد  وا  بذج ، نأش  كولـس ، نأش  تسا ، نأش  ود  ماقم و  ود  ياراد  کلاس  هک  نادب 

مدخ و لایع و  لها و  لیبق  زا  دنتسه  وا  تسد  ریز  هک  تسا  یناسک  مّیق  نینچمه  دزاسیم و  راوتـسا  شنایرگـشل  اوق و  لیبق  زا  ار  شیوخ 
. دزاسیم فرط  رب  ار  ناشتاجایتحا  دنکیم و  تیبرت  حالصا و  ار  اهنآ  هک  وا  مشح 

بذج تدحو  تهج  هب  ار  شلایع  نایرگـشل و  اوق ، دوریم ، تدحو  يوس  هب  دـنادرگیم و  رب  يور  اهترثک  زا  بذـج  ماقم  رد  کلاس 
. ددرگیم ّرجنم  داعم  نسح  هب  هک  دهدیم  رارق  يوحن  هب  ار  شناتسد  ریز  دوخ و  شاعم  یگدنز و  تّمرم  دنکیم ،

حالـصا ار  دوخ  شاـعم  ترثـک  هب  هّجوت  اـب  هک  تدـحو  هب  هّجوت  اـهترثک و  هب  هّجوـت  تسا ، هّجوـت  ود  ياراد  کـلاس  رگید : تراـبع  هب 
. دنادرگیم رب  تدحو  هب  ترثک  زا  ار  شنایرگشل  اوق و  تدحو  هب  هّجوت  اب  دوشیم و  داعم  نسح  هب  رّجنم  هک  يوحن  هب  دنکیم 

. ضیارف تابجاو و  یکیدزن  تاّبحتسم ، لفاون ، یکیدزن  تسا ، یکیدزن  برق و  ود  ياراد  کلاس  مّوس ! ترابع  هب  و 
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رایتخا و قاقحتـسا و  دادعتـسا و  قبـس  شلامعا و  بسک و  يهطـساو  هب  ای  دـسریم  وا  هب  ادـخ  بناـج  زا  هک  هچنآ  مراـهچ : تراـبع  هب  و 
. اهزیچ نیا  هطساو  نودب  ای  دسریم ، وا  هب  شتّینانا 

ادخ زا  تدحو  هب  هجو  اب  تدحو ، هب  یهجو  ترثک ، هب  یهجو  تدحو و  هب  رظن  ترثک و  هب  رظن  تسا ، رظن  ود  ياراد  زین  لماک  ناسنا  و 
لامک بتارم  رد  اهلماک  رظن  ود  نیا  توافت  ببـس  هب  دـنکیم ، هضاـفا  ریغ  رب  تسا  هتفرگ  هک  ار  هچنآ  ترثک  هب  هجو  اـب  دـنکیم ، ذـخأ 

. دنوشیم فلتخم 
حـیجرت و يرگید  رب  ار  فرط  ود  زا  کی  چـیه  هک  يوحن  هب  دـشاب  يواسم  فرط  ود  ره  هب  تبـسن  وا  رظن  هک  تسا  یـسک  قلطم  لماک  و 

. دنتسه وا  اب  هک  تسا  یناسک  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نأش  يانعم  نیا  دهدن ، يرترب 
رب درکیم  هبلغ  مالّسلا  هیلع  یسوم  تارثک  هب  رظن  دنتسین ، فرط  ود  زا  یکی  ناحجر  زا  یلاخ  اهنآ  زا  مادک  چیه  سپ  ناربمایپ  ریاس  اّما  و 

. دوب بلاغ  تدحو  هب  رظن  مالّسلا  هیلع  یسیع  شدروم  رد  یلو  تدحو ، هب  وا  رظن 
ره بحاص  نم  دوب ، انیبان  یسیع  مردارب  پچ  مشچ  یسوم و  مردارب  تسار  مشچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هک  هدش  لقن  اذل  و 

. متسه مشچ  ود 
برق و ود  ره  رد  ماـمت  رظن و  ود  ره  رد  لـماک  فرط و  ود  ره  عماـج  اهيدّـمحم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هکنیا  هب  هراـشا  يارب  و 

: دومرف دنتسه  یکیدزن 
یـسوم يهئـشن  نآ  هک  تاروت  رد  اهنآ  لثم  ترثک  حالـصا  یبلاق و  ماکحا  يرایتخا و  فاصوا  هب  اهنآ  فاـّصتا  زا  میدرک  رکذ  هک  هچنآ 

. تسا
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زا رس  تسخن  نوچ  هک  دنام  ياهناد  هب  ُهَأْطَش ] َجَرْخَأ  ٍعْرَزَک  ، ] تسا یسیع  هئـشن  لاح  نآ  هک  لیجنا  رد  نانآ  لثم  و  ِلیِْجنِْإلا ] ِیف  ْمُُهلَثَم  َو  ]
329 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دبای  تّوق  نآ  زا  سپ  دشاب و  فیعض  كزان و  ياههخاش  درآ  رب  كاخ 

. دننام ناریح  نآ  ياشامت  رد  ناناقهد  هک  دتسیاب  مکحم  تسار و  دوخ  قاس  رب  ددرگ و  يوق  هکنآ  ات 
. دنروآ مشخ  هب  دوخ  تّوق  زا  ار  ملاع  نارفاک  ات  دنسر  تّوق  هب  فعض  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  باحصا  نینچمه 

. دشابیم زین  گرب  يانعم  هب  تابن و  ناویح و  يهّچب  يانعم  هب  هدش ، هدناوخ  رصق  ّدم و  اب  نآ و  حتف  ءات و  توکس  اب  هأطش »  » ظفل
نیا ات  دومن  يوق  درک و  کمک  وا  هب  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  هدش و  هدناوخ  هلعافم  ای  لاعفا  باب  زا  ّدم  اب  دّرجم و  یثالث  باب  زا  ُهَرَزآَف ] ]

. دندیسر لامک  هب  دندش و  گرزب  اههناوج  اهگرب و  ای  دندش  قحلم  اهردام  هب  اههّچب 
. دندش راوتسا  مکحم و  اههّچب  نآ  ای  عرز  نوچ  و  َظَْلغَتْساَف ] ]
. داتسیا دوخ  ياپ  رب  هّچب  ای  عرز  نآ  و  ِِهقوُس ] یلَع  يوَتْساَف  ]

. دوشیم ناناقهد  بّجعت  بجوم  شماکحتسا  ییابیز و  اب  َعاَّرُّزلا ] ُبِْجُعی  ]
باحصا أطش »  » هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  عرز  سپ  تسا  هدز  شنارای  دّمحم و  هب  یلاعت  يادخ  هک  تسا  یلثم  نیا  دناهتفگ : یـضعب 

گرزب و سپـس  تسا  کچوک  فیعـض و  ادتبا  رد  عرز  هک  روطنامه  دندوب  كدـنا  فیعـض و  رما  يادـتبا  رد  دنتـسه ، وا  رود  نینمؤم  وا 
. دوشیم يوق 

. دندرگیم ّطلسم  ناشراک  رب  دنوشیم و  راوتسا  مکحم و  ات  دننکیم  تیوقت  ار  رگیدمه  هک  نینمؤم  لاح  تسا  نینچمه 
. دنیآیم مشخ  هب  نارفاک  هک  دنور  يالاب  اجنآ  ات  َراَّفُْکلا ] ُمِِهب  َظیِغَِیل  ]

. دندروآ نامیا  ّماع  تعیب  اب  هک  یناسک  اُونَمآ ] َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  ]
330 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ّصاخ تعیب  وحن  هب  سک  ره  هچ  دندش ، رادرک  هتسیاش  تسا  حلاص  ياهلمع  عیمج  لصا  نآ  هک  ّصاخ  تعیب  اب  و  ِتاِحلاَّصلا ] اُولِمَع  َو  ]
. تسا هداد  ماجنا  ار  حلاص  ياهلمع  يهمه  وا  هک  ییوگ  تعیب 

. هدش هتفرگ  اهنآ  زا  تعیب  رد  هک  هچنآ  قبط  دناهداد  ماجنا  حلاص  لمع  دناهدروآ و  نامیا  ّصاخ  تعیب  اب  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 
. دنتسه هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  اب  هک  یناسک  زا  یضعب  ای  دناهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  زا  یضعب  ای  مدرم ، زا  یخرب  ْمُْهنِم ] ]

. تسا مهارف  ناهانگ  اهیدب و  ندناشوپ  شزرمآ و  ناشیا  رب  ًةَرِفْغَم ] ]
. دجنگن رد  فصو  هب  هک  یگرزب  شاداپ  و  ًامیِظَع ] ًارْجَأ  َو  ]

. نآ يهزاورد  یلع  مملع و  رهش  نم  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبّنلا  لاق 
331 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

331 ص :  تارجحلا .....  يهروس 

هراشا

یندـم هیآ » رخآ  ات  یْثنُأ ...  َو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکاـنْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  يهیآ  دـناهتفگ : یـضعب  تسا  هیآ  هدـجیه  ياراد  یندـم و  هروس  نیا 
. تسین

8 تایآ 1 -

331 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 49  ) تارجحلا هروس  ]
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هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َقْوَف ْمُکَتاوْصَأ  اوُعَفَْرت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  ( 1  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَـس  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  ِيَدَـی  َْنَیب  اُومِّدَُـقت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 

َْدنِع ْمُهَتاوْـصَأ  َنوُّضُغَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 2  ) َنوُرُعْـشَت ُْمْتنَأ ال  َو  ْمُُکلامْعَأ  َطَبَْحت  ْنَأ  ٍضْعَِبل  ْمُکِـضَْعب  ِرْهَجَک  ِلْوَْقلاـِب  َُهل  اوُرَهَْجت  ـال  َو  ِِّیبَّنلا  ِتْوَص 
ْمُهُرَثْـکَأ ال ِتارُجُْحلا  ِءارَو  ْنِم  َکـَنوُداُنی  َنـیِذَّلا  َّنِإ  ( 3  ) ٌمیِظَع ٌرْجَأ  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  يوـْقَّتِلل  ْمَُهبوـُُلق  ُهَّللا  َنَحَْتما  َنـیِذَّلا  َکـِئلوُأ  ِهَّللا  ِلوُـسَر 

(4  ) َنُولِقْعَی
ًامْوَق اُوبیُِصت  ْنَأ  اُونَّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( 5  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ْمَُهل  ًاْریَخ  َناَکل  ْمِْهَیلِإ  َجُرَْخت  یَّتَح  اوُرَبَص  ْمُهَّنَأ  َْول  َو 

ُمُْکَیلِإ َبَّبَح  َهَّللا  َّنِکل  َو  ْمُِّتنََعل  ِْرمَأـْلا  َنِم  ٍرِیثَـک  ِیف  ْمُکُعیُِطی  ْوـَل  ِهَّللا  َلوُـسَر  ْمُـکِیف  َّنَأ  اوُـمَلْعا  َو  ( 6  ) َنیِمِدان ُْمْتلَعَف  ام  یلَع  اوُِحبُْـصتَف  ٍۀـَلاهَِجب 
ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ًۀَمِْعن  َو  ِهَّللا  َنِم  ًالْـضَف  ( 7  ) َنوُدِـشاَّرلا ُمُه  َِکئلوُأ  َنایْـصِْعلا  َو  َقوُسُْفلا  َو  َْرفُْکلا  ُمُْکَیلِإ  َهَّرَک  َو  ْمُِکبُوُلق  ِیف  ُهَنَّیَز  َو  َنامیِْإلا 

(8)
332 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

332 ص :  همجرت ..... :

. تساناد ياونش  دنوادخ  نامگیب  دیشاب ، هتشاد  اورپ  دنوادخ  زا  دینکن و  یتسدشیپ  وا  ربمایپ  دنوادخ و  مکح  رب  نانمؤم  يا 
دنلب رگیدمه ، اب  ناتندز  فرح  دنلب  دننام  وا ، اب  نخس  رد  دیزاسم و  رتدنلب  ربمایپ  يادص  زا  ار  ناتیاهادص  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

. دیشابن هاگآ  دوش و  هابت  ناتلامعا  هک  ادابم  دینزم ، فرح 
تـسا هدولاپ  اوقت  هب  ار  ناشیاهلد  دنوادخ  هک  دننانیا  دنرادیم ، هدیـشوپ  وا ] هتـسهآ   ] ادـخ ربمایپ  دزن  ار  ناشیاهادـص  هک  یناسک  نامگیب 

. دنرادروخرب میظع  یشاداپ  شزرمآ و  زا  ناشیا 
. دندرخبان ناشرتشیب  دننزیم ، ادص  اههرجح  رد  تشپ  زا  ار  وت  هک  یناسک  نامگیب 

. تسا نابرهم  راگزرمآ  دنوادخ  دوب و  رتهب  ناشیا  رب  کشیب  ییآ ، نوریب  ناشیا  رب  وت  هک  هاگنآ  ات  دندرکیم  ربص  نانآ  رگا  و 
هک يراک  رطاخ  هب  هاگنآ  دیناسر ، نایز  یموق  هب  هتسنادان  ادابم  دینک ، یـسررب  نآ ] رد  ، ] دروآ ناتیارب  يربخ  یقـساف  درف  رگا  نانمؤم  يا 

. دیوش نامیشپ  دیاهدرک 
ار ناـمیا  دـنوادخ  یلو  دـیتفا  تّقـشم  هب  دـنک ، يوریپ  امـش  زا  روما  زا  يرایـسب  رد  رگا  هک  تسامـش  ناـیم  رد  ادـخ  ربماـیپ  هک  دـینادب  و 

. دنناگتفایهر هک  دننانیا  تخاس  دنیاشوخان  امش  يارب  ار  نایصع  قسف و  رفک و  تسارآ ، ناتیاهلد  رد  ار  نآ  داد و  رارق  امش  دنیاشوخ 
. تسا هنازرف  ياناد  دنوادخ  تسا ، دنوادخ  بناج  زا  یتمعن  ششخب و 

332 ص :  ریسفت ..... 

. تساهناملسم يهمه  يارب  یبلاق  مکح  نیا  هچ  دیاهدروآ ، نامیا  ّماع  تعیب  اب  هک  یناسک  يا  اُونَمآ ] َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ]
. دیریگن یشیپ  هاگ  چیه  اُومِّدَُقت ] [ال 

333 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ادخ لوسر  شیپاشیپ  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  دـنراد و  انعم  کی  مّدـقت »  » و مدقتـسا » ، » لیعفت باب  زا  مّدـق »  » و رـصن »  » دـننام مدـق »  » ظفل

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3162 

http://www.ghaemiyeh.com


. دیورن هار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
هب هفاضا  ار  نآ  یلو  دیریگن ، یشیپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رب  هک  تسا  نیا  دوصقم  وا  لوسر  ادخ و  رب  ِِهلوُسَر ] َو  ِهَّللا  ِيَدَی  َْنَیب  ]

رهظم ترضح  نآ  هک  نوچ  تسادخ ، زا  نداتفا  ولج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  نداتفا  ولج  هک  دشاب  نیا  هب  راعـشا  ات  درک  هّللا » »
. تسادخ

وا ینعی  همّدق »  » زا لاد  يهرـسک  ءات و  ّمض  اب  اومّدقت » ال   » تسا نکمم  و  اومّدقتت » ال   » ینعی هدش ، هدناوخ  لّعفت  باب  زا  اومّدقت » ال   » ظفل و 
. دشاب تخادنا ، ولج  رما  نالف  رد  ار 

. دیرادن مّدقم  شلوسر  ادخ و  رما  رب  ار  يرما  ای  دیزادناین ، ولج  شلوسر  ادخ و  رب  ار  یسک  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم 
دیهدـن رارق  ادـخ  رما  رب  مّدـقم  ار  ناتدوخ  رما  ای  دـینکن ، رایتخا  وا  يهزاجا  نودـب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  رتولج  ار  يرما  ای 

لفاغ ادـخ  رما  زا  هک  یلاح  رد  دـیهدن  رارق  دوخ  نیعلا  بصن  ار  یناسفن  ياهتیاغ  سفن و  رما  داعم ، ترخآ و  لامعا  رد  هک  اـنعم  نیدـب 
. دیشاب

رما هب  هک  دوشیم  بجوم  داد و  هولج  بوخ  ار  اهراک  امش  ياهسفن  یناسفن )  ) ياهاوه هک  دیـشابن  يروط  شاعم  یگدنز و  ياهراک  رد 
. دییامنن هّجوت  ادخ  یهن  و 

. تسا نآرق  يهمه  زا  دوصقم  نامه  یناعم  نیا  يهمه  زا  دوصقم  و 
. دیایب شلوسر  ادخ و  رما  ات  دیتفاین  ولج  زین  ناتدوخ  دیرادم و  مّدقم  تفالخ  رد  ار  يدحا  هک  تسا  نیا  دوصقم  و 

334 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیسرتب ادخ  مشخ  زا  یعرش  روما  هب  مادقا  رد  و  َهَّللا ] اوُقَّتا  َو  ]

رد امش  ياهسفن  هک  ار  هچنآ  ای  دییوگیم ، تفالخ  رما  رد  امـش  هک  تسا  يزیچ  نآ  ياونـش  دنوادخ  ٌعیِمَـس ] َهَّللا  َّنِإ  ( ] دینکن ینامرفان  )
. دهدیم روتسد  شاعم  داعم و  لامعا 

. دیرادن یهاگآ  نآ  رب  امش  دوخ  هک  تسا ، هاگآ  امش  ریامض  لاوحا و  لامعا و  قیاقد  اههتکن ، اهتّین ، هب  دنوادخ  ٌمِیلَع ] ]
دروم ار  نینمؤم  یمکح  ره  لّوا  رد  تسا  تّما  بیدأت  يارب  كرابم  يهروس  نیا  نوچ  دـیدروآ  نامیا  هکیناسک  يا  اُونَمآ ] َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  ]

. دنک ناربج  باطخ  تّذل  اب  ار  بیدأت  یتخس  هدادارف و  شوگ  هک  دشاب  دشخبب  طاشن  هدومن و  فطل  نانآ  رب  ات  داد  رارق  ادن 
يادص هچ  دییوگن ، نخس  دنلب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رضحم  رد  ِلْوَْقلِاب ] َُهل  اوُرَهَْجت  َو ال  ِِّیبَّنلا  ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاوْصَأ  اوُعَفَْرت  [ال 

. دشابن ای  دشاب  لوسر  يادص  زا  رتدنلب  امش 
دورب و نیب  زا  امش  لامعا  هک  ادابم  دنشکیم  دایرف  امش  زا  یخرب  هب  تبسن  یضعب  هک  ناسنآ  ْمُُکلامْعَأ ] َطَبَْحت  ْنَأ  ٍضْعَِبل  ْمُکِـضَْعب  ِرْهَجَک  ]

. دینکن ساسحا  ار  نآ  ناتدوخ 
ره تسوا و  ریقحت  راهظا  ای  میظعت  كرت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزن  ادص  ندرک  دنلب  هک  دینکن  مهف  امش  و  َنوُرُعْشَت ] ُْمْتنَأ ال  َو  ]

. تسا لمع  طبح  بجوم  ود 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  درکیم ، دنلب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دزن  ار  شیادص  یـسک  هاگره  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد 

يادص  زا  رتالاب  ار  شیادص 
335 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دومنیم وا 
ادـخ لوسر  دزن  رد  ار  ناشیادـص  هک  یناـسک  يوـْقَّتِلل ] ْمَُهبوـُُلق  ُهَّللا  َنَحَْتما  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ  ِهَّللا  ِلوُـسَر  َدـْنِع  ْمُهَتاوْـصَأ  َنوُّضُغَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ]

ادخ درک ، شیامزآ  ار  وا  ینعی  هنحتمإ »  » هملک هچ  تسا ، هدـش  شیامزآ  اوقت  هب  ناشیاهلد  هک  دنتـسه  یناسک  دـننکیم ، میالم  هتـسهآ و 
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(. دیشخب هعس  حرش و   ) درک و هدرتسگ  ار  وا  بلق  ینعی  درک  ناحتما  ار  وا  بلق 
. داد هعسوت  حرش و  ار  ناشبولق  دنوادخ  دنراکزیهرپ  نانآ  نوچ  ینعی  یلیصحت . ای  یلوصح  ّتلع  تسا ، نحتما »  » تّلع يوقّتلل »  » ظفل و 

. درک ناحتما  ار  نانآ  ياهلد  دنوادخ  ای  داد  حرش  هعس و  ار  نانآ  ياهلد  دنوادخ  يوقت  لیصحت  تهج  هب  ای 
وا رب  ماما  توکلم  هتـشگ و  لزان  نآ  رد  شمارآ  هک  هنوگ  نیدب  هدرک  هدرتسگ  ار  شاهنیـس  دنوادخ  هک  تسا  یـسک  هدـش  ناحتما  نمؤم 

. دوشیم رهاظ 
يارب وا  بلق  هک  تسا  ینمؤم  وا  دسانـشب  ّتینارون  هب  رما  هک  یـسک  دومرف : ّتینارون  ببـس  هب  تفرعم  ثیدح  رد  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  اذـل  و 

دنلب سپ  دنکیم ، ساسحا  ار  شلوسر  تمظع  ادخ و  تمظع  امئاد  دشاب  هدـش  ناحتما  يوقت  يارب  وا  بلق  سک  ره  هدـش ، ناحتما  نامیا 
. دوشیمن نکمم  وا  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  دزن  ادص  ندرک 

ظفل دـشاب و  مهبولق » : » ادـخ لوق  رب  فقو  تسا  نکمم  تسا و  هدوـمرف  بیـصن  میظع  رجا  شزرمآ و  ناـشیارب  ٌمیِظَع ] ٌرْجَأ  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  ]
. دشاب شدعب  ام  لیلعت  يارب  يوقّتلل » »

ْمُهُرَثْکَأ ِتارُجُْحلا  ِءارَو  ْنِم  َکَنوُداُنی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ]
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[ َنُولِقْعَی ال 
لّقعت مدرم  نآ  رتشیب  نوچ  دنروعـش  لقعیب و  مدرم  ناشرثکا  دـنناوخیم  دـنلب  يادـص  اب  تاهرجح  تشپ  زا  ار  وت  هک  یمدرم  تقیقح  هب 

. دنهدیم رارق  ناشدوخ  زا  یکی  دننام  ار  وت  دننکیمن ، میظعت  ار  وت  اذل  دنرادن ،
يوش جراخ  ناشیا  رب  وت  هک  یتقو  ات  دـندرکیم  ربص  اهنآ  رگا  و  ٌمیِحَر ] ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ْمَُهل  ًاْریَخ  َناَکل  ْمِْهَیلِإ  َجُرَْخت  یَّتَح  اوُرَبَص  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  ]

. تسا نابرهم  روفغ و  ادخ  دننک ) هبوت  مه  زاب   ) دوب و رتشیب  شباوث  رتهب و  اهنآ  يارب  رایسب 
رد ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  ادخ : لوق  ات  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ادخ  لوق  تسا : هدمآ  عمجم  ریسفت  رد  تسا ، دیما  اجر و  بناج  تیوقت  تهج  هلمج  نیا 

دجـسم لخاد  یتقو  دندوب ، هدمآ  گرزب  دفو  هتـسد و  کی  رد  هک  دندوب  میمت  ینب  فارـشا  ناگرزب و  نانیا  هدش ، لزان  میمت  دـفو  يهراب 
. ایب ام  يوس  هب  ایب و  نوریب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ای  هک  دندز  ادص  ار  ادخ  لوسر  هرجح  تشپ  زا  دندش 

. دمآ نوریب  شاهرجح  زا  درک و  تّیذا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  انعم  نیا 
. هدب هزاجا  ام  بیطخ  رعاش و  هب  سپ  مینک ، رخف  وت  رب  ات  میدمآ  دنتفگ : اهنآ 

سیق نب  تباث  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تفگ ، نخـس  نانآ  يوگنخـس  ادـتبا  داد و  هزاـجا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
ناّسح دناوخ و  رعش  دش و  دنلب  نانآ  رعاش  سپس  تفگ ، نخـس  نانآ  بیطخ  زا  رتهب  دش و  دنلب  تباث  هدب ، ار  وا  باوج  وش و  دنلب  دومرف :

نایاپ  هب  نخس  رعش و  یتقو  داد ، خساپ  وا  هب  تباث  نب 
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رعاش زا  رترعاش  رتهب و  وا  رعاش  ام و  بیطخ  زا  رتهب  درم  نیا  يوگنخـس  بیطخ و  تفگ : دوب  نانآ  ناگرزب  زا  هک  سباـح  نب  عرقا  دیـسر 
. تسام يادص  زا  رتدنلب  ناشيادص  ام و 

. دندروآ مالسا  نانآ  دومن و  وکین  ار  ناشياههزیاج  داد و  هزیاج  نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دندرک  مامت  یتقو 
( دینک قیقحت  ات ) دینکم  قیدصت   ) دروآ امش  يارب  ربخ  یقساف  هاگره  ملاع )  ) نانمؤم يا  اُونَّیَبَتَف ] ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ]

يهفیاط سپ  داتسرف ، قلطصملا  ینب  تاقدص  يارب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  هدش  لزان  هبقع  نب  دیلو  يهراب  رد  هیآ  نیا 
هک درک  لایخ  دیلو  دوب  ینمـشد  نانآ  نیب  تّیلهاج  رد  نوچ  و  دندوب ، لاحـشوخ  وا  ندـید  زا  هک  یلاح  رد  دـندمآ  نوریب  قلطـصملا  ینب 

يراددوخ نداد  هقدـص  زا  قلطـصملا  ینب  تفگ : تشگرب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  دـنراد ، ار  وا  نتـشک  دـصق  نانآ 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3164 

http://www.ghaemiyeh.com


. دش لزان  هیآ  نیا  نآ  یپ  رد  دش و  كانمشخ  تحاران و  ربخ  نیا  ندینش  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  دندرک ،
لوسر سپ  داد ، یطبق  حیرج  اب  انز  تبـسن  یطبق  يهیرام  هب  هک  دوب  یماگنه  نآ  هدش و  لزان  هشیاع  يهراب  رد  هیآ  نیا  دـناهتفگ : یـضعب 
یطبق يهیرام  دزن  ار  حیرج  رگا  ریگب و  ار  ریـشمش  نیا  نم  ردارب  يا  دومرف : هدناوخارف و  ار  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 

. شکب ار  وا  یتفای 
نامه مشاب  ياهدش  غاد  نهآ  دـننامه  یتسرفیم  ارم  هک  يراک  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپ 

منک ؟ لمع  يدرک  رما  هک  روط 
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؟ دنیبیمن ار  نآ  بیاغ  هک  دنیبیم  يزیچ  دهاش  هدننک و  هدهاشم  ای 
. دنیبیم ار  نآ  بیاغ  هک  دنیبیم  ار  يزیچ  دهاش  هکلب  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

ار وا  مهاوخیم  نم  دـیمهف  یتقو  مدیـشک ، ار  ریـشمش  متفای ، هیرام  دزن  ار  حـیرج  متفر و  لیامح  ریـشمش  اـب  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ّیلع 
هک هچنآ  تسا و  هدیرب  وا  تّیلوجر  تلآ  مدید  ناهگان  هک  درک  دنلب  ار  شیاهاپ  تخادنا و  تشپ  هب  ار  دوخ  تفر و  یتخرد  يالاب  مشکب 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مدرک ، هاگآ  نایرج  زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  متشگزاب و  سپ  درادن ، تسا  نادرم  يارب 
«. 1  » دنادرگیم رب  تیب  لها  ام  زا  ار  يدب  هک  ار  يادخ  رکش 

نّیبت دروآ  يربخ  دمآ و  قساف  کی  رگا  ای  تسا ، جراخ  شلوسر  ادخ و  تعاط  زا  هک  دـمآ  قساف  یـصخش  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم 
. دیبایرد ار  ربخ  بذک  قدص و  دینک و  صّحفت  و 

. ماکحا رد  صوصخ  هب  درادن ، يرابتعا  اهوگتفگ  تابطاخم و  رد  تفلاخم  موهفم  هک  میاهتفگ  زین  هتشذگ  رد  ار  بلطم  نیا  رّرکم  و 
ود رگا  هک  تسین  نیا  دوصقم  زین  دـینکن ، تّقد  نّیبت و  دـینک و  لـمع  نآ  هب  دروآ  ربـخ  لداـع  کـی  رگا  هک  تسین  نیا  دوصقم  نیارباـنب 

. دینک لمع  دینکن و  نّیبت  دمآ  قساف 
تیّجح دهاوخب  تسا و  تّجح  دحاو  لدـع  ربخ  دـیوگب  رگا  دـنادیم  ربتعم  ار  موهفم  نآ  تسا و  موهفم  هب  لیاق  هک  یـسک  يهتفگ  سپ 

نیا تفلاخم  موهفم  زا  ار  نآ 
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 81 رون  ریسفت  یمق - میهاربا  نب  یلع  ریسفت  ( 1)
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. دش دهاوخن  هدینش  دنک  تباث  هیآ 
. دیناسرب اهنآ  هب  يرازآ  یجنر و  یموق  تلاهج  هب  عالطا  مدع  تلاهج و  اب  ادابم  ٍَۀلاهَِجب ] ًامْوَق  اُوبیُِصت  ْنَأ  ]

. دوب قلطصملا  ینب  اب  نتخادنا  گنج  زا  ترابع  نآ  دناهدرک ، هراشا  نآ  هب  یضعب  هک 
نامیشپ تخس  دیناسر و  یجنر  یموقب  ینادان  زا  یقساف  ینیچ  نخس  ادابم  ِهَّللا ] َلوُسَر  ْمُکِیف  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  َنیِمِدان  ُْمْتلَعَف  ام  یلَع  اوُِحبُْـصتَف  ]

(. هک دیرادماو  دوخ  هنالهاج  يأرب  ار  وا  امش   ) تسه امش  نایم  رد  ادخ  لوسر  دینادب  دیدرگ و 
شیوخ راک  رب  ات  دیریگب  هزاجا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  اهنآ  لمع  رد  دیمهفب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رب  يهضرع  اب  ار  رابخا 

. دیوشن نامیشپ 
هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  وا  تسامـش  نایم  رد  هک  یـسک  نآ  دومرف : هک  ایوگ  دشاب ، شدعب  ام  يهمّدـقم  دـیهمت و  هلمج  نیا  تسا  نکمم  و 

. دوش رابتعا  ندوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  یناونع  فصو  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا ، هلآ  هیلع و 
. دنک يوریپ  ار  امش  يأر  روما  زا  يرایسب  رد  رگا  ِْرمَْألا ] َنِم  ٍرِیثَک  ِیف  ْمُکُعیُِطی  َْول  ]
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. تسا یبلطم  رب  ّدر  نیا  دیدرگیم و  كاله  ای  دیتفایم  تمحز  جنرب و  دوخ  دیوشیم  هتسخ  ْمُِّتنََعل ] ]
[ َنایْصِْعلا َو  َقوُسُْفلا  َو  َْرفُْکلا  ُمُْکَیلِإ  َهَّرَک  َو  « 1  » ْمُِکبُوُلق ِیف  ُهَنَّیَز  َو  َنامیِْإلا  ُمُْکَیلِإ  َبَّبَح  َهَّللا  َّنِکل  َو  ]

__________________________________________________

 ].....[ نیلقثلا ج 5 ص 83 رون  ریسفت  یفاک - لوصا  نینمؤملا . ریما  ینعی  ( 1)
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تشز و ار  تیـصعم  قسف  رفک و  تسا و  رایـسب  وکین  ناـتاهلد  رد  دـینادرگ و  امـش  بوبحم  ار  ناـمیا  ماـقم  دوخ ) فطل  هب   ) ادـخ نکل  و 
(. دیوش دنمتداعس  ملاع  ود  رد  ات   ) تخاس ناترظن  رد  روفنم 

هک ییوگ  دننک ، شیوخ  تعاطا  هب  راداو  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دنتساوخیم  اهنآ  هک  تسا  مّهوت  نیا  كاردتـسا  هلمج  نیا 
هیلع و هّللا  یّلص  لوسر  تسین  مزال  امش  سپ  داد  رارق  ینتشاد  تسود  بوبحم و  امـش  يارب  ار  نامیا  دنوادخ  دشاب : هدومرف  یلاعت  يادخ 

. دینکب ناتدوخ  يوریپ  رب  راداو  ار  هلآ 
مالـسا نامه  زا  ترابع  هک  تسا  وا  تلاسر  لوبق  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ای  وا ، تیالو  لوبق  ای  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نامیا  زا  دوصقم 

. دشابیم
. دنتیاده باوص و  لها  تقیقح  هب  نانیا  َنوُدِشاَّرلا ] ُمُه  َِکئلوُأ  ]

. تسا هضرتعم  ریغ  ای  هضرتعم  هلمج  تسا و  نینمؤم  زا  باطخ  ندنادرگرب  رّدقم و  لاؤس  باوج 
. دیدرگ لصاح  یهلا  تمعن  ادخ و  لضف  هب  نانآ  رب  ماقم  نیا  ًۀَمِْعن ] َو  ِهَّللا  َنِم  اًلْضَف  ]

. تسا ریدقت  رد  مال »  » ظفل هک  تسا  نودشارلا »  » لیلعت ای  تسا ، هّرک »  » و ّببح »  » يارب هل  لوعفم  الضف »  » ظفل
. تسین دّحتم  عوفرم  نوچ  دشاب ، نودشارلا »  » هل لوعفم  دناوتیمن  نوچ 

مالّـسلا و هیلع  ّیلع  هب  ۀـمعن »  » ریـسفت وا ، تلاسر  لوبق  تلاـسر و  ماـکحا  شتلاـسر ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  لـضف »  » ریـسفت و 
لوبق  تیالو و  راثآ  تیالو ،
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. تسا هتشذگ  رّرکم  وا  تیالو 

رد ار  نامیا  تهج  نیمه  يور  تساناد و  دـنکیم  حالـصا  ار  امـش  هک  ار  هچنآ  قیاقد  تاکن و  امـش و  لاوحا  هب  دـنوادخ  و  ٌمِیلَع ] ُهَّللا  َو  ]
. تسا هدومن  هورکم  دنسپان و  ار  رفک  هداد و  تنیز  امش  ياهلد 

. دهدیمن ماجنا  مکحم  نقتم و  تیاغ  رطاخ  هب  زج  دهدیم  ماجنا  هک  ار  هچنآ  ٌمیِکَح ] ]
12 تایآ 9 -

341 ص :  ات 12 ..... ] تایآ 9  (: 49  ) تارجحلا هروس  ]

هراشا

ْتَءاف ْنِإَف  ِهَّللا  ِْرمَأ  یلِإ  َءیِفَت  یَّتَح  یِْغبَت  ِیتَّلا  اُوِلتاقَف  يرْخُْألا  یَلَع  امُهادْـحِإ  ْتََغب  ْنِإَف  اـمُهَْنَیب  اوُِحلْـصَأَف  اُولَتَْتقا  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِناـتَِفئاط  ْنِإ  َو 
َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ْمُْکیَوَخَأ  َْنَیب  اوُِحلْـصَأَف  ٌةَوْخِإ  َنُونِمْؤُْملا  اَـمَّنِإ  ( 9  ) َنیِطِسْقُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  اوُطِْـسقَأ  َو  ِلْدَْعلِاب  امُهَْنَیب  اوُِحلْـصَأَف 

اوُزِْمَلت َو ال  َّنُْهنِم  ًاْریَخ  َّنُکَی  ْنَأ  یـسَع  ٍءاِسن  ْنِم  ٌءاِسن  ـال  َو  ْمُْهنِم  ًاْریَخ  اُونوُکَی  ْنَأ  یـسَع  ٍمْوَق  ْنِم  ٌمْوَق  ْرَخْـسَی  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  ( 10)
اُوِبنَتْجا اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  ( 11  ) َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ُْبتَی  َْمل  ْنَم  َو  ِنامیِْإلا  َدـَْعب  ُقوُسُْفلا  ُمْسـالا  َْسِئب  ِباـْقلَْألِاب  اوَُزباـنَت  ـال  َو  ْمُکَـسُْفنَأ 
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َهَّللا اوُقَّتا  َو  ُهوُُمتْهِرَکَف  ًاْتیَم  ِهیِخَأ  َمَْحل  َلُکْأَی  ْنَأ  ْمُکُدَحَأ  ُّبُِحی  َأ  ًاضَْعب  ْمُکُضَْعب  ْبَتْغَی  َو ال  اوُسَّسََجت  َو ال  ٌْمثِإ  ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  ًارِیثَک 
(12  ) ٌمیِحَر ٌباََّوت  َهَّللا  َّنِإ 

341 ص :  همجرت ..... :

342 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هـشیپ يّدعت  هکنآ  اب  سپ  درک ، يّدعت  يرگید  رب  اهنآ  زا  یکی  رگا  دیهد و  شزاس  نانآ  نایم  دـنتفا ، رد  مه  اب  نانمؤم  زا  هفیاط  ود  رگا  و 

هک دیشوکب  داد  هب  دیهد و  شزاس  هنارگداد  نانآ  نایم  هاگنآ  دمآ ، زاب  رگا  دیآ ، زاب  یهلا  رما  يوس  هب  هکنآ  ات  دینک ، رازراک  تسا  هدرک 
. دراد تسود  ار  نارگداد  دنوادخ 

. دیوش تمحر  لومشم  هک  دشاب  دینک ، اورپ  دنوادخ  زا  دیزاس ، رارقرب  یتشآ  ناتناردارب  نیب  سپ  دنردارب ، ناناملسم ]  ] نانمؤم انامه 
ار رگید  رگید  نانز  یناـنز  دـیابن  زین  دنـشاب و  رتهب  ناـنآ  زا  ناـنیا  اـسب  هچ  دریگب ، دنخـشیر  هب  ار  رگید  موق  یموق ، هک  دـیابن  ناـنمؤم  يا 
زا سپ  دیناوخم . دـب  ياهبقل  هب  ار  رگیدـکی  دـینکم و  ییوج  بیع  شیوخ  نایم  رد  دنـشاب و  رتهب  نانآ  زا  نانیا  اسب  هچ  دـننک ] دنخـشیر  ]

. دنرگمتس هک  دننانیا  دندرگن ، زاب  راک ] نیا  زا   ] هک یناسک  تسا و  یمسر  دب  قسف ، هب  نتخادرپ  نامیا ،
زا امش  زا  یسک  دینکم و  سّسجت  نارگید ] راک  رد   ] تسا و هانگ  اهنامگ  زا  یضعب  هک  ارچ  دینک ، زیهرپ  اهنامگ  زا  يرایسب  زا  نانمؤم  يا 

اورپ دنوادخ  زا  دـیراد و  رفنت  نآ  زا  هک  دروخب ، ار  شاهدرم  ردارب  تشوگ  هک  دراد  شوخ  امـش  زا  مادـک  چـیه  ایآ  دـنکن  تبیغ  يرگید 
. تسا نابرهم  ریذپ  هبوت  دنوادخ  نامگیب  هک  دینک 

سنا و رگیدـکی  اب  ات  میاهدروآ  رد  یلیابق  ماوقا و  تأیه  هب  ار  امـش  میاهدـیرفآ و  نز  کی  درم و  کی  زا  ار  امـش  ام  اـنامه  مدرم  يا  ناـه 
. تسا هاگآ  ياناد  دنوادخ  هک  تسامش  نیرتراگزیهرپ  دنوادخ  دزن  رد  امش  نیرتیمارگ  نامگیب  دیبای ، ییانشآ 

342 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

. دنتخادرپ رازراک  هب  نامیا  لها  زا  هفیاط  ود  رگا  و  اُولَتَْتقا ] َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِناتَِفئاط  ْنِإ  َو  ]
نیب نانمؤم  امش  هتبلا  ِهَّللا ] ِْرمَأ  یلِإ  َءیِفَت  یَّتَح  یِْغبَت  ِیتَّلا  اُوِلتاقَف  يرْخُْألا  یَلَع  امُهادْحِإ  ْتََغب  ْنِإَف  امُهَْنَیب  اوُِحلْصَأَف  ]

343 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هب دنک ) ملظ  كرت  و   ) دیآ زاب  ادخ  نامرف  هب  ات  دینک  لاتق  ملاظ  هفیاط  نآ  اب  درک  ملظ  يرگید  رب  موق  کی  رگا  دیراد و  رارقرب  حلص  اهنآ 

. دنهن ندرگ  وا  مکح  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
روتسد زا  دعب  حالـصا  نوچ  دیهد  حلـص  ار  اهنآ  نایم  تلادع  ظفح  اب  تشگرب  مکح  هب  هاگره  سپ  ِلْدَْعلِاب ] امُهَْنَیب  اوُِحلْـصَأَف  ْتَءاف  ْنِإَف  ]

اب هک  روط  نامه  حالـصا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  تخاـس ، دـّیقم  لدـع  هب  ار  نآ  دوب  لـیم  فیح و  هّنظم  رد  یغاـب  زواـجتم و  اـب  گـنج 
، ددرگیم نکمم  زین  رگید  یضعب  زا  یشوپ  مشچ  قوقح و  زا  یـضعب  طاقـسا  اب  نینچمه  دوشیم  قّقحم  نیفرط  زا  قوقح  عیمج  يافیتسا 

. دشاب قوقح  عیمج  ءافیتسا  هنوگ  هب  ات  تسا  راوازس  حالصا  هک  تسا  نیا  هب  راعشا  تهج  لدع  دیق  نیاربانب 
. دیریگن تخس  ناتدوخ  رب  سپ  دیشاب ، لدتعم  تادابع  رد  یّتح  روما  عیمج  رد  اوُطِْسقَأ ] َو  ]

. درادیم تسود  ار  داد  لدع و  لها  رایسب  ادخ  هک  َنیِطِسْقُْملا ] ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ]
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تخرد يهخاش  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  جرزخ  سوا و  نیب  هک  دش  لزان  یگنج  يهراب  رد  هیآ  نیا  دناهتفگ : یـضعب 
. دش عقاو  شفک  امرخ و 

لیوأت اب  نم  زا  دـعب  یناسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـش  لزان  هیآ  نیا  یتقو  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
ینعی شفک  يهدننک  هلـصو  دومرف : تسا ؟ یـسک  هچ  وا  دـش : لاؤس  سپ  مدرک ، گنج  لیزنت  رب  نم  هک  روط  نامه  درک  دـنهاوخ  گنج 
گنج هیآ  نیمه  هب  لّسوت  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  یهارمه  هب  هبترم  هس  نم  تفگ : رـسای  نب  راّمع  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

گنج  نیا  مدرک ،
344 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ام دـنناسرب  رجه »  » يامرخ ياهغاب  هب  ات  دـننزب  ردـق  نآ  ار  ام  رگا  مسق  ادـخ  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  باکر  رد  نیّفـص  گنج   ) تسا مراهچ 
رد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  شور  نامه  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  شور  هریـس و  لـطاب ، رب  اـهنآ  میتسه و  ّقح  رب  هک  مینادیم 
هک سک  ره  يهناخ  رد  دومرف : درکن ، ریـسا  ار  اهنآ  ياههّچب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا ، هّکم  حـتف  زور  هّکم  لـها  ناـیم 

. تسا ناما  رد  دوش  دراو  نایفس  وبا  يهناخ  هب  سک  ره  تسا ، ناما  رد  دراذگب  نیمز  ار  هحلسا  سک  ره  دشابیم ، نما  رد  دشاب ، هتسب 
ار اهیمخز  دـینکن ، ریـسا  ار  نانآ  ياههّچب  داد : رـس  ادـن  اهنآ  ناـیم  رد  تفگ ، نینچ  نیا  زین  هرـصب  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  و 

«. 1  » تسا ناما  رد  دراذگ  نیمز  ار  شحالس  دوش و  هتسب  هک  ياهناخ  ره  رد  دییامنن ، بیقعت  ار  هدننک  رارف  دیشکن ،
. دنرگیدکی ردارب  همه  نانمؤم  تقیقح  هب  ٌةَوْخِإ ] َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  ]

. تشذگ ًاناسْحِإ  ِْنیَِدلاْولِاب  َو  یلاعت : يادخ  لوق  نمض  رد  رگیدمه  اب  نینمؤم  ندوب  ردارب  هجو  ءاسن  هرقب و  ياههروس  رد 
نیا یتخـس  تّقـشم و  دـشاب و  حالـصا  هب  فیلکت  تمحز  لیلعت  دـیهمت و  هک  دومن  رکذ  تهج  نآ  زا  ار  ٌةَوْخِإ  َنُونِمْؤُْملا  اَـمَّنِإ  يهلمج  و 

: دومرف یلاعت  يادخ  هلمج  نآ  زا  دعب  هچ  دربب ، نیب  زا  يدودح  ات  ار  روتسد 
. دینک حالصا  ناتیاهردارب  نیب  هشیمه  سپ  ْمُْکیَوَخَأ ] َْنَیب  اوُِحلْصَأَف  ]

دش عقاو  فالتخا  نینمؤم  نیب  رگا  تسا  نیا  دوصقم  اجنیا  رد  نوچ  امُهَْنَیب  اوُِحلْصَأَف  دومرف : هک  تسا  یلبق  حالصا  زا  ّمعا  حالصا  نیا 
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 84 رون  ریسفت  ( 1)
345 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دسرن ای  دسرب  گنج  ّدح  هب  اهنآ  نیب  فالتخا  هاوخ  دیزاس ، رارقرب  حلص  دیربب و  نیب  زا  ار  فالتخا  نآ 
. دیزیهرپب فالتخا  فرط  ود  زا  یکی  هب  لیامت  رد  وا  مشخ  یلاعت و  يادخ  زا  َهَّللا ] اوُقَّتا  َو  ]

فـالتخا يا  اـی  دـیریگ ، رارق  محر  فـطل و  دروـم  نیفرط  زا  یکی  هب  امـش  لـیم  مدـع  حالـصا و  تهج  هب  هـک  دـشاب  َنوُـمَحُْرت ] ْمُـکَّلََعل  ]
. دیریگ رارق  ادخ  محر  دروم  امش  يهمه  دیاش  ناگدننک  حالصا  ناگدننک و 

. دنک ازهتسا  رخسم و  ار  رگید  موق  یموق  دیابن  زگره  نانمؤم  نامیا و  لها  يا  ٍمْوَق ] ْنِم  ٌمْوَق  ْرَخْسَی  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ]
زا یهن  ماقم  رد  اذل  تسا  راوشد  نآ  كرت  هدش و  تداع  يوخ و  مدرم  رتشیب  يارب  ندرک  هرخسم  نوچ  تسا و  يرگید  بدا  باطخ  نیا 

ار رگید  هورگ  یهورگ ، ناگدنروآ  نامیا  يا  دومرف : دیامن و  ناربج  ار  ازهتسا  كرت  یتخس  ات  درک  زاغآ  ادن  باطخ و  هب  ار  نآ  يازهتسا 
. دنکن هرخسم 

. دنشاب رتهب  ناگدننک  هرخسم  زا  دناهدش ، عقاو  ازهتسا  هرخسم و  دروم  هک  یهورگ  اب  هچ  ْمُْهنِم ] ًاْریَخ  اُونوُکَی  ْنَأ  یسَع  ]
. دشاب وا  زا  رتهب  اسب  هچ  هک  دنک  دنخشیر  ار  رگید  ینز  ینز  هن  و  َنُْهنِم ] ًاْریَخ  َّنُکَی  ْنَأ  یسَع  ٍءاِسن  ْنِم  ٌءاِسن  َو ال  ]

، دوب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  يهجوز  هک  تسا  هدـش  لزاـن  بطخا  نب  ّیح  رتـخد  هّیفـص  يهراـب  رد  هیآ  نیا  تسا : هتفگ  ّیمق 
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هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ترـضح  هب  هّیفـص  يدوهی . رتخد  يا  دنتفگیم : وا  هب  دـنتفگیم و  ازـسان  دـندرکیم و  تّیذا  ار  وا  هصفح  هشیاع و 
باوج هنوگچ  میوگب و  هچ  درک : ضرع  هّیفص  یهدیمن ؟ ار  ود  نآ  باوج  ارچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  درک  تیاکش 

مهد ؟
346 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هیلع هّللا  یّلص  دّمحم  مرهوش  هّللا و  میلک  یسوم  میومع  ادخ ، ّیبن  نوراه  نم  ردپ  وگب  ود  نآ  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
. تفگ نینچ  ود  نآ  هب  هّیفص  دینکیم ؟ راکنا  دیسانشیمن و  ارم  هنوگچ  سپ  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  هلآ  و 

«. 1  » تسا هداد  دای  وت  هب  ار  نانخس  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دنتفگ : هصفح  هشیاع و 
. دینکم دوخ  نانید ) مه  زا   ) ییوج بیع  زگره  و  ْمُکَسُْفنَأ ] اوُزِْمَلت  َو ال  ]

. دشابیم زین  يرگید  سفن  يهلزنم  هب  نینمؤم  زا  کی  ره  هچ  دشاب ، مکح  تّلع  هب  راعشا  ات  دروآ  ار  مکسفنا »  » يهملک
. دینکن ادص  دیناوخم و  ار  رگیدکی  تشز  ياهبقل  مان و  هب  و  ِباْقلَْألِاب ] اوَُزبانَت  َو ال  ]

. تسا تشز  رایسب  دنهن ) نمؤم  رب   ) قسف مان  ادخ  هب  نامیا  زا  سپ  هک  ِنامیِْإلا ] َدَْعب  ُقوُسُْفلا  ُمْسِالا  َْسِئب  ]
. دیوشیم جراخ  نامیپ  نآ  طورش  دّمحم و  دهع  نامیپ و  زا  راک  نیا  اب 

. تسا ادخ  دهع  نامیپ و  زا  ندش  جراخ  قوسف و  راک  نیا  هک  دشاب  نیا  هب  راعشا  ات  دروآ  قوسفلا »  » ظفل هراشا  مسا  ای  ریمض  ماقم  رد  و 
. تسا رگمتس  ملاظ و  دنکن  هبوت  نتفگ  دب  ياهبقل  مان و  ازهتسا و  زا  یسک  رگا  ُْبتَی ] َْمل  ْنَم  َو  ]

. تسین رتملاظ  وا  زا  یملاظ  چیه  و  َنوُِملاَّظلا ] ُمُه  َِکئلوُأَف  ]
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 89. رون  ریسفت  یمق - میهاربا  نب  یلع  ریسفت  ( 1)
347 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ّنظ و زا  بانتجا  مکح  نوچ  دینک  بانتجا  رگیدـکی  ّقح  زا  اهرادـنپ  رایـسب  زا  نامیا  لها  يا  ِنَّظلا ] َنِم  ًارِیثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ]
دروم ار  نینمؤم  زین  اجنیا  اذـل  دـشابیم  مدرم  رتشیب  تشرـس  رد  نامگ  ّنظ و  اریز  تسا ، راوشد  نآ  لاـثتما  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  ناـمگ 

. داد رارق  ادن  باطخ و 
وجتـسج صّحفت و  دروم  دوش و  طایتحا  ینامگ  ره  دروم  رد  ات  دروآ  ناـمگ  عون  ندرک  صّخـشم  نودـب  مهبم و  روط  هب  ار  اریثک »  » ظـفل

. تسا نامگ  ّنظ و  عون  مادک  زا  دوش  مولعم  ات  دریگ  رارق 
رگم تسین  رودـقم  نیفّلکم  يارب  ناـمگ  ّنظ و  لـصا  زا  يرود  باـنتجا و  تسا  تیـصعم  اهرادـنپ  نظ و  یخرب  هک  ٌْمثِإ ] ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ]

. دشاب ّنظ  يدابم  بانتجا  هب  رما  ّنظ  زا  بانتجا  هب  رما  هکنآ 
. دشاب ّنظ  يدابم  بانتجا  هب  رما  ّنظ  زا  بانتجا  هب  رما  هکنآ  رگم  تسین  رودقم  نیفّلکم  يارب  نامگ  ّنظ و  زا  يوریپ  بانتجا  اّما 

، تسا بجاو  نآ  يوریپ  دوش  لصاح  رگا  اهّنظ  زا  یضعب  دراد ، یفلتخم  ماسقا  ّنظ  تسا و  رودقم  سک  ره  رب  ّنظ  زا  يوریپ  بانتجا  اّما 
نامگ ّنظ و  دـننام  تسا ، لمع  رد  طایتحا  ماگنه  ّنظ  زامن و  رد  ّکش  ماگنه  ّنظ  نآ  تسا و  بجاو  نآ  لیـصحت  دوشن  لصاح  مه  رگا 

. نینمؤم هب  ادخ و  هب  ّنظ  سح  دروم  رد 
لاح هب  ّنظ  لیصحت  نمؤم ، جایتحا  هب  ّنظ  دننام  دشابیم ، ّبحتسم  زین  نآ  زا  يوریپ  تسا ، ّبحتـسم  اهنامگ  نظ و  زا  یـضعب  لیـصحت  و 

. نآ ریغ  جایتحا و  لیبق  زا  وا 
لباق ررـض  نآ  ندرک  كاپ  ریهطت و  زا  هک  يزیچ  تساـجن  هب  نظ  دـننام  تسا ، هورکم  نآ  لیـصحت  يوریپ و  اـهنامگ  ّنظ و  زا  یـضعب  و 

. دوشیمن لصاح  یهّجوت 
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زین زیاج  حابم و  ّنظ  نینمؤم  ياشحف  تاروع و  اهیتشز و  هب  نامگ  دـننام  تسا ، مارح  نآ  لیـصحت  يوریپ و  اـهنامگ  ّنظ و  زا  یـضعب  و 

. تساهنامگ ّنظ و  زا  یضعب 
. تسا بجاو  نآ  يوریپ  كرت  نآ و  زا  بانتجا  تسا و  هانگ  اهنامگ  زا  یضعب  سپ 

نآ زا  ار  وت  هک  ینک  ادـیپ  يزیچ  هب  نیقی  ات  نک  لمح  نآ  هجو  نیرتهب  رب  ار  تردارب  راـک  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  و 
ینک لمح  بوخ  لمحم  کـی  هب  ار  نآ  یناوتب  هک  ماداـم  ربم  دـب  ناـمگ  دـیآیم  نوریب  تردارب  زا  هک  ياهملک  رد  دـنادرگرب ، رتهب  هجو 

«. 1»
رد دربب  رگید  یصخش  هب  دب  نامگ  یـصخش  سپـس  ددرگ ، یلوتـسم  شلها  نامز و  رب  حلاص  یتقو  هدش : دراو  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  زین  و 

«. 2  » تسا هتشاد  اور  متس  ملظ و  هتسویپن  روهظ  هب  یتشز  يدب و  صخش  نآ  زا  هک  یلاح 
. تسا هدروخ  بیرف  دنک  ادیپ  رگید  یصخش  هب  بوخ  نامگ  یصخش  سپس  ددرگ ، یلوتسم  شلها  نامز و  رب  داسف  هاگره  و 

هلمهم ءاح  اب  اوسّسجت » ال   » ظفل دوش و  لصاح  دب  نامگ  امش  يارب  ات  دینکن  صّحفت  سّـسجت و  مه  ینورد  لاح  زا  زگره  اوُسَّسََجت ] َو ال  ]
. تسانعم کی  هب  ود  ره  هک  هدش  هدناوخ 

زین دـنوادخ  دـشاب  شردارب  ياهـشزغل  یپ  رد  سک  ره  هک  دیـشابن  نینمؤم  ياهشزغل  بلط  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
ار وا  ياهشزغل 

__________________________________________________

91 نیلقثلا ج 5 ص 90 - رون  ریسفت  یفاک - لوصا  ( 2 ، 1)
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. دشاب شاهناخ  لخاد  رد  هچرگا  دزاسیم  شیاوسر  دشاب  وا  ياهشزغل  لابند  هب  دنوادخ  هک  ار  سک  ره  دریگیم ، یپ 

349 ص :  تبیغ .....  يانعم 

. دنکن رکذ  وا  تبیغ  رد  ار  رگید  یضعب  يدب  امش  زا  یضعب  ًاضَْعب ] ْمُکُضَْعب  ْبَتْغَی  َو ال  ]
اب بیع  راـهظا  هکنآ  زا  ّمعا  تسا ، هدـیناشوپ  ار  نآ  وا  باـیغ  رد  دـنوادخ  هک  ار  یبیع  يزاـس  رهاـظ  ار  نمؤم  بیع  هک  تسا  نآ  تبیغ  و 

. هراشا هیانک و  ای  دشاب ، حیرصت  اب  حراوج ، ریاس  اب  ای  دشاب  نابز 
درادـن دوجو  نمؤم  رد  الـصا  هک  ییاـهبیع  اـّما  یهد ، زورب  ینک و  راـهظا  ار  صخـش  رد  دوـجوم  بیع  هک  تسا  یتروـص  رد  تبیغ  هّتبلا 

. تسا تبیغ  زا  رتدیدش  نآ  تبیغ و  هن  تسا  ناتهب  نمؤم  هب  اهنآ  نداد  تبسن 
: یلاعت يادخ  لوق  نایب  رد  هرقب  يهروس  رد  هک  هچنآ  زا 

تبیغ تروع ، زا  سّسجت  ندرب ، وا  هب  دب  نامگ  نتشاذگ ، وا  يور  دب  مسا  بقل و  نمؤم ، ندرک  هرخسم  تمرح  هجو  ًاناسْحِإ  ِْنیَِدلاْولِاب  َو 
. دوشیم نشور  تسانز  زا  رتدیدش  رتدب و  وا  ناتهب  و 

؟ تسانز زا  رتدیدش  رتدب و  تبیغ  هنوگچ  هک  دوشیم  رهاظ  زین  و 
. تسا هدش  رکذ  تسا  زیاج  دراوم  نآ  رد  تبیغ  هک  يدراوم  هقف  رد  و 

ییوگب يزیچ  تردارب  نید  يهراب  رد  هکنآ  زا  تسا  ترابع  تبیغ  دومرف : دـش ، لاؤس  تبیغ  زا  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا 
هدـشن مئاق  وا  يهراب  رد  ّدـح  هتخاس و  هدیـشوپ  ار  نآ  یلاعت  يادـخ  هک  يزاـس  شاـف  وا  هراـب  رد  ار  یبلطم  تسا و  هداد  ماـجنا  ار  نآ  هک 
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. تسا
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. درادن یبیع  نآ  سپ  هلجع  یگنرز و  يزیت و  دننام  تسا  راکشآ  رهاظ و  نمؤم  رد  هک  يزیچ  اّما  تسا : هدمآ  يرگید  تیاور  رد 
دوجو یصخش  رد  دننادیم و  ار  نآ  همه  هک  دیوگب  ار  يزیچ  رگید  یصخش  رس  تشپ  هک  یـسک  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 
تبیغ نآ  دنتـسین  هاـگآ  نآ  زا  مدرم  یلو  دراد  دوجو  صخـش  رد  هک  دـیوگب  يزیچ  وا  رـس  تشپ  رگا  و  دوشیمن . بوـسحم  تبیغ  دراد 

«. 1  » تسا ناتهب  تسین  صخش  رد  هک  دنک  رکذ  ار  يزیچ  رگا  تسا ،
«. 2  » دنشاب رذح  رب  نآ  زا  مدرم  ات  دییوگب  دراد  دوجو  قساف  رد  هک  هچنآ  تسا : هدمآ  يرگید  ثیدح  رد 

. تسا رتدیدش  انز  زا  تبیغ  هک  دینک  تبیغ  ادابم  تسا : هدش  تیاور  نومضم  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  دّدعتم  رابخا  رد 
رگم دوشیمن  هدیـشخب  هدننک  تبیغ  یلو  دنکیم ، لوبق  ار  وا  هبوت  دـنوادخ  دـنکیم و  هبوت  سپـس  دـنکیم و  انز  صخـش  دومرف : سپس 

«. 3  » دشخبب ار  وا  تبیغ  بحاص  هکنآ 
مالـسا هب  ار  دوخ  هاوخ  دشاب  هتفریذپ  ار  مالـسا  تروص  هک  تسا  یـسک  دروم  رد  ای  تسا ، ناملـسم  قلطم  ای  نمؤم  دروم  رد  مارح  تبیغ 

. نمؤم ای  دشاب  ناملسم  ای  دزاس ، بستنم 
زین نمؤم  ریغ  دـنرادن  تبیغ  نایاپ  راهچ  هک  روط  ناـمه  سپ  تسا ، ناـیاپراهچ  مکح  نمؤم  ریغ  مکح  دـناهتفگ : تفرعم  لـها  زا  یـضعب 

. درادن تبیغ 
، درادن تبیغ  دشابن  مالسا  هب  فصّتم  تقیقح  رد  هک  یسک  نینچمه  و 

__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 رون  ( 2 ، 1)
نیلقثلا ج 5 ص 93 رون  قودص - خیش  لاصخ  ( 3)
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بستنم تینارصن  تّیدوهی و  هب  ار  شیوخ  هک  یـسک  دننام  دنادیم  مالـسا  هب  بستنم  ار  شیوخ  هتـسب و  مالـسا  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  هچ 

. دنتسین مارتحا  تمرح و  ياراد  دنیامنیم 
. دشاب هدش  لصّتم  ّصاخ  ای  ماع  تعیب  اب  ادخ  رهاظم  هب  هک  تسا  یسک  يارب  مارتحا  تمرح و 

هب ندرک  رظن  نآ  دوشیمن و  یـشان  تسپ  دـب و  رظن  زا  زج  ادـخ  قلخ  قلطم  زا  هکلب  ناگدـنب  زا  بیع  ندـید  هک  تسا  نیا  بلطم  قـیقحت 
. تسا ندیزرو  تلفغ  وا  شنیرفآ  عنص و  یلاعت و  ّقح  زا  تسا و  عناص  مّدقم و  هک  ّقح  اب  نیابم  تروص  هب  تسایشا 

. تسا ندش  لفاغ  نآ  بویع  سفن و  زا  ای  تسا ، نآ  يدنسپ  دوخ  سفن و  هب  ندرک  رظن  و 
. دزاسیم روک  شدوخ  بویع  هب  تبسن  دزاسیم و  انیب  ار  وا  نارگید  بویع  هب  تبسن  دهاوخب  ار  ياهدنب  يدب  دنوادخ  هک  هاگنآ  و 

ماگنه رد  وا  يهدـیرفآ  عناـص و  زا  ندرک  تلفغ  ددرگیم ، رب  شنیرفآ  زا  ندرک  بیع  هب  تقیقح  رد  اـهنآ  زا  نتفرگ  بیع  ایـشا و  رکذ  و 
. تسا عناص  رب  رفک  عونصم  هب  رظن 

ریغ زا  اهیدب  ندید  سپ  تساهیدب ، عیمج  لصا  يدنـسپ  دوخ  ینیبدوخ و  تسا و  دنـسپان  مومذـم و  نآ  بویع  سفن و  زا  ندرک  تلفغ  و 
رد نآ  حیبق  رتحیبق و  مه  زاب  دهدیم  تبـسن  مالـسا  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  زا  رتتشز ، رتحیبق و  ناسنا  زا  يدـب  ندـید  تسا ، حـیبق  ناسنا 

. تسا رتدیدش  مه  زاب  نمؤم  دروم  رد  رتدیدش و  ناملسم  دروم 
هک  تسا  حیبق  نانچ  نآ  يدب  هب  وا  روضح  بایغ و  رد  نمؤم  رکذ  و 
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. تسرتدیدش رتدب و  هبعک  رد  ردام  اب  انز  داتفه  زا  تبیغ  هک  تسا  هدش  هداد  تبسن  يربخ  هب  هک  اجنآ  ات  تسین  رتحیبق  نآ  زا  یحیبق  چیه 
نّفعتم ردقچ  دنتفگ : نّییراوح  دندرک ، دروخرب  یگس  يهدیدنگ  رادرم  رب  نّییراوح  اب  وا  هک  هدش  هداد  تبسن  مالّسلا  هیلع  یسیع  هب  اذل  و 

؟ تسا دنگ  و 
؟ تسا دیفس  وا  ياهنادند  ردقچ  دومرف : مالّسلا  هیلع  یسیع 

؟ تسا حیبق  تشز و  گس  نیا  ردقچ  تفگ : دروخرب و  ياهفایق  دب  گس  رب  حون  هک  هدش  تیاور 
. ادخ ربمایپ  يا  نک  ضوع  ارم  تقلخ  یتسین  یضار  ادخ  تقلخ  هب  رگا  حون  يا  تفگ : حیصف  نابز  اب  تسشن و  وناز  هب  گس 

باطخ یلاـعت  يادـخ  اـت  درکیم  يراز  هیرگ و  شدوخ  لاـح  رب  لاـس  لـهچ  دومنیم و  شنزرـس  تمـالم و  ار  دوخ  تشگ ، رّیحتم  حون 
. مدرک لوبق  ار  وت  يهبوت  ینکیم ؟ يراز  هیرگ و  یک  ات  حون  يا  دومن :

تنوفع وا  لد  زا  دننکیم و  تنعل  ار  وا  هکیالم  داتفه  دیوگب  غورد  رذع  نودب  سک  ره  تسا : هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا 
انز داتفه  غورد  نامه  رطاخ  هب  دـنوادخ  دـننکیم ، تنعل  ار  وا  شرع  نیلماح  دـسریم و  شرع  هب  اـت  دـیآیم و  نوریب  دـب  يوب  دـنگ و  و 

. دنک انز  شردام  اب  هک  تسا  یسک  دننام  نآ  نیرتکچوک  هک  دسیونیم  وا  يارب 
. تسا رتتشز  رتدب و  نآ  زا  بتارم  هب  نمؤم  تبیغ  نکل  و  نمؤم ، زا  صوصخ  هب  تسا و  تشز  حیبق و  دشاب  هک  سک  ره  زا  غورد 

تّیذا ار  ادخ  دنک  ّتیذا  ارم  سک  ره  هدرک ، ّتیذا  ارم  دهد  رازآ  ار  ینمؤم  سک  ره  تسا : هدـمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  و 
تسا . نوعلم  ناقرف  روبز و  لیجنا ، تاروت ، رد  دنک  تّیذا  ار  ادخ  سک  ره  تسا ، هدرک 
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يهمه وا  ياذـیا  وا و  روضح  باـیغ و  رد  يدـب  هب  وا  رکذ  نمؤم و  تبیغ  هک  میدرک  رکذ  هرقب  يهروس  رد  هک  تسا  ناـمه  بلطم  نیا  و 

. ددرگیم رب  شبحاص  هب  اهنیا 
يدب هب  ار  وا  دنک و  تبیغ  وا  بحاص  زا  هک  تسا  یـسک  دننام  دـیامن  رکذ  يدـب  یتشز و  هب  ار  وا  دـنکب و  ار  ینمؤم  تبیغ  سک  ره  سپ 

. دیامن دای 
. تساهنآ تیاهن  تیاغ و  ناهانگ و  يهمه  قوف  يدب  هب  وا  رکذ  تسا و  یهلا  تایآ  نیرتگرزب  زا  هک  نمؤم  بحاص  زا  ندرک  تبیغ  و 
لمع هکیناسک  تبقاع  ینعی  َنُؤِزْهَتْـسَی  اِهب  اُوناک  َو  ِهَّللا  ِتایِآب  اُوبَّذَک  ْنَأ  ياوُّسلا  اُؤاسَأ  َنیِذَّلا  َۀَِـبقاع  َناک  َُّمث  دومرف : یلاعت  يادـخ  هچنانچ 

. دنتفرگ هرخسم  ازهتسا و  هب  ار  نآ  دندرک و  بیذکت  ار  یهلا  تایآ  دنداد و  ماجنا  يدب  تشز و 
رد ار  ود  نآ  زگره  دنوادخ  دراد و  دوجو  نمؤم  رد  هک  يزیچ  هب  دـنک  تبیغ  ار  ینمؤم  یـسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

صخش دوشیم ، عطق  ود  نآ  نیب  طبر  تمصع و  درادن  دوجو  وا  رد  هک  يزیچ  هب  دیامن  تبیغ  ار  ینمؤم  سک  ره  دنکیمن ، عمج  تشهب 
. تسا يدب  تشگزاب  هچ  هدوب و  دهاوخ  شتآ  رد  هشیمه  هدننک  تبیغ 

. دراد ار  ود  ره  غورد  تبیغ و  تیصاخ  درادن  دوجو  نمؤم  رد  هک  یعوضوم  رد  ندرک  تبیغ  سپ 
، دنهدیم شتـسد  هب  ار  وا  لمع  يهمان  فقوم  نآ  رد  دنروآیم و  تمایق  زور  ار  یـصخش  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زین  و 

تسین ، نم  لمع  يهمان  نیا  ایادخ  دیوگیم : دنیبیمن ، نآ  رد  بوخ  راک  چیه  دنکیم و  هاگن 
354 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

شومارف دوشیمن و  هارمگ  وـت  راـگدرورپ  دـیوگیم : وا  هب  یلاـعت  يادـخ  سپ  منیبیمن ، الـصا  ار  دوـخ  ياـهتعاطا  هماـن  نیا  رد  نوـچ 
. تفر نیب  زا  مدرم  ندرک  تبیغ  اب  وت  لمع  دنکیمن ،

لمع يهمان  نیا  دیوگیم : وا  سپ  دنیبیم ، يدایز  ياهتعاطا  نآ  رد  دنهدیم ، ار  شلمع  يهمان  دنروآیم و  ار  يرگید  صخـش  سپس 
. ماهتشادن تعاطا  همه  نیا  نم  هچ  تسین ، نم 
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لوسر زین  و  دـناهداد . وت  هب  ار  وا  بوخ  ياهراک  درک و  ار  وت  تبیغ  یتالف  تسا  وت  لمع  يهمان  نیا  دـیوگیم : وا  هب  یلاـعت  يادـخ  سپ 
تبیغ زا  دروخیم ، ار  مدرم  تشوـگ  تبیغ  اـب  هک  یلاـح  رد  تسا  هداز  لـالح  دـنکیم  ناـمگ  هک  یـسک  دـیوگیم  غورد  دوـمرف : ادـخ 

. تسا شتآ  ناگس  تشروخ  نآ  هک  دینک  بانتجا 
: هّرس سّدق  يولوم  تسا  هتفگ  بوخ  هچ  و 

نیلگ غرم  نید  خرچ  رب  دسر  یک  نید  تایآ  رب  هن  هن  دوخ  رب  بیع 
یلمحم دیآ  تشیپ  تمحر  ات ز  یلب  یب ال و  شاب  ناریح  وت  سپ 

بیغ كاپ  ناور  دنیب  یک  بیع  بیع  هک  زج  دنیبن  وک  دشاب  بیع 
دیرخ دوخ  رب  نآ  دید  یبیع  هچ  ره  دید  شیوخ  بیع  هک  یناج  کنخ  يا 

تهارک و هتبلا  دیروخ  ار  دوخ  هدرم  ردارب  تشوگ  دیرادیم  تسود  امش  ایآ  ُهوُُمتْهِرَکَف ] ًاْتیَم  ِهیِخَأ  َمَْحل  َلُکْأَی  ْنَأ  ْمُکُدَحَأ  ُّبُِحی  َأ  ]
355 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

(. تسا نیمه  تقیقح  هب  نمؤم  تبیغ  لثم  هک  دینادب  سپ   ) دیراد نآ  زا  ترفن 
فطع هلیـسو  هب  ّبح  یفن  موهفم  دیکأت  ردارب و  يهدرم  تشوگ  ندروخ  دـشاب ، مومع  دـیفم  ات  دروآ  ار  دـحأ »  » ظفل يراکنا و  ماهفتـسا 

. دناسرب هغلابم  اب  ار  تبیغ  زا  یهن  هک  تسا  هغلابم  يارب  هومتهرک » »
یسک دنرادن ، یمکح  ّلقتسم  روط  هب  دوخ  دنتسه ، تاّیمسم  ياهبلاق  امـسا  هک  تسا  تهج  نادب  هدرم  تشوگ  ندروخ  هب  تبیغ  لیثمت 

. دیامن هیلخت  شنامیا  يهفیطل  زا  ار  نمؤم  هکنآ  رگم  دوشیمن  دنکیم  دای  يدب  هب  ار  ینمؤم  هک 
شناهد اب  ار  نآ  هدننک  تبیغ  هک  دشاب  یلاخ  حور  زا  هک  تسا  نمؤم  تشوگ  يهلزنم  هب  شوگ  اب  نآ  ندینـش  نابز و  رب  نمؤم  رکذ  سپ 

ولگ قلح و  قیرط  زا  مکـش  رد  ندرک  لـخاد  دـننام  شوگ  قیرط  زا  مکـش  رد  ندرک  لـخاد  هچ  دـنکیم ، لـخاد  شمکـش  رد  دوجیم و 
«. 1  » تسا هدننک  تبیغ  کیرش  تبیغ  يهدنونش  هک ، تسا  هدش  دراو  هک  ربخ  رد  تهج  نیمه  يور  تسا ،

ناسنا تشرس  رد  نابز  رب  نآ  رکذ  ریغ و  زا  بیع  ندید  نوچ  دینک ، هبوت  دیدرک  تبیغ  رگا  دینکن ، تبیغ  دیـسرتب و  ادخ  زا  َهَّللا ] اوُقَّتا  َو  ]
زا مدرم  بلغا  يدـیماان  بجوم  نیا  دوـمرف و  یهن  نآ  زا  دوـمن و  ّمذ  ار  تبیغ  یلاـعت  يادـخ  رگید  يوـس  زا  تسا و  هتفهن  ناـسنا  تاذ  و 

. دشیم یهلا  تمحر 
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 رون  ( 1)
356 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا ینابرهم  ناسر ) هبوت  و   ) ریذپ هبوت  هراومه  دنوادخ  هّتبلا  هک  ٌمیِحَر ] ٌباََّوت  َهَّللا  َّنِإ  : ] دومرف اذل 
. دشخب يراودیما  ار  ناراکهنگ  ات  داد  حیجرت  ار  اجر  بناج  تبیغ  زا  یهن  زا  دعب  هیآ  تمسق  نیا  رد 

18 تایآ 13 -

356 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 13  (: 49  ) تارجحلا هروس  ]

هراشا

َِتلاق ( 13  ) ٌرِیبَخ ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکاْقتَأ  ِهَّللا  َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراعَِتل  َِلئابَق  َو  ًابوُعُـش  ْمُکاْنلَعَج  َو  یْثنُأ  َو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
َّنِإ ًاْئیَش  ْمُِکلامْعَأ  ْنِم  ْمُْکِتلَی  َُهلوُسَر ال  َو  َهَّللا  اوُعیُِطت  ْنِإ  َو  ْمُِکبُوُلق  ِیف  ُنامیِْإلا  ِلُخْدَی  اََّمل  َو  انْمَلْسَأ  اُولُوق  ْنِکل  َو  اُونِمُْؤت  َْمل  ُْلق  اَّنَمآ  ُبارْعَْألا 
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ُمُه َِکئلوُأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمِهِـسُْفنَأ  َو  ْمِِهلاْومَِأب  اوُدَـهاج  َو  اُوباـتْرَی  َْمل  َُّمث  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللاـِب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَـمَّنِإ  ( 14  ) ٌمیِحَر ٌروـُفَغ  َهَّللا 
ْنَأ َْکیَلَع  َنوُّنُمَی  ( 16  ) ٌمِیلَع ٍءْیَـش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ْمُِکنیِدـِب  َهَّللا  َنوُمِّلَُعت  َأ  ْلـُق  ( 15  ) َنُوقِداَّصلا

(17  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِنامیِْإِلل  ْمُکادَه  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  ُّنُمَی  ُهَّللا  َِلب  ْمُکَمالْسِإ  َّیَلَع  اوُّنُمَت  ُْلق ال  اوُمَلْسَأ 
(18  ) َنُولَمْعَت اِمب  ٌریَِصب  ُهَّللا  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َْبیَغ  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنِإ 

357 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

357 ص :  همجرت ..... :

هب نامیا  زونه  هک  ارچ  میاهدروآ  مالـسا  دییوگب  تسا ) رتهب   ) یلو دیاهدرواین  یقیقح )  ) نامیا زونه  وگب  میاهدروآ . نامیا  دـنتفگ  نایبارعا 
دنوادـخ نامگیب  دـهاکیمن  امـش  لامعا  شاداپ )  ) زا يزیچ  دـینک ، تعاطا  وا  ربمایپ  دـنوادخ و  زا  رگا  تسا ، هتفاین  هار  ناـتلد  ياـنفرژ ) )

. تسا نابرهم  راگزرمآ 
ناشلام و هب  ادـخ  هار  رد  دـناهدرواین و  ههبـش  کش و  سپـس  دـناهدروآ ، نامیا  وا  ربمایپ  دـنوادخ و  هب  هک  دنتـسه  یناسک  ناـنمؤم  اـنامه 

. دننایوگتسار هک  دننانیا  دناهدرک  داهج  ناشناج 
همه هب  دنوادخ  دنادیم و  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  تساهنامسآ و  رد  هچنآ  دنوادخ  هکنآ  لاح  دیناسانشیم ؟ دنوادخ  هب  ار  ناتنید  ایآ  وگب 

. تساناد زیچ 
رب دییوگیم ، تسار  رگا  هک  تسا  دنوادخ  هکلب  دـیهنم ، تّنم  نم  رب  ار  ناتندروآ  مالـسا  وگب  دـناهدروآ ، مالـسا  هک  دـنهنیم  تّنم  وت  رب 

. تسا هدرک  تیاده  نامیا  هار )  ) هب ار  امش  هک  دهنیم  ّتنم  امش 
. تسانیب دینکیم  هچنآ  هب  دنوادخ  دنادیم و  ار  نیمز  اهنامسآ و  ياهیناهن  دنوادخ  نامگیب 

357 ص :  ریسفت ..... 

. تسا اهنآ  لیلعت  قباس و  ياهیهن  دیکأت  دیآیم  هک  بلطم  نیا  مدرم  يا  ُساَّنلا ] اَهُّیَأ  ای  ]
. میدیرفآ اّوح  مدآ و  زا  ای  ّثنؤم ، رّکذم و  سنج  زا  تسخن  ار  امش  همه  ام  یْثنُأ ] َو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  اَّنِإ  ]

. تسا برع  يارب  لیابق  دننام  مجع ، يارب  اهّتلم ) اههبعش ، « ) بوعش  » ظفل َِلئابَق ] َو  ًابوُعُش  ْمُکاْنلَعَج  َو  ]
، دریگیم رب  رد  ار  اههلیبق  يهمه  نآ  دسرب ، لصا  کی  هب  همه  تبسن  هک  تسا  یگرزب  رایسب و  هورگ  نیش  حتف  اب  بعش  دناهتفگ : یـضعب 

عماج  نطب  تساه ، نطب »  » عماج هرامع  دریگیم ، رب  رد  ار  اههرامع  هلیبق 
358 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

بعـش کی  هک  هّکم  مدرم  فصو  نیا  اب  تسا  هلیـصف »  » ظفل همه  زا  رتکچوک  رتنییاپ و  نیاربانب  تساههلیـصف ، عماج  ذخف  اه و  ذخف » »
. دشابیم هلیصف  سابع » ، » ذخف مشاه » ، » نطب ّیصق » ، » هرامع شیرق » ، » هلیبق هنانک » ، » تسا بعش  ۀمیزخ »  » میریگ رظن  رد  دناهدوب 

(. دییامن تبیغ  دینک و  هرخسم  دینز و  ادص  دب  ياهمان  بقل و  اب  ار  رگیدمه  دیشورفب و  رخف  هکنآ  هن   ) دیسانشب ار  رگیدمه  ات  اُوفَراعَِتل ] ]
. دنمدرم نیرتاوقت  اب  ادخ  دزن  امش  نیرتراختفا ) اب   ) راوگرزب و هکلب  ْمُکاْقتَأ ] ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  ]

. تسا يوقت  اب  هکلب  تسین ، بیع  ندوبن  دالوا و  يدایز  لامج و  لام و  بسح و  بسن و  اب  فرش  تمارک و  سپ 
. تسا هاگآ  الماک  امش  لاح  زا  دنوادخ  ٌمِیلَع ] َهَّللا  َّنِإ  ]

. امش قاقحتسا  دادعتسا و  رادقم  امش و  روما  نطاب  دننام  دریگیمن  ّقلعت  اهنآ  هب  امش  ملع  هک  ییاهزیچ  هب  تسا  هاگآ  ریبخ و  وا  ٌرِیبَخ ] ]
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. میدروآ نامیا  عازن ) گنج و  یب   ) ام دنتفگ  دراذگ ، ّتنم  وت  رب  هک  هریغ  دسا و  ینب  بارعا  لوسر ، يا  [ ) اَّنَمآ ُبارْعَْألا  َِتلاق  ]
تهج نیمه  يور  دوشیم و  لصاح  يوبن  ّماع  تعیب  ینابز و  رارقا  ضحم  هب  تسا  یبلاق  ماکحا  تحت  لوخد  نامه  هک  مالـسا  هک  نادـب 

. دندشیم دراو  مالسا  رد  یمومع )  ) ّماع تعیب  اب  تراغ  تراسا و  دیعبت ، نتشک ، ریشمش ، سرت  زا  مدرم  هک  دوب 
یهلا . تموکح  میلست  دایقنا و  هن  تسا ، یمدرم  یقلخ و  تنطلس  میلست  دایقنا و  مالسا  نیا  تقیقح  رد 

359 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
مان یقیقح  ناناملـسم  زین  ناناملـسم  دوشیم و  یقیقح  مالـسا  دوش  لصاح  زین  یبلق  میلـست  یهلا و  تموکح  هب  داقتعا  لاح  نیا  اـب  رگا  و 

. یقیقح ناملسم  مالسا و  هن  دوشیم ، هدیمان  رهاظ  ناملسم  يرهاظ و  مالسا  دشابن  نینچ  رگا  دنریگیم ،
یسک هب  تبسن  بلق  دایقنا  میلست و  زج  نآ  دوشیم و  لصاح  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  تسا  بلق  ماکحا  تحت  لوخد  زا  ترابع  هک  نامیا  و 

. تسین يزیچ  تسا ، هدروآ  نامیا  وا  تسد  هب  هک 
ماکحا لوبق  نامیا  تسا و  تلاسر  ماکحا  لوبق  يرهاظ  مالـسا  هچنانچ  روط ، نامه  تسا  تلاسر  لوبق  یقیقح  مالـسا  رگید : ترابع  هب  و 

. تسا تیالو  تّوبن و 
رویز هب  تسا  رهاظ  ندـش  هتـسارآ  مالـسا  مّوس : ترابع  هب  ینطاب و  توعد  لوبق  نامیا  يرهاظ و  توعد  لوبق  مالـسا  رگید : ترابع  هب  و 

رب هک  تسا  یتوکلم  تروص  کی  نآ  تسا و  ماما  هلزان  تروص  نآ  هک  تسا ، ماما  تّیفیک  زا  نطاـب  نتفریذـپ  فّیکت و  ناـمیا  تعیرش ،
اب زین  نمؤم  ماما و  نیب  يدـنزرف  يردـپ و  ینعی  تّوبن  تّوبا و  دوشیم و  قّقحم  ریخا  ّتیلعف  تروص  نیمه  اب  دوشیم ، لـخاد  نمؤم  بلق 

. دوشیم لصاح  تروص  نیمه 
رکف و شمارآ و  دوش  رهاظ  نمؤم  هنیس  رب  هاگره  هک  تسا  نامه  تروص  نیا  ددرگیم ، قّقحم  هلیسو  نیمه  هب  زین  نینمؤم  نیب  يردارب  و 
اب نیمز  دوشیم و  لصاح  تّینارون  اب  تفرعم  نآ  اب  تسا ، ریغـص  ملاع  رد  مالّـسلا  هیلع  مئاق  روهظ  زا  تراـبع  نآ  دـنکیم ، روهظ  روضح 

دوشیم . نشور  شراگدرورپ  رون 
360 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

بولق دندوب ، هدرواین  نامیا  ّصاخ  تعیب  اب  یلو  میدروآ  نامیا  ام  دـنتفگ : یبلاق  ماکحا  تحت  لوخد  ّماع و  تعیب  ضحم  هب  بارعا  نوچ 
ّصاخ و تعیب  اب  رگم  دوشیمن  لزان  ماما  تروص  هچ  دوب ، هدماین  دورف  اهنآ  بولق  رد  ماما  تروص  دوب ، هدشن  اریذـپ  ار  ماما  ّتیفیک  اهنآ 

 ... مالّسلا هیلع  ماما  هب  يونعم  لاّصتا 
هب تسا  تنطلس  تحت  لوخد  زا  ترابع  هک  يرهاظ  مالـسا  تسا ، مالـسا  زا  ریغ  نامیا  وگب : نانآ  هب  دومرف : شربمایپ  هب  یلاعت  يادخ  اذل 
اب هک  دـشابیم  یهلا  تموکح  تحت  میلـست  دایقنا و  زا  تراـبع  هک  تسا  یقیقح  مالـسا  زا  ریغ  نآ  دوشیم و  لـصاح  ّماـع  تعیب  ضحم 

. ددرگیم لصاح  ماع  تعیب 
. ددرگیم قّقحم  هلیسو  نیمه  هب  زین  نینمؤم  نیب  يردارب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يا  سپ 

اب تنطلـس  تحت  لوخد  نآ  دینک و  افتکا  تسا  ینیقی  هک  هچنآ  هب  ناتراتفگ  رد  نکل  دیاهدرواین ، نامیا  امـش  وگب  ْنِکل ] َو  اُونِمُْؤت  َْمل  ُْلق  ]
. دشابیم ماع  تعیب 

: دومرفن یلاعت  يادخ  میدروآ ، مالسا  ام  دییوگب : انْمَلْسَأ ] اُولُوق  ]
. تسا هدوبن  ینیقی  اهنآ  یقیقح  مالسا  هک  یلاح  رد  دشیم  اهنآ  یقیقح  مالسا  تابثا  مهوم  هلمج  نیا  نوچ  دیدروآ ، مالسا  امش 

امش ياهلد  رد  دوشیم  لخاد  نمؤم  بلق  رد  تعیب  اب  ماما و  زا  تسا  ياهلزان  تّیفیک  هک  نامیا  زونه  و  ْمُِکبُوُلق ] ِیف  ُنامیِْإلا  ِلُخْدَی  اََّمل  َو  ]
. تسا هدشن  لخاد 

ار شلوسر  ادخ و  رگا  َُهلوُسَر ] َو  َهَّللا  اوُعیُِطت  ْنِإ   ] نکیل و  َو ] ]
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. دینک تعاطا 

. دوشیمن مک  يزیچ  اهنآ  شاداپ  رجا و  زا  ای  لامعا ، مّسجت  ربانب  دوشیمن  مک  يزیچ  ناتیاهلمع  دوخ  زا  ًاْئیَش ] ْمُِکلامْعَأ  ْنِم  ْمُْکِتلَی  [ال 
زج يرهاظ  مالسا  هک  دنکیمن  نیا  هب  رظن  زین  دنکیمن و  رظن  امـش  نامیا  مدع  هب  دشخبیم و  ار  امـش  ياهشزغل  دنوادخ  ٌروُفَغ ] َهَّللا  َّنِإ  ]

. درادن یعفن  يویند  عفانم 
. دنکیمن هاگن  امش  قاقحتسا  مدع  هب  دنکیم و  لّضفت  امش  رب  شلضف  عاونا  اب  دنوادخ  ٌمیِحَر ] ]

هک دـنک  نایب  ار  بلطم  نیا  تساوخ  درک  یفن  ار  اهنآ  نامیا  ّماع  تعیب  ضحم  اب  هکنآ  زا  سپ  یعقاو )  ) نانمؤم ارـصحنم  َنُونِمْؤُْملا ] اَمَّنِإ  ]
: دومرف تسین و  ّماع  تعیب  ضحم  نامیا 

. دندروآ نامیا  وا  لوسر  ادخ و  هب  هک  دنایناسک  نآ  ِِهلوُسَر ] َو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ]
لـصاح تیالو  ماکحا  لوبق  بلق و  ماکحا  تحت  لوخد  نامیا و  هلیـسو  نیدب  دـندرک و  تعیب  ّصاخ  تعیب  اب  هک  دنتـسه  یناسک  نینمؤم 

. دنسریم بلق  دودح  هب  دوشیم ، رهاظ  اهنآ  رب  تیالو  راثآ  ات  دننامیم  یقاب  نامه  رب  سپ  ددرگیم ،
: دومرف دروآ و  ّمث »  » ظفل دعب  يهلمج  رد  اذل 

. دنهدیمن هار  دوخ  هب  دیدرت  ّکش و  نآ  زا  سپ  و  اُوباتْرَی ] َْمل  َُّمث  ]
تیالو راثآ  هک  هاگنآ  دوش ، ادج  رما  يادتبا  رد  بارطضا  ّکش و  زا  هک  دتفایم  قاّفتا  هک  دنکیم  تعیب  ّصاخ  تعیب  اب  هک  یـسک  نوچ 

دوشیم و  لصاح  اهنآ  رب  نانیمطا  تشگ  رهاظ  راکشآ و  نانآ  رب  دب  بوخ و  تافص  و 
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. دنیامن بذج  ار  کین  ياهتفص  دننک و  عفد  ار  دب  تافص  لئاذر و  ات  دننکیم  داهج  ناطیش  نایرگشل  اب  امتح  هلاحم و  ال 
یندب و ياوق  یناسفن و  ضارعا  يویند ، ضارغا  زا  ناشلاوما  اب  ناشلام و  اب  دندرک  داهج  و  ْمِِهلاْومَِأب ] اوُدَهاج  َو  : ] دومرف یلاعت  يادخ  اذـل 

. دننکیم داهج  یناسنا  تهاجو 
(. دوش مولعم  اهنآ  لامعا  نامیا و  تاجرد  ات   ) تسا هداد  تبسن  اهنآ  دوخ  هب  ار  فاصوا  لاعفا و 

اهیهاوخ دوخ  هنوگ  نآ  هک  دننکیم  تدـهاجم  هزرابم و  ادـخ  هار  رد  ناشیاه  ّتینانا  اب  ادـخ  هار  رد  ناشناج  و  ِهَّللا ] ِلِیبَس  ِیف  ْمِهِـسُْفنَأ  َو  ]
. تساهنآ رورش  اهيدب و  لصا 

. دنتسه نوریب  یجک  جاجوعا و  زا  ینعی  دننایوگتسار  زا  نانآ  َنُوقِداَّصلا ] ُمُه  َِکئلوُأ  ]
هب اجنآ  زا  تسا و  هنیـس  ردـص و  ماقم  رد  نامیا  نآ  بحاص  رگا  دوشیم  لصاح  ینطاب  توعد  لوبق  ّصاخ و  تعیب  اب  هک  یناـمیا  نادـب 

. تسین یلاخ  شیوشت  بارطضا و  زا  انایحا  یضعب  رد  نیا  هک  تسا  هدشن  جراخ  بلق  ياههیحان 
تسین و یلاخ  جاجوعا  یجک و  زا  تروص  نیا  رد  هک  دـنادرگیم  رب  یناـسفن  تهج  هب  یهلا  تهج  زا  ار  لاـمعا  یهاـگ  هبترم  نیمه  رد 

رثا هک  یجک  یگدولآ و  ّکش  زا  دـسرب  تسا  نامیا  ّلحم  هک  بلق  دودـح  هب  دوش و  جراـخ  تسا  مالـسا  ّلـحم  هک  هنیـس  دودـح  زا  رگا 
. ددرگیم جراخ  تسا  یهلا  لامعا  رد  سفن  ياهشهاوخ  تلاخد 

تقیقح رد  تسین و  جراخ  مالسا  تقیقح  زا  لّوا  مسق  هک  ایوگ 
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. دوشیم لصاح  نامیا  تروص  ّصاخ  تعیب  اب  هچرگا  تسین ، لخاد  مه  نامیا 
. دور نوریب  امش  تسد  زا  مالسا  هک  ادابم  سپ  دیدرک ، کّسمت  مالسا  ّلقا  ّدح  هب  امش  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  اذل  و 

رخآ ات  اُوباتْرَی ...  َْمل  َُّمث  دومرف : دوشیم  بایترا  ّکش و  عفر  لامعا و  رد  قدص  بجوم  هک  نامیا  تقیقح  هب  هراشا  تهج  یلاعت  يادخ  و 
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«. هیآ
اریز تسا ، صاخ  تعیب  روظنم  نوچ  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللاـِب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  دومرف : ّصاـخ  تعیب  ضحم  هب  ناـمیا  تروص  لوصح  هب  هراـشا  يارب  و 

فاصوا راثآ و  رکذ  هب  ءافتکا  دـشاب ، ماع  تعیب  اب  ناگدـننک  تعیب  دوصقم  دـیابن  نیاربانب  دـندوب ، هدرک  تعیب  ماع  تعیب  اب  هیآ  نیبطاخم 
. درک نینمؤم 

نیا نیقفانم  دـناهداد  ماجنا  ار  يولو  تعیب  صاخ و  تعیب  ای  دـنداد ، ماـجنا  ار  ّصاـخ  ماـع و  تعیب  ود  ره  هک  نینمؤم  دومرفیم : رگا  اریز 
. دندرکیم ّتیذا  تعیب  تساوخرد  هناهب  هب  ار  وا  دندشیم ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  محازم  دندرکیم و  تساوخرد  ار  انعم 

: وگب دنرادیم  راهظا  ناشیاهنابز  رب  ار  نامیا  هک  نانیا  هب  وگب  ییایر ) مدرم  اب   ) لوسر يا  ُْلق ] ]
هچ تسین ، نآ  راهظا  هب  جایتحا  دیتسه  نمؤم  امش  رگا  ینعی  دیزاس  هاگآ  دوخ  نیدب  ار  ادخ  دیهاوخیم  امـش  هک  ْمُِکنیِِدب ] َهَّللا  َنوُمِّلَُعت  َأ  ]

. تسا یهلا  زین  نآ  تیاغ  یهلا و  فصو  نامیا 
راک  نیا  تسا  مدرم  هب  مالعا  تهج  امش  راهظا  مالعا و  رگا  سپ 
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راوازس هتسیاش و  زین  نآ  هک  تسا  یلاعت  يادخ  هب  مالعا  تهج  نامیا  راهظا  رگا  یقلخ ، هن  تسا  یهلا  فصو  نامیا  نوچ  تسین ، راوازس 

. دیتسین نوریب  نیمز  اهنامسآ و  زا  دوخ  لاوحا  فاصوا و  لامعا و  اب  امش  اریز  تسین ،
. دنادیم ار  همه  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  ادخ  هکنآ  لاح  و  ٌمِیلَع ] ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ]

. تسا لبق  يهلمج  دیکأت  ای  صیصخت  زا  دعب  میمعت  هلمج  نیا 
دقتعم نمؤم و  هک  دـندروخ  مسق  دـندمآ و  ياهّدـع  دـش ، لزان  هتـشذگ  يهیآ  یتقو  هک : تسا  هدـش  تیاور  هیآ  نیا  لوزن  نأـش  هراـب  رد 

. دش لزان  هیآ  نیا  دنتسه ،
داد تمعن  ینعی  یفیّلح »  » دننام ینّینم »  » و اّنم » هیلع  ّنم   » ظفل دنراذگیم  ّتنم  ندـش  ناملـسم  هب  وت  رب  نانآ  و  اوُمَلْـسَأ ] ْنَأ  َْکیَلَع  َنوُّنُمَی  ]

. ار نآ  درمش  گرزب  درک و  انتعا  نآ  هب  درمش و  وا  رب  ار  شتمعن  ینعی  ۀّنم » هیلع  ّنم  ، » وا رب 
. دندرمش رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  رب  یتّنم  ار  ناشندروآ  مالسا  نانآ  هچ  تسانعم ، نیمه  اجنیا  رد  دوصقم  و 

نامیا يهمّدقم  نآ  هکلب  تسین ، نم  رب  امش و  رب  تمعن  مالسا  هچ  دیهنن  تّنم  نم  رب  ناتندروآ  مالسا  اب  وگب : ْمُکَمالْسِإ ] َّیَلَع  اوُّنُمَت  ُْلق ال  ]
. تسامش نم و  رب  تمعن  نآ  هک  تسا 

. دیرواین باسح  هب  نم  رب  تمعن  ار  نآ  دینکن و  انتعا  دوخ  مالسا  هب  وگب : اهنآ  هب  سپ 
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. تسا هدرمش  رب  امش  رب  ّتنم  ار  نآ  ای  هداد ، امش  هب  ار  تمعن  نیا  دنوادخ  هکلب  ْمُْکیَلَع ] ُّنُمَی  ُهَّللا  َِلب  ]
. تسا تمعن  نآ  هک  دشاب ، نامیا  هب  امش  نتفای  تیاده  هلیسو  نامه  ات  دومن ، مالسا  رد  لخاد  ار  امش  هک  اریز  ِنامیِْإِلل ] ْمُکادَه  ْنَأ  ]

. دیتسه وگتسار  قداص و  مالسا  ياعّدا  رد  امش  رگا  َنِیقِداص ] ُْمْتنُک  ْنِإ  ]
«. 1  » تسا هدش  لزان  قدنخ  زور  رد  نامثع  يهراب  رد  هیآ  نیا  هتفگ : یمق 

. دنادیم ار  اهنامسآ  نیمز و  بیغ  رارسا  ادخ  ِضْرَْألا ] َو  ِتاوامَّسلا  َْبیَغ  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنِإ  ]
هک یناهنپ  ياهدادعتـسا  اوق و  لیبق  زا  دـنادیم ، دـینادیمن  ار  اهنآ  ناتدوخ  هک  ار  امـش  تانونکم  اهتّین و  قدـص  ناهنپ و  روما  دـنوادخ 

. دیرادن یهاگآ  نآ  هب  ناتدوخ  دیراد و 
. تسا هاگآ  دب ) کین و  زا   ) دینکیم ناگدنب  امش  هچنآ  هب  و  َنُولَمْعَت ] اِمب  ٌریَِصب  ُهَّللا  َو  ]

__________________________________________________
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نیلقثلا ج 5 ص 103 رون  ریسفت  یمق - میهاربا  نب  یلع  ریسفت  ( 1)
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366 ص :  ق ..... »  » يهروس

هراشا

َْلبَق َضْرَْألا ...  َو  ِتاوامَّسلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  َو  تایآ 38 و 39  اهنت  دناهتفگ : نیرّسفم  زا  یخرب  تسا ، هیآ  جنپ  لهچ و  ياراد  یّکم و  هروس  نیا 
. تسا یندم  ِبوُرُْغلا 

11 تایآ 1 -

366 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 1  (: 50  ) هروس ق ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(3  ) ٌدیَِعب ٌعْجَر  َِکلذ  ًاباُرت  اَّنُک  َو  اْنتِم  اذِإ  َأ  ( 2  ) ٌبیِجَع ٌءْیَش  اذه  َنوُِرفاْکلا  َلاقَف  ْمُْهنِم  ٌرِْذنُم  ْمُهَءاج  ْنَأ  اُوبِجَع  َْلب  ( 1  ) ِدیِجَْملا ِنآْرُْقلا  َو  ق 

(4  ) ٌظیِفَح ٌباتِک  انَْدنِع  َو  ْمُْهنِم  ُضْرَْألا  ُصُْقنَت  ام  انِْملَع  ْدَق 
َضْرَْألا َو  ( 6  ) ٍجوُُرف ْنِم  اَهل  ام  َو  اهاَّنَّیَز  َو  اهاْنیََنب  َْفیَک  ْمُهَقْوَف  ِءامَّسلا  َیلِإ  اوُرُْظنَی  ْمَلَف  َأ  ( 5  ) ٍجیِرَم ٍْرمَأ  ِیف  ْمُهَف  ْمُهَءاج  اََّمل  ِّقَْحلِاب  اُوبَّذَک  َْلب 

اْنتَْبنَأَف ًاکَرابُم  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  اْنلََّزن  َو  ( 8  ) ٍبِینُم ٍْدبَع  ِّلُِکل  يرْکِذ  َو  ًةَرِْصبَت  ( 7  ) ٍجیَِهب ٍْجَوز  ِّلُک  ْنِم  اهِیف  اْنتَْبنَأ  َو  َیِساوَر  اهِیف  اْنیَْقلَأ  َو  اهانْدَدَم 
(9  ) ِدیِصَْحلا َّبَح  َو  ٍتاَّنَج  ِِهب 

(11  ) ُجوُرُْخلا َِکلذَک  ًاْتیَم  ًةَْدَلب  ِِهب  اْنیَیْحَأ  َو  ِدابِْعِلل  ًاقْزِر  ( 10  ) ٌدیِضَن ٌْعلَط  اَهل  ٍتاقِساب  َلْخَّنلا  َو 

366 ص :  همجرت ..... :

. دیجم نآرق  هب  دنگوس  فاق ]  ] ق
دناهدش و هدز  تفگش  تسا ، هدمآ  نانآ  غارس  هب  ياهدنهد  رادشه  ناشدوخ  نایم  زا  هکنیا  زا  نارفاک ]  ] هک تسا  نیا  ّقح 

367 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا روآ  تفگش  يزیچ  نیا  دنیوگ  نارفاک 

. تسا دیعب  یتشگزاب  نیا  میوش ،]؟ هدنز  ون  زا   ] میدش كاخ  مدرم و  نوچ  ایآ 
. ظوفحم تسا  یباتک  ام  دزن  دهاکیم ، هچ  ناشیا  زا  نیمز  هک  مینادیم  یتسار  هب 

. دنمگ رد  رس  يراک  رد  ناشیا  دندرمش و  غورد  ناشدمآ  زارف  نوچ  ار  ّقح  ربمایپ ] نید و   ] هک تسا  نیا  ّقح 
. درادن یللخ  چیه  میاهتسارآ و  ار  نآ  میاهتشارفارب و  ار  نآ  هنوگچ  هک  دناهتسیرگنن ، ناشزارف  نامسآ  هب  ایآ 

. میاهدنایور یمّرخ  يهنوگ  ره  زا  نآ  رد  میاهتخادنا و  رد  ار  اههوک  نآ  رد  میاهدنارتسگ ، ار  نیمز  و 
. تبانا لها  يهدنب  ره  يروآ  دای  يرگنشور و  يارب 

. میاهدنایور ینورد  يهناد  اهناتسوب و  نادب  هاگنآ  میداتسرف ، ورف  تکرب  رپ  یبآ  نامسآ  زا  و 
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. دراد وت  رب  وت  يهویم  هک  الاب  دنلب  يامرخ  ناتخرد  و 
. تسا هنوگ  نیمه  مه  زیخاتسر  میدرک  هدنز  ار  هدرمژپ  ینیمزرس  نادب  دشاب و  ناگدنب  يزور  ات 

367 ص :  ریسفت ..... 

زا نآ  تسا و  ایند  هب  طیحم  هک  تسا  یهوک  ای  نآرق  اـی  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  اـی  ادـخ ، مسا  ق »  » ظـفل تردـق ) سدـق  هب  مسق  [ ) [ق
. تسا لاثم  ملاع  نآ  تشپ  نوچ  دشابیم ، خزرب  ملاع  دوخ  ای  لاثم ، ملاع  ای  خزرب  ملاع  ياههوک 

. دشابیم نآ  رب  ّطلست  زا  عنام  تسا و  گرزب  میظع و  هسفن  یف  شدوخ  هک  ینآرق  ِدیِجَْملا ] ِنآْرُْقلا  َو  ]
زا عناـم  تسا و  گرزب  میظع و  هسفن  یف  شدوخ  هک  ینآرق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  وـت  ینعی  تسا ، فوذـحم  مسق  باوـج  و 

. دشابیم نآ  رب  طّلست 
فذح يهنیرق  دنوشیم و  ثوعبم  هتخیگنارب و  اهنآ  ای  یتسه ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  وت  ینعی  تسا ، فوذـحم  مسق  باوج  و 

. دشابیم هیآ  دعب  ام  مسق 
نآ  زا  نیکرشم  نیا  هکلب  ْمُْهنِم ] ٌرِْذنُم  ْمُهَءاج  ْنَأ  اُوبِجَع  َْلب  ]

368 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دندرکیم بّجعت  رشب  تلاسر  زا  هک  دندرک  بیذکت  تهج  نآ  زا  هکلب  دنبایب ، وگغورد  ار  وت  هک  دندرکن  بیذکت  ار  وت  تهج 

: دنتفگ دندش  رفاک  وت  تلاسر  هب  هکنانآ  َنوُِرفاْکلا ] َلاقَف  ]
. تسا روآ  تفگش  تسا و  یبیجع  زیچ  دنکیم  اعّدا  ربمایپ  هک  ادخ  زا  تلاسر  نیا  ٌبیِجَع ] ٌءْیَش  اذه  ]

تفگـش و زیچ  ماظن  ندـش  هدیـشاپ  مه  زا  گرم و  زا  دـعب  ندـش  هدـنز  لیبق  زا  دـیوگیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  بلطم  نیا  اـی 
. تسا يروآبّجعت 

؟ میدرگیم رب  میوشیم و  هدنز  میدش  كاخ  میدرم و  یتقو  ایآ  ًاباُرت ] اَّنُک  َو  اْنتِم  اذِإ  َأ  ]
. تسین نکمم  نوچ  تسدیعب ، رایسب  تشگزاب  ٌدیَِعب ] ٌعْجَر   ] گرم زا  دعب  ندش  هدنز  نیا  َِکلذ ] ]

لاحم القع  ار  نآ  دـنکیم و  راکنا  ار  نآ  درامـشیم  امکح  زا  ار  دوخ  هک  فوسلیف  تسا ، لیاق  نآ  هب  ماوع  هک  ثعب  ندـش و  هدـنز  اریز 
. دنادیم

. تسا هدش  نایب  دوخ  ّلحم  رد  هچنانچ  تسا ، مودعم  هب  دوجوم  دادعتسا و  هّوق و  هب  ّتیلعف  ّدر  مزلتسم  انعم  نیا  اریز 
. میهاگآ الماک  دهاکب  اهنآ  زا  نیمز  هچنآ  هب  ام  ْمُْهنِم ] ُضْرَْألا  ُصُْقنَت  ام  انِْملَع  ْدَق  ]

؟ دندرگیم طولخم  نیمز  اب  اهنآ  هک  یلاح  رد  دنوشیم  ثوعبم  هنوگچ  دوشیم : لاؤس  ییوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج 
ریخ و لامعا  دادـعا و  ءامـسا و  اضعا ، اوق ، يهمه  هک  تسا  یباتک  ام  دزن  ینعی  تسام  دزن  ظوفحم  حول  باتک  و  ٌظیِفَح ] ٌباتِک  انَدـْنِع  َو  ]

ّرش 
369 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا ظوفحم  نوصم و  لیدبت  رییغت و  زا  باتک  نآ  ای  دنکیم ، ظفح  ار  اهنآ 
هدنز هب  تبـسن  اهنآ  بیذکت  ینعی  دندرک  بیذکت  ار  ّقح  نامیا ) ياج  هب   ) دمآ لوسر  نوچ  نارفاک  هکلب  ْمُهَءاج ] اََّمل  ِّقَْحلِاب  اُوبَّذَـک  َْلب  ]
لطاب دناهتـشگ و  لطاب  نارفاک  نیا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هکلب  دنـشاب ، هتـشاد  نآ  رب  ناهرب  هک  تسین  تهج  نآ  زا  گرم  زا  دـعب  ندـش 
. تسا گرم  زا  دعب  ندش  هدنز  ثعب و  نآرق و  مالّسلا و  هیلع  ّیلع  تفالخ  وت و  تلاسر  اهّقح  هلمج  زا  هک  دنکیمن ، قیدصت  ار  ّقح 

یناویح و ياـهاوه  زا  یطولخم  رد  نیکرـشم  نآ  دـنز . نادرگرـس ، تمظع ) اـب  نآرق  تلاـسر و   ) گرزب راـک  رد  و  ٍجـیِرَم ] ٍْرمَأ  ِیف  ْمُهَف  ]
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. دنراد رارق  یناطیش  ياههلیح  هناشنمدد و  ییوج  يرترب 
ای رعاش ، ای  تسا ، نونجم  وا  دـنیوگیم : الثم  دـنیوگیم ، یفلتخم  ياهنخـس  دـناهدرک ، یطاق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تلاح  رد  ای 

. دشابیم نهاک  ای  رحاس ،
. دندشن تسار  یجک  جاجوعا و  زا  دناهدماین ، نوریب  ناشیاهسفن  دودح  زا  ایآ  َأ ] ]

نیا نودب  نیمز  دیلاوم  هک  يوحن  هب  میدرک  انب  ار  نآ  هنوگچ  هک  دـننکیمن  هاگن  نامـسآ  هب  اهاْنیََنب ] َْفیَک  ْمُهَقْوَف  ِءامَّسلا  َیلِإ  اوُرُْظنَی  ْمَلَف  ]
. دننامب یقاب  تسین  نکمم  انب 

نآ راـثآ  رگا  دوـشیم ، لـصّتم  شدـیلاوم  نیمز و  هب  ناگراتـس  نآ  رثا  هک  يوـحن  هب  میداد  تـنیز  ناگراتـس  اـب  ار  نامـسآ  و  اـهاَّنَّیَز ] َو  ]
دوبن . نکمم  شدیلاوم  نیمز و  ياقب  دوبن  ناگراتس 

370 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
اریز تسین  رـشب  ياهانب  دـننام  نامـسآ  يانب  ینعی  تسین ، جرف  للخ و  نامـسآ  يانب  رد  رهاظ - تروص و  بسح  رب  ٍجوُُرف ] ْنِم  اـَهل  اـم  َو  ]

. دننک انب  جرف  للخ و  نودب  دنناوتیمن  نانآ 
. دشیم رتهب  دوب  نینچ  رگا  دیوگب : دناوتب  یسک  ات  تسین  یصقن  للخ و  نآ  تقلخ  رد  زین  و 

تراجت ندرک و  تعارز  اب  دنتـسناوت  دش و  نکمم  نآ  يور  رب  یگدنز  هک  میدینارتسگ  هنوگچ  هک  دیرگنب  ار  نیمز  اهانْدَدَـم ] َضْرَْألا  َو  ]
. دنوش دنمرهب  نآ  زا  اهترامع  نتخاس  و 

. میدنایورب اهنآ  زا  توارط  نسح و  اب  هایگ  عون  ره  میدنکفیب و  راوتسا  ياههوک  نآ  رد  و  ٍْجَوز ] ِّلُک  ْنِم  اهِیف  اْنتَْبنَأ  َو  َیِساوَر  اهِیف  اْنیَْقلَأ  َو  ]
. دش ناسآ  امش  تاناویح  امش و  يارب  یگدنز  شور  نیمه  يهلیسو  هب  و  اهیندییور . تاتابن و  زا  ٍجیَِهب ] ]

ّربدـم میکح و  میحر ، اناوت ، اناد ، أدـبم  زا  یـشان  هکلب  تسین ، فرـص  تعیبط  زا  دـنیوگیم  نّویعیبط  اهیرهد و  هک  يروطنآ  اهراک  نیا  و 
. تسا مولعم  دوهشم و  بلطم  نیا  هچنانچمه  تسا ، هدیرفآ  مدآ  ینب  يارب  ار  همه  هک  تسا ،

رد ندش  لماک  ایند و  یگدـنز  يارب  هکلب  تسین ، ایند  یگدـنز  يارب  اهنت  دـنیوگیم  تمایق  ثعب و  نیرکنم  هک  يروطنامه  تقلخ  نیا  و 
. دنشاب هتشاد  ار  تلاح  نیرتهب  ترخآ  رد  ات  تسایند 

هک ياهدنب  ره  يارب  تسا  يروآ  دای  هرصبت و  دش  هتفگ  هک  يوحن  هب  نیمز  اهنامسآ و  تقلخ  نیا  ٍبِینُم ] ٍْدبَع  ِّلُِکل  يرْکِذ  َو  ًةَرِْصبَت  ]
371 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رب دـینبیم و  ار  یهلا  ياههناشن  تایآ و  زارد  ياهوزرآ  صرح و  هب  ءالتبا  تهج  هب  وا  ریغ  هچ  ددرگ ، زاب  شراگدرورپ  يوس  هب  دـهاوخ 
. تساهنآ زا  لفاغ  هک  یلاح  رد  دنکیم  رورم  اهنآ 

یبآ چیه  تسا ، بآ  زا  نیمز  تاکرب  يهمه  نوچ  میدرک ، لزان  ار  تکرب  اب  ناراب )  ) بآ نامـسآ  زا  ام  و  ًاکَرابُم ] ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  اْنلََّزن  [َو 
تسین نیمز  رد  یبآ  چیه  هدش : تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  زا  هچنانچ  دشاب ، طولخم  نآ  هب  نامسآ  بآ  هکنآ  رگم  تسین  نیمز  رد 

. دشاب ّولع  تهج  نامسآ  زا  دوصقم  تسا  نکمم  و  « 1  » تسا هدش  طولخم  نآ  هب  نامسآ  بآ  هکنآ  رگم 
هک تساهنآ  ناتخرد  ندـنایور  رابتعا  هب  هدـش  رکذ  اهغاب  ناتخرد ، ندـنایور  ياج  هب  هکنیا  میدـینایور ، اهغاب  نآ  اـب  و  ٍتاَّنَج ] ِِهب  اـْنتَْبنَأَف  ]

(. دنکیم مکح  زاجم  نیا  هب  لقع  هچ   ) تسا یلقع  زاجم 
. دوش ورد  هک  تسا  نیا  نآ  نأش  زا  هک  میدینایور  ار  تابن  يهناد  بآ  اب  ِدیِصَْحلا ] َّبَح  َو  ]

زا دعب  لخن  يهویم  نیا  اب  ِدابِْعِلل ] ًاقْزِر   ] تسا هدش  هدـیچ  مه  يور  مّظنم  نآ  يهویم  هک  ٌدیِـضَن ] ٌْعلَط  اَهل   ] دـنلب لخن  و  ٍتاقِـساب ] َلْخَّنلا  َو  ]
. میهدیم ار  ناگدنب  يزور  ندمآ ، لمع  هب  ندیسر و 

. تسا ناگدنب  يزور  هویم  نیا  هک  یلاح  رد  ای 
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. میدینادرگ هدنز  هدرم  نیمزرس  بآ  نیا  اب  و  ًاْتیَم ] ًةَْدَلب  ِِهب  اْنیَیْحَأ  َو  ]
سپ گرم  زا  سپ  ربق  زا  جورخ  تسا  نینچمه  ُجوُرُْخلا ] َِکلذَک  ]

__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 105. رون  یفاک - ( 1)
372 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

گرم زا  دعب  ار  رـشب  ندرک  هدنز  لاح  نیا  اب  دـینیبیم و  هایگ  اهگرب و  زا  اهنیمز  ناتخرد و  ندرم  همه  نیا  هک  تسا  هدـش  هچ  امـش  هب 
نتخاس هاگآ  هیبنت و  ای  تسا ، گرم  زا  دعب  ندش  هدنز  ثعب و  ریوصت  ندش  ناسآ  تلوهـس و  تهج  لیثمت  هیبشت و  نیا  دـینکیم و  راکنا 

. تسا ینادجو  يهنّیب  رب 
16 تایآ 12 -

372 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 12  (: 50  ) هروس ق ]

هراشا

َبَّذَک ٌّلُک  ٍعَُّبت  ُمْوَق  َو  ِۀَْـکیَْألا  ُباحْـصَأ  َو  ( 13  ) ٍطُول ُناوْـخِإ  َو  ُنْوَـعِْرف  َو  ٌداـع  َو  ( 12  ) ُدوُمَث َو  ِّسَّرلا  ُباحْـصَأ  َو  ٍحُون  ُمْوَـق  ْمُهَْلبَق  َْتبَّذَـک 
َو ُهُسْفَن  ِِهب  ُسِوْسَُوت  ام  ُمَْلعَن  َو  َناْسنِْإلا  اَـنْقَلَخ  ْدََـقل  َو  ( 15  ) ٍدـیِدَج ٍْقلَخ  ْنِم  ٍْسَبل  ِیف  ْمُه  َْلب  ِلَّوَْألا  ِْقلَْخلِاب  اـنِییَعَف  َأ  ( 14  ) ِدیِعَو َّقَحَف  َلُسُّرلا 

(16  ) ِدیِرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن 

372 ص :  همجرت ..... :

. دندرک هشیپ  بیذکت  دومث  ّسر و  باحصا  حون و  موق  نانآ  زا  شیپ 
. طول موق  نوعرف و  داع و  زین  و 

. تفرگ ّقلعت  نانآ  رب  نم  باقع  هاگنآ  دندرمش ، نزغورد  ار  ناربمایپ  ناگمه  عّبت  موق  هکیا ، لها  و 
؟ میدوب هدنامرد  نیتسخن  شنیرفآ  رد  ایآ 

. دنراد ههبش  کش و  دیدج  شنیرفآ  زا  ناشیا  هکلب  زگره ،] ]
. میرتکیدزن ناج  گر  زا  وا  هب  ام  دنکیم و  وا  هب  ياهسوسو  هچ  شسفن  هک  مینادیم  میاهدیرفآ و  ار  ناسنا  هک  یتسار  هب  و 

372 ص :  ریسفت ..... 

ناـیب همجرت  ار  ّسر  باحـصا  حون و  موق  مه  اـهنیا  زا  شیپ  هک ) شاـبم  نیمغ  لوـسر  يا  [ ) ِسَّرلا ُباحْـصَأ  َو  ٍحوـُن  ُمْوَـق  ْمُهَْلبَق  َْتبَّذَـک  ]
373 ص : ج13 ، ةداعسلا ،

. دندرک بیذکت 
. تشذگ ناقرف  يهروس  رد  ّسر »  » نایب اهنآ و  ناتساد  دندرک و  ناهنپ  نیمز  رد  ار  ناشربمایپ  هک  یناسک 

ياهفیاط ود  داع  دومث و  زا  روظنم  هچنانچ  دـشابیم ، شموق  وا و  نوعرف  زا  دوصقم  نوعرف  داـع و  دومث و  موق  ُنْوَعِْرف ] َو  ٌداـع  َو  ُدوُمَث  َو  ]
. دناهدش يراذگمان  مسا  ود  نآ  هب  هک  دنتسه 
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. طول اب  ترشاعم  رد  ناردارب  ٍطُول ] ُناوْخِإ  َو  ]
. تسا هتشذگ  رّرکم  هچنانچ  بیعش ، موق  و  ِۀَْکیَْألا ] ُباحْصَأ  َو  ]

. هدش هتفگ  نخس  موق  نیا  هراب  رد  ناخد  يهروس  رد  ٍعَُّبت ] ُمْوَق  َو  ]
. دبای قّقحت  اهنآ  رب  باذع  هدعو  ات  دندرک  بیذکت  ار  ادخ  ناگداتسرف  اهنآ  همه  ِدیِعَو ] َّقَحَف  َلُسُّرلا  َبَّذَک  ٌّلُک  ]

. تسا دیعو  ببس  هب  راّفک  دیدهت  وا و  موق  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  يرادلد  هیآ  نیا  رد 
؟ میشاب زجاع  هرابود  ندرک  هدنز  هداعا و  زا  هک  میدش  ناوتان  هتسخ و  لوا  شنیرفآ  تقلخ و  اب  ام  ایآ  ِلَّوَْألا ] ِْقلَْخلِاب  انِییَعَف  َأ  ]

، دندرک راکنا  ار  دیدج  تقلخ  تهج  نیمه  هب  دنتسه و  هابتشا  رد  دیدج  شنیرفآ  رد  نارفاک  نیا  هکلب  ٍدیِدَج ] ٍْقلَخ  ْنِم  ٍْسَبل  ِیف  ْمُه  َْلب  ]
. دننکیم اعّدا  هفسالف  هچنانچ  دنشاب  هتشاد  هداعا  مدع  رب  لیلد  ناهرب و  نانآ  هکنآ  هن 

بلطم نیا  زا  اهنآ  یلو  هدـش  طولخم  ناشدـیدج  تقلخ  اب  اـهنآ  میدـق  تقلخ  ینعی  دنـشابیم ، هابتـشا  رد  دـیدج  تقلخ  طـالتخا  رد  اـی 
. دنالفاغ

اب  سبل »  » هکنآ ربانب  تسا  دیدج  سابل  ندیشوپ  سبل و  دوصقم  ای 
374 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشاب مال  هّمض  اب  سبل »  » يانعم هب  مال  يهحتف 
متنک هللااب و  نورفکت  فیک  و  هیآ : رد  َنوُقِْفُنی و  ْمُهاـْنقَزَر  اَّمِم  َو  َةـالَّصلا  َنوُمیُِقی  َو  ِْبیَْغلاـِب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  يهیآ : رد  هرقب  يهروس  لّوا  رد 

. تسین نایب  هب  زاین  اجنیا  رد  تشذگ و  تسا  دیدج  قلخ  رد  هشیمه  هنوگچ  رشب  هکنیا  دیدج و  تقلخ  نایب  رخآ » ات  اتاوما ... 
دنتـسه یتقلخ  رد  نآ  ره  رد  اهنآ  هک  تسا  تکرح  لیبق  زا  اهنآ  يارب  دـیدج  تقلخ  هچ  دروآ ، هرکن  تروص  هب  ار  دـیدج » قلخ   » ظفل و 

. ددرگ نکمم  وا  تخانش  ات  درادن  ءاقب  دارفا  زا  يدرف  چیه  سپ  لّوا ، تقلخ  زا  ریغ 
نیا دنوادخ  یتقو  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  لیوأت  «: 1  » دومرف مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  دش  لاؤس  هیآ  نیا  دروم  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

ار یملاـع  دـندیزگ  ینکـس  مّنهج  رد  شتآ  لـها  تشهب و  رد  تشهب  لـها  درب و  نیب  زا  ار  ملاـع  نیا  تخاـس و  یناـف  ار  شنیرفآ  قلخ و 
تدحو هب  ار  وا  دننکیم و  تدابع  ار  ادخ  دنرادن و  ّثنؤم  رّکذـم و  هک  دـنیرفآیم  ییاهناسنا  ملاع و  نیا  زا  ریغ  دـنکیم  قلخ  دـیدجت و 

ناـنآ رب  هیاـس  هک  دـنکیم  قلخ  ینامـسآ  نیمز و  هیآ  نیا  زا  ریغ  تساـهنآ  لـصاح  هک  دـنکیم  قلخ  ینیمز  ناـنآ  يارب  دـننکیم و  داـی 
. نامسآ نیا  زا  ریغ  دزادنایم 

ادخ هب  يرآ  تسا ، هدیرفاین  امـش  زا  ریغ  يرـشب  دـنوادخ  ینکیم  نامگ  ای  هدـیرفآ  ار  ملاع  کی  نیا  طقف  دـنوادخ  هک  ینیبیم  وت  دـیاش 
. یتسه اهمدآ  اهملاع و  نآ  رخآ  رد  وت  هک  هدرک  قلخ  مدآ  رازه  رازه  ملاع و  رازه  رازه  یلاعت  يادخ  دنگوس ،

__________________________________________________

نیلقّثلا ج 5 ص 108 رون  ریسفت  دیحّوتلا - باتک  ( 1)
375 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زین تسا ، ناسنا  یناهنپ  روما  هب  یلاعت  يادـخ  یهاگآ  ملع و  همّدـقم  دـیهمت و  هیآ  نیا  میدرک  قلخ  ار  ناسنا  ام  و  َناْسنِْإلا ] اَـنْقَلَخ  ْدََـقل  َو  ]
. تسا ناسنا  سنج  ناسنا  زا  دوصقم  دشابیم و  ْمُْهنِم  ُضْرَْألا  ُصُْقنَت  ام  انِْملَع  ْدَق  یلاعت : يادخ  لوق  لیلعت 

. میهاگآ درذگیم  ناسنا  لد  رد  هچنآ  هب  ام  هک  یلاح  رد  ُهُسْفَن ] ِِهب  ُسِوْسَُوت  ام  ُمَْلعَن  َو  ]
. میرتکیدزن وا  هب  ندرگ  گر  زا  ام  و  ِدیِرَْولا ] ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو  ]

نایرج بجوم  دیآیم و  نوریب  دـبک  زا  هک  تسا  ییاهگر  گر ) خرـس  « ) دـیرو  » زا دوصقم  تسا ، ناسنا  یناهنپ  روما  هب  ادـخ  ملع  لیلعت 
هب دوشیم و  یـشان  بلق  زا  هک  تسا  ییاهگر  زا  ترابع  نییارـش  هک  روط  نامه  تسا ، ندب  ياذغ  نآ  هک  دوشیم  ندـب  ياضعا  هب  نوخ 
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. تسا هدش  یکیدزن  برق و  رد  لثم  ِدیِرَْولا » ِْلبَح   » ظفل دسریم و  اضعا  هب  یغامد  حور  یناویح و  حور  اهنآ  يهلیسو 
37 تایآ 17 -

375 ص :  ات 37 ..... ] تایآ 17  (: 50  ) هروس ق ]

هراشا

َِکلذ ِّقَْحلِاب  ِتْوَْملا  ُةَرْکَس  ْتَءاج  َو  ( 18  ) ٌدِیتَع ٌبِیقَر  ِْهیَدـَل  َّالِإ  ٍلْوَق  ْنِم  ُظِْفلَی  ام  ( 17  ) ٌدـیِعَق ِلامِّشلا  ِنَع  َو  ِنیِمَْیلا  ِنَع  ِنایِّقَلَتُْملا  یَّقَلَتَی  ْذِإ 
(21  ) ٌدیِهَش َو  ٌِقئاس  اهَعَم  ٍسْفَن  ُّلُک  ْتَءاج  َو  ( 20  ) ِدیِعَْولا ُمْوَی  َِکلذ  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفن  َو  ( 19  ) ُدیَِحت ُْهنِم  َْتنُک  ام 

َّلُک َمَّنَهَج  ِیف  ایِْقلَأ  ( 23  ) ٌدِیتَع َّيََدل  ام  اذـه  ُُهنیِرَق  َلاق  َو  ( 22  ) ٌدیِدَح َمْوَْیلا  َكُرَـصَبَف  َكَءاطِغ  َْکنَع  انْفَـشَکَف  اذه  ْنِم  ٍۀَْلفَغ  ِیف  َْتنُک  ْدََقل 
(26  ) ِدیِدَّشلا ِباذَْعلا  ِیف  ُهایِْقلَأَف  َرَخآ  ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  َلَعَج  يِذَّلا  ( 25  ) ٍبیُِرم ٍدَتْعُم  ِْریَْخِلل  ٍعاَّنَم  ( 24  ) ٍدِینَع ٍراَّفَک 

َو َّيََدل  ُلْوَْقلا  ُلَّدَُبی  ام  ( 28  ) ِدیِعَْولِاب ْمُْکَیلِإ  ُْتمَّدَق  ْدَق  َو  َّيََدل  اوُمِصَتَْخت  َلاق ال  ( 27  ) ٍدیَِعب ٍلالَـض  ِیف  َناک  ْنِکل  َو  ُُهْتیَغْطَأ  ام  انَّبَر  ُُهنیِرَق  َلاق 
(31  ) ٍدیَِعب َْریَغ  َنیِقَّتُْمِلل  ُۀَّنَْجلا  ِتَِفلْزُأ  َو  ( 30  ) ٍدیِزَم ْنِم  ْلَه  ُلوُقَت  َو  ِتْأَلَْتما  ِلَه  َمَّنَهَِجل  ُلوُقَن  َمْوَی  ( 29  ) ِدِیبَْعِلل ٍمَّالَِظب  اَنَأ  ام 

ْمَُهل ( 34  ) ِدُولُْخلا ُمْوَی  َِکلذ  ٍمالَِسب  اهُولُخْدا  ( 33  ) ٍبِینُم ٍْبلَِقب  َءاج  َو  ِْبیَْغلِاب  َنمْحَّرلا  َیِشَخ  ْنَم  ( 32  ) ٍظیِفَح ٍباَّوَأ  ِّلُِکل  َنوُدَعُوت  ام  اذه 
(36  ) ٍصیِحَم ْنِم  ْلَه  ِدالِْبلا  ِیف  اُوبَّقَنَف  ًاشَْطب  ْمُْهنِم  ُّدَشَأ  ْمُه  ٍنْرَق  ْنِم  ْمُهَْلبَق  انْکَلْهَأ  ْمَک  َو  ( 35  ) ٌدیِزَم اْنیََدل  َو  اهِیف  َنُؤاشَی  ام 

(37  ) ٌدیِهَش َوُه  َو  َعْمَّسلا  یَْقلَأ  َْوأ  ٌْبلَق  َُهل  َناک  ْنَِمل  يرْکَِذل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 
376 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

376 ص :  همجرت ..... :

. دنریگ ارف  ار ] وا  نانخس  اهراک ، ، ] دنتسه راد  نیمک  وا  پچ  زا  تسار و  زا  هک  ناریگارف  نوچ 
. تسوا دزن  يرظان  رضاح و  نابهگن  هکنآ  رگم  دروآیمن ، نابز  هب  ینخس 

. یتفرگیم هرانک  نآ  زا  هک  تسا  نامه  نیا  دروآ  دیدپ  ار  تقیقح  گرم ، تارکس  و 
. تسا باذع  يهدعو  زور  نیا  دوش ، هدیمد  روص  رد  و 

. دیآ زارف  يدهاش  يربهار و  یسک  ره  هارمه  و 
. تسا نیبزیت  تاهدید  زورما  میاهتخاس ، فرط  رب  وت  زا  ار  تاهدرپ  لاح  يدوب و  لفاغ  رما  نیا  زا  هک  یتسار  هب  دنیوگ ] وا  هب  [و 

. تسا هدامآ  نم  دزن  هک  تسا  نامه  نیا  دیوگ  وا  نیشنمه  و 
. دیزادنا مّنهج  هب  ار  ییوج  هزیتس  يهشیپ  نا ]  ] رفک ره 

. تسا كاکش  راک  زواجت  ریخ و  يهدنراد  زاب  هک ] نامه  ]
رد هک  یسک 

377 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیزادنیب نیگمهس  باذع  هاگیاج ]  ] رد ار  وا  سپ  تسا ، لئاق  رگید  ییادخ  هب  دنوادخ  بنج 

. دوب زارد  رود و  یهارمگ  رد  شدوخ  یلو  ماهتخاسن ، رگنایغط  ار  وا  نم  اراگدرورپ  دیوگ  وا  نیشنمه 
. مدوب هداتسرف  ناتیارب  امش ] یهاگآ  يارب   ] ار باذع  يهدعو  شیپاشیپ  یتسار  هب  هک  دینکم ، ییوجهزیتس  نم  دزن  دیامرف 

. متسین رگمتس  ناگدنب  ّقح  رد  نم  لاح ] نیع  رد   ] دوشن و نوگرگید  مکح  نآ  نم  دزن  رد 
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؟ تسه رتشیب  مه  زاب  ایآ  دیوگ  و  يدش ؟ رپ  ایآ  مییوگ  مّنهج  هب  هک  يزور 
. دشابن رود  دوش و  هدروآ  کیدزن  ناراگزیهرپ  يارب  تشهب  و 

. راد هاگن  بدا ]  ] راک هبوت  ره  صاخ  و ] ، ] تسا هدش  هداد  هدعو  امش  هب  هک  تسا  نامه  نیا 
. دروآ شیپ  تبانا  رپ  یلد  دشاب ، كانمیب  نامحر  دنوادخ  زا  هدیدان  هب  هک  یسک  نامه 

. تسا یگنادواج  زاغآ ]  ] زور نیا  دیوش ، تشهب ]  ] نآ دراو  ناما ] نما و  و   ] تمالس هب  مییوگ ] ]
. تسه مه  رتنوزفا  ام  دزن  دنهاوخ و  هچ  ره  تسار  ناشیا  اجنآ  رد 

وج تسج و  اهرهـش  رانک  هشوگ و  رد  هک  دـندوب  رتتسد  زارد  ناشیا  زا  ناـنآ  هک  میدرک  دوباـن  ار  ییاهلـسن  ناـنآ  زا  شیپ  رایـسب  هچ  و 
. تسه یهاگزیرگ  ایآ  هک  دندرک 

. تسا يزومآ  دنپ  دشاب ، دهاش  هتشاد و  لوبق  عمس  ای  دشاب  لد  بحاص  هک  یسک  يارب  رما  نیا  رد  نامگیب 

377 ص :  ریسفت ..... 

نابهگن هکیالم  ود  هک  یماگنه  میتسه  وا  هب  رتکیدزن  ام  ینعی  تسا  ود  ره  فرظ  ای  ملعنل »  » فرظ اـی  برقأ »  » فرظ هلمج  نیا  یَّقَلَتَی ] ْذِإ  ]
. دنریگیم ار  ناسنا  راتفگ  لاعفا و  مامت 

هب لاوقا  لامعا و  طبـض  ماگنه  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دننکیم ، طبـض  ار  ناسنا  لاعفا  لاوقا و  نابهگن  هکئالم  ود  هک  هاگنآ  ِنایِّقَلَتُْملا ] ]
دسیونب . ار  وا  لامعا  هک  تسین  هدنسیون  بتاک و  هب  یجایتحا  سپ  میتسه ، رتکیدزن  ناسنا  هب  ام  هکیالم  ود  بتاک و  ود  هلیسو 

378 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
وا تبقارم  هب  پچ  تسار و  فرط  زا  دـیتع ) بیقر و   ) کلم ود  نوچ  ٌبِیقَر ] ِْهیَدـَل  اَّلِإ  ٍلْوَق  ْنِم  ُظـِْفلَی  اـم  ٌدـیِعَق  ِلاـمِّشلا  ِنَع  َو  ِنیِمَْیلا  ِنَع  ]
. تسا ناسنا  لامعا  رتشیب  بظاوم  بقارم و  بیقر و  دناهدامآ  نآ  رب  مد  نامه  هکنآ  زج  هدرواین و  نابز  هب  ّرش  ریخ و  زا  یتخس  دناهتسشن 

. تساهلمع نتشون  يهدامآ  ینعی  دیتع  ٌدِیتَع ] ]
رب دشرم و  يهکیالم  شوگ  ود  نآ  زا  یکی  رب  هک  دراد ، شوگ  ود  هکنآ  رگم  تسین  یبلق  چـیه  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
زاب تیصعم  زا  ار  وا  هکیالم  دنکیم ، یصاعم  هب  رما  ناطیش  درادیم ، زاب  یکی  نیا  دنکیم و  رما  یکی  نآ  تسا ، رگهنتف  ناطیـش  يرگید 

. ٌدیِعَق ِلامِّشلا  ِنَع  َو  ِنیِمَْیلا  ِنَع  «: 1  » تسا ادخ  لوق  يانعم  نیمه  درادیم و 
بحاص رب  ریما  نیمی  بحاص  هک  دنتسه ، هکیالم  ود  ره  لامـش  بحاص  نیمی و  بحاص  هک  « 2  » تسا نیا  هب  هراشا  رابخا  زا  یضعب  رد  و 

نآرق هوجو  یگدرتسگ  زا  انعم  نیا  دسیونیم و  ار  تائّیس  اهيدب و  لامش  بحاص  دسیونیم ، ار  تانسح  کین و  ياهراک  تسا و  لامش 
. تسا

. دیسرارف تقیقح  قحب و  گرم  یتخس  شوهیب و  ماگنه  هک ) دییآ  شوه  هب  و  [ ) ِتْوَْملا ُةَرْکَس  ْتَءاج  َو  ]
قّقحم و نآ  عوقو  نوچ  دروآ ، یـضام  تروص  هب  ار  لعف  تسا و  گرم  ماـگنه  ندـش  دوخیب  دوخ  زا  هیـشغ و  زا  هیاـنک  گرم  يهرکس 

. تسا یمتح 
تمالع ات  ّقح  ریغ  هب  هن  دیآیم ، ّقح  هب  گرم  تارکس  ِقَْحلِاب ] ]

__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 110 رون  ریسفت  ( 2 ، 1)
379 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

يارب ای  عم »  » ینعم هب  ای  تسا ، هیدـعت  يارب  ءاب »  » ظفل تئارق  ود  ره  ربانب  هدـش و  هدـناوخ  زین  توملاب  قحلا  ةرکـس  تءاج  دـشاب و  بذاک 
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. تسا تّیببس 
لوق ریدـقت  هب  رّدـقم  لاؤس  باوج  ای  هّیلاـح ، يهلمج  يدرکیم و  رارف  نآ  زا  وت  هک  تسا  ناـمه  گرم  نیا  ُدـیِحَت ] ُْهنِم  َْتنُک  اـم  َکـِلذ  ]

. دننکیم راکنا  ار  تمایق  زور  ثعب و  هک  تسا  یناسک  هب  ای  ناسنا  قلطم  يارب  باطخ  تسا ،
. قلخ هاگهدعو  زور  تسا  نیا  هک ) دننک  ادن  هکیالم  و   ) دنمدب روص  رد  هک  هاگنآ  ِدیِعَْولا ] ُمْوَی  َِکلذ  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفن  َو  ]

هتفگ وا  هب  دـیعو  زور  گرزب و  زور  نآ  رد  بلطم  نیا  ینعی  تسا ، لوق  ریدـقت  هب  رّدـقم  لاؤس  باوج  هفنأتـسم و  ای  هّیلاح ، زین  هلمج  نیا 
. تسا لّوا  يهخفن  گرم  يهرکس  زا  دوصقم  هچنانچ  تسا  مّود  يهخفن  هخفن  زا  دوصقم  درکیم و  راکنا  ار  زور  نآ  هک  دوشیم 

یهاوگ شدب  کین و  رب  ياهتشرف  دناشک و  رشحم  هب  باسح  يارب  تسا  هتـشرف  ار  یـسفن  ره  و  ٌدیِهَـش ] َو  ٌِقئاس  اهَعَم  ٍسْفَن  ُّلُک  ْتَءاج  َو  ]
. دهد

، درادیم زاب  فقاوم  رد  نداتـسیا  زا  ار  وا  دـهدیم ، قوس  ترخآ  هب  رـشحم و  هب  ار  وا  تسا و  لّکوم  ناـسنا  رب  هک  تسا  ياهتـشرف  قئاـس 
نامه اریز  دریگیم  رارق  اهنآ  دهاش  دـنکیم و  طبـض  ار  وا  لامعا  عیمج  تسا و  رـضاح  وا  اب  اج  ره  رد  هک  تسا  لّکوم  يهکیالم  دـیهش 

رد هک  دراد  یتلاـح  درادیم و  زاـب  نآ  هب  ناـنیمطا  اـیند و  رد  نداتـسیا  زا  ار  وا  هک  دراد  یبیاـصم  اـهیراتفرگ و  اـیند  رد  ناـسنا  هـک  روـط 
هب  دادیم و  زاب  نداتسیا  زا  ار  وا  یکلم  ترخآ ، رد  تسا  نینچمه  دربیم ، تّذل  تلاح  نآ  اب  تاعاط  تاجانم و 

380 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا رضاح  فقاوم  نطاوم و  عیمج  رد  وا  اب  هک  یکلم  دهدیم و  قوس  رشحم 
. درادن ملع  اهنآ  هب  ایند  رد  ناسنا  یلو  دنتسه  وا  اب  مه  ایند  رد  هکیالم  ود  نیا  و 

«. 1  » تسا نیمی  بحاص  دیهش  زا  دوصقم  تسا و  لامش  بحاص  هک  تسا  ياهتشرف  قئاس  زا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب 
. تسا لوق  ریدقت  هب  هّیلاح  ای  هفنأتسم  هلمج  يدوب . تلفغ  رد  تخس  زور  نیا  زا  نادان ) يا   ) وت و  اذه ] ْنِم  ٍۀَْلفَغ  ِیف  َْتنُک  ْدََقل  ]

. يدیدیمن ار  اهنآ  ایند  رد  هک  ینیبیم  ییاهزیچ  رگید  الاح  ینعی  میتخادنا  رب  تراک  زا  هدرپ  ام  هکنآ  ات  َكَءاطِغ ] َْکنَع  انْفَشَکَف  ]
. دیدرگ رتانیب  تتریصب  مشچ  و  ٌدیِدَح ] َمْوَْیلا  َكُرَصَبَف  ]

. ینیبب ار  اهنآ  یتسناوتیمن  ایند  رد  هک  ینیبیم  یقیاقد  تاکن و  زور  نیا  رد  سپ 
: دیوگیم وا  لّکوم  يهتشرف  ُُهنیِرَق ] َلاق  َو  ]

تـسا هداد  بیرف  ار  هارمگ  صخـش  نیا  هک  ناطیـش  تسا و  راهظا  روضح و  يهدامآ  متـشون  نم  هک  لمع  يهمان  نیا  ٌدِیتَع ] َّيََدل  ام  اذه  ]
. تسا مّنهج  يارب  هدامآ  تسا  نم  دزن  هک  هچنآ  دیوگیم :

فنأتـسم و ای  دوش ، هداد  رارق  لاح  هاوخ  تسا ، لوق  ریدـقت  هب  ادـخ  بناج  زا  مالک  فاـنیتسا  اـی  تسا ، نیرق  راـتفگ  زا  هلمج  نیا  اـیِْقلَأ ] ]
باوج
__________________________________________________

ّیلع نینمؤملا  ریما  قئاس  هک ، دـنکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیزی  نب  رباج  زا  تیاور  هب  اـنب  ناهرب ج 4 ص 22  ریـسفت  رد  ( 1)
. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  دیهش  تسا و  مالّسلا  هیلع 

381 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
قیرط زا  دّدـعتم  رابخا  رد  هچنانچ  تسا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  ای  دیهـش ، قئاـس و  هب  باـطخ  رّدـقم ، لاؤس 
«. 1  » دینک تشهب  لخاد  دیراد  تسود  ار  سک  ره  رفن  ود  امش  هدش : هفاضا  زین  هلمج  نیا  رابخا  زا  یضعب  رد  هدش ، دراو  هّماع  هّصاخ و 

ادخ دودح  زا  هک  شکرس  تسا و  ریخ  راک  عنام  هراومه  هک  يدونع  رفاک  ره  دسر ) باطخ  [ ) ٍدَتْعُم ِْریَْخِلل  ٍعاَّنَم  ٍدِینَع  ٍراَّفَک  َّلُک  َمَّنَهَج  ِیف  ]
. دیزادنا خزود  هب  دنکیم ، متس  يّدعت و  ناگدنب  رب  ای  دنک ، زواجت 
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َعَم َلَعَج  يِذَّلا  ( ] هدنزاس ّکش  هن  زیگنا  دانع  ّکش  هتبلا   ) دنک ّکش  ادخ  هفیلخ  تفالخ  رد  ای  ادخ ، لوسر  ای  ادـخ  هراب  رد  هکنآ  ٍبیِرُم ] ]
رب هوالع  ای  اهاوه ، ناگراتـس ، اهتب و  لیبق  زا  دـهدیم ، رارق  کیرـش  ار  يرگید  يادـخ  یلاعت  يادـخ  اـب  هک  یـسک  نآ  َرَخآ ] ًاـهلِإ  ِهَّللا 

. نوعرف دورمن و  دننام  هداد ، رارق  نیمز  رد  يرگید  يهفیلخ  ادخ  رهاظم 
. دینکفایم تخس  باذع  رد  ار  وا  زورما  ُُهنیِرَق ] َلاق  ِدیِدَّشلا  ِباذَْعلا  ِیف  ُهایِْقلَأَف  ]

وا هک  ایوگ  مدیـشکن ، نایـصع  نایغط و  هب  ار  وا  نم  اراگدرورپ  ُُهْتیَغْطَأ ] ام  انَّبَر  : ] دـیوگیم هدرک  هدامآ  وا  يارب  ار  باذـع  نیا  هک  ناطیش 
. تسا هدیشک  نایغط  هب  ارم  ناطیش  دشاب  هتفگ 

هن مدرک ، کمک  وا  یهارمگ  هب  نم  دوب ، هارمگ  اترطف  وا  ینعی  دوب ، ّقح  زا  رود  یهارمگ و  رد  وا  نکل  و  ٍدـیَِعب ] ٍلالَـض  ِیف  َناـک  ْنِکل  َو  ]
. مشاب هدروآ  دوجو  هب  نم  ار  یهارمگ  هکنآ 

__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 112 رون  ریسفت  ( 1)
382 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: دیامرفیم باتع  هب  یلاعت  يادخ  هاگنآ  َلاق ] ]
رگید سپ  مدوب  هتـشاد  رذحرب  هانگ  زا  دیعو  اب  ار  امـش  البق  نم  دینکن و  هلداجم  نم  دزن  ِدیِعَْولِاب ] ْمُْکَیلِإ  ُْتمَّدَق  ْدَق  َو  َّيَدـَل  اوُمِـصَتَْخت  [ال 

. دیرادن ام  دزن  یتّجح  امش 
رییغت لباق  تسا و  تباث  باذع  ماهدرک  لّجسم  وا  رب  باذع  هک  یـسک  رب  دنکیمن ، ادیپ  لیدبت  رییغت و  نم  راتفگ  و  َيََدل ] ُلْوَْقلا  ُلَّدَُبی  ام  ]

، درادن هار  نآ  رد  فّلخت  تسا  ییاههدـعو  ءزج  مه  نآ  هکلب  تسین ، رییغت  لوق و  لیدـبت  لیبق  زا  زین  نآ  سپ  ندیـشخب  وفع و  اّما  تسین ،
. دشخبب دیاب  ارم  ادخ  دیوگب  يراکهانگ  ره  ات  تسین  فازگ  زیچ  کی  وفع 

. درک مهاوخن  ناگدنب  هب  یمتس  رفیک  رد  چیه  و  ِدِیبَْعِلل ] ٍماَّلَِظب  اَنَأ  ام  َو  ]
، تسا لّدبیل »  » ای ماّلظ »  » فرظ هلمج  نیا  ُلوُقَن ] َمْوَی   ] مشخبیمن ار  یـسک  هزیگنا  یعاد و  نودب  منکیمن و  باذـع  ار  یـسک  تّلع  نودـب 

. دیوگیم ادخ  هک  يزور  ینعی 
(. میوگب هک  يزور  ینعی ،  ) هدش هدناوخ  زین  هدحو  مّلکتم  تروص  هب  لوقی »  » ظفل و 

ِساَّنلا َو  ِۀَّنِْجلا  َنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْلمََأل  یلاـعت : يادـخ  لوق  اـت  تسا  ریرقت  لاؤس  تروص  هب  ياهدـش ؟ رپ  اـیآ  هک  مّنهج  هب  ِتْأَـلَْتما ] ِلَـه  َمَّنَهَِجل  ]
. تسا اهنآ  دیدهت  ناراکهانگ و  هیبنت  روظنم  هک  تسا  یماهفتسا  لاؤس  ای  دنکن ، ادیپ  رییغت  َنیِعَمْجَأ 

: دیوگیم باوج  رد  مّنهج  ُلوُقَت ] َو  ]
زا  شیب  نایخزود  ایآ   ) تسه راکهانگ  مه  زاب  ایآ  ٍدیِزَم ] ْنِم  ْلَه  ]

383 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا يدایز  راکنا  تسا و  دوجوم  هک  هچنآ  زا  رتدایز  زا  بّجعت  ای  تسا  يدایز  بلط  تهج  ای  ماهفتسا  هک  دنتسه ؟) مه  نیا 

. مییامن لیوأت  اجنیا  رد  ار  باوج  لاؤس و  هک  میرادن  جایتحا  ام  رگید  تسا  قطن  هدارا و  ملع و  ياراد  ترخآ  ملاع  يازجا  عیمج  نوچ  و 
. دنرآ کیدزن  اوقت  لها  يارب  ار  تشهب  زور  نآ  و  َنیِقَّتُْمِلل ] ُۀَّنَْجلا  ِتَِفلْزُأ  َو  ]

مارتـحا تشادـگرزب و  ناراـکهانگ و  ندرمـش  کبـس  نیهوـت و  َنـیِقَّتُْمِلل  ُۀَّنَْجلا  ِتَِـفلْزُأ  ادـخ : لوـق  رد  َمَّنَهَج و  ِیف  اـیِْقلَأ  ادـخ : لوـق  رد 
. دنشابیم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  نایعیش  اهنآ  دنشاب و  هدرک  لوبق  ار  تیالو  هک  یناسک  رگم  دنتسین  نیقّتم  تسا و  ناراکزیهرپ 

تروص نیا  رد  تسین ، رود  تشهب  نآ  هک  یلاح  رد  ای  تسین ، رود  نیقّتم  يارب  تشهب  ندرک  هدامآ  ای  تسین ، رود  هک  ییاج  ٍدـیَِعب ] َْریَغ  ]
نیا َنِینِـسْحُْملا و  َنِم  ٌبیِرَق  ِهَّللا  َتَمْحَر  َّنِإ  یلاعت : يادـخ  لوق  رد  دـشابیم  بیرق »  » زا ءات  طاقـسا  لیبق  زا  دـیعب »  » زا ءاـت »  » ظـفل طاقـسا 
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. تسادخ تمحر  ندوب  کیدزن  دیکأت  يانعم 
. هدرب هانپ  ادخ  هاگردب  هک  یناگدنب  همه  رب  هدش  هدعو  هک  تسا  نامه  تشهب  نیا  ٍباَّوَأ ] ِّلُِکل  َنوُدَعُوت  ام  اذه  ]

يوس هب  وا  تشگزاب  عوجر و  هک  تسا  یـسک  باّوا  تسا ، فوذحم  يادتبم  ربخ  ای  دـشابیم ، نیقّتملل »  » ادـخ لوق  زا  لدـب  باّوأ »  » ظفل
. تسا رایسب  ادخ 

. تسا ظوفحم  ناهانگ  یصاعم و  زا  ای  دنکیم ، ظفح  ناهانگ  يدیلپ  هب  ندش  هدولآ  زا  ار  شدوخ  و  ٍظیِفَح ] ]
دسرت . ادخ  زا  ناهن  رد  هک  سک  نآ  ِْبیَْغلِاب ] َنمْحَّرلا  َیِشَخ  ْنَم  ]

384 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشابیم اهولخدا »  » نآ ربخ  تسا و  ءادتبم  ای  تسا ، فوذحم  نآ  يادتبم  هک  تسا  يربخ  ای  باّوأ »  » زا لدب  هلمج  نیا 

. دمآ زاب  وا  هاگردب  نالان  عشاخ و  بلق  اب  و  ٍبِینُم ] ٍْبلَِقب  َءاج  َو  ]
وا دوشیم : هتفگ  ینعی ،  ) تسا ریدقت  رد  لوق »  » ظفل اهنآ  يهمه  رد  تسا ، فنأتسم  ای  لاح  ای  یشخ » نم   » ربخ اهولخدا »  » ظفل اهُولُخْدا ] ]

. دشاب تفآ  ره  زا  ملاس  هک  يروط  هب  ٍمالَِسب ] ( ] دینک لخاد  ار 
. تسا هدامآ  ناشیا  رب  دنهاوخیم  هچنآ  هب  تسا  یگنادواج  زور  زورما  اهِیف ] َنُؤاشَی  ام  ْمَُهل  ِدُولُْخلا  ُمْوَی  َِکلذ  ]

. تسا مهل »  » هب ای  نوؤاشی »  » هب قّلعتم  اهیف »  » ظفل
رب هدومن ، دـیدهت  ار  راّفک  سپـس  دـنهاوخب ، ار  نآ  اـت  دـنکیمن  روطخ  اـهنآ  لد  نهذ و  هب  هک  تسا  ییاـهزیچ  اـم  دزن  و  ٌدـیِزَم ] اْنیَدـَل  َو  ]

: دومرف هدرک و  فطع  اهنآ  تبوقع 
. میدرک كاله  ار  اهنآ  هّکم ، لها  زا  لبق  ای  شیرق  زا  لبق  ار  یفیاوط  اسب  هچ  و  ٍنْرَق ] ْنِم  ْمُهَْلبَق  انْکَلْهَأ  ْمَک  َو  ]

. دنتسج هار  راید  ره  رد  دندوب و  نانیا  زا  توق  رهق و  اب  هک  ِدالِْبلا ] ِیف  اُوبَّقَنَف  ًاشَْطب  ْمُْهنِم  ُّدَشَأ  ْمُه  ]
ینعی رابخألا » نع  بّقن   » درک و ریـس  نیمز  رد  ینعی  لاعفا  باب  زا  بقنأ » ، » لیعفت باب  زا  بّقن » ، » دّرجم یثالث  زا  ضرألا » یف  بقن   » ظـفل

ياهراک ناوارف و  ياهتعفنم  اب  دندرک  ریس  اهرهش  رد  ای  دندرک ، حتف  ار  اهرهش  هک  تسا  نیا  دوصقم  داد ، ربخ  درک و  صّحفت  اهربخ  زا 
. رابخا سّسجت  صّحفت و  يارب  دندرک  ریس  اهرهش  رد  ای  قیقد ،

هلمج  تسه ، تکاله  زا  تاجن  هار  هراچ و  چیه  ایآ  ٍصیِحَم ] ْنِم  ْلَه  ]
385 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

؟ تسه یتاجن  هار  ایآ  مییوگیم : اهنآ  هب  ام  ای  دنیوگیم ، اهنرق  نآ  ینعی  تسا ، لوق »  » ریدقت هب  هفنأتسم  ای  هّیلاح ،
. ندرک كاله  نیا  رد  ای  رابخا ، نیا  رد  َِکلذ ] ِیف  َّنِإ  ]

. دشاب هتشاد  ّقح  شوگ  رایشه و  بلق  هکنآ  يارب  تسا  يدنپ  َعْمَّسلا ] یَْقلَأ  َْوأ  ٌْبلَق  َُهل  َناک  ْنَِمل  يرْکَِذل  ]
نیا رد  دوشیم ، توکـس  ّریحت و  بجوم  شروهظ  لّوا  رد  دناباتیم  دـهاوخب  هک  سک  ره  بلق  رد  دـنوادخ  تسا و  رون  هک  یملع  نادـب 
چیه دش  وا  عیطم  میلست و  تفای و  ار  صخش  نآ  هک  هاگنآ  دروآ ، نوریب  شاینادرگرـس  ّریحت و  زا  ار  وا  هک  دنکیم  بلط  ار  یـسک  لاح 

. دهدارف شوگ  تسا  ماما  هدنامرف و  هک  یصخش  نآ  هتفگ  هب  هکنیا  زج  درادن  يراک  چیه  درادن و  ینأش 
اوشیپ ماما و  زا  ماقم  نیا  رد  هک  تسا ، دـیلقت  ماقم  نآ  دوشیم ، ندوب  رادربنامرف  ندادارف و  شوگ  بجوم  مّود  يهلحرم  رد  ملع  نآ  سپ 

هب هک  تسا  هنیـس  بحاص  نیا  دـنادیمن و  ربتعم  ار  اههتفرگ  قیقحت  ای  دـنکیم ، قیدـصت  ار  وا  دوخ  ياـههتفرگ  قیقحت  نودـب  دریگیم و 
. تسا هدش  هدوشگ  مالسا 

دسریم لد  بلق و  دودح  هب  هتشگ و  جراخ  هنیس  دودح  زا  تفای  دوهـش  ای  نادجو  اب  ار  شیاههتفرگ  ياههنومن  دّلقم  نیا  هک  هاگنآ  سپ 
. تسا هدرک  جوزمم  دیلقت  اب  ار  قیقحت  تسا  نامه  نیا  و 
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، دشاب هدـشن  لخاد  زونه  ای  دوش ، لخاد  بلق  يهناخ  رد  هاوخ  تسا  لد  بحاص  نیا  تسا و  هدیـسر  قیقحت  هب  هدـش و  جراخ  دـیلقت  زا  ای 
هچ  ره  هک  دنتسه  اهنامه  مدرم  زا  فنص  ود  نیا  تسا و  لوخد  هب  فرشم  یلو 

386 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
اهنآ زا  هکیلاح  رد  دنرذگیم و  تایآ  رب  سپ  سوفن  نابحاص  زا  ّفص  ود  نیا  زا  ریغ  اّما  دوشیم و  اهنآ  تربع  رّکذت و  بابسا  دونـشیم 

. دننادرگیم رب  يور 
. تسا ندادارف  شوگ  عمس و  ياقلا  دییقت  هلمج  نیا  تسا ، نهّذلا  رضاح  هدنیوگ  دزن  ٌدیِهَش ] َوُه  َو  ]

45 تایآ 38 -

386 ص :  ات 45 ..... ] تایآ 38  (: 50  ) هروس ق ]

هراشا

ِعُولُط َْلبَق  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَس  َو  َنُولوُقَی  ام  یلَع  ِْربْصاَف  ( 38  ) ٍبوُُغل ْنِم  انَّسَم  ام  َو  ٍماَّیَأ  ِۀَّتِس  ِیف  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  َو 
َنوُعَمْسَی َمْوَی  ( 41  ) ٍبیِرَق ٍناکَم  ْنِم  ِداـنُْملا  ِداـُنی  َمْوَی  ْعِمَتْـسا  َو  ( 40  ) ِدوُجُّسلا َراـبْدَأ  َو  ُهْحِّبَـسَف  ِلـْیَّللا  َنِم  َو  ( 39  ) ِبوُرُْغلا َلـْبَق  َو  ِسْمَّشلا 

(42  ) ِجوُرُْخلا ُمْوَی  َِکلذ  ِّقَْحلِاب  َۀَْحیَّصلا 
َْتنَأ ام  َو  َنُولوُقَی  اِمب  ُمَلْعَأ  ُنَْحن  ( 44  ) ٌریِسَی اْنیَلَع  ٌرْشَح  َِکلذ  ًاعارِس  ْمُْهنَع  ُضْرَْألا  ُقَّقَـشَت  َمْوَی  ( 43  ) ُریِـصَْملا اَْنَیلِإ  َو  ُتیُِمن  َو  ِییُْحن  ُنَْحن  اَّنِإ 

(45  ) ِدیِعَو ُفاخَی  ْنَم  ِنآْرُْقلِاب  ْرِّکَذَف  ٍراَّبَِجب  ْمِْهیَلَع 

386 ص :  همجرت ..... :

. دیسرن يا  یگدنام  چیه  ام  هب  میدیرفآ و  زور  شش  رد  ار  اهنآ  نیب  ام  نیمز و  اهنامسآ و  هک  یتسار  هب  و 
. يوگ حیبست  نآ ]  ] بورغ زا  شیپ  دیشروخ و  عولط  زا  شیپ  ار  تراگدرورپ  هنارازگساپس  زرو و  ییابیکش  دنیوگیم  هچنآ  رب  سپ 

. نک شیاین  ار  وا  زین  بجاو ] زامن  و   ] هدجس يهلابند  هب  بش و  زا  ییاهشخب  رد  و 
. دهد رد  ادن  کیدزن  ییاج  زا  يدانم  هک  ار  يزور  رادب  شوگ  و 

. تسا زیخاتسر  زور  هاگنآ  دنونشب ، ّقح  هب  ار  هحیص  هک  يزور 
387 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسام يوس  هب  زیچ ] همه   ] ماجنا رس  میناریمیم و  میرادیم و  هدنز  هک  مییام  نامگیب 
. تسا ناسآ  ام  رب  نآ ] يهماقا   ] هک تسا  رشح  ماگنه ]  ] نیا دنیآ ] نوریب  اهروگ  زا  و   ] دفاکشب نانآ  رب  ناباتش  نیمز  هک  يزور 

. هدب دنپ  نآرق  هب  دسرتیم ، نم  باذع  يهدعو  زا  هک  ار  سک  ره  سپ  یتسین  نانآ  رب  يوگروز  وت  میرتهاگآ و  دنیوگیم  هچنآ  هب  ام 

387 ص :  ریسفت ..... 

. میدیرفآ زور  شش  رد  ار  همه  تساهنآ  نیب  هچنآ  اهنامسآ و  نیمز و  ام  و  ٍماَّیَأ ] ِۀَّتِس  ِیف  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  َو  ]
. تشذگ زور  شش  رد  نیمز  اهنامسآ و  قلخ  نایب  فارعا  يهروس  رد 

لیاق دوهی  هچنانچ  مینک ، ادـیپ  تحارتسا  هب  جایتحا  ات  دیـسرن  امب  نیمز  اهنامـسآ و  قلخ  رد  یگتـسخ  جـنر و  چـیه  ٍبوُُغل ] ْنِم  انَّسَم  ام  َو  ]
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زور دیناسر ، نایاپ  هب  هعمج  زور  درک و  زاغآ  ار  ملاع  شنیرفآ  هبنشکی  زور  دنوادخ  دنتفگیم : هک  تسا  دوهی  رب  ّدر  بلطم  نیا  دناهدش ،
. تخادنا شرع  رب  ار  دوخ  درک و  تحارتسا  هبنش 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دندیـسرپ ، نیمز  اهنامـسآ و  تقلخ  زا  دندیـسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  تمدخ  دوهی  هدش : تیاور 
تخرد هبنش  راهچ  زور  دیرفآ و  هبنش  هس  زور  تساهنآ  رد  هک  ار  هچنآ  اههوک و  دیرفآ ، هبنشود  هبنـشکی و  زور  ار  نیمز  دنوادخ  دومرف :

. دیرفآ ار  هکیالم  هام و  دیشروخ و  ناگراتـس و  هعمج  زور  درک ، قلخ  ار  نامـسآ  هبنـشجنپ  زور  دیرفآ ، ار  اهیبارخ  اهیدابآ و  اهرهـش و  و 
ینک و مامت  رگا  دنتفگ : دوهی  تفای ، ءالیتسا  شرع  رب  سپس  دومرف : ترضح  هلآ ؟ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ای  زیچ  هچ  سپس  دنتفگ : دوهی 

بلطم 
388 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تّدـش هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  سپ  درک . تحارتسا  دـنوادخ  سپـس  دـنتفگ : دوهی  ياهداد . ماـجنا  یتسرد  راـک  یناـسرب  رخآ  اـت  ار 
«. 1  » دش لزان  هیآ  هک  تشگ  كانمشخ 

رد هک  هچنآ  رب  تسین ، وا  تحاس  بسانم  قیال و  هک   ) دنیوگیم ادخ ) يهراب  رد  هک   ) هچنآ رب  لوسر  يا  وت  سپ  َنُولوُقَی ] ام  یلَع  ِْربْصاَف  ]
. نک ربص  دنیوگیم ) مالّسلا  هیلع  ّیلع  وت و  ّقح 

هلیـسوب زج  یلاعت  يادخ  حیبست  هک  بلطم  نیا  نایب  دمح  يهروس  لّوا  رد  وگحیبست . ادـخ  شیاتـس  دـمح و  هب  و  َکِّبَر ] ِدْـمَِحب  ْحِّبَـس  َو  ]
. دش رکذ  یحرش  تسین  وا  دمح 

. تسا حیبست  دیفم  هک  هدمآ  يزیچ  هارمه  ای  هدمآ ، حیبست  هارمه  دمح  ای  هدش ، دمح  هب  دیفم  حیبست  اهتقو  رتشیب  رد  اذل 
رد ینعی  رـصع ) رهظ و  زامن  زا  دـعب   ) نآ بورغ  زا  شیپ  و  حبـص ) زامن  هب   ) دیـشروخ عولط  زا  شیپ  ِبوُرُْغلا ] َْلبَق  َو  ِسْمَّشلا  ِعُولُط  َلـْبَق  ]

. تسا اهتقو  يهمه  تاقوا و  قارغتسا  دوصقم  یلو  دوشیم  زور  فرط  ود  هب  دّیقم  بلطم  تاقوا  رتشیب  نوچ  اهتقو ، يهمه 
دـش دراو  نیعولّطلا  نیب  اـم  تلیـضف  رد  هک  هچنآ  دـنراد ، تفارـش  تقو  ود  نیا  هک  تهج  نآ  زا  تسا  تقو  ود  نیا  صوصخ  دوصقم  اـی 

. تسا رصع  رهظ و  زامن  هب  هراشا  دوصقم  ای  هدش  دراو  يدّدعتم  رابخا  زین  رصع  تلیضف  رد  تساصحا ، ّدح  زا  رتشیب 
تقو نآ  رد  سوفن  هک  تسا  یفیرش  تقو  بش  رخآ  صوصخ  هب  بش و  نوچ  يوگب ، حیبست  ار  بش  زا  یتمسق  و  ُهْحِّبَسَف ] ِْلیَّللا  َنِم  َو  ]

__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 116 رون  ( 1)
389 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زاـمن هب  هراـشا  تسا  نکمم  دوشیم و  اـهر  یلاـیخ  عناوم  زا  سوفن  تقو  نآ  هچ  دـننکیم ، ادـیپ  شیوخ  لـصا  هب  هجوت  ادـخ و  هب  هّجوت 
. دشاب بش  زامن  هب  ای  اشع ، برغم و 

لاـمک دوجـس  زا  دوصقم  هدـش و  هدـناوخ  عمج  ردـصم و  تروص  هب  زادرپ  ادـخ  حـیبست  هب  اههدجـس  بقع  رد  مه  و  ِدوُـجُّسلا ] َراـبْدَأ  َو  ]
هب هراشا  ای  دـش ، لصاح  وا  هاگرد  هب  عوضخ  ادـخ  هب  هّجوت  لامک  لاـمک  هکنآ  زا  سپ  ینعی  تسا ، راـگدرورپ  تمظع  هب  تبـسن  عوضخ 

. دشابیم زامن  ای  برغم  زا  دعب  تعکر  راهچ  ای  تعکر  ود  ای  رتو : تعکر  کی 
يدانم نآ  يادن  نالا  وت  نوچ  ونشب ، ار  مالّسلا  هیلع  مئاق  روهظ  زور  ای  تمایق  زور  يدانم  يادن  رضاح  لاح  رد  وت  راد  شوگ  و  ْعِمَتْسا ] َو  ]

. ینکیم هدهاشم  ار  مالّسلا  هیلع  مئاق  روهظ  ای  تمایق  يدش و  جراخ  شیوخ  دقرم  زا  وت  اریز  يونشیم ، ار 
رد هچنانچ  دنک  ادن  شردپ  مسا  مالّـسلا و  هیلع  مئاق  مسا  هب  يدانم  ای  دنک ، ادن  ثعب  باسح و  زور  يدانم  هک  يزور  رد  ِدانُْملا ] ِداُنی  َمْوَی  ]

. تسا هدمآ  ربخ 
. تسا حیصف  وکین و  یبرع  نآ  ددرگ ، فقو  يهلزنم  هب  لصو  هک  تسا  تهج  نادب  يدانملا »  » ظفل زا  ءای »  » طاقسا و 
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مالّسلا هیلع  مئاق  روهظ  رد  ای  تمایق  زور  رد  يدانم  تبـسن  نوچ  تسا ، کیدزن  يواسم  روط  هب  همه  يارب  هک  ییاج  زا  ٍبیِرَق ] ٍناکَم  ْنِم  ]
. تسا يواسم  مدرم  يهمه  هب 

هیلع مئاق  جورخ  هب  ندز  ادص  هحیص و  ای  مئاق ، يهحیـص  اب  ادخ  دزن  تمایق  باسح و  يهحیـص  هک  يزور  ِقَْحلِاب ] َۀَْحیَّصلا  َنوُعَمْـسَی  َمْوَی  ]
. دنونشیم ار  مالّسلا 

390 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تساهربق زا  ندش  جراخ  زور  زور  نآ  ِجوُرُْخلا ] ُمْوَی  َِکلذ  ]

«. 1  » تسا تعجر  زور  جورخلا ) موی   ) زور نآ  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
یـسک هچ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  میناریمیم ، ایند  رد  مینکیم و  هدـنز  ام  هک  ُتیُِمن ] َو  ِییُْحن  ُنْحَن  اَّنِإ  ]

. میناریمیم ام  مینکیم و  هدنز  ام  دومرف : سپ  دروآیم ؟ نوریب  اهربق  زا  ار  ناگدرم  یسک  هچ  دهدیم و  ماجنا  ار  راک  نیا 
. تسا ام  يوس  هب  همه  تشگرب  ترخآ  رد  و  ُریِصَْملا ] اَْنَیلِإ  َو  ]

َنوُعَمْسَی َمْوَی   » زا لدب  ای  ریصملا »  » فرظ هلمج  نیا  دفاکـشب  اهنآ  رب  هطاحا  زا  نیمز  تعرـس  هب  هک  زور  ًاعارِـس ] ْمُْهنَع  ُضْرَْألا  ُقَّقَـشَت  َمْوَی  ]
. دشابیم َۀَْحیَّصلا »

. تسا ناسآ  ام  رب  تمایق  رد  ای  تعجر  رد  ندرک  هدنز  رشح و  نیا  و  ٌریِسَی ] اْنیَلَع  ٌرْشَح  َِکلذ  ]
ادخ لوسر  يرادلد  نیا  میرتاناد ، دـنیوگیم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ّقح  رد  ای  وت  ّقح  رد  ای  ام  ّقح  رد  هک  هچنآ  هب  ام  َنُولوُقَی ] اِمب  ُمَلْعَأ  ُنَْحن  ]

. دشابیم كرشم  ای  قفانم  موق  دیدهت  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
. یتسه هدنروآ  دای  هدنهد و  میب  طقف  وت  ینک ، روبجم  ار  اهنآ  هک  یتسین  ّطلسم  اهنآ  رب  وت  و  ٍراَّبَِجب ] ْمِْهیَلَع  َْتنَأ  ام  َو  ]

نداد میب  زا  هک  سک  نآ  هب  ِدـیِعَو ] ُفاخَی  ْنَم   ] امن يروآ  دای  ار  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  تیالو  نآرق  اـی  ار  نآرق  قلطم  سپ  ِنآْرُْقلاـِب ] ْرِّکَذَـف  ]
. دوش كانمیب 

__________________________________________________

 ].....[ نیلقثلا ج 5 ص 118 رون  ( 1)
391 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

391 ص :  تایراّذلا .....  ةروس 

هراشا

. تسا یّکم  اهنآ  يهمه  هک  تسا  هیآ  تصش  رب  لمتشم  هروس  نیا 
14 تایآ 1 -

391 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 1  (: 51  ) تایراذلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ًاْرمَأ ِتامِّسَقُْملاَف  ( 3  ) ًارُْسی ِتایِراْجلاَف  ( 2  ) ًاْرقِو ِتالِماْحلاَف  ( 1  ) ًاْورَذ ِتایِراَّذلا  َو 

(9  ) َِکفُأ ْنَم  ُْهنَع  ُکَفُْؤی  ( 8  ) ٍِفلَتُْخم ٍلْوَق  یَِفل  ْمُکَّنِإ  ( 7  ) ُِکبُْحلا ِتاذ  ِءامَّسلا  َو  ( 6  ) ٌِعقاَول َنیِّدلا  َّنِإ  َو  ( 5  ) ٌقِداَصل َنوُدَعُوت  امَّنِإ 
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اَذه ْمُکَتَْنِتف  اُوقوُذ  ( 13  ) َنُونَتُْفی ِراَّنلا  یَلَع  ْمُه  َمْوَـی  ( 12  ) ِنیِّدلا ُمْوَی  َناَّیَأ  َنُولَئْسَی  ( 11  ) َنوُهاـس ٍةَرْمَغ  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا  ( 10  ) َنوُصاَّرَْخلا َِلُتق 
(14  ) َنُولِْجعَتْسَت ِِهب  ُْمْتنُک  يِذَّلا 

391 ص :  همجرت ..... :

. رگهدنکارپ ياهداب  هب  دنگوس 
. راب نیگنس  ياهربا  هب  و 

. راذگ ناسآ  ياهیتشک  هب  و 
. راک رگ  میسقت  ناگتشرف  هب  و 

. تسا تسرد  تسار و  تسا ، هدش  هداد  هدعو  امش  هب  هچنآ  انامه  هک 
. تسا یعقاو  يورخا ] ي   ] ازج و 

. وت رب  وت  نامسآ  هب  دنگوس  و 
. دیرآ شیپ  نوگانوگ  ياهنخس  امش  هک 

. دوش هدنادرگ  زاب  نآ  هب ] نامیا   ] زا تسا  هدش  هدنادرگ  زاب  شیپ ، زا  هک  سک  ره 
. نانزغورد رب  گرم 

. دنراکشومارف يربخیب  رد  هک  یناسک 
. تسا تقو  هچ  ازج  زور  هک  دنسرپیم 

. دنوش هدرک  باذع  خزود ]  ] شتآ رب  ناشیا  هک  يزور 
. دیتساوخیم شباتش  هب  هک  تسا  نامه  نیا  دیشچب ، ار  ناتباذع 

392 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

392 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

. دننکارپب وکین  هک  ملاع  ياهداب  سفن  هب  مسق  ًاْورَذ ] ِتایِراَّذلا  َو  ]
دالوا هک  تسا  ینانز  ای  داب ، اـجنیا  رد  دوصقم  دـنارپ ، ار  كاـشاخ  كاـخ و  داـب  ینعی  تّرذ »  » و ترذا »  » میثهلا و بارتلا و  حاـیرلا  ترذ 

. اهنآ ریغ  هکیالم و  لیبق  زا  دنلوغشم ، قئالخ  تقلخ  هب  هک  تسا  یبابسا  ای  دنروآیم ،
. دننکیم لمح  ّقح  رما  هب  ار  ناراب  نیگنس  راب  هک  اهربا  هب  مسق  ًاْرقِو ] ِتالِماْحلاَف  ]

. هلماح نانز  ای  دنتسه ، اهربا  يهدننک  لمح  هک  ییاهداب  ای  دنشابیم ، ناراب  لصاح  هک  ییاهربا  و 
«. 1  » تسا نیگنس  راب  يانعم  هب  واو  يهرسک  اب  رقو »  » ظفل تسا ، هدش  هدناوخ  ردصم  تلاح  هب  واو  هحتف  اب  ارقو »  » ظفل

، دننکیم ادیپ  نایرج  داب  ندیزو  ّلحم  رد  هک  ییاهداب  ای  دـنتفایم ، هار  اهایرد  رد  یناسآ  هب  هک  ییاهیتشک  هب  مسق  و  ًارُْـسی ] ِتایِراْجلاَف  ]
. دنراد نایرج  شیوخ  قطانم  رد  هک  تسا  یناگراتس  دوصقم  ای 

میـسقت ار  اهربا  اهناراب و  هک  ییاهداب  ای  دننکیم ، میـسقت  ادخ ) نذاب   ) ار اهناراب  اهيزور و  هک  یناگتـشرف  هب  مسق  و  ًاْرمَأ ] ِتامِّسَقُْملاَف  ]
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. مالّسلا مهیلع  ایلوا  ایبنا و  اهداب و  هکیالم و  لیبق  زا  دننکیم ، تمسق  ار  يزیچ  هک  تسا  ییاهنآ  يهمه  دوصقم  ای  دننکیم ،
فاصوا نیا  رگا  سپ  تسا ، یلاعت  يادخ  بناج  زا  مسق  هیآ  نیا 

__________________________________________________

. دوریم راک  هب  رتش  هراب  رد  قسو  غالا ، رتسا ، يهراب  رد  بلغا  رقو  يرهوج : ( 1)
نآرق ج 7 ص 234 سوماق 

393 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
يهبترم هجرد و  رد  ینعی  تسا ، هدروخ  مسق  اهنآ  هب  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  توافت  يارب  ءاـف  ظـفل  دـشاب  دّدـعتم  ياـهتاذ  يارب  دّدـعتم 

. دنراد توافت  شقلخ  هب  وا  تیانع  راگدرورپ و  تردق  رب  تلالد  رد  زین  دنراد و  توافت  مه  اب  یتسپ  تفارش و 
هدـنکارپ دـهدیم و  تکرح  ّوج  رد  ار  اهراخب  داب  هچ  تسا ، لاعفا  نیب  بیترت  يارب  ءاف »  » ظفل دـشاب  تاذ  کی  يارب  فاـصوا  نیا  رگا  و 

. دوشیم تسرد  ربا  نآ  هجیتن  رد  هک  دنکیم ،
اهربا نآ  دریذپیم و  ماجنا  یناسآ  تلوهـس و  هب  ربا  نایرج  هجیتن  رد  دنکیم ، لمح  دهد  روتـسد  ادـخ  هک  اج  ره  هب  ار  اهربا  نآ  داب  سپ 

. دنکیم تمسق  اهایرد  اهارحص و  اهرهش و  رب  ار 
. تسا تسار  دیوشیم ، هداد  هدعو  باسح  رشح و  باقع و  باوث و  زا  هک  هچنآ  نانیا  هب  مسق  ٌقِداَصل ] َنوُدَعُوت  امَّنِإ  ]

. شاداپ ءازج و  زور  و  َنیِّدلا ] َّنِإ  َو  ]
هک ینید  نیا  دـشاب : نیا  هیآ  يانعم  دـشاب ، ینهذ  دـهع  فیرعت  يارب  عقاول »  » رد مـال  ظـفل  تسا  نکمم  و  دـش . دـهاوخ  عقاو  هتبلا  ٌِعقاَول ] ]

. تسا قدص  ّقح و  دنکیم  اعّدا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
. تسا تنیز  ییابیز و  يهدنراد  نامسآ  ای  ناگراتس ، ریسم  دننام  تساههار  يهدنراد  هک  نامسآ  هب  مسق  «[ 1  » ُِکبُْحلا ِتاذ  ِءامَّسلا  َو  ]

هار راد  هار  سابل  هچنانچ  دنهدیم ، تنیز  ار  نامسآ  اهنآ  ياههار  ناگراتـس و  هچ  تسا ، هدش  دراو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هچنانچ 
. دهدیم تنیز  نتشاد  هار 

، دنریگیم اهنآ  زا  اههدننیب  هک  تسا  ییاهلیلد  اههار  زا  دوصقم  ای 
__________________________________________________

یمق میهاربا  نب  یلع  ریسفت  تسا . مالّسلا  هیلع  ّیلع  کبحلا  تاذ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ءامس  ( 1)
394 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنیامنیم عناص  تمکح  هدارا و  تردق و  ملع و  اهنآ و  عناص  رب  لالدتسا  هلیسو  نادب 

394 ص :  اهنامسآ .....  تاقبط  نیمز و  عضو  یگنوگچ  رد  یثیدح 

َو یلاعت : يادخ  لوق  زا  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  تفگ : تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبا  زا  دلاخ  نب  نیـسح  زا 
ار شکرابم  ياهیتشگنا  مالّـسلا  هیلع  ماما  اجنیا  رد  تسا ، هدـش  هتـسب  نیمز  هب  نامـسآ  دومرف : سپ  هدـب ، ربخ  نم  هب  ُِکبُْحلا  ِتاذ  ِءامَّسلا 

. داد رارق  « 1  » کّبشم روط  هب  مه  لخاد 
نودب ار  نامسآ  دنوادخ  دیامرفیم : یلاعت  يادخ  هک  یلاح  رد  تسا ؟ هدش  هتسب  نیمز  هب  نامـسآ  هنوگچ  مدرک : ضرع  دیوگیم : يوار 

. تسا هتشادهگن  الاب  دمع  هیاپ و 
: مدرک ضرع  دینیبب ؟ ار  نآ  امش  هک  ياهیاپ  نودب  ینعی  اهَنْوََرت  ٍدَمَع  ِْریَِغب  دیامرفیمن : دنوادخ  رگم  هّللا ! ناحبس  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3192 

http://www.ghaemiyeh.com


: مدرک ضرع  دینیبیمن . ار  نآ  امش  یلو  تسه  هیاپ  سپ  دومرف : یلب .
. تسا هنوگچ  بلطم  سپ  موش ، تیادف 

نآ يالاب  هک  تسایند  نامـسآ  ایند و  نیمز  نیا  دومرف : داد و  رارق  نآ  يور  رب  ار  تسار  تسد  درک ، زاب  ار  شپچ  تسد  دیوگیم : يوار 
مّوس نامسآ  يور  تسا و  مّود  نامـسآ  يور  موس  نیمز  تسا ، دبنگ  مّود  نامـسآ  يور  تسا ، مّود  نامـسآ  يور  مّود  نیمز  تسا ، دبنگ 
يور نامحر  شرع  تسا ، دـبنگ  متفه  نامـسآ  يور  تسا و  مشـش  نامـسآ  يور  هک  متفه  نیمز  اـت  تسا  نینچمه  بلطم  تسا و  دـبنگ 

«. 2  » تسا متفه  نامسآ 
ادخ لوق  يانعم  تسا  نیا  و 

__________________________________________________

. تسا هدروخ  دنویپ  هتسب و  نیمز  هب  نامسآ  نینچنیا  ینعی  ( 1)
نیلقثلا ج 5 ص 121 رون  ریسفت  ذخأم  ( 2)

395 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ّیلع ینعی  وا  زا  دعب  ّیصو  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  زا  ترابع  رما  بحاص  َّنُهَْنَیب و  ُْرمَْألا  ُلَّزَنَتَی  َّنُهَْلثِم  ِضْرَْألا  َنِم  َو  ٍتاوامَس  َْعبَـس  َقَلَخ 

. دوشیم لزان  وا  هب  اهنیمز  اهنامسآ و  نیب  نامسآ و  يالاب  زا  رما  تسا و  نیمز  يور  رب  وا  دشابیم و  مالّسلا  هیلع 
يالاب نیمز  شـش  نآ  تسین ، نیمز  کی  زج  ام  ياپ  ریز  دومرف : تسین ؟ يزیچ  نیمز  کی  زج  ام  ياپ  ریز  مدرک : ضرع  دـیوگیم : يوار 

«. 1  » دشابیم ام 
زاب نخـس  فالتخا  رد  نادان  مدرم  امـش  هک   ) دیراد فالتخا  یندش  عقاو  تسا و  ّقح  هک  ازج  زور  نیا  رد  امـش  ٍِفلَتُْخم ] ٍلْوَق  یَِفل  ْمُکَّنِإ  ]

فالتخا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  بیذکت  قیدصت و  رد  ای  دینکیم ، بیذکت  رگید  یـضعب  قیدصت و  ار  نآ  امـش  زا  یـضعب  دیدنام )
. تسا نهاک  ای  تسا ، هتخومآ  يرگید  زا  ار  شنانخس  ای  تسا  رعاش  ای  نونجم  وا  هک  دیراد  فالتخا  نیا  رد  دیراد و 

ادـخ لوسر  نیـشناج  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  رد  ای  تسا ، هناسفا  زجر و  ییوگـشیپ و  تناهک و  وداج ، نآ  هک  دـیراد  فالتخا  نآرق  رد  اـی 
. دیراد فالتخا  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

يور شتیالو  مالّـسلا و  هیلع  یلع  زا  ای  نآرق  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  زا  اـی  ازج  زور  نید و  زا  دوبن  هتـسیاش  هک  ره  ُْهنَع ] ُکَـفُْؤی  ]
. دش دهاوخ  نادرگ 

هغلابم هدننادرگ  يور  ّمذ  رد  هک  تسا  تهج  نادب  فذح  نیا  تسا و  هدش  فذح  دـننادرگیم  رب  يور  هک  هچنآ  زا  اجنیا  رد  َِکفُأ ] ْنَم  ]
میمعت دیکأت و  نیا  بسانم  دوشیم و  هدنادرگ  يور  وا  زا  دوش  نادرگ  يور  يریخ  زا  سک  ره  تسا : هدش  هتفگ  هک  ایوگ  دوش ، دیکأت  و 

تساهریخ و عیمج  لصا  نآ  هک  تسا  هدمآ  ربخ  رد  هچنانچ  دشاب ، وا  تیالو  مالّـسلا و  هیلع  یلع  رورجم  ریمـض  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا 
يور وا  زا  دنادرگ  يور  ریخ  ره  زا  هک  یسک 

__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 121 رون  ریسفت  ( 1)
396 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیم هدنادرگ 
دهاوخ نادرگ  يور  نآرق  نیا  زا  رمألا  رخآ  تسا  هدوبن  هتسیاش  تسا و  هدش  نادرگ  يور  ّرذ  ملاع  رد  هک  یسک  تسا : نیا  هیآ  يانعم  ای 

. دش
زا ای  دـنادرگیم ، يور  ریخ  زا  ینادرگ  يور  نیا  رثا  رب  دوشیم ، نادرگ  يور  یفالتخا  راـتفگ  لوق و  نیا  زا  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  اـی 
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. دوشیم نادرگ  يور  مالّسلا  هیلع  ّیلع  زا  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  زا  ای  نید  نیا 
(. دناوخ رب  هناسف  رحس و  ار  نآرق  و   ) ددنب غورد  هکنآ  داب  هتشک  َنوُصاَّرَْخلا ] َِلُتق  ]

صرخ مک  دوشیم : هتفگ  تسا ، ءاـخ  يهرـسک  اـب  صرخ »  » نآ مسا  تسا ، ندز  هزادـنا  دـید و  ياـنعم  هب  ءاـخ  يهحتف  اـب  صرخ »  » ظـفل
نیا يهمه  دـیآیم ، مه  غورد  نامگ و  اب  راتفگ  نیمخت و  يانعم  هب  و  وت ؟ تعارز  لصاح  تسا  رادـقم  هچ  ینعی  ءاخ ، رـسک  اب  کـضرأ 

. تسا بسانم  اجنیا  رد  یناعم 
. داب نعل  دنیوگیم  نخس  نیمخت  نامگ و  اب  نینمؤملا  ریما  تفالخ  نید و  رد  هک  یناسک  رب  تسا : نیا  هیآ  يانعم  و 

. دشکیم یناسنا  یناگدنز  تایح و  هب  تبسن  ار  وا  دنک  تنعل  ادخ  ار  سک  ره  هک  تسا  تهج  نآ  زا  نعل  رد  لتق »  » ظفل لامعتسا  و 
. تلفغ تلالض و  رد  هکنانآ  ٍةَرْمَغ ] ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا  ]

تسا تهج  نادب  ّصاخ  زیچ  هب  ندادن  تبسن  تسا ، میخفت  تهج  هب  نآ  ندمآ  هرکن  تسا ، نآ  رایـسب  دیدش و  يزیچ  ره  زا  ةرمغ »  » ظفل
دیدش رخف  يدنسپ و  دوخ  رّبکت و  تنطیـش و  اهبضغ و  اهتوهـش و  لهج و  لیبق  زا  زیچ  همه  زا  راّفک  نآ  ینعی  دشاب ، میمعت  مهوم  هک 

. دنراد ار  نآ  رایسب  و 
اهنآ هب  ناشترطف  بسح  رب  هک  هچنآ  زا  ینعی  دنتسیز  َنوُهاس ] ]

397 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
زا ای  میدرک ، يروآ  دای  اهنآ  هب  ّرذ  ملاع  رد  هک  دنتـسه  يزیچ  زا  لفاغ  ای  دـنلفاغ . نآ  ياـهتمعن  ترخآ و  هار  دـننام  میدرک  يروآ  داـی 

. دنالفاغ وا  نداد  تمعن  معنم و  ادخ و 
. تسا فنأتسم  ای  ربخ  زا  دعب  ربخ  ای  لاح ، هلمج  نیا  دننکیم  لاؤس  َنُولَئْسَی ] ]

َنیِذَّلا زا  دعب  ار  هیآ  نیا  اذل  دوب و  راکنا  ازهتـسا و  باب  زا  نانآ  لاؤس  نیا  و  دوب ؟ دـهاوخ  یک  ازج  زور  هک  دنـسرپیم  ِنیِّدـلا ] ُمْوَی  َناَّیَأ  ]
: داد خساپ  هنوگ  نیا  ار  اهنآ  باوج  دروآ و  َنوُهاس  ٍةَرْمَغ  ِیف  ْمُه 

: دوشیم هتفگ  اهنآ  هب  دنیامزایب و  خزود  شتآ  رد  ار  اهنآ  هک  يزور  وگب  اهنآ  هب  َنُونَتُْفی ] ِراَّنلا  یَلَع  ْمُه  َمْوَی  ]
. دیشچب ار  ایند  رد  ناتداسف  ای  دنشچب ، ار  شیوخ  نتخوس  باذع و  کنیا  هک  دننک  باطخ  ْمُکَتَْنِتف ] اُوقوُذ  ]

. تسا ربخ  ادتبم و  ای  مکتنتف »  » زا لدب  هلمج  نیا  دیدرکیم ، هلجع  زور  نیا  هب  ناتدوخ  َنُولِْجعَتْسَت ] ِِهب  ُْمْتنُک  يِذَّلا  اَذه  ]
23 تایآ 15 -

397 ص :  ات 23 ..... ] تایآ 15  (: 51  ) تایراذلا هروس  ]

هراشا

َو ( 17  ) َنوُعَجْهَی ام  ِْلیَّللا  َنِم  ًالِیلَق  اُوناک  ( 16  ) َنِینِسُْحم َِکلذ  َْلبَق  اُوناک  ْمُهَّنِإ  ْمُهُّبَر  ْمُهاتآ  ام  َنیِذِخآ  ( 15  ) ٍنُویُع َو  ٍتاَّنَج  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ 
(19  ) ِموُرْحَْملا َو  ِِلئاَّسِلل  ٌّقَح  ْمِِهلاْومَأ  ِیف  َو  ( 18  ) َنوُرِفْغَتْسَی ْمُه  ِراحْسَْألِاب 

ِضْرَْألا ِءامَّسلا َو  ِّبَر  َوَف  ( 22  ) َنوُدَعُوت ام  َو  ْمُُکقْزِر  ِءامَّسلا  ِیف  َو  ( 21  ) َنوُرِْصُبت الَف  َأ  ْمُکِسُْفنَأ  ِیف  َو  ( 20  ) َنِیِنقوُْمِلل ٌتایآ  ِضْرَْألا  ِیف  َو 
(23  ) َنوُقِْطنَت ْمُکَّنَأ  ام  َْلثِم  ٌّقََحل  ُهَّنِإ 
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. دنناراس همشچ  اهناتسوب و  رد  ناراگزیهرپ 
. دندوب راکوکین  نیا  زا  شیپ  ناشیا  هک  دنتسه  اریذپ  تسا  هدیشخب  ناشیا  هب  شراگدرورپ  هچنآ 

. دنتفخیم ار  بش  زا  یکدنا  طقف ] ]
. دندرکیم رافغتسا  ناهاگرحس  رد  و 

. دوب مورحم  لئاس و  يارب  یمهس  ناشلاوما  رد  و 
. تسه نیقی  لها  يارب  یتربع  ياههیام  نیمز  رد  و 

؟ دیرگنیمن تریصب ] مشچ  هب   ] ایآ ناتدوخ  دوجو  رد  زین  و 
. دناهداد هدعو  امش  هب  هچنآ  زین  تسامش و  يزور  يهیام  نامسآ  رد  و 

. تسا ّقح  دییوگیم ، نخس  امش  هکنیمه  دننام  نآ  هک  نیمز  نامسآ و  راگدرورپ  هب  دنگوس  يرآ ،

398 ص :  ریسفت ..... 

. دناهدونغ بآ  ياههمشچ  بل  رب  تشهب و  رد  همه  نایقّتم  زور  نآ  ٍنُویُع ] َو  ٍتاَّنَج  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ  ]
. تسا هدرک  زیهرپ  تیالو  زا  ندنادرگ  يور  زا  ای  فلتخم ، لوق  زا  هک  تسا  یسک  لاح  زا  رّدقم  لاؤس  باوج  فنأتسم و  هلمج  نیا 

. دنریگارف دنک  اطع  اهنآ  هب  ادخ  هک  اهتمعن  نامه  ْمُهُّبَر ] ْمُهاتآ  ام  َنیِذِخآ  ]
وکین و تسا  هداد  ناـشراگدرورپ  هچنآ  هک  تسا  نیا  زا  هیاـنک  نآ  تسا و  هداد  ناشیادـخ  هک  هچنآ  هب  تسا  نینمؤـم  تیاـضر  زا  هیاـنک 

. تسا تیاضر  دروم 
. دندوب راکوکین  یمدرم  ایند  رد  هک  ارچ  َنِینِسُْحم ] َِکلذ  َْلبَق  اُوناک  ْمُهَّنِإ  ]

تبسن  ای  تسا ، تیالو  نامه  هک  تسا ، لیلعت  ماقم  رد  فنأتسم و  هلمج  نیا 
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. دندوب راکوکین  نسحم و  نارگید  ناشناتسد و  ریز  هب 
. دندرکیم باوخ  ار  یکدنا  بش  زا  و  َنوُعَجْهَی ] ام  ِْلیَّللا  َنِم  اًلِیلَق  اُوناک  ]

. لامجا زا  لیصفت  لدب  تروص  هب  دشابیم  َنِینِسُْحم  َِکلذ  َْلبَق  اُوناک  ادخ : لوق  زا  لدب  هلمج  نیا 
. دنوشن دنلب  بش  هک  داتفایم  قاّفتا  مک  نانمؤم  نآ  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

، دشیم فرط  نآ  هب  فرط  نیا  زا  نانآ  زا  مادک  ره  عقوم  ره  دندیباوخیم ، هک  دندوب  یناسک  نانآ  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
: تفگیم

ریغص ناسنا  هک  نادب  دننکیم ، یهاوخ  شزرمآ  ادخ  زا  اهرحـس  رد  و  َنوُرِفْغَتْـسَی ] ْمُه  ِراحْـسَْألِاب  َو  ! ] ربکا هّللا  هّللا و  ّالا  هلا  هّلل و ال  دمحلا 
بتارم زور  تسوا ، یناویح  سفن  عبط و  بتارم  وا  بش  تسا ، هاـم  دیـشروخ و  زور و  بش و  نآ  دوجو  رد  هک  تسا ، ریبک  ناـسنا  دـننام 

شـسفن عبط و  يهناخ  زا  ناسنا  هک  مادام  دریگیم ، ییانـشور  لقع  رون  زا  هک  دـشابیم  شـسفن  وا  هاـم  شلقع و  وا  دیـشروخ  شتوکلم ،
. دنک رافغتسا  راب  رازه  زور  ره  رد  هچرگا  ددرگ  هدیشخب  وا  ياهیدب  تسین  نکمم  دوشن  جراخ 

رد اهرحس  يهلزنم  هب  ریغص  ملاع  رد  نآ  هک  دش - کیدزن  شلقع  شبلق و  دودح  هب  دش و  جراخ  شایناویح  سفن  دودح  زا  هک  هاگنآ  و 
دنکیم و تباجا  دنوادخ  دشخبب ، دزرمایب و  ار  شناهانگ  اهیدـب و  ات  دـنکیم  تساوخرد  شراگدرورپ  زا  لاح  نابز  اب  تسا - ریبک  ملاع 

. دنکن ای  دنکب  تساوخرد  لاؤس و  مه  لاق  نابز  اب  هاوخ  دشخبیم 
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. دوشیم رهاظ  تسا  رصح  دیفم  هک  اهرحس  میدقت  ّرس  اهرحس و  هب  رافغتسا  دییقت  ّرس  اج  نیمه  زا  و 
. دنتسه ّقح  ياراد  مورحم  لئاس و  وا  بسک  تعفنم  رد  ِموُرْحَْملا ] َو  ِِلئاَّسِلل  ٌّقَح  ْمِِهلاْومَأ  ِیف  َو  ]

زا لیاس  میمعت  نینچمه  تسین و  هدیشوپ  یفخم و  اهتّینانا  مشح و  مدخ ، تهاجو ، اضعا ، اوق ، يویند ، ضارعا  هب  تبـسن  لاوما  میمعت  و 
هک یلاعت  يادـخ  هّمئا و  لوقع ، هکیالم ، رب  نآ  میمعت  ناگدـننک  لاؤس  هب  تبـسن  لاح و  نابز  هب  ای  نابز  تسد و  لاؤس  هب  تبـسن  اهناسنا 

هیلع و هّللا  یّلص  ّیبن  زا  هک  تسا  یناسک  لماش  ناگدننک  لاؤس  نینچمه  تسا و  راکـشآ  رهاظ و  دنکیم  شناگدنب  زا  ضرق  تساوخرد 
. دننکیم اهیبوخ  تاریخ و  يهضافا  لاؤس  لاق  لاح و  نابز  اب  ود  نآ  عابتا  ماما و  هلآ و 

دیرخ و رد  شتسد  ندوب  زاب  زا  تسا و  كدنا  وا  ّظح  بیصن و  هک  تسا  یسک  تسا  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هچنانچ  مورحم  و 
«. 1  » تسا هدش  مورحم  شورف 

. تسین یفخم  يداعم  يورخا  لاوما  بساک  یشاعم و  يویند  لاوما  بساک  هب  تبسن  زین  نآ  میمعت  و 
. دننکیم وا  ینابرهم  تفأر و  قلخ و  هب  هّجوت  تیانع و  تردق و  ملع و  أدبم و  رب  تلالد  هک  ییاههناشن  ٌتایآ ] ِضْرَْألا  ِیف  َو  ]

زا هک  یلاح  رد  دننکیم  رورم  تایآ  رب  هک  اهنآ  ریغ  هن  دنراد ، نیقی  ترخآ  رما  هب  هک  تسا  یناسک  صوصخم  اههناشن  نیا  َنِیِنقوُْمِلل ] ]
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 123 رون  ماکحالا - بیذهت  ( 1)
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. دننادرگ يور  اهنآ 
. مدرم امش  دوخ  سوفن  رد  مه  و  ْمُکِسُْفنَأ ] ِیف  َو  ]

. تسا فوذحم  هب  قّلعتم  َنوُرِْصُبت  الَف  َأ  یلاعت : يادخ  لوق  يهنیرق  هب  ای  ضرألا » یف   » رب فطع  هلمج  نیا 
رّرکم سفنا  تایآ  رکذ  تسا و  قافآ  تایآ  هک  نیمز  ياههناشن  تایآ و  رکذ  دیرگنیمن . تریصب  مشچ  هب  دوخ  رد  ایآ  َنوُرِْـصُبت ] الَف  َأ  ]

. تسا هتشذگ 
زیچ هچ  هب  نینمؤملا  ریما  اـی  درک : ضرع  دیـسر و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تمدـخ  يدرم  «: 1  » تسا هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

؟ یتخانش ار  تراگدرورپ 
یهلا ياضق  مدرک  هدارا  مزع و  هاگره  دش ، لیاح  متّمه  نم و  نیب  مدرک  تّمه  هاگره  هک  اهتّمه  ضقن  اب  هدارا و  مزع و  خـسف  اب  دومرف :

. نم زا  ریغ  تسا  يرگید  صخش  هدننک  ریبدت  مدیمهف  تقو  نآ  تفرگ ، رارق  نم  مزع  فلاخم 
«. 2  » تسا هدمآ  زین  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باوج  لاؤس و  نیا  دننام 

امش یناسنا  ياهيزور  یتابن و  يزور  بابسا  ای  تسا ، نامسآ  رد  امش  تّیناسنا  ثیح  زا  امـش  صوصخم  يزور  و  ْمُُکقْزِر ] ِءامَّسلا  ِیف  َو  ]
. تسا نامسآ  رد 

انعم نیدب  تسا ، يروص  نامـسآ  رد  شیاهتمعن  تشهب و  هچ  تشهب ، ياهتمعن  زا  دـیوشیم  هداد  هدـعو  هک  هچنآ  و  َنوُدَـعُوت ] ام  َو  ]
توربج توکلم و  ملاع  ترخآ  ياهتمعن  تشهب و  لحم  هک  تسا ، حاورا  ملاـع  ياهنامـسآ  رد  نینچمه  تسا ، نآ  رهظم  نامـسآ  هک 

. تسا
__________________________________________________

نیقیلا ج 5 ص 124 رون  و  قودص - خیش  لاصخ  ( 1)
. دیحوتلا باتک  ( 2)
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. دوشیم جراخ  نیمز  زا  ملاع  ياهيزور  نآ  يهلیسو  هب  دوشیم و  لزان  نامسآ  زا  ناراب  «: 1  » تسا هتفگ  یمق 
. تسا نامسآ  رد  هک  تسا  يرابخا  تمایق و  تعجر و  رابخا  نودعوت » ام   » زا دوصقم  و 

هک هچنآ  عیمج  هدش ، هتـشون  باتکلا  ّما  رد  تسامـش  تمـسق  هک  هچنآ  ینعی  تسا ، نامـسآ  رد  امـش  ياهيزور  ریدقت  دناهتفگ : یـضعب 
تمایق زور  باذع و  ندرک  لزان  لامعا و  خاسنتـسا  يارب  اهحور ، ضبق  تهج  هکیالم  نوچ  تسا ، نامـسآ  رد  زین  دـیوشیم  هداد  هدـعو 

. دنوشیم لزان  نامسآ  زا  باسح  ءازج و  يارب 
رد هدـش  هداد  هدـعو  ياـهزیچ  يزور و  ندوب  اـی  تسا ، ّقح  دـیوشیم  هداد  هدـعو  نآ  هب  هک  هچنآ  ٌقََحل ] ُهَّنِإ  ِضْرَأـْلا  َو  ِءاـمَّسلا  ِّبَر  َوَـف  ]

. تسا ّقح  تسا  مالّسلا  هیلع  ّیلع  تیالو  تیالو و  نآ  و  تسا ، تیاکح  ناتساد و  ره  زا  دوصقم  دوهعم و  هک  هچنآ  ای  تسا ، ّقح  نامسآ 
قطن دننام  تسا  نامـسآ  رد  امـش  قزر  تسا : نیا  هیآ  يانعم  ای  دیرادن  ّکش  نآ  رد  هک  امـش  نتفگ  نخـس  دننام  َنوُقِْطنَت ] ْمُکَّنَأ  ام  َْلثِم  ]

رد تسا  ّقح  تیالو  اب  دوشیم ، لزاـن  امـش  يوس  هب  نامـسآ  زا  نآ  هک  دـینکیم ، كرد  ار  یبیغ  یناـعم  هکنآ  دـننام  ینعی  امـش ، ندرک 
. ددرگیم لزان  نآ  زا  ینیوکت و  تیالو  راثآ  زا  امش  نتفگ  نخس  هک  تسا ، امش  قطن  دننام  تیالو  نآ  هک  یلاح 

__________________________________________________

. یمق میهاربا  نب  یلع  ریسفت  ( 1)
403 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

40 تایآ 24 -

403 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 24  (: 51  ) تایراذلا هروس  ]

هراشا

ٍلْجِِعب َءاـجَف  ِِهلْهَأ  یلِإ  َغارَف  ( 25  ) َنوُرَْکنُم ٌمْوَق  ٌمالَـس  َلاق  ًامالَـس  اُولاقَف  ِْهیَلَع  اُولَخَد  ْذِإ  ( 24  ) َنیِمَرْکُْملا َمیِهاْربِإ  ِْفیَـض  ُثیِدَح  َكاتَأ  ْلَه 
(28  ) ٍمِیلَع ٍمالُِغب  ُهوُرََّشب  َو  ْفََخت  اُولاق ال  ًۀَفیِخ  ْمُْهنِم  َسَجْوَأَف  ( 27  ) َنُولُکَْأت َأ ال  َلاق  ْمِْهَیلِإ  َُهبَّرَقَف  ( 26  ) ٍنیِمَس

ْمُُکبْطَخ امَف  َلاق  ( 30  ) ُمِیلَْعلا ُمیِکَْحلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِکُّبَر  َلاق  َِکلذَـک  اُولاق  ( 29  ) ٌمیِقَع ٌزوُجَع  َْتلاق  َو  اهَهْجَو  ْتَّکَـصَف  ٍةَّرَـص  ِیف  ُُهتَأَْرما  ِتَلَْبقَأَف 
(33  ) ٍنیِط ْنِم  ًةَراجِح  ْمِْهیَلَع  َلِسُْرِنل  ( 32  ) َنیِمِرُْجم ٍمْوَق  یلِإ  اْنلِسْرُأ  اَّنِإ  اُولاق  ( 31  ) َنُولَسْرُْملا اَهُّیَأ 

ًۀَیآ اهِیف  انْکََرت  َو  ( 36  ) َنیِِملْسُْملا َنِم  ٍْتَیب  َْریَغ  اهِیف  انْدَجَو  امَف  ( 35  ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  اهِیف  َناک  ْنَم  انْجَرْخَأَف  ( 34  ) َنِیفِرْسُْمِلل َکِّبَر  َْدنِع  ًۀَمَّوَسُم 
(38  ) ٍنِیبُم ٍناْطلُِسب  َنْوَعِْرف  یلِإ  ُهاْنلَسْرَأ  ْذِإ  یسُوم  ِیف  َو  ( 37  ) َمِیلَْألا َباذَْعلا  َنُوفاخَی  َنیِذَِّلل 

(40  ) ٌمِیُلم َوُه  َو  ِّمَْیلا  ِیف  ْمُهانْذَبَنَف  ُهَدُونُج  َو  ُهانْذَخَأَف  ( 39  ) ٌنُونْجَم َْوأ  ٌرِحاس  َلاق  َو  ِِهنْکُِرب  یَّلَوَتَف 

403 ص :  همجرت ..... :

؟ تسا هدیسر  وت  هب  میهاربا  یمارگ  نانامهم  ناتساد  ایآ 
[. دنا  ] هتخانشان یهورگ  ناشیا ] تفگ  لد  رد  و  [ ] امش رب   ] مالس تفگ  مالس ، دنتفگ  دندش  دراو  وا  رب  نوچ  هک 

. دروآ نایم  هب  نایرب ] و   ] هبرف ياهلاسوگ  هاگنآ  تفر ، شاهداوناخ  يوس  هب  هتسهآ  سپس 
؟ دیروخیمن ارچ  تفگ  هداهن  ناشیا  کیدزن  ار  نآ  سپ 

دنداد . تراشب  اناد  يدنزرف  هب  ار  وا  و  سرتم ، دنتفگ  تفای  لد  رد  یسرت  نانآ  زا  سپس 
404 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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. متسه ینز  ریپ  نم ] هک  میازب  دنزرف  هنوگچ   ] تفگ دز و  کچ  شاهرهچ  رب  دروآ و  وا ] هب   ] ییاوآ اب  شنز  هاگنآ 
. تساناد يهنازرف  وا  هک  تسا ، هدومرف  نینچ  تراگدرورپ  دنتفگ  ناگتشرف ] ]

؟ تسیچ امش  راب  راک و  ناگتشرف  يا  تفگ 
. میاهدش هداتسرف  راکهنگ  یموق  تقو  رس  هب  ام  دنتفگ 

. میراب ورف  لگ  زا  ياهراوگنس  نانآ  رب  ات 
. تسا ناراک  زواجت  صاخ  و ]  ] تسا هدرک  ناشن  تراگدرورپ  بناج  زا  کی ] ره   ] هک

. میدرب نوریب  اجنآ ] زا   ] دوب اجنآ  رد  هک  ار  نانمؤم  زا  سک  ره  هاگنآ 
. میتفاین ناناملسم  نآ  زا  ياهناخ  زج  اجنآ  رد  هکنادنچ 

. میداهن یقاب  دنسرتیم ، كاندرد  باذع  زا  هک  یناسک  يارب  ياهناشن  اجنآ  رد  و 
. میداتسرف نوعرف  يوس  هب  راکشآ  یتّجح  اب  ار  وا  هک  هاگنآ  یسوم ، دروم  رد  و 

. تسا هناوید  ای  رگوداج  وا ]  ] تفگ تشگرب و  شیوخ  هاپس  هب  ور  سپس 
. دوب هدیهوکن  وا  و  میتخاس ،] هقرغ   ] میتخادنا و ایرد  هب  ار  نانآ  سپس  میتفرگ ، ورف  ار  شنایهاپس  وا و  ماجنا  رس 

404 ص :  ریسفت ..... 

هیآ نیا  تسا . هدیسر  وت  هب  ناگتشرف  میهاربا و  یمارگ  نانامهم  تیاکح  ایآ  ام  لوسر  يا  َنیِمَرْکُْملا ] َمیِهاْربِإ  ِْفیَـض  ُثیِدَح  َكاتَأ  ْلَه  ]
. دننکیم ضارعا  تیالو  ای  لوسر  ای  أدبم  زا  هک  یناسک  دیدهت  يارب  تسا  فنأتسم  مالک 

رد هملک  ود  نیا  حرش  تفگ . مالس  باوج  وا  دنتفگ و  مالس  دندش و  دراو  وا  رب  اهنآ  هک  یماگنه  ٌمالَس ] َلاق  ًامالَس  اُولاقَف  ِْهیَلَع  اُولَخَد  ْذِإ  ]
. تشذگ دوه  يهروس 

ار امـش  نم  دـیتسه و  هتخانـشان  یموق  امـش  تفگ : ای  دنتـسه . نم  يارب  هتخانـشان  یموق  ناـنیا  تفگ : دوخ  لد  رد  میهاربا  َنوُرَْکنُم ] ٌمْوَق  ]
مسانشیمن .

405 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنک ییاریذپ  دروایب و  يزیچ  اهنامهم  يارب  ات  تفر  دوخ ) تیب  لها   ) شلها شیپ  شیاهنامهم  زا  ناهنپ  هاگنآ  و  ِِهلْهَأ ] یلِإ  َغارَف  ]

. دوب واگ  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  یشاوم  رتشیب  نوچ  دروآ ، نانامهیم  دزن  یهبرف  يهلاسوگ  بابک  ٍنیِمَس ] ٍلْجِِعب  َءاجَف  ]
اهنآ زا  لد  رد  دـیروخیمن و  ارچ  تفگ : داهن و  اهنآ  دزن  ار  نایرب  يهلاـسوگ  سپ  ًۀَـفیِخ ] ْمُْهنِم  َسَجْوَأَـف  َنُولُکْأـَت  ـال  َأ  َلاـق  ْمِْهَیلِإ  َُهبَّرَقَف  ]

. دیسرت
. میتسه وت  راگدرورپ  نالوسر  ام  سرتن ، دنتفگ : ْفََخت ] اُولاق ال  ]

. دنداد تراشب  اناد  يرسپ  هب  ار  وا  و  ٍمِیلَع ] ٍمالُِغب  ُهوُرََّشب  َو  ]
. دمآ هراس )  ) میهاربا نز  تراشب  هدژم و  زا  سپ  ُُهتَأَْرما ] ِتَلَْبقَأَف  ]

«. 1  » تسا هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هچنانچ  دمآ ، یتعامج  اب  ای  دزیم ، دایرف  دواد و  هک  یلاح  رد  ٍةَّرَص ] ِیف  ]
«. 2  » دز دوخ  یناشیپ  هب  درک و  عمج  ار  شناتشگنا  دناهتفگ : یضعب  اهَهْجَو ] ْتَّکَصَف  ]

. دز دوخ  تروص  هب  یلیس  بّجعت  زا  دناهتفگ : یخرب  و 
«. 3  » دیشوپ ار  شتروص  دناهتفگ : یضعب 

هک لاح  مدروآیمن ، هّچب  درکیم  لمح  ياضتقا  نم  ّنس  هک  هاگنآ  هک  یلاح  رد  مروایب ، هّچب  هنوگچ  نم  تفگ : و  ٌمیِقَع ] ٌزوُجَع  َْتلاق  َو  ]
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. موشیمن نتسبآ  رگید  ماهدش و  نز  ریپ 
نینچ نیا  وت  يادخ  دنتفگ : نانامهم  ِکُّبَر ] َلاق  َِکلذَک  اُولاق  ]

__________________________________________________

127 نیلقثلا ج 5 ص 126 - رون  ( 1)
نیلقثلا ج 5 ص 127 رون  نایبلا - عمجم  ( 2)
نیلقثلا ج 5 ص 127 رون  نایبلا - عمجم  ( 3)

406 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. میهدیم ربخ  وت  هب  طقف  ام  هدومرف ،

نآ عنـص  كاردا و  زا  وا  ریغ  هک  دـهدیم  ماـجنا  مکحم  نقتم و  ياـهراک  دـنادیم و  ار  روـما  قیاـقد  تسا و  میکح  وا  ُمیِکَْحلا ] َوُـه  ُهَّنِإ  ]
. دنزجاع اهراک 

ياراد ار  نز  ریپ  روآ و  دـنزرف  ار  ازان  میقع و  هک  تسا  رداق  وا  و  ياهدـش ، نز  ریپ  نونکا  یتسه و  میقع  وت  هک  دـنادیم  دـنوادخ  ُمِیلَْعلا ] ]
. دهد رارق  دنزرف  ضیح و 

ندش لزان  نوچ  تسیچ ، امش  لغش  رما و  ْمُُکبْطَخ ] امَف  : ] تفگ نانآ  اب  نتفرگ  سنا  اهنامهم و  تخانش  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  َلاق ] ]
: درک لاؤس  اذل  و  یّمهم ، میظع و  رما  يارب  رگم  دـندماین  دومرف  نانآ  هک  دـیمهف  دوبن  دوهعم  میهاربا  يارب  یناهگان  روط  هب  هکیالم  راهچ 

؟ تسیچ امش  راک 
َنِم اهِیف  َناک  ْنَم  انْجَرْخَأَف  َنِیفِرْـسُْمِلل  َکِّبَر  َْدنِع  ًۀَـمَّوَسُم  ٍنیِط  ْنِم  ًةَراجِح  ْمِْهیَلَع  َلِسُْرِنل  َنیِمِرُْجم  ٍمْوَق  یلِإ  اْنلِـسْرُأ  اَّنِإ  اُولاق  َنُولَـسْرُْملا  اَهُّیَأ  ]

. تشذگ نآ  ریغ  دوه و  يهروس  رد  اهنآ  ناتساد  َنیِِملْسُْملا ] َنِم  ٍْتَیب  َْریَغ  اهِیف  انْدَجَو  امَف  َنِینِمْؤُْملا 
اهگنس نآ  هک  مینک  نارابگنس  لگ  زا  ناشراید  اهنآ و  رس  رب  ات  طول ) موق  ینعی   ) میدش هداتسرف  يراکدب  موق  كاله )  ) رب ام  دنتفگ  نانآ 

راید نآ  همه  رد  نکیل )  ) میدرک و جراخ  راید  نآ  زا  دوب  هک  ره  نامیا  لها  زا  تسا و  ناراکمتـس  يارب  راد  ناشن  نّیعم و  راـگدرورپ  دزن 
. میتفاین تسرپ  ادخ  ملسم  رگید  طول  هناخ  کی  زج 

[ ِِهنْکُِرب یَّلَوَتَف  ٍنِیبُم  ٍناْطلُِسب  َنْوَعِْرف  یلِإ  ُهاْنلَسْرَأ  ْذِإ  یسُوم  ِیف  َو  َمِیلَْألا  َباذَْعلا  َنُوفاخَی  َنیِذَِّلل  ًۀَیآ  اهِیف  انْکَرَت  َو  ]
407 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اب هک  تسا  تربع  تیآ  یسوم  تلاسر  رد  زین  میدراذگاو و  یتربع  تیآ  دنـسرتیم  ادخ ) رهق   ) میلا باذع  زا  هکنانآ  يارب  راید  نآ  رد  و 
. دیشک ّقح  تعاط  زا  رس  تردق  کلم و  رورغ  هب  نوعرف  میداتسرف و  شناینوعرف  يوس  هب  نشور  تّجح  هزجعم 

. دینادرگ يور  ّقح  تعاط  زا  شیوخ  تّوق  تردق و  رب  هیکت  اب  نوعرف  ینعی  تسا ، رتيوق  يهبنج  هیحان و  نآ  نکر »  » ظفل
شیوخ بناج  ای  رکـشل  رادهدـهع  وا  « ) هبناج وا  هدونج  ّیلو   » وا هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  عم »  » يانعم هب  ای  هیدـعت  يارب  ءاـب »  » ظـفل و 

. دندینادرگ يور  ّقح  زا  شنازابرس  وا و  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  تسا )
هک هچنآ  ره  تسا ، نونجم  وا  ای  تسا ، شیوخ  رایتخا  اب  وداج و  رحس و  زا  دهدیم  ماجنا  هچ  ره  یـسوم  تفگ : ٌنُونْجَم ] َْوأ  ٌرِحاس  َلاق  َو  ]

. دوشیم رهاظ  وا  تسد  رب  یسوم  رایتخا  نودب  هک  تسا  ّنج  هیحان  زا  تاداع  قراوخ  زا  دوشیم  رهاظ  وا  رب 
[ ٌمِیُلم َوُه  َو  ِّمَْیلا  ِیف  ْمُهانْذَبَنَف  ُهَدُونُج  َو  ُهانْذَخَأ  َ

هتـسیاش هک  درک  يراک  نوعرف  دوب . تمالم  شهوکن و  ره  روخ  رد  هک  میتخادنا  ایرد  هب  میتفرگ و  رهق  هب  شهاپـس  يهمه  اب  ار  وا  مه  ام 
. تشگ تمالم 
60 تایآ 41 -
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407 ص :  ات 60 ..... ] تایآ 41  (: 51  ) تایراذلا هروس  ]

هراشا

یَّتَح اوُعَّتَمَت  ْمَُهل  َلـِیق  ْذِإ  َدوُمَث  ِیف  َو  ( 42  ) ِمیِمَّرلاَک ُْهتَلَعَج  َّالِإ  ِْهیَلَع  َْتتَأ  ٍءْیَـش  ْنِم  ُرَذـَت  ام  ( 41  ) َمیِقَْعلا َحیِّرلا  ُمِْهیَلَع  اْنلَـسْرَأ  ْذِإ  ٍداع  ِیف  َو 
(45  ) َنیِرِصَْتنُم اُوناک  ام  َو  ٍماِیق  ْنِم  اوُعاطَتْسا  اَمَف  ( 44  ) َنوُرُْظنَی ْمُه  َو  ُۀَقِعاَّصلا  ُمُْهتَذَخَأَف  ْمِهِّبَر  ِْرمَأ  ْنَع  اْوَتَعَف  ( 43  ) ٍنیِح

َو ( 48  ) َنوُدِهاْملا َمِْعنَف  اهانْـشَرَف  َضْرَْألا  َو  ( 47  ) َنوُعِـسوَُمل اَّنِإ  َو  ٍْدیَِأب  اهاْنیََنب  َءامَّسلا  َو  ( 46  ) َنیِقِـساف ًامْوَق  اُوناک  ْمُهَّنِإ  ُلـْبَق  ْنِم  ٍحُون  َمْوَق  َو 
(50  ) ٌنِیبُم ٌریِذَن  ُْهنِم  ْمَُکل  یِّنِإ  ِهَّللا  َیلِإ  اوُّرِفَف  ( 49  ) َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ِْنیَجْوَز  انْقَلَخ  ٍءْیَش  ِّلُک  ْنِم 

َأ ( 52  ) ٌنُونْجَم َْوأ  ٌرِحاس  اُولاق  َّالِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَتَأ  ام  َِکلذَـک  ( 51  ) ٌنِیبُم ٌریِذـَن  ُْهنِم  ْمَُکل  یِّنِإ  َرَخآ  ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  اُولَعْجَت  َو ال 
(55  ) َنِینِمْؤُْملا ُعَْفنَت  يرْکِّذلا  َّنِإَف  ْرِّکَذ  َو  ( 54  ) ٍمُولَِمب َْتنَأ  امَف  ْمُْهنَع  َّلَوَتَف  ( 53  ) َنوُغاط ٌمْوَق  ْمُه  َْلب  ِِهب  اْوَصاوَت 

(58  ) ُنِیتَْملا ِةَّوُْقلا  ُوذ  ُقاَّزَّرلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  ( 57  ) ِنوُمِعُْطی ْنَأ  ُدیِرُأ  ام  َو  ٍقْزِر  ْنِم  ْمُْهنِم  ُدیِرُأ  ام  ( 56  ) ِنوُُدبْعَِیل َّالِإ  َْسنِْإلا  َو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  ام  َو 
(60  ) َنوُدَعُوی يِذَّلا  ُمِهِمْوَی  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  ( 59  ) ِنُولِْجعَتْسَی الَف  ْمِِهباحْصَأ  ِبُونَذ  َْلثِم  ًابُونَذ  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  َّنِإَف 

408 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

408 ص :  همجرت ..... :

. میداتسرف نورتس  يداب  نانآ  رب  هک  هاگنآ  داع ، دروم  رد  و 
. تخاسیم كاشاخ  كاخ و  دننام  ار  نآ  هکنآ  رگم  تشاذگیمن ، یقاب  تشذگیم  نآ  رب  هک  يزیچ  چیه  هک 

. دیوش رادروخرب  یگدنز  زا  نّیعم ]  ] ینامز ات  هک  دش  هتفگ  نانآ  هب  هک  هاگنآ  دومث  دروم  رد  و 
. تفرگ ورف  دنتسیرگنیم ، راو ] هدنامرد   ] هک ار  نانآ  گرم ] ي   ] هقعاص هاگنآ  دندیچیپرس ، ناشراگدرورپ  نامرف  زا  سپس 

. دندوبن ناتس  نیک  دنتشادن و  مه  نتساخرب  ناوت  هاگنآ 
. دندوب نامرفان  یموق  نانآ  هک  شیپ ، نآ  زا  حون  موق  و 

409 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. میدنمناوت ام  میتشارفارب و  هنادنمناوت  ار  نامسآ  و 

. میاهدننارتسگ وکین  میدینارتسگ و  ار  نیمز  و 
. دیریگ دنپ  هک  دشاب  میدیرفآ  ییاههنوگ  زیچ  ره  زا  و 

. مراکشآ ياهدنهد  رادشه  وا  بناج  زا  امش  يارب  نم  هک  دیزیرگب ، دنوادخ  رد  سپ 
. مراکشآ ياهدنهد  رادشه  وا  بناج  زا  امش  يارب  نم  هک  دیوشم  لیاق  رگید  ییادخ  دنوادخ  بنج  رد  و 

. تسا هناوید  ای  رگوداج  وا ]  ] دنتفگ هکنآ  رگم  دماین  يربمایپ  چیه  نانآ  ناینیشیپ  يارب  ناسنیدب 
. دنرگنایغط یموق  هک  تسا  نیا  ّقح  دناهدرک ؟ شرافس  نادب  ار  رگیدمه  ایآ 

. یتسین شنزرس  راوازس  وت  هک  نادرگب  يور  نانآ  زا  سپ ،
. دهد دوس  ار  نانمؤم  زردنا  هک  هد  زردنا  و 

. ماهدیرفاین دنتسرپب ، ارم  هکنآ  يارب  زج  ار  سنا  نج و  و 
. دنهد كاروخ  نم  هب  هک  ماهتساوخن  ماهتساوخن و  یقزر  نانآ  زا 
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. تسا راوتسا  دنمورین  شخب  يزور  هک  تسا  دنوادخ  نامگیب 
. دنبلطب نم  زا  شباتش  هب  هک  دیابن  سپ  تسا ، ناشنارای  بیصن  دننامه  باذع ] زا   ] یبیصن مه  ناراکمتس  نیا ]  ] يارب يرآ 

. دناهداد ناشیا  هب  ار  شاهدعو  هک  ناشزور  نآ  زا  نارفاک  رب  ياو  سپ 

409 ص :  ریسفت ..... 

داب تهج  نآ  زا  تسا . قلخ  تربع  میداتـسرف  نازخ  داب  دنت  ناشکاله  رب  هک  داع  موق  رد  زین  و  َمیِقَْعلا ] َحیِّرلا  ُمِْهیَلَع  اْنلَـسْرَأ  ْذِإ  ٍداع  ِیف  َو  ]
. تخاس دوبان  كاله و  ار  اهنآ  داب  نوچ  ای  تسین ، یتعفنم  چیه  نّمضتم  هک  هدش  هدیمان  میقع 

هدیـسوپ ناوختـسا  دـننام  ار  وا  هکنآ  زج  تشذـگیمن  يزیچ  هب  كـاله  داـب  نآ  هک  ِمیِمَّرلاَـک ] ُْهتَلَعَج  اَّلِإ  ِهـْیَلَع  ْتـَتَأ  ٍءْیَـش  ْنـِم  ُرَذـَت  اـم  ]
. دینادرگیم

دنمهرهب یگدـنز  زا  زور  هس  دـش  هتفگ  ناـنآ  هب  هک  میدرک  نینچ  زین  دومث  موـق  هراـب  رد  و  ٍنیِح ] یَّتَـح  اوـُعَّتَمَت  ْمَُهل  َلـِیق  ْذِإ  َدوُـمَث  ِیف  َو  ]
. دیوش

هدعو  هک  تسا  هدوب  یتقو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  هتفگ  هب  انب  زور  هس  هّتبلا 
410 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا يدعب  يهیآ  بسانم  انعم  نیا  دیشاب و  دنمهرهب  ناتیاهلجا  دیسر  هس  تقو  ات  هدش  هتفگ  اهنآ  هب  انیوکت  ای  هدش  هداد  باذع 
ًامْوَق اُوناک  ْمُهَّنِإ  ُْلبَق  ْنِم  ٍحُون  َمْوَق  َو  َنیِرِـصَْتنُم  اُوناک  اـم  َو  ٍماـِیق  ْنِم  اوُعاطَتْـسا  اَـمَف  َنوُرُْظنَی  ْمُه  َو  ُۀَـقِعاَّصلا  ُمُْهتَذَـخَأَف  ْمِهِّبَر  ِْرمَأ  ْنَع  اْوَتَعَف  ]

هدـهاشم مشچ  هب  ار ) شیوخ  تکاله   ) تفرگ و رد  شتآ  هقعاص  ار  اـهنآ  سپ  دندیـشک  رـس  دوخ  يادـخ  ناـمرف  زا  مه  اـهنآ  َنیِقِـساف ]
یمدرم حون  موق  مه  موق  نیا  زا  شیپ  دنتفای و  يراکددم  رای و  چیه  هن  دنتشاد و  نتخیرگ  نتـساخرب و  ییاناوت  چیه  هن  هکیلاح  رد  دندرک 

. تسا هتشذگ  رّرکم  اهناتساد  نیا  دندوب . راکبان  قساف و 
. میتشارفارب دوخ  ردق  هب  ام  ار  عیفر )  ) نامسآ خاک  و  ٍْدیَِأب ] اهاْنیََنب  َءامَّسلا  َو  ]

يارب يزور  هعـسوت  يهدـنراد  ای  میهد ، هعـسوت  ناگدـنب  رب  ار  يزور  هک  مییاناوت  ای  میراد ، ملاع  هعـسوت  هب  تردـق  اـم  َنوُعِـسوَُمل ] اَّنِإ  َو  ]
. میتسه ناگدنب 

. میرارق ناگدننک  يهدامآ  ای  ناگدنهد ، طسب  بوخ  هچ  ام  و  َنوُدِهاْملا ] َمِْعنَف   ] میدینارتسگ ار  نیمز  و  اهانْشَرَف ] َضْرَْألا  َو  ]
. میدیرفآ جوز  یشحو ، یسنا و  هچ  ایرد  رد  هچ  یکشخ و  رد  هچ  زیچ  ره  زا  و  ِْنیَجْوَز ] انْقَلَخ  ٍءْیَش  ِّلُک  ْنِم  َو  ]

ره زا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  تسا ، ّثنؤم  رّکذـم و  ناویح  ره  دوصقم  ای  دـشابیم ، ّلک  رب  ّتیرثکا  مکح  لـمح  باـب  زا  ّلـک »  » ظـفل و 
، دنلب هاتوک و  نیریـش ، خلت و  يدرـس ، یمرگ و  دننام  میدیرفآ ، یفانتم  ّدـض  ود  اهیندـییوب  اهیندیـشچ و  تاّیمک و  تاّیفیک و  زا  يزیچ 

ریغ و  تشز ...  ابیز و 
411 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدش  هراشا  انعم  نیا  هب  رابخا  رد  اهنیا ،
هک دیوش  رّکذتم  امـش  دیاش  دیروآ و  دای  هب  ار  وا  ینابرهم  قلخ و  هب  تیانع  تردق و  تمکح و  ملع و  امـش  هک  دـشاب  َنوُرَّکَذـَت ] ْمُکَّلََعل  ]

هکنیا رب  دنکیم  تلالد  قرافتم  ادج  ياهزیچ  نیب  ندرک  ادج  درادن و  ّدض  یلاعت  يادخ  هک  دنکیم  تلالد  ءایشا  نیب  نداد  رارق  تّیدض 
ياهدنهد تفلا  ّفلؤم و  ياراد  ءایـشا  نآ  هکنآ  رب  دـنراد  تلالد  سنج  مه  يایـشا  نیب  نداد  رارق  تفلا  دـنراد و  ياهدـننک  ادـج  يایـشا 

. تسا
. تسا هداد  امش  هب  ار  اهتمعن  نیا  هک  دیربب  هانپ  ادخ  هب  شدونج  ناطیش و  زا  شیوخ ، يهراّما  ياهسفن  ّرش  زا  سپ  ِهَّللا ] َیلِإ  اوُّرِفَف  ]
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تعاطا ار  ادخ  یهن  رما و  دینک و  رارف  دنتسه  امـش  نایادخ  هک  دوخ  ياهاوه  زا  زین  دییوجب و  کمک  ادخ  زا  اهنآ  رورـش  رارـشا و  ّرـش  زا 
. دییامن

. دینک رارف  ماما  ای  لوسر  يوس  هب  ناتیاهنطو  زا  ای  دینک ، رارف  ّجح  يوس  هب  ناتیاهنطو  زا  ای 
یّلـص لوسر  لوق  تیاکح  اوُّرِفَف  یلاعت : يادـخ  لوق  و  مناسرتیم . ار  امـش  نشور  ینایب  اب  وا  بناـج  زا  نم  هک  ٌنِیبُم ] ٌریِذـَن  ُْهنِم  ْمَُکل  یِّنِإ  ]

. تسا یلاعت  يادخ  بناج  زا  ٌریِذَن  ُْهنِم  ْمَُکل  یِّنِإ  ادخ : لوق  ای  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا 
ار امـش  نشور  نایب  اب  ارهق و  زا  نم  هک  دـیتسرپن  ییادـخ  اتکی  يادـخ  اب  زگره  و  ٌنِیبُم ] ٌریِذـَن  ُْهنِم  ْمَُکل  یِّنِإ  َرَخآ  ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  اُولَعَْجت  ـال  َو  ]

. تسا دیکأت  تهج  رارکت  مناسرتیم 
وا دـنتفگ  هکنآ  زج  دـماین  نیـشیپ  مما  رب  یلوسر  چـیه  هکنانچمه  ٌنُونْجَم ] َْوأ  ٌرِحاس  اُولاق  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَتَأ  ام  َِکلذَـک  ]

. تسا هناوید  ای  رحاس 
412 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اهنآ هب  هک  تسا  هدوب  زین  نیـشیپ  نالوسر  دروم  رد  وت  زا  لبق  یتسه  رعاش  ای  نهاک ، اـی  رحاـس ، اـی  نونجم  وت  هک  راّـفک  يهتفگ  نیا  ینعی 
. دنتفگیم نونجم  ای  رحاس 

؟ دنیوگب ینانخس  نینچ  هک  دناهدرک  شرافس  رگیدمه  هب  لوسر  ّقح  رد  نیرخآ  نیلوا و  ایآ  ِِهب ] اْوَصاوَت  َأ  ]
. تسا یلاعت  ّقح  هب  تبسن  میلست  دایقنا و  مدع  ناشیشکرس  نایغط و  ياضتقم  دندوب و  یغاط  یموق  اهنآ  هکلب  َنوُغاط ] ٌمْوَق  ْمُه  َْلب  ]

. نادرگرب يور  اهنآ  زا  نکن و  هلداجم  نانآ  اب  رگید  دنتشاد  راکنا  رب  رارصا  اهنآ  يدرک و  تّجح  مامتا  هکنآ  زا  سپ  ْمُْهنَع ] َّلَوَتَف  ]
. دش یهاوخن  عقاو  شنزرس  دروم  رگید  نیا  زا  سپ  وت  ٍمُولَِمب ] َْتنَأ  امَف  ]

نارفاک و هچرگا  دـناسریم  عفن  نینمؤم  هب  يروآ  دای  هک  نک ، يروآدای  اهنآ  هب  ار  بلطم  نیا  سپ  َنِینِمْؤُْملا ] ُعَْفنَت  يرْکِّذـلا  َّنِإَف  ْرِّکَذ  َو  ]
. دندرگن دنمرهب  نآ  زا  ناقفانم 

ار نیمز  لها  يهمه  درک  دصق  یلاعت  يادخ  دندرک  بیذکت  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مدرم  یتقو  تسا : هدمآ  دّدعتم  رابخا  رد 
هب سپـس  دومن ، محر  نینمؤم  هب  دـش و  لصاح  ادـب  سپـس  ٍمُولَِمب  َْتنَأ  اـمَف  ْمُْهنَع  َّلَوَتَف  دومرف : سپ  مالّـسلا ، هیلع  یلع  زج  دزاـس  كـاله 

«. 1  » َنِینِمْؤُْملا ُعَْفنَت  يرْکِّذلا  َّنِإَف  ْرِّکَذ  َو  دومرف : شربمایپ 
يهیآ هک  هاگنآ  یلو  دومن ، كاله  هب  نیقی  هکنآ  رگم  دوبن  ام  زا  یسک  دش  لزان  ْمُْهنَع  َّلَوَتَف  يهیآ  یتقو  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  ّیلع  زا 

«و
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 131 رون  ریسفت  یفاکلا و  ۀضور  ( 1)
413 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. میدش تحار  همه  دش  لزان  رّکذ »
. دننک شتسرپ  ییاتکی ) هب   ) ارم هکنآ  يارب  رگم  میدیرفاین  ار  سنا  نج و  ام  و  ِنوُُدبْعَِیل ] اَّلِإ  َْسنِْإلا  َو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  ام  َو  ]

رد هچناـنچ  دوش ، هتخانـش  دـنک و  یّلجت  تشاد  تسود  سپ  دوبن ، مسر  مسا و  ربـخ و  وا  زا  هک  دوب  قـلطم  بیغ  یلاـعت  يادـخ  هک  نادـب 
«. فرعأ یکل  قلخلا  تقلخف  فرعا  نأ  تببحأف  اّیفخم  ازنک  تنک  : » هدمآ یسدق  ثیدح 

جراخ ناشتّینانا  زا  هک  هاگنآ  رگم  دنکیمن  یّلجت  نانآ  رب  دنوادخ  دـنریگ و  تفلا  وا  اب  قلخ  دـنک و  یّلجت  نانآ  رب  ات  دـیرفآ  ار  قلخ  سپ 
زج يزیچ  یهلا  تارّرقم  دنـشاب ، یـضار  هدومرف  رّرقم  ادـخ  هک  هچنآ  هب  سوفن  هک  تقو  نآ  رگم  دـنوشیمن  جراخ  ناشتّینانا  زا  دـنوش و 

. تسین یعرش  تادابع 
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دوصقم دنوش ، جراخ  ناشدوخ  یگدنب  ّتیدوبع و  زا  دنـشاب و  یلاعت  يادخ  ناگدـنب  هک  نامز  نآ  رگم  دـنوشیمن  جراخ  ّتینانا  زا  زین  و 
. دندرگ زاب  وا  يوس  هب  دنوش و  وا  هب  لصّتم  دندرگ و  فراع  هک  تسین  نیا  زج  یگدنب  تادابع و  زا 

هک تسا  نیا  هب  راعـشا  تهج  ترابع  ظفل و  نیا  هب  تخانـش  ندرک  ادا  تسا ، تخانـش  تفرعم و  ِنوُدـُبْعَِیل  اَّلِإ  ادـخ : لوق  زا  دوصقم  سپ 
«. 1  » یگدنب اب  ای  تدابع  اب  رگم  دوشیمن  لصاح  تخانش  تفرعم و 

دیاش  ) مالّسلا هیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  دومرف : هک  تسا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
__________________________________________________

 ].....[ عیارّشلا للع  ( 1)
414 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دنسانشب و ار  وا  هکنآ  رگم  هدرکن  قلخ  ار  ناگدنب  یلاعت  يادخ  مدرم  يا  دومرف : دمآ و  شباحصا  دزن  دشاب ) مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 
هیلع نیسحلا  نب  یلع  تمدخ  یمدرم  دنوشیم ، زاینیب  وا  ریغ  تدابع  زا  دننک  تدابع  هاگره  دننکیم و  تدابع  ار  وا  دنـسانشب  هک  هاگنآ 

: دومرف ماما  تسیچ ؟ ادخ  تفرعم  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  درک : ضرع  مالّسلا 
«. 1  » تسا بجاو  نانآ  رب  وا  تعاطا  هک  دنسانشب  ناشماما  نامز  ره  لها  هکنیا  زا  تسا  ترابع 

فالتخا يارب  قلخ  ندیرفآ  هک  دوشیم  هدافتـسا  نآ  زا  هک  ْمُهَقَلَخ  َِکلِذل  َو  َکُّبَر  َمِحَر  ْنَم  اَّلِإ  َنیِِفلَتْخُم  َنُولازَی  َو ال  یلاعت : يادـخ  لوق 
بترتم نآ  رب  لعاف  لعف  هک  هچنآ  دوصقم و  تیاغ  اریز  درادن ، هیآ  نیا  اب  تافانم  رگید  یضعب  نایصع  دّرمت و  یـضعب و  تدابع  و  تسا ،

تقلخ تیاغ  دنـشاب و  فلتخم  هکنآ  رگم  دشاب  دادضا  زا  دـناوتیمن  نوک  ملاع  رد  رـشب  قلخ  نوچ  یلو  تسا  تفرعم  تدابع و  دوشیم 
. تسنانآ فالتخا  دوشیم  یهتنم  نآ  هب  رشب  تقلخ  هک  زین 

رب هک  تسا  یتیاغ  فالتخا  تساهنآ و  شنیرفآ  ییاغ  ّتلع  تدابع  هچ  تسین ، ود  نآ  نیب  یتافانم  سپ  ْمُهَقَلَخ » َِکلذـِل  َو  : » دومرف اذـل  و 
. دوشیم ّبترتم  نآ 

. نارگید يارب  هن  دوخ و  يارب  هن  مهاوخیمن ، يزور  نانآ  زا  نم  ٍقْزِر ] ْنِم  ْمُْهنِم  ُدیِرُأ  ام  ]
( دوخ رب  يدوس  هنوگ  چیه  و   ) ماعط و  ِنوُمِعُْطی ] ْنَأ  ُدیِرُأ  ام  َو  ]

__________________________________________________

نتم رد  دوشیم  رّوصت  هدمآ ، مالّسلا  هیلع  ّیلع  نب  نیـسح  نیـسحلا ، نب  یلع  ياج  هب  اّما  هدمآ  بلطم  نیمه  ص 508  یفاص ، ریسفت  ( 1)
. دشاب هداد  خر  یپاچ  هابتشا  ریسفت 

415 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. کمک قزر و  تهج  زا  تسا  هتساوخ  هچ  نانآ  قلخ  زا  دنوادخ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  میتساوخن .

سپ تسین ، نکمم  ادخ  ریغ  زا  نداد  يزور  ینعی  تسا ، لیلعت  هلمج  نیا  تسا ، یقوزرم  ره  يهدنهد  يزور  دنوادخ  ُقاَّزَّرلا ] َوُه  َهَّللا  َّنِإ  ]
؟ دهاوخب ار  شریغ  ّتیقاّزر  دنوادخ  دوشیم  هنوگچ 

. دنک کمک  نداد  يزور  رد  ار  وا  یسک  درادن  جایتحا  ُنِیتَْملا ] ِةَّوُْقلا  ُوذ  ]
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  هب  ای  دندرک ، راکنا  ار  داعم  ای  أدبم  هک  هنوگ  نیدب  دندرک ، ملظ  ناشدوخ  هب  هک  یناسک  و  اوُمَلَظ ] َنیِذَِّلل  َّنِإَف  ]

. دندرکن ادا  دوب  وا  لباقم  رد  ناشدوخ  میلست  هک  ار  وا  ّقح  دندرکن و  يرادربنامرف  وا  زا  هک  دندرک  ملظ 
هیآ زا  دوصقم  يانعم  نیمه  دـندومن و  بصغ  ار  اهنآ  قوقح  دـندرکن ، نانآ  میلـست  ار  ناـشدوخ  هک  دـندرک ، ملظ  دّـمحم  لآ  ّقح  رد  اـی 

. تسا
. دشابیم رّکذف » : » ادخ لوق  ّتیببس  يارب  ءاف »  » ظفل و 
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. رپ زا  رتمک  ای  دشاب  رپ  دشاب ، بآ  نآ  رد  هک  تسا  يزیچ  ای  ولد  يانعم  هب  بونذ »  » نوچ بیصن ، مهس و  ًابُونَذ ] ]
. تسا ینالوط  نآ  ّرش  هک  دشاب  يزور  بونذ »  » زا دوصقم  تسا  نکمم  و 

« دّمحم لآ  ملظ  رد  هک  یناسک  ْمِِهباحْصَأ ] ِبُونَذ  َْلثِم  ]
. دندرک يوریپ  نانآ  زا 

. دننکن هلجع  باذع  يارب  سپ  ِنُولِْجعَتْسَی ] الَف  ]
ای ایند  رخآ  زور  نآ  و  َنوُدَـعُوی ] يِذَّلا  ُمِهِمْوَی  ْنِم   ] دـندش رفاک  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  هک  یناسک  رب  ياو  سپ  اوُرَفَک ] َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  ]

. تسا تمایق  زور 
__________________________________________________

یمق میهاربا  نب  یلع  ریسفت  ( 1)
416 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

416 ص :  روّطلا .....  ةروس 

هراشا

. تسا یّکم  تسا و  هیآ  هن  لهچ و 
20 تایآ 1 -

416 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 1  (: 52  ) روطلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ِروُمْعَْملا ِْتیَْبلا  َو  ( 3  ) ٍروُْشنَم ٍّقَر  ِیف  ( 2  ) ٍروُطْسَم ٍباتِک  َو  ( 1  ) ِروُّطلا َو 

(9  ) ًارْوَم ُءامَّسلا  ُروُمَت  َمْوَی  ( 8  ) ٍِعفاد ْنِم  َُهل  ام  ( 7  ) ٌِعقاَول َکِّبَر  َباذَع  َّنِإ  ( 6  ) ِروُجْسَْملا ِرْحَْبلا  َو  ( 5  ) ِعُوفْرَْملا ِفْقَّسلا  َو 
ُراَّنلا ِهِذه  ( 13  ) اعَد َمَّنَهَج  ِران  یلِإ  َنوُّعَُدی  َمْوَی  ( 12  ) َنُوبَْعلَی ٍضْوَخ  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا  ( 11  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَوَف  ( 10  ) ًاْریَس ُلابِْجلا  ُریِسَت  َو 

(14  ) َنُوبِّذَُکت اِهب  ُْمْتنُک  ِیتَّلا 
ِیف َنـیِقَّتُْملا  َّنِإ  ( 16  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام  َنْوَزُْجت  اـمَّنِإ  ْمُْکیَلَع  ٌءاوَس  اوُِربْصَت  ـال  َْوأ  اوُِربْصاَـف  اهْوَلْـصا  ( 15  ) َنوُرِْـصُبت ُْمْتنَأ ال  ْمَأ  اذه  ٌرْحِـسَف  َأ 

(19  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ًائِینَه  اُوبَرْشا  َو  اُولُک  ( 18  ) ِمیِحَْجلا َباذَع  ْمُهُّبَر  ْمُهاقَو  َو  ْمُهُّبَر  ْمُهاتآ  اِمب  َنیِهِکاف  ( 17  ) ٍمیِعَن َو  ٍتاَّنَج 
(20  ) ٍنیِع ٍروُِحب  ْمُهانْجَّوَز  َو  ٍۀَفوُفْصَم  ٍرُرُس  یلَع  َنِیئِکَّتُم 

416 ص :  همجرت ..... :

. روط هوک ]  ] هب دنگوس 
. هتشون یباتک  هب  و 

. هداشگرس یقرو  رد 
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. رومعملا تیب  هب  و 
. هتشارفا رب  فقس  هب  و 

[. شتآ زا   ] راشرس يایرد  هب  و 
. تسا یندش  عقاو  تراگدرورپ  باذع  هک 

. درادن ینادرگرب  [و ]
. ددرگ مه  رد  تدش  هب  نامسآ  هک  يزور 

417 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دوش ناور  تدش  هب  اههوک  و 

نارکنم رب  ياو  يزور  نینچ  رد  يرآ 
. دنمرگرس ییاخژاژ  هب  هک  یناسک 

. دنوش هدنار  تدش  هب  مّنهج  شتآ  يوس  هب  هک  يزور 
. دیتشاگنایم غورد  ار  نآ  هک  تسا  یشتآ  نامه  نیا  دنیوگ ] [و 

؟ دیرگنیمن تریصب ] مشچ  هب   ] امش هکنآ  ای  تسوداج ، نیا  سپ  ایآ 
. دیباییم ازج  دیاهدرک  هچنآ  ربارب  رد  طقف  تسا ، ناسکی  ناتیارب  دینکن ، ربص  هچ  دینک ، ربص  هچ  دیوش و  نآ  دراو 

. دناتمعن زان و  اهناتسوب و  رد  ناراگزیهرپ 
. تسا هتشاد  ناشناما  رد  مّنهج  باذع  زا  ناشراگدرورپ  هکنیا ] زا   ] دنمّرخ و تسا ، هتشاد  ینازرا  نانآ  هب  ناشراگدرورپ  هچنآ  زا 

. دیماشایب دیروخب و  ییاراوگ  هب  دیاهدرک ، هک  ییاهراک  رطاخ  هب 
. مینادرگ مشچ  تشرد  نایروح  تفج  ار  نانآ  دناهدز و  هیکت  هدش  فیدر  ياهتخت  رب  نانآ ] ]

417 ص :  ریسفت ..... 

تاـکرب و عاونا  نوچ  هوک ، قلطم  هب  دـنگوس  اـی  تسا ، هتفگ  نخـس  نآ  يور  رب  یـسوم  اـب  دـنوادخ  هک  روط  هوـک  هب  دـنگوس  ِروُّطلا ] َو  ]
، ملاع دوجو  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  ماما  نآ  نطاب  تسا و  تاکرب  عیمج  لصا  هک  دیآیم  نوریب  بآ  شریز  زا  نوچ  تسه  نآ  رد  تاریخ 

. تسوا يهلیسو  هب  نآ  تاکرب  اق و 
ادـخ هب  دـشاب  هدوب  تسار  بناج  هب  هک  یتروص  رد  دـسرب  اجنآ  هب  ناسنا  رگا  هک  تسا  نآ  یلاع  يهبترم  سفن و  يالاب  تهج  دوصقم  ای 

. دوشیم کیدزن 
. هدش هتشون  ٍروُطْسَم ] ٍباتِک  َو  ]

(. داتسرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  شلوسر  رب  ادخ  هک   ) نامرف يهدوشگ  هفیحص  رد  ٍروُْشنَم ] ٍّقَر  ِیف  ]
هک  تسا  ملاع  يالویه  نآ  زا  دوصقم  تسا و  دیفس  يهفحص  زین  دوشیم و  هتشون  نآ  رد  هک  تسا  یکزان  تسوپ  زا  ترابع  قّرلا »  » ظفل

418 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. هدش هتشون  ناسنا  كرادم  اوق و  سفن و  نآ  رد  هک  تسا  ناسنا  عبط  دوصقم  ای  هدش ، هتشون  نآ  رد  ملاع  سوفن  عاونا و  روص 

هک هچ  ره  هتـشذگ و  هدوب و  هک  هچ  ره  نآ  رد  هتـشون و  نامـسآ  رد  شاهکیالم  يارب  دنوادخ  هک  تسا  یباتک  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب 
. دننکیم لمع  نآ  قبط  دنناوخیم و  ار  نآ  هکیالم  هدش و  هتشون  هدنیآ  رد  دوب  دهاوخ 

. تسا هدش  هتشون  ظوفحم  حول  رد  ادخ  دزن  هک  تسا  نآرق  دوصقم  دناهتفگ : یخرب 
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«. 2  » دناهتسناد تاروت  ار  نآ  یضعب  و  « 1  » دوشیم هداد  مدآ  ینب  تسد  هب  تمایق  زور  هک  تسا  لامعا  ياههفیحص  دناهتفگ : یضعب 
. رومعم تیب  رب  مسق  ِروُمْعَْملا ] ِْتیَْبلا  َو  ]

. دندرگیمن رب  نآ  يوس  هب  زگره  سپس  دنوشیم ، اجنآ  لخاد  هکیالم  رازه  داتفه  زور  ره  هک  « 3  » تسا مراهچ  نامسآ  رد  رومعم  تیب 
روعملا تیب  نآ  و  دـیمان ، حارـض »  » ار اهنآ  داد ، رارق  هناوتـسا  راهچ  شرع  ریز  دـنوادخ  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا 

هب و  تسا ،
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 رون  یمق - میهاربا  نب  یلع  سوواط . نبا  تادعولا  جهم  ( 2 ، 1)
. تسا رومعم  تبحم  تفرعم و  هب  هک  تسا  نیفراع  بولق  هب  هراشا  رومعملا - تیب  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  ( 3)

: تسا نآ  هب  نشور  تیدوبع  يور  تسا و  نآ  رد  هدنب  تداعس  هک  تسا  زیچ  هس  تفگ : تقیرط  ریپ 
. ّقح رکذ  هب  نابز  لاغتشا  - 1
. ّقح رهم  هب  لد  قارغتسا  - 2
. ّقح رظن  زا  رس  ءالتما  و  - 3

. دراد رکذ  هب  نابز  دیارایب و  رهم  هب  لد  دیآ و  رظن  ّقح  زا  تسخن 
ص 345 رارسا ج 9 / فشک  يراصنا - هّللا  دبع  هجاوخ 

419 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یناسک هب  دیزاسب ، نآ  هزادناب  نآ و  دننامه  ییانب  زین  نیمز  رد  دومرف : داتـسرف و  ار  هکیالم  سپـس  دینک ، فاوط  نآ  رود  دومرف : هکیالم 

. دنیامن فاوط  ار  هناخ  نآ  ات  داد  روتسد  دندوب  نیمز  رد  هک 
. تسایند نامسآ  رد  رومعملا  تیب  تسا : هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  زا  و 

. تسا متفه  نامسآ  رد  رومعملا  تیب  هک  تسا ، هدمآ  وا  زا  يرگید  ثیدح  رد  و 
وا بلق  دـیاب  رومعملا  تیب  سپ  تسریبک  ناسنا  قباطم  ریغـص  ناـسنا  نوچ  تسا و  لـیوأت  هجو  هب  رعـشم  دروم  نیا  رد  راـبخا  فـالتخا  و 

. تسایند نامسآ  رد  یهجو  هب  شرع ، تحت  یهجو  هب  مراهچ و  نامسآ  رد  یهجو  هب  هک  دشاب 
تـسا حاورا  نامـسآ  رد  هک  يوـنعم  بلق  لـباقم  رد  هکیـالم  ار  نآ  تسا و  عـبط  نیمز  رد  نآ  هک  تسا  يربونـص  بـلق  نآ  لـباقم  رد  و 

. دناهتخاس
. تسا عبط  بلق و  يارب  فقس  يهلزنم  هب  نآ  هک  لقع  ای  نامسآ )  ) دنلب قاط  هب  مسق  ِعُوفْرَْملا ] ِفْقَّسلا  َو  ]

یلویه يایرد  دوصقم  دـیآیم و  نوریب  شتآ  تمایق  زور  رد  اـهایرد  زا  هچ  رپ ، ياـیرد  اـی  هدـش ، هدز  شتآ  ياـیرد  ِروُجْـسَْملا ] ِرْحَْبلا  َو  ]
. دزوسیم یناطیش  ياههلیح  اهتوهش و  اهبضغ و  شتآ  زا  هک  تسا 

، تسین نآ  هدنراد  زاب  یـسک  دوشیم و  عقاو  امتح  تراگدرورپ  باذع  هک  ًارْوَم ] ُءامَّسلا  ُروُمَت  َمْوَی  ٍِعفاد  ْنِم  َُهل  ام  ٌِعقاَول  َکِّبَر  َباذَع  َّنِإ  ]
. دنزیم رود  ای  دنزیم ، جوم  ای  دوشیم ، برطضم  نامسآ  هک  يزور  رد 

يواسم نیمز  اب  ات  دنوریم  هار  اههوک  ًاْریَس ] ُلابِْجلا  ُریِسَت  َو  ]
420 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. يرادنپیم نکاس  ار  اهنآ  وت  ربا و  ندرک  تکرح  دننام  هب  دننکیم  تکرح  اهنآ  هک  دوشیم ، راکشآ  رهاظ و  اههوک  ریس  ای  دنوشیم 
. ناگدننک بیذکت  رب  ياو  دسر  ارف  زور  نآ  هاگره  ٌْلیَوَف ] ]

مالّـسلا هیلع  یلع  تیالو  صوصخ  رد  ای  دننکیم ، بیذـکت  قلطم  تروص  هب  ار  شلوسر  ادـخ و  هک  یناسک  رب  ياو  َنِیبِّذَـکُْمِلل ] ٍذـِئَمْوَی  ]
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. تسا دوصقم  انعم  نیمه  هک  دننکیم ، بیذکت 
. دننکیم يزاب  ینزغورد  رد  هک  نانآ  َنُوبَْعلَی ] ٍضْوَخ  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا  ]

. تسا روز  هب  نداد  له  عفد و  يانعم  هب  ّعد »  » نوچ دنوشیم ، هداد  له  هک  يزور  نآ  رد  َنوُّعَُدی ] َمْوَی  ]
. دننکفا رد  شتآ  يوس  هب  اعَد ] َمَّنَهَج  ِران  یلِإ  ]

سپـس دوشیم  هدروآ  ناشیاهاپ  يوس  هب  نانآ  یناشیپ  دوشیم و  هتـسب  ناشیاهندرگ  هب  ناشیاهتـسد  هک  تسا  نینچ  ّعد » : » دناهتفگ یخرب 
. دنوشیم هداد  له  مّنهج  هب  ور  رب 

. دندرک نآ  بیذکت  هک  تسا  شتآ  نامه  نیا  هک  دننک  باطخ  اهنآ  هب  َنُوبِّذَُکت ] اِهب  ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ُراَّنلا  ِهِذه  ]
. دنیوگیم مّنهج  نینزاخ  ای  هکیالم ، ای  ادخ ، ینعی  تسا ، لوق  ریدقت  هب  رّدقم  لاؤس  باوج  ای  هّیلاح ، هلمج 

. دینکیمن زاب  تریصب  مشچ  زونه  هکنآ  ای  تسا  رحس  ناترظن  هب  مه  خزود  شتآ  نیا  ایآ  َنوُرِْصُبت ] ُْمْتنَأ ال  ْمَأ  اذه  ٌرْحِسَف  َأ  ]
یلاعت يادخ  دنکیم  فّرـصت  اهمشچ  رد  وا  دـنتفگیم  یهاگ  دـندادیم و  تبـسن  رحـس  هب  یهاگ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  نوچ 

هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  ّقح  رد  ار  نانآ  راتفگ 
421 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

؟ دینیبیمن ناتیاهمشچ  رد  فّرصت  اب  امش  ای  تسا  رحس  شتآ  مّنهج و  نیا  ایآ  دومرف : سپ  دینادرگرب ، ناشدوخ 
. دیوش رد  خزود  هب  دوشیم : هتفگ  اهنآ  هب  اهْوَلْصا ] ]

ار موهفم  اذـل  و  تسا ، تاواسم  هیوست و  يارب  وأ »  » ظفل سب . تسا و  ناسکی  ناتلاح  هب  يربص  یب  يربص و  سپ  اوُِربْصَت ] َْوأ ال  اوُِربْصاَـف  ]
. دیزرون ای  دیزرو  ییابیکش  هچ  دومرف : درک و  دیکأت  حیرصت  اب 

ایوگ تسا  رّدقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  دـینیبیم  ار  ناتیاههدرک  يازج  هک  دـنکیمن ، یقرف  َنُولَمْعَت ] ُْمْتنُک  ام  َنْوَزُْجت  امَّنِإ  ْمُْکیَلَع  ٌءاوَس  ]
. تسا ناتدوخ  لمع  يازج  دیوگیم : مینکیم ؟ باذع  نینچ  ارچ  هدش : هتفگ 

وا هب  هک  هنوگ  نیدب  دندرک ، زیهرپ  مالّسلا  هیلع  ّیلع  تیالو  رد  شلوسر  ادخ و  بیذکت  زا  هک  نانآ  ینعی  ناراکزیهرپ  هّتبلا  َنیِقَّتُْملا ] َّنِإ  ]
. دندرک تعیب  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  وا  اب  و  دندومن ، رارقا 

. دنتمعن زان و  رپ  ياهتشهب  رد  هک  ٍمیِعَن ] َو  ٍتاَّنَج  ِیف  ]
. تسنداد ناشن  گرزب  میخفت و  يارب  میعن »  » و تاّنج »  » ظفل ندروآ  هرکن 

. دنتسه یضار  دندنسپیم و  هداد  ادخ  هک  ار  هچنآ  ای  دنوشیم ، دنمرهب  هداد  اهنآ  هب  ادخ  هک  ییاهتمعن  زا  ْمُهُّبَر ] ْمُهاتآ  اِمب  َنیِهِکاف  ]
. تسا هتشاد  ناشظوفحم  خزود  باذع  زا  ادخ  و  ِمیِحَْجلا ] َباذَع  ْمُهُّبَر  ْمُهاقَو  َو  ]

. تسا لوق  ریدقت  هب  رّدقم  لاؤس  باوج  هفنأتسم و  ای  هّیلاح ، هلمج 
. تسامش ياهرادرک  شاداپ  نیا  امش و  رب  داب  اراوگ  دوشیم : هتفگ  اهنآ  هب  َنُولَمْعَت ] ُْمْتنُک  اِمب  ًائِینَه  اُوبَرْشا  َو  اُولُک  ]

. تسا لاح  نیئکّتم  ظفل  ٍۀَفوُفْصَم ] ٍرُرُس  یلَع  َنِیئِکَّتُم  ]
422 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیاهدرک هّیکت  رگیدکی  هب  لصّتم  هدز و  مه  رانک  ياهتخت  رب  هک  یلاح  رد  ینعی ،
. میاهدینادرگ نانآ  تفج  مه  ار  نیعلا  روح  ام  و  ٍنیِع ] ٍروُِحب  ْمُهانْجَّوَز  َو  ]

رهاظ راکشآ و  هچرگا  تسا  لصاح  نانآ  رب  زین  ایند  راد  رد  جیوزت  نیا  هک  دشاب  نیا  هب  راعشا  ات  دروآ  یضام  تروص  هب  ار  انجّوز )  ) لعف
. دینک ییوشانز  مشچ  هایس  نانز  اب  امش  امتح  هک  تسا ، نآ  عوقو  ندوب  یمتح  قّقحت و  هب  هراشا  یضام  لعف  تسا  نکمم  تسین و 

28 تایآ 21 -
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422 ص :  ات 28 ..... ] تایآ 21  (: 52  ) روطلا هروس  ]

هراشا

َو ( 21  ) ٌنیِهَر َبَسَک  اـِمب  ٍئِْرما  ُّلُـک  ٍءْیَـش  ْنِم  ْمِِهلَمَع  ْنِم  ْمُهاـْنَتلَأ  اـم  َو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِِـهب  اـنْقَْحلَأ  ٍناـمیِِإب  ْمُُـهتَّیِّرُذ  ْمُْـهتَعَبَّتا  َو  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  َو 
ٌُؤلُْؤل ْمُهَّنَأَـک  ْمَُهل  ٌناـْملِغ  ْمِْهیَلَع  ُفوُطَی  َو  ( 23  ) ٌمِیثَْأت َو ال  اهِیف  ٌْوَغل  ًاـسْأَک ال  اـهِیف  َنوُعَزاـنَتَی  ( 22  ) َنوُهَتْـشَی اَّمِم  ٍمَْحل  َو  ٍۀَهِکاِفب  ْمُهانْدَدـْمَأ 

(25  ) َنُولَءاسَتَی ٍضَْعب  یلَع  ْمُهُضَْعب  َلَْبقَأ  َو  ( 24  ) ٌنُونْکَم
(28  ) ُمیِحَّرلا ُّرَْبلا  َوُه  ُهَّنِإ  ُهوُعْدَن  ُْلبَق  ْنِم  اَّنُک  اَّنِإ  ( 27  ) ِموُمَّسلا َباذَع  اناقَو  َو  اْنیَلَع  ُهَّللا  َّنَمَف  ( 26  ) َنیِقِفْشُم اِنلْهَأ  ِیف  ُْلبَق  اَّنُک  اَّنِإ  اُولاق 

422 ص :  همجرت ..... :

زا يزیچ  و  میزاس ، قحلم  ناشیا  هب  ار  ناشدور  داز و  دناهدرک ، يوریپ  ناشیا  زا  نامیا  رد  ناشدور  داز و  دـناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  و 
. تسا شیوخ  رادرک  راک و  ورگ  رد  یناسنا  ره  میهاکن  ناشلمع  يازج ] ]

. میهدیم دنراد  شوخ  هک  یناگدنرپ ]  ] تشوگ اههویم و  زا  یپ  رد  یپ  ار  ناشیا  و 
هن هک  ار  یماج  اجنآ  رد 

423 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنریگیم مه  تسد  زا  تسا ، هانگ  هن  ییوگ و  هدوهیب  يهیام 

. دناهتفهن دیراورم  ناشیا  ییوگ  هک  دندرگیم  ناش  راکتمدخ ]  ] ناناوج نانآ  درگادرگ  رب  و 
. دنروآ يور  یسرپمه  هب  رگید  یضعب  هب  نانآ  زا  یضعب  و 

. میدوب كانمیب  نامهداوناخ  نایم  رد  نیا ، زا  شیپ  ام  دنیوگ 
. تشاد ناما  رد  مّنهج ]  ] رابشتآ باذع  زا  ار  ام  و  داد ] تمعن  و   ] داهن ّتنم  ام  رب  دنوادخ  سپس 

. تسا نابرهم  راکوکین  هک  تسوا  میدناوخیم  شیاین ] اعد و  هب   ] ار وا  نیا  زا  شیپ  ام 

423 ص :  ریسفت ..... 

. دندروآ نامیا  ّصاخ  تعیب  ای  ماع  تعیب  اب  هک  یناسک  دناهدروآ  نامیا  ادخ  هب  هک  نانآ  و  اُونَمآ ] َنیِذَّلا  َو  ]
. دندرک يوریپ  نانآ  زا  نامیا  رد  نانآ  هّیرذ »  » و ٍنامیِِإب ] ْمُُهتَّیِّرُذ  ْمُْهتَعَبَّتا  َو  ]

هب ای  عم »  » ینعم هب  ءاب »  » و دـشابیم ، نادـنزرف  قلطم  اـی  صخـش  کـچوک  نادـنزرف  نآ  و  دوشیم ، قـالطا  رتشیب  یکی و  رب  هّیرذ »  » ظـفل
، تسا نیملسم  هب  قاحلا  تهج  نامیا  زا  یعون  ندوب  یفاک  هب  راعـشا  يارب  نامیا »  » ظفل ندروآ  هرکن  تسا و  تّیببـس  يارب  ای  یف »  » يانعم

زونه نوچ  دنشابن ، یقیقح  مالسا  موکحم  هچرگا  دنتسه ، ناملسم  مکح  رد  ناناملسم  زیر  راغص و  دالوا  هچ  دشاب ، یمکح  نامیا  هچرگا 
. تسا هتفرگن  قّلعت  اهنآ  هب  فیلکت 

. میناسرب نانآ  هب  ار  نادنزرف  نآ  ام  ْمُهَتَّیِّرُذ ] ْمِِهب  انْقَْحلَأ  ]
ات درادیم  هتسویپ  ناشناردپ  هب  دنرتمک  ناشناردپ  يهجرد  زا  یلو  دنتسه  فّلکم  هک  ار  نینمؤم  دالوا  یلاعت  يادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم 

424 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دنتسین  فّلکم  هک  ناکدوک  نآ  دشاب و  ناردپ  نامیا  تشادگرزب  فیرشت و 
«. 1  » دشاب نانآ  تشادگرزب  فیرشت و  ات  دنوشیم  ناردپ  هب  قحلم  ناردپ  نامیا  ضحم  هب 
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. دنریگیم رارق  ناردپ  يامنهار  تشهب  رد  کچوک  نادنزرف  تسا : هدمآ  رابخا  رد  هچنانچ 
. مینکیمن مک  يزیچ  نانآ  لمع  زا  دالوا  قاحلا  يهطساو  هب  ام  و  ٍءْیَش ] ْنِم  ْمِِهلَمَع  ْنِم  ْمُهاْنَتلَأ  ام  َو  ]

رادرک ریگرد و  سک  ره  هک  تسا  یلاح  رد  نآ  ینعی ، تسا  رّدـقم  لاؤس  باوج  هضرتعم  ای  هّیلاـح ، هلمج  ٌنیِهَر ] َبَسَک  اـِمب  ٍئِْرما  ُّلُـک  ]
. تسا شیوخ 

نکمم نآ  فیرعت  هک  یفیرـش  يهویم  هب  ٍۀَـهِکاِفب ] ، ] همه هب  میدـیناسر  ددـم  یگـشیمه  یجیردـت و  تروص  هب  ناـنآ  هب  و  ْمُهانْدَدـْمَأ ] َو  ]
. تسین

. دشاب نکمم  نآ  فیرعت  ات  تسین  ایند  ياهتشوگ  سنج  زا  هک  هتخانشان  تشوگ  و  ٍمَْحل ] َو  ]
. اههدنرپ ریغ  اههدنرپ و  تشوگ  لثم  تشوگ  يهدنراد  زا  ای  تشوگ  زا  َنوُهَتْشَی ] اَّمِم  ]

. دنریگیم رگیدمه  زا  ار  بارش  يهساک  یلاحشوخ  دجو و  زا  نانآ  و  َنوُعَزانَتَی ] ]
نآ زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  مسا  تسا ، زومهم  سأک »  » ظفل ًاسْأَک ] اهِیف  ]

__________________________________________________

همطاف ّیلع و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هراب  رد  هیآ  نیا  دیوگیم : ساّبع  نبا  زا  لقن  هب  ناهرب ج 2 ص 242  ریسفت  رد  ( 1)
. دشابیم مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  و 

دنوادخ دومرفیم : هک  مدینش  مالّسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ترضح  زا  دیوگیم : ملـسم  نب  دّمحم  لوق  زا  ناهرب ج 4 ص 241  ریسفت  رد 
 ... داد رارق  وا  هّیرذ  رد  ار  تماما  مالّسلا ، امهیلع  یلع  نب  نیسح  تداهش  ضوع  رد 

425 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دوصقم هاوخ  تسا  ّثنؤم  سأک »  » ظفل دوشیم و  قالطا  زین  رمخ  رب  تسا و  نآ  رد  بارش  هک  یمادام  تسا  نآ  مسا  ای  دنشونیم ، بارش 

. دشاب دوصقم  بارش  دوخ  هاوخ  و  دوشیم ، هدروخ  بارش  نآ  رد  هک  دشاب  یفرظ 
هدوهیب وغل و  ياهرادرک  هک  تسین  يویند  بارـش  ياههساک  دننام  رگیدـمه  زا  نتفرگ  اههساک و  لدـب  ّدر و  ماگنه  اجنآ  رد  اهِیف ] ٌْوَغل  [ال 

. دوش ماجنا 
. ایند ياهبارش  فالخ  رب  تسین  راکهانگ  دشونیم  بارش  هک  یسک  و  ٌمِیثَْأت ] َو ال  ]

ؤلؤل دننام  يدیفس  یگدنشخرد و  یگنشق ، ییابیز ، رد  هک  تسا  ینامالغ  ناشدرگرب  و  ٌنُونْکَم ] ٌُؤلُْؤل  ْمُهَّنَأَک  ْمَُهل  ٌناْملِغ  ْمِْهیَلَع  ُفوُطَی  َو  ]
ظوفحم دـنکیم  ردـک  هک  ییاـهزیچ  اـهرابغ و  زا  ناـهنپ  ؤلؤل  هک  تسا  تهج  نادـب  ندوب  ناـهنپ  نوـنکم و  هب  ؤـلؤل  فیـصوت  دنتـسه و 

. دنامیم
. دنسرپیم تشهب  ياهتمعن  زا  يدنمهرهب  مّعنت و  ببس  زا  رگید  یضعب  زا  نانآ  زا  یخرب  ْمُهُضَْعب ] َلَْبقَأ  َو  ]

. دننکیم وج  سرپ و  دیآیم ، هک  ياهنیرق  هب  تشهب  رد  اهنآ  مّعنت  ببس  زا  و  َنُولَءاسَتَی ] ٍضَْعب  یلَع  ]
نابرهم شیوخ  لها  رب  ام  َنیِقِفْـشُم ] اِنلْهَأ  ِیف   ] ترخآ زا  لبق  نیا ، زا  شیپ  ام  ُلـْبَق ] اَّنُک  اَّنِإ  (: ] دـنیوگیم  ) دـنتفگ باوج  رد  اـهنآ  اُولاـق ] ]

«. 1  » میدیسرتیم ادخ  باذع  زا  ای  میدوب ،
__________________________________________________

. یمق میهاربا  نب  یلع  ریسفت  ( 1)
426 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تشاذگ تّنم  ام  رب  ار  اهتمعن  نیا  دنوادخ  سپ  اْنیَلَع ] ُهَّللا  َّنَمَف  ]
تسا ترارح  امرگ و  مومس  ای  تسا ، مّنهج  ياهمان  زا  مومّسلا »  » ظفل درک ، ظفح  ار  ام  مّنهج  مومـس  باذع  زا  و  ِموُمَّسلا ] َباذَع  اناقَو  َو  ]
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. دوشیم ندب  ياهخاروس  ّماشم و  رد  لخاد  هک 
دناوخب ار  وا  هک  ره  تسا  یـسک  وا  میتسنادیم  نوچ  میدـناوخیم  ار  دوخ  يادـخ  نیا  زا  شیپ  ام  و  ُّرَْبلا ] َوُه  ُهَّنِإ  ُهوُعْدـَن  ُلـْبَق  ْنِم  اَّنُک  اَّنِإ  ]

. دنکیمن كرت  ار  وا  ندرک  يرای  نودب 
. دنکیم لّضفت  نانآ  قاقحتسا  نودب  شناگدنب  رب  و  ُمیِحَّرلا ] ]

49 تایآ 29 -

426 ص :  ات 49 ..... ] تایآ 29  (: 52  ) روطلا هروس  ]

هراشا

َنِم ْمُکَعَم  یِّنِإَـف  اوُـصَّبََرت  ْلـُق  ( 30  ) ِنوـُنَْملا َْبیَر  ِهـِب  ُصَّبَرَتـَن  ٌرِعاـش  َنوـُلوُقَی  ْمَأ  ( 29  ) ٍنُونْجَم ـال  َو  ٍنِهاـِکب  َکِّبَر  ِۀَـمِْعِنب  َْتنَأ  اـمَف  ْرِّکَذَـف 
(33  ) َنُونِمُْؤی َْلب ال  َُهلَّوَقَت  َنُولوُقَی  ْمَأ  ( 32  ) َنوُغاط ٌمْوَق  ْمُه  ْمَأ  اذِهب  ْمُهُمالْحَأ  ْمُهُُرمَْأت  ْمَأ  ( 31  ) َنیِصِّبَرَتُْملا

َنُوِنقُوی َْلب ال  َضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  اوُقَلَخ  ْمَأ  ( 35  ) َنوُِقلاـْخلا ُمُه  ْمَأ  ٍءْیَـش  ِْریَغ  ْنِم  اوُِقلُخ  ْمَأ  ( 34  ) َنِیقِداص اُوناک  ْنِإ  ِِهْلثِم  ٍثیِدَِـحب  اُوتْأَْیلَف 
(38  ) ٍنِیبُم ٍناْطلُِسب  ْمُهُعِمَتْسُم  ِتْأَْیلَف  ِهِیف  َنوُعِمَتْسَی  ٌمَّلُس  ْمَُهل  ْمَأ  ( 37  ) َنوُرِْطیَصُْملا ُمُه  ْمَأ  َکِّبَر  ُِنئازَخ  ْمُهَْدنِع  ْمَأ  ( 36)

َنیِذَّلاَف ًاْدیَک  َنوُدیُِری  ْمَأ  ( 41  ) َنُوُبتْکَی ْمُهَف  ُْبیَْغلا  ُمُهَْدنِع  ْمَأ  ( 40  ) َنُولَْقثُم ٍمَْرغَم  ْنِم  ْمُهَف  ًارْجَأ  ْمُُهلَئْسَت  ْمَأ  ( 39  ) َنُونَْبلا ُمَُکل  َو  ُتانَْبلا  َُهل  ْمَأ 
(43  ) َنوُکِرُْشی اَّمَع  ِهَّللا  َناْحبُس  ِهَّللا  ُْریَغ  ٌهلِإ  ْمَُهل  ْمَأ  ( 42  ) َنوُدیِکَْملا ُمُه  اوُرَفَک 

ْمُْهنَع ِینُْغی  ـال  َمْوَی  ( 45  ) َنوُقَعُْـصی ِهِیف  يِذَّلا  ُمُهَمْوَی  اُوقالُی  یَّتَح  ْمُهْرَذَـف  ( 44  ) ٌموُکْرَم ٌباحَـس  اُولوُقَی  ًاِطقاس  ِءاـمَّسلا  َنِم  ًافْـسِک  اْوَرَی  ْنِإ  َو 
َکَّنِإَـف َکِّبَر  ِمْکُِحل  ِْربْصا  َو  ( 47  ) َنوُمَْلعَی ـال  ْمُهَرَثْکَأ  َّنِکل  َو  َکـِلذ  َنُود  ًاباذَـع  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  َّنِإ  َو  ( 46  ) َنوُرَْصُنی ْمُه  َو ال  ًاْئیَـش  ْمُهُْدیَک 

(48  ) ُموُقَت َنیِح  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَس  َو  اِنُنیْعَِأب 
(49  ) ِموُجُّنلا َرابْدِإ  َو  ُهْحِّبَسَف  ِْلیَّللا  َنِم  َو 

427 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

427 ص :  همجرت ..... :

. هناوید هن  ینهاک و  هن  تراگدرورپ  تمعن  هب  وت  هک  هد  دنپ  سپ 
. میشکیم راظتنا  ار  گرم ] راگزور /[  ثداوح  وا  ّقح  رد  ام  هک  تسا  يرعاش  دنیوگ  رگم 

. منارظتنم زا  امش  هارمه  مه  نم  هک  دیشاب  رظتنم  وگب 
. دنرگنایغط یموق  ناشیا  رگم  ای  دهدیم ، نامرف  رما  نیا  هب  ناشیاهدرخ  رگم  ای 

. دنزرویمن نامیا  هک  تسا  نیا  ّقح  تسا ، هتفاب  رب  دوخ  زا  ار  نآ  دنیوگ  ای 
. دنروایب نآ  دننام  ینخس  دیاب  دنتسه ، وگتسار  رگا  سپ 

. دنا دوخ ]  ] قلاخ ناشدوخ  هکنآ  ای  دناهدش ، قلخ  چیه  زا  ای 
. دنزرویمن نیقی  هک  تسا  نیا  ّقح  دناهدیرفآ ، ار  نمز  اهنامسآ و  ای 

. دنناگریچ نانآ  ای  تساهنآ ، دزن  تراگدرورپ  ياههنیجنگ  ای 
. دروایب راکشآ  لیلد  نانآ  يهدنونش  تروص  نیا  رد  دنونشیم  نآ  اب  ار ] رارسا  هتفر ][  الاب  نآ  رب   ] هک دنراد  ینابدرن  ای 

؟ تسا نارسپ  ار  امش  نارتخد و  ار  دنوادخ ]  ] وا رگم  ای 
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. دنرابنارگ یناوات  ریز  نانآ  ینکیم و  تساوخرد  يدزم  نانآ  زا  رگم  ای 

. دنسیونیم دنهاوخ ] هچ  ره   ] ناشیا تسا و  نانآ  رایتخا  رد  بیغ  رگم  ای 
. دناهدروخ گنرین  دوخ  نارفاک  یلو  دنراد  رس  رد  یگنرین  رگم  ای 
زا دنوادخ  تسا  هّزنم  تسا  دنوادخ  زا  ریغ  ییادخ  ار  ناشیا  رگم  ای 

428 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنراگنایم هک  یکیرش 

. تسا تمعن ] و   ] مکارتم يربا  دنیوگ  دننیب ، هدنتفا  ار  نامسآ  زا  ياهراپ  نوچ  و 
. دننک رادید  دنوش ، هدرک  شوهیب  نآ  رد  هک  ار  ناشصاخ  زور  ات  نک  اهر  ار  ناشیا  سپ 

. دنباین يرای  دیاین و  نانآ  راک  هب  ناشگنرین  هک  يزور 
. دننادیمن ناشرتشیب  یلو  تسا  نیا  زج  یباذع  ناراکمتس  يارب  و 

حیبست ار  تراگدرورپ  هنارازگـساپس  یتساخرب  باوخ ] زا   ] نوچ ییام و  رظن  ریز  وت  هک  نک ، ییابیکـش  تراـگدرورپ  مکح  راـظتنا  رد  و 
. يوگ

. نک شیاین  ار  وا  زین  ناگراتس  ندش  بیاغ  ماگنه  یپ  رد  بش و  زا  ییاهشخب  رد  و 

428 ص :  ریسفت ..... 

(. زاس ادخ   ) رّکذتم ار  قلخ  ام  لوسر  يا  ْرِّکَذَف ] ]
هچرگا تسا  دـیفم  اهیـضعب  هب  يروآدای  هک  شاب ، هتـشادن  كاب  نانآ  لوبق  ّدر و  زا  نک و  يروآدای  وت  سپ  تسا  نینچ  بلطم  هک  لاح 

. دشاب هتشادن  هدیاف  ادتبا  رد  هچرگا  دوشیم ، عقاو  دیفم  ماجنا  رس  يروآدای  ای  دندربن ، هرهب  نآ  زا  اهنآ  يهمه 
ترابع تمعن  تسا و  تّیببـس  ای  مسق  يارب  همعنب »  » رد ءاب »  » ظفل تراگدرورپ ، تلاسر ) یحو و   ) تمعن هب  وت  هک  َکِّبَر ] ِۀَمِْعِنب  َْتنَأ  امَف  ]

. تسنآ تروص  تلاسر  تّوبن و  هک  تسا  تیالو  زا 
. دشابیم مرک »  » و رصن »  » و عنم »  » دننام نزو  رد  نهک » ، » ّنج مادختسا  قیرط  زا  تسا  ییوگشیپ  بیغ و  زا  نداد  ربخ  تناهک  ٍنِهاِکب ] ]

. دننکیم فیصوت  ندوب  نونجم  نهاک و  هب  ار  وت  دنیوگیم و  راّفک  هچنانچ  یتسین  نونجم  وت  تسین و  وت  رد  نونج  و  ٍنُونْجَم ] َو ال  ]
يزیچ  هب  ینعی ، تسا  رعاش  وا  دنیوگیم  ای  ٌرِعاش ] َنُولوُقَی  ْمَأ  ]

429 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنیوگیم نخس  درادن  تقیقح  هک 

ره اذل  درادن و  تقیقح  هک  دروآیم  يزیچ  شرعـش  رد  تاقوا  رتشیب  رعاش  نوچ  دنکیم و  رود  ار  کیدزن  کیدزن و  ار  رود  هداد ، بیرف 
. تسا هدش  هدیمان  رعاش  دشاب  تقیقح  نودب  هدنبیرف و  شمالک  هک  سک 

(. میوش هدوسآ  شتلاسر  يوعد  زا  ات   ) میراد راظتنا  ار  وا  گرم  هثداح  ام  و  ِنُونَْملا ] َْبیَر  ِِهب  ُصَّبَرَتَن  ]
تکاله و رظتنم  اـم  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  گرم  راـگزور و  ياـنعم  هب  نونملا »  » تسا و راـگزور  شدرگ  ياـنعم  هب  بیر »  » ظـفل

. میتسه وا  يدوبان 
. دیشاب نم  تکاله  رظتنم  وگب : اوُصَّبََرت ] ُْلق  ]

. متسه امش  يارب  راگزور  ثداوح  رظتنم  مه  نم  َنیِصِّبَرَتُْملا ] َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإَف  ]
؟ دنشاب هتشاد  ار  راکنا  راتفگ و  نیا  هک  اذِهب ]  ] دهدیم نامرف  اهنآ  هب  نانآ  ياهلقع  ایآ  ْمُهُمالْحَأ ] ْمُهُُرمْأَت  ْمَأ  ]
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. نانآ لقع  هن  دنیوگ ، نخس  هنوگنیا  هک  دزاسیم  ناشراداو  نانآ  یشکرس  نایغط و  ای  َنوُغاط ] ٌمْوَق  ْمُه  ْمَأ  ]
. ادخ بناج  زا  هن  تسا  وا  دوخ  بناج  زا  ياهتخاس  نآرق  دنتفگ : نارفاک  َُهلَّوَقَت ] َنُولوُقَی  ْمَأ  ]

. دنروآیمن نامیا  تیالو  هب  ای  نآرق  هب  ای  وت  هب  ایادخ  هب  اهنآ  هکلب  َنُونِمُْؤی ] َْلب ال  ]
. دنروایب نآرق  نیا  لثم  ياهتخاس ، وت  ار  نآرق  هک  دنیوگیم  تسار  اهنآ  رگا  َنِیقِداص ] اُوناک  ْنِإ  ِِهْلثِم  ٍثیِدَِحب  اُوتْأَْیلَف  ]

ْنِم  ٍةَروُِسب  اُوتْأَف  ادخ : لوق  ریسفت  رد  هرقب  يهروس  لّوا  رد 
430 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ِِهْلثِم
. تشذگ نآ  زاجعا  هجو  نآرق و  یبلط  زرابم  يّدحت و  نایب 

شقلخ ملاع و  هک  یناسک  هچنانچ  دشاب !؟ راک  رد  یتیاغ  اهنآ  تقلخ  يارب  هکنآ  نودـب  دـناهدش  قلخ  ایآ  هکلب  ٍءْیَـش ] ِْریَغ  ْنِم  اوُِقلُخ  ْمَأ  ]
يرهد و هچنانچ  دـننادیم  أدـبم  نودـب  ار  ملاع  هک  نانآ  ای  دـندقتعم ، هنوگ  نیا  دـنادیم  تیاغ  نودـب  ار  نآ  هدرک و  لیطعت  تیاـغ  زا  ار 

. دنیوگیم قاّفتا  تخب و  هب  نیلئاق  یعیبط و 
هّدام يهقباس  نودب  اهنآ  ای  دنـشاب !؟ لمهم  ات  دشابن  یهاوخ  ریخ  تحیـصن و  دنپ و  یهن و  رما و  ناشیارب  هک  دناهدش  قلخ  هنوگنیا  نانآ  ای 

. دنرادن يرایتخا  دنروبجم و  ناگدنب  دنیوگب  ات  دناهدش ؟ هدیرفآ  دادعتسا  و 
. دشاب یلبق  ملع  نودب  ام  تقلخ  ات  دناهدش ؟ هدیرفآ  دشاب  هتشاد  دوجو  البق  ام  ملع  بتارم  رد  اهنآ  یلاثم  تروص  هکنآ  نودب  ای 

اوُقَلَخ ْمَأ  [ !؟ دـنرادن اهنآ  رب  یّقح  اهنآ  ریغ  سپ  دـنرادن ، يرگید  أدـبم  دنتـسه و  دوخ  يهدـننیرفآ  ناشدوخ  اـهنآ  اـی  َنوُِقلاـْخلا ] ُمُه  ْمَأ  ]
َْلب ال  ] أ دـنوشن ؟ أدـبم  رارقا  هب  روبجم  هجیتن  رد  دنـشاب و  هتـشادن  قلاخ  ات  دـندیرفآ ، ار  نیمز  اهنامـسآ و  اـهنآ  اـی  َضْرَأـْلا ] َو  ِتاواـمَّسلا 

. نیمخت سدح و  نامگ و  زا  رگم  دننکیمن  مّلکت  سپ  دنیوگیم ، نخس  دنرادن  نیقی  هک  يزیچ  رد  نانیا  هکلب  َنُوِنقُوی ]
دنهاوخب هچ  ره  سک  ره  زا  دنهدب و  دـنهاوخب  هچ  ره  ار  سک  ره  هک  تسنانآ  دزن  تراگدرورپ  ياهجنگ  ایآ  َکِّبَر ] ُِنئازَخ  ْمُهَدـْنِع  ْمَأ  ]

ندرب هانپ  هب  رگید  دنهدب ، ناشدوخ  هب  دنهاوخیم  هچ  ره  ای  دـنهدب ، يرگید  هب  ار  نآ  دـننک و  عنم  ار  تلاسر  وت  زا  هجیتن : رد  دـننک ، عنم 
لاؤس  ادخ و  رب 

431 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
زا ار  نآ  دـنربب و  هانپ  تداـبع  هب  اـی  وا ، زا  لاؤس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  ندرب  هاـنپ  اـی  دـنوشن ، روبجم  وا  زا  تساوخرد  و 

. دنریگب شلها 
. دنراد یتنطلس  تردق و  چیه  ای  َنوُرِْطیَصُْملا ] ُمُه  ْمَأ  ]

. دنشاب هتشادن  ناشدوخ  ریغ  هب  جایتحا  ات  تسا  ّطلسم  بظاوم و  نابهگن  زا  ترابع  رطیصم 
ّیبن هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هک  دنهدیم  ربخ  دنونشیم و  نآ  رد  ار  بیغ  رابخا  دنراد و  ینابدرن  اهنآ  ای  ِهِیف ] َنوُعِمَتْـسَی  ٌمَّلُـس  ْمَُهل  ْمَأ  ]

. تسین
. دننکیمن ادیپ  لوسر  هب  جایتحا  رگید  هک  دنراد ، جایتحا  نآ  هب  ایند  نید و  زا  هک  ار  هچنآ  دنهدیم  ربخ  ای 

. دنروایب دشاب  شدوخ  یتسار  قدص و  يهدننک  حضاو  ای  حضاو  نشور و  لیلد  تّجح و  دیاب  سپ  ٍنِیبُم ] ٍناْطلُِسب  ْمُهُعِمَتْسُم  ِتْأَْیلَف  ]
هکلب دنونـشیمن ، نانآ  هکنآ  رب  دروآ  لیلد  تّجح و  نامـسآ  زا  نداد  شوگ  ندینـش و  رکذ  زا  دـعب  نارتخد ، ار  ادـخ  ایآ  ُتاـنَْبلا ] َُهل  ْمَأ  ]

هدیـشوپ یـسک  رب  نآ  دسافم  هک  دندرک  زیوجت  ادـخ  رب  ار  لسانت  دـلاوت و  نانآ  هچ  دـیوگیمن ، ینانخـس  نینچ  لقاع  اریز  دنتـسین ، لقاع 
َو ادَوْسُم  ُهُهْجَو  َّلَظ  یْثنُْألِاب  ْمُهُدَحَأ  َرُِّشب  اذِإ  َو  ، ] دنتـساوخیمن ار  رتخد  ناشدوخ  هک  دـندومن ، تابثا  ار  نارتخد  ادـخ  يارب  سپـس  تسین ،

ُمَُکل َو  : ] دومرف تهج  نیمه  يور  دندرک و  تابثا  ار  نارـسپ  ناشدوخ  يارب  اذل  دنداد و  حیجرت  یلاعت  يادخ  رب  ار  ناشدوخ  و  ٌمیِظَک ] َوُه 
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. داد دهاوخ  نارسپ  ار  امش  و  َنُونَْبلا ]
هب ترجا  رطاخ  هب  دننامب و  نآ  نیگنس  راب  ریز  رد  ات  یهاوخیم  ترجا  اهنآ  زا  وت  لوسر  يا  ایآ  َنُولَْقثُم ] ٍمَْرغَم  ْنِم  ْمُهَف  ًارْجَأ  ْمُُهلَئْـسَت  ْمَأ  ]

دننکن . رارقا  وت  تلاسر 
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نآ يهجیتن  رد  دنـسیونیم و  نانآ  سپ  َنُوُبتْکَی ] ْمُهَف  [ ؟ دـنور الاب  نامـسآ  هب  هکنآ  نودـب  دـنراد  بیغ  ملع  ناـنآ  اـی  ُْبیَْغلا ] ُمُهَدـْنِع  ْمَأ  ]
اهنآ ایآ  َنوُدیِکَْملا ] ُمُه  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَف  ًاْدیَک  َنوُدیُِری  ْمَأ  !! ] دنرادن لوسر  هب  جایتحا  نتـشون  يهلیـسو  هب  ای  یتسین !! لوسر  وت  هک  دـننادیم 
رفاک مالّـسلا  هیلع  ّیلع  تیالو  هب  ای  وت  تلاسر  هب  هک  یناـسک  سپ  دـنراد  دـصق  وت  نیـشناج  وت و  يارب  ار  یگرزب  يهلیح  يراـک و  ناـهن 

. تسا نانآ  رب  ادخ  دیک  بجوم  وت  يارب  اهنآ  هلیح  يراک و  ناهن  هک  دنریگیم ، رارق  دیک  دروم  نانآ  مه  دندش 
هک اهاوه  ناگراتس و  اهتب و  زا  تسا  هّزنم  ادخ  تسا ؟ هّللا  زا  ریغ  ییادخ  اهنآ  يارب  ایآ  َنوُکِرُْـشی ] اَّمَع  ِهَّللا  َناْحبُـس  ِهَّللا  ُْریَغ  ٌهلِإ  ْمَُهل  ْمَأ  ]

. دنزاس يادخ  کیرش  ار  وا 
. درک طوقس  هک  دنیبب  ار  نامسآ  زا  ياهراپ  رگا  اریز  دنتسین ، نیقی  تلاح  رب  زیچ  چیه  رد  نانآ  ِءامَّسلا ] َنِم  ًافْسِک  اْوَرَی  ْنِإ  َو  ]

. درک دنهاوخ  راکنا  زاب  تسا  تاّیهیدب  زا  مّود  يهبترم  رد  نآ  هک  تسا  تادوهشم  يهلمج  زا  نامسآ  زا  ياهعطق  طوقس  هکنیا  اب  ًاِطقاس ] ]
. تسا مکارتم  يربا  هراپ  نیا  دنیوگیم  و  ٌموُکْرَم ] ٌباحَس  اُولوُقَی  ]

رـسکی زور  نآ  هب  هک  ناشتخـس  زورب  ات  نک  اهر  دوخ  لـهج  هب  ار  ناـنیا  اـم  لوسر  يا  َنوُقَعُْـصی ] ِهِیف  يِذَّلا  ُمُهَمْوَی  اُوقـالُی  یَّتَح  ْمُهْرَذَـف  ]
. دننک شغ  ای  دنوش  كاله  هقعاص  اب  دنسرب  تبقاع  دنوشیم  كاله 

عفد نانآ  زا  ار  باذـع  زا  يزیچ  اـی  دـنکیمن ، ناـشزاینیب  ناشدـیک  هک  يزور  رد  َنوُرَْـصُنی ] ْمُه  ـال  َو  ًاْئیَـش  ْمُهُدـْیَک  ْمُْهنَع  ِینُْغی  ـال  َمْوَی  ]
. دنوشیمن يرای  یسک  يوس  زا  دنکیمن و 
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هب تبـسن  ای  دندرک ، راکنا  ار  تیالو  ای  تلاسر  ای  داعم  ای  أدبم  هک  هنوگ  نیدـب  دـننکیم ، ملظ  ناشدوخ  هب  هکنانآ  و  اوُمَلَظ ] َنیِذَِّلل  َّنِإ  َو  ]

. دندرک ملظ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  ّقح 
يهلیـسو هب  ایند  باذع  ای  خزرب ، باذـع  ای  راضتحا ، زور  باذـع  دوصقم  هک  تسا . زور  نآ  زا  شیپ  یباذـع  ناشیارب  َِکلذ ] َنُود  ًاباذَـع  ]

. تسا باذع  نیا  زا  رتمک  دوصقم  ای  تراغ  تراسا و  لتق و 
. دننکیم ادیپ  تأرج  وت  هب  تبسن  راکنا  رب  اذل  دننادیمن و  ار  باذع  ینعی  ار  بلطم  نیا  نیکرشم  رتشیب  اّما  َنوُمَْلعَی ] ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  َو  ]

. نک ربص  مکح  رب  لوسر  يا  يراب  ِْربْصا ] َو  ]
. تسا رّکذ »  » رب ای  اوُصَّبَرَت  ُْلق  رب  فطع  هلمج  نیا 

. نک ربص  يریگیم  رارق  اذیا  رازآ و  دروم  اهنآ  تسد  اب  ای  نک ، ربص  تراگدرورپ  مکح  رب  ناکرشم  نداد  تلهم  اب  َکِّبَر ] ِمْکُِحل  ]
مکح رظتنم  نک و  ربص  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـیامن  ربص  اـهنآ  نیب  وت  ندوب  رب  اـی  دـننکیم ، راـکنا  ار  ادـخ  اـی  دـننکیم ، راـکنا  ار  وت  اـی 

. شاب هتشادن  كاب  اهنآ  دیدهت  راکنا و  زا  دزاس و  كاله  ار  اهنآ  هک  شاب  تراگدرورپ 
. مینیبیم ار  تیاهراک  يهمه  ار و  وت  ام  اِنُنیْعَِأب ] َکَّنِإَف  ]

. دنناسرب وت  هب  يررض  اهنآ  میراذگیمن  سپ 
، یتسیایم ادخ  دزن  هک  یماگنه  ای  امن ، هیزنت  تراگدرورپ  دمح  هب  يوشیم  دـنلب  زامن  يارب  هک  هاگنآ  ُموُقَت ] َنیِح  َکِّبَر  ِدْـمَِحب  ْحِّبَـس  َو  ]

. اهترثک ببس  هب  ادخ  دمح  هب  هّجوت  نودب  اهترثک ، تهج  هب  تافتلا  نودب  تسا  قلطم  هیزنت  یضتقم  هّللا  دنع  مایق  هچ 
لاح ره  رد  فرط  ود  ره  نابهگن  ظفاح و  دیاب  لماک  ناسنا  نکل  و 
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. نکن تلفغ  اهترثک  زا  یتسیایم و  وا  دزن  هک  یتقو  رد  تراگدرورپ  دمح  هب  نک  هیزنت  سپ  یتسه ، مدرم  نیرتلماک  وت  دشاب ،

. وگب ار  وا  حیبست  دوشیم  روتسم  وت  راگدرورپ  يههجو  دناشوپیم و  ار  وت  اهترثک  اهیکیرات  هک  بش  رد  و  ِْلیَّللا ] َنِم  َو  ]
ّقح هیزنت  رد  دیاب  هتفر  ورف  اهترثک  اهیکیرات  رد  هک  یـسک  اریز  نک ، هغلابم  اهترثک  زا  وا  هیزنت  رد  نک و  هیزنت  ار  ادخ  سپ  ُهْحِّبَـسَف ] ]

. دشابن ادج  شدمح  زا  وا  حیبست  هچرگا  درکن ، هفاضا  ار  دمح  اجنآ  رد  اذل  دنکن و  هّجوت  تافتلا و  وا  هیبشت  هب  دنک ، هغلابم 
. دننک تشپ  ناگراتس  هک  ماگنه  نآ  و  ِموُجُّنلا ] َرابْدِإ  َو  ]

: دناهتفگ یضعب  هدش : ریسفت  یهوجو  هب  لیزنت  بسح  رب  هیآ  و 
دورد دـناهتفگ : یـضعب  كدـمحب و  مهّللا و  کناحبـس  وگب : يوریم  بجاو  زامن  يوس  هب  ای  يوشیم  دـنلب  باوخ  زا  هک  یماگنه  ینعی 

. تسا رجف  زامن  زا  لبق  تعکر  ود  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  يوشیم و  دنلب  تیاج  زا  هک  هاگنآ  تراگدرورپ  رما  هب  تسرفب 
زامن هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  دـناهتفگ : یـضعب  تسا و  رهظ  زاـمن  نآ  و  تسا ، هلولیق  باوخ  زا  ندـش  دـنلب  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  و 
. دناهتسناد بجاو  حبص  زامن  ار  نآ  یضعب  و  تسا ، رجف  زا  لبق  تعکر  ود  يانعم  هب  ناگراتس  ندرک  تشپ  ناوخب و  ار  اشع  برغم و 
هیزنت ار  وا  هتسشن ، هداتسیا و  زور ، بش و  شیوخ ، لاوحا  عیمج  رد  وشن و  لفاغ  تراگدرورپ  رکذ  زا  رصع  حبص و  دناهتفگ ، مه  یـضعب 

. نک
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435 ص :  مجّنلا .....  ةروس 

هراشا

ار هروس  نیا  يهمه  یـضعب  تسا و  یّکم  رخآ » اـت  ِْمثِإـْلا ...  َِرئاـبَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلا  يهیآ  زا  ریغ  دـناهتفگ : یـضعب  تسا ، یّکم  هروس  نیا 
. دناهتسناد یندم 

18 تایآ 1 -

435 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 1  (: 53  ) مجنلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) یحُوی ٌیْحَو  َّالِإ  َوُه  ْنِإ  ( 3  ) يوَْهلا ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو  ( 2  ) يوَغ ام  َو  ْمُُکبِحاص  َّلَض  ام  ( 1  ) يوَه اذِإ  ِمْجَّنلا  َو 

(9  ) ینْدَأ َْوأ  ِْنیَسْوَق  َباق  َناکَف  ( 8  ) یَّلَدَتَف انَد  َُّمث  ( 7  ) یلْعَْألا ُِقفُْألِاب  َوُه  َو  ( 6  ) يوَتْساَف ٍةَِّرم  ُوذ  ( 5  ) يوُْقلا ُدیِدَش  ُهَمَّلَع 
ِةَرْدِس َْدنِع  ( 13  ) يرْخُأ ًَۀلَْزن  ُهآَر  ْدََـقل  َو  ( 12  ) يرَی ام  یلَع  ُهَنوُراـُمتَف  َأ  ( 11  ) يأَر ام  ُداؤُْفلا  َبَذَـک  ام  ( 10  ) یحْوَأ ام  ِهِدـْبَع  یلِإ  یحْوَأَف 

(14  ) یهَْتنُْملا
(18  ) يْربُْکلا ِهِّبَر  ِتایآ  ْنِم  يأَر  ْدََقل  ( 17  ) یغَط ام  َو  ُرَصَْبلا  َغاز  ام  ( 16  ) یشْغَی ام  َةَرْدِّسلا  یَشْغَی  ْذِإ  ( 15  ) يوْأَْملا ُۀَّنَج  اهَْدنِع 

435 ص :  همجرت ..... :
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. دیارگ ورف  نوچ  ایرث  هب  دنگوس 
. تسا هدش  هارمگ  هن  تسا و  هتشگرس  هن  امش  نخسمه  هک 

. دیوگیمن نخس  سفن  ياوه  رس  زا  و 
. دوشیم هداتسرف  وا  هب  هک  تسین  ییحو  زج  نآ 

. تسا هتخومآ  ار  وا  دنمورین  يهتشرف ] ]
داتسیارد . وا ] ربارب  رد   ] سپس هک  يدنمورب 
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. دوب الاب  قفا  رد  وا  و 

. دمآ دورف  دش و  کیدزن  سپس 
. رتمک ای  دش  نامک  ود  ردق ] هب  اهنآ   ] يهلصاف هک  ات 

. درک یحو  دنک ، یحو  دیاب  هچنآ  وا  يهدنب  هب  هاگنآ 
. درکن یتساران  دید  هچنآ  وا  لد 

؟ دینکیم هلداجم  تسا ، هدید  هچنآ  يهراب  رد  وا  اب  امش  ایآ 
. دوب هدید  ار  لیئربج ]  ] وا مه  رگید  راب  هک  یتسار  هب  و 

. یهتنملا ةردس  یکیدزن  رد 
. تسا نآ  کیدزن  مه  يوأملا  ۀّنج  هک 

. دناشوپ ورف  دناشوپ ، ورف  هک  يزیچ  ار  هردس  تخرد ]  ] هک هاگنآ 
. درکن یچیپرس  یباتژک و  شا ]  ] هدید

. دید ار  شراگدرورپ  گرزب  ياههناشن  هک  یتسار  هب 

436 ص :  ریسفت ..... 

رد هدـنکارپ  یجیردـت و  ینعی  موجن  تروص  هب  نآرق  نوچ  تسا ، نآرق  نآ  زا  دوصقم  هک  تّوـبن ،) ياـّیرث   ) هراتـس هب  دـنگوس  ِمْجَّنلا ] َو  ]
. تسا هدش  لزان  لاس  هس  تسیب و  لوط 

هب ای  ناگراتـس  قلطم  هب  دـنگوس  هیآ  يانعم  ای  تسا ، هدـش  فورعم  صاخ  مسا  ناونع  هب  اّیرث  يارب  مجن »  » ظـفل اریز  اـّیرث ، هب  دـنگوس  اـی 
هتفر و الاب  نیمز  زا  ای  دتفایم ، نیمز  رب  هک  یهایگ  هب  دنگوس  دنکن  عمـس  قارتسا  ات  دوشیم  راسگنـس  نآ  هلیـسو  هب  ناطیـش  هک  ياهراتس 

. دنکیم ّومن 
لزان متفه  نامسآ  زا  جارعم  بش  رد  هک  تسا  هدوب  ياهراتس  وا  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  مروخیم  مسق  ینعی  دناهتفگ : یـضعب 

. تسا هدش 
هب يور  درک  مالـس  یتقو  میدـناوخ ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  اب  ار  رخآ  اشع  بش  کی  ام  تفگ : هک  تسا  هدـمآ  ساـّبع  نبا  زا 

: دومرف دومن و  ام  يوس 
وا داتفا ، سک  ره  يهناخ  رد  هراتـس  نآ  سپ  دتفایم ، امـش  زا  یکی  يهناخ  رد  دوشیم و  ادج  يدوز  هب  رجف  عولط  اب  نامـسآ  زا  ياهراتس 

ّیصو و 
437 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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طوقـس وا  هناخ  رد  هراتـس  دوب  رظتنم  تسـشن و  شاهناخ  رد  ام  زا  کی  ره  دـش  کـیدزن  رجف  یتقو  تسا ، نم  زا  دـعب  ماـما  نم و  يهفیلخ 
بلاـط یبا  نب  ّیلع  يهناـخ  رد  دـش و  ادـج  اوه  زا  هراتـس  درک  عولط  رجف  یتقو  دوب ، ساـّبعلا  یبا  دروم  نیا  رد  موق  نیرتراـکعمط  دـنک ،

. درک طوقس 
ندوب و یـصو  دومن  ثوعبم  تّوبن  هب  ارم  هک  یـسک  هب  دنگوس  ّیلع  ای  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ 

. دش بجاو  وت  رب  نم  زا  دعب  تماما  تفالخ و 
تعاس نیا  رد  دش و  هارمگ  شیومع  رسپ  هب  تّبحم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  دنتفگ : شباحـصا ) یبأ و  نب  هّللا  دبع   ) نیقفانم سپ 

«. 1  » ثیدح رخآ  ات  دومن ...  لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  سپ  دیوگیمن ، نخس  سوه  اوه و  اب  زج 
. دوشیم لامعتسا  ود  ره  رد  نوچ  دش ، دنلب  تفر و  الاب  ای  درک ، بورغ  طوقس و  يوَه ] اذِإ  ]
. تسا هدشن  هارمگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  امش  بحاص  شیرق  يا  ْمُُکبِحاص ] َّلَض  ام  ]

. تسا هدشن  هارمگ  ینطاب  دئاقع  مولع و  رد  يرهاظ و  لاوقا  لامعا و  رد  ّقح  قیرط  زا  و  يوَغ ] ام  َو  ]
يوه و يور  زا  یعرـش  ماکحا  هب  ای  دـیوگیم ، نخـس  هچنآ  قلطم  هب  ای  تیالو  هب  اـی  نآرق  هب  وا  نتفگ  نخـس  و  يوَْهلا ] ِنَع  ُقِْطنَی  اـم  َو  ]

. تسین راگدرورپ  رما  نودب  سوه و 
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 145 رون  ریسفت  ( 1)
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ادخ ّتینانا  وا  ّتینانا  و  هدـش ، جراخ  شتّینانا  زا  وا  ینعی  تسین  يزیچ  یحو  زج  تیالو  رما  ای  نآرق ، ای  قطن  نیا  یحُوی ] ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  ]
. ادخ ّتینانا  ادخ و  بناج  زا  یحو  اب  زج  تسین  وا  زا  قالخا  ای  لوق  ای  لعف  چیه  نیاربانب  هتشگ ،

. تسا هتخومآ  ملع  اناوت  رایسب  هتشرف  نامه  لیئربج  ار  وا  يوُْقلا ] ُدیِدَش  ُهَمَّلَع  ]
تاـکاردا و عاونا  زا  دراد  هک  تسا  ییاـهزیچ  نآ  يهمه  رد  لـیئربج  تّوق  نوـچ  و  تسا ، فعـض  لـباقم  رد  توـق  عـمج  يوـقلا »  » ظـفل

. دروآ عمج  تروص  هب  يوقلا »  » ظفل اذل  تافّرصت 
هدش دراو  اذل  دوشیم و  زین  رما  رد  تابث  بحاص  لقع  رد  تناتم  بحاص  هک  دشابیم ، شرما  رد  تابث  لقع و  رد  تناتم  ياراد  ٍةَّرِم ] ُوذ  ]

. تسا هدوب  لدتعم  جازم  يأر و  تابث  لقع و  ياراد  هکنآ  رگم  دشن  ثوعبم  ّیبن  چیه  هک : تسا 
. دش رهاظ  تشگ و  راوتسا  هدرک  قلخ  تروص  نآ  رب  ار  وا  دنوادخ  هک  یقیقح  تروص  رب  يوَتْساَف ] ]

راب ود  وا  هک  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ام  ّیبن  زج  دـناهدیدن  یلـصا  تروص  رد  ار  لیئربج  ناربماـیپ  زا  کـی  چـیه  دـناهتفگ ، یـضعب 
. نیمز رد  هبترم  کی  و  نامسآ ، رد  هبترم  کی  دید ، شیوخ  یقیقح  تروص  رب  ار  لیئربج 

. درک ادیپ  الیتسا  هدرک  رما  نآ  هب  دنوادخ  هک  هچنآ  عیمج  رب  ای  تسا ، نیمز  رد  هک  هچنآ  عیمج  رب  لیئربج  دناهتفگ : یضعب 
هب تسرد و  ءاف »  » ظفل ریـسفت  ره  ربانب  دش و  نّکمتم  درک و  ادیپ  تماقتـسا  شراک  رد  دّـمحم  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دـناهتفگ ، یـضعب 

تساج .
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هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپ  دیسریم ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  روضح  هب  نایمدآ  تروص  رد  لیئربج  دناهتفگ : یـضعب 
رد راب  کی  نیمز و  رد  راب  کی  داد ، ناشن  راب  ود  ار  شدوخ  لیئربج  دـهد ، ناشن  شیوخ  یلـصا  تروص  نامه  رب  ار  دوخ  تساوخ  وا  زا 

. نامسآ
. تفرگ برغم  ات  ار  قفا  قرشم و  بناج  زا  دش  رهاظ  وا  رب  لیئربج  هک  دوب  ارح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  سپ  نیمز  رد  اّما 
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ار هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـش و  لزان  نایمدآ  تروص  رد  لیئربج  هاگنآ  داتفا ، نیمز  رب  شوهیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  سپ 
. تفرگ لغب  رد 

تسا و توهال  تهج  زا  توربج  ملاع  هک  تسا  یلوقعم  ملاـع  قفا  نآ  هک  دوب  لاـمک  يـالعا  قفا  رد  لوسر  نآ  و  یلْعَأـْلا ] ُِقفُأـْلِاب  َوُه  َو  ]
. تسا برغم  قفا  زا  رتالاب  نآ  هک  دشیم  لزان  قرشم  قفا  زا  لوزن  ماگنه  لیئربج 

ای توهال ، ات  لوقع  ملاع  قفا  ینعی  دوب ، رتـالاب  قفا  رد  میلعت  یحو و  لوزن  ماـگنه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی 
یحو اهقفا  نیا  عیمج  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  هب  هک  لاثم ، ملاع  ات  عبط  ملاع  قفا  ای  سوفن  ات  لاثم  ملاع  ای  لوقع ، ات  سوفن  ملاـع 

. دشیم
. دش کیدزن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  یلعأ  قفا  زا  لیئربج  سپس  انَد ] َُّمث  ]

شتّینانا زا  سپ  دش ، کیدزن  ادخ  هب  یلعا  قفا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ای  دوب ، هدش  نازیوآ  ّقلعم و  اوه  رد  هک  یلاح  رد  یَّلَدَـتَف ] ]
نودب تشگ  ّقلعم  نازیوآ و  سپ  دنامن ، یقاب  دـشاب  دامتعا  لباق  هک  یتّینانا  ناکم و  ماقم و  وا  يارب  دـش و  ّقلعم  شرع  ریز  دـمآ و  نوریب 

دشاب . نیب  رد  یتاذ  هکنآ 
440 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدش  هدناوخ  ینادتف » « » ّیلدتف  » ظفل و 
: دومرف دش ؟ لاؤس  یَّلَدَتَف  انَد  هیآ : هراب  رد  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  و 

: دیوگب تساوخیم  نانآ  زا  یسک  هاگره  هک  شیرق  رد  تسا  یتغل  ظفل  نیا 
. ندیمهف ینعی  ّیلدت  و  تّیلدت » : » تفگیم مدینش ،

. لیئربج هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نیب  تفاسم  ود  دادتما  َناکَف ] ]
. رتمک هکلب  ینعی  رتمک ، ای  نامک  ود  يهزادنا  هب  هک  یکیدزن  نادب  ینْدَأ ] َْوأ  ِْنیَسْوَق  َباق  ]

لـصا هدش و  بلق  هلمج  نیا  رد  هدش : هتفگ  اذـل  تسا و  باق  ود  ياراد  سوق  ره  تسا و  نامک  رـس  هشوگ و  يهضبق ، نیب  سوق » باق   » و
نامک کی  باـق  ود  رادـقم  هب  ود  نآ  نیب  يهلـصاف  هک  تسین  نیا  دوصقم  نوچ  تسین ، بلق  رب  ینبم  بلطم  یلو  هدوب ، سوق » یباـق   » نآ

هن دریگ ، دوخ  هب  هریاد  تروص  دوش و  ات  نامک  رگا  تسا  نامک  زا  باق  کی  رادقم  ود  نآ  نیب  يهلصاف  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  دوب ،
ره و  تسا ، هریاد  زا  ياهعطق  سوق  اریز  دـشاب ، میقتـسم  هک  یتقو  هن  دریگ ، دوخ  هب  هریاد  زا  ياهعطق  سوق  اریز  دـشاب ، میقتـسم  هک  یتـقو 

. دیآیم دیدپ  فرط  ره  رس  نآ و  يهضبق  نیب  هک  ددرگیم  سوق  ود  ياراد  دوشیم  الود  هک  هاگنآ  نامک 
ییاج کی  رد  راب ، ود  دومرف : دـش ؟ هدرب  جارعم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هبترم  دـنچ  دـش : لاؤس  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

هکیالم و چیه  هک  يداتـسیا  ییاج  رد  وت  نک ، فّقوت  اجنامه  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ای  درک : ضرع  و  تشاد ، هگن  ار  وا  لیئربج 
لیئربج ای  دومرف ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دـناوخیم ، زامن  وت  راگدرورپ  هک  یتسرد  هب  تسا ، هداتـسیان  اجنآ  رد  زگره  يربمایپ 

« هتفرگ یشیپ  مبضغ  رب  نم  تمحر  متسه ، حور  هکیالم و  راگدرورپ  نم  سوّدق  حّوبـس  : » دیوگیم درک : ضرع  دناوخیم ؟ زامن  هنوگچ 
هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپ 
441 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. وت وفع  وت ، وفع  اهلا  راب  درک : ضرع 

َباق : » دـش هدیـسرپ  ترـضح  زا  ینْدَأ  َْوأ  ِْنیَـسْوَق  َباق  تسا : هدومرف  دـنوادخ  هک  دوب  روط  نامه  بلطم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. شرس ات  ددرگیم و  رب  دوشیم و  ات  سوق  هک  اجنآ  دومرف : تسیچ ؟ ینْدَأ » َْوأ  ِْنیَسْوَق 

یلإ درک  هاگن  نزوس  خاروس  دننام  رد  سپ  دجربز ، تفگ : هکنآ  زج  درکن  مالعا  وا  هب  دیشخردیم و  هک  دوب  یباجح  ود  نآ  نیب  دومرف :
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: درک ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ای  دومرف : یلاعت  يادـخ  سپ  دـید ، تمظع  رون  زا  هّللا  ءاش  ام 
يادخ تسا . رتاناد  ادخ  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تسا ؟ وت  تّما  يارب  یـسک  هچ  وت  زا  دعب  دومرف ، ادخ  ّیبر ، کیّبل 

: دومرف یلاعت 
. نیلّجحملا ّرغلا  دئاق  نینمؤملا و  دّیس  نینمؤملا و  ریما  بلاط  یبا  نب  ّیلع 

نامـسآ زا  نکیل  و  تسا ، هدماین  نیمز  زا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس 
. یهافش روط  هب  هدمآ 

هدش و لزان  ادخ  بناج  زا  ریس  نیا  هب  يهدننک  ریـس  هک  تسا  یفیطل  يهراشا  ترابع  نیا  هب  انعم  نیا  زا  ریبعت  رد  هتفگ : یفاص  ریـسفت  رد 
تفاسم رب  هکلب  هدشن ، عقاو  یلوزن  تفاسم  دوخ  رب  تکرح  هدوب و  یفاطعنا  تروص  هب  يدوعص  تکرح  تسا و  هدرک  دوعـص  وا  يوس  هب 

هب ادخ و  رد  ادخ و  يوس  هب  ادخ و  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ریـس  سپ  هدش ، قّقحم  دوخ  ّلحم  رد  هچنانچ  هدش ، عقاو  يرگید 
. تسا هدوب  یلاعت  يادخ  اب  ادخ و  ببس 

[ یحْوَأ ام  ِهِْدبَع  یلِإ  یحْوَأَف  ]
دش . یحو  دوش  یحو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رب  دیاب  هک  ار  هچنآ  و 
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هک تشذـگ  هرقب  يهروس  رخآ  رد  دریگ و  رارق  هّجوت  دروم  نآ  ندرمـش  گرزب  میخفت و  اـت  تشاذـگ  مهبم  تروص  هب  ار  یحو  عوضوم 
ِیف ام  اوُدـُْبت  ْنِإ  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  دوب : هیآ  نیا  دـش  یحو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  هک  ییاـهزیچ  يهلمج  رد 

هیلع و هّللا  یّلص  دّمحم  دنوادخ  هکنآ  ات  هدش  هضرع  مالّسلا  هیلع  مدآ  نامز  زا  ایبنا  مامت  رب  هیآ  نیا  ُهَّللا و  ِِهب  ْمُْکبِساُحی  ُهوُفُْخت  َْوأ  ْمُکِسُْفنَأ 
هیلع هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دندرک ، يراد  دوخ  نآ  نتفریذپ  زا  نآ  ینیگنـس  تهج  هب  درک  هضرع  اهتّما  رب  ار  هیآ  هدومن ، ثوعبم  ار  هلآ 

. دندرک لوبق  ار  نآ  دومن و  هضرع  شتّما  رب  درک و  لوبق  ار  نآ  هلآ  و 
دنوادـخ هکنیا  رب  ینبم  هدـش  دراو  هک  هچنآ  اـب  درادـن  تاـفانم  هیآ  نیا  هک  میتـفگ  زین  تشذـگ و  هیآ  نیا  ناـیب  هرقب  يهروـس  رخآ  رد  و 

. دنکیمن هذخاؤم  ناهانگ  يهدارا  مزع و  اههسوسو ، ینهذ ، تاروطخ  رب  ار  ناگدنب 
. تشادنپن لایخ  بذک و  تفای  تقیقح  مه  شلد  بیغ ) ملاع  رد   ) دید هچنآ  يأَر ] ام  ُداؤُْفلا  َبَذَک  ام  ]

هیلع هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  هفاضا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  بلق  داؤف و  تسا . هدش  هدناوخ  نآ  دیدشت  لاذ و  فیفخت  اب  بذک »  » ظفل
. دشابیم وا  هب  فرصنم  قلطم  هکنیا  و  درادن ، دوجو  دّمحم  لد  زا  ریغ  یلد  هک  دشاب  نیا  مهوم  ات  درکن  هلآ  و 

. شمشچ اب  هن  دید  شلد  اب  ار  شراگدرورپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هدمآ : رابخا  زا  یضعب  رد 
هن دـید ، ار  یهلا  ياههناشن  ادـخ و  تایآ  شراگدرورپ و  گرزب  تایآ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دراد : رابخا  زا  یـضعب  رد  و 

. ار ادخ 
هک دید ، شایلصا  تروص  رد  لیئربج  ای  تسا ، ادخ  ياههناشن  تایآ و  نیرتگرزب  مالّسلا  هیلع  یلع  دید ، ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  ای 

ار  وا  نینچ  نیا  یسک 
443 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. 1  » تسا هدیدن 
ار وا  و  دینکیم ؟ هبلغ  وا  رب  لدج  جاجتحا و  رد  ایآ  ینعی  هدـش ، هدـناوخ  يرم »  » زا هنورمتف » أ   » و دـینکیم ؟ هلداجم  وا  اب  ایآ  ُهَنوُراُمتَف ] َأ  ]

؟ دینکیم راکنا 
. دندرکیم هلداجم  وا  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  تفالخ  رد  نانیا  هچ 
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. درک هدهاشم  جارعم ) بش  رد   ) لوسر هچنآ  رب  يرَی ] ام  یلَع  ]
دـشاب هتـشاد  تیؤر  رارمتـسا  هب  راعـشا  ات  درک  ادا  عراضم  اب  ار  نآ  یلو  يأر » ام  یلع  : » دـیوگب هک  دوب  نیا  یلبق  ياـهترابع  هب  رتقفاوم 

ار وا  تیالو  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تفالخ  تخادنایم  رظن  شیوخ  بلق  هب  تقو  ره  هک  دوب  نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نوچ 
. دیدیم شدوخ  زا  سپ 

ماـما نینمؤملا ، دّیـس  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دـش  یحو  نم  هب  دومرف : دـش ، لاؤس  یحو  نیا  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا 
ای تسادخ  بناج  زا  نخس  نیا  ایآ  دنتفگ : دندش و  لخاد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نانخس  نایم  رد  تسا  نیلّجحملا  ّرغلا  دئاق  نیقّتملا ،

: دومرف شلوسر  هب  یلاعت  يادخ  سپ  شلوسر ؟ بناج  زا 
نانآ هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپ  يرَی  ام  یلَع  ُهَنوُراُمتَف  َأ  دومرف : نانآ  باوج  رد  سپس  يأَر  ام  ُداؤُْفلا  َبَذَک  ام  وگب : نانآ  هب 

هب وا  تسا و  نم  زا  دعب  امـش  ّیلو  وا  میوگب : و  منک ، بصن  مدرم  يارب  ار  وا  هک  ماهدـش  رومأم  ماهدـش ، رومأم  نیا  زا  رتالاب  هب  نم  دومرف :
. دوشیم قرغ  دوش  جراخ  نآ  زا  سک  ره  دنکیم و  ادیپ  تاجن  دوش  نآ  لخاد  سک  ره  تسا ، قرغ  زور  رد  یتشک  يهلزنم 

__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 153 رون  نایبلا - عمجم  ( 1)
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راب کی  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دید ، ار  لیئربج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ّبر  شرع  زا  رگید  لوزن  کی  رد  و  يرْخُأ ] ًَۀلَْزن  ُهآَر  ْدََقل  َو  ]
نآ يهّدام  ینعم  هکنآ  نودب  دوشیم  لامعتسا  رابکی  ینعم  رد  ۀلزن »  » ظفل هچ  دشاب ، هدش  رابتعا  نآ  رد  لوزن  هکنآ  نودب  دید  ار  وا  رگید 

. دوش هتفرگ  رظن  رد 
رارق تاماقم  رخآ  رد  هک  رون  تخرد  ندیمان  دوب و  تسا  هدش  عقاو  ناکما  تاماقم  رخآ  رد  هک  يهردس  دزن  نآ  و  یهَْتنُْملا ] ِةَرْدِـس  َدـْنِع  ]

دـشاب و ّریحتم  هک  تسا  یـسک  رداس »  » و تسین ، يزیچ  تشهد  سرت و  تریح ، زج  ماقم  نآ  رد  هک  تسا  تهج  نادـب  هردـس »  » هب هتفرگ 
نیلوا و زا  قیـالخ  لاـمعا  دوـشیم ، یهتنم  نآ  هب  هکیـالم  ره  ملع  هک  مـتفه ، نامـسآ  يـالاب  شرع  تـسار  فرط  رد  تـسا  یتـخرد  نآ 

رتارف اجنآ  زا  دشاب  دودح  دویق  هب  دّیقم  هک  یـسک  دنوشیم و  یهتنم  اجنآ  هب  دـنوریم  الاب  هک  یحاورا  دوشیم و  یهتنم  اجنآ  هب  نیرخآ 
. دوریمن

تّوبن تخرد  نآ  تسا و  یبوط  تخرد  نآ  متخوسیم و  متفریم  رتکـیدزن  تشگنا  رـس  کـی  رگا  تفگ : ماـقم  نآ  رد  لـیئربج  اذـل  و 
. تسا تیالو  تخرد  نآ  يالاب  هچنانچ  تسا ،

يارب تسا و  هاگروبع  اهنآ  هک  اهتشهب  ریاـس  فـالخ  رب  دوریمن ، رتارف  نآ  زا  نکمم  هک  تسا  یتشهب  اـجنآ  رد  يوْأَْـملا ] ُۀَّنَج  اهَدـْنِع  ]
. دشاب نینچ  یضعب  يارب  هچرگا  تسین  نکسم  يوأم و  سوفن  زا  یضعب 

. تسین هگآ  نآ  زا  يدحا  هک  ار  هچنآ  دناشوپیم  هردس  نوچ  یشْغَی ] ام  َةَرْدِّسلا  یَشْغَی  ْذِإ  ]
. تسا ییامن  گرزب  يارب  هملک  نیا  لاثما  رد  ام »  » ظفل

اهغالک و دننام  دنناشوپیم  ار  هردس  هکیالم  دناهتفگ : یضعب 
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. دناشوپیم ار  نآ  اهب  رون و  دناهتفگ : یضعب 
وا رون  دش  هتـشادرب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نیب  و  وا ، نیب  باجح  یتقو  دناهتفگ : یـضعب  الط و  زا  ییاهـشرف  دـناهتفگ : یـضعب 

. دیناشوپ ار  هردس 
نآ دوب و  هردس  دزن  هک  یماگنه  دّمحم  مشچ  ینعی  دنیبب ، ار  عقاو  دناوتن  ات  درکن  اطخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  مشچ  ُرَـصَْبلا ] َغاز  ام  ]
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. درکن اطخ  دید  ار 
. دشاب هتشاد  دید  رد  اطخ  ات  تفرن  رتارف  ندید  رد  لادتعا  ّدح  زا  یغَط ] ام  َو  ]

. دید ار  شراگدرورپ  گرزب  تایآ  اقّقحم  و  يْربُْکلا ] ِهِّبَر  ِتایآ  ْنِم  يأَر  ْدََقل  ]
: دناهتفگ یضعب  لیئربج . یلصا  تروص  یهتنملا و  ةردس  دننام 

. دروآیمن ندینش  تقاط  دوب  هدرکن  تیوقت  ار  وا  ادخ  رگا  هک  دینش  یمالک 
هیلع ّیلع  دناهتفگ : یضعب  دید ، شبلق  اب  ار  شراگدرورپ  دناهتفگ : یضعب  دوب ، هدناشوپ  ار  قفا  هک  دید  ار  يزبس  فرفر  دناهتفگ : یـضعب 

. تسین رتگرزب  نآ  زا  هک  تسا  یگرزب  يهناشن  يربک و  تیآ  نآ  هک  دید  ار  مالّسلا 
هک داد ، رارق  رـضاح  دهاش و  اج  تفه  رد  نم  اب  ار  وت  دنوادخ  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ای  دومرف : هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا 

. تساهنآ زا  یکی  جارعم  بش 
28 تایآ 19 -

445 ص :  ات 28 ..... ] تایآ 19  (: 53  ) مجنلا هروس  ]

هراشا

ٌءامْسَأ َّالِإ  َیِه  ْنِإ  ( 22  ) يزیِض ٌۀَمِْسق  ًاذِإ  َْکِلت  ( 21  ) یْثنُْألا َُهل  َو  ُرَکَّذـلا  ُمَُکل  َأ  ( 20  ) يرْخُْألا َۀَِـثلاَّثلا  َةانَم  َو  ( 19  ) يَّزُْعلا َو  َتَّـاللا  ُُمْتیَأَرَف  َأ 
(23  ) يدُْهلا ُمِهِّبَر  ْنِم  ْمُهَءاج  ْدََقل  َو  ُسُْفنَْألا  يَوْهَت  ام  َو  َّنَّظلا  َّالِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  ٍناْطلُس  ْنِم  اِهب  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  ْمُکُؤابآ  َو  ُْمْتنَأ  اهوُُمْتیَّمَس 

ْنَِمل ُهَّللا  َنَذْأَی  ْنَأ  ِدَْعب  ْنِم  َّالِإ  ًاْئیَـش  ْمُُهتَعافَـش  ِینُْغت  ِتاوامَّسلا ال  ِیف  ٍکَلَم  ْنِم  ْمَک  َو  ( 25  ) یلوُْألا َو  ُةَرِخْآلا  ِهَِّللَف  ( 24  ) یَّنَمَت ام  ِناْسنِْإِلل  ْمَأ 
َّنِإ َو  َّنَّظلا  ـَّالِإ  َنوـُِعبَّتَی  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  ْمَُهل  اـم  َو  ( 27  ) یْثنُْألا َۀَیِمْـسَت  َۀَِکئالَْملا  َنوُّمَُـسَیل  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َّنِإ  ( 26  ) یـضْرَی َو  ُءاشَی 

(28  ) ًاْئیَش ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َّنَّظلا ال 
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446 ص :  همجرت ..... :

. دیاهتسیرگن ار  يّزع  تال و  امش  ایآ 
. تسا نیموس  هک  ار  تانم  يرگید  نآ  و 

؟ تسا رتخد  دنوادخ ]  ] وا يارب  رسپ و  امش  يارب  ایآ 
. تسا ياهنالداعان  يدنب  میسقت  نیا  تروص  نیا  رد 

اهلد يهتساوخ  رادنپ و  زا  زج  تسا  هداتسرفن  ورف  یتّجح  نادب  دنوادخ  و ] ، ] تسین دیاهدیمان ، ناتناردپ  امش و  هک  ییاهمان  زج  يزیچ  اهنآ 
. تسا هدمآ  تیاده  ناشراگدرورپ  يوس  زا  نانآ  يارب  یتسار  هب  هکنآ  لاح  دننکیمن  يوریپ 

؟ دنک وزرآ  هچ  ره  تسار  ناسنا  رگم  ای 
. تسار دنوادخ  زاغآ ، ماجنا و  يرآ 

هزاجا ددنـسپب ، دهاوخب و  هک  یـسک  يارب  دنوادخ  هکنآ  زا  سپ  رگم  درادـن ، يدوس  نانآ  تعافـش  هک  اهنامـسآ  رد  هتـشرف  رایـسب  هچ  و 
. دهد

. دنمانیم هنیدام  ار  ناگتشرف  هک  دنترخآ  هب  نانامیایب 
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. دروآیمن راب  هب  ار  تقیقح  زا  يزیچ  رادنپ  نامگیب  دننکیمن و  يوریپ  رادنپ  زا  زج  تسین ، یملع  نآ  هب  ار  ناشیا  و 

446 ص :  ریسفت ..... 

دیتسناد  ار  رگید  تب  نیموس  تانم  دیدید و  ار  يّزع  تال و  گرزب  تب  ود  ایآ  يرْخُْألا ] َۀَِثلاَّثلا  َةانَم  َو  يَّزُْعلا  َو  َتاَّللا  ُُمْتیَأَرَف  َأ  ]
447 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا ررض  عفنیب و 
؟ دنتسه ادخ  نارتخد  نایادخ  نآ  ای  عفن ؟ ای  دنناسرب  ررض  امش  هب  دنرداق  ایآ  دیهد  ربخ  نایادخ  نیا  زا  ام  هب  ینعی 

. دنتخاس اهنآ  ياهتروص  هب  ار  ناشیاهتب  دنتسه و  ادخ  نارتخد  هکیالم  هک  دندرک  نامگ  نیکرشم  دناهتفگ : یضعب 
یضعب تسا و  زیزع  زا  يّزع  و  تسادخ ، زا  تال  دنتفگ : و  دندومن ، قّتـشم  ادخ  يامـسا  زا  ییاهمان  اهنآ  يارب  دندیتسرپ و  ار  اهتب  نآ  و 

. تسا هدش  هدناوخ  ءات  دیدشت  اب  ّتاّللا »  » تسا و یلصا  تاّللا »  » رد ءات »  » ظفل دناهتفگ :
ماـعطا ار  اـهیجاح  درکیم و  تسرد  قیوس  هک  دـندوب  هتخاـس  هدیـشارت و  يدرم  تروـص  هب  ار  نآ  هک  دوـب  یتـب  تـال  دـناهتفگ : یخرب 

. دومنیم
، دـندرکیم تدابع  ار  نآ  نافطغ  هک  دوب  یتخرد  نآ  دـناهتفگ : یـضعب  تسا و  تب  زین  يّزع  و  دوب ، فیقث  تب  تال  دـناهتفگ : یـضعب  و 

. هنیدم هّکم و  نیب  دیدق »  » رد دوب  یتب  تانم  درک و  عطق  ار  نآ  داتسرف و  ار  دیلو  نب  دلاخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
نینچمه تسا و  تانم »  » تفـص تمعن و  ۀثلاثلا »  » ظفل دندرکیم و  تدابع  ار  اهنآ  نیکرـشم  دوب و  هبعک  رد  تب  هس  ره  دناهتفگ : یـضعب 

. دندوب ینایب  تعن  ظفل  ود  ره  و  يرخألا »  » ظفل تسا 
روج و دوخ  میسقت  هنوگ  نیا  و  رتخد !؟ ادخ  يارب  دیهاوخیم و  رسپ  ناتدوخ  يارب  ایآ  يزیِض ] ٌۀَمِْـسق  ًاذِإ  َْکِلت  یْثنُْألا  َُهل  َو  ُرَکَّذلا  ُمَُکل  َأ  ]

. تسا متس 
« یلعف  » نزو رب  فصو  نوچ  یئای ، ای  دوش  هداد  رارق  يواو  هکنآ  زا  ّمعا  تسا  ءافلا  مومضم  یلعف »  » نزو رب  يزیض »  » ظفل دناهتفگ : یخرب 
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. درک متس  ملظ و  وا  هب  ینعی  هدش ، هدناوخ  هزاض »  » زا هزمه  اب  درادن ، دوجو  ءافلا  روسکم 

. اهتب نیا  َیِه ] ْنِإ  ]
اب ادخ  دنتسین و  دیاهداهن  مان  هنوگ  نیا  ناتناردپ  امش و  هک  ییاهمسا  زج  ٍناْطلُس ] ْنِم  اِهب  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  ْمُکُؤابآ  َو  ُْمْتنَأ  اهوُُمْتیَّمَس  ٌءامْسَأ  اَّلِإ  ]

. تسا هداتسرفن  یصاخ  یگریچ  طّلست و  اهنآ 
َمَّلَع َو  ادخ : لوق  ریـسفت  رد  هرقب  يهروس  رد  اجنآ و  رد  بلطم  قیقحت  تشذـگ و  فارعا  يهروس  رد  ظافلا  رد  كدـنا  توافت  اب  هیآ  نیا 

. تشذگ اهَّلُک  َءامْسَْألا  َمَدآ 
ندرک و رظن  اهدوبعم و  دنـشاب  تاّیمـسم  زا  هکنیا  هب  دـسر  هچ  ات  دـنرادن  یمکح  چـیه  هک  امـسا  نیا  نداد  رارق  رد  َنَّظلا ] اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  ]

. تسا هدش  هدناوخ  تبیغ  باطخ و  تروص  هب  نوعبّتت »  » ظفل دننکیمن ، يوریپ  ار  نامگ  سدح و  زج  اهنآ  رب  ندرک  هدجس 
ظفل تسا  نکمم  تسا و  ّنظلا »  » رب فطع  هلمج  نیا  دـینکیمن ! يوریپ  یتسرپ  تب  رد  ار  دوخ  دـساف  سفن  ياوه  و  ُسُْفنَْألا ] يَوْهَت  ام  َو  ]

. دشاب هّیماهفتسا  ای  هیفان  ام » »
يزیچ زا  و  دندرک ، ضارعا  نآ  زا  اهنآ  دمآ و  ناشراگدرورپ  زا  دوب  نیقی  تیاده و  يهلیـسو  هک  يزیچ  يدُْهلا ] ُمِهِّبَر  ْنِم  ْمُهَءاج  ْدََقل  َو  ]

. دندومن يوریپ  دوب  یهارمگ  نامگ و  بجوم  هک 
. دشابیم وا  تعیرش  باتک و  لوسر و  يدهلا »  » زا دوصقم 
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لصاح دنک  وزرآ  هچ  ره  ناسنا  يارب  ایآ  یَّنَمَت ] ام  ِناْسنِْإِلل  ْمَأ  ]
449 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رب یلیلد  هچ  ترخآ . رد  اهتب  تعافش  ای  ترخآ ، رد  ماجنا  رـس  تبقاع و  نسح  و  ایند ، رد  بوخ  لاح  دننام  دوشیمن ) زگره  ( ؟ دوشیم
. دوش لصاح  دننک  وزرآ  هچ  ره  هک  تسین  نینچ  و  دننکب ، اهوزرآ  طقف  هکنآ  زج  دنرادن  اهوزرآ  لوصح 

. تسادخ کلم  همه  ترخآ  ایند و  هک  یتروص  رد  یلوُْألا ] َو  ُةَرِخْآلا  ِهَِّللَف  ]
زا هچنآ  هکلب  دوشیمن ، لصاح  دنک  وزرآ  ناسنا  هک  ار  هچنآ  سپ  تسادخ  يارب  ایند  ترخآ و  رگا  ینعی  تسا ، تّیببـس  يارب  ءاف »  » ظفل

. دوشیم قّقحم  دهاوخیم  ادخ 
ای زاین  زا  يزیچ  ناشتعافش  هک  دنتسه  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  ناگتشرف  رایسب  هچ  ًاْئیَش ] ْمُُهتَعافَش  ِینُْغت  ِتاوامَّسلا ال  ِیف  ٍکَلَم  ْنِم  ْمَک  َو  ]

. دهدیمن فافک  يزاینیب ) رد   ) ار ادخ  باذع 
. دهدب اهنآ  هب  تعافش  يهزاجا  دنوادخ  هکنآ  زا  سپ  رگم  ُهَّللا ] َنَذْأَی  ْنَأ  ِدَْعب  ْنِم  اَّلِإ  ]

. دشاب یضار  دهاوخب و  هک  دهدیم  یسک  هب  مه  تعافش  يهزاجا  یضْرَی ] َو  ُءاشَی  ْنَِمل  ]
شوخ يوس  نامه  تسا  یهلا  تیاضر  بجوم  هک  يزیچ  نوچ  دـشاب ، هتـشاد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  يّالوت  هکنآ  زج  تسین  یـسک  نینچ  و 

. دننکیم تدابع  ار  هکیالم  ارچ  نانآ  سپ  تسا ، تیالو 
. تسین یضار  نآ  هب  ادخ  هک  دنمانیم  يزیچ  ار  هکیالم  ار و  ادخ  هن 

َۀَِکئالَْملا َنوُّمَُسَیل  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َّنِإ  ]
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[ یْثنُْألا َۀَیِمْسَت 
. دنتسه ادخ  نارتخد  هکیالم  دنیوگیم : دنرادن  نامیا  ترخآ  هب  هک  نانآ 

. دننکیم يوریپ  نامگ  زا  دنرادن و  یملع  نانآ  َنَّظلا ] اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  ْمَُهل  ام  َو  ]
مدع ایناث  و  دنهدیم !؟ تبسن  رتخد  ادخ  هب  دنرمشیم ، تسپ  ار  رتخد  دالوا و  فیرش و  ار  رسپ  هک  دوخ  هنوگچ  هک  دومن  ّمذ  ار  نانآ  الّوا 

. دیهوکن ار  ملع 
. تسناد تسیاشان  ار  نامگ  ّنظ و  زا  يوریپ  اثلاث 

. درادن يدوس  چیه  تقیقح  ّقح و  مهف  رد  مه  نامگ  نظ و  و  ًاْئیَش ] ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ  َو  ]
لوعفم ائیـش »  » ظفل و  دـشاب ، یلاعت  لّوا  ّقح  ای  ّتیـشم ، اـی  رمـألا ، سفن  دوصقم  تسا  نکمم  هدـش و  ملع  هب  ریـسفت  اـجنیا  رد  ّقح »  » ظـفل

. تسا نآ  زا  لاح  ّقحلا » نم   » ظفل و  هب ، لوعفم  ای  قلطم ،
35 تایآ 29 -

450 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 29  (: 53  ) مجنلا هروس  ]

هراشا

َوُه َو  ِِهلِیبَـس  ْنَع  َّلَـض  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ِْملِْعلا  َنِم  ْمُهُغَْلبَم  َکـِلذ  ( 29  ) اْینُّدـلا َةایَْحلا  َّالِإ  ْدُِری  َْمل  َو  اـنِرْکِذ  ْنَع  یَّلََوت  ْنَم  ْنَع  ْضِرْعَأَـف 
(31  ) یَنْـسُْحلِاب اُونَـسْحَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَی  َو  اُولِمَع  اِمب  اُؤاسَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل  ِضْرَأـْلا  ِیف  اـم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  ِهَِّلل  َو  ( 30  ) يدَـتْها ِنَِمب  ُمَلْعَأ 

ِنوُُطب ِیف  ٌۀَّنِجَأ  ُْمْتنَأ  ْذِإ  َو  ِضْرَْألا  َنِم  ْمُکَأَْشنَأ  ْذِإ  ْمُِکب  ُمَلْعَأ  َوُه  ِةَرِفْغَْملا  ُعِساو  َکَّبَر  َّنِإ  َمَمَّللا  ـَّالِإ  َشِحاوَْفلا  َو  ِْمثِإـْلا  َِرئاـبَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلا 
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(33  ) یَّلََوت يِذَّلا  َْتیَأَرَف  َأ  ( 32  ) یقَّتا ِنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  ْمُکَسُْفنَأ  اوُّکَُزت  الَف  ْمُِکتاهَّمُأ 
(35  ) يرَی َوُهَف  ِْبیَْغلا  ُْملِع  ُهَْدنِع  َأ  ( 34  ) يدْکَأ َو  ًالِیلَق  یطْعَأ  َو 
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451 ص :  همجرت ..... :

. نادرگب يور  دهاوخیمن ، ار  ایند  یناگدنز  زج  دنادرگیم و  لد  ام  دای  زا  هک  یسک  زا  سپ ،
هتفای هار  هک  یـسک  هب  ومه  دـناهداتفا و  رود  هب  وا  هار  زا  یناسک  هچ  هک  تسا  رتهاـگآ  تراـگدرورپ  ناـمگیب  تسا  ناـشملع  ياـهتنم  نیا 

. تسا رتهاگآ  تسا ،
دـهد و ازج  ناـشرادرک  راـک و  قـفو  رب  ار  نارادرکدـب  ماـجنا  رــس  اـت  تـسار ، دـنوادخ  تـسا  نـیمز  رد  هـچنآ  اهنامــسآ و  رد  هـچنآ  و 

. دهد ازج  تشهب ] وکین /[  شاداپ  هب  ار  نارادرکوکین 
ار امش  هک  هاگنآ  وا  تسا ، شزرمآ  هدرتسگ  تراگدرورپ  نامگیب  هریغـص  رگم  دننکیم ، زیهرپ  اهیتسیاشان  هریبک و  ناهانگ  زا  هک  یناسک 
هب وا  دیرمشم ، نمادکاپ  ار  ناتدوخ  سپ  تسا . رتهاگآ  امش  هب  دیدوب ، ناتناردام  ياهمکـش  رد  ياهنینج  هک  هاگنآ  دروآ و  دیدپ  نیمز  زا 

. تسا رتهاگآ  دزیهرپیم ، دنسپان ] زا   ] هکنآ
. ياهتسیرگن دش  نادرگیور  هک  ار  یسک  ایآ 

. داتسیا زاب  دیشخب و  یکدنا  و 
؟ دنیبیم ار ] قیاقح   ] وا هک  تسا  بیغ  ملع  وا  دزن  ایآ 

451 ص :  ریسفت ..... 

. نک ضارعا  یّلک  هب  دینادرگ  ور  ام  دای  زا  هک  سک  ره  زا  لوسر  يا  مه  وت  انِرْکِذ ] ْنَع  یَّلََوت  ْنَم  ْنَع  ْضِرْعَأَف  ]
اهنآ هک  لاح  دومرف : دنتخاس ، دوخ  زیوآ  تسد  ار  نیمخت  ّنظ و  دندرک ، ضارعا  نیقی  زا  نانآ  هکنآ  و  درک ، رکذ  ار  نیکرشم  لاح  یتقو 

هّجوت هک  دندرکن  هّجوت  مالّسلا  هیلع  ّیلع  هب  دندومنن و  دوشیم  لصاح  نیقی  نآ  هلیـسو  هب  هک  هچنآ  هب  وت و  هب  هّجوت  دنتـسه و  نینچ  نیا 
ضارعا  نانآ  يروآ  دای  یهاوخ و  ریخ  نانآ و  اب  يهلداجم  زا  سپ  دوشیم - نیقی  بجوم  ّیلع  هب 

452 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. نک ضارعا  ناشدب  ياهراک  رب  اهنآ  تازاجم  تافاکم و  زا  ای  نادرگب ، يور  نک و 

نآرق و لقع و  قیرط  نامه  تسا و  بلق  لقع و  نآ  دـنکیم ، دای  ار  ناگدـنب  دـنوادخ  نآ  يهلیـسو  هب  هک  تسا  يزیچ  رکذ  زا  دوصقم  و 
. تسا یسفنا  یقافآ و  تایآ  يهمه  تیالو و  بحاص  لوسر و 

ياهرکذ يهفاضا  هب  دش  رکذ  هک  ییاهزیچ  نیمه  زا  تدابع  نآ  دننکیم ، دای  ار  ادخ  نآ  يهلیـسو  هب  ناگدنب  هک  تسا  يزیچ  دوصقم  ای 
ای دشاب  هدرک  لوبق  ار  تلاسر  هاوخ  تسا  ضارعا  ّقحتسم  وا  هک  هدش  تیالو  رکنم  هک  تسا  یسک  زا  ضارعا  دوصقم  یلو  یبلق  یناسل و 

. هن
لاعفا يهمه  زا  رگید  هدرک  ضارعا  شبحاص  بلق و  زا  هک  یـصخش  نینچ  تساوخن و  ار  ایند  یناگدنز  زج  و  اْینُّدلا ] َةایَْحلا  اَّلِإ  ْدُِری  َْمل  َو  ]

. درادن يدصق  ایند  یگدنز  تهج  رد  ندرب  هرهب  زج  شمولع  لاوقا و  و 
. دنزب ررض  وا  يویند  یگدنز  هب  هک  دیاین  شیپ  ياهثداح  هک  تسا  تهج  نادب  دریگیم ، هزور  ای  دناوخیم  زامن  رگا  هک 
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. دوب دهاوخ  ملع  هباشم  لهج  وا  ملع  نیاربانب  درادن ، يور  ایند  يوس  هب  زج  شملع  دوش ، لصاح  وا  يارب  ینیقی  ملع و  رگا  و 
. ایند تایح  بلط  ای  ایند ، تایح  نیا  َِکلذ ] ]

. دشاب ترخآ  راوازس  هک  تسین  يزیچ  تسا ، ملع  زا  اهنآ  غولب  ای  اهنآ ، غولب  ّلحم  هک  ِْملِْعلا ] َنِم  ْمُهُغَْلبَم  ]
. تسا هتفای  هار  هارمگ و  هب  رتاناد  راگدرورپ  و  يدَتْها ] ِنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  َو  ِِهلِیبَس  ْنَع  َّلَض  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ]

ضرعأ » : » ادخ لوق  لیلعت  ماقم  رد  لاؤس و  باوج  ترابع  نیا 
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. تسا
. تسا هتشذگ  اهراب  هچنانچ  دشاب  یمود  نآ  رد  هک  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  تسادخ  يارب  ِضْرَْألا ] ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  َو  ]

. دناسریم رفیک  هب  ار  ناراکدب  هک  اُؤاسَأ ] َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل  ]
وت دنکیمن ، باذـع  ار  اهنآ  زا  کی  چـیه  دـنوادخ  يروآیم  يور  اهنآ  رب  وت  هک  مادام  ینعی  تسا ، ضرعأ »  » يارب ییاغ  تّلع  هلمج  نیا 

. دهدب ار  ناراکدب  تازاجم  دنوادخ  ات  نک  ضارعا  اهنآ  زا 
َوُه ادخ : لوق  تابثا  تّلع  ای  دشاب ، ِِهلِیبَس  ْنَع  َّلَض  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  ادخ : لوق  تیاغ  اُؤاسَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل  يهلمج  تسا  نکمم  و  اُولِمَع ] اِمب  ]

تازاجم ار  ناراکدب  دنوادخ  هک  ینیبیم  وت  هک  تسا  تّلع  نادب  تسا ، رتاناد  دـنوادخ  هک  میتفگ  ینعی  دـشاب ، ِِهلِیبَس  ْنَع  َّلَض  ْنَِمب  ُمَلْعَأ 
. دنکیم

. تسا نآ  تابثا  تّلع  ای  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  ادخ : لوق  تیاغ  ای 
ناتـشاداپ دشاب  ابیز  تمعن  ای  تبقاع ، ای  ابیز ، تلـصخ  هک  شنیرتهب  دینک  هک  ییابیز  راک  ره  ادـخ  و  یَنْـسُْحلِاب ] اُونَـسْحَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَی  َو  ]

. دهدیم
. دننک يرود  تشز  لامعا  گرزب و  ناهانگ  زا  هک  نانآ  ِْمثِْإلا ] َِرئابَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلا  ]

دیاع ریمض  ریدقت  هب  ِةَرِفْغَْملا  ُعِساو  َکَّبَر  َّنِإ  يهلمج : نآ  ربخ  تسادتبم و  ای  فوذحم ، يادتبم  ربخ  ای  اُونَـسْحَأ » َنیِذَّلا   » زا لدب  ای  تفص 
ِةَرِفْغَْملا ُعِساو  َکَّبَر  َّنِإ  ادخ : لوق  تروص  نیا  رد  و  مهل » روفغم   » ینعی تسا ، فوذـحم  ربخ  ِةَرِفْغَْملا  ُعِساو  َکَّبَر  َّنِإ  يهنیرق  هب  ای  تسا ،

تسا . نآ  لیلعت 
454 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

: ادخ لوق  ریسفت  رد  ءاسن  يهروس  رد  هریغص  هریبک و  ناهانگ  نایب 
. تشذگ ُْهنَع  َنْوَْهُنت  ام  َِرئابَک  اُوِبنَتْجَت  ْنِإ 

. تسانز ای  اههانگ  نیرتدب  هشحاف  و  تسا ، مثإلا »  » رب ای  ِْمثِْإلا » َِرئابَک   » رب فطع  شحاوفلا »  » ظفل َشِحاوَْفلا ] َو  ]
نآ ماقم  وا  ماقم  هک  یلاح  رد  دروآیم ، نیئاـپ  شماـقم  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  کـچوک  ناـهانگ  زا  تراـبع  تکرح  اـب  ممل » [ » َمَمَّللا اَّلِإ  ]

. دشابیمن کچوک  ناهانگ 
ماقم و  تسا ، هریغـص  هانگ  دوش  رداص  وا  زا  هک  یهانگ  ره  دـشابن  نّکمتم  سفن  هار  رد  ناسنا  یتقو  هک  تشذـگ  هریبک  ناـهانگ  ناـیب  رد 

. دشابیمن هریغص  هانگ  نآ  ماقم  ناسنا 
. تسا رتهاگآ  ناگدنب  امش  لاح  هب  دنوادخ  تسا و  عیسو  رایسب  راگدرورپ  ترفغم  هک  ْمُِکب ] ُمَلْعَأ  َوُه  ِةَرِفْغَْملا  ُعِساو  َکَّبَر  َّنِإ  ]

. دشابیم اُؤاسَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل  یلاعت  يادخ  لوق  لیلعت  ماقم  رد  رّدقم  لاؤس  باوج 
. هدیرفآ نیمز  كاخ  زا  ار  امش  وا  اریز  ِضْرَْألا ] َنِم  ْمُکَأَْشنَأ  ْذِإ  ]

. تسرتاناد امش  لاح  هب  نیمز  زا  امش  ياشنا  داجیا و  تقو  رد  دنوادخ  رگا  ینعی  تسنآ  فرظ  ای  ْمُِکب  ُمَلْعَأ  ادخ : لوق  لیلعت 
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اوُّکَُزت الَف  ْمُِکتاهَّمُأ  ِنوُُطب  ِیف  ٌۀَّنِجَأ  ُْمْتنَأ  ْذِإ  َو  [ !؟ دنادیمن ثعب  نتخیگنارب و  ماگنه  ای  يویند  یگدنز  ماگنه  رد  ار  امش  لاح  هنوگچ  سپ 
ره لاح  هب  تسا  هدننیرفآ  هک  وا  دینکم  ییاتـس  دوخ  دیرآ و  دای  دـیدوب  نینج  ردام  محر  رد  هک  یماگنه  و  یقَّتا ] ِنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  ْمُکَـسُْفنَأ 

امش  زا  تسا  یقتم  هک 
455 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسرتاناد
زا هکلب  تسامـش ، دوخ  زا  رتاناد  امـش  لاح  هب  وا  هک  دـییامنن  حدـم  ار  نآ  دـینکن و  راهظا  ار  دوخ  سفن  یکاپ  شلوسر  ادـخ و  دزن  ینعی 
هک دییامنن  راهظا  ار  شیوخ  ياوقت  دینک و  زیهرپ  ناتیاهـسفن  دزن  تیالو  هب  كرـش  زا  ای  دـییامن ، زیهرپ  كرـش  زا  ای  دیـسرتب ، ادـخ  مشخ 

. تسا رتاناد  امش  ياوقت  هب  دنوادخ 
زا هیآ  تفه  نیا  تسا : هدـش  هتفگ  عمجم  رد  تشگرب ؟ ّقح  نتفریذـپ  زا  هک  يدـید  ار  درم  نآ  اـیآ  اًـلِیلَق ] یطْعَأ  َو  یَّلَوـَت  يِذَّلا  َْتیَأَرَف  َأ  ]

، درکیم قافنا  ار  شلام  دادیم و  هقدـص  نامثع  هدـش ، لزان  ناّفع  نب  نامثع  يهراب  رد  دـعب » هیآ  تفه  اـت  يِذَّلا ...  َْتیَأَرَف  َأ  : » ادـخ لوق 
یقاب وت  يارب  يزیچ  تسا  کیدزن  یهدیم ؟ ماجنا  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  تفگ : حرس  یبا  نب  دعـس  نب  هّللا  دبع  وا  یعاضر  ردارب  سپ 

. دنامن
وا هب  ار  هقان  نامثع  مریگیم ، هدهع  رب  موشیم و  لّمحتم  ار  وت  ناهانگ  يهمه  نم  هدـب  نم  هب  نآ  هواجک  اب  ار  دوخ  رتش  وت  تفگ : نامثع 

. درک كاسما  نداد  هقدص  زا  رگید  تفرگ و  دهاش  نآ  رب  داد و 
هقفن سپـس  درک و  اطع  یکدنا  درک ، كرت  ار  گنج  زکرم  هک  یماگنه  دحا  زور  رد  ینعی  دـش ، لزان  یَّلَوَت  يِذَّلا  َْتیَأَرَف  َأ  هیآ : نیا  سپ 

. تشگرب یلبق  تلاح  هب  هیآ  ندینش  اب  نامثع  يُری و  َفْوَس  ُهَیْعَس  َّنَأ  َو  ادخ : لوق  ات  دومن ...  عطق  ار 
. تسا هدش  لقن  زین  وا  يهراب  رد  دش  لقن  نامثع  يهراب  رد  هک  هچنآ  ریظن  هدش و  لزان  هریغم  نب  دیلو  يهراب  رد  دناهتفگ : یضعب 

456 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدش  لزان  یمهس  لئاو  نب  صاع  يهراب  رد  دناهتفگ : یضعب 

یّلـص ادخ  لوسر  شدوصقم  موش ، جراخ  درم  نیا  يوس  هب  ات  دینک  زّهجم  ارم  تفگ : هک  هدش  لزان  يدرم  يهراب  رد  دـناهتفگ : یـضعب  و 
. تفگ دوب  هدش  هتفگ  نامثع  هب  هک  هچنآ  دننام  وا  هب  دید و  ار  وا  راّفک  زا  يدرم  تفر ، نوریب  دش و  زّهجم  دوب ، هلآ  هیلع و  هّللا 

مراکم هب  رگم  دنکیمن  رما  ام  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هک  هدش ، لزان  لهج  وبا  يهراب  رد  دناهتفگ : یـضعب 
. درک مک  ار  شیاطع  ای  دش ، كدنا  شریخ  ای  دومن ، لخب  يدْکَأ ] َو  . ] اًلِیلَق یطْعَأ  تسادخ : لوق  يانعم  نیا  قالخا و 

ای دوشیم ، وا  ناهانگ  لّـمحتم  يرگید  صخـش  وا  ریغ  هک  دـنیبیم  شتریـصب  اـب  دراد و  بیغ  ملع  وا  اـیآ  يرَی ] َوُهَف  ِْبیَْغلا  ُْملِع  ُهَدـْنِع  َأ  ]
. تسین وا  رب  یتبوقع  هک  دنیبیم  ای  تسا ، هدش  كاپ  ناهانگ  زا  وا  هک  دنیبیم 

62 تایآ 36 -

456 ص :  ات 62 ..... ] تایآ 36  (: 53  ) مجنلا هروس  ]

هراشا

َو ( 39  ) یعَس ام  َّالِإ  ِناْسنِْإِلل  َْسَیل  ْنَأ  َو  ( 38  ) يرْخُأ َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  َّالَأ  ( 37  ) یَّفَو يِذَّلا  َمیِهاْربِإ  َو  ( 36  ) یسُوم ِفُحُص  ِیف  اِمب  ْأَّبَُنی  َْمل  ْمَأ 
(40  ) يُری َفْوَس  ُهَیْعَس  َّنَأ 

َقَلَخ ُهَّنَأ  َو  ( 44  ) ایْحَأ َو  َتاـمَأ  َوُه  ُهَّنَأ  َو  ( 43  ) یْکبَأ َو  َکَحْـضَأ  َوُه  ُهَّنَأ  َو  ( 42  ) یهَْتنُْملا َکِّبَر  یلِإ  َّنَأ  َو  ( 41  ) یفْوَأـْلا َءازَْجلا  ُهازُْجی  َُّمث 
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(45  ) یْثنُْألا َو  َرَکَّذلا  ِْنیَجْوَّزلا 
یلوُْألا ًاداع  َکَلْهَأ  ُهَّنَأ  َو  ( 49  ) يْرعِّشلا ُّبَر  َوُه  ُهَّنَأ  َو  ( 48  ) یْنقَأ َو  ینْغَأ  َوُه  ُهَّنَأ  َو  ( 47  ) يرْخُْألا َةَأْشَّنلا  ِْهیَلَع  َّنَأ  َو  ( 46  ) ینُْمت اذِإ  ٍۀَفُْطن  ْنِم 

(50)
ِءالآ ِّيَِأبَف  ( 54  ) یَّشَغ ام  اهاَّشَغَف  ( 53  ) يوْهَأ َۀَکِفَتْؤُْملا  َو  ( 52  ) یغْطَأ َو  َمَلْظَأ  ْمُه  اُوناک  ْمُهَّنِإ  ُلـْبَق  ْنِم  ٍحُون  َمْوَق  َو  ( 51  ) یْقبَأ امَف  َدوُمَث  َو 

(55  ) يرامَتَت َکِّبَر 
َو َنوُکَحْضَت  َو  ( 59  ) َنُوبَْجعَت ِثیِدَْحلا  اَذه  ْنِمَف  َأ  ( 58  ) ٌۀَفِشاک ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اَهل  َْسَیل  ( 57  ) ُۀَفِزْآلا ِتَفِزَأ  ( 56  ) یلوُْألا ِرُذُّنلا  َنِم  ٌریِذَن  اذه 

(60  ) َنوُْکبَت ال 
(62  ) اوُُدبْعا َو  ِهَِّلل  اوُدُجْساَف  ( 61  ) َنوُدِماس ُْمْتنَأ  َو 

457 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

457 ص :  همجرت ..... :

. دناهدرکن شهاگآ  تسا ، یسوم  ياههفیحص  رد  هچنآ  زا  ای 
. دروآ ياج  هب  دهع  هک  میهاربا  ياههفیحص ]  ] و

. درادن رب  ار  يرگید  هانگ  راب  ياهدنرادرب  چیه  هک 
. تسا هدیشوک  هچنآ  رگم  تسین  زیچ  چیه  ناسنا  يارب  هکنیا  و 

. دوش هدید  هک  ادوز  وا  ششوک  لصاح  و 
. رتیفاو هچ  ره  یشاداپ  هب  ار  وا  دنهد  شاداپ  سپس 

. تسوت راگدرورپ  اب  زیچ ] همه  راک و  همه   ] ماجنا رس  هکنیا  و 
. دنایرگیم دنادنخیم و  هک  تسوا  و 

. درادیم هدنز  دناریمیم و  هک  تسوا  و 
. دیرفآ ار  هنیدام  هنیرن و  جوز  هک  تسوا  و 

. دزیریم ورف  محر ] رد   ] هک ياهفطن  زا 
. تسوا اب  رگید  يهئشن  ندروآ  دیدپ  هکنیا  و 

. دهد هیامرس  دنک و  زاینیب  هک  تسوا  هکنیا  و 
. تسا يرعش  راگدرورپ  هک  تسوا  و 

. درک دوبان  ار  نیتسخن  داع  هک  تسوا  و 
. تشاذگن یقاب  زین ، ار  دومث  و 

. دندوب رتشکرس  رتراکمتس و  ناشیا  هک  ار  حون  موق  نآ  زا  شیپ  زین  و 
. درک نوگژاو  ار  راسنوگن  نیمزرس  و 
. تشاد هدیشوپ  دیاب ، هکنانچ  ار  نآ  و 

؟ يراد هبش  کش و  تراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کیمادک  هب  سپ 
نیتسخن ناگدنهد  رادشه  زا  ياهدنهد  رادشه  زین ]  ] نیا يرادهبـش ؟ کش و  تراگدرورپ  ياهتمعن  رادشه  زا  ياهدنهد  رادـشه  زین ]  ] نیا

. تسا
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. دیسر ارف  هدنسر ، ارف  تمایق ] ]
. تسین ياهدننک  راکشآ  نآ  يارب  دنوادخ ، زج 

؟ دینکیم بجع  نخس  نیا  زا  ایآ  سپ 
؟ دییرگیمن دیدنخیم و  و 

. دیاهدز تلفغ  هک  دییامش  و 
. دینک شتسرپ  دیرب و  هدجس  دنوادخ  يارب  سپ 

458 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

458 ص :  ریسفت ..... 

هیلع نارمع  نب  یـسوم  تاروت  رد  تازاجم ) هب   ) عجار هچنآ  هب  دـشن  هگآ  هک  ای  یَّفَو ] يِذَّلا  َمیِهاْربِإ  َو  یـسُوم  ِفُحُـص  ِیف  اِمب  ْأَّبَُنی  َْمل  ْمَأ  ]
. رادافو مالّسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  فحص  رد  همه  تسا و  مالّسلا 

هغلابم هدیـسر و  رخآ  هب  هدـش  هتفرگ  وا  زا  هک  ادـخ  دـهع  هب  ءافو  رد  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا و  ءافیا  ءافو و  رد  هغلاـبم  یّفو »  » ظـفل
رارق شنزرـس  باتع و  دروم  هک  یناسک  نیبطاخم و  هب  یـسوم  هک  تسا  تهج  نادب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  نتخادنا  مّدـقم  و  تسا ، هدومن 

. تسا رتنشور  رتروهشم و  وا  فحص  رگید  يوس  زا  و  تسا ، رتکیدزن  دناهتفرگ 
. تفرگ دهاوخن  شودب  ار  يرگید  هانگ  راب  سک  چیه  هک  يرْخُأ ] َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  اَّلَأ  ]

هفوصوم ای  هلوصوم ، ای  هّیردـصم  ام »  » ظفل تسا ، هدرک  تّیدـج  یعـس و  هکنآ  رگم  تسین  ناسنا  رب  و  یعَـس ] اـم  اَّلِإ  ِناـْسنِْإِلل  َْسَیل  ْنَأ  َو  ]
ریغ یعـس  شـشوک و  زا  ندرب  هرهب  لیبق  زا  ناگدنز  يهلیـسو  هب  تاریخ  تاقدص و  زا  تاوما  عافتنا  رب  ینبم  هدش  دراو  هک  هچنآ  و  تسا ،

. تسا هدش  لخاد  ناگدنز  بولق  رد  ایند  رد  ناشدوخ  ششوک  یعس و  هلیسو  هب  ناگدرم  ّتبحم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هکلب  تسین ،
. دوشیم هداد  ششوک  یعس و  يازج  هدننک  ششوک  یعس و  هب  و  ُهازُْجی ] َُّمث  يُری  َفْوَس  ُهَیْعَس  َّنَأ  َو  ]

رتلماک  یفوا و  يازج  وا  دوخ  و  ددرگیم . رب  وت  راگدرورپ  هب  ناشیاهلمع  رخآ  همه و  رخآ  یهَْتنُْملا ] َکِّبَر  یلِإ  َّنَأ  َو  یفْوَْألا  َءازَْجلا  ]
459 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دننکیم تدابع  ار  ادخ  ریغ  ارچ  سپ  دهدیم ، ار 
اهربا نتشادرب  تهج  هب  ار  نامسآ  یلاعت  يادخ  ای  دنادرگیم ، كانهودنا  دنکیم و  لاحشوخ  دنوادخ  هک  یْکبَأ ] َو  َکَحْـضَأ  َوُه  ُهَّنَأ  َو  ]

. دزاسیم نایرگ  ناراب  يهلیسو  هب  لاحشوخ و 
. دیرفآ ار  هدام  رن و  وا  و  دنادرگیم ، هدنز  دناریمیم و  وا  مه  و  یْثنُْألا ] َو  َرَکَّذلا  ِْنیَجْوَّزلا  َقَلَخ  ُهَّنَأ  َو  ایْحَأ  َو  َتامَأ  َوُه  ُهَّنَأ  َو  ]

. دوش دراو  محر  رب  ینم  هک  هاگنآ  ای  دوش ، ینم  نوخ  هک  دوشیم ، ینم  نوچ  هفطن  زا  ینُْمت ] اذِإ  ٍۀَفُْطن  ْنِم  ]
اهنآ و  دنکیم ، زاین  یب  لاوما  يهلیسو  هب  ار  اهنآ  تسوا و  زا  نیـسپاو  ناهج  شنیرفآ  و  یْنقَأ ] َو  ینْغَأ  َوُه  ُهَّنَأ  َو  يرْخُْألا  َةَأْشَّنلا  ِْهیَلَع  َّنَأ  َو  ]

. دیامنیم دنمتورث  اراد و  اهعاتم  لاوما و  لوصا  اب  ار 
. دشابیم درک » یضار   » يانعم هب  دناهتفگ : یضعب  دشابیم ، درک » تمدخ   » يانعم هب  ینقأ » : » دناهتفگ یضعب  و 

. درک یضار  ندرک  هدایز  ندوزفا و  اب  دومن و  زاین  یب  ندرک  تیافک  اب  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دناهتفگ : یخرب  و 
. دناهتسناد مرح »  » ینعم هب  ار  ینقأ »  » یضعب و 

. تسا ارعش  هراتس  هدننیرفآ  وا  مه  و  يْرعِّشلا ] ُّبَر  َوُه  ُهَّنَأ  َو  ]
. دندرکیم تدابع  ار  نآ  برع  زا  یهورگ  شیرق و  هک  نامسآ  رد  تسا  ياهراتس  يرعش »  » ظفل
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تشاذگن . یقاب  چیه  ار  دومث  موق  درک و  كاله  لوا  رد  ار  داع  موق  مها  و  یْقبَأ ] امَف  َدوُمَث  َو  یلوُْألا  ًاداع  َکَلْهَأ  ُهَّنَأ  َو  ]
460 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دومن كاله  ار  حون  موق  دومث و  داع ، زا  لبق  و  ُْلبَق ] ْنِم  ٍحُون  َمْوَق  َو  ]
طول موق  ياههیرق  هکفتؤم »  » زا دوصقم  و  دـندوب ، رتشکرـس  رتراکمتـس و  اـهنآ  هچ  يوْهَأ ] َۀَـکِفَتْؤُْملا  َو  یغْطَأ  َو  َمَلْظَأ  ْمُه  اُوناـک  ْمُهَّنِإ  ]

. دش نوگژاو  بارخ و  شلها  رب  هک  تسا 
وا ریغ  تدابع  و  دنیامنیم ، دادمتـسا  وا  ریغ  زا  و  دننکیم ، رظن  ادخ  ریغ  هب  نانیا  ارچ  سپ  دیناشوپ ، باذـع  اب  ار  اهنآ  و  یَّشَغ ] ام  اهاَّشَغَف  ]

. دننکیم وا  ریغ  زا  يوریپ  ای  دننکیم ،
. درک یهاوخ  راکنا  لادج و  تراگدرورپ  ياهتمعن  زا  مادک  هب  رشب ) يا   ) سپ يرامَتَت ] َکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ]

. دشابیم تسا  هیاسمه  مدوصقم  میوگیم و  وت  هب  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  صوصخم  ای  ماع  باطخ 
تمعن زین  اهندرک  كـاله  اـهتمقن و  نیا  اریز  تسا ، وت  راـگدرورپ  ياـهتمعن  زا  دـش  رکذ  هک  اـهتمقن  اـهتمعن و  نیا  يهمه  ینعی 

. دناهدمآ ناینیشیپ  زا  دعب  هک  یناسک  يارب  تسا 
. دنریگیم تربع  دنپ و  ناشیاهتمقن  ناگهتشذگ و  زا  دوجوم  تّما  هچ 

عمج ءالآ »  » ظفل و  ینکیم ؟ هلداجم  اهتمعن  زا  کی  مادـک  ببـس  هب  ای  ینکیم ؟ ّکش  تراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادـک  رد  سپ 
. دشابیم مال  نوکس  هزمه و  يهرسک  اب  ولالا »  » عمج ای  مال ، نوکس  نآ و  يهرسک  هزمه و  حتف  اب  یلالا » »

. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  اذه ] ]
يهدنناسرت  نیشیپ  نالوسر  دننام  یلوُْألا ] ِرُذُّنلا  َنِم  ٌریِذَن  ]

461 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا ادخ ) رهق  زا   ) قلخ

هب دوخ  يولج  رد  ار  اهنآ  دـیرفآ  ار  قلخ  لّوا  ّرذ  ملاع  رد  یتقو  یلاعت  يادـخ  دومرف : دـش ، لاؤس  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هیآ  نیا  زا 
وا هب  یموق  هک  دـنک  توعد  ادـخ  يوس  هب  ار  اهنآ  هک  دومن  ثوعبم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  دومن و  اـپ  رب  مّظنم  فوفـص  تروص 
هک تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  نیا  یلوُْألا  ِرُذُّنلا  َنِم  ٌریِذَن  اذه  دومرف : یلاعت  يادخ  سپ  دـندرک ، راکنا  یهورگ  و  دـندروآ ، نامیا 

. دناوخ ارف  ادخ  يوس  هب  لّوا  ّرذ  ملاع  رد  ار  قلخ 
. تسا هدش  بلاغ  تمایق  رب  نآ  قالطا  هک  تسا ، تمایق  ياهمان  زا  ۀفزالا »  » ظفل تسا  هدش  کیدزن  رایسب  تمایق  زور  ُۀَفِزْآلا ] ِتَفِزَأ  ]

. تسا لقن  تهج  هب  ای  تسا  ّثنؤم  تمایق »  » ظفل هک  تسا  تهج  نادب  ءات »  » ظفل
نآ برق  ات  تسین  نامز  ضرع  رد  تمایق  هک  تسا  نیا  يارب  تمایق  یکیدزن  و  ۀیفاعلا »  » و ۀفـشاکلا »  » دننام تسا ، ردصم  ۀـفزالا »  » ظفل ای 
نآ دوخ  زا  رتکیدزن  يزیچ  ره  حور  هک  روط  نامه  و  تسا ، اهنامز  يارب  حور  يهلزنم  هب  نامز و  لوط  رد  تمایق  هکلب  دشاب ، ینامز  برق 

. تسا نامز  هب  تاّینامز  مامت  زا  رتکیدزن  نامز  حور  تسا  نآ  هب  زیچ 
دروم عوضوم  ادـخ  زا  ریغ  ینعی   ) تسا ردـصم  ۀفـشاکلا »  » ظفل اـی  درادـن ، ياهدـننک  رهاـظ  ادـخ  زا  ریغ  ٌۀَفِـشاک ] ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اـَهل  َْسَیل  ]

ای تمایق  ندوب  کیدزن  ای  هفزآ ، ثیدح  ایآ  دـینکیم  بّجعت  نارفاک )  ) نخـس نیا  زا  ایآ  َنُوبَْجعَت ] ِثیِدَْـحلا  اَذـه  ْنِمَف  َأ  ( ] تسین یفـشک 
تفگ و  هب  هدش - دراو  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هچنانچ  تشذگ ، رابخا  زا  هک  هچنآ  ای  نآرق ،

462 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دییآیم يراکنا 

تخس امـش  نادان  رـشب  يا  دنیرگیمن  دوخ ) تخـس  راگزور  هب   ) دندنخیم و رب  نآ  رب  و  َنوُدِماس ] ُْمْتنَأ  َو  َنوُْکبَت  َو ال  َنوُکَحْـضَت  َو   ] 61
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. دیلفاغ
. داتسیا ّریحتم  ماجنا و  ار  راک  ینعی  دمس » ، » دش يّدج  ریس  رد  ینعی  لیإلا » دمس   » و درب ، الاب  ّربکت  تهج  هب  ار  شرس  ینعی  ادومس  دمس 

. دینک هدجس  ادخ  يارب  سپ  دش  کیدزن  تمایق  هک  هاگ  نآ  ِهَِّلل ] اوُدُجْساَف  ]
. دینکن تشحو  دیریگب و  سنا  وا  رب  دورو  ماگنه  ات  دینک  ادخ  تدابع  اوُُدبْعا ] َو  ]

463 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

463 ص :  رمقلا .....  ةروس 

هراشا

. تسا هدش  لزان  هّکم  رد  تسا و  هیآ  هروس 55  نیا 
1 تایآ 55 -

463 ص :  ات 55 ..... ] تایآ 1  (: 54  ) رمقلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ْدََقل َو  ( 3  ) ٌّرِقَتْسُم ٍْرمَأ  ُّلُک  َو  ْمُهَءاوْهَأ  اوُعَبَّتا  َو  اُوبَّذَک  َو  ( 2  ) ٌّرِمَتْسُم ٌرْحِس  اُولوُقَی  َو  اوُضِْرُعی  ًۀَیآ  اْوَرَی  ْنِإ  َو  ( 1  ) ُرَمَْقلا َّقَْشنا  َو  ُۀَعاَّسلا  َِتبَرَْتقا 

(4  ) ٌرَجَدُْزم ِهِیف  ام  ِءاْبنَْألا  َنِم  ْمُهَءاج 
ٌرِشَْتنُم ٌدارَج  ْمُهَّنَأَک  ِثادْجَْألا  َنِم  َنوُجُرْخَی  ْمُهُراْصبَأ  ًاعَّشُخ  ( 6  ) ٍرُُکن ٍءْیَش  یلِإ  ِعاَّدلا  ُعْدَی  َمْوَی  ْمُْهنَع  َّلَوَتَف  ( 5  ) ُرُذُّنلا ِنُْغت  امَف  ٌۀَِغلاب  ٌۀَمْکِح 

(9  ) َرِجُدْزا َو  ٌنُونْجَم  اُولاق  َو  انَْدبَع  اُوبَّذَکَف  ٍحُون  ُمْوَق  ْمُهَْلبَق  َْتبَّذَک  ( 8  ) ٌرِسَع ٌمْوَی  اذه  َنوُِرفاْکلا  ُلوُقَی  ِعاَّدلا  َیلِإ  َنیِعِطْهُم  ( 7)
َو ( 12  ) َرِدـُق ْدَـق  ٍْرمَأ  یلَع  ُءاْملا  یَقَْتلاَف  ًانُویُع  َضْرَْألا  اَنْرَّجَف  َو  ( 11  ) ٍرِمَْهنُم ٍءاِمب  ِءامَّسلا  َباْوبَأ  اـنْحَتَفَف  ( 10  ) ْرِـصَْتناَف ٌبُوْلغَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  اعَدَف 

(14  ) َرِفُک َناک  ْنَِمل  ًءازَج  اِنُنیْعَِأب  يِرَْجت  ( 13  ) ٍرُسُد َو  ٍحاْولَأ  ِتاذ  یلَع  ُهاْنلَمَح 
ٌداع َْتبَّذَک  ( 17  ) ٍرِکَّدُم ْنِم  ْلَهَف  ِرْکِّذـِلل  َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََـقل  َو  ( 16  ) ِرُُذن َو  ِیباذَـع  َناک  َْفیَکَف  ( 15  ) ٍرِکَّدُم ْنِم  ْلَهَف  ًۀَـیآ  اهانْکََرت  ْدََـقل  َو 

(19  ) ٍّرِمَتْسُم ٍسَْحن  ِمْوَی  ِیف  ًارَصْرَص  ًاحیِر  ْمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأ  اَّنِإ  ( 18  ) ِرُُذن َو  ِیباذَع  َناک  َْفیَکَف 
ُدوُمَث َْتبَّذَک  ( 22  ) ٍرِکَّدُم ْنِم  ْلَهَف  ِرْکِّذِلل  َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََقل  َو  ( 21  ) ِرُُذن َو  ِیباذَع  َناک  َْفیَکَف  ( 20  ) ٍرِعَْقنُم ٍلَْخن  ُزاجْعَأ  ْمُهَّنَأَک  َساَّنلا  ُعِْزنَت 

(24  ) ٍرُعُس َو  ٍلالَض  یَِفل  ًاذِإ  اَّنِإ  ُهُِعبَّتَن  ًادِحاو  اَّنِم  ًارََشب  َأ  اُولاقَف  ( 23  ) ِرُذُّنلِاب
ِْربَطْصا َو  ْمُْهبِقَتْراَف  ْمَُهل  ًۀَْنِتف  ِۀَقاَّنلا  اُولِـسُْرم  اَّنِإ  ( 26  ) ُرِشَْألا ُباَّذَْکلا  ِنَم  ًادَغ  َنوُمَْلعَیَس  ( 25  ) ٌرِـشَأ ٌباَّذَک  َوُه  َْلب  اِنْنَیب  ْنِم  ِْهیَلَع  ُرْکِّذلا  َیِْقلُأ  َأ 

(29  ) َرَقَعَف یطاعَتَف  ْمُهَبِحاص  اْوَدانَف  ( 28  ) ٌرَضَتُْحم ٍبْرِش  ُّلُک  ْمُهَْنَیب  ٌۀَمِْسق  َءاْملا  َّنَأ  ْمُْهئِّبَن  َو  ( 27)
ٍرِکَّدُم ْنِم  ْلَهَف  ِرْکِّذِلل  َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََقل  َو  ( 31  ) ِرِظَتْحُْملا ِمیِشَهَک  اُوناکَف  ًةَدِحاو  ًۀَْحیَص  ْمِْهیَلَع  اْنلَـسْرَأ  اَّنِإ  ( 30  ) ِرُُذن َو  ِیباذَع  َناک  َْفیَکَف 

(34  ) ٍرَحَِسب ْمُهاْنیََّجن  ٍطُول  َلآ  َّالِإ  ًابِصاح  ْمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأ  اَّنِإ  ( 33  ) ِرُذُّنلِاب ٍطُول  ُمْوَق  َْتبَّذَک  ( 32)
اُوقوُذَف ْمُهَُنیْعَأ  انْسَمَطَف  ِهِْفیَض  ْنَع  ُهُودَوار  ْدََقل  َو  ( 36  ) ِرُذُّنلِاب اْوَرامَتَف  انَتَشَْطب  ْمُهَرَْذنَأ  ْدََقل  َو  ( 35  ) َرَکَش ْنَم  يِزَْجن  َِکلذَک  انِْدنِع  ْنِم  ًۀَمِْعن 

(39  ) ِرُُذن َو  ِیباذَع  اُوقوُذَف  ( 38  ) ٌّرِقَتْسُم ٌباذَع  ًةَرُْکب  ْمُهَحَّبَص  ْدََقل  َو  ( 37  ) ِرُُذن َو  ِیباذَع 
َأ ( 42  ) ٍرِدَتْقُم ٍزیِزَع  َذْخَأ  ْمُهانْذَخَأَف  اهِّلُک  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  ( 41  ) ُرُذُّنلا َنْوَعِْرف  َلآ  َءاج  ْدََقل  َو  ( 40  ) ٍرِکَّدُم ْنِم  ْلَهَف  ِرْکِّذِلل  َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََقل  َو 

(44  ) ٌرِصَْتنُم ٌعیِمَج  ُنَْحن  َنُولوُقَی  ْمَأ  ( 43  ) ُِربُّزلا ِیف  ٌةَءاَرب  ْمَُکل  ْمَأ  ْمُِکئلوُأ  ْنِم  ٌْریَخ  ْمُکُراَّفُک 
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ِیف َنُوبَحُْسی  َمْوَی  ( 47  ) ٍرُعُس َو  ٍلالَض  ِیف  َنیِمِرْجُْملا  َّنِإ  ( 46  ) ُّرَمَأ َو  یهْدَأ  ُۀَعاَّسلا  َو  ْمُهُدِعْوَم  ُۀَعاَّسلا  َِلب  ( 45  ) َُربُّدلا َنوُّلَُوی  َو  ُعْمَْجلا  ُمَزُْهیَس 
(49  ) ٍرَدَِقب ُهانْقَلَخ  ٍءْیَش  َّلُک  اَّنِإ  ( 48  ) َرَقَس َّسَم  اُوقوُذ  ْمِهِهوُجُو  یلَع  ِراَّنلا 

َو ٍریِغَص  ُّلُک  َو  ( 52  ) ُِربُّزلا ِیف  ُهُولَعَف  ٍءْیَـش  ُّلُک  َو  ( 51  ) ٍرِکَّدُم ْنِم  ْلَهَف  ْمُکَعایْـشَأ  انْکَلْهَأ  ْدََقل  َو  ( 50  ) ِرَـصَْبلِاب ٍحْمَلَک  ٌةَدِحاو  َّالِإ  انُْرمَأ  ام  َو 
(54  ) ٍرَهَن َو  ٍتاَّنَج  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ  ( 53  ) ٌرَطَتْسُم ٍرِیبَک 

(55  ) ٍرِدَتْقُم ٍکِیلَم  َْدنِع  ٍقْدِص  ِدَعْقَم  ِیف 
465 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

465 ص :  همجرت ..... :

. دش هرابود  هام  دش و  کیدزن  تمایق 
. تسا راد  هلابند  ییوداج  دنیوگ  دنبات و  رب  يور  دننیب  ياهزجعم  رگا  و 

. دراد یماجنا  رس  يراک  ره  دندرک و  يوریپ  ناشیاهسوه  يوه و  زا  دندرک و  هشیپ  راکنا  و 
. تسا هدمآ  نایم  هب  تسه ، تربع  سرد  نآ  رد  هچنآ  ناینیشیپ ]  ] رابخا زا  نانآ  يارب  یتسار  هب  و 

. تسا هدیشخبن  يدوس  اهرادشه  اّما  اسر ، تسا  یتمکح 
. دنک توعد  هتخانشان  بیرغ و  يزیچ  هب  رگتوعد  نآ  هک  يزور  ات ]  ] باترب يور  نانآ  زا  سپ 

. دناهدنکارپ ياهخلم  هک  ییوگ  دنیآ ، نوریب  اهروگ  زا  دناهتشاد ، ورف  ار  ناشناگدید  هک  یلاح  رد 
. تسا راوشد  يزور  زورما  دنیوگ  نارفاک  و ] ، ] دنباتش رگتوعد  يوس  هب 

. دش هدنار  تسا و  هناوید  دنتفگ  دنتشاگنا و  نزغورد  ار  ام  يهدنب  دندرک و  هشیپ  راکنا  حون  موق  نانآ  زا  شیپ 
. ریگب ارم ]  ] ماقتنا نک و ] يرای   ] ماهدنامرد نم  هک  دناوخ  اعد  هب  ار  شراگدرورپ  سپس 

. میدوشگ اسآ  لیس  یبآ  هب  ار  نامسآ  ياهرد  هاگنآ 
. دمآ رب  مه  هب  دوب ، رّدقم  هک  يراک  يارب  رایسب ]  ] بآ سپس  میتفاکشرب ، ییاه  همشچ  نیمز  زا  و 

. میدرک راوس  اهخیم  اههتخت و  زا  هتخادرپ  هتخاس و  یتشک ]  ] رب ار  حون ]  ] وا و 
. دندوب هدرک  یساپسان  وا  هب  هک  دوب  یسک  شاداپ  نیا  دوب ، ناور  ام  رظن  ریز  هک 

؟ تسا يریذپ  دنپ  ایآ  سپ  میدراذگ ، یقاب  تربع  يهیام  ناونع  هب  ار  نآ  یتسار  هب  و 
. دوب هنوگچ  نم  رادشه  باذع و  ات ] رگنب   ] سپ

سپ میدنادرگ ، يریگدنپ  لباق  ار  نآرق  یتسار  هب  و 
466 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

؟ تسه يریذپ  دنپ  ایآ 
. دوب هنوگچ  نم  رادشه  باذع و  ات ] رگنب   ] سپ دندرک ، بیذکت  داع  موق ] ]

. میداتسرف ورف  راد  هلابند  موش  يزور  رد  درس  تخس  يداب  نانآ  رب  ام 
. دناهدش نک  هشیر  نانبامرخ  دننامه  ناشیا  هک  ییوگ  دنکیم ، اج  زا  ار  نامدرم  هک 

؟ دوب هنوگچ  نم  رادشه  باذع و  ات ] رگنب   ] سپ
؟ تسا يریذپ  دنپ  ایآ  سپ  میدنادرگ ، يریگدنپ  لباق  ار  نآرق  یتسار  هب  و 

. دندرمش نز  غورد  ار  ناگدنهد  رادشه  دومث  موق ] ]
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. دوب میهاوخ  یمگ  رد  رس  یهارمگ و  راچد  تروص  نآ  رد  ام  مینک ؟ يوریپ  اهنت  کت و  یناسنا  زا  دوخ ، نایم  زا  ایآ  دنتفگ  و 
. تسا دنسپ  دوخ  نزغورد  وا  هکلب  هن  تسا ؟ هدمآ  دورف  وا  رب  ینامسآ  باتک  ام  يهمه  نایم  زا  ایآ 

؟ تسیک دنسپ  دوخ  نزغورد  هک  دننادب  ادرف  هک  ادوز 
. نک ییابیکش  شاب و  ناشیا  رظتنم  سپ  میناشیا  شیامزآ  يارب  اسآ ] هزجعم   ] رتش هدام  يهدنتسرف  ام 

. دشاب رضاح  شبحاص ]  ] یتبون ره  تسا ، هدش  میسقت  نانآ  نایم  رد  بآ  هک  هدب  ربخ  نانآ  هب  و 
. درک یپ  ار ] رتش   ] درک و يزارد  تسد  وا  سپس  دنداد ، ادن  ار  ناشقیفر  هاگنآ 

؟ دوب هنوگچ  نم  رادشه  باذع و  ات ] رگنب   ] سپ
. دنام زاب  زاس  نابهیاس  زا  هک  دندش  یکاشاخ  راخ و  دننام  هاگنآ  میداتسرف ، ورف  هناگی  يرابگرم  گناب  نانآ  رب  ام 

؟ تسا يریذپدنپ  ایآ  سپ  میدنادرگ ، يریگدنپ  لباق  ار  نآرق  یتسار  هب  و 
. دندرمش نز  غورد  ار  ناگدنهد  رادشه  طول  موق 

. میداد ناشتاجن  یهاگرحس  هک  طول  نادناخ  رب  رگم  میداتسرف ، ورف  يدابنش  نانآ  رب  ام 
. میهد ازج  تسا ، هدرازگ  ساپس  هک  ار  یسک  ناس  نیدب  دوب  ام  بناج  زا  یتمعن  هک 

. دندرکیم یشکندرگ  رادشه  ربارب  رد  یلو  دوب ، هداد  رادشه  ام  يریگتخس  زا  ار  نانآ  طول ]  ] یتسار هب  و 
. دیشچب ارم  رادشه  باذع و  سپ  میتفگ ] و   ] میتخاس انیبان  ار  ناشیا  سپ  دنتساوخیم ، ماک  وا  نانامهم  زا  یتسار  هب  و 

. تفرگ ورف  ار  نانآ  رادیاپ  یباذع  هاگپ  يدادماب  یتسار  هب  و 
. دیشچب ارم  رادشه  باذع و  سپ  میتفگ ] [و 

؟ تسا يریذپ  دنپ  ایآ  سپ  میدنادرگ ، يریگدنپ  لباق  ار  نآرق  یتسار  هب  و 
. دندمآ نوعرف  نادناخ  غارس  هب  ناگدنهد  رادشه  یتسار  هب  و 

دنمزوریپ  هک  میتفرگ  ورف  نانچ  ار  نانآ  هاگنآ  دندرمش ، غورد  ار  ام  تازجعم  يهمه  نانآ 
467 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دریگ دنمناوت 
؟ ینامسآ ياهباتک  رد  تسا  ياهمان  ناما  امش  يارب  ای  دنرتهب ، نانیا  يهمه  زا  امش  نارفاک  ایآ 

میتشپ مه  ام  دنیوگیم  ای 
. دننک تشپ  همه  دوش و  هتسکشرو  عمج  نآ  هک  ادوز  ناتس ! نیک  [و ]

. تسا رتخلت  رتنیگمهس و  تمایق  تسا و  ناشیا  دعوم  تمایق  يرآ 
. دنایمگ رد  رس  یهارمگ و  رد  ناراکهانگ 

. دیشچب ار  خزود  بیسآ  ناشدنیوگ ] و   ] دنوش هدیشک  شتآ  رد  ناشیاههرهچ  رب  هک  يزور 
. میاهدیرفآ هزادنا  هب  ار  زیچ  ره  ام 

. یندز مه  رب  مشچ  دننام  تسین ، هناگی  ینامرف ]  ] زج ام  نامرف  و 
؟ تسا يریذپ  دنپ  ایآ  سپ  میدرک ، دوبان  ار  ناتنادننامه  یتسار  هب  و 

. تسه لامعا  ياههمان  رد  دناهداد  ماجنا  هک  يزیچ  ره  و 
. تسا هدش  هتشون  یگرزب  درخ و  ره  و 

. دنتسه اهرابیوج  راوج ]  ] اهغاب و رد  ناراگزیهرپ  نامگیب 
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. اناوت ياورنامرف  دزن  نیتسار ، یتلزنم  ماقم و  رد 

367 ص :  ریسفت ..... 

لوسر زا  راّفک  هک  تسا  رمقلا  ّقش  هب  عجار  هیآ  نیا   ) دش هتفاکـش  هام  دمآ و  کیدزن  تمایق )  ) تعاس نآ  ُرَمَْقلا ] َّقَْشنا  َو  ُۀَـعاَّسلا  َِتبَرَْتقا  ]
(. دندرک تساوخرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا 

زیچ کی  هب  یناعم  نیا  يهمه  هک  تسا ، هدش  ریسفت  راضتحا  تلاح  هب  تمایق و  تعاس  هب  مالّسلا و  هیلع  مئاق  روهظ  تعاس  ۀعاّسلا »  » ظفل
. تسادخ دزن  مایق  ماگنه  نآ  ددرگ و  یم  رب 

وا هب  تلاسر  بتارم  يهمه  نوچ  دوب  دـهاوخن  یتلاسر  یلوسر و  وا  زا  دـعب  تسا ، نالوسر  متاخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نوچ 
وا تّما  زا  دعب  هک  تساهتّما ، رخآ  زین  وا  تّما  اذل  هدش  عمج  وا  دوجو  رد  هکنآ  رگم  تسین  تلاسر  زا  ياهبترم  چـیه  تسا و  هدـش  یهتنم 

. دمآ دهاوخن  یتّما  رگید 
رگید دنـشاب  اهتّما  رخآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تّما  رگا  سپ  تسا ، نآ  لوط  رد  هکلب  تسین ، ناـمز  ضرع  رد  تماـیق  هک  یتسناد 

زا  دعب  ینامز  يهبترم 
468 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. 1  » تسا نامز  زا  جورخ  رگید  نانآ  يهبترم  زا  سپ  تشاد و  دهاوخن  دوجو  نانآ  يهبترم 
یبن زا  اذل  دوشیم و  کیدزن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تّما  هب  تبسن  تمایق  سپ  تسا . یلاعت  يادخ  دزن  مایق  نامه  نامز  زا  جورخ  و 

دوجو اب  دوب و  نامز  رخآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  وا  میاهدش و  ثوعبم  تشگنا  ود  نیا  دننام  تمایق  نم و  هدـش : دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
. دش رشحم  تمایق و  وا 
: هتفگ يولوم  هچنانچ 

دقع ّلح و  شیانف  رد  دش  لح  هک  ناز  دقن  دوب  تمایق  دص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  سپ 
نایع ردنا  وا  دوب  تمایق  دص  ناهج  رد  دمحا  تسا  یناث  يهداز 

دنچ هار  تمایق  ات  تمایق  ياک  دناهدیسرپ  یمه  ار  تمایق  وز 
! یسک دسرپ  ار  رشح  رشحم  هک ز  یسب  یتفگیم  لاح  ناب  زاب 

نیا تسا  طرش  ار  زیچ  ره  ندید  نیبب  ار  تمایق  وش  تمایق  سپ 
ریغ زا  ار  رون  هک  تسا  ياهراتس  مان  رمق »  » ظفل ُرَمَْقلا ] َّقَْشنا  َو  ]

__________________________________________________

ّقح روهقم  هام  هک  هنوگنامه  یتراشب  ار  نانمؤم  تسا و  یتراشا  هام  نتفاکـش  رد  هفیطل : تفاکـش  زاب  هاـم  تسا و  کـیدزن  زیخاتـسر  ( 1)
زور رد  دوش  مین  ود  یفطصم  يهراشا  هب  ات  دومرف  ار  هام  دنوادخ  هزجعم  راهظا  تقو  رد  هک  هنوگنامه  تسا ، ّقح  روهقم  مه  شتآ  تسا ،

رارسالا فشک  دوش . درس  وا  تّما  ناراک  هنگ  رب  یفطصم  تعافش  هب  ات  دهد  رما  شتآ  هب  دنوادخ  مه  زیخاتسر 
469 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هک تسا  ياهراتـس  نیمه  هب  رـصحنم  اـی  دراد ، دوجو  دّدـعتم  ياـهرمق  نامـسآ  رد  اـیآ  تسین و  هدـنهد  رون  شدوـخ  دریگیم و  شدوـخ 
. دریگیم دیشروخ  زا  ار  شرون  دوشیم  ساسحا 

. دناهتفای يرگید  ياهرمق  رمق  نیا  زا  ریغ  دناهتفگ : یضعب 
ود ياراد  مدرم  بولق  نوچ  دوشیم و  نشور  حور  رون  اب  دریگیم و  حور  زا  ار  رون  زین  بلق  نوچ  تسا ، رمق  رهظم  بلق  ریغـص  ملاـع  رد 
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ره هدـننک  تاعارم  رگید  يوس  زا  تسا و  ترثک  ملاع  سفن و  يوس  هب  یهجو  تسا و  تدـحو  ملاع  حور و  يوس  هب  یهجو  تسا ، هجو 
رد هکلب  دندوبن ، لماک  فرط  ود  ره  رد  زین  ایبنا  هک  اجنآ  ات  تسا  رتمک  فرط  ود  ره  لامک  عماج  تسا و  كدـنا  هجو  ود  ره  فرط و  ود 

. دوب بناج  ود  ره  ظفاح  فرط  ود  ره  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ام  ّیبن  دندوب و  صقان  تدحو  فرط  رد  ای  ترثک  فرط 
مالّسلا هیلع  یسیع  مردارب  دوب و  انیبان  شتسار  مشچ  مالّسلا  هیلع  یـسوم  نم  ردارب  دومرف : هک  هدش  هداد  تبـسن  وا  هب  تهج  نیمه  يور  و 
. دوب لماک  ّقش  ود  ياراد  ایبنا  نیب  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ام  ّیبن  بلق  اذل  متسه ...  مشچ  ود  ره  ياراد  نم  دوب و  انیبان  شپچ  مشچ 
. هدش هداد  تبسن  وا  تازجعم  هب  هچنانچ  ددرگ ، قشنم  يروص  رمق  هک  تشادن  یبّجعت  چیه  اذل  دوب  وا  بلق  رهظم  يروص  رمق  نوچ 

رد دّدـجت  بتارم  ياـهتنا  رب  لـیلد  دوب - يواـسم  ّقش  ود  هب  تسا - هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبـن  بلق  نآ  هک  يونعم - رمق  قاقـشنا  نوـچ  و 
. ددرگیم عقاو  رهد  رد  هک  دشابیم  تعاس  یکیدزن  تّدش  رب  لیلد  نیمه  اذل  دوب ...  وا  دوجو  رد  رهد  يادتبا  وا و  دوجو 

ود  هب  نآ  لعاف  بلق  قاقشنا  رب  لیلد  يروص  رمق  قاقشنا  نوچ  و 
470 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. ددرگیم بوسحم  تمایق  تعاس و  طیارش  زا  زین  نآ  تسا  يواستم  يهمین 
: دنتفگ دندش و  عمج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزن  نیکرشم  هک  هدش  تیاور 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نکب ، مین  ود  ار  هام  ام  يارب  ییوگیم  تسار  وت  رگا 
؟ دیروآیم نامیا  امش  مهد  ماجنا  ار  راک  نیا  رگا 

دـش مین  ود  هب  هام  سپ  ریگب ، ماجنا  تساوخ  درک و  لاؤس  دندوب  هتـساوخ  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  زا  دوب ، ردب  بش  بش ، نآ  یلب و  دـنتفگ :
. دیشاب دهاش  نالف  يا  نالف و  يا  دزیم  ادص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد 

. دننیب تفگش  ياهراک  زا  یناشن  رگا  ًۀَیآ ] اْوَرَی  ْنِإ  َو  ]
هبوت دنوش و  رّکذتم  هک  تسا  هتسیاش  تسا و  رهاظ  نآ  تامالع  تسا و  کیدزن  تعاس  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا و  هّیلاح  هلمج  نیا 

ضارعا نآ  زا  دننیبیم  ار  تمایق  زور  تامالع  زا  یتمالع  ره  نیکرـشم  نیا  لاح  نیع  رد  دنوش ، هّبنتم  يزیچ  ره  زا  دنیامن و  هبانا  دـننک و 
باصعا و ندش  لش  شزیمآ و  اذغ و  هب  اهتـشا  ندش  مک  مشچ و  رون  فعـض  اهنادند و  نداتفا  رـس و  يوم  ندش  دیفـس  دـننام  دـننکیم ،
ای تسا ، وا  تمکح  ملع و  ادـخ و  تردـق  تایآ  زا  یتیآ  دوصقم  ای  اهّنسمه ، اههیاسمه و  توف  دوشیم و  دراو  ناسنا  رب  هک  ییاهـضرم 

. دنشابیم زجاع  نآ  لثمب  ندروآ  زا  هک  ياهناشن  هیآ و  ای  وا ، گرزب  تایآ  زا  ياهناشن  تیآ و 
. دننکیم ضارعا  تایآ  نآ  زا  اوُضِْرُعی ] ]

تازجعم نیا  يهمه  دنیوگیم  و  « 1 [ » ٌّرِمَتْسُم ٌرْحِس  اُولوُقَی  َو  ]
__________________________________________________

ییوداج نیا  دنیوگ  دنریذپن و  دننیشن و  لفاغ  نآ  زا  دننادرگ و  يور  دننیب  تفگش  ياهراک  زا  یناشن  رگا  ( 1)
471 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دراد يرترب  وداج  رحس و  ره  رب  هک  تسا  يوق  رحس  وداج و 
هتـشاد رارمتـسا  نونک  ات  قباس  ياهنامز  زا  هک  تسا  يرحـس  دـناهتفگ : ای  دـناهدرک ، باسح  لطاب  هدـنور و  نیب  زا  يوداج  ار  نآ  یـضعب 

. تسا
سفن ياوه  هار  هب  دـندرکیم و  بیذـکت  ار  ناـشناربمایپ  دـندرکیم و  لـمع  دوخ  يأر  هب  ناـنیا  هتفگ : یمق  ْمُهَءاوْهَأ ] اوُعَبَّتا  َو  اُوبَّذَـک  َو  ]

(. دندش رفاک  هک   ) دنتفر شیوخ 
. تیصعم تعاط و  ّرش و  ریخ و  قیدصت و  بیذکت و  زا  کی  ره  ٍْرمَأ ] ُّلُک  َو  ]
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حاولا رد  تسا و  ناراوگرزب  مارک و  تسد  رد  هک  فحـص  رد  یلاع و  حاولا  رد  ینعی  دریگیم  مارآ  دوخ  ياج  رد  يراـک  ره  و  ٌّرِقَتْـسُم ] ]
. تسا نانآ  دیدهت  هلمج  نیا  سپ  دوشیمن  توف  يزیچ  ام  زا  تسا و  ّرقتسم  هدننک  لمع  سوفن 

ترخآ رابخا  زا  ای  تسا ، هدش  عقاو  ناشیا  رب  هک  یثداوح  نانآ و  يهتـشذگ  ياهتّما  مالّـسلا و  مهیلع  ایبنا  رابخا  ِءاْبنَْألا ] َنِم  ْمُهَءاج  ْدََقل  َو  ]
قّقحم ناشناربمایپ  رابخا  ببـس  هب  اهتّما  هب  ترخآ  ربخ  نانآ و  دوجو  رد  اـهتّما  هب  تسا  ترخآ  يهنومن  لـصو  نآ  هک  باـقع ، باوث و  و 

. دوشیم
. دیسر مدرم  هب  الماک  تسا  تیصعم  زا  راجزنا  تربع و  يهیام  هک  ناینیشیپ  رفیک  رابخا  نآرق  تایآ  رد  ٌرَجَدْزُم ] ِهِیف  ام  ]

. دنوش رانکرب  رفک  زا  دنتسیا و  زاب  نآ  بیذکت  زا  هک  تسه  نآ  ياج  هک  دوشیم  بیذکت  ناهانگ و  زا  راجزنا  بجوم  هک  يزیچ  ینعی 
__________________________________________________

عماج ریسفت  یندش ! تسا 
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ای نآرق ، نیا  ای  اههظعوم  نیا  ینعی  تسا ، فوذحم  يادتبم  ربخ  ای  تسا ، رجدزم »  » ظفل زا  لدب  هلمج  نیا  لماک . تمکح  ٌۀَِغلاب ] ٌۀَـمْکِح  ]
. تسا لماک  اسر و  هغلاب و  تمکح  نآرق  هدمآ ، اهربخ  زا  هک  هچنآ 

ادـخ باذـع  زا  تسا  راجزنا  یهن و  نآ  رد  هک  هغلاب  تمکح  نآ  رگا  ینعی  دیـشخب . دـهاوخن  يدوس  دـنپ  زردـنا و  سپ  ُرُذُّنلا ] ِنُْغت  اـمَف  ]
. دنکیم زاینیب  يزیچ  هچ  زا  اههدنهد  میب  اهریذن و  سپ  دنکیمن  زاینیب 

رگا ای  دنکیمن ، زاینیب  نانآ  زا  اهریذن  عیمج  ای  دنکیمن ، زاینیب  ادخ  باذع  زا  اههدـنهد  میب  هدـنناسرت و  عیمج  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 
. درک دهاوخ  زاینیب  تمایق  زور  ای  راضتحا ، زور  رد  ار  اهنآ  يزیچ  هچ  سپ  دومنن  هدیاف  درکن و  زاینیب  ار  اهنآ  ایند  رد  اهریذن 

. تسا راذنا  يانعم  هب  ردصم  ای  ریذن »  » عمج رذنلا »  » ظفل و 
رد ای  نادرگرب ، يور  نانآ  زا  هدـن و  تدوخ  هب  ار  توعد  تمحز  رگید  سپ  دـنکیمن  ياهدـیاف  ناـنآ  لاـح  هب  اهریذـن  رگا  ْمُْهنَع ] َّلَوَتَف  ]

ضّرعتم تمایق  زور  رد  رگا  نادرگرب  يور  نانآ  زا  ای  دوشن ، يدب  وت  هب  ناشلاح  يدب  يهدهاشم  اب  ات  نادرگرب  يور  اهنآ  زا  راضتحا  زور 
. دننیبیم ار  باذع  زور  نآ  رد  نانآ  هچ  نادرگرب  يور  تمایق  زور  رد  ای  دندش ، وت  تعافش 

. دنک توعد  ياهدننک  ادن  هک  زور  ِعاَّدلا ] ُعْدَی  َمْوَی  ]
. تسا هدش  هدناوخ  زین  ءای  تابثا  اب  دوش و  يراج  فقو  يدّرجم  لصو  ات  هدش  هدناوخ  ءای  طاقسا  اب  عاّدلا »  » ظفل

ای دناوخیم ، ارف  رشحم  هب  ار  مدرم  هک  تسا  لیفارسا  وا  دناهتفگ : یضعب  تسا و  مّود  ای  لّوا  خفن  رد  توملا  کلم  زا  ترابع  یعاد 
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. دناوخیم ارف  شتآ  مّنهج و  هب  ار  نانآ  هک  تسا  ياهکیالم 
. زیگنالوه تمایق  روآتریح و  یملاع  هب  ٍرُُکن ] ٍءْیَش  یلِإ  ]

: ادخ لوق  فرظ  ِعاَّدلا » ُعْدَی  َمْوَی   » تسا و هتخانشان  شلها  ریغ  يارب  ترخآ  روما  يهمه  هچ  سونأم ، ریغ  هتخانشان و  رکنم و  زیچ  ینعی 
. دشابیم نوجرخی »  » ای ّرقتسم »  » ای ُرُذُّنلا » ِنُْغت  امَف   » ای ْمُْهنَع » َّلَوَتَف  »

. دنهن مه  رب  مشچ  نارفاک  نآ  لوه  زا  هک  ْمُهُراْصبَأ ] ًاعَّشُخ  ]
. تسا مّدقم  لاح  اعّشخ »  » ظفل

. دنیآیم نوریب  يورخا  یلاثم  ملاع  زا  ای  يویند  تعیبط  زا  ِثادْجَْألا ] َنِم  َنوُجُرْخَی  ]
. دنتسه نیمز  يور  رد  رشتنم  ياهخلم  نانآ  ییوگ  ٌرِشَْتنُم ] ٌدارَج  ْمُهَّنَأَک  ]

، درادن تهج  مظن و  طابـضنا و  اهنآ  تاکرح  هک  دنـشابیم ، هدـنکارپ  ياهخلم  دـننام  یباتیب  عزف و  تیاهن  زا  اهنآ  هک  تسا  نیا  دوصقم 
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. تسا ّتیعمج  يدایز  ترثک و  يهیحان  زا  خلم  هب  هیبشت  دناهتفگ : یضعب  دننکیم و  لخادت  رگیدمه  رد  طابضنا  مظن و  نودب  هکلب 
. دنباتش لیفارسا  يوس  هب  هدنام  رود  ياهمشچ  اب  هکیلاح  رد  ِعاَّدلا ] َیلِإ  َنیِعِطْهُم  ]

. دننکیم رظن  ای  دنیآیم ، تعرس  هب  ای  دنروآیم ، يور  دنکیم  توعد  دناوخیم و  ارف  هک  یسک  هب  ینعی 
(. میدرکیم راکنا  ام  هک   ) تسا يراوشد  زور  نیا  دنیوگیم : نارفاک  و  ٌرِسَع ] ٌمْوَی  اذه  َنوُِرفاْکلا  ُلوُقَی  ]

ار  حون  ام  يهدنب  انَْدبَع ]  ] اُوبَّذَکَف ٍحُون  ُمْوَق  ْمُهَْلبَق  َْتبَّذَک  ]
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. تسا نیرفاک  نیا  لاثما  مسر  تداع و  بیذکت  هک  شابم  انگنت  رد  اهنآ  بیذکت  زا  وت  سپ  دندرک ، بیذکت 
. دیشک نانآ  زا  رایسب  متس  رجز و  دندناریم و  دندیناسرتیم و  ار  وا  تسا و  هناوید  وا  دنتفگ : و  َرِجُدْزا ] َو  ٌنُونْجَم  اُولاق  َو  ]

. دش تحاران  نانآ  نتشک  هب  دیدهت  زا  ای  دش . تحاران  رجزنم و  اهنآ  تداع  يوخ و  زا  تّدش  هب  ینعی 
. دناوخ ار  شیوخ  يادخ  حون  سپ  ُهَّبَر ] اعَدَف  ]

. دنک يرای  ار  وا  هک  تساوخ  شراگدرورپ  زا  دش  تحاران  تّدش  هب  هکنآ  زا  سپ  ینعی 
. امرف يرای  ارم  وت  ماهدش  موق  بولغم  تخس  نم  اهلا  راب  ْرِصَْتناَف ] ٌبُوْلغَم  یِّنَأ  ]

. میداشگ زاب  ار  نامسآ  ياهرد  سپ  ِءامَّسلا ] َباْوبَأ  انْحَتَفَف  ]
. تسا هدش  هدناوخ  دیدشت  اب  انّحتف » « » انحتف  » ظفل و 

(. میتخیر ورف  نآ  زا  یبالیس   ) زور اب  تخس  یبآ  اب  دوشیمن  عطق  دزیریم و  امئاد  هک  یبآ  ٍرِمَْهنُم ] ٍءاِمب  ]
. تسا هدش  زیمت  هب  لّوحم  لوعفم و  تسا و  زیمت  انویع »  » ظفل میتخاس . يراج  ياههمشچ  نیمز  رد  و  ًانُویُع ] َضْرَْألا  اَنْرَّجَف  َو  ]

. دندرک ادیپ  اقتلا  مه  اب  نیمز  بآ  نامسآ و  بآ  ُءاْملا ] یَقَْتلاَف  ]
. موق تکاله  رب  ٍْرمَأ ] یلَع  ]

. ردق ملاع  رد  َرُِدق ] ْدَق  ]
دوصقم ای  ود ، نآ  يدایز  ای  بآ ، ود  يواست  ینعی  تسا ، هدومن  رّدـقم  ارنآ  دـنوادخ  هک  تسا  یبآ  نازیم  دوصقم  ای  ردـق ، ملاع  رد  ینعی 

رادقم 
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. تسا هدومن  رّدقم  نیمز  يور  رب  ارنآ  دنوادخ  هک  تسا  نیمز  رب  بآ  عافترا 
یتشک يهیاپ  لصا  یتشک و  ینهآ  ياـهخیم  روظنم  میدـناشن . رب  ساـسا  مکحم  یتشک  رد  ار  حون  و  ٍرُـسُد ] َو  ٍحاْولَأ  ِتاذ  یلَع  ُهاـْنلَمَح  َو  ]

. میدرک راوس  اهبانط  اهخیم و  اههتخت و  زا  یتشک  رب  ار  حون  ینعی  تسا .
. تفریم بآ  رب  ام  مشچ  ود  رادید  هب  هک  اِنُنیْعَِأب ] يِرَْجت  ]

. دوریم هار  ام  ندرک  ظفح  ینابهگن و  اب  یتشک  ینعی 
. دندش رفاک  وا  هب  هک  ادخ  درم  نآ  شاداپ  تسنیا  َرِفُک ] َناک  ْنَِمل  ًءازَج  ]

حون و موق  تمقن  دوب و  یلاعت  يادـخ  ینابهگن  ظفح و  اـب  نآ  ندـش  يراـج  یتشک و  تمعن  هک  اریز  دـش ، ریفکت  هک  تسا  حون  دوصقم 
. دوب موق  نآ  رفک  تازاجم  حون و  يارب  ازج  شاداپ و  اهنآ  يدوبان  تکاله و 

. دشاب مدرم  يارب  هیآ  هناشن و  ات  میتشاذگ  مدرم  نیب  رد  یتشک  ربخ  ای  یتشک ، دوخ  ای  حون ، موق  تلفغ  نیا  اهانْکََرت ] ْدََقل  َو  ]
تردـق و يهناشن  تیآ و  ای  دـنریگب ، تربع  نآ  زا  هک  ياهناشن  تیآ و  میتشاذـگ ، ناـهج  نیا  رد  دوخ  زا  یناـشن  ار  یتشک  نآ  اـم  ًۀَـیآ ] ]

. دشاب ام  ایبنا  قدص  رب  ای  ام ، ماقتنا 
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؟ دریگیم دنپ  دوشیم و  رّکذتم  اههناشن  نیا  زا  یسک  ایآ  ٍرِکَّدُم ] ْنِم  ْلَهَف  ]
. دشاب ریذن »  » عمج رذن »  » ظفل تسا  نکمم  و  نم ، ندیناسرت  باذع و  دوب  هنوگچ  ِرُُذن ] َو  ِیباذَع  َناک  َْفیَکَف  ]

يارب  میدومن  ناسآ  ار  نآرق  ِرْکِّذِلل ] َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََقل  َو  ]
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حضاو نشور و  اهنآ  تلالد  هک  یظافلا  اب  دّدعتم  ياهلثم  هدنناسرت و  هدنهد و  هدژم  تایاکح  نآ  رد  هک  هنوگ  نیدب  يریگ ، دنپ  رّکذت و 
. میدرک رکذ  دوب 

لخاد فورح  ظافلا و  ياهبلاق  رد  میدرک و  لزان  شایلاع  ماـقم  زا  ار  نآ  هک  میدرک  ناـسآ  نینچ  نیا  ار  نآرق  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی 
. دشاب ناسآ  امش  يارب  نآ  كاردا  ات  میدومن 

وگغورد ار  ادخ  لوسر  موق  تسه ؟ ياهدنریگ  دنپ  شناد و  يهدـنیوج  ایآ  سپ  حون . موق  زا  دـعب  داع  موق  ٌداع ] َْتبَّذَـک  ٍرِکَّدـُم  ْنِم  ْلَهَف  ]
. دنتفگ

لاؤس باوج  هلمج  نیا  نم ؟ ندیناسرت  ماجنا  رـس  نم و  نتفرگ  دوب  هنوگچ  دومرف ) دنوادخ   ) سپ اْنلَـسْرَأ ] اَّنِإ  ِرُُذن  َو  ِیباذَـع  َناک  َْفیَکَف  ]
. تسا باذع  زا  رّدقم 

. میداتسرف یسحن  رادیاپ  زور  رد  يداب  دنت  اهنآ  كاله  رب  ام  ٍّرِمَتْسُم ] ٍسَْحن  ِمْوَی  ِیف  ًارَصْرَص  ًاحیِر  ْمِْهیَلَع  ]
. دوش هفاضا  نآ  هب  رگید  زور  شش  هک  يزور  ینعی 

يادخ هک  تسا  ییاهزور  زا  زور  نیرخآ  نیلّوا و  زور  نآ  هچ  تسا ، یسحن  زور  هبنشراهچ  زور  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
. دنکرب اج  زا  ار  مدرم  داب  نآ  هک  َساَّنلا ] ُعِْزنَت   ] ًاموُسُح ٍماَّیَأ  َۀَِینامَث  َو  ٍلاَیل  َْعبَس  ْمِْهیَلَع  اهَرَّخَس  هدومرف : یلاعت 

اج زا  درکیم و  دـنلب  اج  زا  ارنانآ  داب  یلو  دربن ، ار  اهنآ  داب  هک  دـنتفرگیم  رگیدـمه  زا  دـنتفریم و  اـههّرد  هب  داـع  موق  هک  هدـش  تیاور 
. تشکیم دنکیم و 

دننکفا . هشیر  زا  ار  امرخ  تخرد  قاس  هکنانچ  ٍرِعَْقنُم ] ٍلَْخن  ُزاجْعَأ  ْمُهَّنَأَک  ]
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. درک هیبشت  امرخ  ناتخرد  خیب  هب  ار  اهنآ  دوش ، هدنک  هشیر  زا  هک  امرخ  ناتخرد  خیب  دننام  ینعی 
. تسا ناتخرد  ياههخاش  اههقاس و  دننام  اهنآ  حاورا  هچ  تسا ، ناتخرد  خیب  دننام  ناشحاورا  جورخ  زا  دعب  اهنآ  ياهندب  نوچ 

ندیناسرت باذع و  هب  نم  نتفرگ  دشاب  نوچ  تسا  هنوگچ  سپ  ٍرِکَّدُم ] ْنِم  ْلَهَف  ِرْکِّذـِلل  َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََـقل  َو  ِرُذـُن  َو  ِیباذَـع  َناک  َْفیَکَف  ]
؟ اهنآ

دیدهت تهج  هروس  نوچ  درک ، رارکت  ار  شلبق  ام  هملک و  نیا  تسه ؟ يریذپ  دنپ  چیه  ایآ  نآرق ، ندـناوخ  نتفرگ و  دای  میدرک  ناسآ  ام 
. تسا بولطم  بیغرت  دیدهت و  ماقم  رد  رارکت  تسا و  نینمؤم  قیوشت  بیغرت و  راّفک و 

. دندرک بیذکت  ار  ناربمایپ  اهریذن و  داع  موق  زا  دعب  دومث  موق  ُدوُمَث ] َْتبَّذَک  ]
. دنتفگ بّجعت  راکنا و  لیبس  رب  ار  نخس  نیا  و  مینک ؟ يوریپ  نامدوخ  دننام  يرشب  زا  ام  دنتفگ  ُهُِعبَّتَن ] ًادِحاو  اَّنِم  ًارََشب  َأ  اُولاقَف  ِرُذُّنلِاب  ]

. میداتفا رد  تخس  تلالض  یهارمگ و  هب  تروص  نیا  رد  ٍرُعُس ] َو  ٍلالَض  یَِفل  ًاذِإ  اَّنِإ  ]
. تسا لالض » یف   » رب فطع  يهلمج  تسا و  نونجم  يانعم  هب  فتک »  » نزو رب  رعس »  » عمج ای  نونج ، ینعم  هب  ای  ریعس »  » عمج رعـس »  » ظفل

. میشاب یشوهیب  اطخ و  یهارمگ ، رد  نونکا  ام  سپ  ینعی 
. تسا هدش  اقلا  وا  رب  تلاسر  ماکحا  ای  ظعاوم ، ای  یحو ، ای  باتک  ای  رکذ  ایآ  ُرْکِّذلا ] َیِْقلُأ  َأ  ]
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. دنرتراوازس عوضوم  نیا  رب  وا  زا  هک  دنتسه  یناسک  نایم  رد  هکیلاح  رد  هدش  اقلا  رکذ  وا  رب  ام  نیب  زا  اِنْنَیب ] ْنِم  ِْهیَلَع  ]
. تسا يرترب  تسایر و  بلاط  وگغورد ، حلاصان ، وا  هکلب  دوشیمن ، یحو  وا  رب  ام  نیب  زا  ٌرِشَأ ] ٌباَّذَک  َوُه  َْلب  ]

ظفل و  تسیک ؟ كاـبیب  يوگغورد  هک  دوش  ناـشمولعم  ـالماک  تماـیق  يادرف  يدوزب  نارکنم  نیا  ُرِـشَْألا ] ُباَّذَْـکلا  ِنَم  ًادَـغ  َنوُمَْلعَیَـس  ]
موق تیاکح  ای  دشاب  هدش  باطخ  هب  تبیغ  زا  یلاعت  يادخ  بناج  زا  تافتلا  ات  هدـش  هدـناوخ  باطخ  تروص  هب  نوملعتـس » « » نوملعیـس »

. تسا نانیا  رب  حلاص 
؟ تسیک رّبکتم  نز  غورد  هک  دنوش )  ) هاگآ يدوز  هب  يرآ ، ینعی 

. میداتسرف اهنآ  يوس  هب  حلاص ) يهزجعم   ) رتش هّدام  يهدنتسرف  ام  ِۀَقاَّنلا ] اُولِسُْرم  اَّنِإ  ]
. تسا رّدقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا 

. ددرگیم رب  زیچ  هچ  هب  هک  شاب  اهنآ  لاح  رظان  ْمُْهبِقَتْراَف ] ْمَُهل  ًۀَْنِتف  ]
. نک ششوک  ربص  رد  ِْربَطْصا ] َو  ]

هقان و يهّیمهـس  زور  کی  هک  هدـش  میـسقت  هقان  امـش و  نیب  همـشچ  بآ  هک  هد  ربخ  اهنآ  هب  و  ٍبْرِـش ] ُّلُک  ْمُهَْنَیب  ٌۀَمِْـسق  َءاْملا  َّنَأ  ْمُْهئِّبَن  َو  ]
. تسامش يارب  يزور 

. دندرگن وا  محازم  رتش  تبون  رد  زین  نانآ  دوشن و  نانآ  محازم  اهنآ  تبون  رد  رتش  ٌرَضَتْحُم ] ]
هدش  يدنب  شخب  رتش  ناشیا و  نایم  بآ  هک  نک  ربخ  نانآ  هب  ینعی 
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. دشاب ناشیا  يهرهب  زور  کی  رتش و  يهرهب  زور  کی  هدش ، هدامآ  نآ  هب  یندیماشآ  ره  و 

رگیدمه هب  ار  نامک  ای  دنشکب ، ات  دندروآ  ار  رتش  ای  دنـشکب ، ار  هقان  نآ  ات  دنداد  رگیدمه  تسد  هب  ار  ریـشمش  یطاعَتَف ] ْمُهَبِحاص  اْوَدانَف  ]
. دشکب ار  هقان  ات  درک  زارد  ار  شتسد  داتسیا و  اپ  ود  ناتشگنا  رب  ای  دنداد 

. دش مظنم  شقاس  ود  يهلضع  هک  دز  ار  وا  ریت  اب  تسشن و  هقان  نیمک  رد  دناهتفگ : یضعب  َرَقَعَف ] ]
. دشیم هدز  لثم  وا  هب  یموش  رد  دشیم و  هتفگ  دومث » رمحا   » ریغصت اب  و  دومث » رمحا   » وا هب  دروآ و  دورف  هلضع  رب  ریشمش  سپس  و 

. ار نانآ  نم  ندیناسرت  نم و  نتفرگ  دشاب  نوچ  سپ  ِرُُذن ] َو  ِیباذَع  َناک  َْفیَکَف  ]
. میداتسرف اهنآ  هب  تخس  گناب  کی  ام  ًةَدِحاو ] ًۀَْحیَص  ْمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأ  اَّنِإ  ]

كاله رد  هک  هچنآ  نیب  فالتخا  عفر  اهنآ و  ناتساد  نآ  ریغ  فارعا و  يهروس  رد  تسا و  هقعاص  يهحیـص  ای  لیئربج  يهحیـص  دوصقم 
. تشذگ هلزلز  هحیص و  لیبق  زا  هدش  دراو  اهنآ  ندرک  دوبان  و 

يانعم هب  رظتحم »  » ظفل دـنداتفا ) نیمز  رب  و  ! ) دنتـشگ دـنزاسیم  نابیاس  نآ  اب  هک  زیر  گرب  دـننام  اـهنآ  سپ  ِرِظَتْحُْملا ] ِمیِـشَهَک  اُوناـکَف  ]
تخرد ياههخاش  مزیه و  بوچ ، ياـنعم  هب  میـشه »  » ظـفل دـنکیم و  تسرد  شنادنفـسوگ  رتش و  يارب  لـغآ  هریظح و  هک  تسا  یـسک 

. درادهگن امرگ  امرس و  زا  ار  اهنآ  ات  دنراذگیم ، تاناویح  ياج  لغآ و  فارطا  رد  هک  تسا 
480 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

؟ تسه يریذپ  دنپ  ایآ  سپ  میدرک ، ناسآ  ار  نآرق )  ) نآ نتفرگ  دای  ندناوخ و  ام  ٍرِکَّدُم ] ْنِم  ْلَهَف  ِرْکِّذِلل  َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََقل  َو  ]
. دندومن بیذکت  ار  راذنا  ای  دندرک ، بیذکت  ار  نالوسر  ِرُذُّنلِاب ] ٍطُول  ُمْوَق  َْتبَّذَک  ]

. میداد رارق  هزیرگنس  زا  یناراب  ریز  ار  نانآ  ًابِصاح ] ْمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأ  اَّنِإ  ]
دوصقم دناهتفگ : یضعب  تفرگ ، ماجنا  نانآ  ياههیرق  ندرک  دنلب  زا  سپ  نتخیر  گنـس  هک  دوب  لیئاربج  تخیریم  ار  اهگنـس  هک  یـسک 

يور هتخپ  گنـس  اب  هک  تسا  يزادنا  گنـس  نآ  دوصقم  ای  تخیریم ، گنـس  مدرم  يور  هک  تسا  يداب  هدـنزادنا  گنـس  بصاح و  زا 
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. دنشابیم هکیالم  نانآ  َنِیفِرْسُْمِلل و  َکِّبَر  َْدنِع  ًۀَمَّوَسُم  ٍنیِط  ْنِم  ًةَراجِح  هدومرف : یلاعت  يادخ  هک  تسا ، هتخیر  اهنآ 
. میداد تاجن  میدرب و  نوریب  ار  نانآ  بش  رخآ  رد  هک  ار  طول  ناسک  رگم  ٍرَحَِسب ] ْمُهاْنیََّجن  ٍطُول  َلآ  اَّلِإ  ]

. دشابیم ابصاح »  » هب ای  مهانیّجن »  » هب ّقلعتم  فرظ  رحس و  تقو  رد  ینعی 
بناج زا  ام و  دزن  زا  تمعن  هک  یلاح  رد  میدومن  ماعنا  نانآ  رب  ام  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  تمعن ، يارب  ای  تمعن ، تاجن  انِْدنِع ] ْنِم  ًۀَمِْعن  ]

. دوب ام 
قلخ نآ  رطاخ  هب  هک  هچنآ  رد  ار  اهنآ  دـنکب و  ار  ام  ياهتمعن  رکـش  هک  یـسک  هب  میهدیم  شاداپ  نینچ  نیا  َرَکَـش ] ْنَم  يِزَْجن  َِکلذَـک  ]

481 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  میظعت  ام  نداد  تمعن  تهج  هب  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دنک ، فرصم  دناهدش 
. دیامنب ار  ام 

. دیناسرت ار  اهنآ  دومن و  راذنا  اهنآ  هب  طول  ْمُهَرَْذنَأ ] ْدََقل  َو  ]
. دیناسرت باذع  رد  ام  تردق  زا  ار  اهنآ  انَتَشَْطب ] ]

. دنداتفا کش  هب  ای  هلداجم  هب  اهریذن  ببس  هب  ای  دندومن ، کش  نآ  رد  ای  دندرک ، هلداجم  اهریذن  رد  ِرُذُّنلِاب ] اْوَرامَتَف  ]
ار اهنآ  مشچ  مه  ام  دندیبلط  دصق ) ءوس  رب  دندوب  ابیز  یناگتشرف  هک   ) ار شنانامهم  وا  زا  موق  و  ْمُهَُنیْعَأ ] انْسَمَطَف  ِهِْفیَض  ْنَع  ُهُودَوار  ْدََقل  َو  ]

. میدرک انیبان  رونیب و 
. میدرب نیب  زا  ار  ناشمشچ  رون  ای  میدومن ، يواسم  تروص  ياهاج  ریاس  اب  میدرک و  خسم  ار  نانآ  ياهمشچ  ینعی 

كاخ زا  یتشم  هک  هدـش  دراو  زین  درب و  نیب  زا  ار  اـهنآ  نامـشچ  دـمآ و  اـهنآ  يوس  هب  شتـشگنا  اـب  لـیئربج  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد 
. تشذگ رجه  دوه و  فارعا و  يهروس  رد  اهنآ  ناتساد  دندش و  روک  رهش  لها  يهمه  هجیتن  رد  دز و  اهنآ  تروص  هب  تفرگرب و 

. دیشچب ارم  راذنا  باذع و  هک  میتفگ  اهنآ  هب  اُوقوُذَف ] ]
. دیدومن راذنا  ار  مدرم  نآ  يهلیسو  هب  هک  هچنآ  ِرُُذن ] َو  ِیباذَع  ]

. دیسر نادیواج  اج و  رب  اپ  هدنیاپ و  یباذع  ناشیا  هب  دادماب  ماگنه  رد  و  ٌّرِقَتْسُم ] ٌباذَع  ًةَرُْکب  ْمُهَحَّبَص  ْدََقل  َو  ]
. تشگن لیاز  دش و  رقتسم  اهنآ  نایم  رد  هک  یباذع  ینعی 

ار ام  ماقتنا  رهق و  باذع  کنیا  میتفگ  و  ُرُذُّنلا ] َنْوَعِْرف  َلآ  َءاج  ْدََقل  َو  ٍرِکَّدُم  ْنِم  ْلَهَف  ِرْکِّذِلل  َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََـقل  َو  ِرُذـُن  َو  ِیباذَـع  اُوقوُذَـف  ]
زردنا  ظعو و  يارب  ار  نآرق  ام  و  دیشچب ) يراکدب  مرج  هب  )
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. دمآ یهلا  تایآ  لوسر و  مه  ناینوعرف  داشرا  رب  دریگ و  دنپ  نآ  زا  هک  تسیک  ایآ  میدرک  ناسآ  مهف  هب 

هب يهفاـضا  تبـسن و  ببـس  هب  یموق  یهورگ و  یتـقو  نوچ  درک ، اـفتکا  نوعرف  لآ  رکذ  هب  طـقف  یلو  شنادـناخ ، نوـعرف و  دوـخ  ینعی 
. تسا باذع  ّقحتسم  صخش  نآ  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  یلوا  قیرط  هب  انعم  نیا  دندش  باذع  ّقحتسم  یصخش 

. هناگ هن  تایآ  ینعی  دنتشادنپ . غورد  ار  ام  ياهناشن  نانخس و  يهمه  نانآ  اِنتایِآب ] اُوبَّذَک  ]
. دنشاب نالوسر  زا  ترابع  هک  ار  گرزب  یمظع و  تایآ  يهمه  ای  دندرک ، بیذکت  ار  یسفنا  یقافآ و  تایآ  يهمه  اهِّلُک ] ]

. دنمورین ياناوت  نتفرگ  ارف  تخس  میتفرگ  ارف  ار  نانآ  ام  سپ  ْمُِکئلوُأ ] ْنِم  ٌْریَخ  ْمُکُراَّفُک  َأ  ٍرِدَتْقُم  ٍزیِزَع  َذْخَأ  ْمُهانْذَخَأَف  ]
؟ دندیسر تکاله  هب  هک  تسا  یناگتشذگ  زا  رتهب  امش  راّفک  ایآ  مدرم  يا  ای  برع ، يا  ای  هّکم ، لها  يا  ای  شیرق ، يا  ینعی 

. دنشاب ناینیشیپ  زا  رتهب  نانیا  هک  تسین  نینچ  هن  میدرک ، نینچ  ار  ناگتشذگ  هک  روطنامه  مینکن  كاله  باذع و  ار  اهنآ  ام  ات 
يارب باذع  زا  تئارب  تسا  هکیالم  تسد  رد  هک  ییاهباتک  هیلاع و  حاولا  رد  ای  ناینیشیپ  ینامسآ  ياهباتک  رد  ایآ  ُِربُّزلا ] ِیف  ٌةَءاَرب  ْمَُکل  ْمَأ  ]

. تسا هدش  تباث  شتآ  زا  ای  تکاله  زا  ای  باذع  زا  تئارب  ایآ  تسا ، هتشگ  تباث  هتشون  امش 
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. دنیوگیم ای  َنُولوُقَی ] ْمَأ  ]
تسا . بیاغ  هب  باطخ  زا  تافتلا  هلمج  نیا 
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؟ میشکیم نیک  دّمحم  زا  مه  تشپ  همه  ام  ٌرِصَْتنُم ] ٌعیِمَج  ُنَْحن  ]

ءوس دصق  هک  یـسک  رب  میتسه  زوریپ  هدش و  يرای  دحّتم و  ام  دـنیوگیم  دـننکیم و  دوخ  هورگ  تعامج و  رب  دامتعا  اهنآ  ایآ  هکلب  ینعی 
. دروآ درفم  ار  ارصتنم »  » ظفل دشاب و  هکیالم  ای  یلاعت  يادخ  هدننک  ءوس  دصق  رگا  یّتح  دشاب  هتشاد  ام  رب 

زین تسا و  عمج  عقاو  رد  نآ  ياـنعم  هچ  رگا  ّلـک »  » ظـفل دـننام  تسا ، درفم  ظـفل  رد  عیمج »  » ظـفل هک  دومن » عیمج   » ظـفل ظاـحل  نوـچ 
. تسا رفن  کی  درم و  کی  يهلزنم  هب  مه  اب  قفّتم  دحّتم و  تعامج  هک  دنک  هراشا  هک  تساوخ 

. ام هورگ  تعامج و  هب  دسرب  هچ  ات  تسا ، زوریپ  شدوخ  فلاخم  رب  ام  زا  کی  ره  ینعی  ددرگیم ، رب  دارفا  زا  کی  کی  ره  هب  ریمض  ای 
ای تمایق  رد  اهنآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  دنشاب و  یکّتم  ناشهورگ  تعامج و  رب  رگا  دنروخیم  تسکش  تعامج  يهمه  ُعْمَْجلا ] ُمَزُْهیَـس  ]

. دنروخیم تسکش  ردب  زور  رد  ایند  رد 
زا دوصقم  هک  تسا  نیا  تسا  بسانم  كاردتـسا  نیا  اب  هک  هچنآ  تمایق . تعاس  هکلب  دننک  تشپ  گنج  هب  و  ُۀَعاَّسلا ] َِلب  َُربُّدلا  َنوُّلَُوی  َو  ]

. تسا اهنآ  دعوم  گرم  تعاس  ای  تمایق  هکلب  دنروخیم ، تسکش  ایند  رد  اهنآ  ینعی  دشاب ، ایند  رد  تسکش  تسکش ،
. تسا تمایق  باذع  زا  ياهنومن  دوشیم  اهنآ  بیصن  ایند  باذع  زا  هک  هچنآ  تساهنآ  هاگ  هدعو  ْمُهُدِعْوَم ] ]

. تسا رتدیدش  تمایق  زور  یهْدَأ ] ُۀَعاَّسلا  َو  ]
تسا .) ردب  زور  زا  رتراوگان   ) دوشیمن هسیاقم  ایند  باذع  اب  نآ  یتخس  یخلت و  تمایق و  باذع  تّدش  ُّرَمَأ ] َو  ]
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. دنتسه یهارمگ  رد  ایند  رد  نیمرجم  ٍلالَض ] ِیف  َنیِمِرْجُْملا  َّنِإ  ]

. تسا ایند  رد  ود  ره  ای  ترخآ ، رد  نونج  یهارمگ و  ای  دنشابیم ، نونج  لاح  رد  ترخآ  رد  و  ٍرُعُس ] َو  ]
دیـشچب دنیوگ ) یم  اهنآ  هب   ) دنـشکیم و شتآ  رد  يدوز  هب  ار  نانآ  هک  يزور  َرَقَـس ] َّسَم  اُوقوُذ  ْمِهِهوُجُو  یلَع  ِراَّنلا  ِیف  َنُوبَحُْـسی  َمْوَی  ]

. تسا مّنهج  مان  رقس »  » ظفل تسا و  ریدقت  رد  لوق »  » ظفل و  تسا ، فنأتسم  ای  لاح  هلمج  نیا  ار ! خزود  مخز  دوز 
. تسا رقس »  » وا مان  هک  نیرّبکتم  يارب  تسا  یصوصخم  يداو  مّنهج  رد  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 

مّنهج يهمه  دیشک و  سفن  سپ  دهد  ندیـشک  سفن  يهزاجا  وا  هب  هک  تساوخ  ادخ  زا  درب و  تیاکـش  ادخ  هب  ترارح  امرگ و  تّدش  زا 
. دینازوس ار 

. میدیرفآ صوصخم  يهزادنا  هب  ار  يزیچ  ره  ٍرَدَِقب ] ُهانْقَلَخ  ٍءْیَش  َّلُک  اَّنِإ  ]
ریدقت و ببـس  هب  ای  تسا ، ردـق  ملاع  ببـس  هب  دوصقم  ای  نآ ، ياقب  یگنوگچ  لجا و  ناما و  تهج  زا  شندـنام و  اقب و  رادـقم  تهج  زا 

. ردق ملاع  رد  ام  يریگهزادنا 
فـصو شلدـع  اب  ار  ادـخ  دنتـساوخ  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  دنتـسه و  تّما  نیا  سوجم  هّیردـق  هدـش : دراو  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

«. ردقب  ... » ادخ لوق  ات  َنُوبَحُْسی ...  َمْوَی  هدش : لزان  تایآ  نیا  اهنآ  يهراب  رد  دنتخاس و  جراخ  شتردق  ناطلس و  زا  دنیامن 
. هراب کی  نخس و  کی  رگم  تسین  ام  نامرف  ٌةَدِحاو ] اَّلِإ  انُْرمَأ  ام  َو  ]

ُهانْقَلَخ  ٍءْیَش  َّلُک  ادخ : لوق  زا  هک  تسا  یمّهوت  عفر  هلمج  نیا 
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دّدعتم نارگراک  اب  رگم  ددرگیمن  رّـسیم  راک  نیا  دشاب  نّیعم  رادـقم  هزادـنا و  هب  يزیچ  ره  تقلخ  رگا  هک  دوش  مّهوت  تسا  نکمم  نوچ 
رد هک  هچنآ  عیمج  ملاع و  قلخ  رد  ام  رما  دومرف : یلاعت  يادـخ  مّهوت  عفر  يارب  اذـل  دـشاب و  رگید  رگراـک  دـنچ  رگراـک  ره  رظن  ریز  هک 

. تسین هملک  کی  ای  هظحل  کی  راک و  کی  زج  تسا  ملاع 
نامز سپ  تساهنآ  دـعوم  تمایق  رگا  هک  دوش  مّهوت  تسا  نکمم  هک  دـشابیم  ْمُهُدِـعْوَم  ُۀَـعاَّسلا  ِلـَب  ادـخ : لوق  زا  یـشان  مّهوت  نیا  اـی 

. دشاب نآ  زا  رتینالوط  هکلب  ایند  نامز  رادقم  هب  تمایق 
. تسین هملک  کی  رما و  کی  زج  اهنآ  يهبساحم  قئالخ و  ندرک  عمج  تمایق و  زور  ندروآ  رد  ام  رما  دومرف : یلاعت  يادخ  هک 

. تسا ندز  مه  هب  مشچ  کی  دننام  تعرس  یناسآ و  رد  ِرَصَْبلِاب ] ٍحْمَلَک  ]
. میدیناسر تکاله  هب  دندوب  ادخ  دیحوت  تلاسر و  رکنم  هک  ار  امش  لاثما  ام  ْمُکَعایْشَأ ] انْکَلْهَأ  ْدََقل  َو  ]

؟ دریگیم دنپ  نانآ  لاوحا  يروآ  دای  اب  یسک  ایآ  ٍرِکَّدُم ] ْنِم  ْلَهَف  ]
. دوشیمن توف  ام  زا  دناهداد  ماجنا  لامعا  ياههفیحص  رد  ای  یلاع  حاولا  رد  هک  يزیچ  ره  ُِربُّزلا ] ِیف  ُهُولَعَف  ٍءْیَش  ُّلُک  َو  ]

. ضارعا لامعا و  تاوذ  زا  گرزب  کچوک و  ره  ٍرِیبَک ] َو  ٍریِغَص  ُّلُک  َو  ]
ياههفیحص رد  هکنآ  زا  دعب  ای  دنوش ، قلخ  هّیردق  حاولا  ظوفحم و  حول  یلاع و  مالقا  رد  هکنآ  زا  لبق  تسا  هدش  هتشون  تباث و  ٌرَطَتْسُم ] ]

. دنوش هدیرفآ  نیبتاک  مارک  ياههفیحص  رد  ناشسوفن و 
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. دننیزگ لزنم  دبا ) تشهب  ي   ) اهرهن رانک  اهغاب و  رد  يوقت  لها  اقّقحم  « 1 [ » ٍرَهَن َو  ٍتاَّنَج  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ  ]
. تسا بآ  نایرج  ّلحم  تکرح  اب  نوکس و  اب  رهن »  » ظفل

اـضتقا وا  ّتیناـسنا  هک  هچنآ  عیمج  رد  ناـسنا  ندوب  تسا  رو  تماقتـسا  زا  تسا  تراـبع  قلطم  روط  هب  قدـص »  » ظـفل ٍقْدِـص ] ِدَـعْقَم  ِیف  ]
هب تبـسن  ددرگ و  لخاد  یهلا  تافـص  عیمج  هب  فاّصتا  قالطا و  ماقم  رد  دوش و  جراخ  دودـح  عیمج  زا  دـناوتب  ناـسنا  هکنیا  دـنکیم و 

. دشاب اناوت  نّکمتم و  دراوم  نیا  يهمه 
. تسا ببس  هب  بّبسم  ای  ّببسم  هب  ببس  يهفاضا  لیبق  زا  ای  قدص »  » هب دعقم »  » ظفل يهفاضا  و 

ندروآ هرکن  تسا و  ناسنا  يارب  نانیمطا  نوکـس و  ّلحم  زا  ترابع  قدـص  هچ  تسا ، هّینایب  يهفاضا  ای  دـشابیم  ءاملا » نیجل   » لیبق زا  اـی 
. تسا تشادگرزب  میخفت و  يارب  قدص »  » ظفل

هب ّقلعتم  دعقم » یف   » ای تسا  لاح  تاّنج » یف   » تروص نیا  رد  هک  تسا  ییادتبا  ربخ  ای  ربخ ، زا  دـعب  ربخ  ای  قدـص » دـعقم  یف   » يهلمج و 
. تسا تاّنج » یف  : » ادخ لوق 

. دنمّعنتم ینادواج  تنطلس  تّزع و  دنوادخ  دزن  قدص  هاگلزنم  رد  « 11 [ » ٍرِدَتْقُم ٍکِیلَم  َْدنِع  ]
__________________________________________________

نآ تمیق  هکلب  ابیز ) ياهنز   ) ناـسح تاریخ  هن  ناور و  يوج  هن  ناـیرب و  غرم  هب  هن  تسا و  نآ  خاـک  هب  هن  تشهب  رد  تّزع  شزرا و  ( 1)
فشک رمق . يهیآ 55  ٍقْدِص ...  ِدَـعْقَم  ِیف  دـناهتفگ : هک  تساناوت  هاشداپ  دزن  یتسار  نمیـشن  رد  ار  هدـنب  هک  تسا  یتلزنم  برق و  مقر  هب 

رارسالا
نم هاگمارآ  تفگیم : دوخ  یفطـصم  میداد و  تلزنم  فرـش  برق و  تعلخ  مکح ، هار  هس  رد  ار  یفطـصم  ام  دیامرفیم : دـنوادخ  ( 11)

رارسالا فشک  دوب . وت  يور  وت  يوکز  یهر  دوصقم  هک : میاسآیم  وا  دزن  نم  و  تسا : نم  يادخ  دزن 
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هراشا

یندم دناهتفگ  یضعب  تسا و  یّکم  تایآ  يهمه  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُُهلَئْسَی  يهیآ  زج  هب  دناهتفگ : یخرب  تسا و  یّکم  هروس  نیا 
. تسا

1 تایآ 78 -

487 ص :  ات 78 ..... ] تایآ 1  (: 55  ) نمحرلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) َنایَْبلا ُهَمَّلَع  ( 3  ) َناْسنِْإلا َقَلَخ  ( 2  ) َنآْرُْقلا َمَّلَع  ( 1  ) ُنمْحَّرلا

اوُمِیقَأ َو  ( 8  ) ِنازیِْملا ِیف  اْوَغْطَت  ـَّالَأ  ( 7  ) َنازیِْملا َعَضَو  َو  اـهَعَفَر  َءاـمَّسلا  َو  ( 6  ) ِنادُجْـسَی ُرَجَّشلا  َو  ُمْـجَّنلا  َو  ( 5  ) ٍنابْـسُِحب ُرَمَْقلا  َو  ُسْمَّشلا 
(9  ) َنازیِْملا اوُرِسُْخت  َو ال  ِطْسِْقلِاب  َنْزَْولا 

ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 12  ) ُناـْحیَّرلا َو  ِفْـصَْعلا  ُوذ  ُّبَْحلا  َو  ( 11  ) ِمامْکَْألا ُتاذ  ُلْخَّنلا  َو  ٌۀَـهِکاف  اـهِیف  ( 10  ) ِمانَْأِلل اهَعَـضَو  َضْرَْألا  َو 
(14  ) ِراَّخَْفلاَک ٍلاْصلَص  ْنِم  َناْسنِْإلا  َقَلَخ  ( 13)

(18  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 17  ) ِْنَیبِْرغَْملا ُّبَر  َو  ِْنیَقِرْشَْملا  ُّبَر  ( 16  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 15  ) ٍران ْنِم  ٍجِرام  ْنِم  َّناَْجلا  َقَلَخ  َو 
(19  ) ِنایِقَْتلَی ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم 

َُهل َو  ( 23  ) ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 22  ) ُناجْرَْملا َو  ُُؤلْؤُّللا  اَـمُْهنِم  ُجُرْخَی  ( 21  ) ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 20  ) ِنایِْغبَی ٌخَزَْرب ال  اـمُهَْنَیب 
(24  ) ِمالْعَْألاَک ِرْحَْبلا  ِیف  ُتآَْشنُْملا  ِراوَْجلا 

(28  ) ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 27  ) ِمارْکِْإلا َو  ِلـالَْجلا  ُوذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یْقبَی  َو  ( 26  ) ٍناف اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُـک  ( 25  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف 
(29  ) ٍنْأَش ِیف  َوُه  ٍمْوَی  َّلُک  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ْنَم  ُُهلَئْسَی 

ْنَأ ُْمتْعَطَتْـسا  ِنِإ  ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  َرَـشْعَم  ای  ( 32  ) ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 31  ) ِنالَقَّثلا َهُّیَأ  ْمَُکل  ُغُْرفَنَـس  ( 30  ) ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف 
(34  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 33  ) ٍناْطلُِسب َّالِإ  َنوُذُْفنَت  اوُذُْفناَف ال  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِراْطقَأ  ْنِم  اوُذُْفنَت 

(37  ) ِناهِّدلاَک ًَةدْرَو  َْتناکَف  ُءامَّسلا  ِتَّقَْشنا  اَذِإَف  ( 36  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 35  ) ِنارِصَْتنَت الَف  ٌساُحن  َو  ٍران  ْنِم  ٌظاوُش  امُْکیَلَع  ُلَسُْری 
(39  ) ٌّناَج َو ال  ٌْسنِإ  ِِهْبنَذ  ْنَع  ُلَئُْسی  ٍِذئَمْوَیَف ال  ( 38  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف 

ُمَّنَهَج ِهِذه  ( 42  ) ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 41  ) ِماْدقَْألا َو  یِصاوَّنلِاب  ُذَخُْؤیَف  ْمُهامیِِـسب  َنُومِرْجُْملا  ُفَْرُعی  ( 40  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف 
(44  ) ٍنآ ٍمیِمَح  َْنَیب  َو  اهَْنَیب  َنُوفوُطَی  ( 43  ) َنُومِرْجُْملا اَِهب  ُبِّذَُکی  ِیتَّلا 

امُکِّبَر ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 48  ) ٍناْنفَأ اتاوَذ  ( 47  ) ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 46  ) ِناتَّنَج ِهِّبَر  َماـقَم  َفاـخ  ْنَِمل  َو  ( 45  ) ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف 
(49  ) ِنابِّذَُکت

یلَع َنِیئِکَّتُم  ( 53  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 52  ) ِناجْوَز ٍۀَهِکاف  ِّلُک  ْنِم  امِهِیف  ( 51  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 50  ) ِنایِرَْجت ِناْنیَع  امِهِیف 
(54  ) ٍناد ِْنیَتَّنَْجلا  یَنَج  َو  ٍقَْربَتْسِإ  ْنِم  اُهِنئاَطب  ٍشُُرف 

َّنُهَّنَأَک ( 57  ) ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 56  ) ٌّناَـج ـال  َو  ْمُهَْلبَق  ٌْسنِإ  َّنُْهثِمْطَی  َْمل  ِفْرَّطلا  ُتارِـصاق  َّنِهِیف  ( 55  ) ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف 
(59  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 58  ) ُناجْرَْملا َو  ُتُوقاْیلا 
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ِناتَّماهْدُم ( 63  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 62  ) ِناتَّنَج امِِهنوُد  ْنِم  َو  ( 61  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 60  ) ُناسْحِْإلا َّالِإ  ِناسْحِْإلا  ُءازَج  ْلَه 
(64)

ِءالآ ِّيَِأبَف  ( 68  ) ٌناَّمُر َو  ٌلْخَن  َو  ٌۀَهِکاف  امِهِیف  ( 67  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 66  ) ِناتَخاَّضَن ِناْنیَع  امِهِیف  ( 65  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف 
(69  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر 

َّنُْهثِمْطَی َْمل  ( 73  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 72  ) ِمایِْخلا ِیف  ٌتاروُصْقَم  ٌروُح  ( 71  ) ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 70  ) ٌناسِح ٌتاْریَخ  َّنِهِیف 
(74  ) ٌّناَج َو ال  ْمُهَْلبَق  ٌْسنِإ 

ِيذ َکِّبَر  ُمْسا  َكَرابَت  ( 77  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 76  ) ٍناسِح ٍّيِرَْقبَع  َو  ٍرْضُخ  ٍفَْرفَر  یلَع  َنِیئِکَّتُم  ( 75  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف 
(78  ) ِمارْکِْإلا َو  ِلالَْجلا 

489 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

487 ص :  همجرت ..... :

، نامحر دنوادخ 
. داد شزومآ  ار  نآرق 

. دیرفآ ار  ناسنا 
. تخومآ نابز  وا  هب 

. دنراد نّیعم ]  ] یباسح هام ، دیشروخ و 
. دننکیم هدجس  تخرد  هایگ و  و 

. تشاد رّرقم  نازیم  رایعم و  تشارفارب و  ار  نامسآ  و 
. دینکم زواجت  ّدح  زا  وزارت  رد  هکنآ  رهب  زا 

. دیروایم یتساک  یمک و  وزارت  رد  دیروآ و  راک  هب  هنارگداد  ار  نزو  و 
. دروآ دیدپ  نایناهج  يارب  ار  نیمز  و 

. تسه رادششوپ  يامرخ  هویم و  هنوگ ] همه   ] نآ رد 
. وبشوخ هایگ  رادگرب و  يهناد  و 

؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 
. دیرفآ لافس ، نوچمه  کشخ  لگ  زا  ار  ناسنا 

شتآ  يهنابز  زا  ار  نج  و 
490 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دروآ دیدپ 
؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

. اهبرغم اهقرشم و  راگدرورپ 
؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

. تخیمآ رد  دنسریم  مه  هب  هک  ار  ایرد  ود 
. دننکن زواجت  رگیدمه  هب  هک  تسا  یخزرب  اهنآ  نایم  رد 
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؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگردرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 
. دیآیم نوریب  ناجرم  ّرد و  ود ، نآ  زا 

؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 
. دنناور ایرد  رد  اههوک  نوچ  هک  هتفشارب  نابداب  اهیتشک  تسار  وا  و 

؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 
. تسا ریذپانف  تسا  نیمز ]  ] نآ يور  رب  هک  سک  ره 

. دنامیم یقاب  تسا ، یمارگ  دنمهوکش و  هک  تراگدرورپ  تاذ  ماجنا ] رس   ] و
؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

. تسا راک  رد  يزور  ره  وا  دراد  دادما ]  ] تساوخرد وا  زا  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  سک  نآ  ره 
؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

. میزادرپیم امش  باسح ]  ] هب سنا ] نج و   ] نالقث يا  يدوز  هب 
هب دـیناوتن  میظع ، ییورین  اب  زج  اـّما  دـینک ، ذوفن  دـینک ، ذوفن  نیمز  اهنامـسآ و  راـنک  هشوگ و  زا  هک  دـیناوتیم  رگا  سنا  نج و  هورگ  يا 

. دیرب هار  نورد 
؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

. دناتس دیهاوخن  نیک  دش و ] دیهاوخن  دروامه   ] امش یلو  دوش ، هداتسرف  ورف  هلعشیب  يدود  دودیب و  ياهلعش  امش  رب 
؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

. دشاب هتخادگ  نغور  خرس و  لگ  نوچ  دفاکشب و  مه  زا  نامسآ  هک  هاگنآ 
؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

. دوشن یشسرپ  شهانگ  يهراب  رد  نج  سنا و  چیه  زا  زور  نآ  رد 
؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

. دنوش هدنکفا ] خزود  هب  و   ] هتفرگ ناشیاهاپ  یناشیپ و  ياهوم  زا  هاگنآ  دنوش ، هتخانش  ناشیاهناشن  اب  ناراکهانگ 
؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 
. دندرکیم شراکنا  ناراکهانگ  هک  تسا  یمّنهج  نامه  نیا 

. دندرگیم ناشوج  یمرگ  بآ  نایم  نآ و  نایم  رد 
؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

نداتسیا  زا  هک  یسک  يارب  و 
491 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا ناتسوب  ود  دشاب ، هدیساره  رشح ] رد  باسح  يارب   ] شراگدرورپ هاگشیپ  رد 
؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

. دناهخاش رد  هخاش  ناتسوب ]  ] ود نآ  ناتخرد  ]
؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

. دنناور هک  تسه  همشچ  ود  ناتسوب ]  ] ود نآ  رد 
؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 
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. تسه هنوگ  ود  ياهویم  ره  زا  ناتسوب ]  ] ود نآ  رد 
؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

. تسا سرتسد ] و   ] کیدزن ناتسوب  ود  ره  يهویم  و  تسا ، ربتس  مشیربا  زا  اهنآ  ياهرتسآ  هک  دناهدیمرآ  ییاهشرف  رب  نایتشهب ] ]
؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

. تسا هدرکن  شزیمآ  نانآ  اب  یّنج  چیه  ناسنا و  چیه  نانآ  زا  شیپ  هک  دنتسه  رسمه ] هب  عناق  هتشه /[  ورف  مشچ  نایروح ]  ] اهنآ رد 
؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

. دنناجرم توقای و  نانآ  ییوگ 
؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

؟ تسا يراکوکین  زج  يراکوکین ، يازج  ایآ 
؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

. تسا ناتسوب  ود  زین  ود  نآ  زج  و 
؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

. دنابات هیس  ریس  زبس  هک 
؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

. تسه نز  هراوف  يهمشچ  ود  ود ، نآ  رد 
؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

. تسه رانا  امرخ و  هویم و  ناتخرد ]  ] ود نآ  رد 
؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

. تسور ابیز  وخکین و  ناگزیشود  اهنآ  رد 
؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

. اههمیخ رد  نیشن  هدرپ  نایروح 
؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

. تسا هدرکن  شزیمآ  نانآ  اب  یّنج  چیه  ناسنا و  چیه  نانآ ، زا  شیپ 
؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

. وکین يهیامنارگ  ياه ]  ] شرف رب  گنر و  زبس  ياه ]  ] شلاب رب  هدز  هیکت 
؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 
. تسا یمارگ  دنمهوکش و  هک  تراگدرورپ  مان  تسا  گرزب 

492 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

492 ص :  ریسفت ..... 

هک دنکیم  اضتقا  دـشاب  هیآ  کی  لقتـسم  روط  هب  رگا  ُنمْحَّرلا »  » ظفل هک : یـسک  ایند و  رد  هدـننک  محر  ینعی  نمحر  دـنوادخ  ُنمْحَّرلا ] ]
. تسا ّماع  تفص  اب  صوصخم  مان  نامحر »  » ظفل هک  تشذگ  هحتاف  يهروس  لّوا  رد  دشاب و  فوذحم  يادتبم  ربخ 

زا ترابع  هک  نآرق  میلعت  نوچ  دنوریم و  الاب  دنوشیم و  ایـشا  هب  قحلم  هک  ار  يوناث  تالامک  دـنکیم  ءاضتقا  ینامحر  تمحر  هکنیا  و 
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مامت زا  ترابع  هک  نایب  میلعت  ناسنا و  قلخ  زین  تسا و  دوجوم  عیمج  رب  تسا  وا  یقارـشا  يهفاضا  زا  تراـبع  نآ  تسا و  دوجو  يهضاـفا 
ناـیب میلعت  نآرق و  میلعت  نیا  نوـچ  و  تسا ...  ناـسنا  رخآ  لـصف  نآ  دوـشیم و  ماـجنا  قـطن  يهلیـسو  هب  اـهنیا  يهمه  تسا  ناـسنا  تاذ 

. دروآ ار  ُنمْحَّرلا »  » ظفل هروس  نیا  لّوا  رد  اذل  تسا ...  ادخ  ینامحر  تفص  ياضتقم 
. تخومآ ار  نآ  نتسناد  نتشاد و  دای  ندناوخ و  نآرق  « 3 [ » َنآْرُْقلا َمَّلَع  ]

. تسا رّدقم  لاؤس  باوج  فنأتسم و  ای  ُنمْحَّرلا »  » ظفل ربخ  هلمج  نیا 
. تخومآ نتفگ  نخس  هب  دیرفایب و  ار  مدرم  هک  ییادخ  َنایَْبلا ] ُهَمَّلَع  َناْسنِْإلا  َقَلَخ  ]

ره داجیا  زا  ترابع  نآ  هک  تساهتمعن  ساسا  لوصا و  شرامش 
__________________________________________________

دنبابـسا و هـمه  اـهنیا  دـنناد ، ناور  یمه  سرد ، ناـظفاح  دـننک و  یمه  نـیقلت  ناداتـسا  دنـشوک و  یمه  مـیلعت  هـب  ناـمّلعم  دـنچ  ره  ( 3)
 ].....[ رارسالا فشک  تسادخ . یقیقح  يهدنزومآ 

493 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تهج هب  نیا  تسا و  ّماع  زا  دـعب  ّصاخ  رکذ  لیبق  زا  نآرق  میلعت  زا  دـعب  ناسنا  ندـیرفآ  رکذ  تسا و  نآ  یلّوا  تالامک  داـجیا  دوجوم و 

ّتیّمها نانتما و  تهج  هب  تسا  جردـنم  ناسنا  قلخ  رد  تسا و  ناسنا  لّوا  لاـمک  هک  ناـیب  میلعت  ندومن  رکذ  تسا و  نآ  هب  نداد  ّتیّمها 
شقالطا رابتعا  هب  یلو  تسا  ناسنا  یلّوا  لامک  هچ  رگا  نایب  تسا و  ملاع  قلخ  ریخا  ییاهن و  تیاغ  ناسنا  هچ  دشابیم ، نایب  نیا  هب  نداد 

. دشابیم ناسنا  ریخا  تیاغ 
. دنشدرگ هب  مه  اب  وا ) قوش  يهبذاج  ذفان و  مکح  هب   ) نّیعم باسح  اب  هام  دیشروخ و  ٍنابْسُِحب ] ُرَمَْقلا  َو  ُسْمَّشلا  ]

دیاب سپ  دشاب ، زیاج  ُنمْحَّرلا »  » ظفل رب  زین  هلمج  نیا  لمح  هک  دـنکیم  اضتقا  ُنمْحَّرلا »  » ظفل رب  هدـنیآ  قباس و  يهلمج  لمح  ندوب  زیاج 
: دوش هتفرگ  نینچ  ریدقت 

تسین و صوصخم  يهزادنا  نازیم و  صوصخم و  رادقم  هب  زج  ود  نآ  نایرج  تکرح و  هام و  دیشروخ و  شنیرفآ  ینعی  هدنع » نابسحب  »
اب ود  نآ  ندوب  سپ  تسا ، هاـم  دیـشروخ و  مظن  هب  فّقوتم  مدآ  ینب  شاـعم  مظن  ملاـع و  ماـظن  نوـچ  دوریمن ، رتارف  نّیعم  رادـقم  نآ  زا 

. تسا ناسنا  ياهتمعن  زا  ود  نآ  دوجو  لصا  هچنانچ  تساهتمعن ، زا  یکی  دوخ  هزادنا  باسح و 
. تسا نشور  حضاو و  ندوب  اهتمعن  نیرتگرزب  زا  هکلب  ود  نآ  ندوب  تمعن  دشاب  ناسنا  سفن  حور و  هام  دیشروخ و  زا  روظنم  رگا  و 

«. 1 .( » دناهداهن هدجس  هب  رس  وا  تعاط  اب  مه  ناتخرد  هراتس و  و  [ ) ِنادُجْسَی ُرَجَّشلا  َو  ُمْجَّنلا  َو  ]
« رجش  » درادن و هقاس  هک  تسا  یهایگ  زا  ترابع  مجن »  » ظفل

__________________________________________________

میهاربا نب  یلع  ریسفت  تسا . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  مجن  ( 1)
494 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب تبسن  ود  نآ  میلست  دایقنا و  زا  ترابع  ود  نآ  دوجس  و  تسا ، نامسآ  ناگراتس  مجن  زا  دوصقم  ای  تسا ، هقاس  ياراد  هک  تسا  یهایگ 
ود نآ  حیبست  یلاعت و  يادخ  هب  ود  نآ  یتوکلم  تهج  ندرک  هدجس  زا  ترابع  ای  تسا ، اهنآ  يهدنهد  ومن  دشر و  هدننک و  تیبرت  سفن 

. تسا حیصف  یتوکلم  نابز  اب 
. تسا یناسنا  سفن  ياوق  رجش  مجن و  زا  دوصقم  ای 

سفن رب  اـهنآ  دـننکیم ، هدجـس  سفن  رب  اوق  نآ  هک  دـنکیم ، تکرح  ّسح و  داـجیا  هک  ياهّوق  ینعی  كّرحم ، ساّـسح و  يهّوق  لـیبق  زا 
. تسا هّلل » نادجسی   » اجنیا رد  ریدقت  و  تسا ، یلاعت  يادخ  رب  يهدجس 
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. تیالو نامسآ  ناسنا و  حور  نامسآ  و  حاورا ، نامسآ  عبط و  ملاع  نامسآ  « 1 [ » َءامَّسلا َو  ]
. دسریمن هتفای  رارقتسا  نآ  رب  نامسآ  نآ  هب  امش  دید  نامشچ و  هک  درب  الاب  نانچنآ  ار  نامسآ  اهَعَفَر ] ]

(. دومرف عضو  ملاع  رد  ار  مظن » لدع و   » نازیم دینادرگ و  عیفر  یخاک  وا  ار  نامسآ  «[ ) 2  » َنازیِْملا َعَضَو  َو  ]
. تسا هتفگ  ود  ياراد  هک  هچنآ  هب  نازیم  هک  تشذگ  بلطم  نیا 

. دوریم رامشب  زیچ  نآ  نازیم  دوش  هسیاقم  نآ  اب  يرگید  زیچ  دشاب و  ندرک  نزو  لباق  هک  يزیچ  ره  هکلب  درادن ، صاصتخا  وزارت  ینعی 
ریغ هب  اهاّنب و  نامسیر  رتم و  لیک و  ناپق و  وزارت و  هب  نیاربانب 

__________________________________________________

یمق میهاربا  نب  یلع  ریسفت  تسا . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  ءامس  ( 1)
نیلقثلا ج 5 ص 188. رون  ریسفت  تسا . هیلع  هّللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  نازیم  ( 2)

495 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تیالو هچنانچ  تسا ، وا  تّما  يارب  نازیم  ّیبن  ره  تعیرـش  دوشیم ، هتفگ  نازیم  دـنریگ  رارق  رگید  ءایـشا  سایقم  هک  تاسوسحم  زا  اـهنیا 

. دشابیم ناشلامعا  رد  وا  عابتا  ناوریپ و  نازیم  ّیبن  هب  تبسن  وا  ینیشناج  ّیلو و  ره 
يهمه نازیم  و  ناشفاصوا ، هلیسو  هب  ایشا  صیخشت  زیمت و  لامعا و  اوق و  ءاضعا و  يارب  دنتـسه  ییاهنازیم  داعم  لوقع  یناسنا و  سوفن  و 

. اهترثک ملاع  يوس  هب  نآ  هجو  ظاحل  اب  تسا  تیالو  نامه  اهنیا 
. دینکن ینامرفان  و  يّدعت » نم  عرش  ماکحا  و   » لدع نازیم  رد  زگره  ِنازیِْملا ] ِیف  اْوَغْطَت  اَّلَأ  ]

. تسا هیفان  ای  دیهان  ال »  » ظفل هّیردصم و  نا »  » ظفل ای  تسا ، هیهان  ال »  » ظفل و  هّیریسفت ، نا »  » ظفل
زا زواجت  نازیم  رد  نایغط  زا  دوصقم  دشاب و  حیحـص  نآ  رب  ءاشنا  فطع  ات  دشاب  یهن  ینعم  رد  ربخ  دـیاب  دـشاب  هیفان  ال »  » هک یتروص  رد 

. تسا طارفا  هب  لادتعا  ّدح 
(. هدیجنس فاصنا  لدع و  يوزارت  هب  ار  يزیچ  ره  ینعی  « ) 1 [ » ِطْسِْقلِاب َنْزَْولا  اوُمِیقَأ  َو  : ] یلاعت يادخ  لوق  هچنانچ 

. دینکن یتسردان  یشورف و  مک  لدع  نازیم  رد  چیه  و  َنازیِْملا ] اوُرِسُْخت  َو ال  : ] یلاعت يادخ  لوق  و 
. وا ررض  هب  ای  دشاب  هدننک  نزو  عفن  هب  هاوخ  هدومن  یهن  نزو  رد  يدایز  زا  یلاعت  يادخ  تسا ، نازیم  رد  طیرفت  زا  یهن 

وا عفن  هب  هاوخ  هدومن  یهن  زین  نزو  ندرک  مک  صقن و  زا  هچنانچ 
__________________________________________________

. یمق میهاربا  نب  یلع  لدع . هب  ار  ماما  راد  اپرب  ( 1)
496 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا نازیم  فرط  ود  ندومن  يواسم  زا  ترابع  نآ  و  هدومن ، نزو  يهماقا  هب  رما  و  وا ، ررض  هب  ای  دشاب 
. تسا دروم  نیا  رد  بلق  هیوست  هب  هراشا  طسق »  » ظفل هب  نآ  دییقت  تسانعم و  نیا  دیکأت  طسقلاب »  » ظفل و 

طسب و ندومن  رکذ  تسا ، نامـسآ  ندرب  الاب  لباقم  رد  هلمج  نیا  ای  دومرف ، رّرقم  قلخ  یناگدـنز )  ) يارب نیمز  ِمانَْأِلل ] اهَعَـضَو  َضْرَأـْلا  َو  ]
. دوشیم لصاح  نیمز  ندینارتسگ  هب  نامسآ  ندرب  الاب  تمعن  مامتا  هک  تسا  تهج  نادب  نیمز  شرتسگ 

. تسرّدقم لاؤس  باوج  هقناتسم و  ای  هیلاح  هلمج  نیا  ٌۀَهِکاف ] اهِیف  ]
. تسا ششوپ  اب  يامرخ  لخن  نوگانوگ و  ياههویم  نآ  رد  هک  ِمامْکَْألا ] ُتاذ  ُلْخَّنلا  َو  ]

. دناهتسناد لخن  فیل  ار  نآ  یخرب  تسا و  لخن  يهفوکش  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  تسا  لخن  هویم  تسوپ  زا  ترابع  مامکا »  » ظفل
. هاک ای  گرب ، ِفْصَْعلا ] ُوذ  ُّبَْحلا  َو  ]
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(. تسا نیحایر  لگ و  گرب و  ياراد  هک  عّونتم ،  ) تابوبح و  ُناْحیَّرلا ] َو  ]
. دشاب فصعلا »  » رب فطع  ات  هدش  هدناوخ  ّرج  اب  دشاب و  ّبحلا »  » رب فطع  ات  هدش  هدناوخ  عفر  اب  ناحیّرلا »  » ظفل

قزر قلطم  دوصقم  ای  دـشاب ، هتـشاد  شوخ  يوب  هک  تسا  یهاـیگ  قلطم  دوصقم  اـی  دراد ، شوخ  يوب  هک  تسا  یفورعم  هاـیگ  ناـحیر  و 
تسین اهتمعن  نیا  ندروآ  هب  رداق  ادخ  زج  یسک  هک  دیدیمهف  دیتخانـش و  ار  ادخ  ياهتمعن  هک  الاح  ّنج  سنا و  هورگ  يا  سپ  تسا ،

زا  کی  مادک  سپ 
497 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

راکنا ار  ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادک  سنا  ّنج و  يا  الا  « 1 [ » ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  [ !؟ دینکیم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن 
تقلخ زا  لبق  دومن  میلعت  ار  نآرق  دنوادخ  َنآْرُْقلا  َمَّلَع  ُنمْحَّرلا  دومرف : یلاعت  يادـخ  هدـش : تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دـینکیم !؟

. تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نآ  و  ناسنا ،
؟ ٍنابْسُِحب ُرَمَْقلا  َو  ُسْمَّشلا  دش : هتفگ  داد . دای  وا  هب  دنراد  جایتحا  نآ  هب  مدرم  هک  ار  يزیچ  ره  نایب  دومرف : َنایَْبلا ؟ ُهَمَّلَع  دش : هتفگ 

؟ دنشکیم باذع  هام  دیشروخ و  ایآ  دش : هتفگ  دنتسه . باذع  رد  ود  نآ  دومرف :
وا رما  اب  هک  تسا  ادـخ  تایآ  زا  هناشن  هیآ و  ود  هاـم  دیـشروخ و  اـنامه  اـمن  مکحم  نقتم و  ارنآ  سپ  يدرک  لاؤس  يزیچ  زا  دومرف : ماـما 
اپ رب  تمایق  هک  هاگنآ  سپ  تسا ، مّنهج  زا  ود  نآ  ترارح  ادخ و  شرع  زا  ود  نآ  رون  ینـشور و  دنتـسه ، وا  رما  عیطم  دنوشیم و  يراج 
ایآ داب ، ود  نآ  رب  ادخ  تنعل  هک  هدرک  دصق  ود  نآ  طقف  یلاعت  يادخ  هام ، هن  تشاد و  دهاوخ  دوجو  يدیشروخ  هن  رگید  سپ  ددرگیم 

؟ دنشابیم شتآ  رد  رون  ود  هام  دیشروخ و  دومرف : هک  دناهدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  مدرم  هک  تسین  نینچ 
هک يدینشن  ار  مدرم  لوق  ایآ  دومرف : تسا ، نینچ  نیا  یلب  تفگ :

__________________________________________________

. امهیلع هّللا  تاولـص  ّیلع  ای  دّـمحم  هب  دـینکیم  رفک  تمعن  ود  زا  کی  مادـک  هب  دومرف : قوف  هیآ  نخـس  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 1)
نیلقثلا ج 5 ص 10. رون  ریسفت 

498 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنشابیم نآ  رون  تّما و  نیا  دیشروخ  ود  ینالف  ینالف و  دنیوگیم :

. تسا هدرکن  دصق  ار  ود  نآ  زج  یلاعت  يادخ  دنگوس  ادخ  هب  دنتسه ، شتآ  رد  رفن  ود  نآ  نیاربانب  سپ 
؟ تسیچ « 1  » ِنادُجْسَی ُرَجَّشلا  َو  ُمْجَّنلا  ینعم  دش : هتفگ 

هدومرف هک  تسا ، هدـیمان  مان  نیا  هب  ار  وا  دّدـعتم  دراوم  رد  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  مجن  دومرف : ماـما 
هّللا یّلص  ادخ  لوسر  مجن  و  دنتسه ، مالّسلا  مهیلع  ایصوا  اهتمالع  هک  َنوُدَتْهَی  ْمُه  ِمْجَّنلِاب  َو  ٍتامالَع  هدومرف : يوَه و  اذِإ  ِمْجَّنلا  َو  تسا :

. تسا هلآ  هیلع و 
؟ تسیچ يانعم  هب  نادجسی » : » دش هتفگ 

. دش لاؤس  َنازیِْملا  َعَضَو  َو  اهَعَفَر  َءامَّسلا  َو  ادخ ! لوق  زا  دننکیم ، تدابع  ود  نآ  ینعی  نادبعی » : » ینعی دومرف :
. درب الاب  نامسآ  يوس  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نامسآ  زا  دوصقم  دومرف : ماما 

. تسا هدومن  بصن  دوخ  قلخ  يارب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نازیملا »  » و
. دینکن ار  مالّسلا  هیلع  ماما  ینامرفان  ینعی  دومرف : هچ ؟ ینعی  ِنازیِْملا  ِیف  اْوَغْطَت  اَّلَأ  دش : هتفگ 

ماما ّقح  ینعی  دومرف : َنازیِْملا ؟ اوُرِـسُْخت  َو ال  دییامن . هماقا  لدـع  اب  ار  ماما  ینعی  « 2 : » دومرف هچ ؟ ینعی  ِطْسِْقلِاب  َنْزَْولا  اوُمِیقَأ  َو  دـش : هتفگ 
. دییامن هماقا  لدع  اب  ار 
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__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 رون  ریسفت  ( 1)
یمق میهاربا  نب  یلع  ریسفت  ( 2)

499 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نب رد  امرخ  هویم  دومرف : ِمامْکَْألا  ُتاذ  ُلْخَّنلا  َو  دـش : لاؤس  تسا ، هویم  نیمز  رد  مدرم  يارب  دومرف : ِمانَْأِلل ؟ اهَعَـضَو  َضْرَأـْلا  َو  دـش : هتفگ 

. دیآیم نوریب  نآ  زا  سپس  دوشیم و  گرزب  امرخ 
: دومرف دش ؟ لاؤس  ُناْحیَّرلا  َو  ِفْصَْعلا  ُوذ  ُّبَْحلا  َو  ادخ  لوق  زا 

. دوشیم هدروخ  نآ  زا  هک  تسا  يزیچ  ناحیر »  » هاک و فصع »  » و تسا ، تابوبح  وج و  مدنگ و  زا  ترابع  ّبح 
دزن ریرقت و  ناگدـننک  رارقا  دزن  ات  درک ، رارکت  ار  ِنابِّذَُـکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  یلاـعت : يادـخ  لوق  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 

. دشاب شنزرس  خیبوت و  ناگدننک  بیذکت 
ّنج باوج  دومرف : دنتفگن  يزیچ  دندش و  تکاس  دش و  هدناوخ  مدرم  رب  هروس  نیا  هک  هاگنآ  هدش : دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  زا  اذل 

بیذـکت ار  ناـمراگدرورپ  ياـهتمعن  زا  کـی  چـیه  اـم  اراـگدرورپ  دـنتفگ : مدـناوخ  ناـنآ  هب  ار  هیآ  نیا  یتقو  نوچ  تسامـش ، زا  رتهب 
. مینکیمن

لافس هتخپ و  هک  یمادام  تسا  لگ  دوصقم  ای  دشاب ، طولخم  نش  اب  هک  تسا  ياهزیکاپ  لگ  لاصلـص »  » ظفل ٍلاْصلَـص ] ْنِم  َناْسنِْإلا  َقَلَخ  ]
. تسا هدشن  هداد  رارق 

. تسا لافس  يانعم  هب  ای  تسا ، راّخف »  » نآ عمج  هک  تسا  وبس »  » يانعم هب  هراّخف »  » ظفل ِراَّخَْفلاَک ] ]
. دیرفآ ییابیز  نیدب  نارگ  هزوک  لگ  دننام  یلگ  کشخ  لاصلص  زا  ادخ  ار  ناسنا 

دشابیم . ّنج  ردپ  وا  ای  تسا ، ّنج  يارب  عمج  مسا  ناج »  » ظفل َناَْجلا ] َقَلَخ  َو  ]
500 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تشذگ شتآ  زا  ّنج  قلخ  یگنوگچ  هرقب  يهروس  رد  دود و  نودب  صلاخ و  شتآ  ٍران ] ْنِم  ٍجِرام  ْنِم  ]
. درک قلخ  شتآ  يهلعش  هدنشخر  زا  ار  نایّنج  و 

. دینکیم راکنا  ار  ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادک  سنا  نج و  يا  سپ  ِْنَیبِْرغَْملا ] ُّبَر  َو  ِْنیَقِرْشَْملا  ُّبَر  ِنابِّذَُکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ]
. تسا برغم  قرشم و  يهدننیرفآ  هک  ییادخ  نآ 

. برغم ود  زا  دوصقم  تسا  نینچمه  و  تسا ، ناتسمز  رد  ناتسبات و  رد  باتفآ  عولط  ّلحم  قرشم  ود  زا  دوصقم 
زا ار  بلطم  نیا  ایآ  تسا ، ادج  ناتـسبات  قرـشم  ادـج و  ناتـسمز  قرـشم  دومرف : دـش  لاؤس  هیآ  نیا  زا  مالّـسلا  هیلع  « 1  » نینمؤـملا ریما  زا 

دیشروخ هک  تسانعم  نیدب  ِبِراغَْملا  َو  ِقِراشَْملا  ِّبَِرب  یلاعت : يادخ  لوق  اّما  و  دومرف : ینادیمن !؟ نآ  ندوب  رود  باتفآ و  ندوب  کیدزن 
رب جرب  نآ  هـب  رگید  و  دـنکیم ، بورغ  رگید  جرب  رد  عوـلط و  ناـهج  رب  نآ  زا  یکی  زا  زور  ره  و  تـسا ، جرب  تصـش  دصیــس و  ياراد 

«2 . » زور نامه  رد  هدنیآ  لاس  رد  رگم  ددرگیمن 
لباق و يایرد  لعاف و  يایرد  دوصقم  ای  داتسرف ، ار  خلت  روش و  يایرد  اراوگ و  نیریش و  يایرد  ِْنیَرْحَْبلا ] َجَرَم  ِنابِّذَُکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ]

مالّسلا اهیلع  همطاف  مالّسلا و  هیلع  ّیلع  ود  نآ  رهظم  تسود و  نآ  رهظم 
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 رون  ریسفت  ( 1)
مالـسلا اـمهیلع  نیـسحلا  نسحلا و  نیبرغملا  اـمهیلع و  هّللا  تاولـص  نینمؤـملا  ریما  هّللا و  لوـسر  نیقرـشم  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  ( 2)
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نیلقثلا ج 5 ص 190 رون  ریسفت  دشابیم .
501 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«1 . » دنشابیم
. دنوش طولخم  مه  اب  هکنآ  نودب  دننکیم  یقالت  مه  اب  ِنایِقَْتلَی ] ]

. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ای  لاثم ، ملاع  زا  ای  ادخ ، تردق  زا  تسا  یلئاح  خزرب و  ایرد  ود  نآ  نیب  ٌخَزَْرب ] امُهَْنَیب  ]
. تشذگ ایرد  ود  نایب  الامجا  ناقرف  يهروس  رد  دزاسیمن و  لطاب  ار  يرگید  ّتیصاخ  دنکیمن و  هبلغ  يرگید  رب  یکی  ِنایِْغبَی ] [ال 

ار ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادک  سنا  ّنج و  يا  الا  « 2 [ » ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ُناجْرَْملا  َو  ُُؤلْؤُّللا  اَمُْهنِم  ُجُرْخَی  ِنابِّذَُکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ]
. دینکیم راکنا  ار  ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادک  سنا  ّنج و  يا  الا  درآ  دیدپ  ناجرم  ؤلؤل و  ایرد  ود  نآ  زا  دینکیم  راکنا 

رب کی  چـیه  هک  دنتـسه  قیمع  يایرد  ود  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
ربخ رد  دنتسه و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مالّـسلا و  هیلع  نسح  دومرف : ُناجْرَْملا  َو  ُُؤلْؤُّللا  اَمُْهنِم  ُجُرْخَی  دروم  رد  دنکیمن ، هبلغ  ملظ و  يرگید 

. دشابیم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  خزرب  تسا : هدمآ  يرگید 
درابیم ناراب  هک  یماگنه  تسایرد ، نامـسآ و  بآ  اَمُْهنِم  ُجُرْخَی  زا  دوصقم  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
يهرطق زا  کچوک و  ؤلؤل  کچوک  يهرطق  زا  دریگیم و  رارق  نانآ  نهد  رد  ناراـب  بآ  دـننکیم و  زاـب  ار  ناـشناهد  اـیرد  رد  اهفدـص 

. دوشیم قلخ  گرزب  ؤلؤل  گرزب 
. گرزب ياهیتشک  تسوا  يارب  و  ُتآَْشنُْملا ] ِراوَْجلا  َُهل  َو  ]

و هدش ، هتشارفارب  نابداب  ياهیتشک  ینعی  نیش  حتف  اب  ُتآَْشنُْملا  ظفل 
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 191 رون  ریسفت  ( 1)
رارسالا ج 2 ص 485 فشک  ینافرع  یبدا  ریسفت  ( 2)

502 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. اهنابداب يهدنزارفا  رب  هدننک و  دنلب  يانعم  هب  هدش  هدناوخ  نیش  رسک  اب 

. دنلب ياههوک  دننام  دنشدرگ  رد  ایرد  هب  ِمالْعَْألاَک ] ِرْحَْبلا  ِیف  ]
يور رب  هک  هچ  ره  ینعی  دـینکیم !؟ راکنا  ار  ناتیادـخ  ياهتمعن  نیمادـک  سنا  ّنج و  يا  الا  اْهیَلَع ] ْنَم  ُّلُک  ِنابِّذَُـکت  امُکِّبَر  ِءـالآ  ِّيَأـِبَف  ]

. تسا نیمز 
. دنامیم یقاب  تسا  ادخ  هک  دوجو  بسح  رب  اهنت  و  دوشیم ، یناف  تاّیهام  دودح و  بسح  رب  زیچ  همه  تاوذ  نوچ  دوشیم ، یناف  ٍناف ] ]

. تسا تمظع  لالج و  اب  يادخ  تاذ  يدبا  يهدنز  و  « 1 [ » ِمارْکِْإلا َو  ِلالَْجلا  ُوذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یْقبَی  َو  ]
مودعم ناشدودح  بسح  رب  طقف  تادوجوم  دـیآیم ، مزال  شدوخ  دـض  هب  یئیـش  فاّصتا  هن  رگ  و  دریذـپیمن ، مدـع  انف و  الـصا  دوجو 

لباق شیوخ  تقیقح  بسح  رب  دنالّوا ، ّقح  روهظ  اهدوجو  يهمه  هک  دوشیم  طابنتـسا  اج  نیمه  زا  ناشدوجو و  بسح  رب  هن  دنوشیم ،
. دننکیم ادیپ  ماوق  یلاعت  ّقح  بجاو  دوجو  ببس  هب  اهنآ  يهمه  هک  دوشیم  طابنتسا  زین  دنتسین و  مدع  انف و 

. دینکیم راکنا  ار  نایادخ  ياهتمعن  نیمادک  سنا  ّنج و  يا  الا  ِضْرَْألا ] َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُُهلَئْسَی  ِنابِّذَُکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ]
جاتحم وا  هب  همه  تسا و  قالطالا  یلع  زاینیب  وا  هک  دننکیم ، لاؤس  یلاعت  يادخ  زا  دنتسه  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یناسک  يهمه  ینعی 

زا و 
__________________________________________________
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نیلقثلا ج 5 ص 192 رون  ریسفت  میتسه . ام  بر  هجو  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ( 1)
503 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دننکیم تساوخرد  وا  زا  راتفگ  اب  لاق و  نابز  اب  مدرم  رتشیب  هچنانچ  ناشلاح ، دادعتسا و  رقف و  نابز  اب  دننکیم  تساوخرد  لاؤس و  وا 
. تسا شنیرفآ  ون  لاح  وا  زور  ره  ٍنْأَش ] ِیف  َوُه  ٍمْوَی  َّلُک  ]

. تسا لیلعت  ماقم  رد  ردّقم و  لاؤس  باوج  فنأتسم و  هلمج  نیا 
کی رد  زور  ره  رد  وا  هچ  تسین ، زاینیب  ینغتـسم و  وا  زا  صقان  هچناـنچ  تسین ، وا  لاؤس  زا  وا و  زا  زاـینیب  دوخ  لاـمک  رد  لـماک  ینعی 
نوئش رد  تساوخرد  لاؤس و  سپ  تسین  لماک  نوئش  عیمج  رد  تسا  یّصاخ  نوئـش  ای  نأش و  کی  رد  لماک  لامک  رگا  سپ  تسا ، نأش 

. دوشیم رگید 
ّنج هورگ  يا  دینکیم  راکنا  ار  ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادک  سنا  ّنج و  هورگ  يا  « 1 [ » ِنالَقَّثلا َهُّیَأ  ْمَُکل  ُغُْرفَنَس  ِنابِّذَُکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ]

. تخادرپ میهاوخ  امش  راک  باسح  هب  يدوز  هب  سنا  و 
ینوئـش ياراد  ضرع  لوط و  ثیح  زا  ملاع  بتارم  بسح  رب  یلاعت  يادخ  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  ٍنْأَش  ِیف  َوُه  ٍمْوَی  َّلُک  ادـخ : لوق  نوچ 

. تسا ینوئش  ياراد  ضرع  لوط و  ثیح  زا  ناسنا  بتارم  بسح  رب  یلاعت  يادخ  نینچمه  تسا ،
دنوادخ رگید  هک  دـیامن  مهوت  یـسک  تسا  نکمم  اذـل  تسا  ینوئـش  هکلب  نأش  ياراد  هکّرحم  هکاّرد و  ياوق  زا  کی  ره  بسح  رب  زین  و 

تقو
__________________________________________________

وا زا  همه  دـباع  تسوا ! هلـصوح  راوازـس  یکی  ره  تحار  و  وا ، تّمه  ردـق  هب  یکی  ره  لاؤس  ناـفراع ، نادـباع و  دـنهورگ : ود  ناـنمؤم  . 
رارسالا فشک  دهاوخ . ار  وا  دوخ  فراع  دهاوخ ،

یترتع هّللا و  باتک  نیلقّثلا  مکیف  كرات  ّینا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  لوق  نآ  لیلد  ادخ و  باتک  ام  میهاربا : نب  یلع  ریـسفت  ( 1)
. ].....[ یتیب لها 

504 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هک هنوگ  نیدب  درک  در  ار  مّهوت  نیا  یلاعت  يادخ  سپ  دنک ، یگدیـسر  باقع  باوث و  هب  اهنآ  يازج  قئالخ و  باسح  هب  هک  درادن  غراف 

یگدیـسر زج  نأش  نآ  رد  هک  میوشیم  رهاظ  دیحوت  نأش  اب  تمایق  رد  ام  ینعی  ُغُْرفَنَـس  تساهترثک و  بتارم  بسح  رب  اهنت  اهنأش  نیا 
. تسین يرگید  نأش  اهنآ  ءازج  شاداپ و  هب  یگدیسر  قئالخ و  باسح  هب 

ّنج و هورگ  يا  دـینکیم . راکنا  ار  ناتیادـخ  ياهتمعن  نیمادـک  سنا  ّنج و  يا  الا  ِْسنِْإلا ] َو  ِّنِْجلا  َرَـشْعَم  ای  ِنابِّذَُـکت  امُکِّبَر  ِءـالآ  ِّيَأـِبَف  ]
. سنا

هلمج ای  دوشیم ، هتفگ  اهنآ  هب  ای  مییوگیم  اهنآ  هب  هک  یلاح  رد  ینعی  تسا ، لوق  ریدقتب  نآ  لوعفم  زا  ای  ُغُْرفَنَس  لعاف  زا  لاح  هلمج  نیا 
زا ادن  ای  دوشیم ؟ هتفگ  هچ  اهنآ  هب  غارف  ماگنه  هدش  هتفگ  هک  ایوگ  قباس ، هجو  دننام  تسا  لوق  ریدقت  هب  رّدقم  لاؤس  باوج  فنأتـسم و 

. تسا ایند  رد  نانآ  رب  باطخ  و  لوق ، ریدقت  نودب  تسا  سنا  ّنج و  يارب  ادخ  بناج 
رگا ینعی  دـیهد ، ماجنا  ار  راکنیا  دـیوش  جراـخ  ادـخ  کـلم  زا  دـیتسناوت  رگا  ِضْرَأـْلا ] َو  ِتاواـمَّسلا  ِراـْطقَأ  ْنِم  اوُذـُْفنَت  ْنَأ  ُْمتْعَطَتْـسا  ِنِإ  ]

ای دییامن ، رارف  ادخ  هکیالم  زا  ای  دینک ، رارف  ادخ  زا  دیهاوخیم  هک  یلاح  رد  دینک ، ذوفن  اهنآ  ریز  نیمز و  اهنامـسآ و  راطقا  رد  دـیتسناوت 
. دینک رارف  دیوش ، جراخ  ادخ  کلم  زا 

. دشابیم شّدح  تیاهن  رد  بطاخم  نداد  ناشن  ناوتان  يارب  رما  نیا  دیهد ، ماجنا  ار  راک  نیا  اوُذُْفناَف ] ]
ترابع ادخ  بناج  زا  ناطلس  دوش ، هداد  امش  هب  ادخ  بناج  زا  هک  یطّلست  ناطلس و  اب  رگم  دینک  ذوفن  دیناوتیمن  ٍناْطلُِسب ] اَّلِإ  َنوُذُْفنَت  [ال 
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505 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
زا کی  ره  رب  دـنوادخ  هک  تسا  یـشمارآ  هنیکـس و  ناطلـس  زا  دوصقم  ای  دـشابیم ، شقلخ  نیب  وا و  نیب  يهطـساو  هک  تسادـخ  ّیلو  زا 

راـطقا زا  جورخ  ذوـفن و  رگید  ددرگ  نّکمتم  ناـسنا  دوـش و  لزاـن  ناـسنا  رب  هنیکـس  نآ  رگا  هک  دـنکیم ، لزاـن  دـهاوخب  هک  شناگدـنب 
. دوشیم ناسآ  توربج  توکلم و  ملاع  هب  نیمز  اهنامسآ و 

دینک ذوفن  نیمز  اهنامـسآ و  راطقا  هب  ناتدوخ  نادنمـشیدنا  ياهلقع  یملع و  يورین  اب  دیتسناوت  رگا  هک  دشاب  نیا  هیآ  يانعم  تسا  نکمم 
هنیکس نآ  تسامش و  رما  ّیلو  زا  ترابع  نآ  ناطلس ، ببـس  هب  دییامن  ذوفن  دیناوتیمن  یلو  دینک ، نینچ  دینک  ادیپ  ملع  اهنآ  ياروام  هب  ات 
. تسا بیاغ  امش  زا  هک  ار  هچنآ  دینکیم  طابنتسا  نآ  زا  هک  تسامش  لیلد  ناهرب و  ای  دوشیم ، لزان  امش  رب  هک  تسامش  شمارآ  و 

لوق ات  ِْسنِْإلا ...  َو  ِّنِْجلا  َرَـشْعَم  ای  دنهدیم : رـس  ادن  شتآ  زا  ینابز  اب  و  دننکیم ، هطاحا  قلخ  رب  هکیالم  تمایق  زور  رد  هک  هدـش  تیاور 
اج کی  نیمز  يور  رد  ار  ناگدنب  يهمه  دنوادخ  دوشیم  تمایق  هک  هاگنآ  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ٍران » ْنِم  ٌظاوُش  : » ادخ

لها سپ  ایب ، دورف  نک و  طوبه  نیمز  هب  تسا  وت  يور  رد  هک  سک  ره  اب  دوشیم  یحو  اـیند  نامـسآ  هب  هک  هنوگ  نیدـب  دـنکیم ، عمج 
ات دنکیم  ادـیپ  همادا  نانچمه  دورف  طوبه و  نیا  دـننکیم و  طوبه  دنتـسه  نیمز  يور  هک  سنا  ّنج و  زا  یناسک  ربارب  ود  اب  ایند  نامـسآ 

. دنیآیم دورف  نامسآ  تفه  لها 
رظن  سپ  ُْمتْعَطَتْسا ...  ِنِإ  ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  َرَشْعَم  ای  دنکیم : ادن  يدانم  سپس  دنوشیم و  عمج  هکیالم  زا  همیخ  تفه  رد  سنا  ّنج و  سپ 

506 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدرک  هطاحا  ار  اهنآ  هکیالم  زا  رود  تفه  هک  دننیبیم  ناهگان  دنزادنایم و 

امـش رـس  رب  ادخ  دـینکیم  راکنا  ار  ناتیادـخ  ياهتمعن  نیمادـک  سنا  ّنج و  يا  ٍران ] ْنِم  ٌظاوُش  امُْکیَلَع  ُلَسُْری  ِنابِّذَُـکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ]
. درآ دورف  هتخادگ  سم  شتآ و  ياههرارش 

ترارح شتآ و  دود  ای  درادن ، دود  هک  تسا  یـشتآ  يهلعـش  هدـش  هدـناوخ  تروص  ود  ره  هب  هک  باتک »  » و بارغ »  » دـننام ظاوش »  » ظفل
. تسا هدمآ  زین  یگنشت  تّدش  ندز و  هحیص  يانعم  هب  تسا و  باتفآ  يامرگ  ای  تسا ، نآ 

. تسا يور  قلطم  ای  هدش  بآ  يور  يانعم  هب  تسا و  حیحص  رسک  مض و  حتف و  تکرح  هس  ره  اب  ساحن »  » ظفل ٌساُحن ] َو  ]
. دزیریم ندیبوک  ماگنه  نهآ  ای  يور  زا  هک  هچنآ  رب  دوشیم  قالطا  زین  و 

. تسا هدش  هدناوخ  ّرج  عفر و  اب  ساحن »  » ظفل تسا و  هتخادگ  نهآ  روظنم  دناهتفگ  یضعب  تسا  دود  دوصقم  دناهتفگ : یخرب 
چیه ات  دـینکیم  راکنا  ار  ناتیادـخ  ياهتمعن  نیمادـک  سنا  ّنج و  يا  الا  ُءامَّسلا ] ِتَّقَْـشنا  اَذِإَف  ِنابِّذَُـکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَأـِبَف  ِنارِـصَْتنَت  ـالَف  ]

. دیباین یتاجن  یترصن و 
ادج نآ  زا  یناسنا  حور  دوشیم ، قشنم  یناویح  حور  نامسآ  راضتحا  لاح  رد  نوچ  دوش ، قشنم  ریغـص  ملاع  رد  نامـسآ  هک  هاگنآ  ینعی 

تسا یسک  رظن  رد  انعم  نیا  هّتبلا  دوشیم و  قشنم  ریبک  ملاع  رد  ایند  نامسآ  ددرگ  قشنم  ریغـص  ملاع  رد  ایند  نامـسآ  هاگره  ددرگیم و 
وا  نامسآ  هک 

507 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوش قشنم  ریبک  ملاع  رد 

دیفـس درز و  زمرق و  دوصقم  ای  نآ ، هب  هویم  ندشن  جاتحم  و  نآ ، زا  هویم  ندـش  ادـج  ندـش و  هفوکـش  رد  هایگ  رون  دـننام  ًَةدْرَو ] َْتناکَف  ]
دیفـس خرـس و  گنر  هب  هک  یبسا  گنر  دـننام  ای  دوشیم ، رون  گنر  دـننام  فلتخم  ياهگنر  هب  ندـش  قشنم  ماگنه  نامـسآ  ینعی  تسا ،

دیفـس و بسا  ینعم  هب  و  دراد ، خرـس  لـگ  رد  هبلغ  و  تسا ، تخرد  ره  رون  زا  تراـبع  نآ  و  تسا ، درو »  » درفم ةدرو »  » ظـفل هچ  دـشاب ،
. دشابیم زین  نارفعز  خرس و 
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، تسا نغور  زا  نیـشن  هت  يانعم  هب  ای  تسا ، خرـس  شروخنان  يانعم  هب  ای  تسا ، نغور  يانعم  هب  نهد »  » عمج ناهّدـلا »  » ظفل ِناهِّدـلاَک ] ]
. دیآیم رد  گنر  دنچ  هب  زین  نغور  دود  دوشیم و  فلتخم  نآ  ياهگنر  دوش  هتخیر  رگید  تمسق  يور  نغور  زا  یتمسق  هاگره  هچ 

. دینکیم راکنا  ار  ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادک  سنا  ّنج و  يا  الا  ِنابِّذَُکت ] امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ]
: ادخ لوق  ای  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ادخ : لوق  ای  تسا ، ًَةدْرَو » َْتناکَف  : » ] ادخ لوق  ای  اذا »  » ظفل باوج 

. دشابیم َنُومِرْجُْملا  ُفَْرُعی  ادخ : لوق  ای  ُلَئُْسی ] ٍِذئَمْوَیَف ال  ]
، تریح تشحو ، رد  ردـقنآ  نوچ  دوشیمن ، لاؤس  ّنج  سنا و  هانگ  زا  دوشیم  قشنم  نامـسآ  هک  زور  نآ  رد  ٌناَج ] ـال  َو  ٌْسنِإ  ِِهْبنَذ  ْنَع  ]

. دنامیمن یقاب  لاؤس  تقو  لاؤس و  ياج  رگید  هک  دریگیم  رارق  ینادرگرس  بارطضا و  سرت ،
دوشیم . لّوحم  يربک  تمایق  هب  لاؤس  و 

508 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ریمـض تروص  نیا  رد  هک  دوشیمن ، هدیـسرپ  راکهانگ  صخـش  دوخ  زج  یّنج  سنا و  چـیه  راـکهانگ  هاـنگ  زا  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی 

. ناج سنا و  هب  هن  دوشیم  هدافتسا  همزالم  اب  هک  ددرگیم  رب  راکهانگ  بنذم و  دوخ  هب  بنذ » »
. دشاب مالّسلا  هیلع  یلع  نایعیش  زا  هک  یتروص  رد  دننکیمن  لاؤس  هانگ  زا  تمایق  زور  رد  ناج  سنا و  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 

. دنریگیم رارق  لاؤس  دروم  سپ  نایعیش  ریغ  اّما  تسا و  هدمآ  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ربخ  رد  هچنانچ 
زا ار  راکهانگ  مرجم و  اریز  تسین ، لاؤس  هب  جایتحا  نوچ  ماهفتـسا ، لاؤس  تروص  هب  دوشیمن  لاؤس  وا  هانگ  زا  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی 

هجو ربانب  ْمُهامیِِـسب ] َنُومِرْجُْملا  ُفَْرُعی  ِنابِّذَُـکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف   ] ْمُهامیِِـسب َنُومِرْجُْملا  ُفَْرُعی  ادـخ : لوق  هنیرقب  تخانـش  دوشیم  اـمیس 
. تسا فانیتسا  هلمج  هوجو  ریاس  ربانب  دشابیم و  نآ  لیلعت  هلمج  نیا  ِِهْبنَذ » ْنَع  ُلَئُْسی  ال   » رد ریخا 

ّتلذ و یگنت و  دوصقم  ای  مشچ ، يدرز  تروص و  یهایـس  لـیبق  زا  دـیآیم  دـیدپ  ناراـکهانگ  رد  هک  تسا  یتمـالع  امیـس  زا  دوصقم  و 
. دنکیم هطاحا  ار  اهنآ  هک  تسا  يراوخ 

شتآ يوس  هب  دنوشیم و  هتفرگ  هتسب و  ریجنز  اب  ناشیاهاپ  یناشیپ و  زا  دریگیم و  ارف  ار  اهنآ  شتآ  يهلعش  ِماْدقَْألا ] َو  یِصاوَّنلِاب  ُذَخُْؤیَف  ]
«1 . » دنوشیم هدیشک 

__________________________________________________

یمق میهاربا  نب  یلع  ریسفت  ( 1)
509 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دناشکیم شتآ  يوس  هب  ار  اهنآ  دریگیم و  ار  اهنآ  ياهاپ  یناشیپ و  شتآ  يهلعش  ای 
نامگ مدرم  دومرف : دـنیوگیم ؟ هچ  هیآ  نیا  يانعم  رد  مدرم  درک  لاؤس  شناراـی  زا  یـضعب  هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 

رد دنریگیم و  نانآ  ياهاپ  یناشیپ و  زا  دنکیم  رما  سپـس  دسانـشیم و  ناشیاههفایق  امیـس و  زا  ار  نیمرجم  تمایق  رد  دنوادخ  دـننکیم 
: دومرف سپ  دنزادنایم ، شتآ 

. تسا هدیرفآ  ار  اهنآ  هدرک و  داجیا  ار  اهنآ  هک  دراد  یمدرم  نتخانش  هب  جایتحا  یلاعت  يادخ  هنوگچ 
يهراب رد  دیامن و  اطع  امیـس  هفایق و  ملع  وا  دنوادخ ب  دـنک  مایق  ام  مئاق  هاگره  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دومرف : تسیچ ؟ هیآ  يانعم  دـنتفگ 

. دنزیم ار  نانآ  ریشمش  اب  سپس  دوش و  هتفرگ  ناشیاهاپ  یناشیپ و  زا  دنکیم  رما  نیرفاک 
نامه نیا  دوش ) هتفرگ  زور  نآ   ) دینکیم راکنا  ار  ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادک  سنا  ّنج و  يا  الا  ُمَّنَهَج ] ِهِذـه  ِنابِّذَُـکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ]

. تسا خزود 
بیذـکت ار  نآ  نیمرجم  هک  تسا  یخزود  نامه  نیا  دوشیم : هتفگ  اـهنآ  هب  ینعی  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  هفنأتـسم و  اـی  هیلاـح  هلمج 
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. دندرکیم
مّنهج نایم  رد  یهاگ  ای  دننزیم . رود  هتفرگ  رارق  مّنهج  رد  هک  غاد  بآ  نیب  ٍنآ ] ٍمیِمَح  َْنَیب  َو  اهَْنَیب  َنُوفوُطَی  َنُومِرْجُْملا  اَِهب  ُبِّذَُـکی  ِیتَّلا  ]

. دننزیم رود  تسا  ترارح  يهجرد  تیاهن  رد  هک  غاد  بآ  نایم  رد  یهاگ  دننزیم و  رود  شتآ  رد 
الا ِهِّبَر ] َماقَم  َفاخ  ْنَِمل  َو  ِنابِّذَُکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ]

510 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دینکیم راکنا  ار  ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادک  سنا  ّنج و  يا 

زا ای  دونـشیم ، دـنیبیم و  ار  وا  راتفگ  هک  تسا  یماقم  رد  یلاعت  يادـخ  هک  دـنادب  دـسرتب و  شدوخب  تبـسن  شراگدرورپ  ماقم  زا  ینعی 
. دسرتب دوریم  باسح  يارب  راگدرورپ  دزن  هک  شدوخ  ماقم 

ماجنا هک  ّرش  ریخ و  زا  يراک  ره  دونشیم و  ار  وا  راتفگ  دنیبیم و  ار  وا  دنوادخ  دنادب  هک  یسک  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
يوه و زا  ار  سفن  دسرتیم و  شراگدرورپ  ماقم  زا  هک  تسا  یـسک  نامه  نیا  درادیم و  زاب  دب  ياهراک  زا  ار  وا  ملع  نیا  دنادیم  دـهد 

. درادیم زاب  سوه 
. تسا هماّلع  هلاّمع و  سفن  زا  ترابع  هک  سفن  يهحفص  ود  بسح  رب  تشهب  ود  ِناتَّنَج ] ]

. ناوضر تشهب  يرگید  دشابیم و  میعن  تشهب  تسا  هلاّمع  سفن  بسح  رب  هک  تشهب  ود  نآ  زا  یکی 
. دنکیم يریگولج  تنطیش  زا  هماّلع  هّوق  و  درادیم ، زاب  یتشز  حیبق و  زا  هلاّمع  هّوق  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  و 

. دینکیم راکنا  ار  ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادک  سنا  ّنج و  يا  الا  ٍناْنفَأ ] اتاوَذ  ِنابِّذَُکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ]
. تساهتمعن اههویم و  نوگانوگ  عاونا  تشهب  نآ  رد 

. تساههخاش يانعم  هب  ننفلا »  » عمج ای  اهتمعن ، اههویم و  ناتخرد و  عاونا  ینعی  تسا ، عاونا  يانعم  هب  نف »  » عمج نانفا »  » ظفل
. تشهب ياههویم  زا  ٍۀَهِکاف ] ِّلُک  ْنِم  امِهِیف  ِنابِّذَُکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ِنایِرَْجت  ِناْنیَع  امِهِیف  ِنابِّذَُکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ]

و هدش ، هتخانش  فورعم و  ياههویم  رت ، کشخ و  ِناجْوَز ] ]
511 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. هتخانشان بیرغ و  ياههویم 
. تسا هلاّمع  هّوق  بیصن  هک  هچنآ  هماّلع و  هّوق  تمسق  بیصن و  هک  تسا  يزیچ  نآ  دوصقم  و 

تّیفیک ود  ره  تشهب  رد  یلو  دربیم ، تّذـل  نآ  زا  هقئاذ  هک  روطنامه  دربیم  تّذـل  نآ  زا  هرـصاب  هّوق  هک  تسا  يروط  ایند  ياههویم  هچ 
. دننکیم قرف  ود  نآ  ّلحم  ببس  هب 

هدش هتفرگ  رظن  رد  ناسنا  دّرجت  ماقم  يارب  هک  دّرجم  فنـص  هدش و  يریگهزادـنا  ناسنا  رّدـقت  ماقم  يارب  هک  تسا  یفنـص  نآ  دوصقم  ای 
. تسا

. دینکیم راکنا  ار  ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادک  سنا  ّنج و  يا  الا  َنِیئِکَّتُم ] ِنابِّذَُکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ]
. تسا نطاب  يانعم  هب  هناطب »  » عمج نئاطب »  » ظفل اُهِنئاَطب ] ٍشُُرف  یلَع  « ] ِهِّبَر َماقَم  َفاخ  ْنَِمل   » زا تسا  لاح  هلمج  نیا 

. ریرح سابل  ٍقَْربَتْسِإ ] ْنِم  ]
هدـیباوخ هتـسشن و  هداتـسیا و  هک  يوحن  هب  دـنروخیم  اهنآ  زا  هک  دنـشاب  یناسک  هب  کیدزن  هک  هدیـسر  ياـههویم  ٍناد ] ِْنیَتَّنَْجلا  یَنَج  َو  ]

. دنشاب هتشاد  اههویم  نآ  هب  یسرتسد 
. تشهب رد  ینعی  دینکیم  راکنا  ار  ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادک  سنا  ّنج و  يا  الا  َنِهِیف ] ِنابِّذَُکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ]

. دنراد یگدنشخرد  یلیخ  اهنآ  نوچ  دنیآیم ، هاتوک  اهنآ  هب  ندرک  هاگن  زا  اهمشچ  ای  دنراد ، دوخ  نارسمه  رب  مشچ  ِفْرَّطلا ] ُتارِصاق  ]
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زا  شیپ  یسک  چیه  تسد  ٌناَج ] َو ال  ْمُهَْلبَق  ٌْسنِإ  َّنُْهثِمْطَی  َْمل  ]
512 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدیسرن  نانز  نادب  اهنآ 
. تسا سنا  سامت و  يانعم  هب  ثمطلا »  » ظفل

ینشور و رد  ینعی  دینکیم  راکنا  ار  ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادک  سنا  ّنج و  يا  الا  ُناجْرَْملا ] َو  ُتُوقاْیلا  َّنُهَّنَأَک  ِنابِّذَُکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ]
هدـید ریرح  زا  سابل  داتفه  تشپ  زا  تشهب  لها  نانز  ياهقاس  چـم  هک  هدـش  تیاور  هچ  دنتـسه ، ناجرم  توقای و  دـننام  تّیفافـش  افص و 

. دوشیم
. دینکیم راکنا  ار  ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادک  سنا  ّنج و  يا  الا  ُناسْحِْإلا ] اَّلِإ  ِناسْحِْإلا  ُءازَج  ْلَه  ِنابِّذَُکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ]

؟ تسه يزیچ  تشهب  زج  هدش  هداد  تفرعم  تمعن  وا  هب  هک  یسک  شاداپ  ازج و  ینعی 
. مالّسلا هیلع  یلع  تیالو  لوبق  اب  رگم  دوشیمن  لصاح  ناسنا  يارب  نآ  نأش  ییابیز  نسح و  ياراد  ینعی  ناسحا  اریز 

؟ تسه يزیچ  تشهب  زج  هّللا » الا  هلا  ال  : » دیوگب هک  یسک  شاداپ  ایآ  هدمآ ! يرگید  تیاور  رد  و 
. تسا تشهب  طورش  زا  مالّسلا  هیلع  ّیلع  شطرش و  اب  ینعی 

هب زج  دـیحوت  اریز  تسا ، تیالو  دوصقم  هک  تسا ؟ تشهب  زج  میداد  وا  هب  دـیحوت  تمعن  هک  یـسک  شاداپ  ایآ  تسا : يرگید  ربخ  رد  و 
«1 . » دوشیمن لصاح  تیالو  ببس 

__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 198 رون  ( 1)
513 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نآ لباقم  رد  دـیاب  دوش  یبوخ  هک  سک  ره  هب  دوشیم ، يراـج  رجاـف  ّرب و  نمؤم و  رفاـک و  يهراـب  رد  هیآ  نیا  تسا : هدـمآ  يربخ  رد  و 
رگا و  دوش ، یبوخ  وا  هب  لباقم  فرط  یبوخ  رادـقم  هب  هک  تسین  نیا  یبوخ  شاداپ  تافاکم و  و  دوش ، وا  یبوخ  شاداـپ  اـت  دـنک ، یبوخ 

. هدرک یبوخ  ءادتبا  هک  تسا  یسک  اب  لضف  يرترب و  زاب  دوش  یبوخ  زین  هزادنا  نامه 
. دینکیم راکنا  ار  ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادک  سنا  ّنج و  يا  الا  ِناتَّنَج ] امِِهنوُد  ْنِم  َو  ِنابِّذَُکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ]

. تسا يرگید  تشهب  ود  ار ) ناسرت  ادخ   ) تشهب ود  نآ  زا  ریغ 
ود یناسنا  يهماّلع  هّوق  بسح  رب  یناسنا و  هلاّمع  هّوق  بسح  رب  دسرتب  شراگدرورپ  ماقم  زا  هک  یـسک  ینعی  تسا ، لبق  ناتّنج »  » رب فطع 

تـسه يرگید  تشهب  ود  ییزج  يهماّلع  ییزج و  يهلاّمع  هّوق  بسح  رب  تشهب  ود  نآ  زا  ریغ  و  دـش ، هتفگ  لبق  هیآ  رد  هک  تسا  تشهب 
. تسا تشهب  ود  ياراد  تسا  کیرش  تاناویح  ریاس  اب  ناسنا  هک  رگید  يهبترم  بسح  رب  رگید : ترابع  هب  و 

دّرجم ماقم  صوصخم  لـبق  يهیآ  تشهب  ود  نآ  تسا و  ناـسنا  دّرجم  ریغ  يرادـقم و  ماـقم  صوصخم  تشهب  ود  نیا  مّوس : تراـبع  هب  و 
. تسا ناسنا 

تـشهب ود  تشهب  ود  نآ  زا  ریغ  ادـخ  يارب  ینعی  دـشاب ، ِناتَّنَج » ِهِّبَر  َماقَم  َفاخ  ْنَِمل   » عومجم رب  فطع  ای  لاح  هلمج  نیا  تسا  نکمم  و 
. دنشابیم ِهِّبَر » َماقَم  َفاخ  ْنَِمل   » ماقم زا  رتنییاپ  هک  یناسک  يارب  تسا  رگید 

«1 . » دینکیم راکنا  ار  ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادک  سنا  ّنج و  يا  الا  ِناتَّماهْدُم ] ِنابِّذَُکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ]
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 200 رون  هّللا  ءایلوا  عم  نونوکی  ام  ( 1)
514 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3254 

http://www.ghaemiyeh.com


ناتخرد و ياههخاش  يدایز  زا  ای  تسا  لیامتم  یهایس  هب  ندوب  زبس  یبوخ  ییابیز و  زا  ینعی  دنزیم  یهایـس  هب  ندوب  زبس  تّدش  زا  ینعی 
. دنزیم یهایس  اهگرب  يدایز  اهنآ و  ندش  هدیچیپ  مهب 

تـشهب ود  نآ  رد  دـینکیم . راکنا  ار  ناتیادـخ  ياهتمعن  نیمادـک  سنا  ّنج و  يا  الا  ِناتَخاَّضَن ] ِناْنیَع  امِهِیف  ِنابِّذَُـکت  امُکِّبَر  ِءـالآ  ِّيَأـِبَف  ]
. دشوجیم اراوگ )  ) بآ همشچ  ود  مه  رگید 

. تفرگ تّدش  بآ  ناروف  ینعی  ءاملا  خضن  و  دیشاپ ، ار  نآ  ینعی  هخضن »  » ظفل
. تسا دایز  ناراب  ینعم  هب  ناتک »  » نزو رب  خاّضن »  » ظفل و 

اهیبوخ تاریخ و  عاونا  دناهتفگ : یخرب  دوشیم ، هدیشاپ  روفاک  ربنع و  کشم و  ادخ  يایلوا  رب  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  دناهتفگ : یضعب 
. دروآیم يور  نانآ  هب 

. دینکیم راکنا  ار  ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادک  سنا  ّنج و  يا  الا  ٌناَّمُر ] َو  ٌلَْخن  َو  ٌۀَهِکاف  امِهِیف  ِنابِّذَُکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ]
. تسا رایسب  رانا  امرخ و  و  شوخ )  ) هویم هنوگ  ره  زین  تشهب  ود  نآ 

دیاوف نوچ  و  ۀهکاف » ّلک  نم  : » دومرفن تسین  اجنآ  رد  یلاع  ماقم  ياههویم  نوچ  و  ناجوز » : » دومرفن دشیمن  فنـص  ود  نیب  عمج  نوچ 
. دروآ هناگادج  تروص  هب  ار  ود  نآ  هویم  یّلک  رکذ  زا  دعب  دوب  دایز  رانا  لخن و 

هک دنتـسه  ینانز  اجنآ  رد  ینعی  دینکیم  راکنا  ار  ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادک  سنا  ّنج و  يا  الا  ٌتاْریَخ ] َّنِهِیف  ِنابِّذَُکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ]
. تسا روح  زا  رتهب  ایند و  نانز  قالخا  زا  رتهب  ناشقالخا 
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. ابیز ياهتروص  ینعی  ٌناسِح ] ]

هب یـصخش  یتقو  دش : لاؤس  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دنفراع و  نمؤم و  حـلاص و  ياهنز  نانیا  هدـش : دراو  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
؟ دراد انعم  هچ  دهدب  وت  هب  ریخ  يازج  ادخ  دیوگیم : يرگید 

نانآ نایعیـش  ایـصوا و  لزانم  هک  دوشیم ، جراخ  شرع  قاس  زا  رثوک  دوشیم و  جراـخ  رثوک  زا  هک  تشهب  رد  تسا  يرهن  ریخ » : » دومرف
نامه مان  هب  دیوریم ، نآ  ياج  هب  يرگید  دوش  هدـنک  اهنآ  زا  یکی  هاگره  هک  تسا  هدـییور  اههیراج  رهن  نآ  فرط  ود  رب  تساجنآ ، رد 

: دیوگب شتسود  هب  صخـش  هک  هاگنآ  سپ  ٌناسِح  ٌتاْریَخ  َّنِهِیف  دیامرفیم : هک  تسا  یلاعت  يادخ  لوق  يانعم  نیا  دنوشیم و  هدیمان  رهن 
. تسا هدومن  هدامآ  شقلخ  زا  ناکین  ناگدیزگرب و  هب  دنوادخ  هک  تسا  یلزانم  نامه  شروظنم  اریخ » هّللا  كازج  »

هب تاریخ »  » ظفل زا  لدـب  روح »  » ظفل دـینکیم  راکنا  ار  ناتیادـخ  ياهتمعن  نیمادـک  سنا  ّنج و  يا  الا  ٌروُح ] ِنابِّذَُـکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ]
. دشاب روح  تاریخ »  » زا دوصقم  هکنآ  ربانب  تسا ، لماک  لدب  تروص 

تسا و شرامـش  دادـعت و  لیبق  زا  تاریخ »  » رب فطع  اـی  دوشب ، مه  ناـسنا  زا  ناـنز  لـماش  اـت  تسا  نآ  يوغل  ینعم  روح »  » زا دوصقم  اـی 
. تسا فوذحم  فطع  فرح 

. ناشنارسمه يارب  هدش  رصحنم  صوصخم و  همیخ  فارطا  ینعی  دناهتفگ : یضعب  اههمیخ ، رد  تارّدخم  ِمایِْخلا ] ِیف  ٌتاروُصْقَم  ]
. تسا الط  برد  رازه  راهچ  همیخ  نآ  رد  و  خسرف ، کی  رد  خسرف  کی  تسا  یلاخ  وت  رد  ياهمیخ  ره  دناهتفگ : یضعب  و 

َو ال  ْمُهَْلبَق  ٌْسنِإ  َّنُْهثِمْطَی  َْمل  ِنابِّذَُکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ]
516 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

[ ٍفَْرفَر یلَع  َنِیئِکَّتُم  ِنابِّذَُکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ٌّناَج 
. تسا هدیسرن  نانز  نادب  سک  چیه  تسد  نارهوش  زا  شیپ  هک  دینکیم  راکنا  ار  ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادک  سنا  ّنج و  يا  الا 

. دینکیم راکنا  ار  ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادک  سنا  ّنج و  يا  الا 
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. هدش هدناوخ  زین  فرافر »  » ظفل
. تسا اکّتم  شلاب و  يانعم  هب  ای  سلاجم  يانعم  هب  دناهتفگ : یضعب  تسا و  عفترم  دنلب و  شرف  فرفر »  » دناهتفگ یضعب  ٍرْضُخ ] ]

. دناهدز هیکت  ابیز  طاسب  زبس و  فرفر  رب  نیعلا  روح  اب  نایتشهب  هک  یتلاح  رد  ٍناسِح ] ٍّيِرَْقبَع  َو  ]
. دناهتسناد صلاخ  مشیربا  هچراپ  ابید و  يانعم  هب  ار  نآ  یضعب  تسا و  کچوک  ياهشلاب  يانعم  هب  ّيرقبع » : » دناهتفگ یضعب 

ّنج رهش  مان  برع  نامگ  هب  نآ  دننادیم و  رقبع  هب  بوسنم  ار  نآ  یـضعب  دشاب و  هار  هار  هک  تسا  یـسابل  ره  ّيرقبع  دناهتفگ  یـضعب  و 
. تسا

. تسا دایز  اجنآ  رد  ّنج  هک  تسا  ییاج  رقبع  تسا : هدمآ  سوماق  رد  و 
. تسا هدمآ  زین  نز  يانعم  هب  تسا و  ییابیز  تیاهن  رد  اجنآ  ياهسابل  هک  تسا  ياهیرق  يانعم  هب  و 

هچیلاق زا  یعون  تخس و  دیدش و  يانعم  هب  درادن و  دوجو  نآ  زا  رتالاب  هک  يزیچ  اقآ و  دّیـس ، يانعم  هب  تسا ، يرقبع  يزیچ  ره  رتلماک 
. تسا هدمآ  زین 

تراگدرورپ مان  كرابم  دینکیم . راکنا  ار  ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادک  سنا  ّنج و  يا  الا  َکِّبَر ] ُمْسا  َكَرابَت  ِنابِّذَُـکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ]
. تسا

نآ  تسادخ و  مظعا  مسا  زا  ترابع  قلطم  تروص  هب  ّبر »  » مسا
517 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشابیم شتّیولع  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  ترابع 
. تسا تمارک  ناسحا و  تزع و  لالج و  دنوادخ  هک  ِمارْکِْإلا ] َو  ِلالَْجلا  ِيذ  ]

رترب و ینعی  تسا  لالجلا  وذ  وا  دوخ  دـننام  وا  مان  هک  اریز  دـشاب ، مسا  فصو  ات  هدـش  هدـناوخ  لالجلا » وذ   » عفر اب  لالجلا » يذ   » ظـفل و 
. مارکا ياراد  ینعی  مارکالا » وذ   » دوش و فصو  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب 

ٍطارِـص یلَع  َکَّنِإ  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  يِذَّلاـِب  ْکِسْمَتْـساَف   » هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  هّیبن  یلا  هّللا  یحوأ  لاـق : مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  وه 121 
. میقتسملا طارّصلا  وه  ّیلع  ّیلع و  ۀیالو  یلع  ّکنا  لاق : ٍمیِقَتْسُم »

هب وت  انامه  نز ، گنچ  دش  یحو  تیوس  هب  هچنآ  هب  : » درک یحو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  هب  ادخ  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  همجرت 
. تسا تسار  هار  نامه  مالّسلا  هیلع  یلع  یتسه و  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  وت  ینعی : یتسه » تسار  یهار 

ۀّجحلا ص 283 باب  یفاک  لوصا 
518 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

518 ص :  هعقاو .....  يهروس 

هراشا

لوق زج  هب  دـناهتفگ : یـضعب  َنُوبِّذَُـکت و  ْمُکَّنَأ  ْمُکَقْزِر  َنُولَعْجَت  َو  يهیآ  زجب  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا ، یّکم  هروس  نیا  ياـههیآ  يهمه 
. تسا هدش  لزان  هنیدم  هب  رفس  رد  هک  َنُونِهْدُم  ُْمْتنَأ  ِثیِدَْحلا  اَذِهبَف  َأ  ادخ : لوق  َنِیلَّوَْألا و  َنِم  ٌۀَُّلث  ادخ :

1 تایآ 94 -

518 ص :  ات 96 ..... ] تایآ 1  (: 56  ) ۀعقاولا هروس  ]
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هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) اجَر ُضْرَْألا  ِتَّجُر  اذِإ  ( 3  ) ٌۀَِعفار ٌۀَِضفاخ  ( 2  ) ٌَۀبِذاک اِهتَْعقَِول  َْسَیل  ( 1  ) ُۀَِعقاْولا ِتَعَقَو  اذِإ 

ام ِۀَمَئْشَْملا  ُباحْصَأ  َو  ( 8  ) ِۀَنَْمیَْملا ُباحْصَأ  ام  ِۀَنَْمیَْملا  ُباحْصَأَف  ( 7  ) ًۀَثالَث ًاجاوْزَأ  ُْمْتنُک  َو  ( 6  ) اثَْبنُم ًءابَه  َْتناکَف  ( 5  ) اَسب ُلابِْجلا  ِتَُّسب  َو 
(9  ) ِۀَمَئْشَْملا ُباحْصَأ 

(14  ) َنیِرِخْآلا َنِم  ٌلِیلَق  َو  ( 13  ) َنِیلَّوَْألا َنِم  ٌۀَُّلث  ( 12  ) ِمیِعَّنلا ِتاَّنَج  ِیف  ( 11  ) َنُوبَّرَقُْملا َِکئلوُأ  ( 10  ) َنوُِقباَّسلا َنوُِقباَّسلا  َو 
ال ( 18  ) ٍنیِعَم ْنِم  ٍسْأَک  َو  َقیِرابَأ  َو  ٍباوْکَأـِب  ( 17  ) َنوُدَّلَُخم ٌنادـْلِو  ْمِْهیَلَع  ُفوُطَی  ( 16  ) َنِیِلباقَتُم اـْهیَلَع  َنِیئِکَّتُم  ( 15  ) ٍۀَنوُضْوَم ٍرُرُس  یلَع 

(19  ) َنُوفِْزُنی َو ال  اْهنَع  َنوُعَّدَُصی 
(24  ) َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ًءازَج  ( 23  ) ِنُونْکَْملا ُِؤلْؤُّللا  ِلاْثمَأَک  ( 22  ) ٌنیِع ٌروُح  َو  ( 21  ) َنوُهَتْشَی اَّمِم  ٍْریَط  ِمَْحل  َو  ( 20  ) َنوُرَّیَخَتَی اَّمِم  ٍۀَهِکاف  َو 

َو ( 28  ) ٍدوُضْخَم ٍرْدِس  ِیف  ( 27  ) ِنیِمَْیلا ُباحْصَأ  ام  ِنیِمَْیلا  ُباحْـصَأ  َو  ( 26  ) ًامالَس ًامالَـس  ًالِیق  َّالِإ  ( 25  ) ًامِیثَْأت َو ال  ًاْوَغل  اهِیف  َنوُعَمْـسَی  ال 
(29  ) ٍدوُْضنَم ٍْحلَط 

(34  ) ٍۀَعُوفْرَم ٍشُُرف  َو  ( 33  ) ٍۀَعُونْمَم َو ال  ٍۀَعوُطْقَم  ال  ( 32  ) ٍةَرِیثَک ٍۀَهِکاف  َو  ( 31  ) ٍبوُکْسَم ٍءام  َو  ( 30  ) ٍدوُدْمَم ٍّلِظ  َو 
(39  ) َنِیلَّوَْألا َنِم  ٌۀَُّلث  ( 38  ) ِنیِمَْیلا ِباحْصَِأل  ( 37  ) ًاباْرتَأ ًابُرُع  ( 36  ) ًاراْکبَأ َّنُهاْنلَعَجَف  ( 35  ) ًءاْشنِإ َّنُهانْأَْشنَأ  اَّنِإ 

ٍمیِرَک َو ال  ٍدِراب  ال  ( 43  ) ٍموُمْحَی ْنِم  ٍّلِظ  َو  ( 42  ) ٍمیِمَح َو  ٍموُمَس  ِیف  ( 41  ) ِلامِّشلا ُباحْصَأ  ام  ِلامِّشلا  ُباحْصَأ  َو  ( 40  ) َنیِرِخْآلا َنِم  ٌۀَُّلث  َو 
(44)

َنُوثوُْعبََمل اَّنِإ  َأ  ًاماظِع  َو  ًاباُرت  اَّنُک  َو  اْنتِم  اذِإ  َأ  َنُولوُقَی  اُوناک  َو  ( 46  ) ِمیِظَْعلا ِْثنِْحلا  یَلَع  َنوُّرُِصی  اُوناک  َو  ( 45  ) َنِیفَْرتُم َِکلذ  َْلبَق  اُوناک  ْمُهَّنِإ 
(49  ) َنیِرِخْآلا َو  َنِیلَّوَْألا  َّنِإ  ُْلق  ( 48  ) َنُولَّوَْألا اَنُؤابآ  َو  َأ  ( 47)

َنوُُطْبلا اَْهنِم  َنُِؤلامَف  ( 52  ) ٍموُّقَز ْنِم  ٍرَجَـش  ْنِم  َنُولِکَآل  ( 51  ) َنُوبِّذَـکُْملا َنوُّلاَّضلا  اَهُّیَأ  ْمُکَّنِإ  َُّمث  ( 50  ) ٍمُوْلعَم ٍمْوَی  ِتاـقیِم  یلِإ  َنوُعوُمْجََمل 
(54  ) ِمیِمَْحلا َنِم  ِْهیَلَع  َنُوبِراشَف  ( 53)

ْمَأ ُهَنوُُقلَْخت  ُْمْتنَأ  َأ  ( 58  ) َنُونُْمت اـم  ُْمْتیَأَرَف  َأ  ( 57  ) َنُوقِّدَُـصت ْوَلَف ال  ْمُکانْقَلَخ  ُنَْحن  ( 56  ) ِنیِّدلا َمْوَی  ْمُُهلُُزن  اذـه  ( 55  ) ِمیِْهلا َبْرُش  َنُوبِراشَف 
(59  ) َنوُِقلاْخلا ُنَْحن 

یلوُْألا َةَأْشَّنلا  ُُمتِْملَع  ْدََقل  َو  ( 61  ) َنوُمَْلعَت ام ال  ِیف  ْمُکَئِْـشُنن  َو  ْمَُکلاْثمَأ  َلِّدَُبن  ْنَأ  یلَع  ( 60  ) َنِیقُوبْـسَِمب ُنَْحن  ام  َو  َتْوَْملا  ُمُکَْنَیب  انْرَّدَق  ُنْحَن 
(64  ) َنوُعِراَّزلا ُنَْحن  ْمَأ  ُهَنوُعَرَْزت  ُْمْتنَأ  َأ  ( 63  ) َنُوثُرَْحت ام  ُْمْتیَأَرَف  َأ  ( 62  ) َنوُرَّکَذَت ْوَلَف ال 

ُْمْتنَأ َأ  ( 68  ) َنُوبَرْـشَت يِذَّلا  َءاـْملا  ُمـُْتیَأَرَف  َأ  ( 67  ) َنوـُموُرْحَم ُنَْحن  ْلـَب  ( 66  ) َنوـُمَْرغَُمل اَّنِإ  ( 65  ) َنوُهَّکَفَت ُْمْتلَظَف  ًاـماطُح  ُهاـْنلَعََجل  ُءاـشَن  َْول 
(69  ) َنُولِْزنُْملا ُنَْحن  ْمَأ  ِنْزُْملا  َنِم  ُهوُُمْتلَْزنَأ 

اهاْنلَعَج ُنْحَن  ( 72  ) َنُؤِْشنُْملا ُنَْحن  ْمَأ  اهَتَرَجَـش  ُْمتْأَْشنَأ  ُْمْتنَأ  َأ  ( 71  ) َنوُرُوت ِیتَّلا  َراَّنلا  ُُمْتیَأَرَف  َأ  ( 70  ) َنوُرُکْـشَت ْوَلَف ال  ًاجاجُأ  ُهاْنلَعَج  ُءاشَن  َْول 
(74  ) ِمیِظَْعلا َکِّبَر  ِمْسِاب  ْحِّبَسَف  ( 73  ) َنیِْوقُْمِلل ًاعاتَم  َو  ًةَرِکْذَت 

َنوُرَّهَطُْملا َّالِإ  ُهُّسَمَی  ال  ( 78  ) ٍنُونْکَم ٍباتِک  ِیف  ( 77  ) ٌمیِرَک ٌنآْرَُقل  ُهَّنِإ  ( 76  ) ٌمیِظَع َنوُمَْلعَت  ْوـَل  ٌمَسََقل  ُهَّنِإ  َو  ( 75  ) ِموُجُّنلا ِِعقاوَِمب  ُمِْسقُأ  الَف 
(79)

(83  ) َموُْقلُْحلا ِتَغََلب  اذِإ  ْوَلَف ال  ( 82  ) َنُوبِّذَُکت ْمُکَّنَأ  ْمُکَقْزِر  َنُولَعَْجت  َو  ( 81  ) َنُونِهْدُم ُْمْتنَأ  ِثیِدَْحلا  اَذِهبَف  َأ  ( 80  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ْنِم  ٌلیِْزنَت 
(84  ) َنوُرُْظنَت ٍِذئَنیِح  ُْمْتنَأ  َو 

َنِم َناک  ْنِإ  اَّمَأَف  ( 87  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  اـهَنوُعِجْرَت  ( 86  ) َنِینیِدَـم َْریَغ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْوَلَف ال  ( 85  ) َنوُرِْـصُبت ـال  ْنِکل  َو  ْمُْکنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو 
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(89  ) ٍمیِعَن ُۀَّنَج  َو  ٌناْحیَر  َو  ٌحْوَرَف  ( 88  ) َنِیبَّرَقُْملا
ٍمیِمَح ْنِم  ٌلُُزنَف  ( 92  ) َنیِّلاَّضلا َنِیبِّذَکُْملا  َنِم  َناک  ْنِإ  اَّمَأ  َو  ( 91  ) ِنیِمَْیلا ِباحْصَأ  ْنِم  ََکل  ٌمالَسَف  ( 90  ) ِنیِمَْیلا ِباحْصَأ  ْنِم  َناک  ْنِإ  اَّمَأ  َو 

(94  ) ٍمیِحَج ُۀَِیلْصَت  َو  ( 93)
(96  ) ِمیِظَْعلا َکِّبَر  ِمْسِاب  ْحِّبَسَف  ( 95  ) ِنیِقَْیلا ُّقَح  َوَُهل  اذه  َّنِإ 
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521 ص :  همجرت ..... :

. دوش عقاو  تمایق ] ي   ] هعقاو نوچ 
. تسین یغورد  نآ  عقو  رد 

[. نانمؤم ي   ] هدنراد ارف  مه  تسا و  نارفاک ] ي   ] هدنراد ورف  مه 
. دوش هدنابنج  تخس  یشبنج  هب  نیمز  هک  هاگنآ 

. دنوش زیر  درخ و  تخس  اههوک  و 
. دندرگ هدنکارپ  يرابغ  و 

. دیشاب ياهناگ  هس  ياههورگ  امش  و 
. نیمی باحصا  دنراد  لاح  هچ  و  نیمی ، باحصا  یکی ] ]

. لامش باحصا  دنراد  لاح  هچ  و  لامش ، باحصا  يرگید ]  ] و
. دننازاتشیپ هک  ناقباس  نیموس ]  ] و

. دنابّرقم هک  دننانیا 
. تمعن زان و  رپ  ياهتشهب  رد 

. ناینیشیپ زا  رایسب  یهورگ 
. نانیسپاو زا  یکدنا  و 

. ناشنرهوگ ياهتخت  رب 
. دناهدز هیکت  مه  يور  رد  ور 

. دندرگیم نانآ  درگرب  ناناوج  هنادواج 
. يراخ بارش  زا  ییاهماج  اهقیربا و  اههزوک و  اب  هارمه 
. دنوشن تسمدب  دنریگن و  درد  رس  نآ  زا  نایتشهب ]  ] هک

. دننیزگیم رب  هچنآ  زا  ییاههویم  و 
. دنراد شوخ  هچنآ  زا  ناگدنرپ  تشوگ  و 

. تشرد مشچ  نایروح  و 
. دناهتفهن دیراورم  نادننامه  هک 

. دناهدرک هک  يراک  شاداپ  هب 
. دنونشن دولآ  هانگ  فازگ ]  ] هدوهیب و نانخس ]  ] اجنآ رد 

. مالس تسا و  مالس  هک  ینخس  رگم  دنونشن 
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. نیمی باحصا  دنراد  لاح  هچ  نیمی ، باحصا  و 
. راخیب ردس  ناتخرد  راوج  رد 

. وت رب  وت  ياهزوم  و 
. هدرتسگ يهیاس  و 

. نازیر یبآ  و 
. رایسب يهویم  و 

. هتشادزاب هن  تسا و  ریذپ  نایاپ  هن  هک 
. یمارگ ناگزیشود  و 

. میاهدیرفآ عادبا  هب  ار  ناشیا  ام 
. میاهتشاد ناشهزیشود  و 

. لاس نسمه و  تسود و  رسمه 
. نیمی باحصا  صاخ 

. ناینیشیپ زا  رایسب  یتعامج 
. نانیسپاو زا  رایسب  یتعامج  و 

. لامش باحصا  دنراد  لاح  هچ  لامش ، باحصا  و 
. دنشوج بآ  دابشتآ و  نایم  رد 

. هدود زا  ياهیاس  و 
. شوخ هن  تسا و  کنخ  هن  هک 

. دندوب هدرورپ  زان  نیا  زا  شیپ  ناشیا 
. دندرکیم تموادم  گرزب  هانگ  رب  و 

.؟ دش میهاوخ  هدنز ] و   ] هتخیگنارب ون  زا  ام  ایآ  میدش ، هدیسوپ ] ي   ] اهناوختسا كاخ و  میدرم و  نوچ  ایآ  دنتفگیم  و 
.؟ ام ناکاین  نینچمه  و 

. نانیسپاو ناینیشیپ و  هک  وگب 
. دنیآ درگ  نّیعم  يزور  دعوم  يارب 

. راکنا لها  ناهارمگ  يا  نایامش  سپس 
. دیمّوقز تخرد  زا  ناگدندروخ 

. نآ زا  نارابنا  مکش  و 
. دیناگدنماشآ شوج  بآ  نآ  رب  و 

522 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیماشآیم هدز  شطع  نارتش  ندیشون  دننام  و 

. تسازج زور  رد  ناشیا  شکشیپ  نیا 
.؟ دینکیمن قیدصت  ارچ  سپ  میاهدیرفآ ، ار  امش  ام 

. دیزیریم اهمحر ] رد   ] هک ار  ینم ] زا   ] هچنآ دیاهدیشیدنا  ایآ 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3259 

http://www.ghaemiyeh.com


. میاهدننیرفآ ام  ای  دیاهدیرفآ  ار  نآ  امش  ایآ 
. میتسین هدنامرد  ام  میاهتشاد و  رّدقم  ار  گرم  امش  نایم  رد  ام 

. مینیرفآ زاب  دینادیمن  هک  یتأیه  رد  ار  امش  و  مینادرگ ، امش ]  ] نیشناج ار  امش  نادننامه  هک 
؟ دیریگیمن دنپ  ارچ  سپ  دیاهتخانش ، ار  نیتسخن  ةأشن  یتسار  هب  و 

؟ دیراکیم هچنآ  رد  دیاهدیشیدنا  ایآ 
؟ میاهدننایور ام  ای  دینایوریم  ار  نآ  امش  ایآ 

. دیوش هدز  ترسح  امش  مینادرگ و  زیر  درخ و  ار  نآ  میهاوخ  رگا 
. میناگدید تمارغ  ام  دییوگ ] [و 

. میناگرهبیب ام  هکلب 
؟ دیماشآیم هک  یبآیب  دیاهدیشیدنا  ایآ 

؟ میاهدنتسرف ورف  ام  ای  دیاهداتسرف  ورف  ربا  زا  ار  نآ  امش  ایآ 
؟ دیرازگیمن ساپس  ارچ  سپ  مینادرگ  خلت  روش و  ار  نآ  میهاوخ  رگا 

؟ دیزرفایم هک  یشتآ  هب  دیاهدیشیدنا  ایآ 
؟ میاهدننیرفآ ام  ای  دیاهدیرفآ  ار  شتخرد  امش  ایآ 

. ناورهر يارب  ياهشوت  میاهتخاس و  يزومآ  دنپ  ار  نآ  ام 
. يوگ حیبست  تسا ، گرزب  هک  تراگدرورپ  مان  هب  سپ 

. ناگراتس ياههاگلزنم  هب  مروخیم  دنگوس 
. تسا میظع  يدنگوس  دینادب - رگا  نآ - و 

. تسا میرک  ینآرق  نآ 
. هتفهن یباتک  رد 

. دنرادن سرتسد  نآ  هب  ناگزیکاپ  زج 
. تسا نایناهج  راگدرورپ  يوس  زا  ياهداتسرف  ورف 

؟ دیزرویم یتسس  نخس  نیا  راک  رد  امش  ایآ 
. دینکیم راکنا  ار ] نآ   ] هک دیاهدرک  نانچ  ار  ناتیزور  ساپس  و 

. دسر هاگولگ  هب  ناج  نوچ  ارچ  سپ 
. دیرگ هراظن  ماگنه  نآ  رد  امش  و 

. دیرگنیمن تریصب  مشچ  هب  امش  یلو  میرتکیدزن  امش  زا  امش ] ناج   ] نآ هب  ام  و 
. دیتسین ینداد  ازج  امش  رگا  ارچ  سپ 

؟ دینادرگیمن زاب  ار  نآ  ارچ  دییوگیم  تسار  رگا 
. دشاب نابرقم  زا  رگا  هاگنآ  سپس 

. تمعن زان و  رپ  تشهب  تسا و  شیاشگ  شیاهر و 
. دشاب نیمی  باحصا  زا  رگا  اّما  و 

. نیمی باحصا  زا  داب  وت  رب  مالس  دوش ] هتفگ   ] سپ
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. دشاب هارمگ  نارکنم  زا  رگا  اّما  و 
. تسا ناشوج  بآ  زا  وا ]  ] شکشیپ

. مّنهج هب  دورو  و 
. تسا نیقیلا  ّقح  انامه  نیا 

. يوگب حیبست  تسا ، گرزب  هک  تراگدرورپ  مان  هب  سپ 
523 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

523 ص :  ریسفت ..... 

زا مان  نیدب  تمایق  ندـیمان  تسا و  تمایق  يانعم  هب  هعقاولا »  » ظفل دـیدرگ  عقاو  تمایق  گرزب  يهعقاو  نآ  هکیماگنه  ُۀَِـعقاْولا ] ِتَعَقَو  اذِإ  ]
. تسا یمتح  زین  نآ  عوقو  هک  دشاب  گرم  ۀعقاولا »  » زا دوصقم  تسا  نکمم  تسا و  قّقحم  یمتح و  نآ  عوقو  هک  تسا  تهج  نآ 

تروص نیا  رد  نوچ  تسین ، اذإ »  » باوج سیل »  » ظفل تسین ،) بیر  کـش و  ياـج  و   ) تسین غورد  تماـیق  عوقو  ٌۀـَبِذاک ] اـِهتَْعقَِول  َْسَیل  ]
« ءاف  » ظفل دـشاب و  اذإ »  » باوج تسا  نکمم  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  هضرتعم و  ای  تسا ، هّیلاح  هلمج  نیاربانب  دـشیم ، مزال  ءاف »  » ظـفل

. دوش هتفرگ  ریدقت  رد 
. دنادرگ دنلب  رس  ّتنج  هب  ار  یهورگ  دنک و  راوخ  خزودب  ار  یموق  زور  نآ  ٌۀَِعفار ] ٌۀَِضفاخ  ]

. تسا اذإ »  » باوج و  ءاف »  » ریدقت هب  تسا  فوذحم  يادتبم  ربخ  هلمج  نیا 
. تسا رّدقم  لاؤس  باوج  فنأتسم و  هلمج  تسین و  ریدقت  رد  ءاف »  » ای

یهورگ دروآیم و  نییاپ  ار  ّنج  سنا و  زا  یتعامج  تمایق  ینعی  تسا ، فوذحم  باوج  دـشابن  اذإ »  » باوج شلبق  ام  هلمج و  نیا  رگا  و 
. دربیم الاب  ار  یهورگ  دروآیم و  نیئاپ  ار  سفن  ياوق  زا  یهورگ  ای  دربیم ، الاب  ار 

. تسا هیآ  رخآ  ات  ِۀَنَْمیَْملا  ُباحْصَأَف  ادخ : لوق  اذإ »  » باوج ای 
رد ءاف »  » ظفل هک  تسا ، دـیآ  رد  هزرل  تکرح و  هب  تخـس  نیمز  هک  هاگنآ  اجَر ] ُضْرَأـْلا  ِتَّجُر  اذِإ  : ] یلاـعت يادـخ  لوق  اذإ »  » باوج اـی 

. تسا ریدقت 
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. تسا ۀعفار »  » ای ۀضفاخ »  » ای ۀبذاک »  » ای تعقو »  » يارب فرظ  ای  ُۀَِعقاْولا » ِتَعَقَو  اذِإ   » زا لدب  ُضْرَْألا » ِتَّجُر  اذِإ   » ای
. تسا سبح  ندروخ و  ناکت  كّرحت و  کیرحت و  يانعم  هب  ّجر »  » ظفل و 

. دوش یشالتم  تخس  ياههوک  و  اَسب ] ُلابِْجلا  ِتَُّسب  َو  ]
هدـیمان ّسب »  » دـنوش طولخم  نوتیز  نغور  ای  نغور  اب  رگا  ندـیباس  کشک  ای  درآ  ای  توواق  و  تسا ، مرن  توواق و  يانعم  هب  ّسب »  » ظفل

«. قیوّسلل سیبلا  : » دوشیم هتفگ  هک  لیبق  نیمه  زا  تسا و  ّسب »  » زین اهنآ  زا  يهداد  وب  دنوشیم و 
. ددرگ هدنکارپ  اوه  رد  درگ  تاّرذ  دننام  و  اثَْبنُم ] ًءابَه  َْتناکَف  ]

. دوشیم هدید  دیشروخ  عاعش  رد  دوشیم و  هدنکارپ  ّوج  رد  هک  تسا  يرابغ  يانعم  هب  ءابه »  » ظفل
. دّدعتم ياهفنص  ینعی  دیوش . فلتخم  هتسد  هس  رب  قیالخ  امش  و  ًاجاوْزَأ ] ُْمْتنُک  َو  ]

. تسوکین ناشلاح  ردقچ  هک  دنشاب  نیمی  باحصا  ناتساد  یهورگ  «[ 2  » ِۀَنَْمیَْملا ُباحْصَأ  ام  ِۀَنَْمیَْملا  ُباحْصَأَف  « 1  » ًۀَثالَث ]
. دشابیم لوق  ریدقت  هب  ِۀَنَْمیَْملا » ُباحْصَأ   » ربخ هلمج  تسا و  بّجعت  يارب  هّیماهفتسا  ام »  » ظفل

. تسا تخس  ناشراگزور  ردقچ  هک  دنتواقش  یموش  باحصا  یهورگ  و  ِۀَمَئْشَْملا ] ُباحْصَأ  ام  ِۀَمَئْشَْملا  ُباحْصَأ  َو  ]
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__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 رون  تسا . تمایق  زور  روظنم  ( 1)
نیلقثلا ج 5 رون  باسح . يارب  دننکیم  فقوت  هک  دنتسه  ینمؤم  ( 2)

525 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشابیم ریقحت  يارب  مّود  يهلمج  رد  نداد و  ناشن  گرزب  تهج  یلبق  يهلمج  رد  بّجعت  ماهفتسا و 

. دنتفرگ یشیپ  همه  رب  نامیا  رد  هک  نانآ  مّوس  هفیاط  و  « 1 [ » َنوُِقباَّسلا َنوُِقباَّسلا  َو  ]
: تسا نیا  نآ  يانعم  تسا و  ربخ  ادتبم و  زا  بّکرم  دوخ  هلمج  نیا 

دنریگ تقبس  نیمی  باحصا  رب  هک  یناسک  ای  دناهدش ، هتخانش  فورعم و  تقبـس  هب  نانآ  دناهتفرگ  تقبـس  نیمی  باحـصا  رب  هک  یناسک 
تقبـس و هب  فورعم  هک  دنتـسه  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  نامه  ناگدنریگ  تقبـس  ای  دنراد ، تقبـس  تالامک  يهمه  رد  قلطم  تروص  هب  اهنآ 

تقبس نامیا  رد  هک  یناسک  ای  دنتسه ، نیمی  باحصا  ناگدنریگ و  تقبس  نانیا  دناقباس  يرترب  لضف و  رد  هک  یناسک  ای  دنشابیم ، قبس 
« نوقباسلا  » ظفل ای  تسا  نم  رعش  رعش  متـسه و  مجّنلا  وبا  نم  : » دیوگیم هک  رعاش  لوق  دننام  دنراد ، تقبـس  همه  رب  نانیا  دنتـسه  هدنریگ 

: یلاعت يادخ  لوق  تسا و  لّوا  نوقباسلا »  » دیکات مّود 
. دنهاگرد نابّرقم  تقیقح  هب  نانآ  َنُوبَّرَقُْملا ] َِکئلوُأ  ]

حیحـص نامه  رب  فقو  تروص  نیا  رد  هک  تسا  تفـص  فوصوم و  ای  ربخ  ادـتبم و  َنُوبَّرَقُْملا  َِکئلوُأ  دـشابیم و  نآ  زا  لدـب  ای  نآ  ربخ 
: یلاعت يادخ  لوق  رب  فقو  ای  تسا ،

يادـتبم ربخ  اـی  لاـح  اـی  ربخ  زا  دـعب  ربخ  اـی  ربـخ  هلمج  نیا  نوچ  تسا ، دـنّعنتم  ینادواـج  تمعن  رپ  تشهب  رد  ناـنآ  ِمیِعَّنلا ] ِتاَّنَج  ِیف  ]
. تسا فوذحم 

__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 رون  باسح . نودب  تشهب  يوس  هب  دندرک  تقبس  هکیناسک  ( 1)
526 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد تقو  ره  اذل  دـشابیم  اهَّلُک  َءامْـسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  يانعم  نیمه  و  تسا ، تادوجوم  ياههنومن  عیمج  عماج  هّوقلاب  نوچ  مدآ  ینب  هک  نادـب 
. دوشیم زیچ  نامه  سنج  زا  نطاب  بسح  رب  دنک  ادیپ  ّتیلعف  يزیچ 

. تسا فلتخم  عاونا  نطاب  بسح  رب  تسا و  عون  کی  تروص  بسح  رب  ناسنا  هدش : هتفگ  هک  تسا  لصا  نیمه  يور  و 
: دناملاع هس  لوصا  تاهّما و  بسح  رب  ملاوع  و 

. ثیبخ حاورا  ملاع  - 1
. بّیط كاپ و  حاورا  ملاع  - 2

وا تسار  فرط  رد  هک  تسا  یناـسنا  صخـش  يهلزنم  هب  اـهملاع  نیا  تسا و  تعیبط  ملاـع  نآ  تسا و  عقاو  ملاـع  ود  نیب  هک  یملاـع  - 3
ملاع ود  زا  کی  چیه  رد  تسا  عقاو  ملاع  ود  نیب  رد  هک  ناسنا  و  دنراد ، رارق  ثیبخ  حاورا  ملاع  وا  لامـش  رد  ّبیط و  كاپ و  حاورا  ملاع 

. دوشیمن زاب  وا  رب  ملاع  ود  ماکحا  زا  یمکح  چیه  تسا ، یقاب  ملاع  ود  نیب  خزرب  تلاح  رب  هکلب  تسین ، نّکمتم 
تسا و نانآ  زا  هک  دوشیم  مکح  وا  رب  دـش  ثیبخ  كاپان و  حاورا  ملاع  رد  نّکمتم  رگا  ددرگ  جراخ  ملاع  ود  نیب  خزرب  زا  هک  هاـگنآ  و 
نیمی و باحصا  زا  وا  تسا و  نانآ  زا  هک  دوشیم  مکح  تشگ  نکمتم  حاورا  رد  رگا  و  دشابیم ، همئشم  باحـصا  لامـش و  باحـصا  زا 

. تسا هنمیم  باحصا 
دراد و ار  ادـخ  رما  دـیما  هک  تسا  یناسک  زا  وا  هکلب  دوشیمن ، مکح  اهنآ  رب  يزیچ  هب  تسا  یقاـب  طـسو  خزرب و  ملاـع  رد  هک  سکنآ  و 
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. تسا مدرم  بلغا  تلاح  نیا 
527 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هدنریگ تقبس  قباس و  وا  دنتسه  مالّـسلا  مهیلع  ایلوا  ایبنا و  نانیا  هک  هتفرگ  تقبـس  نیمی  باحـصا  رب  ناسنا و  تالامک  زئاح  هک  یـسک  و 
. تسا

. دنکیم ضارعا  نآ  زا  هن  دنکیم و  لوبق  تیالو  هن  ای  دنکیم ، تیالو  زا  ضارعا  ای  تسا  تیالو  لباق  ای  ناسنا  رگید : ترابع  هب  و 
و تسا ، لامش  باحصا  زا  وا  هک  دوشیم  مکح  وا  رب  شضارعا  بسح  رب  دشاب  یقاب  شیوخ  ضارعا  رب  رگا  تیالو  زا  يهدننک  ضارعا  و 

. دنراد ار  ادخ  رما  دیما  هورگ  ود  نیا  ریغ  و  تسا ، نیمی  باحصا  زا  وا  هک  تسا  نیا  تیالو  يهدننک  لوبق  مکح 
. تسا هدنریگ  تقبس  قباس و  وا  هک  هدرک  ادیپ  ّتیلعف  تالامک  یضعب  رد  ای  تیالو  يهدننک  لوبق  و 

. تسا نیمی  باحصا  زا  وا  هک  هدرکن  ادیپ  یتّیلعف  نینچ  ای 
رد نانآ  لاح  زین  ایند  رد  و  لامـش ، باحـصا  زا  ای  نیمی ، هن  رگ  تسا و  رـصاق  ياهرظن  ایند و  یگدنز  بسح  رب  دش  هتفگ  هک  میـسقت  نیا 

باحصا زا  ای  وا  هک  دننکیم  مکح  نینچ  ناسنا  رب  دننیبیم  ار  اهماجنا  رس  بقاوع و  هک  یناسک  اریز  تسا ، نینچ  نیا  اسر  غلاب و  ياهرظن 
. تسا نیقباس  زا  ای  نیمی ، باحصا  زا  ای  لامش 

رد تسا  مسق  هس  ناـسنا  ترخآ  اـیند و  رد  نیلماـک  رظن  رد  یلو  تسا ، مسق  راـهچ  ناـسنا  اـیند  رد  نیرـصاق  ناـنیب و  هاـتوک  رظن  رد  سپ 
ناشدوخ و هب  تبـسن  تسد  ود  هک  میتفگ  تشذگ و  نیمی  لامـش و  نایب  ِناتَطوُْسبَم  ُهادَی  َْلب  یلاعت : يادخ  لوق  ریـسفت  رد  هدئام  يهروس 

. دنوشیم هدیمان  لامش  نیمی و  ملاع  هب  تبسن 
. تسا نیمی  وا  تسد  ود  ره  سپ  یلاعت  يادخ  هب  تبسن  اّما  و 

528 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
مالّـسلا و هیلع  ّیلع  نانیا  تفگ : نم  هب  لیئربج  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  دـش  لاؤس  هیآ  نیا  زا  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبن  زا  و 

. وا تمارک  ببس  هب  دنتسه  کیدزن  ادخ  هب  و  تشهب ، يوس  هب  دنتسه  هدنریگ  تقبس  تشهب  هب  اهنآ  هک  دنشابیم  شنایعیش 
. تسا هدش  لزان  نم  يهراب  رد  َنُوبَّرَقُْملا ] َِکئلوُأ  َنوُِقباَّسلا  َنوُِقباَّسلا  َو  : ] دومرف هک  تسا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  ّیلع  زا  و 

. نورخالا میتسه  ام  َنوُِقباَّسلا و  َنوُِقباَّسلا  میتسه  ام  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
قباس و امش  دیتسه ، ادخ  راصنا  نارای و  امش  دیتسه ، ادخ  يهعیش  امش  دومرف : هعیـش  زا  یهورگ  هب  مردپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 

. دیریگیم تقبس  تشهب  هب  ترخآ  رد  و  ام ، تیالو  هب  ایند  رد  ینعی  دیتسه ، رخآ  قباس و  دیتسه و  لّوا 
هیلع هّللا  یّلص  دنامتاخ  نامز  ات  مالّـسلا  هیلع  مدآ  نامز  زا  نانیا  هک  نامز  رد  لّوا  ینعی  دنانیلّوا ، زا  اهنآ  زا  يدایز  عمج  َنِیلَّوَْألا ] َنِم  ٌۀَُّلث  ]

زا يرایـسب  هک  تسا  نیا  دوصقم  نوـچ  تسا ، دوـصقم  اـنعم  نیمه  هک  هبتر  رد  نیلّوا  زا  اـی  تیـالو ، لوـبق  تعیب و  رد  نیلّوا  زا  اـی  هلآ ، و 
دوعص نیلّوا  ماقم  هب  اهخزرب  مداصت  ببس  هب  گرم  زا  دعب  دندوب  هبتر  رد  نیرخآ  زا  هک  اهنآ  زا  یکدنا  دندوب و  هبتر  رد  نیلّوا  زا  نیقباس 

. دندوب نیلّوا  زا  لامش  باحصا  زا  يدایز  عمج  هکنیا  اب  تفگن  َنِیلَّوَْألا » َنِم  ٌۀَُّلث   » لامش باحصا  يهراب  رد  اذل  دندرک و 
. دنشابیم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تّما  زا  نیلّوا  زا  يدایز  عمج  دوصقم  دناهتفگ : یضعب 

529 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دننز هیکت  عّصرم  تفبرز  زا  ییاهریرس  رب  تشهب  رد  نانآ  ٍۀَنوُضْوَم ] ٍرُرُس  یلَع   ] نارّخأتم زا  یلیلق  هّدع  و  « 1 [ » َنیِرِخْآلا َنِم  ٌلِیلَق  َو  ]

. تفاب ار  نآ  ای  دومن ، فعاضم  درک و  ات  ود  رارکت و  ار  نآ  ینعی  ئیشلا ) نض  (و 
نیرتـهب و  تسا ، نداد  هیکت  رد  یتـحار  هک  دنتـسه ، مه  يورب  ور  هک  یلاـح  رد  دـنهدیم  هیکت  اـهتخت  نآ  هب  َنِیِلباـقَتُم ] اـْهیَلَع  َنِیئِکَّتُم  ]

. تسا ندوب  مه  يورب  ور  لباقتم و  اهنتسشن 
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. دنتسه ناراکتمدخ  ریاس  زا  رتافص  اب  رتفیطل و  اهنآ  هچ  دننکیم ، فاوط  اهنآ  رب  ینامالغ  ٌناْدلِو ] ْمِْهیَلَع  ُفوُطَی  ]
جراـخ ندوب  مـالغ  زا  دنتـسه  ناـمالغ  هک  تهج  نآ  زا  اـی  دـنوشیمن ، جراـخ  تقو  چـیه  اـهتشهب  زا  دنتـسه و  اـجنآ  اـمئاد  َنوُدَّلَُخم ] ]

اهنآ توارط  ءافص و  نامز  رورم  هک  دنتسه  ایند  نادنزرف  دننام  دهدیمن و  رییغت  ار  اهنآ  تلاح  نامز  رورم  تّدم و  لوط  ینعی  دنوشیمن ،
. تسا هدمآ  زین  هراوشوگ  يانعم  هب  دلخ »  » ظفل هچ  تسرادهراوشوگ ، نامالغ  دوصقم  ای  دنک ، ضوع  ار 

. تسا هلولیب  ای  هتسدیب  يهزوک  هّمض  اب  بوک »  » ظفل اههبرشم  اههزوک و  َقیِرابَأ ] َو  ٍباوْکَِأب  ]
. دشابیم هلول  هتسد و  ياراد  هک  تسا  ياهزوک  يانعم  هب  زیربآ »  » بّرعم قیربا »  » ظفل و 

ظفل ناور ، يراج و  بارش  زا  رپ  ياهماج  و  ٍنیِعَم ] ْنِم  ٍسْأَک  َو  ]
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 212 رون  تسا . بلاط  یبأ  نب  یلع  مالّسلا : هیلع  قداص  ماما  ( 1)
530 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا ریخا  فصو  ای  دشابیم ، هس  ره  سأک »  » و قیرابأ »  » و باوکأ »  » فصو نیعم » نم  »
« سأک  » ظفل دشاب و  نآ  رد  بارش  هک  یمادام  تسا  بارـش  فرظ  مان  ای  دوشیم ، هدیـشون  بارـش  نآ  رد  هک  تسا  یفرظ  سأک »  » ظفل و 

. دشاب بارش  فرظ و  اجنیا  رد  دوصقم  تسا  نکمم  تسا ، هدمآ  زین  بارش  دوخ  يانعم  هب  تسا و  زومهم  ّثنؤم و 

. دنوشیم نینچ  ایند  بارش  زا  هک  روط  نامه  دنریگیمن  عادص  درد و  رس  بارش  اهماج  نآ  زا  اْهنَع ] َنوُعَّدَُصی  [ال 
. دیشک ار  هاچ  بآ  ینعی  رئبلا » فزن   » و تفر ، وا  لقع  ینعی  ینع »  » نزو رب  فزن »  » ظفل َنُوفِْزُنی ] َو ال  ]

تروص هب  نوفزنی »  » ظفل و  دـش ، مامت  وا  مشچ  کشا  ینعی  هتربع ) تفزن  ، ) تسا يّدـعتم  مزال و  فزن »  » ظفل دـش و  کشخ  هاـچ  بآ  اـی 
. هدش هدناوخ  لوهجم  مولعم و 

. دننکیم فاوط  نانآ  رود  هویم  اب  ٍۀَهِکاف ] َو  ]
. دنشاب لیام  هک  اذغ  ره  ناغرم  تشوگ  دننیزگرب و  یشوخ  هویم  و  َنوُهَتْشَی ] اَّمِم  ٍْریَط  « 1  » ِمَْحل َو  َنوُرَّیَخَتَی  اَّمِم  ]

بـصن اب  دشاب و  نادلو »  » رب فطع  ات  هدش  هدناوخ  عفر  اب  و  دشاب ، باوکأ »  » رب فطع  ات  هدش  هدـناوخ  ّرج  اب  روح »  » ظفل و  ٌنیِع ] ٌروُح  َو  ]
. دشاب فوذحم  لعف  لوعفم  ات  هدش  هدناوخ 

__________________________________________________

. تسا ترخآ  ایند و  رد  اهاذغ  ياقآ  تشوگ  ةرخالا . اینّدلا و  یف  ماعطلا  دّیس  مّحللا  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاق  ( 1)
نیلقّثلا ج 5 ص 212 رون 
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. هدش هتفگ  زین  يرگید  هوجو  هناگ  هس  ياهتئارق  قبط  ظفل  نیا  بارعا  هجو  رد  و 

. تساّیهم اهنآ  رب  دننونکم  ؤلؤل  ّرد و  نوچ  ِنُونْکَْملا ] ُِؤلْؤُّللا  ِلاْثمَأَک  ]
. دندرکیم لمع  ایند  راد  رد  هک  هچنآ  َنُولَمْعَی ] اُوناک  اِمب  ًءازَج  ]

. دندینشیم ایند  رد  هک  روط  نامه  تسین  هانگ  وغل و  ندینش  اجنآ  رد  ًامِیثَْأت ] َو ال  ًاْوَغل  اهِیف  َنوُعَمْسَی  [ال 
. دنونشن دنیوگن و  مارتحا  تّیحت و  مالس و  زج  چیه  ًامالَس ] ًامالَس  اًلِیق  اَّلِإ  ]

. تسا البق »  » ظفل لوعفم  لّوا  امالس »  » تسا و لّوا  امالس »  » دیکأت مّود  امالس »  » ظفل
؟ دنراد یتفص  فصو و  هچ  نیمی  باحصا  « 1 [ » ِنیِمَْیلا ُباحْصَأ  ام  ِنیِمَْیلا  ُباحْصَأ  َو  ]

. دیرب ار  تخرد  يهخاش  ینعی  رجّشلا » دضخ   » راخیب يهویم  رپ  ردس  ناتخرد  يهیاس  رد  ٍدوُضْخَم ] ٍرْدِس  ِیف  ]
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. تسا هدمآ  زوم  تخرد  هفوکش و  گرزب ، تخرد  يانعم  هب  حلط »  » ظفل راد  هیاس  گرب  رپ  ناتخرد  و  ٍدوُْضنَم ] ٍْحلَط  َو  ]
زا هرظنم  تهج  زا  هک  تسا  یتخرد  نآ  دناهتفگ : یخرب  تسا ، بوطرم  درس و  ياهیاس  ياراد  هک  تسا  یتخرد  نآ  دناهتفگ : یضعب  و 

__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 212. رون  هتعیش . باحصا  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ( 1)
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. تساهتخرد نیرتهب 
. دنشابیم تخرد  ود  نآ  زا  برع  يدنمهرهب  عفن و  دنسانشیم و  برع  ار  تخرد  ود  نآ  هک  درک  رکذ  تهج  نادب  ار  تخرد  ود  نیا  و 

(. ناتخرد دنلب  هیاس  رد   ) دوشیمن عطق  هک  ياهیاس  ٍدوُدْمَم ] ٍّلِظ  َو  ]
. يراج هشیمه  بآ  ینعی  هدش  هتخیر  بآ  ٍبوُکْسَم ] ٍءام  َو  ]

. َنوُرَّیَخَتَی اَّمِم  ٍۀَهِکاف  دومرف : اجنآ  تسا  تفارش  ياراد  نیقباس  ياهتشهب  نوچ  و  ٍةَرِیثَک ] ٍۀَهِکاف  َو  ]
. هدش هتخادنا  یضعب  يور  اهنآ  زا  یضعب  ای  دنلب ، ياهشرف  ٍۀَعُوفْرَم ] ٍشُُرف  َو  ٍۀَعُونْمَم  َو ال  ٍۀَعوُطْقَم  [ال 

: دومرف نآ  يهلابند  رد  اذل  دنلب و  نانز  ینعی  دنشابیم ، نانز  شرف  زا  دوصقم 
ریپ و هکنآ  زا  سپ  میدروآ  رد  توارطاب  ابیز و  یناوج  تروص  هب  ار  نانآ  ینعی  میدـیرفآ  بیجع  زرط  هب  هک  ینانز  ًءاـْشنِإ ] َّنُهاـنْأَْشنَأ  اَّنِإ  ]

. دندوب هدش  هفایق  دب 
غلاب و تروص  هب  ار  اهنآ  هکلب  دوش ، ضراع  اهنآ  رب  یفلتخم  تالاح  هکنآ  نودـب  میدرک  قلخ  ار  نیعلا  روح  اـم  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی 

. میدرک قلخ  توارطاب 
. میاهدینادرگ هرکاب  ار  نانز  نآ  هشیمه  ًاراْکبَأ ] َّنُهاْنلَعَجَف  ]

هتـشاد و تسود  ار  وا  ای  دشاب ، وا  قشاع  ای  دـشاب ، هتـشاد  تسود  ار  شرـسمه  هک  تسا  ینز  يانعم  هب  بورع »  » عمج برع »  » ظفل ًابُرُع ] ]
533 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ددنخن . رایسب  هک  تسا  ینز  دوصقم  ای  دیامن ، راهظا  ار  انعم  نیا 

. دشاب هدمآ  ایند  هب  وت  اب  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  هرسک  اب  برت »  » عمج بارتا »  » ظفل مه  نالاسمه  ناناوج  تسود  رهوش  و  ًاباْرتَأ ] ]
وا هک  تسا  تهج  نادب  نیا  هدش و  ریسفت  وا  يهعیش  هب  نیمی  باحـصا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  نیمی »  » ظفل و  ِنیِمَْیلا ] ِباحْـصَِأل  ]

. تسا حاورا  ملاع  لصا 
زا نیرخأتم  زا  يرایسب  زین  دنـشابیم و  نیمی  باحـصا  زا  دنتـسه  لّوا  هبتر  رد  هک  یناسک  زا  يرایـسب  َنیِرِخْآلا ] َنِم  ٌۀَُّلث  َو  َنِیلَّوَْألا  َنِم  ٌۀَُّلث  ]

ملاع رد  ریهطت  ندـش و  كاپ  زا  سپ  دـندوب  راتفرگ  اهخزرب  رد  هک  یناسک  رتشیب  هچ  دـنوشیم ، نیمی  باحـصا  هب  قحلم  نیمی  باحـصا 
دندرگیم و تشهب  رد  لخاد  جراخ و  اجنآ  زا  دناهدش  مّنهج  لخاد  هک  یناسک  زا  يرایـسب  دـنوشیم و  قحلم  نیمی  باحـصا  هب  اهخزرب 

. تسا كدنا  رایسب  نیرّخأتم  زا  اهنآ  هب  يهدنوش  قحلم  هک  نیقباس  فالخ  هب  دنوشیم ، نیمی  باحصا  هب  قحلم 
رد هدـش  هتفگ  َنیِرِخْآلا  َنِم  ٌلِیلَق  َو  َنِیلَّوَْألا  َنِم  ٌۀَُّلث  یلاعت : يادـخ  لوق  رد  هچنآ  ره  و  نیلّوألا » نم  لیق   » اـی دـّلث » : » دومرفن اـجنآ  رد  اذـل  و 

. تسا هدش  هتفگ  زین  اجنیا 
شتآ يامرگ  رد  ینعی  تسا  پچ  تسد  هب  ناشلمع  همان  هک  تواقش » باحـصا  و  [ ) ٍموُمَـس ِیف  ِلامِّشلا  ُباحْـصَأ  ام  ِلامِّشلا  ُباحْـصَأ  َو  ]

. دوشیم لخاد  ندب  ذفانم  رد  هک  دنتسه 
. دشاب هدیسر  ترارح  يهجرد  تیاهن  جوا و  هب  هک  یبآ  ٍمیِمَح ] َو  ]

. تسا مّنهج  رد  هک  هایس  هوک  ای  هایس ، دود  ٍموُمْحَی ] ْنِم  ٍّلِظ  َو  ]
تّذل  نآ  هب  ندرک  هاگن  هک  تسین  نانچنآ  ٍمیِرَک ] َو ال  ٍدِراب  [ال 
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. تسا لامش  باحصا  اهنآ  باحصا  هدش و  ریسفت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  نانمشد  هب  لامش  و  دشاب ، شخب 

. دنتخادرپ تمعن  زانب و  ایند ) رد   ) شیپ نیا  زا  هک  تسا  ببس  نیدب  ار  اهنآ  باذع  نیا  َنِیفَْرتُم ] َِکلذ  َْلبَق  اُوناک  ْمُهَّنِإ  ]
« نالف فرتا »  » و دومن ، تمعن  ياراد  ار  وا  ای  دـناشک ، نایغط  هب  ار  وا  تمعن  ینعی  ۀـمعنلا » هتفرتأ  ، » تمعن ناگدـنراد  ینعی  نیفرتم »  » ظـفل

. دهد ماجنا  تساوخ  يراک  ره  ات  تشاذگ  دوخ  لاح  هب  ار  وا  ینعی  هفرتا »  » و دیزرو ، رارصا  یضعب  رب  ینعی 
. تسا هدمآ  زین  رگمتس  ینعم  هب  فرتم »  » درکن و عنم  تمعن  نتشاد  زا  ار  وا  و 

. دنتشاد رارصا  دانع ) كرش و   ) گرزب هانگ  رب  و  ِمیِظَْعلا ] ِْثنِْحلا  یَلَع  َنوُّرُِصی  اُوناک  َو  ]
. دشابیم نآ  سکع  ّقح و  هب  لطاب  زا  ندومن  لیم  ندرک و  لمع  ملع  مسق  فالخ  هانگ و  ینعم  هب  هرسک  اب  ثنح »  » ظفل

هدـنز ام  مه  زاب  دـش  كاخ  ام  ناوختـسا  میدرم و  نوچ  ام  ایآ  دـنتفگیم  و  َنُوثوُْعبََمل ] اَّنِإ  َأ  ًاماظِع  َو  ًاباُرت  اَّنُک  َو  اْنتِم  اذِإ  َأ  َنُولوُقَی  اُوناک  َو  ]
. میوشیم

[ ٍمُوْلعَم ٍمْوَی  ِتاقیِم  یلِإ  َنوُعوُمْجََمل  َنیِرِخْآلا  َو  َنِیلَّوَْألا  َّنِإ  ُْلق  : ] وگب نانآ  هب  دش و  دنهاوخ  هدنز  ام  هتـشذگ  ناردپ  ای  َنُولَّوَْألا ] اَنُؤابآ  َو  َأ  ]
. وگب نینچ  نانآ  دیدهت  اهنآ و  رب  ّدر  ماقم  رد 

ص: ج13 ، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  دندرگیم . عمج  رـشحم  نّیعم  زور  هاگ  هدعو  رد  همه  دنوشیم و  هدنز  نیرخآ  نیلوا و  قلخ  مامت  هّتبلا 
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هّتبلا خزود  خـلت  موّقز  تخرد  زا  تمایق  رکنم  ناهارمگ  يا  امـش  هاگنآ  ٍموُّقَز ] ْنِم  ٍرَجَـش  ْنِم  َنُولِکَآل  َنُوبِّذَـکُْملا  َنوُّلاَّضلا  اَـهُّیَأ  ْمُکَّنِإ  َُّمث  ]
. دروخ دیهاوخ 

. تشذگ تافاص  يهروس  رد  مّوقز »  » يانعم نایب 
مرگ بآ  زا  همه  هاگنآ  دـیزاسیم  رپ  نآ  زا  ار  اهمکـش  هکنآ  ات  ِمیِْهلا ] َبْرُـش  َنُوبِراشَف  ِمیِمَْحلا  َنِم  ِْهیَلَع  َنُوبِراـشَف  َنوُُطْبلا  اَْـهنِم  َنُِؤلاـمَف  ]

. دنماشآیم بآ  هنشت  نارتش  هک  دیشونیم  ار  بآ  نآ  شطع  زا  ناسنادب  دیماشآیم  مّنهج 
هک تسا  يرتش  يانعم  هب  ای  تسا ، هنـشت  ناشطع و  يانعم  هب  یمیه »  » و ناـمیه »  » عمج تسا و  هنـشت  رتش  ياـنعم  هب  هرـسک  اـب  میه »  » ظـفل
هک تسا  يزیچ  ینعم  هب  نآ  و  تسا ، باحـس »  » نزو رب  مایه »  » زا ای  یمیه ،»  » و ناـمیه »  » عمج هک  دـشاب ، هتفرگ  اقـستسا  درد  هیبش  يدرد 

. دشکیم دوخ  هب  ار  بآ  يزیرب  بآ  نآ  رب  هچ  ره  و  تسین ، شیوخ  کلام 
. نونج دننام  تسا  قشع  زا  یتلاح  بارغ »  » نزو رب  مایه »  » رّیحتم و ینعی  مئاه »  » و

. تسازج زور  رد  نارفاک  بارش  ماعط و  نیا  ِنیِّدلا ] َمْوَی  ْمُُهلُُزن  اذه  ]
ازهتسا و نآ  دشاب ، وا  تشادگرزب  مارتحا و  ات  دوشیم  هدامآ  نامهم  هدمآ و  دورف  لزان و  صخش  يارب  تسا  يزیچ  زا  ترابع  لزن »  » ظفل

. تسا هدش  رّرقم  نانآ  يارب  هک  ییاهاج  لزانم و  رد  دنشاب  هنوگچ  سپ  تسا ، نینچ  نانآ  لزن  هک  هنوگ  نیدب  تسا  نانآ  دیدهت 
ام . ریغ  هن  میدیرفآ  ار  امش  ام  ْمُکانْقَلَخ ] ُنَْحن  ]
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ثعب و هب  ارچ  ای  دـینکب ، شیوخ  قلاخ  هب  قیدـصت  هجیتن  رد  اـت  دـینکیمن  قیدـصت  ار  شیوخ  ندوب  قولخم  ارچ  سپ  َنُوقِّدَُـصت ] ـال  ْوَلَف  ]

رتناسآ امش  رظن  رد  هرابود  ندش  هدنز  ثعب و  دیدومن و  دوخ  ییادتبا  شنیرفآ  هب  رارقا  هکنآ  زا  سپ  دینکیمن  قیدصت  ناتندش  هتخیگنارب 
. تسا ییادتبا  شنیرفآ  زا 

. دیدوب ياهفطن  امش  تسخن  هک  ایآ  َنُونُْمت ] ام  ُْمْتیَأَرَف  َأ  ]
. دروآ نوریب  هفطن  تلاح  زا  ار  امش  یسک  هچ  دییوگب  سپ  میاهدیرفاین  ار  امش  ام  رگا  ینعی  تسا ، رّدقم  طرش  باوج  هلمج  نیا 
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. میدیرفآ ام  ای  دیدیرفآ  ناسنا  دنزرف  تروص  هب  ار  هفطن  نآ  امش  ایآ  َنوُِقلاْخلا ] ُنَْحن  ْمَأ  ُهَنوُُقلَْخت  ُْمْتنَأ  َأ  ]
انعم رد  هیآ  ریدقت  تسا و  هدش  مّدـقم  هک  دـشیم  رّخؤم  دـیاب  زین  هزمه »  » ظفل دـشاب ، تّیببـس  يارب  متیأرف »  » رد ءاف »  » ظفل تسا  نکمم  و 
قلخ زا  دوش : هتفگ  ام  ای  دینکیم  قلخ  ار  هفطن  امـش  ایآ  هک  لاؤس  نیا  باوج  رد  هک  ببـس  نادب  میدرک  قلخ  میدـیرفآ و  ام  تسا : نینچ 

. تسا هدننیرفآ  قلاخ و  دنوادخ  دییوگب : هکنآ  زج  دیرادن  یباوج  امش  تقو  نآ  دیهدب ، ربخ  امب  هفطن 
؟ دینکیمن قیدصت  ام  ندوب  قلاخ  هب  ارچ  سپ  نیاربانب 

. ام ریغ  هن  میدومن ، رّدقم  ار  گرم  امش  نیب  ام  ینعی  هدش  هدناوخ  دیدشت  فیفخت و  اب  انرّدق »  » ظفل َتْوَْملا ] ُمُکَْنَیب  انْرَّدَق  ُنَْحن  ]
. میتسین ناوتان  بولغم و  ام  و  َنِیقُوبْسَِمب ] ُنَْحن  ام  َو  ]
[ َنوُمَْلعَت ام ال  ِیف  ْمُکَئِْشُنن  َو  ْمَُکلاْثمَأ  َلِّدَُبن  ْنَأ  یلَع  ]

راک  ینعی  دینادیمن ، ار  نآ  امش  هک  مینکیم  داجیا  اشنا و  یملاع  رد  ار  امش 
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جارخا ریظن  تسا  رگید  ملاع  رد  ناـنآ  داـجیا  ءاـشنا و  اهندـب و  ياـهربق  زا  لّوا  قلخ  جارخا  رگید ، قلخ  هب  قلخ  لیدـبت  میاد  روط  هب  اـم 
راک نیا  زا  عنام  دناوتیمن  زیچ  چیه  دـشابیم و  يرگید  نینج  هب  وا  لیدـبت  دـنادیمن و  وا  هک  يرگید  ملاع  رد  وا  ياشنا  محر و  زا  نینج 

. دشاب ام 
ناویح و هئشن  رد  ار  هایگ  میدومن ، رگید  یهایگ  هب  لیدبت  ار  یهایگ  ام  هک  دیدید  و  دیتسناد ، ار  ایند  يهئـشن  یلوُْألا ] َةَأْشَّنلا  ُُمتِْملَع  ْدََقل  َو  ]

ماقم هب  یماقم  زا  رگید و  یتروص  هب  یتروص  زا  ار  هفطن  میدرک و  اشنا  ناسنا  ای  رگید  ناویح  تروص  رد  ار  ناویح  میدرک و  ءاشنا  ناسنا 
. میدومن لیدبت  رگید  یتلاح  هب  یتلاح  زا  رگید و 

نینج يارب  محر  دـننام  زج  ایند  نیا  و  دـش ، رتالاب  رترب و  شقباس  تلاح  زا  تشگ  ضراع  وا  رب  اهتروص  اـهتلاح و  زا  هک  هزادـنا  ره  و 
. دنهدیم لقن  تحار  عیسو و  ياج  هب  نادنز  زا  ار  وا  هکنآ  زج  تسین  يزیچ  ایند  هب  محر  زا  نینج  لقن  تسین و 

هب نادنز  زا  لاقتنا  زج  زین  لاقتنا  نیا  هک  دیوشیمن  رّکذـتم  ارچ  و  دـیوشیمن !؟ ترخآ  هب  ایند  زا  لقن  رّکذـتم  ارچ  سپ  َنوُرَّکَذـَت ] ْوَلَف ال  ]
تـالامک زا  يرایـسب  هب  اـیند  نیا  رد  تسا و  وا  لامکتـسا  اـیند  ملاـع  هب  نینج  لـقن  هک  روـط  ناـمه  تسین ، يزیچ  عـساو  گرزب و  ياـج 

رد هک  ار  تالامک  زا  یلیخ  ات  ترخآ  هب  ایند  محر  زا  ایند  نینج  لقن  تسا  روط  نیمه  تسین  نکمم  محر  رد  اـهنآ  لیـصحت  هک  دـسریم 
هکلب محر  هب  ایند  تبـسن  دننام  ایند  هب  ترخآ  ملاع  تبـسن  هک  دیوشیمن  رّکذتم  ارچ  سپ  دروآ ، تسد  هب  دوبن  نکمم  اهنآ  لیـصحت  ایند 

. تسا نآ  زا  رتالاب 
538 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تسا و گرم  ردارب  هک  باوخ  رد  ترخآ  هب  امـش  لاّصتا  ایند و  رد  امـش  ندوب  هک  دیدیمهف  دـیتسناد و  ار  ایند  ملاع  یلوا و  هئـشن  امـش  و 
لکـشم امـش  يارب  اهربق  نآ  دوجو  اب  ناکم  نامز و  ندومیپ  هک  ناتیاهربق  زا  ندش  دازآ  راب ، ود  ای  راب  کی  ار  لاثم  ملاع  امـش  يهدهاشم 

. تسا
نیا يهمه  دهدیم  خر  ود  ياهناکم  رد  هک  یثداوح  دـهاش ، ناکم و  ندومیپ  دوشیم ، عقاو  هدـنیآ  رد  هک  هچنآ  ندـید  نامز و  ندومیپ 

دـشابن باوخ  زا  رتالاب  رتدیدش و  دروم  نیا  رد  رگا  گرم  هک  دیوشب  انعم  نیا  رّکذتم  دشاب و  يروآ  دای  رّکذـت و  بجوم  دـیاب  اهتمالع 
دینک و ّیط  ار  ناکم  نامز و  ات  دیـشاب ، قاتـشم  اهدیق  زا  ندـش  اهر  ندرم و  ندـش و  دازآ  نیا  هب  دـیاب  سپ  تسین ، نآ  زا  رتمک  رتنیئاپ و 

. تسین وت  رهش  ناکم و  رد  هک  ار  هچنآ  و  دهدیم ، خر  هدنیآ  رد  هک  ار  هچنآ  دینک  هدهاشم 
ار ترخآ  يهئـشن  دـنیبیم و  ار  ایند  ملاع  یلوا و  هئـشن  هک  تسا  یـسک  زا  بّجعت  همه  بّجعت و  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  زا 

. دنکیم راکنا 
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نیا ام  ای  دـیناسریم ؟ ورد  هناد و  ّدـح  هب  ار  نآ  دـینایوریم و  ار  تشک  امـش  ایآ  َنوُعِراَّزلا ] ُنَْحن  ْمَأ  ُهَنوُعَرَْزت  ُْمْتنَأ  َأ  َنُوثُرَْحت  اـم  ُْمْتیَأَرَف  َأ  ]
ُهاْنلَعََجل ُءاشَن  َْول   ] نوچ تسا ، رـشب  راک  ندـیناسر  ورد  يروراب و  ماـقم  هب  ندـنایور و  دـییوگب  دـیناوتیمن  امـش  میهدیم ؟ ماـجنا  ار  راـک 

. دشاب ندنازوس  قیال  هک  مینکیم  مزیه  کشخ و  ار  نآ  میهاوخب  ام  رگا  ًاماطُح ]
نانخـس ازهتـسا  لیبس  رب  رگیدـمه  اب  امـش  ینعی  تفگ ، نخـس  يراک  نیریـش  تفارظ و  اب  ینعی  مـالکلا » حـلمب  مههّکف  [ » َنوُهَّکَفَت ُْمْتلَظَف  ]

دییوگیم . نیریش  فیرظ و 
539 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیزاسیم اههناسفا  دییوگیم و  نخس  مه  اب  دروم  نیا  رد  امش  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 
. میداتفا تمارغ  نایز و  رد  تخس  ام  دییوگ ) و  [ ) َنُومَْرغَُمل اَّنِإ  ]

. تسا باذع  كاله و  مئاد و  ّرش  يانعم  هب  مارغ »  » زا نومرغم »  » ظفل
. اهيزور زا  مورحم  میتسه  یموق  ام  َنُوموُرْحَم ] ُنَْحن  َْلب  ]

. تسا هدومن  لزان  ناراب  رشب  هک  دییوگب  دیناوتیمن  َنُولِْزنُْملا ] ُنَْحن  ْمَأ  ِنْزُْملا  َنِم  ُهوُُمْتلَْزنَأ  ُْمْتنَأ  َأ  َنُوبَرْشَت  يِذَّلا  َءاْملا  ُُمْتیَأَرَف  َأ  ]
. میدینادرگیم خلت  روش و  ار  ناراب  بآ  میتساوخیم  ام  رگا  نوچ 

یهاون رماوا و  هک  هنوگ  نیدب  دینک ، میظعت  اهتمعن  نیا  هب  ار  معنم  هک  دینکیمن  رکش  امش  ارچ  َنوُرُکْـشَت ] ْوَلَف ال  ًاجاجُأ  ُهاْنلَعَج  ُءاشَن  َْول  ]
. دییامن لاثتما  ار  وا 

زبس تخرد  زا  ود  نآ  هچ  دینکیم ، تسرد  هنز  شتآ  شتآ و  نآ  زا  امش  هک  یتخرد  اهَتَرَجَـش ] ُْمتْأَْشنَأ  ُْمْتنَأ  َأ  َنوُرُوت  ِیتَّلا  َراَّنلا  ُُمْتیَأَرَف  َأ  ]
. دنزیم هقّرج  شتآ  دوش  هدییاس  يرگید  رب  یکی  هاگره  هک  دنوشیم ، هتفرگ 

. دشاب یلاعت  ّقح  فّرصت  روآ  دای  هک  میداد  رارق  نینچ  ام  ار  تخرد  ای  شتآ  اهاْنلَعَج ] ُنَْحن  َنُؤِْشنُْملا  ُنَْحن  ْمَأ  ]
هب وا  تیانع  ّقح و  تردـق  روآ  دای  ای  شتآ ، دـننام  دـشاب  شدوخ  خنـس  زا  يزیچ  ره  نداد  رارق  یلاعت و  ّقح  فّرـصت  روآ  داـی  ًةَرِکْذـَت ] ]

. دیوشیم دنمهرهب  نآ  زا  ناتیگدنز  دراوم  زا  يرایسب  رد  هک  هدروآ  نوریب  یشتآ  زبس  تخرد  زا  هچ  دشاب ، شقلخ 
هک [ ) َنیِْوقُْمِلل  ] دوشیم تّذل  هرهب و  بجوم  هک  هچنآ  ًاعاتَم ] َو  ]

540 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنربیم راک  هب  دوخ ) جاتحی  ام  يارب 

. هحتف اب  ۀیاوق »  » ظفل و  ّدم ، هرسک و  اب  ءاوق »  » ظفل تسا  نینچمه  و  دیباوخ ، دوگ  نیمز  رد  و  دش ، ریقف  هدش و  زاینیب  ینعی  يوقأ »  » ظفل
. يوگب ادخ  حیبست  وت  سپ  دهدیم  تمعن  نینچ  دنکیم و  لمع  هنوگنیا  وت  راگدرورپ  یتقو  تسا : نیا  هیآ  يانعم  و 

. وگب ادخ  حیبست  تراگدرورپ  مسا  ببس  هب  ِمیِظَْعلا ] َکِّبَر  ِمْسِاب   ] هدم هار  دوخ  هب  هودنا  مغ و  نیرفاک  ّدر  زا  وگب و  حیبست  وت  ْحِّبَسَف ] ]
هک وا  تّینارون  ماقم  ببس  هب  ای  مالّسلا ، هیلع  یلع  تّیرشب  تّیببس  ای  ادخ ، يروآدای  تّیببس  ینعی  تسا ، ّتیببس  يارب  مساب »  » رد ءاب »  » ظفل

« حّبـس  » يهلـص ءاب »  » ظـفل تروص  نیا  رد  هک  وگب  حـیبست  ار  تراـگدرورپ  مسا  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی  دنتـسه  ادـخ  مسا  اـهنیا  يهمه 
. دشابیم

(. نآرق همیرک  تایآ  ای   ) ناگراتس لوزن  عقوم  هب  دنگوس  ِموُجُّنلا ] ِِعقاوَِمب  ُمِْسقُأ  الَف  ]
. تسا ناگتشذگ  يهناسفا  ای  رعش ، ای  وداج ، نآرق  دنتفگیم  هک  تسا  راّفک  يهتفگ  ّدر  هلمج  نیا  تسا ، هیفان  ای  هدیاز  ال »  » ظفل

نآرق نوچ  منکیمن  دای  مسق  تسا  میرک  نآرق  هب  عجار  هک  دوخ  ياعّدا  نیا  رد  نم  ینعی  دـنکیم ، مسق  یفن  تسا و  هیفاـن  ـال »  » ظـفل اـی 
. درادن مسق  هب  جایتحا  تسا و  حضاو  نآ  ندوب 

. تسا تمایق  زور  رد  ناگراتس  یگدنکارپ  راشتنا و  ای  ناگراتس ، عولط  ّلحم  بورغ و  ّلحم  زا  ترابع  ِموُجُّنلا » ِِعقاوَِمب   » و
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رد رگید  ياهراتـس  عولط  رجف و  عولط  ماگنه  تسا  ياهراتـس  طوقـس  نآ  دـندوب و  دـقتعم  نآ  هب  تّیلهاج  رد  هک  تسا  ءاونا »  » دوصقم اـی 
نآ . لباقم 

541 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
زا ترابع  موجن  عقاوم  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هچ  تسا ، ربخ  رد  هچنانچ  تسا ، نیطایـش  هب  اههراتـس  مجر  دوصقم  ای 

. مروخیمن مسق  اهنآ  هب  نم  دومرف : یلاعت  يادخ  هک  دندروخیم  مسق  ناگراتس  نآ  هب  نیکرشم  و  تسا ، نیطایش  هب  ناگراتس  مجر 
. تسا هدش  لزان  اجیردت  زین  نآرق  هچ  دشاب ، نآرق  لوزن  عقاوم  موجن  عقاوم  زا  دوصقم  تسا  نکمم  و 

یلع تیـالو  نآرق  اـی  دوشیم ، یحو  وت  هب  هک  هچنآ  اـی  دوشیم ، هدـناوخ  وت  رب  هک  هچنآ  ٌمیِرَک ] ٌنآْرَُقل  ُهَّنِإ  ٌمیِظَع  َنوُمَْلعَت  َْول  ٌمَسََقل  ُهَّنِإ  َو  ]
. گرزب زیزع و  میرک و  تسا  ینآرق  مالّسلا  هیلع 

. تسا ظوفحم  باتک  نامه  هک  تسا  یّلک  سوفن  باتک  ای  نیبم  ماما  زا  ترابع  نونکم  باتک  ٍنُونْکَم ] ٍباتِک  ِیف  ]
سوفن ماقم  هب  تسا ، یـضرع  یلوط و  لوقع  ماقم  نآ  هک  هدـش  لزان  عمج  ماقم  هب  تسا  تّیـشم  ماقم  هک  عمجلا  عمج  ماقم  زا  نآرق  اریز 

ّسح هب  اجنآ  زا  سپس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  يهنیس  هب  تاماقم  نآ  زا  سپس  هتـشگ ، تباث  اهماقم  نامه  رد  تسخن  هدش و  لزان  یّلک 
رد نآرق  هدمآ و  رد  شوقن  هتشون و  تروص  هب  ای  فورح ، ظافلا و  تروص  هب  هدمآ و  جراخ  هب  اجنآ  زا  سپـس  هتـشگ ، لزان  وا  كرتشم 

. تسا لمع  ملع و  بلاق و  بلق و  ماکحا  ترثک و  تدحو و  نیب  عماج  تاماقم  نیا  مامت 
. دسرن ناکاپ  تسد  زج  هک  َنوُرَّهَطُْملا ] اَّلِإ  ُهُّسَمَی  [ال 

، دـسریمن یـسک  تسد  نآ  سدـق  میرح  هب  تسا  نونکم  باتک  رد  هک  ینآرق  اریز  دـشابیم ، یقاـب  ندوب  ربخ  رب  تسا و  ربخ  هلمج  نیا 
تارثک و  هب  هّجوت  یکاپان  زا  دشاب و  هدش  كاپ  تامّرحم  ناهانگ و  ثول  زا  هکنآ  رگم 

542 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشاب هزیکاپ  یلاخ و  تانّیعت ، دودح و  يدیلپ  اهّتینانا و 

نآرق و بلاق  اب  ناسنا  بلاق  هک  تسا  نیا  يرـشب  ماـقم  بسح  رب  فیلکت  دوب  نطاـب  قفاوم  رهاـظ  نیوکت و  قباـطم  فیلکت  نوچ  نکیل  و 
. دنکن ادیپ  سامت  نآ  رهاظ 

: دناهتفگ دناهداد و  اوتف  نآ  هب  املع  هدش و  دراو  رابخا  رد  هچنانچ 
. تسا یهن  يانعم  رد  اجنیا  رد  ربخ 

خن و ندرک  ّسم  زا  هک  تساج  نیمه  زا  دشاب و  هزیکاپ  كاپ و  اهثبخ  اهثدـح و  زا  هک  یـسک  يارب  رگم  تسین  زیاج  نآرق  ّسم  ینعی 
. دناهدومن داهشتسا  هیآ  نیمه  هب  دروم  نیمه  رد  دناهدرک و  یهن  تراهط  نودب  نآ  ذغاک  دلج و 

نآ نسحلا  وبا  يا  تفگ : دهدب ، اهنآ  هب  ار  نآرق  هک  دومن  تساوخرد  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  دیـسر  تفالخ  هب  رمع  هک  هاگنآ  هدش : تیاور 
. مینک عامتجا  نآرق  نامه  قبط  ات  روایب  يدروآ  رکب  وبأ  دزن  هک  ار  نآرق 

رد ات  مشاب ، هدرک  تّجح  مامتا  امـش  رب  ات  مدروآ  رتکیدزن  ار  نآرق  نم  تسین و  نکمم  يزیچ  نینچ  هک  تاهیه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع 
زا ایـصوا  ناکاپ و  زج  تسا  نم  دزن  هک  ینآرق  دـینادب  دـیدرواین ، ام  دزن  ار  نآرق  دـییوگب  اـی  میدوب ، لـفاغ  نآ  زا  اـم  هک  دـییوگن  تماـیق 

. دینکیمن ّسم  ارنآ  یسک  نم  نادنزرف 
. یلب دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  تسه ؟ نآرق  نآ  راهظا  يارب  ینّیعم  تقو  ایآ  تفگ : رمع 

نایرج نآ  قبط  ّتنـس  درادیماو و  نآ  هب  لمع  رب  ار  مدرم  دزاسیم و  رهاظ  ار  نآرق  دنک  مایق  نم  نادنزرف  زا  مالّـسلا  هیلع  مئاق  هک  هاگنآ 
دنکیم . ادیپ 

543 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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. تسا نآرق  يارب  يرگید  تشادگرزب  میرکت و  هلمج  نیا  تسا  ملاع  راگدرورپ  زا  یلیزنت  باتک  نیا  َنیَِملاْعلا ] ِّبَر  ْنِم  ٌلیِْزنَت  ]
نآ ناکاپ  زج  تسا و  میرک  نآرق  هک  ثیدح  نیا  ای  مالّـسلا ، هیلع  ّیلع  تیالو  نآرق  ای  دراد ، ار  فصو  نیا  هک  ینآرق  ِثیِدَْحلا ] اَذِهبَف  َأ  ]

. یلاعت يادخ  رد  شتآ  تخرد  داجیا  ناراب و  نداتسرف  ورف  تعارز و  ندیرفآ و  راصحنا  ثیدح  ای  دننکیمن ، ّسم  ار 
. دینکیم لمع  دیراد  لد  رد  هک  هچنآ  فالخ  هدیزرو و  قافن  َنُونِهْدُم ] ُْمْتنَأ  ]
. دوب شبلق  رد  هک  ار  هچنآ  فالخ  دومن  رهاظ  ینعی  نهدأ  نهاد و  قفان ، نهد 

تایح یناگدنز و  رد  دیهدیم ، رارق  نآرق  زا  تسامش  بیصن  ّظح و  نآ  هک  ار  ناتدوخ  یناسنا  قزر  َنُوبِّذَُکت ] ْمُکَّنَأ  ْمُکَقْزِر  َنُولَعَْجت  َو  ]
دّمحم ای  دینکیم ، بیذکت  ار  نآ  امـش  لاح  نیع  رد  تسا و  ناسنا  يزور  شقالخا  ملع و  اب  نآرق  هچ  دـییوجیم ، ددـم  نآرق  زا  یناسنا 

. دینکیم بیذکت  ار  ادخ  ای  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
هب ار  نآ  دنوادخ  هک  ار  نآرق  ای  دیتسین ، ّکفنم  ادج و  نآ  زا  تقو  چیه  امـش  هک  دیهدیم  رارق  دوخ  يزور  دننام  ار  ناتدوخ  بیذـکت  ای 

ناتيزور رکش و  ای  دینکیم ، بیذکت  ار  قزار  معنم و  ییوگ  هک  دیهدیم  رارق  یتفـص  نانچ  رب  ار  ناتیاهيزور  ریاس  ای  هداد  يزور  امش 
. دیهدیم رارق  دوخ  بیذکت  ار 

هیلع و هّللا  یّلص  دّمحم  درک ، هبلغ  مدرم  رب  يدیدش  یگنـشت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ياهترفاسم  زا  یـضعب  رد  هک  هدش  لقن  هچنانچ 
يادخ  هک  نانچ  نینچ و  تهج  هب  دیراب  ام  رب  ناراب  دیوگیم : يدرم  دینش  سپس  دندش ، باریس  همه  درک و  اعد  هلآ 
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. دنسرب موقلح  هب  یتقو  اهحور  ای  اهسفن  ِتَغََلب ] اذِإ  ْوَلَف ال   ] َنُوبِّذَُکت ْمُکَّنَأ  ْمُکَقْزِر  َنُولَعَْجت  َو  دومرف : لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت 

. دنتسه راضتحا  لاح  رد  هک  یناسک  لها  يا  امش  ای  هدیسر ، موقلح  هب  ناتیاهحور  هک  یناسک  يا  امش  ُْمْتنَأ ] َو  َموُْقلُْحلا  ]
رظن ناشیاهحور  جورخ  اهرـضتحم و  لاح  هب  ای  دـینکیم ، رظن  ناتیاهحور  جورخ  دوخ و  لاوحا  هب  امـش  ماـگنه  نآ  رد  َنوُرُْظنَت ] ٍذـِئَنیِح  ]

. دینادرگ زاب  اهندب  هب  ار  اهحور  دیناوتیمن  دینیبیم  دینکیم و 
. میرتکیدزن امش  زا  رضتحم  هب  ام  ماگنه  نآ  رد  ِْهَیلِإ ] ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو  ]

رب لمتـشم  هک  تسا  یناـکم  برق  رـضتحم  هب  مدرم  یکیدزن  برق و  هک  تسا  نیا  ادـخ  ندوب  رتکیدزن  هجو  میرتکیدزن و  امـش  زا  ْمُْکنِم ] ]
تبسن لصف  برق  دننام  تسا  مّوقم  برق  ایـشا  هب  وا  برق  هک  یلاعت  يادخ  یکیدزن  برق و  فالخ  هب  تسا  ندش  بیاغ  قارف و  ییادج و 

هب تبسن  مّوقم  يارب  رگم  دوشیمن  قّقحم  ءایشا  زا  یئیش  هب  تبسن  ایـشا  زا  یئیـش  چیه  دروم  رد  برق  یکیدزن و  نینچ  نیا  دوخ و  عون  هب 
. تسا رتکیدزن  زیچ  نآ  دوخ  زا  تسا  نآ  مّوقم  هک  يزیچ  نآ  هب  تبسن  مّوقم  هک  مّوقتم ،

. تسرتکیدزن اهنآ  دوخ  زا  ایشا  هب  یلاعت  يادخ  اذل  و 
. دینیبیمن ار  ام  ندوب  رتکیدزن  ای  دینیبیمن  ار  ام  امش  َنوُرِْصُبت ] ْنِکل ال  َو  ]

هب نید »  » ظفل هچ  دیدوبن ، كولمم  رگا  ای  دیدوب ، باسح  هبساحم و  نودب  ای  دیدوب ، شاداپ  نودب  امـش  رگا  َنِینیِدَم ] َْریَغ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْوَلَف ال  ]
545 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  مکح ، ّطلست ، العتسا ، هبلغ ، رهق و  باسح ، درد ، يراوخ ، شاداپ ، يانعم 

. تسا بسانم  اجنیا  رد  یناعم  نیا  يهمه  و  تسا . هدمآ  کلم  هارکا و 
. ددرگیم رب  حور »  » هب اجنیا  رد  ریمض  اهَنوُعِجَْرت ] ]

. ییادخ هن  شاداپ و  هن  یباقع ، هن  تسه ، یباوث  هن  دییوگیم  هک  دییوگیم  تسار  دوخ  بیذکت  رد  امش  رگا  َنِیقِداص ] ُْمْتنُک  ْنِإ  ]
. دشاب نیبّرقم  زا  تّیم  یّفوتم و  رگا  َناک ] ْنِإ  اَّمَأَف  ]

. دشاب نیقباس  زا  َنِیبَّرَقُْملا ] َنِم  ]
. هدش هدناوخ  ار  يهّمض  اب  حور »  » ظفل ٌحْوَرَف ] ]
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. تساراد ار  اهنیا  يهمه  قباس  هک  تسا ، حور  وا  زا  ای  حور  وا  يارب  ینعی 
اهسفن تایح  هک  تسا  يزیچ  زا  ترابع  هّمـض  اب  حور »  » ظفل تسا و  رـضتحم  ماوق  وا  تسا و  وا  زا  وا و  يارب  همه  هک  تسا ، حور  وا  اـی 

. دوشیم زین  ّثنؤم  تسا و  نآ  ببس  هب 
ادـخ مکح  تّوبن و  رما  يانعم  هب  زین  دـشابیم و  لیئاکیم  لیئاربج و  زا  رتگرزب  ياهکیالم  لـیئربج و  و  یحو ، نآرق و  نآ  رگید  ياـنعم  و 

. تسا داب  میسن  تمحر و  تحار و  يانعم  هب  هحتف  اب  حور »  » ظفل تسا و  هدمآ 
. تسا هدمآ  زین  يزور  يانعم  هب  دشاب و  هتشاد  یشوخ  يوب  هک  تسا  یهایگ  ره  ای  فورعم ، تسا  یهایگ  ناحیر  ٌناْحیَر ] َو  ]

نییاپ بتارم  هب  هراشا  ِمیِعَّنلا » ِۀَّنَج  ، » تسا هدومن  هراشا  اهتشهب  یلاع  بتارم  هب  ناـحیر  حور و  اـب  یلاـعت  يادـخ  هک  اـیوگ  ٍمیِعَن ] ُۀَّنَج  َو  ]
. تسا

يروص و  میعن  رب  میعن »  » ظفل هکنآ  ربانب  دشاب  اهتشهب  بتارم  عیمج  لماش  هک  دشاب  ییانعم  ِمیِعَّنلا » ِۀَّنَج   » زا دوصقم  تسا  نکمم  و 
546 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوش هداد  میمعت  يونعم 
. تسا هدمآ  ربخ  رد  هچنانچ  تسا  ِمیِعَّنلا » ِۀَّنَج   » ترخآ ملاع  رد  تسا و  ناحیر  حور و  اهخزرب  ملاع  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 

. تسا نیمی  باحصا  زا  رگا  و  ِنیِمَْیلا ] ِباحْصَأ  ْنِم  َناک  ْنِإ  اَّمَأ  َو  ]
دناهدرک تعیب  وا  تسد  هب  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  يهعیش  هب  « 1  » وا باحصا  ریسفت  مالّسلا و  هیلع  یلع  هب  نیمی  ریسفت 

. تشذگ
كاپ حاورا  ملاـع  هب  لاـّصتا  اـی  هّجوت  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  نیمی  باحـصا  تسا ، حاورا  ملاـع  نیمی  هک  تشذـگ  بلطم  نیا  رّرکم  زین 

. دوشیم قّقحم  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  هک  تیالو  اب  رگم  دوشیمن  لصاح  كاپ  حاورا  ملاع  هب  لاّصتا  هّجوت و  دناهتشذگ و  نّکمتم 
دوب و دنهاوخ  وت  رواجم  وت  نیئاپ  بتارم  بسح  رب  اهتشهب  رد  نیمی  باحصا  ِنیِمَْیلا ] ِباحْصَأ  ْنِم   ] دّمحم يا  وت  رب  مالس  ََکل ] ٌمالَـسَف  ]

. دنتسرفیم ّتیحت  دورد  مالس و  وت  رب 
وت یتمالـس  اهنآ  یتمالـس  دـناملاس و  ترخآ  تافآ  زا  دنـشابیم و  وت  ءازجا  يهلزنم  هب  نانآ  هک  انعم  نیدـب  دنتـسه ، وت  یتمالـس  اهنآ  اـی 

. تسا
هب ای  دنـشابیمن ، دب  رگیدمه  هب  تبـسن  مادـک  چـیه  ینعی  تسا ، نیمی  باحـصا  زا  وا  هک  یـسک  يا  وت  رب  مالـس  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 

. دنتسرفیم مالس  ّتیحت  رگیدمه 
تسا نکمم  وا  يهراب  رد  باطخ  هک  یسک  يا  تسا : نیا  دوصقم  ای 

__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 229. رون  ریسفت  ( 1)
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. دنیوگیم ّتیحت  همه  هب  تسا و  همه  تمالس  نیمی  باحصا  هچ 
. تسا مّنهج  میمح  شبیصن  تسا  نارکنم  ناهارمگ و  زا  رگا  اّما  و  ٍمیِمَح ] ْنِم  ٌلُُزنَف  َنیِّلاَّضلا  َنِیبِّذَکُْملا  َنِم  َناک  ْنِإ  اَّمَأ  َو  ]

هدامآ وا  تشادـگرزب  تهج  نامهم  يارب  هچنانچ  تسا ، هدـش  هدامآ  ناـنآ  يارب  یبآ  نینچ  ینعی  دـشاب ، دـیدش  نآ  ترارح  هک  غاد  بآ 
. دوشیم

. شتآ رد  ندومن  لخاد  مّنهج و  شتآ  ینعی  « 1 [ » ٍمیِحَج ُۀَِیلْصَت  َو  ]
. تسا نیقیلا  ّقح  نامه  اهنآ  ءازج  هناگ و  هس  فانصا  زا  دش  رکذ  هک  هچنآ  ِنیِقَْیلا ] ُّقَح  َوَُهل  اذه  َّنِإ  ]
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نیدـب دوهـش ، ماقم  رد  ای  نّقیتم  ملع  ماقم  رد  ای  تسا  هدـش  كرد  نیقی  اب  هک  هچنآ  نوچ  تسا ، تلاح  هس  ياراد  نّقیتم  یئیـش  هک  نادـب 
. دشابیم زین  هدهاشم  دوهش و  دروم  تریصب  اب  ای  مشچ  اب  هدش  كرد  هچنآ  هک  انعم 

. دوشیم وا  تاذ  دباییم و  ققحت  هدننک  كرد  اب  هدش  كرد  هچنآ  هک  انعم  نیدب  تسا ، نقیتم  قّقحت  ماقم  رد  ای 
هدـهاشم و اب  ای  تسا ، شتآ  راثآ  زا  هک  تسا  دود  كاردا  هلیـسو  هب  یهاگ  شتآ  هب  نیقی  هک  تسا ، شتآ  هب  نیقی  بلطم  نیا  يارب  لاثم 

. دشابیم نیقیلا  ّقح  یمّوس  نیقیلا و  نیع  یمود  نیقیلا و  ملع  یلّوا  هک  شتآ ، نیع  نتشگ  ای  تسا ، شتآ  دود و  ندید 
ای ّببسم  هب  ببس  يهفاضا  لیبق  زا  نیقی »  » هب ّقح »  » يهفاضا و 

__________________________________________________

. میهاربا نب  یلع  ریسفت  دمحم . لآ  ءادعا  یف  یفاک  لوصا  نوکرشم - ءالوهف  ( 1)
548 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

بجوم نآ  هب  نیقی  اـی  تسا ، نیقی  بجوم  نآ  راـثآ  تسا ، عـقاو  قّـقحتم و  بلطم  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  تسا و  ببـس  هب  ّببـسم 
. تسا نآ  ققحت  لوصح و 

زا لبق  یکدـنا  هیآ  نیا  نایب  شاب ) ّقح  دای  هب  امئاد  و   ) يوگ حـیبست  ار  دوخ  يادـخ  گرزب  مان  وت  لوسر  يا  ِمیِظَْعلا ] َکِّبَر  ِمْسِاب  ْحِّبَـسَف  ]
. تشذگ نیا 

. دوشیم مولعم  لاوحا  ینوگرگد  هاگشیامزآ  رد  نادرم  رهوگ  دومرف : لاجّرلا  رهاوج  ملع  لاوحالا  بّلقت  یف  مالّسلا  هیلع  ّیلع  لاق 
ۀعاربلا ج 21 ص 287 و 288 جاهنم  نامدرم  رهوگ  دهدیم  ناشن  نامز  عضو  لاح و  ینوگرگد 
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549 ص :  دیدحلا .....  ةروس 

هراشا

. دشابیم یندم  تسا  هیآ  هن  تسیب و  هک  هروس  نیا  يهمه 

549 ص :  ات 29 ..... ] تایآ 1  (: 57  ) دیدحلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(2  ) ٌریِدَق ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  َُهل  ( 1  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  اـم  ِهَِّلل  َحَّبَس 

ِشْرَْعلا یَلَع  يوَتْـسا  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِۀَّتِـس  ِیف  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  ( 3  ) ٌمِیلَع ٍءْیَـش  ِّلُِکب  َوُه  َو  ُنِطاْبلا  َو  ُرِهاَّظلا  َو  ُرِخْآلا  َو  ُلَّوَأـْلا  َوُه 
(4  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ُْمْتنُک  ام  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  َو  اهِیف  ُجُْرعَی  ام  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ُلِْزنَی  ام  َو  اْهنِم  ُجُرْخَی  ام  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ُِجلَی  ام  ُمَْلعَی 

(6  ) ِروُدُّصلا ِتاذـِب  ٌمِیلَع  َوُه  َو  ِْلیَّللا  ِیف  َراهَّنلا  ُجـِلُوی  َو  ِراهَّنلا  ِیف  َْلیَّللا  ُجـِلُوی  ( 5  ) ُرُومُْألا ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإ  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُکـُْلم  َُهل 
َو ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت  ـال  ْمَُکل  اـم  َو  ( 7  ) ٌرِیبَـک ٌرْجَأ  ْمَُهل  اوُقَْفنَأ  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلاَـف  ِهِیف  َنیِفَلْخَتْـسُم  ْمُکَلَعَج  اَّمِم  اوُقِْفنَأ  َو  ِِهلوُـسَر  َو  ِهَّللاـِب  اوـُنِمآ 

ِتاُملُّظلا َنِم  ْمُکَجِرُْخِیل  ٍتانَِّیب  ٍتایآ  ِهِدـْبَع  یلَع  ُلِّزَُنی  يِذَّلا  َوُه  ( 8  ) َنِینِمْؤُم ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَقاثیِم  َذَخَأ  ْدَق  َو  ْمُکِّبَِرب  اُونِمُْؤِتل  ْمُکوُعْدَـی  ُلوُسَّرلا 
(9  ) ٌمیِحَر ٌفُؤََرل  ْمُِکب  َهَّللا  َّنِإ  َو  ِروُّنلا  َیلِإ 

ًۀَجَرَد ُمَظْعَأ  َِکئلوُأ  َلَتاق  َو  ِحـْتَْفلا  ِْلبَق  ْنِم  َقَْفنَأ  ْنَم  ْمُْکنِم  يِوَتْـسَی  ِضْرَْألا ال  َو  ِتاوامَّسلا  ُثاریِم  ِهَِّلل  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُقِْفُنت  َّالَأ  ْمَُکل  اـم  َو 
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َو َُهل  ُهَفِعاُضیَف  ًانَسَح  ًاضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  ( 10  ) ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ینْسُْحلا  ُهَّللا  َدَعَو  الُک  َو  اُوَلتاق  َو  ُدَْعب  ْنِم  اوُقَْفنَأ  َنیِذَّلا  َنِم 
ُراْهنَْألا اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٌتاَّنَج  َمْوَْیلا  ُمُکارُْـشب  ْمِِهناْمیَِأب  َو  ْمِهیِدـْیَأ  َْنَیب  ْمُهُرُون  یعْـسَی  ِتاـنِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  يََرت  َمْوَی  ( 11  ) ٌمیِرَک ٌرْجَأ  َُهل 
ْمُکَءارَو اوُعِجْرا  َلِیق  ْمُکِرُون  ْنِم  ْسِبَتْقَن  انوُرُْظنا  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ُتاِقفانُْملا  َو  َنوُِقفاـنُْملا  ُلوُقَی  َمْوَی  ( 12  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  اهِیف  َنیِدـِلاخ 
ْمُکَّنِکل یَلب َو  اُولاق  ْمُکَعَم  ْنُکَن  َْمل  َأ  ْمُهَنوُداـُنی  ( 13  ) ُباذَْعلا ِِهلَِبق  ْنِم  ُهُرِهاظ  َو  ُۀَـمْحَّرلا  ِهِیف  ُُهنِطاب  ٌباب  َُهل  ٍروُِسب  ْمُهَْنَیب  َبِرُـضَف  ًارُون  اوُسِمَْتلاَف 

(14  ) ُروُرَْغلا ِهَّللِاب  ْمُکَّرَغ  َو  ِهَّللا  ُْرمَأ  َءاج  یَّتَح  ُِّینامَْألا  ُمُْکتَّرَغ  َو  ُْمْتبَتْرا  َو  ُْمتْصَّبََرت  َو  ْمُکَسُْفنَأ  ُْمْتنَتَف 
ْمُُهبُوُلق َعَشَْخت  ْنَأ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ِنْأَی  َْمل  َأ  ( 15  ) ُریِـصَْملا َْسِئب  َو  ْمُکالْوَم  َیِه  ُراَّنلا  ُمُکاوْأَم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنِم  َو ال  ٌۀَیِْدف  ْمُْکنِم  ُذَخُْؤی  َمْوَْیلاَف ال 

(16  ) َنوُقِـساف ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  َو  ْمُُهبُوُلق  ْتَسَقَف  ُدَـمَْألا  ُمِْهیَلَع  َلاطَف  ُْلبَق  ْنِم  َباـتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلاَـک  اُونوُکَی  ـال  َو  ِّقَْحلا  َنِم  َلََزن  اـم  َو  ِهَّللا  ِرْکِذـِل 
ًانَـسَح ًاضْرَق  َهَّللا  اوُضَْرقَأ  َو  ِتاـقِّدَّصُْملا  َو  َنِیقِّدَّصُْملا  َّنِإ  ( 17  ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِتایْآلا  ُمَُکل  اَّنََّیب  ْدَـق  اِهتْوَم  َدـَْعب  َضْرَأـْلا  ِیُْحی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا 

َو ْمُهُرُون  َو  ْمُهُرْجَأ  ْمَُهل  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ُءادَـهُّشلا  َو  َنوُقیِّدِّصلا  ُمُه  َِکئلوُأ  ِِهلُـسُر  َو  ِهَّللاـِب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ( 18  ) ٌمیِرَک ٌرْجَأ  ْمَُهل  َو  ْمَُهل  ُفَعاـُضی 
(19  ) ِمیِحَْجلا ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 

ُهارَتَف ُجـیِهَی  َُّمث  ُُهتابَن  َراَّفُْکلا  َبَجْعَأ  ٍْثیَغ  ِلَثَمَک  ِدالْوَْألا  َو  ِلاْومَْألا  ِیف  ٌُرثاکَت  َو  ْمُکَْنَیب  ٌرُخافَت  َو  ٌۀَـنیِز  َو  ٌوَْهل  َو  ٌبَِعل  اْینُّدـلا  ُةایَْحلا  اَـمَّنَأ  اوُمَلْعا 
ٍةَرِفْغَم یلِإ  اوُِقباس  ( 20  ) ِروُرُْغلا ُعاتَم  َّالِإ  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اَم  َو  ٌناوْضِر  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌةَرِفْغَم  َو  ٌدـیِدَش  ٌباذَـع  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  ًاماطُح  ُنوُکَی  َُّمث  ارَفْـصُم 

ِلْـضَْفلا ُوذ  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  ِِهلُـسُر  َو  ِهَّللاـِب  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ْتَّدِـعُأ  ِضْرَأـْلا  َو  ِءاـمَّسلا  ِضْرَعَک  اهُـضْرَع  ٍۀَّنَج  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم 
اْوَسَْأت ْالیَِکل  ( 22  ) ٌریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ  اهَأَْربَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ٍباتِک  ِیف  َّالِإ  ْمُکِسُْفنَأ  ِیف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  ٍۀَبیِصُم  ْنِم  َباصَأ  ام  ( 21  ) ِمیِظَْعلا

َهَّللا َّنِإَف  َّلَوَتَی  ْنَم  َو  ِلُْخْبلِاب  َساَّنلا  َنوُُرمْأَـی  َو  َنُولَْخبَی  َنیِذَّلا  ( 23  ) ٍروُخَف ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو  ْمُکاتآ  اِمب  اوُحَْرفَت  َو ال  ْمُکَتاف  اـم  یلَع 
(24  ) ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه 

ُهَّللا َمَْلعَِیل  َو  ِساَّنِلل  ُِعفانَم  َو  ٌدیِدَش  ٌسَْأب  ِهِیف  َدیِدَْحلا  اَْنلَْزنَأ  َو  ِطْسِْقلِاب  ُساَّنلا  َموُقَِیل  َنازیِْملا  َو  َباتِْکلا  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأ  َو  ِتانِّیَْبلِاب  انَلُسُر  اْنلَسْرَأ  ْدََقل 
ٌرِیثَک َو  ٍدَتْهُم  ْمُْهنِمَف  َباتِْکلا  َو  َةَُّوبُّنلا  اَمِِهتَّیِّرُذ  ِیف  اْنلَعَج  َو  َمیِهاْربِإ  َو  ًاحُون  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  َو  ( 25  ) ٌزیِزَع ٌّيِوَق  َهَّللا  َّنِإ  ِْبیَْغلِاب  ُهَلُسُر  َو  ُهُرُْصنَی  ْنَم 

َو ًۀَمْحَر  َو  ًۀَْفأَر  ُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ِبُوُلق  ِیف  اْنلَعَج  َو  َلیِْجنِْإلا  ُهاْنیَتآ  َو  َمَیْرَم  ِْنبا  یَسیِِعب  اْنیَّفَق  َو  اِنلُـسُِرب  ْمِهِراثآ  یلَع  اْنیَّفَق  َُّمث  ( 26  ) َنوُقِساف ْمُْهنِم 
َنوُقِـساف ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  َو  ْمُهَرْجَأ  ْمُْهنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَْنیَتآَف  اِهتَیاعِر  َّقَح  اهْوَعَر  امَف  ِهَّللا  ِناوْضِر  َءاِغْتبا  ـَّالِإ  ْمِْهیَلَع  اـهاْنبَتَک  اـم  اهوُعَدَْـتبا  ًۀَِّیناـبْهَر 

ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ْمَُکل  ْرِفْغَی  َو  ِِهب  َنوُشْمَت  ًارُون  ْمَُکل  ْلَعْجَی  َو  ِِهتَمْحَر  ْنِم  ِْنیَْلفِک  ْمُِکتُْؤی  ِِهلوُسَِرب  اُونِمآ  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  ( 27)
(29  ) ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  ُوذ  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ِدَِیب  َلْضَْفلا  َّنَأ  َو  ِهَّللا  ِلْضَف  ْنِم  ٍءْیَش  یلَع  َنوُرِدْقَی  َّالَأ  ِباتِْکلا  ُلْهَأ  َمَْلعَی  َّالَِئل  ( 28)

552 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

552 ص :  همجرت ..... :

. هنازرف دنمزوریپ  تسوا  و  دیوگیم ، حیبست  ار  دنوادخ  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ 
. تساناوت يراک  ره  رب  وا  و  دناریمیم ، درادیم و  هدنز  هک  نیمز ، اهنامسآ و  ییاورنامرف  تسار  وا 

. تساناد زیچ  همه  هب  وا  نطاب و  رهاظ و  رخآ و  لوا و  تسوا 
يزیچ هچ  دوشیم و  نیمز  دراو  يزیچ  هچ  هک  دنادیم  تفای  الیتسا  شرع  رب  سپس  دیرفآ ، زور  شـش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسوا 
هچنآ هب  دـنوادخ  و  تسامـش ، اـب  دیـشاب  هک  اـج  ره  وا  دوریمارف و  نآ  هب  هـچنآ  دـیآیم و  ورف  نامـسآ  زا  هـچنآ  دوریم و  نوریب  نآ  زا 

. تسانیب دینکیم 
. دوش هدنادرگ  زاب  دنوادخ  هب  اهراک  و  تسار ، وا  نیمز  اهنامسآ و  ییاورنامرف 

. تسا هاگآ  اهلد  زار  زا  دیازفایم و  بش  رب  دهاکیم و  زور  زا  دیازفایم و  زور  رب  دهاکیم و  بش  زا 
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هدروآ و نامیا  هک  امش  زا  یناسک  يرآ  دینک  قافنا  تسا  هتخاس  نیـشناج  نآ  رد  ار  امـش  هچنآ  زا  دیروایب و  نامیا  وا  ربمایپ  دنوادخ و  هب 
. دنراد گرزب  یشاداپ  دننک  قافنا 

ار امش  ربمایپ  هکنآ  لاح  دیروآیمن ، نامیا  دنوادخ  هب  هک  دوشیم  هچ  ار  امش  و 
553 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هتفرگ  ار  ناتنامیپ  امش  زا  دیشاب  هتشاد  نامیا  رگا  یتسار  هب  و  دیروآ ، نامیا  ناتراگدرورپ  هب  هک  دنکیم  توعد 
درب و زاب  نامیا ] ملع و   ] رون يوس  هب  رفک ] لهج و  ي   ] اهیکیرات زا  ار  امـش  ات  تسا  هداتـسرف  ورف  رگنـشور  یتاـیآ  شاهدـنب  رب  هک  تسوا 

. تسا نابرهم  فوئر  امش  ّقح  رد  دنوادخ  نامگیب 
هک یـسک  امـش  نایم  زا  تسا و  دـنوادخ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  ثاریم  هکنآ  لاح  دـینکیمن ، قافنا  ادـخ  هار  رد  هک  دوشیم  هچ  ار  امـش  و 

قافنا و نآ  زا  دعب  هک  یناسک  زا  دـنرتهبترم  دـنلب  نانیا  تسین  ربارب  نارگید ] اب   ] دـشاب هدرک  رازراک  قافنا و  هّکم ] حـتف   ] يزوریپ زا  شیپ 
. تسا هاگآ  دینکیم  هچنآ  هب  دنوادخ  تسا و  هداد  تشهب ] یکین /[  يهدعو  دنوادخ  ار  همه  دناهدرک و  رازراک 

. تسا دنمجرا  یشاداپ  وا  يارب  دزاس و  نادنچ  ود  شیارب  ار  نآ  ات  دهد ، هنسحلا  ضرق  دنوادخ  هار  رد  هک  تسیک 
ییاهناتسوب امش  تراشب  زورما  دباتشیم  ناشتـسار  تمـس  رد  نانآ و  شیپاشیپ  ناشرون  هک  ینیب  ار  نمؤم  نانز  نمؤم و  نادرم  هک  يزور 

. تسا گرزب  يراگتسر  انامه  نیا  دیتسه  نآ  رد  هنادواج  هک  تسا  يراج  نآ  تسد  ورف  زا  نارابیوج  هک  تسا 
تشپ سپ  هب  دوش  هتفگ  میریگارف ، ینـشور  ناترون  زا  ات  دینک  گنرد  ام  رطاخ  هب  دنیوگ  نانمؤم  هب  قفانم  نانز  قفانم و  نادرم  هک  يزور 

يوسنورب زا  تسا و  تمحر  نآ  رد  وسنورد  زا  دراد ، يرد  هک  دوش  هدز  يراوید  نانآ  نایم  سپـس  دـییوجب  يرون  دـیدرگ و  زاـب  شیوخ 
. تسا باذع  نآ 

ءوس ثداوح   ] هار هب  مشچ  دیدنکفا و  الب  رد  ار  ناتدوخ  امـش  یلو  دوش ] هتفگ   ] ارچ دنیوگ  میدوبن ؟ امـش  اب  ام  رگم  هک  دنهد  ادن  ار  نانآ 
راکبیرف ناطیش ]  ] و دیسر ، رد  گرم ] یهلا /[  نامرف  هکنآ  ات  تفیرف ، ار  امش  اهوزرآ  دیدیزرو و  ههبش  کش و  دیدوب و  ناناملـسم ] يارب 

. داد بیرف  دنوادخ  ّقح  رد  ار  امش 
دب تسامش و  هانپ  وا  تسا  خزود ]  ] شتآ امـش  ماجنا  رـس  ارـس و  دوشن  هتفریذپ  ینادرگ  الب  لدب و  نارفاک ، زا  هن  امـش و  زا  هن  زورما  سپ 

. تسا یماجنا  رس 
یناسک دـننام  و  دـبای ؟ عوشخ  تسا ، هدـش  لزان  هک  ّقح  زا  هچنآ  دـنوادخ و  دای  هب  ناشیاهلد  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  ماگنه  ار  نانمؤم  ایآ 

554 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  سپس  تسا و  هدش  هداد  ینامسآ  باتک  نانآ  هب  اهرتشیپ  هک  دنشابن 
!؟ دندوب نامرفان  نانآ  زا  يرایسب  دش و  تخس  ناشیاهلد  هاگنآ  دومن  زارد  ناشراگزور 

هک دشاب  میدرک ، نایب  ینـشور  هب  امـش  يارب  ار  دوخ ]  ] تایآ هک  یتسار  هب  درادیم  هدـنز  شندرمژپ  زا  سپ  ار  نیمز  دـنوادخ  هک  دـینادب 
. دینک لّقعت 

يارب و  دوش ، نادنچ  ود  نانآ  يارب  دناهداد ، هنـسحلا  ضرق  ادـخ  هار  رد  هک  یناسک  شخب و  هقدـص  نانز  شخب و  هقدـص  نادرم  نامگیب 
. تسا دنمجرا  یشاداپ  نانآ 

ار ناشرون  ناشرجا و  دنتـسه ، ناشراگدرورپ  دزن  نادیهـش  دنقیّدص و  هک  دننانیا  دناهدروآ ، نامیا  شناربمایپ  دـنوادخ و  هب  هک  یناسک  و 
. دنایخزود هک  دننانیا  دناهتشاگنا  غورد  ار  ام  تایآ  دناهدیزرو و  رفک  هک  یناسک  دنراد و 

دننامه تسا ، دالوا  لاوما و  رد  یبلطنوزفا  امـش و  نایم  رد  یـشورفرخف  رویز و  و  یمرگرـس ، هچیزاب و  ایند  یناگدـنز  اـنامه  هک  دـینادب 
مه ترخآ  رد  دوش و  زیر  درخ و  سپـس  ینیب ، هدـش  درز  ار  نآ  دوش و  هدرمژپ  سپـس  دـیآ ، شوـخ  نآ  هاـیگ  ار  نازرواـشک  هک  یناراـب 

. تسین بیرف  يهیام  زج  ایند  یناگدنز  دنوادخ و  بناج  زا  يدونشخ  شزرمآ و  مه  تسه و  دیدش  یباذع 
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ناربمایپ دنوادخ و  هب  نانمؤم  يارب  تسا و  نیمز  نامـسآ و  يانهپ  دـنچ  مه  نآ  يانهپ  هک  یتشهب  و  ناتراگدرورپ ، زا  یـشزرمآ  يوس  هب 
. تسا نارکیب  ششخب  ياراد  دنوادخ  دراد و  شاینازرا  دهاوخ  سک  ره  هب  هک  تسا  یهلا  ششخب  نیا  دیباتشب  تسا ، هدش  هدامآ  وا 
تـسا تبث ]  ] یباتک رد  میـشاب  هدیرفآ  ار  نآ  هکنآ  زا  شیپ  هکنآ  رگم  دسرن  امـش  ياهناج  هب  و  لام ] مسج و  هب   ] نیمز رد  یتبیـصم  چـیه 

. تسا ناسآ  دنوادخ  رب  رما  نیا  نامگیب 
ار یـشورف  رخف  رّبکتم  چـیه  دـنوادخ  دـینکم و  ینامداش  دـشخب  امـش  هب  هچنآ  رب  دـیروخم و  هودـنا  دور  امـش  تسد  زا  هچنآ  رب  هکنآ  ات 

. درادن تسود 
زاینیب هک  تسا  دـنوادخ  هک ] دـنادب  ، ] دـباترب يور  سک  ره  دـنیامرفیم و  لخب  هب  زین  ار  نامدرم  دـنزرویم و  لـخب  هک  یناـسک  ناـمه 

. تسا هدوتس 
هب مدرم  ات  میداتـسرف ، ورف  هجنـس  ینامـسآ و  باتک  نانآ  هارمه  میداتـسرف و  رگنـشور  ياههدـیدپ  اـب  هارمه  ار  ناـمناربمایپ  هک  یتسار  هب 

يارب ییاهدوس  زین  تسا و  تبالص  زیتس و  يهیام ]  ] نآ رد  هک  میدروآ  دیدپ  ار  نهآ  دنزیخرب و  يرگداد 
555 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دنمورین دـنوادخ  ناـمگیب  دـهدیم  يراـی  ار  شناربماـیپ  وا و  نید ]  ] ناـهن رد  یـسک  هچ  هک  درادـب  مولعم  دـنوادخ  ماـجنا  رـس  اـت  مدرم ،
. تسا دنمزوریپ 

نانآ زا  یـضعب  هاگنآ  میداد  رارق  ینامـسآ  باتک  يربمایپ و  ود ، نآ  دور  داز و  رد  و  میداتـسرف ، تلاسر  هب  ار  میهاربا  حون و  یتسار  هب  و 
. دننامرفان نانآ  زا  يرایسب  هتفایهر و 

يوریپ وا  زا  هک  یناسک  لد  رد  میداد و  لـیجنا  وا  هب  و  میدروآ ، یپ  زا  ار  میرم  نب  یـسیع  و  میدروآ ، ار  ناـمناربمایپ  ناـشیا  یپ  زا  سپس 
رگم میدوب ، هدرکن  بجاو  ناشیا  رب  ار  نآ  ام  هک  دنتفرگ  شیپ  رد  یتعدـب  تروص  هب  ار  یتّینابهر  و  میداد ، رارق  تمحر  تفأر و  دـندرک 
نانآ نانمؤم  هب  هاگنآ  دندرکن  شتیاعر  دوب ، تیاعر  يهتسیاش  هکنانچ  یلو  دندوب ، هتفرگ  شیپ  رد  ار  نآ  یهلا  يدونـشخ  بلط  رد  هکنآ 

. دننامرفان نانآ  زا  يرایسب  میدیشخب و  ار  ناششاداپ 
امـش يارب  و  دراد ، ینازرا  امـش  هب  شیوخ  تمحر  زا  نادنچ  ود  يهرهب  ات  دیروآ ، نامیا  وا  ربمایپ  هب  دـینک و  اورپ  دـنوادخ  زا  نانمؤم  يا 

. تسا نابرهم  راگزرمآ  دنوادخ  دزرمایب و  ار  امش  دیوریم و  هار  یتسرد ] هب   ] نآ اب  هک  دهد  رارق  يرون 
ره هب  تسا ، دنوادخ  تسد  هب  شیاشخب  ششخب و  دنتسین و  یهلا  شیاشخب  شـشخب و  زا  يزیچ  رایتخا  بحاص  هک  دننادب  باتک  لها  ات 

. تسا نارکیب  ششخب  ياراد  دنوادخ  دراد و  شاینازرا  دهاوخ  هک  سک 

555 ص :  ریسفت ..... 

. دنلوغشم راگدرورپ  سدقا  تاذ  حیبست  هب  همه  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچ  ره  ِضْرَْألا ] َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  َحَّبَس  ]
- حیبست زا  دوصقم  هک  تشذگ  رّرکم  و  تشذگ ، ِهِدْمَِحب  ُحِّبَُسی  اَّلِإ  ٍءْیَش  ْنِم  ْنِإ  َو  یلاعت : يادخ  لوق  ریـسفت  رد  لیئارـسا  ینب  يهروس  رد 

تسا . نآ  دودح  هّدام و  صیاقن  زا  يزیچ  ره  ینّابر  يههجو  هّیهلا و  يهفیطل  هیزنت  دشاب - هک  يزیچ  ره  زا 
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هب تبـسن  دوشیم و  جراخ  لامک  هب  صقن  زا  تّیلعف ، هب  هّوق  زا  دـشاب  دادعتـسا  هّوق و  ياراد  شتاذ  ترطف و  رد  هک  يدوجوم  ره  هک  اریز 
وا ّبر  یهجو  زا  یهلا  يههجو  نیا  نوچ  و  تسا ، یلعف  حیبست  نامه  جورخ  نیا  دوشیم ، جراخ  قالطا  هب  دودـح  زا  دوخ  صقان  بتارم 

. تسوا تاذ  یئیش و  نآ  ّتیئیش  یتهج  زا  وا و  ّبر  مسا  یتهج  زا  وا ، ّبر  مسا  یتهج  زا  و 
هدـیاز هّللا »  » رد مال »  » ظفل ّبر و  مسا  رب  ای  ّبر  رب  ای  دـشاب  هّللا  رب  ّقلعم  هکنآ  زا  ّمعا  دـشابیم  هفیطل  ناـمه  هیزنت  حـیبست  زا  دوصقم  اذـل 
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. دشابیم فوذحم  نآ  لوعفم  تسا و  لیلعت  يارب  ای  حّبس »  » هب لوعفم  هّللا »  » ظفل هدش و  هدروآ  تیوقت  يارب  تسا 
« هّللا ناحبـس   » تسا نـیمز  اهنامـسآ و  رد  هـک  هـچنآ  ینعی  تـسا ، یلعج  تاّقتـشم  يهـقیرط  هـب  هـّللا » ناحبـس   » زا ذوخأـم  حّبـس »  » ظـفل و 

حیبست هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  يارب  اههروس  نیا  رد  عراضم  یـضام و  هب  فالتخا  تسادخ ، ندرک  هیزنت  يانعم  هب  حیبست  زا  ای  دیوگیم ،
ندروآ تسا و  ترابع  رد  عّونت  نّنفت و  عماس و  طاشن  دـیدجت  يارب  رگید  يوس  زا  تسین و  یّـصاخ  ناـمز  هب  دـّیقم  تسا و  ءایـشا  يرطف 
حیبست ار  وا  ياهدننک  حیبست  هچ  تسا  هّزنم  شیوخ  تاذ  رد  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  يارب  لیئارـسا  ینب  يهروس  رد  ردـصم 

. دیوگن حیبست  ای  دیوگب 
میظعت ار  وا  دراد و  هّجوت  بلاغ  هب  يزیچ  ره  نوچ  دـیوگ ، وا  حـیبست  يزیچ  ره  دـنکیم  اضتقا  وا  يهبلغ  و  تسا ، بلاـغ  وا  ُزیِزَْعلا ] َوُه  َو  ]

. دنکیم هیزنت  ار  وا  یصقن  ره  زا  دنکیم و 
يوگ حیبست  هکنآ  رگم  دوشیمن  تفای  زیچ  چیه  هک  يوحن  هب  هدومن  نقتم  ار  يزیچ  ره  عنص  هک  تسا  یسک  یلاعت  يادخ  ُمیِکَْحلا ] ]
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دمهفب و ار  ایـشا  حیبست  رگا  دوشیمن و  ایـشا  زا  یئیـش  حـیبست  هجوتم  سک  چـیه  تسا  مکحم  نقتم و  یلاعت  يادـخ  عنـص  نوچ  تسوا ،

. دوش زاب  وا  یتوکلم  شوگ  هکنآ  رگم  دوشیم  هناوید  ای  كاله  دنک  ساسحا 
يارب يزیچ  ره  حـیبست  يارب  يرگید  هجو  هلمج  نیا  تسوا  کلم  همه  نیمز  اهنامـسآ و  هک  ییادـخ  نآ  ِضْرَْألا ] َو  ِتاوامَّسلا  ُکـُْلم  َُهل  ]

. تسا یلاعت  يادخ 
. دنادرگیم هدنز  ار  قلخ  وا  ِیُْحی ] ]

. دنادرگیم هدنز  اهنینج  رد  یناویح  تایح  خفن  اب  ار  یهورگ  نآ  ره  رد  ّرمتسم  روط  هب  ینعی 
. دناریمیم یناویح  تایح  زا  ار  یهورگ  يرارمتسا  روط  هب  دنریمیم و  زاب  و  ُتیُِمی ] َو  ]

اب ای  دناریمیم ، یناسنا  تایح  زا  ار  یهورگ  دـنادرگیم و  هدـنز  يول  خـفن و  ندـیمد  اب  یناسنا  تایح  اب  ار  یـسوفن  يرارمتـسا  روط  هب  ای 
يزبس و توارط و  بآ  اب  ار  هایگ  و  دنکیم ، هدـنز  هایگ  اب  ار  اهنیمز  ای  دـناریمیم ، یناویح  تایح  زا  دـنادرگیم و  هدـنز  یخزرب  تایح 

بـسانم گرم  اب  ار  اهنیا  زا  کی  ره  و  دـنکیم ، هدـنز  یناسنا  تاـیح  اـب  ار  ناـسنا  و  یناویح ، تاـیح  اـب  ار  ناویح  و  دـشخبیم ، یباداـش 
. دناریمیم صقان  ّتیلعف  زا  ار  زیچ  نامه  دنکیم و  هدنز  دادعتسا  هّوق و  زا  جارخا  اب  ار  يزیچ  ره  رارمتسا  روط  هب  ای  دناریمیم ، شدوخ 

، تسا وگ  حـیبست  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  هچنآ  ار  يادـخ  تسا : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رتقفاوم  ایـشا  حـیبست  هب  ریخا  يانعم  نیا  و 
558 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هب  هّوق  زا  ياهدننک  جراخ  و  دنیآیم ، رد  اهّتیلعف  هب  اههّوق  زا  هک  هنوگ  نیدب 

. دناریمیم اهدوبمک  صئاقن و  زا  دنکیم و  هدنز  اهتّیلعف  اب  وا  اریز  تسا ، یلاعت  يادخ  ّتیلعف 
. تسا اناوت  اهنیا  ریغ  ندرک و  هدنز  ندناریم و  زا  زیچ  ره  رب  وا  و  ٍءْیَش ] ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ]

. دادعا رد  تدحو  ریظن  تسا  رخآ  وا  اهنآ  لیلحت  رد  و  تسا ، لّوا  وا  تادوجوم  بیکرت  رد  ُرِخْآلا ] َو  ُلَّوَْألا  َوُه  ٌریِدَق  ]
تدـحو زا  دادـعا  بتارم  يهمه  بیکرت  هچ  ددـع » ّتینادـحو  تسا  وت  يارب  هک  یـسک  يا  : » تسا هدـش  دراو  انعم  نیمه  هب  هراشا  تهج 

: دومرف یلاعت  يادخ  هک  تسا  ظاحل  نیمه  هب  و  نآ ، ریغ  هن  تسا  تدحو  هب  زین  اهنآ  لیلحت  نآ و  ریغ  هن  تسا 
يراـبتعا رما  زج  تسا  بتارم  نیب  زییمت  بجوـم  هک  هچنآ  و  تسین ، يزیچ  تدـحو  زج  دادـعا  نطاوـب  رهاوـظ و  هچ  ُنِطاـْبلا ] َو  ُرِهاَّظلا  َو  ]

. تسین يزیچ  یمدع 
لّوا ظاـحل  نیا  هب  یلاـعت  يادـخ  نوـچ  تسا ، لّوا  تّیلوـلعم  تّیلع و  تّیثـیح  راـبتعا  بتارم و  ظاـحل  هب  وا  هک  تسا  نیا  هـیآ  ياـنعم  اـی 

. تساهتیاهن تیاهن  اهتیاغ و  تیاغ  للعلا ، ۀّلع  بابسا و  ّببسم  وا  نوچ  تسا ، ییاغ  ياهّتلع  ترخآ  یلعاف و  ياهتّلع 
لّوا ّقح  تقیقح  نآ  هک  تسا  دوجو  نامه  دوشیم  رهاظ  الّوا  كرادم  رب  هچنآ  اریز  تسا ، كاردا  رد  لّوا  وا  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای 
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. تسا یلاعت 
ادج يرگید  زا  ار  مادـک  ره  دـهد و  زیمت  ار  شیوخ  تاکردـم  يازجا  هچ  ره  هدـننک  كرد  هک  ینعم  نیدـب  تسا ، كاردا  رد  رخآ  وا  و 

هدش و كرد  دنک 
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. دوشیم یلاعت  لّوا  وا  تاکردم  رخآ  هجیتن  رد  دباییمن و  یلاعت  لّوا  زج  ار  شیوخ  یقیقح  كّردم 
زا نوچ  تسا ، یلاعت  لّوا  نامه  دوشیم  كرد  تسخن  يایـشا  زا  هک  هچنآ  ینعی  ُنِطاْبلا  َو  ُرِهاَّظلا  َو  دومرف : یلاعت  يادـخ  انعم  نیمه  هب  و 

كاردا زا  هک  تسا  يزیچ  نطاـب  تسزیچ ، ره  زا  نطاـب  وا  نوچ  تسوا ، زین  دوشیم  كرد  رخآ  رد  هک  هچنآ  تسا و  رهاـظ  وا  يزیچ  ره 
. دوشیم كرد  ایشا  زا  رظن  تمحز و  لّمحت  یعون  اب  تسا و  ناهنپ 

لاح قیرط  هب  نیکلاس  زا  یـضعب  يارب  انعم  نیا  هک  تسا  لیاق  نآ  هب  دیحوت  ماقم  رد  یفوص  هک  دشاب  يزیچ  هب  هراشا  هیآ  تسا  نکمم  و 
نآ ندروآ  نابز  هب  نآ و  نتفگ  هدـشن  وا  يارب  ماقم  ای  لاح  دـیحوت  نآ  هک  یمادام  دوشیم و  رهاـظ  ماـقم  قیرط  هب  رگید  یـضعب  يارب  و 

. دروآ نابز  هب  ار  نآ  دیابن  شنتفر  نیب  زا  لاوز و  نیح  رد  دمآ  رد  لاح  تروص  هب  کلاس  يارب  رگا  تسین و  زیاج 
مـسا هب  کلاس  رب  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  نینچ  نآ  دوشیم و  حابم  وا  نوخ  دروآ  نابز  رب  ار  نآ  دـشابن و  وا  ماقم  ای  لاح  دـیحوت  رگا  و 

هن رهاظ و  هن  لولعم ، هن  ّتلع و  هن  رخآ ، هن  دـنیبیم و  لّوا  هن  دـنیبیمن ، دـحا  ای  دـحاو  زج  دوجو  رد  وا  سپ  دـیامن ، یّلجت  دـحا  ای  دـحاو 
، تسا هدرپ  ریز  بوجحم و  سوـفن  زا  یتاراـبتعا  ار  اـهنیا  يهمه  هکلب  هدـنوش ، كرد  هن  هدـننک و  كرد  هن  لزاـن ، هن  دـعاص و  هن  نطاـب ،

. دنتسین یتقیقح  تّیقح و  ياراد  هک  تسا  ییاهمدع 
نینچمه وا  ندوب ، رخآ  رابتعا  نودب  تسا  رخآ  دوش و  رابتعا  شیارب  ّتیلّوا  هکنآ  نودب  تسا  لّوا  وا  دوشیم : نینچ  هیآ  يانعم  نیا  رب  انب 

رهاظ و 
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. تسین دوجو  راد  رد  يرابتعا  يزیچ و  وا  ینعی  تسا ، نطاب 
: تسا هدش  هراشا  ماقم  نیمه  هب  زین  ریز  رعش  رد  و 

. تسا لالض  نیع  ییود  تدحو  رد  هک  تسا  لاحم  اجنیا  داّحتا  لولح و 
رب نتفگ و  ندوبن  زیاـج  هب  و  تسا ، نآ  زا  یـشان  اـی  ماـقم  نیمه  هب  هراـشا  دـناهدرک  رکذ  هلوقم  نیا  زا  مظن  رثن و  تروص  هب  هک  هچ  ره  و 

: هدش هتفگ  دشاب  نینچ  شماقم  ای  لاح  هک  یسک  ریغ  يارب  نآ  رابتعا  ندوبن  زیاج  تدحو و  نیا  ندروآ  نابز 
رادهگن ار  تعیرش  تارابع  راهنز  راهنز  يدوخ  اب  ات  الا 

وا ملع  اریز  تسا ، ٌطیُِحم  ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّنِإ  یلاعت : يادخ  لوق  يهلزنم  هب  هلمج  نیا  تساناد . ملاع  روما  همه  هب  وا  و  ٌمِیلَع ] ٍءْیَـش  ِّلُِکب  َوُه  َو  ]
. تسا نطاب  رهاظ و  رخآ و  لّوا و  ایشا  همه  هب  تبسن  دراد  ایشا  يهمه  هب  هطاحا  نوچ  و  تسا ، وا  تاذ  نیع 

. دیرفایب زور  شش  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  ییادخ  تسوا  َضْرَْألا ] َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  ]
. تسا هّیلاح  هلمج  ای  رّدقم  ياهلاؤس  باوج  هفنأتسم و  دشابن  هارمه  فطع  فرح  اب  هک  یتروص  رد  اههلمج  نیا  يهمه 

. تشذگ فارعا  يهروس  رد  نآ  نایب  اب  هیآ  نیا  تفای . الیتسا  شرع  رب  هاگنآ  ِشْرَْعلا ] یَلَع  يوَتْسا  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِۀَّتِس  ِیف  ]
لزان نامـسآ  زا  هچنآ  و  دـیآ ، دورف  نیمز  رد  هچ  ره  وا  و  اهِیف ] ُجُْرعَی  ام  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ُلِْزنَی  ام  َو  اْهنِم  ُجُرْخَی  ام  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ُجـِلَی  ام  ُمَْلعَی  ]

دنادیم . ار  همه  دور  الاب  هچنآ  دوش و 
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. تشذگ ابس  يهروس  رد  نآ  نایب  اب  هیآ  نیا 
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، تسادخ ینامحر  تمحر  يهمزال  تسا و  یمّویق  ّتیعم  یهارمه  ّتیعم و  نیا  تسامش . اب  وا  دیـشاب  اجک  ره  ُْمْتنُک ] ام  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  َو  ]
دـیدهت و هیآ  نیا  تساـهنآ ، نطاـب  رهاـظ و  رخآ و  لّوا و  ایـشا و  تّیلعف  ماوق و  تسایـشا و  يهمه  شایلعف  دوـجو  اـب  یلاـعت  يادـخ  هک 

. تسا بیغرت 
. تسا بیغرت  دیدهت و  لّمکم  مّمتم و  هلمج  نیا  تسا . هاگآ  ادخ  دینک  هچنآ  هب  و  ٌریَِصب ] َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ]

رد رارکت  دـیکأت و  نوچ  تسا ، حدـم  ماقم  رد  دـیکأت  هلمج  نیا  تسوا  قّلعتم  نیمز  نامـسآ و  یهاشداپ  ِضْرَْألا ] َو  ِتاواـمَّسلا  ُکـُْلم  َُهل  ]
نتفگ حـیبست  لـیلعت  ماـقم  رد  لّوا  يهلمج  و  دـشابیم ، بولطم  بضغ  ّمذ و  ماـقم  رد  هک  روط  ناـمه  تسا  بولطم  اـضر  حدـم و  ماـقم 

. تسا بیغرت  دیدهت و  میمتت  ایشا و  هب  وا  ملع  يهطاحا  لیلعت  ماقم  رد  مّود  يهلمج  تسایشا ،
دـنک و ناهن  زور  رد  ار  بش  تسوا  يوس  هب  اهراک  تشگزاب  و  ِْلیَّللا ] ِیف  َراهَّنلا  ُجـِلُوی  َو  ِراهَّنلا  ِیف  َلـْیَّللا  ُجـِلُوی  ُرُومُأـْلا  ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإ  َو  ]

. تشذگ نارمع  لآ  يهروس  رد  هیآ  نیا  دزاس  ناهنپ  بش  رد  ار  زور 
. تسا هاگآ  قلخ  ینورد  رارسا  هب  هک  تسوا  و  ِروُدُّصلا ] ِتاِذب  ٌمِیلَع  َوُه  َو  ]

هک دـنادیم  ار  اهدادعتـسا  اوق و  ای  اهتداع ، اهتلاح و  تالایخ ، ینهذ ، تاروطخ  اهتّین و  همه  تسا و  هاگآ  اههنیـس  هب  دـنوادخ  ینعی 
. دنتسین هاگآ  اهنآ  زا  اههنیس  نابحاص 

دیروآ . نامیا  وا  لوسر  ادخ و  هب  ناگدنب ) يا  الا  [ ) ِِهلوُسَر َو  ِهَّللِاب  اُونِمآ  ]
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: دشاب هدومرف  هک  ایوگ  تسا ، قباس  يهجیتن  يهلزنم  هب  هلمج  نیا 
رد دیرادن  يرذع  رگید  ای  دنامیمن ، یقاب  امـش  يارب  يرذع  شلوسر  ادخ و  زا  ندینادرگ  يور  رد  رگید  دیتسناد  ار  بلطم  نیا  هک  الاح 

. مالّسلا هیلع  یلع  تیالو  يهراب  رد  شلوسر  ادخ و  لوق  زا  جورخ 
مالّـسلا هیلع  یلع  تیـالو  دروم  رد  ار  وا  يهتفگ  اـی  دـینک ، قیدـصت  یهاون  رماوا و  قلطم  رد  ار  وا  يهتفگ  دـیروایب و  ادـخ  هب  ناـمیا  سپ 

. دییامن قیدصت 
. دییامن قیدصت  هتفگ  ّیلع  تیالو  ای  ماکحا  زا  هچنآ  رد  ار  وا  ای  ّصاخ ، تعیب  ای  ماع  تعیب  اب  دیروایب  نامیا  وا  لوسر  رب  و 

دیاب زین  اونمآ »  » ظفل دوشیم  نیمودـعم  اهناملـسم و  ریغ  اهناملـسم و  زا  نیدوجوم  لماش  تسا  ّماع  یلاعت  يادـخ  بناج  زا  باـطخ  نوچ 
هک یناسک  يا  راّفک و  يا  دشاب : هدومرف  هک  ییوگ  دشاب ، ّصاخ  ینامیا  تعیب  ّماع و  یمالـسا  تعیب  قیدـصت ، ناعذا ، لماش  دـشاب و  ماع 

یّلـص ادخ  لوسر  تسد  هب  ّماع  تعیب  اب  دیروایب  نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  نیمودعم  نیدوجوم و  زا  دـیراد  ار  مالـسا  شریذـپ )  ) یگدامآ
ماکحا قلطم  زا  دیوگیم  امش  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  هک  هچنآ  رد  ار  شلوسر  ادخ و  دینک ، ناعذا  ناناملسم  يا  هلآ و  هیلع و  هّللا 

. دینک قیدصت  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  ای 
لّوا رد  نامیا  یناعم  دـیروایب و  نامیا  وا  نیـشناج  هفیلخ و  تسد  هب  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  شلوسر  ادـخ و  هب  يولو  ّصاـخ  تعیب  اـب  و 

. تشذگ هرقب  يهروس 
لاوما ینعی  دـینک ، قاـفنا  هداد  رارق  هفیلخ  نیـشناج و  ار  امـش  هداد و  امـش  هب  دـنوادخ  هک  هچنآ  زا  ِهِیف ] َنیِفَلْخَتْـسُم  ْمُکَلَعَج  اَّمِم  اوُقِْفنَأ  َو  ]

. دینک قافنا  اهنیا  يهمه  زا  ینعی  امش ، تّینانا  ناتدوخ و  هب  فاصوا  لاعفا و  تبسن  اهورین و  اوق و  ءاضعا و  تمشح و  ضارعا و  يویند و 
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بحاص هب  هدنادرگرب و  هک  تسا  نیا  تناما  هیراع و  نأش  تسامـش و  دزن  تناما  هیراع و  دـیراد  هک  هچنآ  يهمه  هکنیا  هب  راعـشا  يارب  و 
. هفیلخ فالختسا و  زا  نیفلختسم » : » دومرف دوش  ناسآ  امش  رب  قافنا  ات  ددرگ  ّدرتسم  نآ 

. دندروآ نامیا  ّصاخ  تعیب  ای  ّماع  تعیب  اب  هک  نانآ  اُونَمآ ] َنیِذَّلاَف  ]
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. دوب دهاوخ  دبا ) تشهب   ) گرزب شاداپ  دندرک  قافنا  هدروآ و  نامیا  امش  زا  هکنانآ  رب  سپ  ٌرِیبَک ] ٌرْجَأ  ْمَُهل  اوُقَْفنَأ  َو  ْمُْکنِم  ]
زا هک  یتیالو  رب  زج  گرزب  شاداپ  نوچ  تسا ، يولو  ّصاخ  تعیب  نامیا  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  يارب  گرزب  شاداـپ  يهدـعو 

. تسین دوشیم  لصاح  ّصاخ  تعیب 
يولو ّصاخ  تعیب  اب  ارچ  ای  دـیروآیمن ، مالـسا  يوبن  ّماع  تعیب  اب  ارچ  ای  دـینکیمن ، قیدـصت  ای  ناعذا  ارچ  ِهَّللِاب ] َنُونِمُْؤت  ـال  ْمَُکل  اـم  َو  ]

هب دـیروایب  نامیا  ْمُکِّبَِرب ] اُونِمُْؤِتل  ْمُکوُعْدَـی  ُلوُسَّرلا  َو  [ !؟) دـیروآیمن نامیا  شلوسر  ادـخ و  هب  هک  تسا  هدـش  هچ  ( !؟ دـیروآیمن نامیا 
. تسا مالّسلا  هیلع  ّیلع  وا  هک  تیالو  رد  امش  ّبر  ای  تسا ، بابرألا  ّبر  وا  هک  قلطم  ّبر  راگدرورپ و 

. تسا هتفرگ  نامیپ  دنوادخ  َذَخَأ ] ْدَق  َو  ]
مالّـسلا هیلع  ّیلع  اب  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  اب  ای  دـیروایب ، ادـخ  هب  نامیا  هک  هتفرگ  نامیپ  امـش  زا  ّرذ  ملاع  رد  دـنوادخ  ْمُکَقاثیِم ] ]

دیزرون . فّلخت  وا  لوق  زا  ماع  تعیب  رد  هک  هتفرگ  نامیپ  امش  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  و  دینک ، تعیب 
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. هدش هدناوخ  زین  لوهجم  تروص  هب  ذخأ »  » ظفل
يهنیرقب نآ  باوج  دیاهدرک و  تعیب  یمالسا  ماع  تعیب  اب  امش  رگا  ای  دیتسه ، هدننک  ناعذا  هدننک و  قیدصت  امش  رگا  َنِینِمْؤُم ] ُْمْتنُک  ْنِإ  ]

ّصاخ تعیب  اب  دـیروآیمن  نامیا  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هب  ارچ  سپ  دـینکیم  قیدـصت  دـیراد و  نامیا  امـش  رگا  ینعی  تسا ، فوذـحم  قباس 
. دینکن فّلخت  وا  لوق  زا  هک  هتفرگ  نامیپ  امش  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  هک  یلاح  رد  يولو 

. درک لزان  دوخ  يهدنب  رب  هک  ییادخ  تسوا  ِهِْدبَع ] یلَع  ُلِّزَُنی  يِذَّلا  َوُه  ]
. دنکیم مالّسلا  هیلع  ّیلع  هب  نامیا  هب  توعد  ار  امش  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ادخ  يهدنب  زا  دوصقم 

. يوبن تازجعم  نآرق و  تایآ  ٍتانَِّیب ] ٍتایآ  ]
هب دنک ، جراخ  اهیگتسباو  اهاوه و  كوکش و  تاهبش و  هّدام و  ياهیکیرات  تاملظ و  زا  ار  امـش  ات  ِروُّنلا ] َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُکَجِرُْخِیل  ]

. ددرگ نومنهر  اهیگتسباو  اهاوه و  زا  ندش  اهر  قالطا و  نیقی  دّرجت و  رون 
. تسا نابرهم  قفشم و  امش  ّقح  رد  رایسب  دنوادخ  و  ٌمیِحَر ] ٌفُؤََرل  ْمُِکب  َهَّللا  َّنِإ  َو  ]

هار رد  ای  تسداهج ، نآ  هک  دـیتسه  ادـخ  هار  رد  امـش  هک  یلاح  رد  دـینکیمن  قافنا  ادـخ  هار  رد  ارچ  ِهَّللا ] ِلِیبَس  ِیف  اوُقِْفُنت  اَّلَأ  ْمَُکل  ام  َو  ]
هب كولـس  بلق و  قیرط  رد  امـش  هک  یلاح  رد  ای  دـیتسه ، ماما  يوس  هب  ای  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  يوس  هب  ترجه  هار  رد  اـی  ّجـح ،

قافنا تسا  بلق  قیرط  تیالو و  نآ  ادخ و  هار  لیصحت  رد  امش  ارچ  ای  دیتسه ، ادخ  يوس  هب  بلق و 
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. دینکیمن
. تسا تیالو  ای  تلاسر  ای  ّجح ، داهج و  تادابع و  زا  تسا  يریخ  ره  زا  ترابع  ادخ  هار  و  دینکیمن ؟ قافنا  ادخ  هار  میظعت  رد  ارچ  ای 

. تسادخ نیمز  اهنامسآ و  لها )  ) مامت ثراو  ِضْرَْألا ] َو  ِتاوامَّسلا  ُثاریِم  ِهَِّلل  َو  ]
. تسا مال  ریدقت  هب  ای  یف »  » ریدقت هب  ای  هّینایب ، ای  ثاریم »  » ظفل يهفاضا  و  تسا ، لیلعت  عضوم  رد  هّیلاح  هلمج  نیا 

ناسنا ار  اهنآ  هک  تسا  تّیشم  ماقم  ثاریم  تساهنآ  رد  هک  هچنآ  حابشا و  ياهنیمز  و  تسا ، اهنآ  رد  هک  هچنآ  حاورا و  ياهنامسآ  نوچ 
لاثم ملاع  زا  دعب  ام  دنربیم ، ثرا  سوفن  زا  سوفن  زا  دعب  ام  دربیم ، ثرا  لوقع  زا  لوقع  دعب  ام  دنربیم ، ثرا  تیشم  زا  لوقع  لماک و 

. یلاعت يادخ  زا  اهنیا  يهمه  دنربیم و  ثرا  لاثم  ملاع  زا 
مدآ ینب  زا  ثاریم  يویند  یضرع  لاوما  دنامیم و  ثرا  هب  یضعب  هب  یضعب  زا  هک  تساهلماک  زا  هدنام  اج  هب  ثاریم و  ینیوکت  دیلاوم  و 

. دینکیمن قافنا  نآ  زا  ادخ  رما  هب  تسا  ادخ  يارب  هک  هچنآ  ارچ  سپ  دسریم ، ثرا  هب  یضعب  هب  یضعب  زا  هک  تسا 
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هک یسک  تسا ، هتخادرپ  گنج  لاتق و  هب  درک و  قافنا  يزوریپ  حتف و  زا  لبق  هک  یسک  َلَتاق ] َو  ِْحتَْفلا  ِْلبَق  ْنِم  َقَْفنَأ  ْنَم  ْمُْکنِم  يِوَتْـسَی  [ال 
فذح دوشیم  هتفگ  هک  ياهنیرق  هب  مّود  يهرقف  تسا  هدومنن  هلتاقم  قافنا و  هک  یسک  اب  تسین  يواسم  هدرک ، هلتاقم  قافنا و  حتف  زا  دعب 

. تسا هدش 
ادخ  نداد  رب  يزوریپ ، يرای و  رب  دوشیم  قالطا  حتف  هک  نادب 

566 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا بلق  باب  حتف  دالب و  حتف  يزوریپ ، يهمزال  هک  ار  يورخا  يویند و  ياهتمینغ 

رب رصحنم  ناشیاهتّمه  رتشیب  هک  دندوب  یناناملسم  هیآ  نیبطاخم  و  بلق ، باب  حتف  رب  ییاشگ ، روشک  دالب و  حتف  رب  دوشیم  قالطا  زین  و 
عمج بلق و  باـب  حـتف  رب  ناـشیاهتّمه  رتـشیب  نینمؤم  یلو  دوب ، يویند  ياـهتمینغ  ندرک  عـمج  اهرهـش و  حـتف  نانمـشد و  رب  يزوریپ 

. دوب يورخا  ياهتمینغ 
مالّـسلا مهیلع  نیموصعم  زا  هک  ریـسافت  فالتخا  تسا و  هدش  لزان  ناش  یگدرتسگ  ترثک و  اب  مدرم  ياهتلاح  بتارم  رب  نآرق  تایآ  و 

هک تسا  حیحـص  سپ  تسا  مدرم  لاوحا  یگدرتسگ  بسح  رب  نآرق  هوجو  یگدرتسگ  تسا ، مدرم  لاوحا  فالتخا  راـبتعا  هب  هدـش  دراو 
. دنک قافنا  يزوریپ  يرای و  زا  لبق  هک  یسک  امش  زا  تسین  يواسم  دوش : هتفگ 

. تسین نینچ  هک  یسک  اب  هّکم  حتف  زا  لبق  ای  نیملسم ، ییاشگ  روشک  زا  لبق  ای  يورخا ، ای  يویند  ياهتمینغ  زا  لبق  ای 
زا سپ  هک  یـسک  توکلم و  هب  بلق  باب  حـتف  زا  لبق  دـنک  قافنا  هک  یـسک  امـش  زا  تسین  يواسم  دوش : هتفگ  تسا  حیحـص  نینچمه  و 
مه رـس  تشپ  دالب  حتف  میانغ و  هک  دوریم  نآ  دیما  تسدایز و  میانغ  هک  دنک  قافنا  یتقو  رد  دیامن ، قافنا  نانآ  يهبلغ  نیملـسم و  تّوق 

. دشاب هدینش  ار  نآ  یشوگ  هن  هدید و  ار  نآ  یمشچ  هن  هک  دنک  هدهاشم  ار  يزیچ  هدش و  زاب  بلق  باب  یتقو  رد  دوش و  عقاو 
ج13، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  دوشیمن . قّقحم  تواخـس  تعاجـش و  تّوق  بلق و  تابث  نیقی و  تّوق  زا  زج  نیا  زا  لبق  هلتاقم  قاـفنا و  هک 

567 ص :
یتّبحم لیم و  رگید  و  دشاب ، تخس  گنج  هلتاقم و  ات  دنامیمن  یقاب  يدنمورین  ینمـشد و  رگید  قوف  روما  لوصح  روضح و  زا  دعب  اّما  و 

. ددرگیمن راوشد  قافنا  رگید  تسا و  هتفای  رتهب  رترب و  رتفیرش و  يزیچ  قافنا  ضوع  رد  نوچ  دنامیمن ، یقاب  اهّتینانا  اوق و  لاوما و  هب 
رد لاتق  قافنا و  رجا  تسا و  رتيوق  وا  نیقی  نوچ  تسا  رتگرزب  شاهجرد  دنکیم  لاتق  قافنا و  نیملسم  فعض  ماگنه  رد  هک  یسک  سپ 

. روضح رد  لاتق  قافنا و  زا  تسا  رتگرزب  بایغ 
هّللا یّلص  ادخ  لوسر  هچ  دننک ، قافنا  جارعم  ببس  هب  لوسر  حتف  زا  لبق  هک  یناسک  امش  زا  تسین  يواسم  دناهتفگ : هیآ  يانعم  رد  یضعب 
برغ قرـش و  هک  تسا  نوتیز  تخرد  دـننام  دـنک  قافنا  جارعم  زا  لبق  هک  یـسک  دوب و  رتيوق  ریثأـت  تهج  زا  جارعم  زا  دـعب  هلآ  هیلع و 

. دزورفا رب  ار  نآ  تیز  یشتآ  هکنآ  نودب  تسا  نازورف  نادب  ناهج 
: تسا هتفگ  بوخ  هچ  هیآ  نیا  نایب  رد  هّرس  سّدق  يولوم  و 

ارس یناف  نزور  متسبب  ناز  ارم  دیابیم  بیغلاب  نونمؤی 
بیر دیدرت و  زا  رذگب  ناد و  کین  بیغ  هب  نامیا  دوب  دص  رد  کی  کیل 

شوخ داعبتسا  رد  دیآ  بیغ  ظفح  شک  بوخ و  دیآ  بیغ  رد  یگدنب 
تنطلس هیاس  ناطلس و  زا  رود  تکلمم  رانک  زک  يراد  هعلق 

568 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نارکیب لام  هب  دشورفن  هعلق  نانمشد  زا  ار  هعلق  دراد  ساپ 

ناشف ناج  دنرضاح و  تمدخ  هب  هک  نارگید  زا  دوب  رتهب  هش  دزن 
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رازه دص  ناز  يرضاح  ردنا  هک  هب  راک  ظفح  هّرذ  مین  تبیغ  هب  سپ 
قافنا نید  هار  رد  هّکم  حتف  زا  شیپ  هک  یناناملسم  نآ  و  ینْسُْحلا ] ُهَّللا  َدَعَو  الُک  َو  اُوَلتاق  َو  ُدَْعب  ْنِم  اوُقَْفنَأ  َنیِذَّلا  َنِم  ًۀَجَرَد  ُمَظْعَأ  َِکئلوُأ  ]

. تسا هاگآ  دینک  هچ  ره  هب  ادخ  دندرک و  داهج  و 
. وکین تبقاع  ای  وکین ، باوث  ینعی 

. دیشاب هتشاد  روضح  امش  ناتلامعا  رد  هک  تسین  یجایتحا  سپ  تسا ، هاگآ  دینکیم  لمع  هچنآ  هب  دنوادخ  ٌرِیبَخ ] َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ]
و دـینکیم ، ّدر  فعاـضم  روـط  هب  ربارب و  ود  وا  هب  ار  ضرق  دـنوادخ  ٌمیِرَک ] ٌرْجَأ  َُهل  َو  َُهل  ُهَفِعاـُضیَف  ًانَـسَح  ًاـضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  ]

. تسین نآ  رد  لاوز  یهاتوک و  تّنم و  چیه  هک  میرک  تسا  یشاداپ  زین  هدنهد  ضرق  يارب 
. تشذگ هرقب  يهروس  رخاوا  رد  نآ  نایب  اب  هیآ  نیا 

. هدش لزان  قاّسف  تلود  رد  رگید : یتیاور  رد  تسا و  هدش  لزان  ماما  يهلص  رد  هیآ  نیا  هک  « 1  » تسا هدمآ  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 
نادرم و ار  يزور  رآ  دای  ام  لوسر  يا  َنِینِمْؤُْملا ] يََرت  َمْوَی  ]

__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 239 رون  ریسفت  یفاک - لوصا  ( 1)
569 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. نمؤم نانز 
زا لبق  هک  دـشابیم  لاقی »  » ظفل فرظ  ای  میرک »  » فرظ ای  ٌمیِرَک  ٌرْجَأ  َُهل  یلاعت : يادـخ  لوق  رد  ربخ  فرظ  ای  هفعاضی »  » فرظ موی »  » ظفل

: یلاعت يادخ  لوق 
ینعی ینیبیم ، ار  تانمؤم  نینمؤم و  هک  ناـمز  ره  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  تسا و  یعـسی »  » فرظ اـی  هدـش ، هتفرگ  ریدـقت  َمْوَْیلا  ُمُکارُْـشب 

. ینیبیم نینچ  ینیبیم  ار  اهنآ  هک  يزور 
ناشنامیا رون  هک  ینیبیم  ینیبب  ار  نینمؤم  هک  يزور  ینک  زاب  ار  تتریصب  مشچ  یتقو  ْمِِهناْمیَِأب ] َو  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  ْمُهُرُون  یعْسَی  ِتانِمْؤُْملا  َو  ]

. دباتشیم اهنآ  تسار  تمس  ور و  شیپ  زا 
تّیلعف نآ  دوشیم ، لخاد  تیالو  لوبق  ببـس  هب  يولو  ّصاـخ  تعیب  اـب  هدـننک  تعیب  بلق  رد  هک  تسا  یتّیفیک  نآ  رون  نیا  زا  دوصقم  و 

. تسا هدرک  تعیب  وا  اب  هک  دوشیم  یسک  دنزرف  وا  هک  تساج  نیمه  زا  تسا و  هدننک  تعیب  ریخا 
نیا دنیبیم ، وا  بلـص  زا  وا  دنزرف  تروص  هب  یهاگ  هدرک و  تعیب  وا  تسد  هب  هک  دـنیبیم  یـسک  تروص  هب  هعقاو  کی  رد  ار  وا  یهاگ 
لوق هتـشگ و  لخاد  وا  بلق  هب  هدـش و  لزان  شرما  ّیلو  زا  هک  تسا  يرهوج  تروص  کی  نآ  هکلب  تسین ، یـضرع  ّتیفیک  کی  ّتیفیک 

اب هکلب  دوشیمن ، هدـید  یّـسح  نامـشچ  اب  تروص  نآ  تسا و  تروص  نیمه  هب  هراشا  ْمُِکبُوُلق  ِیف  ُناـمیِْإلا  ِلُخْدَـی  اََّمل  َو  یلاـعت : يادـخ 
زا هک  سک  ره  دوشیم و  اهر  هّدام  شـشوپ  زا  تروص  نآ  ترخآ  اهخزرب و  ملاع  رد  دوشیم و  هدـید  ترخآ  اـیند و  رد  تریـصب  مشچ 

. دنیبیم ار  نآ  هتفای  ییاهر  يّدام  مشچ  باجح 
570 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، دوریم هار  شیور  شیپ  رد  شماـما  تروص  هب  تّیفیک  نآ  هک  دـنیبیم  دـنیبیم و  ار  نآ  زین  رون  بحاـص  دـنیبیم ، ار  نآ  سک  ره  سپ 
تشپ دوش ، رهاظ  وا  رب  هک  يرادقم  هب  نآ  زا  يهرانتسا  تسا و  ینارون  تروص  نآ  هک  تسا  تهج  نادب  تسار  تمـس  ور و  شیپ  رایتخا 

. درادن بسانت  یناملظ  اب  ینارون  تسرتکیرات و  نآ  هک  تسا  یلفس  توکلم  وا  لامش  تسا و  کیرات  یناملظ و  هک  تسایند  نمؤم  رس 
نآ یهاگ  تسا و  ینارون  زین  نآ  هک  تسا  كاـپ  حاورا  ملاـع  وا  تسار  تمـس  تسا ، ضحم  رون  نآ  هک  تسا  بیغ  ملاـع  وا  يور  شیپ 

، دریمب يرایتخا  گرم  اب  دیامن و  تماقتـسا  دوخ  كولـس  رد  دریگب ، تّدـش  وا  ّتبحم  تسا  یماگنه  نآ  و  دوشیم ، رهاظ  کلاس  رب  رون 
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. دزروب مامتها  روضح  لاح  لوصح  هب  دوخ  كولس  رد  دیاب  کلاس  هکنیا  رب  ینبم  دنیوگیم  اهیفوص  هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا 
هدش هدیمان  رکف  هنیکس و  روضح و  هک  تسا  نامه  نیا  تسادخ ، تفرعم  نآ  هک  تسا  ّتینارون  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  تخانش  نامه  نیا  و 

. تسادخ یقیقح  رکذ  نامه  نیا  و 
. داب تراشب  امش  رب  زورما  دوشیم : هتفگ  اهنآ  هب  ای  دنیوگیم ، هکیالم  ای  ییوگیم  وت  َمْوَْیلا ] ُمُکارُْشب  ]

. داب تراشب  تسا  يراج  شناتخرد  ریز  اهرهن  هک  یتشهب  اهِیف ] َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٌتاَّنَج  ]
. تشذگ اهتشهب  ریز  زا  اهرهن  نایرج  نیاب  نارمع  لآ  يهروس  رخآ  رد 

تسامش . گرزب  يزوریف  تداعس و  نامه  نیا  و  ُمیِظَْعلا ] ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  ]
571 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنیوگ نامیا  لها  هب  قفانم  نانز  نادرم و  زور  نآ  رد  َنوُِقفانُْملا ] ُلوُقَی  َمْوَی  ]
. تسا مویلا »  » زا لدب  ای  َنِینِمْؤُْملا » يََرت  َمْوَی   » زا لدب  هلمج  نیا 

. دیشاب رظتنم  ای  دینکم  باتش  دینک و  هاگن  امب  انوُرُْظنا ] اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ُتاِقفانُْملا  َو  ]
. میریگب مه  ام  امش  ییانشور  رون و  زا  ات  ار  ام  دیرگنب  و  ْمُکِرُون ] ْنِم  ْسِبَتْقَن  ]

. ناتیاهرس تشپ  هب  دیدرگرب  دوشیم  هتفگ  اهنآ  هب  تسین  یتبسانم  نیقفانم  نیب  اهنآ و  رون  نینمؤم و  نیب  نوچ 
. دیتشگیم رب  ناترس  تشپ  ایند  رد  هک  روط  نامه  ْمُکَءارَو ] اوُعِجْرا  َلِیق  ]

. دینک بلط  رگید  يرون  دوشیم : هتفگ  نانآ  هب  ازهتسا  باب  زا  ًارُون ] اوُسِمَْتلاَف  ]
. دوشیم هدیشک  اهنآ  نیب  يراوید  ٍروُِسب ] ْمُهَْنَیب  َبِرُضَف  ]

. راوید نطاب  ای  برد  نطاب  ُُهنِطاب ] ٌباب  َُهل  ]
نطاب تسا ، بجاح  زجاح و  ایلع  توکلم  یلفـس و  توکلم  نیب  هک  تسا  یباجح  زا  ترابع  راوید  ُباذَْعلا ] ِِهلَِبق  ْنِم  ُهُرِهاظ  َو  ُۀَمْحَّرلا  ِهِیف  ]
عاونا نآ و  شتآ  مّنهج و  نآ  رد  هک  تسا  یلفـس  توکلم  هب  نآ  رهاـظ  و  تسا ، ناوـضر  تمحر و  نآ  رد  هک  تساـیلع  توـکلم  هب  نآ 

. تسا نآ  باذع 
میدوبن . امش  اب  ّتیناسنا  رد  ام  رگم  دنیوگیم : نینمؤم  هب  دنهدیم و  رس  ادن  درم  نز و  نیقفانم  ْمُهَنوُداُنی ] ]

572 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
؟ میدوبن امش  اب  ّصاخ  تعیب  نامیا و  رد  ای  ّماع ، تعیب  مالسا و  رد  ای  تّیناسنا ، رد  ام  رگم  ْمُکَعَم ] ْنُکَن  َْمل  َأ  ]

. دیدوب ام  اب  نامیا  رهاظ  رد  مالسا و  رهاظ  رد  ارچ ، هک  دنهدیم  باوج  یَلب ] اُولاق  ]
. دیدرک هنتف  امش  نکیل  و  ُْمْتنَتَف ] ْمُکَّنِکل  َو  ]

زین نتخاـس  عـقاو  هنتف  رد  ندرک و  هارمگ  هرقن ، ـالط و  ندرک  بآ  ياـنعم  هب  يدنـسپب و  ار  يزیچ  وـت  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  هنتف »  » ظـفل
. دشابیم

. دیدوب نینمؤم  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تکاله  رظتنم  ُْمتْصَّبََرت ] َو  ْمُکَسُْفنَأ  ]
. دیدوبن ام  اب  تهج  نیا  رد  دیدرک و  ّکش  شیوخ  نید  رد  ُْمْتبَتْرا ] َو  ]

. درک رورغم  تشادزاب و  نآ  يارب  لمع  ترخآ و  بلط  زا  ار  امش  اهوزرآ  و  ُِینامَْألا ] ُمُْکتَّرَغ  َو  ]
. دیسر امش  حاورا  ضبق  هب  ادخ  رما  ات  ِهَّللا ] ُْرمَأ  َءاج  یَّتَح  ]

. تسا عیسو  هبوت  نامز  تسا و  میرک  ادخ  هتفگ  هک  هتخاس ، رورغم  ادخ  هب  ار  امش  ناطیش  ُروُرَْغلا ] ِهَّللِاب  ْمُکَّرَغ  َو  ]
. دیرادن هیدف  هک  یلاح  رد  دوشیمن  هتفرگ  امش  زا  زورما  دیشاب  هتشاد  مه  هیدف  رگا  ٌۀَیِْدف ] ْمُْکنِم  ُذَخُْؤی  َمْوَْیلاَف ال  ]
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. دوشیمن هتفریذپ  هیدف  زین  دندش  رفاک  هک  نانآ  زا  و  اوُرَفَک ] َنیِذَّلا  َنِم  َو ال  ]
امـش و   ) درادن یفّرـصت  امـش  رد  يزیچ  شتآ  زا  ریغ  تسامـش و  کلام  نآ  هک  تسامـش ، رما  يّدصتم  شتآ  ْمُکالْوَم ] َیِه  ُراَّنلا  ُمُکاوْأَم  ]

(. نآ هب  دیراوازس 
. تسا يدب  رایسب  هاگیاج  شتآ  و  ُریِصَْملا ] َْسِئب  َو  ]

573 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ناسرت ادـخ  دای  هب  ناـشیاهلد  دـناهدروآ  ناـمیا  هکیناـسک  اـت  هدیـسرن  نآ  تقو  اـیآ  ِهَّللا ] ِرْکِذـِل  ْمُُهبُوُلق  َعَشَْخت  ْنَأ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ِنْأَـی  َْمل  َأ  ]

. دندرگ
نآ رد  فوقو  هب  ندـش  یـضار  هبترم و  کی  رد  نداتـسیا  زا  یـشان  قافن  رگید  يوس  زا  درک و  رکذ  ار  نینمؤم  رون  نیقفانم و  لاـح  یتقو 

، دومن رذح  رب  ار  نانآ  هلـصاح  بتارم  رب  نداتـسیا  زا  هک  يوحن  هب  درک  دزـشوگ  رتالاب  تاماقم  هب  ار  نینمؤم  تکرح  يدـنک  تسا  هبترم 
. تسا راکنا  خیبوت و  يارب  اجنیا  رد  ماهفتسا  اریز 

َنیِعِـشاْخلا یَلَع  اَّلِإ  ٌةَرِیبََکل  اهَّنِإ  َو  یلاعت : يادـخ  لوق  ریـسفت  رد  عضاوت  عوضخ و  نیب  نآ و  نیب  قرف  عوشخ و  ینعم  نایب  هرقب  يهروس  رد 
. تشذگ

تـسا رکذ  بحاص  دوصقم  ای  تسا ، وا  تمظع  رّکذت  ادخ و  رّکذت  ای  دوش ، هتفرگ  رکذ  بحاص  زا  هک  تسا  يرکذ  ادـخ  رکذ  زا  دوصقم 
. تسا رکذ  بحاص  شتّینارون  ماقم  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  ای  تسا  وا  تّیرشب  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  نآ  و 

. هدمآ دورف  ّقح  زا  هچنآ  هب  و  ِقَْحلا ] َنِم  َلَزَن  ام  َو  ]
. تسا یسفنا  ای  یقافآ  تادراو  ای  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  نآرق  ای  تلاسر ، ماکحا  ای  نآرق ، تایآ  ّقح  زا  دوصقم 

« نأی ملأ   » رب فطع  تسا و  هدش  یهن  ای  عشخت »  » رب فطع  تسا و  یفن  نآ  هدش و  هدـناوخ  بیاغ  تروص  هب  اونوکی »  » ظفل اُونوُکَی ] َو ال  ]
. دنشاب نینچ  دیابن  دننک و  فّقوت  دنتسیاب و  دوخ  ماقم  رب  نینمؤم  دیابن  دشاب : هتفگ  هک  ییوگ  انعم ، رابتعا  هب 

رب  فطع  دشاب و  یفن  دناوتیم  هک  هدش  هدناوخ  باطخ  تروص  هب  و 
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(. اونوکی اوفقی و ال  ال  : ) دوشیم نینچ  هیآ  ریدقت  تافتلا ، انعم و  رابتعا  هب  فطع  دشاب و  یهن  دناوتیم  دشاب ، تبیغ  زا  تافتلا  و  عشخت » »
دوقفم اهنآ  زا  هک  یتاماقم  هب  یّقرت  دیـشک ، لوط  ناشماقم  رد  نداتـسیا  فوقو و  نامز  ُدَمَْألا ] ُمِْهیَلَع  َلاطَف  ُْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلاَک  ]

. دندرکن تسا 
. دندش جراخ  ناشماما  مکح  زا  و  دنتشگ ، قساف  و  دندش ، قفانم  اهنآ  رتشیب  َنوُقِساف ] ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  َو  ْمُُهبُوُلق  ْتَسَقَف  ]

يهراب رد  هیآ  نیا  ینعی  دـشاب ، نینچ  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ماـما  رد  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  ياـنعم  هدـش : تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
تاماقم هب  جورخ  مدع  دحاو و  ماقم  رب  فوقو  ببس  هب  هک  هتشاد  رذح  رب  ار  اهنآ  هیآ  نیا  اب  دنوادخ  هدش و  لزان  تبیغ  نامز  رد  نینمؤم 
تاماقم هب  نآ  زا  ندشن  جراخ  ماقم و  کی  رد  فوقو  ببـس  هب  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  نامز  نیقفانم  دـننام  دـنوش ، قفانم  رتالاب 

. دندرک لوبق  دنتفریذپ و  ار  نآ  نینمؤم  زا  لبق  دش و  هداد  تّوبن  باتک  نانآ  هب  هچ  دندش ، قفانم  رتالاب 
. دنادرگیم هدنز  گرم  زا  سپ  ادخ  ار  نیمز  هک  دینادب  اِهتْوَم ] َدَْعب  َضْرَْألا  ِیُْحی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  ]

زا ناگدـننک  فّقوت  نیفقاو و  زا  یهورگ  درک  خـیبوت  فوقو  نیا  رب  ار  اـهنآ  تشاد و  رذـح  رب  فوـقو  زا  ار  نینمؤـم  هکنآ  زا  دـعب  اـیوگ 
. تسین يزیچ  اهلد  تواسق  زج  ام  يارب  نیا  رب  انب  دنتفگ : دندش و  سویأم  تمحر 

بولق نیمز  دـنوادخ  هک  دـینادب  دومرف : اجر  دـیما و  بناج  نداد  حـیجرت  ناشيدـیما و  ان  سأـی و  ندرب  نیب  زا  يارب  یلاـعت  يادـخ  سپ 
575 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ادخ  حور  زا  سپ  دنکیم  هدنز  ترخآ  رد  ماما  رون  اب  ای  ایند  رد  ادخ  رکذ  اب  ار  نینمؤم 
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. دیوشن سویأم  وا  تمحر  و 
. میدرک نایب  امش  يارب  ار  دوخ  تردق  لیالد  و  یسفنا ) یقافآ و  ینیودت   ) تایآ ام  ِتایْآلا ] ُمَُکل  اَّنََّیب  ْدَق  ]

كرد ناتیاهلقع  اب  ای  دـینک ، كرد  ینالقع  كاردا  اب  ای  دـینک ) هشیدـنا  هدـش و  هّبنتم  ات   ) دـیزروب درخ  امـش  هک  دـشاب  َنُولِقْعَت ] ْمُکَّلََعل  ]
. تسا عوشخ  بجوم  اهلد و  ینشور  الج ، رکذ  تسا و  بلق  تواسق  بجوم  ماقم  کی  رد  نداتسیا  هک  دیبایرد 

. دننک ناسحا  هقدص و  ادخ  هار  رد  هک  ینانز  نادرم و  انامه  ِتاقِّدَّصُْملا ] َو  َنِیقِّدَّصُْملا  َّنِإ  ]
باب زا  داص  فیفخت  اب  دـنهدیم و  هقدـص  هک  یناسک  ینعی  هدـش ، هدـناوخ  لّعفت  باب  زا  داص  دـیدشت  اب  تاقّدـصملا » نیقّدـصم و   » ظفل

. دندرک قیدصت  ار  شلوسر  ادخ و  هک  یناسک  ینعی  هدش ، هدناوخ  لیعفت 
. دنهد وکین  ضرق  ادخ  هب  و  َهَّللا ] اوُضَْرقَأ  َو  ]

قلطم قافنا  يانعم  هب  قّدصت  رگا  تسا  قّدـصت  دـییقت  ریدـقت  ره  هب  تسا و  مال  فلا و  يهلـص  رب  فوطعم  ای  هضرتعم  ای  هّیلاح  هلمج  نیا 
. دشاب هّللا  هجول  قافنا  ینعم  هب  رگا  تسا  نآ  دیکأت  ای  دشاب ،

«. 1  » دشاب ماما  يهلص  ادخ  هب  نداد  ضرق  زا  دوصقم  نادنمزاین و  رب  قافنا  قّدصت  زا  دوصقم  تسا  نکمم  و 
. دندرک قافنا  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  دوش : هتفگ  هک  تسا  نیا  يهلزنم  هب  دوشیم و  فطع  هلمج  داص  فیفخت  تئارق  ربانب  و 

__________________________________________________
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هب ینعی  [ ) ٌمیِرَک ٌرْجَأ  ْمَُهل  َو  ْمَُهل  ُفَعاُضی  ًانَـسَح  ًاضْرَق   ] َهَّللا اوُضَْرقَأ  َو  ِتاقِّدَّصُْملا  َو  َنِیقِّدَّصُْملا  َّنِإ  ادـخ : لوق  داص  دـیدشت  تئارق  رب  انب  و 
. دنک اطع  زین  تمارک  فطل و  اب  شاداپ  دزاس و  ربارب  نیدنچ  ار  نانآ  ناسحا  ادخ  دنهد ) هنسحلا  ضرق  ناجاتحم 

: یلاعت يادخ  لوق  تسا و  قافنا  يازج  نایب  هلمج  و  ةاکزلا ) نوطعی  نیذلا  نا  : ) دوش هتفگ  هک  تسا  نیا  يهلزنم  هب 
. تسا نامیا  شاداپ  ازج و  نایب  «[ 1  » َنوُقیِّدِّصلا ُمُه  َِکئلوُأ  ِِهلُسُر  َو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ]

. تسا هلاّمع  ةّوق  ءازج  نایب  َنِیقِّدَّصُْملا  َّنِإ  رگید : ترابع  هب  و 
. تسا هماّلع  يهّوق  يازج  نایب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  و 

تاکز همالع و  يهّوق  رب  زامن  هماّلع و  يهّوق  بناج  حـیجرت  زامن و  ازج و  نایب  یمّود  تسا و  تاکز  يازج  ناـیب  یلّوا  رگید  تراـبع  هب  و 
رد تداهـش  یتسار و  قدص و  لامک  ندرک  رـصح  يارب  ْمِهِّبَر ] َْدنِع  ُءادَهُّشلا  َو   ] َنوُقیِّدِّصلا ُمُه  َِکئلوُأ  یلاعت : يادـخ  لوق  هچ  دـشابیم .

: یلاعت يادخ  لوق  تسنانآ و 
هب هفاـضا  رون  رجا و  هک  دوشیم  لـصاح  تهج  نآ  زا  میخفت  نیا  و  تسا ، اـهنآ  رون  رجا و  تشادـگرزب  میخفت و  ْمُهُرُون ] َو  ْمُهُرْجَأ  ْمَُهل  ]

رگم تسین  نکمم  نانآ  رجا  تخانش  هک  تسانعم  نادب  نیا  تسا و  هدش  اهنآ 
__________________________________________________

مالّـسلا هیلع  ّیلع  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  ماکحالا  بیذهت  تسام . نایعیـش  يارب  ام و  يارب  نیا  مالّـسلا : هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ( 1)
 ].....[ بوشآ رهش  نبا  بقانم  تسا . مظعا  قوراف  تّما و  نیا  ربکا  قیدص 
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. اهنآ هب  ندش  هفاضا  ببس  هب 

. دشابیم نآ  ربخ  مهرجا » مهل   » و تسا ، ءادتبم  ءادهّشلا »  » ظفل دناهتفگ : یضعب  و 
رد ریخ  دوجو  هب  دشکب و  ار  نآ  راظتنا  دمهفب ، دسانشب و  ار  بلطم  نیا  هک  امش  زا  یناسک  دومرف : هک  تسا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
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هب هکلب  دومرف : سپ  تسا ، هدرک  داهج  مالّـسلا  هیلع  مئاق  باکر  رد  شریـشمش  اب  هک  تسا  یـسک  دننام  وا  دنگوس  ادخ  هب  درب  نامگ  نآ 
موس راب  يارب  سپـس  دشاب ، هدرک  گنج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  باکر  رد  شریـشمش  اب  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـنگوس  ادـخ 

. دشاب هدش  دیهش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  باکر  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دنگوس  ادخ  هب  هکلب  دومرف :
. دراد دوجو  ادخ  باتک  زا  ياهیآ  هراب  نیا  رد  امش  نایم  رد  و 

؟ تسا مادک  هیآ  نآ  دش : هتفگ 
دزن ادهـش  قداـص و  دـنگوس  ادـخ  هب  امـش  دوـمرف : سپـس  هـیآ » رخآ  اـت  ِِهلُـسُر ...  َو  ِهَّللاـِب  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  َو  : » یلاـعت يادـخ  لوـق  دوـمرف :

. تسا رایسب  هداد  صیصخت  ناشنایعیش  هب  ار  ادهش  نیقیّدص و  ینعی  هدش ، دراو  نومضم  نیا  هب  هک  يرابخا  دیتسه و  ناتراگدرورپ 
. دنکیم زاینیب  رابخا  هّیقب  لقن  زا  دوشیم  رکذ  هک  ربخ  نیا  و 

تمدخ يدرم  تشک  ار  جراوخ  مالّسلا  هیلع  ماما  ناورهن  گنج  رد  یتقو  هدش : تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  تسا : نیا  ربخ  نآ  و 
دهاش میدوب و  امـش  روضح  رد  فقوم  نیا  رد  هک  ام  لاح  هب  اشوخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ای  درک : ضرع  دیـسر و  مالّـسلا  هیلع  ماـما 

. میتشک ار  جراوخ  امش  یهارمه  هب  میدوب و  امش  باکر  رد  گنج 
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اب دندرک و  یهارمه  ار  ام  فقوم  نیا  رد  یناسک  دیرفآ  ار  قلخ  تفاکـش و  ار  هناد  هک  ادخ  هب  دـنگوس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
. تسا هدیرفاین  ار  نانآ  دادجا  ناردپ و  دنوادخ  زونه  هک  دندوب  ام 

؟ دندوب هارمه  ام  اب  هنوگچ  دناهدشن  هدیرفآ  زونه  هک  یهورگ  درک : ضرع  درم  نآ 
مالـس ام  رب  دـنوشیم و  کیرـش  میتسه  هک  هچنآ  رد  ام  اب  هک  دـنیآیم ، دوجو  هب  نامّزلا  رخآ  رد  یهورگ  هکلب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما 

. دنتسه ام  ياکرش  نانآ  ّقح  هب  دننکیم ،
لها اهنآ  دندرک  بیذـکت  ار  یهلا  تایآ  ندـش و  رفاک  ادـخ  هب  هکنانآ  و  «[ 1  » ِمیِحَْجلا ُباحْـصَأ  َِکئلوُأ  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ]

. دنخزود شتآ 
. دشابیم ِِهلُسُر » َو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا   » لباقم رد  هلمج  نیا 

. دینادب اوُمَلْعا ] ]
قافنا و ترخآ و  هب  بیغرت  نآ و  مزاول  ایند و  یگدنز  رد  دـهز  هب  قیوشت  تسا و  عطقنم  شلبق  ام  زا  هک  تسا  یمالک  يادـتبا  هلمج  نیا 

. تسا قافنا  ندومن  ناسآ 
. یشاّیع وهل و  هنالفط و  تسا  هچیزاب  تقیقح  هب  ایند  یناگدنز  هک  ٌوَْهل ] َو  ٌبَِعل  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اَمَّنَأ  ]

تسا و ینالقع  ریغ  یلایخ  تیاغ  کی  ياراد  هک  تسا  يزیچ  بعل 
__________________________________________________

دلج 7 ص 67 عماج  ریسفت  دنخزود - لها  اهنآ  دناهدرک  بیذکت  ار  شنادنزرف  نینمؤملا و  ریما  تیالو  هدش  رفاک  ادخ  هب  هکنانآ  ( 1)
579 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

یـصخش راک  هک  تسین  زیاج  هن  رگ  درادـن و  دوش  ساسحا  كرد و  هک  یتیاغ  ینعی  درادـن ، مه  یلایخ  تیاغ  چـیه  هک  تسا  يزیچ  وهل 
. دشاب تیاغ  نودب  راتخم  لعاف 

. تسا وهل  بعل و  ایند  یگدنز  لصاح  ای  ایند ، یگدنز  عاتم  هک  دینادب  تسا : نینچ  هیآ  ریدقت  و 
نادنزرف لام و  ندوزفا  صرح  رگیدکی و  اب  ییاتـسدوخ  رخافت و  هنانز و  شیارآ  و  ِدالْوَْألا ] َو  ِلاْومَْألا  ِیف  ٌُرثاکَت  َو  ْمُکَْنَیب  ٌرُخافَت  َو  ٌۀَنیِز  َو  ]

. تسا دالوا  لاوما و  رد  ندرک  هبلغ  يدایز و  بلط  ایند  یگدنز  ینعی 
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. دنامیمن یقاب  روما  نیا  زا  کی  چیه  هلقاع  يهّوق  يارب  و 
. درابب عقوم  هب  هک  تسا  یناراب  دننام  ٍْثیَغ ] ِلَثَمَک  ]

. تسا فوذحم  يادتبم  ربخ  هلمج  نیا  ای  تسا ، هتسشن  لوعفم  رد  ياج  شدعب  ام  و  اّمنا »  » ظفل ای  تسا ، اوملعا »  » مّود لوعفم  هلمج  نیا 
. تسا هدییور  ناراب  ببس  هب  هک  یهایگ  ینعی  ناراب ، هایگ  ُُهتابَن ] َراَّفُْکلا  َبَجْعَأ  ]

هایگ تروص  هب  دنرفاک  ادخ  هب  هک  تهج  نآ  زا  راّفک  نوچ  هتشاداو ، باجعا  تفگـش و  هب  ار  راّفک  هایگ  ندییور  دومرف : یلاعت  يادخ  و 
. دنوشیم لاحشوخ  وا  ماعنا  معنم و  هب  اهنآ  هک  راّفک  ریغ  فالخ  هب  دنوشیم  هدز  تفگش  رتشیب 

. ددرگیم راچد  یتفآ  هب  ای  دسریم  رخآ  تیاغ و  هب  هکنیا  باب  زا  دوشیم ، گشخ  سپس  ُجیِهَی ] َُّمث  ]
قیال دوشیم و  مزیه  سپس  ًاماطُح ] ُنوُکَی  َُّمث  ارَفْصُم  ُهارَتَف  ]

580 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. شتآ نتخوس و 

. تسا مّنهج  تخس  باذع  ار ) نابلط  ایند   ) ترخآ ملاع  رد  و  ٌدیِدَش ] ٌباذَع  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  ]
هب هیبشت  راک  يادتبا  رد  ار  ناسنا  تروص  هدز و  نامسآ  زا  ناراب  ندمآ  هب  لثم  ار  حاورا  نامـسآ  زا  تایح  بآ  ندش  لزان  ایند و  یگدنز 

. تسا فیعض  ادتبا  رد  هک  هدرک  هایگ  ندییور 
زا لفاغ  دوشیم و  باداش  زبس و  هایگ  لاح  نآ  رد  هک  هدرک  هایگ  ندـش  گرزب  اوتـسا و  هب  هیبشت  ار  ناـسنا  ندـش  گرزب  اوتـسا و  سپس 

يدرز و هایگ و  ندـش  کشخ  هب  هیبشت  ار  وا  گرم  هرخـالاب  ناـسنا و  ندـمآ  نییاـپ  طاـطحنا و  سپـس  ددرگیم ، هدـنز  تفگـش  ترخآ 
هدومن هیبشت  کشخ  هایگ  نتخوس  ندش و  شتآ  هب  هدروخ  ار  ایند  بیرف  هک  یـسک  يارب  ار  يورخا  باذع  سپـس  هدرک ، نآ  یگتـسکش 

. تسا
دادعتـسا و طرـش  هب  تسا  همه  يارب  ای  تسا ، هدروخن  ار  ایند  بیرف  هک  تسا  یـسک  يارب  ناوضر  ترفغم و  ٌناوْضِر ] َو  ِهَّللا  َنِم  ٌةَرِفْغَم  َو  ]

. قاقحتسا
. تسرورغ ببس  هک  تسا  یعاتم  ای  دوشیم  یشان  رورغ  زا  هک  تسا  یتّذل  هرهب و  ایند  یگدنز  ِروُرُْغلا ] ُعاتَم  اَّلِإ  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اَم  َو  ]

. دیباتشب نانمؤم ) يا  الا  [ ) اوُِقباس ]
ایند یگدنز  تایح و  رگا  هدش : هتفگ  هک  ییوگ  دشابیم ، شلبق  ام  زا  یـشان  هک  تسا  رّدـقم  لاؤس  باوج  ای  هجیتن ، يهلزنم  هب  هلمج  نیا 

؟ مینک راک  هچ  ام  سپ  دنتسه  بّذعم  ترخآ  رد  ایند  لها  تسا و  رورغ  عاتم 
دیریگب . تقبس  ادخ  ترفغم  هب  دومرف :
581 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

يانهپ ردق  هب  شـضرع  هک  یتشهب  هارب  ناتراگدرورپ و  شزرمآ  يوس  هب  ِضْرَْألا ] َو  ِءامَّسلا  ِضْرَعَک  اهُـضْرَع  ٍۀَّنَج  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍةَرِفْغَم  یلِإ  ]
. تسا نیمز  نامسآ و 

. تشذگ نیمز  اهنامسآ و  ضرع  هب  تشهب  ضرع  هیبشت  نایب  نارمع  لآ  يهروس  رد 
. تسا هفنأتسم  ای  لاح ، ای  تفص ، هلمج  نیا  هدیدرگ . اّیهم  شناربمایپ  ادخ و  هب  نامیا  لها  يارب  ِِهلُسُر ] َو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ْتَّدِعُأ  ]

. دش رکذ  هک  تشهب  ترفغم و  نیا  ای  وا ، نالوسر  ادخ و  هب  نامیا  نیا  َِکلذ ] ]
. دنکیم اطع  دهاوخ  سک  ره  هب  هک  تسادخ  لضف  نیا  و  ُءاشَی ] ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  ]

شلمع ای  شدوخ  ببـس  هب  یـسک  نیاربانب  تسا ، یلاـعت  يادـخ  زا  یـشان  تسا  تشهب  ترفغم و  ببـس  هک  ناـمیا  يارب  قیفوت  أدـبم  هچ 
. دش دهاوخن  تشهب  لخاد 
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. تسا میظع  رایسب  ادخ  مرک  لضف و  و  ِمیِظَْعلا ] ِلْضَْفلا  ُوذ  ُهَّللا  َو  ]
دنوادـخ رگا  هدـش : هتفگ  هک  ییوگ  تسا ، هدـش  یـشان  شلبق  ام  زا  هک  تسا  یلاؤس  باوج  ای  عطقنم  شلبق  ام  زا  هلمج  نیا  َباـصَأ ] اـم  ]

 ... َباصَأ ام  دومرف : باوج  رد  دنیآیم ؟ اجک  زا  اهالب  بیاصم و  نیا  سپ  دشاب  لضف  ياراد  شناگدنب  هب  تبسن 
ص: ج13 ، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  دـسریم . نیمز  لها  لاوما  رب  ریبک  ملاـع  رد  هک  یمومع  ياـهالب  زا  هک  هچنآ  ِضْرَأـْلا ] ِیف  ٍۀَبیِـصُم  ْنِم  ]

582
مینک و قلخ  ار  اهسفن  نیمز و  هکنآ  زا  لبق  اـی  مینک ، قلخ  ار  سفنا  هکنآ  زا  لـبق  اـهَأَْربَن ] ْنَأ  ِلـْبَق  ْنِم  ٍباـتِک  ِیف  اَّلِإ  ْمُکِـسُْفنَأ  ِیف  ـال  َو  ]

. تسا ظوفحم  حول  باتک  زا  دوصقم 
. ام نتخاس  دراو  تبیصم  تردق و  ملع و  اب  رگم  دنوشیمن  قّقحم  اهالب  بیاصم و  هک  تسا  نیا  دوصقم  و 

. تسناسآ ادخ  رب  ٌریِسَی ] ِهَّللا  یَلَع   ] باتک رد  تبث  نیا  َِکلذ ] َّنِإ  ]
. دیوشن گنتلد  دور  امش  تسد  زا  هچنآ  زگره  ات  دینادب ) ار  نیا  [ ) اْوَسَْأت ْالیَِکل  ]

ربخ امـش  هب  ار  بلطم  نیا  ام  هک  تسا  نیا  هیآ  ریدـقت  تسا و  فوذـحم  هب  ّقلعتم  ای  باتک » یف  : » ادـخ لوق  هب  ّقلعتم  اوسأت » ـالیکل   » ظـفل
. دیروخن فّسأت  اههتشذگ  رب  امش  ات  دوشیم  عقاو  ام  يهدارا  ملع و  اب  تباث ، حول  رد  دوشیم  عقاو  نیمز  رد  هک  هچنآ  دینادب  ات  میداد 
رکـش ار  يادـخ  دیـشاب و  یـضار  دـینک و  ربص  دوشیم  توف  امـش  زا  هک  هچ  ره  رب  هکنیا  يارب  ْمُکاتآ ] اِمب  اوُحَْرفَت  ـال  َو  ْمُکَتاـف  اـم  یلَع  ]

. تسا دهز  لامک  دیآیم  تسد  هب  هک  هچنآ  رد  دوریم و  تسد  زا  هک  هچنآ  رد  ندرکن  رییغت  نوچ  تسا ، دهز  تیاهن  انعم  نیا  دییامن ،
: دومرف یلاعت  يادـخ  تسا ؟ هدـمآ  نآرق  زا  يهملک  ود  نیب  دـهز  يهمه  هدومرف : هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هچناـنچ 

ددرگن لاحشوخ  دیآیم  تسد  هب  هک  هچنآ  هب  و  دروخن ، فّسات  هتـشذگ  رب  هک  یـسک  ْمُکاتآ  اِمب  اوُحَْرفَت  َو ال  ْمُکَتاف  ام  یلَع  اْوَسْأَت  ْالیَِکل 
. دشابیم اراد  ار  دهز  فرط  ود  ره 

شباحصا رکب و  یبا  يهراب  رد  هیآ  نیا  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
583 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. هدنیآ دعب و  يایاضق  هب  عجار  یکی  هتشذگ و  هب  عجار  یکی  «، 1  » هدش لزان 
دیوشن لاحـشوخ  دیتشادن و  ار  لیاضف  نآ  امـش  هک  دوب  یلیاضف  هب  صوصخم  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هک  دـیروخن  فّسأت  ینعی 

. تسا هتشگ  ضراع  امش  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  هک  ياهنتف  يارب 
. تسین ییاتسدوخ  رّبکتم  چیه  رادتسود  ادخ  و  ٍروُخَف ] ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو  ]

. تسا باصأ » ام  : » ادخ لوق  رب  فطع  هلمج  نیا 
حودـمم نیا  هک  تسا  رخف  ّربکت و  باـب  زا  یهاـگ  هدـنیآ  رب  ندـشن  لاحـشوخ  هتـشذگ و  رب  ندـشن  كانهودـنا  هک  تسا  نیا  دوصقم  و 

. دشاب ایند  رد  دهز  زا  یشان  هک  تسا  حودمم  یتقو  طقف  انعم  نیا  تسین ،
ّربکت یلو  دـنهدیمن  هقدـص  هکنانآ  هدـننک و  قافنا  نینمؤم  نینچمه  دـننکیم و  قاـفنا  هک  یناگدـنهد  هقدـص  تسا : نیا  هیآ  ياـنعم  اـی 

. دنتسه ادخ  بضغ  دروم  دنروآیمن  شلوسر  ادخ و  هب  نامیا  دنشورفیم و  رخف  هک  نانآ  دننکیمن ، مک  دوخ  ّتینانا  زا  دننکیم و 
. تسانعم نیمه  ماقم  بسح  رب  دوصقم  یلو  تسنانآ  ندوب  ضوغبم  زا  ّمعا  هچ  رگا  ترابع  نیا  موهفم  هک  هتشذگ  بلطم  نیا  رّرکم 

مک شیوخ  تّینانا  زا  دـننکیمن ، قافنا  دـنزرویم و  لـخب  ناـشیاهّتینانا  اوق و  ضارعا و  لاوما و  دروم  رد  هک  یناـسک  َنُولَْخبَی ] َنیِذَّلا  ]
. دنوشیمن شلوسر  ادخ و  عیطم  دننکیمن و 

قافنا و زا  سک  ره  َلَوَتَی ] ْنَم  َو  ِلُْخْبلِاب  َساَّنلا  َنوُُرمْأَی  َو  ]
__________________________________________________
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دلج 7 ص 72 عماج  ریسفت  یمق - میهاربا  نب  یلع  ریسفت  ( 1)
584 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دناسریمن يررض  لاعتم  دنوادخ  هب  ددرگرب  نامیا 
. درادن دوش  قافنا  دیاب  هک  ییاهزیچ  زا  امش  قافنا  ضارعا و  لاوما و  هب  یجایتحا  تسا و  زاین  یب  یلاعت  يادخ  هچ  ُِینَْغلا ] َوُه  َهَّللا  َّنِإَف  ]

. درادن امش  میظعت  قیدصت و  نامیا و  هب  جایتحا  هک  تسا  یسک  دنوادخ  ُدیِمَْحلا ] ]
. دنادرگیم رب  يور  مالّسلا  هیلع  ّیلع  تیالو  يهراب  رد  لوسر  ادخ و  زا  ای  مالّسلا ، هیلع  یلع  زا  هک  تسا  یسک  دوصقم  و 

وا یـسک  هاوخ  تسا ، دیمح  شدوخ  تاذ  رد  وا  تسوا ، قافنا  هدننک و  ضارعا  زا  زاینیب  تسا  ادـخ  رهظم  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  اریز 
. بیذکت ای  دنک  قیدصت  ار 

هیلع یلع  نامیا و  زا  ات  دشاب  هدننک  قافنا  نمؤم و  دناوتیم  ناسنا  هلیـسو  هچ  هب  دنک : لاؤس  یـسک  هک  دـیآیم  شیپ  نامگ  نیا  اجنیا  رد 
: دهدیم نینچ  ار  لاؤس  نیا  باوج  یلاعت  يادخ  دنادرگن ؟ رب  يور  مالّسلا 

نامیا سک  ره  سپ  میداتسرف ، دنکب  اهنآ  قدص  رب  تلالد  هک  اههزجعم  تلاسر و  ماکحا  اب  ار  شیوخ  نالوسر  ِتانِّیَْبلِاب  انَلُسُر  اْنلَسْرَأ  ْدََقل 
. دروایب يور  نانآ  هب  دهاوخب 

. دنتسه نانآ  ياهتروص  یهلا  ياهتّلم  ینیودت و  ياهباتک  تّوبن ، باتک  َباتِْکلا ] ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأ  َو  ]
مالّـسلا مهیلع  ایبنا  اب  هک  يزیچ  ره  ملع  نآ  اب  هک  تسا  ربکا  مسا  باتک  هدـش : دراو  هیآ  نیا  يهراب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  اذـل  و 

. دوشیم هتسناد  هدوب 
بیعش و حلاص و  باتک  حول و  باتک  نآ  رد  هک  دوشیم  هدناوخ  ناقرف  لیجنا و  تاروت ، باتک  مان  هب  هک  هچنآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما 

مالّسلا  هیلع  میهاربا 
585 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیم هتخانش  ربکا  مسا  نیمه  اب  تسا 
؟ تساجک میهاربا  فحص  سپ  یسُوم  َو  َمیِهاْربِإ  ِفُحُص  یلوُْألا  ِفُحُّصلا  یَِفل  اذه  َّنِإ  هداد : ربخ  ّلج  ّزع و  يادخ  سپ 

«. 1  » تسا ربکا  مسا  نامه  مالّسلا  هیلع  یسوم  فحص  تسا و  ربکا  مسا  نامه  مالّسلا  هیلع  میهاربا  فحص 
. دنیارگ لدع  یتسار و  هب  مدرم  ات  میدرک  لزان  لدع  نازیم  باتک و  ناشیا  رب  و  ِطْسِْقلِاب ] ُساَّنلا  َموُقَِیل  « 2  » َنازیِْملا َو  ]

يهریـس اهاّنب ، نامـسیر  ناپق ، هّفک ، ود  لـیبق  زا  دریگ ، رارق  ساـیقم  دروم  ینعی  دوش  ساـیق  نآ  اـب  يرگید  زیچ  هک  تسا  يزیچ  ره  نازیم 
هب نآ  اب  مدرم  هک  ینازیم  نکل  ینامسآ و  ياهباتک  تیالو ، ّیلو ، تلاسر ، لوسر ، لقع ، عیارـش ، یّلم  یبلاق  ماکحا  تنطلـس ، رد  نیطالس 

. دشابیم رما  ّیلو  دوخ  نآ و  ماکحا  نآ و  لوبق  تیالو و  زا  ترابع  دننک  مایق  طسق  لدع و 
ّبترتم دیدح  رکذ  زا  روظنم  نوچ  نکیل  میداتـسرف  دننکیم  مایق  تلادـع  هب  نآ  اب  مدرم  تسا و  نازیم  یتقو  تیالو  زا  ریغ  ینازیم  ره  هچ 

. دشابیم نآ  لبق  ام  دیدح و  رب  نالوسر  ندرک  يرای  تیاغ  ندش 
ادیپ نّوکت  نداعم  رد  نآ  هکنیا  اب  دـیدح )  ) نهآ ندرک  لزان  يانعم  میداتـسرف و  نالوسر  اب  ار  دـیدح  دوش : هتفگ  هک  تسا  نیا  رتهب  اذـل 

. تسا نآ  داجیا  زا  ترابع  دنکیم 
نآ زا  سپـس  تسا ، هتـشاد  دوجو  رتالاب  ياهملاع  رد  لاثم و  ياـهملاع  رد  تسا  ملاـع  نیا  رد  هک  يدوجوم  ره  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی 

ملاع
__________________________________________________

دلج 7 ص 72 عماج  ریسفت  یفاک - لوصا  ( 1)
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. میهاربا نب  یلع  ریسفت  تسا . ماما  نازیم  ( 2)
586 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدش  لزان  داسف  نوک و  ملاع  هب 

عطق ناویح ، لصافم  اضعا و  عطق  لیبق  زا  تسا ، سوسحم  دهاشم و  بلطم  نیا  هچنانچ  تسا ، راز  راک  یتخـس  نهآ  رد  ٌدـیِدَش ] ٌسَْأب  ِهِیف  ]
. دشاب تیالو  هب  لصّتم  هک  ناسنا  ناویح و  تایح 

ربـکا مسا  نآ  رد  يزیچ  ره  دنـشابیم ، ربـکا  مسا  ود  نآ  تسا ، تلاـسر  تّوبن و  ناـمه  تسا  نـالوسر  هارمه  هک  باـتک  زا  دوصقم  سپ 
. دناتلاسر تّوبن و  تروص  اهنآ  بتک  نالوسر و  عیارش  تسه ،

دوب طسق  هب  مدرم  مایق  بابـسا  نیرتگرزب  زا  تسا - تیالو  ببـس  هب  تلاسر  تّوبن و  ندوب  نازیم  تسا و  لدع  نازیم  هک  تیالو - نوچ  و 
: دومرف دومن و  هفاضا  نآ  زا  دعب  ار  نهآ )  ) دیدح دروآ و  دیدح )  ) نهآ رکذ  زا  لبق  ار  تیاغ  نیا 

تالآ نوچ  دراد ، مدرم  يارب  يدایز  عفانم  نهآ  و  ِساَّنِلل ] ُِعفانَم  َو   ] میداتـسرف ورف  قلطم  روط  هب  ای  نالوسر  اـب  ار  نهآ  َدـیِدَْحلا ] اَْـنلَْزنَأ  َو  ]
. تسا نهآ  زا  اهرگتعنص  اهتعنص و  رتشیب 

. درک دهاوخ  يرای  هک  یبلق  نامیا  اب  ار  شلوسر  ادخ و  هک  دوش  مولعم  ات  ِْبیَْغلِاب ] ُهَلُسُر  َو  ُهُرُْصنَی  ْنَم  ُهَّللا  َمَْلعَِیل  َو  ]
ناگدننک يرای  زا  بیغ  يهلیسو  هب  دنوادخ  هک  یلاح  رد  ای  تسادخ ، بناج  زا  بیغ  زا  يهدنهد  يرای  هک  یلاح  رد  ینعی  بیغلاب »  » ظفل

نیا لوزن  ریخأت  هجو  تسا و  ُساَّنلا  َموُقَِیل  ادـخ  لوق  رب  فطع  َمَْلعَِیل  یلاـعت : يادـخ  لوق  تسا ، هرـصنی »  » فرظ بیغلاـب »  » ظـفل اـی  تسا ،
. تشذگ دیدح  لوزن  زا  هلمج 

تسا . ردتقم  يوق و  رایسب  ادخ  هک  ٌزیِزَع ] ٌّيِوَق  َهَّللا  َّنِإ  ]
587 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دناوتیمن زیچ  چـیه  وا  دارم  قّقحت  زا  تسا ، رداق  دـنک  هدارا  هک  زیچ  ره  رب  تساناوت و  يوق و  ادـخ  اریز  تسین ، امـش  يراـی  هب  یجاـیتحا 
. تسین هریچ  بلاغ و  وا  رب  زیچ  چیه  دوش ، عنام 

. دوش ادج  قفاوم  نمؤم  زا  قفانم  رفاک و  دیامن و  ناحتما  ار  امش  تسا  هتساوخ  راک  نیا  اب  دنوادخ  و 
. لامجا رب  لیصفت  فطع  لیبق  زا  دشابیم  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  ادخ : لوق  رب  فطع  هلمج  نیا  میداتسرف . ام  هّتبلا  و  اْنلَسْرَأ ] ْدََقل  َو  ]

. میداد رارق  ینامسآ  باتک  تّوبن و  ناشنادنزرف  ار و  میهاربا  حون و  تلاسر  ینعی  َباتِْکلا ] َو  َةَُّوبُّنلا  اَمِِهتَّیِّرُذ  ِیف  اْنلَعَج  َو  َمیِهاْربِإ  َو  ًاحُون  ]
طـساوا رد  ای  مالّـسلا ، مهیلع  ایلوا  ایبنا و  دننام  ادتها  تیاده و  تیاغ  رد  دناهتفای  تیاده  میهاربا  حون و  يهّیرذ  زا  یناسک  ٍدَـتْهُم ] ْمُْهنِمَف  ]

. نینمؤم ریاس  دننام  دناتیاده  ادتها و 
. دنتفاتش يراکدب  قسف و  هب  يرایسب  و  َنوُقِساف ] ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  [َو 

. تسا یهارمگ  بناج  رد  هبلغ  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  ات  قساف » مهنم  و  : » دومرفن دتهم » مهنم   » يهلمج لباقم  رد 
. مالّسلا هیلع  بیعش  یسوم و  لیئارسا و  ینب  ایبنا  زا  ام  نالوسر  اِنلُسُِرب ] ْمِهِراثآ  یلَع  اْنیَّفَق  َُّمث  ]

ار میرم  نب  یـسیع  سپـس  و  اهوُعَدَْتبا ] ًۀَِّینابْهَر  َو  ًۀَمْحَر  َو  ًۀَْـفأَر  ُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ِبُوُلق  ِیف  اْنلَعَج  َو  َلیِْجنِْإلا  ُهاْنیَتآ  َو  َمَیْرَم  ِْنبا  یَـسیِِعب  اْنیَّفَق  َو  ]
نکیل میداد و  رارق  ینابرهم  تفأر و  وا  یقیقح )  ) ناوریپ لد  رد  میدرک و  اطع  ار  لیجنا  ینامسآ  باتک  وا  هب  میداتسرف و 

588 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنتخیگنارب تعدب  دوخ  شیپ  زا  ار  ایند ) كرت  و   ) تینابهر

ای تمحر ، نیرتدیدش  تفأر  دشاب و  تعدـب  ات  دـندرک  عارتخا  نید  رد  هکنآ  هن  دـندرک ، عارتخا  ار  ّتینابهر  یـسوم  نید  هب  تبـسن  ینعی 
نآ يانعم  ای  دوشیمن  رهاظ  رهاظ  رد  تمحر  رثا  یلو  دوشیم ، رهاظ  راکـشآ و  رهاظ  رد  نآ  رثا  هک  تسا  يزیچ  اـی  تسا ، نآ  نیرتقیقر 
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. تسا سکعلاب  ود 
سـالپ دنتـشگیم و  عـطقنم  مدرم  زا  هک  دـندوب  يراـصن  ناـنیا  دنـشابیم ، ناـبهر »  » درفم بهاّرلا »  » ردـصم ود  ره  ۀـبهر »  » ّتیناـبهر و و 

. دندرکیم تدابع  تولخ  ياهاج  رد  اههوک و  رد  دندیشوپیم 
. میدرکن اقلا  نانیا  بولق  رد  ار  نآ  ینعی  ْمِْهیَلَع ] اهاْنبَتَک  ام  ]

« انبتک  » يارب هل  لوعفم  هلمج  نیا  تسین  زیاج  نوچ  ادـخ ، ناوضر  بلط  لاح  رد  ای  ادـخ ، ناوضر  بلط  يارب  رگم  ِهَّللا ] ِناوْضِر  َءاِغْتبا  اَّلِإ  ]
. دشاب

ناوضر هک  دوب  تهج  نادـب  ّتینابهر  عارتخا  میدرکن و  بجاو  نانآ  رب  ام  دـندرک ، عارتخا  ار  تّینابهر  ناـنآ  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  اـی 
. دندرکیم بلط  ار  ادخ 

: یلاعت يادخ  لوق  نکل  و  دوشیم ، عطقنم  يانثتسا  نیاربانب 
ياضتقم هب  لمع  ای  دنداد ، رارق  شیوخ  سفن  ياوه  اب  ار  تّینابهر  هک  انعم  نیدـب  دـنکیم ، دـییأت  ار  لّوا  يانعم  اِهتَیاعِر ] َّقَح  اهْوَعَر  امَف  ]

بادآ سّـسؤم  ادـخ  يهفیلخ  دـندشن و  یهتنم  ادـخ  يهفیلخ  هب  تّینابهر  نآ  اب  ای  دـندرکن ، دـصق  ار  ادـخ  ناوضر  نآ  اب  ای  دـندرکن ، نآ 
. تسا هّللا  یلا  كولس 

ص: ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دندرک . بیذکت  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  اهنآ  هک  هدش  هداد  تبسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبن  هب  و 
589

. دندروآ نامیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  هک  نانآ  اُونَمآ ] َنیِذَّلا  اَْنیَتآَف  ]
. دننکیمن يوریپ  ادخ  يهفیلخ  رما و  ّیلو  زا  نانآ  زا  يرایسب  َنوُقِساف ] ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  َو  ْمُهَرْجَأ  ْمُْهنِم  ]

. دندوب هورگ  هقرف و  ود  داتفه و  رب  مدرم  امش  زا  لبق  دومرف : هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا 
ناهاشداپ و اب  هک  دـندوب  نانآ  لّوا  هورگ  دـندش ، كاله  اـهنآ  يهّیقب  و  دـندرک ، ادـیپ  تاـجن  هورگ  ود  طـقف  فلتخم  ياـههورگ  نیا  زا 
اب هلباقم  ناوت  هک  دـندوب  یناسک  مّود  هورگ  دنتـشک ، ار  ناـنآ  ناـهاشداپ  دـندیگنج ، دـندوب  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  نید  ّدـض  رب  هک  كولم 

دنتشگ و اهرهش  رد  نانیا  دننکب ، مالّسلا  هیلع  یسیع  نید  ادخ و  نید  هب  توعد  ار  اهنآ  دنتسناوتیمن  رگید  يوس  زا  دنتـشادن و  ار  كولم 
ادخ لوسر  سپـس  اهاْنبَتَک  ام  اهوُعَدَْـتبا  ًۀَِّینابْهَر  َو  هدومرف : ناشیا  هراب  رد  یلاعت  يادـخ  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  دـندرک ، رایتخا  تّینابهر 
ادا ار  نآ  ّقح  هدرک و  ار  تّینابهر  تیاعر  دـش ، نم  وریپ  دومن و  قیدـصت  ارم  دروآ ، ناـمیا  نم  هب  هک  یـسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

. دنایهابت تکاله و  رد  دندرواین  نامیا  نم  هب  هک  یناسک  هدومن و 
. دندیورگ ّقح  هب  هک  یناسک  يا  اُونَمآ ] َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ]

ّمذ دـندرواین  دّـمحم  هب  نامیا  دـندنام و  یقاب  ناـشدوخ  نید  تروص  رب  هک  ار  ناـنآ  دومن ، حدـم  ار  باـتک  لـها  زا  نینمؤم  هکنآ  زا  سپ 
. داد رارق  ادن  باطخ و  دروم  يوبن  ّماع  تعیب  اب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  نینمؤم  قلطم  َنوُقِساف  ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  َو  دومرف : و  دومن ،
مالـسا دّرجم  رگا  دومرف : دندروآ و  نامیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  ّماع  تعیب  اب  هک  دنتـسه  باتک  لها  زا  یناسک  ادن  زا  دوصقم  ای 

ّماع و  تعیب  زا  یشان 
590 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دندشیمن هدیمان  قساف  دشیم و  یفاک  ناشدوخ  نید  لوبق  مه  باتک  لها  يارب  دوب  یفاک  تاجن  يارب  نید  لوبق 
عیمج رد  َهَّللا ] اوُقَّتا   ] هکلب دینکن ، افتکا  ماع  تعیب  هب  دـینکن و  فّقوت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  نید  تروص  رد  نینمؤم  يا  امـش  سپ 

ادـخ زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  يهراـب  رد  وا  لوق  تفلاـخم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  تفلاـخم  رد  اـی  دیـسرتب ، وا  زا  ادـخ  یهاون  رماوا و 
. دیسرتب
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. دوشیم لصاح  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  نآ  هک  دیروآ  نامیا  یقیقح  نامیا  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  ِِهلوُسَِرب ] اُونِمآ  َو  ]
. دهدیم امش  هب  ار  دوخ  تمحر  زا  مهس  ود  « 1 [ » ِْنیَْلفِک ْمُِکتُْؤی  ]

. تیالو لوبق  رب  مهس  کی  تلاسر و  لوبق  رب  مهس  کی  ِِهتَمْحَر ] ْنِم  ]
. ّصاخ تعیب  رب  یمهس  بیصن و  ّماع ، تعیب  رب  یبیصن  رگید : ترابع  هب  و 

. نامیا لوبق  رب  یمهس  مالسا و  لوبق  رب  یمهس  مّوس  ترابع  هب 
. بلق ماقم  رد  یمهس  یناسنا و  سفن  ماقم  رد  یمهس  مراهچ : ترابع  هب  و 

. ناوضر تشهب  زا  یمهس  و  میعن ، تشهب  زا  یمهس  مجنپ : ترابع  هب  و 
. هماّلع يهّوق  يارب  یمهس  هلاّمع و  هّوق  يارب  یمهس  مشش : ترابع  هب  و 

__________________________________________________

یفاک لوصا  مالسلا . امهیلع  نیسحلا  نسحلا و  ( 1)
591 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دییامیپ دبا ) تشهب   ) هار رون  نادب  هک  دنک  اطع  ار  امش  نآرق  وترپ  زا  يرون  و  ِِهب ] َنوُشْمَت  ًارُون  ْمَُکل  ْلَعْجَی  َو  ]
لخاد هک  دوشیم  نامیا  هب  ریبعت  نآ  زا  دوشیم و  لخاد  هدـننک  تعیب  بلق  رد  ّصاـخ  تعیب  اـب  هک  تسا  رما  ّیلو  تروص  رون  زا  دوصقم 

. تسا بلق  رد 
زاینیب دیـشروخ  رون  زا  ناسنا  هک  يوحن  هب  دوشیم  رهاظ  نآ  رون  دور  نوریب  اهیگتـسباو  اـهاوه و  ياـهباجح  زا  تروص  نآ  هاـگ  ره 

ّتینارون هب  مالّسلا  هیلع  یلع  تخانـش  نآ و  ینـشور  تروص  نآ  روهظ  هب  هراشا  هک  دنکیم  قارـشا  شراگدرورپ  رون  اب  نیمز  دوشیم و 
. تسادخ تفرعم  نآ  هک  تسا 

. تسا تروص  نیا  روهظ  زا  ترابع  هک  هدش  ناحتما  نامیا  هب  شبلق  هک  ینمؤم  يارب  رگم  دوشیمن  لصاح  تفرعم  نیا  و 
. دوشیم زاینیب  نآ  ياوس  ام  مامت  زا  تروص  نآ  بحاص  دش  علخ  شیاهیگتسباو  سفن و  ياهباجح  زا  تروص  نآ  هک  هاگ  نآ  و 

. تسا شمارآ  هنیکس و  لوزن  نامه  تروص  نآ  روهظ  دوشیم و  هکیالم  لوزن  يرای و  نیرق  تروص  نآ  و 
. تسا ناسنا  ریخا  ّتیلعف  نامه  تروص  نآ  هچ  ِِهب  َنوُشْمَت  ًارُون  دومرف : یلاعت  يادخ  اذل  و 

تاکرح عیمج  هک  دهدیم  رارق  راکشآ  ای  یفخم  رون  تعیب  نآ  اب  دنوادخ  سپ  دوشیم ، قّقحم  ریخا  تّیلعف  اب  زیچ  نآ  ياهراک  يهمه  و 
. دوشیم قّقحم  رون  نامه  اب  وا  بساکم  تادابع و  تانکس و  و 

باذع  ار  یتّما  دنکیم  ایح  یلاعت  يادخ  اریز  تسا ، ادخ  ششخب  نارفغ و  ثعاب  رون  نیا  هچ  دشخبیم ، ار  امش  رون  نآ  اب  ْمَُکل ] ْرِفْغَی  َو  ]
592 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنشاب قساف  رجاف و  لاعفا  لامعا و  رد  تّما  هچ  رگا  دناهداهن ، ندرگ  نآ  هب  دنتفریذپ و  ار  ادخ  بناج  زا  لداع  ماما  تماما  هک  دنک 
ترفغم و يهّدام  وا  رد  هک  یسک  سپ  هن  ای  دشاب ، هتشاد  دوجو  ششخب  بجوم  هاوخ  تسا  شـشخب  یلاعت  يادخ  تلـصخ  ٌروُفَغ ] ُهَّللا  َو  ]

. دوشیم هدیشخب  هلاحم  دشاب ال  تسا  تیالو  نامه  هک  ششخب 
. دشابن هچ  دشاب ، نآ  بجوم  هاوخ  تسا  تمحر  وا  تلصخ  ٌمیِحَر ] ]

. دننکیم ادتقا  یّسأت و  وا  هب  هک  هدش  ماما  هب  ریسفت  یهاگ  رون »  » ظفل و 
دنشابیم و مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  وا  تمحر  زا  بیصن  مهـس و  ود  زا  دوصقم  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

. دننکیم ءادتقا  وا  هب  هک  تسا  یماما  ِِهب » َنوُشْمَت  ًارُون   » زا دوصقم 
. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  رون  تسا : هدمآ  یتیاور  رد  و 
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َمَْلعَی دش ، رکذ  هیآ  لوزن  يهراب  رد  هک  تسا  نامه  نآ  ینعی  تسا ، هدیاز  اّلئل »  » رد ال »  » ظفل دـننادب  باتک  لها  ات  ِباتِْکلا ] ُلْهَأ  َمَْلعَی  اَّلَِئل  ]
. يراصن دوهی و  ینعی  ِباتِْکلا  ُلْهَأ 

. دنرادن یتسد  ادخ  لضف  تمحر و  زا  چیه  هب  اهنآ  هک  ِهَّللا ] ِلْضَف  ْنِم  ٍءْیَش  یلَع  َنوُرِدْقَی  اَّلَأ  ]
: دناهتفگ یضعب  هیآ  نیا  لوزن  يهراب  رد 

دنتفر یشاجن  شیپ  نانیا  دنک ، مالسا  هب  توعد  ار  وا  هک  داتسرف  یشاجن  يوس  هب  راوس  داتفه  اب  ار  رفعج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
. دروآ نامیا  درک و  تباجا  وا  دندرک ، مالسا  هب  توعد  ار  وا  و 

هدب هزاجا  ام  هب  دنتفگ : دوب  رفن  لهچ  نانآ  ددع  دندوب ، هدروآ  نامیا  هک  یشاجن  تکلمم  لها  زا  یتعامج  ددرگرب و  تساوخ  رفعج  سپ 
شیپ

593 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دننکیم یگدنز  ترسع  یتخس و  رد  نیملسم  هک  دندید  دندمآ و  رفعج  اب  مینک ، مالس  وا  هب  میورب و  ربمایپ  نیا 

: دنتفگ دننک و  کمک  ناناملسم  هب  دنتساوخ  هزاجا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا 
ناناملـسم اـب  میروآیم و  ار  ناـملاوما  میوریم و  یهد  هزاـجا  اـم  هب  رگا  مینیبیم  مه  ار  نیملـسم  یتخـس  میراد و  یلاوما  اـم  هّللا  ّیبن  اـی 

. مینکیم يدردمه 
هیآ نیا  یلاعت  يادخ  دندرک ، کمک  ناناملـسم  هب  دندروآ و  ار  ناشلاوما  دنتفر و  نانآ  داد ، هزاجا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ 
لها زا  نینمؤم  ریغ  َنوُقِْفُنی  ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  َو  يادـخ : لوق  ات  َنُونِمُْؤی ...  ِِهب  ْمُه  ِِهْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا  دومن : لزان  نانآ  يهراب  رد  ار 

یناسک ناناملسم  هورگ  يا  دنتفگ : دندرک و  رخف  ناناملسم  رب  دندینـش  ار  اوُرَبَص  اِمب  ِْنیَتَّرَم  ْمُهَرْجَأ  َنَْوتُْؤی  َِکئلوُأ  ادخ : لوق  یتقو  باتک 
دنشاب هدروآ  نامیا  ام  باتک  هب  طقف  هک  یناسک  دنتـسه ، شاداپ  رجا و  ود  ياراد  دنـشاب  هدروآ  نامیا  ام  باتک  امـش و  باتک  هب  هک  ام  زا 

؟ تسیچ زا  ام  رب  امش  يرترب  رگید  سپ  ناناملسم ، امش  رجا  دننام  دنتسه  رجا  کی  ياراد 
رون و اهنآ  رب  داد و  رارق  شاداپ  ود  ناناملـسم  يارب  و  دـش ، لزاـن  ِِهلوُسَِرب  اُونِمآ  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  یلاـعت : يادـخ  لوق  سپ 

. دوشیم هداد  شاداپ  رجا و  ود  دنک  هشیپ  اوقت  دروایب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  نامیا  هک  یسک  يارب  ینعی  درک ، هفاضا  ترفغم 
ادخ  لضف  زا  کی  چیه  تردق  ییاناوت و  اهنآ  هک  دننادب  باتک  لها  ات 

594 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«. 1  » دنرادن ار 

دـشخبیم دهاوخب  هک  ره  هب  وا  هک  تسادخ  تسد  هب  یتمعن  لضف و  ره  و  ِمیِظَْعلا ] ِلْضَْفلا  ُوذ  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ِدَِیب  َلْضَْفلا  َّنَأ  َو  ]
. تسا نایاپیب  تمحر  لضف و  ياراد  ادخ  و 

تسا مالسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ادخ : لوق  زا  دارم  هکنیا  نید ، ّتلم و  نیب  قرف  نامیا و  مالـسا و  نیب  قرف  رب  ینبم  دش  رکذ  هک  هچنآ  ربانب 
: ادخ لوق  دوشیم و  لصاح  ّماع  تعیب  يرهاظ و  توعد  لوبق  اب  هک 

. تسا يولو  ّصاخ  تعیب  اب  ینطاب  توعد  لوبق  یقیقح و  نامیا  هب  رما  اونمآ » »
: مییوگیم ام  روکذم  بلاطم  هب  هّجوت  اب 

. ماع تعیب  اب  تلاسر  لوبق  وحن  هب  هاوخ  دشاب ، هدیقع  نییآ و  وحن  هب  هاوخ  دشاب  ّتلم  باتک  لها  زا  دوصقم  تسا  نکمم 
لیلعت دـشابن ، هدـیاز  ِباتِْکلا  ُلْهَأ  َمَْلعَی  اَّلَِئل  رد  ال »  » ظفل زین  اهّتلم و  ریاس  لها  ای  دنـشاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ّتلم  لـها  هاوخ  و 

. ّصاخ تعیب  اب  نامیا  ینعی  دوشیم ، هدافتسا  ِِهلوُسَِرب  اُونِمآ  ادخ : لوق  زا  هک  دشاب  يراتفگ 
. ینطاب توعد  ندرک  لوبق  اب  دیروآ  نامیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  میتفگ  هک  تسا : نیا  نآ  يانعم  و 
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، دنرادن ییاناوت  ار  ادخ  لضف  زا  يزیچ  رب  اهنآ  هک  دننادیمن  دندوب  تلاسر  باتک  لها  زا  دندش و  عناق  یمالـسا  تعیب  هب  هک  یناسک  اریز 
دنراد تردق  تسا  رهاظ  ایند  لاوما  زا  هک  ادخ  لضف  رب  دننکیم  نامگ  هکلب 

__________________________________________________

دلج 7 ص 78. عماج  ریسفت  ( 1)
595 ص : ج13 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا تیالو  تّوبن و  تلاسر و  تاماقم  نامیا و  تاجرد  زا  یشان  نآ  هک  دنراد  تردق  ینطاب  لضف  رب  دننکیم  نامگ  زین  و 
. دوشیم لصاح  ام  يارب  نامیا  بتارم  زا  يرایسب  مینک  تولخ  هّلچ  کی  رگا  تفگیم : هک  میدینشیم  یضعب  زا  هچنانچ 

نـشور امـش  زجع  روصق و  دیدرک  لوبق  ار  تیالو  دـیروآ و  نامیا  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  هب  هک  هاگ  نآ  یلو 
. دیتسین رداق  ادخ  لضف  زا  يزیچ  رب  هک  دیمهفیم  دوشیم و 

دیشاب هتـشادن  یهاگآ  بلطم  نیا  هب  رگا  تسا و  هّللا  یلا  قیرط  رد  هانگ  نیرتگرزب  نآ  هک  دینکیم  مک  ار  تّینانا  جیردت  هب  هلیـسو  نیدب 
. دیرادیم رب  مدق  ّتینانا  نداد  شیازفا  تهج  رد  مک  مک 

. تساهعمط نیغورد  وترپ  رد  رتشیب  اهدرخ ، هاگراتشک  دومرف : عماطملا  قورب  تحت  لوقعلا  عراصم  رثکا  مالّسلا  هیلع  ّیلع  لاق 
رمثیب وترپ  رب  هّرغ  وشم  رسپ  يا  عمط  اب  شکم  ار  درخ 

ۀعاربلا ج 21 ص 289 جاهنم 

مهدراهچ دلج 

1 ص :  راتفگشیپ ..... 

هراشا

لاحلا نسحا  یلا  انلاح  لّوح  لاوحالا  لوحلا و  لّوحم  اـی  راـهّنلا ، لـیللا و  ّربدـم  اـی  راـصبالا ، بولقلا و  بّلقم  اـی  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
یف دیهش  یهلا  ياربک  تیالو  يهتخابکاپ  قشاع  فیلأت  هدابعلا  تاماقم  یف  ةداعّسلا  نایب  فیرـش  ریـسفت  مهدراهچ  دلج  یـسراف  يهمجرت 

هک ار  هّرس  سّدق  هاش  یلع  ناطلس  هب  بّقلم  یتخدیب  يدابانگ  دّمحم  ناطلس  جاح  ياقآ  ترـضح  نمتؤملا  انالوم  ریهـش  فراع  هّللا ، لیبس 
. دیدرگ پاچ  يهدامآ  یسمش  لاس 1381  زورون  اب  فداصم  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  ابا  ياروشاع  ماّیا  رد 

ۀقیرّطلا ۀعیرّـشلا و  یلا  يداهلا  نامز ، ناشیورد  يامنهار  میدـقت  ییاهن  حیحـصت  رظن و  ناعما  تهج  يدـنمزاین  راسکنا و  زجع ، لامک  اـب 
یتصرف رگا  ات  میدومن ، هاشیلعبوذجم  هدنبات  یلع  رون  رتکد  جاحلا  ياقآ  بانج  مّظعملا  انالوم  هّللا  ءایلوا  ّیـضرم  انفلا  رقفلا و  یف  یهتنملا 

. دنیامرف مالعا  ار  دوخ  تارظن  ارآ و  تسه 
مالّسلا مهیلع  نازورف  يدمرس  رون  هدراهچ  هب  ناشتکرب  ضیف و  رپ  یگدنز  تافیلأت و  مامت  رد  هّرس  سّدق  هاش  یلع  ناطلس  ياقآ  ترضح 

. دناهدومن رون  بسک  دشابیم  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  رصع  ماما  هبیط  راونا  نیا  رون  یلع  رون  نیمهدراهچ ، هک 
مالّسلا مهیلع  نیموصعم  رابخا  رد  دنشابیم ، رفن  هدراهچ  عّیشت  رظن  زا  مالّسلا  مهیلع  یمالـسا  نیموصعم  دادعت  هکنیا  نمـض  هدراهچ  ددع 

، دوشیم زیاح  ار  هدراهچ  ددـع  هک  ناسنا  يدوعـص  ریـس  تفه  یلوزن و  ریـس  تفه  هلمج : زا  دراد ، دوجو  یّمهم  تالیوأت  اهریـسفت و  زین 
. درمش هدراهچ  ددع  زومر  زا  ناوتیم  ار  یهلا  مالک  یحو و  یلوزن  يدوعص و  ریس  نینچمه 

. دشابیم نطاب  وا  رهاظ و  وا  رخآ ، وا  لّوا ، وا  دیآیم ، تسد  هب  نآ  ریسفت  دیجم و  هّللا  مالک  زا  هک  ياهجیتن  بیترت  ره  هب 
2 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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راّید هریغ  راّدلا  یف  سیل 
مداتسا دادن  دای  رگد  فرح  منک  هچ  تسود  تماق  فلا  زج  ملد  حول  رب  تسین 

: ددرگیم نادنمقالع  میدقت  ریز  ياههروس  ریسفت  يهمجرت  دلج  نیا  رد  اّما  و 
، ّنجلا حوـن ، جراـعملا ، ۀـّقاحلا ، ملقلا ، کـلملا ، میرحّتلا ، قـالّطلا ، نباـغّتلا ، نوقفاـنملا ، هعمجلا ، فّـصلا ، هنحتمملا ، رـشحلا ، هلداـجملا ،
، یلعالا قراّطلا ، جوربلا ، قاقـشنالا ، نیفّفطملا ، راطفنالا ، ریوکّتلا ، سبع ، تاعزاّنلا ، ءابّنلا ، تالـسرملا ، رهّدلا ، ۀمایقلا ، ّرثّدـملا ، لّمزملا ،
، ةزمهلا رصعلا ، رثاکّتلا ، ۀعراقلا ، تایداعلا ، ۀلزلّزلا ، ۀنّیبلا ، ردقلا ، قلعلا ، نیّتلا ، حارشنالا ، یحّضلا ، لیّللا ، سمّشلا ، دلبلا ، رجفلا ، ۀیـشاغلا ،

. ساّنلا قلفلا و  صالخالا ، تّبت ، رصّنلا ، نورفاکلا ، رثوکلا ، نوعاملا ، شیرقلا ، لیفلا ،

2 ص :  هلداجملا .....  يهروس 

«1»
نمـض َنُونِمْؤُْملا  ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  اَّلِإ  ًاْئیَـش  ْمِهِّراـِضب  َْسَیل  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُزْحَِیل  ِناـْطیَّشلا  َنِم  يوْجَّنلا  اَـمَّنِإ  يهیآ  ریـسفت  رد 

. تسا هدش  ریبعت  دب  باوخ  هب  يوجن  اجنیا  رد  و  دناهدومرف ... : موقرم  هدنزومآ  لّصفم و  رایسب  حرش 
بلطم نیا  هک  دنکن  اوجن  یمّوس  نودـب  امـش  زا  رفن  ود  دـیدوب  رفن  هس  امـش  هاگره  دومرف : هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا 

. دوشیم وا  هودنا  نزح و  بجوم 
هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دید  باوخ  رد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هک  تسا  نآ  هیآ  نیا  لوزن  ببـس  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

نسح و یلع و  همطاف و  اب  شدوخ  دراد  دصق  هلآ  هیلع و 
__________________________________________________

ثحابم حورشم  یقرواپ  رد  هارث  باط  ردقیلاع  فلؤم  يدانتسا  تایاور  ذخآم  عبانم و  نینچمه  ثحابم ، حورشم  تسرکذ : يهتـسیاش  ( 1)
اهنآ حورـشم  ندروآ  زا  همّدقم  يهلاطا  زا  تعنامم  يارب  نایـصاع  نیا  هدش و  هراشا  تسا ، هدـیدرگ  همجرت  راوگرزب  نآ  ترابع  نیع  هک 

زا مادک  ره  يهطوبرم  ياهیقرواپ  جردنم و  تاحفـص  هب  رتشیب  تاعالّطا  بسک  تهج  دنمجرا  ناگدنناوخ  میراودیما  هدومن و  يراددوخ 
. دنیامرف هعجارم  هراشا  دروم  ياههروس 

3 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ادخ لوسر  هک  دندیـسر  یهار  ود  هب  دنتـشذگ و  هنیدم  ياهراوید  زا  دندمآ و  نوریب  سپ  دـنوش ، جراخ  هنیدـم  زا  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح 

. دوب بآ  امرخ و  تخرد  اجنآ  رد  هک  دیسر  ییاج  هب  ات  دنتفر  تسار  تسد  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
، داد ار  نآ  حبذ  روتسد  دوب و  يدیفس  ياههطقن  شـشوگ  ود  زا  یکی  رد  هک  دیرخ  ار  يدنفـسوگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ 

. دنتفر ایند  زا  اجنامه  رد  دندروخ  ار  نآ  یتقو 
حبص تفگن ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  ار  باوخ  نیا  دش ، رادیب  دوب  تحاران  درکیم و  هیرگ  هک  یلاح  رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف 
هیلع نینمؤملا  ریما  هک  داد  روتـسد  دومن و  راوس  نآ  رب  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دمآ و  یغالا  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـش  هک 

ياهراوید یتقو  دوب ، هدـید  باوخ  رد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هک  روط  ناـمه  دـنور  نوریب  هنیدـم  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  مالّـسلا و 
هک روط  نامه  درک  تکرح  تسار  فرط  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دندیـسر ، یهار  ود  کی  هب  دنتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  هنیدـم 

يدنفسوگ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دوب ، بآ  لخن و  اجنآ  رد  هک  ییاج  هب  دندیـسر  ات  دوب  هدید  باوخ  رد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف 
. دندومن نایرب  ار  نآ  حبذ  زا  دعب  داد ، ار  نآ  حبذ  روتسد  دیرخ و  دوب  هدید  باوخ  رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  هک  یفاصوا  نامه  اب  ار 

زا ار  اهنآ  دیـسرتیم  درکیم و  هیرگ  هک  یلاح  رد  دش  رود  نانآ  زا  دش و  دـنلب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دـنروخب  نآ  تشوگ  زا  دنتـساوخ  ات 
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. دنورب ایند 
: دومرف دش و  ورب  ور  وا  هیرگ  اب  تساوخ و  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

؟ ینکیم هیرگ  هک  هدش  هچ  مرتخد 
باوخ رد  نم  هک  دوب  روط  نامه  امش  راتفر  مدید ، نانچ  نینچ و  باوخ  رد  بشید  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  همطاف 

. منیبن ار  اهامش  گرم  ات  مدش  رود  امش  زا  اذل  مدوب و  هدید 
دش لزان  وا  رب  لیئربج  دومن و  تاجانم  شراگدرورپ  اب  سپس  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  دش و  دنلب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ 

« اهز  » وا هب  هک  دشابیم  ناطیش  تسا  هدروآ  شیپ  ار  باوخ  نیا  مالّسلا  اهیلع  همطاف  هب  هک  یسک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ای  تفگ : و 
هک  دنایامنیم  نانآ  هب  ییاهزیچ  دنکیم و  تّیذا  ناشباوخ  رد  ار  نینمؤم  دوشیم و  هتفگ 

4 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. ددرگیم ناشهودنا  بجوم 

هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  ناطیـش  یتقو  دروایب ، ار  ناطیـش  نآ  هک  دومن  رما  لیئربج  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ 
؟ يدروآ شیپ  مالّسلا  اهیلع  همطاف  يارب  ار  باوخ  نیا  وت  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیسر ، هلآ 

ناهد بآ  درک و  فت  وا  رب  اج  هس  رد  هبترم  هس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ای  یلب  تفگ : ناطیش 
. تخادنا

زیچ باوخ  رد  نینمؤم  زا  یکی  ای  وت  هاگره  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  لـیئربج  سپس 
نم تیأر  ام  ّرـش  نم  نوحلاّصلا  هدابع  نولـسرملا و  هّللا  ءایبنا  نوبّرقملا و  هّللا  ۀـکئالم  هب  تذاع  امب  ذوعأ  : » دـیوگب دـید  ار  يدـنیاشوخان 

رد هک  هچنآ  رگید  دزادـنایب ، پچ  فرط  هب  ناـهد  بآ  هبترم  هس  دـناوخب و  ار  دـحا  هّللا  وه  لـق  نیتذّوعم و  دـمح و  يهروـس  و  یئاـیؤر »
. دناسریمن يررض  وا  هب  هدید  باوخ 

. رخآ ات  ِناْطیَّشلا ...  َنِم  يوْجَّنلا  اَمَّنِإ  دومن : لزان  ار  هیآ  نیا  شلوسر  رب  یلاعت  يادخ  سپ 
فرط هب  هدیباوخ  هک  فرط  نآ  زا  دید  باوخ  رد  يدنیاشوخان  زیچ  امش  زا  یکی  هاگره  تسا : هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا 

«. ِهَّللا ِنْذِِإب  اَّلِإ  ًاْئیَش  ْمِهِّراِضب  َْسَیل  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُزْحَِیل  ِناْطیَّشلا  َنِم  يوْجَّنلا  اَمَّنِإ  : » دیوگب ددرگب و  رگید 
ناطیّـشلا ّرـش  نم  تیأر و  ام  ّرـش  نم  نوحلاّصلا  هدابع  نولـسرملا و  هؤایبنا  نوبّرقملا و  هّللا  ۀـکئالم  هب  تذاع  اـمب  تذـع  : » دـیوگب سپس 

«1 . » دشاب نانآ  ریغ  يهراب  رد  هیآ  لوزن  هچ  رگا  تسا  تّما  نیقفانم  تایآ  نیا  يهمه  زا  دوصقم  و  میجّرلا »
: هک دناهدومرف  موقرم  لّصفم  حرش  نمض  نینچمه 

نم زا  لبق  هک  تسا  ياهیآ  ادخ  باتک  رد  تسا : هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  یلع  زا 
__________________________________________________

. دلج نیمه   84 تاحفص 82 - ( 1)
5 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا يوجن  يهیآ  نآ  درک و  دهاوخن  لمع  نآ  هب  یسک  زین  نم  زا  دعب  هدومنن و  لمع  نآ  هب  یسک 
مهرد کی  يوجن  ره  رد  مدرکیم  اوجن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  اب  هک  هاگره  متخورف و  مهرد  هد  هب  ار  نآ  متـشاد  يرانید  نم 

. مدادیم هقدص 

5 ص :  رشحلا .....  يهروس 
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. دنملاع ناراگتسر  تقیقح  هب  نانآ  دناهدومرف : موقرم  َنوُِحْلفُْملا  ُمُه  َِکئلوُأَف  يهیآ  ریسفت  رد 
هب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپ  درک ، تیاکش  یگنـسرگ  زا  دمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دزن  يدرم  هک  هدش  تیاور 

. میرادن يزیچ  بآ  زج  دنتفگ : اهنآ  داتسرف و  شنارسمه  ياههناخ 
؟ دنکیم يرادهگن  ار  درم  نیا  بشما  یسک  هچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

میرادن يزیچ  ماش  کی  ياذغ  زج  تفگ : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دزن  دـمآ  و  هّللا . لوسر  ای  نم  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
. میرادیم مّدقم  دوخ  رب  ار  نامنامهم  ام  یلو 

یلع دش و  حبص  یتقو  نک ، شوماخ  ار  غارچ  ناباوخب و  ار  هّچب  رتخد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رتخد  يا  تفگ : مالّسلا  هیلع  یلع  سپ 
ار هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  هک  تشذگن  يزیچ  سپ  داد ، ربخ  ترضحنآ  هب  ار  هّیضق  تفر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزن  مالّـسلا  هیلع 

 ... ْمِهِسُْفنَأ یلَع  َنوُِرثُْؤی  َو  دومن : لزان 
رد رس  نآ  داتسرف و  شاهیاسمه  هب  ار  نآ  دوب ، تسد  یهت  ریقف و  هک  یلاح  رد  دش  ادها  ینایرب  رس  هباحص  زا  یـضعب  هب  دناهتفگ : یـضعب 

. ْمِهِسُْفنَأ یلَع  َنوُِرثُْؤی  َو  دش : لزان  هیآ  نیا  تقو  نآ  تشگرب ، یلّوا  تسد  هب  رخآ  رد  درک و  شدرگ  هیاسمه  ( 9  ) هن نایم 
نیرجاهم نیب  ناتراید  لاوما و  زا  دـیتساوخ  رگا  تفگ : راـصنا  هب  ریـضن  ینب  زور  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـناهتفگ : یـضعب 

اب  مه  امش  تمینغ  نیا  رد  دینک و  میسقت 
6 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا ام  هکلب  دنتفگ : راصنا  دـسرن ، نانآ  هب  تمینغ  زا  يزیچ  دـشاب و  ناتدوخ  لام  ناتیاههناخ  لاوما و  دـیتساوخ  رگا  دیـشاب ، کیرـش  نانآ 
هیآ نیا  سپـس  میهاوخیمن ، يزیچ  تمینغ  زا  ام  دوخ  میهدیم و  حـیجرت  ار  نانآ  زین  تمینغ  رد  میهدیم و  نانآ  هب  نامیاههناخ  لاوما و 

. دش لزان 
هک دوب ، رفن  کی  يهزادنا  هب  طقف  هک  دندروآ  یبآ  دندش و  هنشت  دحا  زور  رد  هک  دش  لزان  رفن  تفه  نآ  يهراب  رد  هیآ  دناهتفگ : یضعب 

. دیهدب ینالف  هب  ار  بآ  تفگ : نانآ  زا  یکی 
هیآ نیا  هلیسو  هب  ار  نانآ  یلاعت  يادخ  دندرم و  یگنـشت  زا  دندروخن و  کی  چیه  دیخرچ و  بآ  رفن  تفه  نیب  دندز و  رود  روط  نیمه  و 

«1 . » دومن حدم 

6 ص :  هنحتمملا .....  يهروس 

: دناهدومرف موقرم  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ًۀَْنِتف  اْنلَعَْجت  انَّبَر ال  يهیآ  ریسفت  رد 
ینغ هکنآ  رگم  دوبن  يرفاـک  دوب و  ریقف  هکنآ  رگم  دوبن  ینمؤم  مدآ  نادـنزرف  زا  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  .... 

لاوما و نینمؤم  نایم  رد  دنوادخ  سپ  هدن  رارق  راّفک  يارب  ناحتما  ار  ام  اراگدرورپ  درک  ضرع  دـمآ و  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  هکنآ  ات  دوب ،
. داد رارق  یتاجاح  لاوما و  زین  راّفک  رد  هچنانچ  داد ، رارق  یتاجایتحا 

. دنیامنن شومارف  هتشاذگ  نینمؤم  رب  ّتنم  هک  ار  وا  راک  نیا  دنیامن و  رّکشت  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  زا  تسا  بجاو  نینمؤم  رب  میوگیم : نم 
«2»

6 ص :  فّصلا .....  يهروس 

: دناهدومرف موقرم  ٌصوُصْرَم  ٌناْیُنب  ْمُهَّنَأَک  يهیآ  ریسفت  رد 
َنیِذَّلا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  دومرف : هک  تسا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ... 
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__________________________________________________

. دلج نیمه   118 تاحفص 117 - ( 1)
. دلج نیمه  هحفص 144  ( 2)

7 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
زا شلوسر  زا  دعب  هک  هدومن  بوصنم  ارم  دنوادخ  هک  متـسه  ادخ  هار  نم  تسیچ ؟ ادخ  هار  لیبس و  دـینادیم  ایآ  افَـص  ِِهلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی 

«1 . » دنیامن يوریپ  نم 
: دناهدومرف موقرم  ِّقَْحلا  ِنیِد  َو  يهیآ  ریسفت  رد 

نیا اب  ادخ  يوس  هب  قیرط  نیا  ربانب  تسا ، هقلطم  تیالو  نآ  هک  تسا  ّقح  زا  ّببـسم  ای  تسا ، ّقح  هب  لوصو  ببـس  هک  ادـخ  يوس  هب  هار 
«2 . » تسا وا  تیالو  مالّسلا و  هیلع  یلع  فصو 

. ِِهلوُسَر َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت  ٍمِیلَأ  ٍباذَع  ْنِم  ْمُکیِْجُنت  ٍةَراِجت  یلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَه  يهیآ  ریسفت  رد 
هب هک  تسا  نیا  تراجت  نآ  منک  تلالد  دشخب  تاجن  كاندرد  باذع  زا  ار  امـش  هک  دنمدوس  یتراجت  هب  ار  امـش  ایآ  دـناهدومرف : موقرم 

«3 . » دیرآ نامیا  وا  لوسر  ادخ و 
. تسا يولو  ینامیا  تعیب  ّصاخ و  نامیا  دوصقم 

ادخ نارای  دـیاهدروآ  نامیا  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  هک  یناسک  يا  دناهتـشاد : موقرم  ِهَّللا  َراْصنَأ  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  يهیآ  ریـسفت  رد 
. دیشاب

يورخا و ملاع  رهظم )  ) نآ ترـصن  یلاـعت و  يادـخ  رهظم  تسا  يراـیتخا  ّتیناـسنا  نآ  هک  يولو  يهفیطل  يرطف ، یناـسنا  يهفیطل  نوچ 
اذل تسادخ ، يرای  ترصن و  وا  يرای  ترصن و  تسادخ ، رهظم  زین  ادخ  يهفیلخ  نیشناج و  دشابیم ، ادخ  يرای  ترـصن و  حلاص  لامعا 

دـشاب نیا  هب  هراشا  ات  دومن  اعدا  ادخ  يرای  ترـصن و  اب  ار  نآ  تسا و  هفیلخ  نامه  هفیطل و  نامه  يرای  ادـخ  يرای  ترـصن و  زا  دوصقم 
«. 4  » تسادخ ترصن  تقیقح  رد  ود  نآ  ترصن  هک 

__________________________________________________

. دلج نیمه  يهحفص 160  ( 1)

. دلج نیمه  يهحفص 163  ( 2)

. دلج نیمه  يهحفص 164  ( 3)

. ].....[ دلج نیمه  يهحفص 167  ( 4)
8 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

8 ص :  هعمجلا .....  يهروس 

: دناهتشاد موقرم  ًارافْسَأ  ُلِمْحَی  ِرامِْحلا  ِلَثَمَک  يهیآ  ریسفت  رد 
. تسا رامح  دننام  نآ  لمح  یگتسخ  ینیگنس و  زا  ندرک  ررض  هکلب  نآ  زا  ندربنهرهب  یگتسخ و  لمح و  یتخس  رد 

دننام دشاب ، دـهاوخیم  هک  سک  ره  تسا ، لثم  نیمه  لها  زا  دـنکن  لمع  تسا  نآ  رد  هک  هچنآ  هب  دریگب و  دای  ار  نآرق  هک  یـسک  سپ 
. دندرامگ تّمه  نآ  تئارق  توالت و  هب  دنتشاد و  هگن  فیرحت  رییغت و  زا  ار  نآرق  دندرک و  تّمه  هک  ياهباحص 

دوشیم یناسک  لماش  لثم  نیا  نینچمه  دندومنن و  لمع  اهنآ  زا  يوریپ  تّدوم و  ترتع و  تاعارم  لیبق  زا  دوب  نآرق  رد  هک  هچنآ  هب  یلو 
لمع نآ  هب  دنتفرگ و  دای  ار  تعیرش  ماکحا  ای  دندرک ، لمع  تسا  نآ  رد  هک  هچنآ  هب  دندیمهف و  ار  نآ  ماکحا  دنتفرگ و  دای  ار  نآرق  هک 
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هّرس سّدق  يولوم  تسا  هتفگ  بوخ  هچ  ترخآ و  یگدنز  هن  دوب ، ایند  یگدنز  ملع  زا  ناشروظنم  یلو  دندرک 
ناشلامحا نت  لها  ياهملع  ناشلاّمح  لد  لها  ياهملع 

«1  » دوش يراب  دنز  نت  رب  نوچ  ملع  دوش  يرای  دنز  لد  رب  نوچ  ملع 

8 ص :  نوقفانملا .....  يهروس 

. دندرک ضارعا  ای  دنتشاد ، زاب  ادخ  هار  زا  دناهتشاد : موقرم  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدَصَف  يهیآ  ریسفت  رد 
«. 2  » تسا وا  تیالو  مالّسلا و  هیلع  یلع  زا  ترابع  ادخ  هار  هّللا  لیبس 

دزن ادـخ و  يارب  يورخا  يویند و  تّزع  دناهتـشاد : موقرم  َنوُمَْلعَی  ـال  َنیِِقفاـنُْملا  َّنِکل  َو  َنِینِمْؤُْمِلل  َو  ِِهلوُسَِرل  َو  ُةَّزِْعلا  ِهَِّلل  َو  يهیآ  ریـسفت  رد 
. دنشاب بولغم  نیبرهاظ  ياهرظن  بسح  رب  هچ  رگا  دشاب ، ادخ  بزح  زا  هک  تسا  یسک  يارب  ادخ و 

__________________________________________________

. دلج نیمه  يهحفص 173  ( 1)

. دلج نیمه  يهحفص 185  ( 2)
9 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هّللا یّلص  ادخ  لوسر  هدش و  لزان  يرجه  مجنپ  لاس  رد  قلطـصملا  ینب  يهوزغ  يهراب  رد  تسا و  هدمآ  یمق  زا  هک  روط  نامه  تایآ  نیا 
دوب راصنا  نامیپ  مه  راّیـس  دوب و  كدنا  نآ  بآ  هک  دومن  لوزن  یهاچ  رـس  رب  تشگرب  هوزغ  زا  یتقو  دش ، جراخ  هوزغ  نآ  هب  هلآ  هیلع و 

. درک ریگ  هاجهج  ولد  هب  راّیس  ولد  دنتخادنا ، ار  ناشولد  دندمآ و  هاچ  رس  رب  ود  ره  دوب ، باّطخ  نب  رمع  ریجا  يراّفغ  دیعس  نب  هاجهج  و 
ار جرزخ  يهفئاط  راّیـس  دـمآ ، نوخ  نآ  زا  دز و  راّیـس  تروص  هب  یلیـس  هاجهج  تسا ، نم  ولد  تفگ : هاجهج  تسا  نم  ولد  تفگ : راّیس 
: تفگ دینش و  ار  ادص  ّیبا  نب  هّللا  دبع  دوش ، عقاو  هنتف  دوب  کیدزن  دنتفرگ و  تسد  هب  حالـس  همه  درک ، ادص  ار  شیرق  هاجهج  دز و  ادن 

. دنتفگ وا  هب  ار  هّیضق  تسیچ ؟ ادص  نیا 
نینچ منامب و  مدرکیمن  نامگ  نم  متسه ، برع  نیرتلیلذ  نم  متشادن ، تسود  ار  ریسم  نیا  نم  تفگ : سپس  دش و  كانبـضغ  تّدش  هب 

. دنکن رییغت  ملاح  مونشب و  يزیچ 
اب دـیدرک و  کمک  ناتلاوما  اب  دـیداد و  هار  دوخ  ياهلزنم  هب  ار  ناـنآ  تسامـش ، راـک  لـمع و  نیا  تفگ : درک و  ور  شباحـصا  هب  سپس 

نانآ رگا  دومن ، میتی  ار  ناتناکدوک  هویب و  ار  امش  نانز  وا  سپ  دیدومن ، هدامآ  ندش  هتشک  يارب  ار  ناتیاهندرگ  دیدرک و  ظفح  ناتیاهناج 
مقرا نب  دیز  مینکیم و  نوریب  ار  اهلیلذ  اهزیزع  ام  میدرگرب  هنیدم  هب  ام  رگا  تفگ : سپـس  دندشیم ، امـش  ریغ  لایع  دیدرکیم  جارخا  ار 

یتخرد يهیاس  ریز  امرگ  تقو  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دینش و  ار  یبا  نب  هّللا  دبع  نانخـس  عمج  نآ  نایم  رد  دوب  ناوجون  هک 
ادخ لوسر  هب  دوب  هتفگ  یبا  نب  هّللا  دـبع  هک  ار  هچنآ  دـمآ و  دـیز  دـندوب ، راصنا  رجاهم و  زا  شباحـصا  زا  یهورگ  وا  دزن  دوب و  هتـسشن 

. داد ربخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
. مدرکن مّهوت  نم  دنگوس ، ادخ  هب  هن  تفگ : ناوجون ، يا  يدرک  لایخ  مّهوت و  وت  دیاش  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

هابتشا دیاش  دومرف : مدشن ، كانبضغ  نم  دنگوس  ادخ  هب  هن  تفگ : يدرک ، مشخ  نآ  رب  وت  دیاش  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
. دنگوس ادخ  هب  هن  تفگ : يدیمهف 

. ددنبب ار  رتش  راب  دومرف : دوخ  يالوم  نارقش  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
10 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دندیمهف و ار  بلطم  نیا  مدرم  دش و  راوس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  درک و  هدامآ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رتش  نارقش 
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. دندرک تکرح  مدرم  سپ  دنک ، تکرح  یتقو  نینچ  لثم  رد  هک  دوبن  نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دنتفگ :
يهفیاـط تفگیمن ، نخـس  سک  چـیه  اـب  دوب و  تکرح  رد  ار  زور  يهمه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  تفگ : يوار  هک  اـجنآ  اـت 

. دندرک تمالم  شنزرس و  ار  وا  دندروآ و  موجه  یبا  نب  هّللا  دبع  رب  جرزخ 
. تسا هدرواین  نابز  رب  ار  نانخس  نیا  زا  کی  چیه  تسا و  هتفگن  يزیچ  هک  دروخ  مسق  هّللا  دبع 

لوبق تمـالع  هب  هّللا  دـبع  مینک  یهاوخ  رذـع  يو  زا  میورب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دزن  اـم  اـب  وـش ، دـنلب  دـنتفگ : اـهیجرزخ 
. درک جک  ار  شندرگ 

لوزن زاـمن  يارب  زج  دوـب و  تکرح  رد  ار  زور  بـش و  يهـمه  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  زاـب  دیـسر  ارف  بـش  یکیراـت  یتـقو 
هدرک هتسخ  ار  اهنآ  بش  يرادیب  هک  یلاح  رد  دندومن  لوزن  شباحـصا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دش  حبـص  یتقو  دندرکیمن ،

. دوب
وا تسا و  هتفگن  ار  نانخس  نیا  زا  کی  چیه  هک  درک  دای  دنگوس  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  یبا  نب  هّللا  دبع  سپ 

. تسا هتسب  غورد  نم  رب  دیز  یتسه و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  وت  هک  نیا  هّللا و  ّالا  هلا  هب ال  دهدیم  تداهش 
. دنتفگیم ازسان  وا  هب  دندرب و  هلمح  مقرا  نب  دیز  رب  اهیجرزخ  دومن و  لوبق  وا  زا  ار  بلطم  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

ار نیقفانم  يهروس  درک و  عمج  ار  شباحـصا  دش  لزان  یحو  یتقو  دـش ، لزان  یحو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رب  تفگ : يوار  هکنآ  ات 
. دناوخ اهنآ  رب 

. دومن اوسر  ار  یبا  نب  هّللا  دبع  یلاعت  يادخ  بیترت  نیدب 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ّیصو  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تیالو  رد  هک  ار  یـسک  یلاعت  يادخ  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 
رارق یسک  يهلزنم  هب  دنک  راکنا  ار  وا  ّیصو  تماما  هک  سک  ره  تسا و  هدیمان  قفانم  دشابن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  وریپ  عبات و 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  هدومرف : هدومن و  لزان  نآرق  دنوادخ  بلطم  نیا  رب  دیامن و  راکنا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هک  هداد 
رگا 

11 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تداهـش دنوادخ  یتسه و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  وت  میهدیم  تداهـش  ام  دنتفگ  وت  ّیـصو  تیالو  دروم  رد  دـندمآ و  نیقفانم 

«1 . » دنیوگیم غورد  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  نیقفانم  دهدیم 

11 ص :  نباغّتلا .....  يهروس 

روضح يهدامآ  ینعی  تسا . دیدهت  بیغرت و  هلمج  نیا  تسا ، وا  يوس  هب  امش  تشگزاب  دناهتشاد : موقرم  ُریِصَْملا  ِْهَیلِإ  َو  يهیآ  ریـسفت  رد 
«. 2  » دیورب وا  دزن  هجو  نیرتهب  اب  هک  دیوش  اّیهم  دیشاب و  ادخ  دزن 

تسا هدوب  يّرس  روط  هب  يربمایپ  ره  اب  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  نامه  هتشگ  لزان  رون  دناهدومرف : اْنلَْزنَأ  يِذَّلا  ِروُّنلا  َو  يهیآ  ریـسفت  رد 
. تسا هدش  ریسفت  ماما  هب  تماما و  هب  رابخا  رد  تسا و  هدوب  راکشآ  رس و  روط  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  اب  و 

نینمؤم بولق  رد  ماما  رون  هنیآ  ره  دنتسه ، مالّسلا  مهیلع  هّمئا  دنگوس  ادخ  هب  رون  دومرف : دش  لاؤس  هیآ  نیا  زا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و 
زا ار  اهنآ  رون  دنوادخ  دننکیم و  نشور  ار  نینمؤم  ياهلد  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  دنکیم و  نشور  ار  زور  هک  تسا  باتفآ  زا  رتنشور 

. دناشوپیم دهاوخب  هک  سک  ره 
شتاذ رد  دوجو  هک  تسا ، دوجو  ّقح  نیا  و  دـنک ، نشور  ار  شدوـخ  ریغ  دـشاب ، نشور  رهاـظ و  وا  تاذ  هک  تسا  يزیچ  روـن  هک  نادـب 
دروم هک  تسا  يزیچ  نیتـسخن  موهفم  نییعت  زا  دـعب  تسا و  تاکردـم  لّوا  تاّیهیدـب و  نیرتیمیدـق  هک  یبوـخ  هب  تسا  نشور  رهاـظ و 
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. دریگیم رارق  لاؤس 
اب زج  لاؤس  ظفل  موهفم  نییعت  زا  دـعب  تسا ، مّدـقم  هطیـسب  لها  هب  لاؤس  رب  تسا  ظفل  موهفم  زا  لاؤس  هک  هحراش  اـم »  » اـب لاؤس  هک  اریز 

. دوشیمن هطیسب  لها 
رب ایشا  زا  یئیش  چیه  هک  تسا  نیا  تسایشا  يهدننک  رهاظ  دوجو  هک  نیا  يانعم  دسریم و  اهلاؤس  ریاس  تبون  هطیسب  لها  اب  لاؤس  زا  دعب 

. دوجو اب  رگم  دوشیمن  رهاظ  كرادم  زا  یکردم 
__________________________________________________

. دلج نیمه   192 تاحفص 189 - ( 1)
. دلج نیمه  تاحفص 199  ( 2)

12 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تبسن هفاضا  تسا و  یلاعت  لّوا  ّقح  لعف  نآ  هک  تسا  ّتیـشم  زا  ترابع  دشابیم  ریغ  يهدننک  رهاظ  رهاظ و  دوخ  تاذ  هب  هک  يدوجو  و 

. تسا نآ  زا  ییاههّصح  ییزج  ياهتیالو  عیمج  هک  تسا  هقلطم  تیالو  نامه  نآ  تسایشا و  هب  وا 
. دباییم روهظ  نآ  يهلیسو  هب  یشخبینشور  رهاظ و  ره  دنکیم و  ادیپ  دوجو  نآ  يهلیسو  هب  يدوجوم  ره  هک ) هچنآ  (و 

رهاظ اهمشچ  رب  هن  رون  نآ  دوبن  دوجو  رگا  هک  دنوشیم ، راکشآ  رهاظ و  ناولا  لاکـشا و  حوطـس ، نآ  يهلیـسو  هب  هک  یـضرع  رون  یّتح 
. تخاسیم رهاظ  ار  ایشا  هن  دشیم و 

لـصّتم تّیـشم  هب  ایـشا  ریاس  دننام  لوزن  سوق  رد  هکنآ  زا  سپ  دوعـص  سوق  رد  لاّصتا  وحن  هب  دشیمن  ّتیـشم  هب  لصّتم  یماما  ره  یتقو 
هک دنکیم ، يدوعـص  سوق  رد  يدوجو  تّیلعف  يهدافا  دراذـگیم و  رثا  تسا  لصّتم  وا  هب  هک  یـسک  رد  هک  تسا  لاّصتا  نیمه  اب  دوب و 

. دوبن لصاح  وا  يارب  البق  ّتیلعف  نیا 
. دناهدرک ریسفت  ماما  هب  لاّصتا  زا  لبق  ماما  هب  ار  رون  دوشیم ، رهاظ  وا  رب  وا  دوجو  هک  تسا  ّتیلعف  نیمه  اب  و 

. تساهنآ هب  طیحم  اهّتیلعف و  ریاس  مّوقم  هدش و  ثداح  ماما  هب  لصّتم  صخش  ياهّتیلعف  رد  هک  تسا  يدوجو  ّتیلعف  نآ  و 
قیاقد کلاس  نمؤم  رب  هک  تسا  تّیلعف  نامه  اب  دوشیم و  نمؤم  بلق  رد  لخاد  يولو  ّصاـخ  تعیب  اـب  هک  تسا  ناـمیا  زا  تراـبع  نآ  و 

. دوشیم رهاظ  وا  قالخا 
. کیرات بش  رد  فاص  گنس  يور  رد  هچروم  نتفر  هار  زا  رتناهنپ  تسوم ، زا  رتکیراب  هک  یتاکن  قیاقد و 

رون اب  ای  غارچ  عمش و  رون  اب  دوبن و  رهاظ  وا  يارب  نآ  زا  لبق  كرش  نیا  لاثما  هک  یلاح  رد  دوشیم ، رهاظ  یفخ  كرش  نیا  دننام  وا  رب  و 
. دشیمن رهاظ  هام  ناگراتس و 

یهاگ نمؤم  هک  تسا  ینشور  روهظ و  نیمه  تیالو و  رون  نیمه  تهج  زا  دشیمن و  رهاظ  تسا  رتینارون  هک  مه  دیـشروخ  رون  اب  یّتح 
ره  زا  رتدب  ار  شدوخ 

13 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دریگیم رارق  دوخ  بضغ  دروم  تّدش  هب  شدوخ  سفن  یهاگ  دنیبیم ، راکهانگ  ره  زا  رتراکهانگ  راکدب ،

. تسا ینادجو  یلاح و  یملع ، روهظ  نامه  نیا  دوشیم و  نادنز  وا  يارب  ایند  هک  تسا  روهظ  نیمه  تهج  زا 
ریغـص ملاع  رد  مالّـسلا  هیلع  مئاق  روهظ  نامه  روهظ  نیا  دوشیم و  رهاظ  کـلاس  يهنیـس  رب  شینارون  یتوکلم  تروص  اـب  ماـما  یهاـگ  و 

ملاع نیمز  ینـشور  زا  رتدـیدش  نآ  ییانـشور  دوشیم و  نشور  شراگدرورپ  رون  اب  کلاس  دوجو  نیمز  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  تسا و 
ار شرابخا  نیمز  هک  تسا  ماگنه  نآ  رد  ینیبیمن و  يراومهان  یجک و  چیه  نآ  رد  ییانشور  تّدش  تهج  زا  تسا و  باتفآ  رون  اب  ریبک 

«. 1  » دزیریم نوریب  ار  شیاهینیگنس  اهراب و  دنکیم و  ثیدح 
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13 ص :  قالّطلا .....  يهروس 

ادـخ زا  وا  دودـح  زا  زواجت  ادـخ و  یهاون  رماوا و  ندرک  تفلاـخم  رد  هک  یـسک  دـناهدومرف : ًاـجَرْخَم  َُهل  ْلَـعْجَی  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو  يهیآ  رد 
هب دـهدیم و  رارق  ترخآ  ای  ایند  رد  ییالب  هنتف و  ره  زا  تماـیق و  زور  ياهیتخـس  اـیند و  تاهبـش  زا  جورخ  هار  وا  يارب  دـنوادخ  دـسرتب ،

نکمم هک  يزیچ  ره  هب  تبـسن  ار  نآ  هک  هدوب  تهج  نادـب  جرخم »  » ظفل قالطا  دـیاش  تسا و  هدـش  هراـشا  راـبخا  رد  یناـعم  نیا  يهمه 
. دهد میمعت  دوش  قداص  نآ  رب  تسا 

هتشادنرب یمدق  شیاپ  اب  هک  یلاح  رد  دهدب  يزور  وا  هب  دنوادخ  هک  ار  یسک  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  شناردپ  زا  قداص  ماما  زا 
تسا یناسک  زا  یـصخش  نینچ  هدیـشوپن  نآ  يارب  سابل  هتفگن و  ینخـس  نآ  دروم  رد  شنابز  اب  هدرکن و  زارد  نآ  يوس  هب  ار  شتـسد  و 

 ...« هیآ رخآ  ات  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو  هدومرف : هدرک و  رکذ  ار  اهنآ  شباتک  رد  یلاعت  يادخ  هک 
نیا یتقو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  یهورگ  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

__________________________________________________

. دلج نیمه   203 تاحفص 201 - ( 1)
14 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا سب  ار  ام  ار  هیآ  نیا  دنتفگ : دندروآ و  يور  تدابع  هب  دنتسب و  دوخ  يور  هب  ار  رد  دش  لزان  هیآ 
يا دنتفگ : هدرک ، راک  نیا  هب  راداو  ار  امش  يزیچ  هچ  دومرف : داتسرف و  اهنآ  یپ  رد  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  ربخ  نیا 

. میدروآ يور  تدابع  هب  مه  ام  يدش و  ام  ياهيزور  لّفکتم  وت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
«. 1  » ندرک يزور  بلط  داب  امش  رب  دوشیمن ، باجتسم  وا  ياعد  دنک  نینچ  هک  یسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

14 ص :  میرحّتلا .....  يهروس 

. دیاهدروآ نامیا  ّماع  تعیب  اب  هک  یناسک  يا  ًاحوُصَن  ًَۀبَْوت  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  يهیآ  ریسفت  رد 
زا دینک و  هبوت  دیاهدروآ  نامیا  ّصاخ  تعیب  اب  هک  یناسک  يا  تسا : نیا  هیآ  يانعم  ای  دینک ، هبوت  ادخ  يوس  هب  ّصاخ  تعیب  يهلیـسو  هب 

. تسامش ياهلد  وا  رهظم  هک  دیدرگرب  یلاعت  يادخ  يوس  هب  شیوخ  سوفن  ماقم 
دشاب و نامیـشپ  مدان و  هتـشذگرب  هک  هنوگ  نیدب  دنک ، تحیـصن  ار  شبحاص  هک  ياهبوت  ای  دشاب ، صلاخ  تشگزاب  يهّکل  زا  هک  ياهبوت 
، دزودب ار  اهیگراپ  دنک و  هلـصو  ار  نید  رد  هدـمآ  دـیدپ  ياهیگراپ  هک  تسا  ياهبوت  دوصقم  ای  دـشاب ، هدـنیآ  رد  هانگ  كرت  رب  مزاع 

. دیامن حالصا  ار  دساف 
ماجنا يولو  ّصاخ  تعیب  رد  رما  ّیلو  تسد  اب  هک  تسا  ياهبوت  دوصقم  ای  تسا ، نتخود  تطایخ و  يانعم  هب  حـصن »  » زا حوصن »  » ظـفل و 

نآ يهلیـسو  هب  هک  تسا  ياهبوـت  نآ  دـشخبیم و  ییاـهر  ّشغ  ّلـغ و  يدـب و  ره  زا  ار  شبحاـص  هک  تـسا  يزیچ  هبوـت  نآ  هـچ  دریگ ،
نآ زا  لبق  ام  هک  ار  یگراپ  ره  هک  تسا  يزیچ  نآ  دهدیم و  دنپ  نآ  زا  ییاهر  رد  ار  شـسفن  دـنیبیم و  ار  تلیذر  يدـب و  ره  شبحاص 

. دنکیم هلصو  دزودیم و  دوشیم  عقاو  سفن  يارب 
هبوت يانعم  هچ  تسا ، يددعتم  یناعم  ياراد  تروص  بسح  رب  هبوت  هک  نادب 

__________________________________________________

. دلج نیمه  تاحفص 218 و 217  ( 1)
15 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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هب دـنک و  عوجر  دوخ  نامز  ّیلو  ای  ّیبن  هب  ای  مدرک ، هبوت  ادـخ  يوس  هب  اـی  منکیم ، هبوت  ادـخ  يوس  هب  نم  دـیوگب : ناـسنا  هک  تسا  نیا 
. ّصاخ تعیب  ای  ّماع  تعیب  دنک ، تعیب  وا  تسد 

هب دوجو  اب  تافـص  ای  لاعفا  تبـسن  ظاحل  زا  ددرگ ، مدان  لطاب  دـئاقع  رب  دـشاب ، مدان  یناسفن  لیاذر  رب  دوش ، نامیـشپ  یبلاق  ناهانگ  رب  و 
«. 1  » دیامن تشگزاب  ادخ  هب  دیامن و  نیکمت  بلط  دشاب و  مدان  شتاماقم  رد  ندش  گنراگنر  رب  ددرگرب ، شدوخ 

15 ص :  کلملا .....  يهروس 

بوخ تّین  دوشیم و  قّقحم  لماک  بوخ و  تّین  اب  لمع  ندوب  بوخ  و  دناهدومرف ... : موقرم  اًلَمَع  ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  يهیآ  ریـسفت  رد 
رتمامت رتلماک و  کی  مادک  لقع  دوش  مولعم  هک  تسا  نیا  دوصقم  هدش : دراو  دّدعتم  رابخا  رد  اذـل  دـنکیم و  ادـیپ  قّقحت  لماک  لقع  اب 

. تسا
لمع هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  تسرتشیب ، کی  مادـک  لمع  هک  تسین  نیا  روظنم  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 

رب ندنام  یقاب  دومرف : سپـس  تسا ، قداص  ّتین  یـسرتادخ و  زا  ترابع  لمع  ندوب  باوص  تسرتکیدزن و  عقاو  باوص و  هب  کی  مادـک 
. تسا لمع  لصا  زا  رتتخس  دوش  صلاخ  لمع  هک  اجنآ  ات  لمع 

، تسا لمع  نامه  تّین  هک  دیـشاب  هاگآ  تسلمع ، زا  رترب  تّین  دنکن و  دـمح  ار  وت  یـسک  ادـخ  زج  یهاوخب  هک  تسا  نآ  صلاخ  لمع  و 
«. 2  » دنکیم لمع  شدوخ  ّتین  قبط  سک  ره  ِِهتَلِکاش  یلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق  دومن : توالت  ار  ادخ  لوق  نیا  سپس 

. دصقم زا  فارحنا  نودب  ٍمیِقَتْسُم  ٍطارِص  یلَع  ایِوَس  یِشْمَی  ْنَّمَأ  يدْهَأ  ِهِهْجَو  یلَع  ابِکُم  یِشْمَی  ْنَمَف  َأ  يهیآ  ریسفت  رد 
یسک تسا ، هدز  لثم  دنوادخ  دومرف : دش  لاؤس  هیآ  نیا  زا  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 

__________________________________________________

. دلج نیمه  تاحفص 236  ( 1)
. دلج نیمه  تاحفص 245 و 246  ( 2)

16 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
یلع وریپ  سک  ره  دباییمن ، تیاده  شراک  رد  دوریم ، هار  شیور  رب  هک  تسا  یسک  دننام  دیامن  زواجت  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  زا  هک 

«. 1  » تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسار  هار  تسا و  تسار  هار  رب  دشاب  مالّسلا  هیلع 

16 ص :  ملقلا .....  يهروس 

: دناهدومرف موقرم  َنیَِملاْعِلل  ٌرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ام  َو  ٌنُونْجََمل  ُهَّنِإ  َنُولوُقَی  َو  َرْکِّذلا  اوُعِمَس  اََّمل  ْمِهِراْصبَِأب  َکَنوُِقلُْزَیل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُداکَی  ْنِإ  َو 
. مالّسلا هیلع  یلع  تیالو  نآرق  ای  نآرق ، ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 

ادـخ لوسر  هب  يروط  دـسح  ضغب و  تّدـش  زا  ماگنه  نآ  رد  نوچ  دـش ، لزان  نآ  تئارق  نآرق و  لوزن  ماگنه  هیآ  نیا  دـناهتفگ : یـضعب 
. دنزاس عورصم  ار  وا  ندرک  رظن  اب  دشیم  کیدزن  هک  دندرکیم  هاگن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

درک و دنلب  ار  وا  تفرگ و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  يوزاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دش  لزان  یتقو  هیآ  نیا  تسا : هدـمآ  ربخ  رد 
، دخرچیم هنوگچ  هک  دینک  هاگن  وا  نامـشچ  هب  دنتفگیم : رگیدمه  هب  راّفک  ماگنه  نآ  رد  هک  هالوم » ّیلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف

. تسا هناوید  مشچ  ود  ییوگ 
یـضعب دندزیم و  مشچ  هک  دندوب  یناسک  دسا  ینب  رد  هک  هدش  تیاور  نوچ  تسا ، هدش  لزان  مخز  مشچ  يهراب  رد  دناهتفگ : یـضعب  و 

. دننزب مشچ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دنتساوخیم 
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. دنکیم گید  لخاد  ار  رتش  ربق و  لخاد  ار  درم  دب  مشچ  تسا : هدمآ  تیاور  رد  و 
ياپ ياج  اجنآ  دومرف : درک و  دجـسم  پچ  تمـس  هب  هاگن  سپ  دومن ، رورم  ریدـغ  دجـسم  هب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  هدـش  تیاور 

: دومرف هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
شتسد ماما  دندید  یتقو  تسا ، نیقفانم  زا  یـضعب  يهمیخ  اجنآ  دومرف : دنکفا و  رظن  رگید  بناج  هب  سپـس  هالوم » ّیلعف  هالوم  تنک  نم  »

. تسا هناوید  مشچ  ود  هک  ییوگ  دخرچیم  هنوگچ  هک  دینک  هاگن  وا  نامشچ  هب  دنتفگ : رگیدمه  هب  هدرک  دنلب  ار 
__________________________________________________

. دلج نیمه  تاحفص 254  ( 1)
17 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

َو َرْکِّذـلا  اوُعِمَـس  اََّمل  ْمِهِراْصبَِأب  َکَنوُِقلُْزَیل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُداکَی  ْنِإ  َو  دروآ  ار  هیآ  نیا  دـش و  لزان  مالّـسلا  هیلع  لـییربج  عقوم  نیا  رد  سپ 
«. 1  » َنیَِملاْعِلل ٌرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ام  َو  ٌنُونْجََمل  ُهَّنِإ  َنُولوُقَی 

17 ص :  ۀّقاحلا .....  يهروس 

ّهنا : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  زا  دـناهدومرف : موقرم  ِمیِظَْعلا  َکِّبَر  ِمْساـِب  ْحِّبَـسَف  ِنیِقَْیلا  ُّقََحل  ُهَّنِإ  َو  يهیآ  ریـسفت  رد 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  دنتفگ : راّفک  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  رد  تسادخ  بناج  زا  لیئربج  نخـس  ینعی  میرک » لوسر  لوقل 

. تسا هدرکن  رما  مالّسلا  هیلع  یلع  هراب  رد  راک  نیا  هب  ار  وا  دنوادخ  هتسب ، غورد  ادخ  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  يهراب  رد 
. تسا نایملاع  راگدرورپ  بناج  زا  لیزنت  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  دومرف : درک و  لزان  ینآرق  ماّهتا  نیا  عفر  يارب  یلاعت  يادخ  سپ 

«. هیآ رخآ  ات  لیواقألا ...  ضعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  انیلع  لّوقت  ول  نیملاعلا و  ّبر  نم  لیزنت  مالّسلا  هیلع  یلع  ۀیالو  ّنا  »
تسا و نیرفاک  رب  ترـسح  یلع  تسا ، نیقّتم  يروآدای  هرکذـت و  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  دومرف : داد و  همادا  فطع  اب  ار  راـتفگ  سپس 

وت هب  ار  لضف  نیا  هک  نک  رکـش  ار  تگرزب  راـگدرورپ  ینعی  يوگ ، حـیبست  تگرزب  راـگدرورپ  ماـن  هب  سپ  تسا ، نیقیلا  ّقح  وا  تیـالو 
. تسا هدرک  اطع 

ار وا  تیالو  تفرگ و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  هاـگنآ  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
دّمحم هکنآ  رگم  تسین  يزیچ  نیا  تسین و  ادـخ  بناج  زا  راک  نیا  نخـس و  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنتفگ : مه  اب  رفن  ود  نآ  دومن  راهظا 

. دهد تفارش  شیومع  رسپ  هب  دهاوخیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
«. رخآ یلا  اْنیَلَع ...  َلَّوَقَت  َْول  َو  : » دومن لزان  یلاعت  يادخ  سپ 

«. 1  » تسا هدش  لزان  هیواعم  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  يهراب  رد  هیآ  نیا  تسا : هدمآ  يرگید  ربخ  رد  و 
__________________________________________________

. دلج نیمه  تاحفص 276 و 277  ( 1)
18 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

18 ص :  جراعملا .....  يهروس 

: دناهدومرف موقرم  َنوُِمئاد  ْمِِهتالَص  یلَع  ْمُه  َنیِذَّلا  يهیآ  ریسفت  رد 
دوجو نآ  رد  زامن  هکنآ  رگم  دوبن  یتعیرـش  چیه  اذـل  دوش ، لصاح  ادـخ  هب  هّجوت  نآ  اب  هک  تسا  يزیچ  ره  مسا  زامن  ةالـص و  هک  نادـب 

. تشاد
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تسا يزیچ  ره  زا  يرازیب  يّربت و  مسا  تاکز  هچنانچ  تسا ، نیّیناحور  فاصوا  رویز  هب  ندش  هتسارآ  زا  ترابع  زامن  رگید : ترابع  هب  و 
. هدوب تاکز  یتعیرش  ره  رد  اذل  تسج و  يرازیب  نآ  زا  دیاب  هک 

تساهتعیرش نیرتلماک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تعیرـش  نوچ  تسا ، هدوب  فلتخم  عیارـش  رد  لاعفا  راکذا و  بسح  رب  یبلاق  زامن 
هک هکیـالم  نآ  ینعی  تـسا  هکیـالم  فانـصا  عـیمج  ياـهتدابع  رب  لمتــشم  تساـهزامن و  نیرتلـماک  وا  تعیرــش  رد  زین  یبلاـق  زاـمن 

. دندوجس عوکر و  لاح  رد  هک  ياهکیالم  دننکیم و  تدابع  فرط  چیه  هب  هاگن  نودب  دناهداتسیا ،
هب دننکیم و  تدابع  هاگن  نودب  هداتسیا و  یهجو  هب  هک  یتابن  سوفن  هعبطنم ، عیابط  زا  دیلاوم  فانـصا  عیمج  زامن  رب  تسا  لمتـشم  زین  و 

. دنتسه عابطنا  هدجس و  لاح  رد  یهجو 
ماـیق دوجـس و  عوکر و  زا  نّکمتم  هداتـسیا و  میوقّتلا  نسحا  هب  هک  یناـسنا  سوفن  دنـشابیم و  هدـننک  عوکر  عبّطلاـب  هک  یناویح  سوفن  و 

. دوب زین  تادوجوم  ریاس  رد  هک  تسا 
نآ يهمادا  دوب  باوخ  تاجایتحا و  عفر  تجاح و  بلط  ندـیماشآ و  ندروخ و  لـیبق  زا  يرورـض  ياـهراک  زا  عناـم  یبلاـق  زاـمن  نوچ  و 
هچ نیاربانب  دـشاب  رّرقم  تاـقوا  زا  زاـمن  توف  مدـع  نآ  يهمادا  زا  دوصقم  هک  هنوگ  نیدـب  زاـجم  لـیوأت و  زا  يوحن  هب  رگم  دوبن  نکمم 

قرغتـسم هدوب و  نآ  بظاوم  ناسنا  رگا  هک  تسا  زامن  نیمه  ددرگ ، ذخا  رما  ّیلو  زا  هک  دـشاب  یبلق  زامن  يهمادا  دوصقم  هک  دراد  یعنام 
هماقا دشاب  نآ  رد 

__________________________________________________

دلج نیمه  تاحفص 293 و 294  ( 1)
19 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لمع و هب  هکنآ  نودب  دـشاب  لوغـشم  زامن  نآ  هب  دـناوتیم  باوخ  تلاح  رد  ناسنا  هکلب  دوشیمن ، يرورـض  ياهراک  عنام  نآ  يهمادا  و 
یـصوصخم زامن  ياراد  یناسنا  ره  هچ  ناشدوخ ، صوصخم  زامن  ینعی  مهتالـص » یلع  : » دومرف اذـل  دـشاب و  جاتحم  هّیور  لـّمأت و  رکف و 

. درادن یّصاخ  صخش  هب  صاصتخا  هدش و  عیرشت  همه  يارب  هک  یبلاق  زامن  فالخ  هب  دنکیمن ، تکراشم  نآ  رد  يرگید  هک  تسا 
. دنکیم ادیپ  همادا  وا  رب  دنک  بجاو  ار  اههلفان  زا  يزیچ  شدوخ  رب  رگا  تسا : هدمآ  ربخ  رد  و 

اـضق بش  هدـش  توف  زور  ار  هچنآ  دـننکیم و  اـضق  زور  رد  دـشاب  هدـش  توف  بش  ار  هچنآ  هک  دنتـسه  یناـسک  تسا : يرگید  ربـخ  رد 
. دننکیم

لیاذر يهلمج  زا  دزاسیم ، كاپ  لیاذر  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يزامن  دوشیم  لصاح  مّود  تعیب  اـب  هک  تیـالو  تسا : نیا  لوق  لـمجم  و 
یبلاق و زامن  يهمادا  وکین  تافـص  يهلمج  زا  هک  دزاسیم ، هتـسارآ  هدـیمح  لیاصخ  کـین و  تافـص  هب  تسا و  ندوب  ربصیب  صیرح و 

«. 1  » تسا يردص  یبلق و 

19 ص :  حون .....  يهروس 

بضغ تّدش  زا  هکنآ  زا  سپ  دناهدومرف : موقرم  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْمِلل  َو  ًانِمُْؤم  َِیْتَیب  َلَخَد  ْنَِمل  َو  َّيَِدلاِول  َو  ِیل  ْرِفْغا  ِّبَر  يهیآ  ریـسفت  رد 
رتهب ادخ  هار  رد  ّبح  نوچ  درک ، رافغتسا  ادخ  هار  رد  بضغ  زا  دومن و  يراز  عّرضت و  یهلا  هاگرد  رب  درک ، نیرفن  شموق  رب  ادخ  هار  رد 

. تسادخ هار  رد  ضغب  زا 
. دوشیم لخاد  ایبنا  يهناخ  هب  دوش  تیالو  لخاد  سک  ره  هک  تسا ، تیالو  دوصقم  هک  تسا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

هدروآ نامیا  تیالو  هب  هک  تسا  یناسک  دوصقم  ای  دـناهدرکن  لوبق  ار  ّصاخ  توعد  هتفریذـپ و  ار  ماع  توعد  هک  ناملـسم  درم  نز و  ره 
ار ّصاخ  تعیب  هک  تسا  یصخش  دوش  ّیبن  هناخ  لخاد  هک  یسک  زا  دوصقم  یلو  يولو ، ّصاخ  تعیب  اب  دنشاب 
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__________________________________________________

. دلج نیمه   305 تاحفص 33 - ( 1)
20 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ایلوا ءایبنا و  زا  وا  ریغ  ای  وا  تسد  اب  ار  ّصاخ  تعیب  هک  دنتـسه  یناـسک  تاـنمؤم  نینمؤم و  زا  دوصقم  دـشاب و  هداد  ماـجنا  حون  تسد  اـب 
«. 1  » دنشاب هداد  ماجنا  مالّسلا  مهیلع 

20 ص :  ّنجلا .....  يهروس 

رتشیب دوب و  مک  رایـسب  برع  کلم  رد  بآ  دوجو  نوچ  و  ناوارف . داـیز و  بآ  دـناهدومرف : موقرم  ًاقَدَـغ  ًءاـم  ْمُهاْنیَقْـسََأل  يهیآ  ریـسفت  رد 
. تشگ تاکرب  تاریخ و  يدایز  زا  هیانک  بآ  اذل  دوب  بآ  رب  فّقوتم  تاکرب  تاریخ و 

ارف مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  ار  نآ  هک  مینکیم  هدافا  نانآ  هب  دایز  ملع  ینعی  تسا : هدـمآ  هیآ  نیا  يهراـب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  و 
. دنریگیم

رما و رد  دندرکیم ، تماقتسا  وا  نادنزرف  زا  ایصوا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  رب  رگا  ینعی  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
«. 2  » میدومنیم باریس  نامیا  اب  ار  ناشیاهلد  ینعی  میدرکیم ، باریس  دایز  بآ  اب  ار  اهنآ  دندومنیم  ار  نانآ  تعاطا  یهن 

20 ص :  لّمزملا .....  يهروس 

. دنک ذاّختا  یهار  تیالو  رد  شراگدرورپ  يوس  هب  دهاوخب  سک  ره  اًلِیبَس  ِهِّبَر  یلِإ  َذَخَّتا  َءاش  ْنَمَف  يهیآ  ریسفت  رد 
قلطم ّبر  يوس  هب  هار  قلطم و  ّبر  دوصقم  ای  تسا ، یهاون  رماوا و  زا  يوریپ  وا و  اب  تعیب  يهلیسو  هب  یلاعت  يادخ  تیالو  لوبق  دوصقم 

«. 3  » دشابیم وا  زا  يوریپ  وا و  اب  تعیب  يهلیسو  هب  وا  تیالو  لوبق  تیالو و  بحاص  نآ  هک  تسا ،

20 ص :  رّثّدملا .....  يهروس 

مالّسلا هیلع  یلع  تیالو  ياراد  َنیِّلَصُْملا  َنِم  ُکَن  َْمل  اُولاق  يهیآ  ریسفت  رد 
__________________________________________________

. دلج نیمه  يهحفص 319  ( 1)

. ].....[ دلج نیمه  يهحفص 329  ( 2)

. دلج نیمه  يهحفص 345  ( 3)
21 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا زامن  نامه  تقیقح  رد  تیالو  هکلب  دوشیمن ، قّقحم  تیالو  نودب  یقیقح  زامن  نوچ  میدوبن ،
هدـنرب قباس و  لابند  هب  هقباسم  رد  هک  ار  یـسک  اهنآ  و  میدوبن ؟ نیقباس  ناوریپ  زا  ام  ایآ  متـسه  زاـمن  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  اذـل  و 

تاولص و اهنآ  رب  میدوبن و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ّیصو  ناوریپ  زا  ام  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دنمانیم ، رازگزامن  یّلـصم و  دیآیم 
. تسا هدش  هراشا  ربخ  رد  یناعم  نیا  يهمه  هب  میداتسرفن و  دورد 

هراشا مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  يربخ  رد  زین  انعم  نیا  هب  میدادـن و  ماجنا  هدـش  رّرقم  تعیرـش  رد  هک  ار  یبلاق  زامن  ام  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 
. تسا هدش 

هراشا مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  يربخ  رد  زین  انعم  نیا  هب  میدادـن و  ماجنا  هدـش  ررقم  تعیرـش  رد  هک  ار  یبلاق  زامن  ام  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 
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. تسا هدش 

21 ص :  ۀمایقلا .....  يهروس 

: دناهدومرف موقرم  یلْوَأَف  ََکل  یلْوَأ  يهیآ  ریسفت  رد 
ارم زیچ  هچ  هب  تفگ : لهج  وبا  تفگ ، وا  هب  ار  هلمج  نیا  تفرگ و  ار  لهج  یبا  تسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دناهتفگ : یـضعب 

یلاعت يادخ  سپ  متـسه ، يداو  نیا  رد  صخـش  نیرتزیزع  نم  دـینکب ، يراک  نم  هب  دـیناوتیمن  تراگدرورپ  هن  وت ، هن  ینکیم ؟ دـیدهت 
. دومن لزان  هیآ  دوب  هتفگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  روط  نامه 

دومن غیلبت  هک  هاگنآ  سپ  دناوخ ، ارف  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  مخ  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هتفگ : ّیمق 
اّکتا يرعشا  یـسوم  وبا  هبعـش و  نب  ةریغم  رب  هیواعم  دنتـشگرب  مدرم  تفگ  دهد  ربخ  دیوگب و  دیاب  یلع  يهراب  رد  هک  ار  هچنآ  مدرم  هب  و 
یّلـص دّمحم  يهتفگ  مینکیمن و  رارقا  زگره  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  ام  تفگیم : تفریم و  شلها  يوس  هب  ّربکت  اب  سپـس  تشاد ،

«. 1 « » هیآ رخآ  ات  یَّلَص ...  َو ال  َقَّدَص  الَف  دومرف : لزان  ار  تایآ  نیا  یلاعت  يادخ  سپ  مینکیمن ، قیدصت  ار  هلآ  هیلع و  هّللا 
__________________________________________________

. دلج نیمه  يهحفص 377 و 378  ( 1)
22 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

22 ص :  رهّدلا .....  يهروس 

نیکسم و هب  تّبحم  يور  زا  ار  شیوخ  كاروخ  نانآ  هک  اجنآ  ات  ًاریِسَأ ...  َو  ًامِیتَی  َو  ًانیِکْسِم  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  يهیآ  ریـسفت  رد 
. میدرک ماعطا  ادخ  تیاضر  بلط  يارب  اهنت  هکلب  میهاوخیمن  ساپس  شاداپ و  امش  زا  ام  دنیوگیم : دنهدیم و  ریسا  میتی و 

نسح و همطاف و  مالّـسلا و  هیلع  یلع  يهراب  رد  ًاروُکْـشَم  ْمُُکیْعَـس  َناک  َو  ادخ : لوق  ات  تایآ  نیا  هک  هدـش  تیاور  هّصاخ  هّماع و  رتشیب  زا 
«1 . » تسا هدش  لزان  هّضف  مان  هب  نانآ  زینک  مالّسلا و  مهیلع  نیسح 

22 ص :  تالسرملا .....  يهروس 

. دیور مّنهج  كاندرد و  يهیاس  ریز  هب  دناهدومرف : ٍبَعُش  ِثالَث  ِيذ  ٍّلِظ  یلِإ  يهیآ  ریسفت  رد 
تسا نآ  شتآ  يهرارـش  زا  ياهلعـش  هبعـش و  دراو  تسپ  تشز و  فاصوا  زا  هچنآ  ره  تسا و  مّنهج  رهظم  ناسنا  يهراّما  سفن  هک  نادب 

یناطیـش یعبـس و  یمیهب و  هناـگهس  ياوق  ناـمه  تساـهیتسپ  لـیاذر و  عیمج  لـصا  تسا و  شتآ  رد  لوخد  بّبـسم  هراـّما  سفن  نیمه 
. دشابیم

ایند رد  ناسنا  هک  یمادام  دزوسیم و  هلیـسو  نادـب  تّیناسنا  هک  تسا ، نآ  زا  ییاهدود  مّنهج و  شتآ  زا  ییاههلعـش  هناـگهس  ياوق  نآ  و 
دوشیم مّسجم  وا  رب  دوب  ناهنپ  وا  زا  ایند  رد  هک  هچنآ  دریمیم  هک  هاگنآ  یلو  دنکیمن ، كرد  ار  شیوخ  نتخوس  تسا  هراّما  سفن  ریسا 

«. 2  » ددرگیم رهاظ  وا  رب  نآ  ياههیاس  اهدود و  هناگهس ، ياههلعش  هجیتن  رد  و 

22 ص :  ءابّنلا .....  يهروس 

ًاباُرت ُْتنُک  ِینَْتَیل  ای  ُِرفاْکلا  ُلوُقَی  يهیآ  ریسفت  رد 
: دیوگیم تسا  تیالو  هب  رفاک  هک  یسک  دناهدومرف :
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__________________________________________________

. دلج نیمه  يهحفص 390  ( 1)
. دلج نیمه  يهحفص 407 و 408  ( 2)

23 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، دوبن یباسح  نم  يارب  مدوب و  كاخ  زور  نیا  رد  شاک  ای  دوبن ، یباقع  باسح و  رشن و  رشح و  نم  يارب  مدوب و  كاخ  ایند  رد  شاک  يا 
وا رد  هک  تشز  ياهتّیلعف  دوجو  ببـس  هب  رفاک  اریز  دـشیم ، قلخ  نم  زا  رگید  يایـشا  هک  متـشاد  ار  نیا  ّتیلباق  مدوب و  كاخ  شاک  ای 
هک تشاد  ار  نآ  ّتیلباـق  دوـب و  كاـخ  شاـک  هک  دـنکیم  وزرآ  هجیتـن  رد  دوـشیمن و  رگید  ياـهتّیلعف  يهتـسیاش  دوـشیم و  لـصاح 

. دوش قلخ  وا  زا  رگید  ياهتروص 
رب هک  رادخاش  دنفسوگ  یّتح  دوشیم  صاصق  مولظم  يارب  ملاظ  دنوشیم و  رـشح  كاخ  کی  رد  قیالخ  هکنآ  زا  سپ  دناهتفگ : یـضعب 

. دوشیم صاصق  تسا  هدز  خاشیب  دنفسوگ 
لاح دیدوب ، مدآ  ینب  عیطم  ناتیگدنز  لوط  رد  امش  میدومن و  رّخسم  مدآ  ینب  رب  میدیرفآ و  ار  امـش  ام  دیوگ : نیلقث  ریغ  هب  یلاعت  يادخ 

. دیاهدوب لبق  رد  هک  یکاخ  نامه  هب  دیدرگرب 
زا یکی  تروص  هب  مه  نم  شاک  يا  دـیوگیم : دـندش و  كاخ  دنتـشگرب و  هک  اهزیچ  نآ  هب  دـنکیم  هّجوت  رفاک  هک  تسا  عقوم  نیا  رد 

. مدشیم كاخ  زورما  مدوب و  اهزیچ  نآ 
زا هک  درکیم  شنزرـس  ار  مدآ  هک  یلاح  رد  دید ، ار  شنادـنزرف  مدآ و  تمارک  یتقو  هک  تسا  سیلبا  رفاک  زا  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب 

. دوبیم كاخ  زا  زین  وا  لصا  شاک  يا  هک  دنکیم  وزرآ  عقوم  نیا  رد  تسا ، كاخ 
هدش تیاور  ساّبع  نبا  زا  هک  دوبیم ، مالّـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  زا  شاک  يا  دـنکیم  وزرآ  هک  تسا  تیالو  هب  رفاک  رفاک ، زا  دوصقم  ای 

رب ادخ  تّجح  نیمز و  بحاص  وا  نوچ  تفگ : باوج  رد  دومن ؟ هینک  بارت  وبا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ادخ  لوسر  ارچ  دـش  لاؤس  وا  زا  هک 
هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  تسوا ، اب  نیمز  نوکـس  وا و  يارب  نیمز  ياقب  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  نیمز  لها 
زا هدومن  اّیهم  مالّسلا  هیلع  یلع  يهعیش  يارب  یلاعت  يادخ  هک  ار  هچنآ  دنیبب  رفاک  دوش و  تمایق  زور  هک  هاگنآ  دومرفیم : هک  مدینـش  هلآ 

نایعیش  زا  ینعی  مدوب  كاخ  نم  شاک  دیوگیم : تقو  نآ  تمارک ، ادخ و  هب  یکیدزن  باوث و 
24 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ًاباُرت ُْتنُک  ِینَْتَیل  ای  ُِرفاْکلا  ُلوُقَی  یلاعت : يادخ  لوق  تسا  نیا  مدوب و  مالّسلا  هیلع  یلع 
«. 1»

24 ص :  تاعزاّنلا .....  يهروس 

یهاوـخ یـسانشب  ار  راـگدرورپ  یناوـتب  رگا  تسا ، راـگدرورپ  تعاـس  نآ  رخآ  اـهتنا و  دـناهدومرف : اـهاهَْتنُم  َکِّبَر  یلِإ  يهیآ  ریـسفت  رد 
. تسوا روهظ  وت و  فاضم  راگدرورپ  هب  لوکوم  تمایق  تعاس و  تقو و  ياهتنم  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  یسانشب ، زین  ار  تمایق  تسناوت 

ادـخ دزن  تمایق  مایق  يهمه  راگدرورپ  روهظ  ماگنه  وت و  رب  تراـگدرورپ  روهظ  اـت  گرم  لّوا  زا  تسادـخ  دزن  تماـیق  ماـیق  تقو  ینعی ،
هب یهاگ  تمایق ، هب  یهاگ  هدش و  مالّسلا  هیلع  مئاق  روهظ  هب  ریسفت  یهاگ  تعاس  اذل  يرارطضا و  ای  دشاب  يرایتخا  گرم  هاوخ  دوشیم ،

یهتنم مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  رارطـضا  اـی  راـیتخا  هب  اـهخزرب ، ّیط  زا  دـعب  دراوم  نیا  يهمه  نوچ  هدـش ، ریـسفت  گرم  هب  یهاـگ  تعجر و 
«2 . » دوشیم
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24 ص :  سبع .....  يهروس 

: دناهدومرف موقرم  یمْعَْألا  ُهَءاج  ْنَأ  یَّلََوت  َو  َسَبَع  يهیآ  ریسفت  رد 
. تسا هدش  لزان  دوب  انیبان  هک  موتکم  ّما  نب  هّللا  دبع  يهراب  رد  هیآ  نیا  دناهتفگ : یضعب 

شیپ زین  شیرق  ناـگرزب  زا  یهورگ  هک  یلاـح  رد  دـمآ ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دزن  صخـش  نیا  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ناتـساد 
هّیما ّیبا و  ساّبع ، لهج ، وبا  هعیبر ، نب  ۀبتع  یتیاور  رد  درکیم و  توعد  مالـسا  هب  ار  نانآ  وا  دـندوب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
. تشاد ار  نانآ  ندروآ  مالسا  دیما  درکیم و  توعد  ادخ  هب  ار  نانآ  وا  دندوب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزن  فلخ  دنزرف  ود 
دنلب دنلب ، ار  نخس  نیا  تسا ، هتخومآ  وت  هب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  زومایب  نم  هب  ناوخب و  نم  رب  هّللا  لوسر  ای  تفگ : موتکم  ّما  نب  هّللا  دبع 

درکیم و رارکت  تفگیم و 
__________________________________________________

. دلج نیمه  هحفص 423  ( 1)
. دلج نیمه  يهحفص 437  ( 2)

25 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا لوغشم  وا  ریغ  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسنادیمن 

شیرق ناـگرزب  نیا  ـالاح  تفگیم : دوـخ  لد  رد  تشگ و  رادـیدپ  يدونـشخان  تمـالع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  تروـص  رد 
يور هورگ  نآ  رب  دینادرگ و  يور  موتکم  ّما  نبا  زا  اذل  دنشابیم ، ناگدنب  اهروک و  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ناوریپ  دنیوگیم :

. یمْعَْألا ُهَءاج  ْنَأ  یَّلََوت  َو  َسَبَع  دش : لزان  هیآ  نیا  هک  دروآ ،
رد ارم  مراگدرورپ  هک  یـسک  هب  ابحرم  تفگیم : درکیم و  مارتحا  مارکا و  ار  انیبان  درم  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ  نآ  زا 

. درک شنزرس  وا  يهراب 
، دمآ موتکم  ّما  نبا  دوب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزن  هک  دوب  هّیما  ینب  زا  يدرم  دارم  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

تیاـکح ار  هّیـضق  نیا  هیآ  نیا  رد  یلاـعت  يادـخ  دومن و  ضارعا  وا  زا  درک و  عـمج  ار  دوـخ  دـش و  رّفنتم  وا  زا  دـید  ار  وا  درم  نآ  یتـقو 
«. 1  » دهدیم رارق  راکنا  دروم  ار  نآ  دنکیم و 

25 ص :  ریوکّتلا .....  يهروس 

ای لیئربج ، لوق  هکلب  تسین ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  دوخ  شیپ  زا  نآرق  هّتبلا  هک  دناهدومرف : ٍمیِرَک  ٍلوُسَر  ُلْوََقل  ُهَّنِإ  يهیآ  ریـسفت  رد 
مالّسلا مهیلع  ایبنا  يوس  هب  ادخ  يهداتسرف  هک  تسا  لیئربج  لوق  تیالو  تفالخ و  هب  یلع  بصن  ای  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  نآرق 

«. 2  » دشابیم تمارک  ياراد  ادخ  دزن  وا  تسا و 

25 ص :  راطفنالا .....  يهروس 

: هدش هتفگ  هک  ایوگ  تسا  ردـقم  لاؤس  زا  باوج  هلمج  نیا  دـنتمعن ، رپ  تشهب  رد  ملاع  ناراکوکین  ٍمیِعَن  یَِفل  َراْربَْألا  َّنِإ  يهیآ  ریـسفت  رد 
: دومرف دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  ترخآ  رد  ام  لاح  سپ  دنتسه ، ام  نابهگن  ظفاح و  ییاههکیالم  رگا 

«. 3  » دوب دنهاوخ  تمعن  تشهب و  رد  ناراکوکین 
__________________________________________________

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3308 

http://www.ghaemiyeh.com


. دلج نیمه  يهحفص 441 و 442  ( 1)
. دلج نیمه  يهحفص 455  ( 2)
. دلج نیمه  يهحفص 462  ( 3)

26 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

26 ص :  نیفّفطملا .....  يهروس 

هنومن و ناونع  هب  هک  دناهتفرگ  هرهب  يریـسفت  دنمـشزرا  تاکن  نایب  رد  یلیدبیب  ياهتفارظ  زا  ردـقیلاع  ّفلؤم  زین  هفیرـش  يهروس  نیا  رد 
ریـسفت رد  ریـسفت  رد  هک  هچنآ  زین  و  « 1  » هدومرف نایب  بتاکم  ناـیدا و  اـههقرف ، اـب  دروخرب  نوماریپ  هک  هچنآ  رب  ناوتیم  هتـسجرب  يهتکن 

. دننیّجس باذع  رد  ناشهایس  لمع  همان  اب  ناراکدب  تمایق  زور  هّتبلا  ٍنیِّجِس  یَِفل  ِراَّجُفلا  َباتِک  َّنِإ  يهیآ 
نآ زا  یتروص  دـهدیم  ماجنا  هک  یلمع  ره  دـشاب  وا  زا  دـیلقت  ملاع و  مکح  تخـس  میلـست  داـیقنا و  تهج  زا  ناـسنا  لاـمعا  رگا  سپ  ... 

يوـلع ملاـع  زا  هک  دنـسیونیم  ییاـهباتک  رد  ار  وا  لـمع  لاـمعا  نآ  ناگدنـسیون  دوـشیم و  لـصاح  وا  سفن  رد  ـالاب  اـیلع و  زا  تهج 
. تسا ّولع  رد  هغلابم  هک  دوشیم  نیّیّلع »  » هب ریبعت  نآ  زا  دنشابیم و 

زا دوشیم ، لصاح  وا  سفن  رد  نآ  زا  یتروص  دهد  ماجنا  هک  یلمع  ره  دـشابن ، ینّابر ) ملاع   ) ملاع زا  دـیلقت  يور  زا  ناسنا  لامعا  رگا  و 
دوشیم نیّجس  هب  ریبعت  نآ  زا  تسا و  نییاپ  یلفس و  ملاع  زا  هک  دنسیونیم  ییاهباتک  رد  ار  وا  لامعا  ناگدنسیون  نییاپ و  یلفس و  تهج 

. تسا یناسنا  سوفن  يارب  نادنز  نیرتگنت  نآ  تسا و  نادنز  نجس و  رد  هغلابم  هک 
ار نیّجـس  هدـش  هتـشون  ملاع  نآ  ّداوم  تاحفـص  رب  شیاهسفن  اهتروص و  مامت  اب  هک  تسا  یلاعت  قح  زا  یباتک  ینّابر  ملاع  ره  نوچ  و 

. دومن باتک  هب  ریسفت 
نآ تسیچ ؟ لـگ ) گنـس و   ) نیّجـس نآ  ینادیم  هچ  وت  هک  تسا  ملاـع  نآ  نأـش  ندومن  گرزب  ٌمُوقْرَم  ٌباـتِک  ٌنیِّجِـس  اـم  َكارْدَأ  اـم  َو 

«. 2  » تسا تبث  ملاع  دوجو  باتک  رد  قح  ملق  هب  هک  تسا  ياهتشون 

26 ص :  قاقشنالا .....  يهروس 

لوسر يا   ) هک نادب  دناهدومرف : موقرم  ْتَّقَْشنا  ُءامَّسلا  اَذِإ  ریسفت  رد 
__________________________________________________

. دلج نیمه  يهحفص 466  ( 1)
. دلج نیمه   470 تاحفص 469 - ( 2)
27 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اضعا و ياههوک  دـنوشیم و  هدـنکارپ  وا  ياوق  ناگراتـس  دوشیم و  قشنم  یناسنا  حور  دوش ، هتفاکـش  نامـسآ  هک  یماـگنه  رآ ) داـی  هب 
هک یناویح  یناسنا و  ياهورین  عمج  دنکیم و  ادیپ  طسب  شیاضعا  ندـب و  نیمز  دـنوشیم و  یـشالتم  دوریم و  نیب  زا  شتّینانا  ياههوک 

. ددرگیم یلاخ  اهنآ  زا  ناسنا  دنوشیم و  جراخ  تسوا  ياهینیگنس  اهراب و 
قاقـشنا هجیتـن  رد  دوشیم و  عقاو  زین  ریبـک  ملاـع  رد  دوش ، عقاو  نآ  رد  هک  هچ  ره  سپ  تسریبـک  ملاـع  زا  ياهنومن  ریغـص  ملاـع  نوچ  و 

. دوشیم رهاظ  اهنآ  ریغ  اههوک و  نتفر  نیب  زا  ناشندش و  هدنکارپ  شناگراتس و  ندش  کیرات  ریبک و  ملاع  نامسآ 
«. 1  » دوشیم میلست  دونشیم و  ار  شراگدرورپ  نخس  اهِّبَِرل و  َْتنِذَأ  َو 
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27 ص :  جوربلا .....  يهروس 

. دندش هتشک  همه  دودخا  باحصا  هک  نانیا ) هب  مسق  : ) دناهتشاد موقرم  ِدوُدْخُْألا  ُباحْصَأ  َِلُتق  ریسفت  رد 
یهاشداپ هدش : تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  هچ  هدش ، رکذ  فالتخا  اب  هّماع  هّصاخ و  تایاور  رد  دودخا  باحصا  تیاکح 

هاـشداپ مهد ، داـی  وداـج  رحـس و  ار  وا  اـت  تسرفب  نم  يوس  هب  ار  یکدوک  تفگ : دـش  ضیرم  رگوداـج  یتقو  تشاد ، يرگوداـج  دوب و 
دزن زور  ره  تشگ و  وا  بوذـجم  دـید و  ار  وا  درکیم ، دـمآ  تفر و  وا  اب  مالغ  هک  دوب  یبهار  رگوداج  مالغ و  نیب  داد  وا  هب  ار  یمـالغ 

. دنورب دنناوتیمن  تفرگ و  ار  مدرم  ولج  يرام  دید  اهزور  نیا  زا  یکی  دادیم ، ارف  شوگ  شنانخس  هب  تفریم و  بهار 
وت دزن  بهار  رما  رگا  ایادـخ  راب  تفگ : تفرگ و  تسد  هب  یگنـس  دـیمهف و  مهاوخ  ار  بهار  رهاـس و  راـک  زورما  نم  تفگ : مـالغ  سپ 

. دنداد همادا  دوخ  هار  هب  دندش و  تحار  مدرم  تشک و  ار  رام  تخادنا و  ار  گنس  شکب و  ار  رام  نیا  تسا  رتبوبحم 
__________________________________________________

. دلج نیمه  يهحفص 478 و 479  ( 1)
28 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ییامنهار نم  دزن  ار  یسک  تفرگ و  یهاوخ  رارق  شیامزآ  التبا و  دروم  وت  مدنزرف  يا  تفگ : بهار  تفگ و  بهار  هب  ار  هّیضق  نیا  مالغ 
. نکن

یناوارف لاوما  دمآ و  وا  دزن  دش ، انیبان  کلم  میدن  نیشنمه و  نایم  نیا  رد  دادیم ، افـش  ار  صربا  روک و  درکیم و  اوادم  ار  مدرم  مالغ  و 
. دشاب وت  نآ  زا  لاوما  همه  نیا  هدب و  افش  ارم  تفگ : داد و  وا  هب 

اعد مالغ  دروآ ، نامیا  کلم  نیـشنمه  یبای ، افـش  ات  منکیم  اعد  نم  يروایب  نامیا  ادخ  هب  وت  رگا  دهدیم ، افـش  دنوادخ  داد : خساپ  يو 
. تفای افش  وا  درک و 

، هن تفگ : ییوگیم ؟ ارم  تفگ : هاش  مراگدرورپ ، تفگ : وا  داد ؟ افـش  ار  وت  یـسک  هچ  تفگ : وا  هب  هاشداپ  دمآ ، هاشداپ  دزن  میدـن  یتقو 
. تسا یلاعت  يادخ  وت  راگدرورپ  نم و  راگدرورپ 

، دـهد ناشن  ار  بهار  ات  دـندرک  روبجم  مه  ار  مالغ  دومن و  مالغ  نداد  ناشن  هب  روبجم  ار  وا  اـت  دـشن  ادـج  وا  زا  تفرگ و  ار  وا  هاـش  سپ 
يالاب ار  وا  داد  روتـسد  سپ  دومن ، عانتما  وا  درگرب  دوخ  نید  زا  تفگ : مالغ  هب  دـندرک و  مین  ود و  هّرا  اـب  ار  وا  دنتخانـش  ار  بهار  یتقو 

. دننک ترپ  نییاپ  هب  هوک  يالاب  زا  ار  وا  تشگنرب  رگا  دنشاب و  هتشادن  وا  هب  يراک  تشگرب  شنید  زا  رگا  دنربب ، یهوک 
كاله ار  نانآ  هدومن و  ظفح  ار  وا  یلاعت  يادـخ  نک ، ظفح  نانآ  ّرـش  زا  ارم  اـهلا  راـب  تفگ : دـندرب  هوک  يـالاب  ار  وا  هک  هاـگنآ  سپ  و 

. درک
زاب دینک ، قرغ  ایرد  رد  دیربب و  ار  وا  تفگ : هاشداپ  درک ، ظفح  تعامج  نآ  ّرـش  زا  ارم  دـنوادخ  تفگ : تشگرب و  هاشداپ  يوس  هب  سپ 
نانآ ّرـش  زا  تشاد و  هگن  ارم  دـنوادخ  مه  زاـب  تفگ : تشگزاـب و  هاـشداپ  دزن  درک ، قرغ  اـیرد  رد  ار  هّیقب  دومن و  ظـفح  ار  وا  دـنوادخ 

. داد تاجن 
ياهخاش رب  ارم  سپـس  نک و  عمج  ار  مدرم  ینک . لـمع  نآ  هب  میوگیم  نم  هک  هچنآ  رگم  یـشکب  ارم  یناوتیمن  وت  تفگ : مـالغ  سپس 

هک تسا  تقو  نآ  مـالغ ، راـگدرورپ  ماـن  هـب  وـگب : سپـس  هدـب و  رارق  ناـمک  لـخاد  ار  نآ  ریگب و  نـم  نادریت  زا  يربـت  سپـس  نزب ، راد 
درک و لمع  دوب  هتفگ  مالغ  هک  ار  هچنآ  هاشداپ  یشکب ، ارم  یناوتیم 

29 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. میدروآ نامیا  مالغ  نیا  راگدرورپ  هب  ام  دنتفگ : مدرم  درم ، مالغ  تفرگ و  رارق  وا  هاگجیگ  رد  ریت 

. دندروآ نامیا  مالغ  راگدرورپ  هب  مدرم  دمآ و  دورف  وت  رب  يدیسرتیم  هک  هچنآ  زا  دمآ ، ترس  رب  هچ  يدید  دش : هتفگ  هاشداپ  هب  سپ 
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شنید زا  سک  ره  تفگ : هاگنآ  دـندرک ، رپ  شتآ  زا  ار  نانآ  دـندنک و  اهلادوگ  اـههار  يهناـهد  رب  اـههار و  راـهچ  رد  درک  رما  هاـش  سپ 
. دیزادنا شتآ  لخاد  ار  وا  دنک  يراددوخ  سک  ره  دیراذگاو و  ار  وا  ددرگرب 

. یتسه قح  رب  وت  هک  امن  تماقتسا  نک و  هشیپ  ربص  ردام  يا  تفگ : دنزرف  تشاد  يدنزرف  هک  دمآ  ینز  نایم  نیا  رد 
. دندرک ادیپ  قوش  مالغ  نید  هب  مدرم  ریاس  دش و  دایز  نینمؤم  تماقتسا  تابث و  دندید  نینچ  مدرم  یتقو 

، شرهاوخ اب  تفگ : يوار  ای  دـش  رتسبمه  شرتخد  اب  دـش و  تسم  یهاـشداپ  دومرف : هک  هدـش  هداد  تبـسن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب 
؟ تسیچ مدرک  هک  يراک  زا  تسبنب و  نیا  زا  جورخ  هار  تفگ : شرتخد  هب  دمآ  شوه  هب  یتقو 

یهدیم روتـسد  ینادیم و  زیاج  ار  اهرتخد  اـب  جاودزا  وت  هک  یهدیم  ربخ  ناـنآ  هب  ینکیم و  عمج  ار  دوخ  تکلمم  لـها  يهمه  تفگ :
. دنیامن لالح  ارنآ  هک 

نانآ رد  دـنک و  نیمز  رد  ییاهلادوگ  سپ  دـندرک ، يراددوخ  هاشداپ  يوریپ  زا  مدرم  یلو  داد ، ربخ  نانآ  هب  دومن و  عمج  ار  همه  هاـشداپ 
رد ار  وا  درک  يراددوخ  سک  ره  تشاذـگ و  دوـخ  لاـح  هب  ار  وا  دوـمن  هاـش  زا  يوریپ  سک  ره  دوـمن ، هضرع  مدرم  رب  تخورفا و  شتآ 

. تخادنا شتآ 
بیذـکت ار  وا  شموق  دومن ، ثوعبم  تّوبن  هب  ار  یـشبح  درم  کـی  دـنوادخ  دوـمرف : هک  هدـش  هداد  تبـسن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  هب 

رپ ار  اجنآ  دنتخاس و  وا  صوصخم  ار  ییاج  سپس  دندرک ، ریـسا  ار  شدوخ  هتـشک و  ار  وا  نارای  نانآ  دیگنج و  شموق  اب  وا  سپ  دندرک ،
ناـشیا نید  رب  سک  ره  دریگ و  هراـنک  شتآ  زا  تساـم  رما  نید و  رب  سک  ره  دـنتفگ : دـندرک و  عمج  ار  مدرم  سپـس  دـندرک ، شتآ  زا 

. دزادنا شتآ  رد  وا  اب  ار  دوخ  تسا 
30 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تشذگ هک  روطنامه  دمآ  نخس  هب  كدوک  تشاد و  ههام  کی  دنزرف  هک  دمآ  ینز  نیب  نیا  رد  هک  دنتخوسیم  شتآ  رد  ربمایپ  نارای 
هتـشک هفوـک ، رازاـب  ینعی  رازاـب ، نیا  رد  رفن  هد  زین  ناـنآ  ریظن  دـندوب و  رفن  هد  دودـخا  باحـصا  هدـش : تـیاور  زین  مالّـسلا  هـیلع  یلع  زا 

. دنوشیم
تفر و نانآ  يوس  هب  دنتسه ، مالّسلا  هیلع  یسیع  نید  رب  یهورگ  نمی  نارجن  رد  هک  دینش  يریمح  ساون  يذ  نب  فسوی  دناهتفگ : یضعب 
ره تشاد ، هضرع  ناـنآ  رب  تخورفارب و  شتآ  دـنک و  نیمز  رد  یلادوگ  سپ  دـندرک ، يراددوخ  ناـنآ  دومن ، راداو  تّیدوهی  رب  ار  ناـنآ 

دمآ شدنزرف  اب  ینز  ماگنه  نیا  رد  دشیم ، هتخادنا  شتآ  رد  تشگنرب  سک  ره  دنام و  ملاس  تشگرب  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  نید  زا  سک 
. تشذگ هک  روطنامه  دمآرد ، نخس  هب  كدوک  و 

راتفرگ نآ  ياهبضغ  سفن و  ياهتوهـش  شتآ  هب  هدـش و  لخاد  عبط  ياهلادوگ  رد  هک  دنتـسه  یناسک  لیوأت  رباـنب  دودـخا  باحـصا 
«. 1  » تسا هدش  كاله  دوبان و  نانآ  رد  یناسنا  ترطف  دناهدش و 

30 ص :  قراّطلا .....  يهروس 

. دنکیم خاروس  ار  كالفا  دوخ  رون  اب  هک  تسانعم  نیدب  ای  تسا  ینشور  يهراتس  نآ  بقاّثلا  مّجنلا  ریسفت  رد 
ینامی درم  تسا ؟ ياهراتس  هچ  امـش  دزن  اههراتـس  نیب  رد  لحز  دومرف : نمی  لها  زا  يدرم  هب  هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

. تسا سحن  ياهراتس  نآ  تفگ :
مجن نامه  تسایـصوا و  يهراتـس  نآ  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  يهراتـس  نآ  هک  وگن  نخـس  نینچنیا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 

. تسا هدمآ  ادخ  باتک  رد  هک  تسا  بقاث 
؟ تسیچ بقاث »  » زا دوصقم  تفگ : ینامی  درم 
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ات دنکیم  خاروس  ار  اهنامسآ  دوخ  رون  اب  تسا و  متفه  نامسآ  رد  شعولط  ّلحم  هک  دنیوگ  بقاث  تهج  نآ  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما 
زا دسریم ، ایند  نامسآ  هب  نآ  رون 

__________________________________________________

. دلج نیمه   491 تاحفص 487 - ( 1)
31 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. 1  » تسا هداهن  مان  بقاث  مجن  ار  نآ  دنوادخ  تهج  نیمه 

31 ص :  یلعالا .....  يهروس 

ای لوسر  وا  تسا و  تیالو  رد  وا  ّبر  نآ  دزاس ، يراج  شنابز  رب  ار  شیوخ  فاضم  ّبر  مان  دناهدومرف : ِهِّبَر  َمْسا  َرَکَذ  َو  يهیآ  ریسفت  رد 
. تسا لوسر  نیشناج 

مسا ای  ار ، وا  یبلق  یشقن  مسا  دروآ ، دای  هب  ار  دوخ  قلطم  ّبر  مسا  ای  هیلع » هّللا  تاولص  : » دیوگب ینعی ، دتـسرفب ، تاولـص  وا  رب  یّلـصف و 
يوس هب  ای  بجاو ، ریغ  بجاو و  زا  ّمعا  قلطم  زامن  ای  دناوخب ، ار  بجاو  زامن  ای  دتـسرف ، وا  رب  تاولـص  ار و  وا  ینیع  مسا  ای  یلایخ ، یلاثم 
زامن دروآ و  دای  هب  هدش  دراو  نیدـیع  زامن  زا  لبق  هک  یتاریبکت  اب  ار  شراگدرورپ  مسا  ای  ددرگ ، لیمکت  راک  نیا  اب  دـیامن و  هّجوت  بیغ 

. ددنبب ریبکت  نآ  اب  ار  شزامن  دروآ و  دای  هب  زامن  حاتتفا  ریبکت  رد  ار  شراگدرورپ  مان  ای  دناوخب ، نیدیع 
ماگنه رد  هچنانچ  دهد ، رارق  شیوخ  نیعلا  بصن  ار  دوخ  ماما  هک  هنوگ  نیدـب  دروآ  دای  هب  ار  شراگدرورپ  مسا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 

: هدش دراو  مارحإلا  ةریبکت 
«. 2  » هدب رارق  شیوخ  نیعلا  بصن  ار  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  زا  یکی  روآ و  دای  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

31 ص :  ۀیشاغلا .....  يهروس 

زور یتقو  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تسام . اب  زین  نانآ  لامعا  باسح  نآ  زا  سپ  دـناهدومرف : ْمَُهباسِح  اْنیَلَع  َّنِإ  َُّمث  ریـسفت  رد 
نینمؤملا ریما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دنک  مکح  نانآ  نیب  ات  دـنکیم  عمج  ار  نیرخآ  یلّوا و  دـنوادخ  دـسریم و  ارف  تمایق 

ار برغم  قرـشم و  نیب  ام  هک  دوشیم  هدناشوپ  زبس  يهّلح  سابل  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  سپ  دنوشیم ، هدناوخ  مالّـسلا  هیلع 
دوشیم و هدیناشوپ  ابع  هّلح و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  دوشیم و  هدناشوپ  نآ  لثم  زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  دـنکیم و  نشور 

. دوشیم هدیناشوپ  نآ  لثمزین  مالّسلا  هیلع  یلع  هب 
__________________________________________________

. ].....[ دلج نیمه  يهحفص 498  ( 1)

. دلج نیمه  يهحفص 509  ( 2)
32 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیم هدرپس  ام  تسد  هب  مدرم  باسح  دنناوخیم و  ار  ام  سپس  دنوریم و  الاب  ود  نآ  سپس 
. مینکیم لخاد  شتآ  هب  ار  شتآ  لها  تشهب و  هب  ار  تشهب  لها  دنگوس  يادخ  هب  ام  سپ 

ناشیادـخ دوخ و  نیب  رگا  سپ  تسام . اب  نانآ  باسح  تسام و  يوس  هب  مدرم  نیا  تشگزاب  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  زا  و 
نانآ و نیب  هک  هچنآ  تسا و  هدومن  تباجا  ار  هتـساوخ  نیا  دنوادخ  دراذگاو و  وا  هب ، ارنانآ  میهاوخیم  ادـخ  زا  دـناهدش  بکترم  یهانگ 

. دهدیم ضوع  نانآ  هب  دنوادخ  دننکیم و  تباجا  زین  نانآ  مینکیم و  ششخب  بلط  ّقح  نابحاص  مدرم و  زا  تسا  مدرم 
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طوبرم هک  هچنآ  دنکیم ، راذگاو  ام  هب  ار  ام  نایعیش  باسح  دنوادخ  دوش  تمایق  زور  هک  هاگنآ  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
يزور ام  رب  ار  بلطم  نیا  دنوادخ  میـشخبیم و  ارنآ  نامدوخ  تسام  هب  طوبرم  هک  هچنآ  دشخبب و  ام  رب  هک  میهاوخیم  وا  زا  تسادخ  هب 

«. 1  » تسا هدرک  تمسق  و 

32 ص :  رجفلا .....  يهروس 

رب نآ  بتارم  نیرتـمهم  تسا و  دّدـعتم  تاـجرد  بتارم و  ياراد  ناـسنا  سفن  دـناهدومرف ... : موقرم  ُۀَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُـهتَّیَأ  اـی  ریـسفت  رد 
: تسا هبترم  هس  ود ، نآ  زا  ناسنا  نتفرگ  رارق  هطساو  نامحر و  راد  رد  نآ  هاگیاج  ات  سفن ، زا  ناطیش  هاگیاج  بسح 

ریخ تروص  رد  هاوخ  دهاوخیم  ار  نآ  سفن  هک  هچنآ  هب  ینعی ، دنکیم ، يدب  هب  رما  هک  تسا  نانچ  نآ  تسا و  هراّما  سفن  لّوا  يهبترم 
. دوشیم نامیشپ  هن  ددرگیمزاب و  دب  راک  زا  هن  ّرش ، تروص  رد  ای  دشاب 

ای دشاب  بوخ  دـهدیم  ماجنا  هک  يراک  ره  رد  دـنکیم  شنزرـس  تمالم و  ار  سفن  هک  تسا  نانچ  نآ  تسا و  هماّول  سفن  مّود  يهبترم 
ندوب دب  تهج  زا  دب و 

__________________________________________________

. دلج نیمه  تاحفص 519 و 520  ( 1)
33 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. ددرگیم كانهودنا  دهدیم ، شدوخ  هب  ار  راک  تبسن  هک  تهج  نآ  زا  ای  تسا ، صقان  لامک  يهجرد  زا  هک  تهج  نآ  زا  ای  لعف ،
، تسا بارطـضا  ببـس  هک  شیوخ  تّینانا  زا  تسا و  مارآ  نئمطم و  شراگدرورپ  هب  هک  تهج  نآ  زا  تسا  هّنئمطم  سفن  مّوس  يهبترم  و 

. تسا هتشگ  جراخ 
رکف هّیفوص  حالطصا  رد  هک  شمارآ  لوزن  اب  رگم  دوشیمن  لصاح  شمارآ  نانیمطا و  هّللا  یلا  نیکلاس  يارب  هک  نادب  ِیتَّنَج ...  ِیلُخْدا  َو 
وحن هب  ای  رما  ّیلو  تروص  لوصح  دوش و  مّسجم  کلاس  يهنیـس  رد  رما  ّیلو  توکلم  تسا  نآ  زا  ترابع  نآ  دوشیم و  هدیمان  روضح  و 

، دوشیمن لصاح  رخآ  يهبترم  رد  زج  لماک  شمارآ  نانیمطا و  دشابیم و  تدحو  وحن  هب  ای  داّحتا ، وحن  هب  ای  لاّصتا ، وحن  هب  ای  تنیابم ،
«. 1  » دنکیم ادیپ  قّقحت  زین  رگید  بتارم  رد  نانیمطا  یعون  هچ  رگا 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  تسا : نینچ  تیاور  نآ  دراد و  دش  رکذ  هک  هچنآ  رب  تلالد  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یتیاور  و 
؟ دراد هارکا  دوخ  حور  ضبق  رب  نمؤم  ایآ  دش  لاؤس 

: دیوگیم وا  هب  توملا  کلم  دنکیم ، یباتیب  دـیآیم  وا  دزن  نمؤم  حور  ضبق  يارب  توملا  کلم  هک  هاگنآ  دـنگوس  ادـخ  هب  هن  دومرف :
. نکن یباتیب  ادخ  ّیلو  يا 

تیاهمشچ مرتنابرهم ، دوش  رضاح  وت  رـس  رب  هک  ینابرهم  ردپ  زا  نم  دومن ، ثوعبم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هک  ییادخ  هب  دنگوس 
هیلع نسح  مالّسلا ، اهیلع  همطاف  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ماگنه  نیا  رد  دومرف : نک  هاگن  نک و  زاب  ار 
هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نانیا  دوشیم : هتفگ  نمؤم  هب  سپ  دنوشیم ، مّسجم  نانآ  يهّیرذ  زا  دعب  ناماما  مالّسلا و  هیلع  نیـسح  مالّـسلا ،

. دنتسه وت  ناتسود  ناماما  ریاس  مالّسلا و  هیلع  نیسح  مالّسلا ، هیلع  نسح  مالّسلا و  اهیلع  همطاف  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هلآ ، و 
هیلع هّللا  یّلص  دّمحم  يوس  هب  هک  یسفن  يا  دهدیم  ادن  ةّزعلا  ّبر  بناج  زا  يدانم  سپ  دنکیم ، رظن  دنکیم و  زاب  ار  شیاهمشچ  نمؤم 

هب ّیضرم  تیالو و  هب  یـضار  هک  یلاح  رد  تراگدرورپ  يوس  هب  درگزاب  یتسه  مارآ  نئمطم و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  هلآ و  و 
. یشاب هدوب  باوث 

__________________________________________________
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. دلج نیمه  يهحفص 535  ( 1)
34 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زیچ چیه  ماگنه  نیا  رد  شاب و  نم  تشهب  لخاد  وش و  لخاد  وا  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ینعی ، مناگدنب ، يهرمز  رد  سپ 
. دوش قحلم  يدانم  هب  دوش و  هتفرگ  شحور  هک  تسین  نیا  زا  رتبوبحم  رتینتشاد و  تسود  تّیم  نآ  يارب 

زین مالّـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  يهروس  ار  هروس  نیا  اذـل  تسا و  هدـش  ریـسفت  زین  مالّـسلا  اـمهیلع  ّیلع  نب  نیـسح  هب  هروس  نیا  و  ... 
«. 1  » دنمانیم

34 ص :  دلبلا .....  يهروس 

بحصأ نانیا  کئلوأ  يهیآ  لیذ  طوسبم  تروص  هب  تمکح  تلادع و  نوماریپ  هدنزرا  تاکن  يهیارا  زا  سپ  هّرس  سّدق  ردقنارگ  ّفلؤم 
هیلع نینمؤملا  ریما  يهعیـش  نیمی  باحـصا  هک  دـش  ناـیب  نیا  زا  شیپ  تسا و  رّدـقم  لاؤس  باوـج  هلمج  نیا  دـناهدومرف : موـقرم  ۀـنمیملا 

«. 2  » دنشابیم مالّسلا 

34 ص :  سمّشلا .....  يهروس 

شردـپ مان  و  ماـمهک » رادـق   » وا ماـن  دومث و  موق  زا  صخـش  نیرتیقـش  اهاقْـشَأ  رتش  ندرک  یپ  يارب  تشگ  هداـمآ  دـش و  دـنلب  َثَعَْبنا  ِذِإ 
. تسا هدوب  فلاس » »

: تفگ مالّسلا  هیلع  یلع  تسا ؟ یسک  هچ  نیلّوا )  ) نیرتیقش دومرف : مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
. منادیمن هّللا  لوسر  ای  متفگ : تفگ : تسا ؟ یسک  هچ  نیرخآ )  ) نیرتیقش وگب  سپ  یتفگ . تسار  دومرف : درک . یپ  ار  هقان  هک  یسک 

«. 3  » دومن شرس  قرف  هب  هراشا  دنزیم و  تبرض  وت  ياجنیا  رب  هک  تسا  یسک  وا  دومرف :
__________________________________________________

دلج نیمه  يهحفص 537  ( 1)
. دلج نیمه  يهحفص 549  ( 2)

دلج نیمه  يهحفص 552  ( 3)
35 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

35 ص :  لیّللا .....  يهروس 

شدوخ رد )  ) هدینش ار  هچنآ  هنومن  هک  هنوگ  نیدب  قیقحت  هار  زا  ای  قداص  صخش  زا  يوریپ  اب  دنک  قیدصت  ینْسُْحلِاب  َقَّدَص  َو  ریـسفت  رد 
. دبایب

. ار وکین  هملک  ای  تلصخ ، ای  تلیضف ، ای  باوث ، ای  وکین ، تبقاع 
ریس دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  و  تسین ، تیالو  زا  رتوکین  ییوکین  چیه  هچ  تسا ، تیالو  دوصقم  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

«. 1  » تسا مالّسلا  هیلع  یلع  لامک  هب  هراشا  نیا  تسا و  تیالو  تاماقم  رخآ  زین  نآ  هک  تسادخ  رد 

35 ص :  یحّضلا .....  يهروس 

لـصاح اضر  ماقم  نآ  اب  هک  دـهدیم  وت  هب  يزیچ  ترخآ  ای  ایند  رد  يدوز  هب  و  دـناهدومرف : یـضْرَتَف  َکُّبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسل  َو  ریـسفت  رد 
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. تسا هدش  ریسفت  يربک  تعافش  یهاگ  دنکیم  اطع  دنوادخ  هک  هچنآ  دوشیم ، لصاح  نآ  اب  وت  تیاضر  ای  دوشیم ،
. تسادخ باتک  يهیآ  نیرتهدننک  راودیما  هیآ  نیا  هک  هدش  دراو  اذل 

«. 2  » دنامیمن یقاب  شتآ  رد  يدّحوم  چیه  هک  تسا  نیا  نم  ّدج  تیاضر  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 

35 ص :  حارشنالا .....  يهروس 

راگزاس و چیه  زا  هک  يوحن  هب  هنیس  یگدرتسگ  هعسوت و  ینعی  ردص ، حرش  و  دناهدومرف ... : موقرم  َكَرْدَص  ََکل  ْحَرْـشَن  َْمل  َأ  ریـسفت  رد 
تدحو و اهترثک و  نیب  عیمج  زا  وا  يهنیـس  ندـشن  گنت  زا  ترابع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ردـص  حرـش  دوشن و  گنت  راگزاسان 

. ّقح تدابع  قلخ و  توعد 
. یلب دومرف : دوشیم ؟ عیسو  هدوشگ و  هنیـس  ایآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ای  دش : لاؤس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا  هدش  تیاور 

نآ اب  هک  دراد  مه  یتمالع  ایآ  هّللا  لوسر  ای  دش : هتفگ 
__________________________________________________

دلج نیمه  يهحفص 559 و 558  ( 1)
دلج نیمه  يهحفص 565  ( 2)

36 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ندیسر ارف  زا  لبق  گرم  يارب  ندش  هدامآ  دولخ و  راد  هب  تشگزاب  ندید و  یلاخ  رورغ  راد  زا  ار  دوخ  یلب ، دومرف : دوش ؟ مولعم  تمالع 

«. 1  » نآ

36 ص :  نیّتلا .....  يهروس 

هدش هداد  رارق  نما  ّلحم  اجنآ  هک  تسا  تهج  نادب  اجنآ  ندوب  نیما  تسا و  هّکم  دوصقم  دناهدومرف : ِنیِمَْألا  ِدَلَْبلا  اَذه  َو  يهیآ  ریـسفت  رد 
دننام دنوش ، راتفرگ  دنتـشاد  ار  اجنآ  هب  ضّرعت  دـصق  هک  یناسک  زا  یـضعب  هچ  ادـخ  تّیـشم  تساوخ و  ضحم  هب  ای  داد ، رارق  عضو و  اب 

اب دنک  دوعص  اجنآ  هب  سک  ره  هک  تسا  سفن  زا  ایلع  الاب و  تهج  هب  هراشا  ریغص  ملاع  رد  لیوأت  بسح  رب  نینیس ،» روط   » لیف و باحصا 
. تسا نآ  یحاون  بلق و  ماقم  ات  نیما  دلب  نیا  دنیبیم و  ار  شترضح  دنکیم و  تاجانم  شراگدرورپ 

رایتخا ار  رهـش  راهچ  اهرهـش  زا  یلاعت  يادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 
اذه  » هفوک و نینیس » روط   » سّدقملا و تیب  نوتیز »  » هنیدم و نیت »  » سپ ِنیِمَْألا  ِدَلَْبلا  اَذه  َو  َنِینیِـس  ِروُط  َو  ِنُوْتیَّزلا  َو  ِنیِّتلا  َو  دومرف : درک و 

. تسا هّکم  نیمألا » دلبلا 
روط مالّسلا و  امهیلع  نیسح  نسح و  نینیس  روط  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوتیز  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نیت  هتفگ : ّیمق 

. دنشابیم مالّسلا  مهیلع  هّمئا  نیمألا  دلبلا  اذه  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  انیس 
اذه مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  انیـس  روط  مالّـسلا و  امهیلع  نیـسح  نسح و  نوتیز  نیت و  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  و 

. دنشابیم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نیمألا ، دلبلا 
«. 2  » تسا لیوأت  هوجو  ضعب  هب  هراشا  رابخا  نیا  و 

36 ص :  قلعلا .....  يهروس 

نآ زا  قولخم  زج  ار  ایشا  عوجر  زا  دعب  دناهدومرف : َقَلَخ  يِذَّلا  ریسفت  رد 
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__________________________________________________

دلج نیمه  يهحفص 571 و 572  ( 1)
. دلج نیمه  يهحفص 580 و 579  ( 2)

37 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ّتیثـیح نآ  زا  قولخم  هکلب  دـشابیم ، قلاـخ  هب  تسا  قولخم  هک  تهج  نآ  زا  قولخم  ماوق  نوـچ  ینیبیمن و  دنتـسه  قوـلخم  هک  تهج 

روهظ نوچ  درادـن و  دوجو  يزیچ  تسا  قلاخ  هک  هّللا  مسا  زج  وت  رظن  رد  سپ  تسین  يزیچ  قلاخ  ّتینانا  ّتیئیـش و  زج  یتّیناـنا  ّتیئیش و 
رد شایلامک  ماقم  ریـس  ناسنا و  شنیرفآ  يهلیـسو  هب  وا  ندوب  عناص  ییوکین  شتمکح و  قیاقد  عنـص و  ناقتا  یلاـعت و  يادـخ  ّتیقلاـخ 

«. 1  » تسا سوکعم  ریس  قیرط  هب  ناسنا  ّداوم  نیرتتسپ  هب  وا  قلخ  رما و  رد  ای  تقلخ 

37 ص :  ردقلا .....  يهروس 

هّـصاخ قیرط  زا  يدایز  رابخا  رد  دناهدومرف : موقرم  ردـق  بش  زا  یطوسبم  قیقحت  ریـسفت و  يهیارا  نمـض  ردـقنارگ  ّفلؤم  هروس  نیا  رد 
: تسا هدمآ 

دـننادرگیمرب و بقع  هب  تسار  هار  زا  ار  مدرم  دـنوریم و  ـالاب  وا  ربنم  رب  هّیما  ینب  هک  دـید  باوخ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
هچ هللا  لوسر  ای  درک  ضرع  درک و  طوبه  لیئربج  سپ  دـش ، كانهودـنا  تحاراـن و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـننکیم ، هارمگ 

؟ منیبیم كانهودنا  تحاران و  ار  وت  هک  هدش 
سپ دـننکیم ، هارمگ  ار  مدرم  دـنوریم و  ـالاب  مربنم  رب  نم  زا  دـعب  بش  نیمه  رد  هّیما  ینب  هک  مدـید  باوخ  رد  نم  لـیئربج ، اـی  دومرف :

درک و جورع  نامـسآ  هب  سپ  مدشن ، علّطم  هّیـضق  نیا  رب  نم  دومن  ثوعبم  تلاسر  هب  ّقح  هب  ار  وت  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  تفگ : لیئربج 
َُّمث َنِینِـس  ْمُهاـنْعَّتَم  ْنِإ  َْتیَأَرَف  َأ  تفگ : دریگب و  سنا  نآ  اـب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  اـت  دروآ  نآرق  زا  ياهیآ  اـت  درکن  گـنرد 
ُۀَْلَیل ِرْدَْقلا ، ُۀَْلَیل  ام  َكارْدَأ  ام  َو  ِرْدَْقلا  ِۀَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  درک : لزان  ار  هیآ  نیا  َنوُعَّتَُمی و  اُوناک  ام  ْمُْهنَع  ینْغَأ  ام  َنوُدَـعُوی  اُوناک  ام  ْمُهَءاج 

. تسا هداد  رارق  هّیما  ینب  کلم  هام  رازهکی  زا  رتهب  شربمایپ  يارب  ار  ردق  بش  یلاعت  يادخ  ٍرْهَش  ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا 
حالس شندرگ  رب  ادخ  هار  رد  هام  رازه  لیئارـسا  ینب  زا  يدرم  دنتفگ : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  یـضعب  هک  تسا  هدش  تیاور 

زا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تسا ، هدرک  لمح  هتخادنا و 
__________________________________________________

. دلج نیمه  يهحفص 585  ( 1)
38 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رظن زا  ارم  تّما  اراـگدرورپ ! درک : ضرع  سپ  دـشاب . شدوخ  تّما  رد  يزیچ  نینچ  هک  دومن  وزرآ  درک و  بّجعت  تّدـش  هب  عوضوم  نیا 
: دومرف دومن و  اطع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  ار  ردق  بش  دنوادخ  اذل  يداد ، رارق  نیرتمک  لامعا  رظن  زا  نیرتهاتوک ، رمع 

ات وت  زا  دعب  وت  تّما  يارب  مه  تسا و  رتهب  وت  يارب  مه  تسا ، هتشادرب  ادخ  هار  رد  ار  حالس  یلیئارـسا  هک  تسا  هام  رازه  زا  رتهب  ردق  بش 
«. 1  » ناضمر هام  ره  رد  تمایق  زور 

38 ص :  ۀنّیبلا .....  يهروس 

نیرتهب ناراک  هتـسیاش  ناگدـنروآ و  ناـمیا  دـناهدومرف : موقرم  ِۀَّیِرَْبلا ...  ُْریَخ  ْمُه  َکـِئلوُأ  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  ریـسفت  رد 
نیرخآ اضر  ماقم  دندونشخ و  ادخ  زا  نانآ  یضار و  نانآ  زا  ادخ  تسا و  يراج  اهرهن  نآ  ریز  رد  هک  تسا  تشهب  ناشـشاداپ  هک  دنقلخ 
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«. 2  » تسا نانج  تاماقم  نیرخآ  زا  ناوضر  تّنج  هچنانچ  تسا ، یناسنا  سفن  تاماقم 

38 ص :  ۀلزلّزلا .....  يهروس 

: دناهدومرف اهَرابْخَأ  ُثِّدَُحت  ٍِذئَمْوَی  ریسفت  رد 
وگزاب نم  هب  ار  شرابخا  نیمز  متـسه و  ناسنا  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هدش !؟ هچ 

. دنکیم
: دنتفگ تسیچ ؟ نیمز  رابخا  دینادیم  ایآ  دومرف : هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  زا 

نیمز دـهدیم ، یهاوـگ  نیمز  يور  رد  نز  درم و  ره  لاـمعا  هراـب  رد  هک  تسا  نیا  نـیمز  راـبخا  دوـمرف : تـسا ، مـلعا  شلوـسر  ادـخ و 
«. 3  » نیمز رابخا  تسا  نیا  سپ  هدرک . لمع  نانچ  نینچ و  دیوگیم :

38 ص :  تایداعلا .....  يهروس 

رفاک ینعی  دونک »  » ظفل دناهدومرف : ٌدُونََکل  ِهِّبَِرل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ریسفت  رد 
__________________________________________________

. دلج نیمه  يهحفص 593 و 594  ( 1)
. دلج نیمه  يهحفص 600  ( 2)
. ].....[ دلج نیمه  يهحفص 602  ( 3)

39 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ار نارگید  دروخیم و  شدوخ  اهنت  هک  یـسک  هدـننک ، هانگ  لیخب ، شراگدرورپ ، يهدـننک  تمالم  رفاک و  يانعم  هب  اهتمعن و  هب  ندـش 

. تسا ناسنا  قلطم  ناسنا  زا  دوصقم  دنزیم و  ار  شاهدنب  دنکیم و  عنم 
. تسا هدش  لزان  کشخ ) يارحص   ) سبای يداو  لها  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  يهوزغ  رد  هیآ  نیا  اریز 

، دنـشکب ار  بلاط  یبا  نب  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هک  دنتـسب  نامیپ  دهع و  دـندش و  هدامآ  هک  دـندوب  رفن  رازه  هدزاود  ناشیا 
دیـسرت و دـید  ار  نانآ  يهّدـع  يداـیز  دیـسر و  ناـنآ  دزن  رکب  وبا  یتقو  داتـسرف ، ناـنآ  يوس  هب  ار  رکباـبا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  سپ 

. دیناسرت زین  ار  شباحصا 
ادخ ینامرفان  يدرک  تفلاخم  نم  يهتفگ  اب  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپ  تشگرب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزن 

هب ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپـس  دوب ، هدرک  شقیفر  هک  درک  ار  ناـمه  زین  وا  داتـسرف  ناـنآ  يوس  هب  ار  رمع  سپـس  يدومن ، ارم  یناـمرفان  و 
. دنکیم بیصن  يزوریپ  حتف و  وا  تسد  اب  دنوادخ  هک  داد  ربخ  داتسرف و  نانآ  يوس 

هتفر یلبق  رفن  ود  هک  یهار  نآ  زا  ریغ  یهار  زا  درک و  تکرح  ناـنآ  يوس  هب  راـصنا  نیرجاـهم و  زا  رفن  رازه  راـهچ  اـب  مالّـسلا  هیلع  یلع 
ییاج هب  ات  درک  هتسخ  ار  موق  هک  تفریم  نانچ  مالّسلا  هیلع  یلع  دنتفریم و  هار  تمیالم  اب  شاوی و  یلیخ  رفن  ود  نآ  نوچ  تفر ، دندوب 
يدرم تقو  نآ  رد  دندمآ  نوریب  گنج  يارب  هدمآ ، مالّسلا  هیلع  یلع  دندینش  سبای  يداو  لها  یتقو  دندید ، ار  نانآ  ناناملسم  هک  دیسر 

اجک زا  و  دیتسه ؟ یناسک  هچ  امـش  دـنتفگ : يداو  لها  سپ  دـش ، جراخ  شدارفا  زا  يدادـعت  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـمآ و  تسد  هب  حالس 
؟ دیاهدمآ

امـش اب  هن  رگ  چیه و  هک  دیدرک  لوبق  رگا  مینک  هضرع  امـش  رب  ار  مالـسا  میدـمآ  متـسه  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع 
. مینکیم گنج 
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دـش و بش  یتقو  تشگرب ، زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـنتفر و  نانآ  ادرف ، رهظ  وت  ام و  نیب  يهدـعو  میـشکیم ، ار  تباحـصا  وت و  اـم  دـنتفگ :
رد  دش  حبص  یتقو  دنسرب  دننک و  یبوخ  ناشنایاپراهچ  هب  هک  داد  روتسد  شنارای  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  تفرگ  ار  اج  همه  یکیرات 

40 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نانآ رب  ناراوس  هکنیا  ات  دنتـسنادن ، دندش و  ریگلفاغ  نانآ  دز و  نوخیبش  يداو  لها  رب  شنارای  اب  سپـس  دناوخ ، زامن  کیرات  همین  ياوه 

. دندادیمن صیخشت  ار  نمشد  تسود و  یّتح  نانآ  دنتخات ،
ناریـسا و اب  هدرک و  بارخ  ار  ناشرهـش  دومن و  حابم  ار  ناشلاوما  درک و  ریـسا  ار  ناشنادـناخ  تشک و  ار  اهنآ  ناـیوجگنج  ترـضح  نآ 

. تشگزاب لاوما 
هب تخاس و  ربخ  اب  نیملسم  يزوریپ  حتف و  زا  ار  مدرم  تفر و  ربنم  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ندیـسر  زا  لبق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

هیلع یلع  لابقتسا  هب  هنیدم  لها  عیمج  اب  هدمآ و  نییاپ  ربنم  زا  سپس  تسا و  هتفرن  تسد  زا  درم  ود  زج  ناناملـسم  زا  هک  دومن  مالعا  نانآ 
هب هک  دـید  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  مالّـسلا  هیلع  یلع  یتـقو  دومن ، تاـقالم  هنیدـم  یلیم  هس  رد  ار  وا  هکنآ  اـت  تفر  مالّـسلا 

نیب تفرگ و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسد  هدمآ و  نییاپ  بسا  زا  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  هدمآ و  نییاپ  شبـسا  زا  دیآیم  وا  لابقتـسا 
. دیسوب ار  شمشچ  ود 

دننامه زین  گنج  نآ  هک  ربیخ ، زا  رگم  دندوب  هدرواین  تمینغ  رادقم  نآ  زگره  اهناملـسم  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  دّـمحم  نب  رفعج  زا  و 
«. 1  » دومرف لزان  ار  هروس  نیا  زور  نآ  رد  یلاعت  يادخ  سپ  دوب ، ربیخ 

40 ص :  ۀعراقلا .....  يهروس 

یضار هچ  تسا ، يدونشخ  ار  وا  تسا  ینزو  ار  شرادرک  هک  ره  دناهدومرف : موقرم  ٍۀَیِضار  ٍۀَشیِع  ِیف  َوُهَف  ُُهنیِزاوَم  ْتَلُقَث  ْنَم  اَّمَأَف  ریـسفت  رد 
«. 2  » تسا یضار  نآ  هب  شبحاص  هک  یگدنز  ینعی ، تسا ، ّقلعتم  ياج  هب  فصو  ای  اضر ، بحاص  ینعی 

40 ص :  رثاکّتلا .....  يهروس 

هراشا

، دیرگنیم ترخآ  رد  هک  روطنامه  دیدیدیم ، ار  مّنهج  ایند  رد  شاک  يا  دناهدومرف : َمیِحَْجلا  َّنُوَرََتل  ِنیِقَْیلا  َْملِع  َنوُمَْلعَت  َْول  اَّلَک  ریـسفت  رد 
ملع زا  مولعم  كاکفنا  تسا و  تامولعم  زا  ریغ  سوفن  مولع  نوچ  هک  هتشذگ  بلطم  نیا  رّرکم  ... 

__________________________________________________

. دلج نیمه   607 تاحفص 605 - ( 1)
. دلج نیمه  يهحفص 610  ( 2)

41 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ور ملع  هب  رگا  لاح  دوشیم ، هدیمان  نونظ  نآ  هب  رابخا  باتک و  رد  اذل  دتفا ، نامگ  هب  دنک  تشپ  ملع  يارـس  زا  سوفن  هاگره  تسا  زیاج 

. دسریم نیقی  هب  ددرگیم و  رتفیرش  زین  مولع  زا  هکلب  دوشیم ، مولعم  شیاهنامگ  نونظ و  دنک 
. دنیآ لیان  هتسیاب  تاضویف  بسک  رب  مرتحم  ناگدنناوخ  تسا  دیما  هک  دننکیم  هیارا  ینیشنلد  ياهترابع  هدش و  رّکذتم  ار  نیقی  بتارم 

41 ص :  نیقی .....  هناگهس  بتارم 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3318 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ نتفای  ای  یئیـش ، نآ  راثآ  دوهـش  ندـید و  يهلیـسو  هب  تسا  لصاح  سفن  رد  هک  یتروص  اب  تسا  یئیـش  كاردا  نآ  نیقیلا و  ملع  - 1
. شدوخ دوجو  رد  یئیش 

. تسا زیچ  نآ  نیع  ندرک  هدهاشم  نآ  نیقیلا و  نیع  - 2
. تسا یئیش  نآ  هب  ندش  قّقحم  نآ  نیقیلا و  ّقح  - 3

هب ملع  ملع و  هب  ار  امـش  نامگ  اریز  دنیبب ، ار  مّنهج  ایند  رد  هک  دـشیم  رّجنم  دـیتشاد  نیقی  ملع  ایند  رد  امـش  رگا  تسا : نیا  هیآ  يانعم  و 
. دناسریم قّقحت  هب  هنیاعم  هنیاعم و  هب  تیزر  تیزر و 

ْمُهَسُْفنَأ ِِهب  اْوَرَش  ام  َْسِئَبل  َو  لاعت : يادخ  لوق  نمض  رد  هرقب  يهروس  رد  زین  تشذگ و  نیقی  ملع و  ّنظ و  بتارم  لماک  مامت و  لیـصفت  و 
. تشذگ يویند  ملع  يورخا و  ملع  نیب  قرف  َنوُمَْلعَی  اُوناک  َْول 

لاؤس نآ  زا  تمایق  رد  هک  ییاهتمعن  يهلمج  زا  تسا : هدمآ  يرایسب  رابخا  رد  دناهدومرف : موقرم  ِمیِعَّنلا  ِنَع  ٍِذئَمْوَی  َُّنلَئُْسَتل  َُّمث  ریـسفت  رد 
رابخا رد  کنخ و  بآ  اـمرخ و  ساـبل ، ماـعط ، دـننام  دراد ، يراـگزاس  يویند  ياهتّذـل  یناویح و  ياوق  اـب  هک  تسا  ییاـهزیچ  دوشیم 

مدآ تفص  تمعن  دروم  رد  نتـشاذگ  ّتنم  لاؤس و  هک  تسا  هدمآ  رابخا  نآ  رد  هدش و  راکنا  دشاب  قوف  دراوم  زا  لاؤس  هکنیا  زا  يرگید 
شناگدـنب يارب  ار  نآ  هک  دوشیمن  یتفـص  هب  فصّتم  یلاعت  يادـخ  تسا و  هدرک  یهن  راک  نیا  زا  دوخ  دـنوادخ  تسا و  تسپ  نادان و 

. دوشیمن یضار 
ام تیالو  ای  تیب  لها  ام  یتسود  ای  تسا ، مالّسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  زا  ترابع  دوشیم  لاؤس  نآ  زا  هک  یتمعن  هکلب 

تسا . هدمآ  رابخا  رد  هکنانچ  تیب  لها 
42 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تیالو هب  لصّتم  هک  يزیچ  ره  تیـالو و  زج  تسا  هتـشذگ  رّرکم  هچناـنچ  تمعن  هک  تسا  نیا  راـبخا  نیب  عمج  ماـقم و  نیا  رد  قیقحت  و 
. یناویح ياوق  ياههدنهد  رازآ  تایذوم و  زا  ای  دشاب ، یناویح  ياهراگزاس  تمیالم و  زا  هکنآ  زا  معا  تسین ، يزیچ  دشاب 

تیـالو هب  هک  هزادـنا  نیمه  دوشن ، هدرمـش  يویند  ياـهتمعن  زا  اـی  دوش  هدرمـش  يویند  ياـهتمعن  زا  هکنآ  زا  ّمعا  رگید : تراـبع  هب  و 
باسح هب  تبکن  دـشاب ، تمعن  تروص  هب  هچ  رگا  دوش  عطقنم  تیالو  زا  هک  يزیچ  ره  دوشیم و  باسح  تمعن  دراد  یگتـسب  طاـبترا و 

ددرگیم و حابم  وا  يارب  يونعم  يروص و  ياهتمعن  مامت  دوشیم و  یلاعت  يادخ  نامهم  دشاب  تیالو  هب  لصّتم  هک  سک  ره  دیآیم و 
: یلاعت يادخ  لوق  قوطنم  دوشیم و  اهنآ  رد  فّرصت  هب  رومأم 

رگا دـنکیمن و  لاؤس  اهتمعن  زا  کی  چـیه  زا  یلاعت  يادـخ  دراد و  انعم  نیا  رب  تلالد  ْمُکاْنقَزَر  ام  ِتابِّیَط  ْنِم  اُولُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی 
؟ هدروخ رادقم  هچ  و  هدروخ ؟ هنوگچ  وا  هکنیا  اّما و  دوشیم  نامهم  زا  لاؤس  دننامه  دنک  لاؤس  مه 

؟ تسا هدرکن  راک  نم  يارب  هدروخ  هک  يرادقم  هب  ارچ  و 
وا تسد  رد  شايروص  ياهتمعن  عیمج  هدش  عطقنم  تیالو  زا  هک  یـسک  رـشب و  قلاخ  هب  دسر  هچ  ات  تسا  حیبق  رـشب  زا  اهلاؤس  هنوگنیا 

. تسا یبصغ 
هیآ نیا  رد  باطخ  نوچ  تسین و  حیبق  یلاؤس  نینچ  دننک و  لاؤس  هدش  بصغ  زیچ  رد  بصاغ  تافّرـصت  زا  دنراد  قح  کلام  مکاح و  و 

یناویح و تامیالم  اهراگزاس و  عیمج  سپـس  تیالو و  میعن  زا  دوصقم  اذـل  دنتـسه  تیالو  زا  عطقنم  بوجحم و  هک  تسا  یناـسک  يارب 
. تسا یعقاو  فرصم  رد  اهنآ  فرص  اهنآ و  رکش  يادا  زا  لاؤس  تسا و  یناسنا 

مّنهج و دیدیـسر و  ملع  راد  هب  دـش و  هتـشادرب  امـش  نامـشچ  زا  مهو  لاـیخ و  باـجح  هک  هاـگنآ  دـشاب : نیا  هیآ  ياـنعم  تسا  نکمم  و 
هک دیدرک  نیقی  هدش و  مّنهج  لوخد  ببس  يروص  ياهتمعن  هک  دیدومن  هنیاعم  دیدرک و  هدهاشم  ار  نآ  تاّذل  تشهب و  نآ و  ياهدرد 

43 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  هدوب و  تبکن  تبقن و  تقیقح  رد  يروص  ياهتمعن 
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. تسا نآ  ياهتمعن  تشهب و  زا  ترابع  هک  هدوب  نآ  مزاول  تیالو و  نامه  تمعن 
نیا دنتـشاد ؟ نینمؤم  هک  هچنآ  اـی  هدوب ، تمعن  دـیتشاد  امـش  هک  یناویح  ياهتّذـل  نآ  اـیآ  دریگیم ، رارق  لاؤس  دروـم  هک  تسا  هاـگنآ 

. تسامش شنزرس  تهج  لاؤس 
اب نوچ  تسیچ ؟ نآ  هک  دوشیم  لاؤس  نیقیلا  ّقح  ماقم  هراب  رد  امـش  زا  دیدیـسر  هنیاعم  ماـقم  هب  یتقو  امـش  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  اـی 

. دوشیم زیاج  امش  يارب  نآ  زا  باوج  لاؤس و  دنباییم و  ار  تقیقح  قوذ و  هنیاعم 
. میداد ماجنا  ام  هک  تسا  رابخا  نب  عمج  دّیؤم  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  هک  هچنآ 

رد ای  داهج  رد  هک  تمعن  نآ  رگم  دوشیم  لاؤس  شبحاـص  زا  یتمعن  ره  يهراـب  رد  «: 1  » تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا 
ای دمهفب  دنک و  ساسحا  ار  بلطم  نیا  هچ  تسا ، ّجح  داهج و  رد  هشیمه  دشاب  هدرک  لوبق  ار  تیالو  هک  هّللا  یلا  کلاس  هچ  دـشاب ، جـح 
نآ زا  دـنک  رکذ  ماعط  رب  ار  ادـخ  مان  سک  ره  «: 2  » دومرف هک  تسام  عمج  دـّیؤم  زین  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور  نینچمه  و  دـمهفن .

تیالو يهیحان  زا  رگم  دنک  رکذ  ار  ادخ  مان  تقیقح  دناوتیمن  دنک  رکذ  ار  ادـخ  مسا  هک  یـسک  اریز  دریگیمن . رارق  لاؤس  دروم  تمعن 
. یعقاو هن  تسا  نومضم  هب  رکاذ  وا  تروص  نیا  ریغ  رد  يولو  ّصاخ  تعیب  اب 

لاوقا و مامت  تسا و  نکمتم  ّطلـسم و  ناطیـش  وا  رب  تسا و  نّکمتم  وا  ندرگ  رب  ناطیـش  دشابن  دـشرم  داتـسا و  خیـش و  ياراد  هک  یـسک 
. دریگیم تروص  ناطیش  فّرصت  اب  شلاوحا  لاعفا و 

رارق هّللا  ياج  هب  ار  شدوخ  دزاسیم و  یلاـخ  شیاـنعم  زا  ار  ظـفل  دـنکیم و  فّرـصت  وا  رد  ناطیـش  هّللا  مسب  دـیوگیم : هک  هاـگنآ  سپ 
. دوشیم ناطیّشلا  مسب  هّللا  مسب  تقیقح  رد  دهدیم و 

هک ياهروس  تشذگ و  باتکلا  ۀحتاف  لّوا  رد  بلطم  نیا  قیقحت  هچنانچ 
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 665. رون  هیقفلا و  هرضحی  نم ال  ( 1)
نیلقثلا ج 5 ص 665. رون  قودصلا و  یلاما  ( 2)

44 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«. 1  » تسا نایز  نارسخ و  یهجو  هب  هداد ، تمعن  شناگدنب  رب  دنوادخ  هک  تمعن  زا  لاؤس  اریز  دنکیم  دییأت  ار  عمج  نیا  دیآیم 

44 ص :  رصعلا .....  يهروس 

يولو ّصاخ  تعیب  هب  هک  مادام  ناسنا  دروآ و  مک  شاهیامرـس  زا  شتراجت  رد  ینعی  دـناهدومرف : موقرم  ٍرْـسُخ  یَِفل  َناـْسنِْإلا  َّنِإ  ریـسفت  رد 
. تسین تسار  حیحص و  هار  رب  هدرواین  نامیا 

هک یفیلکت  تیالو  اب  شبلق  رد  هک  يدـنچ  اـت  هدـشن و  زاـب  شبلق  رد  زونه  یـصخش  نینچ  تسوا و  تیـالو  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هار  اریز 
. تسوا سفن  تهج  رد  هک  دوشیم  لصاح  وا  يارب  یتّیلعف  دهد  ماجنا  هک  يراک  ره  هدشن  زاب  تسا  مدرم  زا  ینامسیر 

ینیوکت و تیالو  نامه  هک  وا  ّتیناسنا  دوش  لصاح  نآ  نییاپ )  ) یلفس تهج  زا  سفن  يارب  هک  یتّیلعف  ره  و  نییاپ )  ) یلفـس تهج  ینعی ،
نارـسخ نایز و  نآ  ندـش  یفخم  تسوا و  يالاک  وا  تّیناسنا  دوشیم و  ناهنپ  یلفـس  تّیلعف  ناـمه  تحت  تسادـخ ، بناـج  زا  نامـسیر 

. دنتسه نایز  رد  یمیاد  روط  هب  ناسنا  دارفا  عیمج  سپ  تسین ، ّتیلعف  لعف و  زا  یلاخ  ياهظحل  چیه  ناسنا  تسالاک و 
. دناهدروآ نامیا  ماع ، تعیب  اب  هک  یناسک  رگم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ 

اب دندروآ و  نامیا  صاخ  تعیب  اب  هک  یناسک  رگم  تسا : نینچ  هیآ  يانعم  ای  دـندش  رادرک  هتـسیاش  ّصاخ  تعیب  اب  ِتاِحلاَّصلا و  اُولِمَع  َو 
. دنداد ماجنا  حلاص  لمع  تعیب  طورش  هب  افو 
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رد ادـخ  زا  سامتلا  اعد و  هب  ای  لعف  هب  ای  لاح  هب  اـی  دـشاب  راـتفگ  هب  هک  تسنآ  زا  ّمعا  رگیدـکی  هب  شرافـس  یـصاوت و  ِّقَْحلاـِب  اْوَصاَوت  َو 
. تبیغ لاح  رد  ای  روضح 

اب نمؤم  هک  بلطم  نیا  تشذـگ  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  اوُعْدَـی  ُهَّللا  َو  ِراَّنلا  َیلِإ  َنوُعْدَـی  َِکئلوُأ  یلاـعت : يادـخ  لوق  نمـض  رد  هرقب  يهروس  رد  نوچ 
. دشابن توعد  راتفگ  ثیح  زا  هچ  رگا  دنکیم  توعد  تشهب  هب  شدوجو 
. تسا ّقح  ّتیّقح  تقیقح ، اب  تیالو  اریز  تسا  تیالو  ّقح ، زا  دوصقم  و 

__________________________________________________

. دلج نیمه  يهحفص 613 و 614  ( 1)
45 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

فاضم ّقح  يهلیـسو  هب  رگم  دوشیمن  قلطم  ّقح  روهظ  اریز  تسا ، تیالو  نآ  زا  دوصقم  زاب  دـشاب  مه  قلطم  ّقح  ّقح ، زا  دوصقم  رگا  و 
تیالو ياههبعـش  زا  اهنیا  يهمه  هک  دوشیم  هدارا  تیالو  هدارا  يهلیـسو  هب  لـطاب  ریغ  رما  ره  تباـث و  رما  ره  تسا و  تیـالو  ناـمه  هک 

. تسا
: تسا هس  اهنآ  تاهّما  هک  ربص  عاونا  عیمج  هک  ربص  قلطم  رب  ای  دننک ، شرافس  قح  رب  رگیدکی  هب  ِْربَّصلِاب و  اْوَصاوَت  َو 

. یصاعم زا  ربص  - 2 بیاصم . رب  ربص  - 1
، دـنکن یباـتیب  تبیـصم  ماـگنه  هک  تسا  نیا  بئاـصم  رب  ربص  زا  روظنم  نوچ  ددرگیمرب ، ّقح  رب  ربص  هب  هس  ره  هک  تعاـط  رب  ربص  - 3

. تیالو زا  تلفغ  اب  رگم  دوشیمن  یباتیب  نوچ 
تیالو زا  تلفغ  اب  زج  میلست  دایقنا و  زا  جورخ  تسا و  قح  يهمادا  رد  لقع  يربنامرف  زا  سفن  ندشن  جراخ  یـصاعم  زا  ربص  زا  روظنم  و 

. دشابیمن تسا  یتعاط  ره  حور  هک  تیالو  رب  ربص  زج  يزیچ  تعاط  رب  ربص  دوشیمن و  ققحم 
راظتنا دادتـشا  هّجوت و  يدایز  ربص و  يرگید  تاـقالم  ببـس  هب  کـی  ره  يارب  دـننک  تاـقالم  مه  اـب  هاـگره  نینمؤم  هک  تسین  یّکـش  و 

«. 1  » دباییم دوخ  دوجو  رد  ار  انعم  نیا  نمؤم  دوشیم و  لصاح  يولو  يهجو 

45 ص :  ةزمهلا .....  يهروس 

دننکیم و ییوجبیع  تبیغ و  دش  عمج  اهتلـصخ  نیا  هاگره  و  دنیامرفیم ... : هروس  نیا  ریـسفت  نمـض  رد  هّرـس  سّدق  ردقیلاع  ّفلؤم 
ندوبن رهاظ  مدرم و  رد  صقن  روهظ  اب  دنهاوخیم  دننک و  ریقحت  ار  اهنآ  هدومن و  رابکتـسا  مدرم  رب  دننیبب و  ار  ناشدوخ  ات  دـننزیم  هنعط 

. دنشاب بوبحم  مدرم  نیب  رد  ناشدوخ  صقن 
«. 2  » تساهتلیذر نیرتتسپ  تفص  ود  نآ  نیاربانب 

__________________________________________________

. دلج نیمه  يهحفص 620 و 621  ( 1)
. دلج نیمه  يهحفص 623  ( 2)

46 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

46 ص :  لیفلا .....  يهروس 

یلعا ّلج  ّقح  ترضح  يدنمناوت  زا  یکاح  عقاو  رد  هک  دناهدومرف  حرـش  ار  نانآ  اب  لیبابا  دروخرب  لیف و  باحـصا  ناتـساد  هروس  نیا  رد 
«. 1  » دشابیم نانمشد  نداد  یلامشوگ  رب 
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46 ص :  شیرقلا .....  يهروس 

ِْتیَْبلا اَذه  َّبَر  اوُُدبْعَْیلریسفت  رد 
هداد رارق  فطل  دروم  نمی ، هشبح و  ماش و  سراف و  لثم  فلتخم  یحاون  ناهاشداپ  ربارب  رد  ار  شیرق  دنوادخ  هک  الاح  ینعی ، دـناهدومرف :
«. 2  » دشابیم هّللا  تیب  بحاص  هک  دنیامن  تدابع  ار  ناشراگدرورپ  نانیا  دیاب  سپ  تسا ، نآ  رد  هک  تسادخ  هناخ  هطساو  هب  نآ  تسا ،

46 ص :  نوعاملا .....  يهروس 

هک دشاب  نیا  هب  راعشا  ات  دروآ  ریمض  ياج  هب  رهاظ  مسا  یلو  درک ، ءاف  اب  فطع  اذل  نانآ و  رب  ياو  دناهدومرف : َنیِّلَـصُْمِلل  ٌْلیَوَف  ریـسفت  رد 
. دشابیم تیصعم  نانآ و  رب  یهانگ  لابو و  هکلب  تسین  زامن  ناشزامن  دنناوخب  مه  زامن  رگا 

یصوصخم زامن  ياراد  یناسنا  ره  هک  دشاب  نیا  هب  راعـشا  ات  درک  هفاضا  نانآ  هب  ار  زامن  َنُؤاُری  ْمُه  َنیِذَّلا  َنوُهاس  ْمِِهتالَـص  ْنَع  ْمُه  َنیِذَّلا 
اب هن  رگ  دشاب و  شدوخ  صوصخم  زامن  رّکذتم  دیاب  دناوخیم  ار  یبلاق  زامن  هک  یـسک  تسا و  نآ  روآدای  هرکذت و  یبلاق  زامن  هک  تسا 

 ... تسین راّفک  يارب  زج  هک  دوشیم  لیو  ّقحتسم  دناوخیم  هک  يزامن 
ره ای  دـشاب ، هتـشاد  یعفن  هرهب و  هک  تسا  يزیچ  ره  بآ و  کـین ، راـک  ینعی  نوعاـم »  » ظـفل دـنیامرفیم : َنوُعاـْملا  َنوُعَنْمَی  َو  ریـسفت  رد 

. تسا هّیوهش  يهّوق  ياهتلیذر  زا  اهراک  نیا  زا  ندرک  عنم  تاکز و  ای  دوش ، هیراع  هراعتسا و  هک  يزیچ 
یهدیم و يرگید  هب  هک  تسا  ضرق  نوعام  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

__________________________________________________

. دلج نیمه   629 يهحفص 627 - ( 1)
. دلج نیمه  يهحفص 631  ( 2)

47 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تاکز تسا  هلمج  نآ  زا  یهدیم و  هیراع  هک  تسا  هناخ  عاتم  یهدیم و  ماجنا  هک  تسا  فورعم  راک 

ّقح ام  ایآ  دـننکیم  دـساف  دننکـشیم و  میهدیم ، هیراع  ار  یعاتم  تقو  ره  هک  میراد  ییاـههیاسمه  اـم  دـش : لاؤس  مالّـسلا  هیلع  ماـما  زا 
«. 1  » دیهدن هیراع  هک  دیراد  ّقح  امش  دنشاب ، نینچ  اههیاسمه  رگا  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  میهدن ؟ هیراع  مینک و  عنم  ار  نانآ  میراد 

47 ص :  رثوکلا .....  يهروس 

هیلع و هّللا  یّلص  ّیبن  دوجو  ضوح  هب  زین  هدش و  ریسفت  تشهب  رد  يرهن  هب  رثوک »  » ظفل دناهتـشاد : موقرم  ََرثْوَْکلا  َكاْنیَطْعَأ  اَّنِإ  ریـسفت  رد 
هیلع یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  زا  هک  تسا  نامـسآ  ناگراتـس  ددع  هب  ییاهفرظ  ضوح  ای  رهن  نآ  رب  هک  تسا  هدـش  ریـسفت  هلآ 

. دنزاسیم باریس  ضوح  نآ  زا  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هعیش  دننکیم و  عافد  ناشنانمشد  لباقم  رد  مالّسلا 
هاوخریخ درم  هب  نینچ  مه  تّوبن و  مالـسا و  يانعم  هب  تسا و  هدـیچیپ  دایز  رابغ  يانعم  هب  تسا و  زیچ  ره  زا  دایز  تغل  رد  رثوک »  » ظفل و 

. دشابیم دّیس  لیقص و  نزو  رب  ریثک ، ظفل  دننام  هک  هدمآ  هدنشخب 
. تسا هدمآ  زین  تسا  تشهب  ياهرهن  يهمه  يهمشچ  رس  هک  تشهب  رد  يرهن  رهن و  قلطم  هب 

هب ار  نآ  تقیقح  مامت  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  يزیچ  نآ  تسا و  دوجوم  نآ  رد  رثوک  یناعم  رتشیب  تسا و  رثوک  نامه  تیـالو  هک  نادـب 
. تسا هداد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 

ریخ تنطلس و  ترهـش ، مالـسا ، نید  نآرق و  دایز ، دالوا  دایز ، ناوریپ  مکح ، ملع ، تلاسر ، تّوبن ، یلاعت  يادخ  تیالو ، نامه  ببـس  هب 
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تروص هک  يزیچ  نآ  تسا و  ضوح  رهن و  تروـص  هب  ترخآ  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  تسا و  هداد  دّـمحم  هب  ترخآ  اـیند و  رد  ناوارف 
«. 2  » تسا هتشاذگ  تّنم  وا  رب  هداد و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  دنوادخ  ار  نآ  هدش و  رّوصم  نآ  رد  ایند  رد  مالّسلا  هیلع  یلع 

__________________________________________________

. دلج نیمه  يهحفص 634  ( 1)
. دلج نیمه  يهحفص 636 و 637  ( 2)

48 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

48 ص :  نورفاکلا .....  يهروس 

ای دنتفگ : دندرک و  ضارتعا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  شیرق  زا  یهورگ  هدش  تیاور  دناهدومرف : َنوُِرفاْکلا  اَهُّیَأ  ای  ُْلق  ریسفت  رد 
نیا رد  وت  ام و  سپ  نک ، تدابع  مینکیم ، تدابع  ام  هک  ار  هچنآ  مه  وت  مینک و  تداـبع  ینکیم ، تداـبع  وت  هک  ار  هچنآ  اـم  اـیب  دّـمحم 

. میوشیم كرتشم  راک 
ار ام  نایادخ  زا  یضعب  وت  سپ  دنتفگ : مهد ، رارق  ادخ  کیرش  ار  ادخ  ریغ  نم  هک  هّللا  ذاعم  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپ 
دش لزان  هروس  نیا  سپ  دوشیم . هچ  منیبب  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  میتسرپب ، ار  تیادخ  مینک و  قیدصت  ار  وت  ام  ات  ریگب 

. دندش سویأم  وا  قیدصت  دّمحم و  زا  شیرق  و 
دّحتم ادخ  لعف  اب  ای  ادخ  نانیشناج  اب  ای  دنک  هدهاشم  ات  دنک  ششوک  دیاب  نآرق  يراق  هک  تشذگ  باتک  لّوا  لوصف  زا  مشش  لصف  رد  و 
بناج زا  روتـسد  دـشاب ، هّللا  ياهبطاخم  زا  هروس  نیا  لاثما  تئارق  ماگنه  رد  دوش و  ادـخ  نانیـشناج  نابز  ای  ادـخ  نابز  وا  نابز  اـت  دوش 

«. 1  » ددرگ ادخ  رما  وا  رما  هکلب  دهدب ، ادخ 

48 ص :  رصّنلا .....  يهروس 

هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رب  هک  دوب  ياهروس  نیرخآ  هروس  نیا  دناهتفگ : یضعب  دناهتشاد : موقرم  ُْحتَْفلا  َو  ِهَّللا  ُرْـصَن  َءاج  اذِإ  ریـسفت  رد 
دش و لزان  ینم  رد  عادولا  ۀّجح  رد  دناهتفگ : یضعب  دش ، لزان  وا  رب  هک  دوب  ياهروس  نیلّوا  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْأَْرقا  هچنانچ  تسا ، هدش  لزان  هلآ 

. تفر ایند  زا  لاس  نامه  دناهتفگ : ياهّدع  درک ، یگدنز  لاس  ود  هروس  نیا  زا  دعب  دناهتفگ : یخرب 
زا دعب  ساّبع  هک  هدش  تیاور  تسا . هدـش  هداد  ربخ  نم  هب  نم  گرم  دومرف : هروس  نیا  لوزن  زا  دـعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  و 

بلطم دومرف : ترـضح  دهدیم ، ار  وت  گرم  ربخ  تفگ : دـنایرگیم ؟ ار  وت  زیچ  هچ  ومع  يا  دومرف : ترـضح  درک ، هیرگ  هیآ  نیا  لوزن 
. ییوگیم وت  هک  تسا  روطنامه 

__________________________________________________

. دلج نیمه  يهحفص 639 و 640  ( 1)
49 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیم ظاحل  هدنونش  هدنیوگ و  نیب  هک  تسا  هّیلاح  نئارق  مّضنم و  نئارق  تهج  زا  هروس  زا  شدوخ  گرم  يهراب  رد  نآ  يهدافتسا  و 
. دشاب هتشادن  دوجو  دنک ، تلالد  بلطم  نیا  رب  حیرص  روط  هب  هک  يزیچ  ظفل  رد  هچ  رگا 

ود ره  رد  تساهروشک ، حتف  نانمشد و  رب  يرای  ترـصن و  ود  نآ  زا  دوصقم  دنوشیم و  قالطا  يردصم  يانعم  هب  حتف  رـصن و  هک  نادب 
قالطا زین  بلق  باب  حـتف  رب  ینطاب و  نانمـشد  رب  ناسنا  ترـصن  رب  دـیآیم و  هک  تسا  یـسک  رب  حـتف  ترـصن و  هیبشت  هراعتـسا و  باب  زا 

«. 1  » دنوشیم
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49 ص :  تّبت .....  يهروس 

يومع بهل  وبا  نایفس ، وبا  رهاوخ  بهل  وبا  نز  دناهتشاد : موقرم  شرـسمه  بهل و  وبا  ياهینامرفان  اهتفلاخم و  حرـش  هروس  نیا  ریـسفت  رد 
. دوب يّزعلا  دبع  وا  مان  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ 

لام و اب  نم  دـشاب  تسرد  ّقح و  ییوگیم  هچنآ  رگا  تفگ : دـیناسرت  مّنهج  شتآ  زا  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  هاـگنآ 
. مینکیم ظفح  ار  دوخ  مدنزرف 

زا دعب  ۀسدعلا )  ) رد دنزاس و  زاینیب  ار  وا  دنتـسناوتن  شدنزرف  لام و  هتفرگ و  ار  وا  رود  ناوراک  درک و  هراپ  ار  وا  يریـش  ماش  هار  رد  سپ 
دندومن نفد  ار  وا  ات  دندرک  ریجا  ار  ناینادوس  زا  یـضعب  هکنیا  ات  دش : نّفعتم  دنام و  اجنآ  شدسج  زور  هس  درم  ردب  يهعقاو  زا  زور  دـنچ 

«. 2»

49 ص :  صالخالا .....  يهروس 

: دناهدومرف موقرم  نآ ، ياهمان  ندرمش  رب  نمض  هکرابم  هروس  نیا  ریسفت  رد 
تابطاخم نانآ و  اب  ادخ  تابطاخم  ادخ و  اب  نانآ  تاجانم  دنتـسه و  یفلتخم  ياهتلاح  ياراد  بیغ  ملاع  ادخ و  هب  تبـسن  ایبنا  هک  نادب 

. دنکیم ادیپ  فالتخا  لاوحا ، فالتخا  بسح  رب  قلخ  اب  نانآ 
__________________________________________________

. دلج نیمه  يهحفص 643 و 644  ( 1)
. ].....[ دلج نیمه  يهحفص 649  ( 2)

50 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
زج شدوجو  رد  دوش و  خلـسنم  تاذ  فاـصوا و  لاـعفا و  تبـسن  لـیبق  زا  دراد  هک  هچ  ره  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  هک  یماـگنه  اریز 
رد تسا و  هتـشگ  ادخ  نابز  وا  نابز  ماگنه  نیا  رد  هک  دوشیم  وا  نابز  يهلیـسو  هب  ادـخ  تابطاخم  دـنامن ، يزیچ  یلاعت  يادـخ  تّیلعاف 

«. 1  » دوشیم هدیمان  یسدق  ثیدح  هک  دوشیم  يرشب  یهلا  مالک  ادخ  مالک  هجیتن 

50 ص :  قلفلا .....  يهروس 

: دناهدومرف موقرم  هروس  نیا  لماک  حرش  ریسفت و  نمض 
سپ تخادنا ، قیرز  ینب  هاچ  رد  ار  نآ  سپـس  درک ، وداج  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يدوهی  مصعا  نب  دـیبل  هک  هدـش  تیاور 

دزن يرگید  تسـشن و  شرـس  يالاب  یکی  دندمآ ، هکیالم  ود  دوب  هدیباوخ  هک  یلاح  رد  دـش و  ضیرم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپ  تساجک ، رد  وداج  نآ  هک  دنتفگ  دنداد و  ربخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  ار  هّیـضق  شیاهاپ و 

. دش بلطم  هّجوتم  هلآ 
ناهگان هک  دندروآ ، نوریب  ار  نآ  دوب  یگنس  هاچ  هت  رد  سپـس  دندیـشک و  ار  هاچ  نآ  بآ  داتـسرف و  ار  رامع  ریبز و  مالّـسلا و  هیلع  یلع 

. دوب هدش  هدز  نآ  رد  نزوس  اب  هرگ  هدزاود  هک  دنتفای  یخن  اجنآ  رد  دنتفای و  ار  هناش  زا  هنادند  دنچ  رس و  يهناش ، اجنآ  رد 
درک و یکبـس  ساسحا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دشیم ، زاب  هرگ  کی  دناوخیم  هک  ياهیآ  ره  اب  دـش و  لزان  هروس  ود  نیا  سپ 

. تسا هدش  اهر  ریجنز  دیق و  زا  هک  ییوگ 
«. 2  » تسا هدش  تیاور  زین  انعم  ظفل و  رد  فالتخا  یکدنا  اب  قیرط  نیا  زا  ریغ  هروس  ود  نیا  لوزن  ناتساد 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3324 

http://www.ghaemiyeh.com


50 ص :  ساّنلا .....  يهروس 

دوخ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  هب  یلاعت  يادـخ  نوچ  دـناهدومرف : موقرم  ِساَّنلا  ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق  يهیآ  لیذ  هکرابم  يهروس  نیا  ریـسفت  رد 
ادخ رکذ  هک  ناسنا  زا  ریغ  هب  ساوسو  نیا  دیوج و  هانپ  ادخ  زا  سنا  ّنج و  نیطایش ، ساوسو  ّرش  زا  هک  دنکیم  رما 

__________________________________________________

. دلج نیمه  يهحفص 653  ( 1)

. دلج نیمه  يهحفص 672  ( 2)
51 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. درک ساّنلا »  » هب هفاضا  ار  ّبر »  » اذل دوشیمن  ّقلعتم  درک  شومارف  ار 
«. 1  » دوشیمن قّقحم  یسان  هدننک  شومارف  دروم  رد  زج  ساوسو  نیا  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  ات  دومن  سان »  » هب ریبعت  و 

هارهاش هب  مادـم  رکف  ماود و  رکذ  اب  راذـگماو ، نامدوخ  هب  ینآ  ار  ام  هک  میهدیم  تمـسق  مالّـسلا  مهیلع  كاپ  رون  هدراـهچ  هب  ادـنوادخ 
. رادب میقتسم  مدق و  تباث  مالّسلا  هیلع  یلع  يهّصاخ  تیالو 

ار ناشتاقیفوت  ّتیدحا  ترضح  زا  میرازگـساپس و  دناهدومرف  یهارمه  يونعم  رثا  نیا  رـشن  رد  ار  ام  هک  یناراوگرزب  نارورـس و  يهمه  زا 
تیالو هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یفطصم  دّمحم  تعافـش  تکرب  هب  ام  يهمه  هب  ناّنم  دنوادخ  هک  میراودیما  میراتـساوخ و  روما  يهمه  رد 

. دیامرف تیانع  ترخآ  ایند و  ریخ  مالّسلا  هیلع  یلعا  یلاع  یلع 
مان هک  دـناهدادن  هزاجا  دـناهدومرف  یهارمه  نایـصاع  نیا  اب  همجرت  نیا  ماجنا  رد  ادـخ  ياضر  يارب  هناـصلاخ  هک  یناراوگرزب  زا  ياهّدـع 

. میوش روآدای  همّدقم  رد  ار  ناشکرابم 
: زا دنترابع  دوش  جرد  ناشکرابم  مان  هک  دناهدومرف  هزاجا  هک  ینازیزع  نارورس و 

ّمهم رما  نیا  هب  ترـضح  نآ  يهقالع  ّصاـخ و  هّجوت  هک  هدـنبات ) یلع  رون  رتکد   ) هاشیلعبوذـجم ياـقآ  ترـضح  ناـمراوگرزب  يـالوم  . 1
. دیدرگ همجرت  نیا  مامتا  لیمکت و  رد  نایصاع  نیا  يهناقشاع  شالت  یمرگلد و  بجوم 

. دناهدوب ام  قّوشم  فیرش  ریسفت  نیا  نتم  هب  يدنمقالع  راهظا  تایانع و  اب  هک  يدیهش  رفعج  دّیس  رتکد  ياقآ  بانج  . 2
رد هک  مق  يهّیملع  يهزوح  ياملع  زا  ياهّدع  ییایک و  يدهم  خیش  ياقآ  بانج  نیملسملا  مالسالا و  ۀّجح  یمامـس ، هّللا  ۀیآ  ترـضح  . 3

. دناهدومرف یهارمه  رابخا  ثیداحا و  عبانم  يهّیهت 
يراتساریو هک  ییابطابط  یمئاق  هّللا  زیزع  دّیس  ياقآ  بانج  دنمجرا  ردارب  . 4

__________________________________________________

. دلج نیمه  يهحفص 675 و 676  ( 1)
52 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنراد هدهع  رب  زین  ار  دّلجم  نیا  یّنف  یشراگن و 
هدـهع هب  زین  ار  دـّلجم  نیا  یفاحـص  پاچ و  یفارگوتیل ، تقادـص  لاـمک  رد  هک  یمالـسا  داـشرا  ترازو  تاراـشتنا  پاـچ و  ناـمزاس  . 5

. دناهتشاد
. دناهتشاد هدهع  رب  ار  دلجم  نیا  يرتویپماک  پیات  هک  راکرذب  هسیفن  مناخ  راکرس  . 6

. دناهتشاد هدهع  هب  ار  دّلجم  نیا  کلاک  تنیرپ  هک  نایدمحا  دیجم  ياقآ  بانج  . 7
. دناهدومن یهارمه  ّتبحم و  ادخ  ياضر  يارب  طقف  پاچ  روما  رد  هک  لاهن  نسحم  ياقآ  بانج  . 8

اب تسا ، هدوب  یـسراف  نیریـش  نابز  هب  ینآرق  میظع  يونعم و  رثا  نیا  تساک  مکیب و  يهضرع  نیمجرتم  فده  هکنیا  رّکذت  لباق  يهتکن 
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پاچ راک  نتشاذگ  لّطعم  هب  نت  هدش و  لّمحتم  ناوارف  تالکشم  دوجو  اب  ار  پاچ  يزاسهدامآ و  نیگنس  يهنیزه  ملاع  راگدرورپ  هّجوت 
. میدادن

هدش مامت  يهنیزه  زا  یتمسق  طقف  دلج  ره  رد  هدش  دیق  يهیده  هک  دنشاب  هتشاد  هّجوت  دنمجرا  ناقاتشم  مرتحم  ناگدنناوخ  تسا  دیما  اذل 
. دیامنیم نیمأت  ار 

یقاتشم لاح  تفگ  دیاشن  رتفد  دص  هب  یقاب  نانچمه  تیاکح  رتفد  نیا  دمآ  نایاپ  هب 
میلعلا عیمّسلا  تنا  ّکنا  اّنم  لّبقت  اّنبر  نیملاعلا  ّبر  هّلل  دمحلا 

65 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

65 ص :  ۀلداجملا .....  ةروس 

هراشا

. تسا هیآ  کی  تسیب و  ياراد  تسا و  یندم  هروس  نیا  « 1»

65 ص :  ات 22 ..... ] تایآ 1  (: 58  ) ۀلداجملا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ْنِم ْمُْکنِم  َنوُرِهاُظی  َنیِذَّلا  ( 1  ) ٌریَِصب ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإ  امُکَرُواَحت  ُعَمْسَی  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  َیلِإ  یِکَتْشَت  َو  اهِجْوَز  ِیف  َُکلِداُجت  ِیتَّلا  َلْوَق  ُهَّللا  َعِمَـس  ْدَق 

َنیِذَّلا َو  ( 2  ) ٌروـُفَغ ٌّوـُفََعل  َهَّللا  َّنِإ  َو  ًارُوز  َو  ِلْوَْـقلا  َنِم  ًارَْکنُم  َنوـُلوُقََیل  ْمُهَّنِإ  َو  ْمُهَنْدـَلَو  ِیئَّـاللا  ـَّالِإ  ْمُُهتاـهَّمُأ  ْنِإ  ْمِِهتاـهَّمُأ  َّنُه  اـم  ْمِِهئاـِسن 
ْدِجَی َْمل  ْنَمَف  ( 3  ) ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ِِهب  َنوُظَعُوت  ْمُِکلذ  اَّساَمَتَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ٍۀَـبَقَر  ُریِرْحَتَف  اُولاـق  اـِمل  َنوُدوُعَی  َُّمث  ْمِِهئاـِسن  ْنِم  َنوُرِهاـُظی 

َو ِهَّللا  ُدوُدُـح  َکـِْلت  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللاـِب  اُونِمُْؤِتل  َکـِلذ  ًانیِکْـسِم  َنیِّتِس  ُماـعْطِإَف  ْعِطَتْـسَی  َْمل  ْنَمَف  اَّساَـمَتَی  ْنَأ  ِلـْبَق  ْنِم  ِْنیَِعباـتَتُم  ِْنیَرْهَـش  ُمایِـصَف 
(4  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  َنیِِرفاْکِلل 

ُهَّللا ُمُُهثَْعبَی  َمْوَی  ( 5  ) ٌنیِهُم ٌباذَـع  َنیِِرفاْکِلل  َو  ٍتانَِّیب  ٍتایآ  اْنلَْزنَأ  ْدَـق  َو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َِتبُک  اـمَک  اُوِتبُک  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُّداَُـحی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
ام ِضْرَْألا  ِیف  اـم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ  ( 6  ) ٌدیِهَـش ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ُهوُسَن  َو  ُهَّللا  ُهاصْحَأ  اُولِمَع  اِمب  ْمُُهئِّبَُنیَف  ًاـعیِمَج 

اِمب ْمُُهئِّبَُنی  َُّمث  اُوناک  ام  َْنیَأ  ْمُهَعَم  َوُه  َّالِإ  َرَثْکَأ  َو ال  َِکلذ  ْنِم  ینْدَأ  َو ال  ْمُهُسِداس  َوُه  َّالِإ  ٍۀَسْمَخ  َو ال  ْمُهُِعبار  َوُه  َّالِإ  ٍۀَثالَث  يوَْجن  ْنِم  ُنوُکَی 
َو ِناوْدُْعلا  َو  ِْمثِْإلِاب  َنْوَجانَتَی  َو  ُْهنَع  اوُُهن  اِمل  َنوُدوُعَی  َُّمث  يوْجَّنلا  ِنَع  اوُُهن  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل  َأ  ( 7  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنِإ  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  اُولِمَع 

َْسِئبَف اهَنْوَلْصَی  ُمَّنَهَج  ْمُُهبْسَح  ُلوُقَن  اِمب  ُهَّللا  اَُنبِّذَُعی  َْول ال  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  َنُولوُقَی  َو  ُهَّللا  ِِهب  َکِّیَُحی  َْمل  اِمب  َكْوَّیَح  َكُؤاج  اذِإ  َو  ِلوُسَّرلا  ِۀَیِصْعَم 
ِْهَیلِإ يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  يْوقَّتلا  َو  ِِّرْبلِاب  اْوَجانَت  َو  ِلوُسَّرلا  ِۀَیِـصْعَم  َو  ِناوْدـُْعلا  َو  ِْمثِْإلِاب  اْوَجانَتَت  الَف  ُْمْتیَجانَت  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( 8  ) ُریِصَْملا

(9  ) َنوُرَشُْحت
اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( 10  ) َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  َّالِإ  ًاْئیَـش  ْمِهِّراِضب  َْسَیل  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُزْحَِیل  ِناْطیَّشلا  َنِم  يوْجَّنلا  اَـمَّنِإ 
َْملِْعلا اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَفْرَی  اوُزُْـشناَف  اوُزُْـشنا  َلِیق  اذِإ  َو  ْمَُکل  ُهَّللا  ِحَـسْفَی  اوُحَْـسفاَف  ِِسلاجَْملا  ِیف  اوُحَّسَفَت  ْمَُکل  َلـِیق  اذِإ 
ُرَهْطَأ َو  ْمَُکل  ٌْریَخ  َِکلذ  ًۀَـقَدَص  ْمُکاوْجَن  ْيَدَـی  َْنَیب  اُومِّدَـقَف  َلوُسَّرلا  ُُمْتیَجان  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( 11  ) ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ٍتاـجَرَد 

َةالَّصلا اوُمِیقَأَف  ْمُْکیَلَع  ُهَّللا  َبات  َو  اُولَعْفَت  َْمل  ْذِإَف  ٍتاقَدَص  ْمُکاوَْجن  ْيَدَی  َْنَیب  اُومِّدَُقت  ْنَأ  ُْمتْقَفْشَأ  َأ  ( 12  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اوُدِجَت  َْمل  ْنِإَف 
ْمُْهنِم َو ال  ْمُْکنِم  ْمُه  ام  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبِضَغ  ًاـمْوَق  اْوَّلََوت  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ  ( 13  ) َنُولَمْعَت اِمب  ٌرِیبَخ  ُهَّللا  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  َو  َةاـکَّزلا  اُوتآ  َو 
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(14  ) َنوُمَْلعَی ْمُه  َو  ِبِذَْکلا  یَلَع  َنوُِفلْحَی  َو 
َِینُْغت َْنل  ( 16  ) ٌنیِهُم ٌباذَع  ْمُهَلَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدَصَف  ًۀَّنُج  ْمُهَناْمیَأ  اوُذَـخَّتا  ( 15  ) َنُولَمْعَی اُوناک  ام  َءاس  ْمُهَّنِإ  ًادیِدَش  ًاباذَع  ْمَُهل  ُهَّللا  َّدَـعَأ 

َنوُِفلْحَی امَک  َُهل  َنوُِفلْحَیَف  ًاـعیِمَج  ُهَّللا  ُمُُهثَْعبَی  َمْوَی  ( 17  ) َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  َِکئلوُأ  ًاْئیَـش  ِهَّللا  َنِم  ْمُهُدالْوَأ  َو ال  ْمُُهلاْومَأ  ْمُْهنَع 
َّنِإ الَأ  ِناْطیَّشلا  ُبْزِح  َِکئلوُأ  ِهَّللا  َرْکِذ  ْمُهاـْسنَأَف  ُناـْطیَّشلا  ُمِْهیَلَع  َذَوْحَتْـسا  ( 18  ) َنُوبِذاْکلا ُمُه  ْمُهَّنِإ  الَأ  ٍءْیَـش  یلَع  ْمُهَّنَأ  َنُوبَـسْحَی  َو  ْمَُکل 

(19  ) َنوُرِساْخلا ُمُه  ِناْطیَّشلا  َبْزِح 
ِهَّللِاب َنُونِمُْؤی  ًامْوَق  ُدَِجت  ال  ( 21  ) ٌزیِزَع ٌّيِوَق  َهَّللا  َّنِإ  ِیلُسُر  َو  اَنَأ  َّنَِبلْغََأل  ُهَّللا  َبَتَک  ( 20  ) َنیِّلَذَْألا ِیف  َِکئلوُأ  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُّداَُـحی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

َو َنامیِْإلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َبَتَک  َِکئلوُأ  ْمُهَتَریِـشَع  َْوأ  ْمُهَناوْخِإ  َْوأ  ْمُهَءاْنبَأ  َْوأ  ْمُهَءابآ  اُوناـک  َْول  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َّداَـح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلا  َو 
َبْزِح َّنِإ  الَأ  ِهَّللا  ُبْزِح  َِکئلوُأ  ُْهنَع  اوُضَر  َو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراـْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُُهلِخْدـُی  َو  ُْهنِم  ٍحوُِرب  ْمُهَدَّیَأ 

(22  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  ِهَّللا 
__________________________________________________

. ۀمایقلا موی  هّللا  بزح  نم  بتک  هلداجملا  ةروس  ءارق  نم  و  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 1)
عماج ریسفت  نیلقثلا  رون  دوب . دهاوخ  ناراگتسر  زا  تمایق  زور  دنک  تئارق  ار  هلداجم  هروس  سک  ره  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ 

67 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

67 ص :  همجرت ..... :

، دینـش تفگیم ، دوخ  لاح  تیاکـش  دـنوادخ  هب  درکیم و  هلداجم  شرـسمه  يهراـب  رد  وت  اـب  هک  ار  ینز  نخـس  دـنوادخ  هک  یتسار  هب 
ود  امش  يوگ  تفگ و  دنوادخ 

68 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسانیب ياونش  دنوادخ  هک  ارچ  دونشیم ، ار  نت 

زج نانآ  ناردام  دنتـسین ، نانآ  ناردام  مکح ] رد  ارجام  نیا  اب   ] نانز نآ  هک ] دننادب  ، ] دـننکیم راهظ  ناشنانز  اب  امـش  نایم  زا  هک  یناسک 
راگزرمآ يهدنیاشخب  دنوادخ  نامگیب  و  دنیوگیم ، قحان  دنـسپان و  ینخـس  لمع ] نیا  اب   ] ناشیا و  دنتـسین ، دـناهداز ، ار  نانآ  هک  یناسک 

. تسا
هکنآ زا  شیپ  دیاب  دندرگزاب ] دوخ  رسمه  هب  دنهاوخیم  و   ] دندرگیمرب دناهتفگ  هچنآ  زا  سپس  دننکیم ، راهظ  ناشنانز  اب  هک  یناسک  و 

. تسا هاگآ  دینکیم  هچنآ  هب  دنوادخ  دوشیم و  هداد  امش  هب  هک  تسا  يزردنا  نیا  دننک ، دازآ  ياهدرب  دنریگ ، سامت  رگیدمه  اب 
رگا مه ] زاب   ] سپـس دریگب ، هزور  یپ  رد  یپ  هام  ود  دنریگ ، سامت  رگیدـمه  اب  هکنآ  زا  شیپ  دـیاب  تفاین ، ار ] نآ  ناکما   ] هک سک  ره  و 

وا ربمایپ  دـنوادخ و  رما ]  ] هب هک  تسا  نآ  يارب  هراّفک ]  ] نیا دزادرپب ، ریقف  تصـش  ماعطا  هب  دـیاب  تروص  نآ  رد  دریگب ،] هزور   ] تسناوتن
. دنراد شیپ ] رد   ] كاندرد یباذع  نارفاک  تسا و  یهلا  ماکحا  اهنیا  و  دیروآ ، نامیا 

یتسار هب  دندش ، نوگنرـس  مه  ناشناینیـشیپ  هکنانچ  دنوش ، نوگنرـس  دننکیم ، تفلاخم  وا  ربمایپ  دـنوادخ و  رما ]  ] اب هک  یناسک  نامگیب 
. تسا شیپ ] رد   ] راب تّفخ  یباذع  نارفاک  يارب  و  میاهداتسرف ، ورف  رگنشور  یتایآ 

ار نآ  دنوادخ  دزاس ، هاگآ  دناهدرک  هچنآ  يهجیتن ] تقیقح و   ] هب ار  نانآ  سپـس  دزیگنارب ، روگ ] زا   ] ار نانآ  یگمه  دـنوادخ  هک  يزور 
. تسا هاوگ  زیچ  ره  رب  دنوادخ  و  دناهدرک ، شومارف  نانآ  دوخ ]  ] اّما تسا  هدروآ  رامش  رد 

نیمراهچ وا  هکنآ  رگم  دشابن  نت  هس  ییوگزار  چیه  دـنادیم ، تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  دـنوادخ  هک  ياهدیـشیدناین  ایآ 
ناشیا اب  دنشاب  هک  اج  ره  وا  هکنآ  رگم  رتشیب  هن  نیا و  زا  رتمک  هن  تسا ، نانآ  نیمـشش  وا  هکنآ  رگم  نت  جنپ  ییوگ ] زار   ] هن تسا و  نانآ 
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. تساناد يزیچ  ره  هب  دنوادخ  نامگیب  دزاسیم ، هاگآ  ناشرادرک  راک و  تقیقح ] هجیتن و   ] هب ار  نانآ  تمایق  زور  رد  سپس  تسا ،
يراکمتـس و هانگ و  هب  دندرگیم و  زاب  دـناهدش ، یهن  نآ  زا  هچنآ  هب  سپـس  دـناهدش ، یهن  اوجن  زا  هک  یناسک  راک  رد  ياهتـسیرگنن  ایآ 

هب  دنیآ  تدزن  هب  نوچ  دننکیم و  اوجن  مه  اب  ربمایپ  زا  ینامرفان 
69 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

مییوگیم هچنآ  رطاـخ  هب  ارچ  دـنیوگ  ناـشیاهلد  رد  و  تسا ، هداتـسرفن  دورد  وت  هب  هنوگنآ  دـنوادخ  هک  دنتـسرفیم  دورد  وـت  هب  يوـحن 
. تسا یماجنا  رس  دب  دنیآ و  ردنا  نآ  هب  هک  تسا  یفاک  ناشیا  رب  مّنهج  دنکیمن ؟ نامباذع  دنوادخ 

زا و  دینکن ، اوجن  اوقت  یکین و  دصق  هب  و  دینکم ، اوجن  ربمایپ  زا  ینامرفان  يراکمتـس و  هانگ و  دـصق  هب  دـینک ، ییوگزار  نوچ  نانمؤم  يا 
. دینک اورپ  دیدرگیم  روشحم  وا  دزن  هک  يدنوادخ 

رب طقف  دـیاب  نانمؤم  و  یهلا ، نذا  هب  رگم  تسین ، نانآ  هب  ناسر  نایز  چـیه  دـنک و  نیگمغ  ار  نانمؤم  ات  تسا  ناطیـش  يوس  زا  اـهنت  اوجن 
. دننک لّکوت  دنوادخ 

دوش هتفگ  نوچ  و  دروآ ، شیاشگ  امـش  راک  رد  دـنوادخ  ات  دـینک ، زاب  دـینک ، زاـب  اـج  سلاـجم  رد  دوش  هتفگ  امـش  هب  نوچ  ناـنمؤم  يا 
هاگآ دـینکیم  هچنآ  هب  دـنوادخ  درب و  ارف  دـنلب  ییاههبترم  هب  ار  ناگتفای  شناد  نانمؤم و  امـش  نایم  زا  دـنوادخ  اـت  دـیزیخرب ، دـیزیخرب ،

. تسا
رگا اما  تسا ، رتهزیکاپ  رتهب و  امـش  يارب  نیا  دیراد  میدقت  ياهقدص  ناتیاوجن  زا  شیپ  دییوگ ، زار  ربمایپ  اب  هک  دیهاوخ  نوچ  نانمؤم  يا 

. تسا نابرهم  راگزرمآ  دنوادخ  نامگیب  دیتفاین ، يزیچ ] ]
نینچ هک  لاح  دیراد ؟ میدقت  یتاقدص  ناتیاوجن  زا  شیپ  هک  دیدیـسرت  ایآ  دومرف ]: تفاین  قیفوت  مالّـسلا  هیلع  یلع  زج  یـسک  هک  سپـس  ]

دنوادخ دینک ، تعاطا  شربمایپ  دنوادخ و  زا  دیزادرپب و  ار  تاکز  دیراد و  اپ  رب  ار  زامن  سپ  تشذگرد ، امـش  زا  مه  دنوادخ  دیدرکن و 
. تسا هاگآ  دینکیم  هچنآ  هب 

یتسود نایدوهی ،]  ] نانآ زا  هن  دنتـسه و  امـش  زا  هن  و ]  ] تسا هدروآ  مشخ  نانآ  رب  دـنوادخ  هک  یموق  اب  هک  ار  یناـسک  ياهتـسیرگنن  اـیآ 
. دنروخیم دنگوس  غورد  هب  هناهاگآ  و  دناهدیزرو ؟

. تسا دب  ناشدرکلمع  نانآ  تسا ، هتخاس  هدامآ  نیگمهس  یباذع  نانآ  يارب  دنوادخ 
. دنراد شیپ ] رد   ] رابتّفخ یباذع  سپ  دناهتشادزاب ، ادخ  هار  زا  ار ] نامدرم   ] دناهدرک و الب  رپس  ار  ناشیاهدنگوس 

. دننآ رد  هنادواج  دنایخزود و  نانیا  درادن ، ناشزاب  ادخ  باذع ]  ] زا يور  چیه  هب  ناشدالوا  لاوما و 
دننکیم و دای  امـش  يارب  هک  دننکیم  دای  دنگوس  هنوگ  نامه  هب  وا  يارب  ناکرـشم ]  ] هاگنآ دزیگنارب . ار  نانآ  یگمه  دنوادخ  هک  يزور 

. دننایوگغورد نانآ  هک  دینادب  دنراد ، تسد  رد  یّقح  هک  دننکیم  نامگ 
70 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنناراکنایز ناطیش  بزح  نامگیب  ناه  دنناطیش ، بزح  نانیا  درب ، نانآ  رطاخ  زا  ار  ادخ  دای  سپس  تفای ، تسد  نانآ  رب  ناطیش 
. دنناگیامورف يهرمز  زا  نانیا  دننکیم ، تفلاخم  وا  ربمایپ  دنوادخ و  رما ]  ] اب هک  یناسک  نامگیب 

. تسا دنمزوریپ  دنمورین  دنوادخ  نامگیب  میدرگ ، زوریپ  مناربمایپ  نم و  هک  تسا  هتشاد  ررقم  دنوادخ 
دننک یتسود  دنزرویم ، تفلاخم  وا  ربمایپ  دنوادخ و  اب  هک  یناسک  اب  دنـشاب و  هتـشاد  نامیا  نیـسپ  زاب  زور  دنوادخ و  هب  هک  یباین  یموق 

هب تسا و  هتشاگن  نامیا  شقن ]  ] ناشیاهلد رد  دنوادخ ]  ] هک دننانیا  دنشاب . ناشنادناخ  ای  ناشناردارب  ای  ناشنادنزرف  ای  ناشناردپ  هکنآ  ولو 
، تسا يراـج  نآ  تسدورف  زا  ناراـبیوج  هک  دروآرد  ییاهناتـسوب  هب  ار ] ناـشیا   ] و تـسا ، هتـشاد  ناشراوتـسا  شیوـخ  بناـج  زا  یـضیف 
. دنراگتسر ناهاوخ  ادخ  هک  دینادب  دنناهاوخ ، ادخ  نانیا  دندونشخ ، وا  زا  نانآ  مه  تسا و  دونشخ  نانآ  زا  دنوادخ  مه  دننآ ، رد  هنادواج 
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70 ص :  ریسفت ..... 

نآ نخس  ادخ  ام ) لوسر  يا   ) ٌریَِصب ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإ  امُکَرُواَحت  ُعَمْسَی  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  َیلِإ  یِکَتْـشَت  َو  اهِجْوَز  ِیف  َُکلِداُجت  ِیتَّلا  َلْوَق  ُهَّللا  َعِمَـس  ْدَق 
هک دونشیم  زین  ار  امش  ياهوگتفگ  دینـش و  اقّقحم  دربیم  ادخ  هب  وا  يهوکـش  هتـساخرب و  هلداجم  هب  وت  اب  شرهوش  يهراب  رد  هک  ار  نز 

. تسانیب اونش و  هّتبلا  ادخ 
تساوخیم ار  وا  شرسمه  دوب ، ابیز  ینز  تماص و  دنزرف  سوا  شرـسمه  هلوخ و  نآ  مسا  هک  دش  لزان  راصنا  زا  ینز  يهراب  رد  هیآ  نیا 

. تشاد ار  وا  ندش  رتسبمه  ياضاقت  و 
دوب نینچ  مسر  تّیلهاج  رد  و  یّما » رهظک  یلع  تنأ  : » تفگ دومن و  راهظ  ار  وا  دش و  كانبـضغ  وا  رب  رهوش  درکیم ، عانتما  نز  نآ  یلو 

هک
71 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشیم مارح  وا  رب  رخآ  ات  تفگیم  نینچ  شنز  هب  يدرم  رگا 
، نک لاؤس  ورب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تمدخ  تسا ، هدمآ  ام  يارب  مالـسا  نید  تفگ : شرـسمه  هب  دش و  نامیـشپ  درم  سپ 
اههّچب و ردپ  رسمه ، تماص  دنزرف  سوا  وت ، يادف  هب  مردام  ردپ و  درک : ضرع  دیسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تمدخ  نز  نآ 

دنوادـخ میتسنادیم و  رـسمه  میرحت  بجوم  ار  راهظ  تّیلهاج  رد  ام  و  یّما » رهظک  یلع  تنأ  : » تسا هتفگ  نم  هب  تسا ، نم  يومع  رـسپ 
. تسا هداد  ام  هب  ار  مالسا  وت  ببس  هب  نونکا 

. ياهدش مارح  ترسمه  رب  وت  هکنیا  زج  منیبیمن  نز  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
زیچ هب  وـت  راـک  رد  دوـمرف : درک و  رارکت  ار  میرحت  ناـمه  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  درک و  رارکت  ار  لّوا  نخـس  نز  هراـبود 

. ماهدشن رومأم  یّصاخ 
لوسر هک  راـب  ره  دومنیم و  رارکت  ار  دوخ  لاؤس  درکیم و  دـمآ  تفر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  ناـنچمه  نز  نآ  و 
تجاح یگدنامرد و  تیاکش  تفگیم : درکیم و  هلان  دزیم و  شیور  رس و  هب  نز  نآ  دادیم  میرحت  باوج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ 

هراب نیا  رد  تایآ  هک  دوب  مالسا  رد  راهظ  نیلّوا  دروم  نیا  امرف ، لزان  ياهیآ  تربمایپ  نابز  رب  ایادخ  راب  مربیم ، ادخ  هب  ار  ملاح  یتخس  و 
. دش لزان 

ادخ لوسر  دومن و  توعد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دزن  هب  ار  شرـسمه  وا  نک ، ادـص  ار  ترـسمه  دومرف  نز  نآ  هب  ادـخ  لوسر 
َّنُه اـم  ْمِِهئاـِسن  ْنِم  ْمُْکنِم  َنوُرِهاـُظی  َنیِذَّلا  « 1  » ٌمِیلَأ ٌباذَـع  َنیِِرفاـْکِلل  َو  ادـخ : لوق  اـت  دوـمن  توـالت  ار  اـههیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

ْمِِهتاهَّمُأ
__________________________________________________

یمق میهاربا  نب  یلع  ریسفت  81 و  دلج 7 ص 80 - عماج  ریسفت  ( 1)
72 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دننک راـهظ  دوخ  ناـنز  رب  امـش  زا  هکیناـسک  ٌروُفَغ  ٌّوُفََعل  َهَّللا  َّنِإ  َو  ًارُوز  َو  ِلْوَْقلا  َنِم  ًارَْکنُم  َنُولوُقََیل  ْمُهَّنِإ  َو  ْمُهَنْدـَلَو  ِیئاَّللا  اَّلِإ  ْمُُهتاـهَّمُأ  ْنِإ 
نامه ناشردام  هکلب  دوب  دـنهاوخن  دوخ  نارهوش  یقیقح  رداـم  ناـنز  نآ  یتسه ) مرداـم  تشپ  نوچ  نم  رب  وت  دـنیوگ  دوخ  نز  هب  ینعی  )

. دنیوگیم لطاب  دنسپان و  نخس  مدرم  نیا  دناهدییاز و  ار  نانآ  هک  دنتسه  ییاهنز 
. دشخبیم دننک  هبوت  رگا  دنکیم و  وفع  ار  نانآ  ینعی  تسا  هدنزرمآ  دنوادخ  هّتبلا 

زا هاگ  نآ  دـندرک ، راهظ  دوخ  نانز  زا  هک  نانآ  اَّساَمَتَی و  ْنَأ  ِلـْبَق  ْنِم  ٍۀَـبَقَر  ُریِرْحَتَف  اُولاـق  اـِمل  َنوُدوُعَی  َُّمث  ْمِِهئاـِسن  ْنِم  َنوُرِهاـُظی  َنیِذَّلا  َو 
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. دننک دازآ  ياهدرب  دیاب  تعماجم  سامت و  زا  شیپ  دندرگرب  دوخ  هتفگ 
رگا یلو  تسین  يزیچ  لّوا  يهبترم  رد  اـی  تسین ، يزیچ  دـنکن  رارکت  ار  شراـتفگ  هک  یماداـم  هدـننک  راـهظ  رب  هک  تسا  نیا  هـیآ  رهاـظ 

. دهدب دیاب  ار  روکذم  يهراّفک  درک  راهظ  مّود  راب  يارب  تشگرب و 
لّوا راهظ  زا  دعب  یسک  رگا  «، 1  » تسا هدیـشخب  هراّفک  نودب  دنوادخ  ار  لّوا  راهظ  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 

. دوشیم بجاو  وا  رب  هراّفک  درک  راهظ  هرابود 
. دنوشیم نامیشپ  دندرگیمرب و  دناهتفگ  هچنآ  زا  ینعی  اولاق » اّمع  نودوعی   » هک تسا  نیا  اُولاق » اِمل  َنوُدوُعَی   » يانعم دناهتفگ : یضعب 

__________________________________________________

دلج 5 ص 256. نیلقثلا  رون  ریسفت  ( 1)
73 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اّمع دوعی   » ینعی لاق » امل  و  ، » تسا هتفگ  هچنآ  يوس  هب  تشگزاب  تسا و  هتفگ  هچنآ  هب  تشگزاب  رد  دوشیم  لامعتسا  دوعی »  » ظفل نوچ 
. تسا هتشگرب  شیوخ  يهتفگ  زا  ینعی  لاق »

نآ يانعم  تسا و  مالک  يادـتبا  اولاق » امل  : » یلاعت يادـخ  لوق  دـندرگیمزاب و  ناـشنانز  هب  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  دـناهتفگ : یـضعب  و 
. دشابیم اولاق » امل  ۀبقر  ریرحتف  »

. دینکن رارکت  ار  راهظ  رگید  دیریگب و  دنپ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هدنب  ندرک  دازآ  نیا  ِِهب  َنوُظَعُوت  ْمُِکلذ 
. تسهاگآ امش  راک  مامت  هب  ادخ  ٌرِیبَخ و  َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو 

. دریگب هزور  یپ  رد  یپ  هام  ود  عامج  زا  شیپ  دیاب  مه  زاب  دباین  هدرب  هک  ره  ِْنیَِعباتَتُم و  ِْنیَرْهَش  ُمایِصَف  ْدِجَی  َْمل  ْنَمَف 
. دوش لصّتم  لّوا  هام  هب  مّود  هام  زا  يزیچ  هک  تسا  یفاک  هام  ود  یلاوت  عباتت و  قدص  رد 

. ّسامت قلطم  ای  تسا  تعماجم  دوصقم  اَّساَمَتَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم 
. دوش هداد  ماعط  زا  ّدم  کی  نیکسم  رهب  ای  «، 1  » دنوش ریس  هک  يرادقم  هب  نیکسم  تصش  ماعطا  ًانیِکْسِم  َنیِّتِس  ُماعْطِإَف  ْعِطَتْسَی  َْمل  ْنَمَف 
لاصخ رد  بیترت  راهظ و  زا  دعب  نانز  هب  عوجر  زاوج  دوب ، تّیلهاج  رد  هچنانچ  راهظ  اب  يدبا  تمرح  مدع  زا  دـش  رکذ  هک  هچنآ  َِکلذ ] ]

. دیروایب شلوسر  ادخ و  هب  نامیا  هک  تسا  نآ  يارب  اهنیا  يهمه  هراّفک  ياهشور  و 
__________________________________________________

. یمق میهاربا  نب  یلع  ریسفت  ( 1)
74 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هّللا یّلـص  دّمحم  تعیرـش  رد  هک  دینیبیم  نوچ  دیوشن  رّفنتم  نآ  زا  دینک و  ادیپ  تبغر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تعیرـش  هب  اُونِمُْؤِتل ] ]
. دیروایب شلوسر  ادخ و  هب  نامیا  تسه و  یتحار  یکبس و  فیفخت و  هلآ  هیلع و 

. دوش زواجت  دیابن  نآ  زا  هک  تسا  یهلا  زرم  ّدح و  نآ  ِهَّللا  ُدوُدُح  َْکِلت  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب 
. دودح نآ  هب  نیرفاک  ای  شلوسر ، ادخ و  هب  نیرفاک  َنیِِرفاْکِلل  َو 

. دومن تفلاخم  ینمشد و  درک و  بضغ  وا  هب  ینعی  هّداح »  » ظفل َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُّداَُحی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ٌمِیلَأ  ٌباذَع 
درک و لیلذ  ار  وا  دومن و  ّدر  شدوخ  هب  ار  وا  بضغ  تسکش و  دینادرگرب ، ار  وا  دومن ، راوخ  دز ، نیمز  هب  ار  وا  ینعی  هتبک »  » ظفل اوتبک ] ]

. تسا رپ  مغ  زا  شلد  هک  تسا  یسک  ّتبکملا » »
. مالّسلا مهیلع  میهاربا  موق  دومث و  داع ، حون و  موق  دننام  دندرک ، ینمشد  شلوسر  ادخ و  اب  هک  یناسک  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َِتبُک  امَک 

. امش رب  ای  نانآ  رب  میداتسرف  ورف  اْنلَْزنَأ  ْدَق  َو 
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. دنکیم ام  تمکح  تردق و  رب  تلالد  هک  اههناشن  تایآ و  ٍتایآ 
. دنکیم ام  لوسر  قدص  رب  تلالد  ای  میتسه ، قداص  شیوخ  دیعو  هدعو  رد  ام  هک  دنکیم  نیا  رب  تلالد  ای 

یقافآ و تایآ  ای  ینیودـت  تایآ  زا  ترابع  تایآ  نآ  دنـشابیم و  هدـننک  حـضاو  رگنشور و  ای  دنتـسه ، حـضاو  تایآ  نآ  دوخ  ٍتانَِّیب ] ]
. تسا یسفنا 

. شلوسر ادخ و  هب  نیرفاک  ای  اههیآ ، نآ  هب  نیرفاک  يارب  َنیِِرفاْکِلل ] َو  ]
75 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشابیم هّللا » هاصحأ   » ای نیرفاک »  » ای نیهم »  » فرظ موی »  » ظفل ُهَّللا  ُمُُهثَْعبَی  َمْوَی  ٌنیِهُم  ٌباذَع 
ار ناـشدوخ  لاـمعا  اههدـننک  لـمع  دوخ  دـیوگیم : هک  تسا  یـسک  مهوت  عـفر  يارب  هلمج  نیا  ُهَّللا  ُهاـصْحَأ  اوـُلِمَع  اـِمب  ْمُُهئِّبَُـنیَف  ًاـعیِمَج 

. درامشیم ار  همه  لامعا  دنوادخ  هنوگچ  سپ  دنرامشهب  دنناوتیمن 
. تسا هاوگ  ملاع  تادوجوم  همه  رب  ادخ  دناهدرک و  شومارف  اهنآ  ٌدیِهَش و  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ُهوُسَن  َو 

. تسا لیلعت  میمعت و  هلمج  نیا 
. يدیدن ایآ  َرَت  َْمل  َأ 

هیلع و هّللا  یّلص  دّمحم  هب  باطخ  رگا  دشاب و  نکمم  وا  دروم  رد  باطخ  هک  تسا  یسک  ره  هب  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  باطخ 
ادخ ملع  يهطاحا  هب  ینیبیم و  نوچ  تسا ، دهاش  زیچ  همه  رب  دنوادخ  هکنیا  زا  ینک  بّجعت  دـیابن  وت  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دـشاب  هلآ 

. ینکیم رظن  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  هچنآ  هب 
هتـسیاش تسا و  رهاظ  ادـخ  ملع  يهطاحا  راثآ  نوچ  دوش ، هدرمـش  بیغرت  انعم  نیا  دـیابن  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دـشاب  ّماـع  باـطخ  رگا  و 

. دنیبب ار  نآ  ياهدننیب  ره  تسا 
چیه تسهاگآ  نآ  رب  ادـخ  تسا  نیمز  نامـسآ و  رد  هچنآ  هک  ٍۀـَثالَث  يوَْجن  ْنِم  ُنوُکَی  ام  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  اـم  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ 

. دنیوگن مه  اب  سک  هس  يزار 
، ةداعـسلا نایب  همجرت  ندرک . لاحـشوخ  يانعم  هب  تسا  ردـصم  مسا  ای  تفگ . زار  وا  اب  ینعی  هاجن »  » ردـصم اـی  یّجن »  » عمج اوجن »  » ظـفل

76 ص : ج14 ،
تلاح رد  يوجن »  » يانعم دشاب و  نآ  زا  لدب  ۀثلث »  » ظفل تسا  زیاج  دوش و  هفاضا  ۀـثلث »  » ظفل هب  يوجن »  » ظفل تسا  زیاج  لّوا  يانعم  ربانب 

قداـص و ياـهباوخ  یبـلق و  تاروطخ  سفن ، ثیدـح  رب  دوشیم  قـالطا  یلو  تسا ، رتـشیب  اـب  رفن  ود  نیب  نتفگ  زار  ياـنعم  هب  يردـصم 
ظفل تسا و  ناسنا  اب  هکئالم  ياوجن  زا  یـشان  اـی  تسا ، ناطیـش  ياوجن  نتفگ و  زار  زا  یـشان  اـی  اـهباوخ  هچ  غورد ، هتفـشآ و  ياـهباوخ 

. دوشیم قالطا  هرواحم  وگتفگ و  قلطم  رب  یهاگ  يوجن » »
. اهنآ مشش  وا  هکنآ  زج  سک  جنپ  هن  اهنآ و  مراهچ  ادخ  هکنآ  زج  ْمُهُسِداس  َوُه  اَّلِإ  ٍۀَسْمَخ  َو ال  ْمُهُِعبار  َوُه  اَّلِإ 

هک دنربیم  رـس  هب  یتلاح  کی  رد  دننکیم  يوجن  ییوگزار و  هک  رفن  ود  نوچ  درک ، رایتخا  ار  هدننک  يوجن  هدـنیوگ و  زا  رود  اجنیا  رد 
. دنکیمن ادیپ  عالّطا  نانآ  ياوجن  رب  اهنآ  ریغ 

. ناهنپ روما  رب  ادخ  عالّطا  رب  دنکیم  تلالد  رتهب  رتاسر و  نانآ  لاح  رب  عالّطا  نیاربانب 
یلاـعت يادـخ  هک  ینیبیمن  تسا ، ددـع  بتارم  نیرتفیرـش  رتو  ددـع  هک  تسا  تهج  نادـب  دادـعا  بـتارم  زا  جـنپ  هـس و  ددـع  راـیتخا  و 

: دیامرفیم
دنوادخ رگید  يوس  زا  و  ْمُُهْبلَک » ْمُُهنِماث  َو  ٌۀَْعبَس  َنُولوُقَی  َو  ِْبیَْغلِاب  ًامْجَر  ْمُُهْبلَک  ْمُهُسِداس  ٌۀَسْمَخ  َنُولوُقَی  َو  ْمُُهْبلَک  ْمُهُِعبار  ٌۀَثالَث  َنُولوُقَیَس  »

هک دوش  هتـسناد  ات  درک  هفاـضا  نآ  هب  زین  ار  جـنپ  ددـع  تسا و  هس  رتو  ددـع  بتارم  نیرتمک  درادیم ، تسود  ار  رتو  تسا ، رتو  دـحاو و 
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. تسین دوصقم  هس  يهبترم  صوصخ 
جنپ  هس و  هدش  لزان  نانآ  يهراب  رد  هیآ  هک  یناسک  دناهتفگ : یضعب 

77 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دوشیم اهنآ  ددع  مّمتم  ود ، نآ  لباقم  رد  دوشیم  هس  نآ  زا  یکی  هثالث  ثلاث  هک  تسا  نیا  هثالث  عبار  هثالث و  ثلاث  نیب  قرف  دـناهدوب و 

«. ٍۀَثالَث ُِثلاث  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدََقل  : » دومرف یلاعت  يادخ  اذل  و 
شدوخ هلیـسو  هب  ار  هس  هاوخ  دـشابن و  ای  دـشاب ، اهنآ  دادـع  رد  اهنآ و  سنج  زا  هاوخ  دـنکیم  راهچ  ار  هس  هک  تسا  نآ  ۀـثالث  عبار  یلو 

. دریذپ قّقحت  انعم  نیا  شدوخ  ریغ  اب  ای  دنکب ، راهچ 
اب یفانم  هک  یناعم  نیا  ریغ  دـشاب و  شدوخ  ریغ  يارب  مّود  یلاـعت  يادـخ  هک  تسین  نیا  مزلتـسم  تسین و  دـیدحت  مزلتـسم  تراـبع  نیا  و 

. لّوا ترابع  دننامه  تسا  بوجو 
شدوخ ای  دـیامنیم ، اهنآ  رب  لّکوم  ار  رتشیب  ای  شنالیکو  زا  یکی  هک  هنوگ  نیدـب  دـهدیم  رارق  راـهچ  ار  هس  ره  یلاـعت  يادـخ  هک  اریز 

کی چـیه  زا  انعم  نیا  هک  یموّیق  یهارمه  تّیعم و  هکلب  ناسنا ، ود  یهارمه  تّیعم و  هن  ددرگیم ، اـهنآ  هارمه  دوشیم و  هس  مّوقم  هسفنب 
«. 1  » دیآیمن شیپ  ناکما  مزاول  زا  کی  چیه  انعم  نیا  قبط  رتشیب ، ای  رگید  یکی  هب  مّضنم  ای  دشاب  یکی  دوشیمن  ادج  ءایشا  زا 

. تسا ددع  هراشا  زا  دوصقم  رتشیب ، هن  رتمک و  هن  َِکلذ و  ْنِم  ینْدَأ  َو ال  دومرف : درکن و  افتکا  اهنت  نیمه  هب  اذل  و 
تـساهنآ اب  دنـشاب  اجک  ره  ادـخ  هکنآ  زج  ٌمِیلَع  ٍءْیَـش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنِإ  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  اُولِمَع  اِمب  ْمُُهئِّبَُنی  َُّمث  اُوناک  ام  َْنیَأ  ْمُهَعَم  َوُه  اَّلِإ  َرَثْکَأ  ـال  َو 

. تساناد ملاع  روما  همه  هب  ادخ  هک  تخاس  دهاوخ  هاگآ  ناشلامعا  هجیتن  ار  همه  تمایق  زور  سپ 
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وبا يهراب  رد  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  روط  نامه  هیآ  لوزن  دـشابیم و  لـبق  اـم  يهجیتن  دـیکأت و  لـیلعت و  هلمج  نیا 
رارق ناشدوخ  نایم  رد  هک  هدش  لزان  رگید  یهورگ  هبعـش و  نب  ةریغم  هفیذح ، یبا  یلوم  ملاس  فوع و  نب  نمحّرلا  دبع  حاّرج و  يهدیبع 
ینب رد  زگره  تّوبن  تفالخ و  دورب  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رگا  هکنیا  رب  ینبم  دندوب  هتسب  نامیپ  دهع و  نآ  رب  دندوب و  هتشون 

«. 1  » دشابن مشاه 
نتفگ و زار  ینعی  يدـیدن  دـندش  عونمم  مه  اـب  نتفگ  زار  يوجن و  زا  هک  ار  ناـنآ  اـیآ  اـم  لوسر  يا  يوْجَّنلا  ِنَع  اوُُهن  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل  َأ 

. وگتفگ
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  دّمحم و  ّقح  بصغ  يهراب  رد  ِلوُسَّرلا  ِۀَیِـصْعَم  َو  ِناوْدُْعلا  َو  ِْمثِْإلِاب  َنْوَجانَتَی  َو  ُْهنَع  اوُُهن  اِمل  َنوُدوُعَی  َُّمث 

. دننکیم يوجن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  ّقح  رد  لوسر  لوق  تفلاخم  نانآ و  ینمشد 
يورین یگدـنز و  رد  هّیبضغ  يهّوق  يورین  يوهـش و  هّیمیهب  يهّوق  يورین  نآ  رد  هک  يزیچ  يهراب  رد  دـننکیم  يوجن  رگید : ترابع  هب  و 

. دراد دوجو  ناطیش  لهج  يهّوق 
ناشقافن هدرک و  وت  اب  یتسود  راهظا  ات  دننکیم  راهظا  امـش  يارب  ییالاب  دـنلب  ياهّتیحت  اهنآ  ُهَّللا  ِِهب  َکِّیَُحی  َْمل  اِمب  َكْوَّیَح  َكُؤاج  اذِإ  َو 

. دنزاس ناهنپ  نینمؤم  زا  وت و  زا  ار 
. دنیوگیم نارگید  عالّطا  نودب  ناشدوخ  نیب  رد  ای  دننک ، ظّفلت  هکنآ  نودب  دنیوگیم  ناشدوخ  اب  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  َنُولوُقَی  َو 

هچنآ هب  دنوادخ  ارچ  دنیوگیم : ُلوُقَن  اِمب  ُهَّللا  اَُنبِّذَُعی  َْول ال 
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؟ دنکیمن باذع  ار  ام  مییوگیم  ام 

ترخآ دروم  رد  شیاههتفگ  رتشیب  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  دندرک و  لوبق  ار  مالسا  نانآ  هک  تسا  تهج  نادب  باذع  مدع  نیا 
. دندومنن قیدصت  مالّسلا  هیلع  یلع  تفالخ  يهراب  رد  ار  وا  يهتفگ  یلو  دندرک ، قیدصت 

هتـسویپ تسا  یهاگلزنم  دـب  رایـسب  هک  اجنآ  رد  ات  تسا  یفاک  ار  نانآ  خزود  باذـع  هک  دـننادب  ُریِـصَْملا  َْسِئبَف  اهَنْوَلْـصَی  ُمَّنَهَج  ْمُُهبْـسَح 
. دننامب بّذعم 

نیب نانآ  نوچ  هدـش ، لزان  نیقفانم  دوهی و  يهراب  رد  تایآ » رخآ  ات  يوْجَّنلا ...  ِنَع  اوُُهن  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ   » ادـخ لوق  دـناهتفگ : یـضعب 
. دندرکیم هرخسم  هراشا و  ناشیاهمشچ  اب  دندرکیم و  هاگن  نینمؤم  هب  يوجن و  ناشدوخ 

رد ام  ناردارب  ناشیوخ و  يارب  دناهدینـش  هک  تسا  نیا  يارب  نایدوهی  نیقفانم و  هدنخ  دب  ال  دـنتفگ : دـندید  ار  اهنآ  ياوجن  نینمؤم  یتقو 
. تسا هدیسر  یتسکش  ای  تبیصم  ای  لتق  اهگنج 

، دندرب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  تیاکش  نینمؤم  دیشک  لوط  بلطم  نیا  یتقو  دندشیم ، تحاران  تهج  نیمه  يور  نینمؤم  و 
همادا يوجن  هب  هتـشادنرب و  تسد  نیقفاـنم  یلو  دـننکن ، يوـجن  ناناملـسم  شیپ  رگید  هک  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر 

. دنداد
رد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لوق  ّدر  رد  هک  تسا  تّما  نیقفانم  دوصقم  دـشاب  مه  دوهی  يهراب  رد  هیآ  لوزن  رگا  مییوگیم : ام  نکل  و 

. دندرکیم يوجن  مالّسلا  هیلع  یلع  يهراب 
رخآ ات  َكْوَّیَح ...  َكُؤاج  اذِإ  َو  : » ادخ لوق  دناهتفگ : یضعب 

80 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
وت رب  گرم  ینعی  کیلع » ماّسلا  : » دنتفگیم دندیسریم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  تمدخ  یتقو  نانآ  هچ  هدش ، لزان  دوهی  يهراب  رد  هیآ »

«. کیلع مالّسلا  : » دنیوگیم اهنآ  هک  دندرکیم  لایخ  نارگید  و 
«. 1  » داب امش  رب  دییوگیم  نم  رب  هچنآ  ره  ینعی  مکیلع » و  : » دومرفیم اهنآ  کیلع » ماّسلا   » باوج رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن 

هب قباس  ثیدح  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  میدرک و  رکذ  هچنانچ  تسا  نیقفانم  هیآ  زا  دوصقم  دشاب  دوهی  يهراب  رد  هیآ  لوزن  رگا  سپ 
. دومرف هراشا  نآ 

. دیدروآ نامیا  هکیناسک  يا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
رارق ادن  دروم  ار  نینمؤم  درک  تّمذم  لوسر  ینامرفان  ناودع و  مثا و  هب  ار  ناگدـننک  اوجن  دومن و  ّمذ  قلطم  روط  هب  ار  اوجن  هکنآ  زا  سپ 

. درک یهن  دوشیم  هناگهس  ياوق  تیوقت  ثعاب  هک  يزیچ  هب  ندرک  اوجن  زا  ار  نانآ  داد و 
دهد ماجنا  ار  نآ  دـهاوخیم  هک  يراک  نآ  رد  دـنوش  گنهامه  ندرک  اوجن  اب  رگیدـمه  اب  دوش و  عمج  شدوخ  ریغ  اب  یتقو  ناسنا  نوچ 

ار دوخ  هدرک و  يراددوخ  دنتسه  اهراک  نآ  رد  رگا  دنوش ، رادیب  هّبنتم و  ات  درک ، یهن  اوجن  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  دوشیم و  دنمورین  يوق و 
: دومرف سپ  دنراد ، زاب  اهراک  نآ  زا 

تسا يوق  امش  رد  هانگ  يوجن و  هب  لیم  دیدید  رگا  دیـشاب و  ناتلاوحا  بقارم  ِلوُسَّرلا  ِۀَیِـصْعَم  َو  ِناوْدُْعلا  َو  ِْمثِْإلِاب  اْوَجانَتَت  الَف  ُْمْتیَجانَت  اذِإ 
ناطیش یگدنرد  ناویح و  نأش  رد  زونه  امش  هک  دینادب 
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. دینک هجلاعم  هّوق  نآ  ندنار  نوریب  اب  ار  دوخ  سپ  دیتسه ،

. تسامش يهلقاع  يهّوق  يهمزال  نآ  هک  دییامن  یکین  اوجن و  یبوخ  هب  دینکیم  اوجن  رگا  ِِّرْبلِاب  اْوَجانَت  َو 
ياوق دیزاس و  دنمورین  يوق و  ار  شیوخ  يهلقاع  يهّوق  نارگید  اب  عامتجا  اوجن و  اب  ینعی  دینک ، اوجن  هناگهس  ياوق  زا  زیهرپ  هب  يْوقَّتلا  َو 

. دیزاس فیعض  ار  شیوخ  يهناگهس 
. دیزیهرپب هناگهس  ياوق  تیوقت  رد  ادخ  مشخ  زا  َهَّللا  اوُقَّتا  َو 

. تسا لیلعت  فیصوت  هلمج  نیا  دش ، دیهاوخ  روشحم  وا  يوس  هب  َنوُرَشُْحت  ِْهَیلِإ  يِذَّلا 
دوش و راب  دارفا  رتشیب  مکح  سنج  رب  هک  هنوگ  نیدـب  تسا ، ناطیـش  زا  نتفگ  نخـس  یـشوگ  رد  اوجن و  قلطم  ِناْطیَّشلا  َنِم  يوْجَّنلا  اَـمَّنِإ 

اوجن دوصقم  ای  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ینامرفان  ناودـع و  مثا و  هب  ندرک  اوجن  ینعی  تسا ، فیرعت  يارب  يوّجنلا »  » رد مـال  فلا و 
. درک میهاوخ  رکذ  هیآ  لوزن  يهراب  رد  هچنانچ  « 1  » تسا وا  يایؤر  مالّسلا و  اهیلع  همطاف  يهراب  رد 

. دناسریمن ررض  يزیچ  نینمؤم  هب  درک  اوجن  ای  ناطیش  َْسَیل  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُزْحَِیل 
هلیسو نادب  دننیبیم و  هک  ییاهباوخ  هب  ای  دوهی ، ياوجن  هب  ای  نیقفانم ، ياوجن  هب  َنُونِمْؤُْملا  ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  اَّلِإ  ًاْئیَش  ْمِهِّراِضب 

. دنهدب هار  دوخ  هب  هودنا  دیابن  دنوشیم  كانهودنا 
. دنزب ررض  دناوتیمن  یلاعت  يادخ  نذا  هب  زج  ناطیش  هک  تشذگ  ُدیُِری » ام  ُلَعْفَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  : » ادخ لوق  ریسفت  رد  هرقب  يهروس  رد  و 

__________________________________________________
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. تسا هدش  ریبعت  دب  باوخ  هب  اوجن  اجنیا  رد  و 
بلطم نیا  هک  دنکن  اوجن  یمّوس  نودـب  امـش  زا  رفن  ود  دـیدوب  رفن  هس  امـش  هاگره  دومرف : هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا 

. دوشیم وا  هودنا  نزح و  بجوم 
هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دید  باوخ  رد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هک  تسا  نآ  هیآ  نیا  لوزن  ببـس  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

هنیدـم ياهراوید  زا  دـندمآ و  نوریب  سپ  دـنوش ، جراخ  هنیدـم  زا  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع ، همطاف ، اب  دراد ، دـصق  هلآ  هیلع و 
امرخ و تخرد  اجنآ  رد  هک  دیسر  ییاج  هب  ات  دنتفر  تسار  تسد  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دندیسر  یهار  ود  هب  هتـشذگ و 

. دوب بآ 
، داد ار  نآ  حبذ  روتسد  دوب و  يدیفس  ياههطقن  شـشوگ  ود  زا  یکی  رد  هک  دیرخ  ار  يدنفـسوگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ 

. دنتفر ایند  زا  اجنامه  رد  دندروخ  ار  نآ  یتقو 
، تفگن هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  ار  باوخ  نیا  دـش و  رادـیب  دوب  تحاران  درکیم و  هیرگ  هک  یلاح  رد  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف 
، نینمؤملا ریما  هک  داد  روتـسد  دومن و  راوس  نآ  رب  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دمآ و  یغالا  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دش  هک  حبص 
ار هنیدم  ياهراوید  یتقو  دوب ، هدـید  باوخ  رد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هک  روط  نامه  دـنور  نوریب  هنیدـم  زا  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و 

اهیلع همطاف  هک  روط  نامه  درک  تکرح  تسار  فرط  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دندیسر ، یهار  ود  کی  هب  دنتشاذگ  رس  تشپ 
نامه اب  ار  يدنفـسوگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دوب ، بآ  لخن و  اجنآ  رد  هک  ییاج  هب  دندیـسر  ات  دوب  هدـید  باوخ  رد  مالّـسلا 

. دندومن نایرب  ار  نآ  حبذ  زا  دعب  داد ، ار  نآ  حبذ  روتسد  دیرخ و  دوب  هدید  باوخ  رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  هک  یفاصوا 
زا نانآ  هک  دیـسرتیم  درکیم و  هیرگ  هک  یلاح  رد  دش  رود  نانآ  زا  دش و  دنلب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دنروخب  نآ  تشوگ  زا  دنتـساوخ  ات 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3334 

http://www.ghaemiyeh.com


دنورب . ایند 
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؟ ینکیم هیرگ  هک  هدش  هچ  مرتخد  دومرف : دش و  ورب  ور  وا  هیرگ  اب  تساوخ و  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
باوخ رد  نم  هک  دوب  روط  نامه  امش  راتفر  مدید ، نانچ  نینچ و  باوخ  رد  بشید  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  همطاف 

. منیبن ار  اهامش  گرم  ات  مدش  رود  امش  زا  اذل  مدوب و  هدید 
، دش لزان  وا  رب  لیئربج  دومن و  تاجانم  شراگدرورپ  اب  سپـس  دناوخ ، زامن  تعکر  ود  دش و  دنلب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ 
« اهز  » وا هب  هک  دشابیم  ناطیش  تسا  هدروآ  شیپ  ار  باوخ  نیا  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هب  هک  یـسک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ای  تفگ :

. ددرگیم ناشهودنا  بجوم  هک  دنایامنیم  نانآ  هب  ییاهزیچ  دنکیم و  تّیذا  ناشباوخ  رد  ار  نینمؤم  دوشیم و  هتفگ 
هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تمدخ  ناطیش  هک  یتقو  دروایب ، ار  ناطیـش  نآ  هک  دومن  رما  لیئربج  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ 

: دومرف وا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیسر ، هلآ  و 
؟ يدروآ شیپ  مالّسلا  اهیلع  همطاف  يارب  ار  باوخ  نیا  وت 

ناهد بآ  درک و  فت  وا  رب  اج  هس  رد  هبترم  هس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ای  یلب  تفگ : ناطیش 
. تخادنا

زیچ باوخ  رد  نینمؤم  زا  کی  ای  وت  هاگره  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  لـیئربج  سپس 
نم تیأر  ام  ّرـش  نم  نوحلاّصلا  هدابع  نولـسرملا و  هّللا  ءایبنا  نوبّرقملا و  هّللا  ۀـکئالم  هب  تذاع  امب  ذوعأ  : » دـیوگب دـید  ار  يدـنیاشوخان 

. دزادنایب پچ  فرط  هب  ناهد  بآ  هبترم  هس  دناوخب و  ار  دحا  هّللا  وه  لق  نیتذّوعم و  دمح و  يهروس  و  یئایؤر »
دناسریمن . يررض  وا  هب  هدید  باوخ  رد  هک  هچنآ  رگید 

84 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  و  « 1 « » رخآ ات  ِناْطیَّشلا ...  َنِم  يوْجَّنلا  اَـمَّنِإ  : » دومن لزاـن  ار  هیآ  نیا  شلوسر  رب  یلاـعت  يادـخ  سپ 
اَمَّنِإ : » دـیوگب ددرگب و  رگید  فرط  هب  هدـیباوخ  هک  فرط  نآ  زا  دـید  باوـخ  رد  يدـنیاشوخان  زیچ  امـش  زا  یکی  هاـگره  تـسا : هدـمآ 

«. ِهَّللا ِنْذِِإب  اَّلِإ  ًاْئیَش  ْمِهِّراِضب  َْسَیل  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُزْحَِیل  ِناْطیَّشلا  َنِم  يوْجَّنلا 
ناطیّـشلا ّرـش  نم  تیأر و  ام  ّرـش  نم  نوحلاّصلا  هدابع  نولـسرملا و  هؤایبنا  نوبّرقملا و  هّللا  ۀـکئالم  هب  تذاع  اـمب  تذـع  : » دـیوگب سپس 

«. میجّرلا
. دشاب نانآ  ریغ  يهراب  رد  هیآ  لوزن  هچ  رگا  تسا  تّما  نیقفانم  تایآ  نیا  يهمه  زا  دوصقم  و 

. نامیا لها  يا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
ادـن و دروم  ار  اهنآ  تسین  نانیا  دـنیاشوخ  روتـسد  نیا  دـهدب  ار  موسر  بادآ و  زا  یکی  روتـسد  نینمؤم  هب  تساوخ  یلاـعت  يادـخ  نوچ 

. ددرگ ناربج  درادن  تسود  هک  یبدا  هب  بّدأت  یتخس  هدش و  اهنآ  هب  فطل  ات  داد  رارق  باطخ 
. دیراد خارف  رگیدکی  رب  ار  ياج  دوخ  سلاجم  رد  هک  دنتفگ  ار  امش  هاگره  ْمَُکل  ُهَّللا  ِحَسْفَی  اوُحَْسفاَف  ِِسلاجَْملا  ِیف  اوُحَّسَفَت  ْمَُکل  َلِیق  اذِإ 

« هل حسف   » حیـسف و وهف  حسفنا »  » و حّسفت »  » و حسفأ »  » و مرک »  » دننام ناکملا » حسف  ، » تسا یگدرتسگ  تعـسو و  يانعم  هب  ۀحـسفلا »  » ظفل
و عنم »  » دننام
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. درک زاب  اج  وا  يارب  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  ظافلا  نیا  يهمه  حّسفت » »
. دینک تعاطا  ار  ادخ  مکح  زین  دزیخرب  دوخ  ياج  زا  دنتفگ  هاگره  اوُزُْشناَف و  اوُزُْشنا  َلِیق  اذِإ  َو 

. تسا هدش  هدناوخ  باب  ود  ره  زا  و  تفرگ . رارق  دنلب  ياج  رد  ینعی  تسا ، برض »  » و رصن »  » باب زا  زشن »  » ظفل
هّللا یّلص  ّیبن  دندمآ و  نّییردب  زا  یهورگ  هک  ییاج  ات  دندرکیم  تباقر  سفانت و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  سلجم  رد  دناهتفگ : یـضعب 
ّیبن دندرکن ، ادیپ  نتسشن  يارب  اج  دنداتـسیا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  ولج  سپ  دادیم ، رارق  مارتحا  میرکت و  دروم  ار  نانآ  هلآ  هیلع و 

، دمآ نیگنـس  یـضعب  رب  انعم  نیا  دندش ، دنلب  سپ  دـیوش ، دـنلب  ناتیاج  زا  ینالف ، يا  ینالف و  يا  ینالف ، يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
. دش لزان  هیآ  نیا  سپ 

مه هب  یمرگ  اوه و  یمرگ  زا  ات  دـیبسچن  رگیدـمه  هب  یلیخ  هک  تسانعم  نادـب  دـینک  زاب  اج  دوش  هتفگ  امـش  هب  سلاجم  رد  هاگره  ینعی 
«. 1  » دیوشن تّیذا  ندیبسچ 

ات دیبسچب  مه  هب  ینعی  دینک  زاب  اج  دیآیم  امش  زا  دعب  هک  یـسک  يارب  هک  تسانعم  نادب  دیهد  هعـسوت  سلاجم  رد  دوش : هتفگ  هاگره  و 
. دوش زاب  اج 

وا زا  دعب  هک  یسک  ات  دورب  دوش  دنلب  هدش  مامت  شراک  هدرک و  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ترایز  هک  سلجم  لها  زا  یـضعب  ای 
. دنکیم زاب  اج  امش  يارب  دنوادخ  دینک  نینچ  رگا  هک  دنیشنب ، وا  ياج  رد  دیآیم 

. تسا نینمؤم  سوفن  ندرک  یضار  تهج  هب  تسادخ  رما  لاثتما  رب  ّبترم  هک  ادخ )  ) دای هجیتن  و 
__________________________________________________

عماج ج 7 ص 90. ریسفت  ( 1)
86 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هعـسوت امـش  هب  دنوادخ  ینعی  دشاب ، میمعت  ماهیا  ات  درکن  سلاجم  هب  دـّیقم  ار  ادـخ  بناج  زا  هعـسوت  هک  ْمَُکل » ُهَّللا  ِحَـسْفَی  : » دومرف اذـل  و 
. ترخآ ایند و  رد  اههنیس  اهيزور و  سلاجم و  رد  دهدیم 

. دیدرگن كانهودنا  دیوش و  دنلب  دیوش  دنلب  ناتیاهاج  زا  دوش : هتفگ  امش  هب  رگا  و 
رد ترخآ  رد  اـهنآ و  رب  ّطلـست  مدرم و  نیب  ندوـب  زیزع  ترهـش و  هب  دربیم  ـالاب  ار  امـش  اـیند  رد  دـنوادخ  ْمُْکنِم  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَـفْرَی 

. تشهب تاجرد 
هجرد ندرب  ـالاب  دـنرادن و  ياهجرد  نینمؤم  ریغ  نوچ  دـینادرگ ، نینمؤم  صوصخم  ار  تاـجرد  ندرب  ـالاب  ٍتاـجَرَد  َْملِْعلا  اوـُتوُأ  َنیِذَّلا  َو 

. تسا نامیا  هب  طورشم  يراک  ره  شاداپ  لمع و  رجا  هک  اریز  تسین ، اهنآ  يارب 
مدرم ریاس  رب  ملاع  لضف  يرترب و  هچ  دنتسه ، هجرد  ّولع  فرـش و  ياراد  نینمؤم  هب  تبـسن  املع  نوچ  درک  رکذ  ار  املع  نینمؤم  نیب  زا  و 

. ناگراتس ریاس  رب  هدراهچ  بش  رد  هام  يرترب  دننام  ای  تسا ، قلخ  ریاس  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  يرترب  دننام 
، دنوشیم نزو  املع  ملق  دادم و  اب  ادهش  ياهنوخ  ادهش و  سپـس  املع  سپـس  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  دناهورگ : هس  ناعیفـش  تمایق  زور  رد  و 

. تسرتنیگنس رترب و  ادهش  ياهنوخ  زا  املع  دادم  هک 
هملک نیا  ریبخ ]  ] یهاون رماوا و  تفلاخم  یلاعت و  يادـخ  یهاون  رماوا و  لاـثتما  دـننام  دـیهدیم ، ماـجنا  هک  يراـک  ره  َنُولَمْعَت  اـِمب  ُهَّللا  َو 

تسدیدهت . بیغرت و 
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دییوگب يّرـس  نخـس  لوسر  اب  هک  دیهاوخب  هاگره  نامیا  لها  يا  ًۀَقَدَص  ْمُکاوَْجن  ْيَدَی  َْنَیب  اُومِّدَقَف  َلوُسَّرلا  ُُمْتیَجان  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
. دیهد هقدص  یغلبم )  ) راک نیا  زا  شیپ  دیاب  دینکب ) یلاؤس  ای  )
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. دومن زاغآ  باطخ  ادن و  اب  ار  نآ  تسا  دنیاشوخان  سوفن  رتشیب  يارب  مسر  بدا و  نیا  نوچ 
رگیدـمه اـب  بساـنتم  رگا  دـننکیم  وگتفگ  هک  رفن  ود  هک  نادـب  تسا ، ینلع  لاؤس  وگتفگ و  اوجن ، زا  ّمعا  اـجنیا  رد  تاـجانم  هک  نادـب 

. دش دهاوخن  زین  اههتساوخ  ندش  هدروآرب  قفاوت و  بجوم  تشاد ، دهاوخن  ریثأت  ترخآ  بناج  رد  اهنآ  نیب  يوگتفگ  دنشابن 
وگتفگ نیا  دیاب  دشابیمن و  يورخا  روما  رد  زج  تسا  لوسر  هک  تهج  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  اب  هرواحم  وگتفگ و  هک  اریز 

اوـجن و دـشابن  بساـنت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  هدـننک و  وـگتفگ  نیب  رگا  یلو  دزاـس  کـیدزن  يورخا  روـما  هـب  ار  بطاـخم  فرط 
ترخآ و زا  دومن و  دـهاوخ  دوصقم  سکع  رد  ریثأـت  هکلب  درک ، دـهاوخن  کـیدزن  زین  ترخآ  هب  تشاد و  دـهاوخن  يریثأـت  وا  يوگتفگ 

. درک دهاوخ  رود  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر 
مک ای  هفاضا  نانآ  رب  يزیچ  دنتساخرب  یتقو  هکنآ  رگم  دننکیمن  وگتفگ  تسشن و  مه  اب  يرفن  ود  چیه  تسا : ربخ  رد  هک  روط  نامه  هچ 

. ددرگ
؟ درکیم وگتفگ  ادخ 9  لوسر  اب  تاقوا  زا  یلیخ  لهج  وبا  هک  دوبن  نینچ  ایآ 

. دشیم مه  يرود  ثعاب  هکلب  درکیمن ، رثا  چیه  اهنت  هن  و 
رما ار  ناگدنب  شیوخ  تفأر  ینابرهم و  لامک  اب  یلاعت  يادخ  سپ 
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اب تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  يهدنهد  یتخـس  لوسر و  ّدض  نآ  هک  تسا ، ّتینانا  نتـسکش  زا  هیانک  هک  هدومن ، هقدـص  نداد  هب 

. دوشیم لصاح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  اب  قفاوت  بسانت و  كدنا  رادقم  هب  يدودح  ات  ّتینانا  نتسکش 
هّللا یّلص  لوسر  تسد  ّسم  ارقف و  عفن  ادخ  روتـسد  هب  ندومن  قّدصت  رد  نآ  رب  هوالع  دریگیم ، رارق  ریثأت  تحت  وا  اب  يوگتفگ  زا  اذل  و 

نیرتگرزب ناطیـش و  يهکبـش  نآ  هک  تسا  تّینانا  نتـسکش  رـسک و  بجوم  زین  تسا و  یلاعت  يادـخ  رما  لاثتما  وا و  میظعت  هلآ و  هیلع و 
. دوش هتخانش  صلخم  ریغ  زا  صلخم  هک  دوشیم  بجوم  نداد  هقدص  هکنیا  نمض  تسا ، ناسنا  يارب  تیصعم 

لمع نآ  هب  یسک  زین  نم  زا  دعب  هدرکن و  لمع  نآ  هب  یسک  نم  زا  لبق  هک  تسا  ياهیآ  ادخ  باتک  رد  هدش : تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا 
. تساوجن يهیآ  نآ  درک ، دهاوخن 

مهرد کی  اوجن  ره  رد  مدرکیم  اوجن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  اب  هک  هاـگره  متخورف و  مهرد  هد  هب  ار  نآ  متـشاد  يراـنید  نم 
«. 1  » دومن خسن  َنُولَمْعَت » اِمب  ٌرِیبَخ  : » ادخ لوق  ات  ُْمتْقَفْشَأ » َأ  : » یلاعت يادخ  لوق  ار  هیآ  نآ  سپ  مدادیم ، هقدص 

. اوجن یجانت و  نآ  ای  قّدصت  نآ  َِکلذ ] ]
رتشیب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  اب  يوگتفگ  هرواحم و  زا  يریذـپ  ریثأت  رد  تّیقفوم و  حاجن و  رد  قّدـصت  نآ  تلاـخد  اریز  ْمَُکل ] ٌْریَخ  ]

. تسا
. تسا رتهزیکاپ  رتهب و  امش  يارب  هقدص  نیا  هک  تسا  رتهزیکاپ  يویند  تبغر  لام و  ّبح  ّتینانا ، يدیلپ ، زا  قّدصت  ُرَهْطَأ ] َو  ]

لباقم رد  هک  دیدرکن  ادیپ  ياهقدص  رگا  اوُدَِجت  َْمل  ْنِإَف 
__________________________________________________

. ].....[ 92 عماج ج 7 ص 91 - ریسفت  ( 1)
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. دناسریمن امش  هب  يررض  هقدص  ندادن  دیهدب  ناتیاوجن 
. دیشاب هدادن  دنکشب  ار  نآ  هک  ياهقدص  هچ  رگا  دشخبیم  ار  امش  تّینانا  يدیلپ  شیوخ  لضف  اب  دنوادخ  ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف 

هیلع و هّللا  یّلص  لوسر  اب  وگتفگ  رد  دزاسیم و  هدروآرب  ار  امـش  ياههتـساوخ  هک  هنوگ  نیدب  دنکیم ، محر  امـش  هب  دنوادخ  و  ٌمیِحَر ] ]
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. دیشاب هداد  هقدص  هکنآ  نودب  دزاسیم  ریذپ  ریثأت  ار  امش  هلآ 
جاـتحم ریقف و  لوسر  اـب  نتفگ ، زار  زا  شیپ  نداد  هقدـص  اـب  هک  دیـسرتیم  امـش  اـیآ  ٍتاقَدَـص  ْمُکاوَْجن  ْيَدَـی  َْنَیب  اُومِّدَُـقت  ْنَأ  ُْمتْقَفْـشَأ  َأ 
يهقدـص هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا  ای  دـشاب ، هدرک  ار  ناگدـننک  اوجن  عمج  يهظحالم  اـت  دروآ  عمج  تروص  هب  ار  هقدـص »  » ظـفل دـیوش !؟

تسا و بلق  زا  نداد  هقدص  نآ  هک  تسا  بلق  عوشخ  بجوم  تسا و  تّینانا  زا  نداد  هقدـص  نآ  تسا و  ّتینانا  نتـسکش  بجوم  يروص 
. تسا دسج  زا  قّدصت  نآ  هک  تسا  دسج  زا  عوضخ 

ییاهتکرح ادـخ و  رما  لاـثتما  زین  تسا و  يورخا  تاـهج  هب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  يوس  هب  هکاّرد  ياوق  زا  هّجوت  بجوم  زین  و 
. تسا اوق  نامه  زا  نداد  هقدص  روما  نیا  همه  هک  ترخآ  تهج  رد  هلاّمع  ياوق  زا  تسا 

. دیدادن ار  تاقدص  رگا  اُولَعْفَت  َْمل  ْذِإَف 
. داد ار  نآ  كرت  تصخر  یلاعت  يادخ  ْمُْکیَلَع  ُهَّللا  َبات  َو 

(. دنیامنیم هبوت  ناراکهانگ  ینیقی  روط  هب  ( ؟ دوشیم هانگ  نودب  هبوت  ایآ  تسا : هدمآ  هیآ  نیا  يهراب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
تاکز  دیراد و  اپ  هب  زامن  َةاکَّزلا  اُوتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأَف 
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زامن هچ  دربیم ، نیب  زا  ار  اهیدب  تائّیـس و  بوخ  ياهراک  تانـسح و  هک  دیامنب ، ار  يوجن  ماگنه  هقدص  كرت  یهاتوک  ناربج  ات  دیهدب 

. تسا نآ  بجوم  قّدصت  هک  هنوگ  نامه  دوشیم ، ترخآ  هب  هّجوت  بجوم  ندناوخ 
. دنکشیم ار  نآ  هقدص  هک  هنوگ  نامه  تسا  ّتینانا  رسک  بجوم  تاکز  و 

. دییامن تعاطا  دننکیم  یهن  رما و  اهنآ  هب  شلوسر  ادخ و  هک  ییاهزیچ  ریاس  رد  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  َو 
. تسا نآ  كرت  هب  دیدهت  لاثتما و  هب  قیوشت  بیغرت و  هلمج  نیا  َنُولَمْعَت  اِمب  ٌرِیبَخ  ُهَّللا  َو 

بـضغ نانآ  رب  ادـخ  هک  یموق  اب  هک  دـیدیدن  ار  یمدرم  قفانم )  ) نآ ایآ  اـم ) لوسر  يا   ) ْمِْهیَلَع ُهَّللا  َبِضَغ  ًاـمْوَق  اْوَّلََوت  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ 
. دندرک یتسود  تسا  هدرک 

عامتجا و نانآ  اب  دندرکیم ، شاف  نانآ  دزن  ار  نینمؤم  رارسا  دندوب و  دوهی  راداوه  هک  تسا  نیقفانم  زا  یهورگ  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب 
. دندرکیم ییوگدب  نینمؤم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  زا 

. دنتسین امش  زا  دنرادن  نامیا  نطاب  رد  نیقفانم  نوچ  ْمُْکنِم  ْمُه  ام 
. دنراد مالسا  هب  ینابز  رارقا  نوچ  دنتسین ، مه  نایدوهی  ءزج  نانیا  ْمُْهنِم و  َو ال 

ریقحت و هب  هک  دـنروخیم  مسق  ای  دـناهدرکن ، ینیـشنمه  تسلاجم و  موق  نیا  اـب  هکنیا  رب  دـننکیم  داـی  دـنگوس  ِبِذَْـکلا  یَلَع  َنوُِفلْحَی  َو 
تیوقت  دصق  هک  دنروخیم  مسق  ای  دندادن ، ارف  شوگ  نینمؤم  فافختسا 
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. تسا غورد  نانآ  ياهدنگوس  نیا  يهمه  هک  دنراد  ار  نید 
. دننکیم دای  غورد  دنگوس  هک  دننادیم  اهنآ  َنوُمَْلعَی  ْمُه  َو 

تـشز رایـسب  اریز  هدرک  اّیهم  تخـس  یباذـع  اهنآ  رب  ادـخ  ًۀَّنُج  ْمُهَناْمیَأ  اوُذَـخَّتا  َنُولَمْعَی  اُوناک  اـم  َءاـس  ْمُهَّنِإ  ًادـیِدَش  ًاباذَـع  ْمَُهل  ُهَّللا  َّدَـعَأ 
. دنرادرک

لباقم رد  ناشسومان  لام و  دنیامن ، عفد  ار  نیملسم  تمالم  شنزرـس و  ات  دنداد ، رارق  دوخ  يارب  يونعم  یـششوپ  ار  ناشیاهدنگوس  ینعی 
. دنیامن ظفح  نیملسم  يهلیسو  هب  راّفک  لباقم  رد  مالسا و  تروص  هب  نیملسم 

کیکـشت نیملـسم  يافعـض  رد  دنرادیم ، زاب  بلق  قیرط  زا  ار  ناشیاوق  هک  هنوگ  نیدب  دـنرادیم ، زاب  ادـخ  هار  زا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدَـصَف 
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. دننکیم عنم  ندروآ  مالسا  زا  دنراد  مالسا  هب  تبغر  هک  ار  ییاهرفاک  دننکیم و  داجیا 
نیملـسم دزن  دنهاوخیم  دوخ  ياهدنگوس  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  ّقح  ناگدننک  بصغ  هک  دشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  و 

نیدب دنزاس و  فرحنم  رگید  ياج  هب  ار  ناگدننک  شنزرـس  شنزرـس  دنزاس و  فرطرب  نیملـسم  زا  ار  قافن  ّنظ  ات  دننک  لصاح  شـشوپ 
. دشابیم مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نآ  هک  تسا  تیالو  زا  ترابع  ادخ  هار  دنرادیمزاب ، ادخ  هار  زا  ار  مدرم  زا  يرایسب  هنوگ 

هضراعم و ناناملسم و  تمالم  ات  دنداد  رارق  رپس  شـشوپ و  ار  ناشمالـسا  تروص  ینعی  هدش ، هدناوخ  هزمه  يهرـسک  اب  مهنامیأ »  » ظفل و 
92 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نانآ  اب  يهلتاقم  راّفک و  يهضراعم  هکنانچمه  دننکب  عفد  ار  نانآ  يهلتاقم 

. دنیامنیم عفد  ار 
لام و زگره  دوب و  دـهاوخ  يراوخ  ّتلذ و  باذـع  رفیک  ناـنآ  رب  ًاْئیَـش  ِهَّللا  َنِم  ْمُهُدـالْوَأ  ـال  َو  ْمُُهلاْومَأ  ْمُْهنَع  َِینُْغت  َْنل  ٌنیِهُم  ٌباذَـع  ْمُهَلَف 

. دناهرن ادبا  ادخ  رهق  باذع  زا  ار  نانآ  ناشنادنزرف 
. ادخ باذع  زا  يزیچ  ای  يزاینیب  زا  يزیچ  ینعی 

ار اهنآ  همه  دنوادخ  هک  زور  دنبّذعم  هشیمه  نآ  رد  دنخزود و  لها  نانآ  ًاعیِمَج  ُهَّللا  ُمُُهثَْعبَی  َمْوَی  َنوُدـِلاخ  اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  َِکئلوُأ 
. دزیگنارب

. دشاب نآ  مّهوت  ای  اّما »  » ظفل ریدقت  هب  ای  هدیاز  ءاف »  » ظفل هکنآ  ربانب  تسا  نوفلحیل »  » ای ینغت » نل   » یلاعت يادخ  لوق  فرظ  موی »  » ظفل
. دنروخیم دنگوس  ادخ  هب  تمایق  زور  رد  َُهل  َنوُِفلْحَیَف 

. دنروخیم مسق  امش  يارب  ایند  رد  هک  روط  نامه  ْمَُکل  َنوُِفلْحَی  امَک 
رـشن نید و  تیوقت  راک  نیا  اب  ام  دـنیوگیم  هچ  دنـشابیم ، ّقح  رب  دنتـسه و  يزیچ  هک  دـننکیم  لایخ  اهنآ  ٍءْیَـش  یلَع  ْمُهَّنَأ  َنُوبَـسْحَی  َو 
تسا ّقح  نانآ  لمع  هک  تسا  نیا  رب  ناشنامگ  دننکیم و  دای  دنگوس  ادخ  هب  میهاوخیم و  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  نیلسرملا  دّیـس  ّتنس 

. دنکیم يوبق  نانآ  زا  دنگوس  اب  دنوادخ  و 
، درادن ینامرد  جالع و  چیه  تسا و  بّکرم  ناشلهج  دننام  اهنآ  غورد  اریز  تسا ، گرزب  اسر و  رایسب  نانآ  غورد  َنُوبِذاْکلا  ُمُه  ْمُهَّنِإ  الَأ 

تسین . نکمم  شیوخ  بذک  زا  اهنآ  عنم  يریگولج و  هک  يوحن  هب  دنیوگیم  تسار  هک  دندقتعم  نانآ  هچ 
93 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

بولطم رما  نآ  وا  ندرک  بلط  تفص ، نآ  هب  وا  فاّصتا  هک  دراد  داقتعا  دنک  بلط  ار  يرما  دشاب و  یتفص  هب  فصّتم  هک  سک  ره  نادب :
. دنشاب هتشادن  يداقتعا  نینچ  هک  صاخشا  زا  یکدنا  زج  تسا  هدیدنسپ  ادخ و  ّیضرم  ار 

نیا و  دنیامن ، ظفح  حالـصا و  ار  نید  تساهنآ  تاعارتخا  زا  هک  ناسحتـسا  نامگ و  يأر و  سایق و  اب  دنهاوخیم  هک  هّماع  ياملع  دـننام 
. تسین يزیچ  املع  مالّسلا و  مهیلع  هّمئا  هب  ندیسر  زا  ناگدنب  عنم  نید و  ندرب  نیب  زا  زج  انعم 

تسا و شاداپ  رجا و  ود  ياراد  بیـصم  دننکیم  نامگ  دننکیم و  حالـصا  ار  ناگدنب  نید و  دنتـسه و  تیاده  رد  دـننکیم  نامگ  هّماع 
تسنانآ و يارآ  عبات  ادـخ  مکح  دـننکیمن و  اطخ  ناشیاهیأر  رد  الـصا  دـناهتفگ : هبّوصم  هکلب  تسا ، رجا  کی  ياراد  دـنک  اطخ  هک  نآ 

. زورما هب  ات  هدوب  لاونم  نیمه  رب  بلطم  نیا 
. تشگ نّکمتم  هک  يوحن  هب  دومن  هبلغ  دش و  یلوتسم  نانآ  رب  ناطیش  ُناْطیَّشلا  ُمِْهیَلَع  َذَوْحَتْسا 

. تشگ ادخ  يرایتخا  ای  يرطف  رکذ  اهنآ  ندرک  شومارف  بجوم  دنوادخ  ِهَّللا  َرْکِذ  ْمُهاْسنَأَف 
ار دوخ  يالاک  تعاض و  هب  نوچ  دنناراکنایز ، ناطیش  بزح  هک  دیشاب  هاگآ  َنوُرِساْخلا  ُمُه  ِناْطیَّشلا  َبْزِح  َّنِإ  الَأ  ِناْطیَّشلا  ُبْزِح  َِکئلوُأ 

تمعن ضوع  يدبا  باذع  نآ  دنتفرگ ، ار  يدبا  باذع  نآ  ياج  هب  دندرک و  فلت  تسا  نانآ  ياهرمع  تّدـم  یناسنا و  ترطف  نامه  هک 
دش . نانآ  ياهرمع  ضوع  دوب و  هتشگ  رّرقم  اهنآ  ترطف  يارب  هک  دش  يدبا 
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94 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
عمج ار  دّـمحم  لآ  ّقح  ناگدـننک  بصغ  یلاعت  يادـخ  دوش  تمایق  زور  هک  هاـگنآ  دـناهتفگ : یـضعب  ُهَّللا » ُمُُهثَْعبَی  َمْوَی  : » ادـخ لوق  رد  و 

هب ایند  رد  هک  روط  نامه  دـناهدادن  ماجنا  ار  لامعا  نآ  زا  کی  چـیه  هک  دـنروخیم  مسق  درادیم ، هضرع  نانآ  رب  ار  ناشلامعا  دـنکیم و 
. دندروخ مسق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نتشک  دصق  هک  ماگنه  نآ  رد  دنهدن و  مشاه  ینب  هب  ار  تیالو  هک  دندرک  دای  دنگوس  هک  ماگنه  نآ  رد  ینعی 
نتـشک دصق  دنتفگن و  يزیچ  نینچ  هک  دندرک  دای  مسق  تخاس  علّطم  هّیـضق  زا  ار  شلوسر  دـنوادخ  یتقو  هک  دنتـشاد ، هبقع  رد  ار  هلآ  و 

ِهَّللِاب َنوُِفلْحَی  : » دوب هدومن  لزان  ار  هیآ  نیا  شلوسر  رب  یلاعت  يادخ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دنتـشادن و  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
هـضرع اهنآ  رب  تمایق  زور  رد  ار  بلطم  نیا  دنوادخ  یتقو  اُولانَی » َْمل  اِمب  اوُّمَه  َو  ْمِهِمالْـسِإ  َدَْعب  اوُرَفَک  َو  ِْرفُْکلا  َۀَِـملَک  اُولاق  ْدََـقل  َو  اُولاق  ام 
. دندرکیم دای  دنگوس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يارب  هک  روط  نامه  دننکیم  دای  دنگوس  ادخ  هب  دننکیم و  راکنا  دنکیم 

تکرـش و ادخ  اب  گنج  رد  ای  دننکیم ، بضغ  ادخ  هب  دننکیم  تفلاخم  دانع و  لوسر  ادـخ و  اب  هکنانآ  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُّداَُحی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
. دننکیم تفلاخم  وا  اب  ای  دننکیم ، کمک 

. دنشابیم قلخ  نیرتلیلذ  هک  دنتسه  یناسک  يهلمج  رد  نانیا  َنیِّلَذَْألا  ِیف  َِکئلوُأ 
. تسا قباس  يهلمج  لیلعت  هلمج  نیا  هتشاگن . ادخ  ُهَّللا  َبَتَک 

. هدینادرگ متح  و  َنَِبلْغََأل ] ]
مسق هک  روط  نامه  درک و  باسح  مسق  يهلزنم  هب  ار  بتک »  » ظفل نوچ 

95 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
باوـج مـسق  يارب  هـک  روـط  ناـمه  دروآ  باوـج  نآ  يارب  اذـل  هدـش  هدروآ  دـیکأت  يارب  زین  بـتک »  » ظـفل دوـشیم  هدروآ  دـیکأت  يارب 

. دنروآیم
تکلمم رد  هک  نیطایش  رگـشل  رب  ینعی  میوشیم ، زوریپ  بلاغ و  نیطایـش  دونج  رب  نید  تّجح و  اب  ایند  رد  منالوسر  نم و  ِیلُـسُر ] َو  اَنَأ  ]

. دنوش عقاو  بولغم  یهاگ  ناشماسجا  بسح  رب  هچ  رگا  دندوب  اهنآ 
. تسا ردتقم  يوق و  دحیب  يادخ  هک  ٌزیِزَع  ٌّيِوَق  َهَّللا  َّنِإ 

. تسا قباس  يهلمج  لیلعت  هلمج  نیا 
زگره ْمُهَتَریِـشَع  َْوأ  ْمُهَناوْخِإ  َْوأ  ْمُهَءاْنبَأ  َْوأ  ْمُهَءابآ  اُوناک  َْول  َو  َُهلوُسَر ، َو  َهَّللا  َّداَـح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللاـِب  َنُونِمُْؤی  ًاـمْوَق  ُدِـجَت  ـال 

نانمـشد نآ  دنچ  ره  دننک و  لوسر  ادخ و  نانمـشد  اب  یتسود  هک  تفای  یهاوخن  نینچ  دناهدروآ  تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  یمدرم 
. دنشاب نانآ  شیوخ  ناردارب و  ای  نادنزرف  ای  ناردپ 

، دوشیم بلاغ  ینامسج  ياهتبـسن  رب  ددرگ  يوق  دوش و  راکـشآ  یتقو  نامیا  بحاص  هب  نامیا  تبـسن  هک  تسا  تهج  نادب  انعم  نیا  و 
نآ هب  قّلعتم  مکح  دوشیم و  نامیا  تّیلعف  وا  ریخا  تّیلعف  ناـسنا  بلق  رد  يول  تروص و  ناـمیا و  لوخد  يول و  ّصاـخ و  تعیب  اـب  نوچ 

یسک یفانم  ّداضم و  ّتیلعف  نآ  تسا و  تّیلعف  نامه  زا  یـشان  ناسنا  تّبحم  تسا ، هّدام  دننام  هک  قباس  ياهتّیلعف  هب  هن  دوشیم ، تّیلعف 
. دننک گنج  شلوسر  ادخ و  اب  هک  تسا 

. دشاب ّتیلعف  نا  ّدض  هک  دشاب  یسک  هب  ّقلعتم  دناوتیمن  دشاب  رما  ّیلو  تروص  زا  یشان  هک  ناسنا  ّتبحم  نیا  ربانب 
تروص  هب  بتک »  » ظفل تسا و  هتشون  دنوادخ  َبَتَک ] َِکئلوُأ  ]

96 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تشگ خسار  تباث و  ینعی  هدش ، هدناوخ  لوهجم 
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. دوشیم لخاد  اهنآ  بولق  رد  نینمؤم  رما  ّیلو  يهیحان  زا  هک  تسا  یتروص  زا  ترابع  نامیا  َنامیِْإلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف 
. تسا هدینادرگ  روصنم  دّیؤم و  ار  اهنآ  یهلا  سدق  حور  اب  ٍحوُِرب و  ْمُهَدَّیَأ  َو 

ار وا  دوشیم و  لّکوم  وا  رب  حور  نایرگـشل  زا  ياهکئالم  هک  تسا  نیا  هب  حور  هب  ناسنا  دـییأت  تسا ، یناـسنا  عوّنلا  ّبر  حور  زا  دوصقم 
يهکئالم هک  یـشوگ  دـمدیم و  نآ  رد  ساـّنخ  ساوسو  هک  یـشوگ  تسا ، شوگ  ود  ياراد  نمؤم  بلق  هک  دـیامنیم ، دـیدست  دـییأت و 

. دمدیم نآ  رب  عّونلا  ّبر  بناج  زا  لّکوم 
دهد ماجنا  کین  راک  نمؤم  هاگ  ره  دنکیم و  دـییأت  شدوخ  زا  یحور  اب  ار  نمؤم  یلاعت  يادـخ  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 

. دوشیم بیاغ  وا  زا  حور  دیامن  زواجت  دنک و  هانگ  هک  هاگره  دوشیم و  رضاح  وا  زن  حور  نآ 
. دوشیم ناهنپ  كاخ  رد  دب  ياهراک  هانگ و  ماگنه  دیآیم و  رد  زازتها  هب  یلاحشوخ  زا  یبوخ  ناسحا و  ماگنه  حور  سپ 

دنوادخ دیربب ، یـشزرا  اب  دوس  حبر و  دوش و  دایز  امـش  نیقی  ات  دیدنبب ، دهع  ادخ  ياهتمعن  اب  ناتدوخ  حالـصا  اب  ادخ  ناگدنب  يا  سپ 
: دومرف سپـس  دیامن ، يراددوخ  نآ  زا  دنک و  دب  راک  يهدارا  دناسرب ، ماجنا  هب  ار  نآ  دنک و  يریخ  راک  هدارا  هک  ار  يدرم  دـنک  تمحر 

. میوشیم دییأت  حور  اب  ایند  نیا  رد  وا  يارب  لمع  ادخ و  زا  تعاطا  يهلیسو  هب  ام 
رد ُراْهنَْألا و  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُُهلِخُْدی  َو  ُْهنِم 

97 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
لآ يهروس  رخآ  رد  اهتشهب  ریز  زا  اهرهن  نایرج  نایب  تسا  يراج  شناـتخرد  ریز  اّفـصم )  ) ياـهرهن هک  دـنک  لـخاد  یتشهب  هب  تماـیق 

. تشذگ نارمع 
هک نادب  دندونـشخ  ادخ  زا  اهنآ  دونـشخ و  اهنآ  زا  ادخ  هک  نیا  دـنمّعنتم و  نآ  رد  نادواج  ُْهنَع و  اوُضَر  َو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  اهِیف  َنیِدـِلاخ 
زا ادـخ  ياضر  يهّدام  روط  نامه  دوشیم  نامیا  رب  بلق  داقعنا  ببـس  هک  روط  ناـمه  دوشیم  لـخاد  نینمؤم  بولق  رد  هک  تیـالو  هیاـم 

. دوشیم زین  شناگدنب 
ّصاـخ تعیب  اـب  تیـالو  لوبق  نوچ  و  ًاـنیِد » َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  : » دومرف هچناـنچ 

تفص رب  ار  ناگدنب  تفـص  فاصوا  ریاس  رد  هک  روط  نامه  تشادن  مّدقم  شیوخ  ياضر  رب  ار  ناگدنب  ياضر  تسادخ  ناوضر  يهّدام 
. تسا هتشاد  مّدقم  شیوخ 

يدهع هب   » منک و دای  ار  امش  ات  دیـشاب  نم  دای  هب  ْمُکَّنَدیِزََأل » ُْمتْرَکَـش  ِْنَئل   » و ْمُکِدْهَِعب » ِفُوأ  يِدْهَِعب  اُوفْوَأ   » و ْمُکْرُکْذَأ » ِینوُرُکْذاَف   » دننام
«. منک افو  ناتنامیپ  هب  مه  نم  هک  دینک  افو  دیتشاد  نم  اب  هک 

. دنناراگتسر ادخ  بزح  هک  دینادب  نامیا  لها  يا  دنتسه ، ادخ  بزح  تقیقح  هب  نانیا  َنوُِحْلفُْملا  ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإ  الَأ  ِهَّللا  ُبْزِح  َِکئلوُأ 
تّیلعف وا  ریخا  ّتیلعف  دوش  لخاد  ناسنا  بلق  رد  وا  تسد  اب  هبوت  تعیب و  هلیـسو ، هب  تسا  رما  ّیلو  تروص  نامه  هک  نامیا  رگا  هک  نادب 

ادـخ دـنج  زابرـس و  ّتیلعف  نآ  يهطـساو  هب  تعیب و  نآ  اـب  هدـننک  تعیب  تسادـخ ، نایرگـشل  يهـلمج  زا  رما  ّیلو  دوـشیم ، شرما  ّیلو 
شیوخ  دوجو  اب  دوشیم ،

98 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ادخ ناگدنب  دنکیم ، هلتاقم  ناطیـش  دونج  اب  شرایتخا  ترطف و  اب  دنکیم ، يرای  ار  ادـخ  نید  شلاح  لاق و  ناسل  اب  شتکلمم و  دونج  و 

. دنکیم توعد  ادخ  يوس  هب  شلاق  لاح و  نابز  دوجو و  اب  ار 
هّللا بزح  هک  دوشیم  عقاو  دیفم  ردق  نامه  ناطیـش  يارب  دوشیم و  ناطیـش  بزح  زا  دوش  نّکمتم  ناطیـش  يوریپ  لهج و  رد  سک  ره  و 

. ادخ يارب 
. تسا هتشگن  نّکمتم  زین  ناطیش  زا  يوریپ  رد  فرط  نآ  زا  هدشن و  لخاد  وا  بلق  رد  نامیا  هک  سک  نآ  و 
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تمقن و رد  هک  درک  مکح  ناوتیمن  هکنیا  امک  ناطیـش ، نایرکـشل  زا  اـی  تسا  نمحر  نایرگـشل  زا  هک  درک  مکح  ناوتیمن  وا  هب  تبـسن 
. دشابیم ادخ  رما  تمحر و  هب  راودیما  وا  هکلب  تداعس ،)  ) یتخبشوخ تمعن و  رد  ای  دربیم  رس  هب  یتخبدب 

. دریذپب ار  شاهبوت  هدومن ) شمرک  لضف و  لومشم  ار  وا   ) دنوادخ هکنیا  ای  دشاب و  بّذعم  فارعا  رد  تسا  نکمم 
99 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

99 ص :  رشحلا .....  ةروس 

هراشا

. تسا یندم  هیآ و  لماش 24  هروس  نیا 

99 ص :  ات 24 ..... ] تایآ 1  (: 59  ) رشحلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ِلَّوَِأل ْمِهِراـیِد  ْنِم  ِباـتِْکلا  ِلـْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َجَرْخَأ  يِذَّلا  َوُه  ( 1  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  اـم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  ِهَِّلل  َحَّبَس 

َنُوبِرُْخی َبْعُّرلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َفَذَق  َو  اُوبِـسَتْحَی  َْمل  ُْثیَح  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتَأَف  ِهَّللا  َنِم  ْمُُهنوُصُح  ْمُُهتَِعنام  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  اوُجُرْخَی  ْنَأ  ُْمْتنَنَظ  ام  ِرْـشَْحلا 
ِةَرِخْآلا ِیف  ْمَُهل  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ْمَُهبَّذََـعل  َءالَْجلا  ُمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبَتَک  ْنَأ  ـال  َْول  َو  ( 2  ) ِراْصبَْألا ِیلوُأ  ای  اوُِربَتْعاَف  َنِینِمْؤُْملا  يِدـْیَأ  َو  ْمِهیِدـْیَِأب  ْمُهَتُوُیب 

(4  ) ِباقِْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنِإَف  َهَّللا  ِّقاَُشی  ْنَم  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  اوُّقاَش  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ( 3  ) ِراَّنلا ُباذَع 
ْنِم ِْهیَلَع  ُْمتْفَجْوَأ  امَف  ْمُْهنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَّللا  َءافَأ  ام  َو  ( 5  ) َنیِقِساْفلا َيِزُْخِیل  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإبَف  اِهلوُصُأ  یلَع  ًۀَِمئاق  اهوُُمتْکََرت  َْوأ  ٍۀَنِیل  ْنِم  ُْمتْعَطَق  ام 

َو ِهَِّللَف  يرُْقلا  ِلْهَأ  ْنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَّللا  َءاـفَأ  اـم  ( 6  ) ٌریِدَـق ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  یلَع  ُهَلُـسُر  ُطِّلَُـسی  َهَّللا  َّنِکل  َو  ٍباکِر  َو ال  ٍلـْیَخ 
ْمُکاهَن ام  َو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  َو  ْمُْکنِم  ِءاِینْغَْألا  َْنَیب  ًۀـَلوُد  َنوُکَی  ْیَک ال  ِلِیبَّسلا  ِْنبا  َو  ِنیِکاسَْملا  َو  یماتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  يِذـِل  َو  ِلوُسَّرِلل 

َو ِهَّللا  َنِم  ًالْـضَف  َنوـُغَْتبَی  ْمِِهلاوـْمَأ  َو  ْمِهِراـیِد  ْنِم  اوُـجِرْخُأ  َنیِذَّلا  َنیِرِجاـهُْملا  ِءارَقُْفِلل  ( 7  ) ِباـقِْعلا ُدـیِدَش  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوـُقَّتا  َو  اوُهَْتناَـف  ُْهنَع 
َنوُدِجَی َو ال  ْمِْهَیلِإ  َرَجاه  ْنَم  َنوُّبُِحی  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنامیِْإلا  َو  َراَّدـلا  اُؤَّوَبَت  َنیِذَّلا  َو  ( 8  ) َنُوقِداَّصلا ُمُه  َِکئلوُأ  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُرُْـصنَی  َو  ًاناوْضِر 

(9  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهِسْفَن  َّحُش  َقُوی  ْنَم  َو  ٌۀَصاصَخ  ْمِِهب  َناک  َْول  َو  ْمِهِسُْفنَأ  یلَع  َنوُِرثُْؤی  َو  اُوتوُأ  اَّمِم  ًۀَجاح  ْمِهِروُدُص  ِیف 
ٌفَُؤر َکَّنِإ  انَّبَر  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  الِغ  اِنبُوُلق  ِیف  ْلَعْجَت  َو ال  ِنامیِْإلِاب  انوُقَبَـس  َنیِذَّلا  اَِنناوْخِِإل  َو  اـَنل  ْرِفْغا  اَـنَّبَر  َنُولوُقَی  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  ُؤاـج  َنیِذَّلا  َو 
ًادَـحَأ ْمُکِیف  ُعیُِطن  َو ال  ْمُکَعَم  َّنَجُرْخََنل  ُْمتْجِرْخُأ  ِْنَئل  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمِِهناوْخِِإل  َنُولوُقَی  اوُقَفان  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ  ( 10  ) ٌمیِحَر

ْمُهوُرَـصَن ِْنَئل  َو  ْمُهَنوُرُْـصنَی  اُوِلتُوق ال  ِْنَئل  َو  ْمُهَعَم  َنوُجُرْخَی  اوُجِرْخُأ ال  ِْنَئل  ( 11  ) َنُوبِذاَکل ْمُهَّنِإ  ُدَهْشَی  ُهَّللا  َو  ْمُکَّنَرُْـصنََنل  ُْمْتِلتُوق  ْنِإ  َو  ًاَدبَأ 
ِیف َّالِإ  ًاعیِمَج  ْمُکَنُوِلتاُقی  ـال  ( 13  ) َنوُهَقْفَی ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ِهَّللا  َنِم  ْمِهِروُدُـص  ِیف  ًۀَـبْهَر  ُّدَـشَأ  ُْمْتنََأل  ( 12  ) َنوُرَْـصُنی َُّمث ال  َرابْدَْألا  َّنُّلَُوَیل 

(14  ) َنُولِقْعَی ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  یَّتَش  ْمُُهبُوُلق  َو  ًاعیِمَج  ْمُُهبَسَْحت  ٌدیِدَش  ْمُهَْنَیب  ْمُهُسَْأب  ٍرُدُج  ِءارَو  ْنِم  َْوأ  ٍۀَنَّصَُحم  ًيُرق 
ٌءيَِرب یِّنِإ  َلاق  َرَفَک  اَّمَلَف  ْرُفْکا  ِناْسنِْإِلل  َلاـق  ْذِإ  ِناـْطیَّشلا  ِلَـثَمَک  ( 15  ) ٌمِیلَأ ٌباذَـع  ْمَُهل  َو  ْمِهِْرمَأ  َلاـبَو  اُوقاذ  ًاـبیِرَق  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ِلَـثَمَک 

اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  ( 17  ) َنیِِملاَّظلا ُءازَج  َِکلذ  َو  اهِیف  ِْنیَدـِلاخ  ِراَّنلا  ِیف  امُهَّنَأ  اـمُهَتَِبقاع  َناـکَف  ( 16  ) َنیَِملاْعلا َّبَر  َهَّللا  ُفاخَأ  یِّنِإ  َکـْنِم 
َِکئلوُأ ْمُهَـسُْفنَأ  ْمُهاْسنَأَف  َهَّللا  اوُسَن  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال  ( 18  ) َنُولَمْعَت اِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ٍدَِـغل  ْتَمَّدَـق  ام  ٌسْفَن  ْرُْظنَْتل  َو  َهَّللا  اوُقَّتا 

(19  ) َنوُقِساْفلا ُمُه 
ْنِم ًاعِّدَصَتُم  ًاعِـشاخ  ُهَْتیَأََرل  ٍلَبَج  یلَع  َنآْرُْقلا  اَذـه  اْنلَْزنَأ  َْول  ( 20  ) َنوُِزئاْفلا ُمُه  ِۀَّنَْجلا  ُباحْصَأ  ِۀَّنَْجلا  ُباحْصَأ  َو  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  يِوَتْـسَی  ال 
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(22  ) ُمیِحَّرلا ُنمْحَّرلا  َوُه  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ُِملاع  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  يِذَّلا ال  ُهَّللا  َوُه  ( 21  ) َنوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  اُهبِرْضَن  ُلاْثمَْألا  َْکِلت  َو  ِهَّللا  ِۀَیْشَخ 
ُِقلاْخلا ُهَّللا  َوُه  ( 23  ) َنوُکِرُْشی اَّمَع  ِهَّللا  َناْحبُـس  ُرِّبَکَتُْملا  ُراَّبَْجلا  ُزیِزَْعلا  ُنِْمیَهُْملا  ُنِمْؤُْملا  ُمالَّسلا  ُسوُّدُْقلا  ُِکلَْملا  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  يِذَّلا ال  ُهَّللا  َوُه 

(24  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  ُحِّبَُسی  ینْسُْحلا  ُءامْسَْألا  َُهل  ُرِّوَصُْملا  ُئِراْبلا 
101 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

101 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. تسا هنازرف  دنمزوریپ  وا  دیوگیم و  حیبست  ار  دنوادخ  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ 

ناـمگ درک ، هراوآ  هوـبنا  يراپـسهر  يهماـگنه  زاـغآ  رد  ناـشهناشاک  هناـخ و  ار  ریـضن ) ینب  ناـیدوهی   ) باـتک لـها  نارفاـک  هک  تـسوا 
هک دیدربیمن 

102 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
( باذع رما /(  سپ  تسا ؟ یهلا  تبوقع  رما و  ربارب  رد  نانآ  يهدنراد  زاب  ناشیاهژد  هک  دـندرکیم  نامگ  مه ) ناشدوخ   ) دـنور و نوریب 

نانمؤم ناتسد  هب  ار  ناشیاه  هناخ  هکنادنچ ) ، ) تخادنا ساره  ناشیاهلد  رد  دمآ و  دورف  نانآ  رب  دندربیمن  ار  شنامگ  هک  ییاج  زا  یهلا 
. دیریگ تربع  ناروهدید  يا  سپ  دندرکیم ، ناریو 

ترخآ رد  نانآ  يارب  تشادیم و  ناشبّذـعم  نیگمهـس ) باذـع  هب   ) اـیند رد  دوب ، هتـشادن  ررقم  ناـنآ  رب  ار  نطو  يـالج  دـنوادخ  رگا  و 
. تسا خزود  شتآ  باذع 

تخـس دنوادخ  هک ) دنادب   ) دزرو تفلاخم  دنوادخ  رما  اب  سک  ره  دندیزرو و  تفلاخم  شربمایپ  دنوادخ و  رما )  ) اب هک  تسا  نآ  زا  نیا 
. تسا رفیک 

. درادب راوخ  ار  نامرفان  ات  دوب  یهلا  نذا  هب  همه  دیدراذگ  یقاب  شیاههشیر  اب  هداتسیا  ار  نآ  ای  دیدیرب  امرخ  ناتخرد  زا  هچ  ره 
هکلب ار ، نارتش  هن  دیروآرد و  تخات  هب  ار  بابـسا  هن  نآ  رد  امـش  دنادرگ ، شربمایپ  دـیاع  ءیف ) تروص   ) هب ناشیا  زا  دـنوادخ  هچ  ره  و 

. تساناوت يراک  ره  رب  دنوادخ  دهد و  هطلس  دهاوخ  هک  سک  ره  رب  ار  شناربمایپ  دنوادخ 
نامیتی و نادـنواشیوخ و  ربمایپ و  دـنوادخ و  صاخ  دـنادرگ ، شربماـیپ  دـیاع  اـهیدابآ  لـها  لاوما )  ) زا ءیف ) تروص  هب   ) دـنوادخ هچنآ 
زا ار  امش  هچنآ  دیریذپب و  ار  نآ  دهد  ار  امش  ربمایپ  هچنآ  دوشن ، نادرگتـسد  امـش  نارگناوت  نایم  رد  ات  تسا ، ناگدنام  هار  رد  نایاونیب و 

. تسا رفیک  تخس  دنوادخ  نامگیب  هک  دینک ، اورپ  دنوادخ  زا  دیرادب و  تسد  نآ  زا  دراد ، زاب  نآ 
يدونـشخ شـشخب و  بلط  رد  دـناهدش و  هدـنار  ناـشیاهلام  کـلم و  ناـشیاههناشاک و  هناـخ و  زا  هـک  تـسا  نارجاـهم  زا  ناـیاونیب  يارب 

. دننایوگتسار هک  دننانیا  دنهدیم ، يرای  ار  وا  ربمایپ  دنوادخ و  نید )  ) دندنوادخ و
ترجه نانآ  يوس  هب  هک  ار  یناسک  دـنتفریذپ ، ار  نامیا  دـنتفرگ و  ياـج  هنیدـم )  ) مالـسا يارـس  رد  ناـنآ  زا  شیپ  هک  یناـسک  يارب )  ) و

يدنمزاین دوخ  ولو  ار ) نانآ   ) دننکیمن و زاین  ساسحا  دوخ  لد  رد  تسا ، هد  هداد  ناشیا  هب  هچنآ  هب  تبـسن  دنرادیم و  تسود  دناهدرک ،
. دنراگتسر هک  دننانآ  دننام ، ناما  رد  شیوخ  سفن  يدنمزآ  زا  هک  یناسک  دننیزگیمرب و  دوخ  رب  دنشاب ، هتشاد 

ام و  اراگدرورپ  دنیوگ  دناهدمآ  نانآ  زا  سپ  هک  یناسک  و 
103 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. ینابرهم فوئر  ییوت  اراگدرورپ  راذگم ، ياهنیک  نانمؤم  هب  تبسن  ام  ياهلد  رد  زرمایب و  دنراد ، تقبس  ام  رب  نامیا  رد  هک  ار  نامناردارب 
هارمه زین  ام  دیوش ، هدنار  امش  رگا  دنیوگ  دندیزرو ، رفک  هک  باتک  لها  زا  ناشناتسود  هب  دندیزرو  قافن  هک  ار  یناسک  ياهتـسیرگنن  ایآ 
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میهاوخ يرای  ار  امش  امتح  دوش ، رازراک  امش  اب  رگا  و  درک ؟ میهاوخن  تعاطا  سک  چیه  رما  زا  زگره  امش  نایز  هب  مییآیم و  نوریب  امش 
. دنتسه وگغورد  نانآ  هک  تسا  دهاش  دنوادخ  درک ،

رگا دـنهدن و  يرای  ار  ناشیا  دوش ، رازراک  نانآ  اب  رگا  دـنورن و  نوریب  نانآ  هارمه  ناشیا  دـنوش ، هدـنار  ریـضن ) ینب  نایدوهی   ) ناـنآ رگا 
. دنباین يرای  سک ) چیه   ) سپس دننک  تشپ  دنهد ، ناشیرای  دنهاوخب 

. دنزیمتیب یموق  ناشیا  هک  تسا  نآ  زا  نیا  دنوادخ ، زا  دنرتزیگنا  ساره  نانآ  ياهلد  رد  امش  ّکشیب 
تخس ناشدوخ  نایم  رد  نانآ  تبالـص  زیتس و  اهراوید ، تشپ  زا  ای  روصحم ، ياهنزرب  نایم  رد  رگم  دننکن  رازراک  امـش  اب  یگمه  زگره 

. دندرخبان یموق  هک  تسا  نآ  زا  نیا  تسا ، هدنکارپ  ناشیاهلد  هکنآ  لاح  يراگنایم ، تسدمه  ار  نانآ  تسا ،
. دنراد شیپ ) رد   ) كاندرد یباذع  دندیشچ و  ار  ناش  تسردان )  ) راک تبوقع  هک  ناشکیدزن  ناینیشیپ  دننامه 

- نایناهج راگدرورپ  دنوادخ - زا  نم  هک  مرانکرب ، يرب و  وت  زا  نم  دیوگ  دوش ، رفاک  نوچ  وش و  رفاک  دیوگ  ناسنا  هب  هک  ناطیش  دننامه 
. مسرتیم

. تسا كرشم )  ) ناراکمتس يازج  نیا  دننآ و  رد  هنادواج  دنامّنهج ، شتآ  رد  ود  ره  هک  تسا  نینچ  ود  نآ  ماجنا  رس  و 
هب دنوادخ  هک  ارچ  دینک ، اورپ  دنوادخ  زا  تسا و  هدرک  یـشیدناشیپ  هچ  ادرف  يارب  هک  درگنب  سک  ره  دـینک و  اورپ  دـنوادخ  زا  نانمؤم 

. تسا هاگآ  دینکیم  هچنآ 
. دننامرفان هک  دننانیا  درب ، ناشدای  زا  ار  ناشدوخ  رامیت )  ) مه دنوادخ  هک  دیشابم  دندرک ، شومارف  ار  دنوادخ  هک  یناسک  دننامه  و 

. دنراگتسر هک  دننایتشهب  دنتسین ، ربارب  نایتشهب  نایخزود و 
يارب ار  اـهلثم  نیا  يدـیدیم و  هدیـشاپ  ورف  راـسکاخ و  دـنوادخ  سرت  زا  ار  نآ  کـشیب  میدوب ، هداتـسرف  ورف  یهوک  رب  ار  نآرق  نیا  رگا 

. دننک هشیدنا  هک  دشاب  مینزیم  مدرم 
. نابرهم نامحر  يادخ  تسوا  ادیپ ، ناهنپ و  ياناد  تسین ، وا  زج  ییادخ  هک  يدنوادخ  تسوا 
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تـسا رترب  كاپ و  تسایربک ، بحاص  راّبج  دنمزوریپ  نمیهم  نمؤم  مالـس  سوّدـق  ياورنامرف  تسین ، وا  زج  ییادـخ  هک  دـنوادخ  تسوا 

. دنراگنایم کیرش  وا  يارب  هچنآ  زا  دنوادخ 
تـسوا دیوگیم و  حیبست  ار  وا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  کین ، ياهمان  تسار  وا  رگتروص ، روآدیدپ  راگدیرفآ  دـنوادخ  تسوا 

. هنازرف دنمزوریپ 

104 ص :  ریسفت ..... 

ره ِرْشَْحلا  ِلَّوَِأل  ْمِهِرایِد  ْنِم  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َجَرْخَأ  يِذَّلا  َوُه  ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  َحَّبَس 
لها رفاک و  هک  ییادخ  تسوا  دنلوغشم  تسا  میکح  ردتقم و  هک  ملاع  يادخ  اتکی  شیاتس  حیبست و  هب  همه  تسا  نامسآ  نیمز و  رد  هچ 

. درک نوریب  ناشراید  زا  ار  یگمه  راب  نیلّوا  يارب  ار  باتک 
ار اهنآ  راّفک  يوسب  نینمؤم  رشح  لّوا  رد  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا و  رگید  ياج  هب  ییاج  زا  یهورگ  ندروآ  نوریب  زا  ترابع  رشح 

. دروآ نوریب  ناشیاههناخ  اههعلق و  زا  لاتق  يارب  ناشرشح  لّوا  رد  ار  نانآ  ای  دروآ ، نوریب  گنج  لاتق و  يارب 
. تسا ماش  هب  ای  تمایق  هب  اهنآ  مّود  رشح  ربیخ و  هب  ای  ماش  يوس  هب  نانآ  لّوا  رشح  دوصقم  ای 

هّللا یّلـص  لوسر  نامز  رد  نطو  زا  يرود  رـشح و  يادتبا  دوصقم  ای  تسا ، ماش  زا  تمایق  رد  ای  ماش  زا  جـع )  ) مئاق روهظ  تقو  دوصقم  ای 
عقاو هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  تسدب  ناناملسم  ریغ  يارب  رـشح  يرود و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  نامز  زا  دعب  و  تسا . هلآ  هیلع و 
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. تسا هدش 
105 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نابهگن و ار  دوخ  مکحم  راصح  مه  اهنآ  دیدرکیمن و  نامگ  نیملـسم  امـش  ِهَّللا  َنِم  ْمُُهنوُصُح  ْمُُهتَِعنام  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  اوُجُرْخَی  ْنَأ  ُْمْتنَنَظ  ام 
. دنتشادنپیم ادخ  هجنکش  باذع و  زا  عنام 

. دمآ نانآ  يوس  هب  ادخ  نیشناج  ای  سأب  باذع ، ُهَّللا  ُمُهاتَأَف 
. دمآ نانآ  رب  ناشیاههعلق  رد  ادخ  باذع  یلو  دنتشاد ، نانیمطا  دایز  ناشیاههعلق  رب  نانیا  نوچ  اُوبِسَتْحَی  َْمل  ُْثیَح  ْنِم 

لوسر نانآ و  نیب  عاقنیق و  هظیرق و  ریـضّنلا و  ینب  دندوب ، دوهی  زا  هفیاط  هس  هنیدـم  رد  تسا : هدـمآ  یمق  ریـسفت  رد  بلطم  نیا  ببـس  رد 
. دندوب ریضن  ینب  ینکش  دهع  نیا  تّلع  دنتسکش ، ار  ناشدهع  یتّدم  زا  دعب  دوب ، نامیپ  دهع و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 

هتشک ار  ود  نآ  شباحصا  زا  یصخش  هک  ار  يدرم  ود  يهید  ات  دمآ  نانآ  شیپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دوب  نینچ  نانآ  هّصق 
. دریگب ضرق  دوب 

ییوگ دش  دنلب  مساقلا و  ابا  ای  ابحرم  تفگ : دش  بعک  رب  دراو  یتقو  تشاد ، ار  فرشالا  نب  بعک  دصق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
نارای باحـصا و  سپـس  دشکب ، ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تفگیم  شدوخ  شیپ  بعک  دنک ، تسرد  ماعط  دهاوخیم  هک 

. دیامن لابند  ار  وا 
هب هّیـضق  نیا  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  داد ، ربخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  ار  بلطم  دـش و  لزان  لیئربج  سپ 
هک هداد  ربخ  نم  هب  یلاعت  يادـخ  هک  وگب  اهنآ  هب  ورب و  ریـضنلا  ینب  يوس  هب  تفگ : يراصنا  يهملـسم  نب  دّـمحم  هب  تشگزاـب و  هنیدـم 

. دییامن گنج  مالعا  ای  دیورب  نوریب  ام  رهش  زا  دیاب  ای  امش  سپ  دیتشاد ، یگنرین  هلیح و  دصق و  هچ  امش 
نایم  نیا  رد  میوریم  نوریب  وت  دالب  زا  ام  دنتفگ : ریضنلا  ینب 
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هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  اب  دییامن و  تماقا  دوخ  ّلحم  نامه  رد  دیورن و  نوریب  تفگ : هداتسرف و  نانآ  دزن  ار  یصخش  ّیبا  نب  هّللا  دبع 

دندش و اپ  سپ  منکیم ، لاتق  مه  نم  دیدومن  لاتق  امـش  رگا  مینکیم ، يرای  ار  امـش  دوخ  نانامیپ  مه  موق و  اب  نم  هک  دینک  گنج  مالعا 
جراخ ام  هک  دنداتـسرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يوس  هب  يدـصاق  دـندش ، گنج  يهداـمآ  دـندومن و  تسرد  ار  ناـشیاهرگنس 

. نکب یهاوخیم  هچ  ره  میوشیمن 
هب دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  دنتفگ و  ریبکت  شباحصا  نارای و  تفگ و  ریبکت  دش و  دنلب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ 

دمآ و هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تفر ، شیپ  تفرگ و  تسد  هب  ار  مچرپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ورب ، شیپ  ریـضنلا  ینب  يوس 
. دومن هطاحا  ار  نانآ  ياهرگنس 

هناخ ولج  دیسریم  نانآ  ياههناخ  ولج  هب  یتقو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  درب و  راک  هب  هلیح  رذع و  نیب  نیا  رد  ّیبا  نب  هّللا  دبع  و 
. دندرکیم راوتسا  مکحم و  دندوب  ناشدوخ  هک  ار  رادقم  نآ  دندرکیم و  بارخ  دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  ار 

لخن ناتخرد  دوب  هداد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  درک و  بارخ  ار  نآ  تشاد  یبوخ  يهناخ  هک  ریـضنلا  ینب  زا  رفن  کی  و 
داسف هک  هداد  روتـسد  وت  هب  دنوادخ  دّـمحم  ای  دـنتفگ : دـندرکیم و  یباتیب  دـندوب و  تحاران  عوضوم  نیا  زا  نانآ  دـننک و  عطق  ار  نانآ 

. نکن عطق  هک  تسام  لام  رگا  ریگب و  ار  نآ  هک  تسوت  لام  تخرد  نیا  رگا  ینک ؟
امـش یلو  هن ، دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هدـب ، ام  هب  ار  ام  لاوما  میوریم  نوریب  وت  دالب  زا  ام  دّـمحم  ای  دـنتفگ : نآ  زا  سپ 

يزور  دنچ  دندرکن و  لوبق  نانآ  یلو  دیربب ، رتش  لمح  رادقم  هب  دیناوتیم  دیوریم و  نوریب 
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: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  میربب ، رتش  کی  راب  رادقم  هب  هک  میدش  یضار  میوریم و  نوریب  ام  دنتفگ : سپـس  دندنام ، اجنآ 
قفاوت نیمه  رب  سپ  میشکیم ، ار  وا  دربیم  دوخ  اب  يزیچ  مینیبب  ار  سک  ره  دیربیمن و  ناتدوخ  اب  يزیچ  چیه  دیوریم و  نوریب  امـش  هن 

. دنتفر نوریب  ماش  يوس  هب  زین  یهورگ  دندنام و  يرقلا  يداو  كدف و  رد  نانآ  زا  یهورگ  دندمآ ، نوریب  رهش  زا 
مچرپ هک  تسا  دعوم  ّیبن  نامه  نیا  دنتفگ : ریضن  ینب  داد  ماجنا  ردب  گنج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هاگنآ  دناهتفگ : یـضعب 

نیب هک  ار  ینامیپ  دهع و  دنداتفا و  ّکش  هب  دندروخ  تسکش  نیملـسم  داد و  يور  دحا  گنج  یتقو  یلو  درادن  تشگرب  ّدر و  وا  تیار  و 
تفر نایفس  وبا  شیرق و  دزن  هّکم  هب  هراوس  لهچ  اب  دش و  راوس  فرشا  نب  بعک  دندرک و  ضقن  دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  نانآ و 

. دننکن فالتخا  مه  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هیلع  رب  دشاب و  یکی  ناشفرح  نخس و  هک  دنتسب  نامیپ  مه  اب  و 
داد روتسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دش  هّکم  دراو  فرـشا  نب  بعک  یتقو  داد ، ربخ  شلوسر  هب  ار  بلطم  نیا  یلاعت  يادخ  سپ 

. دنشکب ار  وا 
تفر و بعک  رـصق  کیدزن  دـش و  جراخ  درم  راهچ  اب  دّـمحم  داد ، ار  وا  لتق  روتـسد  دوب  بعک  یعاـضر  ردارب  هک  هملـسم  نب  دّـمحم  هب 

: تفگ دش و  هّجوتم  بعک  بعک ، يا  دز  ادص  دیناشن و  يراوید  کیدزن  ار  دارفا  يهیقب 
؟ یتسیک وت 

هقدـص اـم  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هک  مریگب ، ضرق  وت  زا  یمهرد  دـنچ  ماهدـمآ  متـسه ، وـت  ردارب  هملـسم  نب  دّـمحم  نم  تفگ :
. میرادن لوپ  ام  دهاوخیم و 

: تفگ دّمحم  نهر ، اب  رگم  مهدیمن  ضرق  وت  هب  نم  تفگ : بعک 
نز نآ  اب  ار  بش  نآ  هک  تشاد  ینز  ریگب  ار  نآ  نییاپ و  ایب  مراد  نهر 
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هّجوت وا  نخـس  هب  بعک  یلو  منیبیم ، ادـص  نیا  رد  ار  نوخ  یخرـس  نم  نوچ  يورب ، نییاـپ  وت  مراذـگیمن  نم  تفگ : نز  دـنارذگیم ،
سپس دندش ، جراخ  ارحص  يوس  هب  رصق  زا  دندزیم  فرح  هک  یلاح  رد  مه  اب  دومن ، هقناعم  وا  اب  هملسم  نب  دّمحم  دمآ و  نوریب  درکن و 
يادص ریضن  ینب  دیشک ، داد  دینش و  ار  وا  يادص  شرسمه  دز و  دایرف  بعک  دیبلط و  کمک  هب  ار  شدارفا  تفرگ و  ار  بعک  رـس  دّمحم 

دنتشگرب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزن  ملاس  هملسم  نب  دّمحم  هورگ  دنتفای ، هتشک  ار  وا  دندمآ و  بعک  فرط  هب  دندینـش و  ار  نز 
«. 1  » دومن رداص  ار  ریضن  ینب  اب  گنج  روتسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  و 

. تسا دحا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  تشگزاب  اب  فداصم  ریضن  ینب  ندومن  نطو  كرت  دناهتفگ : یضعب 
. دوب هلصاف  لاس  ود  ود ، نآ  نیب  دوب و  بازحا  زا  تشگرب  اب  فداصم  زین  هظیرق  حتف  و 

. دننادیم هّیبیدح  زا  دعب  ار  نآ  یضعب  دوب و  ردب  يهعقاو  زا  دعب  هام  شش  دحا و  زا  لبق  ریضن  ینب  دیعبت  دناهتفگ : یضعب  و 
: هتفگ هدومن و  هراشا  نآ  هب  هّرس  سّدق  يولوم  و 

لولم نیگمغ و  دوب و  رّکفت  رد  لوسر  هّیبیدح  تشگاو  تقو 
لهد دز  انحتف  انا  تلود  لسر  عمش  قح  ردنا  ناهگان 

وشم نیگمغ  رفظ  نیا  عنم  وت ز  وا  هک  تلود  زا  ماغیپ  شدمآ 
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 رون  ریسفت  یمق - میهاربا  نب  یلع  ریسفت  عماج ج 7 - ریسفت  ( 1)
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تسارت هعلق  نالف  هعلق  نالف  کن  تساهحتف  تدقنب  يراوخ  نیا  ردناک 
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تفر هچ  يو  زا  ریضن  رب  هظیرق و  رب  تفگ  دیدرگاو  هکنوچ  رخآ  رگنب 
ناریو ار  ناشاههناخ  نانمؤم  تسد  هب  ات  دـنکفا  سرت  مالـسا ) هاپـس  زا   ) ناشلد رد  ْمِهیِدـْیَِأب و  ْمُهَتُوُیب  َنُوبِرُْخی  َبْعُّرلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َفَذَـق  َو 

. دندرک
ار ياهبنارگ  سیفن و  ایـشا  دـننکن ، ادـیپ  یـسرتسد  اهنآ  رب  نیملـسم  هک  دـندرکیم  بارخ  شیوخ  ياهتـسد  اب  ار  ناشیاههناخ  ریـضن  ینب 

نّـصحت تسا  ناشدوخ  رـس  تشپ  هک  اههناخ  نآ  فارطا  رد  دـنهد و  هعـسوت  ار  نانآ  اب  نداد  نالوج  نیملـسم و  اب  لاتق  دـنزاس و  جراـخ 
. دننک عمج  ناشدوخ  فارطا  رد  ار  نیملسم  فارطا  لئاسو  تالآ و  هک  هنوگ  نیدب  دییامن ،

، دندرکیم بارخ  اهنآ  هب  یسرتسد  ناکما  لاتق و  گنج و  يهعـسوت  تهج  ار  دوخ  کیدزن  ياههناخ  زین  نینمؤم  نوچ  َنِینِمْؤُْملا  يِْدیَأ  َو 
« نوبرخی  » ظفل هدش و  هداد  تبسن  اهنآ  هب  نینمؤم  تسد  هب  ندرک  بارخ  اذل  دندوب  نیملسم  لاتق  ببـس  نامیپ  دهع و  ضقن  اب  راّفک  نوچ 

. هدش هدناوخ  زین  ءار  دیدشت  اب 
ای وکین  رما  هب  درم  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  تربع  هک  ملاع  نارایـشوه  يا  دـیریگب  تربع  دـنپ و  اـهنآ  لاـح  زا  ِراـْصبَْألا  ِیلوُأ  اـی  اوُِربَتْعاَـف 
راک زا  دـنک ، فطعنم  شدوخ  هب  ار  هّجوت  رظن و  سپـس  دـنک و  رظن  دوشیم  ّبترتم  نآ  رب  هک  هچنآ  هب  نآ و  تبقاع  هب  دـنک و  رظن  تشز 

یناسک  زا  یضعب  دنک و  ادیپ  تبغر  بوخ  راک  هب  دیامن و  يراددوخ  حیبق  تشز و 
110 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنکیمن سایق  رابتعا  رب  تلالد  هیآ  نیا  هک  تسین  یفخم  دناهدرک ، کّسمت  هیآ  نیا  لثم  هب  دننادیم  ربتعم  ار  سایق  هک 
ایند رد  ار  نانآ  نآ ) زا  رتتخـس   ) درکیمن نطو  يالج  مکح  ناـنآ  رب  ادـخ  رگا  اْینُّدـلا  ِیف  ْمَُهبَّذََـعل  َءـالَْجلا  ُمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبَتَک  ْنَأ  ـال  َْول  َو 

. هظیرق ینب  دننام  درکیم . بّذعم  تراسا ) لّبقت  )
. دنوشن باذع  ایند  رد  هچ  رگا  تسا  تباث  اهنآ  يارب  ترخآ  رد  شتآ  باذع  ِراَّنلا  ُباذَع  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهل  َو 

. دنتسکش ار  وا  نامیپ  دهع و  دندرک و  دانع  شلوسر  ادخ و  اب  هک  دوب  نیا  يارب  نطو ) يالج  نیا   ) َُهلوُسَر َو  َهَّللا  اوُّقاَش  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ 
ینعی تسا ، دـیدش  ترخآ  ایند و  رد  ادـخ  باقع  هک ) دـسرتب   ) دزاغآ ینمـشد  ادـخ  اب  هک  ره  ِباقِْعلا و  ُدـیِدَش  َهَّللا  َّنِإَف  َهَّللا  ِّقاَُـشی  ْنَم  َو 

. تسا باقعلا  دیدش  دنوادخ  نوچ  دنکیم ، باقع  دیدش  تبوقع  اب  دنوادخ 
هیلع مدآ  يارب  تشهب  زا  دـنوادخ  هک  تسا  ییامرخ  نآ  تساهامرخ و  ردام  نآ  تسا و  ةوجع »  » يانعم هب  ۀـنیل »  » ظفل ٍۀَـنِیل  ْنِم  ُْمتْعَطَق  اـم 

. تسا هدرک  لزان  مالّسلا 
نانآ نخـس  زا  باوج  هیآ  نیا  مالـسا ) حالـص  و   ) ادـخ رما  هب  همه  دنتـشاذگ  اپ  رب  ار  هچنآ  ِهَّللا و  ِنْذِِإبَف  اِهلوُصُأ  یلَع  ًۀَِـمئاق  اهوُُمتْکََرت  َْوأ 

تخرد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  دوب  یماگنه  راتفگ  نیا  دـنکیم و  داسف  هب  رما  ار  وت  دـنوادخ  دّـمحم  اـی  دـنتفگ : هک  تسا 
. دومن عطق  ار  امرخ 

مشخ و اب  نانآ  هک  انعم  نیدـب  دزاـس ، راوخ  ار  نیقـساف  اـت  دوب  راـکبان  قساـف  نادوهج  یبوکرـس ) و   ) يراوخ يارب  َنیِقِـساْفلا و  َيِزُْخِیل  َو 
دوشیم . عطق  ناشیامرخ  ناتخرد  هک  دننیبب  ترسح 

111 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دومن ّدر  شلوسر  هب  دنوادخ  هک  هچنآ  ْمُْهنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَّللا  َءافَأ  ام  َو 

دنناـم هکلب  یناـسنا ، سفن  هب  تبـسن  هماـّلع  هلاّـمع و  ياوق  ّتیکولمم  دـننام  تسا  یلاـعت  ّقـح  كوـلمم  هّللا  يوـس  هب  اـم  ماـمت  هک  نادـب 
. یناسنا سفن  هب  تبسن  ینهذ  ياهتروص  ّتیکولمم 

يهبترم نیـشناج  ندوب  كولمم  نیع  رد  یناد  نییاپ و  يهبترم  دورب  الاب  ار  یناسنا  بتارم  زا  ياهبترم  دنکیم و  یّقرت  هک  هزادنا  ره  ناسنا 
. دوشیم یلاع 
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هک روطنامه  اوق  دوشیم و  بلق  نیـشناج  اوق  رد  فّرـصت  رد  هتـشگ و  بلق  كولمم  سفن  ماقم  دـنک  یّقرت  بلق  ماقم  زا  ناسنا  یتقو  الثم 
 ... اذکه دنوشیم و  زین  بلق  زا  دعب  سفن  كولمم  روطنامه  دنتسه  بلق  كولمم 

نآ زا  دـعب  دنتـسه و  کلام  یّلک  سوفن  نآ  زا  دـعب  تسا ، شدوخ  زا  رتنییاپ  هک  تسا  يزیچ  ره  کـلام  لوقع  یلاـعت  يادـخ  زا  دـعب  و 
. تسا لوزن  سوق  رد  تیبرت  نیا  يؤزج  سوفن 

ییاهزیچ کلام  دـش  لصّتم  یلعأ  ألم  ملاع  هب  دـش و  لماک  ناسنا  یتقو  هک  تسا  نینچ  تسا  ناـسنا  صوصخم  هک  دوعـص  سوق  رد  اـّما 
. ددرگیم ادخ  نیشناج  رادقم  نآ  رد  دشابیم و  شدوخ  زا  رت  نییاپ  هک  دوشیم 

شلوسر يارب  هک  هچنآ  دشابیم و  شلوسر  يارب  تسادخ  يارب  هک  هچنآ  تسا و  یلاعت  يادخ  يارب  تسا  عبط  ملاع  رد  هک  هچ  ره  سپ 
تسا . حابم  نانآ  يهعیش  يارب  تسا  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  يارب  هچنآ  تسا و  هّمئا  يارب  دشابیم ،

112 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: دومرف یلاعت  يادخ  هچنانچ 

. تسا بصغ  تسا ، رایغا  تسد  رد  هک  هچنآ  و  ِۀَمایِْقلا » َمْوَی  ًۀَِصلاخ  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َیِه  ُْلق  »
شلها هب  نابـصاغ  زا  تسا و  ناـشدوخ  ّقـح  دـنریگب  راـیغا  زا  نینمؤـم  مالّـسلا و  مهیلع  هّمئا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  هک  هـچنآ  و 

. تسا هدش  هدیمان  یئیف »  » تهج نیمه  يارب  دناهدوب و  اهنآ  یلصا  کلام  هک  تسا  هدش  هدنادرگزاب 
. تسا رتش  بسا و  نتفر  هار  ریس و  زا  یعون  فیجو »  » ظفل هدش و  برطضم  فجی » فجو   » ظفل ِْهیَلَع  ُْمتْفَجْوَأ  امَف 

اههراوس تعامج  رب  تسا ، لئاخ »  » ظفل نآ  درفم  ای  دـنرادن ، درفم  هک  تساهبسا ، تعامج  هورگ و  لیخ »  » ظفل ٍباـکِر  ـال  َو  ٍلـْیَخ  ْنِم 
. تسا هلحار »  » نآ درفم  هک  تسا ، رتش  يانعم  هب  باتک »  » نزو رب  باکر »  » ظفل دوشیم و  قالطا 

رب ار  اهنآ  دنوادخ  هک  راّفک  لاوما  ریاس  يهراب  رد  دـیآیم  هک  ياهیآ  هدـش و  لزان  ریـضن  ینب  میانغ  يهراب  رد  هیآ  نیا  دـناهتفگ : یـضعب 
. دنادرگیمزاب شلوسر 

ناشیاههیرق هب  هدایپ  دندوب و  هنیدـم  کیدزن  اهنآ  هک  هدـش ، لزان  ریـضن  ینب  هظیرق و  ینب  میانغ  يهراب  رد  هیآ  ود  ره  دـناهتفگ : یـضعب  و 
ود هب  رگم  دادن  يزیچ  راصنا  هب  میانغ  نآ  زا  اذل  درکن ، ینالوط  ار  گنج  دش و  رتش  ای  غالا  راوس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دنتفر ،

. هدش لزان  عبنی »  » و هیبرع »  » ياههیرق كدف و  ربیخ و  میانغ  يهراب  رد  هیآ  ود  ره  هک  هدش  هتفگ  نینچمه  رفن ، هس  ای 
هلتاقم  قح  ببس  هب  نایوجگنج  هک  تسا  نیا  نایب  يارب  لّوا  هیآ  و 

113 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا فرصم  نایب  تهج  مّود  يهیآ  دنتسین و  يزیچ  قحتسم  گنج  و 

ادخ دنادرگیم و  ّطلسم  دهاوخ  هک  ره  رب  ار  شنالوسر  ادخ و  نکیل  ٌریِدَق و  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  یلَع  ُهَلُسُر  ُطِّلَُـسی  َهَّللا  َّنِکل  َو 
. تساناوت رداق و  زیچ  ره  رب 

نآ داد  تمینغ  دوخ  نالوسر  هب  راید  نارفاک  لاوما  زا  هک  هچنآ  یبْرُْقلا و  يِذـِل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ِهَِّللَف  يرُْقلا  ِلْهَأ  ْنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَّللا  َءاـفَأ  اـم 
. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ناشیوخ  ینعی  همئا  لوسر و  ادخ و  هب  قلعتم 

. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ناشیوخ  زا  لیبس  نبا  ناشیا )  ) نارذگ ناریقف و  نامیتی و  ِلِیبَّسلا و  ِْنبا  َو  ِنیِکاسَْملا  َو  یماتَْیلا  َو 
. تسا هتفای  صیصخت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ناشیوخ  ءابرقا و  هب  دراوم  نیا  يهمه  رابخا  رد  و 

هّمـض اب  ای  تسا ، شدرگ  رد  نانآ  نیب  هک  تسا  یلام  زا  تراـبع  هّمـض  هحتف و  اـب  ۀـلودلا »  » ظـفل ْمُْکنِم  ِءاـِینْغَْألا  َْنَیب  ًۀـَلوُد  َنوُکَی  ـال  ْیَک 
(. تسا هدمآ  سوماق  رد  نینچ  نیا   ) تسایند دروم  رد  هحتف  اب  ترخآ و  رد  هّمض  اب  ای  گنج ، دروم  رد  هحتف  اب  تسا ، لام  زا  ترابع 

. رماوا لاوما و  قلطم  زا  ای  ریضن ، ینب  میانغ  زا  داد  امش  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هچنآ  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  َو 
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. دیسرتب ادخ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  تفلاخم  رد  دیراذگب . دنک  یهن  هچ  ره  َهَّللا و  اوُقَّتا  َو  اوُهَْتناَف  ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  َو  ُهوُذُخَف 
تسا . تخس  رایسب  ادخ  باقع  ِباقِْعلا  ُدیِدَش  َهَّللا  َّنِإ 

114 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
سپـس دومن ، بیدأت  تساوخ  هک  هچنآ  رب  ار  لوسر  موق  یّتح  ار و  شلوسر  یلاعت  يادخ  هک  تسا  هدـمآ  « 1  » مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا 

هب ار  هچنآ  و  اوُهَْتناَـف » ُْهنَع  ْمُکاـهَن  اـم  َو  ُهوُذُـخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاـتآ  اـم  : » دومرف دومن ، لوـکوم  ضیوـفت و  وا  هب  درپـس و  شلوـسر  هب  ار  راـک 
لوسر تسا ، رایـسب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  ناگدـنب  رما  ضیوفت  رد  رابخا  هدومن ، ضیوفت  زین  ام  هب  هدومن  ضیوفت  شلوسر 

. درک ذیفنت  داد و  هزاجا  ار  نآ  یلاعت  يادخ  دومن و  مارح  لالح و  ار  ییاهزیچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 
. تسا نیرجاهم  ناریقف  صاخ  میانغ ) ای   ) دنلب ماقم  َنیِرِجاهُْملا  ِءارَقُْفِلل 

تروص هب  شلوسر  ادخ و  هب  تبـسن  نآ  ندش  عقاو  لدب  تسا ، لوسّرلل » هّلل و   » لوق عومجم  زا  لدب  ای  تسا ، یبرقلا » يذل   » لوق زا  لدـب 
. تسا ّلک  زا  ّلک  لدب  شدعب  ام  یبرقلا و  يذ  هب  تبسن  تسا و  لامتشا  لدب 

ناهانگ و زا  هک  دنتسه  یناسک  دوصقم  ای  دناهدرک  ترجاهم  هنیدم  هب  رفک  دالب  ریاس  ای  هّکم  زا  هک  دنتسه  یناسک  نیرجاهم  زا  دوصقم  و 
. دننک ترجاهم  بوخ  ياهراک  تانسح و  هب  دب  ياهراک 

، تسا مالسا  راد  ود  ره  هک  دنک  ترجه  هّنئمطم  سفن  يوس  هب  اجنآ  زا  هماّول و  سفن  راد  هب  هراّما  سفن  راد  زا  هک  تسا  یسک  دوصقم  ای 
. تسا نامیا  راد  نآ  هک  دیامن  ترجه  بلق  يوس  هب  اجنآ  زا 

. دندش هدنار  هک  ییاهنآ  اوُجِرْخُأ  َنیِذَّلا 
رد هلمج  نآ و  ربخ  َنُوقِداَّصلا » ُمُه  َِکئلوُأ   » ای تسا  نآ  ربخ  نوغتبی »  » ظفل تسادـتبم و  مالک و  ءادـتبا  ای  ءارقف »  » ظـفل تفـص  هلمج  نیا 

تسا و لیلعت  ماقم 
__________________________________________________

یفاک لوصا  عماج ج 7 - ریسفت  ( 1)
115 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنکب زین  تّلع  رب  تلالد  عضو  دقع  اب  هک  تسا  نیا  يارب  ریمض  ياج  هب  رهاظ  مسا  نتشاذگ 
ای دـندومن ، جراخ  رفک  دالب  زا  ار  نانآ  هکئالم  ای  دـندرک ، نوریب  ناشدالب  ریاس  زا  اـی  هّکم  زا  راّـفک  ار  نیرجاـهم  هک  تسا  نیا  دوصقم  و 

. دنتخاس جراخ  ناشسوفن  بتارم  زا  ار  اهنآ 
جراخ رگید  ماـقم  هب  یماـقم  زا  اـی  دوشیم  جراـخ  شنطو  زا  هک  یـسک  هک  دـشاب  نیا  هب  هراـشا  اـت  اوجرخ »  » هن دروآ ، اوجرخا »  » ظـفل و 

شدوخ تسا و  هدـش  جراخ  ینطاب  يهدـننک  جراخ  اب  هرخـالاب  وا  یلو  دـشابن  نیب  رد  ياهدـننک  جراـخ  رهاـظ  بسح  رب  هچ  رگا  دوشیم 
. وا راگدرورپ  يوس  زا  تسا  یتمعن  وا  جورخ  نیا  ربانب  دوشیمن ، جراخ 

. دننکیم بلط  ار  ادخ  لضف  جورخ  نیا  رد  دندش و  هدنار  تبرغ  راید  هب  ناشلاوما  نطو و  زا  ار  نانآ  هک  َنوُغَْتبَی  ْمِِهلاْومَأ  َو  ْمِهِرایِد  ْنِم 
نآ و لوبق  تلاسر و  ماکحا  تلاسر ، يروص ، ياهتمعن  زا  تسا  ترابع  هدـش  رکذ  رّرکم  هک  روطناـمه  لـضف  ًاـناوْضِر  َو  ِهَّللا  َنِم  اًلْـضَف 

. دشابیم نآ  لوبق  نآ و  راثآ  تیالو و  زا  تسا  ترابع  ناوضر 
. دننایوگتسار تقیقح  هب  نانیا  دننکیم  يرای  ار  لوسر  ادخ و  َراَّدلا و  اُؤَّوَبَت  َنیِذَّلا  َو  َنُوقِداَّصلا  ُمُه  َِکئلوُأ  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُرُْصنَی  َو 

َرَجاه ْنَم  َنوُّبُِحی   » نآ ربخ  تسادـتبم و  ای  تسا  اوُجِرْخُأ » َنیِذَّلا   » رب ای  َنیِرِجاهُْملا »  » رب فطع  ای  نیرجاـهملا » ءارقفلا   » رب فطع  هلمج  نیا 
دشابیم . شلبق  ام  رب  فوطعم  هلمج  و  ْمِْهَیلِإ »
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نوچ دندشیم ، جراخ  ناشیاههناخ  زا  دیابن  هک  دنشابیم  راصنا  نانآ  دندومن ، تماقا  ناشیاههناخ  رد  هک  یناسک  تسا : نیا  نآ  يانعم  و 
. دومنیم ترجه  اهنآ  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر 

. دوشیم هداد  فورظ  مکح  فاصوا  رب  تاقوا  رتشیب  هچ  دندومن ، تماقا  نامیا  يهناخ  رد  َنامیِْإلا  َو 
. نیرجاهم زا  لبق  ْمِِهْلبَق  ْنِم 

دناهدوب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  مودق  رظتنم  هتشگرب و  هنیدم  هب  سپس  دناهدروآ و  نامیا  هّکم  رد  هک  دنتسه  یناسک  دوصقم  نیا  ربانب 
. دنداد رارق  نامیا  يهناخ  ار  هنیدم  نیرجاهم  ترجه  زا  لبق  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای 

رد دنداد و  ناکـسا  نانآ  هب  ناشیاههناخ  رد  دندرک و  یکین  ناسحا و  نیرجاهم  هب  راصنا  نوچ  نیرجاهم ، نینمؤم  ْمِْهَیلِإ  َرَجاه  ْنَم  َنوُّبُِحی 
. دندینادرگ کیرش  ناشلاوما 

تـسا رقف  جایتحا و  يهمزال  هک  مشخ  ای  دـسح  ساسحا  شیوخ  ياـهسفن  رد  نیرجاـهم  اُوتوُأ  اَّمِم  ًۀَـجاح  ْمِهِروُدُـص  ِیف  َنوُدِـجَی  ـال  َو 
زا هدش  هداد  نیرجاهم  هب  هک  دشاب  يزیچ  رطاخ  هب  ای  هدش ، هداد  نیرجاهم  هب  هک  دشاب  يزیچ  زا  یـشان  مشخ  نآ  هک  یلاح  رد  دننکیمن ،

. ریضن ینب  میانغ  ای  اههیرق  لها  میانغ  لیبق 
هب دندومن و  لّکوت  ادخ  رب  دندش و  ادخ  تمسق  میلست  اهنآ  نوچ  هدش ، هداد  اهنآ  هب  هک  تسا  يونعم  يروص و  يرترب  لضف و  دوصقم  ای 

. دندش یضار  هداد  ناگدنب  هب  يونعم  يروص و  لضف  زا  دنوادخ  هچنآ 
بلق يزاینیب  لّکوت و  يورین  نیقی و  هّوق  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  دننکیمن و  جایتحا  ساسحا  ناشیاههنیـس  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 

هب 
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. تسا هدش  هداد  اهنآ 
. ددرگیمرب َراَّدلا » اُؤَّوَبَت  َنیِذَّلا   » هب اوتوا »  » ظفل عوفرم  نیا  ربانب 

. تسا نیرجاهم  نینمؤم  دوصقم  َنوُِرثُْؤی  َو 
. دنرادیم مدقم  ار  نینمؤم  نطاب  رهاظ و  بسح  رب  ادخ  نداد  لضف  رد  یناسفن و  ياههرهب  رد  ْمِهِسُْفنَأ  یلَع 

. دنشاب جاتحم  ریقف و  ناشدوخ  هچ  رگا  ٌۀَصاصَخ  ْمِِهب  َناک  َْول  َو 
تسا یسک  لیخب  نوچ  تسا ، لیخب  زا  رتدب  حیحـش »  » تسا و هدرک  ظفح  شـسفن  لخب  زا  ار  وا  دنوادخ  هک  یـسک  ِهِسْفَن  َّحُش  َقُوی  ْنَم  َو 
نیدب دزرویم ، لخب  ریغ  لام  هب  هک  تسا  یسک  حیحش  یلو  دنکن ، اطع  شّقحتسم  هب  دزروب و  لخب  دشابیم  شتـسد  رد  هک  هچنآ  هب  هک 

راک هب  گـنرین  هلیح و  مارح  لـالح و  هب  نارگید  لاـم  نتفرگ  رد  دـشاب و  وا  لاـم  تسا  نارگید  تسد  رد  هک  هچنآ  دـهاوخیم  هک  اـنعم 
. ددنبیم

. تاکز عنم  مارح و  نتفرگ  زا  تسا  ترابع  سفّنلا  ّحش  دناهتفگ : یضعب  و 
. دنملاع ناراگتسر  تقیقح  هب  نانآ  َنوُِحْلفُْملا  ُمُه  َِکئلوُأَف 

هب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپ  درک ، تیاکش  یگنـسرگ  زا  دمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دزن  يدرم  هک  هدش  تیاور 
. میرادن يزیچ  بآ  زج  دنتفگ : نانآ  داتسرف و  شنارسمه  ياههناخ 

لوسر ای  نم  درک : ضرع  بلاط  یبا  نب  یلع  دنکیم ؟ يرادـهگن  ار  درم  نیا  بشما  یـسک  هچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
. هّللا

یلو میرادن  يزیچ  ماش  کی  ياذغ  زج  تفگ : مالّسلا  اهیلع  همطاف  دزن  دمآ  و 
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. میرادیم مّدقم  دوخ  رب  ار  نامنامهیم  ام 
یلع دش و  حبص  یتقو  نک ، شوماخ  ار  غارچ  ناباوخب و  ار  هّچب  رتخد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رتخد  يا  تفگ : مالّسلا  هیلع  یلع  سپ 

هک تشذگن  يزیچ  سپ  داد ، ربخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  ار  هّیـضق  تفر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دزن  مالّـسلا  هیلع 
«1  ...« » ْمِهِسُْفنَأ یلَع  َنوُِرثُْؤی  َو  : » دومن لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ 

رد رس  نآ  داتسرف ، شاهیاسمه  يارب  ار  نآ  دوب ، تسدیهت  ریقف و  هک  یلاح  رد  دش  ادها  ینایرب  رس  هباحص  زا  یضعب  هب  دناهتفگ : یـضعب 
«. ْمِهِسُْفنَأ یلَع  َنوُِرثُْؤی  َو  : » دش لزان  هیآ  نیا  تقو  نآ  تشگرب ، یلّوا  تسد  هب  رخآ  رد  درک و  شدرگ  هیاسمه  هن ) نایم 

: تفگ راصنا  هب  ریضن  ینب  زور  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دناهتفگ : یضعب 
لاوما و دـیتساوخ  رگا  دیـشاب ، کیرـش  نانآ  اب  مه  امـش  تمینغ  نیا  رد  دـینک و  میـسقت  نیرجاهم  نیب  ناتراید  لاوما و  زا  دـیتساوخ  رگا 
رد میهدیم و  نانآ  هب  نامیاههناخ  لاوما و  زا  ام  هکلب  دـنتفگ : راصنا  دـسرن ، نانآ  هب  تمینغ  زا  يزیچ  دـشاب و  ناتدوخ  لام  ناـتیاههناخ 

. دش لزان  هیآ  نیا  سپس  میهاوخیمن ، يزیچ  تمینغ  زا  ام  دوخ  میهدیم و  حیجرت  ار  نانآ  زین  تمینغ 
هک دوب ، رفن  کی  يهزادنا  هب  طقف  هک  دندروآ  یبآ  دندش و  هنشت  دحا  زور  رد  هک  دش  لزان  رفن  تفه  نآ  يهراب  رد  هیآ  دناهتفگ : یضعب 

. دیهدب ینالف  هب  ار  بآ  تفگ : نانآ  زا  یکی 
هیآ نیا  هلیسو  هب  ار  نانآ  یلاعت  يادخ  دندرم و  یگنـشت  زا  دندروخن و  کی  چیه  دیخرچ و  بآ  رفن  تفه  نیب  دندز و  رود  روط  نیمه  و 

. دومن حدم 
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5. رون  عماج ج 7 - ریسفت  ( 1)
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(. تمایق زور  ات  نینمؤم  ریاس  نیعبات و  ینعی   ) دمآ راصنا  رجاهم و  زا  سپ  هک  نانآ  ْمِهِدَْعب و  ْنِم  اوُءاج  َنیِذَّلا  َو 
« نولوقی  » نآ ربخ  تسا و  ءادـتبم  ای  درفم ، فطع  لیبق  زا  دـشابیم  مهیلا » رجاه  نم   » رب ای  ءارقفلا »  » رب ای  نیرجاهملا »  » رب فطع  هلمج  نیا 
زا راصنا  نیرجاهم و  زا  دـعب  هک  یناسک  ای  دـنیآیم ، دالب  ریاس  ای  هّکم  زا  نیرجاهم  زا  دـعب  هک  یناسک  تسا : نیا  هیآ  ياـنعم  دـشابیم و 

. دنسریم دوجو  هب  مدع  زا  ینعی  دنیآیم ، نینمؤم  ریاس 
هک ام  ینید  ناردارب  رب  ام و  رب  اراگدرورپ  دننک  ضرع  ادخ  هاگرد  هب  اعد  رد  میاد  ِنامیِْإلِاب  انوُقَبَـس  َنیِذَّلا  اَِنناوْخِِإل  َو  اَنل  ْرِفْغا  اَنَّبَر  َنُولوُقَی 

. دنتفاتش ام  زا  شیپ  نامیا  رد 
هک تسا  نیا  نایب  يردارب و  هجو  نایب  يارب  نامیا  فصو  هب  فیـصوت  نامیا و  لصا  رد  ای  دنتفرگ  تقبـس  ام  زا  نامیا  يهجرد  هبتر و  رد 

. تسا ینید  يردارب  يردارب  نآ 
. هدم رارق  نانمؤم  هنیک  دقح و  چیه  لد  رد  شخبب و  الِغ  اِنبُوُلق  ِیف  ْلَعَْجت  َو ال 

. یهدیم باوج  ینابرهم  تفأر و  اب  تناگدنب  هب  وت  ٌمیِحَر  ٌفَُؤر  َکَّنِإ  انَّبَر  اُونَمآ  َنیِذَِّلل 
. تسا نکمم  ندید  وا  زا  هک  یسک  يا  ای  ینیبیمن ، دّمحم  يا  ََرت  َْمل  َأ 

(. دوب یبا  نب  هّللا  دبع  نامه  قفانم  نآ   ) دندیزرو قافن  هک  نانآ  اوُقَفان  َنیِذَّلا  َیلِإ 
ریضن ) ینب  . ) دندش رفاک  هک  باتک  لها  نامه  ناشناردارب و  اب  هک  ینیب  هن  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمِِهناوْخِِإل  َنُولوُقَی 

120 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیوش جراخ  ناتراید  زا  رگا  ُْمتْجِرْخُأ  ِْنَئل 

تعاطا ادبا  يدحا  زا  امـش  تیامح  هار  رد  دـش و  میهاوخ  جراخ  امـش  یهارمه  هب  مه  اب  هتبلا  ًادـَبَأ  ًادَـحَأ  ْمُکِیف  ُعیُِطن  َو ال  ْمُکَعَم  َّنَجُرْخََنل 
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. درک میهاوخن 
. مینکیمن تعاطا  شباحصا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  زا  امش  اب  گنج  لاتق و  رد 

دندرک گنج  امش  اب  رگا  ْمُهَنوُرُْصنَی و  اُوِلتُوق ال  ِْنَئل  َو  ْمُهَعَم  َنوُجُرْخَی  اوُجِرْخُأ ال  ِْنَئل  َنُوبِذاَکل  ْمُهَّنِإ  ُدَهْشَی  ُهَّللا  َو  ْمُکَّنَرُْـصنََنل  ُْمْتِلتُوق  ْنِإ  َو 
. دنیوگیم غورد  اقّقحم  هک  دهد  یهاوگ  ادخ  مینکیم و  ددم  ار  امش  هتبلا 

. دننکیمن ناشیرای  زگره  دنیآ  ناشگنج  هب  ناناملسم )  ) رگا دنوشیمن و  جراخ  اهنآ  اب  ناقفانم  زگره  دندش  جارخا  اهنآ  رگا 
. تشذگ هک  روطنامه  درک  فّلخت  سپس  داد و  هدعو  اهنآ  هب  یبا  نب  هّللا  دبع  نوچ  دوب ، رارق  نیمه  زا  بلطم  اعقاو  و 

. دننک ناشیرای  رگا  ْمُهوُرَصَن و  ِْنَئل  َو 
. دشن عقاو  ترصن  يرای و  نانآ  زا  تقو  چیه  نوچ  تسا  یضرف  يهّیضق  کی  ندرک  يرای  يهّیضق 

ادخ زا  ات  دنراد  سرت  رتشیب  امـش  زا  ناشلد  رد  رایـسب  قفانم  مدرم  نیا  ِهَّللا  َنِم  ْمِهِروُدُص  ِیف  ًۀَبْهَر  ُّدَشَأ  ُْمْتنََأل  َنوُرَْـصُنی  َُّمث ال  َرابْدَْألا  َّنُّلَُوَیل 
. دننکیم تقفاوم  امش  اب  دنسرتیم و  امش  زا  دننکیم و  ار  وا  تفلاخم  دنسرتیمن و  ادخ  زا  اهنآ  نوچ 

مهف  چیه  هک  دنتسه  یمدرم  اهنآ  َنوُهَقْفَی  ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ 
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ادـخ زا  اذـل  تساـیند ، رهاـظ  رب  رـصحنم  اـهنآ  تاـکاردا  دـنرادن و  يورخا  ینید  ملع  هک  دنتـسه  یهورگ  اـهنآ  نوـچ  دـنرادن ، يروـعش 
. دنسرتیم امش  زا  دنسرتیمن و 

. دننکیمن گنج  امش  اب  نیقفانم  نینمؤم  يا  ْمُکَنُوِلتاُقی  ال 
. درک دنهاوخن  گنج  امش  اب  دننک  عامتجا  هک  هاگنآ  دوهی  نیقفانم و  ًاعیِمَج 

. تسا نینمؤم  هب  نداد  تأرج  هیآ  نیا  دنسرتیم و  امش  زا  اهنآ  نوچ  رادرگنس  ظوفحم و  ياههیرق  رد  رگم  ٍۀَنَّصَحُم  ًيُرق  ِیف  اَّلِإ 
هک تسا  نیا  باب  زا  هکلب  تسنانآ ، سرت  فعـض و  يهیحان  زا  هن  امـش  اب  گنج  هب  ندرکن  تأرج  ٌدیِدَش  ْمُهَْنَیب  ْمُهُـسَْأب  ٍرُدُج  ِءارَو  ْنِم  َْوأ 

. تسا هدش  داجیا  نانآ  لد  رد  تشحو  بعر و 
لها عمج  نأش  نیا  تسادـج و  مه  زا  ناشیاهلد  هک  یلاح  رد  دنتـسه  دـّحتم  مه  اـب  اـهنآ  ینکیم  لاـیخ  یَّتَش  ْمُُهبُوُلق  َو  ًاـعیِمَج  ْمُُهبَـسَْحت 

. تسا ادج  مه  زا  ناشیاهلد  مه و  اب  ناشیاهندب  هک  تسایند 
لّقعت تسا  نآ  رد  ناشحالـص  هک  ار  هـچنآ  اـی  دـننکیمن ، كرد  ناـشیاهلقع  اـب  اـی  دنتـسین  لـقع  ياراد  َنوـُلِقْعَی  ـال  ٌمْوَـق  ْمُهَّنَأـِب  َکـِلذ 

. دننکیمن
. تسا نیشیپ  رفاک  موق  نامه  دننام  مه  نانآ  لاح  لثم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ِلَثَمَک 

. تسا فوذحم  يادتبم  ربخ  ای  تسا ، هتشذگ  ياهلعف  زا  یکی  هب  ّقلعتم  رورجم  راج و 
لبق هک  تسا  یناسک  لثم  دننام  نانآ  لثم  تسا : نینچ  نآ  ریدقت  و 

122 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دندش هتشک  ردب  گنج  رد  هک  دنتسه  یناسک  ای  عاقنیق  ونب  دناهدوب  اهنآ  زا  لبق  هک  یناسک  زا  دارم  دناهدوب و  اهنآ  زا 

هدهاشم هک  ار  هچنآ  دـشابن و  يویند  عفن  دـهع  هب  يافو  رد  رگا  هک  تسا  نینچ  ایند  لها  مامت  لاح  نوچ  تسایند ، لها  يهمه  دوصقم  ای 
. دننکیمن افو  ناشیاههدعو  هب  دننکیمن  هدهاشم  هک  هچنآ  زا  دشاب  رتدیدش  ناشیاههنیس  رد  شسرت  بعر و  دننکیم 

. تسادج ناشیاهلد  هک  یلاح  رد  دنتسه  دّحتم  مه  اب  نانآ  هک  ینکیم  نامگ  وت  و 
هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دنتسکش و  نامیپ  دهع و  عاقنیق  ینب  ردب  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تشگزاب  ماگنه  دناهتفگ : یـضعب 

يهراب رد  موریم و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزن  نم  دیوشن ، جراخ  تفگ : یبا  نب  هّللا  دبع  دنوش ، جراخ  رهـش  زا  درک  رما  هلآ  و 
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يرای دومن و  هدعو  فلخ  یبا  نب  هّللا  دبع  لاسرا  هب  نانیا  منامیم و  اجنآ  امش  اب  موشیم و  لخاد  هعلق  هب  امش  اب  ای  منکیم  تبحـص  امش 
. درک كرت  ار  نانآ 

. دنتسه کیدزن  نامز  رد  ای  امش  هب  کیدزن  اهنآ  هک  یلاح  رد  ینعی  ًابیِرَق 
. تسا كاندرد  یباذع  اهنآ  يارب  ترخآ  رد  ینعی  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ْمِهِْرمَأ  َلابَو  اُوقاذ 

. دنناطیش دننام  لثم  رد  ناقفانم ) نیا   ) ِناْطیَّشلا ِلَثَمَک 
يادـتبم ربـخ  اـی  دـشابیم ، ٌمِیلَأ » ٌباذَـع  ْمَُهل   » رد مهل »  » ادـخ لوق  هب  اـی  اوقاذ »  » هب اـی  مهلبق » نم   » یلاـعت يادـخ  لوق  هب  قـّلعتم  هلمج  نیا 

. تسا نینچ  نآ  ریدقت  تسا و  فوذحم 
123 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا ناطیش  لثم  دننام  عاقنیق  ینب  ریضن و  ینب  يهوزغ  رد  یبا  نب  هّللا  دبع  لثم 
. تسا یناسفن  لوق  ای  یلعف  راتفگ  لوق و  روظنم  دوش  رفاک  ادخ  هب  ار  ناسنا  هک  ْرُفْکا  ِناْسنِْإِلل  َلاق  ْذِإ 

مرازیب وت  زا  نم  دیوگ  ودب  هاگنآ  دش  رفاک  وا  تعاطا  هب  یمدآ  هکنآ  زا  سپ  َنیَِملاْعلا  َّبَر  َهَّللا  ُفاخَأ  یِّنِإ  َْکنِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  َلاق  َرَفَک  اَّمَلَف 
. مسرتیم تخس  نایملاع  راگدرورپ  باقع  زا  نم  هک 

، تسا صخشم  ناسنا  یصخش و  لوق  ناسنا  نیا  لوق و  نیا  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  يارب  یـضام  تروص  هب  لاق »  » ظفل ندروآ 
. یعون یسنج و  ناسنا  یعون و  لوق  هن 

لّثمت هب  هراشا  بلطم  نیا  دـیاش  وش ، رفاک  دـیوگیم  ناسنا  هب  ّرمتـسم  روط  هب  هک  ناطیـش  لثم  دـننام  دـیوگب : نینچ  دوب  بساـنم  هن  رگ  و 
. دشاب ردب  گنج  رد  دّمحم  رب  نیکرشم  ياوغا  دزد و  تروص  هب  ناطیش 

هک دیسر  ییاج  ات  درک  تدابع  ار  ادخ  ینالوط  يراگزور  هدوب و  اصیصرب »  » وا مان  هک  تسا  لیئارـسا  ینب  دباع  هب  هراشا  دناهتفگ : یـضعب 
دوب و هدـش  هناوید  تفارـش  اب  مرتحم و  ینز  نایم  نیا  رد  درکیم ، اوادـم  هجلاـعم و  ار  ناـنآ  دـندروآیم و  وا  دزن  ار  اـههناوید  نیناـجم و 

. دنام دباع  دزن  نز  دندروآ و  دباع  دزن  ار  نز  نآ  شناردارب  دوب ، یناردارب  ياراد 
نفد تشک و  ار  وا  تشگ  راکـشآ  شلمح  یتقو  دـش ، هلماح  نز  دومن و  هعقاوم  وا  اب  دـباع  ات  درک  هسوسو  ار  دـباع  نآ  ناطیـش  ردـق  نآ 

نم هب  دـمآ و  یـسک  تفگیم : دـیدیم  هک  ار  يرگید  مادـک  ره  ناردارب  تفگ و  ار  هّیـضق  شناردارب  کی  کـی  هب  تفر  ناطیـش  دومن ،
نآ  نتفگ  هک  تفگ  يزیچ 

124 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیسر هاشداپ  شوگ  هب  هّیضق  ات  دنتفگیم  رگیدمه  هب  ار  بلطم  تسا ، نیگنس  نم  رب 

، دنـشکب راد  هب  ار  وا  هک  دش  هداد  روتـسد  درک ، فارتعا  دوب  هداد  ماجنا  هک  يراک  هب  وا  ات  دنتخاس  راوخ  ار  دباع  دندمآ و  مدرم  هاشداپ و 
ات يوشیم  نم  رادربنامرف  عیطم و  وت  متخادنا ، زور  نیا  هب  ار  وت  نم  تفگ : تشگ و  رهاظ  وا  رب  ناطیـش  دش  هتخیوآ  راد  يهبوچ  هب  یتقو 

؟ مهد تاجن  عضو  نیا  زا  ار  وت 
: تفگ دباع  نکب ، نم  رب  هدجس  کی  سپ  تفگ : ناطیش  یلب  تفگ :

؟ منک هدجس  هنوگچ  لاح  نیا  رد  نم 
. دش هتشک  تشگ و  رفاک  ادخ  هب  درک و  هدجس  ناطیش  هب  هراشا  اب  سپ  منکیم ، افتکا  مه  هراشا  هب  نم  تفگ : ناطیش 

لّثمتم وا  يارب  ناطیـش  هک  یـسک  هدنوش و  لّثمتم  هورگ  ود  ره  تبقاع  ای  هدش  رفاک  وا  لوق  اب  هک  یناسنا  ناطیـش و  تبقاع  امُهَتَِبقاع  َناکَف 
. تسا هدش 

ناراکمتس رفیک  خزود  نآ  خزود و  شتآ  رد  ود  ره  هک  تسا  نیا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  َنیِِملاَّظلا  ُءازَج  َِکلذ  َو  اهِیف  ِْنیَِدلاخ  ِراَّنلا  ِیف  امُهَّنَأ 
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. تسا ملاع 
. دناهدروآ نامیا  یمالسا  تعیب  اب  هک  یناسک  يا  ینعی 

ریـضن و ینب  یبا و  نب  هّللا  دبع  دننام  تعیب  نامیپ و  دهع و  ضقن  رد  ای  دیـسرتب ، ادـخ  زا  یبلاق  رماوا  كرت  یهانم و  باکترا  رد  َهَّللا  اوُقَّتا 
. دیسرتب ادخ  زا  عاقنیق  ینب 

ضارغا  هب  یبلاق  لامعا  ندرک  هتخیمآ  زا  تسا : نیا  هیآ  يانعم  ای 
125 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیسرتب ادخ  زا  دیزیهرپب و  حابم  ریغ  ای  حابم  یناسفن 
شومارف رد  ای  دیـسرتب ، ادـخ  زا  بلق  قیرط  زا  فارحنا  رد  دـیاهدروآ  نامیا  يولو  یناـمیا  تعیب  اـب  هک  یناـسک  يا  تسا : نیا  دوصقم  اـی 

. دیسرتب ادخ  زا  ناتلامعا  عیمج  رد  ادخ  ندرک  شومارف  رد  ای  ذوخأم ، رکذ  ندرک 
نامیا ناترما  ّیلو  دزن  روضح  شمارآ و  لوزن  رما و  ّیلو  توکلم  دوهـش  ببـس  هب  يدوهـش  نامیا  اب  هک  یناسک  يا  تسا : نیا  دوصقم  ای 

زیزع نامهم  رما  ّیلو  نآ  هک  دیربب ، تّذل  وا  لامج  دوهـش  ریغ  زا  دینک و  ادیپ  تافتلا  ناترما  ّیلو  ریغ  هب  ادابم  دیـسرتب  ادـخ  زا  دـیاهدروآ 
دنامیمن و امـش  بولق  ياههناخ  رد  دـیوش  لیام  وا  لامج  دوهـش  تّذـل  زا  ریغ  یتّذـل  هب  ای  دـینک  رظن  وا  ریغ  هب  رگا  هک  تسا  يدـنمتریغ 

. دیسرتب ادخ  زا  ناترما  ّیلو  دزن  امش  روضح  ماگنه  ناتدوخ  هب  تافص  لاعفا و  تبسن  رد  ای  دنامیم ، ینامیشپ  قارف و  ترسح  امش  يارب 
. دیتسرفیم شیپ  دوخ  تمایق )  ) يادرف يارب  یلمع  هچ  ات  رگنب  یسفن  ره  ٍدَِغل و  ْتَمَّدَق  ام  ٌسْفَن  ْرُْظنَْتل  َو 

هتـساوخ نوچ  تسا ، هداتـسرف  هچ  ادرف  يارب  دـنک  هاگن  یـسفن  ره  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکنآ  اب  دروآ  هدرکن  تروص  هب  ار  سفن »  » ظـفل
داّحتا نینمؤم  نیب  نوچ  دنکیم ، تیافک  نینمؤم  ریاس  زا  دـنک  رظن  شیوخ  لامعا  هب  نینمؤم  زا  سفن  کی  یتقو  هک  دوشب  انعم  نیا  مهوم 

. تسا یگناگی  و 
ّیلو تروص  زا  ترابع  اهنآ  ریخا  تّیلعف  نوچ  دنشاب ، دّدعتم  ناشیاهندب  هچ  رگا  دنتسه  سفن  کی  نینمؤم  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  ای 

. تسا هدش  لزان  نانآ  رب  تیالو  لوبق  تعیب و  اب  هک  تسا  ناشرما 
زا  ترابع  هک  گرزب  سفن  دوشیم : نینچ  هیآ  يانعم  نیا  ربانب 

126 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هداتسرف  هچ  ادرف  يارب  هک  دنک  رظن  تساهنآ  ریخا  ّتیلعف  رما و  ّیلو  تروص 

ات تسا  تیالو  ّتیلعف  نآ  هک  دیامن  رظن  ریخا  ّتیلعف  هب  دنک  رظن  شیوخ  يورخا  لامعا  هب  هک  یسک  تسا : بلطم  نیا  هب  هراشا  نآ  رد  و 
سفن و يارب  زیچ  هچ  هدرک و  هریخذ  هچ  شیادرف  يارب  هک  دـنادب  دـهد و  زیمت  نآ  صلاخ  صلاخان و  نآ و  دـساف  حیحـص و  نیب  دـناوتب 

. ددرگیمرب لجاع 
. صلخم ریصب  دقان  يارب  رگم  دوشیمن  لصاح  هک  تسا  يراوشد  راک  نتشاذگ  قرف  زیمت و  نیا  هک 

هداتسرف هچ  شدوخ  سفن  اب  ادرف  يارب  هک  دنک  هاگن  گرزب  سفن  ینعی  تسا ، همه  تّیـسفن  نانآ  رما  ّیلو  سفن  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ای 
. تسا

، دناهداتـسرف هچ  ادرف  يارب  شناوریپ  هک  دنک  رظن  رما  ّیلو  سفن  ای  دـنکیم ، تیافک  نینمؤم  رظن  زا  هداتـسرف  هک  هچنآ  هب  سفن  رظن  نوچ 
دـنک و رظن  دوخ  ناوریپ  لامعا  هب  تسا  رومأم  رما  ّیلو  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  تسا و  رما  ّیلو  لـعف  یهجو  هب  رما  ّیلو  ناوریپ  لـعف  هک 

. دیامن ناربج  ار  نآ  ناصقن 
. دیامنب تمایق  ندوب  کیدزن  هب  هراشا  ات  تسا ، تمایق  دوصقم  هکنیا  اب  ادرف »  » يانعم هب  ادغ »  » ظفل و 

بتارم نوچ  دوشیم و  يرگید  نیـشناج  مادـک  ره  دـنیآیم و  مه  لابند  هب  یـضرع  ماّیا  دـننام  یلوط  بتارم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  زین  و 
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. تشذگ ررکم  هچنانچ  تسا ، بش  زور و  رابتعا  ود  هب  يرگید  هب  تبسن  مادک  ره  یلوط 
هب  هراشا  تشاد و  گرزب  میهفت و  يارب  دروآ  هرکن  ار  دغ »  » ظفل و 

127 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسین نکمم  دناهدش  هدیشوپ  هّدام  باجح  اب  هک  یناسک  يارب  نآ  فیرعت  هکنیا 

. تسا هدش  ّقلعم  نآ  هب  تبسن  لماع  ای  تسا ، سفن »  » تفص هلمج  هیفان و  ام »  » ظفل و 
. دشابیم رظنتل »  » لوعفم هلوصوم و  ای  تسا ، قّلعم  نآ  هب  تبسن  لماع  هّیماهفتسا و  هلمج  ای 

رد هچناـنچ  يوقت  نوچ  دـشاب ، يوقت  زا  يرگید  يهبترم  هب  رظن  تسا  نکمم  تسا و  َهَّللا » اوُقَّتا  : » ادـخ لوق  دـیکأت  هلمج  نیا  َهَّللا  اوـُقَّتا  َو 
. تسا يدّدعتم  بتارم  ياراد  میدرک  هراشا  اجنآ  رد  تشذگ و  هرقب  لّوا 

دیداد زیمت  شصلاخ  زا  ار  نآ  صلاخان  شملاس و  زا  ار  نآ  میقس  دیدرک و  رظن  دوخ  يورخا  لامعا  هب  هکنآ  زا  دعب  تسا : نیا  دوصقم  ای 
. دینکن دساف  یناسفن  ضارغا  اب  ار  نآ  دیسرتب و  ادخ  زا 

. دشاب يورخا  تاماقم  ای  ادخ  ياضر  ای  ادخ  هب  یکیدزن  برق و  تاعافتنا  اههرهب و  نآ  رگا  یّتح  دینکن ، هتخیمآ  یناسفن  ياههرهب  اب  ای 
. دنکیم ادج  صلاخ  زا  ار  صلاخان  تسا و  هاگآ  دنوادخ  َنُولَمْعَت  اِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا  َّنِإ 

. تسا نآ  هب  رما  لیلعت  يوقت و  دیکأت  هلمج  نیا 
. دنهدیمن ماجنا  یلمع  ادرف  يارب  دندرک و  شومارف  ار  ادخ  قلطم  روط  هب  هک  دیشابن  یناسک  دننام  َهَّللا  اوُسَن  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال 

رارق ایند  يارب  ار  لمع  دـننک  ساسحا  هکنآ  نودـب  دـننکیم  ترخآ  يارب  لمع  دـندرک و  شومارف  ار  ادـخ  هک  دیـشابن  یناـسک  دـننام  اـی 
. دنهدیم

دنوادخ  دندرک و  شومارف  ار  ادخ  نانآ  ْمُهَسُْفنَأ  ْمُهاْسنَأَف 
128 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ندرک شوـمارف  اـب  تسناـنآ ، یناـسنا  يهـفیطل  یهلا و  تاـهج  عـقاو ) رد   ) هـک ینتـشیوخ  دـش ، ناـنآ  نتـشیوخ  ندـش  شوـمارف  بجوـم 
هن دنهدیمن ، ماجنا  یناویح  ياهسفن  يارب  زج  دنهدیم  ماجنا  هک  ار  هچنآ  سپ  دننکیم ، شومارف  زین  ار  ناشیاهـسفن  عفانم  ناشنتـشیوخ 

. یناسنا ياهسفن  يارب 
هب ایند  تاـیح  رد  ناشیعـس  هک  دـنوشیم  یناـسک  زا  تساـهلمع و  نیرتراـبنایز  زا  ناـشلمع  هک  دـنوشیم  یناـسک  زا  ترخآ  رد  سپ 

. دنهدیم ماجنا  بوخ  راک  هک  دننکیم  نامگ  دشکیم و  یهابت  یهارمگ و 
نارـسخ و لابو و  زج  ناسنا  يارب  ماما  نایـسن  اب  دشابیم و  ناشیاهـسفن  تّیـسفن  نآ  هک  دـش  ناشماما  ندرک  شومارف  بجوم  دـنوادخ  ای 

. تسین يزیچ  نایز 
. دنملاع ناراکدب  تقیقح  هب  نانآ  « 1  » َنوُقِساْفلا ُمُه  َِکئلوُأ 

. تسا قباس  لیلعت  هلمج  نیا 
. دنتسین ناسکی  مه  اب  تشهب  لها  مّنهج و  لها  زگره  ِۀَّنَْجلا  ُباحْصَأ  َو  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  يِوَتْسَی  ال 

سفن هک  یناسک  تمایق  رد  نوچ  میدرک ، یهن  اهنآ  اب  ندوب  دـننامه  زا  ار  امـش  ام  دـشاب ، هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، لیلعت  ماـقم  رد  هلمج  نیا 
تشهب باحصا  ناراکزیهرپ  دناشتآ ، باحـصا  اههدننک  شومارف  نوچ  دنتـسین ، يواسم  ناراکزیهرپ  نیقّتم و  اب  دندرک  شومارف  ار  دوخ 

باحـصا ناراکزیهرپ  نیقّتم و  دـنا و  شتآ  باحـصا  اههدـننک  شومارف  هک  دـیامن  هدافا  اـت  دومن  لودـع  رهاـظ  مسا  هب  ریمـض  زا  نکیل  و 
. دناتشهب
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. دنشابیم یشومارف  وهس و  ياراد  دنثداح  هک  تاقولخم  درادن  یشومارف  وهس و  چیه  دنوادخ  مالّسلا : هیلع  اضر  ماما  ( 1)
عماج ج 7 ص 114 ریسفت 

129 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیامنب هورگ  ود  ندوبن  يواسم  ّتلع  هب  هراشا  زین  و 

دوشیم هدافتسا  هلباقم  يهنیرقاب  تشهب  باحصا  هب  زوف  رـصح  زا  دنملاع  دنمتداعـس  تقیقح  هب  تشهب  لها  َنوُِزئاْفلا  ُمُه  ِۀَّنَْجلا  ُباحْـصَأ 
. دنتسه بّذعم  ناراکنایز و  شتآ  باحصا  هک 

. تمظع ماکحتسا و  نآ  اب  هوک  ٍلَبَج  یلَع  َنآْرُْقلا  اَذه  اْنلَْزنَأ  َْول 
عشاخ ادخ  سرت  زا  امش  دیتسه ، مرن  فیعض و  امش  میدرک و  لزان  امش  رب  ار  نآرق  ام  هک  یلاح  رد  ِهَّللا  ِۀَیْـشَخ  ْنِم  ًاعِّدَصَتُم  ًاعِـشاخ  ُهَْتیَأََرل 

. دیدشن
. تسا مدآ  ینب  هب  نعط  هیانک و  یضرف و  تسا  ياهّیضق  بلطم  نیا  و 

. یضرف ياهلثم  نیا  ُلاْثمَْألا  َْکِلت  َو 
ّربدـت ناشیاهلد  ندرک  مرن  رد  دـنیامن و  رظن  دوخ  تواسق  دـننک و  هشیدـنا  شیوخ  لاوحا  رد  اـهنآ  دـیاش  َنوُرَّکَفَتَی  ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  اُهبِرْـضَن 

. دننک
. تسین ییادخ  وا  زا  ریغ  هک  ییاتکی  يادخ  تسوا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  يِذَّلا ال  ُهَّللا  َوُه 

. تسا یتیاغ  ره  تیاغ  ییأدبم و  ره  أدبم  روظنم ، ره  زا  روظنم  نآ  هک  تسا  دیحوت  تابثا  دوصقم  تسا و  عطقنم  شلبق  ام  زا  هلمج  نیا 
. تسوا دماحم  ندرمش  وا  رب  انث  روظنم  زین  و 

ملاعو بیغ  ملاع  هب  ملاع  ای  تسا ، دوهـشم  نانآ  يارب  هک  هچنآ  هب  هدـش و  بیاغ  قلخ  زا  هک  هچنآ  هب  تسا  ملاـع  ِةَداـهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ُِملاـع 
. تسا تداهش 
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. تسا تادوجوم  رب  یلّوا  ياهلامک  اهدوجو و  يهدننکهضافا  وا  ُنمْحَّرلا  َوُه 

عیمج دوجو و  لصا  يهدـننک  هضافا  يانعم  هب  نمحر »  » ظفل تسا  نکمم  تادوجوم و  رب  يوناـث  تـالامک  يهدـننک  هضاـفا  ینعی  ُمیِحَّرلا 
يوناث تالامک  يهدننک  هضافا  يانعم  هب  میحر »  » دشاب و ناسنا  رب  یلّوا  تالامک  دوجو و  لصا  يهدـننک  هضافا  ایـشا و  رب  دوجو  تالامک 

. دشاب ناسنا  رب 
. تشذگ لّصفم  روط  هب  باتکلا  ۀحتاف  يهروس  رد  ظفل  ود  ره  يانعم  و 

. تسین ییادخ  وا  ریغ  هک  ییاتکی  يادخ  تسوا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  يِذَّلا ال  ُهَّللا  َوُه 
هب هراـشا  هلمج  نیا  رد  دروآ و  ندرک  شرامـش  وحن  هب  فطع  فرح  نودـب  ار  هلمج  نیا  تسا  دـماحم  شرامـش  دـیحوت و  روظنم  نوـچ 

. تسا فطاع  كرت  ثعاب  زین  نآ  رد  هک  تسا  لّوا  هلمج  دیکأت  زین  تسا و  فطاع  كرت  بجوم  دوخ  نیا  هک  تسا ، قباس  لیلعت 
شدوخ ینهذ  ياهتروص  هب  تبـسن  هکلب  شدوخ ، ياوق  هب  تبـسن  سفن  ندوب  کـلام  رّوصت  يهنوگ  هب  وا  ندوب  کـلام  رّوصت  ُکـِلَْملا 

. تسا تداهش  بیغ و  هب  ملاع  وا  تسا ، میحر  نامحر و  وا  هک  دوشیم  تباث  بیترت  نیدب  دشابیم و 
. تساهتّیثح اهتبسن و  نآ  ظاحل  تافص ، لاعفا ، تبسن  اهترثک ، زا  هّزنم  ُسوُّدُْقلا 

تشذگ . سیدقت  لیضفت و  نایب و  ََکل » ُسِّدَُقن  َو  َكِدْمَِحب  ُحِّبَُسن  ُنَْحن  َو   » هیآ ریسفت  رد  هرقب  يهروس  لّوا  رد  و 
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هب حّوبـس »  » ظفل دننام  ظفل  نیا  هدش و  دراو  تغل  ود  تروص  هب  ظفل  نیا  رد  تئارق  ود  ره  هک  دـش  هدـناوخ  اف  يهحتف  اب  سوّدـق »  » ظفل و 
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. تسا هغلابم  يارب  هّمض  ای  دشاب  هحتف  تروص 
. اههدننک رابتعا  رابتعا  رد  زج  تسا  ملاس  تافاضا  اهتبسن و  دودح ، اهترثک ، ياحنا  همه  صقن ، بیع ، ره  زا  ُمالَّسلا 

ملاس دوشن و  هدیـسرت  وا  زا  كانـسرت  رما  ره  رد  هک  تسا  یـسک  ملاس  دوش ، کّسمت  وا  هب  اـطخ  هاـنگ و  ره  رد  هک  تسا  یـسک  ملاـس  و 
. دنشاب ناما  تمالس و  رد  وا  ملظ  زا  شناگدنب  هک  تسا  یسک 

ای هداد  رارق  نیما  ار  شناگدنب  هک  تسا  یسک  ای  دنـشاب ، ناما  رد  اهسرت  زا  وا  قلخ  ای  دنـشاب ، ناما  رد  وا  ملظ  زا  قلخ  هک  یـسک  ُنِمْؤُْملا 
. تسا هدومن  شدوخ  هب  نامیا  هب  توعد  ار  شقلخ  ای  هدروآ ، نامیا  شدوخ  هب  شقلخ  ندروآ  نامیا  زا  لبق 

دوشگ و رپ  لاب و  شیاـههّچب  يور  هدـنرپ  ینعی  هخارف » یلع  رئاـطلا  نیمه   » و نّما »  » ظـفل دـننام  تفگ  نیمآ  ینعی  نمیه »  » ظـفل ُنِْمیَهُْملا 
. دش نابهگن  بیقر و  وا  رب  ینعی  اذک » یلع  نیمه  »

هب ای  دزاس ، نمیا  سرت  زا  ار  يرگید  هک  تسا  یـسک  ياـنعم  هب  اـی  هاـگهیکت  ینعی  تسا  یلاـعت  يادـخ  يامـسا  زا  یکی  نمیهم »  » ظـفل و 
. تسا بیقر  ای  دهاش ، ای  نیما  يانعم 

. تسا هدش  اه  هب  بلق  لّوا  يهزمه  سپس  ای  هب  بلق  مود  يهزمه  هک  هدوب ، هزمه  ود  اب  نمؤم »  » لصا رد  نمیهم »  » دناهتفگ یضعب  و 
تسا . ّفنأت  تعانم و  ياراد  ای  دوشیمن ، بولغم  هک  تسا  بلاغ  دنوادخ  ُزیِزَْعلا 
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نأشلا میظع  يانعم  هب  ای  دـنکیم ، ناربج  ار  شقلخ  ریاس  زا  اـی  شناگدـنب  زا  ریـصقت  روصق و  صقن و  یگتـسکش و  ره  هک  یـسک  ُراَّبَْجلا 

. دسریمن وا  هب  يرگید  تسد  دنکیم و  لیلذ  ار  شدوخ  ریغ  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  ای  تسا 
. دوشیم یناف  زیچ  همه  وا  زج  دنامیمن و  یقاب  ریقح  لیلج و  شزرایب و  شزرا و  اب  وا  دزن  هک  تسا  گرزب  ردقنآ  ُرِّبَکَتُْملا 

، دیلاوم ریاس  رصانع و  ناگراتس ، اهتب ، لیبق  زا  دنهدیم ، رارق  وا  کیرـش  هک  ییاهزیچ  زا  تسا  هّزنم  دنوادخ  َنوُکِرُْـشی  اَّمَع  ِهَّللا  َناْحبُس 
. دنامیمن یقاب  وا  یگرزب  دزن  زیچ  چیه  نوچ 

. ناقلخ تروص  هدنراگن  نایناهج  يهدنرآ  دیدپ  ناهج و  ملاع  هدننیرفآ  يادخ  تسوا  ُرِّوَصُْملا  ُئِراْبلا  ُِقلاْخلا  ُهَّللا  َوُه 
تسا یسک  ئراب  دنکیم و  داجیا  تسخن  ار  یئیـش  هّدام  هک  تسا  یـسک  قلاخ  تسا و  قباس  يهلمج  لیلعت  نمـض  رد  حیادم و  شرامش 
ءازجا همه  دوجوم و  نآ  همه  هب  هک  تسا  یـسک  رّوصم  دزاسیم و  دشاب  تسا  هتـسیاش  هک  روطنامه  دنکیم و  تسرد  ار  قولخم  نآ  هک 

. دنک اطع  بسانم  ياهتروص  نآ 
. تسرایسب رتوکین  ياهمان  ار  وا  ینْسُْحلا  ُءامْسَْألا  َُهل 

هب صاصتخا  تشذگ  اهَّلُک » َءامْـسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع   » ادـخ لوق  ریـسفت  ّیط  رد  هرقب  يهروس  لّوا  رد  هحتاف و  يهروس  لّوا  رد  هک  روطنامه  مسا 
یلقع و ای  یعیبط  ای  دشاب  یعضو  نآ  تلالد  هاوخ  دوشیم ، زیچ  نآ  مسا  دنکب  رگید  زیچ  رب  تلالد  هک  يزیچ  ره  هکلب  درادن ، یظفل  مسا 

نآ  نسح  مسا  کین و  مان  نسح و  مسا  يرهوج و  تاذ  ای  يانعم  ای  دشاب  ظفل  ّلاد  هاوخ 
133 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشاب هتشادن  مدع  صقن و  يهبیاش  چیه  وا  رب  شقالطا  ادخ و  رب  شتلالد  رد  هک  تسا  یمسا 
تفلاخم موهفم  اب  تسوا ، رد  رصحنم  ایلع  تافـص  نوچ  تسا ، یلاعت  يادخ  رد  ینـسح  يامـسا  رـصح  دیفم  هل »  » ظفل مّدقت  اب  هلمج  نیا 

. مینک قالطا  ادخ  رب  ار  دب  ياهمان  تسین  زیاج  هک  تسا  نیا  دیفم  تفص 
هب یلاعت  يادخ  فاّصتا  لیلعت  ماقم  رد  هلمج  تسا ، ّدح  صقن و  مزلتـسم  ادـخ  رب  اهنآ  قالطا  تلالد و  هک  دنتـسه  ییاهمان  دـب  ياهمان  و 

. تشذگ ترابع  نیا  لیصفت  ینْسُْحلا » ُءامْسَْألا  ِهَِّلل  َو   » ادخ لوق  نمض  رد  فارعا  هروس  رد  تسا و  هتشذگ  ياهمان 
تـسوا دنلوغـشم  وا  شیاتـس  حـیبست و  هب  همه  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  ُحِّبَُـسی 
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. میکح ردتقم 
متخ یظفل  اب  ار  هروس  اذل  تسایـشا  يوس  هب  تیبرت  ببـس  هب  یلاعت  يادخ  هّجوت  یلاعت و  يادخ  هب  ایـشا  هّجوت  نایب  يارب  هروس  نیا  نوچ 

زا یقیقح  یفاضا و  يامـسا  مامت  هچ  داد  رارق  ینْـسُْحلا » ُءامْـسَْألا  َُهل   » یلاعت يادـخ  لوق  لـیلعت  ار  نآ  دوب و  هدرک  حاـتتفا  نآ  اـب  هک  دومن 
ایـشا نتفگ  حیبست  نوچ  تسایـشا  حیبست  دیکأت  لیلعت و  ُمیِکَْحلا » ُزیِزَْعلا  َوُه  : » یلاعت يادخ  لوق  دوشیم ، هدیمهف  وا  رب  ایـشا  عیمج  حیبست 

یفاضا یبلس ، تافص  عیمج  مزلتسم  انعم  نیا  تسا ، نآ  هب  ایشا  عیمج  ماوق  هک  دشاب  هدوب  اهنآ  ریخا  تّیلعف  نآ  هکنآ  رگم  دوشیمن  رّوصت 
«1 . » دنتسه ضحم  تقیقح  هفاضا و  ياراد  هک  تسا  یقیقح  و 
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نیلقثلا ج 5 ص 293. رون  ( 1)
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134 ص :  ۀنحتمملا .....  ةروس 

هراشا

13 تایآ 1 - هیآ  ياراد 13  تسا و  یندم  هروس  نیا 

134 ص :  ات 13 ..... ] تایآ 1  (: 60  ) ۀنحتمملا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ْمُکاَّیِإ َو  َلوُسَّرلا  َنوُجِرُْخی  ِّقَْحلا  َنِم  ْمُکَءاج  اِمب  اوُرَفَک  ْدَق  َو  ِةَّدَوَْملِاب  ْمِْهَیلِإ  َنوُْقُلت  َءاِیلْوَأ  ْمُکَّوُدَع  َو  يِّوُدَـع  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

ْنَم َو  ُْمْتنَلْعَأ  ام  َو  ُْمْتیَفْخَأ  اِمب  ُمَلْعَأ  اَنَأ  َو  ِةَّدَوَْملِاب  ْمِْهَیلِإ  َنوُّرُِـست  ِیتاضْرَم  َءاِغْتبا  َو  ِیلِیبَس  ِیف  ًاداهِج  ُْمتْجَرَخ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکِّبَر  ِهَّللاـِب  اُونِمُْؤت  ْنَأ 
(2  ) َنوُرُفْکَت َْول  اوُّدَو  َو  ِءوُّسلِاب  ْمُهَتَنِْسلَأ  َو  ْمُهَیِْدیَأ  ْمُْکَیلِإ  اوُطُْسبَی  َو  ًءادْعَأ  ْمَُکل  اُونوُکَی  ْمُکوُفَْقثَی  ْنِإ  ( 1  ) ِلِیبَّسلا َءاوَس  َّلَض  ْدَقَف  ْمُْکنِم  ُْهلَعْفَی 

َنیِذَّلا َو  َمیِهاْربِإ  ِیف  ٌۀَنَسَح  ٌةَوْسُأ  ْمَُکل  َْتناک  ْدَق  ( 3  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ْمُکَْنَیب  ُلِصْفَی  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُکُدالْوَأ  َو ال  ْمُکُماحْرَأ  ْمُکَعَْفنَت  َْنل 
ِهَّللِاب اُونِمُْؤت  یَّتَح  ًادـَبَأ  ُءاضْغَْبلا  َو  ُةَوادَْـعلا  ُمُکَْنَیب  َو  انَْنَیب  ادـَب  َو  ْمُِکب  انْرَفَک  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَت  اَّمِم  َو  ْمُْکنِم  اُؤآَُرب  اَّنِإ  ْمِهِمْوَِقل  اُولاق  ْذِإ  ُهَعَم 

(4  ) ُریِصَْملا َْکَیلِإ  َو  اْنبَنَأ  َْکَیلِإ  َو  اْنلَّکََوت  َْکیَلَع  انَّبَر  ٍءْیَش  ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ََکل  ُِکْلمَأ  ام  َو  ََکل  َّنَرِفْغَتْسََأل  ِهِیبَِأل  َمیِهاْربِإ  َلْوَق  َّالِإ  ُهَدْحَو 
َمْوَْیلا َو  َهَّللا  اوُجْرَی  َناک  ْنَِمل  ٌۀَنَسَح  ٌةَوْسُأ  ْمِهِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل  ( 5  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  انَّبَر  اَنل  ْرِفْغا  َو  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ًۀَْنِتف  اْنلَعَْجت  انَّبَر ال 
ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ٌریِدَق  ُهَّللا  َو  ًةَّدَوَم  ْمُْهنِم  ُْمْتیَداع  َنیِذَّلا  َْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  َلَعْجَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَسَع  ( 6  ) ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإَف  َّلَوَتَی  ْنَم  َو  َرِخْآلا 

َنیِطِـسْقُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ْمِْهَیلِإ  اوُطِـسُْقت  َو  ْمُهوُّرَبَت  ْنَأ  ْمُکِرایِد  ْنِم  ْمُکوُجِرُْخی  َْمل  َو  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُکُوِلتاُقی  َْمل  َنیِذَّلا  ِنَع  ُهَّللا  ُمُکاْهنَی  ـال  ( 7)
َِکئلوُأَف ْمُهَّلَوَتَی  ْنَم  َو  ْمُهْوَّلََوت  ْنَأ  ْمُکِجارْخِإ  یلَع  اوُرَهاظ  َو  ْمُکِرایِد  ْنِم  ْمُکوُجَرْخَأ  َو  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُکُولَتاق  َنیِذَّلا  ِنَع  ُهَّللا  ُمُکاْهنَی  امَّنِإ  ( 8)

(9  ) َنوُِملاَّظلا ُمُه 
ِراَّفُْکلا ال َیلِإ  َّنُهوُعِجَْرت  الَف  ٍتانِمُْؤم  َّنُهوُُمتِْملَع  ْنِإَف  َّنِِهنامیِِإب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َّنُهُونِحَْتماَف  ٍتارِجاهُم  ُتانِمْؤُْملا  ُمُکَءاج  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 

ِمَـصِِعب اوُکِـسُْمت  ـال  َو  َّنُهَروُجُأ  َّنُهوُُمْتیَتآ  اذِإ  َّنُهوُحِْکنَت  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  َحاـنُج  ـال  َو  اوـُقَْفنَأ  اـم  ْمُهوـُتآ  َو  َّنَُهل  َنوُّلِحَی  ْمُه  ـال  َو  ْمَُهل  ٌّلِـح  َّنُه 
َیلِإ ْمُکِجاوْزَأ  ْنِم  ٌءْیَش  ْمُکَتاف  ْنِإ  َو  ( 10  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ْمُکَْنَیب  ُمُکْحَی  ِهَّللا  ُمْکُح  ْمُِکلذ  اوُقَْفنَأ  ام  اُولَئْسَْیل  َو  ُْمتْقَْفنَأ  ام  اُولَئْـس  َو  ِِرفاوَْکلا 

ُتانِمْؤُْملا َكَءاج  اذِإ  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  ( 11  ) َنُونِمُْؤم ِِهب  ُْمْتنَأ  يِذَّلا  َهَّللا  اوـُقَّتا  َو  اوـُقَْفنَأ  اـم  َلـْثِم  ْمُهُجاوْزَأ  ْتَبَهَذ  َنیِذَّلا  اُوتآَـف  ُْمْتبَقاـعَف  ِراَّفُْکلا 
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َو ال َّنِِهلُجْرَأ  َو  َّنِهیِْدیَأ  َْنَیب  ُهَنیِرَتْفَی  ٍناتُْهِبب  َنِیتْأَی  َو ال  َّنُهَدالْوَأ  َْنُلتْقَی  َو ال  َنِینْزَی  َو ال  َْنقِرْـسَی  َو ال  ًاْئیَـش  ِهَّللِاب  َنْکِرُْـشی  ْنَأ ال  یلَع  َکَنِْعیاُبی 
اوُِسئَی ْدَـق  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبِضَغ  ًامْوَق  اْوَّلَوَتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( 12  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  َّنَُهل  ْرِفْغَتْسا  َو  َّنُهِْعیابَف  ٍفوُْرعَم  ِیف  َکَنیِـصْعَی 

(13  ) ِرُوبُْقلا ِباحْصَأ  ْنِم  ُراَّفُْکلا  َسِئَی  امَک  ِةَرِخْآلا  َنِم 
136 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

136 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
تـسود ار  ناتدوخ  نمـشد  نم و  نمـشد  دـیاهدمآ ، نوریب  دوخ ) نطو   ) زا نم  يدونـشخ  بلط  نم و  هار  رد  داهج  يارب  رگا  ناـنمؤم  يا 

ار امـش  ربمایپ و  دناهدیزرو و  راکنا  رفک و  تسا ، هدمآ  امـش  يارب  هک  یّقح  نید  هب  نانآ  هکنآ  لاح  دینک ، ینابرهم  اهنآ  هب  هک  دـیریگم ،
ناهنپ هچنآ  هب  نم  دیراد و  هناتـسود  ّرـس  رـس و  نانآ  اب  هک ) دییامـش  ، ) دیراد نامیا  ناتراگدرورپ - دـنوادخ - هب  هک  ارچ  دـناهدرک  هراوآ 

. تسا هتشگ  مگ  تسار  هار  زا  هک  یتسار  هب  دنک  نینچ  هک  امش  زا  سک  ره  مرتهاگآ و  دیراد ، راکشآ  هچنآ  دیراد و 
( مه  ) امش هک  دنراد  شوخ  دنیاشگیم و  امـش  قح  رد  يدب  هب  ار  ناشنابز  تسد و  دوب و  دنهاوخ  امـش  نانمـشد  دنبای  تسد  امـش  رب  رگا 

. دیزروب رفک 
دینکیم هچنآ  هب  دنوادخ  دنک و  يرواد  امـش  نایم  رد  تمایق  زور  رد  دنناسریمن و  دوس  امـش  هب  ناتنادـنزرف  نینچمه  ناتنادـنواشیوخ و 

، تسانیب
يرب دیتسرپیم ، دنوادخ  ياج  هب  هچنآ  امش و  زا  ام  دنتفگ  ناشموق  هب  هک  هاگنآ  تسوکین ، یقشمرس  وا  ناهارمه  میهاربا و  رد  امش  يارب 
رگم دیروآ ، نامیا  دنوادخ  هب  طقف  هکنآ  ات  تسا  هدمآ  دیدپ  هنیک  ینمـشد و  امـش  ام و  نایم  رد  هراومه  مییامـش و  رکنم  ام  میرانکرب ، و 

، متـسین يزیچ  راـیتخا  بحاـص  دـنوادخ  ربارب  رد  وت  يارب  دـیبلط و  مهاوـخ  شزرمآ  وـت  يارب  اـمتح  هک  شردـپ  هب  میهاربا  نخـس  نیا  رد 
. تسوت يوس  هب  همه )  ) ماجنا رس  ریس و  میاهدروآ و  يور  وت  هب  میاهدرک و  لّکوت  رب  اراگدرورپ 

137 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. ياهنازرف دنمزوریپ  هک  ییوت  اراگدرورپ  زرمایب ، ار  ام  نادرگم و  نارفاک  شوختسد  ار  ام  اراگدرورپ 

دباترب يور  سک  ره  دشاب ، هتـشاد  دـیما  نیـسپزاب  زور  دـنوادخ و  هب  هک  یـسک  يارب  تسوکین ، یقـشمرس  نانآ  رد  امـش  يارب  یتسار  هب 
. تسا هدوتس  زاین  یب  دنوادخ  هک ) دنادب  )

راگزرمآ دنوادخ  تساناوت و  دنوادخ  دروآ و  دیدپ  ینابرهم  دیراد ، ینمـشد  مه  اب  هک  نانآ  زا  یناسک  امـش و  نایم  رد  دـنوادخ  اسب  هچ 
. تسا نابرهم 

زا دنکیمن  یهن  دناهدرکن ، هراوآ  ناتهناشاک  هناخ و  زا  ار  امـش  دـناهدرکن و  رازراک  نید  راک  رد  امـش  اب  هک  یناسک  زا  ار  امـش  دـنوادخ 
. دراد تسود  ار  نارگداد  دنوادخ  نامگیب  دینک ، راتفر  هنارگداد  نانآ  اب  دینک و  یکین  ناشّقح  رد  هکنیا 

ناتندنار يارب  دناهدرک و  هراوآ  ناتهناشاک  هناخ و  زا  ار  امش  دناهدرک و  رازراک  نید  راک  رد  امـش  اب  هک  یناسک  زا  ار  امـش  طقف  دنوادخ 
. دنتسه كرشم )  ) راکمتس هک  دننانآ  دنریگب ، ناشتسود  نارگید ) اب  )

ار نانآ  رگا  سپ  تسا ، رتهاگآ  ناشنامیا  تقیقح )  ) هب دنوادخ  دییامزایب ، ار  نانآ  دنیآ ، امش  دزن  هب  رجاهم  نمؤم  نانز  هاگره  نانمؤم  يا 
جرخ هچنآ  نانآ  هب  دنلالح ، ناشیا  رب  نانآ  هن  دنتـسه ، لالح  نانآ  رب  ناشیا  هن  دینادرگمزاب ، راّفک  يوس  هب  ار  نانآ  رگید  دیتخانـش  نمؤم 

( يرـسمه  ) ناماد رد  تسد  دـینک ، جاودزا  نانآ  اب  دـیتخادرپ ، ار  ناشیاهرهم  هکنآ  زا  سپ  هک  تسین  یهاـنگ  امـش  رب  دـیهدب و  دـناهدرک 
امـش زا  دناهدرک  جرخ  هچنآ  مه  نانآ  دـینک و  بلط  نانآ  زا  دـیاهدرک  جرخ  هچنآ  دـنور ) نانآ  دزن  امـش  نانز  نوچ   ) دـینزم و رفاک  نانز 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3359 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هنازرف  ياناد  دنوادخ  دنکیم و  يرواد  امش  نایم  رد  هک  تسا  یهلا  مکح  نیا  دننک ، بلط 
يوس هب   ) ناشنارسمه هک  یناسک  هب  هاگنآ  دیتفرگ ، تمینغ  دیدرک و  یفالت  نانآ  اب  سپس  دور و  نارفاک  يوس  هب  ناتنانز  زا  یسک  رگا  و 

. دینک اورپ  دیراد  نامیا  وا  هب  امش  هک  يدنوادخ  زا  دیزادرپب ، میانغ ) زا   ) دناهدرک هک  ار  یجرخ  لداعم  دناهتفر ، راّفک )
دـننکن و انز  دـننکن و  يدزد  دـنرواین و  یکیرـش  دـنوادخ  يارب  هک  دـننک  تعیب  وت  اـب  هک  دـندمآ  وت  دزن  هب  نمؤم  ناـنز  نوچ  ربماـیپ  يا 

راک  رد  دنهد و  شیوخ  ياپ  تسد و  هب  ار  نآ  تبسن  هک  دنرواین  تسد  هب  ناتهب  هار  زا  ار  يدنزرف  دنشکن و  ار  ناشنادنزرف 
138 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا نابرهم  راگزرمآ  دنوادخ  هک  ارچ  هاوخب ، شزرمآ  دنوادخ  زا  ناشیارب  نک و  تعیب  نانآ  اب  سپ  دننکن ، ینامرفان  وت  زا  يریخ 
زا نارفاک  هک  دـندیمون  هنوگ  ناـمه  هب  ترخآ  زا  هک  دـیریگم ، یتسود  هب  تسا ، هدروآ  مشخ  ناـنآ  رب  دـنوادخ  هک  ار  یموق  ناـنمؤم  يا 

ناگتفخ روگ  رد  تشگزاب 

138 ص :  ریسفت ..... 

. دیاهدروآ نامیا  ماع  تعیب  اب  هک  یناسک  يا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
حرط هتفرگرب و  دوخ  نارای  دنیامـش  نم و  نمـشد  هک  ار  نارفاک  دـیابن  زگره  ِةَّدَوَْملِاب  ْمِْهَیلِإ  َنوُْقُلت  َءاـِیلْوَأ  ْمُکَّوُدَـع  يِّوُدَـع َو  اوُذِـخَّتَت  ـال 

. دینکفا اهنآ  اب  یتسود 
هلصاف لاس  ود  زا  دعب  رمع  یبا  يالوم  هک  هدوب  نینچ  نآ  ناتساد  هدش و  لزان  هعتلب  یبا  نب  بطاخ  يهراب  رد  هیآ  نیا  « 1  » دناهتفگ یضعب 

! دومرف نز  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیسر ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تمدخ  دمآ و  هنیدم  هب  هّکم  زا  ردب  گنج  زا 
؟ ییایب اجنیا  هک  دش  ثعاب  يزیچ  هچ  سپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هن  تفگ : نز  يدمآ ؟ يدش و  ناملسم  ایآ 

ناناوج زا  وت  ییاجک  سپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیزاس ، هدروآرب  ار  متجاح  ات  مدرک  ادیپ  دیدش  جایتحا  تفگ : نز  نآ 
. تسا هدرکن  یگدنناوخ  تساوخرد  نم  زا  یسک  ردب  يهعقاو  زا  دعب  تفگ : دوب ، هدنناوخ  نز  نیا  نوچ  هّکم ؟

یّلص ادخ  لوسر  دنداد و  هقفن  كاروخ و  كاشوپ و  وا  هب  درک و  قیوشت  ار  بّلطملا  دبع  نادنزرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ 
حتف يهدامآ  لاح  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا 

__________________________________________________

یمق میهاربا  نب  یلع  ریسفت  ( 1)
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دـصق هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هک  داد  ربخ  اهنآ  هب  تشون و  هّکم  لها  هب  ياهمان  دمآ و  نز  نآ  دزن  هتعلب  یبا  نب  بطاخ  دشیم ، هّکم 
. دراد ار  اهنآ 

دوب هدرک  یفخم  شیاهوم  يـالبال  ار  هماـن  وا  دـش و  جراـخ  اـجنآ  زا  تشاد  هارمه  مه  ار  هماـن  دوب و  لاحـشوخ  هکیلاـح  رد  نز  نآ  سپ 
مالّسلا و هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومن ، هاگآ  هیضق  زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دش ، لزان  ربمغیپ  رب  لیئربج 

. دندوب عاجش  ناراوس  زا  اهنیا  همه  هک  یلاح  رد  داتسرف  ار  دثرم  ابأ  دادقم و  هحلط و  ریبز و  رمع و  راّمع و 
اجنآ رد  ار  نزو  دندیسر  نّیعم  ناکم  نآ  هب  دندمآ و  نوریب  نانآ  دیریگب ، نز  نآ  زا  ار  همان  دیسرب و  هضور  هب  ات  دیورب  دومرف : نانآ  هب  و 

؟ تساجک همان  دنتفگ : وا  هب  دنتفای و 
هک دنتفرگ  میمـصت  دـنتفاین ، ار  همان  دـندرک  وجتـسج  شیتفت و  ار  وا  هچ  ره  تسین  وا  هارمه  ياهمان  هک  درک  دای  ادـخ  هب  دـنگوس  نز  نآ 

دیـشک و فالغ  زا  ار  شریـشمش  تسا و  هتفگن  غورد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مسق  ادخ  هب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  دـندرگرب ،
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. منزیم ار  تندرگ  هن  رگ  روایب و  نوریب  ار  همان  دومرف :
. دنتشگرب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزن  دنتفرگ و  ار  همان  اهنیا  دروآ ، نوریب  شیاهوم  نایم  زا  ار  همان 

هب ادخ  لوسر  ای  تفگ : بطاخ  یسیونب ؟ ياهمان  نینچ  تشاداو  ار  وت  يزیچ  هچ  دومرف : بطاخ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ 
نیرجاهم زا  کی  ره  مدید  یلو  مدرکن ، هلیح  ّشغ و  مدش  صلاخ  وت  اب  هک  یتقو  زا  مدشن و  رفاک  مدروآ  مالسا  هک  یتقو  زا  دنگوس  ادخ 

نم لها  متشادن و  یسک  مدوب و  بیرغ  نم  دننک و  تیامح  نانآ  زا  دنراد و  زاب  گنج  زا  ار  شاهفیاط  هریشع و  هک  دنراد  یـسک  هّکم  رد 
شیوخ  لها  رب  تسنانآ و  نایم  طسو و  رد 
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. درادن اهنآ  هب  يدوس  نم  يهمان  هک  متسنادیم  دشاب و  اهنآ  رس  يالاب  یتسد  متساوخ  مدیسرت و 

رفاک تخـس  قح  نآرق  ینعی  دمآ  امـش  رب  هک  یباتک  هب  نانآ  هک  یتروص  رد  ْمُکاَّیِإ  َو  َلوُسَّرلا  َنوُجِرُْخی  ِّقَْحلا  َنِم  ْمُکَءاج  اِمب  اوُرَفَک  ْدَق  َو 
. دننکیم نوریب  هّکم  زا  ار  امش  لوسر و  دندرک  هراوآ  دوخ  نطو  زا  ادخ  هب  نامیا  مرج  هب  ار  نانمؤم  ادخ و  لوسر  دندش و 

. دیروایب نامیا  هکنیا  يارب  اُونِمُْؤت  ْنَأ 
نوریب نم  يدونـشخ  اـضر و  بلط  نم  هار  رد  داـهج و  يارب  امـش  رگا  ِیتاـضْرَم  َءاـِغْتبا  َو  ِیلِیبَـس  ِیف  ًاداـهِج  ُْمتْجَرَخ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکِّبَر  ِهَّللاـِب 

. تسا کیرحت  جییهت و  يارب  طرش  نیا  دیاهدمآ .
. دینکیم ءاقلا  َنوُّرُِست 

. دیوشیم رهاظ  ءافخ  ّرس و  رد  اهنآ  يوسب  ای  ءافخ  ّرس و  رد  ینعی  ْمِْهَیلِإ 
. دینکیم مالعا  نانآ  هب  ار  لوسر  لاوحا  تساهنآ  امش و  نیب  هک  یتّدوم  ببس  هب  افخ  ّرس و  رد  ای  ِةَّدَوَْملِاب 

. تسا لیعفّتلا  لعفا  ای  لعف  ملعا »  » ظفل مرتاناد  نم  ُمَلْعَأ و  اَنَأ  َو 
. مزاسیم علّطم  زین  ار  مدوخ  لوسر  متسه و  هاگآ  نآ  زا  نم  دیهد  ماجنا  ینلع  ای  ءافخ  رد  هک  ار  يراک  ُْمْتنَلْعَأ  ام  َو  ُْمْتیَفْخَأ  اِمب 

. تسا هتفر  یناطیش  ياههار  هب  ینعی  هدرک ، مگ  ار  یناسنا  هار  دنک  نینچ  هک  یسک  ِلِیبَّسلا  َءاوَس  َّلَض  ْدَقَف  ْمُْکنِم  ُْهلَعْفَی  ْنَم  َو 
تسا . لیلعت  عضوم  رد  هلمج  نیا  ْمُکوُفَْقثَی  ْنِإ 
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هب هچ  ره  دـنینیرید ، نمـشد  نامه  زاب  دـنبای  ّطلـست  امـش  رب  اهنآ  هاگره  ِءوُّسلِاب  ْمُهَتَنِْـسلَأ  َو  ْمُهَیِدـْیَأ  ْمُْکَیلِإ  اوُطُْـسبَی  َو  ًءادـْعَأ  ْمَُکل  اُونوُکَی 

. دنناوت
. متش برض و  لتق و  هب  دننک  زارد  امش  يوس  هب  يدب  هب  ناشنابز  تسد و 

. تسازج طرش و  يهلمج  رب  فطع  هلمج  دیوش . رفاک  زاب  امش  هک  دنرادیم  تسود  ردق  هچ  َنوُرُفْکَت و  َْول  اوُّدَو  َو 
لاح هب  یعفن  دینکیم  تفلاخم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  ناشرطاخ  هب  نانآ و  ببس  هب  هک  امـش  ناکیدزن  ْمُکُماحْرَأ  ْمُکَعَْفنَت  َْنل 

. تشاد دهاوخن  امش 
. دنرادن ناتیارب  يدوس  چیه  امش  نادنزرف  ْمُکُدالْوَأ و  َو ال 

. تسا راتفگ  نیا  تّلع  زا  لاؤس  ای  دوخ ، ناکیدزن  زا  اهنآ  ندرب  هرهب  یگنوگچ  زا  رّدقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا 
. دشابیم نآ  دعب  ام  فرظ  ای  مکعفنت » نل   » ادخ لوق  فرظ  هلمج  نیا  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی 

. دنکیم رارف  يرگید  زا  سک  ره  هک  يوحن  هب  سرت  بارطضا و  تّدش  زا  دتفایم  ییادج  امش  نیب  تمایق  زور  رد  ْمُکَْنَیب  ُلِصْفَی 
. تسا هدش  هدناوخ  لیعفت  باب  زا  دّرجم و  یثالث  زا  لوهجم  مولعم و  تروص  هب  لصفی »  » ظفل و 

زا هن  تسین ، امـش  رب  یتاجن  هار  دـنکیم و  تازاجم  ناتلامعا  رب  ار  امـش  سپ  تسا  هاگآ  امـش  لمع  رب  دـنوادخ  ٌریَِـصب  َنُولَمْعَت  اـِمب  ُهَّللا  َو 
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یلاعت . يادخ  بناج  زا  هن  ناشیوخ و  بناج 
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. دوش ادتقا  تلصخ  يوخ و  نآ  هب  تسا  هتسیاش  هک  وکین  يوخ  تلصخ و  ای  وکین ، يوریپ  رادتقا و  ٌۀَنَسَح  ٌةَوْسُأ  ْمَُکل  َْتناک  ْدَق 
. تسا هعم » : » ادخ لوق  فرظ  ای  لیلعت ، ای  میهاربا »  » زا لدب  هلمج  نیا  اُولاق  ْذِإ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  َمیِهاْربِإ  ِیف 

هچ میتسج ، يرازیب  تئارب و  امـش  زا  ام  دـنتفگ . كرـشم  موق  هب  اهنآ  هک  ْمُِکب  اـنْرَفَک  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَت  اَّمِم  َو  ْمُْکنِم  اُؤآَُرب  اَّنِإ  ْمِهِمْوَِقل 
. تسا يرازیب  هدمآ  ربخ  رد  هچنانچ  اجنیا  رد  رفک  يانعم 

. تسا ناطیش  ضغب  ام  هب  تبسن  امش  ضغب  تسادخ و  هار  رد  ضغب  امش  هب  تبسن  ام  ضغب  ًاَدبَأ  ُءاضْغَْبلا  َو  ُةَوادَْعلا  ُمُکَْنَیب  َو  انَْنَیب  اَدب  َو 
. دوشیم لیدبت  تفلا  ّتبحم و  هب  هنیک  ینمشد و  دیروایب  ادخ  هب  نامیا  رگا  ُهَدْحَو  ِهَّللِاب  اُونِمُْؤت  یَّتَح 

تسا و عّرفم  يانثتـسا  ای  ّمات ، مالک  رد  لصّتم  يانثتـسا  وحن  هب  تسا  میهاربا  زا  انثتـسا  هلمج  نیا  تفگ ، میهاربا  هکنآ  اـّلا  َمیِهاْربِإ  َلْوَق  اَّلِإ 
. مالّسلا هیلع  میهاربا  لوق  رد  رگم  زیچ  ره  رد  میهاربا  زا  وکین  دیلقت  يوریپ و  تسامش  يارب  تسا : نینچ  نآ  ریدقت 

. دوب رازیب  نآ  زا  هن  رگ  دوب و  هداد  میهاربا  هک  دوب  ياهدعو  تهج  هب  میهاربا  راتفگ  نیا  ََکل  َّنَرِفْغَتْسََأل  ِهِیبَِأل 
. متسین کلام  ار  يزیچ  نم  ادخ  باذع  زا  ایادخ  تمحر  زا  ای  ادخ ، بناج  زا  ٍءْیَش  ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ََکل  ُِکْلمَأ  ام  َو 

تشگزاب  میدروآ  وت  هاگرد  هب  ور  همه  زا  میدرک و  لّکوت  وت  رب  ملاع  رد  ام  اهلا  راب  ُریِصَْملا  َْکَیلِإ  َو  اْنبَنَأ  َْکَیلِإ  َو  اْنلَّکََوت  َْکیَلَع  انَّبَر 
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. تسوت يوس  هب  قلخ  مامت 
تافـص تبـسن  كرت  اب  هبانا  نیا  ربانب  سفن و  هب  لعف  تبـسن  كرت  اب  رگم  دوشیمن  قّقحم  لّکوت  نوچ  تسا ، هناـگهس  ياـهانف  هب  هراـشا 

. دوشیم قّقحم 
یّـسأت نآ  هب  دـیاب  هک  تسا  ییاهزیچ  يهلمج  زا  تسا و  لّوا  لوق  لوقم  زا  هلمج  نیا  تسا و  تاذ  يانف  هب  هراشا  ُریِـصَْملا » َْکَیلِإ   » ظفل و 

. درک
. هدن رارق  راّفک  لالضا  باذع و  ای  ییاوسر ، تحیضف و  ای  رفک ، ای  هانگ  مثا و  ای  یهارمگ  ای  ناحتما  ار  ام  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ًۀَْنِتف  اْنلَعَْجت  انَّبَر ال 

. هدن رارق  ناحتما  دروم  راّفک  باذع  رطاخ  هب  ار  ام  ای  هدن  رارق  اهنآ  يارب  روما  نیا  ببس  ار  ام  ینعی 
تلاح کی  رد  ار  نانآ  هک  تسا  نیا  نتفرگ  رارق  راّفک  ناحتما  ببس  يانعم  هدن و  رارق  ناحتما  دروم  ار  ام  راّفک  نتفای  تیاده  رطاخ  هب  ای 

نیب عازن  هملک و  فالتخا  ای  دـنوش ، بکترم  دـیابن  هک  یـصاعم  باکترا  ای  تبیـصم  ءالتبا و  تجاـح ، رقف و  لـیبق  زا  دـهد ، رارق  یّـصاخ 
زا فعـض  اهنآ و  اب  هلداجم  ای  اهنآ ، اب  هضراعم  ای  دـنراد ، هک  ییاـهزیچ  ضعب  رد  ناـنآ  زا  يوریپ  اـی  راّـفک ، تـالاوم  یتسود و  اـی  ناـنآ ،

هلتاقم و ببـس  ای  دـنریگ ، رارق  ناشنید  زا  ای  نانآ  دوخ  زا  ترفن  دروم  ای  شنزرـس  هضراعم و  ای  تبیغ  اـی  ازهتـسا  دروم  هک  ناـنآ  باوج 
. دوش گنج 

. دننادرگرب ار  ام  وت  نید  زا  هک  نکن  ّطلسم  ام  رب  ار  راّفک  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دناهتفگ : یضعب 
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رارق نانآ  يارب  شیامزآ  ناحتما و  تروص  نیا  رد  هک  میـشابن  ناشوریپ  مینک و  ربص  نانآ  تّیذا  رب  ات  نک  فطل  ام  هب  دناهتفگ : یـضعب  و 
. میریگ

ات دوب ، ینغ  هکنآ  رگم  دوبن  يرفاک  دوب و  ریقف  هکنآ  رگم  دوبن  ینمؤم  مدآ  نادنزرف  زا  دومرف : هک  تسا  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
لاوـما و نینمؤـم  ناـیم  رد  دـنوادخ  سپ  هدـن  رارق  راّـفک  يارب  ناـحتما  ار  اـم  اراـگدرورپ  درک  ضرع  دـمآ و  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  هـکنآ 

. داد رارق  یتاجاح  لاوما و  زین  راّفک  رد  هچنانچ  داد ، رارق  یتاجایتحا 
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. دنیامنن شومارف  هتشاذگ  نینمؤم  رب  تّنم  هک  ار  وا  راک  نیا  دنیامن و  رّکشت  مالّسلا  هیلع  میهاربا  زا  تسا  بجاو  نینمؤم  رب  میوگیم : نم 
. یهدن رارق  ام  ریغ  شیامزآ  هنتف و  ار  ام  هجیتن  رد  ینکن و  هذخاؤم  نادب  ار  ام  ات  شخبب  ام  رب  هدش  طیرفت  ام  زا  هک  ار  هچنآ  اَنل  ْرِفْغا  َو 

. یتسه تعانم  اب  بلاغ و  وت  ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  انَّبَر 
راوتسا و قیقد و  ياهتیاغ  رب  لمتشم  هک  یلاح  رد  دنکیم ، نقتم  ار  شنیرفآ  عضو و  دنادیم ، ار  روما  تاکن  قیاقد و  هک  یسک  ُمیِکَْحلا 

. تسا مکحم 
. شموق میهاربا و  رد  ْمِهِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل 

. دنراد ادخب  دیما  هک  تسا  یناسک  هب  نآ  صیصخت  دیکأت و  بیغرت و  يارب  هلمج  نیا  رارکت  ٌۀَنَسَح  ٌةَوْسُأ 
دنکیمن . ادتقا  یّسات و  وا  ریغ  اّما  دشاب و  ادخ  هب  راودیما  هک  تسا  یسک  صوصخم  ادتقا  هوسا و  نیا  َرِخْآلا  َمْوَْیلا  َو  َهَّللا  اوُجْرَی  َناک  ْنَِمل 
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هب هک  دوب  نیا  باب  زا  دومن  یّـسات  هب  رما  دنوادخ  دنناسریمن و  يررـض  ادـخ  هب  دـننادرگ  يور  یّـسات  زا  هک  امـش  زا  یناسک  َّلَوَتَی  ْنَم  َو 

. دیامن مّحرت  امش 
. دوشن هچ  دوشب  دمح  هچ  تسا  زاینیب  یلاعت  يادخ  ُدیِمَْحلا  ُِّینَْغلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإَف 

رارق رب  دننیکرـشم  هک  ناتنانمـشد  امـش و  ناـیم  یتسود  ادـخ  هک  تسا  دـیما  ًةَّدَوَم  ْمُْهنِم  ُْمْتیَداـع  َنیِذَّلا  َْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  َلَـعْجَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَـسَع 
. تسا رّدقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  دنادرگ ،

. دیامن لیدبت  تالاوم  ّتبحم و  هب  ار  يرازیب  ینمشد و  هک  دراد  تردق  دنوادخ  ٌریِدَق  ُهَّللا  َو 
رداص تلاهج  يور  زا  امـش  زا  هک  ار  هچنآ  امـش و  اب  ینمـشد  دننام  هدش  رداص  تلاهج  يور  زا  اهنآ  زا  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو 

. دشخبیم اهنآ  اب  یتسود  دننام  هدش 
. دشخبیم هک  دشخبب  ار  امش  هکنیا  هب  دسرب  هچ  ات  دنکیم  محر  امش  اهنآ و  هب  دنوادخ  ٌمیِحَر 

نینمؤم هب  تبـسن  هّکم  لها  درک و  عطق  ار  هّکم  لها  زا  ناشموق  زا  نینمؤم  تیـالو  دـنوادخ  هدـمآ : مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  يربخ  رد  و 
رارق تّدوم  یتسود و  دـیراد  ینمـشد  اهنآ  اب  هکنانآ  امـش و  نیب  دـنوادخ  هک  تسا  دـیما  دومرف : سپ  دـندرک ، ینمـشد  توادـع و  راهظا 

لوسر دندرک و  هحکانم  تطلاخم و  ترشاعم و  نانآ  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  دندروآ  مالـسا  هّکم  لها  یتقو  دهد ،
«1 . » دومن جاودزا  برح  نب  نایفس  وبا  رتخد  ۀبیبح  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 
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نید رد  امـش  اب  هکنانآ  یتسود  زا  ار  امـش  ادخ  ْمُهوُّرَبَت  ْنَأ  ْمُکِرایِد  ْنِم  ْمُکوُجِرُْخی  َْمل  َو  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُکُوِلتاُقی  َْمل  َنیِذَّلا  ِنَع  ُهَّللا  ُمُکاْهنَی  ال 

. دییوج اهنآ  زا  يرازیب  ات  دنکیمن  یهن  دندومنن  نوریب  ناتراید  زا  ار  امش  هدرکن و  ینمشد  لاتق و 
. دشابیم ْمُکُوِلتاُقی » َْمل  َنیِذَّلا   » زا لدب  مهوّربت » نا   » ظفل

. دینک راتفر  فاصنا  تلادع و  هب  اهنآ  اب  هکلب  ْمِْهَیلِإ  اوُطِسُْقت  َو 
. تسا هدش  نیمضت  اوضقت »  » يانعم اوطسقت »  » ظفل رد 

ْمُهْوَّلََوت ْنَأ  ْمُکِجارْخِإ  یلَع  اوُرَهاظ  َو  ْمُکِرایِد  ْنِم  ْمُکوُجَرْخَأ  َو  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُکُولَتاق  َنیِذَّلا  ِنَع  ُهَّللا  ُمُکاـْهنَی  اـمَّنِإ  َنیِطِـسْقُْملا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ 
ناتنطو زا  دندرک و  لاتق  امـش  اب  نید  رد  هک  دـنکیم  یهن  یناسک  یتسود  زا  ار  امـش  اهنت  درادیم و  تسود  ار  داد  لدـع و  اب  مدرم  ادـخ 

. دیریگن تسود  ار  اهنآ  ات  دندش  تسدمه  امش  ندرک  نوریب  رب  دندومن و  نوریب 
. دشابیم مهّولوت » نا  ۀهارک   » نآ ریدقت  ای  تسا ، ْمُکُولَتاق » َنیِذَّلا   » زا لدب  ْمُهْوَّلَوَت » ْنَأ   » ظفل

. دننک يرای  یتسود و  نآ  اب  هک  امش  زا  یناسک  َنوُِملاَّظلا و  ُمُه  َِکئلوُأَف  ْمُهَّلَوَتَی  ْنَم  َو 
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. دنراذگیم توادع  ياج  رد  ار  نآ  هکلب  دنراذگیم ، شدوخ  عضوم  ریغ  رد  ار  تیالو  هک  هن  نیدب و  دنتسه ، ملاظ  راکمتس و  نانآ 
. دیدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

__________________________________________________

نیلقثلا رون  یمق - میهاربا  نب  یلع  ( 1)
147 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد طاـشن  هدرک و  ناربـج  ار  بیدأـت  تمحز  اـت  درک  ادـن  رّدـصم  ارنآ  اذـل  تسا و  نینمؤم  يارب  يرگید  بدا  مـالک و  يادـتبا  هلمج  نیا 
. دنک داجیا  نداد  شوگ 

دنکیم تقباطم  تقفاوم و  ناشیاهلد  اب  ناشنابز  دینیبب  دـینک  ناحتما  ار  اهنآ  هک  هنوگ  نیدـب  َّنُهُونِحَْتماَف  ٍتارِجاهُم  ُتانِمْؤُْملا  ُمُکَءاج  اذِإ 
؟ هن ای 

لابند هب  هدوبن ، صوصخم  ینیمز  هب  تبغر  لیامت و  هیحان  زا  اهنآ  جورخ  دندشن و  جراخ  رسمه  يهنیک  ضغب و  زا  هک  دنروخب  مسق  ینعی 
. دناهدش جراخ  هّلل  ّبح  تهج  زا  طقف  هکلب  دناهدوبن  ینید  ندرک  ادیپ 

«1 . » دشابیم مالسا  نید  رب  ندش  فّرشم  يانعم  ای  هدننک  قیدصت  هدننک و  ناعذا  ینعی  تانمؤم  نیا  ربانب  و 
رگا دنادرگرب و  نانآ  هب  ار  وا  دیایب  هّکم  لها  زا  سک  ره  هک  دومن  هحلاصم  هّیبیدح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دناهتفگ : یـضعب 
هعیبس دادرارق  نیا  نتـشون  زا  غارف  زا  دعب  دـننادرگنرب ، دـنرادهگن و  اهنآ  دـنورب  راّفک  دزن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  زا 

دمآ موزخم  ینب  هفئاط  زا  رفاسم  هعیبس  رسمه  دوب ، هیبیدح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزن  دروآ  مالـسا  هکیلاح  رد  ثراح  رتخد 
طرش زورما  وت  نادرگرب ، نم  هب  ار  مرسمه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ای  تفگ : دوب . رفاک  وا  هک  یلاح  رد  درکیم  بلط  ار  شرـسمه  و 

هچ ره  نز و  نآ  رهم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـش ، لزان  هیآ  سپ  ینادرگ ، رب  ام  هب  ار  وا  دـمآ  وت  دزن  ام  زا  سک  ره  هک  يدرک 
«2 . » دنادرگنرب ار  هعیبس  داد و  شرهوش  هب  ار  دوب  هدرک  جرخ  وا  رب  شرهوش  هک 

__________________________________________________

عماج ج 7 ص 126. ریسفت  نایبلا - عمجم  ( 1)
عماج ج 7 ص 126. ریسفت  ( 2)
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ناحتما یتقو  ار  اهنز  یلو  دنادرگیمرب  دمآیم  هک  ار  يدرم  ره  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  درک و  جاودزا  وا  اب  باطخ  نب  رمع  و 

. دنادرگیمنرب دندشیم 
. دوش رهاظ  امش  رب  اهنآ  نامیا  ات  دهدیم  ناحتما  راوشد  امش  هب  دنادیم و  ار  اهنآ  نامیا  دنوادخ  َّنِِهنامیِِإب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا 

رب ناـشرفاک  نارهوش  هب  رگید  ار  ناـنآ  دیتخانـش  ناـشنامیا  اـب  رگا  ْمَُهل  ٌّلِـح  َّنُه  ـال  ِراَّفُْکلا  َیلِإ  َّنُهوُعِجْرَت  ـالَف  ٍتاـنِمْؤُم  َّنُهوُُمتِْملَع  ْنِإَـف 
. تسا لیلعت  عضوم  رد  هلمج  نیا  دنوشیمن ، لالح  راّفک  نآ  رب  نمؤم  نانز  نیا  زگره  هک  دینادرگم 

. دنتسین لالح  نانز  نیا  رب  رفاک  نارهوش  نآ  َّنَُهل و  َنوُّلِحَی  ْمُه  َو ال 
هرصب رد  تسام و  نید  رب  تسا و  فراع  ام  يأر  رب  هرـصب  رد  دراد  يرهاوخ  نم  رـسمه  دش : هتفگ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدش  تیاور 

نآ رد  یتمعن  چیه  هن ، دومرف : تسین ؟ وا  اب  يهدیقع  مه  هک  یسک  هب  منکب  جیوزت  ار  وا  دنکدنا  دنـشاب  ام  يأر  رب  فراع  هک  ام  ناشیکمه 
. دیهدب راّفک  هب  ْمُهُوتآ  َو  « 1 « » ِراَّفُْکلا َیلِإ  َّنُهوُعِجَْرت  الَف  : » دیامرفیم یلاعت  يادخ  تسین ،

. نآ ریغ  رهم و  دننام  دندرک ، جرخ  اهنز  نآ  رب  هک  هچنآ  اوُقَْفنَأ  ام 
. ندش ناملسم  سپ  تسا  نانز  نآ  حاکن  يهزاجا  صیخرت و  َّنُهوُحِْکنَت  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  َحانُج  َو ال 
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ار نانز  نآ  يهیرهم  هک  یتقو  َّنُهَروُجُأ  َّنُهوُُمْتیَتآ  اذِإ 
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 304. رون  ریسفت  یفاک - ( 1)
149 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هکنآ رب  دنکیم  تلالد  انعم  نیا  تسا و  نز  سومان  لباقم  رد  عضب و  لذـب  ترجا  هیرهم  نوچ  دـیمان ، ترجا  روجا و  ار  اههیرهم  دـیداد ،
. درک افتکا  ددرگیمرب  نارهوش  هب  هک  ییادتبا  ياهرهم  هب  دوشیمن  اهنز  يهیرهم  رد 

. دنتسین لالح  رفاک  نانز  يارب  ناملسم  نادرم  نینچمه  دنتسین ، لالح  راّفک  يارب  نمؤم  ياهنز  هک  روطنامه  ِِرفاوَْکلا  ِمَصِِعب  اوُکِسُْمت  َو ال 
تمرح رب  هک  روطنامه  هیآ  نیا  تسا ، دنبندرگ  هدالق و  يانعم  هب  دوشیم  مومضم  یهاگ  نیع و  هرسک  اب  ۀمـصع »  » عمج مصع »  » ظفل و 

. دراد تلالد  زین  یباتک  ياهنز  تمرح  رب  دراد  تلالد  كرشم  نانز 
. دش قحلم  راّفک  هب  امش  زا  ینز  رگا  ُْمتْقَْفنَأ  ام  اُولَئْس  َو 

تـساوخ رد  زین  نانآ  دینکب و  دـیدرک  جرخ  قافنا و  هک  ار  هچنآ  تساوخ  رد  امـش  دوب  ینامیپ  دـهع و  امـش  نیب  رگا  اوُقَْفنَأ  ام  اُولَئْـسَْیل  َو 
نانآ دندش  قحلم  نانآ  هب  امش  زا  هک  ینانز  دینادرگنرب و  اهنآ  يوس  هب  دنوشیم  قحلم  امش  هب  هک  ینانز  دنیامنب و  دندرک  قافنا  ار  هچنآ 

. دینادرگن رب  رگید  ار 
. دش هتفگ  دنوشیم  قحلم  اهنآ  هب  ای  امش  هب  هک  ینانز  مکح  زا  هک  هچنآ  ْمُِکلذ 

. دنکیم مکح  نآ  هب  امش  نیب  دنوادخ  هک  تسادخ  مکح  ْمُکَْنَیب  ُمُکْحَی  ِهَّللا  ُمْکُح 
. تساناد ملاع و  تسا  ماکحا  لاعفا و  رب  ّبترتم  هک  ییاهتیاغ  اهتحلصم و  هب  دنوادخ  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو 

دّدعتم و  حلاصم  ياراد  رگم  دنکیمن  مکح  یمکح  هب  عفان و  مکحم و  راوتسا و  تایاغ  اب  رگم  دهدیمن  ماجنا  ار  يراک  دنوادخ  ٌمیِکَح 
150 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشاب فیرش  تایاغ 
. دش توف  امش  زا  يزیچ  کی  رگا  ٌءْیَش  ْمُکَتاف 

. ددرگیمرب راّفک  هب  هچنآ  ِراَّفُْکلا  َیلِإ  ْمُکِجاوْزَأ  ْنِم 
. دیدیسر تمینغ  هب  راّفک  بناج  زا  ُْمْتبَقاعَف 

. تسا نینمؤم  هب  باطخ  اُوتآَف 
رگا نینمؤم  يا  ینعی  دیهدب ، دناهدرک  قافنا  هک  رادقم  نامه  هب  تسا  هدیسر  امـش  هب  هک  یتمینغ  زا  اوُقَْفنَأ  ام  َْلثِم  ْمُهُجاوْزَأ  ْتَبَهَذ  َنیِذَّلا 

. دیهدب اهنآ  هب  دناهداد  هقفن  ناشنارسمه  هک  رادقم  نآ  نیملسم  لاملا  تیب  زا  دیتفای  تسد  رگید  نانز  رب 
رد امش  يوس  هب  اهنآ  نانز  ندمآ  ای  تمینغ ، نتفرگ  دوصقم  ای  دیریگب ، ریسا  راّفک  زا  ار  نانز  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دناهتفگ  یـضعب  و 

. دنشاب هدروآ  نامیا  هک  یلاح 
. دناهدرک قافنا  هک  ار  هچنآ  ندادن  زا  دیسرتب  نینمؤم  يا  اوُقَّتا  َو 

نانآ ياهرهم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  هک  دنتسویپ  نیکرشم  هب  رفن  شش  نینمؤم  نانز  زا  دناهتفگ : یـضعب  « 1  » َنُونِمْؤُم ِِهب  ُْمْتنَأ  يِذَّلا  َهَّللا 
. تخادرپ ناشنارسمه  هب  ار 

هّللا یّلص  ادخ  لوسر  هچ  تسا ، وا  هب  صوصخم  مکح  نوچ  دومن ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  هب  صوصخم  ار  ءادن  باطخ و  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
. وا ریغ  هن  تفرگیم ، تعیب  نانز  نادرم و  زا  هک  دوب  هلآ  هیلع و 

__________________________________________________
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تفرگ ار  وا  هیواعم  نیکرـشم  اب  دـنام  هنیدـم و  هب  درکن  ترجه  وا  اب  دوب  رمع  لاـیع  هریغم  نب  هیما  رتخد  هک  دوب  نآ  هیآ  لوزن  ببـس  ( 1)
. داد رمع  هب  تفرگ و  هیواعم  زا  راگدرورپ  رما  قوف و  هیآ  روتسد  هب  ار  وا  قادص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

عماج ج 7 ص 128 ریسفت 
151 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنتسه مالسا  رب  فرشم  هک  نانآ  ای  دنراد ، نیقی  ناعذا و  هک  نانآ  ُتانِمْؤُْملا  َكَءاج  اذِإ 
دوب و هدـماین  ادـخ  بناج  زا  یلوسر  یتّدـم  دوب و  نالوسر  ترتف  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تثعب  نامز  نوچ  َکَـنِْعیاُبی 

. دوب اهریخ  همه  لصا  هک  تعیب  راثآ  دنتفرگیم ، نیمّلعم  ناردپ و  زا  ار  ناشنید  مدرم  دوب ، نتفر  نیب  زا  لاح  رد  ماکحا 
لوقع مدرم و  راظنا  رد  تعیب  راثآ  هکلب  دوب ، هتفر  اهنهذ  زا  یّلک  هب  دوب  هدرک  تعیب  هب  قیدصت  هکنآ  رگم  دوبن  ینید  تعیرـش و  چـیه  و 

. دوب بیرغ  بیجع و  نانآ  ییزج 
ار راک  نیا  دیاب  دـهاوخیم  مالـسا  سک  ره  هک  دـندید  دـندرک و  هدـهاشم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  ار  راک  نیا  یتقو  نادرم 

. دنناسرب ماجنا  هب  ار  تعیب  راک  نیا  دیاب  دنهاوخب  ار  مالسا  رگا  هک  دندرک  ادیپ  نیقی  دهد  ماجنا 
تـسا نامه  طقف  مالـسا  هک  دندوب  هدرک  ادـیپ  داقتعا  نانآ  هک  ایوگ  دوب و  ناهنپ  یفخم و  نانآ  رب  تعیب  بوجو  هک  ایوگ  سپ  نانز  اّما  و 

: دنیوگب هک 
قّقحم تعیب  اب  زج  مالسا  اّما  دنتسه و  ناما  رد  طقف  هملک  نیا  اب  هک  دنتـسنادیمن  و  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  دّمحم  هّللا  ّالا  هلا  «ال 

«1 . » دشاب زین  نانآ  رب  تعیب  بوجو  زا  هیانک  ات  دومن  نایب  ار  نانآ  تعیب  یگنوگچ  یلاعت  يادخ  دوشیمن ،
. دنرواین ادخ  هب  كرش  زگره  رگید  هک  ًاْئیَش  ِهَّللِاب  َنْکِرُْشی  ْنَأ ال  یلَع 

تقرس و َّنُهَدالْوَأ و  َْنُلتْقَی  َو ال  َنِینْزَی  َو ال  َْنقِرْسَی  َو ال 
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 307 رون  ریسفت  یمق  میهاربا  نب  یلع  ( 1)
152 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دننکن روگ  هب  هدنز  ار  ناشنادنزرف  ینعی  دنناسرن ، لتق  هب  ار  دوخ  دالوا  دننکن و  يراکانز 
. دندنبن دوخ  ياپ  تسد و  نایم  ناتهب  ارتفا و  یسک  رب  َّنِِهلُجْرَأ و  َو  َّنِهیِْدیَأ  َْنَیب  ُهَنیِرَتْفَی  ٍناتُْهِبب  َنِیتْأَی  َو ال 

. تسا وت  زا  نم  دنزرف  هّچب  نیا  تفگیم ، شرهوش  هب  درکیم و  ادیپ  ار  ياهّچب  نز  هک  هدوب  رارق  نیا  زا  ناتساد  دناهتفگ : یضعب 
نز مکـش  نوچ  ددـنبیم ، غورد  هب  شرهوش  هب  نز  هک  تسا  يدـنزرف  زا  هیانک  دوشیم  هدز  اپ  ود  تسد و  ود  نیب  هک  یناـتهب  زا  دوصقم 

. تسا هدش  عقاو  اپ  ود  نیب  دروآیم  ایند  هب  ار  هّچب  هک  نز  جرف  هدش و  عقاو  وا  تسد  ود  نیب  دنکیم  لمح  ار  هّچب 
. تسا هتشذگ  انز  زا  یهن  طرش  نوچ  دنک ، یهن  انز  دنزرف  ندروآ  زا  هک  تسین  نیا  هیآ  يانعم  و 

نداد تبـسن  مدرم و  هب  نتـسب  غورد  هنـصحم و  ناـنز  هب  اـنز  نداد  تبـسن  تسا  هدـش  یهن  نآ  زا  هک  ناـتهب  زا  روظنم  دـناهتفگ  یـضعب  و 
. دننک تعیب  وت  اب  دنتساوخ  لبقتسم  وحن  هب  نارسمه  هب  نادنزرف 

. تسین فورعم  زج  ینکیم  رما  وت  هچنآ  هب  نوچ  دننکن  ینامرفان  ینکیم  رما  وت  هک  هچنآ  رد  ینعی  ٍفوُْرعَم  ِیف  َکَنیِصْعَی  َو ال 
هدنزرمآ رایسب  ادخ  هک  بلط  نارفغ  شزرمآ و  ادخ  زا  نانآ  رب  نک و  تعیب  اهنآ  اب  طرـش  نیدب  ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  َّنَُهل  ْرِفْغَتْـسا  َو  َّنُهِْعیابَف 

. تسا نابرهم  و 
هتسب ریش  اب  رینپ  يهیام  هک  یمادام  تسا و  هدوب  دوجو  ریش  يارب  رینپ  يهیام  يهلزنم  هب  هدوب  لومعم  عیارش  عیمج  رد  هک  تعیب  هک  نادب 

153 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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. دوشیمن هویم  لماح  تخرد  دوشن  حیقلت  هک  مادام  هک  تسامرخ ، تخرد  يهویم  حیقلت  يهلزنم  هب  دوشیمن ،
تخرد هب  نیریش  تخرد  ندز  دنویپ  ندرک و  لصو  يهلزنم  هب  دوشیم و  لصاح  زغم  دوجو  هتـسپ  ودرگ و  يارب  هک  تسا  تعیب  نیمه  اب 

. دوشیمن نیریش  نآ  يهویم  دوشن  هدز  دنویپ  نآ  هب  نیریش  تخرد  زا  رگا  هک  تسا  خلت 
. دنتشاد مامتها  تعیب  هب  رما  يادتبا  نامه  زا  یتعیرش  ره  رد  اذل  و 

. تفرگیم تعیب  نخس  مالک و  اب  نانز  زا  هیآ  نیا  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دناهتفگ : یضعب 
. دوب شکلام  هک  ینز  زج  تفرگن  سامت  ینز  چیه  تسد  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تسد  و 

تفگیم دربیم و  ورف  نآ  رد  ار  شیوخ  تسد  درکیم ، رـضاح  بآ  هساک  کی  دریگب  تعیب  ناـنز  زا  تساوخیم  هاـگره  هدـش : تیاور 
«1 . » دندربیم ورف  بآ  نآ  رد  ار  ناشتسد  نانز  سپس  دروآیم  نوریب  ار  شتسد  سپس  تسا ، هتفگ  ادخ  ار  هچنآ 

. تفرگیم تعیب  سابل  يور  زا  نانز  اب  دناهتفگ  یضعب 
دوش هتفرگ  دهع  نانآ  زا  هک  تسا  نیا  دنتسین  يرای  کمک و  لها  اهگنج  رد  نانآ  هکنآ  اب  نانز  زا  نتفرگ  تعیب  تّلع  دناهتفگ : یـضعب 

. دشیم عقاو  مالسا  ردص  رد  بلطم  نیا  دنیامن و  حالصا  ار  ناشدوخ  ياهرسمه  اهسفن و  نید و  رد  ات 
هک یماکحا  رد  فاکش  یتسس و  هک  هدوب  نید  يارب  تعیب  زین  و 

__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 307 رون  ریسفت  عماج ج 7 ص 128 و  ریسفت  ( 1)
154 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا ات  تفرگیم  تعیب  نانآ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ  دـیاین  شیپ  نانز  يارب  دوب  هدروآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
«1 . » دیامن يریگولج  رما  نیا 

. دیدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
. داد رارق  باطخ  دروم  ار  نینمؤم  يهمه  دوبن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  هب  صوصخم  مکح  نیا  نوچ 

. دیریگم دوخ  رادتسود  رای و  هدرک  بضغ  اهنآ  رب  ادخ  هک  ار  یموق  زگره  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبِضَغ  ًامْوَق  اْوَّلَوَتَت  ال 
نیا زا  ار  نانآ  یلاعت  يادخ  هک  دنوش  دنمهرهب  اهنآ  ياههویم  زا  ات  دندادیم  دوهی  هب  ار  نیملسم  رابخا  ناناملـسم  يارقف  دناهتفگ : یـضعب 

. درک یهن  راک 
زا هک  روطنامه  ای  دنـسرتیم ، ترخآ  زا  دنتـسه  روبق  لها  سنج  زا  هک  راّفک  ِرُوبُْقلا  ِباحْـصَأ  ْنِم  ُراَّفُْکلا  َسِئَی  امَک  ِةَرِخْآلا  َنِم  اوُِسئَی  ْدَـق 

. دنوش هدنز  روبق  لها  هک  دنسرتیم  نآ  زا  راّفک  ای  دنسرتیم ، اهنآ  هب  روبق  لها  زا  يربخ  ندیسر 
__________________________________________________

ریما ردام  دـسا  رتخد  همطاف  درک  ترجه  هنیدـم  هب  هکم  زا  هداـیپ  دومن و  تعیب  نم  اـب  هک  ینز  لوا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  ( 1)
. دوب مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

 ].....[ عماج ج 7 ص 128 ریسفت 
155 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

155 ص :  ّفّصلا .....  ةروس 

هراشا

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3367 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هیآ  هدراهچ  لماش  تسا و  یندم  هروس  نیا 

155 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 1  (: 61  ) فصلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ْنَأ ِهَّللا  َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک  ( 2  ) َنُولَعْفَت ام ال  َنُولوُقَت  َِمل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( 1  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  َحَّبَس 

(4  ) ٌصوُصْرَم ٌناْیُنب  ْمُهَّنَأَک  افَص  ِِهلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی  َنیِذَّلا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ( 3  ) َنُولَعْفَت ام ال  اُولوُقَت 
َنیِقِساْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  َو  ْمَُهبُوُلق  ُهَّللا  َغازَأ  اوُغاز  اَّمَلَف  ْمُْکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْدَق  َو  ِینَنوُذُْؤت  َِمل  ِمْوَق  ای  ِهِمْوَِقل  یـسُوم  َلاق  ْذِإ  َو 

ُهُمْسا يِدَْعب  ْنِم  ِیتْأَی  ٍلوُسَِرب  ًارِّشَبُم  َو  ِةارْوَّتلا  َنِم  َّيَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  ْمُْکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنِإ  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  ای  َمَیْرَم  ُْنبا  یَسیِع  َلاق  ْذِإ  َو  ( 5)
يِدْهَی ُهَّللا ال  َو  ِمالْـسِْإلا  َیلِإ  یعْدـُی  َوُه  َو  َبِذَْـکلا  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو  ( 6  ) ٌنِیبُم ٌرْحِـس  اذه  اُولاق  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُهَءاج  اَّمَلَف  ُدَمْحَأ 

ِّقَْحلا ِنیِد  َو  يدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  ( 8  ) َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْول  َو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللا  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدیُِری  ( 7  ) َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا 
(9  ) َنوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْول  َو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل 

َو ْمُِکلاْومَِأب  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِـهاُجت  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللاـِب  َنُونِمُْؤت  ( 10  ) ٍمِیلَأ ٍباذَـع  ْنِم  ْمُکیِْجُنت  ٍةَراِجت  یلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَه  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
ِتاَّنَج ِیف  ًۀَبِّیَط  َنِکاسَم  َو  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُْکلِخْدـُی  َو  ْمَُکبُونُذ  ْمَُکل  ْرِفْغَی  ( 11  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ْمُکِـسُْفنَأ 

ِهَّللا َراْصنَأ  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  ( 13  ) َنِینِمْؤُْملا ِرَِّشب  َو  ٌبیِرَق  ٌحـْتَف  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌرْـصَن  اـهَنوُّبُِحت  يرْخُأ  َو  ( 12  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلذ  ٍنْدَـع 
ٌۀَِفئاط ْتَرَفَک  َو  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ْنِم  ٌۀَِفئاط  ْتَنَمآَف  ِهَّللا  ُراْصنَأ  ُنَْحن  َنوُّیِراوَْحلا  َلاق  ِهَّللا  َیلِإ  يِراْصنَأ  ْنَم  َنیِّیِراوَْحِلل  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  َلاق  امَک 

(14  ) َنیِرِهاظ اوُحَبْصَأَف  ْمِهِّوُدَع  یلَع  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَنْدَّیَأَف 
156 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

156 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. هنازرف دنمزوریپ  تسوا  دنک و  شیاین  ار  دنوادخ  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ 

. دیهدیمن ماجنا  هک  دییوگیم  يزیچ  ارچ  نانمؤم  يا 
. دیهدیمن ماجنا  هک  دییوگب  ار  يزیچ  هک  تسا  روفنم  سب  دنوادخ  دزن 

زا هتخیر  يداـینب  ناـشیا  ییوـگ  هکناـنچ  دـننکیم ، داـهج  فـص  رد  فـص  وا  هار  رد  هک  ار  یناـسک  دراد  تـسود  دـنوادخ  تـقیقح  رد 
دنابرس

سپ متسه ، امش  يوس  هب  دنوادخ  ربمایپ  هک  دینادیم  هکنآ  لاح  دیرازآیم ، ارم  ارچ  نم  موق  يا  تفگ  شموق  هب  یـسوم  هک  دوب  نینچ  و 
. دنکیمن تیاده  ار  نانامرفان  دنوادخ  دینادرگرب و  ار  ناشیاهلد  ادخ  دنتشگرب  قح ) زا   ) نوچ

يهدـنراد راوتـسا  و ) ، ) متـسه امـش  يوس  هب  دـنوادخ  ربماـیپ  نم  لیئارـسا  ینب  يا  تفگ  مالّـسلا  اـمهیلع  میرم  نب  یـسیع  هک  دوب  نینچ  و 
دمحا شمان  دیآیم و  نم  زا  سپ  هک  يربمایپ  هب  رگتراشب  تسا و  نم  يور  شیپ  هک  یتاروت 

157 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا راکشآ  يوداج  نیا  دنتفگ  دروآ  فرگش  ياههدیدپ  ناشیا  رب  نوچ  هاگنآ  تسا ،
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، ددنب غورد  دنوادخ  رب  هک  یسک  زا  رتراکمتس  تسیک  و 
. دنشاب هتشاد  شوخان  نارفاک  هکنآ  ول  و  تسا ، شیوخ  رون  شخب  لامک  دنوادخ  هکنآ  لاح 

هتشاد شوخان  ناکرـشم  ول  دنادرگ و  زوریپ  نایدا  يهمه  رب  ار  نآ  ات  تسا  هداتـسرف  قح  نید  تیاده و  اب  ار  شربمایپ  هک  تسا  یـسک  وا 
. دنشاب

؟ دناهریم كاندرد  باذع  زا  ار  امش  هک  موش  نومنهر  يدتس  داد و  هب  ار  امش  ایآ  نانمؤم  يا 
. تسا رتهب  ناتیارب  دینادب ، رگا  نیا  دینک ، داهج  ادخ  هار  رد  ناتناج  ناتلام و  هب  دیروآ و  نامیا  وا  ربمایپ  دنوادخ و  هب  هکنیا ) نآ  (و 

رد هدیدنـسپ  كاپ و  ياههناخ  تسا و  يراج  نآ  تسد  ورف  زا  نارابیوج  هک  ییاهناتـسوب  هب  ار  امـش  دزرماـیب و  ار  ناـتناهانگ  امـش  رب  اـت 
. تسا گرزب  يراگتسر  نیا  دروآ ، رد  ندع  ياهتشهب 

هد تراشب  ار  نانمؤم  کیدزن و  يزوریپ  دنوادخ و  بناج  زا  يرای  دیراد : شوخ  ار  نآ  هک  يرگید  تمعن )  ) و
ناروای ادـخ  نید  هار  رد  یناسک  هچ  تفگ  نویراوح  هب  مالّـسلا  امهیلع  میرم  نب  یـسیع  هکنانچ  دیـشاب ، ادـخ  نید )  ) ناوراـی ناـنمؤم  يا 

، دندیزرو رفک  راکنا و )  ) یهورگ دندروآ و  نامیا  لیئارـسا  ینب  زا  یهورگ  سپـس  میدنوادخ ، نید )  ) ناروای ام  دنتفگ  نویراوح  دـننم ؟
. دندیدرگ زوریپ  میداد و  يرای  ناشنمشد  ربارب  رد  ار  نانمؤم  هاگنآ 

157 ص :  ریسفت ..... 

ام اُولوُقَت  ْنَأ  ِهَّللا  َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک  َنُولَعْفَت  ام ال  َنُولوُقَت  َِمل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  َحَّبَس 
نامیا هک  یناسک  يا  الا  دنلوغـشم ، تسا  میکح  ردتقم و  هک  يادخ  شیاتـس  حیبست و  هب  همه  تساهنامـسآ  نیمز و  رد  هچ  ره  َنُولَعْفَت  ال 

هک  لمع  نیا  زا  دیسرتب  دینکیم  نآ  فالخ  لمع  ماقم  رد  هک  دییوگیم  نابز  هب  يزیچ  ارچ  دیاهدروآ 
158 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دروآیم بضغ  مشخ و  هب  ار  ادخ  تخس  رایسب  هک  دینک  نآ  فالخ  دییوگب و  ینخس 
: دنتفگیم هک  هدش  لزان  یموق  يهراب  رد  هیآ  نیا  دناهتفگ : یضعب 

. دندرکن افو  ناشلوق  هب  دحا  زور  رد  سپس  میدرگیمن ، رب  بقع  هب  مینکیمن و  رارف  میوش  ریگرد  مینک و  تاقالم  نمشد  اب  ام  رگا 
«1 . » دندادن ماجنا  هک  یلاح  رد  میداد  ماجنا  ار  راک  میدرک و  داهج  دنتفگیم : هک  دش  لزان  یموق  يهراب  رد  هیآ  دناهتفگ : یضعب 

گنج ام  دیایب و  شیپ  یگنج  رگا  دنتفگ : دندینـش  ار  ردـب  يادهـش  باوث  یتقو  هک  هدـش  لزان  ینینمؤم  يهراب  رد  هیآ  دـناهتفگ : یـضعب 
. درک میهاوخن  رارف  زگره  مینکیم و  ار  دوخ  ششوک  تیاهن  مینک 

. میدرکیم ادف  ار  نامیاهناج  لاوما و  تسیچ  لامعا  نیرتبوبحم  میتسنادیم  ام  رگا  دنتفگیم : نیملسم  دناهتفگ : یضعب 
. درک لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  سپ 

. دندرکن افو  دحا  زور  رد  ناشلوق  هب  یلو  افَص » ِِهلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی  َنیِذَّلا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  »
هیلع نینمؤملا  ریما  يهراب  رد  ار  وا  نامیپ  هک  دنداد  هدعو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  هک  دـش  لزان  یناسک  يهراب  رد  هیآ  هتفگ : یمق 

. درک دنهاوخن  افو  ناشدهع  هب  اهنآ  هک  تسنادیم  دنوادخ  و  « 2  » دننکشن مالّسلا 
. دنشاب هتشادن  قیدصت  عقاو  رد  هچ  رگا  تساهنآ  دوخ  رارقا  تهج  هب  هک  هدیمان  نمؤم  ار  اهنآ  دنوادخ  هکنیا  و 

__________________________________________________

عماج ج 7 ص 130. ریسفت  ( 1)
نیلقثلا ج 5 ص 310. رون  ریسفت  ( 2)
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159 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا یبلق  داقتعا  ینعی  یناسفن  لوق  ینابز و  لوق  زا  ّمعا  اجنیا  رد  لوق  هک  نادب 

تاروطخ و هکلب  دوشیمن ، هدـیمان  لوق  یعطق  هدارا  میمـصت و  نودـب  دراد  ناـیرج  مدرم  بولق  رد  هک  تـالایخ  ینهذ و  تاروـطخ  یلو 
. تسا هکئالم  ای  ناطیش  لاوقا  اهنآ  سپ  دوشیم ، دراو  اهنآ  رب  هکئالم  ای  ناطیش  بناج  زا  تالایخ 

، دنکن لمع  دیوگب و  ار  ماکحا  زا  یمکح  دیلقت  ای  اتفا  وحن  هب  ناسنا  هک  هنوگ  نیدب  دشاب ، یهلا  ماکحا  رد  هکنآ  زا  تسا  معا  لوق  نیا  و 
. دشاب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  ای 

يزیچ هب  تحیـصن  هظعوم و  ینعی  دشاب  حیاصن  ظعاوم و  رد  ای  دشابن ، دنب  ياپ  نآ  هب  دوخ  دـنک و  یهن  رما و  ار  يرگید  هک  هنوگ  نیدـب 
. دنکن نآ  هب  لمع  شدوخ  هک  دیامن 

هچ رگا  ظاّعو ، اهوگهّصق و  یمّوس  هب  دندومن و  بصن  ناگدنب  ماکحا  نایب  يارب  ار  دوخ  هک  دندش  راتفرگ  نیدـهتجم  یمّود  یلّوا و  هب  و 
. ناشناتسد ریز  هب  تبسن  دنتسین ، هجو  هس  نآ  زا  یلاخ  مدرم  رتشیب 

. دوشیم ینامیا  یمالسا و  تعیب  دوقع و  دیعاوم و  لماش  لوق  نآ  نینچمه  و 
. درادن هراّفک  هک  تسا  يرذن  شردارب  هب  نمؤم  نداد  هدعو  هدش  دراو  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هچ 

اَهُّیَأ ای  : » یلاعت يادـخ  لوق  يانعم  تسا  نیا  تسا و  هدـش  وا  مشخ  ضّرعتم  هدرک و  ادـخ  فلخ  ادـتبا  دـنک  هدـعو  فلخ  هک  یـسک  سپ 
. تسا مدرم  دزن  مشخ  بجوم  هدعو  فلخ  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  هیآ » ود  ره  رخآ  ات  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

160 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: دیوگب هاگره  هفرح  بحاص  هک  دوشیم ، زین  اههفرح  اهتعنص و  لماش  هیآ  نینچمه  و  رخآ » ات  ِهَّللا  َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک  : » هدومرف یلاعت  يادخ 

یندنام یقاب  راوتـسا و  مکحم و  عونـصم  دشاب  نانچ  نینچ و  تعنـص  رگا  دیوگب : ای  دـشاب ، نانچ  نینچ و  تعنـص  بحاص  تعنـص  دـیاب 
. دندرکیمن لمع  دنتفگیم و  هک  یلاح  رد  دنک ، لمع  دیاب  دنوشیم 

ام َنُولوُقَت  َِمل  : » تسادخ لوق  لیلعت  نیا  دناهتسب و  فص  ادخ  هار  رد  داهج  يارب  هک  یلاح  رد  افَص  ِِهلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی  َنیِذَّلا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ 
تروص هب  دحا  رد  یلو  دندرک  داهج  لاتق و  يوزرآ  هک  دش  لزان  یناسک  يهراب  رد  هیآ  نیا  هکنیا  رب  ینبم  هتـشذگ  نایب  قبط  َنُولَعْفَت » ال 

. دراد ناطیش  سفن و  اب  دایز  داهج  هب  جایتحا  راتفگ  اب  لمع  ندش  گنهامه  هک  دندشن ، مدق  تباث  قلطم 
. درادیم تسود  رایسب  دنراد  ياپ  تسد و  مه  نینهآ  ّدس  دننام  ٌصوُصْرَم  ٌناْیُنب  ْمُهَّنَأَک 

. تسا نآ  ماکحتسا  رگید و  تمسق  هب  ءانب  زا  یتمسق  لاّصتا  يانعم  هب  ّصر »  » زا صوصرم »  » ظفل
؟ تسیچ ادخ  هار  لیبس و  دینادیم  ایآ  افَـص » ِِهلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی  َنیِذَّلا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 

. دنیامن يوریپ  نم  زا  شلوسر  زا  دعب  هک  هدومن  بوصنم  ارم  دنوادخ  هک  متسه  ادخ  هار  نم 
. تفگ یسوم  هک  ار  ینامز  دروآ  دایب  یسُوم  َلاق  ْذِإ  َو 

ْمُْکَیلِإ ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْدَق  َو  ِینَنوُذُْؤت  َِمل  ِمْوَق  ای  ِهِمْوَِقل 
161 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

وت زا  سپ  وت  ترتع  رازآ  زا  وت و  رازآ  زا  هجیتن  رد  هدوب ، دب  نآ  رب  ّبترتم  تیاغ  یـسوم و  موق  راک  هک  دنوش  رّکذتم  دـندروآ و  دای  هب  ات 
. دننک يراددوخ 

. دندنادرگ يور  ّقح  زا  اوُغاز  اَّمَلَف 
. داد رارق  سوکعم  هنوراو و  ار  نانآ  ياهرس  دینادرگرب و  تیناسنا  تسار  هار  زا  ار  نانآ  ياهلد  دنوادخ  ْمَُهبُوُلق  ُهَّللا  َغازَأ 

. درک دهاوخن  تیاده  ار  قساف  راکبان  مدرم  زگره  ادخ  َنیِقِساْفلا و  َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  َو 
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ادـخ هک  ار  یـسک  ینعی  دـندش ، جراخ  قلطم  تروص  هب  ای  مالّـسلا  هیلع  یلع  ّقح  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  لوق  زا  هک  تسا  یناسک  زا  هیانک 
موق يا  امـش  دنکیمن و  تیادـه  ار  نیقـساف  هورگ  دـنوادخ  هک  دوش ، هدروآ  لیلد  هیآ و  رازه  هچ  رگا  دریذـپیمن  ار  قح  دـنکن  تیادـه 

. دیدش قساف  وا  زا  تعاطا  مدع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  لوق  زا  جورخ  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 
. دنوشن جراخ  وت  تعاطا  زا  دنوش و  رّکذتم  وت  ندوب  ّقح  هب  ات  نک  يروآدای  نانآ  هب  َمَیْرَم  ُْنبا  یَسیِع  َلاق  ْذِإ  َو 

هک یماگنه  رآدای  زاب  ُدَمْحَأ و  ُهُمْسا  يِدَْعب  ْنِم  ِیتْأَی  ٍلوُسَِرب  ًارِّشَبُم  َو  ِةارْوَّتلا  َنِم  َّيَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  ْمُْکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنِإ  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب 
نم لباقم  هک  تاروت  باتک  ّتیناّقح  هب  متسه و  امش  يوس  هب  ادخ  لوسر  نامه  نم  تفگ  لیئارسا  ینب  هب  مالّسلا  امهیلع  میرم  نب  یـسیع 

. دیایب تسا  دمحا  لیجنا ) رد   ) شمان هک  يراوگرزب  لوسر  نم  زا  دعب  هک  مهدیم  هدژم  ار  امش  زین  منکیم و  قیدصت  تسا 
روهظ  هب  ایبنا  نداد  ربخ  نداد و  تراشب  رد  تایاور  رابخا و  و 

162 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوش شرامش  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  وا  تثعب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 

یسوم تاروت  رد  و  یحاملا »  » مالّسلا هیلع  میهاربا  فحص  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  مسا  هک  هدش  هداد  تبسن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب 
. تسا هلآ » هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم   » نآرق رد  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحا »  » مالّسلا هیلع  یسیع  لیجنا  رد  و  ّداحلا »  » مالّسلا هیلع 

نامسآ رد  نم  نوچ  دومرف : ياهدش  هدیمان  دمحا  وت  ارچ  دندیسرپ : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  دوهی  زا  یـضعب  هک  « 1  » هدش لقن 
. نیمز ات  مریگیم  رارق  دمح  دروم  رتشیب 

تایآ و اب  لوسر  نآ  نوچ  ِمالْـسِْإلا  َیلِإ  یعُْدی  َوُه  َو  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو  ٌنِیبُم  ٌرْحِـس  اذـه  اُولاق  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُهَءاج  اَّمَلَف 
. تسا راکشآ  يرحس  نیا  دنتفگ  دمآ  قلخ  يوس  هب  تازجعم 

. تسه رتراکمتس  یسک  ناهج  رد  ددنبیم  غورد  ارتفا و  ادخ  رب  مد  نامه  وا  دنناوخیم و  شتداعس  مالسا و  يارب  هک  سک  نآ  زا  ایآ 
دّمحم موق  يهتفگ  نیا  يهراب  رد  هدش و  لزان  وا  تازجعم  تلاسر و  نیرکنم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  نیرکنم  يهراب  رد  هیآ  رهاظ 

نینچ و هکنآ  رگم  میرواین  نامیا  یلوسر  چـیه  هب  هک  دـناهدرک  تّیـصو  اـم  هب  هتـشذگ  ياـیبنا  دـنتفگیم : هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
زا سپ  تفالخ  ياعّدا  هک  تسا  یـسک  زا  هیانک  هیآ  نکیل  و  تسین ، يربمایپ  رگید  ام  زا  دعب  دـناهتفگ  ام  هب  ءایبنا  دـنتفگ : ای  دـشاب ، نانچ 

. دننکب ادخ  بناج  زا  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  بناج  زا  ار  ینیشناج  ياعّدا  نیا  دیامنب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر 
هورگ دنوادخ  َنیِِملاَّظلا  َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  َو 

__________________________________________________

عماج ج 5 ص 132 ریسفت  ( 1)
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قاقحتسا نودب  ار  تفالخ  دندرب و  دوخ  عضوم  ریغ  هب  ار  تیالو  هک  دنتسه  یناسک  ناراکمتـس  زا  روظنم  دنکیمن ، تیاده  ار  ناراکمتس 
ار مالّـسلا  هیلع  یلع  دـندومن و  تفالخ  ياعّدا  هک  تسا  یناسک  زا  هیانک  هیآ  زا  دوصقم  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  انعم  نیا  دـندرک و  اعّدا 

. دننک شوماخ  هرخسم  نعط و  لطاب و  راتفگ  هب  ار  ادخ  رون  ات  دنهاوخیم  نارفاک  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدیُِری  دندومن . راکنا 
«1 . » تسا هدش  ریسفت  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  رگید  تایآ  رد  تسا و  تیالو  نامه  ادخ  رون  نوچ 

. دیاین شوخ  ار  تیالو  هب  نیرفاک  هچ  رگا  دنکیم  مامت  لماک و  ار  شرون  دنوادخ  َنوُِرفاْکلا  َهِرَک  َْول  َو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللا  َو 
دنوادخ هچ  تسا ، تماما  يهدننک  مامت  دنوادخ  ناشیاهناهد و  اب  دـنزاس  شوماخ  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  دـنهاوخیم  نانآ 

: دیامرفیم
. تسا ماما  نامه  رون  سپ  انلزنا » نیذلا  رونلا  هلوسر و  هللااب و  اونمآ  نیذلا  »
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دنک جورخ  یتقو  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  مئاق  دـنکیم  لماک  ار  شرون  دـنوادخ  هکنیا  زا  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  و 
. دوشن تدابع  ادخ  ریغ  هک  ییاج  ات  دیامن  بلاغ  رهاظ و  نید  يهمه  رب  ار  وا  دنوادخ 

. دوشیم لصاح  نامیا  ماما و  هب  تیاده  نآ  يهلیسوب  هک  مالسا  تلاسر و  يدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه 
يوس هب  قیرط  نیاربانب  تسا ، هقلطم  تیالو  نآ  هک  تسا  ّقح  زا  ّببسم  ای  تسا ، ّقح  هب  لوصو  ببس  هک  ادخ  يوسب  هار  ِّقَْحلا  ِنیِد  َو 

__________________________________________________

(1)
دزوسب ششیر  دنک  فپ  سکنآ  ره  دزورف  رب  دزیا  هک  ار  یغارچ 

164 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا وا  تیالو  مالّسلا و  هیلع  یلع  فصو  نیا  اب  ادخ 

. دوخ لوق  هب  درک  دیکأت  ارنآ  دومن  هدارا  قرغتسم  سنج  نوچ  تسا و  فلتخم  ياههار  اهنید و  سنج  دوصقم  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل 
هک روطنآ  ناـسنا  رگا  هک  تسا ، تیـالو  قـیرط  نآ  هک  تسا  یکی  ادـخ  يوـس  هب  هار  تسا و  داـیز  ناطیـش  هب  سفن  ياـههار  نوـچ  ِهِّلُک 

يرثا چـیه  ناطیـش  ياههار  يارب  هک  يوحن  هب  دوشیم  بلاغ  اههار  يهمه  رب  راکـشآ و  تیالو  هار  دـیامن  کّـسمت  نآ  رب  تسا  هتـسیاش 
. دنامیمن

. تیالو هب  نیکرشم  َنوُکِرْشُْملا  َهِرَک  َْول  َو 
. تشذگ نآ  نایب  اب  هیآ  نیا  هبوت  يهروس  رد  و 

دیامنب و مّود  تعیب  نامیا و  هب  رما  ار  اهنآ  تساوخ  یلاعت  يادـخ  نوچ  دـناهدروآ  مالـسا  ماع  تعیب  اب  هک  یناسک  يا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
. دنک ناربج  ار  بلطم  یتخس  ات  داد ، رارق  باطخ  ادن و  دروم  ار  اهنآ  دومن و  فطل  نانآ  هب  اذل  دمآیم  نارگ  تخس و  اهنآ  يارب  راک  نیا 

بلطم ندینش  هدامآ  ات  دهد ، تاجن  كاندرد  باذع  زا  ار  نانآ  هک  درک  یتراجت  هب  ییامنهار  دومن و  ادا  ماهفتسا  تروص  هب  ار  رما  اذل  و 
. دنیامن ادیپ  ار  نآ  شریذپ  یگدامآ  دنوش و 

كاندرد باذـع  زا  ار  امـش  هک  دـنمدوس  یتراجت  هب  ار  امـش  ایآ  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت  ٍمِیلَأ  ٍباذَـع  ْنِم  ْمُکیِْجُنت  ٍةَراـِجت  یلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَـه 
. دیرآ نامیا  وا  لوسر  ادخ و  هب  هک  تسا  نیا  تراجت  نآ  منک  تلالد  دشخب  تاجن 

. تسا يولو  ینامیا  تعیب  ّصاخ و  نامیا  دوصقم 
رد  ناج  لام و  هب  ْمُِکلاْومَِأب و  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِهاُجت  َو 

165 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دینک داهج  ادخ  هار 

. دوشیم هداد  تبسن  ناسنا  هب  هک  تسا  يزیچ  ره  دوصقم  لاوما و  لذب  ینعی 
« نونمؤت  » ظـفل دوشیم و  هداد  تبـسن  سفن  هب  هک  يزیچ  هن  دـنامب ، یقاـب  یـسفن  هن  هک  يوحن  هب  دـینک  لذـب  ار  ناـتیاهسفن  ْمُکِـسُْفنَأ  َو 

. تسا تراجت  نایب  يارب  رّدقم  لاؤس  باوج 
دیهاوخ رایتخا  ار  نامه  دینادب  ار  بلطم  نیا  رگا  ای  دیمهفیم ، ار  بلطم  نیا  دیشاب  ملع  لها  زا  رگا  « 1  » َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ 

. درک
. دشخبب ار  امش  ناهانگ  ادخ  ات  ْمَُکبُونُذ  ْمَُکل  ْرِفْغَی 

. تسا طرش  باوج  رد  موزجم  رفغی »  » ظفل
. دنکیم بذج  مولعم  باختنا  لمع و  يوس  هب  ار  ناسنا  یهاگآ  ملع و  نوچ  دشخبیم ، ار  امش  دنوادخ  دینادب  ار  بلطم  نیا  رگا  ینعی 
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. تسا نونمؤت »  » باوج ای  تسامش ، شیاشخب  بجوم  مولعم  رایتخا  و 
. تسا ماهفتسا  باوج  ای  تسا ، اونمآ »  » يانعم هب  نآ  هک 
؟ منکب ییامنهار  ار  امش  ایآ  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  و 

. دشخبیم ار  امش  دنوادخ  منکب  ییامنهار  رگا  هک 
نآ دوشیم و  ترخآ  لمع و  هب  ناتتبغر  لاوحا و  رییغت  بجوم  نم  تافتلا  هّجوت و  تسین ، نم  تافتلا  هّجوت و  اب  زج  نم  ییامنهار  اریز 

__________________________________________________

. تمایق كاندرد  باذع  زا  تسا  هدنهد  تاجن  دنمدوس و  هک  یتراجت  نآ  منم  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  مالّسلا : هیلع  قداص  ماما  ( 1)
عماج ج 7 ص 134. ریسفت 

166 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسامش ترفغم  بجوم 

. تساهتشهب نیرخآ  هک  تماقا  ياهتشهب  تاّنج و  ٍنْدَع  ِتاَّنَج  ِیف  ًۀَبِّیَط  َنِکاسَم  َو  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُْکلِخُْدی  َو 
. ندع تشهب  رد  ندومن  لخاد  ای  اهتشهب  لاخدا  ششخب ، ترفغم و  زا  دش  رکذ  هک  هچنآ  َِکلذ 

. دوشیم هداد  امش  هب  يرگید  تمعن  ای  دیراد ، تسود  رگا  هک  دیتسه  يرگید  تلصخ  ياراد  امش  اهَنوُّبُِحت  يرْخُأ  َو  ُمیِظَْعلا  ُزْوَْفلا 
؟ مزاس نومنهر  يرگید  تراجت  رب  ار  امش  ایآ  ای 

؟ مزاس نومنهر  تراجت  يارب  يرگید  جنر  رب  ار  امش  ایآ  دوشیم : نینچ  نآ  يانعم  و 
. دشابیم ٌبیِرَق  ٌْحتَف  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌرْصَن  نآ  ربخ  تسادتبم و  يرخا »  » ظفل ای 

. تسا هدمآ  یّمق  زا  هچنانچ  و  « 1  » تسا مالّسلا  هیلع  مئاق  روهظ  يهلیسو  هب  ایند  رد  کیدزن  يزوریپ  حتف و  ینعی 
«. اهنوّبحت يرخأ  : » دومرف دندوب  هملک  يالعا  تمینغ و  يزوریپ ، رفظ ، بلاط  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  باحصا  مظعم  رتشیب و  نوچ  و 

نامیا هچ  هد  تراشب  ادخ  يرای  ترصن و  مالّسلا و  هیلع  مئاق  روهظ  ببس  هب  سفن  نایرگـشل  رب  يزوریپ  رفظ و  ار  نینمؤم  َنِینِمْؤُْملا  ِرَِّشب  َو 
. دنکیم ترصن  يرای و  ياضتقا  هرخالاب 

: يهیآ قوطنم  زا  بلطم  نیا  و 
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 319 رون  ریسفت  ( 1)
167 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیم هدیمهف  هیآ » رخآ  ات  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  »
. دیاهدروآ نامیا  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  هک  یناسک  يا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

. دیشاب ادخ  نارای  ِهَّللا  َراْصنَأ  اُونوُک 
يورخا و ملاوع  اب  رهظم  نآ  ترـصن  یلاعت و  يادـخ  رهظم  تسا  يرایتخا  ّتیناـسنا  نآ  هک  يولو  يهفیطل  يرطف ، یناـسنا  يهفیطل  نوچ 

. دشابیم ادخ  يرای  ترصن و  حلاص  لامعا 
. تسادخ يرای  ترصن و  وا  يرای  ترصن و  تسادخ ، رهظم  زین  ادخ  يهفیلخ  نیشناج و 

نیا هب  هراشا  ات  دومن  ادا  ادـخ  يرای  ترـصن و  اب  ار  نآ  تسا و  هفیلخ  نامه  يهفیطل و  نامه  يرای  ادـخ  يراـی  ترـصن و  زا  دوصقم  اذـل 
. تسادخ ترصن  تقیقح  رد  ود  نآ  ترصن  هک  دشاب 

. تفگ مالّسلا  هیلع  یسیع  هک  روطنامه  دیشاب ، ادخ  راصنا  میتفگ : امش  هب  ام  َمَیْرَم  ُْنبا  یَسیِع  َلاق  امَک 
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. دشابیم ادخ  راصنا  نیّیراوح  ندوب  هب  هبشم  و  ِهَّللا » َراْصنَأ  اُونوُک   » هب ّقلعتم  یسیع » لاق  امک   » ظفل تسا  نکمم 
، دـینکیم يرای  ادـخ  يارب  ارم  هک  تفگ  نییراوح  هب  یـسیع  هکنانچمه  ِهَّللا  ُراْصنَأ  ُنَْحن  َنوُّیِراوَْحلا  َلاق  ِهَّللا  َیلِإ  يِراـْصنَأ  ْنَم  َنیِّیِراوَْحِلل 

. مییادخ نارای  ام  دنتفگ 
. تشذگ نارمع  لآ  يهروس  رد  نآ  نایب  اب  هیآ  نیا 

دندش . رفاک  یهورگ  دندروآ و  نامیا  لیئارسا  ینب  زا  یهورگ  مالّسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  راتفگ  زا  سپ  ْتَنَمآَف 
168 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دندش رفاک  راتفگ  نیا  زا  دعب  یسیع  هب  ای  دندش ، رفاک  یسیع  يهطساو  هب  ادخ  هب  یهورگ  ٌۀَِفئاط  ْتَرَفَک  َو  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  ْنِم  ٌۀَِفئاط 
تراشب و هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  يرادلد  نیا  دندش و  بلاغ  ناشنانمشد  رب  « 1  » َنیِرِهاظ اوُحَبْصَأَف  ْمِهِّوُدَع  یلَع  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَنْدَّیَأَف 

. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تّما  زا  نیرفاک  دیدهت  نینمؤم و  يرادلد 
ههجو تاحفص  هناسل و  تاتلف  نع  رهظ  ّالا  ائیش  دحا  رمضا  ام  مالّسلا : هیلع  ّیلع  لاق 

. ددرگ ادیوه  شاهراسخر  زا  دروآرب و  شنابز  زا  هکنآ  زج  دریگن ، نورد  رد  يزار  سک  چیه 
هاچ درآ ز  رد  هب  شنابز  غیت  هاگ  هاگ  دوب  هچ  ره  نورد  زار 

هآ درد  زا  لد  زار  دنک  شاف  هنیآ  کی  هچ  هراسخر  يهحفص 
هّرس ج 21 ص 42 و 43 سّدق  ییوخ  يهمالع  ۀعاربلا  جاهنم 

__________________________________________________

ام نویراوح  زا  رتهب  یسیع  نویراوح  و  دنتسه . ام  نویراوح  ام  نایعیش  دندوب و  وا  نایعیـش  یـسیع  نویراوح  مالّـسلا : هیلع  قداص  ماما  ( 1)
يرای یـسک  اهیدوهی  زا  ادخ  هب  دنگوس  میتسه  ادخ  راصنا  ام  دنتفگ  اهنآ  ادخ  يارب  دنک  يرای  ارم  هک  تسیک  تفگ  یـسیع  یتقو  دندوبن 

. دندرک يرای  ار  ام  نایعیش  یلو  درکن  گنج  یسیع  اب  یسک  دوهی  زج  ار و  یسیع  درکن 
( یفاک لوصا  )

169 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

169 ص :  ۀعمجلا .....  ةروس 

هراشا

. تسا هیآ  هدزای  لماش  تسا و  یندم  هروس  نیا 

169 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 1  (: 62  ) ۀعمجلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ِِهتایآ ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  ًالوُسَر  َنیِّیِّمُأـْلا  ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه  ( 1  ) ِمیِکَْحلا ِزیِزَْعلا  ِسوُّدُْقلا  ِِکلَْملا  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  ُحِّبَُـسی 

(3  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ْمِِهب  اوُقَْحلَی  اََّمل  ْمُْهنِم  َنیِرَخآ  َو  ( 2  ) ٍنِیبُم ٍلالَض  یَِفل  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  ْنِإ  َو  َۀَمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  ْمِهیِّکَُزی  َو 
(4  ) ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  ُوذ  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ 

َمْوَْقلا يِدـْهَی  ُهَّللا ال  َو  ِهَّللا  ِتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُلَثَم  َْسِئب  ًارافْـسَأ  ُلِـمْحَی  ِراـمِْحلا  ِلَـثَمَک  اـهُولِمْحَی  َْمل  َُّمث  َةارْوَّتلا  اُولِّمُح  َنیِذَّلا  ُلَـثَم 
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اِمب ًاَدبَأ  ُهَنْوَّنَمَتَی  َو ال  ( 6  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  َتْوَْملا  اُوَّنَمَتَف  ِساَّنلا  ِنُود  ْنِم  ِهَِّلل  ُءاِیلْوَأ  ْمُکَّنَأ  ُْمتْمَعَز  ْنِإ  اوُداه  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ُْلق  ( 5  ) َنیِِملاَّظلا
اِمب ْمُُکئِّبَُنیَف  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ِِملاع  یلِإ  َنوُّدَُرت  َُّمث  ْمُکِیقالُم  ُهَّنِإَف  ُْهنِم  َنوُّرِفَت  يِذَّلا  َتْوَْملا  َّنِإ  ْلـُق  ( 7  ) َنیِِملاَّظلِاب ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ْمِهیِْدیَأ  ْتَمَّدَق 
ُْمْتنُک ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  َْعیَبـْلا  اُورَذ  َو  ِهَّللا  ِرْکِذ  یلِإ  اْوَعْـساَف  ِۀَـعُمُْجلا  ِمْوَـی  ْنِم  ِةـالَّصِلل  َيِدوـُن  اذِإ  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  ( 8  ) َنوـُلَمْعَت ُْمْتنُک 

(9  ) َنوُمَْلعَت
اوُّضَْفنا ًاوَْهل  َْوأ  ًةَراِجت  اَْوأَر  اذِإ  َو  ( 10  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ًارِیثَک  َهَّللا  اوُرُکْذا  َو  ِهَّللا  ِلْضَف  ْنِم  اوُغَْتبا  َو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُرِـشَْتناَف  ُةالَّصلا  ِتَیُِـضق  اذِإَف 

(11  ) َنِیقِزاَّرلا ُْریَخ  ُهَّللا  َو  ِةَراجِّتلا  َنِم  َو  ِوْهَّللا  َنِم  ٌْریَخ  ِهَّللا  َْدنِع  ام  ُْلق  ًاِمئاق  َكوُکََرت  َو  اْهَیلِإ 
170 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

170 ص :  همجرت ..... :

. دنک شیاین  ار  هنازرف  دنمزوریپ  سوّدق  ياورنامرف  دنوادخ  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ 
، درادیم ناشهزیکاپ  دـناوخیم و  نانآ  رب  ار  وا  تایآ  هک  تخیگنارب  ناشدوخ  نایم  زا  يربمایپ  برع ]  ] باتکیب موق  ناـیم  رد  هک  تسوا 

. دندوب يراکشآ  یهارمگ  رد  هتشذگ  رد  هک  اّقح  دزومآیم و  تمکح  باتک و  نانآ  هب 
. هنازرف دنمزوریپ  تسوا  و  دناهتسویپن ، نانآ  هب  زونه  هک  نانآ  زا  ینارگید  نایم ] رد   ] و

. تسا نارکیب  ششخب  ياراد  دنوادخ  و  دراد ، شاینازرا  دهاوخ  سک  ره  هب  هک  تسا  یهلا  ششخب  نیا 
وا رب  ییاپراچ  دننامه  دندرکن ، تیاعر  دـیاش ] دـیاب و  هکنانچ   ] ار نآ  سپـس  دـش ، فیلکت  نانآ  رب  تاروت  هب ] لمع   ] هک یناسک  ناتـساد 

تیادـه ار  كرـشم ]  ] راکمتـس موـق  دـنوادخ  و  دـندرک ، بیذـکت  ار  یهلا  تاـیآ  هک  یهورگ  فـصو  تسا  دـب  هچ  تسا ، دـنچ  یباـتک 
. دنکیمن

. دینک گرم  يوزرآ  دییوگیم  تسار  رگا  دیتسه ، ادخ  ناتسود  مدرم ، يهمه  نایم  زا  امش  هک  دینکیم  نامگ  رگا  نایدوهی  يا  وگب 
. تسا هاگآ  ناراکمتس  لاوحا ]  ] هب دنوادخ  و  دننکیمن ، وزرآ  ار  نآ  زگره  ناشنیشیپ  رادرک  راک و  رطاخ  هب  و 

هب ار  امـش  هاگنآ  دیوش ، هدنادرگ  زاب  ادیپ  ناهنپ و  ياناد  يوس  هب  سپـس  تسامـش ، هب  روآيور  دیزیرگیم ، نآ  زا  هک  یگرم  نامه  وگب 
. دزاسیم هاگآ  دیدرکیم ، هچنآ  تقیقح ] هجیتن و  ]

، دینک اهر  ار  شورف  دیرخ و  دیباتـشب و  دـنوادخ  درک  دای  يوس  هب  دوش ، هداد  رد  ناذا ]  ] گناب هعمج  زور  رد  زامن  يارب  نوچ  نانمؤم  يا 
. تسا رتهب  ناتیارب  دینادب  رگا  نیا 

زامن  نوچ  سپس 
171 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دشاب دینک ، دای  رایسب  ار  دنوادخ  دییوجب و  یهلا  ششخب  زا  دوخ ] يزور   ] و دیورب ] دوخ  هار  هب  و   ] دیوش هدنکارپ  نیمز  رد  دوش ، هدرازگ 
. دیوش راگتسر  هک 

دزن هچنآ  وگب  دننک ، اهر  هداتـسیا  ار  وت  دنباتـشب و  نآ  يوس  هب  دـنوش و  هدـنکارپ  دـننیبب ، يایمرگرـس  ای  يدتـس  داد و  نوچ  نالفاغ ]  ] و
. تسا ناگدنهديزور  نیرتهب  دنوادخ  و  تسا ، رتهب  دتس  داد و  زا  یمرگرس و  زا  تسا  دنوادخ 

171 ص :  ریسفت ..... 

. دنلوغشم ادخ  شیاتس  حیبست و  هب  همه  تساهنامسآ  نیمز و  رد  هچ  ره  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  ُحِّبَُسی 
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. تشذگ نباغت  يهروس  هروس و  نیا  رد  عراضم  ندروآ  قباس و  ياههروس  رد  یضام  ظفل  ندروآ  هجو 
ّیط رد  هرقب  يهروس  رد  وا  حـیبست  سیدـقت و  نیب  قرف  و  یلاعت : يادـخ  سدـق  نایب  ردـتقم . كاپ  هّزنم و  یهاشداپ  هک  ِسوُّدـُْقلا  ِِکلَْملا 

. تشذگ ََکل » ُسِّدَُقن  َو  َكِدْمَِحب  ُحِّبَُسن  ُنَْحن  َو  : » یلاعت يادخ  لوق  ریسفت 
. تساناد ِمیِکَْحلا  ِزیِزَْعلا 

اب ِمیِکَْحلا » ِزیِزَْعلا  ِسوُّدُْقلا  ِِکلَْملا   » ظافلا يهمه  تسا و  دنوادخ  هب  تبـسن  ایـشا  يهمه  حیبست  تّلع  نایب  يارب  فاصوا  نیا  هب  فیـصوت 
. دشاب حدم  هکنآ  رب  انب  هدش  هدناوخ  عفر 

. تخیگنارب مدرم  نامه  زا  راوگرزب  ربمغیپ  یّما  برع  نایم  هک  ییادخ  تسوا  ْمُْهنِم  ًالوُسَر  َنیِّیِّمُْألا  ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه 
دیآیم . هک  تسا  ياهیانک  يهمّدقم  دیهمت و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تّما  رب  نانتما  نایب  تسا و  عطقنم  شلبق  ام  زا  هلمج  نیا 

172 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دنک و توالت  ادخ  یحو  تایآ  نانآ  رب  ات  ٍنِیبُم  ٍلالَـض  یَِفل  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  ْنِإ  َو  َۀَمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  ْمِهیِّکَُزی  َو  ِِهتایآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی 

يهطرو رد  نیا  زا  شیپ  هکنآ  اب  دزومایب و  یهلا  تمکح  يوامـس و  باتک  تعیرـش  ود  دزاس  كاپ  تشز  قالخا  لهج و  ثول  زا  ار  اهنآ 
. دندوب یهارمگ  لهج و 

ْمِهِیف ْثَْعبا  َو  انَّبَر  : » ادـخ لوق  رد  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ياعد  رد  هیکزت  رب  میلعت  میدـقت  هجو  میلعت و  رب  هیکزت  میدـقت  هجو  هیآ ، نیا  ناـیب 
. تشذگ ْمِهیِّکَُزی » َو  َۀَمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  َِکتایآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  ًالوُسَر 

. يرگید موق  زین  ْمُْهنِم و  َنیِرَخآ  َو 
زا دوصقم  تسا و  مهمّلعی »  » لوـعفم رب  اـی  نییّما »  » رب فـطع  نیرخآ »  » ظـفل اـهمجع و  زا  مدرم  ریاـس  زا  ناـنآ  سنج  زا  اـی  نییّما  زا  ینعی 

. تسا تمایق  زور  ات  نیعبات  نیعبات  نیعبات و  نیرخآ » »
. تسا هجرد  هبتر و  رد  رخآ  نیرخآ  زا  دوصقم  ای  مور  كرت و  سراف ، دننام  تسا ، ملاع  لها  زا  هّکم  لها  ریغ  دوصقم  ای 

؟ دنتسه یناسک  هچ  نانیا  دندرک : ضرع  وا  هب  دناوخ ، ار  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور 
نآ هب  ناـنیا  زا  یناـمدرم  دـشاب  اـّیرث  رد  ناـمیا  رگا  دومرف : تشاذـگ و  ناملـس  يهناـش  رب  ار  شتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر 

«1 . » درک دنهاوخ  ادیپ  یسرتسد 
. دش دنهاوخ  قحلم  تمایق  زور  ات  يدوز  هب  دندشن و  قحلم  اهنآ  هب  ْمِِهب  اوُقَْحلَی  اََّمل 

__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 323 رون  ( 1)
173 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب سپس  دیامن و  هیکزت  ار  نانآ  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لثم  تثعب  ای  رـشب ، سنج  زا  لوسر  تثعب  نیا  َِکلذ  ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  َوُه  َو 
. دنک میلعت  تمکح  باتک و  اهنآ 

يادـخ بناج  زا  تسا  یتّنم  لوسر  تثعب  نیاربانب  دـهدیم ، دـهاوخب  اـهتّما  زا  سک  ره  تسادـخ و  لـضف  نیا  ُءاـشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْـضَف 
. دّمحم تّما  رب  یلاعت 

هک لضف  نآ  تسا : هتفگ  هک  ییوگ  تسا ، ربخ  رابتعا  هب  هراشا  مسا  ندروآ  رّکذـم  دـشاب و  تلاسر  هب  هراـشا  کـلذ »  » ظـفل تسا  نکمم 
. دهدیم دهاوخب  رشب  دارفا  زا  سک  ره  هب  هک  تسادخ  لضف  تسا  تّوبن  تلاسر و  زا  ترابع 

نآ ّقحتـسم  هب  تلاسر  نداد  اب  وا  لضف  زا  ای  دـنکیم ، اطع  نیا  زا  شیب  تسا و  گرزب  لضف  ياراد  دـنوادخ  ِمیِظَْعلا و  ِلْـضَْفلا  ُوذ  ُهَّللا  َو 
. دومن ثوعبم  نانآ  نیب  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هک  تسا  مدرم  رب  گرزب  لضف  ياراد  دنوادخ  ای  دوشیمن ، مک  يزیچ 
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رب فّلکم  ار  نانآ  دـنداد و  دای  نانآ  هب  ار  تاروت  هک  هنوگ  نیدـب  دـندرک ، لمح  نانآ  رب  املع  ایبنا و  ار  تاروت  َةارْوَّتلا  اُولِّمُح  َنیِذَّلا  ُلَـثَم 
هیلع و هّللا  یّلـص  دّـمحم  تّما  نیقفانم  هب  ضیرعت  هیانک و  لاح  نیع  رد  تسا و  نانآ  ّمذ  دوهی و  لاح  نایب  نیا  دـندومن و  تاروت  هب  لمع 

. دندرکن لمع  نآرق  هب  هک  یناسک  دندرکن و  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  رارقا  هک  تسه  زین  هلآ 
. دندرکن لمع  نآ  هب  اهُولِمْحَی  َْمل  َُّمث 

دننام نآ  لمح  یگتسخ  ینیگنـس و  زا  ندرک  ررـض  هکلب  نآ  زا  ندربن  هرهب  یگتـسخ و  لمح و  یتخـس  رد  ًارافْـسَأ  ُلِمْحَی  ِرامِْحلا  ِلَثَمَک 
. تسا غالا )  ) رامح

174 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دننام دشاب ، دـهاوخیم  هک  سک  ره  تسا ، لثم  نیمه  لها  زا  دـنکن  لمع  تسا  نآ  رد  هک  هچنآ  هب  دریگب و  دای  ار  نآرق  هک  یـسک  سپ 

. دندرامگ تّمه  نآ  تئارق  توالت و  هب  دنتشادهگن و  فیرحت  رییغت و  زا  ار  نآرق  دندرک و  تّمه  هک  ياهباحص 
. دندومنن لمع  نانآ  زا  يوریپ  تّدوم و  ترتع و  تاعارم  لیبق  زا  دوب  نآرق  رد  هک  هچنآ  هب  یلو 

ای دندرک ، لمع  تسا  نآ  رد  هک  هچنآ  هب  دـندیمهف و  ار  نآ  ماکحا  دـنتفرگ و  دای  ار  نآرق  هک  دوشیم  یناسک  لماش  لثم  نیا  نینچمه  و 
تسا هتفگ  بوخ  هچ  ترخآ و  یگدنز  هن  دوب ، ایند  یگدنز  ملع  زا  ناشروظنم  یلو  دندرک  لمع  نآ  هب  دنتفرگ و  دای  ار  تعیرـش  ماکحا 

هّرس سّدق  يولوم 
ناشلامحا نت  لها  ياهملع  ناشلاّمح  لد  لها  ياهملع 

دوش يراب  دنز  نت  رب  نوچ  ملع  دوش  يرای  دنز  لد  رب  نوچ  ملع 
وه دوبن ز  ناک  ملع  دشاب  راب  هرافسا  لمحی  دزیا  تفگ 

هطشام گنر  وچمه  دیاپن  نآ  هطساویب  وه  دوبن ز  ناک  ملع 
یشوخ تدنشخب  دنریگرب و  راب  یشک  وکین  ار  راب  نیا  نوچ  کیل 

ملع رابنا  نورد  رد  ینیبب  ات  ملع  راب  نیا  ادخ  رهب  شکب  نیه 
راب شود  زا  ارت  دتفا  ناهگان  راوس  ییآ  ملع  راوهر  رب  هک  ات 

ادـخ هجو  هدارا  دـشاب و  یتّلم  لها  زا  هک  سک  ره  دـنک و  بیذـکت  ار  ادـخ  تایآ  هک  سک  ره  ِهَّللا  ِتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُلَثَم  َْسِئب 
. دش دهاوخ  لثم  نیا  لومشم  دیامنن 

ناگدننک بیذکت  « 1  » َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  َو 
__________________________________________________

. دننکیمن لمع  نآ  قبط  رب  دنناوخیم و  نآرق  هک  یناسک  لاح  تسا  روط  نیمه  ( 1)
عماج ج 7 ص 142 ریسفت 

175 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ریمض ياج  رهاظ  مسا  اج  نیا  رد  دننکیمن و  لمح  ار  اهنآ  هک  یناسک  دنتسه و  ینامـسآ  بتک  يهدننک  لمح  هک  یناسک  و  ادخ : تایآ 

. دشاب مکح  لیلعت  اهنآ و  ملظ  هب  راعشا  ات  هدش ، هدروآ 
. دنکیمن تیاده  ناشفادها  دصاقم و  هب  ای  تشهب ، هب  ای  یناسنا  هار  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  ینعی 

. وگب دوهی  هب  ُْلق 
. تسا وت  تّما  يهمه  زا  هیانک  ای  دراد ، ار  وت  ینیشناج  ياعّدا  هک  تسا  یسک  زا  هیانک 

، دـییوگیم تسار  امـش  اعّدا  نیا  رد  رگا  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ  َتْوَْملا  اُوَّنَمَتَف  ِساَّنلا  ِنُود  ْنِم  ِهَِّلل  ُءاِیلْوَأ  ْمُکَّنَأ  ُْمتْمَعَز  ْنِإ  اوُداه  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
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ار بوبحم  هک  دنکیم  وزرآ  يرادتـسود  بحم و  ره  دوشیم و  هلـصاف  بجاح و  ایند  یناگدنز  سپ  دیتسه  ادـخ  يایلوا  امـش  رگا  ینعی 
. دناسریم ادخ  ياقل  هب  دربیم و  نوریب  باجح  زا  ار  امش  گرم  دنک و  تاقالم  دنیبب و 

. دنداد تیاضر  ایند  تایح  هب  دندومن و  شومارف  ار  ادخ  اهنآ  نوچ  دننکیمن ، تقو  چیه  ار  گرم  يوزرآ  نانیا  ًاَدبَأ و  ُهَنْوَّنَمَتَی  َو ال 
ار اهنآ  دزاسیم و  شومارف  ار  ترخآ  هک  یناهانگ  ای  دـنوش ، شتآ  لخاد  دنـسرتیم  اهنآ  يهلیـسو  هب  هک  یناـهانگ  ْمِهیِدـْیَأ  ْتَمَّدَـق  اـِمب 

. دنرادن تسود  ار  ترخآ  دنوشیم و  ایند  ّبحم  رادتسود و  هک  يوحن  هب  دنکیم  ایند  تهج  هب  فرصنم 
، تسا هاگآ  اهنآ  هب  دنوادخ  َنیِِملاَّظلِاب  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو 

176 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا نانآ  دیدهت  رد  هغلابم  اهنآ و  ملظ  هب  راعشا  ریمض  ياج  هب  رهاظ  مسا  ندروآ 

. وگب مدرم  عیمج  هب  ای  دوهی ، هب  ُْلق 
ررض امش  هب  گرم  زا  دعب  هک  دینک  رارف  يزیچ  زا  امش  دیاب  درادن ، امـش  هب  یعفن  گرم  زا  رارف  ْمُکِیقالُم  ُهَّنِإَف  ُْهنِم  َنوُّرِفَت  يِذَّلا  َتْوَْملا  َّنِإ 

. دناسریم
. گرم زا  دعب  َنوُّدَُرت  َُّمث 

بیاغ اهکرد  زا  هک  ار  ییاهزیچ  يهمه  ینعی  تسا ، تداهـش  بیغ و  ملاـع  هک  دـیدرگیمرب  یـسک  يوس  هب  ِةَداـهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ِِملاـع  یلِإ 
ندید هدهاشم و  لباق  هک  ار  ییاهزیچ  عیمج  ای  دنادیم ، تسا  بیاغ  تادوهشم  عیمج  قلخ و  زا  هک  ار  ییاهزیچ  يهمه  ای  دنادیم ، تسا 
. تسا راکشآ  ّرس و  رد  ادخ  تفلاخم  زا  نتشاد  رذح  رب  هلمج  نیا  ریدقت  ره  هب  تسا و  تداهش  ملاع  بیغ و  ملاع  ای  دنادیم ، دنتسه 
شاداپ ازج و  امـش  لمع  بسح  رب  دـیدرکیم و  لمع  ایند  رد  هک  هچنآ  زا  دـهدیم  ربخ  امـش  هب  دـنوادخ  سپ  َنُولَمْعَت  ُْمْتنُک  اـِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف 

. درک ادن  باطخ و  داد و  رارق  فطل  دروم  ار  اهنآ  دومن  دیدهت  ضیرعت  هیانک و  اب  ار  نیملسم  دنوادخ  هکنآ  زا  سپ  دهدیم .
. دنناوخب هعمج  زور  زامن  يارب  ار  امش  هاگره  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ِۀَعُمُْجلا  ِمْوَی  ْنِم  ِةالَّصِلل  َيِدُون  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

هن  رگ  تسین و  اهناسنا  مدآ و  ینب  زا  دادرارق  اب  هتفه  ماّیا  رب  اهزور  شخرچ  نارود و  تسا و  ّتیبوبر  ماّیا  رهاظم  هتفه  ماّیا  مامت  هک  نادب 
177 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اهنیا ریغ  زور و  هن  زور و  تشه  رب  ارنآ  یهورگ  دادیم و  رارق  راهچ  ای  جـنپ ، ای  شـش ، رب  ارنآ  یهورگ  دـشیم و  ماّیا  نارود  رد  فالتخا 
رخآ هبنشکی و  ار  هتفه  أدبم  دوب  نکمم  الثم  دادیمن ، رارق  تسه  هک  نینچ  نیا  دادیم  رارق  تفه  رب  ار  هتفه  ماّیا  هک  یسک  دادیم و  رارق 

نآ دنمانب و  هبنشکی  ار  هبنشکی  هک  دندوبن  نینچ  مدرم  يهمه  هصالخ  دادیم و  رارق  هعمج  ار  نآ  رخآ  هبنش و  ار  نآ  أدبم  ای  هبنـش ، ار  نآ 
ره نیمّجنم  عیمج  دزن  رگید  يوس  زا  دـننادب و  صوصخم  ياهراتـس  هب  بوسنم  دـنمانب و  هبنـش  ار  هبنـش  دـننادب و  دیـشروخ  هب  بوسنم  ار 

. دوبن یصوصخم  هراتس ي  هب  بوسنم  صوصخم و  يزور 
بیترت نیمه  اـب  دـخرچیم  زور  تفه  نیا  رب  هتفه  ماـّیا  هک  نیا  رب  دـنراد  قاـّفتا  ناـبز  ره  رد  ّتلم و  ره  زا  نیمّجنم  عـیمج  هک  یلاـح  رد 

. دنوشن هدیمان  ای  دنوش  هدیمان  امسا  نیا  هب  هاوخ  دراد ، تبسن  صوصخم  ياهراتس  هب  صوصخم  زور  ره  صوصخم و 
ارما و تاّربدـم  زور  اّفـص ، تاّفاص  زور  دـننکیمن و  هاگن  دناهداتـسیا و  تادّرجم  نآ  هک  تسا ، تادّرجم  زور  یبوبر  ماـّیا  نیا  لـباقم  رد 

زور و  دوجـّـسلا » عـکّرلا   » زور ارما و  تاّربدـم  زور  اـی  یلفــس ، توـکلم  زور  ناـیک و  زور  عاـبر و  ثـلث و  ینثم و  ۀــحنجألا » يوذ   » زور
. یلفس ای  دشاب  يولع  دّرجم  تارّدقتم 

زور هدش و  هدیشوپ  قلخ  زا  ماّیا  نیمه  اب  تسا و  نیمز  اهنامسآ و  قلخ  ماّیا  نامه  دش  هراشا  نآ  هب  فارعا  يهروس  رد  هچنانچ  ماّیا  نیا  و 
عمج زور  لـباقم  رد  لوط  تهج  زا  هعمج  نوچ  هدـش و  ریبعت  روهظ  ماـقم  ّتیـشم و  هب  نآ  زا  هک  تسا  عمجلا  عمج  زور  زا  تراـبع  متفه 

دنوادخ تسا 
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. دوشن دقعنم  رفن  جنپ  ای  تفه  زا  رتمک  هب  هک  هداد  روتسد  هدرک و  هعمج  زامن  داقعنا  هب  رما  ار  ناگدنب 

عمج زور  لباقم  رد  ار  هعمج  زور  اذل  درادن  نآ  زا  ياهرهب  وا  زج  سک  چیه  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  صوصخم  عمج  زور  نوچ  و 
دشاب رتمک  ای  خسرف  ود  هعمج  زامن  داقعنا  ّلحم  وا و  نیب  هک  یسک  يارب  ار  رفـس  هداد و  رارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  صوصخم  دیع 

. دوش هتفگ  هعمج  زامن  يارب  ناذا  هک  هاگ  نآ  ینعی  هعمجلا » موی  نم  ةولصلل  يدون  اذا  : » دومرف اذل  هدومن و  مارح 
. دیباتشب اْوَعْساَف 

. زامن ِهَّللا  ِرْکِذ  یلِإ 
فصن هب  باتفآ  هک  یماگنه  صوصخ  هب  تسا ، زور  نیا  ياضتقم  فالخ  زور  نیا  رد  عیب  هک  دینک  كرت  ار  شورف  دیرخ و  َْعیَْبلا  اُورَذ  َو 

. دسریم راهّنلا 
. دوب دهاوخ  رتهب  امش  يارب  دوش  ادا  يزور  ره  ّقح  تقو  ره  هچ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ 

ار وا  تیالو  لوبق  وا  اب  تعیب  اب  دیدرکیم و  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  يوریپ  رگا  ینعی  دوب ، رتهب  امـش  يارب  دـیتسنادیم  رگا  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنُک  ْنِإ 
. دوب رتهب  امش  يارب  دیدومنیم 

راک نیا  امـش  يارب  دیتسنادیم  رگا  هک  دشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  تسا و  مالّـسلا  هیلع  « 1  » یلع يهعیش  رد  رـصحنم  مّلعت  ملع و  هک 
. دیدرکیم باختنا  ار  نآ  تسا  رتهب 

__________________________________________________

عماج ج 7 ریسفت  ( 1)
179 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دیوش رشتنم  نیمز  يور  دوخ  راک  بسک و  یپ  رد  زاب  تفای  نایاپ  زامن  هک  هاگنآ  سپ  ِضْرَْألا  ِیف  اوُرِشَْتناَف  ُةالَّصلا  ِتَیُِضق  اذِإَف 
ناسنا زا  هک  هچنآ  تسا و  دوجو  ناصقن  بجوم  انف  نآ  رد  ياقب  تسا و  یتاذ  ياـنف  يهلزنم  هب  ادـخ  رکذ  تهج  هعمج  رد  عاـمتجا  نوچ 

رما یلاعت  يادـخ  اذـل  انف  زا  دـعب  ياقب  اب  رگم  تسین  نکمم  انعم  نیا  دـشابیم و  شنایرگـشل  عیمج  اب  دوجو  ندرک  لـماک  تسا  بولطم 
: دومرف هچنانچ  دننک ، بلط  ار  ادخ  لضف  دنوش و  رشتنم  نیمز  رد  هک  دومن 

يونعم لضف  دینک و  بلط  لالح  تهج  زا  دیراد  جایتحا  هچ  ره  هک  هنوگ  نیدب  دـینک ، بلط  ادـخ  يروص  لضف  زا  ِهَّللا  ِلْضَف  ْنِم  اوُغَْتبا  َو 
. دینک تکرش  ناشیاههزانج  عییشت  رد  دییامن و  تدایع  ناشیاهضیرم  زا  دیورب و  اهردارب  ترایز  هب  هک  هنوگ  نیدب  دینک ، بلط  ار  ادخ 
هبنش زور  يزور  بلط  راشتنا و  هعمج و  زور  زامن  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبن  زا  ربخ  رد  هچنانچ 

. تسا
یفاک نم  تجاح  ندـمآرب  يارب  دـنوادخ  هک  منادیم  موریم و  هک  مدوخ  تاجایتحا  لابند  نم  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا 

هک ار ؟ یلاـعت  يادـخ  لوق  يونـش  یمن  اـیآ  منارذـگیم ، لـالح  بلط  رد  ار  زور  نم  دـنیبب  دـنوادخ  هک  دـیما  نیا  هب  زج  موریمن  تسا ،
عیمج رد  ای  ادـخ ، زا  لضف  بلط  لاـح  رد  ًارِیثَک  َهَّللا  اوُرُکْذا  َو  ِهَّللا » ِلْـضَف  ْنِم  اوُغَْتبا  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُرِـشَْتناَف  ُةـالَّصلا  ِتَیُِـضق  اذِإَـف  : » دومرف

. یشاب ندرک  لوب  لاح  رد  هچ  رگا  تسا  بولطم  بوغرم و  ادخ  رکذ  هک  اریز  دییامن ، ادخ  رکذ  دایز  لاوحا 
یلاح  رد  ینکب  ادخ  رکذ  هک  درادن  یبیع  تسا : هدمآ  ربخ  رد  هچنانچ 

180 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: ادخ لوق  ریسفت  رد  هرقب  يهروس  یشاب و  ندرک  لوب  لاح  رد  وت  هک 

. تشذگ نآ  ّتیفیک  بتارم و  رکذ و  نایب  ْمُکْرُکْذَأ » ِینوُرُکْذاَف  »
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. دیوش راگتسر  امش  هک  دشاب  َنوُِحْلُفت  ْمُکَّلََعل 
. تسا تلفغ  رکذ و  تیصعم  تعاط و  طانم  نوچ  دوشیم ، لصاح  رکذ  اب  يراگتسر  هک  اریز 

. دوشیم هدافتسا  هدش  دراو  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  هچنآ  زا  هچنانچ 
لوغـشم مدرم  هک  یماگنه  مدرم و  تلفغ  ماگنه  رازاب  رد  دنک  ادـخ  رکذ  صالخا  اب  سک  ره  هدـش : تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبن  زا 

. دشاب هدرکن  روطخ  يرشب  بلق  رب  هک  یششخب  دشخبیم  ار  يو  تمایق  زور  رد  دسیونیم و  هنسح  رازه  وا  يارب  دنوادخ  دنراک 
مدرم نکیل  و  تسا : هتفگ  هک  ییوگ  تسا ، كاردتـسا  هلمج  نیا  دـننکیم ، تکرح  تراـجت  يوـس  هب  اوُّضَْفنا  ًاوـَْهل  َْوأ  ًةَراـِجت  اَْوأَر  اذِإ  َو 

. دننکیم تکرح  نآ  فرط  هب  دننیبب  وهل  ای  تراجت  هاگره  دننکیمن و  لوبق 
یلاح رد  دنراذگیم  اهنت  ار  وت  ًاِمئاق  َكوُکَرَت  َو  تسا  تراجت  عبات  وهل  نوچ  دروآ ، تراجت  صوصخم  ار  ریمـض  تراجت . يوس  هب  اْهَیلِإ 
«1 . » تسا يرگید  ربخ  رد  هچنانچ  دنراذگیم  اهنت  زامن  لاح  رد  ار  وت  ای  تسا ، ربخ  رد  هچنانچ  یناوخیم  هبطخ  یتسه و  ربنم  رب  هک 

__________________________________________________

دش هنیدم  دراو  هراجّتلا  لام  يهلفاق  دوب . هعمج  زامن  لوغشم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هعمج  زور  هک  دوب  نآ  هیآ  لوزن  ببس  ( 1)
اهنت هدرک و  اـهر  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربـمغیپ  دـندرک و  كرت  ار  هعمج  زاـمن  مدرم  دـندزیم  فد  روبنط و  دورو  مـالعا  يارب  و 

لوغـشم داتـسیا ، ربنم  يالاب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دنتفر و  بعل  وهل و  تراجت و  ياشامت  هب  هّیقب  يرفن  دنچ  زج  دنتـشاذگ 
. دش لزان  هیآ  هک  دوب  هبطخ  توالت 

یمق میهاربا  نبا  یلع  ریسفت 
181 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. يدبا تمعن  زا  تسادخ  دزن  هک  هچنآ  ِهَّللا  َْدنِع  ام  وگب : اهنآ  هب  ُْلق 
دزن هک  هچنآ  دـشاب  هتـشاد  یمهو  تّذـل  یلایخ و  عفن  رگا  وهل  دـشاب و  هتـشاد  يویند  عفن  رگا  تراجت  نوچ  ِةَراـجِّتلا  َنِم  َو  ِوْهَّللا  َنِم  ٌْریَخ 

. تسین اهجنر  هب  هتخیمآ  تسا و  یمئاد  هک  تسا  یحور  یلقع  نآ  عفن  اریز  دشاب ، یمود  نیا  زا  رتهب  تسادخ 
. تسا قیالخ  يهدنهد  يزور  نیرتهب  ادخ  َنِیقِزاَّرلا و  ُْریَخ  ُهَّللا  َو 

یبن دنتـشاد ، لاغتـشا  بعل  وهل و  هب  دندوب و  ندز  فد  لوغـشم  یهورگ  نآ  يولج  رد  هک  دـمآ  ياهلفاق  تفگ : هک  هدـش  تیاور  رباج  زا 
ارحـص دنامیمن  سک  چیه  دیتفریم و  مه  رـس  تشپ  رگا  تسا  وا  تسد  رد  نم  ناج  هک  ییادخ  هب  دـنگوس  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

. دشیم شتآ  همه  امش  يارب 
هعمج و بش  ره  رد  هک  تسا  نیا  دـشاب  ام  يهعیـش  زا  رگا  تسا  بجاو  نمؤم  ره  رب  هک  هچنآ  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  لمع  هک  ییوگ  دنک  نینچ  رگا  هک  دـناوخب  نیقفانم  هعمج  رهظ  زامن  رد  دـناوخب و  یلعألا  ّکبر  مسا  حـّبس 

. دهد رارق  تشهب  ار  وا  شاداپ  باوث و  هک  تسادخ  رب  تسا و  هداد  ماجنا  ار  هلآ 
182 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

182 ص :  نوقفانملا .....  ةروس 

هراشا

. تسا هیآ  هدزای  لماش  یندم و  هروس  نیا 

182 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 1  (: 63  ) نوقفانملا هروس  ]
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هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ًۀَّنُج ْمُهَناْمیَأ  اوُذَخَّتا  ( 1  ) َنُوبِذاَکل َنیِِقفانُْملا  َّنِإ  ُدَهْشَی  ُهَّللا  َو  ُُهلوُسََرل  َکَّنِإ  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ُلوُسََرل  َکَّنِإ  ُدَهْـشَن  اُولاق  َنوُِقفانُْملا  َكَءاج  اذِإ 

ْمُهَْتیَأَر اذِإ  َو  ( 3  ) َنوُهَقْفَی ـال  ْمُهَف  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َِعبُطَف  اوُرَفَک  َُّمث  اُونَمآ  ْمُهَّنَأـِب  َکـِلذ  ( 2  ) َنُولَمْعَی اُوناک  ام  َءاس  ْمُهَّنِإ  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ْنَع  اوُّدَـصَف 
یَّنَأ ُهَّللا  ُمُهََلتاق  ْمُهْرَذْـحاَف  ُّوُدَْـعلا  ُمُه  ْمِْهیَلَع  ٍۀَْحیَـص  َّلُک  َنُوبَـسْحَی  ٌةَدَّنَـسُم  ٌبُشُخ  ْمُهَّنَأَـک  ْمِِهلْوَِقل  ْعَمْـسَت  اُولوُقَی  ْنِإ  َو  ْمُهُماـسْجَأ  َکـُبِْجُعت 

(4  ) َنوُکَفُْؤی
َْمل ْمَأ  ْمَُهل  َتْرَفْغَتْـسَأ  ْمِْهیَلَع  ٌءاوَـس  ( 5  ) َنوُِربْکَتْـسُم ْمُه  َو  َنوُّدُـصَی  ْمُهَْتیَأَر  َو  ْمُهَـسُؤُر  اْوََّول  ِهَّللا  ُلوُسَر  ْمَُکل  ْرِفْغَتْـسَی  اَْولاـعَت  ْمَُهل  َلـِیق  اذِإ  َو 
ِهَِّلل َو  اوُّضَْفنَی  یَّتَح  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْدنِع  ْنَم  یلَع  اوُقِْفُنت  َنُولوُقَی ال  َنیِذَّلا  ُمُه  ( 6  ) َنیِقِساْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ْمَُهل  ُهَّللا  َرِفْغَی  َْنل  ْمَُهل  ْرِفْغَتْسَت 

َو ُةَّزِْعلا  ِهَِّلل  َو  َّلَذَأـْلا  اَْـهنِم  ُّزَعَأـْلا  َّنَجِرُْخَیل  ِۀَـنیِدَْملا  َیلِإ  اـنْعَجَر  ِْنَئل  َنُولوُقَی  ( 7  ) َنوُهَقْفَی ـال  َنیِِقفاـنُْملا  َّنِکل  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُِنئازَخ 
َِکلذ ْلَعْفَی  ْنَم  َو  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنَع  ْمُکُدالْوَأ  َو ال  ْمُُکلاْومَأ  ْمُکِْهُلت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  ( 8  ) َنوُمَْلعَی َنیِِقفانُْملا ال  َّنِکل  َو  َنِینِمْؤُْمِلل  َو  ِِهلوُسَِرل 

(9  ) َنوُرِساْخلا ُمُه  َِکئلوُأَف 
(10  ) َنیِِحلاَّصلا َنِم  ْنُکَأ  َو  َقَّدَّصَأَف  ٍبیِرَق  ٍلَجَأ  یلِإ  ِینَتْرَّخَأ  َْول ال  ِّبَر  َلوُقَیَف  ُتْوَْملا  ُمُکَدَـحَأ  َِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ْمُکاْنقَزَر  اـم  ْنِم  اوُقِْفنَأ  َو 

(11  ) َنُولَمْعَت اِمب  ٌرِیبَخ  ُهَّللا  َو  اُهلَجَأ  َءاج  اذِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  َرِّخَُؤی  َْنل  َو 
183 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

183 ص :  همجرت ..... :

دنوادـخ یتسه و  شربمایپ  وت  هک  دـنادیم  دـنوادخ  و  یتسه ، ادـخ  ربمایپ  وت  هک  میهدیم  یهاوگ  دـنیوگ  دـنیآ  وت  دزن  هب  نوچ  ناـقفانم 
. دنتسه وگغورد  ناقفانم  هک  دهدیم  یهاوگ 

. تسا دب  ناشدرکلمع  نانآ  دناهتشادزاب ، ادخ  هار  زا  ار ] نامدرم   ] سپس دناهدرک ، الب  رپس  ار  ناشیاهدنگوس 
. دنباییمن رد  ناشیا  تسا و  هدش  هداهن  رهم  ناشیاهلد  رب  دناهدیزرو ، رفک  سپس  دناهدروآ  نامیا  ناشیا  هک  تسا  نآ  زا  نیا 

دننامه نانآ  ییوگ  یهد ، شوگ  ناشنانخـس  هب  دـنیوگ  نخـس  نوچ  و  دروآ ، تفگـش  هب  ار  وت  ناشیا  ياهندـب  يرگنب ، ار  ناـشیا  نوچ  و 
، دنک ناشتنعل  دنوادخ  شاب ، رذح  رب  نانآ  زا  دنانمشد ، نانآ  دنراگنایم ، شیوخ  ّدض  رب  ار  یگناب  ره  دنراوید و  رب  هداد  هیکت  ياهراولا 

؟ دنوریم ههاریب  هنوگچ 
رس زا  هک  ناشیرگنب  و  دننادرگرب ، راکنا ] هب   ] ار دوخ  ياهرـس  دبلطب ، شزرمآ  امـش  يارب  ادخ  ربمایپ  ات  دییایب  دوش  هتفگ  ناشیا  هب  نوچ  و 

. دننادرگرب ور  رابکتسا 
، دـیزرمآ دـهاوخن  ار  ناـنآ  دـنوادخ  زگره  یهاوخن ، شزرمآ  ناـشیارب  هچ  یهاوـخب ، شزرمآ  ناـشیارب  هچ  تسا  ناـسکی  ناـنآ  ّقـح  رد 

. دنکیمن تیاده  ار  نانامرفان  دنوادخ  نامگیب 
، دنوش هدنکارپ  وا ] نوماریپ  زا   ] هکنآ ات  دینکن  هنیزه  يزیچ  دنتـسه  ادخ  ربمایپ  دزن  هک  یناسک  يارب  دـنیوگیم  هک  دنتـسه  یناسک  ناشیا 

. دنباییمن رد  ناقفانم  یلو  تسا ، دنوادخ  نآ  زا  نیمز  نامسآ و  ياههنازخ  هکنآ  لاح 
، ناگیاپ دنلب  میدرگزاب ، هنیدم  هب  نوچ  دنیوگیم 

184 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دننادیمن ناقفانم  یلو  تسا ، نانمؤم  وا و  ربمایپ  دنوادخ ، ّصاخ  تّزع ، هکنآ  لاح  درک ، دنهاوخ  نوریب  اجنآ  زا  ار  ناگیامورف 
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. دنراکنایز هک  دننانآ  دننک ، نینچ  هک  یناسک  درادن و  زاب  دنوادخ  دای  زا  ار  امش  ناتدالوا ، لاوما و  نانمؤم  يا 
هقدص مناوتب  هک  یتشادن  سپ  زاب  کیدزن  یتلهم  ات  ارم  ارچ  اراگدرورپ  دیوگب  وا  دیایب و  امش  زا  کی  ره  غارـس  هب  گرم  هکنآ  زا  شیپ  و 

. دینک ششخب  میاهدرک ، ناتیزور  هچنآ  زا  مشاب ، ناگتسیاش  زا  مهدب و 
. تسا هاگآ  دینکیم  هچنآ  هب  دنوادخ  و  درادن ، سپ  زاب  دسر ، ارف  ار  شلجا  نوچ  ار  یسک  زگره  دنوادخ  و 

184 ص :  ریسفت ..... 

دنیوگ دـنیآ  وت  دزن  راکایر )  ) ناـقفانم نوچ  اـم  لوسر  يا  ُُهلوُسََرل  َکَّنِإ  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ُلوُسََرل  َکَّنِإ  ُدَهْـشَن  اُولاـق  َنوُِقفاـنُْملا  َكَءاـج  اذِإ 
. یتسه وا  لوسر  وت  دنادیم  ادخ  ییادخ و  لوسر  وت  هک  میهدیم  یهاوگ 

هیلع و هّللا  یّلـص  یبن  ندوب  لوسر  ینعی  تسا  هدش  عقاو  تداهـش  دروم  هک  هچنآ  هک  دنک  نایب  ار  بلطم  نیا  تساوخ  یلاعت  يادخ  نوچ 
سپـس دومن و  مّدـقم  ار  هلمج  نیا  اذـل  ددرگنرب  دوهـشم  هب  بیذـکت  هک  دـنک  عفر  ار  مّهوت  نیا  تساوخ  زین  تسا و  تسار  قدـص و  هلآ 

تداهـش هک  ار  هچنآ  نوچ  دـنیوگیم . غورد  ناـقفانم  هک  دـهدیم  یهاوـگ  مه  ادـخ  و  « 1  » َنُوبِذاـَکل َنیِِقفاـنُْملا  َّنِإ  ُدَهْـشَی  ُهَّللا  َو  دومرف :
. درادن تقباطم  تسا  نانآ  ياهلد  رد  هک  هچنآ  اب  دنهدیم 

لتق و رپس  ار  ناشیاهمسق  نیقفانم  ًۀَّنُج  ْمُهَناْمیَأ  اوُذَخَّتا 
__________________________________________________

. دش لزان  قلطصم  ینب  يهوزغ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  تعجارم  ماگنه  يرجه  مجنپ  لاس  رد  هیآ  نیا  ( 1)
یمق میهاربا  نب  یلع  ریسفت 

185 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رارق نیملـسم  شنزرـس  زا  ندوب  ناما  رد  يهلیـسو  ار  اهدنگوس  ای  دندرک ، ظفح  هلیـسو  نادـب  ار  ناشلاوما  اهنوخ و  دـنداد و  رارق  تراسا 

. تسا هدش  هدناوخ  هزمه  يهرسک  اب  مهنامیا »  » ظفل دنداد و  رارق  نیقفانم  زا  ناشرارف  نیملسم و  ّنظ  ءوس  رپس  ای  دنداد ،
. دندرک ضارعا  ای  دنتشاد ، زاب  ادخ  هار  زا  اوُّدَصَف 

. تسا وا  تیالو  مالّسلا و  هیلع  یلع  زا  ترابع  ادخ  هار  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع 
، يرادن هدیقع  نآ  هب  هک  تسا  يزیچ  راهظا  زا  ترابع  قافن  هک  نادـب  دـننکیم . دـب  رایـسب  دـننکیم  هچنآ  هک  َنُولَمْعَی  اُوناک  ام  َءاس  ْمُهَّنِإ 
رد کش  ای  دنـشاب ، هتـشاد  لوسر  تلاسر  هب  داقتعا  هکنآ  نودـب  دـندرک  تعیب  يوبن  تعیب  اب  دـندومن و  مالـسا  راـهظا  هک  یناـسک  دـننام 

. دش ضراع  اهنآ  رب  راکنا  کش و  سپس  دنتشاد و  داقتعا  ای  دندرکیم ، وا  تلاسر 
زا یـسک  رتمک  دـنکیمن و  تقفاوم  نطاب  لامعا  اب  رهاظ  لامعا  هک  تسانعم  نیدـب  قافن  یهاگ  تسا و  داقتعا  رهاظ و  بسح  رب  انعم  نیا 

. دشاب قافن  يانعم  نیا  زا  یلاخ  هک  تسا  نیملسم 
ریبعت ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » لئاق لوق  هچ  تسا ، سوفن  لاوحا  راهظا  نیوانع و  دوشیم  عقاو  زامن  رد  هک  لاعفا  راـکذا و  يهمه  اریز 
قفانم تلاـح  وا  تلاـح  دـشابن  ریبعت  نیا  قفاوم  وا  لاـح  رگا  دـنکیم و  يراذـگمان  تداـبع  هب  ار  دوخ  هتفگ  نیا  اـب  وا  تسا و  شدوخ  زا 

. ُُدبْعَن َكاَّیِإ  نینچمه  َنیَِملاْعلا و  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  تسا  نینچمه  دوشیم و 
هک دـشاب  نینچ  لئاق  لاح  رگا  سپ  دـنکیم ، رـصح  ادـخ  رد  ار  تناعتـسا  هک  ُنیِعَتْـسَن  َكاَّیِإ  َو  دـنکیم  ادـخ  رد  رـصحنم  ار  تداـبع  هک 

تافص  نیا  هب  فوصوم  يرگید  دوجوم  هک  دشاب  دقتعم  ای  دنیبب ، يرگید  فوصوم 
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زا ریغ  يرگید  يهدـننک  کـمک  هب  وا  رظن  اـی  هداد ، رارق  دوخ  يارب  ار  اـهناسنا  سفن و  ياـهاوه  زا  يرگید  دوبعم  اـی  دوـشیم ، هدیدنـسپ 
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. دوشیم باسح  قفانم  لاوحا  نیا  يهمه  رد  تسادخ ... 
دوجس تسا و  هتشاد  او  عوکر  هب  ار  وا  عوشخ  هک  يوحن  هب  تسا ، عشاخ  ادخ  يارب  وا  هک  تسا  هدننک  عوکر  سفن  زا  ریبعت  عوکر  لعف  و 

نینچمه و  ددرگیم . بوسحم  قفانم  دـشابن  لاونم  نیدـب  وا  لاح  یتقو  سپ  تسا ، یلاـعت  يادـخ  هب  تبـسن  وا  عوضخ  لاـمک  زا  ریبعت  وا 
. زامن لاوحا  رد  شیاهاعد  ریاس  وا و  تونق  تسا 

تاکز تسا و  وا  يوس  هب  كولس  ادخ و  لامج  تهج  هب  ندرب  تّذل  نودب  وا  يهزور  هک  نیا  هب  تسا  وا  سفن  زا  ریبعت  یـصخش  يهزور 
. تسا تّینانا  زا  ناصقن  رد  وا  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  وا 

هدمآ تیاور  رد  تسا و  نیقفانم  يهرمز  رد  دشاب  ایر  شلمع  دـشاب و  دنـسپدوخ  شتاکز  رد  هکلب  دـنکن ، مک  شیوخ  تّینانا  زا  رگا  سپ 
: تسا

. تسا قافن  هزادنا  نامه  هب  دیایب  هفاضا  بلق  عوشخ  رب  دسج  عوشخ  هک  هزادنا  ره 
. هّللا لیبس  زا  عنم  نامیا و  نداد  رارق  رپس  غورد و  نیا  َِکلذ 

. تسا رتاوسر  قافن  رفک  تسا و  لّوا  رفک  زا  رتدیدش  رتشیب و  نامیا  زا  دعب  رفک  اوُرَفَک  َُّمث  اُونَمآ  ْمُهَّنَِأب 
. تسا هدنامن  رون  هکئالم و  يارب  جورخ  دورو و  هار  چیه  هک  يوحن  هب  هدش  هداهن  رهم  نانآ  ياهلد  رب  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َِعبُطَف 

دننکیمن . كرد  دشاب  يرگید  كاردا  هب  رجنم  هک  يورخا  كاردا  اب  اهنآ  َنوُهَقْفَی  ْمُهَف ال 
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. ناشیاهمسج یباداش  توارط و  لامج و  ییابیز و  ْمُهُماسْجَأ  َُکبِْجُعت  ْمُهَْتیَأَر  اذِإ  َو 
ظفل تسا و  نیریـش  ناشمالک  اسر و  ناشنابز  نوچ  یهدیم  ارف  شوگ  اهنآ  مـالک  هب  وت  دـنیوگب  ینخـس  رگا  ْمِِهلْوَِقل  ْعَمْـسَت  اُولوُقَی  ْنِإ  َو 

. تسا هتفرگ  رارق  لوق  نیشناج  عمست » »
یلاخ لقع  حور و  زا  هک  دنتـسه  اهبوچ  نیا  هیبش  ینعی  هدـش  هدـیبوک  راوید  رب  هک  تسا  ییاهبوچ  اهنآ  هک  ییوگ  ٌةَدَّنَـسُم  ٌبُشُخ  ْمُهَّنَأَـک 
مدع نیا  رد  درب - دوشیمن  نآ  ریغ  فقس و  يارب  ندوب  نوتس  لیبق  زا  یـساسا  يهدافتـسا  چیه  بوچ  زا  هک  تهج  نآ  زا  زین  دنـشابیم و 

. دنتسه بوچ  دننام  عافتنا 
نیب رد  دنتسه و  وسرت  دنرادن و  ناشراگدرورپ  رب  لّکوت  نوچ  تساهنآ  ررـض  رب  ییادص  ره  دننکیم  نامگ  ْمِْهیَلَع  ٍۀَْحیَـص  َّلُک  َنُوبَـسْحَی 

. دنشابیم ماّهتا  دروم  نیملسم 
سپ مینک ؟ راکچ  اهنآ  اب  ام  و  تسا ؟ هنوگچ  اهنآ  راک  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  فاـنیتسا و  هلمج  نیا  ُّوُدَْـعلا  ُمُه 

: دومرف
. دنتسه ینمشد  توادع و  رد  لماک  اهنآ 

اب ادـعب  دـیاب  هک  تسا  يراک  زا  ربخ  ای  تسا ، هتـشک  یناسنا  تایح  زا  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  تساهنآ  تلاح  زا  ربخ  ُهَّللا  ُمُهَلَتاـق  ْمُهْرَذْـحاَف 
دنوادخ هک  دشاب  اهنآ  رب  نیرفن  تسا  نکمم  تسا و  نآ  عوقو  قّقحت  تهج  هب  یـضام  لعف  تروص  هب  بلطم  ندرک  ادا  داد و  ماجنا  اهنآ 

. دومن دهاوخ  هلتاقم  نآ  اب 
دنوشیم . فرصنم  قح  زا  هنوگچ  َنوُکَفُْؤی  یَّنَأ 
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دبلط شزرمآ  قح  زا  امـش  يارب  ادخ  لوسر  ات  دییایب  دـنیوگ  اهنآ  هب  هاگره  ْمُهَـسُؤُر و  اْوََّول  ِهَّللا  ُلوُسَر  ْمَُکل  ْرِفْغَتْـسَی  اَْولاعَت  ْمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو 

. دندیچیپرس
. تسا رابکتسا  راکنا و  زا  هیانک  ریخا  يهلمج 
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. دننکیم عنم  ای  دننکیم ، ضارعا  َنوُّدُصَی  ْمُهَْتیَأَر  َو 
. دنزرویم رّبکت  رافغتسا  نتساوخ و  رذع  ندمآ و  زا  نانآ  َنوُِربْکَتْسُم  ْمُه  َو 

ناشلاح هب  یهاوخن  ای  یهاوخب  شزرمآ  نانآ  رب  هچ  ادخ  زا  وت  لوسر  يا  ْمَُهل  ُهَّللا  َرِفْغَی  َْنل  ْمَُهل  ْرِفْغَتْـسَت  َْمل  ْمَأ  ْمَُهل  َتْرَفْغَتْـسَأ  ْمِْهیَلَع  ٌءاوَس 
. دشخبیمن ار  اهنآ  زگره  ادخ  تسا  ناسکی 

ادخ ترفغم  مدع  هچ  تسا ، یهلا  شیاشخب  مدع  زا  اهنآ  سرت  رد  هغلابم  تسا و  رافغتـسا  مدع  رافغتـسا و  ندوب  يواسم  لیلعت  هلمج  نیا 
. دزاس نکمم  ار  ترفغم  هک  تسین  يزیچ  اهنآ  دوجو  رد  هک  تسا  نآ  لیلد  لوسر  رافغتسا  اب 

تسا و يرگید  لیلعت  هلمج  نیا  درک . دـهاوخن  تیادـه  تقو  چـیه  ادـخ  ار  قساف  راکبان  موق  انامه  هک  َنیِقِـساْفلا  َمْوَْقلا  يِدـْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ 
. تسا قح  هب  ای  تشهب  هب  نیقساف  ندرکن  تیاده  دوصقم 

قافنا ادخ  لوسر  باحـصا  رب  دنیوگیم  هک  دنتـسه  یمدرم  نامه  اهنیا  اوُّضَْفنَی  یَّتَح  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْدنِع  ْنَم  یلَع  اوُقِْفُنت  َنُولوُقَی ال  َنیِذَّلا  ُمُه 
. دینکن لام 

. دنوش قّرفتم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رانک  زا  ات  ینعی 
ادخ  هک  یتروص  رد  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُِنئازَخ  ِهَِّلل  َو 
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. تسا هّیلاح  هلمج  نیا  تساهنامسآ . نیمز و  ياهجنگ  ار 

. دنوش هدنکارپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رانک  زا  ات  دینکن  قافنا  دنیوگیم  هک  یناسک  ینعی  ناقفانم . نکل  َنیِِقفانُْملا  َّنِکل  َو 
. دننکیمن كاردا  يورخا  كرد  اب  ار  بلطم  نیا  َنوُهَقْفَی  ال 

تورث تّزع و  نابابرا  دیاب  هّتبلا  میدرک  تعجارم  هنیدـم  هب  رگا  دـنیوگیم  اهنآ  َّلَذَْألا  اَْهنِم  ُّزَعَْألا  َّنَجِرُْخَیل  ِۀَـنیِدَْملا  َیلِإ  انْعَجَر  ِْنَئل  َنُولوُقَی 
. دننک نوریب  رهش  زا  لیلذ  ناناملسم 

. دندرک هیانک  رتلیلذ  هب  نینمؤم  زا  رتزیزع و  هب  ار  ناشدوخ  زا 
زا هک  تسا  یـسک  يارب  ادـخ و  دزن  ادـخ و  يارب  يورخا  يویند و  تّزع  َنوُمَْلعَی  ـال  َنیِِقفاـنُْملا  َّنِکل  َو  َنِینِمْؤُْـمِلل  َو  ِِهلوُـسَِرل  َو  ُةَّزِْعلا  ِهَِّلل  َو 

. دنشاب بولغم  نیب  رهاظ  ياهرظن  بسح  رب  هچ  رگا  دشاب ، ادخ  بزح 
هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  هدش و  لزان  يرجه  مجنپ  لاس  رد  قلطـصملا  ینب  يهوزغ  يهراب  رد  تسا ، هدمآ  یمق  زا  هک  روط  نامه  تایآ  نیا 

نامیپمه راّیـس  دوب و  كدـنا  نآ  بآ  هک  دومرف  لوزن  لالجا  یهاـچ  رـس  رب  تشگرب  هوزغ  زا  یتقو  دـش ، جراـخ  هوزغ  نآ  هب  هلآ  هیلع و 
هاجهج ولد  هب  راّیس  ولد  دنتخادنا ، ار  ناشولد  دندمآ و  هاچ  رس  رب  ود  ره  دوب ، باّطخ  نب  رمع  ریجا  يراّفغ  دیعس  نب  هاجهج  دوب و  راصنا 

. درک ریگ 
ار جرزخ  يهفئاط  راّیـس  دـمآ ، نوخ  نآ  زا  دز و  راّیـس  تروص  هب  یلیـس  هاجهج  تسا ، نم  ولد  تفگ : هاجهج  تسا  نم  ولد  تفگ : راّیس 
: تفگ دینش و  ار  ادص  ّیبا  نب  هّللا  دبع  دوش ، عقاو  هنتف  دوب  کیدزن  دنتفرگ و  تسد  هب  حالـس  همه  درک ، ادص  ار  شیرق  هاجهج  دز و  ادن 

. دنتفگ وا  هب  ار  هّیضق  تسیچ ؟ ادص  نیا 
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نینچ منامب و  مدرکیمن  نامگ  نم  متسه ، برع  نیرتزیزع  نم  متشادن ، تسود  ار  ریسم  نیا  نم  تفگ : سپس  دش و  كانبـضغ  تّدش  هب 
. دنکن رییغت  ملاح  مونشب و  يزیچ 

اب دـیدرک و  کمک  ناتلاوما  اب  دـیداد و  هار  دوخ  ياهلزنم  هب  ار  ناـنآ  تسامـش ، راـک  لـمع و  نیا  تفگ : درک و  ور  شباحـصا  هب  سپس 
نانآ رگا  دندومن ، میتی  ار  ناتناکدوک  هویب و  ار  امش  نانز  سپ  دیدومن ، هدامآ  ندش  هتـشک  يارب  ار  ناتیاهندرگ  دیدرک و  ظفح  ناتیاهناج 
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. دندشیم امش  ریغ  لایع  دیدرکیم  جارخا  ار 
دبع نانخس  عمج  نآ  نایم  رد  دوب  ناوجون  هک  مقرا  نب  دیز  مینکیم و  نوریب  ار  اهلیلذ  اهزیزع  ام  میدرگرب  هنیدم  هب  ام  رگا  تفگ : سپس 

شباحـصا زا  یهورگ  وا  دزن  دوب و  هتـسشن  یتخرد  يهیاـس  ریز  اـمرگ  تقو  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دینـش و  ار  یبا  نب  هّللا 
. داد ربخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  دوب  هتفگ  یبا  نب  هّللا  دبع  هک  ار  هچنآ  دمآ و  دیز  دندوب ، راصنا ) رجاهم و  )

. مدرکن مّهوت  نم  دنگوس ، ادخ  هب  هن  تفگ : ناوجون ، يا  يدرک  لایخ  مّهوت و  وت  دیاش  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
. مدشن كانبضغ  نم  دنگوس  ادخ  هب  هن  تفگ : يدرک ، مشخ  نآ  رب  وت  دیاش  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

. دنگوس ادخ  هب  هن  تفگ : يدیمهف  هابتشا  دیاش  دومرف :
. ددنبب ار  رتش  راب  دومرف : دوخ  يالوم  نارقش  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

دندیمهف و ار  بلطم  نیا  مدرم  دش و  راوس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  درک و  هدامآ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رتش  نارقش 
رد  هک  دوبن  نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دنتفگ :
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. دندرک تکرح  مدرم  سپ  دنک ، تکرح  یتقو  نینچ  لثم 

. تفگیمن نخس  سک  چیه  اب  دوب و  تکرح  رد  ار  زور  يهمه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تفگ : يوار  هک  اجنآ  ات 
. دندرک تمالم  شنزرس و  ار  وا  دندروآ و  موجه  یبا  نب  هّللا  دبع  رب  جرزخ  يهفیاط 

. تسا هدرواین  نابز  رب  ار  نانخس  نیا  زا  کی  چیه  تسا و  هتفگن  يزیچ  هک  دروخ  مسق  هّللا  دبع 
شندرگ لوبق  تمالع  هب  هّللا  دبع  مینک  یهاوخرذع  يو  زا  میورب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزن  ام  اب  وش ، دنلب  دنتفگ : اهیجرزخ 

. درک جک  ار 
لوزن زاـمن  يارب  زج  دوـب و  تکرح  رد  ار  زور  بـش و  يهـمه  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  زاـب  دیـسر  ارف  بـش  یکیراـت  یتـقو 

هدرک هتسخ  ار  نانآ  بش  يرادیب  هک  یلاح  رد  دندومن  لوزن  شباحـصا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دش  حبـص  یتقو  دندرکیمن ،
. دوب

وا تسا و  هتفگن  ار  نانخس  نیا  زا  کی  چیه  هک  درک  دای  دنگوس  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  یبا  نب  هّللا  دبع  سپ 
. تسا هتسب  غورد  نم  رب  دیز  یتسه و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  وت  هک  نیا  هّللا و  ّالا  هلا  هب ال  دهدیم  تداهش 

. دنتفگیم ازسان  وا  هب  دندرب و  هلمح  مقرا  نب  دیز  رب  اهیجرزخ  دومن و  لوبق  وا  زا  ار  بلطم  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
ار نیقفانم  يهروس  درک و  عمج  ار  شباحـصا  دش  لزان  یحو  یتقو  دـش ، لزان  یحو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رب  تفگ : يوار  هکنآ  ات 

. دناوخ نانآ  رب 
«1 . » دومن اوسر  ار  یبا  نب  هّللا  دبع  یلاعت  يادخ  بیترت  نیدب 

__________________________________________________

عماج ج 7 ریسفت  ( 1)
192 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ّیصو  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تیالو  رد  هک  ار  یـسک  یلاعت  يادخ  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 
یـسک يهلزنم  هب  دنک  راکنا  ار  وا  ّیـصو  تماما  هک  ار  سک  ره  تسا و  هدیمان  قفانم  دشابن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  وریپ  عبات و 

هیلع و هّللا  یّلص  دّمحم  يا  هدومرف : هدومن و  لزان  نآرق  دنوادخ  بلطم  نیا  رب  دیامن و  راکنا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هک  هداد  رارق 
دنوادخ یتسه و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  وت  میهدیم  تداهـش  ام  دنتفگ : وت  ّیـصو  تیالو  دروم  رد  دـندمآ و  نیقفانم  رگا  هلآ 
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. دنیوگیم غورد  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  نیقفانم  دهدیم  تداهش 
يراکدب هچ  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ّیـصو  نامه  ادخ  هار  دندرک و  عنم  ادخ  هار  زا  دنداد و  رارق  رپس  ار  ناشیاهدنگوس  اهنآ 

ینعی دنمهفیمن ، نانآ  داهن و  رهم  اهنآ  ياهلد  رب  دنوادخ  سپ  دندش  رفاک  وت  ّیصو  تیالو  هب  دندروآ و  وت  تلاسر  هب  نامیا  هک  دندرک ،
یبن ات  دیدرگزاب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  دوش : هتفگ  نانآ  هب  هک  هاگنآ  دننکیمن و  كرد  لّقعت و  ار  وت  تّوبن  دـیامرفیم : دـنوادخ 

. دنهدیمن شوگ  دنریگیم و  جک  ار  ناشیاهرس  دوش  هدیشخب  امش  ناهانگ  دنک و  رافغتسا  امش  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
دنوادخ سپس  دنزرویم ، رابکتسا  بلطم  نیا  رب  اهنآ  دننکیم و  عنم  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  زا  هک  ینیبیم  ار  اهنآ  دومرف : یلاعت  يادخ 

تسا يواسم  اهنآ  يارب  ینکن  رافغتسا  هچ  ینکب و  رافغتسا  هچ  دیامرفیم : دسانـشیم و  ار  اهنآ  هک  دهدیم  همادا  نینچ  ار  شیوخ  راتفگ 
. دنتشاد اور  متس  ملظ و  وت  ّیصو  هب  هک  ار  یناسک  ینعی  دنکیمن ، تیاده  ار  نیقساف  هورگ  یلاعت  يادخ  دنکیمن و  یقرف  و 

ِهَّللا ِرْکِذ  ْنَع  ْمُکُدالْوَأ  َو ال  ْمُُکلاْومَأ  ْمُکِْهُلت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
193 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

يهبلغ دروم  دراد  هک  یتفارظ  تفاطل و  تهج  زا  بلق  اریز  درادن ، زاب  ادخ  رکذ  زا  ار  امـش  دالوا  لاوما و  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
سپس دیامنیم ، كاپ  سفن  ياوه  زا  ار  بلق  ادخ  رکذ  دنکیم و  یّـسق  یلایخ  ياهترثک  هب  لاغتـشا  اب  ار  نآ  دریگیم و  رارق  سفن  ياوه 
ياوه دش  لفاغ  ادـخ  رکذ  زا  رگا  دـنک و  یلاخ  سفن  ياوه  زا  ار  وا  بلق  دـناوتیم  ادـخ  رکذ  دـشاب  لوغـشم  دالوا  لاوما و  هب  ناسنا  رگا 

. دیآیم شیپ  قافن  رفک و  سپس  کیکشت و  تروص  هب  ادتبا  هک  يوحن  هب  دوشیم  هدرشف  مکارتم و  بلاغ و  وا  رب  سفن 
. دشاب هتشاد  ضوع  هکنآ  نودب  هدرک  فلت  ار  دوخ  يالاک  تعاضب و  نوچ  َنوُرِساْخلا  ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو 

. دییامن قافنا  شیوخ  ّتینانا  زا  ناتدوخ و  هب  فاصوا  لاعفا و  ياهتبسن  زا  دینک و  قافنا  ضارعا  اوق و  لاوما و  زا  ْمُکاْنقَزَر  ام  ْنِم  اوُقِْفنَأ  َو 
هتفرگ امش  زا  دیراد  هک  هچنآ  يهمه  تروص  نیا  رد  هک  دسر ، ارف  امـش  گرم  هکنآ  زا  لبق  دینک  قافنا  ُتْوَْملا  ُمُکَدَحَأ  َِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم 

. دینیبیمن دیهدیم  تبسن  دوخ  هب  هچنآ  زا  يزیچ  رگید  دوشیم و 
راضتحا لاح  رد  راتفگ  نیا  رگا  تّدـم  نیا  کیدزن  یتّدـم  هب  زادـنیب  ریخأـت  ارم  گرم  ایادـخ  ٍبیِرَق  ٍلَـجَأ  یلِإ  ِینَتْرَّخَأ  ـال  َْول  ِّبَر  َلوُقَیَف 

. دشاب خزرب  رد  ای  تمایق  رد  لوق  نیا  رگا  گرم  تقو  کیدزن  یتّدم  هب  ای  دشاب 
منک . قیدصت  تسا  هتسیاش  هک  هچنآ  زا  منک  قیدصت  سپ  َقَّدَّصَأَف 

194 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
« الول  » باوج رد  موزجم  عراضم  ّلحم  رد  نوچ  نآ ، دـعب  اـم  اـف و  عومجم  رب  تسا  فوطعم  موزجم و  نکأ »  » ظـفل َنیِِحلاَّصلا  َنِم  ْنُکَأ  َو 

«. نیحلاّصلا نم  نوکا  انأ   » ریدقت هب  هدش  هدناوخ  عوفرم  دشاب و  ءاف  زا  دعب  ام  رب  فطع  ات  هدش  هدناوخ  بوصنم  تسا و  هدش  عقاو 
. هن ای  تسا  زیاج  ریخأت  هک  تسا  مّهوت  نیا  عفر  هّیلاح و  هلمج  نیا  ُهَّللا  َرِّخَُؤی  َْنل  َو 

. دوشیمن ریخأت  دشاب  رّدقم  لجا  ندمآ  رگا  اُهلَجَأ  َءاج  اذِإ  ًاسْفَن 
رّخؤم دـهاوخب  ار  هچ  ره  درادیم و  مّدـقم  دـهاوخب  هک  ار  هچ  ره  تسا  فوقوم  ياهباتک  ادـخ  دزن  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

َو : » یلاعت يادخ  لوق  يانعم  تسا  نیا  دنکیم و  لزان  اهباتک  نآ  لثم  هب  ار  يزیچ  ره  دـنوادخ  دـسریم  ارف  ردـق  بش  هک  یتقو  درادیم ،
نآ هک  تسا  يزیچ  نآ  تساهنامسآ و  باتک  وا  بتک  دوشیمن و  ریخأت  دنک  لزان  دنوادخ  یتقو  ینعی  اُهلَجَأ » َءاج  اذِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  َرِّخَُؤی  َْنل 

. دزادنایمن ریخأت  ار 
. تسا هاگآ  دینک  هچ  ره  هب  ادخ  َنُولَمْعَت و  اِمب  ٌرِیبَخ  ُهَّللا  َو 

. تسا تمایق  رد  رفاک  رجز  عدر و  ای  تسا ، نیرفاک  نیقفانم و  دیدهت 
195 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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195 ص :  نباغّتلا .....  ةروس 

هراشا

ْنِم َّنِإ  : » زا دـنترابع  اههیآ  نآ  هدـش و  لزان  هنیدـم  رد  هک  شرخآ  زا  هیآ  هس  زج  دـننادیم  یّکم  ار  نآ  یـضعب  تسا و  یندـم  هروس  نیا 
. تسا هیآ  هدجیه  رب  لمتشم  هروس  نیا  و  هروس » رخآ  ات  ْمُکِجاوْزَأ ... 

195 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 1  (: 64  ) نباغتلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ْمُْکنِم َو  ٌِرفاک  ْمُْکنِمَف  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  ( 1  ) ٌریِدَق ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُدْمَْحلا  َُهل  َو  ُْکلُْملا  َُهل  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  ُحِّبَُـسی 

ِتاوامَّسلا ِیف  ام  ُمَْلعَی  ( 3  ) ُریِصَْملا ِْهَیلِإ  َو  ْمُکَرَوُص  َنَسْحَأَف  ْمُکَرَّوَص  َو  ِّقَْحلِاب  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  ( 2  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ٌنِمْؤُم 
(4  ) ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  َنُوِنلُْعت  ام  َو  َنوُّرُِست  ام  ُمَْلعَی  َو  ِضْرَْألا  َو 

ٌرََـشب َأ  اُولاقَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُـسُر  ْمِهِیتَْأت  َْتناک  ُهَّنَِأب  َکـِلذ  ( 5  ) ٌمِیلَأ ٌباذَـع  ْمَُهل  َو  ْمِهِْرمَأ  َلابَو  اُوقاذَـف  ُلـْبَق  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُأَـبَن  ْمُِکتْأَـی  َْمل  َأ 
َو ُْمْتلِمَع  اِمب  َّنُؤَّبَُنَتل  َُّمث  َُّنثَْعُبَتل  یِّبَر  َو  یَلب  ْلـُق  اُوثَْعُبی  َْنل  ْنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َمَعَز  ( 6  ) ٌدیِمَح ٌِّینَغ  ُهَّللا  َو  ُهَّللا  یَنْغَتْسا  َو  اْوَّلََوت  َو  اوُرَفَکَف  انَنوُدْهَی 

ُِنباغَّتلا ُمْوَی  َِکلذ  ِعْمَْجلا  ِمْوَِیل  ْمُکُعَمْجَی  َمْوَی  ( 8  ) ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  اْنلَْزنَأ  يِذَّلا  ِروُّنلا  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اُونِمآَف  ( 7  ) ٌریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ 
(9  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلذ  ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ُْهلِخُْدی  َو  ِِهتائِّیَس  ُْهنَع  ْرِّفَُکی  ًاِحلاص  ْلَمْعَی  َو  ِهَّللِاب  ْنِمُْؤی  ْنَم  َو 

ْنِمُْؤی ْنَم  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  َّالِإ  ٍۀَبیِـصُم  ْنِم  َباصَأ  اـم  ( 10  ) ُریِـصَْملا َْسِئب  َو  اهِیف  َنیِِدلاخ  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  َِکئلوُأ  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو 
َّالِإ َهلِإ  ُهَّللا ال  ( 12  ) ُنِیبُْملا ُغالَْبلا  اَِنلوُسَر  یلَع  امَّنِإَف  ُْمْتیَّلَوَت  ْنِإَـف  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  َو  ( 11  ) ٌمِیلَع ٍءْیَـش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َو  ُهَْبلَق  ِدْهَی  ِهَّللِاب 

َو اوُحَفْـصَت  َو  اوُفْعَت  ْنِإ  َو  ْمُهوُرَذْحاَف  ْمَُکل  اوُدَع  ْمُکِدالْوَأ  َو  ْمُکِجاوْزَأ  ْنِم  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( 13  ) َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  َو  َوُه 
(14  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اوُرِفْغَت 

َقُوی ْنَم  َو  ْمُکِسُْفنَِأل  ًاْریَخ  اوُقِْفنَأ  َو  اوُعیِطَأ  َو  اوُعَمْـسا  َو  ُْمتْعَطَتْـسا  اَم  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ( 15  ) ٌمیِظَع ٌرْجَأ  ُهَدـْنِع  ُهَّللا  َو  ٌۀَْـنِتف  ْمُکُدالْوَأ  َو  ْمُُکلاْومَأ  امَّنِإ 
َو ِْبیَْغلا  ُِملاع  ( 17  ) ٌمِیلَح ٌروُکَـش  ُهَّللا  َو  ْمَُکل  ْرِفْغَی  َو  ْمَُکل  ُهْفِعاـُضی  ًانَـسَح  ًاـضْرَق  َهَّللا  اوُضِْرُقت  ْنِإ  ( 16  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهِسْفَن  َّحُـش 

(18  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  ِةَداهَّشلا 
196 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

196 ص :  همجرت ..... :

. تساناوت يراک  ره  رب  وا  و  تسار ، وا  ساپس  تسار و  وا  ییاورنامرف  دنک ، شیاین  ار  دنوادخ  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ 
. تسانیب دننکیم  هچنآ  هب  دنوادخ  و  دنانمؤم ، امش  زا  یضعب  دنرفاک و  امش  زا  یضعب  هاگنآ  تسا ، هدیرفآ  ار  امش  هک  تسوا 

درک و  يدنبشقن  ار  امش  دیرفآ و  قح  هب  ار  نیمز  اهنامسآ و 
197 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسوا يوس  هب  ماجنا  رس  ریس و  تسارآرب و  ار  امش  ياهرکیپ 
. تسا هاگآ  اهلد  زار  هب  دنوادخ  و  دنادیم ، دیرادیم ، راکشآ  هچنآ  دیرادیم و  ناهنپ  هچنآ  دنادیم و  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ 
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رد  ] كاندرد یباذع  نانآ  يارب  دندیـشچ و  ار  ناشراک  تبوقع  هک  تسا  هدیـسرن  امـش  هب  دندیزرو  رفک  نیا  زا  شیپ  هک  یناسک  ربخ  ایآ 
. تسا شیپ ]

و  ] رفک سپ  دـنک ، نامتیادـه  دـهاوخیم  يرـشب  ایآ  دـنتفگ  دـندروآ و  فرگـش  ياههدـیدپ  نانآ  يارب  ناـشناربمایپ  هک  تسا  نآ  زا  نیا 
. تسا هدوتس  زاینیب  دنوادخ  دومن و  يزاینیب  دنوادخ  دنتفاترب و  يور  دندیزرو و  راکنا ]

[ تقیقح  ] زا سپـس  دـش ، دـیهاوخ  هتخیگنارب  هک  مراگدرورپ  هب  دـنگوس  يرآ  وگب  دـنوشیمن ، هتخیگنارب  زگره  هک  دناهتـشادنپ  نارفاـک 
. تسا ناسآ  دنوادخ  رب  نیا  و  دننک ، ناتهاگآ  دیاهدرک ، هچنآ 

. تسا هاگآ  دینکیم  هچنآ  هب  دنوادخ  و  دیروآ ، نامیا  میاهداتسرف  ورف  هک  يرون  وا و  ربمایپ  دنوادخ و  هب  سپ 
وا زا  ار  شتائّیـس  دنک ، يراکوکین  دروآ و  نامیا  دنوادخ  هب  سک  ره  تسا و  نباغت  زور  نآ  دروآ ، ناتدرگ  رـشحم  زور  يارب  هک  يزور 

نیا دنـشاب ، نآ  رد  هنادواـج - هراوـمه - هـک  دروآرد ، تـسا ، يراـج  نآ  تـسدورف  زا  ناراـبیوج  هـک  ییاهناتــسوب  هـب  ار  وا  دـیادزیم و 
. تسا گرزب  يراگتسر 

. تسا یماجنارسدب  دننآ و  رد  هنادواج  دننایخزود ، نانیا  دناهدرک ، راکنا  ار  ام  تایآ  هدیزرو و  رفک  هک  یناسک  و 
يزیچ ره  هب  دنوادخ  و  دنک ، تیاده  ار  شلد  وا ]  ] دروآ نامیا  دنوادخ  هب  سک  ره  یهلا و  نذا  هب  رگم  دـسرن  یـسک ] هب   ] یتبیـصم چـیه 

. تساناد
. تسا راکشآ  یناسرمایپ  طقف  ام  ربمایپ  رب  هک  دینادب ]  ] دیباترب يور  رگا  اّما  دینک ، تعاطا  مه ]  ] ربمایپ زا  دینک و  تعاطا  دنوادخ  زا  و 

. دننک لّکوت  دیاب  دنوادخ  رب  طقف  نانمؤم  و  تسین ، وا  زج  ییادخ  هک  تسا  دنوادخ 
هشیپ شیاشخب  تشذگ و  رگا  و  دیشاب ، رذح  رب  نانآ  زا  دنتـسه ، امـش  نمـشد  یـضعب  ناتنادنزرف  نارـسمه و  نایم  زا  نامگیب  نانمؤم  يا 

. تسا نابرهم  راگزرمآ  مه  دنوادخ  دیرذگرد ، دینک و 
. تسا دنوادخ  دزن  طقف  میظع  شاداپ  دنا و  رسدرد ] و   ] نومزآ يهیام  امش  دالوا  لاوما و  انامه 

یناسک و  تسا ، ناتدوخ  ریخ  هب  هک  دیزادرپب  قافنا  هب  دینک و  هشیپ  تعاطا  دیونشب و  ار ] قح   ] دینک و اورپ  دنوادخ  زا  دیناوتب  هک  اجنآ  ات 
. دنراگتسر هک  دننانیا  دننام ، ناما  رد  شیوخ  سفن  يدنمزآ  زا  هک 

دنوادخ هار  رد  رگا 
198 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا رابدرب  نادردق  دنوادخ  و  دزرمایب ، ار  امش  دنک و  نادنچ  ود  ار  نآ  امش  يارب  دیهد ، هنسحلا  ضرق 
. تسا هنازرف  دنمزوریپ  و ]  ] ادیپ ناهنپ و  ياناد 

198 ص :  ریسفت ..... 

کلم هک  دنلوغشم  ادخ  شیاتـس  حیبست و  هب  همه  تساهنامـسآ  نیمز و  رد  هچ  ره  ُْکلُْملا  َُهل  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  ُحِّبَُـسی 
. تسوا يارب  یتسه 

. تسا ندش  كولمم  يهتسیاش  هچنآ 
. دوش فصو  وا  هب  لماک  تسا  هتسیاش  هک  هچنآ  ُدْمَْحلا  َُهل  َو 

حیبست تّلع  هب  هراشا  بوخ و  فاصوا  شرامـش  هیآ  نیا  دروآرد و  قطن  هب  حـیبست  هب  ار  ایـشا  میناوتیم  سپ  ٌریِدَـق  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو 
: دومرف تسا  هدیدنسپ  فاصوا  شرامش  فاصوا  نیا  نوچ  تسایشا و 

. دیتسه نمؤم  یضعب  رفاک و  ياهقرف  ناگدنب  امش  زاب  دیرفآ  ار  امش  هک  ییادخ  تسوا  ٌنِمُْؤم  ْمُْکنِم  َو  ٌِرفاک  ْمُْکنِمَف  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  َوُه 
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هچنانچ تسا . تیالو  هب  رفاک  امـش  زا  یـضعب  تیالو و  هب  نمؤم  امـش  زا  یـضعب  ینعی  دروآ ، فطع  فرح  نودـب  ار  يذـّلا » وه   » يهلمج
. تسا نآ  راکنا  تیالو و  تخانش  تفرعم و  نامیا  رفک و  طانم  هک  هتشذگ  بلطم  نیا  رّرکم 

: دومرف تسا : هدمآ  هیآ  نیا  زا  لاؤس  زا  باوج  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
كرت  اب  ار  اهنآ  رفک  تسا و  هدناسانش  دنوادخ  ام  تیالو  اب  ار  مدرم  نامیا 

199 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دناهدوب ّرذ  ملاع  رد  اهنآ  هک  یلاح  رد  « 1  » تسا هتفرگ  نامیپ  دهع و  اهنآ  زا  مدآ  بلص  رد  هک  يزور  رد  ام  تیالو 

. تسا هاگآ  الماک  دینک  هچ  ره  هب  ادخ  ٌریَِصب و  َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو 
. تسا نمؤم  قیوشت  بیغرت و  رفاک و  دیدهت 

هلیـسو ي هب  امـش  ياقبا  داجیا و  هک  نیمز  اهنامـسآ و  بابـسا  سپـس  دیرفآ ، قح  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  ِّقَْحلِاب  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ 
بضغ و توهـش و  ياوق  ندیـسر  زا  تراـبع  هک  لـطاب  تسپ  ياـهتیاغ  نیا  تسین و  نقتم  فیرـش  تیاـغ  قـح و  رما  يارب  زج  تساـهنآ 

تاوذ دـینکن و  عطق  ار  دوخ  فیرـش  ياهتیاغ  سپ  دـشاب ، نیمز  اهنامـسآ و  تقلخ  فدـه  دـناوتیمن  تسا  ناشدوخ  ياهتّذـل  هب  ناطیش 
. دیزاسن لطاب  ار  شیوخ 

. تسا دیدهت  بیغرت و  هلمج  نیا  تسا ، وا  يوس  هب  امش  تشگزاب  ُریِصَْملا  ِْهَیلِإ  َو  ْمُکَرَوُص  َنَسْحَأَف  ْمُکَرَّوَص  َو 
. دیورب وا  دزن  هجو  نیرتهب  اب  هک  دیوش  اّیهم  دیشاب و  ادخ  دزن  روضح  يهدامآ  ینعی :

ناـهنپ و امـش  هک  ار  هچنآ  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  ار  هچنآ  َنُوِنْلُعت و  اـم  َو  َنوُّرُِـست  اـم  ُمَْلعَی  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  ُمَْلعَی 
. دینک راکشآ 

. تسا بیغرت  دیدهت و  زین  هلمج  نیا 
قلخ ياهلد  رارسا  هب  ادخ  ِروُدُّصلا و  ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو 

__________________________________________________

. ].....[ عماج ج 7 ریسفت  یفاک - لوصا  ( 1)
200 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هتشذگ  رّرکم  نآ  ریسفت  اب  هیآ  نیا  لاثما  تسا . هاگآ 
؟ تسا هدیسرن  امش  هب  ایآ  نیشیپ  نارفاک  رابخا  مدرم  يا  ْمُِکتْأَی  َْمل  َأ 

. دییامن يراددوخ  اهنآ  ياهراک  دننام  زا  دیریگب و  تربع  نانآ  لاح  زا  ات  ُْلبَق  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُأَبَن 
. دیزیهرپب اهنآ  ياهراک  لثم  زا  سپ  دندیشچ  دندوب  هداد  ماجنا  ایند  رد  هک  ییاهراک  لابو  رزو و  ْمِهِْرمَأ  َلابَو  اُوقاذَف 

. تساهنآ يارب  كاندرد  باذع  ترخآ  رد  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  ْمَُهل  َو 
. دمآ امش  دزن  لیلد  هنّیب و  اب  امش  لوسر  هک  روط  نامه  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُسُر  ْمِهِیتَْأت  َْتناک  ُهَّنَِأب  َِکلذ 

تـساوخیم دنوادخ  رگا  دییوگیم  امـش  هک  نیا  دننام  دنک ، تیاده  ار  ام  دناوتیم  يرـشب  ایآ  دنتفگیم  ناینیـشیپ  انَنوُدْهَی  ٌرََـشب  َأ  اُولاقَف 
. درکیم لزان  هکئالم  دتسرفب  ار  یلوسر 

. دندش رفاک  نالوسر  هب  امش  دننام  اوُرَفَکَف 
. دندینادرگرب يور  اهنآ  رد  هشیدنا  ّربدت و  زا  ناشیاهلیلد و  نالوسر و  زا  اْوَّلَوَت  َو 

. تسا ینغتسم  زاینیب و  اهنآ  زا  شنالوسر  رهاظم  رد  دنوادخ  ُهَّللا  یَنْغَتْسا  َو 
نالوسر فرط  زا  دوبن و  نامیا  لوبق  یگدامآ  دادعتـسا و  راّـفک  نآ  بناـج  زا  سپ  دـنزاینیب ، اـهنآ  هب  اـنتعا  زا  اـهنآ و  زا  نـالوسر  ینعی 
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. دوبن نانآ  يارب  یتوعد 
. تسا زاینیب  اهنآ  نامیا  تدابع و  زا  اهنآ و  زا  دنوادخ  ٌِّینَغ  ُهَّللا  َو 

201 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دریگن رارق  ای  دریگ  رارق  دمح  دروم  دوشن ، هتخانش  ای  دوش ، هتخانش  هکنآ  زا  ّمعا  تسا  هدیدنسپ  دیمح و  شدوخ  سفن  رد  ٌدیِمَح 

رد هتخیگنارب و  امـش  هک  لاح  اُونِمآَف  ٌریِـسَی  ِهَّللا  یَلَع  َکـِلذ  َو  ُْمْتلِمَع  اـِمب  َّنُؤَّبَُنَتل  َُّمث  َُّنثَْعُبَتل  یِّبَر  َو  یَلب  ْلـُق  اُوثَْعُبی  َْنل  ْنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َمَعَز 
. دیروایب نامیا  ادخ  هب  سپ  دیوشیم  هدنز  تمایق 

. تسا وا  يوس  هب  امش  تشگزاب  هک  دیروایب  نامیا  ادخ  هب  ِهَّللِاب 
. دهدیم دای  امش  هب  ار  نامیا  هار  هک  دیروایب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  نامیا  ِِهلوُسَر  َو 

هیلع و هّللا  یّلص  دّمحم  اب  تسا و  هدوب  يّرس  روط  هب  يربمایپ  ره  اب  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  نامه  هتشگ  لزان  رون  اْنلَْزنَأ  يِذَّلا  ِروُّنلا  َو 
. تسا هدش  ریسفت  ماما  هب  تماما و  هب  رابخا  رد  تسا و  هدوب  راکشآ  رس و  روط  هب  هلآ 

نینمؤم بولق  رد  ماما  رون  هنیآ  ره  دنتسه ، مالّسلا  مهیلع  هّمئا  دنگوس  ادخ  هب  رون ، دومرف : دش  لاؤس  هیآ  نیا  زا  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و 
زا ار  اهنآ  رون  دنوادخ  دننکیم و  نشور  ار  نینمؤم  ياهلد  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  دنکیم و  نشور  ار  زور  هک  تسا  باتفآ  زا  رتنشور 

«. 2  » دناشوپیم دهاوخب  هک  سک  ره 
شتاذ رد  دوجو  هک  تسا ، دوجو  ّقح  نیا  دـنک و  نشور  ار  شدوـخ  ریغ  دـشاب و  نشور  رهاـظ و  وا  تاذ  هک  تسا  يزیچ  روـن  هک  نادـب 
دروم هک  تسا  يزیچ  نیتسخن  موهفم ، نییعت  زا  دـعب  تسا و  تاکردـم  لّوا  تاّیهیدـب و  نیرتیمیدـق  هک  یبوخ  هب  تسا  نشور  رهاـظ و 

. دریگیم رارق  لاؤس 
رب تسا  ظفل  موهفم  زا  لاؤس  هک  هحراش  ام »  » اب لاؤس  هک  اریز 

__________________________________________________

نیلقّثلا ج 5 ص 341 رون  ریسفت  یفاک - لوصا  ( 2)
202 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیمن هطیسب  لها  اب  زج  لاؤس  ظفل  موهفم  نییعت  زا  دعب  تسا ، مّدقم  هطیسب  لها  هب  لاؤس 
رب ایشا  زا  یئیش  چیه  هک  تسا  نیا  تسایشا  يهدننک  رهاظ  دوجو  هک  نیا  يانعم  دسریم و  اهلاؤس  ریاس  تبون  هطیسب  لها  اب  لاؤس  زا  دعب 

. دوجو اب  رگم  دوشیمن  رهاظ  كرادم  زا  یکردم 
تبسن هفاضا  تسا و  یلاعت  لّوا  ّقح  لعف  نآ  هک  تسا  ّتیـشم  زا  ترابع  دشابیم  ریغ  يهدننک  رهاظ  رهاظ و  دوخ  تاذ  هب  هک  يدوجو  و 

. تسا نآ  زا  ییاههّصح  ییزج  ياهتیالو  عیمج  هک  تسا  هقلطم  تیالو  نامه  نآ  تسایشا و  هب  وا 
. دباییم روهظ  نآ  يهلیسو  هب  یشخبینشور  رهاظ و  ره  دنکیم و  ادیپ  دوجو  نآ  يهلیسو  هب  يدوجوم  ره  هک ) هچنآ  (و 

رهاظ اهمشچ  رب  هن  رون  نآ  دوبن  دوجو  رگا  هک  دنوشیم ، راکشآ  رهاظ و  ناولا  لاکـشا و  حوطـس ، نآ  يهلیـسو  هب  هک  یـضرع  رون  یّتح 
. تخاسیم رهاظ  ار  ایشا  هن  دشیم و 

لـصّتم تّیـشم  هب  ایـشا  ریاس  دننام  لوزن  سوق  رد  هکنآ  زا  سپ  دوعـص  سوق  رد  لاّصتا  وحن  هب  دشیمن  ّتیـشم  هب  لصّتم  یماما  ره  یتقو 
نیا هک  دنکیم ، دوعص  سوق  رد  يدوجو  تّیلعف  يهدافا  دراذگیم و  رثا  تسا  لصّتم  وا  هب  هک  یـسک  رد  هک  تسا  لاّصتا  نیمه  اب  دوب و 

. دوبن لصاح  وا  يارب  البق  ّتیلعف 
. دناهدرک ریسفت  ماما  هب  لاّصتا  زا  لبق  ماما  هب  ار  رون  دوشیم ، رهاظ  وا  رب  وا  دوجو  هک  تسا  ّتیلعف  نیمه  اب  و 

هب لصّتم  صخش  ياهّتیلعف  رد  هک  تسا  يدوجو  ّتیلعف  نآ  و 
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203 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تساهنآ هب  طیحم  اهّتیلعف و  ریاس  مّوقم  هدش و  ثداح  ماما 

قیاقد کلاس  نمؤم  رب  هک  تسا  تّیلعف  نامه  اب  دوشیم و  نمؤم  بلق  رد  لخاد  يولو  ّصاـخ  تعیب  اـب  هک  تسا  ناـمیا  زا  تراـبع  نآ  و 
. دوشیم رهاظ  وا  قالخا 

. کیرات بش  رد  فاص  گنس  يور  رد  هچروم  نتفر  هار  زا  رتناهنپ  تسوم ، زا  رتکیراب  هک  یتاکن  قیاقد و 
رون اب  ای  غارچ  عمش و  رون  اب  دوبن و  رهاظ  وا  يارب  نآ  زا  لبق  كرش  نیا  لاثما  هک  یلاح  رد  دوشیم ، رهاظ  یفخ  كرش  نیا  دننام  وا  رب  و 

. دشیمن رهاظ  هام  ناگراتس و 
یهاگ نمؤم  هک  تسا  ینشور  روهظ و  نیمه  تیالو و  رون  نیمه  تهج  زا  دشیمن و  رهاظ  تسا  رتینارون  هک  مه  دیـشروخ  رون  اب  یّتح 

. دریگیم رارق  شدوخ  بضغ  دروم  تّدش  هب  شدوخ  سفن  یهاگ  دنیبیم ، راکهانگ  ره  زا  رتراکهانگ  راکدب ، ره  زا  رتدب  ار  شدوخ 
. تسا ینادجو  یلاح و  یملع ، روهظ  نامه  نیا  دوشیم و  نادنز  وا  يارب  ایند  هک  تسا  روهظ  نیمه  تهج  زا 

ریغـص ملاع  رد  مالّـسلا  هیلع  مئاق  روهظ  نامه  روهظ  نیا  دوشیم و  رهاظ  کـلاس  يهنیـس  رب  شینارون  یتوکلم  تروص  اـب  ماـما  یهاـگ  و 
ملاع نیمز  ینـشور  زا  رتدـیدش  نآ  ییانـشور  دوشیم و  نشور  شراگدرورپ  رون  اب  کلاس  دوجو  نیمز  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  تسا و 

ار شرابخا  نیمز  هک  تسا  ماگنه  نآ  رد  ینیبیمن و  يراومهان  یجک و  چیه  نآ  رد  ییانشور  تّدش  تهج  زا  تسا و  باتفآ  رون  اب  ریبک 
. دزیریم نوریب  ار  شیاهینیگنس  اهراب و  دنکیم و  ثیدح 
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بوخ و ياهتفـص  ینعی  لیاصخ  لیاذر و  لقاال  دوشن  رهاظ  امـش  رب  یتوکلم  تروص  هب  ماما  رگا  هک  رون ، نیا  هب  لاّصتا  داـب  امـش  رب  سپ 

بوخ ياهتفـص  یبوخ  ددرگیم و  لصاح  اهنآ  زا  راجزنا  سپـس  دوشیم و  كرد  دب  فاصوا  یتشز  ّلقاال  دنوشیم و  رهاظ  وا  رون  ای  دب 
. دیآیم دیدپ  اهنآ  بلط  لیم و  تبغر و  سپس  دوشیم و  كرد 

. تسا هاگآ  دینک  هچ  ره  هب  ادخ  ٌرِیبَخ و  َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو 
. تسا دیدهت  بیغرت و  هلمج  نیا 

. دنادرگیم عمج  رشحم  يهصرع  هب  ار  امش  همه ي  ادخ  هک  ار  يزور  دیرآ  دای  ِعْمَْجلا  ِمْوَِیل  ْمُکُعَمْجَی  َمْوَی 
میقتـسم رون  نیا  يهلیـسو  هب  ام  نامیا  ات  مینک  راکچ  هدـش : هتفگ  هک  ییوگ  دـشابیم ، رّدـقم  اورکذا »  » فرظ ای  ریبخ »  » فرظ موی »  » ظـفل

؟ دوش
میقتـسم وا  هب  نامیا  رب  دوش و  ناسآ  امـش  رب  نامیا  رون  نیا  يهلیـسو  هب  ات  ار  ناتراگدرورپ  دزن  شیوخ  روضح  دیروآ  دای  هب  دومرف : سپ 

. دیوش
رد تشهب  رد  اهنآ  هک  هنوگ  نیدـب  دـننکیم ، نوبغم  ار  شتآ  لها  تشهب  لها  هک  يزور  ای  ندـش ، نوبغم  روهظ  زور  ُِنباـغَّتلا  ُمْوَی  َکـِلذ 

. دنیآیم دورف  شتآ  لها  لزانم 
. دننکیم نوبغم  ار  شتآ  لها  تشهب  لها  هک  يزور  تسا : هدمآ  ربخ  رد 

ماجنا ار  یگرزب  حـلاص  لمع  ای  دوش ، رهاظ  وا  نامیا  تّحـص  رـصتخم  حـلاص  لمع  اب  ات  حـلاص  لمع  ره  ًاِحلاص  ْلَمْعَی  َو  ِهَّللِاب  ْنِمُْؤی  ْنَم  َو 
. تسا يولو  ّصاخ  تعیب  اب  تیالو  لوبق  ار  نآ  دهد و 

اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ُْهلِخُْدی  َو  ِِهتائِّیَس  ُْهنَع  ْرِّفَُکی 
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ُریِصَْملا َْسِئب  َو  اهِیف  َنیِِدلاخ  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ُمیِظَْعلا  ُزْوَْفلا  َِکلذ  ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا 
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. تشذگ رّرکم  هیآ  ود  ره 
حلاص لمع  دروآیم و  ادـخ  هب  نامیا  هک  یـسک  رگا  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  ِهَّللا  ِنْذِِإب  اَّلِإ  ٍۀَبیِـصُم  ْنِم  َباصَأ  ام 

؟ دنوشیم اهتبیصم  راتفرگ  ایند  رد  ارچ  سپ  تسا  نانچ  نینچ و  ترخآ  دهدیم  ماجنا 
. نمؤم تمکح  لیمکت  رگم  تسین  انعم  نیا  دوشیمن و  ادخ  نذا  اب  زج  ایند  رد  تبیصم  ندیسر  دومرف : سپ 

؟ تسین ادخ  نذا  اب  رفاک  رفک  هک  ایوگ  دشاب : هدش  هتفگ  ییوگ  ای 
دادعتسا هب  وا  رفک  اب  رفاک  تبیصم  تسا و  وا  لیمکت  نمؤم  تبیصم  هک  تسا  نیا  تیاهن  ادخ  نذا  اب  رگم  دسریمن  یتبیـصم  چیه  دومرف :

. دوشیم وا  يارب  یتخبدب  تمقن و  ددرگیمرب و  یلبق  یگدامآ  و 
. ماع تعیب  اب  ینعی  ِهَّللِاب  ْنِمُْؤی  ْنَم  َو 

. تسین ادخ  نذا  هب  زج  اهتبیصم  ندیسر  هکنیا  هب  ملع  هب  دنکیم  تیاده  صاخ  تعیب  صاخ و  نامیا  يارب  ار  وا  بلق  دنوادخ  ُهَْبلَق  ِدْهَی 
دوش و هتـسب  دقعنم و  نامیا  رب  شلد  هکنآ  ات  دراد  بارطـضا  لزلزت و  هرجنح  هنیـس و  نیب  نمؤم  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

سپ ٌمِیلَع  ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َو  ُهَْبلَق » ِدْهَی  ِهَّللِاب  ْنِمُْؤی  ْنَم  َو  : » یلاعت يادخ  لوق  تسا  نیا  دنکیم و  ادیپ  رارقتسا  دش  هتـسب  نامیا  رب  شلد  رگا 
. دنادیم ار  اهنآ  لاوحا  ریاس  اهنآ و  نامیا  اهلد و  دنوادخ 
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نیا مالّـسلا و  هیلع  یلع  تیـالو  صوصخ  رد  اـی  دـینک ، تعاـطا  دـنتفگ  هچنآ  عیمج  رد  ار  لوسر  ادـخ و  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوـُعیِطَأ  َو 

. تسا دوصقم  روظنم و  يانعم 
. درک رما  شلوسر  رب  دنوادخ  هک  ییاهزیچ  ریاس  رد  شلوسر  ادخ و  تعاطا  زا  دوصقم  نوچ 

. تسا بولطم  ره  زا  بولطم  دوصقم و  ره  زا  روظنم  دوصقم و  تیالو  هک  اریز  دوش ، تیالو  لوبق  هب  یهتنم  تعاط  هک  تسا  نیا 
. دوشیمن دراو  يررض  یتشز و  ادخ  رب  دینادرگرب  يور  شلوسر  ادخ و  زا  رگا  ُْمْتیَّلَوَت  ْنِإَف 

. دومن غیلبت  ار  دوخ  نیشناج  تیالو  ای  شتلاسر ، ماکحا  ای  شیوخ ، تلاسر  ادخ  لوسر  و  « 1  » ُنِیبُْملا ُغالَْبلا  اَِنلوُسَر  یلَع  امَّنِإَف 
لّکوت نامیا  لها  روما  عیمج  رد  ادخ  رب  اهنت  تسین و  ییادـخ  وا  زج  هک  تساتکی  يادـخ  َنُونِمْؤُْملا  ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  َو  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال 

. دننک
وا و رب  لّکوت  یـضتقم  رارقا  نیا  درادن و  ادخ  زج  أشنم  أدبم و  ثداوح  اههدیدپ و  مامت  هک  بلطم  نیا  هب  رارقا  دنکیم  اضتقا  نامیا  نوچ 

عناـم ادـخ و  هب  بلق  هّجوت  زا  عناـم  قلطم  تروص  هب  اـهترثک  هب  لاغتـشا  نوچ  دـشابیم و  وا  ریغ  هب  لّـسوت  لّـکوت و  كرت  وا و  هب  لّـسوت 
اهترثک و هب  لاغتشا  دشابیم و  هیف  بوغرم  مهم و  رما  تسا  تیالو  نامه  هک  رون  هب  نامیا  رگید  يوس  زا  تسا و  تیالو  قیرط  هب  لاغتشا 

هب بلق  یگتسباو 
__________________________________________________

رثا رد  رگم  مالّسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  ام  مئاق  نامز  ات  ناگدش  كاله  ناینیشیپ و  دندشن  كاله  مسق  ادخ  هب  مالّـسلا : هیلع  قداص  ماما  ( 1)
. هّمئا ام  ّقح  ندومن  راکنا  ام و  تیالو  ندرک  كرت 

یفاک لوصا 
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. تسا دیدش  اهنآ  هب  بلق  یگتسباو  ّقلعت و  هک  نیا  باب  زا  نارسمه  دالوا و  صوصخ  هب  تسا  نآ  رد  ّرثؤم  انعم و  نیا  زا  عنام  رتشیب  اهنآ 
هب رما  سپـس  تشاد و  رذـح  رب  ود  نآ  هب  یگتـسباو  زا  ار  نانآ  داد و  رارق  ادـن  دروم  اهنآ  هب  فطل  باـب  زا  ار  نینمؤم  یلاـعت  يادـخ  اذـل 

: دومرف دومن و  اهنآ  رب  تفوطع  ینابرهم و 
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نیا رد  دـننکیم و  کمک  امـش  ترخآ  رما  رد  نارـسمه  دالوا و  زا  یـضعب  ْمَُکل  اوُدَـع  ْمُکِدالْوَأ  َو  ْمُکِجاوْزَأ  ْنِم  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی 
ای قفاوم  يویند  تهج  رد  رگا  اصوصخم  دنشابیم ، امـش  نانمـشد  امـش  ترخآ  رما  رد  رگید  یـضعب  یلو  دنتـسه ، امـش  رادتـسود  دروم 

. دوشن ای  دوش  رهاظ  اهنآ  زا  توادع  ینمشد و  رهاظ  رد  هکنآ  زا  معا  دنشاب ، فلاخم 
يارب دیارذگن و  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  لاح  نیع  رد  دینکن و  تفلاخم  ادـخ  رما  اب  اهنآ  ياضر  هار  رد  دیـشاب  رذـح  رب  اهنآ  زا  ْمُهوُرَذْـحاَف 

. دییامنب اهنآ  يارب  ترفغم  بلط  دینک و  اعد  اهنآ 
. دیشخبب ار  اهنآ  ياهیدب  رگا  اوُفْعَت  ْنِإ  َو 

. دینک كاپ  اهنآ  رب  هنیک  دقح و  زا  ار  ناتیاهلد  اوُحَفْصَت  َو 
اهنآ امش و  هب  دشخبیم و  ار  اهنآ  امش و  دنوادخ  ای  دنکیم ، محر  امش  هب  دشخبیم و  ار  امش  دنوادخ  دیـشخبب  ار  نانآ  ياهیدب  اوُرِفْغَت  َو 

. دنکیم محر 
. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  ادخ  ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف 

: دومرف هک  هدش  هداد  تبسن  « 2  » مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  هب  هیآ  نیا  يهراب  رد 
دنزرف و دیامن  ترجه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يوس  هب  تساوخیم  یسک  هاگره 

__________________________________________________

عماج ج 7 ص 172 ریسفت  ( 2)
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. میوشیم عیاض  ام  وت  زا  سپ  هک  يراذگن  اهنت  ار  ام  يورن و  هک  میهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  دنتفگیم : دندیبسچیم و  وا  هب  شرسمه 
نانآ تعاطا  زا  هتشاد و  رذح  رب  نادنزرف  نانز و  زا  ار  نانآ  یلاعت  يادخ  سپ  دنامیم ، درکیم و  تعاطا  شاهناخ  لها  زا  نانآ  زا  یضعب 

. دومن یهن 
راد رد  ار  ام  دنوادخ  سپس  دینکن  ترجاهم  نم  اب  نآلا  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تفگیم : درکیم و  اهر  ار  دنزرف  نز و  تفریم و  یـضعب  و 
هک درک  رما  دومن  عمج  اج  کی  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  یتقو  دناسر ، مهاوخن  یعفن  هدیاف و  امـش  هب  نم  رگید  دـنک  عمج  اج  کی  رد  هرجهلا 

ْمُکُدالْوَأ َو  ْمُُکلاْومَأ  امَّن  « ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اوُرِفْغَت  َو  اوُحَفْصَت  َو  اوُفْعَت  ْنِإ  َو  : » دومرف دوش و  یکین  ناسحا و  نانآ  هب 
. تسا هدرک  اهنآ  ظفح  هب  رما  دنوادخ  هک  امش  دالوا  لاوما و 

ٌۀَن ْ
. تسامش يارب  باذع  ای  داسف ، ای  ناحتما ،

ٌمیِظَع ٌرْجَأ  ُهَْدنِع  ُهَّللا 
دالوا لاوما و  هک  تسا  یـسک  يارب  ای  دهد ، حیجرت  دالوا  لاوما و  ّتبحم  رب  ار  ادخ  تعاط  هک  تسا  یـسک  يارب  ادخ  دزن  گرزب  شاداپ 

رطاخ هب  ار  لاوما  ّومن  دالوا و  تیبرت  يرادهگن و  ظفح و  یتخس  تّقشم و  هدومن و  هّجوت  ود  نآ  هب  هدرک و  ظفح  ادخ  روتسد  رما و  اب  ار 
. تسا هدومن  لّمحت  یلاعت  يادخ 

هکنآ رگم  تسین  یـسک  نوچ  مربیم ، هانپ  هنتف  زا  وت  هب  نم  ایادخ  دـیوگن  امـش  زا  یـسک  تسا : هدـمآ  « 1  » مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
هارمگ ياههنتف  زا  دربب  هانپ  ادخ  هب  يزیچ  زا  دهاوخیم  سک  ره  نکیل  دشاب و  هنتف  رب  لمتشم 

__________________________________________________
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« ٌۀَْنِتف ْمُکُدالْوَأ  َو  ْمُُکلاْومَأ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  : » دیامرفیم دنوادخ  هک  دربب ، ادخ  هب  هانپ  هدننک 
. تشذگ لافنا  يهروس  رد  هیآ  نیا 

، دیسرتب ادخ  زا  اهنآ  رب  يهنیک  ای  دالوا  نارـسمه و  زا  ماقتنا  رد  اهنآ و  حرط  اهترثک و  كرت  رد  اهترثک و  هب  بلق  یگتـسباو  رد  َهَّللا  اوُقَّتاَف 
. دیسرتب ادخ  زا  وا  یهاون  رماوا و  عیمج  رد  دشاب  ادخ  دزن  گرزب  شاداپ  یتقو  ای 

ناـبز زا  ار  ادـخ  یهاون  رماوا و  اوُعَمْـسا  َو  شتردـق  عسو و  يهزادـنا  هب  رگم  دـنکیمن  فیلکت  ار  یـسفن  چـیه  دـنوادخ  هک  ُْمتْعَطَتْـسا  اَـم 
. دینک تعاطا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  اوُعیِطَأ و  َو  دیونشب  شنانیشناج 

. دینک قافنا  شیوخ  ّتینانا  زا  ناتدوخ و  هب  فاصوا  لاعفا و  نداد  تبسن  زا  دوخ و  ياوق  ضارعا و  لاوما و  زا  اوُقِْفنَأ  َو 
اّمم اریخ  اوکردا  اوقفنأ و   » ینعی تسا ، فوذـحم  لعف  لوعفم  اـی  اوقفنا »  » هب لوعفم  اـی  قلطم ، لوعفم  تفـص  اریخ »  » ظـفل ْمُکِـسُْفنَِأل  ًاْریَخ 

قافنالا نکی  اوقفنأ   » ینعی دـشاب ، فوذـحم  ناک »  » ربخ اریخ »  » ظـفل تسا  نکمم  تسا و  يورخا  دـیواج  تمعن  نأ  و  مکـسفنأل » نوقفنت 
«. مکسفنأل اریخ 

هیآ نیا  دنملاع  ناراگتسر  اهنآ  دننام  ظوفحم  دوخ  سفن  لخب  تمائل و  يوخ  زا  هکیناسک  َنوُِحْلفُْملا و  ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهِسْفَن  َّحُش  َقُوی  ْنَم  َو 
. تشذگ رشح  يهروس  رد 

هانگ مه ز  دنادرگ و  ربارب  نیدنچ  امـش  يارب  ادخ  دیهد  وکین  ضرق  ادخ  هب  رگا  ْمَُکل و  ْرِفْغَی  َو  ْمَُکل  ُهْفِعاُضی  ًانَـسَح  ًاضْرَق  َهَّللا  اوُضِْرُقت  ْنِإ 
. درذگرد امش 

. تشذگ هرقب  يهروس  رد  نآ  نایب  اب  هیآ  نیا 
210 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ضرق هک  یسک  هذخاؤم  رد  ٌمِیلَح  دهدب  فعاضم  روط  هب  ضرقم  ضرق  ضوع  هک  تسا  نیا  ادخ  ندوب  روکـش  ياضتقم  ٌروُکَـش و  ُهَّللا  َو 
. دنکیمن هلجع  دهدن 

. تسا شنیرفآ  ماظن  حالس  زا  هاگآ  دوجو و  کلم  ردتقم  ناطلس  دوهش و  بیغ ، ملاوع  ياناد  وا  ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ُِملاع 
: مالّسلا هیلع  ّیلع  لاق 

. تسا دهز  نتشاد  ناهن  دهز  ماسقا  نیرتهب  دهّزلا  ءافخا  دهّزلا  لضفا 
مّدقت نادهاز  هب  وت  يراد  مدرم  ینک ز  ناهن  دهز  رگ 

هّرس ج 21 ص 44 و 45 سّدق  ییوخ  يهمالع  ۀعاربلا  جاهنم 
211 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

211 ص :  قالّطلا .....  ةروس 

هراشا

. دشابیم هیآ  هدزاود  یلوق  هب  انب  هدزای و  رب  لمتشم  تسا و  یندم  هروس  نیا 

211 ص :  ات 12 ..... ] تایآ 1  (: 65  ) قالطلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
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َنِیتْأَی ْنَأ  َّالِإ  َنْجُرْخَی  َو ال  َّنِِهتُوُیب  ْنِم  َّنُهوُجِرُْخت  ْمُکَّبَر ال  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  َةَّدـِْعلا  اوُصْحَأ  َو  َّنِِهتَّدـِِعل  َّنُهوُقِّلَطَف  َءاـسِّنلا  ُُمتْقَّلَط  اذِإ  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی 
َّنُهَلَجَأ َنْغََلب  اذِإَف  ( 1  ) ًاْرمَأ َِکلذ  َدَْعب  ُثِدُْحی  َهَّللا  َّلََعل  يِرْدَت  ُهَسْفَن ال  َمَلَظ  ْدَقَف  ِهَّللا  َدوُدُـح  َّدَـعَتَی  ْنَم  َو  ِهَّللا  ُدوُدُـح  َْکِلت  َو  ٍۀَـنِّیَبُم  ٍۀَـشِحاِفب 

ِمْوَْیلا َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  َناک  ْنَم  ِِهب  ُظَعُوی  ْمُِکلذ  ِهَِّلل  َةَداهَّشلا  اوُمِیقَأ  َو  ْمُْکنِم  ٍلْدَع  َْيَوذ  اوُدِهْـشَأ  َو  ٍفوُْرعَِمب  َّنُهُوقِراف  َْوأ  ٍفوُْرعَِمب  َّنُهوُکِْـسمَأَف 
ُهَّللا َلَعَج  ْدَـق  ِهِْرمَأ  ُِغلاب  َهَّللا  َّنِإ  ُُهبْـسَح  َوُهَف  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  َو  ُبِسَتْحَی  ُْثیَح ال  ْنِم  ُْهقُزْرَی  َو  ( 2  ) ًاجَرْخَم َُهل  ْلَعْجَی  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو  ِرِخآـْلا 

ِلامْحَْألا ُتـالوُأ  َو  َنْضِحَی  َْمل  ِیئَّـاللا  َو  ٍرُهْـشَأ  ُۀـَثالَث  َّنُُهتَّدـِعَف  ُْمْتبَتْرا  ِنِإ  ْمُِکئاـِسن  ْنِم  ِضیِحَْملا  َنِم  َنِْسئَی  ِیئَّـاللا  َو  ( 3  ) ًارْدَق ٍءْیَـش  ِّلُِکل 
(4  ) ًارُْسی ِهِْرمَأ  ْنِم  َُهل  ْلَعْجَی  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو  َّنُهَلْمَح  َنْعَضَی  ْنَأ  َّنُُهلَجَأ 

َّنُهوُّرآُضت َو ال  ْمُکِدْجُو  ْنِم  ُْمْتنَکَس  ُْثیَح  ْنِم  َّنُهُونِکْسَأ  ( 5  ) ًارْجَأ َُهل  ْمِظُْعی  َو  ِِهتائِّیَـس  ُْهنَع  ْرِّفَُکی  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو  ْمُْکَیلِإ  َُهلَْزنَأ  ِهَّللا  ُْرمَأ  َِکلذ 
ٍفوُْرعَِمب ْمُکَْنَیب  اوُرِمَتْأ  َو  َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآَف  ْمَُکل  َنْعَضْرَأ  ْنِإَف  َّنُهَلْمَح  َنْعَـضَی  یَّتَح  َّنِْهیَلَع  اوُقِْفنَأَف  ٍلْمَح  ِتالوُأ  َّنُک  ْنِإ  َو  َّنِْهیَلَع  اوُقِّیَُـضِتل 

اهاتآ ام  َّالِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ُهَّللا ال  ُهاتآ  اَّمِم  ْقِْفُنْیلَف  ُُهقْزِر  ِْهیَلَع  َرِدـُق  ْنَم  َو  ِِهتَعَـس  ْنِم  ٍۀَعَـس  ُوذ  ْقِْفُنِیل  ( 6  ) يرْخُأ َُهل  ُعِضُْرتَسَف  ُْمتْرَـساعَت  ْنِإ  َو 
ْتَقاذَف ( 8  ) ًارُْکن ًاباذَع  اهاْنبَّذَع  َو  ًادـیِدَش  ًاباسِح  اهاْنبَـساحَف  ِِهلُـسُر  َو  اهِّبَر  ِْرمَأ  ْنَع  ْتَتَع  ٍۀَـیْرَق  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو  ( 7  ) ًارُْسی ٍرْـسُع  َدَْعب  ُهَّللا  ُلَعْجَیَس 

(9  ) ًارْسُخ اهِْرمَأ  ُۀَِبقاع  َناک  َو  اهِْرمَأ  َلابَو 
ٍتانِّیَبُم ِهَّللا  ِتایآ  ْمُْکیَلَع  اُوْلتَی  ًـالوُسَر  ( 10  ) ًارْکِذ ْمُْکَیلِإ  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ْدَـق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِباْبلَْألا  ِیلوُأ  ای  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ًادـیِدَش  ًاباذَـع  ْمَُهل  ُهَّللا  َّدَـعَأ 
ُراْهنَْألا اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ُْهلِخْدـُی  ًاِحلاص  ْلَمْعَی  َو  ِهَّللاـِب  ْنِمُْؤی  ْنَم  َو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاـُملُّظلا  َنِم  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َجِرُْخِیل 

یلَع َهَّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَِتل  َّنُهَْنَیب  ُْرمَْألا  ُلَّزَنَتَی  َّنُهَْلثِم  ِضْرَأـْلا  َنِم  َو  ٍتاوامَـس  َْعبَـس  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ( 11  ) ًاقْزِر َُهل  ُهَّللا  َنَسْحَأ  ْدَق  ًادـَبَأ  اهِیف  َنیِدـِلاخ 
(12  ) ًاْملِع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َطاحَأ  ْدَق  َهَّللا  َّنَأ  َو  ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک 

212 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

212 ص :  همجرت ..... :

ار هّدع  باسح  دیهد و  قالط  هعقاوم ،) ریغ  رهط   ) دش دناوت  زاغآ  ناشهّدع  هک  یماگنه  زا  دییوگ ، قالط  ار  نانز  دیهاوخ  نوچ  ربمایپ ، يا 
زا  و  دیراد ، هگن 

213 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تسیاشان راک  بکترم  هکنآ  رگم  دنورن ، نوریب  مه  ناشدوخ  دینکم و  نوریب  ناشیاههناخ  زا  ار  نانآ  دینک ، اورپ  ناتراگدرورپ ، دنوادخ ،

هتـشاد اور  متـس  دوخ  ّقح  رد  یتسار  هب  دنک ، زواجت  یهلا  ماکحا  زرم ] دح و   ] زا سک  ره  تسا و  یهلا  ماکحا  اهنیا  و  دـنوش ، يراکـشآ 
. دروآ دیدپ  هزات  يراک  نیا  زا  دعب  دنوادخ  هک  دشاب  یناد  هچ  تسا ،

رب  ] و دیوش ، ادج  نانآ  زا  یـشوخ  ریخ و  اب  ای  دینک ،] عوجر  و   ] دیراد ناشهاگن  ییوکین  هب  ای  دنوش ، کیدزن  ناشهّدع  نایاپ  هب  نوچ  سپ 
هب امـش  زا  سک  ره  هک  تسا  نیا  دیراد ، اپ  رب  دنوادخ  يارب  ار  تداهـش  و  دیریگب ، دهاش  ار  ناتدوخ  نایم  زا  لداع  دـهاش ]  ] ود راک ] نیا 

[ دنوادخ ، ] دنک هشیپ ] ییاسراپ  و   ] اورپ دنوادخ  زا  هک  سک  ره  و  دوش ، هداد  زردـنا  نادـب  دـشاب ، هتـشاد  نامیا  نیـسپزاب  زور  دـنوادخ و 
. دراذگب يدشنوریب  وا  يارب 

رـس دـنوادخ  نامگیب  تسا ، یفاک  ار  يوومه  دـنک ، لّـکوت  دـنوادخ  رب  سک  ره  و  دـناسر ، يزور  دربیمن ، ناـمگ  هک  ییاـج  زا  ار  وا  و 
. تسا هداهن  ياهزادنا  زیچ  ره  يارب  دنوادخ  هک  یتسار  هب  تسا ، شیوخ  راک  رادهتشر 

نینچمه تسا ، یکاپ ] هس   ] هام هس  نانآ  يهّدع  هک  دینادب  دـیراد ، کش  ناشراک  رد  رگا  دنـسویأم ، ضیح  زا  هک  یناسک  امـش  نانز  زا  و 
، دنک اورپ  دنوادخ  زا  سک  ره  و  دننک ، لمح  عضو  هک  تسا  نیا  ناشهّدع  دـمآ  رـس  نارادراب ، و  دـناهدیدن ، ضیح  هک  ینانز  رما ] تسا  ]

. دروآ دیدپ  یناسآ  شراک  رد  وا ] ]
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ار وا  شاداـپ  دـیادزیم و  وا  زا  ار  شتائّیـس  دـنک ، اورپ  دـنوادخ  زا  سک  ره  و  تسا ، هدرک  شلزاـن  امـش  يوس  هب  هک  تسا  یهلا  رما  نیا 
. دنادرگ گرزب 

رگا دیریگب و  گنت  نانآ  رب  ار  هصرع  هک  دیناسرم  نایز  نانآ  هب  دیهد و  انکس  ناتعسو  دح  رد  دیراد ، انکـس  دوخ  هک  اجنامه  رد  ار  نانآ 
دیزادرپب ار  ناشترجا  سپ  دنداد ، ریش  ار ] دازون   ] امش يارب  رگا  و  دننک ، لمح  عضو  هکنآ  ات  دیهدب  ار  ناشجرخ  دنشاب ، رادراب  تاقلطم ] ]

. دهد ریش  ار  وا  يرگید  نز ]  ] دیدیسرن قفاوت  هب  رگا  و  دینک ، ینزیار  یکین  هب  دوخ  نایم  رد  و 
، دنک جرخ  تسا  هدیشخب  وا  هب  دنوادخ  هک  دح  نامه  رد  تسا ، هدش  گنت  شايزور  هک  یسک  دنک و  جرخ  دوخ  ناوت  قفو  رب  رگناوت  ات 

. دراد رّرقم  شیاسآ  انگنت ، زا  سپ  دنوادخ  اسب  هچ  دنکیمن ، فیلکت  تسا ، هدیشخب  وا  هب  هچنآ  قفو  رب  زج  سک  چیه  رب  دنوادخ 
دندیچیپ ، رس  وا  ناربمایپ  شراگدرورپ و  نامرف  زا  نآ ] یلها   ] هک اهرهش  اسب  هچ  و 

214 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. میتشاد ناشبّذعم  دننامیب  یباذع  هب  میدیشک و  باسح  نانآ  زا  یتخس  هب  هاگنآ 

. دوب نایز  شراک  تبقاع  دیشچ و  ار  دوخ  راک  تبوقع  ناسنیدب 
يوس هب  دنوادخ  هک  یتسار  هب  دینک ، اورپ  دنوادخ  زا  نمؤم  نادنمدرخ  يا  سپ  تسا ، هدرک  هدامآ  نیگمهـس  یباذع  نانآ  يارب  دـنوادخ 

. تسا هداتسرف  يزومآدنپ  امش 
يوس هب  اهیکیرات  زا  دناهدرک ، هتسیاش  ياهراک  دناهدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  ات  دناوخیم ، امش  رب  ار  یهلا  رگنشور  تایآ  هک  يربمایپ 

يراـج نآ  تسد  ورف  زا  ناراـبیوج  هک  ییاهناتـسوب  هب  ار  وا  دـنک ، يراـکوکین  دروآ و  ناـمیا  دـنوادخ  هب  سک  ره  و  دروآرب ، ییانـشور 
. تسا هدنادرگ  وکین  ار  وا  يزور  دنوادخ  هک  یتسار  هب  دننآ ، رد  هنادواج - هراومه - دروآ و  رد  تسا ،

هک دینادب  ات  ددرگیم ، لزان  اهنآ  نایم  رد  وا  نامرف  ار ، نآ  دننامه  زین  نیمز  زا  تسا و  هدیرفآ  ار  نامـسآ  تفه  هک  تسا  یـسک  دنوادخ 
. دراد یملع  يهطاحا  زیچ  ره  رب  دنوادخ  هکنیا  و  تساناوت ، يراک  ره  رب  دنوادخ 

214 ص :  ریسفت ..... 

. یمارگ ربمغیپ  يا  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
ماگنه ار  تّما  اذل  تسا و  وا  تّما  مکح  زا  دوصقم  یلو  تسا ، وا  تشادـگرزب  تهج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  باطخ  ادـن و 

. داد تکرش  وا  اب  باطخ  رد  مکح 
. تسا رهط »  » اجنیا رد  هّدع  زا  دوصقم  دیهد و  قالط  ناش  يهّدع  رد  ار  نانآ  َّنِِهتَّدِِعل  َّنُهوُقِّلَطَف  َءاسِّنلا  ُُمتْقَّلَط  اذِإ 

« تسا هدمآ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هچنانچ 
. تسا ضیح  زا  ندش  كاپ  زا  ترابع  هّدع  : 

رد ندید  ضیح  هبترم  هس  نآ  راظتنا و  تّدم  َةَّدِْعلا  اوُصْحَأ  َو 
__________________________________________________

نیلقّثلا ج 5 ص 347 رون  ریسفت  یفاک  لوصا  ( 1)
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. تسا لماح  رد  لمح  عضو  هام و  نابحاص  رد  هام  هس  تسا و  ضیح  نابحاص 
تّدم و ندرک  ینالوط  رد  ای  دیـسرتب ، ادخ  زا  دییامن  قالط  رب  نداد  هیدـف  هب  روبجم  ار  اهنآ  هک  نانز  رب  يریگتخـس  رد  ْمُکَّبَر  َهَّللا  اوُقَّتا  َو 

. دیسرتب ادخ  زا  هماسق  نودب  اهنآ  نتشاذگ  یقاب  ندادن و  قالط  رد  ای  هّدع  زا  دعب  اهنآ  سبح  رد  ای  هّدع ،
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. دوش یضقنم  اهنآ  يهّدع  ات  دینکن  جارخا  ناشیاه  هناخ  زا  ار  اهنآ  قالط  زا  دعب  َّنِِهتُوُیب  ْنِم  َّنُهوُجِرُْخت  ال 
. دهد رارق  تفلا  ّتبحم و  ناشنارسمه  اهنآ و  نیب  دنوادخ  دیاش  هک  دنورن  نوریب  هناخ  زا  زین  اهنآ  دوخ  َنْجُرْخَی و  َو ال 

قّقحم موس  قالط  ات  دورب  نوریب  دـیابن  وا  هک  هدـش ، هداد  قالط  راب  ود  هک  تسا  ینز  دوصقم  « 2 : » تسا هدمآ  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 
. درادن ياهقفن  رگید  دوشیم و  لصاح  ییادج  دش  قّقحم  موس  قالط  هک  هاگ  نآ  دوش و 

هقفن و زا  دنیـشنیم و  شرهوش  لزنم  رد  زین  وا  دوش ، مامت  نآ  تّدم  ات  هدش  اهر  دوخ  لاح  هب  سپـس  هدش و  هداد  قالط  راب  کی  هک  ینز 
. دنوش بکترم  راکشآ  یتشز  راک  هکنآ  رگم  ٍۀَنِّیَبُم  ٍۀَشِحاِفب  َنِیتْأَی  ْنَأ  اَّلِإ  دوش  مامت  شاهّدع  ات  دنکیم  هدافتسا  ینکس 

تنطلـس ای  نادرم ، رب  نانز  فارـشا  دوصقم  ای  دـشابیم ، وا  قالخا  يدـب  درم و  لها  هب  نز  رازآ  تّیذا و  ای  انز ، اجنیا  رد  هشحاـف  دوصقم 
رد تالامتحا  نیا  يهمه  هب  تسا و  نانز  ي  هقحاسم - ای  ناشنارسمه ، رب  نانز 

__________________________________________________

عماج ج 7 ص 179 ریسفت  ( 2)
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. تسا هدش  هراشا  رابخا 
. تسا هدش  رّرقم  شناگدنب  يارب  هک  تسادخ  ماکحا  هاگقرق و  دودح و  اهنیا  ِهَّللا  ُدوُدُح  َْکِلت  َو 

. ینادن وت  تسا  هدرک  متس  نتشیوخ  هب  دنک  زواجت  یهلا  دودح  زا  یسک  ره  يِرْدَت و  ُهَسْفَن ال  َمَلَظ  ْدَقَف  ِهَّللا  َدوُدُح  َّدَعَتَی  ْنَم  َو 
سفن هب  لعف  لعاف  ای  تسا ، نکمم  وا  دروم  رد  باطخ  هک  تسا  یـسک  ره  هب  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  باطخ  يردـت » ال   » ظفل

. دوشیم هدافتسا  ینمض  نّمضت و  تروص  هب  هک  ددرگیمرب  هقّلطم  نز  هب  ای  ددرگ ، یمرب  هسفن »  » رد
. درآ دیدپ  ون  زا  يراک  ناشنارسمه  ياههناخ  رد  ندنام  زا  دعب  ای  قالط ،)  ) زا دعب  دیاش  َِکلذ  َدَْعب  ُثِدُْحی  َهَّللا  َّلََعل 

نارـسمه ياههناخ  زا  ندشن  جراخ  راظتنا و  ّصبرت و  تّلع  نیمه  تسا و  نز  يوس  هب  تشگزاب  رهوش و  تبغر  ندمآ  دیدپ  دوصقم  ًاْرمَأ 
. تسا

. دندش کیدزن  ناشتّدم  رخاوا  هب  یتقو  َّنُهَلَجَأ  َنْغََلب  اذِإَف 
یبوخ و هب  اهنآ  يهماسق  ینیشنمه و  يهراب  رد  هک  یلاح  رد  دیرادهگن  ناتیاه  هناخ  رد  ار  اهنآ  دیدرگزاب و  اهنآ  هب  ٍفوُْرعَِمب  َّنُهوُکِْسمَأَف 

. دینک راتفر  یکین 
ات دیناوخب  ارف  ار  اهنآ  هک  هنوگ  نیدب  درامـشب ، وکین  ار  نآ  فرع  لقع و  هک  يوحن  هب  دیوش  ادج  یبوخ  هب  اهنآ  زا  ٍفوُْرعَِمب  َّنُهُوقِراف  َْوأ 

. دنیامن جاودزا  امش  ریغ  اب  دنوش و  جراخ  امش  يهناخ  زا 
ج14، ةداعسلا ، نایب  همجرت  اهنآ . يوس  هب  تشگزاب  ینعی  كاسما ، رب  قالط و  رب  ای  دیریگب ، دهاش  قالط  رب  ْمُْکنِم  ٍلْدَع  َْيَوذ  اوُدِهْـشَأ  َو 

217 ص :
تداهـش وا  عفن  هب  هک  یـسک  ياضر  هن  دشاب ، ادـخ  ياضر  بلط  تهج  هب  تداهـش  يهماقا  ِهَِّلل  َةَداهَّشلا  ناگدـنهد . تداهـش  يا  اوُمِیقَأ  َو 

. دشاب يویند  ضارغا  ضارعا و  تهج  هب  هن  دیهدیم و 
ندرک اهر  ای  نتشادهگن  هقّلطم و  ياهنز  ندرکن  نوریب  هّدع و  ندروآ  باسح  هب  ندرمـش و  یکاپ و  رهط و  تلاح  رد  قالط  هب  رما  ْمُِکلذ 

. دشاب هدروآ  نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  هک  تسا  زردنا  دنپ و  یسک  يارب  یکین  یبوخ و  هب 
تافتلا هّجوت و  یهلا  حلاصم  اهتمکح و  هب  دشاب  هتـشاد  تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  یـسک  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  َناک  ْنَم  ِِهب  ُظَعُوی 

. دنک لمع  ادخ  رماوا  هب  هک  تسا  نیا  بلاط  دراد و 
. دسرتب ادخ  زا  وا  دودح  زا  زواجت  ادخ و  یهاون  رماوا و  ندرک  تفلاخم  رد  هک  یسک  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3397 

http://www.ghaemiyeh.com


دهدیم رارق  ترخآ  ای  ایند  رد  ییالب  هنتف و  ره  زا  تمایق و  زور  ياهیتخس  ایند و  تاهبـش  زا  جورخ  هار  وا  يارب  دنوادخ  ًاجَرْخَم  َُهل  ْلَعْجَی 
نکمم هک  يزیچ  ره  هب  تبسن  ار  نآ  هک  هدوب  تهج  نادب  جرخم »  » ظفل قالطا  دیاش  تسا و  هدش  هراشا  رابخا  رد  یناعم  نیا  يهمه  هب  و 

. دهد میمعت  دوش  قداص  نآ  رب  تسا 
شیاپ اب  هک  یلاح  رد  دهدب  يزور  وا  هب  دنوادخ  هک  ار  یـسک  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  شناردـپ  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

زا یصخش  نینچ  هدیشوپن  نآ  يارب  سابل  هتفگن و  ینخس  نآ  دروم  رد  شنابز  اب  هدرکن و  زارد  نآ  يوس  هب  ار  شتسد  هتـشادنرب و  یمدق 
ص: ج14 ، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  هیآ »...  رخآ  ات  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو  : » هدومرف هدرک و  رکذ  ار  اهنآ  شباتک  رد  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  یناسک 

218
دوخ يور  هب  ار  رد  دش  لزان  هیآ  نیا  یتقو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  یهورگ  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

. تسا سب  ار  ام  ار  هیآ  نیا  دنتفگ : دندروآ و  يور  تدابع  هب  دنتسب و 
: دومرف داتسرف و  اهنآ  یپ  رد  دیسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  ربخ  نیا 

تدابع هب  مه  ام  يدش و  ام  ياهيزور  لّفکتم  وت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ : هدرک ، راک  نیا  هب  راداو  ار  امش  يزیچ  هچ 
. میدروآ يور 

. ندرک يزور  بلط  داب  امش  رب  دوشیمن ، باجتسم  وا  ياعد  دنک  نینچ  هک  یسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
. دنک اطع  يزور  وا  هب  دربن  نامگ  هک  ییاج  زا  ُبِسَتْحَی و  ُْثیَح ال  ْنِم  ُْهقُزْرَی  َو 

دـنیایب و ام  يوس  نآ  اب  هک  دـنرادن  يزیچ  دنافیعـض و  هک  دنتـسه  ام  نایعیـش  زا  یهورگ  نانیا  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
قافنا ار  ناشلاوما  دننکیم و  تکرح  ام  يوس  هب  اهنآ  زا  رتالاب  یهورگ  نایم  نیا  رد  سپ  دننک ، سابتقا  ام  ملع  زا  دنونـشب و  ار  ام  ثیدح 

هک اهنآ  دننکیم و  ثیدح  لقن  اهنآ  يوس  هب  دنونـشیم و  ار  ام  ثیدح  دنوش و  لخاد  ام  رب  ات  دننکیم  هتـسخ  ار  ناشیاهندـب  دـننکیم و 
. دنزاسیم عیاض  ار  نآ  ثیدح  نیلقان  دوخ  یلو  دننکیم ، يرادهگن  ظفح و  ار  ثیدح  هدش  لقن  اهنآ  يارب  ثیدح 

یتابن يزور  هب  قزر  میمعت  دهدیم و  يزور  دنرادن  نامگ  هک  اجنآ  زا  هداد و  رارق  جورخ  هار  ناشیارب  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ 
. دنامن یفخم  یناسنا  یناویح و  و 

يدنمهرهب سفن و  يهدارا  زا  جورخ  زا  ترابع  لّکوت  هک  دنک ، لّکوت  ادخ  رب  شترخآ  ایند و  روما  رد  هک  یسک  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  َو 
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تّیدـج و اب  تافانم  انعم  نیا  دوش و  رظن  هّجوت و  سفن  يارب  نآ  لاثتما  رما و  تیاـغ  هدـیاف و  هب  هک  نآ  نودـب  تسادـخ  رما  لاـثتما  نآ و 
. دناهدرک نامگ  یضعب  هچنانچ  درادن ، يورخا  تدابع  ای  بسک  رد  ششوک 

. تسا لماک  وا  يهطاحا  تردق و  ملع و  نوچ  دنک ، تیافک  ار  وا  ادخ  سپ  ُُهبْسَح  َوُهَف 
. دشاب زجاع  نآ  زا  هک  نآ  نودب  دنک و  عنم  نآ  زا  یعنام  هک  نآ  نودب  دناسریم ، رخآ  هب  ار  شرما  دنوادخ  ِهِْرمَأ  ُِغلاب  َهَّللا  َّنِإ 

. تسا هتشاد  رارق  ياهزادنا  ردق و  يزیچ  ره  رب  ادخ  ًارْدَق  ٍءْیَش  ِّلُِکل  ُهَّللا  َلَعَج  ْدَق 
؟ دوشیمن تیافک  ادخ  رب  ناگدننک  لّکوت  تاّمهم  هک  تسا  هنوگچ  سپ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج 

تیافک رد  اذـل  دوشیمن و  زواجت  نآ  زا  هک  داد  رارق  ياهزادـنا  ای  داد ، رارق  ریدـقت  ملاـع  رد  ینّیعم  يهزادـنا  يزیچ  ره  يارب  دومرف : سپ 
. دشاب لّکوت  هب  رما  لیلعت  زین  هیآ  نیا  تسا  نکمم  دوشیمن و  لیجعت  ادخ  رب  نیلّکوتم  روما  ندرک 

ای ضرم  تّلع  هب  نانآ  زا  ضیح  نوخ  هک  هنوگ  نیدب  دـندش ، سویأم  ندـش  ضیح  زا  هک  ینانز  ْمُِکئاِسن  ْنِم  ِضیِحَْملا  َنِم  َنِْسئَی  ِیئاَّللا  َو 
هب هک  یناسک  اّما  دشاب و  كوکـشم  نس  نآ  هب  ندیـسر  ای  دناهدشن ، هلاس  تصـش  ای  هاجنپ  نکیل  دشاب و  هدش  عطق  نس  ندوب  الاب  ای  لمح 

يهّدع الـصا  دننک و  ربص  هام  هس  ندش  ادـج  زا  دـعب  تسین  مزال  رگید  دـننیبیمن  ضیح  نوخ  یگلاس  تصـش  ای  هاجنپ  هب  ندیـسر  ببس 
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دیدرک . کش  دننیبیمن  ضیح  هک  یناسک  ّنس  هب  اهنآ  غولب  رد  رگا  ُْمْتبَتْرا  ِنِإ  دومرف : اذل  دنرادن و  قالط 
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اهنآ هّدع ي  دننیبیم  ضیح  هک  دنتـسه  یناسک  ّنس  رد  یلو  دننیبیمن  ضیح  نوخ  هک  یناسک  َنْضِحَی  َْمل  ِیئاَّللا  َو  ٍرُهْـشَأ  ُۀـَثالَث  َّنُُهتَّدـِعَف 
. دناهدیسرن تصش  ای  هاجنپ  ّنس  هب  یلو  هدش  عطق  اهنآ  ضیح  هک  یناسک  دننام  دشابیم ، هام  هس 

. نانآ يهّدع  رخآ  ای  هّدع  تّدم  َّنُُهلَجَأ  ِلامْحَْألا  ُتالوُأ  َو 
. تسا روکذم  یهقف  بتک  رد  نآ  ماسقا  یگنوگچ و  قالط و  نایب  َّنُهَلْمَح و  َنْعَضَی  ْنَأ 

قلطم رد  ای  قالط ، رب  ندرکن  مادقا  اهنآ و  اب  ندرک  ارادم  رد  ای  قالط ، ماکحا  رد  ای  نانز ، رما  رد  دـسرتب  ادـخ  زا  سک  ره  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو 
. ادخ ماکحا 

. دهدیم رارق  یناسآ  رسی و  رب  ترخآ  ایند و  رد  ای  ایند  رد  ار  وا  راک  دنوادخ  ًارُْسی  ِهِْرمَأ  ْنِم  َُهل  ْلَعْجَی 
. تسا یلاعت  يادخ  رما  دش  رکذ  هّدع  قالط و  رما  زا  ای  نانز  رما  زا  هک  هچنآ  َِکلذ 

. تسا وا  مکح  ِهَّللا  ُْرمَأ 
. دسرتب ادخ  زا  هک  ره  درک و  لزان  امش  يارب  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو  ْمُْکَیلِإ  َُهلَْزنَأ 

هراشا یمود  نانز و  رما  رد  يوقت  هب  هراشا  لّوا  يهلمج  ای  تسا ، يرگید  تیاغ  هب  هراشا  قباـس و  يهلمج  دـیکأت  َهَّللا » ِقَّتَی  ْنَم  َو   » يهلمج
. تسادخ ماکحا  قلطم  رد  يوقت  هب 
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. ترخآ رد  رجا  دنک . اطع  گرزب  یشاداپ  ار  وا  ًارْجَأ و  َُهل  ْمِظُْعی  َو 
. دیهد ناکسا  دناهدشن  جراخ  امش  ياههناخ  زا  هک  ار  هقّلطم  نانز  َّنُهُونِکْسَأ 

. دیهدن رارق  شیوخ  نکاسم  زا  رتتسپ  ار  اهنآ  نکسم  ُْمْتنَکَس  ُْثیَح  ْنِم 
. دیباییم دوخ  يانکس  يارب  هک  هچنآ  زا  ْمُکِدْجُو  ْنِم 

. دینزن ررض  اهنآ  هب  ینکس  زا  ریغ  يرگید  تهج  زا  ای  دینزن ، ررض  نانآ  هب  ینکس  رد  َّنُهوُّرآُضت  َو ال 
. دنوش جراخ  امش  نکاسم  زا  دییامن  راداو  ار  اهنآ  دیریگب و  گنت  اهنآ  رب  ات  دینزن  ررض  اهنآ  هب  َّنِْهیَلَع  اوُقِّیَُضِتل 

هقفن ياراد  دـننامب  دوخ  رـسمه  يهناخ  رد  دـنناوتیم  هک  یعجر  هقّلطم  نانز  َّنُهَلْمَح  َنْعَـضَی  یَّتَح  َّنِْهیَلَع  اوُقِْفنَأَف  ٍلْمَح  ِتـالوُأ  َّنُک  ْنِإ  َو 
. دنراد هقفن  ّقح  لمح  عضو  ات  هک  دنشاب  هلماح  هکنآ  رگم  تسین  اهنآ  رب  ياهقفن  نئاب  ياهقالط  دروم  رد  دنتسه و 

. دنهد ریش  امش  نادنزرف  هب  نانز  رگا  حاکن  يهقالع  عاطقنا  لمح و  عضو  زا  دعب  ْمَُکل  َنْعَضْرَأ  ْنِإَف 
. دیهدب نداد  ریش  يهراب  رد  ار  اهنآ  دزم  رجا و  َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآَف 

. دینک رما  یکین  فورعم و  هب  نآ  ترجا  دزم و  نداد و  ریش  رد  ار  رگیدمه  ٍفوُْرعَِمب  ْمُکَْنَیب  اوُرِمَتْأ  َو 
ّقح  يافیا  ترجا و  مامت  زا  رگا  ناردپ  يا  ُْمتْرَساعَت  ْنِإ  َو 

222 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
يهدریش نز  کی  دیاب  دینک  هحماسم  ترجا  رادقم  رد  دیتسناوتن  رگا  ناردام  يا  دیداتفا و  یتخس  هب  دیدش و  ناوتان  اهنآ  ترجا  ناردام و 

. دوش باختنا  يرگید 
دنریگیم تخس  نآ  رادقم  ترجا و  رد  ارچ  هک  تسا  ناردپ  شنزرس  نیا  دهد و  ریش  وا  هب  دیایب و  يرگید  يهعضرم  يرْخُأ  َُهل  ُعِضُْرتَسَف 

. اهنآ يریگتخس  رب  تسا  ناردام  شنزرس  و 
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ناگدـنب و زا  تساهنآ  تسد  ریز  هک  یناسک  ریاس  نارـسمه و  ناردـپ و  دالوا و  سفن و  زا  تسا  هتـسیاش  هک  روط  نآ  دـیامن  قافنا  ْقِْفُنِیل 
، یعجر يهقّلطم  نانز  رب  دهد  هقفن  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دنتـسه ، هلماح  هک  نئاب  ياههقّلطم  یعجر و  يهقّلطم  نانز  همدخ و  نازینک و 

ریـش دالوا  هب  یلو  هتـشذگ  اهنآ  يهّدـع  هک  نئاب  نانز  ای  دنـشاب ، هلماح  هک  نئاب  نانز  رب  دـهد  هقفن  ای  دنـشاب ، هلماح  هک  نئاـب  يهقّلطم  اـی 
. دنهدیم

تعسو و هب  اراد  درم  ات  ٍرْسُع  َدَْعب  ُهَّللا  ُلَعْجَیَس  اهاتآ  ام  اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ُهَّللا ال  ُهاتآ  اَّمِم  ْقِْفُنْیلَف  ُُهقْزِر ، ِْهیَلَع  َرُِدق  ْنَم  َو  ِِهتَعَس  ْنِم  ٍۀَعَـس  ُوذ 
هچنآ زج  ار  سک  چیه  ادخ  هک  دنک  قافنا  هداد  وا  هب  ادخ  هچنآ  مه  تسا  تشیعم  گنت  رادان و  هک  نآ  دهد و  هدریش  نز  يهقفن  یناوارف 

. تشیعم رد  تعسو  ًارُْسی  دهدیم . رارق  هعس  رسی و  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  تشیعم  رد  یگنت  رسع و  زا  دعب  دنکیمن . فیلکت  هداد  ییاناوت 
ياهنهاریپ اهبنارگ و  وکین و  ياهـسابل  تسا و  دنمتورث  تحار و  هک  دش  لاؤس  يدرم  زا  وا  زا  هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

تنیز لّمجت و  هلیسو  نیدب  دنریگیم و  رارق  رگیدمه  يور  هک  دشوپیم  يدایز 
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ٍۀَیْرَق ْنِم  ْنِّیَأَک  َو  ِِهتَعَس » ْنِم  ٍۀَعَس  ُوذ  ْقِْفُنِیل  : » تسا هدومرف  یلاعت  يادخ  نوچ  هن ، دومرف : تسین ؟ راک  فارـسا  یـصخش  نینچ  ایآ  دنکیم ،
باسح هب  ار  اهنآ  مه  ام  دـندش  رفاک  دـندیچیپ و  رـس  شنـالوسر  ادـخ و  زا  هک  ار  يراـید  مدرم  رایـسب  هچ  ِِهلُـسُر و  َو  اـهِّبَر  ِْرمَأ  ْنَع  ْتَتَع 

. میتخاس بّذعم  دیدش  رایسب  باذع  هب  میدرک و  هذخاؤم  تخس 
رد ءوس  تبقاع  دب و  ماجنا  رس  دشاب  هتشادن  يوقت  سک  ره  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  دشابیم و  َهَّللا » ِقَّتَی  ْنَم  َو   » يهلمج رب  فطع  هلمج  نیا 

. تسوا راظتنا 
. درادن ياهراچ  دنک  یسرباسح  وا  اب  ّتقد  هب  دنوادخ  هک  یسک  میهدیم و  ماجنا  لامک  تّقد و  اب  ار  هبساحم  ًادیِدَش  ًاباسِح  اهاْنبَساحَف 

. دسانشیمن ار  نآ  سک  چیه  شایگرزب  تمظع و  تهج  هب  هک  هتخانشان  باذع  ًارُْکن  ًاباذَع  اهاْنبَّذَع  َو 
. دیدرگ ترسح  يراکنایز و  ناشراک  تبقاع  دندیسر و  دوخ  رادرک  رفیک  هب  ات  ًارْسُخ  اهِْرمَأ  ُۀَِبقاع  َناک  َو  اهِْرمَأ  َلابَو  ْتَقاذَف 

تمایق رد  ای  ایند ، رد  ًادیِدَش  ًاباذَع  ْمَُهل  ُهَّللا  َّدَعَأ  دیامرفیم : هک  تسا  یلاعت  يادخ  لوق  نآ  نایب  تسا و  الاک  هیامرـس و  لصا  ندش  عیاض 
. نآ زا  دعب  و 

: ادـخ لوق  نیا  اب  دومن  ریـسفت  ار  نآ  اذـل  دـیدش و  زغم  ّبل و  ياراد  يولو  تعیب  تیالو و  اب  هک  یناـسک  يا  ِباـْبلَْألا  ِیلوُأ  اـی  َهَّللا  اوُقَّتاَـف 
نکمم دشاب و  اونمآ » نیّذلا  اهیا  ای   » ریدقت تسا  نکمم  دناهدروآ و  نامیا  ناشیاهلد  رد  نامیا  لوخد  يولو و  ّصاخ  تعیب  اب  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

دشاب . فوذحم  يادتبم  ربخ  تسا 
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هب نآ  زا  لدـب  لوسر »  » ظفل تسا و  نآرق  ای  لیئربج  اـی  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  رکذ  زا  دوصقم  « 1  » ًالوُسَر ًارْکِذ  ْمُْکَیلِإ  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ْدَـق 
. تسا لامتشا  لدب  تروص 

ات داتـسرف  دنک  توالت  ار  ادخ  نایب  نشور  تایآ  امـش  يارب  هک  ار  يراوگرزب  لوسر  اُونَمآ و  َنیِذَّلا  َجِرُْخِیل  ٍتانِّیَبُم  ِهَّللا  ِتایآ  ْمُْکیَلَع  اُوْلتَی 
. دندروآ نامیا  صاخ  ای  ماع  تعیب  اب  دندش . راکوکین  دروآ و  نامیا  ادخ  هب  هکنآ 

يراج شناتخرد  ریز  رهن  هک  دـیآ  رد  یتشهب  ياـهغاب  رد  دوش  راـکوکین  درآ و  ناـمیا  ادـخ  هب  سک  ره  دـینادب )  ) ِتاـِحلاَّصلا و اُولِمَع  َو 
ذخا تعیب  ود  ره  رد  هک  یطورـش  هب  تسا . هتخاس  اّیهم  وا  رب  وکین  قزر  اجنآ  رد  ادـخ  هک  تسا  مّعنتم  دـبا  تشهب  نآ  رد  هشیمه  تسا و 

. دندرک افو  هدش 
ُهَّللا ًاقْزِر  َُهل  ُهَّللا  َنَسْحَأ  ْدَق  ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ُْهلِخُْدی  ًاِحلاص  ْلَمْعَی  َو  ِهَّللِاب  ْنِمُْؤی  ْنَم  َو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َ 

. درآ زاب  نامیا  تفرعم و  يوس  هب  لهج )  ) تملظ زا  هک 
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فوذـحم يادـتبم  ربخ  ای  دـیآیم ، هک  تسا  یلوصوم  نآ  ربخ  تسا و  ادـتبم  ای  تسا ، ًاقْزِر » َُهل  ُهَّللا  َنَسْحَأ   » رد هّللا »  » زا لدـب  هّللا »  » ظـفل
. تسا

. تساهنآ لثم  ددع  رد  َّنُهَْلثِم  ِضْرَْألا  َنِم  َو  ٍتاوامَس  َْعبَس  َقَلَخ  يِذَّلا 
: دنتسه تفه  اهنیمز  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 

. تسام ياهاپ  ریز  هک  تسا  ینیمز  - 1
__________________________________________________

. دننادیمن هک  ار  يزیچ  دننک  لاؤس  ام  زا  مدرم  هدومرف  رما  دنوادخ  هک  میتسه  رکذ  لها  ام  ادخ و  لوسر  رکذ  مالّسلا : هیلع  اضر  ماما  ( 1)
عماج ج 7 ص 181 ریسفت  یفاک - لوصا 
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. لّوا نامسآ  - 2

ینیمز ّتیفیک  ملاوع  زا  یضعب  رب  هکنیا  رب  ینبم  تسا  هتشذگ  نآ  نایب  زین  رّرکم  روط  هب  هک  هچنآ  ربانب  مشش و  نامسآ  ات  مّود  نامسآ  - 3
موس نیمز  ینامـسج و  دادـتما  مود  نیمز  تسا و  لّوا  یلویه  ناـمه  لّوا  نیمز  مییوـگیم : ینامـسآ  تّیفیک  یـضعب  رب  دوـشیم و  بلاـغ 

. يرصنع طئاسب 
. يدامج يهّدام  مراهچ  نیمز  و  - 4

. نیمز یتابن و  يهّدام  مجنپ  نیمز  و  - 5
. یناویح يهّدام  مشش  - 6

. تسا يرشب  يهّدام  متفه  نیمز  و  - 7
ملاع مشش  یناویح و  سوفن  ملاع  مجنپ  یتابن و  سوفن  ملاع  مراهچ  عیابط و  ملاع  موس  داوم و  ملاع  مود  یلفـس و  لاثم  ملاع  لّوا  نیمز  ای 

. تسا يولع  لاثم  ملاع  متفه  يرشب و  سوفن 
ره رب  دـنوادخ  هک  دـینادب  هناگتفه  ياهنیمز  هناگتفه و  ياهنامـسآ  قلخ  اب  ای  اهنآ ، نیب  رد  رما  ندـش  لزان  اب  ات  اوُمَْلعَِتل  َّنُهَْنَیب  ُْرمَأـْلا  ُلَّزَنَتَی 

. تساناوت زیچ 
دنک رظن  اهنیمز  اهنامسآ و  هب  ریغص  ملاع  ای  ریبک  ملاع  رد  سک  ره  اریز  ًاْملِع  ٍءْیَـش  ِّلُِکب  َطاحَأ  ْدَق  َهَّللا  َّنَأ  َو  ٌریِدَق  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنَأ 
لیلج تسپ و  گرزب و  کچوک و  هب  وا  ملع  يهطاحا  نینچمه  دوشیم و  رهاظ  شقلخ  هب  تبـسن  دنوادخ  ینابرهم  ملع و  تردـق و  راثآ 

. ددرگیم رهاظ 
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226 ص :  میرحّتلا .....  ةروس 

هراشا

. تسا هیآ  ياراد 12  یندم و  هروس  نیا 

226 ص :  ات 12 ..... ] تایآ 1  (: 66  ) میرحتلا هروس  ]

هراشا
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ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ْمُکالْوَم ُهَّللا  َو  ْمُِکناْمیَأ  َۀَّلَِحت  ْمَُکل  ُهَّللا  َضَرَف  ْدَق  ( 1  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  َکِجاوْزَأ  َتاضْرَم  یِغَْتبَت  ََکل  ُهَّللا  َّلَحَأ  ام  ُمِّرَُحت  َِمل  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اـی 

اَّمَلَف ٍضَْعب  ْنَع  َضَرْعَأ  َو  ُهَضَْعب  َفَّرَع  ِْهیَلَع  ُهَّللا  ُهَرَهْظَأ  َو  ِِهب  ْتَأَّبَن  اَّمَلَف  ًاثیِدَـح  ِهِـجاوْزَأ  ِضَْعب  یلِإ  ُِّیبَّنلا  َّرَـسَأ  ْذِإ  َو  ( 2  ) ُمیِکَْحلا ُمِیلَْعلا  َوُه  َو 
َو ُهالْوَم  َوُه  َهَّللا  َّنِإَف  ِْهیَلَع  ارَهاظَت  ْنِإ  َو  اـمُُکبُوُلق  ْتَغَـص  ْدَـقَف  ِهَّللا  َیلِإ  اـبُوتَت  ْنِإ  ( 3  ) ُرِیبَْخلا ُمِیلَْعلا  َِینَأَّبَن  َلاق  اذـه  َكَأَْبنَأ  ْنَم  َْتلاـق  ِِهب  اـهَأَّبَن 

(4  ) ٌریِهَظ َِکلذ  َدَْعب  ُۀَِکئالَْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  ُِحلاص  َو  ُلیِْربِج 
َنیِذَّلا اَهُّیَأ  ای  ( 5  ) ًاراْکبَأ َو  ٍتابِّیَث  ٍتاِحئاس  ٍتاِدباع  ٍتاِبئات  ٍتاِتناق  ٍتانِمُْؤم  ٍتاِملْـسُم  َّنُْکنِم  ًاْریَخ  ًاجاوْزَأ  َُهلِدـُْبی  ْنَأ  َّنُکَقَّلَط  ْنِإ  ُهُّبَر  یـسَع 

(6  ) َنوُرَمُْؤی ام  َنُولَعْفَی  َو  ْمُهَرَمَأ  ام  َهَّللا  َنوُصْعَی  ٌدادِـش ال  ٌظالِغ  ٌۀَِـکئالَم  اْهیَلَع  ُةَراجِْحلا  َو  ُساَّنلا  اَهُدُوقَو  ًاران  ْمُکِیلْهَأ  َو  ْمُکَـسُْفنَأ  اُوق  اُونَمآ 
ْنَأ ْمُکُّبَر  یـسَع  ًاحوُصَن  ًۀـَبَْوت  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  ( 7  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام  َنْوَزُْجت  امَّنِإ  َمْوَْیلا  اوُرِذَـتْعَت  اوُرَفَک ال  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 

َو ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  یعْـسَی  ْمُهُرُون  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  َِّیبَّنلا  ُهَّللا  يِزُْخی  َمْوَی ال  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُکَلِخْدـُی  َو  ْمُِکتائِّیَـس  ْمُْکنَع  َرِّفَُکی 
َو ْمِْهیَلَع  ُْظلْغا  َو  َنیِِقفانُْملا  َو  َراَّفُْکلا  ِدِـهاج  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  ( 8  ) ٌریِدَـق ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  اَنل  ْرِفْغا  َو  انَرُون  اَنل  ْمِْمتَأ  اـنَّبَر  َنُولوُقَی  ْمِِهناـْمیَِأب 

(9  ) ُریِصَْملا َْسِئب  َو  ُمَّنَهَج  ْمُهاوْأَم 
َو ًاْئیَـش  ِهَّللا  َنِم  امُْهنَع  اِینُْغی  ْمَلَف  امُهاتَناخَف  ِْنیَِحلاص  انِدابِع  ْنِم  ِْنیَدـْبَع  َتَْحت  اتَناک  ٍطُول  َتَأَْرما  َو  ٍحُون  َتَأَْرما  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَض 

ْنِم ِینَِّجن  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ًاْتَیب  َكَدـْنِع  ِیل  ِْنبا  ِّبَر  َْتلاق  ْذِإ  َنْوَعِْرف  َتَأَْرما  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  َو  ( 10  ) َنِیلِخاَّدلا َعَم  َراَّنلا  الُخْدا  َلِیق 
اهِّبَر ِتاِملَِکب  ْتَقَّدَص  َو  انِحوُر  ْنِم  ِهِیف  انْخَفَنَف  اهَجْرَف  ْتَنَـصْحَأ  ِیتَّلا  َنارْمِع  َتَْنبا  َمَیْرَم  َو  ( 11  ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  ِینَِّجن  َو  ِِهلَمَع  َو  َنْوَعِْرف 

(12  ) َنِیِتناْقلا َنِم  َْتناک  َو  ِِهُبتُک  َو 
227 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

227 ص :  همجرت ..... :

دنوادخ و  ینکیم ؟ میرحت  تسا ، هدنادرگ  لالح  وت  رب  دـنوادخ  هک  ار  يزیچ  تنارـسمه  زا ] یـضعب   ] يدونـشخ بلط  رد  ارچ  ربمایپ  يا 
. تسا نابرهم  راگزرمآ  لاح ] همه  رد  ]

هنازرف ياناد  وا  تسامش و  رورـس  دنوادخ  و  تسا ، هتـشاد  اور  امـش  رب  هراّفک ] نداد  اب   ] ار ناتیاهدنگوس  نتـسکش  دنوادخ  هک  یتسار  هب 
. تسا

ار وا  دنوادخ  داد و  ربخ  رگید ] نز  هب  نز  نآ   ] ار نآ  نوچ  و  تفگ ، شنارسمه  زا  یضعب  هب  راوهدیشوپ  ار  ینخـس  ربمایپ  هک  دوب  نینچ  و 
نآ  زا  یشخب  درک ، هاگآ  نآ  زا 

228 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هاگآ نآ  زا  ار  نآ ] رگاـشفا  زار و  بحاـص   ] نز نآ  نوچ  درک و  رظن  فرـص  رگید  شخب  زا  تشاد و  ناـیب  ناـنآ ] هب  دوخ  باـتع  رد   ] ار

. درک ربخ  اب  هاگآ  ياناد  دنوادخ ]  ] ارم دومرف : داد ؟ ربخ  نیا  زا  ار  وت  یسک  هچ  تفگ  درک ،
زا  ] تسا هتشگرب  رما ] نیا  رد  وا  ربمایپ  دنوادخ و  تعاط  زا   ] امش ياهلد  مه  یتسار  هب  هک  دینک ، هبوت  دنوادخ  هاگرد  هب  نز  ود  امـش  رگا 

هوالع و  نانمؤم ، نیرت ]  ] حلاص لیئربج و  تسوا و  تسود  دنوادخ  هک  دینادب  دینک ، یتسدمه  وا  ربارب  رد  رگا  و  درذگیمرد ،] امش  هانگ 
. دننابیتشپ مه  ناگتشرف  نآ  رب 

هبوت رادربنامرف ، نمؤم ، ناملسم ، ینانز  هک  دنادرگ  نیشناج  امش  زا  رتهب  ینارسمه  وا  يارب  شراگدرورپ  دهد ، قالط  ار  امش  رگا  اسب  هچ 
. دنشاب هزیشود  هویب و  زا  معا  رادهزور ، دنوادخ ، رگشتسرپ  راک ،

نآ رب  ورتخـس  وختـشرد و  یناگتـشرف  دنتـسه و  اهگنـس  مدرم و  نآ  مزیه  هک  دـینک  ظفح  یـشتآ  زا  ار  ناـتهداوناخ  دوخ و  ناـنمؤم  يا 
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. دنهد ماجنا  دوشیم ، هداد  نامرف  ناشیا  هب  هچ  ره  دننکیمن و  یچیپرس  دهد  ناشنامرف  هچنآ  رد  دنوادخ  زا  هک  دناهدرامگ 
. دیبای ازج  دیاهدرک  هک  يراک  ربارب  رد  طقف  دینکم ، یهاوخ  رذع  زورما  نارفاک  يا 

هک ییاهناتـسوب  هب  ار  امـش  دـیادزب و  امـش  زا  ار  ناتناهانگ  ناتراگدرورپ  اسب  هچ  دـینک ، هناصلاخ  ياهبوت  دـنوادخ  هاـگرد  هب  ناـنمؤم  يا 
. دروآرد تسا ، يراج  نآ  تسدورف  زا  نارابیوج 

دنیوگ دباتـشیم ، ناشتـسار  تمـس  شیپاشیپ و  رد  ناشرون  دراذـگن ، ورف  ار  وا  هارمه  ناـگدروآنامیا  ربماـیپ و  دـنوادخ  هک  يزور  رد ] ]
. ییاناوت يراک  ره  رب  وت  هک  زرمایب ، ار  ام  ناسرب و  لامک  هب  ام  يارب  ار  ام  رون  اراگدرورپ 

. تسا یماجنا  رس  دب  تسا و  مّنهج  ناشماجنا  رس  ارس و  هک  نک  یتشرد  نانآ  اب  نک و  داهج  ناقفانم  نارفاک و  اب  ربمایپ  يا 
، دندوب ام  يهتـسیاش  ناگدنب  زا  هدـنب  ود  يهلابح  رد  هک  طول  رـسمه  تسا و  حون  رـسمه  نآ  دـنزیم و  یلثم  نارفاک  يهراب  رد  دـنوادخ 

هارمه دش ، هتفگ  نانآ ] هب   ] دنتـشادنزاب و نانآ  زا  ار  يزیچ  یهلا  باذع ] و   ] رما ربارب  رد  ربمایپ ]  ] ود نآ  دـندرک و  تنایخ  ناشیا  هب  سپس 
. دیوش مّنهج ]  ] شتآ دراو  ناگدنوش ، دراو  ریاس 

دزن رد  نم  يارب  اراگدرورپ  تفگ  ندیشک ] یتخـس  جوا  رد   ] هک تسا  نوعرف  رـسمه  نآ  دنزیم و  یلثم  نانمؤم  يهراب  رد  دنوادخ  زین  و 
شخب . متاجن  ناراکمتس  موق  زا  هد و  ییاهر  وا  لمع  نوعرف و  ّرش  زا  ارم  و  نک ، انب  تشهب  رد  ياهناخ  تدوخ ،

229 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
راوتـسا ار  وا  ياهباتک  شراگدرورپ و  نانخـس  میدـیمد ، وا  رد  شیوخ  حور  زا  هاـگنآ  دـیزرو ، ینمادـکاپ  هک  ار  نارمع  رتخد  میرم  زین  و 

. دوب نارادربنامرف  زا  تفرگ و 

229 ص :  ریسفت ..... 

هدش قحلم  امش  هب  امش  نامیا  زا  هک  ار  هچنآ  امـش  رب  دشخبیم  دنوادخ  َکِجاوْزَأ  َتاضْرَم  یِغَْتبَت  ََکل  ُهَّللا  َّلَحَأ  ام  ُمِّرَُحت  َِمل  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
. تسا

. دنکیم محر  امش  هب  ترفغم  ششخب و  زا  دنوادخ  ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو 
. تسا هدومن  تابثا  ای  هدومن ، رّدقم  ای  هدرک ، بجاو  دنوادخ  ْمَُکل  ُهَّللا  َضَرَف  ْدَق 

. دوشیم عقاو  نآ  هب  لیلحت  هک  تسا  يزیچ  زا  نآ  هک  ناتیاهمسق ، يهراّفک  ای  ناتیاهمسق ، لیلحت  ْمُِکناْمیَأ  َۀَّلَِحت 
. تسا تیاضر  بلط  هب  رتراوازس  دنوادخ  ْمُکالْوَم و  ُهَّللا  َو 

. دینک لیلحت  هراّفک  اب  ار  ناتیاهمسق  تفگ  امش  هب  رگا  هک  تساناد ، امش  حلاصم  هب  وا  ُمِیلَْعلا  َوُه  َو 
. تسا میکح  راتفگ  لاعفا و  رد  وا  ُمیِکَْحلا 

. دشاب مکحم  فیرش و  ياهتیاغ  تحلصم و  ياراد  هک  هچنآ  هب  رگم  دنکیمن  یهن  رما و  عیرشت ، سپ 
دنکیم تلالد  هیآ  نیا  دناهتفگ : دـناهدش  لّسوتم  هیآ  نیا  لاثما  هب  شیوخ  يهّمئا  تماما  دوخ و  يافلخ  تفالخ  حیحـصت  رد  هک  یناسک 

هکنیا رب 
230 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هانگ دشابیمن و  تسا  هدـش  رداص  وا  زا  هک  یهانگ  رطاخ  هب  زج  شنزرـس  هداد و  رارق  شنزرـس  باتع و  دروم  ار  شربمایپ  یلاعت  يادـخ 
شدوخ رب  ار  لسع  ندیـشون  ای  هّیطبق ، يهیرام  شدوخ  بناج  زا  ادخ  رما  نودـب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدوب  نیا  اجنیا  رد 

. دوب هدرک  مارح 
هب تبسن  وا  ینابرهم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رب  یلاعت  يادخ  تیانع  لامک  رب  دنکیم  تلالد  شنزرس  نیا  دننام  مییوگیم : ام  سپ 
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هک نابرهم  ردپ  دننام  دیامن ، مارح  ار  حابم  ياهتّذل  یضعب  شدوخ  رب  ربمایپ  هک  تسا  هدشن  یـضار  یلاعت  يادخ  هک  يوحن  هب  شربمایپ 
زا يراددوخ  كاسما و  زا  وا  عنم  ردـپ و  یناـبرهم  رطاـخ  هب  اـنعم  نیا  دـنکیم و  عنم  یناـسفن  ياهتّذـل  زا  یـضعب  كرت  زا  ار  شدـنزرف 

. دریگیم تروص  تسا  نآ  رد  سفن  تّذل  هک  ییاهزیچ  یضعب 
. دنکیمن هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  رما  تفالخ  ای  هانگ  رودص  رب  تلالد  بلطم  نیا  و 

دزاس و یـضار  ار  شنارـسمه  زا  یـضعب  ات  هدرک  يراددوخ  اهتّذل  زا  یـضعب  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  نیا  تیاهن 
. تسا بحتسم  بودنم و  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نارسمه  تیاضر  بلط 

؟ دوش بلج  نانآ  تیاضر  ات  هدش  زیاج  نارسمه  رب  نتفگ  غورد  هک  ینیبیمن  ایآ 
ادخ لوسر  دوب ، هصفح  يهناخ  رد  ای  هشیاع  يهناخ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دـناهتفگ : اههیآ  لوزن  ببـس  رد  وا  هریغ  ّیمق و 

دـمآ و هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  شیپ  دـش و  كانمـشخ  دـیمهف و  ار  بلطم  نیا  هصفح  تفر ، هیراـم  شیپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
شارف  يور  رب  نم و  يهناخ  رد  نم و  زور  تبون و  رد  هّللا : لوسر  ای  تفگ :

231 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
مدرک و مارح  مدوخ  رب  ار  هیرام  نم  هصفح ، يا  نک  سب  دومرف : دومن و  ایح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ینکیم ؟ رـس  هیرام  اب  نم 
: تفگ هصفح  مدرم  يهمه  هکیالم و  ادـخ و  تنعل  داب  وت  رب  ینک  شاف  ییوگب و  یـسک  هب  ارنآ  وت  رگا  هک  میوگیم  وت  هب  ار  یناـهنپ  زار 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تسیچ ؟ زار  نآ  دشاب ،
هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  داد ؟ ار  ربخ  نیا  وت  هب  یـسک  هچ  تفگ : هصفح  وت ، ردپ  نآ  زا  سپ  دوشیم و  تفالخ  يّدصتم  رکبابا  نم  زا  دـعب 
وبا داد و  ربخ  رکب  وبا  هب  هشیاع  تفگ و  هشیاع  هب  ار  ربخ  نیا  زور  نامه  هصفح  داد ، ار  ربخ  نیا  هاگآ  اـناد و  دـنوادخ  دومرف : هلآ  هیلع و 

هـصفح دوخ  زا  وت  متـسین ، نئمطم  وا  لوق  هب  نم  هک  تسا  هداد  ربـخ  نم  هب  يربـخ  هصفح  بناـج  زا  هشیاـع  تفگ : دـمآ و  رمع  دزن  رکب 
. نک لاؤس 

نیا رد  يزیچ  نم  تفگ : درک و  راـکنا  هصفح  تسیچ ؟ تسا  هدروآ  وـت  فرط  زا  هشیاـع  هک  يربـخ  تفگ : دـمآ و  هصفح  دزن  رمع  سپ 
. ماهتفگن هشیاع  هب  دروم 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يرآ  تفگ : هصفح  میتفیب ، ولج  راک  نیا  رد  ات  هدب  ربخ  ام  هب  تسا و  یّقح  بلطم  ربخ  نیا  تفگ : رمع 
لوسر ینعی  تخاس ، راکـشآ  وا  رب  ار  بلطم  دـنوادخ  دـش و  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رب  هروس  نیا  اب  لـیئربج  سپ  تفگ : نینچ 

وا هب  ار  هصفح  نانخس  زا  یضعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تخاس ، هاگآ  هصفح  رابخا  تاراهظا و  زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 
هک ار  هچنآ  ینعی  تفگن ، درک و  ضارعا  زین  راـبخا  زا  یـضعب  ياهداد و  ربـخ  ماهداد  ربـخ  وـت  هب  نـم  هـک  ار  هـچنآ  ارچ  دوـمرف : تـفگ و 

. دومرفن اهنآ  هب  تسنادیم 
یّلـص ادخ  لوسر  دش ، علّطم  هّیـضق  زا  هصفح  درک ، تولخ  هیرام  اب  هشیاع  يهناخ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دناهتفگ : یـضعب 

بلطم  نیا  دومرف : هصفح  هب  هلآ  هیلع و  هّللا 
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تموکح هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ  شردـپ  هک  داد  ربـخ  هشیاـع  هب  دومن و  مارح  شدوخ  رب  ار  هیراـم  وگن و  هشیاـع  هب  ار 
نم تفگیم  درکیم و  یفخم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  یلو  تفگ ، هشیاع  هب  ار  ربخ  نیا  هصفح  رمع و  نآ  زا  دعب  دـنکیم و 

. تخاس هاگآ  هّیضق  زا  ار  شلوسر  یلاعت  يادخ  هک  ماهتفگن .
هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  دـناهتفگ : یـضعب  هیآ » رخآ  ات  اثیدـح ...  هجاوزا  ضعب  یلا  ّیبنلا  ّرـس  اذا  و  : » یلاعت يادـخ  لوق  يانعم  تسا  نیا  و 

درکیم و سبح  ار  وا  هصفح  تفریم  هصفح  دزن  هاگره  تفریم ، شنارـسمه  کی  کـیدزن  دـناوخیم  ار  رهظ  زاـمن  هاـگره  هلآ  هیلع و 
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یضعب اب  هشیاع  اذل  دشیم ، تحاران  هصفح  دزن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ندنام  دایز  زا  هشیاع  تخاسیم و  رضاح  وا  يارب  لسع 
دنیاشوخان و يوب  وت  زا  دییوگب : قاّفتالاب  یگمه  دوش  دراو  اهنآ  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هاگره  هک  تشاذگ  رارق  نارسمه  زا 

. دوشیم مامشتسا  دب 
تبرـش رگید  نیا  زا  سپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دنتفگ  نینچ  مه  اب  همه  دمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  یتقو 

. دیشون مهاوخن  لسع 
نارسمه زا  یضعب  اب  هشیاع  سپ  تشادیم  هگن  دایز  درکیم و  سبح  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  شجح  بنیز  دناهتفگ : یـضعب 

. دشونیم لسع  تبرش  بنیز  دزن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دندیمهف  اهنآ  نوچ  دییوگب ، نینچ  هک  دنتشاذگ  رارق 
هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  رما  هیرام و  میرحت  ثیدح  ای  رمع ، رکب و  یبا  تفالخ  ثیدـح  روظنم  ًاثیِدَـح ] ِهِجاوْزَأ  ِضَْعب  یلِإ  ُِّیبَّنلا  َّرَـسَأ  ْذِإ  َو  ]

. تسا نآ  نتشاد  یفخم  نامتک و  هب  هلآ  هیلع و 
. درک هاگآ  ربخ  زا  ار  هشیاع  هصفح  یتقو  ِِهب  ْتَأَّبَن  اَّمَلَف 
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. دومن راکشآ  دنوادخ  ار  هشیاع  هب  هصفح  نداد  ربخ  ُهَّللا  ُهَرَهْظَأ  َو 

. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رب  هیلع ] ]
. درک نامتک  ار  یضعب  تفگ و  ار  ربخ  زا  یضعب  نامتک  هب  رومأم  رسمه  نآ  فّرع ] ]

. تفگ هصفح  َْتلاق  ِِهب  اهَأَّبَن  اَّمَلَف  تشذگ . هچنانچ  ضعب ] نع  ضرعأ  هضعب و  ]
باطخ دروم  ار  هشیاع  هصفح و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لیئربج و  نابز  اب  یلاعت  يادخ  سپس  ُرِیبَْخلا  ُمِیلَْعلا  َِینَأَّبَن  َلاق  اذه  َكَأَْبنَأ  ْنَم 

: دومرف هداد و  رارق 
. دینک هبوت  ربمایپ  ندرک  مومسم  هب  امش  دصق  زا  ای  دیدش ، نآ  نامتک  هب  رومأم  هک  هچنآ  ندرک  ءاشفا  زا  ِهَّللا  َیلِإ  ابُوتَت  ْنِإ 

. تسا فوذحم  ءازج  هّیببس و  ءاف »  » ظفل امُُکبُوُلق  ْتَغَص  ْدَقَف 
يارب هبوت  نیا  دینک و  هبوت  هدروآ  يور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  اب  تفلاخم  هب  هدش و  نادرگيور  ّقح  زا  امـش  ياهلد  هکنیا  زا  ینعی 

. تسازج نیشناج  ماقم و  مئاق  امُُکبُوُلق » ْتَغَص  ْدَقَف  : » ادخ لوق  ءازج و  يارب  ءاف »  » ظفل ای  تسا . رتهب  امش 
. تسا هدینادرگ  يور  ّقح  زا  امش  ياهلد  نوچ  تسا ، بجاو  امش  رب  هبوت  دینک  هبوت  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و 

تروص هب  ار  لّوا  يهینثت  دوش  هفاضا  يرگید  يهینثت  هب  ياهینثت  هاگره  برع  تغل  رد  هک  تسا  تهج  نادـب  بولق »  » ظـفل ندـمآ  عمج  و 
ظفل  ندروآ  عمج  زین  دننادیم و  هورکم  دنیاشوخ و  ار  هینثت  ود  عامتجا  نوچ  دندروآیم ، عمج 
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يهراب رد  هّماع  هّصاخ و  نیرّـسفم  قاّفتا  هب  هیآ  نیا  و  دنـشابیم . دّدـعتم  ياهبلق  ياراد  نز  ود  نآ  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  يارب  بولق » »

. تسا هدش  لزان  هصفح  هشیاع و 
یبا نب  ّیلع  نینمؤملا » حـلاص   » زا دوصقم  ٌریِهَظ  َِکلذ  َدـَْعب  ُۀَِـکئالَْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  ُحـِلاص  َو  ُلیِْربِج  َو  ُهالْوَم  َوُه  َهَّللا  َّنِإَف  ِْهیَلَع  ارَهاـظَت  ْنِإ  َو 

. تسا مالّسلا  هیلع  بلاط 
یناـسک هچ  دـندرامگ  تّمه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  رازآ  رب  هک  نز  ود  نآ  دـش  لاؤـس  باّـطخ  نب  رمع  زا  دـناهتفگ : یـضعب 

. هصفح هشیاع و  تفگ : دندوب ؟
، دومن یفّرعم  شباحصا  هب  هبترم  ود  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : هک  تسا  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

هّللا یّلص  ادخ  لوسر  هک  دش ، لزان  هیآ  نیا  هک  دوب  اجنآ  مّود  راب  هالوم » مالّسلا  هیلع  ّیلعف  « 1  » هالوم تنک  نم  : » دومرف هک  اجنآ  راب  کی 
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. تسا نینمؤم  حلاص  صخش  نیا  مدرم  يا  دومرف : تفرگ و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  تسد  هلآ  هیلع و 
. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  حلاص  زا  دوصقم  هک  هدش  تیاور  هّصاخ  هّماع و  قیرط  زا 

زا ریغ  نامیا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  مالسا  زا  دعب  نامیا  ندروآ  ٍتانِمُْؤم  ٍتاِملْسُم  َّنُْکنِم  ًاْریَخ  ًاجاوْزَأ  َُهلِْدُبی  ْنَأ  َّنُکَقَّلَط  ْنِإ  ُهُّبَر  یسَع 
. دشاب نامیا  بلاط  مالسا  زا  دعب  ترخآ  بلاط  دیاب  سپ  تسا  مالسا 

: دناهتفگ یخرب  ٍتاِحئاس  ٍتاِدباع  ٍتاِبئات  ٍتاِتناق 
__________________________________________________

(1)
دنک او  تیاپ  تیقر ز  دنب  دنک  تدازآ  هکنآ  الوم  تسیک 

ناهر او  ار  دوخ  نادنز و  نک  هرفح  ناینادنز  ام  نادنز و  ناهج  نیا 
يولوم
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زا يراددوـخ  كاـسما و  نوـچ  تسا ، هزور  نم  تّما  تحایـس  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلـص  یبـن  نوـچ  تـسا ، رادهزور  ناـنز  دوـصقم 

. دوشیم لصاح  ّبر  کلم  رد  سفن  تحایس  نآ  ییاهر  رد  تسا و  سفن  ییاهر  سفن  ياههتساوخ 
. دنتسه يّدج  ادخ  تعاط  رما و  رد  هک  تسا  ینانز  دوصقم  دناهتفگ : یضعب 

. دناهدرک ترجه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يوس  هب  هک  تسا  ینانز  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  و 
. دنشابیم تفص  کی  يهلزنم  هب  تفص  ود  ره  نوچ  دروآ ، فطع  فرح  ًاراْکبَأ  َو  ٍتابِّیَث 

. دیاهدروآ نامیا  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  ای  يوبن  ّماع  تعیب  اب  هک  یناسک  يا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
زا ارنآ  هک  تسا  نیا  هب  شتآ  زا  ار  شیوخ  سفن  صخـش  يرادهگن  ندرک و  ظفح  ُةَراجِْحلا  َو  ُساَّنلا  اَهُدُوقَو  ًاران  ْمُکِیلْهَأ  َو  ْمُکَـسُْفنَأ  اُوق 

. دنک ظفح  یناطیش  ياههلیح  اهبضغ و  اهتوهش و  يوریپ 
کین ياهراک  هب  دـهد و  دای  نانآ  هب  دـیامن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  ار  نانآ  هک  تسا  نیا  هب  شتآ  زا  هناخ  لها  ندرک  ظفح  و 

تیاـهن اـهتیاغ و  تیاـغ  هک  ار  رما  ّیلو  زا  يوریپ  عاـّبتا و  تیـالو و  دزاـس ، رذـح  رب  ار  ناـنآ  دـب  ياـهراک  زا  دـیامن ، قیوشت  بیغرت و 
. دنک مالعا  نانآ  هب  تساهتیاهن 

لباقم رد  نم  تفگیم : درکیم و  هیرگ  هتـسشن و  ناناملـسم  زا  يدرم  دـش  لزان  هیآ  نیا  یتقو  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مدش ، ملها  تاجن  هب  فّلکم  الاح  هک  زجاع  ناوتان و  مدوخ  سفن 
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یهن نآ  زا  ار  تدوـخ  هک  يزیچ  زا  ار  اـهنآ  ینک  یهن  ینکیم و  رما  نآ  هب  ار  تدوـخ  هـک  يزیچ  هـب  ینک  رما  ار  اـهنآ  هـک  تـسا  یفاـک 

. تسا هدش  دراو  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  زا  يرایسب  تایاور  نومضم  نیا  هب  ینکیم و 
ُْمْتنُک ام  َنْوَزُْجت  امَّنِإ  َمْوَْیلا  اوُرِذَـتْعَت  اوُرَفَک ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  َنوُرَمُْؤی  اـم  َنُولَعْفَی  َو  ْمُهَرَمَأ  اـم  َهَّللا  َنوُصْعَی  ـال  ٌدادِـش  ٌظـالِغ  ٌۀَِـکئالَم  اـْهیَلَع 

. تسا ریدقت  رد  ادخ  بناج  زا  ای  هکئالم  بناج  زا  لوق »  » ظفل تسا و  فنأتسم  ای  لاح  هلمج  نیا  َنُولَمْعَت 
. دیاهدروآ نامیا  ّماع  تعیب  اب  هک  یناسک  يا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

دیاهدروآ نامیا  ّصاخ  تعیب  اب  هک  یناسک  يا  تسا : نیا  هیآ  ياـنعم  اـی  دـینک ، هبوت  ادـخ  يوس  هب  ّصاـخ  تعیب  هلیـسو  هب  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت 
. تسامش ياهلد  وا  رهظم  هک  دیدرگرب  یلاعت  يادخ  يوس  هب  شیوخ  سوفن  ماقم  زا  دینک و  هبوت 

مدان و هتـشذگرب  هک  هنوگنیدـب  دـنک ، تحیـصن  ار  شبحاص  هک  ياهبوت  ای  دـشاب ، صلاخ  تشگزاـب  يهّکل  زا  هک  ياهبوت  ًاـحوُصَن  ًۀـَبَْوت 
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دـنک و هلـصو  ار  نید  رد  هدـمآ  دـیدپ  ياـهیگراپ  هک  تسا  ياهبوت  دوصقم  اـی  دـشاب ، هدـنیآ  رد  هاـنگ  كرت  رب  مزاـع  دـشاب و  نامیـشپ 
. دیامن حالصا  ار  دساف  دزودب ، ار  ياهیگراپ 

. تسا نتخود  تطایخ و  يانعم  هب  حصن »  » زا حوصن »  » ظفل و 
يدـب و ره  زا  ار  شبحاص  هک  تسا  يزیچ  هبوت  نآ  هچ  دریگ ، ماجنا  يولو  ّصاخ  تعیب  رد  رما  ّیلو  تسد  اب  هک  تسا  ياهبوت  دوصقم  ای 

ره شبحاص  نآ  يهلیسو  هب  هک  تسا  ياهبوت  نآ  دشخبیم و  ییاهر  ّشغ  ّلغ و 
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سفن يارب  نآ  زا  لبق  ام  هک  ار  یگراپ  ره  هک  تسا  يزیچ  نآ  دـهدیم و  دـنپ  نآ  زا  ییاـهر  رد  ار  شـسفن  دـنیبیم و  ار  تلیذر  يدـب و 
. دنکیم هلصو  دزودیم و  دوشیم  عقاو 

، منکیم هبوت  ادخ  يوس  هب  نم  دیوگب : ناسنا  هک  تسا  نیا  هبوت  يانعم  هچ  تسا ، يددعتم  یناعم  ياراد  تروص  بسح  رب  هبوت  هک  نادب 
. ّصاخ تعیب  ای  ّماع  تعیب  دنک ، تعیب  وا  تسد  هب  دنک و  عوجر  دوخ  نامز  ّیلو  ای  ّیبن  هب  ای  مدرک ، هبوت  ادخ  يوس  هب  ای 

شدوخ هب  دوجو  تبسن  ای  تافص  ای  لاعفا  تبسن  ظاحل  زا  ددرگ ، مدان  لطاب  دیاقع  یناسفن و  لیاذر  رب  دوش ، نامیـشپ  یبلاق  ناهانگ  رب  و 
. دیامن تشگزاب  ادخ  هب  دیامن و  نیکمت  بلط  دشاب و  مدان  شتاماقم  رد  ندش  گنراگنر  رب  ددرگرب ،

. تسا هیآ  روظنم  صاخشا  بتارم  بسح  رب  یناعم  نیا  يهمه  تسا و  هبوت  یناعم  نیا  يهمه 
اهسفن و هب  تافص  تبسن  ناتیاهسفن ، زا  لاعفا  ندید  لطاب ، دیاقع  یناسفن ، لیاذر  یبلاق و  ناهانگ  ْمُِکتائِّیَـس  ْمُْکنَع  َرِّفَُکی  ْنَأ  ْمُکُّبَر  یـسَع 

. امش ياهّتینانا 
. ناهانگ ندرب  نیب  زا  هلازا و  زا  دعب  ْمُکَلِخُْدی  َو 

. تشذگ اهتشهب  ریز  زا  اهرهن  نایرج  نایب  نارمع  لآ  يهروس  رخآ  رد  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج 
يادـخ لوق  بسانم  یلو  دـندرک ، تعیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  اب  ّصاـخ  اـی  ماـع  تعیب  اـب  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  َِّیبَّنلا  ُهَّللا  يِزُْخی  ـال  َمْوَی 

: یلاعت
مّود  يانعم  روظنم  ْمِِهناْمیَِأب  َو  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  یعْسَی  ْمُهُرُون 
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زا دـنکیم و  نشور  ار  زور  هک  تسا  دیـشروخ  زا  رتینارون  رتنشور و  نمؤم  بلق  رد  نآ  هکنیا  روـن و  نیا  ناـیب  نباـغت  يهروـس  تسا و 

. دشابیم هلاّمع  هماّلع و  يهّوق  ود  بسح  رب  هک  دشاب  عیطم  سفن  ود  هب  راعشا  ات  دومن ، رایتخا  ار  تسار  ولج و  فرط  تاهج  يهمه 
یناویح یناطیـش و  تهج  هبترم  نیا  رد  سفن  يارب  هک  انعم  نیدـب  دنـشابیمن  عیطم  سفن  يارب  ود  نآ  سپ  پچ  تشپ و  فرط  ود  اـّما  و 

. دنکیمن ادیپ  دوجو  رون  تمسق  ود  نآ  رد  رگید  دننک  ادیپ  تهج  ود  نآ  رگا  دوشیم و  ریبعت  پچ  تشپ و  هب  اهنآ  زا  تسین و 
ناشقوش صرح و  ناشولج  زا  یتوکلم  تروص  رون و  نیا  روهظ  اب  نینمؤم  نوچ  انَرُون  اَنل  ْمِْمتَأ  انَّبَر  دـنیوگ : لاق  لاـح و  ناـبز  هب  َنُولوُقَی 

تاذ و نانآ  يارب  هک  ییاج  ات  دنیامنیم  ار  رون  نآ  دادتـشا  دایدزا و  بلط  دـباییم ، ینوزف  ناشبلط  قوش و  شتآ  دـنکیم ، ادـیپ  تّدـش 
اهنآ رب  نوکـس  دنـشاب  تکرح  تاذ و  ياراد  هک  یمادام  هچ  هک  تسا  غارچ  شرف و  لثم  لاـح  نآ  رد  ناـنآ  لـثم  هک  دـنامن ، یقاـب  يرثا 

. دوشیمن ضراع 
. شخبب ام  رب  دنشابیم  رون  نیا  لماک  كاردا  زا  عنام  هدش و  قلحم  ام  هب  هک  صیاقن  دودح و  اَنل  ْرِفْغا  َو 

. نک داهج  ریبک  ریغص و  ملاع  رد  نیقفانم  راّفک و  اب  َنیِِقفانُْملا  َو  َراَّفُْکلا  ِدِهاج  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ 
اب تقو  چیه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : هدـناوخ و  نیقفانملاب » رافکلا  دـهاج   » تروص هب  ار  هیآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

. دروآیم تسد  هب  ار  اهنآ  لد  هشیمه  هکلب  درکن ، گنج  یقفانم 
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َنیِِقفانُْملا » َو  َراَّفُْکلا  ِدِهاج  : » تسا هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ربخ  رد  و 
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یلع داهج  سپ  دومن ، هدهاجم  نیقفانم  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  درک و  هدهاجم  راّفک  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  هدش  لزان  نینچ 
. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  داهج  مالّسلا  هیلع 

برق و ایلوا  ایبنا و  هب  تبسن  هچ  رگا  تسا  قافن  رفک  دوصقم  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَض  ُریِـصَْملا  َْسِئب  َو  ُمَّنَهَج  ْمُهاوْأَم  َو  ْمِْهیَلَع  ُْظلْغا  َو 
. دنشاب هتشاد  یکیدزن 

. ام صوصخم  يهدنب  ود  انِدابِع  ْنِم  ِْنیَْدبَع  َتَْحت  اتَناک  ٍطُول  َتَأَْرما  َو  ٍحُون  َتَأَْرما 
. تسا ود  نآ  ندوب  کیدزن  برق و  لامک  زا  هیانک  طول  حون و  رایتخا  تحت  طول  نز  حون و  نز  دوب  انِدابِع و  ْنِم 

اب لاّصتا  هچ  َنْوَعِْرف  َتَأَْرما  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَض  َو  َنِیلِخاَّدلا  َعَم  َراَّنلا  اَلُخْدا  َلِیق  َو  ًاْئیَـش  ِهَّللا  َنِم  امُْهنَع  اِینُْغی  ْمَلَف  امُهاتَناخَف  ِْنیَِحلاص 
دراو هیـسآ  هب  يررـض  نوعرف  اب  وا  یکیدزن  ترـشاعم و  هیـسآ و  لاـّصتا  هچناـنچ  دـنزیمن ، ررـض  نینمؤم  هب  اـهنآ  اـب  ترـشاعم  راّـفک و 

. درکیمن
هک دـندوب  اهیطبق  نیملاظ  زا  دوصقم  َنیِِملاَّظلا  ِمْوَْقلا  َنِم  ِینَِّجن  َو  ِِهلَمَع  َو  َنْوَعِْرف  ْنِم  ِینَِّجن  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ًاْتَیب  َكَدـْنِع  ِیل  ِْنبا  ِّبَر  َْتلاـق  ْذِإ 

. دندوب نوعرف  عبات 
ار دوخ  نآ  هب  شدوخ  ندرک  رظن  زا  ای  درک ، ظفح  دوش  نآ  هب  هکنیا  زا  ار  شیوخ  جرف  اهَجْرَف  ْتَنَصْحَأ  ِیتَّلا  َنارْمِع  َتَْنبا  « 1  » َمَیْرَم َو 

__________________________________________________

هّللا مالک  رد  راب  راهچ  یـس و  شمان  تسا ، هداد  تداهـش  وا  یکاپ  هب  نآرق  هک  ینز  مالّـسلا ، هیلع  یـسیع  رداـم  نارمع ، رتخد  میرم : ( 1)
. دشابیم روکذم  دیجم 

نآرق ج 6 ص 252. سوماق 
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. دومن ظفح 
رد جردـنم  هک  تسا  ملاع  بتارم  نآ  تسا و  يدوجو  تاملک  تاملک  زا  دوصقم  ِِهُبتُک  َو  اهِّبَر  ِتاِملَِکب  ْتَقَّدَـص  َو  اـنِحوُر  ْنِم  ِهِیف  اـنْخَفَنَف 

. تسا مدآ  دنزرف 
. ینیودت بتک  تسا  هلمج  نآ  زا  تساهتیالو و  راثآ  اهتلاسر و  اهتّوبن و  ماکحا  بتک  زا  دوصقم  و 

زا هکلب  درواین ، باسح  هب  نانز  زا  ار  میرم  هک  تسا  نآ  يارب  رّکذـم  ظفل  ندروآ  تدابع و  عوضخ و  رد  نیلماک  زا  َنِیِتناْقلا  َنِم  ْتَناـک  َو 
. دیآ رامش  هب  نادرم 

: دناهدشن لماک  رفن  راهچ  زج  نانز  زا  یلو  دناهتشگ ، لماک  نادرم  زا  يرایسب  دومرف : هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  زا 
. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رتخد  همطاف  دلیوخ 4 - رتخد  هجیدخ  نارمع 3 - رتخد  میرم  نوعرف 2 - نز  محارم  رتخد  هیسآ  - 1
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241 ص :  کلملا .....  ةروس 

هراشا

. تسا هیآ  کی  یس و  رب  لمتشم  دناهتفگ  یضعب  هیآ و  یس  رب  لمتشم  تسا و  یّکم  هروس  نیا 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3408 

http://www.ghaemiyeh.com


241 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 1  (: 67  ) کلملا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(2  ) ُروُفَْغلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ًالَمَع  ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  َةاـیَْحلا  َو  َتْوَْملا  َقَلَخ  يِذَّلا  ( 1  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُْکلُْملا  ِهِدَِیب  يِذَّلا  َكَرابَت 

ِْبلَْقنَی ِْنیَتَّرَک  َرَصَْبلا  ِعِجْرا  َُّمث  ( 3  ) ٍروُُطف ْنِم  يَرت  ْلَه  َرَـصَْبلا  ِعِجْراَف  ٍتُوافَت  ْنِم  ِنمْحَّرلا  ِْقلَخ  ِیف  يَرت  ام  ًاقابِط  ٍتاوامَـس  َْعبَـس  َقَلَخ  يِذَّلا 
(4  ) ٌریِسَح َوُه  َو  ًائِساخ  ُرَصَْبلا  َْکَیلِإ 

َْسِئب َو  َمَّنَهَج  ُباذَع  ْمِهِّبَِرب  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َو  ( 5  ) ِریِعَّسلا َباذَع  ْمَُهل  انْدَتْعَأ  َو  ِنیِطایَّشِلل  ًاموُجُر  اهاْنلَعَج  َو  َحِیباصَِمب  اْینُّدلا  َءامَّسلا  اَّنَّیَز  ْدََقل  َو 
(8  ) ٌریِذَن ْمُِکتْأَی  َْمل  َأ  اُهتَنَزَخ  ْمَُهلَأَس  ٌجْوَف  اهِیف  َیِْقلُأ  امَّلُک  ِْظیَْغلا  َنِم  ُزَّیَمَت  ُداکَت  ( 7  ) ُروُفَت َیِه  َو  ًاقیِهَش  اَهل  اوُعِمَس  اهِیف  اوُْقلُأ  اذِإ  ( 6  ) ُریِصَْملا

(9  ) ٍرِیبَک ٍلالَض  ِیف  َّالِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ  ٍءْیَش  ْنِم  ُهَّللا  َلََّزن  ام  اْنُلق  َو  اْنبَّذَکَف  ٌریِذَن  انَءاج  ْدَق  یَلب  اُولاق 
ْمُهَّبَر َنْوَـشْخَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 11  ) ِریِعَّسلا ِباحْصَِأل  ًاقْحُـسَف  ْمِِهْبنَِذب  اُوفَرَتْعاَف  ( 10  ) ِریِعَّسلا ِباحْـصَأ  ِیف  اَّنُک  ام  ُلـِقْعَن  َْوأ  ُعَمْـسَن  اَّنُک  َْول  اُولاـق  َو 

ُرِیبَْخلا ُفیِطَّللا  َوُه  َو  َقَلَخ  ْنَم  ُمَْلعَی  ـال  َأ  ( 13  ) ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  ِِهب  اوُرَهْجا  َِوأ  ْمَُکلْوَق  اوُّرِـسَأ  َو  ( 12  ) ٌرِیبَک ٌرْجَأ  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  ِْبیَْغلاـِب 
(14)

َضْرَْألا ُمُِکب  َفِسْخَی  ْنَأ  ِءامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُْمْتنِمَأ  َأ  ( 15  ) ُروُشُّنلا ِْهَیلِإ  َو  ِِهقْزِر  ْنِم  اُولُک  َو  اِهبِکانَم  ِیف  اوُْشماَف  ًالُولَذ  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه 
َْفیَکَف ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َبَّذَک  ْدََـقل  َو  ( 17  ) ِریِذَن َْفیَک  َنوُمَْلعَتَـسَف  ًابِـصاح  ْمُْکیَلَع  َلِسُْری  ْنَأ  ِءامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُْمْتنِمَأ  ْمَأ  ( 16  ) ُروُمَت َیِه  اذِإَف 

(19  ) ٌریَِصب ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّنِإ  ُنمْحَّرلا  َّالِإ  َّنُهُکِسُْمی  ام  َنِْضبْقَی  َو  ٍتاَّفاص  ْمُهَقْوَف  ِْریَّطلا  َیلِإ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ  ( 18  ) ِریِکَن َناک 
َْلب ُهَقْزِر  َکَْـسمَأ  ْنِإ  ْمُُکقُزْرَی  يِذَّلا  اَذـه  ْنَّمَأ  ( 20  ) ٍروُرُغ ِیف  َّالِإ  َنوُِرفاـْکلا  ِنِإ  ِنمْحَّرلا  ِنُود  ْنِم  ْمُکُرُْـصنَی  ْمَُکل  ٌدـْنُج  َوُه  يِذَّلا  اَذـه  ْنَّمَأ 
َلَعَج َو  ْمُکَأَْشنَأ  يِذَّلا  َوُه  ُْلق  ( 22  ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  ایِوَس  یِشْمَی  ْنَّمَأ  يدْهَأ  ِهِهْجَو  یلَع  ابِکُم  یِشْمَی  ْنَمَف  َأ  ( 21  ) ٍروُُفن َو  ٍُّوتُع  ِیف  اوَُّجل 

(24  ) َنوُرَشُْحت ِْهَیلِإ  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُکَأَرَذ  يِذَّلا  َوُه  ُْلق  ( 23  ) َنوُرُکْشَت ام  ًالِیلَق  َةَِدْئفَْألا  َو  َراْصبَْألا  َو  َعْمَّسلا  ُمَُکل 
َنیِذَّلا ُهوُجُو  ْتَئیِـس  ًۀَْفلُز  ُْهَوأَر  اَّمَلَف  ( 26  ) ٌنِیبُم ٌریِذـَن  اَنَأ  امَّنِإ  َو  ِهَّللا  َدـْنِع  ُْملِْعلا  اَمَّنِإ  ُْلق  ( 25  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ُدـْعَْولا  اَذـه  یتَم  َنُولوُقَی  َو 

(28  ) ٍمِیلَأ ٍباذَـع  ْنِم  َنیِِرفاْکلا  ُریُِجی  ْنَمَف  انَمِحَر  َْوأ  َیِعَم  ْنَم  َو  ُهَّللا  َِینَکَلْهَأ  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق  ( 27  ) َنوُعَّدَت ِِهب  ُْمْتنُک  يِذَّلا  اَذه  َلِیق  َو  اوُرَفَک 
(29  ) ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  َوُه  ْنَم  َنوُمَْلعَتَسَف  اْنلَّکََوت  ِْهیَلَع  َو  ِِهب  اَّنَمآ  ُنمْحَّرلا  َوُه  ُْلق 

(30  ) ٍنیِعَم ٍءاِمب  ْمُکِیتْأَی  ْنَمَف  ًارْوَغ  ْمُکُؤام  َحَبْصَأ  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق 
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243 ص :  همجرت ..... :

. تساناوت يراک  ره  رب  وا  تسوا و  تسد  هب  ییاورنامرف  هک  یسک  اگرزب 
. تسا راگزرمآ  دنمزوریپ  وا  دیرترادرکوکین و  کی  مادک  هک  دیامزایب  ار  امش  ات  دیرفآ  ار  یگدنز  گرم و  هک  یسک 

چیه ایآ  نادرگب  مشچ  زاـب  ینیبیمن ، یناـماسبان  هنوگ  چـیه  ناـمحر ، دـنوادخ  شنیرفآ  رد  دـیرفآ ، وت  رب  وت  ار  نامـسآ  تفه  هک  یـسک 
.؟ ینیبیم ياهنخر 

. ددرگزاب هدنام  هتسخ و  تمشچ  نادرگب ، مشچ  هرابود  سپس 
، مّنهج شتآ  باذع  نانآ  يارب  میدنادرگ و  نیطایـش  يهدـننامر  ار  اهنآ  میتسارآ و  ناگراتـس ] ي   ] اهغارچ هب  ار  ایند  نامـسآ  یتسار  هب  و 
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. میتخاس هدامآ 
. تسا یماجنا  رس  دب  هچ  تسا و  هدامآ ]  ] مّنهج باذع  دندیزرو  رفک  ناشراگدرورپ  هب  هک  یناسک  يارب  و 

، دشوجیمرب نآ  دنونشیم و  ار  نآ  يهرعن  دنوش ، هدنکفا  اجنآ  رد  نوچ 
، ددرگ هراپ  هراپ  مشخ  زا  هک  تسا  کیدزن 

رادشه ارچ ، دنیوگ  دماین .؟ امـش  دزن  ياهدنهد  رادشه  ربمایپ ]  ] ایآ دنـسرپ  ناشیا  زا  شنانابهگن  دنوش ، هدنکفا  نآ  رد  یهورگ  هک  هاگره 
. دیتسین گرزب  یهارمگ  رد  زج  امش  تسا ، هداتسرفن  ورف  يزیچ  دنوادخ  میتفگ  میدرک و  بیذکت  ار ] وا   ] هاگنآ دمآ ، ام  دزن  ياهدنهد 

. میدوبن نایخزود  يهرمز  زا  میدرکیم ، لّقعت  ای  میدینشیم  لوبق  عمس  هب  ار ] نانآ  نانخس   ] رگا دنیوگ  و 
. ار نایخزود  داب  تنعل  دننکیم ، فارتعا  ناشهانگ  هب  ناسنیدب  و 

. دنرادروخرب میظع  یشاداپ  شزرمآ و  زا  نانآ  دنسارهیم ، ناشراگدرورپ  زا  ناهن  هب  هک  یناسک  نامگیب 
. تسا هاگآ  اهلد  زار  زا  وا  دینک ، شراکشآ  هچ  دیراد  هدیشوپ  هچ  ار  ناتنخس  و 

. هاگآ نیبکیراب  تسوا  هکنآ  لاح  درادن ؟ ملع  تسا ، هدیرفآ  هک  یسک  ایآ 
و  ] رما هب  زیخاتسر  دیروخب و  وا  يزور  زا  دیوش و  راپـسهر  نآ  رانک  هشوگ و  رد  سپ  دینادرگ ، مار  امـش  يارب  ار  نیمز  هک  یـسک  تسوا 

. تسوا هاگشیپ ] رد 
.؟ دبنجیم ناهگان  هب  هک  یتلاح  رد  درب ، ورف  نیمز  رد  ار  امش  هک  دینمیا  تسا  نامسآ  رد  هک  نآ  زا  ایآ 

. تسا هنوگچ  نم  رادشه  دینادب  هک  ادوز  دتسرفب ، يدابنش  امش  رب  هک  دینمیا  تسا  نامسآ  رد  هک  نآ  زا  ای 
. دوب هنوگچ  نم  تبوقع  هک ] رگنب   ] سپ دندرک  هشیپ  بیذکت  نانآ  ناینیشیپ  هک  یتسار  هب  و 

لاب  هک  دناهتسیرگنن ، ناشرس  زارف  رب  ناگدنرپ  هب  ایآ 
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، تسانیب يزیچ  ره  هب  وا  هک  درادیمن ، هگن  ار  اهنآ  نامحر  دنوادخ  زج  سک  چیه  ار ،] نآ   ] دندنب ورف  دناهداشگ و 
. دنتسین یگدروخ  بیرف  مّهوت و ]  ] رد زج  نارفاک  دهد ؟ يرای  نامحر  يادخ  ربارب  رد  ار  امش  هک  تسامش  هاپس  هکنآ  تسیک  ای 

. دنرشفیم ياپ  یگدیمر  یشکندرگ و  رد  هک  تسا  نیا  قح  دهد ؟ يزور  ار  امش  دریگزاب ، ار  شايزور  دنوادخ ]  ] رگا هکنآ  تسیک  ای 
.؟ دراپسیم هر  تسا  هار  رب  راوتسا  هک  یسک  ای  تسا ، رتهتفایهر  دوریم ، راسنوگن  هداتفارد  ور  هب  هک  یسک  ایآ 

ساپـس هیامکدنا  هچ  تسا ، هدیرفآ  اه ]  ] بلق و  اه ]  ] مشچ و  اه ]  ] شوگ امـش  يارب  تسا و  هدروآ  دـیدپ  ار  امـش  هک  تسا  یـسک  وا  وگب 
. دیرازگیم

. دیوشیم روشحم  وا  دزن  هب  دروآ و  دیدپ  نیمز  رد  ار  امش  هک  تسا  یسک  وا  وگب 
.؟ دسریم ارف  یک  هدعو  نیا  سپ  دییوگیم ، تسار  رگا  دنیوگیم  و 

. مراکشآ ياهدنهد  رادشه  طقف  نم  تسا و  دنوادخ  دزن  طقف  نآ ] زا   ] یهاگآ وگب 
هب ام  زا  اـیند  رد   ] ار نآ  هک  تسا  ناـمه  نیا  دوش ، هتفگ  ناـنآ ] هب   ] دوش و نیگهودـنا  نارفاـک  ياـههرهچ  دـننیب ، کـیدزن  ار  نآ  نوچ  و 

. دیدیبلطیم باتش ]
هانپ كاندرد  یباذع  زا  ار  نارفاک  هک  تسیک  سپ  دروآ ، تمحر  ام  رب  ای  دنک ، دوبان  ار  مناهارمه  ارم و  دنوادخ  رگا  دینک ، هظحالم  وگب 

؟ دهد
. تسا راکشآ  یهارمگ  رد  یسک  هچ  هک  دینادب  ادوز  میاهدرک ، لّکوت  وا  رب  میاهدروآ و  نامیا  وا  هب  هک  تسا ، نامحر  دنوادخ  وا  وگب 

.؟ دروآیم ناور  بآ  امش  يارب  یسک  هچ  ددرگ ] دیدپان  و   ] دور ورف  نیمز  رد  امش  بآ  رگا  دینک ، هظحالم  وگب 
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244 ص :  ریسفت ..... 

. دوشیم قالطا  عبط  ملاع  رب  کلم »  » ظفل ُْکلُْملا  ِهِدَِیب  يِذَّلا  َكَرابَت 
، تسا لاثم  ملاع  نآ  هک  تسا  ّصاخ  توکلم  لباقم  رد  ای  تسا ، حاورا  ياهملاع  يهمه  لـماش  هک  تسا  ّماـع  توکلم  لـباقم  رد  کـلم 

تلاسر و  هّللا ، يوس  ام  يهمه  رب  زین  تسا و  قالطا  نیمه  ّنف  لها  دزن  روهشم 
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رد فّرـصت  نآ  يهلیـسو  هب  هک  تیالو  رب  تسا و  هدـش  نشور  نآ  ییانـشور  اب  هک  یبلق  تّوبن و  تسا ، نشور  تلاسر  رون  اب  هک  ياهنیس 
. ددرگیم قالطا  دوشیم  قّقحم  دیحوت  هب  نانآ  توعد  ناگدنب و 

قالطا یلفس  ایلع و  توکلم  ملاع  ود  رب  ادخ ، رهق  فطل و  تافص  رب  تسا ، فّرصت  أدبم  هک  تردق  رب  فّرـصت ، يهلیـسو  هب  دی »  » ظفل و 
. تسا بسانم  اجنیا  رد  یناعم  نیا  يهمه  دوشیم ،

. تسا هدش  عقاو  توکلم  ملاع  عبط و  ملاع  رد  هک  تانکمم  يهمه  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو 
َتْوَْملا َقَلَخ  يِذَّلا  ٌری  ِ

دشاب هتشاد  دوجو  زا  ياهرهب  هک  يزیچ  ره  تسا ، دوجو  زا  یفیعـض  يهرهب  ياراد  هکلم  مدع  تساههکلم و  مدع  يهلمج  زا  گرم  نوچ 
یهجو هب  عبط  ملاع  رد  گرم  نوچ  دروآ  مّدـقم  ار  گرم  َةاـیَْحلا  َو  َتْوَْملا » َقَلَخ  : » دومرف اذـل  تسا  حیحـص  نآ  هب  شنیرفآ  قلخ و  قّلعت 
ماجنا رد  بیغرت  ّرـش و  ياهراک  ماجنا  دمایپ  زا  ندناسرت  دیدهت و  تایح ، توم و  شنیرفآ  نایب  زا  روظنم  ای  دراد ، تایح  رب  یعبط  مّدـقت 

. تسا رتغیلب  رتاسر و  دوصقم  نیا  ندناسر  رد  گرم  تسا و  ریخ  ياهراک  نداد 
: دومرفن هفاضا  هیآ  نیا  رد  اًلَمَع  ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل 

تسا و ضراوع  زا  لمع  ندوب  دـب  دـنادرگ و  وکین  ار  شیوخ  لمع  ناسنا  هک  تسا  نیا  روظنم  هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا  ات  المع » ءوسأ  وأ  »
. تسین ییاغ  ّتلع 

ّتین دوشیم و  قّقحم  لماک  بوخ و  تّین  اب  لمع  ندوب  بوخ  و 
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: هدش دراو  دّدعتم  رابخا  رد  اذل  دنکیم و  ادیپ  قّقحت  لماک  لقع  اب  بوخ 
. تسا رتمامت  رتلماک و  کی  مادک  لقع  دوش  مولعم  هک  تسا  نیا  دوصقم 

لمع هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  تسرتشیب ، کی  مادـک  لمع  هک  تسین  نیا  روظنم  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
رب ندنام  یقاب  دومرف : سپـس  تسا ، قداص  ّتین  یـسرتادخ و  زا  ترابع  لمع  ندوب  باوص  تسرتکیدزن و  عقاو  باوص و  هب  کی  مادـک 

. تسا لمع  لصا  زا  رتتخس  دوش  صلاخ  لمع  هک  اجنآ  ات  لمع 
، تسا لمع  نامه  تّین  هک  دیـشاب  هاگآ  تسلمع ، زا  رترب  تّین  دنکن و  دـمح  ار  وت  یـسک  ادـخ  زج  یهاوخب  هک  تسا  نآ  صلاخ  لمع  و 

. دنکیم لمع  شدوخ  ّتین  قبط  سک  ره  ِِهتَلِکاش » یلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق  : » دومن توالت  ار  ادخ  لوق  نیا  سپس 
دب لمع  دننکیم و  وا  رما  تفلاخم  هک  یناسک  دنشاب  رذح  رب  دنـسرتب و  سپ  دشاب ، دناوتیمن  وا  هدارا  مکح و  زا  یعنام  چیه  ُزیِزَْعلا  َوُه  َو 

. دنهدیم ماجنا  بوخ  لمع  دننکیم و  وا  تعاطا  هک  یناسک  دنشاب  راودیما  دنهدیم و  ماجنا 
. دنوش سویأم  دیابن  دناهداد  ماجنا  دب  لمع  هدرک و  هانگ  هک  یناسک  سپ  تسا ، هدنشخب  وا  ُروُفَْغلا و 

ای زیزع »  » تفـص ای  تسا ، يّذلا » كرابت   » رد يّذلا »  » زا لدب  لوصوم  تسا ، عمج  ای  ردـصم  قابط »  » ظفل ًاقابِط  ٍتاوامَـس  َْعبَـس  َقَلَخ  يِذَّلا 
: یلاعت يادخ  لوق  نآ  ربخ  تسادتبم و  ای  تسربخ ، زا  دعب  ربخ 
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. تسا لوصوم  يانعم  هب  هک  تسا  نمحّرلا »  » ظفل دیاع  ریمض  دشابیم و  ٍتُوافَت  ْنِم  ِنمْحَّرلا  ِْقلَخ  ِیف  يَرت  ام 
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فالتخا توافت  زا  دوصقم  تسا و  باقع  باوث و  نودب  اهنآ  لامها  مدع  قلخ و  هب  تیانع  ادخ و  تمکح  تردق و  نایب  هیآ  زا  روظنم  و 
. تسا توافت  يانعم  هب  نآ  هدش ، هدناوخ  تّوفت »  » زا تسا و  نآ  مدع  ندوب و  نقتم  رد 

نامسآ هب  ار  تیاهمشچ  سپـس  نک ، هشیدنا  لّمأت و  رّکفت و  نامـسآ  للخ  رد  دوخ  سفن  رد  سپـس  نکب ، نامـسآ  هب  هاگن  َرَـصَْبلا  ِعِجْراَف 
. نادرگرب

؟ ینیبیم نامسآ  قلخ  رد  يداسف  للخ و  قاقشنا و  ایآ  ٍروُُطف  ْنِم  يَرت  ْلَه 
نآ ترثک  رظن و  رارکت  روظنم  هکلب  تسین ، دوصقم  هینثت  اجنیا  رد  یبایب ، داسف  صقن و  للخ و  ات  نک  هاگن  راب  ود  ِْنیَتَّرَک  َرَـصَْبلا  ِعِجْرا  َُّمث 

. تسا
. دنار دوخ  زا  درک و  درط  ار  وا  ینعی  عنم »  » دننام بلکلا » أسخ   » ظفل ًائِساخ  ُرَصَْبلا  َْکَیلِإ  ِْبلَْقنَی 

اهگس و زا  یتساخ  و  عنم »  » دـننام رـصبلا » أسخ   » و ملع »  » باب زا  یـسخ »  » و أسخنا »  » ظفل دـننام  دـش ، رود  گـس  ینعی  بلکلا » أـسخ   » و
. دندرگ کیدزن  مدرم  هب  دنراذگیمن  دنوشیم و  هتشادهگن  رود  هک  دنتسه  اهنآ  اهكوخ 

. دننیبیمن شیاهمشچ  رگید  هدش و  هتسخ  ندید  تّدم  لوط  زا  ٌریِسَح  َوُه  َو 
: تسا هتفگ  بوخ  هچ  هیآ  نیا  نایب  رد  هر )  ) يولوم و 

رصب عجرا  ّمث  دومرف  ّقح  هک  ناز  رظن  نک  رّرکم  نودرگ  نیا  ردنا 
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روطف نم  له  نیبب  رگنب  اهراب  رون  فقس  نیز  وشم  عناق  رظن  کی 
وجبیع درم  وچ  رگنب  اهراب  وکن  فقس  نیا  ردناک  تتفگ  هکنوچ 

هچ رگا  تسا ، نیمز  هب  اهنامـسآ  فانـصا  نیرتـکیدزن  عـبط  نامـسآ  سنج  هک  نیمز ، هب  اهنامـسآ  نیرتـکیدزن  اْینُّدـلا  َءاـمَّسلا  اَّنَّیَز  ْدََـقل  َو 
، تسا نیمز  هب  اهنامـسآ  نیرترود  لوقع  ملاع  سوفن و  ملاع  لاثم و  ملاع  اهنامـسآ  هک  اریز  تسا ، متـشه  نامـسآ  اهنامـسآ  زا  رادهراـتس 

لخاد نآ  رد  نامیا  هک  تسا  نآ  بلق  نامـسآ  دشاب و  هدـش  هدوشگ  مالـسا  اب  هک  تسا  نآ  هنیـس  نامـسآ  ریغـص  ملاع  رد  تسا  نینچمه 
. تسا هماّول  هراّما و  سفن  نیمز  ندب و  نیمز  هب  اهنامسآ  نیرتکیدزن  ود  ره  نیا  هک  دشاب ، هدش 

. یناسفن يرکذ  ناگراتس  ای  يروص  ناگراتس  اب  حیبصمب ] ]
. تسا نشور  حضاو و  دشاب  نیطایش  ندومن  راسگنس  موجر و  يرکذ  ناگراتس  ِنیِطایَّشِلل  ًاموُجُر  اهاْنلَعَج  َو 

ياهّلحم زا  ناگراتس  طوقس  رکنم  اهنآ  نوچ  دناهدرک ، راکنا  ار  بلطم  نیا  هفسالف  دننکب  راسگنس  ار  نیطایش  ینامسآ  ياهباهش  اّما  و 
. دنتسه ناشدوخ 

رد يرّیغت  رییغت و  هکنآ  نودب  دناهدش  قلخ  هک  دنتسه  وحن  نامه  هب  نانآ  هکلب  دنتسین ، رصانع  زا  بّکرم  دنشابیم و  طیسب  ناگراتس  اریز 
هک دنـشابیم  ییاهباهـش  زا  ياهنومن  اهنآ  دننکیم و  ادیپ  نّوکت  ناخد  يهرک  رد  دـنوشیم  هدـید  هک  ییاهباهـش  دوش و  لصاح  نانآ 

دننکیم . راسگنس  ار  نیطایش 
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رجح و يهروس  رد  تسین و  عبط  ملاع  يازجا  لاثم و  ود  ملاع  لها  نیب  یمحازت  دنـشابیم و  یلفـس  لاثم  ملاـع  لـها  زا  نیطایـش  هن  رگ  و 
. تشذگ هیآ  نیا  يارب  ینایب  تاّفاص  يهروس 

. ترخآ رد  ِریِعَّسلا  َباذَع  ْمَُهل  انْدَتْعَأ  َو 
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نیا نایب  دوه  يهروس  رد  غالا و  يادص  دننام  ییادص  ًاقیِهَش  اَهل  اوُعِمَس  اهِیف  اوُْقلُأ  اذِإ  ُریِـصَْملا  َْسِئب  َو  َمَّنَهَج  ُباذَع  ْمِهِّبَِرب  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َو 
. تسه ییادص  نینچ  نیرفاک  يارب  مّنهج  رد  هک  تشذگ  بلطم 

. دشوجیم تسا  نآ  رد  هچ  ره  هک  ناشوج  گید  دننام  دناشوجیم ، ار  اهنآ  ُروُفَت  َیِه  َو 
. دوشیم شخپ  هدنکارپ و  ادخ  نانمشد  يور  رب  بضغ  مشخ و  زا  ِْظیَْغلا  َنِم  ُزَّیَمَت  ُداکَت 

ٍرِیبَک ٍلالَض  ِیف  اَّلِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ  ٍءْیَش  ْنِم  ُهَّللا  َلََّزن  ام  اْنُلق  َو  اْنبَّذَکَف  ٌریِذَن  انَءاج  ْدَق  یَلب  اُولاق  ٌریِذَن  ْمُِکتْأَی  َْمل  َأ  اُهتَنَزَخ  ْمَُهلَأَس  ٌجْوَف  اهِیف  َیِْقلُأ  امَّلُک 
: دنیوگیم دننکیم  فارتعا  دیلقت  مدع  قیقحت و  مدع  هب  هک  یلاح  رد  اُولاق  َو 

. میدوب حیحص  دیلقت  رد  میدشیم و  رما  ایلوا  میلست  میدینشیم و  ام  رگا  ُعَمْسَن  اَّنُک  َْول 
. میدوبن مّنهج  باحصا  نایم  رد  میدرکیم  ادج  لطاب  زا  ار  ّقح  میدوب و  قّقحم  میدرکیم و  كرد  شیوخ  ياهلقع  اب  رگا  ُلِقْعَن  َْوأ 

. دندرک فارتعا  ناشناهانگ  هب  دندید  ایبنا  لاح  صیخشت  رد  ار  دوخ  ریصقت  ای  روصق  یتقو  ْمِِهْبنَِذب  اُوفَرَتْعاَف  ِریِعَّسلا  ِباحْصَأ  ِیف  اَّنُک  ام 
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. مّنهج باحصا  رب  داب  يرود  ِریِعَّسلا  ِباحْصَِأل  ًاقْحُسَف 
هیلع یلع  ناتسود  يهراب  رد  دعب  يهیآ  تسا و  مالّسلا  هیلع  یلع  دالوا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نانمـشد  يهراب  رد  تایآ  نیا  هک  هدش  تیاور 

. تسا مالّسلا 
ای تساهنآ  زا  بیغ  رد  راگدرورپ  هک  یلاح  رد  ای  دنتـسه ، ناشراگدرورپ  زا  بیغ  رد  اهنآ  هک  یلاح  رد  ِْبیَْغلاـِب  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
رد فوخ  هک  تشذـگ  بلطم  نیا  هب  هراشا  تسا ، كانمـشخ  ای  تسا  یـضار  اهنآ  زا  هک  ّبر  لالح  تبیغ  ای  اهنآ ، لاـح  تبیغ  ببـس  هب 

. ملع يهبترم  نیرتالاب  ای  نیرتنییاپ  هب  ندیسر  زا  دعب  یلو  تسا ، سفن  ماقم  رد  سرت  تیشخ و  تسوا و  ّنظ  سفن و  ماقم 
. تشذگ سرت  تیشخ و  نایب  ءاملعلا » هدابع  نم  هّللا  یشخی  اّمنا   » هیآ ریسفت  رد  رطاف  يهروس  رد  و 

زا یکی  رب  فـطع  هـلمج  نـیا  ِهـِب  اوُرَهْجا  َِوأ  ْمَُکلْوَـق  اوُّرِـسَأ  َو  هورگ  ود  ره  يارب  تـسا  دـعو  دـیعو و  هـیآ  ود  ٌرِیبَـک و  ٌرْجَأ  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُـهل 
ندرک و ناهنپ  نیب  امـش  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  هچ  تسا ، رییخت  يارب  رما  اریز  تسا ، ربخ  يانعم  رد  اشنا  نوچ  تسا ، قباـس  ياـههلمج 
. تسا ناسکی  ادخ  دزن  راتفگ  ندرک  راکشآ  ندرک و  ناهنپ  ینعی  تسا ، ندوب  يواسم  هیوست و  يانعم  هب  ای  دیتسه ، ّریخم  ندومن  راکشآ 

تاروطخ اههنیـس  بحاـص  زا  دوصقم  دـشابیم و  هاـگآ  تسا  ناـهنپ  یفخ و  لوـق  زا  رتیفخم  هک  اههنیـس  هب  وا  ِروُدُّصلا  ِتاذـِب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ 
. دنکیمن ساسحا  ار  اهنآ  هنیس  بحاص  هک  تسا  ناهنپ  ياهدادعتسا  اوق و  ای  اهمزع ، اهّتین و  ای  تسا ، تالایخ  ینهذ و 
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. دشابیمن لهاج  شقولخم  هب  تبسن  هدننیرفآ  قلاخ و  اریز  تسا ، وا  ملع  يهطاحا  دیکأت  َقَلَخ  ْنَم  ُمَْلعَی  َأ ال 

. دنامیمن نوریب  وا  ملع  زا  زیچ  نیرتکچوک  هک  يوحن  هب  تسا  فیطل  شملع  رد  وا  ُفیِطَّللا و  َوُه  َو 
. تسا هاگآ  اهراک  نطاب  هب  ُرِیبَْخلا 

دنتفگیم راّفک  سپ  درکیم  هاگآ  نانآ  نانخـس  زا  ار  شلوسر  دـنوادخ  دـنتفگیم و  ییاهزیچ  ناشدوخ  نیب  نیکرـشم  هک  هدـش  تیاور 
. درک هاگآ  ناشینادان  لهج و  رب  ار  اهنآ  یلاعت  يادخ  دونشن و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يادخ  ات  دینک  ناهنپ  ار  ناتنانخس 

. تسا رّدقم  لاؤس  باوج  فنأتسم و  هلمج  نیا  ًالُولَذ  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه 
. دیورب هار  نآ  فارطا  رد  سپ  تسا  مار  امش  يارب  نیمز  هک  الاح  اوُْشماَف 

. نیمز فارطا  یحاون و  رد  اِهبِکانَم  ِیف 
. دیشاب رذح  رب  وا  رما  تفلاخم  وا و  ياهتمعن  نارفک  زا  سپ  ُروُشُّنلا  ِْهَیلِإ  َو  ِِهقْزِر  ْنِم  اُولُک  َو 

. دنتسه نامسآ  رد  هک  اههکئالم  ِءامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُْمْتنِمَأ  َأ 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3413 

http://www.ghaemiyeh.com


. دش نینچ  نوراق  هب  هک  روط  نامه  دربب  ورف  امش  اب  ار  نیمز  َضْرَْألا  ُمُِکب  َفِسْخَی  ْنَأ 
دیدش و شیاهتمعن  هب  ادخ و  هب  رفاک  دیدش و  نمیا  امش  ینعی  دوشیم . برطـضم  نآ  زا  دعب  ای  نتخیر  ورف  زا  لبق  نیمز  ُروُمَت  َیِه  اذِإَف 

دینکیم . تفلاخم  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  يهراب  رد  شلوسر  رما  وا و  رما  اب 
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. دشاب كاخ  لماح  هک  دتسرفب  داب  ای  دزادنایب ، هزیرگنس  امش  رب  ًابِصاح  ْمُْکیَلَع  َلِسُْری  ْنَأ  ِءامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُْمْتنِمَأ  ْمَأ 
. دوشیم لزان  امش  رب  باذع  هک  تقو  نآ  رد  دینیبیم  ارم  باذع  راذنا و  ِریِذَن  َْفیَک  َنوُمَْلعَتَسَف 

نانآ زا  امـش  سپ  راکنا !؟ تسا  هنوگچ  سپ  دندرک  بیذکت  مه  نانیا  زا  شیپ  هنیآ  ره  ِریِکَن و  َناک  َْفیَکَف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َبَّذَک  ْدََقل  َو 
. وشم ریگلد  نانیا  بیذکت  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  وت  دیریگب ، تربع 

. دناهدرتسگ اهنآ  يور  ار  ناشیاهلاب  ٍتاَّفاص  ْمُهَقْوَف  دننیبیمن !؟ ار  اههدنرپ  دنرگنیمن و  وا  تردق  تایآ  رد  ایآ  ِْریَّطلا  َیلِإ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ 
. ندزرپ اب  ار ) ناشیاهلاب   ) دندنبیم َنِْضبْقَی  َو 

رارمتـسا و رب  تلالد  نوچ  عراضم  لعف  تسا ، یجیردـت  يرارکت و  هدـنرپ  ندز  رپ  هک  تسا  تهج  نادـب  عراضم  تروص  هب  لعف  ندروآ 
لعاف تروص  هب  ظفل  ندروآ  نآ  بسانم  تسا و  یقاب  لّوا  تلاح  رب  نآ  هک  لاب  ندرتسگ  فالخ  هب  تسانعم ، نیا  بسانم  دنکیم  دّدجت 

. ثودح رد  دّدجت  نودب  دنکیم  رارمتسا  رب  تلالد  هک  تسا 
. درادیمن هگن  ادخ  زج  ار  اهنآ  یسک  ّوج  رد  َّنُهُکِسُْمی  ام 

. دنادیم تسا  جاتحم  نآ  هب  قولخم  هک  ار  هچنآ  قیاقد  ٌریَِصب  ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّنِإ  ُنمْحَّرلا  اَّلِإ 
عبط رد  تسا ، بلاغ  نآ  رب  ینیمز  ءزج  هدش و  هدیرفآ  كاخ  زا  هدـنرپ  هک  دـنک  رظن  لقاع  هک  تسا  نیا  هدـنرپ  هب  ندرک  رظن  زا  ضرغ  و 

ّوج  رد  هک  هدرک  قلخ  يوحن  هب  ار  نآ  یلاعت  يادخ  تسا ، زکرم  بلاط  دوخ 
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نآ هب  شّیعت  تکرح و  رد  هچنآ  ره  هک  هدـیرفآ  يروط  ار  نآ  دـنوادخ  تسا ، ّوج  رد  تکرح  یـشان  اـبلاغ  زین  نآ  يزور  دـنک ، یگدـنز 
نامـسآ و تعیبط  راک  دـناوتیمن  راک  نیا  اـناوت و  اـنیب و  میکح  لـعف  زا  یـشان  زج  تسین  نیا  دـشاب ، هداـمآ  اـّیهم و  ّوج  رد  دراد  جاـیتحا 

. دنیوگیم نوّیرهد  هچنانچ  دشاب  اهنامسآ 
. دنیوگیم نوّیعیبط  هک  روط  نامه  دشاب  ینیمز  عیابط  راک  دناوتیمن  و 

لمهم ار  هدنرپ  تاجایتحا  زا  يزیچ  هک  یـسک  دوشیم  هتـسناد  دراد و  دوجو  میکح  اناد و  اناوت و  أدـبم  هک  دوشیم  هتـسناد  اجنیا  زا  سپ 
. دنیرفآیمن هدوهیب  ار  نآ  دراذگیمن و  لمهم  تسا  هدنرپ  زا  فرشا  هک  ار  ناسنا  دراذگیمن 

. تسا نآ  ربخ  يّذلا » وه   » تسا و يراکنا  ماهفتسا  نم » ، » ظفل هعطقنم و  مأ »  » ظفل ْمَُکل  ٌْدنُج  َوُه  يِذَّلا  اَذه  ْنَّمَأ 
. تسا دنج »  » ظفل تفص  ای  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  فنأتسم و  ای  لاح  مکرصنی »  » ظفل ِنمْحَّرلا  ِنُود  ْنِم  ْمُکُرُْصنَی 

نود نم   » ظـفل هدـش و  لـمح  اذـه »  » ظـفل رب  تهج  نیمه  هب  تسا و  دـنج »  » ظـفل تروص و  ندوب  درفم  تهج  هب  ریمـض  ندروآ  درفم  و 
، تسا نمحّرلا » ریغ  نم   » يانعم هب  ای  دـشابیم ، مکرـصنی »  » لعاف زا  لاح  اـی  مکرـصنی »  » هب ّقلعتم  نمحّرلا » دـنع  نم   » ياـنعم هب  نمحرلا »
، دنیامن يرای  ار  امش  دنناوتیمن  امش  نایرگشل  ریاس  امـش و  ياهتب  ینعی  تسا ، دنج »  » يارب يرگید  تفـص  ای  مکرـصنی »  » لعاف زا  لاح 

ناطیش . بناج  زا  رورغ  ٍروُرُغ  ِیف  اَّلِإ  َنوُِرفاْکلا  ِنِإ  دینکیم !؟ ارم  ینامرفان  امش  ییورین  هچ  اب  سپ 
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. دنکب يزور  زا  كاسما  دنوادخ  رگا  َکَْسمَأ  ْنِإ  ْمُُکقُزْرَی  يِذَّلا  اَذه  ْنَّمَأ 
. دناهتفر ورف  رابکتسا  جاجل و  رد  اهنآ  نکیل  تسین و  ادخ  زج  ياهدنهد  يزور  رب  ادخ  اب  تفلاخم  رد  اهنآ  يهیکت  دامتعا و  َْلب  ُهَقْزِر 
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. دندرک ینمشد  ام  ّیبن  اب  اوَُّجل 
. دناهتفر ورف  تلاجل  رد  ّدح  زا  زواجت  شلها و  ّقح و  زا  رابکتسا  رد  ٍُّوتُع  ِیف 

. دنتسه ترفن  رد  شلها  ّقح و  زا  ٍروُُفن  َو 
هب تبکأ »  » ظفل تخادنا ، ور  هب  ار  وا  هعرص »  » ینعی هتبکأ »  » و هتبک »  » اریز تسا  هداتفا  شیور  رب  هک  یسک  ِهِهْجَو  یلَع  ابِکُم  یِـشْمَی  ْنَمَف  َأ 

. تسا يّدعتم  مزال و  ّبکنا »  » يانعم
. دصقم زا  فارحنا  نودب  ٍمیِقَتْسُم  ٍطارِص  یلَع  ایِوَس  یِشْمَی  ْنَّمَأ  يدْهَأ 

دننام دیامن  زواجت  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  زا  هک  یـسک  تسا ، هدز  لثم  دنوادخ  دومرف : دش  لاؤس  هیآ  نیا  زا  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 
تسار هار  تسا و  تسار  هار  رب  دشاب  مالّسلا  هیلع  یلع  وریپ  سک  ره  دباییمن ، تیاده  شراک  رد  دوریم ، هار  شیور  رب  هک  تسا  یسک 

. تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
. وگب تموق  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  ُْلق 

هب جایتحا  تسا و  رتحـضاو  هک  درک  رکذ  ار  هچنآ  ناسنا  تاجایتحا  لوصا  زا  َةَدـِْئفَْألا  َو  َراـْصبَْألا  َو  َعْمَّسلا  ُمَُکل  َلَـعَج  َو  ْمُکَأَْـشنَأ  يِذَّلا  َوُه 
. رتشیب نآ 

هب  ینعی  كدنا ، تمعن  ای  كدنا ، رکش  َنوُرُکْشَت  ام  اًلِیلَق 
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. دینکیم رکش  ادخ  ياهتمعن  زا  یمک  تمعن 
جایتحا ترخآ  ایند و  رد  هک  تسا  یـسک  وا  تیاغ ، لعاف و  یهتنم و  أدبم و  تسوا  سپ  َنوُرَـشُْحت  ِْهَیلِإ  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُکَأَرَذ  يِذَّلا  َوُه  ُْلق 

. دیراد وا  رب 
. دنتسه ندش  هتخیگنارب  تثعب و  رکنم  هک  وت  موق  َنُولوُقَی  َو 

: وگب اهنآ  هب  ُْلق  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُدْعَْولا  اَذه  یتَم 
. دینکیم لاؤس  نامز  ضرع  رد  نآ  تقو  زا  امش  نآ و  ضرع  رد  هن  تسا ، نامز  لوط  رد  نامز و  زا  جراخ  ندش  هتخیگنارب  تثعب و 

. تسادخ دزن  نامز  لوط  رد  تثعب  يهبترم  هب  ملع  ُْملِْعلا  اَمَّنِإ 
. دنادیمن ار  نآ  ادخ  ریغ  تسادخ و  صوصخم  هک  تسا  يولع  زا  ِهَّللا  َْدنِع 

. متسه هدنهد  میب  ادخ  بناج  زا  نم  ٌریِذَن  اَنَأ  امَّنِإ  َو 
. تسا نم  یتسار  قدص و  يهدننک  نشور  ای  تسا ، رهاظ  نشور و  ینعی  ٌنِیبُم 

. دندید کیدزن  هدش  هداد  هدعو  هک  ار  هچنآ  یتقو  ًۀَْفلُز  ُْهَوأَر  اَّمَلَف 
. دوشیم هتفگ  اهنآ  هب  َلِیق  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهوُجُو  ْتَئیِس 

لمع نآ  هب  هک  هچنآ  ینعی  تسانعم ، کی  هب  ود  ره  هدش ، هدناوخ  نآ  دیدشت  لاد و  فیفخت  اب  نوعّدت »  » ظفل َنوُعَّدَت  ِِهب  ُْمْتنُک  يِذَّلا  اَذـه 
. دیهاوخیم ار  نآ  لیجعت  ادخ  زا  دینکیم ،

يارب هب »  » رد ءاب »  » ظفل تسین و  ّقح  وا  هک  دیدرکیم  اعّدا  امـش  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا ، يوعّدلا »  » زا نوعّدـت » : » دـناهتفگ یـضعب 
. تسا قاصلا  ای  هیدعت 

256 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هک ار  هچنآ  دندرک  لمع  هک  هدش  لزان  وا  باحصا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  يهراب  رد  هیآ  نیا  هدش : تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

نیا دوشیم : هتفگ  دوشیم و  هایـس  تشز و  اهنآ  تروص  سپ  دننیبیم  اهاج  نیرتهب  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نانآ  دندرک ، لمع 
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. دیتسبیم دوخ  هب  ار  وا  مان  هک  یسک  دیدرکیم ، اعّدا  وا  دروم  رد  امش  هک  تسا  نامه 
یتحاران مشخ و  زا  دننیبیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تلزنم  ناکم و  یتقو  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

. دندومن بیذکت  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  يرترب  لضف و  هک  نانآ  ینعی  دوشیم ، هایس  تشز و  دندش  رفاک  هک  نانآ  تروص 
قبط و  تسا . قّقحم  یمتح و  بلطم  عوقو  هک  تسا  تهج  نادـب  مّود  لّوا و  يانعم  قبط  هوأر » اّملف   » ادـخ لوق  رد  یـضام  ظـفل  ندروآ  و 

. تسا لعف  ندوب  یضام  تهج  هب  ریخا  يانعم 
. دناریمب ارم  ادخ  رگا  ُهَّللا  َِینَکَلْهَأ  ْنِإ  راّفک  يا  وگب  اهنآ  هب  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق 

. درادهگن ار  ام  رگا  رمع  رخآ  ات  انَمِحَر  َْوأ  َیِعَم  ْنَم  َو 
باوج نیا  تسا و  تماـیق  باذـع  اـی  اـهخزرب ، باذـع  اـی  گرم ، باذـع  اـی  اـیند ، باذـع  دوصقم  ٍمِیلَأ  ٍباذَـع  ْنِم  َنیِِرفاـْکلا  ُریُِجی  ْنَمَف 
. دنکیم يدوجوم  ره  رب  دوجو  تالامک  دوجو و  يهضافا  هک  یسک  ُنمْحَّرلا  َوُه  ُْلق  نونملا » بیر  هب  ّصبرتن   » دنتفگیم هک  تساهنآ 

. دیرواین هچ  دیروایب و  نامیا  امش  هچ  میاهدروآ  نامیا  وا  هب  ام  ِِهب  اَّنَمآ 
ینمشد  زا  یکاب  رگید  میدرک و  لّکوت  ادخ  رب  اْنلَّکََوت  ِْهیَلَع  َو 

257 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. میرادن امش  یتسود  و 

يهراب رد  تسناد  دیهاوخ  يدوز  هب  ناگدننک  بیذکت  هورگ  يا  هدش : تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ٍنِیبُم  ٍلالَض  ِیف  َوُه  ْنَم  َنوُمَْلعَتَـسَف 
وا زا  دـعب  ناـماما  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تیـالو  نآ  مدـش و  نآ  تلاـسر  هب  رومأـم  مراـگدرورپ  فرط  زا  مداد و  ربخ  امـش  هب  نم  هک  هچنآ 

. تسا هدش  لزان  نینچ  نیا  هیآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  تسا ؟ راکشآ  یهارمگ  رد  یسک  هچ  دشابیم 
ریغ ولد و  اب  دشابن و  نکمم  نیمز  يور  رد  نآ  نتخاس  يراج  رگید  هک  دور  ورف  يروط  نیمز  رد  بآ  ًارْوَغ  ْمُکُؤام  َحَبْصَأ  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق 

. دشابن نکمم  بآ  هب  یسرتسد  زین  نآ 
. داب رهاظ  نشور و  ای  دشاب ، يراج  هک  یبآ  ٍنیِعَم  ٍءاِمب  ْمُکِیتْأَی  ْنَمَف 

یعون ببس  هک  يزیچ  ره  هکلب  دشابیمن ، نیمز  هب  طیحم  لاّیس و  تسا  یمـسج  هک  يرـصنع  بآ  هب  صوصخم  ءاملا »  » بآ ظفل  نوچ  و 
. دوشیم هدیمان  بآ  دشاب  سبای  کشخ و  ءایشا  ندیبسچ  مهب  کسامت و  ببس  تایح و 

هب نامیا  تسا و  نامیا  ّصاخ  تعیب  هک  تیالو  تسوا ، هلیـسو  هب  نامیا  هک  ماما  تسا ، بآ  یعون  همه  یهلا  تاضافا  ناـمیا و  ملع و  اذـل 
بآ یناـسنا  یناوـیح و  یتاـبن و  تاـیح  بتارم  عـیمج  تسا ، بآ  دوـشیم  لـخاد  اـهلد  رد  تـفرعم  رذـب  هتـشگ و  لـصاح  نآ  يهلیـسو 

. دنشابیم
تـسا یناویح  هکاّرد و  ياوق  بکرم  هک  یناسفن  حور  دنتـسه ، بآ  همه  یتابن  یناویح و  يرـشب و  یئزج  یّلک و  سوفن  حاورا و  لوقع و 

258 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ره  أدبم  لصا و  ره  لصا  هک  ّتیشم  تسا ، بآ  تسا  ءاضعا  بکرم  زین  نآ  هک 
. تسا هتفگ  بوخ  هچ  دوشیم و  ناسآ  وت  رب  هیآ  هوجو  رّوصت  یتسناد  ار  بلطم  نیا  هک  لاح  تساهبآ ، لصا  تسا  تیاهن  أدبم و 

: هیآ هوجو  زا  یهجو  نایب  رد  هر )  ) يولوم
بآ مدنب  همشچ  اروغ ز  مکؤام  باتک  يور  زا  دناوخیم  ییرقم 

رطخ لضف و  اب  لثم و  یب  نم  زج  رگد  درآ  هک  همشچ  رد  اربآ 
نامز نآ  بتکم  يوس  زا  تشذگیم  ناهتسم  یّیقطنم  ّییفسلف 

دنلک اب  ام  ار  بآ  میرآ  تفگ  دنسپان  زا  وا  تیآ  دینشب  هکنوچ 
درک روک  شمشچ  ود  ره  هچناپط  دز  درم  ریش  کی  وا  دید  تفخب و  بش 
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یقداص زا  رایب  يرون  ربت  اب  یقش  يا  مشچ  همشچ  ود  نیز  تفگ 
دیدپان شمشچ  ود  زا  ضئاف  رون  دید  روک  شمشچ  ود  تسج و  رب  زور 

259 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

259 ص :  ملقلا .....  ةروس  (68)

هراشا

: ادخ لوق  ات  شدعب  ام  تسا و  یّکم  ِموُطْرُْخلا » یَلَع  ُهُمِـسَنَس  : » یلاعت يادـخ  لوق  ات  هروس  لّوا  زا  دـناهتفگ : یخرب  تسا ، یّکم  هروس  نیا 
ود هاجنپ و  هروس  نیا  تسا و  یندم  نآ  زا  دعب  تسا و  یّکم  َنُوُبتْکَی » : » یلاعت يادخ  لوق  ات  نآ  دعب  ام  تسا و  یندـم  َنوُمَْلعَی » اُوناک  َْول  »

. تسا هیآ 
1 تایآ 75 -

259 ص :  ات 52 ..... ] تایآ 1  (: 68  ) ملقلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ٍمیِظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  َو  ( 3  ) ٍنُونْمَم َْریَغ  ًارْجََأل  ََکل  َّنِإ  َو  ( 2  ) ٍنُونْجَِمب َکِّبَر  ِۀَمِْعِنب  َْتنَأ  ام  ( 1  ) َنوُرُطْسَی ام  َو  ِمَلَْقلا  َو  ن 

(8  ) َنِیبِّذَـکُْملا ِعُِطت  الَف  ( 7  ) َنیِدَـتْهُْملِاب ُمَلْعَأ  َوُه  َو  ِِهلِیبَـس  ْنَع  َّلَـض  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ( 6  ) ُنُوتْفَْملا ُمُکِّیَِأب  ( 5  ) َنوُرِْصُبی َو  ُرِْـصُبتَسَف 
(9  ) َنُونِهُْدیَف ُنِهُْدت  َْول  اوُّدَو 

َنِیَنب َو  ٍلام  اذ  َناـک  ْنَأ  ( 13  ) ٍمِینَز َِکلذ  َدـَْعب  ٍُّلتُع  ( 12  ) ٍمِیثَأ ٍدَـتْعُم  ِْریَْخِلل  ٍعاَّنَم  ( 11  ) ٍمیِمَِنب ٍءاَّشَم  ٍزاَّمَه  ( 10  ) ٍنیِهَم ٍفَّالَح  َّلُک  ْعُِطت  ـال  َو 
(14)

اهَّنُمِرْـصََیل اوُمَْـسقَأ  ْذِإ  ِۀَّنَْجلا  َباحْـصَأ  انْوََلب  امَک  ْمُهاـنْوََلب  اَّنِإ  ( 16  ) ِموُطْرُْخلا یَلَع  ُهُمِـسَنَس  ( 15  ) َنِیلَّوَْألا ُریِطاـسَأ  َلاـق  اـُنتایآ  ِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ 
(19  ) َنوُِمئان ْمُه  َو  َکِّبَر  ْنِم  ٌِفئاط  اْهیَلَع  َفاطَف  ( 18  ) َنُوْنثَتْسَی َو ال  ( 17  ) َنیِِحبْصُم

ْنَأ ال ( 23  ) َنُوتَفاخَتَی ْمُه  َو  اوُقَلَْطناَـف  ( 22  ) َنیِمِراـص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُِکثْرَح  یلَع  اوُدـْغا  ِنَأ  ( 21  ) َنیِِحبْـصُم اْوَدانَتَف  ( 20  ) ِمیِرَّصلاَک ْتَحَبْصَأَف 
(24  ) ٌنیِکْسِم ْمُْکیَلَع  َمْوَْیلا  اَهَّنَلُخْدَی 

َنوُحِّبَُـست َْول ال  ْمَُکل  ُْلقَأ  َْمل  َأ  ْمُهُطَـسْوَأ  َلاق  ( 27  ) َنُوموُرْحَم ُنَْحن  َْلب  ( 26  ) َنوُّلاََضل اَّنِإ  اُولاق  اـهْوَأَر  اَّمَلَف  ( 25  ) َنیِرِداق ٍدْرَح  یلَع  اْوَدَـغ  َو 
(29  ) َنیِِملاظ اَّنُک  اَّنِإ  انِّبَر  َناْحبُس  اُولاق  ( 28)

(32  ) َنُوبِغار انِّبَر  یلِإ  اَّنِإ  اـْهنِم  ًاْریَخ  اَنلِدـُْبی  ْنَأ  اـنُّبَر  یـسَع  ( 31  ) َنیِغاط اَّنُک  اَّنِإ  اـنَْلیَو  اـی  اُولاـق  ( 30  ) َنُومَوالَتَی ٍضَْعب  یلَع  ْمُهُـضَْعب  َلَْـبقَأَف 
(34  ) ِمیِعَّنلا ِتاَّنَج  ْمِهِّبَر  َْدنِع  َنیِقَّتُْمِلل  َّنِإ  ( 33  ) َنوُمَْلعَی اُوناک  َْول  ُرَبْکَأ  ِةَرِخْآلا  ُباذََعل  َو  ُباذَْعلا  َِکلذَک 

ْمَأ ( 38  ) َنوُرَّیَخَت اـَمل  ِهِیف  ْمَُکل  َّنِإ  ( 37  ) َنوُسُرْدـَت ِهِیف  ٌباتِک  ْمَُکل  ْمَأ  ( 36  ) َنوُمُکَْحت َْفیَک  ْمَُکل  اـم  ( 35  ) َنیِمِرْجُْملاَک َنیِِملْسُْملا  ُلَعْجَنَف  َأ 
(39  ) َنوُمُکَْحت اَمل  ْمَُکل  َّنِإ  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  ٌۀَِغلاب  اْنیَلَع  ٌناْمیَأ  ْمَُکل 

الَف ِدوُجُّسلا  َیلِإ  َنْوَعُْدی  َو  ٍقاس  ْنَع  ُفَشُْکی  َمْوَی  ( 41  ) َنِیقِداص اُوناک  ْنِإ  ْمِِهئاکَرُِشب  اُوتْأَْیلَف  ُءاکَرُش  ْمَُهل  ْمَأ  ( 40  ) ٌمیِعَز َِکلِذب  ْمُهُّیَأ  ْمُْهلَس 
ِثیِدَْحلا اَذِهب  ُبِّذَُکی  ْنَم  َو  ِینْرَذَف  ( 43  ) َنوُِملاس ْمُه  َو  ِدوُجُّسلا  َیلِإ  َنْوَعُْدی  اُوناک  ْدَـق  َو  ٌۀَّلِذ  ْمُهُقَهَْرت  ْمُهُراْصبَأ  ًۀَعِـشاخ  ( 42  ) َنوُعیِطَتْسَی

(44  ) َنوُمَْلعَی ُْثیَح ال  ْنِم  ْمُهُجِرْدَتْسَنَس 
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َو َکِّبَر  ِمْکُِحل  ِْربْصاَف  ( 47  ) َنُوُبتْکَی ْمُهَف  ُْبیَْغلا  ُمُهَْدنِع  ْمَأ  ( 46  ) َنُولَْقثُم ٍمَْرغَم  ْنِم  ْمُهَف  ًارْجَأ  ْمُُهلَئْسَت  ْمَأ  ( 45  ) ٌنِیتَم يِْدیَک  َّنِإ  ْمَُهل  ِیْلمُأ  َو 
(49  ) ٌمُومْذَم َوُه  َو  ِءارَْعلِاب  َِذُبَنل  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَمِْعن  ُهَکَرادَت  ْنَأ  َْول ال  ( 48  ) ٌموُظْکَم َوُه  َو  يدان  ْذِإ  ِتوُْحلا  ِبِحاصَک  ْنُکَت  ال 

ام َو  ( 51  ) ٌنُونْجََمل ُهَّنِإ  َنُولوُقَی  َو  َرْکِّذلا  اوُعِمَـس  اََّمل  ْمِهِراْصبَِأب  َکَنوُِقلُْزَیل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُداکَی  ْنِإ  َو  ( 50  ) َنیِِحلاَّصلا َنِم  ُهَلَعَجَف  ُهُّبَر  ُهابَتْجاَف 
(52  ) َنیَِملاْعِلل ٌرْکِذ  َّالِإ  َوُه 
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261 ص :  همجرت ..... :

. دنسیون هچنآ  ملق و  هب  دنگوس  نون ، ن 
. یتسین هناوید  تراگدرورپ - فطل  هب  وت -
. تسا تّنم ] یب   ] هتساکان یشاداپ  ار  وت  و 

. یتسه ياهناراوگرزب  رایسب  قالخا  ياراد  وت  و 
. دنرگنب يرگنب و  هک  ادوز 

. دیاهناوید امش  زا  کی  مادک  هک 
. تسا رتاناد  ناگتفایهر  هب  ومه  دناهداتفا و  رد  هب  وا  هار  زا  هک  یناسک  هب  تسا  رتاناد  تراگدرورپ  نامگیب 

. نکم تعاطا  نارکنم  زا  سپ 
. دننک يراگزاس  وت  اب  ات  ینک  يراگزاس  نانآ  اب  هک  دنراد  شوخ 

. نک تعاطا  يرادقمیب  راوخ  دنگوس  هدوهیب - چیه  زا  و 
. ینیچنخس یپ  رد  هناور  يوجبیع 

. راکهانگ رگزواجت  یکین ، زا  هدنرادزاب 
. دازکاپان همهنیا ، زا  دعب  يوختشرد و 

. نارسپ بحاص  تسا و  رادلام  هکنآ  رطاخ  هب 
. تسا ناینیشیپ  ياههناسفا  دیوگ  دوش ، هدناوخ  وا  رب  ام  تایآ  نوچ 

. میراذگب ياهناشن  وا ]  ] ینیب رب  هک  ادوز 
. دننیچزاب ار  نآ  ياههویم  ناهاگحبص  هک  دندروخ  دنگوس  هک  هاگنآ  میاهدومزآ ، مه  ار  نارادغاب  هکنانچمه  میاهدومزآ ، ار  نانآ  ام 

. دنتفگن هّللا  ءاش  نا  و 
. دز نآ  رب  دندوب ، هتفخ  ناشیا  هک  یلاح  رد  تراگدرورپ ، بناج  زا  هنابش  ییالب  سپس 

، دش هایس  رتسکاخ  دننام  و 
. دندناوخارف ار  رگیدمه  ناهاگحبص  ربخیب ] نانآ  ]

. دیورب ناترازتشک  غارس  هب  هاگپ  دیتسه ، نیچ  هویم  رگا  هک 
. دنتفگیم نخس  رگیدمه  اب  هتسهآ  هک  یلاح  رد  دندش ، راپسهر  سپس 

. دوش دراو  امش  رب  اجنآ  هب  ییاونیب  ادابم  هک 
. دندش راپسهر  دندوب ، اناوت  نادنمتسم ]  ] عنم رب  هک  یلاح  رد  نادادماب 

دنتفگ دندروخ و ] ناکت   ] دندید ار  هتخوس ] هایس  غاب   ] نآ نوچ  و 
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، میاهتشگمگ ام 

. میاهرهبیب هکنیا ، لثم  هن ،
.؟ دییوگیمن هّللا ] ءاش  نا  و   ] حیبست ارچ  هک  مدوب  هتفگن  امش  هب  رگم  تفگ  ناشنیرتهب 

. میدوب راکمتس  دوخ  ام  نامراگدرورپ ، تسا  كاپ  دنتفگ 
. دندروآ يور  رگیدمه  هب  شنزرس  هب  سپس 

. میاهدوب شکرس  ام  ام ، رب  ياو  دنتفگ 
. مییارگیم نامراگدرورپ  يوس  هب  ام  دنادرگ ، نیشناج  نامیارب  ار  نآ  زا  رتهب  نامراگدرورپ  اسب  هچ 

. تسا رتنیگمهس  يورخا  باذع  دنتسنادیم  رگا  و  باذع ، تسا  نینچ  نیا 
. تسا تمعن  زان و  رپ  ياهتشهب  ناشراگدرورپ  دزن  رد  ناراگزیهرپ  يارب 

؟ میرامشیم ناراکهانگ  دننامه  ار  ناناملسم  ایآ 
.؟ دینکیم يرواد  هنوگچ  دوشیم ، هچ  ار  امش 

. دینکیم هعلاطم  اهنآ  رد  هک  دیراد  یباتک  رگم  ای 
.؟ تسه دینک  وزرآ  هچ  ره  امش  يارب  نآ  رد  هک 

.؟ دشاب امش  يارب  دینک  مکح  هچ  ره  هک  دشاب  یقاب  تمایق  ات  نآ  مکح  هک  ام  اب  تسا  ییاهنامیپ  ار  امش  ای 
.؟ تسا رما  نیا  نماض  نانآ  زا  کی  مادک  هک  سرپب  ناشیا  زا 

. دنروآ نایم  هب  ار  ناشناکیرش  دنیوگیم  تسار  رگا  سپ  دنراد ، ییاکرش  ای 
. دنناوتن یلو  دننک  توعد  هدجس  هب  ار  نانآ  دریگ و  الاب  هماگنه  هک  يزور 

دـندشیم و توعد  هدجـس  هب  هک  دوـب  نینچ  و  هتـسشن ، ناـشراسخر  رب  يراوـخ  تّفخ و  راـبغ  دـشاب ، هداـتفا  ورف  سرت ] زا   ] ناشناگدـید
. دندوب تسردنت 

. تفرگ ناشمیهاوخ  ورف  دنباین ، رد  هک  يوحن  هب  هتسهآ  هتسهآ  هک  ادوز  راذگباو ، دننکیم ، بیذکت  ار  نخس  نیا  هک  یناسک  اب  ارم  سپ 
. تسا راوتسا  تخس  نم  ریبدت  اریز  مهدیم ، ناشتلهم  و 

.؟ دنرابنارگ یناوات ، راب  اریز  نانآ  ینکیم و  تساوخرد  يدزم  نانآ  زا  رگم  ای 
.؟ دنسیونیم نآ  يور  زا  تسا و  ناشیا  اب  بیغ  رارسا  ملع و  رگم  ای 

هدروخ ورف  مشخ  داد و  رد  ادن  یکیرات ] رد   ] هک شابم  سنوی ]  ] یهام مدمه  دـننامه  نک و  ییابیکـش  تراگدرورپ  مکح  راظتنا  رد  سپ 
. دوب

. دوب تمالم  لباق  دوب و  هدش  هدنکفا  فلع ] بآیب و  ي   ] هنارک هب  درکیمن ، يریگتسد  ار  وا  شراگدرورپ  بناج  زا  یتمعن  رگا 
. داد رارق  شناگتسیاش  زا  دیزگرب و  ار  وا  شراگدرورپ  سپس 

. تسا هناوید  وا  دنتفگ  دنناسرب و  بیسآ  ناشناگدید  اب  ار  وت  دندینش ، ار  نآرق  نوچ  نارفاک  هک  دوب  کیدزن  رایسب  و 
. تسین نایناهج  يارب  يدنپ  زج  نآ  هکنآ  لاح 
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263 ص :  ریسفت ..... 
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سپ وش ، دـماج  هدومرف : رهن  نآ  هب  یلاعت  يادـخ  تشهب ، رد  تسا  يرهن  نآ  سپ  ن )  ) اّما هدـش و  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ن 
عقاو هک  ار  هچنآ  هدـش و  عقاو  هک  ار  هچنآ  ظوفحم  حول  رد  ملق  سپ  سیوـنب ، هدوـمرف ، ملق  هب  سپـس  تسا ، هتـشگ  دادـم  هدـش و  دـماج 

. تسا رون  زا  یحول  حول  تسا و  رون  زا  یملق  ملق  تسا ، رون  زا  دادم  سپ  تشون . ار  همه  تمایق  زور  ات  دش  دهاوخ 
رارق نآ  يور  اهنیمز  هک  تسا  یهام  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  هدش ، دراو  ظافلا  رد  فالتخا  اب  يرایسب  يرابخا  نومضم  انعم و  نیا  هب  و 

. هتفرگ
. تسا تاود  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  تسا ، رون  زا  یحول  نآ  دندقتعم : یضعب  و 

: دناهتفگ یضعب  و  تسایرد . رد  یهام  قلطم  نآ  دناهتفگ : یضعب  و 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ءامـسا  زا  نآ  دـناهتفگ : یـضعب  دـننادیم ، نامحر  مسا  فورح  زا  ار  نآ  یـضعب  تسا ، هروس  ياهمان  زا  نآ 

. یهد قفو  لاوقا  نیا  نیب  یناوتب  یناسآب  تشذگ  هرقب  لّوا  رد  هک  یبلطم  زا  سپ  وت  دیاش  تسا و 
ملاع بتارم  تسا ، دـحّتم  ملاـع  بتارم  عیمج  اـب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تسا ، ملاـع  بتارم  زا  ياهبترم  زا  هیاـنک  ن »  » هک ینادـب  و 

. تسا هبترم  نامه  روهظ  هروس  تسا و  یلاعت  يادخ  دوجو  يهرتسگ  هعس و  بتارم 
. تسا رایسب  مدرم  يارب  نآ  عفانم  نوچ  هدرک ، دای  دنگوس  نآ  هب  دنوادخ  تسا و  ملق  قلطم  ملق  زا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  ِمَلَْقلا  َو 

264 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ثیح زا  هک  یناسک  هب  تسا  بلق  رد  هک  ار  هچنآ  دـناوتیمن  نابز  اریز  تسا ، وا  نابز  نیرتفیرـش  هکلب  ناـسنا ، ناـبز  ود  زا  یکی  ملق  اریز 

. دهد ماجنا  ار  يراک  نینچ  دناوتیم  ملق  هک  یلاح  رد  دناسرب ، دنتسه  رود  ناکم  ای  نامز 
رثا مه  رگا  دنامیمن ، یقاب  رمع  رخآ  ات  ابلاغ  دنامب  یقاب  هدنونـش  بلق  رد  نآ  رثا  رگا  دوشیم  یناف  رودص  نیح  زا  مالک  رگید  يوس  زا  و 

، ملق ناتشگنا و  نایب  نابز و  نایب  تسا ، عون  ود  نایب  هدش ، هتفگ  هچنانچ  ملق ، يهتـشون  فالخ  هب  دنامیمن ، یقاب  عماس  زا  دعب  يارب  دنامب 
تماقتـسا ملاع  روما  دوشیم ، ظفح  نایدا  ماکحا  هک  تسا  ملق  اب  دـنامیم ، رخآ  ات  اهملق  نایب  دربیم ، نیب  زا  نامز  تشذـگ  ار  نابز  نایب 

. تسا ملق  ریز  ریشمش  ریشمش و  ملق و  تسا : زیچ  ود  هب  ایند  ماوق  هدش : هتفگ  هچنانچ  دنکیم ، ادیپ 
: هدش هتفگ  و 

ممألا هرذح  تناد  باقّرلا و  هل  تعضخ  يّذلا  فیّسلا  ملقلا  مدخی  نا 
مدخ تفهر  اذه  اهل  فویسلا  ّنا  تئربذم  مالقألل  هّللا  یضق  اذک 

. تساههکئالم زا  ياهکئالم  نآ  تسا و  هتشون  ار  هدنیآ  هتشذگ و  يهمه  هک  تسا  یلعأ  ملق  ملق ، زا  دوصقم  هک  هدش  تیاور  و 
ای دـیآیم ، هـک  ار  هـچنآ  هتـشذگ و  هـک  ار  هـچنآ  دنـسیونیم  هـک  ییاـههکئالم  هـب  اـی  اههتـشون ، هـب  درک و  داـی  دـنگوس  َنوُرُطْـسَی  اـم  َو 

دوصقم ای  دنـسیونیم ، ار  مدآ  ینب  لامعا  هک  درک  دای  لامعا  ناگدنـسیون  هب  دـنگوس  ای  دنـسیونیم ، ار  اهینیمز  لاوحا  هک  ییاههکئالم 
ینامدرم 
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. دنسیونیم ار  قلخ  ياهباسح  اههلماعم و  اهیهدب و  یگدنز و  عیانص  نونف و  ّقح و  عیارش  یهلا و  ماکحا  ینامسآ و  ياهباتک  هک  دنتسه 

يارب ءاب »  » ظفل ای  تسا  یفن  يانعم  نآ  رد  لماع  تسا و  هبحاصم  يارب  ءاب »  » ظفل لاح و  ّکبر » ۀمعنب   » ظفل ٍنُونْجَِمب  َکِّبَر  ِۀَمِْعِنب  َْتنَأ  ام 
. تسا یفن  يانعم  هب  قّلعتم  تّیببس و 

. یتسه رجا  ياراد  وت  نآ  ياهتّقشم  لّمحت  غیلبت و  تهج  ًارْجََأل  ََکل  َّنِإ  َو 
. تّنم نودب  ای  یگهشیمه ، شاداپ  ٍنُونْمَم  َْریَغ 

رد یناعم  نیا  يهمه  تسا ، نید  تّورم و  تعیبط و  تداع و  يانعم  هب  هّمـض  ود  اب  هّمـض و  کی  اـب  قلخ »  » ظـفل ٍمیِظَع  ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  َو 
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. تسا تداع  دوصقم  نکیل  تسا و  بسانم  اجنیا 
ریغ لیاسم  نآ  هکیلاح  رد  ینکیم ، لّمحت  دوش  دراو  وت  رب  راوگان  زیچ  ره  هک  يراد  یتداع  قالخا و  وت  هک  تسا  نیا  هیآ  زا  روظنم  اریز 

. دهدیمن رییغت  نطاب  رد  هچ  رهاظ و  رد  هچ  ار  وت  دهدیم ، رییغت  ار  وت 
، تسا قلطم  تیالو  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  نآ  هک  گرزب  نید  يهیحاـن  زا  رگم  دوشیمن  قّقحم  گرزب  قـالخا  تداـع و  نیا  دـننام  و 
یناویح و قالخا  نامه  هک  وا  تشز  فاصوا  عیمج  دـسرب  قلطم  تیالو  ماقم  هب  دور و  الاب  دـنک و  یقرت  تّیرـشب  ماـقم  زا  هک  یـسک  هچ 

تّورم اهنآ  يهلمج  زا  هک  تسا ، وکین  ياهتفـص  اهتلـصخ و  زا  تراـبع  نآ  دوشیم ، لّدـبم  یکلم  فاـصوا  هب  تسا  یناـسفن  لـیاذر 
. تسا لماک 

. تسا هدش  ریسفت  مالسا  نید و  هب  رابخا  رد  هک  تسا ، لدتعم  جازم  لماک ، عبط  یناعم  نیا  يهمه  ببس  و 
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هاگنآ دینادرگ ، وکین  ار  وا  بدا  تخومآ ، بدا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دوخ  ّیبن  یلاعت  يادـخ  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
: دومرف دومن  لماک  ار  وا  بدا  هک 

وفعلا ذخ  : » دومرف سپـس  دینادرگ ، وکین  ار  وا  بیدأت  دومن ، بدا  ار  شیوخ  ّیبن  دنوادخ  تسا : يرگید  ربخ  رد  ٍمیِظَع » ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  »
ُمُکِّیَأـِب َنوُرِْـصُبی  َو  ُرِْـصُبتَسَف  ٍمیِظَع » ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  : » دوـمن لزاـن  دـش  نینچ  نیا  یتـقو  سپ  نیلهاـجلا ،» نع  ضرعا  فورعملاـب و  رمأ  و 

زا کی  مادـک  اـب  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  تسا ، لوعفم  مسا  اـی  ردـصم  ياـنعم  هب  نوتفملا »  » ظـفل و  عم »  » ياـنعم هب  ءاـب »  » ظـفل ُنُوتْفَْملا 
. تسامش زا  کی  مادک  اب  نوتفم  درم  ینعی  تسا ، دیرجت  باب  زا  ای  نوتفم ، لقع  تسامش 

. تسا نوتفم  امش  زا  هورگ  ود  زا  کی  مادک  رد  ینعی  تسا  یف »  » يانعم هب  ای  هدیاز ، ءاب »  » ظفل ای 
هب نم  یتسود  هکنآ  رگم  تسین  ینمؤم  چـیه  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا 
وا بلق  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  یتسود  هکنآ  رگم  هدشن  دراو  یـسک  بلق  هب  هناصلاخ  نم  یتسود  دشاب ، هدـش  لخاد  وا  بلق  هب  صلاخ  روط 

. ضوغبم نمشد و  ار  وت  دراد و  تسود  ارم  دنکیم  نامگ  هک  یسک  دیوگیم  غورد  یلع  ای  دشاب ، هدش  دراو 
: دومرف لزان  یلاعت  يادخ  سپ  تسا ، هدـش  شیامزآ  ناوج  نیا  يهلیـسو  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـنتفگ : نیقفانم  زا  رفن  ود 

. تسا هدش  لزان  درم  ود  نآ  يهراب  رد  تایآ  رخآ  ات  هیآ  نیا  دومرف : ُنُوتْفَْملا » ُمُکِّیَِأب  َنوُرِْصُبی  َو  ُرِْصُبتَسَف  »
ادخ  هار  لیبس و  ِِهلِیبَس  ْنَع  َّلَض  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ 
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. تسا نونجم  تقیقح  رد  دنک  مگ  ار  تیالو  هار  هک  سک  ره  تسا و  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو 

. دناهتفای هار  تیالو  هب  هک  یناسک  َنیِدَتْهُْملِاب  ُمَلْعَأ  َوُه  َو 
. مالّسلا هیلع  یلع  ناگدننک  بیذکت  ای  مالّسلا  هیلع  یلع  يهراب  رد  وت  ای  ادخ ، ناگدننک  بیذکت  َنِیبِّذَکُْملا  ِعُِطت  الَف 

. تسا گنرین  هلیح و  ّشغ و  يانعم  هب  تسا و  لد  ریمض و  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  فالخ  ندرک  رهاظ  ناهدا  هنهادم و  ُنِهُْدت  َْول  اوُّدَو 
زا دعب  دنناوتب  ات  دنراد ، تسود  ینک  راهظا  ار  دوخ  ریمّـضلا  یف  ام  فالخ  هک  ار ، وت  ندرک  ارادـم  ای  ار ، وت  قافن  ای  ّشغ ، نانآ  َنُونِهْدـُیَف 

. دنهد همادا  هلیح  ّشغ و  هب  رارمتسا  روط  هب  نانآ  ات  ینک  ّشغ  وت  دنراد  تسود  ای  دننک ، هلیح  ّشغ و  وت 

. دنیامن ّشغ  وت  اب  زین  نانآ  ات  ینک  ّشغ  مالّسلا  هیلع  یلع  يهراب  رد  وت  دنراد  تسود  ینعی  هتفگ : ّیمق  و 
دروم فاصوا  نآ  يهمه  ات  تسا  رگید  فاصوا  هب  ناگدننک  بیذـکت  لیدـبت  لّوا ، يهلمج  دـیکأت  هلمج  نیا  ٍنیِهَم  ٍفاَّلَح  َّلُک  ْعُِطت  َو ال 

، دوشیم راوخ  ادخ  دزن  قلخ و  دزن  دنک  دای  دایز  دنگوس  هک  سک  ره  دنکیم ، دای  رایسب  دنگوس  ییوگغورد  ره  هک  اریز  دریگ ، رارق  ّمذ 
بجوم زین  دوخ  دـنگوس  يدایز  تسین و  لوبق  دروم  وا  نخـس  تسراوخ و  هدـنیوگ  صخـش  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  دـنگوس  يداـیز  هچ 
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. تسا يراوخ 
داسفا دهد و  هعاشا  ار  نآ  ات  تسا  نخس  ندرب  الاب  نداد ، بیرف  ینیچنخـس و  يانعم  هب  مّنلا »  » ظفل ٍمیِمَِنب  ٍءاَّشَم  نزهنعط . وجبیع و  ٍزاَّمَه 

. دنک
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. تسا نآ  مسا  ۀمیمن  میمن و  تسه و  زین  مالک  نییزت  يانعم  هب 
ّیلو هب  تبسن  اهنآ  میلـست  زا  ترابع  تاریخ  نآ  دنکیم ، عنم  ناشیقیقح  ياهریخ  زا  ار  شتکلمم  لها  كرادم و  اوق و  ینعی  ِْریَْخِلل  ٍعاَّنَم 

تکلمم لها  سپـس  دـنکیم ، عنم  دنتـسه  یقیقح  تاریخ  يهمزال  هک  ناشيزاجم  ياهریخ  زا  ار  اـهنآ  سپـس  دـشابیم  لـقع  ناـشرما و 
. دنکیم عنم  يزاجم  ياهریخ  زا  نآ  زا  سپ  یقیقح و  ياهریخ  زا  ار  گرزب 

. دنکیم هانگ  دایز  هک  یسک  ٍمِیثَأ  هدرک . ملظ  ماما  رب  نایغط  ببس  هب  شدوخ  رب  ای  هدرک ، زواجت  ّدح  زا  ٍدَتْعُم 
. وخدنت تسرپمکش و  سیسخ ، روخرپ ، ینعی  ّلتع »  » ظفل ٍُّلتُع 

. دش رکذ  هک  تشز  تافص  نآ  زا  دعب  َِکلذ  َدَْعب 
یتـسپ و رد  هک  تسپ  میئل و  هدازاـنز و  ياـنعم  هب  دـشابن ، موق  نآ  زا  هک  دزاـس  قحلم  یموق  هب  ار  دوخ  هک  تسا  یـسک  مینز »  » ظـفل ٍمِینَز 

. تسا هدمآ  زین  دشاب  فورعم  زآ  صرح و 
ندب ابلاغ  دراد و  يدنت  قالخا  هک  تسا  یسک  وا  دومرف : هک  تسا  هدمآ  دش  لاؤس  مینز » ّلتع   » زا وا  زا  یتقو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  زا 
مکش دنکیم و  متس  ملظ و  مدرم  هب  تسا و  بارش  ماعط و  ياراد  دماشآیم ، دایز  دروخیم و  دایز  دوشیمن ، ضیرم  تسا و  حیحـص  وا 

. دراد يداشگ 
. درادن لصا  هک  تسا  یسک  مینز » : » تسا هدمآ  مالّسلا  هیلع  یلع  زا 

زواجت زا  سپ  هدـننک  زواـجت  هدـش و  ءادـتعا  زواـجت و  وا  رب  ینعی  دـتعم »  » تسا و مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ریخ »  » زا روظنم  هتفگ : یمق 
. هدازانز ینعی  مینز »  » گرزب و رفک  ینعی  ّلتع » : » دومرف تسا ، ّلتع » »

َنِیلَّوَْألا ُریِطاسَأ  َلاق  اُنتایآ  ِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َنِیَنب  َو  ٍلام  اذ  َناک  ْنَأ 
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. تسا هتشذگ  رّرکم  ریطاسا  نایب 
، تشاد يدایز  ییاراد  درکیم ، عنم  مالـسا  زا  ار  شاهریـشع  هک  تسا  هدـش  لزان  هریغم  نب  دـیلو  يهراـب  رد  تاـیآ  نیا  دـناهتفگ : یـضعب 
وا منکیم و  عنم  وا  زا  ار  دوـخ  يراـی  شـشخب و  دروآ  مالـسا  امـش  زا  سک  ره  تفگیم : شناگتـسب  اـهنآ و  هب  دوـب و  دـنزرف  هد  ياراد 

. دومن ار  وا  ياعّدا  شّدلوت  زا  لاس  هدجیه  زا  سپ  شردپ  دوب و  هدازانز 
یضعب دنام ، نآ  رثا  دش و  حورجم  دیلو  ینیب  ردب  زور  رد  دناهتفگ ، یـضعب  میراذگیم ، غاد  تمالع و  وا  غامد  رب  ِموُطْرُْخلا  یَلَع  ُهُمِـسَنَس 

. تسا ّتلذ  تیاهن  ندرک و  لیلذ  زا  هیانک  دناهتفگ :
، تسا تعجر  هب  طوـبرم  هیآ  تسا : هـتفگ  موـطرخلا » یلع  همـسنس   » دروـم رد  ناینیـشیپ ، ياـهغورد  ینعی  َنِیلَّوَأـْلا » ُریِطاـسَأ  : » هـتفگ یمق 

غاد ار  اهنآ  دشابیم  شتـسد  رد  هک  ياهدننک  غاد  اب  دـندرگیم  رب  شنانمـشد  دـنکیم و  تعجر  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  یماگنه 
. دنوشیم غاد  بل  ود  ینیب و  رب  نایاپراهچ  تاناویح و  هک  روطنامه  دنکیم 

. میدرک التبم  شیامزآ و  یگنسرگ  یطحق و  اب  ار  هّکم  لها  ام  ْمُهانْوََلب  اَّنِإ 
دنتساوخیم دندشیم و  هدامآ  شنابحاص  هک  دوهعم  غاب  نامه  میتخاس ، التبم  ار  ناتـسب  غاب و  نابحاص  هچنانچ  ِۀَّنَْجلا  َباحْـصَأ  انْوََلب  امَک 

ياهویم چیه  دندید  دندش  غاب  لخاد  هک  یتقو  یلو  دننیچب ، ار  غاب  يهویم  دـنیوگب  هّللا  ءاش  نا  هکنآ  نودـب  دـمهفب و  یـسک  هکنآ  نودـب 
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. دنتفگیم ناوضر  نآ  هب  و  تشاد . رارق  نمی  ءاعنص  یلیم  هن  رد  غاب  نآ  هدنامن و 
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. دننیچب ار  غاب  يهویم  حبص  هک  دندرک  قفاوت  دندرک و  دای  دنگوس  غاب  نابحاص  نیکلام و  اوُمَْسقَأ  ْذِإ 
. حبص ماگنه  َنیِِحبْصُم  اهَّنُمِرْصََیل 

رب قیلعت  هدنیوگ و  تساوخ  تّیـشم و  زا  جارخا  رب  لمتـشم  نوچ  هدش ، هدیمان  ءانثتـسا  هّللا » ءاش  نا   » دنتفگن و هّللا » ءاش  نإ   » َنُوْنثَتْـسَی َو ال 
. دیدش يامرس  ای  دمآ  یتخس  يامرگ  ٌِفئاط  اْهیَلَع  َفاطَف  تسا  دنوادخ  تساوخ  ّتیشم و 

. دش رتسکاخ  دننام  غاب  نآ  حبص  ماگنه  ِمیِرَّصلاَک  ْتَحَبْصَأَف  َنوُِمئان  ْمُه  َو  َکِّبَر  ْنِم 
دننام ندومن  زبس  اهگرب و  ندش  دیفـس  اب  ای  دش ، کیرات  بش  دـننام  نتخوس  اب  ای  هتفر ، نیب  زا  شیاههویم  هک  دـش  یغاب  دـننام  ِمیِرَّصلاَک 

. دوشیم قالطا  ود  ره  زور  بش و  رب  میرص »  » ظفل هچ  دش ، نشور  زور 
. حبص ماگنه  َنیِِحبْصُم  دندرکیم  ادص  ار  رگیدمه  اْوَدانَتَف 

. دننیچب هویم  ات  دنتفر  ناشغاب  يوس  هب  اوُقَلَْطناَف  َنیِمِراص  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُِکثْرَح  یلَع  اوُدْغا  ِنَأ 
. دندرکیم یفخم  ار  دوخ  نتفر  َنُوتَفاخَتَی  ْمُه  َو 

. ّرج فرح  ءاب »  » يهطساو هب  ای  هطساو  نودب  تسا ، نوتفاختی »  » لوعفم اَهَّنَلُخْدَی » ْنَأ ال   » ظفل اَهَّنَلُخْدَی  ْنَأ ال 
ماگنه دنتـشاد  میمـصت  ای  دـندوب ، يّدـج  ناشراک  میمـصت و  رد  ای  دنتـشاد ، ارقف  عنم  رب  میمـصت  ٍدْرَح  یلَع  اْوَدَـغ  َو  ٌنیِکْـسِم  ْمُْکیَلَع  َمْوَْیلا 

. دننک بضغ  ارقف  رب  هویم  ندیچ 
لایخ  دندیشکیم و  هشقن  نینچ  ناشدوخ  شیپ  َنیِرِداق 
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. دنتسه اناوت  راک  نیا  رب  دندرکیم 

. میاهدرک مگ  ار  هار  ام  دنتفگ  دندید  هتخوس  نانچنآ  ار  ناتسب  دندش و  دوخ  ناتسب  لخاد  یتقو  اَّمَلَف 
مگ شیوخ  راـک  رد  ار  ّقح  هار  اـم  اـی  تسین ، اـم  غاـب  هیبـش  غاـب  نیا  نوچ  میاهدرک ، مگ  ار  شیوخ  غاـب  هار  اـم  َنوُّلاََـضل  اَّنِإ  اُولاـق  اـهْوَأَر 

. میدش راتفرگ  باذع  باقع و  هب  اذل  مینک و  عنم  هویم  زا  ار  ءارقف  میتساوخ  نوچ  میاهدرک ،
. میدش مورحم  نآ  زا  زین  دوخ  میدرک  عنم  نآ  يهویم  زا  ار  ارقف  نوچ  ام  یلو  تسام ، غاب  غاب  نیا  هکلب  ینعی  َنُوموُرْحَم  ُنَْحن  َْلب 

: تفگ نانآ  نیرتلقاع  ای  نیرترب ، ای  نیرتلداع ، ای  ّنس ، تهج  زا  طسوتم  ْمُهُطَسْوَأ  َلاق 
ای دینک  ادا  ار  وا  قوقح  وا و  ياهتمعن  رکش  ات  دینکیمن  هیزنت  حیبست و  ار  ادخ  ارچ  هک  امـش  هب  متفگن  نم  َنوُحِّبَُـست  َْول ال  ْمَُکل  ُْلقَأ  َْمل  َأ 

. دیراذگب زامن 
: دنتفگ دناهدمآرب  ّقح  ماقم  هیزنت  ماقم  رد  هدومن و  سفن  رب  يرگمتس  رب  فارتعا  هک  یلاح  رد  اُولاق 

: دنتفگ دندرکیم  دوخ  یشکرس  نایغط و  هب  فارتعا  هک  یلاح  رد  اُولاق  َنُومَوالَتَی  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهُضَْعب  َلَْبقَأَف  َنیِِملاظ  اَّنُک  اَّنِإ  انِّبَر  َناْحبُس 
. دنداد رس  ام  رب  ياو  دایرف  بّجعت  تشحو و  سرت و  تیاغ  زا  ای  ام ، رب  ياو  موق  يا  انَْلیَو  ای 

هتفگ  يدیما  ان  بضغ و  تّدش  ماگنه  هلمج  نیا  َنیِغاط  اَّنُک  اَّنِإ 
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. دوشیم هتفگ  هلمج  نیا  يراک  طارفا  رب  ینامیشپ  هبوت و  ادخ و  هب  هّجوت  ماگنه  زین  دوشیم و 
. دناهداد ماجنا  هک  يراک  زا  اهنآ  ینامیشپ  هبوت و  رب  دنکیم  تلالد  هلمج  نیا  اْهنِم و  ًاْریَخ  اَنلِْدُبی  ْنَأ  انُّبَر  یسَع 

. تسا رتگرزب  ترخآ  باذع  ایند و  باذع  تسا  نینچ  نیا  ُباذََعل  َو  ُباذَْعلا  َِکلذَک  َنُوبِغار  انِّبَر  یلِإ  اَّنِإ 
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دنوادخ دندش و  صلخم  موق  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  تفگ : هک  هدـش  هداد  تبـسن  دوعـسم  نب  هّللا  دـبع  هب  َنوُمَْلعَی  اُوناک  َْول  ُرَبْکَأ  ِةَرِخْآلا 
تـسا روگنا  غاب  نآ  رد  دوشیم ، هتفگ  ناویح »  » نآ هب  هک  داد  يرگید  غاب  اهنآ  هب  غاـب  نآ  ضوع  تسناد و  صـالخا  رد  ار  اـهنآ  یتسار 

. دنکیم لمح  ار  نآ  يهشوخ  رطاق  هک 
. دشاب هداتسیا  هک  تسا  یهایس  درم  دننام  ناتروگنا  يهخاش  کی  ره  هک  مدید  ماهدید و  ار  غاب  نآ  نم  هتفگ : یمامی  دلاخ  وبا 

. دننکیم زیهرپ  ناشدوخ  ندید  زا  ای  یصاعم  زا  هک  یناسک  َنیِقَّتُْمِلل  َّنِإ 
؟ میاهدادن رارق  ییاهتشهب  اهنآ  يارب  ایآ  ِمیِعَّنلا  ِتاَّنَج  ْمِهِّبَر  َْدنِع 

لاح سپ  دیوگیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هک  روط  نامه  دشاب  ءازج  تثعب و  رگا  دـنتفگیم  راّفک  َنیِمِرْجُْملاَک  َنیِِملْـسُْملا  ُلَعْجَنَف  َأ 
. تسا نینچ  ایند  رد  هک  روط  نامه  تسا  نیملسم  زا  رتهب  ترخآ  رد  ام 

دساف و نامگ  اهنآ  يهتفگ  نیا  دومرف : یلاعت  يادخ  سپ  دوب ، نینچ  ناشلاح  نابز  دنتفگیمن  مه  ناشنابز  اب  ار  ینخس  نینچ  راّفک  رگا  و 
. تسا لطاب  معز و 

ناتدوخ نیب  هنوگچ  اـی  تسین ؟ یـضار  نآ  هب  مه  ناداـن  لـهاج و  هک  يزیچ  هب  دـینکیم  مکح  ادـخ  رب  هنوگچ  َنوُمُکْحَت  َْفیَک  ْمَُکل  اـم 
مکح 
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؟ قفاوم ناملسم  رب  دناعم  رفاک  حیجرت  هب  دینکیم 

باتک دیرادن و  یباتک  امـش  هک  یلاح  رد  دیناوخیم ، نآ  رد  ار  نانخـس  نیا  هک  دیتسه  یباتک  ياراد  امـش  ای  َنوُسُرْدَت  ِهِیف  ٌباتِک  ْمَُکل  ْمَأ 
. دنکیم مکح  ار  نآ  فالخ  رب  تسا  نآرق  هک  ادخ 

. دشاب فانیتسا  هلمج  هکنآ  ربانب  ماهفتسا  تادا  ریدقت  هب  تسا  ماهفتسا  ای  تسا  لمع  زا  ّقلعم  نوسردت »  » ظفل َنوُرَّیَخَت  اَمل  ِهِیف  ْمَُکل  َّنِإ 
. تسا یقاب  لماک و  ای  تمایق ، زور  ات  تسا  تباث  ام  رب  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  ٌۀَِغلاب  اْنیَلَع  ٌناْمیَأ  ْمَُکل  ْمَأ 

. تسا مسق  باوج  َنوُمُکَْحت  اَمل  ْمَُکل  َّنِإ 
ای میهد  رارق  نیمرجم  لثم  ار  نیملـسم  هکنیا  زا  دنربیم  نامگ  دش  رکذ  هک  هچنآ  زا  کی  مادک  هب  نک  لاؤس  نانآ  زا  َِکلذـِب  ْمُهُّیَأ  ْمُْهلَس 

. دنهد رارق  نیملسم  دننام  ار  راّفک  هک  دنراد  غارس  ادخ  يارب  ییاکرش 
. دنهد رارق  نیملسم  دننام  ار  نانآ  هک  دنشاب  هتشاد  ادخ  يارب  یناکیرش  ُءاکَرُش  ْمَُهل  ْمَأ  ٌمیِعَز 

. تسا زیجعت  يارب  اوتأیلف »  » رما دنیوگیم ، تسار  ناشیاوعد  رد  رگا  َنِیقِداص  اُوناک  ْنِإ  ْمِِهئاکَرُِشب  اُوتْأَْیلَف 
: یلاعت يادخ  لوق  فرظ  موی »  » ظفل ٍقاس  ْنَع  ُفَشُْکی  َمْوَی 

« فشکی موی   » ظفل دنراد و  یناکیرـش  اهنآ  هک  مینادـب  ام  ات  دـنروایب  ایند  رد  ار  ادـخ  ناکیرـش  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  ای  تسا ، اوتأیلف » »
: یلاعت يادخ  لوق  فرظ 

. تسا نآ  تّدش  زور و  نآ  ساره  لوه و  زا  هیانک  تسا و  ّۀلذ » مهقهرت  »
دوصقم ای  دوش ، تخـس  اهنآ  رب  راک  هک  يزور  ینعی  دنکیم ، زاب  ار  شقاس  دنک  ادیپ  رارف  هب  جایتحا  ناسنا  دوش و  دـیدش  راک  یتقو  اریز 

نیا 
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يورخا و ندب  قاس  رطاخ  هب  هکلب  تسا ، يورخا  ندب  يارب  سابل  باجح و  دننام  يویند  ندب  نوچ  دوش ، زاب  يورخا  ندب  قاس  هک  تسا 
. دشاب نآ  تشادگرزب  میخفت و  هب  هراشا  ای  دوش ، نآ  ندوب  هتخانشان  هب  هراشا  ات  دروآ ، هرکن  ار  قاس »  » ظفل نآ  يهدارا 

تسا نیا  دوشیم ، هیانک  قاس »  » ظفل اب  یتخس  تّدش و  زا  نوچ  دنکیم ، گرزب  یتخس  يراتفرگ و  زا  فشک  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  ای 
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. دوشیم فشک  نآ  تقیقح  روما و  لصا  هک  تسا  يزور  دوصقم  ای  ِقاَّسلِاب » ُقاَّسلا  ِتَّفَْتلا  َو  : » ادخ لوق  يانعم 
. دوشیم رهاظ  ترخآ  رد  هدجس  ییاناوت  مدع  تروص  هب  ایند  رد  دوجس  زا  راّفک  رابکتسا  نوچ  َنوُعیِطَتْسَی  الَف  ِدوُجُّسلا  َیلِإ  َنْوَعُْدی  َو 

هب اهلد  دنام و  زاب  اهمشچ  دش ، دراو  نانآ  رب  سرت  تبیه و  دندش ، زجاع  ناوتان و  موق  دندومرف : هک  تسا  هدمآ  مالّسلا  امهیلع  ماما  ود  زا 
. دش دراو  نانآ  رب  ّتلذ  يراوخ و  ینامیشپ و  اریز  دیسر ، اههرجنح 

هب نیقفانم  ياهرمک  دنتفایم و  هدجس  تلاح  هب  نینمؤم  دوشیم و  فشک  رون  زا  یباجح  دومرف : هک  تسا  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 
. دننک هدجس  دنناوتیمن  دنامیم و  یقاب  مخ  تلاح 

. اهیتخس يدایز  ساره و  لوه و  تّدش  زا  ٌۀَّلِذ  ْمُهُقَهَْرت  ْمُهُراْصبَأ  ًۀَعِشاخ 
. دندوب ملاس  ایند  رد  َنوُِملاس  ْمُه  َو  ِدوُجُّسلا  َیلِإ  َنْوَعُْدی  اُوناک  ْدَق  َو 

دنتشاد . ار  هدجس  ییاناوت  اهنآ  ینعی  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
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هیلع و هّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  قح  زا  هک  هچنآ  زا  دوشیم  فشک  تسا و  یفخم  ناهنپ و  هک  يروما  زا  دوشیم  فشک  ینعی  هتفگ : یّمق  و 
. دنوشیم دوجس  هب  توعد  دناهدرک و  بصغ  هلآ 

نیا دـنیامن و  هدجـس  دـنناوتیمن  رگید  دوشیم و  واگ  ياهخاش  دـننام  نانآ  ياهندرگ  دوشیم و  فشک  نینمؤملا  ریما  يارب  هتفگ : یمق 
. دندرکن مالّسلا  هیلع  یلع  يهراب  رد  ار  ادخ  رما  تعاطا  ایند  رد  نانیا  نوچ  نانآ ، يارب  تسا  یتبوقع 

مالّـسلا هیلع  یلع  تیالو  هب  توعد  ایند  رد  ینعی  َنوُِملاس » ْمُه  َو  ِدوُجُّسلا  َیلِإ  َنْوَعُْدی  اُوناک  ْدَـق  َو  : » یلاعت يادـخ  لوق  يانعم  تسا  نیا  و 
. دنتشاد ییاناوت  اهنآ  هک  یلاح  رد  دندشیم 

. تسا نانآ  يارب  ییاسر  دیدهت  هلمج  نیا  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  ثیدح  ِثیِدَْحلا  اَذِهب  ُبِّذَُکی  ْنَم  َو  ِینْرَذَف 
. تشذگ فارعا  يهروس  رد  هیآ  نیا  ٌنِیتَم  يِْدیَک  َّنِإ  ْمَُهل  ِیْلمُأ  َو  َنوُمَْلعَی  ُْثیَح ال  ْنِم  ْمُهُجِرْدَتْسَنَس 

. تشذگ روط  يهروس  رد  هیآ  نیا  َنُولَْقثُم  ٍمَْرغَم  ْنِم  ْمُهَف  ًارْجَأ  ْمُُهلَئْسَت  ْمَأ 
. دننکیم مکح  دنوشیم و  زاینیب  وت  زا  هلیسو  نادب  هک  دنسیونیم  يزیچ  بیغ  زا  اهنآ  َنُوُبتْکَی  ْمُهَف  ُْبیَْغلا  ُمُهَْدنِع  ْمَأ 

ریبدـت و اهنآ و  تّیذا  رب  ای  نکن ، هلجع  اهنآ  رب  نیرفن  رد  شاب و  اهنآ  يهراب  رد  تراگدرورپ  مکح  رظتنم  َکِّبَر  ِمْکُِحل  شاب  رظتنم  ِْربْصاَف 
. نکن هلجع  اهنآ  رب  نیرفن  رد  نک و  ربص  تراگدرورپ  مکح  رطاخ  هب  شیوخ  ّقح  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  عنم  يهراب  رد  اهنآ  يهشیدنا 
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شموق يهبوت  داد ، باذع  يهدعو  ادخ  سپ  درک ، هلجع  شموق  رب  نیرفن  رد  هک  شابن  یّتم  نب  سنوی  دـننام  ِتوُْحلا  ِبِحاصَک  ْنُکَت  َو ال 

. دش راتفرگ  یهام  مکش  رد  درک و  رارف  اهنآ  زا  دش و  كانمشخ  سنوی  تشادرب ، اهنآ  زا  ار  باذع  تفریذپ و  ار 
. تساوخ شموق  يارب  باذع  ادخ  زا  ای  درک ، ادن  ار  ادخ  یهام  مکش  رد  يدان  ْذِإ 

. دوب كانهودنا  ینعی  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوب ، رپ  شموق  رب  مشخ  زا  ٌموُظْکَم  َوُه  َو 
. تسوا رب  ینابرهم  سنوی و  يهبوت  لوبق  زا  ترابع  تمعن  نآ  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَمِْعن  ُهَکَرادَت  ْنَأ  َْول ال 

. فقس هایگ و  تخرد و  زا  یلاخ  نامز  ِءارَْعلِاب  َِذُبَنل 
. داد رارق  شموق  لوسر  ار  وا  هرابود  تخادنا و  رادهیاس  ینیمز  هب  ار  وا  تخاس ، جراخ  یهام  مکش  زا  ار  وا  ُهُّبَر  ُهابَتْجاَف  ٌمُومْذَم  َوُه  َو 

یّلص دّمحم  َوُه  ام  َو  ( 51  ) ٌنُونْجََمل ُهَّنِإ  َنُولوُقَی  َو  َرْکِّذـلا  اوُعِمَـس  اََّمل  ْمِهِراْصبَِأب  َکَنوُِقلُْزَیل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُداـکَی  ْنِإ  َو  َنیِِحلاَّصلا  َنِم  ُهَلَعَجَف 
. مالّسلا هیلع  یلع  تیالو  نآرق  ای  نآرق ، ای  هلآ  هیلع و  هّللا 

يروط دسح  ضغب و  تّدش  زا  ماگنه  نآ  رد  نوچ  دش ، لزان  نآ  تئارق  نآرق و  لوزن  ماگنه  هیآ  نیا  دـناهتفگ : یـضعب  َنیَِملاْعِلل  ٌرْکِذ  اَّلِإ 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3425 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنزاس عورصم  ار  وا  ندرک  رظن  اب  دشیم  کیدزن  هک  دندرکیم  هاگن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب 
هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دش  لزان  یتقو  هیآ  نیا  تسا : هدمآ  ربخ  رد 
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رگیدـمه هب  راّفک  ماـگنه  نآ  رد  هک  هـالوم » ّیلع  اذـهف  هـالوم  تنک  نم  : » دومرف درک و  دـنلب  ار  وا  تفرگ و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  يوزاـب 

. تسا هناوید  مشچ  ود  ییوگ  دخرچیم ، هنوگچ  هک  دینک  هاگن  وا  نامشچ  هب  دنتفگیم :
یـضعب دندزیم و  مشچ  هک  دندوب  یناسک  دسا  ینب  رد  هک  هدش  تیاور  نوچ  تسا ، هدش  لزان  مخز  مشچ  يهراب  رد  دناهتفگ : یـضعب  و 

. دننزب مشچ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دنتساوخیم 
. دنکیم گید  لخاد  ار  رتش  ربق و  لخاد  ار  درم  دب  مشچ  تسا : هدمآ  تیاور  رد  و 

ياپ ياج  اجنآ  دومرف : درک و  دجـسم  پچ  تمـس  هب  هاگن  سپ  دومن ، رورم  ریدـغ  دجـسم  هب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  هدـش  تیاور 
يهمیخ اجنآ  دومرف : دنکفا و  رظن  رگید  بناج  هب  سپـس  هالوم » ّیلعف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

. دشابیم حاّرجلا  ةدیبع  یبا  هفیذح و  یلوم  ملاس  نالف و  نالف و 
هنوگچ هک  دینک  هاگن  وا  نامـشچ  هب  دنتفگ : رگید  یـضعب  هب  نانآ  زا  یـضعب  هدرک  دـنلب  ار  شتـسد  ترـضحنآ  دـندید  هک  یماگنه  سپ 

. دروآ ار  هیآ  نیا  دش و  لزان  مالّسلا  هیلع  لیئربج  عقوم  نیا  رد  سپ  تسا . هناوید  مشچ  ود  هک  ییوگ  دخرچیم 
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278 ص :  ۀّقاحلا .....  ةروس 

هراشا

. تسا هیآ  کی  هاجنپ و  رب  لمتشم  تسا و  یّکم  هروس  نیا 

278 ص :  ات 52 ..... ] تایآ 1  (: 69  ) ۀقاحلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ِۀَعِراْقلِاب ٌداع  َو  ُدوُمَث  َْتبَّذَک  ( 3  ) ُۀَّقاَْحلا اَم  َكارْدَأ  ام  َو  ( 2  ) ُۀَّقاَْحلا اَم  ( 1  ) ُۀَّقاَْحلا

اهِیف َمْوَْقلا  يَرَتَف  ًاموُسُح  ٍماَّیَأ  َۀَِینامَث  َو  ٍلاَیل  َْعبَس  ْمِْهیَلَع  اهَرَّخَـس  ( 6  ) ٍۀَِیتاع ٍرَـصْرَص  ٍحیِِرب  اوُِکلْهُأَف  ٌداع  اَّمَأ  َو  ( 5  ) ِۀَیِغاَّطلِاب اوُِکلْهُأَف  ُدوُمَث  اَّمَأَف 
(9  ) ِۀَئِطاْخلِاب ُتاکِفَتْؤُْملا  َو  ُهَْلبَق  ْنَم  َو  ُنْوَعِْرف  َءاج  َو  ( 8  ) ٍۀَِیقاب ْنِم  ْمَُهل  يَرت  ْلَهَف  ( 7  ) ٍۀَیِواخ ٍلَْخن  ُزاجْعَأ  ْمُهَّنَأَک  یعْرَص 

(12  ) ٌۀَیِعاو ٌنُذُأ  اهَیِعَت  َو  ًةَرِکْذَت  ْمَُکل  اهَلَعْجَِنل  ( 11  ) ِۀَیِراْجلا ِیف  ْمُکاْنلَمَح  ُءاْملا  یَغَط  اََّمل  اَّنِإ  ( 10  ) ًۀَِیبار ًةَذْخَأ  ْمُهَذَخَأَف  ْمِهِّبَر  َلوُسَر  اْوَصَعَف 
(14  ) ًةَدِحاو ًۀَّکَد  اتَّکُدَف  ُلابِْجلا  َو  ُضْرَْألا  ِتَلِمُح  َو  ( 13  ) ٌةَدِحاو ٌۀَْخفَن  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفن  اذِإَف 

ٌۀَِینامَث ٍذـِئَمْوَی  ْمُهَقْوَف  َکِّبَر  َشْرَع  ُلِمْحَی  َو  اِهئاجْرَأ  یلَع  ُکَـلَْملا  َو  ( 16  ) ٌۀَیِهاو ٍِذئَمْوَی  َیِهَف  ُءامَّسلا  ِتَّقَْـشنا  َو  ( 15  ) ُۀَِعقاْولا ِتَعَقَو  ٍذـِئَمْوَیَف 
(19  ) ْهَِیباتِک اُؤَْرقا  ُمُؤاه  ُلوُقَیَف  ِِهنیِمَِیب  َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأَف  ( 18  ) ٌۀَِیفاخ ْمُْکنِم  یفَْخت  َنوُضَرُْعت ال  ٍِذئَمْوَی  ( 17)

ِیف ُْمتْفَلْسَأ  اِمب  ًائِینَه  اُوبَرْشا  َو  اُولُک  ( 23  ) ٌۀَِیناد اُهفوُُطق  ( 22  ) ٍۀَِیلاع ٍۀَّنَج  ِیف  ( 21  ) ٍۀَیِضار ٍۀَشیِع  ِیف  َوُهَف  ( 20  ) ْهَِیباسِح ٍقالُم  یِّنَأ  ُْتنَنَظ  یِّنِإ 
(24  ) ِۀَِیلاْخلا ِماَّیَْألا 

یِّنَع ینْغَأ  ام  ( 27  ) َۀَیِـضاْقلا َِتناک  اهَْتَیل  ای  ( 26  ) ْهَِیباسِح اـم  ِرْدَأ  َْمل  َو  ( 25  ) ْهَِیباتِک َتُوأ  َْمل  ِینَْتَیل  اـی  ُلوُقَیَف  ِِهلامِِـشب  َُهباـتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأ  َو 
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(29  ) ْهَِیناْطلُس یِّنَع  َکَلَه  ( 28  ) ْهَِیلام
َو ال ( 33  ) ِمیِظَْعلا ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  ـال  َناـک  ُهَّنِإ  ( 32  ) ُهوُُکلْساَف ًاعارِذ  َنوُْعبَـس  اهُعْرَذ  ٍۀَلِْـسلِس  ِیف  َُّمث  ( 31  ) ُهوُّلَـص َمیِحَْجلا  َُّمث  ( 30  ) ُهوُّلُغَف ُهوُذُخ 

(34  ) ِنیِکْسِْملا ِماعَط  یلَع  ُّضُحَی 
َنوُرِْصُبت ام ال  َو  ( 38  ) َنوُرِْصُبت اِمب  ُمِْسقُأ  الَف  ( 37  ) َنُؤِطاْخلا َّالِإ  ُُهلُکْأَی  ال  ( 36  ) ٍنِیلْسِغ ْنِم  َّالِإ  ٌماعَط  َو ال  ( 35  ) ٌمیِمَح انُهاه  َمْوَْیلا  َُهل  َْسیَلَف 

(39)
َنیَِملاْعلا ِّبَر  ْنِم  ٌلیِْزنَت  ( 42  ) َنوُرَّکَذـَت ام  ًالِیلَق  ٍنِهاک  ِلْوَِقب  َو ال  ( 41  ) َنُونِمُْؤت ام  ًالِیلَق  ٍرِعاش  ِلْوَِقب  َوُه  اـم  َو  ( 40  ) ٍمیِرَک ٍلوُسَر  ُلْوََقل  ُهَّنِإ 

(44  ) ِلیِواقَْألا َضَْعب  اْنیَلَع  َلَّوَقَت  َْول  َو  ( 43)
َّنَأ ُمَْـلعََنل  اَّنِإ  َو  ( 48  ) َنیِقَّتُْمِلل ٌةَرِکْذََـتل  ُهَّنِإ  َو  ( 47  ) َنیِزِجاح ُْهنَع  ٍدَـحَأ  ْنِم  ْمُْکنِم  امَف  ( 46  ) َنِیتَْولا ُْهنِم  اـنْعَطََقل  َُّمث  ( 45  ) ِنیِمَْیلِاب ُْهنِم  انْذَـخََأل 

(49  ) َنِیبِّذَکُم ْمُْکنِم 
(52  ) ِمیِظَْعلا َکِّبَر  ِمْسِاب  ْحِّبَسَف  ( 51  ) ِنیِقَْیلا ُّقََحل  ُهَّنِإ  َو  ( 50  ) َنیِِرفاْکلا یَلَع  ٌةَرْسََحل  ُهَّنِإ  َو 
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279 ص :  همجرت ..... :

. هّقاح
. تسیچ هّقاح 

.؟ تسیچ هّقاح  یناد  هچ  و 
. دنتشاگنا غورد  ار  تمایق ]  ] بوک مه  رد  داع ، دومث و  موق 

يدوبان هب  دوخ  نایغط  رثا  رب  دومث ، اما  و 
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. دندش هدیشک 
. دندش هدیشک  يدوبان  هب  نکناینب  درس و  تخس  يدابدنت  اب  داع ، اما  و 

امرخ ناشیا  ییوگ  ینیب ، هداتفا  رد  اپ  زا  لاح  نآ  رد  ار  موق  نآ  تشاـمگ و  ناـنآ  رب  هتـسویپ  زور  تشه  بش و  تفه  ار  نآ  دـنوادخ  هک 
. هدش نکهشیر  دنتسه  ینانب 

.؟ ینیبیم هدنامزاب  ناشیا  زا  يرثا  ایآ  سپ 
. دندروآ شیپ  نایغط  راسنوگن ، ياهرهش  لها ]  ] وا و ناینیشیپ  نوعرف و  و 

. تفرگ ورف  تخس  ياهذخاؤم  هب  ار  نانآ  دنوادخ ]  ] هاگنآ دندرک ، ینامرفان  ناشراگدرورپ  ربمایپ  زا  سپس 
. میدرک راوس  یتشک  رد  ار  امش  درک ، نایغط  بالیس  هک  هاگنآ  ام 

. دریگارف ار  نآ  اشوین  ياهشوگ  مینادرگ و  امش  يارب  يزومآ  دنپ  ار  نآ  ماجنا  رس  ات 
. دوش هدیمد  روص  رد  هناگی  یمد  نوچ  و 

. دوش هدیبوک  مه  رد  هرابکی  هدش و  هتشادرب  اههوک  نیمز و  و 
. دهد يور  تمایق ] ي   ] هعقاو يزور  نینچ  رد  سپ 

. تسا دنویپ  تسس  يزور  نینچ  رد  نآ  دفاکشب و  مه  زا  نامسآ  و 
. دننکیم لمح  ناشزارف  رب  نت  تشه  زور  نآ  رد  ار  تراگدرورپ  شرع  دنشاب و  هداتسیا  نامسآ ] ي   ] اههرانک رب  ناگتشرف  و 
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. دنامن هدیشوپ  ناتزار  چیه  دیوش و  هضرع  دنوادخ ] رب   ] يزور نینچ  رد 
. دیناوخب ارم  يهمانراک  دییایب  دیوگ  هنامداش ] ، ] دوش هداد  شتسار  تسد  هب  شاهمانراک  هک  سک  ره  سپس 

. دش مهاوخ  هجاوم  دوخ  باتک  باسح و  اب  هک  متسنادیم  نیقی  هب 
. تسا ياهدیدنسپ  یگدنز  رد  وا  هاگنآ 

. نیرب یتشهب  رد 
. تسا سرتسد  شیاههویم  هک 

. دیماشایب دیروخب و  ییاراوگ  هب  دیاهداد ، ماجنا  هتشذگ  ناراگزور  رد  هچنآ  رطاخ  هب  دنیوگ ] نانآ  هب  ]
. دشیمن هداد  نم  هب  ماهمانراک  شاک  يا  دیوگ  هنادنمگوس ] ، ] دوش هداد  ماجنا  شپچ  تسد  هب  شاهمانراک  هک  یسک  اما  و 

. تسیچ مباتک  باسح و  متسنادیمن  و 
. دوب هدنهد  هلصیف  گرم ]  ] نآ شاک 

. دماین نم  راک  هب  نم  لانم  لام و 
. تفرب متسد  زا  نم  هاگتسد 

، دینک شدنب  رد  دیریگ و  ورف  ار  وا  دنیوگ ] ]
. دیروآرد شخزود  هب  سپس 

. دینک شدنب  تسا ، عرذ  داتفه  شلوط  هک  يریجنز  رد  سپس 
. دیزرویمن نامیا  گرزب  دنوادخ  هب  وا  هک 

. درکیمن بیغرت  اونیب  ماعطا  رب  و 
. درادن یتسود  اجنیا  زورما و  لاح 

. هبادرز زج  هب  یکاروخ ، هن  و 
. دنروخیمن ناراکاطخ  زج  ار  نآ  هک 

. مروخیم دنگوس  دینیبیم  هچنآ  هب  سپ 
. دینیبیمن هچنآ  هب  و 

. تسا یمارگ  يهداتسرف  نخس  نآرق ]  ] نآ هک 
. دیروآیم نامیا  كدنا  هچ  تسین ، يرعاش  چیه  نخس  و 

و
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. دیریگیم دنپ  كدنا  هچ  تسین ، ینهاک  چیه  نخس 
. تسا نایناهج  راگدرورپ  يوس  زا  ياهداتسرف  ورف  و 

. تسبیم ینانخس  ام  رب  رگا  و 
. میتفرگیم ار  شتسار  تسد 

. میدرکیم عطق  ار  شگرهاش  سپس 
. دوبن وا  عفادم  امش  زا  کی  چیه  و 

. تسا ناراگزیهرپ  يارب  يزومآ  دنپ  نآ  و 
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. دنتسه یناگدننک  بیذکت  امش  نایم  زا  هک  مینادیم  نیقی  هب  ام  و 
. تسا نارفاک  رب  یترسح  يهیام  مایپ ،]  ] نآ و 

. تسا نیقیلا  قح  مایپ ،]  ] نآ و 
. يوگ حیبست  تسا ، گرزب  هک  تراگدرورپ  مان  هب  سپ 

281 ص :  ریسفت ..... 

. دش تباث  ای  بجاو  ینعی  ّقح »  » زا ۀّقاحلا »  » ظفل ُۀَّقاَْحلا  اَم  ُۀَّقاَْحلا 
. ندرک هبلغ  هبلاغم و  زا  هّقحا » هتققحف  هتققاح ،  » زا رصن »  » باب زا  ّقحی » ّقح   » زا ای 

رب تمایق  هک  تسا  نیا  باب  زا  اـی  تسا  تباـث  قّقحم و  تماـیق  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هّقاـح »  » هب تماـیق  ندـیمان  دوش ، هتفرگ  اـنعم  ره  هب 
رد لطاب  دوشیم ، تباث  تمایق  رد  ّقح  تسا و  ّقح  تمایق  رد  روما  هک  تسا  نیا  باب  زا  ای  دزاسیم  لطاب  ار  نانآ  دنکیم و  هبلغ  نیرفاک 

ياج هب  رهاظ  مسا  ندروآ  تمایق و  زا  ماهفتـسا  دـشابیم ، فوصوم  ّقلعتم  لاح  هب  فصو  لیبق  زا  هلمج  هجیتن  رد  دوشیم و  لـطاب  اـجنآ 
. دشابیم بّجعت  نتخیگنارب  تشادگرزب و  يارب  ریمض 

رهاظ مسا  ندروآ  دنکیم ، هغلابم  رب  تلالد  هک  يراکنا  ماهفتسا  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نتـسناد  راکنا  ُۀَّقاَْحلا  اَم  َكارْدَأ  ام  َو 
. دنکیم میخفت  تشادگرزب و  رب  تلالد  اهنیا  يهمه  ماهفتسا ، ندروآ  ریمض ، ياج  هب 
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. دبوکیم شیاهتشحو  ساره و  لوه و  اب  ار  راّفک  ياهلد  تمایق  نوچ  هدش ، هدیمان  هعراق »  » تمایق زور  ِۀَعِراْقلِاب  ٌداع  َو  ُدوُمَث  َْتبَّذَک 

زا ات  دـننک  رظن  شیوخ  تبقاع  ماجنا و  رـس  تمایق و  بیذـکت  هب  راّفک  نیا  سپ  دـنبوکیم ، شتآ  زا  ییاههنایزات  اـب  ار  ناـنآ  ياهرـس  اـی 
. دنتسیا زاب  بیذکت 

. تشذگ رّرکم  هچنانچ  ّدح ، زا  شیب  يهزرل  ادص و  ِۀَیِغاَّطلِاب  اوُِکلْهُأَف  ُدوُمَث  اَّمَأَف 
رـصرص داب  ناـیب  رمق  يهروس  رد  تلّـصف و  يهروس  رد  تسا ، هتـشذگ  رّرکم  داـع  موق  ناتـساد  ٍۀَِـیتاع  ٍرَـصْرَص  ٍحـیِِرب  اوُِکلْهُأَـف  ٌداـع  اَّمَأ  َو 

. تشذگ
. تشذگ اقباس  زین  دومث  داع و  يهّصق  تشذگ و  هناگتشه  ياهزور  نایب  رمق  يهروس  رد  ٍماَّیَأ  َۀَِینامَث  َو  ٍلاَیل  َْعبَس  ْمِْهیَلَع  اهَرَّخَس 

. دشاب عنام  ای  عطاق  يانعم  هب  مساح »  » عمج تسا  نکمم  تسا و  راک  رد  یگتسخ  یموش و  يانعم  هب  هّمض  اب  موسح »  » ظفل ًاموُسُح 
هب هام  هتفگ : یمق  دوشب . اهنآ  عنام  اـی  دـنکیم ، عطق  ار  ناـنآ  تاـیح  هک  يزور  تشه  اـی  یلاوتم ، زور  اـی  موش ، زور  تشه  هیآ  ياـنعم  و 

. دوب هدش  سحن  لحز  ببس 
. ینیبیم یناگدرم  اجنآ  رد  ار  موق  یعْرَص  اهِیف  َمْوَْقلا  يَرَتَف 

درک . یلاخ  وت  لخن  تخرد  هب  هیبشت  حاورا  جورخ  زا  سپ  ار  اهنآ  یلاخ ، وت  يامرخ  تخرد  دننام  ٍۀَیِواخ  ٍلَْخن  ُزاجْعَأ  ْمُهَّنَأَک 
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ینعی هدش ، هدناوخ  اب  يهحتف  فاق و  يهرسک  اب  هلبق » نم   » ظفل نوعرف و  زا  لبق  ياهتّما  ُهَْلبَق  ْنَم  َو  ُنْوَعِْرف  َءاج  َو  ٍۀَِیقاب  ْنِم  ْمَُهل  يَرت  ْلَهَف 
. دنتسه وا  ناوریپ  زا  نوعرف و  دزن  هک  یناسک 

. هدش هدینادرگرب  طول  موق  رب  هک  ییاهرهش  طول و  موق  ياههیرق  ُتاکِفَتْؤُْملا  َو 
. تفرگ ار  اهنآ  ناشراگدرورپ  ْمُهَذَخَأَف  ْمِهِّبَر  َلوُسَر  اْوَصَعَف  اطخ  ِۀَئِطاْخلِاب 

. میداد باذع  اهنآ  هب  اهنآ  ياطخ  زا  رتدایز  ای  یتشز ، رد  اهنآ  لمع  يدایز  دننام  ًۀَِیبار  ًةَذْخَأ 
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. درک نایغط  حون  تّما  رد  بآ  هک  یتقو  ُءاْملا  یَغَط  اََّمل  اَّنِإ 
. میدرک لمح  یتشک  رد  ناتناردپ  بالصا  رد  ار  امش  دوخ  ار و  امش  ناردپ  ینعی  يراج ، یتشک  ِۀَیِراْجلا  ِیف  ْمُکاْنلَمَح 

ٌۀَیِعاو ٌنُذُأ  اهَیِعَت  َو  ًةَرِکْذَت  ْمَُکل  اهَلَعْجَِنل 
يارب دـنپ  يروآداـی و  هرکذـت و  اـهراک  نیا  يهمه  نینمؤم  نداد  تاـجن  نیرفاـک و  ندرک  كـاله  یتشک ، رد  امـش  لـمح  بآ ، ناـیغط 

. دینش دهاوخ  ار  نآ  نادنمشوه  ییاونش  شوگ  تسامش و 
رما نم  هب  یلاعت  يادـخ  یلع  اـی  دومرف ، مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  تیاور  لـیوأت  هب  هراـشا  يارب  و 

، یـشاب رایـشه  اونـش و  وت  هک  ادخ  رب  تسا  ّقح  يراد ، اونـش  شوگ  وت  مزومایب و  ار  وت  منادرگن ، رود  منادرگ و  کیدزن  ار  وت  هک  هدومرف 
« ٌۀَیِعاو ٌنُذُأ  اهَیِعَت  َو  : » دش لزان  هیآ  نیا  سپ 

. تسا لیوأت  هب  ياهراشا  رصتخم  ثیدح  نیا  رد  .و 
نیمز زا  روش  يایرد  بآ  یتقو  تسا : ثیدح  نیا  رد  نوچ 
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یتشک نآ  هک  میدرک  لمح  حون  یتشک  رد  ار  امـش  دـندرک ، نایغط  هدیـسر  مه  هب  بآ  ود  درک ، تاقالم  اهاوه  نامـسآ  بآ  اب  ییـالویه 

نآ هک  تسا  تیالو  یتشک  ای  ددرگیم ، كاله  دیامن  فّلخت  سک  ره  دنکیم و  ادیپ  تاجن  دش  راوس  ار  نآ  سک  ره  هک  تسا  تعیرش 
دنکیم و ادـیپ  تاجن  دـش  راوس  سک  ره  تسا  مالّـسلا  هیلع  حون  يهنیفـس  لثم  وا  ترتع  لثم  هک  تسا ، یقیقح  يهدـنهد  تاجن  بکرم 

. دوشیم كاله  نآ  زا  يهدننک  فّلخت 
روما يروآداـی  هرکذـت و  تسا  تقیرط  اـی  تعیرـش  ناـمه  هک  یتشک  دوخ  اـی  یتشک ، ندـش  راوس  اـی  بآ ، ناـیغط  زا  اـهراک  نیا  يهمه 
ینعی تسا  رادـیب  اونـش و  ياهـشوگ  يروآداـی  هرکذـت و  نیا  اـی  دراپـسیم ، یـشوگب  ار  نآ  بادآ  تـقیرط  اـی  تعیرـش  تـسا و  ترخآ 

. دراپسب شوه  هب  ار  نآ  دنیبیم  دونشیم و  هچ  ره  هک  دراد  ار  نآ  ّتیحالص 
هک ماهتـساوخ  ّلـج  ّزع و  يادـخ  زا  یلع  اـی  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  دـش  لزاـن  هیآ  نیا  یتـقو  تسا : هدـمآ  تیاور  رد 

. دهد رارق  وت  شوگ  ار  دنمشوه  اونش و  ییاهشوگ 
. هدب رارق  مالّسلا  هیلع  یلع  شوگ  ار  نآ  اهلا  راب  دومرف : يرگید  تیاور  رد 

لیـصفت ار  نآ  دیدهت  داجیا  ساره و  لوه و  نتخیگنارب  تهج  درک ، رکذ  ار  نآ  یگرزب  تمایق و  یتقو  ٌةَدِحاو  ٌۀَْخفَن  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفن  اذِإَف 
. داد

: یلاعت يادخ  لوق  دننام  تسا ، نآ  تلوهس  راصتخا و  هب  راعشا  يارب  خفن  ندوب  یکی  هب  فیصوت  تسا و  مّود  ای  لّوا  خفن  خفن  زا  دوصقم 
دوش . دنلب  دوخ  ياج  زا  نیمز  ُضْرَْألا  ِتَلِمُح  َو  ِرَصَْبلِاب » ٍحْمَلَک  ٌةَدِحاو  اَّلِإ  انُْرمَأ  ام  َو  »
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. تسا خفن  فیصوت  دننام  ةدحاو »  » هب فیصوت  دنوشیم و  هتسکش  درخ و  هوک  نیمز و  ًةَدِحاو  ًۀَّکَد  اتَّکُدَف  ُلابِْجلا  َو 

. دوشن هدید  نآ  رد  يدنلب  یتسپ و  چیه  هک  دوشیم  زاب  يارحص  دننام  نیمز  هک  تسا  نیا  دوصقم 
. تسا یمتح  نآ  عوقو  هک  هدش  هدیمان  هعقاو  تهج  نآ  زا  تمایق  تمایق ، ُۀَِعقاْولا  ِتَعَقَو  ٍِذئَمْوَیَف 

. دوش تسس  زور  نآ  رد  نامسآ  تمظع  اب  يانب  ٌۀَیِهاو  ٍِذئَمْوَی  َیِهَف  ُءامَّسلا  ِتَّقَْشنا  َو 
. دنریگیم رارق  نامسآ  فارطا  رب  ترثک  نآ  اب  هکئالم  سنج  اِهئاجْرَأ  یلَع  ُکَلَْملا  َو 

زور هک  هاگنآ  دـنرفن و  راهچ  زورما  شرع  نیلماح  هدـش : تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا  ٌۀَِـینامَث  ٍذـِئَمْوَی  ْمُهَقْوَف  َکِّبَر  َشْرَع  ُلِمْحَی  َو 
. دنوشیم رفن  تشه  عومجم  رد  دننکیم و  کمک  هنآ  هب  رگید  رفن  راهچ  دوش  تمایق 
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راهچ تسام و  زا  رفن  راهچ  دنشابیم ، رفن  تشه  تسا - ملع  زا  ترابع  شرع  و  شرع - نیلماح  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 
. دهاوخب ادخ  هک  سک  ره  زا  رگید 

نامه هب  یلاعت  يادخ  یقارـشا  هفاضا  نآ  هک  تسا  قلطم  دوجو  یهجو  هب  ملع و  یهجو  هب  تاقولخم و  يهمه  یهجو  هب  شرع  هک  نادـب 
. دنشابیم بّرقم  هکئالم  اهنآ  هک  دنتسه  هکئالم  راهچ  لوزن  رد  شرع  نیلماح  تسا و  یلاعت  ّقح  يوس  هب  هک  تسا  یهجو 

شرع  نیلماح  یلاعت  يادخ  يوس  هب  سوفن  تشگزاب  دوعص و  رد 
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تاجرد نیرتالاب  هب  هک  دنـشابیم  نیلـسرم  ءایبنا  زا  لماک  سوفن  زا  رگید  راهچ  بّرقم و  ياههکئالم  زا  اهنآ  راهچ  هک  دـنوشیم ، تشه 
. دناهتشگ دحّتم  بّرقم  ياههکئالم  اب  هدیسر و  نیلماک 

ای تلـصخ  ای  لعف  ای  سفن  تفـص  ۀـیفاخ »  » ظفل ٌۀَِـیفاخ  هدـش  هدـناوخ  ود  ره  ءای  ءات و  اب  یفخت » ال   » ظفل ْمُْکنِم  یفَْخت  َنوُضَْرُعت ال  ٍذـِئَمْوَی 
. ثینأت هن  تسا  هغلابم  يارب  ءات »  » ظفل تسا و  لعاف  مسا  ای  ردصم  ای  تسا ، ینهذ  روطخ 

: دیوگیم یلاحشوخ  زا  ُلوُقَیَف  ِِهنیِمَِیب  لامجا  رب  لیصفت  فطع  لیبق  زا  تسا  فطع  هلمج  نیا  َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأَف 
رئامـض دـننام  دوشیم ، قحلم  نآ  هب  باطخ  فاک  ددرگیم و  دودـمم  یهاـگ  دـشابیم ، ذـخ »  » لـعف مسا  اـه »  » ظـفل ْهَِیباـتِک  اُؤَْرقا  ُمُؤاـه 

فاک قاحلا  زا  هزمه  فیرـصت  اب  یهاگ  دوشیم ، درفم  هینثت و  عمج و  بطاخم  لاح  بسح  رب  دوشیم و  يراس  هغیـص  تسا و  فّرـصتم 
. دوشیم لصاح  انغتسا  نآ  فیرصت  باطخ و 

. ّنؤاه مؤاه و  امؤاه ، هزمه ، هرسک  اب  ءاه  هزمه ، يهحتف  اب  ءاه  دوشیم : هتفگ  سپ 
اذـل نونظ ، دـننام  تسا  زیاج  مولعم  زا  ملع  كاکفنا  دـشابیم و  نآ  تاـمولعم  اـب  ریغم  سفن  مولع  نوچ  ْهَِیباـسِح و  ٍقـالُم  یِّنَأ  ُْتنَنَظ  یِّنِإ 

. دوشیم اهنامگ  نونظ و  هب  ریبعت  اهملع  زا  تاقوا  رتشیب 
قبط رب  سپ  منکیم  تاقالم  مراگدرورپ  دزن  ار  مباسح  هک  متـشاد  نیقی  اـیند  رد  نم  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  تشذـگ و  رّرکم  هچناـنچ 

. مدرک لمع  شیوخ  نیقی 
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زا ار  ناشنانمشد  ناتسود و  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  دنکیم و  هبـساحم  تّما  نآ  نامز  ماما  زا  یتّما  ره  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
«. َنُوفِْرعَی ٌلاجِر  ِفارْعَْألا  یَلَع  َو  : » ادخ لوق  يانعم  تسا  نیا  دنسانشیم و  هفایق  امیس و 

باسح نودب  دنهدیم  ناشتسار  تسد  هب  ار  ناشنارادتسود  يهمان  دنسانشیم ، ار  مدرم  يامیـس  هک  دنـشابیم  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  نانیا  و 
هب هاگره  هّمئا  ناتـسود  دنوریم ، شتآ  يوس  هب  باسحیب  هک  دـنهدیم  اهنآ  پچ  تسد  هب  ار  ناشنانمـشد  يهمان  دـنوریم و  تشهب  هب 

«. هیباسح قالم  ّینا  تننظ  ّینا  هیباتک  اؤرقا  مؤاه  : » دنیوگیم ناشناردارب  هب  دننک  رظن  شیوخ  لامعا  يهمان 
. تسا ۀّیضرم »  » يانعم هب  ۀیضار » : » دناهتفگ یضعب  تسا و  یضار  یگدنز  نآ  هب  یگدنز  نآ  بحاص  ٍۀَیِضار  ٍۀَشیِع  ِیف  َوُهَف 

. تسا رتالاب  اهتشهب  يهمه  زا  هک  یتشهب  ٍۀَِیلاع  ٍۀَّنَج  ِیف 
باب زا  بنعلا » فطق  ، » تسا هدـش  هدـیچ  ياـههویم  ماـن  تسروگنا و  يهشوخ  ياـنعم  هب  هرـسک  اـب  فطق »  » عمج فوطق »  » ظـفل اـُهفوُُطق 

. دیچ ار  روگنا  ینعی  برض » »
. تسا کیدزن  هتسشن  هداتسیا و  هک  یسک  يارب  هدیسر  اهنآ  ندیچ  تقو  هک  نآ  ياههویم  ٌۀَِیناد 

. تسا لوق  ریدقت  هب  فنأتسم  ای  لاح  هلمج  نیا  اُولُک 
. دیداد ماجنا  هتشذگ  رد  هک  یبوخ  لامعا  ِۀَِیلاْخلا  ِماَّیَْألا  ِیف  ُْمتْفَلْسَأ  اِمب  ًائِینَه  اُوبَرْشا  َو 

هیآ  نیا  دناهتفگ : یضعب  ِِهلامِِشب  َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأ  َو 
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. تسا هدش  لزان  هیواعم  يهراب  رد 

هب نم  لمع  يهمان  شاک  دیوگیم : دنیبیم  ار  تشز  ياهلمع  تبث  دب و  تبقاع  نوچ  ْهَِیباسِح  ام  ِرْدَأ  َْمل  َو  ْهَِیباتِک  َتُوأ  َْمل  ِینَْتَیل  ای  ُلوُقَیَف 
. دشیمن هداد  متسد 

. مدشیمن هدنز  مدرمیم و  شاک  يا  اهَْتَیل  ای 
. مدشیمن هدنز  رگید  َۀَیِضاْقلا  َِتناک 

. دالوا لاوما و  زا  متشاد  هک  هچنآ  درکن  زاینیب  ارم  باذع  زا  ایادخ  ینْغَأ  ام 
. درکن زاینیب  ارم  مدوب  هدرک  عمج  ار  اهنآ  ایند  رد  هک  نم  لاوما  ای  لاوما ، دالوا و  ناوریپ و  زا  دوب  نم  يارب  هک  هچنآ  ْهَِیلام  یِّنَع 

ار نآ  هک  نم  ناطلـس  اـی  تفر ، نیب  زا  دادیم  اـیند  رد  ار  ییاـهراک  روتـسد  نم  هب  هک  نم  ندوب  طّلـسم  اـی  تنطلـس  ْهَِیناْطلُـس  یِّنَع  َکَـلَه 
. تفر نیب  زا  مدادیم  رارق  ادخ  دزن  عیفش  مدوخ  يارب  ای  مدادیم ، رارق  ادخ  کیرش 

. تسا لوق  ریدقت  هب  فنأتسم  ای  لاح  هلمج  نیا  ُهوُذُخ 
. دییامن مّنهج  لخاد  ار  وا  ُهوُّلَص  َمیِحَْجلا  َُّمث  ُهوُّلُغَف 

زا هقلح  کی  رگا  هک  هدرک  فیصوت  نینچ  نیا  ار  ریجنز  هلسلس  نآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ُهوُُکلْساَف  ًاعارِذ  َنوُْعبَـس  اهُعْرَذ  ٍۀَلِْـسلِس  ِیف  َُّمث 
. دوشیم بآ  نآ  ترارح  شتآ و  زا  ایند  دوش  هداد  رارق  ایند  رد  نآ 

«. رخآ ات  اهُعْرَذ ...  ٍۀَلِْسلِس  ِیف  : » دومرف یلاعت  يادخ  هک  دوب  هلسلس  نآ  بحاص  هیواعم  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 
رد  مدوب  مالّسلا  هیلع  مردپ  تشپ  نم  دومرف : هک  تسا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
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هب يدرم  تسا و  ریجنز  شندرگ  رد  هک  تسا  يدرمریپ  وا  مدـید  ناهگان  مدرک  هاگن  شرطاق  هب  یتقو  دوب ، شرطاـق  رب  راوس  وا  هک  یلاـح 

. تسا ناور  نآ  لابند 
، دیهدن بآ  وا  هب  تفگ : دوب  وا  رـس  تشپ  هک  درم  نآ  هدـب ، بآ  نم  هب  نک و  باریـس  ارم  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  يا  تفگ : سپ 

. دنکن باریس  ار  وا  ادخ 
. دوب هیواعم  درم  نآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 

. تسا راّبج  رگمتس و  داتفه  زا  ترابع  نطاب  رد  يرتم  داتفه  يهلسلس  يانعم  هتفگ : یمق 
ریبعت تهج  ود  نیا  زا  تّیکلم ، هب  یهجو  ّتیناویح و  هب  یهجو  ياراد  وا  سفن  تسا و  هدش  عقاو  ّتیکلم  ّتیناویح و  نیب  ناسنا  هک  نادـب 

. دوشیم تسار  پچ و  هب 
تسا و تّیناویح  رـس  تشپ  هک  دوشیم  تبث  سفن  زا  تمـس  نآ  رد  راک  نآ  دـهد  ماجنا  يراک  ّتیناویح  يههجو  تهج و  زا  ناـسنا  رگا 

. تسا تائّیس  اهیدب و  هدنسیون  تسد  رد  هک  تسا  لمع  يهمان  نآ  يازا  رد 
ناهانگ یـصاعم و  زا  ای  دـشاب ، اهتعاط  زا  تروص  بسح  رب  لمع  نآ  هاوخ  دـنکیم ، تبث  يهمان  رد  اهیدـب  هدنـسیون  ار  لـمع  نآ  سپ 

لمع دوش  هتخیگنارب  ثوعبم و  تمایق  زور  رد  هدننک  لمع  نآ  هک  هاگنآ  دنک و  انز  ای  دناوخب  زامن  هدش : دراو  یبصان  ّقح  رد  اذل  دشاب و 
تهج نامه  زا  هتـشون  اهیدـب  يهدنـسیون  هک  شلمع  يهمان  دوشیم و  مّسجم  لـّثمتم و  دـشابیم  تسپ  سفن  يهحفـص  رد  هک  وا  راـک  و 

. تسا ناسنا  سفن و  پچ  لامش و  هک  دیآیم 
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رد هک  تسا  یباتک  نآ  ءازا  رد  هک  دوشیم  تبث  یکلم  سفن  يهحفـص  رد  تسخن  لمع  نآ  دـشاب  یکلم  يهیحاـن  زا  وا  لـمع  رگا  اـّما  و 
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تروص بسح  رب  لمع  نآ  هاوخ  دنکیم ، تبث  تانـسح  يهمان  رد  ار  لمع  نآ  اهیبوخ  يهدنـسیون  هک  تساهیبوخ ، يهدنـسیون  تسد 
. اهیبوخ تانسح و  زا  ای  دشاب  تائّیس  اهیدب و  زا 

رد هک  لمع  تروص  دوشیم  هتخیگنارب  تمایق  رد  لمع  نیا  هک  هاگنآ  تساـهیبوخ و  هب  اهیدـب  ندـش  لیدـبت  هوجو  زا  یکی  اـنعم  نیا  و 
رد شسفن و  يهحفص  رد  ار  شلمع  تروص  دوشیم و  هدروآ  تهج  نامه  زا  شاهمان  دوشیم ، لّثمتم  تسا  سفن  يالاب  تسار و  فرط 
ُهَّنِإ ْهَِیباتِک » اُؤَْرقا  ُمُؤاه  : » دیوگیم یلاحشوخ  رورس و  دجو و  تّدش  زا  دوشیم و  لاحـشوخ  دنیبیم و  ییابیز  یبوخ و  تیاهن  رد  شاهمان 
رب هن  هماـّلع و  هّوق  بسح  رب  هن  دوبن ، یبوخ  راـک  ياراد  ریخ و  بحاـص  وا  ِنیِکْـسِْملا  ِماـعَط  یلَع  ُّضُحَی  ـال  َو  ِمیِظَْعلا  ِهَّللاـِب  ُنِمُْؤی  ـال  َناـک 

. هلاّمع يهّوق  بسح 
دوـشیم و عـطقنم  ینامـسج  ياهتبـسن  اریز  تسین ، زور  نآ  رد  یکیدزن  شیوـخ و  رواـی و  وا  يارب  رگید  ٌمیِمَح  اـنُهاه  َمْوَْـیلا  ُهـَل  َْسیَلَف 

. تسا هتشادن  هک  مه  یهلا  یناحور و  ياهتبسن 
هن تلاح  نیا  رد  فقوم و  نیا  رد  وا  سپ  ّصاخ ، ای  ماع  تعیب  يهلیـسو  هب  ادـخ  هب  نامیا  اب  رگم  دوشیمن  یناـحور  تبـسن  لوصح  نوچ 

. یناحور یشیوخ  هن  دراد و  ینامسج  شیوخ 
. هلاسغ دننام  دیآیم  نوریب  نتسش  ماگنه  نآ  وحن  سابل و  زا  هک  تسا  یفیثک  بآ  نیلسغ  ٍنِیلْسِغ  ْنِم  اَّلِإ  ٌماعَط  َو ال 
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. دشاب دیدش  نآ  ترارح  هک  هچنآ  دیآیم ، نوریب  شتآ  لها  ياهتسوپ  زا  هک  تسا  يزیچ  زین  و 

ضوع ات  درکیمن  ماعطا  ار  یـسک  شدوخ  ماعط  زا  وا  نوچ  دوشیمن ، هداد  وا  هب  نیلـسغ  زج  یماـعط  تسا و  شتآ  رد  یتخرد  ماـن  زین  و 
. دنهدب وا  هب  بوخ  هزیکاپ و  ماعط  نآ 

. اطخ ای  دمع  هب  درک  هانگ  ینعی  لجّرلا » ئطخ   » زا ناراکهانگ ، َنُؤِطاْخلا  اَّلِإ  ُُهلُکْأَی  ال 
. تسا عیاش  مسق  رد  نآ  ندش  دایز  دیکأت و  يارب  هدیاز  ال »  » ظفل ُمِْسقُأ  الَف 

. درادن ندش  هدید  تّیحالص  هک  هچنآ  دراد و  ندش  هدید  ّتیحالص  هک  يزیچ  ره  َنوُرِْصُبت  ام ال  َو  َنوُرِْصُبت  اِمب 
. مالّسلا هیلع  یلع  تیالو  نآرق  ای  نآرق ، ُهَّنِإ 

لوسر زا  دوصقم  هاوخ  تسین  لسرم  بناج  زا  زج  تسا  لوسر  هک  تهج  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  راتفگ  ٍمیِرَک و  ٍلوُسَر  ُلْوََقل 
. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ای  دشاب  لیئربج 

. تسا رعاش  وا  دییوگیم  یهاگ  هچنانچ  ٍرِعاش  ِلْوَِقب  َوُه  ام  َو 
. دییوگیم نینچ  یهاگ  هچنانچ  ٍنِهاک  ِلْوَِقب  َو ال  َنُونِمُْؤت  ام  اًلِیلَق 

تفـص ای  دیکأت  يارب  هدیاز  ام »  » ظفل دشابیم و  نورّکذت »  » فرظ ای  تسا ، فوذـحم  قلطم  لوعفم  تفـص  الیلق »  » ظفل َنوُرَّکَذـَت  ام  اًلِیلَق 
. تسا الیلق » »

تسادـخ و بناج  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  مالک  هکنیا  زیمت  نوچ  دروآ ، ار  ناـمیا  تفـص  لوسر  مـالک  ندوب  رعـش  یفن  بنج  رد 
هب جایتحا  تسین  رعش 
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یلقع يورخا و  یهلا و  زج  مالک  نومـضم  هک  دوش  مولعم  ات  دراد ، تمایق  زور  ادـخ و  هب  ناعذا  هب  جایتحا  ای  دراد ، ّصاخ  ای  ماـع  ناـمیا 

. تسا یناسفن  یلایخ  رما  ابلاغ  نآ  هک  رعش  فالخ  هب  تسین 
نامیا اـهنت  تسا ، بیغ  هب  راـبخا  مه  نآ  هک  تناـهک  زا  نآرق  زیمت  رد  نوچ  دروآ ، ار  يروآداـی  رّکذـت و  ندوب  نهاـک  یفن  بناـج  رد  و 
رّکذـتم دـیاب  زین  دراد و  اهنآ  لاوقا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  تلاح  نهاک و  تلاح  يروآدای  رّکذـت و  هب  جایتحا  هکلب  تسین ، یفاک 
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ياهوگبیغ نینهاک و  لاح  هیبش  لوسر  لوق  لاح و  تسین و  يورخا  یهلا و  صاخـشا  تلاـح  هیبش  نهاـک  تلاـح  هک  دـشاب  بلطم  نیا 
. تسین یناطیش 

. تسا نایملاع  راگدرورپ  بناج  زا  لیزنت  نآرق  هکلب  ٌلیِْزنَت 
. دیامن ارتفا  تعدب و  َلَّوَقَت  َْول  َو  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ْنِم 

. ددنبب غورد  ام  رب  اْنیَلَع 
شتسد باذع  ّقحتسم  راکتیانج  ندب  ياضعا  زا  هچنانچ  میریگیم ، ار  تسار  بناج  وا  ندب  ياضعا  زا  ِنیِمَْیلِاب  ُْهنِم  انْذَخََأل  ِلیِواقَْألا  َضَْعب 

. تسا رتاسر  يراوخ  ّتلذ و  رب  تلالد  رد  تسا و  ندب  فارطا  فرشا  نآ  هک  تسا  نآ  يارب  تسار  فرط  نیمی و  رکذ  دنریگیم ، ار 
نید رد  دزد  قراس و  وا  نوچ  مینکیم ، عطق  ار  وا  تسد  ینعی  میریگیم ، ندیرب  ندرک و  عطق  تهج  ار  وا  تسد  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 

. دوش عطق  دیاب  قراس  تسار  تسد  تسا و 
تـسد رب  ابلاغ  ییاناوت  تردـق و  هک  تسا  نآ  يارب  ورین  تّوق و  رد  تسار  نیمی و  لامعتـسا  میریگیم ، شیوخ  يورین  تّوق و  اب  ار  وا  ای 

تسا . ندب  ياهفرط  نیرتيوق  تسار  فرط  دوشیم و  رهاظ 
293 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نتخاس دوبان  زا  هیانک  نآ  ندرک  عطق  دوشیم و  كاله  شبحاص  دوش  عطق  رگا  هک  تسا  بلق  نامسیر  نیتو »  » ظفل َنِیتَْولا  ُْهنِم  انْعَطََقل  َُّمث 
. تسا

هدش دحأ »  » ظفل رب  لمح  نوچ  دروآ ، عمج  ار  نیزجاح »  » ظفل دشاب و  عنام  دناوتیمن  امـش  زا  کی  چیه  َنیِزِجاح  ُْهنَع  ٍدَحَأ  ْنِم  ْمُْکنِم  امَف 
. تسا مومع  دیفم  یفن  قایس  رد  هک 

. مالّسلا هیلع  یلع  تیالو  نآرق  ای  نآرق  ُهَّنِإ  َو 
. تشذگ هرقب  لّوا  رد  نآ  بتارم  يوقت و  نایب  َنیِقَّتُْمِلل  ٌةَرِکْذََتل 

هک تسا  هتشذگ  بلطم  نیا  رّرکم  ِمیِظَْعلا  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْحِّبَـسَف  ِنیِقَْیلا  ُّقََحل  ُهَّنِإ  َو  َنیِِرفاْکلا  یَلَع  ٌةَرْـسََحل  ُهَّنِإ  َو  َنِیبِّذَکُم  ْمُْکنِم  َّنَأ  ُمَْلعََنل  اَّنِإ  َو 
زا ّمعا  مسا  ّبر  مسا  یهجو  هب  تسا ، ّبر  یهجو  هب  نآ  تسادـخ و  رهظم  نآ  هک  تـسا  یناـسنا  يهـفیطل  هـیزنت  ّبر  حـیبست  زا  دوـصقم 
ای دـنک ، دـیکأت  ار  لاّصتا  قوصل و  ات  تسا  حـیبست  يهلـص  اجنیا  رد  ءاب »  » ظفل ّبر و  مسا  رب  ای  ّبر  رب  اـی  دوش  هّللا  رب  ّقلعم  حـیبست  هکنآ 

. تسا هّیببس 
هیلع یلع  تیالو  رد  تسادـخ  بناج  زا  لیئربج  نخـس  ینعی  ٍمیِرَک » ٍلوُسَر  ُلْوََقل  ُهَّنِإ  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 

رد راک  نیا  هب  ار  وا  دنوادخ  هتـسب و  غورد  ادخ  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  يهراب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  دنتفگ : راّفک  دومرف : مالّـسلا 
. تسا هدرکن  رما  مالّسلا  هیلع  یلع  يهراب 

: دومرف درک و  لزان  ینآرق  ماّهتا  نیا  عفر  يارب  یلاعت  يادخ  سپ 
. تسا نایملاع  راگدرورپ  بناج  زا  لیزنت  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو 

ول  نیملاعلا و  ّبر  نم  لیزنت  مالّسلا  هیلع  یلع  ۀیالو  ّنا  »
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«. هیآ رخآ  ات  لیواقألا ...  ضعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  انیلع  لّوقت 
تسا و نیرفاک  رب  ترـسح  یلع  تسا ، نیقتم  يروآدای  هرکذـت و  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  دومرف : داد و  همادا  فطع  اب  ار  راـتفگ  سپس 

اطع وت  هب  ار  لضف  نیا  هک  نک  رکش  ار  تگرزب  راگدرورپ  ینعی  يوگحیبست ، تگرزب  راگدرورپ  مان  هب  سپ  تسا ، نیقیلا  ّقح  وا  تیالو 
. تسا هدرک 
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ار وا  تیالو  تفرگ و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  هاـگنآ  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
دّمحم هکنآ  رگم  تسین  يزیچ  نیا  تسین و  ادـخ  بناج  زا  راک  نیا  نخـس و  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنتفگ : مه  اب  رفن  ود  نآ  دومن  راهظا 

. دهد تفارش  شیومع  رسپ  هب  دهاوخیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  يهراب  رد  هیآ  نیا  تسا : هدمآ  يرگید  ربخ  رد  و  رخآ » یلا  اْنیَلَع ...  َلَّوَقَت  َْول  َو  : » دومن لزان  یلاعت  يادخ  سپ 

. تسا هدش  لزان  هیلع  ام  هیلع  هیواعم  و 
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295 ص :  جراعملا .....  ةروس  (70)

هراشا

. تسا هیآ  راهچ  لهچ و  رب  لمتشم  و  ٌمُوْلعَم » ٌّقَح  ْمِِهلاْومَأ  ِیف  َنیِذَّلا  َو   » زج هب  دناهتفگ : یضعب  تسا ، یّکم  هروس  نیا 

295 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 1  (: 70  ) جراعملا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ُهُرادـْقِم َناـک  ٍمْوَی  ِیف  ِْهَیلِإ  ُحوُّرلا  َو  ُۀَِـکئالَْملا  ُجُْرعَت  ( 3  ) ِجِراـعَْملا ِيذ  ِهَّللا  َنـِم  ( 2  ) ٌعـِفاد َُهل  َْسَیل  َنیِرفاـْکِلل  ( 1  ) ٍِعقاو ٍباذَِـعب  ٌِلئاس  َلَأَس 

(4  ) ٍۀَنَس َْفلَأ  َنیِسْمَخ 
(9  ) ِنْهِْعلاَک ُلابِْجلا  ُنوُکَت  َو  ( 8  ) ِلْهُْملاَک ُءامَّسلا  ُنوُکَت  َمْوَی  ( 7  ) ًابیِرَق ُهاَرن  َو  ( 6  ) ًادیَِعب ُهَنْوَرَی  ْمُهَّنِإ  ( 5  ) ًالیِمَج ًاْربَص  ِْربْصاَف 

ِهیِوُْؤت ِیتَّلا  ِِهتَلیِصَف  َو  ( 12  ) ِهیِخَأ َو  ِِهتَبِحاص  َو  ( 11  ) ِهِینَِبب ٍِذئِمْوَی  ِباذَع  ْنِم  يِدَتْفَی  َْول  ُمِرْجُْملا  ُّدَوَی  ْمُهَنوُرَّصَُبی  ( 10  ) ًامیِمَح ٌمیِمَح  ُلَئْسَی  َو ال 
(14  ) ِهیِْجُنی َُّمث  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو  ( 13)

(19  ) ًاعُولَه َِقلُخ  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ( 18  ) یعْوَأَف َعَمَج  َو  ( 17  ) یَّلََوت َو  ََربْدَأ  ْنَم  اوُعْدَت  ( 16  ) يوَّشِلل ًۀَعاََّزن  ( 15  ) یَظل اهَّنِإ  َّالَک 
ْمِِهلاْومَأ ِیف  َنیِذَّلا  َو  ( 23  ) َنوُِمئاد ْمِِهتالَـص  یلَع  ْمُه  َنیِذَّلا  ( 22  ) َنیِّلَصُْملا َّالِإ  ( 21  ) ًاـعُونَم ُْریَْخلا  ُهَّسَم  اذِإ  َو  ( 20  ) ًاـعوُزَج ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اذِإ 

(24  ) ٌمُوْلعَم ٌّقَح 
ٍنُومْأَم ُْریَغ  ْمِهِّبَر  َباذَـع  َّنِإ  ( 27  ) َنوُقِفْـشُم ْمِهِّبَر  ِباذَـع  ْنِم  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  ( 26  ) ِنیِّدـلا ِمْوَِیب  َنُوقِّدَُـصی  َنیِذَّلا  َو  ( 25  ) ِموُرْحَْملا َو  ِلـِئاَّسِلل 

(29  ) َنوُِظفاح ْمِهِجوُرُِفل  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  ( 28)
ْمِِهتانامَِأل ْمُه  َنیِذَّلا  َو  ( 31  ) َنوُداعلا ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  َءارَو  یغَْتبا  ِنَمَف  ( 30  ) َنیِمُولَم ُْریَغ  ْمُهَّنِإَف  ْمُُهناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  َْوأ  ْمِهِجاوْزَأ  یلَع  ـَّالِإ 

(34  ) َنوُِظفاُحی ْمِِهتالَص  یلَع  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  ( 33  ) َنوُِمئاق ْمِِهتاداهَِشب  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  ( 32  ) َنوُعار ْمِهِدْهَع  َو 
ْمُْهنِم ٍئِْرما  ُّلُک  ُعَمْطَی  َأ  ( 37  ) َنیِزِع ِلامِّشلا  ِنَع  َو  ِنیِمَْیلا  ِنَع  ( 36  ) َنیِعِطْهُم َکَلَِبق  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِل  امَف  ( 35  ) َنُومَرْکُم ٍتاَّنَج  ِیف  َِکئلوُأ 

(39  ) َنوُمَْلعَی اَّمِم  ْمُهانْقَلَخ  اَّنِإ  َّالَک  ( 38  ) ٍمیِعَن َۀَّنَج  َلَخُْدی  ْنَأ 
یَّتَح اُوبَْعلَی  َو  اوُضوُخَی  ْمُهْرَذَف  ( 41  ) َنِیقُوبْسَِمب ُنَْحن  ام  َو  ْمُْهنِم  ًاْریَخ  َلِّدَُبن  ْنَأ  یلَع  ( 40  ) َنوُرِداَقل اَّنِإ  ِبِراغَْملا  َو  ِقِراشَْملا  ِّبَِرب  ُمِْسقُأ  الَف 

ٌۀَّلِذ ْمُهُقَهَْرت  ْمُهُراْصبَأ  ًۀَعِـشاخ  ( 43  ) َنوُِضفُوی ٍبُُصن  یلِإ  ْمُهَّنَأَـک  ًاعارِـس  ِثادْـجَْألا  َنِم  َنوُجُرْخَی  َمْوَـی  ( 42  ) َنوُدَـعُوی يِذَّلا  ُمُهَمْوَی  اُوقالُی 
(44  ) َنوُدَعُوی اُوناک  يِذَّلا  ُمْوَْیلا  َِکلذ 
296 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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296 ص :  همجرت ..... :

. درک بلط  ار  ینداد  خر  یباذع  ياهدنهاوخ 
. درادن ياهدنرادزاب  نارفاک  يارب  هک 
. تاجرد بحاص  دنوادخ  بناج  زا 

. دنوریم ارف  وا  يوس  هب  تسا  يویند  لاس  رازه  هاجنپ  يهزادنا  هب  هک  يزور  رد  حور  ناگتشرف و  هک 
وکین  يربص  سپ 

297 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. نک هشیپ 

. دننیبیم تسد  رود  ار  نآ  نانآ 
. شمینیبیم کیدزن  ام  و 

. دوش هتخادگ  زلف  نوچ  نامسآ  هک  يزور 
. ددرگ نیگنر  مشپ  نوچمه  اههوک  و 

. دسرپن يدنواشیوخ  لاح  زا  يدنواشیوخ  چیه  و 
شنارسپ ندرک  ادف  اب  ار  زور  نینچ  باذع  هک  دنک  وزرآ  راکهانگ  دنوش ، هداد  ناشن  رگیدمه  هب  هک  یلاح  رد 

. درخزاب شردارب  شرسمه و  و 
. تسا هداد  ناماس  رس و  وا  هب  هک  شنادناخ  نینچمه 

. شدناهر زاب  هاگنآ  تسا ، نیمز  يور  رد  هک  سک  ره  نینچمه 
. تسا نزهنابز  یشتآ  نآ  اشاح ،

. رس تسوپ  يهدننکرب 
. دناوخیم دوخ ] هب  ، ] دنادرگ يور  نامیا ] زا   ] درک و تشپ  قح ] هب   ] هک ار  سک  ره  هک 

. درک اجهباج  تخودنا و  لام  هک  یسک  نامه 
. تسا هدش  هدیرفآ  بیکشان  ناسنا  نامگیب 

. تسا باتیب  دسر ، وا  هب  رش  نوچ 
. تسا هدنرادزاب  دسر ، وا  هب  ریخ  نوچ  و 

. نارازگزامن رگم 
. دنریگیپ ناشیاهزامن  رد  هک  نانآ 

. تسا نیعم  یّقح  ناشلاوما  رد  هک  یناسک  و 
. مورحم لیاس و  يارب 

. دنرادیم رواب  ار  ازج  زور  هک  یناسک  و 
. دنکانمیب ناشراگدرورپ  باذع  زا  هک  یناسک  و 

. تسا ینمیا  نودب  ناشراگدرورپ ، باذع  نامگیب 
. دنزرو ینمادکاپ  هک  یناسک  و 
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. دنتسین هدیهوکن  تروص  نیا  رد  هک  ناشیاهنیمی ، کلم  ای  ناشنانز  دروم  رد  رگم 
. دنراکزواجت هک  دننانآ  دنور ، رتارف  نیا  زا  هک  یناسک  سپ 

. دنرگتیاعر ناشیاهنامیپ  اهتناما و  ربارب  رد  هک  یناسک  و 
. دناهداتسیا ناشیاهنداد  یهاوگ  ماقم  رد  هک  یناسک  و 

. دنراد تبظاوم  شیوخ  ياهزامن  رب  هک  یناسک  و 
. دناهدش هتشاد  یمارگ  ییاهناتسوب ، رد  نانیا 

. دنناباتش وت  يوس  هب  هک  دوشیم  هچ  ار  نارفاک  سپ 
. هورگ رد  هورگ  پچ ، بناج  زا  تسار و  بناج  زا 

!؟ دوش هدروآرد  تمعن  زانرپ و  تشهب  هب  هک  دربیم  عمط  نانآ  زا  مادک  ره  ایآ 
. میاهدیرفآ دننادیم  هچنآ  زا  ار  ناشیا  ام  اشاح ،

. مییاناوت ام  هک  مروخیم  دنگوس  اهبرغم  اهقرشم و  راگدرورپ  هب 
. میتسین هدنامرد  ام  میزاس و  نانآ  نیشناج  ار  نانآ  زا  رتهب  هک  نآ  رب 

. دنسرب دناهداد ، ناشیا  هب  ار  شاهدعو  هک  ناشزور  نآ  رادید  هب  ات  دننک  یشوگیزاب  ییاخژاژ و  ات  ناشراذگب  سپ 
. دنباتشیم ناتب  هاگنابرق ]  ] يوس هب  ییوگ  دنباتش ، نوریب  اهروگ  زا  هک  يزور 

[ سرت  ] زا ناشناگدید 
298 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دندوب هداد  هدعو  نانآ  هب  هک  تسا  يزور  نامه  نیا  هتسشن ، ناشراسخر  رب  يراوخ  تّفخ و  رابغ  دشاب ، هداتفا  ورف 

298 ص :  ریسفت ..... 

تهج یهاگ  هزمه  و  اب »  » و نع »  » ظفل يهلیـسو  هب  مه  دوشیم ، مّود  لوعفم  هب  يّدـعتم  شدوخ  مه  لأس »  » ظفل ٍِعقاو  ٍباذَِـعب  ٌلـِئاس  َلَأَـس 
. تسا هدش  تئارق  زین  نینچ  نیا  فاخی و  فاخ  دننام  لاسی ، لاس  دوشیم : هتفگ  دوشیم و  فذح  فیفخت 

ارم دـنوادخ  تفگ : شیرق  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  بیترت  نیدـب  هدـش ، لزان  لهج  وبا  يهراـب  رد  هیآ  دـناهتفگ : یـضعب 
هب امـش  هک  هچنآ  هب  دینک  تباجا  ارم  سپ  مروآ ، امـش  يوس  هب  ار  یهاشداپ  کلم و  مشکب و  ار  ایند  ناهاشداپ  يهمه  ات  دینادرگ  ثوعبم 

. دیوش تشهب  رد  یناهاشداپ  دنک و  تعاطا  امش  زا  مجع  دیوش ، برع  کلام  ات  مناوخیم  نآ  يوس 
ای ناراب ، هب  نامـسآ  زا  گنـس  ام  رب  تسا  ّقح  وت  بناج  زا  دـیوگیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هک  هچنآ  رگا  ایادـخ  تفگ : لهج  وبا 

. هدب ام  رب  یکاندرد  باذع 
. تفگیم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  تداسح  باب  زا  ار  نانخس  نیا  لهج  وبا 

هک ار  هچنآ  دومرف  یلع  يهراب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  یتقو  هدـش ، لزان  يرهف  رمع  نب  ثراح  يهراب  رد  دـناهتفگ : یـضعب 
. هیآ رخآ  ات  كدنع ...  نم  ّقحلا  وه  اذه  ناک  نإ  مهّللا  تفگ : ثراح  دومرف 

َّقَْحلا َوُه  اذه  َناک  ْنِإ  : » ادخ لوق  ریسفت  رد  لافنا  يهروس  رد  و 
299 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. ِءامَّسلا َنِم  ًةَراجِح  اْنیَلَع  ْرِْطمَأَف  َكِْدنِع  ْنِم 
. تشذگ هیآ  لوزن  نایب 
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عطق ام  زا  سک  ره  ایادخ  تفگ : درک و  دنلب  ار  شتسد  لهج  وبا  دندیشک  فص  رگشل  ود  ردب  زور  رد  نوچ  تسا : هدمآ  يرگید  ربخ  رد 
. هدب باذع  وا  هب  میسانشیمن  ار  نآ  ام  هک  هدروآ  يزیچ  هدرک و  محر 

نیا هب  هراشا  تسا و  عقاو »  » هب قّلعتم  ای  نییبت  يارب  مال  َنیِرفاـْکِلل  ٍِعقاو » ٍباذَِـعب  ٌلـِئاس  َلَأَـس  : » دومرف لزاـن  ار  هیآ  نیا  یلاـعت  يادـخ  سپ 
. تسا هدش  عقاو  وا  يارب  باذع  هکلب  درادن ، باذع  راظتنا  هب  یجایتحا  رفاک  هک  تسا 

. درادن دوجو  دیامن  عفد  نانآ  زا  ار  باذع  هک  يزیچ  ٌِعفاد  َُهل  َْسَیل 
نآ هک  شایقارـشا  يهفاضا  اب  یلاعت  هّللا  تسا و  هّلپ  نابدرن و  يانعم  هب  ءار  میم و  يهحتف  اب  جرعم »  » و جارعم »  » ظفل ِجِراعَْملا  ِيذ  ِهَّللا  َنِم 

. تسا نیکلاس  سوفن  دادعت  هب  ییاهجارعم  ياراد  وا  دشابیم و  دوخ  کلاس  ناگدنب  جارعم  تسین  یلاخ  نآ  زا  تقو  چیه  تسوا و  لعف 
. دشابیم تادوجوم  عاونا  دادعت  هب  ییاهجارعم  ياراد  وا  زین  تسا و  قیالخ  يهمه  سوفن  دادعت  هب  هکلب 

. جراعم بحاص  یهجو  هب  تسا و  جراعم  یهجو  هب  وا  سپ 
ایبنا زا  کی  چیه  اب  وا  تسا و  رتگرزب  بّرقم  ياههکئالم  عیمج  زا  هک  تسا  یناسنا  عون  ّبر  زا  ترابع  حور  ِْهَیلِإ  ُحوُّرلا  َو  ُۀَِکئالَْملا  ُجُْرعَت 

. دوب مالّسلا  مهیلع  وا  لماک  ایصوا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ام  ّیبن  اب  طقف  دوبن ،
تسا  نیا  دوصقم  ٍۀَنَس  َْفلَأ  َنیِسْمَخ  ُهُرادْقِم  َناک  ٍمْوَی  ِیف 

300 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
کلم رد  عبط  ماقم  هب  دننکیم و  ادیپ  لّزنت  یلاع  ماقم  زا  حور  هکئالم و  نوچ  دنوریم ، الاب  وا  يوس  هب  جراعم  نآ  رد  حور  هکئالم و  هک 

. دنوریم الاب  جراعم  نآ  رد  ناشلّوا  ماقم  ادخ و  يوس  هب  سپس  دنسریم و  ریغص  ریبک و 
. تشذگ هیآ  نیا  يارب  ینایب  هدجس  يهروس  لیئارسا و  ینب  يهروس  رد  و 

ار هیآ  نیا  سپ  تسا ، لاس  رازه  ماقم  هاگتسیا و  فقوم  ره  تسا و  فقوم  هاجنپ  ياراد  تمایق  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 
. دناوخ

ار باذـع  ندـمآ  راظتنا  هکنآ  نودـب  اهنآ  نوچ  نک  ربص  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  اهنآ  رفک  وت و  موق  بیذـکت  رب  اًلیِمَج  ًاْربَص  ِْربْصاَـف 
. دناهدش عقاو  باذع  رد  دنشاب  هتشاد 

. دننادیم رود  ار  نآ  تّدم  ای  دننادیم  ناکما  زا  دیعب  ار  باذع  ای  زور  نآ  ًادیَِعب  ُهَنْوَرَی  ْمُهَّنِإ 
ار نآ  وت  تسا  هتـسیاش  سپ  ینیبیم  ار  نآ  اـم  تیؤر  اـب  مه  وت  مینادیم و  کـیدزن  ار  نآ  ناـمز  اـی  عوـقولا  بیرق  ار  نآ  اـم  ًاـبیِرَق  ُهارَن  َو 

. ینیبب کیدزن 
، فوذحم يادتبم  ربخ  ای  موی » یف  : » ادخ لوق  زا  لدب  موی »  » ظفل نغور و  يدرد  دننام  ای  هدـش ، بآ  ّزلف  دـننام  ِلْهُْملاَک  ُءامَّسلا  ُنوُکَت  َمْوَی 

. دشابیم مرجملا » ّدوی   » ای مهنورصبی »  » فرظ ای 
. دشابیم هدش  گنر  گنراگنر  تروص  هب  هک  يزیچ  ای  مشپ ، زا  ياهعطق  نهعلا »  » ظفل ِنْهِْعلاَک  ُلابِْجلا  ُنوُکَت  َو 

الاب دـنلب  تاماقم  نامه  هب  هرابود  دـنوشیم  لزان  مدآ  ینب  يوس  هب  ناشدـنلب  ماقم  زا  هک  حور  مدآ و  ینب  رب  لّـکوم  يهکئـالم  هک  نادـب 
301 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دنوریم  الاب  یلاعت  يادخ  يوس  هب  يرارطضا  ای  يرایتخا  گرم  اب  هکلب  دنوریم ،

، دنتـسه هتـسسگ  هتخیـسگ و  مه  زا  دنرادن و  عنامت  کسامت و  ینعی  دوشیم ، هدـش  بآ  نهآ  دـننام  حاورا  تاماقم  ياهنامـسآ  گرم  اب 
دننام زین  ندب  ءاضعا  درادـن و  تابث  هک  دوشیم  هدـش  هدز  مشپ  دـننام  اهتّینانا  ياههوک  تسا و  هتـشگ  جراخ  قطان  تّیناسنا  حور  نوچ 

. تسا هدش  جراخ  نآ  زا  حور  نوچ  نتفر  نیب  زا  ندش و  هدوسرف  رد  دوشیم  هدش  هدز  مشپ 
هب دـشابیم  شدوخ  لوغـشم  اهنآ  زا  کی  ره  ینعی  هدـش ، هدـناوخ  لوهجم  مولعم و  تروص  هب  لئـسی » ال   » ظفل ًامیِمَح  ٌمیِمَح  ُلَئْـسَی  ـال  َو 

ار وا  ناهانگ  راب  هک  دـنکیمن  تساوخرد  شیوخ  ناکیدزن  زا  سک  چـیه  اـی  دـسرپیمن ، يرگید  زا  شیوخ  کـیدزن و  چـیه  هک  يوحن 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3438 

http://www.ghaemiyeh.com


. دیامن عفد  وا  زا  ار  باذع  ای  دشکب ، شودب 
شیوخ کـیدزن و  لاـح  زا  سک  چـیه  هک  تسا  نیا  لوهجم  تئارق  رباـنب  هیآ  ياـنعم  اـی  دـنکیمن  زاـینیب  يزیچ  زا  ار  وا  دـنادیم  نوچ 
شسرپ راسفتسا و  زا  هک  دنتسه  یتمالع  ياراد  مادک  ره  نمؤم  رفاک و  راکوکین و  راکهانگ و  هک  تهج  نادب  ای  دسانـشیمن ، ار  شدوخ 

. دزاسیم زاینیب 
هب دیناسانش و  ار  وا  ینعی  هفّرع »  » يانعم هب  لیعفت  باب  زا  هرّصب »  » هدش و هدناوخ  مولعم  لوهجم و  تروص  هب  مهنورّـصبی »  » ظفل ْمُهَنوُرَّصَُبی 

. تسا هدمآ  دومن  عطق  ار  نآ  ینعی  هعطق »  » يانعم
. دننکیمن یتساوخرد  لاؤس و  رگیدمه  زا  یلو  دنناسانشیم  رگیدمه  هب  ار  اهنآ  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و 

اهنآ هب  بئاصم  ثداوح و  رد  هک  شاهلیبق  هریـشع و  ِهیِوُْؤت  ِیتَّلا  ِِهتَلیِـصَف  َو  ِهیِخَأ  َو  ِِهتَبِحاص  َو  ِهِینَِبب  ٍِذئِمْوَی  ِباذَع  ْنِم  يِدَتْفَی  َْول  ُمِرْجُْملا  ُّدَوَی 
دندادیم  هانپ  وا  هب  يراک  ره  رد  دربیم ، هانپ 

302 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دش ادج  اهنآ  زا  نتفای  ّدلوت  اب  دوب و  هدرب  اهنآ  هب  هانپ  زین  شبسن  رد  و 

. دهد تاجن  ار  وا  هیدف  نداد و  ضوع  ِهیِْجُنی  َُّمث  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو 
. دنک عنم  هیدف  اب  تاجن  دیما  نداد و  هیدف  نتشاد  تسود  نیا  زا  ار  وا  ات  دوشیمن ، يزیچ  نینچ  زگره  هن ، دوشیم : هتفگ  وا  هب  اَّلَک 

تسا و نینچ  اجنیا  هک  روط  نامه  تسا  هفرعم  یظل »  » ظفل تسا و  شتآ  يهلعـش  ای  شتآ  يانعم  هب  یتف »  » نزو رب  یظل »  » ظـفل یَظل  اـهَّنِإ 
زاینیب دوهش  اب  نآ  رکذ  زا  نآ  رکذ  اب  ددرگیمرب و  مّنهج  هب  ای  نأش ، هّصق و  ریمض  اّهنا »  » ریمض تسا ، مّنهج  زا  يداو  کی  ای  مّنهج  مسا 

. تشگ
. دشاب لاح  ات  هدش  هدناوخ  بصن  اب  دشاب و  ّنإ »  » يارب ربخ  زا  دعب  ربخ  ای  یظل »  » ربخ ات  هدش  هدناوخ  عفر  اب  ۀعاّزن »  » ظفل يوَّشِلل  ًۀَعاَّزَن 

زا اب  دشابن و  هدنـشک  هک  ندـب  زا  هچنآ  ره  رـس ، يهساک  فارطا ، اپ و  ود  تسد و  ود  تسپ و  لام  تسـس و  راک  يانعم  هب  يوش »  » ظفل و 
قاتـشم درک و  ادـیپ  يانعم  هب  اعوزن » هلها  یلإ  عزن   » زا ای  دـنک ، ار  نآ  يانعم  هب  هعزن »  » زا ۀـعاّزن »  » ظفل دورن و  نیب  زا  ناسنا  نآ  نتفر  نیب 

. دشابیم دش 
. دناوخیم ار  وا  شتآ  دنادرگرب  يور  تیالو  زا  سک  ره  ای  دناوخیم ، ارف  ار  وا  شتآ  دنک  شتآ  هب  تشپ  هک  سک  ره  ََربْدَأ  ْنَم  اوُعْدَت 

. دناشکیم دوخ  يوس  هب  ار  وا  شتآ  ای  دنادرگرب ، يور  تیالو  زا  ای  شتآ  زا  یَّلَوَت  َو 
. تسا نانآ  يازهتسا  يارب  ندیشک  روز  هب  يانعم  رد  اوعدت »  » ظفل لامعتسا  و 

. دهد رارق  يدننام  جنگ  فرظ  رد  یعْوَأَف  دنک  عمج  لام  َعَمَج  َو 
نتخودنا  جنگ  ندرک و  عمج  لیلعت  ًاعُولَه  َِقلُخ  َناْسنِْإلا  َّنِإ 
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. تسا كدنا  شربص  دیدش و  شزآ  صرح و  عبّطلاب  ناسنا  ینعی  تسا ،

« اعوله  » تسا و اعوله »  » زا یلیـصفت  لدـب  اعونم »  » و اعوزج » ، » تسا اعوزج »  » فرظ اذإ »  » ظفل ًاعوُزَج  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اذِإ  یلاعت : يادـخ  لوق  و 
. تسا قّقحم  ای  تسا  رّدقم  لاح 

. دشابیم طرش  فرظ  ای  ناک »  » فرظ اذإ »  » ظفل تسا و  رّدقم  ناک »  » ربخ اعوزج »  » ای
مئالم هک  تسا  يزیچ  ره  ریخ  زا  دوصقم  دـشابن و  ناسنا  عبط  راگزاس  مئالم و  هک  تسا  يزیچ  ره  ّرـش  زا  دوصقم  ًاعُونَم  ُْریَْخلا  ُهَّسَم  اذِإ  َو 

. دشاب عبط  اب  راگزاس  و 
. تشذگ نآ  بتارم  زامن و  نایب  هرقب  لّوا  رد  َنیِّلَصُْملا  اَّلِإ 
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دوبن یتعیرش  چیه  اذل  دوش و  لصاح  ادخ  هب  هّجوت  نآ  اب  هک  تسا  يزیچ  ره  مسا  زامن  ةالص و  هک  نادب  َنوُِمئاد  ْمِِهتالَص  یلَع  ْمُه  َنیِذَّلا 
. تشاد دوجو  تعیرش  نآ  رد  زامن  هکنآ  رگم 

تسا يزیچ  ره  زا  يرازیب  يّربت و  مسا  تاکز  هچنانچ  تسا ، نیّیناحور  فاصوا  رویز  هب  ندش  هتسارآ  زا  تدابع  زامن  رگید : ترابع  هب  و 
. تسا هدوب  فلتخم  عیارش  رد  لاعفا  راکذا و  بسح  رب  یبلاق  زامن  هدوب ، تاکز  یتعیرش  ره  رد  اذل  تسج و  يرازیب  نآ  زا  دیاب  هک 

رب لمتـشم  تساهزامن و  نیرتلماک  وا  تعیرـش  رد  زین  یبلاق  زامن  تساهتعیرـش  نیرتلماک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تعیرـش  نوچ 
رد هک  ياهکیالم  دننکیم و  تدابع  فرط  چیه  هب  هاگن  نودب  دناهداتسیا ، هک  هکیالم  نآ  ینعی  تسا  هکیالم  فانـصا  عیمج  ياهتدابع 

. دندوجس عوکر و  لاح 
هعبطنم ، عیابط  زا  دیلاوم  فانصا  عیمج  زامن  رب  تسا  لمتشم  زین  و 
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. دنتسه عابطنا  هدجس و  لاح  رد  یهجو  هب  دننکیم و  تدابع  هاگن  نودب  هداتسیا و  یهجو  هب  هک  یتابن  سوفن 

ماـیق دوجـس و  عوکر و  زا  نّکمتم  هداتـسیا و  میوقتلا  نسحا  هب  هک  یناـسنا  سوفن  دنـشابیم و  هدـننک  عوکر  عبّطلاـب  هک  یناویح  سوفن  و 
. دوب زین  تادوجوم  ریاس  رد  هک  تسا 

نآ يهمادا  دوب  باوخ  تاجایتحا و  عفر  تجاح و  بلط  ندـیماشآ و  ندروخ و  لـیبق  زا  يرورـض  ياـهراک  زا  عناـم  یبلاـق  زاـمن  نوچ  و 
. دشاب رّرقم  تاقوا  زا  زامن  توف  مدع  نآ  يهمادا  زا  دوصقم  هک  هنوگ  نیدب  زاجم  لیوأت و  زا  يوحن  هب  رگم  دوبن  نکمم 

هدوب نآ  بظاوم  ناسنا  رگا  هک  تسا  زامن  نیمه  ددرگ ، ذخا  رما  ّیلو  زا  هک  دشاب  یبلق  زامن  يهمادا  دوصقم  هک  دراد  یعنام  هچ  نیا  ربانب 
لوغـشم زامن  نآ  هب  دناوتیم  باوخ  تلاح  رد  ناسنا  هکلب  دوشیمن ، يرورـض  ياهراک  عنام  نآ  يهمادا  هماقا و  دشاب  نآ  رد  قرغتـسم  و 

. دشاب جاتحم  هّیور  لّمأت و  رکف و  لمع و  هب  هکنآ  نودب  دشاب 
تکراشم نآ  رد  يرگید  هک  تسا  یـصوصخم  زامن  ياراد  یناسنا  ره  هچ  ناشدوخ  صوصخم  زامن  ینعی  مهتالـص » یلع  : » دومرف اذـل  و 

. درادن یّصاخ  صخش  هب  صاصتخا  هدش و  عیرشت  همه  يارب  هک  یبلاق  زامن  فالخ  هب  دنکیمن ،
. دنکیم ادیپ  همادا  وا  رب  دنک  بجاو  ار  اههلفان  زا  يزیچ  شدوخ  رب  رگا  تسا : هدمآ  ربخ  رد  و 

اـضق بش  هدـش  توف  زور  ار  هچنآ  دـننکیم و  اـضق  زور  رد  دـشاب  هدـش  توف  بش  ار  هچنآ  هک  دنتـسه  یناـسک  تسا : يرگید  ربـخ  رد 
دننکیم .
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لیاذر يهلمج  زا  دزاسیم ، كاپ  لیاذر  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يزامن  دوشیم  لصاح  مّود  تعیب  اـب  هک  تیـالو  تسا : نیا  لوق  لـمجم  و 

یبلق و یبلاق و  زامن  يهمادا  وکین  تافـص  يهلمج  زا  هک  دزاسیم ، هتـسارآ  لـئاصخ  کـین و  تافـص  هب  تسا و  ندوب  ربصیب  صیرح و 
. تسا يردص 

نآ هکلب  تسین ، بجاو  يهقدـص  تاـکز و  مولعم  ّقح  زا  دوصقم  هک  تسا  ربـخ  رد  ِموُرْحَْملا  َو  ِلـِئاَّسِلل  ٌمُوْلعَم  ٌّقَـح  ْمِِهلاوـْمَأ  ِیف  َنیِذَّلا  َو 
جنرتسد زا  شورف  دیرخ و  رد  هک  تسا  یسک  مورحم  دهدب و  شناردارب  ناشیوخ و  هب  ات  دزاسیم  جراخ  شیوخ  لام  زا  هک  تسا  يزیچ 

. تسین هدرتسگ  دایز و  وا  يزور  هک  تسا  ياهشیپ  راک و  ياراد  ای  تسا ، مورحم  شیوخ 
. ءازج زور  ِنیِّدلا  ِمْوَِیب  َنُوقِّدَُصی  َنیِذَّلا  َو 

. تسادخ باذع  زا  سرت  لیلعت  ٍنُومْأَم  ُْریَغ  ْمِهِّبَر  َباذَع  َّنِإ  َنوُقِفْشُم  ْمِهِّبَر  ِباذَع  ْنِم  ْمُه  َنیِذَّلا  َو 
َو َنوُداعلا  ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  َءارَو  یغَْتبا  ِنَمَف  َنیِمُولَم  ُْریَغ  ْمُهَّنِإَف  ْمُُهناْمیَأ  ْتَکَلَم  اـم  َْوأ  ْمِهِجاوْزَأ  یلَع  اَّلِإ  َنوُِظفاـح  ْمِهِجوُرُِفل  ْمُه  َنیِذَّلا  َو 

َنُومَرْکُم ٍتاَّنَج  ِیف  َِکئلوُأ  َنوُِظفاُحی  ْمِِهتالَـص  یلَع  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  َنوُِمئاـق  ْمِِهتاداهَِـشب  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  َنوُعار  ْمِهِدـْهَع  َو  ْمِِهتاـنامَِأل  ْمُه  َنیِذَّلا 
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. مینکیمن رارکت  رگید  ار  اهنآ  ریسفت  تشذگ و  نونمؤم  يهروس  رد  هیآ  نیا  رتشیب 
نآ دـندینادرگ و  يور  تیالو  زا  هک  تسا  یناسک  دروم  رد  تسا و  نیقفانم  لاح  يهراب  رد  دـش  هتفگ  هک  هچنآ  رگا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِل  امَف 

تعیب هدروآ و  يور  تیالو  رب  هک  یسک  لاح  تسا  نآ  دندرکن و  لوبق  ار 
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؟ هدش رفاک  تیالو  هب  هک  یسک  لاح  تسا  هنوگچ  سپ  هداد ، ماجنا  ّصاخ 
. دندرکن لوبق  ار  یلع  تیالو  هک  هدش  لزان  نیقفانم  يهراب  رد  هدمآ  رابخا  رد  هچنانچ  هیآ  نیا  اریز 

. دنرادن وت  ندرگ  رب  يزیچ  اهنآ  َکَلَِبق 
. دنیامن رظن  وت  هب  ای  دنروآ ، يور  وت  رب  ای  دننک ، باتش  وت  يوس  هب  َنیِعِطْهُم 

. وت لامش  نیمی و  زا  ِلامِّشلا  ِنَع  َو  ِنیِمَْیلا  ِنَع 
. تسا نیزع »  » نآ عمج  تسا و  يواو  صوقنم  تسا ، هورگ  تعامج و  يانعم  هب  ةدعلا »  » دننام ةزعلا »  » ظفل َنیِزِع 

. دنوریمن گنج  هب  دننیشنیم و  ینعی  تسا  دّوعم »  » نآ يانعم  دناهتفگ : یضعب  و 
کیدزن درکیم ، تفلا  اهنآ  اب  هشیمه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تسا : هدـمآ  نیقفانم  لاح  رکذ  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
ْمُهْرُجْها َو  : » دومرف دزاس و  رود  دوخ  زا  ار  نانآ  داد  هزاجا  دنوادخ  هک  یتقو  ات  دـیناشنیم  شیوخ  پچ  تسار و  رد  دـینادرگیم و  دوخ 

«. اههیآ رخآ  ات  َنیِعِطْهُم ...  َکَلَِبق  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِل  امَف  : » دومرف زین  و  اًلیِمَج » ًارْجَه 
یّلص ادخ  لوسر  راتفگ  رگا  دنتفگیم  هک  تساهنآ  لوق  راکنا  هیآ  هیآ ، نیا  دناهتفگ : یخرب  ٍمیِعَن  َۀَّنَج  َلَخُْدی  ْنَأ  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ُّلُک  ُعَمْطَی  َأ 

. دوب نینچ  ایند  رد  هک  روطنامه  تساهنآ  زا  رتهب  رترب و  ترخآ  رد  ام  بیصن  ّظح و  دشاب  حیحص  هلآ  هیلع و  هّللا 
. دشابیم عمط  نیا  زا  نانآ  يریگولج  عنم و  اَّلَک 

قیال هک  فیثک  يهفطن  زا  ار  اهنآ  َنوُمَْلعَی  اَّمِم  ْمُهانْقَلَخ  اَّنِإ 
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لیدبت فیطل  فیرش  يهّدام  هب  وا  يهّدام  هک  دوشیم  تشهب  لخاد  هاگنآ  دشاب ، میعن  تشهب  قیال  هک  يزیچ  هن  میدیرفآ ، تسا  نادهلبزم 
. دنک ادیپ  ار  يورخا  ياهتشهب  تیلباق  هک  دوش 

زا دشاب  لصّتم  نآ  هب  دوش و  لخاد  نآ  رد  يزیچ  ره  هک  تسا  یبآ  نآ  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  نامیا  اب  رگم  دوشیمن  قّقحم  انعم  نیا  و 
. دوشیم نآ  سنج  خنس و 

. دوشیم عقاو  زین  هدیاز  دیکأت  تهج  تسا و  رایسب  مسق  رب  ال »  » ظفل لوخد  هک  تشذگ  رّرکم  ُمِْسقُأ  الَف 
اب هک  تسا  برغم  قرـشم و  نآ  ره  رد  هکلب  زور  ره  رد  دیـشروخ  يارب  نوچ  نآ ، براغم  عبط و  ملاع  قراشم  ِبِراغَْملا  َو  ِقِراشَْملا  ِّبَِرب 

. دنکیم قرف  قباس  نآ  برغم  قرشم و 
نآ تسا ، برغم  یهجو  هب  قرـشم و  یهجو  هب  یملاـع  ره  هک  تسا ، ملاوع  نآ  ياـهبرغم  ـالاب و  ملاوـع  ياهقرـشم  دوـصقم  نینچ  مه  و 

. برغم ياراد  یهجو  هب  تسا و  قرشم  ياراد  یهجو  هب  ملاع 
. میهد رارق  اهنآ  زا  رتهب  یهورگ  اهنآ  ياج  هب  میربب و  نیب  زا  ار  اهنآ  هک  هنوگنیدب  ْمُْهنِم  ًاْریَخ  َلِّدَُبن  ْنَأ  یلَع  َنوُرِداَقل  اَّنِإ 

دناوتیمن یعنام  چـیه  میراد و  ار  نآ  تردـق  میوشیمن و  عقاو  بولغم  میهد  ماـجنا  میهاوخب  يراـک  نینچ  اـم  رگا  َنِیقُوبْـسَِمب  ُنَْحن  اـم  َو 
. میدرک كرت  ار  راک  نیا  ماجنا  تحلصم  تمکح و  تهج  هب  یلو  دنک ، يریگولج 

. دنورب ورف  لیطابا  رد  اهنآ  راذگب  اوُضوُخَی  ْمُهْرَذَف 
َمْوَی  َنوُدَعُوی  يِذَّلا  ُمُهَمْوَی  اُوقالُی  یَّتَح  اُوبَْعلَی  َو 
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ِثادْجَْألا َنِم  َنوُجُرْخَی 

. دنوشیم جراخ  اهربق  زا  هک  يزور 
. تعرس باتش و  اب  ًاعارِس 

هدـش بصن  مچرپ  ملع و  يانعم  هب  تکرح  اـب  هدـش و  هدـناوخ  تکرح  نیمه  هب  هک  نوکـس ، هحتف و  اـب  بصن »  » ظـفل ٍبُُصن  یلِإ  ْمُهَّنَأَـک 
نیمه هب  دوـش و  عـقاو  دوـبعم  هک  تسادـخ  زج  يزیچ  ره  اـی  دوـش ، هداد  رارق  ملع  هک  تسا  يزیچ  ره  ياـنعم  هب  هّمـض  ود  اـب  دـشابیم و 

. تسادخ ریغ  دوبعم  ره  يانعم  هب  نوکس  هّمض و  اب  تسا و  هدش  هدناوخ  زین  تکرح 
. دنوریم دننکیم و  تردابم  هدننک  توعد  يوس  هب  ینعی  هتفگ : یمق  دنراد ، باتش  تعرس و  َنوُِضفُوی 

. دوشیم نایرگ  اهمشچ  تشحو  سرت و  زا  ْمُهُراْصبَأ  ًۀَعِشاخ 
. گرزب زور  نآ  ُمْوَْیلا  َِکلذ  ٌۀَّلِذ  ْمُهُقَهَْرت 

ام دوب  ّقح  دنیوگیم  هچنآ  رگا  دنتفگیم : ءازهتـسا  باب  زا  دندرکیم و  راکنا  اهنآ  دندشیم و  هداد  هدـعو  ایند  رد  َنوُدَـعُوی  اُوناک  يِذَّلا 
. میدوب اهنآ  زا  رتهب  تمایق  رد 

309 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

309 ص :  حون .....  ةروس 

هراشا

. دشابیم هیآ  رب 29  لمتشم  تسا و  یّکم  هروس  نیا 

309 ص :  ات 28 ..... ] تایآ 1  (: 71  ) حون هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َو ُهوُقَّتا  َهَّللا َو  اوُُدبْعا  ِنَأ  ( 2  ) ٌنِیبُم ٌریِذَن  ْمَُکل  یِّنِإ  ِمْوَق  ای  َلاق  ( 1  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمُهَِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َکَمْوَق  ْرِْذنَأ  ْنَأ  ِهِمْوَق  یلِإ  ًاحُون  اْنلَسْرَأ  اَّنِإ 

(4  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  َْول  ُرَّخَُؤی  َءاج ال  اذِإ  ِهَّللا  َلَجَأ  َّنِإ  یمَسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  ْمُکْرِّخَُؤی  َو  ْمُِکبُونُذ  ْنِم  ْمَُکل  ْرِفْغَی  ( 3  ) ِنوُعیِطَأ
َو ْمِِهناذآ  ِیف  ْمُهَِعباصَأ  اُولَعَج  ْمَُهل  َرِفْغَِتل  ْمُُهتْوَعَد  امَّلُک  یِّنِإ  َو  ( 6  ) ًاراِرف َّالِإ  ِیئاعُد  ْمُهْدِزَی  ْمَلَف  ( 5  ) ًاراهَن َو  ًْالَیل  یِمْوَق  ُتْوَعَد  یِّنِإ  ِّبَر  َلاق 

(9  ) ًارارْسِإ ْمَُهل  ُتْرَرْسَأ  َو  ْمَُهل  ُْتنَلْعَأ  یِّنِإ  َُّمث  ( 8  ) ًاراهِج ْمُُهتْوَعَد  یِّنِإ  َُّمث  ( 7  ) ًارابِْکتْسا اوُرَبْکَتْسا  َو  اوُّرَصَأ  َو  ْمَُهباِیث  اْوَشْغَتْسا 
ْمَُکل ْلَعْجَی  َو  ٍتاَّنَج  ْمَُکل  ْلَعْجَی  َو  َنِیَنب  َو  ٍلاْومَِأب  ْمُکْدِدُْمی  َو  ( 11  ) ًارارْدِم ْمُْکیَلَع  َءامَّسلا  ِلِسُْری  ( 10  ) ًاراَّفَغ َناک  ُهَّنِإ  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْسا  ُْتلُقَف 

(14  ) ًاراوْطَأ ْمُکَقَلَخ  ْدَق  َو  ( 13  ) ًاراقَو ِهَِّلل  َنوُجَْرت  ْمَُکل ال  ام  ( 12  ) ًاراْهنَأ
ًاتابَن ِضْرَأـْلا  َنِم  ْمُکَتَْبنَأ  ُهَّللا  َو  ( 16  ) ًاجارِـس َسْمَّشلا  َلَعَج  َو  ًارُون  َّنِهِیف  َرَمَْقلا  َلَعَج  َو  ( 15  ) ًاقابِط ٍتاوامَس  َْعبَـس  ُهَّللا  َقَلَخ  َْفیَک  اْوََرت  َْمل  َأ 

(19  ) ًاطاِسب َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  ُهَّللا  َو  ( 18  ) ًاجارْخِإ ْمُکُجِرُْخی  َو  اهِیف  ْمُکُدیُِعی  َُّمث  ( 17)
َو ( 22  ) ًاراَّبُک ًارْکَم  اوُرَکَم  َو  ( 21  ) ًاراسَخ َّالِإ  ُهَُدلَو  َو  ُُهلام  ُهْدِزَی  َْمل  ْنَم  اوُعَبَّتا  َو  ِینْوَصَع  ْمُهَّنِإ  ِّبَر  ٌحُون  َلاق  ( 20  ) ًاجاِجف ًالُبُس  اْهنِم  اوُُکلْسَِتل 

(24  ) ًالالَض َّالِإ  َنیِِملاَّظلا  ِدَِزت  َو ال  ًارِیثَک  اوُّلَضَأ  ْدَق  َو  ( 23  ) ًارْسَن َو  َقوُعَی  َو  َثوُغَی  َو ال  ًاعاوُس  َو ال  ادَو  َّنُرَذَت  َو ال  ْمُکَتَِهلآ  َّنُرَذَت  اُولاق ال 
(26  ) ًاراَّیَد َنیِِرفاْکلا  َنِم  ِضْرَْألا  یَلَع  ْرَذَت  ِّبَر ال  ٌحُون  َلاق  َو  ( 25  ) ًاراْصنَأ ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُهل  اوُدِجَی  ْمَلَف  ًاران  اُولِخْدُأَف  اُوقِرْغُأ  ْمِِهتائیِطَخ  اَّمِم 
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ِتانِمْؤُْملا َو  َنِینِمْؤُْمِلل  َو  ًانِمْؤُم  َِیْتَیب  َلَخَد  ْنَِمل  َو  َّيَِدلاِول  َو  ِیل  ْرِفْغا  ِّبَر  ( 27  ) ًاراَّفَک ًارِجاف  َّالِإ  اوُِدلَی  َو ال  َكَدابِع  اوُّلُِضی  ْمُهْرَذَت  ْنِإ  َکَّنِإ 
(28  ) ًارابَت َّالِإ  َنیِِملاَّظلا  ِدَِزت  َو ال 

310 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

310 ص :  همجرت ..... :

. هد رادشه  دیایب ، ناشرس  رب  كاندرد  یباذع  هکنآ  زا  شیپ  ار  تموق  هک  میاهداتسرف ، شموق  يوس  هب  ار  حون  ام 
. متسه امش  راکشآ  يهدنهد  رادشه  نم  نم ، موق  يا  تفگ 

. دینک يوریپ  نم  زا  اورپ و  وا  زا  دیتسرپب و  ار  دنوادخ  هک 
سپ زاب  دـسر ، ارف  نوچ  یهلا  لجا  دـینادب ، رگا  هک  ارچ  درادـب ، سپاو  نیعم  يدـمآ  رـس  ات  ار  امـش  دزرمایب و  امـش  يارب  ار  ناتناهانگ  ات 

. دوشیمن هتشاد 
. مدرک توعد  یتسرپادخ ] هب   ] زور بش و  ار  مموق  نم  اراگدرورپ  تفگ 

. دوزفاین ناشزیرگ  رب  زج  نم  توعد  یلو 
ناشیاههماج رد  ار  دوخ  دـنراذگیم و  ناشیاهـشوگ  رد  ار  ناشناتـشگنا  يزرمایب ، ار  نانآ  ماـجنا  رـس  اـت  منکیم  ناـشتوعد  هچ  ره  نم  و 

. دننکیم یشکندرگ  تخس  دنرشفیم و  ياپ  رفک ] رد   ] دنناشوپیم و
. مدرک توعد  اراکشآ  ار  ناشیا  زاب  سپس 

. متفگ ناشیا  هب  یناهنپ  متفگ و  ناشیا  هب  اراکشآ  هاگنآ 
ناتراگدرورپ  زا  متفگ  سپ 

311 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا راگزرمآ  وا  هک  ارچ  دیهاوخب  شزرمآ 

. دتسرفب ریگیپ  هتسویپ و  یناراب  امش  رب  نامسآ  زا  ات 
. دروآ دیدپ  اهرابیوج  امش  يارب  اهغاب و  امش  يارب  دناسر و  ددم  نارسپ  لاوما و  ندیشخب  اب  ار  امش  و 

.؟ دیسرتیمن دنوادخ  تمظع  زا  هک  دوشیم  هچ  ار  امش 
. تسا هدیرفآ  نوگهنوگ  ار  امش  هکنآ  لاح 

؟ تسا هدیرفآ  وت  رب  وت  ار  نامسآ  تفه  هنوگچ  دنوادخ  هک  دیاهدیشیدنین  ایآ 
. تسا هداد  رارق  یغارچ  نوچ ]  ] ار دیشروخ  ناشفا و  وترپ  اهنآ  نایم  رد  ار  هام  و 

. دنایور نیمز  زا  یهایگ  دننام  ار  امش  دنوادخ  و 
. دروآیم نوریب  هرابود ]  ] ار امش  نآ ] زا  سپ   ] دنادرگیمزاب و نآ  هب  ار  امش  سپس 

. درک امش  زادنا  ریز  ار  نیمز  دنوادخ  و 
. دیبای هار  نآ  يهداشگ  ياههارهاش  هب  ات 

. دندرک يوریپ  تسا ، هدوزفین  شیراکنایز  هب  زج  شدنزرف  لام و  هک  یسک  زا  و  دندرک . ینامرفان  نم  زا  نانآ  اراگدرورپ  تفگ  حون 
. دندروآ راک  رد  گرتس  یگنرین  و 

. دیرادرب رسن  قوعی و  ثوغی و  عاوس و  ّدو و  زا  تسد  زگره  هن  ناتنایادخ و  زا  تسد  زگره  هن  دنتفگ  و 
. يازفایم كرشم ]  ] ناراکمتس یهاریب  رب  زج  دندرک و  هاریب  ار  يرایسب  و 
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. دنتفاین يروای  دنوادخ  ربارب  رد  دوخ  يارب  دندش و  هدروآرد  یشتآ  هب  سپس  دندش ، هدیشک  قرغ  هب  هک  دوب  ناشناهانگ  رثا  رب 
. راذگم یقاب  يراّید  نارفاک  زا  نیمز  يور  رب  اراگدرورپ  تفگ  حون  و 

. دنرواین راب  هب  ياهشیپ  نارفک  رجاف  زج  دننک و  هارمگ  ار  تناگدنب  يراذگ ، ناشیقاب  رگا  هک  ارچ 
یهابت رب  زج  و  زرمایب ، ار  نمؤم  نانز  نمؤم و  نادرم  زین  دیآرد و  نم  يهناخ  هب  نمؤم  هک  ار  سک  ره  ار و  مردام  ردپ و  ارم و  اراگدرورپ 

. يازفایم كرشم ]  ] ناراکمتس

311 ص :  ریسفت ..... 

ماگنه ترخآ  ایند و  نیب  ای  ترخآ ، رد  اـی  اـیند  رد  باذـع  ٌمِیلَأ  ٌباذَـع  ْمُهَِیتْأَـی  ْنَأ  ِلـْبَق  ْنِم  َکَـمْوَق  ْرِذـْنَأ  ْنَأ  ِهِمْوَق  یلِإ  ًاـحُون  اْنلَـسْرَأ  اَّنِإ 
. اهخزرب رد  ای  راضتحا ،

: تفگ شتلاسر  غیلبت  هب  تردابم  ام و  رما  لاثتما  تهج  حون  َلاق 
312 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

راذنا نآ  هب  هک  هچنآ  يهدننک  رهاظ  ای  نم ، قدص  يهدننک  رهاظ  ای  تسا ، راکشآ  رهاظ و  نم  یتسار  قدص و  ٌنِیبُم  ٌریِذَن  ْمَُکل  یِّنِإ  ِمْوَق  ای 
. ادخ تدابع  هب  رما  يهدننک  رهاظ  ای  تسا ، هدش 

َو نیبم »  » هب لوعفم  تسا و  هّیردصم  ای  مال ، ریدقت  هب  تسا  هّیردصم  ای  تسا ، نیبم »  » ای ریذن »  » ریـسفت هّیریـسفت و  نأ »  » ظفل َهَّللا  اوُُدبْعا  ِنَأ 
انف نآ  هک  ّمات  يانف  زا  دعب  رگم  دوشیمن  هدیشخب  ناهانگ  يهمه  نوچ  ار ، امش  ناهانگ  زا  یـضعب  ْمُِکبُونُذ  ْنِم  ْمَُکل  ْرِفْغَی  ِنوُعیِطَأ  َو  ُهوُقَّتا 

. تسانف زا 
هدـش نییعت  هدـیمان و  یلاع  حاولا  رد  هک  تسا  ینّیعم  لـجا  نآ  تساـهنآ و  ياـهرمع  تّدـم  نیرخآ  نآ  یمَـسُم و  ٍلَـجَأ  یلِإ  ْمُکْرِّخَُؤی  َو 

. تسا
. دشاب کیدزن  نآ  ندمآ  ای  دشاب ، هدش  رّدقم  لجا  ندمآ  هک  هاگنآ  َءاج  اذِإ  ِهَّللا  َلَجَأ  َّنِإ 

. دیراد تلهم  هک  ینامز  رد  نآ  زا  دعب  يارب  دینک  لمع  سپ  تسین ، ریذپریخأت  ادخ  لجا  ُرَّخَُؤی  ال 
امـش شاک  ای  دیتسنادیم ، ار  ناتلاعفا  تبوقع  شاک  ای  دیدرکیم ، عانتما  دیتسه  نآ  رب  هک  یتلاح  نآ  زا  دـیتسنادیم  رگا  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنُک  َْول 

. دیدوب شناد  ملع و  لها  زا 
مدـع زا  دـیامنب و  ار  شیوخ  لاثتما  راهظا  هکنآ  يارب  دـندرکن  تباجا  اهنآ  درک و  توعد  ادـخ  يوس  هب  ار  شموق  هکنآ  زا  سپ  حون  َلاق 

: تفگ دنک  تیاکش  شموق  تباجا 
ًاراِرف اَّلِإ  ِیئاعُد  ْمُهْدِزَی  ْمَلَف  ًاراهَن  َو  اًْلَیل  یِمْوَق  ُتْوَعَد  یِّنِإ  ِّبَر 

313 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوزفاین اهنآ  رب  يزیچ  تفرن و  رتارف  نم  قیدصت  زا  وت و  هب  نامیا  زا  نم و  زا  موق  رارف  زج  نم  توعد 

. مدناوخ ارف  وت  هب  نامیا  هب  وت و  يوس  هب  ار  اهنآ  هچ  ره  نم  ْمُُهتْوَعَد  امَّلُک  یِّنِإ  َو 
. یشخبب ار  ناشتشز  لامعا  تسنانآ و  تاذ  يهمزال  هک  ییاهیدب  ات  ْمَُهل  َرِفْغَِتل 

. دنونشن ارم  راتفگ  ات  ْمِِهناذآ  ِیف  ْمُهَِعباصَأ  اُولَعَج 
زا جوجل و  نانیا  نوچ  مناوخیم ، ارف  وت  يوس  هب  ار  اهنآ  نم  هک  دننیبن  ارم  ات  دنتفرگ  ناشیاهمـشچ  ولج  ار  ناشیاهـسابل  ْمَُهباِیث  اْوَشْغَتْـسا  َو 

. دنرّفنتم ّقح 
. دندیزرو رارصا  يراددوخ  عانتما و  رب  اوُّرَصَأ  َو 
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. دندیزرو ربکت  نم  راتفگ  ندینش  تعاطا و  زا  ًارابِْکتْسا  اوُرَبْکَتْسا  َو 
. زور بش و  رد  تسادخ  يوس  هب  ار  مدرم  وا  ندناوخ  ارف  توعد و  لیصفت  ًاراهِج  ْمُُهتْوَعَد  یِّنِإ  َُّمث 

. دشاب مالک  رد  لعف  ظفل  هکنآ  نودب  تسا  یعون  قلطم  لوعفم  اراهج »  » ظفل و  ّمث »  » ظفل اب  دومن  فطع  اذل  و 
نانآ لاح  هب  ياهدیاف  مدید  یتقو  مدرک  ادخ  يوس  هب  توعد  ینلع  روط  هب  ار  موق  نآ  تسخن  ًارارْـسِإ  ْمَُهل  ُتْرَرْـسَأ  َو  ْمَُهل  ُْتنَلْعَأ  یِّنِإ  َُّمث 

توعد اریز  ناهنپ ، تروص  هب  یضعب  يارب  مدرک و  ینلع  ار  بلطم  یضعب  يارب  ای  مدومن ، قیفلت  همه  هب  تبـسن  ار  ناهنپ  راکـشآ و  درکن 
314 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دروخیمرب . یضعب  غامد  هب  ینلع 

ات مداد ، هدعو  اهنآ  هب  نانآ  ياهاوه  ياضتقم  مدرک و  توعد  ار  نانآ  نم  ینعی  تسا ، حون  توعد  یگنوگچ  نایب  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْـسا  ُْتلُقَف 
. اهنآ ترفن  ببس  هن  دوش ، ّوعدم  هب  اهنآ  لیم  ببس  نم  توعد 

. دنک رافغتسا  هک  تسا  یسک  هدنیاشخب  رایسب  دنوادخ  ًاراَّفَغ  َناک  ُهَّنِإ 
. دایز ناراب  تکرب و  ًارارْدِم  ْمُْکیَلَع  ربا . َءامَّسلا  ِلِسُْری 

. ترخآ ایند و  رد  ینعی  ًاراْهنَأ  ْمَُکل  ْلَعْجَی  َو  ٍتاَّنَج  ْمَُکل  ْلَعْجَی  َو  َنِیَنب  َو  ٍلاْومَِأب  ْمُکْدِدُْمی  َو 
. تسنانآ هب  باطخ  ادخ  بناج  زا  مالک  يادتبا  ای  مالّسلا  هیلع  حون  لوق  زا  هلمج  نیا  ًاراقَو  ِهَِّلل  َنوُجَْرت  ْمَُکل ال  ام 
. دوشیم لامعتسا  سرت  يانعم  هب  یهاگ  تسا و  يدیماان  ّدض  اجر  يانعم  هب  تسا ، تمظع  ینیگنس و  راقو »  » و

؟ دیشابیم یتلاح  هچ  ياراد  دیراد و  یلاح  هچ  امش  تسا : نیا  نآ  يانعم 
؟ دیتسه نیناجم  ای  ناهیفس  زا  ایآ 

یلاح رد  دراد  امش  لاح  هب  یعفن  هچ  هدیاف و  هچ  ای  دینکیم ، هلجع  باذع  ندیسر  هب  دیتسین و  راقو  هب  راودیما  ادخ  يهراب  رد  امـش  نوچ 
؟ امش لاح  تسا  هنوگچ  ای  دیرادن ؟ ادخ  يارب  تمظع  راقو و  دیما  امش  هک 

؟ دیتسه تسم  ای  هناوید  ایآ 
ار امش  دنوادخ  ًاراوْطَأ  ْمُکَقَلَخ  ْدَق  َو  تسه !؟ امش  يارب  ياهدیاف  هچ  ندیسرتن  نیا  رد  ای  دیسرتیمن ، ادخ  یگرزب  تمظع و  زا  امـش  نوچ 

فلتخم لحارم  رد 
315 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. لماک سفن  ات  صقان  سفن  ناوختسا و  هغضم ، هقلع ، دیلپ  فیثک و  يهفطن  زا  تسا ، هدیرفآ 
روما نیا  رد  امـش  هکنآ  نودـب  ّتلذ  تّزع و  رقف ، انغ ، ضبق ، طسب ، مشخ ، اضر ، دـننام : هدـیرفآ ، فلتخم  لحارم  رد  ار  امـش  تـالاح  اـی 

. دیشاب هتشاد  يرایتخا  هدارا و  امش  هکنآ  نودب  دیشاب و  هتشاد  تلاخد  فّرصت و 
؟ دیاهدومن هدهاشم  ار  اهنآ  شیوخ  تقلخ  لحارم  رد  هک  یلاح  رد  دیرادن  دیما  ار  ادخ  ماکحتسا  ینیگنس و  راقو و  امش  ارچ  سپ 

َْفیَک اْوََرت  َْمل  َأ  دیاهدرک !؟ هدهاشم  ار  یهلا  تمظع  دوخ  تالاح  تارّوطت  تارییغت و  رد  هک  یلاح  رد  دیـسرتیمن  ادخ  تمظع  زا  ارچ  ای 
یلاعت يادخ  مالک  زا  ای  دـنکب ، ادـخ  تمظع  رب  داهـشتسا  ات  تسا  مالّـسلا  هیلع  حون  مالک  زا  زین  هلمج  نیا  ًاقابِط  ٍتاوامَـس  َْعبَـس  ُهَّللا  َقَلَخ 

. تسا
رون هک  دـشاب  نیا  هب  راعـشا  ات  دومن  لیثمت  هیبشت و  غارچ  هب  هام  لـباقم  رد  ار  دیـشروخ  ًاجارِـس  َسْمَّشلا  َلَـعَج  َو  ًارُون  َّنِهِیف  َرَمَْقلا  َلَـعَج  َو 

. هام فالخ  هب  غارچ  دننام  تسا  دیشروخ  تاذ  زا  دیشروخ 
. غارچ دننام  دنکیم  لیاز  ار  بش  یکیرات  شرون  اب  دیشروخ  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  زین  و 

. دشاب هتشاد  تلاخد  نآ  رد  امش  رایتخا  هکنآ  نودب  دومن  داجیا  نیمز  زا  ار  امش  ًاتابَن  ِضْرَْألا  َنِم  ْمُکَتَْبنَأ  ُهَّللا  َو 
نیمز اب  ناتیگدنز  تایح و  تّدم  رد  امـش  هک  یلاح  رد  دهدیم ، رارق  نیمز  ءزج  ار  امـش  يهیلّوا  داوم  امـش و  ياهندـب  اهِیف  ْمُکُدـیُِعی  َُّمث 
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316 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  اهندب و  نیمز  زا  ناتسوفن  بسح  رب  ار  امش  دنوادخ  ای  دیدوب ، یکی  دّحتم و 
ار نآ  امش  هکنآ  زا  سپ  دنکیم  هداعا  نیمز  رد  ار  امـش  سپـس  دیـسانشیمن ، ار  نآ  امـش  هک  ياهتخانـشان  ندنایور  دینایور ، ناتیاههفطن 

. دیدومن هّجوت  ناتیاهندب  هب  ناتیگدنز  شاعم و  مزاول  اب  هک  هنوگ  نیدب  دیدرک ، رایتخا 
یخزرب ياهندـب  زا  ار  امـش  ای  دـیامنیم ، جارخا  ار  امـش  گرم  اب  اـی  دزاـسیم ، عقاو  رّرکم  امـش  يارب  ار  بلطم  نیا  ًاـجارْخِإ  ْمُکُجِرُْخی  َو 

. تسا لوهجم  امش  يارب  هک  ياهتخانشان  نتخاس  جراخ  دزاسیم ، جراخ 
دیما دیاب  دنکب  يراک  نینچ  دهد و  ماجنا  ار  راک  نیا  هک  یسک  عساو و  ياههار  ًاجاِجف  اًُلبُس  اْهنِم  اوُُکلْـسَِتل  ًاطاِسب  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  ُهَّللا  َو 

. دیسرت دیاب  وا  تمظع  زا  ای  تشاد ، وا  زا  راقو  تنازر و 
هدومن لاحـشوخ  داش و  ار  نانآ  دالوا  لاوما و  يدایز  هک  اسؤر  ًاراـسَخ  اَّلِإ  ُهُدـَلَو  َو  ُُهلاـم  ُهْدِزَی  َْمل  ْنَم  اوُعَبَّتا  َو  ِینْوَصَع  ْمُهَّنِإ  ِّبَر  ٌحُون  َلاـق 

. تسا
. یگرزب تیاهن  رد  گرزب  ًاراَّبُک  ًارْکَم  اوُرَکَم  َو 

: دنتفگ ناشدوخ  نیب  اُولاق و  َو 
اهمان نیا  دناهتفگ : یـضعب  دینکن ! كرت  ار  اهتب  نیا  دنتفگیم  ًارْـسَن  َو  َقوُعَی  َو  َثوُغَی  َو ال  ًاعاوُس  َو ال  ادَو  َّنُرَذـَت  َو ال  ْمُکَتَِهلآ  َّنُرَذـَت  ال 

راکوکین هورگ  دننام  هک  دندمآ  دیدپ  یموق  اهنآ  زا  سپ  دـندرکیم ، یگدـنز  حون  مدآ و  نیب  نامز  رد  هک  دوب  راکوکین  یهورگ  یماسا 
رتشیب تدابع  هب  امش  قوش  هدوب و  رتطاشن  اب  امـش  يارب  دینک  تسرد  ار  اهنآ  ياهتروص  رگا  تفگ : اهنآ  هب  ناطیـش  هک  دندرکیم  تدابع 

. دندرک نینچ  نانآ  سپ  دوشیم ،
یناسک تفگ : اهنآ  هب  ناطیش  هک  دندمآ  دیدپ  یهورگ  نانآ  زا  سپ 

317 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تدابع ار  اهتروص  دندرک و  شوگ  ار  ناطیش  نخـس  هورگ  نیا  دندرکیم ، تدابع  ار  اهسکع  اهتروص و  نیا  دندوب  امـش  زا  لبق  هک 

. دش عورش  یتسرپتب  نامز  نیمه  زا  دندومن و 
فاوط ار  وا  ربق  راّفک  هک  دشیم  عنام  درکیم و  تظفاحم  مالّسلا  هیلع  مدآ  دسج  زا  دنه  رد  یهوک  رد  مالّسلا  هیلع  حون  دناهتفگ : یضعب 

امـش هک  يزیچ  امـش و  هن  دنتـسه ، مدآ  نادنزرف  ناشدوخ  هک  دنراد  نامگ  دـننکیم و  رخف  امـش  رب  نانیا  تفگ : راّفک  هب  ناطیـش  دـننک ،
. دییامن فاوط  ار  نآ  هک  منکیم  تسرد  امش  يارب  ار  نآ  دننام  نم  تسین ، شیپ  يدسج  دییامن  فاوط  نآ  رود  دیهاوخیم 

نوچ و  رسن » ثوغی و  قوعی ، عاوس ، ّدو ،  » زا دوب  ترابع  تب  جنپ  نآ  درک و  اهتب  تدابع  هب  راداو  ار  اهنآ  تخاس و  تب  جنپ  اهنآ  يارب  و 
. دروآ نوریب  برع  نیکرشم  يارب  ار  اهتب  نآ  ناطیش  هرابود  تفرگ ، ار  اهنآ  يور  كاخ  دش و  نفد  اهتب  نآ  دش  نافوط  ماّیا 

ّیط يهفیاط  زا  نطب  ود  يارب  ثوغی » ، » هعاضق هفیاط  يارب  ّدو »  » تب داتفا و  برع  تسد  هب  مالّسلا  هیلع  حون  موق  ياهتب  دناهتفگ : یضعب 
هب لبه  هلئان و  فاسا و  دیدق ، يارب  ةانم  میلـس ، هب  يّزع  فیقث و  يارب  تال  عالکلا ، يذ  لآ  هب  عاوس  معثخ ، هب  رـسن  نادمه و  هب  قوعی  و 

. تفای صاصتخا  هّکم  لها 
« رسن  » بسا و تروص  هب  قوعی » ، » ریـش تروص  هب  ثوغی » ، » نز تروص  هب  عاوس » ، » هدوب درم  لکـش )  ) تروص هب  ّدو »  » هک هدش : هتفگ  و 

. دناهدوب سکرک  تروص  هب 
زا  يرایسب  نایادخ  نآ  ناگدننک  تدابع  ًارِیثَک  اوُّلَضَأ  ْدَق  َو 

318 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دندرک هارمگ  ار  مدرم  زا  يرایسب  دشیم  رهاظ  نانآ  ياهلکیه  رب  ناطیش  زا  هک  هچنآ  ببس  هب  نایادخ  نآ  ای  دندرک ، هارمگ  ار  مدرم 

. تسا نیوکت  عقاو و  قفاوم  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  نیرفن  اعد و  نوچ  ًالالَض  اَّلِإ  َنیِِملاَّظلا  ِدَِزت  َو ال 
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زا دـناهدیرب و  ار  ترطف  تّیناسنا و  زا  ناـنآ  هک  دـید  دومن و  هدـهاشم  ار  تّیناـسنا  قیرط  زا  يرود  یهارمگ و  داـیدزا  دوخ  موق  زا  حون  و 
. درک نیرفن  ار  اهنآ  نینچ  نیا  دش  سویأم  نانآ  ریخ  حالص و 

نینچ درک  ادـیپ  تّدـش  ادـخ  هار  رد  وا  بضغ  تفرگ و  ار  وا  ادـخ  هار  رد  ضغب  دـندومن ، هغلابم  نایـصع  دّرمت و  یـشکرس و  رد  نوچ  ای 
. دومن نیرفن 

. ناشناهانگ اهاطخ و  رطاخ  هب  ْمِِهتائیِطَخ  اَّمِم 
. دندش قرغ  نافوط  ببس  هب  اُوقِرْغُأ 

. دندش شتآ  لخاد  ندرم  اب  دندرم و  اهنآ  نوچ  دنتشگ ، شتآ  لخاد  ندش  قرغ  ببس  هب  ًاران  اُولِخْدُأَف 
. دنک عفد  نانآ  زا  ار  باذع  هک  دنباییمن  يروای  رای و  رگید  ًاراْصنَأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُهل  اوُدِجَی  ْمَلَف 

نیا رب  لیلد  هیآ  نیا  ًاراَّفَک و  ًارِجاف  اَّلِإ  اوُِدلَی  َو ال  َكَدابِع  اوُّلُِـضی  ْمُهْرَذَت  ْنِإ  َکَّنِإ  ًاراَّیَد  َنیِِرفاْکلا  َنِم  ِضْرَْألا  یَلَع  ْرَذَت  ِّبَر ال  ٌحُون  َلاق  َو 
. دنامن یقاب  نمؤم  ّدلوت  دادعتسا  چیه  اهنآ  رد  يوحن  هب  دندرک  عطق  ار  ترطف  اهنآ  هک  درک  ادیپ  ملع  حون  هک  تسا 

تعامج نآ  هک  درک  ادیپ  ملع  اجک  زا  شموق  رب  نیرفن  تقو  رد  حون  دـش  لاؤس  وا  زا  هک  یماگنه  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
دروآ ؟ دنهاوخن  ایند  هب  راّجف  راّفک و  زج 

319 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نامیا نونک  ات  هک  یـسک  نامه  رگم  دنروآیمن  نامیا  وت  هب  زگره  رگید  وت  موق  زا  دومرف : حون  هب  یلاعت  يادـخ  هک  يدینـشن  ایآ  دومرف :

. دناهدروآ
هار رد  بضغ  زا  دومن و  يراز  عّرـضت و  یهلا  هاـگرد  هب  درک  نیرفن  شموـق  رب  ادـخ  هار  رد  بضغ  تّدـش  زا  هکنآ  زا  سپ  ِیل  ْرِفْغا  ِّبَر 

. تسادخ هار  رد  ضغب  زا  رتهب  ادخ  هار  رد  ّبح  نوچ  درک ، رافغتسا  ادخ 
هب دوش  تیالو  لخاد  سک  ره  هک  تسا ، تیالو  دوصقم  هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ًاـنِمْؤُم  َِیْتَیب  َلَـخَد  ْنَِمل  َو  َّيَدـِلاِول  َو 

. دوشیم لخاد  ءایبنا  يهناخ 
هک تسا  یناسک  دوصقم  ای  دناهدرکن  لوبق  ار  ّصاخ  توعد  هتفریذـپ و  ار  ماع  توعد  هک  ناملـسم  درم  نز و  ره  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْمِلل  َو 

. يولو ّصاخ  تعیب  اب  دنشاب  هدروآ  نامیا  تیالو  هب 
. دشاب هداد  ماجنا  حون  تسد  اب  ار  ّصاخ  تعیب  هک  تسا  یصخش  دوش  ّیبن  هناخ  لخاد  هک  یسک  زا  دوصقم  یلو 

هداد ماجنا  مالّـسلا  مهیلع  ایلوا  ایبنا و  زا  وا  ریغ  ای  وا  تسد  اب  ار  صاـخ  تعیب  هک  دنتـسه  یناـنز  نادرم و  تاـنمؤم  نینمؤم و  زا  دوصقم  و 
. دنشاب

. ار وا  هار  رد  ضغب  ادخ و  هار  رد  ّبح  نیب  دنک  عمج  ات  درک  رارکت  ار  نیملاظ  رب  نیرفن  نینمؤم  رب  اعد  زا  دعب  ًارابَت  اَّلِإ  َنیِِملاَّظلا  ِدَِزت  َو ال 
هار رد  وا  ضغب  ادخ  هار  رد  وا  ّبح  نینچمه  دربیمن و  نیب  زا  ار  ادـخ  هار  رد  وا  ّبح  ادـخ  هار  رد  ضغب  هک  تسا  ّمات  لامک  نامه  نیا  و 

. دربیمن نیب  زا  ار  ادخ 
320 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. مهنیب ءامحر  راّفکلا  یلع  ءاّدشأ  هعم  نیّذلا  هّللا و  لوسر  دّمحم  : » هدومرف هدرک و  هراشا  لامک  نیا  هب  یلاعت  يادخ  هچنانچ 
راّفک رب  نیرفن  یلاعت  يادخ  نینمؤم ، رب  اعد  يرگید  دومن و  راّفک  رب  نیرفن  هبترم  کی  اعد و  هبترم  ود  مالّسلا  هیلع  حون  دناهتفگ : یـضعب 

. دینادرگ كاله  دوب  نیمز  يور  رب  نیرفاک  زا  هچ  ره  درک و  تباجتسا  ار 
. دیاشخبب ار  نینمؤم  هجیتن  رد  دیامن و  تباجا  زین  نینمؤم  يهراب  رد  ار  وا  ياعد  دنوادخ  هک  مراودیما 

: مالّسلا هیلع  ّیلع  لاق 
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. تسّرش زا  رتدب  ّرش  لعاف  ریخ و  زا  رتهب  ریخ  لعاف  هنم  ّرش  ّرشلا  لعاف  هنم و  ریخ  ریخلا  لعاف 
دب زا  تسرتدب  درک  دب  هکنآ  تسا و  کین  زا  هب  نک  یکین  هک  ره 

هّرس ج 21 ص 66 و 67 سّدق  ییوخ  يهمالع  ۀعاربلا  جاهنم 
321 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

321 ص :  ّنجلا .....  ةروس 

هراشا

. دشابیم هیآ  تشه  تسیب و  رب  لمتشم  تسا و  یّکم  هروس  نیا 

321 ص :  ات 28 ..... ] تایآ 1  (: 72  ) نجلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
یلاعَت ُهَّنَأ  َو  ( 2  ) ًادَحَأ انِّبَِرب  َكِرُْشن  َْنل  َو  ِِهب  اَّنَمآَف  ِدْشُّرلا  َیلِإ  يِدْهَی  ( 1  ) ًابَجَع ًانآُْرق  انْعِمَس  اَّنِإ  اُولاقَف  ِّنِْجلا  َنِم  ٌرَفَن  َعَمَتْسا  ُهَّنَأ  ََّیلِإ  َیِحوُأ  ُْلق 

(4  ) ًاطَطَش ِهَّللا  یَلَع  انُهیِفَس  ُلوُقَی  َناک  ُهَّنَأ  َو  ( 3  ) ًاَدلَو َو ال  ًۀَبِحاص  َذَخَّتا  اَم  انِّبَر  ُّدَج 
ْمُهَّنَأ َو  ( 6  ) ًاقَهَر ْمُهوُدازَف  ِّنِْجلا  َنِم  ٍلاجِِرب  َنوُذوُعَی  ِْسنِْإلا  َنِم  ٌلاجِر  َناک  ُهَّنَأ  َو  ( 5  ) ًابِذَک ِهَّللا  یَلَع  ُّنِْجلا  َو  ُْسنِْإلا  َلوُقَت  َْنل  ْنَأ  اَّنَنَظ  اَّنَأ  َو 

ِعْمَّسِلل َدِعاقَم  اْهنِم  ُدُعْقَن  اَّنُک  اَّنَأ  َو  ( 8  ) ًابُهُش َو  ًادیِدَش  ًاسَرَح  ْتَِئُلم  اهانْدَجَوَف  َءامَّسلا  اَنْسََمل  اَّنَأ  َو  ( 7  ) ًادَحَأ ُهَّللا  َثَْعبَی  َْنل  ْنَأ  ُْمْتنَنَظ  امَک  اوُّنَظ 
(9  ) ًادَصَر ًاباهِش  َُهل  ْدِجَی  َنْآلا  ِعِمَتْسَی  ْنَمَف 

اَّنَأ َو  ( 11  ) ًادَدـِق َِقئارَط  اَّنُک  َِکلذ  َنُود  اَّنِم  َو  َنوُِحلاَّصلا  اَّنِم  اَّنَأ  َو  ( 10  ) ًادَشَر ْمُهُّبَر  ْمِِهب  َدارَأ  ْمَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَِمب  َدیِرُأ  ٌّرَـش  َأ  يِرْدَن  اَّنَأ ال  َو 
َو ( 13  ) ًاقَهَر َو ال  ًاسَْخب  ُفاخَی  الَف  ِهِّبَِرب  ْنِمُْؤی  ْنَمَف  ِِهب  اَّنَمآ  يدُْهلا  اَنْعِمَس  اََّمل  اَّنَأ  َو  ( 12  ) ًابَرَه ُهَزِْجُعن  َْنل  َو  ِضْرَْألا  ِیف  َهَّللا  َزِجُْعن  َْنل  ْنَأ  اَّنَنَظ 

(14  ) ًادَشَر اْوَّرََحت  َِکئلوُأَف  َمَلْسَأ  ْنَمَف  َنوُطِساْقلا  اَّنِم  َو  َنوُِملْسُْملا  اَّنِم  اَّنَأ 
ِهِّبَر ِرْکِذ  ْنَع  ْضِْرُعی  ْنَم  َو  ِهِیف  ْمُهَِنتْفَِنل  ( 16  ) ًاقَدَغ ًءام  ْمُهاْنیَقْسََأل  ِۀَقیِرَّطلا  یَلَع  اُوماقَتْسا  َِول  ْنَأ  َو  ( 15  ) ًابَطَح َمَّنَهَِجل  اُوناکَف  َنوُطِساْقلا  اَّمَأ  َو 

(19  ) ًادَِبل ِْهیَلَع  َنُونوُکَی  اوُداک  ُهوُعْدَی  ِهَّللا  ُْدبَع  َماق  اََّمل  ُهَّنَأ  َو  ( 18  ) ًادَحَأ ِهَّللا  َعَم  اوُعْدَت  الَف  ِهَِّلل  َدِجاسَْملا  َّنَأ  َو  ( 17  ) ًادَعَص ًاباذَع  ُهُْکلْسَی 
َدِجَأ َْنل  َو  ٌدَـحَأ  ِهَّللا  َنِم  ِینَریُِجی  َْنل  یِّنِإ  ُْلق  ( 21  ) ًادَشَر َو ال  ارَـض  ْمَُکل  ُِکْلمَأ  یِّنِإ ال  ُْلق  ( 20  ) ًادَحَأ ِِهب  ُكِرْـشُأ  َو ال  یِّبَر  اوُعْدَأ  امَّنِإ  ُْلق 

ام اَْوأَر  اذِإ  یَّتَح  ( 23  ) ًادـَبَأ اهِیف  َنیِدـِلاخ  َمَّنَهَج  َران  َُهل  َّنِإَف  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِصْعَی  ْنَم  َو  ِِهتالاسِر  َو  ِهَّللا  َنِم  ًاـغالَب  ـَّالِإ  ( 22  ) ًادَحَْتُلم ِِهنوُد  ْنِم 
(24  ) ًادَدَع ُّلَقَأ  َو  ًارِصان  ُفَعْضَأ  ْنَم  َنوُمَْلعَیَسَف  َنوُدَعُوی 

ُهَّنِإَف ٍلوُسَر  ْنِم  یضَتْرا  ِنَم  َّالِإ  ( 26  ) ًادَحَأ ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع  ( 25  ) ًادَمَأ یِّبَر  َُهل  ُلَعْجَی  ْمَأ  َنوُدَـعُوت  ام  ٌبیِرَق  َأ  ِيرْدَأ  ْنِإ  ُْلق 
(28  ) ًادَدَع ٍءْیَش  َّلُک  یصْحَأ  َو  ْمِْهیََدل  اِمب  َطاحَأ  َو  ْمِهِّبَر  ِتالاسِر  اوُغَْلبَأ  ْدَق  ْنَأ  َمَْلعَِیل  ( 27  ) ًادَصَر ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُُکلْسَی 

322 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

322 ص :  همجرت ..... :

، میاهدینش ار  فرگش  ینآرق  ام  دنتفگ  سپس  دندرپس ، نآرق ] هب   ] شوگ نج  زا  یهورگ  هک  تسا  هدش  هداتسرف  یحو  نم  هب  وگب 
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، میروآیمن کیرش  ار  یسک  نامراگدرورپ  يارب  زگره  میدروآ و  نامیا  نآ  هب  هاگنآ  دیامنیم ، هار  یتسار  هب  هک 
. يدنزرف هن  تسا و  هدیزگرب  يرسمه  هن  ام ، راگدرورپ  نأش  تسا  دنلب  هک  اّقح  و 

. تفگیم ناشیرپ  دنوادخ ، قح  رد  هک  دوب  ام  نادان  و 
. دندنبیمن غورد  دنوادخ  رب  زگره  ّنج  سنا و  هک  میتشادنپیم  نینچ  ام  و 

323 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دندوزفایم نانآ  یشکرس  رب  دندربیم و  هانپ  نایّنج  زا  ینادرم  هب  اهناسنا  زا  ینادرم  هک  دوب  نینچ  و 

. دزیگنایمنرب يربمایپ ] ای  رشح  هب   ] ار یسک  زگره  دنوادخ  هک  دیرادنپیم  امش  هکنانچمه  دنتشادنپیم  زین  نانآ  و 
. میتفای اهباهش  دنمورین و  نانابهگن  زا  راشرس  ار  نآ  میتسج و  نامسآ  رد  ام  و 

. دبای دوخ  نیمک  رد  یباهش  دراپسب ، شوگ  سک  ره  نونکا  اّما  میتسشنیم ، نآ  زا  ندینش  هدیدزد ]  ] يارب ییاههاگنتسشن  رد  دوخ  ام  و 
. تسا هتساوخ  تفایهر  نانآ  ّقح  رد  ناشراگدرورپ  ای  تسا ، هدش  هتساوخ  ّرش  ناینیمز  ّقح  رد  هک  مینادیمن  دوخ  ام  و 

. مینوگانوگ ياههار  ناگدنور ]  ] ام نیا ، زج  ام  نایم  زا  مه  تسه و  ناحلاص  مه  ام  نایم  زا  و 
. میرادن يزیرگ  ریزگ و  دنوادخ  زا  نیمز  رد  زگره  هک  میتشاد  نیقی  ام  و 

دشاب و هتـشاد  میب  یناصقن  زا  هن  دروآ ، نامیا  شراگدرورپ  هب  سک  ره  سپ  میدروآ ، نامیا  نآ  هب  میدینـش ، ار  تیادـه  مایپ ]  ] نوچ ام  و 
. یمتس زا  هن 

. دناهتسج تیاده  هک  دننانآ  دندروآ ، مالسا  هک  یناسک  سپ  هارژک ، یعمج  تسا و  ناملسم  ام  نایم  زا  یعمج  و 
. دنمّنهج مزیه  انامه  ناهارژک  اّما  و 

. میرادیم ینازرا  ناوارف  تاناکما ] و   ] بآ ار  نانآ  جاردتسا ] يور  زا   ] دنزرو يرادیاپ  باوصان ] ي   ] هویش نآ  رد  رگا  و 
. دناشکب نیگمهس  یباذع  هب  ار  وا  دنادرگب ، لد  شراگدرورپ  دای  زا  سک  ره  و  ناشمییامزایب ، نآ  رد  ماجنا  رس  ات 

. ناوخم شتسرپ ] هب   ] ار سک  چیه  دنوادخ  بنج  رد  سپ  تسا ، دنوادخ  ّصاخ  اهدجسم  يهمه  و 
. دنزیرب وا  رس  رب  هک  دوب  کیدزن  دناوخیم ، شیاین  هب  ار  وا  هتساخرب  هلآ ] هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم   ] ادخ يهدنب  نوچ  هک  دوب  نینچ  و 

. مرامشیمن وا  کیرش  ار  سک  چیه  مناوخیم و  شیاین  هب  ار  مراگدرورپ  طقف  وگب 
. یناماس هن  متسه ، امش  يارب  ینایز  رایتخا  بحاص  هن  نم  وگب 

. مباییمن یهانپ  وا  زجب  زگره  و  دهد ، هانپ  دنوادخ  ربارب  رد  ارم  زگره  هک  تسین  سک  چیه  وگب 
هک خزود  شتآ  تسار  وا  دنک ، یچیپرس  وا  ربمایپ  دنوادخ و  زا  سک  ره  و  وا ، تلاسر  دنوادخ و  بناج  زا  یمایپ  رگم  مرادن ] رایتخا  رد  ]

. دنام نآ  رد  هنادواج - هراومه -
. تسا رتهاپس  كدنا  رتروای و  تسس  یسک  هچ  هک  دننادب  ادوز  دننیبب و  تسا ، هدش  هداد  هدعو  نانآ  هب  هچنآ  هک  دسر  یماگنه  ات 

. تسا هداد  رارق  زارد ]  ] ياهلصاف نآ  يارب  نم  راگدرورپ  ای  تسا ، کیدزن  دناهداد  هدعو  امش  هب  هچنآ  منادیمن  وگب 
تسوا 

324 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دزاسیمن هاگآ  شیوخ  بیغ  زا  ار  سک  چیه  هک  ناهنپ ، زار ]  ] ياناد

. دهد هار  ینانابهگن  وا  رس  تشپ  شیپاشیپ و  هک  ددنسپب ، وا  هک  يربمایپ  رگم 
. درامشیم هرامش  هب  ار  زیچ  ره  دراد و  هطاحا  تسا  نانآ  دزن  هچنآ  هب  دناهدناسر و  ار  ناشراگدرورپ  ياهمایپ  هک  درادب  مولعم  ات 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3449 

http://www.ghaemiyeh.com


324 ص :  ریسفت ..... 

ًادَحَأ انِّبَِرب  َكِرُْشن  َْنل  َو  ِِهب  اَّنَمآَف  ِدْشُّرلا  َیلِإ  يِدْهَی  ًابَجَع  ًانآُْرق  انْعِمَس  اَّنِإ  اُولاقَف  ِّنِْجلا  َنِم  ٌرَفَن  َعَمَتْـسا  ُهَّنَأ  ََّیلِإ  َیِحوُأ  وگب : هکم  لها  هب  لق ] ]
. تشذگ ّنج  ناتساد  هیآ و  لوزن  فاقحا  يهروس  رد 
. تسا تخب  يانعم  هب  ّدج »  » ظفل انِّبَر  ُّدَج  یلاعَت  ُهَّنَأ  َو 

نیا یلاعت  يادخ  دروآ و  نابز  رب  ینادان  تلاهج و  هار  زا  ّنج  هک  دوب  يزیچ  نخـس  نیا  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
. تسا هدرک  تیاکح  نانآ  زا  ار  نخس 

ّنج زا  لوق  هکنآ  ربانب  هدـش  هدـناوخ  هزمه  يهرـسک  اب  ّهنا »  » ظفل تسا و  هتفر  راک  هب  هراعتـسا  روط  هب  یگرزب  تمظع و  يارب  ظفل  نیا  ای 
. دشاب هدش  تیاکح 

« عمتـسا ّهنا   » رب فطع  هکنآ  ربانب  ای  دشاب ، هب » اّنمآف  : » ادـخ لوق  رد  رورجم  ریمـض  رب  فوطعم  هکنآ  ربانب  هدـش  هدـناوخ  هزمه  يهحتف  اب  و 
« عمتسا ّهنا   » هب فطع  ترابع  تارقف  زا  یـضعب  رد  هکنآ  زج  تسا ، لاونم  نیمه  رب  زین  دعب  ياههلمج  رد  فطع  تئارق و  فالتخا  دشاب و 

. تسین نکمم 
. دنیوگیم اهناسنا  زا  یضعب  هچنانچ  ًاَدلَو  َو ال  ًۀَبِحاص  َذَخَّتا  اَم 

تسا . فرحنم  ّقح )  ) نید زا  ام  يهفیاط  زا  هک  یسک  انُهیِفَس  ُلوُقَی  َناک  ُهَّنَأ  َو 
325 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ّقح زا  هک  تسا  یناسک  قلطم  ای  ناطیـش ، هیفـس  زا  دوصقم  تسا و  ملظ  يانعم  هب  ای  ّدـح ، زا  رتارف  ّقح و  زا  رود  يراتفگ  ًاطَطَـش  ِهَّللا  یَلَع 
. دنشابیم فرحنم 

غورد ادخ  رب  ّنج  سنا و  هک  میدوب  نامگ  نیدـب  میدرکیم  هیفـس  زا  يوریپ  ام  رگا  ًابِذَـک  ِهَّللا  یَلَع  ُّنِْجلا  َو  ُْسنِْإلا  َلوُقَت  َْنل  ْنَأ  اَّنَنَظ  اَّنَأ  َو 
ات دوب  نامگ  نیمه  زا  یـشان  دوب  دنزرف  بحاصم و  کیرـش ، هب  لئاق  ادخ  يهراب  رد  هک  یـسک  زا  ام  يوریپ  قیدـصت و  ینعی  دـندنبیمن ،

. دنیوگیم غورد  نانآ  هک  میدرک  نیقی  میدینش و  ار  نآرق  هکنآ 
. تسا هّیلیلعت  ای  هّیضیعبت  ّنجلا » نم   » رد نم »  » ظفل ِّنِْجلا  َنِم  ٍلاجِِرب  َنوُذوُعَی  ِْسنِْإلا  َنِم  ٌلاجِر  َناک  ُهَّنَأ  َو 

دشیم یحو  وا  هب  ناطیش  فرط  زا  هک  رگوداج  نهاک و  يوس  هب  صخش  یهاگ  هدش : تیاور  هیآ  نیا  دروم  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
. هدروآ هانپ  وت  هب  ینالف  وگب : دوخ  ناطیش  هب  تفگیم : تفریم و 

ّرـش زا  مربیم  هانپ  يداو  نیا  زیزع  هب  نم  تفگیم : دومنیم و  لوزن  ییارحـص  رد  ماگنه  بش  یتقو  اـهبرع  زا  یخرب  دـناهتفگ : یـضعب 
. شموق ناهیفس 

. دندربیم هانپ  ّنج  ّرش  زا  سنا  زا  رگید  ینامدرم  هب  سنا  زا  ینامدرم  دناهتفگ : یضعب  و 
هک يزیچ  رب  ناسنا  ندرک  راداو  مراحم ، دش  دمآ و  ملظ ، ّرش و  باکترا  یکبس ، تهافس ، يانعم  هب  تکرح  اب  قهر »  » ظفل ًاقَهَر  ْمُهوُدازَف 

. دشابیم هلجع  غورد و  درادن ، ار  نآ  تقاط 
ددرگیمرب  ّنج  زا  ینادرم  هب  ای  سنا  زا  ینادرم  هب  مهوداز »  » لعاف ریمض  و 
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. تسا نآ  سکع  رب  لوعفم  ریمض  و 

ریمـض رد  تالامتحا  نیا  يهمه  ددرگیمرب و  ّنج  هب  ای  هدـش  هدرب  اهنآ  هب  هانپ  هک  یناسک  هب  ای  هدـنهانپ ، نادرم  هب  ریمـض  تسا  نکمم  و 
. دراد نایرج  زین  لوعفم 
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فعـض تهج  زا  ناـمدرم  نیا  ینعی  تساـهنآ ، راّـفک  هب  ّنج  نینمؤـم  نخـس  راـتفگ  نیا  ًادَـحَأ  ُهَّللا  َثَْعبَی  َْنل  ْنَأ  ُْمْتنَنَظ  اـمَک  اوُّنَظ  ْمُـهَّنَأ  َو 
. دندرب هانپ  سنا  هب  ای  ّنج  هب  ناشهدیقع  يدب  ناشلاح و 

دنوادخ هک  دندرک  نامگ  ای  دنکیمن ، ثوعبم  مدآ  ینب  هب  تلاسر  هب  ار  یـسک  دـنوادخ  هک  دـندرک  نامگ  نایّنج  امـش  دـننامه  اهنآ  اریز 
. دنکیمن هدنز  تمایق  رد  ار  یسک 

نامگ اهناسنا  امـش  هک  روط  نامه  دندرک  نامگ  ناّیّنج  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دشاب و  ادـخ  بناج  زا  هضرتعم  هلمج  نیا  تسا  نکمم  و 
. دنکیمن ثوعبم  ار  یسک  دنوادخ  هک  دیدرک 

. میور الاب  نامسآ  يوس  هب  میتساوخ  ای  میتفر ، الاب  نامسآ  يوس  هب  ای  میدش ، کیدزن  نامسآ  هب  َءامَّسلا  اَنْسََمل  اَّنَأ  َو 
تهج نآ  زا  دـیدش »  » ظفل ندروآ  رّکذـم  تسا ، نابهگن  ظفاح و  يانعم  هب  سراح »  » عمج سرح »  » ظـفل ًادـیِدَش  ًاـسَرَح  ْتَِئُلم  اهانْدَـجَوَف 
يانعم تسا و  يواسم  نآ  رد  ثینأت  ریکذـت و  هک  دریگیم  رارق  لوعفم  يانعم  هب  لیعف  يارجم  رد  لعاف  ياـنعم  هب  لـیعف »  » ظـفل هک  تسا 

. تسین نکمم  عمس  قارتسا  اهنآ  دوجو  اب  هک  تسا  يوق  نانابهگن  نآ 
. تسا باهش  عمج  بهش »  » ظفل ًابُهُش  َو 

. تسوا هب  یمر  دّصرتم  هک  دباییم  ار  باهش  ًادَصَر  ًاباهِش  َُهل  ْدِجَی  َنْآلا  ِعِمَتْسَی  ْنَمَف  ِعْمَّسِلل  َدِعاقَم  اْهنِم  ُدُعْقَن  اَّنُک  اَّنَأ  َو 
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. تشذگ اهباهش  يهلیسو  هب  اهنآ  عنم  ّنج و  ندادارف  شوگ  نایب  هیآ و  نیا  نایب  رجح  يهروس  رد  و 
. دنکیم یگرزب  يهدیدپ  هثداح و  عوقو  رب  تلالد  نامسآ  عاضوا  رییغت  نوچ  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَِمب  َدیِرُأ  ٌّرَش  َأ  يِرْدَن  اَّنَأ ال  َو 

. تسا هتساوخ  ار  نانآ  حالص  ریخ و  دنوادخ  ای  ًادَشَر  ْمُهُّبَر  ْمِِهب  َدارَأ  ْمَأ 
. ام زا  یهورگ  ینعی  اَّنِم  َو  َنوُِحلاَّصلا  اَّنِم  اَّنَأ  َو 

یهورگ ام  زا  ینعی  دنتسین  نانچ  یضعب  ترارش و  تیاهن  رد  اهنآ  زا  یـضعب  هک  هنوگ  نیدب  ای  دنرتنیئاپ ، يوخ  حالـص و  رد  َِکلذ  َنُود 
. دنتسین حلاص  هک  دنتسه 

ناگدـیزگرب و لثامأ و  يانعم  هب  قئارط »  » ای میدوب  فلتخم  ياههار  ياراد  ام  دوخ  ای  قّرفتم ، فلتخم و  ياـههار  ياراد  ًادَدـِق  َِقئارَط  اَّنُک 
. تسا موق  فارشا 

اب اهنآ  تریاغم  رد  سوفن  مولع  هک  تشذـگ  رّرکم  هک  تسا  تهج  نادـب  ّنظ »  » ظـفل ندروآ  میدرک و  ادـیپ  ملع  میتسناد و  اـم  اَّنَنَظ  اَّنَأ  َو 
. تسا نامگ  ّنظ و  دننامه  مولع  زا  اهمولعم  كاکفنا  زاوج  اهمولعم و 

. میشاب نیمز  ياج  ره  رد  درک  میناوتن  هبلغ  ادخ  تردق  رب  زگره  هک  میتسناد  ِضْرَْألا  ِیف  َهَّللا  َزِْجُعن  َْنل  ْنَأ 
هبلغ ادـخ  رب  هک  میتسناد  ام  ینعی  تسا ، لاح  نآ  هک  تسا  فوذـحم  لعف  يارب  قلطم  لوعفم  ای  زیمت  ای  لاح  ابره »  » ظفل ًابَرَه  ُهَزِْجُعن  َْنل  َو 

. مینک رارف  نامسآ  هب  وا  زا  هک  یلاح  رد  درک  میناوتن 
. تیالو ای  تلاسر ، ای  نآرق ، يدُْهلا  اَنْعِمَس  اََّمل  اَّنَأ  َو 
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. تسا ّتیببس  يارب  نمف »  » رد ءاف »  » ظفل ِهِّبَِرب  ْنِمُْؤی  ْنَمَف  ِِهب  اَّنَمآ 

. دسرتیمن شمشچ  يروک  زا  ای  باسح  رد  يهحماسم  ای  ملظ  ای  صقن  زا  دروایب  نامیا  شراگدرورپ  هب  سک  ره  ًاسَْخب  ُفاخَی  الَف 
. تشذگ لبق  یکدنا  قهر »  » يانعم ًاقَهَر  َو ال 

يالوم تیالو  هب  سک  ره  میدروآ و  دوخ  يالوم  هب  نامیا  ام  تیالو ، يانعم  هب  تیاده  دومرف : هک  تسا  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 
. درادن یکاب  قهر »  » زا دسرتیمن و  یصقن  ملظ و  چیه  زا  دروآ  نامیا  دوخ 
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. تسا لیوأت  هن  دومرف : تسا ؟ لیزنت  يانعم  نیا  ایآ  دش : ضرع  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب 
ینعی تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ًادَـشَر  اْوَّرََحت  َِکئلوُأَف  َمَلْـسَأ  ْنَمَف  ّقح  زا  ناگدـش  جراخ  َنوُطِـساْقلا  اَّنِم  َو  َنوُِملْـسُْملا  اَّنِم  اَّنَأ  َو 

. دندومن رارقا  ام  تیالو  هب  هک  یناسک 
ًابَطَح َمَّنَهَِجل  اُوناکَف  َنوُطِساْقلا  اَّمَأ 

. دریگیم شتآ  اهنآ  يهلیسو  هب  مّنهج  ای  دنزوسیم ، دنوشیم و  مّنهج  مزیه 
هدیاز و نأ »  » ظفل ای  دـشابیم ، رفن » عمتـسا  ّهنا  : » ادـخ لوق  رب  فوطعم  هلمج  عومجم  تسا ، هلّقثم  زا  فّفخم  نأ »  » ظفل اُوماقَتْـسا  َِول  ْنَأ  َو 

. تسادخ بناج  زا  مالک  يادتبا  هلمج 
لوق تسا  هجو  ود  نیا  ریظن  تسا و  رفک  يهقیرط  نآ  هدـش ، هتفرگ  ناردـپ  زا  هک  تسا  دوهعم  يهقیرط  دوصقم  ای  تیالو ، ِۀَـقیِرَّطلا  یَلَع 

ْنَأ  َْول ال  : » یلاعت يادخ  لوق  و  ِضْرَْألا » َو  ِءامَّسلا  َنِم  ٍتاکََرب  ْمِْهیَلَع  انْحَتََفل  اْوَقَّتا  َو  اُونَمآ  يرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْول  : » یلاعت يادخ 
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« ٍۀَِّضف ْنِم  ًافُقُس  ْمِِهتُوُیِبل  ِنمْحَّرلِاب  ُرُفْکَی  ْنَِمل  اْنلَعََجل  ًةَدِحاو  ًۀَّمُأ  ُساَّنلا  َنوُکَی 
دوب بآ  رب  فّقوتم  تاکرب  تاریخ و  رتشیب  دوب و  مک  رایـسب  برع  کلم  رد  بآ  دوجو  نوچ  و  ناوارف . دایز و  بآ  ًاقَدَـغ  ًءام  ْمُهاْنیَقْـسََأل 

. تشگ تاکرب  تاریخ و  يدایز  زا  هیانک  بآ  اذل 
ارف مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  ار  نآ  هک  مینکیم  هدافا  نانآ  هب  دایز  ملع  ینعی  تسا : هدـمآ  هیآ  نیا  يهراـب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  و 

. دنریگیم
رما و رد  دندرکیم ، تماقتسا  وا  نادنزرف  زا  ایصوا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  رب  رگا  ینعی  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

. میدومنیم باریس  نامیا  اب  ار  ناشیاهلد  ینعی  میدرکیم ، باریس  دایز  بآ  اب  ار  اهنآ  دندومنیم  ار  نانآ  تعاطا  یهن ،
. مییامن باذع  ار  اهنآ  بآ  نآ  ببس  هب  ای  مینک ، شیامزآ  ار  اهنآ  بآ  نآ  اب  ِهِیف  ْمُهَِنتْفَِنل 

لصاح شراگدرورپ  رکذ  نآ  اب  هک  يزیچ  زا  ای  ار ، وا  شراگدرورپ  رکذ  ای  ار ، شراگدرورپ  وا  ندرک  رکذ  زا  ِهِّبَر  ِرْکِذ  ْنَع  ْضِْرُعی  ْنَم  َو 
. تسوا تیالو  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  دوشیم  لصاح  نآ  اب  راگدرورپ  رکذ  هک  يزیچ  لصا  دوشیم و 

. تسا مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تیالو  نامه  شراگدرورپ  رکذ  تفگ : هک  هدش  تیاور  ساّبع  نبا  زا  هچنانچ 
. دزاسیم دراو  وا  هب  ُهُْکلْسَی 

تسا . بلاغ  دوشیم  باذع  هک  یسک  رب  باذع  ای  تسا  بلاغ  ای  تسا  هدنور  الاب  هک  ار  یباذع  ًادَعَص  ًاباذَع 
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. تسادخ هب  ّصتخم  دجاسم  ِهَِّلل  َدِجاسَْملا  َّنَأ  َو 
ار یـسک  تسا  دجاسم  نامه  هک  ادخ  رهاظم  اب  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دیناوخن  ار  یـسک  ادـخ  زج  دـجاسم  رد  ًادَـحَأ  ِهَّللا  َعَم  اوُعْدـَت  الَف 

. تسا هدش  ریسفت  ماهبا  تشگنا  ود  وناز و  ود  تسد و  ود  تروص و  هب  ریسفت  اجنیا  رد  دجاسم »  » ظفل دیناوخن و 
َو : » یلاعت يادخ  لوق  ریسفت  رد  هرقب  يهروس  رد  دنـشابیم و  مالّـسلا  مهیلع  ایـصوا  نامه  دجاسم  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 

. تشذگ دجاسم  نایب  ِهَّللا » َدِجاسَم  َعَنَم  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم 
. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ِهَّللا  ُْدبَع  َماق  اََّمل  ُهَّنَأ  َو 

ارف ادـخ  يوس  هب  ای  دـناوخیم ، نآرق  ای  دـیوگیم ، هّللا » ّالا  هلا  ال   » ای دـنکیم ، توعد  شنابز  اـب  ار  وا  اـی  دـنکیم ، تداـبع  ار  وا  ُهوُعْدَـی 
رگیدمه هب  هک  دـشاب  ّنج  راتفگ  زا  هلمج  نیا  تسا  نکمم  و  هدـش . یحو  وا  هب  هک  تسا  یئاهزیچ  هلمج  زا  ندـناوخارف  نیا  دـناوخیم و 

. دناهتفگ
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عامتـسا ثیداـحا  نآرق و  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  اـی  دـندادیم  ارف  شوگ  ربماـیپ  توـعد  هب  نوـچ  ناـّینج  اوُداـک 
. دندوب عدار  عنام و  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  شیرق  ای  دندرکیم ،

عمج هحتف  هّمض و  ای  هرسک ، اب  دبّللا »  » تسا و هدرشف  مکارتم و  مشپ  نوکس  هّمـض و  اب  نوکـس ، هرـسک و  اب  ةدبل »  » ظفل ًادَِبل  ِْهیَلَع  َنُونوُکَی 
. هدش هدناوخ  هّمض  ود  اب  دبل »  » زین هدش و  هدناوخ  دب » ال   » عمج دیدشت  هّمض و  اب  ادّبل »  » تسا و هدمآ  ود  ره 

. هدش هدناوخ  اوعدأ » امنإ  لاق  : » تروص هب  اوُعْدَأ و  امَّنِإ  ُْلق 
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. كانمشخ ای  دیشاب  یضار  نم  زا  هاوخ  مهدیمن ، رارق  مراگدرورپ  کیرش  ار  یسک  نم  ًادَحَأ  ِِهب  ُكِرْشُأ  َو ال  یِّبَر 
تایآ و ای  مروایب ، دینکیم  هلجع  نآ  هب  هک  ار  یباذع  ات  متـسین  کلام  ار  یعفن  ررـض و  چـیه  نم  ًادَـشَر  َو ال  ارَـض  ْمَُکل  ُِکْلمَأ  یِّنِإ ال  ُْلق 

. مروایب دینکیم  داهنشیپ  هک  ار  ییاههناشن 
وا دزن  شیرق  دناوخ ، ارف  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 

ادخ و هب  طوبرم  تسا  يرما  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نک ، وفع  راک  نیا  زا  ار  ام  دّـمحم  يا  دـنتفگ : دـندش و  عمج 
. درادن نم  هب  یطبر 

«. رخآ ات  ُِکْلمَأ ...  یِّنِإ ال  ُْلق  : » دومن لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  دنتفر و  نوریب  وا  دزن  زا  دندومن و  مهّتم  ار  وا  شیرق  سپ 
رب دامتعا  هک  تسا  راّفک  زا  هیانک  هلمج  نیا  مباییمن و  یهاـگهانپ  وا  زج  ًادَـحَْتُلم  ِِهنوُد  ْنِم  َدِـجَأ  َْنل  َو  ٌدَـحَأ  ِهَّللا  َنِم  ِینَریُِجی  َْنل  یِّنِإ  ْلـُق 

. دندومن یهارمگ  تلالض و  ياسؤر  رب  ای  اهتب 
و ادحا »  » زا ای  ادحتلم »  » زا ءانثتسا  هلمج  نا  نم و  هب  ادخ  بناج  زا  یحو  ندیسر  ای  ادخ ، بناج  زا  یحو  غیلبت  ِِهتالاسِر  َو  ِهَّللا  َنِم  ًاغالَب  اَّلِإ 

. دشابیم ادشر »  » ای اّرض » »
نیا ایآ  دش : هتفگ  مالّـسلا » هیلع  یلع  يهراب  رد  وا  تالاسر  ادخ و  بناج  زا  غالب  رگم   » دومرف هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 

. یلب دومرف : تسا ؟ لیزنت 
. تسا هدمآ  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  هچنانچ  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  رد  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِصْعَی  ْنَم  َو 

َنوُدَعُوی  ام  اَْوأَر  اذِإ  یَّتَح  ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  َمَّنَهَج  َران  َُهل  َّنِإَف 
332 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

يهدننک میـسقت  مالّـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  زا  ای  باسح  ای  باذع  زا  دشیم ، هداد  هدعو  اهنآ  هب  هک  ار  هچنآ  دنیبب  ات  دنتـسه  مئاد  باذع  رد 
. دشاب تعجر  ماگنه  مالّسلا  هیلع  یلع  دوصقم  تسا  نکمم  وا و  نارای  مالّسلا و  هیلع  مئاق  ای  گرم ، ای  تسا ، مّنهج  تشهب و 

رتمک ددع  تهج  زا  رتفیعض و  روای  رای و  تهج  زا  یـسک  هچ  هک  دیمهف  دنهاوخ  يدوز  هب  ًادَدَع  ُّلَقَأ  َو  ًارِـصان  ُفَعْـضَأ  ْنَم  َنوُمَْلعَیَـسَف 
؟ تسا

. تسا رتشیب  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  ام  ددع  میتسه و  يوق  ام  دنیوگیم : هچنانچ 
. دش رکذ  اههدعو  زا  هک  هچنآ  َنوُدَعُوت  ام  ٌبیِرَق  َأ  ِيرْدَأ  ْنِإ  ُْلق 

. تسا دعب  يرود و  زا  هیانک  نیا  هک  دهدیم ، رارق  تّدم  تمایق  يارب  مراگدرورپ  ًادَمَأ  یِّبَر  َُهل  ُلَعْجَی  ْمَأ 
قّقحم تقو  هچ  بلطم  نیا  دـنتفگ : داد  ربـخ  دوشیم  عـقاو  تعجر  رد  هک  ار  هچنآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  یتـقو  هتفگ : یمق 

«. هیآ رخآ  ات  يردأ ...  نإ  : » دّمحم يا  وگب  دومرف : یلاعت  يادخ  دوشیم ؟
. تسا بیاغ  ندینش  ندید و  زا  هک  هچنآ  هب  تسا  ملاع  ای  بیغ ، ملاع  هب  اناد  ملاع و  ِْبیَْغلا  ُِملاع 

زا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نیاربانب  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ٍلوُسَر  ْنِم  یـضَتْرا  ِنَم  اَّلِإ  ًادَـحَأ  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف 
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هاـگآ ار  وا  دـهاوخب  هک  ار  بیغ  زا  رادـقم  ره  دـنوادخ  هک  میتسه  لوسر  ناـمه  يهثرو  اـم  تسا و  یـضار  وا  زا  ادـخ  هک  تسا  یناـسک 
ار  هچنآ  مینادیم  ام  سپ  دزاسیم ،

333 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دمآ دهاوخ  تمایق  زور  ات  هک  ار  هچنآ  تسا و  هتشذگ  هک 

تشذگ و ُهَّللا » اَّلِإ  َْبیَْغلا  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُمَْلعَی  ُْلق ال  : » یلاعت يادـخ  لوق  نیب  هیآ و  نیا  نیب  نتـشادن  نتـشادن  تافانم  هجو  و 
. یهلا يهفیطل  اب  رگم  دننکیمن  ادیپ  نآ  رب  عالّطا  بیغ  رب  نیعلّطم  هک  میتفگ 

تسا یلعف  کلس »  » ظفل ارمع ، دیز  کلـس  ناکملا ، یف  ناکملا ، دیز  کلـس  دوشیم : هتفگ  ًادَصَر  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُُکلْـسَی  ُهَّنِإَف 
. يّدعتم مه  دیآیم و  مزال  مه  هک 

ظفل يّدـعتم و  ای  تسا  مزال  لعف  نآ  و  کلـسی »  » لعاف تسا  نینچمه  ددرگیمرب ، ادـخ  هب  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  هب  ّنإ »  » مسا و 
ار وا  یضار و  وا  زا  هکنآ  رگم  دنکیمن  هاگآ  بیغ  رب  ار  یسک  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  تسا و  دصار »  » عمج ای  ردصم  ادصر » »

. دشاب هدیزگرب 
هک یلاح  رد  ایند  ینعی  شرـس  تشپ  زا  ترخآ و  ینعی  شدوخ  يور  شیپ  زا  دـنکیم  ریـس  لوسر  اریز  یکلم ، اـی  يرـشب  لوسر  لـیبق  زا 

. تسا ود  نآ  رارسا  رب  عالّطا  بّقرتم  ای  تسا ، ترخآ  ایند و  روما  رب  ّبقرتم 
هک رـس  تشپ  زا  ور و  شیپ  زا  دـهدیم  رارق  دّـصرتم  بّقرتم و  نابهگن و  ظفاح و  دـنوادخ  ای  تسا ، یعون  قلطم  لوعفم  ادـصر »  » ظفل اـی 

. دنزومایب لوسر  هب  ار  ترخآ  رارسا  ایند و  رابخا  ات  دنشابیم ، وا  رب  لّکوم  هک  دنتسه  یناگتشرف  ای  تسوا ، يهکاّرد  ياوق  ای  اهنآ 
یّلص لوسر  دنهدب و  ربخ  ات  دهدیم  رارق  بّقرتم  ظفاحم و  دشاب  لوسر  رب  لّکوم  ياههکئالم  زا  ترابع  هک  ار  شیوخ  رهاظم  دنوادخ  ای 

. دنیامن مالعا  وا  هب  ار  بلاطم  ات  دهدیم  رارق  وا  يارب  یئاهدصر  دنوادخ  ای  دنزاس ، علّطم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا 
334 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنادب ادخ  ات  َمَْلعَِیل 
. يرشب نالوسر  ای  دنشاب ، اههکئالم  هاوخ  نالوسر ، اوُغَْلبَأ  ْدَق  ْنَأ 

غالب ار  یهلا  ماـیپ  اـههکئالم  هک  دـنادب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  اـی  دـنزاسیم ، رهاـظ  ار  شملع  دـنوادخ  ینعی  ْمِهِّبَر  ِتـالاسِر 
. دندناسر ار  ناشراگدرورپ  مایپ  تالاسر و  نیشیپ  نالوسر  هک  دنادب  ای  دندرک ،

هچنانچ دشاب ، هدوب  ثداح  ملع  ياراد  دنوادخ  هک  تسانعم  نیا  مهوت  عفر  تسا و  بیغلا » ملاع   » رب فطع  هلمج  نیا  ْمِْهیَدـَل  اِمب  َطاحَأ  َو 
. دوشیم مّهوت  نینچ  ملعیل »  » ادخ لوق  زا 

. تسا صیصخت  زا  دعب  میمعت  دیکأت و  هلمج  نیا  ًادَدَع  ٍءْیَش  َّلُک  یصْحَأ  َو 
يو هب  دـنک  مار  ار  اهنآ  هک  سک  ره  تسا ، هدـنمر  نادرم  ياهلد  هیلع  تلبقأ  اهّفلأت  نمف  ۀّیـشحو ، لاـجّرلا  بولق  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  لاـق 

. دنیارگ
تسوا اب  ناهج  دنک  شمار  هک  ره  تسوهآ  نوچ  هدنمر  نادرم  لد 
هّرس ج 21 ص 90 و 91 سّدق  ییوخ  يهماّلع  ۀعاربلا  جاهنم 

335 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

335 ص :  لّمّزملا .....  ةروس 

هراشا
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رد نآ  تسا و  هّکم  یخرب  یندم و  نآ  تایآ  زا  یخرب  دـناهتفگ : یـضعب  دـننادیم و  یندـم  ار  نآ  یـضعب  تسا ، یّکم  هروس  نیا  يهمه 
. تسا هیآ  تسیب  روهشم 

335 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 1  (: 73  ) لمزملا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ًالِیتَْرت َنآْرُْقلا  ِلِّتَر  َو  ِْهیَلَع  ْدِز  َْوأ  ( 3  ) ًالِیلَق ُْهنِم  ْصُْقنا  َِوأ  ُهَفِْصن  ( 2  ) ًالِیلَق َّالِإ  َْلیَّللا  ُِمق  ( 1  ) ُلِّمَّزُْملا اَهُّیَأ  ای 

َو َکِّبَر  َمْسا  ِرُکْذا  َو  ( 7  ) ًالیِوَط ًاْحبَـس  ِراهَّنلا  ِیف  ََکل  َّنِإ  ( 6  ) ًالِیق ُمَْوقَأ  َو  ًائْطَو  ُّدَشَأ  َیِه  ِْلیَّللا  َۀَئِـشان  َّنِإ  ( 5  ) ًالیِقَث ًالْوَق  َْکیَلَع  یِْقُلنَس  اَّنِإ 
(9  ) ًالیِکَو ُهْذِخَّتاَف  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ِبِْرغَْملا ال  َو  ِقِرْشَْملا  ُّبَر  ( 8  ) ًالِیْتبَت ِْهَیلِإ  ْلَّتَبَت 

ًامیِحَج َو  ًالاْکنَأ  اْنیَدـَل  َّنِإ  ( 11  ) ًالِیلَق ْمُْهلِّهَم  َو  ِۀَـمْعَّنلا  ِیلوُأ  َنِیبِّذَـکُْملا  َو  ِینْرَذ  َو  ( 10  ) ًـالیِمَج ًارْجَه  ْمُهْرُجْها  َو  َنُولوُقَی  اـم  یلَع  ِْربْصا  َو 
(14  ) ًالیِهَم ًابِیثَک  ُلابِْجلا  َِتناک  َو  ُلابِْجلا  َو  ُضْرَْألا  ُفُجَْرت  َمْوَی  ( 13  ) ًامِیلَأ ًاباذَع  َو  ٍۀَّصُغ  اذ  ًاماعَط  َو  ( 12)

َنوُقَّتَت َْفیَکَف  ( 16  ) ًالِیبَو ًاذْخَأ  ُهانْذَخَأَف  َلوُسَّرلا  ُنْوَعِْرف  یصَعَف  ( 15  ) ًالوُسَر َنْوَعِْرف  یلِإ  اْنلَسْرَأ  امَک  ْمُْکیَلَع  ًادِهاش  ًالوُسَر  ْمُْکَیلِإ  اْنلَسْرَأ  اَّنِإ 
(19  ) ًالِیبَس ِهِّبَر  یلِإ  َذَخَّتا  َءاش  ْنَمَف  ٌةَرِکْذَت  ِهِذه  َّنِإ  ( 18  ) ًالوُعْفَم ُهُدْعَو  َناک  ِِهب  ٌرِطَْفنُم  ُءامَّسلا  ( 17  ) ًابیِش َناْدلِْولا  ُلَعْجَی  ًامْوَی  ُْمتْرَفَک  ْنِإ 

ُهوُصُْحت َْنل  ْنَأ  َِملَع  َراهَّنلا  َو  َلـْیَّللا  ُرِّدَُـقی  ُهَّللا  َو  َکَـعَم  َنیِذَّلا  َنِم  ٌۀَِـفئاط  َو  ُهَُثُلث  َو  ُهَفِْـصن  َو  ِلـْیَّللا  ِیَُثُلث  ْنِم  ینْدَأ  ُموُقَت  َکَّنَأ  ُمَْلعَی  َکَّبَر  َّنِإ 
َنوُرَخآ َو  ِهَّللا  ِلْضَف  ْنِم  َنوُغَْتبَی  ِضْرَأـْلا  ِیف  َنُوبِرْـضَی  َنوُرَخآ  َو  یـضْرَم  ْمُْکنِم  ُنوُکَیَـس  ْنَأ  َِملَع  ِنآْرُْقلا  َنِم  َرَّسَیَت  اـم  اُؤَْرقاَـف  ْمُْکیَلَع  َباـتَف 
ُهوُدَِجت ٍْریَخ  ْنِم  ْمُکِـسُْفنَِأل  اُومِّدَُـقت  ام  َو  ًانَـسَح  ًاضْرَق  َهَّللا  اوُضِْرقَأ  َو  َةاکَّزلا  اُوتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو  ُْهنِم  َرَّسَیَت  ام  اُؤَْرقاَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی 

(20  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُرِفْغَتْسا  َو  ًارْجَأ  َمَظْعَأ  َو  ًاْریَخ  َوُه  ِهَّللا  َْدنِع 
336 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

336 ص :  همجرت ..... :

. هدیچیپ دوخ  رب  هماج  درم  يا 
. ار نآ  زا  یکدنا  رگم  رادب ، هدنز  ار  بش 

. امن مک  همین  زا  یکدنا  ای  شاهمین ،
. ناوخب اویش  هدرمش و  ار  نآرق  ازفایب و  نآ  رب  یکدنا  ای 

. درک میهاوخ  لزان  وت  رب  نیگنس  ینخس  ام 
. تسا رتراوتسا  نخس  ظاحل  زا  دراد و  رب  رد  نابز ] لد و   ] تقفاوم رتشیب  يزیخبش ، نامگیب 

. تسا رایسب  ششوک  راک و  زور ، رد  ار  وت 
. وش هتسویپ  وا  اب  هتسسگ و  همه  زا  نک و  دای  ار  تراگدرورپ  مان  و 

. رامشب دوخ  زاسراک  ار  وا  سپ  تسین ، وا  زج  ییادخ  هک  برغم ، قرشم و  راگدرورپ 
. نک يرود  ییوکین  هب  نانآ  زا  نک و  ییابیکش  دنیوگیم  هچنآ  رب  و 

. هد تلهم  نانآ  هب  یکدنا  راذگاو و  مّعنتم  نارکنم  اب  ارم  و 
. تسا خزود  شتآ  اهدنب و  ام  دزن  نامگیب 
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. كاندرد یباذع  ریگولگ و  یکاروخ  و 
. دوش ناور  ياهگیر  نوچ ]  ] اههوک دزرلب و  اههوک  نیمز و  هک  يزور 

. میداتسرف يربمایپ  مه  نوعرف  يوس  هب  هکنانچمه  تسا ، هاوگ  امش  رب  هک  میاهداتسرف  يربمایپ  امش  يوس  هب  ام 
.؟] دینامیم ناما  و   ] دیزیهرپیم تخس  يرادوریگ  هب  ار  وا  اذل  درک ، ینامرفان  ربمایپ  نآ  زا  نوعرف  اّما 

. تسا ینتفرگ  ماجنا  وا  يهدعو  هک  ددرگ ، هتفاکش  زور ]  ] نآ رد  نامسآ 
دنپ  نیا 

337 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دریگ شیپ  شراگدرورپ  يوس  هب  یهار  دهاوخ  سک  ره  سپ  تسا ، يزومآ 

هب  ] ار نآ  موس  کی  هاگ ]  ] نآ و فصن  هاگ ]  ] بش و موس  ود  هب  کیدزن  تناهارمه  زا  یهورگ  وت و  هک  دـنادیم  تراـگدرورپ  ناـمگیب 
امـش زا  اذل  دیروآیمن ، بات  ار  نآ  زگره  امـش  هک  تشاد  مولعم  دـهدیم ، ناماس  ار  زور  بش و  هک  تسا  دـنوادخ  و  يزیخیمرب ، زامن ]

نآ رد  نارگید  دنـشاب و  رامیب  تسا ] نکمم   ] امـش زا  یـضعب  هک  تشاد  مولعم  دیناوخب ، نآرق  زا  دـشاب  رودـقم  هچ  ره  لاح  تشذـگرد ،
رازراـک ادـخ  هار  رد  هک  دنتـسه  مـه  ینارگید  و  دـنیوجیم ، یهلا  لـضف  زا  دوـخ  يزور  دـننزیم و  ماـگ  دـننکیم و ] شـالت   ] نـیمزرس

ضرق ادـخ  هار  رد  دـیزادرپب و  تاکز  دـیراد و  اپ  رب  ار  بجاو ] يهناگجنپ   ] زاـمن و  دـیناوخب ، نآ  زا  دـشاب  رودـقم  هچ  ره  اذـل  دـننکیم ،
، تفای دیهاوخ  دنوادخ  دزن  رتگرزب  رتهب و  ار  نآ  شاداپ ] ، ] دینک یشیدنا  شیپ  دوخ  يارب  هک  ریخ  ياهراک  زا  هچنآ  ره  و  دیهد ، هنـسحلا 

. تسا نابرهم  راگزرمآ  دنوادخ  هک  دیهاوخ ، شزرمآ  دنوادخ  زا  و 

337 ص :  ریسفت ..... 

. دش ناهنپ  ای  اهزیچ ، نیا  لاثما  ای  دیچیپ ، فاحل  ای  سابل  اب  ار  دوخ  ینعی  لّمزت  ُلِّمَّزُْملا  اَهُّیَأ  ای 
، دیباوخیم دـیچیپیم و  دوخ  هب  ار  فاحل  ای  سابل  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  تسا ، ّماع  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  صوصخم  باطخ  و 

يا تسا : نیا  هیآ  يانعم  دوشن و  ورب  ور  مدرم  نآ  لاثما  اب  ات  دـشیم  ناهنپ  مدرم  دـید  زا  دوب و  هدـیچیپ  شدوخ  هب  ار  تلاسر  ماـکحا  اـی 
تسایر و ناگدننک  اعّدا  دید  زا  تسا  ناهنپ  یفخم و  هک  یسک  نیا  ای  ياهدیچیپ ، دوخ  هب  ار  تلاسر  ماکحا  ای  سابل  ای  فاحل  هک  یـسک 

. دنیبیم حیبق  تشز و  لقاع  يوس  زا  ار  اهنآ  اب  ینمشد 
نومنهر  تدحو  هب  ار  ادخ  ناگدنب  وش و  دنلب  ترثک  ملاع  زا  ای  یباوخب ، ار  بش  يهمه  وت  دیابن  هک  وش ، دنلب  بش  زامن  يارب  َْلیَّللا  ُِمق 

338 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
تدـحو هب  وش و  دـنلب  دـنکیم  اضتقا  تلاسر  هک  اهترثک  هب  لاغتـشا  زا  ای  نکفا ، رظن  الاب  ياهملاع  هب  وش و  دـنلب  عبط  ملاع  رد  ای  شاـب ،

يولوم تسا  هتفگ  بوخ  هچ  هدـب و  ماجنا  ار  دوخ  ّتیرومأم  زاس و  رهاظ  ار  شیوخ  رما  وش و  دـنلب  ندـش  ناهنپ  افتخا و  زا  ای  نک ، هّجوت 
( هر )

میلگ رد  هدیشک  اهرس  نالقاع  میب  دنتسدش و ز  رورس  ناقمحا 
برهلا وب  يا  میلگ  زا  يآ  نورب  هک  ببس  ناز  ار  ّیبن  لّمزم  دناوخ 

شوه وت  نادرگرس  تسا  یمسج  ناهج  هک  شوپم  ور  میلگ و  ردنا  شکم  رس 
یعشعش یحو  رون  يراد  وت  هک  یعّدم  گنن  ناهنپ ز  وشم  نیه 

مایق ردنا  دوب  بش  میاد  عمش  مامه  يا  یعمش  هک  لیّللا  مق  نیه 
هدمآ رحب  نیا  نابیتشک  لوغ  هدز  هر  ناوراک  رگنب  زیخ و 
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يور اهنت  نکم  هّللا  حور  وچمه  ییوت  یتشک  ره  ثوغ  یتقو  رضخ 
. تسا یکی  انعم  دشاب  مادک  ره  تسا و  هنم  ینثتسم  ای  ینثتسم  زا  لدب  ُهَفِْصن  بش  زا  یکدنا  زج  اًلِیلَق  اَّلِإ 

تسا و هدیچیپ  دوخ  هب  ار  شعبط  سابل  هک  یسک  يا  تسا : نیا  هیآ  يانعم  ای  نک  هفاضا  نآ  هب  یکدنا  ِْهیَلَع  ْدِز  َْوأ  اًلِیلَق  ُْهنِم  ْصُْقنا  َِوأ 
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. وش دنلب  دوخ  سفن  یکیرات  شیوخ و  تعیبط  بش  زا  تسا  رشب  دارفا  زا  کی  ره  روظنم 
تاّیرورـض و هک  باوخ ، هن  بش  زا  یکدنا  زج  وش و  دـنلب  تراگدرورپ  يوس  هب  كولـس  تهج  تایناسفن  ياهاوه  تعیبط و  بش  زا  ای 

. دوشیم لصاح  رتمک  ای  رتشیب  ای  فصن  رد  بش ، زا  یکدنا  رد  ندب  يرورض  تاجایتحا 
، سوفن ياهتّذـل  شاعم ، بلط  ای  داـعم ، بلط  سفن و  تاّذـل  تشیعم ، بلط  يارب  دوش  تمـسق  راـهچ  اـی  هس  رب  تقو  تسا  هتـسیاش  هک 

. داعم بلط  تحارتسا و 
ار تیاـهتقو  رتشیب  یتسه  رتيوق  رگا  هد ، رارق  ادـخ  يوس  هب  كولـس  تهج  ار  شیوخ  تاـقوا  فصن  یتسه  دـنمورین  يوق و  رگا  ینعی 

. هدب رارق  هّللا  یلا  كولس  تهج  ار  شیوخ  تاقوا  زا  یکدنا  یتسه  فیعض  رگا  نک و  نینچ 
طارفا تعرـس  ناوخدـنت و  رد  هن  یناوخب ، طّسوتم  روط  هب  ار  نآرق  هک  تسا  نآ  ظفل  ياـنعم  بسح  رب  نآرق  لـیترت  اًـلِیتَْرت  َنآْرُْقلا  ِلِّتَر  َو 
تـسا هنوگ  نیدب  مالک  لیترت  هک  دشاب ، ظوفحم  شیاهفقو  ادج و  مه  زا  شفورح  هک  یناوخب  يروط  هکلب  ندناوخدنک ، رد  هن  ینک و 

. یناوخب مه  رس  تشپ  هتسهآ و  یئامن و  وکین  ار  نآ  بیکرت  فیلأت و  هک 
حـضاو هدرمـش و  ار  نآرق  دومرف : هیآ  نیا  نایب  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هچنانچ 
باتیب ار  ناتهتفرگ  تواسق  ياهلد  نکل  و  ناوخب ، هدنکارپ  ار  نآ  گیر  ندنکارپ  دـننام  هن  نک و  هدرـشف  ار  نآ  رعـش  دـننام  هن  ناوخب ،

340 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دشابن  نیا  امش  زا  کی  چیه  مغ  ّمه و  و  دینک ،
. دسرب هروس  رخآ  هب  هک 

. تسا فورح  نایب  فوقو و  ظفح  زا  ترابع  لیترت  تسا : هدمآ  يرگید  ربخ  رد 
زا ندش  رادیب  زا  دعب  هک  يانعم  تسا : نیا  هیآ  يانعم  ای  ییامن ، ابیز  ار  تیادـص  ینک و  ثکم  هک  تسا  نآ  لیترت  تسا : رگید  ربخ  رد  و 
هک تبقارم  رظن و  اب  تسا  هّوقلاب  وت  دوجو  رد  هک  ار  هچنآ  هدب و  لیصفت  ار  اهنآ  هتـشگ  مکارتم  هدش و  عمج  وت  دوجو  رد  تلفغ  باوخ و 

؟ تسا تاروطخ  مادک  زا  نیبب  زادنایب و  رظن  نهذ  یسفن و  تاروطخ  هب  روایب ، رد  ّتیلعف  هب  تسا  كولس  مزاول  زا 
. نک رظن  تراگدرورپ  ياههبذج  تاّیلجت و  هب  و  ینامحر ؟ ای  تسا ، یناطیش  تاروطخ 

، دینک باتیب  ار  ناتهتفرگ  تواسق  ياهلد  نکل  و  دومرف : هک  اجنآ  دومن  هراشا  لیوأت  زا  هجو  نیمه  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دیاش  و 
. دشابن هروس  رخآ  هب  ندیسر  امش  زا  مادک  چیه  ّمغ  ّمه و 

؟ دش نآرق  لیترت  بش و  رد  مایق  هب  رومأم  وت  ارچ  هدش : هتفگ  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  یِْقُلنَس  اَّنِإ 
راتفگ لوق  ام  اریز  دومرف : خـساپ  رد  تسا ، ریغـص  ملاع  رد  ای  ریبک  ملاـع  رد  دوجو  رد  لـمجم  یناـعم  لیـصفت  زا  تراـبع  نآرق  لـیترت  و 

. مینکیم ءاقلا  وت  رب  نیگنس 
ار هلاّمع  يهّوق  بش  مایق  دنک ، لّمحت  ار  نآ  دناوتیمن  دشاب  فیعض  هماّلع  هلاّمع و  يهّوق  رد  سک  ره  هک  نیگنس  راتفگ  اًلیِقَث  ًالْوَق  َْکیَلَع 

341 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دیامنیم . روما  قیاقد  كاردا  يهدامآ  ار  هماّلع  يهّوق  دنکیم و  تیوقت 
. تسا لمجم  ینونک  ياهترثک  رد  یّلک  سوفن  یّلک و  لوقع  رد  هک  لمجم ، یناعم  لیصفت  ینعی  نآرق  لیترت  و 

، تسا نآرق  نیگنس  لوق  زا  دارم  دزاسیم و  طاشن  اب  ار  هلاّمع  يهّوق  دنکیم ، تیوقت  ار  هماّلع  يهّوق  ریغـص  ملاع  رد  یناعم  نآ  لیـصفت  و 
اهتقو یـضعب  رد  دـشیم و  ضراع  ّشغ  هیبش  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـشیم  لزاـن  هاـگره  هک  دوب  نیگنـس  ردـق  نآ  هک 
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. دوشیم سامم  نیمز  اب  وا  يّهباد  فان  یئوگ  هک  دیدیم 
. دنک ربص  دیدیم  رضخ  زا  هک  هچنآ  رب  دروآیمن  تقاط  یسوم  هک  تسا  نیگنس  ردق  نآ  زین  نآ  هک  تسا  تیالو  راثآ  دوصقم  ای 

ات درکیمن  رهاظ  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  هک  دوب  نیگنـس  يّدـح  هب  زین  نآ  هک  تسا  تفالخ  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  بصن  دارم  اـی 
«. ُهََتلاسِر َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  : » دش لزان  هیآ  نیا  تفرگ و  رارق  شنزرس  باتع و  دروم  هراب  نیا  رد  هک  اجنآ 

نکمم ریغ  نآ  ندینش  دوب  کیدزن  هک  دوب  نیگنس  ردق  نآ  اهتبیصم  نآ  هک  دشابیم  شدوخ  زا  دعب  ربمایپ  تیب  لها  بیاصم  دوصقم  ای 
. ددرگ

كاپ رایغا  زا  بلق  ات  دوشیمن  لزان  دینیبیمن و  ار  اهنآ  امـش  هک  ینایرگـشل  دونج و  اب  رگم  دوشیمن  لزان  هک  تسا  یـشمارآ  دوصقم  ای 
لیترت بش و  مایق  اب  زج  اـنعم  نیا  ددرگ و  طاـشن  اـب  هلاّـمع  يهّوق  دوش و  نشور  هماـّلع  يهّوق  رگم  دوشیمن  كاـپ  راـیغا  زا  بلق  ددرگ و 

. ددرگیمن قّقحم  نآرق 
رومأم ارچ  هدش : هتفگ  هک  ییوگ  دوشیم ، تشذگ  هک  هچنآ  عومجم  زا  یشان  هک  تسا  یلاؤس  باوج  ًائْطَو  ُّدَشَأ  َیِه  ِْلیَّللا  َۀَئِشان  َّنِإ 
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غولب ّدح  هب  هک  یـسفن  ای  بش ، رد  يهدـش  تیبرت  سفن  دومرف : سپ  يدـش ؟ نیگنـس  راتفگ  ءاقلا  رطاخ  هب  نآرق  لیترت  بش و  رد  مایق  هب 

. دننکب امن  وشن و  بش  رد  هک  یتعامج  ای  دشاب  هدیسر 
ای راشف ، طغـض و  تهج  زا  ای  نتفرگ ، ذخا و  ثیح  زا  دیامن  ّومن  بش  رد  هک  یـصخش  ینعی  تسا ، لعاف  يانعم  هب  ردصم  هئـشان »  » ظفل ای 

. تسا هلاّمع  يهّوق  رد  تردق  تابث و  دوصقم  تسا و  رتيوق  تمدق  تهج  زا 
تسا دوجوم  ناسنا  نطاب  رد  هک  تسا  یمولع  زا  بّبسم  یشان و  راتفگ  لوق و  نوچ  تسا و  رتراوتسا  رتلدتعم و  راتفگ  رظن  زا  اًلِیق  ُمَْوقَأ  َو 

«. هناسل تحت  ءوبخم  ءرملا  : » دومرف مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هچنانچ 
دـشاب نیا  هدش  هراشا  نآ  هب  ربخ  رد  هچنانچ  هیآ  يانعم  تسا  نکمم  دوشیم و  نآ  يدنمتردق  هماّلع و  يهّوق  لادـتعا  هب  هراشا  هلمج  نیا 

هب هک  لیّللا » ۀئـشان   » هب أطو  ّدـشأ   » تبـسن تروص  نیا  رد  تسا ، رتهب  رتدـیدش و  صـالخا  رظن  زا  بش  باوخ  زا  صخـش  ندـش  دـنلب  هک 
. دشابیم یلقع  زاجم  تسا  بش  رد  مایق  ندش و  دنلب  يانعم 

میدـش بش  رد  مایق  هب  رومأم  ام  رگا  تسا : نینچ  نآ  ریدـقت  هک  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  زین  هلمج  نیا  اًلیِوَط  ًاْحبَـس  ِراهَّنلا  ِیف  َکـَل  َّنِإ 
؟ میناوخب تقو  هچ  سپ 

« حبس  » ظفل يراد ، رایـسب  تغارف  زور  رد  وت  دومرف : خساپ  رد  دنوادخ  هک  میـسرب ؟ دوخ  یگدنز  هب  تقو  هچ  سپ  میناوخب  زور  رد  رگا  و 
ریـس و رد  ندـش  رود  نیمز و  رد  تکرح  لّوـحت و  رییغت و  نوکـس و  باوـخ و  شاـعم و  رد  فّرـصت  ياـنعم  هب  تسا ، تغارف  ياـنعم  هـب 

تسا . بسانم  اجنیا  رد  یناعم  نیا  يهمه  دشابیم ، زین  تکرح 
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زا ییاهر  یـصالخ و  زا  سپ  وت  هک  نکن  بلط  ادـخ  راثآ  رد  تغارف  تسفن  یکیرات  شیوخ و  عبط  بش  رد  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  اـی 
. تشاد یهاوخ  ینالوط  تغارف  حور  زور  رد  لوخد  تعیبط و 
. تسا ّبر  مسا  رکذ  بش ، مایق  زا  دوصقم  َکِّبَر  َمْسا  ِرُکْذا  َو 

. رب هانپ  ادخ  هب  قلخ  زا  عاطقنا  اب  اًلِیْتبَت  ِْهَیلِإ  ْلَّتَبَت  َو 
. تسا مکح  هجو  هب  راعشا  يارب  برغملا » قرشملا و   » ظفل هب  فیصوت  ِبِْرغَْملا  َو  ِقِرْشَْملا  ُّبَر 

. ریگب لیک  ار و  وا  سپ  تسا  نینچ  رگا  تسین و  ییادخ  وا  زج  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ال 
. زاس هشیپ  ربص  دنیوگیم  تیومع  رسپ  يهراب  رد  ای  وت ، يهراب  رد  ای  ادخ ، يهراب  رد  هک  هچنآ  رب  َنُولوُقَی  ام  یلَع  ِْربْصا  َو  اًلیِکَو  ُهْذِخَّتاَف 
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. امن ارادم  ترشاعم و  اهنآ  اب  رهاظ  رد  یلو  نک  يرود  الماک  اهنآ  زا  نطاب  رد  اًلیِمَج  ًارْجَه  ْمُهْرُجْها  َو 
ینعی تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  راذگاو و  نم  هب  دندرک  بیذکت  ار  وت  ّیـصو  ای  وت  ای  ادخ  هک  ار  نانآ  َنِیبِّذَـکُْملا  َو  ِینْرَذ  َو 

؟ تسا لیزنت  يانعم  نیا  ایآ  دش : هدیسرپ  دندرک ، بیذکت  ار  وت  ّیصو  هک  نانآ 
. یلب دومرف :

. نکن هلجع  اهنآ  يارب  ادخ  زا  تبوقع  بلط  رد  ای  نکن ، هلجع  اهنآ  تبوقع  رد  هدب و  تلهم  اهنآ  هب  ْمُْهلِّهَم  َو  ِۀَمْعَّنلا  ِیلوُأ 
. تسا لیلعت  هلمج  نیا  اْنیََدل  َّنِإ  اًلِیلَق 

دیق  لغ و  ریجنز ، يانعم  هب  لکن »  » عمج لاکنأ »  » ظفل ًالاْکنَأ 
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. تسا ماجل  زا  یعون  ای  شتآ  زا  لغ  ای  دیدش ،
. دیآیم الاب  هن  دوریم و  نیئاپ  هن  دنکیم و  ریگ  قلح  رد  هک  ییاذغ  ٍۀَّصُغ  اذ  ًاماعَط  َو  ًامیِحَج  َو 

. هتفگ یمق  هچنانچ  دوریم  ورف  ای  دوشیم ، لزلزتم  برطضم و  نیمز  هک  يزور  ُضْرَْألا  ُفُجَْرت  َمْوَی  ًامِیلَأ  ًاباذَع  َو 
« لیهم بارتلا  بارّتلا و  هیلع  لاه  : » دوشیم هتفگ  تسا و  هسام )  ) لمر زا  یّلت  يانعم  هب  بیثک »  » ظفل اًلیِهَم  ًابِیثَک  ُلابِْجلا  َِتناک  َو  ُلاـبِْجلا  َو 
: هدش هتفگ  هک  ایوگ  درک  دـیدهت  ار  اهنآ  ُبِّذَُـکی » ْنَم  َو  ِینْرَذَـف  : » ادـخ لوق  اب  هکنآ  زا  دـعب  ینعی  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  اْنلَـسْرَأ  اَّنِإ 
هب ام  دومرف : خـساپ  رد  یلاعت  يادـخ  هک  داد -؟ دـیهاوخ  ماجنا  يراک  هچ  نیا  زا  سپ  و  دـیداد -؟ ماجنا  يراک  هچ  ام  يهراـب  رد  نونکاـت 

. تسامش رب  هاوگ  دهاش و  تمایق  زور  رد  هک  میداتسرف  ار  یلوسر  امش  يوس 
. تسامش رب  هاوگ  دهاش و  هک  یلوسر  ًادِهاش  ًالوُسَر  ْمُْکَیلِإ 

. تسامش رب  دهاش  هاوگ و  لوکن  رارقا و  لوبق و  ّدر و  رد  تمایق  زور  رد  ْمُْکیَلَع 
. تسا هتفرگن  ّقلعت  یضرغ  لوسر  نییعت  هب  نوچ  دروآ ، هرکن  ار  لوسر »  » ظفل ًالوُسَر  َنْوَعِْرف  یلِإ  اْنلَسْرَأ  امَک 

وا دننام  ار  امش  ات  دیشاب  رذح  رب  نوعرف  راک  دننام  زا  امش  سپ  نیگنس ، باذع  نیگنس و  ذخا  اًلِیبَو  ًاذْخَأ  ُهانْذَخَأَف  َلوُسَّرلا  ُنْوَعِْرف  یـصَعَف 
. میریگن باذع  هب 

ًابیِش  َناْدلِْولا  ُلَعْجَی  ًامْوَی  ُْمتْرَفَک  ْنِإ  َنوُقَّتَت  َْفیَکَف 
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نآ و  نوقّتت »  » لوعفم اموی »  » ظفل نآ و  تشحو  لوه و  تّدش  زا  ای  زور ، نآ  ندوب  ینالوط  تهج  هب  دـنکیم ، ریپ  ار  ناکدوک  هک  يزور 
. تسا فوذحم  لوعفم  و  نوقّتت »  » فرظ ای  دوب . رذحرب  نآ  زا  دیاب  هک  يزیچ  هب  دوش  فیصوت  هک  تسا  رتراوازس  زور 

. زور نآ  رد  ساره  لوه و  الب و  تّدش  ببس  هب  ای  زور ، نآ  ببس  هب  ای  زور ، نآ  رد  ِِهب  ٌرِطَْفنُم  ُءامَّسلا 
. دش رکذ  هک  اهدیعو  هدعو و  نیا  ًالوُعْفَم  ُهُدْعَو  َناک 

. رادیب سوفن  يارب  دشاب  يروآدای  ٌةَرِکْذَت  ِهِذه  َّنِإ 
. دنک ذاّختا  یهار  تیالو  رد  شراگدرورپ  يوس  هب  دهاوخب  سک  ره  ِهِّبَر  یلِإ  َذَخَّتا  َءاش  ْنَمَف 

هب هار  قلطم و  ّبر  دوصقم  ای  دـشابیم ، شایهاون  رماوا و  زا  يوریپ  وا و  اب  تعیب  يهلیـسو  هب  یلاـعت  يادـخ  تیـالو  لوبق  دوصقم  اًـلِیبَس 
. دشابیم وا  زا  يوریپ  وا و  اب  تعیب  يهلیسو  هب  وا  تیالو  لوبق  تیالو و  بحاص  نآ  هک  تسا ، قلطم  ّبر  يوس 

. فصن زا  رتدایز  ِْلیَّللا  ِیَُثُلث  ْنِم  ینْدَأ  ُموُقَت  َکَّنَأ  ُمَْلعَی  َکَّبَر  َّنِإ 
هزادنا دنکیم و  رّدقم  يادخ  ار  بش  فصن  عبر و  ثلث و  تاعاس و  َراهَّنلا  َو  َْلیَّللا  ُرِّدَُـقی  ُهَّللا  َو  َکَعَم  َنیِذَّلا  َنِم  ٌۀَِـفئاط  َو  ُهَُثُلث  َو  ُهَفِْـصن  َو 

. امش هن  دریگیم ،
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. دیروایب باسح  هب  ار  زور  بش و  زا  کی  ره  دیناوتیمن  ای  دیرامشب  ار  زور  بش و  رادقم  دیناوتیمن  زگره  امش  ُهوُصُْحت  َْنل  ْنَأ  َِملَع 
. تشادرب امش  زا  ار  مکح  نیا  تشذگرد و  فصن  زا  رتمک  ای  رتشیب  ای  بش  فصن  رد  مایق  هب  امش  فیلکت  زا  دنوادخ  ینعی  ْمُْکیَلَع  َباتَف 
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. درک خسن  ار  لّوا  يهیآ  هیآ  نیا  هک  هدش  دراو  اذل  و 

ندناوخ دوصقم  هک  دـنکیم  اضتقا  ماقم  يهنیرق  دـیناوخب و  نآرق  تسا  نکمم  هک  رادـقم  ره  بش  رد  زامن  رد  ِنآْرُْقلا  َنِم  َرَّسَیَت  ام  اُؤَْرقاَف 
. دشاب بش  زامن  رد  نآرق 

رد ار  بش  زامن  يربمایپ  چیه  هدناوخ و  بش  زامن  هکنآ  رگم  تسا  هدـماین  يربمایپ  چـیه  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يربخ  رد 
. تسا هدناوخن  بش  لّوا 

. دنرادن بش  مایق  رب  تردق  هک  یناضیرم  یضْرَم  ْمُْکنِم  تسا  صیخرت  يارب  يرگید  هجو  لاؤس و  باوج  هلمج  نیا  ُنوُکَیَس  ْنَأ  َِملَع 
. تسا تخس  اهنآ  يارب  بش  رد  مایق  دنتسه و  رفاسم  ياهّدع  ِضْرَْألا  ِیف  َنُوبِرْضَی  َنوُرَخآ  َو 

رفـس تراجت  يارب  هک  نیرفاسم  زا  هّدـع  نآ  دـننام  يروص  لـضف  هاوخ  دـننکیم ، ادـخ  لـضف  بلط  هک  ینیرفاـسم  ِهَّللا  ِلْـضَف  ْنِم  َنوُغَْتبَی 
. ملع نید و  بلط  يارب  ترفاسم  دننام  يونعم  لضف  هاوخ  دناهدرک و 

كرت هب  رما  دنراد ، يرادهدـنز  بش  تدابع و  هب  علو  صرح و  سوفن  زا  یـضعب  نوچ  ُْهنِم  َرَّسَیَت  ام  اُؤَْرقاَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی  َنوُرَخآ  َو 
، اصحا مدع  رب  ّبترتم  لّوا  رما  درک و  رارکت  نکمم  رادقم  هب  ار  بش  رد  زامن  نآرق و  ندناوخ  هب  رما  اذـل  دوب ، نیگنـس  اهنآ  يارب  تدابع 

. تسا ضرم  رب  ّبترتم  مّود  هیآ  دوب و  تردق  ییاناوت و 
عوشخ نآ  رد  هک  دـیهد  ماجنا  دـشاب  نکمم  امـش  يارب  نآرق  بش و  زامن  زا  رادـقم  ره  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 

. تسا نطاب  يافص  بلق و 
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. تشذگ تاکز  نداد  زامن و  نتشاد  اپ  هب  ود و  نآ  بتارم  تاکز و  زامن و  نایب  َةاکَّزلا  اُوتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو 
دهدـب تاکز  سک  ره  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  تسا و  نآ  هب  بیغرت  تاکز و  نداد  نایب  ای  دـیهدب ، ضرق  ناـتلام  لـصا  زا  َهَّللا  اوُضِْرقَأ  َو 

. دهدیم ود  ره  رد  ای  ترخآ  رد  ای  ایند  رد  ار  نآ  ضوع  دنوادخ 
. تسا ضرق  میمعت  نایب و  ای  صیصخت  زا  دعب  میمعت  هلمج  نیا  ٍْریَخ  ْنِم  ْمُکِسُْفنَِأل  اُومِّدَُقت  ام  َو  ًانَسَح  ًاضْرَق 

ای دیباییم ، گرزب  زین  ار  نآ  رجا  شاداپ و  نآ و  زا  رتهب  دیباییم  دیاهداد  ضرق  هک  ار  نامه  نیع  ًارْجَأ  َمَظْعَأ  َو  ًاْریَخ  َوُه  ِهَّللا  َْدنِع  ُهوُدَِـجت 
. دیباییم نآ  دوخ  زا  رتگرزب  رتهب و  ار  نآ  شاداپ  رجا و 

ناتلاوحا عمج  رد  ای  دیناشوپب ، امـش  رب  ار  یناسفن  یعاود  اههزیگنا و  دـنوادخ  ات  دـینک  رافغتـسا  تاکز  زامن و  ماگنه  رد  َهَّللا  اوُرِفْغَتْـسا  َو 
. دینک رافغتسا 

ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  دنک . رافغتسا  دیاب  تسین و  وا  نأش  بسانم  هک  دراد  ییاهیتشز  اهیدب و  هکنآ  رگم  تسین  اهامش  زا  کی  چیه  نوچ 
348 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

348 ص :  رّثّدملا .....  ةروس 

هراشا

. تسا هیآ  شش  هاجنپ و  رب  لمتشم  تسا و  یّکم  هروس  نیا 
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348 ص :  ات 56 ..... ] تایآ 1  (: 74  ) رثدملا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ْرِّهَطَف ََکباِیث  َو  ( 3  ) ْرِّبَکَف َکَّبَر  َو  ( 2  ) ْرِْذنَأَف ُْمق  ( 1  ) ُرِّثَّدُْملا اَهُّیَأ  ای 

(9  ) ٌریِسَع ٌمْوَی  ٍِذئَمْوَی  َِکلذَف  ( 8  ) ِرُوقاَّنلا ِیف  َرُِقن  اذِإَف  ( 7  ) ِْربْصاَف َکِّبَِرل  َو  ( 6  ) ُِرثْکَتْسَت ُْننْمَت  َو ال  ( 5  ) ْرُجْهاَف َزْجُّرلا  َو 
ًادـیِهْمَت َُهل  ُتْدَّهَم  َو  ( 13  ) ًادوُهُـش َنِیَنب  َو  ( 12  ) ًادوُدْـمَم ًالام  َُهل  ُْتلَعَج  َو  ( 11  ) ًادـیِحَو ُْتقَلَخ  ْنَم  َو  ِینْرَذ  ( 10  ) ٍریِـسَی ُْریَغ  َنیِِرفاْکلا  یَلَع 

(14)
(19  ) َرَّدَق َْفیَک  َِلتُقَف  ( 18  ) َرَّدَق َو  َرَّکَف  ُهَّنِإ  ( 17  ) ًادوُعَص ُهُقِهْرُأَس  ( 16  ) ًادِینَع اِنتایِآل  َناک  ُهَّنِإ  َّالَک  ( 15  ) َدیِزَأ ْنَأ  ُعَمْطَی  َُّمث 

(24  ) َُرثُْؤی ٌرْحِس  َّالِإ  اذه  ْنِإ  َلاقَف  ( 23  ) َرَبْکَتْسا َو  ََربْدَأ  َُّمث  ( 22  ) َرََسب َو  َسَبَع  َُّمث  ( 21  ) َرَظَن َُّمث  ( 20  ) َرَّدَق َْفیَک  َِلُتق  َُّمث 
(29  ) ِرَشَْبِلل ٌۀَحاََّول  ( 28  ) ُرَذَت َو ال  یِْقُبت  ال  ( 27  ) ُرَقَس ام  َكارْدَأ  ام  َو  ( 26  ) َرَقَس ِهِیلْصُأَس  ( 25  ) ِرَشَْبلا ُلْوَق  َّالِإ  اذه  ْنِإ 

َدادْزَی َو  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِْقیَتْسَِیل  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ًۀَْنِتف  َّالِإ  ْمُهَتَّدِع  اْنلَعَج  ام  َو  ًۀَِکئالَم  َّالِإ  ِراَّنلا  َباحْـصَأ  اْنلَعَج  ام  َو  ( 30  ) َرَشَع َۀَعِْست  اْهیَلَع 
ًالَثَم اذـِهب  ُهَّللا  َدارَأ  اذ  ام  َنوُِرفاـْکلا  َو  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َلوُقَِیل  َو  َنُونِمْؤُْملا  َو  َباـتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َباـتْرَی  ـال  َو  ًاـنامیِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

ْذِإ ِْلیَّللا  َو  ( 32  ) ِرَمَْقلا َو  َّالَک  ( 31  ) ِرَـشَْبِلل يرْکِذ  َّالِإ  َیِه  ام  َو  َوُه  َّالِإ  َکِّبَر  َدُونُج  ُمَْلعَی  ام  َو  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُهَّللا  ُّلُِضی  َِکلذَک 
(34  ) َرَفْسَأ اذِإ  ِْحبُّصلا  َو  ( 33  ) ََربْدَأ

ِنیِمَْیلا َباحْصَأ  َّالِإ  ( 38  ) ٌۀَنیِهَر ْتَبَسَک  اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  ( 37  ) َرَّخَأَتَی َْوأ  َمَّدَقَتَی  ْنَأ  ْمُْکنِم  َءاش  ْنَِمل  ( 36  ) ِرَشَْبِلل ًاریِذَن  ( 35  ) ِرَبُْکلا يَدْحَِإل  اهَّنِإ 
(39)

(44  ) َنیِکْسِْملا ُمِعُْطن  ُکَن  َْمل  َو  ( 43  ) َنیِّلَصُْملا َنِم  ُکَن  َْمل  اُولاق  ( 42  ) َرَقَس ِیف  ْمُکَکَلَس  ام  ( 41  ) َنیِمِرْجُْملا ِنَع  ( 40  ) َنُولَءاسَتَی ٍتاَّنَج  ِیف 
ِنَع ْمَُهل  امَف  ( 48  ) َنیِِعفاَّشلا ُۀَعافَش  ْمُهُعَْفنَت  امَف  ( 47  ) ُنیِقَْیلا اَناتَأ  یَّتَح  ( 46  ) ِنیِّدلا ِمْوَِیب  ُبِّذَُـکن  اَّنُک  َو  ( 45  ) َنیِِـضئاْخلا َعَم  ُضوَُخن  اَّنُک  َو 

(49  ) َنیِضِْرعُم ِةَرِکْذَّتلا 
(53  ) َةَرِخْآلا َنُوفاخَی  َْلب ال  َّالَک  ( 52  ) ًةَرَّشَنُم ًافُحُـص  یتُْؤی  ْنَأ  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ُّلُک  ُدیُِری  َْلب  ( 51  ) ٍةَرَوْسَق ْنِم  ْتَّرَف  ( 50  ) ٌةَرِْفنَتْسُم ٌرُمُح  ْمُهَّنَأَک 

(54  ) ٌةَرِکْذَت ُهَّنِإ  َّالَک 
(56  ) ِةَرِفْغَْملا ُلْهَأ  َو  يْوقَّتلا  ُلْهَأ  َوُه  ُهَّللا  َءاشَی  ْنَأ  َّالِإ  َنوُرُکْذَی  ام  َو  ( 55  ) ُهَرَکَذ َءاش  ْنَمَف 

349 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  هم 

349 ص :  همجرت ..... :

. هدیچیپ دوخ  رب  هماج  درم  يا 
. هد رادشه  زیخرب و 

. يوگ ریبکت  ار  تراگدرورپ  و 
. رادب هزیکاپ  ار  تنماد  و 

. زیهرپب كرش ]  ] شیالآ زا  و 
. یهاوخب رتگرزب  خساپ ] و   ] شاداپ هک  نکم  یششخب  و 
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. نک ییابیکش  تراگدرورپ  هار  رد  و 
. دوش هدیمد  روص  رد  نوچ  و 

. تسا راوشد  يزور  زور ، نینچ  ناسنیدب 
. تسین ناسآ  نارفاک  رب  [و ]

. راذگاو ماهدیرفآ  اهنت  هک  یسک  اب  ارم 
. مداد رارق  نوزفازور  یلام  وا  يارب  و 

. رظان رضاح و  ینارسپ  و 
. مداد ناکما ] و   ] نادیم رایسب ] هچ   ] وا هب  و 

عمط  زاب 
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. منک رتنوزفا  هک  دراد 
. تسوجهزیتس ام  تایآ  هب  وا  هک  اشاح ،

. منک لیمحت  وا  رب  نیگنس  یتّقشم  هک  ادوز 
. دیلاگس دیشیدنا و  وا  هک  ارچ 

. دیلاگس هنوگچ  داب  وا  رب  گرم  سپ 
. دیلاگس هنوگچ  داب  وا  رب  گرم  زاب 

. تسیرگن زاب  سپس 
. درک ییورشرت  دیشک و  مه  رد  يور  هاگنآ 

. دیشک ندرگ  تفاترب و  يور  سپس 
. تسین نارگید ] زا   ] هتفرگ ارف  ییوداج  زج  نیا  تفگ  و 

. تسین یمدآ  راتفگ  زج  نیا 
. میروآرد شخزود  هب  هک  ادوز 

. تسیچ خزود  هک  یناد  هچ  وت  و 
. دنکیم اهر  هن  دراذگیم ، یقاب  هن 

[. نتخوس اب   ] تساهتسوپ گنر  يهدننادرگ 
. تسا نابهگن ]  ] هدزون نآ  رب 

لها ماجنا  رـس  ات  میاهدـنادرگن ، نارفاک  يارب  ینومزآ  زج  ار  ناـنآ  يهرامـش  میاهتـشامگن و  ناگتـشرف  زا  زج  ار  خزود ]  ] نانابـشتآ اـم  و 
رـس ات  و  دنزرون ، ههبـش  کش و  ناناملـسم ] نانمؤم /[  باتک و  لها  و  دنیازفایب ، دوخ  نامیا  رب  نامیا ، لها  و  دـنبای ، رتنوزفا  ینیقی  باتک 

ره دراذگیم و  هاریب  دهاوخب  ار  سک  ره  دنوادخ  ناسنیدب  دهاوخیم ؟ هچ  فیـصوت  نیا  زا  دـنوادخ  دـنیوگب  نارفاک  نالدرامیب و  ماجنا 
. تسین رشب  يارب  يزومآدنپ  زج  نیا  و  دسانشیمن ، وا  دوخ  زج  یسک  ار  تراگدرورپ  نایهاپس  و  دروآیم ، هار  هب  دهاوخب  ار  سک 

. هام هب  دنگوس  دنیوگ ،] هک   ] تسین نینچ 
. درذگب نوچ  بش  و 

. دوش نشور  نوچ  حبص  هب  دنگوس  [و ]
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. تساهگرتس زا  یکی  نآ ،
. تسا رشب  يهدنهد  رادشه 

. دنام سپ  زاب  ای  دیآ ، رتشیپ  نامیا ] قح و  هار  رد   ] دهاوخ هک  امش  زا  سک  ره  يارب 
. تسا شیوخ  رادرک  ورگ  رد  سک  ره 

. نیمی باحصا  رگم 
. دننکیم یسرپمه  دنتسه و ]  ] ییاهناتسوب رد  هک 

. ناراکهانگ زا 
؟ دناشک خزود  هار  هب  ار  امش  يزیچ  هچ  هک 

. میدوبن نارازگزامن  زا  دنیوگ 
. میدرکیمن ماعطا  مه  ار  اونیب  و 

. میدرکیم ییاخژاژ  نایاخژاژ  اب  و 
. میتشاگنایم غورد  ار  ازج  زور  و 
. دمآ نامغارس  هب  گرم  هکنآ  ات 

. دهدن ناشدوس  ناعیفش  تعافش  لاح ،
. دننادرگیور زردنا  زا  هک  دوشیم  هچ  ار  ناشیا 

. دننامر یناشوگزارد  ییوگ 
. دنشاب هتخیرگ  ریش  زا  هک 

. دنهد هداشگرس  ییاههمان  وا  هب  هک  دهاوخیم  ناشیا  زا  کی  ره  هکلب 
. دنسرتیمن ترخآ  زا  هک  تسا  نیا  قح  اشاح ،

. تسا يزومآدنپ  نآ  اشاح ،
[. دریگ دنپ  و   ] دنک دای  نآ  زا  دهاوخ  سک  ره  سپ 

. يراگزرمآ راوازس  تسا و  ندیزرو  زیهرپ  راوازس  هک  تسوا  دهاوخ ، ادخ  هکنآ  رگم  دنریگن ] دنپ  و   ] دنکن دای  و 
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351 ص :  ریسفت ..... 

. دیچیپ شسابل  هب  ار  شدوخ  ینعی  ّرثدت »  » ظفل ُرِّثَّدُْملا  اَهُّیَأ  ای 
هب مدمآ ، نییاپ  مدرک  مامت  ار  مراک  یتقو  مدوب ، ارح  هوک  رواجم  هام  کی  نم  دومرف : هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا 

زاـب مدـیدن ، ار  یـسک  مدرک  رظن  پچ  تسار و  رـستشپ ، ولج و  هب  داد ، رارق  بطاـخم  ارم  هک  مدینـش  ییادـص  مدیـسر  هک  هوک  يهنماد 
: متفگ سپ  دنزیم ، ادص  ارم  اوه  رد  شرع  يور  زا  لیئربج  مدید  مدرب  الاب  هک  ار  مرس  دندرک  میادص  هرابود 

«. ُرِّثَّدُْملا اَهُّیَأ  ای  : » دومن لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  سپ  دنتخیر ، بآ  نم  يور  رب  دیناشوپب ، ارم  دیناشوپب ، ارم  ینعی  ینوّرثد » ینوّرثد ، »
. دیناشوپب ارم  متفگ : متشگرب و  هجیدخ  شیپ  تفرگ و  ارف  ارم  بعر  تسا : هدمآ  يرگید  ربخ  رد  و 

. دومن لزان  ار  ُرِّثَّدُْملا » اَهُّیَأ  ای   » لیئربج سپ 
. وش دنلب  تعبط  زا  ای  اهترثک  زا  ای  تسابل ، رب  ندش  هدیچیپ  زا  ای  وش ، رادیب  تباوخ  زا  ُْمق 
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ترثک تدحو و  نیب  دیاب  لوسر  نوچ  نک ، رذح  رب  ادخ  ياهتبوقع  مشخ و  زا  یناسفن و  لئاذر  اهیتشز و  ناطیش و  زا  ار  ناگدنب  ْرِْذنَأَف 
، ددرگن هدولآ  ترثک  هب  لاغتشا  نیح  رد  ترثک  ياههقالع  هب  دوشن و  هدیشوپ  تدحو  تهج  هک  يوحن  هب  دشاب  ود  ره  عماج  دوش و  عقاو 
زا سپ  نک و  هّجوت  تهج  هب  وش ، دنلب  اهترثک  هب  لاغتشا  زا  دومرف : یلاعت  يادخ  اذل  دوشن  لفاغ  ترثک  زا  تدحو  رد  قارغتسا  نیح  رد 

. دربن وت  زا  ار  تدحو  تهج  وت  راذنا  ات  امن  راذنا  نآ 
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. ینیبب نآ  هب  طیحم  ار  ادخ  هکنآ  رگم  ینیبن  يزیچ  ات  وگب  ریبکت  ار  تراگدرورپ  نکل  ْرِّبَکَف و  َکَّبَر  َو 
ریدقت رد  اّمأ »  » ظفل ای  دیکأت ، تهج  تسا  هدیاز  ءاف »  » ظفل دومن و  رصح  يهدارا  زین  ّبر ، تفارـش  تهج  زا  تخادنا  مّدقم  ار  ّبر »  » ظفل

. تسا اّما »  » ظفل مهوت  ای  تسا ،
. دوشیم هیانک  ریبعت و  سابل  یگدولآ  هب  شیاهیگتسباو  لد و  یگدولآ  زا  بلق  ریهطت  زا  هیانک  هلمج  نیا  ْرِّهَطَف  ََکباِیث  َو 

. نزب الاب  ار  دوخ  نیتسآ  ای  نک  هاتوک  ار  سابل  ینعی  دومرف : هک  تسا  هدمآ  يربخ  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
. دوش هدیشک  نیمز  يور  هک  نکن  دنلب  ربب و  الاب  ار  تسابل  تسا : يرگید  ربخ  رد  و 

. نک هاتوک  ار  تسابل  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ربخ  رد 
يهمه تسا و  هدمآ  كرش  باذع و  اهتب و  تدابع  يدیلپ و  يانعم  هب  هدش  هدناوخ  ود  ره  هرسک  هّمـض و  اب  زجر »  » ظفل ْرُجْهاَف  َزْجُّرلا  َو 

. تسا بسانم  اجنیا  رد  یناعم  نیا 
زا دناهتفگ : یخرب  نک ، يرود  ناهانگ  زا  دناهتفگ : یـضعب  نیزگ و  يرود  كرت و  ار  اهتب  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دناهتفگ : یـضعب  و 

. تسا هئیطخ  هانگ و  ره  سأر  نآ  هک  نیزگ  يرود  ایند  ّبح  زا  دناهتفگ : یضعب  امن ، يرود  تشز  قالخا  دب و  راک 
اـهاطع و شرامـش  اـب  ناگدـنب  رب  اـی  نکن ، اـطع  هدـش  هداد  وـت  هب  هـک  هـچنآ  زا  رتـشیب  ار  یتـساوخرد  بـلط و  چـیه  ُِرثْکَتْـسَت  ْنـُنْمَت  ـال  َو 

شیوخ  تانسح  اهیبوخ و  اهیبوخ  ندرمش  دایز  اب  ای  راذگن ، ّتنم  شیوخ  ياهششخب 
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بلط دایز  رجا  ناگدـنب  زا  هک  راذـگن  ّتنم  مدرم  رب  نید  ای  نآرق  ای  تّوبن  زا  هداد  وت  هب  ادـخ  هک  هچنآ  دروم  رد  ای  راذـگن ، ّتنم  ادـخ  رب 
. دشابیم مارح  هک  تسایر  زا  یهن  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  و  ینک .

ای مجع  برع و  گنج  رب  ای  موق ، ّتیذا  رب  ای  نک ، ربص  تّوبن  ياهینیگنـس  تخـس و  ياهفیلکت  رب  تراگدرورپ  هار  رد  ِْربْصاَف  َکِّبَِرل  َو 
. نک ربص  ناهانگ  زا  يرود  رب  ای  نک ، ربص  اهتبیصم  اهتعاط و  رب 

. دش هدیمد  روص  رد  هک  یماگنه  اریز  ینعی : تسا  هیببس  اف »  » ظفل َرُِقن  اذِإَف 
(. ّجع  ) مئاق روهظ  ماگنه  رد  ای  مّود ، ای  لّوا  ندیمد  رد  دوش ، هدیمد  روص  رد  هک  یماگنه  ِرُوقاَّنلا  ِیف 

. زور نآ  سپ  َِکلذَف 
رب دـنکیم  تلالد  نیرفاک  هب  دـییقت  نا  و  ریـسی »  » هب ای  ریـسع »  » هب ّقلعتم  نیرفاکلا » یلع   » ظفل ٍریِـسَی  ُْریَغ  َنیِِرفاْکلا  یَلَع  ٌریِـسَع  ٌمْوَی  ٍذـِئَمْوَی 

. نینمؤم رب  زور  نآ  ندوب  ناسآ 
ار وا  دهاوخب  ادخ  تقو  ره  تسا و  ناهنپ  هک  تسه  يرفظم  زوریپ و  ماما  ام  زا  تسا : هدمآ  هیآ  نیا  يهراب  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

. دنکیم مایق  ادخ  رما  هب  دوشیم و  رهاظ  هک  دنکیم  ءاقلا  ياهتکن  وا  بلق  رد  دزاس  رهاظ 
ریمـض زا  لاح  ای  نم »  » زا لاح  ای  تقلخ »  » لعاف زا  لاح  نآ  تسا و  ندوب  اهنت  دّحوتم و  يانعم  هب  دیحو »  » ظفل ًادیِحَو  ُْتقَلَخ  ْنَم  َو  ِینْرَذ 

. ددرگیمرب نم »  » هب هک  تسا  فوذحم 
دیحو تهج  نآ  زا  وا  هب  ای  دوشیم ، نم »  » زا لدب  هجیتن  رد  دشیم و  هدـیمان  دـیحو »  » شموق نایم  رد  هک  تسا  هریغم  نب  دـیلو  دوصقم  ای 
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ردپ ياراد  هک  دنتفگیم 
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. دوشیم نم »  » زا لاح  تروص  نیا  رد  دوبن و  ياهدش  هتخانشان 
لاوما ریاس  اهالاک و  ریاس  دـننام  دوشن ، عطق  یلـصف  چـیه  رد  دـشاب و  لصّتم  نآ  عفانم  هک  یلام  ای  رایـسب ، لاـم  ًادوُدْـمَم  اـًلام  َُهل  ُْتلَعَج  َو 

يزرواشک ياهنیمز  ناگدنب و  اهزینک و  اهدنفسوگ و  اهبسا و  اهرتش و  لیبق  زا  دشاب  هتشاد  دادتما  فئاط  ات  هّکم  زا  هک  یلام  ای  دشابن ،
دنزرف هدزیـس  ای  دنزرف  هد  رانید و  رازه  دصکی  ياراد  دوب و  یلاوما  نینچ  ياراد  اعقاو  هریغم  نب  دیلو  هچ  دوشیمن ، عطقنم  اهنآ  يهّلغ  هک 

. دوب
. دنتشادن جایتحا  نوچ  دنتفریمن  رفس  هب  تشیعم  بلط  يارب  دندوب و  وا  اب  هّکم  رد  هک  ینادنزرف  ًادوُهُش  َنِیَنب  َو 

، دوب اراد  ار  نآ  هکنآ  رگم  درکیمن  ادیپ  زیچ  چیه  هب  جایتحا  هک  يوحن  هب  مداد  تعـسو  وا  هب  تشیعم  یگدـنز و  رد  ًادـیِهْمَت  َُهل  ُتْدَّهَم  َو 
يهناحیر بقل  وا  هب  هک  اجنآ  ات  درکیمن ، هعزانم  وا  اب  دروم  نیا  رد  يدـحا  هک  يوحن  هب  مداد  شرتسگ  وا  رب  ار  ماقم  هاج و  تسایر و  ای 

. دنداد دیحو  شیرق و 
. دراد ینامگ  نینچ  هک  تسا  یسک  عدر  ای  تسا ، عمط  نیا  زا  وا  عنم  عدر و  اَّلَک  َدیِزَأ  ْنَأ  ُعَمْطَی  َُّمث 

. دوب رکنم  ار  ام  گرزب  تایآ  اصوصخم  یسفنا و  یقافآ و  تایآ  وا  اِنتایِآل  َناک  ُهَّنِإ 
دناع دـینع و  وا  سپ  درک ، ّدر  دوب  شّقح  هب  فراع  تخانـشیم و  هکنیا  اب  ار  وا  ینعی  هدـنع »  » ياـنعم هچ  درکیم ، ّدر  دوب و  رکنم  ًادـِینَع 

. تسا
داص  يهحتف  اب  دوعص » ، » دننک راداو  فیلکت و  درادن و  ار  نآ  تقاط  هک  يزیچ  رب  ار  ناسنا  هک  تسا  نآ  قاهرا  ًادوُعَص  ُهُقِهْرُأَس 
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. مّنهج رد  تسا  یهوک  ای  تسا ، یتّقشم  رپ  تخس و  يهبقع  ای  تسا ، طوبه  ّدض  تسا و  ردصم 

لّمحت ار  نآ  دـناوتن  ناـسنا  دـشابن و  نکمم  وا  يارب  نآ  نتخانـش  هک  منکیم  لـمح  راداو و  دوعـص  رب  ار  وا  نم  تسا : نیا  هیآ  ياـنعم  و 
. مزاسیم التبم  یگرزب  راوشد و  يهبقع  رب  ار  وا  ای  منکیم ، لمح  تسا  فورعم  مّنهج  رد  هک  یهوک  رب  ار  وا  ای  دیامن 

یتقو دورب  گنس  نآ  يالاب  ات  دننکیم  راداو  ار  وا  هتفرگ ، رارق  شتآ  رد  هک  تسا  یلقیص  فاص و  گنس  زا  یهوک  نآ  دناهتفگ : یـضعب 
لاونم نیمه  هب  اـمئاد  دوشیم و  رارکت  روط  نیمه  لـمع  نیا  دـننکیم ، شریزارـس  گنـس  نآ  هت  نییاـپ و  هب  دیـسر  گنـس  نآ  يـالاب  هب 
رارکت لاـس  لـهچ  لوط  رد  راـک  نیا  دـننزیم و  نینهآ  ياـهزرگ  اـب  بقع  زا  دنـشکیم و  ار  وا  نینهآ  ياـهریجنز  اـب  ولج  زا  دـنامیم و 

. دوشیم
. درک رکف  دیوگب  نآرق  رب  نعط  ّدر و  رد  دهاوخیم  هک  هچنآ  رد  نآرق و  يهراب  رد  وا  َرَّکَف  ُهَّنِإ 

. درکیم يریگهزادنا  دیوگب  دناوخیم  هک  ار  هچنآ  دوخ  سفن  رد  َرَّدَق و  َو 
هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  رب  باقعلا » دیدش  بوّتلا  لباق  بنّذلا و  رفاغ  میلعلا  زیزعلا  هّللا  نم  باتکلا  لیزنت  مح   » يهیآ یتقو  هک  هدـش  تیاور 
ادخ لوسر  یتقو  دینشیم ، ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تئارق  دوب و  وا  کیدزن  هریغم  نب  دیلو  دمآ و  دجسم  دش  لزان  هلآ  هیلع و 

. درک رارکت  ار  هیآ  تئارق  دونشیم  ار  وا  ندناوخ  دیلو  هک  دیمهف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
: تفگ دمآ و  موزخم  ینب  شموق  دزن  تفر و  نوریب  سلجم  زا  دیلو 
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هّللا یّلص  دّمحم  نخس  ّنج ، مالک  زا  هن  تسا و  رشب  مالک  سنج  زا  هن  هک  مدینـش  یمالک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  زا  دنگوس  ادخ  هب 

تسا و دب  نآ  رخآ  راب و  رپ  نیریـش و  نخـس  يادـتبا  تسا ، نیـشنلد  ابیز و  یمالک  تسا ، یّـصاخ  توالح  ینیریـش و  ياراد  هلآ  هیلع و 
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لزنم هب  سپس  تفگ و  ار  نانخس  نیا  دیلو  درادن ، نآ  رب  يرترب  ینخس  چیه  تسا و  رترب  نخـس  نآ  تسا و  ناراب  تشرد  ياههناد  دننام 
. دش دنهاوخ  جراخ  نید  زا  شیرق  يهمه  هک  دنگوس  ادخ  هب  دش ، جراخ  نید  زا  دیلو  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ : شیرق  تفر ، شیوخ 

اب دـیلو  يولهپ  تفر  مزاسیم ، فرطرب  دـیلو  ّرـش  منکیم و  تیافک  ار  امـش  نم  تفگ  لـهج  وبا  دـنتفگیم ، شیرق  يهناـحیر  دـیلو  هب  و 
؟ منیبیم كانهودنا  ار  وت  هک  تسا  هدش  هچ  مردارب  سپ  يا  تفگ : دیلو  تسشن ، تحاران  كانهودنا و  ياهفایق 

تنیز ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  مالک  وت  دـننکیم  نامگ  دـننکیم و  شنزرـس  داـیز  ّنس  نیا  اـب  ار  وت  شیرق  نیا  تفگ : لـهج  وبا 
ات ایآ  تسا ؟ نونجم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  دینکیم  نامگ  امـش  تفگ : دمآ و  شموق  سلجم  هب  دش و  دنلب  لهج  وبا  اب  دیلو  يداد ،

. میاهدیدن يزیچ  نینچ  هک  میریگیم  دهاش  ار  ادخ  دنتفگ : دوش ؟ هدز  ّنج  زگره  وا  هک  دیاهدید  نونک 
يزیچ هک  میریگیم  دهاش  ار  ادخ  دنتفگ : دـیاهدید ؟ وا  زا  يزیچ  دروم  نیا  رد  ایآ  دـشاب ؟ نهاک  وا  هک  دـیربیم  نامگ  ایآ  تفگ : دـیلو 

. میاهدیدن
؟ تسا رعاش  وا  هک  دینکیم  نامگ  ایآ  تفگ : دیلو 

. دنگوس ادخ  هب  هن  دنتفگ : دشاب ؟ هتفگ  نخس  يرعش  هب  وا  هک  دیاهدید  نونکات  ایآ 
غورد  نونکات  ایآ  تسا ؟ وگغورد  وا  دینکیم  نامگ  ایآ  تفگ : دیلو 
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. دندوب هداد  نیما  قداص  بقل  یئوگتسار  تهج  زا  تّوبن  زا  لبق  وا  هب  هک  هن ، دنگوس ، ادخ  هب  دنتفگ : دیاهدید ؟ وا  زا 

؟ تسا هنوگچ  وا  ناتساد  تسیچ و  وا  سپ  دنتفگ : دیلو  هب  شیرق  سپ 
نیب وا  هک  دینیبیمن  ایآ  تسین ، يزیچ  رگوداج  رحاس و  زج  وا  تفگ : دومن و  شرت  ور  درک و  هاگن  سپـس  درک و  يرکف  دوخ  شیپ  دیلو 

. دزادنایم یئادج  شایلاوم  شنادنزرف و  شلها و  درم و 
. دنکیم رثا  تسا و  وداج  دیوگیم  هچنآ  ره  تسا و  رحاس  وا  سپ 

ربمایپ رب  انعم  نیا  رحاس و  يا  تفگیم : هکنآ  رگم  درکیمن  تاقالم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  شیرق  زا  کی  چیه  هّیضق  نیا  زا  دعب 
َرَّدَق َْفیَک  َِلتُقَف  رشبلا » لوق  ّالا  ادخ  لوق  ات  رثّدملا ...  اهّیا  ای  : » دومن لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  سپ  دمآ ، نیگنـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

. تساعد يارب  هلمج  ود  ره  تسا و  لّوا  يهلمج  دیکأت  مّود  يهلمج  َرَّدَق  َْفیَک  َِلُتق  َُّمث 
. تسا رّدق »  » و رّکف »  » رب فطع  هلمج  نیا  َرَظَن  َُّمث 

هاگن يانعم  هب  رـسب »  » ظفل تسا و  تروص  يهراشا  يانعم  هب  سبع »  » ظفل ای  تسا ، سبع »  » لّوا لعف  دـیکأت  رـسب »  » ظـفل َرََـسب  َو  َسَبَع  َُّمث 
. تهارک اب  ندرک 

زج دناوخیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هک  يزیچ  اذه  ْنِإ  َلاقَف  دیزرو  رابکتسا  دایقنا  میلـست و  زا  َرَبْکَتْـسا  َو  درک  تشپ  ّقح  هب  ََربْدَأ  َُّمث 
. تسین يزیچ  رحس 

نونف نیب  زا  هک  تسا  يزیچ  ای  تسا ، نتفرگ  ذخا و  لباق  ای  دریگیم ، دای  ای  دنکیم ، تیاور  هک  تسا  ییوداج  رحس و  َُرثُْؤی  ٌرْحِس  اَّلِإ 
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. دنکیم رایتخا  ار  نآ  اهرحس 
. دشاب ادخ  لوق  دیوگیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هک  تسین  نانچ  نآ  تسا و  رشب  لوق  نانخس  نیا  ِرَشَْبلا  ُلْوَق  اَّلِإ  اذه  ْنِإ 

. تسا رّدقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  َرَقَس  ِهِیلْصُأَس 
. تسا كاردإ  ندینش و  وا  نأش  زا  هک  یسک  يا  ای  دّمحم ، يا  ینادیم  هچ  وت  َكارْدَأ  ام  َو 

. دریگن ار  نآ  مّنهج  هک  دنامیمن  یقاب  يزیچ  یِْقُبت  ُرَقَس ال  ام 
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تسا هتفرگ  هک  ار  نآ  هچ  دراذگیمن ، یقاب  يزیچ  تفرگ  هک  يزیچ  زا  ای  دراذگیمناو ، ار  نآ  زا  يزیچ  تفرگ  هک  نآ  زا  سپ  ُرَذَت  َو ال 
زا دنکیم و  باذع  باذـع  عاونا  عیمج  اب  ار  بّذـعم  صخـش  دـنکیمن و  راذـگورف  ار  باذـع  زا  یعون  چـیه  ای  هتفرگن ، هک  ار  نآ  هچ  و 

. دنکیمن كرت  ار  یسک  باذع  نیّقحتسم 
. دنکیم هایس  ای  رییغت ، تیاهن  رد  دنکیم  رییغت  ٌۀَحاََّول 

يداو ارحـص و  دوعـص »  » رد دوشیم و  هتفگ  دوعـص »  » نآ هب  هک  تسا  یهوک  مّنهج  رد  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  ِرَـشَْبِلل 
دوش هتـشادرب  هاچ  نآ  برد  هاـگره  هک  دوشیم ، هتفگ  بهبه »  » نآ هب  هک  تسا  یهاـچ  رقـس  رد  دوشیم و  هتفگ  رقـس »  » نآ هب  هک  تسا 

. تسا نیراّبج  لزانم  زا  نآ  دننزیم و  دایرف  هّجض و  نآ  يامرگ  زا  شتآ  لها 
. اهنآ زا  کی  ره  يارب  ای  نیلقث  عیمج  يارب  هکیالم  زا  فنص  هدزون  ای  هکیالم ، هدزون  َرَشَع  َۀَعِْست  اْهیَلَع 

يرصنع ياهتعیبط  ینامسج و  تعیبط  هدام و  وا  رب  دشاب  هدنادرگرب  يور  ّتیناسنا  زا  هک  یسک  هدش : هتفگ  ددع  نیا  باختنا  هجو  رد  و 
و 
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تموکح یعبـس  یمیهب و  یناطیـش و  يهناـگهس  ياوق  یناویح و  يهناـگهد  كرادـم  یناویح و  سفن  یتاـبن و  سفن  يداـمج و  تروـص 

. دنکیم
ياهجرب هناگتفه و  ناگراتـس  ّتیناحور  لیبق  زا  تسا  هّدام  مزالم  هک  ینیمز  توکلم  زا  تسا  ترابع  ددع  هدزون  نآ  دـناهتفگ : یـضعب 

ّلحم ار  اهنآ  دـننزیم و  ریثأت  ياههنایزات  اب  ار  اهنآ  هک  دـنراد  ریثأت  ملاع  نآ  رد  دنتـسه و  یلفـس  ملاع  ریبدـت  هب  لّکوم  هک  هناـگ  هدزاود 
. تسا هدش  هتفگ  زین  يرگید  نانخس  بلاطم  نیا  زا  ریغ  دننکیم و  ّدر  دوخ  یلصا  ّلحم  طوقس و 

ملع شملع  هک  یـسک  هب  یلاعت و  يادخ  هب  دراوم  نینچ  لاثما  ملع  هک  تسا ، نامگ  نیمخت و  ناسحتـسا و  لیبق  زا  نانخـس  نیا  يهمه  و 
. هدشن دراو  يزیچ  هیآ  نیا  نایب  رد  نیموصعم  يهّمئا  زا  اذل  دنرادن و  نآ  زا  ياهرهب  بیصن و  نارگید  تسا ، هدش  لوکوم  دشاب  ادخ 

: تفگ شیرق  هب  لهج  وبا  دش  لزان  هیآ  نیا  یتقو  دناهتفگ : یضعب 
امـش دـنارفن و  هن  شتآ  ناـنابهگن  نینزاـخ و  هک  دـهدیم  ربـخ  امـش  هب  هشبک  یبا  نبا  دیونـشیمن  اـیآ  دننیـشنب ، ناـتیازع  هـب  ناـتیاهردام 

. دریگب ار  مّنهج  شتآ و  نانابرد  نانابهگن و  زا  درم  کی  دناوتیمن  امش  زا  رفن  هد  ره  ایآ  دیتسه  یعاجش  نادرم  رایسب و  ناتدادعت 
نیا هک  امـش ، اب  هدنام  یقاب  رفن  ود  مریگیم و  مکـش  رب  ار  رفن  تفه  متـشپ و  رب  ار  رفن  هد  نم  اب  نانآ  زا  رفن  هدفه  تفگ : شیرق  زا  يدرم 

. دش لزان  هیآ 
. دنیامن هضراعم  نابهگن  نابرد و  هکیالم  نآ  زا  یکی  اب  دنناوتیمن  ایند  لها  مامت  ًۀَِکئالَم  اَّلِإ  ِراَّنلا  َباحْصَأ  اْنلَعَج  ام  َو 

هارمگ  باذع ، ییاوسر ، رفک ، هانگ ، یهارمگ ، ناحتما ، یناعم  هب  اف  يهرسک  اب  ۀنتف »  » ظفل اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ًۀَْنِتف  اَّلِإ  ْمُهَتَّدِع  اْنلَعَج  ام  َو 
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هچ رگا  شتآ  نینزاخ  اریز  دنشابیم ، بسانم  اجنیا  رد  یناعم  نیا  يهمه  تسا و  هدمآ  اهيأر  رد  مدرم  فالتخا  تنحم و  نونج ، ندرک ،
هک هنومن  نامه  اب  دشاب و  ياهنومن  ایند  رد  دیاب  اهنآ  زا  کی  ره  زا  َنیِِرفاْکلِاب » ٌۀَطیِحَُمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  َو   » نومـضم هب  یلو  دنتـسه ، ترخآ  رد 

. دوشیم رفاک  رب  لّکوم  ترخآ  رد  نامه  هچنانچ  تسا ، رفاک  رب  لّکوم  ایند  رد  تسایند  رد 
كدنا دادعت  نیا  دوشیم  هنوگچ  هک  بلطم  نیا  داعبتـسا  تسنانآ و  يازهتـسا  ددع  نیا  اب  نانآ  ناحتما  رایتخا و  ببـس  دـناهتفگ : یـضعب 

. دنشاب ملاع  لها  رتشیب  بیذعت  يّدصتم 
. دننک نیقی  باتک  لها  ات  میتفگ  نانآ  هب  ار  بلطم  نیا  ینعی  تسا ، فوذحم  يهلمج  لیلعت  هلمج  نیا  دناهتفگ : یضعب  َنِْقیَتْسَِیل 

قفاوم ربخ  هک  دننیبیم  نوچ  دـیامنب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تّوبن  هب  نیقی  هک  تسا ، يراصن  دوهی و  دوصقم  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا 
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. تسا هدمآ  نانآ  ياهباتک  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ 
. دندروآ مالسا  دّمحم  هب  هک  نانآ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َدادْزَی  َو 

قفاوم تسا  هدمآ  نانآ  ياهباتک  رد  هک  هچنآ  اب  نینمؤم  هتفگ ، هک  دـنهدیم  ربخ  باتک  لها  نوچ  دـبای ، ینوزف  نامیا  لها  نامیا  ًانامیِإ 
. تسا

. تسا رهاظ  بسح  رب  دناهدرک  رکذ  هک  ریسفت  نیا  َنُونِمْؤُْملا  َو  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َباتْرَی  َو ال 
يراـصن دوهی و  هب  صاـصتخا  دـشاب و  هک  یتّوبن  ره  تسا ، تّوبن  لوبق  زا  هیاـنک  باـتک  نداد  ینعی  باـتک  ياـتیا  مییوـگیم : اـم  نکل  و 

توعد دشاب و  وا  مکح  میلـست  دریذپب و  ار  وا  تّوبن  ماکحا  دیامن و  تعیب  وا  تسد  اب  دنک و  لوبق  ار  دّمحم  تّوبن  سک  ره  هکلب  درادـن ،
لوبق  ار  وا  يرهاظ 
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اب يرهاظ  توعد  لوبق  مالـسا و  يانعم  رد  نامیا  ظفل  هچ  رگا  هدش  هداد  وا  هب  نامیا  باتک و  هک  تسا  یناسک  زا  یـصخش  نینچ  دنک ... 

. دوش لامعتسا  كارتشا  لیبس  رب  ای  زاجم  تروص  هب  ماع  تعیب 
لـصاح تیـالو  ماـکحا  تحت  لوخد  ینطاـب و  توعد  لوبق  ّصاـخ و  تعیب  زا  هک  تسا  یقیقح  ناـمیا  اـجنیا  رد  ناـمیا  زا  دوـصقم  یلو 

. دوشیم
: هدومرف هک  اجنآ  هدومن  هراشا  یلاعت  يادخ  انعم  ود  نیا  هب  و 

. تسا دّلقم  ناملسم  هب  هراشا  یمّود  قّقحم و  نمؤم  هب  هراشا  یلّوا  هک  ٌدیِهَش » َوُه  َو  َعْمَّسلا  یَْقلَأ  َْوأ  ٌْبلَق  َُهل  َناک  ْنَِمل  »
تروص یهجو  هب  ترخآ و  يهّداـم  یهجو  هب  اـیند  هک  دراد ، دوجو  اـیند  رد  نآ  يهنوـمن  دـشاب  ترخآ  رد  هچ  ره  هک  میدرک  رکذ  اـم  و 

. تسا نآ  يهنومن  ای  مّنهج 
قوس تشهب  هب  ار  نینمؤم  مّنهج و  هب  ار  راّـفک  هک  دنتـسه  هکیـالم  زا  صخـش  هدزون  اـی  فنـص  هدزون  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  نیارباـنب 

. دنهدیم
نیقی يورخا  روما  هب  تبـسن  تعیب  دّرجم  هب  دـنکیمن  كرد  ار  ترخآ  روما  نادـجو  قوذ و  اب  دـنکیم  لوبق  ار  تّوبن  هک  یـسک  نوچ  و 
نتفای نادـجو و  اب  ار  ترخآ  روما  نداد  قوس  نیا  اـب  دـنهدیم و  قوس  ترخآ  هب  ار  مدرم  اـیند  رد  هکیـالم  نیا  نوچ  دـنکیمن ، لـصاح 

. دوشیم نانآ  ناقیا  دایدزا  ببس  نینمؤم  نداد  قوس  سپ  دنراد  نیقی  نینمؤم  نوچ  دننکیم و  لصاح  نیقی  سپ  دننکیم  كرد 
دشاب و ًۀَْنِتف » اَّلِإ  ْمُهَتَّدِع  اْنلَعَج  ام  َو  : » ادخ لوق  لیلعت  ای  ًۀَِـکئالَم » اَّلِإ  ِراَّنلا  َباحْـصَأ  اْنلَعَج  ام  َو  : » ادـخ لوق  لیلعت  هلمج  نیا  تسا  نکمم  و 

. دشاب عزانت  لیبس  رب  دراوم  نیا  يهمه  لیلعت  تسا  نکمم 
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. تسا قافن  وا  بلق  رد  هک  یسک  ینعی  دندرک ، لوبق  ار  يرهاظ  توعد  هک  یناسک  زا  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َلوُقَِیل  َو 
. دندرکن لوبق  ار  مالسا  هک  یناسک  َنوُِرفاْکلا  َو 

نداد رارق  هکئالم  ار  شتآ  باحـصا  ای  نداد ، رارق  شیامزآ  هنتف و  ار  نانآ  يهّدـع  ای  راتفگ ، نیا  اـب  اـی  ددـع  نیا  اـب  اذـِهب  ُهَّللا  َدارَأ  اذ  اـم 
؟. دنزب دهاوخیم  یلثم  هچ  دنوادخ 

اهنابز رب  هک  یلاح  رد  ای  درامـشیم ، بیرغ  ار  ندز  لثم  نیا  هک  یلاح  رد  ینعی  تسا ، نآ  زا  لاح  ای  اذـه »  » ظفل زا  زیمت  الثم »  » ظفل اًـلَثَم 
. تسا تبقاع  يارب  مال »  » ظفل تسا و  يراج  لاثم  نایرج  دننامه 

زج ار  شتآ  باحـصا  ینعی  میدومن ، نایب  اـم  هک  هچنآ  قبط  تسا  تیاـغ  يارب  اـی  ًاـنَزَح » َو  اوُدَـع  ْمَُهل  َنوُکَِیل  : » یلاـعت يادـخ  لوق  دـننام 
. دنناسرب تشهب  هب  ار  تشهب  لها  دنهد و  قوس  شتآ  يوس  هب  ار  شتآ  لها  ایند  رد  ات  میدادن  رارق  هکئالم 
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. درادن ار  نآ  كرد  شیاجنگ  هک  يزیچ  راهظا  ببس  هب  ندرک  هارمگ  تسا  نینچ  نیا  َِکلذَک 
، تسا تادوجوم  عیمج  ّنج و  هکئالم و  راگدرورپ  نایرگـشل  زا  دوصقم  َکِّبَر  َدُونُج  ُمَْلعَی  اـم  َو  ُءاـشَی  ْنَم  يِدـْهَی  َو  ُءاـشَی  ْنَم  ُهَّللا  ُّلُِـضی 

. دنتسه ادخ  نایرگشل  زا  اهنیا  يهمه  نوچ 
. تسین جایتحا  نآ  زا  رتشیب  هب  نوچ  هکلب  تسین ، یهلا  نازابرس  ندوب  كدنا  رطاخ  هب  شتآ  باحصا  ددع  ندوب  كدنا  سپ  َوُه  اَّلِإ 

دناهتفگ : یضعب  تسا ، دوهعم  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  نآ  َیِه  ام  َو 
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. تسا هروس  ای  نانابهگن  نینزاخ و  يهّدع  ای  رقس  دوصقم 
. تسا هدش  تیالو  هب  ریسفت  یه »  » ریمض مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  و 

. دشاب يروآدای  هرکذت و  زین  هروس  اهنابهگن و  يهدعو  زا  رقس  هچ  رگا  تسا ، تیالو  نامه  یقیقح  يروآدای  ِرَشَْبِلل  يرْکِذ  اَّلِإ 
. درادن نانابهگن  رقس و  هب  انتعا  ای  درامشیمن ، گرزب  ار  تیالو  هک  تسا  یسک  عنم  عدر و  اَّلَک 

حیحـص تئارق  تئارق  نیا  تسا و  ندرک  تشپ  يانعم  هب  رابدا  زا  ربدأ » ، » هدـش هدـناوخ  لاذ  نوکـس  اب  ذإ »  » ظـفل ََربْدَأ  ْذِإ  ِلـْیَّللا  َو  ِرَمَْقلا  َو 
نآ هک  توکلم  حبص  فالخ  هب  دنکیم ، تشپ  امئاد  بش  سپ  تسا ، ندومن  تشپ  رب  ینبم  تسا  نوک  ملاع  هک  بش  دوجو  نوچ  تسا ،

. دروآیم يور  کلم  ملاع  لها  هب  تبسن 
. هدش هدناوخ  دّرجم  یثالث  زا  ربد »  » فلا و اب  اذإ »  » ظفل و 

. گرزب ياهالب  اهتمقن و  ای  هروس ، ای  مّنهج ، نینزاخ  ای  هرقس ، ای  تیالو ، ِرَبُْکلا  يَدْحَِإل  اهَّنِإ  َرَفْسَأ  اذِإ  ِْحبُّصلا  َو 
. تسا فوذحم  لعف  يارب  قلطم  لوعفم  ای  هل ، لوعفم  ای  لاح ، اریذن »  » ظفل ِرَشَْبِلل  ًاریِذَن 

. دیوج تقبس  تیالو  هب  َمَّدَقَتَی  ْنَأ  تسا  رشبلل » : » ادخ هوق  زا  لدب  ْمُْکنِم  َءاش  ْنَِمل 
ام تیالو  زا  سک  ره  دـنامب و  بقع  رقـس  زا  دـیوج  تقبـس  ام  تیالو  هب  سک  ره  تسا : ربخ  رد  دـتفیب ، بقع  شتآ  رقـس و  زا  َرَّخَأَـتَی  َْوأ 

. دتفایم ولج  رقس  يوس  هب  دنامب  بقع 
؟ تسا گرزب  تایآ  زا  یکی  تیالو  هنوگچ  هدش : هتفگ  ییوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  ٌۀَنیِهَر  ْتَبَسَک  اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک 
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هیآ يانعم  دـشاب و  کّسمتم  تیالو  هب  هک  یـسک  رگم  دـنکیم  بسک  هک  تسا  ییاهراک  لامعا و  ورگ  رد  یـسفن  ره  نوچ  دومرف : سپ 

هک یلمع  ره  ینعی  تسا ، قالطا  دافم  میمعت  نیا  هک  ّرـش ، ای  دـشاب  ریخ  لمع  هچ  دـشابیم ، دوخ  لامعا  ورگ  رد  یـسفن  ره  هک  تسا  نیا 
دّیقم و اهسفن  دشابیم و  سفن  دیق  سفن و  رب  لابو  ّرـش  ای  دشاب  ریخ  لمع  تروص  بسح  رب  هکنآ  زا  ّمعا  دـنهد  ماجنا  ّتینانا  اب  اهسفن 

. دشاب هتشاد  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هک  هکنآ  رگم  دنشابیم  دوخ  لامعا  نوهرم 
هک یناسک  لامعا  يهمه  لباقم  رد  دـنوادخ  دزاسیم و  لیدـبت  تانـسح  اـهیبوخ و  هب  ار  تائّیـس  اهیدـب و  هک  تسا  يزیچ  تیـالو  اریز 

. دهدیم اهنآ  هب  دنهد  ماجنا  دنتسناوتیم  هک  ار  ییاهلمع  نیرتهب  شاداپ  ینعی  دهدیم ، بوخ  شاداپ  دنراد  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو 
: دومرف اذل  و 

. دنشابیم مالّسلا  هیلع  یلع  نایعیش  نیمی  باحصا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  نیمی  ِنیِمَْیلا  َباحْصَأ  اَّلِإ 
لاح نیمرجم  نانیا و  اـی  دنـسرپیم ، دوخ  ریغ  زا  ار  نیمرجم  لاـح  اـی  دـننکیم ، لاؤس  ناـشدوخ  نیب  َنیِمِرْجُْملا  ِنَع  َنُولَءاـسَتَی  ٍتاَّنَج  ِیف 

. دنسرپیم ار  نیمرجم 
. دننکیم لاؤس  نیمرجم  لاح  زا  نیمی  باحصا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  لاؤس  باطخ و  نیا  َرَقَس  ِیف  ْمُکَکَلَس  ام 

، دوشیمن قّقحم  تیالو  نودب  یقیقح  زامن  نوچ  میدوبن ، مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  ياراد  َنیِّلَـصُْملا  َنِم  ُکَن  َْمل  دـنیوگ : باوج  رد  اُولاق 
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تسا . زامن  نامه  تقیقح  رد  تیالو  هکلب 
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هدـنرب قباس و  لابند  هب  هقباسم  رد  هک  ار  یـسک  اهنآ  و  میدوبن ؟ نیقباس  ناوریپ  زا  ام  ایآ  متـسه  زاـمن  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  اذـل  و 
ةالـص و اهنآ  رب  میدوبن و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ّیـصو  ناوریپ  زا  ام  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دنمانیم ، رازگزامن  یّلـصم و  دیآیم 

ماجنا هدـش  رّرقم  تعیرـش  رد  هک  ار  یبلاق  زامن  ام  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  هدـش ، هراشا  ربخ  رد  یناـعم  نیا  يهمه  هب  میداتـسرفن و  دورد 
. تسا هدش  هراشا  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  يربخ  رد  زین  انعم  نیا  هب  میدادن و 

. میدادن دشاب  سمخ  هک  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  قوقح  ای  میدادن  ار  ّبحتسم  ای  بجاو  قوقح  ام  َنیِکْسِْملا  ُمِعُْطن  ُکَن  َْمل  َو 
. میتفریم ورف  میدرکیم و  ضوخ  ازهتسا  نعط و  حدق و  ّدر و  اب  تایآ  رد  ام  ُضوُخَن  اَّنُک  َو 

. دنوریم ورف  نینچ  نیا  تایآ  رد  هک  یناسک  اب  َنیِِضئاْخلا  َعَم 
. هدرپ نتفر  رانک  گرم و  هب  نیقی  ُنیِقَْیلا  اَناتَأ  یَّتَح  ِنیِّدلا  ِمْوَِیب  ُبِّذَُکن  اَّنُک  َو 

تسا ینیوکت  تیالو  هک  ار  ترطف  اهنآ  اریز  درادن ، اهنآ  لاح  هب  ياهدیاف  رگید  ناگدننک  تعافش  تعافـش  َنیِِعفاَّشلا  ُۀَعافَـش  ْمُهُعَْفنَت  امَف 
. دندیرب تسا  یفیلکت  تیالو  ببس  و 

دودرم هک  اریز  دنناوتن » دنیامن  حالصا  دنهاوخ  دنوش و  عمج  ملاع  خیاشم  مامت  رگا  ار  یخیـش  دودرم  : » هدش هتفگ  هک  تساج  نیمه  زا  و 
هن ارهاـظ و  هن  دوشیمن ، لوبق  شاهبوت  هک  تسا  يرطف  ّدـترم  ناـمه  نیا  ینیوـکت و  تیـالو  ترطف و  عـطق  زا  دـعب  رگم  دوـشیمن  دودرم 

. انطاب
رد نارمع  لآ  يهروس  رد  يرطف  یّلم و  ّدترم  دادترا و  نایب  و 
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یهلا گرزب  تایآ  زا  یکی  نآ  تسا و  ناـسنا  يارب  يروآداـی  تیـالو  رگا  ْمَُهل  اـمَف  ُْهنِم » َلَـبُْقی  ْنَلَف  ًاـنیِد  ِمالْـسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو  : » يهیآ

. دننکیم ضارعا  نآ  زا  ارچ  سپ  تسا 
ْنِم ْتَّرَف  رارف  تیاـهن  رد  دـننکیم ، رارف  دنتـسه  ینارخ  ییوـگ  ٌةَرِْفنَتْـسُم  ٌرُمُح  ْمُهَّنَأَـک  تیـالو  زا  َنیِـضِْرعُم  ِةَرِکْذَّتلا  يروآداـی  نیا  زا  ِنَع 

. دننکیم رارف  يریش  گنچ  زا  ٍةَرَوْسَق 
. تسا هغلابم  يدایز  تهج  فیصوت  نیا 

رد وا  قدص  دنتـسه ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  یتسار  قدص و  هب  قطان  هک  یفحـص  ًةَرَّشَنُم  ًافُحُـص  یتُْؤی  ْنَأ  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ُّلُک  ُدـیُِری  َْلب 
. تسا الاب  هب  نییاپ  زا  كاردتسا  هلمج  نیا  مالّسلا و  هیلع  یلع  تیالو  رد  وا  قدص  ای  شتّوبن ،

. تسین اهنآ  نأش  بسانم  هک  ار  يزیچ  دننکیم  اعّدا  دننکیمن و  اهنت  ضارعا  هب  افتکا  ارچ  هکلب  ینعی 
هتشون تمعن  یناوارف  تبوقع و  زا  تئارب  اهباتک  نآ  رد  هک  دنهاوخیم  ادخ  زا  ییاهباتک  نانآ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دناهتفگ : یضعب  و 

. دنروایب نامیا  ات  دشاب  هدش 
. ددرگ لزان  وا  رب  نآرق  دننام  یباتک  دوش ، یحو  وا  هب  هک  دشاب  یلوسر  دهاوخیم  اهنآ  زا  کی  ره  دناهتفگ : یضعب  و 

«. هؤرقن اباتک  انیلع  لّزنت  یّتح  کّیقرل  نمؤن  نل  : » يهیآ رد  هک  تسا  ییانعم  نامه  دوصقم  دناهتفگ : یضعب 
ج14، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  دـنهاوخیم . يزیچ  نینچ  اعقاو  اهنآ  هک  تسا  نامگ  نیا  زا  يریگولج  اـی  تسا ، هدارا  نیا  زا  عنم  عدر و  اَّلَک 

367 ص :
ادـخ لوسر  دـنهاوخیم  دـننکیم و  دانع  دنـسرتیمن و  ترخآ  زا  نانیا  هکلب  تسین ، نید  بلط  يارب  اهنآ  داهنـشیپ  َةَرِخْآلا  َنُوفاخَی  َْلب ال 

. دنک زجع  راهظا  اهنآ  داهنشیپ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
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. تسا هدارا  نآ  ضارعا و  نآ  زا  عدر  عنم و  اَّلَک 
. مالّسلا هیلع  یلع  دوخ  ای  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  نآرق  ُهَّنِإ 

. تسادخ ینیوکت  تّیشم  هب  قوبسم  امش  لاعفا  عیمج  يروآدای و  هدارا و  ُهَّللا  َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  َنوُرُکْذَی  ام  َو  ُهَرَکَذ ، َءاش  ْنَمَف  ٌةَرِکْذَت 
اضر و رب  نآ  هک  تسا  ینامحر  تمحر  زا  ترابع  ادخ  تّیـشم  اریز  دـشاب ، وا  ضوغبم  ای  دـشاب  ادـخ  ياضر  دروم  لعف  نآ  هکنآ  زا  ّمعا 

. تسا ود  نآ  يهّدام  يهلزنم  هب  دراد و  تقبس  ادخ  بضغ 
. دوش هدیسرت  وا  زا  هک  تسا  راوازس  يْوقَّتلا  ُلْهَأ  َوُه 

زا یلاـخ  صلاـخ و  وا  ریغ  ترفغم  هک  ادـخ  ریغ  فـالخ  هب  تسین  تیاـغ  ضرغ و  هب  هتخیمآ  وا  شیاـشخب  ترفغم و  هک  ِةَرِفْغَْملا  ُلـْهَأ  َو 
. تسین تیاغ  ضرغ و 
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368 ص :  ۀمایقلا .....  ةروس 

هراشا

. تسا هیآ  لهچ  رب  لمتشم  تسا و  یّکم  هروس  نیا 

368 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 1  (: 75  ) ۀمایقلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ُهَناَنب َيِّوَُسن  ْنَأ  یلَع  َنیِرِداق  یَلب  ( 3  ) ُهَماظِع َعَمَْجن  ْنَّلَأ  ُناْسنِْإلا  ُبَسْحَی  َأ  ( 2  ) ِۀَماَّوَّللا ِسْفَّنلِاب  ُمِْسقُأ  َو ال  ( 1  ) ِۀَمایِْقلا ِمْوَِیب  ُمِْسقُأ  ال 

(9  ) ُرَمَْقلا َو  ُسْمَّشلا  َعِمُج  َو  ( 8  ) ُرَمَْقلا َفَسَخ  َو  ( 7  ) ُرَصَْبلا َقَِرب  اذِإَف  ( 6  ) ِۀَمایِْقلا ُمْوَی  َناَّیَأ  ُلَئْسَی  ( 5  ) ُهَمامَأ َرُْجفَِیل  ُناْسنِْإلا  ُدیُِری  َْلب 
َِلب ( 13  ) َرَّخَأ َو  َمَّدَـق  اِمب  ٍذـِئَمْوَی  ُناـْسنِْإلا  اُؤَّبَُنی  ( 12  ) ُّرَقَتْـسُْملا ٍذـِئَمْوَی  َکِّبَر  یلِإ  ( 11  ) َرَزَو َّـالَک ال  ( 10  ) ُّرَفَْملا َْنیَأ  ٍذـِئَمْوَی  ُناـْسنِْإلا  ُلوُقَی 

(14  ) ٌةَریَِصب ِهِسْفَن  یلَع  ُناْسنِْإلا 
ُهَناَیب اْنیَلَع  َّنِإ  َُّمث  ( 18  ) ُهَنآُْرق ِْعبَّتاَف  ُهانْأَرَق  اذِإَف  ( 17  ) ُهَنآُْرق َو  ُهَعْمَج  اْنیَلَع  َّنِإ  ( 16  ) ِِهب َلَْجعَِتل  َکَناِسل  ِِهب  ْكِّرَُحت  ال  ( 15  ) ُهَریِذاعَم یْقلَأ  َْول  َو 

(19)
(24  ) ٌةَرِساب ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  َو  ( 23  ) ٌةَرِظان اهِّبَر  یلِإ  ( 22  ) ٌةَرِضان ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  ( 21  ) َةَرِخْآلا َنوُرَذَت  َو  ( 20  ) َۀَلِجاْعلا َنوُّبُِحت  َْلب  َّالَک 

(29  ) ِقاَّسلِاب ُقاَّسلا  ِتَّفَْتلا  َو  ( 28  ) ُقارِْفلا ُهَّنَأ  َّنَظ  َو  ( 27  ) ٍقار ْنَم  َلِیق  َو  ( 26  ) َِیقارَّتلا ِتَغََلب  اذِإ  َّالَک  ( 25  ) ٌةَِرقاف اِهب  َلَعُْفی  ْنَأ  ُّنُظَت 
یلْوَأَف ََکل  یلْوَأ  ( 33  ) یَّطَمَتَی ِِهلْهَأ  یلِإ  َبَهَذ  َُّمث  ( 32  ) یَّلََوت َو  َبَّذَک  ْنِکل  َو  ( 31  ) یَّلَص َو ال  َقَّدَص  الَف  ( 30  ) ُقاسَْملا ٍِذئَمْوَی  َکِّبَر  یلِإ 

(34)
(38  ) يَّوَسَف َقَلَخَف  ًۀَقَلَع  َناک  َُّمث  ( 37  ) ینُْمی ٍِّینَم  ْنِم  ًۀَفُْطن  ُکَی  َْمل  َأ  ( 36  ) ًيدُس َكَْرُتی  ْنَأ  ُناْسنِْإلا  ُبَسْحَی  َأ  ( 35  ) یلْوَأَف ََکل  یلْوَأ  َُّمث 

(39  ) یْثنُْألا َو  َرَکَّذلا  ِْنیَجْوَّزلا  ُْهنِم  َلَعَجَف 
(40  ) یتْوَْملا َِییُْحی  ْنَأ  یلَع  ٍرِداِقب  َِکلذ  َْسَیل  َأ 
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369 ص :  همجرت ..... :

. مروخیم تمایق  زور  هب  دنگوس 
. رگتمالم سفن  هب  دنگوس  و 

.؟ میروآیمن درگ  ار  وا  يهدنکارپ ] هدیسوپ و   ] ياهناوختسا زگره  هک  درادنپیم  نینچ  ناسنا  ایآ 
. میروآ مهارف  ار  وا  ياهتشگنا  رس  هکنیا  رب  مییاناوت  هک  تسا  نیا  قح 

. دنک روجف  قسف و  دراد ، شیپ  رد  هک  یتلهم  رد  دهاوخیم  ناسنا  هکلب 
.؟ تسا تقو  هچ  تمایق  زور  دسرپیم  رابکتسا ] رس  زا  ]

. دوش هریخ  ناگدید  هک  هاگنآ 
. دوش هریت  هام  و 

. دنوش هدروآ  عمج  اج  کی  رد  هام  دیشروخ و  و 
.؟ تساجک هاگزیرگ  دیوگ  ناسنا  يزور  نینچ  رد 

. تسین یهانپ  اشاح ،
. تسوت راگدرورپ  اب  راک ] همه  زیچ و  همه   ] ماجنا رس 

. دنزاس هاگآ  تسا  هتشاد  سپ  زاب  ای  هداتسرف  شیپ  هچنآ  زا  ار  ناسنا  زور  نیا  رد 
. تسا ریصب  دوخ  سفن  رب  ناسنا  هک  تسا  نیا  قح 

. دروآ نایم  رد  ار  شیاههناهب  ول  و 
. ینک باتش  نآ  راک  رد  هک  نابنجم  یحو ] یناوخزاب   ] هب ار  تنابز 

. تسام يهدهع  رب  نآ  یناوخزاب  يروآدرگ و 
. نک يوریپ  شایناوخزاب  زا  میناوخزاب ، ار  نآ  نوچ  و 

. تسام يهدهع  رب  نآ  نایب  حرش و  سپس 
. دیراد تسود  ار  يویند ]  ] بای دوز  يهرهب  هک  تسا  نیا  قح  اشاح ،

. دیراذگیم ورف  ار  ترخآ  بای ] رید  يهرهب   ] و
. دشاب مّرخ  هزات و  ییاههرهچ  زور ، نینچ  رد 

. نارگن شیوخ  راگدرورپ  يوس  هب 
. دشاب مژد  ییاههرهچ  زور  نینچ  رد  و 

. دیآ وا  رس  رب  نکش  رمک  ییالب  دنادیم  هک 
. دسر اههاگولگ  هب  ناج  نوچ  اشاح ،

[. رگنامرد  ] رگنوسفا تسیک  دوش  هتفگ  و 
. تسا ییادج  ماگنه  هک  دناد  نیقی  هب  و 

. دریگ الاب  هماگنه  و 
نینچ  رد 
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. تسوت راگدرورپ  يوس  هب  ماجنا  رس  ریس و  زور 
. درازگ زامن  هن  درک و  قیدصت  ار ] قح   ] هن یعّدم ] ]

. دش نادرگیور  تشاگنا و  غورد  هکلب 
. تفر شاهداوناخ  يوس  هب  نانکرتخبت  سپس 

. وت رب  ياو  مه  زاب  وت ، رب  ياو 
. وت رب  ياو  مه  زاب  و ] ، ] وت رب  ياو  سپس 

.؟ دش دهاوخ  اهر  دوخ  ناما  هب  هک  درادنپیم  ناسنا  ایآ 
.؟ دوبن دوب ، هدش  هتخیر  محر ] رد   ] هک ینم  زا  ياهفطن  ایآ 

. درک ناماسب  دیرفآ و  شدنوادخ ]  ] هک دوب  ياهتسب  نوخ  سپس 
. دروآ دیدپ  هنیدام  هنیرن و  یتفج  نآ  زا  و 

؟ دنک هدنز  ار  ناگدرم  هک  تسین  نآ  رب  اناوت  راگدیرفآ ]  ] نآ ایآ 

370 ص :  ریسفت ..... 

ثعب و مدع  رب  ینبم  اهنآ  يهدـیقع  یفن  باوج و  ای  تسا ، دـیکأت  تهج  هدـیاز  ال »  » ظفل ِۀَـماَّوَّللا  ِسْفَّنلِاب  ُمِْسقُأ  َو ال  ِۀَـمایِْقلا  ِمْوَِیب  ُمِْسقُأ  ال 
. تسا تمایق  رد  ندشن  هتخیگنارب 

زین هماّوـل  سفن  هب  دـیرادن و  نآ  هب  هدـیقع  امـش  نوـچ  مروـخیمن  تماـیق  زور  هب  مسق  نم  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  تسا و  مسق  یفن  اـی 
. دیرادن نآ  هب  داقتعا  امش  نوچ  منکیمن  دای  دنگوس 

ياراد یناـسنا  سفن  تسا و  يدّدـعتم  ياـههجرد  بـتارم و  ياراد  نآ  زا  يدرف  ره  تسرایـسب ، فانـصا  عاوـنا و  ياراد  سفن  هـک  نادـب 
ار ناسنا  توهـش و  بضغ و  تنطیـش و  مداـخ  موکحم و  هک  تسا  یـسفن  نآ  دوشیم ، هدـیمان  هراـّما  سفن  نآ  زا  ياهبترم  تسا : یبتارم 

نانآ یتشز  يدب و  رطاخ  هب  دب  ياهراک  يهمه  رد  ار  سفن  نآ  دوشیم و  هدیمان  هماّول »  » نآ زا  ياهبترم  يدب و  يوس  هب  رگم  دناشکیمن 
سفن سفن  زا  ياهبترم  دـنکیم و  شنزرـس  شدوخ  هب  راک  تبـسن  ریـصقت و  روصق و  تهج  هب  زین  بوخ  ياهراک  رد  دـنکیم ، شنزرس 

ششوک و زا  نوچ  تسا  هّنئمطم 
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. تسا هدش  جراخ  اهّتیلعف  هب  هّوق  زا  نوچ  تسا  ّنئمطم  بلط  تمحز 
. تسا فوذحم  مسق  باوج  يهنیرق  هلمج  نیا  ُناْسنِْإلا  ُبَسْحَی  َأ 

دیـسرپ و تمایق  رما  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  هدـش  لزان  هعیبر  نب  ّيدـع  يهراب  رد  دـناهتفگ : یـضعب  ُهَماظِع  َعَمَْجن  ْنَّلَأ 
نیا دنوادخ  ایآ  درک ، مهاوخن  قیدصت  ار  وت  مه  زاب  منیبب  ار  زور  نآ  رگا  تفگ : يدـع  داد ، ربخ  وا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

. درک دهاوخ  عمج  ار  اهناوختسا 
. مینکیم عمج  ام  ار  اهناوختسا  نآ  يرآ  یَلب 

اهلصفم و عنـص ، قیاقد  ناتـشگنا  رد  هک  میزاـس ، تسرد  نازیم و  ار  وا  ياهتـشگنا  میراد  تردـق  اـم  یلب ، ُهَناـَنب  َيِّوَُسن  ْنَأ  یلَع  َنیِرِداـق 
. دراد دوجو  زیر  ياهگر 

يانعم نیا  نکیل  میهد و  رارق  تاناویح  ّمس  شفک و  دننام  ار  ناسنا  ياهتـشگنا  میناوتیم  ام  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دـناهتفگ : یـضعب  و 
. تسین بسانم  اجنیا  رد 
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نادـب هکلب  هدـش ، راکنا  رب  ّرجنم  شلیلد  هدومن و  ترخآ  هب  هّجوت  ناسنا  هک  تسین  تهج  نادـب  تماـیق  ثعب و  راـکنا  ُناـْسنِْإلا  ُدـیُِری  ْلـَب 
. دنکن ادیپ  ترخآ  ثعب و  هب  هّجوت  درادن و  رب  تسد  دب  ياهراک  زا  دیامن ، روجف  قسف و  دهاوخیم  هک  تسا  تهج 

. شراک يهدنیآ  ُهَمامَأ  َرُْجفَِیل 
؟ تسا عقوم  هچ  تمایق  دسرپیم  ینعی  تسازهتسا ، هلمج  نیا  ِۀَمایِْقلا  ُمْوَی  َناَّیَأ  ُلَئْسَی 

تمایق  تسا و  تمایق  يوس  هب  نتفر  لاح  رد  هک  دنادیمن  وا  و 
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. تسا نامز  ّدح  زا  جراخ  هکلب  تسین ، نامز  رد  الوصا 
. مجع برع و  نیب  رد  عیاش  تسا  ياهیانک  نیا  درادن و  اهکلپ  کیرحت  رب  تردق  دنامیم و  زاب  مشچ  هک  یتقو  ُرَصَْبلا  َقَِرب  اذِإَف 

تمالع يرغـص و  تمایق  تمالع  گرم و  تامالع  اـهتمالع  نیا  ُرَمَْقلا  َو  ُسْمَّشلا  َعِمُج  َو  دورب  نیب  زا  هاـم  رون  هک  یتقو  ُرَمَْقلا  َفَسَخ  َو 
. تسا جع )  ) مئاق روهظ 

. تسین رارف  ياج  ُّرَفَْملا  َْنیَأ  ٍِذئَمْوَی  ُناْسنِْإلا  ُلوُقَی 
. تسین زور  نآ  رد  یهاگهانپ  أجلم و  چیه  َرَزَو  تسا ال  رارف  يوزرآ  زا  عنم  اَّلَک 

ُّرَقَتْسُْملا ٍِذئَمْوَی  َکِّبَر  یلِإ 
هیلع یلع  وا  تسا و  تیالو  رد  ّبر  نآ  هک  وت ، فاـضم  راـگدرورپ  رگم  تسین  رارقتـسا  ّلـحم  هاـگ و  هیکت  سک  چـیه  يارب  سک  چـیه 

. دشابیم مالّسلا 
َرَّخَأ َو  َمَّدَق  اِمب  ٍِذئَمْوَی  ُناْسنِْإلا  اُؤَّبَُنی 

شگرم زا  دعب  يارب  هک  اهّتنـس  زا  هچنآ  هدرک و  لمع  شتایح  نامز  رد  هک  هچنآ  ای  هدرک ، كرت  ای  هدرک ، لمع  ّرـش  ریخ و  زا  هک  هچنآ 
. هتشاذگ شاهثرو  يارب  هک  هچنآ  درک و  جرخ  شدوخ  يارب  شتایح  نامز  رد  شلاوما  زا  هک  هچنآ  ای  هدومن ، لمع 

ٌةَریَِصب ِهِسْفَن  یلَع  ُناْسنِْإلا  َِلب 
عقاو زین  ریـصب »  » ظفل ّثنؤم  دوشیم و  لامعتـسا  زین  لیلد  تّجح و  يانعم  هب  تسا ، دـسج  يارب  مشچ  دـننام  بلق  يارب  ياـنیب  تریـصب و 

ياضعا حراوج و  اب  ناسنا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  نایب  مشچ  ینعی  ةریصب » نیع   » دوشیم نآ  ریدقت  ندوب  ّثنؤم  تروص  رد  هک  دوشیم 
373 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  نادب  ربخ  ثینأت  تسانیب و  شدوخ  رب  دوخ 

. تسا هتسشن  ناسنا »  » ظفل ياج  حراوج »  » ظفل هک  تسا  تهج 
. دشاب هغلابم  يارب  هکلب  دشابن ، ثینأت  يارب  ءات »  » ظفل تسا  نکمم  و 

ُهَریِذاعَم یْقلَأ  َْول  َو 
. دوش نکمم  ندروآ  رذع  هک  ياهلیسو  ره  هب  دروایب  رذع  مدرم  دزن  هچ  رگا 

دنادیم وا  دنامیمن ، یفخم  هک  صخش  دوخ  رب  یلو  دنکیم  یفخم  نارگید  رایغا و  زا  ار  ّرش  يدب و  یتشز و  هچ  رگا  اهندروآ  رذع  اریز 
. دروایب رذع  هچ  رگا  هدرک  راک  هچ 

نینچ ایآ  دنکیم ، یفخم  ار  یتشز  يدب و  دزاسیم ، رهاظ  ار  یبوخ  هک  امش  زا  یکی  دنکیم  هچ  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
« ٌةَریَِصب ِهِسْفَن  یلَع  ُناْسنِْإلا  َِلب  : » دیامرفیم یلاعت  يادخ  تسین و  نانچنآ  هک  دمهفیم  دنک  هعجارم  شیوخ  نادجو  هب  یتقو  هک  تسین 

. دوشیم يوق  وا  راکشآ  هّینالع و  دشاب  بوخ  حلاص و  ناسنا  نطاب  یتقو 
ریخ دشاب  ریخ  رگا  دناشوپیم ، وا  هب  ار  نطاب  نامه  يادر  سابل و  دنوادخ  دنک  یفخم  ار  شیوخ  نطاب  سک  ره  تسا : يرگید  ربخ  رد  و 

. ّرش دشاب  ّرش  رگا  و 
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ِِهب َلَْجعَِتل  َکَناِسل  ِِهب  ْكِّرَُحت  ال 
هدن تکرح  نآرق  هب  ار  تنابز  یحو  ندش  مامت  لماک و  زا  لبق  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  دشابیم و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  باطخ 

. دوش توف  وت  زا  نآرق  زا  يزیچ  دورب و  وت  تسد  زا  هک  ادابم  ریگن  هلجع  اب  ار  نآ  و 
دوب صیرح  نآ  نتفرگرب  تشادیم و  تسود  دایز  ار  نآرق  نوچ  دشیم  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  رب  نآرق  هاگره  هک  هدش  تیاور 

شومارف  هک  دیسرتیم  و 
374 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. درکیم باتش  هلجع و  شنابز  کیرحت  رد  دنک 
. دمآ دهاوخ  هچنانچ  نکن  ینک  راهظا  یهاوخیم  هک  ار  هیواعم  زا  يرازیب  تئارب و  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای 

ياههمان تمایق  زور  رد  یتقو  نوچ  تسا ، باطخ  نیا  اب  تمایق  زور  رد  ناراکدب  شنزرـس  دوصقم  تسا و  ماع  باطخ  دـناهتفگ : یـضعب 
رد ار  دوخ  تشز  ياهراک  اهیدـب و  دـنیبیم  ار  نآ  تسا  هاـگآ  اـنیب و  شدوخ  سفن  رب  هک  ناـسنا  دـسریم ، ناشتـسد  هب  ناگدـنب  لاـمعا 

. نکن هلجع  دوخ  لمع  يهمان  ندناوخ  يارب  دوشیم : هتفگ  وا  هب  تقو  نآ  دوشیم ، تحاران  تهج  نیا  زا  دباییم و  لمع  يهمان 
ُهَنآُْرق َو  ُهَعْمَج  اْنیَلَع  َّنِإ 

. تسام يهدهع  هب  نآ  میظنت  و  میظنت )  ) يروآدرگ
ُهَنآُْرق ِْعبَّتاَف  ُهانْأَرَق  اذِإَف 

لیئربـج هاـگره  درکیم و  شوـگ  دـشیم  لزاـن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبـن  رب  لـیئربج  تقو  ره  هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ  هـک  هدـش  تـیاور 
. دناوخیم تفریم 

. يوش قّقحتم  نآرق  قیاقح  اب  ات  مینک  راهظا  وت  رب  ار  نآ  قیاقح  هک  تسام  رب  ُهَناَیب  اْنیَلَع  َّنِإ  َُّمث 
دـشاب کـیرحت  لـیجعت و  زا  عنم  اـّلک »  » ظـفل تسا و  هضرتعم  هلمج  ود  نیب  اـم  تسا ، هناـهب  رذـع و  ندروآ  زا  عنم  دـناهتفگ : یـضعب  اَّلَک 

. تسا رتراوازس 
. تسایند حالصا  ایند و  ّبح  يارب  هکلب  تسین ، سفن  صئاقن  لهج  يارب  ای  سوفن  حالصا  يارب  رذع  ندروآ  َۀَلِجاْعلا  َنوُّبُِحت  َْلب 

تسا . ترخآ  لاح  زا  رّدقم  لاؤس  باوج  ٌةَرِضان  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  َةَرِخْآلا  َنوُرَذَت  َو 
375 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تـسا قلطم  ّبر  دوصقم  ای  دـنکیم  ادـیپ  روهظ  زور  نآ  رد  تیالو  بحاص  تیالو و  نوچ  دـنکیم ، رظن  فاضم  ّبر  هب  ٌةَرِظان  اهِّبَر  یلِإ 
. دشابیم شراگدرورپ  باوث  رظتنم  ای  دنکیم ، رظن  وا  راثآ  هب  ینعی  تسا ، رهاظ  وا  راثآ  نوچ 

، دوشیم هدیمان  ناویح  هک  دنـسریم  يرهن  هب  باسح  زا  غارف  زا  دعب  ادخ  يایلوا  هدـش : تیاور  یثیدـح  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
هب رما  سپس  دوشیم ، رود  اهنآ  زا  یتخـس  یکاپان و  ره  دوشیم و  دیفـس  ناشیاهتروص  دنروخیم و  نآ  زا  دنیوشیم ، ار  دوخ  اجنآ  رد 

: ادـخ لوق  يانعم  تسا  نیا  دـهدیم ، باوث  نانآ  هب  هنوگچ  هک  دـننکیم  ناشراگدرورپ  هب  رظن  ماقم  نیمه  زا  دـنوشیم و  تشهب  لوخد 
. تسا یلاعت  يادخ  باوث  هب  رظن  ادخ  هب  رظن  زا  دوصقم  و  ٌةَرِظان » اهِّبَر  یلِإ  »

َِمب ٌةَرِظانَف  : » دـیامرفیم هک  ار  ادـخ  لوق  يونـشیمن  ایآ  تسا ، ندوب  رظتنم  نامه  اهتغل  زا  یـضعب  رد  ةرظان »  » ظـفل تسا : هدـمآ  ربخ  رد 
. تسا ندیشک  راظتنا  يانعم  هب  هک  َنُولَسْرُْملا » ُعِجْرَی 

. دشاب هدش  ومخا  هدیشک و  مه  رد  ادیدش  هک  تسا  یتروص  دوصقم  ای  ینابصع ، سوبع و  اهتروص  ٌةَرِساب  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  َو 
رد سپـس  هدوب و  تشپ  تارقف  ندـش  هتـسکش  يانعم  هب  لصا  رد  دـیاش  تسا و  تبیـصم  يانعم  هب  ةرقاف »  » ظفل ٌةَِرقاـف  اـِهب  َلَـعُْفی  ْنَأ  ُّنُظَت 

. دنکشیم ار  يونعم  تارقف  نوتس  تبیصم  هچ  هدرک ، ادیپ  هبلغ  تبیصم 
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. تسا هوجو  اهتروص و  نآ  تاجن  هب  ندرب  نامگ  زا  عنم  ای  ایند ، رایتخا  زا  عنم 
ددرگیمرب . سفن  هب  ریمض  ِتَغََلب  اذِإ 

376 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. درادیمرب ار  اههکلهم  نیا  یسک  هچ  دوشیم : هتفگ  ٍقار  ْنَم  َلِیق  َو  َِیقارَّتلا 

، دربیم الاب  ار  وا  حور  یـسک  هچ  دـنیوگیم : هکیالم  اـی  دروآیم ، ناـبز  رب  تمادـن  ترـسح و  لـیبس  رب  ار  نخـس  نیا  دـناهتفگ : یـضعب 
؟ باذع يهکئالم  ای  تمحر  يهکیالم 

يامسا اب  افش  ندرک  بلط  نآ  تسا و  هّیقر »  » زا قار »  » ظفل تروص  نیا  رد  هک  دهدیم ، افش  ار  وا  ادخ  يامـسا  يهلیـسو  هب  یـسک  هچ  ای 
. تسا لاعتم  دنوادخ 

مولع زا  تامولعم  كاکفنا  زاوج  و  سفن ، تامولعم  اب  اـهنآ  ندوب  ریاـغم  تهج  زا  سفن  مولع  نوچ  یلو  درک ، ادـیپ  ملع  تسناد و  َّنَظ  َو 
. میدرک رکذ  هتشذگ  رد  ار  بلطم  نیا  رّرکم  هچنانچ  درک  نامگ  ّنظ و  هب  ریبعت  اذل  تساهنامگ  نونظ و  مکح  رد 

. تسایند زا  ییادج  تقو  هک  دیمهف  ُقارِْفلا  ُهَّنَأ 
ایند رخآ  نوچ  دـنیچیپیم و  مه  هب  ماگنه  نآ  رد  اپ  قاس  ود  نوچ  تسا ، حور  ندـش  جراخ  نداد و  ناج  زا  هیانک  ِقاَّسلِاب  ُقاَّسلا  ِتَّفَْتلا  َو 
نوچ دروخ و  هرگ  دـیچیپ و  ترخآ  هب  ایند  دوش  هتفگ  تسا  زیاج  سپ  تسا  ترخآ  قاس  يهلزنم  هب  ترخآ  لّوا  اـیند و  قاـس  يهلزنم  هب 

هدیچیپ و ترخآ  لوه  تّدش  هب  ایند  ساره  لوه و  تّدش  دوش : هتفگ  تسا  زیاج  دـندرکیم  قاس  هب  ریبعت  راک  یتخـس  تّدـش و  زا  مدرم 
. دروخ دنویپ 

. تسا فوذحم  باوج  ماقم  يهنیرق  هب  ای  دشابیم ، ءاف »  » ریدقت هب  اذإ »  » باوج هلمج  نیا  ُقاسَْملا  ٍِذئَمْوَی  َکِّبَر  یلِإ 
هیآ  يانعم  دشاب و  باوج  هلمج  نیا  تسا  نکمم  َقَّدَص  الَف 

377 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدناوخ  زامن  هن  هدرک و  قیدصت  هن  وا  اریز  درادن ، یتحار  رگید  دسر  ولگ  هب  ناج  هک  هاگنآ  دوشیم  نینچ 

. تسا هتشاداپ  هب  زامن  هن  هدرک و  قیدصت  ار  ایلوا  ایبنا و  هن  یَّلَص  َو ال 
. تسا هدنادرگرب  يور  ادخ  نانیشناج  تعاط  ادخ و  تعاط  زا  یَّلََوت  َو  هدرک  بیذکت  ار  ایلوا  ایبنا و  وا  نکل  َبَّذَک و  ْنِکل  َو 

نآ لصا  هکنآ  زا  ّمعا  تسا  ندرک  رّبکت  يانعم  هب  یّطمتی »  » ظفل دنکیم  رّبکت  دوریم و  شیوخ  لها  يوس  هب  یَّطَمَتَی  ِِهلْهَأ  یلِإ  َبَهَذ  َُّمث 
. ءاط اب  طّطمت »  » زا ای  دشاب ، ای  اب  یّطمت »  » زا

وت هب  ار  هچنآ  دهدب و  يدب  وت  هب  ادخ  ینعی  دشابیم ، ههرکت » ام  هّللا  كالوأ   » نآ لصا  تسا و  یضام  لعف  یلوا »  » ظفل یلْوَأَف  ََکل  یلْوَأ 
لعاف و هک  تسا  هّللا » كّالو   » يانعم هب  دهدب و  ار  تکاله  ای  یبوخ ، ریخ و  زا  يرود  وت  هب  دنوادخ  ای  يرادن ، تسود  ار  نآ  هک  دـناسرب 

. تسا هدش  لخاد  دیکأت  تهج  لّوا  لوعفم  رب  هدیاز  مال  هدش ، فذح  مّود  لوعفم 
داب کیدزن  وت  رب  تکاله  يانعم  هب  ای  دـشابیم ، دـنادرگ  کیدزن  وت  هب  دـنوادخ  ار  تکاله  ینعی  كالهلا » کنم  هّللا  ّبرق   » يانعم هب  ای 

. تسا هدش  فلا  هب  بلق  واو  هک  لؤی » لآ   » زا هدنادرگزاب  وت  هب  دنوادخ  ار  تکاله  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  ای  تسا ،
رتکیدزن يانعم  هب  ای  تسا ، رتراوازـس  وت  رب  نعل  ای  تکاله  ای  شتآ  هک  تسانعم  نیدـب  لیـضفتلا  لـعفا  اـی  تسا ، وت  رب  ياو  ياـنعم  هب  اـی 

ای وت  رب  ياو  نآ  يانعم  هدمآ و  رد  تروص  نیدب  ندرک  بلق  زا  دعب  هک  تسا  لیو  زا  لیـضفتلا  لعفا  ای  دش ، فذح  ادـتبم  هک  تسا  ندوب 
. دشابیم وت  رب  ياو  ادیدش  رایسب و 

ره  هب  داب و  شتآ  رب  وت  تشگزاب  ینعی  لؤی » لآ   » زا تسا  یلعف »  » نزو رب  ای 
378 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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. دوشیمن رکذ  رّدقم  فوذحم  درادن و  هار  نآ  رد  لیدبت  رییغت و  هتشگ و  لاثما  زا  هک  تسا  دیدهت  يهملک  هملک  نیا  ریدقت 
ارم زیچ  هچ  هب  تفگ : لهج  وبا  تفگ ، وا  هب  ار  هلمج  نیا  تفرگ و  ار  لهج  یبا  تسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دناهتفگ : یـضعب 

یلاعت يادخ  سپ  متـسه ، يداو  نیا  رد  صخـش  نیرتزیزع  نم  دینکب ، يراک  نم  هب  دیناوتیمن  تراگدرورپ  هن  وت و  هن  ینکیم ؟ دـیدهت 
. دومن لزان  هیآ  دوب  هتفگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  روط  نامه 

دومن غیلبت  هک  هاگنآ  سپ  دناوخ ، ارف  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  مخ  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هتفگ : یمق 
اّکتا يرعشا  یـسوم  وبا  هبعـش و  نب  ةریغم  رب  هیواعم  دنتـشگرب  مدرم  تفگ  دهد  ربخ  دیوگب و  دیاب  یلع  يهراب  رد  هک  ار  هچنآ  مدرم  هب  و 
یّلـص دّمحم  يهتفگ  مینکیمن و  رارقا  زگره  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  ام  تفگیم : تفریم و  شلها  يوس  هب  ّربکت  اب  سپـس  تشاد ،
ََکل یلْوَأ  َُّمث  هیآ » رخآ  ات  یَّلَـص ...  َو ال  َقَّدَـص  الَف  : » دومرف لزان  ار  تایآ  نیا  یلاـعت  يادـخ  سپ  مینکیمن ، قیدـصت  ار  هلآ  هیلع و  هّللا 

. تسا ترخآ  يارب  شدیکأت  اب  مّود  هلمج  تسایند و  يارب  شدیکأت  اب  لّوا  يهلمج  ای  تسا ، دیکأت  ضحم  يارب  رارکت  یلْوَأَف 
؟ هدش هدیرفآ  فدهیب  لمهم و  دنکیم  نامگ  ناسنا  ایآ  ینعی  يدُس  َكَْرُتی  ْنَأ  ُناْسنِْإلا  ُبَسْحَی  َأ 

. تسا ناسنا  ندش  هدیرفآ  لمهم  نامگ  راکنا  لیلعت  ماقم  رد  تسا و  يریرقت  ماهفتسا  هلمج  نیا  ینُْمی  ٍِّینَم  ْنِم  ًۀَفُْطن  ُکَی  َْمل  َأ 
تسرد  غلاب  ّثنؤم  غلاب و  رّکذم  يَّوَسَف  َقَلَخَف  ًۀَقَلَع  َناک  َُّمث 

379 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: يانعم هب  هک  تساضعا ، ناسنا )  ) بسح رب  ندرک  تسرد  دوصقم  ای  درک ،

. دوشیم امحل » ماظعلا  انوسکف  »
اهتلاح نیرتتسپ  زا  هک  هداد  رارق  یتالّوحت  تارییغت و  ناسنا  يهّدام  يارب  ناینب و  نیا  يارب  دنوادخ  یْثنُْألا  َو  َرَکَّذلا  ِْنیَجْوَّزلا  ُْهنِم  َلَعَجَف 

هکلب دراذـگیمن ، لمهم  ار  وا  دـنوادخ  ّثنؤم  ای  رّکذـم  تشگ  غلاب  ناسنا  یتقو  سپ  دـسریم ، اـهتلاح  نیرتفیرـش  هب  دوشیم و  عورش 
هک دوشیم  نییاپ  تسپ و  تلاح  نآ  زا  رتشیب  وا  هب  مامتها  دیـسر  لامک  هب  يرارطـضا  اـی  يراـیتخا  گرم  اـب  شتّیناـحور  تهج  رد  یتقو 

. تسا هدوب  نینج  ای  هغضم ، ای  هقلع : ای  سجن ، يهفطن 
تایح و ببـس  گرم  هک  یلاح  رد  دنک !؟ هدـنز  ار  ناگدرم  هک  تسین  رداق  ییادـخ  نینچ  ایآ  یتْوَْملا  َِییُْحی  ْنَأ  یلَع  ٍرِداِقب  َِکلذ  َْسَیل  َأ 

. تسناسنا یقیقح  یگدنز 
تـسا نینچ  نیا  ایادخ  وت  یتسه  هّزنم  تفگیم : دشیم  مامت  دناوخیم و  ار  هروس  نیا  تقو  ره  هک  تسا  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 

. ییوگیم وت  هک 
380 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

380 ص :  رهد .....  ةروس 

هراشا

. تسا یّکم  هروس  نیا  تایآ  يهمه  دوشیم و  هدیمان  زین  یتا  له  يهروس  راربا و  يهروس  ناسنا ، يهروس  هروس ، نیا 
: لوق زج  دناهتفگ : یضعب  دننادیم و  یندم  ارنآ  يهمه  یضعب  و 

: دناهتفگ یضعب  تسا و  یندم  همه  ًاروُفَک » َْوأ  ًاِمثآ  ْمُْهنِم  ْعُِطت  َو ال  »
. تسا هیآ  کی  یس و  رب  لمتشم  هروس  نیا  تسا و  یندم  هّیقب  یّکم و  هروس  رخآ  ات  اًلیِْزنَت » َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ   » ادخ لوق 

380 ص :  ات 31 ..... ] تایآ 1  (: 76  ) ناسنإلا هروس  ]
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هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
اَّنِإ ( 2  ) ًاریَِـصب ًاعیِمَـس  ُهاْنلَعَجَف  ِهِیلَْتبَن  ٍجاْشمَأ  ٍۀَـفُْطن  ْنِم  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  اَّنِإ  ( 1  ) ًاروُکْذَـم ًاْئیَـش  ْنُکَی  َْمل  ِرْهَّدـلا  َنِم  ٌنیِح  ِناْسنِْإلا  یَلَع  یتَأ  ْلَه 

(4  ) ًاریِعَس َو  ًالالْغَأ  َو  َلِسالَس  َنیِِرفاْکِلل  انْدَتْعَأ  اَّنِإ  ( 3  ) ًاروُفَک اَّمِإ  َو  ًارِکاش  اَّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهاْنیَدَه 
َناک ًامْوَی  َنُوفاخَی  َو  ِرْذَّنلاـِب  َنُوفُوی  ( 6  ) ًاریِْجفَت اهَنوُرِّجَُفی  ِهَّللا  ُدابِع  اِهب  ُبَرْـشَی  ًاْنیَع  ( 5  ) ًارُوفاک اهُجاِزم  َناک  ٍسْأَک  ْنِم  َنُوبَرْـشَی  َراْربَأـْلا  َّنِإ 
(9  ) ًاروُکُش َو ال  ًءازَج  ْمُْکنِم  ُدیُِرن  ِهَّللا ال  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ  ( 8  ) ًاریِسَأ َو  ًامِیتَی  َو  ًانیِکْسِم  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  ( 7  ) ًاریِطَتْسُم ُهُّرَش 
ًاریِرَح َو  ًۀَّنَج  اوُرَبَص  اِمب  ْمُهازَج  َو  ( 11  ) ًاروُرُس َو  ًةَرْضَن  ْمُهاََّقل  َو  ِمْوَْیلا  َِکلذ  َّرَـش  ُهَّللا  ُمُهاقَوَف  ( 10  ) ًاریِرَطْمَق ًاسُوبَع  ًامْوَی  انِّبَر  ْنِم  ُفاـَخن  اَّنِإ 

(14  ) ًالِیلْذَت اُهفوُُطق  ْتَلِّلُذ  َو  اُهلالِظ  ْمِْهیَلَع  ًۀَِیناد  َو  ( 13  ) ًاریِرَْهمَز َو ال  ًاسْمَش  اهِیف  َنْوَرَی  ِِکئارَْألا ال  یَلَع  اهِیف  َنِیئِکَّتُم  ( 12)
اهُجاِزم َناک  ًاسْأَک  اـهِیف  َنْوَقُْـسی  َو  ( 16  ) ًاریِدـْقَت اهوُرَّدَـق  ٍۀَِّضف  ْنِم  اَریِراوَق  ( 15  ) اَریِراوَق َْتناـک  ٍباوْـکَأ  َو  ٍۀَِّضف  ْنِم  ٍۀَِـینِآب  ْمِْهیَلَع  ُفاـُطی  َو 

(19  ) ًارُوْثنَم ًاُؤلُْؤل  ْمُهَْتبِسَح  ْمُهَْتیَأَر  اذِإ  َنوُدَّلَُخم  ٌناْدلِو  ْمِْهیَلَع  ُفوُطَی  َو  ( 18  ) ًالِیبَْسلَس یَّمَُست  اهِیف  ًاْنیَع  ( 17  ) ًالِیبَْجنَز
ًاروُهَط ًابارَش  ْمُهُّبَر  ْمُهاقَس  َو  ٍۀَِّضف  ْنِم  َرِواسَأ  اوُّلُح  َو  ٌقَْربَتْسِإ  َو  ٌرْضُخ  ٍسُدنُـس  ُباِیث  ْمُهَِیلاع  ( 20  ) ًارِیبَک ًاْکُلم  َو  ًامیِعَن  َْتیَأَر  َّمَث  َْتیَأَر  اذِإ  َو 

ْمُْهنِم ْعُِطت  َو ال  َکِّبَر  ِمْکُِحل  ِْربْصاَف  ( 23  ) ًالیِْزنَت َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  ُنْحَن  اَّنِإ  ( 22  ) ًاروُکْشَم ْمُُکیْعَـس  َناک  َو  ًءازَج  ْمَُکل  َناک  اذه  َّنِإ  ( 21)
(24  ) ًاروُفَک َْوأ  ًاِمثآ 

ًامْوَی ْمُهَءارَو  َنوُرَذَی  َو  َۀَـلِجاْعلا  َنوُّبُِحی  ِءالُؤه  َّنِإ  ( 26  ) ًالیِوَط ًْالَیل  ُهْحِّبَس  َو  َُهل  ْدُجْـساَف  ِْلیَّللا  َنِم  َو  ( 25  ) ًالیِـصَأ َو  ًةَرُْکب  َکِّبَر  َمْسا  ِرُکْذا  َو 
(29  ) ًالِیبَس ِهِّبَر  یلِإ  َذَخَّتا  َءاش  ْنَمَف  ٌةَرِکْذَت  ِهِذه  َّنِإ  ( 28  ) ًالیِْدبَت ْمَُهلاْثمَأ  اْنلََّدب  اْنئِش  اذِإ  َو  ْمُهَرْسَأ  انْدَدَش  َو  ْمُهانْقَلَخ  ُنَْحن  ( 27  ) ًالیِقَث

(31  ) ًامِیلَأ ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  َنیِِملاَّظلا  َو  ِِهتَمْحَر  ِیف  ُءاشَی  ْنَم  ُلِخُْدی  ( 30  ) ًامیِکَح ًامِیلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ُهَّللا  َءاشَی  ْنَأ  َّالِإ  َنُؤاشَت  ام  َو 
382 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

382 ص :  همجرت ..... :

. دوبن رکذ  لباق  يزیچ  زونه  هک  تشذگ  ناسنا  رب  راگزور  زا  یتدم  ایآ 
. میاهتخاس انیب  اونش و  ار  وا  میشکیم و  شنومزآ  هب  میاهدیرفآ و  هتخیمآ  ياهفطن  زا  ار  ناسنا  ام 

. ساپسان هچ  دشاب ، رازگساپس  هچ  میاهدروآ ، هار  هب  ار  وا  ام 
. میاهتخاس هدامآ  نازورف  شتآ  اهدنب و  اهریجنز و  نارفاک  يارب  ام 

. دنشونیم تسا ، روفاک  نآ  يهزیمآ  هک  یماج  زا  ناکین  نامگیب 
. دنهاوخب هنوگ  ره  شدننکیم  ناور  و ] ، ] دنماشآیم نآ  زا  دنوادخ  راکتسرد ]  ] ناگدنب هک  ياهمشچ 

. دنراد میب  تسا ، رتسگنماد  شرش  هک  يزور  زا  دننکیم و  افو  دوخ  رذن  هب  نانآ 
دننک ماعطا  ریسا  میتی و  اونیب و  هب  شنتشاد  تسود  دوجو  اب  ار  كاروخ  و 

. یساپس هن  میهاوخیم و  یشاداپ  هن  امش  زا  مینکیم ، ماعطا  ار  امش  دنوادخ  يدونشخ  يارب  طقف  ام  دنیوگ ] لد  رد  [و 
. میسرتیم تسا ، راوشد  مژد و  هک  يزور  رد  نامراگدرورپ  زا  ام 

. دنایامنب یمّرخ  یگزات و  ناشیا  هب  دراد و  ناما  رد  زور  نآ  رش  زا  ار  نانآ  دنوادخ  سپ 
. دهد شاداپ  مشیربا  يهماج ]  ] و یتشهب ]  ] یناتسوب دناهدیزرو  هک  يربص  رطاخ  هب  نانآ  هب  و 
. یتخس يامرس  هن  دننیب و  يدیشروخ  يامرگ ]  ] هن اجنآ  رد  هدز ، هیکت  اهگنر  وا  رب  اجنآ  رد 
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. دشاب يریذپ  سرتسد  لامک  رد  نآ  ياههویم  دشاب و  کیدزن  ناشیا  هب  نآ  ياههیاس  و 
. دننادرگیم تسا  هنیگبآ  هک  ییاههزوک  نیمیس و  ییاهفرظ  ناشیا  رب  و 

. دنشاب هدومیپ  هزادنا  هب  ار  اهنآ  هک  میس  زا  ییاههنیگبآ 
. تسا لیبجنز  نآ  يهزیمآ  هک  دنناشونب  یماج  نانآ  هب  اجنآ  رد  و 

. دوشیم هدیمان  لیبسلس  هک  اجنآ  رد  ياهمشچ  زا 
. دناهدنکارپ دیراورم  هک  ناشیرادنپ  ناشیرگنب ، نوچ  هک  دندرگ ، نانآ  درگ  رب  نادیواج  ینارسپ  و 

. ینیب نارکیب  کلم  و  ناوارف ]  ] تمعن زان و  يرگنب ، ار  اجنآ  نوچ  و 
نانآ هب  ناشراگدرورپ  و  دـنوش ، هتـسارآ  نیمیـس  ياهدنبتـسد  هب  تسا و  ربتـس  مشیربا  زبس و  كزان  مشیربا  زا  ییاههماج  نانآ  يـالاب  رب 

. دناشون هزیکاپ  یبارش 
. تسا روکشم  امش  یعس  تسامش و  يارب  یشاداپ  نیا 

. میاهداتسرف ورف  دیاش  دیاب و  هکنانچ  وت  رب  ار  نآرق  دوخ  ام 
. نکم تعاطا  یساپسان  ای  راکهانگ  چیه  زا  نانآ  زا  شاب و  ابیکش  تراگدرورپ  مکح  راظتنا  هب 

. نک دای  ار  تراگدرورپ  مان  یهاگماش  دادماب و  ره  و 
بش  زا  دنلب  یشخب  رد  نک و  هدجس  زامن ] هب   ] وا يارب  بش  زا  یشخب  رد  و 

383 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. نک شیاین  ار  وا 

. دننکیم اهر  دنراد ، شیپ  رد  هک  ار  نیگنس  يزور  دنراد و  تسود  ار  يویند   ] يهرهب نانیا  نامگیب 
. میزاسیم نیشناج  ناشنادننامه  هب  ار  نانآ  میهاوخ  نوچ  و  میاهتشاد ، راوتسا  ار  ناشدنویپ  میاهدیرفآ و  ار  نانآ  ام 

. دریگ شیپ  رد  شراگدرورپ  يوس  هب  یهار  دهاوخ  هک  سک  ره  سپ  تسا ، يزومآدنپ  نیا 
. تسا هنازرف  ياناد  دنوادخ  نامگیب  دهاوخ ، ادخ  هکنآ  رگم  دیهاوخن  يزیچ ] نینچ   ] و

. تسا هتخاس  هدامآ  كاندرد  یباذع  كرشم ]  ] ناراکمتس يارب  و  دروآرد ، شیوخ  تمحر  راوج  هب  دهاوخ  هک  ار  سک  ره 

383 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

هب ماهفتسا  اذل  تسا ، هتـشذگ  ناسنا  رب  اقّقحم  يزور  نینچ  ینعی ، تسا ، يریرقت  ماهفتـسا  اجنیا  رد  ِرْهَّدلا  َنِم  ٌنیِح  ِناْسنِْإلا  یَلَع  یتَأ  ْلَه 
. تسا هدش  ریسفت  ریرقت  قیقحت و 

تاذ دوجو  تادّرجم  ملاـع  رد   ) قولخم نّوکم و  هن  دوب ، رودـقم  رّدـقم و  ینعی ، دوبن ، يزیچ  شنیرفآ  قلخ و  رد  ًاروُکْذَـم  ًاْئیَـش  ْنُکَی  َْمل 
(. دومن تروص  هب  هن  تشاد  دوجو 

زا ار  نآ  ام  دومرف : هدش ؟ هدیرفآ  ناسنا  هنوگچ  سپ  هدش : هتفگ  هک  ییوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  ٍجاْشمَأ  ٍۀَـفُْطن  ْنِم  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  اَّنِإ 
. میدیرفآ طولخم  يهفطن 

يانعم هب  فتک  ببس و  لثیف و  دننام  جیشم  ءیش  تسا و  ندرک  طولخم  يانعم  هب  رصنی ) « ) رـصن  » باب زا  جمـشی )  ) جمـشت زا  جاشما  ظفل 
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. تسا جاشما »  » نآ عمج  تسا و  طولخم 
درم بآ  ود  ای  تسا ، طولخم  نآ  رد  اوق  اضعا و  ياهدادعتسا  ای  رـصانع ، ای  طالخا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ای  دناهتفگ  جاشمأ »  » زا هفطن  و 

طالتخا نآ  رد  نز  و 
384 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنکیم ادیپ 
بـسانم هک  مینکیم  لّضفت  وا  رب  میهدیم و  وا  هب  يزیچ  مینادرگیم و  صلاـخ  تسین  وا  بساـنم  هک  ییاـهزیچ  يداـیز و  زا  ار  نآ  ِهِیلَْتبَن 

. دشاب وا  نأش 
(. تساهنآ هلمج  زا  ییانیب  ییاونش و  هک   ) میداد رارق  یناویح  تلاح  نیرتفیرش  رب  ار  وا  سپ  ًاریَِصب  ًاعیِمَس  ُهاْنلَعَجَف 

ماجنا وا  يهراب  رد  يراک  هچ  و  يدرک ؟ راک  هچ  ناسنا  هب  نآ  زا  سپ  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  َلِیبَّسلا  ُهاْنیَدَـه  اَّنِإ 
؟ داد یهاوخ 

دــنادیم و ار  یناـسنا  ّرــش  ریخ و  سک  هـمه  ترطف  بـسح  رب  هـک  داد ، میهاوـخ  ناـشن  وا  رب  ار  هار  شترطف  بـسح  رب  اــم  دوـمرف : سپ 
. دننادیم ار  ّرش  ریخ و  فیلکت  دنوشیم و  توعد  ایلوا  ایبنا و  طسوت  ناگدنونش  دسانشیم و 

. دنناشکیم رادرک  هب  میدناسانش  میداد و  ناشن  وا  هب  هک  ار  هچنآ  یخرب  ًارِکاش  اَّمِإ 
. دننکیم اهر  میدناسانش ، وا  هب  هک  ار  هچنآ  ًاروُفَک  اَّمِإ  َو 

. میاهدرک هدامآ  ام  دیامرفیم : يادخ  هک  دنکیمن ، ادخ  تعاطا  دنکیم و  نارفک  هک  تسا  یسک  لاح  زا  رّدقم  لاؤس  باوج  انْدَتْعَأ  اَّنِإ 
. دنوشیم هدیشک  اهنآ  اب  هک  ریجنز  ياههلسلس  نایاریذپان  يارب  َلِسالَس  َنیِِرفاْکِلل 

. دنزوسیم نآ  اب  ًاریِعَس و  َو  دنوشیم  هتسب  اهنآ  اب  هک  ًالالْغَأ  َو 
نارکاش  لاح  زا  رّدقم  لاؤس  باوج  َنُوبَرْشَی  َراْربَْألا  َّنِإ 
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رد هک  ِهَّللا  ُدابِع  اِهب  ُبَرْشَی  ًاْنیَع  ًارُوفاک  اهُجاِزم  َناک  ياهساک ، اب  بارـش  زا  ٍسْأَک  ْنِم  دنتـشونیم ، ناکین  نآ  هک  تسا  ناگدننک  تعاطا  و 

. دنشونیم نآ  زا  ادخ  ناگدنب  هک  ياهمشچ  زا  تسا ، روفاک  هب  هتخیمآ  نآ 
جراخ دـنهاوخب  هک  اج  ره  زا  ار  اههمـشچ  نآ  بآ  ای  دـنزاسیم ، يراـج  دـنهاوخب  هک  اـج  ره  هب  وس و  ره  هب  ار  اههمـشچ  نآ  اـهَنوُرِّجَُفی 

. دنزاسیم
. تسین ییاسانش  فصو و  لباق  هک  تسا  گرزب  دراد و  تمظع  ردقنآ  بارش  نآ  ششوج  ًاریِْجفَت 

385 ص :  یناحور .....  بارش  بتارم 

رد مّود  يهبترم  رد  دامج و  شتارّوطت  تارییغت و  رد  شاهبترم  نیلّوا  رد  ناسنا  تسا ، یتاجرد  بتارم و  تـالاح ، ياراد  ناـسنا  هک  نادـب 
ترثـک رد  شاهبترم  نیمراـهچ  رد  تسا و  ناوـیح  ش  ياـهینوگرگد )  ) تاـبّلقت تالّدـبت و  رد  مّوـس  يهبترم  رد  تسا ، تاـبن  شتاـنّنفت 

، اـههدارا اـهمزع ، اـهقایتشا ، اـهّتبحم ، اـهبضغ ، اهتوهـش ، اـهاضتقا ، اـهلیم ، ياراد : بتارم  نآ  زا  کـی  ره  تـسا و  ناـسنا  اههئـشن 
، تسا يدامج  ياهلیم  رب  موکحم  شتانکـس  تاکرح و  ای  دسریم  ندوب  نز  درم و  ّدح  هب  یتقو  ناسنا  دشابیم ، اهنوکـس  اهتکرح و 
هب موکحم  ای  تسا  یناطیـش  ياههلیح  تاکاردا و  موکحم  ای  یناویح ، ياهبضغ  اهتوهـش و  موکحم  اـی  یتاـبن ، ياـهاضتقا  موکحم  اـی 

. یناسنا لقع  مکح 
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ییاههلسلس  دننامه  دوشیم  رتتشز  تشز و  راک  هب  ّرجنم  هک  تهج  نآ  زا  اهنآ  يهمه  دشاب  لّوا  مسق  زا  ناسنا  تانکس  تاکرح و  رگا 
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حـیبق و لمع  يوس  هب  زین  تسا و  ترخآ  مّنهج  تروص  ناـمه  نآ  هک  دـنناشکیم  سفن  يهبترم  نیرتنییاـپ  هب  ار  وا  اـیند  رد  هک  دنتـسه 
. تسا مّنهج  ياههلعش  راثآ  زا  هک  دنناشکیم  تشز 

ربانب ترخآ  رد  نکل  تسدوهـشم و  یتوکلم  ياهرظن  اب  توکلم  لها  يارب  هچ  رگا  تسناهنپ ، یّـسح  ياهرظن  زا  ایند  رد  اههلـسلس  نیا  و 
. ددرگیم يورخا  رگید  ياهریجنز  ياههلسلس و  بجوم  تسراکشآ و  رهاظ و  لامعا  مّسجت 

بـسک اهنآ  زا  ینیگنـس  یتشز و  سفن  هک  تهج  نآ  زا  لاـمعا  يهمه  دـنراد و  ار  دوخ  بساـنم  شاداـپ  اـهلمع  ترخآ  رد  هکنآ  رباـنب 
. تسراکشآ يورخا  ياهرظن  يارب  ناهنپ و  يویند  ياهرظن  زا  هک  دنوشیم  سفن  يارب  ییاهریجنز  لغ و  دنکیم 

سفن و مّنهج  زا  وا  جورخ  ببـس  دوشیم و  اههلـسلس  اهریجنز و  زا  ندـش  اـهر  ببـس  دـشاب ، ریخا  مسق  زا  اهنوکـس  اـهتکرح و  رگا  و 
. دوشیم نایملاع  راگدرورپ  برق  نیّیلع و  یلعا  يوس  هب  ّتیناسنا  ياههّلپ  رب  وا  یّقرت  دوعص و 

اب ای  سفن ، رما  سفن و  تکارـش  نودب  تسا ، یهلا  رمآ  رما  ببـس  هب  ای  دـهدیم  ماجنا  هک  يراک  ره  غولب  زا  سپ  ناسنا  رگید : ترابع  هب 
. دشاب هتشاد  تلاخد  نآ  رد  شراگدرورپ  رما  شراگدرورپ و  هکنآ  نودب  دریگیم  ماجنا  سفن  رما  اب  ای  تسا ، سفن  تکارش 

یهلا برق  بجوم  هک  دوشیم  ییاهزیچ  زا  وا  لـعف  دوشیم و  وا  تاـجن  ییاـهر و  ببـس  دـشاب  سفن ) تکارـش  نودـب   ) لّوا مسق  زا  رگا 
نآ زا  ای  تروص  نآ  رد  دراد ، تکارـش  ادـخ  رما  اب  راک  ماجنا  رد  سفن  هک  دـشاب  مّود  مسق  زا  رگا  ضیارف و  تابجاو ، لـیبق  زا  ددرگیم 

هّجوت  ادخ  هب  هک  تسا  تهج 
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ياههرهب اهتّذل و  هب  هدینادرگ  يور  ادخ  زا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ای  دنکیم و  کمک  وا  هب  برق  ادـخ و  رما  لاثتما  رد  ار  ناسنا  دراد و 
. دنکیم هّجوتم  سفن 

لفاون و يهلیـسو  هب  ندـش  کیدزن  ادـخ و  هب  نتـسج  بّرقت  لیبق  زا  دوشیم ، سفن  تاجن  ییاـهر و  ببـس  تسا و  لّوا  مسق  دـننام  یلّوا 
هب ار  نآ  دـنوادخ  ددرگیم و  زاـب  شدوخ  يوـس  هب  شلمع  دوـشیم و  تداـبع  رد  كرـشم  هدـننک  لـمع  مّود  تروـص  رد  تاّبحتـسم و 
نآ رد  ار  ادخ  ریغ  دهدیم و  ماجنا  تروص  نیا  رد  ناسنا  هک  یلمع  ره  تساهکیرش و  نیرتزاینیب  دنوادخ  هچ  دراذگیماو ، شکیرش 

. دندرگیم سفن  يارب  ریجنز  لغ و  اهلمع  نآ  دراذگیماو و  شکیرش  هب  ار  لمع  نآ  دنوادخ  دهدیم ، رارق  کیرش 
اِمب ٍسْفَن  ُّلُک  : » هدومرف هک  اجنآ  هدرک  هراشا  نآ  هب  یلاعت  يادـخ  دوشیمن و  يزیچ  هلـسلس  ریجنز و  لغ و  زج  دـشاب  مّوس  مسق  زا  رگا  و 

دناهدرک لوبق  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هک  دنتسه  یناسک  نیمی  باحصا  هک  ِنیِمَْیلا » َباحْـصَأ  اَّلِإ  ٌۀَنیِهَر  ْتَبَـسَک 
. دننکیم بلط  ار  وا  ياقل  تیاضر و  دنراد و  ادخ  هب  هّجوت  هک  دنتسه  یناسک  نانیا  و 

، دهد ماجنا  نانآ  ياضعا  تالآ  يهلیسو  هب  ار  نانآ  ياهراک  لعف و  ددرگ و  رهاظ  نانآ  رب  ناشرما  ّیلو  دنشاب و  روضح  لاح  رد  رگا  سپ 
. دننک تلاخد  ناشیاهراک  رد  ناشیاهسفن  هکنآ  نودب 

ناشراگدرورپ و هب  تبـسن  نانآ  یتسود  ّبح و  یلو  دنـشاب  هتـشادن  روضح  تلاح  رگا  دوشیم و  لّوا  مسق  زا  نانآ  لـعف  تروص  نیا  رد 
ّیلو 

388 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ناشلامعا کمک  ثعاب  ناشیاهـسفن  هکلب  دـنامن ، یقاب  سفن  ياههرهب  اهـسفن و  هب  یتافتلا  هّجوت و  نانآ  يارب  هک  يوحن  هب  دـشاب  ناشرما 

. دوشیم لّوا  مسق  هب  قحلم  هک  تسا  مّود  مسق  تروص  نیا  رد  دشاب ، وا  ياضر  بلط  ادخ و  رما  لاثتما  هار  رد  ناشسفن  ياههرهب  دشاب و 
نآ رد  تروص  نیا  رد  دنـشاب  سفن  تسپ  ياهتّذـل  اههرهب و  یپ  رد  دنـشاب و  لفاغ  وا  رما  ناشراگدرورپ و  زا  ناـشیاهراک  رد  رگا  یلو 
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. تسا ربتعم  تّیثیح  دیق  دراوم  نیا  لاثما ، رد  هک  دنتسین ، نیمی  باحصا  زا  اهراک 
رگا لاـح  نیمه  رد  دـنربیمن و  ياهرهب  دوخ  تعیب  زا  اـهراک  لاـمعا و  نآ  رد  مدرم و  ریاـس  دـننام  دنـشابیم  شیوـخ  لاـمعا  ورگ  رد  و 

. دنوشیم دنمهرهب  شیوخ  تعیب  زا  گرم  زا  دعب  گرم و  ماگنه  دنیامنن  دساف  ار  نامیا  رذب  دننکن و  عطق  ار  تیالو  نامسیر 
: دیوگیم هدرک و  هراشا  یناهنپ  ياهریجنز  اههلسلس و  هب  هّرس  سّدق  يولوم 

هلغ ناّکد و  يوس  ناش  دشکیم  هلسلس  توهش  هناوید  قلخ 
هلسلسیب ار  قلخ  نیا  نیبم  وت  هلو  فوخ و  زا  ریجنز  نیا  تسه 

دسملا لبح  اهدیج  یف  قح  تفگ  دب  کین و  يوس  هب  ناشدناشکیم 
مهقالخا نم  لبحلا  انذّختا  مهقانعا و  یف  لبحلا  انلعج  دق 

نانآ يروص  بارـش  ندیـشون  تالاح  رد  فالتخا  بسح  رب  دنراد و  یفلتخم  تالاح  دنـشونیم  ار  مارح  ثیبخ  بارـش  هک  یناسک  نادب 
زین
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بـسح رب  دوشیم و  لدـتعم  ناـشجازم  یهاـگ  تدورب و  یهاـگ  دوشیم و  بلاـغ  ناـنآ  جازم  رب  ترارح  یهاـگ  اریز  دوشیم ، فـلتخم 

دنـشونیم و یجراخ  زیچ  چیه  نودب  اهنت  ار  نآ  یهاگ  لیبجنز و  یهاگ  دـننک و  طولخم  روفاک  ناشبارـش  هب  یهاگ  تالاح  نآ  فالتخا 
. دوشیم هدیمان  لاّسغ  روهط و  نآ  هک  دورب ، نیب  زا  نآ  یتسم  تلاسک  بارش و  ّتیذا  ات  دنشونیم  صلاخ  بارش  یهاگ 

. دنتسه یناحور  يونعم ، بارش  عاونا  ياراد  زین  هّللا  یلا  نیکلاس  و 
قوش و ترارح  رد  ار  نانآ  دـهدیم و  نانآ  هب  لـیبجنز  بارـش  ناـشراگدرورپ  هک  دوشیم ، بلاـغ  ناـنآ  رب  كولـس  تدورب  یهاـگ  هک 

يامرگ اـت  دـناشونیم  ناـنآ  هب  يروفاـک  بارـش  ناـشراگدرورپ  هک  دوشیم  بلاـغ  ناـنآ  رب  قوش  ترارح  یهاـگ  دـیازفایم و  ناـشبلط 
كولـس و رد  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دناشونیم و  نانآ  هب  صلاخ  بارـش  یهاگ  ددرگ و  لدـتعم  كولـس  روفاک  يدرـس  اب  ناشقایتشا 

اهتّینانا زا  هکلب  ناشیاهسفن ، هب  تافص  لاعفا و  لاوما و  نداد  تبسن  زا  ار  نانآ  هک  دناشونیم  روهط  بارـش  یهاگ  دنـشاب و  لدتعم  بذج 
. دوشیم ضراع  نانآ  رب  اهتشهب  رد  ترخآ و  رد  تالاح  نیا  دنکیم و  كاپ  دیوشیم و 

تسا يدهع  اجنیا  رد  نآ  زا  دوصقم  طرش و  نودب  ای  طرـش  اب  دنکیم  بجاو  شدوخ  رب  ار  نآ  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  رذن  ِرْذَّنلِاب  َنُوفُوی 
. تساهطرش اهدهع و  عیمج  هب  افو  مزلتسم  رذن  نیا  هب  افو  تسا و  هدمآ  ّصاخ  ای  ّماع  تعیب  نمض  رد  هک 

انعم  نیدب  ربخ  رد  دنراد ، میب  تسا ، یگدنکارپ  تیاهن  رد  ای  هدنکارپ  نآ  ّرش  هک  يزور  زا  ًاریِطَتْسُم و  ُهُّرَش  َناک  ًامْوَی  َنُوفاخَی  َو 
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. دنراد میب  تسا ، میظع  گرزب و  هک  يزور  زا  دناهتفگ : یضعب  دنکیم و  سوبع  مه  رد  ار  هرهچ  نآ  ّرش  هک  يزور  تسا : هدمآ 
كاروخ نانآ  هک  اجنآ  ات  ًاروُکُـش  َو ال  ًءازَج  ْمُْکنِم  ُدـیُِرن  ِهَّللا ال  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ  ًاریِـسَأ  َو  ًامِیتَی  َو  ًانیِکْـسِم  ِهِّبُح  یلَع  َماـعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو 

بلط يارب  اهنت  هکلب  میهاوخیمن  ساپـس  شاداپ و  امـش  زا  ام  دنیوگیم : دنهدیم و  ریـسا  میتی و  نکـسم و  هب  تّبحم  يور  زا  ار  شیوخ 
. میدرک ماعطا  ادخ  تیاضر 

هتفرگ تّدـش  هب  دوشیم و  هدیـشک  مهرد  زور  نآ  رد  اـهتروص  هک  يدـنیاشوخان  زور  زا  اـم  ًاریِرَطْمَق  ًاـسُوبَع  ًاـمْوَی  اـنِّبَر  ْنِم  ُفاـَخن  اَّنِإ 
. میکانمیب دوشیم ،

ْمُُکیْعَـس َناک  َو  : » ادـخ لوق  ات  تایآ  نیا  هک  هدـش  تیاور  هّصاـخ  هّماـع و  رتشیب  زا  ریـسا » میتی و  نیکـسم و  هب  ماـعطا  تاـیآ  لوزن  نأـش  »
هدش لزان  هّضف  مان  هب  نانآ  زینک  مالّسلا و  هیلع  نیسح  مالّسلا و  هیلع  نسح  مالّسلا و  اهیلع  همطاف  مالّسلا و  هیلع  یلع  يهراب  رد  ًاروُکْـشَم »

. تسا
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. تسا لمجم  اهنآ  رتشیب  نومضم  فلتخم و  ظافلا  بسح  رب  هدش  دراو  دروم  نیا  رد  هک  يرابخا  و 
رذـن هّضف  مالّـسلا و  اهیلع  همطاف  مالّـسلا و  هیلع  یلع  دـندش ، ضیرم  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  تسا : نیا  رابخا  نآ  نیرتروهـشم  و 

. دنریگب هزور  زور  هس  دهدب ، افش  دنوادخ  ار  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  رگا  دندرک 
، دریگب وج  عاص  هس  لباقم  رد  دـسیرب و  مشپ  وا  يارب  ات  درک  ریجا  ار  دوخ  ای  درک ، ضرق  يدوهی  کی  زا  وج  عاـص  هس  مالّـسلا  هیلع  یلع 

هزور  هس ، ره  سپ 
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مالّـسلا اهیلع  همطاف  دناوخ و  ار  برغم  زامن  مالّـسلا  هیلع  یلع  تخپ و  نان  درک و  درآ  ار  وج  زا  عاص  کی  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دـنتفرگ ،
. درک يزیچ  تساوخرد  نانآ  زا  دناوخ و  ارف  ار  نانآ  يدنمتسم  نیکسم و  ماگنه  نیا  رد  دروآ ، نانآ  کیدزن  ار  وج  نان 

. دندرک راطفا  بآ  اب  اهنت  دندیشچن و  يزیچ  بآ  زج  دنداد و  نیکسم  نآ  هب  ار  وج  نان  سپ 
بلط هناخ  رد  رب  یمیتی  ناهگان  هک  دروآ ، کیدزن  راطفا  ماگنه  تخپ و  وج  درآ  نآ  زا  رگید  عاص  کـی  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  مّود  زور 

. دندرکن راطفا  بآ  هب  زج  دنداد و  میتی  هب  ار  نان  نآ  سپ  دومن ، ماعط 
. دندیشچن يزیچ  بآ  زج  دنداد و  ریسا  هب  ار  نان  زاب  هک  دومن ، ماعط  بلط  دمآ و  يریسا  مّوس  زور  رد 

مالّـسلا امهیلع  نیـسح  نسح و  هک  یلاح  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  دندیناسر ، مامتا  هب  هدرک و  لمع  ار  ناشیاهرذن  دش و  مراهچ  زور  نوچ  و 
اب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دندوب ، هدـش  فیعـض  یگنـسرگ  زا  دـندمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دزن  دـندوب  وا  هارمه 

«. 1  » دومن لزان  ار  یتأ » له   » يهروس لیئربج  درک و  هیرگ  نانآ  ندید 
يهساک وا  اب  هک  یلاح  رد  دـش  لزان  لیئربج  دـید ، هنـسرگ  ار  ناـنآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  یتقو  هدـمآ : راـبخا  زا  یـضعب  رد 

نز کی  هک  دوب  مالّسلا  هیلع  نیسح  تسد  تشوگ  زا  هعطق  کی  دوب ، تشوگ  دیرت و  زا  رپ  هتشگ و  نییزت  توقای  ّرد و  اب  هک  دوب  یگرزب 
؟ دیاهدروآ اجک  زا  ار  اذغ  نیا  امش  ماهنسرگ و  نم  هناخ ، لها  يا  دز : ادص  يدوهی 

شتـسد زا  دمآ و  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  هک  دهدب ، اذغ  نز  نآ  هب  ات  درک  زارد  ار  شتـسد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  دـیهدب ، اذـغ  نم  هب 
هب ار  هساک  تفرگ و 

__________________________________________________

. یمق میهاربا  نب  یلع  ریسفت  نیلقثلا - رون  ( 1)
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. درب نامسآ 
رد اذغ  يهساک  نآ  دهدب  نز  نآ  هب  تساوخیمن  ار  اذغ  زا  هعطق  نآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

. دندروخیم نآ  زا  تمایق  زور  ات  دنامیم و  نم  تیب  لها  نایم 
. اهتروص رد  توارط  یمّرخ و  ًةَرْضَن  ْمُهاََّقل  َو  ِمْوَْیلا  َِکلذ  َّرَش  ُهَّللا  ُمُهاقَوَف 

اب تسا ، تشهب  ناـنآ  ییابیکـش  شاداـپ  ِکـِئارَْألا  یَلَع  اـهِیف  َنِیئِکَّتُم  ًاریِرَح  َو  ًۀَّنَج  اوُرَبَص  اـِمب  ْمُهازَج  َو  اـهلد . رد  یلاحـشوخ  ًاروُرُـس و  َو 
. دناهدز هیکت  تخت  هب  هک  یلاح  رد  ریرح  ششوپ 

روظنم ای  تخت . ریغ  ای  دـشاب  تخت  دوش ، هداد  هیکت  نآ  هب  هک  تسا  يزیچ  ره  هلجح و  رد  تخت  يانعم  هب  ۀـکیرأ »  » عمج کئارأ »  » ظـفل
. ياهناخ رد  ای  یقاطا  رد  هتسارآ  تسا  یتخت 

. دنریگیم رارق  لدتعم  ياوه  رد  هکلب  امرس ، هن  دننیبیم و  امرگ  هن  ًاریِرَْهمَز  َو ال  ًاسْمَش  اهِیف  َنْوَرَی  ال 
. تسنانآ هب  نابهیاس  یکیدزن  هیاس ، یکیدزن  يانعم  تسا و  یمیاد  ای  تسا ، کیدزن  نانآ  هب  ناتخرد  ياههیاس  اُهلالِظ  ْمِْهیَلَع  ًۀَِیناد  َو 
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. تسا نابهیاس  يانعم  هب  هّمض  اب  هّلظ »  » عمج لالظ  ای 
. دوشیم ناسآ  نانآ  رب  هویم  ندیچ  اُهفوُُطق و  ْتَلِّلُذ  َو 

. دنیچیم دهاوخب ، هک  تلاح  ره  رب  روط و  ره  تقو و  ره  هک  دنیچیم ، هک  تسا  یسک  رایتخا  رد  اههویم  ییوگ  اًلِیلْذَت 
باوکأ »  » ظفل ٍباوْکَأ  َو  ٍۀَِّضف  ْنِم  ٍۀَِینِآب  ْمِْهیَلَع  ُفاُطی  َو 
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. هلول هن  دراد و  هتسد  هن  هک  تسا  ياهزوک  نآ  تسا و  بوک »  » عمج

نیونت اب  ار  یلّوا  اهنت  زین  یـضعب  دـشاب و  ظوفحم  ود  ره  نیب  بسانت  ات  هدـش  هدـناوخ  نیونت  اب  ریراوق »  » ظفل ود  ره  اَریِراوَق  اَریِراوَق  َْتناک 
. دناهدناوخ

. ایند ياههزوک  دننام  اهگنس  ریاس  زا  هن  هدش ، هتخاس  هرقن  زا  نیرولب  ياههزوک  ای  دنارولب ، دننام  تّیفافش  افص و  رد  اههزوک  ٍۀَِّضف  ْنِم 
يریگهزادـنا ار  اهنآ  ناشیاهـسفن  رد  نینمؤم  هک  تسا  ییاههزوک  نآ  يانعم  تساههزوک و  اهفرظ و  اـی  اـههزوک  تفـص  ًاریِدـْقَت  اهوُرَّدَـق 

دننکیم يریگهزادنا  نینمؤم  لیم  يهزادنا  هب  دنناخرچیم  ار  اهماج  نآ  هک  نامالغ  اهیقاس و  ای  دنیامنیم ، ار  اهنآ  يوزرآ  ای  دـننکیم ،
. تسا هدش  هدناوخ  زین  لوهجم  تروص  هب  اهورّدق »  » ظفل و 

کلاس نوچ  دوشیم و  هدروآ  ّثنؤم  ور  نیا  زا  دوشیم ، قالطا  بارـش  رمخ و  رب  سأک »  » ظفل اًلِیبَْجنَز  اهُجازِم  َناک  ًاسْأَک  اهِیف  َنْوَقُْـسی  َو 
. تسا تیاهنیب  تافص  ملاع  رد  ریس  قایتشا  بلط و  ترارح  ياراد  راچان  هدنام  یقاب  وا  رد  شسفن  زا  يزیچ  یکدنا و  هک  هّللا  یلا 

. دوش رتشیب  شدجو  ریس و  تّذل  هتشگ و  رتدیدش  شبلط  ترارح  ات  دوشیم  هدناشون  وا  هب  یلیجنز  بارش  یهاگ  اذل 
. تسا سأک »  » زا لدب  لیبسلس »  » ظفل اًلِیبَْسلَس  یَّمَُست  اهِیف  ًاْنیَع 

لاسلس و  لسلس ، بارش  نآ  هب  دراد و  ذیذل  معط  دوریم و  ورف  ولگ  زا  یناسآ  هب  هک  تسا  یبارش  لیبسلس  لامتشا و  لدب  تروص  هب 
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. تسا هدمآ  عمجم  رد  نینچنیا  دوشیم ، هتفگ  لیبسلس 
. تسا مالغ  يانعم  هب  دیلو  عمج  نادلو »  » ظفل ٌناْدلِو  ْمِْهیَلَع  ُفوُطَی  َو 

. دنشابیم تلاح  نآ  رد  میاد  روط  هب  نامالغ  ای  دنتسه ، تشهب  رد  یمیاد  روط  هب  َنوُدَّلَُخم 
. دندیراورم نوچ  یگدنشخرد  ییابیز و  افص و  رد  ًاُؤلُْؤل  ْمُهَْتبِسَح  ْمُهَْتیَأَر  اذِإ 

. هتسویپ موظنم و  هن  دنتسه  هدنکارپ  ترثک  رد  ای  تمدخ  رد  ًارُوْثنَم 
لمتـشم دوش  هدید  اجنآ  رد  هک  يزیچ  ره  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  ات  هدش  فذح  لوعفم  تشهب . رد  َّمَث  ینیبب ، ار  يزیچ  رگا  َْتیَأَر و  اذِإ  َو 

. دراد دوجو  ریبک  تکلمم  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  عیمج  رب 
رازه هار  کی  ار  شتکلمم  کلم و  نانآ  نیرتفیعـض  نیرتنییاپ و  هک  تسا ، عیـسو  گرزب و  اّدـج  هک  یکلم  ًارِیبَک  ًاْکُلم  َو  ًاـمیِعَن  َْتیَأَر 

. دنیبیم ار  نآ  نییاپ  هک  روطنامه  دنیبیم  ار  نآ  يالاب  دنیبیم ، هلاس 
هکیالم و نذا  بلط  دـناهتفگ : یـضعب  رما و  ذـیفنت  اـهوزرآ و  ندومن  هدروآرب  رب  تردـق  زا  تسا  تراـبع  ریبک  کـلم  دـناهتفگ : یـضعب 

. تسا نینمؤم  رب  مالّسلا  مهیلع  ادخ  نالوسر 
. تسا تفلک  كزان و  ریرح  زا  ناشیاههماج  ٌقَْربَتْسِإ  َو  ٌرْضُخ  ٍسُدنُس  ُباِیث  ْمُهَِیلاع 

لاعفا و لاوما و  لیبق  زا  تسا  بوسنم  نانآ  هب  هک  يزیچ  ره  زا  ار  ناـنآ  هک  یبارـش  ًاروُهَط  ًابارَـش  ْمُهُّبَر  ْمُهاقَـس  َو  ٍۀَِّضف  ْنِم  َرِواـسَأ  اوُّلُح  َو 
ناشبوبحم  زج  هک  اجنآ  ات  دنکیم  كاپ  تاوذ  فاصوا و 
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زا ار  نانآ  بارـش  نآ  تسا : هدمآ  يربخ  رد  دوشیمن و  هتخیمآ  يزیچ  هب  هتـشگ و  صلاخ  نانآ  تّذـل  هجیتن  رد  دـنامیمن و  یقاب  يزیچ 
. دزیریم ار  ناشتروص  يوم  دزاسیم و  كاپ  دسح 

. دزاسیم كاپ  ادخ  زج  يزیچ  ره  زا  ار  نانآ  تسا : يرگید  ربخ  رد  و 
هب هکیالم  ای  ادخ  بناج  زا  باطخ  ای  تسایند  رد  شناگدـنب  هب  ادـخ  بناج  زا  باطخ  ًاروُکْـشَم  ْمُُکیْعَـس  َناک  َو  ًءازَج  ْمَُکل  َناک  اذـه  َّنِإ 

. تسا ساپس  دروم  امش  ششوک  تسامش و  شاداپ  نیا  هک  تسا  ترخآ  رد  شناگدنب 
هب قیاقح  رهوج  زا  لیـصفت و  هب  لامجا  ماقم  زا  ریغـص ) ریبک و  ملاـع  رد   ) جـیردت هب  ار  نآرق  اـم  هک  اًـلیِْزنَت  َنآْرُْقلا  َکـْیَلَع  اـْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ 

یفخم نانآ  زا  ینعی ، یـسرتیم ، مدرم  زا  وت  ارچ  سپ  تسین ، اـم  دزن  زا  زج  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیـالو  نآرق  میدرک  كزاـن  ظاـفلا  ضرع 
هب سپ  َکِّبَر  ِمْکُِحل  ِْربْصاَف  یناـسرتیم !؟ شّقح  زا  ار ) مالّـسلا  هیلع  یلع   ) یتسه و ناـنآ  ندرک  فرـصنم  اـی  دادـترا  اـی  ّدر  زا  ینکیم و 

رییغت میدرک  لزان  وت  رب  ام  هک  ار  هچنآ  شابم و  كانهودـنا  دـنیوگیم  مالّـسلا  هیلع  یلع  قح  رد  هچنآ  رب  نک و  ربص  تراگدرورپ  مکح 
. هدن

ار وت  تّوبن  ای  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هک  ای  دشاب و  یصاع  مالّسلا  هیلع  یلع  يهراب  رد  وت  رب  هک  یـسک  زا  ًاروُفَک  َْوأ  ًاِمثآ  ْمُْهنِم  ْعُِطت  َو ال 
. تسا هجو  نم  مومع  ود  نآ  نیب  تبسن  هک  نکن ) هّجوت  شفرح  هب   ) نکم يوریپ  دنک  یفخم  دناشوپب و 

اب  هک  تسا  ینیوکت  تیالو  نامه  هک  تسا  یناسنا  يهفیطل  زا  ترابع  ّبر  تسا  روآ ، دای  هب  ار  دوخ  ّبر  مسا  َکِّبَر  َمْسا  ِرُکْذا  َو 
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ینیع دوجو  ره  سپس  هدرک ، لوبق  ار  تیالو  هک  تسا  یسک  ره  سپس  تلاسر و  تیالو و  بحاص  سپـس  دوشیم ، يوق  یفیلکت  تیالو 
. دنشابیم هدش  هتشون  ياهشقن  سپس  دناهدش ، عضو  هک  دنتسه  یفورح  ظافلا و  سپس  یناکما و 

تاجن بجوم  ناسنا و  يارب  عفان  هدـش و  رما  نانآ  هب  هدوب و  ّبر  يامـسا  اـهنآ  يهمه  هک  تسا  تهج  نادـب  روما  نیا  يهمه  ندرک  رکذ 
، بلق رد  یلاح  يرادرک و  يرادـنپ ، لکـش  هب  يدوجو  تقیقح  نآ  ندرک  نایامن  ندروآدای و   ) دـناشتآ تکاله و  طوقـس و  زا  ناـسنا 

(. تسا ناج  نابز و 
. دنراد تفارش  تقو  ود  نآ  هکنآ  باب  زا  هاگماش  دادماب و  تقو  ود  نیا  صوصخ  ای  یمیاد  روط  هب  اًلیِصَأ  َو  ًةَرُْکب 

. دشابیم نآ  تّینانا  سفن و  یکیرات  رهظم  عبط و  ملاع  رهظم  هک  بش  رد  زین  ِْلیَّللا و  َنِم  َو 
. نک هدجس  ادخ  يارب  سفن  تّینانا  نتسکش  اب  سپ  َُهل  ْدُجْساَف 

. تسا رمع  رادقم  هب  نآ  لوط  هک  تسا  عبط  بش  دوصقم  ای  بش ، زا  ینالوط  رادقم  اًلیِوَط  اًْلَیل  ُهْحِّبَس  َو 
. تسا بش  زامن  حیبست  نیا ، زا  دوصقم  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 

ءاشع و برغم و  زامن  هب  َُهل » ْدُجْساَف  ِْلیَّللا  َنِم  َو  : » ادخ لوق  رصع و  رهظ و  حبص ، زامن  هب  هدش  ریـسفت  یهاگ  اًلیِـصَأ » َو  ًةَرُْکب  : » ادخ لوق  و 
«. 1  » تسا هدش  ریسفت  بش  زا  ینالوط  رادقم  رد  تدابع  هدجس و  هب  اًلیِوَط » اًْلَیل  ُهْحِّبَس  َو   » ادخ لوق 

عانتما مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  زا  هک  نیقفانم  ای  نیکرشم  نیا  ِءالُؤه  َّنِإ 
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 489 رون  یمق - میهاربا  نب  یلع  ریسفت  ( 1)
397 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

وا ّیـصو  ادخ و  لوسر  میلـست  دننکیمن و  لاثتما  ار  شلوسر  ادخ و  رما  اذل  دنراد و  تسود  ار  لجاع  دقن  ایند  َۀَـلِجاْعلا  َنوُّبُِحی  دـننکیم ،
. دنوشیمن

. درک رس  تشپ  ارو و  هب  ریبعت  یلاعت  يادخ  یلو  تسنانآ  ولج  ماما و  مهءارو »  » زا دوصقم  اًلیِقَث  ًامْوَی  ْمُهَءارَو  َنوُرَذَی  َو 
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رب يور  ترخآ  زا  دنکیم و  تشپ  نانآ  رب  ایند  هک  یلاح  رد  دنروآیم  يور  ایند  رب  دننکیم ، لمع  هنوراو  نانآ  هک  دشاب  نیا  هب  راعشا  ات 
نآ ياهرگباسح  اهیتخس و  باسح و  ینیگنـس  زور  نآ  ینیگنـس  زا  دوصقم  دروآیم و  يور  نانآ  هب  ترخآ  هک  یلاح  رد  دننادرگ  یم 

. تسا زور 
فایلا ای  میدیـشخب ، ماکحتـسا  گر  بصع و  اب  ار  نانآ  لصافم  ای  میدرک ، مکحم  ار  نانآ  شنیرفآ  اـم  ْمُهَرْـسَأ  انْدَدَـش  َو  ْمُهاـنْقَلَخ  ُنَْحن 

. دنتفرگ رارق  ناشبحاص  رایتخا  رد  ود  نآ  ات  میدرک  مکحم  میتسب و  ار  هناش  هدعم و 
. میهدیم رارق  نانآ  نیشناج  ار  ناشنادالوا  میربیم و  نیب  زا  ار  نانآ  میهاوخب  هاگره  اًلیِْدبَت و  ْمَُهلاْثمَأ  اْنلََّدب  اْنئِش  اذِإ  َو 

. تسا یمتح  قّقحم و  نآ  عوقو  نوچ  هدروآ ، اذإ »  » ظفل
. تسا هدش  رکذ  تیالو  نآ  رد  هک  هروس  نیا  ای  یلع  تیالو  نآرق  ای  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  ِهِذه  َّنِإ 

تّیـشم رد  مدرم  لالقتـسا  مهوم  ءاش » نمف  : » یلاعت يادـخ  لوق  نوچ  ُهَّللا  َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  َنُؤاشَت  ام  َو  اًلِیبَس  ِهِّبَر  یلِإ  َذَـخَّتا  َءاـش  ْنَمَف  ٌةَرِکْذـَت 
. دیهاوخیمن امش  دهاوخب  ادخ  هک  ار  هچنآ  زج  دومرف : دومن و  عفر  ار  مّهوت  نیا  اذل  دوب ،

398 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

398 ص :  هّللا ..... » ءاشی  نا  اّلا  نوؤاشت  ام  ریسفت و  رد  باختنا  تّیشم و  بتارم  »

طئاسو هب  زیچ و  تفه  اب  رگم  دوشیمن  قّقحم  ناگدنب  ياهتّیـشم  هدارا و  قالخا و  ناگدـنب و  لاعفا  ینیوکت و  روما  زا  يزیچ  هک  نادـب 
: هناگ تفه 

يهفاضا ّتیشم  باتک  لجا 7 - نذا 6 - اضق 5 - لاعتم 4 - يادخ  بناج  زا  ردـق  یهلا 3 - يهدارا  یلاعت 2 - يادخ  بناج  زا  تّیـشم  - 1
تّیـشم تاینیوکت  تآشنم و  تاعرتخم و  تاعدـبم و  زا  يزیچ  ره  دوجو  ماوق  تسوا و  يهملک  لـعف و  زا  تراـبع  هک  تسادـخ  یفارـشا 

ّتیشم تسا و  هّدام  يهلزنم  هب  تّیشم  تّیشم و  تروص  يهلزنم  هب  مشخ  اضر و  تسوا و  ياضر  تّبحم و  زا  ریغ  ادخ  ّتیـشم  تسادخ و 
. ناگدنب هب  تبسن  هفاضا و  ّتیصوصخ  يهمیمض  اب  تسادخ  ّتیشم  نامه  دابع 

نتساوخ ببس  هب  ای  دهاوخب ، ادخ  هک  یلاح  رد  رگم  دیهاوخیمن  امـش  ار  يزیچ  هک  تسا  نیا  ُهَّللا » َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  َنُؤاشَت  ام   » يانعم نیاربانب 
دهاوخب . ادخ  هکنیا  يارب  ای  ادخ ،

399 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ره اریز  دـشاب ، حیحـص  قیقد  رظن  بسح  رب  هچ  رگا  تسا ، دـیعب  رهاظ  بسح  رب  نداد  رارق  نوءاشت »  » لوعفم ار  هّللا » ءاشی  نا   » ظـفل اـّما  و 

دودح هب  دودحم  هفاضا  بسح  رب  هک  تسادخ  تّیشم  نیع  نآ  هکلب  تسا ، قّقحتم  مّوقتم و  ادخ  تّیـشم  اب  دنهاوخیم  ناگدنب  هک  يزیچ 
بلطم نیا  يهراب  رد  لّصفم  یفاو و  نایب  هرقب  يهروس  زا  ُدـیُِری » ام  ُلَعْفَی  َهَّللا  َّنِکل  َو   » یلاعت يادـخ  لوق  ریـسفت  رد  تسا ، هدـش  تانکمم 

«. دیایب مزال  يرهق  ریخست و  ربج و  هکنآ  نودب  تسنانآ  يهدارا  ناگدنب و  ّتیشم  نیع  وا  يهدارا  ادخ و  تّیشم  هک  تشذگ 
. تسا هداد  رارق  ناگدنب  ّتیشم  نیع  ار  شیوخ  تّیشم  تسا ، عونصم  حلاصم  عنص و  قیاقد  هب  ملاع  ادخ  نوچ  سپ  ًامِیلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ 

ار نآ  ّدـض  همه  هکلب  دـنکیمن ، كرد  ار  نآ  سک  چـیه  هک  هداد  رارق  یفطل  راک  نیا  رد  هک  تسا  فیطل  میکح و  ياهزادـنا  هب  ًاـمیِکَح 
. تسا هدومن  راذگاو  ناشدوخ  هب  ار  ناشلاعفا  ناگدنب و  روما  دنوادخ  دنیوگیم : دننکیم و  مهوت 

. دهدیم رارق  شیوخ  تمحر  يهریاد  رد  تسا  یضار  وا  زا  دراد و  تسود  هک  ار  سک  ره  ِِهتَمْحَر  ِیف  ُءاشَی  ْنَم  ُلِخُْدی 
. تسا هدرک  هدامآ  یکاندرد  باذع  نارگمتس  يارب  ًامِیلَأ و  ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  َنیِِملاَّظلا  َو 

400 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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400 ص :  تالسرملا .....  ةروس 

هراشا

. تسا هیآ  هاجنپ  لماش  تسا و  یّکم  هروس  نیا 

400 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 1  (: 77  ) تالسرملا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ًاقْرَف ِتاقِراْفلاَف  ( 3  ) ًارْشَن ِتارِشاَّنلا  َو  ( 2  ) ًافْصَع ِتافِصاْعلاَف  ( 1  ) ًافْرُع ِتالَسْرُْملا  َو 

(9  ) ْتَجُِرف ُءامَّسلا  اَذِإ  َو  ( 8  ) ْتَسِمُط ُموُجُّنلا  اَذِإَف  ( 7  ) ٌِعقاَول َنوُدَعُوت  امَّنِإ  ( 6  ) ًارُْذن َْوأ  ًارْذُع  ( 5  ) ًارْکِذ ِتایِْقلُْملاَف 
(14  ) ِلْصَْفلا ُمْوَی  ام  َكارْدَأ  ام  َو  ( 13  ) ِلْصَْفلا ِمْوَِیل  ( 12  ) ْتَلِّجُأ ٍمْوَی  ِّيَِأل  ( 11  ) ْتَتِّقُأ ُلُسُّرلا  اَذِإ  َو  ( 10  ) ْتَفُِسن ُلابِْجلا  اَذِإ  َو 

َنِیبِّذَکُْمِلل ٍذـِئَمْوَی  ٌْلیَو  ( 18  ) َنیِمِرْجُْملِاب ُلَعْفَن  َِکلذَـک  ( 17  ) َنیِرِخآـْلا ُمُهُِعْبُتن  َُّمث  ( 16  ) َنِیلَّوَْألا ِکـِلُْهن  َْمل  َأ  ( 15  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍذـِئَمْوَی  ٌْلیَو 
(19)

َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  ( 23  ) َنوُرِداْقلا َمِْعنَف  انْرَدَقَف  ( 22  ) ٍمُوْلعَم ٍرَدَق  یلِإ  ( 21  ) ٍنیِکَم ٍرارَق  ِیف  ُهاـْنلَعَجَف  ( 20  ) ٍنیِهَم ٍءاـم  ْنِم  ْمُکُْقلَْخن  َْمل  َأ 
(24)

(28  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  ( 27  ) ًاتاُرف ًءام  ْمُکاْنیَقْسَأ  َو  ٍتاخِماش  َیِساوَر  اهِیف  اْنلَعَج  َو  ( 26  ) ًاتاْومَأ َو  ًءایْحَأ  ( 25  ) ًاتافِک َضْرَْألا  ِلَعْجَن  َْمل  َأ 
(29  ) َنُوبِّذَُکت ِِهب  ُْمْتنُک  ام  یلِإ  اوُِقلَْطنا 

ٌْلیَو ( 33  ) ٌْرفُص ٌَتلامِج  ُهَّنَأَک  ( 32  ) ِرْصَْقلاَک ٍرَرَِشب  یِمْرَت  اهَّنِإ  ( 31  ) ِبَهَّللا َنِم  ِینُْغی  َو ال  ٍلِیلَظ  ـال  ( 30  ) ٍبَعُـش ِثالَث  ِيذ  ٍّلِظ  یلِإ  اوُِقلَْطنا 
(34  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی 

َناک ْنِإَف  ( 38  ) َنِیلَّوَْألا َو  ْمُکانْعَمَج  ِلْصَْفلا  ُمْوَی  اذه  ( 37  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  ( 36  ) َنوُرِذَتْعَیَف ْمَُهل  ُنَذُْؤی  َو ال  ( 35  ) َنوُقِْطنَی ُمْوَی ال  اذه 
(39  ) ِنوُدیِکَف ٌْدیَک  ْمَُکل 

اَّنِإ ( 43  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ًائِینَه  اُوبَرْشا  َو  اُولُک  ( 42  ) َنوُهَتْشَی اَّمِم  َهِکاوَف  َو  ( 41  ) ٍنُویُع َو  ٍلالِظ  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ  ( 40  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو 
(44  ) َنِینِسْحُْملا يِزَْجن  َِکلذَک 

(48  ) َنوُعَکْرَی اوُعَکْرا ال  ُمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو  ( 47  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  ( 46  ) َنُومِرُْجم ْمُکَّنِإ  ًالِیلَق  اوُعَّتَمَت  َو  اُولُک  ( 45  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو 
(49  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو 

(50  ) َنُونِمُْؤی ُهَدَْعب  ٍثیِدَح  ِّيَِأبَف 
401 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

401 ص :  همجرت ..... :

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. یپایپ ناگداتسرف  هب  دنگوس 

. تخس ياهداب  دنت  و 
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[. اهربا  ] زاسهدنکارپ ياهداب  هب  دنگوس  و 
[. لطاب ّقح و   ] نازاس ادج  و 

. روآ یحو  ناگتشرف  هب ] دنگوس   ] و
. رادشه ای  تجح  مامت  يارب 

. تسا یندادخر  تسا ، هدش  هداد  هدعو  امش  هب  هچنآ  هک 
. دنوش هریت  ناگراتس  نوچ  سپ 

. دوش هتفاکش  نامسآ  نوچ  و 
. دور داب  رب  اههوک  نوچ  و 

. دننک نیعم  تاقیم  ار  ناربمایپ  نوچ  و 
؟ دوش هداد  نامز  زور  نیمادک  يارب 

. يرواد زور  يارب 
؟ تسیچ يرواد  زور  یناد  هچ  وت  و 

. نارکنم رب  ياو  زور  نینچ  رد 
؟ میدرکن دوبان  ار  ناینیشیپ  ایآ 

؟ میتخاسن ناور  ار  نانیسپاو  نانآ  لابند  هب  سپس 
. مینک راتفر  نینچ  ناراکهانگ  اب 

. نارکنم رب  ياو  زور  نینچ  رد 
؟ میاهدیرفاین رادقمیب  یبآ  زا  ار  امش  ایآ 

. میداد رارق  راوتسا  یهاگیاج  رد  ار  نآ  سپس  هک 
. نّیعم یماگنه  ات 

. میرگناماس کین  هچ  میداد و  ناماس  سپ 
. نارکنم رب  ياو  زور  نینچ  رد 
؟ میتخاسن ریگارف  ار  نیمز  ایآ 

. ناگدرم يارب  هچ  ناگدنز ، يارب  هچ 
نآ  رد  و 

402 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. میدناشون نیریش  یبآ  امش  هب  میدروآ و  دیدپ  دنلب  ياههوک 

. نارکنم رب  ياو  زور  نینچ  رد 
. دیورب دیدرکیم  شراکنا  هک  يزیچ  يوس  هب 

. دیورب هخاش  هس  ياراد  يدود  يوس  هب 
. درادیمزاب شتآ  بیهل  زا  هن  تسا و  رتسگهیاس  هن  هک 

. دنکارپیم رصق  نوچمه  ییاههرارش  نآ 
. دنتسه بات  هیس  درز  ینارتش  ییوگ 
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. نارکنم رب  ياو  زور  نینچ  رد 
. دنیوگن نخس  هک  تسا  يزور  نیا 

. دننک یهاوخ  رذع  هک  دنهدن  هزاجا  ناشیا  هب  و 
. نارکنم رب  ياو  زور  نینچ  رد 

. میاهدروآ درگ  ار  ناینیشیپ  امش و  تسا ، يرواد  زور  نیا 
. دیلاگسب نم  يارب  دیراد  یگنرین  رگا 

. نارکنم رب  ياو  زور  نینچ  رد 
. دنناراسهمشچ رانک ]  ] ناراسهیاس و رد  ناراگزیهرپ 

. تسا ناشهاوخلد  هک  ییاههویم  و 
. دیماشایب دیروخب و  ییاراوگ  هب  دیاهدرک ، هک  ییاهراک  رطاخ  هب 

. میهدیم ازج  ار  ناراکوکین  هنوگنیدب  ام 
. نارکنم رب  ياو  زور  نینچ  رد 

. دیراکهانگ امش  هک  ارچ  دیشاب ، دنمهرهب  یکدنا  دیروخب و 
. نارکنم رب  ياو  زور  نینچ  رد 

. دندرازگیمن زامن  دیرازگب ، زامن  بش  هتفگ  ناشیا  هب  نوچ  و 
. نارکنم رب  ياو  زور  نینچ  رد 

. دنروآیم نامیا  نآ  زا  سپ  نخس  نیمادک  هب  سپ 

402 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

مّنهج ایند و  لها  بیذعت  يارب  مه  رس  تشپ  هک  هدش  ریسفت  هدش  هداتـسرف  لسرم و  ياههکیالم  هب  تالـسرملا »  » ظفل ًافْرُع  ِتالَـسْرُْملا  َو 
ّرش و لها  هک  هنوگ  نیدب  دنوشیم ، هداتسرف  ناگدنب  هب  ناسحا  بوخ و  ياهراک  يارب  هک  دنتـسه  ییاههکیالم  دوصقم  ای  دنیآیم  سفن 

. دنیامن بیذعت  ار  داسف 
هب راعشا  يارب  تافص  نیب  رد  ءاف »  » ظفل لّلخت  دشابیم و  تاذ  کی  رب  دّدعتم  ياهتفـص  فطع  لیبق  زا  اههلمج  نیا  ًافْـصَع  ِتافِـصاْعلاَف 

تسا . داب  نداتسرف  زا  رتهب  بیذعت  ماقم  رد  نآ  نتشذگ  دنت  داب و  ندیزو  تّدش  ینعی  تفص  نیا  هک  تسا  نیا 
403 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. ناشتاناویح ندومن  دوبان  اهتعارز و  ندرک  دساف  ببس  هب  ایند  لها  بیذعت  تهج  هدش  هداتسرف  داب  هب  هدش  ریسفت  هیآ  نیا  و 
هک ییاههکیالم  دننکیم و  رشن  ناگدنب  ریاس  ایبنا و  بولق  رد  ار  مولع  هک  هدش  تمحر  يهکیالم  هب  ریسفت  تارـشان »  » ًارْـشَن ِتارِـشاَّنلا  َو 
هب ریسفت  دننایوریم و  ار  هایگ  هک  هدش  اهناراب  هب  ریسفت  دننکیم و  هدنکارپ  ار  اهربا  هک  هدش  تمحر  ياهداب  هب  ریـسفت  دنروآیم ، ار  ربا 

. دنهدیم رشن  ناگدنب  نیب  رد  ار  ماکحا  مولع و  هک  هدش  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  سوفن 
. دشابیم شلبق  ام  يهلمج  دننام  ریسفت  رد  زین  هلمج  نیا  ًاقْرَف  ِتاقِراْفلاَف 
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ار شعنص  رد  ادخ  تمکح  تردق و  روما  نیا  زا  کی  ره  هک  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  ای  اهناراب ، ای  اهربا  ای  اهداب  اههکیالم و  ًارْکِذ  ِتایِْقلُْملاَف 
. دروآیم ناسنا  دای  هب 

. دوشیم هدافتسا  زین  واو  ءاف و  اب  فطع  فالتخا  هجو  ترابع  ياههرقف  نایب  زا  و 
. دنیوگیم رکذ  ندیسرت  و  رذن »  » تهج زا  ای  ددرگ  ناشتاجن  ببس  رذع و  ات  دننکیم  رکذ  اقلا  ًارُْذن  َْوأ  ًارْذُع 

. دنشابیم لاح  ای  نآ  لوعفم  ای  ارکذ »  » ظفل زا  لدب  ظفل  ود  نیا  دوشیم و  اجر  فوخ و  يانعم  هب  ارذن  وأ  ارذع  يهملک ال  نیا  ربانب 
هدـنهد و میب  ياهباوخ  اهطـسب ، ضبق و  اهماهلا ، لیبق : زا  هدـش  ریـسفت  یناسنا  ریغـص  ملاع  رد  یهلا  تادراو  هب  تارقف  نیا  زین  یهاـگ  و 
هب هک  ییاـههکیالم  اـهینابرهم و  اهتردـق ، تـالایخ ، ینهذ ، تاروطخ  یهلا ، فاـطلا  اـب  ناـنآ  ناربـج  هدراو و  ياـهالب  هدـنهد و  هدژم 

اهتلاسر اهتّوبن و 
404 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دناهدش هداتسرف 
. تسا باقع  باوث و  ای  باسح  ثعب و  دنوشیم ، هداد  هدعو  هک  هچنآ  زا  دوصقم  تسا و  مسق  باوج  هملک  نیا  ٌِعقاَول  َنوُدَعُوت  امَّنِإ 

نآ ینعی ، تسا ، فوذحم  قباس  يهنیرق  هب  اذإ »  » باوج دورب و  نیب  زا  نانآ  رون  ای  دـنورب ، نیب  زا  اههراتـس  هک  هاگنآ  ْتَسِمُط  ُموُجُّنلا  اَذِإَف 
تـسا نکمم  مینادرگیم و  كاله  ار  نانآ  ام  تقو  نآ  ینعی ، قحال : يهنیرق  هب  اـی  دـیوشیم ، هداد  هدـعو  هک  هچنآ  دوشیم  قّقحم  تقو 

. دشاب لوق  ریدقت  هب  ْتَلِّجُأ » ٍمْوَی  ِّيَِأل  : » ادخ لوق  باوج 
. دوش هتفاکش  نامسآ  هک  هاگنآ  ْتَجُِرف و  ُءامَّسلا  اَذِإ  َو 

هک هاگنآ  ینعی ، اههوک ، يدوبان  ندش و  هدنکارپ  ینعی ، لابجلا ، فسن  تسا و  نآ  ندرب  نیب  زا  ندنک و  ءانبلا ، فسن  ْتَفُِسن  ُلابِْجلا  اَذِإ  َو 
. دوش هدنکارپ  اههوک 

ای تراشب  ای  تداهش  تهج  نالوسر  هک  هاگنآ  ینعی ، دوش ، نییعت  ینعی  هدش  هدناوخ  تتّقو »  » لصا قبط  تتّقأ »  » ظفل ْتَتِّقُأ و  ُلُسُّرلا  اَذِإ  َو 
. تسا تمایق  ای  ّجع )  ) مئاق روهظ  ماگنه  نآ  دسرب و  نانآ  روهظ  تقو  هک  هاگنآ  ای  دنوش ، رضاح  ندناسرت 

تسا و لوق  ریدـقت  هب  لسّرلا »  » زا لاح  ای  لوق ، ریدـقت  هب  اذإ »  » باوج تسا و  میخفت  بّجعت و  نتخیگنارب  يارب  ماهفتـسا  ْتَلِّجُأ  ٍمْوَی  ِّيَأـِل 
؟ هدش نّیعم  يزور  هچ  يارب  تمایق  زور  هک  ینادیم  ایآ  هدومرف : یلاعت  يادخ  هک  ایوگ  دشاب ، ماهفتسا  ریدقت  هب  فانیتسا  تسا  نکمم 

. هدش نّیعم  لصف  زور  يارب  ِلْصَْفلا  ِمْوَِیل 
. تسا یلاعت  يادخ  بناج  زا  باوج  هلمج  نیا 

405 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ینعی ینعی ، تسا ، لوق  ریدقت  هب  رّدقم  لاؤس  باوج  ای  لوق ، ریدقت  هب  ماهفتـسا  باوج  َنِیبِّذَکُْمِلل  ٍذـِئَمْوَی  ٌْلیَو  ِلْصَْفلا  ُمْوَی  ام  َكارْدَأ  ام  َو 

. ناگدننک بیذکت  رب  ياو  دوشیم : هتفگ  زور  نآ  رد 
؟ تسا هنوگچ  زور  نآ  رد  مدرم  لاح  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، لوق  ریدقت  نودب  تسا  رّدقم  لاؤس  باوج  ای 

. ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو  دومرف : سپ 
اب هک  مینکیم  يراک  نانآ  اب  دومرف : ینکیم ؟ راکچ  نانآ  اب  ایند  رد  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  َنِیلَّوَْألا  ِِکلُْهن  َْمل  َأ 

؟ میدرکن كاله  ار  ناینیشیپ  ایآ  میدرک ، ناگتشذگ 
. میدرک راتفر  هنوگ  نامه  رگید  ماوقا  زا  رگید  نیمرجم  رب  سپس  َنیِرِخْآلا و  ُمُهُِعْبُتن  َُّمث  نانآ !؟ ریغ  دومث و  داع ، حون ، موق  دننام 

نیا هیآ  يانعم  دـشاب و  کلهن »  » رب فطع  ات  هدـش  هدـناوخ  موزجم  دـشاب و  کلهن » ملأ   » رب فطع  ات  هدـش  هدـناوخ  عوفرم  مهعبتن »  » ظـفل
. دومث داع و  حون ، موق  دننام ، میدرکن ، كاله  ار  ناینیشیپ  ام  ایآ  تسا :
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. نوعرف بیعش و  طول ، موق  دننام ، میدرکن ؟ كاله  زین  ار  نارگید  نانآ  لابند  هب  ایآ 
. مینکیم راتفر  نینچ  نیا  زین  وت  موق  زا  نیمرجم  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  َنیِمِرْجُْملِاب  ُلَعْفَن  َِکلذَک 

رارکت ار  هلمج  نیا  اذل  تسا ، بولطم  يریگتخـس  دـیدهت و  دـیکأت ، رارکت ، مزلتـسم  مشخ  ماقم  رد  ظافلا  نوچ  َنِیبِّذَـکُْمِلل  ٍذـِئَمْوَی  ٌْلیَو 
. دومن

فیثک  یبآ  زا  ار  امش  ایآ  ٍنیِهَم  ٍءام  ْنِم  ْمُکُْقلَْخن  َْمل  َأ 
406 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

باوث و نودـب  ار  نانآ  دـهدیم و  ار  تّیمها  لامک  ناسنا  هب  دـنوادخ  هکنیا  رب  دـنکیم  تلـالد  هک  تساـهتمعن ، شرامـش  میدـیرفاین ؟
. دراذگیمن لمهم  باقع ،

مولعم و هزادنا  هب  میدرک و  تسرد  ار  امـش  سپـس  َنِیبِّذَـکُْمِلل  ٍذـِئَمْوَی  ٌْلیَو  َنوُرِداْقلا  َمِْعنَف  انْرَدَـقَف  ٍمُوْلعَم  ٍرَدَـق  یلِإ  ٍنیِکَم  ٍرارَق  ِیف  ُهاْنلَعَجَف 
. میاهدوب رداق  نآ  رب  هنوگچ ) هک   ) سپ میداد ، ياج  مارآ  یهاگیاج  رد  صّخشم 

. ناراگنا غورد  رب  زور  نیا  رد  ياو 
دـشاب دیاب  هک  روط  نآ  زا  ار  نآ  ینعی ، هتفکی ، هتفک »  » يهملک میتخاسن !؟ دیاش  دیاب و  هک  روط  نآ  ار  نیمز  ایآ  ًاتافِک  َضْرَْألا  ِلَعَْجن  َْمل  َأ 

ای ردصم ، اتافک »  » ظفل ای  دریگیم  رارق  اجنآ  رد  ءیـش  هک  تسا  ییاج  تافک »  » تسا و ءیـش  ضبق  نتفرگ و  ئیـشلا  تفک  دینادرگرب و 
: یلاعت يادخ  لوق  مود  لوعفم  ای  تسا ، لاح  ای  لعجن »  » لعف مّود  لوعفم  نآ  تسا و  فرظ  يانعم  هب  تفک »  » عمج ای  تفاک »  » عمج

. دنشابیم مدرم  زا  لاح  ینعی ، دنافوذحم ، لاح  بحاص  زا  لاح  اتاومأ » ءایحاف و   » ظفل لّوا  لامتحا  نیا  ربانب  تسا و  ًاتاْومَأ  َو  ًءایْحَأ 
تعارز نتشاک و  ندییور و  تّیحالص  نیمز  هک  تسا  نیا  رابتعا  هب  نیمز  ندوب  هدرم  هدنز و  دنـشابیم و  ضرألا »  » زا لاح  ظفل  ود  ره  ای 

. دشاب هتشادن  ّتیحالص  ای  دشاب  هتشاد  و 
يارب لوعفم  ظفل  ود  ره  ای  ناتـسمز ، لصف  دننام  هایگ  ندـینایورن  نامز  ای  راهب  لصف  دـننام  تسا  هایگ  ندـنایور  نامز  تقو و  رابتعا  هب  ای 

تسا . میخفت  تهج  ود  نآ  ندمآ  هرکن  تروص  نیا  رد  هک  دشابیم  اتافک » »
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. تساههدرم اههدنز و  زا  یضعب  اهناسنا  يهدرم  هدنز و  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ریکنت  ای 
. میداد رارق  تباث  دنلب و  اههوک  نآ  رد  ٍتاخِماش و  َیِساوَر  اهِیف  اْنلَعَج  َو 

نیدـب تقیقح  رد  هیآ  نوچ  دنتـسه ، َضْرَْألا » ِلَعَْجن  َْمل  َأ   » عومجم رب  فطع  مکانیقـسأ »  » و انلعج » و   » لعف ود  نیا  ًاـتاُرف  ًءاـم  ْمُکاْنیَقْـسَأ  َو 
. میدناشون اراوگ  لالز و  بآ  ار  امش  میداد و  رارق  دیاش  دیاب و  هک  روط  نآ  یفاک و  ار  نیمز  یمتح  روط  هب  تقیقح و  رد  ام  هک  تسانعم 

باذع يوس  هب  دوشیم : هتفگ  نانآ  هب  ینعی ، تسا  لوق  ریدقت  هب  رّدقم  لاؤس  باوج  ای  لاح  اوقلطنا »  » ظفل اوُِقلَْطنا  َنِیبِّذَکُْمِلل  ٍذـِئَمْوَی  ٌْلیَو 
. دیورب

. دیدرکیم بیذکت  ار  نآ  هک  دیورب  یباذع  يوس  هب  َنُوبِّذَُکت  ِِهب  ُْمْتنُک  ام  یلِإ 
. دشاب رّدقم  لاؤس  باوج  هک  هدش  هدناوخ  زین  رابخا  تروص  هب  هدش و  هدناوخ  رما  تروص  هب  اوقلطنإ »  » ظفل اوُِقلَْطنا 

. دیور مّنهج  كاندرد و  يهیاس  ریز  هب  ٍبَعُش  ِثالَث  ِيذ  ٍّلِظ  یلِإ 

407 ص :  بَعُش .....  ِثالَث  يِذ   » ریسفت رد  هخاش » هس  رد  سفن  خزود 

تسا نآ  شتآ  يهرارـش  زا  ياهلعـش  هبعـش و  دراو  تسپ  تشز و  فاصوا  زا  هچنآ  ره  تسا و  مّنهج  رهظم  ناسنا  يهراّما  سفن  هک  نادب 
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یناطیـش یعبـس و  یمیهب و  هناـگهس  ياوق  ناـمه  تساـهیتسپ  لـیاذر و  عیمج  لـصا  تسا و  شتآ  رد  لوخد  بّبـسم  هراـّما  سفن  نیمه 
دشابیم .

408 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ایند رد  ناسنا  هک  یمادام  دزوسیم و  هلیـسو  نادـب  تّیناسنا  هک  تسا ، نآ  زا  ییاهدود  مّنهج و  شتآ  زا  ییاههلعـش  هناـگهس  ياوق  نآ  و 

دوشیم مّسجم  وا  رب  دوب  ناهنپ  وا  زا  ایند  رد  هک  هچنآ  دریمیم  هک  هاگنآ  یلو  دنکیمن ، كرد  ار  شیوخ  نتخوس  تسا  هراّما  سفن  ریسا 
. ددرگیم رهاظ  وا  رب  نآ  ياههیاس  اهدود و  هناگهس و  ياههلعش  هجیتن  رد  و 

نیا دوب و  هیاس  نآ  رّخـسم  اـیند  رد  نوچ  دوریم ، هیاـس  نآ  يوس  هب  وا  ورب ، هیاـس  نیا  يوس  هب  دوشیم : هتفگ  ازهتـسا  باـب  زا  وا  هب  سپ 
: دومرف یلاعت  يادخ  اذل  درادن و  يدرس  یکنخ و  هیاس 

یمّهوت ّدر  نیا  درـس و  هن  تسا ، مرگ  نآ  تسا و  دود  يهیاس  نوچ  تسین  دـیامن  کنخ  دزادـنیب و  هیاس  هک  ياهیاس  تقیقح  رد  ٍلِیلَظ  ال 
. دیآیم دیدپ  هیاس  ّلظ و  ظفل  زا  هک  تسا 

. دزاس زاینیب  شتآ  ترارح  زا  هک  تسین  رگید  ياههیاس  دننام  هیاس  نیا  ِبَهَّللا  َنِم  ِینُْغی  َو ال 
. دنزاسیم زاینیب  باتفآ  ترارح  زا  اههیاس  ریاس  هک  روطنامه 

يانعم هب  هدش  هدـناوخ  داص  تکرح  اب  عیفر و  دـنلب و  لزنم  ینعی  هدـش  هدـناوخ  داص  نوکـس  اب  رـصقلا »  » ظفل ِرْـصَْقلاَک  ٍرَرَِـشب  یِمْرَت  اهَّنِإ 
. دشابیم نآ  يایاقب  تخرد و  لخن  يهشیر 

هب اـیند  رد  هناـگهس  ياوـق  هک  اریز  تسا ، بساـنم  اـجنیا  رد  یناـعم  نیا  يهـمه  تـسا و  هدـمآ  زین  رتـش  مدرم و  ياـهندرگ  ياـنعم  هـب  و 
. دنکیم ادیپ  مّسجت  گرزب  ياههلعش  رد  ترخآ  رد  دوشیم و  هداد  تبسن  اهّتینانا  اهوزرآ و  ینهذ ، تاروطخ 

دنتسه . درز  ینارتش  اههرارش  ای  رصق  هک  يوگ  ُهَّنَأَک 
409 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

عمج نآ  يهّمض  میج و  يهرـسک  اب  ۀلامج »  » نآ يهّمـض  میج و  يهرـسک  اب  تالامج »  » تسا و لمج »  » عمج ۀلامج »  » ظفل ٌْرفُـص  ٌَتلامِج 
. تسا لمج  عمج  میج  يهناگهس  تاکرح  اب  تالامج »  » و ۀلامج »  » هچ دشابیم ، لمج » »

لاؤس و دنیوگیم و  نخـس  مدرم  اهزور  نآ  زا  یـضعب  رد  تسا و  رایـسب  ترخآ  ماّیا  هک  نادب  َنوُقِْطنَی  ُمْوَی ال  اذه  َنِیبِّذَکُْمِلل  ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو 
. دنیوگیمن نخس  اهزور  نآ  زا  یضعب  رد  دنیامنیم و  عّرضت  دننکیم و  تساوخرد 

. درادن یتافانم  دنراد  نانآ  قاطنتسا  دنتفگ و  نخس  رب  تلالد  هک  يرابخا  تایآ و  ریاس  اب  هیآ  نیا  سپ 
. دنهدیمن یهاوخرذع  نتفگ و  نخس  هزاجا  نانآ  هب  َنوُرِذَتْعَیَف و  ْمَُهل  ُنَذُْؤی  َو ال 

نامز ای  مّنهج ، تشهب و  لها  ای  رفاک ، نمؤم و  ای  لطبم  ّقحم و  نیب  ییادج  لصف و  زور  زور ، نآ  ِلْصَْفلا  ُمْوَی  اذه  َنِیبِّذَکُْمِلل  ٍذـِئَمْوَی  ٌْلیَو 
. تسا مکح  يرواد 

. تسا فانیتسا  ای  لاح  ترابع  نیا  مینکیم . عمج  ار  ناگتشذگ  امش و  زور  نآ  رد  َنِیلَّوَْألا  َو  ْمُکانْعَمَج 
هلمج نیا  دیدرکیم و  هلیح  نم  نانیـشناج  يهراب  رد  ایند  رد  هک  روطنامه  دیربب  راک  هب  دیراد  ياهلیح  رگا  ِنوُدـیِکَف  ٌدـْیَک  ْمَُکل  َناک  ْنِإَف 

. تسازهتسا ییاناوتان و  رب  ینبم 
بیذـکت لاـح  نیا  هدـش : هتفگ  هک  ییوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤـس  باوـج  هلمج  نیا  ٍنوـُیُع  َو  ٍلـالِظ  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ  َنِیبِّذَـکُْمِلل  ٍذـِئَمْوَی  ٌلـْیَو 

نالوسر  بیذکت  زا  هک  نانآ  نیقّتم و  لاح  تسا  هنوگچ  سپ  تسا ، ناگدننک 
410 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنشابیم قشع  ياههمشچ  و  تمحر )  ) هیاس ریز  رد  دیامرفیم : هک  دندرک ؟ زیهرپ  رشح  ای 
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اهتـشا هچ  ره  تفرعم )  ) اـههویم و  تسا . لوق  ریدـقت  هب  فاـنیتسا  هلمج  نیا  َنُولَمْعَت  ُْمْتنُک  اـِمب  ًاـئِینَه  اُوبَرْـشا  َو  اُولُک  َنوُهَتْـشَی  اَّمِم  َهِکاوَف  َو 
. دیدرکیم لمع  هچنآ  هب  داب  ناتیاراوگ  دیماشایب  دیروخب و  دنونشیم : هک  یلاح  رد  دنراد ،

. میهدیم شاداپ  ار  ناراکوکین  نینچ  نیا  هّتبلا  َنِیبِّذَکُْمِلل  ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  َنِینِسْحُْملا  يِزَْجن  َِکلذَک  اَّنِإ 
بیذـکت رکذ  دومن و  رارکت  اجنیا  ار  هملک  نیا  اذـل  تسا  ناگدـننک  بیذـکت  دـیدهت  تهج  هروس  نیا  نوچ  ناگدـننک  بیذـکت  رب  ياو 

: دیوگب هک  دوب  نینچ  بسانتم  هکنآ  اب  درکن  رکذ  ار  نیقّتم  دروآ و  هرابود  ار  ناگدننک 
(. يزور نینچ  رد  ناراگزیهرپ  لاح  هب  اشوخ  « ) نیقّتملل ذئموی  یبوط  »

. دیربب كدنا  يهرهب  ایند  رد  دیروخب و  نانزغورد  يا  ینعی  تسا  لوق  ریدقت  هب  لاح  ای  فانیتسا  هلمج  نیا  اًلِیلَق  اوُعَّتَمَت  َو  اُولُک 
. دیراکدب رایسب  امش  هک  َنُومِرُْجم  ْمُکَّنِإ 

. دوشیم هدافتسا  اوُعَّتَمَت » َو  اُولُک  : » یلاعت يادخ  لوق  زا  هک  تسا  يدیدهت  لیلعت  هلمج  نیا 
نینچ نانآ  لاح  ینعی ، تسا ، باطخ  زا  تافتلا  لاح و  ای  دـشابیم ، نومرجم »  » رب فطع  هلمج  نیا  ُمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو  َنِیبِّذَـکُْمِلل  ٍذـِئَمْوَی  ٌْلیَو 

. دوش هتفگ  یتقو  هک  تسا 
هیلع هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دوب  ماگنه  نآ  هدش و  لزان  فیقث  يهراب  رد  هیآ  نیا  هدش  هتفگ  هچنانچ  دیناوخب ، زامن  َنوُعَکْرَی  اوُعَکْرا ال 

هب  رما  ار  نانآ  هلآ  و 
411 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا راع  ام  رب  نآ  هک  مینکیمن  عوکر  میوشیمن و  مخ  ام  دنتفگ : نانآ  درک و  زامن 
. دوش میلست  دینک و  عضاوت  هک  دشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  و 

يادخ هچنانچ  دـننک ، هدجـس  دـنناوتیمن  نانآ  دـینک و  هدجـس  دوشیم  هتفگ  نانآ  هب  تمایق  رد  هک  دـشاب  نیا  هیآ  يانعم  تسا  نکمم  و 
«. َنوُعیِطَتْسَی الَف  ِدوُجُّسلا  َیلِإ  َنْوَعُْدی  َو  : » دومرف یلاعت 

باوث و باسح ، رـشح ، ترخآ ، رما  زا  متفگ  وت  هب  نم  هکنآ  زا  دـعب  ای  نآرق  زا  دـعب  َنُونِمُْؤی  ُهَدـَْعب  ٍثیِدَـح  ِّيَِأبَف  َنِیبِّذَـکُْمِلل  ٍذـِئَمْوَی  ٌْلیَو 
ام روتـسم  کبیع  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  لاق  دـنروآیم !؟ نامیا  نخـس  ثیدـح و  هچ  هب  زور  نیا  زا  دـعب  ای  تیالو ، ثیدـح  زا  دـعب  ای  باقع 

. تسا نابنج  تتخب  ات  تسا  ناهن  تبیع  كّدج  كدعسأ 
تخرد رب  هدز  مرک  رمث  نوچ  تخب  يرای  هب  تسا  ناهن  بیع 

هّرس ج 21 ص 91 و 92 سّدق  ییوخ  يهمالع  ۀعاربلا  جاهنم 
412 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

412 ص :  أبّنلا .....  ةروس 

هراشا

. تسا هیآ  کی  لهچ و  رب  لمتشم  یّکم و  هروس  نیا  يهمه  دوشیم و  هدیمان  زین  لؤاست  تارصعم و  ّمع ، يهروس  مان  هب  هروس  نیا 

412 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 1  (: 78  ) إبنلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
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(4  ) َنوُمَْلعَیَس َّالَک  ( 3  ) َنوُِفلَتُْخم ِهِیف  ْمُه  يِذَّلا  ( 2  ) ِمیِظَْعلا ِإَبَّنلا  ِنَع  ( 1  ) َنُولَءاسَتَی َّمَع 
(9  ) ًاتابُس ْمُکَمْوَن  اْنلَعَج  َو  ( 8  ) ًاجاوْزَأ ْمُکانْقَلَخ  َو  ( 7  ) ًاداتْوَأ َلابِْجلا  َو  ( 6  ) ًاداهِم َضْرَْألا  ِلَعَْجن  َْمل  َأ  ( 5  ) َنوُمَْلعَیَس َّالَک  َُّمث 

ِتارِصْعُْملا َنِم  اْنلَْزنَأ  َو  ( 13  ) ًاجاَّهَو ًاجارِس  اْنلَعَج  َو  ( 12  ) ًادادِش ًاْعبَس  ْمُکَقْوَف  اْنیََنب  َو  ( 11  ) ًاشاعَم َراهَّنلا  اَْنلَعَج  َو  ( 10  ) ًاساِبل َْلیَّللا  اَْنلَعَج  َو 
(14  ) ًاجاََّجث ًءام 

ُءامَّسلا ِتَِحُتف  َو  ( 18  ) ًاجاْوفَأ َنُوتْأَتَف  ِروُّصلا  ِیف  ُخَْفُنی  َمْوَی  ( 17  ) ًاتاقیِم َناک  ِلْصَْفلا  َمْوَی  َّنِإ  ( 16  ) ًافاْفلَأ ٍتاَّنَج  َو  ( 15  ) ًاتابَن َو  ابَح  ِِهب  َجِرُْخِنل 
(19  ) ًاباْوبَأ َْتناکَف 

َو ال ًادَْرب  اهِیف  َنُوقوُذَـی  ال  ( 23  ) ًاباقْحَأ اهِیف  َنِیِثبال  ( 22  ) ًابآَم َنیِغاَّطِلل  ( 21  ) ًاداصِْرم َْتناـک  َمَّنَهَج  َّنِإ  ( 20  ) ًابارَس َْتناکَف  ُلابِْجلا  ِتَرِّیُـس  َو 
(24  ) ًابارَش

(29  ) ًاباتِک ُهاْنیَصْحَأ  ٍءْیَش  َّلُک  َو  ( 28  ) ًاباَّذِک اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َو  ( 27  ) ًاباسِح َنوُجْرَی  اُوناک ال  ْمُهَّنِإ  ( 26  ) ًاقافِو ًءازَج  ( 25  ) ًاقاَّسَغ َو  ًامیِمَح  َّالِإ 
(34  ) ًاقاهِد ًاسْأَک  َو  ( 33  ) ًاباْرتَأ َبِعاوَک  َو  ( 32  ) ًابانْعَأ َو  َِقئادَح  ( 31  ) ًازافَم َنیِقَّتُْمِلل  َّنِإ  ( 30  ) ًاباذَع َّالِإ  ْمُکَدیَِزن  ْنَلَف  اُوقوُذَف 

ُْهنِم َنوُِکلْمَی  ِنمْحَّرلا ال  اَمُهَْنَیب  اـم  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِّبَر  ( 36  ) ًاباسِح ًءاـطَع  َکِّبَر  ْنِم  ًءازَج  ( 35  ) ًاباَّذِـک َو ال  ًاْوَغل  اهِیف  َنوُعَمْـسَی  ال 
یلِإ َذَخَّتا  َءاش  ْنَمَف  ُّقَْحلا  ُمْوَْیلا  َِکلذ  ( 38  ) ًاباوَص َلاق  َو  ُنمْحَّرلا  َُهل  َنِذَأ  ْنَم  َّالِإ  َنوُمَّلَکَتَی  افَص ال  ُۀَِکئالَْملا  َو  ُحوُّرلا  ُموُقَی  َمْوَی  ( 37  ) ًاباطِخ

(39  ) ًابآَم ِهِّبَر 
(40  ) ًاباُرت ُْتنُک  ِینَْتَیل  ای  ُِرفاْکلا  ُلوُقَی  َو  ُهادَی  ْتَمَّدَق  ام  ُءْرَْملا  ُرُْظنَی  َمْوَی  ًابیِرَق  ًاباذَع  ْمُکانْرَْذنَأ  اَّنِإ 

413 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

413 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
.؟ دنسرپیم رگیدمه  زا  هچ  زا 

. گرزب ربخ  زا 
. دنراد فالتخا  نآ  رد  ناشیا  هکنامه 

. دننادب هک  ادوز  تسین ، نینچ 
. دننادب هک  ادوز  تسین  نینچ  زاب 

؟ میاهتخاسن زادنا  ریز  ار  نیمز  ایآ 
. اهخیم دننام  ار  اههوک  و 

. میاهدیرفآ نوگانوگ ] ي   ] اهتفج تروص  هب  ار  امش  و 
. میاهدنادرگ شمارآ  يهیام  ار  ناتباوخ  و 

. میاهتخاسن یششوپ  نوچمه  ار  بش  و 
. میاهداد رارق  شاعم  شالت  تقو  ار  زور  و 

. میاهتشارفارب راوتسا  نامسآ  تفه  ناتزارف  رب  و 
. میاهدروآ دیدپ  ناشخرد  یغارچ  و 

. میاهداتسرف ورف  نازیر  یبآ  اهربا  زا  و 
. میروآرب هایگ  هناد و  نادب  ات 
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. هوبنا ییاهناتسوب  و 
. تسا نّیعم  یماگنه  يرواد ، زور  نامگیب 

. دییایب هورگ  هورگ  امش  هاگنآ  دوش ، هدیمد  روص  رد  هک  يزور 
. دشاب هزاورد  هزاورد - دوش و  هدوشگ  نامسآ  و 
. دشاب یبارس  نوچ  دوش و  هدرک  ناور  اههوک  و 

. تسا یهاگنیمک  مّنهج  نامگیب 
. تسا ناشکرس  ناگتسشنزاب  و 

. دنرب رس  هب  نآ  رد  یناراگزور  هک 
دنشچ . ياهباشون  هن  دننیب  یکنخ  هن  نآ  رد 

414 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. هباکرچ شوج و  بآ  رگم 

. تسا ناشیا ] لامعا   ] قفاوم ییازج  هک 
. دنتشادیمن دیما  ار  یباتک  باسح و  نانآ 
. دندرکیم بیذکت  تخس  ار  ام  تایآ  و 

. میاهدروآ رامش  هب  ياهمان  رد  ار  يزیچ  ره  و 
. مییازفایمن ناتباذع  هب  زج  زگره  هک  دیشچب  سپ 

: تسا يراگتسر  ار  ناراگزیهرپ  نامگیب 
. روگنا ناتخرد  اهناتسوب و 

. لاسمه ناتسپ  ران  نایروح ]  ] و
. راشرس ياهماج  و 

. یغورد هن  دنوشب و  هدوهیب  نخس ]  ] هن اجنآ  رد 
. تسا هدنسب  یششخب  تراگدرورپ و  يوس  زا  تسا  یشاداپ 

. دنرادن نتفگ  نخس  يهزاجا  وا  بناج  زا  تسا ، نامحر  يادخ  هک  اهنآ  نیب  ام  نیمز و  اهنامسآ و  راگدرورپ 
نخس دیوگ ، باوص  دهد و  هزاجا  وا  هب  نامحر  دنوادخ  هک  یسک  زج  کی  چیه  دنتسیا . فص  هب  ناگتـشرف  و  لیئربج ]  ] حور هک  يزور 

. دنیوگن
. دیوجب شیوخ  راگدرورپ  يوس  هب  یهاگتشگزاب  دهاوخ  هک  ره  سپ  تسا . یعقاو  زور  نیا 

درگنب و تسا ، هداتـسرف  شیپ  شیوخ  ناتـسد  هب  هچنآ  هجیتن ]  ] هب یناسنا  ره  هک  يزور  زا ] ، ] میداد رادشه  کیدزن  یباذـع  زا  ار  امـش  ام 
. مدوب كاخ  نم  شاک  دیوگ  ترسح ] رس  زا   ] رفاک

414 ص :  ریسفت ..... 

. دوشیم لاؤس  نآ  زا  هک  هچنآ  نداد  ناشن  گرزب  يارب  تسا  ماهفتسا  هلمج  نیا  َنُولَءاسَتَی  َّمَع 
هراب رد  اـی  دـندرکیم ، لاؤس  نآ  باـقع  باوث و  ثعب ، زا  نآ ، تاـمالع  تماـیق و  زا  نآ ، تافـص  أدـبم و  زا  دوخ  نیب  رد  اـهنآ  هک  اریز ،

فالتخا هک  تسا  یگرزب  ربخ  تیالو  هچ  دومن ، هراشا  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هکنآ  زا  سپ  دندرکیم ، شـسرپ  تیالو 
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شتآ تشهب و  لها  نیب  قراف  هک  تسا  تیالو  هچ  دنوش ، دیدهت  مدرم  نآ  كرت  هب  تسا  هتسیاش  هک  تسا  يربخ  دوشیم و  عقاو  نآ  رد 
. تسا

دوش و جراخ  تیالو  زا  هک  یسک  دوشیم و  تشهب  لخاد  ّکش  نودب  دیسر  ترخآ  هب  تیالو  اب  درک و  لوبق  ار  تیالو  هک  یـسک  نوچ 
ددرگیم . شتآ  لخاد  دسرب  ترخآ  هب  تیالو  زا  جورخ  اب 

415 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دریگب هزور  اهزور  دشاب و  تدابع  لاح  رد  رادیب و  اهبش  نادوان و  ریز  زییاپ  داتفه  هک  دناسرب  يّدح  هب  ار  ادـخ  تدابع  یـسک  رگا  اریز 

ار یتّما  دـنکیمن  اـیح  دـنوادخ  دزادـنایم و  شتآ  رد  شیور  رب  ار  وا  دـنوادخ  دـشابن  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  تیـالو  ياراد  و 
. دناهداهن روج  ماما  تماما  هب  ندرگ  هک  دنک  باذع 

، دناهداهن ندرگ  لداع  ماما  تماما  هب  هک  دنک  باذع  ار  یتّما  دـنکیم  ایح  دـنوادخ  دنـشاب ، راکوکین  شیوخ  لامعا  رد  تّما  نآ  هچ  رگا 
. دنشاب رجاف  لمع  رد  تّما  نآ  هچ  رگا 

نیا هب  تسا و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  يهراـب  رد  هیآ  نیا  دوـمرف : دـش ، لاؤـس  َنُولَءاـسَتَی » َّمَع   » ریـسفت زا  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  و 
. تسا هدش  دراو  يرایسب  رابخا  نومضم 

هب ّقلعتم  ای  تسا ، هّللا »  » زا باوج  فوذـحم و  هب  قّلعتم  ای  ماهفتـسا ، فرح  ریدـقت  هب  ّمع »  » زا لدـب  ِمیِظَْعلا » ِإَبَّنلا   » يهملک ِمیِظَْعلا  ِإَـبَّنلا  ِنَع 
. دنکیم ریسفت  ار  نآ  روکذم  ظفل  هک  تسا  فوذحم  هب  ّقلعتم  ّمع »  » دشابیم و نولءاستی » »

رارق راکنا  دروم  دیابن  ای  دوش ، عقاو  فالتخا  نآ  رد  دـیابن  هک  تسا  يرما  نآ  هچ  دومن ، فالتخا  دـیابن  زگره  اَّلَک  َنوُِفلَتُْخم  ِهِیف  ْمُه  يِذَّلا 
. راکنا رارقا و  اب  رگم  دوشیمن  قّقحم  فالتخا  نوچ  دوشیم ، هدافتسا  فالتخا  زا  انعم  نیا  هک  دریگ 

. تسا يربک  تمایق  زور  ای  گرم  تقو  نآ  دوش و  هتشادرب  اههدید  زا  اهباجح  هک  یماگنه  دنمهفیم ، يدوز  هب  َنوُمَْلعَیَس 
طسو  تسا و  لّوا  يهلمج  دیکات  هلمج  نیا  َنوُمَْلعَیَس  اَّلَک  َُّمث 

416 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا دیکات  رد  هغلابم  يارب  ّمث »  » ظفل نتفرگ  رارق 

؟ تسا هدادن  رارق  تیالو  رب  یلیلد  شناگدنب  يارب  دنوادخ  ایآ  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  ًاداهِم  َضْرَْألا  ِلَعْجَن  َْمل  َأ 
؟ تسا هدادن  رارق  باقع  باوث و  باسح ، رشح ، رب  یلیلد  ای 

؟ تسا هدادن  رارق  ّیلو  نانآ  يارب  دنوادخ  ایآ  تسا : هدومرف  ای 
ار نانآ  هنوگچ  ای  میدادـن ، رارق  بلطم  نیا  رب  یلیلد  ام  هنوگچ  دومرف : یلاعت  يادـخ  سپ  دـشابیمن ؟ باسح  رـشح و  ناـنآ  يارب  اـیآ  اـی 
میراذـگیم و لمهم  ار  نانآ  هنوگچ  ای  میدادـن !؟ رارق  نانآ  يارب  یماـما  ّیلو و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  زا  دـعب  میتشاذـگ و  لـمهم 

مهارف ار  نانآ  ياقب  دوجو و  بابـسا  عیمج  ای  میتشاذـگن ، لمهم  ار  نانآ  ام  دـندوبن  چـیه  یتقو  هک  یلاـح  رد  مینادرگیمن  هدـنز  هراـبود 
. میدومن

ات میداد  رارق  ّثنؤم  رّکذم و  زا  تفج  جوز و  ار  امـش  میتخاس و  نآ  نابهگن  اهخـیم  نوچ  ار  اههوک  ًاجاوْزَأ و  ْمُکانْقَلَخ  َو  ًاداتْوَأ  َلابِْجلا  َو 
ات میداد  رارق  فنـص  فنـص  ار  امـش  ای  ددرگ ، نکمم  لسانت  دـّلوت و  دیـشاب و  هتـشاد  شمارآ  نوکـس و  دـینک و  ادـیپ  سنا  رگیدـمه  هب 

. دیزاس فرطرب  ار  رگیدمه  تاجایتحا  دیسانشب و  ار  رگیدمه 
. میداد رارق  اهیگتسخ  اهراک و  زا  عاطقنا  بجوم  ای  یتحار  يارب  ار  امش  باوخ  ًاتابُس و  ْمُکَمَْون  اْنلَعَج  َو 

. دناشوپیم ار  یتروع  ره  هک  میداد ، رارق  یششوپ  ار  بش  ًاساِبل و  َْلیَّللا  اَْنلَعَج  َو 
میداد . رارق  امش  شاعم  بلط  ببس  ای  امش  يدنمهرهب  تقو  ار  زور  ًاشاعَم و  َراهَّنلا  اَْنلَعَج  َو 
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رارق اهنآ  رد  یناگراتس  تسین و  نتفر  نیب  زا  یگراپ و  لباق  هک  میداهن  انب  مکحم  نامسآ  تفه  امش  يالاب  رب  ًادادِش و  ًاْعبَس  ْمُکَقْوَف  اْنیََنب  َو 

. دوشیم قّقحم  اهنآ  يهلیسو  هب  امش  یگدنز  اقب و  هک  میداد 
. تسین نکمم  نآ  نودب  امش  ياقب  دوجو و  هک  میدیرفآ  ناشخرد  غارچ  نوچ  ار  اهنآ  ًاجاَّهَو و  ًاجارِس  اْنلَعَج  َو 

هک تسا  داب  دوصقم  ای  دناهدش ، هدرـشف  مکارتم و  داب  امرـس و  ببـس  هب  هک  تسا  ییاهربا  تارـصعم »  » زا دوصقم  ِتارِـصْعُْملا  َنِم  اْنلَْزنَأ  َو 
. دهدیم راشف  ار  اهربا 

انلزنأ  » دـنوشیم و ناراـب  لوزن  ببــس  اـهداب  هـک  تساـهرابغ ، يهدــنروآ  راـشف  راـبغ و  درگ و  لاـح  هـک  تـسا  ییاـهداب  دوـصقم  اـی  و 
. دنکیم دییأت  ار  ریخا  يانعم  تئارق  نیا  هک  تسا  هدش  هدناوخ  زین  تارصعملاب »

. دراد یگتسب  نآ  هب  امش  یگدنز  تایح  تسا و  ناور  امش  ياهغاب  اهتعارز و  عضاوم  هب  هک  لاّیس  بآ  ًاجاَّجَث  ًءام 
امش يارب  نآ  زا  ات  ددرگ  نیمأت  امش  تاناویح  يزور  امـش و  يزور  ات  میروآ  نوریب  امـش  رب  هناد  بآ  يهلیـسو  هب  ات  ًاتابَن  َو  ابَح  ِِهب  َجِرُْخِنل 

. مینایورب هایگ 
« ءاّفلا  » عمج فافلا »  » تسا و هّمـض  اب  ای  هحتف  هرـسک و  اب  ّفل »  » نآ ردـصم  تسا و  هدـیچیپ  مه  رد  ناتخرد  فافلأ »  » ظفل ًافاْفلَأ  ٍتاَّنَج  َو 

. دوشیم عمجلا  عمج  تروص  نیا  رد  هک  تسا ،
لمهم باوـث  باـقع و  باـسح و  نودـب  ار  ناـنیا  رگا  هدـش : هتفگ  هـک  اـیوگ  تـسا ، رّدـقم  لاؤـس  باوـج  ًاـتاقیِم  َناـک  ِلْـصَْفلا  َمْوَـی  َّنِإ 

تسه ؟ نانآ  يارب  يدعوم  ایآ  يراذگیمن 
418 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نانآ دعوم  لصف  زور  یلب  دومرف : هک  تسه ؟ ياهدـعو  تقو و  ّیلو  نآ  روهظ  يارب  ایآ  يراذـگیمن  سییر  ّیلو و  نودـب  ار  نانآ  رگا  ای 
. تسا

. دشابیم هدش ، كاله  زا  هتفای  تاجن  لطبم و  زا  ّقحم  ندش  ادج  زور  ای  ندب  زا  حور  جورخ  زور  لصف  زور  زا  دوصقم  و 
. دوش هدیمد  روص  رد  هک  زور  ینعی ، تسا ، مّود  حفن  ای  لّوا  حفن  دوصقم  ِروُّصلا  ِیف  ُخَْفُنی  َمْوَی 

هک تسا  نیا  هب  راعـشا  يارب  ای  تسا ، قّقحم  نآ  عوقو  نوچ  دروآ ، یـضام  ار  تحتف )  ) لعف ًاباْوبَأ  َْتناکَف  ُءامَّسلا  ِتَِحُتف  َو  ًاجاْوفَأ  َنُوتْأَـتَف 
. دوشیم هدید  هتسویپ  هتسب و  يرهاظ  ياهرظن  بسح  رب  تسا و  هدوب  قّشنم  زاب و  شتقلخ  لّوا  زا  نامسآ 

ندوب اهرد  باوبا و  ياـنعم  دـنکیم و  ادـیپ  قاقـشنا  ناـکما  بوجو و  دوجو و  تّیهاـم و  هب  هک  تسا  بّکرم  جوز  کـی  نکمم  ره  اریز 
ّتیشم ملاع  نامه  هک  دنتـسه  وا  لعف  بیغ و  باوبا  حاورا  ملاع  ياهنامـسآ  هچنانچ  تسا ، توکلم  باوبا  نامـسآ  هک  تسا  نیا  نامـسآ 

. تسا
اهربا دـننام  يرهوج  دّدـجت  ياضتقم  هب  اهنآ  هک  یلاح  رد  دنتـسه  تباث  اههوک  هک  ینکیم  نامگ  وت  ًابارَـس و  َْتناـکَف  ُلاـبِْجلا  ِتَرِّیُـس  َو 

. دنراد تکرح 
تـسا نینچمه  دنتـسین و  نینچ  هک  یلاح  رد  دـنوشیم  هدـید  دـماج  تباث و  گرزب و  اههوک  هک  تسا  تهج  نآ  زا  اههوک  ندوب  بارس 

. دنتسین نینچ  هک  یلاح  رد  دنتسه ، یتاّیسفن  ياراد  هک  دنوشیم  هدید  دوجو  رد  ّلقتسم  يایشا  اهنآ  هک  ایشا  دوجو  ّتینا و  ياههوک  لاح 
اههدش  تبوقع  زا  یهورگ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  زا  يربخ  رد  جاوفا »  » ظفل و 

419 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدش  ریسفت  دنتسه ، ناراکدب  فانصا  زا  هک 

هک ییوگ  دننیـشنیم ، نمـشد  نیمک  رد  هک  تسا  ییاج  اـی  هار  داـصرم »  » دوب و وا  بقارم  ینعی  هدـصر »  » ظـفل ًاداـصْرِم  َْتناـک  َمَّنَهَج  َّنِإ 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3497 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنتسه ادخ  يایلوا  نانمشد  نیمک  رد  مّنهج  نانابهگن 
؟ دننکیم هچ  نانآ  اب  دنروآیم  هورگ  هورگ  ار  نانآ  هکنآ  زا  سپ  هدش  هتفگ  هک  ییوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  و 

رد درک و  ّولغ  رفک  رد  دمآ و  الاب  تفر ، رس  رگید  زا  ینعی ، ود ، ره  رد  هرسک  هّمض و  اب  انایغط  ایغط و  یـضر »  » دننام یغط »  » ًابآَم َنیِغاَّطِلل 
. دشابیم هّمض  اب  اناوغط » وغطی و  اغط   » دومن و فارسا  ملظ  یصاعم و 

اهلاس لاس و  رهد و  يانعم  هب  تسا و  رتشیب  ای  لاس  داتشه  نآ  هّمـض و  ود  هّمـض و  کی  اب  بقح »  » عمج باقحأ »  » ظفل ًاباقْحَأ  اهِیف  َنِیِثبال 
. دشابیم زین 

يرگید بقح  درذگیم  هک  لاس ) داتشه   ) بقح ره  هک  تسا  نیا  اهلاس  تروص  هب  ندنام  ندرک و  گنرد  زا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  و 
. تسا هدش  ریسفت  ترخآ  ياهلاس  زا  لاس  داتشه  هب  بقح  دیآیم و 

زور تصش  دصیس و  لاس  ره  لاس و  داتفه  زییاپ  ره  تسا و  زییاپ  داتفه  یبقح  ره  تسا و  بقح  راهچ  یـس و  باقحا  دناهتفگ : یـضعب  و 
. دشابیم لاس  رازهکی  زور  ره  و 

، دنـشچیم بارـش  هن  دـنراد و  یکنخ  هن  اجنآ  رد  هک  دـننامیم  فصو  نیا  اب  اهلاس  مّنهج  رد  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دـناهتفگ : یـضعب 
. دنشچیم ار  باذع  عاونا  قاّسغ  میمح و  زا  ریغ  دننامیم و  اجنآ  سپس 

شتآ . رد  نانآ  ندرک  گنرد  نایب  هن  تسا  باذع  عاونا  تیقوت  نایب  هیآ  نیا  ربانب 
420 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

، دهاکب نانآ  شطع  زا  هک  یبارـش  هن  دـناسرب و  نانآ  هب  يدوس  شتآ  ترارح  زا  هک  يدرـس  یکنخ و  هن  ًابارَـش  َو ال  ًادَْرب  اهِیف  َنُوقوُذَـی  ال 
. دشاب باوخ  درب »  » زا دوصقم  تسا  نکمم  دناهتفگ  یضعب  هکنانچ  دنشچیمن .

. دشاب دیدش  نآ  ترارح  هک  مرگ  بآ  ًامیِمَح  اَّلِإ 
. دوشیم جراخ  شتآ  لها  مخز  زا  هک  تسا  یبآ  ای  تسا  شتآ  لها  مخز  كرچ  قاّسغ »  » ظفل ًاقاَّسَغ  َو 

ای ءازج » نوزاـجی  ، » ینعی تسا ، فوذـحم  لـعف  قلطم  لوعفم  اـی  تسا  اـقاّسغ » اـمیمح و   » فصو اـی  هل ، لوـعفم  ءازج »  » ظـفل ًاـقافِو  ًءازَج 
. دهدیم ناشلامعا  قفاوم  يازج  نانآ  هب  دنوادخ  ینعی ، ءازج » هّللا  مهیزجی  »

. دناهتفگ یضعب  هچنانچ  دنرادن ، باسح  زا  سرت  ای  دنتسین  باسح  رشح و  هب  دقتعم  نانیا  ًاباسِح  َنوُجْرَی  اُوناک ال  ْمُهَّنِإ 
هیلع یلع  اههناشن ، نآ  نیرتگرزب  دنتـسه و  تایآ  هک  تهج  نآ  زا  دـندرک  بیذـکت  ار  اـم  ياـههناشن  تاـیآ و  ًاباَّذِـک و  اـِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َو 

. تسا مالّسلا 
. دندروآ اج  هب  هک  تسا  نانآ  لامعا  میدرک  شرامش  ار  اهنآ  ام  هک  ییاهزیچ  زا  ُهاْنیَصْحَأ و  ٍءْیَش  َّلُک  َو 

. تسا هدش  هتشون  ام  دزن  زیچ  ره  هک  یلاح  رد  ای  میدرک ، شرامش  یباتک  رد  ار  يزیچ  ره  ًاباتِک 
. دیشچب وگب : ینعی ، تسا ، ریدقت  رد  لوق »  » ظفل اجنیا  اُوقوُذَف 

لاح  يهراب  رد  دش  هتفگ  هک  هچنآ  هدش : هتفگ  هک  ییوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  ًازافَم  َنیِقَّتُْمِلل  َّنِإ  ًاباذَع  اَّلِإ  ْمُکَدیَِزن  ْنَلَف 
421 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا میظع  أبن  هب  ناگدننک  بیذکت 

تکاله رد  تسا و  يراگتـسر  زوف و  ّلحم  ای  تاجن  زوف و  يانعم  هب  زافم »  » ظفل و  تسا ؟ هنوگچ  تیالو  هب  ناگدننک  قیدصت  لاح  سپ 
. دوشیم لامعتسا  زین  هدنوش  كاله  و 

. تسا زاتمم  اههویم  نیب  نوچ  دربیم  مان  ار  روگنا  يهویم  دنوادخ  نکیل  اهنآ و  ياههویم  اهناتسب و  ًابانْعَأ  َو  َِقئادَح 
. تسا هدمآرب  ناشیاهناتسپ  هک  ینارتخد  نازینک و  َبِعاوَک و  َو 
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. دنشابیم غولب  لّوا  رد  نانآ  يهمه  دنتسه و  يواسم  ّنس  رد  نازینک  نآ  ًاباْرتَأ 
. مه رس  تشپ  ياههساک  ای  رپ  ياههساک  ًاقاهِد و  ًاسْأَک  َو 

غورد رگیدمه  هب  ینعی  لاذ  فیفخت  ندرک و  بیذکت  ینعی ، هدش ، هدناوخ  لاذ  دیدشت  اب  باّذک »  » ظفل ًاباَّذِـک  َو ال  ًاْوَغل  اهِیف  َنوُعَمْـسَی  ال 
. نتفگ

. دهد تفارش  تشهب  لها  هب  ات  دومن  ّبر »  » هفاضا ار  ءازج »  » ظفل َکِّبَر  ْنِم  ًءازَج 
. دوشیم هداد  نانآ  هب  ناشلامعا  هزادنا  هب  ششخب  ای  یفاک  ششخب  ًاباسِح  ًءاطَع 

راگدرورپ وا  ینعی ، هدـش ، هدـناوخ  عفر  ّرج و  اب  نمحّرلا »  » ظفل و  تاومّـسلا » ّبر   » ظـفل ِنمْحَّرلا  اَـمُهَْنَیب  اـم  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِّبَر 
. تسا تمحر  نیع  رد  هک  تسنانآ  نیب  نیمز و  اهنامسآ و 

ادخ  اب  هبطاخم  کلام  ینعی  دشابیم ، نوکلمی » ال   » هب ّقلعتم  وغل  فرظ  ای  اباطخ »  » ظفل زا  لاح  هنم »  » ظفل ًاباطِخ  ُْهنِم  َنوُِکلْمَی  ال 
422 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیمن هداد  نانآ  هب  هبطاخم  هب  نذا  دنرادن و  هبطاخم  تردق  دنشابیمن و  هبطاخم  کلام  وا  نذا  زا  ای  دنتسین ،
عونلا ّبر  زا  ترابع  اجنیا  رد  حور  دشابیم و  نومّلکتی » ال  : » ادخ لوق  فرظ  ای  هتـشذگ  لاعفا  زا  یکی  فرظ  موی »  » ظفل ُحوُّرلا  ُموُقَی  َمْوَی 

زا کی  چـیه  اب  وا  تسا و  ناکما  ملاع  قوف  هکلب  هکیالم  عیمج  ماقم  قوف  وا  ماقم  تسا و  رتتمظع  اـب  هکیـالم  عیمج  زا  هک  تسا  ناـسنا 
حور هب  وا  زا  تسا و  هدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  نانیـشناج  ایـصوا و  اب  وا  زا  دعب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  اب  یلو  هدوبن ، ایبنا 

. دوشیم ریبعت  سدقلا 
. دناهتسب فص  هک  یلاح  رد  ای  فص  کی  رد  هکیالم  افَص  ُۀَِکئالَْملا  َو 

. دنیوگیم لاق و  تسا و  هداد  هزاجا  هدنشخب  يادخ  هچنآ  زج  ُنمْحَّرلا  َُهل  َنِذَأ  ْنَم  اَّلِإ  َنوُمَّلَکَتَی  ال 
. دنیوگیم تسادخ  لوسر  زا  تسوکین  هچنآ  ًاباوَص و 

دزن اـی  فاـضم  راـگدرورپ  دزن  دـهاوخب  هک  یـسک  يارب  تسا ، قح  زورب  عقوم  زور  نآ  ًاـبآَم  ِهِّبَر  یلِإ  َذَـخَّتا  َءاـش  ْنَمَف  ُّقَْحلا  ُمْوَْیلا  َکـِلذ 
. دشابیم مالّسلا  هیلع  یلع  زا  ندرک  يوریپ  تیالو و  نامه  بآم  تروص  نیا  رد  هک  دشاب ، یتلزنم  ماقم و  شیوخ  قلطم  راگدرورپ 

ًابیِرَق ًاباذَع  ْمُکانْرَْذنَأ  َّا 
هک دیداد ؟ ماجنا  نانآ  يارب  يراک  هچ  زور  نآ  رطاخ  هب  سپ  تسا  ّقح  زور  نآ  رگا  هدش : هتفگ  هک  ییوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  هلمج  نیا 

. میدیناسرت باذع  زا  میدومن و  راذنا  ار  نانآ  ام  دومرف :
ُهادَی ْتَمَّدَق  ام  ُءْرَْملا  ُرُْظنَی  َم  ْ

اباذع »  » زا لدب  هلمج  نیا 
423 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دب و ای  بوخ  راک  هچ  هداد ، ماجنا  هک  ار  هچنآ  دینیبیم و  هک  یکیدزن  باذع  نآ  ینعی ، اباذع ،»  » زا لاح  ای  لامتشا  لدب  تروص  هب  تسا 
. تساربک تمایق  زور  ای  گرم  زور  نآ 

ُِرفاْکلا ُلوُقَی 
: دیوگیم تسا  تیالو  هب  رفاک  هک  یسک 

ًاباُرت ُْتنُک  ِینَْتَیل 
، دوبن یباسح  نم  يارب  مدوب و  كاخ  زور  نیا  رد  شاک  ای  دوبن ، یباقع  باسح و  رشن و  رشح و  نم  يارب  مدوب و  كاخ  ایند  رد  شاک  يا 
وا رد  هک  تشز  ياهتّیلعف  دوجو  ببـس  هب  رفاک  اریز  دـشیم ، قلخ  نم  زا  رگید  يایـشا  هک  متـشاد  ار  نیا  ّتیلباق  مدوب و  كاخ  شاک  ای 
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هک تشاد  ار  نآ  ّتیلباـق  دوـب و  كاـخ  شاـک  هک  دـنکیم  وزرآ  هجیتـن  رد  دوـشیمن و  رگید  ياـهّتیلعف  يهتـسیاش  دوـشیم و  لـصاح 
. دوش قلخ  وا  زا  رگید  ياهتروص 

رب هک  رادخاش  دنفسوگ  یّتح  دوشیم  صاصق  مولظم  يارب  ملاظ  دنوشیم و  رـشح  كاخ  کی  رد  قیالخ  هکنآ  زا  سپ  دناهتفگ : یـضعب 
. دوشیم صاصق  تسا  هدز  خاشیب  دنفسوگ 

لاح دیدوب ، مدآ  ینب  عیطم  ناتیگدنز  لوط  رد  امش  میدومن و  رّخسم  مدآ  ینب  رب  میدیرفآ و  ار  امـش  ام  دیوگ : نیلقث  ریغ  هب  یلاعت  يادخ 
. دیاهدوب لبق  رد  هک  یکاخ  نامه  هب  دیدرگرب 

زا یکی  تروص  هب  مه  نم  شاک  يا  دنیوگیم : دـندش و  كاخ  دنتـشگرب و  هک  اهزیچ  نآ  هب  دـنکیم  هّجوت  رفاک  هک  تسا  عقوم  نیا  رد 
. مدشیم كاخ  زورما  مدوب و  اهزیچ  نآ 

زا هک  درکیم  شنزرـس  ار  مدآ  هک  یلاح  رد  دید ، ار  شنادـنزرف  مدآ و  تمارک  یتقو  هک  تسا  سیلبا  رفاک  زا  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب 
، تسا كاخ 

424 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوبیم كاخ  زا  زین  وا  لصا  شاک  يا  هک  دنکیم  وزرآ  عقوم  نیا  رد 

هدش تیاور  ساّبع  نبا  زا  هک  دوبیم ، مالّـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  زا  شاک  يا  دـنکیم  وزرآ  هک  تسا  تیالو  هب  رفاک  رفاک ، زا  دوصقم  ای 
؟ دومن هینک  بارت  وبا  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ادخ  لوسر  ارچ  دش  لاؤس  وا  زا  هک 

وا يارب  نیمز  ياقب  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  نیمز  لها  رب  ادخ  تّجح  نیمز و  بحاص  وا  نوچ  تفگ : باوج  رد 
: دومرفیم هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  تسوا ، اب  نیمز  نوکس  و 

ادخ هب  یکیدزن  باوث و  زا  هدومن  اّیهم  مالّـسلا  هیلع  یلع  يهعیـش  يارب  یلاعت  يادخ  هک  ار  هچنآ  دنیبب  رفاک  دوش و  تمایق  زور  هک  هاگنآ 
ُِرفاْکلا ُلوُقَی  یلاعت َ: يادخ  لوق  تسا  نیا  مدوب و  مالّسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  زا  ینعی  مدوب  كاخ  نم  شاک  دیوگیم : تقو  نآ  تمارک ، و 

« ًاباُرت ُْتنُک  ِینَْتَیل  ای 
«1»
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 496. رون  ریسفت  ( 1)
425 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

425 ص :  تاعزاّنلا .....  ةروس 

هراشا

. تسا هدش  لزان  هّکم  رد  همه  هک  دراد  هیآ  هروس 46  نیا 

425 ص :  ات 46 ..... ] تایآ 1  (: 79  ) تاعزانلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ًاْقبَس ِتاِقباَّسلاَف  ( 3  ) ًاْحبَس ِتاِحباَّسلا  َو  ( 2  ) ًاطْشَن ِتاطِشاَّنلا  َو  ( 1  ) ًاقْرَغ ِتاعِزاَّنلا  َو 
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(9  ) ٌۀَعِشاخ اهُراْصبَأ  ( 8  ) ٌۀَفِجاو ٍِذئَمْوَی  ٌبُوُلق  ( 7  ) ُۀَفِداَّرلا اَهُعَْبتَت  ( 6  ) ُۀَفِجاَّرلا ُفُجَْرت  َمْوَی  ( 5  ) ًاْرمَأ ِتارِّبَدُْملاَف 
اذِإَف ( 13  ) ٌةَدِحاو ٌةَرْجَز  َیِه  امَّنِإَف  ( 12  ) ٌةَرِساخ ٌةَّرَک  ًاذِإ  َْکِلت  اُولاق  ( 11  ) ًةَرِخَن ًاماظِع  اَّنُک  اذِإ  َأ  ( 10  ) ِةَِرفاـْحلا ِیف  َنوُدوُدْرََمل  اَّنِإ  َأ  َنُولوُقَی 

(14  ) ِةَرِهاَّسلِاب ْمُه 
یَّکََزت ْنَأ  یلِإ  ََکل  ْلَه  ْلـُقَف  ( 17  ) یغَط ُهَّنِإ  َنْوَـعِْرف  یلِإ  ْبَهْذا  ( 16  ) ًيوُط ِسَّدَـقُْملا  ِداْولِاب  ُهُّبَر  ُهادان  ْذِإ  ( 15  ) یـسُوم ُثیِدَح  َكاتَأ  ْلَه 

(19  ) یشْخَتَف َکِّبَر  یلِإ  َکَیِدْهَأ  َو  ( 18)
(24  ) یلْعَْألا ُمُکُّبَر  اَنَأ  َلاقَف  ( 23  ) يدانَف َرَشَحَف  ( 22  ) یعْسَی ََربْدَأ  َُّمث  ( 21  ) یصَع َو  َبَّذَکَف  ( 20  ) يْربُْکلا َۀَیْآلا  ُهارَأَف 

اهاَّوَسَف اهَکْمَس  َعَفَر  ( 27  ) اهاَنب ُءامَّسلا  ِمَأ  ًاْقلَخ  ُّدَـشَأ  ُْمْتنَأ  َأ  ( 26  ) یـشْخَی ْنَِمل  ًةَْربَِعل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ( 25  ) یلوُْألا َو  ِةَرِخْآلا  َلاکَن  ُهَّللا  ُهَذَـخَأَف 
(29  ) اهاحُض َجَرْخَأ  َو  اهَْلَیل  َشَطْغَأ  َو  ( 28)

ُۀَّماَّطلا ِتَءاج  اذِإَف  ( 33  ) ْمُکِماْعنَِأل َو  ْمَُکل  ًاعاتَم  ( 32  ) اهاسْرَأ َلابِْجلا  َو  ( 31  ) اهاعْرَم َو  اهَءام  اْهنِم  َجَرْخَأ  ( 30  ) اهاحَد َِکلذ  َدَْعب  َضْرَْألا  َو 
(34  ) يْربُْکلا

يوْأَْملا َیِه  َمیِحَْجلا  َّنِإَف  ( 38  ) اْینُّدلا َةایَْحلا  ََرثآ  َو  ( 37  ) یغَط ْنَم  اَّمَأَف  ( 36  ) يرَی ْنَِمل  ُمیِحَْجلا  ِتَزُِّرب  َو  ( 35  ) یعَس ام  ُناْسنِْإلا  ُرَّکَذَتَی  َمْوَی 
(39)

َْتنَأ َمِیف  ( 42  ) اهاسُْرم َناَّیَأ  ِۀَعاَّسلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  ( 41  ) يوْأَْملا َیِه  َۀَّنَْجلا  َّنِإَف  ( 40  ) يوَْهلا ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن  َو  ِهِّبَر  َماـقَم  َفاـخ  ْنَم  اَّمَأ  َو 
(44  ) اهاهَْتنُم َکِّبَر  یلِإ  ( 43  ) اهارْکِذ ْنِم 

(46  ) اهاحُض َْوأ  ًۀَّیِشَع  َّالِإ  اُوثَْبلَی  َْمل  اهَنْوَرَی  َمْوَی  ْمُهَّنَأَک  ( 45  ) اهاشْخَی ْنَم  ُرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ 
426 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

426 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. دنشوک یتخس  هب  نارفاک ]  ] ناج نتفرگ  رد  هک  یناگتشرف  هب  دنگوس 

. دنریگیم یمرن  هب  نانمؤم ]  ] ناج هک  یناگتشرف  هب  دنگوس  و 
. دننک طوبه  نانکانش  هک  یناگتشرف  هب  دنگوس  و 

. زاتشیپ ناگتشرف  هب  دنگوس ]  ] و
. دنزاس راک  هک  یناگتشرف  هب  و 

. دزرلب هدنزرل  نیمز ]  ] هک يزور 
. دیآ نآ  یپ  رد  دنیایپ  و 

. دنشاب نازرل  ناسرت و  ییاهلد  زور  نینچ  رد 
. هدش ورف  ناشیا  ناگدید 

. میوش هدنادرگزاب  یگدنز ]  ] نیتسخن تلاح  هب  ام  ایآ  دنیوگ 
؟ میدش هدیسوپ  ییاهناوختسا  هک  هاگنآ 

. دوب دهاوخ  رابنایز  یتشگزاب  نیا  تروص  نآ  رد  دنیوگ 
. تسا هناگی  گناب  کی  نیمه  نآ 

. دنشاب زیخاتسر ]  ] نوماه رد  ناشیا  هاگنآ 
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؟ تسا هدیسر  وت  هب  یسوم  ناتساد  ایآ 
. داد ادن  يوط  سدقم  يداو  رد  ار  وا  راگدرورپ  نوچ 

. تسا هتشادرب  نایغط  هب  رس  وا  هک  ورب  نوعرف  يوس  هب  دومرف ] ]
؟ ینک هشیپ  یلدکاپ  هک  یتسه  نآ  رب  ایآ  وگب  و 

و 
427 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

؟ یبای تیشخ  میامن و  هار  تراگدرورپ  يوس  هب  ار  وت 
. داد ناشن  گرتس  هزجعم  وا  هب  و 

. دیشکرس درک و  راکنا  وا  سپ 
. تفاترب يور  ناباتش  سپس 

. داد رد  اعدا ] هب   ] ادن دروآ و  درگ  ار ] نارگوداج  هاپس   ] و
. متسه امش  رترب  راگدرورپ  نم  تفگ  و 

. تفرگ ورف  ار  وا  نیتسخن  نیسپاو و  هانگ ]  ] تبوقع هب  دنوادخ  هاگنآ 
. تسا یتربع  دشاب ، هتشاد  تیشخ  هک  سک  ره  يارب  نیا  رد  نامگیب 

. تشارفارب ار  نآ  هک  نامسآ  ای  دیرتهدیرفآ و  راوتسا  امش  ایآ 
. درک راوتسا  ار  نآ  دیشکرب و  دنلب  ار  نآ  فقس 

. دروآرب ار  نآ  زور  درک و  کیرات  ار  نآ  بش  و 
. دنارتسگ ار  نیمز  نآ  زا  دعب  و 

. دروآ نوریب  هاگارچ  بآ و  نآ  زا 
. تشادب راوتسا  ار  اههوک  و 

. ناتنایاپراچ امش و  يرادروخرب  يارب 
. دیسر ارف  گرزب  يهماگنه  هک  هاگنآ 

. دروآ دای  تسا ، هدیشوک  هچنآ  زا  ناسنا  هک  يزور 
. دوش راکشآ  درگن  رد  هک  ره  يارب  مّنهج  و 

. دشاب هدیزرو  نایغط  سک  ره  هاگنآ 
. دشاب هدیزگرب  ار  ایند  یناگدنز  و 

. تسوا هاگیاج  مّنهج  کشیب 
. دشاب هتشادزاب  سوه  يوه و  زا  ار  سفن  هدیسرت و  شراگدرورپ  هاگشیپ  رد  رشح ] باح و  عضوم  رد   ] نداتسیا زا  هک  سک  ره  اّما  و 

. تسوا هاگیاج  تشهب  نامگیب 
؟ تسا تقو  هچ  نآ  رارقتسا  هک  دنسرپ  تمایق  يهراب  رد  وت  زا 

. ینک دای  نآ  زا  هک  یتسین  یماقم  رد  وت 
. تسوت راگدرورپ  اب  نآ  ملع  ياهتنم 

. دسارهب نآ  زا  هک  یتسه  یسک  يهدنهد  رادشه  طقف  وت 
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. دناهدربن رس  هب  ایند ] رد   ] شدادماب ای  یهاگنابش  زج  ییوگ  درگنب  ار  نآ  هک  يزور 

427 ص :  ریسفت ..... 

« تاعزان  » ظفل تسا و  هدرک  دای  دنگوس  دنتسه  قاتشم  ناشیقیقح  ياهنطو  هب  هک  یسوفن  هب  هیآ  نیا  رد  یلاعت  يادخ  ًاقْرَغ  ِتاعِزاَّنلا  َو 
. دناهدیرب نآ  ياههقالع  سفن و  زا  هک  تسا  یسوفن  تاعزان »  » رگید يانعم  هب  هدش ، هتفرگ  دش  قاتشم  ینعی  اعوزن » عزن   » زا

رد ای  وا  ّبح  يایرد  رد  ای  دنتـسه ، هّللا  یلا  ریـس  هب  ماـمتها  رد  قرغ  سوفن  نآ  دیـسر و  رخآ  هب  دـش و  ماـمت  راـک  ینعی ، رمـألا ،» عزن   » زا
يایرد 

428 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنشابیم قرغ  تّیدحا  يایرد  رد  ای  ار  وا  تافص 

هب سفن  راد  زا  ای  دنتسه و  طاشن  اب  سفن  راد  زا  جورخ  رد  ای  دننکیم ، ریس  ادخ  يوس  هب  طاشن  اب  كاپ و  هک  یسوفن  ًاطْـشَن  ِتاطِـشاَّنلا  َو 
. دنوشیم جراخ  طاشن  اب  بلق  راد 

يهکیالم تاطـشان »  » زا دوصقم  دنروآیم و  يوریب  دننکیم و  عزن  ار ، راّفک  حاورا  هک  دنـشابیم  باذع  ناگتـشرف  تاعزان  زا  دوصقم  ای 
رد ناشعولط  ّلحم  زا  هک  دنناگراتـس  تاـعزان »  » زا دوصقم  اـی  دـنزاسیم ، جراـخ  ارادـم  یمرن و  اـب  ار  نینمؤم  حاورا  هک  دنتـسه  تمحر 

. دنوشیم قرغ  ناشبورغ  ّلحم  رد  دنیآیم و 
اب هک  تسا  مکحم  تخس و  ياهگنـس  تاعزان »  » زا دوصقم  ای  دنوشیم ، جراخ  یجرب  هب  یجرب  زا  هک  دنتـسه  یناگراتـس  تاطـشان »  » و

يوس هب  قاتشم  هک  تسا  یـسوفن  تاعزان »  » زا دوصقم  ای  دنـشابیم ، داهج  رد  هبرف  اهبسا  تاطـشان »  » زا دوصقم  دنوشیم و  هتخادنا  ریت 
. دنتسه ناباتش  گرم  ماگنه  هب  جورخ  رد  هک  تسا  یسوفن  تاطشان »  » دنتسه و ادخ 

رما رد  هک  ياهکیالم  ای  دنتسه ، يراج  ادخ  يوس  هب  ناباتش  هک  یسوفن  ای  دنروانش ، وا  فاصوا  يایرد  رد  هک  یسوفن  ًاْحبَـس  ِتاِحباَّسلا  َو 
، انـش نینمؤم  حاورا  رد  هک  ياهکیالم  ای  دنکیم  انـش  بآ  رد  هک  یـسک  دـننام  دـنهدیم  ناشن  لمع  تعرـس  یتسـس  لّمأت و  نودـب  ادـخ 
دـهدیم و انـش  بآ  رد  ار  يزیچ  هـک  یـسک  دـننام  دـنوش  تـحار  اـت  دـنناوخیم  ار  ناـنآ  سپــس  دـنزاسیم ، قـیقر  ار  ناـنآ  دـننکیم و 

. دناخرچیم
لزان  نیمز  هب  نامسآ  زا  تعرس  هب  هک  دنتسه  ياهکیالم  دوصقم  ای 
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. دوشیم هتفگ  حباس »  » وردنت بوخ  بسا  هچنانچ  دنوشیم ،
. دنروانش ناشدوخ  کلف  رد  هک  دنتسه  یناگراتس  دوصقم  ای 
. دننارگانش دننام  ندیود  رد  هک  دنشابیم  یگنج  ياهبسا  ای 

ای دناهتفرگ ، تقبس  وا  زا  ناطیش  زا  مدآ  ینب  ظفح  رد  ای  دناهتفرگ ، تقبـس  مدآ  دنزرف  زا  یکین  ریخ و  رد  هک  ياهکیالم  ًاْقبَـس  ِتاِقباَّسلاَف 
رد هک  تسا  يرشب  سوفن  دوصقم  ای  دناهتفرگ ، تقبس  تشهب  هب  نینمؤم  حاورا  ندرب  رد  ای  دناهتفرگ ، تقبـس  ناطیـش  زا  ایبنا  هب  یحو  رد 
هک یـسوفن  ای  دناهداتفا و  ولج  سوفن  ریاس  زا  هجرد  هبتر و  رد  ای  دناهتـسج و  تقبـس  سوفن  ریاس  زا  وا  هب  یکیدزن  ای  ادخ ، يوس  هب  نتفر 

. دنریگیم تقبس  توملا  کلم  زا  وا  هب  قوش  تهج  زا  ادخ  يوس  هب  جورخ  رد 
. دنریگیم تقبس  رگیدمه  زا  هک  دنتسه  یگنج  نابسا  ای  دنریگیم ، تقبس  رگیدمه  زا  ریس  رد  هک  تسا  یناگراتس  دوصقم  ای 

ای دنیامنیم ، ریبدت  ار  داهج  نازابرـس و  رما  هک  ناهدـنامرف  اسؤر و  ای  دـننکیم ، ریبدـت  ار  نیمز  لها  روما  هک  ياهکیالم  ًاْرمَأ  ِتارِّبَدُْـملاَف 
كولس رد  هک  تسا  یسوفن  دوصقم  ای  دنیامن  لیمکت  ار  نانآ  ات  دنلوغشم  ناگدنب  رد  ریس  هب  هتشگزاب و  ادخ  هب  ریس  زا  هک  یلماک  سوفن 
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. دنوش بذج  وا  يوس  هب  كولس  نودب  هکنآ  هن  دننکیم  ریبدت  ار  هّللا  یلا  ریس  رما  هّللا  یلا 
فصو ود  ای  تفص  ود  تفارش  هب  راعشا  يارب  ءاف  اب  ریخا  يهلمج  ود  فطع  دننکیم و  ریبدت  ار  ملاع  رما  هک  دنتسه  یناگراتس  دوصقم  ای 

: تسا هتفگ  هک  ییوگ  تسا ، فوذحم  دیآیم  هک  ياهنیرق  هب  مسق  باوج  تسا و 
(. دنوش هتخیگنارب  ات  « ) ّنثعبتل »

430 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
فجرت موـی  ّنثعبتل   » ینعی تسا ، مسق  باوـج  هک  تـسا  یفوذـحم  فرظ  اـی  ًاْرمَأ » ِتارِّبَدُْـملاَف   » فرظ موـی »  » ظـفل ُۀَـفِجاَّرلا  ُفُـجَْرت  َمْوَـی 

ای دوشیم ، نآ  دیکات  تروص  نیا  رد  ذئموی »  » ظفل دشابیم و  ۀفجاو »  » ادخ لوق  ای  ُۀَفِداَّرلا » اَهُعَْبتَت  : » یلاعت يادـخ  لوق  فرظ  ای  ۀـفجاّرلا »
تفجر  » دـش و برطـضم  تّدـش  هب  تـشگ ، كّرحتم  درک و  تـکرح  ینعی ، فـجر ،»  » ظـفل دـشابیم و  رّدـقم  رّکذ »  » اـی رکذأ »  » دـیکات

. تسا لّوا  خفن  ۀفجار »  » زا دوصقم  دیزرل و  نیمز  ینعی  ضرألا »
هاوخ دوش و  هداد  رارق  نآ  هب  ّقلعتم  ُۀَـفِجاَّرلا » ُفُجَْرت  َمْوَی   » هاوخ تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  فاـنیتسا و  هلمج  مّود و  خـفن  ُۀَـفِداَّرلا  اَـهُعَْبتَت 

. دشاب لاح  هلمج  تسا  نکمم  دوشن و  هداد  رارق  نآ  هب  قّلعتم 
. دوشیم برطضم  تّدش  هب  اهلد  زور  نآ  رد  ٌۀَفِجاو  ٍِذئَمْوَی  ٌبُوُلق 

. دوشیم هدنکفا  ریز  هب  ناشیاهلد  نامشچ  ٌۀَعِشاخ  اهُراْصبَأ 
. دنشابیم لیطعت  زور  نآ  رد  اهندب  نامشچ  هک  تسا  نیا  هب  راعشا  بولق  هب  راصبأ »  » ندرک هفاضا  رد 

دـننکیم و راکنا  ار  زور  نآ  دومرف : سپ  دـنیوگیم ؟ هچ  زور  نآ  ّقح  رد  تسا : هدـش  هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  َنُولوُقَی 
: دنیوگیم

لّوا تقلخ  ةرفاح »  » تسا و لّوا  تایح  هباشم  هک  مّود  تایح  ینعی ، میدرگیمرب !؟ دوخ  لّوا  تلاح  هب  ام  ایآ  ِةَِرفاـْحلا  ِیف  َنوُدوُدْرََمل  اَّنِإ  َأ 
. ددرگزاب شلّوا  هب  زیچ  نآ  رخآ  هک  اجنآ  ات  تسا  يزیچ  هب  تشگزاب  و 

نامیاهناوختسا  هک  یلاح  رد  یگنوگچ  ًةَرَِخن  ًاماظِع  اَّنُک  اذِإ  َأ 
431 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. میوشیم هدنز  هدیشاپ ، مه  زا  هدیسوپ و 
. تسا رابنایز  ینتشگزاب  تشگزاب  نیا  وگب  َْکِلت  اُولاق 

. تسا هدرک  نایب  ّکش  ضرف و  لیبس  رب  ای  ازهتسا  لیبس  رب  ار  نخس  نیا  دننارابنایز ، تشگزاب ، نآ  لها  ٌةَرِساخ  ٌةَّرَک  ًاذِإ 
يارب دوشیم و  دایرف  ادـص  اب  بلغا  يزیچ  زا  هدـننک  رجز  نوچ  تسا ، هحیـص  کی  دایرف و  کی  ٌةَدِـحاو  ٌةَرْجَز  تشگزاب ، نیا  َیِه  اـمَّنِإَف 

تعجر و هب  دـنوشیم  جراخ  دایرف  هحیـص و  اب  اهربق  زا  باتـش  تعرـس و  اب  نانآ  تسا و  ناـسآ  ادـخ  يارب  ندـنادرگزاب  هکنیا  هب  هراـشا 
. دییامنیم فیصوت  ندوب  یکی  هب  ار  نآ  دوشیم و  قالطا  هحیص  تشگزاب ،

«. 1  » ماش رد  تسا  ییاج  ةرهاّسلا » : » دناهتفگ یضعب  و  دنوشیم . شخپ  نیمز  يور  رب  اهربق  زا  مدرم  ناهگان  هاگنآ  ِةَرِهاَّسلِاب  ْمُه  اذِإَف 
نیرکنم و دارفا  دروم  رد  دـشاب : هتفگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  ایوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  یـسُوم  ُثیِدَـح  َكاتَأ  ْلَـه 

؟ ینکیم راکچ  نانآ  اب  وت  و  منک ؟ هچ  ناگدننک  بیذکت 
. داد ماجنا  شموق  نوعرف و  هب  تبسن  یسوم  هک  هدب  ماجنا  ار  يراک  نامه  نانآ  دروم  رد  دومرف : یلاعت  يادخ  سپ 

. میدرک شموق  نوعرف و  دروم  رد  هک  درک  میهاوخ  ار  راک  زین  ام  و 
موق رب  یـسوم  هک  روطنامه  تشاد ، یهاوخ  ّطلـست  نانآ  رب  وت  هک  وشن ، گنت  رد  دـشابم و  اـنگنت  رد  دـننکیم ، هلیح  رکم و  هچنآ  زا  سپ 

. تشاد ّطلست  نوعرف 
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__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 499. رون  یمق - میهاربا  نب  یلع  ریسفت  ذخآم - ( 1)
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رّدقم لاؤس  باوج  تسا و  فنأتسم  ای  لوق ، ریدقت  هب  تسا  لاح  لّوا  هلمج  یغَط  ُهَّنِإ  َنْوَعِْرف  یلِإ  ْبَهْذا  يوُط  ِسَّدَقُْملا  ِداْولِاب  ُهُّبَر  ُهادان  ْذِإ 
(. دش هداد  حرش  نوعرف  یسوم و  ترضح  هراب  رد  راب  دنچ  نیا  زا  شیپ   ) لوق ریدقت  هب 

تّزع و ای  يربب ، رـس  هب  تمعن  رد  ای  يوش ؟ كاـپ  ناـهانگ  كرـش و  زا  هک  یتسه  لـیام  وت  اـیآ  وگب  سپ  یَّکََزت  ْنَأ  یلِإ  َکـَل  ْلَـه  ْلـُقَف 
. دنک ّومن  دشر و  وت  تنطلس 

. دیوگب نخس  مرن  راتفگ  اب  هنوگچ  هک  تسا  یسوم  میلعت  نخس  نیا  و 
رثا رب  هک  تسا  هراـشا  نخـس  نیا  يوش  نتورف  هدـنریذپ و  وـت  موـش و  نوـمنهر  تراـگدرورپ  هب  ار  وـت  یـشْخَتَف و  َکِّبَر  یلِإ  َکَیِدـْهَأ  َو 

. دوشیم لصاح  ادخ  هب  ملاع  ره  يارب  نآ  هک  دوشیم  لصاح  ادخ  زا  سرت  تیشخ و  ماقم  وت  يارب  تیاده 
. داد ناشن  وا  هب  ار  یهلا  گرزب  يهناشن  هدرک و  توعد  یمرن  اب  ار  وا  دمآ و  نوعرف  دزن  یسوم  ُهارَأَف 

. تساضیب دی  ای  اهدژا  دوصقم  يْربُْکلا  َۀَیْآلا 
. دومن نایصع  درک و  بیذکت  ار  وا  یسوم  روضح  رد  نوعرف  یصَع  َو  َبَّذَکَف 

يهناشن هک  درکیم  نامگ  نوچ  دنکـشب ، ار  یـسوم  يهناـشن  تیآ و  هک  دوب  يزیچ  بلاـط  هک  یلاـح  رد  درک  وا  هب  تشپ  سپـس  ََربْدَأ  َُّمث 
. تسا وداج  رحس و  یسوم 

ار یسوم  تّجح  لیلد و  ات  درکیم  ششوک  هک  یلاح  رد  یعْسَی 
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. دیامن داسف  نیمز  رد  ات  درکیم  ششوک  ای  دنکشب ،
. دومن جیسب  ار  شتکلمم  لها  يهمه  نازابرس و  موق و  َرَشَحَف 

بیرف هلمج  نیا  زا  نوعرف  دوصقم  لامجا و  رب  لیـضفت  فطع  لـیبق  زا  تسا  يداـن »  » رب فطع  هلمج  نیا  یلْعَأـْلا  ُمُکُّبَر  اـَنَأ  َلاـقَف  يداـنَف 
. دشاب ییادخ  وا  زا  رتالاب  هک  دوب  بلطم  نیا  راکنا  ماوع و  نداد 

. متسه اهتب  امش و  يادخ  نم  دنتسه و  امش  نایادخ  اهتب  هک  هدوب  نیا  شدوصقم  دناهتفگ : یضعب 
وا دـنوادخ  ینعی ، دـشابیم ، ضفاخ  عزنب  بوصنم  ای  تسا ، لعف  ظفل  ریغ  زا  قلطم  لوعفم  لاکن »  » ظفل یلوُْألا  َو  ِةَرِخْآلا  َلاکَن  ُهَّللا  ُهَذَـخَأَف 

دوب وا  لّوا  نخس  بسانم  باذع  نآ  زین  دوب و  یلْعَْألا » ُمُکُّبَر  اَنَأ   » نخس نآ  دوب و  وا  ریخا  نخـس  بسانم  هک  یباذع  تمقن و  هب  تفرگ  ار 
اب ادر  نیا  رد  سک  ره  تسا و  یلاعت  يادـخ  صوصخم  يادر  سابل و  ّتینانا ، ایربک و  هک  اریز  يِْریَغ » ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ُتِْملَع  ام  : » تفگ هک 

. درک دهاوخ  هذخاؤم  تّدش  هب  ار  وا  دنوادخ  دنک  هعزانم  وا 
. دوب لاس  لهچ  هدمآ  مالّسلا  هیلع  رفعج  وبا  زا  هک  روطنامه  نخس  ود  نیب  و 

. تسا يدنپ  تربع و  نیا  رد  هتبلا  هک  ًةَْربَِعل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 
هدیسرن دوهش  ماقم  هب  دشاب و  هدش  جراخ  ّنظ  نامگ و  ماقم  زا  دشاب و  ملع  ماقم  رد  دسرتب و  بیغ  ای  ادخ  زا  هک  یسک  يارب  یـشْخَی  ْنَِمل 

. تسا سوفن  باحصا  يارب  ماقم  نیا  هک  دشاب ،
؟ نامسآ يانب  ای  دیاهدش  هدیرفآ  رتدیدش  رتمکحم و  امش  همادا  ناقتا و  تمظع و  ثیح  زا  امش  ایآ  اهاَنب  ُءامَّسلا  ِمَأ  ًاْقلَخ  ُّدَشَأ  ُْمْتنَأ  َأ 

هک  یلاح  رد  تسا ، نامسآ  تقلخ  زا  رتفیعض  امش  ییادتبا  تقلخ 
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لاؤس باوج  ترابع  نیا  ّلک  دوب !؟ دهاوخ  زجاع  امـش  دّدـجم  ندـیرفآ  تقلخ و  زا  هنوگچ  سپ  دومن ، قلخ  ار  نامـسآ  امـش و  دـنوادخ 
. تسا لاح  ای  رّدقم 

. درب الاب  ار  نامسآ  عفترم  تهج  اهَکْمَس  َعَفَر 
. دومن لیمکت  دیرفآ و  تسا  ناگدنب  حلاصم  نآ  رد  هک  هچنآ  عیمج  تسا و  نآ  رد  هک  هچنآ  عیمج  اب  ار  نامسآ  اهاَّوَسَف 

. داد رارق  کیرات  ار  نآ  بش  اهَْلَیل و  َشَطْغَأ  َو 
. دومن رهاظ  ار  زور  ای  دروآ و  نوریب  ار  زور  بش  زا  اهاحُض  َجَرْخَأ  َو 

لیمکت میمتت و  هک  دشابیم  اهیّوس »  » لیصفت هلمج  نیا  تسا و  ود  نآ  أدبم  نامسآ  هک  تسا  تهج  نادب  نامسآ  هب  زور  بش و  تبسن  و 
. دش رکذ  نآ  زا  دعب  هک  تسا  ییاهزیچ  نامه  هب  نامسآ 

. نآ زور  ندروآ  نوریب  بش و  ندرک  کیرات  نآ و  تهج  ندرب  الاب  نامسآ و  يانب  زا  دعب  اهاحَد  َِکلذ  َدَْعب  َضْرَْألا  َو 
. تسا نیمز  شرتسگ  طسب و  زا  ترابع  ضرألا » وحد   » و

نامـسآ رب  نیمز  قلخ  مّدقت  رب  ینبم  هدش  دراو  رابخا  تایآ و  رد  هک  هچنآ  درادن و  ریبک  ملاع  نیمز  رب  مّدقت  ریبک  ملاع  نامـسآ  هک  نادـب 
رد هچنانچ  تسین ، زیاج  ماسجا  نیب  ّتیلع  هک  نوچ  تسین ، تّیلع  نامـسآ  نیمز و  نیب  نوچ  دوش ، لیوات  دـیاب  نیمز  رب  نامـسآ  مّدـقت  ای 

. تسا هتشگ  رّرقم  شیوخ  ّلحم 
دینارتسگ . ار  نیمز  نامسآ و  يانب  اب  ینعی ، تسا ، کلذ » عم  « » کلذ دعب  : » یلاعت يادخ  لوق  زا  دوصقم  هدش : هتفگ  اذل  و 
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رـصانع و يهبترم  زا  دعب  تقلخ  رد  دیلاوم  يهبترم  نوچ  دشاب ، دیلاوم  دیلوت  ببـس  هب  نآ  شرتسگ  زین  ضرألا  وحد  زا  دوصقم  دـیاب  سپ 

. تساهنامسآ
، تسا ریغـص  ملاع  رد  هک  تسا  يزیچ  نامـسآ  نیمز و  زا  دوصقم  اـی  «، 1  » دناهتفگ یـضعب  هچنانچ  دشابیم  عم »  » يانعم هب  دـعب »  » ظفل ای 

. دشابیم رّخوم  یهجو  هب  نآ و  نیمز  رب  مّدقم  یهجو  هب  ریغص  ملاع  نامسآ  نوچ 
دیلوت اهنآ  رد  نداعم  ات  دومن  تباث  نیمز  هنایم  رد  ار  اههوک  دروآ و  دیدپ  هایگ  بآ و  نآ  زا  اهاسْرَأ  َلابِْجلا  َو  اهاعْرَم  َو  اهَءام  اْهنِم  َجَرْخَأ 
ناسآ اههوک  ياههنماد  رد  اههمـشچ و  اههوک و  ریز  زا  بآ  نایرج  دـنیورب و  دـنیوریمن ، اههوک  رد  زج  هک  ناـتخرد  ناـهایگ و  دوش و 

. ددرگ
امـش و يدنمرهب  يارب  ای  دیوشیم ، دنمرهب  شیوخ  شاعم  یگدـنز و  رد  امـش  هک  تسا  ییایـشا  اهنآ  هک  یلاح  رد  ْمُکِماْعنَِأل  َو  ْمَُکل  ًاعاتَم 

. تسا ضفاخ  عزن  هب  بوصنم  ای  لاح  اعاتم »  » نیاربانب ناتنایاپراهچ ، يدنمرهب 
. دشاب فوذحم  لعف  قلطم  لوعفم  تسا  نکمم  تسین و  دحّتم  نآ  لماع  عوفرم  اب  نآ  عوفرم  نوچ  تسین  هل  لوعفم  و 

شنیرفآ قلخ و  زا  رتناسآ  امـش  دّدجم  ندیرفآ  رگا  تسامـش و  ییادتبا  شنیرفآ  زا  رتدیدش  نامـسآ  قلخ  رگا  يْربُْکلا  ُۀَّماَّطلا  ِتَءاج  اذِإَف 
دهاوخ قّقحم  بلطم  نیا  متح  روط  هب  هداد و  ربخ  امش  هب  ار  نآ  یلاعت  يادخ  دشابن و  امش  دّدجم  قلخ  زا  یعنام  دیاب  سپ  تسا ، ییادتبا 

. دش
نوچ دوشیم ، هدیمان  هّماط »  » دسر ارف  تمایق  هک  هاگنآ  سپ 

__________________________________________________

. ].....[ نیلقثلا ج 5 ص 501 رون  هغالبلا - جهن  ( 1)
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هبلغ اهتبیـصم  عیمج  رب  هک  تسا  گرزب  تبیـصم  کی  تمایق  تسا و  رتالاب  اهتبیـصم  يهمه  زا  هک  تسا  یتبیـصم  زا  تراـبع  هّماـط » »
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. دنکیم
راد تسا و  يروآدای  زور  تمایق  زور  نوچ  دروآیم ، داـی  هب  هدرک  لـمع  هک  ار  هچ  نآ  تماـیق  رد  ناـسنا  یعَـس  اـم  ُناـْسنِْإلا  ُرَّکَذَـتَی  َمْوَی 

هدـهاشم دوخ  رب  ار  اهلمع  نآ  راثآ  هک  انعم  نیدـب  دروآیم ، داـی  هب  زور  نآ  رد  هدرک  لـمع  هچ  ره  ناـسنا  سپ  تسا ، رکذ  راد  ترخآ 
. دنکیم هدهاشم  زین  ار  اهنآ  يازج  دنسریم و  ار  اهلمع  دنکیم و 

خزود تسا  مّنهج  ندـید  وا  نأـش  هک  یـسک  يارب  اـی  دوـش  راکـشآ  دـنیبیم ، ار  نآ  هک  یـسک  يارب  خزود  يرَی و  ْنَِمل  ُمیِحَْجلا  ِتَزُِّرب  َو 
. تسین مّنهج  ندید  نانآ  نأش  دننیبیمن و  ار  منهج  الصا  یضعب  هچ  دوش ، راکشآ 

. دوشیم جراخ  تعاط  زا  هک  یسک  اّما  ینعی ، عنم ، باب  زا  یغطی  یغط  رصن و  باب  زا  وغطی  یغط  یغَط  ْنَم  اَّمَأَف 
. دهد حیجرت  يورخا  یگدنز  رب  ار  ایند  یگدنز  اْینُّدلا و  َةایَْحلا  َرَثآ  َو 

. تسا مّنهج  وا  نکسم  يوأم و  يوْأَْملا  َیِه  َمیِحَْجلا  َّنِإَف 
زا ای  دـنک ، یگدیـسر  وا  باسح  هب  دـنوادخ  هک  دـسرتب  ای  دـسرتب ، شراگدرورپ  دزن  شدوخ  ماقم  زا  هک  ره  ِهِّبَر و  َماـقَم  َفاـخ  ْنَم  اَّمَأ  َو 

. دنادب باسح  ماگنه  اناوت  رداق و  نّکمتم ، ار  شراگدرورپ  ای  دسرتب و  شراگدرورپ  یسرباسح  ّلحم 
دراد . زاب  سوه  اوه و  زا  ار  شیوخ  سفن  يوَْهلا و  ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن  َو 

437 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسوا هاگیاج  تشهب  هّتبلا  يوْأَْملا  َیِه  َۀَّنَْجلا  َّنِإَف 

يهراب رد  دش  یمتح  قّقحم و  تمایق  ندیـسر  ارف  هکنآ  زا  سپ  هدش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  زا  باوج  ِۀَـعاَّسلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی 
. دننکیم لاؤس  وت  زا  تمایق  تقو  زا  دومرف : سپ  دنیوگیم ؟ هچ  نآ 

. ماهفتسا فرح  ریدقت  هب  تسا  ماهفتسا  هلمج  ای 
؟ تسا عقوم  هچ  تمایق  تابث  اهاسُْرم  َناَّیَأ 

. دشاب نآ  يافخا  رب  دیکأت  ات  تسا  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ملع  یفن  تمایق و  رما  نداد  ناشن  گرزب  اهارْکِذ  ْنِم  َْتنَأ  َمِیف 
. ینادب يرآ و  دای  هب  ار  نآ  هک  تسا ) ترورض  هچ   ) هک دسر  هچ  ار  وت  دیامرفیم  اذل 

ای یـسانشب ، زین  ار  تمایق  تسناوت  یهاوخ  یـسانشب  ار  راگدرورپ  یناوتب  رگا  تسا ، راگدرورپ  تعاس  نآ  رخآ  اهتنا و  اهاهَْتنُم  َکِّبَر  یلِإ 
. تسوا روهظ  وت و  فاضم  راگدرورپ  هب  لوکوم  تمایق  تعاس و  تقو و  ياهتنم  هک  تسا  نیا  دوصقم 

ادـخ دزن  تمایق  مایق  يهمه  راگدرورپ  روهظ  ماگنه  وت و  رب  تراـگدرورپ  روهظ  اـت  گرم  لّوا  زا  تسادـخ  دزن  تماـیق  ماـیق  تقو  ینعی ،
هب یهاگ  تمایق ، هب  یهاگ  هدش و  مالّسلا  هیلع  مئاق  روهظ  هب  ریسفت  یهاگ  تعاس  اذل  يرارطضا و  ای  دشاب  يرایتخا  گرم  هاوخ  دوشیم ،

یهتنم مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  رارطـضا  اـی  راـیتخا  هب  اـهخزرب ، ّیط  زا  دـعب  دراوم  نیا  يهمه  نوچ  هدـش ، ریـسفت  گرم  هب  یهاـگ  تعجر و 
. دوشیم

زا  دوصقم  هکنآ  زا  ّمعا  تسا ، مدرم  تعجر  مدرم و  تمایق  نامه  تسوا و  يوس  هب  مدرم  عوجر  وا و  اب  نانآ  باسح  قلخ و  تایآ  نوچ 
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يانعم هک  دشاب  ترخآ  هب  تعجر  ای  دشاب ، نانآ  زا  ياتف  زا  دعب  اوق  دونج و  هب  تشگزاب  ای  دشاب ، وحم  زا  دعب  وحـص  هب  تشگزاب  تعجر 
دوشیم تسپ  بتارم  هب  ایند و  هب  نانآ  تعجر  لوا  ناشماما  هب  مدرم  عوجر  زا  دعب  هچ  دـشاب ، دوصقم  ایند  هب  تعجر  ای  تسا ، نشور  نآ 

. دندوب هدرک  ضارعا  نآ  زا  هدرک و  تشپ  نآ  هب  هک 
ملع یفن  دیکأت  ات  دومن  رصحنم  راذنا  هب  ار  وا  نأش  درک  یفن  تمایق  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ملع  یلاعت  يادخ  هکنآ  زا  دعب 

: دومرف اذل  دشاب و  تمایق  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
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نانآ ریغ  يارب  وت  راذنا  دشابیم و  هاگآ  نآ  لاوحا  تمایق و  هب  هک  یسک  راذنا  رد  تسا  رـصحنم  وت  نأش  اهنت  اهاشْخَی  ْنَم  ُرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ 
. يرادن يراک  راذنا  نیا  زا  ریغ  وت  درادن و  ياهدیاف 

. تسا رّدقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  اهاحُض  َْوأ  ًۀَّیِشَع  اَّلِإ  اُوثَْبلَی  َْمل  اهَنْوَرَی  َمْوَی  ْمُهَّنَأَک 
؟ دوشیم هنوگچ  تمایق  زور  رد  نانآ  لاح  سپ  هدش : هتفگ  ایوگ 

دناهتفر نوریب  شتآ  يوس  هب  ات  دناهدرکن  گنرد  زور  لّوا  ای  زور  رخآ  زج  تمایق  رد  هک  ییوگ  دـننیبیم  ار  تمایق  هک  یتقو  دومرف : سپ 
سرت میب و  راچد  تّدـش  هب  ای  دوشیم ، کـچوک  ناـنآ  رظن  رد  اـیند  نوچ  دـناهدرکن ، گـنرد  زور  زا  یتعاـس  زج  اـیند  رد  هک  ییوگ  اـی 

. دنوشیم
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439 ص :  سبع .....  ةروس 

هراشا

. دراد هیآ  کی  لهچ و  ای  ود ، لهچ و  رب  لمتشم  تسا و  یّکم  هروس  نیا 

439 ص :  ات 42 ..... ] تایآ 1  (: 80  ) سبع هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) يرْکِّذلا ُهَعَْفنَتَف  ُرَّکَّذَی  َْوأ  ( 3  ) یَّکَّزَی ُهَّلََعل  َکیِرُْدی  ام  َو  ( 2  ) یمْعَْألا ُهَءاج  ْنَأ  ( 1  ) یَّلََوت َو  َسَبَع 

(9  ) یشْخَی َوُه  َو  ( 8  ) یعْسَی َكَءاج  ْنَم  اَّمَأ  َو  ( 7  ) یَّکَّزَی َّالَأ  َْکیَلَع  ام  َو  ( 6  ) يَّدَصَت َُهل  َْتنَأَف  ( 5  ) ینْغَتْسا ِنَم  اَّمَأ 
(14  ) ٍةَرَّهَطُم ٍۀَعُوفْرَم  ( 13  ) ٍۀَمَّرَکُم ٍفُحُص  ِیف  ( 12  ) ُهَرَکَذ َءاش  ْنَمَف  ( 11  ) ٌةَرِکْذَت اهَّنِإ  َّالَک  ( 10  ) یَّهََلت ُْهنَع  َْتنَأَف 

(19  ) ُهَرَّدَقَف ُهَقَلَخ  ٍۀَفُْطن  ْنِم  ( 18  ) ُهَقَلَخ ٍءْیَش  ِّيَأ  ْنِم  ( 17  ) ُهَرَفْکَأ ام  ُناْسنِْإلا  َِلُتق  ( 16  ) ٍةَرََرب ٍمارِک  ( 15  ) ٍةَرَفَس يِْدیَِأب 
(24  ) ِهِماعَط یلِإ  ُناْسنِْإلا  ِرُْظنَْیلَف  ( 23  ) ُهَرَمَأ ام  ِضْقَی  اََّمل  َّالَک  ( 22  ) ُهَرَْشنَأ َءاش  اذِإ  َُّمث  ( 21  ) ُهَرَْبقَأَف ُهَتامَأ  َُّمث  ( 20  ) ُهَرَّسَی َلِیبَّسلا  َُّمث 

(29  ) ًالْخَن َو  ًانُوْتیَز  َو  ( 28  ) ًابْضَق َو  ًابَنِع  َو  ( 27  ) ابَح اهِیف  اْنتَْبنَأَف  ( 26  ) اقَش َضْرَْألا  اَنْقَقَش  َُّمث  ( 25  ) ابَص َءاْملا  اَْنبَبَص  اَّنَأ 
(34  ) ِهیِخَأ ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی  ( 33  ) ُۀَّخاَّصلا ِتَءاج  اذِإَف  ( 32  ) ْمُکِماْعنَِأل َو  ْمَُکل  ًاعاتَم  ( 31  ) ابَأ َو  ًۀَهِکاف  َو  ( 30  ) ًاْبلُغ َِقئادَح  َو 

(39  ) ٌةَرِْشبَتْسُم ٌۀَکِحاض  ( 38  ) ٌةَرِفْسُم ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  ( 37  ) ِهِینُْغی ٌنْأَش  ٍِذئَمْوَی  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل  ( 36  ) ِهِیَنب َو  ِِهتَبِحاص  َو  ( 35  ) ِهِیبَأ َو  ِهِّمُأ  َو 
(42  ) ُةَرَجَْفلا ُةَرَفَْکلا  ُمُه  َِکئلوُأ  ( 41  ) ٌةَرَتَق اهُقَهَْرت  ( 40  ) ٌةَرَبَغ اْهیَلَع  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  َو 

440 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

440 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. تفات رب  يور  درک و  ییورشرت 
. دمآ وا  دزن  هب  انیبان  نآ  هکنیا  زا 
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. دزرو یلدکاپ  وا  اسب  هچ  یناد  هچ  وت  و 
. دشخب دوس  شدنپ  هک  دریگ  دنپ  ای 

. دهدیم ناشن  يزاینیب  هک  یسک  اّما 
. يزادرپیم وا  هب  وت 

. تسین وت  رب  يداریا  دنکن ، هشیپ  یلدکاپ  مه  رگا  و 
. دمآ تیوس  هب  ناباتش  هک  یسک  اّما  و 

. دزرویم تیشخ  وا  و 
. يزادرپیم يرگید  هب  وا  زا  وت 

. تسا يزومآ  دنپ  نآ  تسین ، نینچ 
. دنک دای  ار  نآ  دهاوخ  هک  ره 

. تسا دنمجرا  ياههفیحص  نایم  رد 
. هتشاد كاپ  تسا و  هبترم  دنلب  هک 

. یناگدنسیون تسد  هب 

. ناکین دننایمارگ و  هک 
. تسا شیک  رفاک  دقچ  رفاک ]  ] ناسنا رب  گرم 

. تسا هدیرفآ  ار  وا  يزیچ  هچ  زا  رگم 
. تسا هدیشخب  ناماس  رس و  تسا و  هدیرفآ  ياهفطن  زا  ار  وا 

. تسا هتشاد  ناسآ  وا  رب  ار  هار  سپس 
. دنک روگ  رد  ار  وا  دناریم و  ار  وا  سپس 

. دزیگنارب ار  وا  دهاوخ  هک  نامز  ره  سپس 
. دادن ماجنا  دوب ، هداد  نامرف  وا  هب  هچنآ  وا  اشاح ،

. درگنب شیوخ  كاروخ  هب  ناسنا  دیاب  سپ 
. میاهتخیر ورف  یناوارف  هب  ار  بآ  ام 

. میاهتفاکشرب یکین  هب  ار  نیمز  سپس 
. میاهدنایور اه ]  ] هناد نآ  رد  و 

. تاجیزبس روگنا و  زین  و 

. امرخ نوتیز و  تخرد  و 
. هوبنا ياهناتسوب  و 

. فلع هویم و  و 
. ناتنایاپراچ امش و  يرادروخرب  يارب 

. دیآ رد  اسرف  شوگ  گناب  نوچ 
. دزیرگب شردارب  زا  ناسنا  هک  يزور 

. شردپ شردام و  زا  و 
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. شنارسپ شرسمه و  و 
. دراد زاب  همه  زا  ار  وا  هک  دشاب  يراک  زور  نینچ  رد  نانآ  زا  سک  ره  يارب 

. دشاب كانبات  ییاههرهچ  زور  نینچ  رد 
. نامداش نادنخ و 

. دشاب رابغ  ییاههرهچ  رب  زور  نینچ  رد  و 
. دریگ ورف  ار  اهنآ  یگریت 

. دننامرفان ناشیکرفاک  نامه  نانیا 
441 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

441 ص :  ریسفت ..... 

. تسا هدش  لزان  دوب  انیبان  هک  موتکم  ّما  نب  هّللا  دبع  يهراب  رد  هیآ  نیا  دناهتفگ : یضعب  یمْعَْألا  ُهَءاج  ْنَأ  یَّلََوت  َو  َسَبَع 
شیپ زین  شیرق  ناـگرزب  زا  یهورگ  هک  یلاـح  رد  دـمآ ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دزن  صخـش  نیا  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ناتـساد 

هّیما ّیبا و  ساّبع ، لهج ، وبا  ۀعیبر ، نب  ۀبتع  یتیاور  رد  درکیم و  توعد  مالـسا  هب  ار  نانآ  وا  دـندوب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
. تشاد ار  نانآ  ندروآ  مالسا  دیما  درکیم و  توعد  ادخ  هب  ار  نانآ  وا  دندوب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزن  فلخ  دنزرف  ود 
دنلب دنلب ، ار  نخس  نیا  تسا ، هتخومآ  وت  هب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  زومایب  نم  هب  ناوخب و  نم  رب  هّللا  لوسر  ای  تفگ : موتکم  ّما  نب  هّللا  دبع 

. تسا لوغشم  وا  ریغ  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسنادیمن  درکیم و  رارکت  تفگیم و 
شیرق ناـگرزب  نیا  ـالاح  تفگیم : دوـخ  لد  رد  تشگ و  رادـیدپ  يدونـشخان  تمـالع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  تروـص  رد 

يور هورگ  نآ  رب  دینادرگ و  يور  موتکم  ّما  نبا  زا  اذل  دنشابیم ، ناگدنب  اهروک و  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ناوریپ  دنیوگیم :
. دش لزان  هیآ  نیا  هک  دروآ ،

رد ارم  مراگدرورپ  هک  یـسک  هب  ابحرم  تفگیم : درکیم و  مارتحا  مارکا و  ار  انیبان  درم  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ  نآ  زا 
«. 1  » درک شنزرس  وا  يهراب 

، دمآ موتکم  ّما  نبا  دوب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزن  هک  دوب  هّیما  ینب  زا  يدرم  دارم  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
نیا رد  یلاعت  يادخ  دومن ، ضارعا  وا  زا  درک و  عمج  ار  دوخ  دش و  رّفنتم  وا  زا  دید  ار  وا  درم  نآ  یتقو 

__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 509. رون  ریسفت  نایبلا - عمجم  ( 1)
442 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

«. 1  » دهدیم رارق  راکنا  دروم  ار  نآ  دنکیم و  تیاکح  ار  هّیضق  نیا  هیآ 
روضح هب  یتـقو  دوب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نّذؤم  وا  تسا و  موـتکم  ّما  نبا  ناـمثع و  يهراـب  رد  هیآ  نیا  تسا : هتفگ  یمق  و 

شاهرهچ دش و  تحاران  نامثع  تشاد و  مّدقم  نامثع  رب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دیـسر ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
. دنادرگ يور  وا  زا  دیدرگ و  هتخورفا 

. دنک ّومن  دشر و  شنامیا  نید و  رد  ای  ددرگ ، حالص  لامک  رد  شلامعا  ای  دوش !؟ كاپ  وا  دیاش  ینادیم  هچ  وت  یَّکَّزَی  ُهَّلََعل  َکیِرُْدی  ام  َو 
. دربیم هرهب  نآ  زا  شگرم  ماگنه  رد  ای  دروآ ، مالسا  ادعب  ات  دناسریم  عفن  وا  هب  يروآدای  اریز  يرْکِّذلا  ُهَعَْفنَتَف  ُرَّکَّذَی  َْوأ 

؟ يوشیم وا  ضّرعتم  وت  ایآ  يَّدَصَت  َُهل  َْتنَأَف  دشاب ، زاینیب  مالسا  زا  ای  دشاب ، ینغتسم  شلام  رد  هک  یسک  اّما  ینْغَتْسا  ِنَم  اَّمَأ 
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كاپ ای  دوشن ، كاپ  وا  رگا  دوشیم  دراو  وت  رب  يررـض  هچ  ای  دوشن ، كاـپ  زاـینیب ، نآ  هک  تسین  یکاـب  وت  رب  یَّکَّزَی و  اَّلَأ  َکـْیَلَع  اـم  َو 
. تسین وت  رب  لابو  رزو و  وا  ندشن 

. دشابن ای  دشاب  كاپ  ّیکز و  تسا  زاینیب  رگا  وا  هک  شاب  هتشادن  كاب  وت  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  تسا : هتفگ  یّمق 
. دنک ششوک  شنامیا  دایدزا  نید و  بلط  رد  هک  یسک  اّما  یعْسَی و  َكَءاج  ْنَم  اَّمَأ  َو 

. دسرتیم شراگدرورپ  زا  وا  هک  یلاح  رد  یشْخَی  َوُه  َو 
__________________________________________________

. یمق میهاربا  نب  یلع  ریسفت  نایبلا و  عمجم  ( 1)
443 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

؟ ینکیم يراددوخ  وا  هب  هّجوت  زا  وت  یَّهََلت  ُْهنَع  َْتنَأَف 
مخا نتخورفارب و  هرهچ  زا  وا  ماقم  نوچ  دشاب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يهراب  رد  تایآ  نیا  هک  دناهتـسناد  دیعب  املع  زا  یـضعب 

. دریگ رارق  شنزرس  نینچ  دروم  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  وا  يهجرد  هبتر و  تسا و  رود  انیبان  زا  ندنادرگ  يور  ندرک و 
دوشیمن و وا  نأش  صقن  دشاب  وا  هّجوتم  زین  شنزرـس  دـشاب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يهراب  رد  تایآ  نیا  رگا  میوگیم : نم 

يور یـسک و  هب  هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  ندروآ  يور  اریز  دـنکیمن ، ادـیپ  ٍمـیِظَع » ٍقـُلُخ  یلََعل  َکَّنِإ   » ادـخ لوـق  اـب  یتاـفانم 
هک تسا  هدوب  تهج  نادـب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  یتحاران  رگا  هچ  تسادـخ ، هار  رد  ادـخ و  يارب  ندرک  مخا  ندـنادرگرب و 

ار هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  شلوسر  نانخـس  ادخ  نید  نانمـشد  هک  هتـشاذگیمن  دهد و  رـشن  ار  ادـخ  نید  ربمایپ  هک  هدـش  نآ  زا  عنام  انیبان 
دوب و دهاوخن  یصقن  وا  قالخا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يارب  تروص  نیا  رد  دندرگ ، کیدزن  ادخ  نید  هب  دنهد و  ارف  شوگ 
ات میوگیم  وت  هب   » لیبق زا  اهشنزرس  نیا  يهمه  هچ  دنکیم ، نآ  ندوب  هّجوت  انتعا و  لباق  بلطم و  ّتیمها  رب  تلالد  اهشنزرس  لاثما  اّما 

. وا يارب  هن  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ریغ  يارب  ود  ره  باتع  باطخ و  سپ  دشابیم ، دونشب » هیاسمه 
نینچمه تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ریغ  هب  هّجوتم  تقیقح  رد  زین  ندـینادرگ  يور  ندوب و  سوبع  نداد  تبـسن  نینچمه  و 

. دوشیم ربمایپ  ریغ  هّجوتم  تقیقح  رد  زین  ندینادرگ  يور  ندوب و  سوبع  تبسن 
تسین . حیحص  راک  نیا  هن  ینعی ، دشابیم ، ندرک  مخا  نوچ  يراتفر  زا  عنم  هملک و  نیا  اَّلَک 

444 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
، ددرگیمرب تلاسر  هب  ریمـض  ای  تسا ، دنـسم  اب  تقباطم  تهج  ریمـض  ندروآ  ّثنؤم  تسا و  يروآداـی  نآرق  هّتبلا  هک  اریز  ٌةَرِکْذـَت  اـهَّنِإ 

مالّـسلا هیلع  یلع  تیالو  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  یـشاب ، ناـنآ  لوبق  رب  صیرح  دـیابن  وت  سپ  تسا ، يروآداـی  هرکذـت و  تلاـسر  ینعی ،
. تسا يروآدای  هرکذت و 

. دریگ دنپ  تیالو  ای  تلاسر ، نأش  ای  نآرق  زا  دهاوخب  هک  ره  ات  ُهَرَکَذ  َءاش  ْنَمَف 
دـشابیم و هرکذ » : » ادـخ لوق  هب  قّلعتم  هک  دـشاب  وغل  فرظ  تسا  نکمم  تسا و  ربخ  زا  دـعب  ربخ  ای  لاح  هلمج  نیا  ٍۀَـمَّرَکُم  ٍفُحُـص  ِیف 
ایبنا و ياهلد  ياههفیحص  دوصقم  ای  یـضرع  ای  یلوط  لوقع  زا  دنترابع  هک  دشاب  هیلاع  ياهملق  ای  هیلاع  حاولا  همّرکم ، فحـص  زا  دوصقم 

. تسا نانآ  سوفن 
. تسالاب رود و  صقان ، ياهتسد  یسرتسد  زا  ٍۀَعُوفْرَم 

. تسا هزیکاپ  كاپ و  هّدام ، ياهیتشز  صیاقن و  زا  ٍةَرَّهَطُم 
شناربمایپ ادخ و  نیب  ناریفـس  هک  دنتـسه  یناگتـشرف  دوصقم  ای  تسا  هدنـسیون  بتاک و  يانعم  هب  رفاس  عمج  ةرفـس »  » ظفل ٍةَرَفَـس  يِدـْیَِأب 

. دنشابیم
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. دنشابیم ناشراگدرورپ  رما  عیطم  دنراکوکین و  ناشدوخ  ای  دننکیم ، یبوخ  قیالخ  هب  ای  ایبنا  هب  هک  ٍةَرََرب  ٍمارِک 
هعیدو هب  وا  رد  دنوادخ  هک  تسا  ناسنا  تمعن  نارفک  نیرفن  نیا  ببس  تسا و  قلطم  ناسنا  رب  نیرفن  یناسنا ! نینچ  رب  گرم  ُناْسنِْإلا  َِلُتق 

هظحالم اب  ناسنا  لاح  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  تسا و  تیالو  هب  ای  لوسر  هب  اـی  ادـخ  هب  رفک  دوصقم  اـی  هداـهن ،
ای  نآرق  هکنیا 

445 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
؟ تسا هنوگچ  مداد  رارق  يروآدای  رکذت و  تهج  ار  تیالو  ای  تلاسر  نأش 

«. ُناْسنِْإلا َِلُتق  : » دومرف سپ 
ظفل زا  بّکرم  ای  تسا ، بّجعت  يهغیص  هرفکأ » ام   » ظفل تسا و  رفک  ای  نارفک  تّدش  ناسنا  لاح  ینعی ، تسا ،!؟ هشیپ  رفاک  هچ  ُهَرَفْکَأ  ام 

هیلع یلع  هب  ار  وا  زیچ  هچ  هک  دـشاب  نیا  هرفکأ » ام   » ادـخ لوق  زا  دوصقم  تسا  نکمم  تسا و  لاعفا  باب  زا  یـضام  لعف  ماهفتـسا و  اـم » »
تلالد هک  تسه  يزیچ  ناسنا  يارب  ایآ  هدش : هتفگ  هک  ییوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  ُهَقَلَخ  ٍءْیَـش  ِّيَأ  ْنِم  تسا !؟ هدرک  رفاک  مالّـسلا 

؟ دنکب تمایق  ثعب و  ای  تیالو  ای  تلاسر  ای  ادخ  رب 
. تسا ریرقت  يارب  ماهفتسا  سپ  تسا ، ّقح  تمایق  هک  دنادب  ات  هدرک ، قلخ  ار  وا  زیچ  هچ  زا  ادخ  هک  درگنب  دومرف : سپ 

ود نآ و  ود  رد  ار  شدوخ  تروص  دناوتیمن  شدوخ  تسا و  فیعـض  شدوجو  هک  هدیرفآ  ياهفطن  زا  ار  ناسنا  دنوادخ  ُهَقَلَخ  ٍۀَـفُْطن  ْنِم 
. تسا زیخاتسر  تیالو و  تلاسر و  أدبم و  رب  لیلد  نیرتهب  دوخ  نیا  تسا و  وبدب  سجن و  دیلپ ، درادهگن و  هظحل 

هک درک  يریگهزادنا  شـضرع  لوط و  رادـقم  اضعا و  ازجا و  بسح  رب  دـیرفآ و  نّیعم  رادـقم  هزادـنا و  هب  ار  ناسنا  دـنوادخ  سپ  ُهَرَّدَـقَف 
. دوش رداص  یناسآ  هب  دوریم و  شراظتنا  تسا و  ّبترتم  وا  زا  هک  یلاعفا  دشاب و  وا  نأش  بسانم 

ادـخ و يوس  هب  كولـس  لیبس  ای  تشیعم  بلط  تهج  كولـس  هار  ای  دومن  ناسآ  ار  شردام  مکـش  زا  جورخ  هار  سپـس  ُهَرَّسَی  َلـِیبَّسلا  َُّمث 
بلط

446 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
يهتـسیاش هک  یتّیلعف  تروص و  زا  ار  وا  سپـس  ُهَتامَأ  َُّمث  دومن  ناسآ  ار  يرارطـضا  توم  ای  ترخآ  هب  اـیند  زا  كولـس  لـیبس  اـی  شداـعم 

. دناریمیم تسا ، نتفر  نیب  زا  نتخادنا و 
یکاخ ربق  رد  ار  وا  دیناریم و  يرارطـضا  ای  يرایتخا  گرم  اب  اهتروص  عیمج  زا  ار  وا  هکنآ  ات  دومن  يرگید  تروص  رد  ار  وا  سپ  ُهَرَْبقَأَف 

. دومن نفد  یلاثم  یخزرب و  ياهتروص  رد  و 
. دروآیم نوریب  شربق  زا  ار  وا  دهاوخب  هاگره  سپس  ُهَرَْشنَأ  َءاش  اذِإ  َُّمث 

. ربق زا  وا  ندمآ  نوریب  هدرم و  ندش  هدنز  ندید  عّقوت  راظتنا و  زا  تسا  ناسنا  عنم  اَّلَک 
هدادن و ماجنا  تّیدوبع  مامتا  تدابع و  رد  صالخا  لیبق  زا  هدرک  رما  نآ  هب  ادـخ  هک  ار  هچنآ  زونه  ناسنا  هک  یلاح  رد  ُهَرَمَأ  ام  ِضْقَی  اََّمل 

. دنک هدهاشم  ار  باقع  باسح و  رشن و  دننام  دنکیم  وزرآ  ار  نآ  ندید  هک  ار  هچنآ  ات  تسا  هدرکن  مامت 
رـشن ای  دیامن . هدهاشم  ار  تیالو  ای  تلاسر  ای  تّیهولا  راثآ  ات  هدادـن  ماجنا  هدرک  رما  نآ  هب  ادـخ  هک  ار  یبلاق  یعرـش  رماوا  ناسنا  زونه  ای 

رشح تقو  ینعی ، هدیسرن ، هدرک  نّیعم  دنوادخ  هک  ماگنه  نآ  عقوم و  نآ  زونه  ای  دنیبب . شیوخ  نطاب  قیرط  زا  ار  نانآ  باسح  ناگدنب و 
. دننک هدهاشم  مییوگیم  قیالخ  رشن  زا  ام  هک  ار  هچنآ  ات  نانآ  باقع  باوث و  باسح و  قیالخ و  رشن  و 

تایاغ و هب  لوصو  ّبترت و  تفرشیپ و  یگنوگچ  دزادنایب و  رظن  تابّبسم  بابسا و  هب  ناسنا  دیاب  سپ  ِهِماعَط  یلِإ  ُناْسنِْإلا  ِرُْظنَْیلَف 
447 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رییغت و رد  ناـسنا  تسه و  یماـما  یلوسر و  ییادـخ و  تابّبـسم  بابـسا و  نآ  يارب  هک  دـنادب  ینیقی  ملع  اـب  اـت  دـنیبب ، ار  دوـخ  تابّبـسم 
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. دسریم شیوخ  ّبر  باسح و  هب  شبلق و  زغم و  ّبل ، هب  دوشیم و  جراخ  شبلاق  رشق و  زا  هک  اجنآ  هب  دوشیم  یهتنم  شتالّوحت 
. دزادنا رظن  شیوخ  يونعم  يروص و  ماعط  اذغ و  هب  تابّبسم  بابسا و  هلمج  زا  سپ 

. میتخیر ورف  ناراب  ربا  زا  ام  هّتبلا  هک  َءاْملا  اَْنبَبَص  اَّنَأ 
. دیآیمن جایتحا  تقو  ریغ  رد  زین  دننیب و  ررض  اهناسنا  هک  دیآیمن  دایز  ردقنآ  دشاب و  تجاح  ردقب  هک  تفگش  یناراب  مه  نآ  ابَص 

. میتفاکش مه  زا  ناتخرد  ناهایگ و  ندنایور  اب  ار  نیمز  نآ  زا  رپ  اقَش  َضْرَْألا  اَنْقَقَش  َُّمث 
. میدروآ نوریب  نآ  زا  رادهناد  هایگ  ابَح و  اهِیف  اْنتَْبنَأَف 

. تسا دایز  نآ  عفانم  نوچ  درک  رکذ  ار  روگنا  اهنآ  هلمج  زا  ًابَنِع  َو 
 ...( عانعن دننام   ) تسا نآ  ریاظن  ای  هجنوی  دوصقم  یندروخ و  تسا  یهایگ  نآ  تسا و  هضبق »  » عمج بضق »  » ظفل ًابْضَق  َو 

. نوتیز تخرد  ًانُوْتیَز و  َو 
. دراد يدایز  عفانم  روگنا  دننام  زین  نآ  هک  تسا  تهج  نادب  ناتخرد  نیب  زا  امرخ  تخرد  صوصخ  رکذ  امرخ و  تخرد  اًلْخَن و  َو 

. مهرد تخرد و  رپ  ياهغاب  ًاْبلُغ و  َِقئادَح  َو 
تسا . هدیچیپ  مهرد  ناوارف و  ناتخرد  غاب و  يانعم  هب  ءابلغ »  » عمج بلغ »  » ظفل

448 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. اههویم عاونا  ًۀَهِکاف و  َو 

. دیوریم نیمز  زا  هچ  ره  هاگارچ و  ارحص ، ابَأ و  َو 
نآ هک  تسا  یفوذـحم  لعف  قلطم  لوعفم  ای  تسا ، ضفاخ  عزن  هب  بوصنم  ای  هل ، لوعفم  تسا ، عّتمت  ای  عیتمت  يانعم  هب  عاتم »  » ظفل ًاـعاتَم 

. تسا لاح 
. دوشیم لاح  تروص  نیا  رد  هک  تسا  يدنمرهب  تسا و  عّتمت  لباق  هک  دشاب  يزیچ  يانعم  هب  تسا  نکمم  و 

زا ام  هکنآ  زا  سپ  میراذـگیم  لمهم  ار  امـش  اـم  هنوگچ  سپ  تسامـش  ناـیاپراهچ  امـش و  يارب  روهرهب  ياـهزیچ  نآ  ْمُکِماـْعنَِأل  َو  ْمَُکل 
تکراشم امـش و  تّیناحور  ماقم  نآ  میدناسر و  تاماقم  بتارم و  يرتالاب  ات  فیثک  يهفطن  ماقم  زا  ار  امـش  هک  دوجو  بتارم  نیرتتسپ 

. تسا هکیالم  اب 
. تسا رتالاب  امش  ملاع  زا  هک  مینازیگنایمرب  مینکیم و  ثوعبم  یملاع  رد  ار  امش  هکلب 

ادـص و ۀـخاّصلا »  » تسا و تکاس  تماـص و  زیچ  کـی  يور  رب  مکحم  زیچ  کـی  اـب  ندز  ياـنعم  هب  خّـصلا »  » ظـفل ُۀَّخاَّصلا  ِتَءاـج  اذِإَـف 
بـسانم اجنیا  رد  یناعم  نیا  يهمه  دـشابیم و  زین  تبیـصم  تماـیق و  ياـنعم  هب  دـنکیم و  رک  ار  اهـشوگ  نآ  تّدـش  هک  تسا  ياهحیص 

. تسا
. دزیرگیم شردارب  زا  صخش  هک  تسا  نانچ  نآ  يربک  تمایق  زور  ای  گرم  زور  ِهیِخَأ  ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی 

. دزیرگیم شدنزرف  رسمه و  ردپ ، ردام ، زا  زین  ِهِینُْغی و  ٌنْأَش  ٍِذئَمْوَی  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل  ِهِیَنب  َو  ِِهتَبِحاص  َو  ِهِیبَأ  َو  ِهِّمُأ  َو 
. تسا شیوخ  راک  راتفرگ  تقو  نآ  رد  سک  ره 

449 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ای تءاـج »  » فرظ ِهیِخَأ » ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی   » اـی دـشابیم ، هینغی »  » ظـفل هب  قّلعتم  نآ  دـشابیم و  ِهیِخَأ » ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی   » دـیکأت ذـئموی » »

. دشابیم هینغی »  » هب قّلعتم  ذئموی »  » و تسا ، فوذحم  رکذا »  » لعف فرظ 
. تسا هدنهد  رون  نشور و  زور  نآ  رد  ییاهراسخر  ٌةَرِفْسُم  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو 

. دننیبیم تسا ، هدرک  هدامآ  نانآ  يارب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  نوچ  هدنهد ، تراشب  نادنخ و  ٌةَرِْشبَتْسُم  ٌۀَکِحاض 
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. تسا رابغ  يانعم  هب  تکرح  اب  ةربغلا »  » ظفل هچ ، تسا ، دولآ  رابغ  نامز  نآ  رد  ییاههرهچ  ٌةَرَبَغ و  اْهیَلَع  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  َو 
و رتقلا »  » تسا و هدـیناشوپ  تسا  تماـیق  سرت  لوه و  تّدـش  زا  یـشان  هک  یهایـس  یگریت و  ار  ناـنآ  تروص  هک  یلاـح  رد  ٌةَرَتَق  اـهُقَهَْرت 

. تسا رابغ  هب  یگدولآ  ای  رابغ  يانعم  هب  نوکس  هحتف و  اب  ةرتقلا »  » تکرح و اب  ةرتقلا » »
. دوریم الاب  نامسآ  هب  نیمز  زا  هک  تسا  يزیچ  ةرتقلا »  » دتفایم و نیمز  هب  نامسآ  زا  هک  تسا  يزیچ  ةربغلا » : » دناهتفگ یضعب  و 

«. ةرتق اهقهرت  ةربغ  اهیلع  : » هدومرف ادخ  هک  نانچنآ  تسا  ظفل  ود  ندرک  ادا  زرط  بسانم  يانعم  نیا  و 
. دنرفاک شیوخ  مولع  رد  نانآ  ُةَرَفَْکلا  ُمُه  َِکئلوُأ 

. دنتسه صقان  هلاّمع  هماّلع و  يهّوق  ود  ره  رد  نانآ  نیاربانب  دنرجاف ، ناشلامعا  رد  ُةَرَجَْفلا و 
450 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

450 ص :  ریوکّتلا .....  ةروس  (81)

هراشا

. دراد هیآ  هن  تسیب و  رب  لمتشم  تسا و  یّکم  هروس  نیا  يهمه 

450 ص :  ات 29 ..... ] تایآ 1  (: 81  ) ریوکتلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ْتَلِّطُع ُراشِْعلا  اَذِإ  َو  ( 3  ) ْتَرِّیُس ُلابِْجلا  اَذِإ  َو  ( 2  ) ْتَرَدَْکنا ُموُجُّنلا  اَذِإ  َو  ( 1  ) ْتَرِّوُک ُسْمَّشلا  اَذِإ 

(9  ) ْتَِلُتق ٍْبنَذ  ِّيَِأب  ( 8  ) ْتَِلئُس ُةَدُؤْوَْملا  اَذِإ  َو  ( 7  ) ْتَجِّوُز ُسوُفُّنلا  اَذِإ  َو  ( 6  ) ْتَرِّجُس ُراِحْبلا  اَذِإ  َو  ( 5  ) ْتَرِشُح ُشوُحُْولا  اَذِإ  َو 
ْتَرَضْحَأ ام  ٌسْفَن  ْتَِملَع  ( 13  ) ْتَِـفلْزُأ ُۀَّنَْجلا  اَذِإ  َو  ( 12  ) ْتَرِّعُـس ُمیِحَْجلا  اَذِإ  َو  ( 11  ) ْتَطِـشُک ُءامَّسلا  اَذِإ  َو  ( 10  ) ْتَرُِـشن ُفُحُّصلا  اَذِإ  َو 

(14)
(19  ) ٍمیِرَک ٍلوُسَر  ُلْوََقل  ُهَّنِإ  ( 18  ) َسَّفَنَت اذِإ  ِْحبُّصلا  َو  ( 17  ) َسَعْسَع اذِإ  ِْلیَّللا  َو  ( 16  ) ِسَّنُْکلا ِراوَْجلا  ( 15  ) ِسَّنُْخلِاب ُمِْسقُأ  الَف 

ِْبیَْغلا یَلَع  َوُه  ام  َو  ( 23  ) ِنِیبُْملا ُِقفُْألِاب  ُهآَر  ْدََقل  َو  ( 22  ) ٍنُونْجَِمب ْمُُکبِحاص  ام  َو  ( 21  ) ٍنیِمَأ َّمَث  ٍعاطُم  ( 20  ) ٍنیِکَم ِشْرَْعلا  ِيذ  َْدنِع  ٍةَُّوق  ِيذ 
(24  ) ٍنِینَِضب

ْنَأ َّالِإ  َنُؤاشَت  ام  َو  ( 28  ) َمیِقَتْسَی ْنَأ  ْمُْکنِم  َءاش  ْنَِمل  ( 27  ) َنیَِملاْعِلل ٌرْکِذ  َّالِإ  َوُه  ْنِإ  ( 26  ) َنُوبَهْذَت َْنیَأَف  ( 25  ) ٍمیِجَر ٍناْطیَش  ِلْوَِقب  َوُه  ام  َو 
(29  ) َنیَِملاْعلا ُّبَر  ُهَّللا  َءاشَی 

451 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

451 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. دوش کیرات  دیشروخ  هک  هاگنآ 

. دنهن یشوماخ  هب  ور  ناگراتس  هک  هاگنآ  و 
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. دنوش هدرک  ناور  اههوک  هک  هاگنآ  و 
. دندرگ هداهناو  زیزع ] سب  ي   ] ههام هد  نتسبآ  نارتش  هک  هاگنآ  و 

. دنوش هدروآ  درگ  یشحو  ناروناج  هک  هاگنآ  و 
. ددرگ هتخورفا  اهایرد  هک  هاگنآ  و 

. دننک رگیدمه  نیرق  ار  اهناج  هک  هاگنآ  و 
. دوش هدیسرپ  هدش  روگ  هب  هدنز  رتخد  زا  هک  هاگنآ  و 

. تسا هدش  هتشک  قحان ] هب   ] هانگ نیمادک  هب  هک 
. دوش هدوشگ  اههمانراک  نوچ  و 

. دوش هدنکرب  نامسآ  نوچ  و 
. ددرگ هدنازورف  خزود  نوچ  و 

. دوش هدروآ  کیدزن  تشهب  نوچ  و 
. تسا هتخاس  هدامآ  هچ  هک  دنادب  سک  ره 

. هدندرگزاب نارتخا  هب  مروخیم  دنگوس  سپ 
. هدنور ناهنپ  ناگراّیس 

. دورب نوچ  بش  هب  دنگوس  و 
. دمدب نوچ  حبص  هب  دنگوس  و 

. تسا یمارگ  يروآ  مایپ  يهدناوخرب  نآ  هک 
. تسا ماقم  بحاص  شرع ، بحاص  دنوادخ ]  ] دزن هک  يدنمورین 

. دنرمش شنیما  دنرب و  شنامرف  اجنآ  رد 
. تسین هناوید  امش  نخسمه  و 

. تسا هدید  راکشآ  قفا  رد  ار  لیئربج ]  ] وا یتسار  هب  و 
. تسین لیخب  یبیغ ، یحو  ندرازگ ]  ] رد وا  و 

. تسین دورطم  ناطیش  نخس  نآ  و 
؟ دیوریم اجک  هب  سپ 

. تسین نایناهج  يارب  يزومآدنپ  زج  نآ 
. دنک هشیپ  یتسرد  یتسار و  دهاوخب  هک  امش  زا  سک  ره  يارب 

. دهاوخب تسا ، نایناهج  راگدرورپ  هک  دنوادخ ، هکنآ  رگم  دیهاوخن  و 

451 ص :  ریسفت ..... 

تخادنا و ّشغ  تلاح  هب  ار  وا  ینعی ، ةّروک ،» ، » تسا ندرک  ّشغ  نداتفا و  هریاد و  تروص  هب  ندیچیپ  مه  رد  ریوکت  ْتَرِّوُک  ُسْمَّشلا  اَذِإ 
يهمه تسا و  طوقـس  نداتفا و  تمحز  هب  ندش و  هرطق  هرطق  يانعم  هب  رّوکتلا »  » تسب و ار  نآ  درک و  عمج  ار  عاتم  ینعی ، عاتملا ،» ّروک  »

. تسا بسانم  اجنیا  رد  یناعم  نیا 
452 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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. تسا يربک  تمایق  تقو  ای  ترخآ ، راثآ  روهظ  گرم و  تقو  دیشروخ  ریوکت  ماگنه  زا  دوصقم  و 
. دنوش رات  هریت و  ناشییانشور  نتفر  نیب  زا  اب  ناگراتس  هک  یماگنه  ْتَرَدَْکنا و  ُموُجُّنلا  اَذِإ  َو 

اریز تساهنیمز ، فارطا و  رد  ندرک  ریـس  ندش و  هدنکارپ  نتفر و  نیب  زا  نآ  دـنوش و  هناور  اههوک  هک  یماگنه  ْتَرِّیُـس و  ُلابِْجلا  اَذِإ  َو 
رد دّدـجت  اب  ینعی ، دـنتکرح ، رد  اهربا  نوچ  هک  یلاح  رد  دنتـسه  نکاـس  دـماج و  اـهنآ  ینکیم  لاـیخ  ینیبیم و  ار  اـههوک  وت  هیآ  قبط 

. اهتّینا ياههوک  لاح  تسا  نینچمه  دنتسه و  شدرگ  رد  ناشدوخ  رهوج 
مان نیا  هب  لمح  عضو  زا  دـعب  دـشاب و  هتـشذگ  شلمح  زا  هاـم  هد  هک  تسا  يرتش  نآ  تسا و  ءارـشع »  » عمج راـشع »  » ظـفل ُراـشِْعلا  اَذِإ  َو 

. تسا برع  دزن  لام  نیرتاهبنارگ  نیرتسیفن و  نآ  دوشیم و  هدیمان 
«. 1  » دنوش هتشاذگ  لمهم  بحاص و  نودب  نارتش  نآ  هک  هاگنآ  ْتَلِّطُع 

. دنیآ مه  درگ  تمایق  رد  ریبک  ملاع  شدوجو  گرم و  ماگنه  ریغص  ملاع  شوحو  هک  یماگنه  ْتَرِشُح و  ُشوُحُْولا  اَذِإ  َو 
. تخیر وا  قلح  رد  ار  بآ  درک و  رپ  ار  رهن  درک و  مرگ  ار  رونت  ینعی ، رونّتلا ،» رّجس   » ْتَرِّجُس ُراِحْبلا  اَذِإ  َو 

. بآ ریجفت  ینعی  بآ  ریجست  تسایرد و  يانعم  هب  دوجسم »  » و
. دوش رپ  ات  شروش ، رب  ار  شینیریش  دتسرفب و  شنیریش  رب  ار  شروش  ایرد  هک  یماگنه  هدش : هتفگ  هیآ  يانعم  رد 

__________________________________________________

. دوش ریبعت  مه  ناسنا  نت  رتش  دناوتیم  ( 1)
453 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ایرد کـی  اـهایرد  يهمه  هک  يوحن  هب  دـنوشیم  لـخاد  رگید  یـضعب  رد  اـهایرد  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  دـناهتفگ : یـضعب 
. دنوشیم

. دنوشیم شتآ  اهایرد  دنریگیم و  شتآ  اهایرد  دناهتفگ : یضعب 
. دنامیمن بآ  هرطق  کی  هک  اجنآ  ات  دنوشیم  گشخ  اهایرد  دناهتفگ : یضعب 

. دوشیم يراج  مّنهج  رد  شتآ  لها  ياهندب  زا  هک  اهتفاثک  كرچ و  زا  دنوشیم  رپ  اهایرد  دناهتفگ : یضعب  و 
ّنج و نیعلا ، روح  هکیـالم ، اـب  اـی  اهناطیـش و  اـهناسنا و  زا  ددـنویپیم  دوخ  خنـس  مه  اـب  یـسفن  ره  هک  یماـگنه  ْتَجِّوُز و  ُسوُفُّنلا  اَذِإ  َو 

. دنوشیم جوزمم  ترخآ  رد  شیوخ  لمع  يازج  اب  کی  ره  ای  دنکیم ، جاودزا  شدوخ  بسانم  ندب  اب  کی  ره  ای  نیطایش ،
. دشاب هدش  نفد  هدنز  هک  تسا  يزینک  ةدؤوم »  » ظفل ْتَِلئُس  ُةَدُؤْوَْملا  اَذِإ  َو 

ریـسا دوشیم و  گرزب  رتخد  دنتفگیم : دندرکیم و  نفد  هدـنز  هدـنز  گنن  راع و  سرت  زا  ار  نارتخد  یلهاج  بارعا  زا  یـضعب  هک  اریز 
. دندیسرتیم يدنمهلئاع  رقف و  زا  ای  دنکیم ، جاودزا  لیماف  لها و  ریغ  اب  ددرگیم و 

دازون رگا  هک  تسشنیم  لادوگ  نآ  يور  هلماح  نز  دندنکیم و  یلادوگ  دیسریم  نز  نامیاز  تدالو و  ماگنه  هاگره  دناهتفگ : یـضعب 
. دنتخادنایم لادوگ  نامه  رد  ار  وا  دوب  رتخد 

. دیتشک ار  نانآ  هانگ  هچ  هب  هک  دوشیم : لاؤس  نیلتاق ، زا  ای  هدش  روگب  هدنز  رتخد  دوخ  زا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ْتَِلُتق  ٍْبنَذ  ِّيَِأب 
يارب  لامعا  ياههفیحص  هک  هاگنآ  ْتَرُِشن  ُفُحُّصلا  اَذِإ  َو 

454 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. ددرگ رشن  ازج  باسح و 

. دوش لیاز  شدوخ  ياج  زا  نامسآ  هک  هاگنآ  ْتَطِشُک و  ُءامَّسلا  اَذِإ  َو 
. دبای ینوزف  نآ  تّدش  ات  دزورفارب  شتآ  مّنهج  هک  ماگنه  نآ  ْتَرِّعُس و  ُمیِحَْجلا  اَذِإ  َو 
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دننیبب و ار  نآ  نینمؤم  ات  دوشیم  کیدزن  ای  دـندرگ ، لخاد  نآ  رد  ات  دوش  کیدزن  تشهب  لها  رب  تشهب  هک  هاگنآ  ْتَِفلْزُأ و  ُۀَّنَْجلا  اَذِإ  َو 
. دوش نوزفا  نانآ  یلاحشوخ 

: دنیوگیم هک  راتفگ  نیا  دننام  تسا ، لصاح  دارفا  همه  رد  هک  تسا  يرشب  ناور  سنج  يانعم  رد  سفن  ْتَرَضْحَأ  ام  ٌسْفَن  ْتَِملَع 
. تسا ّقلعم  نآ  هب  تبسن  لعف  لمع  هک  تسا  هّیماهفتسا  ام »  » ظفل و  ةدارج » نم  ریخ  ةرمت  »

نآ ندناسانـش  هک  تسا  ندوب  هرکن  ندوب و  لوهجم  رد  گرزب  میظع و  درف  کی  هب  هراشا  سفن  زا  دوصقم  ای  تسا  هلوصوم  ام »  » ظفل اـی 
(. تسا يدرف  سفن  أشنم  هک   ) تسا مّود  سفن  نآ  تسین و  نکمم 

، تسین دـنگوس  هب  جایتحا  نوچ  منکیمن ، دای  دـنگوس  نم  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا و  هیفان  ای  هّیباوج ، ای  هدـیاز ، ال »  » ظفل ُمِْسقُأ  ـالَف 
. تسا حضاو  دنگوس  مسق و  دروم  اریز 

سونخ دشابیم و  نیّرین  زا  ریغ  راّیس  يهناگجنپ  ناگراتـس  ای  تسا ، راّیـس  ناگراتـس  صوصخ  ای  ناگراتـس  يهمه  سّنخ »  » ظفل ِسَّنُْخلِاب 
. تسا دیشروخ  رون  ریز  ای  قفا  ریز  اهنآ  ندش  بیاغ  زا  ترابع  ناگراتس 

رد اهیتشک  ندش  يراج  دننامه  تاراّیس  ناگراتس  ِراوَْجلا 
455 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. اهایرد
. اهجرب رد  هدش  ناهنپ  ناگراتس  ِسَّنُْکلا 

بورغ ماگنه  هک  تسا  نیا  اهنآ  سّونک  تسا و  باتفآ  رون  ریز  زور  رد  اهنآ  ندش  یفخم  زا  ترابع  ناگراتس  سوّنخ  دناهتفگ : یضعب  و 
. دنوش بیاغ  قفا  رد 

ره ندروآ  يور  ندرک و  تشپ  رد  تسا و  دادضا  زا  ۀسعسع »  » ظفل دنچ  دنک ، ور  ای  دیامن  تشپ  بش  هک  یماگنه  َسَعْسَع و  اذِإ  ِْلیَّللا  َو 
. دوشیم لامعتسا  ود 

. تسا هدومن  هیبشت  ناسنا  سّفنت  هب  ار  قفش  دادتما  َسَّفَنَت  اذِإ  ِْحبُّصلا  َو 
هیلع یلع  تیـالو  نآرق  اـی  لـیئربج ، لوـق  هکلب  تسین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  دوـخ  شیپ  زا  نآرق  هّتبلا  هک  ٍمیِرَک  ٍلوُـسَر  ُلْوََـقل  ُهَّنِإ 

. تسا مالّسلا 
ياراد ادخ  دزن  وا  تسا و  مالّسلا  مهیلع  ایبنا  يوس  هب  ادخ  هداتـسرف  هک  تسا  لیئربج  لوق  تیالو  تفالخ و  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  بصن  ای 

. دشابیم تمارک 
. تسا یّتلزنم  تّوق و  ادخ  دزن  شرع  رد  ار  وا  ٍنیِکَم  ِشْرَْعلا  ِيذ  َْدنِع  ٍةَُّوق  ِيذ 

ریغـص ملاع  رد  یناسنا  سفن  يهلزنم  هب  ریبک  ملاع  رد  وا  هچ  تسا ، تعاطا  دروم  تاـقولخم و  يهمه  ناـیم  رد  اـی  هکیـالم  نیب  رد  ٍعاـطُم 
. تسا

. وا ملع  ياهرهش  رب  نیما  ادخ و  یحو  رب  نیما  ٍنیِمَأ  َّمَث 
يانعم دـش ، هتفگ  تسا ، لیئربج  دوصقم  هک  ٍنیِکَم » ِشْرَْعلا  ِيذ  َدـْنِع  ٍةَُّوق  ِيذ  : » ادـخ لوق  رد  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  و 

؟ تسیچ « ٍنیِمَأ َّمَث  ٍعاطُم  : » ادخ لوق 
456 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا نیما  تمایق  زور  رد  تعاطا و  دروم  شراگدرورپ  دزن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ینعی  دومرف :
«: 1  » تسا هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ٍنُونْجَِمب  ْمُُکبِحاص  ام  َو 

. درک بصن  مدرم  يارب  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  یماگنه  دشابیم ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  دوصقم 
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ملاع قفا  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ای  لیئربج  ای  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  نآرق  ای  نآرق ، لیئربج ) ای  دّـمحم   ) وا ِنِیبُْملا و  ُِقفُْألِاب  ُهآَر  ْدََـقل  َو 
. دید بیغ 

ءاظ اب  نینـض »  » ظفل دزاسن و  رهاظ  امـش  رب  دـنک و  یفخم  ار  بیغ  ات  تسین  لـیخب  لـیئربج ) اـی  ربماـیپ   ) وا ٍنِینَِـضب و  ِْبیَْغلا  یَلَع  َوُه  اـم  َو 
. تسا هدش  هتفرگ  تمهت  يانعم  هب  هرسک  اب  هّنظ »  » زا تسا و  مهّتم  يانعم  هب  هدش  هدناوخ  ّفلؤم 

. تسین میجر  ناطیش  لوق  زا  نآرق  نآ  ٍمیِجَر و  ٍناْطیَش  ِلْوَِقب  َوُه  ام  َو 
؟ دیوریم وس  مادک  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  بناج  زا  سپ  َنُوبَهْذَت  َْنیَأَف 

. مالّسلا هیلع  یلع  ای  نآرق ، نیا  اذل  َوُه  ْنِإ 
. تسین نایناهج  يارب  يدای  رکذ و  زج  َنیَِملاْعِلل  ٌرْکِذ  اَّلِإ 

ملاع لها  يارب  يروآدای  رکذ و  زج  وا  دـیوریم ؟ اجک  مالّـسلا  هیلع  یلع  يهراب  رد  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
. تسا هتفرگ  نامیپ  نانآ  زا  وا  تیالو  رب  دنوادخ  هک  یناسک  يارب  تسین ،

تروص هب  نیملاعلل »  » ادخ لوق  زا  لدب  هلمج  نیا  ْمُْکنِم  َءاش  ْنَِمل 
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 518. رون  یمق - میهاربا  نب  یلع  ریسفت  ( 1)
457 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا ّلک  زا  ضعب  لدب 
. دنوش رکذ  لها  دنهاوخب  هک  تسا  یناسک  نآ  يارب  رکذ  نیا  ینعی 

، لاعفا رد  ای  تسا ، هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هچنانچ  دشاب : میقتـسم  وا  زا  سپ  ناماما  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تعاط  رد  َمیِقَتْـسَی و  ْنَأ 
. دشاب یتسار  قدص و  رب  نانآ  رد  دناوتب  ینعی ، دشاب ، میقتسم  شیوخ  قالخا  لاوحا و  لاوقا ،

. دنهاوخیمن دهاوخب  ادخ  هچنآ  زج  رکذ ) لها و   ) ناگتخیهرف نآ  َنیَِملاْعلا و  ُّبَر  ُهَّللا  َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  َنُؤاشَت  ام  َو 
يزیچ دنوادخ  هاگره  هک  هداد ، رارق  شیوخ  يهدارا  ّلحم  دروم و  ار  ناماما  ياهلد  دـنوادخ  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 

رد ترابع  نیا  نایب  و  « 1 « » َنیَِملاْعلا ُّبَر  ُهَّللا  َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  َنُؤاشَت  ام  َو  : » تسا یلاعت  يادـخ  لوق  نآ  دـنهاوخیم و  زین  ناـماما  دـهاوخب  ار 
. تشذگ لامجا  وحن  هب  رهد  يهروس 

__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 519. رون  ( 1)
458 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

458 ص :  راطفنإلا .....  ةروس  (82)

هراشا

. تسا هیآ  هدزون  رب  لمتشم  تسا و  یّکم  هروس  نیا  يهمه 

458 ص :  ات 19 ..... ] تایآ 1  (: 82  ) راطفنالا هروس  ]

هراشا
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ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ْتَِرثُْعب ُرُوبُْقلا  اَذِإ  َو  ( 3  ) ْتَرُِّجف ُراِحْبلا  اَذِإ  َو  ( 2  ) ْتَرَثَْتنا ُبِکاوَْکلا  اَذِإ  َو  ( 1  ) ْتَرَطَْفنا ُءامَّسلا  اَذِإ 

ام ٍةَروُص  ِّيَأ  ِیف  ( 7  ) ََکلَدَـعَف َكاَّوَسَف  َکَقَلَخ  يِذَّلا  ( 6  ) ِمیِرَْکلا َکِّبَِرب  َكَّرَغ  ام  ُناْسنِْإلا  اَهُّیَأ  اـی  ( 5  ) ْتَرَّخَأ َو  ْتَمَّدَـق  ام  ٌسْفَن  ْتَِملَع 
(9  ) ِنیِّدلِاب َنُوبِّذَُکت  َْلب  َّالَک  ( 8  ) َکَبَّکَر َءاش 

(14  ) ٍمیِحَج یَِفل  َراَّجُْفلا  َّنِإ  َو  ( 13  ) ٍمیِعَن یَِفل  َراْربَْألا  َّنِإ  ( 12  ) َنُولَعْفَت ام  َنوُمَْلعَی  ( 11  ) َنِیِبتاک ًامارِک  ( 10  ) َنیِِظفاَحل ْمُْکیَلَع  َّنِإ  َو 
ُِکلْمَت َمْوَی ال  ( 18  ) ِنیِّدـلا ُمْوَی  ام  َكارْدَأ  ام  َُّمث  ( 17  ) ِنیِّدـلا ُمْوَی  ام  َكارْدَأ  ام  َو  ( 16  ) َنِیِبئاِغب اْهنَع  ْمُه  اـم  َو  ( 15  ) ِنیِّدلا َمْوَی  اهَنْوَلْصَی 

(19  ) ِهَِّلل ٍِذئَمْوَی  ُْرمَْألا  َو  ًاْئیَش  ٍسْفَِنل  ٌسْفَن 

458 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. دوش هتسسگ  نامسآ  نوچ 

. دنزیر ورف  ناگراتس  نوچ  و 
. دنبای هار  مه  هب  اهایرد  نوچ  و 

دنوش ربز  ریز و  اهروگ  نوچ  و 
. تسا هتشاذگ  ورف  ار  يزیچ  هچ  هتشاد و  شیپ  يزیچ  هچ  هک  دنادب  سک  ره 

؟ درک هّرغ  تاهدنشخب  راگدرورپ  قح  رد  ار  وت  يزیچ  هچ  ناسنا  يا  ناه 
. تخاس لداعتم  درک و  راوتسا  دیرفآ و  ار  وت  هک  نامه 
. درک بیکرت  ار  وت  دوجو ]  ] تساوخ هک  یتروص  ره  هب 

. دیراد راکنا  ار  ازج  زور ]  ] هکلب تسین ، نینچ 
459 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدش  نّیعم  ینانابهگن  امش  رب  و 

. دنایمارگ یناگدنسیون  هک 
. دننادیم دینکیم  هچنآ 

. دنا یتشهب ]  ] تمعن زان و  رد  ناکین  نامگیب 
. دنخزود شتآ  رد  نانامرفان  نامگیب  و 

. دنوش نآ  دراو  ازج  زور  رد 
. دنتسین ناما ] رد  و   ] رود هب  نآ  زا  و 

. تسیچ ازج  زور  یناد  هچ  و 
. تسیچ ازج  زور  یناد  هچ  زاب 

. تسا دنوادخ  اب  راگزور  نینچ  رد  و  درادن ، سک  چیه  قح  رد  يرایتخا  چیه  سک  چیه  هک  يزور 

459 ص :  ریسفت ..... 
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«1 « » ِمامَْغلِاب ُءامَّسلا  ُقَّقَـشَت  َمْوَی  : » هک تسا  یلاعت  يادـخ  لوق  نیا  دـننامه  نآ  يانعم  دوش  هتفاکـش  نامـسآ  هک  هاگنآ  ْتَرَطَْفنا  ُءامَّسلا  اَذِإ 
(. دوش هتفاکش  مه  زا  ربا  اب  نامسآ  هک  يزور  )

. دنوش هدنکارپ  شیوخ  ّلحم  زا  ندرک  طوقس  اب  ناگراتس  هک  یماگنه  ْتَرَثَْتنا و  ُبِکاوَْکلا  اَذِإ  َو 
. ددرگ ناور  اهایرد  بآ  هکیماگنه  ْتَرُِّجف و  ُراِحْبلا  اَذِإ  َو 

تخادنا نایرج  نالیس و  هب  ار  نآ  ینعی ، لیعفت ، باب  زا  هرّجف »  » دّرجم و یثالث  زا  هرجف »  » درک و ادیپ  نالیس  ینعی  رّجفت »  » و رجفنإ »  » ظفل
بآ چیه  اهنآ  رد  هک  يوحن  هب  تساهایرد  بآ  نالیس  ندش و  يراج  دوصقم  ای  تسا ، رگید  یضعب  رد  یضعب  اهایرد  نالیـس  دوصقم  و 

. دنامیمن
. دنوش هتخیگنارب  اهربق  زا  قیالخ  هک  یماگنه  ْتَِرثُْعب و  ُرُوبُْقلا  اَذِإ  َو 

تخاس و لدـب  رگید  یـضعب  هب  ار  نآ  زا  یـضعب  درک و  هدـنکارپ  ار  زیچ  ینعی  یئیـشلا » رثعب   » دومن و شیتفت  درک و  رظن  ینعی  رثعب »  » ظفل
اجباج
__________________________________________________

.25 ناقرف : ( 1)
460 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوب نآ  رد  هک  ار  هچنآ  دروآ  نوریب  درک و  فشک  دومن و  جارختسا  درک ،
. تسا تمایق  ثعب و  ماگنه  ای  گرم  ماگنه  دوصقم  دومن و  ور  ریز و  درک و  بارخ  ار  ضوح  ینعی  ضوحلا » رثعب   » و

. دنادب ار  همه  هداد  ماجنا  رّخؤم  مّدقم و  هچ  ره  هب  یصخش  ره  تقو  نآ  ْتَرَّخَأ  َو  ْتَمَّدَق  ام  ٌسْفَن  ْتَِملَع 
اِمب ٍِذئَمْوَی  ُناْسنِْإلا  اُؤَّبَُنی  : » ادخ لوق  ریـسفت  نمـض  تمایق  يهروس  رد  ریخأت  میدقت و  يانعم  تشذـگ و  ریوکت  يهروس  لّوا  رد  ترابع  نیا 

« َرَّخَأ َو  َمَّدَق 
. تشذگ

هب ّبر »  » ظـفل فیـصوت  یتشگ  رورغم  دوخ  راوگرزب  يادـخ  هب  هک  دـش  ثعاـب  هچ  ناـسنا  يا  ِمیِرَْکلا  َکِّبَِرب  َكَّرَغ  اـم  ُناـْسنِْإلا  اَـهُّیَأ  اـی 
. تسازهتسا مّکحت و  میرک » »

: دنیوگیم دنتسه  رورغم  یلاعت  يادخ  هب  هک  ییاهناسنا  نوچ 
لمع یتشاد  ار  نآ  قاقحتـسا  یهلا  مرک  بجوم  هب  درکیم و  اضتقا  ادخ  مرک  هک  هچنآ  قبط  وت  ناسنا  يا  یلو  تسا ، میرک  یلاعت  يادـخ 

. تسا ناسنا  رورغ  تّجح  لیلد و  ياقلا  روظنم  ای  يدرکن ،
یهلا مرک  ات  یـشاب  وا  مرک  قیال  هک  يدرکن  يراک  وت  هک  تسا  نیا  دوصقم  درکن و  رورغم  ادـخ  مرک  زج  ار  وت  دـشاب : هدومرف  هک  ییوگ 

. دوشب زین  وت  لماش 
. دیرفآ یلاعت  يادخ  دراد  جایتحا  نآ  هب  شداعم  شاعم و  رد  ناسنا  هک  هچنآ  ره  َكاَّوَسَف  َکَقَلَخ  يِذَّلا 

سابل  یندیشون ، یندروخ ، لیصحت  هک  هدادن  رارق  دنلب  نانچنآ  ار  وت  تماق  داد و  رارق  لدتعم  تسفن  ندب و  رد  ار  ناسنا )  ) سپ ََکلَدَعَف 
461 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دهد ماجنا  دناوتن  تسا  عّقوتم  ناسنا  زا  هک  ار  اهراک  زا  یضعب  هک  هدادن  رارق  هاتوک  نانچنآ  دشابن و  نکمم  نکسم  و 
. تسا هداد  رارق  گنهامه  سفن  ندب و  اب  ار  اهنآ  رگیدمه و  اب  ار  همه  ار  وت  ندب  ياضعا  و 
. درک یتسناوت  قلخ  یتساوخ  هک  یتروص  ره  هب  هکنآ  لاح  َکَبَّکَر و  َءاش  ام  ٍةَروُص  ِّيَأ  ِیف 

. تسا طرش  يازج  کبّکر »  » ظفل طرش و  لعف  ءاش »  » ظفل ماهبا و  دیکأت  تهج  تسا  هدیاز  ام »  » ظفل هّیطرش و  ّيأ »  » ظفل
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دیاع ریدـقت  هب  ةروص »  » تفـص ءاش »  » ظفل تسا و  میخفت  ماهبا و  دـیکأت  تهج  هدایز  اـم »  » ظـفل تسا و  میخفت  يارب  هّیماهفتـسا  ّيأ »  » اـی
. تسا

، رّکذم دـنلب ، تشز ، ابیز ، لیبق  زا  تسا ، یندـب  تروص  یبیکرت ، تروص  زا  دوصقم  دـعاوق و  فرظ  ّقلعتم  تسا و  فنأتـسم  کبّکر »  » و
. هایس دیفس و  ّثنؤم ،

یتوکلم یلفـس  اب  یتوکلم  يولع  ياهتّیلعف  زا  ریخا  تّیلعف  نآ  هک  تسا  یتروص  دوصقم  ای  ینطاب  قـالخا  یـسفن و  تروص  دوصقم  اـی 
. تسا

. تسادخ مرک  هب  ندش  رورغم  زا  عنم  تسین ، نینچ  اَّلَک 
. دینکیم بیذکت  ار  ازج  زور  امش  هکلب  ِنیِّدلِاب  َنُوبِّذَُکت  َْلب 

یلع تیالو  ای  ازج  ینعی  نید  بیذکت  ناشلامآ و  وزرآ و  هب  نانآ  ندش  رورغم  نایب  ادخ و  مرک  هب  ندوب  رورغم  زا  كاردتـسا  بارـضا و 
. تسنانآ يوس  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تعیرش  ای 

. دنرومأم امش  لاوحا  تبقارم  رب  اهنابهگن  هّتبلا  َنیِِظفاَحل  ْمُْکیَلَع  َّنِإ  َو 
نیا رد  هک  دندرک ، بیذکت  ار  نآ  هک  تسا  نآ  دیق  و  نید »  » ظفل زا  لاح 

462 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا بیذکت  دیق  لعاف و  زا  لاح  ای  دوشیم ، بیذکت  دروم  زین  لاح  دوخ  تروص 

. دننادیم ار  همه  دینک  هچ  ره  دنیادخ ، بّرقم  يهتشرف  ود  امش  لامعا  ناگدنسیون  هک  َنُولَعْفَت  ام  َنوُمَْلعَی  َنِیِبتاک  ًامارِک 
هچ امـش  دـننادیم  ناگتـشرف  نآ  رگا  سپ  دـیامن . گرزب  ار  باقع  باسح و  ازج ، رما  ات  دـشابیم ، نیظفاحل »  » ظـفل فیـصوت  هلمج  نیا 

. دینکن ادیپ  تأرج  ادخ  ینامرفان  تیصعم و  رب  سپ  دیهدیم ، ماجنا  يراک 
. دنتمعنرپ تشهب  رد  ملاع  ناراکوکین  ٍمیِعَن  یَِفل  َراْربَْألا  َّنِإ 

هنوگچ ترخآ  رد  ام  لاح  سپ  دنتـسه ، ام  نابهگن  ظفاح و  ییاههکیالم  رگا  هدـش : هتفگ  هک  ایوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا 
؟ دوب دهاوخ 

. دوب دنهاوخ  تمعن  تشهب و  رد  ناراکوکین  دومرف :
. دننکیم سح  ازج ) زور  رد   ) ار شتآ  جنر  یتخس و  مّنهج  رد  ناراکدب  ِنیِّدلا و  َمْوَی  اهَنْوَلْصَی  ٍمیِحَج  یَِفل  َراَّجُْفلا  َّنِإ  َو 

رد نانآ  ای  تسا ، بیاغ  نانآ  رظن  زا  ایند  نیا  رد  مّنهج  هچ  رگا  دنتـسه  مّنهج  شتآ  رد  ایند  نیمه  رد  ناراکدـب  َنِیِبئاـِغب و  اـْهنَع  ْمُه  اـم  َو 
رد یمیاد  روط  هب  هکلب  دنتسین  بیاغ  شتآ  زا  ینامز  چیه  ترخآ  رد  ای  دوش . توف  نانآ  زا  مّنهج  شتآ  ات  دنتسین  بیاغ  مّنهج  زا  ترخآ 

. دنتسه شتآ 
. یسانشب ار  نآ  تسین  نکمم  وت  هکنیا  تسا و  زور  نآ  نأش  ندومن  گرزب  ِنیِّدلا  ُمْوَی  ام  َكارْدَأ  ام  َو 

يزور رد  ًاْئیَش  ٍسْفَِنل  ٌسْفَن  ُِکلْمَت  َمْوَی ال  تخانش !؟ یناوت  هنوگچ  هک : تسا  نداد  هولج  گرزب  نامه  دیکأت  ِنیِّدلا  ُمْوَی  ام  َكارْدَأ  ام  َُّمث 
سک  چیه  هک 

463 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
(. دناوتب نتخانش  هک   ) تسین دوخ  سفن  کلام 

. دشاب فوذحم  ربخ  يادتبم  ای  فوذحم ، يادتبم  ربخ  ای  نیّدلا » موی   » زا لدب  هکنآ  ربانب  هدش  هدناوخ  عوفرم  کلمت » موی ال   » ظفل
نیمخت نامگ  بسح  رب  هن  رمالا و  سفن  عقاو و  رد  هن  تسین ، سک  چـیه  نآ  زا  تسادـخ و  نآ  زا  زور  نآ  رد  رما  مامت  ِهَِّلل  ٍذـِئَمْوَی  ُْرمَْألا  َو 

. تسادخ نآ  زا  رما  هک  دوشیم  نشور  زور  نآ  رد  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای  تسا  نینچ  ایند  رد  هچنانچ 
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: مالّسلا هیلع  ّیلع  لاق 
. تسا نابنج  تتخب  ات  تسا  ناهن  تبیع  كّدج  كدعسأ  ام  روتسم  کبیع 

تخرد رب  هدزمرک  رمث  نوچ  تخب  يرای  هب  تسا  ناهن  بیع 
هّرس ج 21 ص 91 و 92 سّدق  ییوخ  يهمالع  ۀعاربلا  جاهنم 

464 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

464 ص :  نیفّفطملا .....  ةروس 

هراشا

ات اُومَرْجَأ ...  َنیِذَّلا  َّنِإ   » يهیآ تشه  زج  دناهتفگ : یـضعب  دـننادیم و  ّیندـم  ار  اهنآ  يهمه  یـضعب  تسا ، یّکم  هروس  نیا  تایآ  يهمه 
. دشابیم هیآ  شش  یس و  رب  لمتشم  هروس  نیا  تسا و  یندم  تایآ  يهمه  هروس » رخآ 

464 ص :  ات 36 ..... ] تایآ 1  (: 83  ) نیففطملا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َنُوثوُْعبَم ْمُهَّنَأ  َِکئلوُأ  ُّنُظَی  ـال  َأ  ( 3  ) َنوُرِـسُْخی ْمُهُونَزَو  ْوَأ  ْمُهُولاک  اذِإ  َو  ( 2  ) َنُوفْوَتْـسَی ِساَّنلا  یَلَع  اُولاتْکا  اَذِإ  َنیِذَّلا  ( 1  ) َنیِفِّفَطُْمِلل ٌْلیَو 

(4)
(9  ) ٌمُوقْرَم ٌباتِک  ( 8  ) ٌنیِّجِس ام  َكارْدَأ  ام  َو  ( 7  ) ٍنیِّجِس یَِفل  ِراَّجُفلا  َباتِک  َّنِإ  َّالَک  ( 6  ) َنیَِملاْعلا ِّبَِرل  ُساَّنلا  ُموُقَی  َمْوَی  ( 5  ) ٍمیِظَع ٍمْوَِیل 

ُریِطاسَأ َلاق  اـُنتایآ  ِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  ( 12  ) ٍمِیثَأ ٍدَـتْعُم  ُّلُک  َّالِإ  ِِهب  ُبِّذَُـکی  ام  َو  ( 11  ) ِنیِّدلا ِمْوَِیب  َنُوبِّذَُـکی  َنیِذَّلا  ( 10  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍذـِئَمْوَی  ٌْلیَو 
(14  ) َنُوبِسْکَی اُوناک  ام  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َنار  َْلب  َّالَک  ( 13  ) َنِیلَّوَْألا

َباتِک َّنِإ  َّـالَک  ( 17  ) َنُوبِّذَُـکت ِِهب  ُْمْتنُک  يِذَّلا  اَذـه  ُلاُقی  َُّمث  ( 16  ) ِمیِحَْجلا اُولاـَصل  ْمُهَّنِإ  َُّمث  ( 15  ) َنُوبوُجْحََمل ٍذـِئَمْوَی  ْمِهِّبَر  ْنَع  ْمُهَّنِإ  َّـالَک 
(19  ) َنوُّیِّلِع ام  َكارْدَأ  ام  َو  ( 18  ) َنیِّیِّلِع یَِفل  ِراْربَْألا 

(24  ) ِمیِعَّنلا َةَرْضَن  ْمِهِهوُجُو  ِیف  ُفِْرعَت  ( 23  ) َنوُرُْظنَی ِِکئارَْألا  یَلَع  ( 22  ) ٍمیِعَن یَِفل  َراْربَْألا  َّنِإ  ( 21  ) َنُوبَّرَقُْملا ُهُدَهْشَی  ( 20  ) ٌمُوقْرَم ٌباتِک 
َنُوبَّرَقُْملا اَِهب  ُبَرْشَی  ًاْنیَع  ( 27  ) ٍمِینْسَت ْنِم  ُهُجاِزم  َو  ( 26  ) َنوُِسفانَتُْملا ِسَفانَتَْیلَف  َِکلذ  ِیف  َو  ٌکْسِم  ُهُماـتِخ  ( 25  ) ٍمُوتْخَم ٍقیِحَر  ْنِم  َنْوَقُْسی 

(29  ) َنوُکَحْضَی اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  اُوناک  اُومَرْجَأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 28)
ْمِْهیَلَع اُولِسْرُأ  ام  َو  ( 32  ) َنوُّلاَضل ِءالُؤه  َّنِإ  اُولاق  ْمُهْوَأَر  اذِإ  َو  ( 31  ) َنیِهِکَف اُوبَلَْقنا  ُمِِهلْهَأ  یلِإ  اُوبَلَْقنا  اَذِإ  َو  ( 30  ) َنوُزَماغَتَی ْمِِهب  اوُّرَم  اذِإ  َو 

(34  ) َنوُکَحْضَی ِراَّفُْکلا  َنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َمْوَْیلاَف  ( 33  ) َنیِِظفاح
(36  ) َنُولَعْفَی اُوناک  ام  ُراَّفُْکلا  َبُِّوث  ْلَه  ( 35  ) َنوُرُْظنَی ِِکئارَْألا  یَلَع 
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465 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
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. ناشورفمک رب  ياو 
. دنریگیم لماک  دنناتسیم ، هنامیپ  مدرم  زا  نوچ  هک  یناسک 

. دنراذگیم مک  دنشکرب ، ییالاک ]  ] ناشیارب ای  دنهد  هنامیپ  ناشیا  هب  نوچ  و 
. دش دنهاوخ  هتخیگنارب  هک  دننادیمن  نانیا  ایآ 

. گرزب يزور  رد 
. دنتسیاب نایناهج  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  مدرم  هک  يزور 

. تسا نیّجس  رد  نانامرفان  يهمانراک  نامگیب  تسین ، نینچ 
؟ تسیچ نیّجس  یناد  هچ  وت  و 

. هتشاگن تسا  یباتک 
. نارکنم رب  ياو  زور  نینچ  رد 

. دنرکنم ار  ازج  زور  هک  یناسک 
. دنکن راکنا  ار  نآ  سک  چیه  راکهانگ  رگزواجت  ره  زج  و 

. تسا ناینیشیپ  ياههناسفا  دیوگ  دوش ، هدناوخ  وا  رب  ام  تایآ  نوچ  هک 
. دنشاب هدرپ  رد  ناشراگدرورپ  رادید  زا  زور  نینچ  رد  نانآ  تسین ، نینچ 

. دنخزود هب  هدنیآ  رد  نانآ  سپس 
. دیدیزرویم راکنا  نآ  هب  هک  تسا  نامه  نیا  دوش  هتفگ  سپس 

. تسا نییّلع  رد  ناکاین  يهمانراک  نامگیب  تسین ، نینچ 
. تسیچ نییّلع  یناد  هچ  وت  و 

. هتشاگن تسا  یباتک 
. دننآ دهاش  نابّرقم  هک 

. دنا یتشهب ]  ] تمعن زان و  رد  ناکین  نامگیب 
. دنرگنیم دناهتسشن و ]  ] اهگنر وا  رب 

. یسانشیم زاب  ار  تمعن  زان و  یمّرخ  ناشیاههرهچ  رد 
. دنناشون نانآ  هب  هدش  رهم  یبارش  زا 
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. دنشوک تباقر  هب  دیاب  ناشوک  تباقر  هک  تسا  هار  نیا  رد  تسا و  کشم  زا  نآ  رهم  هک 

. تسا مینست  زا  نآ  يهزیمآ  و 
. دنشونیم نآ  زا  نابّرقم  هک  ياهمشچ 

. دندیدنخیم نانمؤم  هب  دناهدرک  هانگ  یناسک  نامگیب 
. دندرکیم تراشا  وربا  مشچ و  هب  دنتشذگیم ، ناشیا  رانک  زا  نوچ  و 

. دنتشگیم زاب  نانکدنخشیر  دنتشگیم ، زاب  ناشهداوناخ  يوس  هب  نوچ  و 
. دنناهارمگ نانیا  دنتفگیم  دندیدیم  ار  ناشیا  نوچ  و 

. دندوب هداتسرفن  نابهگن  ناشیا  رب  نانآ  و 
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. دندنخیم نارفاک  هب  نانمؤم  زورما  لاح 
. دنرگنیم اهگنر  وا  رب  هک 

؟ دوشیم هداد  ازج  دندوب ، هدرک  هچنآ  ربارب  رد  نارفاک  هب  ایآ  هک ] ]

466 ص :  ریسفت ..... 

. ناشورفمک لاح  رب  ياو  َنیِفِّفَطُْمِلل  ٌْلیَو 
ای نزو  زا  رتمک  هک  تسا  یـسک  هدـش  ریـسفت  هیآ  رد  هک  روطنامه  فّفطم »  » تسا و زیچ  ره  زا  صقان  كدـنا و  ياـنعم  هب  فیفط »  » ظـفل

نمث و رد  ندرک  مـک  لـیلقت و  زین  نآ  هـک  دریگیم  دادرارق  دروـم  زا  رتـشیب  دـهدیم و  هدـش  عـقاو  نآ  رب  شورف  دـیرخ و  هـک  ياهناـمیپ 
. تساهب

نید رد  هک  تسا  یسک  نیب  صخش و  نیب  ای  ادخ ، نیب  صخش و  نیب  تالماعم  دوشیمن و  قّقحم  تالماعم  رد  زج  یـشورف  مک  نیا  ربانب 
. دناهتفرگ تقبس  وا  زا  نامیا  رد  هک  شناردارب  ای  شماما ، دننام  تسا ، رتالاب  وا  زا 

وا اب  ایند  ای  نید  رد  هک  تسا  یناسک  وا و  نیب  ای  همداخ  مداخ و  دـالوا ، لـها ، دـننام ، شناتـسد ، ریز  هک  تسا  یناـسک  صخـش و  نیب  اـی 
. نانآ ریغ  هچ  ای  شدوخ  يهفیاط  زا  هچ  نینمؤم  ریاس  دننام  دنشابیم  يواسم 

. راّفک عاونا  عیمج  نیملسم و  ياههقرف  ریاس  دننام  دنرتنییاپ  وا  زا  هک  دوشیم  عقاو  یناسک  نیب  وا و  نیب  هلماعم  ای 
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دیاقع مولع و  رد  ای  یناسفن و  قالخا  ضارغا و  تالاح و  رد  ای  یندب ، بادآ  لاعفا و  رد  ای  يویند ، ضارعا  لاوما و  رد  ای  تالماعم  زین  و 
. تسا یبلق 

نانآ زا  کی  ره  رب  زین  وت  ینک و  ادا  لماک  روط  هب  ار  ّقح  نآ  دـیاب  تسا  وت  ندرگ  رب  یّقح  ناویح  دارفا  ریاس  ناگدـنب و  زا  کی  ره  يارب 
. دننک ادا  لماک  روط  هب  ار  نآ  دیاب  هک  يراد  یّقح 

فّفطم زاـب  یهاوخیم  ار  تدوخ  ّقح  زا  رتـشیب  نارگید  زا  رگا  یتـسه و  شورف ) مک   ) فّفطم وت  ینکن  ادا  ار  نارگید  ّقـح  وـت  رگا  سپ 
. یشابن فّفطم  ات  نک  رظن  شقلخ  اب  راگدرورپ و  هب  تبسن  دوخ  لاح  هب  سپ  یتسه ، یشورف ) مک  )

هک ار  يزیچ  مینکیم  بلط  ادـخ  زا  اـم  هک  یلاـح  رد  میوش  جراـخ  فـیفطت  نتـشاذگمک و  یـشورفمک و  زا  هنوـگچ  تاـهیه ! تاـهیه ،
دنیوگ انث  حدم و  ار  ام  میدرکن  هک  ییاهراک  رب  مینکیم  بلط  ادخ  قلخ  زا  مینک و  ادا  هداد  ام  هب  هک  ار  هچنآ  مهد  کی  رکـش  میناوتیمن 

. میوشیم تحاران  دنیامن  تّمذم  نامیاهصقن  بیع و  دروم  رد  ار  ام  رگا  و 
اذـل میوریمن و  نوریب  یـشورفمک )  ) فیفطت زا  میوشن  وا  رد  یناف  میدرگن و  ادـخ  يهدـنب  میوشن و  جراخ  اـهتّینانا  زا  هک  یماداـم  سپ 

. دشخبب ار  ام  ياهیشورف  مک  ندرک و  نزو  مک  میهاوخب  وا  زا  مینکب و  وفع  تساوخرد  ادخ  زا  دیاب 
. دنناتسب لامک  مامت و  دننک ، نزو  لیک و  ناشدوخ  يارب  ار  مدرم  سانجا  نوچ  هک  ییاهنآ  َنُوفْوَتْسَی  ِساَّنلا  یَلَع  اُولاتْکا  اَذِإ  َنیِذَّلا 

نوچ تسا ، هنوگ  نامه  زین  نازیم  رد  هنامیپ  لیک و  شورفمک  هک  تسور  نیا  زا  درواین  مسا  نزو  زا  تفگ و  ار  هنامیپ  لیک و  هکنیا  ّتلع 
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. تسا لومعم  مه  نامز  نیا  رد  اهرهش  یضعب  رد  هچنآ  دننام  تسا ، هدوب  هنامیپ  لیک و  اب  اههلماعم  رتشیب  نامز  نآ  رد 
. دننک هنامیپ  نانآ  سانجا  زا  مدرم  يارب  هاگره  ْمُهُولاک  اذِإ  َو 

دوصقم تسا و  هدشن  تباث  راتـشون  ّطخ و  رد  فلا  نوچ  تسا ، دـیعب  انعم  ظفل و  تهج  زا  نداد  رارق  عوفرم  دـیکأت  ار  مه »  » ریمـض اّما  و 
هنامیپ مدرم  يارب  ار  دوخ  سانجا  هک  تسا  نیا  نزو  اب  هلباقم  يهنیرق  هب  دوصقم  هکلب  دـندرک ، لیک  ناـشدوخ  يهلیـسو  هب  هک  تسین  نیا 
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. دندرک
شورف دیرخ و  تروص  ود  ره  رد  نانآ  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  هیآ  زا  هرقف  ود  رد  لیک  لایتکا و  يهّدام  ندروآ  رد  َنوُرِـسُْخی  ْمُهُونَزَو  َْوأ 

. دندادیم مک  دندرکیم و  هحماسم 
هک دندوب  مدرم  نیرتثیبخ  زا  نزو  لیک و  رد  هنیدم  لها  دمآ  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماگنه  دـناهتفگ : یـضعب 

. دندرک هنامیپ  تسرد  هیآ  لوزن  زا  دعب  دومن و  لزان  ار  َنیِفِّفَطُْمِلل » ٌْلیَو  : » یلاعت يادخ 
مک نآ  زا  سک  ره  دنک و  لماک  وا  يارب  زین  ادخ  دیامن  لماک  ادخ  يارب  ار  نآ  سک  ره  تسا  لایکم  لیک و  مه  زامن  دناهتفگ : یـضعب  و 

. تسا هتفگ  نیفّفطم  هراب  رد  یلاعت  يادخ  هک  دیدینش ، هک  تسا  نآ  شرفیک  دراذگب 
هذـخاؤم يارب  گرزب  زور  نآ  رد  هک  دـنرادن  مه  نیا  نامگ  ایآ   ) تسا بّجعت  يارب  ماهفتـسا  ٍمیِظَع  ٍمْوَِیل  َنُوثوُْعبَم  ْمُهَّنَأ  َِکئلوُأ  ُّنُظَی  َأ ال 

. تسین نینچ  دنتسیایم ، ملاع  راگدرورپ  روضح  رد  مدرم  هک  تسا  يزور  اَّلَک  َنیَِملاْعلا  ِّبَِرل  ُساَّنلا  ُموُقَی  َمْوَی  دنوشیم )!؟ هتخیگنارب 
. تسا تمایق  رواب  مدع  نامگ و  مدع  زا  عنم  يارب  ظفل  نیا 
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. دننیّجس باذع  رد  ناشهایس  لمع  همان  اب  ناراکدب  تمایق  زور  هّتبلا  ٍنیِّجِس  یَِفل  ِراَّجُفلا  َباتِک  َّنِإ 

تساوخ یلاعت  يادخ  نوچ  تسا و  نانآ  يهراب  رد  نخـس  مالک و  نوچ  تشاد ، مّدقم  دنتـسه  نیّجـس  باذع  رد  هک  ار  راّجف  لاوحا  نایب 
. دنک متخ  نانآ  لاوحا  ناکین و  يهراب  رد  ار  هیآ 

نیطایـش اهّنج و  راد  نآ  هک  تسا  یلفـس  توکلم  زا  ترابع  هک  تسا  نجـس  رد  يهغلابم  نآ  تسا و  دـیدش  میاد و  باذـع  نیّجـس »  » و
. دناهدرک هطاحا  ار  ناسنا  ایلع  توکلم  یلفس و  توکلم  نآ  دراد و  رارق  اجنآ  رد  نآ  ياهدام  اهبرقع و  نآ و  شتآ  مّنهج و  دشابیم و 

تهج نآ  زا  یتروص  دهدیم  ماجنا  هک  یلمع  ره  دشاب  وا  زا  دـیلقت  ملاع و  مکح  تخـس  میلـست  دایقنا و  تهج  زا  ناسنا  لامعا  رگا  سپ 
زا دنشابیم و  يولع  ملاع  زا  هک  دنسیونیم  ییاهباتک  رد  ار  وا  لمع  لامعا  نآ  ناگدنسیون  دوشیم و  لصاح  وا  سفن  رد  الاب  ایلع و  زا 

. تسا ّولع  رد  هغلابم  هک  دوشیم  نیّیّلع »  » هب ریبعت  نآ 
زا دوشیم ، لصاح  وا  سفن  رد  نآ  زا  یتروص  دهد  ماجنا  هک  یلمع  ره  دـشابن ، ینّابر ) ملاع   ) ملاع زا  دـیلقت  يور  زا  ناسنا  لامعا  رگا  و 

دوشیم نیّجس  هب  ریبعت  نآ  زا  تسا و  نییاپ  یلفس و  ملاع  زا  هک  دنسیونیم  ییاهباتک  رد  ار  وا  لامعا  ناگدنسیون  نییاپ و  یلفس و  تهج 
. تسا یناسنا  سوفن  يارب  نادنز  نیرتگنت  نآ  تسا و  نادنز  نجس و  رد  هغلابم  هک 

ار نیّجـس  هدـش  هتـشون  ملاع  نآ  ّداوم  تاحفـص  رب  شیاهسفن  اهتروص و  مامت  اب  هک  تسا  یلاعت  قح  زا  یباتک  ینّابر  ملاع  ره  نوچ  و 
. دومن باتک  هب  ریسفت 

نأش  ندومن  گرزب  ٌمُوقْرَم  ٌباتِک  ٌنیِّجِس  ام  َكارْدَأ  ام  َو 
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تبث ملاـع  دوجو  باـتک  رد  قح  ملق  هب  هک  تسا  ياهتـشون  نآ  تسیچ ؟ لـگ ) گنـس و   ) نیّجـس نآ  ینادیم  هچ  وـت  هک  تسا  ملاـع  نآ 
. تسا

. ناگدننک بیذکت  رب  ياو  نیّجس  نجس و  نآ  زا  َنِیبِّذَکُْمِلل  ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو 
. تسا تیالو  قیرط  نآ  تسا و  بلق  هار  نآ  هک  دنک  زواجت  ّقح  زا  هک  یسک  ٍدَتْعُم  ُّلُک  اَّلِإ  ِِهب  ُبِّذَُکی  ام  َو  ِنیِّدلا  ِمْوَِیب  َنُوبِّذَُکی  َنیِذَّلا 

. دنک هانگ  دایز  هدرک و  زواجت  قح  زا  هک  یسک  ٍمِیثَأ 
قیرط زا  هک  یـسک  یلو  درادن ، ترخآ  هب  یتجاح  رگید  دنیبیم و  ار  تمایق  زور  دشاب ، رظان  شدوجو  راوطا  دوجو و  هب  ناسنا  رگا  نوچ 

لمع و هب  جایتحا  اهنآ  ندید  رد  هک  ییاهیندید  تسا و  دوهـشم  تسانیبان و  وا  دـشاب  شیوخ  یناسفن  ياهاوه  عبات  دـیامن و  زواجت  بلق 
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. تسا رظن  لّمات و  جاتحم  هک  ییاهزیچ  هب  دسر  هچ  ات  دنامیم  ناهنپ  وا  رظن  زا  تسین  تّقد 
. تسا ناینیشیپ  ياههروطسا  اهنیا  دنیوگیم  دوش ، هدناوخ  یسک  نانچ  نآ  رب  ام  تایآ  رگا  َنِیلَّوَْألا  ُریِطاسَأ  َلاق  اُنتایآ  ِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ 

سفنا ای  قافآ  رد  هک  ینیوکت  تایآ  نایب  رد  ای  اهتحیـصن  اههظعوم و  رد  اـی  یعرـش  ماـکحا  ناـیب  رد  ینیودـت  تاـیآ  تاـیآ ، زا  روظنم 
زا ترابع  هک  گرزب  يهناشن  تیآ و  ای  دنشابیم  مالّسلا  مهیلع  ایصوا  ایبنا و  نانیا  هک  گرزب  ياههناشن  اهتیآ و  هژیو  هب  تسا و  لصاح 

. دشابیم وا  تیالو  مالّسلا و  هیلع  یلع 
. تسین نینچ  هن  هک  تسا ، راتفگ  نیا  زا  وا  عدر  عنم و  اَّلَک 

ریطاسا زا  ام  ياههناشن  تایآ و  هکلب  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َنار  َْلب 
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. تسا هدیدرگ  هریچ  ناشیاهلد  رب  یتبسن  نینچ  هانگ  تسین و  اههناسفا  و 
. درک هبلغ  شلد  رب  وا  هانگ  ینعی ، هبلق ،» یلع  هبنذ  نار   » تسا و عبط  يانعم  هب  نیر »  » هچ

زج دـندرکیم  بسک  هک  هچنآ  نوچ  تسا ، هتـشگ  بلاغ  تباث و  نانآ  بلق  رب  دـندرکیم  بسک  هانگ  زا  هک  ار  هچنآ  َنُوبِـسْکَی  اُوناک  اـم 
ار ایلع  توکلم  هار  نآ  يهنزور  دـنکیم و  راـت  هریت و  ار  نآ  دـنزیم و  رهم  ار  ـالاب  تهج  نیا  دوبن و  نییاـپ  یلفـس و  سفن  تهج  ّتیلعف 

. ددنبیم
رد دـنکب  هانگ  هاگره  هک  تسا  يدیفـس  يهطقن  وا  بلق  رد  هکنآ  رگم  تسین  ینمؤم  يهدـنب  چـیه  هدـش : تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

، دهد همادا  ار  هانگ  رگا  دوریم و  نیب  زا  هایـس  يهطقن  نآ  دنک  هبوت  هانگ  زا  رگا  دیآیم و  نوریب  یهایـس  يهطقن  دیفـس  يهطقن  نآ  ياج 
یبوخ ریخ و  هب  زگره  نآ  بحاص  رگید  دوش ، هدیـشوپ  يدیفـس  هک  هاگنآ  دـناشوپیم و  ار  يدیفـس  هک  ییاج  اـت  دوشیم  رتشیب  یهاـیس 

«. َنُوبِسْکَی اُوناک  ام  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َنار  َْلب  : » یلاعت يادخ  لوق  تسا  نیا  ددرگیمنرب و 
. دنرادنپیم هک  تسین  نینچ  اَّلَک 

. تسا ترخآ  رد  یلاعت  يادخ  لامج  دوهش  عّقوت  ریخ و  راک  عّقوت  زا  نانآ  عنم 
ناـشراگدرورپ تفرعم  زا  ناـنآ  هکلب  َنُوبِّذَُـکت  ِِهب  ُْمْتنُک  يِذَّلا  اَذـه  ُلاـُقی  َُّمث  ِمیِحَْجلا  اُولاـَصل  ْمُهَّنِإ  َُّمث  َنوـُبوُجْحََمل  ٍذـِئَمْوَی  ْمِهِّبَر  ْنَع  ْمُهَّنِإ 

دیدرکیم . نآ  بیذکت  هک  یخزود  نامه  زا  دنیوگ  نانآ  هب  دننکفارد و  خزود  شتآ  هب  ار  نانآ  يزور )  ) سپس دنمورحم  بوجحم و 
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يانعم نیا  ایآ  دـش : لاؤس  دـندرکیم ، بیذـکت  ار  وا  هک  تسا  نینمؤملا  ریما  دوصقم  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  زا 
: دومرف تسا ؟ لیزنت 

. یلب
، دـنوشیم باجح  رد  بوجحم و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ینعی  دوخ ، فاضم  ّبر  تقیقح  هدـهاشم  زا  نانآ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  نیا  ربانب 

. دیدرکیم بیذکت  ار  وا  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  نیا  دوشیم : هتفگ  نانآ  هب  سپس 
رد مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  باتک  دیتشادنپ  یلع ) هب   ) ناگدننک بیذکت  امـش  هک  تسین  نینچ  نیا  سپ  َنیِّیِّلِع  یَِفل  ِراْربَْألا  َباتِک  َّنِإ  اَّلَک 

. تسا نیّیلع  تشپ 
. تشذگ ٍنیِّجِس  یَِفل  ِراَّجُفلا  َباتِک  َّنِإ  : » ادخ لوق  نمض  رد  هیآ  نیا  نایب 

هب نیبرقم  هدـش  هتـشون  شیپ  زا  تسا  یباتک  تسیچ ، نیّیلع  تقیقح  هک  یناد  هچ  َنُوبَّرَقُْملا  ُهُدَهْـشَی  ٌمُوقْرَم  ٌباتِک  َنوُّیِّلِع  اـم  َكارْدَأ  اـم  َو 
، دنشابیم بّرقم  يایلوا  نیلسرم و  ایبنا و  ای  تسنانآ  دوهشم  يولع  لاثم  ملاع  هک  دنناگتشرف  ای  نابّرقم  زا  دوصقم  دنلوغـشم ، نآ  هدهاشم 

. دننکیم هدهاشم  ار  نانآ  لامعا  يهفیحص  قیالخ و  لامعا  ناشیتوکلم  ياهرظن  اب  نانیا  هچ 
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. دنقرغتسم لد  هبّیط  تایح  تفرعم ، دوهش ، تیالو ، یتشهب  ياهتمعن  رد  ناکین  ینعی ، تسا ، رّدقم  لاؤس  هلمج  نیا  ٍمیِعَن  یَِفل  َراْربَْألا  َّنِإ 
لیبق زا  دوش ، هداد  هیکت  نآ  هب  هک  تسا  يزیچ  ره  هلجح و  رد  تخت  يانعم  هب  تسا ، هکیرا »  » عمج کئارأ »  » ظفل َنوُرُْظنَی  ِکـِئارَْألا  یَلَع 

دـناهدز و هیکت  تّزع  تخت  رب  ینعی ، دـشاب ، هتفر  راک  هب  هناخ  ای  دـبنگ  رد  هدـش و  هداد  نییزت  هدـش و  هتفاب  تخت  ای  شرف ، اکّتم و  تخت ،
رگهراظن 
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. دنّقح لامج 

قشع و صلاخ  بارـش  زا  هک  تسا  رادیدپ  یتشهب  ياهتمعن  ینامداش  ناشراسخر  زا  ٍقیِحَر  ْنِم  َنْوَقُْـسی  ِمیِعَّنلا  َةَرْـضَن  ْمِهِهوُجُو  ِیف  ُفِْرعَت 
. دناهدیشون نافرع 

. تسا رطع  زا  یعون  يانعم  هب  فاص و  ای  صلاخ ، رمخ  ای  رمخ ، نیرترب  ای  نیرتهزیکاپ ، يانعم  هب  ای  رمخ ، يانعم  هب  قیحّرلا »  » ظفل
. دسریمن نآ  هب  یسک  تسد  شایقاس  تسد  زج  هک  يوحن  هب  هدروخ  رهم  ٍمُوتْخَم 

. تسا کشم  دوشیم ، هدز  رهم  نآ  يهلیسو  هب  هک  لگ  نآ  ٌکْسِم  ُهُماتِخ 
هن دنزادرپ ، شاکنک  شالت و  هب  ناگدنهاوخ  ای  دننک ، تبغر  دـیاب  ناگدـننک  تبغر  اهتمعن ، نآ  رد  هک  َنوُِسفانَتُْملا  ِسَفانَتَْیلَف  َِکلذ  ِیف  َو 

. دراد لابند  هب  ار  ینامیشپ  ترسح و  تسا و  یندش  لیاز  یناف و  هک  سفن  ياهشهاوخ 
ماسقا نیرتهب  زا  نآ  بارـش  ای  تسا ، تشهب  ياههمـشچ  نیرتدـنلب  زا  تشهب و  رد  تسا  ياهمـشچ  مان  مینـست »  » ظـفل ٍمِینْـسَت  ْنِم  ُهُجاِزم  َو 

. تسا هدش  هدیمان  مینست  تهج  نیمه  يور  دیآیم و  تشهب  لها  يالاب  زا  ای  تسا و  تشهب  بارش 
. دنشونیم دوش ، طولخم  نآ  هب  يزیچ  هکنآ  نودب  صلاخ و  روط  هب  همشچ  نآ  زا  نیبّرقم  َنُوبَّرَقُْملا  اَِهب  ُبَرْشَی  ًاْنیَع 

. دنشونیم جوزمم  طولخم و  تروص  هب  همشچ  نآ  زا  نابّرقم  ریغ  اّما 
دنتسه . نابّرقم  همه  ناکین  هک  دشاب  نید  زا  هیانک  تسا  نکمم  و 
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: دوشیم لاؤس  ینعی ، تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  َنوُزَماغَتَی  ْمِِهب  اوُّرَم  اذِإ  َو  َنوُکَحْـضَی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  اُوناـک  اُومَرْجَأ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
هب ازهتـسا  تهج  وربا  مشچ و  اـب  دـندیدنخیم و  ناـنمؤم  هب  هک  یناراـکهبت  نیا  دـیامرفیم : باوـج  رد  تـسا -؟ هنوـگچ  ناـمرجم  عـضو 

. دندرکیم هراشا  رگیدکی 
یتلاح نینچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  تبـسن  هک  تسا  هدش  لزان  شیرق  نیقفانم  يهراب  رد  هیآ  نیا  هک  « 1  » هدش دراو  هّصاخ  هّماع و  قیرط  زا 

. دنتشاد
تّذـل ناشیازهتـسا  ناـنآ و  ضارعا  مدرم و  ندرک  تبیغ  زا  هک  تسا  یـسک  ياـنعم  هب  هکف »  » ظـفل َنیِهِکَف  اُوبَلَْقنا  ُمِِهلْهَأ  یلِإ  اُوبَلَْقنا  اَذِإ  َو 

. دربیم
هیلع یلع  تیالو  رب  لاح  نیع  رد  دنتـسین و  شیاسآ  رد  مّعنتم و  ایند  رد  نانمؤم  هک  دـننیبیم  نوچ  َنوُّلاـَضل  ِءـالُؤه  َّنِإ  اُولاـق  ْمُهْوَأَر  اذِإ  َو 

. دنتسه یهارمگ  حول و  هداس  ینامدرم  اهنیا  دنیوگیم : دننکیم ، یگدنز  یتخس  یتسدگنت و  لامک  رد  دنتسه و  مدق  تباث  مالّسلا 
یهارمگ زا  ار  دوخ  ات  دوب  هتـسیاش  میدادن و  رارق  نانمؤم  دوخ  لامعا  ناگدنرادهگن  ار  نانآ  ام  هک  یلاح  رد  َنیِِظفاح  ْمِْهیَلَع  اُولِـسْرُأ  ام  َو 

. دننک راکنا  دوخ  رب  دندیدیم ، دوخ  نیفلاخم  زا  هک  ار  هچنآ  ات  دندرکیم  ظفح 
بطاخم لوسر  ادخ و  يارب  تمایق  زور  هکنیا  باب  زا  دشاب ، يروضح  دـهع  يارب  مال »  » ظفل هکنآ  زا  ّمعا  تمایق ، زور  نآ  رد  سپ  َمْوَْیلاَف 

روکذم ٍمیِعَن » یَِفل  َراْربَْألا  َّنِإ  : » یلاعت يادخ  لوق  رد  مازتلا  تلالد  هب  هک  دـشاب  يرکذ  دـهع  ای  ینهذ  دـهع  يارب  ای  تسرـضاح  دوهـشم و 
. تسا
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. یمق میهاربا  نب  یلع  ریسفت  ( 1)
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. دنتسه وا  ناوریپ  مالّسلا و  هیلع  یلع  تشذگ ، تایآ  ریسفت  زا  هک  هچنآ  ربانب  نانمؤم ، اُونَمآ  َنیِذَّلا 
: دناهتفگ یضعب  دندنخیم . نارفاک  هب  َنوُکَحْضَی  ِراَّفُْکلا  َنِم 

يور هب  رد  دنـسریم  اجنآ  یتقو  دینک ، تکرح  برد  نآ  يوس  هب  دوشیم : هتفگ  نانآ  هب  دوشیم و  زاب  تشهب  يوس  هب  يرد  راّفک  يارب 
. دندنخیم نینمؤم  دوشیم و  رارکت  راک  نیا  دوشیم و  هتسب  اهنآ 

. دننیبیم تمعن  رد  ار  دوخ  باذع و  رد  ار  راّفک  هک  دندنخیم  نینمؤم  تهج  نآ  زا  دناهتفگ : یضعب  و 
تّیذا رب  ایند  رد  نینمؤم  هچ  دنتسه ، رورسم  لاحـشوخ و  نانآ  يهلیـسو  هب  راّفک و  فرط  زا  تشهب  رد  نینمؤم  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  و 

زا دننک و  هاگن  راّفک  هب  نینمؤم  هکنآ  هن  دنـشاب ، لاحـشوخ  مّعنتم و  تشهب  رد  هک  دـش  ببـس  نیمه  دـندرکیم و  ربص  راّفک  يازهتـسا  و 
. دنتسه كاپ  ود  ره  زا  تشهب  رد  نینمؤم  تسا و  سفن  یّفشت  هنیک و  مزلتسم  انعم  نیا  اریز  دندنخب ، هدرک و  بّجعت  نانآ  باذع 

. دنرگنب ادخ  ياهتمعن  تّزع  ياهتخت  رب  اجنآ  َنوُرُْظنَی  ِِکئارَْألا  یَلَع 
. تسوکین حدم  ماقم  رد  رارکت  نیا  تسا و  هلمج  نیمه  يهرابود  رارکت 

. دنوشیم تازاجم  دندرکیم  هک  يراک  نامه  نیع  راّفک  ایآ  َنُولَعْفَی  اُوناک  ام  ُراَّفُْکلا  َبُِّوث  ْلَه 
. دنوشیم تازاجم  لمع  لباقم  رد  ای  شیوخ ، لامعا  مّسجت  ربانب 

نانآ هب  هک  یلاح  رد  دننزیم  هیکت  اهتخت  رب  نینمؤم  ینعی ، دشابیم ، لوق  ریدقت  هب  رّدقم  لاؤس  باوج  تسا و  فنأتـسم  ای  هّیلاح  هلمج 
هتفگ 

476 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دناهدرک ایند  رد  هک  تسا  یتشز  لامعا  يهجیتن  وزج  دوشیم  هداد  نارفاک  هب  هک  یشاداپ  ایآ  دوشیم :

دّمحم اب  باطخ  يادتبا  هلمج  نیا  هکلب  دشاب ، رّدقم  لاؤس  باوج  هکنآ  نودب  دـشاب ، عطقنم  شلبق  ام  زا  هفنأتـسم و  هلمج  تسا  نکمم  و 
؟» َنُولَعْفَی اُوناک  ام  ُراَّفُْکلا  َبُِّوث  ْلَه  : » هدومرف درک ، رکذ  ار  راّفک  يازج  هکنآ  زا  سپ  ییوگ  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

تشهب لها  يازج  ندوب و  شتآ  رد  شتآ  لها  تازاجم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ای  تسا ، باذع  عوقو  قّقحت  تهج  یضام  لعف  ندروآ  و 
. تسا هتسویپ  عوقو  هب  هک  دوب  يرما  وا  هب  تبسن  دوب و  دوهشم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يارب  ندوب  تشهب  رد 

رب هک  یلاح  رد  نینمؤم  ینعی ، تسا ، لمع  زا  قّلعم  نآ  هب  تبـسن  لماع  هک  دـشاب  نورظنی »  » هب قّلعتم  کئارألا » یلع   » ظفل تسا  نکمم  و 
؟ دنوشیم تازاجم  دناهدرک  هک  ییاهراک  لباقم  رد  ایآ  دننیبب ، ات  دننکیم  هاگن  راّفک  هب  دناهدز  هیکت  تخت 

477 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

477 ص :  قاقشنإلا .....  ةروس 

هراشا

. تسا یّکم  نآ  يهمه  تسا و  هیآ  جنپ  تسیب و  رب  لمتشم  هروس  نیا 

477 ص :  ات 25 ..... ] تایآ 1  (: 84  ) قاقشنالا هروس  ]
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هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ْتَّلَخَت َو  اهِیف  ام  ْتَْقلَأ  َو  ( 3  ) ْتَّدُم ُضْرَْألا  اَذِإ  َو  ( 2  ) ْتَّقُح َو  اهِّبَِرل  َْتنِذَأ  َو  ( 1  ) ْتَّقَْشنا ُءامَّسلا  اَذِإ 

ُبَساُحی َفْوَسَف  ( 7  ) ِِهنیِمَِیب َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأَـف  ( 6  ) ِهِیقالُمَف ًاحْدَـک  َکِّبَر  یلِإ  ٌحِداک  َکَّنِإ  ُناْسنِْإلا  اَـهُّیَأ  اـی  ( 5  ) ْتَّقُح َو  اـهِّبَِرل  َْتنِذَأ  َو 
(9  ) ًاروُرْسَم ِِهلْهَأ  یلِإ  ُِبلَْقنَی  َو  ( 8  ) ًاریِسَی ًاباسِح 

َْنل ْنَأ  َّنَـظ  ُهَّنِإ  ( 13  ) ًاروُرْـسَم ِِهلْهَأ  ِیف  َناک  ُهَّنِإ  ( 12  ) ًاریِعَس یلْـصَی  َو  ( 11  ) ًارُوُبث اوُعْدَـی  َفْوَسَف  ( 10  ) ِهِرْهَظ َءارَو  َُهباـتِک  َِیتوُأ  ْنَـم  اَّمَأ  َو 
(14  ) َروُحَی

(19  ) ٍقَبَط ْنَع  ًاقَبَط  َُّنبَکْرََتل  ( 18  ) َقَسَّتا اَذِإ  ِرَمَْقلا  َو  ( 17  ) َقَسَو ام  َو  ِْلیَّللا  َو  ( 16  ) ِقَفَّشلِاب ُمِْسقُأ  الَف  ( 15  ) ًاریَِصب ِِهب  َناک  ُهَّبَر  َّنِإ  یَلب 
ْمُهْرِّشَبَف ( 23  ) َنوُعُوی اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  ( 22  ) َنُوبِّذَُکی اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِلب  ( 21  ) َنوُدُجْسَی ُنآْرُْقلا ال  ُمِْهیَلَع  َئُِرق  اذِإ  َو  ( 20  ) َنُونِمُْؤی ْمَُهل ال  امَف 

(24  ) ٍمِیلَأ ٍباذَِعب 
(25  ) ٍنُونْمَم ُْریَغ  ٌرْجَأ  ْمَُهل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّالِإ 

477 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. دفاکشب نامسآ  هک  هاگنآ 

دزس . نینچدوخ  دراپسب و  شوگ  شراگدرورپ  رما ]  ] هب و 
478 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. ددرگ هدیشک  زاب  نیمز  هک  هاگنآ  و 

. ددرگ یهت  دزادنا و  نوریب  تسا  نآ  لد  رد  هچ  ره  و 
. دزس نینچ  دوخ  دراپسب و  شوگ  شراگدرورپ  رما ]  ] هب و 

. دش یهاوخ  لیان  وا  ياقل  هب  و  ياهدرب ] جنر  و   ] ياهدیشوک تخس  تراگدرورپ  هار  رد  وت  ناسنا  يا  ناه 
. دوش هداد  شتسار  تسد  هب  شاهمانراک  هک  سک  ره  اما 

. ددرگ هبساحم  وا  اب  ناسآ ، یباسح  هک  ادوز 
. ددرگزاب شاهداوناخ  يوس  هب  نامداش  و 

. دوش هداد  وا  هب  شتشپ  سپ  زا  شاهمانراک  هک  سک  ره  اما  و 
. دهد رس  يراز  هک  ادوز 

. دیآرب خزود  هب  و 
. دوب نامداش  ّقحان ] هب   ] شاهداوناخ نایم  رد  هک  ارچ 

. ددرگنزاب تمایق ] هب   ] زگره هک  تشادنپیم  وا 
. دوب انیب  وا  لاوحا ]  ] هب شراگدرورپ  نامگیب  يرآ 

. قفش هب  مروخیم  دنگوس  سپ 
. دروآ درگ  هچنآ  بش و  هب  و 
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. ددرگ لماک  نوچ  هام  هب  دنگوس  و 
. دییآرد رگید  یلاح  هب  یلاح  زا  امش  هک 

. دنروآیمن نامیا  هک  دوشیم  هچ  ار  ناشیا  سپ 
. دنتفین هدجس  هب  دنناوخ ، نآرق  نانآ  رب  نوچ  و 

. دنزرویم راکنا  نارفاک  هکلب 
. تسا رتاناد  دنرادیم  لد  رد  هچنآ  هب  دنوادخ  و 

. هد ربخ  كاندرد  یباذع  زا  ار  ناشیا  سپ 
[. تنم یبا   ] هتساکان تسا  یشاداپ  ار  ناشیا  هک  دناهدرک ، هتسیاش  ياهراک  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم 

478 ص :  ریسفت ..... 

شیاوق ناگراتـس  هدـش و  قشنم  یناسنا  حور  دوش ، هتفاکـش  نامـسآ  هک  یماـگنه  روآ ) داـی  هب  لوسر  يا   ) هک نادـب  ْتَّقَْـشنا  ُءاـمَّسلا  اَذِإ 
یناسنا ياهورین  عیمج  هتفای و  طسب  شیاضعا  ندب و  نیمز  دوریم ، نیب  زا  هدش و  یـشالتم  شتّینانا  اضعا و  ياههوک  دنوشیم ، هدـنکارپ 

. ددرگیم یلاخ  اهنآ  زا  ناسنا  هدش و  جراخ  تسوا  ياهینیگنس  اهراب و  هک  یناویح  و 
هجیتن رد  دوشیم و  عقاو  زین  ریبـک  ملاـع  رد  دوش ، عقاو  ریغـص  ملاـع  رد  هک  هچ  ره  سپ  تسریبـک  ملاـع  زا  ياهنومن  ریغـص  ملاـع  نوچ  و 

. دوشیم رهاظ  اهنآ  ریغ  اههوک و  نتفر  نیب  زا  ندش و  هدنکارپ  شناگراتس ، ندش  کیرات  ریبک ، ملاع  نامسآ  قاقشنا 
479 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیم میلست  دونشیم و  ار  شراگدرورپ  نخس  اهِّبَِرل و  َْتنِذَأ  َو 
هتفگ ایوگ  تسا ، نینچ  وا  ترطف  اریز  دوش  میلـست  دونـشب و  ار  شراـگدرورپ  نخـس  هک  تسا  متح  ّقح و  دـشاب و  نینچ  دـیاب  ْتَّقُح و  َو 

هب لوهجم  تروص  هب  تّقح  ای  دوش  هدـناوخ  مولعم  تروص  هب  تّقح  اذـک » لعفت  نأ  تقّقح   » و اذـک » لـعفن  نأ  کـل  ّقح   » تسا و هدـش 
. دریذپ ادخ  نامرف  هک  دیاب  ینعی ، دیآیم ، يدعتم  مزال و  لکش  ود  رد  لعف  نیا  تسانعم و  کی 

ددرگ و جراخ  تسا  نآ  يهطـساو  هب  ضبق  عمج و  هک  یناـسنا  حور  هک  هنوگ  نیدـب  دوش ، نهپ  نیمز  هک  هاـگنآ  ْتَّدـُم و  ُضْرَأـْلا  اَذِإ  َو 
. دنوش حّطسم  همه  اههّرد  يدنلب و  یتسپ ، دورب ، نیب  زا  ریبک  ملاع  ياههوک 

. دزادنا نوریب  تسا ، ریبک  ریغص و  ملاع  رد  هک  ار  نطاب  رهاظ و  ياوق  مامت  اهِیف  ام  ْتَْقلَأ  َو 
بوجحم هک  دنیبیم  ییاهزیچ  عیمج  زا  یلاخ  ار  کلم  هدش  توکلم  هب  لصّتم  هک  یـسک  نوچ  ددرگ ، یلاخ  اوق  نآ  عیمج  زا  ْتَّلََخت و  َو 

. دنیبیم ار  اهنآ  ریبک  ریغص و  نیمز  رد 
. دوشیم میلست  دونشیم و  ار  شراگدرورپ  نخس  اهِّبَِرل و  َْتنِذَأ  َو 

هتفگ ایوگ  تسا ، نینچ  وا  ترطف  اریز  دوش  میلـست  دونـشب و  ار  شراـگدرورپ  نخـس  هک  تسا  متح  ّقح و  دـشاب و  نینچ  دـیاب  ْتَّقُح و  َو 
هب لوهجم  تروص  هب  تّقح  ای  دوش  هدـناوخ  مولعم  تروص  هب  تّقح  اذـک » لعفت  نأ  تقّقح   » و اذـک » لـعفن  نأ  کـل  ّقح   » تسا و هدـش 

تسانعم و  کی 
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. دریذپ ادخ  نامرف  هک  دیاب  ینعی ، دیآیم ، يّدعتم  مزال و  لکش  ود  رد  لعف  نیا 
ناسنا يارب  ادخ  هب  ندیسر  هار  رد  دهج  ّدج و  ندرک و  ششوک  اریز  دنک ، رادیب  شتلفغ  زا  ار  ناسنا  ات  دروآ  ادن  اجنیا  رد  ُناْسنِْإلا  اَهُّیَأ  ای 

رکذ هک  هچنآ  هب  ناسنا  ایآ  هدش : هتفگ  هک  ییوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  ادـن ، اب  هلمج  دـشابن و  لفاغ  هک  یتروص  رد  تسا ، دوهـشم 
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. ینادب ات  شاب  رادیب  سپ  یتسه ، لفاغ  نآ  تاکرح  دوخ و  سفن  زا  وت  دومرف : سپ  دوشیم ؟ یهتنم  دش 
. ینتشیوخ ّبر  تهج  رد  دهج  ّدج و  اب  ياهدننک  ششوک  وت  هّتبلا  َکِّبَر  یلِإ  ٌحِداک  َکَّنِإ 

هب ینکیم و  تکرح  رتارف  مه  نآ  زا  يوریم و  نیمز  نتـشگ  یلاخ  نامـسآ و  ندش  قشنم  هب  دهج  ّدـج و  اب  وت  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم 
. يوریم تراگدرورپ  يوس 

. تسا تّقشم  جنر و  ششوک و  اب  هک  تسا ، راگدرورپ  اب  تاقالم  یگنوگچ  لیصفت  ِهِیقالُمَف  ًاحْدَک 
وا و ندب  اوق ، سفن ، دشاب و  یهلا  تّیلعف  وا  تّیلعف  هک  هنوگ  نیدب  دـنهد ، تسار  تسد  هب  باتک  ار  هک  ره  هک  ِِهنیِمَِیب  َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأَف 

. دوشیم ریبعت  تسار  فرط  و  ینمی »  » هب ریخا  یهلا  ّتیلعف  زا  هک  دشاب ، یهلا  ّتیلعف  فّرصت  اب  تسوا  رد  هک  هچنآ 
نوچ تسا ، لابقتـسا  فیوست و  يارب  ای  دـیکأت  يارب  فوس »  » ظفل دـننک ، ناسآ  ار  شباسح  رایـسب  سکنآ  ًاریِـسَی  ًاباسِح  ُبَساُحی  َفْوَسَف 

تسا . لمع  يهمان  نداد  ماقم  زا  دعب  هبساحم  ماقم 
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. دشابیم تمایق  فارعا و  رد  سپس  اهخزرب و  رد  سپس  گرم و  ماگنه  سپس  ایند و  رد  همان  نداد  يادتبا  هک  اریز 
. تفر دهاوخ  هنامداش  دشاب ، وا  لها  تسا  هتسیاش  هک  سک  ره  ًاروُرْسَم  ِِهلْهَأ  یلِإ  ُِبلَْقنَی  َو 

تّیلعف نیا  زا  هک  دشابیم ، وا  یمیهب  ای  یعبس  یناویح  ّتیلعف  زا  هیانک  هک  دنهد  رس  سپ  زا  همان  هک  هب  ِهِرْهَظ و  َءارَو  َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأ  َو 
تنطیـش و زا  دروآیم و  يور  ادـخ  رب  هک  تسا  ياهفیطل  تّیناسنا  اریز  تسا  تّیناسنا  تشپ  نآ  هچ  دوشیم ، ریبعت  ناسنا  تشپ  هب  یهاگ 

. دوشیم نیمی  هب  ریبعت  یهلا  ّتیلعف  زا  هچنانچ  دوشیم ، لامش  هب  ریبعت  یهاگ  نآ  زا  هک  دنادرگیمرب  يور  ّتیناویح 
. تسا هدیسر  امش  تقو  هک  ایب  هاکاله ، ای  هاروبث ، ای  دیوگیم : هک  هنوگ  نیدب  دنک ، رایسب  دایرف  دوخ  لاح  هب  وا  ًارُوُبث  اوُعْدَی  َفْوَسَف 

. دنکیم ساسحا  ار  شتآ  ترارح  دوشیم و  شتآ  لخاد  ًاریِعَس و  یلْصَی  َو 
ار لـمع  هودـنا  نزح و  چـیه  دروخیمن و  ار  شتآ  مغ  دوب و  لاحـشوخ  اـیند  رد  وا  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  ًاروُرْـسَم و  ِِهلْهَأ  ِیف  َناـک  ُهَّنِإ 

. تخاسیمن راومه  دوخ  رب  ترخآ  تهج 
. تسا لیلعت  ماقم  رد  تسا و  رّدقم  لاؤس  باوج  شلبق  ام  هلمج و  نیا  َروُحَی  َْنل  ْنَأ  َّنَظ  ُهَّنِإ 

. ددرگیمنرب ترخآ  هب  ای  ایند  هب  هک  دوب  لاحشوخ  ایند  رد  وا  ینعی ،
ددرگیمزاب . وا  ینعی  تسا ، تمایق  هب  ای  ادخ  هب  تشگزاب  مدع  داقتعا  ّدر  یَلب 

482 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
« یلب ، » ظفل زا  هک  تسا  یلامجا  لیصفت  نایب و  ای  تسنانآ ، لاح  نایب  ماقم  رد  ای  لیلعت  ماقم  رد  رّدقم  لاؤس  باوج  ًاریَِـصب  ِِهب  َناک  ُهَّبَر  َّنِإ 

. دوشیم هدافتسا 
زا دوصقم  ای  ددرگیم ، دیدپ  رخآ  ياشع  ات  بورغ  زا  قفا  رد  هک  تسا  یخرـس  قفـش »  » ظفل تشذـگ و  مسقأ » ال   » نایب ِقَفَّشلِاب  ُمِْسقُأ  الَف 

. دنامیم یقاب  یناویح  يهبترم  رد  ای  ندب  رد  نآ  بورغ  زا  دعب  یناسنا  سفن  زا  هک  تسا  يرون  نآ 
تسا و شمارآ  نوکـس و  عمج و  يارب  بش  یگدـنکارپ و  ببـس  زور  نوـچ  تسا ، هدرک  عـمج  بش  هک  ار  هچنآ  َقَـسَو و  اـم  َو  ِلـْیَّللا  َو 

. دهدیم تفلا  ار  اهفلاختم  دنکیم و  عمج  ار  اهّداضتم  ناسنا  ندب  بش  نینچمه 
. دوش لماک  هک  هاگنآ  لبق  هام  تسا  نینچمه  ددرگ و  لماک  شرون  هتشگ و  مّظنم  هام  هک  یماگنه  َقَسَّتا و  اَذِإ  ِرَمَْقلا  َو 

رد امـش  ینعی  ترخآ ، بتارم  زا  ياهبترم  زا  دعب  ینعی  دیوریم ، رتارف  هبترم  نآ  زا  هک  دیتسه  ياهبترم  رد  امـش  هک  ٍقَبَط  ْنَع  ًاقَبَط  َُّنبَکْرََتل 
ياهتلاح نوچ  دـیتسه ، يرگید  تلاح  زا  دـعب  یتلاح  رد  اـی  دیـشابیم ، لـفاغ  نآ  زا  یلو  دـیتسه  يورخا  بتارم  بوکر  لاـح  رد  اـیند 

قباطم نانآ  اـب  دـندوب و  امـش  زا  لـبق  هک  دـیوشیم  بکترم  ار  یناـسک  ياـهمسر  اهّتنـس و  امـش  اـی  دوشیم ، ضراـع  امـش  رب  فلتخم 
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رابخا زا  يرایـسب  رد  هچنانچ  تسنانآ ، تلاح  اب  قباطم  هک  رگید  تلاح  زا  دعب  ای  دـیدوب ، قباطم  يرگید  هورگ  اب  هکنآ  زا  دـعب  دـیوشیم 
. هدش دراو 

دروم  رد  هلیح  رذع و  رد  امش  تسا : هدمآ  رابخا  زا  یضعب  رد  و 
483 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نیقفانم رما  رد  شربمایپ  زا  دعب  تّما  نیا  ایآ  تسا : هدمآ  رابخا  زا  یـضعب  رد  دـیوریم و  ار  نیـشیپ  ياهتّما  هار  ایبنا  نانیـشناج  ایـصوا و 
؟ دندرکن لمع  ناینیشیپ  دننامه 

زا یتعاـمج  اـی  داـیز  ياـهخلم  اـی  مدرم  ياـنعم  هب  تسا و  نآ  يواـسم  يزیچ  ره  زا  تسا و  يزیچ  ره  شـشوپ  تکرح  اـب  قـبط »  » ظـفل و 
. دشابیم زین  لاح  يانعم  هب  تسنانآ و 

؟ دراد نانآ  يارب  ياهدیاف  عفن و  هچ  ندرواین  نامیا  ایآ  سپ  َنُونِمُْؤی  ْمَُهل ال  امَف 
؟ دنراد یلاح  هچ  ای  دوشیم ، نانآ  نامیا  مدع  زا  عنام  يزیچ  هچ  ای 

لاح ماقم  رد  ای  تسا ، لیلعت  ماقم  رد  رّدقم  لاؤس  باوج  هفنأتسم و  ای  هّیلاح ، هلمج  نیا  دنروآیمن !؟ نامیا  هک  لقاع  ای  دنتسه  هناوید  ایآ 
نامیا زا  یعنام  چیه  ای  دـنرادن ، نامیا  مدـع  رد  یعفن  چـیه  نانآ  تسا : نینچ  هیآ  يانعم  هک  دـشاب  هیفان  ام »  » ظفل تسا  نکمم  تسنانآ و 

. تسین نانآ 
. تسا تیالو  هب  ای  تلاسر ، هب  ای  ادخ ، هب  ندرواین  نامیا  نامیا ، مدع  زا  دوصقم  و 

. دوشیمن عضاخ  ادخ  يارب  دوش  هدناوخ  نآرق  نانآ  يارب  نوچ  ارچ  َنوُدُجْسَی و  ُنآْرُْقلا ال  ُمِْهیَلَع  َئُِرق  اذِإ  َو 
رد دندرک  هدجس  دوخ  نمؤم  ناهارمه  اب  وا  دوخ  هدناوخ ، ار  ْبِرَْتقا » َو  ْدُجْـسا  َو   » يهیآ يزور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  هک  هدش  تیاور 

. دندزیم توس  دندرکیم و  ادص  رس و  نانآ  رس  يالاب  شیرق  هک  یلاح 
َنوُعُوی  اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  َنُوبِّذَُکی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِلب  دش : لزان  هیآ  نیا  سپ 

484 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رد ناشلامعا  جیاتن  زا  هک  هچنآ  هب  ای  درذگیمن ، نانآ  ياهلد  رد  هک  هچنآ  هب  تسا  رتاناد  دـنوادخ  دـننکیم و  مه  بیذـکت  نارفاک  هکلب 

. دننکیم عمج  ناشسوفن 
. هدب تراشب  كاندرد  باذع  هب  ار  اهنآ  سپ  ٍمِیلَأ  ٍباذَِعب  ْمُهْرِّشَبَف 

. تسا لصّتم  ای  عطقنم  يانثتسا  نیا  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ 
زا دـعب  یـضام  لعف  تروص  نیا  رد  هک  دـنهد  ماجنا  حـلاص  لمع  دـنروایب و  نامیا  هدـنیآ  رد  هک  یناسک  رب  رگم  تسا : نیا  هیآ  يانعم  و 

. تسا هدمآ  عراضم  يانعم  هب  لوصوم 
. تسا ّتنم  نودب  هک  یشاداپ  ای  دوشیمن ، عطق  هک  یشاداپ  نانآ  يارب  ٍنُونْمَم  ُْریَغ  ٌرْجَأ  ْمَُهل 

485 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

485 ص :  جوربلا .....  يهروس 

هراشا

تسا هیآ  ود  تسیب و  لماش  یّکم و  هروس  نیا 

485 ص :  ات 22 ..... ] تایآ 1  (: 85  ) جوربلا هروس  ]
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هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ِدوُدْخُْألا ُباحْصَأ  َِلُتق  ( 3  ) ٍدوُهْشَم َو  ٍدِهاش  َو  ( 2  ) ِدوُعْوَْملا ِمْوَْیلا  َو  ( 1  ) ِجوُُرْبلا ِتاذ  ِءامَّسلا  َو 

ِدیِمَْحلا ِزیِزَْعلا  ِهَّللِاب  اُونِمُْؤی  ْنَأ  َّالِإ  ْمُْهنِم  اوُمَقَن  ام  َو  ( 7  ) ٌدوُهُش َنِینِمْؤُْملِاب  َنُولَعْفَی  ام  یلَع  ْمُه  َو  ( 6  ) ٌدوُُعق اْهیَلَع  ْمُه  ْذِإ  ( 5  ) ِدُوقَْولا ِتاذ  ِراَّنلا 
(9  ) ٌدیِهَش ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  َُهل  يِذَّلا  ( 8)

ْمَُهل ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 10  ) ِقیِرَْحلا ُباذَع  ْمَُهل  َو  َمَّنَهَج  ُباذَـع  ْمُهَلَف  اُوبُوتَی  َْمل  َُّمث  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  اُونَتَف  َنیِذَّلا  َّنِإ 
ُدوُدَْولا ُروُفَْغلا  َوُـه  َو  ( 13  ) ُدیُِعی َو  ُئِدـُْبی  َوُه  ُهَّنِإ  ( 12  ) ٌدـیِدََشل َکِّبَر  َشَْطب  َّنِإ  ( 11  ) ُرِیبَْکلا ُزْوَْفلا  َِکلذ  ُراـْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٌتاَّنَج 

(14)
(19  ) ٍبیِذْکَت ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِلب  ( 18  ) َدوُمَث َو  َنْوَعِْرف  ( 17  ) ِدُونُْجلا ُثیِدَح  َكاتَأ  ْلَه  ( 16  ) ُدیُِری اِمل  ٌلاَّعَف  ( 15  ) ُدیِجَْملا ِشْرَْعلا  ُوذ 

(22  ) ٍظوُفْحَم ٍحَْول  ِیف  ( 21  ) ٌدیِجَم ٌنآُْرق  َوُه  َْلب  ( 20  ) ٌطیُِحم ْمِِهئارَو  ْنِم  ُهَّللا  َو 
486 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

486 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. تساهجرب ياراد  هک  ینامسآ  هب  دنگوس 

. دوعوم زور  هب  دنگوس  و 
. یهاوگ دروم  هاوگ و  هب  دنگوس  و 

. شتآ رپ  لادوگ  نازورفاشتآ  رب  گرم 
. مزیه ياراد  یشتآ 

. دندوب هتسشن  نآ  يهرانک  رب  نانآ  هک  هاگنآ 
. دندوب هاوگ  دندرکیم ، نانمؤم  قح  رد  هچنآ  رب  نانآ  و 

. دندیزرویم نامیا  هدوتس  دنمزوریپ  ادخ  هب  هک  يور  نآ  زا  رگم  دندیزرون ، هنیک  نانآ  هب  و 
. تسا هاوگ  زیچ  همه  رب  دنوادخ  تسار و  وا  نیمز  اهنامسآ و  ییاورنامرف  هک  نامه 

[ شیپ رد   ] شتآ باذع  تسا و  ایهم  مّنهج  باذع  نانآ  يارب  دندرکن ، هبوت  سپس  دنداد و  رازآ  ار  نمؤم  نانز  نمؤم و  نادرم  هک  یناسک 
. دنراد

، تسا يراج  نآ  تسد  ورف  زا  نارابیوج  هک  ییاهناتـسوب  تسار  ناشیا  دناهدرک ، هتـسیاش  ياهراک  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  نامگیب 
. تسا گرزب  يراگتسر  نیا 

. تسا نیگمهس  تراگدرورپ ، يریگتخس  نامگیب 
. دنادرگیمزاب تسا و  هدرک  زاغآ  ار ] شنیرفآ   ] هک تسوا 

. رادتسود راگزرمآ  تسوا  و 
. شرع دنمجرا  بحاص 

. شیوخ يهتساوخ  راگدرک 
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؟ تسا هدیسر  وت  هب  نایهاپس  ناتساد  ایآ 
. دومث موق  نوعرف و 

. دنراکنا رد  نارفاک  يرآ 
. تسا هریچ  ناشیا  زارف  رب  دنوادخ  و 

. تسا دیجم  نآرق  نآ  هک  تسا  نیا  ّقح 
. ظوفحم یحول  رد 

486 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

. تسا ییاههجرد  بتارم و  ياراد  هک  ناسنا  حور  نامسآ  ای  هناگهدزاود ، ياهجرب  ياراد  نامسآ  هب  دنگوس  ِجوُُرْبلا  ِتاذ  ِءامَّسلا  َو 
. دوشیمن قّقحم  ّمات  يانف  اب  زج  هک  تسا  یناسنا  حور  ياربک  تمایق  زا  ترابع  دوعوم  زور  ِدوُعْوَْملا  ِمْوَْیلا  َو 

هک  دشاب  نیا  هب  راعشا  ات  دروآ  هرکن  ار  ظفل  ود  ره  تمایق ، وا  دوهشم  هب  متاخ و  ربمغیپ  ملاع  دهاش  هب  مسق  ٍدوُهْشَم و  َو  ٍدِهاش  َو 
487 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیمن هتخانش  تسا ، ّتیدحا  ماقم  هک  زین  دوهشم  تسین و  نکمم  تّیدحا  ماقم  دهاش  نتخانش 
. هدش ریسفت  تمایق  زور  هب  ای  هفرع  زور  هب  دوهشم  هعمج و  زور  هب  دهاش  یهاگ  و 

نینمؤملا ریما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  هب  ود  ره  زین  هدش و  ریـسفت  زین  تمایق  زور  هب  دوهـشم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  دهاش  و 
ینب ياضعا  هب  اهتّما و  ریاس  تّما و  نیا  هب  قلخ و  عیمج  دّـمحم و  هب  شتّما و  نامز و  ره  ّیبن  هب  تمایق و  زور  کلم و  هب  مالّـسلا و  هیلع 

رین ّقح  قلخ و  هب  هّللا و  ّالا  هلا  هّللا و ال  هب  دّـمحم و  اـیبنا و  هب  مدآ و  ینب  اـهزور و  هب  جاّـجح و  دوسـالا و  رجح  هب  ناـشیاهسفن و  مدآ و 
. تسا هدش  ریسفت 

. دندش هتشک  همه  دودخا  باحصا  هک  اهنیا ) هب  مسق   ) ِدوُدْخُْألا ُباحْصَأ  َِلُتق 
راّفک لاح  زا  راـبخا  تسا و  هضرتعم  هّیربخ  يهلمج  اـی  هدـش ، عقاو  نآ  باوج  مسق و  نیب  هضرتعم  هک  تسا  ییاـعد  هلمج  اـی  مسق  باوج 

. دنتخوس دودخا  رد  هک  تسا  نینمؤم  لاح  زا  رابخا  ای  دندز ، شتآ  ار  نینمؤم  هک  تسا 

487 ص :  دودخا .....  باحصا  تیاکح  رکذ 

یهاشداپ هدش : تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  هچ  هدش ، رکذ  فالتخا  اب  هّماع  هّصاخ و  تایاور  رد  دودخا  باحصا  تیاکح 
هاـشداپ مهد ، داـی  وداـج  رحـس و  ار  وا  اـت  تسرفب  نم  يوس  هب  ار  یکدوک  تفگ : دـش  ضیرم  رگوداـج  یتقو  تشاد ، يرگوداـج  دوب و 

درکیم . دمآ  تفر و  بهار  نآ  اب  مالغ  هک  دوب  یبهار  رگوداج  نیب  مالغ و  نیب  داد  وا  هب  ار  یمالغ 
488 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ولج يراـم  دـید  اـهزور  نیا  زا  یکی  دادیم ، ارف  شوگ  وا  نانخـس  هب  تفریم و  بهار  دزن  زور  ره  تشگ و  وا  بوذـجم  دـید و  ار  وا  و 
. دنورب دنناوتیمن  تفرگ و  ار  مدرم 
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وت دزن  بهار  رما  رگا  ایادـخ  راب  تفگ : تفرگ و  تسد  هب  یگنـس  دـیمهف و  مهاوخ  ار  بهار  رهاـس و  راـک  زورما  نم  تفگ : مـالغ  سپ 
. دنداد همادا  دوخ  هار  هب  دندش و  تحار  مدرم  تشک و  ار  رام  تخادنا و  ار  گنس  شکب و  ار  رام  نیا  تسا  رتبوبحم 

ییامنهار نم  دزن  ار  یسک  تفرگ و  یهاوخ  رارق  شیامزآ  التبا و  دروم  وت  مدنزرف  يا  تفگ : بهار  تفگ و  بهار  هب  ار  هّیضق  نیا  مالغ 
. نکن

یناوارف لاوما  دمآ و  وا  دزن  دش ، انیبان  کلم  میدن  نیشنمه و  نایم  نیا  رد  دادیم ، افـش  ار  صربا  روک و  درکیم و  اوادم  ار  مدرم  مالغ  و 
. دشاب وت  نآ  زا  لاوما  همه  نیا  هدب و  افش  ارم  تفگ : داد و  وا  هب 

اعد مالغ  دروآ ، نامیا  کلم  نیـشنمه  یبای ، افـش  ات  منکیم  اعد  نم  يروایب  نامیا  ادخ  هب  وت  رگا  دهدیم ، افـش  دنوادخ  داد : خساپ  يو 
. تفای افش  وا  درک و 

؟ ییوگیم ارم  تفگ : هاش  مراگدرورپ ، تفگ : وا  داد ؟ افش  ار  وت  یسک  هچ  تفگ : وا  هب  هاشداپ  دمآ ، هاشداپ  دزن  میدن  یتقو 
. تسا یلاعت  يادخ  وت  راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  هن ، تفگ :

یتقو دـهد ، ناشن  ار  بهار  ات  دـندرک  روبجم  مه  ار  مالغ  دـش و  مالغ  نداد  ناشن  هب  روبجم  اـت  دـشن  ادـج  وا  زا  تفرگ و  ار  وا  هاـش  سپ 
یهوک يالاب  ار  وا  داد  روتـسد  سپ  دومن ، عانتما  وا  درگرب  دوخ  نید  زا  تفگ : مـالغ  هب  دـندرک و  مین  ود  هّرا  اـب  ار  وا  دنتخانـش  ار  بهار 

شنید  زا  رگا  دنربب ،
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. دننک ترپ  نییاپ  هب  هوک  يالاب  زا  ار  وا  تشگنرب  رگا  دنشاب و  هتشادن  وا  هب  يراک  تشگرب 
. نک ظفح  نانآ  ّرش  زا  ارم  اهلا  راب  تفگ : دندرب  هوک  يالاب  ار  وا  هک  هاگنآ  سپ  و 

ظفح تعامج  نآ  ّرـش  زا  ارم  دـنوادخ  تفگ : تشگرب و  هاشداپ  يوس  هب  سپ  درک ، كـاله  ار  ناـنآ  دومن و  ظـفح  ار  وا  یلاـعت  يادـخ 
تشگزاب و هاشداپ  دزن  درک ، قرغ  ایرد  رد  ار  هّیقب  دومن و  ظفح  ار  وا  دنوادخ  زاب  دینک ، قرغ  ایرد  رد  دـیربب و  ار  وا  تفگ : هاشداپ  درک ،

. داد تاجن  نانآ  ّرش  زا  تشادهگن و  ارم  دنوادخ  مه  زاب  تفگ :
ياهخاش رب  ارم  سپـس  نک و  عمج  ار  مدرم  ینک ، لـمع  نآ  هب  میوگیم  نم  هک  هچنآ  رگم  یـشکب  ارم  یناوتیمن  وت  تفگ : مـالغ  سپس 
یناوتیم هک  تسا  تقونآ  مالغ ، راگدرورپ  مان  هب  وگب : سپس  هدب و  رارق  نامک  لخاد  ار  نآ  ریگب و  نم  نادریت  زا  يربت  سپـس  نزب ، راد 

راگدرورپ هب  ام  دـنتفگ : مدرم  درم و  مالغ  تفرگ و  رارق  وا  هاگجیگ  رد  ریت  درک و  لمع  دوب  هتفگ  مالغ  هک  ار  هچنآ  هاـشداپ  یـشکب ، ارم 
. میدروآ نامیا  مالغ  نیا 

. دمآ ترس  رب  هچ  يدید  دش : هتفگ  هاشداپ  هب  سپ 
. دندروآ نامیا  مالغ  راگدرورپ  هب  مدرم  دمآ و  دورف  وت  رب  يدیسرتیم  هک  هچنآ  زا 

شنید زا  سک  ره  تفگ : هاگنآ  دـندرک و  رپ  شتآ  زا  ار  نانآ  دـندنک و  اهلادوگ  اههار  يهناهد  رب  اـههار و  راـهچ  رد  درک  رما  هاـش  سپ 
. دیزادنا شتآ  لخاد  ار  وا  دنک  يراددوخ  سک  ره  دیراذگاو و  ار  وا  ددرگرب 

ردام  يا  تفگ : دنزرف  تشاد  يدنزرف  هک  دمآ  ینز  نایم  نیا  رد 
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. یتسه قح  رب  وت  هک  امن  تماقتسا  نک و  هشیپ  ربص 
. دندرک ادیپ  قوش  مالغ  نید  هب  مدرم  ریاس  دش و  دایز  نینمؤم  تماقتسا  تابث و  دندید  نینچ  مدرم  یتقو 

: شرهاوخ اب  تفگ : يوار  ای  دش  رتسب  مه  شرتخد  اب  دش و  تسم  یهاشداپ  دومرف : هک  « 1  » هدش هداد  تبسن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب 
ار دوخ  تکلمم  لـها  يهمه  تفگ : تسیچ ؟ مدرک  هک  يراـک  زا  تسبنب و  نیا  زا  جورخ  هار  تفگ : شرتـخد  هب  دـمآ  شوـه  هب  یتـقو 
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. دنیامن لالح  ارنآ  هک  یهدیم  روتسد  ینادیم و  زیاج  ار  اهرتخد  اب  جاودزا  وت  هک  یهدیم  ربخ  نانآ  هب  ینکیم و  عمج 
نانآ رد  دـنک و  نیمز  رد  ییاهلادوگ  سپ  دـندرک ، يراددوخ  هاشداپ  يوریپ  زا  مدرم  یلو  داد ، ربخ  نانآ  هب  دومن و  عمج  ار  همه  هاـشداپ 

رد ار  وا  درک  يراددوخ  سک  ره  تشاذـگ و  دوـخ  لاـح  هب  ار  وا  دوـمن  هاـش  زا  يوریپ  سک  ره  دوـمن ، هضرع  مدرم  رب  تخورفا و  شتآ 
. تخادنا شتآ 

بیذـکت ار  وا  شموق  دومن و  ثوعبم  تّوبن  هب  ار  یـشبح  درم  کـی  دـنوادخ  دومرف : هک  هدـش  هداد  تبـسن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  هب 
رپ ار  اجنآ  دنتخاس و  وا  صوصخم  ار  ییاج  سپس  دندرک ، ریسا  ار  شدوخ  دنتشک و  ار  وا  نارای  نانآ  دیگنج و  شموق  اب  وا  سپ  دندرک ،

. دندرک شتآ  زا 
رد وا  اب  ار  دوخ  تسا  ناشیا  نید  رب  سک  ره  دریگ و  هرانک  شتآ  زا  تسام  رما  نید و  رب  سک  ره  دنتفگ : دـندرک و  عمج  ار  مدرم  سپس 

. دزادنا شتآ 
هک دمآ  ینز  نیب  نیا  رد  هک  دنتخوسیم  شتآ  رد  ربمایپ  نارای 

__________________________________________________
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. تشذگ هک  روطنامه  دمآ  نخس  هب  كدوک  تشاد و  هام  کی  دنزرف 
هتـشک هفوـک ، رازاـب  ینعی  رازاـب ، نیا  رد  رفن  هد  زین  ناـنآ  ریظن  دـندوب و  رفن  هد  دودـخا  باحـصا  هدـش : تـیاور  زین  مالّـسلا  هـیلع  یلع  زا 

«. 1  » دنوشیم
تفر و نانآ  يوس  هب  دنتسه ، مالّسلا  هیلع  یسیع  نید  رب  یهورگ  نمی  نارجن  رد  هک  دینش  يریمح  ساون  يذ  نب  فسوی  دناهتفگ : یضعب 
ره تشاد ، هضرع  ناـنآ  رب  تخورفارب و  شتآ  دـنک و  نیمز  رد  یلادوگ  سپ  دـندرک ، يراددوخ  ناـنآ  دومن ، راداو  تّیدوهی  رب  ار  ناـنآ 

دمآ شدنزرف  اب  ینز  ماگنه  نیا  رد  دشیم ، هتخادنا  شتآ  رد  تشگنرب  سک  ره  دنام و  ملاس  تشگرب  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  نید  زا  سک 
. تشذگ هک  روطنامه  دمآرد ، نخس  هب  كدوک  و 

راتفرگ نآ  ياهبضغ  سفن و  ياهتوهـش  شتآ  هب  هدـش و  لخاد  عبط  ياهلادوگ  رد  هک  دنتـسه  یناسک  لیوأت  رباـنب  دودـخا  باحـصا 
. تسا هدش  كاله  دوبان و  نانآ  رد  یناسنا  ترطف  دناهدش و 

. لامتشا لدب  تروص  هب  تسا  دودخا »  » زا لدب  راّنلا »  » ظفل ِراَّنلا 
. تسا نآ  نتخورفا  يهمادا  مزیه و  يدایز  هب  هراشا  مزیه  ياراد  ینعی ، دوقولا :» تاذ   » هب شتآ  فیصوت  ِدُوقَْولا  ِتاذ 

. شنارای هاشداپ و  هک  ْمُه  ْذِإ 
. دنتسشنیم نآ  هرانک  رد  ٌدوُُعق  اْهیَلَع 

. دندادیم هجنکش  باذع و  ار  نینمؤم  دنتسشنیم و  شتآ  رود  ییاهتخت  رب  ار  شنارای  هاشداپ و  دناهتفگ : یضعب 
هب دهاش  نانآ  ٌدوُهُش و  َنِینِمْؤُْملِاب  َنُولَعْفَی  ام  یلَع  ْمُه  َو 

__________________________________________________
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. دندوب نینمؤم  يهجنکش 
ای دندرکن  راکنا  ار  يزیچ  ای  دننک  ناشتازاجم  هک  دـندوب  هدـیدن  يزیچ  نانمؤم  زا  نانآ  ِدـیِمَْحلا  ِزیِزَْعلا  ِهَّللِاب  اُونِمُْؤی  ْنَأ  اَّلِإ  ْمُْهنِم  اوُمَقَن  ام  َو 
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. دندوب هدروآ  نامیا  ادخ  هب  نانمؤم  نآ  هکنآ  زج  دنتشادن ، تهارک  يزیچ  زا 
. دندوب هدروآ  نامیا  تافص  هدوتس  ردتقم  يادخ  هب  هکنآ  زج  دنتشادن  یتوادع  چیه  دنتخوس  هک  نانمؤم  هب  و 

. تشذگ هبوت  هدئام و  يهروس  رد  هیآ  نیا  ریظن  ریسفت 
ندوب كولمم  زا  عنام  دوجو و  رد  ّلقتـسم  راظنا  رد  هک  ود  نآ  کلم  ای  نیمز ، اهنامـسآ و  تکلمم  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُکـُْلم  َُهل  يِذَّلا 

. ود نآ  توکلم  هب  دسر  هچ  ات  تسوا  نآ  زا  تسا 
رب سفن  دوهش  دننام  يزیچ  ره  رب  ادخ  دوهش  وا و  تیکلام  هب  دسر  هچ  ات  تسا  دهاش  يزیچ  ره  رب  دنوادخ  ٌدیِهَش و  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو 

. تسا ینهذ  ياهتروص  هب  تبسن  سفن  ّتیکلام  زین  وا  ّتیکلام  سپ  تسا ، یکاردا  ياهتروص 
. تساذیا قلطم  دوصقم  ای  دندرک ، تّیذا  قاقحتسا  نودب  ار  نانمؤم  هک  نانآ  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  اُونَتَف  َنیِذَّلا  َّنِإ 

. تسا خزود  باذع  ناشیا  رب  دندرکن  هبوت  نآ  زا  سپ  َمَّنَهَج  ُباذَع  ْمُهَلَف  اُوبُوتَی  َْمل  َُّمث 
. دهد هانپ  مّنهج  باذع  زا  ار  ام  دنوادخ 

تساّیهم . خزود  نازوس  شتآ  مّنهج و  باذع  نانآ  رب  ِقیِرَْحلا  ُباذَع  ْمَُهل  َو 
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سفن نآ  هک  تسا  یباذع  دوصقم  ای  تسا ، نتخوس  قارتحا و  زا  بّبسم  هک  دنتـسه  یباذع  ياراد  ینعی ، تسا ، قارتحا  مسا  قیرح »  » ظفل
باذع تسنانآ  يارب  دنراد و  ار  مّوقز  میمح و  اهبرقع و  اهرام و  باذع  مّنهج  رد  نانآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  نتخوس  قارتحا و 

. نتخوس
دودـخا شتآ  اب  نانآ  نتخوس  قیرح  باذـع  زا  دوصقم  دنـشابیم و  دودـخا  باحـصا  دـندرک  تیذا  ار  نینمؤم  هک  یناسک  زا  دوصقم  اـی 

. تسا
دننک ساسحا  ار  نتخوس  شتآ و  درد  هکنآ  نودـب  نینمؤم  دـنتخادنایم  شتآ  هب  ار  نینمؤم  هک  یماگنه  راّـفک  هدـش  هتفگ  هچناـنچ  اریز 

. دینازوسیم ار  نانآ  تشگیمرب و  راّفک  دوخ  رب  شتآ  دندشیم و  تشهب  لخاد 
لـصاح حلاص  لمع  دندروآ و  نامیا  هک  اهنآ  لاح  اّما   ) هک تسا  نینمؤم  لاح  زا  رّدـقم  لاؤس  باوج  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 

(. تسا نینچ  دش ، رادیدپ  ناشیا  زا  نامیا  زا 
ریـسفت رد  نارمع  لآ  يهروس  رخآ  رد  اهتشهب  ریز  زا  اهرهن  ندـش  يراج  نایب  ُرِیبَْکلا  ُزْوَْفلا  َکـِلذ  ُراـْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٌتاَّنَج  ْمَُهل 

. تشذگ اوُجِرْخُأ » َو  اوُرَجاه  َنیِذَّلاَف  »
. دشاب نکمم  وا  دروم  رد  باطخ  هک  یسک  ره  هب  ای  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  باطخ  ٌدیِدََشل  َکِّبَر  َشَْطب  َّنِإ 

، تسا باذع  تّدش  هب  راعـشا  نآ  تّدش  رب  مکح  و  شطب »  » ظفل ندروآ  تسا و  نینمؤم  مّعنت  راّفک و  باذـع  لیلعت  ماقم  رد  هلمج  نیا  و 
. تسا هرطیس  تنطلس و  يور  زا  روز و  هب  نتفرگ  زا  ترابع  شطب  اریز 

. تسا دیدش  تراگدرورپ  هرطیس  هذخاؤم و  ینعی 
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. تسا تشگزاب  شنیرفآ و  رگزاغآ  وا  اریز  ُدیُِعی  َو  ُئِْدُبی  َوُه  ُهَّنِإ 
. دوشیم دیدش  تسوا  تسد  نآ  داجیا  ءیش و  يهداعا  هک  یسک  بناج  زا  شطب  اریز  تسادخ ، يهرطیس  تّدش  لیلعت  هلمج  نیا 

. تسین وا  زج  ياهدنراد  تسود  دودو و  چیه  تسین و  وا  زج  ياهدنشخب  چیه  ُدوُدَْولا  ُروُفَْغلا  َوُه  َو 
. تسرّوصت قوف  ود  نآ  ّقحتسم  هب  تبسن  وا  یتسود  ششخب و  نیاربانب 

. تسا نینچ  نیا  شنانیشناج  وا و  مسر  هچنانچ  دومن  عمج  دیعو  دعو  فطل و  رهق و  نیب  یلاعت  يادخ 
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تّیکلام تمظع و  ياراد  وا  سپ  تسا ، هّللا  يوس  ام  عیمج  زا  ترابع  شرع  هدش و  هدناوخ  ّرج  عفر و  اب  دیجملا »  » ظفل ُدیِجَْملا  ِشْرَْعلا  ُوذ 
. دنک اطع  دهاوخیم  هک  ار  هچنآ  دناوتیم  سپ  هّللا ، يوس  ام  عیمج  هب  تبسن  تسا 

. دهدیم ماجنا  دهاوخیم  هک  ار  هچنآ  یناوتان  زجع و  نودب  عنام و  نودب  ُدیُِری  اِمل  ٌلاَّعَف 
. تشذگ ُدیُِری » اِمل  ٌلاَّعَف  : » ادخ لوق  لماک  نایب  ُدیُِری » ام  ُلَعْفَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  : » ادخ لوق  ریسفت  رد  هرقب  يهروس  رد  و 

. تسا هدش  تیاکح  وت  رب  هتشذگ ) ناهاش   ) ياهرکشل لاوحا  ایآ  لوسر  يا  ِدُونُْجلا  ُثیِدَح  َكاتَأ  ْلَه 
؟ دراد دوجو  هتشذگ  زا  یلیلد  ادخ  دیعو  هدعو و  رب  ایآ  هدش : هتفگ  هک  ییوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  يریرقت و  ماهفتسا  هلمج  نیا 

دـندرک و یـشکرگشل  دـندرب و  هـلمح  ناـشناربمایپ  رب  هتـشذگ  رد  هـک  تـسا  ینازابرـس  ياـهتیاکح  بـلطم  نـیا  رب  لـیلد  دوـمرف : سپ 
نانآ ياهناتساد 

495 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنتفرگ رارق  تّزع  مارکا و  دروم  نینمؤم  هنوگچ  تشذگ و  هچ  نانآ  رب  دش و  هچ  نانآ  زا  راّفک  هب  هک  يدینش  يدینش و  ار 

. دومث نوعرف و  ناتساد  َدوُمَث  َو  َنْوَعِْرف 
لّمات يدینـش  هک  ار  ناتـساد  نیا  ینعی ، هدش ، هتفرگ  دومث » نوعرف و  دونج   » ریدقت رد  ای  هدش  قالطا  زاجم  وحن  هب  تعامج  رب  سیئر  مسا 

. ینک ادیپ  نیقی  ادخ  دیعو  دعو و  هب  ات  تشذگ ، هچ  نانآ  نینمؤم  هب  دش و  هچ  ناشنارفاک  هب  ینیبب  ات  نک  رظن  و 
زج ناـنآ  هکلب  دنـشاب ، هدینـشن  ار  ناربماـیپ  هب  یـشکرکشل  دونج و  تاـیاکح  راّـفک  هک  تسین  نینچ  هکلب  ٍبیِذْـکَت  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِلـَب 

قیدـصت رارقا و  مه  زاب  دـننیبب  ار  ناگتـشذگ  نینمؤم  راّـفک و  تشذگرـس  همه  رگا  دنـشاب  نینچ  هک  یناـسک  دـنرادن و  يراـک  بیذـکت 
. دننکیمن

ار وت  باتک  وت و  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  دنتـسه و  بوجحم  قیدصت  ملع و  راد  زا  نانآ  هک  دـنرادن ، يراک  بیذـکت  زج  نانآ  نوچ 
. دننکیم بیذکت 

دندرک و تشپ  ادخ  هب  دنتفرگ و  هنوراو  ار  ناشرـس  نانآ  نوچ  دراد ، هطاحا  نانآ  رب  ناشرـستشپ  زا  دـنوادخ  ٌطیُِحم و  ْمِِهئارَو  ْنِم  ُهَّللا  َو 
. دید دنناوتن  ار  وا  يهطاحا  ادخ و  نانآ  سپ  تسنانآ ، رس  تشپ  زا  ادخ  يهطاحا  نوچ 

یلاعت يادخ  اذل  دندرک ، بیذکت  ار  وا  تلاسر  باتک و  دّمحم و  هک  دـش  هدافتـسا  ٍبیِذْـکَت » ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِلب  : » ادـخ لوق  زا  نوچ  و 
: دومرف

ج14، ةداعـسلا ، نایب  همجرت  تسین . بذاک  وت  باتک  نوچ  تسین ، اجب  بیذکت  ناهرب و  زا  یـشان  وت  باتک  وت و  هب  تبـسن  نانآ  بیذکت 
496 ص :

. تسا نأش  دجم و  ياراد  هک  ٌدیِجَم  تسا ، عومجم  شتدحو  تطاسب و  رد  هک  تسا  نآرق  نآ  هکلب  ٌنآُْرق  َوُه  َْلب 
. تسا ظوفحم  ناگدننک  لعج  لعج  زا  ای  ناطیش و  ّسم  زا  ای  لّدبت ، رییغت و  زا  ای  تسا ، ظوفحم  نیبوجحم  تسد  زا  ٍظوُفْحَم  ٍحَْول  ِیف 
یّلک یلوقع  ای  یّلک  سوفن  ظوفحم  حول  زا  دوصقم  تسا و  یکی  انعم  تروص  ود  ره  رد  هدـش و  هدـناوخ  ّرج  عفر و  اب  ظوفحم »  » ظـفل و 
هیلع هّللا  یّلص  دّمحم  يهنیس  لیبق  زا  تسا ، ملع  رد  نیخسار  ياههنیس  دوصقم  ای  دنتـسه ، اهحول  اهباتک و  زین  اهنآ  یهجو  هب  هک  تسا ،

. تسا نآ  زا  بتک  عیمج  خسن  هک  تسا  باتکلا  ما  نامه  حول  نیا  مالّسلا و  مهیلع  وا  يایصوا  هلآ و  و 
: مالّسلا هیلع  ّیلع  لاق 

. تسا تبوقع  رب  رتاناوت  تشذگ ، هب  رتراوازس  ۀبوقعلا  یلع  مهردقأ  وفعلاب  ساّنلا  یلوا 
هایس ور  نابنذم  رب  رتهتسیاش  وا  زا  وفع  هانگ  زا  رفیک  هب  رتاناوت  دشاب  یسک  ره 

هّرس ج 21 ص 91 و 92 سّدق  ییوخ  يهمالع  ۀعاربلا  جاهنم 
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497 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

497 ص :  قراّطلا .....  ةروس 

هراشا

. تسا هدش  لزان  هّکم  رد  همه  هک  تسا  هیآ  هدفه  رب  لمتشم  هروس  نیا 

497 ص :  ات 17 ..... ] تایآ 1  (: 86  ) قراطلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ٌِظفاح اْهیَلَع  اََّمل  ٍسْفَن  ُّلُک  ْنِإ  ( 3  ) ُِبقاَّثلا ُمْجَّنلا  ( 2  ) ُقِراَّطلا اَم  َكارْدَأ  ام  َو  ( 1  ) ِقِراَّطلا َو  ِءامَّسلا  َو 

(9  ) ُِرئارَّسلا یَْلُبت  َمْوَی  ( 8  ) ٌرِداَقل ِهِعْجَر  یلَع  ُهَّنِإ  ( 7  ) ِِبئارَّتلا َو  ِْبلُّصلا  ِْنَیب  ْنِم  ُجُرْخَی  ( 6  ) ٍِقفاد ٍءام  ْنِم  َِقلُخ  ( 5  ) َِقلُخ َّمِم  ُناْسنِْإلا  ِرُْظنَْیلَف 
(14  ) ِلْزَْهلِاب َوُه  ام  َو  ( 13  ) ٌلْصَف ٌلْوََقل  ُهَّنِإ  ( 12  ) ِعْدَّصلا ِتاذ  ِضْرَْألا  َو  ( 11  ) ِعْجَّرلا ِتاذ  ِءامَّسلا  َو  ( 10  ) ٍرِصان َو ال  ٍةَُّوق  ْنِم  َُهل  امَف 

(17  ) ًاْدیَوُر ْمُْهلِْهمَأ  َنیِِرفاْکلا  ِلِّهَمَف  ( 16  ) ًاْدیَک ُدیِکَأ  َو  ( 15  ) ًاْدیَک َنوُدیِکَی  ْمُهَّنِإ 

497 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. هدنیابش نامسآ و  هب  دنگوس 

. تسیچ هدنیابش  یناد  هچ  وت  و 
. تسا ناشخرد  يهراتس 

. تسه ینابهگن  وا  رب  هکنآ  رگم  تسین  ییاج  چیه 
. تسا هدش  هدیرفآ  هچ  زا  هک  درگنب  ناسنا  سپ 

. تسا هدش  هدیرفآ  هدنهج  یبآ  زا 
. دیآیم نوریب  اههنیس  تشپ و  يهنایم  زا  هک 

. تساناوت يو  ندنادرگزاب  رب  وا  نامگیب 
. دتفا نوریب  هدرپ  زا  اهزار  هک  يزور 

. تسین يروای  ارای و  ار  وا  هاگنآ 
. رادناراب نامسآ  هب  دنگوس  و 

. هایگ هب  هتفاکش  نیمز  هب  دنگوس  و 
. تسا عطاق  ینخس  نآرق ]  ] نآ هک 

. تسین لزه  و 
. دنلاگسیم یگنرین  نانآ 
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. مشیدنایم ریبدت  زین  نم 
. ناشراذگورف ینامز  كدنا  و ] ، ] هدب تلهم  ار  نارفاک  سپ 

498 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

498 ص :  ریسفت ..... 

، هدومن گرزب  ار  هراتس  نأش  هک  یلاح  رد  حبص ، يهراتس  هب  ای  ناگراتس  هب  نامـسآ و  هب  هدرک  دای  مسق  یلاعت  يادخ  ِقِراَّطلا  َو  ِءامَّسلا  َو 
؟ تسیچ قراط  هک  یناد  هچ  وت  ُقِراَّطلا  اَم  َكارْدَأ  ام  َو  تسا : هتفگ 
: دومرف داد و  باوج  یبّجعت  ماهفتسا  اب  نآ  ندرک  گرزب  زا  دعب  و 

. دنکیم خاروس  ار  كالفا  دوخ  رون  اب  هک  تسانعم  نیدب  ای  تسا  ینشور  يهراتس  نآ  ُِبقاَّثلا  ُمْجَّنلا 
: دومرف نمی  لها  زا  يدرم  هب  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

. تسا سحن  ياهراتس  نآ  تفگ : ینامی  درم  تسا ؟ ياهراتس  هچ  امش  دزن  اههراتس  نیب  رد  لحز 
مجن نامه  تسایـصوا و  يهراتـس  نآ  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  يهراتـس  نآ  هک  وگن  نخـس  نینچنیا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 

. تسا هدمآ  ادخ  باتک  رد  هک  تسا  بقاث 
رون اب  تسا و  متفه  نامـسآ  رد  شعولط  ّلحم  هک  دـنیوگ  بقاث  تهج  نآ  زا  دومرف : ماما  تسیچ ؟ بقاث »  » زا دوصقم  تفگ : یناـمی  درم 

. تسا هداهن  مان  بقاث  مجن  ار  نآ  دنوادخ  تهج  نیمه  زا  دسریم ، ایند  نامسآ  هب  نآ  رون  ات  دنکیم  خاروس  ار  اهنامسآ  دوخ 
. تسا نابهگن  بقارم و  هّتبلا  ار  شصخش  ره  هک  نانیا  هب  مسق  ٌِظفاح  اْهیَلَع  اََّمل  ٍسْفَن  ُّلُک  ْنِإ 

. دوشیم هدیاز  ام  هقراف و  مال  هلیقث ، زا  فّفخم  نا »  » ظفل تروص  نیا  رد  هک  هدش  هدناوخ  فیفخت  اب  اّمل »  » ظفل
499 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لامتحا زین  يرگید  فیعض  هوجو  دوشیم و  هّیئانثتـسا  اّمل »  » ظفل هیفان و  نا »  » ظفل تروص  نیا  رد  هک  هدش  هدناوخ  دیدشت  اب  اّمل »  » ظفل و 
. تشذگ ْمَُهلامْعَأ » َکُّبَر  ْمُهَّنَیِّفَُوَیل  اََّمل  الُک  َّنِإ  َو  ، » یلاعت يادخ  لوق  نایب  رد  دوه  يهروس  رد  هک  دوشیم  هداد 

دیاب ناسنا  سپ  دنکیم ، تبث  ظفح و  ار  وا  لامعا  هک  تسه  ظفاح  نابهگن و  ادخ  بناج  زا  یـسفن  ره  رب  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و 
. تسا هدش  هدیرفآ  زیچ  هچ  زا  ات  دنک  رظن 

قلاخ ياراد  وا  هک  دنادب  ات  دوب  دوجوم  نیرتتسپ  نیرتفیعـض و  هّدام  نآ  هک  دـنکب  شدوخ  يهّدام  هب  رظن  سپ  َِقلُخ  َّمِم  ُناْسنِْإلا  ِرُْظنَْیلَف 
. دنک لمع  تسوا  تشگزاب  هک  تهج  نامه  رد  سپ  دنادرگزاب  ار  وا  دناوتیم  وا  قلاخ  هک  دنادب  تسا و  میکح  اناد و  اناوت و 

. تسا هدش  قلخ  ياهدنهج  يهفطن  بآ  زا  ٍِقفاد  ٍءام  ْنِم  َِقلُخ 
. تخیر راشف  اب  ار  بآ  ینعی ، ءاملا ،» قفد  »

يهلیـسو هب  ندب  ياهتبوطر  يورین  اب  هک  تسا  یبآ  دوصقم  ای  هدـش ، هتخیر  راشف  اب  بآ  ینعی ، تسا ، قوفدـم  يانعم  هب  قفاد »  » نیاربانب
بآ يانعم  هب  قفاد  تروص  نیا  رد  هک  هدـش  لامعتـسا  مزـال  تروص  هب  ءاـملا » قفد  : » دـناهتفگ ضعب  دوشیم و  عفد  ندرک  قرع  ریخبت و 

. دشابیم راشف  اب  هدش  هتخیر 
. تسا هدمآ  نوریب  ردام  هنیس  ردپ و  بلص  نایم  زا  هک  ِِبئارَّتلا  َو  ِْبلُّصلا  ِْنَیب  ْنِم  ُجُرْخَی 

هاگنمیشن . کیدزن  ات  ندرگ  ریز  زا  تسا ، یناوختسا  تکرح  اب  بلص »  » هّمض و اب  بلص »  » ظفل
500 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. ولگ ناتسپ و  ود  نیب  ای  دیآیم ، ولگ  ياهناوختسا  لابند  رد  هک  هچنآ  ای  تسا ، هنیس  ياهناوختسا  بئارتلا »  » و
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. تسا ریجنز  هداّلق و  ّلحم  ای  مشچ ، ود  اپ و  ود  تسد و  ود  دوصقم  ای  تسا ، نآ  پچ  زا  هدند  راهچ  تسار و  زا  هدند  راهچ  دوصقم  ای 
يدایز هلـضف و  نآ  تسا و  مراهچ  مضه  يدایز  هلـضف و  هفطن  هک  تسا  نیا  دنتـسه ، هدیقع  نآ  رب  امکح  مظعم  هچنانچ  قیقحت  هک  نادب 

. دیآیم نییاپ  نیتضیب  يوس  هب  تسا و  ندب  عیمج  رد 
هفطن حالصا  رد  هیلک  ود  تلاخد  نوچ  نکیل  درادن و  بئارت  بلص و  هب  یـصاصتخا  دوشیم و  جراخ  ندب  يازجا  عیمج  زا  هفطن  نیاربانب 

. دوشیم جراخ  نز  بئارت  درم و  بلص  نیب  زا  هفطن  دومرف : تهج  نیا  زا  تسا ، رتشیب  نز  رد  ناتسپ  ود  درم و  بناج  رد 
هک تسا  نیا  روظنم  ای  تسا ، ندـب  ياهتفاثک  ّلحم  نآ  هک  دوشیم ، جراـخ  درم  نز و  یلاـخ  ياـهاج  زا  هفطن  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی 
نز بلص  نیب  زا  وا و  بئارت  درم و  بلص  نیب  زا  هفطن  هک  ییوگ  سپ  تسا ، رتشیب  هفطن  حالصا  رد  نز  درم و  رد  بئارت  بلص و  تلاخد 

. دوشیم جراخ  وا  بئارت  و 
. تسا رداق  گرم  زا  سپ  شندرک  هدنز  رب  ادخ  نآ  هّتبلا  هک  ٌرِداَقل  ِهِعْجَر  یلَع  ُهَّنِإ 

؟ دنادرگزاب ار  وا  دناوتیم  ادـخ  ایآ  تسا ، هدـیدنگ  فیعـض  بآ  زا  ناسنا  تقلخ  رگا  هدـش : هتفگ  هک  ییوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج 
: دومرف سپ 

. دنادرگزاب ار  وا  هک  دراد  تردق  دنوادخ 
نطاب و  تشرس و  ره  هک  يزور  رد  ُِرئارَّسلا  یَْلُبت  َمْوَی 

501 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. فاصان شوشغم و  ای  تسا  فاص  صلاخ و  هک  دریگیم  رارق  شیامزآ  دروم  ياهریرس 

زا نینچمه  دنتـسه و  نطاب  ّرـس و  ندوب  بوشم  هتخیمآ و  اـی  ندوب  صلاـخ  تهج  زا  اـهنآ  هک  تسا  یبلاـق  لاـمعا  اـی  رئارـس  زا  دوصقم  و 
زج هک  تسا  سفن  یناهنپ  روما  اـی  ياـهّتین ، اـی  تسا ، لـصاح  سفن  يارب  هک  تسا  ییاـهّتیلعف  دوصقم  اـی  تاـیاغ ، يداـبم و  يهیحاـن 

. دنادیمن ار  اهنآ  یسک  سوفن  نابحاص 
دوش هلـصاف  یبـنجا  شقّلعتم  نآ و  نیب  دـیآیم  مزـال  تروص  نیا  رد  هچ  هعجر »  » ظـفل هب  هن  تسا ، رداـق »  » ظـفل هب  قّلعتم  موـی »  » ظـفل و 

: هک ادخ  لوق  نیا  يهنیرق  هب  تسا ، فوذحم  هب  ّقلعتم  ای  لوعفم ،) ریغ  ياهملک  )
دنک و کمک  وا  هب  هک  دراد  يروای  رای و  هن  دـیامن و  عفد  شدوخ  زا  ار  باذـع  هک  دراد  ییورین  هن  زور  نآ  رد  ٍرِـصان  َو ال  ٍةَُّوق  ْنِم  َُهل  امَف 

. دناهرب ادخ  باذع  زا  ار  وا 
هکنآ رگم  تسین  یعضو  تلاح و  رد  نامـسآ  اریز  دراد ، تشگزاب  شیوخ  لّوا  فصو  هب  هک  نامـسآ  هب  دنگوس  ِعْجَّرلا و  ِتاذ  ِءامَّسلا  َو 

، ددرگیم زاب  نانآ  هب  میاد  هک  تسا  ناگراتـس  هام و  دیـشروخ ، يهدنراد  ای  ناراب ، يهدـنراد  دوصقم  ای  ددرگیمرب ، لّوا  تلاح  نامه  هب 
. دناسریم ریخ  ملاع  لها  رب  هتسویپ  هراومه و  هک  تسا  میاد  ریخ  يهدنراد  دوصقم  ای 

. ناتخرد ناهایگ و  يهلیسو  هب  هدنیور  نیمز  هب  ِعْدَّصلا و  ِتاذ  ِضْرَْألا  َو 
ای  تیالو ، ای  تلاسر ، رما  ای  نآرق ، هک  ٌلْصَف  ٌلْوََقل  ُهَّنِإ 

502 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ادـج لطبم  زا  ار  ّقحم  ای  دـنکیم ، ادـج  لـطاب  زا  ار  ّقح  هک  تسا  یلوق  اـهنیا  زا  کـی  ره  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 

. تسا یعطق  یمالک  ازج  ثعب و  هب  لوق  ای  دزاسیم ،
. دشابیمن یخوش  حازم و  هدوب ، يّدج  ینخس  ِلْزَْهلِاب  َوُه  ام  َو 

نیا هب  تسا  یخـساپ  ییوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  دنربیم و  راک  هب  یگرزب  يهلیح  دـیک و  راّفک  نآ  ًادـْیَک  َنوُدـیِکَی  ْمُهَّنِإ 
؟ دننکیم هچ  راتفگ  لوق و  نیا  هب  تبسن  تعامج  نیا  سپ  هک : راتفگ 
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هب یمیظع  يهلیح  دـیک و  نانآ  هب  تبـسن  نم  هک  الاح  سپ  درب ، مهاوخ  راک  هب  یمیظع  يهلیح  دـیک و  نانآ  ّقح  رد  نم  ًادـْیَک و  ُدـیِکَأ  َو 
. هدب تلهم  ار  راّفک  سپ  درب  مهاوخ  راک 

و لّهم »  » ظفل ندروآ  دـشابیم و  لّهم »  » دـیکأت هلمج  نیا  ْمُْهلِْهمَأ  دزاس  اوسر  ار  راّفک  ات  دروآ  ریمـض  ياج  هب  رهاظ  مسا  َنیِِرفاْکلا  ِلِّهَمَف 
. دناشک رادرک  هب  ار  نانآ  هب  نداد  تلهم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  نیا  هب  راعشا  يارب  لهمأ »  » هب نآ  دیکأت 

. هدب تلهم  یکدنا  ار  نانآ  ینعی ، دشاب ، لعف  ظفل  زا  هکنآ  نودب  تسا  یعون  قلطم  لوعفم  ادیور »  » ظفل ًاْدیَوُر 
503 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

503 ص :  یلعألا .....  ةروس 

هراشا

. تسا هیآ  هدزون  رب  لمتشم  تسا و  یندم  دناهتفگ  یضعب  تسا و  یّکم  هروس  نیا 

503 ص :  ات 19 ..... ] تایآ 1  (: 87  ) یلعألا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) یعْرَْملا َجَرْخَأ  يِذَّلا  َو  ( 3  ) يدَهَف َرَّدَق  يِذَّلا  َو  ( 2  ) يَّوَسَف َقَلَخ  يِذَّلا  ( 1  ) یَلْعَْألا َکِّبَر  َمْسا  ِحِّبَس 

ِتَعَفَن ْنِإ  ْرِّکَذَف  ( 8  ) يرُْـسْیِلل َكُرِّسَُین  َو  ( 7  ) یفْخَی ام  َو  َرْهَْجلا  ُمَْلعَی  ُهَّنِإ  ُهَّللا  َءاش  اـم  ـَّالِإ  ( 6  ) یْسنَت الَف  َُکئِْرُقنَـس  ( 5  ) يوْحَأ ًءاـثُغ  ُهَلَعَجَف 
(9  ) يرْکِّذلا

یَّکََزت ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  ( 13  ) ییْحَی َو ال  اهِیف  ُتوُمَی  ـال  َُّمث  ( 12  ) يْربُْکلا َراَّنلا  یَلْـصَی  يِذَّلا  ( 11  ) یَقْشَْألا اَُهبَّنَجَتَی  َو  ( 10  ) یشْخَی ْنَم  ُرَّکَّذَیَس 
(14)

َمیِهاْربِإ ِفُحُص  ( 18  ) یلوُْألا ِفُحُّصلا  یَِفل  اذه  َّنِإ  ( 17  ) یْقبَأ َو  ٌْریَخ  ُةَرِخْآلا  َو  ( 16  ) اْینُّدلا َةایَْحلا  َنوُِرثُْؤت  َْلب  ( 15  ) یَّلَصَف ِهِّبَر  َمْسا  َرَکَذ  َو 
(19  ) یسُوم َو 

503 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. يوگ حیبست  تسا ، هبترم  دنلب  هک  تراگدرورپ  مان  هب 

. دیشخب ناماس  دیرفآ و  هکنامه 
. درک ییامنهر  ینیرفآ و  هزادنا  هک  یسک  نامه 

. دینایور مّرخ ] زبس و  ي   ] اههاگارچ هک  یسک  نامه  و 

. دینادرگ هایس  هدرمژپ و ]  ] یکاشاخ ار  نآ  ماجنا  رس  و 
. يراذگم دای  زا  میروآ و  ندناوخ  ار  وت  هک  ادوز 

. دنادیم ار  ناهن  راکشآ و  وا  هک  دهاوخ ، ادخ  هچنآ  رگم 
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. میروآ دیدپ  یناسآ  وت  راک  رد  و 
. دهد دوس  زردنا  یهد ]  ] رگا هد ، زردنا  سپ 

. دریگ دنپ  تسا ، هدرک  هشیپ  تیشخ  هک  یسک  ادوز 
. دنک يرود  نآ  زا  هشیپتواقش  و 

. دیآرد گرتس  شتآ  هب  هک  یسک  نامه 

. دنامب هدنز  هن  دریمب و  هن  اجنآ  رد  هاگنآ 
504 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دش راگتسر  درک ، هشیپ  یلدکاپ  سک  ره  یتسار  هب 
. درک شیاین  درک و  دای  ار  شراگدرورپ  مان  هک ] سک  ره   ] و

. دینیزگیمرب ار  ایند  یناگدنز  امش  هک  تسا  نیا  قح 
. تسا رتهدنیاپ  رتهب و  ترخآ  هکنآ  لاح 

. تسه مه  نیشیپ  ینامسآ  بتک  رد  هتکن ]  ] نیا
. یسوم میهاربا و  فحص  رد 

504 ص :  ریسفت ..... 

. وش لوغشم  ادخ  حیبست  هب  تسا  همه  زا  رترب  هک  دوخ  يادخ  مان  هب  ام  لوسر  يا  یَلْعَْألا  َکِّبَر  َمْسا  ِحِّبَس 
: دوشیم قالطا  فلتخم  روما  رب  ّبر »  » ظفل تسا و  ّکبر »  » تفص ای  مسا »  » تفص یلعألا »  » ظفل

. دنکیم تیبرت  ار  ندب  هک  یناسنا  سفن  رب  - 1
. تسا ندب  سفن و  ّیبرم  هک  لقع  رب  - 2

. تسا تیالو  رد  ّبر  نآ  دنکیم و  تیبرت  نطاب  رهاظ و  بسح  رب  ار  مدرم  هک  رما  ّیلو  رب  - 3
وا ینیع  يامسا  تسا و  وا  ینیع  مسا  دوصقم  هکلب  تسین ، نآ ، یظفل  مسا  ّبر »  » مسا زا  دوصقم  دوشیم و  قالطا  زین  بابرألا  ّبر  رب  - 4

. تادوجوم ریاس  سوفن و  لوقع  بتارم  مالّسلا و  مهیلع  ایصوا  ایبنا و  بتارم  یناسنا و  يهفیطل  بتارم  لیبق  زا  دنابتارم  ياراد 
فاضم ّبر  نیرتالاب  تسا و  بابرالا  ّبر  قلطم  ّبر  نیرتالاب  دوشیم و  تّیشم  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  تسا  عماج  مسا  یهلا  مسا  نیرتالاب  و 

. تسوا بابرا  بتارم  ریاس 
هّللا  هب  ّقلعتم  هاوخ  حیبست  زا  دوصقم  هک  تشذگ  بلطم  نیا  رّرکم  و 

505 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا یناطیش  یناویح و  ياهيدیلپ  هب  ندش  هدولآ  زا  یناسنا  يهفیطل  ندرک  هّزنم  ّبر  مسا  هب  هاوخ  ّبر و  هب  هاوخ  دشاب و 

. دشابیم ّبر  هّللا و  مسا  یهجو  هب  دشابیم و  هّللا  یهجو  هب  سپ  تسادخ  رهظم  ّبر و  یهجو  هب  یناسنا  يهفیطل  نآ  هک 
قلاخ و ادخ  نذا  هب  دنتسه و  ادخ  قلخ  ياههطساو  ادخ  ینیع  يامسا  هک  تسا ، ّبر »  » مسا تفـص  ای  ّبر »  » تفـص هلمج  نیا  َقَلَخ  يِذَّلا 

. دنشابیم هدننیرفآ 
. داد رارق  تسا ، هتسیاش  راوازس و  هک  روطنآ  ار  وا  اضعا  ازجا و  عیمج  يَّوَسَف 

. دومن يریگهزادنا  یصوصخم  تیاغ  صاخ و  لامک  يزیچ  ره  يارب  َرَّدَق  يِذَّلا  َو 
تیاده ّنج  نادنزرف  ناسنا و  رد  تسا و  ینیوکت  تیاده  يایـشا  عیمج  رد  تیاغ  نآ  تشگ و  نومنهر  تیاغ  نآ  لامک و  نآ  هب  يدَـهَف 
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. تسا یفیلکت  يرایتخا 
مهارف زین  ار  بلطم  نیا  بابـسا  دومرف  ییامنهار  ناشیاهتیاغ  اـهلامک و  يوس  هب  ار  ایـشا  دـنوادخ  هکنآ  زا  سپ  یعْرَْملا  َجَرْخَأ  يِذَّلا  َو 

دومن و جارخا  دراد  یگتـسب  نانآ  هب  ناویح  ریاس  ناسنا و  یگدنز  هک  ار  ناهایگ  ناتخرد و  ریغـص  ریبک و  ملاع  رد  هک  هنوگ  نیدب  دومن ،
. تخاس راکشآ  دوب  ناهنپ  ناسنا  رد  هک  اهاوه  اوق و  عیمج 

کشخ و گرب  بآ و  فک  بارغ »  » نزو رب  ءاثغ »  » ظفل دوشیم و  هدـید  لیـس  يور  رد  هک  فک  دـننام  داد  رارق  یناف  ار  نآ  ًءاثُغ  ُهَلَعَجَف 
دنوشیم . طولخم  بآ  لیس  فک  اب  هک  تسا  يزیر  ياهبوچ 

506 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
اوق و هک  تسایند ، یگدـنز  لیثمت  انعم  نیا  دـندرگیم و  هایـس  دـنوشیم ، کشخ  یتقو  اـبلاغ  زبس  ناـهایگ  هاـگارچ و  اریز  هایـس ، يوْحَأ 

دّمحم هب  باطخ  هاگارچ  ندش  کشخ  رکذ  زا  دعب  یلاعت  يادخ  اذل  دنوشیم و  کشخ  يرارطضا  يرایتخا و  گرم  اب  اهاوه  كرادم و 
: دومرف دشاب ، نکمم  وا  باطخ  هک  سک  ره  هب  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

هب ای  میناوخیم  وت  يارب  ار  یبلق  مکح  یبلاق و  ماکحا  تایآ  ام  يرایتخا  توم  اب  كرادـم  اوق و  هاگارچ  ندـش  کشخ  زا  دـعب  َکـُئِْرُقنَس 
. دناوخ میهاوخ  يدوز 

راد زا  جورخ  ببـس  تسا و  يروآدای  رکذ و  راد  زا  جورخ  تسا  یـشومارف  ثعاـب  هک  هچنآ  نوچ  نکن ، شومارف  نآ  زا  سپ  یـْسنَت  ـالَف 
راد زا  جورخ  بجوم  يزیچ  رگید  میداد  رارق  هایـس  کـشخ و  ار  اـهنآ  یتقو  تسین ، يزیچ  ناـنآ  ياههتـساوخ  كرادـم و  اوق و  زج  رکذ 

. ددرگیمن ضراع  یشومارف  نایسن و  هجیتن  رد  دوشیمن و  رکذ 
عیمج ینعی  تسا ، یـسنت » الف   » ادخ لوق  زا  ای  کئرقنـس »  » ادخ لوق  زا  غّرفم  ءانثتـسا  هلمج  نیا  دـهاوخ  ادـخ  ار  هچنآ  رگم  ُهَّللا  َءاش  ام  اَّلِإ 

ادـخ هک  ار  هچنآ  رگم  نکن  شومارف  ار  يزیچ  اـی  دـهاوخب ، ادـخ  هک  ار  هچنآ  رگم  میناوـخیم  میناوـخب ، وـت  رب  تسا  نکمم  هک  ار  هچنآ 
زا نایسن  یعون  ادخ  تساوخب  سپ  یتسه ، یشومارف  نایسن و  راد  رد  دوخ  تّیرـشب  بسح  رب  یّـصاخ و  يهبترم  بسح  رب  وت  هک  دهاوخب 

. دوشیم عقاو  وت 
. تسا هاگآ  ملاع  ناهنپ  راکشآ و  روما  هب  وا  هک  یفْخَی  ام  َو  َرْهَْجلا  ُمَْلعَی  ُهَّنِإ 

مسا  ینعی ، تسا ، حّبس »  » لیلعت رّدقم و  لاؤس  باوج  هلمج  نیا 
507 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ای دـنادیم ، ار  ناهنپ  راکـشآ و  دـنوادخ  هک  ینطاب  يرهاظ و  لامعا  اب  ای  شیوخ ، یفخم  راکـشآ و  لوق  اـب  وگ  حـیبست  ار  تراـگدرورپ 
ناگدنب و ندروآ  دای  دنوادخ  ایآ  هدش : هتفگ  ییوگ  تسا ، ُهَّللا » َءاش  ام  اَّلِإ  یـْسنَت  الَف  : » ادـخ لوق  زا  یـشان  هک  تسا  رّدـقم  لاؤس  باوج 

؟ دنادیم ار  نانآ  یشومارف 
رهاظ و قلطم  ای  تسا ، یفخم  هدـش و  شومارف  هک  ار  هچنآ  تسا و  راکـشآ  رهاـظ و  لاـیخ  رب  هک  ار  هچنآ  دـنادیم  دـنوادخ  دومرف : سپ 

لوق زا  هک  تسا  لاؤس  باوج  ای  هدش ، شومارف  هدش و  هدروآ  دای  هب  ینعی ، تسا ، ّیسنم  روکذم و  نانآ  يهلمج  زا  هک  دنادیم  ار  یفخم 
ییوگ میهد  میمعت  یناسنا  ياهاوه  كرادـم و  اوق و  هب  تبـسن  ار  یعرم »  » ظفل هکنآ  ربانب  دوشیم  یـشان  یعْرَْملا » َجَرْخَأ  يِذَّلا  َو  : » ادـخ

؟ دزاس رهاظ  جراخ و  ار  نانآ  ات  ار  ناسنا  یناهنپ  یفخم و  ياهراک  دنادیم  ادخ  ایآ  هدش : هتفگ  هک 
. دنادیم ار  اهنآ  یفخم  هک  روطنامه  دنادیم  ار  قالخا  لاوحا و  لاعفا و  لاوقا و  رهاظ  وا  دومرف : سپ 

رد دشیم  هدروآ  لعف  مّلکتم  هغیـص  رد  دیاب  لعف  هک  یلاح  رد   ) درک لودـع  تبیغ  هب  مّلکت  زا  دوب  رّدـقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  نوچ  و 
(. دروآ بیاغ  هغیص 

. مینکیم ناسآ  لیهست و  ار  وت  تلاح  ار و  وت  مینکیم  مرن  َكُرِّسَُین  َو 
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ضبقنم اهنآ  زا  وت  تلاح  يدرکیم و  رارف  اهنآ  زا  يدوب و  رجزنم  اهترثک  زا  وت  نوچ  اهترثک ، تهج  يرسیلا )  ) تهج هب  ل )  ) يرـسیلل
ادخ هب  هک  روطنامه  يدرک  ادـیپ  سنا  اهترثک  هب  هایـس  فک  نآ  نداد  رارق  تدوجو و  هاگارچ  یعرم و  ندرک  جراخ  زا  دـعب  دـشیم و 

اهنآ و  هب  هّجوت  ینیبیم و  یلاعت  يادخ  رهاظم  ار  اهترثک  نآ  يهمه  نوچ  يدومن ، ادیپ  سنا 
508 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیم ناسآ  وت  يارب  اهنآ  اب  وگتفگ  ثیدح و 
. يدش مرن  اهترثک  هب  تبسن  وت  هک  هاگنآ  هدش ، هتفگ  زین  يرگید  بلاطم  میتفگ  هک  هچنآ  زا  ریغ  هیآ  نیا  ریسفت  رد  و 

. دنوش لماک  ات  نک  يروآدای  نآ  شتآ  تشهب و  داعم و  هب  شماکحا و  ادخ و  هب  ار  قلخ  سپ  ْرِّکَذَف 
اب انعم  نیا  نکن و  يروآدای  دشخبن  هدیاف  رکذت  رگا  ینعی ، تسا ، يروآدای  ریکذت و  طرش  هلمج  نیا  دناهتفگ : یضعب  يرْکِّذلا  ِتَعَفَن  ْنِإ 

. دراد تافانم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  توعد  میمعت 
. نک يروآدای  وت  زاب  دهدن  عفن  مه  رگا  دشاب و  عفان  يروآدای  رگا  دناهتفگ : یضعب 

یلاعت يادخ  دناهتفگ : یـضعب  و  تسا ) شخب  دوس  تقیقح  رد  وت  يروآدای  ینعی ، دـشابیم ، دـق »  » يانعم هب  نا »  » ظفل دـناهتفگ : یـضعب 
نیا دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  هدرک و  مامت  ار  تّجح  هداد و  میمعت  نانآ  دروم  رد  ار  ندـش  روآداـی  هک  هدومرف  نآ  زا  سپ  ار  بلطم  نیا 

. دشابیم دیعب  ریکذت  يروآدای و  زا  اهنآ  ندرب  هدیاف  تسا 
. دروآیم دای  هب  ار  خزود  تشهب و  تسادخ ، تیشخ  ملع و  تلاح  وا  رد  دسرتیم و  ادخ  زا  هک  یسک  يدوز  هب  یشْخَی  ْنَم  ُرَّکَّذَیَس 

یَقْشَْألا اَُهبَّنَجَتَی 
نانآ نیرتیقـش  تسا و  ییاههجرد  ياراد  نایـصع  رفک و  اریز  دنباتیم ، ور  اهراکهانگ ، نیرتیقـش  ای  اهرفاک  نیرتیقـش  رّکذت  نآ  زا  و 

ور نیا  زا  دنکیم ، يرود  یهاگ  دونـشیم و  یکدـنا  هک  وا  ریغ  فالخ  رب  دزرو ، هغلابم  رّکذـت  يروآدای و  زا  يرود  رد  هک  تسا  یـسک 
: دومرف

509 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا کچوک  شتآ  طسو و  شتآ  نایم  رد  یقش  ریغ  دتفا و  تخس  رایسب  شتآ  رد  یصخش  نینچ  نآ  هک  يْربُْکلا  َراَّنلا  یَلْصَی  يِذَّلا 

. دوش تحار  ات  دریمیمن  شتآ  نآ  رد  اهِیف  ُتوُمَی  َُّمث ال 
. دنک یگدنز  اجنآ  رد  هک  دوشیم  هدنز  هن  ییْحَی و  َو ال 

؟ تسا هنوگچ  نارگید  لاح  دوش  لاؤس  الثم ، تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  َحَْلفَأ  ْدَق 
. دنک ادا  ار  شلام  تاکز  ای  دشاب ، هتشاد  ّومن  ای  دشاب ، كاپ  هک  یسک  یَّکَزَت  ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق 

. تسا لوسر  نیشناج  ای  لوسر  وا  تسا و  تیالو  رد  وا  ّبر  نآ  دزاس و  يراج  شنابز  رب  ار  شیوخ  فاضم  ّبر  مان  ِهِّبَر  َمْسا  َرَکَذ  َو 
مـسا ای  ار ، وا  یبلق  یـشقن  مسا  دروآ ، دایب  ار  دوخ  قلطم  ّبر  مسا  ای  هیلع » هّللا  تاولـص  : » دیوگب ینعی ، دتـسرفب ، تاولـص  وا  رب  یَّلَـصَف و 
يوس هب  ای  بجاو ، ریغ  بجاو و  زا  ّمعا  قلطم  زامن  ای  دناوخب ، ار  بجاو  زامن  ای  دتـسرف ، وا  رب  تاولـص  ار و  وا  ینیع  مسا  ای  یلایخ ، یلاثم 
زامن دروآ و  دای  هب  هدش  دراو  نیدـیع  زامن  زا  لبق  هک  یتاریبکت  اب  ار  شراگدرورپ  مسا  ای  ددرگ ، لیمکت  راک  نیا  اب  دـیامن و  هّجوت  بیغ 

. ددنبب ریبکت  نآ  اب  ار  شزامن  دروآ و  دای  هب  زامن  حاتتفا  ریبکت  رد  ار  شراگدرورپ  مان  ای  دناوخب ، نیدیع 
ماگنه رد  هچنانچ  دهد ، رارق  شیوخ  نیعلا  بصن  ار  دوخ  ماما  هک  هنوگ  نیدـب  دروآ  دای  هب  ار  شراگدرورپ  مسا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 

هدب . رارق  شیوخ  نیعلا  بصن  ار  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  زا  یکی  روآ و  دایب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هدش : دراو  مارحإلا  ةریبکت 
510 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دینکیم و باختنا  ار  ایند  یگدنز  هکلب  دیهدیمن ، ماجنا  ار  قوف  ياهراک  زا  یکی  امـش  مومع  هک  هدـیاف  هچ  اّما  اْینُّدـلا  َةایَْحلا  َنوُِرثُْؤت  َْلب 
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. دیراذگیماو ار  زامن  يراگتسر و 
رب ایند  نسح  ییوکین و  ای  تساـیند ، زا  رتهب  رتوکین و  ترخآ  زاـب  دـینادیم  وکین  ار  اـیند  هک  زین  امـش  ناـمگ  رباـنب  یْقبَأ  َو  ٌْریَخ  ُةَرِخآـْلا  َو 

. تسا یندنام  هراومه  ترخآ  یلو  تسا  يدّدعتم  نساحم  ياراد  تسا  ترخآ  يهعرزم  ایند  هک  اجنآ  زا  نوچ  تسا ، عقاو  بسح 
دوصقم ای  دـناوخب ، زاـمن  دروآ و  داـی  هب  ار  شراـگدرورپ  ماـن  دوش و  هزیکاـپ  هک  تسا  یـسک  يراگتـسر  هراـشا  مسا  زا  دوصقم  اذـه  َّنِإ 

. تسا نآ  ندوب  رتراگدنام  ترخآ و  ندوب  رتهب  رتوکین و 
تاروت میهاربا و  فحـص  رد  صوصخب  هدـش  رکذ  نیـشیپ  نالوسر  بتک  رد  راتفگ  نیا  یـسُوم  َو  َمیِهاْربِإ  ِفُحُـص  یلوُأـْلا  ِفُحُّصلا  یَِفل 

؟ هدومرف لزان  باتک  دنچ  دنوادخ  هک  درک  لاؤس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  وا  هک  تسا  هدمآ  هّرس  سّدق  رذ  یبا  زا  یسوم 
. باتک راهچ  دصکی و  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

لزان ار  ناقرف  روبز و  لیجنا ، تاروت ، سپس  دومن ، لزان  هفیحص  تسیب  میهاربا  رب  هفیحص و  یس  سی  ردارب  هفیحص و  هاجنپ  ثیش  رب  سپ 
. دومن

؟ دوب هچ  میهاربا  فحص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ای  متفگ : دیوگیم : رذ  وبأ 
ار ایند  هک  مدرکن  ثوعبم  ار  وت  نم  رورغم ، راـتفرگ و  هاـشداپ  يا  دوب : میهاربا  فحـص  رد  دوب و  اـهلثم  اـهنآ  يهمه  دومرف : ادـخ  لوسر 

ار  مولظم  تساوخرد  نم  بناج  زا  ات  مداتسرف  ار  وت  نم  يراذگب ، مه  يور  ینک و  عمج 
511 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هـس ياراد  دـشابن  بولغم  هک  یماداـم  دـیاب  لـقاع  صخـش  دـشاب و  رفاـک  هچ  رگا  منکیمن  ّدر  ار  مولظم  تساوخرد  نم  هک  یهد  خـساپ 
: دشاب تقو  هس  تعاس و 

. دنک تاجانم  شراگدرورپ  هک  دیاب  یتعاس  - 1
. دیامن هبساحم  ار  شدوخ  هک  یتعاس  - 2

. دیامن رّکفت  یلاعت  يادخ  شنیرفآ  عنص و  رد  هک  یتعاس  - 3
ندوـمن فرطرب  يارب  زا  تساـهتعاس و  نآ  کـمک  تعاـس  نیا  هک  دربـب ، ياهرهب  دوـخ  يارب  لـالح  زا  هـک  تـسا  مزـال  زین  یتعاـس  و 

. تساهنآ اب  عادو  هلصاح و  ییاهیگتسخ 
سک ره  هچ  دـیامن ، ظفح  ار  شنابز  دروایب و  يور  دوخ  راک  نأش و  رب  دـشاب و  هاگآ  شیوخ  نامز  هب  هک  تسا  مزال  لقاع  صخـش  رب  و 
. دوشب شدیاع  ياهدیاف  هک  اجنآ  رد  رگم  دیوگیمن  نخس  دوشیم و  مک  شراتفگ  دنک  هبساحم  شلمع  هب  تبسن  ار  شراتفگ  مالک و 

: دشاب زیچ  هس  بلاط  دیاب  لقاع  و 
 .. مارح ریغ  رد  ندرب  تّذل  ترخآ و  يهشوت  ندرک  دایز  یناگدنز 2 - شاعم و  میمرت  - 1

یـسوم میهاربا و  فحـص  زا  يزیچ  هدـش  لزاـن  وت  رب  هک  هچنآ  زا  اـم  تسد  رد  اـیآ  متفگ : تفگ : هک  تشاد  همادا  اـجنآ  اـت  ثیدـح  نیا 
: دومرف تسا ؟

«. 1  » هروس رخآ  ات  یَّکَزَت » ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  : » ناوخب رذابا  ای 
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 559. رون  ( 1)
512 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

512 ص :  ۀیشاغلا .....  ةروس 
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هراشا

. تسا هدش  لزان  هّکم  رد  اهنآ  همه  هک  تسا  هیآ  شش  تسیب و  رب  لمتشم  هروس  نیا 

512 ص :  ات 26 ..... ] تایآ 1  (: 88  ) ۀیشاغلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ًۀَیِماح ًاران  یلْصَت  ( 3  ) ٌۀَبِصان ٌۀَِلماع  ( 2  ) ٌۀَعِشاخ ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  ( 1  ) ِۀَیِشاْغلا ُثیِدَح  َكاتَأ  ْلَه 

(9  ) ٌۀَیِضار اِهیْعَِسل  ( 8  ) ٌۀَمِعان ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  ( 7  ) ٍعوُج ْنِم  ِینُْغی  َو ال  ُنِمُْسی  ال  ( 6  ) ٍعیِرَض ْنِم  َّالِإ  ٌماعَط  ْمَُهل  َْسَیل  ( 5  ) ٍۀَِینآ ٍْنیَع  ْنِم  یقُْست 
(14  ) ٌۀَعوُضْوَم ٌباوْکَأ  َو  ( 13  ) ٌۀَعُوفْرَم ٌرُرُس  اهِیف  ( 12  ) ٌۀَیِراج ٌْنیَع  اهِیف  ( 11  ) ًۀَیِغال اهِیف  ُعَمْسَت  ال  ( 10  ) ٍۀَِیلاع ٍۀَّنَج  ِیف 

ِلابِْجلا َیلِإ  َو  ( 18  ) ْتَِعفُر َْفیَک  ِءامَّسلا  َیلِإ  َو  ( 17  ) ْتَِقلُخ َْفیَک  ِِلبِْإلا  َیلِإ  َنوُرُْظنَی  الَف  َأ  ( 16  ) ٌۀَثُوْثبَم ُِّیبارَز  َو  ( 15  ) ٌۀَفوُفْصَم ُقِرامَن  َو 
(19  ) ْتَبُِصن َْفیَک 

َباذَْعلا ُهَّللا  ُُهبِّذَُعیَف  ( 23  ) َرَفَک َو  یَّلَوَت  ْنَم  َّالِإ  ( 22  ) ٍرِْطیَصُِمب ْمِْهیَلَع  َتَْسل  ( 21  ) ٌرِّکَذُم َْتنَأ  امَّنِإ  ْرِّکَذَف  ( 20  ) ْتَحِطُس َْفیَک  ِضْرَْألا  َیلِإ  َو 
(24  ) َرَبْکَْألا

(26  ) ْمَُهباسِح اْنیَلَع  َّنِإ  َُّمث  ( 25  ) ْمَُهبایِإ اْنَیلِإ  َّنِإ 
513 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

513 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
؟ تسا هدیسر  وت  هب  ریگارف  يهماگنه  ناتساد  ایآ 

. دنشاب راسکاخ  ییاههرهچ  زور  نینچ  رد 
. هدیشک تنحم  يهدید  یتخس 

. دیآ رد  نازوس  سب  یشتآ  هب  هک 
. دوش هدناشون  نانآ  هب  دنگ  ياهمشچ  زا 

. دنرادن رادرهز  کشخ  راخ  زا  ریغ  یکاروخ 
. دنک هراچ  ار  یگنسرگ  هن  دنادرگ و  هبرف  هن  هک 

. دنشاب مّرخ  ییاههرهچ  زور  نینچ  رد 
. دونشخ دوخ  نیشیپ ]  ] ششوک زا 

. نیرب تشهب  رد 
. دنونشن ياهدوهیب  نخس ]  ] اجنآ رد 

. دشاب ناور  ياهمشچ  اجنآ  رد 
. دنلب الاب  تسا  ییاهتخت  اجنآ  رد 
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. هداهن شیپ  ییاههزوک  و 
. هدش فیدر  ییاهشلاب 

. هدرتسگ فابرز  ياهشرف  و 
؟ تسا هدش  هدیرفآ  عیدب ]  ] هنوگچ هک  دنرگنیمن  رتش  رد  ایآ 

. تسا هدش  هتشارفا  رب  هنوگچ  هک  نامسآ  هب  زین  و 
. تسا هدیدرگ  رارقرب  هنوگچ  هک  اههوک  هب  زین  و 

. تسا هدش  هدرتسگ  هنوگچ  هک  نیمز  هب  زین  و 
. ییوگزردنا وت  انامه  هک  هد  زردنا  سپ 
. یتسین امرفمکح ] و   ] طّلسم نانآ  رب  [و ]

. دنک هشیپ  رفک  دباترب و  يور  هک  یسک  رگم 
. دنک باذع  نیگمهس ، یباذع  هب  ار  وا  دنوادخ  هک 

. تسام دزن  هب  نانآ  تشگزاب  نامگیب 
. تسام اب  نانآ  باسح  سپس 

513 ص :  ریسفت ..... 

. هدش تیاکح  وت  هب  تمایق  كانلوه  ربخ  ایآ  ام  لوسر  يا  ِۀَیِشاْغلا  ُثیِدَح  َكاتَأ  ْلَه 
تبیصم و زا  ترابع  ۀیشاغ »  » تسوا و ریغ  يروآدای  دوصقم  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  باطخ  تسا و  ریرقت  تهج  ماهفتـسا 
، تمایق زور  ياهیتخـس  نآ  زا  دوصقم  دریگب و  ار  وا  يازجا  ناسنا و  ياضعا  عیمج  ای  دـنک ، راتفرگ  ار  مدرم  دارفا  مومع  هک  تسا  ییالب 

. تسا مّنهج  ياهیتخس  ای  تمایق ، زور  دوخ  ای 
. دناهدش لیلذ  باذع  زا  هک  ییاهتروص  ٌۀَعِشاخ  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو 

514 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا تّقشم  جنر و  ناشراک  همه  ٌۀَبِصان و  ٌۀَِلماع 

دوصقم اـی  تساهندـب ، ياـهتروص  هوجو »  » زا دوصقم  دنـشابیم و  ربخ  زا  دـعب  ربـخ  ود  ره  اـی  هوجو ،»  » يارب تفـص  ود  هملک  ود  نیا 
کین راک  دندرکیم  نامگ  دـندادیم و  ماجنا  ییاهلمع  ایند  رد  هک  ییاهتروص  تسا : نیا  هیآ  يانعم  تسا و  مدرم  ناگرزب  فارـشا و 

ناشلاح هب  یعفن  نانآ  یگتـسخ  نانآ و  لمع  دـننیبیم  زورما  یلو  دـندشیم ، جـنر  یتخـس و  لّمحتم  ناشیاهلمع  رد  دـنهدیم و  ماـجنا 
. دنوشیم لیلذ  عشاخ و  درادن و 

لمع مّنهج  رد  دنتـسه و  عشاـخ  زور  نیا  رد  اـههرهچ  نآ  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  اـی  دـندوب ، اـهاوه  اههتـساوخ و  ناـبحاص  ناـنآ  نوچ 
رد دـندرکیم و  لمع  ایند  رد  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  ای  دـنربب ، ـالاب  مّنهج  رد  ار  نهآ  زا  یهوک  دـنوشیم  فّلکم  ناـنآ  اریز  دـننکیم ،

. دنوشیم هتسخ  ترخآ 
. دناهجنکش رد  تسا ، یمرگ  تیاهن  رد  ایند  شتآ  هب  تبسن  هک  ترخآ  شتآ  رد  هتسویپ  ًۀَیِماح  ًاران  یلْصَت 

. دنشونیم تسا  یمرگ  ترارح و  تیاهن  رد  هک  ياهمشچ  زا  ٍۀَِینآ و  ٍْنیَع  ْنِم  یقُْست 
ٍعوُج ْنِم  ِینُْغی  َو ال  ُنِمُْسی  ٍعیِرَض ال  ْنِم  اَّلِإ  ٌماعَط  ْمَُهل  َس  ْ

. دندرگ ریس  هن  هبرف و  هن  ماعط  نآ  اب  هک  دنرادن  خزود  عیرض  ریغ  یماعط  و 
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هک تسا  راخ  زا  یعون  تغل  رد  عیرض »  » شتآ و زا  رتمرگ  بادرم و  زا  رتهدیدنگ  درز و  ربص  زا  رتخلت  مّنهج  رد  تسا  يزیچ  عیرـض »  » و
. دروخیمن نآ  زا  یناویح  چیه  هک  تسا  ماعط  نیرتدب  نیرتثیبخ و  نآ  دوشیم و  هتفگ  قربش »  » نآ هب 

 515 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیآیم نوریب  اهراکانز  یسنج  تلآ  زا  هک  تسا  يزیچ  شتآ و  لها  قرع  عیرض  هک  تسا  هدش  لقن  زین  و 

نآ دب  يوب  زا  دوش  هتخیر  ایند  لها  ياهیندیـشون  رد  عیرـض  زا  ياهرطق  رگا  تسا : هدمآ  لیئربج  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  زا 
. دنریمیم ایند  لها  مامت 

ینمـشد يانب  نینمؤملا  ریما  اب  دـنتفرگ و  هزور  دـندناوخ و  زاـمن  دـندرک و  تفلاـخم  ادـخ  نید  اـب  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنآ  هتفگ : یّمق 
دهاوخ شتآ  ار  ناـنآ  تروـص  دوـشیمن و  لوـبق  ناـنآ  زا  یلمع  چـیه  هک  دـندش  مالّـسلا  هیلع  یلع  نمـشد  دـندرک و  لـمع  دنتـشاذگ ،

. دینازوس
نیا هب  بوسنم  دشاب  هدرک  شـشوک  لمع  رد  دشاب و  دـّبعتم  هچ  رگا  دـنک  تفلاخم  امـش  اب  هک  سک  ره  تسا : هدـمآ  يرگید  تیاور  رد 

: تسا هیآ 
«. 1 « » ٌۀَبِصان ٌۀَِلماع  »

دناشوپیم و ار  نانآ  ریشمش  اب  مالّسلا  هیلع  مئاق  هک  « 2  » تسا هدمآ  ِۀَیِشاْغلا » ُثیِدَح  َكاتَأ  ْلَه  : » یلاعت يادخ  لوق  نایب  رد  یثیدح  رد  و 
. دیامن يراددوخ  عانتما و  دناوتیمن  یسک  دومرف : دوشیم ، ریگملاع  شریشمش 

ینعی دومرف : ۀبـصان »  » دروم رد  تسا و  هدرکن  لزان  ار  نآ  دـنوادخ  هک  يزیچ  هب  هدـننک  لمع  ینعی  دومرف : ۀـلماع »  » يهملک يهراـب  رد  و 
اب مالّـسلا  هیلع  مئاق  نامز  رد  ایند  رد  ینعی  دومرف : ًۀَـیِماح » ًاران  یلْـصَت   » يهراـب رد  تسا و  هدرک  بصن  ار  یهلا  رما  ّیلو  زا  ریغ  هک  یـسک 

. مّنهج شتآ  اب  ترخآ  رد  دنزوسیم و  ایند  شتآ 
تنایخ ماما  هب  تبسن  هک  یناسک  تسا : هدمآ  يرگید  تیاور  رد 

__________________________________________________

یمق میهاربا  نب  یلع  نایبلا  عمجم  ( 2 ، 1)
516 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دزاسیم زاینیب  ار  نانآ  نتسشن ، هن  دراد و  نانآ  لاح  هب  یعفن  هدش  لخاد  هن  دومرف : ٍعوُج » ْنِم  ِینُْغی  َو ال  ُنِمُْسی  ال   » يهراب رد  دنزرو و 
. دنشابیم مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ناوریپ  نانآ  دننامداش و  زور  نآ  رد  ییاههرهچ  ٌۀَمِعان  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو 

اجنآ رد  دنراد و  هاگیاج  نیرب  تشهب  رد  دندونـشخ ، ادخ  هار  رد  شیوخ  شـشوک  زا  ًۀَیِغال  اهِیف  ُعَمْـسَت  ٍۀَِـیلاع ال  ٍۀَّنَج  ِیف  ٌۀَیِـضار  اِهیْعَِـسل 
« ۀیغال  » يهملک مالک و  ریغ  ای  دشاب  مالک  دشابن ، انتعا  هّجوت و  لباق  هک  يزیچ  ره  تاعیاض و  يانعم  هب  ۀـیغال  وغل و  اّما  دـنوشن ، وت  نخس 

. تسا تشز  دنسپان و  يانعم  هب 
ندـش يراج  تسا و  رتاراوگ  زین  نآ  بآ  تسا و  دـکار  يهمـشچ  زا  رتابیز  رتهب و  هک  تسا  يراج  يهمـشچ  اـجنآ  رد  ٌۀَـیِراج  ٌْنیَع  اـهِیف 

دهاوخب هک  اج  ره  رب  دـهاوخب و  تقو  ره  دراد ، اهنآ  کلام  يهدارا  هب  یگتـسب  اهنآ  نایرج  هکلب  تسین ، اهلادوگ  رد  تشهب  ياـهمشچ 
. دزاس يراج  يدناوتیم 

. هداهن دنلب  ياهیسرک  یلاع و  ياهتخت  اجنآ  مه  ٌۀَعُوفْرَم و  ٌرُرُس  اهِیف 
نییاپ هدرک و  عضاوت  دنـسرب  ناشبحاص  هک  هاگنآ  دنتـسه و  دنلب  دناهدماین ، ناشبحاص  هک  يدـنچ  ات  یتشهب  ياهتخت  دـناهتفگ : یـضعب 

. ددرگیمرب لّوا  تلاح  هب  دوریم و  الاب  تخت  دنتسشن  تقو  ره  دننیشنب و  نانآ  يور  ات  دنیآیم 
هک تسا  ياهزوک  زا  ترابع  نآ  تشذـگ و  بوک »  » ظفل هتفرگ و  رارق  يراج  ياههمـشچ  فارطا  رب  هک  ییاههزوک  ٌۀَـعوُضْوَم  ٌباوْکَأ  َو 
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. درادن هلول  هتسد و 
517 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا کچوک  شلاب  يانعم  هب  دوشیم و  هدناوخ  نون  يهناگهس  تاکرح  اب  هک  تسا  ۀقرمن »  » و قرمن »  » عمج قرامن »  » ظفل ُقِرامَن  َو 
. تسا ناهاشداپ  سلاجم  تروص  هب  هتسویپ و  مه  هب  اهشلاب  ٌۀَفوُفْصَم 

يزیچ ره  يانعم  هب  ای  تسا ، یلاق  شلاب و  يانعم  هب  دوشیم و  زین  مومـضم  یهاگ  تسا و  هرـسک  اـب  ّیبرز »  » عمج ّیبارز »  » ظـفل ُِّیبارَز  َو 
. دوش هداد  هیکت  نآ  رب  دوش و  نهپ  نیمز  يور  هک  تسا 

. هدش نهپ  ٌۀَثُوْثبَم 
نآ قاتـشم  سوفن  دـیاب  اـعبط  دومن  فیـصوت  تسه  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  تشهب و  دـنوادخ  یتـقو  ْتَِقلُخ  َفـْیَک  ِلـِبِْإلا  َیلِإ  َنوُرُْظنَی  ـالَف  َأ 

. دوش نومنهر  اجنآ  رد  اقب  رب  تشهب و  رب  ار  اهنآ  هک  دننکب  يزیچ  زا  لاؤس  دندرگ و 
هّثج و یلاعت  يادـخ  هچ  دـننک ، هاگن  نآ  تقلخ  بیاجع  رتش و  هب  مدرم  تسا  هتـسیاش  دومرف : لاؤس  نیا  زا  باوج  رد  یلاعت  يادـخ  سپ 
زا دـناوتب  راب  اب  دـباوخب و  دـیامن و  نیکمت  راب  لمح  يارب  دراد و  رب  ار  نیگنـس  ياهراب  دـناوتب  هک  يوحن  هب  دـیرفآ  گرزب  ار  نآ  لکیه 

ناکدوک میلست  شگرزب  لکیه  نآ  اب  دیامیپب و  ار  رود  ياهارحص  اههار و  دناوتب  ات  دوشب  یگنشت  یگنـسرگ و  لّمحتم  دوش و  دنلب  نیمز 
ره نیمز  زا  هک  دش  هدیرفآ  يروط  دشاب و  نتـسشن  هب  جاتحم  هکنآ  نودب  درچب  دـناوتب  هداتـسیا  ات  دـیرفآ  گرزب  ار  نآ  ندرگ  دوشیم و 

. دنک یگدنز  نیمز  زا  ياهیحان  ره  رد  دناوتب  ات  دروخب  درچب و  دیورب  هچ 
ات  دننکیمن  رظن  اهنامسآ  هب  ْتَِعفُر  َْفیَک  ِءامَّسلا  َیلِإ  َو 

518 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ریثأـت هب  یگتـسب  اـهنیا  يهمه  هچ  تسناـنآ !؟ ياـقب  یگدـنز و  دـیلاوم و  دـیلوت  بجوم  نآ  ندوب  ـالاب  هک  تسا  هتفر  ـالاب  هنوـگچ  دـننیبب 

. تشادن دوجو  زین  تاریثأت  نآ  دوبن  نامسآ  يدنلب  نیا  رگا  هک  دراد ، نانآ  يهعشا  ناگراتس و 
شاعم و بابـسا  ندرک  هدامآ  اههوک  بصن  رد  هک  هدـش ، بصن  نیمز  رب  هنوگچ  دـننکیمن  هاگن  اـههوک  هب  ْتَبُِـصن  َْفیَک  ِلاـبِْجلا  َیلِإ  َو 

نایرج نتـشگ  ناسآ  اههوک و  ریز  اههمـشچ  اهبآ و  ندـش  تسرد  هوک و  يهنماد  اههوک و  نآ  رد  نداـعم  دـیلوت  زا  تسامـش  یگدـنز 
. اههوک ریز  زا  اهتانق  اههمشچ و 

امـش یگدنز  دیلاوم و  دیلوت  نآ  یگدرتسگ  رد  هک  تسا ، هتـشگ  هدرتسگ  هنوگچ  دـننکیمن  هاگن  نیمز  هب  ْتَحِطُـس  َْفیَک  ِضْرَْألا  َیلِإ  َو 
. دوشیم ناسآ 

هچنآ هب  ار  نانآ  ات  نک  يروآدای  نینمؤم  هب  سپ  ناوارف  زین  بلطم  نیا  رب  ّهلدا  تسا و  نانچ  نینمؤم  لاح  نینچ و  راّـفک  لاـح  رگا  ْرِّکَذَـف 
، دسریم نانآ  هب  ناشلامعا  يدب  رثا  رب  هک  ییاهیراتفرگ  زا  ات  نک  يروآدای  ار  نارفاک  ییامن و  بیغرت  هدرک  هدامآ  ناشیا  رب  دنوادخ  هک 

. یناسرتب
. دنونشن هچ  دنونشب و  هچ  تسا ، يروآدای  يراد  هک  یتلاسر  بسح  رب  وت  راک  نأش و  هّتبلا  هک  ٌرِّکَذُم  َْتنَأ  امَّنِإ 

. تسا هدش  هدناوخ  ود  ره  اب  دشاب و  ّطلسم  هک  تسا  ینابهگن  بیقر و  يانعم  هب  داص  نیس و  اب  رطیسم »  » ظفل ٍرِْطیَصُِمب  ْمِْهیَلَع  َتَْسل 
ادخ  لوق  زا  غّرفم  ءانثتسا  هلمج  نیا  َرَفَک  َو  یَّلََوت  ْنَم  اَّلِإ 

519 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا ٍرِْطیَصُِمب » ْمِْهیَلَع  َتَْسل  : » ادخ لوق  زا  ّمات  مالک  رد  لصّتم  يانثتسا  ای  تسا ، ٌرِّکَذُم » َْتنَأ  امَّنِإ   » ادخ لوق  زا  ای  رّکذ » »

هک ناشیاهندب  بسح  رب  هن  یتسین  طّلسم  نانآ  رب  وت  ینعی ، دزروب ، رفک  دنادرگ و  يور  هک  یسک  رب  رگم  یتسین  ّطلـسم  نانآ  رب  وت  ینعی ،
زا ار  نانآ  ینکب و  فّرـصت  تتلاسر  يهبترم  بسح  رب  نانآ  رد  هک  نانآ  ياهحور  بسح  رب  هن  ینکب و  لوبق  هب  روبجم  یـشکب و  ار  نانآ 
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ار وا  هک  یتسه  ّطلسم  وا  ندب  رب  وت  تروص  نیا  رد  هک  دوش  رفاک  دنادرگ و  يور  هکنآ  رگم  ییامن  ضوع  یهد و  رییغت  دنتسه  هک  هچنآ 
. ینکب يروآدای  ریکذت و  لوبق  رب  روبجم  یشکب و 

رتگرزب باذـع  اب  ار  وا  دـنوادخ  دزروب ، رفک  دـنادرگ و  يور  هک  ره  نکل  دـشاب : هتفگ  ییوگ  هک  دـشاب ، عطقنم  يانثتـسا  تسا  نکمم  و 
. دنکیم باذع 

رد ار  وا  دـنوادخ  ای  تسین ، نآ  زا  رتگرزب  یباذـع  ایند و  رد  تراغ  تراسا و  لـتق و  باذـع  ْمَُهباـیِإ  اـْنَیلِإ  َّنِإ  َرَبْکَأـْلا  َباذَْـعلا  ُهَّللا  ُُهبِّذَُـعیَف 
. دنکیم باذع  تسا  شتآ  رد  باذع  نامه  هک  ربکا  باذع  هب  ترخآ 

دسریم ارف  تمایق  زور  یتقو  «: 1  » تسا هدمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تسام . اب  زین  نانآ  لامعا  باسح  نآ  زا  سپ  ْمَُهباسِح  اْنیَلَع  َّنِإ  َُّمث 
هدناوخ مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دنک  مکح  نانآ  نیب  ات  دنکیم  عمج  ار  نیرخآ  نیلّوا و  دنوادخ  و 

هب دنکیم و  نشور  ار  برغم  قرـشم و  نیب  ام  هک  دوشیم  هدناشوپ  زبس  يهّلح  سابل  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  سپ  دـنوشیم ،
هب دوشیم و  هدناشوپ  نآ  لثم  زین  مالّسلا  هیلع  یلع 

__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 568 رون  ( 1)
520 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیم هدیناشوپ  نآ  لثم  زین  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  دوشیم و  هدیناشوپ  ابع  هّلح و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
. دوشیم هدرپس  ام  تسد  هب  مدرم  باسح  دنناوخیم و  ار  ام  سپس  دنوریم و  الاب  ود  نآ  سپس 

. مینکیم لخاد  شتآ  هب  ار  شتآ  لها  تشهب و  هب  ار  تشهب  لها  دنگوس  يادخ  هب  ام  سپ 
. تسام اب  نانآ  باسح  تسام و  يوس  هب  مدرم  نیا  تشگزاب  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  و 

هدومن تباجا  ار  هتـساوخ  نیا  دنوادخ  دراذگاو و  ام  هب  ارنآ  میهاوخیم  ادخ  زا  دـناهدش  بکترم  یهانگ  ناشیادـخ  دوخ و  نیب  رگا  سپ 
هب دـنوادخ  دـننکیم و  تباجا  زین  ناـنآ  مینکیم و  شـشخب  بلط  ّقح  ناـبحاص  مدرم و  زا  تسا  مدرم  نیب  ناـنآ و  نیب  هک  هچنآ  تسا و 

. دهدیم ضوع  نانآ 
521 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

521 ص :  رجفلا .....  ةروس 

هراشا

. تسا هیآ  هن  تسیب و  ای  یس و ، ای  ود ، یس و  رب  لمتشم  یّکم و  هروس  نیا  يهمه 

521 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 1  (: 89  ) رجفلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ِرْسَی اذِإ  ِْلیَّللا  َو  ( 3  ) ِْرتَْولا َو  ِعْفَّشلا  َو  ( 2  ) ٍرْشَع ٍلاَیل  َو  ( 1  ) ِرْجَْفلا َو 

َدوُمَث َو  ( 8  ) ِدـالِْبلا ِیف  اـُهْلثِم  ْقَلُْخی  َْمل  ِیتَّلا  ( 7  ) ِداـمِْعلا ِتاذ  َمَرِإ  ( 6  ) ٍداـِعب َکُّبَر  َلَـعَف  َْفیَک  َرَت  َْمل  َأ  ( 5  ) ٍرْجِح يِذـِل  ٌمَسَق  َِکلذ  ِیف  ْلَه 
(9  ) ِداْولِاب َرْخَّصلا  اُوباج  َنیِذَّلا 
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َکَّبَر َّنِإ  ( 13  ) ٍباذَـع َطْوَـس  َکُّبَر  ْمِْهیَلَع  َّبَـصَف  ( 12  ) َداسَْفلا اَـهِیف  اوُرَثْکَأَـف  ( 11  ) ِدـالِْبلا ِیف  اْوَـغَط  َنیِذَّلا  ( 10  ) ِداـتْوَْألا ِيذ  َنْوَـعِْرف  َو 
(14  ) ِداصْرِْملِاَبل

َْلب َّالَک  ( 16  ) ِنَناهَأ یِّبَر  ُلوُقَیَف  ُهَقْزِر  ِْهیَلَع  َرَدَـقَف  ُهالَْتبا  اَم  اذِإ  اَّمَأ  َو  ( 15  ) ِنَمَرْکَأ یِّبَر  ُلوُقَیَف  ُهَمَّعَن  َو  ُهَمَرْکَأَف  ُهُّبَر  ُهالَْتبا  اَم  اذِإ  ُناْسنِْإلا  اَّمَأَـف 
(19  ) اَمل ًالْکَأ  َثارُّتلا  َنُولُکَْأت  َو  ( 18  ) ِنیِکْسِْملا ِماعَط  یلَع  َنوُّضاََحت  َو ال  ( 17  ) َمِیتَْیلا َنُومِرُْکت  ال 

ٍِذئَمْوَی َمَّنَهَِجب  ٍِذئَمْوَی  َءیِج  َو  ( 22  ) افَص افَص  ُکَلَْملا  َو  َکُّبَر  َءاج  َو  ( 21  ) اکَد اکَد  ُضْرَْألا  ِتَّکُد  اذِإ  َّالَک  ( 20  ) امَج ابُح  َلاْملا  َنوُّبُِحت  َو 
(24  ) ِیتایَِحل ُْتمَّدَق  ِینَْتَیل  ای  ُلوُقَی  ( 23  ) يرْکِّذلا َُهل  یَّنَأ  َو  ُناْسنِْإلا  ُرَّکَذَتَی 

(28  ) ًۀَّیِـضْرَم ًۀَیِـضار  ِکِّبَر  یلِإ  یِعِجْرا  ( 27  ) ُۀَِّنئَمْطُْملا ُسْفَّنلا  اَُـهتَّیَأ  اـی  ( 26  ) ٌدَـحَأ ُهَقاثَو  ُِقثُوی  ـال  َو  ( 25  ) ٌدَحَأ َُهباذَع  ُبِّذَُـعی  ٍذـِئَمْوَیَف ال 
(29  ) يِدابِع ِیف  ِیلُخْداَف 

(30  ) ِیتَّنَج ِیلُخْدا  َو 
522 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

522 ص :  همجرت ..... :

. نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. مد هدیپس  هب  دنگوس 

. هناگهد ياهبش  هب  دنگوس  و 
. درف جوز و  هب  دنگوس  و 

. دیآ رس  نوچ  بش  هب  دنگوس  و 
؟ تسا راوازس  يدنگوس  ار  نادنمدرخ  اهنیا  رد  ایآ 

؟ درک لمع  هنوگچ  داع  نیمزرس ] موق و   ] قح رد  تراگدرورپ  هک  ياهدیشیدنین  ایآ 
. رادنوتس مرا  ّقح  رد 

. دوب هدشن  هتخاس  اهرهش  زا ] کیچیه   ] رد شدننام  هک  نامه 
[. دندیشارتیم و   ] دندیربیم گنس  زا ] هناخ  ، ] يرقلا يداو  رد  هک  دومث  موق  زین  و 

. هاپس بحاص  نوعرف  و 
. دندوب هتشادرب  نایغط  هب  رس  اهرهش  رد  هک  یناسک 

. دندرکیم داسف  هنتف و  رایسب  هچ  اجنآ  رد  و 
. دیشک نانآ  رس  رب  ار  باذع  يهنایزات  تراگدرورپ  ماجنا  رس  و 

. تسا هاگنیمک  رد  تراگدرورپ  نامگیب 
ارم مراـگدرورپ  دـیوگ  دـش و ] رورغم  داـش و  ، ] دـشخب تمعن  وا  هب  دراد و  یمارگ  ار  وا  دـیامزایب و  ار  وا  شراـگدرورپ  نوچ  ناـسنا  اـما 

. تشاد یمارگ 
راوخ ارم  مراگدرورپ  دـیوگ  دـنک و ] یـساپسان  يربصیب و  ، ] دریگ گنت  وا  رب  ار  وا  يزور  دـیامزایب و  تنحم ] الب و  هب   ] ار وا  نوچ  اّما  و 

. تشاد
. دیزاونیمن ار  میتی  هکلب  تسین ، نینچ 

. دینکیمن بیغرت  اونیب  ماعطا  رب  و 
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. دیروخیم هرسکی  قحان ] قح و  هب   ] ار ثاریم  و 
. دیرادیم تسود  رایسب  هچ  ار  لام  و 

. دوش هدنکارپ  شخپ و  نیمز  هک  هاگنآ  تسین ، نینچ 
. دنیآ فص  رد  فص  ناگتشرف  دسر و  ارف  تراگدرورپ  رما  و 

. تسا نتفرگ  دنپ  ياج  هچ  ار  وا  دریگ و  دنپ  ناسنا  زور  نینچ  رد  دروآ ، نایم  هب  ار  مّنهج  زور  نینچ  رد  و 
. مدوب هدرک  یشیدنا  شیپ  ما  يورخا ]  ] یناگدنز نیا  يارب  نم  شاک  دیوگ  ترسح ] رس  زا  ]

. دنکن باذع  دنوادخ ،]  ] وا باذع  نوچ  سک  چیه  زور  نینچ  رد  سپ 
. دهنن دنب  وا ، نداهن  دنب  نوچ  سک  چیه  و 

. هنئمطم سفن  يا  ناه 
. درگزاب تسا ، دونشخ  وت  زا  ار  وا  يدونشخ و  وا  زا  وت  هک  تراگدرورپ  يوس  هب 

. يآرد نم  ناگدنب  يهرمز  رد  و 
. دوش دراو  نم  تشهب  هب  و 

523 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

523 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

زور دوصقم  ای  تسا ، نآ  زامن  ای  هّجحلا  يذ  رجف  ای  حبص ، زامن  قلطم  ای  حبـص ، يدیفـس  نآ  هدروخ و  رجف  هب  مسق  یلاعت  يادخ  ِرْجَْفلا  َو 
. دشاب دوصقم  هدش  رکذ  ماّیا  ياهزور  ای  دشاب ، اهزور  يهمه  رجف  زا  دوصقم  تسا  نکمم  تسا و  نآ  زامن  ای  رحن 

يزور هد  نامه  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  تسا و  ناضمر  هام  زا  رخآ  يههد  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  هّجحلا و  يذ  يههد  ٍرْـشَع  ٍلاَیل  َو 
. درک لماک  ار  زور  یس  نآ  اب  مالّسلا  هیلع  یسوم  هک  تسا 

یبیکرت جوز  تاـقولخم  زا  کـی  ره  نوچ  تسا ، قلخ  زا  تراـبع  جوز  دـناهتفگ : یـضعب  دودـعم ، ددـع و  زا  درف  جوز و  ِْرتَْولا  َو  ِعْفَّشلا  َو 
«. 1  » تسا یلاعت  يادخ  رتو  تسا و 

«. 2  » دنشابیم بش  زامن  زا  تعکر  کی  تعکر و  ود  رتو  عفش و  دناهتفگ : یخرب 
«. 3  » تساهنت درفنم و  فقوم  رد  نوچ  تسا ، هفرع  زور  رتو  تسا و  عفش  لّوا  رفن  زور  رد  نوچ  تسا ، رحن  زور  عفش  دناهتفگ : ياهّدع 

«. 4  » تسا هفرع  زور  رتو  هیورت و  زور  عفش  دناهتفگ : نیرّسفم  زا  یضعب 
«. 5  » دناهتسناد مّود  رفن  زور  ار  رتو  لّوا و  رفن  زور  ار  عفش  مه  نیرّسفم  زا  یضعب 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رتو  تسا و  مالّسلا  اهیلع  همطاف  مالّسلا و  هیلع  یلع  عفش  دناهتفگ : یضعب 
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 571 رون  ( 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1)
524 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا ندب  زا  دّرجم  حور  رتو  دشاب و  ندب  هب  « 2  » مضنم هک  تسا  یناسنا  حور  عفش  دندقتعم : یخرب  «، 1  » تسا
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ار لصو  ات  هدش  هدناوخ  ءای  فذح  اب  فقو  لصو و  تلاح  رد  رسی »  » ظفل دوش . لّدبم  زور  هب  هک  یماگنه  بش  هب  مسق  ِرْسَی و  اذِإ  ِْلیَّللا  َو 
. دشاب هدش  یگنهامه  انعم  ظفل و  نیب  دنشاب و  هدرک  فقو  يارجم  يراج 

فرح هک  نیونت  اب  هدش و  هدناوخ  ءای  تابثا  اب  لصا  قبط  دنکیم و  ادیپ  دادـتما  زور  هب  هکلب  دوشیمن ، مامت  بش  رد  بلغا  ریـس  هک  اریز 
. تسا یلقع  زاجم  بش  هب  ریس  تبسن  هدش و  هدناوخ  زین  تسا  هدش  لیدبت  نآ  هب  ّدم 

بـش هب  مسق  دوصقم  ای  ََربْدَأ » ْذِإ  ِْلیَّللا  َو   » دـننام دـنک ، تشپ  هک  هاگنآ  تسا  بش  هب  مسق  دوصقم  ای  دوش ، ریـس  بش  رد  هک  هاگنآ  ینعی ،
صوصخ ای  بش  قلطم  بش  زا  دوصقم  درک و  لودع  لبقتسم  هب  یـضام  زا  و  اذإ »  » هب ذإ »  » ظفل زا  اذل  دروآ و  يور  ام  رب  هک  هاگنآ  تسا 

. دنوریم ینم  هب  هفلدزم  زا  زور  يادتبا  بش و  نآ  رخآ  دنوریم و  هفلدزم  هب  تافرع  زا  بش  نآ  لّوا  رد  جاّجح  هک  تسا  هفلدزم  بش 
. تسین دنگوس  تقایل  دنمدرخ  دزن  روما  نیا  رد  ایآ  ٍرْجِح  يِِذل  ٌمَسَق  َِکلذ  ِیف  ْلَه 

، ینعی تسین ؟ گرزب  لقع  بحاص  يارب  ای  کچوک ، لقع  بحاـص  يارب  یفاـک  مسق  اـهمسق  نیا  رد  ینعی ، تسا ، يریرقت  ماهفتـسا  نیا 
هوجو اب  اهنآ  دنافیرش و  گرزب و  ياهزیچ  هدرک  دای  دنگوس  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  ایشا  نیا  هک  دنادیم  لقع  بحاص 

__________________________________________________

 ].....[ نیلقّثلا ج 5 ص 571 رون  ( 2 ، 1)
525 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اهدـنگوس نیا  زا  لقع  نابحاص  زا  ریغ  هچ  رگا  دـننکیم ، شقلخ  هب  یلاعت  يادـخ  تیاـنع  تردـق و  تمکح و  ملع و  رب  تلـالد  دّدـعتم 
. دننیبیمن يزیچ 

ّنکلهنل : » تسا نینچ  يهیآ  ریدقت  تسا و  مسق  باوج  يهنیرق  دوخ  نیا  تسا و  ّماع  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  باطخ  نیا  ََرت  َْمل  َأ 
َکُّبَر َلَعَف  َْفیَک  هک : يدـیدن  ربمایپ  يا  وت  ایآ  مینکیم ، كاله  ار  نیمز  رد  ناراـکداسف ، اـم  ینعی ، رت ،» ملأ  ضرـألا  یف  اودـسفأ  نیذـّلا 

؟ درک راتفر  داع  موق  اب  تراگدرورپ  هنوگچ  ٍداِعب 
. مّود داع  لّوا و  داع  تسا ، هتشاد  دوجو  داع  ود  دناهدش و  هدیمان  ناشناردپ  مان  هب  هک  تسا  دوه  موق  مسا  داع »  » ظفل

: یلاعت يادخ  لوق  و 
دنزرف ماس ، دـنزرف  مدآ ، دـنزرف  صوع ، دـنزرف  داع  هک  اریز  تسا ، حون  نب  ماس  مسا  ای  داع ، ّدـج  مان  ای  داع  رگید  مان  بنع »  » نزو رب  َمَرِإ 

. تسا دوه  يهلیبق  مسا  ای  دناهدش  هدیمان  ناشردپ  ّدج و  مانب  هک  دندوب  داع  دالوا  دوه  موق  دوب و  حون 
نآ دناهتفگ : یضعب  دناهتسناد و  يرهش  مان  ار  نآ  یضعب  دوب و  نانآ  نایم  رد  هاشداپ  هک  تسا  دوه  موق  زا  ياهلیبق  مان  دناهتفگ : یـضعب  و 

. تسا قشمد 
. تسا داّدش  تشهب  مسا  دناهتفگ : یضعب  دناهتسناد و  هّیردنکسا  رهش  ار  نآ  یضعب  و 

رهـش نآ  لها  دوصقم  رگا  دشاب  رهـش  مسا  رگا  نوچ  لامتـشا ،: لدب  ای  ّلک ، زا  ّلک  لدـب  ای  تسا ، داع »  » زا لدـب  مرإ »  » ظفل ریدـقت  ره  هب 
دوشیم . لامتشا  لدب  دشاب  رهش  دوخ  روظنم  رگا  دوشیم و  ّلک  زا  ّلک  لدب  تسا 

526 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
لها ینعی ، دامع ، لها  دشابیم و  هاگرخ  همیخ و  نوتـس ، دـنلب و  ياهانب  رگـشل و  تاعاجـش  يانعم  هب  هرـسک  اب  دامعلا »  » ظفل ِدامِْعلا  ِتاذ 

ندـنارچ يارب  دـندوب و  همیخ  رداچ و  لها  نانآ  هک  دـیمان  دامعلا  تاذ  تهج  نآ  زا  ار  نانآ  دـنوادخ  دـناهتفگ : یـضعب  رداـچ و  همیخ و 
رد يوق  تاعاجش  ای  دندوب ، دنلب  ياهرصق  لها  ای  دشابیم  تّدش  تردق و  بحاص  يانعم  هب  دناهتفگ : یـضعب  دندوب و  راّیـس  ناشتاناویح 

. دندوب اجنآ 
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526 ص :  دامعلا .....  تاذ  مرا  فصو 

ندع ياهارحـص  رد  ار  دوخ  ناهگان  هک  دش  جراخ  رهـش  زا  دوب  هدش  مگ  هک  شرتش  لابند  رد  هبالق  نب  هّللا  دبع  مان  هب  يدرم  هدش : هتفگ 
. دوب هعلق  دننامه  يراوید  ياراد  هک  دش  اجنآ  رد  يرهش  هّجوتم  دید و 

ار نآ  دمآ و  نییاپ  دوب  هدش  راوس  هک  اپ  راهچ  زا  دـنک ، لاؤس  شرتش  زا  هک  تسه  اجنآ  رد  یـسک  درک  نامگ  دـش  کیدزن  هعلق  هب  یتقو 
هدیدن ود  نآ  زا  رتگرزب  هک  درک  بلج  دوخ  هب  ار  وا  هّجوت  گرزب  رد  ود  ناهگان  هک  دش  هعلق  لخاد  درک و  نازیوآ  ار  شریشمش  تسب و 

. دوب هدش  هداد  تنیز  خرس  دیفس و  توقای  اب  دوب و 
هدیدن ار  نآ  دننام  تقو  نآ  ات  هک  دید  يرهش  لخاد  رد  ار  دوخ  ناهگان  هک  درک  زاب  ار  اهرد  زا  یکی  دومن و  تشحو  درک و  بّجعت  سپ 

. دوب
هدـش انب  توقای  ؤلؤل و  هرقن و  الط و  اب  هک  يرگید  ياهقاطا  اهقاطا  نآ  يالاب  دوب و  ییاهقاطا  اهنآ  يـالاب  هک  دـید  ار  ییاهرـصق  اـجنآ  رد 

. دوب هدش  نییزت  نارفعز  کشم و  ؤلؤل ، اب  رهش  دوخ  رد  دننامه  اهقاطا  نآ  ياهرد  دوب و 
هاگن تفرگ و  ارف  ار  وا  تشحو  دیدن  اجنآ  ار  یسک  هّللا  دبع  یتقو 
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تـشهب درک  ناـمگ  درم  تسا ، يراـج  هرقن  زا  ییاـهتانق  زا  ییاـهرهن  ناـتخرد  ریز  تسه و  اـجنآ  رد  هوـیم  ياراد  یناـتخرد  دـید  درک 

زا تسناوتن  دومن و  لمح  دوخ  اب  ار  نآ  نارفعز  کـشم و  ياـههخاش  ؤلؤل و  زا  يرادـقم  سپ  تساـجنامه ، نآرق  رد  دوعوم  فوصوم و 
. دنکب نآ  توقای  دجربز و 

. دیسر هیواعم  هب  هک  ییاج  ات  دش  شخپ  ربخ  نیا  درک ، فیرعت  مدرم  يارب  ار  ناتساد  تشگزاب و  نمی  هب  دمآ و  نوریب  اجنآ  زا  هرخألاب 
هّیضق دناوخ و  ارف  ار  رابخالا  بعک  هیواعم  درک ، فیرعت  دوب  هدید  هک  ار  هچنآ  يو  دش ، ایوج  وا  زا  ار  ناتساد  درک و  راضحا  ار  وا  هیواعم 

مان دومن و  انب  ار  اجنآ  داع  نب  داّدـش  مهدیم ، ربخ  وت  هب  اجنآ  يهدـننک  انب  رهـش و  نآ  هراـب  رد  نم  تفگ : راـبخالا  بعک  دیـسرپ  وا  زا  ار 
. تسا هدرک  فصو  نآرق  رد  ارنآ  یلاعت  يادخ  هک  تسا  ِدامِْعلا » ِتاذ  َمَرِإ   » رهش

ار اهرهـش  دندنام و  یقاب  دنزرف  ود  نآ  دش و  كاله  داع  دوب ، دیدش  داّدش و  ياهمانب  دـنزرف  ود  ياراد  هک  تسا  دوه  موق  ردـپ  لّوا  داع 
هک یتشهب  لثم  هک  درک  توعد  ار  وا  شـسفن  تشگ و  نیمز  كولم  همه  کلام  دـنام و  یقاب  داّدـش  دـش و  كاله  زین  دـیدش  دـنتفرگ و 

. دزاسب هدومن  فیصوت  ار  نآ  شناربمایپ  يارب  دنوادخ 
هدش و هتفرگ  راک  هب  دندوب  رگراک  رازهکی  ياراد  کی  ره  هک  رامعم  دـصکی  نآ  نتخاس  رد  داد و  ار  رهـش  نآ  نتخاس  انب و  روتـسد  سپ 

اجنآ ینالوط  تّدم  کی  رد  دنزاس و  هناور  اجنآ  هب  دننک و  عمج  دـنراد  ناشیاهرهـش  رد  تارهاوج  هچ  ره  تشون  ایند  ناهاشداپ  مامت  هب 
. دنتخاس ار 

اجنآ رد  هک  دوب  هدنام  هار  زور  کی  طقف  هک  ییاج  هب  دندیـسر  ات  دـندش  هناور  اجنآ  يوس  هب  شناریزو  رگـشل و  اب  داّدـش )  ) کلم سپس 
دنوادخ 
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رب هاتوک و  دق  تسا و  خرس  هک  ناناملسم  زا  يدرم  وت  نامز  رد  دندیسر و  تکاله  هب  یگمه  داتـسرف و  ورف  نانآ  رب  نامـسآ  زا  ياهحیص 

. تسا هدرک  مگ  هک  تسا  يرتش  لابند  هب  وا  دوشیم و  اجنآ  دراو  تسا  لاخ  شندرگ  هناش و 
. تسا درم  نامه  نیا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دش  درم  نآ  هّجوتم  یتقو  رابخالا  بعک  دوب و  هیواعم  دزن  درم  نآ  و 

. دوبن ینیمزرس  چیه  رد  نآ  دننام  هک  ِدالِْبلا  ِیف  اُهْلثِم  ْقَلُْخی  َْمل  ِیتَّلا 
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. دنزاسب اههناخ  نآ  اب  ات  دندرک  هعطق  هعطق  دنتفاکش و  ار  گنس  هک  دومث  موق  َرْخَّصلا و  اُوباج  َنیِذَّلا  َدوُمَث  َو 
. يرقلا يداو  رد  ِداْولِاب 

. تشذگ نوعرف  ندوب  داتوألا  وذ  نایب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  يهروس  رد  ِداتْوَْألا  ِيذ  َنْوَعِْرف  َو 
ود هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  ندرک  طولخم  يانعم  هب  طوس  ٍباذَـع  َطْوَس  َکُّبَر  ْمِْهیَلَع  َّبَصَف  َداسَْفلا  اَهِیف  اوُرَثْکَأَـف  ِدـالِْبلا  ِیف  اْوَغَط  َنیِذَّلا 

هنایزات اب  ندز  تّدش و  بیـصن ، هنایزات ، يانعم  هب  دنوش و  طولخم  ات  ینزب  تتـسد  اب  ار  نآ  سپـس  ینک و  طولخم  دوخ  فرظ  رد  ار  زیچ 
. تسا هدمآ  زین 

. تسا باذع  ترثک  هب  راعشا  تهج  باذع ، نتخیر  يانعم  هب  تبص »  » ظفل لامعتسا  و 
ییاج رد  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دـنوشیم و  نمـشد  بقارم  اجنآ  زا  هک  تسا  ییاج  ای  هار  داـصرم ، ِداـصْرِْملِاَبل  َکَّبَر  َّنِإ 

529 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  وا  زا  يزیچ  تسا و  بقارم  ار  ناگدنب  لاوحا  لاوقا و  لاعفا و  مامت  هک  تسا 
. دهدیم ار  نانآ  يازج  نانآ  لمع  قبط  دوشیمن و  توق 

زا دشاب  هتـشاد  ندرگ  هب  ياهملظم  رگید  هدنب  زا  ياهدـنب  رگا  هک  طارـص  رب  تسا  یلپ  داصرم  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 
. دوشیمن ّدر  اجنآ 

دنک شیامزآ  ار  وا  دـنوادخ  یتقو  ناسنا ، اّما  تسا ، نامحر  لاح  نیا  تسا : هتفگ  هک  ییوگ  ُهَمَّعَن  َو  ُهَمَرْکَأَف  ُهُّبَر  ُهالَْتبا  اَم  اذِإ  ُناْسنِْإلا  اَّمَأَـف 
. درک مارکا  ارم  نم  راگدرورپ  دیوگیم : دهد ، تمعن  دیامن و  مارکا  ار  وا  و 

ریدقت رد  ُهالَْتبا » اَم  اذِإ   » و درک . لخاد  نآ  رب  دیآیم  اّمأ »  » زا دعب  هک  ار  ءاف »  » طقف اذـل  تسا و  ناسنا »  » ربخ هلمج  نیا  ِنَمَرْکَأ  یِّبَر  ُلوُقَیَف 
یهاـگ هک  یلاـح  رد  تسوا  يارب  ادـخ  بناـج  زا  یتمارک  تمعن  هک  دـنکیم  ناـمگ  دوشیم و  لاحـشوخ  تمعن  اـب  ینعی ، تسا ، رّخؤم 

. تسا باذع  الب و  تمعن 
دنکیم ناـمگ  دـنادیم و  يروص  ياـهتمعن  رد  رـصحنم  ار  تمعن  ناـسنا  نوچ  ِنَناـهَأ  یِّبَر  ُلوُقَیَف  ُهَقْزِر  ِْهیَلَع  َرَدَـقَف  ُهـالَْتبا  اَـم  اذِإ  اَّمَأ  َو 

راوخ ارم  ادخ  دیوگیم : دنادرگ ، گنت  ار  شیزور  دیامزایب و  ار  وا  نوچ  اذل  تسا ، يروص  ياهتمعن  رد  طقف  تّزع  تمعن و  تمارک و 
. تسا هتشاد 

: دیوگیم اذل  دننادیمن ، ناسنا  لعف  هب  هتسباو  ار  یگدنز  رد  یتخس  هعسوت و  یخرب  هک  تسا  لایخ  نامگ و  نیا  زا  عنم  عدر و  اَّلَک 
. دینکیم نامگ  امش  هک  تسین  نانچنآ  یتخس  هعسوت و 

لیم و اب  دیرادیمن و  دنمجرا  ار  میتی  هک  تسور  نیا  زا  هکلب  ِنیِکْسِْملا  ِماعَط  یلَع  َنوُّضاََحت  َو ال  َمِیتَْیلا  َنُومِرُْکت  َْلب ال 
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. دیهدیمن ماعط  ریقف  هب  یتبغر 
. دنوشیم لامعتسا  يّدعتم  مزال و  ّثح »  » و ّضح »  » ظفل و 

تسا ییاهزیچ  زا  ایند  عیمج  نوچ  دوشیم و  هدرب  ثرا  هب  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  تسا  ثرا  زا  ثارت »  » ظفل اَمل  اًلْکَأ  َثارُّتلا  َنُولُکَْأت  َو 
. دنکیم قدص  نآ  رب  ثارت »  » طقف اذل  دنامیم  ثرا  هب  ناگدنیآ  يارب  ای  هدش ، هدرب  ثرا  هب  ناگتشذگ  زا  هک 

. دنروخیم ار  نانآ  مهس  دنادیمن و  تکرش  ثرا  رد  ار  نانز  ماتیا و  دناهتفگ : یضعب 
. دنتخادرپیمن هدرکن ، جراخ  نآ  زا  ار  نآ  ّبحتسم  بجاو و  قوقح  دنروخیم و  ار  ثاریم  دناهتفگ : یضعب 

عمج دندروخیم و  ار  اهیندروخ  نانآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  مییوگب  هکلب  میهدن ، صیـصخت  ثاریم  ثرا و  هب  هک  تسا  نیا  ّقح  نکل  و 
. دندرکیم حاکن  ار  اهیندرک  حاکن  هریخذ ، ار  اهیندرک  هریخذ  عمج ، ار  اهیندرک 

لایخ ار  اـهیندرک  لاـیخ  دـندرکیم و  كرد  ار  اـهیندرک  كرد  دندیـشوپیم و  ار  اهیندیـشوپ  دـندشیم و  راوس  ار  اهیندـش  راوس  و 
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. دندرکیم
تهج نیب  زین  ّیهنم و  رومأم و  مارح و  لالح و  دساف ، حیحـص و  نیب  دـندرکیم ، عمج  دـندروخیم و  دـندشیم ، بکترم  ار  اهنیا  يهمه 

. دندرکیم عمج  ّتیناسفن  تّیهلا و 
هدوب و هروصقم  فلا  اب  اّمل »  » نآ لصا  ای  دـندومن ، يراج  فقو  تلاح  رب  ار  لصو  تلاح  هک  هدوب  نیونت  اب  اّمل »  » لصا رد  اـب  اّـمل »  » ظـفل

ای  دوشیم ، فوذحم  لعف  قلطم  لوعفم  تروص  نیا  رد  ندرک و  عمج  يانعم  هب  تسا  ّمل »  » لعف ردصم  نآ 
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. تسا ثارت »  » ظفل دیکات  اعیمج و  يانعم  هب  اّمل »  » ظفل ای  الکأ »  » تفص
« اّمج  » تفـص ای  نآ  دـش و  دایز  ینعی ، تسا ، ّمج »  » لعف ردـصم  ای  تسا ، زیچ  ره  زا  دایز  ياـنعم  هب  ّمج »  » ظـفل امَج  ابُح  َلاـْملا  َنوُّبُِحت  َو 

. تسا لاح  نآ  هک  تسا  فوذحم  لعف  قلطم  لوعفم  ای  دشابیم ،
. تسا راک  نیا  زا  نانآ  عنم  اَّلَک 

ّكدـنا  » تسا و ینیمز  ياهیدـنلب  یتـسپ و  ندرک  راوـمه  ندرک و  بارخ  ندـیبوک و  ياـنعم  هـب  ّكد »  » ظـفل اکَد  اکَد  ُضْرَأـْلا  ِتَّکُد  اذِإ 
. تسا نیمز  ندرک  فاص  كاخ و  ندرک  وراج  يانعم  هب  دش و  فاص  ناکم  ینعی ، ناکملا »

. دیآیم وت  رب  تسوت  دوجو  رد  مئاق  هک  فاضم  ّبر  َکُّبَر و  َءاج  َو 
گرم زا  دعب  رگم  دوشیمن  رهاظ  کلاس  رب  تسا و  رما  ّیلو  توکلم  نآ  دناهدیمان و  هنیکـس  روضح و  رکف و  هّیفوص  هک  تسا  نامه  نیا 
رابخا رد  هک  وا  راثآ  مالّسلا و  هیلع  مئاق  روهظ  میالع  عیمج  وا و  ریغص  ملاع  رد  تمایق  راثآ  عیمج  دوش  رهاظ  نآ  هک  هاگنآ  وا و  يرایتخا 

. دنوشیم رهاظ  کلاس  رب  هکیالم  روهظ  زا  دعب  روهظ و  نیح  رد  دننکیم و  دییأت  ار  نآ  زین  هکیالم  دوشیم و  رهاظ  تسا ، هدش  دراو 
: دومرف یلاعت  يادخ  اذل  و 

تفگ و اّفص » اّفص   » ناوتیمن رفن  کی  دروم  رد  هچ  اّفص » اّفص   » دومرف اذل  تسا و  هکیالم  سنج  هکیالم  زا  دوصقم  افَص  افَـص  ُکَلَْملا  َو 
. دنیآیم دعب  برق و  رد  اهنآ  بتارم  بسح  رب  ددعتم  فوفص  رد  هکیالم  هک  تسا  نیا  دوصقم 
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دوشیم و زاب  وا  يورخا  تریصب  مشچ  هک  تسا ، وا  رما  ّیلو  دوشیم  رهاظ  صخش  رب  ماگنه  نیا  رد  هک  هچنآ  اریز  َمَّنَهَِجب  ٍِذئَمْوَی  َءیِج  َو 
ار نآ  ياـهتمعن  عاونا  تشهب و  زین  دـنیبیم و  ار  نآ  ياـهتبوقع  اـههبقع و  عاونا  مّنهج و  سپ  دـنیبیمن ، يرگید  هک  ار  هچنآ  دـنیبیم 

. دنیبیم
وا زج  هک  تسا  ییادخ  نآ  دنوادخ  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  نیمألا  حور  «: 1  » دومرف هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا 

ار نآ  رفن  رازه  هک  یلاح  رد  دروآیم  ار  مّنهج  دندرگ  عمج  نیرخآ  نیلّوا و  دنوش و  راکشآ  رهاظ و  قیالخ  هک  یماگنه  تسین ، ییادخ 
. دننکیم یهارمه  دادش  ظالغ و  ياههکیالم  زا  رازه  دصکی  رفن  ره  دناهتفرگ و 

. دشکیم دایرف  ههیش و  نآ  تسا و  ههیص  ادص و  بضغ ، يدنت ، يزیت ، ياراد  منهج  و 
هک دیآیم  نوریب  یندرگ  مّنهج  زا  سپس  دندشیم ، كاله  همه  دزادنایم ، ریخأت  باسح  يارب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  بلطم  نیا  دوبن  رگا 

: دهدیم رس  ادن  هکنآ  رگم  هدرکن  قلخ  ار  ّیبن  هکیالم و  زا  ّمعا  زا  ياهدنب  چیه  دنوادخ  دراد و  نانآ  دب  بوخ و  قیالخ ، عیمج  رب  هطاحا 
. متّما متّما ، ینکیم : ادن  هّللا  ّیبن  وت  مدوخ و  مدوخ  اراگدرورپ 

تناما و هب  طوبرم  اهلپ  زا  یکی  تسه ، لپ  ات  هس  نآ  رد  ریـشمش و  زا  رتزیت  وم و  زا  رتکیراب  هک  دوشیم  هتـشاذگ  طارـص  مّنهج  رب  سپس 
. تسین وا  زج  ییادخ  هک  تسا  نیملاعلا  ّبر  یمّوس  رب  تسا و  زامن  یمّود  رب  تسا و  محر 

__________________________________________________
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نیلقثلا ج 5 ص 574. رون  یمق - میهاربا  نب  یلع  ریسفت  ( 1)
533 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

لپ دندرک  ادیپ  تاجن  اجنآ  زا  مدرم  رگا  دنرادیم  هگن  لّوا  لپ  رد  تناما  محر و  دننک ، روبع  طارص  لپ  زا  دننکیم  فّلکم  ار  مدرم  سپ 
. دوشیم یهتنم  نیملاعلا  ّبر  مّوس  لپ  دندرک  ادیپ  تاجن  مه  اجنآ  زا  رگا  سپ  درادیم ، هگن  ار  نانآ  تسا  زامن  هک  مّود 

رگید مدـق  دزغلب  یمدـق  هاگره  دـننزیم و  گنچ  نآ  هب  تسد  اب  طارـص  رد  مدرم  و  ِداصْرِْملِاَبل » َکَّبَر  َّنِإ  : » ادـخ لوق  يانعم  تسا  نیا  و 
ملاس ار  اـم  درگزاـب و  تمرک  لـضف و  هب  رذـگب ، شخبب و  میلح  اـی  دـننکیم : ادـن  طارـص  فارطا  لوح و  رد  هکیـالم  دریگیم و  ار  نآ 

. رادهگن ملاس  رادهگن و 
زارف زا  دنکیم و  ادـیپ  تاجن  ادـخ  تمحر  رثا  رب  نانآ  زا  یکی  هاگ  ره  شتآ و  رد  ياههناورپ  دـننام  دـنزیریم  مه  يور  هتـسویپ  مدرم  و 
ّومن دشر و  اهیبوخ  تانسح و  دنکیم و  لیمکت  ار  حلاص  ياهراک  دوخ  تمعن  اب  هک  يادخ  ساپس  دمح و  دیوگیم : درذگیم ، خزود 

ام راگدرورپ  هک  یتسرد  هب  مدوب ، هدـش  دـیماان  وا  لضف  ادـخ و  زا  هکنآ  زا  سپ  داد ، تاجن  وت  زا  ارم  هک  ار  ادـخ  دـمح  دـننکیم و  ادـیپ 
. تسا روکش  هدنشخب و 

. تسا فوذحم  اذإ »  » باوج تسا و  فنأتسم  هلمج  نیا  ای  تسا ، اذإ »  » باوج هلمج  نیا  ُناْسنِْإلا  ُرَّکَذَتَی  ٍِذئَمْوَی 
. دشابیم ٌدَحَأ » َُهباذَع  ُبِّذَُعی   » ای ُْتمَّدَق » ِینَْتَیل  ای  ُلوُقَی  : » ترابع اذإ »  » باوج ای 

ررض مادک  هدوب و  دیفم  عفان و  ییاهلمع  هچ  هک  دمهفیم  ددرگیم و  رّکذتم  ار  شّرش  ریخ و  زور  نآ  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  دوصقم  و 
دشخبیمن . یعفن  رگید  رّکذت  يروآدای و  نیا  نکل  تسا و  هتشاد 

534 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا شخبدوس  اجک  وا  يارب  رّکذت  تقو  نآ  يرْکِّذلا  َُهل  یَّنَأ  َو  دومرف : اذل  و 

ماجنا يراک  يویند  تایح  رد  شاک  ای  دوب ، دـیفم  يورخا  تایح  رد  هک  مدادیم  ماجنا  ار  يراک  نم  شاک  ِیتایَِحل  ُْتمَّدَـق  ِینَْتَیل  اـی  ُلوُقَی 
. مدادیم

ریمـض تئارق  ود  ره  ربانب  هدش و  هدناوخ  لوهجم  مولعم و  تروص  هب  بّذعی »  » ظفل ٌدَـحَأ  ُهَقاثَو  ُِقثُوی  َو ال  ٌدَـحَأ  َُهباذَـع  ُبِّذَُـعی  ٍذـِئَمْوَیَف ال 
. تسا رفاک  لفاغ  ناسنا  فاصوا  نیا  تسا و  یعون  قلطم  لوعفم  هباذع »  » ظفل ددرگیمرب و  ناسنا  هب  ای  هّللا  هب  هباذع » »

باوج ای  لاح  هلمج  نیا  ُۀَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ای  دشابن ! دنپ  راتفرگ  وا  نوچ  یـسک  دـشکن و  باذـع  وا  نوچ  سک  چـیه  زور  نآ  رد  هک 
هتفگ ینعی ، تسا ، ریدـقت  رد  لوق  هجو  ود  ره  رد  تسوا و  ماـکحا  رفاـک و  ناـسنا  لـباقم  هطقن  تسا  نمؤم  ناـسنا  لاـح  زا  رّدـقم  لاؤـس 

 ... هک دوشیم 

534 ص :  یحور ..... . شمارآ  یناسفن و  لامک  سفن و  بتارم 

نامحر راد  رد  نآ  هاگیاج  ات  سفن ، زا  ناطیش  هاگیاج  بسح  رب  نآ  بتارم  نیرتمهم  تسا و  دّدعتم  تاجرد  بتارم و  ياراد  ناسنا  سفن 
: تسا هبترم  هس  ود ، نآ  زا  ناسنا  نتفرگ  رارق  هطساو  و 

ریخ تروص  رد  هاوخ  دهاوخیم  ار  نآ  سفن  هک  هچنآ  هب  ینعی ، دنکیم ، يدب  هب  رما  هک  تسا  نانچ  نآ  تسا و  هراّما  سفن  لّوا  يهبترم 
535 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دوشیم . نامیشپ  هن  ددرگیمزاب و  دب  راک  زا  هن  ّرش ، تروص  رد  ای  دشاب 

ای دشاب  بوخ  دـهدیم  ماجنا  هک  يراک  ره  رد  دـنکیم  شنزرـس  تمالم و  ار  سفن  هک  تسا  نانچ  نآ  تسا و  هماّول  سفن  مّود  يهبترم 
، دـهدیم شدوخ  هب  ار  راک  تبـسن  هک  تهج  نآ  زا  ای  تسا ، صقان  لامک  يهجرد  زا  هک  تهج  نآ  زا  ای  لعف ، ندوب  دـب  تهج  زا  دـب و 
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. ددرگیم كانهودنا 
، تسا بارطـضا  ببـس  هک  شیوخ  تّینانا  زا  تسا و  مارآ  نئمطم و  شراگدرورپ  هب  هک  تهج  نآ  زا  تسا  هّنئمطم  سفن  مّوس  يهبترم  و 

. تسا هتشگ  جراخ 
ّبر يوس  هب  ای  تسا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  قـالطالا  یلع  نآ  درگزاـب و  تسوت  رما  ّیلو  نآ  هک  شیوخ  فاـضم  ّبر  هب  ِکِّبَر  یلِإ  یِعِجْرا 

. درگزاب وا  تفایض  تمارک و  راد  وا و  رهاظم  هب  ینعی ، درگزاب ، بابرألا 
. یشاب دونشخ  وت  هداد  ماجنا  وت  اب  وت  راگدرورپ  هک  هچنآ  هب  هک  یلاح  رد  ًۀَیِضار 

. دندونشخ وت  زا  شنانیشناج  تراگدرورپ و  زین  ًۀَّیِضْرَم و 
يهرمز رد  سپ  يدـش  یگدـنب  ّتیدوبع و  رد  لخاد  ّتینانا  زا  جورخ  اب  يدـش و  جراخ  شیوخ  تّینانا  زا  وت  نوچ  يِدابِع و  ِیف  ِیلُخْداَـف 

. دوش لخاد  نم  ناگدنب 
. ماهدرک مدوخ  يایلوا  يهدامآ  هک  وش  لخاد  نم  تشهب  هب  ِیتَّنَج  ِیلُخْدا  َو 

. تسا هدش  تسا ، یلاعت  يادخ  زا  ترابع  هک  مّلکتم ، يای  هب  هفاضا  ّتنج »  » ظفل و 
هدـیمان روضح  رکف و  هّیفوص  حالطـصا  رد  هک  شمارآ  لوزن  اب  رگم  دوشیمن  لصاح  شمارآ  نانیمطا و  هّللا  یلا  نیکلاس  يارب  هک  نادـب 

. دوشیم
536 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

وحن هب  ای  تنیاـبم ، وحن  هب  اـی  رما  ّیلو  تروص  لوصح  دوش و  مّسجم  کـلاس  يهنیـس  رد  رما  ّیلو  توکلم  هک  تسا  نآ  زا  تراـبع  نآ  و 
. دشابیم تدحو  وحن  هب  ای  داّحتا ، وحن  هب  ای  لاّصتا ،

. دنکیم ادیپ  قّقحت  زین  رگید  بتارم  رد  نانیمطا  یعون  هچ  رگا  دوشیمن ، لصاح  رخآ  يهبترم  رد  زج  لماک  شمارآ  نانیمطا و  و 
مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  تسا : نینچ  تیاور  نآ  دراد و  دش  رکذ  هک  هچنآ  رب  تلالد  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یتیاور  و 

؟ دراد هارکا  دوخ  حور  ضبق  رب  نمؤم  ایآ  دش  لاؤس 
: دیوگیم وا  هب  توملا  کلم  دنکیم ، یباتیب  دـیآیم  وا  دزن  نمؤم  حور  ضبق  يارب  توملا  کلم  هک  هاگنآ  دـنگوس  ادـخ  هب  هن  دومرف :

. نکن یباتیب  ادخ  ّیلو  يا 
تیاهمشچ مرتنابرهم ، دوش  رضاح  وت  رـس  رب  هک  ینابرهم  ردپ  زا  نم  دومن ، ثوعبم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هک  ییادخ  هب  دنگوس 

هیلع نسح  مالّسلا ، اهیلع  همطاف  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ماگنه  نیا  رد  دومرف : نک  هاگن  نک و  زاب  ار 
هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نانیا  دوشیم : هتفگ  نمؤم  هب  سپ  دنوشیم ، مّسجم  نانآ  يهّیرذ  زا  دعب  ناماما  مالّسلا و  هیلع  نیـسح  مالّـسلا ،

. دنتسه وت  ناتسود  ناماما  ریاس  مالّسلا و  هیلع  نیسح  مالّسلا ، هیلع  نسح  مالّسلا و  اهیلع  همطاف  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هلآ ، و 
هیلع هّللا  یّلص  دّمحم  يوس  هب  هک  یسفن  يا  دهدیم  ادن  ةّزعلا  ّبر  بناج  زا  يدانم  سپ  دنکیم ، رظن  دنکیم و  زاب  ار  شیاهمشچ  نمؤم 

هب ّیضرم  تیالو و  هب  یـضار  هک  یلاح  رد  تراگدرورپ  يوس  هب  درگزاب  یتسه  مارآ  نئمطم و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  هلآ و  و 
. یشاب هدوب  باوث 

وش  لخاد  وا  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ینعی ، مناگدنب ، يهرمز  رد  سپ 
537 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

دوش و هتفرگ  شحور  هک  تسین  نیا  زا  رتبوبحم  رتینتشاد و  تسود  تّیم  نآ  يارب  زیچ  چیه  ماگنه  نیا  رد  شاب و  نم  تشهب  لخاد  و 
. دوش قحلم  يدانم  هب 

. دنمانیم زین  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  يهروس  ار  هروس  نیا  اذل  تسا و  هدش  ریسفت  زین  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هب  هروس  نیا  و 
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: مالّسلا هیلع  ّیلع  لاق 
. ممذت ءایحف و  ۀلأسم  نع  ناک  ام  اّمأف  ءادتبا ، ناک  ام  ءاخّسلا 

. تسا يرادهگن  وربآ  مرش و  تسا  شهاوخ  لابند  هب  هک  هچنآ  دوش و  زاغآ  هک  تسنآ  تواخس 
دشاب اّنمت  ضرع  ضوع  رد  دوخ  هنرو  دشاب  اضاقت  تفگیب و  هک  تسنآ  ششخب 

هّرس ج 21 ص 92 و 93 سّدق  ییوخ  يهمالع  ۀعاربلا  جاهنم 
538 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

538 ص :  دلبلا .....  ةروس 

هراشا

هیآ تسیب  رب  لمتشم  تسا و  یّکم  هروس  نیا 

538 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 1  (: 90  ) دلبلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ٍدَبَک ِیف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  ( 3  ) ََدلَو ام  َو  ٍِدلاو  َو  ( 2  ) ِدَلَْبلا اَذِهب  ٌّلِح  َْتنَأ  َو  ( 1  ) ِدَلَْبلا اَذِهب  ُمِْسقُأ  ال 

ِْنیَتَفَش ًاناِسل َو  َو  ( 8  ) ِْنیَْنیَع َُهل  ْلَعَْجن  َْمل  َأ  ( 7  ) ٌدَحَأ ُهَرَی  َْمل  ْنَأ  ُبَسْحَی  َأ  ( 6  ) ًادَُبل ًالام  ُتْکَلْهَأ  ُلوُقَی  ( 5  ) ٌدَحَأ ِْهیَلَع  َرِدْقَی  َْنل  ْنَأ  ُبَسْحَی  َأ 
(9)

(14  ) ٍۀَبَغْسَم ِيذ  ٍمْوَی  ِیف  ٌماعْطِإ  َْوأ  ( 13  ) ٍۀَبَقَر ُّکَف  ( 12  ) ُۀَبَقَْعلا اَم  َكارْدَأ  ام  َو  ( 11  ) َۀَبَقَْعلا َمَحَْتقا  الَف  ( 10  ) ِْنیَدْجَّنلا ُهاْنیَدَه  َو 
ُباحْصَأ َِکئلوُأ  ( 17  ) ِۀَـمَحْرَْملِاب اْوَصاَوت  َو  ِْربَّصلاـِب  اْوَصاَوت  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  َناـک  َُّمث  ( 16  ) ٍۀـَبَْرتَم اذ  ًانیِکْـسِم  َْوأ  ( 15  ) ٍۀـَبَْرقَم اذ  ًامِیتَی 

(19  ) ِۀَمَأْشَْملا ُباحْصَأ  ْمُه  اِنتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ( 18  ) ِۀَنَْمیَْملا
(20  ) ٌةَدَصُْؤم ٌران  ْمِْهیَلَع 

538 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. مروخیم رهش  نیا  هب  دنگوس 

. ياهداشگ تسد  قلطم و ] ياورمکح   ] رهش نیا  رد  دنچ ] کی   ] وت و 
. تسا هدروآ  دیدپ  هک  يدنزرف  ردپ و  هب  دنگوس  و 

. میاهدیرفآ ندیشک  تنحم  جنر و  رد  ار  ناسنا  یتسار  هب 
؟ درادن تسد  وا  رب  یسک  زگره  هک  درادنپیم  ایآ 

. مداد داب  رب  ربمایپ ] اب  هزرابم  هار  رد   ] ناوارف یلام  دیوگ 
؟ تسا هدیدن  ار  وا  راب ] راک و   ] سک چیه  هک  درادنپیم  ایآ 
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؟ میاهدیرفاین مشچ  ود  وا  يارب  ایآ 
، بل ود  ینابز و  و 

رش ] ریخ و   ] هار ود  زا ] کی  ره   ] رس رب  ار  وا  و 
539 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

؟ میاهدرواین
. دوبن هبقع  یپ  رد  دوخ  یلو 
؟ تسیچ هبقع  یناد  هچ  وت  و 

. هدرب يزاس  دازآ 
. هدز یگنسرگ  يزور  رد  نایاونیب ] زا   ] یماعطا ای 

. دنواشیوخ یمیتی  قح  رد 
. نیشنكاخ ییاونیب  ای 

. دناهدرک شرافس  ینابرهم  هب  ار  رگیدمه  ییابیکش و  هب  ار  رگیدمه  دناهدروآ و  نامیا  هک  دشاب  یناسک  زا  سپس  ات 
. دنانیمی باحصا  هک  دننانیا 

. دنالامش باحصا  هک  دننانآ  دناهدیزرو ، راکنا  ام  تایآ  هب  هک  یناسک  و 
. دشاب هریچ ] ، ] هیال دنچ  یشتآ  نانآ  رب 

539 ص :  ریسفت ..... 

، مسق دیکأت  يارب  ال »  » ظفل هک  میتفگ  تشذـگ و  مسقا » ال   » نایب تسا و  مارح  رهـش  نآ  هّکم و  رهـش  دـلب »  » زا روظنم  ِدَـلَْبلا  اَذـِهب  ُمِْسقُأ  ال 
. دنکیم یفن  ار  مسق  هیفان و  ای  دنکیم ، یفن  ار  نانآ  تسا  دقتعم  هک  تسا  هیفان  ای  هدیاز ،

رگا یهد  ماجنا  رهـش  نیا  هب  هک  يراک  ره  تسا  لالح  وت  رب  ای  تسا  لالح  رهـش  نیا  رد  وت  نوخ  لام و  وت ، کته  ِدَلَْبلا  اَذِهب  ٌّلِح  َْتنَأ  َو 
یّلص ادخ  لوسر  میظعت  دیق  نیا  و  یتسه . نکاس  يراد و  تماقا  رهـش  نیا  رد  وت  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دشاب . حتف  لاس  رد  راک  نآ  هچ 

. تسا هتفرگ  ناکم  اجنآ  رد  هک  تسا  یسک  زا  هقلاخ  رب  ناکم  تفارش  یگرزب و  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا 
مالّسلا هیلع  یلع  نانآ و  هب  ای  وا ، لسن  میهاربا و  هب  ای  دناهدمآ ، دوجو  هب  وا  زا  هک  هچنآ  مالّـسلا و  هیلع  مدآ  هب  دنگوس  ََدلَو و  ام  َو  ٍِدلاو  َو 

. هدش تیاور  هچنانچ 
هک هچنآ  ردـپ و  ره  دوصقم  ای  تسا ، بّجعت  نتخیگنارب  تهج  نم »  » ماقم رد  ام »  » ظفل ندروآ  تسا و  تشادـگرزب  يارب  ندروآ  هرکن  و 

رب 
540 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نتفرگرارق يریگتفج و  رد  صوصخم  ّتیفیک  نآ  اب  دـلاوت  ندروآ و  ایند  هب  هک  اریز  دـشابیم ، دروایب  ایند  هب  ینامـسج  تدالو  بسح 
نآ هب  دوشیم  هک  تسا  بیجع  يرما  ردـپ  ّدـح  هب  ندیـسر  ات  نآ  ّومن  دـشر و  محر ، زا  نینج  ندـش  جراـخ  صوصخم و  ياـج  رد  هفطن 

. درک دای  دنگوس 
، تسا ینامـسج  تدالو  زا  رتبیجع  یناحور  تدالو  هک  دشابیم  یناحور  تدالو  بسح  رب  دروآ  ایند  هب  هک  هچنآ  ردپ و  ره  دوصقم  ای 

. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  وا  زا  سپ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نآ  هک  تسا  یناحور  تدالو  اب  همه  ردپ  دوصقم  ای 
شنداتسیا تسار  میقتسم و  تهج  زا  ای  شتقلخ ، لّوا  زا  ای  محر ، رد  ای  ایند  رد  تّقـشم  تمحز و  رد  ار  ناسنا  ٍدَبَک  ِیف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل 
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. میدیرفآ تاناویح  ریاس  فالخ  رب 
غاد ییوگ  هک  تسه  هّلک  ود  اهنآ  يوناز  لّصفم  رد  هک  مینیبیم  ار  تاناویح  ام  دـش : هتفگ  وا  هب  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
ردام مکـش  رد  مدآ  دـنزرف  تساجنامه و  شردام  مکـش  رد  وا  ینیب  ياج  دومرف : تسیچ ؟ نآ  ببـس  تسا ، مشپ  زا  یلاـخ  دـشاب و  هدـش 

. تسولج شتسد  ود  تشپ و  رد  شرس  مدآ  دنزرف  ياوس  ام  و  ٍدَبَک » ِیف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  : » یلاعت يادخ  لوق  تسا  نیا  تسا و  تسار 
. تسا یناسنا  قلطم  نآ  زا  دوصقم  ددرگیمرب ، ناسنا  هب  بسحی »  » ریمض ٌدَحَأ  ِْهیَلَع  َرِدْقَی  َْنل  ْنَأ  ُبَسْحَی  َأ 

، درادن ییاناوت  وا  رب  سک  چـیه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رتخد  نتـشک  رد  دـنکیم  نامگ  وا  ینعی ، تسا ، صوصخم  ناسنا  دوصقم  ای 
دوب . قالخا  دب  يوق و  يدرم  هک  تسا  ةدلک  نب  دسا  ردپ  وا  دناهتفگ : یضعب 

541 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا دایز  لام  يانعم  هب  دباّللا »  » و رکس »  » و درص »  » دننام دبل »  » ظفل ًادَُبل  ًالام  ُتْکَلْهَأ  ُلوُقَی 

، دنکیم راختفا  نآ  هب  هک  یلاح  رد  مدرک ، قافنا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  اب  ینمشد  توادع و  رد  ار  یناوارف  لام  نم  دیوگیم : ینعی 
هّللا یّلص  ادخ  لوسر  روتسد  هب  یناوارف  لام  ای  تسا ، نیگهودنا  تحاران و  نآ  هب  هک  یلاح  رد  مدرک  فرـص  یناوارف  لام  وا  يرای  رد  ای 

. دنکیم تمارغ  ینامیشپ و  راهظا  هک  یلاح  رد  مدرک  فرص  نآ  ریغ  تاراّفک و  رد  هلآ  هیلع و 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  دـش و  بکترم  ار  یهانگ  هک  تسا ، فانم  دـبع  نب  لفون  نب  رماع  نب  ثراح  وا  « 1 : » دناهتفگ یضعب 
یّلص دّمحم  نید  رد  لخاد  هک  يزور  زا  تفگ : وا  دهدب ، هراّفک  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومن ، اتفتـسا  هراب  نیا  رد 
هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  یلاوما  دوصقم  «: 2  » تسا هدمآ  يربخ  رد  تفر و  نیب  زا  تاقفن  تاراّفک و  رد  ملاوما  مدش  هلآ  هیلع و  هّللا 

. دومن جرخ  كوبت  يهوزغ  رد  یتخس  رگشل  رد  هلآ  و 
سپ تفگ : وا  تشاد  هضرع  وا  رب  ار  مالـسا  قدـنخ  زور  رد  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  هـک  تـسا  دو  دـبع  نـب  ورمع  دوـصقم  يرگید  ربـخ  رد 

. دوب هدرک  فرص  ادخ  هار  نتسب  رد  ار  یلاوما  وا  اریز  مدرک ، جرخ  يدوبان  رد  هک  یناوارف  لاوما  نآ  تساجک 
بلط لاؤس و  وا  زا  دروم  نیا  رد  دـنیبیمن ، شلاعفا  لاوقا و  لامعا ، رد  ار  وا  یـسک  هک  دـنکیم  ناـمگ  وا  اـیآ  ٌدَـحَأ  ُهَرَی  َْمل  ْنَأ  ُبَسْحَی  َأ 

هتـسیاش نامگ ، نیا  تسا  ینامگدب  هچ  دنیبیمن ، ار  وا  دروم  نیا  رد  یلاعت  يادخ  دـنکیم  نامگ  وا  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  دـنکیمن !؟
نینچ تسین 
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 580. رون  یمق - میهاربا  نب  یلع  ریسفت  ( 2 ، 1)
542 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

وا رد  ار  اضعا  كرادم و  اوق و  قیاقد  میدیرفآ ، ار  وا  ام  هک  یلاح  رد  مینیبیمن  ار  وا  لام  دنیبیمن و  یسک  ار  وا  هنوگچ  دوش ، هدرب  نامگ 
. میداد رارق 

دناوتب ار  ایشا  ات  میداد  رارق  يرون  نآ  رد  هک  يوحن  هب  دشاب  ءزج  هد  رب  لمتشم  هک  میدادن  رارق  مشچ  ود  وا  يارب  ایآ  ِْنیَْنیَع  َُهل  ْلَعَْجن  َْمل  َأ 
. دنیبب

هب نآ  اب  ار  دوخ  ریمـضلا  یف  اـم  هک  تسا  اهناوختـسا  اـهگر و  یپ و  بصع ، تشوگ ، زا  بّکرم  هک  میدـیرفآ  ناـبز  ناـسنا  يارب  ًاـناِسل  َو 
. دمهفیم نآ  اب  ار  اهاذغ  معط  هدنامهف و  نارگید 

رب دنزاسیم و  ابیز  ار  تروص  دننکیم و  ظفح  تسا  ناهد  رد  هک  ار  هچنآ  ریاس  نابز و  هک  میدیرفآ  بل  ود  ياراد  ار  ناسنا  ِْنیَتَفَـش و  َو 
. دنیامنیم کمک  نتفگ  نخس 

ای میداد ، رارق  مشچ  ود  وا  يارب  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  لـعجن » ملأ   » اریز لـعجن » ملأ   » عوـمجم رب  فـطع  هلمج  نیا  ِْنیَدْـجَّنلا  ُهاْنیَدَـه  َو 
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. تسا هدمآ  رابخا  رد  هچنانچ  تسا ، ّرش  ریخ و  هار  نیدجن »  » زا دوصقم  تسا و  یفن  تسا  لوخدم  رب  فطع 
ُهاْنیَدَـه َو   » ادـخ لوق  زا  دوصقم  دـنیوگیم : یناسک  دـنتفگ : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  تسا . ناتـسپ  ود  دوصقم  «: 1  » دناهتفگ یضعب 

. تسا ّرش  ریخ و  دوصقم  هن ، دومرف : تسا ، ناتسپ  ود  ِْنیَدْجَّنلا »
، محتقا محقناف و  ، » هّیور رکف و  نودب  متخادنا  راک  نآ  رد  ار  مدوخ  ینعی ، امیحقت ،» رمألا  یف  هتمّحق   » َۀَبَقَْعلا َمَحَْتقا  اَلَف 

__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 581. رون  ( 1)
543 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تخادنا راک  نآ  رد  یناهگان  روط  هب  هّیور  رکف و  نودب  ار  شدوخ  اموحق » رمألا  یف  محق 
. درک هغلابم  راک  نآ  رد  ینعی ، محتقا ،»  » و

لیاذر و زا  ترابع  هک  تسا  سفن  ياههبقع  اجنیا  رد  دوصقم  تسراوشد ، اهنآ  رب  دوعـص  هک  تسا  دـنلب  ياههوک  يانعم  هب  ۀـبقع »  » ظـفل
لیاصخ يوس  هب  یّقرت  اهیتسپ و  زا  سفن  يهیلخت  اهنآ و  زا  نتـشذگ  روبع و  هک  اریز  تسا ، رتتخـس  اهنآ  زا  نتفر  الاب  هک  تساهیتسپ 

رد لوخد  لیاذر و  زا  نتـشذگ  هب  ار  نآ  دـنک و  گرزب  ار  بلطم  ات  دروآ  یبّجعت  ماهفتـسا  تهج  نیمه  يور  تسزیچ ، همه  زا  رتتخس 
: دومرف هدومن و  هراشا  اهنآ  نیرتمهم  هب  دروم  نیا  رد  درک ، ریسفت  لیاصخ 

543 ص :  تلادع .....  تمکح و 

؟ تسیچ هبقع  نآ  هک  تسناد  ناوتیم  هنوگچ  ٍۀَبَقَر  ُّکَف  ُۀَبَقَْعلا  اَم  َكارْدَأ  ام  َو 
. تسا ندرک  دازآ  ادخ ) هار  رد   ) هدنب نآ 

، تسا طـیرفت  طارفا و  نیب  يهناـیم  لادـتعا و  ياراد  راـثآ  رد  هّوق  راـهچ  نآ  زا  کـی  ره  تسورین و  هّوق و  راـهچ  ياراد  ناـسنا  هک  نادـب 
. تسا حیبق  مومذم و  طیرفت  طارفا و  و  بولطم )  ) حودمم هّوق  راهچ  ره  رد  يورهنایم  لادتعا و 

. تسا هّیبضغ  هّیوهش و  هلاّمع ، هماّلع ، زا : ترابع  هناگراهچ  ياوق 
دنکیم ، ارجا  ار  هاش  روتسد  هک  تسا  ریزو  دننام  هلاّمع  يهّوق  دنکیم ، ریبدت  یهن و  رما ، تسروشک  ناطلس  دننام  هماّلع  يهّوق  سپ 

544 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا رگشل  هدنامرف  بضع  یهّوق  تسا ، نازابرس  جرخ  لیک  رظان و  دننام  توهش  يهّوق 

. دهد زیمت  تسه  هک  روطنامه  ّرش  ریخ و  لطبم ، ّقحم ، لطاب ، ّقح و  نیب  هک  تسا  هنوگ  نیدب  هماّلع  يهّوق  ندوب  لدتعم  و 
، لاوـقا تاوذ ، نیب  نتـشاذگ  قرف  زیمت و  زا  تراـبع  یملع  تمکح  نوـچ  دوـشیم ، هدـیمان  یملع  تمکح  نتـشاذگ  قرف  زیمت و  نـیا  و 

زاب ترخآ  هب  هک  تهج  نآ  زا  تسا  بلق  ياههّجوت  تادهاشم و  تالایخ ، یبلق ، تاروطخ  تاّینادـجو و  مولع و  قالخا و  لاوحا ، لاعفا ،
. تسا سفن  ناصقن  بجوم  نآ  ناصقن  سفن و  لامک  بجوم  یملع  تمکح  دایدزا  دوش و  طبترم  ترخآ  اب  ددرگیم و 

، طیرفت تسا  یناـسفن  هماـّلع  يهّوق  طارفا  نآ  لـباقم  نمـشد و  هک  هزبرج  هکلب  دـشابیمن ، طـیرفت  طارفا و  فرط  ود  ياراد  يرگید  اذـل 
. تمکح يهجرد  هب  ندیسر  زا  تسا  سفن  روصق  یهاتوک و 

يرادـقم نآ  زا  رتداـیز  تافّرـصت  نآ  هک  دوشیم ، لـصاح  يویند  روما  رد  یمه  ملع و  ساـسا  رب  هک  تسا  یتافّرـصت  ناـمه  هزبرج  اریز 
. تسا ندش  ماجنا  يهتسیاش  هک  تسا 

هزبرج و سپ  تمکح ، يهجرد  هب  ندیـسر  زا  تسا  سفن  رّوصت  طـیرفت و  تسا  یناـسفن  هماـّلع  يهّوق  طارفا  نآ  نمـشد  هک  هزبرج  هکلب 
. تسا هدش  هدرمش  یندوک  تهالب و  مسق  زا  ود  ره  تسا  هماّلع  يهّوق  طیرفت  طارفا و  فرط  ود  ود ، نآ  نمشد  هک  یندوک  تدالب و 
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هیفـس مه  ایند  بسح  رب  هکنآ  زا  ّمعا  دناهدرک  ریـسفت  دـنمهفیمن  دسانـشیمن و  ار  ّقح  هک  یـسک  هب  ار  هیفـس  قمحا و  هک  تسور  نیا  زا 
ای دشاب 

545 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هیفس يورخا  روما  هب  تبـسن  لاح  نیع  رد  دنتـسنادیم  نامز  درف  نیرتلقاع  ار  وا  شنامز  لها  هک  دوب  يروط  وا  هچ  هیواعم ، دننام  دشابن ،

. دوشیم هدرمش 
: دناهتفگ تسین  مومذم  طارفا  فرط  ياراد  یملع  تمکح  نوچ  و 

. تسا هناگراهچ  تاهّما  بسح  رب  لیاصخ  تسا و  هناگتفه  تاهّما  بسح  رب  لیاذر 
هلقاع يهّوق  هک  هچ  ره  دناوتب  هک  دشاب ، هماّلع  يهلقاع  مکح  رظن  ریز  شیاهراک  مامت  هک  تسا  نیا  هب  هلاّمع  يهّوق  رد  يورهنایم  لادتعا و 

. دوشیم هدیمان  لدع  نآ  هک  دهد  ماجنا  دهدیم  روتسد 
، دوش مادختـسا  هّیبضغ  هّیوهـش و  يهّوق  هکنآ  رگم  تسین  نکمم  بلطم  نیا  تسا و  شدوخ  ياج  رد  يزیچ  ره  نداهن  زا  ترابع  لدـع  و 

. دوشیم هدیمان  مالظنا  ملظ و  نآ  طیرفت  طارفا و  فرط  رد 
، دوشیم هدیمان  تّفع  نآ  لادتعا  هک  تسا  هماّلع  يهلقاع  يهّوق  میلست  هک  دشاب  هلاّمع  يهّوق  عیطم  هک  تسا  نیا  هب  توهـش  يهّوق  لادتعا 

سرت رّوهت و  نآ  طیرفت  طارفا و  هک  دوشیم  هدیمان  تعاجش  بضغ  يهّوق  لادتعا  دراد و  مان  دومخ  هرش و  نآ  طیرفت  طارفا و  فرط  ود 
. دوشیم هدیمان 

یناسفن و هماّلع  يهّوق  نامه  هک  تنطیـش  يهّوق  هّیعبـس و  يهّوق  هّیمیهب ، يهّوق  زا  دنترابع  ناسنا  رد  هناگراهچ  ياوق  دوشیم ، هتفگ  یهاگ 
هک لدـع  دوشیم ، هداد  رارق  هناگراهچ  ياوق  راکتمدـخ  هلاّمع  يهّوق  تسا و  ینالقع  يهماّلع  يهّوق  نامه  هک  هلقاـع  يهّوق  تسا و  یمه 

ّدح  هک  تمکح  دوشیم ، هداد  رارق  تعاجش  ياههبعش  زا  تسا  مالظنا  ملظ و  نیب  يهنایم 
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. دوشیم هداد  رارق  یناسفن  يهماّلع  يهّوق  تایضتقم  زا  تسا  هزبرج  تمالب و  نیب  طسو 
ياهراک زا  يراک  چـیه  هک  يوحن  هب  دوشیم  هداد  رارق  هلاّمع  يهّوق  لیدـعت  هناگهس و  ياوق  لیدـعت  ینالقع  يهماـّلع  يهّوق  ياـضتقم  و 

ياراد طـقف  هکلب  درادـن ، هار  نآ  رد  طـیرفت  طارفا و  هک  دوشیم  هدـیمان  تلادـع  نآ  دوشن و  جراـخ  هلقاـع  يهّوق  مکح  زا  هلاّـمع  يهّوـق 
. تسا هناگهس  ياوق  ریخست  زا  هلقاع  يهّوق  یهاتوک  روصق و  نآ  طیرفت  تسا و  طیرفت 

هداد رارق  کین  لاصخ  زا  یـضعب  أشنم  ار  هلاّمع  يهّوق  هک  یـسک  تسا و  هلقاع  يهّوق  مالظنا  هناگهس و  ياوق  يهیحان  زا  ملظ  يانعم  نیا  و 
. تسا یناسفن  يهماّلع  يهّوق  هلاّمع  زا  شدوصقم  ایوگ 

. دراد دوجو  مزالت  هّوق  ود  نآ  نیب  اریز 
حور لاصخ و  لصا  نآ  زا  روظنم  دشاب  سفن  دویق  هب  هّیقت  زا  شدوخ  ندرک  دازآ  دوصقم  رگا  ۀبقر » ّکف   » یلاعت يادخ  لوق  رد  نیا  ربانب 

. دوشیم ریبعت  انف  هب  نآ  زا  هک  دوشیم  نآ 
. شدوخ هب  تاذ  تبسن  زا  انف  هکلب  شدوخ ، سفن  هب  تافص  لاعفا و  تبسن  زا  انف  ینعی 

ماسقا نیرتفیرـش  هب  هراشا  هک  دـشاب  شتآ  زا  ناشدوخ و  یگدـنب  زا  مدرم  ندرک  دازآ  دوصقم  رگا  تشاد ، مّدـقم  همه  رب  ار  نآ  اذـل  و 
. دوشیم لدع 

تّفع عاونا  نیرتفیرـش  دوشیم  تواخـس  مسق  نیرتهب  هب  هراشا  هک  دشاب  یگدنب  زا  يروص  ناگدرب  ناگدنب و  ندرک  دازآ  دوصقم  رگا  و 
. تسا

زور هب  نداد  كاروخ  ای  ٍۀَبَغْسَم  ِيذ  ٍمْوَی  ِیف  ٌماعْطِإ  َْوأ 
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هب هراشا  ریخا  يانعم  قبط  تسا و  ۀبقر » ّکف   » ادخ لوق  لّوا  يهناگهس  یناعم  قبط  تسا  تواخس  هب  هراشا  هلمج  نیا  یطحق ، یگنسرگ و 

. تسا تواخس  زا  رگید  فنص 
«، ۀـبرتم ابرتم و  ابرت و  برت   » زا رقف ، ياراد  ینعی  هبرتم »  » هچ دـنمزاین  ياونیب  ای  دـنواشیوخ ، میتی  هب  ای  ٍۀـَبَْرتَم  اذ  ًانیِکْـسِم  َْوأ  ٍۀـَبَْرقَم  اذ  ًامِیتَی 

. درک ادیپ  جایتحا  دش و  ریقف  ینعی ،
هب نا »  » ریدـقت اب  لعف  هک  هنوگ  نیدـب  ّصاخ  مسا  رب  لعف  فطع  لیبق  زا  تسا  ماعطا »  » ظـفل رب  فطع  هلمج  نیا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  َناـک  َُّمث 

. تساهتلصخ يهمه  لصا  نآ  هک  تسانف  هب  هراشا  ۀبقر » ّکف   » تروص نیا  رد  هک  دور ، ردصم  لیوأت 
. دوشیم لصاح  هّللاب  يانف  زا  دعب  هّللاب  ياقب  بجوم  هک  تسا  یلاصخ  نآ  نیب  دیدرت  يارب  وأ »  » ظفل و 

. تسا تّفع  هب  هراشا  تروص  نیا  رد  ماعطا »  » و
: یلاعت يادخ  لوق  نیا  تسا و  تمکح  عاونا  نیرتتلیضف  اب  هب  هراشا  اُونَمآ » َنیِذَّلا  َنِم  َناک   » رد ناک »  » ظفل و 

تساوخرد ماگنه  هانگ  باکترا  زا  تبیـصم ، زورب  ماگنه  یباتیب  زا  سفن  نتـشادهگن  اریز  دشابیم ، تعاجـش  هب  هراشا  ِْربَّصلِاب  اْوَصاوَت  َو 
. تسا تعاجش  نامه  هک  تسا  بلق  تّوق  زا  یشان  تعاطا  رب  سفن  ندرک  راداو  یناسفن و  ياوق 

: یلاعت يادخ  لوق  و 
يهلیسو  هب  رگم  تسین  نکمم  تسا  شدوخ  ياج  هب  زیچ  ره  نداهن  نامه  هک  لدع  اریز  تسا ، تلادع  هب  هراشا  ِۀَمَحْرَْملِاب  اْوَصاوَت  َو 
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. تسا تلادع  زا  ياهبعش  تمحرم  هب  شرافس  تمحرم و 

: ادخ لوق  رب  فطع  اُونَمآ » َنیِذَّلا  َنِم  َناک  : » ادخ لوق  ای 
. تسا هبترم  ود  نیب  توافت  هب  هراشا  يارب  ّمث »  » ظفل اب  ندرک  فطع  تسا و  َۀَبَقَْعلا » َمَحَْتقا  »

هیلع نینمؤملا  ریما  يهعیش  نیمی  باحـصا  هک  دش  نایب  نیا  زا  شیپ  تسا و  رّدقم  لاؤس  باوج  هلمج  نیا  ِۀَنَْمیَْملا  ُباحْـصَأ  نانیا  َِکئلوُأ 
. دنشابیم مالّسلا 

اهنآ هک  دنتواقـش  یموش و  لها  شنادناخ ) یلع و   ) ام تایآ  هب  نارفاک  ٌةَدَصْؤُم و  ٌران  ْمِْهیَلَع  ِۀَمَأْشَْملا  ُباحْـصَأ  ْمُه  اِنتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو 
. دناهتسب شتآ  هبلک  رد  ار 

. داتسرف راکش  لابند  هب  ار  گس  ینعی  بلکلا » دصوأ  ، » درک ذاّختا  یکقاتا  شرتش  يارب  ینعی  دصوأ »  » ظفل هچ ،
. تسب ار  رد  ینعی  بابلا » دصوأ   » و
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549 ص :  سمّشلا .....  ةروس 

هراشا

. تسا هیآ  هدزناش  رب  لمتشم  تسا و  یّکم  هروس  نیا  يهمه 

549 ص :  ات 15 ..... ] تایآ 1  (: 91  ) سمشلا هروس  ]

هراشا
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ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) اهاشْغَی اذِإ  ِْلیَّللا  َو  ( 3  ) اهَّالَج اذِإ  ِراهَّنلا  َو  ( 2  ) اهالَت اذِإ  ِرَمَْقلا  َو  ( 1  ) اهاحُض َو  ِسْمَّشلا  َو 

(9  ) اهاَّکَز ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  ( 8  ) اهاْوقَت َو  اهَروُُجف  اهَمَْهلَأَف  ( 7  ) اهاَّوَس ام  َو  ٍسْفَن  َو  ( 6  ) اهاحَط ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ( 5  ) اهاَنب ام  َو  ِءامَّسلا  َو 
ُهُوبَّذَکَف ( 13  ) اهایْقُـس َو  ِهَّللا  َۀَـقان  ِهَّللا  ُلوُسَر  ْمَُهل  َلاـقَف  ( 12  ) اهاقْـشَأ َثَعَْبنا  ِذِإ  ( 11  ) اهاْوغَِطب ُدوُمَث  َْتبَّذَـک  ( 10  ) اهاَّسَد ْنَم  َباخ  ْدَـق  َو 

(14  ) اهاَّوَسَف ْمِِهْبنَِذب  ْمُهُّبَر  ْمِْهیَلَع  َمَْدمَدَف  اهوُرَقَعَف 
(15  ) اهابْقُع ُفاخَی  َو ال 

549 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
، شایناشفا وترپ  دیشروخ و  هب  دنگوس 

. دنک يوریپ  نآ  زا  نوچ  هام  هب  دنگوس  و 
. دراد شنشور  نوچ  زور  هب  دنگوس  و 

. دشوپ ورف  ار  نآ  نوچ  بش  هب  دنگوس  و 
. تشارفارب ار  نآ  هکنآ  نامسآ و  هب  دنگوس  و 

. درتسگب ار  نآ  هکنآ  نیمز و  هب  دنگوس  و 
. دهد ناماس  ار  نآ  هکنآ  ناسنا و  سفن  هب  دنگوس  و 

. درک ماهلا  نآ  رد  ار  شايراگزیهرپ  ینامرفان و  هاگنآ 
. دش راگتسر  تشاد ، هزیکاپ  ار  نآ  هک  سک  ره  یتسار  هب 
. تشاد هیامورف  ار  نآ  هک  سک  ره  دش  دیمون  یتسار  هب  و 

. درک هشیپ  راکنا  شنایغط  اب  دومث  موق 
. تساخرب دصق ] ءوس  هب   ] ناشنیرتهشیپ تواقش  هک  هاگنآ 

يهرهب وا و  تسا ، دنوادخ  رتش  نیا  دوب  هتفگ  نآ  هب  ادخ  ربمایپ  هکنآ  لاح 
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. دینک تیاعر  ار  شبآ 
. تخاس دوبان  ناسکی  هب  ناشهانگ ، هب  ار  نانآ  ناشراگدرورپ  هاگنآ  دندرک ، یپ  ار  رتش ]  ] نآ دندرمش و  نزغورد  ار  وا  سپس 

. دیسرتن شراک  تبقاع  زا  و 

550 ص :  ریسفت ..... 

. یناسنا حور  ای  یقیقح  سمش  ای  يروص ، سمش  هب  دنگوس  اهاحُض  َو  ِسْمَّشلا  َو 
. تسا دیشروخ  نیشناج  ندرک  نشور  رد  هک  هام  هب  دنگوس  اهالَت  اذِإ  ِرَمَْقلا  َو 

طساوا رد  نآ  دیآیم و  نوریب  هام  نآ  رس  تشپ  دیشروخ  بورغ  ماگنه  ای  دریگیم ،) نآ  زا  رون   ) تسا دیـشروخ  وریپ  عبات و  عولط  رد  ای 
. ادخ يوس  هب  جورع  رد  دشاب  حور  عبات  وریپ و  هک  هاگنآ  یناسنا  سفن  هام  هب  هدروخ  دنگوس  ای  تسا ، هام  ره 
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دوصقم ماما و  سمش  زا  دوصقم  ای  تسا ، زور  طساوا  نآ  هک  دسرب  روهظ  لامک  هب  هدش و  راکشآ  دیشروخ  هک  هاگنآ  اهاَّلَج  اذِإ  ِراهَّنلا  َو 
شمارآ و هک  تسا  یتقو  نآ  دوش و  نشور  هنیـس  ماما  رون  اـب  دـیامن و  زورب  ماـما  رگا  هدـش  هدوشگ  مالـسا  هب  هک  تسا  ياهنیـس  راـهن  زا 

. ددرگ لزان  کلاس  رب  ماما  توکلم  اب  ماما و  روهظ  يهلیسو  هب  هنیکس 
. دنکیم ادیپ  هطاحا  باتفآ  رون  رب  شایکیرات  هک  بش  زا  ماگنه  نآ  بش و  هب  درک  دای  دنگوس  اهاشْغَی  اذِإ  ِْلیَّللا  َو 

. بش یکیرات  دیشروخ و  روهظ  اب  رگم  دوشیمن  قّقحم  اهنآ  دیلوت  دیلاوم و  ياقب  اریز 
ار نآ  هک  یسک  هب  نامسآ و  هب  دنگوس  اهاَنب  ام  َو  ِءامَّسلا  َو 

551 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هّیردصم  ام »  » ظفل ای  دشاب ، قفاوم  اههقرف  عیمج  داقتعا  اب  ات  دروآ  ام »  » ظفل دومن و  انب 

. دیباوخ درک و  ادیپ  شرتسگ  درتسگ و  ینعی  یعس »  » دننام یحط »  » ظفل اهاحَط  ام  َو  ِضْرَْألا  َو 
. تخادنا شیور  رب  ار  یناسنا  تشگ و  كاله  دش و  رود  ینعی  وحطی » یحط   » و

. سنج مال  اب  سفّنلا » و   » دیوگب هک  دوب  نیا  مالک  قایس  بسانم  اهاَّوَس  ام  َو  ٍسْفَن  َو 
هک يوحن  هب  هدرک  هدارا  ار  یگرزب  صوصخم  سفن  ای  قباـس ، هب  تبـسن  سفن  نداد  هولج  گرزب  يارب  اـی  درک  لودـع  ریبعت  نیا  زا  یلو 

هیلع و هّللا  یّلـص  دّمحم  سفن  ای  مالّـسلا  هیلع  ّیلو  سفن  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  سفن  ای  یّلک  سفن  نآ  تسین و  نکمم  نآ  فیرعت 
ّدح رد  هک  تسا  ناـسنا  سفن  عون  گرزب و  سفن  نآ  هک  تسا  دوـصقم  سفن  زا  صوـصخم  عوـن  اـی  دـشابیم ، مالّـسلا  هیلع  ّیلع  اـی  هلآ 

. تسا لامک 
زا ات  دومن  ماهلا  وا  هب  ار  دـب  ياهراک  تخانـش  ای  درک ، اقلا  شرطاخ  رد  ار  تشز  راک  روجف و  نداد  ماجنا  هک  اـهاْوقَت  َو  اـهَروُُجف  اـهَمَْهلَأَف 

. دزرو يراگزیهرپ  ات  درک  ماهلا  زا  يوقت  تخانش  دنک و  يرود  اهنآ 
. دش راگتسر  دومن  هزیکاپ  ریهطت و  ای  درک ، حالصا  هداد و  ّومن  ار  نآ  هک  یسک  اهاَّکَز  ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق 

. دش هنسرگ  ای  جاتحم  ای  رفاک ، ای  دید ، نایز  َباخ و  ْدَق  َو 
. تسا هدمآ  ندرک  یفخم  بلط  ندرک و  یفخم  يانعم  هب  زین  و  یکز »  » ظفل ضیقن  وّسدی » اسد   » ظفل اهاَّسَد  ْنَم 

تسا اکز »  » ّدض زین  ییای  صقان  لاعفا  زا  یعس »  » دننام یسد »  » و
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. درک دساف  داد و  بیرف  ار  وا  ینعی  لیعفت ، باب  زا  هاّسد »  » و
رد دهد  هولج  نانآ  زا  ات  دزاس  یفخم  نانآ  نیب  هدومن و  ریخ  لها  لخاد  ار  شدوخ  سک  ره  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دـناهتفگ : یـضعب  و 

. ددرگیم دیماان  دشابن  ریخ  لها  زا  هک  یلاح 
موق نوچ  دـنادرگ ، هدولآ  هاـنگ  رفک و  هب  ار  دوخ  سفن  هک  تسا  یـسک  يدـیماان  رب  داهـشتسا  تسا و  رّدـقم  لاؤس  باوج  ُدوُمَث  َْتبَّذَـک 

. دومث
. تسا ینامرفان  نایصع و  یشکرس ، نایغط ، يانعم  هب  يوغط »  » تسا و ّتیببس  يارب  ءاب  ظفل  اهاْوغَِطب 

. تسا هدش  لزان  نانآ  رب  هک  تسا  یباذع  مسا  يوغط »  » ظفل تسا و  تبّذک »  » يهلص ءاب »  » ظفل دناهتفگ : یضعب 
. رتش ندرک  یپ  يارب  تشگ  هدامآ  دش و  دنلب  َثَعَْبنا  ِذِإ 

. تسا هدوب  فلاس »  » شردپ مان  و  مامهک » رادق   » وا مان  دومث و  موق  زا  صخش  نیرتیقش  اهاقْشَأ 
: تفگ مالّسلا  هیلع  یلع  تسا ؟ یسک  هچ  نیلّوا )  ) نیرتیقش دومرف : مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
. منادیمن هّللا  لوسر  ای  متفگ : تفگ : تسا ؟ یـسک  هچ  نیرخآ )  ) نیرتیقـش وگب  سپ  یتفگ . تسار  دومرف : درک . یپ  ار  هقاـن  هک  یـسک 
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«1 . » دومن شرس  قرف  هب  هراشا  دنزیم و  تبرض  وت  ياجنیا  رب  هک  تسا  یسک  وا  دومرف :
: تفگ نانآ  هب  هکنآ  تهج  زا  ینعی ، دشاب ، ّصاخ  ّتیببس  يارب  ءاف »  » ظفل هک  تسا  نیا  رتهب  ْمَُهل  َلاقَف 

مالسلا هیلع  حلاص  ادخ  لوسر  ِهَّللا  ُلوُسَر 
__________________________________________________

. بوشآ رهش  نب  بقانملا  باتک  ( 1)
553 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هب بوصنم  ای  ءارغإ ، ای  ریذحت  باب  زا  تسا  بوصنم  ۀقان »  » ظفل هچ  دروخب ، ار  شبآ  دیراذگب  تسادخ ، رتش  نیا  هک  اهایْقُـس  َو  ِهَّللا  َۀَـقان 
«. اوکزا  » ینعی ارغا ، ریذحت و  باب  ریغ  زا  تسا  فوذحم  لعف 

. دروخیم بآ  نآ  زا  رتش  نآ  تبون  هب  هک  تسا  یبآ  دوصقم  ای  تسا ، هقان  ندروخ  بآ  تبون  اهیقس »  » زا دوصقم  و 
(. دنتشک  ) دندرک یپ  ار  هقان  هدرک و  بیذکت  ار  وا  باذع  لوزن  رد  ای  ارغا ، ریذحت و  رد  ای  شتلاسر ، رد  اهوُرَقَعَف  ُهُوبَّذَکَف 

. درک فاص  ار  نیمز  دومن ، دودنا  ریق  ار  یتشک  درک ، چگ  ار  هناخ  دومن ، یلام  نغور  ار  وا  ینعی  هّمد »  » ْمِِهْبنَِذب ْمُهُّبَر  ْمِْهیَلَع  َمَْدمَدَف 
. دز ار  وا  و  درک ) یمخز   ) تفاکش ار  شرس  هدومن و  لماک  ّمات و  باذع  هب  بّذعم  ار  ینالف  ینعی  انالف  ّمد 

«. مهیلع مدمد   » و مهمدمد »  » دننام دیناسر ، تکاله  هب  دیبوک و  درک و  دروخ  ار  موق  و 
يهراب رد  ار  باذع  ینعی  دومن ، يواسم  باذع  رد  ار  دومث  موق  ای  دش ، یمومع  دروآ و  دورف  نانآ  يهمه  رب  ار  باذـع  ادـخ  سپ  اهاَّوَسَف 

. داد رارق  ناشکچوک  يهزادنا  هب  ار  ناشگرزب  ینعی  درک ، يواسم  مه  اب  ار  همه  ای  داد ، میمعت  نانآ 
. دسرتیمن تکاله  باذع و  تبقاع  زا  دنوادخ  هک  اهابْقُع  ُفاخَی  َو ال 

هـضراعم وا  اب  یـسک  دوشیمن و  هدنادرگرب  وا  هب  هداد  ماجنا  هک  يراک  زا  یتمـسق  يزیچ و  نوچ  دسرتیمن ، هیوّسلاب  باذـع  تبقاع  زا  ای 
دریگیمن . ماقتنا  وا  زا  یسک  دنکیمن و 

554 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
[ هدـناسرت نآ  زا  ار  اـهنآ  هک   ] ییاـبوقع تبقاـع  زا  حـلاص  اـی  دـسرتیمن ، شراـک  تبقاـع  زا  رتـش  يهدـننک  یپ  هک  تسا  نیا  دوـصقم  اـی 

. دسرتیمن نآ  تاعبت  موق و  زا  شتوعد  ماجنا  رس  تبسن  ای  داد ، دهاوخ  تاجن  ار  وا  شراگدرورپ  دراد  نانیمطا  نوچ  دسرتیمن ،
. تسا هدوب  مدرم  بناج  زا  قاقحتسا  ادخ و  بناج  زا  هراجا  نذا و  اب  موق  زا  توعد  نوچ 

: مالّسلا هیلع  ّیلع  لاق 
. دنربیم هار  هب  ار  نانآ  باوخ  رد  هک  تسا  یناوراک  دننام  ایند  لها  ماین  مه  مهب و  راسی  بکرک  اینّدلا  لها 

باتش اب  ابقع  هب  اهنآ  دنربیم  باوخ  کیل  یناوراک  ایند  لها 
هّرس ج 21 ص 100 سّدق  ییوخ  يهمالع  ۀعاربلا  جاهنم 

555 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

555 ص :  لیّللا .....  ةروس 

هراشا

. تسا هیآ  کی  تسیب و  رب  لمتشم  یّکم و  هروس  نیا 

555 ص :  ات 21 ..... ] تایآ 1  (: 92  ) لیللا هروس  ]
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هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) یَّتََشل ْمُکَیْعَس  َّنِإ  ( 3  ) یْثنُْألا َو  َرَکَّذلا  َقَلَخ  ام  َو  ( 2  ) یَّلََجت اذِإ  ِراهَّنلا  َو  ( 1  ) یشْغَی اذِإ  ِْلیَّللا  َو 

(9  ) ینْسُْحلِاب َبَّذَک  َو  ( 8  ) ینْغَتْسا َو  َلَِخب  ْنَم  اَّمَأ  َو  ( 7  ) يرُْسْیِلل ُهُرِّسَُینَسَف  ( 6  ) ینْسُْحلِاب َقَّدَص  َو  ( 5  ) یقَّتا َو  یطْعَأ  ْنَم  اَّمَأَف 
یَّظََلت ًاران  ْمُُکتْرَْذنَأَف  ( 13  ) یلوُْألا َو  َةَرِخآـَْلل  اـَنل  َّنِإ  َو  ( 12  ) يدُْـهَلل اْنیَلَع  َّنِإ  ( 11  ) يَّدَرَت اذِإ  ُُهلاـم  ُْهنَع  ِینُْغی  اـم  َو  ( 10  ) يرْسُْعِلل ُهُرِّسَُینَسَف 

(14)
ٍۀَمِْعن ْنِم  ُهَْدنِع  ٍدَـحَِأل  ام  َو  ( 18  ) یَّکَزَتَی َُهلاـم  ِیتُْؤی  يِذَّلا  ( 17  ) یَْقتَْألا اَُهبَّنَُجیَس  َو  ( 16  ) یَّلَوَت َو  َبَّذَـک  يِذَّلا  ( 15  ) یَقْشَْألا َّالِإ  اهالْـصَی  ال 

(19  ) يزُْجت
(21  ) یضْرَی َفْوََسل  َو  ( 20  ) یلْعَْألا ِهِّبَر  ِهْجَو  َءاِغْتبا  َّالِإ 

555 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. دناشوپ ورف  نوچ  هک  بش  هب  دنگوس 

. دوش نشور  نوچ  زور  هب  دنگوس  و 
. دیرفآ هنیدام  هنیرن و  هکنآ  هب  دنگوس  و 

. تسا نوگهنوگ ] و   ] هدنکارپ امش  ششوک  هک 
. دیزرو زیهرپ  اورپ و  دیشخب و  یلام ]  ] یسک رگا  لاح 

. تشاد راوتسا  ار  تشهب  يهدعو ]  ] و
. مینک راومه  یناسآ  ریخ و  يوس  هب  ار  شهار  هک  ادوز 

. دومن يزاینیب  دیزرو و  غیرد  هک  یسک  اّما  و 
556 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تشاگنا غورد  يهدعو ]  ] و
. مینک راومه  يراوشد  رش و  يوس  هب  ار  شهار  هک  ادوز 

. دیاین وا  راک  هب  شلام  دتفا  تکاله  هب  نوچ  و 
. تسام رب  ناگدنب ]  ] ییامنهار نامگیب 

. تسار ام  نیتسخن  نیسپاو و  ناهج ]  ] ییامنهار نامگیب  و 
. مهد رادشه  دنز  هنابز  هک  یشتآ  زا  ار  امش  سپ 

. دوشن نآ  دراو  هشیپ  تواقش  زج  هک 
. تفاترب يور  درک و  راکنا  ار ] قح   ] هک یسک  نامه 

. دش دهاوخ  هتشاد  رود  نآ  زا  هشیپ  اوقت  و 
. دبای یلدکاپ  هک  دشخبیم  ار  شلام  هک  یسک  نامه 

. دهدب ار  شیازج  دیاب  هک  تسین  یسک  تمعن  زا ] تّنم   ] وا رب  و 
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. شاهبترم دنلب  راگدرورپ  يدونشخ  بلط  رد  رگم  دنکیم ] هچنآ  دنکیمن  [و 
. دوش دونشخ  هک  ادوز  و 

556 ص :  ریسفت ..... 

كرادـم و شتدورب  يدرـس و  اب  دریگب و  هدـناش و  هب  ار  ندـید  دیـشروخ و  رون  شایکیرات  اب  هک  هاگنآ  بش  هب  مسق  یـشْغَی  اذِإ  ِْلیَّللا  َو 
ای عبط  بش  هب  هدرک  دای  دنگوس  ای  دـناشوپب  باوخ  اب  ار  مدرم  ای  دـنوش  عمج  نطاب  رد  ات  دریگب  شـشوپ  تحت  ار  یناسفن  یناویح و  حور 

. ایالب ای  سفن 
. دناشوپب ار  شلها  هک  تسا  ردق  بش  دوصقم 

ای رورس  ای  حور  زور  دوصقم  ای  رهظ ، ماگنه  ینعی ، دزاس ، نشور  دوخ  یّلجت  روهظ و  اب  ار  ملاع  هک  هاگنآ  زور  هب  مسق  یَّلََجت  اذِإ  ِراهَّنلا  َو 
. دنک یّلجت  شلها  رب  هک  هاگنآ  تسا  لاثم  ملاع  زور 

تسا عیمج  داقتعا  قفاوت  يارب  ام »  » ظفل اب  ترابع  ندرک  ادا  تسا ، نم »  » يانعم هب  هلوصوم  ای  هّیردصم  ام »  » ظفل یْثنُْألا  َو  َرَکَّذلا  َقَلَخ  ام  َو 
هدناوخ زین  ام »  » ندب یثنألا » رکذلا و  قلخ   » تسا و مالّـسلا  اهیلع  همطاف  یلع و  ای  اّوح ، مدآ و  ود ، نآ  سنج  ّثنؤم  رّکذم و  زا  دوصقم  و 

. تسا هدش 
هک نادب  تسا ، قّرفتم  هدنکارپ و  امش  یعس  یَّتََشل  ْمُکَیْعَس  َّنِإ 

557 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دناوتیمن ییاغ  ّتلع  زج  يدارا  أدبم  دشاب و  هتـشاد  يدارا  أدبم  دیاب  امتح  يدارا  ياهتکرح  نوچ  تساضعا ، تاکرح  زا  تدابع  یعس 

. لعف تیاغ  دوجو  بسح  رب  تسا و  لعاف  ّتیلعاف  أدبم  رّوصت  بسح  رب  نآ  هک  دشاب ،
اوق و ياراد  بیکرت  اـی  دارفنا  تلاـح  رد  لـقع  تنطیـش و  بضغ ، توهـش ، ياـههّوق  ياههبعـش  بسح  رب  ناـسنا  نوـچ  رگید  يوـس  زا  و 
شالت و يهزیگنا  اهشتسا  لیامت و  رد  نانز ، هب  تبسن  توهـش  دننام  دراد ، يدّدعتم  تایاغ  يدابم و  ياهّوق و  ره  تسا و  یناوارف  ياهورین 
، هقناعم ندیـسوب ، لـثم : يروما  مه  یهاـگ  ساـمت و  سمل و  یهاـگ  تسا ، ندرک  هاـگن  اـهنت  یهاـگ  نآ  رب  لـین  تهج  رد  درم  شـشوک 

. ییوشانز يرتسبمه و  ندرک ، وگتفگ 
. دوشیم فلتخم  زین  تیاغ  أدبم و  رد  تروص  بسح  رب  فالتخا  نیع  رد  یعس  اذل 

لّیخت يهّوق  اضعا ، تاکرح  ياهیدنمناوت  ياهورین و  ای  درذگرد  ادـخ  هار  رد  شیوربآ  ماقم و  هاج ، لام ، زا  هک  یـسک  اّما  یطْعَأ  ْنَم  اَّمَأَف 
. دیامن اطعا  ادخ  هار  رد  ار  شاینالقع  و 

. تسا یلمع  لامک  هب  هراشا  عقاو ) رد   ) نیا هک  دزیهرپب  ادخ  ياضر  بلط  ریغ  رد  ناشنداد  رارق  لجن و  زا  یقَّتا  َو 
. دبایب شدوخ  رد )  ) هدینش ار  هچنآ  هنومن  هک  هنوگ  نیدب  قیقحت  هار  زا  ای  قداص  صخش  زا  يوریپ  اب  دنک  قیدصت  َقَّدَص  َو 

. ار وکین  هملک  ای  تلصخ ، ای  تلیضف ، ای  باوث ، ای  وکین ، تبقاع  ینْسُْحلِاب 
چیه هچ  تسا ، تیالو  دوصقم  «: 1  » تسا هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 592. رون  ( 1)
558 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسین تیالو  زا  رتوکین  ییوکین 
. تسا یملع  لامک  هب  هراشا  نیا  تسا و  تیالو  تاماقم  رخآ  زین  نآ  هک  تسادخ  رد  ریس  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  و 
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. مینادرگیم ناسآ  ارنآ  لمع  بسح  رب  ُهُرِّسَُینَسَف 
. تسادخ تاضرم  بلط  رد  ششوک  ّدج و  نآ  تسا ، ناسنا  تّیناسنا  رب  زیچ  نیرتناسآ  نآ  هک  ناسآ  تلصخ  يرُْسْیِلل 

. دوشیم وا  دزن  زیچ  نیرتذیذل  نیرتناسآ و  تعاط  دشاب  قیقحت  هار  زا  ناسنا  قیدصت  رگا  هژیو  هب  دومن  قیدصت  ناسنا  هکنآ  زا  سپ  اریز 
: یلاعت يادخ  لوق  تسا و  قیقحت  هب  لمع  ندش  یهتنم  هب  هراشا  قّدص »  » يدیلقت و لمع  هب  هراشا  یطعأ » نم  : » یلاعت يادخ  لوق  سپ 

. تسا یقیقحت  لمع  هب  هراشا  يرُْسْیِلل » ُهُرِّسَُینَسَف  »
. تسا یناسآ  تلصخ  قلطم  هب  نآ  هک  تسا  هّللا  یلا  ریس  يرسی »  » زا دوصقم  ای 

ماجنا سفن  تّینانا  ياقب  اـب  هک  یلمع  ره  یتاذ ، ياـنف  لوصح  سفن و  ياـهتّینانا  جورخ  زا  دـعب  رگم  دوشیمن  قّقحم  هّللا  یلا  ریـس  اریز 
. تسا تسار  ّدض  هک  دشاب  پچ  يرسی »  » زا دوصقم  تسا  نکمم  دراد و  سفن  رب  یتخس  تّقشم و  یعون  دریذپ 

اهترثک هب  لاغتـشا  هک  يوحن  هب  ار  اهترثک  هب  لاغتـشا  مینکیم  ناسآ  وا  يارب  ینعی ، تساهترثک ، زا  تراـبع  یناـسنا  سفن  یناـسآ  و 
. دوشیم یتحار  یناسآ و  تیاهن  رد  دوب  تخس  وا  يارب  هکنآ  زا  سپ 

دزروب . لخب  يدیلقت  لمع  بسح  رب  هک  یسک  اّما  َلَِخب  ْنَم  اَّمَأ  َو 
559 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دراد یملع  یلمع و  ناصقن  هب  هراشا  نیا  دومن و  كرت  ار  ترخآ  يارب  لمع  تشادنپ و  زاینیب  ار  دوخ  ترخآ  زا  ینْغَتْسا و  َو 
. تسا یملع  ناصقن  هب  هراشا  هک  درک ، بیذکت  ار  اهنیرتوکین  ابیز و  ینْسُْحلِاب و  َبَّذَک  َو 

رتتخس تّیناسنا  رب  یلفس و  توکلم  هب  تسا  سفن  هار  نآ  مینادرگیم و  تخس  وا  رب  ار  ترطف ) ناسآ   ) هار نآ  زین  ام  يرْسُْعِلل  ُهُرِّسَُینَـسَف 
. تسین هار  نآ  زا 

. درک طوقس  هاچ  رد  ینعی  تسا ، رئبلا » یف  يّدرت   » زا دنک ، طوقس  مّنهج  رد  هک  هاگنآ  يَّدََرت  اذِإ  ُُهلام  ُْهنَع  ِینُْغی  ام  َو 
لخاد هناخ  بحاص  يهزاجا  نودب  تشاد و  يدرم  لزنم  رد  ییامرخ  تخرد  هک  دـش  لزان  راصنا  زا  يدرم  يهراب  رد  هیآ  نیا  هتفگ : یّمق 

. درک تیاکش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  دروم  نیا  رد  هناخ  بحاص  دشیم ، هناخ  نآ 
لخاد دمآیم  تخرد  بحاص  هاگیب  هاگ و  تشاد  يدنمهلیاع  ریقف و  صخـش  لزنم  رد  هک  ییامرخ  تخرد  يدرم  تسا : هدمآ  عمجم  رد 

. دنیچب امرخ  ات  تفریم  الاب  تخرد  زا  دشیم و  هناخ 
نییاپ تخرد  زا  تخرد  بحاص  دنتـشادیمرب ، هناخ  بحاص  ریقف  ياههّچب  ار  نآ  هک  داتفایم  نیمز  هب  امرخ  کی  داـتفایم  قاـّفتا  یهاـگ 

ار امرخ  درکیم و  هّچب  ناهد  لخاد  ار  شتـشگنا  دـیدیم  امرخ  اهنآ  زا  یکی  ناهد  رد  رگا  دریگب ، اـههّچب  تسد  زا  ار  اـمرخ  اـت  دـمآیم 
. دروآیم نوریب 

هّللا یّلص  ادخ  لوسر  هب  دوب  هدید  تخرد  بحاص  زا  هک  ار  هچنآ  درب و  تیاکش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  هب  دروم  نیا  رد  هناخ  بحاص 
. درک ضرع  هلآ  هیلع و 

هک  ار  امرخ  تخرد  نآ  وت  دومرف : تخرد  بحاص  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن 
560 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. مهدیم تشهب  رد  ییامرخ  تخرد  وت  هب  نم  هدب و  نم  هب  تسا  هدش  نازیوآ  نالف  يهناخ  هب  شیاههخاش 
وبا نیب  نیا  رد  تفر ، درک و  عاـنتما  مه  زاـب  تشهب  رد  یغاـب  لـباقم  رد  شورفب  نـم  هـب  ارنآ  دوـمرف : ترـضح  درک ، يراددوـخ  درم  نآ 

: درک ضرع  دمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تمدخ  سپس  دیرخ و  درک و  هضواعم  تخرد  لهچ  اب  ارنآ  دیـسر و  وا  هب  حادحّدلا 
. درکیمن لوبق  وا  یتفگ و  درم  نیا  هب  هک  هدب  ار  غاب  نامه  تشهب  رد  نم  يارب  ریگب و  ار  تخرد  نیا  هّللا  لوسر  ای 

. تساهغاب اهغاب ، اهغاب ، تشهب  رد  وت  يارب  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
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. دومن لزان  ار  تایآ  نیا  یلاعت  يادخ  سپ 
َو یقَّتا  َو  ، » تسا هداد  وا  هب  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  زا  دـنک  اطع  هک  یـسک  ینعی ، یطْعَأ ،» ْنَم  اَّمَأَف  : » تسا هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا 

. دنکیم اطع  رازه  دص  ات  هد  یکی  لباقم  رد  دنوادخ  هک  هنوگ  نیدب  ینعی  ینْسُْحلِاب ،» َقَّدَص 

. دوشیم ناسآ  وا  يارب  هکنآ  رگم  دنکیمن  هدارا  ار  ریخ  راک  چیه  ینعی ، يرُْسْیِلل ،» ُهُرِّسَُینَسَف  »
شتآ رد  نکیل  دنکیمن و  طوقـس  هاچ  نورد  ای  راوید  زا  ای  هوک  زا  لیخب  صخـش  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  يَّدََرت  اذِإ  ُُهلام  ُْهنَع  ِینُْغی  ام  َو 

. دنکیم طوقس  مّنهج 
هزور دیامن ، راثیا  دوخ  يزور  توق و  اب  دنک و  زیهرپ  اطع و  هک  یسک  یقَّتا » َو  یطْعَأ  ْنَم  اَّمَأَف  : » تسا هدمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  زین  و 

« ینْـسُْحلِاب َقَّدَص  ، » دهد حیجرت  دوخ  رب  رانید  رد  ار  دادـقم  دـهد ، هقدـص  عوکر  لاح  رد  ار  شرتشگنا  دـنک و  افو  شرذـن  هب  ات  دریگب و 
رارق  اوشیپ  ماما و  ریخ  رد  ار  وا  ینعی ، هرّسینسف ،» : » تسادخ بناج  زا  باوث  تشهب و  زا  ترابع 

561 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دینادرگ ناسآ  وا  رب  ار  راک  نینچ  نیا  دنوادخ  دوشیم و  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  ردپ  دهدیم و 

هک تسین  يراک  شقن و  چیه  اطعا  مدع  اطعا و  رد  دـنوادخ  يارب  ایآ  هدـش : هتفگ  هک  ییوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  يدُْـهَلل  اْنیَلَع  َّنِإ 
. تسین ّرش  ریخ و  هار  نداد  ناشن  تیاده و  زج  ام  رب  دومرف : تسا ؟ هداد  تبسن  ناگدنب  هب  ّلقتسم  روط  هب  ار  لاعفا  تبسن 

. میهدیم میهاوخب  هک  سک  ره  هب  میهاوخب  هک  رادقم  ره  تسام ، نآ  زا  کلم  تیاغ  أدبم و  هک  یلوُْألا  َو  َةَرِخْآَلل  اَنل  َّنِإ  َو 
یسک نیرتیقش  زج  هک  یشتآ  مدناسرت ، خزود  شتآ  زا  ار  امش  نم  سپ  یَّلََوت  َو  َبَّذَک  يِذَّلا  یَقْشَْألا  اَّلِإ  اهالْصَی  یَّظَلَت ال  ًاران  ْمُُکتْرَْذنَأَف 

. دریگیم ارف  دیامن ، تلاسر  هب  ترخآ  بیذکت  ای  دنادرگ ، يور  تیالو  زا  دنک و  تیالو  هب  بیذکت  هک  ار 
. دهدیم رارق  شتآ  زا  رود  ای  شتآ  زا  رانک  رب  ار  راکزیهرپ  دنوادخ  یَْقتَْألا و  اَُهبَّنَُجیَس  َو 

تبـسن هک  یناسک  هب  مه  نآ  دنکیم  هیکزت  ار  شلام  هک  تسا  یـسک  راگزیهرپ  يزُْجت  ٍۀَمِْعن  ْنِم  ُهَْدنِع  ٍدَحَِأل  ام  َو  یَّکَزَتَی  َُهلام  ِیتُْؤی  يِذَّلا 
. دنرادن یتمعن  ّقح  وا  هب 

هجو بـلط  هار  رد  زج  ار  شلاـم  ینعی  تسرّدـقم ، لاؤـس  باوـج  فوذـحم و  زا  لـصّتم  اـی  عـطقنم  يانثتــسا  یلْعَأـْلا  ِهِّبَر  ِهْـجَو  َءاـِغْتبا  اَّلِإ 
. دهدیمن شیالعا  راگدرورپ 

تفرگ . دهاوخ  رارق  يدونشخ  دروم  ترخآ ) رد   ) يدوز هب  هّتبلا  یضْرَی و  َفْوََسل  َو 
562 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

راکزیهرپ هدومن و  قّدصت  اطع و  هک  یسک  رد  لصا  دراد و  ّماع  يانعم  اّما  هدش  لزان  یّصاخ  صخـش  يهراب  رد  تایآ  نیا  هک  يدوجو  اب 
. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  تسا  هدوب 

. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  نمشد  دنک  يزاینیب  انغ و  بلط  دشاب و  لیخب  هک  یسک  رد  لصا  و 
دازآ دـیرخ و  دـندرکیم  شرازآ  تّیذا و  هک  نیکرـشم  زا  ار  لـالب  هک  تسا  رکب  وبا  دـنک  اـطع  هک  یـسک  زا  دوصقم  دـناهتفگ : یخرب  و 

. تسا فلح  نب  ۀّیما  لهج و  وبا  یقشألا »  » هب دارم  تخاس و 
: مالّسلا هیلع  ّیلع  لاق 

دهد هدژم  وت  هب  هک  تسا  یسک  دننام  دنک  رطخ  مالعا  وت  هب  هک  سک  ره  كرّشب  نمک  كرّذح  نم 
ریخ هب  تیارب  دروآ  ياهدژم  دنک  رش  زا  رذح  رب  ار  وت  هک  ره 

هّرس ج 21 ص 97 و 98 سّدق  ییوخ  يهمالع  ۀعاربلا  جاهنم 
563 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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563 ص :  یحّضلا .....  ةروس 

هراشا

. تسا یّکم  نآ  تایآ  يهمه  تسا و  هیآ  هدزای  رب  لمتشم  هروس  نیا 

563 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 1  (: 93  ) یحضلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) یلوُْألا َنِم  ََکل  ٌْریَخ  ُةَرِخْآَلل  َو  ( 3  ) یلَق ام  َو  َکُّبَر  َکَعَّدَو  ام  ( 2  ) یجَس اذِإ  ِْلیَّللا  َو  ( 1  ) یحُّضلا َو 

الَف َمِیتَْیلا  اَّمَأَف  ( 8  ) ینْغَأَف ًِالئاع  َكَدَجَو  َو  ( 7  ) يدَهَف الاَض  َكَدَجَو  َو  ( 6  ) يوآَف ًامِیتَی  َكْدِجَی  َْمل  َأ  ( 5  ) یضْرَتَف َکُّبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسل  َو 
(9  ) ْرَهْقَت

(11  ) ْثِّدَحَف َکِّبَر  ِۀَمِْعِنب  اَّمَأ  َو  ( 10  ) ْرَْهنَت الَف  َِلئاَّسلا  اَّمَأ  َو 

563 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. نشور زور  هب  دنگوس 

. دمرایب نوچ  بش  هب  دنگوس  و 
. تسا هدشن  رهمیب  هدرکن و  دوردب  وت  اب  تراگدرورپ  هک 

. تسا نیتسخن  زا  رتهب  وت  يارب  نیسپاو  ناهج  کشیب  و 
. يوشیم دونشخ  دشخبیم و  تعافش ] ماقم   ] وت هب  يدوز  هب  تراگدرورپ  و 

. داد تناماس  رس و  هک  تفاین  تمیتی  ایآ 

. درک ییامنهر  تفای و  هتشگرس  ار  وت  و 
. درک تزاینیب  هاگنآ  تفای  تسدیهت  ار  وت  و 

. نکم يدنت  میتی  اب  سپ 
[. نارم ار  وا  و   ] نزم گناب  هدنهاوخ  رب  و 

. يوگب نخس  ساپس ] اب   ] تراگدرورپ تمعن  يهراب  رد  اما  و 

563 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

باتفآ و ندمآ  الاب  ماگنه  دوصقم  هک  یحض  هب  مسق  یحُّضلا  َو 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3573 

http://www.ghaemiyeh.com


564 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: دیامرفیم هک  زا  دعب  هیآ  يهنیرق  هب  تسا  لماک  روط  هب  زور 

، تخادنا مّدقم  هروس  نیا  رد  ار  زور  تسا و  زور  ییانـشور  دوصقم  ای  دشک  ناهج  رب  یهایـس  هدرپ  هک  بش  هب  مسق  یجَـس و  اذِإ  ِْلیَّللا  َو 
. تسا حاورا  ملاع  زور  تسا  مّدقم  وا  رظن  رد  هک  هچنآ  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  اجنیا  رد  باطخ  نوچ 

دراد هبلغ  نانآ  رب  هک  هچنآ  تسا و  قّرفتم  هدنکارپ و  ناشـشوک  یعـس و  هک  دنتـسه  یناسک  نآ  رد  بطاخم  هک  قباس  يهروس  فالخ  هب 
. دش تباث  ّرقتسم و  شایکیرات  ای  دش ، نکاس  مارآ و  شلها  ینعی ، ادوجس ،» یجس   » و تسا . کیرات  یناملظ و  عبط  ملاع  هب  دّیقت 

. هدش هدناوخ  ود  ره  فیفخت  دیدشت و  اب  کعّدو »  » ظفل َکَعَّدَو  ام 
. دینادرگ نیگمشخ  ار  وت  يزیچ  هچ  یلَق  ام  َو  َکُّبَر 

ْأَْرقا  » دوب هدش  لزان  هک  هروس  نیلّوا  دش و  لزان  رید  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رب  لیئربج  «: 1  » تسا هدمآ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
كرت ار  وت  وت  راگدرورپ  دـیاش  تفگ : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  هجیدـخ  درک  رید  لـیئربج  سپـس  َقَلَخ ،» يِذَّلا  َکِّبَر  ِمْساـِب 

«. یلَق ام  َو  َکُّبَر  َکَعَّدَو  ام  : » دومرف لزان  یلاعت  يادخ  سپ  دتسرفیمن ، وت  يوس  هب  ار  لیئربج  رگید  هدرک و 
كرت ار  وا  دّمحم  يادخ  دنتفگ : نیکرشم  دشن  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رب  یحو  يزور  دنچ  «: 2  » تسا هدمآ  یثیدح  رد  و 

. تسا هدرک 
ربخ امش  هب  ادرف  نم  دومرف : هک  دندیـسرپ  فهک  باحـصا  نینرقلا و  وذ  يهراب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  زا  دوهی  دناهتفگ : یـضعب 

رگا هک  درکن  انثتسا  مهدیم و 
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 594. رون  یمق - میهاربا  نب  یلع  ریسفت  ( 2 ، 1)
565 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يرادلد  ات  دش  لزان  هیآ  نیا  سپ  دش ، كانهودنا  نانمشد  تتامـش  تهج  زا  دشن و  لزان  یحو  دهاوخب ، ادخ 
. دشاب

. ترخآ يهناخ  ُةَرِخْآَلل و  َو 
. تسا لّوا  راب  زا  رتهب  دروآیم ، وت  يارب  یحو  لیئربج  هک  رگید  يهبترم  ای  تسا ، رتهب  ایند  زا  وت  يارب  یلوُْألا  َنِم  ََکل  ٌْریَخ 

اب وت  تیاضر  ای  دوشیم ، لصاح  اضر  ماقم  نآ  اب  هک  دهدیم  وت  هب  يزیچ  ترخآ  ای  ایند  رد  يدوز  هب  یضْرَتَف و  َکُّبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسل  َو 
«. 1  » تسا هدش  ریسفت  يربک  تعافش  یهاگ  دنکیم  اطع  دنوادخ  هک  هچنآ  دوشیم ، لصاح  نآ 

. تسادخ باتک  هیآ و  نیرتهدننک  راودیما  هیآ  نیا  هک  هدش  دراو  اذل 
«. 2  » دنامیمن یقاب  شتآ  رد  يدّحوم  چیه  هک  تسا  نیا  نم  ّدج  تیاضر  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 

هدعو نیا  ندوب  تسار  رب  هدش : هتفگ  هک  ییوگ  دزاس ، یـضار  ار  وا  هک  يزیچ  نداد  رب  داهـشتسا  تسا و  يراکنا  ماهفتـسا  َكْدِـجَی  َْمل  َأ 
: دومرف تسا ؟ یلیلد  هچ 

. داد یهانپ  تفای و  میتی  ار  وت  هک  تسا  نیا  هدعو  ندوب  تسار  رب  لیلد 
هدمآ ربخ  رد  هچنانچ  درک ، هدنهانپ  وت  يوس  هب  ار  مدرم  سپ  تفای  ریظنیب  میتی  ار  وت  ای  داد ، هانپ  يوآَف  ردام ، ردپ و  يهیحان  زا  میتی  ًامِیتَی 

«. 3  » تسا
زا ار  وت  ینعی ، تسا ، امیتی » كدجو   » يانعم هب  كدجی » ملا   » اریز تسا ، َكْدِجَی » َْمل  َأ   » رب فطع  هلمج  نیا  يدَهَف  الاَض  َكَدَجَو  َو 
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. یمق میهاربا  نب  یلع  نیلقثلا ج 5 ص 594 - رون  ( 2 ، 1)
نیلقثلا ج 5. رون  یشایع - ریسفت  ( 3)

566 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
هب دید و  نادرگرـس  دوخ  یگدنز  شاعم و  رما  رد  ای  درک ، ییامنهار  تیادـه و  نآ  يوس  هب  تفای و  رـصاق  هاتوک و  قلطم  لامک  يهبترم 

نینچ ار  وت  ای  دوشیم ، هتفگ  هارمگ  ّلاـض و  دـشاب  ّریحتم  شیوخ  تشیعم  بسک و  رد  هک  یـسک  هب  نوچ  تشگ ، نومنهر  شاـعم  ریبدـت 
. تشگ نومنهر  ود  نآ  يوس  هب  ار  وت  سپ  نامیا  هن  یسانشیم و  باتک  هن  هک  تفای 

. تشگ نومنهر  بلّطملا  دبع  تّدج  يوس  هب  سپ  دید  هارمگ  هّکم  ياهبعش  رد  ار  وت  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دناهتفگ : یضعب  و 
. دوب کچوک  هک  یلاح  رد  دش  مگ  هّکم  ياهبعش  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  نوچ 

. دینادرگرب شّدج  يوس  هب  دید و  ار  وا  لهج  وبا  سپ 
شّدج يوس  هب  ار  وا  تساوخ  نداد  ریش  ندش  مامت  زا  سپ  دادیم  ریش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  هک  همیلح  دناهتفگ : یـضعب  و 

هداد هیکت  شیاـصع  رب  هک  دـید  ار  يدرمریپ  ماـگنه  نیا  رد  هک  درکیم  بلط  ار  وا  یباـتیب  اـب  همیلح  دـش و  مـگ  هار  رد  سپ  دـنادرگرب 
. تفگ ار  نایرج  همیلح  هک  دیسرپ  همیلح  لاح  زا  درمریپ  تسا ،

مگ ار  شراوخریـش  لفط  هّیدعـس  نیا  تفگ : و  لبه »  » تب دزن  دـمآ  سپ  مهدیم ، ناشن  وت  هب  ار  وا  ياج  نم  نکن  یباتیب  تفگ : درمریپ 
ار ییادـص  دـنداتفا و  اهتب  دروآ  نابز  رب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  مان  ات  ینادرگرب ، وا  هب  ار  دّـمحم  اـت  مدـمآ  وت  دزن  نم  هدرک و 
هب شیاهنادند  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  اجنآ  زا  سپ  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تسد  هب  ام  يدوبان  كاله و  تفگیم : هک  دینش 

. دروخیم مه 
هب  بلّطملا  دبع  داد و  ربخ  بلّطملا  دبع  هب  ار  هّیضق  همیلح  سپ 

567 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
دّمحم بلط  رد  وا  دش و  مولعم  وا  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ياج  هجیتن  رد  دومن و  اعد  درک و  فاوط  اجنآ  رد  دـمآ و  ادـخ  يهناخ 

. درکیم يزاب  شیاهگرب  اب  هک  تفای  یتخرد  ریز  رد  ار  وا  داتفا و  هار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
. دش جراخ  هجیدخ  مالغ  هرسیم  ناوراک  نمض  رد  مالّسلا  هیلع  بلاط  وبا  شیومع  اب  وا  «: 1  » دناهتفگ یضعب 

، درک فرحنم  هار  زا  تفرگ و  ار  وا  رتش  مامز  دـمآ و  سیلبا  اهبـش  زا  یکی  رد  دوب  راوس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هک  یلاـح  رد  سپ 
موق ینعی ، دید ، هارمگ  شیوخ  موق  هب  تبـسن  تموق و  زا  ار  وت  تسا : نیا  هیآ  يانعم  ای  دینادرگزاب ، ناوراک  هب  ار  وا  دـمآ و  لیئربج  سپ 

. دومن تیاده  وت  تفرعم  هب  ار  وت  موق  دنوادخ  سپ  دنتخانشیمن ، ار  وت  ماقم  هبترم و  وت 
. تفای ریقف  ار  وت  اًِلئاع  َكَدَجَو  َو 

بحاص ای  درک ، زاینیب  یحو  اب  دـید و  جاتحم  ملع  رد  ای  درک ، زاینیب  تعانق  اب  ای  هجیدـخ  لام  اب  سپ  دـید  جاتحم  لام  رد  ار  وت  ینْغَأـَف 
. دومن زاینیب  یحو  اب  ار  وت  سپ  ینکیم  کمک  تموق  يونعم  ياهزور  هب  هک  تفای  نینچ  ار  وت  ای  دومن  زاینیب  ار  وت  دید و  هلئاع 

وت يوس  هب  ار  مدرم  یتشادن  ریظن  دـننام و  نیقولخم  نیب  رد  هک  يدوب  يدرف  وت  نوچ  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
وت درک و  تیادـه  وت  يوس  هب  ار  ناـنآ  يدوب  مگ  ناـشنیب )  ) دنتخانـشیمن و ار  تاهبترم  لـضف و  هک  يدوب  یموق  نیب  رد  دوـمن ، هدـنهانپ 

زاینیب وت  يهلیسو  هب  ار  نانآ  سپ  يدومنیم  یتسرپرس  يدرکیم و  هرادا  ملع  يهلیسو  هب  ار  یماوقا 
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5. رون  ( 1)
568 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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«. 1  » تخاس
ماما هک  هنوگ  نیدب  دشاب  هدش  عطقنم  شماما  زا  ای  دشاب  هتشادن  ماما  هک  یسک  ینعی  ماما ، زا  میتی  ای  يروص  ردپ  هب  تبسن  میتی  َمِیتَْیلا  اَّمَأَف 

. تسا ملع  زا  میتی  دوصقم  ای  دشاب ، یکلم  روضح  هچ  رگا  دشاب ، هتشادن  وا  دزن  یتوکلم  روضح  ای  دشاب ، هتفر  ایند  زا  ای  دشاب ، بیاغ 
. نکن ریقحت  ار  وا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  یشاب  هدرب  نیب  زا  ار  وا  ّقح  هک  شدوخ  لام  رب  نکن  روبجم  ار  وا  ْرَهْقَت  الَف 

رد هدیسر  نآ  رب  شتسد  هک  ییوم  رات  ره  دشکب  تسد  یمیتی  رس  رب  هک  یـسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور 
. دوشیم ینارون  تمایق  زور 

هنسح کی  ییوم  ره  هب  وا  هب  دنوادخ  دشکب  میتی  رـس  رب  تسد  دنک و  يزاونمیتی  هک  دوشیمن  ادیپ  یـسک  تسا : هدمآ  يرگید  ربخ  رد  و 
کی ییوم  ره  هب  دوشیم و  وحم  وا  زا  هانگ  کی  ییوم  ره  هب  و  دباییم ) کین  شاداپ  کی  دـشکیم  تسد  هک  ییوم  ره  هب  ینعی   ) دـهدب

. دوریم الاب  وا  هجرد 
تشگنا هب  هراشا  دسرتب و  ادخ  زا  دشاب و  راکزیهرپ  رگا  میتسه  تشهب  رد  ود  نیا  دننام  میتی  لّفکتم  نم و  تسا : هدمآ  يرگید  ربخ  رد  و 

. درک یطسو  تشگنا  هباّبس و 
زا يرما  هک  تسا  یسک  ای  دنک . لاؤس  ایند  ضارعا  زا  هک  تسا  یـسک  لیاس  زا  دوصقم  نکن و  رجز  عنم و  ار  لیاس  ْرَْهنَت  الَف  َِلئاَّسلا  اَّمَأ  َو 

. دنکیم تساوخرد  ار  ترخآ  روما 
ار شتسد  یلئاس  هاگره  دومرف : هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا 

__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 596. رون  اضّرلا - رابخا  نویع  ( 1)
569 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دشاب امرخ  فصن  هب  هچ  رگا  دوشیم  بجاو  وت  رب  وا  ّقح  تخادرپ  دشاب ، مه  بسا  رب  راوس  ول  درک و  زارد  وت  يوس  هب 

569 ص :  تمعن .....  نتخاس  نایامن  ییوگزاب و 

. وگزاب ار  تراگدرورپ  تمعن  سپ  ْثِّدَحَف  َکِّبَر  ِۀَمِْعِنب  اَّمَأ  َو 
لها هک  تهج  نآ  زا  تسا  تیـالو  لـها  لاـم  هک  تسا  يزیچ  دوصقم  اـی  تسین ، يزیچ  تیـالو  زج  تسا  هتـشذگ  رّرکم  هچناـنچ  تمعن 

تروص هب  هاوخ  دـشاب ، نآ  تایاغ  ترخآ و  تایح  مزاول  زا  ای  دـشاب ، نآ  ضراوع  ایند و  یگدـنز  مزاول  زا  هکنآ  زا  معا  دنتـسه  تیـالو 
. هراشا هب  ای  نتشون ، تباتک و  هب  ای  لوق  هب  ای  دشاب  لعف  هب  هک  تسا  نآ  زا  معا  تمعن  ندرک  ثیدح  الب و  تروص  هب  ای  دشاب  تمعن 

ياهتمعن زا  یتمعن  شاهدـنب  رب  دـنوادخ  رگا  سپ  تسا ، نابز  راـتفگ و  اـب  ندرک  ثیدـح  زا  رتهب  لـمع  لـعف و  اـب  ندرک  ثیدـح  هکلب 
رما کی  نودـب  ار  ادـخ  تمعن  رگا  سپ  دزاس ، رهاظ  ار  تمعن  نآ  لعف  اـی  ناـبز  اـب  دراد  تسود  داد  ار  يونعم  يورخا  اـی  يویند  يروص 

. تسا هدرک  نارفک  دنک  نامتک  یهلا  رترب 
صاخشا و فالتخا  بسح  رب  زین  ندرک  ثیدح  هب  رما  دراد و  ّتیمومع  شناوریپ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  هب  تبـسن  باطخ  نوچ  و 

ندومن ثیدـح  ندرک  ثیدـح  هب  رما  زا  روظنم  دـیاب  دـشاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  باـطخ  یتـقو  اریز  دوشیم ، فلتخم  لاوـحا 
 ... يروص ياهتمعن  وا و  رب  کلم  یحو و  لوزن  تلاسر و  تّوبن و  ماکحا  تیالو و  ماکحا  نآرق و  تلاسر و  تّوبن و  تیالو و 

. دشاب اهنیا  همه 
570 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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وحن هب  نآرق  تلاسر و  تّوبن و  رد  هک  قرف  نیا  دوشیم ، دراوم  نآ  همه  ندرک  وگزاـب  رما  زاـب  دـشاب  ربماـیپ  نانیـشناج  هب  باـطخ  رگا  و 
. لالقتسا تلاصا و  وحن  هب  هن  تسا ، ینیشناج  تفالخ و 

ثیدـح دـناهدرک و  لوبق  ّصاخ  تعیب  هب  ارنآ ، هک  تسا  تیالو  ندرک  ثیدـح  ندرک ، ثیدـح  زا  روظنم  دـشاب  نینمؤم  هب  باطخ  رگا  و 
ياهتمعن ندرک  وگزاب  تدالو  تلاسر و  ماکحا  ندرک  ثیدـح  هب  رما  زین  دـناهدرک و  لوبق  ّماـع  تعیب  اـب  ارنآ  هک  تسا  تلاـسر  ندرک 

. تسا يروص 
تلاسر و ماکحا  ندرک  وگزاب  هب  رما  دناهدرک و  لوبق  ماع  تعیب  اب  هک  تسا  تلاسر  ندرک  ثیدح  هب  رما  تسا  نیملسم  هب  باطخ  رگا  و 

. تساهتمعن ریاس 
وا دـش ، رهاـظ  هدـنب  نآ  رب  تمعن  نآ  داد و  ار  یتمعن  شاهدـنب  رب  دـنوادخ  یتقو  «: 1  » دومرف هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا 

يهدنروآمشخ وا  دشن  رهاظ  وا  رب  داد و  شاهدنب  رب  ار  یتمعن  دنوادخ  رگا  دوشیم و  هدیمان  ادخ  تمعن  هب  هدـننک  ثیدـح  ادـخ و  بیبح 
. دوشیم هدیمان  شیاهتمعن  يهدننک  بیذکت  ادخ و 

هدرک عنم  مدرم  كرت  يریگهشوگ و  نشخ و  نیئوم و  سابل  ندیـشوپ  زا  ار  دایز  نب  مصاع  هک  یثیدـح  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
. ینک رهاظ  لاقم  هتفگ و  اب  هکنآ  زا  تسا  رتبوبحم  ادخ  دزن  يزاس  رادومن  لمع  لعف و  اب  ار  ادخ  ياهتمعن  رگا  «: 2  » تسا هدمآ 

رد رابخا  و  ْثِّدَحَف » َکِّبَر  ِۀَمِْعِنب  اَّمَأ  َو  : » هدومرف یلاعت  يادخ  و 
__________________________________________________

.598 نیلقثلا ج 5 ص 599 - رون  رابخالا - یناعم  ( 2 ، 1)
571 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا رایسب  دشابن ، راهظا  زا  یعنام  هک  یتروص  رد  اهتمعن  ریاس  نید و  ملع و  راهظا 

571 ص :  حرشن .....  ملا  ةروس 

هراشا

. تسا یّکم  نآ  يهمه  هک  تسا  هیآ  تشه  رب  لمتشم  هروس  نیا 

571 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 94  ) حرشلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) َكَرْکِذ ََکل  انْعَفَر  َو  ( 3  ) َكَرْهَظ َضَْقنَأ  يِذَّلا  ( 2  ) ََكرْزِو َْکنَع  انْعَضَو  َو  ( 1  ) َكَرْدَص ََکل  ْحَرْشَن  َْمل  َأ 

(8  ) ْبَغْراَف َکِّبَر  یلِإ  َو  ( 7  ) ْبَْصناَف َتْغَرَف  اذِإَف  ( 6  ) ًارُْسی ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِإ  ( 5  ) ًارُْسی ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِإَف 

571 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
؟ میتشادن هداشگ  تیارب  ار  تلد  ایآ 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3577 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ میتفرگنرب تشود ] زا   ] ار تراب  و 
. دنکشب ار  تتشپ  تساوخیم  هک  نامه 

. میدنادرگ دنلب  ار  تاهزاوآ  و 
. تسا یناسآ  يراوشد ، بنج  رد  نامگیب 

. تسا یناسآ  يراوشد  بنج  رد  يرآ 
. شوکب اعد ] رد  ، ] یتفای تغارف  نوچ  سپ 

. يارگب تراگدرورپ  يوس  هب  و 

571 ص :  ریسفت ..... 

دّمحم رب  یلاعت  يادخ  ياهتمعن  شرامش  دادتما  تسا ، یلبق  يهروس  قایس  لاور و  قبط  هروس  نیا  لّوا  نوچ  َكَرْدَص  ََکل  ْحَرْـشَن  َْمل  َأ 
یکی  زامن  رد  هک  تسا  هدش  دراو  رابخا  یضعب  رد  دشابیم ...  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

572 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
«. 1  » دوشن هدناوخ  يرگید  نودب 

« حّرش  » دننام دومن ، عطق  درک و  زاب  ینعی  عنم »  » دننام حرش »  » ظفل دنتسه و  هروس  کی  ود  نآ  هک  دناهداد  يوتف  املع  زا  یـضعب  ور  نیا  زا 
چیه زا  هک  يوحن  هب  هنیـس  یگدرتسگ  هعـسوت و  ینعی  ردص ، حرـش  داد و  رارق  رتعیـسو  ارنآ  ینعی  یئیّـشلا ،» حرـش   » و حتف »  » حیرـشت و زا 

اهترثک و نیب  عیمج  زا  وا  يهنیـس  ندـشن  گنت  زا  ترابع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ردـص  حرـش  دوشن و  گنت  راگزاسان  راگزاس و 
. ّقح تدابع  قلخ و  توعد  تدحو و 

؟ دوشیم عیسو  هدوشگ و  هنیس  ایآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ای  دش : لاؤس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  زا  هدش  تیاور 
؟ دوش مولعم  تمالع  نآ  اب  هک  دراد  مه  یتمالع  ایآ  هّللا  لوسر  ای  دش : هتفگ  یلب . دومرف :

. نآ ندیسر  ارف  زا  لبق  گرم  يارب  ندش  هدامآ  دولخ و  راد  هب  تشگزاب  ندید و  یلاخ  رورغ  راد  زا  ار  دوخ  یلب ، دومرف :
ای قلخ  توعد  ینیگنـس  دوـصقم  تسا و  هتـسکش  اـی  هدرک  ینیگنـس  اـی  هدرک  مخ  ار  وـت  تشپ  هک  نیگنـس  راـب  ََكرْزِو  َکـْنَع  انْعَـضَو  َو 

دشیم و رادبت  یحو  لوزن  لّوا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هچ  هکیالم ، ندید  یحو و  ندینش  ینیگنس  ای  تسنانآ ، اب  ترشاعم 
. تشذگ هچنانچ  دناشوپب ، ارم  تفگیم :

ادخ لوسر  رب  نانآ  زا  هک  تسا  ییاهمغ  راّفک و  ّتیذا  ینیگنس  دوصقم  ای  تسا ، نآ  ریغ  زامن و  راهظا  تّوبن و  راهظا  ینیگنس  دوصقم  ای 
. دیسریم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 609. رون  ( 1)
573 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا نید  رب  ناشنتشادهگن  نیملسم و  حالصا  ینیگنس  ای 
اجنآ ات  دومن  هزاوآ  دنلب  ار  وت  مان  یلاعت  يادخ  ات  يدوب  ناهنپ  ینالوط  یتّدـم  تیومع  بعـش  رد  يدوب و  دومخ  وت  َكَرْهَظ  َضَْقنَأ  يِذَّلا 

. دش هدینش  مجع  برع و  نیب  شتایح  لوط  رد  وا  مان  هک 
رکذ هب  نآ  يهماقا  زامن و  ناذا  مالعا و  ناذا  رد  هک  درب  الاب  نانچنآ  ار  وا  رکذ  دنوادخ  دندینش و  اهروشک  دالب و  عیمج  شتافو  زا  سپ  و 
درب الاب  نانچنآ  ار  وا  مان  دـننک و  رکذ  ار  ناشیاهربنم  اههظعوم و  اههبطخ ، رد  ظاّعو  باّطخ و  هک  درک  يراـک  تخاـس و  نورقم  شدوخ 
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. دومن ّقتشم  شدوخ  مان  زا  ار  وا  مان  دتسرف و  تاولص  دیاب  دونشب  سک  ره  هک 
تخس وت  رب  هکنآ  زا  دعب  میدینادرگ  ناسآ  وت  رب  ار  تروما  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا و  ّتیببـس  يارب  ءاف »  » ظفل َكَرْکِذ  ََکل  انْعَفَر  َو 
هدعو لبق و  يهلمج  لیلعت  هلمج  نیا  سپ  دشاب ، یناسآ  ود  یتخـس  ره  زا  سپ  هک  میداد  رارق  نینچ  ام  هک  دوب  تهج  نادب  هیآ  نیا  دوب و 

. تسا هار  رد  رگید  یناسآ  کی  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب 
وا و هب  نیکرـشم  ندناسر  رازآ  زا  شموق و  ندرواین  نامیا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  یتحاران  جنر و  ای  رقف  رـسع ، زا  دوصقم  و 

. تسنانآ فارحنا  یجک و  ندومن  تسار  زا  ناشتوعد و  قلخ و  اب  ترشاعم  زا  وا  يهنیس  ندش  گنت  دوصقم  ای  دشابیم . نینمؤم 
هب میدرک  ناـسآ  تشاد  هارمه  هب  يراوشد  تبوعـص و  هک  ار  تیاـهراک  هکنیا  نآ  ياـنعم  تسا و  تّیببـس  يارب  اـف  ًارُْـسی  ِرْـسُْعلا  َعَـم  َّنِإَـف 

یناـسآ هب  هک  تسا  قباـس  رب  تسا  لـیلعت  ماـقم  رد  هلمج  نیا  عـقاو  رد  سپ  میداد  رارق  یناـسآ  اـت  ود  يراوـشد  ره  يارب  هـکنیا  بجوـم 
هدعو  يرگید 

574 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدومرف 

نینمؤم ترضح و  نآ  هب  تبسن  نیکرشم  ياذیا  شموق و  شیارگ  مدع  زا  هدوب  ترضح  نآ  ياهیتحاران  رقف و  يراوشد )  ) رسع زا  دارم  و 
. تشاد یپ  رد  نانآ  داشرا  تیاده و  مدرم و  ياهیجک  ندرک  تسار  جنر  هدش و  گنتلد  مدرم  اب  ترشاعم  زا  راوگرزب  نآ  هک  یمالآ  ای 

. تسا نآ  دیکأت  لّوا و  يهلمج  رارکت  هلمج  نیا  ًارُْسی  ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِإ 
دـشاب هرکن  رگا  دوشیم و  یلّوا  نیع  دشابن  هنیرق  هک  یتروص  رد  دشاب  مال  فلا و  هب  فّرعم  رگا  هدننک  رارکت  درواین و  لصو  تادا  اذل  و 

. دوشیم لّوا  ریغ  فالخ  رب  هنیرق  دوجو  مدع  تروص  رد 
. دوشیمن بلاغ  یناسآ  ود  رب  یتخس  کی  تقو  چیه  هدش : دراو  رابخا  رد  اذل  و 

رب یتخس  کی  زگره  تفگیم : دیدنخیم و  دوب و  رورسم  داش و  هک  یلاح  رد  دش  جراخ  وا  هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا 
. دش لزان  ًارُْسی » ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِإ  « » ًارُْسی ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِإَف  : » هک دنکیمن  هبلغ  یناسآ  ود 

شالت یتخس و  اب  یگدنز  ینعی  بصان ،» شیع   » درک و هتسخ  ینعی ، ملع ،»  » باب زا  بصن »  » ظفل ْبَغْراَف  َکِّبَر  یلِإ  َو  ْبَْصناَف  َتْغَرَف  اذِإَف 
. تسا دادضا  زا  تشاذگ و  درک و  دنلب  ینعی  برض ،»  » باب زا  بصن » ، » ششوک و 

يهغلابم ّیبصان »  » ظفل درک ، ینمشد  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  هک  تسا  یسک  یبصان  درک و  نمـشد  وا  اب  ینعی  برـض ،»  » باب زا  هل » بصن   » و
. تسا بصان  رد 

575 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دومن عادبا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  اب  ینمشد  راب  نیلّوا  يارب  هک  تسا  یسک  هب  بوسنم  ای 

وت رب  ادـخ  تنید  روما  زا  هک  هچنآ  زا  اهنآ و  اب  داهج  قلخ ، توعد  زا  یگدـنز ، شاعم ، میمرت  زا  هاگره  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  نیاربانب 
. نک هتسخ  ار  تدوخ  وا  تیاضر  ادخ و  هجو  بلط  رد  نک و  ششوک  سپ  يدرک  لصاح  تغارف  هدرک  بجاو 

راذگن یلاخ  ار  تتاقوا  زا  یتقو  چیه  نک و  عورـش  ار  يرگید  تدابع  نآ  لابند  هب  يدـش  غراف  یتدابع  زا  هاگره  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب 
. یشابن لوغشم  یتدابع  هب  هک 

شوکب شیاین  اعد و  رد  يدش  غراف  بجاو  زامن  زا  هاگره  هک ، تسا  نیا  هیآ  نیا  يانعم  تسا : هدمآ  مالّـسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا 
«. 1  » دیامن اطع  وت  هب  دنوادخ  ات  امن  تبغر  يو  زا  تساوخرد  هب  و 

. ياهتسشن زونه  هک  یلاح  رد  تسا  زامن  زا  دعب  ندرک  اعد  دوصقم  هک : تسا  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
«. 2  » شوکب يرادهدنز  بش  لیل و  مایق  رد  يدش  غراف  تابجاو  زا  یتقو  دناهتفگ : یضعب 
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«. 3  » شوکب شیوخ  سفن  داهج  رد  ای  نک ، ششوک  تدابع  رد  يدرک  لصاح  تغارف  ایند  زا  هاگره  دناهتفگ : یضعب 
تعافش بلط  يارب  هدش  غراف  تدابع  زا  هاگره  دناهتفگ : یخرب 

__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 605. رون  نایبلا - عمجم  یفاک - لوصا  یمق - میهاربا  نب  یلع  ریسفت  ( 1)
. ].....[ نیلقثلا ج 5 ص 605 رون  نایبلا - عمجم  یفاک - لوصا  یمق - میهاربا  نب  یلع  ریسفت  ( 3 ، 2)

576 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. نک ششوک 

. امن ششوک  تدابع  رد  يدش  ملاس  حیحص و  يدرک و  ادیپ  افش  ضرم  زا  هاگره  دناهتفگ : یضعب 
. امن ششوک  شتآ  زا  رارف  رد  يدش  غراف  دراد  تّیمها  وت  يارب  هک  يزیچ  زا  هاگره  دناهتفگ : یضعب 

تراگدرورپ هب  نک و  بصن  ینیشناج  رب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  يدش  غراف  تتّوبن  زا  هاگره  تسا : هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
. شاب لیام 

لضف و نک ، مالعا  ار  دوخ  ّیـصو  نک ، بصن  ار  شیوخ  ملع  يدـش  غراف  هاگره  دومرفیم : وا  هک  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
. ثیدح رخآ  ات  هالوم » ّیلعف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف سپ  نک ، نالعا  راکشآ  ار  وا  يرترب 

. دوب هدش  مالعا  وا  هب  ادخ  لوسر  تلحر  ربخ  هک  دوب  یماگنه  انعم  نیا  دومرف : ترضح 
. تسا نکمم  زین  روهشم  تئارق  زا  انعم  نیا  هدافتسا  هدش و  هدناوخ  داص  يهرسک  اب  بصنا »  » ظفل هک  تسا  نیا  ربخ  ود  نیا  رهاظ 

سپ يدرک  لصاح  تغارف  عادولا  ۀّـجح  زا  ای  ماکحا  عیمج  غیلبت  تلاسر و  غیلبت  زا  هک  هاـگنآ  دـشاب : نینچ  هیآ  ياـنعم  تسا  نکمم  اریز 
. امن هتسخ  ار  تدوخ  مالّسلا  هیلع  ّیلع  تفالخ  رد  نک و  ششوک 

رب ار  تاهفیلخ  يانعم  هب  ای  نک ، نـالعا  ربب و  ـالاب  ار  تنیـشناج  هفیلخ و  ياـنعم  هب  اـی  دوشیم ، یعأ »  » ياـنعم هب  بصنا »  » تروص نیا  رد 
. دشابیم ینک ، دنلب  نانآ 

یضعب  زا  هک  تسا  يزیچ  اهتعدب  يهلمج  زا  هتفگ : يرشخمز 
577 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. نک بصن  تفالخ  رب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ینعی ، هدش ، هدناوخ  داص  يهرسک  اب  بصناف »  » ظفل هک  هدش  تیاور  اهیضفار 
دهد رارق  بصن  هب  رما  يانعم  هب  ار  بصناف »  » ظفل دنک  تئارق  نینچ  دناوتیم  زین  یبصان  سپ  دشاب  حیحص  ضفار  يارب  لالدتسا  نیا  رگا 

«. 1  » دوشب مالّسلا  هیلع  یلع  ضغب  نامه  هک 
رکذ ام  هک  تیاور  رد  نآ  رد  هدـشن و  هدـناوخ  داص  يهرـسک  اـب  بصنا »  » الـصا ّذاـش  تئارق  رد  هن  روهـشم و  تئارق  رد  هن  میوگیم : نم 

. درادن دوجو  روکذم  تئارق  رب  یتلالد  میدرک 
تلالد نآ  رهاظ  نوچ  تسا ، هدرک  هفیلخ  بصن  هب  رما  یلاعت  يادخ  هکنآ  رب  دنکیم  تلالد  بغراف » ّکبر  یلا  و  : » یلاعت يادـخ  لوق  و 

یـشالتم مدرم  ماظن  مظن و  ات  تسا  مدرم  يارب  هفیلخ  بصن  نیـشناج و  ّیـصو و  نییعت  دوخ  گرم  اب  بسانم  دنکیم و  شدوخ  گرم  رب 
. دوشن

: مالّسلا هیلع  ّیلع  لاق 
نیرتالاو تسنابز و  رـس  رب  اـهنت  هک  تسنآ  شناد  نیرتتسپ  ناـکرالا  حراوجلا و  یف  رهظ  اـم  هعفرا  ناـسّللا و  یلع  فقو  اـم  ملعلا  عضوا 

تسنایع دنمشناد  مادنا  رد  هک  هچنآ  شناد 
دوب تسد  رس  رب  هک ، دوب  ملع  نآ  دوب  تسپ  دوب  نابز  رس  هک  یملع 
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هّرس ج 21 ص 127 سّدق  ییوخ  يهمالع  ۀعاربلا  جاهنم 
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 605. رون  ( 1)
578 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

578 ص :  نیّتلا .....  ةروس 

هراشا

. تسا هیآ  تشه  رب  لمتشم  یندم و  دناهتفگ  یضعب  یّکم ، هروس  نیا 

578 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 95  ) نیتلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ٍمیِْوقَت ِنَسْحَأ  ِیف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  ( 3  ) ِنیِمَْألا ِدَلَْبلا  اَذه  َو  ( 2  ) َنِینیِس ِروُط  َو  ( 1  ) ِنُوْتیَّزلا َو  ِنیِّتلا  َو 

ُهَّللا َْسَیل  َأ  ( 7  ) ِنیِّدلِاب ُدَْعب  َُکبِّذَُـکی  امَف  ( 6  ) ٍنُونْمَم ُْریَغ  ٌرْجَأ  ْمُهَلَف  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ـَّالِإ  ( 5  ) َنِیِلفاس َلَفْـسَأ  ُهانْدَدَر  َُّمث 
(8  ) َنیِمِکاْحلا ِمَکْحَِأب 

578 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. نوتیز ریجنا و  یسدق ] نیمزرس   ] هب دنگوس 

. انیس روط  هب  دنگوس  و 
. نما مرح ] و   ] رهش نیا  هب  دنگوس  و 

. میاهدیرفآ ماوق  نیرتهب  رد  ار  ناسنا  هک  یتسار  هب 
. میدنادرگ زاب  دورف  نید  ورف  هب  ار  وا  سپس 

. تسا ّتنمیب ]  ] هتساکان یشاداپ  ار  ناشیا  هک  دناهدرک ، هتسیاش  ياهراک  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم 
؟ دیناشک ازج  زور ]  ] راکنا هب  ار  وت  يزیچ  هچ  لاح  نیا  اب  نامیایب ] ناسنا  يا  ]

؟ تسا نارواد  نیرترود  دنوادخ  ایآ 

578 ص :  ریسفت ..... 

كدنا نآ  تالوضف  تسا و  دایز  نآ  تّیئاذغ  هک  تسا  ياهویم  تسا و  شروخ  اذغ و  نآ  فورعم و  تسا  ییاذـغ  نیت  ِنُوْتیَّزلا  َو  ِنیِّتلا  َو 
مان نیمه  هب  ماش  رد  زین  يدجـسم  ماش و  رد  تسا  یهوک  مان  زین  تسا و  عفان  اـهضرم  زا  يرایـسب  يارب  تسا و  تسوپ  هتـسه و  نودـب  و 

تسا و
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579 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دشابیم زین  دجسم  قشمد و  مان  نافطق و  رد  یهوک  مان 

. تسانیس روط  يانعم  هب  رصق  ای  ّدم ، اب  و  ان »  » هحتف اب  انیس  روط  و 
رتشیب وزج  ناشیاهروشک  رد  تسا و  شروخ  هک  دـیآیم  رد  نآ  زا  نغور  دایز ، زین  نآ  عفانم  تسا و  نآ  هویم  اـی  نوتیز  تخرد  نوتیز  و 

. تسا مان  نیمه  هب  زین  دیعص  رد  ياهیرق  نیچ و  رد  يرهش  ماش ، ياههوک  ای  قشمد  دجسم  دریگیم و  رارق  اهشروخ 
« نیمـألا دـلبلا  اذـه  نینیـس و  روط  و  : » یلاـعت يادـخ  لوق  نوچ  یلو  نوتیز ، نیت و  زا  کـی  ره  هب  مسق  یلاـعت  يادـخ  يارب  تسا  زیاـج  و 

. تسا ود  نآ  رب  فوطعم 
. دشاب اهناکم  زا  یکی  ود  نآ  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  رهاظ  بسح  رب  بسانم  سپ 

هک دـشاب ، هماّلع  سفن  تهج  نوتیز  زا  دوصقم  تسا و  هّیهلا  يهلاّمع  سفن  تهج  نیت »  » زا دوصقم  هک  تسا  نیا  بسانم  لیوأت  بسح  رب 
. دنتسه دجسم  ود  نآ  ریغص  ملاع  رد 

هفاضا نآ  هب  روط »  » ظفل هک  رصق  نیس و  يهحتف  اب  ینیس »  » نآ و يهحتف  نیـس و  يهرـسک  ّدم و  اب  ءانیـس »  » و ینیـس »  » ظفل َنِینیِـس  ِروُط  َو 
(. تشذگ نآ  نایب  نونمؤم »  » يهروس رد   ) دوشیم

هب ای  داد ، رارق  عضو و  اب  هدـش  هداد  رارق  نما  ّلحم  اجنآ  هک  تسا  تهج  نادـب  اجنآ  ندوب  نیما  تسا و  هّکم  دوصقم  ِنیِمَْألا  ِدَـلَْبلا  اَذـه  َو 
«، ینیس روط   » لیف و باحصا  دننام  دنوش ، راتفرگ  دنتشاد  ار  اجنآ  هب  ضّرعت  هصق  هک  یناسک  زا  یضعب  هچ  ادخ  ّتیشم  تساوخ و  ضحم 

هک  تسا  سفن  زا  ایلع  الاب و  تهج  هب  هراشا  ریغص  ملاع  رد  لیوأت  بسح  رب 
580 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنیبیم ار  شترضح  دنکیم و  تاجانم  شراگدرورپ  اب  دنک  دوعص  اجنآ  هب  سک  ره 
. تسا نآ  یحاون  بلق و  ماقم  ات  نیما  دلب  نیا  و 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : هک  تسا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 
هنیدـم و نیت »  » سپ ِنیِمَْألا » ِدَـلَْبلا  اَذـه  َو  َنِینیِـس  ِروُط  َو  ِنُوْتیَّزلا  َو  ِنیِّتلا  َو  : » دومرف درک و  رایتخا  ار  رهـش  راـهچ  اهرهـش  زا  یلاـعت  يادـخ 

. تسا هّکم  ِنیِمَْألا » ِدَلَْبلا  اَذه   » هفوک و َنِینیِس » ِروُط   » سدقملا و تیب  نوتیز » »
روط مالّسلا و  امهیلع  نیسح  نسح و  نینیس  روط  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوتیز  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نیت  هتفگ : ّیمق 

«. 1  » دنشابیم مالّسلا  مهیلع  هّمئا  نیمألا  دلبلا  اذه  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  انیس 
اذه مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ءانیس  روط  مالّـسلا و  امهیلع  نیـسح  نسح و  نوتیز  نیت و  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  و 

«. 2  » دنشابیم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نیمألا ، دلبلا 
. تسا لیوأت  هوجو  ضعب  هب  هراشا  رابخا  نیا  و 

درب و نیب  زا  ارنآ  یجک  ینعی  همّوق ،»  » داد و رارق  لدـتعم  ار  نآ  ینعی  همّوق »  » ياـنعم هب  میوقت  هملک  ٍمیِْوقَت  ِنَسْحَأ  ِیف  َناـْسنِْإلا  اَـنْقَلَخ  ْدََـقل 
. تسا سوسحم  دوهشم و  تروص  بسح  رب  ٍمیِْوقَت » ِنَسْحَأ   » رد ناسنا  ندوب 

هاگره هدـش و  هداد  رارق  وا  قفاوم  بسانم و  زین  وا  يهیلاع  بتارم  عیمج  هدـش و  هداد  رارق  وا  قفاوم  بسانم و  شیاضعا  ازجا و  عیمج  اریز 
زا رتهب  وا  لادتعا  دوش  هسیاقم  ناویح  تابن و  زا  يدولوم  ره  اب  ناسنا 

__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 606. رون  ( 2 ، 1)
581 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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. تسنانآ يهمه 
نییاپ و ردقنآ  تسا و  عیجف  دب و  ناشلاح  ردـق  نآ  راّفک  هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا  ات  دروآ  هرکن  ار  نیلفاس »  » ظفل َنِیِلفاس  َلَفْـسَأ  ُهانْدَدَر  َُّمث 
ای دنتـسه ، اههناوید  لافطا و  زا  رتتسپ  رتنییاپ و  نانیا  هچ  تسین ، نکمم  نانآ  ندناسانـش  فیرعت و  هک  تسا  هتخانـشان  ناـشندوب  تسپ 

عطقنم يانثتـسا  تروص  نیا  رد  هک  هدـش  ریـسفت  تّما  نیقفانم  هب  رابخا  رد  ناسنا  میداد و  رارق  مّنهج  تاکرد  نیرتتسپ  لها  زا  ار  ناـنآ 
. تسا

ار سنج  نیا  هک  دوشیم  نینچ  نآ  يانعم  دوشیم و  لصّتم  انثتـسا  تسا ، رتبساـنم  رتقفاوم و  نآ  هک  دـشاب  ناـسنا  قلطم  دوصقم  رگا  و 
تروص بسح  رب  ار  وا  سپس  میدیرفآ ، نطاب  تروص و  بسح  رب  لادتعا  میوقت و  نیرتهب  رد  دارفا  عیمج  نمض  رد  ار  ناسنا  سنج  ینعی 

. میداد ياج  مّنهج  تاکرد  نیرتنییاپ  ات  میدرک  لزان  ار  وا  هچ  میدرک ، ّدر  نیلفاس  لفسا  هب  نطاب  و 
. دنشاب هدروآ  نامیا  صاخ  ای  ّماع  تعیب  اب  هک  یناسک  رگم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ 

هب ار  نانآ  ام  ینعی ، تسا ،) هّیولو  ّتین  زا  لصاح  هتـسیاش  رادرک  حـلاص  لمع  هک   ) تشذـگ تراـبع  نیا  ناـیب  رّرکم  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو 
. مینکیمن ّدر  نیلفاس  لفسا 

لّوا زا  هک  روطنامه  نینمؤم  اریز  دنتسه ، تّنم  نودب  رجا  ای  عوطقم  ریغ  راد و  هلابند  ارجا  ياراد  نانآ  هکنآ  ببس  هب  ٍنُونْمَم  ُْریَغ  ٌرْجَأ  ْمُهَلَف 
582 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  رخآ  ات  زین  نطاب  بسح  رب  دنتسه  ّومن  رد  تروص  بسح  رب  یکدوک 

رب نانآ  رثکا  دنتـسه  ّومن  رد  نطاب  بسح  رب  هک  روطنامه  دنکیمن و  مک  يزیچ  نانآ  نامیا  زا  رمع  يدایز  دنتـسه و  دـشر  ّومن و  رد  رمع 
. دنشابیم توارط  یباداش و  دایدزا  رد  رمع  رخآ  ات  رهاظ  بسح 

بذاک وگغورد و  ار  وا  درک و  غورد  رب  لمح  ار  وا  ینعی  هبّذـک ،»  » درک و راکنا  ار  نآ  ینعی  لیعفت ، باب  زا  رمـألاب  بّذـک  َُکبِّذَُـکی  اـمَف 
بذاـک اـی  دـهدیم ، رارق  بذاـک  ار  وـت  اـی  دـنکیم ، راداو  ار  وـت  يزیچ  هچ  هک  تسا  نـیا  هـیآ  ياـنعم  درمـش و  بذاـک  ار  وا  داد و  رارق 

. درمشیم
هیلع ّیلع  تیالو  هب  ای  یتسه ، نآ  رب  وت  هک  نید  نیا  ببـس  هب  ینعی  ازج ، رـشح و  هب  ِنیِّدـلِاب  سوسحم ، دوهـشم و  لـیلد  نیا  زا  دـعب  ُدـَْعب 

. تسا ّماع  باطخ  ای  هیانک  روطب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  صوصخم  باطخ  مالّسلا و 
نیرتهب نیرتدیدش و  شنیرفآ  ماکحتـسا  ناقتا و  رد  ای  تسا ، ناگدننک  مکح  نیرتهب  شمکح  رد  دـنوادخ  َنیِمِکاْحلا  ِمَکْحَِأب  ُهَّللا  َْسَیل  َأ 

نیرتنقتم عنـص  رظن  زا  نیرتهب و  مکح  رظن  زا  دنوادخ  هک  ینکیم  ادیپ  نیقی  ینکفا  رظن  ناسنا  تریـس  تروص و  هب  وت  رگا  ینعی ، تسا ،
. تسا

ناریح لـقع  ناـبحاص  هک  يوـحن  هب  هدرب  راـک  هب  ار  نیرخآ  عنـص و  قیاـقد  نآ  رد  هک  ار  شاهتخاـس  هدـیرفآ و  دـشاب  نینچ  هک  یـسک  و 
شدوخ ياهتخاس  داب ، لقاع  رگا  عناص  نیرتکچوک  نیرتنییاپ و  اریز  دنکیمن ، لطاب  ار  نآ  تیاغ  نودب  دراذـگیمن و  لمهم  دـناهدنام ،

. دنکیمن لطاب  هدیاف  نودب  ار 
583 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

583 ص :  قلعلا .....  ةروس 

هراشا

. دننادیم هیآ  هدزون  ار  نآ  یضعب  تسا و  هیآ  تسیب  رب  لمتشم  تسا و  یّکم  هروس  نیا 

583 ص :  ات 19 ..... ] تایآ 1  (: 96  ) قلعلا هروس  ]
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هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ِمَلَْقلِاب َمَّلَع  يِذَّلا  ( 3  ) ُمَرْکَْألا َکُّبَر  َو  ْأَْرقا  ( 2  ) ٍقَلَع ْنِم  َناْسنِْإلا  َقَلَخ  ( 1  ) َقَلَخ يِذَّلا  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْأَْرقا 

(9  ) یْهنَی يِذَّلا  َْتیَأَر  َأ  ( 8  ) یعْجُّرلا َکِّبَر  یلِإ  َّنِإ  ( 7  ) ینْغَتْسا ُهآَر  ْنَأ  ( 6  ) یغْطََیل َناْسنِْإلا  َّنِإ  َّالَک  ( 5  ) ْمَْلعَی َْمل  ام  َناْسنِْإلا  َمَّلَع 
يرَی َهَّللا  َّنَأـِب  ْمَْلعَی  َْمل  َأ  ( 13  ) یَّلََوت َو  َبَّذَـک  ْنِإ  َْتیَأَر  َأ  ( 12  ) يْوقَّتلاـِب َرَمَأ  َْوأ  ( 11  ) يدُْـهلا یَلَع  َناـک  ْنِإ  َْتیَأَر  َأ  ( 10  ) یَّلَـص اذِإ  ًاْدبَع 

(14)
ْبِرَْتقا ْدُجْـسا َو  َو  ُهْعُِطت  َّـالَک ال  ( 18  ) َۀَِینابَّزلا ُعْدَنَس  ( 17  ) ُهَیِدان ُعْدَْـیلَف  ( 16  ) ٍۀَئِطاخ ٍَۀبِذاک  ٍۀَیِـصان  ( 15  ) ِۀَیِـصاَّنلِاب ًاعَفْـسََنل  ِهَْتنَی  َْمل  ِْنَئل  َّالَک 

(19)

583 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. تسا هدیرفآ  هک  تراگدرورپ  مان  هب  ناوخب 

. تسا هدیرفآ  هتسب  نوخ  سپس ] هفطن و   ] زا ار  ناسنا  هک 
. تسا یمارگ  سب  وت  راگدرورپ  ناوخب و 

. داد شزومآ  ار ] ناسنا  تباتک  و   ] ملق اب  هک  نامه 
. تخومآ تسنادیمن . هک  ار  يزیچ  یناسنا  هب 

. دروآرب نایغط  هب  رس  ناسنا  نامگیب  تسین ، نینچ 
. دنیب رگناوت ] و   ] زاینیب ار  دوخ  هک  نیا  زا 

. تسوت راگدرورپ  يوس  هب  تشگزاب  انامه 
. درادیم زاب  هک  ار  یسک  ياهتسیرگن  ایآ 

. دزیخرب زامن  هب  هک  ار  ياهدنب 
. دشاب تیاده  قیرط  رب  وا ] وریپ  ربمایپ و   ] رگا هک  ياهدیشیدنا  ایآ 

[ تسا قح  رب   ] دنک يراگزیهرپ  هب  رما  ای 
[. دزاس دوبان  ار  دوخ  طقف   ] دباترب يور  دنک و  هشیپ  راکنا  رگا  هک  ياهدیشیدنا  ایآ 

؟ دنیبیم ار ] زیچ  همه   ] دنوادخ انامه  هک  دنادیمن  ایآ 
یناشیپ يوم  درادن ، رب  تسد  راک  نآ  زا  رگا  اشاح ،

584 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. میریگب یتخس  هب  ار  وا 

. ار هشیپ  اطخ  نزغورد  یناشیپ  يوم 
. دناوخب کمک ] هب   ] ار شناسلجم  مه  هناحوبذم ] سپ 

. میناوخارف ار  خزود  نانابشتآ  زین  ام 
. يوجب بّرقت  رب و  هدجس  نکم و  يوریپ  وا  زا  اشاح ،
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584 ص :  ریسفت ..... 

هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رب  هک  تسا  ياهروس  نیلّوا  هروس  نیا  هک  هدش  دراو  هّصاخ  هّماع و  قیرط  زا  رابخا  رتشیب  رد  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْأَْرقا 
لزان هک  يزیچ  نیلّوا  هدش و  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رب  لیئربج  هک  هدوب  يزور  نیلّوا  رد  هروس  نیا  تسا و  هدش  لزان  هلآ 

. هدوب هروس  نیا  لّوا  زا  هیآ  جنپ  هدش 
ار باتکلا » ۀحتاف   » يهروس یضعب  تسا ، رثّدم  يهروس  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رب  هک  ياهروس  نیلّوا  دناهتفگ : یضعب 

. دناهتفگ
زا هکنآ  زا  دعب  يدناوخیم و  تدوخ  نیا  زا  لبق  وت  تسا : نیا  هیآ  يانعم  تسا و  هناعتـسا  ای  تّیببـس  يارب  َکِّبَر » ِمْسِاب   » رد ءاب »  » ظفل اّما 

لئاق لعاف و  یتشگ و  قلخ  رد  ّقح  يهدننیب  دهاشم و  يدش  هدنادرگزاب  قلخ  يوس  هب  یتشگ و  یقاب  انف  زا  دعب  هدش و  یناف  تدوخ  سفن 
. ندوخ ببس  هب  هن  يدش  ّقح  ببس  هب  يراق  و 

ّقح طئاسو  زا  هک  ار  هچنآ  دنناوخیم و  وت  رب  ادخ  ناگتشرف  هک  ار  هچنآ  لاثم و  عیابط و  ياهحول  رد  ار  ادخ  ياههتشون  تابوتکم و  سپ 
. تدوخ مان  هب  هن  ناوخب  تراگدرورپ  مان  هب  یتشگرب  قلخ  هب  هکنآ  زا  سپ  ناوخب  يونشیم ،

ار ایـشا  يامـسا  انف  زا  لبق  رگا  ینعی ، ناوخب ، ار  تراـگدرورپ  ماـن  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  تسا و  هدـیاز  ءاـب »  » ظـفل دـناهتفگ : یـضعب 
ار  ادخ  ءامسا  زج  نیا  زا  دعب  وت  نوچ  یناوخب ، ار  تراگدرورپ  مسا  تسا  هتسیاش  اقب  زا  دعب  يدناوخیم 
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. ینیبیمن ار  ایشا  يامسا  ینیبیمن و 

قولخم هک  تهج  نآ  زا  قولخم  ماوق  نوچ  ینیبیمن و  دنتـسه  قوـلخم  هک  تهج  نآ  زا  قوـلخم  زج  ار  ایـشا  عوـجر  زا  دـعب  َقَـلَخ  يِذَّلا 
. دشابیم قلاخ  هب  تسا 

يزیچ تسا  قلاخ  هک  هّللا  مسا  زج  وت  رظن  رد  سپ  تسین  يزیچ  قلاخ  تّینانا  تّیئیـش و  زج  یتّیناـنا  ّتیئیـش و  ّتیثیح  نآ  زا  قولخم  هکلب 
قلخ يهلیسو  هب  وا  ندوب  عناص  ییوکین  یبوخ و  وا و  تمکح  قیاقد  وا و  عنـص  ناقتا  یلاعت و  يادخ  ّتیقلاخ  روهظ  نوچ  درادن و  دوجو 

. تسا سوکعم  ریس  قیرط  هب  ناسنا  داوم  نیرتتسپ  هب  وا  قلخ  وا و  رما  رد  ای  وا  قلخ  رد  شلامک  ماقم  زا  ریس  ناسنا و 
ظیلغ نوخ  ای  خرـس  نوخ  ای  قلطم  وحن  هب  نوخ  يانعم  هب  مال  نیع و  تکرح  اب  قلع »  » ظفل ٍقَلَع  ْنِم  َناْسنِْإلا  َقَلَخ  دومرف : یلاعت  يادخ  اذل 

. تسا بسانم  اجنیا  رد  یناعم  نیا  يهمه  دشاب و  هدیبسچ  تسد  هب  هک  تسا  لگ  يانعم  هب  تسا و  دماج  نوخ  ای 
هلمج ای  تسا ، نآ  دیکأت  ای  ّلک ، زا  ّلک  لدب  تروص  هب  ای  ّلک  زا  ضعب  لدب  تروص  هب  تسا  قلخ »  » زا لدـب  ناسنإلا » قلخ   » يهلمج ْأَْرقا 

: هدش هتفگ  ییوگ  تسا ، رّدقم  لاؤس  باوج  نآ  تسا و  مّود  أرقا »  » لوعفم ای  دشابیم ، رّدقم  لاؤس  باوج  تسا و  نآ  ریسفت  فنأتـسم و 
؟ مناوخب هچ 

«. قلع نم  ناسنإلا  قلخ  : » ناوخب دومرف : سپ 
يدب دوشیم و  لّمحتم  زجع  نودـب  دـنکیم و  اطع  ضرغ  ضوع و  نودـب  هک  تسا  دنمتواخـس  يانعم  هب  میرک  ظفل  هک  ُمَرْکَْألا  َکُّبَر  َو 

ربخ نآ  دشاب و  هدیسر  رخآ  تیاهن و  هب  فصو  نیا  رد  هک  تسا  یـسک  مارکألا »  » دزاسیمن و رهاظ  وا  هجو  تروص و  رد  ار  هدننک  يدب 
دشابیم . نآ  فصو  ای  ّکبر »  » ظفل
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هب دـنراد  نآ  هب  جایتحا  هک  ار  هچنآ  عیمج  ینعی  ار ، یلاع  مـالقا  ياوس  اـم  عیمج  اـی  تخومآ ، ملق  اـب  ار  ّطـخ  ناـسنا  هب  ِمَلَْقلاـِب  َمَّلَع  يِذَّلا 

اجنآ ات  درک  داجیا  ار  یعیبط  ملق  ساسحا  ناسنا  رد  ای  داد  ماجنا  هیلاع  مالقا  طّسوت  هب  ار  يروعش  میلعت  ای  داد ، دای  يدوجو  میلعت  تروص 
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هیلاع مالقا  هک  درک  ساسحا  ناسنا  تخیگنارب و  ار  هیلاـع  مـالقا  هب  ساـسحا  ناـسنا  رد  اـی  تشگ ، لـصاح  طوطخ  عاونا  وا  طّـسوت  هب  هک 
. دشاب دوخ  دوجو  رد  نانآ  هب  ندیسر  نانآ و  هب  هّبشت  بلط  هک  دش  ثعاب  نیمه  دنانیتسخن و  ياهّتلع 

تسا و يدوجو  میلعت  ملق  هب  میلعت  زا  دوصقم  تسا و  رّدقم  لاؤس  باوج  فنأتـسم و  ای  دـیکأت  ای  لدـب  هلمج  نیا  ْمَْلعَی  َْمل  ام  َناْسنِْإلا  َمَّلَع 
اب ناسنا  هک  ار  هچنآ  تخومآ  يروعش  میلعت  اب  ینعی ، تسا ، يروعش  میلعت  دنادیمن  هک  ار  هچنآ  میلعت  ینعی  ملعی ، مل  ام  میلعت  زا  دوصقم 

. دشاب هتشاد  ّماع  يانعم  ود  ره  تسا  نکمم  تخومآیمن و  تسنادیمن و  يدوجو  میلعت 
، تسنادیمن هک  ار  هچنآ  ناـسنا  هب  هک  مرکا  راـگدرورپ  رگا  هدـش : هتفگ  هک  ییوـگ  تسا ، رّدـقم  لاؤـس  باوـج  تسا و  عـنم  عدر و  اَّلَک 

زاینیب ینغتـسم و  ملع  تهج  زا  لّوا  زا  ات  تخوماین  دنتـسنادیمن  هک  ار  هچنآ  عیمج  ناـشرمع  لّوا  زا  اـهناسنا  عیمج  هب  ارچ  سپ  تخومآ 
: هک رادهگن  ار  دوخ  وزرآ  نیا  زا  تساوخرد و  نیا  زا  دومرف  دنشاب ،

. دنیبب زاینیب  ار  دوخ  نوچ  دزرویم  یشکرس  ناسنا  یعْجُّرلا  َکِّبَر  یلِإ  َّنِإ  ینْغَتْسا  ُهآَر  ْنَأ  یغْطََیل  َناْسنِْإلا  َّنِإ 
. تسوت راگدرورپ  يوس  هب  وت  تشگزاب  هّتبلا 

سپ دشاب : هتفگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  ییوگ  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  تسا و  ناسنا  هب  ای  دّـمحم  هب  باطخ  راتفگ  نیا 
نایغط و زا  دعب  ناسنا 
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؟ دنک هچ  یشکرس 

؟ مینک هچ  دّرمت  نایغط و  زا  دعب  ام  هتفگ : ناسنا  هک  ییوگ  ای 
. تسا شیوخ  راگدرورپ  يوس  هب  امش  تشگزاب  دومرف :

منیبب ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  رگا  دوب : هتفگ  وا  نوچ  هدـش ، لزان  لهج  وبأ  يهراب  رد  هیآ  نیا  یَّلَـص  اذِإ  ًادـْبَع  یْهنَی  يِذَّلا  َْتیَأَر  َأ 
دمآ لهج  وبا  دنکیم ، هدجـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دش : هتفگ  وا  هب  سپ  منزیم ، ار  شندرگ  دلامیم ، كاخ  هب  تروص  هک 

يزیچ زا  درکیم و  رود  دوخ  زا  ار  يزیچ  شیاهتـسد  اـب  هک  یلاـح  رد  تشگرب  بقع  هب  دـید  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  اـت  و 
. درکیم زیهرپ 

: تفگ باوج  رد  وا  دش و  لاؤس  لهج  وبا  زا  بلطم  نیا  يهراب  رد 
. دشیم هدید  نآ  رد  زین  ییاهلاب  دوب و  نم  تشحو  بجوم  هک  دوب  شتآ  زا  یلادوگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نم و  نیب 

َرَمَأ َْوأ  « !؟ دـهد ناـمرف  يوـقت  هب  دـشاب و  تیادـه  رب  يْوقَّتلاـِب  َرَمَأ  َْوأ  يدُْـهلا  یَلَع  رازگزاـمن ، نآ  رگا  ینیبیم  هچ  اـیآ  َناـک  ْنِإ  َتـْیَأَر  َأ 
باوج تسا و  یفاک  زامن  زا  يهدـننک  یهن  لاح  يدـب  رد  فصو  ود  زا  کـی  ره  هکنیا  هب  راعـشا  يارب  دروآ  وأ »  » ظـفل نکل  و  يْوقَّتلاـِب »

. تسا فوذحم  طرش 
دراوـم نیا  رد  رارکت  تسا و  مشخ  شهوـکن و  ياـج  ماـقم  نوـچ  تسا ، لّوا  يهلمج  دـیکأت  رارکت و  یلبق  يهلمج  هلمج و  نیا  َتـْیَأَر  َأ 

. بولطم
. دشاب ةالص »  » ای لوسر »  » ای هّللا »  » ظفل تسا  نکمم  ّیلوت »  » و بّذک »  » ظفل قّلعتم  یَّلََوت  َو  َبَّذَک  ْنِإ 

دنادیمن ار  بلطم  نیا  رگا  تسا و  باذع  تمالم و  ّقحتـسم  هبترم  ود  وا  سپ  دـنیبیم  دـنوادخ  هک  دـنادیم  رگا  يرَی  َهَّللا  َّنَِأب  ْمَْلعَی  َْمل  َأ 
تسا . باذع  تمالم و  قحتسم  راب  کی 

588 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. هدرک هک  يراک  زا  تسا  ناسنا  عدر  عنم و  اَّلَک 

ینعی ههجو » مومّسلا  عفس   » تشاذگ و تمالع  ینعی  یئیشلا » عفس  ، » دز ار  وا  دز و  یلیس  وا  هب  ینعی  هعفـس »  » ِۀَیِـصاَّنلِاب ًاعَفْـسََنل  ِهَْتنَی  َْمل  ِْنَئل 
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. دینازوس ار  وا  تروص  یکدنا  مومس 
ار وا  یناشیپ  ینعی ، دشاب ، یناعم  نیا  زا  کی  ره  هب  اجنیا  رد  عفس  هک  تسا  نکمم  دیشک و  تفرگ و  ار  وا  یناشیپ  ینعی  ۀّیـصانب » عفـس   » و

ؤزج نیرتفیرش  یناشیپ  هک  تسا  تهج  نادب  یناشیپ  صاصتخا  مینکیم و  هایس  ار  وا  تروص  ای  میـشکیم ، شتآ  يوس  هب  میریگیم و 
. مینزیم ار  وا  ای  مینکیم ، لیلذ  ار  وا  ای  مینکیم ، يراذگ  تمالع  ار  وا  ای  تسا ، یناشیپ  يهلیسو  هب  لّوا  تروص  روهظ  تسا و  تروص 

. تشذگ هدنبنج  ره  یناشیپ  هب  ذخا  قیقحت  اِهتَیِصاِنب » ٌذِخآ  َوُه  اَّلِإ  ٍۀَّباَد  ْنِم  ام   » يهیآ رد  دوه  يهروس  رد 
. تسا زاجم  یناشیپ  هب  اطخ  غورد و  تبسن  هک  هشیپ ، اطخ  نز و  غورد  یناشیپ  نآ  ٍۀَئِطاخ  ٍَۀبِذاک  ٍۀَیِصان 

یلاح رد  ینکیم  دیدهت  ارم  تفگ : لهج  وبا  دناهتفگ : یـضعب  دیوج و  يرای  دناوخب ، دهاوخب و  ار  وا  هک  سک  ره  زا  هاگنآ  ُهَیِدان  ُعْدَْـیلَف 
. دش لزان  هیآ  نیا  هک  مرتشیب  راصنا  رای و  ثیح  زا  نم  هک 

طرـش و يانعم  هب  تسا و  ود  نآ  دـیدش  سنا و  ّنج و  ياهشکرـس  يانعم  هب  ۀمذرـش »  » دـننام هینبز »  » عمج هینابز »  » ظـفل َۀَِـینابَّزلا  ُعْدَـنَس 
. تسا هدمآ  زین  زابرس 

، دنریگب ار  وا  ات  میناوخیم  ارف  ار  نازابرس  ینعی ، تسا ، زابرس  سیلپ و  يانعم  هب  ای  دیدشت  نون و  ءاز و  يهرسک  اب  ینبز »  » عمج ۀینابز »  » ای
589 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  ام  لباقم  رد  عافد  باذع و  عفد  يارب  ار  شراصنا  رای و  سپ 

. دیناوخب ارف 
. شراگدرورپ تعاط  رد  شمزع  دصق و  نتسکش  زا  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  عنم  اَّلَک 

. دروخب ار  وا  بیرف  دشاب و  لهج  وبا  وریپ  دهاوخب  هک  تسا  یسک  ره  عدر  اّلک »  » تسا و ّماع  باطخ  ای 
. نکن ار  وا  تعاطا  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  بیذکت  رد  ای  زامن ، زا  یهن  رد  ُهْعُِطت  ال 

. شاب لیلذ  تراگدرورپ  هب  تبسن  نک و  هدجس  دوخ  زامن  رد  ناوخب و  زامن  شابن  تحاران  نکن و  انتعا  وا  یهن  هب  ینعی  ْدُجْسا  َو 
تـسا یتقو  دوشیم  کیدزن  شراگدرورپ  هب  هدنب  هک  تقو  نیرتهب  نیرتکیدزن و  نوچ  شاب ، کیدزن  تراگدرورپ  هب  هدجـس  اب  ْبِرَْتقا  َو 

. تسا بجاو  اجنیا  رد  دوجس  دشاب و  هدجس  لاح  رد  هک 
و ةدجّـسلا » مح   » و لـیزنت » ملا   » زا دـنترابع  تسا ، بجاو  اـهنآ  رد  هدجـس  هک  ییاـههروس  «: 1  » تسا هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  زا 

«. ّکبر مساب  أرقا   » و يوه » اذا  مّجنلا  »
باطخ هک  یتروص  رد  تّما  رب  هدجـس  ندرک  بجاو  تسین و  بجاو  تسا و  ّبحتـسم  نآرق  عیمج  رد  هدجـس  دروم  راـهچ  نیا  زا  ریغ  و 

. تسوا زا  ندرک  يوریپ  تّیعبت و  تهج  زا  دشاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  صوصخم 
هتسیاش نآرق  يراق  هک  میدرک  رکذ  رّرکم  هک  تسا  تهج  نادب  هدجس  بابحتـسا  ای  هیآ  نیا  لاثما  تئارق  تهج  هدجـس  ندومن  بجاو  و 

هک دـشابن  یناسک  يهرمز  رد  ات  شدوخ  نابز  هن  دـشاب ، ادـخ  ناـبز  وا  ناـبز  دـشاب و  یناـف  دوخ  هب  لاـعفا  تبـسن  زا  تئارق  نیح  رد  تسا 
یلاعت يادخ 
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 608. رون  ( 1)
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«. ِباتِْکلا َنِم  َوُه  ام  َو  ِباتِْکلا  َنِم  ُهُوبَسْحَِتل  ِباتِْکلِاب  ْمُهَتَنِْسلَأ  َنوُْولَی  : » هدومرف اهنآ  يهراب  رد 
ات دنک  هدجس  هدجس  هب  رما  ندینش  رطاخ  هب  دیامن و  عامتسا  ادخ  بناج  زا  ار  هدجـس  هب  رما  دیاب  سپ  تسادخ  نابز  يراق  نابز  رگا  سپ 

. تسادخ نابز  وا  نابز  دش و  هدینش  وا  دوخ  نابز  زا  هک  دشاب  ادخ  رما  لاثتما 
: مالّسلا هیلع  ّیلع  لاق 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3587 

http://www.ghaemiyeh.com


نیرتالاو تسنابز و  رـس  رب  اـهنت  هک  تسنآ  شناد  نیرتتسپ  ناـکرالا  حراوجلا و  یف  رهظ  اـم  هعفرا  ناـسّللا و  یلع  فقو  اـم  ملعلا  عضوا 
تسنایع دنمشناد  مادنا  رد  هک  هچنآ  شناد 

دوب تسد  رس  رب  هک  دوب ، ملع  نآ  دوب  تسپ  دوب  نابز  رس  هک  یملع 
هّرس ج 21 ص 127 سّدق  ییوخ  يهمالع  ۀعاربلا  جاهنم 

591 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

591 ص :  ردقلا .....  ةروس 

هراشا

. تسا هیآ  شش  رب  لمتشم  نآ  دناهتسناد و  یندم  ارنآ  یضعب  تسا و  یّکم  هروس  نیا 

591 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 97  ) ردقلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ْنِم ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اهِیف  ُحوُّرلا  َو  ُۀَِکئالَْملا  ُلَّزَنَت  ( 3  ) ٍرْهَش ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُۀَْلَیل  ( 2  ) ِرْدَْقلا ُۀَْلَیل  ام  َكارْدَأ  ام  َو  ( 1  ) ِرْدَْقلا ِۀَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ 

(4  ) ٍْرمَأ ِّلُک 
(5  ) ِرْجَْفلا ِعَلْطَم  یَّتَح  َیِه  ٌمالَس 

591 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. میاهدرک لزان  ردق  بش  رد  ار  نآرق ]  ] نآ ام 

؟ تسیچ ردق  بش  یناد  هچ  وت  و 
. تسا يداع ]  ] هام رازه  زا  رتهب  ردق  بش 

. دنیآ دورف  راک  ره  ماجنا  يارب  ناشراگدرورپ  نذا  هب  لیئربج  ناگتشرف و  بش ]  ] نآ رد 
. تسا ناما ] نما و  و   ] تمالس زا  هدنکآ  مد  هدیپس  ندیمد  ات  بش ] نیا  ]

591 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

. میدرک لزان  ار  نآرق  ام  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ 
، ینعی دـهد ، هولج  گرزب  دـیامن و  گرزب  ار  نآ  اـت  دروآ  مهبم  ریمـض و  تروص  هب  ار  نآ  درکن و  رکذ  حیرـص  روط  هب  ار  نآرق »  » ظـفل

. تسا نّیعم  نییعت  نودب  نآرق  هک  دوش  یعّدم 
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. شتروص ثیح  زا  یلاعت  يادخ  ار  نآرق  تسا و  نآ  ندومن  گرزب  میخفت و  فرظ  نییعت  مّلکتم و  ریمض  هب  ندرک  لزان  تبسن  هچنانچ 
يهنیس  نآ  هک  دومرف  لزان  ردق  بش  رد  ِرْدَْقلا  ِۀَْلَیل  ِیف 

592 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنوشیم ناهنپ  نآ  تحت  یناعم  هک  تسا  یظافلا  يدادم و  شوقن  نآ  هک  ردق  بش  رد  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 

592 ص :  ردق ..... » بش  قیقحت  »

، دوعـص رابتعا  هب  دوشیم و  اهبش  یلایل و  هب  ریبعت  لوزن  رابتعا  هب  ناسنا  بتارم  زا  نآ و  ياقب  تّدـم  رابتعا  هب  ملاـع  بتارم  زا  هک  نادـب 
. دوشیم ياهزور  ماّیا و  هب  ریبعت 

نییاپ هک  یـسک  دوریم و  یلاع  بتارم  راونا  يوس  هب  دوشیم و  جراخ  نییاپ  بتارم  ياهیکیرات  تاملظ و  زا  هدـنور  الاب  دـعاص و  اریز 
. دوشیم لخاد  لزان  بتارم  ياهیکیرات  تاملظ و  رد  دیآیم و  نییاپ  یلاع  بتارم  راونا  زا  دراد  رارق  لوزن  سوق  رد  دیآیم و 

اهلاس اههام و  ماّیا ، تاعاس ، هب  ریبعت  هتـسهآ  دنک  روبع  دننکیم و  روبع  هدیـسر و  بتارم  نآ  هب  هک  یناسک  عیرـس  روبع  رابتعا  هب  هچنانچ 
. دوشیم اهلاس  اههام و  هب  ریبعت  لیصفت  رابتعا  هب  اهزور و  اهتعاس و  هب  ریبعت  بتارم  نآ  رد  لامجا  رابتعا  هب  زین  دوشیم و 

عفن اهلجا و  اهيزور و  دوشیم و  يریگهزادنا  ایشا  يهمه  لاثم  ملاع  رد  ردق و  ياراد  تسا  ییاهبش  یلاع  بتارم  يهمه  هک  نادب  زین  و 
ملاع ياهبـش  ریغـص و  ناسنا  نینچمه  تسا و  تّیمها  هزادنا و  ردـق و  ياراد  لاثم  ملاع  نآ  دوشیم و  رّدـقم  ملاع  نآ  رد  همه  اهررـض  و 

هب عبط  ملاع  ياقب  لّصحت و  تسا و  عبط  ملاع  ياهبـش  يارب  حاورا  يهلزنم  هب  اهبـش  نآ  هک  تسا ، یلاع  ياهبش  نامه  رهاـظم  همه  عبط 
تسا . یلاع  ياهبش  نامه  يهلیسو 

593 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رگید هب  تبـسن  يرتدیدش  روهظ  یلاع  ياهبـش  یلایل و  دوشیم  ثعاب  هک  تسا  یتّیـصوصخ  ياراد  عبط  ملاع  ياهبـش  زا  یـضعب  نکیل  و 

ای مکی  تسیب و  ای  مهدزون  ای  نابعش  يهمین  بش  ردق  بش  هک  هدش  دراو  ّکش  ماهبا و  قیرط  هب  فالتخا و  هب  ورنیا  زا  دنشاب  هتـشاد  اهبش 
. تسا هدمآ  زین  روکذم  ياهبش  زا  ریغ  تایاور  رد  تسا و  ناضمر  هام  زا  رخآ  بش  ای  متفه  تسیب و  ای  مّوس  تسیب و 

تسا هّیما  ینب  ملاع  ود  ّنج ) نیطایـش و   ) ملاع ود  نیا  دنتـسین و  ردق  بش  ناشبتارم  يهمه  اب  ّنج  نیطایـش و  ملاع  نینچمه  عبط و  ملاع  و 
ملاـع ود  نیمه  بتارم  زا  هیاـنک  تسین  اـهنآ  رد  ردـق  بش  هک  تسا  هّیما  ینب  هب  بوـسنم  هک  ییاـههام  تسین و  ود  نآ  رد  ردـق  بش  هـک 

. تسا
تموکح هام  رازه  ول  دوشن و  لـصاح  ناـشیارب  يردـق  دنتـسه  ّنج  نیطایـش و  يهلحرم  رد  يراـتخاس  یناور و  رظن  زا  هک  هّیما  ینب  ینعی ،

. دندرگیمن لخاد  رما  ملاع  هب  هدش و  نوریب  عبط  ملاع  زا  دننک 
نکمم بش  نآ  تقیقح  نایب  نوچ  تسا و  ردـق  بش  نداد  هولج  گرزب  میخفت و  يارب  ماهفتـسا  ود  ندروآ  ِرْدَْـقلا  ُۀَْـلَیل  ام  َكارْدَأ  اـم  َو 

: دومرف یلاعت  يادخ  تسین ،
. دشابن ردق  بش  نآ  رد  هک  تسا  بش  رازه  زا  رتهب  ردق  بش  ٍرْهَش  ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُۀَْلَیل 

دنوریم و الاب  وا  ربنم  رب  هّیما  ینب  هک  دید  باوخ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  «: 1  » تسا هدـمآ  هّصاخ  قیرط  زا  يدایز  رابخا  رد 
كانهودنا تحاران و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دننکیم ، هارمگ  دننادرگیمرب و  بقع  هب  تسار  هار  زا  ار  مدرم 

__________________________________________________

نیلقثلا ج 5. رون  ( 1)
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594 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
؟ منیبیم كانهودنا  تحاران و  ار  وت  هک  هدش  هچ  هّللا  لوسر  ای  درک  ضرع  درک و  طوبه  لیئربج  سپ  دش ،

سپ دـننکیم ، هارمگ  ار  مدرم  دـنوریم و  ـالاب  مربنم  رب  نم  زا  دـعب  بش  نیمه  رد  هّیما  ینب  هک  مدـید  باوخ  رد  نم  لـیئربج ، اـی  دومرف :
درک و جورع  نامـسآ  هب  سپ  مدشن ، علّطم  هّیـضق  نیا  رب  نم  دومن  ثوعبم  تلاسر  هب  ّقح  هب  ار  وت  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  تفگ : لیئربج 

مث نینـس  مهانعتم  نإ  تیأرف  أ  : » تفگ دریگب و  سنا  نآ  اـب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  اـت  دروآ  نآرق  زا  ياهیآ  اـت  درکن  گـنرد 
، ِرْدَْقلا ُۀَْـلَیل  ام  َكارْدَأ  ام  َو  ِرْدَْـقلا  ِۀَْـلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  : » درک لزان  ار  هیآ  نیا  و  نوعتمی » اوناک  ام  مهنع  ینغأ  ام  نودـعوی  اوناک  ام  مهءاج 

. تسا هداد  رارق  هّیما  ینب  کلم  هام  رازهکی  زا  رتهب  شربمایپ  يارب  ار  ردق  بش  یلاعت  يادخ  ٍرْهَش » ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُۀَْلَیل 
حالس شندرگ  رب  ادخ  هار  رد  هام  رازه  لیئارـسا  ینب  زا  يدرم  دنتفگ : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  یـضعب  هک  تسا  هدش  تیاور 

رد يزیچ  نینچ  هک  دومن  وزرآ  درک و  بّجعت  تّدـش  هب  عوضوم  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تسا ، هدرک  لـمح  هتخادـنا و 
بش دنوادخ  اذل  يداد ، رارق  نیرتمک  لامعا  رظن  زا  نیرتهاتوک و  رمع  رظن  زا  ارم  تّما  اراگدرورپ ! درک : ضرع  سپ  دشاب ، شدوخ  تّما 
ادـخ هار  رد  ار  حالـس  یلیئارـسا  هک  تسا  هاـم  رازه  زا  رتـهب  ردـق  بش  دومرف : دومن و  اـطع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  هب  ار  ردـق 

«. 1  » ناضمر هام  ره  رد  تمایق  زور  ات  وت  زا  دعب  وت  تّما  يارب  مه  تسا و  رتهب  وت  يارب  مه  تسا ، هتشادرب 
لزان تلهم  اب  ینعی  لّزنت »  » ظفل ُحوُّرلا  َو  ُۀَِکئالَْملا  ُلَّزَنَت 

__________________________________________________

. یفاک لوصا  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  ( 1)
595 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تشذگ تسا ، یناسنا  عونلا  ّبر  وا  هکیالم و  عیمج  زا  مظعا  حور  هکنیا  حور و  نایب  لیئارسا  ینب  يهروس  در  هدش و 
. وا نذا  هزاجا و  ای  راگدرورپ  ملع  هب  بش ، نآ  رد  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اهِیف 

ره رطاخ  هب  ینعی ، هدـش ، هدـناوخ  نآ  رخآ  رد  يهزمه  اب  ءرما » لک  نم   » هتـشگ و رّدـقم  بش  نآ  رد  هک  يرما  ره  رطاـخ  هب  ٍْرمَأ  ِّلُـک  ْنِم 
« لّزنت  » هب قّلعتم  هک  تسا  نیا  رهاظ  دـشابیم و  یه » مالـس   » هب قّلعتم  رما » ّلک  نم  ، » دـناهتفگ یـضعب  شّرـش و  ای  شریخ  تهج  زا  ناسنا 

هچنانچ زاجم  قیرط  هب  تسا  ّتیحت  ای  تسا ، تفآ  ّرش و  ره  زا  تمالس  بش  نآ  هک  تسا  نیا  ِرْجَْفلا  ِعَلْطَم  یَّتَح  َیِه  ٌمالَـس  يانعم  تسا و 
ام لّوا  نم  یمالس  یحور  یتکئالم و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ای  کیلع  مّلسی  «: » 1  » دیوگیم هک  هدش  دراو  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  زا 

. ددرگ علاط  رجف  ات  دوشیم  هتفگ  ّتیحت  هلیسو  نادب  ماما  هب  هک  تسا  یتّیحت  نیا  هتفگ ، یّمق  و  رجفلا » علطم  یلا  نوطبهی 
درـس اـمرگ  رد  دوشیم و  مرگ  داـب  امرـس  رد  تسا و  كاـپ  ّبیط و  نآ  داـب  هک  تسا  نیا  ردـق  بش  تمـالع  هک  تسا  يرگید  ربخ  رد  و 

. دوشیم
. تسین عاعش  ياراد  هک  دنکیم  عولط  بش  نآ  حبص  رد  دیشروخ  درس و  هن  تسا و  مرگ  هن  تسا : يرگید  تیاور  رد  و 

__________________________________________________

.641 نیلقثلا ج 5 ص 642 - رون  ریسفت  یفاک - لوصا  ( 1)
596 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

596 ص :  ۀنّیبلا .....  ةروس 

هراشا
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. تسا هیآ  تشه  ياراد  تسا و  یّکم  دناهتفگ  یضعب  تسا و  یندم  هروس  نیا 

596 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 98  ) ۀنیبلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ٌۀَمِّیَق ٌُبتُک  اهِیف  ( 2  ) ًةَرَّهَطُم ًافُحُص  اُوْلتَی  ِهَّللا  َنِم  ٌلوُسَر  ( 1  ) ُۀَنِّیَْبلا ُمُهَِیتَْأت  یَّتَح  َنیِّکَْفنُم  َنیِکِرْشُْملا  َو  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِنُکَی  َْمل 

(4  ) ُۀَنِّیَْبلا ُمُْهتَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  َّالِإ  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َقَّرَفَت  ام  َو  ( 3)
ِلْهَأ ْنِم  اوُرَفَک  َنـیِذَّلا  َّنِإ  ( 5  ) ِۀَـمِّیَْقلا ُنیِد  َِکلذ  َو  َةاکَّزلا  اُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  اوُمیُِقی  َو  َءافَنُح  َنیِّدـلا  َُهل  َنیِِـصلُْخم  َهَّللا  اوُدـُبْعَِیل  َّالِإ  اوُِرمُأ  ام  َو 

(7  ) ِۀَّیِرَْبلا ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 6  ) ِۀَّیِرَْبلا ُّرَش  ْمُه  َِکئلوُأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  َمَّنَهَج  ِران  ِیف  َنیِکِرْشُْملا  َو  ِباتِْکلا 
(8  ) ُهَّبَر َیِشَخ  ْنَِمل  َِکلذ  ُْهنَع  اوُضَر  َو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍنْدَع  ُتاَّنَج  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ْمُهُؤازَج 

596 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
: دمآ ادیوه  تّجح  ناشیا  رب  هکنآ  ات  دندوبن ، رادرب  تسد  ناکرشم ، باتک و  لها  نایم  زا  نارفاک 

. دناوخیم ینامسآ ]  ] كاپ ياههفیحص  نانآ ] رب   ] هک دنوادخ  يوس  زا  يربمایپ 
. تسه يراوتسا  ياههتشون  اهنآ  رد  هک 

. دمآ ادیوه  تّجح  ناشیا  رب  هکنآ  زا  دعب  رگم  دندرکن ، هشیپ  هقرفت  باتک  لها  و 
هتفاین نامرف  نیا  زج  و 

597 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نید نیا  و  دـنزادرپب ، ار  تاکز  دـنراد و  اپ  رب  ار  زامن  دـنراد و  صلاخ  وا  يارب  ار  دوخ  نید  هنانیدـکاپ  دنتـسرپب و  ار  دـنوادخ  هک  دـندوب 

. تسا راوتسا 
. دنناگدیرفآ نیرتدب  دوخ  هک  دننانیا  دننآ ، رد  هنادواج  هک  دنمّنهج  شتآ  رد  ناکرشم  باتک و  لها  نایم  زا  نارفاک 

. دنناگدیرفآ نیرتهب  دوخ  هک  دننانیا  دناهدرک ، هتسیاش  ياهراک  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک 
زا دنوادخ  مه  دـننآ ، رد  هنادواج  تسا و  يراج  نآ  تسدورف  زا  نارابیوج  هک  تسا  ندـع  ياهتـشهب  ناشراگدرورپ  دزن  رد  نانآ  شاداپ 

. دسرتب شراگدرورپ  زا  هک  تسا  یسک  نآ  زا  نیا  دندونشخ ، وا  زا  نانآ  مه  تسا و  دونشخ  ناشیا 

597 ص :  ریسفت ..... 

. دنتسه مسا  نیا  هب  فورعم  نانآ  هک  يراصن  دوهی و  َو  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِنُکَی  َْمل 
ار ادخ  هار  نید و  نانآ  نوچ  دناهدش ، هدیمان  رفاک  باتک  لها  نیکرشم و  فانصا  زا  نانآ  هریغ  اهتسرپتب و  ای  اهتسرپتب ، َنیِکِرْشُْملا 

. دشاب هدومن  دیحوت  هب  رارقا  هچ  رگا  دناهدیناشوپ . شتافص  بسح  رب  ار  ّقح  دناهدیناشوپ و 
ّکفنم ای  دناهدرک ، عامتجا  لطاب  رب  نانآ  يهمه  هکلب  دندوبن ، لطاب  رب  یـضعب  ّقح و  رب  یـضعب  ینعی ، دندوبن ، قّرفتم  هدنکارپ و  َنیِّکَْفنُم 
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ّقح زا  دمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تقو  ره  هک  دندوب  هداد  هدـعو  هچ  دـندوبن ، شیوخ  يهدـعو  زا  ّکفنم  ای  دـندشن ، دوخ  نید  زا 
. دندوبن کفنم  نیهارب  ججح و  زا  ای  وا  تلاسر  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  رارقا  زا  ای  دننک ، يوریپ 

هب تبـسن  مهیتأت »  » ظفل ندروآ  عراضم  و  تسوا . تازجعم  ای  وا  تلاسر  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  هنّیب  زا  دوصقم  ُۀَـنِّیَْبلا  ُمُهَِیتَْأت  یَّتَح 
. تسا یضام  تقیقح  رد  هن  رگ  دشابیم و  نکی » مل   » ادخ لوق 

598 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
نآ ربخ  هک  تسا  ادتبم  ای  فوذحم ، يادتبم  ربخ  لوسر »  » ظفل ای  لامتـشا  لدب  ای  ّلک ، لدب  تروص  هب  تسا  هنّیب »  » زا لدب  ِهَّللا  َنِم  ٌلوُسَر 

. دشابیم اُوْلتَی  یلاعت  يادخ  لوق  نآ  ربخ  هک  تسادتبم  ای  تسا  فوذحم 
بتک زا  هتشذگ  ینامسآ  ياهباتک  ای  نشور ، ياهلد  رینتسم و  ياههنیـس  ای  دنلب ، مالقا  یلاع و  حاولا  فحـص »  » زا دوصقم  ًةَرَّهَطُم  ًافُحُص 

سامت زا  رّهطم  نینچمه  دـناهزیکاپ و  كاپ و  نآ  تابالقنا  صیاقن و  هّدام و  لیدـبت و  رییغت و  زا  اـهنیا  يهمه  دـشابیم و  هتـشذگ  ياـیبنا 
. تسنانآ لطاب  نتفای  هار  رارشا و  تسد 

هک ار  یسک  ره  دنکیم  تسار  تسا و  هدننک  تسار  ای  تسین ، یجک  هنوگ  چیه  نآ  رد  هک  میقتـسم  تسار و  ياههتـشون  ٌۀَمِّیَق  ٌُبتُک  اهِیف 
نآ هب  هک  ار  یناسک  روما  يهمه  دنکیم  تیافک  تسا و  هدننک  تیافک  ای  تسین ، نآ  رد  یفارحنا  هک  تسا  لدتعم  ای  دوش ، نآ  هب  لصّتم 

. دیامن لّسوت 
نآ هب  دـنک و  ّربدـت  نآ  رد  سک  ره  يارب  هک  دراد  دوجو  یبلاـق  یبلق و  مولع  عیمج  نآ  رد  هک  تسا  نآرق  هرّهطم  فحـص  زا  دوصقم  اـی 

. تسا هدننک  تیافک  دیامن ، لّسوت 
. دنتفاین هقرفت  دش  رکذ  اقباس  هک  هچنآ  رد  باتک  لها  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َقَّرَفَت  ام  َو 

رگم دندشن  قّرفتم  هدنکارپ و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  قیدصت  زا  ای  ناشعامتجا  ای  ناشنید ، زا  دعب  رگم  ُۀَنِّیَْبلا  ُمُْهتَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  اَّلِإ 
یقاب شنید  رب  یـضعب  دندومن و  بیذکت  یـضعب  دندرک و  قیدـصت  نانآ  زا  یـضعب  هک  هنوگ  نیدـب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  زا  دـعب 

دندرک . كرت  ار  ناشنید  یضعب  دندنام و 
599 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هک دننک  شتـسرپ  صالخا  اب  ار  ادخ  هکنیا  زج  دندشن ، يزیچ  هب  رومأم  نانآ  هک  یلاح  رد  َنیِّدـلا  َُهل  َنیِِـصلُْخم  َهَّللا  اوُدـُبْعَِیل  اَّلِإ  اوُِرمُأ  ام  َو 
. تسا دارم  نید 

. دشاب میهاربا  نید  رب  ای  دنک ، ّجح  هک  یسک  ره  رب  دشاب و  تباث  نآ  رب  هک  مالسا  هب  لیم  حیحص و  ینعی  فینح »  » َءافَنُح
يایبنا ناسل  رد  باتک  لها  هب  هک  دـش  رکذ  تاکز ، نداد  زاـمن و  يهماـقا  ناـیب  رد  هرقب  يهروس  لّوا  رد  َةاـکَّزلا  اُوتُْؤی  َو  َةـالَّصلا  اوُمیُِقی  َو 

نآ هک  زامن  يهماقا  هب  دندوب  رومأم  زین  دندشن و  رما  تسا  أدبم  بجاو و  دیحوت  مزلتـسم  هک  تدابع  دیحوت  هب  زج  ناشیاهباتک  رد  دوخ و 
نیمه هب  زج  ار  اـهنآ  زین  وت  تسا و  تلیذر  یتـسپ و  ره  زا  ریهطت  نآ  هک  تاـکز  ياـتیا  هب  تساهتلـصخ و  يهدـننک  بلج  نید و  نوتس 

؟ هدش فالتخا  وت  بیذکت  قیدصت و  رد  هک  هدش  هچ  نانآ  هب  سپ  ینکیمن ، رما  روما 
. تاکز نداد  زامن و  يهماقا  أدبم و  دیحوت  تدابع و  دیحوت  َِکلذ  َو 

. تسا تسرد  ياهباتک  نید  ِۀَمِّیَْقلا  ُنیِد 
. دنتسه ادخ  رما  هب  مئاق  هک  تسا  یموق  نید  ینعی ، تسا ، مئاق »  » عمج همّیق »  » ظفل دناهتفگ : یضعب 

هب ای  وا ، لوسر  يهراب  رد  یلاعت  يادـخ  رما  هب  ای  وا ، باتک  هب  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  هب  دـندش  رفاک  هک  ییاهنآ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
. اههدننک فالتخا  لاح  زا  تسا  رّدقم  لاؤس  هلمج  نیا  تیالو و 

اوُرَفَک » َنیِذَّلا   » رب فطع  هلمج  نیا  ِۀَّیِرَْبلا  ُّرَش  ْمُه  َِکئلوُأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  َمَّنَهَج  ِران  ِیف  َنیِکِرْشُْملا  َو  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم 
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600 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دنقلخ نیرتدب  نانآ  دنخزود و  رد  هشیمه  نیکرشم  هچ  باتک  لها  هچ  نانآ  یگمه  هک  دشابیم  ِباتِْکلا » ِلْهَأ   » ای

ًادـَبَأ اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍنْدَـع  ُتاَّنَج  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ْمُهُؤازَج  ِۀَّیِرَْبلا  ُْریَخ  ْمُه  َکـِئلوُأ  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
يراج اهرهن  نآ  ریز  رد  هک  تسا  تشهب  ناششاداپ  هک  دنقلخ  نیرتهب  ناراک  هتسیاش  ناگدنروآ و  نامیا  ُْهنَع و  اوُضَر  َو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر 

نانج رخآ  ناوضر  ّتنج  هچنانچ  تسا ، یناسنا  سفن  تاماقم  نیرخآ  اضر  ماقم  دندونـشخ و  ادخ  زا  نانآ  یـضار و  نانآ  زا  ادخ  تسا و 
. تسا

دوشیمن قّقحم  هک  ّبح ، فوخ و  طالتخا  جازتما و  زا  لصاح  تسا  یتلاح  تیشخ  هک  تشذگ  بلطم  نیا  رّرکم  ُهَّبَر  َیِـشَخ  ْنَِمل  َِکلذ 
یلاعت يادخ  اذل  هتـشاد و  دوجو  وا  هب  تبـسن  تّیبوبحم  هک  روطنامه  هدـش  لصاح  تیـشخ  وا  زا  هک  یـسک  تخانـش  ملع و  زا  دـعب  رگم 

وا يارب  تّبحم  نوچ  دـسرتیمن ، وا  زا  دـشاب  هتـشادن  ادـخ  هب  تفرعم  ملع و  هک  یـسک  ینعی  ُءامَلُْعلا » ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا  یَـشْخَی  اـمَّنِإ  : » دومرف
. دوشیمن لصاح 

601 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

601 ص :  ۀلزلّزلا .....  ةروس 

هراشا

. تسا یّکم  دناهتفگ : یضعب  یندم و  هیآ ، هن  رب  لمتشم  هروس  نیا 

601 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 99  ) ۀلزلزلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) اهَرابْخَأ ُثِّدَُحت  ٍِذئَمْوَی  ( 3  ) اَهل ام  ُناْسنِْإلا  َلاق  َو  ( 2  ) اَهلاْقثَأ ُضْرَْألا  ِتَجَرْخَأ  َو  ( 1  ) اَهلاْزلِز ُضْرَْألا  َِتلِْزلُز  اذِإ 

ارَـش ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ( 7  ) ُهَرَی ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَـمْعَی  ْنَمَف  ( 6  ) ْمَُهلامْعَأ اْوَُرِیل  ًاتاتْـشَأ  ُساَّنلا  ُرُدْصَی  ٍِذئَمْوَی  ( 5  ) اَهل یحْوَأ  َکَّبَر  َّنَأـِب 
(8  ) ُهَرَی

601 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. دوش هدنازرل  شا  نیسپاو ] ي   ] هلزلز هب  نیمز  هک  هگنآ 

. دزیر نوریب  ار  شیاهراب  نیمز  و 
؟ دوشیم هچ  ار  نآ  دیوگ  ناسنا  و 

. دیوگ زاب  ار  ناشیاهزار  زور  نینچ  رد 
. تسا هداتسرف  ماهلا  وا  هب  شراگدرورپ  هکنآ  زا 

. دننایامنب نانآ  هب  ار  ناشیاهراک  لصاح ] هجیتن و   ] ات دندرگزاب  هورگ  هورگ  اهناسنا  زور  نینچ  رد 
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. دنیبیم ار  نآ  شاداپ ] ، ] دشاب هداد  ماجنا  ریخ  لمع  ياهّرذ  گنسمه  سک  ره  سپ 
. دنیبیم ار  نآ  رفیک ] ، ] دشاب هداد  ماجنا  تسیاشان  لمع  ياهّرذ  گنسمه  سک  ره  و 

601 ص :  ریسفت ..... 

. دشاب تمایق  لاح  بسانم  هک  یلازلز  ای  يربک ، ای  يرغص  تمایق  لازلز  نآ  دوهعم و  لازلز  اَهلاْزلِز  ُضْرَْألا  َِتلِْزلُز  اذِإ 
ماع يهلزلز  نآ  تسا و  تمایق  هب  طیحم  هک  تسا  ياهلزلز  نآ  و 

602 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دوشیم داجیا  یمیظع  يهلزلز  هدش ، لزلزتم  ندب  نیمز  راضتحا  ماگنه  نوچ  دوشیمن ، قّقحم  تمایق  رد  زج  هک  تسا 

رد ای  ریبک  ملاع  نیمز  رد  هک  تسا  ییاهدادعتـسا  اوق و  حاورا و  اوق و  زا  ترابع  نیمز  ياهینیگنـس  لاـقثا و  اـَهلاْقثَأ  ُضْرَأـْلا  ِتَجَرْخَأ  َو 
جراخ ار  ناهن  ياهدادعتـسا  دوجوم و  تاّیلعف  زا  تسه  نآ  رد  هک  هچنآ  عیمج  گرم ، ماگنه  ندـب  نیمز  نوچ  ناهنپ ، نومکم و  اهندـب 

. دوشیم رهاظ  ریبک  ملاع  رد  اهیناهنپ  تانومکم و  عیمج  ماگنه  نیا  رد  دزاسیم و 
: دیوگیم دنکیم ، لازلز  زا  بّجعت  هک  یلاح  رد  تسا  لازلز  هب  رظان  ای  هدش ، عقاو  لازلز  رد  هک  یناسنا  اَهل  ام  ُناْسنِْإلا  َلاق  َو 

نیمز متـسه و  ناسنا  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هدـش !؟ هچ  اهَرابْخَأ  ُثِّدَُـحت  ٍذـِئَمْوَی 
«. 1  » دنکیم وگزاب  نم  هب  ار  شرابخا 

رابخا دومرف : تسا ، ملعا  شلوسر  ادخ و  دنتفگ : تسیچ ؟ نیمز  رابخا  دینادیم  ایآ  دومرف : هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا 
نیا سپ  هدرک . لمع  ناـنچ  نینچ و  دـیوگیم : نیمز  دـهدیم ، یهاوگ  نیمز  يور  رد  نز  درم و  ره  لاـمعا  هراـب  رد  هک  تسا  نیا  نیمز 

«. 2  » نیمز رابخا  تسا 
. يرغص تمایق  زور  رد  ٍِذئَمْوَی  هکیالم  طّسوت  یحو  ای  ماهلا ، یحو  تروص  هب  دنکیم ، یحو  نیمز  هب  تراگدرورپ  اَهل  یحْوَأ  َکَّبَر  َّنَِأب 

زا مدرم  دارفا  يربک  تمایق  زور  رد  ای  دنیآیم ، نوریب  شدوخ  ياهّلحم  دقارم و  زا  ریغص  ملاع  رد  یناسنا  كرادم  اوق و  ُساَّنلا  ُرُدْصَی 
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5. رون  نایبلا  عمجم  ( 2 ، 1)
603 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنیآیم نوریب  ناشیاهاج  ناشیاهربق و 
. دنوشیم رادومن  تواقش ، تداعس و  رد  ناشتاجرد  بتارم و  بسح  رب  دّدعتم  فوفص  رد  قّرفتم  هدنکارپ و  ًاتاتْشَأ 

لمع زا  هدننک  لمع  هک  تشذگ  رّرکم  هدش و  هدناوخ  نآ  يهّمـض  ءای و  يهحتف  اب  اوریل »  » ظفل دنرگنب  ار  ناشیاهرادرک  ات  ْمَُهلامْعَأ  اْوَُرِیل 
يرگید تروص  دـنیبیم و  هدـننک  لمع  لمع و  بسانم  تروص  هب  ار  دوخ  لمع  گرم  زا  دـعب  لـماع  دـنکیم و  لـصاح  یتّیلعف  شیوخ 

هب اهتروص  نآ  زا  هک  ار  نآ  بسانم  ياهتروص  مه  دنیبیم و  ار  لامعا  دوخ  مه  سپ  تسا ، ترخآ  رد  تروص  نآ  قفاوم  هک  دنیبیم 
. دوشیم ریبعت  لامعا  يازج 

. دیامن لمع  نینمؤم  زا  سک  ره  ْلَمْعَی  ْنَمَف 
ار اهنآ  يازج  لامعا و  تروص  دوشیمن و  بیاغ  ناشلامعا  زا  كدـنا  زیچ  چـیه  نینمؤم  رظن  زا  ُهَرَی  ًاْریَخ  هّرذ  کـی  رادـقم  هب  ٍةَّرَذ  َلاـْقثِم 
ای اب ، دنیبیمن  ار  نآ  هجیتن  رد  ددرگیم و  لیدـبت  اب  دوشیم ، هدیـشخب  ای  دوشیم ، وحم  ای  وا  ریخ  لمع  رورـش  دـب و  نمؤم  اّما  دـنیبیم و 

نازیم رد  ارنآ  نمؤم  هک  تواـفت  نیا  اـب  دـنیبیم ، ار  نآ  دـنک  لـمع  ریخ  ياهّرذ  لاـقثم  رفاـک  نمؤـم و  زا  سک  ره  هک  تسا  نیا  نآ  اـنعم 
. دوشیم هدوزفا  شترسح  رب  دنیبیم و  نمؤم  نازیم  رد  رفاک  دنیبیم و  شدوخ 
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لمع نمؤم  هک  دش  هتفگ  دوریم و  نیب  زا  رفاک  ياهیبوخ  نوچ  دنیبیم ، ار  نآ  دنک  دب  لمع  رفاک  رگا  ُهَرَی و  ارَش  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو 
نازیم رد  ار  شدـب  لمع  نمؤم  یلو  دـننیبیم ، ار  شیوخ  دـب  لمع  ود  ره  نمؤم  رفاک و  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دـنیبیمن ، ار  شیوخ  دـب 

. دنیبیم رفاک 
604 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

604 ص :  تایداعلا .....  ةروس 

هراشا

. تسا یّکم  دناهتفگ  یضعب  هدش و  لزان  هنیدم  رد  هک  تسا  هیآ  هدزای 

604 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 1  (: 100  ) تایداعلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ًاعْقَن ِِهب  َنَْرثَأَف  ( 3  ) ًاْحبُص ِتاریِغُْملاَف  ( 2  ) ًاحْدَق ِتایِروُْملاَف  ( 1  ) ًاْحبَض ِتایِداْعلا  َو 

ِیف ام  َِرثُْعب  اذِإ  ُمَْلعَی  ـالَف  َأ  ( 8  ) ٌدـیِدََشل ِْریَْخلا  ِّبُِحل  ُهَّنِإ  َو  ( 7  ) ٌدیِهََـشل َِکلذ  یلَع  ُهَّنِإ  َو  ( 6  ) ٌدُونََکل ِهِّبَِرل  َناـْسنِْإلا  َّنِإ  ( 5  ) ًاعْمَج ِِهب  َنْطَـسَوَف 
(9  ) ِرُوبُْقلا

(11  ) ٌرِیبََخل ٍِذئَمْوَی  ْمِِهب  ْمُهَّبَر  َّنِإ  ( 10  ) ِروُدُّصلا ِیف  ام  َلِّصُح  َو 

604 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. دننزیم سفن  سفن  هک  يداهج ]  ] کتزیت نابسا  هب  دنگوس 

[. اهمس دروخرب  زا   ] نازیگنارگخا هب  دنگوس  و 
. يدادماب نارواکت  هب  دنگوس  و 

. دنزیگنارب درگ  اجنآ  رد  هک 
. دنیآرد هکرعم ]  ] نآ يهنایم  هب  رگیدمه  اب  و 

. تسا ساپسان  شراگدرورپ  ربارب  رد  ناسنا  هک 
. تسا هاوگ  رما  نیا  رب  وا  و 

. تسا لیخب  یتسودلام  زا  ناسنا ]  ] وا و 
. دوش ربز  ریز و  تساهروگ  رد  هچنآ  نوچ  هک  دنادیمن  ایآ 

. دوش هدینادرگ  راکشآ  اهلد  زار  و 
. تسا هاگآ  نانآ  لاح  زا  زور  نینچ  رد  ناشراگدرورپ  نامگیب 

604 ص :  ریسفت ..... 
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نابسا ياهسفن  يادص  حبض »  » تسا و هداتفا  هرامش  هب  ناشسفن  داهج  رد  هک  ینابسا  رب  هدرک  دای  دنگوس  یلاعت  يادخ  ًاْحبَـض  ِتایِداْعلا  َو 
اهبسا  ندیود  اریز  تسا ، تایداع »  » يارب قلطم  لوعفم  نآ  تسا و 

605 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا تاحباض »  » یضعب هب  لاح  ای  تسا ، شدوخ  فوذحم  قلطم  لوعفم  ای  تساهسفن ، نداتفا  هرامش  هب  مزلتسم و 

دنزلاب حدـق  مدروآ و  نوریب  ار  شتآ ) گنـس   ) قامخچ ینعی  دـنزلا  تیروا  دـمآ و  نوریب  نآ  شتآ  ینعی  دـنّزلا  يرو  ًاحْدَـق  ِتاـیِروُْملاَف 
هدرک ریبعت  حدق  تایروم و  هب  ار  گنس  اب  نابـسا  ّمس  ندروخ  مه  رب  زا  شتآ  ندش  جراخ  دروایب و  نوریب  ار  شتآ  گنـس  تساوخ  ینعی 

. تسا
بـسا ندیود  ینعی  يرفلا ، راغأ  ةراغإ و  ةارغ و  موقلا  یلع  راغأ  درک و  هلجع  نتفر  هار  رد  ینعی  زاغآ ، حبـص و  ماگنه  ًاْحبُـص  ِتاریِغُْملاَف 

. دش دیدش  تراغ  رد 
. دنتفرگ هنایم  رد  ار  نانمشد  دنتخیگنارب و  رابغ  يدادماب  نوخیبش  ياهندیود  نآ  رثا  رب  هک  ًاعْمَج  ِِهب  َنْطَسَوَف  ًاعْقَن  ِِهب  َنَْرثَأَف 

، هدـننک هانگ  لیخب ، شراگدرورپ ، يهدـننک  تمالم  رفاک و  يانعم  هب  اهتمعن و  هب  ندـش  رفاک  ینعی  دونک »  » ظفل ٌدُونََکل  ِهِّبَِرل  َناْسنِْإلا  َّنِإ 
. تسا ناسنا  قلطم  ناسنا  زا  دوصقم  دنزیم و  ار  شاهدنب  دنکیم و  عنم  ار  نارگید  دروخیم و  شدوخ  اهنت  هک  یسک 

. تسا هدش  لزان  کشخ ) يارحص   ) سبای يداو  لها  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  يهوزغ  رد  هیآ  نیا  اریز 
، دنـشکب ار  بلاط  یبا  نب  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هک  دنتـسب  نامیپ  دهع و  دـندش و  هدامآ  هک  دـندوب  رفن  رازه  هدزاود  ناشیا 
دیـسرت و دـید  ار  نانآ  يهّدـع  يدایز  دیـسر و  ناـنآ  دزن  رکب  وبأ  یتقو  داتـسرف ، ناـنآ  يوس  هب  ار  رکباـبا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  سپ 

. دیناسرت زین  ار  شباحصا 
ص: ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  يهتفگ  اب  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ  تشگرب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دزن 

606
، دوب هدرک  شقیفر  هک  درک  ار  نامه  زین  وا  داتسرف  نانآ  يوس  هب  ار  رمع  سپس  يدومن ، ارم  ینامرفان  ادخ و  ینامرفان  يدرک  تفلاخم  نم 

. دنکیم بیصن  يزوریپ  حتف و  وا  تسد  اب  دنوادخ  هک  داد  ربخ  داتسرف و  نانآ  يوس  هب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  سپس 
هتفر یلبق  رفن  ود  هک  یهار  نآ  زا  ریغ  یهار  زا  درک و  تکرح  ناـنآ  يوس  هب  راـصنا  نیرجاـهم و  زا  رفن  رازه  راـهچ  اـب  مالّـسلا  هیلع  یلع 
ییاج هب  ات  درک  هتسخ  ار  موق  هک  تفریم  نانچ  مالّسلا  هیلع  یلع  دنتفریم و  هار  تمیالم  اب  شاوی و  یلیخ  رفن  ود  نآ  نوچ  تفر ، دندوب 
يدرم تقو  نآ  رد  دندمآ  نوریب  گنج  يارب  هدمآ ، مالّسلا  هیلع  یلع  دندینش  سبای  يداو  لها  یتقو  دندید ، ار  نانآ  ناناملسم  هک  دیسر 

اجک زا  و  دیتسه ؟ یناسک  هچ  امـش  دـنتفگ : يداو  لها  سپ  دـش ، جراخ  شدارفا  زا  يدادـعت  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـمآ و  تسد  هب  حالس 
؟ دیاهدمآ

امـش اب  هن  رگ  چیه و  هک  دیدرک  لوبق  رگا  مینک  هضرع  امـش  رب  ار  مالـسا  میدـمآ  متـسه  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع 
. مینکیم گنج 

دـش و بش  یتقو  تشگرب ، زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـنتفر و  نانآ  ادرف ، رهظ  وت  ام و  نیب  يهدـعو  میـشکیم ، ار  تباحـصا  وت و  اـم  دـنتفگ :
ياوه رد  دش  حبص  یتقو  دنـسرب  دننک و  یبوخ  ناشنایاپراهچ  هب  هک  داد  روتـسد  شنارای  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفرگ  ار  اج  همه  یکیرات 

، دنتخات نانآ  رب  ناراوس  هکنیا  ات  دنتسنادن ، دندش و  ریگلفاغ  نانآ  دز و  نوخیبش  يداو  لها  رب  شنارای  اب  سپس  دناوخ ، زامن  کیرات  همین 
. دندادیمن صیخشت  ار  نمشد  تسود و  یّتح  نانآ 

درک و  ریسا  ار  ناشنادناخ  تشک و  ار  اهنآ  نایوجگنج  ترضح  نآ 
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607 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تشگزاب لاوما  ناریسا و  اب  هدرک و  بارخ  ار  ناشرهش  دومن و  حابم  ار  ناشلاوما 

هب تخاس و  ربخ  اب  نیملسم  يزوریپ  حتف و  زا  ار  مدرم  تفر و  ربنم  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ندیـسر  زا  لبق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
هیلع یلع  لابقتسا  هب  هنیدم  لها  عیمج  اب  هدمآ و  نییاپ  ربنم  زا  سپس  تسا و  هتفرن  تسد  زا  درم  ود  زج  ناناملـسم  زا  هک  دومن  مالعا  نانآ 

هب هک  دـید  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  مالّـسلا  هیلع  یلع  یتـقو  دومن ، تاـقالم  هنیدـم  یلیم  هس  رد  ار  وا  هکنآ  اـت  تفر  مالّـسلا 
نیب تفرگ و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسد  هدمآ و  نییاپ  بسا  زا  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  هدمآ و  نییاپ  شبـسا  زا  دیآیم  وا  لابقتـسا 

«. 1  » دیسوب ار  شمشچ  ود 
دننامه زین  گنج  نآ  هک  ربیخ ، زا  رگم  دندوب  هدرواین  تمینغ  رادقم  نآ  زگره  اهناملـسم  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  دّـمحم  نب  رفعج  زا  و 

«. 2  » دومرف لزان  ار  هروس  نیا  زور  نآ  رد  یلاعت  يادخ  سپ  دوب ، ربیخ 
ناسنا هکنیا  رب  تسا  دـهاش  دـنوادخ  ای  دـنکیم ، تمعن  نارفک  هک  دـنادیم  دـهدیم و  تداهـش  ناسنا  هتبلا  هک  ٌدیِهََـشل  َِکلذ  یلَع  ُهَّنِإ  َو 

. دنکیم تمعن  نارفک 
ناسنا اب  راگزاس  میالم و  هک  تسا  يزیچ  ره  ای  تایح ، ای  لاـم  ریخ  زا  دوصقم  و  يوق . اـی  لـیخب  ینعی  دـیدش ، ٌدـیِدََشل  ِْریَْخلا  ِّبُِحل  ُهَّنِإ  َو 

. تسا نآ  تشادهگن  لام و  عمج  رب  رادتسود  وا  ینعی و  دشاب ،
اوق و زا  اهندب  روگ  و  اههدرم ، زا  یکاخ  روگ  زا  ِرُوبُْقلا  ِیف  ام  دنوش !؟ هتخیگنارب  هک  هاگنآ  دنادیمن  ایآ  َِرثُْعب  اذِإ  ُمَْلعَی  الَف  َأ 

__________________________________________________

. یمق میهاربا  نب  یلع  ریسفت  هفئاطلا - خیش  یلاما - ( 1)
نیلقثلا ج 5. رون  ( 2)

608 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. یناهن ياهدادعتسا  اوق و  اهتّیلعف و 

. دزاسیم راکشآ  ار  یبلق  ياهداقتعا  اهلایخ و  اههدارا ، اهّتین ، هک  ِروُدُّصلا  ِیف  ام  َلِّصُح  َو 
رد دـنادب و  ار  بلطم  نیا  هک  تسا  هتـسیاش  ینعی ، هدـش ، ّقلعم  نآ  زا  لماع  هک  تسا  ملعی »  » لوعفم هلمج  نیا  ٌرِیبََخل  ٍذـِئَمْوَی  ْمِِهب  ْمُهَّبَر  َّنِإ 

. ددرگیمرب ناسنا  هب  مهب »  » ظفل ریمض  دیامن و  عانتما  يراددوخ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  راتفگ  اب  تفلاخم  زا  هجیتن 
، تساهربق رد  هک  هچنآ  هک  تسا  تهج  نادـب  ام »  » ظفل هب  ریبعت  ددرگیمرب و  ِرُوبُْقلا » ِیف  اـم   » هب اـی  تسا ، سنج  اـنعم  رد  اـی  ناـسنا  اریز 

لقع روعـش و  بحاص  مکح  رد  دـنیایب  نوریب  روگ  زا  دـنوش و  هتخیگنارب  هک  هاگنآ  تسا و  لباق  ریغ  مکح  رد  دـشاب  اهربق  رد  هک  ماداـم 
. دنوشیم

: مالّسلا هیلع  ّیلع  لاق 
هدربن يدوس  چیه  تسوا  اب  هک  ششناد  زا  هدرک و  دوبان  هتـشک و  ار  وا  شلهج  هک  یملع  اسب  هعفنی  هعم ال  هملع  هلهج و  هلتق  دق  ملاع  ّبر 

. تسا
شیر هب  مهرم ، ملع  نآ  زا  هتسبن  شیوخ  لهج  هتشک  یملاع  اسب 

هّرس ج 21 ص 161 و 162 سّدق  ییوخ  يهمالع  ۀعاربلا  جاهنم 
609 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

609 ص :  ۀعراقلا .....  ةروس 
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هراشا

. تسا هیآ  هدزای  رب  لمتشم  تسا و  یّکم  هروس  نیا 

609 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 1  (: 101  ) ۀعراقلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ِثُوْثبَْملا ِشارَْفلاَک  ُساَّنلا  ُنوُکَی  َمْوَی  ( 3  ) ُۀَعِراْقلا اَم  َكارْدَأ  ام  َو  ( 2  ) ُۀَعِراْقلا اَم  ( 1  ) ُۀَعِراْقلا

(9  ) ٌۀَیِواه ُهُّمُأَف  ( 8  ) ُُهنیِزاوَم ْتَّفَخ  ْنَم  اَّمَأ  َو  ( 7  ) ٍۀَیِضار ٍۀَشیِع  ِیف  َوُهَف  ( 6  ) ُُهنیِزاوَم ْتَلُقَث  ْنَم  اَّمَأَف  ( 5  ) ِشوُْفنَْملا ِنْهِْعلاَک  ُلابِْجلا  ُنوُکَت  َو 
(11  ) ٌۀَیِماح ٌران  ( 10  ) ْهَیِه ام  َكارْدَأ  ام  َو 

609 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. بوک مه  رد 

؟ تسیچ بوک  مه  رد 
؟ تسیچ بوک  مه  رد  هک  ینادیم  هچ  وت  و 

. دنشاب هدنکارپ  ياههناورپ  دننام  مدرم  هک  يزور 
. دنشاب هدز  نیگنر  ياهمشپ  دننام  اههوک  و 

، دشاب نیگنس  ش  ریخ ] لامعا  ي   ] اههّفک سک  ره  لاح  نآ  رد 
. تسا هدیدنسپ  یناگدنز  رد  وا 

، دشاب کبس  ش  ریخ ] لامعا  ي   ] اههّفک هک  یسک  اما  و 
. تسا خزود  وا  هاگتشگزاب 

؟ تسیچ نآ  ینادیم  هچ  وت  و 
. نازوس سب ]  ] تسا یشتآ 

609 ص :  ریسفت ..... 

لومعم روط  هب  نآ  رارکت  رگید  هدش  رکذ  هعراقلا  نوچ   ) ریمـض ياج  هب  رهاظ  مسا  نتـشاذگ  ُۀَعِراْقلا  اَم  َكارْدَأ  ام  َو  ُۀَعِراْقلا  اَم  ُۀَـعِراْقلا 
تسا . هدمآ  راب  هس  ام  ظفل  ماهفتسا  رارکت  و  دشاب ) دیکأت  رگم  دیایب ، نآ  ياج  هب  اه »  » ریمض دیاب  درادن و  یموزل 

610 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
گرزب تسا  نتـسناد  نأش  وا  رد  هک  یـسک  ره  نتـسناد  ای  ینادیم ) هچ  وت  ینعی  کیردا  ام   ) هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  نتـسناد  یفن  و 

اب دـشاب  هتـشاد  ّتینانا  ایند  رد  هک  ار  یـسک  ره  نآ  هک  تسا  تمایق  ای  هعراق  زا  دوصقم  تسا و  هعراـق  نداد  ناـشن  تشحو  اـب  نتـسناد و 
. دوشیم عقاو  تمایق  رد  هک  تسا  یتبیصم  دوصقم  ای  دبوکیم  ار  همه  كانلوه  ياهلزنم  اههمهاو و  زا  تسا  دوجوم  نآ  رد  هک  هچنآ 
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تکرح و دنزیم و  غارچ  هب  ار  دوخ  خلم  هکنیا  تّلع  هب  دنوش ، هدنکارپ  خلم  دننام  زور  نآ  رد  مدرم  ِثُوْثبَْملا  ِشارَْفلاَک  ُساَّنلا  ُنوُکَی  َمْوَی 
. تسین ماظن  مظن و  ياراد  شزادرپ 

( حتف هروس  هیآ 7  رد   ) هکنانچ تسا ، مظنمان  ناـشتاکرح  داـیز و  ناـنآ  ینادرگرـس  ّریحت و  نوچ  درک ، خـلم  هب  هیبشت  تماـیق  رد  ار  مدرم 
فوذـحم ود  ره  هک  نوکی »  » هب ای  ینغأ »  » هب بوصنم  ای  تسا ، ۀـعراق »  » ببـسب بوصنم  موی »  » ظـفل و  ٌرِـشَْتنُم » ٌدارَج  ْمُهَّنَأَـک  : » دـیامرفیم

. دنشابیم
اههوک ینعی  هدنکارپ ، رـشتنم و  ینعی  شوفنم »  » تسا و هدـش  گنر  مشپ  ای  مشپ ، يانعم  هب  نهع »  » ظفل ِشوُْفنَْملا  ِنْهِْعلاَک  ُلابِْجلا  ُنوُکَت  َو 

. تسا هدش  هدز  يهدش  گنر  مشپ  دننام 
ای اـضر ، بحاـص  ینعی  یـضار  هچ  تسا ، يدونـشخ  ار  وا  تسا  ینزو  ار  شرادرک  هک  ره  ٍۀَیِـضار  ٍۀَـشیِع  ِیف  َوُهَف  ُُهنیِزاوَـم  ْتَلُقَث  ْنَم  اَّمَأَـف 

. تسا یضار  نآ  هب  شبحاص  هک  یگدنز  ینعی ، تسا ، ّقلعتم  ياج  هب  فصو 
اب  نانز  کبس و  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  ای  تسا ، مداخ  ای  نکسم  يانعم  هب  اجنیا  رد  ّمأ »  » ظفل ٌۀَیِواه  ُهُّمُأَف  ُُهنیِزاوَم  ْتَّفَخ  ْنَم  اَّمَأ  َو 

611 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: دیامرفیم هک  دشاب  دعب  هیآ  ریسفت  قفاوم  نآ  رهاظ  ات  تسا  رتهب  لّوا  يانعم  نکیل  دنوشیم و  نوگنرس  شتآ  رد  شرس 

هدـنزادگ دـیدش و  نآ  ترارح  هک  تسا  یـشتآ  نآ  هک  یلاح  رد  ینکیم  رّوصت  ار  نآ  یتسیچ  هنوگچ  ٌۀَـیِماح و  ٌران  ْهَیِه  ام  َكارْدَأ  ام  َو 
. تسا

: مالّسلا هیلع  ّیلع  لاق 
نازاتـشیپ دنناسرب و  نادب  ار  دوخ  ناگداتفا  سپ  دیاب  هک  میلداع  هاگهیکت  ام  یلاغلا  عجری  اهیلا  یلاّتلا و  قحلی  اهب  یطـسولا ، ۀـقرمّنلا  نحن 

. دننک هیکت  نادب 
مییأجلم هداتفا  سپ  زاتشیپ و  رهب  زا  میاهنایم  ردنا  لداع و  هاگهیکت  ام 

هّرس ج 21 ص 166 سّدق  ییوخ  يهمالع  ۀعاربلا  جاهنم 
612 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

612 ص :  رثاکّتلا .....  ةروس 

هراشا

تسا هیآ  تشه  رب  لمتشم  تسا و  یّکم  دناهتفگ  یضعب  تسا و  یندم  هروس  نیا 

612 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 102  ) رثاکتلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) َنوُمَْلعَت َفْوَس  َّالَک  َُّمث  ( 3  ) َنوُمَْلعَت َفْوَس  َّالَک  ( 2  ) َِرباقَْملا ُُمتْرُز  یَّتَح  ( 1  ) ُُرثاکَّتلا ُمُکاْهلَأ 

(8  ) ِمیِعَّنلا ِنَع  ٍِذئَمْوَی  َُّنلَئُْسَتل  َُّمث  ( 7  ) ِنیِقَْیلا َْنیَع  اهَّنُوَرََتل  َُّمث  ( 6  ) َمیِحَْجلا َّنُوَرََتل  ( 5  ) ِنیِقَْیلا َْملِع  َنوُمَْلعَت  َْول  َّالَک 

612 ص :  همجرت ..... :
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نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. داد يزاب  ار  امش  یبلطنوزف 

. دیدش ور  رد  ور  اهروگ  اب  هکنآ  ات 
. دینادب هک  ادوز  اشاح ،

. دینادب هک  ادوز  اشاح ، زاب 
[. دییآ دوخ  هب   ] دینادب نیقیلا  ملع  هب  رگا  اشاح 

. دینیبب ار  خزود  ههبشیب 
. دیرگنب نیقیلا  نیع  هب  ار  نآ  سپس 

. دوش تساوخزاب  ایند ] يهدش  نارفک  ي   ] اهتمعن يهراب  رد  امش  زا  زور  نینچ  رد  سپس 

612 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

ندـیزرو تّمه  ای  لیابق ، ریاشع و  ترثک  هب  ای  دالوا ، لام و  ترثک  هب  رگیدـکی  رب  ندرک  هبلغ  ندرک و  رخف  ینعی  رثاکت »  » ُُرثاکَّتلا ُمُکاْهلَأ 
. تسا هدش  هراشا  رابخا  رد  یناعم  نیا  يهمه  هب  دالوا و  لاوما و  ریثکت  هب 

رتهب اههدرم  زا  نتفرگ  تربع  هک  یلاح  رد  دیدروآ ، شرامـش  هب  زین  ار  ناگدرم  ات  درکن  عناق  ار  امـش  اههدنز  هب  رخافت  َِرباقَْملا  ُُمتْرُز  یَّتَح 
ات  درک  لوغشم  ار  امش  يدایز  بلط  رخافت و  ای  دوب ، نانآ  هب  راختفا  زا 

613 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دیدش لخاد  اهربق  هب  دیدرم و 

. تسا هدش  هراشا  رابخا  رد  یناعم  نیا  زا  کی  ره  هب  و 
. دینک يراددوخ  راک  نیا  زا  ینعی  تسا ، رثاکت  زا  عنم  اَّلَک 

رد لوخد  نیع  نآ  هکلب  تسا ، شتآ  رد  لوخد  ببـس  ترخآ  زا  تلفغ  رثاکت و  هب  ندـش  لوغـشم  هک  دـینادیم  يدوز  هب  َنوُمَْلعَت  َفْوَس 
شتآ و دـینکیمن و  ساسحا  ار  نآ  درد  رگید  هتفرگ  هدرپ  اـیند  رد  ار  امـش  نامـشچ  ّسح و  یب  امـش  كرادـم  نوچ  نکل  تسا و  شتآ 
دینیبیم و ار  مّنهج  دیدش  ملاع  هک  هاگنآ  دیوشیم و  ملع  لها  زا  امش  يدوز  هب  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای  دینیبیمن . ار  نآ  باذع  عاونا 

. دشخبیمن ياهدیاف  امش  ملع  رگید  تروص  نآ  رد 
يهلمج يرغـص و  تمایق  رد  لّوا  يهلمج  ای  تسا ، دـیکأت  رد  هغلابم  يارب  ّمث »  » ندروآ تسا و  لّوا  يهلمج  دـیکات  َنوُمَْلعَت  َفْوَس  اَّلَک  َُّمث 

. تسا يربک  تمایق  رد  مّود 
بلطم نیا  رّرکم  دـیرگنیم ... ، ترخآ  رد  هک  روطنامه  دـیدیدیم ، ار  مّنهج  ایند  رد  شاک  يا  َمیِحَْجلا  َّنُوَرََتل  ِنیِقَْیلا  َْملِع  َنوُمَْلعَت  َْول  اَّلَک 

هب دـنک  تشپ  ملع  يارـس  زا  سوفن  هاـگره  تسا  زیاـج  ملع  زا  مولعم  كاـکفنا  تسا و  تاـمولعم  زا  ریغ  سوفن  مولع  نوـچ  هک  هتـشذگ 
زا هکلب  دوشیم ، مولعم  شیاهنامگ  نونظ و  دـنک  ور  ملع  هب  رگا  لاح  دوشیم ، هدـیمان  نونظ  نآ  هب  رابخا  باتک و  رد  اذـل  دـتفا ، نامگ 

. ددرگیم رتفیرش  زین  مولع 
. دسریم نیقی  هب  و 
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613 ص :  نیقی .....  هناگهس  بتارم 

سفن  رد  هک  یتروص  اب  تسا  یئیش  كاردا  نآ  نیقیلا و  ملع  - 1
614 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. شدوخ دوجو  رد  یئیش  نآ  نتفای  ای  یئیش ، نآ  راثآ  دوهش  ندید و  يهلیسو  هب  تسا  لصاح 
. تسا زیچ  نآ  نیع  ندرک  هدهاشم  نآ  نیقیلا و  نیع  - 2

. تسا یئیش  نآ  هب  ندش  قّقحم  نآ  نیقیلا و  ّقح  - 3
هب ملع  ملع و  هب  ار  امـش  نامگ  اریز  دنیبب ، ار  مّنهج  ایند  رد  هک  دـشیم  ّرجنم  دـیتشاد  نیقی  ملع  ایند  رد  امـش  رگا  تسا : نیا  هیآ  يانعم  و 

. دناسریم قّقحت  هب  هنیاعم  هنیاعم و  هب  تیزر  تیزر و 
مهسفنأ هب  اورش  ام  سئبل  و  : » لاعت يادخ  لوق  نمض  رد  هرقب  يهروس  رد  زین  تشذگ و  نیقی  ملع و  ّنظ و  بتارم  لماک  مامت و  لیصفت  و 

. تشذگ يویند  ملع  يورخا و  ملع  نیب  قرف  نوملعی » اوناک  ول 
يزیچ رود  زا  هکنآ  دننام  تسا ، نآ  تاجرد  مامت  اب  هدهاشم  شاهبترم  نیلّوا  تسا ، یبتارم  ياراد  تیؤر  هک  نادب  ِنیِقَْیلا  َْنیَع  اهَّنُوَرََتل  َُّمث 

. دهدن زیمت  ار  نآ  تروص  صخش و  قیاقد  تاصّخشم و  عیمج  دنیبب و  ار 
يزیچ نآ  هب  ندـش  قّقحتم  مّوس  يهبترم  دـنیبب و  شدوجو  قیاقد  تاصّخـشم و  عیمج  اب  ار  يزیچ  هکنآ  لثم  تسا ، هنیاعم  مّود  يهبترم  و 

. نآ تاجرد  يهمه  اب  دنیبیم  هک  تسا 
هک دناهدش  لوغشم  ییاهزیچ  هب  دنمهفیم  هک  دوشیم  نآ  زا  سپ  لاؤس  نیا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  ّمث »  » ظفل هب  ندروآ  َُّنلَئُْـسَتل  َُّمث 

. تسا هتشادن  ياهدیاف  چیه 
. دشاب رابخا  رد  بیترت  تهج  ّمث »  » ظفل تسا  نکمم  و 

615 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

615 ص :  تمعن ..... » تقیقح  رد  »

ياوق اب  هک  تسا  ییاهزیچ  دوشیم  لاؤس  نآ  زا  تمایق  رد  هک  ییاـهتمعن  يهلمج  زا  تسا : هدـمآ  يرایـسب  راـبخا  رد  ِمیِعَّنلا  ِنَع  ٍذـِئَمْوَی 
قوف دراوم  زا  لاؤس  هکنیا  زا  يرگید  رابخا  رد  کنخ و  بآ  اـمرخ و  ساـبل ، ماـعط ، دـننام  دراد ، يراـگزاس  يویند  ياهتّذـل  یناویح و 

دوخ دنوادخ  تسا و  تسپ  نادان و  مدآ  تفـص  تمعن  دروم  رد  نتـشاذگ  تّنم  لاؤس و  هک  تسا  هدمآ  رابخا  نآ  رد  هدش و  راکنا  دـشاب 
. دوشیمن یضار  شناگدنب  يارب  ار  نآ  هک  دوشیمن  یتفص  هب  فصّتم  یلاعت  يادخ  تسا و  هدرک  یهن  راک  نیا  زا 

تیالو ای  تیب ، لها  ام  یتسود  ای  تسا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  زا  ترابع  دوشیم  لاؤس  نآ  زا  هک  یتمعن  هکلب 
. تسا هدمآ  رابخا  رد  هکنانچ  تیب  لها  ام 

تیالو هب  لصّتم  هک  يزیچ  ره  تیـالو و  زج  تسا  هتـشذگ  رّرکم  هچناـنچ  تمعن  هک  تسا  نیا  راـبخا  نیب  عمج  ماـقم و  نیا  رد  قیقحت  و 
. یناویح ياوق  ياههدنهد  رازآ  تایذوم و  زا  ای  دشاب ، یناویح  ياهراگزاس  تمیالم و  زا  هکنآ  زا  معا  تسین ، يزیچ  دشاب 

یگتـسب طابترا و  تیالو  هب  هک  هزادنا  نیمه  يویند ، ياهتمعن  زا  ای  دوش  هدرمـش  يویند  ياهتمعن  زا  هکنآ  زا  ّمعا  رگید : ترابع  هب  و 
سک ره  دیآیم و  باسح  هب  تبکن  دـشاب ، تمعن  تروص  هب  هچ  رگا  دوش  عطقنم  تیالو  زا  هک  يزیچ  ره  دوشیم و  باسح  تمعن  دراد 

يروص و  ياهتمعن  مامت  دوشیم و  یلاعت  يادخ  نامهم  دشاب  تیالو  هب  لصّتم  هک 
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616 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: یلاعت يادخ  لوق  قوطنم  دوشیم و  اهنآ  رد  فّرصت  هب  رومأم  ددرگیم و  حابم  وا  يارب  يونعم 

رگا دنکیمن و  لاؤس  اهتمعن  زا  کی  چیه  زا  یلاعت  يادـخ  دراد و  انعم  نیا  رب  تلالد  ْمُکاْنقَزَر » ام  ِتابِّیَط  ْنِم  اُولُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »
؟ هدروخ رادقم  هچ  و  هدروخ ؟ هنوگچ  وا  هکنیا  اّما و  دوشیم  نامهم  زا  لاؤس  دننامه  دنک  لاؤس  مه 

؟ تسا هدرکن  راک  نم  يارب  هدروخ  هک  يرادقم  هب  ارچ  و 
وا تسد  رد  شايروص  ياهتمعن  عیمج  هدش  عطقنم  تیالو  زا  هک  یـسک  رـشب و  قلاخ  هب  دسر  هچ  ات  تسا  حیبق  رـشب  زا  اهلاؤس  هنوگنیا 

. تسا یبصغ 
هیآ نیا  رد  باطخ  نوچ  تسین و  حیبق  یلاؤس  نینچ  دننک و  لاؤس  هدش  بصغ  زیچ  رد  بصاغ  تافّرـصت  زا  دنراد  قح  کلام  مکاح و  و 

یناویح و تامیالم  اهراگزاس و  عیمج  سپـس  تیالو و  میعن  زا  دوصقم  اذـل  دنتـسه  تیالو  زا  عطقنم  بوجحم و  هک  تسا  یناـسک  يارب 
. تسا یعقاو  فرصم  رد  اهنآ  فرص  اهنآ و  رکش  يادا  زا  لاؤس  تسا و  یناسنا 

مّنهج و دیدیـسر و  ملع  راد  هب  دـش و  هتـشادرب  امـش  نامـشچ  زا  مهو  لاـیخ و  باـجح  هک  هاـگنآ  دـشاب : نیا  هیآ  ياـنعم  تسا  نکمم  و 
هک دیدرک  نیقی  هدش و  مّنهج  لوخد  ببس  يروص  ياهتمعن  هک  دیدومن  هنیاعم  دیدرک و  هدهاشم  ار  نآ  تاّذل  تشهب و  نآ و  ياهدرد 
. تسا نآ  ياهتمعن  تشهب و  زا  ترابع  هک  هدوب  نآ  مزاول  تیالو و  نامه  تمعن  هدوب و  تبکن  تبقن و  تقیقح  رد  يروص  ياهتمعن 

یناویح ياهتّذل  نآ  ایآ  دریگیم ، رارق  لاؤس  دروم  هک  تسا  هاگنآ 
617 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسامش شنزرس  تهج  لاؤس  نیا  دنتشاد ؟ نینمؤم  هک  هچنآ  ای  هدوب ، تمعن  دیتشاد  امش  هک 
اب نوچ  تسیچ ؟ نآ  هک  دوشیم  لاؤس  نیقیلا  ّقح  ماقم  هراب  رد  امـش  زا  دیدیـسر  هنیاعم  ماـقم  هب  یتقو  امـش  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  اـی 

. دوشیم زیاج  امش  يارب  نآ  زا  باوج  لاؤس و  دنباییم و  ار  تقیقح  قوذ و  هنیاعم 
. میداد ماجنا  ام  هک  تسا  رابخا  نب  عمج  دّیؤم  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  هک  هچنآ 

رد ای  داهج  رد  هک  تمعن  نآ  رگم  دوشیم  لاؤس  شبحاـص  زا  یتمعن  ره  يهراـب  رد  «: 1  » تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا 
ای دمهفب  دنک و  ساسحا  ار  بلطم  نیا  هچ  تسا ، ّجح  داهج و  رد  هشیمه  دشاب  هدرک  لوبق  ار  تیالو  هک  هّللا  یلا  کلاس  هچ  دـشاب ، جـح 

. دمهفن
تمعن نآ  زا  دـنک  رکذ  ماعط  رب  ار  ادـخ  ماـن  سک  ره  «: 2  » دومرف هک  تسام  عمج  دـّیؤم  زین  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  تیاور  نینچمه  و 

. دریگیمن رارق  لاؤس  دروم 
نیا ریغ  رد  يولو  ّصاخ  تعیب  اب  تیالو  يهیحان  زا  رگم  دنک  رکذ  ار  ادخ  مان  تقیقح  دـناوتیمن  دـنک  رکذ  ار  ادـخ  مسا  هک  یـسک  اریز 

. یعقاو هن  تسا  نومضم  هب  رکاذ  وا  تروص 
لاعفا لاوقا و  مامت  تسا و  نکمتم  ّطلسم و  ناطیش  وا  رب  تسا و  نّکمتم  وا  ندرگرب  ناطیش  دشابن  دشرم  داتسا و  خیش و  ياراد  هک  یسک 

. دریگیم تروص  ناطیش  فّرصت  اب  شلاوحا  و 
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 665. رون  هیقفلا و  هرضحی  نم ال  ( 1)
نیلقثلا ج 5 ص 665. رون  قودصلا و  یلاما  ( 2)

618 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
رارق هّللا  ياج  هب  ار  شدوخ  دزاسیم و  یلاـخ  شیاـنعم  زا  ار  ظـفل  دـنکیم و  فّرـصت  وا  رد  ناطیـش  هّللا  مسب  دـیوگیم : هک  هاـگنآ  سپ 
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. دوشیم ناطیّشلا  مسب  هّللا  مسب  تقیقح  رد  دهدیم و 
هک تمعن  زا  لاؤس  اریز  دـنکیم  دـییأت  ار  عمج  نیا  دـیآیم  هک  ياهروس  تشذـگ و  باـتکلا  ۀـحتاف  لّوا  رد  بلطم  نیا  قـیقحت  هچناـنچ 

. تسا نایز  نارسخ و  یهجو  هب  هداد ، تمعن  شناگدنب  رب  دنوادخ 
: مالّسلا هیلع  ّیلع  لاق 

هدربن يدوس  چیه  تسوا  اب  هک  ششناد  زا  هدرک و  دوبان  هتشک و  ار  وا  شلهج  هک  یملاع  اسب  هعفنی  هعم ال  هملع  هلهج و  هتلق  دق  ملاع  ّبر 
. تسا

شیر هب  مهرم ، ملع  نآ  زا  هتسبن  شیوخ  لهج  هتشک  یملاع  اسب 
هّرس ج 21 ص 161 و 162 سّدق  ییوخ  يهمالع  ۀعاربلا  جاهنم 

619 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

619 ص :  رصعلا .....  ةروس 

هراشا

. تسا هیآ  هس  ياراد  تسا و  یّکم  هروس  نیا 

619 ص :  ات 3 ..... ] تایآ 1  (: 103  ) رصعلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(3  ) ِْربَّصلِاب اْوَصاَوت  َو  ِّقَْحلِاب  اْوَصاوَت  َو  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّالِإ  ( 2  ) ٍرْسُخ یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ( 1  ) ِرْصَْعلا َو 

619 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. راگزور هب  دنگوس 

. تسا يراکنایز  رد  ناسنا  نامگیب  هک 
. دناهدرک شرافس  ییابیکش  هب  ار  رگیدمه  دناهدرک و  هتسیاش  ياهراک  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم 

619 ص :  ریسفت ..... 

ای هدروـخ ، مسق  رهظ  هب  هک  روطناـمه  تسا  هدرک  داـی  مسق  نآ  هب  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  رـصع  زاـمن  تقو  رـصع  زا  دوـصقم  ِرْـصَْعلا  َو 
. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  رصع  ای  تسا ، رهد  قلطم  نآ ، زا  دوصقم 

رد تقیقح  باتفآ  نآ  زا  دعب  نوچ  تسا ، دوجو  توکلم  دارم  ای  تسا ، دوصقم  رـصع  ةالـص  ای  دشاب ، دـهع  فیرعت  يارب  مال  هکنیا  ربانب 
شانییاپ یطوبه و  لاثم  اب  هک  روطنامه  تسا ، عبط  ملاع  يهدرـشف  شدـنلب  يدوعـص و  لاـثم  اـب  رـصع  زاـمن  دوشیم و  ناـهنپ  عبط  ملاـع 

تسا . توکلم  يهدرشف  نآ  هچ  تسا ، عبط  ملاع  قلطم  رصع  زا  دوصقم  ای  تسا ، توربج  يهدرشف 
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620 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
ینعی رسخ »  » تسا نآ  ردصم  هّمض  ود  هّمض و  کی  اب  رسخ »  » دش و مگ  ینعی  برض »  » و حرف »  » دننام رـسخ »  » ظفل ٍرْـسُخ  یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ 

. تسین تسار  حیحص و  هار  رب  هدرواین  نامیا  يولو  ّصاخ  تعیب  هب  هک  مادام  ناسنا  دروآ و  مک  شاهیامرس  زا  شتراجت  رد 
هک یفیلکت  تیـالو  اـب  شبلق  رد  هک  يدـنچ  اـت  هدـشن و  زاـب  شبلق  رد  زوـنه  یـصخش  نینچ  تسوا و  تیـالو  مالّـسلا  هیلع  یلع  هار  اریز 

. تسوا سفن  تهج  رد  هک  دوشیم  لصاح  وا  يارب  یتّیلعف  دهد  ماجنا  هک  يراک  ره  دشاب  هدشن  زاب  تسا  مدرم  زا  ینامسیر 
ینیوکت و تیالو  نامه  هک  وا  تّیناسنا  دوش  لصاح  نآ  نییاپ  یلفس و  تهج  زا  سفن  يارب  هک  یتّیلعف  ره  نییاپ و  یلفـس و  تهج  ینعی ،

الاک نارسخ  نایز و  نآ  ندش  یفخم  تسوا و  يالاک  وا  تّیناسنا  دوشیم و  ناهنپ  یلفس  تّیلعف  نامه  تحت  تسادخ ، بناج  زا  نامسیر 
. دنتسه نایز  رد  یمیاد  روط  هب  ناسنا  دارفا  عیمج  سپ  تسین ، تّیلعف  لعف و  زا  یلاخ  ياهظحل  چیه  ناسنا  تسا و 

. دناهدروآ نامیا  ماع ، تعیب  اب  هک  یناسک  رگم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ 
اب دندروآ و  نامیا  صاخ  تعیب  اب  هک  یناسک  رگم  تسا : نینچ  هیآ  يانعم  ای  دندش ، رادرک  هتـسیاش  ّصاخ  تعیب  اب  ِتاِحلاَّصلا و  اُولِمَع  َو 

. دنداد ماجنا  حلاص  لمع  تعیب  طورش  هب  افو 
رد ادـخ  زا  سامتلا  اعد و  هب  ای  لعف  هب  ای  لاح  هب  ای  دـشاب  راتفگ  هب  هک  تسا  نآ  زا  معا  رگیدـکی  هب  شرافـس  یـصاوت و  ِّقَْحلِاب  اْوَصاوَت  َو 

تبیغ . لاح  رد  ای  روضح 
621 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

اب نمؤم  هک  بلطم  نیا  تشذگ  ۀّنجلا » یلإ  اوعدـی  هّللا  راّنلا و  یلإ  نوعدـی  کئلوا  : » یلاعت يادـخ  لوق  نمـض  رد  هرقب  يهروس  رد  نوچ 
. دشابن توعد  راتفگ  ثیح  زا  هچ  رگا  دنکیم  توعد  تشهب  هب  شدوجو 
. تسا ّقح  ّتیقح  تقیقح ، اب  تیالو  اریز  تسا  تیالو  ّقح ، زا  دوصقم  و 

فاضم ّقح  يهلیـسو  هب  رگم  دوشیمن  قلطم  ّقح  روهظ  اریز  تسا ، تیالو  نآ  زا  دوصقم  زاب  دـشاب  مه  قلطم  قح  قح ، زا  دوصقم  رگا  و 
تیالو ياههبعـش  زا  اهنیا  يهمه  هک  دوشیم  هدارا  تیالو  هدارا  يهلیـسو  هب  لـطاب  ریغ  رما  ره  تباـث و  رما  ره  تسا و  تیـالو  ناـمه  هک 

. تسا
: تسا هس  اهنآ  تاهّما  هک  ربص  عاونا  عیمج  هک  ربص  قلطم  رب  ای  دننک ، شرافس  قح  رب  رگیدکی  هب  ِْربَّصلِاب و  اْوَصاوَت  َو 

. بیاصم رب  ربص  - 1
. یصاعم زا  ربص  - 2

، دـنکن یباـتیب  تبیـصم  ماـگنه  هک  تسا  نیا  بئاـصم  رب  ربص  زا  روظنم  نوچ  ددرگیمرب ، ّقح  رب  ربص  هب  هس  ره  هک  تعاـط  رب  ربص  - 3
. تیالو زا  تلفغ  اب  رگم  دوشیمن  یباتیب  نوچ 

تیالو زا  تلفغ  اب  زج  میلست  دایقنا و  زا  جورخ  تسا و  قح  يهمادا  رد  لقع  يربنامرف  زا  سفن  ندشن  جراخ  یـصاعم  زا  ربص  زا  روظنم  و 
. دشابیمن تسا  یتعاط  ره  حور  هک  تیالو  رب  ربص  زج  يزیچ  تعاط  رب  ربص  دوشیمن و  ققحم 

راظتنا دادتـشا  هّجوت و  يدایز  ربص و  يرگید  تاـقالم  ببـس  هب  کـی  ره  يارب  دـننک  تاـقالم  مه  اـب  هاـگره  نینمؤم  هک  تسین  یّکـش  و 
. دباییم دوخ  دوجو  رد  ار  انعم  نیا  نمؤم  دوشیم و  لصاح  يولو  يهجو 

622 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

622 ص :  ةزمهلا .....  ةروس 

هراشا
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تسا هیآ  هن  ياراد  تسا و  یّکم  هروس  نیا 

622 ص :  ات 9 ..... ] تایآ 1  (: 104  ) ةزمهلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ِۀَمَطُْحلا ِیف  َّنَذَْبُنَیل  َّالَک  ( 3  ) ُهَدَلْخَأ َُهلام  َّنَأ  ُبَسْحَی  ( 2  ) ُهَدَّدَع َو  ًالام  َعَمَج  يِذَّلا  ( 1  ) ٍةَزَُمل ٍةَزَمُه  ِّلُِکل  ٌْلیَو 

(9  ) ٍةَدَّدَمُم ٍدَمَع  ِیف  ( 8  ) ٌةَدَصْؤُم ْمِْهیَلَع  اهَّنِإ  ( 7  ) ِةَِدْئفَْألا یَلَع  ُِعلَّطَت  ِیتَّلا  ( 6  ) ُةَدَقوُْملا ِهَّللا  ُران  ( 5  ) ُۀَمَطُْحلا اَم  َكارْدَأ  ام  َو 

622 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
، نزهنعط ییوجبیع  ره  رب  ياو 

. درک شاهرامش  دروآ و  درگ  یلام  هک  نامه 
. دزاسیم هنادواج  ار  وا  شلام  هک  درادنپ 

. دوش هتخادنا  نکش  مه  رد  ماک  هب  ههبشیب  اشاح ،
. تسیچ نکش  مه  رد  هک  یناد  هچ  وت  و 

. یهلا نازورف  شتآ 
. دبای هار  اهلد  رب  هک  نامه 
. دتفا ورف  هیال  هیال  ناشیارب 

. دنلب الاب  ییاهنوتس  رد 

622 ص :  ریسفت ..... 

. تسا هدمآ  نتسکش  نتفرگ و  زاگ  ندز ، نداد ، له  ندروآ ، هوتس  هب  راشف ، ییوجبیع ، يانعم  هب  زمه »  » ظفل ٍةَزَُمل  ٍةَزَمُه  ِّلُِکل  ٌْلیَو 
زا لعف  تسا و  نداد  له  ندز و  يانعم  هب  اهنآ  وحن  مشچ و  اب  يهراشا  بیع و  يانعم  هب  زمل » ، » برـض رـصن ، باب  زا  یناعم  نیا  يهمه  و 

«. برض  » و رصن »  » باب
ةزمل »  » زا دوصقم  هدننز و  هنعط  ةزمه »  » زا دوصقم  دناهتفگ : یضعب 

623 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دناهتفگ سکع  رب  یضعب  تسا و  هدننک  تبیغ 

هدمآ رد  ّتیـصاخ  تداع و  تروص  هب  هک  تسا  یـسک  ةزمل »  » دنزیم و هنعط  وت  روضح  رد  هک  تسا  یـسک  ةزمه » : » دـناهتفگ یـضعب  و 
. دشاب

رب شدوخ  تنطیـش  اب  تفـص  ود  نیا  بحاص  هچ  دـنوشیم ، لصاح  تّیمیهب  ّتیعبـس و  تنطیـش و  بیکرت  رد  تسپ  لذر و  تفـص  ود  و 
دهاوخیم شتوهش  اب  دنکیم و  عفد  دراد  يرترب  وا  رب  هک  ار  یسک  يرترب  شیوخ  بضغ  اب  دنکیم و  ریقحت  ار  نانآ  هدرک و  ّربکت  مدرم 
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. دشاب هدوب  بوبحم  تلیضف و  بحاص  شیاتس و  دروم  مدرم  نیب  رد 
ار اهنآ  هدومن و  رابکتـسا  مدرم  رب  دـنیبب و  ار  شدوخ  ات  دـنزیم  هنعط  دـنکیم و  ییوجبیع  تبیغ و  دـش  عمج  اهتلـصخ  نیا  هاـگره  و 

. دشاب بوبحم  مدرم  نیب  رد  شدوخ  صقن  ندوبن  رهاظ  مدرم و  رد  صقن  روهظ  اب  دهاوخیم  دنک و  ریقحت 
. تساهتلیذر نیرتتسپ  تفص  ود  نآ  نیاربانب 

. تسوا هّیوهش  يهّوق  يهجیتن  هک  دنکیم  عمج  لام  عمط  صرح و  اب  هکنآ  ًالام  َعَمَج  يِذَّلا 
ندرک هدامآ  دیآیم و  شیپ  وا  يارب  هک  یثداوح  يارب  دنکیم  هدامآ  ای  دراد ، تسود  ار  نآ  نوچ  درامـشیم ، رّرکم  ار  شلام  ُهَدَّدَع و  َو 

. تسا هناگهس  ياوق  يهجیتن  ایالب  ثداوح و  يارب  لام 
توهش يهّوق  اب  دزاسیم و  هدامآ  ار  شبابسا  دشیدنایم و  ریبدت  راک  نآ  يارب  دهاوخیم و  ار  قلخ  رب  رابکتسا  تنطیش  يهلیـسو  هب  نوچ 

هار رـس  زا  تسین  راـگزاس  دوشیم و  دراو  وا  رب  هک  ار  هچنآ  دـهاوخیم  بضغ  يهّوـق  اـب  دـنکیم و  هریخذ  ار  نآ  دراد و  تسود  ار  لاـم 
ار  سک  ره  هتشادرب و 

624 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. دزاسیم هدامآ  اّیهم و  زین  ار  راک  نیا  بابسا  دنک و  عفد  دزاس  جراخ  شدوخ  تلاح  زا  ار  وا  دهاوخب  هک 

. ماهفتسا ریدقت  هب  تسا  ربخ  بلط  ای  تسا ، رابخا  ای  هلمج  نیا  ُهَدَلْخَأ  َُهلام  َّنَأ  ُبَسْحَی 
تسا و کسخ  هب  صوصخم  ای  نتـسکش  يانعم  هب  مطحلا »  » ظفل ِۀَـمَطُْحلا  ِیف  َّنَذَْـبُنَیل  دـنریمیم ، نانآ  ینعی  تسا ، ناـمگ  نیا  زا  عنم  اَّلَک 

. تسا مّنهج  رد  ای  مّنهج  مسا  دیدش و  شتآ  ةزمه »  » دننام ۀمطح » »
زا هکلب  دورن ، رتارف  ماسجا  زا  هک  تسین  ایند  ياهشتآ  دننام  شتآ  نآ  ِةَِدْئفَْألا و  یَلَع  ُِعلَّطَت  ِیتَّلا  ُةَدَـقوُْملا  ِهَّللا  ُران  ُۀَـمَطُْحلا  اَم  َكارْدَأ  ام  َو 

. تسا داؤف »  » نآ هک  تسا  حور  رس  تشپ  یلات و  هک  دسریم  بلق  يهبترم  نیرتالاب  هب  هکلب  دسریم ، بلق  هب  دوریم و  رتارف  ماسجا 
تسا روهقم  بولغم و  هناگهس  ياوق  مکح  تحت  هک  تسپ  تفص  تلیذر و  ود  هب  فوصوم  صخـش  هک  تسا  نیا  ایند  رد  نآ  يهنومن  و 

وا هب  ّتقد  هب  بوخ و  رگا  هدوبن ، یبلق  ّتیناـسنا و  هاـگ  چـیه  ییوگ  هک  يوحن  هب  دربیم  نیب  زا  دـنازوسیم و  ار  وا  بلق  یناـسنا و  سفن 
. تسین وا  رد  ناسنا  تافص  زا  کی  چیه  هک  ینیبیم  ینک  رظن 

قبطنم نانآ  رب  شتآ  ای  دننک ،) رارف  نآ  زا  دـنناوتن  هک   ) دوشیم هتـسب  نانآ  يور  رب  مّنهج  رد  ٌةَدَـصُْؤم  ْمِْهیَلَع  شتآ ، ای  همطح ، رثا  رب  اهَّنِإ 
. دراذگیمن ورف  ار  نانآ  زا  کی  چیه  هک  يوحن  هب  دوشیم 

زا تسا  لاح  فرظ  تسا و  دومع »  » عمج هدش  هدناوخ  تئارق  ود  هب  هک  هّمـض  ود  اب  دمعلا »  » تکرح و اب  دـمعلا »  » ظفل ٍةَدَّدَـمُم  ٍدَـمَع  ِیف 
625 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  دناهدش . هتسب  دنلب  ياهنوتس  رب  نانآ  ینعی  یلع »  » هب رورجم  ریمض 

رب اهرد  ینعی  دنتـسه ، هدش  غاد  ینهآ  ياهخیم  رد  نانآ  هک  یلاح  رد  هدرک ، هطاحا  نانآ  رب  شتآ  ینعی  تسا ، بوصنم  ریمـض  زا  لاح  ای 
. دنوشیم مکحم  ینهآ  خیم  اب  اهرد  نآ  سپس  دنوشیم ، هتسب  نانآ  يور 

« دمع  » زا دوصقم  دناهتفگ : یضعب  و  اُهقِدارُس » ْمِِهب  َطاحَأ  : » دومرف یلاعت  يادخ  هک  تساهقدارس  ياهنوتـس  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  و 
. دنوشیم هتسب  نانآ  اب  هک  تسا  ییاهریجنز  لغ و 

: مالّسلا هیلع  ّیلع  لاق 
. دمهفیم ار  اطخ  ياههاگیاج  اههاگشزغل و  دنک  یسررب  ار  هفلتخم  يارآ  لیلد  سک  ره  ءاطخلا  عقاوم  فرع  ءارالا  هوجو  لبقتسا  نم 

لیلع دشابیم  هچنآ  دسانشیم  لیلد  زا  ارآ  هب  درآ  يور  هک  ره 
هّرس ج 21 ص 250 و 251 سّدق  ییوخ  يهمالع  ۀعاربلا  جاهنم 

626 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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626 ص :  لیفلا .....  ةروس 

هراشا

. تسا هیآ  جنپ  ياراد  تسا و  یّکم  هروس  نیا 

626 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 105  ) لیفلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ْنِم ٍةَراجِِحب  ْمِهیِمَْرت  ( 3  ) َلِیبابَأ ًاْریَط  ْمِْهیَلَع  َلَـسْرَأ  َو  ( 2  ) ٍلِیلْـضَت ِیف  ْمُهَدـْیَک  ْلَعْجَی  َْمل  َأ  ( 1  ) ِلیِْفلا ِباحْـصَِأب  َکُّبَر  َلَـعَف  َْفیَک  َرَت  َْمل  َأ 

(4  ) ٍلیِّجِس
(5  ) ٍلوُکْأَم ٍفْصَعَک  ْمُهَلَعَجَف 

626 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
؟ درک راتفر  هنوگچ  ناراوسلیپ  اب  تراگدرورپ  هک  ياهتسنادن  ایآ 

. تخاسن رثایب  ار  ناشگنرین  ایآ 
. داتسرف جوف  جوف  یناگدنرپ  نانآ  رس  رب  و 

. دنتخادنا ورف  لگ  گنس - زا  ییاههزیرگنس  نانآ  رب  هک 
. تخاس هدیوج  هاک  گرب  دننام  ار  نانآ  ماجنا  رس  و 

626 ص :  ریسفت ..... 

لیف باحـصا  ناتـساد  ینعی  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  صوصخم  ای  ماع  باـطخ  ِلـیِْفلا  ِباحْـصَِأب  َکُّبَر  َلَـعَف  َْفیَک  َرَت  َْمل  َأ 
هب درک  زاب  ار  شتریـصب  مشچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  دشاب و  هتـشذگ  شنامز  هچ  رگا  دـنیبیم  ار  نآ  ياهدـننیب  ره  تسا و  روهـشم 

. دش رضاح  نامز  دننام  وا  رظن  رد  هدنیآ  هتشذگ و  هک  يوحن 
نانآ دـصقم  هب  نتفاین  هار  رد  ای  كاله ، انف و  ٍلِیلْـضَت  ِیف  بجوم  دوب ، هبعک  ندرک  بارخ  يارب  هک  نانآ  يهلیح  ایآ  ْمُهَدـْیَک  ْلَـعْجَی  َْمل  َأ 

.؟ تفریذپن ماجنا 
627 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوب نمی  هاشداپ  درک  هلمح  هبعک  هب  لیف  اب  هک  یسک  دناهدرک  عامجا  یگمه  نایوار 
نآ ّدج  یشاجن  نیا  هدوب و  یشاجن  روتسد  هب  هّکم  يوس  هب  وا  تکرح  دوب و  نمی  رد  هشبح  هاشداپ  یـشاجن  بناج  زا  دناهتفگ : یـضعب  و 

. درک هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  هب  رارقا  دوب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  نامز  رد  هک  دوب  یشاجن 
. دننک ّجح  اجنآ  هب  درک  رما  ار  مدرم  درک و  انب  نمی  رد  ياهبعک  هک  موسکی  وبا  وا  يهینک  دوب و  مرثا  حاّبص  نب  ۀهربا  نمی  هاشداپ  مسا  و 
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. درک تجاح  ياضق  تسشن و  اجنآ  رد  تجاح  ياضق  يارب  درک و  رظن  اجنآ  هب  سپس  دمآ و  نمی  هب  دش و  جراخ  هنانک  ینب  زا  يدرم  اّما 
، دمآ دورف  هّکم  یلیم  شش  رد  دش و  جراخ  شنایرگشل  اب  سپس  دنک ، بارخ  ار  ادخ  يهناخ  هک  درک  دای  دنگوس  دش و  كانبـضغ  ههربا 

. دنتفرگ تمینغ  هب  دوخ  اب  ار  نانآ  دندروخ و  رب  بلّطملا  دبع  رتش  تسیود  هب  رگشل  يهمّدقم  داتسرف و  ار  رگشل  يهمّدقم  سپ 
تـسا موق  سیئر  وا  دنتخانـش  هکنآ  زا  سپ  دومن ، نذا  بلط  ههربا  زا  دمآ و  موق  دزن  دش و  جراخ  هّکم  زا  دش  رادربخ  بلّطملا  دـبع  یتقو 

. دوب هتسشن  تخت  رب  ههربا  هک  یلاح  رد  دش  لخاد  بلّطملا  دبع  دنداد  دورو  يهزاجا 
؟ تسیچ وت  تجاح  تفگ  سپس  تسشن ، وا  اب  دمآ و  نییاپ  دوخ  تخت  زا  درک و  مارتحا  بلّطملا  دبع  هب  ههربا 

. دناهتفرگ ار  اهنآ  امش  رگشل  يهمّدقم  هک  تسا  رتش  تسیود  نم  تجاح  تفگ :
لیام  وت  هب  ارم  وت  نخس  دمآ و  مشوخ  نم  وت  ندید  زا  تفگ : ههربا 

628 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
؟ هاشداپ يا  ارچ  تفگ : بلّطملا  دبع  درک ، بغار  و 

تـساوخرد چـیه  یهاوخیم و  نم  زا  ار  شیوخ  تجاـح  ياهدـمآ  وـت  منک و  بارخ  ار  امـش  فرـش  تّزع و  يهناـخ  ماهدـمآ  نم  تفگ :
. موش فرصنم  امش  يهناخ  ندرک  ناریو  زا  نم  هک  ینکیمن 

. دنکیم عنم  راک  نیا  زا  ار  وت  هک  تسا  ّبر  بحاص و  هناخ  يارب  متسه و  نارتش  بحاص  نم  تفگ : بلطملا  دبع 
هلمح يارب  ار  شیوخ  لیف  دنتـساوخ  نانآ  دـش  حبـص  یتقو  تفر ، دـش و  جراخ  وا  دـننادرگرب و  ار  شنارتش  داد  روتـسد  موسکی  وبا  سپ 

. تفرن دشن و  هتخیگنارب  لیف  یلو  دنتسرفب ،
بناج زا  ناگدنرپ  سپ  لیف ، هدزاود  ضعب  لیف و  تشه  دناهتفگ : یضعب  دوب ، دومحم  نآ  مسا  دوب و  لیف  کی  نانآ  اب  دناهتفگ : یضعب  و 
گنس دندرکیم و  زاورپ  نانآ  رس  رب  اههدنرپ  نیا  دوب و  ناشیاهاپ  رد  گنس  ود  گنس و  ددع  هس  کی  ره  راقنم  رد  هک  دندش  رهاظ  ایرد 

. درکیم هراپ  هراپ  ار  ناشیاهندب  دشیم و  جراخ  ناشتشپ  زا  تفریم و  نانآ  غامد  رد  گنس  دندرکیم و  ترپ  نانآ  غامد  هب  ار 
هچ ره  درک و  رارف  وا  هک  دـنامن  رفن  کی  زج  رگـشل  نآ  زا  و  هدـیوج ) فطع  « ) ٍلوُکْأَم ٍفْصَعَک  : » دومرف یلاعت  يادـخ  هک  روطنامه  سپ 

نیا تفگ  درک و  الاب  ار  شرس  وا  دیسر ، رـس  اههدنرپ  نامه  زا  هدنرپ  کی  ناهگان  دیـسر  نمی  هب  وا  یتقو  دادیم ، ربخ  مدرم  هب  دوب  هدید 
. تساههدنرپ نامه  زا  هدنرپ 

ناتساد نیا  درم و  دش و  جراخ  وا  دعقم  زا  هک  تخادنا  وا  رب  ار  گنس  سپس  تفرگ و  رارق  وا  رس  يذاحم  رس و  يالاب  هدنرپ  لاح  نیا  رد 
رد

629 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: دناهتفگ ضعب  دش و  ّدلوتم  لاس  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  داتفا  قاّفتا  یلاس 

. تسا هداد  يور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ّدلوت  زا  لبق  لاس  لهچ  دناهتفگ  یضعب  لاس و  هس  تسیب و  هعقاو  نیا 
عمج ای  درک ، هدـنکارپ  قّرفتم و  ینعی  لیبابأ » ّلبأ  : » دوشیم هتفگ  درادـن ، درفم  هک  تسا  عمج  لیبابأ »  » ظـفل َلـِیبابَأ  ًاْریَط  ْمِْهیَلَع  َلَـسْرَأ  َو 
اهنآ رـس  تشپ  هک  ار  هچنآ  نارتش و  ناگدنرپ و  زا  ياهتـسد  يانعم  هب  تیّکـس »  » دـننام لّیبا »  » عمج ای  ءاب ، دـیدشت  هزمه و  رـسک  اب  هلّابا » »

. دناهدوب لیبابا  هب  فورعم  ناگدنرپ  نیا  دشابیم و  دنیآیم ،
هدوب و ناگدنرد  ياهنخان  دننام  ناشیاهنخان  ناگدنرد و  رـس  دـننام  اههدـنرپ  نآ  رـس  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يربخ  رد  و 

. تسا هدیدن  زین  نآ  زا  سپ  هدند و  نآ  زا  شیپ  ار  یناگدنرپ  نینچ  یسک و 
. تسا لگ » گنس   » بّرعم لیّجس »  » ظفل ٍلیِّجِس  ْنِم  ٍةَراجِِحب  ْمِهیِمْرَت 

ای دنامب ، هنادیب  هدش و  هدروخ  شاهناد  هک  یتعارز  دننام  ای  دشاب ، هدروخ  مرک  هک  تعارز  گرب  دننام  هب  نانآ  ٍلوُکْأَم  ٍفْصَعَک  ْمُهَلَعَجَف 
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. دندیدرگ دنشاب ، هدرک  عفد  دنشاب و  هدروخ  نایاپراهچ  هک  یهاک  دننامه 
630 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

630 ص :  شیرق .....  ةروس 

هراشا

. تسا یّکم  تسا و  هیآ  راهچ  رب  لمتشم  هروس  نیا 

630 ص :  ات 4 ..... ] تایآ 1  (: 106  ) شیرق هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ٍفْوَخ ْنِم  ْمُهَنَمآ  َو  ٍعوُج  ْنِم  ْمُهَمَعْطَأ  يِذَّلا  ( 3  ) ِْتیَْبلا اَذه  َّبَر  اوُُدبْعَْیلَف  ( 2  ) ِْفیَّصلا َو  ِءاتِّشلا  َۀَلْحِر  ْمِِهفالیِإ  ( 1  ) ٍْشیَُرق ِفالیِِإل 

630 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. شیرق یگتسبمه  يارب 

. یناتسبات یناتسمز و  چوک  رد  ناشیگتسیمه 
. دنتسرپب ار  هناخ  نیا  بحاص  دیاب  سپ 

. تشاد نمیا  ینارگن ،] و   ] سرت زا  سپ  داد و  كاروخ  هقوذآ و ]  ] یگنسرگ زا  سپ  ار  ناشیا  هک  نامه 

630 ص :  ریسفت ..... 

هدش و هدناوخ  زین  ءای  نودب  مهفالا »  » هزمه و نودب  هدش  هدـناوخ  فالیل » « » فالیإل  » ظفل ِْفیَّصلا  َو  ِءاتِّشلا  َۀَـلْحِر  ْمِِهفالیِإ  ٍْشیَُرق  ِفالیِِإل 
هزمه اب  ود  ره  رد  مهفالیا  شیرق  فالیا  هدش و  هدناوخ  نآ  زا  دعب  ءای  هزمه و  اب  مهفالیإ »  » هک هدش  هدـناوخ  لّوا  تئارق  لثم  شیرق  لیلد 

: هب ای  ٍلوُکْأَم » ٍفْصَعَک  ْمُهَلَعَجَف   » هب قّلعتم  ای  تسا  رورجم  راج و  نوچ  انمض  تسا  هدش  هدناوخ  زین  نآ  زا  دعب  ءای  و 
رارق نما  ّلحم  نمأم و  ار  اهنآ  نکـسم  هناخ و  هک  دوب  شیرق  رب  نانتما  ماقم  رد  لّوا  يهروس  نوچ  دشابیم ، ِلیِْفلا » ِباحْـصَِأب  َکُّبَر  َلَعَف  »

. تسا هداد 
ِْتیَْبلا اَذه  َّبَر  اوُُدبْعَْیل  : هب قّلعتم  ای 

هک الاح  ینعی ، دشابیم ،
631 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

هناخ هطساو  هب  نآ  تسا و  هداد  رارق  فطل  دروم  نمی ، هشبح و  ماش و  سراف و  لثم  فلتخم  یحاون  ناهاشداپ  ربارب  رد  ار  شیرق  دنوادخ 
. دنتسه هّللا  تیب  بحاص  هک  دنیامن  تدابع  ار  ناشراگدرورپ  نانیا  دیاب  سپ  تسا ، نآ  رد  هک  تسادخ 

هب لفون  نمی و  هب  بلّطم  هشبح ، هب  سمـش  دبع  ماش ، هب  مشاه  دنتـشاد  لیامت  يروشک  هب  هک  ره  فانم ، دـبع  نادـنزرف  دـناهتفگ : یـضعب 
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. دندرکیم دّدرت  اهرهش  نیا  هب  دنتشاد  یحاون  نآ  كولم  اب  هک  یتفلا  سنا و  يردارب و  نیا  ببس  هب  شیرق  راّجت  سراف ،
هب ناتـسمز  رد  راب  کی  دنتفریم ، نوریب  تراجت  يارب  راب  ود  لاس  ره  رد  نانآ  دـندرکیم و  یگدـنز  تراجت  اب  شیرق  دـناهتفگ : یـضعب 
هب هلمح  دصق  لیف  باحـصا  یتقو  دوب ، درـس  اجنآ  نوچ  دنتفریم ، ماش  هب  ناتـسبات  رد  راب  کی  دوب و  ریـسمرگ  اجنآ  نوچ  دنتفریم  نمی 

تداع یناتسمز  یناتسبات و  رفس  ود  تلح و  رود  نیا  هب  شیرق  نوچ  تفای و  ینوزفا  مارتحا  درک  كاله  ار  نانآ  دنوادخ  دندرک ، ار  هّکم 
تـسا نکمم  دنتـسه . ادـخ  هناخ  ناّیلوتم  ادـخ و  مرح  نینکاس  شیرق  دـنتفگیم  دـشیمن و  ناـنآ  ضّرعتم  يدـب  هب  یـسک  دـندوب ، هدرک 

. دشاب فوذحم  لماع  بّجعت و  يارب  فالیال ) )
. تخاس جراخ  یگنسرگ  زا  ار  نانآ  ماعطا  اب  ٍعوُج  ْنِم  ْمُهَمَعْطَأ  يِذَّلا 

داد تاجن  سرت  زا  ار  نانآ  ناگدننک  هلمح  يدوبان  اب  ٍفْوَخ و  ْنِم  ْمُهَنَمآ  َو 
632 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

632 ص :  نوعاملا .....  ةروس 

هراشا

. تسا یندم  یضعب  یّکم و  هروس  نیا  زا  یضعب  هدش  هتفگ  تسا و  یندم  دناهتفگ  یضعب  یّکم ، هروس  نیا 

632 ص :  ات 7 ..... ] تایآ 1  (: 107  ) نوعاملا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) َنیِّلَصُْمِلل ٌْلیَوَف  ( 3  ) ِنیِکْسِْملا ِماعَط  یلَع  ُّضُحَی  َو ال  ( 2  ) َمِیتَْیلا ُّعُدَی  يِذَّلا  َِکلذَف  ( 1  ) ِنیِّدلِاب ُبِّذَُکی  يِذَّلا  َْتیَأَر  َأ 

(7  ) َنوُعاْملا َنوُعَنْمَی  َو  ( 6  ) َنُؤاُری ْمُه  َنیِذَّلا  ( 5  ) َنوُهاس ْمِِهتالَص  ْنَع  ْمُه  َنیِذَّلا 

632 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
؟ دنکیم راکنا  ار  ازج  زور  هک  ار  یسک  ياهدرک  هظحالم  ایآ 

. دناریم ار  میتی  هک  تسا  یسک  نامه  نیا 
. دنکیمن بیغرت  اونیب ، ماعطا  رب  و 

. نارازگزامن نآ  رب  ياو  سپ 
. دنلفاغ شیوخ  زامن  زا  هک  یناسک  نامه 

. دننکیم يراکایر  مه ] زامن  رد   ] ناشیا هک  یناسک 
. دنرادیم زاب  ار  تاکز  و 

632 ص :  ریسفت ..... 
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صوصخم باطخ  هدش و  هدناوخ  باطخ  فاک  اب  کتیأر » أ   » هزمه و نودب  تیرأ »  » لصا و قبط  تیأر » أ   » ِنیِّدلِاب ُبِّذَُکی  يِذَّلا  َْتیَأَر  َأ 
رورـش عیمج  لصا  نامردیب و  درد  نآ  هک  تسا ، بّکرم  لهج  دوجو  تهج  هب  نید  بیذکت  تسا و  ّماع  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم 

عمج هّیمیهب  هّیعبـس و  هماّلع ، هناگهس  ياوق  ياهتلیذر  نیب  هک  ار  یـسک  يدید  ایآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ای  ینعی : تساهيدـب ، و 
ءاف  اب  ار  رگید  ياهتلیذر  نید  بیذکت  رب  تساهيدب ، رورش و  يهمه  لصا  لهج  نوچ  و  تسا !؟ هدرک 

633 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
: دومرف سپ  درک ، فطع 

. هدش لزان  لئاو  نب  صاع  يهراب  رد  دناهتفگ : ضعب  دنکیم ، عفد  روز  اب  ار  میتی  هک  َمِیتَْیلا  ُّعُدَی  يِذَّلا  َِکلذَف 
رحن رتش  ود  هتفه  ره  رد  هک  هدـش  لزان  نایفـس  وبا  يهراب  رد  دـناهتفگ : یـضعب  تسا ، هدوب  هریغم  نب  دـیلو  يهراب  رد  دـناهتفگ : یـضعب  و 

. دز ار  وا  شیاصع  اب  نایفس  وبا  هک  درک  تساوخرد  يزیچ  دمآ و  یمیتی  درکیم و 
دوب و یمیتی  ّیـصو  وا  هک  هدش  لزان  لهج  وبا  يهراب  رد  دناهتفگ : یـضعب  تسا . هدش  لزان  نیقفانم  زا  يدرم  يهراب  رد  دـناهتفگ : یـضعب 

هکلب تسا ، هّیبضغ  تسپ  تفـص  زا  یـشان  میتی  ندز  داد و  له  دز و  ار  وا  هک  درک ، سابل  تساوخرد  شدوخ  لام  زا  دـمآ و  ناـیرع  میتی 
. تسا تفص  نیرتتسپ 

ندرگ ياناوت  رب  رابکتـسا  زا  رتتسپ  میتی  نداد  له  ندز و  زین  دریگ و  رارق  مّحرت  دروم  دـیاب  هک  یلاح  رد  فیعـض  يهراـچیب  ریقحت  اریز 
. تسا زارف 

تـسود نوچ  تسا ، توهـش  تسپ  تفـص  زا  یـشان  نآ  دنکیمن  بیغرت  ار  یـسک  نیکـسم  ماعطا  رب  ِنیِکْـسِْملا و  ِماعَط  یلَع  ُّضُحَی  َو ال 
. دنکن بیغرت  نیکسم  هب  نداد  ماعط  رب  ار  یسک  هک  دوشیم  ثعاب  لام  نتشاد 

دنناوخب مه  زامن  رگا  هک  دشاب  نیا  هب  راعـشا  ات  دروآ  ریمـض  ياج  هب  رهاظ  مسا  یلو  درک ، اف  اب  فطع  اذل  نانآ و  رب  ياو  َنیِّلَـصُْمِلل  ٌْلیَوَف 
. دشابیم تیصعم  تسنانآ و  رب  یهانگ  لابو و  اهنآ  زامن  هکلب  تسین  زامن  ناشزامن 

634 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
زامن هک  تسا  یـصوصخم  زامن  ياراد  یناسنا  ره  هک  دـشاب  نیا  هب  راعـشا  ات  درک  هفاضا  نانآ  هب  ار  زامن  َنوُهاـس  ْمِِهتالَـص  ْنَع  ْمُه  َنیِذَّلا 

هک يزامن  اب  هن  رگ  دشاب و  شدوخ  صوصخم  زامن  رّکذـتم  دـیاب  دـناوخیم  ار  یبلاق  زامن  هک  یـسک  تسا و  نآ  روآدای  هرکذـت و  یبلاق 
. تسین راّفک  يارب  زج  هک  دوشیم  لیو  ّقحتسم  دناوخیم 

ّیلو تروص  زا  ای  هتفرگ  شرما  ّیلو  زا  هک  يرکذ  ای  یفیلکت  ای  ینیوکت  تیـالو  اـب  رگم  دوشیمن  قّقحم  ناـسنا  ره  صوصخم  زاـمن  سپ 
. تسادخ هب  هّجوت  دوصقم  ای  تسا ، رهاظ  ای  یفخم  وا  رد  هتشگ  لخاد  وا  بلق  رد  هدش و  ذخا  شرما 

ظفح ار  نآ  تیقاوم  دودح و  ینعی  دـننکیم ، یتسـس  دوخ  یبلاق  زامن  رد  هک  يرازگزامن  رب  ياو  دـشاب : نینچ  هیآ  يانعم  تسا  نکمم  و 
. دننکیمن

: یلاعت يادخ  نکل  دنزادنایم و  ریخأت  هب  شتقو  لّوا  زا  ای 
ار شدودح  دناوخیم و  لماک  ار  زامن  دناوخیم ، زامن  مدرم  ایر و  تهج  هب  هک  یسک  اریز  دنکیم ، دییأت  ار  لّوا  يانعم  َنُؤاُری  ْمُه  َنیِذَّلا 
زا انعم  نیا  دـهد و  ناشن  مدرم  هب  ار  دوخ  دـنک و  ایر  دـناوتیمن  هن  رگ  دـهدیم و  ماجنا  تقو  لّوا  رد  دـنکیم و  تاـعارم  حیحـص  ّماـت و 

. تسا هّیوهش  هماّلع و  يهّوق  ياهتلیذر 
هیراع هراعتسا و  هک  يزیچ  ره  ای  دشاب ، هتشاد  یعفن  هرهب و  هک  تسا  يزیچ  ره  بآ و  کین و  راک  ینعی  نوعام »  » ظفل َنوُعاْملا  َنوُعَنْمَی  َو 

635 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . هّیوهش  يهّوق  ياهتلیذر  زا  اهراک  نیا  زا  ندرک  عنم  تاکز و  ای  دوش ،
عاتم یهدیم و  ماـجنا  هک  تسا  فورعم  راـک  یهدیم و  يرگید  هب  هک  تسا  ضرق  نوعاـم  «: 1  » تسا هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
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. تاکز تسا  هلمج  نآ  زا  یهدیم و  هیراع  هک  تسا  هناخ 
ار نانآ  میراد  ّقح  ام  ایآ  دـننکیم  دـساف  دننکـشیم و  میهدیم ، هیراع  ار  یعاتم  تقو  ره  هک  میراد  ییاههیاسمه  ام  دـش : لاؤس  ماـما  زا 

؟ میهدن هیراع  مینک و  عنم 
: مالّسلا هیلع  ّیلع  لاق  دیهدن  هیراع  هک  دیراد  ّقح  امش  دنشاب ، نینچ  اههیاسمه  رگا  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 

هتشگ و دنمورین  لطاب  نانامرهق  راتشک  رب  دنک  زیت  ار  شمشخ  ادخ  يارب  سک  ره  لطابلا  ءاّدشا  لتق  یلع  يوق  هّلل  بضغلا  نانـس  ّدحا  نم 
. دوش زوریپ 

دیابرب رفک  لاطبا  لد  دیآ  مشخ  هب  ادخ  رهب  هک  ره 
هّرس ج 21 ص 251 سّدق  ییوخ  يهمالع  ۀعاربلا  جاهنم 

__________________________________________________

نیلقثلا ج 5. رون  نایبلا - عجم  یمق - میهاربا  نب  یلع  ریسفت  ( 1)
636 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

636 ص :  رثوکلا .....  ةروس 

هراشا

. تسا هیآ  هس  ياراد  تسا و  یندم  دناهتفگ  یضعب  تسا و  یّکم  هروس  نیا 

636 ص :  ات 3 ..... ] تایآ 1  (: 108  ) رثوکلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(3  ) ُرَْتبَْألا َوُه  َکَِئناش  َّنِإ  ( 2  ) ْرَْحنا َو  َکِّبَِرل  ِّلَصَف  ( 1  ) ََرثْوَْکلا َكاْنیَطْعَأ  اَّنِإ 

636 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. میاهدیشخب رثوک  وت  هب  ام 

. نک ینابرق  راذگب و  زامن  تراگدرورپ  يارب  سپ 

. تسا بقع ] الب  و   ] ماجنارسیب وت  نمشد  نامگیب 

636 ص :  ریسفت ..... 

رب هک  تسا  هدش  ریسفت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  دوجو  ضوح  هب  زین  هدش و  ریسفت  تشهب  رد  يرهن  هب  رثوک »  » ظفل ََرثْوَْکلا  َكاْنیَطْعَأ  اَّنِإ 
ناشنانمشد لباقم  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  زا  هک  تسا  نامـسآ  ناگراتـس  ددع  هب  ییاهفرظ  ضوح  ای  رهن  نآ 

. دنزاسیم باریس  ضوح  نآ  زا  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هعیش  دننکیم و  عافد 
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هاوخریخ درم  هب  نینچ  مه  تّوبن و  مالـسا و  يانعم  هب  تسا و  هدـیچیپ  دایز  رابغ  يانعم  هب  تسا و  زیچ  ره  زا  دایز  تغل  رد  رثوک »  » ظفل و 
. دشابیم دّیس  لیقص و  نزو  رب  ریثک ، ظفل  دننام  هک  هدمآ  هدنشخب 

. تسا هدمآ  زین  تسا  تشهب  ياهرهن  يهمه  يهمشچ  رس  هک  تشهب  رد  يرهن  رهن و  قلطم  هب 
نآ  رد  رثوک  یناعم  رتشیب  تسا و  رثوک  نامه  تیالو  هک  نادب 

637 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هداد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  ار  نآ  تقیقح  مامت  یلاعت  يادخ  هک  تسا  يزیچ  نآ  تسا و  دوجوم 

ریخ تنطلس و  ترهـش ، مالـسا ، نید  نآرق و  دایز ، دالوا  دایز ، ناوریپ  مکح ، ملع ، تلاسر ، تّوبن ، یلاعت  يادخ  تیالو ، نامه  ببـس  هب 
نآ تسا و  ضوح  رهن و  تروص  هب  ترخآ  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  تسا و  هداد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  ترخآ  ایند و  رد  ناوارف 

ّتنم وا  رب  هداد و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  دـنوادخ  ار  نآ  هدـش و  رّوـصم  نآ  رد  اـیند  رد  مالّـسلا  هـیلع  یلع  تروـص  هـک  يزیچ 
. تسا هتشاذگ 

ای ناوخب ، ار  ادـخ  تمعن  نیا  رکـش  تهج  زا  نک و  عّرـضت  امن و  ادـخ  هب  هّجوت  سپ  هدرک ، اطع  رثوک  وت  هب  دـنوادخ  یتقو  َکِّبَِرل  ِّلَـصَف 
. ناوخب تعامج  اب  ار  دیع  زور  حبص  زامن 

. نک رحن  ار  تاینابرق  سپس  ناوخب و  ار  دیع  زامن  ای  نک ،) ینابرق  رتش   ) نک رحن  انم  رد  ْرَْحنا  َو 
. دنک رحن  سپس  ناوخب و  زامن  هک  دش  رما  سپ  درکیم ، رحن  دناوخب  زامن  هکنآ  زا  لبق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  «: 1  » دناهتفگ یضعب 

شلوسر هب  دنوادخ  سپ  دناهدرکیم ، رحن  ادـخ  ریغ  يارب  دـناهدناوخیم و  زامن  ادـخ  ریغ  يارب  هک  دـناهدوب  یماوقا  «: 2  » دناهتفگ یضعب 
. دنک رحن  ادخ  يارب  دناوخب و  زامن  ادخ  يارب  هک  داد  روتسد 

لابقتسا ار  رگید  یضعب  ام  لزانم  زا  یضعب  تفگیم : برع  نوچ  نک ، رحن  هلبق  هب  ور  ناوخب و  ار  بجاو  زامن  ینعی  «: 3  » دناهتفگ یضعب 
. دنکیم
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 684. رون  ( 2 ، 1)
. ].....[ نیلقثلا ج 5 رون  یلائللا - یلاوح  ( 3)
638 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

تتروص لباقم  ات  ار  تیاهتسد  ینعی ، «، 1  » هدومرف ْرَْحنا » َو  َکِّبَِرل  ِّلَصَف   » ادخ لوق  رد  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  هک  تسا  يرگید  ربخ  رد 
. يربب الاب 

هدرک رما  نآ  هب  ارم  مراگدرورپ  هک  ندرک  رحن  نیا  ینابرق و  نیا  «: 2  » دومرف لیئربج  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يرگید  ربخ  رد 
ینک و دنلب  ار  تیاهتـسد  مارحإلا  ةریبکت  ماگنه  دنکیم  رما  وت  هب  دـنوادخ  نکل  تسین و  ینابرق  رحن و  نآ  درک : ضرع  لیئربج  تسیچ ؟

نیمه هناگتفه  ياهنامـسآ  رد  هکیالم  زامن  ام و  زامن  هک  يرادیمرب  هدجـس  زا  رـس  ای  ینکیم ، دنلب  عوکر  زا  رـس  هک  یماگنه  نینچمه 
. تسا

. تسا نید  زا  ای  مدرم ، نیب  رد  ترهش  زا  ای  دنزرف ، زا  ای  ریخ  زا  تسا  عطقنم  ُرَْتبَْألا  َوُه  دزرویم ، هنیک  وت  رب  هک  یسک  َکَِئناش  َّنِإ 
دـندرک و وگتفگ  مه  اب  درک و  تاقالم  دجـسم  برد  کیدزن  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  لـئاو  نب  صاـع  «: 3  » دناهتفگ یضعب 

؟ يدرکیم وگتفگ  تبحص و  یسک  هچ  اب  دنتفگ  دش  دجسم  لخاد  صاع  یتقو  دندوب ، هتسشن  دجسم  رد  شیرق  زا  ینامدرم 
هدرم هک  تشاد  هجیدخ  زا  هّللا  دبع  مان  هب  يرـسپ  وا  نوچ  دیمان ، رتبا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  سپ  رتبأ ، نامه  اب  داد : باوج 

. دندیمانیم رتبا  اهبرع  ار  یسک  نینچ  تشادن و  يرگید  رسپ  دوب و 
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__________________________________________________

نیلقثلا ج 5. رون  یلائللا - یلاوح  ( 2 ، 1)
نیلقثلا ج 5. رون  ( 3)

639 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

639 ص :  نورفاکلا .....  ةروس 

هراشا

. تسا هیآ  شش  ياراد  تسا و  یندم  دناهتفگ : یضعب  تسا و  یّکم  هروس  نیا 

639 ص :  ات 6 ..... ] تایآ 1  (: 109  ) نورفاکلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ْمُّتْدَبَع ام  ٌِدباع  انَأ  َو ال  ( 3  ) ُُدبْعَأ ام  َنوُِدباع  ُْمْتنَأ  َو ال  ( 2  ) َنوُُدبْعَت ام  ُُدبْعَأ  ال  ( 1  ) َنوُِرفاْکلا اَهُّیَأ  ای  ُْلق 

(6  ) ِنیِد َِیل  َو  ْمُُکنیِد  ْمَُکل  ( 5  ) ُُدبْعَأ ام  َنوُِدباع  ُْمْتنَأ  َو ال 

639 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. نارفاک يا  ناه  وگب 

. متسرپیمن ار  امش  دوبعم  نم 
. دیتسین نم  دوبعم  ناگدنتسرپ  مه  امش  و 

. متسین دیتسرپیم  امش  هچنآ  يهدنتسرپ  نم 
. دیتسین نم  دوبعم  ناگدنتسرپ  مه  امش  و 

. نم نید  ارم  امش و  نید  ار  امش 

639 ص :  ریسفت ..... 

ار هچنآ  ام  ایب  دّمحم  ای  دنتفگ : دندرک و  ضارتعا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  شیرق  زا  یهورگ  هدش  تیاور  َنوُِرفاْکلا  اَهُّیَأ  ای  ُْلق 
. میوشیم كرتشم  راک  نیا  رد  وت  ام و  سپ  نک ، تدابع  مینکیم ، تدابع  ام  هک  ار  هچنآ  مه  وت  مینک و  تدابع  ینکیم ، تدابع  وت  هک 
ار ام  نایادخ  زا  یضعب  وت  سپ  دنتفگ : مهد ، رارق  ادخ  کیرش  ار  ادخ  ریغ  نم  هک  هّللا  ذاعم  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپ 
دش لزان  هروس  نیا  سپ  دوشیم ، هچ  منیبب  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  میتسرپب ، ار  تیادخ  مینک و  قیدصت  ار  وت  ام  ات  ریگب 

. دندش سویأم  وا  قیدصت  دّمحم و  زا  شیرق  و 
640 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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دّحتم ادخ  لعف  اب  ای  ادخ  نانیشناج  اب  ای  دنک  هدهاشم  ات  دنک  ششوک  دیاب  نآرق  يراق  هک  تشذگ  باتک  لّوا  لوصف  زا  مشش  لصف  رد  و 
بناج زا  روتـسد  دـشاب ، هّللا  ياهبطاخم  زا  هروس  نیا  لاثما  تئارق  ماگنه  رد  دوش و  ادـخ  نانیـشناج  نابز  ای  ادـخ  نابز  وا  نابز  اـت  دوش 

. ددرگ ادخ  رما  وا  رما  هکلب  دهدب ، ادخ 
مهیلع ایلوا  ایبنا و  تاماقم  عیمج  ياههفیطل  ملاوع و  عیمج  ياههفیطل  وا  رد  ملاوع و  عیمج  زا  تسا  يرـصتخم  نوچ  ناسنا  هک  نادـب  سپ 
ندینش وا  ندینش  دوش و  یحو  طئاسو  نابز  ای  ادخ  نابز  شنابز  ات  دنک  شـشوک  نآرق  ندناوخ  ماگنه  تسا  هتـسیاش  دراد  دوجو  مالّـسلا 

. دوش هّیوبن  يهفیطل 
غیلبت ادخ  بناج  زا  هک  ياهکیالم  هب  بوسنم  ای  ادخ  هب  بوسنم  نابز  اب  دوشیم  ادخ  بناج  زا  رما  لوق  نیا  لق » : » دیوگیم یتقو  نیاربانب 

هّیعبس و هّیمیهب ، ياوق  لیبق  زا  ار  شدوجو  راّفک  دوشیم و  لّثمتم  مّسجم و  رما  سپ  دوشیم ، يوبن  يهفیطل  يهدنونش  زین  هدنونش  هدرک و 
. دهدیم رارق  بطاخم  هیناطیش 

زا سپ  دوب و  نانآ  ياهتساوخ  اهاوه و  نیمه  هک  دنتشاد  یتسرپتب  نانآ و  رفک  رب  رارـصا  دندرکیم و  ابا  يوریپ  زا  اوق  نآ  هکنآ  زا  سپ 
. دندرکیم ناشدوخ  اب  تقفاوم  رفک و  هب  توعد  تسا  هّیوبن  يهفیطل  نامه  هک  ار  ناشدوخ  ّیبن  نانآ  هکنآ 

دیتسرپیم امش  هک  ار  هچنآ  نم  هدنیآ  رد  َنوُُدبْعَت  ام  ُُدبْعَأ  ال  راّفک ! يا  دیامرفیم : نانآ  باوج  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ 
. دوشیمن لامعتسا  لاح  نامز  رد  ال »  » ظفل اریز  متسرپیمن ،

شتسرپ ارم  يادخ  هدنیآ  رد  مه  امش  َنوُِدباع  ُْمْتنَأ  َو ال 
641 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نیا رب  هنیرق  نآ  لبق  ام  تسا و  لابقتـسا  هب  صوصخم  نکیل  تسا و  هناـگهس  ياـهنامز  نیب  كرتشم  هچ  رگا  هغیـص  نوچ  درک ، دـیهاوخن 
. تسا بلطم 

. لابقتسا لاح و  رد  ای  لاح  نامز  رد  ُُدبْعَأ  ام 
، قلطم روط  هب  ای  لاح ، یـضام و  رد  ای  شدعب ، ام  يهنیرق  هب  ماهدرکن ، تدابع  ار  امـش  ياهدوبعم  زین  هتـشذگ  رد  ْمُّتْدَـبَع  ام  ٌدـِباع  انَأ  َو ال 

. درک مهاوخ  هن  منکیم و  هن  ماهدرک ، ار  ناتاهدوبعم  تدابع  هن  ینعی 
تدابع ار  دوخ  ياهاوه  یتسرپتب  اب  ناـنآ  هک  هدرک  اـنعم  نیا  هب  هراـشا  راّـفک  بناـج  رد  هغیـص  رییغت  اـب  ُدـُبْعَأ و  اـم  َنوُدـِباع  ُْمْتنَأ  ـال  َو 

. تسا هدنیآ  لاح و  دوبعم  زا  ریغ  نانآ  زورید  دوبعم  هک  تسا ، لّدبتم  رّیغتم و  هکلب  تسین ، تباث  نانآ  ياهاوه  دننکیم و 
دّدـعت و تسا و  زیچ  کـی  هدـنیآ  لاـح و  یـضام و  رد  وا  دوبعم  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  بناـج  رد  نوـچ  و 

. رارکت اب  رگم  دوشیمن  لصاح  هفیطل  نیا  تسین و  نآ  رد  یفالتخا 
تسا و ماـقم  نیا  بساـنم  رارکت  تسا و  تریاـغم  مشخ و  راـهظا  نتـسج و  يرازیب  ماـقم  رد  هروـس  هک  تسا  نـیا  رارکت  يرگید  هـجو  و 

«. دبعأ ام  : » یلاعت يادخ  لوق  رد  ام »  » ظفل ندروآ  دشاب و  هّیردصم  ریخا  عضوم  رد  ای  هناگراهچ  عضاوم  رد  ام »  » ظفل تسا  نکمم 
مشخ يّربت و  ماقم  بسانم  رگید  يوس  زا  و  نودبعت » ام   » ادخ لوق  اب  ندوب  لکش  مه  يارب  نم »  » ندرواین دشاب و  هلوصوم  ام »  » هکنآ ربانب 
نیمز اهنامـسآ و  راگدرورپ  دـندرکیم  رّوصت  هک  دـشاب  ناشرّوصت  قباطم  نانآ  داقتعا  زین  ّصاخ و  هن  تسا  ّماع  ظـفل  ندروآ  جاـجتحا  و 

تسنانآ . نایادخ  دننام 
642 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

مه رـس  تشپ  دـنکیم و  مّلکت  نینچ  میکح  ایآ  تفگ : درک و  لاؤس  رارکت  هجو  زا  لوحا  رفعج  ابا  زا  یناـصید  رکاـش  وبا  هک  هدـش  لـقن 
. دش هنیدم  لخاد  ات  دهدب  هک  تشادن  یباوج  دروم  نیا  رد  لوحا  دنکیم !؟ رارکت  ار  ياهلمج 

. درک لاؤس  ار  بلطم  نیا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 
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لاس کی  وت  دنتفگ : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  شیرق  هک  تسا  نیا  نآ  رارکت  هروس و  نیا  لوزن  ببس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما 
. داد دندوب ، هتفگ  هک  روطنامه  ار  نانآ  باوج  دنوادخ  سپ  مینک ، تدابع  لاس  کی  ار  وت  يادخ  مه  ام  نک و  شتسرپ  ار  ام  نایادخ 
هکلب تسا ، هدش  خسن  لاتق  يهیآ  اب  نآ  هک  دوش  هتفگ  ات  تسین  راّفک  نتـشاذگ  دازآ  گنج و  يهکراتم  هلمج  نیا  ِنیِد  َِیل  َو  ْمُُکنیِد  ْمَُکل 

«. متئش ام  اولعفا  : » یلاعت يادخ  لوق  دننام  نانآ ، رب  ییاسر  دیدهت  دوخ  زین  هیآ  نیا 
643 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

643 ص :  رصّنلا .....  ةروس 

هراشا

. تسا یندم  تسا و  هیآ  هس  ياراد  هروس  نیا 

643 ص :  ات 3 ..... ] تایآ 1  (: 110  ) رصنلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(3  ) ًاباََّوت َناک  ُهَّنِإ  ُهْرِفْغَتْسا  َو  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَسَف  ( 2  ) ًاجاْوفَأ ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  َنُولُخْدَی  َساَّنلا  َْتیَأَر  َو  ( 1  ) ُْحتَْفلا َو  ِهَّللا  ُرْصَن  َءاج  اذِإ 

643 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. دیآ زارف  يزوریپ  یهلا و  ترصن  هک  هاگنآ 

. دنیآرد یهلا  نید  هب  هورگ  هورگ  هک  ینیب  ار  مدرم  و 
. تسا ریذپهبوت  سب  وا  هک  هاوخب  شزرمآ  وا  زا  نک و  شیاین  ار  تراگدرورپ  هنارازگساپس  سپ 

643 ص :  ریسفت ..... 

، تسا هدـش  لزاـن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رب  هک  دوب  ياهروس  نیرخآ  هروس  نیا  دـناهتفگ : یـضعب  ُحـْتَْفلا  َو  ِهَّللا  ُرْـصَن  َءاـج  اذِإ 
. دش لزان  ینم  رد  عادولا  ۀّجح  رد  «: 1  » دناهتفگ یضعب  دش ، لزان  وا  رب  هک  دوب  ياهروس  نیلّوا  َکِّبَر » ِمْسِاب  ْأَْرقا   » هچنانچ

. تفر ایند  زا  لاس  نامه  «: 3  » دناهتفگ ياهّدع  درک ، یگدنز  لاس  ود  هروس  نیا  زا  دعب  «: 2  » دناهتفگ یخرب  و 
نم هب  نم  گرم  دومرف : هروس  نیا  لوزن  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  و 

__________________________________________________

. نایبلا عمجم  نیلقثلا - رون  یمق - میهاربا  نب  یلع  ریسفت  ۀفئاطلا - خیش  یلاما  یفاک - لوصا - ( 3 ، 2 ، 1)
644 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. تسا هدش  هداد  ربخ 
ار وت  گرم  ربـخ  تفگ : دـنایرگیم ؟ ار  وت  زیچ  هچ  ومع  يا  دوـمرف : ترـضح  درک ، هیرگ  هیآ  نیا  لوزن  زا  دـعب  ساـّبع  هک  هدـش  تیاور 

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3616 

http://www.ghaemiyeh.com


. ییوگیم وت  هک  تسا  روطنامه  بلطم  دومرف : ترضح  دهدیم ،
. دوشیم ظاحل  هدنونش  هدنیوگ و  نیب  هک  تسا  هّیلاح  مّضنم و  نئارق  تهج  زا  هروس  زا  شدوخ  گرم  يهراب  رد  نآ  يهدافتسا  و 

. دشاب هتشادن  دوجو  دنک ، تلالد  بلطم  نیا  رب  حیرص  روط  هب  هک  يزیچ  ظفل  رد  هچ  رگا 
ود ره  رد  تساهروشک و  حتف  نانمشد و  رب  يرای  ترصن و  ود  نآ  زا  دوصقم  دنوشیم و  قالطا  يردصم  يانعم  هب  حتف  رـصن و  هک  نادب 

قالطا زین  بلق  باب  حـتف  رب  ینطاب ، نانمـشد  هب  ناسنا  ترـصن  يارب  دـیآیم  هک  تسا  یـسک  رب  حـتف  ترـصن و  هیبشت  هراعتـسا و  باب  زا 
. دنوشیم

ّیلو تروص  دوشیم و  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  يهنیـس  هب  هک  تسا  یکلم  نآ  تسا و  قداص  مه  نآ  یقیقح  يانعم  رب  نینچمه  و 
بناج زا  حتف  تسا  ینطاب  يرهاظ و  نانمشد  رب  ادخ  بناج  زا  يرای  رـصن و  هک  روطنامه  دوشیم و  لزان  کلاس  يهنیـس  رب  هک  تسا  رما 

. دوشیم قّقحم  نطاب  رهاظ و  حتف  هلیسو  نادب  دشابیم و  زین  ادخ 
. ناکما دویق  عیمج  زا  جورخ  رد  تسا  يرای  رصن و  نآ  تسین و  يرصن  رگید  نآ  زا  دعب  هک  دنوشیم  قالطا  زین  قلطم  رصن  رب  و 

نآ هک  تسا  تّیدـحا  هب  ّتیدـحاو  ماقم  زا  جورع  ناـکما  ماـقم  زا  جورخ  نآ  تسا و  قلطم  بیغ  حـتف  نآ  قلطم و  حـتف  تسا  نینچمه  و 
تسا . سیدقت  سدق و  ماقم 

645 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا حتف  نآ  رصن و  نیمه  دوصقم  هدمآ  قلطم  حتف »  » ظفل هدش و  هّللا »  » هب هفاضا  رصن »  » ظفل نوچ  و 

انعم نیا  هب  حتف  قلطم و  رصن  نوچ  دشاب ، هدرک  طابنتـسا  انعم  نیمه  زا  ار  شدوخ  گرم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تسا  نکمم  و 
. دتفایم قاّفتا  مک  لاحترا  تقو  نودب 

. درک حتف  ار  هّکم  یلاعت  يادخ  یتقو  ًاجاْوفَأ  ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  َنُولُخْدَی  َساَّنلا  َْتیَأَر  َو 
« نید  » ظفل دـندش و  مالـسا  لخاد  توعد  گنج و  نودـب  دـندش و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  میلـست  لیلذ و  فارطا  رد  بارعا  عیمج 

. دوشیم قالطا  تسادخ ، يوس  هب  رایتخا  فیلکت و  بسح  رب  یقیرط  هک  تیالو  رب  ّتلم و  هب  هک  روطنامه 
هک هاگنآ  دـشابن و  ای  دـشاب  لقع  روعـش و  بحاـص  هچ  دوشیم ، هتفگ  مه  یفیلکت  اـی  ینیوکت  زا  ّمعا  هّللا  یلا  يهقیرط  قلطم  رب  نینچمه 
هّللا یلا  كولـس  قیرط  رد  ار  همه  ینعی ، دـنیبیم ، ادـخ  نید  رد  لـخاد  ار  قلخ  يهمه  دورب  نیب  زا  لـماک  صخـش  رظن  زا  دودـح  دوـیق و 

. دنیبیم
ار تادوجوم  زا  کی  چـیه  دنـششوک و  یعـس و  رد  وا  رهق  فطل و  رهاظم  ادـخ و  يوس  هب  هک  دـنیبیم  اـفرع  اـملع و  ـالقع ، ار  همه  هکلب 

: هدش هتفگ  هچنانچ  دنیبیم  هتفر  نیب  زا  ار  تانّیعت  دودح و  عیمج  دمآ  کلاس  يارب  قلطم  حتف  یتقو  اریز  دنیبیمن ، ادخ  نید  زا  جراخ 
یتخومآ تسکش  ار  ّلک  تروص  یتخوس  یتسکش  ار  دوخ  تروص 

زاغآ وا  گرزب  لاقتنا  يدوز  هب  دوشیم و  وا  یّلک  لاحترا  نامز  نامه  دنیبب  ار  بلطم  نیا  کلاس  دوش و  بلقنم  مشچ  هک  ماگنه  نآ  و 
646 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنکیم طابنتسا  ار  شدوخ  گرم  اج  نیمه  زا  ددرگیم و 
نک و هیزنت  تسین ، هفیطل  نآ  نأش  یلاعت و  يادخ  نأش  بسانم  هک  يزیچ  زا  ار  دوخ  یناسنا  يهفیطل  ای  تراگدرورپ  َکِّبَر  ِدْـمَِحب  ْحِّبَـسَف 

. ییامن لامج  لالج و  تافص  نیب  هک  دشاب  هنوگ  نیدب  وت  هیزنت 
. دشاب رهاظم  هب  رظان  هک  شابن  یسوم  دننام 

حیجرت يرگید  رب  ار  رظن  ود  زا  یکی  هکنآ  نودـب  نک  رظن  ود  ره  رهاظ  رهاظم و  هب  هکلب  دـشاب ، رهاظ  هب  رظاـن  هک  شاـبن  یـسیع  دـننام  و 
. تسا دمح  هب  حیبست  يانعم  نیا  هک  یهد ،

ةداعسلا نایب  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 3637زکرم  هحفص 3617 

http://www.ghaemiyeh.com


ششوک سپ  دنوشیم  لخاد  ادخ  نید  رد  هتسد  هتسد  ینیبیم  ار  همه  هک  يروطب  دمآ  قلطم  حتف  قلطم و  يرای  رـصن و  هک  هاگنآ  ینعی ،
نیب عماج  دـیاب  هکلب  دنتـسه ، وت  نازابرـس  همه  شابن ، لفاغ  دوخ  روضح  زا  دـیحوت  ببـس  هب  دـنامن و  یفخم  وت  رظن  زا  اـهترثک  اـت  نک 

. يوش قلخ  قح و  ترثک ، تدحو ،
. دنکن هبلغ  یلاعت ، لّوا  ّقح  تیؤر  رهاظم  رد  دودح  تیؤر  ات  امن  بلط  دودح  رتس  وا  زا  ُهْرِفْغَتْسا  َو 

رد صیاقن  دودح و  زا  هک  هچنآ  هب  تبسن  تنازابرـس  يارب  ادخ  زا  زین  وت  دنکیم  هّجوت  دایز  ناگدنب  رب  ادخ  هک  روطنامه  ًاباََّوت و  َناک  ُهَّنِإ 
. تسا قلخ  عیمج  رب  ریذپهبوت  امش و  هبوت  یلاعت  يادخ  هک  هاوخب  شزرمآ  ینیبیم  نانآ 

647 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

647 ص :  دسملا .....  ةروس 

هراشا

. تسا هیآ  جنپ  رب  لمتشم  تسا و  یّکم  هروس  نیا 

647 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 111  ) دسملا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ِبَطَْحلا ََۀلاَّمَح  ُُهتَأَْرما  َو  ( 3  ) ٍبََهل َتاذ  ًاران  یلْصَیَس  ( 2  ) َبَسَک ام  َو  ُُهلام  ُْهنَع  ینْغَأ  ام  ( 1  ) ََّبت َو  ٍبََهل  ِیبَأ  ادَی  ْتَّبَت 

(5  ) ٍدَسَم ْنِم  ٌْلبَح  اهِدیِج  ِیف 

647 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. دش راکنایز  مه  وا  دوخ  بهل و  وبا  ناتسد  داب  راکنایز 

. دماین شراک  هب  شدروآ  تسد  شلام و 
. دیآرد روهلعش  یشتآ  هب  هک  ادوز 

. تسا هکرعم ] زورفاشتآ  ناشکمزیه /[  شنز  و 
. دراد ندرگ  رب  هتفات  يامرخ  فیل  زا  ینامسیر  و 

647 ص :  ریسفت ..... 

عطق و تبـسن  درک و  عطق  ار  نآ  ینعی  یئیـشلا  ّبت  درک و  نایز  دـش و  صقان  ینعی  ابیبت  ابابت و  اـببت و  اـّبت و  ّبت  ََّبت  َو  ٍبََهل  ِیبَأ  ادَـی  ْتَّبَت 
لامعا و زین  درک و  عطق  شدوخ  ياهتـسد  اب  ار  شايورخا  لاـّصتا  يدـبا و  تاـیح  هک  تسا  تهج  نادـب  بهل  یبا  ياـهتسد  هب  ندـیرب 

. دشیم رهاظ  شیاهتسد  اب  رتشیب  دش  وا  تکاله  نایز و  ببس  هک  وا  ياهراک 
هب تبـسن  مّود  يهلمج  ایند و  هب  تبـسن  لّوا  يهلمج  تسا و  يربخ  ود  ره  ای  ییاعد  ود  ره  ای  تسا ، ربخ  مّود  يهلمج  اـعد و  لّوا  يهلمج 
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. لام زا  ندرک  زاینیب  هب  تبسن  مّود  يهلمج  دشاب و  شدوخ  هب  تبسن  لّوا  يهلمج  هک  هدش  ظاحل  بلطم  نیا  ای  تسا ، ترخآ 
648 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

ياراد ابیز و  هک  دناهتشاذگ  وا  يور  ار  هینک  نیا  تهج  نآ  زا  يّزعلا و  دبع  وا  مان  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يومع  بهل  وبا  نیا 
«. 1  » تسا هدوب  غاب  ود 

هیلع و هّللا  یّلص  دّمحم  اب  تّدش  هب  وا  دشابیم  بهل » تاذ   » ادخ لوق  اب  سانج  تاعارم  تهج  هب  ار  شمسا  هن  دروآ ، ار  شاهینک  هکنیا  و 
. تشاد ینمشد  هلآ 

رس تشپ  ار  يدرم  ناهگان  دیوش ، راگتسر  هّللا  ّالا  هلا  دییوگب ال  مدرم  يا  دیوگیم : مدید  ار  یناوج  زاجملا  يذ  رازاب  رد  دناهتفگ : یضعب 
وا تسوگغورد ، وا  مدرم  يا  تفگ : يو  دـش ، دولآنوخ  ناوج  نآ  ياپ  قاس  ود  هک  دز  نانچ  مالک  يهدـنیوگ  ياپ  قاس  هب  هک  مدـید  وا 

. دینکن قیدصت  ار 
؟ تسیک ناوج  نیا  متفگ ! سپ 

وا دربیم  ناـمگ  هک  تـسا  بـهل  وـبا  شیوـمع  نـیا  تـسا و  ّیبـن  دـنکیم  ناـمگ  هـک  تـسا  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  دّـمحم  وا  دـنتفگ :
. تسوگغورد

. تسا هتخاس  زاینیب  ار  وا  شلام  هک  ندرک  زاینیب  داب  هدیرب  ینعی  تسا ، ّبت »  » لعاف هلوصوم و  ام »  » ظفل ُُهلام  ُْهنَع  ینْغَأ  ام 
. هّیئاعد ای  هّیریخ  هلمج  هیفان و  ام »  » تسا و بهل  وبا  ّبت »  » لعاف ای  تسا ، ّبت »  » لعاف شاهلصاب  هک  تسا  هّیردصم  ام »  » ظفل ای 

. دشابیم هّیماهفتسا  ام »  » ظفل ای 
فطع هلوصوم و  ای  هّیردـصم  ام »  » ظفل ای  تسا ، ینغأ » ام   » رب فطع  هّیماهفتـسا و  ای  هیفان ، ای  هّیردـصم ، ای  هلوصوم ، ام »  » ظفل َبَسَک  ام  َو 

. دشابیم هلام »  » رب
ای دـالوا  دوصقم  اـی  تسا  هدرک  بسک  ار  ناـنآ  شلاـم  هلیـسو  هب  هک  تسا  مشح  مدـخ و  هاـج ، وربآ ، حاـبرا ، بسک » اّـمم   » زا دوـصقم  و 

. تساهنیا عومجم 
__________________________________________________

برعلا ج 3 و 4 ص 1161 ۀغل  یف  برالا  یهتنم  هلام . وا  ههجو  باهتلا  هلامجل و  یّنک  ( 1)
649 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوب هداد  ربخ  هک  دش  عقاو  روطنامه  بلطم  دوشیم و  عقاو  هدنیآ  رد  هک  تسا  يزیچ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  رابخا  نیا  و 
، مدـنزرف لام و  اب  نم  دـشاب  تسار  قح و  ییوگیم  وت  هک  هچنآ  رگا  تفگ : دـیناسرت  شتآ  زا  ار  وا  یتقو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  اریز 

. مینکیم ظفح  نآ  زا  ار  دوخ 
زا دعب  ۀسدع »  » رد دنزاس و  زاینیب  ار  وا  دنتـسناوتن  شدنزرف  لام و  دنتفرگ و  ار  وا  رود  ناوراک  درک و  هراپ  ار  وا  يریـش  ماش  هار  رد  سپ 

نفد ار  وا  ات  دـندرک  ریجا  ار  ناینادوس  زا  یـضعب  هکنیا  اـت  دـش ، نّفعتم  دـنام و  اـجنآ  شدـسج  زور  هس  درم و  ردـب  يهعقاو  زا  زور  دـنچ 
. دندومن

. دیشک دهاوخ  جنر  درد و  شتآ  يامرگ  اب  ٍبََهل  َتاذ  ًاران  یلْصَیَس 
رد رتتـسم  ریمـض  رب  فطع  هتأرما »  » تسا نکمم  تروص  نیا  رد  هک  هدش  هدـناوخ  عفر  اب  ِبَطَْحلا » َۀـَلاَّمَح   » ظفل ِبَطَْحلا  َۀـَلاَّمَح  ُُهتَأَْرما  َو 

. دشاب ینغأ » ام   » رب فطع  تسا  نکمم  و  یلصی » »
تفـص ای  فوذـحم  يادـتبم  ربخ  ِبَطَْحلا » َۀـَلاَّمَح   » ریداـقت عیمج  رب  تسا و  ٍبََهل » ِیبَأ  ادَـی   » رب فطع  اـی  دـشاب ، ّبت »  » لـعاف هکنآ  رباـنب 

. دشاب هدش  هفرعم  هفاضا  ببس  هب  هتأرما »  » ظفل رگا  تسا  هتأرما » »
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ََۀلاَّمَح  » دشاب و قباس  ياههلمج  زا  یکی  رب  فوطعم  هلمج  نآ و  تفـص  ای  نآ  ربخ  ِبَطَْحلا » َۀـَلاَّمَح   » ادـتبم و هتأرما »  » ظفل تسا  نکمم  و 
. دشاب صاصتخا  ربانب  بوصنم  ای  فوذحم ، لعف  لوعفم  ای  لاح  ات  هدش  هدناوخ  بصن  اب  ِبَطَْحلا »

وبا نزو  دشابیم  شدـعب  ام  نآ  ربخ  دـشاب  ادـتبم  رگا  هک  توافت  نیا  اب  دوشیم  هدـناوخ  قباس  هوجو  نامه  رب  هتأرما » و   » تروص نیا  رد 
650 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  بهل 

ای درکیم  لمح  دنامّنهج  مزیه  هک  ار  اهلابو  رزو و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  اب  ینمـشد  ببـس  هب  وا  نوچ  هدش  هدیمان  بطحلا » ۀـلامح  »
. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  عنم  اب  ار  نانآ  درکیم و  راداو  لوسر  ینمشد  رب  ار  شرسمه  مدرم و 

تخاسیم و نشور  نانآ  نیب  ار  ینمـشد  شتآ  درکیم و  ینیچنخـس  مدرم  نیب  ای  دـیناشکیم ، مّنهج  هب  وا  اب  ینمـشد  رب  ندرک  راداو  و 
شخپ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هار  رد  درک و  عمج  ار  كاشاخ  راخ و  وا  ای  هدـش ، هدـیمان  شتآ  نیا  مزیه  بطح و  ینیچ  نخس 

. دومنیم
دـشاب هدش  تسرد  نهآ  زا  هک  تسا  هاچ  خرچ  يانعم  هب  تکرح  اب  تسا و  ندیبات  يانعم  هب  نوکـس  اب  دسملا »  » ٍدَسَم ْنِم  ٌْلبَح  اهِدیِج  ِیف 

، دشاب هدش  هتفاب  هک  زیچ  ره  زا  دشاب  هدش  هتفاب  مکحم  هک  لوتفم  ای  زیچ ، ره  زا  بانط  ای  امرخ ، تخرد  فیل  ای  فیل  زا  بانط  يانعم  هب  و 
. تسا هدمآ 

ندرگ رب  باذع  رب  هوالع  هک  دشابیم  اراد  ار  نهآ  ینیگنـس  شتآ و  ترارح  فیل و  يربز  تنوشخ و  هک  تسا  یبانط  دـناهتفگ : یـضعب 
. دوشیم هتشاذگ  بهل  وبا  نز 

وا دـعقم  زا  لـخاد و  وا  نهد  زا  تسا و  عارذ  داـتفه  نآ  لوط  هک  دوـب  دـهاوخ  نهآ  زا  يریجنز  هلـسلس و  شندرگ  رد  دـناهتفگ : یـضعب 
. دوشیم هدیچیپ  شتآ  رد  شندرگ  رود  دوشیم و  جراخ 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  اب  ینمشد  هار  رد  ار  ریجنز  نیا  نم  تفگیم : هک  هدوب  شندرگ  رد  رهاوج  زا  يرخاف  ریجنز  دناهتفگ : یـضعب 
. دوشیم وا  باذع  تمایق  زور  رد  نامه  هک  منکیم  فرص 

651 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  وا  يهینک  دوب و  نایفس  وبا  رهاوخ  برح و  رتخد  بهل  یبا  نز  و 
ار هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  یلاـح  رد  ناـنک  نویـش  هلولو و  دـش  لزاـن  هروـس  نیا  یتـقو  دوـب ، ءاروـع »  » وا بقل  لـیمج و  ّما 

. درک ربمایپ  دصق  درکیم ، شهوکن 
سپ دنیبیمن ، ارم  وا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  مسرتیم ، وت  رب  نم  دـیآیم و  دراد  لیمج  ّما  هّللا ، لوسر  ای  تفگ  رکب  وبا 

. دیدن ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دید و  ار  رکب  وبا  دمآ و  نز  نآ 
: مالّسلا هیلع  ّیلع  لاق 

هدربن يدوس  چیه  تسوا  اب  هک  ششناد  زا  هدرک و  دوبان  هتـشک و  ار  وا  شلهج  هک  یملع  اسب  هعفنی  هعم ال  هملع  هلهج و  هلتق  دق  ملاع  ّبر 
. تسا

شیر هب  مهرم ، ملع  نآ  زا  هتسبن  شیوخ  لهج  هتشک  یملاع  اسب 
هّرس ج 21 ص 161 و 162 سّدق  ییوخ  يهمالع  ۀعاربلا  جاهنم 

652 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

652 ص :  صالخإلا .....  ةروس 

هراشا
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يهروس تهج  نآ  زا  تسا و  هیآ  جنپ  رب  دناهتفگ  یضعب  هیآ و  راهچ  رب  لمتـشم  دننادیم و  یندم  ار  نآ  یـضعب  تسا و  یّکم  هروس  نیا 
هدیمان دیحوت  يهروس  ددرگیم و  صلاخ  كرـش  عاونا  عیمج  زا  دشاب  دـقتعم  نآ  هب  دـناوخب و  ار  نآ  سک  ره  هک  هدـش  هدـیمان  صالخا 

دمص يهروس  دوشیم و  دّحوم  دناوخب  هدش  لزان  هک  روطنامه  ار  نآ  هک  یسک  زین  دنکیم و  تفص  تاذ و  دیحوت  رب  تلالد  نوچ  هدش 
. هدش هدیمان  تّوبن  يهروس  باتکلا ، ۀحتاف  هچنانچ  هدش  هدیمان  تیالو  يهروس  بّرلا و  ۀبسن  يهروس  هّللا و  وه  لق  يهروس  و 

652 ص :  ات 4 ..... ] تایآ 1  (: 112  ) صالخإلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ٌدَحَأ ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ( 3  ) َْدلُوی َْمل  َو  ِْدلَی  َْمل  ( 2  ) ُدَمَّصلا ُهَّللا  ( 1  ) ٌدَحَأ ُهَّللا  َوُه  ُْلق 

652 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. تسا هناگی  دنوادخ  وا  وگب 

[. زاینیب  ] رتهم دنوادخ 
. تسا هداز  وا  زا  یسک  هن  درآ و  دنزرف  هن 

. تسین اتمه  سک  چیه  ار  وا  و 

652 ص :  ریسفت ..... 

هراشا

ادخ لوسر  هب  نیکرـشم  هک  دش  لزان  یماگنه  هروس  نیا  دنیوگ : ٌدَحَأ  ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  َْدلُوی  َْمل  َو  ِْدلَی  َْمل  ُدَـمَّصلا  ُهَّللا  ٌدَـحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق 
. وگب ام  يارب  ار  تراگدرورپ  تبسن  دنتفگیم :

ای دنتفگ ، ار  نخس  نیا  دندمآ و  نیکرشم  زا  درم  ود  هک  یماگنه  ای 
653 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

نیا دمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دزن  مالـس  نب  هّللا  دبع  ای  دندرک ، تساوخرد  يزیچ  نینچ  دندمآ و  دوهی  ياملع  زا  ینامدرم 
«. 1  » درک ار  لاؤس 

هب نیونت  هیبشت  باب  زا  نیونت  طاقـسا  لصو و  اب  ُدَمَّصلا » ُهَّللا  ٌدَـحَأ   » هرـسک و اب  نیونت  کیرحت  لصو و  تروص  هب  ُدَـمَّصلا » ُهَّللا  ٌدَـحَأ   » و
. هدش هدناوخ  نّیل  فرح 

. تسا هدش  هدناوخ  هزمه  ءاف و  يهّمض  اب  هزمه و  نکاس و  ءاف  اب  اوفک »  » واو و مومضم و  ءاف  اب  اوفک »  » ظفل و 
تابطاخم نانآ و  اب  ادخ  تابطاخم  ادخ و  اب  نانآ  تاجانم  دنتـسه و  یفلتخم  ياهتلاح  ياراد  بیغ  ملاع  ادخ و  هب  تبـسن  ایبنا  هک  نادب 

. دنکیم ادیپ  فالتخا  لاوحا ، فالتخا  بسح  رب  قلخ  اب  نانآ 
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زج شدوجو  رد  دوش و  خلـسنم  تاذ  فاـصوا و  لاـعفا و  تبـسن  لـیبق  زا  دراد  هک  هچ  ره  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  هک  یماـگنه  اریز 
رد تسا و  هتـشگ  ادخ  نابز  وا  نابز  ماگنه  نیا  رد  هک  دوشیم  وا  نابز  يهلیـسو  هب  ادـخ  تابطاخم  دـنامن ، يزیچ  یلاعت  يادـخ  تّیلعاف 

. دوشیم هدیمان  یسدق  ثیدح  هک  دوشیم  يرشب  یهلا  مالک  ادخ  مالک  هجیتن 
تفالخ و ای  تّوبن  تافتلا  هّجوت و  نیا  دومن  هّجوت  شدوجو  تارثک  هب  دوب و  یقاب  ادخ  ياقب  اب  درک و  ادـیپ  لّزنت  ماقم  نیا  زا  هک  هاگنآ  و 

. دوشیم هدیمان  تلاسر  ینیشناج  ای  تلاسر  هّجوت  نیا  درک  ملاع  تارثک  هب  هّجوت  رگا  دوشیم و  هدیمان  تّوبن  ینیشناج 
ماقم نیا  هب  لوزن  زا  لبق  ای  لاح  نیا  رد  لاـثم  ملاـع  رد  هک  ار  هچنآ  ره  ماـهلا و  فذـح و  قیرط  هب  دـنک  یّقلت  ادـخ  زا  هک  ار  يزیچ  ره  و 

هدهاشم
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5. رون  ( 1)
654 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

زا تطاسو  وحن  هب  هن  دننک ، اقلا  وا  هب  هکیالم  هک  ار  تمکح  ملع و  زا  يزیچ  ره  دبایب و  شتاکردـم  زا  ياهنومن  هک  ار  هچنآ  ره  دـیامن و 
 ... ادخ بناج 

. دراد مان  يوبن  ثیدح 
يرـشب مالک  یهلا  تهج  ظاحل  نودـب  يویند  تایح  ریبدـت  تهج  زا  دـیوگب  هک  ینخـس  ره  سپ  دومن  لّزنت  تّیرـشب  ماقم  هب  هک  هاگنآ  و 

یهلا و مالک  دنناسرب ، ار  وا  باطخ  هک  دشاب  ادخ  بناج  زا  لسرم  کلم  طّسوت  هب  ادـخ  باطخ  رگا  اهتلاح  نیمه  رد  دوشیم و  هدـیمان 
. دوشیم ینامسآ  باتک 

ماقم زا  باطخ  دشاب ، تلاسر  تّوبن و  ماقم  رد  رگا  دوشیم و  تاذ  ّتیدحاو  بیغ  ماقم  زا  باطخ  دـشاب ، خالـسنا  ماقم  رد  ّیبن  رگا  سپ 
. تسا تیالو  ماقم  نآ  هک  دوشیم  ّتیدحاو  روهظ و 

. اهترثک ماکحا  اههفاضا و  رب  لمتشم  مّود  ماقم  رد  تساههفاضا و  اهتبسن و  یفن  هیزنت و  رب  لمتشم  لّوا  ماقم  رد  مالک  و 
. تسا هدش  هدیمان  تیالو  يهروس  صالخا و  يهروس  دیحوت ، يهروس  هروس ، نآ  هک  تسا  تاهج  نیمه  يور  و 

هدش لصاح  وا  يارب  تدـحو  ماقم  هتـشگ و  صلاخ  اهترثک  هب  یگتخیمآ  زا  هک  هتفرگ  رارق  بطاخم  یماگنه  هروس  نآ  هب  بطاخم  اریز 
. تسا هتشگ  رهاظ  تیالو  نأش  اب  و 

. تسا هتشگ  رهاظ  تّوبن  نأش  اب  هک  هتفرگ  رارق  بطاخم  یماگنه  نآ  بطاخم  نوچ  هدش  هدیمان  تّوبن  يهروس  هحتاف  يهروس  و 
تسا و هدمآ  تافـص  يهبئاش  نودب  ادتبا  هب  وا  صلاخ  مان  اذل  تسا و  تّیدحا  ماقم  زا  باطخ  ٌدَـحَأ » ُهَّللا  َوُه  ُْلق   » یلاعت يادـخ  لوق  سپ 

نآ
655 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. ود نآ  لاثما  و  ِساَّنلا » ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق   » و ِقَلَْفلا » ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق  : » يدعب ياههروس  فالخ  رب  تسا ، وه »  » ظفل

655 ص :  صالخا .....  يهروس  بارعا 

. تسا رایسب  لمتحم  هوجو  بسح  رب  هکرابم  يهروس  بارعا 
نّیعتم ای  یعقاو  نّیعتم  ناهذا  رد  نوچ  دـنکیم  هراـشا  بیغ  ماـقم  هب  هک  تسا  يریمـض  اـی  تسا ، نأـش  ریمـض  وه »  » ظـفل میوگیم : سپ 

. تسا بیغ  ماقم  مان  ملع و  وه »  » ظفل ای  تسا ، ییاعّدا 
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ادتبم رارکت  و  وه »  » ربخ هلمج  نآ و  ربخ  دحأ »  » ظفل تسا و  مّود  يادتبم  ای  ربخ  ای  نایب ، فطع  ای  لدب  هّللا »  » ظفل ریخا  لامتحا  ود  ربانب  و 
. دزاسیم زاینیب  دیاع  ریمض  زا  انعم  هب 

نآ ربخ  تسادتبم و  ای  ربخ ، زا  دعب  ربخ  فوصوم و  تفـص و  ای  ربخ ، يادتبم  ُدَمَّصلا » ُهَّللا   » تسا و ربخ  زا  دعب  ربخ  ای  ربخ ، دحأ »  » ظفل و 
یف یلاعت  يادخ  لاح  زا  لاؤس  باوج  تسا و  هفنأتـسم  ای  هّیلاح ، ای  ربخ ، زا  دعب  ربخ  هلمج  شندوب  ادـتبم  ضرف  رب  دـشابیم و  ْدـَلُوی » َْمل  »

. ربخ دلی » مل   » دشابیم و مکح  تّلع  زا  لاؤس  ای  هسفن 
. دشابیم مکح  ّتلع  زا  ای  شریغ  اب  یلاعت  يادخ  لاح  زا  لاؤس  باوج  تسا و  هفنأتسم  ای  لاح  ای  ربخ ، زا  دعب  ربخ  ای 

ربخ ای  دشابیم ، وه »  » ظفل يارب  ربخ  زا  دعب  ربخ  ربخ و  ادتبم و  ُدَمَّصلا » ُهَّللا  ، » نآ ربخ  ٌدَحَأ » ُهَّللا   » سپ دشاب  نأش  ریمـض  وه »  » ظفل رگا  و 
زا ربخ  تفـص و  فوصوم و  دمـصلا » هّللا   » ای تسا ، مکح  تّلع  زا  ای  لاح  زا  لاؤس  ماقم  رد  فنأتـسم  ای  لاح ، اـی  هّللا »  » يارب ربخ  زا  دـعب 

. تسا هفنأتسم  ای  لاح  ای  هّللا »  » ای وه »  » يارب ربخ  زا  دعب  ربخ  هلمج  نآ و  ربخ  دلی » مل   » تسادتبم و ای  هّللا »  » يارب ربخ 
656 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

656 ص :  دحا ..... » یناعم  رد  »

یلیخ راک  هب  تساهزور و  زا  يزور  يانعم  هب  ای  هدش  هداد  رارق  زومهم  لصا  رد  هکنآ  زا  ّمعا  دوشیم  هتفگ  دـحاو  يانعم  هب  دـحأ »  » ظفل
، دحألا ّيدحاو  داحآلا و  دحاو  نیدحالا ، دحاو  نیدحألا ، دحا  ینالف  دوشیم : هتفگ  و  دحألا » ّيدـحأ  : » دوشیم هتفگ  زین  مهم  گرزب و 

. درادن ریظن  لثم و  وا  ینعی ،
لماک تسه و  تدحو  رد  يهغلابم  دحأ »  » ظفل رد  هک  تسا  نیا  بلطم  هجو  دوشیم و  لامعتسا  هّللا »  » صوصخ رد  دحأ »  » ظفل یهاگ  و 

زا جراخ  يازجا  ترثک  هن  يرادقم ، يازجا  ترثک  هن  ددع و  ترثک  هن  دشابن ، ترثک  يهبیاش  هجو  چیه  نآ  رد  هک  تسا  نآ  تدـحو  رد 
. تروص هّدام و 

. دوشیمن نآ  هب  فوصوم  یسک  ادخ  زج  انعم  نیا  هب  دوجو و  ّتیهام و  ای  لصف  سنج و  زا  یلقع  يازجا  ترثک  يهبیاش  هن  و 
هن دراد و  دوجو  ترثـک  هن  نآ  رد  هک  دـناهداد  صیـصخت  بیغ  ماـقم  هب  حالطـصا  رد  ار  دـحأ »  » ظـفل هک  تسا  هغلاـبم  نیمه  تهج  زا  و 

. تفص هن  مسر و  هن  دراد ، مسا  هن  هک  تسا  بیغ  ماقم  مان  دحأ » : » دنتفگ ترثک و  ظاحل 
. دشابیم شتافص  امسا و  اب  یلاعت  يادخ  روهظ  ماقم  مسا  دحاو »  » ظفل تسه و  نآ  زا  يربخ  هن  و 

رد تّیدحا  ماقم  رد  دنکـشیمن و  وا  تدحو  ترثک  نیا  اب  هک  يوحن  هب  تافـص  امـسا و  ترثک  هب  تسا  ّرثکتم  ّتیدحاو  ماقم  رد  وا  سپ 
. رابتعا رد  هن  لقع و  رد  هن  عقاو و  رد  هن  درادن ، دوجو  یترثک  وا 
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657 ص :  دمص ..... » يانعم  »

دروم هک  تسا  نآ  رورس  نأش  زا  تسا و  دصق  يانعم  هب  نوکس  اب  دمص »  » اریز تساقآ ، رورس و  يانعم  هب  هحتف )  ) تکرح اب  دمص »  » ظفل
. دریگ رارق  دصق 

. تسا هدمآ  هنسرگ ، هن  دوشیم و  هنشت  هن  گنج  رد  هک  يدرم  رپوت و  هبترم ، دنلب  یگشیمه ، میاد و  يانعم  هب  و 
دّمحم يا  دومرف ، هداد و  رارق  بطاخم  تارابتعا  اهترثک و  عیمج  زا  شخالـسنا  ماقم  رد  ار  دوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  یلاعت  يادخ 
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: وگب نینچ  تافص  زا  یتفص  رابتعا  نودب  یشاب  تاذ  هب  هدننک  هراشا  هک  یلاح  رد  ماقم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

657 ص :  هروس .....  ریسفت 

. دّرجم تاذ  ینعی  هّللا »  » ظفل دشاب ، دّرجم  نّیعت  رابتعا  زا  یّتح  تارابتعا  عیمج  زا  هک  یلاح  رد  تسا  یلاعت  يادخ  مسا  وه »  » ظفل
نآ نیب  یتریاغم  هدش و  رابتعا  تافص  امسا و  عیمج  رابتعا  نیا  اب  هک  تسا  یتاذ  نیع  تافـص  رابتعا  زا  دّرجم  تاذ  هکنیا  ینعی  هّللا »  » ظفل

ظفل نایب  تسا و  هّمئا  ماـما  نآ  هک  هدـش  هتفگ  اذـل  تافـص و  يهمه  راـبتعا  هب  تسا  تاذ  مسا  هّللا »  » ظـفل اریز  راـبتعا ، هب  رگم  تسین  ود 
. تشذگ هحتاف  يهروس  لّوا  رد  هّللا » »

يهبیاش چـیه  تسا و  هّزنم  اهترثک  عیمج  زا  تسا  تافـص  يهمه  عامتجا  ۀـیاغ  أدـبم و  هکنیا  نیع  رد  یلاعت  يادـخ  ینعی  دـحأ ،»  » ظـفل
. درادن تافص  زا  یترثک 
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زا یگتـساریپ  ییاقآ و  دنکیم و  دصق  ار  وا  يدوجوم  ره  هک  تسا  يدـنمزاین  زا  هتـساریپ  ياقآ  دّیـس و  دـنوادخ  ینعی  دمـصلا » هّللا   » ظفل

. دنسم فیرعت  زا  دوشیم  رصح  تیاهن )  ) اهتنا يهدافتسا  هک  یتسار  هب  سپ  ار ، شندوب  دنمزاین 
دنلب وا  زا  رتـالاب  هک  ياهبترم  دـنلب  دـباوخیم ، هن  دـماشآیم و  هن  دروـخیم ، هـن  هـک  ياهنادواـج  مـیاد و  ینعی  ُدَـمَّصلا » ُهَّللا   » نـینچمه و 

. شریغ زا  زاینیب  تسا و  شیوخ  هب  مئاق  تسین و  ياهبترم 
وا نوچ  وا ، دننامه  ریغ  يزیچ  ای  دشاب ، وا  دننامه  دـنزرف  زیچ  نآ  هاوخ  دوشیمن ، ادـج  لصفنم و  وا  زا  يزیچ  ینعی  دـیاز ، وا  زا  يزیچ  هن 
زا لصفنم  وا  ات  تسین  وا  ریغ  يزیچ  نوچ  هدشن ، ادـج  يزیچ  زا  وا  ینعی  دـلوی » مل  و   » دـشابن ای  دـشاب  لصفنم  وا  زا  ات  تسین  نیابم  ياراد 

. دشاب نآ  اب  نیابم  نآ و 
يارب زین  تسا و  دـنام  لـثم و  یفن  هب  نداد  ماـمتها  يارب  ربخ  میدـقت  تسوا و  تفارـش  تهج  هل »  » فرظ میدـقت  ٌدَـحَأ » ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  »

. تساههیآ سوءر  تاعارم 
. دنکیم امسا  رد  فورح  رابتعا  رب  تلالد  هک  يزیچ  هدش  دراو  رابخا  زا  یضعب  رد  و 

مسا نیب  نآ و  فورح  امسا و  نیب  یتاذ  ياهبسانم  هکلب  تسین ، يداد  رارق  هدش  عضو  دّرجم  تاّیمسم  رب  امسا  تلالد  يارب  هک  يزیچ  و 
. تسا ربتعم  يانعم ) فورظم  مسا و  فرظ   ) یّمسم و 

، میداد ربخ  وت  هب  میدرک و  یحو  وت  هب  اـم  هک  ار  هچنآ  نک  راـهظا  ینعی  لـق » : » دومرف هک  تسا  هدـش  دراو  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  اریز 
بیکرت و تهج 
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دهاش وا  هک  یلاح  رد  دـهد  ارف  شوگ  هک  یـسک  دـبای  تیادـه  فورح  نآ  هلیـسو  هب  ات  میدـناوخیم  وت  يارب  ار  اهنآ  هک  یفورح  فیلأت 

. تسا
هب هراشا  واو »  » تسا و تباث  يانعم  ندـناهاگآ  ءاه »  » سپ دوشیم ، بیاغ  هب  هراشا  هیانک و  نآ  يهلیـسو  هب  هک  تسا  یمـسا  وه »  » ظـفل و 

. تسا یندید  ّساوح  دزن  هک  تسا  يزیچ  هب  هراشا  اذه »  » هچنانچ تسا ، ّساوح  زا  بیاغ 
. دوشیم هراشا  هدهاشم  لباق  ياهزیچ  يارب  هک  دندرکیم  هراشا  یفرح  اب  دوخ  نایادخ  هب  راّفک  نوچ 

هب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يا  زین  وت  سپ  دوشیم ، هدید  مشچ  اب  سوسحم و  هک  تسام  يادـخ  نیا  ینعی  انتهلآ » هذـه  : » دـنتفگ اذـل 
: دومن لزان  ار  هروس  نیا  یلاعت  يادخ  سپ  مینامن  ناریح  نآ  رد  مینک و  كرد  مینیبب و  ار  وا  ام  ات  نک  هراشا  تدوخ  يادخ 
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تسا و بیاـغ  ّساوح  سمل  اـهمشچ و  كرد  زا  هک  يزیچ  هب  هراـشا  واو »  » تسا و تباـث  رما  ندرک  تباـث  وـه  رد  اـه  سپ  وـه »...  لـق  »
. تسا ّساوح  يهدننیرفآ  اهمشچ و  يدننک  كرد  وا  هکلب  دوش ، كرد  ّساوح  اب  هدید و  مشچ  اب  هکنآ  زا  تسا  هّزنم  یلاعت  يادخ 

تسا و هدرک  ناریح  دوخ  یگنوگچ  هب  هطاـحا  دوخ و  یتـسیچ  كرد  زا  ار  قلخ  هک  تسا  دوبعم  ياـنعم  هب  هّللا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما 
یباتیب دسرتیم  نآ  زا  هک  يزیچ  هب  تبـسن  ینعی  هلو »  » تشادن و نآ  هب  ملع  دـش و  رّیحتم  يزیچ  رد  ینعی  لجرلا » هلأ  : » دـیوگیم برع 

. تسا هدیشوپ  روتسم و  قلخ  ّساوح  زا  هک  یسک  ینعی  هلا »  » درک و
هب  رارقا  دیحوت  درادن و  دننام  ریظن و  هک  تساهنت  دّرفتم و  نآ  دنراد و  انعم  کی  دحاو »  » و دحأ » ، » اهنت درف  ینعی  دحأ » : » دومرف ماما 
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تسا تهج  نیمه  زا  دوشیمن و  يزیچ  اب  دّحتم  دوشیمن و  هتخیگنارب  يزیچ  زا  هک  تسا  نیابتم  دحاو  تسا و  دارفنا  نآ  تسا و  تدحو 

. دوشیم عقاو  نینثا  رب  هکلب  دوشیمن  عقاو  دحاو  رب  ددع  نوچ  تسین ، ددع  زا  دحاو  تسا و  دحاو  زا  ددع  يانب  دناهتفگ : هک 
تّیهلا اب  دنناریح ، زجاع و  وا  تّیفیک  هب  هطاحا  كاردا و  زا  قلخ  هک  تسا  يدوبعم  ادـخ  هک  تسا  نیا  دـحأ » هّللا  : » ادـخ لوق  يانعم  سپ 

. تسا یلاعتم  رترب و  شقلخ  تافص  زا  دوخ 
: دومرف هک  دومن ، ثیدح  ارم  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نب  نیـسح  شردپ  زا  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  مردـپ  «: 1  » دومرف مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

دشاب هدیسر  ّدح  نیرخآ  هب  شیرورس  تدایس و  هک  تسا  یسک  دمّصلا »  » دشاب و رپ  وت  دشابن و  یلاخ  نآ  زغم  هک  تسا  يزیچ  دمّـصلا » »
. تسین وا  يارب  لاوز  هک  تسا  یگشیمه  میاد و  دباوخیمن و  هک  تسا  یسک  دماشآیمن و  دروخیمن و  هک  تسا  یسک  و 

. دشابیم ریغ  زا  زاینیب  سفن و  هب  مئاق  دمص  تفگیم : انعم  نیا  رد  هیفنح  نب  دّمحم  دومرف : ماما 
هیلع ماما  دوشیمن ، فصو  ریاـغت  هب  هک  تسا  یـسک  تسا و  یلاـعتم  رترب و  داـسف  نوک و  زا  هک  تسا  یـسک  دمـص  تسا : هتفگ  يرگید 

: دومرف مالّسلا 
: دومرف تسین ، ياهدننک  یهن  هدننک و  رما  وا  قوف  تسا و  تعاطا  دروم  هک  راوگرزب  اقآ و  دمص 

نیب زا  وا  زا  يزیچ  ظفح  درادن و  کیرش  هک  تسا  یسک  دمـص  دومرف : باوج  رد  دش ، لاؤس  دمـص  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  زا 
وا زا  دوریمن و 

__________________________________________________

نیلقثلا ج 5 ص 711. رون  دیحّوتلا و  باتک  ( 1)
661 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دوشیمن بیاغ  يزیچ 
. نوکیف نک  دیوگیم : دهاوخب  ار  يزیچ  هاگره  هک  تسا  یسک  دمص  «: 1  » دومرف هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  دیز  زا 

لکش و نودب  دش  دّرفتم  تدحو  هب  دیرفآ و  جاوزا  لاکـشا و  دادضا و  تروص  هب  ار  اهنآ  درک و  عادبا  ار  ایـشا  هک  تسا  یـسک  دمـص  و 
. ّدن لثم و  ّدض و 

. دندرک لاؤس  دمص  زا  دنتشون و  همان  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هب  هرصب  لها  «: 2  » تسا هدمآ  شردپ  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
نآ رد  ملع  نودـب  دـینکن و  هلداجم  نآ  يهراب  رد  دـینک و  روغ  نآرق  رد  سپ  دـعب  اـّما  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب  تشون : نینچ  باوج  رد 
زا وا  هاگنمیـشن  دیوگ  نخـس  ملع  نودب  نآرق  رد  هک  یـسک  تفگیم : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مّدج  مدینـش  هک  دـییوگن  نخس 
ِْدلَی َْمل  دومرف : درک و  ریسفت  ار  نآ  سپس  ُدَمَّصلا ،» ُهَّللا  ٌدَحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  : » هدومرف هدرک و  ریسفت  ار  دمص  یلاعت  يادخ  دوشیم و  رپ  شتآ 

زا هک  فیثک  ياـهزیچ  ریاـس  دـننام  دوش و  جراـخ  دـنزرف  دـننام  یفیثک  زیچ  وا  زا  هک  هدـییازن  ینعی  ٌدَـحَأ ، ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ْدـَلُوی  َْمل  َو 
. دوشیم جراخ  نیقولخم 
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تاروطخ باوخ و  ندز و  ترچ  دـننام  دـیآیمن  دوجو  هب  ییاههبعـش  وا  زا  سفن و  دـننام  دوشیمن ، جراـخ  وا  زا  یفیطل  زیچ  نینچمه  و 
. یگنشت یگنسرگ و  یگتسخ ، لیم ، تبغر ، اجر ، فوخ و  هیرگ ، هدنخ و  هودنا ، مغ و  ینهذ ،

يزیچ دیایب و  نوریب  وا  زا  يزیچ  هک  تسا  نآ  زا  رترب  دنوادخ 
__________________________________________________

نیلقثلا ج 5. رون  ( 2 ، 1)
662 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

جراخ ناشدوخ  رـصانع  زا  فیثک  ایـشا  هک  روطنامه  هدشن  جراخ  ّدلوتم و  يزیچ  زا  وا  ینعی  دلوی  مل  دوش و  دـّلوتم  وا  زا  فیطل  ای  فیثک 
. اهتخرد زا  هویم  اههمشچ ، زا  بآ  نیمز و  زا  هایگ  اپراهچ ، زا  اپراهچ  رگید و  زیچ  زا  يزیچ  ره  دننام  دنوشیم ،

، ینیب زا  ندـییوب  شوگ ، زا  ندینـش  مشچ ، زا  ندـید  دـننام  دوشیم ، جراخ  ناـشدوخ  زکارم  زا  هک  تسین  فیطل  يایـشا  لـثم  نینچمه  و 
. تسین دراوم  نیا  زا  کی  چیه  هن  گنس ، زا  شتآ  دننام  بلق و  زا  زیمت  تفرعم و  نابز ، زا  مالک  نهد ، زا  ندیشچ 

اـشنا شتردـق  اـب  ار  ایـشا  تسایـشا و  قلاـخ  ایـشا و  أدـبم  يزیچ ، رب  هن  يزیچ و  رد  هن  تسا و  يزیچ  زا  هن  هک  تسا  دمّـصلا  هّللا  وا  هـکلب 
. دنکیم

. دنامیم یقاب  وا  ملع  اب  هدش  قلخ  اقب  يارب  هک  هچنآ  دوشیم و  یشالتم  ادخ  تساوخ  اب  هدش  قلخ  انف  يارب  هک  هچنآ  و 
مل تسا و  یلاعتم  گرزب و  تسا و  تداهـش  بیغ و  ملاع  تسا ، يرگید  زا  هدش  هدـییاز  هن  دـیازیم و  هن  هک  دمّـصلا  هّللا  تسا  نیا  سپ 

. دحأ اوفک  هل  نکی 
نآ دندیـسرپ ، یلئاسم  يهراب  رد  وا  زا  دـش و  دراو  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رب  نیطـسلف  زا  يدـفو  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 

. تسا فرح  جنپ  ياراد  دمّصلا » : » دومرف نآ  ریسفت  رد  دندرک ، لاؤس  دمص »  » زا سپس  تفگ ، ار  نانآ  باوج  ترضح 
كرد زا  هک  تسا  يزیچ  هب  هراـشا  هیبـنت و  نیا  و  َوُه » اَّلِإ  َهلِإ  ـال  ُهَّنَأ  ُهَّللا  َدِهَـش  ، » یلاـعت يادـخ  لوق  نآ  تسوا و  ّتینا  رب  لـیلد  فلا  سپ 

663 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت  تسا . هّللا »  » وا هکنیا  هب  تسوا  ّتیهلا  رب  لیلد  مال  تسا و  بیاغ  ّساوح 
دوخ نیا  دنوشیم و  رهاظ  راتـشون  رد  دنوشیمن و  عقاو  شیوگ  رد  دنوشیمن و  رهاظ  نابز  رب  دناهدش و  ماغدا  رگیدمه  رد  مال  فلا و  و 
عقاو شوگ ، رد  ياهدننک و  فصو  نابز  رد  دوشیمن و  كرد  ّساوح  اب  هک  تسا  یفخ  وا  فطل  ببس  هب  وا  ّتیهلا  هک  تسا  نآ  رب  لیلد 

. دوشیمن
عدـبم و وا  هکلب  هن  تسا ، هدرک  ناوتان  زجاع و  مهو  اـی  ّسح  اـب  شایگنوگچ  یتسیچ و  كرد  زا  ار  قلخ  هک  تسا  نیا  هلا »  » ریـسفت اریز 
قلخ و عادبا  رد  ار  شتّیبوبر  یلاعت  يادخ  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دوشیم  رهاظ  راتشون  رد  هکنیا  تسا و  ّساوح  قلاخ  ماهوا و  يهدننیرفآ 

. دومن راهظا  ناشفیثک  داسجا  اب  نانآ  فیطل  حاورا  بیکرت 
ّساوح زا  کی  چیه  تحت  دوشیمن و  رهاظ  دمّـصلا »  » مال هچنانچ  دنیبیمن ، ار  شدوخ  حور  دنکیم  شدوخ  هب  رظن  هدـنب  هک  هاگنآ  سپ 

. دوشیمن لخاد  هناگجنپ 
یلاعت و يراب  یتسیچ  رد  دـبع  تقو  ره  سپ  دوشیم  رهاظ  وا  يارب  تسا  فیطل  یفخم و  هک  ار  هچنآ  هاـگنآ  درک  هاـگن  راتـشون  هب  یتقو 

يهدننیرفآ یلاعت  يادـخ  نوچ  دـنک  رّوصت  ار  ادـخ  هک  دـسریمن  ییاج  هب  شرکف  دوشیم و  نادرگرـس  زجاع و  دـیامن  رّکفت  وا  تیفیک 
. تساهتروص

. تسا ناشداسجا  اب  نانآ  حاورا  يهدننک  بیکرت  نانآ و  قلاخ  یلاعت  يادخ  هک  دوشیم  تباث  وا  رب  دنک  ادخ  قلخ  هب  رظن  یتقو 
هب هک  هدـناوخارف  ار  شناگدـنب  تسا و  قدـص  وا  مالک  قدـص و  وا  لوق  تسا و  قداص  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  نآ  رب  لـیلد  داـص  اـّما  و 

. داد هدعو  قدص  هب  ار  یتسار  قدص و  راد  دننک و  يوریپ  یتسار  زا  یتسار 
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وا کلم  تسا و  ّقح  کلم  وا  تسوا و  کلم  رب  لیلد  سپ  میم  اّما  و 
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. دراد وا  کلم  ماود  رب  تلالد  لاد  تسین و  یندش  لیاز 
وا نیوکت  اـب  يدوجوم  ره  تسا و  تاـنیاک  يهدـننیرفآ  یلاـعت  يادـخ  هکلب  تسا ، لاوز  نوک  زا  ظوـفحم  میاد و  یلاـعت  يادـخ  هکنیا  و 

. تسا هدرک  ادیپ  دوجو 
مالـسا و دیحوت و  مدرکیم  ادیپ  یناگدننک  لمح  تسا  هداد  نم  هب  یلاعت  يادـخ  هک  مدوخ  ملع  يارب  رگا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  سپ 

. مدادیم رشن  دمص »  » ظفل زا  ار  عیارش  نید و  نامیا و 
رد دیشکیم و  هآ  هودنا و  اب  یقیمع  سفن  تفاین و  شیوخ  ملع  يارب  یناگدننک  لمح  زین  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نم  ّدج  هک  منک  هچ 

: تفگیم ربنم 
ار نآ  مباییمن  ار  یـسک  نم  هک  دیـشاب  هاگآ  تسا ، یناوارف  ملع  نم  بلق  رد  هک  دیـسرپب ، نم  زا  دـیباین  ناـتدوخ  ناـیم  ارم  هکنآ  زا  لـبق 

َنِم اوُِسئَی  ْدَق  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبِضَغ  ًامْوَق  اْوَّلَوَتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » متسه اسر  تّجح  ادخ  بناج  زا  امش  رب  نم  هک  دیشاب  هاگآ  دنک ، لمح 
هیلع ماما  درک ، لاؤس  دـیحوت  زا  یـصخش  هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  «« 1  » ِرُوبُْقلا ِباحْـصَأ  ْنِم  ُراَّفُْکلا  َسِئَی  امَک  ِةَرِخآـْلا 

. دنتسه شقیمع  مهف  رد  هک  دنیآیم  اهّتلم  ماوقا  نامّزلا  رخآ  رد  هک  تسنادیم  یلاعت  يادخ  دومرف : مالّسلا 
زج يدصق  یـسک  و  ِروُدُّصلا » ِتاِذب  ٌمِیلَع   » ادخ لوق  ات  دیدح  يهروس  زا  یتایآ  نینچمه  دومن و  لزان  ار  ٌدَحَأ » ُهَّللا  َوُه  ُْلق   » يهروس اذل  و 

. دوشیم كاله  دشاب  هتشاد  ار  نآ 
__________________________________________________

زا نانآ  هک  دـیریگن  دوخ  رادتـسود  رای و  هدرک  بضغ  نانآ  رب  ادـخ  هک  ار  یموق  زگره  نامیا  لها  يا  ینعی : هیآ 13  هنحتمم ، هروس  ( 1)
. دندیمون ناتسروگ  لها  زا  نارفاک  هکنانچ  دندش  دیمون  یّلک  هب  ترخآ 
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نآ رد  ار  دیحوت  قیاقد  یلاعت  يادخ  هک  ِروُدُّصلا » ِتاِذب  ٌمِیلَع  : » ادخ لوق  ات  تسا  هروس  نآ  تسا  لّوا  دیدح  يهروس  تایآ  زا  دوصقم  و 

. اهنآ ریغ  هب  دسر  هچ  ات  دسریمن  نآ  هب  دیحوت  رد  نیقمعتم  كاردا  هک  هدرک  جرد 
هب تسا ، هدیمهف  ار  دیحوت  دروآ  نامیا  نآ  هب  دناوخب و  ار  دحا  هّللا  وه  لق  سک  ره  دومرف : دش  لاؤس  دیحوت  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 

. دومن هفاضا  ار  ّیبر » هّللا  کلذک   » هبترم ود  نآ  رد  دنناوخیم و  مدرم  هک  روطنامه  دومرف : دناوخب ؟ ار  نآ  هنوگچ  دش : هتفگ  ماما 
هب رما  ار  دوخ  ادخ  نابز  اب  دناوخیم و  ادخ  نابز  اب  هک  ییوگ  يراق  تسوا ، ياهتبـسن  یلاعت و  يادخ  دیحوت  رب  لمتـشم  هروس  نوچ  و 

. دزاسیم رومأم  ار  دوخ  ادخ  ياهتبسن  تافاضا و  ّتیفیک  یگنوگچ و  هب  دنکیم و  دیحوت 
. دوش هتفگ  هرابود  ّیبر » هّللا  کلذک  : » دراد هروس  ندش  مامت  زا  دعب  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  زا  اذل 

. دشاب وا  تاضافا  دیحوت و  هب  رارقا  وا ، رما  لاثتما  هب  هراشا  ات 
. تسوا هّیبلس  تافص  ادخ و  تافاضا  دیحوت و  رب  لمتشم  دیحوت  يهروس  نوچ 

راب هس  مدرک  مامت  هاگره  مناوخب و  ار  دحا » هّللا  وه  لق   » درک رما  نم  هب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  ابا  تفگ : هک  هدـش  تیاور  راسی  نب  لیـضف  زا 
. دشاب هّیبلس  تافص  تافاضا و  دیحوت و  هب  رارقا  لاثتما  هب  هراشا  ات  ّیبر » هّللا  کلذک  : » میوگب

: دومرف هک  هدش  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  زا  هک  ار  هچنآ  نومضم  هب  انب  نوچ  و 
لدتعم و لداع و  تسا  ياهضیرف  مکحم ، تسا  ياهیآ  : » تسا عون  هس  ملع 
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رب لمتـشم  دراد  هک  يراصتخا  اب  هروس  نیا  تسا و  ملع  عون  هس  نیا  ناـیب  يارب  نآرق  يهمه  دراد و  دوجو  ملع  عون  هس  سپ  مئاـق » ّتنس 
. دشابیم تامکحم  تایآ  مامت 

. دشاب هدناوخ  ار  نآرق  ثلث  هک  تسا  یسک  دننام  دناوخب  ار  هروس  نیا  سک  ره  هدش ، دراو  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  زا  اذل 
نیع رد  اهترثک و  زا  خالـسنا  بذـج و  اب  رگم  دوشیمن  لـصاح  كولـس  هّللا  یلا  کـلاس  يارب  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  رد  رگید  هجو 
نایب تهج  نآرق  يهمه  ترخآ و  يهشوت  ندرک  نوزفا  يارب  ای  تسا ، شاعم  میمرت  يارب  ای  اهترثک  هب  هّجوت  اـهترثک و  هب  هّجوت  لاـح 

. تسا خالسنا  بذج و  ماقم  رد  هروس  نیا  تسا و  بلطم  هس  نیا 
. تسا قلخ  ّبر و  نیب  طئاسو  تابثا  نانآ و  ریثکت  قلخ و  تابثا  وا و  دیحوت  ّبر و  تابثا  يارب  نآرق  هک  تسا  نیا  رگید  هجو 

كولس نوچ  تسا و  تبسن  هفاضا و  ود  نیب  طئاسو  نایب  ّبر و  هب  قلخ  يهفاضا  قلخ و  هب  ّقح  يهفاضا  نایب  يارب  نآرق  هکنآ  رگید  هجو 
هب كّرحت  دوشن  لماک  بذـج  ترارح  کلاس  يارب  رگا  اریز  وا ، رب  خالـسنا  بذـج و  لاح  ندـش  ضراع  اب  رگم  دوشیمن  لماک  کلاس 

. دوشیمن ادیپ  ادخ  يوس 
هّللا وه  لق   » يهروس دناوخب و  زامن  جنپ  زور  نآ  رد  درذگب و  زور  کی  سک  ره  «: 1  » هک تسا  هدش  دراو  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  اذل 

. یتسین نارازگزامن  زا  وت  ادخ  يهدنب  يا  دوشیم : هتفگ  وا  هب  دناوخن  ار  دحا »
اسب هچ  تسین ، نابز  يهمقل  اهنت  هّللا » وه  لق   » ندناوخ زا  دوصقم 

__________________________________________________

. یمق میهاربا  نب  یلع  ریسفت  نیلقثلا - رون  ( 1)
667 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

شدوجو رد  دشچب و  يراق  هک  اجنآ  ات  دـشاب ، قفاوم  لاق  اب  لاح  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  دـشاب ، لابو  هدـنناوخ  يارب  نآ  ندـناوخ  هک 
. دبایب ار  خالسنا  نیا  يهنومن 

دناوخن ار  دـحا » هّللا  وه  لق   » درذـگب و هعمج  کی  هک  یـسک  «: 1  » هدـش لقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  و 
. دوب يرطف  بذج  ترارح  زا  یلاخ  غراف و  بهل  وبا  اریز  تسا ، هدرم  بهل  وبا  نید  رب  دریمب  سپس 

يهروس هب  نآ  زا  لودع  بجاو  زامن  رد  هک  تسا  نآ  لضف  تهج  هب  هدش و  دراو  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  يدایز  لیاضف  هروس  نیا  ّقح  رد 
وا زامن  دـناوخن  دـحا » هّللا  وه  لق   » شزامن رد  دـناوخب و  زامن  رگا  تسین و  زیاـج  دـشاب  هدرک  عورـش  هروس  نیا  رد  هک  یتروص  رد  رگید 

. تسا صقان 
«. 2  » تسا هدمآ  رابخا  رد  هچنانچ 

راب ود  سک  ره  دوشیم و  كرابم  وا  رب  دناوخب  راب  کی  ار  دحا » هّللا  وه  لق   » سک ره  دومرف : هک  هدش  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  زا 
. دوشیم كرابم  شیاههیاسمه  رب  شلها و  رب  وا و  رب  دناوخب  راب  هس  رگا  دوشیم و  كرابم  شلها  وا و  رب  دناوخب 

نامردارب رصق  هب  دینک  اهر  ار  ام  دنیوگیم : نانابهگن  دوشیم و  هتخاس  وا  يارب  تشهب  رد  رـصق  هدزاود  دناوخب ، راب  هدزاود  ار  نآ  رگا  و 
. مینک هاگن 

. لاوما نوخ و  هب  طوبرم  ناهانگ  زج  هب  دوشیم  هدیشخب  وا  شاهلاس  جنپ  تسیب و  ناهانگ  دناوخب  راب  دصکی  ار  نآ  رگا  و 
__________________________________________________

. نایبلا عمجم  نیلقثلا ج 5 - رون  ( 2 ، 1)
668 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

رد ار  شیاج  ات  دریمیمن  دناوخب ، راب  رازه  کی  رگا  دوشیم و  هدیـشخب  وا  يهلاس  دصراهچ  ناهانگ  دناوخب  راب  دـص  راهچ  ار  نآ  رگا  و 
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. دوش هداد  ناشن  وا  هب  ای  دنیبب ، تشهب 
. تسا هدناوخ  ار  نآرق  يهمه  هک  ییوگ  دناوخب  راب  هس  ارنآ  سک  ره  تسا و  نآرق  ثلث  لداعم  دیحوت  يهروس  هکنیا  رد  رابخا  و 

هب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  درک  تیاکش  تشیعم  یگنت  رقف و  زا  دمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  تمدخ  يدرم  هک  هدش  تیاور 
، ناوخب رابکی  ار  دحا  هّللا  وه  لق  نک و  مالـس  دوبن  یـسک  رگا  نک ، مالـس  دوب  اجنآ  رد  سک  رگا  يدش  تاهناخ  لخاد  هاگره  تفگ ، وا 

. دادیم زین  شیاههیاسمه  رب  هک  داد  يزور  ردقنآ  وا  هب  دنوادخ  درک  نینچ  درم  نآ  سپ 
دحا هّللا  وه  لق  شایتخس  ای  ضرم  رد  هدش و  راتفرگ  یتخس  هب  ای  یضرم  هب  هک  یسک  دومرف : هک  تسا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

. تسا شتآ  لها  زا  دورب  نیب  زا  هدش  شراتفرگ  هک  یتخس  نآ  رد  دریمب و  ضرم  نامه  رد  سپس  دناوخن ، ار 
دنامیم یقاب  دوشیم  ادخ  يوس  هب  ترخآ و  ملاع  هب  بذـج  نآ  يهلیـسو  هب  هک  شترطف  رب  رگا  راتفرگ  نیا  هک  تسا  نیا  بلطم  تّلع  و 

. دشیم ادخ  يوس  هب  هّجوت  خالسنا و  ببس  هرخألاب  شایتخس  ضرم و 
وا یهلا  ترطف  هک  دوشیم  مولعم  دشن  لصاح  خالسنا  رگا  دناوخن و  ای  دناوخب  ظفل  هب  هچ  تسا  هّللا  وه  لق  ندناوخ  نامه  خالسنا  نیا  و 

. تسین لوبق  وا  زا  هبوت  هک  دوشیم  يرطف  ّدترم  دنامن  یقاب  یناسنا  ترطف  رب  هک  یسک  اریز  دشاب ، شتآ  لها  زا  دیاب  سپ  هدنامن ، یقاب 
زور  ادخ و  هب  سک  ره  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
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عمج وا  يارب  ترخآ  ایند و  ریخ  دـناوخب  ارنآ  سک  ره  هک  دـنکن ، كرت  ار  دـحا » هّللا  وه  لق   » هضیرف رـس  تشپ  دـیاب  دروآ  نامیا  تماـیق 

. دشخبیم ار  وا  دالوا  ردام و  ردپ و  وا و  دنوادخ  دوشیم و 
یسک رگا  سپ  تسا ، ترخآ  ادخ و  هب  هّجوت  زا  ترابع  بجاو  هضیرف و  هچ  دوشیم ، طابنتسا  میدرک  رکذ  ام  هک  هچنآ  زا  بلطم  هجو  و 

دوشیم و لصاح  ترخآ  ایند و  ریخ و  لوخد  خالـسنا و  تلاح  هب  دـیاب  امتح  دـهد  ماـجنا  هدـش  رما  نآ  هب  هک  روطناـمه  ار  بجاو  زاـمن 
. ددرگیم دشاب ، لصّتم  وا  هب  هک  سک  ره  وا و  ناهانگ  ششخب  بجوم 

بلق راد  رد  ام  لوخد  بجوم  دشاب و  نامیاهاوه  اهسفن و  زا  ندش  نورب  ثعاب  ام  زامن  ات  دینک  تدهاجم  شـشوک و  نم  ناردارب  يا  سپ 
. دنکیم نعل  ار  وا  زامن  هک  یلاح  رد  دناوخیم  زامن  هک  میشابن  یناسک  زا  دشاب و  نآ  يوسب  ام  هّجوت  و 

. درادـب مّدـقم  رگمتـس  راـّبج و  ره  نیب  دوخ و  نیب  ار  دـحا » هّللا  وه  لـق   » سک ره  دوـمرفیم : هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  وـبا  زا 
. درادیم زاب  وا  زا  ار  رگمتس  دنوادخ 

وا زا  ار  وا  ّرـش  دهدیم و  وا  هب  ار  راّبج  نآ  ریخ  دنوادخ  دنک  نینچ  رگا  هک  دـناوخب ، پچ  تسار ، زا  رـستشپ ، ورشیپ ، زا  ار  هروس  نیا 
. درادیم زاب 

. میدرک رکذ  ام  هک  تسا  نامه  بلطم  ّرس  و 
670 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

670 ص :  قلفلا .....  ةروس 

هراشا

. تسا هیآ  جنپ  رب  لمتشم  تسا و  یّکم  دناهتفگ  یضعب  تسا و  یندم  هروس  نیا 

670 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 113  ) قلفلا هروس  ]
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هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ِدَقُْعلا ِیف  ِتاثاَّفَّنلا  ِّرَش  ْنِم  َو  ( 3  ) َبَقَو اذِإ  ٍقِساغ  ِّرَش  ْنِم  َو  ( 2  ) َقَلَخ ام  ِّرَش  ْنِم  ( 1  ) ِقَلَْفلا ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق 

(5  ) َدَسَح اذِإ  ٍدِساح  ِّرَش  ْنِم  َو 

670 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. مربیم هانپ  قلف  راگدرورپ  هب  وگب 

. تسا هدیرفآ  هچنآ  ره  ّرش  زا 
. دیآرد نوچ  بش  ّرش  زا  و 

. اههرگ رد  هدنمد  رگنوسفا  نانز  ّرش  زا  و 
. درب کشر  هک  يربکشر  ّرش  زا  و 

670 ص :  ریسفت ..... 

هک تامیالمان  ره  زا  هک  يدیسر  یتلاح  يدرک و  لّزنت  دوخ  ّتیرـشب  ماقم  هب  هاگره  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يا  ِقَلَْفلا  ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق 
اب ادـخ  هب  ندرب  هانپ  ینعی  ِقَلَْفلا  ِّبَِرب  ُذوُعَأ  وگب : درک  رثا  وت  رد  ناـنآ  يوداـج  رحـس و  مدرم و  تافّرـصت  یتشگ و  ّرثأـتم  دوش  دراو  وت  رب 

. هملک نیمه 
. مشاب ظوفحم  رارشا  ّرش  زا  هلیسو  نیدب  ات  مهدیم ، ربخ  هملک  نیا  اب  مدوخ  ندرب  هانپ  زا  ای 

ای مّنهج ، ای  قلخ ، يهمه  دوصقم  ای  تسا ، رجف  يانعم  ای  دشاب ، هدش  هتفاکش  شدومع  زا  هک  تسا  يزیچ  ای  حبـص ، يانعم  هب  قلف »  » ظفل و 
تسا . مّنهج  نآ  رد  یهاچ 

671 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
راظتنا هک  یلاح  رد  دشاب  حبص  راگدرورپ  هب  تّیرـشب  ماقم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لوزن  لاح  رد  هذاعتـسا  هک  تسا  نآ  بسانم  و 

. دشکیم راظتنا  ار  شتّیرشب  بش  یکیرات  نتفر  نیب  زا  حبص و  عولط 
رب ياهدامن  اههدـیرفآ و  هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا  ات  هدروآ  ار  قلخ »  » ظفل میمعت و  تهج  هب  نم »  » ظفل هن  دروآ ، ام »  » ظفل َقَلَخ  اـم  ِّرَـش  ْنِم 

. دنرورش ياههدیرفآ  هرمز  رد  هک  دنانیریز  ناهج  ياهدومن  دنتسین و  ّرش  ياراد  نم 
، دناسرب ررـض  دهاوخب  هک  ياهدننک  موجه  ره  دنوش و  بیاغ  هام  قفـش و  هک  یماگنه  بش  ینعی  قساغ »  » ظفل َبَقَو  اذِإ  ٍقِساغ  ِّرَـش  ْنِم  َو 
ّرش زا  ای  دوشیم ، رهاظ  زور  زا  رتشیب  بش  رد  ابلاغ  ّرش  بحاص  ره  ّرش  نوچ  دوش ، لخاد  هک  هاگنآ  بش  ّرـش  زا  مربیم  ادخ  هب  هانپ  ینعی ،

. دناسرب ّرش  دهاوخب  هک  ياهدننک  موجه  ره 
. دوشیم دایز  ضارما  اّیرث  طوقس  تقو  نوچ  دنک ، طوقس  هک  هاگنآ  اّیرث  ّرش  زا  ینعی  دناهتفگ : یضعب  و 

. دوش دنلب  هک  هاگنآ  رکذ  ّرش  زا  دناهتفگ : یضعب  و 
. نآ وحن  ناورن و  دننام  تسا ، ماعط  شامق  زا  يزیچ  بش و  لّوا  یکیرات  تکرح  اب  قسغ »  » و

. درک هیرگ  ای  دش  رات  شمشچ  ینعی  عمس  برض و  دننام  هنیع » تقسغ   » و
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. دش يراج  درز  بآ  تحارج  زا  ینعی  حرجلا » قسغ   » و
. تفرگ تّدش  بش  یکیرات  ینعی  قسغأ ،» لیللا و  قسغ   » و

يوم و رب  هک  یسوفن  ّرش  زا  ِدَقُْعلا  ِیف  ِتاثاَّفَّنلا  ِّرَش  ْنِم  َو 
672 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

. دنهدیم ماجنا  ار  يراک  نینچ  هک  تسا  ینانز  دوصقم  ای  دننکیم ، وداج  نآ  اب  ار  مدرم  دنمدیم و  نآ  رد  دننزیم و  هرگ  خن 
دوسحم هب  ررض  هن  هتفهن  دسح  نوچ  دزاس ، رهاظ  ار  شدسح  هک  ماگنه  نآ  دراد  دسح  يهّوق  هک  یسک  ّرش  زا  َدَسَح  اذِإ  ٍدِساح  ِّرَـش  ْنِم  َو 

. تسا دساح  دوجو  رد  ناصقن  طقف  دسح  نینچ  دساح  هب  ررض  هن  دنزیم و 
زا هذاعتـسا  هب  مامتها  ات  درب  مان  صوصخ  هب  ار  دروم  هس  نیا  درک  رکذ  مومع  روط  هب  ار  ّرـش  نابحاص  عیمج  ّرـش  زا  هذاعتـسا  هکنآ  زا  سپ 

. دهد ناشن  ار  اهنآ 
تاّیفخ و هب  ملاع  يادـخ  ات  درب  ادـخ  هب  هانپ  دـیاب  اذـل  تسین و  نکمم  اهنآ  زا  يرود  تسا و  یفخم  اهنآ  ّرـش  دروم و  هس  نیا  ررـض  اریز 

. دیامن ظفح  دروم  هس  نیا  ّرش  زا  اهالب  زا  ظفح  رب  رداق 
سپ تخادنا ، قیرز  ینب  هاچ  رد  ار  نآ  سپـس  درک ، وداج  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يدوهی  مصعا  نب  دـیبل  هک  هدـش  تیاور 

دزن يرگید  تسـشن و  شرـس  يالاب  یکی  دندمآ ، هتـشرف  ود  دوب  هدـیباوخ  هک  یلاح  رد  دـش و  ضیرم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپ  تساجک ، رد  وداج  نآ  هک  دنتفگ  دنداد و  ربخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  ار  هّیـضق  شیاهاپ و 

. دش بلطم  هّجوتم  هلآ 
ناهگان هک  دندروآ ، نوریب  ار  نآ  دوب  یگنس  هاچ  هت  رد  سپـس  دندیـشک و  ار  هاچ  نآ  بآ  داتـسرف و  ار  راّمع  ریبز و  مالّـسلا و  هیلع  یلع 

. دوب هدش  هدز  نآ  رد  نزوس  اب  هرگ  هدزاود  هک  دنتفای  یخن  اجنآ  رد  دنتفای و  ار  هناش  زا  هنادند  دنچ  رس و  يهناش  اجنآ  رد 
هرگ  کی  دناوخیم  هک  ياهیآ  ره  اب  دش و  لزان  هروس  ود  نیا  سپ 

673 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
. تسا هدش  اهر  ریجنز  دیق و  زا  هک  ییوگ  درک و  یکبس  ساسحا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دشیم ، زاب 

. تسا هدش  تیاور  زین  انعم  ظفل و  رد  فالتخا  یکدنا  اب  قیرط  نیا  زا  ریغ  هروس  ود  نیا  لوزن  ناتساد 
لزان ادخ  بناج  زا  هک  ياهکیالم  نابز  ای  ادخ  نابز  وا  نابز  هک  دنک  ادیپ  یتلاح  هدنناوخ  هک  تسا  نآ  ندناوخ  هب  رما  زا  دوصقم  نوچ  و 

هب ادخ  بناج  زا  يهدننک  رما  تابطاخم  نیا  لاثما  رد  نیا  ربانب  دشاب ، يوبن  يهفیطل  شوگ  وا  شوگ  شدوخ و  نابز  هن  دشاب  تسا ، هدـش 
 ... دهدیم رارق  ریبک  ملاع  يهنومن  ار  شریغص  ملاع  دوشیم و  يوبن  يهفیطل 

هذاعتـسا شنایرگـشل  سفن و  اوق ، اضعا ، زا  شتکلمم  لها  زا  دـنک و  رظن  شدوخ  ملاع  هب  هروس  تئارق  نیح  رد  يراق  هک  تسا  زیاج  اذـل 
. دربب هانپ  ادخ  هب  دنک 

، هدیپس هدنفاکش  راگدرورپ  هب  ای  نم ، سفن  ندب و  زا  هدش  هتفاکش  دیلاوم  راگدرورپ  هب  ِقَلَْفلا  ِّبَِرب  ُذوُعَأ  دیوگب : ادخ  رما  لاثتما  باب  زا  و 
اضعا زا  تسا و  هدیرفآ  یناطیش  یماد و  يرد و  ياهورین  زا  مدوجو  روشک  رد  هچنآ  ّرـش  زا  مسفن  معبط و  بش و  یکیرات  يهدنفاکـش  ای 

زا باجتحا  هب  ریغص  ای  ریبک  ملاع  لها  زا  همه  ّرـش  اریز  مربیم ، هانپ  ادخ  دوخ  هب  قح  هلیـسو  هب  ّقح  زا  باجتحا  ّرـش  زا  ای  یندب ، تالآ  و 
. ددرگیمرب ّقح 

کیرات دوخ  یکیرات  اب  ار  حور  دوشیم و  حور  ملاع  رد  لخاد  نآ  یکیرات  هک  هاگنآ  شیاهیکیرات  ندب و  ّرش  زا  ینعی  ٍقِساغ  ِّرَش  ْنِم  َو 
. دزاسیم

674 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 
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رثا حور  رد  هک  یتروص  رد  نآ  ياهاوه  سفن و  ای  ضبق  ّرش  زا  ای  دراذگ ، رثا  حور  رد  دوش و  ندب  لخاد  هک  هاگنآ  ندب  ضارما  ّرش  زا  ای 
. دراذگب

حور يارب  رگید  هک  ییاج  ات  دمدیم  نآ  رد  شیاههلیح  اب  دنزیم و  هرگ  کلاس  قیرط  رد  هک  هلاّمع  هماّلع و  ياوق  ِتاثاَّفَّنلا  ِّرَـش  ْنِم  َو  و 
. دوشیمن نکمم  نآ  زا  رذگ  نآ و  ّلح 

يراک شیاهنداد  بیرف  اب  هماـّلع  يهّوق  درادـن و  یتقیقح  چـیه  هک  دـنکیم  لـطاب  رما  رب  لـمح  ار  هلاّـمع  یناطیـش  يهماـّلع  يهّوق  نوچ 
هکبش و نآ  هب  تّیناسنا  ملاع  زا  تّیناسنا  ببس  هب  سپ  دنکب  كرت  ار  نآ  دناوتیمن  دریگیم و  ناسنا  زا  ار  نآ  زا  رذگ  ناکما  هک  دنکیم 

. دسریم تکاله  هب  هجیتن  رد  دتفایم و  ماد 
دوهش و ماقم  بلق و  ماقم  هب  ددرگ و  لیاز  ّتیناسنا  زا  تمعن  هک  دننکیم  وزرآ  امئاد  هک  وا  ياوق  سفن و  ّرش  زا  ینعی  ٍدِساح  ِّرَـش  ْنِم  َو  و 

. دریگ رارق  نآ  ياوق  سفن و  دوخ  دننامه  باذع  دعب و  باجح و  رد  ّتیناسنا  هک  دنکیم  وزرآ  دنکن و  یّقرت  يزاینیب 
. دتفایب نآ  ياوق  سفن و  ماد  رد  دریگ و  رارق  دسح  دروم  تّیناسنا  هک  تسا  یتروص  رد  انعم  نیا  و 

675 ص : ج14 ، ةداعسلا ، نایب  همجرت 

675 ص :  ساّنلا .....  ةروس 

هراشا

. تسا یندم  هیآ و  شش  رب  لمتشم  هروس  نیا 

675 ص :  ات 6 ..... ] تایآ 1  (: 114  ) سانلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ِساَّنَْخلا ِساوْسَْولا  ِّرَش  ْنِم  ( 3  ) ِساَّنلا ِهلِإ  ( 2  ) ِساَّنلا ِِکلَم  ( 1  ) ِساَّنلا ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق 

(6  ) ِساَّنلا َو  ِۀَّنِْجلا  َنِم  ( 5  ) ِساَّنلا ِروُدُص  ِیف  ُسِوْسَُوی  يِذَّلا 

675 ص :  همجرت ..... :

نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
. مربیم هانپ  مدرم  راگدرورپ  هب  وگب 

. مدرم ياورنامرف 
. مدرم يادخ 

. راکناهنپ رگهسوسو  ّرش  زا 
. دنکیم هسوسو  مدرم  ياهلد  رد  هک  یسک 

. ناسنا ّنج و  زا  ّمعا 

675 ص :  ریسفت ..... 
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ادخ زا  سنا  ّنج و  نیطایـش ، ساوسو  ّرـش  زا  هک  دـنکیم  رما  دوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  هب  یلاعت  يادـخ  نوچ  ِساَّنلا  ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق 
. درک ساّنلا »  » هب هفاضا  ار  ّبر »  » اذل دوشیمن  ّقلعتم  درک  شومارف  ار  ادخ  رکذ  هک  ناسنا  زا  ریغ  هب  ساوسو  نیا  دیوج و  هانپ 

. دوشیمن قّقحم  یسان  هدننک  شومارف  دروم  رد  زج  ساوسو  نیا  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  ات  دومن  سان »  » هب ریبعت  و 
رتگرزب نآ  دوشیم و  حور  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  تسامسا ، يهمه  هب  طیحم  هک  یمـسا  اب  یلو  تسا  بابرالا  ّبر  زا  ترابع  ساّنلا » ّبر   » و

تسا . هدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  اب  هدوبن و  ایبنا  زا  کی  چیه  اب  تسا و  لیئاکیم  لیئربج ، زا 
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. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  ّتیولع  ماقم  نآ  تسا و  بوجو  تحت  ناکما و  قوف  نآ  يهبترم  و 
شیوخ لاق  لاح و  نابز  اب  ار  نآ  هدب و  ربخ  ادخ  هب  تندرب  هانپ  هذاعتـسا و  زا  وت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  تسا : نیا  هیآ  يانعم  و 

. نک اشنا 
. مدرم يهنیس  رد  ّنج  نابز  هب  ای  مدرم  نابز  هب  هاوخ  دوشیمن ، رهاظ  مدرم  لکش  رد  زج  نآ  تسا و  ساوسو  ّرش  زا  وت  هذاعتسا  نوچ  و 

. قباس يهروس  رد  وت  يهذاعتسا  فالخ  رب  یبلط ، ییوجهانپ  مدرم  ّبر  زا  تسا  هتسیاش  سپ 
قح تّیکلام  کلاس و  يراسکاخ  ینّابر ، لامک  هدنب و  صقن  ندـش  نایامن  اب  ادـتبا  نامه  زا  قح  تّیبوبر  راثآ  سان  هروس  نیا  رد  نوچ  و 

. دوشیم رهاظ  يراگدنوادخ  یگدنیاشخب  دنمزاین و  يدنمزاین  و 
: دومرف هاگنآ  درک و  نایب  ار  تّیدوبع  ّتیبوبر و  تسخن  ادخ  ربمایپ  اذل 

رهاظ کلاس  رب  ایـشا  يهمه  رب  ادـخ  تّیکلام  تّیکلم و  مّود  ياـهتلاح  رد  هک  دـشاب  نیا  هب  راعـشا  اـت  دروآ  لدـب  ار  نآ  ِساَّنلا و  ِکـِلَم 
. دوشیم

. دروآ نآ  زا  يرگید  لدب  دوشیم و  لصاح  ّمات  يوقت  ّمات و  يانف  زا  دعب  بلطم  نیا  و 
سپ نآ  زا  لبق  اّما  دوشیم و  دبع  دوبعم ، يانف  دعب  وا  ياقب  دبع و  يانف  زا  دعب  یلاعت  يادخ  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  ات  ِساَّنلا  ِهلِإ  دومرف : و 

. تسا هدوب  ادخ  يامسا  زا  یمسا  وا  دوبعم 
هدرک شومارف  ار  شترطف  هک  دشاب  ناسنا  ّمذ  هب  راعشا  ات  دوب  ندروآ  ریمـض  ماقم  ماقم ، هکنآ  اب  دروآ  رهاظ  مسا  تروص  هب  ار  ساّنلا »  » و

تسا
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. درکیم شومارف  تسا  هناگهس  فوصوم  نآ  هب  فوصوم  هک  ار  شراگدرورپ  یتسیابن  هکنآ  اب 
يردصم يانعم  هب  هک  تسا  ردصم  مسا  واو  حتف  اب  ساوسو »  » تسا و سوسو »  » ردصم واو  يهرـسک  اب  ساوسو »  » ظفل ِساوْسَْولا  ِّرَـش  ْنِم 

. دشابیم شدوخ 
. لامتشا لدب  تروص  هب  هک  تسا  نآ  زا  لدب  ِساَّنَْخلا  یلاعت : يادخ  لوق  سپس 

ساوسو هغلابم  تهج  زا  ار  سوسوم »  » دوشیم و وا  تفـص  ساـّنخلا »  » تروص نیا  رد  هک  تسا  سوسوم »  » ياـنعم هب  ساوسو »  » ظـفل اـی 
. تسا نتشادن  روضح  تبیغ و  ای  ندنام  بقع  رّخأت و  يانعم  هب  سونخلا »  » دناهدیمان و

. تسا هدش  هدیمان  ساّنخ  تسادخ  رکذ  ماگنه  ندش  بیاغ  ای  ناسنا  زا  ییوجهرانک  زیگناهسوسو  ناطیش  تداع  زا  نوچ  و 
يهـملک تـسین و  نآ  رد  یعفن  ریخ و  هـک  يزیچ  هـب  تـسا  ناطیــش  ثیدـح  سفن و  ثیدـح  هسوـسو  ِساَّنلا  ِروُدُـص  ِیف  ُسِوْـسَُوی  يِذَّلا 

. دیآیم هیلا »  » و هل »  » اب سوسو » »
(. درک هسوسو  وا  يارب  هیلا : سوسو  درک ، هسوسو  وا  عفن  هب  ینعی  هل ، سوسو 
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. دشاب سوسوم  يانعم  هب  ساوسو  هکنآ  ربانب  ساوسو »  » زا لاح  فرط  تسا و  ۀّیضیعبت  نم »  » ظفل ِساَّنلا  َو  ِۀَّنِْجلا  َنِم 
. دشاب ردصم  يانعم  هب  هکنآ  ربانب  تسا  لاح  زین  فرظ  تسا و  هّیئادتبا  نم »  » ظفل ای 

دروم  ینعی  سوسوی »  » هب ّقلعتم  فرظ  تسا و  هّیئادتبا  نم   » ای
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. ناسنا ّنج و  تهج  زا  دریگیم  رارق  هسوسو 
زا شمرک  لضف و  هب  ات  دومرف ، يرای  همجرت  نیا  رد  ار  نایـصاع  نیا  هک  دزـس  ار  يراداد  سایق  ّدحیب و  ساپـس  نیملاعلا  ّبر  هّلل  دـمحلا 

. میشاب نمیرها  دنمک  هب  يراتفرگ  زا  ناما  رد  هدیزغلن و  هار 
هب هدروآ و  مهارف  تروص  نیا  هب  یملع  تعاضب  مدـع  اـب  ار  رـضاح  همجرت  دـلج   14 لاـس : هدراـهچ  زا  سپ  هک  دومرف  تمحرم  قیفوت  و 

همه مالّـسلا و  هیلع  یـضترم  ّیلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یفطـصم  دّمحم  تعافـش  اب  هک  يزبس  گرب  مییامنب ، هضرع  يزبس  گرب  ناس 
یف یهتنملا  ۀقیرّطلا  ۀفیرّشلا و  یلا  يداهلا  هّصاخ  تاهّجوت  و  ّجع ،»  » رصع ماما  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  مئاق  هژیو  هب  یهلا  يایلوا 

يدونـشخ بجوم  هادف ، انحاورا  هاشیلعبوذجم )  ) هدنبات یلع  رون  رتکد  جاحلا  ياقآ  بانج  مّظعملا  انالوم  هّللا  ءایلوا  ّیـضرم  ءآنفلا  رقفلا و 
. دشاب نآرق  تقیقح  هب  ناقشاع  قیرط و  ناکلاس  هار  رگنشور  ناشیا  تیانع  تکرب  هب  هدیدرگ و  یهلا  يایلوا  دنسپ  ادخ و 

. میراد اعد  سامتلا  يدنمزاین  راسکنا و  زجع ، لامک  اب 
ش 1381 ه - هام / نیدرورف  اب  قباطم  ق  مارحلا 1423 ه - مّرحم  ياروشاع  یضایر  هّللا  تمشح  یناخاضر - دّمحم  ارقف  ياپ  كاخ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
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رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 
یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 

. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 
 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 

یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)

... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
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يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

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

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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